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«ΒΙΟΝ ΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Ὁ

Χριστιανισµὸς δὲν εἶναι
θεωρία. Δὲν εἶναι εὐσεβοφάνεια. Εἶναι πράξη
καὶ ζωή. Εἶναι «πίστις
δι’ ἀγάπης ἐνεργούµενη» (Γαλ. ε΄ 6). Ἀπαραίτητη ἡ πίστη,
χωρὶς ὅµως τὰ ἔργα εἶναι νεκρὴ καὶ ἀνενεργός. Ἂν δὲν µεταµορφώνει τὴν ζωὴ
καὶ δὲν τὴν δραστηριοποιεῖ καὶ δὲν τὴν
παρακινεῖ σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ πνευµατικῆς δηµιουργίας, τί πίστη εἶναι; Πίστη
ποὺ δὲν ἐµψυχώνεται ἀπὸ τὴν ὄµορφη

Ὁ Χριστιανισµὸς ἑποµένως δὲν εἶναι
εὐσεβὴς φλυαρία οὔτε θρησκευτικὴ µαταιολογία. Εἶναι ἁγιότητα βίου. Εἶναι
ἀναγνώριση καὶ βίωση τοῦ πρωτείου τῆς
ἀγάπης. Εἶναι ἡ ἔµπρακτη ὁµολογία τῆς
θεότητας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀγάπης
τοῦ οὐράνιου Πατέρα. «Οὕτω λαµψάτω
τὸ φῶς ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑµῶν τὰ καλὰ ἔργα
καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑµῶν τὸν ἐν
τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16). Τὸ σηµεῖο
τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν µαθητῶν τοῦ Χρι-

Ὁ Χριστιανισµὸς δὲν εἶναι θεωρία. Δὲν εἶναι εὐσεβοφάνεια.
Εἶναι πράξη καὶ ζωή. Εἶναι «πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργούµενη» (Γαλ. ε΄ 6). Ἀπαραίτητη ἡ πίστη, χωρὶς ὅµως τὰ ἔργα
εἶναι νεκρὴ καὶ ἀνενεργός. Ἂν δὲν µεταµορφώνει τὴν ζωὴ
καὶ δὲν τὴν δραστηριοποιεῖ καὶ δὲν τὴν παρακινεῖ σὲ ἔργα
ἀγάπης καὶ πνευµατικῆς δηµιουργίας, τί πίστη εἶναι; Πίστη
ποὺ δὲν ἐµψυχώνεται ἀπὸ τὴν ὄµορφη καλοσύνη, ἀπὸ τὴν
συµπάθεια καὶ τὴν συγγνώµη, εἶναι ἀδρανὴς καὶ ἀνωφελής.
Εἶναι σῶµα χωρὶς ψυχή, ἀκίνητη καὶ ἄχρηστη.
καλοσύνη, ἀπὸ τὴν συµπάθεια καὶ τὴν
συγγνώµη, εἶναι ἀδρανὴς καὶ ἀνωφελής.
Εἶναι σῶµα χωρὶς ψυχή, ἀκίνητη καὶ
ἄχρηστη.
Ἡ πίστη θὰ µποροῦσε νὰ παροµοιασθεῖ µὲ τὴν ρίζα. Ἐφ’ ὅσον δὲν παράγει βλάστηση καὶ καρποφορία σὲ ἔργα
ἀρετῆς, ἁγιότητας, ἀγάπης, εἶναι ρίζα
ξερή. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα, ἐφ’ ὅσον δὲν
βλαστάνουν ἀπὸ τὴν ρίζα τῆς πίστεως,
εἶναι ἀµφιβόλου ἀξίας καὶ σηµασίας.
Εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται πρὸς ἐπίδειξη
καὶ µὲ ἰδιοτελεῖς σκοπούς.
*

*

στοῦ εἶναι ἡ µεταξύ τους ἀγάπη.
«Ἂν µὴ καὶ βίον προσθῶµεν τῆς πίστεως ἄξιον, τὴν ἐσχάτην δώσοµεν δίκην.
Καὶ τοῦτο ἔδειξεν... ὁ µακάριος Παῦλος...
Ἔδειξε δὲ καὶ ἐπὶ τῶν Εὐαγγελιστῶν ὁ
Χριστός... Περὶ µὲν γὰρ δογµάτων ὀλιγάκις διαλέγεται· οὐδὲ γὰρ δεῖται πόνου τὸ
πρᾶγµα· περὶ δὲ βίου πολλάκις, µᾶλλον
δὲ πανταχοῦ· διηνεκὴς γὰρ ὁ πρὸς τοῦτο
πόλεµος, διὸ καὶ ὁ πόνος» (Χρυσόστοµος).
Ἂν µαζὶ µὲ τὴν πίστη δὲν ἔχουµε καὶ
βίο ἄξιο τῆς πίστεως, µᾶς λέει τὸ χρυσὸ
στόµα τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι ἁπλῶς δὲν
θὰ κερδίσουµε τίποτα, ἀλλὰ θὰ τιµω-

*
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ρηθοῦµε αὐστηρά. Κατ’ ἐπανάληψη τὴν
ἀλήθεια αὐτὴ ἔχει τονίσει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος. Καὶ ὄχι µόνον αὐτός. Ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος τὸ διακηρύττει µέσα στὰ ἱερὰ
Εὐαγγέλια. Πολὺ λίγο κάνει λόγο γιὰ τὰ
δόγµατα. Καὶ αὐτό, γιατὶ οἱ δογµατικὲς
καὶ ἀτέρµονες συζητήσεις δὲν ἀπαιτοῦν
κόπο οὔτε προϋποθέτουν ὁπωσδήποτε
ἀγῶνα πνευµατικό.
Μπορεῖ κανεὶς νὰ εἶναι δεινὸς συζητητὴς τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως καὶ
µεγάλος δογµατολόγος, καὶ τὸ δόγµα νὰ
µὴν ἀγγίζει καθόλου τὴν ζωή του. Ἴσως
καὶ νὰ γίνεται ἀφορµὴ ἀντιθέσεων, διαπληκτισµῶν καὶ ἐχθρότητας. Νὰ γιατὶ ὁ
Κύριος στρέφει ἀλλοῦ τὴν προσοχή µας:
Στὴν ἁγιότητα τῆς ζωῆς καὶ στὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης. Γι’ αὐτὰ συνεχῶς καὶ σὲ
κάθε εὐκαιρία κάνει λόγο. Γιατὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς εἶναι
δύσκολος, κοπιαστικός. Συχνὰ ἀπαιτεῖ
ἱδρῶτα καὶ αἷµα.
Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τόνιζε καὶ ὁ Μ.
Ἀθανάσιος: «Τί τὸ ὄφελος, ἐὰν ἑλληνιστὶ
λαλοῦµεν, βαρβαρίζοµεν δὲ τῇ γνώµῃ; Τί
τὸ ὄφελος, ἐὰν εὐσύνθετος µὲν ὁ λόγος,
κακοσύνθετος δὲ ὁ τρόπος; Πολὺ κάλλιόν
ἐστι µήτε τῶν Ἑλλήνων εἰδέναι φωνήν,
καὶ τὸν νόµον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ
κεκτῆσθαι. Εἰ µὲν γὰρ σοφιστοῦ διδασκαλεῖον ἦν ἡ Ἐκκλησία, εὐγλωττίας ἦν
καιρός. Ἐπειδὴ δὲ τρόπων ἀγὼν καὶ καρποφορίαν τὸ προκείµενον καὶ προσδοκία
οὐρανῶν τὸ προσδοκώµενον, µὴ γλῶττα
ζητείσθω, ἀλλ’ ὁ τρόπος κατορθούσθω».
Κανένα ὄφελος ἀπὸ τὴν τορνευµένη
γλῶσσα καὶ τὰ λεκτικὰ θεολογικὰ σχήµατα, ἂν ἡ γνώµη µας, ἡ σκέψη µας καὶ ἡ
ζωή µας εἶναι ἄξεστη καὶ βαρβαρική. Ὁ
ὄµορφα φτιαγµένος καὶ πειστικὸς λόγος
µας σὲ τίποτα δὲν µᾶς ὠφελεῖ, ὅταν εἶναι

Ὅλα ἀνακεφαλαιώνονται
στὴν πρώτη καὶ µεγάλη
ἐντολή, τὴν ἐντολὴ τῆς
ἀγάπης. Μὲ αὐτὴν ἀποδεικνύουµε τὴν γνησιότητα τῆς πίστεώς µας, τὴν
χριστιανική µας ἰδιότητα.
Χωρὶς τὴν ἀγάπη δὲν
ἔχουµε τίποτα καὶ δὲν
εἴµαστε τίποτα.
κακότροπη ἡ ζωή µας. Εἶναι προτιµώτερο
νὰ ἀγνοοῦµε τὶς πολλὲς γνώσεις ποὺ δὲν
συνοδεύονται µὲ ἀρετὴ καὶ νὰ ἔχουµε
βαθιὰ τυπωµένο στὴν καρδιά µας, σὰν
µόνιµο κτῆµα, τὸν νόµο τοῦ Θεοῦ. Ἂν ἡ
Ἐκκλησία ἦταν σχολὴ φιλοσόφων καὶ
σοφιστῶν, τότε θὰ ἦταν ἀπαραίτητη ἡ
εὐγλωττία. Ὅµως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µᾶς καλεῖ σὲ ἀγῶνες καὶ πνευµατικὴ καρποφορία. Μᾶς προβάλλει τὴν
βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ ὄχι γήινες κατακτήσεις. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐπιδίωξη µας
δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν τρόπο
γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀνακεφαλαιώνονται
στὴν πρώτη καὶ µεγάλη ἐντολή, τὴν
ἐντολὴ τῆς ἀγάπης. Μὲ αὐτὴν ἀποδεικνύουµε τὴν γνησιότητα τῆς πίστεώς µας,
τὴν χριστιανική µας ἰδιότητα. Χωρὶς τὴν
ἀγάπη δὲν ἔχουµε τίποτα καὶ δὲν εἴµαστε
τίποτα.
Γ.Β.Μ.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ B´
Στὸ προηγούμενο, Α΄ μέρος τῆς μελέτης μας, ξεκινήσαμε μὲ ἕνα ἐρώτημα: Τί ἦταν αὐτὸ
ποὺ ἔκανε τὴ ρωμαϊκὴ ἐξουσία νὰ καταδιώξει μὲ τέτοια μανία τὸν χριστιανισμὸ καὶ τοὺς χριστιανούς, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἦταν ἐξ ὁρισμοῦ ἕνα πολυεθνικὸ κράτος καὶ
ἄφηνε ἀνοικτὸ τὸ πεδίο γιὰ μιὰ πολὺ μεγάλη πολυφωνία, ἀνεχόμενη κάθε λογῆς θρησκεῖες
ἢ φιλοσοφικὲς θεωρίες;
Ἂν ἑστιάσουμε στὴ θρησκευτικὴ διάσταση τοῦ θέματος, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι οἱ πρακτικὲς
τῶν χριστιανῶν ὑπέσκαπταν τὰ θεμέλια τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ· καὶ μὲ δεδομένο
ὅτι αὐτὸς ὁ συγκρητισμὸς ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ θεμέλια τῆς Pax Romana, καὶ κατὰ προέκτασιν
ἕνα ἀπὸ τὰ θεμέλια τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, οἱ πρακτικὲς τῶν χριστιανῶν φαίνονταν
νὰ ὑποσκάπτουν τὰ θεμέλια τῆς ἴδιας τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.
Στὰ μάτια ὅμως τῶν μορφωμένων ἐθνικῶν ποὺ ἐναντιώθηκαν στὸν χριστιανισμό, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ χριστιανισμοῦ δὲν ἦταν ἁπλῶς καὶ μόνον θρησκευτικὴ ὑπόθεση, ἀλλὰ ζήτημα
πολὺ πιὸ σύνθετο ἀπ’ ὅ,τι συνήθως ὑποθέτουμε. Ὁ χριστιανισμός, ὅπως τὸν ἔβλεπαν, δὲν
ἀντιπροσώπευε ἁπλῶς καὶ μόνο μιὰ νέα θρησκευτικὴ πίστη, ἀλλά... μιὰ ἀνατροπὴ ὅλων τῶν
ἀρχῶν καὶ τῶν ἀξιῶν πάνω στὶς ὁποῖες εἶχε στηριχθεῖ ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός. Δὲν πρέπει
νὰ λησμονοῦμε ὅτι ὁ χριστιανισμὸς κήρυσσε τὴν ἀνατροπὴ τοῦ παλαιοῦ κόσμου, πρᾶγμα ποὺ
αὐτομάτως ἔφερνε ὅσους εἶχαν ἀνατραφεῖ μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ
σὲ θέση ἄμυνας.
Αὐτὸς ὁ τρόπος ἀντιμετώπισης τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ τοὺς μορφωμένους ἐθνικοὺς
χαρακτηρίζει πρὸ πάντων τὸν δεύτερο αἰῶνα.

3. Παραδείγματα

Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς (περ. 120-180)
ἐπιτίθεται μὲ σαρκασμὸ καὶ εἰρωνεία ἐνάντια στὸν χριστιανισμό. Πιὸ συγκεκριμένα,
στὸ ἔργο του Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς, ὅπου διακωμῳδεῖ τὸν δοξομανῆ
κυνικὸ Περεγρῖνο, βρίσκει τὴν εὐκαιρία
νὰ σατιρίσει τὸν χριστιανισμό, στὸν ὁποῖο
ἐμφανίζεται νὰ προσῆλθε γιὰ ἕνα μικρὸ
χρονικὸ διάστημα ὁ Περεγρῖνος, καταφέρνοντας χωρὶς δυσκολία ὄχι μόνο νὰ ἐκμάθει «τὴ θαυμαστὴ σοφία τῶν χριστιανῶν»,
ὅπως γράφει εἰρωνικὰ ὁ Λουκιανός, ἀλλὰ
καὶ νὰ ξεπεράσει τοὺς διδασκάλους του
καὶ νὰ θαυμασθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀφελεῖς καὶ
δεισιδαίμονες χριστιανοὺς καὶ νὰ ὑμνηθεῖ

Μολονότι οἱ περισσότεροι λόγιοι καὶ
μορφωμένοι ἐθνικοὶ τοῦ δεύτερου αἰῶνα
προτιμοῦν νὰ ἀδιαφοροῦν ἐπιδεικτικὰ γιὰ
τὴ νέα θρησκεία, καὶ πολὺ ἁπλᾶ δὲν τὴ
μνημονεύουν πουθενὰ στὰ συγγράμματά
τους, ὑπάρχουν ἐν τούτοις καὶ κάποιοι
λίγοι ποὺ ἀναφέρονται στὸν χριστιανισμό,
ἀφήνοντας νὰ διαφανεῖ χωρὶς πολλὴ δυσκολία ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὸν ἔβλεπαν. Τὰ παραδείγματα ποὺ ἀκολουθοῦν
εἶναι τὰ πιὸ ἀντιπροσωπευτικά.
Ὁ περίφημος σοφιστὴς καὶ συγγραφέας τῶν αὐτοκρατορικῶν χρόνων
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ὡς προφήτης καὶ ἐξηγητὴς τῶν Γραφῶν1.
Οἱ χριστιανοὶ διακωμῳδοῦνται ἀπὸ τὸν
Λουκιανὸ ὡς «κακοδαίμονες», οἱ ὁποῖοι
ἔχουν πείσει τοὺς ἑαυτούς τους ὅτι θὰ γίνουν ἀθάνατοι καὶ θὰ ζήσουν γιὰ πάντα,
ἐξ οὗ καὶ περιφρονοῦν τὸν θάνατο καὶ
παραδίδονται οἰκειοθελῶς. Ὁ «πρῶτος
νομοθέτης τους», συνεχίζει ὁ Λουκιανός,
ἀναφερόμενος προφανῶς στὸν Παῦλο,
τοὺς ἔπεισε ὅτι θὰ εἶναι ὅλοι ἀδελφοὶ
μεταξύ τους, ἂν ἀρνηθοῦν τοὺς θεοὺς
τῶν Ἑλλήνων, προσκυνοῦν τόν «ἀνασκολοπισμένο ἐκεῖνο σοφιστή» (εἶναι φανερὴ
ἡ περιφρόνηση μὲ τὴν ὁποία ἀναφέρεται
ὁ Λουκιανὸς στὸν Χριστό) καὶ ζοῦν σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους του. Οἱ χριστιανοὶ ἐμφανίζονται ἀπὸ τὸν Λουκιανὸ ὡς
ἄνθρωποι ποὺ περιφρονοῦν τὰ πάντα,
χωρὶς νὰ ξέρουν καλὰ καλὰ τί πιστεύουν («ἄνευ τινὸς ἀκριβοῦς πίστεως τὰ
τοιαῦτα παραδεξάμενοι»). Καὶ βεβαίως
εἶναι τόσο ἀνόητοι καὶ ἀφελεῖς, ὥστε,
ἂν τοὺς πλησιάσει κάποιος ἐπιτήδειος
ἀπατεώνας σὰν τὸν Περεγρῖνο, μπορεῖ
νὰ γίνει πλούσιος σὲ πολὺ σύντομο χρονικὸ διάστημα, κοροϊδεύοντας ἀνθρώπους
ἀνόητους2.

Ἐξυπακούεται βεβαίως ὅτι, μολονότι
ὁ Περεγρῖνος εἶναι ἱστορικὸ πρόσωπο, ἐν
τούτοις τὰ ὅσα διηγεῖται ὁ Λουκιανὸς γιὰ
τὸν Περεγρῖνο καὶ τὴ δῆθεν προσέλευσή του στὸν χριστιανισμὸ δὲν μποροῦν
σὲ καμμία περίπτωση νὰ θεωρηθοῦν ὅτι
ἐπέχουν θέση ἱστορικῆς πηγῆς. Ὁ εὐφάνταστος Λουκιανὸς ἁπλούστατα πλάθει
μιὰ ἐντελῶς φανταστικὴ ἱστορία, ἡ ὁποία
τοῦ δίδει τὴν εὐκαιρία νὰ διακωμῳδήσει
τὸν κυνισμὸ καὶ τὸν χριστιανισμό. Μολονότι ὅμως ἡ διήγηση τοῦ Λουκιανοῦ
δὲν διεκδικεῖ τὶς δάφνες τῆς ἱστορικῆς
πιστότητας, ἐν τούτοις ἡ ἐκ μέρους του
ἀντιμετώπιση τοῦ χριστιανισμοῦ φαίνεται
ὅτι εἶναι ἀντιπροσωπευτικὴ τοῦ τρόπου
μὲ τὸν ὁποῖο ἔβλεπαν τὸν χριστιανισμὸ
πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του.
Μ’ ὅλη τὴν πανθομολογούμενη
εὐφυΐα του, εἶναι ἐντελῶς φανερὸ ὅτι ὁ
Λουκιανὸς ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει τὸ
μήνυμα τοῦ χριστιανισμοῦ. Στὰ μάτια του,
ὁ χριστιανισμὸς δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ μιὰ παράδοξη παραφιλοσοφικὴ
διδασκαλία ποὺ διδάσκει τὴν περιφρόνηση πρὸς τὰ ἐγκόσμια καὶ τὴν παράλογη
αὐταπάρνηση, καὶ ὡς τέτοια δὲν μπορεῖ
παρὰ νὰ εἶναι συγγενὴς πρὸς τὸν κυνισμό – πρᾶγμα βεβαίως ποὺ ἐξηγεῖ γιατί
ὁ Λουκιανὸς συνδέει τὸν χριστιανισμὸ μὲ
τὸν κυνισμό, ἐπινοώντας τὴν προσέλευση
τοῦ κυνικοῦ Περεγρίνου στὴ χριστιανικὴ
πίστη, καὶ γιατί ἐπιλέγει νὰ διακωμῳδήσει
τὸν κυνισμὸ καὶ τὸν χριστιανισμὸ σὲ ἕνα
καὶ τὸ αὐτὸ ἔργο. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, οἱ
χριστιανοὶ παρουσιάζονται ἔτσι ἀκριβῶς
ὅπως δίχως ἄλλο θὰ τοὺς ἔβλεπαν πολλοὶ μορφωμένοι ἐθνικοὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ
Λουκιανοῦ: ὡς ἀμόρφωτοι καὶ ἀφελεῖς

1

Λουκιανοῦ, Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς, ed. A. M.
Harmon, 11.1-12: «Ὅτεπερ καὶ τὴν θαυμαστὴν σοφίαν
τῶν χριστιανῶν ἐξέμαθεν, περὶ τὴν Παλαιστίνην τοῖς
ἱερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν αὐτῶν συγγενόμενος. Καὶ τί
γάρ; ἐν βραχεῖ παῖδας αὐτοὺς ἀπέφηνε, προφήτης καὶ
θιασάρχης καὶ ξυναγωγεὺς καὶ πάντα μόνος αὐτὸς ὤν,
καὶ τῶν βίβλων τὰ μὲν ἐξηγεῖτο καὶ διεσάφει, πολλὰς δὲ
αὐτὸς καὶ συνέγραφεν, καὶ ὡς θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνοι ᾐδοῦντο
καὶ νομοθέτῃ ἐχρῶντο καὶ προστάτην ἐπεγράφοντο, μετὰ
γοῦν ἐκεῖνον ὃν ἔτι σέβουσι, τὸν ἄνθρωπον τὸν ἐν τῇ
Παλαιστίνῃ ἀνασκολοπηθέντα, ὅτι καινὴν ταύτην τελευτὴν
εἰσῆγεν εἰς τὸν βίον».
2 Λουκιανοῦ, ὅ.π., 13.10-24: «Πεπείκασι γὰρ αὑτοὺς
οἱ κακοδαίμονες τὸ μὲν ὅλον ἀθάνατοι ἔσεσθαι καὶ
βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ χρόνον, παρ’ ὃ καὶ καταφρονοῦσι
τοῦ θανάτου καὶ ἑκόντες αὑτοὺς ἐπιδιδόασιν οἱ πολλοί.
Ἔπειτα δὲ ὁ νομοθέτης ὁ πρῶτος ἔπεισεν αὐτοὺς ὡς
ἀδελφοὶ πάντες εἶεν ἀλλήλων, ἐπειδὰν ἅπαξ παραβάντες
θεοὺς μὲν τοὺς ἑλληνικοὺς ἀπαρνήσωνται, τὸν δὲ
ἀνεσκολοπισμένον ἐκεῖνον σοφιστὴν αὐτὸν προσκυνῶσιν

καὶ κατὰ τοὺς ἐκείνου νόμους βιῶσιν. Καταφρονοῦσιν οὖν
ἁπάντων ἐξ ἴσης καὶ κοινὰ ἡγοῦνται, ἄνευ τινὸς ἀκριβοῦς
πίστεως τὰ τοιαῦτα παραδεξάμενοι. Ἢν τοίνυν παρέλθῃ
τις εἰς αὐτοὺς γόης καὶ τεχνίτης ἄνθρωπος καὶ πράγμασιν
χρῆσθαι δυνάμενος, αὐτίκα μάλα πλούσιος ἐν βραχεῖ
ἐγένετο ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐγχανών».
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Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ φόβος ποὺ διατυπώνει ὁ Κέλσος ὅτι ἡ
ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ κυριαρχήσουν στὸν κόσμο οἱ βάρβαροι καὶ νὰ μὴ μείνει στοὺς ἀνθρώπους
οὔτε ἴχνος πολιτισμοῦ. Καὶ εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι πολλοὶ
μορφωμένοι ἄνθρωποι τὸν δεύτερο αἰῶνα ἔνιωθαν τὸν ἴδιο ἀκριβῶς
φόβο, ὅσο παράλογος καὶ ἂν φαίνεται αὐτὸς σὲ ἐμᾶς σήμερα.
ἄνθρωποι ποὺ μποροῦσαν εὔκολα νὰ πέσουν θύματα ἑνὸς ἐπιτήδειου ἀπατεῶνα,
καὶ παράλληλα ὡς ἀρνητὲς τῶν πάντων
καὶ ἐπαναστάτες χωρὶς αἰτία.
Μὲ ἀνάλογο τρόπο ἔβλεπε τὸν χριστιανισμὸ καὶ ὁ Κέλσος, ἕνας φιλόσοφος
σύγχρονος τοῦ Λουκιανοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο
μάλιστα φαίνεται ὅτι συνδεόταν φιλικά3.
Ὁ Κέλσος ἦταν ὁ πρῶτος ἐθνικὸς φιλόσοφος ποὺ ἐπεχείρησε μιὰ ἀνοικτὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας,
ἀφιερώνοντας σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα ἕνα
ὁλόκληρο ἔργο ἐπιγραφόμενο Ἀληθὴς
λόγος4, ἀπὸ τὸ ὁποῖο σῴζονται ἐκτενέστατα ἀποσπάσματα χάρη στὴν ἰσοπεδωτικὴ ἀνασκευή του σχεδὸν ἕναν αἰῶνα
ἀργότερα ἀπὸ τὸν Ὠριγένη5.
Κατὰ τὸν Κέλσο, ὅπως σχολιάζει ὁ
Henry Chadwick, ὁ ἴδιος ὁ πυρήνας τοῦ
χριστιανισμοῦ εἶναι ἐξίσου ἀντίθετος πρὸς
τὸ σύνολο τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης τῆς
ὀρθολογικῆς ἔρευνας, ὅσο εἶναι ἀντίθετος
καὶ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ θρησκευτικὴ καὶ
λατρευτικὴ παράδοση, μὲ ἀποτέλεσμα
ὁ χριστιανισμὸς νὰ μὴν εἶναι μόνο μιὰ

θρησκευτικὴ ἐπανάσταση μὲ βαθύτατες
κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς συνέπειες, ἀλλὰ
καὶ νὰ εἶναι κατὰ βάσιν ἀντίθετος πρὸς
ὅλες τὶς θετικὲς ἀνθρώπινες ἀξίες6.
Κατὰ τὸν Κέλσο, συνεχίζει ὁ Henry
Chadwick, ἡ ἀμβλύνοια τῆς πλειοψηφίας
τῶν χριστιανῶν δὲν εἶναι συμπτωματικὸ
γεγονός, ἀλλὰ φυσικὸ ἐπακόλουθο τοῦ
ἐγγενῶς ἀνορθολογικοῦ καὶ ἀντιπνευματικοῦ χαρακτῆρα τοῦ χριστιανισμοῦ7. Ἄν,
τώρα, κάποιοι χριστιανοὶ δείχνουν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ λογοτεχνία, τὴ φιλοσοφία
καὶ τὴν κλασικὴ παράδοση ἐν γένει, τότε
δὲν μπορεῖ νὰ συμβαίνει παρὰ ἕνα ἀπὸ τὰ
ἑξῆς δύο: εἴτε στὴν πραγματικότητα δὲν
παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὴ θρησκεία τους,
εἴτε τὰ φαινομενικὰ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντά τους δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο
ἀπὸ ἕνα τέχνασμα, προκειμένου νὰ κερδίσουν προσηλύτους ἀπὸ τὰ ἀνώτερα
στρώματα τῆς κοινωνίας· αὐτὸ ποὺ κατὰ
τὸν Κέλσο εἶναι ἀδιανόητο εἶναι ὅτι ἕνας
ὁποιοσδήποτε χριστιανὸς θὰ μποροῦσε
ποτὲ νὰ ἐκτιμᾷ γνήσια καὶ εἰλικρινὰ ὁτιδήποτε τὸ εὐγενὲς καὶ ὑψηλό8.
Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ φόβος ποὺ
διατυπώνει ὁ Κέλσος ὅτι ἡ ἐπικράτηση
τοῦ χριστιανισμοῦ θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
νὰ κυριαρχήσουν στὸν κόσμο οἱ βάρβαροι
καὶ νὰ μὴ μείνει στοὺς ἀνθρώπους οὔτε

3

Στὸν Κέλσο εἶναι ἀφιερωμένο τὸ ἔργο τοῦ Λουκιανοῦ
Ἀλέξανδρος ἢ ψευδομάντις [ed. A. M. Harmon, Lucian,
vol. 4, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1961
(ed. pr. 1925), 174-252].
4 Κέλσου, Ἀληθὴς λόγος, ed. R. Bader, Der Ἀληθὴς λόγος
des Kelsos, Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft
33, Kohlhammer, Stuttgart 1940.
5 Ὠριγένους, Κατὰ Κέλσου, ed. M. Borret, Origène.
Contre Celse, 4 vols, Sources chrétiennes 132, 136,
147, 150, Cerf, Paris 1967 (vol. 132), 1968 (vol. 136),
1969 (vols 147, 150).

6

Henry Chadwick, Early Christian thought and the
classical tradition. Studies in Justin, Clement and
Origen, Clarendon Press, Oxford 1966, σελ. 25.
7 Henry Chadwick, ὅ.π., σελ. 24.
8 Henry Chadwick, ὅ.π., σελ. 34.
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ἴχνος πολιτισμοῦ9. Καὶ εἶναι ἀπολύτως
βέβαιο ὅτι πολλοὶ μορφωμένοι ἄνθρωποι τὸν δεύτερο αἰῶνα ἔνιωθαν τὸν ἴδιο
ἀκριβῶς φόβο, ὅσο παράλογος καὶ ἂν
φαίνεται αὐτὸς σὲ ἐμᾶς σήμερα.
Δείγματα μιᾶς κάπως θετικώτερης
ἀντιμετώπισης τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς
ἐθνικοὺς τοῦ δευτέρου αἰῶνα μᾶς δίδει ὁ
περίφημος ἰατροφιλόσοφος Γαληνός (129201 μ.Χ.)10, ὁ ὁποῖος ἔφθασε τὴν ἑλληνικὴ ἰατρικὴ στὸ ἀπώγειό της. Ὁ Γαληνὸς
δὲν διεξέρχεται βεβαίως συστηματικὰ τὸ
θέμα τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅμως κάποιες
περιστασιακές του ἀναφορὲς σὲ αὐτὸν
μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ διαμορφώσουμε μιὰ
ἀρκετὰ σαφῆ εἰκόνα γιὰ τὸν τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο τὸν ἔβλεπε. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, σὲ μιὰ τέτοια ἀναφορά του σὲ
ἀνύποπτο σημεῖο ὁ Γαληνὸς ἐμφανίζει
τὸν χριστιανισμὸ ὡς μιὰ τυφλὴ ὑπακοὴ
σὲ ἀναπόδεικτους νόμους, καὶ μάλιστα
σὲ μείζονα θέματα ποὺ θὰ ἔχρῃζαν ἰδιαίτερης προσοχῆς11, ἐνῷ σὲ ἄλλο σημεῖο
ἀφήνει νὰ διαφανεῖ ἡ ἐντύπωση ποὺ τοῦ
εἶχε κάνει τὸ ἀνυποχώρητο πεῖσμα τῶν
χριστιανῶν, γράφοντας χαρακτηριστικὰ

ὅτι θὰ ἦταν πιὸ εὔκολο νὰ μεταπείσει
κανεὶς τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ
Χριστοῦ ἀπ’ ὅ,τι μερικοὺς στενοκέφαλους
ἰατροὺς καὶ φιλοσόφους12. Παρὰ ταῦτα,
ὁ Γαληνὸς δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀναγνωρίσει καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς ἀρετὲς τῶν
χριστιανῶν. Σὲ ἕνα κείμενό του ποὺ δὲν
σῴζεται μὲν στὸ πρωτότυπο, ἀλλὰ διατηρεῖται σὲ ἀραβικὲς παραπομπές, ὁ
Γαληνὸς ἀναγνωρίζει ὅτι οἱ χριστιανοὶ
ἔχουν τρεῖς ἀπὸ τὶς τέσσερις γενικὲς
ἀρετὲς ποὺ διέκρινε ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία· ἔχουν δηλαδὴ τὴν ἀνδρεία, τὴ σωφροσύνη καὶ τὴ δικαιοσύνη, ἀλλὰ τοὺς
λείπει ἡ φρόνηση, ἡ λογικὴ βάση γιὰ τὶς
ὑπόλοιπες τρεῖς13.
Τὴν ἴδια περίοδο, ἡ ἀντιχριστιανικὴ
προπαγάνδα δὲν δίστασε νὰ καταφύγει
ἀκόμη καὶ στὸ ψεῦδος καὶ τὴν κατασυκοφάντηση τοῦ χριστιανισμοῦ: Οἱ χριστιανοὶ ἐμφανίζονταν νὰ ζοῦν κοινοβιακά, νὰ
ἔχουν κοινὲς τὶς γυναῖκές τους καὶ νὰ
συνευρίσκονται ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ἀδελφές
τους! Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό, οἱ χριστιανοὶ παρουσιάζονταν καὶ ὡς ἔνοχοι...
καννιβαλισμοῦ· πολλοὶ ἦταν πεπεισμένοι
ὅτι τὸ μυστικὸ ποὺ κρυβόταν πίσω ἀπὸ
τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ἦταν...
ὁ φόνος βρεφῶν καὶ ἡ βρώση ἀνθρώπινων σαρκῶν! Οἱ χριστιανοὶ ἀπολογητὲς
τοῦ δευτέρου αἰῶνα ἦταν ὑποχρεωμένοι
νὰ ἀπαντοῦν ἀκόμη καὶ σὲ τέτοιες, ἀνυπόστατες καὶ ἐξωφρενικὲς συκοφαντίες,
τὶς ὁποῖες ὅμως πολλοὶ ἐθνικοὶ ἔπαιρναν
ἐντελῶς τοῖς μετρητοῖς.14
Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ
δὲν εἶναι τὰ ἐπιμέρους ψεύδη καὶ οἱ συ-

9

Κέλσου, Ἀληθὴς λόγος, ed. R. Bader, Η΄ 68.1-8 (=
Ὠριγένους, Κατὰ Κέλσου, ed. M. Borret, Η΄ 68.2-9):
«Οὐ χρὴ ἀπιστεῖν ἀνδρὶ ἀρχαίῳ πάλαι προειπόντι τό
“εἷς βασιλεύς, ᾧ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομύτεω”. Καὶ
ἐπιφέρει· ὡς, ἂν τοῦτο λύσῃς τὸ δόγμα, εἰκότως ἀμυνεῖται
σὲ ὁ βασιλεύς. Εἰ γὰρ τὸ αὐτό σοι ποιήσειαν ἅπαντες,
οὐδὲν κωλύσει τὸν μὲν καταλειφθῆναι μόνον καὶ ἔρημον,
τὰ δ’ ἐπὶ γῆς ἐπὶ τοῖς ἀνομωτάτοις τε καὶ ἀγριωτάτοις
βαρβάροις γενέσθαι καὶ μήτε τῆς σῆς θρησκείας μήτε τῆς
ἀληθινῆς σοφίας ἐν ἀνθρώποις ἔτι καταλείπεσθαι κλέος».
10 Ὁ E. R. Dodds θεωρεῖ τὸν Γαληνὸ ὡς ἕναν παρατηρητὴ
ποὺ βλέπει τὸν χριστιανισμὸ μὲ μιὰ σχετικὴ συμπάθεια
(Pagan and Christian in an age of anxiety, σελ. 121).
11 Γαληνοῦ, Περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν, Λόγος Β΄, ed. G. C.
Kuhn, vol. VIII, 579.13-17: «Κάλλιον δ’ ἂν ἦν πολλῷ
προσθεῖναί τινα, εἰ καὶ μὴ βεβαίαν ἀπόδειξιν, παραμυθίαν
γ’ οὖν ἱκανὴν τῷ λόγῳ περὶ τῶν ὀκτὼ ποιοτήτων, ἵνα
μή τις εὐθὺς κατ’ ἀρχάς, ὡς εἰς Μωϋσοῦ καὶ Χριστοῦ
διατριβὴν ἀφιγμένος, νόμων ἀναποδείκτων ἀκούῃ, καὶ
ταῦτα ἐν οἷς ἥκιστα χρή».

12 Γαληνοῦ, ὅ.π., Λόγος Γ΄, 657.1-3: «Θᾶττον γὰρ ἄν τις
τοὺς ἀπὸ Μωϋσοῦ καὶ Χριστοῦ μεταδιδάξειεν ἢ τοὺς ταῖς
αἱρέσεσι προστετηκότας ἰατρούς τε καὶ φιλοσόφους».
13 Richard Walzer, Galen on Jews and Christians, Oxford
1949, σελ. 15· πρβ. ὅ.π., σελ. 65-74.
14 Θεοφίλου, Πρὸς Αὐτόλυκον, ed. R. M. Grant, Γ΄ 4.3-9.
Πρβ. Ὠριγένους, Κατὰ Κέλσου, ed. M. Borret, Ϛ΄ 27.614.
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Ἤδη ἀπὸ τὸν τρίτο αἰῶνα, μετὰ τὴ μεγάλη ἀπαξίωση καὶ
περιφρόνηση μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίσθηκε ὁ χριστιανισμὸς
κατὰ τὸν δεύτερο αἰῶνα, ἀρκετοὶ ἐθνικοὶ αἰσθάνθηκαν ὑποχρεωμένοι νὰ ἀναθεωρήσουν τὴ στάση τους ἀπέναντι στὸν
χριστιανισμό: Ἀφοῦ ὁ χριστιανισμὸς δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ
ἐξαλειφθεῖ, θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως νὰ ἐνταχθεῖ ὁμαλὰ στὸν
θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἀπὸ
τὴν παγανιστικὴ πλευρὰ ὑπάρχουν αὐτὴ τὴν περίοδο ἐνδείξεις
μιᾶς ἐπιθυμίας νὰ ἀπορροφηθεῖ ὁ Χριστὸς στὸ κατεστημένο,
ὅπως εἶχαν ἀπορροφηθεῖ τόσο πολλοὶ θεοὶ παλαιότερα.
κοφαντίες μὲ τὶς ὁποῖες πολεμήθηκε ὁ
χριστιανισμός. Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει
εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἔκανε τοὺς μορφωμένους ἐθνικοὺς νὰ δοῦν τὴ χριστιανικὴ
πίστη ὡς ἐχθρό, ὥστε νὰ φθάσουν νὰ τὴν
πολεμήσουν μὲ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν κατασυκοφάντηση. Καὶ ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι
ὅτι οἱ μορφωμένοι ἐθνικοὶ ἔβλεπαν στὸν
χριστιανισμὸ τὸν κίνδυνο τῆς ὑπονόμευσης καὶ ἀνατροπῆς τοῦ πολιτισμοῦ τους.

σης, οἱ ὁποῖοι δὲν ἦταν μόνον ἐφάμιλλοι
μὲ τοὺς συγχρόνους τους ἐθνικοὺς, ἀλλὰ
καὶ τοὺς ξεπερνοῦσαν κατὰ πολύ, τότε πλέον ἦταν ἐξαιρετικὰ δύσκολο γιὰ
ὁποιονδήποτε ἐθνικό, ὁσοδήποτε πείσμων καὶ ἂν ἦταν αὐτός, νὰ ἐπιμένει νὰ
βλέπει τὸν χριστιανισμὸ ὡς... θρησκεία
τῶν ἀπαιδεύτων καὶ τῶν ἀμαθῶν.
Ἤδη ἀπὸ τὸν τρίτο αἰῶνα, μετὰ τὴ
μεγάλη ἀπαξίωση καὶ περιφρόνηση μὲ
τὴν ὁποία εἴδαμε ὅτι ἀντιμετωπίσθηκε ὁ
χριστιανισμὸς κατὰ τὸν δεύτερο αἰῶνα,
ἀρκετοὶ ἐθνικοὶ αἰσθάνθηκαν ὑποχρεωμένοι νὰ ἀναθεωρήσουν τὴ στάση τους
ἀπέναντι στὸν χριστιανισμό: Ἀφοῦ ὁ
χριστιανισμὸς δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ
ἐξαλειφθεῖ, θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως
νὰ ἐνταχθεῖ ὁμαλὰ στὸν θρησκευτικὸ
συγκρητισμὸ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ὅπως σημειώνει ὁ E. R. Dodds, ἀπὸ
τὴν παγανιστικὴ πλευρὰ ὑπάρχουν αὐτὴ
τὴν περίοδο ἐνδείξεις μιᾶς ἐπιθυμίας νὰ
ἀπορροφηθεῖ ὁ Χριστὸς στὸ κατεστημένο,
ὅπως εἶχαν ἀπορροφηθεῖ τόσο πολλοὶ
θεοὶ παλαιότερα15.
Παραδείγματα αὐτῆς τῆς προσπάθειας γιὰ ἀπορρόφηση τοῦ χριστιανισμοῦ

4. Πρὸς μιὰ θετικώτερη
ἀντιμετώπιση
Λέγοντας ὅλα τὰ παραπάνω γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ
τοὺς μορφωμένους ἐθνικούς, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε μιὰ ἐντελῶς βασικὴ λεπτομέρεια: ὅτι ὅλα αὐτὰ ἀφοροῦν τοὺς
πρώτους αἰῶνες, καὶ κυρίως τὸν δεύτερο
αἰῶνα μ.Χ. Ἀργότερα οἱ ἴδιοι οἱ ἐθνικοὶ
ὑποχρεώθηκαν νὰ ἀναθεωρήσουν κακὴν
κακῶς αὐτή τους τὴ στάση. Διότι ἀργότερα, ὅταν πλέον ὁ χριστιανισμὸς εἶχε
ἀναδείξει μορφὲς σὰν τὸν Ὠριγένη, τὸν
Δίδυμο τὸν Τυφλό, τὸν Μέγα Βασίλειο,
τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, τὸν Ἰωάννη
τὸν Χρυσόστομο καὶ τὸν Γρηγόριο Νύσ-

15 E. R. Dodds, Pagan and Christian in an age of anxiety,
σελ. 107.
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ὑπάρχουν πολλά. Ὁ Εὐσέβιος μᾶς παραδίδει ὅτι ἡ Ἰουλία Μαμμαία, ἡ σπουδαία
αὐτὴ γυναῖκα καὶ μητέρα τοῦ αὐτοκράτορα Μάρκου Ἀλεξάνδρου Σεβήρου, συνεπαρμένη ἀπὸ τὴ φήμη τοῦ Ὠριγένη, ἡ
ὁποία εἶχε φθάσει μέχρι τὰ αὐτιά της,
ἐπεθύμησε σφόδρα νὰ τὸν δεῖ ἀπὸ κοντὰ
καὶ νὰ ἀποκτήσει ἰδία πεῖρα τῆς «περὶ
τὰ θεῖα συνέσεώς του», ποὺ ὅλοι θαύμαζαν. Κάποτε λοιπὸν ποὺ αὐτὸς βρέθηκε στὴν Ἀντιόχεια, ἡ Ἰουλία Μαμμαία
ἔστειλε νὰ τῆς φέρουν τὸν Ὠριγένη μὲ
στρατιωτικὴ συνοδεία. Ὁ Ὠριγένης ἔμεινε
κοντά της ἐπὶ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα,
διδάσκοντας τὴ μητέρα τοῦ αὐτοκράτορα «πλεῖστα ὅσα εἰς τὴν τοῦ Κυρίου δόξαν»16. Ἡ Ἰουλία Μαμμαία μάλιστα εἶναι
πιθανὸν νὰ ἀσπάσθηκε τὸν χριστιανισμό,
ἀπ’ ὅσο τοὐλάχιστον μποροῦμε νὰ κρίνουμε ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀναφέρεται σὲ αὐτὴν ὁ Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος
τὴ χαρακτηρίζει «θεοσεβέστατη γυναῖκα

ὅσο καμμία ἄλλη»17.
Ἀλλὰ καὶ ὁ υἱὸς τῆς Ἰουλίας Μαμμαίας, ὁ αὐτοκράτορας Μᾶρκος Ἀλέξανδρος
Σεβῆρος (205-235 μ.Χ., αὐτ. 222-235),
προσέφερε πλήρη εἰρήνη, ἐνίοτε δὲ καὶ
ἀνοικτὴ εὔνοια πρὸς τοὺς χριστιανούς,
κινούμενος στὸ πλαίσιο ἑνὸς τυπικοῦ
θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ: Ὅπως μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν Αἴλιο Λαμπρίδιο στὸ
βιβλίο τῆς Historia Augusta ποὺ εἶναι
ἀφιερωμένο στὸν Ἀλέξανδρο Σεβῆρο, ὁ
αὐτοκράτορας διατηροῦσε σὲ ἕναν ἰδιωτικὸ ναΐσκο ἀγάλματα τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ
Ὀρφέως, τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Τυανέως, καὶ σχεδίαζε νὰ ἱδρύσει
ναὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ συμπεριλάβει
ἐπισήμως τὸν Χριστὸ μεταξὺ τῶν θεῶν18.
Προφανῶς, ὁ θάνατος τὸν ἐμπόδισε νὰ
πραγματοποιήσει αὐτή του τὴν πρόθεση.
Λίγο μετὰ τὴ σύντομη βασιλεία τοῦ
Ἀλεξάνδρου Σεβήρου, ὁ νεοπλατωνικὸς
φιλόσοφος Πορφύριος (234;-305; μ.Χ.), ὁ
ὁποῖος ἀνεδείχθη σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς σφοδρότερους πολεμίους τοῦ χριστιανισμοῦ,
διατηρεῖ ἀρκετὴ ἀπὸ τὴν περιφρόνηση
μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετώπιζαν τὸν χριστιανισμὸ οἱ ὁμόφρονές του τοῦ δευτέρου
αἰῶνα, παράλληλα ὅμως καταβάλλει καὶ
μιὰ προσπάθεια νὰ ἀπορροφήσει τὸν
Χριστὸ σὲ ἕναν ἀνώδυνο θρησκευτικὸ
συγκρητισμό. Αὐτὸ ποὺ κυρίως ξενίζει
τὸν Πορφύριο στὸν χριστιανισμὸ εἶναι ἡ
ἐγκατάλειψη ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τῆς
λαμπρῆς φιλοσοφικῆς παραδόσεως τὴν

16 Εὐσεβίου Καισαρείας, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ed. G.
Bardy, Ϛ΄ 21, 3.1-4.6: «Τοῦ δ’ αὐτοκράτορος μήτηρ,
Μαμμαία τοὔνομα, εἰ καί τις ἄλλη θεοσεβεστάτη γυνή, τῆς
Ὠριγένους πανταχόσε βοωμένης φήμης, ὡς καὶ μέχρι τῶν
αὐτῆς ἐλθεῖν ἀκοῶν, περὶ πολλοῦ ποιεῖται τῆς τοῦ ἀνδρὸς
θέας ἀξιωθῆναι καὶ τῆς ὑπὸ πάντων θαυμαζομένης περὶ
τὰ θεῖα συνέσεως αὐτοῦ πεῖραν λαβεῖν. Ἐπ’ Ἀντιοχείας
τοίνυν διατρίβουσα, μετὰ στρατιωτικῆς δορυφορίας
αὐτὸν ἀνακαλεῖται· παρ’ ᾗ χρόνον διατρίψας πλεῖστά
τε ὅσα εἰς τὴν τοῦ Κυρίου δόξαν καὶ τῆς τοῦ θείου
διδασκαλείου ἀρετῆς ἐπιδειξάμενος, ἐπὶ τὰς συνήθεις
ἔσπευδεν διατριβάς».

17 Εὐσεβίου Καισαρείας, ὅ.π., Ϛ΄ 21, 3.2-3: «εἰ καί τις
ἄλλη θεοσεβεστάτη γυνή».
18 Aelii Lampridii, Historia Augusta. Alexander Severus,
29 (= ed. J. B. Egnatius, 162.19-25): “Primum, ut si
facultas esset, id est, si non cum uxore cubuisset,
matutinis horis in larario suo, in quo et diuos principes,
sed optimos electos, et animas sanctiores, in queis, et
Apolloniu, et quantum scriptor suorum temporu dicit,
Christum, Abraha, et Orpheum, et huiuscemodi deos
habebat, ac maiorum effigies, rem diuinam faciebat”,
καὶ παρακάτω, ed. J. B. Egnatius, 172.24-25: “Christo
templum facere voluit, eumque inter deos recipere”.
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Ὅταν τὸν τέταρτο αἰῶνα ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης διάλεξε τὴν
ὁδὸ τῆς σύγκρουσης μὲ τὸν χριστιανισμό, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο
προσπάθησε νὰ πολεμήσει τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια ἦταν ἤδη
ἐξώφθαλμα παρῳχημένος, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ
ἐλπίδα νὰ φέρει ἀποτελέσματα. Διότι ὁ Ἰουλιανὸς ἐπέμενε
νὰ ἐμφανίζει τὴ χριστιανικὴ πίστη ὡς μιὰ ἀφελῆ πίστη τῶν
ἀπαιδεύτων, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ χριστιανισμὸς εἶχε ἤδη ἀναδείξει
προσωπικότητες ποὺ ξεπερνοῦσαν κατὰ πολὺ τοὺς συγχρόνους
τους ἐθνικοὺς στὴν παιδεία καὶ τὴν πνευματικὴ ἐμβέλεια.
ὁποία ὁ ἴδιος τιμοῦσε καὶ δίδασκε. Εἶναι
χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸ σύγγραμμά του
Κατὰ χριστιανῶν, τὸ ὁποῖο μᾶς σῴζεται
ἀποσπασματικά, ὁ Πορφύριος χαρακτηρίζει ἴδιον ἐσχάτης μοχθηρίας καὶ προχειρότητας «τὸ νὰ ἐγκαταλείπει κανεὶς
μὲ εὐκολία τὶς δικές του παραδόσεις, καὶ
μὲ μιὰ ἄλογη καὶ ἀνεξέταστη πίστη νὰ
προτιμᾷ τὶς διδασκαλίες τῶν ἀσεβῶν καὶ
πολεμίων ὅλων τῶν ἐθνῶν (ἐννοεῖ τοὺς
χριστιανούς), καὶ νὰ μὴ μένει πιστὸς
οὔτε στὸν θεὸ ποὺ λατρεύεται ἀπὸ τοὺς
Ἰουδαίους σύμφωνα μὲ τὶς παραδόσεις
αὐτῶν, ἀλλὰ νὰ ἐπιλέγει νὰ βαδίσει σὲ
ἕνα καινοφανὲς καὶ ἔρημο ἀδιέξοδο, ποὺ
δὲν φυλάει τὶς παραδόσεις οὔτε τῶν
Ἑλλήνων οὔτε τῶν Ἰουδαίων»19. Σὲ αὐτὰ
τὰ λόγια βλέπουμε νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ τυπικὴ ἀντίληψη τῶν μορφωμένων
ἐθνικῶν, ὅτι ὁ χριστιανισμὸς ἀποτελοῦσε
μιὰ ἄρνηση τοῦ πολιτισμοῦ.
Παράλληλα, ὅμως, ὑπάρχουν κάποια
πράγματα ποὺ ἀκόμη καὶ ἕνας σφοδρὸς
πολέμιος τοῦ χριστιανισμοῦ σὰν τὸν Πορ-

φύριο δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Πορφύριος παραθέτει
καὶ συμμερίζεται ἀπολύτως ἕναν χρησμὸ
τῆς Ἑκάτης, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὁ
Χριστὸς ξεχώρισε στὴν εὐσέβεια ἀπ’
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἡ ψυχή του
ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ καὶ ἔγινε ἀθάνατη.
Ὁ Πορφύριος σχολιάζει τὸν χρησμὸ ὡς
ἑξῆς:
«Αὐτὸς λοιπὸν ἦταν εὐσεβὴς καὶ ἀνέβηκε στοὺς οὐρανούς, ὅπως οἱ εὐσεβεῖς.
Ὥστε αὐτὸν μὲν δὲν θὰ τὸν βλασφημήσεις, ἀλλὰ θὰ ἐλεήσεις τῶν ἀνθρώπων
τὴν ἄνοια»20.
Πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Πορφυρίου κρύβεται προφανῶς μιὰ προσπάθεια
νὰ ἀπορροφηθεῖ ὁ Χριστὸς σὲ ἕναν ἀνώδυνο θρησκευτικὸ συγκρητισμό. Ἀλλά,
20 Πορφυρίου, Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας, ed. G.
Wolff, 180.16-182.16: «Παράδοξον ἴσως δόξειεν ἄν
τισιν εἶναι τὸ μέλλον λέγεσθαι ὑφ’ ἡμῶν. Τὸν γὰρ Χριστὸν
οἱ θεοὶ εὐσεβέστατον ἀπεφήναντο καὶ ἀθάνατον γεγονότα,
εὐφήμως τε αὐτοῦ μνημονεύουσι. Περὶ γοῦν τοῦ Χριστοῦ
ἐρωτησάντων, εἰ ἐστὶ θεός, φησίν [ἡ Ἑκάτη]· “Ὅτι μὲν
ἀθανάτη ψυχὴ μετὰ σῶμα προβαίνει, / γιγνώσκεις·
σοφίης δὲ τετμημένη αἰὲν ἀλᾶται. / Ἀνέρος εὐσεβίῃ
προφερεστάτου ἐστὶν ἐκείνη / ψυχή”. Ἐπερωτησάντων δέ,
διὰ τί ἐκολάσθη, ἔχρησεν· “Σῶμα μὲν ἀδρανέσιν βασάνοις
αἰεὶ προβέβληται· / ψυχὴ δ’ εὐσεβέων εἰς οὐράνιον πέδον
ἵζει”. Αὐτὸς οὖν εὐσεβὴς καὶ εἰς οὐρανούς, ὥσπερ οἱ
εὐσεβεῖς, χωρήσας. Ὥστε τοῦτον μὲν οὐ βλασφημήσεις,
ἐλεήσεις δὲ τῶν ἀνθρώπων τὴν ἄνοιαν».

19 Πορφυρίου, Κατὰ Χριστιανῶν, ed. A. von Harnack,
ἀπ. 1.16-21: «Πῶς δ’ οὐ μοχθηρίας εἶναι καὶ εὐχερείας
ἐσχάτης τὸ μεταθέσθαι μὲν εὐκόλως τῶν οἰκείων, ἀλόγῳ
δὲ καὶ ἀνεξετάστῳ πίστει τὰ τῶν δυσσεβῶν καὶ πᾶσιν
ἔθνεσι πολεμίων ἑλέσθαι, καὶ μηδ’ αὐτῶ τῷ παρ’ Ἰουδαίοις
τιμωμένῳ θεῷ κατὰ τὰ παρ’ αὐτοῖς προσανέχειν νόμιμα,
καινὴν δέ τινα καὶ ἐρήμην ἀνοδίαν ἑαυτοῖς συντεμεῖν,
μήτε τὰ Ἑλλήνων μήτε τὰ Ἰουδαίων φυλάττουσαν;».
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Οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν τύχει μιᾶς παιδείας εἶχαν γνωρίσει καὶ
ἀγαπήσει ἕνα λαμπρὸ πολιτισμό, ἐνάντια στὸν ὁποῖο ὁ χριστιανισμὸς φαινόταν στὰ μάτια τους νὰ ἔχει κηρύξει ἕναν ἀνοικτὸ
πόλεμο. Χρειαζόταν μεγάλη τόλμη, ὀξύνοια καὶ διορατικότητα,
γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ διακρίνει τότε ὅτι ἡ νέα πίστη ὄχι
μόνο δὲν ἀντιστρατευόταν καὶ δὲν καταργοῦσε ὅ,τι εὐγενὲς
καὶ ὑψηλὸ εἶχε δημιουργήσει ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, ἀλλὰ
ἀπεναντίας τὸ ὁδηγοῦσε στὴν πληρότητα καὶ τὴν τελείωση.
ὅπως εἴπαμε, αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ συμβεῖ· τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τότε ὅπως
καὶ σήμερα, δὲν χωράει σὲ συγκρητιστικὰ
σχήματα.

ἐπιπέδου τάξεις. Ἀλλὰ ἦταν πλέον καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία τὸν τέταρτο
αἰῶνα, τὸν αἰῶνα ποὺ λάμπρυναν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ
Γρηγόριος Νύσσης, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Αὐτὸ ποὺ κυρίως ὀφείλουμε νὰ συγκρατήσουμε, ὅταν ἀναφερόμαστε στὴ
στάση τῶν ἐθνικῶν ἔναντι τοῦ χριστιανισμοῦ, εἶναι ὅτι ὁ λόγος ποὺ ἐπὶ μακρὸν
κράτησε τοὺς μορφωμένους ἐθνικοὺς
μακριὰ ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ πίστη δὲν
ἦταν βεβαίως ὅτι τὸ ἀρχαῖο θρήσκευμα
ταίριαζε στὴν παιδεία τους περισσότερο ἀπὸ τὸν χριστιανισμό. Ἁπλούστατα,
οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν τύχει μιᾶς παιδείας εἶχαν γνωρίσει καὶ ἀγαπήσει ἕνα
λαμπρὸ πολιτισμό, ἐνάντια στὸν ὁποῖο ὁ
χριστιανισμὸς φαινόταν στὰ μάτια τους
νὰ ἔχει κηρύξει ἕναν ἀνοικτὸ πόλεμο.
Χρειαζόταν μεγάλη τόλμη, ὀξύνοια καὶ
διορατικότητα, γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς
νὰ διακρίνει τότε ὅτι ἡ νέα πίστη ὄχι
μόνο δὲν ἀντιστρατευόταν καὶ δὲν καταργοῦσε ὅ,τι εὐγενὲς καὶ ὑψηλὸ εἶχε
δημιουργήσει ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός,
ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸ ὁδηγοῦσε στὴν πληρότητα καὶ τὴν τελείωση.

5. Συμπεράσματα
Ὅταν τὸν τέταρτο αἰῶνα ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης διάλεξε τὴν ὁδὸ τῆς
σύγκρουσης μὲ τὸν χριστιανισμό, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προσπάθησε νὰ πολεμήσει τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια ἦταν ἤδη
ἐξώφθαλμα παρῳχημένος, καὶ γι’ αὐτὸ
δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ ἐλπίδα νὰ φέρει
ἀποτελέσματα. Διότι ὁ Ἰουλιανὸς ἐπέμενε νὰ ἐμφανίζει τὴ χριστιανικὴ πίστη
ὡς μιὰ ἀφελῆ πίστη τῶν ἀπαιδεύτων, τὴ
στιγμὴ ποὺ ὁ χριστιανισμὸς εἶχε ἤδη ἀναδείξει προσωπικότητες ποὺ ξεπερνοῦσαν
κατὰ πολὺ τοὺς συγχρόνους τους ἐθνικοὺς στὴν παιδεία καὶ τὴν πνευματικὴ
ἐμβέλεια. Ἡ ἀντιχριστιανικὴ πολεμικὴ τοῦ
Ἰουλιανοῦ θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως νὰ
εἶχε κάποια ἀξία δύο αἰῶνες νωρίτερα,
ὅταν ὁ χριστιανισμὸς ἀκόμη ἀντλοῦσε
τοὺς ὀπαδούς του κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ
τὶς κατώτερες καὶ χαμηλοῦ μορφωτικοῦ

ΔΡ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ1

Σ

τὶς 20 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους
1821 συνῆλθε στὴν Πιάδα,
πλησίον τῆς ἀρχαίας Ἐπιδαύρου, ἡ πρώτη Ἐθνικὴ Συνέλευση τῶν Ἑλλήνων. Στὴ
Συνέλευση ἔλαβον μέρος ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀγωνιζομένου γιὰ τὴν ἐλευθερία
του Ἔθνους 59 πληρεξούσιοι ἀπὸ τὴν
Πελοπόννησο, τὴν Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Χέρσο Ἑλλάδα καὶ τὰ νησιὰ Ὕδρα,
Σπέτσες, Ψαρὰ καὶ Κάσο. Οἱ πληρεξούσιοι αὐτοὶ εἶχαν ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὶς Τοπικὲς
Συνελεύσεις ἢ τὶς τοπικὲς Γερουσίες.
Τὴν 1η Ἰανουαρίου 1822 ἡ ἐν λόγῳ
Συνέλευση, ἀφοῦ διεκήρυξε «τὴν πολιτικὴν ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν» τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ψήφισε τὸ πρῶτο
Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο ὀνομάσθηκε Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα
ἐμφανίζεται ὡς ἑνιαῖον καὶ συντεταγμένον κράτος. Ἐπειδὴ ὅμως ἐφοβοῦντο οἱ
ἀντιπρόσωποι ὅτι τὸ πολίτευμα αὐτὸ θὰ
μποροῦσε νὰ δημιουργήσει ἐχθρότητα τῶν
εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, τὸ ὠνόμασαν «Προσωρινόν», καὶ
ἔκτοτε εἶναι γνωστὸ στὴν συνταγματικὴ
ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, ὡς «τὸ Προσωρινὸν
Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος».
Τὸ πρῶτον αὐτὸ Σύνταγμα ἄρχεται
μὲ τὸ Προοίμιον: «Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας
καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Στὴ συνέχεια
ἀναγράφει πολὺ χαρακτηριστικὰ ὅτι: «Τὸ
Ἑλληνικὸν Ἔθνος… κηρύττει διὰ τῶν Νο-

1

μίμων Παραστατῶν του εἰς Ἐθνικὴν συνηγμένον… Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ
ἀνθρώπων, τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν
καὶ ἀνεξαρτησίαν». Οἱ πρῶτοι δηλαδὴ
αὐτοὶ συνταγματικοὶ νομοθέτες εἶχαν
τὴν βεβαιότητα καὶ τὴν συνείδηση ὅτι ἡ
ὕπαρξη καὶ ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ ἑλληνικοῦ
ἔθνους καὶ ἡ ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ
ζυγοῦ τῶν τετρακοσίων χρόνων ἔχει θεμέλιο τὴν πίστη τους στὸν Θεὸ καὶ τὸ ἀγωνιστικό τους φρόνημα· τοῦτο εἶναι σαφές.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναφέρει ὅτι ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ
ἀνεξαρτησία συντελεῖται «ἐνώπιον Θεοῦ
καὶ ἀνθρώπων». Ἄλλωστε, ἡ ἐσωτερικὴ
αὐτὴ πεποίθηση ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ
πολλὲς ἄλλες διακηρύξεις, δηλώσεις καὶ
λόγους τῶν πρώτων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
Τὸ πρῶτο τοῦτο Συνταγματικὸ κείμενο περιέχει πέντε ἀναφορὲς σὲ θέματα
ποὺ ἅπτονται τῆς θρησκείας, καὶ δὴ τοῦ
χριστιανισμοῦ.
Ὁ τίτλος Α΄, Τμῆμα Α΄ ἀναφέρεται στὴ
θρησκεία καὶ μόνον ἀποκλειστικῶς. Συγκεκριμένα, ἀναγράφει: «Ἡ ἐπικρατοῦσα
θρησκεία εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας· ἀνέχεται ὅμως
ἡ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος πᾶσαν ἄλλην
θρησκείαν καὶ αἱ τελεταὶ καὶ ἱεροπραξίαι ἑκάστης αὐτῶν ἐκτελοῦνται ἀκωλύτως». Μιὰ σημαντικὴ παρατήρηση εἶναι
ὅτι ἐξειδικεύεται ὁ ὅρος «θρησκεία», ὅτι
δηλαδὴ ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι «ἡ

Βασισμένο στὸ κείμενο ὁμιλίας στὴν Τρίπολη, 5 Μαρτίου 2016.
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τοικοι οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται, διαβιοῦν στὴν
ἑλληνικὴ ἐπικράτεια,
ἀλλὰ δὲν πιστεύουν
στὸν Χριστό, δηλ. δὲν
εἶναι χριστιανοί, αὐτοὶ
δὲν εἶναι Ἕλληνες.
Ταὐτίζεται ἑπομένως
ἡ ἰθαγένεια, ἡ ὑπηκοότητα τοῦ Ἕλληνος, μὲ τὸν χριστιανό.
Πολίτης τοῦ κράτους
εἶναι ὁ χριστιανός.
Οὕτω ἀποκλείεται ὁ
ἀλλόθρησκος. Καὶ στὴ
συγκεκριμένη ἱστορικὴ
συγκυρία κυρίως ἀλλόθρησκοι εἶναι οἱ Μωαμεθανοὶ ἢ Μουσουλμᾶνοι καὶ δευτερευόντως ἄλλοι.
Στὸν Τίτλο Β΄, Τμῆμα Γ΄ Περὶ σχηματισμοῦ Διοικήσεως ἀναφέρεται καὶ ἡ
ὕπαρξη Ὑπουργοῦ τῆς Θρησκείας. Ὁ
Ὑπουργὸς «ὁ τῆς Θρησκείας», ὡς ἀποκαλεῖται χαρακτηριστικά. Ὑπουργοὶ ἦσαν
κατὰ τὸ ἐν λόγῳ Σύνταγμα ὀκτώ. Μάλιστα, πρῶτος Ὑπουργὸς τῆς Θρησκείας
ὁρίστηκε ἀπὸ τὴν Ἐθνοσυνέλευση τῆς
Ἐπιδαύρου (1822) ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης Ἰωσήφ. Εἶναι ὁ πρῶτος Ὑπουργὸς
ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν
γένει τῆς θρησκείας, ὁ ὁποῖος παρέμεινε
μέχρι τὸ 1825, καὶ τὸν διεδέχθη ὁ Ἐπίσκοπος Δαμαλῶν Ἰωνᾶς ἀπὸ τὴν Ἄνω
Λουσοὺ Καλαβρύτων, ἐπίσης ἀξιόλογος
ἀγωνιστὴς Ἱεράρχης. Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε
στὸν Ἀνδρούσης Ἰωσήφ, αὐτὸς ἤσκησε
καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ Ὑπουργοῦ τοῦ Δικαίου, ὅμως εἶχε ἀναλάβει καὶ ἄλλες ὑπηρεσίες ἕνεκεν τῆς μορφώσεώς του. Ἀξίζει
νὰ μείνουμε ὀλίγον περισσότερον στὴν
προσωπικότητα αὐτή. Ὁ Ἀνδρούσης
Ἰωσὴφ ὑπῆρξε ἐκ τῶν πλέον διαπρεπῶν
ἀνδρῶν τοῦ Ἀγῶνος τῆς ἐλευθερίας τῆς
πατρίδος, μὲ πολυσχιδῆ ἀνιδιοτελῆ δράση

τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας». Ὄχι ἁπλῶς χριστιανικὴ
θρησκεία, ἀλλὰ ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική,
κάμνοντας τὴ διάκριση ἀπὸ τὴ Δυτικὴ
Χριστιανοσύνη. Ὁ ὅρος «ἐπικρατοῦσα
θρησκεία» ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ
μὲ τὸ Σύνταγμα τοῦ Ἡνωμένου Κράτους
τῶν Ἰονίων Νήσων τοῦ 1817. Ἐπίσης,
χρησιμοποιήθηκε ὁ ὅρος καὶ στὴ Νομικὴ
Διάταξη τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος. Ὡς γνωστόν, ὁ ἴδιος ὅρος παρέμεινε
σταθερὰ σ’ ὅλα τὰ συντάγματα τοῦ ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους.
Ἀλλὰ καὶ στὸ Τμῆμα Β΄ τοῦ ἰδίου
τίτλου γίνεται ἀναφορὰ πάλιν, ἐξόχως σημαντικὴ στὴ β΄ παράγραφο, ὅταν γράφει,
ποῖοι ὁρίζονται ὡς Ἕλληνες. Ἀποφαίνεται ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης ὡς ἑξῆς:
«Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος (αὐτόχθων σημαίνει ὁ
κατοικῶν ὡς καὶ οἱ πρόγονοι ἐν ᾧ τόπῳ
ἐγεννήθη, ἄλλως ὁ γηγενής, ἐντόπιος·
ἀντίθετον εἶναι ὁ ἑτερόχθων, ὁ ἔπηλυς,
ὁ ἔποικος, ὁ πρόσφυξ) πιστεύουσιν εἰς
Χριστόν, εἰσὶν Ἕλληνες καὶ ἀπολαμβάνουν ἄνευ τινὸς διαφορᾶς ὅλων τῶν
πολιτικῶν δικαιωμάτων». Συνεπῶς, κά52
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ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους.
Γεννήθηκε στὴν Τριπολιτσὰ τὸ 1770 καὶ
ἐκοιμήθη τὸ 1844. Τὰ καθήκοντά του
καθωρίστηκαν εἰδικῶς ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Σῶμα ὡς ἑξῆς: «Ὁ Μινίστρος
τῶν θρησκευτικῶν χρεωστεῖ… νὰ φροντίζῃ
περὶ τῆς οἰκονομίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
καὶ ἱερῶν Μοναστηρίων… Χρεωστεῖ τέλος
νὰ καθυποβάλῃ εἰς τῆς διοικήσεως τὴν
ἐπίκρισιν Σχέδιον περὶ τῶν ὅσων ἀφορῶσι
τὴν εὔκλειαν τῆς θρησκείας καὶ νὰ φροντίζῃ περὶ ὅσων ἀφορῶσι τὸ Μινιστέριόν
του». Τὸ Σχέδιο αὐτὸ πράγματι τὸ ὑπέβαλε ἁρμοδίως ὁ Ἰωσήφ.
Ὁ Ἰωσὴφ λόγῳ τοῦ ηὐξημένου κύρους του, κάθε φορὰ ποὺ ἡ Κυβέρνηση
κλυδωνιζόταν ἀπὸ τὶς διάφορες φάσεις
τοῦ ἀγῶνος, ἐκαλεῖτο ὡς τὸ πλέον ἐνδεδειγμένον πρόσωπο, διὰ νὰ ἀπευθύνει
γραπτὲς προκηρύξεις πρὸς τὸν λαόν, νὰ
τὸν νουθετήσει καὶ νὰ τοῦ συστήσει ὁμόνοια, πειθαρχία, ἀλλὰ καὶ θυσίες.
Ὡστόσο, λήγοντος τοῦ ἔτους 1824 ἡ
σαθρὰ διοίκησις τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων κατηγορεῖ τὸν Ἀνδρούσης καὶ τοὺς
Ἀρχιερεῖς Κορίνθου Κύριλλον καὶ Τριπόλεως Δανιὴλ δι’ ἐνεργείας ἐναντίον αὐτῆς
καὶ ὑπὲρ τοῦ κόμματος τῶν ἀντιδιοικητῶν. Οἱ Ἀρχιερεῖς ὅμως ἀπαντοῦν στὶς
κατηγορίες καὶ συμβουλεύουν ὁμόνοια.
Ὅταν ὁ Ἀνδρούσης Ἰωσὴφ ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὸ Μινιστέριον τῆς Θρησκείας,
δημιουργήθηκε χαώδης κατάστασις στὰ
πράγματα τῆς Ἐκκλησίας, ἐπηρεαζόμενα
καὶ ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις καὶ τὶς ἔριδες τῶν
ἀγωνιστῶν. Ἀργότερα, ὅταν ὁ Κυβερνήτης Καποδίστριας ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά
του (Ἰανουάριος 1828) καὶ συνέστησε τὴν
Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ κη΄ … Ὀκτωβρίου 1828, ὁ Ἀνδρούσης Ἰωσὴφ ἦταν
ἕνα ἀπὸ τὰ πέντε μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.
Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Καποδίστριας σαφῶς
ἤθελε τὴν συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ
εἰδικώτερα γιὰ τὴ θεμελίωση τοῦ νέου

κράτους καὶ ἀνεγνώριζε τὴν ἀξία τοῦ
Ἀνδρούσης Ἰωσήφ. Ὁ Ἀνδρούσης μάλιστα εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε καὶ
τὸν ἐπικήδειον λόγον στὸν Καποδίστρια.
Περαιτέρω, ἐμμέσως γίνεται ἀναφορὰ
στὴ θρησκεία ὑπὸ τὴ γενικωτέρα ἔννοια
καὶ στὸν Τίτλο Ε΄, Τμῆμα Θ΄ Περὶ τοῦ
Δικαστικοῦ καὶ στὴν παράγραφο 98 (ξη΄)
ἀναφέρεται ὅτι «ἄχρι τῆς κοινοποιήσεως
τῶν εἰρημένων Κωδίκων (ὁριζόταν ἐπιτροπὴ συντάξεως Κωδίκων) αἱ πολιτικαὶ καὶ ἐγκληματικαὶ διαδικασίαι βάσιν
ἔχουσιν τοὺς Νόμους τῶν ἀειμνήστων
Χριστιανῶν (μὲ κεφαλαῖο μάλιστα ἀναγράφεται τὸ πρῶτο γράμμα, τὸ Χ) ἡμῶν
Αὐτοκρατόρων…» κλπ.
*

*

*

Τὸ ἑπόμενο σπουδαιότατο συνταγματικὸ κείμενο εἶναι τὸ Σύνταγμα τοῦ
Ἄστρους. Ἡ Β΄ Ἐθνοσυνέλευση συγκλήθηκε στὸ Ἄστρος τῆς Κυνουρίας (Μάρτιος
1823) καὶ ψήφισε τὸ λεγόμενο Σύνταγμα
τοῦ Ἄστρους ἤ «ὁ Νόμος τῆς Ἐπιδαύρου».
Νὰ ὑπογραμμιστεῖ ὅτι Ἀντιπρόεδρος
τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως διετέλεσε ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, ὁ ὁποῖος
καὶ στὴ συνέχεια διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος
τοῦ Βουλευτικοῦ. Γιὰ τὸν ἐν λόγῳ Ἱεράρχη ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε μερικὰ στοιχεῖα:
Ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος γεννήθηκε
στὴν γορτυνιακὴ Νεμνίτσα (σημ. Μεθύδριο Ἀρκαδίας) τὸ 1787 καὶ ἐκοιμήθη τὸ
1843 στὴν Ἱ. Μονὴ Πετράκη στὴν Ἀθήνα.
Ἦτο αὐτοδίδακτος, λίαν μελετηρός, τίμιος, εὐθύς, εὐλαβέστατος, ἀφιλοκερδής,
φιλάνθρωπος καὶ πραγματικὸς πατριώτης. Ἔλαβε μέρος σὲ μάχες στὸ Βαλτέτσι,
στὰ Βέρβαινα καὶ στὰ Δολιανά. Ὅλη του
τὴ ζωὴ ἀφιέρωσε στὴ διακονία τοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ὀργάνωση τῆς ἐθνικῆς
ἀνεξαρτησίας. Μὲ τὰ φλογερὰ κηρύγματά
του ἐνίσχυσε τὸν λαὸ γιὰ τὴν ἐξέγερση
53

ἐναντίον τῶν Τούρκων. Ὁ Κολοκοτρώνης
σὲ μιὰ ἐπιστολή του τὸν προσφωνεῖ μάλιστα «καπετὰν δεσπότη». Διεδραμάτισε
πρωτεύοντα ρόλον στὴ μονὴ τῶν Καλτεζῶν, γιὰ νὰ ἱδρυθεῖ ἡ Πελοποννησιακὴ
Γερουσία. Εἶχε ἡγετικὸ ρόλο καὶ κατὰ τὸ
δεύτερο ἔτος τοῦ Ἀγῶνος, προκειμένου
νὰ σταθεροποιηθεῖ μιὰ κεντρικὴ πολιτικὴ
ἀρχή. Ὅταν ἐξελέγη στὴν Β΄ Ἐθνοσυνέλευση στὸ Ἄστρος ἀντιπρόεδρος, στὴν
οὐσία αὐτὸς διηύθυνε τὶς ἐργασίες της.
Ὑπῆρξε αὐστηρὸς τηρητὴς τῶν νόμων
καὶ τοῦ καθήκοντος. Ὡς ἀντιπρόεδρος
τοῦ Βουλευτικοῦ δὲν δίστασε νὰ διώξει ἀπὸ τὸ βουλευτικὸ ἀξίωμα τὸν φίλο του Ἀνδρέα Μεταξᾶ, γιατὶ ἀπουσίασε ἀδικαιολόγητα ἀπὸ μία συνεδρίαση

τῆς πόλεως, καὶ τοῦ ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη ὁλόκληρου τοῦ Ἔθνους. Ὅταν
ἐλευθερώθηκε ἡ Ἑλλάδα, τότε ἐκεῖνος
ἀπεσύρθη στὰ καθαρῶς θρησκευτικά του
καθήκοντα.
Στὸν Νόμο τῆς Ἐπιδαύρου ἀναφορικῶς μὲ τὴ Θρησκεία εὑρίσκουμε τὰ
κάτωθι:
Κατὰ ἀρχάς, τὸ Προοίμιον ἐπαναλαμβάνεται τὸ αὐτὸ ὡς ἦταν τοῦ πρώτου Συντάγματος τῆς Ἐπιδαύρου. Στὴ συνέχεια,
τὸ Α΄ κεφάλαιον ὁμιλεῖ περὶ θρησκείας
ἀκριβῶς ὅπως καὶ στὸ πρῶτο Σύνταγμα, καὶ στὸ Β΄ κεφάλαιο πάλιν ἔχει τὸν
ὁρισμό: «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς
Ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν
εἰς Χριστὸν εἰσὶν Ἕλληνες καὶ ἀπολαμ-

Τὸ ἑλληνικὸ κράτος σέβεται καὶ τιμᾷ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ὡς
καταδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ τὰ τρία πρῶτα συνταγματικὰ κείμενα ἔχουν ὡς Προοίμιον τὴν ἀναφορά τους
«στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Μένοντας
ὀλίγον περισσότερον σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, διαπιστώνουμε ὅτι
οἱ Ἕλληνες τῶν χρόνων ἐκείνων, καὶ δὴ οἱ συνταγματικοὶ νομοθέτες, εἶχαν βαθυτάτη τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Ἐπανάστασή
τους κατὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ἐκδηλώθηκε στὸ ὄνομα
τῆς πίστεώς τους στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Ἴσχυε κατὰ τὰ πάντα τό: «Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν
τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».
τοῦ Σώματος, καὶ ἔπαψε ἀπὸ Ὑπουργὸ
Οἰκονομικῶν τὸν Χαράλαμπο Περούκα,
γιατί, ἐνῷ δὲν ὑπῆρχε προηγουμένως νόμος, αὐτὸς εἰσήγαγε κάποιο μονοπώλιο.
Ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς Διοικήσεως, τὸ
ἀπὸ 11-10-1824, ἀναγνώρισε τὶς ὑπηρεσίες
του πρὸς τὴν πατρίδα, ἰδίως τὶς συμφιλιωτικές του ἐνέργειες τῶν ἀντιμαχομένων
μερίδων, τοὺς κινδύνους, τὶς θυσίες, τὴν
ἑκούσια ὁμηρία του στοὺς Τούρκους στὸ
Ναύπλιο χάριν τῆς ταχείας παραδόσεως

βάνουσιν ἄνευ τινὸς διαφορᾶς ὅλων τῶν
πολιτικῶν δικαιωμάτων». Ὀλίγον παρακάτω, στὴ δεύτερη παράγραφό του, εἶναι
χαρακτηριστικὸ ὅτι ἐπαναλαμβάνει τὴν
φράση, ὅτι «ὁμοίως Ἕλληνές εἰσι …(καὶ)…
ὅσοι ἔξωθεν ἐλθόντες καὶ τὴν Ἑλληνικὴν
φωνὴν πάτριον ἔχοντες καὶ εἰς Χριστὸν
πιστεύοντες, ζητήσωσι, παρρησιαζόμενοι
εἰς τοπικὴν Ἑλληνικῆς Ἐπαρχίας Ἀρχήν,
νὰ ἐγκαταριθμηθῶσι δι’ αὐτῆς εἰς τοὺς
πολίτας Ἕλληνας». Ἐδῶ μάλιστα συν54
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δέονται καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα μὲ τὴν
χριστιανικὴ ἰδιότητα, δύο στοιχεῖα τὰ
ὁποῖα ὁρίζουν τὴν ἔννοια καὶ ταὐτότητα τοῦ ποῖος εἶναι Ἕλληνας: θρησκεία
καὶ γλῶσσα· εἰδικώτερα, χριστιανικὴ
θρησκεία καὶ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Εἶναι
χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ ἑλληνικὸν κράτος
δὲν ἀναζήτησε ἐν προκειμένῳ, γιὰ νὰ δηλώσει τὴν ταὐτότητά του, τὴν κλασικὴ
ἀρχαιότητα, ἀλλὰ διακήρυξε κατὰ τρόπο
ἐπίσημο καὶ πανηγυρικὸ ὅτι α) Ἕλληνες
εἶναι ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουν στὸν
Χριστὸ καὶ β) ὅτι ἐπικρατοῦσα Θρησκεία
στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Αὐτὴ
εἶναι ἡ ἐθνική μας τουτέστιν ταὐτότητα.
Ἡ ἑλληνορθοδοξία.
Μιὰ ἄλλη ἀναφορὰ τοῦ ἐν λόγῳ Συντάγματος εἶναι ἡ παράγραφος 8, α΄,
ὅπου γίνεται λόγος διὰ τὴν ἐλευθερία
τοῦ Τύπου. Ἐκεῖ ἀναφέρει ὅτι: «Οἱ Ἕλληνες ἔχουσι τὸ δικαίωμα νὰ κοινοποιῶσιν
ἄλλως τε καὶ διὰ τῶν τύπων τὰς δοξασίας των, ἀλλὰ μὲ τοὺς ἀκολούθους τρεῖς
ὅρους». Καὶ ὁ πρῶτος ὅρος εἶναι: «Νὰ
μὴ γίνεται λόγος κατὰ τῆς χριστιανικῆς
θρησκείας» (8, α΄). Ἡ β΄ ὑποπαράγραφος
γράφει: «Νὰ μὴν ἀντιβαίνουσιν εἰς τὰς
κοινῶς ἀποδεδειγμένας ἀρχὰς τῆς ἠθικῆς»
καὶ ἡ γ΄ ὑποπαράγραφος «Νὰ ἀποφεύγωσι πᾶσαν προσωπικὴν ὕβριν». Στὴ θ΄
παράγραφο ἐπίσης ἀναφέρεται ὅτι: «Εἰς
τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν οὔτε πωλεῖται οὔτε ἀγοράζεται ἄνθρωπος· ἀργυρώνητος (= ὁ δοῦλος) δὲ παντὸς γένους
καὶ πάσης θρησκείας, ἅμα πατήσας τὸ
Ἑλληνικὸν ἔδαφος, εἶναι ἐλεύθερος καὶ
ἀπὸ τὸν δεσπότην αὐτοῦ ἀκαταζήτητος».
Στὸ ἑπόμενο Τμῆμα, τὸ Γ΄, καὶ στὸ
Κεφάλαιον Περὶ σχηματισμοῦ Διοικήσεως, στὴν παράγραφο 15, ἀναγράφεται ὅτι τὸ Ἐκτελεστικὸν σῶμα ἐκλέγει
7 Ὑπουργούς. Μεταξὺ αὐτῶν ὑφίσταται
καί «ὁ Ὑπουργὸς τῆς Λατρείας», ὅπως
τώρα ὀνομάζεται, ἀπὸ Θρησκείας, ὅπως

ὀνομαζόταν στὸ προηγούμενον Σύνταγμα.
Σχετικῶς μὲ τοὺς ἰσχύοντας νόμους,
ἐφαρμόζονται καὶ πάλιν «οἱ Νόμοι τῶν
ἡμετέρων ἀειμνήστων χριστιανῶν αὐτοκρατόρων τῆς Κωνσταντινουπόλεως»
(Τμῆμα Ζ΄, κεφ. Θ΄ Περὶ τοῦ Δικανικοῦ
παραγρ. 80).
Στὸ κεφάλαιο 10 (Ι) τοῦ Ζ΄ Τμήματος
γιὰ πρώτη φορὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴν
ὁρκωμοσία τῶν μελῶν τοῦ Βουλευτικοῦ,
τοῦ Ἐκτελεστικοῦ τῶν κριτῶν (= τοῦ Δικαστικοῦ Σώματος), τῶν στρατιωτικῶν
καὶ τῶν ναυτικῶν, διδόντων τὸν ἀκόλουθον ὅρκον: «Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ἅγιον
ὄνομα τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος καὶ
εἰς τὴν γλυκυτάτην Πατρίδα, πρῶτον μὲν
ἢ νὰ ἐλευθερωθῇ τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἢ
μὲ τὰ ὅπλα εἰς τὰς χεῖρας νὰ ἀποθάνω
χριστιανὸς καὶ ἐλεύθερος. Ἔπειτα δέ, νὰ
ὑποτάσσωμαι μ’ ὅλην τὴν πίστιν εἰς τὸν
παρόντα Νόμον τῆς Πατρίδος, ὅ,τι λογῆς
αἱ δύο Ἐθνικαὶ Νομοδοτικαὶ Συνελεύσεις
τοῦ ᾳωκβ΄ καὶ γ΄ (=1822 καὶ 1823) παρέδωκαν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος».
*

*

*

Ἐρχόμεθα τώρα στὸ Σύνταγμα τῆς
Τροιζῆνος τοῦ 1827.
Ἤδη εὑρισκόμεθα περὶ τὸ τέλος τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (τὸν Ὀκτώβριον ἐγένετο ἡ σπουδαιοτάτη ναυμαχία
τοῦ Ναυαρίνου, ἡ ὁποία εἶχε ἀποφασιστικὴ σημασία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς
Ἑλλάδος, καὶ εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐπίσης
σπουδαία Ἰουλιανὴ Σύμβασις, 6 Ἰουλίου
1827).
Τὸν Μάρτιον τοῦ 1827 συνῆλθε ἡ ἐν
Τροιζῆνι Γ΄ Ἐθνικὴ Συνέλευσις καὶ ἐψήφισε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ νέον Σύνταγμα,
τὸ ὀνομασθέν «Πολιτικὸν Σύνταγμα τῆς
Ἑλλάδος», τὸ ὁποῖο καὶ ἐξεδόθη τὴν 1η
Μαΐου τοῦ ἔτους 1827 (7ον τῆς Ἀνεξαρτησίας). Τὸ Σύνταγμα τῆς Τροιζῆνος (1827),
ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ γίνεται σαφὴς δι55

άκριση τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, ἤτοι νομοθετικῆς, νομοτελεστικῆς (= ἐκτελεστικῆς)
καὶ δικαστικῆς, ἔχουμε καὶ ἵδρυση τῆς
Βουλῆς. Πάλιν τὸ Προοίμιον ὑφίσταται
καὶ ἀναφέρει:
«Ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος καὶ τρίτον ἤδη τὸ Ἑλληνικὸν
Ἔθνος εἰς Ἐθνικὴν Συνέλευσιν συναγμένον κηρύττει διὰ τῶν νομίμων Πληρεξουσίων του ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων
τὴν Πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ Ἀνεξαρτησίαν καὶ συσταίνει τὰς ἑξῆς θεμελιώδεις ἀρχὰς τοῦ Πολιτεύματός του».
Συνεπῶς, ἔχουμε ἐπίκληση τῆς Ἁγίας
Τριάδος καὶ τὴ σημαντικὴ φράση «ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων».
Τὸ πρῶτο κεφάλαιο (Α΄) ὁμιλεῖ περὶ
θρησκείας. Γράφει: «Καθεὶς εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐπαγγέλεται τὴν θρησκείαν του ἐλευθέρως καὶ διὰ τὴν λατρείαν αὐτῆς ἔχει
ἴσην ὑπεράσπισιν. Ἡ δὲ τῆς Ἀνατολικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι θρησκεία
τῆς Ἐπικρατείας».
Στὸ Γ΄ κεφάλαιο μὲ τὸν τίτλον «Δημόσιον Δίκαιον τῶν Ἑλλήνων», στὴν παράγ. 6, γίνεται λόγος ποῖοι εἶναι Ἕλληνες.
Γράφει σχετικῶς: «Ἕλληνες εἶναι ὅσοι
αὐτόχθονες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας
πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, ὅσοι ἀπὸ τοὺς
ὑπὸ τὸν Ὀθωμανικὸν ζυγόν, πιστεύοντες
εἰς Χριστὸν ἦλθαν καὶ θὰ ἔλθωσιν εἰς τὴν
Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, διὰ νὰ συναγωνισθῶσιν ἢ νὰ κατοικήσωσι εἰς αὐτήν».
Παρατηροῦμε καὶ πάλιν ὅτι κριτήριον τῆς
ταὐτότητος καὶ ὁρισμοῦ τοῦ Ἕλληνος
εἶναι ἡ πίστη στὸν Χριστό, ἡ ἰδιότητα τοῦ
Χριστιανοῦ. Γίνεται ἐπίσης ἀναφορὰ ὅτι
«οἱ Ἕλληνες ἔχουσι τὸ δικαίωμα χωρὶς
προεξέτασιν (λογοκρισία δηλ.) νὰ γράφωσι καὶ νὰ δημοσιεύωσιν ἐλευθέρως διὰ
τοῦ τύπου ἢ ἀλλέως τοὺς στοχασμοὺς
καὶ τὰς γνώμας των, φυλάττοντες τοὺς
ἀκολούθους ὅρους, μεταξὺ τῶν ὁποίων
εἶναι νὰ μὴν ἀντιβαίνωσιν εἰς τὰς ἀρχὰς
τῆς χριστιανικῆς θρησκείας καὶ νὰ μὴν

ἀντιβαίνωσιν εἰς τὴν σεμνότητα». Ὡστόσο, ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἐνδιαφέρον στὸ
παρὸν κεφάλαιο καὶ στὴν παράγραφο
24 ἀναγράφεται εἶναι ὅτι «ὁ κλῆρος κατὰ
τοὺς κανόνας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς ἡμῶν
Ἐκκλησίας δὲν ἐμπεριπλέκεται εἰς κανὲν
δημόσιον ὑπούργημα· μόνοι δὲ οἱ πρεσβύτεροι ἔχουσι τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλογέως»
(δηλαδὴ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν).
Στὸ Σύνταγμα ἀκόμη αὐτὸ παρατηροῦμε καὶ ὁρισμένες διαφοροποιήσεις
ἀπὸ τὰ προηγούμενα συνταγματικὰ κείμενα: Πρῶτον, δὲν ἀναφέρεται Ὑπουργεῖο
Θρησκείας ἢ Λατρείας, καὶ ἔχουμε γιὰ
πρώτη φορὰ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Δεύτερον, ὅταν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου
Δικαστηρίου προεδρεύει σὲ περίπτωση
ἐξετάσεως (κατηγορίας) κατὰ τῶν Γραμματέων (Ὑπουργῶν) τῆς Ἐπικρατείας καὶ
δικάζει στὴ Βουλή, τότε ὁρκίζει τὰ μέλη
τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς (Βουλευτάς)
μὲ περιεχόμενο ὅρκου τὸ ὁποῖο ἄρχεται
μὲ τὴν φράση: «Ὁρκίζεσθε ἐνώπιον Θεοῦ
καὶ ἀνθρώπων νὰ προσέξετε εἰς τὴν κατηγορίαν» κλπ. Γίνεται δηλαδὴ ἐπίκληση
τοῦ Θεοῦ. Τρίτον, στὸ ἐν λόγῳ Σύνταγμα
γενικῶς ἀναγράφονται τρία εἴδη ὅρκου:
Ὅρκος Ἑλληνικός, Ὅρκος Βουλευτικὸς
καὶ Ὅρκος τοῦ Κυβερνήτου. Καὶ οἱ τρεῖς
κάμνουν λόγον ὅτι «ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ὑψίστου».
*

*

*

Συμπερασματικὲς σκέψεις: Ἐκ πάντων τῶν ἀνωτέρω συνοπτικῶς ἀναφερομένων προκύπτει ὅτι διὰ τῶν πρώτων συνταγματικῶν κειμένων διαπιστοῦται ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ τιμὴ τῶν πολιτειακῶν ἀρχῶν
ἔναντι τῆς θρησκείας, καὶ δὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν προκειμένῳ καὶ κατὰ πρῶτον,
ἀσφαλῶς καὶ ἀναγνωρίζουν εὐγνωμόνως τὴν μεγάλη συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀγῶνα τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, καὶ κατὰ δεύτερον,
56
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υἱοθετοῦν τὴ δυναμικὴ τῆς Ἐκκλησίας
στὴ στήριξη τῆς συνοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ
γένους κατὰ τὰ δυσχερῆ χρόνια τῆς δουλείας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναγκαιότητά της
γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Εἶναι πασιφανὲς καὶ ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένο
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία
προστάτευσε τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας καὶ διεφύλαξε τὴν γλῶσσά του καὶ τὴν ἐθνική
του συνείδηση. Ἱστορικῶς ἀργότερα, μετὰ
τὴ λήξη τοῦ Ἀγῶνος καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ
Ἑλληνικοῦ κράτους, στὴν ἀποτίμηση θὰ
ἔχουμε πολλοὺς εἰς ἀριθμὸν κληρικοὺς
ὅλων τῶν βαθμίδων μάρτυρας τῆς Πίστεως τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ αἷμά

Ἀκαδημαϊκὸς Σπῦρος Μελᾶς: «Τὸ Εἰκοσιένα ὁλόϊσα βγαίνει ἀπὸ τὴν αἰωνόβια
ἐθνική μας παράδοση. Τίποτα τὸ ξενικό. Παρεξηγοῦν κι ἀδικοῦν τὸ τεράστιο
αὐτὸ κίνημα ὅσοι θέλουν νὰ τὸ νομίζουν
ἀντίλαλο τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης. Καὶ
ὁ βαθύτατος Σολωμὸς λαμπρὰ τὸ εἶδε,
ὅταν χαιρετοῦσε τὴ λευτεριά, “ἀπὸ τὰ
κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά”.
Καμμία ὁμοιότητα δὲν ἔχει μὲ τὴ Γαλλικὴ
ἐπανάσταση. Ἐκείνη ἤτανε κοινωνική. Τὸ
Εἰκοσιένα δὲν μπαίνει μὲ κανένα τρόπο
στὸ σχῆμα τῶν ταξικῶν ἀγώνων. Εἶναι
κίνημα καθαρὰ ἐθνικό: Μιὰ φυλὴ ἀνώτερη, περήφανη καὶ γενναία συνεχίζει τὴν
ἡρωϊκή της παράδοση τῆς λευτεριᾶς καὶ

Tὰ πρῶτα Συντάγματα εἶχαν ὡς πρῶτον τίτλον ἢ τμῆμα ἢ
ἄρθρον, θὰ λέγαμε σήμερον, τὸ θέμα τῆς θρησκείας. Ἀκόμη,
ἐξαιρετικὰ σπουδαῖος εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ Ἕλληνος, ὅτι Ἕλληνας ὁρίζεται ὁ χριστιανὸς καὶ ὁ ὁμιλῶν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.
τους σφράγισαν τὸ πνευματικὸ νόημα τῆς
Ἐθνεγερσίας, ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄ μέχρι τὸν πιὸ ἀφανῆ καὶ ἁπλὸ
μοναχό.
Τὸ ἑλληνικὸ κράτος σέβεται καὶ τιμᾷ
τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ὡς καταδεικνύεται
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ τὰ τρία πρῶτα
συνταγματικὰ κείμενα ἔχουν ὡς Προοίμιον
τὴν ἀναφορά τους «στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας
καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Μένοντας ὀλίγον περισσότερον σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες τῶν χρόνων
ἐκείνων, καὶ δὴ οἱ συνταγματικοὶ νομοθέτες, εἶχαν βαθυτάτη τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ
Ἐπανάστασή τους κατὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ
ζυγοῦ ἐκδηλώθηκε στὸ ὄνομα τῆς πίστεώς τους στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἐλευθερία τῆς
πατρίδος. Ἴσχυε κατὰ τὰ πάντα τό: «Διὰ
τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ
τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν». Ἀξίζει στὸ
σημεῖο αὐτὸ νὰ ἀναφέρουμε τί γράφει ὁ

τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, τσακίζοντας, μ’ ἀγῶνα ὑπεράνθρωπο, τὸν ζυγὸ
τῆς σκλαβιᾶς. Ξαναφτιάχνει Μαραθῶνες
καὶ Σαλαμῖνες. Γίνεται παράδειγμα σ’
ὅλους τοὺς λαούς, ποὺ ἀκολουθοῦν, ὁ
ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον, καὶ δημιουργεῖ νέο
Διεθνὲς Δίκαιο, καθιερώνοντας τὴν ἀρχὴ
τῶν “ἐθνοτήτων”. Ἡ Γαλλικὴ ἐπανάσταση στάθηκε ἀντικληρική. Τὴ σημαία τοῦ
Εἰκοσιένα κρατεῖ ἕνας δεσπότης. Καὶ
τὸ ράσο του εἶναι σύμβολο διπλό: Θρησκεία καὶ Παιδεία – Χριστιανισμὸς κι
ἑλληνισμός». (περ. Ἑλληνικὴ Δημιουργία,
Ἀθῆναι, 1953, σελ. 325). Ἀλλὰ καὶ περαιτέρω, εἶχαν τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ ὀργάνωση τοῦ νεοσύστατου κράτους ἔπρεπε
νὰ ἐπιχειρηθεῖ καὶ νὰ οἰκοδομηθεῖ «εἰς
τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος». Μάλιστα, πρέπει ὅλως ἰδιαιτέρως
νὰ ἐξαρθεῖ ἡ ἀναφορὰ αὐτή, τὴ στιγμὴ
ποὺ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη κυριαρχοῦσαν τὰ
57

ἀθεϊστικὰ κηρύγματα τοῦ Διαφωτισμοῦ
τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως στὶς χῶρες
τῆς Δύσεως. Τοῦτο ἔχει μεγάλη διαχρονικὴ ἀξία καὶ σημασία γιὰ τὴν πατρίδα
μας καὶ οὐδόλως πρέπει νὰ ἀγνοεῖται ἢ
νὰ διαστρεβλώνεται ἤ, τὸ χειρότερον, νὰ
ἀπαξιώνεται, διότι ἔχει καὶ νομικὴ ἰσχὺ
καὶ ἐπιφέρει νομικὲς συνέπειες στὴν ὅλη
ἑρμηνεία τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος.
Ἔπειτα, τὰ πρῶτα Συντάγματα εἶχαν

καὶ ὑπάρχει ἐνίοτε καὶ μιὰ ἀντιεκκλησιαστικὴ νοοτροπία σ’ ἕνα ἐκκοσμικευμένο
ὑλιστικὸ περιβάλλον μὲ ἔντονες ὀρθολογιστικὲς ἀντιλήψεις, προβάλλει ἐπιτακτικὰ
ἡ ἀνάγκη νὰ διατυπώνουμε πιὸ συνετὲς
σκέψεις. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι:
Ἐπιθυμοῦμε ἀποκοπὴ ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς
καὶ καταξιωμένες ἑλληνορθόδοξες ρίζες
μας ἢ γερὴ θεμελίωση σ’ αὐτές; Ἡ πρόκληση σ’ αὐτὸ τὸ παγκοσμιοποιημένο

Σήμερα, ποὺ ἀκούγονται ἀντιθρησκευτικὲς καὶ ἀντιχριστιανικὲς φωνὲς καὶ ὑπάρχει ἐνίοτε καὶ μιὰ ἀντιεκκλησιαστικὴ νοοτροπία σ’ ἕνα ἐκκοσμικευμένο ὑλιστικὸ περιβάλλον μὲ ἔντονες ὀρθολογιστικὲς ἀντιλήψεις, προβάλλει ἐπιτακτικὰ ἡ ἀνάγκη νὰ διατυπώνουμε πιὸ συνετὲς σκέψεις. Τὸ ἐρώτημα ποὺ
τίθεται εἶναι: Ἐπιθυμοῦμε ἀποκοπὴ ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς καὶ
καταξιωμένες ἑλληνορθόδοξες ρίζες μας ἢ γερὴ θεμελίωση σ’
αὐτές; Ἡ πρόκληση σ’αὐτὸ τὸ παγκοσμιοποιημένο κλῖμα βρίσκεται ἐνώπιόν μας. Πάντως, οἱ πρωτεργάτες τῆς Ἐθνεγερσίας ἔθεσαν στὴν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους θεμέλια
ἑλληνορθόδοξα, καὶ συνάμα ἔδειξαν καὶ τὸν δρόμο στὶς γενεὲς
ποὺ ἀκολουθοῦν. Προφανῶς καὶ στὴ δική μας.
ὡς πρῶτον τίτλον ἢ τμῆμα ἢ ἄρθρον, θὰ
λέγαμε σήμερον, τὸ θέμα τῆς θρησκείας.
Ἀκόμη, ἐξαιρετικὰ σπουδαῖος εἶναι ὁ
ὁρισμὸς τοῦ Ἕλληνος, ὅτι Ἕλληνας ὁρίζεται ὁ χριστιανὸς καὶ ὁ ὁμιλῶν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Σημαντικὸ σημεῖο εἶναι καὶ
ἡ ἐπαναφορὰ τῶν νόμων τῶν χριστιανῶν
αὐτοκρατόρων. Ἄλλο σημεῖο ὑπογραμμίσεως εἶναι ἡ πρόβλεψις νὰ προστατεύεται ἡ χριστιανικὴ θρησκεία, ὥστε νὰ μὴ
βλάπτεται διὰ τοῦ Τύπου, καὶ τέλος ἡ
ὁρκωμοσία στὸ ὄνομα τοῦ Ὑψίστου, ἔστω
καὶ ἂν ἀναφέρεται τοῦτο ἀορίστως.
Σήμερα, ποὺ ἀκούγονται ἀντιθρησκευτικὲς καὶ ἀντιχριστιανικὲς φωνὲς

κλῖμα βρίσκεται ἐνώπιόν μας. Πάντως,
οἱ πρωτεργάτες τῆς Ἐθνεγερσίας ἔθεσαν
στὴν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους θεμέλια ἑλληνορθόδοξα, καὶ συνάμα
ἔδειξαν καὶ τὸν δρόμο στὶς γενεὲς ποὺ
ἀκολουθοῦν. Προφανῶς καὶ στὴ δική μας.
ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ Ν. & Θ.
Ἱεροκήρυκας Καθεδρικοῦ
Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν
Δ/ντὴς Ἰδιαιτέρου Γραφείου
τοῦ Μακαριωτάτου

58

ΕΤΟΣ 80ο | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 | 762

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ ’21

Ἡ

ἑορταζόμενη ἑκάστοτε
ἐπέτειος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21 παρέχει,
ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὴν
εὐκαιρίαν καὶ κομίζει
τὴν ἀφορμὴν νὰ ἀνασυνθέτωμεν εἰς τὴν
σκέψιν μας τὸ ἦθος, τὸ πνεῦμα καὶ τὴν
δρᾶσιν τῶν τιμίων καὶ εὐγενικῶν ἀγωνιστῶν τοῦ μεγάλου ἀπελευθερωτικοῦ
ἀγῶνος τοῦ Ἔθνους μας.
Καὶ ἂν τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον διὰ
κάθε περίοδον, καθίσταται ἐπάναγκες
διὰ τὴν δυσχερῆ σημερινὴν συγκυρίαν
τῆς κρίσεως καὶ τῆς δοκιμασίας τῆς πατρίδος μας. Δοκιμάζονται τὰ πάντα εἰς
τὸν τόπον αὐτόν. Ἡ μακραίωνη ἱστορία
ἀγνοεῖται ἢ καὶ παραποιεῖται, ἡ Παιδεία
μας, ὁ Πολιτισμός μας, ἡ Παράδοσίς μας,
ἡ Γλῶσσά μας, ἡ Ὀρθοδοξία μας ὑφίστανται ἀσυνήθη ταλαιπωρίαν. Καὶ αὐτὸ τὸ
’21 δὲν ἠχεῖ εἰς τὰ ὦτά μας ὡς ἀγών, ὡς
θυσία, ὡς ἠθικὴ δύναμις, ὡς ὑπέροχον

μας κατὰ τὴν κινδυνώδη καὶ μακρὰν πορείαν του ἔχει νὰ παρουσιάσῃ μορφὰς καὶ
ἔνδοξα ἀναστήματα, ποὺ συνωστίζονται
θαρρεῖς μέσα εἰς τὸν στενὸν χῶρον ὅπου
δροῦν καὶ μεγαλουργοῦν.
Τὸ ’21, ἐπικὸν ἄθλημα μοναδικὸν εἰς
τὴν διεθνῆ ἱστορίαν, θαυμασίως ἐπιβεβαιώνει τὴν παράδοσιν αὐτοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀνείπωτη ἱστορικὴ κακοτυχία καὶ
ταλαιπωρία τοῦ Ἔθνους καὶ κατὰ τοὺς
χρόνους τῆς δουλείας καὶ κατὰ τὴν ὥραν
τῆς Παλιγγενεσίας ἐξέθρεψαν ἄνδρας
ἐξαιρέτους, ἂν ὄχι μεγάλης παιδείας –καὶ
τοῦτο δὲν εἶναι σπάνιον–, πολλῆς ὅμως
καὶ θαυμαστῆς πρακτικότητος, ἰσχυροῦ
νοῦ καὶ γενναίας ψυχῆς.
Εἰς τὴν χορείαν τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν
ἀνήκει ὁ γενναῖος, ἁπλοῦς καὶ τίμιος ἀγωνιστὴς Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος.
Ὁ Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος εἶναι
εὐγενὲς τέκνον τοῦ κλεινοῦ ἄστεως τῶν
Πατρέων (στὴν ἄνω πόλη στέκει προτομὴ

Ὁ Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος εἶναι εὐγενὲς τέκνον τοῦ
κλεινοῦ ἄστεως τῶν Πατρέων, ἀλλὰ καὶ τῆς
ἱερᾶς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου, ὅπου ἔπεσε μαχόμενος
κατὰ τὴν περίπυστον ἔξοδον τῶν
«Ἐλευθέρων Πολιορκημένων» τὴν 11ην Ἀπριλίου 1826.
κατόρθωμα τῶν προγόνων μας, ποὺ μᾶς
ἐξασφάλισαν τὴν Ἐλευθερίαν, ἀπεναντίας ἔχει παραδοθῆ εἰς τὴν παράνοιαν κάποιων ἰθυνόντων, ὡς μὴ ὤφειλεν. Ὅμως
–καὶ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦν οἱ
νέοι μας– αὐτὸ τὸ ὀλιγάνθρωπον ἔθνος

του, τῆς ὁποίας τὰ ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1971 σὲ σεμνὴν
τελετὴν μὲ ὁμιλητὴν τὸν συγγραφέα τοῦ
παρόντος κειμένου), ἀλλὰ καὶ τῆς ἱερᾶς
πόλεως τοῦ Μεσολογγίου, ὅπου ἔπεσε
μαχόμενος κατὰ τὴν περίπυστον ἔξοδον
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«Οὗτος ἐν τρυφερᾷ ἡλικίᾳ ἀπορφανισθεὶς
πατρός τε καὶ μητρός, ἀνετράφη ἐν εὐσεβείᾳ ὑπὸ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἀνθῆς. Ἐδιδάχθη δὲ καὶ γράμματά τινα εἰς τὰ κοινὰ
λεγόμενα σχολεῖα, τότε. Μόλις δὲ ἡλικιωθείς, τὸ μὲν πρῶτον ἐφρόντισε πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἀδελφῆς, εἰς
ἥν, χάριν εὐγνωμοσύνης, ἐδωρήσατο καὶ
σύμπασαν τήν τε πατρικὴν καὶ μητρικὴν
αὐτοῦ περιουσίαν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀμέσως
ἀπεδήμησεν εἰς Πάτρας παρὰ τῷ ἐμπορευομένῳ θείῳ του Ἀναστασίῳ, παρ’ ᾧ
ἐμαθήτευσεν ἐπὶ πενταετίαν. Ἐγκρατὴς
δὲ γενόμενος τῶν ἀναγκαίων τότε ἐμπορικῶν γνώσεων, συνέστησε ἴδιον ἐμπορικὸν κατάστημα καὶ μετ’ οὐ πολύ, διὰ τῆς
ἐξιδιασμένης αὐτοῦ ἱκανότητος καὶ ἐπιμελείας, ἐπεσκίασεν οὐ μόνον τὸν θεῖόν
του, ἀλλὰ καὶ ἅπαντας τοὺς ἐν Πάτραις
ἐμπόρους» (Ἀ. Γούδας, Παράλληλοι βίοι,
τόμ. Ε΄, 1878, σελ. 330).
Ἂν ὁ κερδῷος Ἑρμῆς τοῦ προσεπόρισε πλοῦτον, περιουσίαν, εὐμάρειαν, κῦρος
καὶ ἰσχύν, ἡ πατριωτική του συνείδησις,
ἡ δυνατὴ συναίσθησις τοῦ μεγάλου χρέους του πρὸς τὴν σκλαβωμένην στοὺς
Τούρκους πατρίδα του ὑπερενίκησε
τὸν φιλέμπορον ἐκ φύσεως χαρακτῆρά
του καὶ ἀπεμάκρυνε τὸν πειρασμὸν τῆς
φιλοχρηματίας του. Καὶ τοῦτο, διότι ὁ
Παπαδιαμαντόπουλος ἐδημιούργησε διὰ
τῆς φιλεργίας του καὶ τῆς ἀκαταπονήτου
ἐργασίας του ἐμπορικὸν καὶ τραπεζικὸν
οἶκον, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀναπληρώνῃ μὲ
τὴν οἰκονομικήν του ἱκανότητα τὰ ὑπάρχοντα τραπεζιτικὰ καταστήματα κατὰ τὴν
ἐποχήν του.
«Ὑπῆρξε πρότυπον μεγαλοδωρίας.
Διὰ τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐγενοῦς αὐτοῦ
συμπεριφορᾶς καὶ μεγαλοδωρίας», γράφει
ὁ Ἀ. Γούδας, «κατώρθωσε νὰ ἀπολαύῃ
τοιαύτης ἀγαθῆς ὑπολήψεως παρὰ τοῖς
Ὀθωμανοῖς, ὥστε διὰ τῆς μεσολαβήσεως αὐτοῦ ἐξωμαλύνοντο μὲν αἱ μεταξὺ
Ὀθωμανῶν καὶ πάντων τῶν ἐν Πάτραις

τῶν «Ἐλευθέρων Πολιορκημένων» τὴν
11ην Ἀπριλίου 1826.
Ἐγεννήθη εἰς τὴν Κόρινθον τὸ 1764,
ἕλκων τὴν καταγωγήν του ἐκ τῆς εὐάνδρου Ἠπείρου. Ὁ ἱστορικὸς καθηγητὴς
Ἀπ. Βακαλόπουλος καὶ ὁ ἀείμνηστος Κ.
Τριανταφύλλου μᾶς λέγουν ὅτι ὁ Ἰωάννης
Παπαδιαμαντόπουλος, μαζὶ μὲ τὸν Ἀθαν.
Κανακάρην καὶ τὸν Μητροπολίτην Γερμανόν, εἶναι ἡ εὐγενεστέρα Πατρινὴ μορφὴ
τοῦ 1821 (Ἀπ. Βακαλόπουλος, Ἱστορία Ν.
Ἑλληνισμοῦ, τόμ. Ε΄, σελ. 310, καὶ Κ. Τριανταφύλλου, Ἱστορ. Λεξικὸν τῶν Πατρῶν,
Πάτραι 1995, σελ. 1568).
Ὁ πατέρας τοῦ ὠνομάζετο Γεώργιος καὶ εἶχε ἐγκατασταθῆ εἰς Κόρινθον,
ὅπου ἀπέκτησε ἕνα υἱόν, τὸν Ἰωάννην.
Παιδιόθεν, ὁ Ἰωάννης ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ
ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς, καὶ ἠναγκάσθη νὰ
ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν πόλιν τῶν Πατρῶν
πλησίον τοῦ θείου του Ἀναστασίου. Ἐκεῖ,
ὅπως παραδίδουν οἱ βιογράφοι του, ἀνετράφη ἐν ἐπιμελείᾳ καὶ ἐν εὐσεβείᾳ, καίτοι ἀπορφανισθείς.
Ἰδοὺ τί ἀναφέρει ὁ Ἀναστ. Γούδας:
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ἐμπόρων καὶ προεστώτων ὑφιστάμεναι
δοσοληψίαι καὶ διενέξεις, ἠλαττοῦντο δὲ
οἱ φόροι οἱ βαρύνοντες τὰς κατωτέρας
τάξεις ἀναδεχομένου αὐτοῦ νὰ καταβάλλῃ
διπλασίους φόρους καὶ προτρέποντος εἰς
τοῦτο διὰ τοῦ παραδείγματος τοιαύτης
μεγαλοδωρίας καὶ ἄλλους εὐκαταστάτους
συμπολίτας αὐτοῦ. Οὕτω δὲ δὲν ἐβράδυνε
γνωστὸς μὲν νὰ γίνῃ ἐν πλείσταις πόλεσι
τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Εὐρώπης διὰ τὰς
μεγάλας ἐμπορικὰς ἐπιχειρήσεις αὐτοῦ,
νὰ ἀναδειχθῇ δὲ εἷς τῶν σπουδαιοτέρων
καὶ διακεκριμένων ἀνδρῶν τῆς Πελοποννήσου» (Ἀναστ. Γούδας, Βίοι παράλληλοι,
τόμ. Ε΄, 1880, σελ. 331).

φειδωλεύηται εἰς τὰς δαπάνας, ἀλλ’
ἵνα θησαυρίζῃ ἐντίμως καὶ ἵνα δαπανᾷ
μεγαλοπρεπῶς» (Ἀ. Γούδας, ἔνθ. ἀνωτ.,
σελ. 333).
Τὸ ὅλον κῦρός του ἐχρησιμοποιοῦσε
πρὸς ἀνακούφισιν πασχόντων καὶ ἀναξιοπαθούντων, ἰδικῶν μας καὶ ξένων. Ἀκόμη καὶ Τοῦρκοι κατέφευγον πρὸς αὐτόν.
Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Κ. Τριανταφύλλου, τὸν χειμῶνα τοῦ 1816 Τοῦρκος
ἀγᾶς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καταδιωκόμενος κατέφυγε εἰς τὸ σπίτι του καὶ
ἐπὶ μῆνες εἰς τὸ ὑπερῶον τῆς οἰκίας του.
Ὁ Τοῦρκος αὐτός, χωρὶς νὰ δώσῃ ὄνομα,
ἔφυγε διὰ Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐπέ-

Ἀπὸ τῆς μυήσεώς του εἰς τὴν Φιλικὴν Ἑταιρείαν, ὁ Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος ἔθεσε τὸν ἑαυτόν του εἰς τὴν
διακονίαν τῆς πατρίδος του. Δὲν ἀνῆκε εἰς τὸν ἑαυτόν του
οὔτε εἰς τὸ προσφιλές του ἐμπόριον, καθὼς μήτε εἰς τὴν
οἰκογένειαν, τὴν τόσον ἀγαπητήν.
Ὅπως πάλιν μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἀ.
Γούδας, ὁ Παπαδιαμαντόπουλος, μέσα
εἰς τὸ ἐμπορικὸν μέγαρόν του διατηροῦσε
μονίμως 12 ὑπαλλήλους, καὶ ὁ καθεὶς
εἶχε ἰδιαίτερον δωμάτιον, ἐπίσης διέθετε
5 ἵππους καὶ 5 καλοὺς ἡμιόνους. Διατηροῦσε κῆπον διὰ μεγάλης δαπάνης, ποὺ
τοῦ παρεῖχε τὰ καλύτερα καὶ σπανιώτερα
τῶν ἀνθέων καὶ τῶν δένδρων. Τὸ σπίτι
του εὑρίσκετο πρὸ τοῦ τότε Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ ἔφθανε
μέχρι τῆς ὁμωνύμου μετὰ ταῦτα πλατείας
(Ὁμονοίας, ἐνορία τότε Ἁγ. Τριάδος καὶ
ἀκόμη Ὁδηγητρίας) (Κ. Τριανταφύλλου,
Ἱστορ. Λεξικὸν τῶν Πατρῶν, 1995, σελ.
1569). Πρὸ τοῦ ἀγῶνος εἶχε 30 ἐργαστήρια
ἰδιόκτητα, 5 λαμπρὰ οἰκήματα, δύο οἰνοπωλεῖα, δύο ἐλαιοτριβεῖα καὶ τὸ ἥμισυ
Σαραβάλι.
Ἀναφέρεται ὅτι «ὁ Παπαδιαμαντόπουλος δὲν ἐγεννήθη, φαίνεται, ἵνα

στρεψε τὸ ἔτος 1919 εἰς Πάτρας ὡς βοεβόδας Πατρῶν «ὁ Μουσταφάμπεης Ἰμβραὴμ
Πασᾶς Ζάδες» (Κ. Τριανταφύλλου, ἔνθ.
ἀνωτ., σελ. 1571).
Τὸ ἐμπορικόν του δαιμόνιον καὶ οἱ
ἐμπορικές του ἐπιχειρήσεις ἐξετείνοντο
μέχρι τῶν ἐμπορικωτέρων ἐπιχειρήσεων τοῦ κόσμου εἰς Κωνσταντινούπολιν,
Ἄμστερνταμ, Λονδῖνον, Μασσαλίαν, Τεργέστην, Λιβόρνον, Ἀγκῶνα, Σμύρνην, Κέρκυραν, Ἀλεξάνδρειαν κ.λπ.
Ἐπραγματοποίησε ταξίδια εἰς τὸ
Λονδῖνον, Μασσαλίαν, Λιβόρνον, Ζάκυνθον καὶ Κέρκυραν. Κεκτημένος τοιαύτην
περιουσίαν, πλοῦτον καὶ εὐμάρειαν, ἔτεινε «εὐήκοον οὖς» εἰς τὴν Πατρίδα καὶ
τὴν σχεδιαζομένην ἐπανάστασιν. Χωρὶς
δισταγμὸν ἀπεφάσισε νὰ θυσιάσῃ τὰ πάντα καὶ νὰ γίνῃ «ἐθνικὸς συνωμότης».
Κατὰ τὸν Φιλήμονα, κατηχήθη ἀπὸ τὸ
1819 εἰς τὴν Φιλικὴν Ἑταιρείαν, ἡ ὁποία
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συγκαταριθμεῖ τὸν Παπαδιαμαντόπουλον
ὡς ἐπίλεκτον στέλεχός της, ἐφ’ ὅσον ἔγινε
ταμίας καὶ ἔφορος αὐτῆς.
Ἀπὸ τῆς μυήσεώς του εἰς τὴν Φιλικὴν
Ἑταιρείαν, ὁ Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος ἔθεσε τὸν ἑαυτόν του εἰς τὴν διακονίαν τῆς πατρίδος του. Δὲν ἀνῆκε εἰς
τὸν ἑαυτόν του οὔτε εἰς τὸ προσφιλές
του ἐμπόριον, καθὼς μήτε εἰς τὴν οἰκογένειαν, τὴν τόσον ἀγαπητήν. «Κατέστη
Ἐπαναστάτης κατὰ τῆς κακοδιοικήσεως
τῆς πατρίδος του καὶ ἀφιέρωσε ἑαυτόν»,
γράφει ὁ Ἀ. Γούδας, «ψυχῇ τε καὶ σώματι
εἰς τὰ συμφέροντα ταύτης, ἥτις καὶ εἰς
αὐτοὺς τοὺς ἡμετέρους προγόνους ἐθεωρεῖτο ὑπερτέρα τε καὶ ἱερωτέρα παντὸς
ἑτέρου ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ τούτῳ κόσμῳ
ἀγαθοῦ. Ἓν μόνον καὶ τότε διετήρησεν
ἀπαραμείωτον ὁ Παπαδιαμαντόπουλος,
τὴν εἰς τὰ θεῖα εὐσέβειαν» (Ἀ. Γούδας,
ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 337).
Μάλιστα, καθ’ ὅλον του τὸν βίον
ἐκτελοῦσε τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα, καὶ τὴν ἀγάπην αὐτὴν πρὸς τὴν
Ἐκκλησίαν ἐνέπνεε καὶ πρὸς τὴν οἰκογένειάν του. Συμμετέσχε εἰς τὴν προεπαναστατικὴν σύσκεψιν τοῦ Ἰανουαρίου 1821
εἰς τὴν Βοστίτσα (Αἴγιον). Εἰς τὸ μεταξύ,
ἀπέστειλε εἰς τὸ Λιβόρνον τοὺς τρεῖς μικροὺς υἱούς του καὶ ἄλλα Πατρινόπουλα.
Ἀπὸ τὸ σπίτι του ἐξεκίνησε κατὰ
τὶς 21 Μαρτίου 1821 ὁ ξεσηκωμὸς τῶν
Πατρινῶν καὶ ἐκεῖ διεξήχθη ἡ πρώτη
πεισμώδης μάχη τοῦ ἀγῶνος, ὅταν οἱ
Τοῦρκοι ἐπεχείρησαν νὰ τὸ καταλάβουν
ἀνεπιτυχῶς. Αὐθημερὸν προσφέρει 2000
γρόσια εἰς τοὺς ὁπλαρχηγοὺς Νενέκον καὶ
Σαγιᾶν πρὸς συγκρότησιν στρατιωτικῶν
σωμάτων. Ἀπῆλθε ἀκολούθως εἰς Ὀμπλὸν
καὶ πρῶτος ἐπανῆλθε τὴν ἑπομένην ἐπικεφαλῆς στρατιωτῶν. Ὑπέγραψε τὴν
Ἐπαναστατικὴν προκήρυξιν ποὺ ἐπεδόθη
εἰς τοὺς προξένους. Καὶ εἶναι γνωστὸν
ὅτι ἐπῆγε εἰς Ζάκυνθον καὶ Ἰθάκην καὶ
κατόπιν εἰς Σπέτσας, προκειμένου νὰ ζη-

τήσῃ βοήθειαν ναυτικήν. Ἐταξίδευσεν εἰς
Ἰταλίαν (Ἀγκῶνα), ἀπὸ ὅπου παρώτρυνε
ὅλους τοὺς Ἕλληνας τῆς Εὐρώπης νὰ
ἐπικουρήσουν τὸν Ἀγῶνα.
Ἡ δρᾶσίς του εἶναι πλουσία καὶ γόνιμος καθ’ ὅλον τὸ διάστημα τῆς Ἐπαναστάσεως. Μὲ τὴν κολοσιαίαν περιουσίαν
του ἐνισχύει καὶ βοηθεῖ τοὺς πάσχοντας
ἀγωνιζομένους ὑπὲρ πατρίδος συνανθρώπους του. Ἡ προσπάθειά του καὶ ἡ
ἐγκαρτέρησίς του συνήντησαν καὶ προεκάλεσαν ὅλην τὴν προθυμίαν καὶ εὗρε
βαθεῖαν ἀπήχησιν. Ἐπέτυχε καὶ μετέφερε
πολύτιμα ἐφόδια διὰ τὸν ἀγῶνα.
Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1821 εὑρίσκεται
εἰς τὰ Καλάβρυτα καὶ τὸν Δεκέμβριον τοῦ
ἰδίου ἔτους εἰς Ἐπίδαυρον. Μετέσχεν ὡς
μέλος τῆς Α΄ Ἐθνοσυνελεύσεως ἐν Ἐπιδαύρῳ. Τὸν Μάρτιον τοῦ 1822 διωρίσθη
ὡς γενικὸς φροντιστὴς τῶν ἐπαναστατικῶν σωμάτων ποὺ ἐπολιορκοῦσαν τὴν
πόλιν τῶν Πατρῶν.
Τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1822 εὑρίσκεται
εἰς Ναύπλιον πρὸς παραλαβὴν τοῦ φρουρίου του. Ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἐπαναστατημένου Ἔθνους ἐπανειλημμένως τοῦ ἀναθέτει διάφορα ἐμπιστευτικὰ καθήκοντα
καὶ ἀποστολάς.
Ἐξ ἄλλου, ὅπως ἀναφέρεται, καπεταναῖοι, δημογέροντες καὶ λοιποὶ κάτοικοι τῆς πόλεως καὶ χωρίων Πατρῶν (30
ὑπογραφαί) τὴν 26-5-1823 τὸν ἐκλέγουν
παραστάτην τῆς ἐπαρχίας Πατρῶν (βουλευτήν) «ἄνδρα τίμιον, εὐσυνείδητον,
νουνεχῆ, ἔχοντα πατριωτισμὸν καὶ ἄλλα
προτερήματα φυσικὰ καὶ ἐπίκτητα» (Κ.
Τριανταφύλλου, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 1623).
Τὸν Ἰούνιον τοῦ 1824 ἡ Κυβέρνησις
ἀναθέτει εἰς τὸν Ἰωάννην Παπαδιαμαντόπουλον μαζὶ μὲ τὸν Μπεν. Ροῦφον νὰ
εἰρηνεύσῃ τὴν ἐπαρχίαν τῶν Πατρῶν, καὶ
τὸ Βουλευτικὸν 17-5-1824 γράφει πρὸς
αὐτόν: «Ἐκ μέρους τοῦ Ἔθνους σᾶς εὐχαριστεῖ διὰ τοὺς μεγάλους πόνους ὅπου
ἀγογγύστως ὑπεφέρατε ἐξ ἀρχῆς τοῦ ἱε62
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ροῦ τούτου ἀγῶνος».
Τὸν Μάρτιον τοῦ 1825 ὁρίζεται μέλος
ἐπιτροπῆς Δ/νσεως Δυτ. Ἑλλάδος μετὰ
τοῦ στρατηγοῦ Δ. Θέμελη. Ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου χρόνου μαζὶ μὲ τὸν Θέμελη
εὑρίσκεται εἰς τὸ πολιορκούμενον Μεσολόγγιον. Ἐκεῖ συμμερίζεται δοκιμασίας καὶ
κακουχίας τῆς φρουρᾶς καὶ τῶν ἀμάχων.
Κατώρθωσε δὲ νὰ πλεύσῃ διὰ μέσου
τοῦ Ὀθωμανικοῦ στόλου καὶ νὰ φθάσῃ
ἐν συνεχείᾳ εἰς Ζάκυνθον πρὸς ἐξεύρεσιν
τροφίμων διὰ τοὺς δεινῶς πολιορκουμένους τοῦ Μεσολογγίου. Ὁ Παπαδιαμαντόπουλος, ἐνῷ εὑρίσκετο ἀκόμη εἰς Ζάκυνθον, δέχεται πιέσεις ἐκ μέρους φίλων του
νὰ μὴν ἐπιστρέψῃ εἰς Μεσολόγγιον, καθ’
ὅσον διέτρεχε ἄμεσον κίνδυνον ἡ ζωή του.
Ἠρνήθη ὅμως νὰ παραμείνῃ εἰς Ζάκυνθον, ὅπου διὰ τελευταίαν φορὰν εἶδε τὴν
οἰκογένειάν του. Ὁ ἴδιος ἀπαντοῦσε εἰς
τοὺς πιεστικῶς παροτρύνοντας: «Ἡ θέσις
μου εἶναι εἰς τὸ Μεσολόγγιον».
Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ᾐσθάνετο
πρὸς τὴν πατρίδα τὸ χρέος του. Εἰς μίαν
μάλιστα ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς Ζακυνθίους μὲ ζωηρὰ χρώματα διεκτραγῳδεῖ τὴν
δεινὴν θέσιν τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ Μεσολογγίου. Κατὰ τὸν χειμῶνα τοῦ 182526, ὁ Παπαδιαμαντόπουλος μένει μόνος
ἀντιπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὸ
Μεσολόγγιον. «Εἰς τὸ γραφεῖόν του βόμβα ἐχθρική», γράφει ὁ Κ. Τριανταφύλλου, «ἐφόνευσε τὸν ἐπισκεφθέντα αὐτὸν
πλοίαρχον Δενδραμήν, ἐνῷ αὐτὸς οὐδὲν
ἔπαθεν». Ἐτήρησεν εὐσυνειδήτως τοὺς
λογαριασμοὺς τῆς διαχειρίσεως, οἱ ὁποῖοι
ἐσώθησαν ἐν ἀντιγράφῳ. Ἐκ τοῦ ἀρχείου
του πολλὰ ἐδημοσίευσαν οἱ βιογράφοι
του. Τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1825 ἔγραφεν εἰς
τὸν υἱόν του Παναγιώτην ἐκ Μεσολογγίου:
«Σοῦ ἐπεύχομαι σοφίαν καὶ πραότητα...
ἄμποτες νὰ ζήσῃς ὡς ἔζησε καὶ ὁ πατήρ
σου καὶ ὡς τὸν κόσμον τοῦτον ἐγύρισε
τὴν σφαῖράν του μὲ τὴν ταπεινωσύνην
του καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλειαν ἔφθασε νὰ ζῇ

εὐχαρίστως, ὡς σὺ τὸν εἶδες... Στάσου
εὐλαβὴς εἰς τὴν θρησκείαν, ἔχε φόβον
τοῦ Ὑψίστου, πρόσεχε τὴν ἐντροπὴν τῶν
ἀνθρώπων διὰ νὰ μὴ κατηγορεῖσαι, ἀγάπα
τὰς καλὰς συναναστροφὰς διὰ νὰ κερδήσῃς τὰ καλὰ ἤθη» (Κ. Τριανταφύλλου,
ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 1574).
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς
του εἰς Μεσολόγγιον ἀναφέρεται ὅτι ὑπέβαλλε τὸν ἑαυτόν του εἰς ἑκούσιαν κακουχίαν. Καὶ αὐτό, διότι ὁ ἴδιος ἔβλεπε
τοὺς πολιορκουμένους νὰ περιφέρωνται
γυμνοὶ καὶ ἀνυπόδητοι μέσα εἰς τὸ δριμὺ
ψῦχος τοῦ χειμῶνος. Τὰ δὲ κατεσχισμένα
φορέματα δὲν τὰ ἔβλεπε κανεὶς τρυπημένα ἀπὸ ἐχθρικὰ βόλια καὶ σημαδεμένα ἀπὸ μαρτυρικὰ αἵματα. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰω.
Παπαδιαμαντόπουλος δὲν παραπονεῖται,
ἀλλὰ ἐξαίρει τὴν ὁμόνοιαν τῶν πολεμούντων, «ἡ ὁποία κάμνει τὴν φρουρὰν δυνατωτέραν».
«Ἀλλὰ καὶ πικρίας οὐκ ὀλίγας ἐγεύθη
ὁ Παπαδιαμαντόπουλος, ἐνοχλούμενος
ἀκαταπαύστως ὑπὸ τῆς ἡρωικῆς μὲν καὶ
ἀρειμανίου, ἀλλὰ καὶ ἐξηγριωμένης ἐκ τῆς
πείνης καὶ ἐξ ἄλλων πολλῶν ἀπεριγράπτων στερήσεων φρουρᾶς» (Δ. Γούδας,
ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 374).
Εἰς ἐπιστολήν του (24 Ἰουλίου 1825)
ἀπὸ τὸ Βασιλάδι Μεσολογγίου πρὸς τήν
«φιλτάτην συμβίαν του σὺν τοῖς φιλτάτοις
του» γράφει διὰ μακρῶν τὰ τῆς πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου, ὅπου μεταξὺ ἄλλων
περιλαμβάνει:
«Ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν· ἡ ἀπελπισία μας
δὲν ἦτο ἀπὸ ἄλλο, εἰ μὴ μόνον διὰ τὴν διόλου ἔλλειψιν μπαρούτης· ἐκαταντήσαμε
τώρα εἰς τὸ ὕστερον ἄλλην μπαρούτην
νὰ μὴν ἔχωμεν εἰ μὴ μόνον τὰ ντουφέκια
γεμᾶτα καὶ τὰ κανόνια· καὶ εὑρέθημεν
ὅλοι, μικροί τε καὶ μεγάλοι, πολιτικοί τε
καὶ στρατιωτικοί, ἅμα ὅπου ἤθελε μᾶς
κάμει καὶ τὸ τέταρτον ρεσάλτο ὁ ἐχθρός, ν’
ἀδειάσωμεν κατ’ ἐπάνω του τὰ ντουφέκια
καὶ τὰ κανόνια, καὶ νὰ πετσοκοπῶμεν μὲ
63

τὰ μαχαίρια, καὶ νὰ ἀποθάνωμεν ὃλοι μας
ἐνδόξως, καὶ ὄχι νὰ ζῶμεν ζωὴν ἄτιμον καὶ
βδελυράν, καὶ νὰ σώσωμεν τὸ Μεσολόγγι,
ὅπου εἶναι τὸ προπύργιον καὶ ἡ ἐλπὶς
ὅλης τῆς Ἑλλάδος». Καὶ ἐξιστορῶν τὰ τῆς
πολιορκίας καὶ τῶν ἐχθρῶν τὶς ἐπιθέσεις
συνιστᾷ: «... σταθῆτε μὲ μεγαλοψυχίαν καὶ
γενναιότητα καὶ τώρα ὅπου ἔχομεν μπαρούτι, ἐλπίζομεν εἰς τὸν Θεὸν νὰ χαλάσωμεν τὸν ἐχθρόν· ἀλλὰ καὶ ἂν ἀποθάνωμεν,
ἀποθαίνομεν ἐνδόξως ὑπὲρ πίστεως καὶ
πατρίδος. Ταῦτα καὶ ξαναστιάζομαί σας,
μένω ὁ ἀγαπητός σας σύζυγος. Ἰωάν. Παπαδιαμαντόπουλος».
Μόλις εἰς ἡλικίαν 62 ἐτῶν, πάσχων
ἐκ ρευματισμῶν, μὲ πολλὴν θλῖψιν καὶ
ἀγωνίαν γράφει πρὸς τὸν Λάζαρον Κουντουριώτην μεταξὺ ἄλλων:
«... Διό, καλὲ Πατριῶτα, δι’ ἀγάπην
Θεοῦ καὶ Πατρίδος ἐνέργησον δραστηρίως, διὰ νὰ μᾶς προφθάσῃ ὁ Ἑλληνικὸς

τοῦ Ἰμβραὴμ ἐβεβαίωσε ὅτι ἔπεσε αἰχμάλωτος εἰς τοὺς Τουρκοαιγυπτίους καὶ
ἀπεκεφαλίσθη.
Ὡστόσον, τὸ ὄνομά του ἐχαράχθη
ἀνεξετιλήτως εἰς τὴν δέλτον τῆς δοξασμένης Ἱστορίας ἐν μέσῳ ἐπωνύμων καὶ
ἀνωνύμων πολυπληθῶν μαρτύρων καὶ
ἡρώων. Ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης ἐξαίρει
τὴν προσωπικότητά του καὶ παραθέτει
δημοτικὸ τραγούδι:
«Σύρε πουλί μ’ στὴ Ρούμελη, σύρε στὸ
Μεσολόγγι,
νὰ πῇς στὸ Διαμαντόπουλο καὶ Κίτσο
τὸν Τζαβέλλα
μεντάτι νὰ μὴν καρτεροῦν...
Μπραῒμ πασᾶς ξεστράτευσε μὲ δεκαοκτὼ χιλιάδες.
Στὴν Πάτρα μπαρκαρίστηκε, στὸ
Κρυονέρι βγαίνει».
(Βλαχογιάννης, Ἱστορικὴ Ἀνθολογία
161, Προπύλαια, Ἀθ. Α΄ 135).

Aὐτὸς ὁ ὁποῖος καίτοι πτωχὸς ἐσταδιοδρόμησε σχηματίσας
μεγίστην περιουσίαν καὶ πλοῦτον, αὐτὸς ποὺ ἐκινεῖτο ἐν
Πάτραις μὲ πλήρη οἰκονομικὴν εὐρωστίαν μεταξὺ Τούρκων
καὶ Ἑλλήνων, ἔπεσεν ὡς ἁπλοῦς μαχητής.
Ἐπανειλημμένως ἐπροκινδύνευσε καθοδηγούμενος ἀπὸ τὸ
ἱερὸν χρέος τῶν ἐλευθέρων πολιορκημένων καὶ ἐξεμέτρησε τὸ
ζῆν εἰς τὸν ἱερὸν τόπον. Ὁ παντοιοτρόπως βοηθῶν τὸ πολιορκούμενον Μεσολόγγι, μαχόμενος ἐκ τῶν πρώτων, ἐχορήγησε
ζωντανὸν τὸ παράδειγμα τοῦ ἀγωνιστοῦ τῆς ἐλευθερίας.
στόλος ὅσον τάχος, διὰ νὰ γλιτώσῃ τὸ
προπύργιον τοῦτο τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ
μὴν πᾶν’ εἰς μάτην τῶν ὀκτὼ μηνῶν οἱ
ἀγῶνές μας, οἱ θυσίες τόσων αἱμάτων».
Τέλος, προσέφερε ὄχι μόνον τὴν τεραστίαν περιουσίαν του εἰς τὸν ἀγῶνα,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίαν του ζωὴν ἠνάλωσε
«ὡς ἐθνικὸν λύτρον ἀντὶ πολλῶν». Ἐχάθη
κατὰ τὴν Ἔξοδον. Γάλλος ἀξιωματικὸς

Μὲ ἔγγραφον ποὺ ὑπογράφουν ἐν
Ἀθήναις τὴν 13 Ἰανουαρίου 1844 Κίντζος Τζαβέλας, Ἀνδρέας Ἴσκος, Χρῆστος
Ἀνδρέου, Χρ. Φωτομάρας, Μ. Δεληγεώργης καὶ Κων/νος Βέρης, βεβαιώνουν διὰ
τὰς πολλὰς θυσίας, οἰκονομικὰς καὶ
ἄλλας, τοῦ ἥρωος Παπαδιαμαντόπουλου
καὶ παρατηροῦν ἐναργῶς μεταξὺ ἄλλων
καὶ τὰ ἑξῆς πιστοποιοῦντες:
64
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«Οἱ ὑποφαινόμενοι πιστοποιοῦμεν
ἐν βάρει τῆς συνειδήσεώς μας ὅτι ὁ μακαρίτης Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος,
πρόκριτος τῆς πόλεως Παλαιῶν Πατρῶν,
διορισθεὶς ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1825 ἔτους
μέλος τῆς τριμελοῦς διευθυντικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, ἐξεπλήρωσε καθ’ ὅλην τὴν ἔνδοξον καὶ δεινοτάτην
πολιορκίαν τοῦ Μεσολογγίου τὰ χρέη τὰ
ὁποῖα ἡ Πατρὶς τὸν ἐνεπιστεύθη μὲ ὅλον
τὸν πατριωτισμόν, γενναιοψυχίαν καὶ ἀφιλοκέρδειαν». Καὶ ἀφοῦ εἰς τὸ ἔγγραφον
αὐτὸ ἐξιστοροῦνται ἐνέργειαι τοῦ ἥρωος,
ταξίδι του εἰς Ζάκυνθον πρὸς ἐξοικονόμησιν πολεμοφοδίων διὰ τὸ Μεσολόγγι,
ἐπιστροφὴ εἰς τὴν πόλιν, ἐν μέσῳ δακρύων ἀποχωριζομένου τὴν σύζυγον καὶ τὰ
ἓξ παιδιά του, ἀναγράφεται περαιτέρω:
«Βεβαιοῦμεν προσέτι ὅτι ὁ μακαρίτης
Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ἀφοῦ
ὑπέφερε τὰ δεινὰ τῆς πείνας, τὴν ὁποίαν
ἐθεράπευσε μὲ τὰ πλέον ἀηδῆ ζῷα ἐξ ἴσου
μὲ τὸν ἁπλούστατον στρατιώτην· ἀφοῦ
πρὸς ζῳοτροφίαν τῆς φρουρᾶς ἐπρόσφερε καὶ αὐτὸν τὸν ἵππον του, ἀπὸ τὸν
ὁποῖον μόνον ἐπρόσμενε τὴν σωτηρίαν
του, διότι ἔπασχε ἀπὸ ποδαλγίαν, ἔγινε
θῦμα ὑπὲρ πατρίδος τὴν ἰδίαν ἐκείνην
νύκτα τῆς ἀειμνήστου ἐκείνης ἐξόδου τῆς
φρουρᾶς, συναπολέσας καὶ ἱκανὴν χρηματικὴν περιουσίαν του, τὴν ὁποίαν εἰς
χρυσᾶ ἔφερεν εἰς τὸ κεμέρι του. Ταῦτα
γιγνώσκοντες ὡς αὐτόπται σχετικοί, φίλοι
καὶ συναγωνισταὶ τοῦ μακαρίτου Ἰωάννου
Παπαδιαμαντόπουλου, κρίνομεν χρέος
πατριωτικὸν νὰ ἐπαφήσωμεν τὸ παρόν
μας πιστοποιητικὸν εἰς χεῖρας τῆς οἰκογενείας του, διὰ νὰ τῆς χρησιμεύσῃ» (Ἀ.
Γούδας, ἔνθ, ἀνωτ., σελ. 387).
Ὄντως, αὐτὸς ὁ ὁποῖος καίτοι πτωχὸς
ἐσταδιοδρόμησε σχηματίσας μεγίστην περιουσίαν καὶ πλοῦτον, αὐτὸς ποὺ ἐκινεῖτο ἐν Πάτραις μὲ πλήρη οἰκονομικὴν
εὐρωστίαν μεταξὺ Τούρκων καὶ Ἑλλήνων,
ἔπεσεν ὡς ἁπλοῦς μαχητής.

Ἐπανειλημμένως ἐπροκινδύνευσε καθοδηγούμενος ἀπὸ τὸ ἱερὸν χρέος τῶν
ἐλευθέρων πολιορκημένων καὶ ἐξεμέτρησε τὸ ζῆν εἰς τὸν ἱερὸν τόπον. Ὁ παντοιοτρόπως βοηθῶν τὸ πολιορκούμενον
Μεσολόγγι, μαχόμενος ἐκ τῶν πρώτων,
ἐχορήγησε ζωντανὸν τὸ παράδειγμα τοῦ
ἀγωνιστοῦ τῆς ἐλευθερίας. Ὁ πλοῦτος
ἐχάθη, ἡ ζωή του ἀπωλέσθη. Ἀντιρροπεῖ
τὴν διπλῆν ἀπώλειαν τὸ κέρδος τῆς δόξης, ἡ δάφνη τῆς ἀθανασίας καὶ ὁ θρῦλος
τοῦ αἰωνίου.
Ὁ Ἰ. Παπαδιαμαντόπουλος περιεβλήθη τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου του
καὶ εἰσῆλθε εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ θρύλου, διότι αὐτός, ὅπως καὶ μύριοι ἄλλοι
ἀγωνισταί, συνετέλεσε μὲ τὸ αἷμά του νὰ
βλαστήσῃ τὸ δένδρον τῆς ἐλευθερίας.
Οἱ ἱστορικοὶ Γ. Βλαχογιάννης, Δ. Κόκκινος, Σπ. Τρικούπης, Φωτάκος, Τζὼρτζ
Φίνλεϋ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐξαίρουν τὴν
προσωπικότητα, ἐπαινοῦν τὸν χαρακτῆρά
του καὶ τὴν εὐγένειάν του καὶ ὁμιλοῦν
μὲ ἐνθουσιασμὸν διὰ τὸ πατριωτικόν του
ἔργον.
*
*
*
Παραλλήλως μὲ τὴν οἰκονομικὴν καὶ
παντοίαν ἄλλην κρίσιν ποὺ βιώνομεν τοὺς
τελευταίους καιροὺς καὶ ἐνώπιον τῶν
ἀντιξόων παριστάσεων τῆς πατρίδος μας
(προσφυγικό, ἀνεργία, πτώχεια, διαφθορὰ
καὶ ἄλλα δυσάρεστα), ἡ ἐθνική μας μνήμη
ἂς στρέφεται πρὸς τοὺς ἥρωας ἐκείνους,
τῶν ὁποίων ἡ θυσία ἐξησφάλισε τὴν ἐλευθερίαν μας. Εἰς τὴν χορείαν τούτων ἀνήκει ὁ Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ὁ
ὁποῖος ἔπεσε στὸ Μεσολόγγι, ὅμως ἀνήκει
καὶ εἰς τὴν πόλιν τῶν Πατρῶν, τῆς ὁποίας
ἡ γῆ ἔχει καθαγιασθῆ ἀπὸ τοὺς τάφους
πολλῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων Πίστεως καὶ
Πατρίδος, τοὺς ὁποίους ἔχομεν ἀπεμπολήσει ἀπὸ τὴν σκέψιν καὶ τὸν στοχασμόν
μας ἐν ταῖς ἐσχάταις ταύταις ἡμέραις.
ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ
ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ

Ἡ

ἐπεμβατικὴ καρδιολογία
ἔχει προχωρήσει πολὺ
δυναμικὰ στὴν ἀντιμετώπιση, ὄχι μόνο τῆς
στεφανιαίας νόσου,
ἀλλὰ καὶ τῶν παθήσεων τῶν βαλβίδων
τῆς καρδιᾶς. Τὸ 2017 ἑορτάζουμε τὰ σαράντα χρόνια ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπεμβατικὴ θεραπευτικὴ πράξη στὴν καρδιά,
δηλαδὴ τὴν πρώτη ἀγγειοπλαστική, ποὺ
πραγματοποιήθηκε τὸ 1977 ἀπὸ τὸν
Andreas Gruentzig. Τὸ 1992 πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη ἐμφύτευση ἀορτικῆς
βαλβίδας διακαθετηριακά, δηλαδὴ μέσῳ
καθετήρων, χωρὶς χειρουργεῖο, σὲ πειραματόζῳα, ἀπὸ τὸν Andersen. Δέκα
χρόνια ἀργότερα, τὸ 2002, διενεργήθηκε ἡ πρώτη μὴ χειρουργικὴ ἐμφύτευση
ἀορτικῆς βαλβίδας σὲ ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν
Gribier. Τὴ χρονιὰ αὐτὴ ἔγινε πραγματικότητα ἕνα ὄνειρο τῆς ἐπεμβατικῆς
καρδιολογίας, νὰ προσεγγίζει μὴ χειρουργικὰ τὶς νόσους τῶν καρδιακῶν
βαλβίδων.
Ἀπὸ τὸ 2002 μέχρι τὸ 2017, δεκαπέντε χρόνια ἀργότερα, ἔχει σημειωθεῖ
τεράστια πρόοδος στὴ διακαθετηριακὴ
ἀντιμετώπιση τῶν καρδιακῶν βαλβιδοπαθειῶν. Συγκεκριμένα, ἡ ἀντιμετώπιση
τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδος, τῆς
πιὸ συχνῆς καρδιακῆς βαλβιδοπάθειας
στὶς μεγάλες κυρίως ἡλικίες, ἀντιμετωπίζεται σήμερα μὲ μεγάλη ἐπιτυχία χωρὶς

χειρουργεῖο, κυρίως σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
ἢ ἀπαγορευτικοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου.
Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδος
εἶναι ἕνα ἄλλο πεδίο στὸ ὁποῖο δραστηριοποιεῖται ἡ ἐπεμβατικὴ καρδιολογία.
Τέλος, ἡ διακαθετηριακὴ ἀντιμετώπιση
τῆς σοβαρῆς ἀνεπάρκειας τῆς τριγλώχινος
βαλβίδος ἔχει ἀρχίσει καὶ ἐφαρμόζεται, σὲ
περιπτώσεις πολὺ ὑψηλοῦ χειρουργικοῦ
κινδύνου.
Στένωση ἀορτικῆς
Θὰ ἀναφερθοῦμε διεξοδικώτερα στὴ
διακαθετηριακὴ ἀντιμετώπιση τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, ποὺ εἶναι καὶ
ἡ βαλβίδα μὲ τὶς περισσότερες μελέτες
στὸν τομέα αὐτό. Ἡ συχνότητα τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας αὐξάνεται
μὲ τὴν ἡλικία, σὲ σημεῖο ὥστε στὶς ἡλικίες ἄνω τῶν 75 ἐτῶν νὰ παρατηρεῖται
περίπου στὸ 12% τοῦ πληθυσμοῦ, μὲ τὸ
3,5% νὰ παρουσιάζει σημαντικὴ στένωση αὐτῆς. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ σοβαρὴ
στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδος γίνεται
συμπτωματική, μὲ δύσπνοια στὴν προσπάθεια, στηθαγχικὸ πόνο ἢ λιποθυμικὸ
ἐπεισόδιο, αὐξάνεται ὑπερβολικὰ ὁ κίνδυνος θανάτου στὸ ἑπόμενο ἔτος σὲ 30%
- 50%. Στὰ πέντε ἔτη ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῶν συμπτωμάτων, λιγώτερο ἀπὸ τὸ
20% τῶν ἀσθενῶν ἔχουν ἐπιβιώσει. Ἂν
ὅμως γίνει χειρουργικὴ ἀντικατάσταση τῆς
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Ἡ ἐπεμβατικὴ καρδιολογία ἔχει προχωρήσει πολὺ δυναμικὰ στὴν ἀντιμετώπιση, ὄχι μόνο τῆς στεφανιαίας νόσου,
ἀλλὰ καὶ τῶν παθήσεων τῶν βαλβίδων τῆς καρδιᾶς. Τὸ
2017 ἑορτάζουμε τὰ σαράντα χρόνια ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπεμβατικὴ θεραπευτικὴ πράξη στὴν καρδιά, δηλαδὴ τὴν πρώτη ἀγγειοπλαστική, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ 1977.
βαλβίδος, τότε ἡ θνησιμότητα μειώνεται
θεαματικά, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ 95% τῶν
ἀσθενῶν νὰ ἔχουν ἐπιβιώσει στὸ πρῶτο
ἔτος καὶ πάνω ἀπὸ 80% στὴν πενταετία.
Ὑπάρχουν περιπτώσεις ὅπου, λόγῳ
σοβαρῶν ἄλλων καρδιολογικῶν καταστάσεων, ὅπως π.χ. πνευμονοπάθειας,
σοβαρῆς ρευματοπάθειας, νεφρικῆς ἢ
ἡπατικῆς δυσλειτουργίας ἢ αἱματολογικῶν προβλημάτων ἢ ἀκόμα καὶ καχεξίας τοῦ ὀργανισμοῦ, δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ
χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση ἢ αὐτὴ καθίσταται πολὺ ὑψηλοῦ κινδύνου. Γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς αὐτοὺς συνιστᾶται ἡ διαδερμικὴ
τοποθέτηση βαλβίδας, σύμφωνα μὲ μελέτες οἱ ὁποῖες ἔχουν γίνει τὰ τελευταῖα
χρόνια, οἱ σημαντικώτερες τῶν ὁποίων μὲ
τὶς βαλβίδες Edwards καὶ Corevalve τῶν
ἑταιρειῶν Edwards καὶ Metronic ἀντίστοιχα. Μὲ αὐτὴ τὴ μέθοδο μειώθηκε ἡ
θνησιμότητα στὸν ἕνα χρόνο ἀπὸ 50%
σὲ 30%. Ταὐτόχρονα, ὑπῆρχε σημαντικὴ
ἐλάττωση στὶς νοσηλεῖες καὶ βελτίωση
τῶν συμπτωμάτων τους. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ
τῆς θνητότητας παρέμεινε καὶ κατὰ τὴν
παρακολούθηση τῶν πέντε ἐτῶν, κατὰ
τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων ἡ βαλβίδα ποὺ
τοποθετήθηκε μὲ μὴ χειρουργικὸ τρόπο
διατήρησε τὴν καλὴ λειτουργικότητά της.
Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν μελετῶν, σήμερα συνιστᾶται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ καὶ
Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία ἡ
διαδερμικὴ τοποθέτηση ἀορτικῆς βαλβίδος ὡς ἐναλλακτικὴ λύση σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σοβαρὴ στένωση αὐτῆς καὶ ὑψηλὸ

χειρουργικὸ κίνδυνο.
Γιὰ νὰ κριθεῖ κάποιος κατάλληλος
γιὰ τὴ διαδερμικὴ τοποθέτηση ἀορτικῆς
βαλβίδας πρέπει νὰ πληροῦνται ὁρισμένες προϋποθέσεις: α) Πρέπει κατ’ ἀρχὰς
νὰ ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι τὰ συμπτώματά
του ὀφείλονται στὴ στένωση τῆς βαλβίδος
καὶ νὰ ἀποκλεισθοῦν ἄλλες αἰτίες, ὅπως
στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθεια ἢ
ἀρρυθμία. β) Ὁ ἀσθενὴς πρέπει νὰ ἀξιολογηθεῖ ἀπὸ τὸν ἐπεμβατικὸ καρδιολόγο
ποὺ ἐκτελεῖ τὴ συγκεκριμένη ἐπέμβαση
καὶ νὰ διαπιστωθεῖ ὅτι εἶναι ὑψηλοῦ
κινδύνου, δηλαδὴ ὅτι: 1. ἔχει κίνδυνο >
6% - 8% περιεγχειρητικῆς θνητότητας ἢ
2. παρουσιάζει στοιχεῖα ποὺ ἀπαγορεύουν τὸ χειρουργεῖο, ὅπως ἀκτινοβολημένο

Εἰκόνα 1: Διακαθετηριακὴ τοποθέτηση ἀορτικῆς
βαλβίδας, μέσῳ τῆς μηριαίας ἀρτηρίας καὶ τῆς
κοιλιακῆς ἀορτῆς (ἀριστερά) στὴ στενωμένηἐπασβαστωμένη βαλβίδα (πάνω δεξιά). Φυσιολογικὴ ἀορτικὴ βαλβίδα (κάτω δεξιά).
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θώρακα λόγῳ προηγούμενης κακοήθειας
ἢ πορσελανοειδῆ (πολὺ ἔντονα ἀσβεστωμένη) ἀνιοῦσα ἀορτή. γ) Ὁ ἀσθενὴς θὰ
πρέπει νὰ ἐξετασθεῖ ἀπὸ δύο καρδιοχειρουργούς, οἱ ὁποῖοι νὰ γνωματεύσουν ὅτι
εἶναι ὑψηλοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου καὶ
νὰ συστήσουν τὴ διαδερμικὴ προσέγγιση.
δ) Κατόπιν θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ σὲ
στεφανιογραφικὸ ἔλεγχο, γιὰ νὰ ἀποκλεισθεῖ σοβαρὴ στεφανιαία νόσος, ἡ ὁποία,
ἂν ὑπάρχει, θὰ πρέπει νὰ διορθωθεῖ μὲ
ἀγγειοπλαστική, πρὶν ἀπὸ τὴ διαδερμικὴ
τοποθέτηση τῆς βαλβίδος. ε) Τέλος, στὸ
πλαίσιο τῆς ἀξιολόγησης γιὰ τὸν τύπο
καὶ τὸ μέγεθος τῆς βαλβίδος ποὺ πρέπει
νὰ ἐμφυτευθεῖ, θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ σὲ ἀξονικὴ ἀγγειογραφία θωρακικῆς
ἀορτῆς καὶ κοιλιακῆς ἀορτῆς –λαγονίων–
μηριαίων ἀρτηριῶν, ὥστε νὰ καθορισθεῖ ἡ
ὁδὸς προσπέλασης τῆς βαλβίδος, δηλαδὴ
ἂν θὰ γίνει μέσῳ τῆς μηριαίας ἀρτηρίας
(ἀπὸ τὸ πόδι, εἰκ. 1) ἢ μέσῳ τῆς ὑποκλειδίου ἀρτηρίας ἤ, τέλος, μέσῳ τῆς κορυφῆς
τῆς καρδιᾶς ἢ τῆς ἀνιούσας ἀορτῆς. Στὶς
δύο τελευταῖες περιπτώσεις χρειάζεται
μιὰ μικρὴ χειρουργικὴ τομὴ καὶ συμμετοχὴ
τοῦ καρδιοχειρουργοῦ στὸ πρῶτο καὶ στὸ
τελικὸ στάδιο τῆς ἐπέμβασης.
Ἀφοῦ γίνει ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἀποφασιστεῖ ἡ ἐμφύτευση τῆς βαλβίδος, καθορίζεται μὲ ἀκρίβεια τὸ πλάνο τῆς ἐπέμβασης. Ἡ ἐπέμβαση γίνεται κατὰ κύριο λόγο
μὲ ἤπια ἐνδοφλέβια ἀναισθησία χωρὶς
διασωλήνωση, καὶ ὁ ἀσθενὴς μεταφέρεται
στὴ Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας γιὰ
παρακολούθησης μίας ἡμέρας. Κατόπιν
παρακολουθεῖται σὲ monitor σὲ δωμάτιο
στὸν ὄροφο καὶ παίρνει ἐξιτήριο, συνήθως σὲ τρεῖς μὲ τέσσερις ἡμέρες.
Βασικὲς ἐπιπλοκὲς τῆς ἐπέμβασης
εἶναι α) ἡ διαταραχὴ τῆς ἠλεκτρικῆς ἀγωγιμότητας τῆς καρδιᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
χρειαστεῖ ἐμφύτευση μόνιμου βηματοδότη
μὲ συχνότητα ποὺ ποικίλλει ἀπὸ 5% 15%, ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τῆς βαλβίδας

Εἰκόνα 2: Βαλβίδες γιὰ τὴ διαδερμικὴ θεραπεία
τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς.

ποὺ ἐμφυτεύεται. β) Στὶς ἀρχὲς τῆς χρήσης τῆς μεθόδου ἦταν ἀρκετὰ συχνὲς οἱ
ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὰ ἀγγεῖα προσπέλασης,
δηλαδὴ αἱμορραγίες καὶ διαχωρισμοὶ τῶν
ἀγγείων, μηριαίων – λαγονίων, οἱ ὁποῖες
ὅμως ἐπιπλοκὲς ἔχουν μειωθεῖ σὲ πολὺ
μικρὰ ποσοστὰ λόγῳ τῆς ἐλάττωσης τοῦ
μεγέθους – εὔρους τῶν καθετήρων ποὺ
χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐπέμβαση αὐτή.
γ) Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ πιθανότητα τῶν
ἐγκεφαλικῶν εἶναι μικρότερη μὲ τὴ διαδερμικὴ τοποθέτηση βαλβίδων σὲ σχέση
μὲ τὸ χειρουργεῖο. Ἐνδεικτικά, στὶς μεγάλες μελέτες καὶ σὲ διάστημα παρακολουθήσεως δύο ἐτῶν, ἡ συχνότητα τοῦ
ἐγκεφαλικοῦ ἦταν 11% στὴ διαδερμικὴ
τοποθέτηση, σὲ σχέση μὲ 17% στὴ χειρουργικὴ τοποθέτηση τῆς βαλβίδας. δ)
Μιὰ ἄλλη ἐμπλοκὴ στὴ διαδερμικὴ τοποθέτηση εἶναι ἡ παραβαλβιδικὴ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδος, ἡ ὁποία, ἂν
εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ μετρίου βαθμοῦ,
ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ
ἀσθενοῦς.
Παρ’ ὅλες τὶς ἐπιπλοκές, ἡ μέθοδος
ἔχει ἐξελιχθεῖ σημαντικὰ μὲ τὴν αὐξημένη
τεχνογνωσία καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ
ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ δέκα βαλβίδες (εἰκ. 2) οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται
σήμερα, μὲ διαφορετικὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ ἡ καθεμία, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζονται μὲ ἐπιτυχία ἀσθενεῖς μὲ διάφορες
68

ΕΤΟΣ 80ο | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 | 762

Εἰκόνα 3: Συσκευὴ MitraClip

ἀνατομικὲς παραλλαγές.
Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπέμβασης καὶ ἡ πιστοποιημένη ἀντοχὴ τῆς βαλβίδας στὸν
χρόνο ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μελετηθεῖ
ἡ διαδερμικὴ ἐμφύτευση τῆς ἀορτικῆς
βαλβίδος σὲ ἀσθενεῖς ἐνδιάμεσου κινδύνου, καὶ ὄχι μόνο σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου
ἢ ἀνεγχείρητους, ὅπως μέχρι τώρα. Πρόσφατη μελέτη ἔδειξε ὅτι καὶ σὲ αὐτὴ τὴν
περίπτωση τὰ ἀποτελέσματα τῆς διαδερμικῆς ἐμφύτευσης εἶναι ἰσάξια τοῦ
χειρουργείου τόσο σὲ ἀσφάλεια, ὅσο καὶ
σὲ ἀποτελεσματικότητα.

δας (εἰκ. 4). Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση 1) τῆς σοβαρῆς πρωτοπαθοῦς ἀνεπάρκειας (δηλαδὴ σὲ πάθηση
αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς βαλβίδας ἀπὸ ἐκφύλιση καὶ χαλάρωση τῶν πτυχῶν της) σὲ
ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου
μὲ ἀρκετὰ καλὰ ἀποτελέσματα καὶ 2)
τῆς λεγόμενης δευτερογενοῦς ἀνεπάρκειας, ποὺ ὀφείλεται α. σὲ διάταση τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας ἢ β. σὲ δυσλειτουργία
τῶν θηλοεϊδῶν μυῶν (λόγῳ στεφανιαίας
νόσου), ποὺ συγκρατοῦν τὴ μιτροειδῆ
βαλβίδα. Καὶ στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἔχει
βρεθεῖ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων τοῦ
ἀσθενοῦς, ἐνῷ ἡ μακροπρόθεσμη ἀποτελεσματικότητα τῆς μεθόδου ἐλέγχεται σὲ
μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες.

Ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς
Ἕνας ἄλλος τομέας στὸν ὁποῖο δραστηριοποιεῖται ἡ ἐπεμβατικὴ καρδιολογία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν βαλβιδικῶν
καρδιοπαθειῶν, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδος. Μέχρι
τώρα ἔχει ἐγκριθεῖ ἕνας τύπος συσκευῆς,
τὸ Mitra Clip (εἰκ. 3), ὁ ὁποῖος μοιάζει
μὲ ἕναν συνδετῆρα ποὺ φέρει σὲ ἐπαφὴ
τὶς δύο γλωχίνες τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας ποὺ ἀνεπαρκεῖ, σχηματίζοντας ἕνα
πρόσθετο σημεῖο ἐπαφῆς καὶ μειώνοντας
τὴν ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβί-

Ἀνεπάρκεια τριγλώχινας
Τέλος, νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ διαδερμικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεπάρκειας
τριγλώχινας βαλβίδας, τῆς ξεχασμένης
μέχρι τώρα καρδιακῆς βαλβίδας, εἶναι
σὲ πρώιμα στάδια, ἀλλὰ ἐνθαρρυντικὲς
μελέτες καὶ προσπάθειες ἔχουν ἔρθει
στὴν ἐπιστημονικὴ δημοσιότητα, ποὺ
προμηνύουν εὐοίωνο μέλλον καὶ γιὰ τὴ
βαλβίδα αὐτή.
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Ἡ ἐπεμβατικὴ καρδιολογία προχωρεῖ μὲ γοργοὺς
ρυθμοὺς καὶ θὰ συνεχίσει
νὰ προχωρεῖ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν καρδιακῶν
βαλβιδοπαθειῶν τόσο σὲ
ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ, ὅσο καὶ
ἐνδιάμεσου χειρουργικοῦ
κινδύνου. Εἶναι σημαντικὸ
νὰ βλέπουμε τὴν πρόοδο
μὲ ἐνθουσιασμό, ἀλλὰ καὶ
μὲ σύνεση, καὶ νὰ ἐφαρμόζουμε τὶς τεχνικὲς αὐτὲς
ὅπου ἔχουν ἀποδειχθεῖ
ὅτι πράγματι ὠφελοῦν σημαντικὰ τὸν ἀσθενῆ.

Εἰκόνα 4: Ἐπέμβαση MitraClip, γιὰ τὴ διαδερμικὴ διόρθωση σοβαρῆς ἀνεπάρκειας μιτροειδοῦς βαλβίδας, μὲ τὴ συμπλησίαση τῶν δύο
πτυχῶν τῆς βαλβίδας.

Συμπέρασμα
Ἡ ἐπεμβατικὴ καρδιολογία προχωρεῖ
μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς καὶ θὰ συνεχίσει νὰ
προχωρεῖ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν καρδιακῶν βαλβιδοπαθειῶν τόσο σὲ ἀσθενεῖς
ὑψηλοῦ, ὅσο καὶ ἐνδιάμεσου χειρουργικοῦ
κινδύνου. Εἶναι σημαντικὸ νὰ βλέπουμε
τὴν πρόοδο μὲ ἐνθουσιασμό, ἀλλὰ καὶ
μὲ σύνεση, καὶ νὰ ἐφαρμόζουμε τὶς τεχνικὲς αὐτὲς ὅπου ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὅτι
πράγματι ὠφελοῦν σημαντικὰ τὸν ἀσθενῆ.
Τὸ μεγάλο κόστος τῶν ἐπεμβάσεων
αὐτῶν εἶναι ἕνα ἀρνητικὸ στοιχεῖο, τὸ
ὁποῖο ὅμως, μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν καὶ
τὴν εὐρεῖα χρήση τῶν μεθόδων αὐτῶν,
προβλέπεται ὅτι θὰ ἐξαλειφθεῖ.
Ὡς ἐπεμβατικοὶ καρδιολόγοι βλέπουμε ἕναν φανταστικὸ κόσμο τῆς μὴ χει-

ρουργικῆς ἀντιμετώπισης τῶν καρδιακῶν
βαλβίδων νὰ γίνεται σιγά-σιγὰ μιὰ ἐντυπωσιακὴ πραγματικότητα, ποὺ ἐνθουσιάζει τόσο τοὺς γιατροὺς ὅσο καὶ τοὺς
ἀσθενεῖς, ὑποσχόμενη πολλὰ στὸ ἐγγὺς
μέλλον σὲ ἀνθρώπους μὲ σοβαρὲς καρδιακὲς βαλβιδοπάθειες, ποὺ μέχρι τώρα
δὲν εἶχαν ἐλπίδα θεραπείας.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΙΛΑΤΗΣ
Ἐπεμβατικὸς Καρδιολόγος
Διευθυντὴς Αἱμοδυναμικοῦ Τμήματος
Ἰασὼ General Hospital
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ἡ

Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων
(Ε.Ε.Χ.Γ.) προῆλθε ἀπὸ
τὴ Χριστιανικὴ Λογοτεχνικὴ Συντροφιά
(Χ.Λ.Σ.), ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τὸ 1960 ἀπὸ
μιὰ φιλικὴ παρέα λογοτεχνῶν μὲ σαφῆ
χριστιανικὸ προσανατολισμό. Ἱδρυτικὰ
μέλη τῆς Χ.Λ.Σ. ἦταν οἱ ποιητὲς Στ.
Μπολέτσης (ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ τὴν πρωτοβουλία), Ν. Ἀρβανίτης, Ν. Καμβύσης,
Γ. Καχριμάνης, Γ. Κορίδης, Π. Β. Πάσχος
(ὁ μόνος ἐπιζῶν σήμερα), Π. Ἀ. Σινόπουλος καὶ Ν. Β. Τυπάλδος. Στὴ διάρκεια
τῶν χρόνων, ἡ Χ.Λ.Σ. πλουτίστηκε μὲ
νέα μέλη (δοκιμιογράφους, διηγηματογράφους, κριτικούς, συγγραφεῖς φιλολογικῶν μελετῶν κ.λπ.). Παράλληλα,
ἐπίτιμα μέλη της ἔγιναν οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ
Ἰ. Ν. Καρμίρης, Θ. Πετσάλης-Διομήδης,
Κ. Ρωμαῖος, Π. Χάρης κ.ἄ.
Κύρια δραστηριότητα τῆς Χ.Λ.Σ. κατὰ
τὴν περίοδο 1960-1965 ἦταν ἡ λειτουργία
ἀνὰ δεκαπενθήμερο τοῦ Λογοτεχνικοῦ
Ἐργαστηρίου, στὸ ὁποῖο διαβάζονταν λογοτεχνικὰ κείμενα τῶν μελῶν, τὰ ὁποῖα
κρίνονταν μὲ ἐλευθερία καὶ ὑπευθυνότητα μὲ σκοπὸ τὴ βελτίωση τῶν κειμένων.
Ἐπίσης, γίνονταν συζητήσεις γιὰ ἐπίκαιρα
θέματα καὶ γιὰ τὸ ἔργο διαφόρων Ἑλλήνων καὶ ξένων λογοτεχνῶν. Ὑπεύθυνος
λειτουργίας ἦταν ἀρχικὰ ὁ Ν. Τυπάλδος
καὶ μέχρι τὸ τέλος ὁ Ν. Ἀρβανίτης.
Τὸ 1983 ἡ Χ.Λ.Σ. πῆρε ἐπίσημη μορφή. Ἔγινε Σωματεῖο μὲ περισσότερα μέλη,
γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐπεκτείνει τὸ ἔργο της.
Κύρια ἐκδήλωση παρέμεινε τὸ Λογοτεχνικὸ Ἐργαστήρι, τὸ ὁποῖο προσπάθησε νὰ τηρήσει γραμμὲς διαφορᾶς ἀπὸ

τὴ στενὴ θεολογικὴ σκέψη, τὴν ὁποία
διεύρυνε σὲ καθαρὴ θρησκευτικὴ λογοτεχνία οὐσίας καὶ μορφῆς. Ἐνδεικτικὴ
ἀπόδειξη τῆς προσπάθειας ποὺ γινόταν
στὸ Ἐργαστήρι εἶναι ἡ ἔκδοση τὸ 1970
τῆς ποιητικῆς συλλογῆς Σφραγῖδες, μὲ
νέα ἔντεχνη πρακτικὴ συμπυκνωμένου
ποιητικοῦ λόγου, ὀλιγοστιχίας, ποὺ περιόριζε τὸν βερμπαλισμό.
Κύρια ἐκδήλωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Χριστιανικῶν Γραμμάτων ἦταν οἱ
ἐπὶ 23 χρόνια (1982-2004) ἐτήσιοι λογοτεχνικοὶ διαγωνισμοὶ καὶ βραβεύσεις.
Σκοπὸς τῶν βραβεύσεων ἦταν νὰ προβληθεῖ ὁ γνήσιος πνευματικὸς μόχθος καὶ
νὰ καλλιεργηθεῖ τὸ ἦθος τῶν μὲ ἀντικειμενικὰ κριτήρια βραβεύσεων. Ἡ σχετικὴ
ἐκδήλωση τῶν βραβεύσεων, ποὺ γινόταν
στὴν πάντα κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», θεωρεῖτο ὡς πνευματικὸ γεγονὸς τῆς χρονιᾶς.
Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ συστηματικὴ καὶ
ἐπίπονη προεργασία ποὺ γινόταν, ὥστε
τὰ χορηγηθέντα βραβεῖα δὲν δημιούργησαν ποτὲ ἀντιδράσεις ἢ ἐπικρίσεις, ἀλλὰ
πάντα θεωρήθηκαν ὡς «Δίκαιος ἔπαινος».
Οἱ βραβευθέντες τὰ ἀναφέρουν ἐξακολου71

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων,
ἐπὶ προεδρίας Ν. Ἀρβανίτη, ἐπετέλεσε σημαντικὸ ἔργο
μὲ τὴ μελέτη θεμάτων τοῦ Λόγου. Ἐσωτερικὸ ἔμβλημά της
ἦταν τὰ λόγια τοῦ φιλοσόφου Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου,
ὅτι «ἡ τέχνη καταφάσκει, ἐξυψώνει καὶ ἀπαθανατίζει
μὲ τὰ ἔργα της τὸ νόημα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου».
θητικὰ στὰ βιογραφικά τους σημειώματα,
οἱ δὲ βραβεύσεις συνοδεύονταν ἀπὸ χρηματικὲς ἐνισχύσεις ποὺ ἔδιναν ὀργανισμοί,
ἐπιχειρήσεις, ἐκδότες κ.ἄ.
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Χριστιανικῶν
Γραμμάτων, ἐπὶ προεδρίας Ν. Ἀρβανίτη,
ἐπετέλεσε σημαντικὸ ἔργο μὲ τὴ μελέτη
θεμάτων τοῦ Λόγου, πολὺ πέρα ἀπὸ τὸν
περιοριστικὸ θρησκευτικό. Ἐσωτερικὸ
ἔμβλημά της ἦταν τὰ λόγια τοῦ φιλοσόφου Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου, ὅτι «ἡ

τέχνη καταφάσκει, ἐξυψώνει καὶ ἀπαθανατίζει μὲ τὰ ἔργα της τὸ νόημα τῆς
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου». Τὸ 2009, μὲ τίτλο
Πορεία στὸ Φῶς καὶ στὴν Καταιγίδα...,
κυκλοφόρησε τόμος 730 σελίδων μὲ τὸ
ἱστορικὸ καὶ τὴ δράση τῆς Ἑταιρείας
(Ἐκδόσεις «Παρρησία»).
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
Πρόεδρος Ἐθνικῆς Ἑταιρίας
Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν

Ο ΘΕΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Ὁ

τίτλος τοῦ Ὁμοτίμου
εἶναι ἡ ἐπιβράβευση
τῆς Πανεπιστημιακῆς
σχολῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ
Σώματος τῶν Ὁμοτίμων
Καθηγητῶν, διὰ τὴν πολυετῆ προσφορὰ
στὸν τομέα τῆς ἐπιστήμης του τὴν ὁποίαν ὁ ὑποψήφιος εὐπειθῶς ὑπηρέτησε.
Θεωρῶ ὅτι ἡ πολύχρονος ἐμπειρία ἀποτελεῖ μοναδικὸ προτέρημα τῆς ἀνθρώ-

πινης ὕπαρξης, τὴν ὁποία ἡ κοινωνία
ὀφείλει νὰ μὴν ἀφήσει ἀνεκμετάλλευτη.
Ὁ μέγας φιλόσοφος Ἀριστοτέλης ἀναφέρει εἰς τοὺς ὁρισμούς του: «Ἐμπειρία
εἶναι ἡ συσσώρευση γνώσεων οἱ ὁποῖες
ἀποκομίζονται μέσῳ τῆς δεξιότητος τῆς
παρατήρησης κατὰ τὴν πρακτικὴν ἄσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματος». Τὸ ἄθροισμα
τῶν γνώσεων αὐτῶν, μαζὶ μὲ τὴν κριτικὴ
αὐτογνωσία τους, συνιστοῦν πεφωτισμένη
72
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ἐμπειρία. Ἐὰν δὲ
συνδυάζονται καὶ
μὲ τὴν θεωρητικὴ
καράρτιση τοῦ
Ὁμοτίμου, τότε ὁ
χαρισματικός, ἰδιοφυὴς ἐπιστήμων
ἐκμπέμπει σοφία,
καὶ ἡ συμβουλευτική του παρουσία αὐτονόητα
γίνεται πολύτιμος
προσφορὰ εἰς
πλείστας ἐπιστημονικὰς δραστηριότητας. Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς συνεχίζει
νὰ εἶναι ἐνεργὸς πολίτης εἰς τὴν ἐκπόνηση προγραμμάτων ἐκπαιδεύσεως καὶ
μετεκπαιδεύσεως, εἰς τὴν ἔρευνα κατὰ
τὴν ἐκπόνηση διδακτορικῶν διατριβῶν.
Στὴ σύγχρονη ἐποχή, ὅπου οἱ κοινωνίες
βιώνουν ραγδαῖες ἀλλαγές, ἡ παρουσία
του θὰ ἦταν θεόπεμπτο δῶρο, ἐὰν συμμετεῖχε στὶς θεσμικὲς ἐπιτροπές, ὅπως
τῆς ἠθικῆς δεοντολογίας, καὶ ἀκόμη πιὸ
οὐσιαστικὴ θὰ ἦταν ἡ συμβολή του εἰς τὰ
προπαρασκευαστικὰ νομοθετικὰ διατάγματα καὶ νόμους εἰς τοὺς τομεῖς Παιδείας,
Ὑγείας, Οἰκονομικῶν.
Εἰς τὴν Ἑλλάδα τῶν μνημονίων, ἡ
ὁποία βιώνει ἀπὸ ἑπταετίας μιὰ πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὶς ἠθικὲς ἀξίες ἀρχῶν καὶ παραδόσεων, ἡ ἐνεργοποίηση τῆς ἐμπειρίας
καὶ σοφίας τῶν Ὁμοτίμων θὰ ἀποτελοῦσε
φραγμὸ στὸν ἀμοραλισμὸ καὶ τὴν ἀναξιοκρατία ποὺ δυστυχῶς ἐπικρατεῖ.
Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ σὲ ζῶντες λαμπροὺς ἐπιστήμονες, θὰ ἐπικαλεσθῶ μόνο τὸ παράδειγμα τοῦ ἀναγνωρισμένου
Ἕλληνος Καθηγητοῦ Ὑγιεινῆς καὶ Ἐπιδημιολογίας, Ἀκαδημαϊκοῦ ἀειμνήστου
Δημητρίου Τριχόπουλου (1938-2014). Τὸ
1981, μὲ τὴ διεθνοῦς φήμης ἐργασία του
μὲ θέμα τὴ σχέση τῶν παθητικῶν κα-

πνιστῶν μὲ τὸν καρκῖνο τοῦ πνεύμονος,
ἔτυχε καθηγητικῆς ἕδρας εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Χάρβαρντ, καὶ ἀργότερα, τὸ
1989-1996, ὡς Ὁμότιμος, ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τοῦ Τμήματος Ἐπιδημιολογίας τοῦ
αὐτοῦ Πανεπιστημίου, καθιερώνοντας
διεθνῶς καὶ τὴν ἀξίαν τῆς μεσογειακῆς
διατροφῆς.
Περαίνοντας, θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω πόσο σημαντικὴ θὰ ἦταν ἡ συμβολὴ
πεφωτισμένων Ὁμοτίμων Καθηγητῶν τῆς
Ἰατρικῆς σὲ μιὰ μελλοντικὴ θεσμικὴ μεταρρύθμιση γιὰ τὴν καλύτερη ἀξιοποίηση
τοῦ ἐν ἐνεργείᾳ ἰατρικοῦ δυναμικοῦ τῆς
Ἑλλάδος. Βάσει τοῦ πρόσφατου δείκτου
τῆς Παγκοσμίου Ὀργανώσεως Ὑγείας γιὰ
τὴν Ἑλλάδα, ἐμφανίζεται μιὰ τεράστια
δυσαρμονία. Ὁ ὑπερπληθωρισμὸς ἰατρῶν
(82.000) σὲ σχέση μὲ τὸν πληθυσμὸ τῶν
ἕνδεκα ἑκατομμυρίων εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον συγκεντρωμένος στὰ ἀστικὰ
κέντρα, ἐνῷ ἡ ἑλληνικὴ ἐπαρχία στερεῖται
οὐσιαστικῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης.
Ἐν κατακλεῖδι, θεωρῶ ὅτι ἡ μακρόχρονη ἐμπειρία μαζὶ μὲ τὴ γνώση ἀποτελοῦν βασικὰ κίνητρα γιὰ νέα ὁράματα
δημιουργίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Ὁμ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
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ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
Ἕνα ἀνησυχητικὸ φαινόμενο ἐξαπλοῦται τὸ τελευταῖο διάστημα ἀπ’
ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς χώρας: ὁ βανδαλισμὸς τοπίων, μνημείων καὶ κτηρίων.
Ἀρχικῶς εἴχαμε τὰ διάφορα συνθήματα καὶ τὰ λεγόμενα «γκράφιττυ»
στοὺς τοίχους. Τὰ σπρέϋ ἐγέμιζαν
κάθε βαμμένη ἐπιφάνεια μὲ κάθε
λογῆς συνθήματα καὶ γραφήματα.
Συνθήματα «ἀγάπης», συνθήματα
ὀπαδισμοῦ, συνθήματα ὑβριστικὰ ἐναντίον τῶν ἄλλων ὁμάδων, συνθήματα
πολιτικῶν κομμάτων, συνθήματα τῶν
λεγομένων ἀντιεξουσιαστῶν, συνθήματα δηλοῦντα ἐν πολλοῖς ἀνθρώπους
διαταραγμένους ψυχικῶς, εὑρισκομένους ἐν τρικυμίᾳ σκέψεως καὶ συνειδήσεως. Κατόπιν ἡ ἀναγραφὴ τῶν
συνθημάτων, μὲ ἀνεξίτηλο σπρέϋ, γιὰ
νὰ παραμένουν ἐς ἀεί, ἄρχισε νὰ γίνεται καὶ ἐπὶ ἀγαλμάτων καὶ προτομῶν.
Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα τὸ πολύπαθο
ἄγαλμα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη
στὴν ὁδὸ Σταδίου, στὸ κέντρο τῶν
Ἀθηνῶν, ἔμπροσθεν τῆς Παλαιᾶς
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Τὸ ἄγαλμα
ἐκαθαρίστη ἀπὸ εἰδικὸ συνεργεῖο μὲ
τὴν χρηματικὴ συνεισφορὰ τῆς Alpha Bank. Μετὰ τὴν ἀναγραφὴ τῶν
συνθημάτων, οἱ σύγχρονοι βάνδαλοι,
ἐπικαλούμενοι μεγαλόστομες θεωρίες
περὶ ἐλευθερίας καὶ κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως, προχώρησαν στὴν καταστροφὴ ἀγαλμάτων, τὰ ὁποῖα εὑρίσκοντο σὲ δημοσίους χώρους. Ποιητές, καλλιτέχνες καὶ ἥρωες εὑρέθησαν
στὸ στόχαστρο τῶν κοινωνικῶν μας
ἐπαναστατῶν, οἱ ὁποῖοι ἄλλα ἐκ τῶν
ἀγαλμάτων ἐμουντζούρωσαν, ἄλλα
74

Μνημεῖο τοῦ Λυσικράτους (Φανάρι τοῦ
Διογένους) στὴν Πλάκα.

ἀπεκεφάλισαν καὶ ἄλλα συνέτριψαν,
γιὰ νὰ δημιουργήσουν πολεμικὸ ὑλικὸ
ἐκ τῶν θραυσμάτων τους (ὅπως τὴν
ἁλυσσοδεμένη Βόρειο Ἤπειρο στὴν
ὁδὸ Τοσίτσα, παραπλεύρως τοῦ Πολυτεχνείου, φωτο 3).
Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, γιὰ τὴν προστασία τῶν ὑπολοίπων ἀγαλμάτων, τὰ
ἀπεμάκρυνε ἀπὸ τὴν θέσι τους καὶ
τὰ ἐφύλαξε σὲ ἀποθῆκες. Ἐξήγγειλε,
μάλιστα, μεγαλόπνοο πρόγραμμα υἱοθεσίας συγκεκριμένων ἀγαλμάτων ἀπὸ
νηπιαγωγεῖα καὶ δημοτικὰ σχολεῖα,
γιὰ νὰ τὰ φροντίζουν. Αὐτὴ ἡ υἱοθέτησις δὲν γνωρίζομε ἐὰν τελικῶς θὰ
διαφυλάξῃ σῶα τὰ ἀγάλματα, ἀφοῦ
τὸ ἐκπαιδευτικό μας σύστημα δὲν δύ-
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ναται νὰ ἀποτρέψῃ ἀπὸ τοὺς ἀποφοίτους του τὸν βανδαλισμὸ καὶ τὴν
βεβήλωσι τῶν μνημείων τέχνης καὶ
πολιτισμοῦ.
Ἀπὸ τοὺς πολλοὺς βανδαλισμοὺς
θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ μερικὰ ἀκραῖα
παραδείγματα. Ἡ πρώτη περίπτωσις εἶναι τὸ Φανάρι τοῦ Διογένους
στὴν Πλάκα (φωτο 1), ἔργο τοῦ 335
π.Χ. Ὁ βανδαλισμὸς ἐξεδηλώθη μὲ
τὴν ἀναγραφὴ συνθήματος κατὰ τῶν
«στρατοπέδων κράτησης τῶν προσφύγων» ἀπὸ αὐτοαποκαλουμένους
ἀναρχικούς. Εἰδικὸ συνεργεῖο ἀνέλαβε νὰ ἐπιδιορθώσῃ τὸ μνημεῖο ἀπὸ
τὴν φθορὰ τῶν χημικῶν τοῦ σπρέϋ.
Ἀρχαῖο μνημεῖο ἐβανδαλίσθη πρὸς
προβολὴ δῆθεν δικαίων αἰτημάτων.
Δευτέρα περίπτωσις ἦταν ὁ ἀποκεφαλισμὸς τοῦ ἀγάλματος τῆς ἡρωίδος τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως Λέλας
Καραγιάννη. Ἡ γυναίκα ἡ ὁποία παραμέρισε τὴν οἰκογένειά της καὶ ἐθυσίασε τελικῶς τὴν ζωή της γιὰ τὴν
ἐλευθερία τῆς χώρας ἀπὸ ξένο κατακτητὴ δὲν θεωρεῖται ἥρως ἀπὸ τοὺς
συγχρόνους βανδάλους καὶ πρότυπο
Ἕλληνος. Γι’ αὐτοὺς ἥρωες καὶ πρότυπα εἶναι μόνον οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες
«κοινωνικοὶ ἐπαναστάτες» καὶ τὰ θύματα στὸν πόλεμο μὲ τὴν ἐξουσία καὶ
τὸ κράτος. Τρίτη περίπτωσις εἶναι ἡ
βεβήλωσις ἱερῶν χώρων (λατρείας καὶ
κοιμητηρίων). Μάλιστα γιὰ τὸ φαινό-

Προτομὴ τῆς Λέλας Καραγιάννη,
στὴν ὁδὸ Τοσίτσα.

μενο αὐτὸ ὑπάρχει εἰδικὴ μελέτη τῆς
Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἡ ὁποία
ἐδημοσιεύθη καὶ στὴν ὁποία διαβάζομε γιὰ ἑκατοντάδες κρούσματα
ἐπιθέσεων κατ’ ἐξοχὴν σὲ ὀρθοδόξους ναοὺς καὶ χώρους λατρείας καὶ
δευτερευόντως σὲ χώρους λατρείας
ἄλλων θρησκειῶν καὶ ὁμολογιῶν (βλ.
Ἔκθεση 2015. Περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας
στὴν Ἑλλάδα). Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς
ἀφοροῦν στὴν ἀναγραφὴ συνθημάτων καὶ συμβόλων ἐκτὸς καὶ ἐντὸς
τῶν ναῶν (ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν
εἰκόνων), ἀλλὰ καὶ στὶς ἀπόπειρες
μεγαλυτέρας καταστροφῆς μὲ τὴν ρίψι ἐμπρηστικῶν μηχανισμῶν. Τετάρτη
περίπτωσις εἶναι ἡ ἀναγραφὴ συνθημάτων μέσα σὲ περιοχὲς φυσικοῦ
75
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Ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ κύματος τοῦ βανδαλισμοῦ
αὐτοῦ δὲν εἶναι εὔκολος ὑπόθεσις καὶ δὲν γίνεται
μόνον μὲ τὴν καλυτέρα ἀστυνόμευσι. Χρειάζεται ἕνας
γενικώτερος ξεσηκωμὸς τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εὐθαρσῶς καὶ σαφῶς νὰ καταδικάσουν
τὰ φαινόμενα αὐτὰ ὡς φαινόμενα παρακμῆς καὶ ἐπιστροφῆς στὸν πρωτογονισμό.
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Ἡ σκλαβωμένη Βόρεια Ἤπειρος στὴν ὁδὸ Τοσίτσα, ἀποκεφαλισμένη καὶ κατεστραμμένη
ἀπὸ βανδάλους. Γιὰ τὸ ἄγαλμα αὐτὸ ἔχει γράψει ποίημα ἡ Κικὴ Δημουλᾶ.

κάλλους, ὅπως μονοπάτια καὶ φαράγγια. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸ
φαράγγι τοῦ Βουραϊκοῦ, στὸ ὁποῖο κινεῖται ὁ ὀδοντωτὸς σιδηρόδρομος. Σὲ
κάθε πρόσφορο μέρος (βράχο, τοῖχο
σὲ τοῦννελ, ἀκόμη καὶ σὲ δένδρα) οἱ
κοινωνικοὶ ἀναμορφωτὲς ἀφήνουν τὰ
ἴχνη τῆς παρουσίας τους, συνδυάζοντες τὸ τερπνὸν μετὰ τοῦ ὠφελίμου
(τὴν ἐκδρομὴ μὲ τὴν ἐπανάστασι).
Ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ κύματος τοῦ
βανδαλισμοῦ αὐτοῦ δὲν εἶναι εὔκολος ὑπόθεσις καὶ δὲν γίνεται μόνον
μὲ τὴν καλυτέρα ἀστυνόμευσι. Χρειάζεται ἕνας γενικώτερος ξεσηκωμὸς
τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος, οἱ
ὁποῖοι εὐθαρσῶς καὶ σαφῶς νὰ καταδικάσουν τὰ φαινόμενα αὐτὰ ὡς
φαινόμενα παρακμῆς καὶ ἐπιστροφῆς
στὸν πρωτογονισμό. (Βλ. μιὰ πρώτη
προσέγγισι στὸ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ
76

κ. Ἀνδρέα Δρυμιώτη, «Ὁ βανδαλισμὸς
ὡς ἐξεγερτικὴ πρακτική», Καθημερινὴ
18-19 Ἰουνίου 2016, στὸ ὁποῖο παρατίθενται καὶ τά «ἐπιχειρήματα» τῶν
βανδάλων). Οἱ πράξεις αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ ψυχὲς οἱ ὁποῖες ἔχουν
ἤδη βανδαλισθῆ ἀπὸ ἰδέες ἀντιανθρωπιστικές, μίσους καὶ ἀπουσίας νοήματος τῆς ζωῆς. Ὁ μεγάλος λογοτέχνης
Φιοντὸρ Ντοστογιέφσκυ ἔγραφε ὅτι
«ἡ ὀμορφιὰ θὰ σώσει τὸν κόσμο».
Αὐτὴν τὴν αἴσθησι τῆς φιλοκαλίας
θὰ πρέπει ἐμεῖς οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ νὰ ἐμπνεύσωμε εἰς ἑαυτοὺς
καὶ ἀλλήλους, γιὰ νὰ σέβωνται πρῶτα
τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο μὲ τὶς θεϊκές
του καταβολὲς καὶ ὕστερα τὰ δημιουργήματα τῶν ἀνθρώπων μνημεῖα
καὶ κτήρια.
Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε πρὸ
ὀλίγων μηνῶν δημοσίευμα τῆς ἔγκριτης
ἐφημερίδας Καθημερινή (Στέφανος Κασιμάτης, «Ἀριστερὰ τοῦ μίσους, δεξιὰ
τῆς ἀμνησίας», 2 Νοεμβρίου 2016), τοῦ
ὁποίου ὁ συντάκτης, υἱοθετώντας μιὰ
πολιτικὴ ἴσων ἀποστάσεων ἀπὸ τὶς
ὑπερβολὲς τόσο τῆς Ἀριστερᾶς ὅσο καὶ
τῆς Δεξιᾶς, ἔγραφε μεταξὺ ἄλλων καὶ
τὰ ἑξῆς ἀπίστευτα:
«Δὲν χρειάζεται νὰ διαβάζεις, ἂν σοῦ
φτάνουν μερικὰ στρεβλὰ καὶ ἀποσπασματικὰ τσιτάτα τῆς ἐπίσημης ἐθνικῆς
ἰδεολογίας. Τί νὰ τὴν κάνεις τὴ γνώση,
ἂν σοῦ ἀρκεῖ ἕνα αἴσθημα φυλετικῆς
ἀνωτερότητας; Οἱ πολιτικοὶ τῆς Δεξιᾶς
δὲν διάβασαν ποτέ, λ.χ., τὸν Φαλμεράιερ. Ἀρκέστηκαν στὴ δαιμονοποίησή
του ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ 19ο αἰῶνα – ἐν
μέρει φυσιολογική, γιὰ τὰ δεδομένα μιᾶς
χώρας πλήρως συγκεντρωμένης τότε
στὴ διαδικασία τῆς κατασκευῆς ἔθνους
(sic!). Ἂν τὸν διάβαζαν, θὰ διαπίστωναν
ὅτι ὁ Φαλμεράιερ κατεδαφίζει (sic!) μὲν
τὸ ἐπιχείρημα τῆς συνέχειας τοῦ αἵματος, ἀλλὰ ὑποστηρίζει τὸ ἐπιχείρημα
τῆς γλωσσικῆς συνέχειας, τὸ ὁποῖο καὶ
εἶναι τὸ ἀποδεκτὸ σήμερα».
Νὰ θυμίσουμε ὅτι ὁ Jakob Philipp
Fallmerayer (1790-1861) εἶναι ὁ Βαυαρός
(μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Τυρόλο) περιηγητής, ἱστορικός, πολιτικὸς καὶ δημοσιογράφος ὁ ὁποῖος ἔχει ταὐτίσει τὸ
ὄνομά του μὲ τὴν προκλητικὴ θεωρία
ποὺ ὑποστήριξε στὰ ἀμέσως μετὰ τὴν
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση χρόνια γιὰ τὴ
φυλετικὴ καταγωγὴ τῶν Νεοελλήνων.
Σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία τοῦ Fallmerayer
(ὅπως αὐτὴ διατυπώθηκε στὸ ἔργο του

Ἱστορία τῆς χερσονήσου τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὸν Μεσαίωνα – Geschichte
der Halbinsel Morea während des Mittelalters, 1830 καὶ 1836), οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες δὲν εἶναι ἀπόγονοι τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀφοῦ ἡ κάθοδος τῶν
σλαβικῶν φύλων στὴν Πελοπόννησο
καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα μεταξὺ 6ου
καὶ 8ου αἰ. μ.Χ., καθὼς καὶ ἀλβανικῶν
πληθυσμῶν σὲ ἑπόμενους αἰῶνες, ἐξαφάνισε πλήρως τὴν ἀρχαία φυλὴ τῶν
Ἑλλήνων. Τὸ προκλητικό –ἀκόμα καὶ
στὴ διατύπωσή του– συμπέρασμα τοῦ
Fallmerayer εἶναι:
«Οὔτε μία ἁπλῆ σταγόνα αἵματος, γνησίου ἑλληνικοῦ αἵματος, δὲν
τρέχει στὶς φλέβες τῶν κατοίκων τῆς
σημερινῆς Ἑλλάδας». Καὶ ἀλλοῦ: «Τὰ
ἀθάνατα ἔργα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ
πνεύματος καὶ μερικὰ ἐρείπια ποὺ
βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα ἀποτελοῦν
τώρα τὴ μόνη ἀπόδειξη πὼς πρὶν ἀπὸ
πολλὰ χρόνια ὑπῆρχε ἕνας λαὸς σὰν
τοὺς Ἕλληνες». Τόσο ἁπλᾶ!
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ προκλητικὸ συμπέρασμα φαίνεται νὰ υἱοθετεῖ ἀνεπιφύλακτα ὁ ἀρθρογράφος τῆς Καθημερινῆς, γράφοντας ὅτι ὁ Fallmerayer
«κατεδαφίζει (sic!) τὸ ἐπιχείρημα τῆς
συνέχειας τοῦ αἵματος».
Ἂν θέλει ὅμως κάποιος νὰ σχηματίσει μιὰ καλύτερη εἰκόνα περὶ τοῦ
τί ἀκριβῶς εἶναι «κατεδάφισις», θὰ
ἀρκοῦσε νὰ διαβάσει τὴ δι’ ἐπιστολῆς
ἀπάντηση στὸν ἀνιστόρητο ἀρθρογράφο
τῆς Καθημερινῆς, δημοσιευμένη στὴν
ἴδια ἐφημερίδα στὶς 14 Δεκεμβρίου 2016,
τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Γενετικῆς
Κώστα Τριανταφυλλίδη, διαπρεπέστα77
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του Ἕλληνα γενετιστῆ καὶ πανεπιστημιακοῦ, ἐπὶ μακρὸν Προέδρου τοῦ
Τμήματος Βιολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Ὁ Κώστας Τριανταφυλλίδης δὲν κατεδαφίζει
ἁπλῶς, ἀλλὰ πραγματικὰ κονιορτοποιεῖ
τοὺς ἀνιστόρητους ἰσχυρισμοὺς τοῦ ἐπίμαχου δημοσιεύματος τῆς Καθημερινῆς,
ἐπικαλούμενος συγκεκριμένες νεώτατες
ἔρευνες ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Γενετικῆς,

ριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016, 246 σελ.).
Καὶ ἂς μὴ νομισθεῖ ὅτι χρειαζόταν
νὰ περιμένουμε τὶς σύγχρονες γενετικὲς
ἔρευνες νὰ ξεσκεπάσουν τὴν ἀπάτη ἢ
ἀνοησία τοῦ Fallmereyer. Ἤδη τὸν 19ο
αἰῶνα, ὁ σπουδαῖος Σλοβένος γλωσσολόγος Jernej Kopitar ἐπεσήμανε τὰ
τραγικὰ φιλολογικὰ λάθη στὰ ὁποῖα
ὑποπίπτει ὁ Fallmereyer. Τὴν ἴδια

Μιὰ θεωρία ποὺ ἔχει ἀμετάκλητα κριθεῖ ἀντιεπιστημονικὴ καὶ ἀνιστόρητη θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ ἀνῆκε
ὁριστικὰ στὸ παρελθόν. Ἀλλὰ τὰ πράγματα ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ. Τί κι ἂν ἔχει ἀποδειχθεῖ
περίτρανα τὸ ἀνιστόρητο τῆς θεωρίας τοῦ Fallmerayer;
Κάποιοι δὲν διστάζουν νὰ τήν «ξεθάβουν», ἀκόμα καὶ
σήμερα, ὅταν κρίνουν ὅτι αὐτὴ ἐξυπηρετεῖ τὰ ὅποια,
ποικιλώνυμα συμφέροντά τους. Καὶ αὐτὸ εἶναι θλιβερό...
οἱ ὁποῖες, ὅπως γράφει, ἔρχονται «σὲ
πλήρη αντίθεση μὲ τὶς λανθασμένες
ἀπόψεις τοῦ Φαλμεράγιερ», καὶ συμπεραίνοντας ὅτι «τὰ γενετικὰ στοιχεῖα
ἀπορρίπτουν τὴ θεωρία τοῦ Φαλμεράγιερ περὶ τῆς ἀσυνέχειας τοῦ αἵματος
τῶν Ἑλλήνων»! Σημειωτέον ὅτι ὁ Κώστας Τριανταφυλλίδης εἶναι τὸ πλέον
κατάλληλο πρόσωπο νὰ ἀπαντήσει στὸ
ἐπίμαχο δημοσίευμα τῆς Καθημερινῆς,
καθώς, πέραν τοῦ δεδομένου ἐπιστημονικοῦ του κύρους, ἔχει ἀσχοληθεῖ διὰ
μακρῶν μὲ τὸ συγκεκριμένο ἀκριβῶς
θέμα στὴ μονογραφία του Ἡ γενετικὴ
ἱστορία τῆς Ἑλλάδας. Τὸ DNA τῶν
Ἑλλήνων (Ἐκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 20131 καὶ 20142, 426 σελ.),
«ἔργο ζωῆς τοῦ συγγραφέα», ὅπως σημειώνεται στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου, καὶ στὸ ἀκόμη πιὸ πρόσφατο καὶ
περισσότερο ἐκλαϊκευμένο Ἡ γενετικὴ
καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων (Ἐκδόσεις Κυ78

ἐποχή, οἱ ἱστορικοὶ Johann Zinkeisen
καὶ Karl Hopf κατέδειξαν περιφανῶς
τὸ ἀνιστόρητο τῶν ἰσχυρισμῶν του καὶ
τὴν πλήρη αὐθαιρεσία στὸν τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο προσεγγίζει καὶ ἑρμηνεύει τὶς
πηγές. Στὴν Ἑλλάδα, συντριπτικὴ ἀπάντηση στὸν Fallmereyer ἔδωσε μὲ ἰδιαίτερη μελέτη ὁ Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος (Περὶ ἐποικίσεως σλαυικῶν
τινων φύλων εἰς τὴν Πελοπόννησον,
Ἀθήνα 1843). Ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα
τοῦ Fallmereyer, οἱ θεωρίες του ἀπορρίφθηκαν ἀπὸ τὴ Βαυαρικὴ Ἀκαδημία
Ἐπιστημῶν καὶ Κλασικῶν Μελετῶν ὡς
«ὑποκειμενικὲς καὶ ἀντιεπιστημονικές».
Κανονικά, ὅλα θὰ ἔπρεπε νὰ τελειώσουν ἐδῶ, ἤδη ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα.
Πράγματι, γιατί θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς
ἀπασχολεῖ μιὰ θεωρία ποὺ ἔχει κριθεῖ
ἀνιστόρητη καὶ ἀντιεπιστημονική; Καὶ
ὅμως. Ἡ ἀνιστόρητη θεωρία τοῦ Fallmereyer ἔχει ἀνασυρθεῖ κατὰ καιρούς,

ὅταν ἔχει κριθεῖ ὅτι ἐξυπηρετεῖ ποικίλες
πολιτικὲς σκοπιμότητες.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, εὐθὺς ἐξ
ἀρχῆς, ἡ θεωρία τοῦ Fallmereyer ὑπηρετοῦσε συγκεκριμένες πολιτικές. Ἦταν
ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ εὐρωπαϊκὴ
πολιτικὴ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἀπασχολεῖται
ἐντονώτατα μὲ τὸ λεγόμενο Ἀνατολικὸ
Ζήτημα. Καὶ ἡ θεωρία τοῦ Fallmerayer
ἐξυπηρετοῦσε ἄριστα τὴ ρωσοφοβικὴ
πολιτικὴ τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν δυνάμεων, ποὺ ἤθελε μιὰ ἰσχυρὴ Ὀθωμανικὴ
Αὐτοκρατορία ὡς ἀνάχωμα ἔναντι τοῦ
κινδύνου τῆς πρὸς νότον ἐξαπλώσεως
τῶν Ρώσων: ὁ ἀφανισμὸς τῆς ἑλληνικῆς
φυλῆς ἦταν μιὰ προειδοποίηση ἀπὸ τὸ
παρελθὸν γιὰ τὸν κίνδυνο τῆς σλαβικῆς
ἐξαπλώσεως.
Χρειάστηκε νὰ περάσει περισσότερο ἀπὸ ἕνας αἰώνας, γιὰ νὰ ἔλθουν νέες σκοπιμότητες νά «νεκραναστήσουν»
τὸν Fallmerayer καὶ τὴν ἀνιστόρητη
θεωρία του. Πιὸ συγκεκριμένα, κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς Κατοχῆς
στὴν Ἑλλάδα ἡ ναζιστικὴ προπαγάνδα
«ξέθαψε» τὸν Fallmereyer, σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ἀπενοχοποιήσει τοὺς Γερμανοὺς ἀξιωματικοὺς γιὰ τὰ ἐγκλήματα
ποὺ διέπρατταν εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ: Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες δὲν
ἦταν... Ἕλληνες, ἀλλὰ Σλάβοι, ἄρα ἦταν
ὑπάνθρωποι, καὶ ἑπομένως ἦταν σωστὸ
νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς τέτοιοι...
Ἑβδομῆντα χρόνια μετὰ τὸ τέλος
τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, νέες
σκοπιμότητες ἦλθαν νά «ξεθάψουν»
ἐκ νέου τὸν Fallmerayer. Βρισκόμαστε στὸ καλοκαίρι τοῦ 2015, ὅταν ἡ
διαμορφωθεῖσα κατάσταση ἔκανε νὰ
φουντώνουν (κυρίως στὴ Γερμανία) οἱ
φωνὲς περὶ ἐξωθήσεως τῆς Ἑλλάδας
ἐκτὸς Εὐρωζώνης. Τότε, στὶς 11 Ἰουλίου 2015, ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Die
Welt δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο:
«Ἡ Ἑλλάδα κατέστρεψε ἤδη μία φορὰ

τὴν εὐρωπαϊκὴ τάξη» (Berthold Seewald,
»Griechenland zerstörte schon einmal
Europas Ordnung«). Αὐτὴ ἡ φορὰ κατὰ
τὴν ὁποία, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα,
ἡ Ἑλλάδα «κατέστρεψε τὴν εὐρωπαϊκὴ
τάξη» ἦταν... ἡ ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου! Καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ τάξη ποὺ κατέστρεψε τότε ἡ Ἑλλάδα ἦταν... ἡ Ἱερὰ
Συμμαχία! Ἡ ἐφημερίδα σχολίαζε ὅτι οἱ
Εὐρωπαῖοι παρασύρθηκαν τότε ἀπὸ
τὸν ρομαντισμό τους καὶ θυσίασαν τὴν
εὐρωπαϊκὴ τάξη, γιὰ νὰ σώσουν τὴν
Ἑλλάδα, βλέποντας τοὺς Νεοέλληνες
ὡς ἀπογόνους τοὺς Περικλῆ, καὶ ὄχι ὡς
ἕνα συνονθύλευμα Σλάβων, Βυζαντινῶν
καὶ Ἀλβανῶν... Τὸ ἴδιο λάθος, συνέχιζε ἡ
ἐφημερίδα, ἔκαναν οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ μία
ἀκόμα φορά, ὅταν ἐπέτρεψαν τὸ 1980
στὴν Ἑλλάδα νὰ μπεῖ «στὸ εὐρωπαϊκὸ
πλοῖο», στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια.
Καὶ τὸ ἄρθρο ἔκλεινε μὲ τὸ καυστικὸ
σχόλιο: «Τὶς συνέπειες τὶς θαυμάζουμε
καθημερινά» (»Die Folgen sind täglich
zu bestaunen«).
Τὰ παραπάνω προβληματίζουν. Καὶ
προσέξτε: Δὲν προβληματίζουν ὅσους
πιστεύουν στὸν Θεό. Δὲν προβληματίζουν ὅσους πιστεύουν στὴν ἱστορικὴ
συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ. Προβληματίζουν –καὶ ἀξίζει νὰ προβληματίζουν–
ὅσους πιστεύουν στὴν ἐπιστήμη. Μιὰ
θεωρία ποὺ ἔχει ἀμετάκλητα κριθεῖ
ἀντιεπιστημονικὴ καὶ ἀνιστόρητη θὰ
ἔπρεπε κανονικὰ νὰ ἀνῆκε ὁριστικὰ στὸ
παρελθόν. Ἀλλὰ τὰ πράγματα ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ. Τί κι
ἂν ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα τὸ ἀνιστόρητο τῆς θεωρίας τοῦ Fallmerayer;
Κάποιοι δὲν διστάζουν νὰ τήν «ξεθάβουν», ἀκόμα καὶ σήμερα, ὅταν κρίνουν
ὅτι αὐτὴ ἐξυπηρετεῖ τὰ ὅποια, ποικιλώνυμα συμφέροντά τους. Καὶ αὐτὸ εἶναι
θλιβερό...
Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
79
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Εἰς μνημόσυνον

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡ. ΦΡΑΓΚΟΣ

κλοφορία ἐπὶ τριακονταετία τοῦ περιοδικοῦ Συζήτησις, ὀργάνου τοῦ Σωματείου
«Ἑλληνικὸς Πολιτισμός».
Ὁ ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Φράγκος
ὑπῆρξε ἐκ τῶν ἀμέσων συνεργατῶν τοῦ
ἔργου τοῦ Καθηγητοῦ Ἀλεξάνδρου Ν. Τσιριντάνη καὶ τῆς πολυσχιδοῦς πνευματικῆς
δημιουργίας του.
Ἐπίμονος καὶ ἀποφασιστικὸς εἰς τὴν
πραγματοποίησιν τοῦ προγράμματος εἰς
τὴν ζωήν του, μέχρι τῆς τελευτῆς του ἐβίωσε τὴν ἀποστολήν του ὡς μαχητὴς ἐπὶ
τῆς ἐπάλξεως ποὺ εἶχεν ἐπιλέξει διὰ τὴν
ἀξιοποίηση τῶν δώρων ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ὁ Θεός.
Ὅταν στὴ ζωή του ἦλθαν τὰ μεγάλα
κτυπήματα –ὁ θάνατος τῆς νεωτάτης συζύγου του καὶ ὕστερα τῆς ἀγαπημένης του
κόρης Μαρίας–, ὑπῆρξε ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα βιωμένης πίστεως, καρτερίας καὶ
προσευχῆς πρὸς ὅλους ποὺ τὸν ἐγνώριζαν.
Οἱ κατὰ καιροὺς συνεργάτες του καὶ
μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του φίλοι του θὰ
τὸν ἐνθυμοῦνται πάντοτε ὡς ἄνθρωπον
αὐστηρᾶς συνεπείας εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῆς προσωπικῆς του ἀποστολῆς
γιὰ ἕναν Χριστιανικὸ πολιτισμό.
Πρωτοπρ. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

Συνεπληρώθη περίπου ἕνας χρόνος
ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Φράγκου, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ζωήν του
ὑπῆρξεν ἕνας ἁγνός, εἰλικρινὴς καὶ πιστὸς
πνευματικὸς στρατιώτης τῆς παρατάξεως
τοῦ Χριστοῦ στὸν Κόσμο.
Ὁλόκληρη ἡ ζωὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου Χρ.
Φράγκου ἦταν ἀφιερωμένη στὴ διάδοση
τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος καὶ στὸν πόθο
γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Χριστιανικοῦ
βιώματος στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀριστοῦχος Ἀρχιτέκτονας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, εἶχε ὑψηλὴ
ἐπίδοση ἐπιστημονικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ
ἀξιοζήλευτα προσόντα γιὰ μιὰ ἐπιτυχῆ
ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία. Καρπὸς
ὅλων αὐτῶν ἦταν ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ὑλοποίηση μιᾶς σειρᾶς ἐπιτυχημένων Ἱερῶν
Ναῶν. Ὅλα του ὅμως τὰ προσόντα καὶ
ὅλες τὶς ἄνω τοῦ μέσου ὅρου ἐπιστημονικές του δυνατότητες τὰ εἶχε θέσει στὴν
πρώτη γραμμὴ τῆς πνευματικῆς ἀποστολῆς
του γιὰ ἕναν Χριστιανικὸ πολιτισμό.
Ὑπὸ τὴν εὐθύνη του ὡς Προέδρου
τοῦ Σωματείου «Ἑλληνικὸς Πολιτισμός»
ἐπραγματοποιήθη σειρὰ ὁλόκληρη ἐκδόσεων, βιβλίων τοῦ Καθηγητοῦ Ἀλεξάνδρου
Ν. Τσιριντάνη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκδοση καὶ κυ-

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)	Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν
λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις
Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081.
Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας.
β)	Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα).
Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ)	Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε
χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπι-

βάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ)	Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα
βιβλιοπωλεῖα.
ε)	Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους,
οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.
Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ νὰ
κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ
θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία 60 ἐτῶν, ποὺ
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία.
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Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος συμπαραστάτης
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ
γονεῖς.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ
τῆς παιδείας.
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Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιοδικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας
πολύτιμος πνευματικὸς
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
01 1692

«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561
ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες»
καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων»
Καρύτση 14, 105 61 Ἀθῆναι, Τηλ. 210 32.35.023
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