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Γ

Αγνώστου πατρΟΣ

ιατί ὑποφέρει ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος; Γιατί χαρακτηρίζεται τραγικός; Γιατί ζεῖ καὶ κινεῖται µέσα στὴν ἀνασφάλεια
καὶ ἀβεβαιότητα; Γιατί τόση
ἀπόγνωση; Πόσα τέτοια «γιατί» θὰ µποροῦσε νὰ ἀπαριθµήσει κανείς, ἀπὸ αὐτὰ
ποὺ ἀντιµετωπίζει ἡ ἀνθρωπότητα τῆς
διαστηµικῆς ἐποχῆς; Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικὸ ποὺ δραµατοποιεῖ ἀκόµα πιὸ πολὺ
τὴν κατάσταση. Ὁ σηµερινὸς ἄνθρωπος
νὰ ἔχει τὰ πάντα, καὶ τίποτα νὰ µὴν ἔχει.
Γιατὶ τοῦ λείπει τὸ ἕνα, τὸ πιὸ σπουδαῖο,
τὸ ἀναντικατάστατο.

καὶ Πατέρα του. Καὶ τὸ ἀποτέλεσµα τῆς
ἀνταρσίας του µᾶς τὸ περιγράφει σύγχρονος διανοητής: «Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ
νιώθεις τὸν ἑαυτό σου ὀρφανεµένο ἀπὸ
πατέρα τῆς ψυχῆς, ὑψηλὸ δικαιοκρίτη,
νόηµα τοῦ ὑπάρχειν. Ἂν ἐξαιρέσουµε κά
ποιους ἀπὸ γενετῆς ἀτάραχους, ἀδεια
νοὺς ἀπὸ ἐρωτήµατα, βολεµένους κάτω
ἀπὸ τὴ στέγη µιᾶς καθόλου βολεµένης
αὐτῆς τῆς ἴδιας ἐπιστήµης, ὁ κόσµος µας
πληρώνει σήµερα πολὺ ἀκριβὰ τὴν ἀµφί
βολη τούτη “ἐλευθερία” του. Ἡ προσφυγὴ
στὴ βία, στὸν ἀχαλίνωτο ζωώδη ἐρωτισµό,
στὰ ναρκωτικὰ καὶ στὰ παραισθησιογό

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος προσπάθησε νὰ πείσει
τὸν ἑαυτό του πὼς δὲν ἔχει πατέρα. Καὶ θὰ ζοῦσε πιὰ
χωρὶς περιορισµούς. Θὰ ἀπολάµβανε τὴν ἐλευθερία του
σ’ ὅλη τὴν πληρότητά της. Καὶ ἔζησε µακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό,
ἢ µᾶλλον χωρὶς Θεό, µιὰ ψεύτικη ἐλευθερία,
ποὺ ἰσοδυναµοῦσε µὲ τὴν πιὸ τυραννικὴ δουλεία.
Νόµισε πὼς θὰ ἐλευθερώσει τὸν ἑαυτό του, καὶ ἐλευθέρωσε
ὅ,τι κακὸ ἔκρυβε µέσα του ὁ παλαιὸς ἑαυτός του.
να, δὲν εἶναι παρὰ λίγες ἀπὸ τὶς παρε
νέργειες ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς. Οἱ πιὸ
ἐντυπωσιακές. Τὸ πείραµα ποὺ γίνεται
στὸν αἰῶνα τοῦτον, νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος
ὡς τέκνο “ἀγνώστου πατρὸς”, ἤ, ἀκόµα
δυσκολώτερο, πατρὸς ἀνυπάρκτου, δὲν
ξέρουµε ποῦ θὰ ὁδηγήσει».
Ἕνα πείραµα ποὺ τὸ ζήσαµε σ’ ὅλες
τὶς τραγικές του διαστάσεις. Χειρότερο
καὶ ἀπὸ τὸ πείραµα τοῦ ἀσώτου υἱοῦ.
Διότι αὐτὸς ἐπιτέλους ἀπαρνήθηκε τὸν
Πατέρα του καὶ ζήτησε νὰ ζήσει µακριά
του. Ἀκολούθησε τὸν δρόµο τῆς ἀπο-

Τὸ πρᾶγµα εἶναι ἁπλό. Ὁ ἄνθρωπος
λησµόνησε τὴ φύση του, τὴν ἴδια τὴν
ὕπαρξή του, τὶς πιὸ βαθιὲς καὶ οὐσιαστικὲς ἀναζητήσεις τῆς ψυχῆς του. Ζήτησε ἀπὸ τὴν ψυχή του νὰ ἀρνηθεῖ τοὺς
ἱεροὺς πόθους της. Θέλησε τὸν οὐρανοδρόµο ἀετό, ποὺ ἔκρυβε µέσα του, νὰ τὸν
ἁλυσοδέσει καὶ νὰ τοῦ ἀπαγορεύσει νὰ
ἀτενίζει τὶς φωτόλουστες κορυφὲς τῆς
πίστεως. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀστόχησε στὸν µεγάλο προορισµό του.
Νόµισε πὼς µποροῦσε νὰ παραµερίσει τὴν ἔµφυτη τάση πρὸς τὸν Δηµιουργὸ
1

πατρὸς δὲν ἦταν
ὅλοι οἱ µανιακοὶ
τοῦ ἀθεϊσµοῦ ποὺ
δηµιούργησαν τὰ
στρατόπεδα συγκεντρώσεως τοῦ
Γ΄ Ράϊχ; Ὑµνητὲς
τοῦ ἀθεϊσµοῦ δὲν
ἦταν καὶ οἱ τύραννοι τοῦ µαρξιστικοῦ
ὁλοκληρωτισµοῦ
π ο ὺ µ ε τ έ β α λ αν
τὴ Σιβηρία σ’ ἕνα
ἀπέραντο παγερὸ νεκροταφεῖο κινουµένων σκιῶν, πάνω στὸ ὁποῖο πλανιόταν
τροµερὸ τὸ φάσµα τῆς ἀγωνίας καὶ τοῦ
φόβου;
Ἔτσι εἶναι. Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς Θεὸ
δὲν εἶναι πιὰ ἄνθρωπος. Τί εἶναι; Οὔτε

στασίας καὶ τῆς ἀσωτίας. Ὄχι ὅµως τῆς
ὑποκρισίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν δρόµος µὲ
ἐπιστροφή. Ἤξερε ὁ ἄσωτος ὅτι δὲν ἦταν
υἱὸς «ἀγνώστου πατρός». Ἦταν υἱὸς περιφρονηµένου Πατρός, ἀλλὰ πάντα γεµάτου ἀγάπη καὶ στοργή.

Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς Θεὸ δὲν εἶναι πιὰ ἄνθρωπος. Τί εἶναι;
Οὔτε καὶ ὁ ἴδιος γνωρίζει. Εἶναι θηρίο; Εἶναι τέρας;
Κάτι χειρότερο. Καὶ ἀπὸ τὰ θηρία θηριωδέστερος.
Γιατὶ εἶναι κάτι ἀφύσικο, κάτι ποὺ ἔχει ξεφύγει ἀπὸ
τὰ φυσιολογικά του πλαίσια. Ἔχει διαστραφεῖ καὶ γιὰ αὐτὸ
ἔχει στραφεῖ πρῶτα ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ µετὰ
ἐναντίον ὅλων τῶν ἄλλων. Καταντάει πιὰ «ὁ ἄνθρωπος
ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπισµοῦ», ὅπως ἔγραφε ὁ Gabriel Marcel.
Ὁ σύγχρονος ὅµως ἄνθρωπος προσπάθησε νὰ πείσει τὸν ἑαυτό του πὼς
δὲν ἔχει πατέρα. Καὶ θὰ ζοῦσε πιὰ χωρὶς
περιορισµούς. Θὰ ἀπολάµβανε τὴν ἐλευθερία του σ’ ὅλη τὴν πληρότητά της. Καὶ
ἔζησε µακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, ἢ µᾶλλον
χωρὶς Θεό, µιὰ ψεύτικη ἐλευθερία, ποὺ
ἰσοδυναµοῦσε µὲ τὴν πιὸ τυραννικὴ δουλεία. Νόµισε πὼς θὰ ἐλευθερώσει τὸν
ἑαυτό του, καὶ ἐλευθέρωσε ὅ,τι κακὸ
ἔκρυβε µέσα του ὁ παλαιὸς ἑαυτός του.
«Ἀγνώστου» ἤ «ἀνυπάρκτου»

καὶ ὁ ἴδιος γνωρίζει. Εἶναι θηρίο; Εἶναι
τέρας; Κάτι χειρότερο. Καὶ ἀπὸ τὰ θηρία
θηριωδέστερος. Γιατὶ εἶναι κάτι ἀφύσικο,
κάτι ποὺ ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὰ φυσιολογικά του πλαίσια. Ἔχει διαστραφεῖ καὶ
γιὰ αὐτὸ ἔχει στραφεῖ πρῶτα ἐναντίον
τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ µετὰ ἐναντίον ὅλων
τῶν ἄλλων. Καταντάει πιὰ «ὁ ἄνθρωπος
ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπισµοῦ», ὅπως ἔγραφε ὁ Gabriel Marcel.
Γ.Β.Μ.
2

ΕΤΟΣ 81ο | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 | 767

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

Ἡ

δημιουργία εἶναι τὸ κατ’
ἐξοχὴν κατόρθωμα τοῦ
ἀνθρώπου. Ἀκόμη καὶ
γιὰ τὴν ἱκανοποίησι
τῶν ἁπλῶν βιοτικῶν
ἀναγκῶν του ὁ ἄνθρωπος ἐπιστρατεύει
τὴν δημιουργικότητά του καὶ προχωρεῖ στὴν δημιουργία. Ἀλλὰ ὑψηλότερον
εἶναι τὸ κατόρθωμα γιὰ τὴν ἱκανοποίησι τῶν πνευματικῶν του ἀναγκῶν. Ἡ
πνευματικὴ δημιουργία ἀποβαίνει τὸ
ἀνώτερον καὶ πολυτιμότερον γεγονὸς
τῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας. Μάλιστα
ἡ πνευματικὴ δημιουργία, δηλαδὴ ἡ δημιουργία ἔργων λόγου, δηλαδὴ κειμένων,
ἑπομένως ἔργων τὰ ὁποῖα βλέπονται καὶ
ἀκούονται. Πέρα τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν
ἀμέσων βιοτικῶν ἀναγκῶν, ὁ ἄνθρωπος
εἰσέρχεται στὸν πολιτισμὸν μὲ τὴν πνευματικὴν δημιουργίαν.
Εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου
πνεύματος ἡ ἔκφρασις εἶναι τὸ μοναδικὸν
κριτήριον ἀξιολογήσεως. Ἡ ἔκφρασις τοῦ
ἀνθρώπου, εἰκαστικὴ εἰς τὰ πρῶτα βήματά του, γρήγορα κατώρθωσε ἐπίσης
καὶ νὰ χαραχθῇ, δηλαδὴ νὰ ἀποτυπωθῇ
εἰς σύμβολα καὶ νὰ διερμηνεύσῃ πλέον
ὄχι τὴν διάθεσι πρὸς εἰκόνα, ἀλλὰ τὴν
διάθεσι πρὸς λόγον.
Ἔκτοτε ὁ ἄνθρωπος ἠθέλησε νὰ μεταβιβάσῃ τὸν λόγον, καὶ αὐτὸς διεδόθη
εἴτε προφορικῶς εἴτε γραπτῶς. Ἀλλὰ
κάποτε καὶ ὁ ἀξιόλογος προφορικὸς λόγος ἐχαράχθη, ἐγράφη, γιὰ νὰ διαβιβασθῇ
καὶ νὰ μείνῃ. Ἔτσι ἐδημιουργήθησαν τὰ
γραπτὰ μνημεῖα τοῦ λόγου, τὰ ὁποῖα
εἶναι ὁ βασικὸς φορεὺς τῆς παραδόσεως
ἑνὸς κειμένου.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ εἰσέλθῃ καὶ στὴν Ἱστορίαν, δηλαδὴ γιὰ νὰ ἐξαρθῇ ἡ πνευματικὴ
δημιουργία του εἰς «κτῆμα ἐσαεί», πρέπει
ἡ πνευματικὴ αὐτὴ δημιουργία νὰ εἶναι
γραπτή, νὰ γραφῇ, γιὰ νὰ εἶναι διαρκής.
Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ τονισθῇ
ἰδιαιτέρως εἶναι οἱ ἀκατάλυτοι δεσμοὶ
ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τῆς ἱστορίας τῆς
γραφῆς καὶ τῆς ἱστορίας τοῦ πολιτισμοῦ.
Ἡ διάρκεια τῆς πνευματικῆς δημιουργίας συντελεῖται μὲ τὸ χειρόγραφον, τὸ
χειρόγραφον βιβλίον, εἰς σχῆμα κυλίνδρου
ἢ εἰς σχῆμα τεύχους. Γιὰ τὴν γραφὴν χρησιμοποιοῦνται διάφοροι ὗλαι, οἱ ὁποῖες
εὑρίσκονται πρόχειρες στὴν φύσι ἢ ἐπεξειργασμέναι, ὅπως λίθοι, μέταλλα, ξύλα,
ὑφάσματα. Ἀλλὰ τὰ κείμενα τὰ ὁποῖα
ἐγράφοντο εἰς αὐτὲς τὶς ὗλες ἦσαν μικρὰ
εἰς ἔκτασιν, κυρίως γιὰ τὴν ἱκανοποίησιν
ἀμέσων βιοτικῶν ἀναγκῶν, διοικητικά,
οἰκονομικῆς φύσεως, ἐκδηλώσεων ἁπλῆς
κοινωνικῆς ζωῆς.
Τὸ χειρόγραφον βιβλίον εἶναι τὸ ἄμεσον καὶ ἁπτὸν στοιχεῖον τῆς παραδόσεως,
τῆς ὑπάρξεως πνευματικῆς παραγωγῆς.
Γιὰ μεγάλους πολιτιστικοὺς λαούς, ὅπως
εἶναι ὁ Ἑλληνικός, εἶναι ἀκόμη τίτλος
ἰδιοκτησίας, ἡ ἀπόδειξις τῆς πνευματικῆς
δημιουργίας.
Τὸ χειρόγραφον βιβλίον εἶναι γραπτὸν
μνημεῖον, διάφορον τόσον τῆς ἐπιγραφῆς,
ἡ ὁποία χαράσσεται ἐπὶ σκληρᾶς ὕλης
ἢ γράφεται (ζωγραφίζεται) σὲ ἐπιτοίχιες
ἐπιφάνειες, ὅσον καὶ τοῦ ἐντύπου, ἐπίσης γραπτοῦ μνημείου, τὸ ὁποῖον εἶναι
ἀποτέλεσμα πιέσεως, τοῦ πιεστηρίου. Τὸ
τελευταῖον μάλιστα ἀναπαράγεται πάντοτε τὸ αὐτὸ σὲ πολυάριθμα ἀντίτυπα.
3

Ὅμως τὸ χειρόγραφον εἶναι μοναδικόν,
ἀνεπανάληπτον, προσωπικόν. Ἐξ αὐτοῦ
παράγονται ἀντίγραφα, ὄχι ἀντίτυπα.
Τελευταίως ἀποκτοῦμε μίαν ἄλλην
ἀκόμη μορφὴν βιβλίου, τὸ ἠλεκτρονικόν.
Αὐτὸ κινεῖται μεταξὺ τοῦ ἐντύπου, ἐφ’
ὅσον τὸ πληκτρολογοῦμε, καὶ τῆς φωτογραφίας, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐγκλωβίζομε σὲ
μίαν ὀθόνην ἢ σ’ ἕνα δίσκον ἀναλλοίωτον.
Οὐσιαστικῶς ἡ ἔννοια τοῦ χειρογράφου βιβλίου ἔρχεται μὲ τὴν χρησιμοποίησιν τριῶν βασικῶν ὑλῶν, τοῦ παπύρου,
τῆς περγαμηνῆς, τοῦ χάρτου.
Γιὰ νὰ ἔλθωμε ἀκριβῶς στὸν πραγματικὸν φορέα τῆς καθ’ ἑαυτὴν πνευματικῆς
δημιουργίας, πρέπει νὰ διακρίνωμεν ἀκόμη τὸ χειρόγραφον βιβλίον ποὺ παραδίδει
κείμενα τὰ ὁποῖα ἐκφράζουν τὸν κόσμον
τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν συναισθημάτων τοῦ
συγγραφέως ἀπὸ τὸ ἔγγραφον τὸ ὁποῖον
ἐκφράζει τὴν βούλησιν εἴτε μιᾶς ἀρχῆς

(ὁπότε ἔχομεν ἔκφρασιν ἐξουσίας) εἴτε
προσώπου (μεμονωμένου ἢ ὀργανικῶς
συνδεδεμένου) (ὁπότε ἔχομεν ἔκφρασιν ὑποταγῆς ἢ δεητικῆς). Τὸ δεύτερον,
τὸ ἔγγραφν, δὲν ἐκφράζει ὁπωσδήποτε
πνευματικὴν ζωήν.
Μὲ τὶς λεπτὲς ὗλες γραφῆς, τὸν
πάπυρον, τὴν περγαμηνήν, τὸν χάρτην,
ὁ δημιουργικὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ
ἐκφρασθῇ καὶ σὲ τομεῖς οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν ἄνεσιν ἐκφράσεως. Ἡ παράδοσις
τῶν δημιουργημάτων τῆς φαντασίας καὶ
τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν, τῆς ἀποδόσεως
τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων καὶ τῆς ἀποκρυπτογραφήσεως τῶν μυστικῶν τῆς φύσεως παύει νὰ εἶναι προφορική, δηλαδὴ
προσωρινή, προϊστορικὴ καὶ ἀπρόσωπος.
Μὲ τὸν πάπυρον, τὴν περγαμηνήν, τὸν
χάρτην, ἡ πνευματικὴ δημιουργία καθίσταται προσωπική, δηλαδὴ ὑπεύθυνος.
Ἀργότερα, μὲ τὴν ἐφεύρεσιν τῆς τυπο4
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γραφίας, ἡ πνευματικὴ δημιουργία δὲν θὰ
εἶναι μόνον προσωπικὴ καὶ ὑπεύθυνος,
ἀλλὰ θὰ μεταδοθῇ εἰς εὐρύτερα στρώματα, θὰ ἔχῃ δυνατότητα μιᾶς κυκλοφορίας
εὐρυτάτης, καὶ ἐνῷ θὰ εἶναι ἀπολύτως
ὁμοία εἰς ὅλα της τὰ δείγματα, δηλαδὴ
τὰ ἀντίτυπα, θὰ ἔχῃ μίαν ἀνεξέλεγκτον
ἀναγνωστικὴν κίνησιν.
Ὁ πάπυρος εἶναι φυτὸν τὸ ὁποῖον
ἐφύετο κυρίως στὶς ὄχθες τοῦ Νείλου,
ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες περιοχές. Καλαμοειδές,
προσεφέρετο ὥστε μὲ λεπτὲς λωρίδες, τὶς
σχέδες ἢ σχίζες, καταλλήλως ἐπεξειργασμένες καὶ τοποθετημένες, νὰ ἀποτελῇ
σπουδαίαν ὕλην γραφῆς. Ὁ ἀρχαιότερος
ἑλληνικὸς πάπυρος χρονολογεῖται τὸ 311
π.Χ. καὶ εἶναι ἕνα γαμήλιον συμβόλαιον

ρος τοῦ Τιμοθέου, ὅσον καὶ ὁ πρὸ ὀλίγων
δεκαετιῶν ἀνακαλυφθεὶς πάπυρος τοῦ
Δερβενίου. Ἐπειδὴ ὁ πάπυρος ἐγράφετο
σὲ κυλίνδρους καὶ μόνον ἀπὸ τὴν μίαν
πλευράν, ἀπῃτοῦντο πολλοὶ κύλινδροι.
Ἔτσι, π.χ., γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ γραφὴ
τῆς Ἰλιάδος ἐχρειάζοντο 10 κύλινδροι.
Ἐξ ἄλλου, ἐφ’ ὅσον ἐχρειάζοντο πολλοὶ κύλινδροι γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν ἑνὸς
ἔργου, ὑπῆρχεν ὁ κίνδυνος, καὶ πράγματι
αὐτὸ ἔγινε, νὰ ἀπολεσθοῦν ἐνδιάμεσοι
κύλινδροι, καὶ νὰ μὴν ἔχωμε πλῆρες τὸ
ἔργον. Ὅπως συνέβη μὲ τὴν παράδοσιν
τοῦ ἱστορικοῦ ἔργου τοῦ Πολυβίου, ὅπου,
ἐπειδὴ ἐχάθησαν ἐνδιάμεσοι κύλινδροι,
δὲν ἔχομε πλήρη τὴν συνέχειαν τοῦ ἔργου.
Ἡ μεμβράνη ἢ περγαμηνή, ἐπεξειργα-

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ γιὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῆς ἐκφράσεώς της
διεμόρφωσε σύστημα γραμμάτων τὸ ὁποῖον χαρακτηρίζο
με μεγαλογράμματον γραφήν, δηλαδὴ κεφαλαῖα γράμματα.
Ἐντὸς τοῦ συστήματος, στὴν πορείαν τῶν αἰώνων
κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ ἐξέφρασε
τὴν πνευματικὴν ζωὴν τῆς περιόδου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Ζ΄
καὶ τὸν ΣΤ΄ αἰ. π.Χ. ἕως τὸν Θ΄ μ.Χ. αἰ., διεμορφώθησαν
κατὰ καιροὺς διάφοροι τύποι μεγαλογραμμάτου γραφῆς.
Τὸ χαρακτηριστικὸν τῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς εἶναι
ἡ συνεχὴς γραφὴ τῶν γραμμάτων. Ὁ γραφεὺς δὲν χωρίζει
συλλαβὲς οὔτε λέξεις, ἀλλὰ παραθέτει τὰ γράμματα
τὸ ἓν κατόπιν τοῦ ἄλλου. Δεδομένου ὅτι οὔτε τόνοι
οὔτε πνεύματα τίθενται, ἡ ἀνάγνωσις ἑνὸς χειρογράφου
εἰς μεγαλογράμματον γραφὴν ἀποβαίνει ἀρκετὰ δύσκολος.
Ἐπὶ πλέον, ὅλα τὰ γράμματα περιορίζονται
ἐντὸς δύο παραλλήλων γραμμῶν.
τὸ ὁποῖον συνετάγη στὴν Ἐλεφαντίνην
τῆς Αἰγύπτου. Ἀρχαιότεροι φιλολογικοὶ
πάπυροι εἶναι τόσον ὁ περίφημος πάπυ-

σμένον πρὸς γραφὴν δέρμα ζῴου, ἦταν
γνωστὴ ἤδη στὸν Ἡρόδοτον, ὡς διφθέρα,
ἀλλὰ εἰς χρῆσιν γραφῆς βιβλίου ἦλθεν
5

ἀργά. Τὸ ἀρχαιότερον ἑλληνικὸν κείμενον εἰς περγαμηνὴν εὑρέθη στὴν κοιλάδα
τοῦ Εὐφράτου, Doura - Europos, πρὸς
ἑκατονταετίας, καὶ χρονολογεῖται τὸν Β΄
αἰ. π.Χ. Ἀλλὰ ἡ χρῆσίς της καθιερώνεται
τὸν Δ΄ αἰ. μ.Χ., ὡς περγαμηνή, ὅρον γνωστότερον ἀπὸ τὸν Δ΄ αἰ. ἐπίσης. Κύριος
συντελεστὴς γιὰ τὴν διάδοσιν τῆς περγαμηνῆς ὑπῆρξεν ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶχεν
ἀνάγκην ἀπὸ εὔπλαστην καὶ ἀνθεκτικὴν
ὕλην, προκειμένου νὰ καλύψῃ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες της, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦσαν αὐτῆς τῆς ποιότητος γραφικὴν
ὕλην, γιὰ νὰ ἀντέχουν τὰ βιβλία της ἀπὸ
τὴν ἀδιάκοπον χρῆσιν.
Ἐξ ἄλλου, μὲ τὴν χρῆσιν τῆς περγαμηνῆς καθιερώνεται καὶ ἡ χρῆσις τοῦ
τεύχους, τοῦ βιβλίου, ὅπως τὸ ἔχομεν σήμερον, καὶ ἐγκαταλείπεται ὁ δύσχρηστος
κύλινδρος. Περγαμηνὴ καὶ τεῦχος ἀποτελοῦν τὴν προβολὴν τοῦ νέου, ἐπαναστατικοῦ πνεύματος, τὸ ὁποῖον ἐκφράζει ὁ
ἀναδεικνύμενος Χριστιανισμός.
Ὅμως ὁ πάπυρος ἀνθίστατο. Ἡ ὕλη
αὐτὴ εἶχε συνδεθῆ μὲ τὰ μεγάλα ὀνόματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος καὶ τοῦ
Ρωμαϊκοῦ κόσμου τοῦ Αὐγούστου. Ἑπομένως, ὁ πάπυρος ἦταν ὕλη εὐγενεστέρα
καὶ δὲν ἐπετρέπετο νὰ γραφοῦν τὰ κείμενα τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς Ἀρχαιότητος
εἰς τὴν περιφρονημένην καὶ πτωχὴν περγαμηνήν. Αὐτὴ ἡ διαπάλη θὰ διαρκέσῃ
ἐπὶ αἰῶνες, ὅσον τοὐλάχιστον ὑπάρχουν
ὀπαδοὶ τῆς ἀρχαίας θρησκείας. Πρέπει
νὰ φθάσωμεν εἰς τὸν Η΄ αἰ., καὶ κυρίως
τὸν Θ΄ αἰ., γιὰ νὰ ἰδοῦμε κείμενον ἀρχαίου
Ἕλληνος συγγραφέως εἰς περγαμηνήν.
Ὁ χάρτης πάλιν, τὸ τρίτον εἶδος ὕλης
γραφῆς, εἶναι προϊὸν μεταποιήσεως καὶ
ὄχι ἐπεξεργασίας, ὅπως τὰ ἄλλα δύο εἴδη
γραφῆς. Δὲν εὑρίσκεται εἰς τὴν φύσιν,
ἀλλὰ παράγεται ἀπὸ μεταποίησιν ἄλλων
ὑλῶν, ἀπὸ ράκη· κάνναβις, λινόν, ἰνώδεις
ὗλαι εἶναι τὰ στοιχεῖα ποὺ συνθέτουν τὸν
χάρτην. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀνατολὴ ἐγνώρισε

τὸν χάρτην κατὰ τὸν Η΄ αἰ. μέσῳ τῶν
Ἀράβων, οἱ ὁποῖοι πάλιν τὸν ἐγνώρισαν
ἀπὸ Κινέζους αἰχμαλώτους περὶ τὸ 751.
Ὁ Ἑλληνισμὸς πολὺ ἐνωρὶς τὸν ἐχρησιμοποίησε, καὶ ἀπὸ τὸν ΙΓ΄ αἰ. ἔχει πλέον ἐπιβληθῆ. Ὠνομάζετο καὶ αὐτὴ ἡ ὕλη
«χάρτης», ὅπως καὶ ὁ πάπυρος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συγχέωναι αὐτοὶ οἱ δύο ὅροι.
Ὁ χάρτης, ἐφ’ ὅσον παρήγετο ἀπὸ
εὐκαταφρόνητα ὑλικὰ καὶ ἄχρηστα, ἦταν
κατὰ πολὺ φθηνότερος τῆς περγαμηνῆς,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποβῇ ἡ «περγαμηνὴ
τῶν πτωχῶν», κατὰ τὴν προσφυᾶ ἔκφρασιν τοῦ καρδιναλίου Giovanni Mercati.
Ἡ ἐμφάνισις τοῦ χάρτου θὰ δημιουργήσῃ νέαν πάλην μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς
περγαμηνῆς. Εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἡ κίνησις τῆς ἀξίας του. Μέχρι τοῦ ΙΒ΄ εἶναι
ἡ πολύτιμος γραφικὴ ὕλη ἀκόμη καὶ γιὰ
τὴν γραφὴν τῶν αὐτοκρατορικῶν χρυσοβούλλων, ἀντὶ τῆς συνηθισμένης περγαμηνῆς. Ἀντιθέτως, κατὰ τοὺς τελευταίους
αἰῶνες τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,
ὁπότε ὁ χάρτης εἶναι κοινότατος, ἡ περγαμηνὴ ἀναλαμβάνει τὴν παλαιὰν δόξαν.
Ἐφ’ ὅσον ἡ πνευματικὴ ζωὴ ἐξησφάλισε γιὰ τὴν ἔκφρασίν της τὴν ὕλην, γιὰ
νὰ τὴν ἀποτυπώσῃ, ἀπέμενεν ἡ εὕρεσις
καὶ τοῦ μέσου γιὰ τὴν διατύπωσιν, δηλαδὴ τῆς γραφῆς. Δὲν θὰ εἰσέλθω εἰς τὴν
ἐνδιαφέρουσαν ἀλλὰ ἐκτὸς θέματος συζήτησιν τῆς προελεύσεως τῆς ἑλληνικῆς
γραφῆς, Ὅπως καὶ ἐὰν ἔχῃ τὸ πρᾶγμα, ἡ
ἑλληνικὴ γραφὴ παρέλαβε στοιχεῖα ἐξειλιγμένης γραφῆς. Δὲν παρέλαβε ἰδεογράμματα οὔτε συλλαβογράμματα. Πάντως,
ὅ,τι παρέλαβε τὸ ἐξείλιξε σὲ αὐτονόμους
ἤχους, σὲ γράμματα, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ, γιὰ νὰ σχηματίσῃ συλλαβὲς καὶ
λέξεις. Τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὰ ἑλληνικὰ
γράμματα, δὲν ἀποδίδουν λέξεις ἢ συλλαβές, ἀλλὰ φθόγγους, ἤχους.
Ἡ πνευματικὴ ζωὴ γιὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῆς ἐκφράσεώς της διεμόρφωσε
σύστημα γραμμάτων τὸ ὁποῖον χαρακτη6
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ρίζομε μεγαλογράμματον γραφήν, δηλαδὴ
κεφαλαῖα γράμματα. Ἐντὸς τοῦ συστήματος, στὴν πορείαν τῶν αἰώνων κατὰ
τὴν ὁποίαν ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ
ἐξέφρασε τὴν πνευματικὴν ζωὴν τῆς περιόδου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Ζ΄ καὶ τὸν ΣΤ΄ αἰ.
π.Χ. ἕως τὸν Θ΄ μ.Χ. αἰ., διεμορφώθησαν
κατὰ καιροὺς διάφοροι τύποι μεγαλογραμμάτου γραφῆς. Τὸ χαρακτηριστικὸν
τῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς εἶναι ἡ συνεχὴς γραφὴ τῶν γραμμάτων. Ὁ γραφεὺς
δὲν χωρίζει συλλαβὲς οὔτε λέξεις, ἀλλὰ
παραθέτει τὰ γράμματα τὸ ἓν κατόπιν
τοῦ ἄλλου. Δεδομένου ὅτι οὔτε τόνοι οὔτε
πνεύματα τίθενται, ἡ ἀνάγνωσις ἑνὸς χειρογράφου εἰς μεγαλογράμματον γραφὴν
ἀποβαίνει ἀρκετὰ δύσκολος. Ἐπὶ πλέον,
ὅλα τὰ γράμματα περιορίζονται ἐντὸς δύο
παραλλήλων γραμμῶν.
Ἐξ ἀρχῆς πρέπει νὰ διευκρινισθῇ ὅτι
εἰς κάθε ἐποχὴν συνυπάρχουν τρεῖς διαφορετικοὶ τύποι γραφῆς. Ὁ συνήθης ἢ
καθημερινῆς χρήσεως τύπος, ποὺ διακρίνεται διὰ τὸν αὐθορμητισμὸν καὶ τὸν
προσωπικὸν τόνον. Εἶναι ἡ γραφὴ τῶν
ἰδιωτικῶν ἐγγράφων, τῶν προσωπικῶν
σημειώσεων, τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων. Ἡ
γραφὴ τῆς διοικήσεως, ἡ ὁποία εἶναι
περίτεχνος, μεγαλοπρεπής, πλουσία σὲ
ἐπιφανειακὰ τραβήγματα. Εἶναι ἡ γραφὴ
τῶν κρατικῶν λειτουργῶν, στὴν ὁποίαν
γράφονται τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, χρυσόβουλλα, σιγίλλια κλπ. Αὐτὴ ἀποβλέπει
στὴν ἐπιβολήν, στὸν ἐντυπωσιασμόν, καὶ
ἑπομένως στὴν ἐπίδειξιν. Τέλος, ἡ γραφὴ
τῶν βιβλίων. Τὰ βιβλία γράφονται, γιὰ νὰ
διαβάζωνται εὔκολα, ὥστε ὁ ἀναγνώστης
νὰ μὴν ταλαιπωρῆται ἀπὸ δυσανάγνωστα
βιβλία καὶ νὰ προσέχῃ στὸ περιεχόμενον. Γι’ αὐτὸ ἡ γραφὴ αὐτὴ ὑπακούει σὲ
κανόνες τοὺς ὁποίους ὑπαγορεύουν τὰ
διάφορα καλλιγραφεῖα (scriptoria).
Κατὰ τὴν πρώιμον Χριστιανικὴν καὶ
πρώιμον Βυζαντινὴν περίοδον, κατὰ
τὴν ὁποίαν ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ

ἐγράφετο ἐπὶ παπύρου, διεμορφώθησαν
διάφοροι τύποι γραφῆς. Μεταξὺ αὐτῶν
σημαντικώτεροι ἦσαν ἡ Βακχυλίδειος κεφαλαιογράμματος καὶ ἡ λεγομένη Ρωμαϊκὴ μεγαλογράμματος.
Ἡ Βακχυλίδειος γραφὴ κυριαρχεῖ κατὰ
τὸν Β΄ μ.Χ. αἰ. καὶ χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν
αὐστηρὴν γραμμήν, τὰ ὄρθια γράμματα μὲ
ὀρθὲς ἢ ὀξεῖς γωνίες. Ὅλα τὰ γράμματα
ἐγγράφονται ἐντὸς τοῦ διγράμμου παραλλήλου, πλὴν τῶν Ρ, Υ, Φ, τὰ ὁποῖα ἐκτείνονται ἐλαφρῶς πέρα τῆς γραμμῆς βάσεως.
Χαρακτηριστικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ τύπου
αὐτοῦ εἶναι ὁ πάπυρος τοῦ Βακχυλίδου.
Ἐδῶ λείπουν οἱ φωτοσκιάσεις, καὶ τὰ
γράμματα ἐμφανίζονται ἄκαμπτα.
Ἡ λεγομένη Ρωμαϊκὴ μεγαλογράμματος συνυπάρχει μὲ τὴν Βακχυλίδειον
μεγαλογράμματον κατὰ τὸν Β΄ αἰ. μ.Χ. Ἡ
γραφὴ αὐτὴ εἶναι κανονική, καλλιγραφική, ὑποστρόγγυλος, ἐπίσημος. Ὅλα τὰ
γράμματα ἐγγράφονται εἰς κύκλον, πλὴν
τῶν Β, Ι, Ρ. Ὅλα τὰ γράμματα περιορίζονται ἐντὸς τοῦ παραλλήλου διγράμμου
πλὴν τῶν Φ καὶ Ψ, τῶν ὁποίων ἡ κεντρικὴ κεραία ἐκτείνεται πέρα τῶν ἄνω
καὶ κάτω γραμμῶν.
Ἀπὸ τὸν Δ΄ αἰ. μ.Χ., μὲ τὴν ἀνάπτυξιν
τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὴν συστηματικὴν
χρῆσιν τῆς περγαμηνῆς, ἡ πνευματικὴ
ζωὴ διαδίδεται καὶ σὲ χώρους οἱ ὁποῖοι
προηγουμένως δὲν ἦσαν τόσον εὐρέως
ἀνεπτυγμένοι. Πρόκειται γιὰ τὴν πνευματικὴν ζωὴν τῶν Χριστιανῶν. Αὐτοὶ τώρα
πλέον, μὲ τὴν ἐλευθερίαν ἡ ὁποία τοὺς
ἐδόθη, ἀναπτύσσουν ἔντονον πνευματικὴν ζωήν, ὄχι μόνον θρησκευτικὴν ἢ
ἐκκλησιαστικήν. Ἡ πνευματική των παραγωγὴ εὑρίσκεται σὲ πλέον ἐκτεταμένην
κλίμακα ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχον τῶν συγχρόνων των πιστῶν τῆς παλαιᾶς θρησκείας.
Αὐτὸ σημαίνει αὔξησιν τῆς ἀνάγκης εἰς
γραφικὴν ὕλην, ἀλλὰ καὶ γραφικὸν μέσον ἱκανὸν νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς ἀνάγκες
αὐτές.
7

Οἱ γραφὲς τὶς ὁποῖες ἐκληρονόμησαν
οἱ προηγούμενες ἐποχές, ἐποχὲς τοῦ παπύρου, θὰ διατηρηθοῦν, θὰ ἐξελιχθοῦν,
θὰ διαμορφωθοῦν σὲ νέους τύπους.
Ἤδη μεσοῦντος τοῦ Δ΄ αἰ. σταθεροποιεῖται ὁ τύπος τὸν ὁποῖον ὁ Guglielmo
Cavallo ἀπεκάλεσε “maiuscula biblica”
(μεγαλογράμματος γραφὴ τῆς Βίβλου).
Εἶναι ἡ γραφὴ στὴν ὁποίαν ἐγράφησαν

γραφὴ ἐμφανίζεται τὸν ΣΤ΄ αἰ., κυρίως γιὰ
τὴν Γραμματείαν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν τελείως κάθετον γραφὴν τῶν γραμμάτων, καὶ
κυρίως τὴν ἔντονον ἀντίθεσιν μεταξὺ τῶν
πλατέων γραμμάτων (ΔΗΜΝΠ) καὶ τῶν
ἀρκούντως στενῶν (ΕΘΟC). Σημαντικὴ
εἶναι ἡ γραφὴ τοῦ τεραστίου εἰς μέγεθος
Φ, ποὺ χαρακτηρίζει καὶ τὸν τύπον αὐτόν.

Ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ ὁδεύει πλέον πρὸς τὸ τέλος
τῆς λειτουργίας της. Ἤδη ἔχουν ἐμφανισθῆ διασπαστικὲς
τάσεις τόσον στὴν μορφὴν τῶν γραμμάτων ὅσον
καὶ στὴν διάταξίν των ἐντὸς τοῦ διγράμμου παραλλήλου.
Ἀρκετὰ γράμματα ἔχουν τετραγώνους ἢ γωνιώδεις
ἀποκλίσεις, ἄλλα ἔχουν τὶς κεραῖές των νὰ ὑπερβαίνουν
τὴν γραμμὴν βάσεως.
τὰ μεγάλα χειρόγραφα βιβλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, ὁ Βατικανὸς Κῶδιξ, ὁ Σιναϊτικὸς
Κῶδιξ, ὁ Ἀλεξανδρινὸς Κῶδιξ. Παρατηρεῖται μία προτίμησις στὰ γεωμετρικὰ
σχήματα, ὅλα τὰ γράμματα ἐγγράφονται
ἐντὸς τετραγώνου, ἀκόμη καὶ τὰ στρογγυλόσχημα ΕΘΟC. Ὅλα τὰ γράμματα
περικλείονται ἐντὸς τοῦ διγράμμου παραλλήλου καὶ γράφονται συνεχῶς.
Ἡ διάδοσις τοῦ τύπου αὐτοῦ ὀφείλεται στὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Χριστιανισμοῦ,
στὴν διάδοσιν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στὴν
διάδοσιν τῆς περγαμηνῆς καὶ στὴν καθιέρωσιν τοῦ τύπου τοῦ βιβλίου, τοῦ τεύχους, ἀντὶ τοῦ κυλίνδρου.
Ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ τῆς Βίβλου ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ΣΤ΄ αἰ. ἔχει
ὁλοκληρώσει τὸν κύκλον της. Ἀπὸ τὸν Η΄
αἰ., καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰ., ἐμφανίζονται νέοι τύποι μεγαλογραμμάτου γραφῆς,
οἱ ὁποῖοι ἀπωθοῦν πλέον τὸν τύπον τῆς
μεγαλογραμμάτου γραφῆς τῆς Βίβλου.
Ἡ μεγαλογράμματος Ἀλεξανδρινὴ

Πολὺ σημαντικὴ εἶναι ἡ παρουσία δύο μικρογραμμάτων, α καὶ μ. Προαναγγέλλεται
ἡ ἐμφάνισις τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς.
Ἡ Ἀλεξανδρινὴ γραφὴ παλαιότερον ἀπεκαλεῖτο κοπτική. Ἀλλὰ πάλιν ὁ Guglielmo
Cavallo τῆς προσέδωσε τὸν ἁρμοδιώτερον
ὅρον, Ἀλεξανδρινή. Τὸν τύπον τῆς γραφῆς
αὐτῆς ἀνέπτυξαν ἀκολούθως οἱ Κόπται.
Ἡ Ἀλεξανδρινὴ γραφὴ θὰ ἐπιβιώσῃ μετασχηματιζομένη ὡς συνοδευτικὴ γραφὴ
μικρογραμμάτων χειρογράφων.
Μὲ τὴν παρουσίαν καὶ τῆς Ἀλεξανδρινῆς γραφῆς, ἡ ὁποία δὲν ἔχει καὶ
μεγάλην διάδοσιν στὴν γραφὴν βιβλίων,
κλείει ἕνας ὁλόκληρος κύκλος γραφῶν,
οἱ ὁποῖες κυριαρχοῦν ἐπὶ μίαν καὶ πλέον
χιλιετίαν. Χαρακτηριστικὸν τῶν γραφῶν
αὐτῶν εἶναι ἡ αὐστηρὰ τήρησις τοῦ διγράμμου παραλλήλου καὶ ἡ συνεχὴς γραφή. Ἡ τήρησις τῆς καθέτου φορᾶς τῶν
γραμμάτων δὲν ἐπιτρέπει τὴν δημιουργίαν φωτοσκιάσεων καὶ αὐξάνει ἔτσι τὴν
σκληρότητα τῆς γραφῆς.
8
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Ἀπὸ τὸν Η΄ αἰ. θὰ ἐμφανισθῇ ἕνας
ἄλλος τύπος γραφῆς σὲ δύο μορφές: ἡ
ὀξυκόρυφος γραφή, στὴν μορφὴ τῆς κεκλιμένης ὀξυκορύφου γραφῆς (maiuscula
ogivale inclinata) καὶ στὴν μορφὴν τῆς
καθέτου ὀξυκορύφου γραφῆς (maiuscula
ogivale diritta). Παλαιότερον ἐκαλεῖτο
σλαβικὴ γραφή.
Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ τύπου αὐτοῦ
εἶναι ὅτι οἱ χαρακτῆρες καταλήγουν σὲ
ὀξεῖαν γωνίαν, ἡ ἐξεζητημένη ἀντίθεσις
μεταξὺ παχειῶν καὶ λεπτῶν γραμμῶν,
ἡ διάσπασις τῶν καμπύλων γραμμῶν, ἡ
ἔξαρσις τῶν διακοσμητικῶν στοιχείων.
Εἰς τὴν κεκλιμμένην ὀξυκόρυφον
γραφὴν παρατηροῦμεν ἐπὶ πλέον τὴν
ἔντονον πρὸς τὰ δεξιὰ κλίσιν τῶν γραμμάτων, μεταξὺ 101ο καὶ 115ο, μὲ ἐντονωτέραν
τὴν κλίσιν πρὸς τὰ δεξιά, ὅσον ἀνατολικώτερα τῆς Αὐτοκρατορίας γράφεται
τὸ χειρόγραφον. Γενικῶς τὰ γράμματα
εἶναι ὑψηλότερα καὶ ὄχι πλατύτερα. Τὰ
στρογγυλόσχημα ΕΘΟC εἶναι στενώτερα.
Ἡ κεκλιμμένη ὀξυκόρυφος γραφὴ εἶναι ἡ
ἀρχαιοτέρα μορφὴ τοῦ τύπου αὐτοῦ καὶ
ἐμφανίζεται στὸν Η΄ αἰ., συνεχίζεται δὲ
κατὰ τὸν Θ΄ αἰ. ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ Ι΄ αἰ.
Ἡ κάθετος ὀξυκόρυφος γραφὴ ἀποτελεῖ μεταγενεστέραν μορφὴν τοῦ τύπου
αὐτοῦ. Μόλις τὰ τέλη τοῦ Θ΄ αἰ. κατορθώνει νὰ εἰσέλθῃ στὸν κύκλον τοῦ βιβλίου. Πέραν τῶν κοινῶν χαρακτηριστικῶν
μὲ τὴν κεκλιμμένην ὀξυκόρυφον γραφήν,
τὰ γράμματα γράφονται μὲ κάθετον ἄξονα, οἱ μορφὲς τῶν γραμμάτων εἶναι ἐπεξειργασμένες. Ἐδῶ ἔχομεν ἐντονωτέραν
τὴν ἀντίθεσιν μεταξὺ πλατέων καὶ στενῶν
γραμμάτων.
Ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ ὁδεύει
πλέον πρὸς τὸ τέλος τῆς λειτουργίας της.
Ἤδη ἔχουν ἐμφανισθῆ διασπαστικὲς τάσεις τόσον στὴν μορφὴν τῶν γραμμάτων
ὅσον καὶ στὴν διάταξίν των ἐντὸς τοῦ
διγράμμου παραλλήλου. Ἀρκετὰ γράμματα ἔχουν τετραγώνους ἢ γωνιώδεις ἀπο-

κλίσεις, ἄλλα ἔχουν τὶς κεραῖές των νὰ
ὑπερβαίνουν τὴν γραμμὴν βάσεως.
Ὅμως χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ παράδοσις μιᾶς μεγαλογραμμάτου γραφῆς ἡ
ὁποία προέρχεται ἀπὸ ἕνα συμβιβασμὸν
μεταξὺ τῆς μεγαλογραμμάτου τῆς Βίβλου
καὶ τῆς ὀξυκορύφου καθέτου. Ὅλα τὰ
γράμματα τοῦ τύπου αὐτοῦ εἶναι ἀρκετὰ
κάθετα, στρογγύλα καὶ μὲ ἀρκετὸν εὖρος.
Ἰδιαιτέρως τὸ Υ ἔχει τὸ κάτω μέρος σὲ
σπειροειδῆ μορφήν, τὸ Μ τὶς μεσαῖες
κεραῖες νὰ ἅπτωνται ἢ καὶ νὰ ὑπερβαίνουν τὴν γραμμὴν βάσεως, ὅπως καὶ τὰ
Ε, C. Τὰ γράμματα ΕΘΟC προέρχονται
ἀπὸ τὴν μεγαλογράμματον τῆς Βίβλου,
τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ τὴν ὀξυκόρυφον μεγαλογράμματον κάθετον.
Ἡ γραφὴ αὐτὴ ἐμφανίζεται κατὸν τὸν
Ι΄ αἰ. καὶ γράφεται ἀκόμη τὸν ΙΒ΄ αἰ. Χρησιμοποιεῖται μόνον γιὰ τὴν γραφὴν Εὐαγγελισταρίων. Δηλαδὴ βιβλίων τὰ ὁποῖα
ἀποκλειστικῶς εὑρίσκονται ἐπὶ τῆς Ἁγίας
Τραπέζης εἴτε μόνον προβάλλονται στὸν
λαὸν κατὰ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα. Πρόκειται γιὰ ἱερὰν γραφήν. Διὰ τοῦτο καὶ δὲν
χρονολογεῖται, καὶ μάλιστα δὲν εἶναι χρονολογήσιμος. Οὐδὲν τῶν Εὐαγγελισταρίων
αὐτῶν φέρει κολοφῶνα, δὲν γνωρίζεται ὁ
γραφεὺς οὔτε ὁ χρόνος γραφῆς.
Ἡ μεγαλογράμματος λειτουργικὴ
γραφὴ δημιουργεῖται στὴν πρωτεύουσαν, τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἐκφράζει
τὸ Βυζαντινὸν ἰδεῶδες τῆς ὑπερχρονικῆς,
ἢ μᾶλλον τῆς ἀχρονικῆς παρουσιάσεως
τοῦ Θείου Λόγου. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται
μὲ τὴν δημιουργίαν μιᾶς μεγαλογραμμάτου
γραφῆς ἐκτὸς χρόνου, διότι, ὅταν δημιουργεῖται, ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ ἔχει
ἤδη ἀπὸ αἰῶνος ἀποβληθῆ, καὶ εἰς ὅλους
τοὺς τομεῖς ἔχει ἐπιβληθῆ ἡ μικρογράμματος γραφή. Ἑπομένως, ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ εὑρίσκεται ἐκτὸς χρόνου.
Τὸ ἰδεολογικὸν θρησκευτικὸν μήνυμα τὸ
ὁποῖον ἦταν καταγεγραμμένον στὸ Εὐαγγελιστάριον μετεδίδετο ὀπτικῶς μέσῳ τῶν
9

ἐκτὸς χρόνου καὶ ἑπομένως ὑπερχρονικῶν
γραφικῶν χαρακτήρων τῆς μεγαλογραμμάτου λειτουργικῆς γραφῆς.
Μὲ τὴν μεγαλογράμματον λειτουργικὴν γραφὴν ὁλοκληρώνεται ἡ παρουσία τῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς γιὰ τὴν
γραφὴν ὁλοκλήρων βιβλίων. Ἡ μεγαλογράμματος γραφὴ θὰ χρησιμοποιηθῇ ἐν
συνεχείᾳ ἐπὶ πολύ, ἐπὶ σειρὰν αἰώνων,
ἀλλὰ ὡς συνοδευτικὴ τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς. Ἡ μεγαλογράμματος γραφή,
ὅπως καὶ τὰ οἰκοδομήματα, τὰ ψηφιδωτά,
οἱ εἰκόνες, οἱ ὕμνοι, εἶχε τὴν λειτουργίαν
νὰ προσφέρῃ αἰσθητικὴν ἀπόλαυσιν καὶ
συγχρόνως νὰ ἀνυψώσῃ τὴν ψυχὴν τοῦ
πιστοῦ καὶ νὰ κατευθύνῃ τὶς σκέψεις
πρὸς τὸ θεῖον. Τώρα ἡ μικρογράμματος
γραφὴ προσήρχετο ὑποδηλώνουσα μίαν
δραστηριότητα καὶ μίαν ἔντασιν. Ὅπως
καὶ στὴν ἀρχιτεκτονικὴν τῶν ἐκκλησιῶν,
ὅπως καὶ στὴν ὑμνογραφίαν, ὑπηρετεῖ
στὸν ἀνανεωτικὸν καὶ ἐπαναστατικὸν
δυναμισμὸν τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰ.
Ἤδη ἀπὸ τὸν Δ΄ αἰ. ἡ γραφή, ἡ μεγαλογράμματος γραφή, ἀσφυκτιᾷ ἐντὸς τοῦ
διγράμμου παραλλήλου, καὶ ὁ γραφεὺς
δυσανασχετεῖ, ὑποχρεούμενος νὰ γράφῃ
ἕνα ἕνα τὰ γράμματα, προκειμένου νὰ
συμπληρώσῃ μίαν λέξιν, νὰ ὁλοκληρώσῃ
μίαν φράσιν. Εὕρισκε διεξόδους, γιὰ νὰ
ὑπερβῇ τὸ παράλληλον δίγραμμον, μὲ τὶς
ἐκτινάξεις κεραιῶν ὡρισμένων γραμμάτων,
ἀλλὰ τὸ μεγαλογράμματον στοιχεῖον, τὸ
κεφαλαῖον γράμμα, δὲν τοῦ ἔδιδε τὶς δυνατότητες νὰ συμπλέξῃ τὰ γράμματα καὶ νὰ
τὰ συνδέσῃ. Ἐχρειάζετο λοιπὸν μία γραφὴ
ἡ ὁποία θὰ ἐπετύγχανε τὴν ὑπέρβασιν
τοῦ διγράμμου παραλλήλου, θὰ συνήνωνε
γράμματα, θὰ διηυκρίνιζε τὸν τονισμὸν τῶν
λέξεων, ἀλλὰ ἐντὸς ἑνὸς κανόνος, ὥστε ἡ
γραφὴ τῶν βιβλίων νὰ ἀποβαίνῃ καὶ πάλιν
εὔκολος καὶ ταχεῖα στὴν ἀνάγνωσιν.
Ἐμεσολάβησαν ἐνδιάμεσοι σταθμοί.
Ἕνα μοναδικὸν χειρόγραφον, ὁ κῶδιξ
Vaticanus Gr. 2200, χρονολογούμενος

περὶ τὸ 800, παρέχει ἕνα ἰδιότυπον σταθμόν. Ἡ γραφὴ παρέχεται μὲ πολυάριθμα
συμπλέγματα, ὅπου τὰ γράμματα εἶναι
ἡνωμένα, σχηματίζουν συλλαβὲς καὶ διαχωρίζουν λέξεις, ἔχουν ἔντονες ἐκτινάξεις
κεραιῶν. Τὰ γράμματα εἶναι μικρογράμματα. Χρησιμοποιεῖται ἤδη ἀπὸ ἐνωρὶς γιὰ
τὴν γραφὴν ἐγγράφων τῆς διοικήσεως,
ἀλλὰ γιὰ τὴν γραφὴν βιβλίων δὲν εἶναι
ἀκόμη κατάλληλος. Παρέμεινε μόνον μὲ
τὸν αὐτὸν κώδικα. Ἐχαρακτηρίσθη ὡς
“scriptura cursiva”, καὶ μὲ τὴν ἑλκυστικὴν
μετάφρασιν τοῦ ὅρου, ὅπως τὸν μετέφρασεν ὁ Σπυρίδων Λάμπρος, ἐπισεσυρμένη.
Κατὰ τὴν σχετικὰ πρόσφατον ἀνακάλυψιν μεγάλου ὄγκου χειρογράφων
στὴν Ἱ. Μονὴν Σινᾶ, τὸ 1975, εὑρέθη ἕνας
ἀριθμὸς χειρογράφων, 17 ἐν συνόλῳ, τὰ
ὁποῖα παραδίδουν μίαν ἰδιόμορφον γραφήν. Ἡ γραφὴ αὐτὴ ἔχει πλῆθος στοιχείων τῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς, ἀλλὰ
καὶ μέγαν ἀριθμὸν στοιχείων τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς. Ὅλα τὰ γράμματα
εἶναι μεγαλογράμματα, ἀλλὰ ἰδιότυπα,
πλὴν τοῦ α καὶ τοῦ μ. Αὐτὰ τὰ δύο γράμματα εἴδαμε ὅτι ἦσαν ἐπίσης μικρογράμματα στὴν Ἀλεξανδρινὴν γραφήν. Ἀπὸ
τὰ στοιχεῖα τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς
κυριαρχεῖ ἡ διάσπασις τοῦ διγράμμου παραλλήλου μὲ τὶς ἔντονες ἐκτινάξεις τῶν
κεραιῶν. Ὁ πυρὴν τοῦ γράμματος εἶναι
στρογγύλος καὶ παχὺς καὶ ἐγγράφεται
ἐντὸς τοῦ διγράμμου παραλλήλου. Ἡ διάκρισις τῶν λέξεων ἔχει καθιερωθῆ. Μὲ τὴν
γραφὴν αὐτὴν ἐκφράζεται ἡ κατάπτωσις
τῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς, ἀλλὰ τὰ
γράμματα δὲν ἔχουν ἐξελιχθῆ ἀκόμη σὲ
μικρογράμματον γραφήν. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ κίνησις τῆς γραφῆς αὐτῆς.
Ἐμφανίζεται μόνον σὲ χειρόγραφα τοῦ
Σινᾶ (ἢ Σιναϊτικῆς προελεύσεως). Κατὰ τὸ
περιεχόμενον παραδίδονται μόνον ἀποκλειστικῶς λειτουργικῆς χρήσεως κείμενα
(στιχηρά, καθίσματα, παρακλητική, λειτουργικοὶ κανόνες, ἀσκητικὲς διηγήσεις,
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ἀκολουθίες), δηλαδὴ κείμενα εὐρυτέρας
χρήσεως. Γι’ αὐτὸ τὴν γραφὴν αὐτὴν
ὠνόμασαν μεγαλογράμματον (maiuscula), τὰ γράμματα εἶναι μεγαλογράμματα,
σιναϊτικήν (sinaitica), διότι εὑρίσκονται
μόνον στὸ Σινᾶ, δημοτικήν (demotica),
διότι εἶναι γραφὴ γιὰ εὐρύτερη χρῆσι.
Τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν γραφὴν αὐτὴν ἔχει
γραφῆ καὶ χειρόγραφον ποὺ παραδίδει τὸ
κείμενον τῆς Ἰλιάδος μὲ διάστιχον ἑρμηνείαν στὴν κοινὴν γλῶσσαν τοῦ Η΄ - Θ΄ αἰ.
δὲν ἀντιστρατεύεται τὸν χαρακτηρισμόν
«δημοτική», διότι τὸ χειρόγραφον αὐτὸ
προωρίζετο γιὰ σχολικὴ χρῆσιν, δηλαδὴ
εὐρύτερην.
Ἡ γραφὴ αὐτή, ἡ μεγαλογράμματος
δημοτικὴ σιναϊτική, ἐχρησιμοποιήθη καὶ
σὲ δύο ἄλλες ἀκόμη περιπτώσεις. Συμπορεύεται μὲ τὴν ἐπισεσυρμένη γραφὴν τοῦ
κώδικα Vaticanus Gr. 2200, περὶ τὸ 800,
γιὰ ὡρισμένα κείμενα. Ἀκόμη, συνυπάρχει
μὲ ἄλλες δύο γραφές, τὴν μεγαλογράμματον ὀξυκόρυφον κεκλιμένην καὶ τὴν μεγαλογράμματον ὀξυκόρυφον κάθετον, στὸ
χειρόγραφον Vaticanus Gr. 2282, περὶ
τὸ 800, τὸ ὁποῖον παραδίδει Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου. Ἡ γραφὴ
μεγαλογράμματος δημοτικὴ σιναϊτικὴ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὶς μυστικὲς εὐχὲς τοῦ
ἱερέως, ἐνῷ ἡ ὀξυκόρυφος κάθετος γιὰ
τοὺς τίτλους καὶ τὶς ἐναλλαγές, ἐνῷ ἡ
ὀξυκόρυφος κεκλιμένη γιὰ τὰ λοιπά.
Ἑπομένως, ἡ μεγαλογράμματος σιναϊτικὴ δημοτικὴ γραφὴ ἀποτελεῖ τὸν οὐσιαστικὸν κόμβον μεταξὺ τῆς μεγαλογραμμάτου καὶ τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς.
Ἔχει δεδηλωμένως σιναϊτικὴν τὴν προέλευσιν. Δὲν ἐπεβίωσεν ἐπὶ πολύ, διότι
ἤδη ἀπὸ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ Θ΄ αἰ.
ἐπιβάλλεται ἡ μικρογράμματος γραφή.
Ὁ κῶδιξ Petropolitanus 219 εἶναι
Εὐαγγελιστάριον, τὸ περίφημον Εὐαγγελιστάριον Uspenskij, ἐγράφη τὴν 7ην
Μαΐου 835 καὶ γραφεύς του εἶναι ὁ Νικόλαος Στουδίτης, ἀργότερα ἡγούμενος

τῆς Μονῆς Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἔχει γραφῆ σὲ καθαρὰ ἢ ἀμιγῆ
μικρογράμματον γραφήν, ὅπου ὅλα τὰ
γράμματα εἶναι μικρογράμματα χωρὶς παρεμβολὴν μεγαλογραμμάτων στοιχείων. Ἡ
μικρογράμματος γραφὴ εἶναι ἡ γραφὴ τῆς
ὁποίας ὁ πυρὴν τοῦ γράμματος γράφεται
ἐντὸς τοῦ παραλλήλου διγράμμου, ἀλλὰ
χρειάζεται ἀκόμα δύο παράλληλες γραμμές, μίαν ἐπάνω καὶ μίαν κάτω, γιὰ νὰ
κλεισθοῦν οἱ προεκτάσεις τῶν γραμμάτων
οἱ ὁποῖες ἐξέρχονται ἀπὸ τὸν πυρῆνα
τοῦ γράμματος. Ὁ κῶδιξ Petropolitanus
219 εἶναι ὁ ἀρχαιότερος χρονολογημένος
κῶδιξ μικρογραμμάτου γραφῆς.
Ἡ μικρογράμματος γραφὴ γράφεται
ταχύτερα ἀπὸ τὴν μεγαλογράμματον
γραφήν, διότι δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ σηκώσωμε τὴν γραφίδα, γιὰ νὰ γράψωμε
τὸ ἑπόμενον γράμμα, διότι τὰ γράμματα
μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μεταξύ των. Μὲ
τὴν μικρογράμματον γραφὴν ἡ ἀνάγνωσις εἶναι εὐκολώτερη, διότι παρέχεται
χωρισμὸς τῶν λέξεων. Ἀκόμη, διότι οἱ
λέξεις ἔχουν τόνους, πνεύματα, ὑπογεγραμμένες ἢ προσγεγραμμένες. Ἡ μικρογράμματος γραφὴ καταλαμβάνει ὀλιγώτερον χῶρον καὶ εἶναι οἰκονομικώτερη,
διότι χρειαζόμεθα ὀλιγώτερην ὕλην καὶ
ὀλιγώτερες ἐργατοῶρες. Οἱ χαρακτῆρες
τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς εἶναι κομψοί, αὐστηρῶς κάθετοι, ἢ κλίνουν ὀλίγον ἀριστερᾷ ἢ δεξιᾷ. Ἔχουν κανονικὲς
μεταξύ των ἀποστάσεις, γράφονται ἐπὶ
τῆς χαρακώσεως ἢ ὀλίγον ὑψηλότερον.
Εἰς τὴν μικρογράμματον γραφὴν διαβάζομε λέξεις, ἐνῷ στὴν μεγαλογράμματον γραφὴν ἐδιαβάζαμε ἕνα ἕνα γράμμα.
Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἐπανῆλθεν ἡ σημασία,
ἡ ἔννοια τοῦ κειμένου, διότι ἡ συνοχὴ τοῦ
κειμένου δὲν διασπᾶται σὲ γράμματα, ἀλλὰ
σύγκειται ἀπὸ λέξεις. Ἡ εὐκρίνεια τοῦ
νοήματος ποὺ παρέχει ἡ μικρογράμματος
γραφὴ ὀφείλεται, πέραν τοῦ σχεδιασμοῦ
τῶν γραμμάτων, στὴν ὁριστικὴν ἐπιβολὴν
11

Ἡ μικρογράμματος γραφὴ γράφεται ταχύτερα
ἀπὸ τὴν μεγαλογράμματον γραφήν, διότι δὲν ὑπάρχει λόγος
νὰ σηκώσωμε τὴν γραφίδα, γιὰ νὰ γράψωμε τὸ ἑπόμενον
γράμμα, διότι τὰ γράμματα μποροῦν νὰ συνδεθοῦν
μεταξύ των. Μὲ τὴν μικρογράμματον γραφὴν ἡ ἀνάγνωσις
εἶναι εὐκολώτερη, διότι παρέχεται χωρισμὸς τῶν λέξεων.
Ἀκόμη, διότι οἱ λέξεις ἔχουν τόνους, πνεύματα,
ὑπογεγραμμένες ἢ προσγεγραμμένες. Ἡ μικρογράμματος
γραφὴ καταλαμβάνει ὀλιγώτερον χῶρον καὶ εἶναι
οἰκονομικώτερη, διότι χρειαζόμεθα ὀλιγώτερην ὕλην
καὶ ὀλιγώτερες ἐργατοῶρες.
τοῦ τονισμοῦ καὶ τοῦ πνευματισμοῦ τῶν
λέξεων. Ὅμως ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τονικοῦ σημείου, ἡ ἐπιλογὴ μεταξὺ ὀξείας, βαρείας,
περισπωμένης καὶ τοῦ πνεύματος, προϋποθέτει καλήν, πολὺ καλήν, οἰκείωσιν
τοῦ γραφέως ἢ τοῦ πρωτοκαλλιγράφου μὲ
τὴν γραμματικὴν τῆς Ἀττικῆς διαλέκτου.
Δι’ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, τῆς μικρογραμμάτου
γραφῆς, ἡ οἰκείωσις μὲ τὰ κλασικὰ γράμματα εἶναι καθημερινὴ ὑπόθεσις. Ἔτσι
ἑρμηνεύεται, πλὴν τῶν ἄλλων, ἡ περαιτέρω ἀνάπτυξις τῶν κλασικῶν γραμμάτων
ἀπὸ τῆς καθιερώσεως τῆς μικρογραμμάτου
γραφῆς, δηλαδὴ ἀπὸ τοῦ Θ΄ αἰ.
Πότε καὶ ποῦ ἐγεννήθη ἡ μικρογράμματος γραφὴ δὲν ἔχει διευκρινισθῆ. Πάντως, ἡ 7η Μαΐου 835 εἶναι ἕνα σταθερὸν
ante quem. Ὁπωσδήποτε, ἡ μικρογράμματος γραφὴ ἔχει δημιουργηθῆ ἀρκετὰ
παλαιότερον, καὶ οἱ πρῶτες δύο δεκαετίες τοῦ Θ΄ αἰ. φαίνονται ὁ ἀσφαλέστερος
χρόνος δημιουργίας της.
Ὡς πρὸς τὸν τόπον δημιουργίας της
τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη πιὸ σκοτεινά.
Ἀσφαλῶς ἡ Μονὴ Στουδίου, τῆς ὁποίας
μοναχὸς εἶναι ὁ γραφεὺς τοῦ ἀρχαιότερου χρονολογημένου χειρογράφου Νικόλαος Στουδίτης, κατέχει τὰ πρωτεῖα εἰς
τὴν ἐνωρὶς διάδοσιν τῆς μικρογραμμάτου
γραφῆς. Ὅμως αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ στα-

θερὸν τεκμήριον καὶ διὰ τὴν γέννησίν της.
Ὁ Alphonse Dain, ἕνας ἀπὸ τοὺς
σπουδαιοτέρους παλαιογράφους, ἔχει
δηλώσει ὅτι ἡ μικρογράμματος γραφὴ
εἶναι μία τυποποίησις τῆς ἐπισεσυρμένης γραφῆς. Ὅμως ὁ Dain δὲν ἐγνώριζε
τότε καὶ τὴν μεγαλογράμματον δημοτικὴν
σιναϊτικὴν γραφήν, ἡ ὁποία ἐπίσης ἔχει
προδρομικὰ στοιχεῖα τῆς μικρογραμμάτου
γραφῆς.
Ἡ γνωστὴ ἐπισεσυρμένη γραφὴ τοῦ
Vaticanus Gr. 2200, μὲ περιωρισμένην
διάδοσιν, ἔχει ὅλους τοὺς χαρακτῆρες μικρογραμμάτους, μὲ πολλαπλὲς συμπλοκὲς
καὶ συνδέσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔντονες προβολὲς τῶν κεραιῶν. Ἡ μεγαλογράμματος
δημοτικὴ σιναϊτικὴ γραφὴ ἔχει ὅλα τὰ
δεδομένα τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς
(ἀρκετοὺς μικρογράμματους χαρακτῆρες,
τὴν ὑπέρβασιν τοῦ διγράμμου παραλλήλου, τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ τονισμοῦ καὶ τοῦ
πνευματισμοῦ), ἀλλὰ ἀκόμη τὰ γράμματα
κινοῦνται ἀνεξαρτήτως καὶ δὲν συμπλέκονται. Οἱ ἐκτινάξεις καὶ προβολὲς τῶν
κεραιῶν εἶναι συγκρατημένες.
Ἡ ἐπισεσυρμένη γραφὴ προέρχεται
ἀπὸ τὴν γραφὴν τῶν ἐγγράφων, ἐνῷ ἡ
μεγαλογράμματος δημοτικὴ σιναϊτικὴ ἀπὸ
τὴν γραφὴν τῶν βιβλίων. Ἑπομένως, εἶναι
λογικώτερον ἡ μικρογράμματος γραφὴ
12
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τῶν βιβλίων νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν βιβλιακῆς
καταγωγῆς μεγαλογράμματον δημοτικὴν σιναϊτικὴν
γραφήν.
Ἀμφότεραι αἱ γραφαί,
ἡ ἐπισεσυρμένη καὶ ἡ δημοτικὴ σιναϊτική, δημιουργοῦνται στὸ Σινᾶ. Λοιπόν,
διαμορφώνεται στὸ Σινᾶ
καὶ ἡ μικρογράμματος
γραφή; Δὲν ὑπάρχουν
στοιχεῖα, γιὰ νὰ τὸ ὑποστηρίξωμε. Ὅπως ἄλλωστε καὶ γιὰ τὴν δημιουργίαν τῆς μικρογραμμάτου
γραφῆς στὴν Μονὴ Στουδίου.
Τὴν 7ην Μαΐου 835, ὅταν ὁ Νικόλαος
Στουδίτης ὁλοκληρώνει τὴν γραφὴν τοῦ
ἀρχαιοτέρου χρονολογημένου χειρογράφου μικρογραμμάτου γραφῆς, εὑρισκόμεθα στὴν ἔξαρσι τῆς β΄ Εἰκονομαχίας. Οἱ
Στουδῖται πρέπει νὰ ἔχουν περιωρισμένες
οἰκονομικὲς δυνατότητες, καὶ καταφεύγουν σὲ οἰκονομικώτερες λύσεις γιὰ τὴν
συγγραφὴν τῶν βιβλίων τους, ὅπως εἶναι
ἡ οἰκονομία τῆς ὕλης γραφῆς καὶ ἡ ταχύτης γραφῆς, πράγματα ποὺ τὰ παρέχει
ἡ μικρογράμματος γραφή.
Ἐξ ἄλλου, κατὰ τὸν Θ΄ αἰ. ἡ Μονὴ
Σινᾶ εὑρίσκεται ὑπὸ Ἀραβικὴν κυριαρχίαν, μὲ περιωρισμένες ἐπίσης οἰκονομικὲς
δυνατότητες. Καὶ τὰ δύο προβαλλόμενα
κέντρα δημιουργίας τῆς μικρογραμμάτου

γραφῆς, ἡ Μονὴ Στουδίου καὶ ἡ Μονὴ
Σινᾶ, ἔχουν τὶς προϋποθέσεις νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς δημιουργοὶ τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς.
Ὅπως καὶ ἂν ἔχῃ τὸ πρᾶγμα, μὲ τὴν
ἐμφάνισιν τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς
ἤρχισεν ἡ μεταγραφὴ τῶν κειμένων στὸν
νέον τύπον γραφῆς, δηλαδὴ ἤρχισεν ὁ
μεταχαρακτηρισμός. Ὁ μεταχαρακτηρισμός, δηλαδὴ ἡ μεταγραφὴ μιᾶς καλλιγραφικῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς σὲ
μίαν τυποποιημένην μικρογράμματον
γραφήν, ὡδήγησε στὴν μεταγραφὴν τῶν
κειμένων ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἐνδιέφερον
περισσότερον τὴν παιδείαν καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι, ὅλα τὰ κείμενα
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων ποὺ
εἶχαν διασωθῆ, περὶ τὰ 900, ἀλλὰ καὶ
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν

Εἰς τὴν μικρογράμματον γραφὴν διαβάζομε λέξεις,
ἐνῷ στὴν μεγαλογράμματον γραφὴν ἐδιαβάζαμε ἕνα ἕνα
γράμμα. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἐπανῆλθεν ἡ σημασία, ἡ ἔννοια
τοῦ κειμένου, διότι ἡ συνοχὴ τοῦ κειμένου δὲν διασπᾶται
σὲ γράμματα, ἀλλὰ σύγκειται ἀπὸ λέξεις. Ἡ εὐκρίνεια τοῦ
νοήματος ποὺ παρέχει ἡ μικρογράμματος γραφὴ ὀφείλεται,
πέραν τοῦ σχεδιασμοῦ τῶν γραμμάτων, στὴν ὁριστικὴν
ἐπιβολὴν τοῦ τονισμοῦ καὶ τοῦ πνευματισμοῦ τῶν λέξεων.
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Μὲ τὴν ἐμφάνισιν τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς ἤρχισεν ἡ
μεταγραφὴ τῶν κειμένων στὸν νέον τύπον γραφῆς, δηλαδὴ
ἤρχισεν ὁ μεταχαρακτηρισμός. Ὁ μεταχαρακτηρισμός, δη
λαδὴ ἡ μεταγραφὴ μιᾶς καλλιγραφικῆς μεγαλογραμμάτου
γραφῆς σὲ μίαν τυποποιημένην μικρογράμματον γραφήν,
ὡδήγησε στὴν μεταγραφὴν τῶν κειμένων ἐκείνων τὰ ὁποῖα
ἐνδιέφερον περισσότερον τὴν παιδείαν καὶ τὶς ἀνάγκες
τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι, ὅλα τὰ κείμενα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
συγγραφέων ποὺ εἶχαν διασωθῆ, περὶ τὰ 900, ἀλλὰ καὶ
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συγγραφέων
τῆς πρωΐμου Βυζαντινῆς περιόδου, μετεγράφησαν
στὴν μικρογράμματον γραφὴν κατὰ τὸν Θ΄ αἰ. καὶ τὸν Ι΄ αἰ.
συγγραφέων τῆς πρωΐμου Βυζαντινῆς περιόδου, μετεγράφησαν στὴν μικρογράμματον γραφὴν κατὰ τὸν Θ΄ αἰ. καὶ τὸν Ι΄ αἰ.
Κάτι ἀνάλογον μοῦ ὑποτονθορύζει ὁ
φίλος κ. Καλομοιράκης. Ἐὰν δὲν ψηφιοποιηθῇ ἡ σύγχρονη καὶ προεγενέστερη
δημιουργία, μάλιστα ἡ προφορική, δυστυχῶς δὲν θὰ ὑπάρχῃ μέλλον.
Ὁ μεταχαρακτηρισμὸς ἦταν ἕνα μεγάλο ἔργον καὶ ἕνα ἐπίτευγμα τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας. Δὲν συνεκεντρώνοντο
εἰκῆ καὶ ὣς ἔτυχε χειρόγραφα, ἀλλὰ ἐπεσημαίνοντο τὰ καλύτερα στὶς Βιβλιοθῆκες
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς λοιπῆς
αὐτοκρατορίας, ὑφίσταντο κριτικὸν ἔλεγχον καὶ τὴν ἐξομάλυνσιν τῆς ὀρθογραφίας, τοῦ τονισμοῦ καὶ τῆς στίξεως. οἱ
διαφορετικὲς γραφὲς ἐτίθεντο στὴν ᾤαν.
Ἔτσι ἐδημιουργοῦντο τὰ ἀρχέτυπα, κατετίθεντο στὶς Δημόσιες Βιβλιοθῆκες, καὶ
ἀπὸ αὐτὰ ἐγίνοντο τὰ ἀντίγραφα.
Τὸ Παλάτιον, κατὰ τὴν β΄ κυρίως
Εἰκονομαχίαν (815-843), κατηύθυνεν
αὐτὴν τὴν δραστηριότητα, ἐνῷ μορφὲς
ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Γραμματικός, ὁ Φώτιος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας Ἀρέθας,
ὑπῆρξαν κύριοι συντελεσταὶ αὐτῆς τῆς
ἀναδημιουργίας.

Ἐνωρὶς ἡ καθαρὰ ἢ ἀμιγὴς μικρογράμματος γραφὴ ἐπλουτίσθη μὲ τὴν ἐπαναφορὰν μεγαλογραμμάτων χαρακτήρων,
ὥστε νὰ μὴν ἐπέρχεται σύγχυσις κατὰ τὴν
ἀνάγνωσιν. Οἱ πρῶτοι μεγαλογράμματοι
χαρακτῆρες οἱ ὁποῖοι ἐπανῆλθαν, ἀλλὰ
μὲ μορφὴ ταπεινότερη, ἦσαν τὸ Κ, τὸ Β,
τὸ Η, ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ι΄ αἰ.
Ἡ μικρογράμματος γραφὴ θὰ ἀναπτύξῃ διαφόρους τύπους κατὰ τὴν διαδρομήν της. Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ Ι΄ αἰ. καὶ
τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΑ΄ αἰ. θὰ ἐμφανισθῇ ὁ
πολυτελὴς τόμος τῆς μαργαριτοπλέκτου
γραφῆς (Perlschrift, écriture perlée), ὅπου
κάθε γράμμα ἀποτελεῖ τὸν μαργαρίτην
ἑνὸς περιδεραίου. Ἀπὸ τὸν ΙΓ΄ αἰ. ἡ ὁμαλὴ
συγκρότησις τῶν γραμμάτων θὰ διαταραχθῇ, διότι ἀρκετὰ γράμματα, τὸ Β, τὸ
Γ, τὸ Δ, θὰ ἀποκτήσουν μεγάλο ὕψος
καὶ μεγάλο πλάτος ἐντὸς τῆς σειρᾶς. Ἡ
διάσπασις αὐτὴ τῆς ἑνότητος τῆς σειρᾶς
τῶν γραμμάτων προαναγγέλλει τὴν κατάπτωσιν τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς.
Ὅμως ἐνωρὶς θὰ ἀνασυνταχθῇ, καὶ ἀπὸ
τὸν ΙΔ΄ αἰ. μιμεῖται τὴν γραφὴν τοῦ ΙΒ΄
αἰ., ἐμπλουτίζεται κυρίως μὲ τὴν συνέπειαν στὸν τονισμὸν καὶ τὸν πνευματισμόν,
ὥστε κατὰ τὴν ἐπερχομένην Ἀναγέννησιν
14
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νὰ εὑρεθῇ ἕτοιμη νὰ ἐνταχθῇ στὴν τυπογραφίαν.
Σκεφθῆτε ἐάν, κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς
Ἀναγεννήσεως, ὁπότε ἐφευρέθη ἡ τυπογραφία, μέσα εἰς τὴν ἔξαρσιν τῆς προσεγγίσεως ἀπὸ κάθε ἄποψιν στὸν τρόπον
ζωῆς τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, οἱ ἐκδόται
κειμένων Ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων
καὶ οἱ τυπογράφοι, ὅλοι ἐπιχειρηματίαι,
μὴν τὸ ξεχνοῦμε, ἀπεφάσιζαν νὰ ἀνατυπώσουν καὶ στὰ τυπογραφικά των
στοιχεῖα τὰ γράμματα, ὅπως ἐγράφοντο
κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα, καὶ κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπον νὰ ἐκδώσουν τοὺς Ἀρχαίους
Ἕλληνας συγγραφεῖς. Θὰ ἀπετύπωναν
πράγματι καὶ θὰ ἀνιστοῦσαν, ὑποτίθεται, τὴν Ἀρχαιότητα. Ὅμως εὐτυχῶς δὲν
συνέβη αὐτό. Οἱ ξένοι ἐκδόται καὶ οἱ
τυπογράφοι ἀπέβλεπαν στὴν διάδοσιν
τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, τῆς
Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Παιδείας, καὶ ἀργότερον καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Χριστιανικῆς
Πατερικῆς Παιδείας. Ἑπομένως, ἐχρειάζοντο ὄργανον διαδόσεως, δηλαδὴ γραφήν,
οἰκεῖον. Δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀνέλθουν
σὲ μίαν γραφήν, τὴν μεγαλογράμματον, ἡ
ὁποία εἶχε παραγκωνισθῆ πρὸ πέντε καὶ
ἕξη αἰώνων γιὰ τὴν γραφὴν βιβλίων. Εἶχε
καθιερωθῆ ἕνας ἄλλος τύπος γραφῆς, ἡ
μικρογράμματος, καὶ αὐτὴ ἡ γραφὴ ἦταν
ἡ οἰκεία γραφή.
Εὐτυχῶς ὑπῆρχαν τότε πρόσφυγες
μετὰ τὴν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, διότι τότε ἐφευρέθη καὶ ἡ τυπογραφία, ἀρκετοὶ Ἕλληνες γραφεῖς καὶ φιλόλογοι στὶς πόλεις κυρίως τῆς Ἰταλίας,
κέντρα ἐκδοτικῆς δραστηριότητος, στὴν
Φλωρεντία, στὴν Βενετία, στὴν Ρώμη, οἱ
ὁποῖοι ἀνεζητήθησαν ἀπὸ τοὺς ἐκδότες
καὶ συνέτειναν στὴν δημιουργίαν τῶν τυπογραφικῶν ἐκείνων στοιχείων τὰ ὁποῖα
ἀπετύπωναν τὰ γραφικὰ στοιχεῖα τῶν
Ἑλληνικῶν χειρογράφων. Παραλλήλως,
ἡ Ἰταλία κατεκλύζετο ἀπὸ ἕνα πλῆθος
Ἑλληνικῶν χειρογράφων συγγραφέων τῆς

Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος. Αὐτὰ τὰ χειρόγραφα δὲν ἐχρησιμοποιήθησαν μόνον γιὰ
νὰ προσδιορίσουν τὸ κείμενον πρὸς ἔκδοσιν, ἀλλὰ ἐχρησίμευσαν καὶ γιὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων.
Τὸ πρῶτον ἑλληνικὸν καθ’ ὁλοκληρίαν ἔντυπον βιβλίον εἶναι ἡ Γραμματικὴ
τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως Περὶ τῶν
ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν. Συνετάχθη ἀπὸ
τὸν Κωνσταντῖνον Λάσκαριν, ἐτυπώθη
στὸ τυπογραφεῖον τοῦ Διονυσίου Paravicini, μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Δημητρίου τοῦ
Κρητός (Δούκα) τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου 1476
στὸ Μιλᾶνον (Μεδιόλανον).
Τὴν μεγάλην ἐπίδρασιν τῆς γραφῆς
τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων παρατηροῦμεν στὴν μεγαλειώδη ἔκδοσιν τοῦ Με
γάλου Ἐτυμολογικοῦ, τὸ ὁποῖον ἐτυπώθη
στὴν Βενετίαν τὸ 1499, στὸ τυπογραφεῖον
τῶν Κρητῶν Ζαχαρία Καλλιέργη καὶ Νικολάου Βλαστοῦ. Τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα
ἐσχεδίασεν ὁ Κωνσταντῖνος Καλλιέργης μὲ
βάσι τὴν γραφὴν ἑλληνικῶν χειρογράφων
τοῦ ΙΕ΄ αἰ. Τὴν μεγαλειώδη αὐτὴν ἔκδοσιν ἐπεχορήγησε ἡ Ἄννα, ἡ θυγατέρα τοῦ
πρώτου νεομάρτυρος, τοῦ Λουκᾶ Νοταρᾶ,
τοῦ παλαιοῦ μεγάλου δουκὸς στὴν ἐλευθέρα Κωνσταντινούπολιν.
Ἀπὸ τὴν τυπογραφικὴν παραγωγὴν
δὲν ἔλειψε καὶ ἡ ἀνάμνησις τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν προτύπων. Ἔτσι, τὴν 11ην
Αὐγούστου 1494 τυπώνεται στὴν Φλωρεντία ἡ Ἀνθολογία διαφόρων ἐπιγραμμάτων τοῦ Μαξίμου Πλανούδη μὲ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ Ἰανοῦ Λασκάρεως στὸ τυπογραφεῖον τοῦ Lorenzo de Alopa. Ὅλον τὸ
βιβλίον ἔχει τυπωθῆ σὲ μεγαλογράμματον
γραφήν, δηλαδὴ μὲ κεφαλαῖα γράμματα,
τὰ ὁποῖα βασίζονται στὸν γραφικὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἰανοῦ Λασκάρεως. Ἡ ἀπόπειρα δὲν εἶχε βεβαίως ἐπιτυχίαν, καὶ οἱ
τυπογράφοι ἐπανῆλθαν στὴν βυζαντινὴν
παράδοσιν τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς.
Ἔτσι, ἡ μικρογράμματος γραφὴ εἰσέβαλε καὶ ἐπεβλήθη καὶ στὴν τυπογρα15

Ἡ μικρογράμματος γραφή, δημιούργημα σὲ κάποια
Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βυζαντίου, πιθανώτερον στὴν Μονὴν
Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπολιν ἢ στὴν Ἱερὰν Μονὴν
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ,
δὲν διηυκόλυνε μόνον τότε τὴν γραπτὴν ἐπικοινωνίαν
τοῦ κόσμου τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν ἰδεῶν.
Ἀλλὰ συνετέλεσε στὴν διαφύλαξι καὶ ἀκολούθως
στὴν ἀναγέννησιν θησαυρῶν τοῦ πνεύματος
καὶ τῆς Ἀρχαιότητος. Ἦταν μία ἐπαναστατικὴ
ἔκφρασις τῆς δημιουργικότητος τῶν Ἑλλήνων
τοῦ Βυζαντίου, ἡ ὁποία ἀνέτρεψε τὴν στατικότητα
τῶν προηγουμένων γραφικῶν ἐκφραστικῶν μέσων
καὶ κατέστησε τὴν παιδείαν εὐρύτερη. Ἀργότερα,
μὲ τὴν τυπογραφίαν, κατέστησε τὴν Ἑλληνικὴν παιδείαν
κοινὸν κτῆμα.
φικὴ παρουσίασι τῶν κειμένων. Ἀκόμη
περισσότερον. Ἐβοήθησε στὴν διάδοσι
τῶν κειμένων τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων
συγγραφέων, καὶ τῶν Ἑλλήνων Πατέρων ἀργότερον, καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸν
τῆς πνευματικῆς ζωῆς μὲ αὐτά. Τῆς διεθνοῦς πνευματικῆς ζωῆς. Ὄχι μόνον τῶν
Ἑλλήνων. Ἔμαθαν καὶ οἱ ἀλλογενεῖς, οἱ
μὴ Ἕλληνες, λάτρεις τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ καὶ οἱ μαθηταὶ
τῶν σχολείων, διότι τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ
Γράμματα ἐδιδάσκοντο ὑποχρεωτικῶς
στὰ σχολεῖα τῆς Δύσεως, καὶ διδάσκονται ἀκόμη ἀρκετὰ περιωρισμένα, εἶναι
ἀλήθεια, καὶ σήμερον, ἔμαθαν λοιπὸν
νὰ ἀποκτοῦν οἰκειότητα μὲ τὴν Ἀρχαίαν
Ἑλληνικὴν Γραμματείαν μέσῳ τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς καὶ ὄχι τῆς μεγαλογραμμάτου, ὅπως θὰ ἐπεδίωκε κανείς,
γιὰ νὰ εἶναι ἐγγύτερον στὴν Ἀρχαιότητα.
Ἡ μικρογράμματος γραφή, δημιούργημα σὲ κάποια Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βυζαντίου,
πιθανώτερον στὴν Μονὴν Στουδίου στὴν
Κωνσταντινούπολιν ἢ στὴν Ἱερὰν Μονὴν
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου

Ὄρους Σινᾶ, δὲν διηυκόλυνε μόνον τότε
τὴν γραπτὴν ἐπικοινωνίαν τοῦ κόσμου
τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν ἰδεῶν. Ἀλλὰ συνετέλεσε στὴν διαφύλαξι καὶ ἀκολούθως
στὴν ἀναγέννησιν θησαυρῶν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς Ἀρχαιότητος. Ἦταν μία
ἐπαναστατικὴ ἔκφρασις τῆς δημιουργικότητος τῶν Ἑλλήνων τοῦ Βυζαντίου,
ἡ ὁποία ἀνέτρεψε τὴν στατικότητα τῶν
προηγουμένων γραφικῶν ἐκφραστικῶν
μέσων καὶ κατέστησε τὴν παιδείαν εὐρύτερη. Ἀργότερα, μὲ τὴν τυπογραφίαν, κατέστησε τὴν Ἑλληνικὴν παιδείαν κοινὸν
κτῆμα. Μαζὶ μὲ τὴν καθιέρωσιν τοῦ τεύχους, τοῦ βιβλίου, ἀντὶ τοῦ κυλίνδρου,
μαζὶ μὲ τὴν μεγαλειώδη ἐπιχείρησιν τοῦ
μεταχαρακτηρισμοῦ, ἡ ἐπιβολὴ τῆς μικρογραμμάτου ἑλληνικῆς γραφῆς σὲ διεθνῆ
τοπικῶς ἀλλὰ καὶ διαχρονικὴν κλίμακα
στὸν τομέα τῶν Γραμμάτων εἶναι ἄλλη
μία οὐσιαστικὴ καὶ χειροπιαστὴ ἔκφρασις
τοῦ ἐνδόξου μας Βυζαντινισμοῦ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁμότ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν
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ΤΟ ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Ἔ

χει γίνει εὐρύτατα
γνωστὸ πὼς τὸ σκηνικὸ τῆς ἐνέργειας ἔχει
μεταβληθεῖ ριζικὰ καὶ
συνεχίζει νὰ μεταβάλλεται ραγδαιότατα στὸν κόσμο σήμερα, μὲ
πολλὲς ἀλλαγὲς στὴν οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ κοσμοπολιτικὴ σκηνή, τόσο ποὺ
ἔχουν ἐπέλθει τεράστιες συγκρούσεις καὶ
ἀνακατατάξεις στὶς διεθνεῖς σχέσεις καὶ
στοὺς διεθνεῖς σχηματισμοὺς συμμάχων
καὶ ἀντιπάλων. Τὸ παρὸν ἄρθρο ἐπιχειρεῖ
μιὰ γενικὴ ἀνασκόπηση τῶν μεταβολῶν
αὐτῶν, καὶ ἰδιαίτερα στὸ εἶδος καὶ στὴν
ἔκταση ποὺ ἐπηρεάζουν τὸ σκηνικὸ τῆς
Ἀνατολικῆς Μεσογείου, μὲ ἐπίκεντρο τὴν
Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ μάλιστα μὲ
ἐνημέρωση σὲ συμβάντα στὸ διάστημα
τῶν τελευταίων μερικῶν μηνῶν1.

γνωστὴ ὡς «Νόμος τῆς Θάλασσας»2, ἡ
ὁποία ἔφερε ριζικές, νέες συνθῆκες στὰ
ἐνεργειακὰ ἀποθέματα μὲ τὴν εἰσαγωγὴ
τῆς ἔννοιας τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ) ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ
κόσμου, ἡ ὁποία καθιερώνει καὶ ἐπηρεάζει θεμελιακὰ τὰ δικαιώματα τῶν χωρῶν,
ποὺ πρέπει τώρα νὰ προσαρμόσουν τὶς
διεθνεῖς τους σχέσεις καί, ἰδίως, τὶς ἀπαιτήσεις τους. Αὐτὴ ἡ σημαντικὴ ἐξέλιξη
ἀφορᾷ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς σχέσεις τῶν
χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, καὶ
ἰδιαίτερα τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Τουρκία.
Θὰ ἀναφέρω μερικὲς ἀπόψεις σχετικὰ μὲ
τὴν ΑΟΖ, ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι τεράστιο
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καλυφθεῖ πλήρως στὸ
παρὸν ἄρθρο.

2. Οἱ ἐνεργειακὲς πηγὲς
καὶ οἱ προοπτικές τους

1. Γενικά

(α) Ἡ ἐνέργεια, ἰδιαίτερα ὁ ἄνθρακας.
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς ἡ ἐνέργεια
εἶναι ζωτικῆς σημασίας ἀγαθό, ποὺ ἔχει
αὐξηθεῖ τὰ μέγιστα ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα
μέχρι σήμερα, ὅταν ἄρχισε ἡ ἐξόρυξη τοῦ
ἄνθρακα, ποὺ ἔκανε δυνατὴ τὴν ἀντικατάσταση τῆς χειρωνακτικῆς ἀνθρώπινης
καὶ τῆς ζωικῆς ἐργασίας μὲ τὴν ἐνέργεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν καύση τοῦ
ἄνθρακα, καὶ ἀργότερα τοῦ πετρελαίου.
Σήμερα, ὅμως, ἄρχισε νὰ φαίνεται ὅτι ἡ
ἐποχὴ τοῦ ἄνθρακα ἔχει φθάσει πρὸς

Στὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ συνοψίσω ὅσα
ἔμαθα τὰ τελευταῖα χρόνια πάνω στὸ
σύμπλοκο: «ἐνέργεια, περιβάλλον, οἰκονομία καὶ πολιτική». Τὰ τελευταῖα χρόνια,
ἡ ζωὴ τοῦ κόσμου ἔγινε ἑστία μεγάλων
συγκρούσεων καὶ πολλαπλῶν γεωπολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν, ἰδιαίτερα σὲ μιὰ
πολὺ εὔφλεκτη περιοχή, τὴ Μέση Ἀνατολή. Στὴ δεκαετία τοῦ 1980, συμφωνήθηκε μιὰ σημαντικὴ συνθήκη, ποὺ εἶναι
1.	Μία πλέον ἐκτεταμένη παρουσίαση παρουσιάζεται σὲ μορφὴ PPTX στὴν ἱστοσελίδα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου (Hellenic Link), Web Site:
http://www.helleniclink.org.

2.	Γνωστὴ μὲ τὰ λατινικὰ γράμματα UNCLOS
(United Nations Convention for the Law of the
Sea).
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τὸ τέλος της. Γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ ἕνα
ποσοστὸ 50% στὴ συνολικὴ ἐνέργεια
τῶν Η.Π.Α. ἐδῶ καὶ λίγες δεκαετίες, ὁ
ἄνθρακας ἔχει ἤδη σημειώσει πτώση στὸ
30-35%, καὶ παρατηρεῖται ταχύτατη περαιτέρω πτώση (κυρίως γιὰ οἰκονομικοὺς
καὶ περιβαλλοντικοὺς λόγους). Παρόμοια
μεγάλη πτώση παρατηρεῖται καὶ στὴ δεύτερη μεγάλη καταναλώτρια χώρα, τὴν Κίνα, στὴν ὁποία ἀπὸ 80% συνολικῆς συμβολῆς στὴν ἐνέργεια τῆς χώρας ἐδῶ καὶ
λίγα ἔτη, ὁ ἄνθρακας πέφτει ταχύτατα,
τώρα στὸ 50% περίπου, μὲ τὴν πτώση νὰ
προχωρεῖ ραγδαῖα. Ὁ ἄνθρακας σὲ ὅλες
του τὶς μορφές (λιθάνθρακας, λιγνίτης,
τύρφη κτλ.) εἶναι πολὺ βλαπτικὸς γιὰ τὸ
περιβάλλον καὶ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία, μὲ
ὅλες του τὶς διάφορες ἐκλύσεις, ἰδιαίτερα
μὲ μεγάλες ἀπώλειες ἀνθρώπινων ζωῶν,
χιλιάδων κατ’ ἔτος σὲ μερικὰ κράτη ὅπως
ἡ Κίνα, μεταξὺ τῶν ἀνθρακωρύχων. Γιὰ
πολιτικοὺς λόγους, ὁ ἄνθρακας ἔχει γίνει
πολιτικὴ μπάλα σὲ πολλὲς χῶρες, ἰδίως
στὶς Η.Π.Α. (2016-2017).
(β) Τὸ πετρέλαιο θὰ συνεχίσει τὴν
ἄνοδό του, διότι εἶναι ἀναγκαῖο στὶς μεταφορὲς διαφόρων εἰδῶν (ἐπίγειες, θαλάσσιες καὶ ἀεροπορικές), ἂν καὶ αὐτὴ ἡ
ἄνοδος ἀπειλεῖται μὲ τὴ σημαντικὴ αὔξηση τῆς ἀποδοτικότητας τῶν κινητήρων,
ποὺ ἔχει ἰσχυρὸ κίνητρο στὴν ἐπιταγὴ
τῆς μείωσης τῶν ἐκλύσεων, ὄχι μόνο μέσα
στὶς πόλεις, ἀλλὰ καὶ στὶς χρήσεις τοῦ
πετρελαίου στὶς θαλάσσιες καὶ ἐναέριες
μεταφορές. Ἡ ἄλλη αἰτία μείωσης εἶναι
οἱ νέες τεχνολογίες, ὅπως τὸ ἠλεκτρικὸ
αὐτοκίνητο, ποὺ ἡ χρήση του αὐξάνεται
ταχύτατα, καὶ ἡ αὔξηση τῆς παραγωγῆς
μὲ νέες τεχνολογίες, ὅπως τὸ λεγόμενο
“fracking”. Ἀπὸ τὴ μία ἄποψη, ἡ ζήτηση
θὰ αὐξάνεται γιὰ μερικὲς δεκαετίες, μὲ
τὴ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ,
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, θὰ μειώνεται μὲ τὴν
αὔξηση τῆς ἀποδοτικότητας τῶν κινητήρων καὶ τὴν προσπάθεια νὰ μειωθεῖ

ἡ κατανάλωση (ἐξοικονόμηση), ὥστε νὰ
μειωθεῖ τὸ κόστος τῆς αὐτοκίνησης, τῆς
θέρμανσης, τοῦ κλιματισμοῦ, καθὼς καὶ
τῶν πολλῶν βιομηχανικῶν διεργασιῶν.
Τὸ πετρέλαιο ἔχει ἀκόμη περιθώριο μερικῶν δεκαετιῶν, μέχρι τὸ 2100, ἀλλά,
στὴν τελειωτική του προοπτική, δὲν ἔχει
μέλλον, διότι τὰ ἀποθέματα ἐξαντλοῦνται
ἀναπόφευκτα, καὶ ἡ ἐπιθυμία ἀποφυγῆς
τῆς ἐξάρτησης καταναλωτικῶν κρατῶν
ἀπὸ τὰ παραγωγικὰ κράτη θὰ ὁδηγήσει,
ἐπίσης ἀναπόφευκτα, σὲ ἄλλες πηγὲς
ἐνέργειας, μέτρα ὑψηλότερης ἐξοικονόμησης, καὶ ἀπὸ τὴν ἤδη παρατηρούμενη εἰσαγωγὴ νεώτερων τεχνολογιῶν,
συγκεκριμένα τῶν ἀνανεώσιμων πηγῶν
ἐνέργειας, καὶ τὴν τώρα παρατηρούμενη
ἐκθετικὴ ἀνάπτυξη νέων τεχνολογιῶν διακίνησης καὶ ἄλλης χρήσης.
(γ) Ἀνανεώσιμες πηγές. Τὸ τελευταῖο
αὐτὸ σημεῖο ἀπαιτεῖ, ἀσφαλῶς, μεγάλη
προσοχὴ καὶ κάλυψη, καὶ δὲν μπορεῖ
βέβαια νὰ ἐξαντληθεῖ σὲ ἕνα σύντομο
καὶ γενικὸ ἄρθρο. Οἱ ἀνανεώσιμες πηγὲς
ἐνέργειας εἶναι οἱ μόνες ποὺ παρέχουν
μερικὰ σπουδαιότατα ὀφέλη: (1) «ἀειφορία», δηλαδὴ τὴ χωρὶς χρονικὸ ὅριο
χρήση, (2) ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση
ἀπὸ καύσιμο ὑλικό, (3) εὔκολη διαθεσιμότητα σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ κράτη τῆς
γῆς καί (4) μηδαμινὲς ἐκλύσεις, κυρίως
ἐκλύσεις ποὺ προκαλοῦν τὴν κλιματικὴ
ἀλλαγή, ποὺ εἶναι μεῖζον πρόβλημα καὶ
ἀπασχολεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν παγκόσμια κοινότητα, ἡ ὁποία ὑποχρεώθηκε
νὰ καταλήξει στὴ διεθνῆ συμφωνία τοῦ
Παρισιοῦ (Δεκέμβριος 2015) γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν καυσαερίων τοῦ θερμοκηπίου.
194 χῶρες ἔχουν ὑπογράψει τὴ συνθήκη
καὶ 147 τὴν ἔχουν ἐπικυρώσει, δηλαδὴ
τὴ δέχονται ὡς δεσμευτική, πρᾶγμα ποὺ
ἀναμένεται νὰ φθάσει στὸ 100% πολὺ
σύντομα3. Πρέπει ὅμως νὰ τονισθεῖ καὶ
3. Ἡ Συνθήκη τοῦ Παρισιοῦ (Paris Agreement)
συμφωνήθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2015.
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σων τῶν Ὠκεανῶν καὶ παρακτίων πόλεων
καὶ πολιτειῶν. Ὅπως τὸ εἶχε ὑποσχεθεῖ στὴν προεκλογική του ἐκστρατεία, ὁ
νῦν Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Donald Trump
ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ Η.Π.Α. ἀνακαλοῦν τὴν
ὑπογραφή τους στὴ Συνθήκη τοῦ Παρισιοῦ (τὸ ἔκανε τὴν 1 Ἰουνίου 2017) καὶ ἔχει
δώσει ἐντολὲς στοὺς συνεργάτες του νὰ

ὅτι οἱ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειας εἶναι
οἱ μόνες ποὺ δὲν ἐξαντλοῦνται, εἶναι
παγκόσμια διαδεδομένες, περισσότερο
σὲ πτωχότερες χῶρες, ὅπως ἐκεῖνες τῆς
Ἀφρικῆς, καὶ τὸ κόστος τῆς κατασκευῆς
καὶ ἐγκατάστασής τους ἤδη μειώνεται
ραγδαῖα, ὅπως παρατηρεῖται σήμερα μὲ
τὴν πτώση τοῦ κόστους στὴν Κίνα, ποὺ

Τὸ σκηνικὸ τῆς ἐνέργειας ἔχει μεταβληθεῖ ριζικὰ
καὶ συνεχίζει νὰ μεταβάλλεται ραγδαιότατα στὸν κόσμο
σήμερα, μὲ πολλὲς ἀλλαγὲς στὴν οἰκονομική, κοινωνικὴ
καὶ κοσμοπολιτικὴ σκηνή, τόσο ποὺ ἔχουν ἐπέλθει τεράστιες
συγκρούσεις καὶ ἀνακατατάξεις στὶς διεθνεῖς σχέσεις
καὶ στοὺς διεθνεῖς σχηματισμοὺς συμμάχων καὶ ἀντιπάλων.
ἔχει, πρὸς τὸ παρὸν τοὐλάχιστον, χαμηλὸ
κόστος ἐργασίας καὶ διαθέτει μεγάλες
δυνάμεις καὶ ἐπενδύσεις στὴν ἐξάπλωσή
τους. Δὲν ἀμφισβητεῖ πλέον κανείς, ἐκτὸς
ἀπὸ μερικοὺς φανατικοὺς ἰδεολόγους, ὅτι
τὸ ἐνεργειακὸ μέλλον τῆς ὑφηλίου θὰ
βασισθεῖ στὶς ἀνανεώσιμες πηγές.
(δ) Ἡ Κλιματικὴ Ἀλλαγὴ καὶ ἡ Συν
θήκη τοῦ Παρισιοῦ. Αὐτὴ εἶναι γνωστὴ
εὐρύτατα, ἰδίως ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκλογῆς
τοῦ νέου προέδρου τῶν Η.Π.Α. Ἀκολουθώντας μιὰ λαϊκίστικη πολιτικὴ στὴν
προεκλογική του ἐκστρατεία, ἀπαντώντας στὰ διάφορα αἰτήματα ἀμόρφωτων
ψηφοφόρων ποὺ δὲν ἔχουν τὴν κατάλληλη πρόσβαση καὶ τὴ διανοητικὴ ἱκανότητα νὰ βλέπουν τὸ πρόβλημα στὴ βάση
ἐπιστημονικῶν δεδομένων, μετρήσεων καὶ
λεπτομερῶν ἀναλύσεων, καὶ θέλοντας νὰ
φανεῖ συνεπὴς στὶς ὑποχρεώσεις του,
ἀγνοεῖ ὅλες τὶς προβλέψεις γιὰ μιὰ σοβαρὴ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ποὺ θὰ ἐπηρεάσει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, ἰδιαίτερα
ἐκείνων ποὺ δὲν βρίσκονται σὲ θέση νὰ
πάρουν ἀμυντικὰ μέτρα, ὅπως οἱ λαοὶ
τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, μικρῶν νή-

μὴν τὴν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψη τους στοὺς
προγραμματισμοὺς τῶν ἔργων τους, καθώς, ἀκόμη, καὶ νὰ μὴν ἐφαρμόζουν τὰ
εὐεργετικὰ γιὰ τὸ περιβάλλον μέτρα ποὺ
ἐπρότεινε καὶ ἐφήρμοσε ὁ προηγούμενος
Πρόεδρος Obama.
(ε) Ὑδροηλεκτρικὴ ἐνέργεια (μία ἀπὸ
τὶς ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειας). Μιὰ
σημαντικὴ πηγὴ ἐνέργειας, ἡ ὁποία ἔχει
παίξει μεγάλο ρόλο σὲ πολλὲς γεωγραφικὲς περιοχὲς τοῦ κόσμου καὶ συνεχίζει
νὰ παίζει ρόλο σήμερα, εἶναι ἡ ὑδροηλεκτρικὴ ἐνέργεια. Ὑπάρχουν πολλὰ
ὑδροηλεκτρικὰ ἔργα σὲ πολλὲς περιοχὲς
καὶ χῶρες τοῦ κόσμου, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἑλλάδας. Σὲ ἀνεπτυγμένες
χῶρες, ὅμως, ἡ ὑδραυλικὴ ἐνέργεια ἔχει
φθάσει σχεδὸν στὸ ὅριο τῆς ἀνάπτυξής
της, κυρίως γιὰ λόγους περιορισμένου
ποσοῦ διαθέσιμης γῆς, σοβαρῶν περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων (ἀρνητικὴ
ἐπίδραση σὲ ὑδατικὰ ρεύματα, φυτικὰ
καὶ ζωικὰ εἴδη, μετατόπιση μεγάλων
ἀριθμῶν κατοίκων, π.χ. 1,2 ἑκατομμυρίων
γεωργῶν στὴν περιοχὴ τοῦ μεγαλύτερου
σήμερα καὶ περίφημου φράγματος τῶν
19

Τριῶν Αὐχένων, Three Gorges Dam, τῆς
Κίνας) καὶ προβλημάτων τῆς συνολικῆς
ἠλεκτρικῆς ἰσορροπίας τοῦ συστήματος.
Γιὰ παράδειγμα ἀναφέρω τὴν περίπτωση
τῆς Βραζιλίας, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶτο παλαιότερα σὲ ποσοστὸ μέχρι 80% ἀπὸ τὴν
ὑδροηλεκτρικὴ ἐνέργεια, ἀλλὰ ἀντιμετώπισε σοβαρὸ πρόβλημα ἐδῶ καὶ μερικὲς
δεκαετίες, ὅταν δὲν διέθετε ἀρκετὴ γιὰ
τὶς ἀνάγκες της ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια λόγῳ
μεγάλης καὶ παρατεταμένης ἀνομβρίας,
καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ προσφύγει στὴν πυρηνικὴ ἐνέργεια, τοὺς ὑδρογονάνθρακες
καὶ τὶς ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειας, καὶ
γενικὰ σὲ πηγὲς ἐνέργειας οἱ ὁποῖες δὲν

(1) τὸ ἀτύχημα στὸ Three-mile Island (1979),
(2) τὸ μεγάλο ἀτύχημα στὴ μονάδα 4 τοῦ
σταθμοῦ Chernobyl τῆς Οὐκρανίας (1986)
και (3) τὸ τελευταῖο, στὴν Fukushima τῆς
Ἰαπωνίας (2011) – μὲ τὰ δύο πρῶτα εἶχα
ἄμεση, κατ’ εὐθεῖαν ἀνάμιξη στὴν ἀντιμετώπισή τους. Τὸ τρίτο σημαντικὸ πρόβλημα
εἶναι ἡ μὴ ἐπιτυχὴς καὶ εὐρέως ἀποδεκτὴ
ἐπίλυση τῆς ἀποθήκευσης τῶν πυρηνικῶν
καταλοίπων, τὸ ὁποῖο ἔχει μὲν ἐπιλυθεῖ
ἱκανοποιητικά, τοὐλάχιστον στὴ Γαλλία,
Ρωσία καὶ Σουηδία, ἀλλὰ ὄχι στὶς Η.Π.Α.,
ποὺ κατέχει σήμερα 99 μονάδες στὸ σύστημα παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας (καὶ
παράγει τὸ 20% τῶν συνολικῶν ἀναγκῶν

Στὴ δεκαετία τοῦ 1980, συμφωνήθηκε μιὰ σημαντικὴ
συνθήκη, ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς «Νόμος τῆς Θάλασσας»,
ἡ ὁποία ἔφερε ριζικές, νέες συνθῆκες στὰ ἐνεργειακὰ
ἀποθέματα μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἔννοιας τῆς Ἀποκλειστικῆς
Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ) ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου,
ἡ ὁποία καθιερώνει καὶ ἐπηρεάζει θεμελιακὰ τὰ δικαιώματα
τῶν χωρῶν, ποὺ πρέπει τώρα νὰ προσαρμόσουν τὶς διεθνεῖς
τους σχέσεις καί, ἰδίως, τὶς ἀπαιτήσεις τους.
τῆς ἀπὸ τὴν πυρηνική, ἐνῷ ἡ παγκόσμια
συμβολὴ τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας εἶναι
11%), ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐπιλύσει ὁριστικὰ καὶ
ἀποτελεσματικὰ τὸ ζήτημα τῆς διάθεσης
τῶν πυρηνικῶν καταλοίπων (ἀμυντικῶν
καὶ πολιτικῶν) λόγῳ συνεχιζόμενης πολιτικῆς διαφωνίας. Ἂς παρεμβάλω ἐδῶ μιὰ
προσωπικὴ παρένθεση, ὅτι μοῦ εἶχε ζητηθεῖ ἀπὸ Ἕλληνες ὑπεθύνους, γύρω στὸ
1990, ἡ γνώμη γιὰ τὸ ἐπιθυμητὸν ἢ μὴ τῆς
ἐγκατάστασης πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων
στὴν Ἑλλάδα. Ἐνῷ στὴν ἀρχὴ εἶχα θετικὴ
γνώμη, ἀργότερα τὴν ἄλλαξα γιὰ τὸν ἑξῆς
λόγο: Ἡ πυρηνικὴ τεχνολογία εἶναι πολὺ
ἀπαιτητική, σὲ ἐκπαίδευση ἀνθρώπινου

ἐξαρτῶνται –ἐκτὸς τῶν ἀνανεώσιμων– καθόλου ἀπὸ τὴ βροχόπτωση ἢ τὸ κλίμα.
(στ) Ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια. Ἐπάνω σὲ
αὐτήν, ἡ ὁποία εἶναι καὶ τὸ πεδίο τῆς δικῆς
μου εἰδικότητας, ἂς ἀναφέρω μερικὲς μόνον
ἀπόψεις. Ἡ πρώτη, καὶ λιγώτερο σημαντική, εἶναι πὼς ἐξαρτᾶται ἀπὸ γεωλογικὲς
οὐσίες, δηλαδὴ τὸ οὐράνιο, τὸ ὁποῖο ὑπὸ
ὁρισμένες συνθῆκες (σχάση) μπορεῖ νὰ παράγει ἐνέργεια, ἀλλὰ εἶναι περιορισμένο
καὶ ὄχι μὲ εὐρεῖα γεωγραφικὴ ἐξάπλωση,
ἑπομένως ὄχι ἀειφόρο, ἂν καὶ τὸ διάστημα
ἐπάρκειας εἶναι μεγάλο (μερικὲς ἑκατονταετίες). Τὸ δεύτερο πρόβλημα εἶναι ὅτι
συνέβησαν τρία πολὺ μεγάλα ἀτυχήματα:
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δυναμικοῦ, οἰκονομικὰ μέσα, τεχνολογία,
καὶ κυρίως σὲ ἕνα πνεῦμα ἀφιερώσεως
στὴν ἀσφάλεια, πάνω ἀπ’ ὅλα, στὴν πειθαρχία καὶ στὴν ὑπακοὴ στοὺς κανόνες.
Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἀπουσίαζαν τότε,
ὅπως δυστυχῶς ἀπουσιάζουν καὶ σήμερα,
στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἑπομένως ἡ πυρηνικὴ
τεχνολογία δὲν μοῦ φαινόταν καθόλου
ἐπιθυμητὴ γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐνέργειας
στὴν Ἑλλάδα – ὑπάρχουν ἄλλοι τρόποι,
ποὺ εἶναι πιὸ πρόσφοροι καὶ λιγώτερο
ἐπικίνδυνοι. Τὸ τέταρτο καὶ ἴσως καὶ πιὸ
ἀποφασιστικὸ πρόβλημα ἔχει γίνει τὸ
αὐξανόμενο κόστος καὶ οἱ μεγάλες καθυστερήσεις στὴν ὁλοκλήρωση –τελευταίων
ἰδίως– σταθμῶν, ποὺ ὁδήγησε (στὰ μέσα
τοῦ 2017) στὴν πλήρη διαγραφὴ δύο μεγάλων μονάδων στὴ Νότια Καρολίνα καὶ
στὴ χρεοκοπία τῆς μεγάλης ἑταιρείας

καὶ ἀκόμα περισσότερο στὴν Ἀσία, ἰδιαίτερα στὴν Κίνα, ἡ ὁποία ἔχει σήμερα 10
πυρηνικὲς μονάδες σὲ λειτουργία καὶ 20
μονάδες ὑπὸ κατασκευή.
(ζ) Τὸ φυσικὸ ἀέριο. Τὸ ὑλικὸ αὐτὸ
εἶναι σήμερα τὸ περισσότερο συζητούμενο σὲ παγκόσμια κλίμακα γιὰ πολλοὺς
λόγους. Ὑπάρχουν, καὶ εἶναι γνωστὰ
ἀπὸ πολὺ καιρό, τεράστια ἀποθέματα σὲ μεγάλες χῶρες, ὅπως ἡ Ρωσία,
τὸ Ἰράν, τὸ Κατὰρ καὶ ἄλλες ἀραβικὲς
χῶρες, οἱ παρακάσπιες χῶρες κλπ. Πιὸ
σπουδαῖο εἶναι ὅτι, ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες, ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ νέα καὶ μεγάλα ἀποθέματα σὲ πολλὲς περιοχὲς καὶ
κράτη τῆς ὑψηλίου, καὶ τὰ ἀποθέματα
αὐτὰ ἔχουν πιστοποιηθεῖ μὲ διάφορους
νέους τρόπους, ὅπως μὲ ἀκτῖνες μεγάλης
ἐμβέλειας ἀπὸ τὸ διάστημα, μὲ τὴ χρήση
κρατικῶν καὶ ἰδιωτικῶν δορυφόρων. Ἐπὶ
πλέον, ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες τεχνολογίες ἐξόρυξης μὲ κάθετα καὶ κατευθυνόμενα ὁριζόντια γεωτρύπανα καὶ τὸ λεγόμενο
fracking (ρηγμάτωση καὶ συντριβή), τὰ
ὁποῖα προσεγγίζουν περισσότερα στρώματα μὲ ἕνα μόνο ἐπιφανειακὸ σημεῖο
ἐξόρυξης, πρᾶγμα ποὺ μειώνει τὸ κόστος
καὶ αὐξάνει τὸ πεδίο προσέγγισης καὶ τὸ
μέγεθος τῆς παραγωγῆς.

Δὲν ἀμφισβητεῖ πλέον
κανείς ὅτι τὸ ἐνεργειακὸ
μέλλον τῆς ὑφηλίου
θὰ βασισθεῖ
στὶς ἀνανεώσιμες πηγές.
κατασκευῆς πυρηνικῶν σταθμῶν Westinghouse (τώρα ἰδιοκτησίας τῆς Toshiba).
Συμπερασματικά, ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια
ἔχει χάσει τὴν αἴγλη ποὺ εἶχε παλαιότερα, ὁπωσδήποτε στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν
Εὐρώπη, ἀλλὰ προχωρεῖ δυναμικὰ στὴ
Ρωσία καὶ στοὺς πρώην ἑταίρους της στὴ
Σοβιετικὴ Ἕνωση (ἡ Ρωσία ἔχει ἀναλάβει,
μεταξὺ ἄλλων, τὴν κατασκευὴ τουρκικοῦ
πυρηνικοῦ σταθμοῦ στὴ θέση Akkuyu4),

3. Ἡ Ἀποκλειστικὴ
Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ)
Ἡ διεθνὴς Συμφωνία τῆς Θάλασσας
(1982 μὲ ἐπικύρωση τὸ 2010) ἔχει ἀνοίξει
μεγάλες ὑπεράκτιες περιοχὲς τῆς γῆς σὲ
ἀνακάλυψη, ἐξερεύνηση καὶ ἐκμετάλλευση μὲ ἀποκλειστικὰ δικαιώματα τῶν
χωρῶν (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη
– ΑΟΖ) τόσο στὴ θαλάσσια μᾶζα τῶν 200
ναυτικῶν μιλίων (370,40 χιλιόμετρα), ἀλλὰ
καὶ στὸ ὑπέδαφος κάτω τοῦ πυθμένα τῆς
θάλασσας, εἰς τὸν ἐναέριο χῶρο, δικαιώματα σὲ ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα τῆς θαλάσσιας
περιοχῆς καὶ ὑπεθυνότητα γιὰ τὸ περι-

4. Ἡ Ρωσικὴ ἑταιρία Rosatom ἔχει συμβληθεῖ μὲ τὴν
Τουρκία γιὰ δύο πυρηνικὲς μονάδες στὴ νότια
ἀκτὴ τῆς Τουρκίας, κοντὰ στὴν πόλη Μερσίνη,
ἀπέναντι τῆς Κύπρου, μὲ τὴν κατασκευὴ νὰ
ἔχει ἤδη ἀρχίσει (μὲ ἰδιοκτησία τῆς Rosatom). Ἡ
Τουρκία ἔχει ἀκόμα ἀρχίσει σύμβαση μὲ γαλλικὴ
ἑταιρία γιὰ κατασκευὴ πυρηνικοῦ σταθμοῦ στὸν
Εὔξεινο Πόντο, κοντὰ στὴ Σινώπη.
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ψεις τῆς Συνθήκης:
– Ἀρχὴ τῆς ἴσης
ἀπόστασης ἀπὸ τὶς
δύο ἀκτές (μέση
γραμμή).
– Ὅροι τῆς
Σύμβασης τοῦ Νόμου τῆς Θάλασσας
(UNCLOS – ΟΗΕ
1982, τροποποιήσεις
1994).
– Αἴγυπτος,
Ἰσραήλ, Λίβανος,
Τουρκία δὲν ἔχουν
Ἑλληνικὴ ΑΟΖ, σύμφωνα μὲ τὴν UNCLOS
ὑπογράψει (ἀλλὰ τὴ
χρησιμοποιοῦν).
βάλλον μέσα σὲ ὁλόκληρη τὴν περιοχή
– Ὅλες οἱ 28 χῶρες τῆς ΕΕ ἔχουν
της. Ἐπειδὴ τὸ θέμα τοῦ Διεθνοῦς Νόμου
ὑπογράψει καὶ ἐπικυρώσει τὴ σύμβαση
τῆς Θάλασσας5 εἶναι τόσο σημαντικὸ θέUNCLOS.
μα καὶ ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν
– Ἡ Κύπρος ἐπικύρωσε τὴν UNCLOS
Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἀφορᾷ τὶς
τὸ 1988 – σταθεροποιητικὸς ρόλος.
προοπτικὲς γιὰ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη,
– Βραχονησίδες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ
ἀφιερώνονται σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο μερικὲς
στηρίξουν ἀνθρώπινη κατοικία ἢ οἰκονοπληροφορίες γιὰ τὴν ΑΟΖ.
μικὴ δραστηριότητα μόνες τους δὲν ἔχουν
– Εἶναι ἕνας πολὺ σπουδαῖος διεθνὴς
δική τους Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνόμος, μὲ ἀνάλογο κῦρος.
νη (ΑΟΖ) ἢ ὑφαλοκρηπίδα.
– Ἐνδιαφέρει τὰ μέγιστα Κύπρο καὶ
Ἑλλάδα, διότι ἔχουν σχετικὰ μεγάλες ΑΟΖ.
4. Ἡ ἑλληνικὴ εἰκόνα
– Ἡ μόνη σημαντικὴ χώρα ποὺ δὲν
τῶν ἀποθεμάτων ἀερίου
τὴν ἔχει ὑπογράψει εἶναι ἡ Τουρκία (πολὺ
μικρὴ ΑΟΖ σχετικὰ μὲ τὴ στερεά της ἐπικαὶ πετρελαίου
κράτεια, ἀλλὰ δὲν ἀναγνωρίζει τὶς ΑΟΖ
Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τώρα ἀρχίσει νὰ ἐξετάτῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου).
ζει τὶς δυνατότητές της στὰ σοβαρά. Ἀρχί– Εὐνοεῖ ἰσχυρὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι
ζει νὰ ἐξετάζει τὴν ἐσωτερική της ζήτηση
ἀναγνωρίζει ΑΟΖ γιὰ ὅλα τὰ νησιά, ὑπὸ
ἀερίου. Ἡ εἰκόνα τῆς συνολικῆς ζήτησης
ὅρους – ποὺ ἐγκλείει τὸ Καστελλόριζο.
ἐκτιμᾶται (2016) στὰ 6,0-6,5 δκμ (bcm),
– Βασικὸς ὅρος εἶναι πὼς ἡ ἔκταση
ἴσως λιγώτερο λόγῳ κρίσης, ἐκ τῶν ὁποίτῆς ΑΟΖ ἐκτείνεται σὲ ἀπόσταση 200
ων ἡ Ἑλλάδα προσπορίζεται περίπου 75%
ναυτικῶν μιλίων (370,40 χλμ.) ἀπὸ τὶς
μέσῳ ἀγωγῶν (ἀπὸ Ρωσία καὶ Ἀζερμπαϊἀκτὲς τῆς χώρας.
τζάν, μέσῳ Τουρκίας) καὶ 25% διὰ θαλάσΜερικὲς ἀκόμη σπουδαῖες προβλέσης (LNG)6. Ἐκτὸς τῶν ὑδάτων νότια τῆς
Θράκης, λίγη ἔρευνα ἔχει γίνει, ἐνῷ νέες
5. United Nations Convention for the Law of the
Sea (UNCLOS). Περισσότερες πληροφορίες
τεχνολογίες ἔχουν ἤδη εἰσαχθεῖ. Ὑπάρὑπάρχουν στὴν ἱστοσελίδα: http://www.un.org/
depts/los/convention_agreements/texts/unclos/
unclos_e.pdf.

6. LNG: Liquefied Natural Gas.
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χουν ὅμως σοβαρὲς ἐνδείξεις πὼς ἀποθέματα ὑπάρχουν νότια τῆς Κρήτης καὶ
στὸ Ἰόνιο, ὄχι τόσο στὸ Αἰγαῖο. Δυστυχῶς,
ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνακηρύξει τὴ

δικές της πηγές.

5. Τὰ ἀποθέματα τῆς Κύπρου

Ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια ἔχει χάσει τὴν αἴγλη ποὺ εἶχε παλαι
ότερα, ὁπωσδήποτε στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ
προχωρεῖ δυναμικὰ στὴ Ρωσία καὶ στοὺς πρώην ἑταίρους
της στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση (ἡ Ρωσία ἔχει ἀναλάβει, μεταξὺ
ἄλλων, τὴν κατασκευὴ τουρκικοῦ πυρηνικοῦ σταθμοῦ στὴ
θέση Akkuyu), καὶ ἀκόμα περισσότερο στὴν Ἀσία, ἰδιαίτερα
στὴν Κίνα, ἡ ὁποία ἔχει σήμερα 10 πυρηνικὲς μονάδες
σὲ λειτουργία καὶ 20 μονάδες ὑπὸ κατασκευή.
δική της ΑΟΖ (ἐνῷ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ
ἔχει κάνει αὐτοδικαίως), προφανῶς ἀπὸ
ἕνα φοβικὸ σύνδρομο ἔναντι τῆς Τουρκίας.
Εἶναι γεγονὸς πὼς ἡ Ἑλλάδα ἔχει τώρα
ἀρχίσει σοβαρὰ τὴ διερεύνηση τῶν ἐθνικῶν
της πηγῶν πετρελαίου καὶ ἀερίου.
Πρόσκληση γιὰ τὴν ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος ἔγινε τὸ 2012, καὶ ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς ἑταιριῶν μεσαίου μεγέθους
ἐξέφρασαν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐκτέλεση
σεισμικῶν ἐρευνῶν, κυρίως στὶς περιοχὲς
δυτικὰ τῆς Ἑλλάδας στὸ Ἰόνιο καὶ δυτικὰ τῆς Κρήτης. Ἐπίσης στὴν περιοχὴ
Ἰωαννίνων, τοῦ κόλπου τῆς Πάτρας καὶ
τὸ Κατάκολο.
– Ἡ ἐξερεύνηση τῶν ἀποθεμάτων ἔχει
ἤδη ἀνατεθεῖ μὲ συμβόλαιο.
– Βέβαια, θὰ ἀπαιτηθεῖ χρόνος, ὥστε
ἡ διαδικασία νὰ δώσει ἀποτελέσματα μὲ
ἀρκετὴ βεβαιότητα, γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ ἐκμετάλλευση.
– Τὸ ἐκτιμώμενο δυναμικὸ εἶναι τῆς
τάξης τῶν 250-300 ἑκατομμυρίων βαρελιῶν
πετρελαίου τὰ ἑπόμενα 15-20 χρόνια.
– Ὑποθετικά, ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ Ἑλλάδα
θὰ μπορεῖ σὲ περίπου 15 χρόνια νὰ καλύψει τὸ 30-40% τῆς κατανάλωσης ἀπὸ

Ἡ Κύπρος βρίσκεται σήμερα σὲ πρωτοπορία σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔχει
ἤδη κάνει πολλὰ συστηματικὰ βήματα,
ποὺ ἔχουν ἀρχίσει νὰ δίνουν καρπούς.
Ξεκίνησε μὲ τὴν ἔρευνα, ἔπειτα προχώρησε στὴ δοκιμαστικὴ γεώτρηση, ἀκολούθησε μὲ τὴν ἀξιολόγηση καὶ προχώρησε
σὲ συμβόλαια γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση. Ἡ
Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἐπιταχύνει καὶ ἡ ἴδια
τὴ διαδικασία αὐτὴ καὶ νὰ προχωρήσει
χωρὶς περαιτέρω καθυστερήσεις. Ὅμως
φαίνεται πὼς τώρα ἡ Ἑλλάδα προχωρεῖ
μὲ βῆμα ταχὺ καὶ μὲ παρόμοιες, ἀξιόπιστες ἑταιρίες ὑδρογονανθράκων.
Ἡ Κύπρος ἔχει ἤδη κάνει σοβαρὲς
ἐκτιμήσεις τῶν ἀποθεμάτων τοῦ κοιτάσματος τῆς Ἀφροδίτης (οἰκόπεδο 12)
καὶ ἔχει ἀναθέσει τὴν ἐξερεύνηση καὶ
ἐπιπρόσθετων κοιτασμάτων σὲ μεγάλες
διεθνεῖς καὶ ἔμπειρες ἑταιρεῖες μὲ μεγάλο
διεθνὲς κῦρος, ὅπως ἡ ἑταιρία Exxon/
Mobil, ἡ ἑταιρία TOTAL τῆς Γαλλίας καὶ
ἡ KOGAS τῆς Κορέας. Βρίσκεται καὶ στὸ
στάδιο νὰ ἀρχίσει τὴν ἐκμετάλλευση τῶν
κοιτασμάτων καὶ τὴν ἐξαγωγή τους πρὸς
τὴν Εὐρώπη καὶ ἄλλες καταναλώτριες
χῶρες. Τὸ παρὸν ἄρθρο δὲν ἐπεκτείνεται
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δυναμικώτερη δράση ἀπ’ τὸ Ἑλληνικὸ
κράτος.
– Οἱ μέχρι σήμερα ἐπιτυχίες τῆς Κύπρου δίνουν ἐπίσης κίνητρα καὶ ὤθηση
στὴν Ἑλλάδα γιὰ μιὰ δυναμικώτερη δράση γιὰ διακήρυξη (αὐτοδικαίως) τῆς δικῆς
της ΑΟΖ (ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς μίλησε, ἐπὶ τέλους, πρόσφατα, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017, καὶ δημόσια στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ).

λόγῳ περιορισμένου χώρου στὶς κυπριακὲς προσπάθειες, ἀλλὰ περισσότερες
πληροφορίες, διαγράμματα καὶ εἰκόνες,
μαζὶ μὲ πληροφορίες γιὰ τὴν ΑΟΖ καὶ
τὶς ἑλληνικὲς ἐνέργειες εἶναι προσβάσιμες
στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου7.

6. Συμπεράσματα
(ἑλληνικὴ προοπτική)

7. Συμπεράσματα (γενικά)

– Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ παίξει μεγάλο
ρόλο στὴν περιοχὴ μὲ βάση τὸ ἐνεργει
ακὸ δυναμικό της, τὴν κρίσιμη θέση στὴ
γεωγραφικὴ περιφέρεια καὶ τὰ μεγάλα
στρατηγικά της πλεονεκτήματα (μέλος
τῆς Ε.Ε., μέλος τοῦ ΝΑΤΟ).
– Ναυτικὴ βάση στὴν Κρήτη καὶ ἡ
στενὴ συμμαχία μὲ τὶς Η.Π.Α.
– Ἡ θέση της ὡς μέλους τῆς Ε.Ε. καὶ
ἡ δυνατότητα αὐτὴ νὰ βοηθήσει ἀποφασιστικὰ τοὺς ἐνεργειακοὺς καὶ πολιτικοὺς
στόχους της.
– Ἡ θετικὴ καὶ ἰσχυρὴ συμμαχία μὲ
τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν Αἴγυπτο, καὶ φυσικὰ
τὴν Κύπρο (πρόσφατες τριμερεῖς συναντήσεις ἡγετῶν σὲ Τὲλ Ἀβίβ, Κάιρο, Θεσσαλονίκη).
– Ἡ σχέση καὶ κοινὰ συμφέροντα μὲ
διεθνεῖς ἐνεργειακὲς ἑταιρεῖες (NOBLE
καὶ EXXON-Mobil, τὴ γαλλικὴ TOTAL,
τὴν ἰταλικὴ ENI, καθὼς καὶ τὴ νοτιοκορεατικὴ KOGAS).
– Τέλος, ἡ δύσκολη στιγμὴ τῆς Τουρκίας καὶ ἡ πεποίθηση τῶν ἰσχυρῶν
κρατῶν (Γερμανία, Γαλλία καὶ Η.Π.Α.)
πὼς δὲν εἶναι πλέον ἀξιόπιστος ἑταῖρος
(πρόσφατη σύγκρουση μὲ τὴ Γερμανία
καὶ μὲ τὶς Η.Π.Α. λόγῳ τοῦ κουρδικοῦ
στὴ Συρία).
– Τὸ διεθνὲς κῦρος τῆς Σύμβασης τοῦ
Νόμου τῆς Θάλασσας (UNCLOS) ἐνισχύει
τὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας στὸ Αἰγαῖο.
– Δίνει κίνητρα καὶ ὤθηση γιὰ μιὰ

– Οἱ τελευταῖες ἀνακαλύψεις φυσικοῦ
ἀερίου καὶ πετρελαίου στὴν Ἀνατολικὴ
Μεσόγειο εἶναι ἐξέλιξη τεράστιας σημασίας γιὰ τὶς χῶρες τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ
καὶ γενικώτερα.
– Τὸ φυσικὸ ἀέριο θὰ παραμείνει
τὸ καύσιμο ἐπιλογῆς γιὰ τὶς ἑπόμενες
δεκαετίες μὲ τὶς εὐνοϊκές του ἰδιότητες
(εὐελιξία χρήσης, ὑψηλὴ ἐξοικονόμηση
καὶ εὔνοια στὸ περιβάλλον).
– Τὸ οἰκονομικὸ τοπίο καὶ ἡ γεωπολιτικὴ σκηνὴ ἀλλάζουν μὲ δραματικὸ ρυθμό.
– Ἀνοίγουν λεωφόρους στὶς χῶρες τῆς
Ἀνατολικῆς Μεσογείου νὰ ἐξασκήσουν
ἐπιρροὴ μέσα στὴν περιοχή τους καὶ μέσα
στὴν Ε.Ε.
– Ὅλες οἱ ἐξελίξεις θὰ λάβουν χώρα
μέσα στὰ εὐνοϊκὰ πλαίσια τοῦ Νόμου
τῆς Θάλασσας, ποὺ ἔχει μεγάλο κῦρος
καὶ ἔχει γίνει ἀποδεκτὸς σχεδὸν ἀπὸ ὅλα,
ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὰ μεγάλα κράτη.
– Ἐπὶ πλέον, μπορεῖ νὰ γίνουν καταλυτικοὶ παράγοντες γιὰ τὴν ἐπίλυση
συγκρούσεων στὴν περιοχή (ΚύπροςΤουρκία).
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
Ὁμότιμος Καθηγητὴς
Πυρηνικῆς Τεχνολογίας
καὶ Ἐνεργειακῆς Πολιτικῆς,
George Washington University

7. http://www.helleniclink.org.
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ΠΩΣ Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕΡΟΣ Β΄
Σύνοψη Α΄ Μέρους
Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀλλάζει μόνο τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουμε τὸν
Θεὸ καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουμε τὸν ἄλλο ἄνθρωπο. Ἀλλάζει ἐπίσης τὸν τρόπο
μὲ τὸν ὁποῖο κατανοοῦμε τί ἐστὶν ἄνθρωπος, καὶ περαιτέρω τί εἶναι ἀρετὴ καὶ κακία.
Πιὸ συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὴν παραδεδομένη ἀντίληψη ποὺ κληροδότησε στὴ
χριστιανικὴ ἐποχὴ ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, καὶ τὴν ὁποία εἴδαμε ἀναλυτικώτερα στὴν πλατωνικὴ τριμερῆ διαίρεση τῆς ψυχῆς, ὁλόκληρος ὁ ἠθικὸς βίος τοῦ ἀνθρώπου ἑρμηνεύεται
μέσα ἀπὸ τὴ σύγκρουση ἐντὸς τῆς ψυχῆς ἀντιρρόπων δυνάμεων, τῶν μὲν καλῶν, τῶν δὲ
κακῶν: ἂν σὲ αὐτὴ τὴ σύγκρουση ἐπικρατήσουν οἱ καλὲς δυνάμεις, τότε ὁ ἄνθρωπος κατορθώνει τὴν ἀρετή· ἄν, ἀντίθετα, ἐπικρατήσουν οἱ κακές, ὁ ἄνθρωπος πέφτει στὴν κακία.
Τὴ χριστιανικὴ ἐποχή, ὅμως, ἀρχίζει νὰ γίνεται φανερὸ ὅτι αὐτὴ ἡ ἀντίληψη προσκρούει
σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀνυπέρβλητα προβλήματα:
1) Ἂν ὑπάρχει κάποια ἐγγενῶς «κακή» δύναμη μέσα στὸν δημιουργημένο ἀπὸ τὸν
Θεὸ ἄνθρωπο, τότε θὰ εἶναι καὶ αὐτὴ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ· ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ
νὰ εἶναι κτίστης κακῶν.
2) Σὲ τέτοια περίπτωση, ὁ βυθισμένος στὴν κακία ἄνθρωπος δὲν φέρει τὴν εὐθύνη
τῆς κακίας του, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἔχει ἐμφυτεύσει μέσα του δυνάμεις οἱ
ὁποῖες ἐκ φύσεως τὸν ἕλκουν στὸ πάθος καὶ τὴν κακία· τὴν εὐθύνη τῆς κακίας φέρει
ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
3) Τὴ χαριστικὴ βολὴ στὴν παραδεδομένη ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ
τὴν κακία δίνει τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ. Πιὸ συγκεκριμένα,
ἄν, ὅπως προϋποθέτει ἡ παρεδεδομένη ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν
κακία, ὑπάρχουν στὴν ἀνθρώπινη φύση δυνάμεις ἐγγενῶς «κακές», τότε δὲν μένουν παρὰ
μόνον οἱ ἀκόλουθες δύο ἐπιλογές:
– εἴτε, πρῶτον, ὁ Χριστός, ὄντας Θεός, δὲν προσέλαβε καθ’ ὁλοκληρίαν τὴν ἀνθρώπινη φύση,
– εἴτε, δεύτερον, ἂν προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, δὲν ἦταν καθ’ ὁλοκληρίαν Θεός.
Αὐτὲς οἱ δύο ἐπιλογές, οἱ μόνες ποὺ μένουν, ἂν ἐξακολουθήσουμε νὰ δεχόμαστε τὴν
παραδεδομένη ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κακία, εἶναι ἡ πηγὴ καὶ ἡ
ρίζα ὅλων τῶν χριστολογικῶν αἱρέσεων!

Ἡ νέα ἀντίληψη
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ
καὶ τὴν κακία

ζητήσουν μιὰ ἐναλλακτικὴ ἀντίληψη γιὰ
τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κακία.
Ἡ πρόκληση, ὅπως σημειώσαμε, εἶναι μεγάλη, γιατὶ τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι ἁπλῶς
ἡ ἀπόρριψη μιᾶς κάποιας φιλοσοφικῆς
θεωρίας, ἀλλὰ ἡ ἀναθεώρηση τῆς εἰκόνας
ποὺ ἔχει ὁ μέσος ἄνθρωπος –ἀκόμη καὶ
σήμερα– γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὶς δυνάμεις

Μὲ δεδομένο τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο
ὁδηγεῖ ἡ παραδεδομένη ἀντίληψη, εἶναι
φανερὸ ὅτι οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ
φιλόσοφοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἀνα25

Ὁ Μάξιμος ἀφήνει πιὰ πίσω του τὴν παραδεδομένη
πλατωνικὴ ἀντίληψη. Γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ ἡ κυριαρχία
τοῦ λογιστικοῦ ἐπὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων τῆς ψυχῆς
δὲν εἶναι πιὰ τὸ ἰδεῶδες, τὸ θεμέλιο τῆς ἀρετῆς·
εἶναι μόνο μιὰ προσωρινὴ κατάσταση, ἀναγκαία μέν,
ποὺ ὅμως σκοπός της εἶναι νὰ ὁδηγήσει ἀπὸ μόνη της,
μετὰ τὴν τελειωτικὴ ἀπελευθέρωση τῆς ψυχῆς
ἀπὸ τὴν κακία, στὴν αὐτοκατάργησή της καὶ στὴν ἰσοτιμία
ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, στήν «ἰσότιμον
ἐλευθερίαν», ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει ὁ Μάξιμος.
Γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ ἡ ἰδεώδης κατάσταση τῆς ψυχῆς
ποὺ διάγει ἐν ἀρετῇ δὲν συνίσταται σὲ μιὰ σχέση ἐξουσίας
καὶ ὑποταγῆς μεταξὺ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ
στὴν ἀπόλυτη ἰσοτιμία ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς.
στικοῦ· ἂν ἀντιθέτως ἀποστοῦν αὐτοῦ
τοῦ ἐλέγχου, τότε γίνονται ἀφορμὴ γιὰ
τὴ γένεση τῶν παθῶν καὶ τῆς κακίας.
Μιὰ τέτοια θέση οὐσιαστικὰ θὰ ταὐτιζόταν πρὸς τὴν παραδεδομένη πλατωνικὴ
ἀντίληψη, μὲ μόνη διαφορὰ ἴσως ὅτι θὰ
μετρίαζε τὴ δυσπιστία ποὺ ἐπεδείκνυαν
ὁ Πλάτων καὶ πολλοὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν
ἔναντι τῶν δύο ἀλόγων δυνάμεων τῆς
ψυχῆς.

τῆς ψυχῆς του, τὸν ἠθικὸ ἀγῶνά του, τὴν
ἀρετὴ καὶ τὴν κακία. Ἔτσι, δὲν πρέπει
νὰ μᾶς ξενίζει τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ στὴ
χριστιανικὴ γραμματεία διατηροῦνται ἴχνη
τῆς πλατωνικῆς δυσπιστίας πρὸς τὶς ἄλογες δυνάμεις τῆς ψυχῆς. Γιὰ παράδειγμα,
σὲ ἕναν σαφῆ ἀπόηχο τῆς πλατωνικῆς
τριμεροῦς διαίρεσης τῆς ψυχῆς στὸ ἔργο
τοῦ σπουδαίου ἀσκητικοῦ συγγραφέα
Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, οἱ τρεῖς δυνάμεις
τῆς ψυχῆς μνημονεύονται ὡς ἑξῆς: λογι
στικόν, θυμὸς καί... πάθος1!
Ἐξάλλου, μιὰ σχετικὰ εὔκολη καὶ
ἀνώδυνη λύση θὰ ἦταν νὰ δεχθεῖ κανεὶς
ὅτι καμμία ἀπὸ τὶς δύο ἄλογες δυνάμεις
τῆς ψυχῆς, τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμη
τικόν, δὲν εἶναι ἀπὸ τὴ φύση της κακή,
ὅτι ἀμφότερες εἶναι καλὲς καὶ ἀγαθὲς
καὶ ἱκανὲς γιὰ τὰ ὑψηλότερα πνευματικὰ
ἔργα, ἀλλὰ τότε καὶ μόνον τότε, ἐφ’ ὅσον
παραμένουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ λογι

α) Ἡ «ἰσονομία»
τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς
Σιγὰ σιγὰ ὅμως βλέπουμε σαφῆ δείγματα ἀναζήτησης μιᾶς πραγματικὰ νέας
ἀντίληψης γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ
καὶ τὴν κακία. Πρωταγωνιστικὸ ρόλο
στὴν ἀναζήτηση αὐτὴ παίζει, κατὰ τὴν
ἐκτίμησή μας, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, μία ἀπὸ τὶς κορυφαῖες μορφὲς τῆς
πατερικῆς φιλοσοφίας. Ἡ εἰρωνεία εἶναι
ὅτι ἡ μεγάλη ἀνατροπὴ ποὺ φέρνει ὁ Μάξιμος κατὰ κανόνα περνᾷ ἀπαρατήρητη,
καὶ οἱ μελετητές του τὸν ἐμφανίζουν ὡς

1. Ἰω. Κλίμ., Κλίμαξ, Λόγος ΛΑ΄, «Πρὸς τὸν Ποιμένα»,
κεφ. ρ΄: «Μετὰ κάθαρσιν οἱονεὶ τριμεροῦς ψυχῆς, πάθους
λέγω, καὶ θυμοῦ, καὶ λογιστικοῦ».
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ἕναν συνεπῆ ὑποστηρικτὴ τῆς παραδεδομένης ἀντίληψης, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία
οἱ ἄλογες δυνάμεις τῆς ψυχῆς πρέπει νὰ
βρίσκονται ὑπὸ τὴν ἐξουσία τῆς λογικῆς
δύναμης, τοῦ λογιστικοῦ2.
Καὶ ὅμως, ὁ Μάξιμος εἶναι αὐτὸς
ποὺ φέρνει τὴ μεγάλη ἀνατροπή. Ἕνα
κείμενό του στὸ ὁποῖο εἶναι ἐντελῶς φα-

νερὰ καὶ τὸ βάρος τῆς παραδεδομένης
ἀντίληψης, ἀλλὰ καὶ ἡ μετάβαση πρὸς
μιὰ νέα ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν
ἀρετὴ καὶ τὴν κακία, προέρχεται ἀπὸ τὸ
Πρὸς Θαλάσσιον ἔργο του, καὶ συγκεκριμένα τὴ ΝΕ΄ Ἐρώτηση, ὅπου ὁ Μάξιμος
ἑρμηνεύει ἀλληγορικὰ ἕνα χωρίο ἀπὸ τὸ
βιβλίο τοῦ Ἔσδρα3, ποὺ ἀναφέρεται στὴν
ἔξοδο τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴ Βαβυλῶνα,
ὡς μὴ ἀναφερόμενο σὲ κάτι ποὺ συνέβη
ἅπαξ στὴν ἱστορία, ἀλλὰ σὲ κάτι ποὺ
συμβαίνει «διαπαντός», συνέχεια, καὶ
ἀφορᾷ τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς. Ἔτσι, κατὰ
τὸν Μάξιμο ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Βαβυλῶνα
δηλώνει ἀλληγορικὰ τὴν ἔξοδο τοῦ κάθε
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν βίο τῶν παθῶν καὶ
τῆς κακίας4.
Τὸ σημεῖο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι
ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο ὁ Μάξιμος ἑρμηνεύει
ἀλληγορικὰ τὴν ἀπαρίθμηση τῶν παιδῶν
καὶ παιδισκῶν ποὺ συμπαραλαμβάνονται στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴ Βαβυλῶνα. Κατὰ
τὸν Μάξιμο, οἱ παῖδες καὶ οἱ παιδίσκες
δηλώνουν τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ποὺ

2. Ὁ Lars Thunberg, στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε τὴν πλέον
ὁλοκληρωμένη μελέτη τῆς φιλοσοφικῆς ψυχολογίας
τοῦ Μαξίμου (Microcosm and mediator. The theological
anthropology of Maximus the Confessor, Acta Seminarii
Neotestamentici Upsaliensis 25, C.W.K. Gleerup, Lund
1965, 502 σελ.), πουθενὰ δὲν ἐμφανίζει τὸν Μάξιμο νὰ
ἀφίσταται τῆς παραδεδομένης ἀντιλήψεως, σύμφωνα
μὲ τὴν ὁποία ἡ ὀρθὴ τάξη τῆς ψυχῆς συνίσταται σὲ
μιὰ σχέση ἐξουσίας–ὑποταγῆς τῶν ψυχικῶν δυνάμεων,
ὅπου τὴν ἐξουσία ἔχει τὸ λογιστικόν. Ὁ Joseph Pegon
ἐκτιμᾷ ὅτι κατὰ τὸν Μάξιμο ὁ πεπτωκὼς ἄνθρωπος
χαρακτηρίζεται ἀκριβῶς ἀπὸ μιὰ ἀνατροπὴ τῆς ὀρθῆς
τάξεως τῆς ψυχῆς, κατὰ τὴν ὁποία τὸ θυμοειδὲς καὶ
τὸ ἐπιθυμητικὸν δὲν ὑπάγονται πλέον ὑπὸ τὴν ἐξουσία
τοῦ λογιστικοῦ (Maxime le Confesseur, Centuries sur la
charité, σελ. 60). Ὁμοίως κατὰ τὸν Georges Florovsky
τὸ πάθος στὸν Μάξιμο συνίσταται σὲ μιὰ διαστροφὴ τῆς
ἱεραρχίας τῶν ψυχικῶν δυνάμεων, κατὰ τὴν ὁποία «τὸ
λογικὸ χάνει τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν δύναμη νὰ ἐλέγχει τὶς
κατώτερες δυνάμεις τῆς ψυχῆς» (Οἱ Βυζαντινοὶ Πατέρες
τοῦ ἕκτου, ἑβδόμου καὶ ὀγδόου αἰῶνα, σελ. 374). Καὶ
ἀντιστρόφως, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Dumitru Staniloae,
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζῇ ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ γνώσει τοῦ
Θεοῦ «ἔχει ὑποτάξει τὶς ἄλογες δυνάμεις τῆς ψυχῆς,
τὸ συναίσθημα καὶ τὴν ἐπιθυμία, στὶς λογικές» (ἐν
Στανιλοάε καὶ Σακαλῆ, Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ,
Φιλοσοφικὰ καὶ θεολογικὰ ἐρωτήματα, σελ. 120, σημ.
18). Ἐντελῶς ἀνάλογη εἶναι καὶ ἡ θέση τοῦ Irenée-Henri
Dalmais (Introduction στὸ Argyriou, Asterios, Saint
Maxime le Confesseur. Le mystère du salut, σελ. 34).
Ὁ Polycarp Sherwood, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἔγκριτους
μελετητὲς τοῦ Μαξίμου, θεωρεῖ ὅτι τὸ σύνολον τοῦ
ἠθικοῦ βίου ἔγκειται στὴν ἔνταση μεταξὺ τῶν δύο
ἀλόγων δυνάμεων τῆς ψυχῆς καὶ στὸν ἐπὶ αὐτῶν ἔλεγχο
(St Maximus the Confessor, The Ascetic Life, The Four
Centuries on Charity, σελ. 85), ἐνῷ ὁ Χαράλαμπος
Σωτηρόπουλος φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑποστηρίζει
ὅτι κατὰ τὸν Μάξιμο τὸ πνευματικὸ ἔργο τοῦ ἀνθρώπου
συνίσταται «εἰς τὴν ὑποταγὴν τοῦ ἐπιθυμητικοῦ καὶ
τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς εἰς τὸ λογιστικόν» [«Ἡ
διὰ τῶν ἀρετῶν ἀπάθεια κατὰ τὸν ἅγιον Μάξιμο τὸν
Ὁμολογητήν», Θεολογία 50 (1979), σελ. 584].

3. Αʹ Ἔσδρ., εʹ 41-42.
4. Μαξ. Ὁμολ., Πρὸς Θαλάσσιον, ed. C. Laga καὶ C. Steel,
55.302-334 (= ed. J.-P. Migne, PG 90, 548 C – 549
B): «Ἀλλόφυλος δὲ παῖς καὶ παιδίσκη, ὁ θυμὸς καὶ ἡ
ἐπιθυμία, οὓς ὑποζεύγνυσι διαπαντὸς τῇ δεσποτείᾳ τοῦ
λόγου πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ἀρετῶν δι’ ἀνδρείας καὶ
σωφροσύνης ὁ θεωρητικὸς νοῦς, οὐ διδοὺς αὐτοῖς
παντελῶς τὴν πρὸς ἐλευθερίαν ἄφεσιν, ἕως ἂν καταποθῇ
τῷ νόμῳ τοῦ πνεύματος τελείως ὁ τῆς φύσεως νόμος·
καθάπερ ὑπὸ ζωῆς ἀπείρου, σαρκὸς δυστήνου θάνατος·
καὶ πᾶσα δειχθῇ καθαρῶς ἡ τῆς ἀνάρχου βασιλείας
εἰκών, πᾶσαν ἔχουσα τοῦ ἀρχετύπου διὰ μιμήσεως
τὴν μορφήν· καθ’ ἣν γενόμενος ὁ θεωρητικὸς νοῦς,
ἐλευθέρους ποιεῖται τόν τε θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν· τὴν
μέν, πρὸς τὴν ἀκήρατον τοῦ θείου ἔρωτος ἡδονήν, καὶ
τὴν ἄχραντον θέλξιν μετασκευάζων· τὸν δέ, πρὸς ζέσιν
πνευματικὴν καὶ διάπυρον ἀεικινησίαν καὶ σώφρονα
μανίαν μεταβιβάζων... Καὶ θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας ὡς
ἀλλοφύλων παίδων καὶ παιδισκῶν ἐπιμελούμενος,
ὡς δούλων δεσπότης, πρὸς τὴν ἰσότιμον ἄγει κατὰ τὸ
τέλος ἐλευθερίαν. Τὴν μὲν ἐπιθυμίαν, ποιῶν ἔφεσιν τῶν
θείων ἀπολαυστικήν· τὸν δὲ θυμόν, τόνον ἀπολαυστικῆς
ἐφέσεως ἄληκτον· καὶ ἀποτελῶν Ἑβραίους ἀληθινοὺς
κατὰ χάριν, τοὺς ἀλλοφύλους δούλους».
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συμπαραλαμβάνει κάθε ἄνθρωπος ἐξερχόμενος ἀπὸ τὸν κατὰ κακίαν βίο (ἀπὸ τὴ
Βαβυλῶνα): Ἑβραῖος παῖς εἶναι ἡ λογικὴ
δύναμη, τὸ λογιστικόν· ἀλλόφυλος παῖς
καὶ παιδίσκη εἶναι ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία, τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν.
Ὁ θεωρητικὸς νοῦς, ὅπως διαβάζουμε στὸ
κείμενο, «ὑποζεύγνυσι διαπαντός» τὶς
δύο αὐτὲς δυνάμεις «τῇ δεσποτείᾳ τοῦ
λόγου», τὶς θέτει δηλαδὴ ὑπὸ τὴν ἐξουσία
τοῦ λογιστικοῦ, «πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν
ἀρετῶν». Ἔτσι, τὸ λογιστικὸν θεωρεῖται
ἀνώτερο (εἶναι Ἑβραῖος παῖς, ἐνῷ οἱ δύο
ἄλλες δυνάμεις εἶναι ἀλλόφυλος παῖς
καὶ παιδίσκη), καὶ τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ
ἐπιθυμητικὸν τίθενται ὑπὸ τὴν ἐξουσία
του. Μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου, τὰ πάντα
μοιάζουν ἀπολύτως πλατωνικά.
Ἀμέσως μετὰ ὅμως ὁ Μάξιμος γράφει
κάτι ποὺ συνιστᾷ ἀνατροπὴ τῆς παραδεδομένης ἀντίληψης γιὰ τὴ σχέση μεταξὺ
τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς. Γράφει συγκεκριμένα ὅτι ἡ ἐξουσία τοῦ λογιστικοῦ
ἐπὶ τῶν δύο ἄλλων δυνάμεων διαρκεῖ μέχρις ἑνὸς σημείου, «ἕως ἂν καταποθῇ τῷ
νόμῳ τοῦ πνεύματος τελείως ὁ τῆς φύ
σεως νόμος», μέχρις ὅτου δηλαδὴ ἡ ψυχὴ
ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν κακία καὶ εἰσέλθει
στὸν χῶρο τῆς ζωῆς τοῦ πνεύματος· ὅταν
γίνει αὐτό, τὸ λογιστικὸν ἀπελευθερώνει
τὶς δύο ἄλογες δυνάμεις («ἐλευθέρους
ποιεῖται τόν τε θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμί
αν»). Ἐνῷ δηλαδὴ μέχρι τότε εἶχε τὴν
ἐπιμέλειά τους «ὡς ἀλλοφύλων παίδων
καὶ παιδισκῶν», «ὡς δούλων δεσπότης»,
τώρα πιὰ τὶς ὁδηγεῖ πρὸς τὴν ἰσότιμη
ἐλευθερία («πρὸς τὴν ἰσότιμον ἄγει κατὰ
τὸ τέλος ἐλευθερίαν»), καὶ μάλιστα, ὅπως
γράφει παρακάτω, «ἀποτελῶν Ἑβραίους
ἀληθινοὺς κατὰ χάριν, τοὺς ἀλλοφύλους
δούλους».
Ἐδῶ ὁ Μάξιμος ἀφήνει πιὰ πίσω του
τὴν παραδεδομένη πλατωνικὴ ἀντίληψη.
Γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ ἡ κυριαρχία τοῦ
λογιστικοῦ ἐπὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων τῆς
ψυχῆς δὲν εἶναι πιὰ τὸ ἰδεῶδες, τὸ θε-

μέλιο τῆς ἀρετῆς· εἶναι μόνο μιὰ προσωρινὴ κατάσταση, ἀναγκαία μέν, ποὺ ὅμως
σκοπός της εἶναι νὰ ὁδηγήσει ἀπὸ μόνη
της, μετὰ τὴν τελειωτικὴ ἀπελευθέρωση
τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν κακία, στὴν αὐτοκατάργησή της καὶ στὴν ἰσοτιμία ὅλων
τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, στήν «ἰσότι
μον ἐλευθερίαν», ὅπως χαρακτηριστικὰ
γράφει ὁ Μάξιμος. Γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ
ἡ ἰδεώδης κατάσταση τῆς ψυχῆς ποὺ
διάγει ἐν ἀρετῇ δὲν συνίσταται σὲ μιὰ
σχέση ἐξουσίας καὶ ὑποταγῆς μεταξὺ τῶν
ψυχικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ στὴν ἀπόλυτη
ἰσοτιμία ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς.
Ὁ ὑψηλὸς σκοπὸς πρὸς τὸν ὁποῖο πορεύεται κάθε ἄνθρωπος ποὺ θηρεύει τὴν
ἀρετὴ εἶναι νὰ ἐπιτύχει τήν «ἰσονομίαν»
τῶν ψυχικῶν του δυνάμεων, ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει σὲ ἄλλο του ἔργο
ὁ Μάξιμος: «αὐτὴν τὴν ψυχὴν ἰσονο
μεῖν ταῖς δυνάμεσι ποιῶν πρὸς τὴν τῶν
ἀρετῶν ἐκπλήρωσιν»5.
Ὁ ὅρος «ἰσονομία» εἶναι ἴσως ὁ προσφορώτερος, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν κατὰ
τὸν Μάξιμο ἐπιζητούμενη σχέση μεταξὺ
τῶν ψυχικῶν δυνάμεων στὸ ὑψηλότερο
στάδιο τῆς ἀρετῆς. Ἐξ οὗ καὶ ὁ Μάξιμος σὲ ἄλλο σημεῖο πολὺ χαρακτηριστικὰ
ἀντιδιαστέλλει τοὺς τέλειους καὶ ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς «ἰσονομούσας ἀλλήλαις»,
πρὸς τοὺς ἀτελεῖς, ποὺ ἔχουν τὶς δυνάμεις
τῆς ψυχῆς «ἀλλήλαις ἀσυνδέτους»6.
5. Μαξ. Ὁμολ., Περὶ ἀποριῶν Β΄, Ἐρώτησις ΜΘʹ, ed. J.-P.
Migne, PG 91, 1376 D - 1377 A: «[...] αὐτὴν τὴν ψυχὴν
ἰσονομεῖν ταῖς δυνάμεσι ποιῶν πρὸς τὴν τῶν ἀρετῶν
ἐκπλήρωσιν, καὶ ἔτι τὴν ψυχήν τε καὶ τὰς αὐτῆς δυνάμεις
δουλώσας ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Θεοῦ, αὐτὰς δὲ τὰς ἐντολὰς
φυσικὰς τῆς ψυχῆς ἀποδεικνὺς ἐνεργείας».
6.	Μαξ. Ὁμολ., Πρὸς Θαλάσσιον, Ἐρώτησις ΚΗʹ,
σχ. αʹ, ed. C. Laga – C. Steel, XXVIII Scholia
1-12 (= ed. J.-P. Migne, PG 90, 364 C: «Ἑκάστῳ,
φησίν, κατὰ τὴν ὑποκειμένην αὐτοῦ περὶ Θεοῦ
δόξαν ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται. Τοῖς μὲν κατ’ ἔφεσιν
τὴν ὑλικὴν περάσασι σύνθεσιν, καὶ τὰς δυνάμεις
τῆς ψυχῆς ἰσονομούσας ἀλλήλαις κατὰ μίαν
καὶ τὴν αὐτὴν περὶ τὸν Θεὸν ἀεικινησίαν κε
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Χαρακτηριστικώτατη ἐπίσης εἶναι μιὰ
ἄλλη ἀλληγορικὴ ἑρμηνεία ποὺ δίνει ὁ
Μάξιμος, αὐτὴ τὴ φορὰ στό «ἐνδυσάμενοι
τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης» ἀπὸ τὴν
Πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου7. Ἐδῶ ὁ Μάξιμος περιγράφει τὴν
ἐνδεδειγμένη σχέση μεταξὺ τῶν δυνάμεων
τῆς ψυχῆς ὡς «ἰσοστασία», ποὺ σημαίνει ὅ,τι ἀκριβῶς καὶ ἡ «ἰσονομία». Πιὸ
συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὴν ἑρμηνεία
τοῦ Μαξίμου, κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ
ἐνδυθεῖ τόν «θώρακα τῆς δικαιοσύνης»,
ἐπειδὴ ἡ δικαιοσύνη εἶναι «ἕξις ἀπονε
μητικὴ τοῦ ἴσου», καί «δεῖ τὰς ἡμῖν ἐν
τῇ ψυχῇ τρεῖς δυνάμεις ἰσοστατεῖν καὶ
διὰ τούτων τὰς τέσσαρας γενικὰς ἀρετὰς
ἰσοκρατῶς συνίστασθαι»8.
Ἀξίζει νὰ ἀντιδιαστείλουμε τὸ συγκεκριμένο χωρίο τοῦ Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ πρὸς τὴν παραδεδομένη πλατωνικὴ
ἀντίληψη. Διότι καὶ ὁ Πλάτων εἶχε συνδέσει ρητῶς τὴ δικαιοσύνη πρὸς τὴ σχέση
μεταξὺ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων. Στὸν Πλάτωνα, ὅμως, ὡς δικαιοσύνη νοεῖτο ἡ ὀρθὴ
σχέση ἐξουσίας καὶ ὑποταγῆς μεταξὺ τῶν
δυνάμεων τῆς ψυχῆς, τό «κατὰ φύσιν κα
θιστάναι κρατεῖν τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ’
ἀλλήλων», καὶ πάλι ὡς ἀδικία νοεῖτο τό
«παρὰ φύσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι ἄλλο
ὑπ’ ἄλλου»9. Ὁμοίως, ὁ Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεὺς ἔγραφε ὅτι ἡ δικαιοσύνη τῆς ψυχῆς

Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής.

συνίσταται στὴ συμφωνία τῶν ψυχικῶν
δυνάμεων, προσθέτοντας ὅτι συμφωνία
εἶναι ἡ ἡγεμονία τοῦ ἀνώτερου, δηλαδὴ
ὅταν τὸ θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν
ἡνιοχῶνται σὰν ἄλογα ἀπὸ τὸ λογιστικόν:
«Συμφωνία δὲ αὐτοῖς ἐστιν ἡ τοῦ κρείτ
τονος ἡγεμονία, οἷον ὅταν τὰ δύο, τό τε
θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, ἡνιοχῶνται
καθάπερ ἵπποι ὑπὸ τοῦ λογικοῦ, τότε
γίνεται δικαιοσύνη»10. Ἀλλὰ καὶ ὁ Θεοδώρητος Κύρρου, γιὰ νὰ φέρουμε ὡς
παράδειγμα καὶ ἕναν χριστιανὸ διανοητή,
ἔγραφε ὅτι «δικαιοσύνην καλοῦμεν τὴν
ὀρθὴν τῆς ψυχῆς ἡγεμονίαν»11. Αὐτὴ εἶναι
ἡ κρατοῦσα ἀντίληψη μιᾶς χιλιετίας φιλοσοφικοῦ λόγου, τὴν ὁποία ἔρχεται νὰ
ὑπερβεῖ ὁ Μάξιμος, ἀντιλαμβανόμενος ὡς
δικαιοσύνη τῆς ψυχῆς ὄχι πλέον τὴν ὀρθὴ
σχέση ἐξουσίας καὶ ὑποταγῆς, ἀλλὰ τὴν
ἰσορροπία (τὸ «ἰσοστατεῖν») τῶν ψυχικῶν
δυνάμεων.

κτημένοις ὡς μονὰς ἐμφαίνεται καὶ Τριάς, ἵνα
καὶ τὴν οἰκείαν ὕπαρξιν παραδείξειε καὶ τὸν
αὐτῆς τρόπον μυστικῶς ἐκδιδάξειε, τοῖς δὲ περὶ
μόνην τὴν ὑλικὴν διάθεσιν ἔχουσι κινουμένην
τὴν ἔφεσιν καὶ ἀλλήλαις ἀσυνδέτους τὰς τῆς
ψυχῆς δυνάμεις κεκτημένοις οὐχ ὡς ἔστιν ἀλλ’
ὡς εἰσὶν ἐμφανίζεται».
7. Ἐφ., ϛʹ 14.
8. Μαξ. Ὁμολ., Πεύσεις καὶ ἀποκρίσεις, Ἐρώτησις 48.610, Declerck (ed.), Maximi Confessoris Quaestiones et
dubia, 40-41.
9.	Πλάτ., Πολ. Δʹ 444d: «Οὐκοῦν, αὖ, ἔφην, τὸ
δικαιοσύνην ἐμποιεῖν τὰ ἐν τῇ ψυχῇ καθιστάναι
κρατεῖν τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ’ ἀλλήλων, τὸ δὲ
ἀδικίαν παρὰ φύσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι ἄλλο
ὑπ’ ἄλλου; – Κομιδῇ, ἔφη».

β) Ὁ τρόπος τῆς χρήσεως
Ἰσορροπία καί «ἰσονομία» σημαίνει
10. Φίλ. Ἀλεξ., Νόμων ἱερῶν ἀλληγορίας Αʹ 72.6-11.
11. Θεοδωρ. Κύρρου, Περὶ προνοίας λόγοι ιʹ, PG 83, 648.
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Ἰσορροπία καί «ἰσονομία» σημαίνει πὼς οἱ δυνάμεις
τῆς ψυχῆς δὲν θὰ διαρθρώνονται πλέον σὲ μιὰ ἱεραρχικὴ
σχέση ἐξουσίας καὶ ὑποταγῆς, ἀλλὰ θὰ συμπληρώνουν
ἡ μία τὴν ἄλλη στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀρετή, χωρὶς καμμία
ἀπὸ αὐτὲς νὰ θεωρεῖται μιαρὴ καὶ ἀπόβλητη: τὸ λογιστικὸν
θὰ ζητεῖ τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἀγαθόν, τὸ ἐπιθυμητικὸν
θὰ ποθεῖ τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸ θυμοειδὲς
θὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ.
πὼς οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς δὲν θὰ διαρθρώνονται πλέον σὲ μιὰ ἱεραρχικὴ σχέση
ἐξουσίας καὶ ὑποταγῆς, ἀλλὰ θὰ συμπληρώνουν ἡ μία τὴν ἄλλη στὸν ἀγῶνα γιὰ
τὴν ἀρετή, χωρὶς καμμία ἀπὸ αὐτὲς νὰ
θεωρεῖται μιαρὴ καὶ ἀπόβλητη: τὸ λογι
στικὸν θὰ ζητεῖ τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἀγαθόν,
τὸ ἐπιθυμητικὸν θὰ ποθεῖ τὸν Θεὸ καὶ
τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸ θυμοειδὲς θὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ. Μὲ
τὰ λόγια τοῦ Μαξίμου: «Τῷ γὰρ λόγῳ
ζητοῦμεν· τῇ ἐπιθυμίᾳ δέ, ποθοῦμεν τὸ
ζητηθὲν ἀγαθόν· τῷ δὲ θυμῷ, ὑπεραγω
νιζόμεθα»12. Ἀνάλογες διατυπώσεις βρίσκουμε σὲ ἀρκετὰ σημεῖα στὸ ἔργο τοῦ
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ13.
Στὴ νέα αὐτὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν
ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κακία, τὸ

κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἀρετῆς καὶ
τῆς κακίας δὲν εἶναι πλέον ἡ σωστὴ σχέση ἐξουσίας καὶ ὑποταγῆς τῶν δυνάμεων
τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ ὁ τρόπος τῆς χρήσεώς
τους, δηλαδὴ ὁ προσανατολισμός τους
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἀγαθὸν ἢ μακρὰν
αὐτοῦ.
Ἤδη ὁ Μέγας Βασίλειος, σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ κείμενό του, γράφει ὅτι
καθεμία ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἀποβαίνει ἢ καλὸ ἢ κακὸ γι’ αὐτὸν ποὺ τὴν
ἔχει, ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο τῆς χρήσε
ώς της: «Ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων
ἑκάστη παρὰ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως ἢ
κακὸν ἢ ἀγαθὸν τῷ κεκτημένῳ γίνεται».
Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ
Μέγας Βασίλειος τὸ γράφει αὐτὸ μὲ ρητὴ
ἀναφορὰ στὶς τρεῖς δυνάμεις τῆς ψυχῆς14.
Ὁμοίως, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης
τονίζει ὅτι κάθε κίνηση τῆς ψυχῆς δημιουργήθηκε ἐπ’ ἀγαθῷ, καὶ ἡ ἐσφαλμένη
χρήση τους εἶναι αὐτὴ ποὺ γέννησε τὶς

12.	Μαξ. Ὁμολ., Πρὸς Θαλάσσιον, Ἐρώτησις ΛΘʹ,
σχ. αʹ, ed. C. Laga & C. Steel, XXVIII Scholia
1-12 (= ed. J.-P. Migne, PG 90, 393 B).
13. Μαξ. Ὁμολ., Πρὸς Θαλάσσιον, Ἐρώτησις ΝΕʹ, PG
90, 544 A: «κέχρηται τῷ μὲν λογιστικῷ, πρὸς τὴν τῆς
αἰτίας, καὶ τῶν περὶ τὴν αἰτίαν τῶν καλῶν ζήτησιν· τῷ
ἐπιθυμητικῷ δέ, πρὸς πόθον τῶν ζητουμένων· τῷ δὲ
θυμικῷ, πρὸς φυλακὴν καὶ στοργήν»· ὅ.π., σχ. ιθʹ, PG 90,
565 A: «Τοῦτο γοῦν [ἐνν. τὸ ἀγαθόν], τῷ μὲν λογιστικῷ,
ζητοῦμεν· τῷ δὲ ἐπιθυμητικῷ, ποθοῦμεν· τῷ δὲ θυμικῷ,
φυλάττομεν ἄσυλον»· Ἐπιστολὴ ΛΑʹ, Πρὸς Ἰωάννην
ἐπίσκοπον, PG 91, 625 AB: «Ἐφ’ ᾧ γὰρ ζητεῖν τὸν Θεὸν
ἔχομεν φυσικῶς τὸ λογίζεσθαι, καὶ αὐτὸν μόνον ποθεῖν
τὴν ἐπιθυμίαν ἐλάβομεν, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγωνίζεσθαι
μόνου τὸν θυμὸν ἐκομισάμεθα».

14. Μεγ. Βασ., Κατὰ ὀργιζομένων, 5, ed. J.-P. Migne, PG
31, 365 C - 368 A: «Ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων
ἑκάστη παρὰ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως ἢ κακὸν ἢ ἀγαθὸν
τῷ κεκτημένῳ γίνεται. Οἷον, τῷ ἐπιθυμητικῷ τῆς ψυχῆς,
ὁ μὲν εἰς ἀπόλαυσιν σαρκὸς καὶ τῶν ἀκαθάρτων ἡδονῶν
ἀποχρησάμενος, βδελυκτὸς καὶ ἀκόλαστος, ὁ δὲ ἐπὶ τὴν
ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τρέψας καὶ τὴν ὄρεξιν τῶν αἰωνίων
ἀγαθῶν, ζηλωτὸς καὶ μακάριος. Καὶ πάλιν τὸ λογιστικὸν
ὁ μὲν καλῶς μεταχειριζόμενος φρόνιμός ἐστι καὶ συνετός,
ὁ δὲ ἐπὶ βλάβῃ τῶν πλησίον ἠκονημένος τὸν νοῦν κακεντρεχής ἐστι καὶ κακοῦργος».
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ἀφορμὲς ποὺ ὁδηγοῦν στὴν κακία: «Πᾶσα
τῆς ψυχῆς κίνησις ἐπ’ ἀγαθῷ παρὰ τοῦ
δημιουργήσαντος τὴν φύσιν ἡμῶν κατε
σκευάσθη, ἡ δὲ διημαρτημένη τῶν τοι
ούτων κινημάτων χρῆσις τὰς εἰς κακίαν
ἐγέννησεν ἀφορμάς»15.
Ὅπως εἶναι λογικό, ἡ ἔννοια τοῦ
τρόπου τῆς χρήσεως κατέχει κεντρικὴ
θέση στὴ φιλοσοφία τοῦ Μαξίμου τοῦ
Ὁμολογητοῦ. Στὸ ἔργο του Περὶ ἀγάπης

μάτων, ἡ παράχρησίς ἐστιν ἡ ἁμαρτία»)17.
Εἰδικώτερα, γράφει, οἱ κακίες γεννῶνται
ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένη χρήση τῶν δυνάμεων
τῆς ψυχῆς («Κατὰ παράχρησιν αἱ κακίαι
τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἡμῖν ἐπισυμ
βαίνουσιν»)18.
Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ θὰ γράψει
ἀργότερα ἐπιγραμματικὰ ὁ μέγας θεωρητικὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνός: ὅτι κακία εἶναι ἡ ἐσφαλμένη

Στὴ νέα αὐτὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ
καὶ τὴν κακία, τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἀρετῆς
καὶ τῆς κακίας δὲν εἶναι πλέον ἡ σωστὴ σχέση ἐξουσίας
καὶ ὑποταγῆς τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ ὁ τρόπος
τῆς χρήσεώς τους, δηλαδὴ ὁ προσανατολισμός τους
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἀγαθὸν ἢ μακρὰν αὐτοῦ.
χρήση τῶν φυσικῶν δυνάμεων («Ἔστιν
οὖν κακία ἡ τῶν φυσικῶν δυνάμεων πα
ράχρησις»)19.

ὁ Μάξιμος διακρίνει αὐτὰ ποὺ μᾶς δόθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ πρὸς χρῆσιν στὰ ἐν
τῇ ψυχῇ (δυνάμεις τῆς ψυχῆς), στὰ ἐν τῷ
σώματι (αἰσθητήρια καὶ μέλη τοῦ σώματος) καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα (τροφὲς καὶ τὰ
διάφορα ἀποκτήματα), σημειώνει δὲ ὅτι ἡ
σωστὴ ἢ ἐσφαλμένη χρήση τους («τὸ εὖ
τούτοις χρήσασθαι ἢ κακῶς») εἶναι αὐτὴ
ποὺ μᾶς ἀναδεικνύει ἢ ἐνάρετους ἢ φαύλους16. Καὶ σὲ ὅλα γενικὰ τὰ πράγματα,
γράφει ἀλλοῦ, ἡ ἐσφαλμένη χρήση εἶναι
ἡ ἁμαρτία («Καὶ ἐπὶ πάντων τῶν πραγ

17. Μαξ. Ὁμολ., ὅ.π., ed. A. Ceresa-Gastaldo, III:86 (= ed.
J.-P. Migne, Γ΄, πστ´, PG 90, 1044 C).
18. Μαξ. Ὁμολ., ὅ.π., ed. A. Ceresa-Gastaldo, III:3 (= J.-P.
Migne, Γ΄, γ´, PG 90, 1017 C): «Κατὰ παράχρησιν αἱ
κακίαι τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἡμῖν ἐπισυμβαίνουσιν·
οἷον, τῆς τε ἐπιθυμητικῆς, καὶ τῆς θυμοειδοῦς, καὶ τῆς
λογιστικῆς. Καὶ τῆς μὲν λογιστικῆς δυνάμεως παράχρησίς
ἐστιν, ἀγνωσία καὶ ἀφροσύνη· τῆς δὲ θυμοειδοῦς καὶ
ἐπιθυμητικῆς, μῖσος καὶ ἀκολασία. Χρῆσις δὲ τούτων,
γνῶσις καὶ φρόνησις, ἀγάπη τε καὶ σωφροσύνη. Εἰ δὲ
τοῦτο, οὐδὲν τῶν ὑπὸ Θεοῦ κτισθέντων καὶ γεγονότων
ἐστὶ κακόν».
19. Ἰω. Δαμασκ., Κατὰ Μανιχαίων, ed. B. Kotter, 14.27-32:
«Ἔστιν οὖν κακία ἡ τῶν φυσικῶν δυνάμεων παράχρησις.
Εἰ γὰρ χρησόμεθα ταῖς παρὰ Θεοῦ δεδωρημέναις τῇ ψυχῇ
δυνάμεσιν, ἐφ’ ᾧ ἐλάβομεν, τουτέστι κατὰ τὸν νόμον τοῦ
δεδωκότος, καλόν. Εἰ δὲ οὐκ ἐφ’ ᾧ ἐλάβομεν, ἀλλὰ παρὰ
τὸν νόμον τοῦ δεδωκότος χρησόμεθα, κακόν· καὶ οὐκ
αὐταὶ αἱ δυνάμεις οὐδὲ ἡ χρῆσις αὐτῶν ἐστιν ἡ κακή,
ἀλλ’ ὁ κακὸς τρόπος τῆς χρήσεως ὁ παρὰ τὸν νόμον τοῦ
δεδωκότος Θεοῦ».

15.	Γρηγ. Νύσσ., Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν, Η´, ed. P.
Alexander, V, 427.15-428.1 (= J.-P. Migne, PG 44,
741 D - 744 A).
16. Μαξ. Ὁμολ., Περὶ ἀγάπης, ed. A. Ceresa-Gastaldo, II:75
(= ed. J.-P. Migne, Β΄, οε´, PG 90, 1008 C): «Τῶν εἰς
χρῆσιν παρὰ Θεοῦ δοθέντων ἡμῖν πραγμάτων, τὰ μέν,
ἐν τῇ ψυχῇ, τὰ δέ, ἐν τῷ σώματι, τὰ δέ, περὶ τὸ σῶμα
εὑρίσκεται, οἷον, ἐν μὲν τῇ ψυχῇ, αἱ δυνάμεις αὐτῆς· ἐν δὲ
τῷ σώματι, τὰ αἰσθητήρια καὶ τὰ λοιπὰ μέλη· περὶ δὲ τὸ
σῶμα, βρώματα, κτήματα, καὶ τὰ ἑξῆς. Τὸ οὖν εὖ τούτοις
χρήσασθαι ἢ κακῶς, ἢ τοῖς περὶ ταῦτα συμβεβηκόσι, ἢ
ἐναρέτους ἢ φαύλους ἡμᾶς ἀποφαίνει».
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γ) Ἡ σχέση τῆς λογικῆς
μὲ τὴν κακία

βρίσκεται ἡ στωικὴ θεωρία γιὰ τὴν ψυχή, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ψυχὴ εἶναι
ἑνιαία καὶ λογική. Γιὰ τὸν πλατωνίζοντα
Γαληνό, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀνοησία. Ἀπευθυνόμενος στὸν
ὀπαδὸ τῆς στωικῆς φιλοσοφίας, ὁ Γαληνὸς ρωτάει:
«Τὴν παράλογον ταύτην κίνησιν, τὴν
ὑπὸ τοῦ λόγου μὲν μὴ γινομένην, ὑπ’ αἰτί
ας δέ τινος γινομένην, ἐρωτῶμεν σε, τίς
ἐδημιούργησεν αἰτία;» (= Τὴν παράλογη
αὐτὴ κίνηση, δηλαδὴ τὸ πάθος καὶ τὴν
κακία, ἡ ὁποία δὲν γίνεται μὲν ἀπὸ τὴ
λογική, ἀλλὰ γίνεται ἀπὸ κάποια αἰτία,
σὲ ρωτᾶμε, ποιὰ αἰτία τὴ δημιούργησε;)21
Ὅπως εἶναι φανερό, δὲν περνάει κἂν
ἀπὸ τὸ μυαλὸ τοῦ πλατωνίζοντος Γαληνοῦ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἔχει τὴν ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ στὴ γένεση τοῦ πάθους
καὶ τῆς κακίας ἡ ἴδια ἡ λογικὴ δύναμη
τῆς ψυχῆς.
Καὶ ὅμως, σὲ πολλὲς περιπτώσεις
συμβαίνει ἀκριβῶς αὐτό. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ
ἔχει μείνει στὴν ἱστορία ὡς ὁ «δήμιος τῆς
Εὐρώπης»: τοῦ ἐπικεφαλῆς τῶν Ἒς Ἒς
Χάινριχ Χίμλερ (1900-1945). Ὅλως παραδόξως, ὁ Χίμλερ στὴν προσωπική του
ζωὴ ἔδινε τὴν εἰκόνα ἑνὸς τίμιου καὶ εὐαίσθητου ἀνθρώπου. Παροιμιώδεις ἦταν
οἱ προπολεμικές διαφωνίες του μὲ τὸν
φυσιοθεραπευτή του Φέλιξ Κέρστεν, ὁ
ὁποῖος ἦταν μανιώδης κυνηγός:
«Μά, κύριε Κέρστεν», τὸν ρωτοῦσε ὁ
Χίμλερ, «πῶς μπορεῖτε νὰ εὐχαριστεῖσθε,
πυροβολώντας ξαφνικὰ ἕνα φτωχὸ ζῷο,
ποὺ βόσκει ἀμέριμνα στὴ χλόη ἑνὸς δά
σους; Ἂν τὸ καλοεξετάσουμε, πρόκειται
γιὰ σκέτη δολοφονία».
Ἰδοὺ τώρα τί εἶπε ὁ ἴδιος αὐτὸς
ἄνθρωπος, ὁ «εὐαίσθητος» Χίμλερ, σὲ
λόγο του σὲ ἀξιωματούχους τῶν Ἒς Ἒς
στὸ Πόζεν τῆς Πολωνίας (ὁ λόγος σῴζεται
καὶ ἀποτέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιβαρυντικὰ

Ἀπὸ τὶς πολλὲς πτυχὲς καὶ προεκτάσεις τῆς νέας ἀντίληψης γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κακία, ἀξίζει νὰ
σταθοῦμε σὲ μία: στὴ σχέση τῆς λογικῆς
δύναμης τῆς ψυχῆς μὲ τὴν κακία.
Γιὰ τὸν Πλάτωνα, ἡ ὅποια συμβολὴ
τοῦ λογιστικοῦ στὴ γένεση τῆς κακίας
ἦταν ἁπλῶς ἀδιανόητη. Ἂς θυμηθοῦμε
τὴν περίφημη εἰκόνα τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν
πλατωνικὸ Φαῖδρο: Τὸ ἅρμα τῆς ψυχῆς
κινδυνεύει νὰ φύγει ἀπὸ τὸν δρόμο καὶ
νὰ πέσει στὸν γκρεμὸ τῆς κακίας, ἂν τὰ
δύο ἄλογα, δηλαδὴ οἱ δύο ἄλογες δυνάμεις τῆς ψυχῆς (μὲ πιὸ ἀτίθαση βέβαια
τὴ δύναμη τῆς ἐπιθυμίας), ἀφηνιάσουν
καὶ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἡνιόχου λογιστικοῦ. Ἄν, ἀντίθετα, ἡ λογικὴ
δύναμη κρατάει γερὰ τὰ ἡνία καὶ ἔχει
τὸν ἔλεγχο τῶν ἀλόγων καὶ τοῦ ἅρματος,
τότε αὐτὸ πορεύεται ἀπαρέγκλιτα στὴν
ὁδὸ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσης. Γιὰ τὸν
Πλάτωνα, δὲν ἦταν κἂν νοητὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ εἶναι ὁ ἡνίοχος, δηλαδὴ ἡ λογικὴ
δύναμη, ποὺ ὁδηγεῖ τὸ ἅρμα τῆς ψυχῆς
στὸν γκρεμὸ τῆς κακίας.
Τὸ πόσο ἀδιανόητο ἦταν κάτι τέτοιο γιὰ τὸν Πλάτωνα, ἀλλὰ καὶ ὅλους
τοὺς πλατωνίζοντες διανοητές, φαίνεται
ἀνάγλυφα στὰ ὅσα γράφει ὁ σπουδαῖος
ἰατροφιλόσοφος Γαληνός, τοῦ ὁποίου ἡ
σκέψη εἶναι ἐν προκειμένῳ διαποτισμένη
ἀπὸ τὸν πλατωνισμό. Ὁ Γαληνὸς γράφει,
μὲ τὸν πιὸ ἀπόλυτο τρόπο, ὅτι δὲν θὰ
ἦταν δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν πάθη στὴν
ψυχή, ἐὰν ὑπῆρχε σὲ αὐτὴν μόνο ἡ λογικὴ
δύναμη, τὸ λογιστικόν, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ τὸ θυμοειδές:
«Ἀναιρεῖται τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, εἰ μόνον
εἴη τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς αὐτῆς, μη
δενὸς μήτ’ ἐπιθυμητικοῦ μήτε θυμοειδοῦς
ὄντος»20. Στὸ στόχαστρο τοῦ Γαληνοῦ
20. Γαλην., Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος
δογμάτων, ed. P. de Lacy, Ζ΄ 1, 9.4-6.

21. Γαλην., ὅ.π., Δ΄ 5, 8.1-3.
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κείμενα κατὰ τοῦ Ναζισμοῦ στὴ Δίκη τῆς
Νυρεμβέργης):
«Μεταξύ μας μποροῦμε νὰ ποῦμε
μερικὰ πράγματα ποὺ ἀσφαλῶς δὲν θὰ
τὰ λέγαμε ποτὲ δημοσίως. [...] Οἱ πε
ρισσότεροι ἀπὸ σᾶς γνωρίζουν τί εἶναι
ἑκατό, ἢ πεντακόσια, ἢ χίλια πτώματα
ξαπλωμένα κατὰ γῆς πλάι πλάι. Τὸ ὅτι
μπορέσαμε νὰ περνᾶμε ἀνάμεσά τους,
κατανικώντας τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες
καὶ παραμένοντας ἐντελῶς ψύχραιμοι καὶ
ἀσυγκίνητοι, αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς ἔκανε
τόσο δυνατούς. Πρόκειται γιὰ μία ἔνδοξη
σελίδα τῆς ἱστορίας μας, ποὺ ὅμοιά της

ναμη, καὶ νὰ ὁδηγεῖ αὐτὸς τὸ ἅρμα τῆς
ψυχῆς στὸν γκρεμὸ τῆς κακίας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸ παράδειγμά μας ὁ
Χίμλερ καυχιέται ὅτι αὐτὸς καὶ οἱ ὅμοιοί
του εἶχαν «κατανικήσει τὶς ἀνθρώπινες
ἀδυναμίες». Τὸ πλατωνικὸ σχῆμα θὰ βρισκόταν σὲ τελεία ἀδυναμία νὰ ἑρμηνεύσει
τέτοιες περιπτώσεις, ἀφοῦ σὲ αὐτό, ὅπως
εἴδαμε, ἡ ὅποια συμβολὴ τοῦ λογιστικοῦ
στὴ γένεση τῆς κακίας εἶναι ἁπλῶς ἀδιανόητη.
Ἀντίθετα, οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ
φιλόσοφοι ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἀφίστανται
ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ πεποίθηση ὅτι τὴν

Οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόφοσοι ἀπὸ πολὺ νωρὶς
ἀφίστανται ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ πεποίθηση
ὅτι τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν παρουσία
τῶν κακιῶν στὴν ψυχὴ φέρουν οἱ ἄλογες δυνάμεις.
δὲν ἔχει γραφεῖ ὣς τώρα καὶ οὔτε θὰ ξα
ναγραφεῖ ποτέ»...
Ὁ Πλάτων σὲ τέτοιες περιπτώσεις τὸ
πολὺ πολὺ θὰ μποροῦσε νὰ κάνει λόγο
γιὰ αἱμοδιψεῖς ἀνθρώπους, ποὺ τὸ θυμο
ειδές τους χαιρόταν νὰ βλέπει αἷμα, καὶ
τὸ λογιστικόν τους δὲν εἶχε κατορθώσει
νὰ ἐπιβληθεῖ ἐπὶ τῆς ἐπιθυμίας τους νὰ
φονεύουν ἄλλους ἀνθρώπους. Τὸ παράδειγμα ὅμως τοῦ Χίμλερ καθιστᾷ φανερὸ
ὅτι μερικὲς φορὲς ἐνδέχεται νὰ συμβαίνει
τὸ ἀκριβῶς ἀντίστροφο: νὰ ἔχουμε δηλαδὴ ἕνα διεστραμμένο λογιστικόν, τὸ
ὁποῖο ἐπιβάλλεται ἐπὶ τῶν δύο ἄλλων
δυνάμεων, καὶ ἀκριβῶς μὲ αὐτή του τὴν
ἐπιβολὴ σύρει τὴν ψυχὴ στὰ πάθη καὶ
τὴν κακία, καὶ ἴσως ἀκόμη καὶ στὰ εἰδεχθέστερα ἐγκλήματα· συμβαίνει δηλαδὴ
ἐνίοτε τὰ ἄλογα τοῦ ἅρματος τῆς ψυχῆς
–γιὰ νὰ θυμηθοῦμε πάλι τὸν Φαῖδρο– νὰ
εἶναι καλὰ καὶ ἄριστα, ἀλλὰ νὰ εἶναι
διεστραμμένος ὁ ἡνίοχος, ἡ λογικὴ δύ-

ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν παρουσία
τῶν κακιῶν στὴν ψυχὴ φέρουν οἱ ἄλογες
δυνάμεις. Ἄλλωστε, ὑπάρχει μιὰ σειρὰ
κακιῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν μεγάλη σημασία
στὸ πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς θεωρίας καὶ πράξεως, καὶ τὶς ὁποῖες πολὺ
δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδώσει κανεὶς στὶς ἄλογες δυνάμεις τῆς ψυχῆς.
Τέτοιες κακίες εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ
ἀπιστία καὶ ἡ ὑπερηφάνεια.
Ἔτσι, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει ὅτι ἡ ἁμαρτία «εὐθέως τὸ
λογιστικὸν πλήττει»22 καὶ διαστρέφει
τὴν ἴδια τὴ λογικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς
(«πικροτάτη οὖσα διαστρέφει αὐτὸ τὸ
λογιστικόν»23), καὶ παρατηρεῖ ὅτι ἀπὸ
τὸ λογιστικὸν εἶναι δυνατὸν καὶ νὰ σωθεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ χαθεῖ κανείς, ἀνάλογα
μὲ τὸ ἂν γίνονται τὰ δέοντα ἢ ὄχι («ἀπὸ
22. Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολήν,
Ὁμιλία Ε΄, ed. J.-P. Migne, PG 63, 120.
23. Ἰω. Χρυσ., ὅ.π., 213.
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τούτου ἢ σωθῆναι δυνατόν, ἐὰν τὰ δέο
ντα γίγνωνται, ἢ ἀπολέσθαι ἔνι, εἰ τὰ μὴ
δέοντα»24). Καμμία σχέση μὲ τὸ ἀνεπίληπτον λογιστικὸν τῆς παραδεδομένης
πλατωνικῆς ἀντιλήψεως.
Ἀκόμη πιὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι αὐτὸ
ποὺ γράφει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Αὐτὸς δὲν περιορίζεται στὴν παρατήρηση ὅτι στὰ πάθη καὶ στὶς κακίες δὲν
ὑπόκεινται μόνο τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπι
θυμητικόν, ἀλλὰ ὁμοίως καὶ ἐξ ἴσου καὶ
τὸ λογιστικόν (γράφει, γιὰ παράδειγμα,

σχέση τῆς λογικῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς
μὲ τὴν κακία, ὑπάρχει κάτι ἀκόμα ποὺ
πρέπει νὰ τονίσουμε: Ἔχοντας ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ ἀντίληψη
ποὺ ἤθελε τὸ λογιστικὸν ἀνεπίληπτον,
καὶ ἔχοντας καταλήξει ὅτι καὶ ἡ λογικὴ
δύναμη ὑπόκειται στὸ πάθος καὶ τὴν κακία, καὶ μάλιστα μπορεῖ νὰ παίξει καὶ
πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ γένεσή τους
στὴν ψυχή, δὲν πρέπει βεβαίως νὰ πᾶμε
στὸ ἄλλο ἄκρο καὶ νὰ θεωρήσουμε ὅτι
ἡ λογικὴ δύναμη εἶναι συνυφασμένη μὲ

Ὁ Μάξιμος προχωρεῖ ἕνα ἀκόμη βῆμα παραπέρα καὶ
γράφει ὅτι τὸ λογιστικὸν δὲν ὑπόκειται ἁπλῶς στὸ πάθος,
ἀλλὰ συμβαίνει ἐνίοτε νὰ παίζει καὶ πρωταγωνιστικὸ ρόλο
στὴ γένεση τοῦ πάθους στὴν ψυχή, καθώς, ὅταν
παρεκτραπεῖ, γίνεται «στυππίον» (στουππί)
καί «δι’ αὐτοῦ εὐχερῶς τὰ λοιπὰ πάθη ἐξάπτονται».
Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα εἶναι προδήλως τεράστια.
τὴν ἁμαρτία. Ἂν λέγαμε κάτι τέτοιο, θὰ
πέφταμε ἐκ νέου σὲ ὅλα τὰ ἀδιέξοδα
τῆς παραδεδομένης ἀντιλήψεως γιὰ τὸν
ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κακία, ποὺ
ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν παραδοχὴ ὅτι ὑπάρχουν ἐγγενῶς κακὲς δυνάμεις μέσα στὸν
ἄνθρωπο. Διότι, σὲ τέτοια περίπτωση, ὡς
τέτοια ἀκριβῶς δύναμη θὰ ἀντιμετωπίζαμε τὴ λογική. Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ
ὑπάρχει ἐγγενῶς κακὴ δύναμη στὴ δημιουργημένη ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀνθρώπινη φύση;
Ὁ Θεὸς θὰ ἦταν δημιουργὸς κακῶν; Καὶ
γιατί, σὲ τέτοια περίπτωση, θὰ ἔφερε ὁ
ἄνθρωπος τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ πάθος καὶ
τὴν κακία, ἂν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς εἶχε βάλει
μέσα του μιὰ δύναμη ποὺ ἀπὸ τὴ φύση
της τὸν κρατοῦσε μακριά Του; Καὶ βεβαίως, ἂν μὲ τέτοιες ἀντιλήψεις τολμούσαμε
νὰ θέσουμε χριστολογικὰ ἐρωτήματα, μοιραῖα θὰ καταλήγαμε στὸν Ἀπολλιναρισμό

ὅτι οἱ κακίες γεννῶνται «κατὰ παράχρη
σιν τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων...· οἷον, τῆς
τε ἐπιθυμητικῆς, καὶ τῆς θυμοειδοῦς, καὶ
τῆς λογιστικῆς»25). Ὁ Μάξιμος προχωρεῖ
ἕνα ἀκόμη βῆμα παραπέρα καὶ γράφει ὅτι
τὸ λογιστικὸν δὲν ὑπόκειται ἁπλῶς στὸ
πάθος, ἀλλὰ συμβαίνει ἐνίοτε νὰ παίζει
καὶ πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ γένεση τοῦ
πάθους στὴν ψυχή, καθώς, ὅταν παρεκτραπεῖ, γίνεται «στυππίον» (στουππί)
καί «δι’ αὐτοῦ εὐχερῶς τὰ λοιπὰ πάθη
ἐξάπτονται»26. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα εἶναι προδήλως τεράστια.
Κλείνοντας τὴν ἀναφορά μας στὴ
24. Ἰω. Χρυσ., ὅ.π., 54.
25.	Μαξ. Ὁμολ., Περὶ ἀγάπης, γʹ ἑκ., κεφ. γʹ, PG 90,
1017 C.
26.	Μαξ. Ὁμολ., Πεύσεις καὶ ἀποκρίσεις, ed. J. H.
Declerck, 163.10-12.
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– διότι ἀκριβῶς ἡ παραδοχὴ ὅτι ἡ λογικὴ
δύναμη εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἁμαρτία ἔκανε τὸν Ἀπολλινάριο νὰ ἐξαιρέσει
τὸν ἀνθρώπινο νοῦ ἀπὸ τὴ σύνθεση θείας
καὶ ἀνθρώπινης φύσεως στὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ.

τρομερὲς ἀστραπὲς καὶ βροντές· ἄλλοι
τὸν φαντάζονταν νὰ ἔρχεται ὡς ἕνας
φωτισμένος πολιτικὸς ἡγέτης, ποὺ θὰ
ἀναλάμβανε νὰ ἀναμορφώσει τὸν κόσμο.
Κανείς, ἀσφαλῶς, δὲν εἶχε ποτὲ φαντασθεῖ ὅτι ὁ Θεὸς θὰ γεννιόταν στὴ γῆ ὡς

Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴ νέα ἀντίληψη, ὁ ἄνθρωπος
ποὺ ἔχει φθάσει στὴν ὑψηλότερη βαθμίδα τῆς ἀρετῆς
δὲν νοεῖται πλέον ὡς ἕνα ἄτομο ποὺ ἔχει βάλει
τὴ μία δύναμη τῆς ψυχῆς του, τὴ λογική, νὰ ἀστυνομεύει,
νὰ ἐλέγχει ἢ καὶ νὰ καταστέλλει τὶς ὑπόλοιπες, τὶς ἄλογες·
νοεῖται ὡς ἕνα πρόσωπο ποὺ ἔχει ἐπιτύχει μιὰ ἰσορροπία
στὸν ἐσωτερικό του κόσμο, καὶ ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς
του συναγωνίζονται καὶ συμπληρώνουν ἡ μία τὴν ἄλλη
στὸν ἀγῶνα τοῦ καλοῦ.
Καὶ ὅμως, πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ
ἐκτοξεύονται δριμύτατα κατηγορητήρια
κατὰ τῆς λογικῆς δυνάμεως τοῦ ἀνθρώπου. Κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, μάλιστα,
πρέπει νὰ προλάβουμε ἐδῶ μιὰ εὔλογη
ἔνσταση: «Σχεδὸν ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας προειδοποιοῦν ὅτι ὁ
Θεὸς καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπὲρ λόγον.
Τί λοιπόν; ὅλοι αὐτοὶ σφάλλουν;». Ὄχι!
Προφανῶς ὄχι! Ἄλλο ὅμως τὸ ὑπὲρ λόγον,
ἄλλο τὸ παρὰ λόγον.
Ἂν καὶ αὐτὸ ποὺ γράφουμε ἐδῶ ξεφεύγει ἀπὸ τὸ στενώτερο θέμα μας, εἶναι
χρήσιμο νὰ τὸ ἀποσαφηνίσουμε μέσα ἀπὸ
ἕνα πρόχειρο παράδειγμα: Ἔστω ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Πρὶν ἔλθει ὁ Χριστὸς
στὴ γῆ, πολλοὶ ἀσφαλῶς ἦταν αὐτοὶ
ποὺ εἶχαν προσπαθήσει νὰ συλλάβουν
μὲ τὴ λογική τους πῶς θὰ ἐρχόταν, ὅταν
τυχὸν ἐρχόταν, ὁ Θεὸς στὴ γῆ. Κάποιοι
τὸν φαντάζονταν νὰ ἔρχεται πάνω σὲ
φωτεινὴ νεφέλη· ἄλλοι τὸν φαντάζονταν
νὰ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μέσα σὲ

ἄνθρωπος μέσα στή «φάτνη τῶν ἀλόγων».
Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ἡ ἔλευση τοῦ Θεοῦ
στὴ γῆ ἦταν ὑπὲρ λόγον. Σήμερα, ὅμως,
ποὺ γνωρίζουμε πῶς ἦλθε ὁ Θεὸς στὴ
γῆ, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἀναφωνοῦμε:
«Ναί, Θεέ μου, τίποτα δὲν θὰ μποροῦσε
νὰ εἶναι πιὸ λογικὸ ἀπὸ τὸ ἔλθεις στὴ γῆ
ὅπως ἀκριβῶς ἦλθες, μέσα στὴ φάτνη τῶν
ἀλόγων»! Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐννοοῦμε, ὅταν
λέμε ὅτι ἄλλο εἶναι τὸ ὑπὲρ λόγον, καὶ
ἄλλο τὸ παρὰ λόγον.
Ἔτσι λοιπόν, μπορεῖ μὲν ὁ Θεὸς καὶ
τὰ τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι ὑπὲρ λόγον, δηλαδὴ
νὰ ὑπερβαίνουν τὴν ἀνθρώπινη κατανόηση, χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι
ἡ λογικὴ δύναμη ἀπὸ τὴ φύση της καὶ
κατ’ ἀνάγκην μᾶς κρατάει μακριὰ ἀπὸ
τὸν Θεό, πρᾶγμα ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγοῦσε
σὲ σωρεία προβλημάτων. Θυμίζουμε αὐτὸ
ποὺ τονίσαμε μὲ ἔμφαση σὲ ἄλλο σημεῖο:
Ὁ Θεὸς δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ ἔχει
βάλει στὴν ψυχὴ κάποια δύναμη ἀπὸ τὴ
φύση της ἀνασταλτικὴ τῆς πρὸς αὐτὸν
35

κινήσεως τοῦ ἀνθρώπου: «Οὐ γὰρ ἔδω
κεν ὁ Θεὸς δύναμιν τῇ φύσει νικῆσαι τὴν
προαίρεσιν πρὸς αὐτὸν τὴν καλήν», ὅπως
εἴδαμε νὰ γράφει ὁ Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος27.

της καί, τέλος, νὰ οἰκοδομοῦν μιὰ νέα
ἀντίληψη, περισσότερο λειτουργική (ἀφοῦ
τὴν εἴδαμε νὰ ἑρμηνεύει πράγματα ποὺ
τὸ παραδοσιακὸ μοντέλο ἀδυνατοῦσε νὰ
ἑρμηνεύσει), περισσότερο διεισδυτικὴ καί,
σὲ τελικὴ ἀνάλυση, περισσότερο ἀληθινή. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴ νέα ἀντίληψη,
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει φθάσει στὴν ὑψηλότερη βαθμίδα τῆς ἀρετῆς δὲν νοεῖται
πλέον ὡς ἕνα ἄτομο ποὺ ἔχει βάλει τὴ
μία δύναμη τῆς ψυχῆς του, τὴ λογική, νὰ
ἀστυνομεύει, νὰ ἐλέγχει ἢ καὶ νὰ καταστέλλει τὶς ὑπόλοιπες, τὶς ἄλογες· νοεῖται
ὡς ἕνα πρόσωπο ποὺ ἔχει ἐπιτύχει μιὰ
ἰσορροπία στὸν ἐσωτερικό του κόσμο, καὶ
ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς του συναγωνίζονται καὶ συμπληρώνουν ἡ μία τὴν ἄλλη
στὸν ἀγῶνα τοῦ καλοῦ.
Ἔχοντας ὁλοκληρώσει τὴ συζήτηση
τοῦ θέματος, εἴμαστε πλέον σὲ θέση νὰ
ἔχουμε μιὰ καλὴ ἐποπτεία τῆς «γόνιμης
σύνθεσης» τῆς χριστιανικῆς πίστεως
μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Ἡ συνάντηση
αὐτῶν τῶν δύο δὲν ἦταν βεβαίως καταδικαστικὴ ἀπόρριψη τῆς δεύτερης ἀπὸ τὴν
πρώτη. Δὲν ἦταν ὅμως καὶ στεῖρα μίμηση
καὶ τυφλὴ υἱοθέτηση. Ἦταν, ὅπως τονίσαμε, σύνθεση. Καὶ μάλιστα, γόνιμη σύνθεση. Διότι, ἂν εἶχε μὲν γίνει μιὰ σύνθεση,
ἀλλὰ τὸ προϊὸν αὐτῆς τῆς σύνθεσης δὲν
ἦταν κάτι τὸ ἀφ’ ἑαυτοῦ ἀξιόλογο, τότε
θὰ ἔπρεπε νὰ μιλᾶμε –καὶ ἂς μὴ φοβόμαστε τὶς λέξεις– γιὰ νόθευση. Ὅμως
ὄχι! Ὅποιος σκύψει πραγματικὰ στὰ ἔργα
τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας καὶ τὰ μελετήσει, θὰ διαπιστώσει
ὅτι ἔχει νὰ κάνει μὲ διανοητὲς οἱ ὁποῖοι
ἦταν ἀσφαλῶς μεγάλοι θεολόγοι· παράλληλα, ὅμως, ἦταν καὶ μεγάλοι φιλόσοφοι.
Καὶ ὅταν τὸ διαπιστώσει κανεὶς αὐτό, θὰ
μπορεῖ νὰ μιλάει, μετὰ λόγου γνώσεως
πλέον, γιὰ γόνιμη σύνθεση τῆς χριστιανικῆς πίστεως μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία
– καὶ νὰ ἐννοεῖ κάθε λέξη ποὺ λέει.

Ἐπίμετρον
Στὴν ἀφετηρία τῆς ἐνασχόλησής μας
μὲ τὴ νέα ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν
ἀρετὴ καὶ τὴν κακία, σημειώσαμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα θέμα βαθύτατα φιλοσοφικό,
ἕνα θέμα παράλληλα βαθύτατα θεολογικό,
ἕνα θέμα ἐν ὀλίγοις γνήσια πατερικό, τὸ
ὁποῖο, κοντὰ στὰ ἄλλα, μᾶς δίνει καὶ ἕνα
ἁπτὸ παράδειγμα τῆς συνάντησης καὶ γό

Ὅποιος σκύψει
πραγματικὰ στὰ ἔργα
τῶν μεγάλων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας
καὶ τὰ μελετήσει,
θὰ διαπιστώσει ὅτι ἔχει
νὰ κάνει μὲ διανοητὲς
οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀσφαλῶς
μεγάλοι θεολόγοι·
παράλληλα, ὅμως,
ἦταν καὶ μεγάλοι
φιλόσοφοι.
νιμης σύνθεσης τῆς χριστιανικῆς πίστεως
μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Στὴν πορεία,
εἴδαμε τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
νὰ διαλέγονται μὲ τὴν παραδεδομένη ἀπὸ
τὴν ἀρχαιότητα ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κακία, νὰ προβληματίζονται πάνω σὲ καίριες παραδοχές
27. Ἰσαὰκ Σύρ., Λόγοι ἀσκητικοί, Λόγος ΚΖʹ 3.3 κ.ἑ.
(Bedjan Λόγος 8), ΕΠΕ, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ
Ἀσκητικῶν 8Β, σελ. 12.

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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ΔΕΝ ΤΑΞΙΔΕΥΩ Μ’ ΑΝΑΣΤΡΟ ΟΥΡΑΝΟ
«Ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει»
(Γρηγόριος Θεολόγος, Ἐπιστολὴ 80, Στὸν Φιλάγριο)
Τὸ βάσανο τὸ ἕνα μὲ βαρεῖ,
τὸ ἄλλο, νὰ μὲ θάψει, ἀνοίγει μνῆμα,
ἄχ, Κύριε, τῆς ψυχῆς μου τὸ σκαρὶ
σαλεύεται στῆς θάλασσας τὸ κῦμα.

Μὲ χέρι ἄδραξέ το στιβαρὸ
καὶ τῆς ψυχῆς μου τὸ πηδάλιο, νά ’χω
Ἐσένα καπετάνιο μου γερό,
Ἐσένα στὴ ζωὴ θαλασσομάχο.

Πάλι καὶ πάλι ἔρχεται μ’ ὁρμή,
θεόρατο καὶ λὲς θὰ μὲ πλακώσει,
τοῦ καραβιοῦ μου τρίζουν οἱ ἁρμοί,
λιποψυχῶ στὴ θύελλα τὴν τόση.

Τὸ πολικό ’σαι τ’ ἄστρο ποὺ φωτᾷ
καὶ τὸ λιμάνι τῆς γαλήνης δείχνει,
ὁ ναυαγὸς τ’ ἀστέρι αὐτὸ κοιτᾷ,
αὐτό ’χει γιὰ ὁδηγὸ καὶ φωτολύχνι.

Μὰ Ἐσύ, ποὺ δὲ μὲ ἄφησες ποτέ,
νὰ μὴν ἀδιαφορήσεις οὔτε τώρα,
στὸ πλοῖο κοιμόσουν ἥσυχος, Χριστέ,
κι οἱ μαθητές σου ἦταν σ’ ἄγριαν ὥρα.

Τὸ ξέρω πὼς δὲ βιάζεσαι Ἐσύ,
πὼς ἀγρυπνᾷς γιὰ μένανε, τὸ ξέρω,
κι ἂν εἶναι οἱ στεναγμοί μου περισσοί,
μονάχο δὲ μ’ ἀφήνεις νὰ ὑποφέρω.

– Πνιγόμαστε! σοῦ κράζουνε αὐτοί,
κι ἀμέριμνος στὸ πλοῖο Ἐσὺ κοιμᾶσαι;
Τὸ πλοῖο, γιὰ νὰ σωθεῖ, Ἐσὲ ζητεῖ,
πιάσ’ τὸ τιμόνι, τιμονιέρης νά ’σαι.

Ὦ, ἔλα τὸν πρεπούμενο καιρὸ
κι ἀπάλλαξέ με ἀπὸ τὴν καταιγίδα,
δὲν ταξιδεύω μ’ ἄναστρο οὐρανό,
ρίξε μου ἀπὸ τὸ φῶς Σου μιὰν ἀχτίδα.

Νὰ πῶ ὅτι δὲ νύσταξες, νὰ πῶ
πὼς δὲν κοιμᾶσαι, ὁλάγρυπνα τὰ μάτια
στὸ πέλαγος κρατῶ τὸ σκυθρωπό,
ὥσπου νὰ γίνει ὁ ἄνεμος κομμάτια.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ
ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τὸ 2016 ἐκυκλοφορήθη ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο τοῦ Joachim Fest μὲ
τὸν τίτλο Ὄχι ἐγώ. Ὁ Ναζισμὸς μέσα
ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς παιδιοῦ. Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιγράφεται ἡ ἐμπειρία
τοῦ συγγραφέως, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν
δεκατριῶν ἐτῶν, ἀπὸ τὴν ἀντίστασι
τοῦ πατρός του, ἑνὸς ἀνωτέρου Γερ-

μανοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, στὴν
ἄνοδο καὶ ἐπικράτησι τοῦ Ναζισμοῦ.
Ὁ τίτλος προέρχεται ἀπὸ τὴν φράσι
τὴν ὁποία εἶπε ὁ ἀπόστολος Πέτρος
μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο: «Εἰ πάντες
σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ»
(Μαρκ. 14: 29). Εἶναι ἡ φράσις τὴν
ὁποία «ὁ πατέρας τοῦ συγγραφέα,

Ὅλες οἱ ἠθικὲς ἀξίες τὶς ὁποῖες γιὰ αἰῶνες ἐκόμιζε
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὴν ἀνθρωπότητα τίθενται
στὸ στόχαστρο ἀντιχριστιανικῶν νομοθετημάτων
καὶ ἐκδιώκονται ἀπὸ τὴν δημοσία σφαῖρα
τῆς κοινωνίας. Ἡ κοινωνία μας, πλέον, πρέπει νὰ ζῇ,
λόγῳ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καὶ τῆς τρομοκρατίας
μὲ τὴν ὁποία αὐτὴ ἐπιβάλλεται, μὲ τὴν προβολὴ
καὶ προπαγάνδα κάθε μορφῆς ἠθικῆς ἐκπτώσεως.
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Johannes Fest, ἐπιθυμοῦσε νὰ γράφουν καὶ νὰ ξαναγράφουν τὰ παιδιά
του, γιὰ νὰ μὴν τὴν ξεχάσουν ποτέ.
Ἂν καὶ πιστὸς Πρῶσος ρωμαιοκαθολικός, τὴν ἀξιολογοῦσε ὡς σημαντική,
ὄχι τόσο γιὰ τὸ αὐστηρὰ θρησκευτικό
της περιεχόμενο, ἀλλὰ γιὰ τὴ δύναμη καὶ τὴ σημασία τῆς προσωπικῆς
ἀντίστασης ἀπέναντι στὴν προδοσία
τοῦ ὅποιου νοήματος δίνει ὁ καθένας
σὲ ὅ,τι γενικῶς ὀνομάζουμε “ἠθικὲς
ἀρχές”» (Βλ. Καθημερινὴ 5.6.2016). Μὲ
τὴν ἴδια φράσι ἀπήντησε ὁ πατὴρ τοῦ
συγγραφέως στὴν σύζυγό του, ὅταν
αὐτὴ τὸν προέτρεψε νὰ ἀκολουθήσῃ
τὸ παράδειγμα τῶν ὑπολοίπων συναδέλφων του καὶ νὰ ἐνταχθῇ στὸ ναζιστικὸ κόμμα. Καὶ ἐὰν ὅλοι οἱ ἄλλοι
τὸ κάνουν, ἀλλὰ ὄχι ἐγώ. Καὶ ὁ συγκεκριμένος ἄνθρωπος ἐπλήρωσε τὴν
ἀκεραιότητά του καὶ τὴν πιστότητά
του στὶς ἠθικές του ἀξίες μὲ ἀπόλυσι,
ἀπώλεια τῆς κοινωνικῆς θέσεώς του
καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι. Ἄλλοι συνάνθρωποί του ἐπλήρωσαν τὸ θάρρος
τους μὲ τὴν ἴδια τους τὴν ζωή.
Τὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται ἐπίκαιρο
καὶ σήμερα, ὄχι τόσο ἐπειδὴ ἀνέρχεται ὁ νεοναζισμὸς σὲ πολλὲς χῶρες
τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ἐπειδὴ κυριαρχεῖ πλέον καὶ στὴν χώρα μας ὁ ἐνεργητικὸς ἀντιχριστιανισμός. Ὅλες οἱ
ἠθικὲς ἀξίες τὶς ὁποῖες γιὰ αἰῶνες
ἐκόμιζε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὴν
ἀνθρωπότητα τίθενται στὸ στόχαστρο
ἀντιχριστιανικῶν νομοθετημάτων καὶ
ἐκδιώκονται ἀπὸ τὴν δημοσία σφαῖρα
τῆς κοινωνίας. Ἡ κοινωνία μας, πλέον, πρέπει νὰ ζῇ, λόγῳ τῆς πολιτικῆς
ὀρθότητος καὶ τῆς τρομοκρατίας
μὲ τὴν ὁποία αὐτὴ ἐπιβάλλεται, μὲ
τὴν προβολὴ καὶ προπαγάνδα κάθε
μορφῆς ἠθικῆς ἐκπτώσεως. Ἡ ὁμοφυλοφιλία θεσμοθεῖται, ἡ οἰκογένεια
τορπιλλίζεται, ἡ τιμιότης τιμωρεῖται,

ἡ ἁγνότης διασύρεται, ἡ φιλοπατρία
δυσφημεῖται καὶ τόσα ἄλλα.
Στὴν ἀλλόφρονα κοινωνία μας ξεχωρίζουν κάποιες ἠθικὲς προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες δὲν ὀπισθοχωροῦν
στὴν ὑπεράσπισι τῶν ἀξιῶν τους.
Δὲν ὀρρωδοῦν ἐμπρὸς στὶς ὕβρεις,
τὶς ἀπειλὲς καὶ τοὺς προπηλακισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους προσπαθοῦν
νὰ τοὺς τρομοκρατήσουν. Ἐλάχιστα
παραδείγματα θὰ ἀναφερθοῦν. Διακεκριμένος ποδοσφαιριστὴς ἔλαβε
θέσι στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἐναντίον τοῦ νομοθετήματος γιὰ ἀλλαγὴ
φύλου ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία καὶ
ὑπέστη ἐπιθέσεις ἀπὸ ὅλα τὰ Μέσα
Ἐνημερώσεως. Μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὑπερασπίσθη αὐτό «τὸ
παλληκάρι», ὅπως τὸ ἐχαρακτήρισε.
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου ὑπέστη
ἐπίθεσι καὶ ξυλοδαρμὸ, ἐπειδὴ μὲ
εὐγενικὸ τρόπο ἔκανε μιὰ παρατήρησι σὲ νεαροὺς οἱ ὁποῖοι ἔγραφαν μὲ
σπρέϋ σὲ τοῖχο τῆς Παντείου Σχολῆς,
καὶ κατ’ ἐπανάληψιν ἔγινε στόχος
τους, μὲ ἀποκορύφωμα νὰ βγάλουν
ἀφίσσα μὲ τὸ πρόσωπό του καὶ νὰ

Ὁ πιστὸς χριστιανὸς
θὰ τηρήσῃ τὸ θέλημα,
τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ,
ἀντιμετωπίζων, ἐὰν
χρειασθῇ, τὸν νόμο
τοῦ κόσμου,
ἐμπιστευόμενος
στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐποχή μας φαίνεται
ὅτι θὰ ξαναγίνει ἐποχὴ
Μαρτύρων
καὶ Ὁμολογητῶν.
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τὴν τιτλοφοροῦν «νὰ ποιὸς εἶναι ὁ
φασίστας».
Γιὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς ἡ
ὑπεράσπισις τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν
τους εἶναι πνευματικὸ καθῆκον, τὸ
ὁποῖο γίνεται ἐξ ἀγάπης πρὸς τὸν
Χριστό. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς ἔχει πῆ:
«Ἐὰν ἀγαπᾶτε με, τὰς ἐντολὰς τὰς
ἐμὰς τηρήσατε» (Ἰω. 14: 15). Καὶ ἀκόμη
σαφέστερα: «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμο
λογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ.
10: 32). Καὶ ὅταν ὁ φόβος ὡς ἀνθρώπινο συναίσθημα ἔρχεται νὰ τρυπώσῃ
μέσα μας, τότε ὁ εὐαγγελιστὴς τῆς
ἀγάπης μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι «ἡ τελεία

ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον» (Α΄ Ἰω.
4: 18). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύσσει ὅτι «οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ
Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως
καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ» (Β΄ Τιμ.
1: 7). Ἡ ἀποχριστιανοποιημένη κοινωνία μας θὰ δοκιμάσῃ τὴν πίστι μας,
ἐὰν εἶναι αὐθεντικὴ καὶ σταθερή, ἢ
κάλπικη καὶ ἐπιφανειακή. Ὁ πιστὸς
χριστιανὸς θὰ τηρήσῃ τὸ θέλημα, τὸν
νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀντιμετωπίζων, ἐὰν
χρειασθῇ, τὸν νόμο τοῦ κόσμου, ἐμπιστευόμενος στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐποχή μας φαίνεται ὅτι θὰ ξαναγίνει
ἐποχὴ Μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν.
Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διόρθωση: Στὸ ποίημα τοῦ Γιάννη Σαντάρμη, «Παῖξε, φλογέρα, τὰ ὡσαννά», Ἀκτῖνες 766 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017), σελ. 217, στὸν τρίτο στίχο τῆς προτελευταίας στροφῆς ἔχει γραφεῖ ἐκ παραδρομῆς «αὐλές»
ἀντί «αὐλέ». Ἡ συγκεκριμένη στροφὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἀπὸ τὰ οὐρανοπάλατα,
πάρε ψαλμούς, ἀγέρι πρᾶο, καὶ πέτα,
αὐλὲ τῆς νύχτας, λάλα τα,
λάλα τὰ ὡσαννὰ καὶ χρύσωνέ τα.

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 (ΙΒΑΝ:
GR1102602010000940100366081). Νὰ
ζητᾶτε νὰ σημειώνετε ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.
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.
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	Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται
ἐπιβάρυνση 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.

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος συμπαραστάτης
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ
γονεῖς.

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία 60 ἐτῶν, ποὺ
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία.

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.
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