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Ἡ διεθνὴς ἐπίδραση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης

Ἡ ἑλληνικὴ παρουσία στὴν κοιλάδα τοῦ Δουνάβεως

Τὸ νερὸ στὴ Γῆ καὶ στὸ ἡλιακό μας σύστημα

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Τὸ 1821 καὶ ἡ σημερινή μας πορεία
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«ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ»

Τὴν ἱστορία δὲν τὴν γράφουν οἱ 
ἀριθμοί, οὔτε οἱ τελειοποιημέ-
νες πολεμικὲς μηχανές, οὔτε 
ἡ αὐθαιρεσία καὶ ἡ βία τῶν 
ἰσχυρῶν, ποὺ ἐπιχειροῦν τὸν 

στραγγαλισμὸ τῆς ἐλευθερίας, τὴν κα-
ταπάτηση τοῦ δικαίου καὶ τῶν δικαίων. 
Τὴν ἱστορία δὲν τὴν γράφουν οἱ περι-
φρονητὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τοῦ ἀναφαίρετου δικαιώματος τοῦ λαοῦ 
νὰ πιστεύει ἐλεύθερα καὶ νὰ ἐκφράζε-
ται ἐλεύθερα. Τὴν ἱστορία τὴν γράφουν 
οἱ ἐλεύθερες καὶ ἀδούλωτες ψυχές, ποὺ 
πιστεύουν στὶς αἰώνιες ἀξίες, ποὺ πυρπο-
λοῦνται ἀπὸ ἰδανικά, ποὺ θυσιάζονται γιὰ 
τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς Πατρίδος, ποὺ δὲν 
διαπραγματεύονται τοὺς ἀτίμητους πνευ-
ματικοὺς καὶ ἠθικοὺς θησαυρούς τους.

Ὅποιος θέλει νὰ ἐλέγξει τὴν ἀλήθεια 
αὐτή, δὲν ἔχει παρὰ νὰ θυμηθεῖ τὴ μεγα-
λειώδη ἐποποιΐα τοῦ 1940. Τότε ποὺ μιὰ 

χούφτα Ἕλληνες, πάνω στὰ βορειοηπει-
ρωτικὰ βουνά, μὲ λιγοστὰ ὑλικὰ ἐφόδια, 
μὰ μὲ ψυχὴ λιονταρίσια, μὲ πίστη στὸ 
δίκαιο τοῦ ἀγῶνά τους, μὲ συναίσθη-
ση τῆς βαριᾶς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς, μὲ 
ἐμπιστοσύνη στὴν προστασία τοῦ Θεοῦ, 
ἀντιμετώπισαν μιὰ πανίσχυρη αὐτοκρα-
τορία. Τὴν γονάτισαν. Καὶ ἔκαναν τὸν 

κόσμο ὁλόκληρο νὰ σταθεῖ μὲ ἔκπληξη 
καὶ θαυμασμὸ μπροστὰ στὴ μικρή, ἀλλὰ 
ἡρωικὴ χώρα μας. Θὰ ἄξιζε νὰ θυμηθοῦμε 
στὴν ἐφετινὴ ἐπέτειο, 81 χρόνια ἀπὸ τὸ 
ἡρωικὸ ΟΧΙ, πῶς μίλησε τότε γι’ αὐτὸ τὸ 
θαῦμα ὅλος ὁ ἐλεύθερος κόσμος, ποὺ πα-
ρακολουθοῦσε μὲ συγκρατημένη ἀναπνοὴ 
τὰ κατορθώματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ 
καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ πρόκειται 

γιὰ θαῦμα, τὸ ὁποῖο πραγματοποίησε ἡ 
πίστη καὶ ἡ ἀδάμαστη ψυχὴ τοῦ Ἕλληνα 
τοῦ μετώπου καὶ τῶν μετόπισθεν. Τί νὰ 
πρωτοαναφέρουμε;

Ὁ τότε ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς 
Ἀγγλίας Ἄντονυ Ἧντεν καθόριζε μὲ ἀκρί-
βεια τὴν ἑλληνικὴ συμβολή: «Τὸ μεσογει-
ακὸ σχέδιο τοῦ Χίτλερ ἀπέτυχε χάρη στὴ 

Τὴν ἱστορία δὲν τὴν γράφουν οἱ περιφρονητὲς τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τοῦ ἀναφαίρετου δικαιώματος 

τοῦ λαοῦ νὰ πιστεύει ἐλεύθερα καὶ νὰ ἐκφράζεται 
ἐλεύθερα. Τὴν ἱστορία τὴν γράφουν οἱ ἐλεύθερες καὶ 

ἀδούλωτες ψυχές, ποὺ πιστεύουν στὶς αἰώνιες ἀξίες, ποὺ 
πυρπολοῦνται ἀπὸ ἰδανικά, ποὺ θυσιάζονται γιὰ τὰ ἱερὰ 
καὶ ὅσια τῆς Πατρίδος, ποὺ δὲν διαπραγματεύονται τοὺς 
ἀτίμητους πνευματικοὺς καὶ ἠθικοὺς θησαυρούς τους.



170

περιφρονοῦσε τὶς σιδηρόφρακτες στρα-
τιές, πήγαζε ἀπὸ τὴν πίστη τῶν Ἑλλήνων 
στὸ δίκαιο τοῦ ἀγῶνα καὶ στὴν προστα-
σία τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή, ὁ κάθε Ἕλληνας 
τότε εἶχε γίνει ἕνας ἥρωας, γιατὶ πίστευε 
στὰ ἰδανικὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς Πατρί-
δος. Μαχόταν «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν». 
Καὶ αὐτὰ τὰ ἰδανικὰ τοῦ ἔδιναν φτερά, 
ἀτσάλωναν τὴν καρδιά. Δὲν πολεμοῦσαν 
οἱ Ἕλληνες γιὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Δὲν μάχο-
νταν γιὰ πληγωμένους ἐγωισμοὺς ἢ γιὰ 
κατακτητικοὺς σκοπούς. Πολεμοῦσαν, γιὰ 

νὰ μὴ βεβηλωθοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς 
φυλῆς. Γιὰ νὰ μὴν θριαμβεύσει ἡ ἀδικία. 
Καὶ πολεμοῦσαν μὲ τὸ ὅραμα τῆς Πα-
ναγίας, ποὺ λίγους μῆνες πρὶν τῆς εἶχαν 
προσβάλει τὴ μνήμη μὲ τὸν τορπιλισμὸ 
τῆς «Ἕλλης» τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς της 
στὸ νησὶ τῆς Μεγαλόχαρης. Αὐτὸ τὸ ὅρα-
μα τοὺς καθοδηγοῦσε καὶ τοὺς ἐμψύχω-
νε. Αὐτὸ φλόγιζε τὰ στήθη, ὥστε «τῶν 
Ἑλλήνων τὰ παιδιὰ σὰν ἀετοὶ νὰ χυμοῦν 
στὴ μάχη. Καὶ κάθε κορφὴ κι ἀετοράχη 
νὰ φωτίζει τώρα ἡ λευτεριά».

Καιρὸς νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε γιὰ 
μία ἀκόμα φορά. Ὁσάκις λαὸς καὶ ἄρχο-
ντες συμπορεύθηκαν χωρὶς τὸ ἐθνοκτόνο 
μικρόβιο τῆς διχόνοιας, ἡ Πατρίδα μας 
γνώρισε ἡμέρες δόξας καὶ μεγαλείου. Αὐτὸ 
ἂς ἀποτελέσει ὁδηγὸ καὶ σήμερα στὶς κρί-
σιμες ἡμέρες ποὺ διέρχεται τὸ Ἔθνος μας.

Γ.Β.Μ.

νικηφόρα ἀντίσταση τῆς Ἑλλάδος. Ἂν τὸ 
σχέδιο αὐτὸ πετύχαινε, ἡ ἐπίθεση τῆς 
Γερμανίας ἐναντίον τῆς Ρωσίας θὰ εἶχε 
τελείως διαφορετικὰ ἀποτελέσματα. Οἱ 
ἥρωες ποὺ ἔχουν βάψει μὲ τὸ αἷμά τους 
τὴν ἱερὴ γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ μα-
χητὲς τῆς Πίνδου καὶ οἱ ἄλλοι, θὰ εἶναι 
ὁδηγοὶ μαζὶ μὲ τοὺς Μαραθωνομάχους καὶ 
θὰ φωτίζουν γιὰ πάντα τὴν οἰκουμένη». 
Ὁ στρατάρχης Γιὰν Σμὰτς λακωνικὰ ἀξιο-
λογοῦσε τὴν ἑλληνικὴ συμβολή: «Ἡ μάχη 
τῆς Πίνδου ἄλλαξε τὴν πορεία τῆς ἱστο-

ρίας». Μὲ τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμὸ μιλοῦσε 
καὶ ὁ στρατάρχης Γουέηβελ, Βρετανὸς 
ἀρχιστράτηγος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς: «Οἱ 
Ἕλληνες σύμμαχοί μας εἶναι οἱ πρῶτοι 
πού, μὲ τὶς ὑπέροχες νῖκές τους στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο, ἄνοιξαν τὸν δρόμο καὶ 
ἔδωσαν ἀποφασιστικὰ χτυπήματα στὴ 
φασιστικὴ Ἰταλία. Οἱ ἐπιτυχίες τους δὲν 
εἶχαν μόνο τοπικὴ σημασία. Ἐπηρέασαν 
τὴν ὅλη ἐξέλιξη τοῦ πολέμου».

Τὰ ἴδια ἐπαναλάμβαναν ἀργότερα καὶ 
οἱ Ρῶσοι: «Πολεμήσατε μικροὶ ἐναντίον 
μεγάλων καὶ νικήσατε. Δὲν ἦταν δυνατὸν 
νὰ γίνη διαφορετικά, γιατὶ ἤσασταν 
Ἕλληνες. Μὲ τὶς θυσίες σας κερδίσαμε 
χρόνο, γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε. Ὡς Ρῶσοι καὶ 
ὡς ἄνθρωποι σᾶς εὐγνωμονοῦμε».

Πῶς ἔγιναν ὅλα αὐτά; Ἡ ἀπάντηση 
εἶναι μία. Τὸ 1940 ἡ ἑλληνικὴ γενναιότητα 
μεγαλούργησε. Καὶ κανένας δὲ μπορεῖ νὰ 
ἀρνηθεῖ πὼς ἡ γενναιότητα αὐτή, ποὺ 

Τὸ 1940 ἡ ἑλληνικὴ γενναιότητα μεγαλούργησε. Καὶ κανέ-
νας δὲ μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ πὼς ἡ γενναιότητα αὐτή, ποὺ  
περιφρονοῦσε τὶς σιδηρόφρακτες στρατιές, πήγαζε ἀπὸ 
τὴν πίστη τῶν Ἑλλήνων στὸ δίκαιο τοῦ ἀγῶνα καὶ στὴν 

προστασία τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή, ὁ κάθε Ἕλληνας τότε εἶχε 
γίνει ἕνας ἥρωας, γιατὶ πίστευε στὰ ἰδανικὰ τῆς πίστεως 

καὶ τῆς Πατρίδος. Μαχόταν «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν». Καὶ 
αὐτὰ τὰ ἰδανικὰ τοῦ ἔδιναν φτερά, ἀτσάλωναν τὴν καρδιά.
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Στὰ τέλη Φεβρουαρίου τοῦ 2021, 
ἔτους ἑορτασμοῦ τῆς 200ῆς 
ἐπετείου ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, τὸ 
Πολωνικὸ Κοινοβούλιο ἐξέ-

δωσε ψήφισμα γιὰ τὴ μεγάλη ἐπέτειο, 
τὸ ὁποῖο ἔθετε τὸ θέμα τοῦ ἐθνικοαπε-
λευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων σὲ 
μιὰ βάση διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴ στὴν 
ὁποία ἔχουμε συνηθίσει νὰ τὸ βλέπουμε 
στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ψήφισμα τόνιζε, μεταξὺ 
ἄλλων:

«Τὸν Μάρτιο τοῦ 1821, οἱ Ἕλληνες 
ξεκίνησαν ἕναν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀνεξαρτη-
σία, ποὺ ἔφερε τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυ-
γό. Λίγοι περίμεναν τότε, τὸ 1821, ὅτι 
τὸ σύνθημα “Ἐλευθερία ἢ Θάνατος”, 
ποὺ δέσποζε στὶς σημαῖες τῶν Ἑλλήνων 
ἀγωνιστῶν, θὰ ἐπαναλαμβανόταν σὲ ὅλες 
σχεδὸν τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. Ἡ Ἑλλη-
νικὴ Ἐπανάσταση ἐνέπνευσε τὶς ἐπανα-
στάσεις πολλῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν, καὶ 
ἡ ἀπόλυτη ἐπιτυχία της ἀπέδειξε ὅτι ἡ 
ἐλευθερία μπορεῖ νὰ κερδηθεῖ, ἀκόμα καὶ 
ὅταν οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες προμη-
νύουν ἧττα. Ὁ στόχος τῶν ἀγωνιζόμενων 
Ἑλλήνων ἦταν νὰ οἰκοδομήσουν ἕνα σύγ-
χρονο κράτος βασισμένο στὴν κληρονο-
μιὰ τῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης: 
στὴν ἀτομικὴ ἐλευθερία, στὴ δημοκρατία, 
στὶς χριστιανικὲς ἀξίες. [...] Ἡ ἑλληνικὴ 
δοκιμασία στὸν ἀγῶνα γιὰ ἕνα ἀνεξάρτη-
το κράτος –μιὰ νικηφόρα δοκιμασία– ἀπο-
τέλεσε ἔμπνευση γιὰ ἄλλα καταπιεσμένα 
ἔθνη».

Τὰ ὅσα σημειώνονται στὸ θερμὸ αὐτὸ 
ψήφισμα τοῦ Πολωνικοῦ Κοινοβουλίου 
στέκονται σὲ μιὰ ἀλήθεια ποὺ συνήθως 
περνάει ἀπαρατήρητη, ἰδιαίτερα δὲ στὴν 

Ἑλλάδα θὰ λέγαμε ὅτι ἀγνοεῖται πλήρως. 
Πραγματικά, στὴν Ἑλλάδα βλέπουμε τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση σὲ σχέση μὲ τὴν 
ἐθνική μας παλιγγενεσία: τὴν ἀπελευ-
θέρωση ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό, τὴν 
κατάκτηση τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, 
τὴ γένεση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Ἡ 
μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ παραβλέπουμε καὶ 
πρέπει ἐπιτέλους νὰ δοῦμε καὶ νὰ ἀνα-
δείξουμε, εἶναι ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανά-
σταση δὲν ἦταν ἁπλῶς μιὰ περιφερειακὴ 
σύγκρουση σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς Εὐρώπης. 
ἦταν ἕνα γεγονὸς κοσμοϊστορικῆς σημασί-
ας, ποὺ κυριολεκτικὰ ἄλλαξε τὸν κόσμο.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
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Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση  
ὡς ἀπαρχὴ τῆς κατάρρευσης  
τῶν μεγάλων αὐτοκρατοριῶν

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, χωρὶς 
ὑπερβολή, ἄλλαξε τὸν χάρτη, καὶ μάλι-
στα ὄχι μόνο στὴ γεωγραφική «γειτονιά» 
μας, ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐρύτερα ἀπ’ ὅ,τι 
φανταζόμαστε.

Ὁπωσδήποτε, αὐτὸ εἶναι κατεξοχὴν 
φανερὸ σὲ σχέση μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ 
αὐτοκρατορία. Ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, 
οἱ Τοῦρκοι, ἀπὸ τὴ μεριά τους, ἔχουν 

δίκιο νὰ ἔχουν ἄχτι τοὺς Ἕλληνες. Ἡ 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὑπῆρξε ἡ ἀπαρχὴ 
τοῦ ξηλώματος τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς 
αὐτοκρατορίας τους, ἡ ὁποία γρήγορα 
διαλύθηκε εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη. Πραγ-
ματικά, ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐξέγερσης τῶν 
Ἑλλήνων γέννησε καὶ στοὺς ἄλλους λα-
οὺς τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας τὸν 
πόθο καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς τους 
ἀποκατάστασης, τὴν προσδοκία ὅτι θὰ 
μποροῦσαν καὶ αὐτοὶ νὰ πάρουν στὰ χέ-
ρια τους τὸ μέλλον τους, ὅπως τὸ εἶχαν 
πετύχει οἱ Ἕλληνες. Οἱ ἐθνικὲς ἐξεγέρ-
σεις ἄρχισαν νὰ διαδέχονται ἡ μία τὴν 
ἄλλη. Ἡ κάποτε πανίσχυρη Ὀθωμανικὴ 
αὐτοκρατορία ἄρχισε νὰ ἀποσυντίθεται, 
μέχρι πού, τέλος, οἱ Τοῦρκοι, κρίνοντας 

πὼς δὲν εἶχαν ἄλλη ἐπιλογή, ἐπέλεξαν 
νὰ μετατρέψουν ὅ,τι εἶχε μείνει ἀπὸ τὴν 
κάποτε παντοδύναμη αὐτοκρατορία τους 
σὲ ἐθνικὸ τουρκικὸ κράτος – μὲ ὅ,τι αὐτὸ 
συνεπαγόταν γιὰ τοὺς συμπαγεῖς ἐθνι-
κοὺς πληθυσμοὺς ποὺ κατοικοῦσαν στὰ 
ἐδάφη τοῦ νέου ἐθνικοῦ τουρκικοῦ κρά-
τους, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Ἕλληνες, 
ποὺ οἱ Τοῦρκοι δὲν ξεχνοῦσαν ὅτι ἦταν 
αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶχε ξεκινήσει ἡ 
διάλυση τῆς αὐτοκρατορίας τους.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Μέττερνιχ, ὁ ὁρκισμένος 
ἐχθρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, εἶχε 

τοὺς δικούς του λόγους νὰ εἶναι ἀπ’ ἀρχῆς 
μέχρι τέλους σφοδρὸς πολέμιος στὸν 
ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἐλευθερία 
τους. Καὶ οἱ λόγοι αὐτοὶ δὲν ἦταν βεβαί-
ως λόγοι συναισθηματικοί, προσωπικοί, 
δὲν εἶχαν νὰ κάνουν μὲ ἕναν πείσμονα... 
«ἀνθελληνισμό», ὅπως ἔχουμε συνηθίσει 
νὰ τὸ βλέπουμε. ἀπεναντίας, ἦταν λόγοι 
ἐντελῶς ἁπτοὶ καὶ συγκεκριμένοι1. Πραγ-
ματικά, ἂν προσέξουμε, θὰ διαπιστώσουμε 
ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ καὶ ἡ Αὐστριακὴ αὐτο-

1. Βλ. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Μέττερνιχ: Ὁ ὁρκισμέ-
νος ἐχθρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Μέρος 
Α΄», Ἀκτῖνες 774 (Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2019), σελ. 
59-68. «Μέττερνιχ: Ὁ ὁρκισμένος ἐχθρὸς τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Μέρος Β΄», Ἀκτῖνες 
775 (Μάιος-Ἰούνιος 2019), σελ. 97-106.

Στὴν Ἑλλάδα βλέπουμε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση σὲ 
σχέση μὲ τὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία: τὴν ἀπελευθέρω-
ση ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό, τὴν κατάκτηση τῆς ἐθνικῆς 
μας ἀνεξαρτησίας, τὴ γένεση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. 
Ἡ μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ παραβλέπουμε καὶ πρέπει ἐπιτέ-
λους νὰ δοῦμε καὶ νὰ ἀναδείξουμε, εἶναι ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ 

Ἐπανάσταση δὲν ἦταν ἁπλῶς μιὰ περιφερειακὴ σύγκρουση 
σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς Εὐρώπης. ἦταν ἕνα γεγονὸς κοσμοϊστο-

ρικῆς σημασίας, ποὺ κυριολεκτικὰ ἄλλαξε τὸν κόσμο.
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κρατορία εἶχαν κάτι κοινό. Καὶ αὐτὸ εἶναι 
πολὺ ἁπλό: Ἦταν καὶ οἱ δύο αὐτοκρα-
τορίες. αὐτοκρατορίες πολυεθνικές. Αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι ἦταν κρατικὲς ὀντότητες ποὺ 
ἀσκοῦσαν τὴν ἐξουσία τους πάνω σὲ πε-
ρισσότερους τοῦ ἑνός, διαφορετικοὺς με-
ταξύ τους ἐθνικοὺς πληθυσμούς.

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε τί 
συνεπαγόταν αὐτὸ στὰ μάτια τοῦ Μέτ-
τερνιχ: Ἂν ἀναγνωριζόταν σὲ ἕναν ἐθνικὸ 
πληθυσμό, ἐν προκειμένῳ στοὺς Ἕλλη-
νες τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, τὸ 
δικαίωμα νὰ κτίσουν τὸ δικό τους κράτος 
μετὰ ἀπὸ μιὰ ἐπιτυχημένη ἐξέγερση, τό-
τε αὔριο-μεθαύριο τίποτα δὲν θὰ ἐμπό-
διζε νὰ διεκδικήσουν τὸ ἴδιο δικαίωμα 
καὶ οἱ Οὗγγροι, οἱ Ἰταλοί, οἱ Κροάτες, 
οἱ Σλοβένοι, οἱ Τσέχοι, οἱ Σλοβάκοι ἢ 
κάποιος ἄλλος ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς πλη-
θυσμοὺς ποὺ βρίσκονταν μέσα στὰ ὅρια 
τῆς Αὐστριακῆς αὐτοκρατορίας. Καθὼς 
ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἐξελισσόταν, 
μάλιστα, ὁ Μέττερνιχ παρακολουθοῦσε μὲ 
προβληματισμὸ τὴν ἄνοδο στὴν Αὐστρι-
ακὴ αὐτοκρατορία τοῦ οὑγγρικοῦ εἰδι-
κώτερα ἐθνικισμοῦ καὶ τὴν αὐξανόμενη 
ἐπιρροὴ τοῦ σπουδαίου Οὕγγρου πολι-
τικοῦ ἡγέτη Ἰστβὰν Στσετσένυι (István 
Széchenyi), καὶ βεβαίως οἱ ἀνησυχίες 
του γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ εἶχε τυχὸν 
ἐπιτυχία τῶν Ἑλλήνων ἐπιτείνονταν ἀκό-
μα περισσότερο. Διότι, πράγματι, ὅπως 
τοὐλάχιστον τὸ ἔβλεπε ὁ Μέττερνιχ, τυχὸν 
ἐπιτυχία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης θὰ 
ἄνοιγε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου. Γιὰ νὰ τὸ 
ποῦμε καὶ ἀλλιῶς, ἂν ἡ φωτιὰ ποὺ εἶχε 
ξεσπάσει στὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία 
δὲν σβηνόταν ἔγκαιρα καὶ ἐξαπλωνόταν, 
θὰ ἔκαιγε σίγουρα καὶ τὸ δικό του σπίτι.

Ἀπὸ μία ἄποψη, οἱ φόβοι τοῦ Μέτ-
τερνιχ ἦταν σωστοί. Πράγματι, ἡ φωτιὰ 
ποὺ ἄναψε σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γῆ, τὴ γῆ 
τὴν ἑλληνική, ἐξαπλώθηκε γρήγορα. Καὶ 
ΔΕΝ περιορίσθηκε μόνο στὴν Ὀθωμανικὴ 
αὐτοκρατορία. Ἡ Αὐστριακὴ αὐτοκρατο-

ρία προσπάθησε ἀπεγνωσμένα νὰ μείνει 
μακριὰ ἀπὸ τὶς φλόγες. Ἀκρωτηριάσθηκε 
ἀπὸ τὴν ἀφύπνιση τοῦ ἰταλικοῦ ἐθνικοῦ 
αἰσθήματος. Πάλεψε νὰ κατευνάσει τὴν 
πιὸ ἄμεση ἀπειλή, ποὺ ἀντιπροσώπευε 
ὁ οὑγγρικὸς ἐθνικισμός, μετασχηματιζό-
μενη σὲ Αὐστροουγγαρία, σὲ Δυαδικὴ 
Μοναρχία. Ἀλλὰ οἱ ἑστίες τῆς φωτιᾶς 
ξεπηδοῦσαν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη. Σπίθες 
τῆς ἴδιας αὐτῆς φωτιᾶς ἦταν οἱ πυροβο-
λισμοὶ ποὺ ρίχθηκαν στὸ Σεράγεβο τῆς 
Βοσνίας ἀπὸ ἕναν Σέρβο ἐθνικιστή, τὸν 

Γαβρίλο Πρίντσιπ, στὶς 28 Ἰουνίου 1914, 
πυροβολισμοὶ ποὺ στοίχισαν τὴ ζωὴ τοῦ 
διαδόχου τοῦ θρόνου Ἀρχιδούκα Φραγκί-
σκου Φερδινάνδου καὶ τῆς συζύγου του 
Σοφίας. Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ποὺ 
ἀκολούθησε, ἦταν ἡ ἐπιθανάτια ἀγωνία 
τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς αὐτοκρατορίας, 
ἡ ὁποία διαλύθηκε μὲ τὸ τέλος του.

Αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι ὁ 
Μέττερνιχ εἶχε δίκιο, καθὼς δὲν εἶναι 
καθόλου σίγουρο ὅτι ἡ πολιτική του 
ἦταν ἡ σωστή, ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἴδια 
τὴν πατρίδα του, τὴν Αὐστριακὴ αὐτο-
κρατορία. Διότι ὁ Μέττερνιχ, σύμφωνα μὲ 
τὴ διατύπωση τοῦ Robin Okey, ἔσπευσε 
νὰ σηκώσει τὴ σημαία τοῦ ἀμείλικτου 
πολέμου ἀπέναντι σὲ κάθε φιλελεύθερη 
ἰδέα καὶ σὲ κάθε προσπάθεια ἐθνικῆς 
ἀφύπνισης2. Καὶ ὅπως πολὺ χαρακτηρι-

2. Robin Okey, The Habsburg monarchy, c. 1765-
1918, Macmillan, 2001, σελ. 98.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, 
χωρὶς ὑπερβολή, ἄλλαξε 
τὸν χάρτη, καὶ μάλιστα 

ὄχι μόνο στὴ γεωγραφική 
«γειτονιά» μας, ἀλλὰ καὶ 
πολὺ εὐρύτερα ἀπ’ ὅ,τι 

φανταζόμαστε.
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στικὰ σημειώνει ὁ Σκωτσέζος ἱστορικὸς 
καὶ πολιτικὸς Alan Sked, καθηγητὴς τῆς 
Διεθνοῦς Ἱστορίας στὸ London School 
of Economics, ἂν ὁ Μέττερνιχ δὲν εἶχε 
σταθεῖ ἐμπόδιο στὴν πρόοδο, ἡ Αὐστρία 
μπορεῖ νὰ εἶχε προχωρήσει ἔγκαιρα σὲ 
μεταρρυθμίσεις καὶ νὰ εἶχε ἀντιμετωπί-
σει καλύτερα τὰ προβλήματα ποὺ συ-
νεπαγόταν ἡ πολυεθνική της σύνθεση, 
καὶ τότε, γράφει ὁ Alan Sked, ὁ Α΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος μπορεῖ νὰ μὴν εἶχε 
ξεσπάσει ποτέ3. 

Σὲ κάθε περίπτωση, ὅμως, ἡ περί-
πτωση τοῦ Μέττερνιχ καὶ τῆς πεισμα-
τικῆς ἐναντίωσής του στὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση –ἐφόσον βεβαίως τὴν ἑρμη-
νεύσουμε σωστὰ καὶ δὲν τὴ δοῦμε ἁπλῶς 
ὡς περίπτωση ἑνὸς φανατικοῦ ἀνθέλ-
ληνα– μᾶς δείχνει πόσο μεγάλη ἦταν ἡ 
φωτιὰ ποὺ ἄναψε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανά-
σταση, ὄχι μονάχα γιὰ τὴν Ὀθωμανική, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Αὐστριακὴ αὐτοκρατο-
ρία. Εἶναι σαφὲς τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε 
ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὑπῆρξε ἡ 

3. Alan Sked, “Metternich”, History Today 33/6 
(June 1983), σελ. 43.

ἀπαρχὴ τῆς κατάρρευσης τῶν μεγάλων 
αὐτοκρατοριῶν.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση  
καὶ τὸ εὐρωπαϊκό «σύστημα 

ἀσφαλείας»

Ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη ὄψη τοῦ θέ-
ματος ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ ἐδῶ: Δὲν θὰ 
ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση τίναξε στὸν ἀέρα ὅλο τὸ 

σύστημα ἀσφαλείας ποὺ εἶχαν οἰκοδο-
μήσει οἱ Εὐρωπαῖοι μετὰ τὸ 1815, ἕνα 
σύστημα ἀσφαλείας ποὺ ἀντιπροσώπευε 
ἡ Ἱερὰ Συμμαχία. Τὸ ἔχουμε τονίσει καὶ 
ἄλλη φορὰ καὶ εἶναι χρήσιμο νὰ τὸ ἐπα-
ναλάβουμε ἐδῶ, ὅτι ἡ δαιμονοποίηση τῆς 
Ἱερᾶς Συμμαχίας εἶναι ἐξαιρετικὰ ὑπερα-
πλουστευτικὴ καὶ ὁδηγεῖ σὲ σημαντικὲς 
παρανοήσεις. Μετὰ τὸ τέλος τῶν φο-
νικῶν ναπολεόντειων πολέμων τὸ 1815, 
λίγα μόλις χρόνια πρὶν τὴν ἔκρηξη τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, ἡ Ἱερὰ Συμμα-
χία ἀντιπροσώπευε τό «δίχτυ ἀσφαλείας» 
τῆς καθῃμαγμένης, ματωμένης Εὐρώπης, 

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει ἄγρυπνοι φρου-
ροὶ τῆς νομιμότητας καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς τάξης, δὲν δίστα-
ζαν νὰ καταδικάζουν καὶ νὰ καταστέλλουν ἀνάλγητα κάθε 
ἐξέγερση, ὁπουδήποτε καὶ ἂν ξεσποῦσε, ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὴν 

εὐρωπαϊκὴ τάξη, εἰρήνη καὶ εὐημερία. Κάθε κίνημα κα-
ταδικαζόταν ὡς στασιαστικὸ καὶ ἀνατρεπτικὸ αὐτῆς τῆς 
τάξης. Καὶ τότε ἀκριβῶς βρῆκε νὰ ξεσπάσει ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση, ποὺ ἦταν ἡ ἐξέγερση τοῦ μόνου λαοῦ στὸν 

ὁποῖο οἱ συντηρητικοὶ Εὐρωπαῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ ἀρνη-
θοῦν τὸ δικαίωμα στὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ἀνεξαρτησία, καὶ 

μάλιστα ἐνάντια σὲ ἕναν βάρβαρο κατακτητή, τῆς βαρβαρό-
τητας τοῦ ὁποίου εἶχαν πεῖρα καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι.
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ποὺ θὰ ἐξασφάλιζε ὅτι δὲν θὰ ἐπανα-
λαμβανόταν ποτὲ ξανὰ ἡ τραγῳδία τῶν 
ναπολεόντειων πολέμων. Σύμφωνα μὲ τὴν 
πολὺ βολικὴ ἑρμηνεία τῶν συντηρητικῶν 
καθεστώτων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου, τὸ 
αἱματοκύλισμα τῶν ναπολεοντείων πολέ-
μων εἶχε τὴν ἀρχή του ἀφενὸς μὲν στὴν 
ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος στὴ Γαλλία 
μὲ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ἀφετέρου 
δὲ στὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τοῦ Να-
πολέοντα, ποὺ εἶχε γυρέψει νὰ ἀλλάξει 
τὸν χάρτη τῆς Εὐρώπης. Τὸ πολὺ βολικὸ 
συμπέρασμα ἦταν ὅτι, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ 
ἡ ἐπανάληψη μιᾶς τραγῳδίας σὰν αὐτὴ 
τῶν ναπολεόντειων πολέμων, ἔπρεπε στὸ 
ἑξῆς νὰ τεθεῖ ἐκτὸς νόμου κάθε προσπά-
θεια μεταβολῆς καθεστώτων ἢ συνόρων. 
Ἔτσι θὰ ἐξασφαλιζόταν μιὰ διαρκὴς καὶ 
ἀδιατάρακτη εἰρήνη καὶ θὰ ἔμπαιναν τὰ 
θεμέλια γιὰ τὴν εὐημερία τῶν εὐρωπα-
ϊκῶν λαῶν, ἀφήνοντας πίσω τὰ τραύματα 
τοῦ παρελθόντος. 

Θεματοφύλακας αὐτῆς τῆς νέας 
εὐρωπαϊκῆς τάξης ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Συμ-
μαχία. Σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα οἱ 
Εὐρωπαῖοι ἡγέτες συμφώνησαν νὰ συ-
ναντῶνται σὲ συνέδρια στὰ ὁποῖα θὰ 
ἤλεγχαν τὴν τήρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς 
τάξης καὶ ἀσφάλειας. Καὶ ἂν τυχὸν δια-
πιστωνόταν κάπου προσπάθεια γιὰ με-
ταβολὴ καθεστώτων ἢ συνόρων, οἱ Εὐρω-
παῖοι ἡγέτες συμφώνησαν νὰ παρεμβαί-
νουν ἀπὸ κοινοῦ, συγκροτημένα, γιὰ νὰ 
τὴν καταστείλουν ἐν τῇ γενέσει της.

Ὅπως εἶναι φανερό, ἡ Ἱερὰ Συμμα-
χία, ἡ ὁποία μὲ τόση εὐκολία «δαιμο-
νοποιεῖται» σήμερα γιὰ τὴ στάση της 
ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, 
ἀντιπροσώπευε γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους 
ἡγέτες καὶ διπλωμάτες τῆς ἐποχῆς μιὰ 
πολύτιμη κατάκτηση, ποὺ ἔπρεπε νὰ δια-
φυλαχθεῖ πάσῃ θυσίᾳ. Διότι ἀποτελοῦσε 
τὸν ὑπέρτατο ἐγγυητὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς 
τάξης, εἰρήνης καὶ εὐημερίας.

Περιττὸ νὰ σημειώσουμε ἐδῶ πόσο 
δυσμενὲς ἦταν αὐτὸ τὸ διεθνὲς περιβάλ-

λον γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἡ 
ὁποία ἦταν συγχρόνως καὶ τὰ δύο αὐτὰ 
ποὺ εἶχε θέσει ἐκτὸς νόμου ἡ νέα εὐρω-
παϊκὴ τάξη: ἦταν καὶ προσπάθεια γιὰ 
τὴν ἀνατροπὴ καθεστῶτος (τῆς κυριαρ-
χίας τοῦ Σουλτάνου ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων) 
καὶ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀλλαγὴ συνόρων 
(ἀφοῦ ἀποσκοποῦσε στὴν ἵδρυση ἑνὸς 
νέου, ἐθνικοῦ κράτους).

Ἀλλὰ ἀξίζει νὰ δοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση καὶ ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία 
τῶν Εὐρωπαίων. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, 
ποὺ εἶχαν ἀναλάβει ἄγρυπνοι φρουροὶ 
τῆς νομιμότητας καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς τά-
ξης, δὲν δίσταζαν νὰ καταδικάζουν καὶ νὰ 

καταστέλλουν ἀνάλγητα κάθε ἐξέγερση, 
ὁπουδήποτε καὶ ἂν ξεσποῦσε, ὡς ἀπειλὴ 
γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ τάξη, εἰρήνη καὶ εὐη-
μερία. Κάθε κίνημα καταδικαζόταν ὡς 
στασιαστικὸ καὶ ἀνατρεπτικὸ αὐτῆς τῆς 
τάξης. Καὶ τότε ἀκριβῶς βρῆκε νὰ ξεσπά-
σει ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ποὺ ἦταν ἡ 
ἐξέγερση τοῦ μόνου λαοῦ στὸν ὁποῖο οἱ 
συντηρητικοὶ Εὐρωπαῖοι δὲν μποροῦσαν 
νὰ ἀρνηθοῦν τὸ δικαίωμα στὴν ὕπαρξη 

Μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση, ὅλο τὸ 
πλαίσιο τῆς Ἱερᾶς 

Συμμαχίας, ὅλη αὐτὴ ἡ 
ἐπίπλαστη καὶ ἀπατηλὴ 
ἀσφάλεια ποὺ στηριζόταν 
στὴ διατήρηση τοῦ status 
quo, ἀνῆκε πιὰ ὁριστικὰ 

στὸ παρελθόν. Αὐτὸ ὅμως 
ἦταν μιὰ τεράστια ἀνα-
τροπή, ποὺ σαφῶς καὶ 
ΔΕΝ περιοριζόταν στὰ 

σύνορα τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας.
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καὶ τὴν ἀνεξαρτησία, καὶ μάλιστα ἐνάντια 
σὲ ἕναν βάρβαρο κατακτητή, τῆς βαρβα-
ρότητας τοῦ ὁποίου εἶχαν πεῖρα καὶ οἱ 
ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι. 

Ἡ ἀντανακλαστικὴ κίνηση τῶν Εὐρω-
παίων ἡγετῶν ἦταν νὰ καταδικάσουν 
ἀπερίφραστα τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστα-
ση, στοιχώντας ἀπολύτως πρὸς τὶς κα-
ταστατικὲς ἀρχὲς τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας. 
Ἄλλωστε, συνέβη νὰ λάβουν γνώση τοῦ 

κινήματος τοῦ Ὑψηλάντη, εὑρισκόμενοι 
ἀκριβῶς σὲ συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας 
στὸ Λάυμπαχ, τὴ σημερινὴ Λιουμπιάνα 
τῆς Σλοβενίας. Στὸ ἑπόμενο μάλιστα συ-
νέδριο τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, στὰ τέλη τοῦ 
1822 στὴ Βερόνα, οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες 
συνέδεσαν εὐθέως στὴν ἐγκύκλιο τοῦ 
συνεδρίου τὴν ἐπανάσταση τῶν Ἑλλή-
νων μὲ τὶς ἐξεγέρσεις στὴν Ἱσπανία καὶ 
τὴν Ἰταλία, ἀποδίδοντας ὅλες αὐτὲς τὶς 
ἀναταραχὲς στό «ἀνατρεπτικὸν τῶν κοι-
νωνιῶν πνεῦμα», αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ εἶχε 
ταχθεῖ νὰ καταστέλλει ἡ Ἱερὰ Συμμαχία, 
ὥστε νὰ διαφυλάσσει τὴν εὐρωπαϊκὴ τά-
ξη, εἰρήνη καὶ εὐημερία. Ἡ ἀπόφανση 
ἦταν κατηγορηματική:

«Ἡ σύμπτωση τῶν γεγονότων ἀπέδει-
ξε ὅτι μία καὶ ἡ αὐτὴ ἦταν ἡ ἀρχή τους. 
Τὸ ἴδιο κακό, ἀναφαινόμενο σὲ πολλὰ 
μέρη, ἀλλὰ πάντοτε ὑπὸ τοὺς ἴδιους τύ-
πους, ἂν καὶ ἀπὸ διάφορα προσχήμα-
τα, πρόδιδε τὴν κοινὴν ἑστίαν ἀπ’ ὅπου 
προῆλθεν».

Ἐν ὀλίγοις, οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες προ-
σπάθησαν νὰ πείσουν ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση δὲν ἦταν παρὰ ἕνα καὶ τὸ 
αὐτὸ μὲ τὶς ἐξεγέρσεις ποὺ εἶχε ταχθεῖ νὰ 
καταστέλλει ἡ Ἱερὰ Συμμαχία, ὑπερασπί-
ζοντας τὴν εὐρωπαϊκὴ τάξη, εἰρήνη καὶ 
εὐημερία. Δυστυχῶς γι’ αὐτούς, δὲν μπο-
ροῦσαν νὰ πείσουν οὔτε τὸν ἑαυτό τους. 
Ἦταν ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ Ἑλλη-
νικὴ Ἐπανάσταση ἦταν κάτι διαφορετικό. 
Ὅσο εὔκολο ἦταν γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους 
νὰ καταδικάζουν τοὺς Καρμπονάρους 
στὴν ἰταλικὴ χερσόνησο, στὸ βασίλειο 
τῆς Νεάπολης καὶ τῶν δύο Σικελιῶν, τό-
σο δύσκολο τοὺς ἦταν νὰ καταδικάζουν 
τοὺς Ἕλληνες, ποὺ μόνο τὸ ὄνομά τους 
προκαλοῦσε δέος, τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτοὶ 
εἶχαν σηκώσει τὰ ὅπλα καὶ πολεμοῦσαν 
γιὰ τὴν ἐλευθερία τους ἐνάντια στὸν ὀθω-
μανικὸ ζυγό.

Ὅταν αὐτὸ ἔγινε φανερό, τόσο 
φανερὸ ποὺ δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ τὸ 
ἀρνεῖται κανείς, ὅταν οἱ Μεγάλες Δυνά-
μεις παρενέβησαν ἀκόμη καὶ ὑπὲρ τῶν 
Ἑλλήνων (μὲ πιὸ ἐμβληματικὴ παρέμβα-
σή τους τὴ ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου), 
ἦταν πιὰ φανερὸ ὅτι, μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση, ὅλο τὸ πλαίσιο τῆς Ἱερᾶς 
Συμμαχίας, ὅλη αὐτὴ ἡ ἐπίπλαστη καὶ 
ἀπατηλὴ ἀσφάλεια ποὺ στηριζόταν στὴ 
διατήρηση τοῦ status quo, ἀνῆκε πιὰ ὁρι-
στικὰ στὸ παρελθόν. Αὐτὸ ὅμως ἦταν 
μιὰ τεράστια ἀνατροπή, ποὺ σαφῶς καὶ 
ΔΕΝ περιοριζόταν στὰ σύνορα τῆς Ὀθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας. 

Ἂν, τώρα, φρονεῖ κάποιος ὅτι κακῶς 
ἔγινε ἔτσι, βεβαίως μπορεῖ νὰ τὸ ὑποστη-
ρίξει. Διότι ὑπάρχουν καὶ τέτοιες λογικές. 
Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015, μεσούσης τῆς οἰκο-

Ἡ Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση 
δὲν ἄλλαξε μόνο τὸν 

χάρτη, ἀποτελώντας τὴν 
ἀρχὴ τῆς κατάρρευσης τῶν 
μεγάλων αὐτοκρατοριῶν. 
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση 
ἦταν ἡ στιγμὴ ἐκείνη τῆς 
παγκόσμιας ἱστορίας ποὺ 
ἔδωσε φωνὴ στοὺς λαοὺς 
τοῦ κόσμου, φωνὴ ποὺ 
δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ 

ἀκούγεται καὶ νὰ γίνεται 
σεβαστή.
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νομικῆς κρίσης στὴ χώρα μας (μιλᾶμε γιὰ 
τὴν ἐποχὴ τοῦ δημοψηφίσματος), τότε 
ποὺ πλήθαιναν στὴν Εὐρώπη ἡ φωνὲς 
περὶ ἐξώθησης τῆς Ἑλλάδας ἐκτὸς τῆς 
Εὐρωζώνης, ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Die 
Welt δημοσίευσε ἄρθρο τὸ ὁποῖο μὲ μιὰ 
ἐμπρηστικὴ ρητορικὴ ὑποστήριζε τὴν υἱο-
θέτηση μιᾶς σκληρῆς στάσης ἀπέναντι 
στὴν Ἑλλάδα. Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου ἦταν: 
»Griechenland zerstörte schon einmal 
Europas Ordnung« (δηλαδή, «Ἡ Ἑλλάδα 
κατέστρεψε ἤδη μία φορὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ 
τάξη»)4. Ἡ φορὰ αὐτὴ ἦταν ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση. καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ τάξη τὴν 
ὁποία... κατέστρεψε ἡ Ἑλλάδα ἦταν... ἡ 
Ἱερὰ Συμμαχία. 

Λοιπόν, ἂν κάποιος νοσταλγεῖ τὴν 
τάξη ποὺ ἀντιπροσώπευε ἡ Ἱερὰ Συμμα-
χία καὶ ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων αὐτοκρατο-
ριῶν, ἂς ρίξει βεβαίως τὸ ἀνάθεμα στὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ποὺ τὴν κατέ-
στρεψε. Ἂν ὄχι, ἂν τιμᾷ καὶ ἀναγνωρίζει 
τὰ δικαιώματα τῶν λαῶν, ἂς ἀποδώσει 
στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τὰ εὔσημα. 
Διότι, ὅπως εἴδαμε, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπα-
νάσταση ἄλλαξε πραγματικὰ τὸν χάρτη 
καὶ ὑπῆρξε ἡ ἀρχὴ τῆς κατάρρευσης τῶν 
μεγάλων αὐτοκρατοριῶν.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση  
ὡς νίκη τῶν λαῶν

Ἤδη τὰ ὅσα εἴδαμε μέχρι αὐτὸ τὸ 
σημεῖο ἀποδεικνύουν πόσο ἄστοχο καὶ 
ἐπιπόλαιο εἶναι νὰ βλέπουμε τὴν Ἑλλη-
νικὴ Ἐπανάσταση ἁπλῶς καὶ μόνο ὡς 
ἀφετηρία τῆς κατάκτησης τῆς ἐθνικῆς 
ἀνεξαρτησίας τοῦ Ἑλλήνων καὶ τῆς γένε-
σης τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Καὶ δὲν 
εἶναι μόνο αὐτὰ ποὺ εἴδαμε. Ἡ Ἑλληνικὴ 
ἐπανάσταση δὲν ἄλλαξε μόνο τὸν χάρτη, 
ἀποτελώντας τὴν ἀρχὴ τῆς κατάρρευσης 

4. Berthold Seewald, »Griechenland zerstörte schon 
einmal Europas Ordnung«, Die Welt, 11/6/2015.

τῶν μεγάλων αὐτοκρατοριῶν. Ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση ἦταν ἡ στιγμὴ ἐκείνη τῆς 
παγκόσμιας ἱστορίας ποὺ ἔδωσε φωνὴ 
στοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου, φωνὴ ποὺ δὲν 
μποροῦσε παρὰ νὰ ἀκούγεται καὶ νὰ γί-
νεται σεβαστή.

Βεβαίως, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση 
δὲν ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ λαοὶ 
διεκδικοῦσαν τὰ δικαιώματά τους. Αὐτὸ 
εἶχε συμβεῖ καὶ στὸ παρελθόν. Καὶ ἂν 
ἀκόμα δὲν ἦταν οἱ ἴδιοι οἱ λαοὶ ποὺ τὰ 
εἶχαν διεκδικήσει, τὰ εἶχαν διεκδικήσει 
γιὰ λογαριασμό τους πρωτοπόροι διανοη-
τές, σὰν τοὺς διανοητὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ. 
Ὅμως ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση σήμανε 
τὴν αὐγὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς, γιατὶ ἦταν 
ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ λαοὶ ἀπέκτησαν 
φωνὴ ποὺ κανένας δὲν μποροῦσε νὰ κά-
νει ὅτι δὲν τὴν ἀκούει.

Ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ ἑξῆς: 
Στὴν ἐξέλιξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστα-
σης, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τῆς Εὐρώπης 
ἀναθεώρησαν ἄρδην τὴν πολιτική τους 
στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα, καὶ ἀπὸ τὴ σκληρὴ 
καὶ ἀπερίφραστη καταδίκη τῆς ἐπανά-
στασης τῶν Ἑλλήνων προχώρησαν στὸ 
τέλος μέχρι καὶ σὲ παρεμβάσεις ποὺ τὴν 
εὐνοοῦσαν. Προφανῶς, ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ 
δὲν ὀφείλεται ἁπλῶς στὴν ἀλλαγὴ προ-
σώπων. Ἡ βρετανικὴ πολιτικὴ ἔναντι τοῦ 
ἑλληνικοῦ ζητήματος δὲν ἄλλαξε, ἐπειδὴ 
ὁ Κάννινγκ διαδέχθηκε τὸν λόρδο Κάσελ-
ρεϋ (Lord Castlereagh) στὴν ἡγεσία τοῦ 
Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. οὔτε βε-
βαίως ἡ ρωσικὴ πολιτικὴ ἄλλαξε, ἐπειδὴ 
ὁ τσάρος Νικόλαος Α΄,  ποὺ ἀνέλαβε τὸ 
1825, ἦταν πιό «φιλέλληνας» ἀπὸ τὸν 
προκάτοχό του Ἀλέξανδρο Α΄. Κάτι ἄλλο 
πρέπει νὰ εἶχε ἀλλάξει, κάτι βαθύτερο 
καὶ οὐσιαστικώτερο.

Ἂν λοιπὸν ἀναλογισθοῦμε στὰ σοβαρὰ 
τί κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐντυπω-
σιακὴ ἀναθεώρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς πο-
λιτικῆς στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα, ὁ νοῦς μας 
θὰ πάει ἀσφαλῶς –καὶ καλῶς θὰ πάει– 
στὰ συμφέροντα καὶ τοὺς γεωπολιτικοὺς 
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ὑπολογισμοὺς τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. 
Αὐτὸ εἶναι σίγουρα ἀληθές, ὅπως ἄλλωστε 
ἔχουμε δεῖ διὰ μακρῶν σὲ ἄλλη εὐκαιρία5. 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη διάσταση 
τοῦ ὅλου θέματος: Οἱ εὐρωπαϊκὲς ἡγεσίες 
σὲ μεγάλο βαθμό «σύρθηκαν» σὲ αὐτὴ τὴν 
ἀλλαγὴ πολιτικῆς, τὴν ἀνάγκην φιλοτι-
μίαν ποιούμεναι, φοβούμενες τὴ λαϊκὴ 
κατακραυγή. Αὐτὴ εἶναι μιὰ διάσταση 
ποὺ δὲν πρέπει νὰ παραβλέπουμε. Ἀπὸ 
τὴν πρώτη στιγμή, ὁ ἐθνικοαπελευθερω-
τικὸς ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων προκάλεσε 

ρίγη συγκινήσεως καὶ σκιρτήματα ἐνθου-
σιασμοῦ στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Σὲ 
ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, ἀλλὰ 
καὶ στὴν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ, 
στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μέχρι καὶ στὴ 
μακρινὴ Καλκούτα τῆς Ἰνδίας, ζωγράφοι 
καὶ ποιητὲς ἐμπνέονταν ἀπὸ τὸν ἐθνι-
κοαπελευθερωτικὸ ἀγῶνα τῶν Ἑλλή-
νων, συστήθηκαν φιλελληνικὲς ἐπιτρο-

5. Βλ. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Ὁ ρόλος τῶν Μεγάλων 
δυνάμεων στὴν ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία. Μέρος 
Α΄», Ἀκτῖνες 749 (Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2015), 
σελ. 19-27. «Ὁ ρόλος τῶν Μεγάλων δυνάμεων 
στὴν ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία. Μέρος Β΄», Ἀκτῖνες 
750 (Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2015), σελ. 44-54.

πές, διενεργήθηκαν ἔρανοι, ἐνῷ πολλοὶ 
ἔσπευδαν μὲ ἐνθουσιασμὸ νὰ κατέβουν 
στὴν Ἑλλάδα νὰ πολεμήσουν στὸ πλευρὸ 
τῶν ἐπαναστατῶν. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, 
ἀπὸ τὴν πλευρά τους, ἦταν ὁπωσδήποτε 
ἀρχικὰ ἀποφασισμένοι νὰ ἀντιμετωπί-
σουν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση μέσα 
στὸ πλαίσιο τῶν καταστατικῶν ἀρχῶν τῆς 
Ἱερᾶς Συμμαχίας. Καὶ ἂν ἀκόμα ἔβλεπαν 
μὲ συμπάθεια τὸν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, 
σίγουρα τὸν θεωροῦσαν, τὸ λιγώτερο, 
«ἄκαιρο» καί «ἀστόχαστο» – αὐτοὶ οἱ 

χαρακτηρισμοὶ ἀκούγονταν πολύ. Ὅμως 
οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες δὲν μποροῦσαν νὰ 
ἀγνοοῦν τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Καὶ 
ἂν ἀκόμα θὰ τὸ ἔκαναν σὲ ἄλλες ἐποχές, 
ὅμως μετὰ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ἦταν 
ἐπικίνδυνο νὰ τὸ κάνουν, καὶ μάλιστα τό-
σο ἐπιδεικτικά καὶ ἀπροκάλυπτα. Ἔτσι, 
ὁδηγήθηκαν σὲ ἀναδίπλωση.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, δὲν θὰ ἦταν 
ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπα-
νάσταση δὲν ἄλλαξε μόνο τὸν χάρτη. ἀπὸ 
μιὰ ἄποψη, ἄλλαξε τὸν κόσμο, κάνοντας 
γιὰ πρώτη φορὰ νὰ γίνει σεβαστὴ ἡ φωνὴ 
τῶν λαῶν ἀπέναντι στὰ συμφέροντα τῶν 
ἡγεσιῶν. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὰ τὰ 

Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἁπλᾶ: Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση, ἀποφάσιζαν οἱ θρόνοι, καὶ ἀκολουθοῦσαν 
οἱ λαοί. σὲ αὐτήν, γιὰ πρώτη φορά, ἀποφάσισαν οἱ λαοί, 
καὶ ἀκολούθησαν οἱ θρόνοι. Ἀπόκειται στὴν κρίση τοῦ 

καθενὸς νὰ ἀξιολογήσει τὸ μέγεθος καὶ τὴ βαρύτητα αὐτῆς 
τῆς ἀλλαγῆς. Καὶ ἂν τὴ συνειδητοποιήσει πλήρως, τότε 
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀναγνωρίσει αὐτὸ ποὺ εἴπαμε στὴν 

ἀρχή: ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση δὲν ὑπῆρξε ἁπλῶς μιὰ 
περιφερειακὴ σύγκρουση σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ 
ἕνα γεγονὸς μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία καὶ ἐμβέλεια, ποὺ 

κυριολεκτικὰ ἄλλαξε τὸν χάρτη καὶ τὸν κόσμο.
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ὅσα ἔγραψε γιὰ τὴ ναυμαχία τοῦ Ναβαρί-
νου ὁ σημαντικὸς ρομαντικὸς ποιητὴς καὶ 
συγγραφέας τοῦ 19ου αἰῶνα Πιέρ-Ἀντουὰν 
Λεμπρέν (Pierre Antoine Lebrun):

«Ἡ ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου ἦταν 
νίκη τῶν λαῶν. Οἱ πανηγυρισμοὶ γιὰ τὴ 
νίκη ποὺ ὑψώθηκαν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ 
Ἀρχιπέλαγος εἶναι ἴσως οἱ πρῶτοι πα-

νηγυρισμοὶ τοὺς ὁποίους μετὰ ἀπὸ πολ-
λοὺς αἰῶνες ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης 
μπόρεσαν νὰ δεχθοῦν μὲ κοινὴ τὴ συ-
μπάθεια. Τὸ πυροβόλο τοῦ Ναβαρίνου 
σήμανε τὴν ἀρχὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς καὶ 
ἀνήγγειλε τὸν θρίαμβο τῆς ἰσχύος τῆς 
κοινῆς γνώμης, ἑδραιωμένης πάνω ἀπὸ 
τοὺς θρόνους, τότε γιὰ πρώτη φορὰ ἀλη-
θινῆς βασίλισσας, ἡ ὁποία κοινὴ γνώμη 
διέθετε στόλους καὶ πυροβόλα, ἔδινε 
διαταγὲς στοὺς ναυάρχους, συνάρπαζε 
καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς ἡγεμόνες καὶ τοὺς 
ἀνάγκαζε νὰ ἀναγνωρίζουν τὶς νίκες της 
καὶ νὰ οἰκειοποιοῦνται τὶς δάφνες της»6.

6. Pierre-Antoine Lebrun, Le Voyage de Grèce, 
“Preface”, Paris 1828, xix: “La bataille de Navarin 
a été gagnée par les peuples. Le cri de victoire 
venu del’Archipel est depuis bien des siècles le 
premier peut-être que tous les peuples del’Europe 
aient pu accueillir avec un intérêt qui leur soit 
commun. Le canon de Navarin a proclamé une 
ère nouvelle, et déclaré l’avénement triomphal de 
cette puissante opinion publique, assise au-dessus 
des trônes, vraiment reine pour la première fois, 
disposant des canons et des flottes, comman-
dant aux amiraux, entraînant les souverains eux-

Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἁπλᾶ: Πρὶν ἀπὸ τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἀποφάσιζαν οἱ 
θρόνοι, καὶ ἀκολουθοῦσαν οἱ λαοί. σὲ 
αὐτήν, γιὰ πρώτη φορά, ἀποφάσισαν οἱ 
λαοί, καὶ ἀκολούθησαν οἱ θρόνοι. Ἀπό-
κειται στὴν κρίση τοῦ καθενὸς νὰ ἀξιολο-
γήσει τὸ μέγεθος καὶ τὴ βαρύτητα αὐτῆς 
τῆς ἀλλαγῆς. Καὶ ἂν τὴ συνειδητοποιήσει 

πλήρως, τότε δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀνα-
γνωρίσει αὐτὸ ποὺ εἴπαμε στὴν ἀρχή: 
ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση δὲν ὑπῆρξε 
ἁπλῶς μιὰ περιφερειακὴ σύγκρουση σὲ 
μιὰ γωνιὰ τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ἕνα γεγονὸς 
μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία καὶ ἐμβέλεια, 
ποὺ κυριολεκτικὰ ἄλλαξε τὸν χάρτη καὶ 
τὸν κόσμο.

*     *     *
Τὸ συμπέρασμα ὅλων ὅσων εἴπαμε 

ἐδῶ εἶναι πλέον σαφὲς καὶ λογικὰ στέρεο: 
Ἀδικοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, 
καὶ τὴν ἀδικοῦμε πολύ, ὅταν τὴ βλέ-
πουμε μόνο σὲ σχέση μὲ τὴν ἀποτίναξη 
τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, τὴν κατάκτηση 
τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, τὴ γένεση 
τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση ὑπῆρξε ἕνα μεῖζον γεγονὸς 
μὲ κοσμοϊστορικὴ σημασία, ποὺ σήμανε 
τὴν αὐγὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς.

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

mêmes, et les forçant pour ainsi dire de légitimer 
sa victoire et d’adopter ses lauriers”.

Ἀδικοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, καὶ τὴν ἀδικοῦμε 
πολύ, ὅταν τὴ βλέπουμε μόνο σὲ σχέση μὲ τὴν ἀποτίναξη 
τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, τὴν κατάκτηση τῆς ἐθνικῆς μας 
ἀνεξαρτησίας, τὴ γένεση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Ἡ 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὑπῆρξε ἕνα μεῖζον γεγονὸς μὲ 

κοσμοϊστορικὴ σημασία, ποὺ σήμανε τὴν αὐγὴ μιᾶς νέας 
ἐποχῆς.
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Ὁσημερινὸς τύπος τοῦ 
ὀνόματος Δούναβις δὲν 
εἶναι ὁ ἀρχικός. Οἱ πα-
λαιότεροι τύποι ποὺ 
ἀπαντῶνται στὰ κείμενα 

εἶναι Δάνουβις, Δανούβης, Δανούβιος καὶ 
Δανούιος, μὲ ἀντίστοιχους λατινικοὺς 
Danubius καὶ Danuvius. Χρονολογοῦνται 
δὲ ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἑλληνιστικοὺς 
καὶ τοὺς πρώτους ρωμαϊκοὺς χρόνους.

Ὁ Ἰσίδωρος τῆς Σεβίλλης θεωρεῖ τὸ 
ὄνομα Danubius σύνθετο, μὲ πρῶτο συν-
θετικὸ τὸν λατινικὸ ρηματικὸ τύπο da 
(= φέρει, δίνει) καὶ δεύτερο τὸ οὐσια-
στικὸ nubium (nuvium = νεφέλη, νέφος). 
Στὴν ἐτυμολογία αὐτὴ συνηγορεῖ καὶ ὁ 
χαρακτηρισμὸς τοῦ βυζαντινοῦ ἱστορικοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Λυδοῦ (ΣΤ΄ αἰ. μ.Χ.), ποὺ 
προσδιορίζει τὸν Δούναβη μὲ τὸ ἐπίθε-
το «νεφελοφόρος». Ἀλλὰ ὁ λεξικογρά-
φος Ἰωσὴφ Perin παρατηρεῖ ὅτι ὅλοι οἱ 

ποταμοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ ὀνομασθοῦν 
Danubii, διότι ὅλοι φέρουν σύννεφα, ὁμί-
χλη. Ἄλλοι ἐτυμολογοῦν τὴ λέξη Δούναβις 
ἀπὸ τὴν κελτικὴ γλῶσσα, ποὺ στὴ γερμα-
νικὴ ἔδωσε τὸν τύπο Donau καὶ σημαίνει 
«βαθιὰ νερά». Τὸν κέλτικο ὅρο παρέλαβαν 
οἱ Ρωμαῖοι κατὰ τὴν κατάκτηση τῆς Παν-
νονίας καὶ τὸν ἐπέβαλαν γιὰ τὸ σύνολο 
τοῦ ποταμοῦ, ποὺ διακρίνεται στὸν Ἄνω 
καὶ στὸν Κάτω Δούναβι. Ὁ δεύτερος, ποὺ 

ἦταν ἄμεσα γνωστὸς 
στοὺς ἀρχαίους Ἕλλη-
νες, ὀνομαζόταν Ἴστρος. 
Κατὰ δὲν τὸν Στέφανον 
Βυζάντιον «Ἴστρος πο-
ταμὸς πάλαι Ματόας 
καλούμενος συμφορᾶς 
τοῖς Σκύθαις ἐπιπε-
σούσης οὕτω ἐκλήθη. Ὁ 
Ματόας λέγεται εἰς τὴν 
ἑλληνικὴν γλῶσσαν Ἄσι-
ος, ὅτι πολλάκις περαι-
ούμενοι, οὐδὲν ἔπαθον. 
Ὁ Δούναβις ἑρμηνεύε-
ται ὥσπερ τοῦ ἁμαρτεῖν 
ἔχων τὴν αἰτίαν».

Οἱ Ἕλληνες δὲν ἀτύχησαν κατὰ τὴ 
χρήση τοῦ ποταμοῦ, διότι προφανῶς 
ἐγνώριζαν ὅλα τὰ περάσματα. Καὶ ἡ 
πρώτη γέφυρα τοῦ Δουνάβεως ἀνήκει 
στὸν Ἕλληνα ἀρχιτέκτονα Ἀπολλόδωρο, 
ἐπὶ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ. Οἱ ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες ἔκαμαν λόγο καὶ γιὰ τὶς ἀπόμα-
κρες πηγὲς τοῦ Δουνάβεως. Ὁ Ἡρόδοτος 
ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀρισταγόρας ὁ Μιλήσιος 
εἶχε παρουσιάσει στὴ Σπάρτη ἕνα «χάλ-
κεον πίνακα», χάρτη, ποὺ περιεῖχε ὅλη 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ
ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
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τὴ γῆ μὲ ὅλη τὴ θάλασσα καὶ ὅλους τοὺς 
ποταμούς. Πιθανώτατα πρόκειται γιὰ τὸν 
χάρτη τοῦ Ἀναξιμάνδρου ἢ γιὰ ἀντίγραφό 
του μὲ διορθώσεις καὶ προσθῆκες τοῦ 
Ἑκαταίου τοῦ Μιλησίου. Ὅμως ὁπωσ-
δήποτε ἡ ὕπαρξη χαρτῶν μαρτυρεῖ τὶς 
γεωγραφικὲς γνώσεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλή-
νων καὶ ἐξηγεῖ τὴν ἀσφαλῆ διάβαση ἢ 
ναυσιπλοΐα τοῦ Δουνάβεως, καὶ μάλιστα 
ἀπὸ τοὺς μυκηναϊκοὺς χρόνους.

Βέβαια οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐξοικει-
ώνονται περισσότερο μὲ τὸ ρεῦμα τοῦ 
Δουνάβεως ἀπὸ τοὺς Η΄ καὶ Ζ΄ αἰῶνες, 
ὅταν πλέον ἐγκαθίστανται στὰ παράλια 

τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ κατὰ μῆκος τῶν 
ὀχθῶν τοῦ Δουνάβεως. Ὁ Πλίνιος ἰσχυρί-
ζεται ὅτι οἱ Ἕλληνες ἵδρυσαν 90 πόλεις. 
Ὁσονδήποτε ὑπερβολικὸς καὶ ἂν θεω-
ρηθεῖ ὁ ἀριθμὸς αὐτός, ἀποτελεῖ σοβαρὴ 
ἔνδειξη τῆς σημαντικῆς παρουσίας τῶν 
Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι δὲν περιορίσθηκαν 
στὰ παράλια, ὅπως πιστεύεται, ἀλλὰ 
ἁπλώθηκαν καὶ στὰ ἐνδότερα τῶν περι-
οχῶν ἐκείνων. Εἰδικὰ γιὰ τὴν παραδουνά-
βια χώρα ὁ Ρουμάνος ἀρχαιολόγος Vasilo 
Parvan ὑποστηρίζει ὅτι ἤδη περὶ τὸ 500 
π.Χ. ὁ Δούναβις ἔχει τὴν ὄψη ἑλληνικοῦ 
ποταμοῦ, διότι ἀδιάκοπα οἱ Ἕλληνες ἁλι-
εῖς καὶ ἔμποροι καὶ ταξιδιῶτες διατρέχουν 
πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὰ κάτω.

Ἀπὸ τὶς πόλεις ποὺ ἵδρυσαν οἱ 
Ἕλληνες, πολλὲς κατορθώνουν νὰ ἐπι-
ζήσουν καὶ στὸ διάστημα τῶν φοβερῶν 
ἀναστατώσεων τὶς ὁποῖες προκάλεσαν 
οἱ μεταναστευτικοὶ λαοί. Ὀνομαστότε-
ρες πόλεις ὑπῆρξαν οἱ ἑξῆς: Ἡ Ἴστρος ἢ 
Ἰστρία ἢ Ἰστριόπολις, ὅπως ὀνομάσθηκε 
ἀπὸ τὸν ποταμὸ Ἴστρο. Δεύτερη ἀξιό-
λογη ἦταν ἡ Τόμις ἢ Τόμοι, ποὺ στοὺς 
βυζαντινοὺς χρόνους μετωνομάσθηκε σὲ 
Κωνσταντία ἢ Κωνσταντιανή, ἡ γνωστὴ 
σήμερα ρουμανικὴ Κωνστάντζα. Περίφημη 
ὑπῆρξε ἡ Κάλλατις ἢ Καλλατία, ἡ ὁποία 
ἀπὸ τοὺς Τατάρους ἔλαβε τὸ ὄνομα Μα-

γκάλια. Ἄλλη ἦταν ἡ Διονυσόπολις, ἡ 
ὁποία ἀρχικὰ ὠνομαζόταν Κρουνοί. Ἀλλά, 
καθὼς λέγεται, τὸν Β΄ αἰῶνα π.Χ. μιὰ 
θύελλα μεγάλη ἔριξε στὴν παραλία τὸ 
ἄγαλμα τοῦ Διονύσου. Ἡ ἐμφάνισή του 
θεωρήθηκε ὡς θεϊκὸ σημεῖο ἀπὸ τοὺς 
κατοίκους τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι ἔσπευ-
σαν νὰ ἱδρύσουν βωμὸ πρὸς τιμὴν τοῦ 
Διονύσου καὶ νὰ δώσουν τὸ ὄνομα τοῦ 
θεοῦ στὴν πόλη. Βορειότερα ἀπὸ τὸ Δέλ-
τα τοῦ Δουνάβεως ὑπῆρχε καὶ ἡ πόλη 
Τύρα, τὸ Μαυρόκαστρο τῶν Βυζαντινῶν, 
ἡ Alba Julia τῶν Ρωμαίων, ἡ μετέπειτα 
Τσετάτεα Ἄλμπα τῶν Ρουμάνων, ἤτοι ἡ 
Λευκόπολις, τὸ πρῶτο ἴσως ὄνομα τῆς 
πόλεως, ποὺ μετὰ τὴν ἄφιξη τῶν Τούρ-

Ὁ Πλίνιος ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Ἕλληνες ἵδρυσαν 90 πόλεις. 
Ὁσονδήποτε ὑπερβολικὸς καὶ ἂν θεωρηθεῖ ὁ ἀριθμὸς 

αὐτός, ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἔνδειξη τῆς σημαντικῆς παρουσίας 
τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι δὲν περιορίσθηκαν στὰ παράλια, 

ὅπως πιστεύεται, ἀλλὰ ἁπλώθηκαν καὶ στὰ ἐνδότερα  
τῶν περιοχῶν ἐκείνων. Εἰδικὰ γιὰ τὴν παραδουνάβια χώρα  
ὁ Ρουμάνος ἀρχαιολόγος Vasilo Parvan ὑποστηρίζει ὅτι ἤδη 

περὶ τὸ 500 π.Χ. ὁ Δούναβις ἔχει τὴν ὄψη ἑλληνικοῦ  
ποταμοῦ, διότι ἀδιάκοπα οἱ Ἕλληνες ἁλιεῖς καὶ ἔμποροι 

καὶ ταξιδιῶτες διατρέχουν πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὰ κάτω.
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κων ὀνομάσθηκε Ἀκ-κερμάν, δηλαδὴ 
Λευκὸ Φρούριο.

Οἱ πόλεις αὐτὲς ἀποτελοῦσαν μεγάλα 
ναυτιλιακὰ καὶ ἐμπορικὰ κέντρα, ποὺ 
διέθεταν παραρτήματα σὲ μικρότερες πό-
λεις ἢ ἐμπορικοὺς σταθμούς, ἐμπορεῖα, 
γιὰ τὴ διεκπεραίωση τῶν συναλλαγῶν. 
Τὰ κεντρικὰ βέβαια καταστήματα εἶχαν 
τὴ]ν ἕδρα τους στὶς μητροπόλεις, ὅπως 
ἡ Μίλητος, ἡ Ρόδος, ἡ Κόρινθος, τὰ Μέ-

γαρα, ἡ Ἀθήνα κ.λπ. Οἱ Ἕλληνες ὅμως οἱ 
ὁποῖοι συγκρότησαν τὸν πληθυσμὸ τῶν 
πόλεων καὶ τῶν σταθμῶν καὶ ἀσκοῦσαν 
ποικίλα ἐπαγγέλματα, ἐμπόρου, ναυτικοῦ, 
βιοτέχνη κ.ἄ., εἶχαν διάφορη προέλευση. 
Ἀπὸ τὴν ἐπιμειξία προῆλθε ἕνας τύπος 
Ἕλληνος δημιουργικοῦ, περιπετειώδους 
καὶ τολμηροῦ. Ὁ καθηγητὴς Parvan το-
νίζει ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν ἀρκοῦνται στὶς 
παρόχθιες περιοχὲς τοῦ Δουνάβεως, ἀλλὰ 
ἀποτολμοῦν τὴ διείσδυση καὶ στὶς ἀπρό-
σιτες διακλαδώσεις τῶν παραποτάμων 
τοῦ Δουνάβεως, ἕως τὶς πηγές, οἱ ὁποῖες 
βρίσκονται στὰ Καρπάθια ὄρη, στὶς λί-
μνες καὶ στὶς ἐξωτικὲς κοιλάδες.

Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους 
στὸν Δούναβι παρουσιάζονται καὶ οἱ 
Ἕλληνες τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας, οἱ 
Μακεδόνες. Ἐπὶ Λυσιμάχου ὁ Δούναβις 
εἶναι τὸ βόρειο ἄκρο τοῦ Βασιλείου τῶν 
Μακεδόνων. Ὁ Parvan διαφωτίζει περί-
τεχνα τὸ περίπλοκο ζήτημα καταγωγῆς 
προσωπικοτήτων τῆς Ἀρχαιότητος πού, 
ἐνῷ φέρονται ὡς Φρύγες, ἐκδηλώνονται 

ταὐτόχρονα ὡς Ἕλληνες. Μὲ βάση τὰ 
ὁμηρικὰ ποιήματα ἀποφαίνεται ὅτι ὁ 
Ὀρφεὺς καὶ ὁ Πέλοψ εἶναι Ἕλληνες. 
Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴ 
Γλωσσολογία.

Ὁμολογουμένως, ἡ ναυτιλιακή, ἐμπο-
ρικὴ καὶ εὐρύτερα πολιτισμικὴ δραστη-
ριότητα στὸν Δούναβι θεωρεῖται ἔργο 
σχεδὸν ἀποκλειστικὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Διασπορᾶς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν φορεῖς ἀνω-

τέρου πολιτισμοῦ καὶ εἶχαν ἀποκτήσει 
τὴν ἀπαραίτητη δεξιότητα προσαρμογῆς 
σὲ ξένους τόπους, συνάμα δὲ ἐπικοινωνί-
ας καὶ συνεργασίας μὲ τοὺς ἀλλοεθνεῖς, 
ὅπως στὴν περιοχὴ τοῦ Δουνάβεως μὲ 
τοὺς Σκύθες, τοὺς Γέτες, τοὺς Δάκες, 
τοὺς Κέλτες καὶ τὴν ἀτελείωτη σειρὰ τῶν 
μεταναστευτικῶν λαῶν.

Γιὰ τὶς σχέσεις, ἐμπορικὲς καὶ πολιτι-
στικές, μὲ τοὺς Σκύθες ἔχομε τὴ μαρτυρία 
τοῦ Ἡροδότου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε 
τοὺς Σκύθες καὶ παρέμεινε ἕνα ἑξάμηνο. 
Ὁ ἴδιος ἐπίσης δίνει πολλὲς πληροφο-
ρίες. Πρὸ πάντων παραθέτει πολύτιμα 
στοιχεῖα γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὴν πο-
λιτισμικὴ προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων στὶς 
παραδουνάβιες χῶρες, ὅπου τὰ ἑλληνικὰ 
πλοῖα μετέφεραν ἑλληνικὰ προϊόντα: λά-
δι, κρασί, σῦκα, ἐλιὲς κ.λπ. Ἐπὶ πλέ-
ον, ἔργα τέχνης, ἀμφορεῖς καὶ ποικίλα 
ἀντικείμενα ἀγγειοπλαστικῆς, γλυπτικῆς, 
χρυσοχοΐας, δακτυλίδια, βραχιόλια, πε-
ριδέραια, εἴδη ἐνδυμασία κ.λπ., καί, 
κυριολεκτικά, γοητεύουν τὴν ἄρχουσα 

Οἱ Ἕλληνες ἄποικοι μεταλαμπαδεύουν τὸν ἑλληνικὸ 
πολιτισμὸ εἰρηνικά, ἀβίαστα, ἀνθρώπινα. Διδάσκουν  

τὸν ἰθαγενῆ πληθυσμό, ὁ ὁποῖος σιγὰ σιγὰ χειραφετεῖται, 
ὀργανώνεται καὶ συνεχίζει τὴν πολιτισμικὴ περίοδο  

τῶν διδασκάλων του, κατὰ τρόπον ὥστε νὰ διασῴζεται  
ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμὸς κατὰ τὴν περίοδο τῶν φοβερῶν 

μεταναστεύσεων τῶν λαῶν.



ΕΤΟΣ 84ο  |  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021  |  789

182 183

τάξη τῶν κατοίκων. Ὄντως οἱ Ἕλληνες 
σὲ καμμία περίοδο τῆς ζωῆς τους δὲν 
ὑπῆρξαν ὀπαδοὶ φυλετικῶν διακρίσεων. 
Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ νόημα τῆς ἀπεικονί-
σεως στὰ ἑλληνικὰ ἔργα τέχνης μορφῶν 
τῆς μαύρης ἢ τῆς κίτρινης φυλῆς.

Οἱ Ἕλληνες ἄποικοι μεταλαμπα-
δεύουν τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ εἰρηνι-
κά, ἀβίαστα, ἀνθρώπινα. Διδάσκουν τὸν 
ἰθαγενῆ πληθυσμό, ὁ ὁποῖος σιγὰ σιγὰ 
χειραφετεῖται, ὀργανώνεται καὶ συνεχίζει 
τὴν πολιτισμικὴ περίοδο τῶν διδασκάλων 
του, κατὰ τρόπον ὥστε νὰ διασῴζεται ὁ 
ἀνθρώπινος πολιτισμὸς κατὰ τὴν περίοδο 
τῶν φοβερῶν μεταναστεύσεων τῶν λαῶν. 
Ἑλληνοτραφεῖς, ἐκπολιτισμένοι καὶ βαθύ-
τερα πλέον ἐξανθρωπισμένοι, ἀνθίστανται 
στοὺς ἐπιδρομεῖς, τοὺς ὁποίους οἱ ἴδιοι 
ἀποκαλοῦν βαρβάρους. Πολλὲς φορὲς ὁ 
γηγενὴς πληθυσμός, ὁ ὁποῖος αἰσθάνθηκε 
τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῶν Ἑλλήνων, 
σπεύδει σὲ συμπαράσταση τῶν εὐεργετῶν 
του, ὅταν αὐτοὶ κινδυνεύουν ἀπὸ τὴν 
ἁρπακτικὴ μανία ὁμογενῶν του ἢ νεοφερ-
μένων βαρβάρων. Ἔμεινε ἀνεξίτηλη στὴ 
μνήμη τῶν ἀνθρώπων ἡ ὑπέροχη θυσία 
1000 Μειξελλήνων κατὰ τὴν πολιορκία 
καὶ τὴν ἅλωση τῆς Ἰστρίας, ὅπως καὶ 
τὸ ὁλοκαύτωμα ἄλλων 1500 στὴν Ὀλβία!

Οἱ Γετοδᾶκες ἡγεμόνες δὲν δίστασαν 
νὰ συνεργασθοῦν μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ 
νὰ ἀναθέσουν σὲ αὐτοὺς ὑπεύθυνες θέ-
σεις. Συγκεκριμένα, ὁ Burebista τῆς Δα-
κίας ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ «πρώτου 
καὶ μεγίστου», ποὺ ἀντιστοιχεῖ μὲ τὸν 
τίτλο τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, στὸν 
Ἕλληνα Ἀκορνίωνα, στὸν ὁποῖο μάλιστα 
ἐμπιστεύθηκε τὶς διαπραγματεύσεις ἐξαι-
ρετικῆς σοβαρότητας μὲ τὸν Πομπήιο.

Ὀρθότατα ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς 
Ρουμᾶνος ἀρχαιολόγος Scarlat Lambrino 
φρονεῖ ὅτι ὁ τίτλος ποὺ ἀπονεμήθηκε 
στὸν Ἕλληνα Ἀκορνίωνα φανερώνει τὴν 
ἑλληνικὴ ἐπίδραση στὴν κρατικὴ ὀργά-
νωση τῆς Δακίας.  Ἡ ἀπονομὴ ἄλλως 
τε ἦταν ἐπάξια, διότι ὁ Ἀκορνίων ἔφερε 

σὲ αἴσιο πέρας τὴ διπλωματικὴ ἀποστο-
λή του.  Ἔτσι ἀποσοβήθηκε γιὰ μεγάλο 
διάστημα ἡ ὑποταγὴ τῆς Δακίας στοὺς 
Ρωμαίους. Πράγματι, οἱ Ρωμαῖοι μόλις τὸ 
107 μ.Χ. κατέκτησαν τὴ Δακία, συνάμα δὲ 
καὶ τὶς ἑλληνικὲς πόλεις τοῦ Δουνάβεως.

Οἱ Ρωμαῖοι ὄχι μόνον δὲν ἐμπόδι-
σαν τοὺς Ἕλληνες νὰ διατηρήσουν τὶς 
ἐμπορικὲς καὶ ναυτιλιακὲς ἐπιχειρήσεις 
στὸν Δούναβι, ἀλλὰ καὶ ἔδειξαν διάθεση 
προστατευτική, ὥστε νὰ τονωθεῖ ἡ οἰκο-
νομικὴ ζωή, ποὺ ἀναπόφευκτα εἶχε τὸν 
εὐεργετικὸ ἀντίκτυπο καὶ στὴν οἰκονομία 
τῶν Ρωμαίων. Τὴ ρωμαϊκὴ πολιτικὴ μιμή-
θηκαν καὶ οἱ μετέπειτα κατακτητές. Οἱ 
λεγόμενοι βάρβαροι ἐπιδρομεῖς, ἀντιλαμ-
βανόμενοι ὅτι σὲ περίπτωση ἐξοντώσεως 
ἢ φυγῆς τῶν ἰθαγενῶν ἦταν ἀδύνατη ἡ 
ἐξασφάλιση τῶν ἀπαραίτητων γιὰ τὴ ζωή 
τους, προσπαθοῦσαν νὰ γίνουν ἀρεστοί, 
μειώνοντας τὴ φορολογία. Τὸ μέτρο τοῦτο 
ἀποδεικνύει καὶ τὴν παραμονὴ τοῦ γε-
τοδακικοῦ πληθυσμοῦ στὶς ἑστίες του, 
πέρα ἀπὸ τὸν Δούναβι, διαψεύδοντας 
συνάμα τὶς μαζικὲς μετακινήσεις πλη-
θυσμῶν ἀπὸ βορρᾶ πρὸς νότο.

Μόνο μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ἀπὸ τοὺς Λατίνους ἐκλείπει 
ἡ βυζαντινὴ κυριαρχία μὲ τὴν πολεμικὴ 
ναυτικὴ δύναμη στὸν Δούναβι. Ἡ σημασία 
τὴν ὁποία εἶχε προσλάβει ὁ Δούναβις γιὰ 
τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἐδάφους τῆς αὐτο-
κρατορίας καταδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς 
διαταγὲς ποὺ κάθε φορὰ οἱ Βυζαντινοὶ 
αὐτοκράτορες ἀπευθύνουν πρὸς τοὺς 
στρατηγοὺς τῆς Εὐρώπης, ὅπως ἀποκα-
λοῦσαν τὰ Βαλκάνια. Ἡ ἐκχριστιάνιση 
τῶν παραδουναβίων χωρῶν συντελεῖται 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῶν Σλάβων, 
ὅπως ἀποδεικνύει περίτρανα ἡ σχετικὴ 
ὁρολογία στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα καὶ 
στὰ ρωμανικὰ ἰδιώματα τῆς Βαλκανικῆς 
(ἰστρική, μεγλενιτική, ἀρωμουνική).

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ
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Τὸ νερὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κυ-
ρίαρχα στοιχεῖα τοῦ κόσμου, 
τῆς Δημιουργίας καὶ τῆς ζωῆς, 
ποὺ ὑπῆρξε πάντοτε στὸ ἐπί-
κεντρο τῶν ἐπιστημονικῶν, 

θρησκευτικῶν, μυθολογικῶν καὶ φιλοσο-
φικῶν ἀναζητήσεων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι 
ἄχρωμο, ἄοσμο, ἄγευστο καὶ ρευστὸ ὑπὸ 
κανονικὲς συνθῆκες, ὀνομαζόμενο «ὕδωρ» 
στὴν Ἀρχαιότητα καὶ θεωρούμενο ὡς ἕνα 
ἀπὸ τὰ τέσσερα στοιχεῖα τῆς φύσεως: 
νερό, ἀέρας, γῆ καὶ πῦρ. Τὸ 1871 ἀνακα-
λύφθηκε ἀπὸ τὸν φυσικοχημικὸ Χένρι 
Κάβεντις (Henry Cavendish, 1731-1810) 
ὅτι ἀποτελεῖ χημικὴ ἕνωση ὑδρογόνου 
καὶ ὀξυγόνου.

Ἡ Γῆ εἶναι ὁ μόνος πλανήτης ποὺ 
φιλοξενεῖ τόσο ἄφθονο νερό, τὸ ὁποῖο 
καλύπτει τὸ 75% τῆς ἐπιφάνειάς του. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Γῆ, τὸ νερὸ ἀπαντᾶται καὶ 
σὲ ἄλλους πλανῆτες, καὶ σὲ δορυφόρους 
τῶν πλανητῶν ἀκόμη, σὲ πολὺ μικρὴ ἢ 
καὶ μεγάλη ποσότητα.

Ἡ προέλευση τοῦ νεροῦ

Πρὶν ἀπὸ 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, 
ἡ Γῆ ἦταν μόνο ἕνα νεφέλωμα ἀπὸ σκόνη 
καὶ ἀέρια. Ἔπειτα ἀπὸ τὴ συμπαγοποί-
ηση τοῦ πλανήτη, τὰ ἀέρια αὐτά, ποὺ 
ἦταν πλούσια σὲ στοιχεῖα, συμπεριλαμβα-
νομένου τοῦ ὑδρογόνου καὶ τοῦ ὀξυγόνου, 
ἐγκλωβίστηκαν στὸ λιωμένο ἐσωτερικὸ 
τῆς πρωτόγονης Γῆς. Τὰ πρῶτα 2 δισεκα-
τομμύρια χρόνια, τὰ ἀέρια αὐτὰ διήνυσαν 
χιλιάδες χιλιόμετρα καὶ βγῆκαν ἀπὸ τὸ 
ἐσωτερικὸ τῆς Γῆς, μέσα ἀπὸ τὶς ἔντο-
νες ἡφαιστειακὲς ἐκρήξεις, καθὼς καὶ τὶς 
σχισμὲς τοῦ φλοιοῦ τῆς Γῆς. Καθὼς δὲ τὰ 
ἀέρια ἐξῆλθαν στὴν ἐπιφάνεια, ἑνώθηκε 

τὸ ὑδρογόνο μὲ τὸ ὀξυγόνο καὶ δημιούρ-
γησαν τὸ νερό.

Τεράστιες ποσότητες ὑδρατμῶν δημι-
ουργήθηκαν στὴν ἀτμόσφαιρα. Σὲ ὑψηλὰ 
σημεῖα τῆς ἀτμόσφαιρας ἐπῆλθε συμπύ-
κνωση τῶν ὑδρατμῶν, λόγῳ ψύξης, καὶ 
ἐπιστροφὴ αὐτῶν στὴν ἐπιφάνεια, σὲ ὑγρὴ 
ὅμως μορφή. Αὐτὸ ὁδήγησε σὲ κατακλυ-
σμιαία βροχόπτωση, ποὺ διήρκεσε χιλιάδες 
χρόνια. Ἡ ποσότητα τοῦ νεροῦ πλήρωσε 
τὶς κοιλότητες ποὺ ὑπῆρχαν στὴν ἐπιφά-
νειά της καὶ δημιούργησε ἀρχικὰ λίμνες 
καὶ στὴ συνέχεια τοῦ ἀρχικοὺς ὠκεανούς.

Ἀπὸ τὸ 1990, ἔχουν προταθεῖ καὶ 
ἄλλα μοντέλα γιὰ τὴν προέλευση τοῦ 
νεροῦ τῆς ὑδρόσφαιρας τῆς Γῆς, ὅπως: 

1. Ἡ θεωρία προέλευσης τοῦ νεροῦ 
ἀπὸ κομῆτες καὶ μετεωρίτες. 

2. Ἡ θεωρία προέλευσης τοῦ νεροῦ 
ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ Διάστημα.

Σύμφωνα μὲ τὸ πρῶτο μοντέλο, δι-
σεκατομμύρια χρόνια πρὶν ἀπὸ τοὺς δει-
νοσαύρους, τὸ ζωογόνο ὑγρὸ τῶν ὠκε-
ανῶν τῆς Γῆς δημιουργήθηκε μετὰ ἀπὸ 
συγκρούσεις μὲ ἕναν καταιγισμὸ πλου-
σίων σὲ νερὸ ἀστεροειδῶν καὶ κομητῶν 
ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἡλιακό μας σύστημα. 
Ἡ ἀφθονία τῆς Γῆς σὲ νερὸ πιστεύεται 
ὅτι λιπαίνει τὶς κατακερματισμένες πλά-
κες τοῦ φλοιοῦ τοῦ πλανήτη καὶ ἐπιτρέ-
πει σὲ αὐτὲς νὰ μετακινοῦνται καὶ νὰ 
γλιστροῦν μὲ μιὰ γεωλογικὴ διαδικασία 
ποὺ ὀνομάζουμε τεκτονικὴ τῶν πλακῶν, 
ἕνα μηχανισμὸ ποὺ ρυθμίζει τὸ κλίμα καὶ 
εἶναι μοναδικὸς στὸν κόσμο μας, μέσα σὲ 
ὅλο τὸ ἡλιακό μας σύστημα.

Ὅταν τὸ νερὸ παγώνει

Ὅταν τὸ νερὸ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὸ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
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σημεῖο πήξης σὲ ὑγρὴ μορφή, ἐμφανίζει 
μεγάλο βαθμὸ ὁμογένειας: ἡ πιθανότητα 
νὰ βρεῖ κανεὶς ἕνα μόριο νεροῦ σὲ ἕνα 
σημεῖο τοῦ ποτηριοῦ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια 
ὅπως καὶ σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο σημεῖο.

Ὡστόσο, ὅταν τὸ νερὸ παγώνει, ἡ 
συμμετρία μεταξὺ τῶν διαφόρων χω-
ρικῶν σημείων χάνεται μερικῶς: ὁ πάγος 
σχηματίζει ἕνα κρυστάλλινο πλέγμα, μὲ 
τὰ μόρια νεροῦ νὰ καταλαμβάνουν συ-
γκεκριμένες καὶ συμμετρικὲς θέσεις στὸν 
χῶρο, καὶ μὲ σχεδὸν μηδενικὴ πιθανότητα 
ἀνίχνευσης μορίων νεροῦ σὲ ὁποιοδήποτε 
ἄλλο σημεῖο.

Ὅπως δὲ ὅλοι γνωρίζουν, ὅταν τὸ 
νερὸ παγώνει, δὲν σχηματίζει συνήθως 
ἕναν τέλειο κρύσταλλο πάγου, ἀλλὰ κάτι 
ἀρκετὰ πιὸ πολύπλοκο: ἕνα χάος ἀπὸ 
κρυσταλλικὲς περιοχές, διαχωρισμένες 
ἀπὸ διαφορετικὲς κρυσταλλικὲς ἀνωμα-
λίες.

Τὸ νερὸ ὡς πηγὴ ζωῆς

Ὁ ρόλος τοῦ νεροῦ στὴ δημιουργία 
καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς ζωῆς στὴ Γῆ 
ἦταν ζωτικῆς σημασίας, ἐνῷ τὸ νερὸ 
ἀποτελεῖ τὸν σημαντικώτερο παρά-
γοντα ἀξιολόγησης τῆς δυνατότητας 
ὕπαρξης ζωῆς σὲ ἄλλους πλανῆτες. Ὁ 
προσδιορισμὸς τῆς ἀρχικῆς προέλευσης 
τοῦ νεροῦ τῆς Γῆς ἀποτελεῖ τὸ κλειδὶ 
γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ τρόπου μὲ τὸν 
ὁποῖο προῆλθαν τὰ οἰκοσυστήματα τοῦ 
πλανήτης μας καὶ τοῦ κατὰ πόσον εἶναι 
δυνατὸν νὰ βρεθοῦν τέτοια ἀλλοῦ στὸ 
Διάστημα.

Μιὰ ἔρευνα ὑποστηρίζει πὼς ἕνα 
μεγάλο μέρος τοῦ νεροῦ τοῦ ἡλιακοῦ 
μας συστήματος πιθανώτατα προῆλθε 
ἀπὸ πάγο ποὺ σχηματίσθηκε στὸ δια-
στρικὸ Διάστημα. Ἂν τὸ νερὸ προῆλθε σὲ 
μεγάλο βαθμὸ ὡς ἀποτέλεσμα τοπικῶν 
χημικῶν ἀντιδράσεων κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ Ἥλιου, ἀπὸ τὸ 
ἡλιακὸ νεφέλωμα, τότε εἶναι πιθανὸ 

πὼς ἡ ἀφθονία τοῦ νεροῦ ποικίλλει 
σημαντικὰ στὰ ὑπὸ διαμόρφωση πλα-
νητικὰ συστήματα, γεγονὸς τὸ ὁποῖο, 
προφανῶς, περιπλέκει τὶς πιθανότητες 
ἐμφάνισης ζωῆς ἐκεῖ.

Τὸ νερὸ τοῦ Διεθνοῦς 
Διαστημικοῦ Σταθμοῦ

Τὸ νερὸ στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ 
Σταθμό, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο παρα-
σκευάζεται, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο χρη-
σιμοποιεῖται κλπ., περιγράφονται ἀπὸ 
τὸν ἀστροναύτη Scott Kelly στὸ βιβλίο 
του Ἀντοχή: 

«Στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμὸ τὸ 
σύστημα νεροῦ εἶναι σχεδὸν ἕνα πλήρως 
κλειστὸ σύστημα μὲ περιστασιακὴ ἀνάγκη 
γιὰ πόσιμο νερό. Ὁρισμένο ἀπὸ τὸ νερὸ 
μετατρέπεται σὲ ὀξυγόνο.

Παίρνουμε νερὸ μὲ τὰ ὀχήματα ἀνε-
φοδιασμοῦ, ἀλλὲ δὲν τὸ χρησιμοποιοῦμε 
συχνά, Οἱ Ρῶσοι λαμβλανουν, ἐπίσης, 
νερό, τὸ ὁποῖο πίνουν καὶ στὴ συνέχεια 
ἀποβλάλλουν, δίνοντας σὲ μᾶς τὰ οὖρά 
τους, γιὰ νὰ τὰ μετατρέψουμε σὲ νερό. 
Τὰ οὖρα τῶν κοσμοναυτῶν ἀποτελοῦν 
ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ στὴ διαρκῆ ἀνταλ-
λαγὴ προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν μεταξὺ 
τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Μᾶς 
δίνουν τὰ οὖρά τους, καὶ ἐμεῖς μοιραζό-
μαστε μαζί τους τὴν ἐνέργεια ποὺ ἔχουν 
συγκεντρώσει οἱ ἡλιακοὶ συλλέκτες μας. 
Χρησιμοποιοῦν τὶς μηχανές τους, γιὰ νὰ 
ἐπαναφέρουν τὸν Σταθμὸ στὴ σωστὴ τρο-
χιά, καὶ ἐμεῖς τοὺς δίνουμε προμήθειες, 
ὅταν ἔχουν ἐλλείψεις.

Κάθε λίγες μέρες ἀδειάζουμε τὸ ἁλα-
τόνερο ἀπὸ τὴ δεξαμενὴ λυμάτων καὶ τὸ 
ρίχνουμε στὶς δεξαμενὲς τῶν Ρώσων, με-
ταφέροντας στὴ συνέχεια τὸ περιεχόμε-
νο σὲ ἄδειες δεξαμενὲς νεροῦ στὸ ὄχημα 
“Πρόοδος”, τὸ ὁποῖο θὰ ἀποδυνδεθεῖ 
κάποια στιγμὴ ἀπὸ τὸν Σταθμὸ καὶ θὰ 
καεῖ στὴ γήινη ἀτμόσφαιρα».
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Τὸ νερὸ τῆς Σελήνης

Νερὸ ἔχει ἐπισημανθεῖ στοὺς πόλους 
τῆς Σελήνης σὲ μορφὴ πάγου, μὲ διάφορα 
διαστημικὰ σκάφη, ὅπως μὲ τήν «Κλη-
μεντίνη» (“Clementine”), ποὺ ἔφθασε στὴ 
Σελήνη τὸ 1994. Ἡ Σελήνη δὲν εἶχε ποτὲ 
ὠκεανοὺς καὶ λίμνες στὴν ἐπιφάνειά της, 
οὔτε εἶχε ποτὲ ὑπόγειο νερό. Ὁποιαδή-
ποτε ποσότητα νεροῦ στὰ ἀρχικὰ πε-
τρώματα ποὺ σχηματίσθηκαν στὴ Σελήνη 
χάθηκε στὴν πορεία. Ἔχει, ὅμως, ἀποθέ-
ματα πάγου στὶς μόνιμα σκιερὲς περιοχὲς 
τῶν κρατήρων, τῶν πολικῶν περιοχῶν, 
ὅπως καὶ ὁ Ἑρμῆς. Παρ’ ὅλα αὐτά, τὰ 
ἀποθέματα εἶναι σημαντικὰ μικρότερα 
ἀπὸ αὐτὰ τοῦ Ἑρμῆ, μὲ ποσοστὸ συγκέ-
ντρωσης πάγου μόνο 1,5% κ.β. Πιθανὸν δὲ 
τὸ νερὸ νὰ προερχόταν ἀπὸ τὴν ἐπίδραση 
τῶν κομητῶν.

Τὸ 2009 ἐκτοξεύθηκαν πρὸς τὴ Σε-
λήνη τὰ διαστημικὰ σκάφη “LRO” καί 
“LCROSS”, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ὁποίων 
ἐντοπίσθηκε νερὸ σὲ κρατῆρες τοῦ νοτίου 
πόλου τῆς Σελήνης. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ 
ὅτι στὸν κρατῆρα, διαμέτρου 20-30 μ., 
ποὺ ἄνοιξε ἀπὸ τὴν πρόσκρουση τοῦ 
πυραύλου τῶν σκαφῶν αὐτῶν, ὑπολογί-
σθηκε ὅτι περιέχονται 100 λίτρα νεροῦ, 
ποσότητα ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ περιεκτι-
κότητα τοῦ σεληνιακοῦ ἐδάφους σὲ νερὸ 
μικρότερη τοῦ 0,002%, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο 
δὲν εἶναι ἰδιαίτερα εὐνοϊκὸ γιὰ τὸ κόστος 
παραγωγῆς νεροῦ στὴ Σελήνη.

Στὶς 13 Μαρτίου 2010 ἀνακοινώθηκε 
ὅτι τὸ ἰνδικὸ σκάφος «Chandrayaan - 1» 
ἐντόπισε στὴν περιοχὴ τοῦ βορείου πό-
λου περισσότερους ἀπὸ 40 σκοτεινοὺς 
κρατῆρες, μὲ διάμετρο 1,5 ἕως 15 χλμ., 
τῶν ὁποίων οἱ λεκάνες εἶναι γεμᾶτες μὲ 
ἀποθέσεις πάγου.

Ὁ κύκλος τοῦ νεροῦ στὴ Σελήνη
Τὸ σεληνιακὸ νερὸ ἔχει δύο βασικὲς 

πηγὲς προέλευσης: μιὰ μεγάλη ποσότητα 
τοῦ ἐπιφανειακοῦ νεροῦ ἔχει ἐξω-σελη-

νιακὴ προέλευση καὶ ἀποδ΄διεται στὴ 
μεταφορὰ τοῦ νεροῦ ἀπὸ κομῆτες καὶ 
ἄλλα οὐράνια σώματα ποὺ συγκρούονται 
μὲ τὴ Σελήνη, ἐνῷ μιὰ ἄλλη ποσότητα 
σχηματίζεται ἀπευθείας στὴν ἐππιφάνεια 
τῆς Σελήνης. Σύμφωνα μὲ μιὰ πρόσφατη 
(2014) μελέτη, διαπιστώθηκε ἡ παρουσία 
νεροῦ στὴ Σελήνη σὲ δείγματα πετρω-
μάτων ποὺ συλλέχθηκαν στὴ διάρκεια 
τοῦ πρώτου διαστημικοῦ περιπάτου τῶν 
ἀστροναυτῶν τῆς NASA, τὸν Ἰούλιο τοῦ 
1969. Ὁ πλανητολόγος τοῦ Πανεπιστη-
μίου Wesleyan James Greenwood, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς κύριους μελετητὲς αὐτῶν τῶν 
πετρωμάτων, παρατήρησε ὅτι τὰ ἐπίπεδα 
τοῦ ἰσοτόπου δευτερίου στὸ σεληνιακὸ 
νερὸ εἶναι διπλάσια ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα 
τοῦ νεροῦ τῆς Γῆς, καὶ ἄρα τὰ σελη-
νιακὰ ἀποθέματα δὲν προέρχονται ἀπὸ 
τὴ Γῆ. Ὁ Lawrence Taylor, εἰδικὸς στὴν 
κοσμογεωχημεία ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο 
τοῦ Tennessee, ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται 
γιὰ νερὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ κομῆτες.

Ἡ δεύτερη θεωρία σχετικὰ μὲ τὴν 
πηγὴ προέλευσης τοῦ σεληνιακοῦ νε-
ροῦ ἔχει ἀρκετοὺς ὑποστηρικτές. Ὅπως 
χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει ὁ Paul Spudis 
σχετικὰ μὲ τὸν μηχανισμὸ σχηματισμοῦ 
τοῦ σεληνιακοῦ νεροῦ: «πρωτόνια τοῦ 
ἡλιακοῦ ἀνέμου ἀλληλεπιδροῦν μὲ ὀξεί-
δια μετάλλων τῶν πετρωμάτων, σχημα-
τίζοντας συνεχῶς μιὰ ποσότητα νεροῦ 
στὴ σεληνιακὴ ἐπιφάνεια». Τὰ πρωτό-
νια ἀντιστοιχοῦν στὰ ἰόντα ὑδρογόνου, 
ποὺ ἀντιδροῦν χημικὰ μὲ τὰ ἄτομα τοῦ 
ὀξυγόνου τῶν ὀρυκτῶν τῆς Σελήνης, πα-
ράγοντας εἴτε μικρὲς ποσότητες νεροῦ, 
τὸ ὁποῖο παγιδεύεται στὴν κρυσταλλικὴ 
δομὴ τῶν ὀρυκτῶν, εἴτε ὑδροξύλια, ποὺ 
ἀποτελοῦν τοὺς προάγγελους τοῦ νεροῦ.

Μιὰ τρίτη, διαφορετικὴ ἐκδοχὴ σχε-
τικὰ μὲ τὴν προέλευση τοῦ νεροῦ στὴ 
Σελήνη, ποὺ ἀντιπαρατίθεται στὴν προ-
έλευση τῶν ἀτόμων ὑδρογόνου ἀπὸ τὸν 
ἡλιακὸ ἄνεμο, δίνει ὁ ἀστροφυσικὸς Arlin 
Crotts, ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια. 
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Συγκεκριμένα, ὑποστηρίζει ὅτι τὸ νερὸ 
ποὺ βρίσκεται παγιδευμένο ἀνάμεσα στὰ 
ὀρυκτὰ μεγάλου βάθους στὸ ὑπέδαφος 
ἀνεβαίνει μὲ τὴ βοήθεια ἄλλων ἀερίων 
καὶ πτητικῶν συστατικῶν ποὺ διαφεύ-
γουν μέσῳ ἑνὸς δικτύου ρωγμῶν ἀπὸ τὶς 
ὑψηλὲς πιέσεις ποὺ ἐπικρατοῦν στὸ ἐσω-
τερικὸ τῆς Σελήνης.

Στοιχεῖα γιὰ τὴν ὕπαρξη νεροῦ στὸ 
ἐσωτερικὸ τῆς Σελήνης ἔφερε στὸ φῶς ἡ 
μελέτη ποὺ ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὴν ὁμάδα 
τοῦ Alberto Saal τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ 
Brown καὶ ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε τὸ 2008 
στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιθεώρηση Nature. 
Οἱ μελετητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ἀνακάλυ-
ψαν ἴχνη νεροῦ σὲ τεμάχια λάβας ἀπὸ τὰ 
δείγματα ποὺ ἔφεραν οἱ ἀστροναῦτες τῆς 
ἀποστολῆς “Apollo - 11”. Ἐπιπρόσθετα, ὁ 
διευθυντὴς τοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστο-
ρίας τῆς Νέας Ὑόρκης Denton Edel λέει 
χαρακτηριστικά: «Ἀπὸ τὰ ὅσα γνωρίζουμε 
σχετικὰ μὲ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Σελήνης, ἡ 
περίπτωση τῆς βραδείας ἀπελευθέρω-
σης ἀερίων ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς πιέσεις ποὺ 
ἐπικρατοῦν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Σελήνης 
εἶναι μιὰ πιθανὴ αἰτία προέλευσης τοῦ 
ὑδρογόνου».

Σύμφωνα μὲ τὶς πρόσφατες ἔρευ-
νες ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἰνδίας μὲ τό 
“Chandrayaan - 1” καὶ τῆς NASA μὲ τὴν 
ἀποστολή “LCROSS”, προτάθηκαν τρεῖς 
διαφορετικὲς μορφὲς ἐμφάνισης τοῦ σε-
ληνιακοῦ νεροῦ. Ἡ σημαντικώτερη μορφὴ 
ἀφορᾷ τὸν σχεδὸν καθαρὸ πάγο ποὺ πε-
ριέχεται στὶς λεγόμενες ψυχρὲς παγίδες 
τῶν πόλων τῆς Σελήνης.

Τὸ νερὸ τῶν πλανητῶν

Τὸ νερὸ ποὺ ὑπάρχει κυρίως στὴν 
ἐπιφάνεια καὶ στὴν ἀτμόσφαιρα τῶν πλα-
νητῶν δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐρευνηθεῖ, ἰδι-
αίτερα μάλιστα σ’ ἐκείνους τοὺς πλανῆτες 
ποὺ βρίσκονται πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴ Γῆ. 
Τὸ νερὸ βρίσκεται σὲ ὅλο τὸ ἡλιακό μας 
σύστημα, ὄχι μόνο στὴ Γῆ, ἀλλὰ καὶ σὲ 

παγωμένους κομῆτες καὶ δορυφόρους τῶν 
πλανητῶν. Ἀπὸ τὸ 1963, ἔχουν ἐπισημαν-
θεῖ ὑδρατμοί, τόσο στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς 
Ἀφροδίτης, ὅσο καὶ στὴν ἀραιὴ ἀτμό-
σφαιρα τοῦ Ἄρη. Στὸν Ἄρη εἶναι πιθανὸν 
νὰ ὑπάρχει νερὸ μὲ τὴ μορφὴ τοῦ πάγου 
κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη. Ἡ 
ἀτμόσφαιρα τοῦ Δία φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει 
νερό. Ἴχνη νεροῦ ἔχουν βρεθεῖ σὲ δείγ-
ματα ὀρυκτῶν ἀπὸ μετεωρῖτες, ἀλλὰ καὶ 
ἄφθονο στοὺς πόλους τῆς Σελήνης. Οἱ 
κομῆτες καὶ οἱ ἀστεροειδεῖς, εἰδικώτερα, 
ὄντες πρωτόγονα ἀντικείμενα, παρέχουν 
στοὺς ἐπιστήμονες μιὰ σπάνια ματιὰ στὶς 
συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν κατὰ τὴ δη-
μιουργία τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. 
Τὰ ἴχνη πάγου σὲ αὐτοὺς συνδέονται μὲ 
πάγο ποὺ περικύκλωνε τὸν Ἥλιο κατὰ 
τὸν σχηματισμό του.

Ἡ ἔρευνα τῆς ὕπαρξης νεροῦ στοὺς 
πλανῆτες ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἑρμῆς

Οἱ συνθῆκες στὸν Ἑρμῆ εἶναι ἀρκετὰ 
ἀκραῖες. Παρὰ ταῦτα, γύρω ἀπὸ τοὺς 
πόλους ἔχει ἀνακαλυφθεῖ παγωμένο 
νερό, μέσα σὲ μόνιμα κρυμμένους ἐνερ-
γοὺς κρατῆρες, ὅπως καὶ στὴ Σελήνη. Ἡ 
περιοχὴ ποὺ εἶναι καλυμμένη μὲ πάγο 
ὑπολογίζεται σὲ 3.1014 τετραγωνικὰ ἑκα-
τοστόμετρα. Ὁ πάγος πιθανὸν νὰ προέρ-
χεται ἀπὸ σχετικὰ πρόσφατες ἐπιδράσεις 
κομητῶν.

Νεροσυρμές (;) στὴν ἐπιφάνεια τοῦ Ἄρη
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Ἀφροδίτη

Νερὸ σὲ ὑγρὴ μορφὴ εἶναι πιθανὸν νὰ 
ὑπάρχει στὸ ὑπέδαφος τῆς Ἀφροδίτης σὲ 
ἰδιάζουσα μορφή. Ἂν καὶ δὲν ὑφίσταται 
ὑδρογεωλογικὸς κύκλος στὴν Ἀφροδίτη 
σήμερα, δὲν εἶναι ἀπίθανο νὰ ὑπῆρχε 
στὸ παρελθόν. Ἡ πιθανότητα παρουσί-
ας νεροῦ σὲ ὑγρὴ μορφὴ στὸ ὑπέδαφος 
τῆς Ἀφροδίτης βασίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι 
οἱ καμπύλες νεροῦ ὑποδηλώνουν ὅτι οἱ 
πιέσεις, ἐλάχιστα ὑψηλότερες ἀπὸ τὶς 
ἰσχύουσες στὴν ἐπιφάνεια τῆς Ἀφροδίτης, 
θὰ ἦταν ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ἀπόκτηση 
νεροῦ σὲ ὑγρὴ μορφή. Ἡ πιθανολογία 
αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν παρατήρηση 
πὼς τὸ νερὸ εἶναι τὸ κύριο συστατικὸ 
μαγματικῶν πτητικῶν οὐσιῶν.

Ἄρης

Ἡ πολὺ ἀραιὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἄρη 
ἐγγίζει σχεδὸν πάντα τὸν κορεσμό, καὶ οἱ 
ἐλάχιστες ποσότητες νεροῦ συχνὰ σχη-
ματίζουν σύννεφα. Πληροφορίες ποὺ 
ἀποκτήθηκαν ἀπὸ τὸ διαστημικὸ ὄχημα 
«Ὀδυσσέας» ἐνισχύουν τὸ συμπέρασμα 
ὅτι οἱ ἀτμοὶ τοῦ νεροῦ διασκορπίζονται 
ἐποχιακὰ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς ἐπιφάνειάς 
του. Οἱ ἔρευνες αὐτὲς ὁδήγησαν στὴν 
ἀνακάλυψη τῆς 10ετίας τοῦ 1990 μεγάλων 
ποσοτήτων πάγου κοντὰ στὴν ἐπιφάνεια, 
ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ἄποψη ὅτι ὁ πλανή-
της αὐτὸς εἶναι ἐμπλουτισμένος μὲ ἄφθο-
νο ὑπόγειο νερό. Ἑπομένως, οἱ «ὠκεανοί» 
τοῦ Ἄρη βρίσκονται στὸ ὑπέδαφός του, 
ὅπως χαρακτηριστικὰ εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς 
εἰδικούς. Βρέθηκαν δὲ ζῶνες τοῦ Ἄρη σὲ 
μεγάλα γεωγραφικὰ πλάτη, ὅπου ὁ πάγος 
παραμένει σταθερὸς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια 
τοῦ ἔτους σὲ βάθος σχεδὸν ἑνὸς μέτρου. 
Αὐτὴ ἡ περιοχὴ ἀποτελεῖ τὴ λεγόμενη 
«κρυόσφαιρα» τοῦ Ἄρη καὶ ἔχει πάχος 
2-5 χλμ.

Μετὰ ἀπὸ πολυετεῖς ἔρευνες, οἱ ἐπι-
στήμονες ἔχουν καταλήξει στὸ συμπέρα-

σμα ὅτι ὁ πλανήτης Ἄρης δὲν ἔχει μόνο 
φιλοξενήσει στὸ παρελθὸν τὸ ὑδάτινο 
στοιχεῖο, ἀλλὰ πιθανώτατα ρέει ἀκόμη 
καὶ σήμερα τρεχούμενο νερὸ σὲ πολλὲς 
περιοχές του.

Τὴν προγενέστερη παρουσία τοῦ 
νεροῦ στὸν Κόκκινο Πλανήτη ἐπιβεβαι-
ώνουν ἀνεξάρτητα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα 
προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὲς πηγὲς 
ἔρευνας καὶ μελέτης, ποὺ στηρίζονται:

1) σὲ παρατηρήσεις ἀπὸ δορυφόρους,
2) σὲ ἐπιτόπιες μελέτες ποὺ διεξήγαγε 

τὸ διαστημικὸ ὄχημα “Curiosity” καί
3) στὴ μελέτη τῶν μετεωριτῶν μὲ προ-

έλευση τὸν πλανήτη Ἄρη.
Σὲ παλαιότερες εἰκόνες ποὺ εἴχαμε 

ἀπὸ δορυφόρους οἱ ὁποῖοι βρίσκονται 
σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὸν Ἄρη, ὑπῆρχαν 
ἔμμεσες ἐνδείξεις τῆς ὕπαρξης σημα-
ντικῶν ποσοτήτων νεροῦ κατὰ τὴν πρώ-
ιμη ἱστορία τοῦ πλανήτη. Οἱ δορυφορικὲς 
εἰκόνες μᾶς ἔδειξαν ὅτι ἡ ἐπιφάνεια ἔχει 
διαμορφωθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴ 
δράση τοῦ νεροῦ, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν 
ἐκτεταμένη διάβρωση καὶ τὴν παρουσία 
ξηρῶν καναλιῶν, καθὼς καὶ ἀπὸ γεωλο-
γικὲς ἀποθέσεις ἀνάλογες μὲ αὐτὲς ποὺ 
παρατηροῦνται στὰ δέλτα τῶν ποταμῶν. 
Εἶναι ὅμως σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι 
αὐτὲς οἱ παρατηρήσεις δὲν συνεπάγονται 
a priori καὶ τὴν παρουσία νεροῦ στὸν 
Κόκκινο Πλανήτη.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, τὸ φασματόμε-
τρο OMEGA ἔχει χαρτογραφήσει σχεδὸν 
ὁλόκληρη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη 
Ἄρη. Ἡ φασματομετρικὴ ἀκρίβεια τοῦ 
ὀργάνου ἔφθανε σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τὸ 
ἕνα χιλιόμετρο. Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι ὅτι 
τὸ OMEGA ἔχει καταγράψει τὴν ὕπαρξη 
ἔνυδρων ὀρυκτῶν, δηλαδὴ ἐκείνων τῶν 
ὀρυκτῶν ποὺ φιλοξενοῦν στὴν κρυσταλ-
λική τους δομὴ ποσότητες νεροῦ ὑπὸ τὴ 
μορφὴ ὑδροξυλίου.

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2012, ὁ προ-
ορισμὸς τοῦ διαστημικοῦ ὀχήματος 
“Curiosity” ἦταν τὸ βουνὸ Sharp τοῦ 
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κρατῆρα Gale. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπι-
στήμονες, ὁ κρατήρας αὐτός, μὲ ἡλικία 
3,6-3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, εἶναι ἡ 
καταλληλότερη πρὸς διερεύνηση ἀπὸ 
τό “Curiosity” περιοχή, καθὼς συγκε-
ντρώνει μιὰ πληθώρα ἀπὸ παλιὲς γεω-
μορφές, ὅπως λίμνες καὶ ποτάμια ποὺ 
μετέφεραν μεγάλες ποσότητες ἰζημάτων 
καὶ συνέθεσαν τὰ ἀπότομα πρανῆ τοῦ 
ὄρους Sharp. Ἐξ αὐτοῦ προκύπτει ὅτι 
ἡ ὁμάδα τῆς NASA ἐπέλεξε μιὰ περιοχὴ 
στὴν ὁποία τὸ νερὸ ἔρρεε ἄφθονο κατὰ 
τὸ παρελθόν.

Στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν, 
τό “Curiosity” συνέλεξε πολλὰ δεδομένα, 
τὰ ὁποῖα δημιούργησαν μιὰ ὁλοένα καὶ 
πιὸ συμπαγῆ ἱστορία γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς 
συγκεκριμένης περιοχῆς τοῦ Κόκκινου 
Πλανήτη. Οἱ ἀρχικὲς ἀπόψεις σχετικὰ 
μὲ τὸν σχηματισμὸ καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ 
κρατῆρα Gale ὑποστήριζαν ὅτι ὁ πλανή-
της ἦταν «στεγνός», καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας 
τὰ ἰζήματα συσσωρεύθηκαν ἐξαιτίας τῆς 
δράσης τοῦ ἀέρα. Ὡστόσο, οἱ τελευταῖες 
ἀναλύσεις ἔδειξαν ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ ὄρους 
Sharp δομεῖται ἀπὸ πετρώματα ποὺ ὀφεί-
λουν τὸν σχηματισμό τους σὲ ποτάμιες 
ἀποθέσεις.

Ἐξίσου σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν 
παρουσία τοῦ νεροῦ στὸν Ἄρη ἀντλοῦμε 
ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῶν μετεωριτῶν. Εἰδικώ-
τερα, ἔχουν βρεθεῖ φωσφορικὰ ὀρυκτὰ 
πολὺ πλούσια σὲ ὑδροξύλιο καὶ χλώ-
ριο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἔνυδρα ὀρυκτὰ 
ἀργίλου, ποὺ μᾶς παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες γιὰ τὸ ὑδάτινο παρελθὸν 
τοῦ πλανήτη Ἄρη. Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημα-
ντικώτερους μετεωρῖτες ποὺ μᾶς παρέχει 
πλῆθος τέτοιων πληροφοριῶν εἶναι ὁ με-
τεωρίτης NWA 7034. Ὁ ἐν λόγῳ μετεωρί-
της, γνωστὸς καὶ ὡς «Μαύρη Καλλονή», 
θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μοναδικὰ 
κομμάτια πετρώματος μὲ προέλευση τὸν 
στερεὸ φλοιὸ τοῦ πλανήτη Ἄρη. Καθί-
σταται μοναδικός, διότι περιέχει νερὸ σὲ 
περιεκτικότητες ποὺ ἀγγίζουν τὸ 0,6% 

κ.β. Τὸ γεγονὸς τῆς πλούσιας σὲ νερὸ 
ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ μετεωρίτη εἶναι ὅτι, 
σὲ σύγκριση μὲ ὅλους τοὺς προηγούμε-
νους μετεωρῖτες μὲ προέλευση τὸν πλα-
νήτη Ἄρη, εἶναι τοὐλάχιστον δέκα φορὲς 
πλουσιώτερος σὲ νερό.

Τὸ νερὸ σὲ ὑγρὴ μορφὴ ἀνακαλύφθη-
κε στὸν πλανήτη Ἄρη στὶς 28 Νοεμβρίου 
2015, ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ NASA. Τὸ νερὸ 
αὐτὸ εἶναι ἁλμυρὸ καὶ ἐποχικό, ρέει στὶς 
πλαγιὲς κάποιων βουνῶν κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ ἀρειανοῦ καλοκαιριοῦ, ὅταν οἱ 
θερμοκρασίες εἶναι ὑψηλότερες καὶ τοῦ 
ἐπιτρέπουν νὰ διατηρεῖ τὴν ὑγρὴ μορφή 
του. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ ἀνακάλυψή του 
ταράζει τὰ νερὰ στὴ γήινη ἀστρονομικὴ 
καὶ διαστημικὴ κοινότητα, δημιουργώντας 
ἀπορίες καὶ προβληματισμούς: Μπορεῖ τὰ 
ἀρειανὰ ἁλμυρὰ ποτάμια ἢ οἱ ἐνδεχόμενες 
πηγές τους στὸ ὑπέδαφος νὰ φιλοξενοῦν 
τὴ ζωή; Ἀλλάζει ἡ ἀνακάλυψή τους τὸν 
σχεδιασμὸ τῶν μελλοντικῶν ἀποστολῶν 
στὸν Κόκκινο Πλανήτη; Καὶ ἂν κάποτε οἱ 
ἄνθρωποι φθάσουν ἐκεῖ, θὰ μποροῦσαν 
νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ νερὸ γιὰ τὴν ἐπι-
βίωσή τους; 

Οἱ μελλοντικὲς ἔρευνες  
στὸν Ἄρη

Ἕνας ρομποτικὸς ἐξερευνητὴς θὰ 
προσεδαφιστεῖ καὶ θὰ προσπαθήσει νὰ 
ἀνακαλύψει ἴχνη ζωῆς στὸν Ἄρη στὶς 
ἀρχὲς τῆς 10ετίας τοῦ 2020. Τὸ ρομπὸτ 
θὰ διαθέτει ἀνάμεσα στὰ ἄλλα καὶ ἕνα 
ἰσχυρὸ τρυπάνι, ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ σκέ-
ψει σὲ βάθος δύο μέτρων ἀπὸ τὴν ἐπι-
φάνεια. Τὸ ρομπὸτ θὰ προσπαθήσει νὰ 
ἐρευνήσει γιὰ ἴχνη ζωῆς ἀπὸ τὸ μακρινὸ 
παρελθὸν τοῦ Κόκκινου Πλανήτη.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ νε-
ροῦ στὴν ἐπιφάνεια τοῦ Ἄρη, ὁ Χόρχε 
Βάγκο (Jorge L. Vago), ἐπικεφαλῆς τῆς 
ἀποστολῆς “Exomars”, ἀναφέρει: «Εἶναι 
ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐντοπίζεται σὲ ὑγρὴ 
μορφὴ στὴν ἐπιφάνεια, καὶ εἶναι φυσικὰ 
πολὺ σημαντικὴ ἀνακάλυψη, ἀφοῦ οἱ 
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ἀτμοσφαιρικὲς συνθῆκες τοῦ Ἄρη θε-
ωρούσαμε ὅτι εἶναι ἀπαγορευτικὲς γιὰ 
τὴν παρουσία νεροῦ σὲ ὑγρὴ μορφὴ στὴν 
ἐπιφάνεια. Πρέπει νὰ ἐπισημάνω ὅμως 
ὅτι ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸν Ἄρη ὑπο-
πτεύονταν πὼς ἡ συγκεκριμένη μορφὴ 
νεροῦ, ποὺ ἐντοπίστηκε τώρα, μπορεῖ νὰ 
ὑπάρχει στὴν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη. 
Πρόκειται γιὰ πολὺ ἁλμυρὸ νερό, ἡ διάρ-
κεια ζωῆς τοῦ ὁποίου εἶναι πολὺ μικρή. 
Ἡ πιθανότητα κάποιοι μικροοργανισμοὶ 
νὰ μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν σὲ αὐτὸ τὸ 
νερὸ εἶναι σχεδὸν μηδαμινή». 

Τὸ νερὸ τῶν δορυφόρων

Τὸ νερὸ ποὺ ὑπάρχει στοὺς δορυφό-
ρους τῶν πλανητῶν καὶ βρίσκεται σὲ στε-
ρεή, ὑγρὴ ἢ ἀέρια κατάσταση ἐξερευνᾶται 
μὲ βάση τὴν πολιτικὴ τῆς NASA μετὰ τὸ 
1990, ποὺ ἦταν «Ἀκολουθῆστε τὸ νερό» 
γιὰ τὴν ἀνακάλυψη ζωῆς στὸ Διάστημα, 
ὅπως σημειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ ἀκα-
δημαϊκὸς Σταμάτης Κριμιζῆς. Ἔτσι, ἐκτὸς 
τῶν πλανητῶν ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ δο-
ρυφόροι στὴν ἐπιφάνεια τῶν ὁποίων ἔχει 
ἐπισημανθεῖ ὕπαρξη νεροῦ.

Στὴν Εὐρώπη, τὸν δορυφόρο τοῦ Δία, 
ἔχει διαπιστωθεῖ ἡ παρουσία ἑνὸς ὠκεα-
νοῦ. Ὁ Γανυμήδης καὶ ἡ Καλλιστὼ μπορεῖ 

νὰ συγκρατοῦν ὠκεανοὺς κάτω ἀπὸ τὸ 
ἔδαφός τους.

Ὁ Τιτάνας, ὁ μεγάλος αὐτὸς δορυφό-
ρος τοῦ Κρόνου, ἔχει πυκνὴ ἀτμόσφαι-
ρα, στὴν ὁποία ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ 
τὴν παρουσία δείγματος ἀμμωνίας καὶ 
νεροῦ. Τὸ διαστημικὸ σκάφος «Κασσί-
νι» (“Cassini”), πετώντας πάνω ἀπὸ τὸν 
νότιο πόλο τοῦ Ἐγκέλαδου, δορυφόρου 
τοῦ Κρόνου, σὲ ὕψος μερικῶν δεκάδων 
χιλιομέτρων, ἐντόπισε συντριβάνια ἀπὸ 
παγοκρυστάλλους ποὺ ἐκτοξεύονται σὲ 
ὕψη 25 χλμ. ἀπὸ τὴν παγωμένη ἐπιφά-

νειά του. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ 
στὴν Εὐρώπη, τὸν δορυφόρο 
τοῦ Δία, ὁ Ἐγκέλαδος ἐκτι-
νάσσει αὐτοὺς τοὺς πίδακες 
ἀπὸ ρωγμὲς μήκους ἀρκετῶν 
χιλιομέτρων τῆς παγωμένης 
ἐπιφάνειας τοῦ νοτίου πό-
λου.

Ὁ Τρίτων, ὁ δορυφόρος 
τοῦ Ποσειδῶνα, ἔχει στὴν 
ἐπιφάνειά του πάγο ἀμμω-
νίας μὲ ἴχνη μεθανίου, μο-
νοξειδίου καὶ διοξειδίου τοῦ 
ἄνθρακα.

Τὸ νερὸ τῆς Εὐρώπης,  
δορυφόρου τοῦ Δία

Τὸ διαστημικὸ ὄχημα «Γαλιλαῖος», 
ποὺ ἐκτοξεύθηκε τὸ 1989 καὶ ἔφθασε 
στὴν περιοχὴ τοῦ Δία τὸν Δεκέμβριο 
τοῦ 1997, κατέγραψε ἕνα θρεμοπίδακα 
ὑδρατμῶν στὴν ἐπιφάνεια τῆς Εὐρώπης, 
ποὺ ἔφθανε σὲ ὕψος ἑκατοντάδων χιλιο-
μέτρων. Στὴν ἐπιφάνειά της ὁ πάγος φαί-
νεται νὰ ἔχει σπάσει σὲ πολλὲς πλάκες, 
ποὺ τὶς κατέγραψε ἀπὸ τὸ 1995 μέχρι τὸ 
2003. Ἔτσι, πιστεύουμε ὅτι ἡ Εὐρώπη 
ἔχει κάτω ἀπὸ τὴν παγωμένη ἐπιφάνειά 
της ἕναν τεράστιο ὠκεανὸ ἁλμυροῦ νε-
ροῦ, βάθους 60-150 χλμ. Δηλαδή, διαθέ-
τει διπλάσιο ὄγκο νεροῦ ἀπὸ ὅλους μαζὶ 
τοὺς ὠκεανοὺς τῆς Γῆς!

Σχηματικὴ παράσταση πιδάκων νεροῦ στὴν Εὐρώπη, 
δορυφόρο τοῦ Δία
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Ὁ ἁλμυρὸς αὐτὸς 
ὠκεανὸς διατηρεῖται 
ρευστὸς ἀπὸ τὴ θερ-
μότητα ποὺ ἐκλύεται 
στὸ ἐσωτερικὸ τῆς 
Εὐρώπης καί «πλάθε-
ται» ἀπὸ τὶς διαδοχικὲς 
μαλάξεις καὶ τὶς ἀλλε-
πάλληλες συμπιέσεις 
ποὺ τοῦ ἐπιφέρουν οἱ 
παλιρροιακὲς δυνά-
μεις τοῦ Δία καὶ τῶν 
γειτονικῶν δορυφόρων 
του. Μάλιστα, μέσα σ’ 
αὐτὸν τὸν τεράστιο 
ὠκεανὸ εἶναι πιθανὸν 
νὰ ὑπάρχουν συνθῆκες 
φιλικὲς γιὰ τὴν ἀνά-
πτυξη ζωῆς.

Τὸ νερὸ τοῦ Ἐγκέλαδου,  
δορυφόρου τοῦ Κρόνου

Τὸ νερὸ ποὺ ὑπάρχει στὸν Ἐγκέλα-
δο, τὸν δορυφόρο τοῦ Κρόνου, βρίσκεται 
στὸν ὠκεανὸ τοῦ ὑπεδάφους του, ὅπως 
συμβαίνει καὶ στὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ ὁ δο-
ρυφόρος –7 φορὲς μικρότερος ἀπὸ τὴ Σε-
λήνη– εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς 82 καὶ πλέον 
δορυφόρους τοῦ Κρόνου καὶ ἔχει ἐπιφά-
νεια παγωμένη. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἀνακά-
λυψε τὸ διαστημικὸ σκάφος «Κασσίνι» 
ἀπὸ τὸ 2005 ἕως τὸ 2017 εἶναι ὅτι ἡ νυ-
χτερινὴ πλευρὰ τοῦ νοτίου πόλου του, σὲ 
ὕψος μερικῶν χιλιάδων χιλιομέτρων, ἔχει 
συντριβάνια καὶ παγοκρυστάλλους ποὺ 
ἐκτοξεύονται σὲ ὕψος 25 χλμ. ἀπὸ τὴν 
παγωμένη ἐπιφάνειά του. Ὅπως ἀκριβῶς 
καὶ ἡ Εὐρώπη, ὁ Ἐγκέλαδος ἐκτινάσσει 
τοὺς πίδακες αὐτοὺς μέσα ἀπὸ ρωγμὲς 
μήκους ἀρκετῶν χιλιομέτρων τῆς παγω-
μένης ἐπιφάνειας τοῦ νοτίου πόλου του.

Τὰ δεδομένα τῆς ἀποστολῆς «Κασσί-
νι» ἐπιβεβαίωσαν ὅτι κάτω ἀπὸ τὴν κρού-
στα πάγου, πάχους 30-40 χλμ., ὑπάρχει 
ἁλμυρὸς ὠκεανὸς βάθους περὶ τὰ 10 χλμ. 

Καθὼς τὸ θερμὸ νερὸ ἀνεβαίνει πρὸς τὴν 
ἐπιφάνεια, σπάζει τὸν πάγο καὶ ἐκτοξεύ-
εται ὡς πίδακες παγοκρυστάλλων.

Ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία

1. Χαράλαμπου Βάρβογλη, ἄρθρα στὸ Βῆμα, 2003-
2020.

2. Σταμάτη Κριμιζῆ, Ὅλα σὲ μιὰ ζωή, Ἐκδόσεις 
Παπαδόπουλος, Ἀθήνα 2020.

3. Κωνσταντίνου Μαυρομμάτη, Τὸ Ἀλφαβητάρι τοῦ 
Σύμπαντος, Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια Ἀστρονο-
μίας, Ἀστροφυσικῆς, Διαστημικῆς καὶ Κοσμολο-
γίας, Ἑταιρεία Ἀστρονομίας καὶ Διαστήματος 
Βόλου 2018.

4. Kelly Scott, Ἀντοχή. Ἕνας χρόνος στὸ Διάστημα, 
μία ζωὴ ἀνακαλύψεων, Ἐκδόσεις Ροπή, Θεσσα-
λονίκη 2018.

5. Κανάρη Τσίγκανου, Τὸ ἐκπληκτικὸ Σύμπαν. 
100 χρόνια συναρπαστικῶν ἀνακαλύψεων στὴν 
Ἀστροφυσικὴ καὶ τὴν Κοσμολογία, Ἐκδόσεις 
Ζήτη, Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη 2020.

6. Ἄρθρα διαδικτύου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Σχηματικὴ παράσταση πίδακα νεροῦ στὸν Ἐγκέλαδο, 
δορυφόρο τοῦ Κρόνου
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Μὲ ἀφορμὴ δημοσιεύματα σχε-
τικὰ μὲ τὴν ἀξία καὶ χρη-
σιμότητα τῆς ἀρχαίας ἑλλη-
νικῆς γλώσσας καὶ γενικώ-
τερα τῆς κλασικῆς παιδείας, 

τὰ ὁποῖα προκλήθηκαν, μετὰ τὴν γνωστὴ 
ἀπόφαση τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Princeton, 
ἀξίζει νὰ παραθέσουμε μερικὲς σκέψεις γιὰ 
τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴ διαφύλαξη 
καὶ διάδοση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας 
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

Τυγχάνει ἀδήριτο γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία ἦταν καὶ εἶναι ἕνα θερμοκήπιο τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἀποδεικτικὰ 
στοιχεῖα ἀποτελοῦν:

α) Τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
β) Οἱ Ἕλληνες Πατέρες 
γ) Ἡ ὑμνολογία 
δ) Οἱ ἀντιγραφεῖς τῶν μοναστηρίων 
ε) Τὰ ἐπίσημα κείμενα τῆς Ἱερᾶς Συνό-

δου τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ κατὰ πρῶτον, ἡ γλῶσσα τῶν 

Ἱερῶν Εὐαγγελίων εἶναι ἡ «κοινή» ἑλληνικὴ 
γλῶσσα, ὡς ἐξέλιξη τῆς ἀττικῆς διαλέκτου, 
ἡ γλῶσσα ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖτο σ’ ὅλα 

τὰ κέντρα τοῦ ἑλληνιστικοῦ κόσμου. Καὶ τὰ 
ἄλλα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὡς π.χ. 
οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ οἱ Ἐπι-
στολὲς τοῦ Ἀπ. Παύλου, διακρίνονται γιὰ 
τὴν ἐκφραστικότητα, τὴν ἐλαστικότητα καὶ 
ἐν γένει ὡραιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

Ἀποτελεῖ ὕψιστο πνευματικὸ προνόμιο 
καὶ εὐεργέτημα ὅτι ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, 
πρῶτοι, τὸ Ἱερό Εὐαγγέλιο στὴ γλῶσσα μας.

Ἔπειτα, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὅλης παρα-
τάξεως τῆς σπουδῆς καὶ γραφῆς τῶν ἑλλη-
νικῶν γραμμάτων ἦσαν οἱ μεγάλοι Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι μὲ 
τὶς ἑλληνικὲς σπουδές τους, μὲ τὴ βαθιά 
τους κλασικὴ παιδεία διεμόρφωσαν κατ’ 
ἄριστον τρόπον τὴν καθόλου θύραθεν καὶ 
χριστιανικὴ σύνθεση τοῦ ἀποκαλουμένου 
ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Ὡς ἔγραφε 
ὁ κορυφαῖος Ἄγγλος ἱστορικός, ὁ Macaulay, 
«τά συγγράμματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι ἐφάμιλλα πρός ὅλην τὴν ὑπάρ-
χουσαν φιλολογία τῆς καλυτέρας ἐποχῆς 
τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου μέχρι τοῦ 
Ἀριστοτέλους» (Τhe life and letters of Lord, 
τ. B΄, London 1876).

Ἔτσι, ἀπὸ τὸ περίφημο ἔργο τοῦ Μεγ. 
Βασιλείου Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ 
ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, τοὺς ὑπέ-
ροχους λόγους τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου, τοῦ 
«Δημοσθένους τῆς Ἐκκλησίας», μέχρι τὴν 
Μυριόβιβλον τοῦ Φωτίου, ἀλλὰ καὶ τὰ πατε-
ρικὰ ἔργα τῶν κατοπινῶν αἰώνων, ἡ ἀρχαία 
ἑλληνική γλῶσσα βρῆκε τόν «φύλακα ἄγγε-
λόν» της στὰ πολύτιμα συγγράμματα, ὅλων 
τῶν εἰδῶν, τῶν θεοφόρων ἁγίων Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ὅλοι τους 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ
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εἶχαν αἰσθανθεῖ τὴν ἀκρίβεια, τὴ μορφὴ καὶ 
τὸ περιεχόμενο, τουτέστιν τὸ μεγαλεῖο τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, τὴ μορφωτικὴ 
δύναμή της, τὴ διεύρυνση τοῦ πνεύματος, τὴ 
βελτίωση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν κριτικὴ σκέψη, 
ποὺ φέρουν τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

Ἀπὸ κοντὰ καὶ ἡ ὑμνογραφία καὶ ἡ 
ὑμνολογία τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ 
ὅλη ἐκκλησιαστική ποίηση, ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖ ἀπαύγασμα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσ-
σας. Αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο φιλολογικὸ εἶδος, οἱ 
ὕμνοι, ὅπως ἔχουν γραφεῖ καὶ ἀποτυπωθεῖ 
ἀπὸ τοὺς κατόχους τῆς κλασικῆς γλώσσας, 
κυριολεκτικά, ὄχι μόνον λειτουργοῦν ὡς φύ-
λακες τῆς γλώσσας, ἀλλὰ συνάμα ἔχουν τὴ 
δύναμη νὰ μιλοῦν στὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ. 

Καὶ τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι μπορεῖ ὁ πιστός 
νὰ εἶναι καὶ ἀγράμματος, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησια-
στικὴ αὐτὴ ποίηση κρύβει μὲ τὶς λέξεις της 
ἕνα μυστήριο ποὺ συνέχει καὶ μυσταγωγεῖ 
τὶς ψυχές. Ὡς νὰ ἔχουν πνευματοποιηθεῖ 
αὐτὲς οἱ λέξεις τῆς γλώσσας μας καὶ τελικά 
νὰ λειτουργοῦν ὡς μελῳδία τῆς ψυχῆς.

Ἕνα ἄλλο ἀξιόλογο σημεῖο, τὸ ὁποῖο 
ἀξίζει νὰ ὑπενθυμίσουμε, εἶναι ἡ μὲ κάθε 
ἐμβρίθεια μελέτη καὶ ἀντιγραφὴ ἀπὸ τοὺς 
μοναχούς τῆς ὅλης κληρονομιᾶς τῆς κλα-
σικῆς ἀρχαιότητος. Μὲ ἄφθαστη ὑπομονὴ 
καὶ φιλεργία στὶς Ἱερὲς Μονὲς περισυνελέ-
γησαν ἀπὸ παντοῦ καὶ ἀντεγράφησαν μὲ 
ἐξαιρετικὴ ἐπιμέλεια πλεῖστα κείμενα τῶν 
ἀρχαίων φιλοσόφων, ποιητῶν, ἱστορικῶν καὶ 
ἐν γένει συγγραφέων, καὶ ἔτσι πλούτισαν 
πολλὲς βιβλιοθῆκες, μελετήθηκαν οἱ ἀρχαῖοι 
συγγραφεῖς καὶ διεσώθη ἡ ἑλληνική γλῶσσα, 
ἀλλὰ καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ πνευματικὴ ἐργασία 
ἀπετέλεσε τὴ βάση τῆς διανόησης καὶ τῶν 

νεωτέρων χρόνων καὶ δὴ τῆς Ἀναγεννήσεως. 
Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα τυγχάνει ἡ περίφη-
μη Μονὴ τοῦ Στουδίου, ὅπου λειτουργοῦσε 
ἐργαστήριο ἀντιγραφῆς κωδίκων ὑπὸ τὴ δι-
εύθυνση τοῦ ἡγουμένου ὁσίου Θεοδώρου μὲ 
τὶς εἰδικότητες τῶν καλλιγράφων, ταχυγρά-
φων, ὀξυγράφων καὶ χρυσογράφων.

Ἀξίζει, τέλος, νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ 
ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα διεσώθη καὶ ἐπε-
βίωσε καὶ χάρις στὴ διατήρησή της στὰ 
ἐπίσημα κείμενα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας. Πρόκειται κάθε φορὰ γιὰ κεί-
μενα τὰ ὁποῖα τυγχάνουν δείγματα τῆς 
συζεύξεως τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως τῆς 
διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν κλα-
σικῶν γραμμάτων.

Τῷ ὄντι, τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, ὡς πηγὴ 
ἐμπνεύσεως, ὡς γλωσσικὸ θησαύρισμα, ὡς 
πολιτιστικὴ ἰδιοπροσωπία μας, εἶναι ἀπο-
λύτως δίκαιο νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι οὐδόλως 
εἶναι προγονοπληξία ἤ τι τὸ νεκρόν. Πικρὴ 
ἡ ἀλήθεια: Ὅποιος δὲν γνωρίζει ἀρχαῖα 
ἑλληνικὰ ἔχει ἔλλειμμα.

Γι’ αὐτὸ καὶ συνιστᾷ οἱονεὶ ἔγκλημα 
ἡ προσπάθεια ποσοτικῆς καὶ ποιοτικῆς 
μειώσεως ἢ παραγκωνισμοῦ τῶν κλασικῶν 
σπουδῶν καὶ δὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
γλώσσας.

Ἕνας βασικώτατος λίθος τοῦ οἰκοδο-
μήματος τῆς συνοχῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι 
καὶ ἡ ἑνιαία ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπὸ τῆς 
ἀπωτάτης ἀρχαιότητος μέχρι σήμερα. Καὶ 
ἡ Ἐκκλησία, τὰ μέγιστα, συντελεῖ στὴ δια-
τήρηση τοῦ λίθου αὐτοῦ.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄

 Ἕνας βασικώτατος λίθος τοῦ οἰκοδομήματος  
τῆς συνοχῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι καὶ ἡ ἑνιαία ἑλληνικὴ 
γλῶσσα ἀπὸ τῆς ἀπωτάτης ἀρχαιότητος μέχρι σήμερα.  
Καὶ ἡ Ἐκκλησία, τὰ μέγιστα, συντελεῖ στὴ διατήρηση  

τοῦ λίθου αὐτοῦ.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

8. ΤΟ 1821

Α

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ*
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

* Συνεχίζουμε ἐδῶ τὴ δημοσίευση σὲ συνέχειες τοῦ σπουδαίου βιβλίου τοῦ Ἀ. Ν. Τσιριντάνη, Ἐμεῖς οἱ 
Ἕλληνες (Ἐκδόσεις «Συζήτησις», Ἀθῆναι 1977), ὡς ἀφιέρωμα στὴ μεγάλη ἱστορικὴ ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς 
μας Παλιγγενεσίας, τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τὸ συγκεκριμένο βιβλίο εἶναι ἕνα 
ἀληθινὰ μεῖζον ἔργο ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, τὸ ὁποῖο δημοσιεύουμε μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ μεγάλη 
ἐπέτειος πρέπει πρωτίστως νὰ ἀποτελέσει γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες μιὰ εὐκαιρία ἐπαναναζήτησης 
καί –ἂν χρειάζεται– ἐπανακατάκτησης τῆς συλλογικῆς ἐθνικῆς καὶ πολιτιστικῆς μας ταὐτότητας. Στὸ 
παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται τὸ κείμενο τῶν σελ. 103-125 τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου.

τοῦ, λοιπόν, ἀντιμετωπίσωμε τὸ ἐρώτημα 
ποιὸς ἔκανε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, 
ἂς ἐπιτραποῦν λίγες γραμμὲς γιὰ θέματα 
καθαρῆς ἐντιμότητος, ὅταν κανεὶς γράφει 
ἱστορία. 

Λοιπόν, δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ καὶ 
δὲν συμβιβάζεται καθόλου μὲ τὴν ἐντιμό-
τητα νὰ γράφεις ἱστορία a priori, νὰ ἔχεις 
σὰν βάση ὡρισμένα σχήματα ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ κατόπιν, ἀντιγράφο-
ντας τὸν περίφημο ἐκεῖνον Προκρούστη, 
νὰ ὑποχρεώνεις τὰ γεγονότα νὰ συμμορ-
φωθοῦν μὲ τὸ σχῆμα ποὺ ἔχεις κάνει, 
ἀκολουθώντας μιὰ κοσμοθεωρία, ἀλλὰ 
προτοῦ ἀντιμετωπίσεις καθόλου τὰ γε-
γονότα. 

Καὶ γιὰ νὰ τὰ ποῦμε ἀκόμη πιὸ κα-
θαρὰ καὶ ἀκόμη πιὸ ξάστερα. Δὲν συμ-
βιβάζεται καθόλου μὲ τὴν ἐντιμότητα νὰ 
λὲς ὅτι τὴν Ἐπανάσταση τὴν ἔκαμαν οἱ 
κατώτερες λαϊκὲς τάξεις μόνο, ἀντίθετα 
πρὸς τοὺς προκρίτους καὶ τοὺς εὔπορους 

Λοιπόν, ποιὸς ἔκανε τὴν ἐπανάστα-
ση τοῦ 1821; Τὸ ἐρώτημα διατυπώνεται, 
φυσικά, ἔπειτα ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση κι’ 
ἔπειτα ἀπὸ τὴ νίκη. Ἀλλοιῶς, ἂν ἡ Ἐπα-
νάσταση εἶχε ἄλλην ἔκβαση (φρικίαση σὲ 
πιάνει καὶ νὰ τὸ σκεφθῆς μόνο)... μὰ ἐδῶ 
θυμᾶμαι τὰ λόγια τοῦ Γάλλου στρατάρχου 
Joffre ὕστερα ἀπὸ τὴ μάχη τοῦ Μάρνη 
στὸν Α΄ παγκόσμιο πόλεμο. Πολλοὶ τό-
τε βρέθηκαν νὰ τοῦ ἀμφισβητήσουν ὅτι 
αὐτὸς ἔφερε τὴ νίκη στὴ μάχη αὐτή, ποὺ 
ἔσωσε τὴν ἐλευθερία ὅλου τοῦ κόσμου. 
Καὶ βρέθηκαν μερικοὶ νὰ τὸν ρωτήσουν, 
ποιὸς ἐκέρδισε τὴν μάχη τοῦ Μάρνη. 
Καὶ ὁ Joffre τοὺς ἀπάντησε: «Δὲν ξέρω 
ποιὸς ἐκέρδισε τὴ μάχη, ξέρω ὅμως ποιὸς 
θὰ τὴν εἶχε χάσει». Ἂν ἡ ἐπανάσταση 
τοῦ 1821 χανόταν, πολλοὶ θὰ δακτυλο-
δεικτοῦσαν σὰν τρελλοὺς καὶ προδότες 
ἐκείνους πού, τώρα ποὺ ἡ Ἐπανάσταση 
ἐνίκησε, πᾶνε νὰ τοὺς ἀμφισβητήσουν 
τὴν πατρότητα τῆς Ἐπαναστάσεως. Προ-
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καὶ τοὺς ἄρχοντες, ποὺ ἦσαν μὲ τὸ μέρος 
τῶν Τούρκων. Καὶ νὰ πεῖς, δηλαδή, ὅτι ὁ 
Ἀνδρέας Μιαούλης ἢ ὁ Κωνσταντῖνος Κα-
νάρης ἦσαν ἢ μοῦτσοι ἢ συνεργάτες τῶν 
Τούρκων. Καὶ παλαιότερα στὰ Ὀρλωφικὰ 
ὅτι ὁ Δασκαλογιάννης ποὺ ἀναφέραμε 
παραπάνω, ποὺ ἦταν πλούσιος καραβο-
κύρης καὶ πολὺ γραμματισμένος (τὸν ἔλε-
γαν Δασκαλογιάννη γιὰ τὴ μόρφωσή του, 
καὶ ὄχι πὼς ἦταν στ’ ἀλήθεια δάσκαλος), 
ὅτι ἦταν σύμμαχος τῶν Τούρκων, καὶ γι’ 
αὐτὸ οἱ Τοῦρκοι, ὅπως εἴπαμε, τὸν ἔγδα-
ραν ζωντανό. Καὶ ἀκόμη δὲν στέκει οὔτε 
στὴν ἐντιμότητα οὔτε στὴν στοιχειώδη, 
πιά, λογική, εἶναι ὁλότελα ἐξωφρενικὸ 
νὰ πεῖς ὅτι οἱ ἔμποροι ποὺ εὐημεροῦσαν 

στὴ Ρωσία ἔκαναν τὴν «Φιλικὴ Ἑταιρεία» 
καὶ ἔδωσαν ὅλο τους τὸ βιός, ἔμειναν 
κυριολεκτικὰ στὴν ψάθα, θυσίασαν ὅ,τι 
εἶχαν καὶ δὲν εἶχαν (Σέκερης) γιὰ τὴν 
προετοιμασία τῆς Ἐπαναστάσεως, ἦσαν... 
συνεργάτες τῶν Τούρκων καὶ ἐχθροὶ πρὸς 
τὸν λαὸ ποὺ ἐπαναστάτησε! 

Τὰ a priori σχήματα δὲν ἔχουν θέ-
ση στὴν ἱστορία. Ἡ ἱστορία γράφεται a 
posteriori. Ὕστερα δηλαδὴ ἀπὸ μιὰ ἀπρο-
κατάληπτη, ἐπιμελημένη καὶ ὅσο γίνεται 
πιὸ διονυχιστικὴ ἔρευνα τῶν γεγονότων. 

Καὶ τώρα, ἀφοῦ τὰ ξεκαθαρίσαμε 
αὐτά, μόνο τώρα μποροῦμε νὰ ἀντιμε-
τωπίσωμε τὸ ἐρώτημά μας. Ποιὸς ἔκανε 
τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821; 

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μήπως; 
Ὄχι. Αὐτὸ δὲν τὴν ἤθελε τὴν Ἐπανά-
σταση, καὶ ὁ Πατριάρχης τὴν ἀφώρισε. 
Βρέθηκαν μερικοὶ νὰ ποῦν πὼς τάχα ὁ 
τρομερὸς ἀφορισμὸς ἦταν εἰκονικός, ἔγινε 
μόνο γιὰ νὰ ξεγελάσει τοὺς Τούρκους. Δὲν 
μποροῦμε νὰ τὸ πιστέψωμε αὐτό. Ὅταν 
ὁ ἀφορισμὸς ἦλθε καὶ στὸν Μωριὰ καὶ 
ἤθελε νὰ δέσει τὰ χέρια τοῦ Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη, θὰ μποροῦσε, βέβαια, ὁ 
Πατριάρχης νὰ εἶχε κατὰ κάποιο τρό-
πο διαμηνύσει στὸν λαὸ νὰ μὴν πάρουν 
στὰ σοβαρὰ τὸν ἀφορισμό. Τέτοιο πρᾶγμα 
ὅμως δὲν ἔγινε, γιατί, ἁπλούστατα, ὁ ἀφο-
ρισμὸς ἦταν ἀληθινὸς καὶ «σπουδαῖος». 
Ἔγινε στὰ σοβαρά, σοβαρώτατα. 

Γιατί ὅμως ἔγινε ὁ ἀφορισμός; Τάχα 
γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸν Σουλτᾶνο, για-
τί ὁ Πατριάρχης ἦταν τσιράκι του καὶ 
ὑπηρέτης τῶν θελημάτων του; Μὰ τότε, 
τρελλὸς λοιπὸν ἦταν ὁ Σουλτᾶνος Μαχ-
μοὺτ ὁ Β΄, γιὰ νὰ κρεμάσει σὲ τέτοια 
κρίσιμη στιγμὴ ἕνα τόσο πιστὸ ὑπηρέτη 
καὶ πράκτορα καὶ συνεργάτη του; Ποιὸς 
μπορεῖ στ’ ἀλήθεια, μὰ στ’ ἀλήθεια, νὰ 
πιστέψει τέτοια πράγματα; Τὸ σκοινὶ 
ποὺ μ’ αὐτὸ ἐκρέμασαν τὸν Πατριάρχη 

εἶναι ἡ probatio probatissima (ἡ ἀπόδειξη 
τῶν ἀποδείξεων) ὅτι τέτοιες εἰκασίες δὲν 
ἔχουν τὴν παραμικρὴ βάση στὴν ἀλήθεια. 

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη. Ο Πατριάρχης 
δὲν ἤθελε τὴν Ἐπανάσταση, γιατὶ δὲν 
πίστεψε σ’ αὐτήν. Ἐπίστεψε, ἀντίθετα, 
ὅτι ἡ Ἐπανάσταση, χωρὶς κανένα ξένο 
φίλο καὶ σύμμαχο μάλιστα, θὰ κατέληγε 
σὲ ἀποτυχία καὶ μ’ αὐτὴν στὸν ὁλοκλη-
ρωτικὸ μαρτυρικὸ θάνατο ὁλοκλήρου τοῦ 
Γένους. Αὐτὸ ἐπίστευε ὁ Πατριάρχης, καὶ 
γι’ αὐτὸ ἔκανε τὸν ἀφορισμό. Κι’ ἂς θυ-
μηθοῦμε ὅσα εἴπαμε στὸ προηγούμενο 
κεφάλαιο γιὰ τὴν ἀναπόφευκτη ἀμφιτα-
λάντευση ἀνάμεσα στὸν ἡρωισμὸ ἀπὸ τὴ 
μιὰ μεριά, στὴν σύνεση τοῦ ὑπεύθυνου 
ἡγέτη ἀπὸ τὴν ἄλλη. Τὰ γεγονότα, βέβαια, 
εὐτυχῶς, τὸν ἔβγαλαν πλανεμένο. Ἀλλά, 
ἂν εἶναι νὰ κατηγορήσωμε τὸν Πατρι-
άρχη, γιατὶ δὲν ἦταν προφήτης, γιατί, 
ὅταν ἔβγαζε τὸν ἀφορισμό, δὲν εἶχε προ-
βλέψει τήν... ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου... 
ἔ, προτοῦ νὰ τὸν λιθοβολήσωμε, ἂς τὸν 
κοιτάξωμε καλὰ-καλὰ στὴν ἀγχόνη, κι’ ἂς 
θυμηθοῦμε πάλι τὸν Ἀριστοτέλη Βαλαω-
ρίτη: «Μὴν λησμονῆτε τὸ σχοινί, παιδιά, 
τοῦ Πατριάρχη». 
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Μὰ ἂν ἡ Ἐπανάσταση δὲν ὀφείλε-
ται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δὲν 
ὀφείλεται, βέβαια, οὔτε καὶ σὲ κείνους 
ποὺ ἤθελαν νὰ φέρουν ὣς τὴν Ἑλλάδα 
τὶς ἰδέες τῶν Γάλλων Ἐγκυκλοπαιδιστῶν, 
τοῦ Βολταίρου, μόλο ποὺ καὶ ἡ Γαλλικὴ 
Ἐπανάσταση, σὰν ξεσηκωμός, ἔπαιξε, 
ὅπως εἴδαμε, σημαντικώτατο ρόλο. Ὅμως 

Τώρα μένει καὶ κἄτι ἄλλο ποὺ πρέ-
πει νὰ ξεκαθαρίσωμε. Βέβαια, τὸ εἴπαμε 

ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση δὲν ἦταν ἔργο 
τῶν λογίων τῆς Διαφωτίσεως καὶ τῶν 
νέων ἰδεῶν. Τὴν Ἐπανάσταση δὲν τὴν 
ἔκαμε, εἴπαμε, οὔτε ὁ Πατριάρχης, ἀλλὰ 
οὔτε καὶ ὁ Θεόφιλος Κορυδαλλεύς, ὁ 
κήρυκας τῶν «νέων ἰδεῶν». Ἂν ἀπὸ τὸν 
Κορυδαλλέα ἐπεριμέναμε, ... ἀκόμη θὰ 
εἴμαστε ραγιᾶδες! 

καὶ παραπάνω, ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 
ἐπῆρε πολλὰ ἀπὸ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάστα-

Ἡ 25η Μαρτίου 1821 ἔχει καθιερωθῆ 
(ἀνεξάρτητα ἀπὸ διαφωνίες γιὰ τὴν 
ἀκριβῆ ἡμερομηνία) νὰ θεωρῆται ὡς ἡ 
ἡμέρα ὅπου ἐξέσπασε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπα-
νάσταση ἐναντίον τῆς ὀθωμανικῆς αὐτο-
κρατορίας. Καὶ ὅμως ὁ ἀγώνας ἄρχισε 
πολὺ νωρίτερα. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα τοῦ 
1814, ὅταν στὴν Ὀδησσὸ τρεῖς ἔμποροι, 
Ἕλληνες, ἀλλὰ κάθε ἄλλο παρὰ ραγιᾶδες, 
ὁ Σκουφᾶς, ὁ Τσακάλωφ καὶ ὁ Ξάνθος, 
ἔκαναν τὸν πόνο ἀπόφαση καὶ τὸν στε-
ναγμὸ σχέδιο, γιὰ νὰ ὀργανωθῆ ὁ ξεσηκω-
μός. Καὶ τὸ σχέδιο ἔγινε ἔργο. Καὶ ἐπειδὴ 
ἔγινε ἔργο, ἔγινε ἐπανάσταση. 

Αὐτὸ ἦταν τὸ ξεκίνημα γιὰ τὸν ξε-
σηκωμὸ τοῦ ραγιᾶ. Καὶ ἐδῶ, ὅσο καὶ 
νὰ πασχίσεις μὲ σχήματα a priori, δὲν 
μπορεῖς νὰ χώσεις τὶς ταξικὲς διακρί-
σεις, διότι, ἁπλούστατα, ἡ προσπάθεια 
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας δὲν περιωριζόταν 
σὲ ὡρισμένη κοινωνικὴ τάξη. Ἦταν ἕνα 
ξεκίνημα ἀληθινὰ πανελλήνιο. Ἀπὸ τὴν 
Ὀδησσὸ ροβόλησε ὡς τὶς νότιες ἐσχατιὲς 
τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀγκάλιασε ὅλο τὸ δοῦλο 
Γένος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια... ἂν βέβαια 
ἐνδιαφερώμαστε γιὰ τὴν ἀλήθεια! 

Καὶ στὴν ἐπανάσταση αὐτὴ ἔπαιξε 
ρόλο ἀποφασιστικὸ ἡ ψυχικὴ δύναμη. 
Καὶ τὴν ψυχικὴ αὐτὴ δύναμη τὴν ἔδωσαν 
οἱ δυὸ παράγοντες ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν 
σὲ τοῦτο τὸ βιβλίο. Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ὁ 

Χριστιανισμός. 
Ἂς ἀρχίσωμε ἀπ’ τὸν Χριστιανισμό. 

Ἡ ἐπανάσταση ἔγινε... μὰ χριστιανοὶ καὶ 
ὄχι ἄθεοι ἢ θρησκευτικὰ ἀδιάφοροι τὴν 
ἔκαμαν. Ἀπ’ αὐτὴ τὴ χριστιανικὴ Πίστη 
παίρνανε δύναμη ἀλλὰ καὶ καρτερία, καὶ 
αὐτὴ ἡ χριστιανικὴ Πίστη, ἂν δὲν ἔσβηνε 
τὶς μικρότητες, δὲν τὶς ἄφηνε ὅμως νὰ 
σβήσουν τὴν Ἐπανάσταση. 

Ὅμως ἡ χριστιανικὴ αὐτὴ Πίστη ἐτό-
νωσε τὸ δοῦλο, ἀλλὰ ἐπαναστατημένο 
Γένος, συνταιριασμένη μὲ τὴν ὀνειροπό-
ληση τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἐπα-
ναστατημένος ραγιᾶς ἦταν πιὰ Ἕλληνας. 
Θυμόταν πάντα τὸν Μαρμαρωμένο Βασι-
λιά, τὸν τελευταῖο αὐτοκράτορα τοῦ Βυ-
ζαντίου, καὶ πίσω ἀπὸ αὐτόν, τὴν σειρὰ 
τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, καὶ πί-
σω ἀπὸ αὐτοὺς ὠνειρευόταν τὴν ἀρχαία 
Ἑλλάδα, ὅσο λίγο κι’ ἂν τὴν ἤξερε. Ὀ 
Χριστιανισμὸς τοῦ ἔδινε τὴν Πίστη καὶ 
τὴν δύναμη. Ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα τοῦ ἔδινε 
τὴν φιλοδοξία καὶ τὸ ὀνειροτόλημα. Κι’ 
ὅταν ἡ Ἐπανάσταση τελείωσε, ὁ ραγιᾶς, 
ποὺ δὲν ἦταν πιὰ ραγιᾶς, ἀναπνέοντας 
τὸν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἦταν «ἀπ’ 
τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ 
ἱερά», ἔνιωθε τὴν ἐλευθερία αὐτὴ σὰν 
ἐλευθερία νὰ εἶναι χριστιανὸς καὶ ἐλευ-
θερία νὰ εἶναι Ἕλληνας. 

Δ
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ση τοῦ 1789. Ἐπῆρε πρῶτα τὴν ἐνθάρρυν-
ση γιὰ τὸν ξεσηκωμὸ κατὰ τοῦ Τυράννου, 
τοῦ Σουλτάνου, πού, ὅπως καὶ νὰ τὸ 
κάνεις, ἦταν ἀσύγκριτα χειρότερος ἀπὸ 
τὸν Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ τῆς Γαλλίας. Ἐπῆρε 
ἔπειτα κῦρος, γιὰ νὰ σπρώξει πρὸς τὸν 
φιλελληνισμὸ τῶν φιλελευθέρων στοι-
χείων τῆς Εὐρώπης. Φυσικά, ἔλεγαν ὅτι, 
ἀφοῦ ἦταν ἀπόλυτα δικαιολογημένος ὁ 
ξεσηκωμὸς κατὰ τοῦ Λουδοβίκου τῆς 
Γαλλίας, ἀσύγκριτα πιὸ δικαιολογημέ-
νος ἦταν ὁ ξεσηκωμὸς κατὰ τοῦ Σουλ-
τάνου. Καὶ ἀκριβῶς κατὰ τοῦ Σουλτάνου 
ἐζήτησε νὰ ξεσηκώσει ὅλους τοὺς λαοὺς 
τῆς Βαλκανικῆς ὁ Ρήγας Φεραῖος στὴν 
προκήρυξη ποὺ ἔβγαλε τὸ 1797. 

Ὅμως, προσοχὴ στὴ μεγάλη, τὴν τε-
ράστια διαφορά. Ὁ τύραννος ποὺ λεγόταν 
Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ τῆς Γαλλίας εἶχε τὸν 
τίτλο «ἡ Αὑτοῦ Χριστιανικωτάτη Μεγα-
λειότης» (Sa Majesté très chrétienne), καὶ 
ἦταν φυσικὸ στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ τυ-
ράννου αὐτοῦ τὰ βόλια νὰ παίρνουν καὶ 
τὸν Χριστιανισμό. Ὁ τύραννος ὅμως ποὺ 
λεγόταν Σουλτᾶνος ἦταν ὁ ἀντίχριστος. 
Ὁ ἀγώνας, λοιπόν, κατὰ τοῦ Σουλτάνου 
ἦταν ταυτόχρονα καὶ ἀγώνας κατὰ τοῦ 
ἀντιχρίστου. Γι’ αὐτό, ὅσο καὶ ἂν ἡ λο-
γία μερὶς τοῦ δούλου γένους εἶχε ἀρχίσει 
νὰ διαποτίζεται κι’ ἀπὸ τὶς ἰδέες τῶν 
Ἐγκυκλοπαιδιστῶν καὶ τοῦ Βολταίρου, 
ὅμως πρῶτα-πρῶτα ἕνα ἀπειροστὸ μόνο 
μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ γένους ἐπῆρε εἴδηση 
ἀπὸ ὅλ’ αὐτά, καὶ πάλι ἐδῶ ἡ ἐπίδρα-
ση ἦταν δημοκρατία, ἐλευθερία, ἰσότης, 
ἀδελφότης (βλέπε καὶ τὴν ἐπιγραφὴ στὴν 
διακήρυξη τοῦ Ρήγα) καὶ ὄχι, ποτὲ ἀντι-
χριστιανισμός. Ἂς τολμήσω νὰ πῶ ὅτι ὁ 
Βολταῖρος ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπο-
λη ἐκχριστιανισμένος. Ἐβοήθησε, βέβαια, 
νὰ φύγουν πολλὲς στενοκεφαλιὲς καὶ νὰ 
ἐπικρατήσει μιὰ φιλάνθρωπη εὐρύτης 
ἀντιλήψεων, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ὡδηγοῦσαν 
ὄχι σὲ μιὰν ἄρνηση ἀντιχριστιανική, ἀλλὰ 
σ’ ἕνα χριστιανικὸ ἀνθρωπισμό. 

Αὐτὰ ὅλα τὰ βλέπομε καὶ στὰ συντάγ-
ματα ποὺ ἔδωσαν στὸ ἐπαναστατημένο γέ-
νος οἱ ἐθνικὲς συνελεύσεις τῆς Ἐπιδαύρου 
(1821), τοῦ Ἄστρους (1823), τῆς Τροιζῆνος 
(1827). Τὰ συντάγματα αὐτὰ ἦσαν πέρα 
γιὰ πέρα δημοκρατικά, ἦσαν τὸ up to date 
τῆς δημοκρατικῆς ἐξελίξεως, ἀλλὰ ἄρχιζαν 
ὅλα «Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καὶ ἀδιαιρέτου 
Τριάδος...», καὶ αὐτὴ ἡ ἐπίκληση κάθε 
ἄλλο παρὰ κατὰ συνθήκην ἦταν. 

Καὶ κἄτι ἄλλο. Γιὰ νὰ ὁρίσουν τὰ συ-
ντάγματα, καὶ τὸ πρῶτο κι’ ὅλας σύνταγμα 
τῆς Ἐπιδαύρου τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1822, 
γιὰ νὰ ὁρίσουν, λοιπόν, ποῖοι εἶναι Ἕλλη-
νες, ὁρίζουν, στὴν παράγραφο β΄. «ὅσοι 
αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς ἐπικρατείας τῆς 
Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστὸν εἰσὶν 
Ἕλληνες». Καὶ αὐτολεξεὶ τὸ ἴδιο, ἡ πα-
ράγραφος β΄ τοῦ «Ὀργανικοῦ Νόμου τῆς 
Ἐπιδαύρου» τοῦ 1823 (Δευτέρα Ἐθνικὴ 
Συνέλευσις τοῦ 1823 στὸ Αστρος) καὶ 
ἄρθρον 6 παράγραφος α΄ τοῦ «Πολιτικοῦ 
Συντάγματος τοῦ 1827» τῆς Τροιζῆνος. 

Καὶ πάρα πέρα. Στὰ συντάγματα 
αὐτὰ βλέπεις τὴν ψυχικὴν ἑνότητα, τὴν 
ψυχικὴ στροφὴ τοῦ ἀγωνιζομένου ἔθνους 
πρὸς τὸ Βυζάντιο. Ἡ § ϟη΄ τοῦ Συντάγ-
ματος τῆς Ἐπιδαύρου λέει ὅτι: «ἄχρι τῆς 
κοινοποιήσεως τῶν εἰρημένων κωδίκων, 
αἱ πολιτικαὶ καὶ ἐγκληματικαὶ διαδικασίαι 
βάσιν ἔχουσιν τοὺς νόμους τῶν ἀειμνή-
στων ἡμῶν αὐτοκρατόρων». Τὸ ἴδιο «οἱ 
νόμοι τῶν ἀειμνήστων χριστιανῶν αὐτο-
κρατόρων» εἰς τὸ ἄρθρον π΄ τοῦ «Νόμου 
τῆς Ἐπιδαύρου» τοῦ 1823 (Συνέλευσις 
Ἄστρους), (Βλέπε καὶ τὸ γνωστότατο Διά-
ταγμα τῆς Ἀντιβασιλείας τῆς 23 Φεβρου-
αρίου - 7 Μαρτίου 1835 «Περὶ Πολιτικοῦ 
Νόμου»). 

Ἔτσι, στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ξα-
ναφάνηκε ἡ σύνθεση Χριστιανισμοῦ καὶ 
Ἑλληνισμοῦ. Τὸ Γένος ποὺ ἀγωνίστηκε 
ἦταν Γένος τῶν Χριστιανῶν καὶ ἦταν Γένος 
τῶν Ἑλλήνων. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἦταν ἑνω-
μένα τόσον στερεά, ὥστε οἱ περιπέτειες 
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τῆς Ἐπαναστάσεως ἐσφυρηλατοῦσαν τὴν 
ἑνότητα, δὲν τὴν πείραζαν καθόλου. 

Μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα συνεχίσθηκε ἡ 
ἐπανάσταση ὣς τὴν νίκη, ὣς τὴν ἵδρυση 
καὶ διεθνῆ ἀναγνώριση τοῦ ἀνεξαρτήτου 

ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀλλά, βέβαια, μὲ τὴν 
ἵδρυση τοῦ κράτους τὸ θέμα μας δὲν ἐτε-
λείωσε, μπαίνει σ’ ἄλλη φάση, ποὺ θὰ 
μᾶς ἀπασχολήσει στὸ τρίτο μέρος αὐτοῦ 
τοῦ βιβλίου. 

Τὴν 2/14 Σεπτεμβρίου 1829 μὲ τὴ συν-
θήκη τῆς Ἀδριανουπόλεως καὶ τὴν 22 
Ἰανουαρίου / 3 Φεβρουαρίου 1830 μὲ τὴν 
διακήρυξη Ἀγγλίας, Γαλλίας καὶ Ρωσίας 
δημιουργήθηκε καὶ ἀνεγνωρίσθη διεθνῶς 
τὸ ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ κράτος, ὕστερα 
ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία. 

Καὶ μόλις δημιουργήθηκε τὸ ἐλεύθερο 
Ἑλληνικὸ κράτος, ἀμέσως ἀνακαλύψαμε 
ὅτι κάναμε μισὴ δουλειά. Τὰ σύνορα τοῦ 
νέου κράτους ἔκλειναν ἀπειροστὸ μόνο 
τοῦ χώρου ποὺ σ’ αὐτὸν ἦταν ἁπλωμέ-
νος ὁ ὑπόδουλος ἑλληνισμός. Καὶ ἀμέσως 
ἐσκέφτηκαν ἐκεῖνοι ποὺ ἔγιναν ἐλεύθε-
ροι: Καλά, ἐλευθερωθήκαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ 
μένει νὰ ἐλευθερώσωμε καὶ τὰ ἄλλα μας 
ἀδέλφια, ποὺ μένουν ἀκόμη ὑπόδουλα. 
Καὶ τὸ νὰ ἐλευθερώσωμε τοὺς δούλους 

Ἀλλὰ στὸ μεταξὺ καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς 
καὶ ὁ Χριστιανισμὸς εἶχαν πάθει φθορά. 

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶχε πάθει φθορὰ ὄχι 
πιὰ ἀπὸ τὸ Θεοδόσιο τὸν Μέγα, ἀλλὰ 
διωγμένος ἀπὸ τὸ ὅτι μετὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωση δὲν προσέξαμε τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, 
ἀλλὰ κολλήσαμε στὸ «ἀποκτεῖνον γράμ-
μα», στὶς συντακτικὲς καὶ τὶς γραμμα-

ἀδελφούς μας εἶναι εὐγενέστερο ἀπὸ τὸ 
νὰ ἐλευθερωθοῦμε οἱ ἴδιοι. Καὶ αὐτὴ ἡ 
ἰδέα, νὰ ἐλευθερώσωμε τὰ ἀδέλφια μας 
ποὺ μένουν ἀκόμη ὑπόδουλα, ἦταν ἡ Με-
γάλη Ἰδέα. Νὰ πᾶμε στὴν Πόλη, νὰ πᾶμε 
στὴν Ἁγιὰ-Σοφιά, ὅπου μᾶς περιμένει ὁ 
μαρμαρωμένος Βασιλιάς. 

Καὶ αὐτὴ ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἦταν ὁ 
μεγάλος ἑνωτικὸς δεσμὸς ἀνάμεσα σὲ 
Ἑλληνισμὸ καὶ Χριστιανισμό. Καὶ τὸ σύν-
θημα ἦταν Πίστις – Πατρίς. Πίστις, δη-
λαδὴ ἡ χριστιανική, καὶ Πατρίς, ἡ αἰωνία 
Ἑλλάδα. Καὶ ἔτσι, μὲ αὐτὴ τὴν Μεγάλη 
Ἰδέα δὲν ὑπῆρχε κἂν θέμα Ἑλληνισμοῦ 
καὶ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ γιὰ τὴν ἰδέα 
αὐτὴ Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμὸς 
ἦσαν οἱ δυὸ πλευρὲς τοῦ ἴδιου νομί-
σματος. 

τικὲς λεπτολογίες, καὶ δὲν γινόταν μιὰ 
ἐργασία βάθους, νά, σὰν ἐκείνη, φέρ’ 
εἰπεῖν, τοῦ Werner Jaeger στὸ θεμελιακὸ 
καὶ πολύκροτο ἔργο του Παιδεία. Δὲν 
ἔγινε τέτοια προσπάθεια νὰ ζωντανέψει 
ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, σὰν οὐσία καὶ 
ὄχι μόνο σὰν μορφή. 

Ὅσο γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ τώρα, ἡ 

Β

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ

9. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ
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Καὶ τὸ 1912 νά την πάλι ἡ Μεγάλη 
Ἰδέα σ’ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο: Οἱ βαλ-
κανικοὶ πόλεμοι καὶ τὸ σύνθημα Πίστις 

– Πατρὶς ἀκόμη ἰσχυρότερο. Δὲν εἴχαμε 
ὅμως καλὰ – καλὰ συνέλθει ἀπὸ τοὺς 
δυὸ αὐτοὺς βαλκανικοὺς πολέμους, καὶ 

Ἐκκλησία τῆς ἐλευθερωμένης Ἑλλά-
δας φαινόταν νὰ μὴν ἔχει πιὰ ἐθνικὴν 
ἀποστολή. Ἡ ἐκκλησία τοῦ δούλου 
Γένους ἦταν ἕνα εἶδος ἐθναρχίας, καὶ 
εἶχε σκοπὸ νὰ ποιμαίνει, ἀφοῦ ἔλειπε 
ἑλληνικὸ κράτος, γιὰ νὰ κυβερνᾶ, τὸν 
ραγιᾶ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς καὶ μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση μερικοὶ ἐπίσκοποι 
ἐζήτησαν νὰ διατηρήσουν τὴν κοσμικὴν 
ἐξουσία τους. Ἀλλὰ δὲν ἄργησαν νὰ μά-
θουν ὅτι ὑπάρχει τώρα ἑλληνικὸ κράτος 
μὲ Σύνταγμα, μὲ νόμους, μὲ κυβέρνηση, 
μὲ ἀρχὲς καὶ ἁρμοδιότητες. Ἔτσι, δὲν 
τοὺς ἔμενε ἄλλο ἀπὸ τὶς ἱεροτελεστίες 
καὶ τὰ τυπικά. Κι’ ἔτσι ἐτέθη καὶ ζήτημα 
περιορισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας στὰ καθή-
κοντα ποὺ τῆς ἔμεναν κάτω ἀπὸ τὴν 
ἐξουσία τοῦ κράτους. Καὶ αὐτὸ τὸ ἐπε-
δίωξε ὁ Θεόκλητος Φαρμακίδης. Καὶ ἔτσι 
ἡ χριστιανικὴ διαφώτιση τοῦ λαοῦ ἔμεινε 
κυρίως ἔργο τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλί-
ας. Καὶ αὐτὸς ὁ πνευματικὸς ξεσηκωμὸς 
ἦταν ἔργο τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας. 
Καὶ ἐδῶ «ἐπιλείψει με διηγούμενον ὁ 
χρόνος» γιὰ τοὺς μεγάλους οἰκοδόμους 
τῆς χριστιανικῆς ἀναγεννήσεως στὸν 
τόπο μας, ἀπὸ τὸν Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ 
(πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση) ὣς τὸν 
Ἰωάννη Σκαλτσούνη, ὣς τὸν Βράιλα 
Ἀρμένη, ὣς τὸν Εὐσέβιο Ματθόπουλο. 
Καὶ ἐδῶ θὰ ἀναφέρω καὶ δύο μορφὲς 
στὶς ὁποῖες τὸ ἔθνος γιὰ τὴν περίοδο 
ἐκείνη πολλὰ ὀφείλει: τὸν Λέοντα Μελᾶ 
(Μικρὸς Πλούταρχος, Γεροστάθης) καὶ 
τὸν Δημήτριο Βικέλα. (Ἂς θυμίσω ἐδῶ 
καὶ τὸ ἔργο τοῦ «Συλλόγου πρὸς διά-
δοσιν ὠφελίμων βιβλίων»). 

Ἀλλὰ συγχρόνως ἔγινε μιὰ ὑπόσκαψη 
τῆς χριστιανικῆς Πίστεως στὴ μορφωμέ-
νη κυρίως τάξη τῆς κοινωνίας μας ἀπὸ 

τὴν ἀντιχριστιανικὴ ἄρνηση. Καὶ ἐδῶ ἕνα 
τέτοιο ρόλο κλονισμοῦ τῆς Πίστεως μέσα 
στὴν κοινωνία ἔπαιξε ἡ λεγομένη «Βιβλι-
οθήκη Φέξη». Καὶ ὅλα αὐτά, ὅπως νὰ 
τὸ πάρεις, ἔφεραν μιὰν ἀποδυνάμωση 
στὶς μορφωμένες τάξεις τῆς κοινωνίας, 
καὶ κατάντησε ἡ Πίστη νὰ θεωρεῖται σὰν 
κἄτι γιὰ τὸν ἀμόρφωτο λαό, ἐνῶ οἱ μορ-
φωμένοι ἔμεναν μακρυὰ ἀπὸ τὴν Πίστη. 

Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ πῶ 
κἄτι. Οἱ μορφωμένοι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, 
στὴ μεγάλη τους πλειονοψηφία, ἔχαναν 
μὲν τὴν Πίστη, δὲν ἔχαναν ὅμως τὸ σε-
βασμό. Καὶ τὸ σύνθημα Πίστις – Πατρὶς 
ἔκανε ὥστε, ἀπὸ εὐγενέστερα ἐδῶ ἐλα-
τήρια, νὰ ἐπαναληφθῆ ἐκεῖνο ποὺ ὁ 
Will Durant ὠνόμασε ἕνα gentlemen’s 
agreement, μιὰ συμφωνία κυρίων ἀνάμεσα 
στὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς μορφωμένους. Οἱ 
μορφωμένοι τῆς Ἀναγεννήσεως θὰ ἔδει-
χναν σεβασμὸ πρὸς τὴν Πίστη καὶ τὴν 
Ἐκκλησία, καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ τοὺς 
ρωτοῦσε ἂν πίστευαν στ’ ἀλήθεια. 

Στὸ μεταξὺ ἡ Μεγάλη Ἰδέα προχωρεῖ, 
ἀλλὰ κι’ ἐδῶ χρειάστηκε νὰ κονταροχτυ-
πηθοῦν ἡ σύνεση ἀπ’ τὴ μιὰ μεριά, ὁ 
ἡρωισμός, ἡρωισμὸς μέχρις ἐξαλλοσύνης, 
ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἔτσι, στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ 
αἰῶνα, ἱδρύθηκε μιὰ ἐθνικὴ ἑταιρεία «Ὁ 
Ἑλληνισμός» καὶ μὲ φοβερὴ ἐξαλλοσύ-
νη ἐπίεσε τὴν κυβέρνηση Δηλιγιάννη νὰ 
φθάσει στὸν πόλεμο τοῦ 1897, ποὺ χα-
ρακτηρίσθηκε ὁ ἠλίθιος πόλεμος καὶ μᾶς 
ἔφερε ὡς τὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς. 
Καὶ ὅμως, ἐπειδὴ ἐμεσολάβησαν διάφοροι 
εὐνοϊκοὶ παράγοντες, ἰδίως ἡ μεσολάβηση 
τοῦ Τσάρου... καὶ πάλι φθηνὰ τὴν γλυ-
τώσαμε! Ὅλα αὐτά, πάντως, ἔφεραν μιὰν 
ἐξασθένηση τῆς Μεγάλης Ἰδέας, ποὺ λὲς 
κι’ ἔπεσε στὴν νάρκη. 

Γ
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νὰ καὶ ξέσπασε ὁ παγκόσμιος πόλεμος, 
ἦλθε ὁ καταραμένος διχασμός, ἐθέριεψε 
τὸ προαιώνιο σαράκι τῆς φυλῆς, ἡ ἐγω-
πάθεια, κι’ ὅλα αὐτὰ κατέληξαν στὴ με-
γαλύτερη καταστροφὴ τῆς Ἱστορίας μας, 
στὴν μικρασιατικὴ καταστροφή. Καὶ ὅταν 
ἔγινε αὐτὴ ἡ μικρασιατικὴ καταστροφὴ ὁ 
κύριος ἐκπρόσωπος τῆς Μεγάλης Ἰδέας 
στὰ χρόνια αὐτά, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέ-
λος εἶπε ὅτι ἡ Μεγάλη Ἰδέα πέθανε, δὲν 
ὑπάρχει πιὰ Μεγάλη Ἰδέα. 

Ναί, αὐτὴ ἡ Μεγάλη Ἰδέα πέθανε. 
Ἀντὶ νὰ λαχταρᾶμε πιὰ πῶς θὰ ἐλευθε-

Καὶ ἀντὶ γιὰ τὴν Μεγάλη Ἰδέα, ὕστε-
ρα ἀπὸ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ 
τὶς πρῶτες συγκινήσεις, ἂς ποῦμε ἀπὸ 
τὸ 1924 καὶ πέρα, ἦλθε ἕνα ἄλλο σύνθη-
μα νὰ κατευθύνει τὴ ζωὴ τοῦ τόπου: Τὸ 
σύνθημα «πρόοδος». Ὅπως ἄλλοτε ὅλοι 
ἦσαν μὲ τὴ Μεγάλη Ἰδέα, τώρα, ὄχι ὅλοι, 
ἀλλ’ ὅσο πήγαινε περισσότεροι, ἅρπαζαν 
τὸ σύνθημα πρόοδος καὶ ἤθελαν νὰ φαί-
νωνται προοδευτικοί. 

Ἀλλὰ ἐπρόβαλε τὸ ἐρώτημα ἀδυσώ-
πητο: Καλά, ὡραῖα, ἡ πρόοδος. Ἀλλὰ τί 
εἶναι πρόοδος, καὶ πότε ἕνα βῆμα ποὺ 
κάνομε εἶναι βῆμα προόδου καὶ δὲν εἶναι 
βῆμα πρὸς τὰ πίσω, πρὸς τὸν παλιμβαρ-
βαρισμό; 

Καὶ αὐτό –τί παράξενο!– μᾶς ξαναφέρ-
νει στὴ γραμμή μας ποὺ συνδέει τὰ ὅσα 
γράφονται σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο: Στὴ συνα-
δέλφωση Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ. 
Γιατὶ καὶ τὰ δύο, καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ὁ 
Χριστιανισμός, εἶναι παλιά, ὄχι καινούργια. 
Φαίνονται λοιπὸν σὰν ἀντιπροοδευτικά, 
ξεπερασμένα. Τὰ «προοδευτικά» στοιχεῖα 
δὲν ἀργοῦν νὰ ἀπαρνηθοῦν μαζὶ καὶ τοὺς 
ἀρχαίους καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ ἔτσι, τί 
περίεργη ἐξέλιξη, ἡ ἀπάντηση τῶν πνευμα-
τικῶν ἀξιῶν ποὺ παρέδωσε τὸ παρελθὸν 

ρώσωμε τοὺς σκλαβωμένους ἀδελφούς 
μας, τοὺς στριμώξαμε πρόσφυγες μέσα 
στὸ ἔδαφος τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας. 

Ναί, ἀλλὰ κάποια ἄλλη Μεγάλη Ἰδέα 
πρέπει νὰ μπεῖ στὴ θέση της. Γιατὶ τοῦτο 
τὸ ἔθνος, πού, ὅπως ἐξηγήσαμε στὸ κε-
φάλαιο 2, στέκει κἄτι μοναδικὸ μέσα στὸν 
κόσμο, ἔχει καὶ τοῦτο τὸ μοναδικό: Ὅτι 
μόνο σὰν μεγάλο ἔθνος μπορεῖ νὰ ζήσει. 
Μεγάλο ὄχι γεωγραφικά, οὔτε ἀπὸ τὴν 
ἄποψη πληθυσμοῦ, ἀλλὰ μεγάλο μὲ τὴν 
ἔννοια τῆς μεγάλης πνοῆς, τῆς Μεγάλης 
Ἰδέας. 

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ δόθηκε ἡ πιὸ ἁπλῆ 
ἀπάντηση: Πρόοδος θὰ πεῖ τὸ νεώτερο. 
Κάθε τι τὸ νεώτερο, διότι εἶναι νεώτερο, 
εἶναι πρόοδος. Ἔτσι ἐφθάσαμε σ’ ἐκεῖνο 
ποὺ ἄλλοτε ὠνόμασα εἰδωλολατρία τοῦ 
χρόνου. Λατρεύομε τὸ χρονικὰ νεώτερο, 
σὰν ἀξιολογικὰ ἀνώτερο. Καὶ ὅταν λέ-
με νὰ χτίσωμε τὸ νεώτερο, ἐννοοῦμε νὰ 
γκρεμίσωμε τὸ παλαιό, χωρὶς νὰ ἐρευ-
νοῦμε (αὐτὸ θὰ πεῖ εἰδωλολατρία τοῦ 
χρόνου) ἂν τὸ χρονικὰ νεώτερο εἶναι καὶ 
στ’ ἀλήθεια ἀξιολογικὰ καλύτερο ἀπὸ 
τὸ παλαιὸ ποὺ θὰ γκρεμίσωμε. Ἔτσι ἡ 
πρόοδος ταυτίστηκε μὲ τὸ γκρέμισμα, μὲ 
τὴν ἄρνηση τῶν ἀξιῶν ποὺ τὸ παρελθὸν 
μᾶς εἶχε παραδώσει. 

ἔφερε τὴν συναδέλφωση Ἑλληνισμοῦ καὶ 
Χριστιανισμοῦ. Τὰ δύο ἄλλοτε διεστῶτα 
ἑνώθηκαν μπροστὰ στὴν ἐπίθεση ποὺ 
τοὺς ἔγινε στὸ ὄνομα τῆς προόδου. 

Ποῦ εἶναι τώρα οἱ παλαιὲς ἀντιθέσεις! 
Ποιὸς θυμᾶται τί εἶχε κάποτε λεχθῆ ἀπὸ 
χριστιανικὴ πλευρὰ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων! 
Ποιὸς θυμᾶται πιὰ τὸν Θεοδόσιο τὸν Μέγα! 

Καὶ ὅμως, ἀποδεικνύεται ὅτι καὶ ὁ 
Ἑλληνισμὸς καὶ ὁ Χριστιανισμὸς τὴν 
χρειάζονται τὴν πρόοδο. Χρειάζονται νὰ 
βαδίσουν «ἐν καινότητι πνεύματος καὶ 

Δ
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Καὶ στὸ μεταξὺ ἡ παγκόσμια ἐξέλιξη 
προβάλλει ἕνα ἄλλο θέμα. Τὸ θέμα «κοι-
νωνικὴ δικαιοσύνη». Καὶ τὸ θέμα αὐτὸ 
τὸ ἀντιμετωπίζουν μαζὶ Ἑλληνισμὸς καὶ 
Χριστιανισμός. 

Τὸ ἀντιμετωπίζουν σὰν ὀφειλέτες. Για-
τί, ἐδῶ, στὸ θέμα κοινωνικὴ δικαιοσύνη, 
πληρώνονται παλαιοὶ λογαριασμοί. Βεβαί-
ως, τὰ Εὐαγγέλια καὶ ὅλη ἡ Καινὴ Διαθήκη, 
ἄλλως τε, εἶχαν πολλὰ διδάγματα κοινω-
νικῆς δικαιοσύνης. Ἀλλὰ ποιὸς τὰ πρόσεξε 
αὐτά! Αἱ «μωραὶ ζητήσεις καὶ γενεαλογίαι 

καὶ ἔρεις καὶ μάχαι νομικαί» τὰ καταχώνια-
σαν ἐκεῖ στῆς λήθης τὰ βάθη. Ἦλθαν, βέ-
βαια καὶ τὰ δείγματα μιᾶς ἀφυπνίσεως τῶν 
διδαγμάτων αὐτῶν τῆς κοινωνικῆς δικαιο-
σύνης στὴν «Ἐκλογή» τῶν Ἰσαύρων, στὴν 
προσπάθεια τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Λεκαπηνοῦ. 
Βρίσκεις ἐκεῖνο ποὺ δὲν εἶναι βέβαια ἀρκε-
τό, εἶναι ὅμως ἕνα ὡραῖο ξεκίνημα. Ἂν τὸ 
ξεκίνημα αὐτὸ συνεχιζόταν... δὲν θὰ εἴχαμε 
σήμερα αὐτὰ ποὺ ἔχομε. Ἀλλὰ τὸ ὡραῖο, 
τὸ γνήσια χριστιανικὸ αὐτὸ ξεκίνημα κοι-
νωνικῆς δικαιοσύνης δὲν συνεχίσθηκε. Ὅλα 

οὐ παλαιότητι γράμματος». Καὶ ὁ Ἑλλη-
νισμὸς καὶ ὁ Χριστιανισμὸς χρειάζονται τὸ 
καινούργιο, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι χρειάζονται 
καινούργια πνοή. 

Ἀλλά, τοὐλάχιστον, σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν 

Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν αὐτά, ἦλθε 
τώρα ἕνα ἄλλο θέμα γιὰ νὰ βοηθήσει στὴ 
συνεργασία Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανι-
σμοῦ. Τὸ μεγάλο θέμα τῆς νεολαίας. 

Ἂς μοῦ ἐπιτραπῆ νὰ ἀναφερθῶ ἐδῶ 
στὸ βιβλίο μου Οἱ νέοι καὶ ἡ ἐποχή μας. 
Ἐδῶ προβάλλει τώρα τὸ χάσμα μεταξὺ 
τῶν γενεῶν, τῆς νέας καὶ τῆς ὥριμης. 
Ἡ νεολαία, ἡ νέα γενεά, προβάλλει κυ-
ρίως σὰν τὰ «ὠργισμένα νειᾶτα», ποὺ 
λένε: μὴν πιστεύετε κανένα ποὺ ἔχει 
συμπληρώσει τὰ τριάντα χρόνια, ἐκτὸς 
ἐμᾶς τοὺς ἴδιους, φυσικά, ποὺ θὰ ζητᾶμε 
νὰ μᾶς πιστεύετε, καὶ ὅταν ξεπεράσω-
με τὴν ἡλικία αὐτή. Τὰ νειᾶτα, βλέπε-
τε, ἕνα ξεχνοῦν: Ὅτι κάθε μέρα ὁ νέος 
εἶναι λιγώτερο νέος ἀπὸ ὅ,τι ἦταν χθές. 
Δὲν δέχεται ὅτι ὅπου νἆναι θὰ γίνει καὶ 
αὐτὸς «σκάρτος». 

Ὁπωσδήποτε, γιὰ τὴν ὥρα ἡ νεολαία 
γκρεμίζει. Κι’ ὅταν τὴ ρωτήσετε, καλά, 
τώρα γκρεμίζετε, τί θὰ χτίσετε στὴ θέση 
αὐτῶν ποὺ γκρεμίσατε, ἀπαντοῦν: Σήμερα 

Χριστιανισμό, δὲν χρειάζεται νὰ ἐπεκτα-
θοῦμε περισσότερο. Ἀρκεῖ νὰ ἀναφερ-
θοῦμε ἐδῶ σὲ ὅσα εἴπαμε γιὰ τὸν συγ-
χρονισμένο Χριστιανισμὸ στὸ βιβλίο Γιὰ 
μιὰ πορεία μὲ ἐπίγνωση. 

γκρεμίζομε. Αὔριο θὰ σκεφτοῦμε τί θὰ 
χτίσωμε. Χωρὶς νὰ σκεφθοῦν ὅτι αὔριο 
ἐκεῖνοι ποὺ σήμερα γκρεμίζουν θὰ εἶναι 
στὸ περιθώριο. Καὶ ἄλλοι θὰ ἔλθουν νὰ 
χτίσουν, ἂν χτίσουν φυσικά! 

Γιατί ὅμως, ἀλήθεια, γκρεμίζει ἡ νεο-
λαία τὰ περασμένα, τὰ αἰώνια, ἂς ποῦμε, 
τὰ παραδοσιακά; 

Φυσικά, ὄχι γιατὶ διαφωνεῖ μὲ αὐτά, 
ἀφοῦ δὲν τὰ ξέρει. Πῶς θὰ διαφωνήσει 
σ’ ἐκεῖνα ποὺ τῆς εἶναι ἄγνωστα; 

Γιατί, τώρα, τῆς εἶναι ἄγνωστα... Μά, 
σήμερα ποιὸς παρουσιάζει στὴ νεολαία 
μας τὰ παραδοσιακά; Κανένας σχεδόν. 
Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀκόμη τὸ μικρότερο κα-
κό. Διότι προηγουμένως γινόταν κἄτι τὸ 
πολύ χειρότερο. Ὑπῆρχαν ἐκεῖνοι ποὺ 
καταπιάνονταν μὲ τὸ ἔργο νὰ παρουσιά-
σουν στὸ νέο τὸ αἰώνιο, τὸ παραδοσιακό, 
μὰ τὸ παρουσίαζαν μὲ τρόπο τόσο ξερό, 
τόσο ἀποκρουστικό, τόσο ἔξαλλο, πού... 
ὅταν ἔχεις τέτοιους φίλους τί τοὺς θέλεις 
τοὺς ἐχθρούς; 

Ζ

Η
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αὐτὰ ἐθάφτηκαν ἀπὸ τὶς ἔριδες μεταξὺ 
εἰκονομάχων καὶ εἰκονολατρῶν σὰν «τὰ 
τῶν Ἰσαύρων ληρήματα». Καὶ συνεχίσθηκε 
ἡ ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο 
στὸ ὄνομα (τί φρίκη!) τοῦ Σταυροῦ, καὶ 
φθάσαμε ἐκεῖ ποὺ φθάσαμε. Νά γιατί ἡ 
κατάργηση τῆς «Ἐκλογῆς» τῶν Ἰσαύρων 
ἀπετέλεσε μιὰν ἐθνικὴ συμφορά! Καὶ δὲν 
ἦταν μόνο ἐθνικὴ συμφορά, ἦταν συμφορὰ 
παγκόσμια. Γιατὶ σ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸ τὸ 

Καὶ τώρα ἔρχεται ἡ κοινωνικὴ δικαι-
οσύνη, ὄχι σὰν κοινωνικὴ δικαιοσύνη. 
Γιατὶ ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἶναι δι-
καιοσύνη. Καὶ ἡ δικαιοσύνη εἶναι αἴτημα 
πνευματικὸ καὶ ὄχι ἀπορροὴ τῆς ὕλης. 
Ὁ ὑλισμὸς ἕνα μόνο μπόρεσε νὰ παρου-
σιάσει, τὴν πάλη τῶν τάξεων. Καὶ δὲν 
εἶναι καθόλου τὸ ἴδιο τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο. 

Μιὰ λύση θὰ ὑπῆρχε, βέβαια, ὁ Χρι-
στιανισμός, ἔστω καὶ τώρα, νὰ διεκδική-
σει τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη σὰν δικό 
του θησαυρό. Ἀλλὰ τούτη ἡ χριστιανικὴ 
γενεὰ ἔχει ἆρά γε τὰ κότσια γιὰ τέτοια 
διεκδίκηση; Γιατί, γιὰ νὰ διεκδικήσει τὴν 
κοινωνικὴ δικαιοσύνη, πρέπει νὰ ὁμολο-
γήσει ὅτι ὣς τώρα τὴν παραμέλησε, δια-
πράττοντας ἕνα φοβερό, τὸ φοβερώτερο 

Βυζάντιο ἦταν ὁ ἡγέτης τοῦ πολιτισμένου 
κόσμου. Καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐπῆρε κακὸ 
δρόμο, καὶ βρίσκεται στὸ χάος ποὺ βρί-
σκεται σήμερα, γιατὶ τότε ὁ ἡγέτης αὐτὸς 
ἐπῆρε κακὸ δρόμο. Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς 
κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἡ κατάργηση τῆς 
«Ἐκλογῆς» τῶν Ἰσαύρων ὑπῆρξε τὸ προ-
πατορικὸ ἁμάρτημα ποὺ τὸ πληρώνομε 
ἀκόμη, καὶ ὁ Θεὸς ξέρει πόσο μένει ἀκόμη 
νὰ τὸ πληρώσωμε.

δυνατὸ ἁμάρτημα ἀπέναντι στὸ χριστια-
νικὸ νόμο. Μᾶς ἔχουν δὰ δοθῆ ἀρκετὲς 
εὐκαιρίες νὰ τὰ ποῦμε αὐτά. Ἡ χριστια-
νοσύνη, λοιπόν, πρέπει νὰ πεῖ τὸ «ἡμάρ-
τομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν 
σου». Νὰ πάρει τὸν δρόμο τοῦ ἀσώτου. 

Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ χριστιανοσύνη δὲν 
θέλει νὰ πάρει τὸν δρόμο τοῦ ἀσώτου. 
Καὶ γιὰ νὰ μὴν πάρει τὸν δρόμο αὐτὸ ἡ 
χριστιανοσύνη, ἔθαψε ὁλότελα τὸ αἴτη-
μα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ἄφησε 
ἄλλους νὰ φέρουν στὸ ὄνομα τοῦ ὑλισμοῦ 
τὴν πάλη τῶν τάξεων, τοὺς ἀκολούθησε 
ἀπὸ ἡττοπάθεια κι’ ὄχι ἀπὸ δίψα τῆς 
δικαιοσύνης, καὶ ἔγινε ἐθελόδουλος, πα-
ρατρεχάμενος τοῦ ὑλισμοῦ. 

Θ

Ι

Καὶ τώρα τί θὰ γίνει; Μά, ἁπλού-
στατα, εἴμαστε σὲ ζάλη. Ὡστόσο καὶ σή-
μερα, οἱ δύο ποταμοί, Ἑλληνισμὸς καὶ 
Χριστιανισμός, μπορεῖ νὰ μὴν φαίνωνται 
στὴν ἐπιφάνεια, καὶ ὅμως ὑπάρχουν σὰν 
ὑπόγεια ρεύματα, κι’ ἂν προβάλουν πάλι 
στὴν ἐπιφάνεια, μποροῦν νὰ ξαναφέρουν 
τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν νέα 
ζωὴ ποὺ νὰ ἀξίζει νὰ τὴν ζῆ κανείς. 

Μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό; Αὐτομάτως ὄχι. 
Ἀλλὰ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ μιὰ ἑλληνικὴ 
πορεία μὲ ἐπίγνωση, ὅταν οἱ δύο ποτα-
μοί, Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός, βγοῦν 
πάλι στὴν ἐθνικὴ ἐπιφάνεια. 

Ὁ θάνατος τοῦ φανατισμοῦ, ἡ 
εἰσπνοὴ ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ ὀργανισμὸ τῶν 
αἰωνίων πνευματικῶν ἀξιῶν, ποὺ δια-
φαίνονται στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ 
λάμπουν στὴν χριστιανικὴ διδασκαλία, 
ἡ παλληκαριά, ὁ ἡρωισμός, ποὺ μόνο ἡ 
Πίστη μπορεῖ νὰ δώσει, θὰ φέρουν τὴν 
καινούργια μέρα. Καὶ σὰν κἄτι νὰ λέει ὅτι 
«ἡ νὺξ προέκοψεν ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν». 

[συνεχίζεται]

Α. Ν. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ
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Ὀλίγον πρὶν τὴν ἑορτὴ τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ «Πάσχα 
τοῦ καλοκαιριοῦ», ὅπως τὴν ὀνομάζει 
ὁ θεοσεβὴς λαός μας, ἀφίχθη στὴν 
Ἑλλάδα, ἀρχικῶς στὸ ἀκριτικὸ νησὶ 
τῆς Χίου, ἡ τεραστίων διαστάσεων 
κούκλα Ἀμάλ. Στὴν συνέχεια ἔκανε 
μία περιοδεία σὲ ἀρκετὰ μέρη τῆς 
Ἑλλάδος καὶ μέσῳ τοῦ Πειραιῶς συ-
νέχισε τὸ ταξείδι της στὴν Ἰταλία καὶ 
σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Τὸ δρώμενο αὐτό, κατὰ τοὺς δι-
οργανωτές του, ἀποσκοποῦσε στὴν 
εὐαισθητοποίησι τῶν πολιτῶν τῆς 
Εὐρώπης γιὰ τὸ δρᾶμα τῶν προσφύ-
γων, καὶ κυρίως γιὰ τὸ δρᾶμα ἐκείνων 
ποὺ ἐχωρίσθηκαν οἱ οἰκογένειές τους 
καὶ διαβιοῦν σὲ ξεχωριστὲς χῶρες. Ἐξ 
ἄλλου, ἡ κούκλα Ἀμὰλ συμβολίζει μία 
ἐννεάχρονη μουσουλμανίδα ἐκ τῆς 
Συρίας, ἡ ὁποία ψάχνει τὴν οἰκο-
γένειά της, γιὰ νὰ ἐπανενωθῇ μαζί 
της. Ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται γιὰ 
μιὰ ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης καὶ εὐαι-

σθητοποιήσεως, καὶ ὡς τέτοια τὴν 
ὑπεδέχθη καὶ τὴν εὐλόγησε ἀκόμη 
καὶ ὁ Πάπας στὸ Βατικανό.

Στὴν Ἑλλάδα ἡ προγραμματι-
σμένη διαδρομὴ εὑρῆκε δύο-τρεῖς 
ἀναπάντεχες ἀντιδράσεις: στὴν Κα-
λαμπάκα, στὴ Λάρισα καὶ στὴ συ-
νοικία τῶν Ἀθηνῶν Μεταξουργεῖο. 
Στὴν πρώτη περίπτωσι ἀντέδρασε ἡ 
τοπικὴ Μητρόπολις, ἡ ἐποπτεύουσα 
καὶ τὸν ἱερὸ χῶρο τῶν Μετεώρων, 
καὶ σύσσωμο τὸ Δημοτικὸ Συμβού-
λιο τῆς Καλαμπάκας μὲ ἐπιχειρήματα 
ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ δρωμένου καὶ 
ὅσων κρύπτονται πίσω ἀπὸ αὐτό. 
Ἐκεῖ ἀπεκαλύφθη ὅτι οὔτε τόσο 
ἀθῶο οὔτε τόσο ἀνθρωπιστικὸ ἦταν 
τὸ δρώμενο. Ἀπὸ τὶς σχετικὲς δη-
μοσιεύσεις παραθέτομε ἐκτενῆ καὶ 
ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα:

«Ἡ συνολικὴ δράση, τὸ Ταξίδι, 
φαίνεται τελικὰ νὰ μὴν σχετίζεται 
μόνο μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
τοὺς πρόσφυγες ποὺ ἐκτοπίζονται 
καὶ τὴν εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρω-
παϊκοῦ κοινοῦ ἀπέναντι σὲ τέτοια 
ζητήματα. Ἀντιθέτως, ἀποδεικνύ-
εται πολὺ πολὺ ἐνδιαφέρουσα, μὲ 
πάμπλουτους ἐπενδυτὲς καὶ πα-
κτωλοὺς δολαρίων, μὲ παγκόσμιους 
χρηματοπιστωτικοὺς ὀργανισμούς, 
ΜΜΕ καὶ τράπεζες, hedgefunds καὶ 
βραβευμένους φιλανθρωπιστὲς νὰ 
συνωστίζονται κάτω ἀπὸ τὸ φουστά-
νι ἑνὸς ταλαιπωρημένου 9χρονου κο-
ριτσιοῦ... Ἀπὸ τὴν ὁμάδα αὐτὴ τῶν 
“φίλων” τῆς δράσης δὲν λείπουν καὶ 
ἄλλες ὀργανώσεις, ποὺ δηλώνουν ὅτι 
σκοπός τους εἶναι ἡ προάσπιση τῶν 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
«ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ»



204

ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Καὶ βέ-
βαια, αὐτὲς χρηματοδοτοῦνται ἁδρὰ 
ἀπὸ τίς Κυβερνήσεις τῶν χωρῶν καὶ 
ἀπὸ ἄλλα γνωστὰ ἢ ἄγνωστα κέ-
ντρα... Ἐδῶ βρίσκεται καὶ τὸ μεγα-
λύτερο, τὸ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον…

Ἀνάμεσα στοὺς ἑκατοντάδες φί-
λους καὶ συνεργάτες τοῦ ἐγχειρήμα-
τος (ποὺ ἐπιδιώκει τὴν εὐαισθητο-
ποίηση τῶν πολιτῶν γιὰ τὸ προσφυ-
γικὸ ζήτημα, καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὰ 
ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα, γιὰ νὰ 
μὴν ξεχνιόμαστε) “βρίσκονται θέατρα, 
ὁμάδες, καλλιτεχνικὲς καὶ ἀνθρωπι-
στικὲς ὀργανώσεις, δημοτικὲς καὶ 
κρατικὲς ἀρχές, ὅλοι τους σὲ συνερ-

γασία μὲ τοὺς χορηγούς μας” (https://
www.walkwithamal.org/friends/). Αὐτὸ 
ποὺ δὲν ἀναγράφεται, ὅμως, εἶναι ὅτι 
βασικοὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ταξιδιοῦ 
εἶναι καὶ πολλὲς Μὴ Κυβερνητικὲς 
Ὀργανώσεις (ΜΚΟ), μὲ “βαρὺ” πα-
ρελθόν.

Ἡ Solidarity Now εἶναι “μιὰ μὴ 
κυβερνητικὴ ὀργάνωση ποὺ δραστη-
ριοποιεῖται μὲ σκοπὸ νὰ βελτιώσει 
τίς συνθῆκες ζωῆς τῶν εὐάλωτων 
συνανθρώπων μας, ὥστε νὰ ξανα-
χτίσουν τὴ ζωή τους μὲ ἀξιοπρέπεια 
καὶ προοπτικές”. Ἡ Ὀργάνωση ὁμο-

λογεῖ (https://www.solidaritynow.org/
orama-praxi/) ὅτι τὰ προγράμματα 
ποὺ ὑλοποιεῖ “ἔχουν λάβει χρημα-
τοδότηση ἀπὸ ὀργανισμοὺς ὅπως 
ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία γιὰ τοὺς Πρό-
σφυγες (UNHCR), ἡ UNICEF, ὁ Δι-
εθνὴς Ὀργανισμὸς Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ), τὰ EEA Grants, ἡ Νορβηγικὴ 
Πρεσβεία στὴν Ἑλλάδα, τo ἵδρυμα 
Radcliffe, τὸ ἵδρυμα Shapiro κτλ.”. 
Τὸ μέγιστο ὅμως ἐνδιαφέρον βρίσκε-
ται στοὺς περήφανους δωρητὲς καὶ 
ἄλλους ὑποστηρικτές της, ὅπου πε-
ρίοπτη θέση καταλαμβάνει ἕνα ἄλλο 
“φιλανθρωπικὸ” ἵδρυμα, τὸ Open 
Society Foundations, τὸ ὁποῖο μάλι-

στα “στηρίζει τὸ σύνολο τῶν δράσε-
ων τοῦ Solidarity Now” (https://www.
solidaritynow.org/ypostiriktes/). Τὸ 
ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ὁ ἱδρυτὴς  καὶ 
πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἕνας 
ἄνθρωπος μὲ μεγάλη ἐμπειρία στὰ 
χρηματοοικονομικὰ καὶ τίς ἐπενδύ-
σεις, καὶ βέβαια στὰ  hedge funds, 
μέσῳ τῶν ὁποίων ἀπέκτησε τὴν ἀμύ-
θητη περιουσία του (https://www.
opensocietyfoundations.org/george-
soros), ἐσχάτως δὲ ἐμφανίζεται καὶ 
ὡς μέγας φιλάνθρωπος. Τὸ ὄνομά 
του; George Soros.
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Τὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὴν περιφορὰ τῆς κούκλας 
Ἀμάλ, μαζὶ μὲ τὸ παρασκήνιο τὸ ὁποῖο ἀπεκαλύφθη 
(κυρίως στὸ διαδίκτυο), εἶναι ἡ ὀργανωμένη προσπά-
θεια νὰ συμφιλιωθοῦν οἱ πολῖτες τῆς Δύσεως μὲ τὶς 

ροὲς χιλιάδων προσφύγων καὶ μεταναστῶν, τὶς ὁποῖες 
σχεδιάζουν καὶ ὑλοποιοῦν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο 

κάποια πανίσχυρα κέντρα ἀποφάσεων μὲ ἀπώτερο 
σκοπὸ τὴν ἀνομοιογένεια καὶ τὴν ἀνάμειξι τῶν πλη-

θυσμῶν σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.
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Τὴν ἴδια πορεία ἀκολουθοῦν 
σχεδὸν κατὰ γράμμα καὶ ἄλλοι 
“Ἀνθρωπιστικοὶ Ἑταῖροι” ποὺ στη-
ρίζουν τὸ Ταξίδι τῆς μικρῆς προ-
σφυγοπούλας. Ἡ IRC (International 
Rescue Committee), γιὰ παράδειγμα, 
μᾶς συστήνεται ὡς μιὰ ἀνθρωπιστικὴ 
ὀργάνωση ποὺ “βοηθᾷ ἀνθρώπους 
νὰ ἐπιβιώσουν, νὰ ὀρθοποδήσουν 
καὶ νὰ ξαναχτίσουν τὴ ζωή τους” 
(https://www.rescue.org/). Διευθύνων 
Σύμβουλος καὶ Πρόεδρος τῆς IRC 
εἶναι ὁ David Miliband, Ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασι-
λείου ἀπὸ τὸ 2007 ἕως τὸ 2010, 
περίοδο ποὺ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο 
μαζὶ μὲ τίς συμμάχους τους διεξή-
γαγαν τὸν πόλεμο στὸ Ἀφγανιστάν, 
προκαλώντας ἀμέτρητες στρατιὲς 
προσφύγων. Σήμερα, δηλαδή, ὁ πρ. 
Ὑπουργὸς ἔρχεται ὡς σωτήρας τῶν 
ἑκατομμυρίων αὐτῶν ταλαιπωρημέ-
νων συνανθρώπων μας. Καὶ βέβαια, 
στὰ Διοικητικὰ ἢ ἄλλα Συμβούλια 
τῆς ὀργάνωσης συμμετέχουν πρώην 
πολιτικοί, μεγαλοεπενδυτές, τρα-
πεζῖτες, ἰδιοκτῆτες μεγάλων ΜΜΕ, 
πολυεθνικῶν καὶ φαρμακευτικῶν 
ἑταιρειῶν, ἀκαδημαϊκοὶ κ.ἄ. Ὅλοι 
ἀνθρωπιστές, ὅλοι μὲ τίς ἴδιες ἀνησυ-
χίες... (https://www.rescue.org/board-
and-advisors). Μεταξὺ αὐτῶν ὁ γνώ-
ριμός μας Henry Kissinger, ὁ Joshua 
Steiner τῆς Bloomberg, o Thomas 
Nides τῆς Morgan Stanley, ὁ Michael 
O’ Neill τῆς American Express, ὁ 
Prakash Melwani τῆς Blackstone, ὁ 
François-Xavier (FX) de Mallmann 
τῆς Goldman Sachs, o Laurence Fink 
τῆς Black Rock, ὁ Roman Martinez IV 
τῆς Lehman Brothers. Καὶ ἡ λίστα 

δὲν ἔχει τελειωμό...» (http://aktines.
blogspot.com/2021/09/blog-post_50.
html?m=1 Βλ. καὶ http://aktines.
blogspot.com/2021/08/blog-post_39.
html?m=1)

Ὑπῆρξαν καὶ ἄλλα δημοσιεύματα, 
τὰ ὁποῖα συνέκριναν τὶς διαδρομὲς 
τῆς κούκλας Ἀμὰλ μὲ τὶς λιτανεῖες 
τῶν εἰκόνων καὶ τῶν τιμίων λειψά-
νων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἑστίασαν 
τὴν προσοχή μας στὴν ἀπαγόρευσι 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν λιτανειῶν (λόγῳ 
κορωνοϊοῦ), ἀλλὰ στὴν ἄδεια νὰ πε-
ριφερθῆ τὸ τεράστιο «ξόανο».

Τὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὴν περι-
φορὰ τῆς κούκλας Ἀμάλ, μαζὶ μὲ 
τὸ παρασκήνιο τὸ ὁποῖο ἀπεκαλύ-
φθη (κυρίως στὸ διαδίκτυο), εἶναι 
ἡ ὀργανωμένη προσπάθεια νὰ συμ-
φιλιωθοῦν οἱ πολῖτες τῆς Δύσεως 
μὲ τὶς ροὲς χιλιάδων προσφύγων 
καὶ μεταναστῶν, τὶς ὁποῖες σχεδι-
άζουν καὶ ὑλοποιοῦν σὲ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο κάποια πανίσχυρα κέντρα 
ἀποφάσεων μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν 
ἀνομοιογένεια καὶ τὴν ἀνάμειξι τῶν 
πληθυσμῶν σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς 
χῶρες. Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς πραγμα-
τικότητος, ὁ λόγος τοῦ Μακρυγιάννη 
μᾶς χαρίζει μιὰν αἰσιοδοξία, τοὐλάχι-
στον γιὰ τὸ γένος μας: «Ἡ τύχη μᾶς 
ἔχει τοὺς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. 
Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ 
ὥς τώρα, ὅλα τὰ θερία πολεμοῦν νὰ 
μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε· τρῶνε 
ἀπὸ ’μᾶς καὶ μένει καὶ μαγιά»1.

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1. Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, Ἀπομνημονεύ-
ματα (Ἀθήνα: Μπάϋρον), σ. 237.
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ΩΣ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ;

Ἄνοιξε ξανὰ τὶς πύλες του στὶς 27 
Αὐγούστου τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο στὸ 
Λονδῖνο, μετὰ ἀπὸ 163 ἡμέρες ποὺ παρέ-
μεινε κλειστό, στὸ πλαίσιο τῶν περιορι-
στικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐξά-
πλωσης τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19. Εἶναι 
τὸ μεγαλύτερο διάστημα ποὺ τὸ Βρετανικὸ 
Μουσεῖο ἔμεινε κλειστὸ στὴ μακρὰ ἱστορία 
του, ποὺ ἀριθμεῖ 261 χρόνια. Γιὰ τὴν ἀκρί-
βεια, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἑπτὰ ἑλλη-
νικὲς ἐκθέσεις τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου, 
συμπεριλαμβανομένης τῆς ἔκθεσης τῶν 
περίφημων Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνα, ποὺ 
ἦταν προγραμματισμένο νὰ ἀνοίξουν στὸ 
κοινὸ στὰ τέλη Ἰουλίου, δὲν ἔχουν ἀνοίξει 
ἀκόμα... Ὁ προγραμματισμὸς ἀνατράπηκε, 
ὅταν στὶς ἔντονες βροχοπτώσεις ποὺ προ-
κάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στὸ κέντρο τοῦ 
Λονδίνου στὶς 25 Ἰουλίου παρατηρήθηκε... 
εἴσοδος νεροῦ ἀπὸ τὴν ὀροφὴ μιᾶς ἀπὸ τὶς 
ἑλληνικὲς ἐκθέσεις. Τὸ γεγονὸς ἐπιβεβαίω-
σε ἐκπρόσωπος τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου, 
χωρὶς νὰ προσδιορίσει γιὰ ποιὰ ἀκριβῶς ἀπὸ 
τὶς ἑλληνικὲς ἐκθέσεις ἐπρόκειτο (ἀξίζει νὰ 
θυμηθοῦμε ὅτι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 ἡ 
ἑλληνικὴ τηλεόραση εἶχε μεταδώσει εἰκόνες 
ποὺ ἔδειχναν νερὸ νὰ στάζει στὴ γκαλερὶ 
ποὺ φιλοξενεῖ τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα). 
Ἐπιπλέον, ἀπαιτήθηκε περισσότερος τοῦ 
ἀρχικοῦ προγραμματισμοῦ χρόνος γιὰ τὸν 
καθαρισμὸ τῶν ἐκθεμάτων ἀπὸ τή... σκόνη 
ποὺ εἶχε συσσωρευθεῖ σὲ αὐτὰ κατὰ τοὺς 
μῆνες ποὺ τὸ μουσεῖο παρέμεινε κλειστό, 
σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας In-
dependent. Ὅλα αὐτά, βεβαίως, ἐνισχύουν τὸ 
δίκαιο, πάγιο καὶ ἀδιαπραγμάτευτο αἴτημα 
τῆς Ἑλλάδας γιὰ ἐπανένωση τῶν Γλυπτῶν 
τοῦ Παρθενῶνα στὴ γῆ στὴν ὁποία αὐτὰ 

δημιουργήθηκαν καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπο-
σπάσθηκαν βίαια ἀπὸ τὸν λόρδο Ἔλγιν στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα.

Σὲ μιὰ τελευταία ἐξέλιξη, στὶς 29 Σε-
πτεμβρίου, ἡ UNESCO, ὁ Διεθνὴς Ὀργα-
νισμὸς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸν Πολιτισμὸ καὶ 
τὴν Ἐκπαίδευση, κατέληξε σὲ μιὰ ἱστο-
ρικὴ ἀπόφαση, ποὺ δικαιώνει ἀπολύτως 
τὶς ἑλληνικὲς θέσεις γιὰ τὰ Μάρμαρα τοῦ 
Παρθενῶνα, ποὺ ἅρπαξε ὁ λόρδος Ἔλγιν 
στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα. Συγκεκριμένα, 
ἡ Διακυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς UNESCO 
γιὰ τὴν Ἐπιστροφὴ Πολιτιστικῶν Ἀγαθῶν 
(ICPRCP) χαρακτήρισε τὸ ἑλληνικὸ αἴτημα 
γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν Γλυπτῶν «νόμιμο καὶ 
δίκαιο», καλώντας τὴ Βρετανία «νὰ ἀνα-
θεωρήσει τὴ στάση της καὶ νὰ προσέλθει 
σὲ καλόπιστο διάλογο μὲ τὴν Ἑλλάδα». Τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἡ βρετανικὴ κυβέρνηση ἐπιμένει 
νὰ δηλώνει σταθερὰ ἀναρμόδια, παραπέ-
μποντας στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο, ὡς «νό-
μιμο ἰδιοκτήτη» τῶν Γλυπτῶν, ἡ Ἐπιτροπὴ 
τῆς UNESCO σημειώνει ρητὰ πώς «τὸ ζήτη-
μα ἔχει διακυβερνητικὸ χαρακτῆρα,καὶ ὡς 
ἐκ τούτου, ἡ ὑποχρέωση ἐπιστροφῆς τῶν 
Γλυπτῶν βαραίνει ξεκάθαρα τὴν κυβέρνηση 
τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου». Καὶ ἡ ἀντίδραση 
τῆς βρετανικῆς κυβέρνησης; Ἐκπρόσωπός 
της δήλωσε ὅτι ἡ χώρα του... διαφωνεῖ καὶ 
δὲν θὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὴν ἀπόφαση...

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗΙΑ

Ἕνα σημαντικὸ εὕρημα ἦλθε στὸ φῶς 
στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Πομπήιας, ἡ 
ὁποία, ὅπως δήλωσε χαρακτηριστικὰ ὁ 
ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Ἰταλίας Ντά-
ριο Φραντσεσκίνι, «δὲν σταματᾷ νὰ μᾶς 
ἐκπλήσσει». Συγκεκριμένα, ἀρχαιολόγοι 

 Κριτικὴ ματιά
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ἔφεραν στὸ φῶς ἕναν ἀρχαῖο τάφο στὴ 
νεκρόπολη τοῦ Πόρτα Σάρνο, ἀνατολικὰ 
τῆς πόλης τῆς Πομπήιας, σὲ μιὰ περιοχὴ 
ποὺ δὲν εἶναι ἀκόμη ἀνοικτὴ στὸ κοινό. 
Ἐντὸς τοῦ τάφου βρισκόταν ἕνας ἐξαιρε-
τικὰ καλὰ διατηρημένος σκελετός, μὲ τοὺς 
ἐπιστήμονες νὰ κάνουν λόγο γιὰ τὰ καλύ-
τερα διατηρημένα λείψανα ποὺ ἔχουν βρε-
θεῖ στὴν Πομπήια. Καὶ τὸ σημαντικώτερο, 
μιὰ ἐπιγραφὴ μᾶς βεβαιωθεῖ ὅτι ὁ νεκρός, 
ἕνας ἀπελεύθερος δοῦλος ὀνόματι Μάρκους 
Βενέριους Σεκούντιο, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν 
ἀπελευθέρωσή του ἀπέκτησε κοινωνικὴ καὶ 
οἰκονομικὴ ἐπιφάνεια, βοήθησε νὰ ὀργανω-
θοῦν στὴν Πομπήια θεατρικὲς παραστά-
σεις... στὰ ἑλληνικά! Ἡ ἐπιγραφὴ αὐτὴ δὲν 
ρίχνει ἁπλῶς φῶς στὴν πολιτιστικὴ ζωὴ 
τῆς Πομπήιας πρὶν τὴν καταστροφή της 
ἀπὸ τὴ φονικὴ ἔκρηξη τοῦ Βεζούβιου τὸ 79 
μ.Χ., δὲν εἶναι μόνο «ἀπόδειξη τοῦ ζωντανοῦ 
καὶ ἀνοικτοῦ πολιτιστικοῦ κλίματος ποὺ 
χαρακτήριζε τὴν ἀρχαία Πομπήια» (ὅπως 
δήλωσε ὁ διευθυντὴς τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ 
Πάρκου τῆς Πομπήιας), ἀλλὰ καὶ πιστο-
ποιεῖ μὲ τὸν πιὸ ἀψευδῆ τρόπο τὴν εὐρύ-
τατη διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν 
ἰταλικὴ χερσόνησο, ὅπου αὐτὴ ἔφθανε νὰ 
χρησιμοποιεῖται παράλληλα πρὸς τὴ λα-
τινική, ὄχι ἁπλῶς ὡς γλῶσσα τῶν λογίων, 
τῆς τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ 
ὡς γλῶσσα ποὺ μποροῦσε νὰ γίνεται κα-
τανοητὴ ἀπὸ τὸ εὐρύτερο κοινό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  
ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ

Μελέτη ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Scien-
tific Reports, μιὰ ἐπιθεώρηση τῶν ἐκδόσεων 
“Nature”, συνδέει εὐθέως τὰ συγκλονιστικὰ 
εὑρήματα ἀνασκαφῶν στὸ Τὰλ ἐλ Χαμάμ 
(Tall el-Hammam), ἀρχαία πόλη τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς στὴν κοιλάδα τοῦ Ἰορδάνη, μὲ 
τὴ βιβλικὴ ἀφήγηση τῆς καταστροφῆς τῶν 
Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων. Ὅλα δείχνουν 
πὼς στὴ μεσανατολικὴ πόλη, ποὺ στὸ ἀπό-
γειο τῆς ἀκμῆς της, στὰ μέσα τῆς Ἐποχῆς 

τοῦ Χαλκοῦ, ὑπολογίζεται ὅτι ἦταν δέκα 
φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ 
πέντε φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν Ἰεριχώ, 
ὁ θάνατος ἦλθε ἀπὸ τὸν οὐρανό: Φαίνεται 
ὅτι ἡ πόλη καταστράφηκε βίαια ἀπὸ τὴν 
πτώση ἀστεροειδῆ ἢ κομήτη, ποὺ ἐξερράγη 
πάνω ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ γύρω στὸ 
1650 π.Χ. Τὰ εὑρήματα, σύμφωνα μὲ τοὺς 
ἐρευνητές, ταιριάζουν μὲ τὶς ἐπιπτώσεις 
τῆς πτώσης ἀστεροειδοῦς ἢ κομήτη τὸ 1908 
στὴν Τουνγκούσκα, μιὰ ἀκατοίκητη περιοχὴ 
στὴ Σιβηρία, ὅπου ἔκρηξη ἰσχύος 12 μεγατό-
νων ἰσοπέδωσε περὶ τὰ 1000 τετραγωνικὰ 
χιλιόμετρα δάσους. Ἔτσι καὶ στὸ Τὰλ ἐλ 
Χαμάμ, ἡ ἔκρηξη ἦταν τόσο ἰσχυρή, ὥστε 
νὰ σωριάσει σὲ ἐρείπια τὰ ἀνάκτορα καὶ 
τὰ τείχη τῆς πόλης, ποὺ κατέρρευσαν ὅλα 
πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση, ἕνα δεδομένο 
ποὺ δύσκολα ἐπιδέχεται ἄλλη ἐξήγηση. Τὰ 
ὀστᾶ ποὺ βρέθηκαν δείχνουν, σύμφωνα μὲ 
τοὺς ἐρευνητές, «ἀκραῖο διαμελισμὸ τῶν 
ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονταν σὲ μικρὴ ἀπό-
σταση». Θραύσματα ἀγγείων ποὺ ἔλιωσαν 
καὶ μετατράπηκαν σὲ γυαλί, λιωμένα μέ-
ταλλα καὶ πλίνθοι ποὺ εἶχαν βγάλει φου-
σκάλες παραπέμπουν σὲ θερμοκρασίες ἄνω 
τῶν 2000 βαθμῶν Κελσίου. Παράλληλα, 
ἡ ἐξαιρετικὰ ὑψηλὴ συγκέντρωση ἁλάτων 
πλούσιων σὲ θειικὰ ἅλατα στὴν εὐρύτερη 
ἐποχὴ ἐξηγεῖ τό «Κενὸ τῆς Ὄψιμης Ἐποχῆς 
τοῦ Χαλκοῦ», ὅπως ὀνομάζουν ἡ εἰδικοὶ 
τὴ μυστηριώδη καὶ ἀπότομη ἐγκατάλειψη 
πολλῶν πρώην γόνιμων ἐδαφῶν στὴν εὐρύ-
τερη περιοχή, στὰ ὁποῖα δὲν θὰ μποροῦσε 
πιὰ νὰ καλλιεργηθεῖ τίποτα. Ὅλα αὐτὰ 
δὲν ἦταν βέβαια δύσκολο νὰ φέρουν στὸν 
νοῦ τῶν ἐρευνητῶν τὴν περίφημη βιβλικὴ 
περιγραφὴ τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων 
τῶν Γομόρρων ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως, 
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεός «ἔβρεξεν ἐπὶ 
Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ 
Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέστρεψε 
τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίοι-
κον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς 
πόλεσιν καὶ πάντα τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς 
γῆς» (Γεν., ιθ΄ 24-25). Ὅπως παρατηρεῖ 
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ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας 
James Kennett ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς 
Καλιφόρνια στὴ Σάντα Μπάρμπαρα, «ὅλα 
τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει ἡ Γένεσις βρί-
σκονται σὲ συμφωνία μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς 
κοσμικῆς ἔκρηξης». Τὰ νέα αὐτὰ ἐπιστη-
μονικὰ εὑρήματα εἶναι μία ἀκόμα ἀπόδειξη 
γιὰ τὸ πόσο ἀφελὲς καὶ ἐπιπόλαιο εἶναι 
νὰ περιφρονοῦμε καὶ νὰ ἀπαξιώνουμε τὶς 
βιβλικὲς ἀφηγήσεις ὡς ἐπιτερπῆ καὶ ἠθο-
πλαστικά... «παραμύθια».

Η ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ  
ΤΩΝ «ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΩΝ»  

ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΟΥΝ

Συγκλόνισαν τὴν κοινὴ γνώμη τοὺς 
τελευταίους μῆνες μιὰ σειρὰ ἀπό «γυναι-
κοκτονίες», σύμφωνα μὲ τὸν νέο ὅρο, ὁ 
ὁποῖος, περισσότερο ἢ λιγώτερο εὔστοχα, 
πάντως καλεῖται νὰ περιγράψει μιὰ πραγ-
ματικότητα ποὺ ἐγείρει εὔλογους προβλημα-
τισμούς. Τὸ φαινόμενο δὲν εἶναι μόνο ἑλλη-
νικό. Σὲ μιὰ πρώτη ἀνάγνωση, θὰ μποροῦσε 
κανεὶς νὰ παρατηρήσει μιὰ ἀξιοσημείωτη 
ἔνταση μετὰ τὰ περιοριστικὰ μέτρα γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19. 
Γιὰ παράδειγμα, στὴν Ἱσπανία, μετὰ τὴν 
ἄρση τῆς κατάστασης ἔκτακτης ἀνάγκης 
λόγῳ τῆς πανδημίας τὸν περασμένο Μάιο, 

μία γυναίκα δολοφονεῖται κάθε τρεῖς ἡμέρες 
ἀπὸ τὸν πρώην ἢ νῦν σύντροφό της, ἔναντι 
μιᾶς κάθε ἑβδομάδα κατὰ μέσο ὅρο πρὶν 
τὴν πανδημία. Θὰ μποροῦσε νὰ συμπεράνει 
κανεὶς ὅτι ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐγκλεισμὸς τῆς 
καραντίνας ἔφερε στὸ φῶς χρονίζοντα προ-
βλήματα, ἀσυμφωνίες καὶ ἐντάσεις. Ἀλλὰ 
εἶναι ἆραγε μόνο αὐτό; Προφανῶς ὄχι! Πα-
λαιότερα, ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἡ ὑπερεργασία 
τῆς ἐποχῆς μας, τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας 
περνοῦσαν πολὺ περισσότερο χρόνο μαζὶ 
στὴν οἰκογενειακὴ ἑστία, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχαν 
αὐτὰ ποὺ βλέπουμε σήμερα, τοὐλάχιστον 
ὄχι σὲ αὐτὴ τὴν ἔκταση καὶ σὲ αὐτὴ τὴν 
ἔνταση. Φταῖνε τὰ πατριαρχικὰ πρότυ-
πα; Μά, παλαιότερα αὐτὰ ἦταν πολὺ πιὸ 
ἔντονα ἀπ’ ὅ,τι σήμερα, χωρὶς νὰ ὁδηγοῦν 
μὲ τέτοια συχνότητα σὲ τέτοιες τραγῳδίες. 
Ἴσως τελικὰ αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ φταίει 
εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μεγαλώνουν 
οἱ ἄνθρωποι σήμερα, μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, 
μέσα στὴν ἐγωπάθεια καὶ τὸν ἐγωκεντρισμό, 
ἕτοιμοι νὰ δοῦν ἀκόμη καὶ ὡς ἐμπόδιο ποὺ 
πρέπει νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴ μέση τὸν ἄλλο 
ἄνθρωπο, ἀκόμη καὶ αὐτὸν μὲ τὸν ὁποῖο 
ἐπέλεξαν κάποτε νὰ ἑνώσουν τὴ ζωή τους, 
ὅταν αὐτὸς δὲν ὑπηρετεῖ πλέον τὴν ἐγω-
πάθεια καὶ τὸν ἐγωκεντρισμό τους.

Γ. Τ.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν 

λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις  
Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081 
(ΙΒΑΝ: GR 1102602010000940100366081). Νὰ 
ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώ-
νυμό σας στὴν Αἰτιολογία.

β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυν-
ση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). 
Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συ-
ναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε 
χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή. 

 Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπι-
βάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα 
βιβλιοπωλεῖα.

ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώ-
πους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀπο-
δείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυ-
νατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ 
νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα 
ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:

– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύ-
τιμος συμπαραστάτης 
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ 
γονεῖς. 

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

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς 
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς 
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθου-
σιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ 
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ 
τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ πε-
ριοδικὸ ποὺ κυκλοφο-
ρεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας 
πολύτιμος πνευματικὸς 
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνό-
πουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» 

καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

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


