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Τὸ δρᾶμα τῆς Γάζας, ξανὰ 
στὴν τραγικὴ ἐπικαιρότητα, 
ἀπευθύνει στὸν δυτικὸ κό-
σμο ἕνα πελώριο «γιατί» καὶ 
φέρνει στὴ σκέψη μας τὴν 

πρώτη ἀδελφοκτονία. Ὅταν ὁ ἀδίστα-
κτος Κάιν σκότωσε τὸν ἀδελφό του, τὸν 
Ἄβελ. Τότε ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὸν φέρει σὲ 
συναίσθηση τοῦ τρομεροῦ ἐγκλήματός 
του, τὸν ρωτάει: Ποῦ εἶναι ὁ ἀδελφός 
σου; Καὶ ὁ Κάιν, ἀντὶ μετανοίας καὶ 
συντριβῆς, προσποιεῖται τὸν ἀθῶο, τὸν 
ἀνήξερο. Γεμάτος ὑποκρισία καὶ αὐθά-
δεια, ἀποκρίνεται στὸν Θεὸ ποὺ τὰ πά-
ντα γνωρίζει: «Οὐ γινώσκω· μὴ φύλαξ 
τοῦ ἀδελφοῦ μου εἰμὶ ἐγώ;» (Γεν. δ΄ 
9). Δὲν γνωρίζω. Μήπως ἐγὼ εἶμαι φύ-
λακας τοῦ ἀδελφοῦ μου; Στὸ ἔγκλημα 
τὸ προμελετημένο προσθέτει τώρα τὸ 
θράσος, τὸ ψέμα, τὴν πρόκληση. Ἀπα-
ντάει μὲ ἕνα ψέμα ποὺ κινεῖ τὴν ἀγα-

νάκτηση. Τολμάει νὰ ξεγελάσει ὄχι πιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸν Θεό.

«Μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μου εἰμὶ 
ἐγώ;» Ὁ ἀντίλαλος τῆς φωνῆς τοῦ Κάιν 
φθάνει μέχρι σήμερα στὰ αὐτιά μας. Πλα-
νητάρχες καὶ ἡγέτες τοῦ δυτικοῦ κόσμου 
προσπερνοῦν ἀδιάφοροι μπροστὰ στὸν 
βαθὺ πόνο ποὺ δημιούργησαν καὶ ὑπέ-
θαλψαν. Ποιὸς θὰ ἀπαριθμήσει τὶς ἑκα-
τόμβες; Τὶς χιλιάδες τὰ ἀθῶα θύματα ἀπὸ 
τοὺς ἀνελέητους βομβαρδισμούς; Ἔνοχοι 
οἱ ἴδιοι γιὰ τὸ γοερὸ κλάμα ἑνὸς ὁλό-
κληρου λαοῦ, μὲ ἰσοπεδωμένη χώρα, μὲ 
χιλιάδες ἄστεγους, νεκρούς, τραυματίες, 
χῆρες, ὀρφανά, στέκονται τώρα ψυχροὶ 
ρυθμιστὲς μπροστὰ στὸν βαθὺ πόνο ποὺ 
οἱ ἴδιοι δημιούργησαν μὲ τὴν ἄτολμη καὶ 
ὑποκριτικὴ στάση τους. Καὶ ἂν θελήσει 
κανεὶς νὰ τοὺς ὑποδείξει τὴ βαριὰ εὐθύνη 
τους, ἡ ἀπάντηση τῆς ἀκάθαρτης διπλω-
ματίας εἶναι ἕτοιμη: «Μὴ φύλαξ...;».

«ΜΗ ΦΥΛΑΞ ΤΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ; ...»
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Ναί, δὲν εἴσαστε φύλακες. Δὲν φυλάει 
ὁ λύκος τὰ πρόβατα. Εἴσαστε ὅμως οἱ με-
γάλοι ἔνοχοι. Καὶ ἂν μὲ τοὺς μηχανισμοὺς 
τῆς τηλεοπτικῆς προπαγάνδας μπορεῖτε 
νὰ ξεγελᾶτε τοὺς ἀνθρώπους, νομίζετε 
πὼς μπορεῖτε νὰ ξεφύγετε καὶ ἀπὸ τὴ 
δίκαιη κρίση τοῦ παντογνώστη Θεοῦ; Ὁ 
Θεὸς μακροθυμεῖ, ἀνέχεται, περιμένει. 
Ἔρχεται ὅμως καὶ ἡ ὥρα τῆς δικαιοσύ-
νης. Καὶ εἶναι «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν 
εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος». Ἀλλοίμονο σ’ 
ἐκείνους ποὺ θὰ ἔχουν τὴν ἀποδοκιμασία 
τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ φέρουν στὸ μέτωπό 
τους τό «σημεῖον τοῦ Κάιν», τὸ στίγμα 
τοῦ ἀδελφοκτόνου.

Ὅλα τὰ μεταχειρίσθηκε ἡ θεϊκὴ μα-
κροθυμία, γιὰ νὰ συγκινήσει τὸν δολοφό-
νο. Ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀκουσθεῖ καὶ ἡ φωνὴ 
τῆς δικαιοσύνης. Καταπέλτης ἡ φωνὴ τοῦ 
Θεοῦ: «Τί ἔκανες; Ἡ φωνὴ τοῦ αἵμα-
τος τοῦ ἀδελφοῦ σου κραυγάζει σὲ 
μένα ἀπὸ τὴ γῆ. Καὶ τώρα θὰ εἶσαι 
καταραμένος πάνω σ’ αὐτὴ τὴ γῆ ποὺ 
ἄνοιξε τὸ στόμα της νὰ πιεῖ τὸ αἷμα 
τοῦ ἀδελφοῦ σου ποὺ χύθηκε ἀπὸ 
τὸ χέρι σου. Θὰ τὴν καλλιεργεῖς, καὶ 
αὐτὴ δὲν θὰ σοῦ δίνει καρπούς. Ἡ 
ταραχὴ καὶ ὁ τρόμος στὸ ἑξῆς θὰ σὲ 
συντροφεύουν στὴν πορεία σου» (Γεν. 
δ΄ 10-12). Ἡ λεπτὴ σὰν αὔρα φωνὴ τοῦ 
Θεοῦ ἔγινε γιὰ τὸν θρασὺ καὶ ἀμετανόητο 
Κάιν κεραυνός. Ἡ ἀγωνία καὶ ὁ φόβος 
χύθηκαν στὴ μορφὴ τοῦ στυγεροῦ ἀδελ-
φοκτόνου. Γυμνὴ ἡ ψυχή του, σὰν φθι-
νοπωρινὸ φύλλο, στέκεται μπροστὰ στὸ 
ἀδέκαστο κριτήριο τῆς θείας δικαιοσύνης. 
Τὰ θεϊκὰ λόγια τώρα τὸν τρομάζουν: «Θὰ 
καλλιεργεῖς τὴ γῆ, καὶ αὐτὴ δὲν θὰ 
σοῦ δίνει καρπούς».

Μιὰ τιμωρία μὲ διαχρονικὴ ἰσχύ. 
Χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ματαιο-
πονοῦν οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, ἂν νομίζουν 
πὼς θὰ σταθοῦν ὡς ἔθνη καὶ ὡς λαοί. Ἡ 
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη δὲν ἀρκεῖ. Τὴν ἄλλη 
φτώχεια, τὴν ψυχική, πῶς θὰ τὴν ἀντιμε-

τωπίσουν; Τὴν ἠθικὴ ξηρασία ποὺ τοὺς 
μαστίζει πῶς θὰ τὴν ξεπεράσουν; Τὴν 
πνευματικὴ ἀκαρπία τους, τὴν ταραχὴ 
καὶ τὸν τρόμο τους ἀπὸ τὰ ἴδια τους τὰ 
ἐπιτεύγματα, θὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ 
τὴν πληθώρα τῶν ψυχοφαρμάκων τους;

Ἡ Δύση ἀκολούθησε ὣς τώρα τὸν 
Κάιν στὸν δρόμο τῆς ἀδελφοκτονίας, τῆς 
ἀποστασίας. Τὸν ἀκολούθησε καὶ στὸν 
δρόμο τῆς ὑποκρισίας. Εἶναι καιρὸς νὰ 
ἀφουγκρασθεῖ τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ 
καλεῖ σὲ μετάνοια, «τοῦ ἐπιστρέψαι 
ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας 
τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν» (Πράξ. κστ΄ 
18). Θὰ τὴν ἀκούσει; «Ἐσχάτη ὥρα ἐστί» 
(Α΄ Ἰω. β΄ 18). Ἡ Δύση θὰ δύσει ὁριστικά, 
ἢ θὰ ἀνατείλει σὲ ἕνα νέο κόσμο ἀγάπης, 
δικαιοσύνης καὶ ἀδελφοσύνης;

Γ.Β.Μ.
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Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

 ΜΕΡΟΣ Α´

SCIENTIA VERSUS SAPIENTIA

“Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?”

(Ποῦ εἶναι ἡ Ζωὴ ποὺ χάσαμε στὴ Ζήση;
Ποῦ εἶναι ἡ σοφία ποὺ χάσαμε στὴ γνώση;
Ποὺ εἶναι ἡ γνώση ποὺ χάσαμε στὴν πληροφόρηση;)

Αὐτοὺς τοὺς προφητικοὺς στίχους 
ἔγραψε ὁ T. S. Eliot ἤδη τὸ 1934, γιὰ 
νὰ χαρακτηρίσει τὸ χάσμα ποὺ ὑπάρχει 
στὸν σύγχρονο πολιτισμὸ μεταξὺ γνώσης, 
πληροφόρησης καὶ σοφίας.

Πρῶτος ὁ Πλάτων στὴν Πολιτεία κά-
νει τὴ διάκριση μεταξὺ τῆς πίστης («δό-
ξα») καὶ τῆς γνώσης («ἐπιστήμη»). Ὁ 
Κὰντ ἀργότερα δηλώνει ὅτι ἡ δυνατότης 
τῆς γνώσεως εἶναι περιορισμένη, καὶ αὐτὸ 
δίνει τὸν χῶρο γιὰ τὴν πίστη. Ἡ πίστη 
εἶναι μιὰ ἄποψη ποὺ βασίζεται στὶς ἀξίες 
ποὺ ἔχουμε θέσει καὶ στὴν ἐμπιστοσύνη 
μας σὲ αὐτές. Εἶναι μιὰ ἐλεύθερη ἐπιλογή, 
γιὰ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ εἴμαστε ἀπολύ-
τως βέβαιοι, ἀλλὰ συγχρόνως ἀναγνωρί-
ζουμε τὸ ἐνδεχόμενο ἄλλοι ἄνθρωποι νὰ 
μὴν ἔχουν τὴν ἴδια ἄποψη. Ἡ γνώση, ἀπὸ 
τὴν ἄλλη, εἶναι μιὰ ἄποψη ποὺ ἔχουμε 
ἀποδεχθεῖ καὶ ἐπαληθεύσει μὲ διάφο-
ρους τρόπους. Οἱ τρόποι ἐπαλήθευσης 
εἶναι κυρίως ἡ παρατήρηση, ἡ λογικὴ καὶ 
τὸ πείραμα. Μιὰ ἄποψη ἐπίσης μπορεῖ 
νὰ ἐπαληθευθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία. 
Ἀντίθετα μὲ τὴν πίστη, ἡ γνώση, ἐφόσον 

ἔχει καθιερωθεῖ καὶ ἐπαληθευθεῖ, γίνεται 
καθολικὰ ἀποδεκτή. Ἀλλὰ ἡ ὀρθότης τῆς 
γνώσεως δὲν εἶναι πάντοτε δεδομένη οὔτε 
πάντοτε σταθερή. Ἡ ἐμπειρία μπορεῖ νὰ 
ἀποδειχθεῖ σφαλερή, ἀλλὰ καὶ γνώσεις 
ποὺ ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὡς ὀρθὲς καὶ ἔχουν 
καθιερωθεῖ μπορεῖ μὲ νέες παρατηρήσεις 
ἢ πειράματα νὰ ἀποδειχθοῦν ἀνεπαρκεῖς 
ἢ ἀτελεῖς καὶ νὰ χρειασθεῖ νὰ συμπληρω-
θοῦν ἢ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν.

Φαίνεται ὅτι στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ 
σοφία, μαζὶ μὲ τὴ γνώση καὶ τὴν πλη-
ροφόρηση, ἀποτελοῦσε μιὰ ὁμάδα ποὺ 
λειτουργοῦσε ἁρμονικὰ στὸ πλαίσιο τῆς 
ὑπηρεσίας τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Καὶ 
οἱ τρεῖς ἔννοιες συνυπῆρχαν σὲ ἁρμονία, 
καθὼς ἡ πληροφόρηση ἦταν τὸ πρῶτο 
στάδιο τῆς γνώσης, καὶ ἡ ἐπεξεργασία 
καὶ ἀξιολόγηση τῆς γνώσης ὁδηγοῦσε στὴ 
σοφία. Ἡ πληροφόρηση προέρχεται καὶ 
αὐτὴ ἀπὸ τὴν παρατήρηση, τὶς ἐμπειρίες 
τῆς ζωῆς καὶ τὶς γνώσεις τῶν ἄλλων, συ-
νήθως τῶν πρεσβυτέρων. Ἡ ἀφομοίωση 
καὶ ἡ ἐπεξεργασία τῆς πληροφόρησης 
προάγει τὴ γνώση. Ἡ γνώση ὡς ἀτομικὸ 
κατόρθωμα δὲν ἔχει τόση ἀξία, παρὰ μό-
νον ἂν ὑπηρετεῖ τὸ σύνολο, τήν «πόλιν», 
δηλαδὴ ἂν μετουσιώνεται σὲ σοφία. 

Πράγματι, στὸν ἑλληνικὸ κόσμο ἡ μο-
νάδα, τὸ ἄτομο, δὲν εἶχε νόημα, παρὰ 
μόνο στὴν ἐν ἐλευθερίᾳ ὑπηρεσία τοῦ 
συνόλου. Ὁ κάτοικος μιᾶς περιοχῆς 
εἶχε ὑπόσταση, ἦταν ἀναγνωρισμένος 
ὡς ὀντότητα, μόνον ἐφ’ ὅσον ἦταν πο-
λίτης, δηλαδὴ μέλος τῆς πόλεως, καὶ 
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ἀσχολεῖτο καὶ συμμετεῖχε στὴ ζωὴ καὶ 
τὴ λειτουργία τῆς πόλεως. Ἀλλιῶς ἦταν 
«ἄπολις», δηλαδὴ χωρὶς ταὐτότητα, 
χωρὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ὑπόστα-
ση. Ὁ ἀγώνας «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν» 
ἦταν ἀγώνας γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη. 
Αὐτὸς ποὺ ἀρνεῖτο τὴ συμμετοχή του 
στὰ κοινὰ καὶ ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὸ σύνολο 
ἦταν «ἰδιώτης», δηλαδὴ περιφρονητέος, 

ἀνόητος. Ἡ ἔννοια αὐτὴ διασώθηκε στὶς 
νεώτερες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες (“idiot”), 
ὅπως διασώθηκε καὶ σὲ ἐμᾶς ἡ λέξη «ἰδι-
ωτεία». Τὸν ἄνθρωπο δὲν τὸν καθόριζαν 
ἡ ἀτομική του ταὐτότητα καὶ οἱ φυσικές 
του ἰδιότητες, ἀλλὰ ἡ σχέση του μὲ τοὺς 
ἄλλους, τοὺς συμπολῖτές του.

Πράγματι, ἡ ἑλληνικὴ ἀντίληψη τοῦ 
κόσμου ἦταν συλλογικὴ καὶ ὄχι ἀτομική. 
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, ὅταν οἱ Ἕλληνες 
ἐξερεύνησαν τὸν οὐρανὸ καὶ σύμφωνα 
μὲ τὴν πολὺ πετυχημένη ἔκφραση τοῦ 
ποιητῆ «ἔδιωξαν τὰ γοργόνια τέρατα καὶ 
κατοίκησαν τὸ σύμπαν μὲ γελαστὲς θεό-
τητες», τότε περιέγραψαν καὶ ὀνόμασαν 
μὲ λεπτομέρεια τὰ ἄστρα. Ἡ καταγραφὴ 
αὐτὴ καὶ ἡ ὀνομασία ἔγιναν σὲ ὁμάδες, 
τοὺς ἀστερισμούς, ποὺ πῆραν μυθολογικὰ 
ὀνόματα καὶ συνδέθηκαν μεταξύ τους μὲ 
συναρπαστικὲς ἱστορίες. Τὰ ἄστρα ὡς 
μονάδες δὲν ἐπῆραν ὀνόματα, οὔτε καὶ 
ἀργότερα μὲ τὶς ἐκπληκτικὲς σὲ λεπτο-
μέρειες περιγραφὲς τῶν σχέσεων καὶ τῶν 
κινήσεών τους ἀπὸ τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς 
ἀστρονόμους, ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τοὺς 
πλανῆτες. Ἡ ὀνομασία τῶν ἄστρων ὡς 

μονάδων θὰ ἔλθει πολὺ ἀργότερα, ἀπὸ 
τοὺς Ἄραβες ἀστρονόμους. Αὐτὸ δείχνει 
πόσο μικρὴ ἀξία εἶχε ἡ μονάδα καὶ τὸ 
ἄτομο στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ὅτι 
ἐλάμβανε ἀξία μὲ τὴν ἔνταξή του σὲ ἕνα 
σύνολο, στὸ ὁποῖο εἶχε τὴ συγκεκριμένη 
του θέση.

Μὲ αὐτὴ τὴ λογική, στὸν ἑλληνικὸ 
κόσμο ἡ πληροφόρηση ὑπηρετοῦσε τὴ 

γνώση καὶ ὁδηγοῦσε σὲ αὐτήν, ἐνῷ ἡ γνώ-
ση δὲν εἶχε καθ’ ἑαυτὴν νόημα, παρὰ 
κατὰ τὴ μετουσίωσή της σὲ σοφία, πρὸς 
ὄφελος τῆς πόλεως, δηλαδὴ τοῦ συνόλου.

Ἡ χριστιανικὴ σκέψη εἰσήγαγε τὴν 
παράμετρο τῆς ἀγάπης στὴν ἀπόκτηση 
τῆς γνώσης. Ἡ Ἐκκλησία προσέλαβε τὴν 
ἑλληνικὴ ἀντίληψη τῆς γνώσης καὶ τῆς 
σοφίας ὡς ἀγαθοῦ ποὺ ἀναφέρεται καὶ 
προσβλέπει στὸ ὄφελος τοῦ συνόλου. 
Προστίθεται ὅμως μιὰ οὐσιώδης διαφο-
ρά. Τὸ ἀγαθὸ τοῦ συνόλου δὲν περιο-
ρίζεται στὴν κοινωνικὴ ἢ πολιτικὴ διά-
στασή του, ἀλλὰ κυρίως συνίσταται στή 
«σωτηρία» τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. 
Καὶ ἡ σωτηρία αὐτὴ θὰ τελεσθεῖ εἰς τὰ 
ἔσχατα μὲ τὴν ὑποστασιακὴ ἕνωση τῆς 
Ἐκκλησίας μὲ τὸν Χριστό, τοῦ ὁποίου 
ἀποτελεῖ σῶμα. Ἡ κυριώτερη ὁδὸς πρὸς 
τὴ σωτηρία εἶναι ἡ ἀγάπη: «Δὲν μπο-
ρεῖς νὰ γνωρίσεις πλήρως κάτι, ἂν δὲν 
τὸ ἀγαπήσεις». Ἡ ἀγάπη δίνει μιὰ νέα 
διάσταση στὴν ἔννοια τῆς πρόσληψης 
τῆς πληροφορίας, τῆς ἐπεξεργασίας της 
ὡς γνώσης καὶ τελικὰ τῆς ἀναγωγῆς της 
σὲ σοφία. Εἶναι ἡ διάσταση τῆς σχέσης, 

Στὸν ἑλληνικὸ κόσμο ἡ πληροφόρηση ὑπηρετοῦσε τὴ γνώση 
καὶ ὁδηγοῦσε σὲ αὐτήν, ἐνῷ ἡ γνώση δὲν εἶχε καθ’ ἑαυτὴν  

νόημα, παρὰ κατὰ τὴ μετουσίωσή της σὲ σοφία,  
πρὸς ὄφελος τῆς πόλεως, δηλαδὴ τοῦ συνόλου. 

Ἡ χριστιανικὴ σκέψη εἰσήγαγε τὴν παράμετρο τῆς ἀγάπης 
στὴν ἀπόκτηση τῆς γνώσης. 
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τῆς κοινωνίας, καὶ μάλιστα τῆς κοινωνίας 
ἐν ἀγάπῃ, ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴ γνώση, 
καὶ τελικὰ στὴ σοφία.

Ἡ χριστιανικὴ σκέψη εἰσήγαγε καὶ 
τὴν ἔννοια τοῦ πλησίον, τοῦ διπλανοῦ 
μας, τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, τὸν 
ὁποῖο καλούμαστε νὰ ἀγαπήσουμε, ἀνε-
ξάρτητα ἂν ἀνήκει στὴν ἴδια πολιτική, 
θρησκευτικὴ ἢ φυλετικὴ ὁμάδα. Ἡ ἀντί-
ληψη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἰκουμενική, 
καθολικὴ καὶ παναθρώπινη, χωρὶς φυ-
λετικοὺς ἢ πολιτιστικοὺς περιορισμούς, 
οὔτε ἐκλεκτικὲς ἐθνικὲς προκαταλήψεις. 
Ἡ σωτηρία δὲν εἶναι ἀτομικὴ ὑπόθεση, 
ἀλλὰ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ὡς 
συνόλου. Ἡ Κυριακὴ προσευχὴ καὶ ὅλες 
σχεδὸν οἱ προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι σὲ πληθυντικὸ πρόσωπο, καὶ τὸ 
κορυφαῖο γεγονὸς τῆς λατρείας, ἡ Θεία 
Εὐχαριστία, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τελε-
σθεῖ χωρὶς τὴ συμμετοχή, πλὴν τοῦ ἱερέ-
ως, τοὐλάχιστον ἑνὸς ἀπὸ τὸ σῶμά της, 
ἐκ τοῦ λαοῦ. Ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει σωτηρία, παρὰ τὶς 
ὅποιες ἀτομικὲς ἀρετὲς μπορεῖ νὰ ἀπο-
κτήσει κανείς. Ἔτσι, καὶ στὸν χριστιανικὸ 
Μεσαίωνα συνεχίσθηκε νὰ ἀναγνωρίζεται 

ἡ ὑπεροχὴ τῆς σοφίας, ποὺ ὑπηρετοῦσε 
τὸ σύνολο, ἔναντι τῆς γνώσης. 

Ἡ θρησκευτικὴ Μεταρρύθμιση (Προ-
τεσταντισμός) εἶχε πολλὲς κοινωνικὲς 
καὶ οἰκονομικὲς δικαιολογίες λόγῳ τῆς 
διαφθορᾶς καὶ τῆς καταπίεσης τῆς δι-
οικούσας Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, 
ἔδωσε ὅμως μιὰ θεμελιωδῶς διαφορετικὴ 
διάσταση στὴν ἔννοια τῆς ἀτομικότητας. 

Ὁ ἄνθρωπος «ἀπελευθερώνεται» ἀπὸ τὰ 
δεσμὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μπορεῖ πλέον 
νὰ ἀναζητήσει μόνος του, μὲ τὴ μελέτη 
τῶν Γραφῶν καὶ τὴν ἄσκηση τῶν ἀτο-
μικῶν ἀρετῶν, τὴ γνώση καὶ τὴ σοφία, 
ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσουν στὴ σωτηρία. 
Αὐτή (ἡ σωτηρία) εἶναι πλέον ἀτομικὴ 
ὑπόθεση καὶ ἐπιδίωξη, ἀνεξάρτητη ἀπὸ 
τὸ σύνολο· δὲν εἶναι «κοινὸν ἄθλημα», 
ἀλλὰ μοναχικὸς δρόμος. Ἡ εὐρεῖα ἀπο-
δοχὴ τῆς Μεταρρύθμισης ἀπὸ τοὺς βορει-
οευρωπαϊκοὺς λαοὺς δείχνει μιὰ οὐσιώδη 
πολιτιστικὴ μεταβολὴ ποὺ εἶχε γίνει στὸν 
χῶρο αὐτό, καὶ ποὺ ἐκφράσθηκε ἐν συ-
νεχείᾳ καὶ φιλοσοφικὰ στὴν Εὐρώπη καὶ 
μεταδόθηκε σὲ ὅλο τὸν Δυτικὸ κόσμο.

Πράγματι, στὸν σύγχρονο πολιτισμὸ 
τὰ πράγματα ἀλλάζουν. Μὲ τὴν ἐμφάνιση 
τοῦ Διαφωτισμοῦ, ποὺ ἀναμφισβήτητα 
εἶχε πολλὰ θετικὰ στοιχεῖα, δίνεται μιὰ 
ἀποφασιστικὴ στροφὴ στὴν ἀντίληψη 
περὶ κοινότητας. Τὸ ἄτομο τώρα ἀποκτᾷ 
προτεραιότητα καὶ ἀνεξαρτησία ἔναντι 
τοῦ συνόλου καὶ παύει νὰ εἶναι αὐστηρὰ 
στὴν ὑπηρεσία του. Τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει καθ’ ἑαυτό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ μιὰ 
πολιτικὴ ἢ θρησκευτικὴ κοινότητα ποὺ 

παλαιότερα τοῦ ἔδινε ὑπόσταση καὶ νό-
ημα ὕπαρξης. Ἀποτελεῖ αὐτοτελῆ –καὶ 
μοναχική– ὑπόσταση, εἶναι ὀντότης καθ’ 
ἑαυτό, καὶ μάλιστα προηγεῖται ὡς ἀξία. 
Ἀναγνωρίζονται καὶ νομοθετοῦνται τὰ 
δικαιώματα τοῦ ἀτόμου ἔναντι τοῦ συ-
νόλου. Τὸ ἄτομο πλέον καθορίζεται ἀπὸ 
τὶς ἰδιότητές του, καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ σχέση 
του μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 

Ἡ ἀγάπη δίνει μιὰ νέα διάσταση στὴν ἔννοια τῆς πρόσληψης 
τῆς πληροφορίας, τῆς ἐπεξεργασίας της ὡς γνώσης καὶ τελικὰ 

τῆς ἀναγωγῆς της σὲ σοφία. Εἶναι ἡ διάσταση τῆς σχέσης,  
τῆς κοινωνίας, καὶ μάλιστα τῆς κοινωνίας ἐν ἀγάπῃ,  
ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴ γνώση, καὶ τελικὰ στὴ σοφία.
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Δήμου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῶν πιστῶν.
Πρέπει ὅμως νὰ διευκρινίσουμε ὅτι 

τόσο στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ κοινωνία ὅσο 
καὶ στὴ χριστιανικὴ Ἐκκλησία ὁ ἄνθρω-
πος δὲν εἶναι μιὰ ἀπρόσωπη μονάδα ποὺ 
ἁπλῶς ἀνήκει στὸ σύνολο καὶ τὸ ὑπηρε-
τεῖ, ὅπως στὶς Μεσοποτάμιες αὐτοκρατο-
ρίες τῆς Ἀρχαιότητας ἢ στὶς ὁλοκληρω-
τικὲς κοινωνίες τοῦ νεώτερου πολιτισμοῦ, 
δηλαδὴ τὶς φασιστικὲς ἢ κομμουνιστικὲς 
δικτατορίες. Ὁ ἄνθρωπος συνιστᾷ τὸ σύ-
νολο, εἴτε ὡς ἐλεύθερος πολίτης ποὺ ἔχει 
τὸ δικαίωμα νὰ ἀγορεύει στὴν Ἐκκλησία 

τοῦ Δήμου καὶ νὰ ἀναλαμβάνει ὁποιοδή-
ποτε δημόσιο ἀξίωμα, εἴτε ὡς μοναδικὸ 
πρόσωπο ποὺ συνιστᾷ τὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ πρὸς χάριν του 
ὁ «Ποιμὴν ὁ καλός» καταλείπει ὅλα τὰ 
ἄλλα, γιὰ νὰ τὸν ἀναζητήσει.

Μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας, 
ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν Ἀναγέννηση, ἡ γνώση 
ἀνεξαρτητοποιεῖται ἀπὸ τὴ σοφία καὶ 
ἀποκτᾷ δική της ὑπόσταση καὶ ἀξία. 
Ἀναπτύσσεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς 
καὶ ἀποκτᾷ προτεραιότητα ἔναντι κάθε 
ἄλλης ἀρετῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἀνακαλύπτει 
ἐκ νέου τὸν κόσμο καὶ τὸν ἑρμηνεύει ἀπὸ 
ἄλλη σκοπιά. Ἐπιδίδεται μὲ πάθος στὴν 
προσπάθεια κατανόησης καὶ ἑρμηνείας 
τῆς φύσης καὶ τοῦ κόσμου, ὄχι μὲ τὴν πί-
στη σὲ ἀποκεκαλυμμένες ἀλήθειες, ἀλλὰ 
μὲ τὴν παρατήρηση, τὸν ὀρθὸ λόγο καὶ 
τὴν πειραμτικὴ ἐπιβεβαίωση. Ὁ Καρτε-
σιανὸς δυϊσμός, δηλαδὴ ἡ διάκριση τοῦ 
κόσμου σὲ δύο χωριστὲς ὀντότητες, τὸν 
ὑλικὸ καὶ τὸν πνευματικό, ἀνεξαρτητο-
ποιεῖ τὴν ὑλικὴ διάσταση τοῦ κόσμου 
καὶ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν δι-

ερευνήσει πέραν κάθε πνευματικῆς πα-
ραδόσεως ἢ δεσμεύσεως. Γνωρίζω ἑπομέ-
νως ὑπάρχω (“cogito ergo sum”) καὶ εἶμαι 
ἱκανὸς νὰ διαχειρισθῶ τὴν τύχη μου, τὴν 
ὁποία ἀναζητῶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σύνο-
λο, ἀπὸ τὴν κοινότητα, καὶ καμιὰ φορὰ 
εἰς βάρος τους. Ἡ γνώση, ποὺ βασίζεται 
στήν «ἀντικειμενική» καί «λογική» πλη-
ροφόρηση, εἶναι πλέον αὐτοσκοπός.

Ὑπενθυμίζω ὅτι οἱ ἀρετὲς στὴν 
Ἀρχαία Ἑλλάδα ἦσαν ἡ σοφία, ἡ σωφρο-
σύνη, ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ δικαιοσύνη. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸ ὅτι εἶναι ὅλες κοινωνικὲς 

ἀρετές, δηλαδὴ ἀναφέρονται στὴ στάση 
καὶ τὴ σχέση τοῦ ἀτόμου ἔναντι τοῦ συ-
νόλου. Τώρα ἡ γνώση παίρνει τὴν πρώτη 
θέση ἔναντι τῶν ἄλλων ἀρετῶν, ἑρμηνεύει 
καὶ βελτιώνει τὸν κόσμο, ἀλλάζει τὴ ζωή 
μας, θεοποιεῖται.

Οἱ ἔννοιες τοῦ «ἱεροῦ» καὶ τοῦ «μυ-
στηρίου», ποὺ δέσποζαν στὴν ἀντίληψη 
καὶ τὴ χρήση τοῦ κόσμου, ὑποχωροῦν καὶ 
σχεδὸν ἐξαφανίζονται. Τόσο στὴν Ἀρχαι-
ότητα ὅσο καὶ στὸν Μεσαίωνα ὑπῆρχε ἡ 
ἔννοια τοῦ «ἱεροῦ» ὡς τιμὴ καὶ σεβασμὸς 
πρὸς τὸ ἐπέκεινα τῆς νόησης καὶ τῆς 
ζωῆς, πρὸς αὐτὸ ποὺ μᾶς ὑπερβαίνει 
πνευματικὰ καὶ βιολογικά. Καὶ ἡ ἔννοια 
τοῦ μυστηρίου ὑπῆρχε ὡς κάτι ποὺ δὲν 
μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε οὔτε νὰ ἑρμη-
νεύσουμε, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν 
ὑπάρχει· ἁπλῶς ἀποδεχόμαστε ὅτι ὑπερ-
βαίνει τὶς δυνατότητες τῆς νόησης καὶ 
τῆς ὕπαρξής μας, ποὺ ἔχουν ὅρια. Τώρα 
τὸ ἱερὸ ἀποκαθηλώνεται, ἀπαξιώνεται, 
ἀχρηστεύεται καὶ λοιδορεῖται, τὸ δὲ μυ-
στήριο ἀπομυθοποιεῖται, διερευνᾶται καὶ 
ἀπορρίπτεται. Καὶ τὰ δύο ἀποκλείονται 

Μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας,  
ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν Ἀναγέννηση, ἡ γνώση ἀνεξαρτητοποιεῖται 

ἀπὸ τὴ σοφία καὶ ἀποκτᾷ δική της ὑπόσταση καὶ ἀξία. 
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ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ ζωὴ καὶ τὴν καθημερινό-
τητα τὴν ὁποία περιέβαλλαν μέχρι τώρα 
καὶ περιορίζονται στὰ πλαίσια τῆς θρη-
σκείας ἢ τῆς δεισιδαιμονίας. Ἡ Ἐκκλησία 
δὲν εἶναι πλέον ἡ ἀποκλειστικὴ πηγὴ τῆς 
ζωῆς καὶ ὁ χῶρος ὑπάρξεως ὅπου ὁ κα-
θένας ἀντλεῖ ταὐτότητα καὶ νόημα ζωῆς, 
ἀλλὰ προαιρετικὴ ἐπιλογὴ τοῦ καθενός. 
Ὁ Nietsche θὰ ἀναγγείλει τὸν θάνατο τοῦ 
Θεοῦ. Ὅλα γίνονται ἀντικείμενα ἔρευνας, 
ἡ ὁποία θὰ τὰ διευκρινίσει καὶ θὰ τὰ 
ἑρμηνεύσει.

Ἡ παράλληλη εἴσοδος τῆς Τεχνολο-
γίας στὴν ἱστορία προκαλεῖ ταχύτατη 
ἀνάπτυξη καὶ ἐξέλιξη τῆς γνώσης. Αὐτὴ 
αὐτονομεῖται πλέον ἀπὸ τήν «οἰκονομία»  
τοῦ συνόλου καὶ τὴν ἁρμονία καὶ τὴν 
ἰσορροπία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ τεχνο-
λογικὴ πρόοδος καὶ οἱ συνέπειές της στὴν 
ποιότητα τῆς ζωῆς εἶναι θεαματικές. Τὰ 
θετικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁλματώδους 
προόδου τῆς Τεχνολογίας εἶναι πάρα 
πολλὰ καὶ συνιστοῦν τὴν οὐσία τοῦ Δυ-
τικοῦ Πολιτισμοῦ, ποὺ εἶναι πλέον ἀκα-

ταμάχητος καὶ σαρώνει κυριολεκτικὰ στὴν 
πράξη κάθε ἄλλον πολιτισμό, ὅσο πα-
λαιὸς ἢ πνευματικὸς καὶ ἂν εἶναι αὐτός.

Τὰ κυριώτερα θετικὰ ἀποτελέσματα 
τῆς τεχνολογικῆς προόδου εἶναι ἡ μείω-
ση τοῦ ἀνθρώπινου μόχθου, μὲ τὶς ὁλοέ-
να καὶ ἀποτελεσματικώτερες μηχανές, ἡ 
αὔξηση τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν ἀγαθῶν, 
οἱ θαυμαστὲς ἐξελίξεις στὴν ἐπικοινωνία, 
στὶς κατασκευές, στὶς συγκοινωνίες, στὸ 
ἐμπόριο, στὴ δυνατότητα τῆς μόρφωσης. 
Ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς βελτιώνεται θεα-
ματικὰ στὶς προνομιοῦχες κοινωνίες, καὶ 
ἡ ἄνιση κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν χρεώνε-
ται στὴν πολιτικὴ καὶ τὴν ἀπληστία τῶν 
ἰσχυρῶν, καὶ ὄχι στὴν Τεχνολογία καθ’ 
ἑαυτήν. Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς μέ-
σης τάξης συνεπάγεται τὴν αὔξηση τῶν 
διεκδικήσεών της ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τή 
«δημοκρατικώτερη» διαμόρφωση τῆς κοι-
νωνίας, εἴτε εἰρηνικὰ εἴτε βίαια. Ἡ θέση 
τῆς γυναίκας βελτιώνεται καὶ ἐξισώνεται 
κοινωνικὰ μὲ αὐτὴ τοῦ ἄνδρα. Ἡ πρόοδος 
στὴν ἰατρικὴ καὶ τὶς βιολογικὲς ἐπιστῆμες 
ἔχει αὐξήσει σημαντικὰ τὸν μέσο ὅρο τῆς 
ζωῆς. Οἱ ἄδικοι νεανικοὶ θάνατοι ἀπὸ 
τὶς λοιμώξεις ἐλαχιστοποιοῦνται, καὶ ἡ 
ποιότητα τῆς ζωῆς μὲ κριτήρια εὐμάρειας 
βελτιώνεται θεαματικά, τοὐλάχιστον στὶς 
βιομηχανικὲς χῶρες. Τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν 
ἀνάπτυξη τῆς γνώσης καὶ τῆς τεχνολογίας 
εἶναι μεγάλα καὶ θαυμαστά, καὶ κανεὶς 
δὲν τὰ ἀμφισβητεῖ. Τὸ ἂν ἡ κατανομὴ τῶν 
ὀφελῶν αὐτῶν εἶναι δίκαιη ἢ ἂν περιο-
ρίζεται σὲ μειοψηφίες λαῶν εἶναι ἄλλο 
θέμα, ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν καλὴ ἢ 
κακὴ χρήση των ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες.

Ἡ Τεχνολογία ὅμως ἐξελίσσεται συ-
νεχῶς καὶ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ μὲ ραγδαῖο 
καὶ ἀνεξέλεγκτο ρυθμό. Οἱ παρενέργειες 
ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζονται καὶ σὲ αὐτοὺς 
ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ ὀφέλη της, καὶ 
ἀφοροῦν πλέον ὅλο τὸν πλανήτη. Οἱ 
ἀλλαγὲς στὴ ζωή μας γίνονται ὅλο καὶ 
ταχύτερες, μὲ συνέπεια νὰ ἀλλοιώνεται 
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ἡ ὑποκειμενικὴ ἀντίληψη τοῦ χρόνου. Ὁ 
χρόνος πλέον περνάει πολὺ πιὸ γρήγορα 
ἀπ’ ὅ,τι παλιά, γιατὶ στὸν ἴδιο ἀντικει-
μενικὰ χρόνο συνωστίζονται πολλὰ γε-
γονότα. Ἡ πληροφόρηση (information), 
ὑποβοηθούμενη καὶ κατευθυνόμενη ἀπὸ 
τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα, δημόσια καὶ ἰδιωτι-
κά, κατακλύζει τὴν καθημερινότητά μας, 
σὲ βαθμὸ ποὺ ὑπερβαίνει τὶς βιολογικές 
μας δυνατότητες ἀφομοίωσης. Καθημερινὰ 
βομβαρδιζόμαστε ἀπὸ πληροφορίες ποὺ 
δὲν προλαβαίνουμε οὔτε νὰ ἐλέγξουμε 
οὔτε νὰ ἐπεξεργασθοῦμε.  Ὁ ἄνθρωπος 
δὲν ἐπιλέγει πλέον τί θὰ μάθει, ἀλλὰ εἶναι 
ἀκούσιος δέκτης πληροφοριῶν, ἐν πολ-
λοῖς δυσνοήτων ἢ ἀχρήστων καὶ ἐνδεχο-
μένως ἀνακριβῶν, τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀξιολογήσει. Ὁλοένα καὶ ἀποκαλύ-
πτονται συστηματικὲς παραπλανήσεις 
τῆς κοινῆς γνώμης μὲ παραποιημένες 
πληροφορίες καί «ντοκουμέντα», προ-
κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἐπιθετικοὶ 
σκοποὶ γιὰ λόγους ἰδιοτέλειας. Ὁλοένα 
χρησιμοποιοῦμε ἐργαλεῖα καὶ συσκευές 
(devices) τὰ ὁποῖα δὲν καταλαβαίνουμε 
πῶς λειτουργοῦν, εἶναι πιό «ἔξυπνα» ἀπὸ 
ἐμᾶς καὶ εἴμαστε σὲ θέση νὰ χρησιμο-
ποιήσουμε ἕνα ἀσήμαντο ποσοστὸ τῶν 
δυνατοτήτων τους. Καὶ αὐτά, μόλις μά-
θουμε νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε στοιχειωδῶς, 
ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἄλλα, «ἐξυπνότερα» 
καὶ περισσότερο δυσνόητα. Ἡ πληροφό-
ρηση διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴ γνώση καὶ 
δὲν ὁδηγεῖ σὲ αὐτήν.

Ἐπὶ πλέον, οἱ δυνατότητες ποὺ προ-
σφέρει ἡ Τεχνολογία διέσπασαν τοὺς δε-
σμοὺς τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἄμεσο περι-
βάλλον του. Ἡ δημιουργία τῶν μεγαλου-
πόλεων μὲ τοὺς διαρκῶς μετακινούμενους 
πληθυσμοὺς ἔκανε τὸν διπλανό μας (τὸν 
πλησίον) νὰ εἶναι ξένος καὶ ἀδιάφορος. 
Ἡ ἐπικοινωνία, ποὺ γινόταν ἄμεσα μὲ 
τὸν προφορικὸ ἢ γραπτὸ λόγο, γίνεται 
πλέον ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ ἀπόσταση, εἴτε 
ὡς εἰκόνα στὴν ὀθόνη εἴτε ὡς ἦχος στὸ 

ἀκουστικό. Ὁ «πλησίον» δὲν εἶναι πιὰ 
παρὼν δίπλα μας, ἔχει ἀπομακρυνθεῖ 
καὶ εἶναι ἀθέατος. Χάνεται προοδευτικὰ 
ἡ ὑλικὴ ἐπαφὴ καὶ σχέση, ἡ «κοινωνία» 
μὲ τὸν ἄλλον. Στὴν πρὸ τῆς Τεχνολογίας 
ἐποχή, στὴ δημιουργία τῆς σχέσης μὲ τὸν 
ἄλλον ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ 
πνευματικὰ καὶ ὑλικά του αἰσθητήρια. Ἡ 
ἀντίληψη τοῦ πλησίον εἶναι μὲ τὴν ἄμεση 
ὅραση, τὴν ἄμεση ἀκοὴ τῆς φωνῆς του 
ἢ τῶν θορύβων ποὺ κάνει, τὴν ἁφή, τὴν 
ὄσφρηση καὶ ἐνδεχομένως τὴ γεύση. Ὅσο 
καὶ ἂν αὐτὸ φανεῖ παράδοξο, ἡ Τεχνολο-
γία μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν πραγματικὸ 
ὑλικὸ κόσμο, ποὺ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία τοὐλάχιστον εἶναι εὐλογημένος καὶ 
οὐσιώδης γιὰ τὴν καθολικὴ ὑπόσταση τοῦ 
ἀνθρώπου. Μετὰ τόν «θάνατο τοῦ Θεοῦ», 
ἡ τεχνολογία ἐπιφέρει καὶ τὸν θάνατο 
τοῦ «πλησίον», ἀλλὰ καὶ τὴν ἀχρήστευ-
ση τῆς ὕλης. Τό «ἄτομο», ποὺ ἀποτελεῖ 
τὴ θεμελιώδη μονάδα τῆς ὕλης (atom), 
ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικό «ψη-
φίο» (bit). Ὁ πραγματικὸς ὑλικὸς κόσμος 
ἀπομακρύνεται καὶ ἀντικαθίσταται ἀπὸ 
τὸν ψηφιακὸ κυβερνοχῶρο τῆς εἰκο-
νικῆς πραγματικότητας (virtual reality), 
ὁ ὁποῖος ὅλο καὶ περισσότερο ἀπορροφᾷ 
τὸν χρόνο μας καὶ τὶς δραστηριότητές 

Καθημερινὰ βομβαρδιζόμα-
στε ἀπὸ πληροφορίες ποὺ 
δὲν προλαβαίνουμε οὔτε νὰ 
ἐλέγξουμε οὔτε νὰ ἐπεξεργα-

σθοῦμε.  Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐπι-
λέγει πλέον τί θὰ μάθει, ἀλλὰ 
εἶναι ἀκούσιος δέκτης πληρο-
φοριῶν, ἐν πολλοῖς δυσνοή-

των ἢ ἀχρήστων καὶ ἐνδεχομέ-
νως ἀνακριβῶν, τὶς ὁποῖες δὲν 

μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει. 
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μας, σὲ παθολογικὲς κάποτε διαστάσεις. 
Ἤδη λειτουργοῦν μονάδες ἀπεξάρτησης 
παιδιῶν ἀπὸ τὴν τοξικὴ ἐπίδραση τῆς 
ἐμβύθισης καὶ περιήγησης στὸν κυβερ-
νοχῶρο.

Στὴν Ἰατρική, καὶ φυσικὰ σὲ πολλὲς 
ἄλλες ἐπιστῆμες, παράλληλα μὲ τὶς θαυ-
μαστὲς βελτιώσεις, οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες 
εἶναι πλέον ὁρατὲς καὶ ἔχουν ἀρχίσει νὰ 
συζητοῦνται καὶ νὰ προβληματίζουν. Δὲν 
εἶναι μόνον ἡ παραδοσιακὴ σχέση τοῦ 
γιατροῦ μὲ τὸν ἄρρωστο ποὺ πάσχει σὲ 
συναισθηματικὸ ἢ πνευματικὸ ἐπίπεδο 
–αὐτὸ ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ καιρό–, ἀλλὰ ὁ 
τρόπος τῆς σχέσης αὐτῆς ὑφίσταται μιὰ 
θεμελιώδη πλέον ἀλλοίωση. Ἀπὸ προσω-
πικὴ καὶ διαλεκτικὴ σχέση γίνεται ἀπρό-
σωπη διαδικασία. Τὸ λεπτομερὲς ἱστο-
ρικὸ καὶ ἡ κλινικὴ ἐξέταση, ποὺ παρὰ 
τὴν ἀτέλειά τους ὡς πηγὲς πληροφοριῶν 
εἶναι ὁ θεμελιώδης τρόπος «γνώσεως» τοῦ 
ἀσθενοῦς, σχεδὸν καταργοῦνται. Ἀντικα-
θίστανται ἀπὸ τὶς ἐργαστηριακὲς καὶ τὶς 
ἀπεικονιστικὲς ἐξετάσεις, ποὺ παρέχουν 
ἀσυγκρίτως περισσότερες καί «ἀντικει-
μενικώτερες» πληροφορίες. Θυμᾶμαι τὴ 
χαρακτηριστικὴ φράση ἑνὸς δασκάλου 
μου τῆς Χειρουργικῆς ποὺ ἔλεγε: «Πρέπει 
νὰ ἀσχοληθοῦμε πολὺ χρόνο, νὰ τόν “χορ-

τάσουμε” τὸν ἄρρωστο». Στὶς Μονάδες 
Ἐντατικῆς Θεραπείας εἶναι πιὸ ἐμφανῆ 
τὰ πράγματα. Ἔχει προκαλέσει ἤδη προ-
βληματισμὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ γιατροὶ τὶς 
περισσότερες φορὲς δὲν βλέπουμε, δὲν 
ἀκροώμαστε, δὲν ψηλαφοῦμε τὸν ἀσθενῆ, 
ἀλλὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τὸ καρδιογρά-
φημά του, τὶς σφύξεις του, τὴν πίεση, τὶς 

ἀναπνοές, τὴν ὀξυγόνωση τοῦ αἵματος 
καὶ πολλὰ ἄλλα. Δὲν πιάνουμε κἂν τὶς 
ἀκτινογραφίες, ἁπλὲς ἢ μαγνητικές, στὰ 
χέρια μας, ἀλλὰ τὶς παρατηροῦμε στὴν 
ὀθόνη, ὅπου μποροῦν καὶ νὰ μεγεθυν-
θοῦν. Ἀκόμη καὶ ὁ φάκελλος τοῦ ἀσθε-
νοῦς, ποὺ ἦταν ὑλικὸς καὶ ψηλαφητός, 
τώρα εἶναι καταγεγραμμένος στὸν σκληρὸ 
δίσκο τοῦ ὑπολογιστῆ.

Στὴ Χειρουργικὴ οἱ μεταβολὲς εἶναι 
ἀκόμα πιὸ ἐντυπωσιακές. Ἡ λαπαρο-
σκοπική - ἐνδοσκοπικὴ χειρουργικὴ μᾶς 
ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ ἐπιτελοῦμε ὅλο 
καὶ μεγαλύτερες ἐγχειρήσεις ἀπὸ μικρὲς 
ὀπὲς στὸ κοιλιακὸ ἢ θωρακικὸ κλπ. 
τοίχωμα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν μικρότερο 
μετεγχειρητικὸ πόνο, τὴ μικρότερη νο-
σηλεία, τὴ μικρότερη ἀπώλεια αἵματος 
καὶ ἄλλα ὀφέλη, ἀναμφισβήτητα μεγάλα 
καὶ ἀξιοθαύμαστα. Ἡ ρομποτικὴ χειρουρ-
γικὴ ἔδωσε τὴ δυνατότητα –γιὰ ὁρισμένες, 
πρὸς τὸ παρόν, ἐγχειρήσεις– νὰ γίνονται 
οἱ κινήσεις μὲ περισσότερη ἀκρίβεια καὶ 
σταθερότητα ἀπὸ ὅση ἐπιτρέπει ἡ βιο-
λογική μας δυνατότητα. Τὰ ρομπὸτ εἶναι 
«νοήμονα» χειρουργικὰ ἐργαλεῖα. Ὁ ρόλος 
τους εἶναι νὰ αὐξάνουν τὴν ἀκρίβεια καὶ 
τὴ λεπτότητα τῶν χειρουργικῶν χειρισμῶν. 
Ἁπλῶς ἀναμεταδίδουν (ἀντιγράφοντας) 

τὶς κινήσεις τῶν χεριῶν τοῦ χειρουργοῦ 
ὡς τελικοὶ ἐκτελεστὲς τῶν κινήσεων, 
λειτουργοῦν δηλαδὴ σάν «ὑπηρέτες». Τὸ 
κάνουν ὅμως βελτιώνοντάς τες, μὲ τὸ νὰ 
φιλτράρουν τὸν ἀνεπαίσθητο φυσιολογικὸ 
τρόμο (= τρέμουλο) τῶν χεριῶν καὶ μὲ τὸ 
νὰ διαβαθμίζουν τὸ εὖρος τῶν κινήσεων. 
Ἔτσι ἐπιτρέπουν τὴν ἐκτέλεση κινήσε-

Στὴν Ἰατρική, καὶ φυσικὰ σὲ πολλὲς ἄλλες ἐπιστῆμες,  
παράλληλα μὲ τὶς θαυμαστὲς βελτιώσεις,  

οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες εἶναι πλέον ὁρατὲς καὶ ἔχουν ἀρχίσει 
νὰ συζητοῦνται καὶ νὰ προβληματίζουν. 
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ων μεγάλης ἀκριβείας καὶ τὴν ἐκτέλεση 
μικροεπεμβάσεων σὲ πολὺ μικρὴ κλίμα-
κα, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνουν χωρὶς 
βοήθεια. Ὁ χειρουργὸς μπορεῖ ἀβοήθητος 
νὰ ἀναστομώσει ἀγγεῖα διαμέτρου ἕως 0,5 
mm, πρᾶγμα ποὺ ἀπαιτεῖ ἀκρίβεια τοπο-
θέτησης τῶν ἐργαλείων μεταξὺ 50 καὶ 100 
μικρῶν (μm). Μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἐργα-
λείων τῆς ρομποτικῆς ἡ ἀκρίβεια μπορεῖ 
νὰ φθάσει μέχρι καὶ 10 μικρά (μm), ἢ καὶ 
περισσότερο στὸ μέλλον. Ἀνάλογες καὶ 
ἐξίσου ἐντυπωσιακὲς εἶναι οἱ ἐπιτυχίες 
στὴ Νευροχειρουργική, τὴ Γυναικολογία, 
Ὀρθοπαιδική, Οὐρολογία καὶ ἀλλοῦ.

Ἡ λειτουργία τῶν ρομπὸτ εἶναι γιὰ 
τὴν ὥρα ἐξηρτημένη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, 
μπορεῖ ὅμως στὸ μέλλον νὰ αὐτονομη-
θεῖ. Ἡ ψηφιακὴ ἰδιότητα τοῦ ρομπὸτ 
τοῦ ἐπιτρέπει τὴ λήψη ἐντολῶν γιὰ τὴν 
ἐκτέλεση χειρισμῶν ἀπὸ ἀπόσταση, ὁσον-
δήποτε μεγάλη. Ἔτσι ἔγινε ἐφικτὴ ἡ τη-
λεχειρουργική, ποὺ δίνει τὴ δυνατότητα 
στὸν γιατρὸ νὰ ἐκτελέσει μιὰ ἐγχείρηση 
ἀπὸ χιλιόμετρα μακριά, φθάνει νὰ ὑπάρ-
χει ἡ ἀπαραίτητη καλωδιακὴ σύνδεση. 
Ἡ πρώτη ἐγχείρηση ἔγινε τὸ 2001 ἀπὸ 
δύο Γάλλους χειρουργούς (Marescaux καὶ 
Gagner). Ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη, διενήργησαν 
λαπαροσκοπικὴ χολοκυστεκτομὴ σὲ ἕναν 
ἀσθενῆ στὸ Στρασβοῦργο, περίπου 6000 
χιλιόμετρα μακριά. Ἡ ἐπέμβαση διήρκεσε 
μία ὥρα, ὁ δὲ ἀσθενὴς δὲν παρουσία-
σε καμμία ἐπιπλοκή. Ἡ ἐγχείρηση ὀνο-
μάσθηκε “Operation Linberg”, ἀπὸ τὸν 
πρῶτο ἄνθρωπο ποὺ πέρασε πετώντας 
τὸν Ἀτλαντικό, καὶ ὑποστηρίχθηκε τε-
χνολογικὰ ἀπὸ τὴ France Telecom. Αὐτὴ 
ἐπέτυχε τὴν ἄμεση μετάδοση τῶν ἐντολῶν 
μὲ τὴ χρήση εἰδικῶν ἰνοοπτικῶν καλω-
δίων. Ἡ ὁμάδα τῶν συμμετεχόντων στὴν 
ἐγχείρηση ἀποτελεῖτο ἀπὸ 40 ἄτομα. Σὲ 
γενικώτερη ὅμως ἐφαρμογή, οἱ δυσκολίες 
εἶναι γιὰ τὴν ὥρα ἀρκετές: Μὲ τὶς συνή-
θεις τηλεφωνικὲς γραμμὲς δὲν ὑπάρχει 
δυνατότητα ἐφαρμογῆς, καὶ μὲ ἐντολὲς 

μέσῳ δορυφόρου ἡ ἀργοπορία τῆς ἐκτέ-
λεσης εἶναι περίπου 1,5 δευτερόλεπτο, 
πρᾶγμα ποὺ κάνει τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν 
ἀκρίβεια τῆς ἐκτέλεσης πολὺ ἀμφίβολες. 
Ἡ ἀργοπορία τῆς ἐκτελέσεως τῆς ἐντολῆς 
ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλωδιακὴ ὑπο-
στήριξη εἶναι περιοριστική. Σὲ πειράματα 
σὲ χοίρους διαπιστώθηκε ὅτι ἀργοπορία 
μεταδόσεως τῆς ἐντολῆς ἄνω τοῦ ἑνὸς 
τρίτου τοῦ δευτερολέπτου (330 msec) 
ἐπιδροῦσε σημαντικὰ στὴν ἀκρίβεια καὶ 
ἀσφάλεια τῆς ἐγχειρήσεως.

Τὸ πρόβλημα (καὶ ἡ ἀντίφαση) εἶναι 
ὅτι οἱ τεχνολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν 
ἐκτέλεση μιᾶς τηλεχειρουργικῆς ἐπέμβα-
σης σὲ μιὰ ἀπομακρυσμένη περιοχὴ εἶναι 
τέτοιες, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρχουν 
στὶς περιοχὲς ἀκριβῶς ποὺ ὑστεροῦν καὶ 
ἔχουν ἀνάγκη τῆς τηλεχειρουργικῆς. Τέ-
τοιες εἶναι οἱ ἀπομονωμένες ἀγροτικὲς 
περιοχὲς ἢ οἱ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου. 
Οἱ οἰκονομικοὶ περιορισμοὶ εἶναι ἀκόμα 
ἀπαγορευτικοί. Πολὺ λιγώτερο θὰ στοι-
χίσει ἡ μισθοδοσία μερικῶν γιατρῶν (καὶ 



ΕΤΟΣ 77ο  |  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014  |  747

170 171

μάλιστα ντόπιων) ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἐργασθοῦν ἐκεῖ. Τὸ μέλλον θὰ δείξει τί 
εἶναι χρήσιμο καὶ τί ὑπερβολικό.

Δύο ἄλλες πραγματικότητες ποὺ δη-
μιούργησε ἡ τεχνολογία εἶναι ἡ προσο-
μοίωση (simulation) καὶ ἡ εἰκονικὴ πραγ-
ματικότητα (virtual reality). 

Προσομοίωση εἶναι ἕνας μηχανισμὸς 
ἢ μιὰ μέθοδος ποὺ ἐπιτρέπει, ὑπὸ πει-
ραματικὲς συνθῆκες, τὴν ἀναπαραγωγὴ ἢ 
τὴν ἀναπαράσταση φαινομένων, σὰν αὐτὰ 
νὰ συμβαίνουν στὴν πραγματικότητα. Ἡ 
προσομοίωση ἔχει καθιερωθεῖ στὴν Πο-
λιτικὴ Ἀεροπορία ὡς ἡ πιὸ οἰκονομικὴ 
μέθοδος ἐκπαιδεύσεως τῶν πιλότων. Ἡ 
χρήση τῆς προσομοίωσης ἔχει ἀρχίσει καὶ 
στὴν Ἰατρικὴ σὲ διάφορα πεδία γιὰ τὴν 
ἐκπαίδευση τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ, 
ἰδίως τῶν χειρουργῶν, ἀναισθησιολό-
γων, αἱματολόγων, νοσηλευτῶν κ.ἄ. Οἱ 
χειρουργοὶ μποροῦν π.χ. νὰ μάθουν νὰ 
δένουν κόμπους μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς εἰδι-
κοῦ προγράμματος τοῦ ὑπολογιστῆ ἢ νὰ 
προσομοιώνουν τὶς κινήσεις μιᾶς λαπα-
ροσκοπικῆς ἐπέμβασης χρησιμοποιώντας 
ἕνα ὁμοίωμα ποὺ μοιάζει μὲ τὴν καλυμ-
μένη κοιλιὰ τοῦ ἀρρώστου στὸ χειρουρ-
γικὸ πεδίο. Τὸ ζητούμενο εἶναι συστήματα 
ἐκπαιδεύσεως ἀσφαλῆ, ἐπαρκῆ καὶ ἀπο-
τελεσματικά. Μεγάλη πεῖρα στὸ πεδίο 
αὐτὸ ἔχει φυσικὰ ἡ βιομηχανία παρα-
γωγῆς παιχνιδιῶν καὶ ἄλλων μηχανισμῶν 
διασκέδασης. Μὲ ἀνάλογες μεθόδους μὲ 
τὰ video games, γίνεται ἀναπαράσταση 
λαπαροσκοπικῶν ἐγχειρήσεων στὴν ὀθό-
νη, ἤ, γιὰ μεγαλύτερη ἐμπειρία, μπορεῖ νὰ 
ἀναπαρασταθεῖ μὲ τὴ βοήθεια μόνιτορ καὶ 
ἄλλων μηχανημάτων καὶ νὰ γίνει ἐκτέλεση 
μιᾶς ἐγχειρήσεως σὲ ὁμοιώματα ποὺ εἶναι 
ἀρκετὰ περίπλοκα καὶ ἀναπαράγουν 
σχεδὸν τὴν πραγματικότητα. (Τὰ ὁμοιώ-
ματα αὐτὰ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ διαφανῆ, 
γιὰ μεγαλύτερη κατανόηση τῶν συνθηκῶν 
τῆς «ἐπέμβασης». Ἔχει ἐπινοηθεῖ καὶ μέ-
θοδος κάποιας «ἁπτικῆς ἐπανάδρασης» 

στὸν ἀσκούμενο κατὰ τήν «ἐγχείρηση», 
ὥστε νὰ ἀναπαράγονται κατὰ τὸ δυνατὸν 
ἀληθινὲς συνθῆκες κατὰ τὴν ἄσκηση, καὶ 
ὁ γιατρὸς νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση τῆς ἁφῆς 
τῶν εἰκονικῶν ἀντικειμένων ποὺ χρησιμο-
ποιεῖ. Ἡ ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας 
ἐπίσης γίνεται πολὺ πιὸ εὐκρινής, ἂν οἱ 
γραφικὲς ἀπεικονίσεις τοῦ χειρουργικοῦ 
πεδίου ἀναπαραχθοῦν τρισδιάστατες καὶ 
μὲ δυνατότητα νὰ μεταβάλλονται μὲ τὴν 
ἐπέμβαση τοῦ ἀσκουμένου). Αὐτὸ βέβαια 
ἀπαιτεῖ τεράστια μνήμη στὸ κομπιοῦτερ 
καὶ εἶναι ὑπερβολικὰ πολύπλοκο. Ἐφαρ-
μόζονται διάφορες μέθοδοι προγραμμα-
τισμοῦ καὶ πολλὲς εἶναι σὲ ἐρευνητικὸ 
ἐπίπεδο.

Τὸ μεγάλο προτέρημα τῆς προσομοί-
ωσης εἶναι ἡ ἀποφυγὴ λαθῶν ἢ ἀδέξιων 
χειρισμῶν κατὰ τὴν ἐκπαίδευση εἰς βάρος 
τοῦ ἀσθενοῦς. Ποτὲ ἄλλοτε ὁ χειρουργὸς 
δὲν ἦταν ἐλεύθερος νὰ κάνει λάθη καὶ νὰ 
μάθει ἀπὸ τὰ λάθη του. Τὰ προγράμματα 
μποροῦν νὰ προσαρμοσθοῦν σὲ διάφο-
ρους βαθμοὺς δυσκολίας, νὰ μεταβάλλο-
νται ἀπὸ τὸν ἐκπαιδευτὴ καὶ νὰ ἐφαρ-
μόζονται διάφορες ἐγχειρητικὲς τεχνικές. 
Φυσικά, οἱ ἀπρόσμενες συνθῆκες ποὺ 
παράγει ἡ πραγματικότητα, οἱ ἰδιομορφίες 
καὶ ἡ μοναδικότητα τοῦ κάθε ἀσθενοῦς 
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπαραχθοῦν. Τί-
ποτα δὲν ἀντικαθιστᾷ τὴν παραδοσιακὴ 
σχέση τοῦ δασκάλου μὲ τὸν μαθητὴ καὶ 
τὴ βαθμιαία μύηση στὴν τέχνη μὲ τὴν 
ἐξοικείωση στὰ σωστὰ καὶ τὰ λάθη τοῦ 
ἐκπαιδευτῆ. Τὸ πρόσωπο δὲν ἀντικαθί-
σταται ἀπὸ τὴ μέθοδο, μπορεῖ ὅμως νὰ 
ὑποκατασταθεῖ ἕως ἕνα βαθμό.

Ἡ εἰκονικὴ πραγματικότητα (ΕΠ) 
σχετίζεται στενὰ καὶ ἐνίοτε συγχέεται μὲ 
τὴν προσομοίωση, ἔχει ὅμως μερικὰ ἰδι-
αίτερα χαρακτηριστικά. Κατ’ ἀρχήν, εἰκο-
νικὴ πραγματικότητα εἶναι ἡ δημιουργία 
ἑνὸς τεχνητοῦ τρισδιάστατου περιβάλ-
λοντος, μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀλληλε-
πιδράσει ἕνας χρήστης ποὺ ἀνήκει στὸν 
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πραγματικὸ κόσμο. Βασίζεται πάντα σὲ 
ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές, ποὺ θὰ ἀνα-
παραγάγουν τὸ εἰκονικὸ περιβάλλον. (Ὁ 
χρήστης, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ γίνει μέρος 
τοῦ εἰκονικοῦ περιβάλλοντος, χρειάζεται 
ἕναν ἐνδιάμεσο μηχανισμό, ποὺ μπορεῖ νὰ 
εἶναι ἕνα ἁπλὸ πληκτρολόγιο ἢ ποντίκι, 
ἢ τὰ εἰδικὰ ματογυάλια ἢ προσωπεῖα τῆς 
ΕΠ). Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ ἀποσπασθεῖ 
τελείως ἡ προσοχὴ καὶ ἡ ἀντίληψη τοῦ 
χρήστη ἀπὸ τὸν πραγματικὸ κόσμο, καὶ 
νὰ εἰσαχθεῖ σὲ ἕνα κόσμο μὲ ὀπτικές, 
ἀκουστικὲς καὶ ἁπτικές (αἰσθητικές) 
ἀλληλεπιδράσεις, ποὺ δημιουργοῦν τὴν 
εἰκονικὴ πραγματικότητα. Ὁ ὅρος virtual 
reality χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ 
τὸ 1989, καὶ ἔχουν γυρισθεῖ φίλμ (matrix) 

ποὺ παρουσιάζουν ἐντυπωσιακὰ αὐτὴ 
τὴν ἐφιαλτικὴ σύγχυση ὑλικῆς πραγμα-
τικότητας καὶ ψηφιακοῦ κόσμου, καθὼς 
καὶ τὴν ἀντιπαλότητα καὶ τὴν ἐπιβολὴ 
τῆς μιᾶς στὴν ἄλλη. Τελικὰ δὲν εἶναι κα-
θόλου ξεκάθαρο ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο «πραγ-
ματικότητες» εἶναι πιὸ ἀληθινή.

Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν ἀξία καὶ 
τὴν ἐντυπωσιακὴ προσφορὰ τῆς τεχνολο-
γίας στὶς περιπτώσεις αὐτές, οὔτε μπορεῖ 
νὰ τὶς ἀρνηθεῖ. Ἂς παρατηρήσουμε μόνο 
ὅτι ὁ χειρουργὸς πλέον δὲν βλέπει τὰ ἴδια 
τὰ ὄργανα τοῦ ἀσθενοῦς ποὺ χειρουργεῖ, 
ἀλλὰ τὶς εἰκόνες τους στὴν ὀθόνη, καὶ 
δὲν ἀκουμπάει τὸν ἀσθενῆ, ἀλλὰ χειρίζε-
ται ἐργαλεῖα, στὴ δὲ ρομποτικὴ χειρίζεται 
ἁπλῶς ἕνα πληκτρολόγιο ἢ χειριστήριο 
(joystick). Στὴν τηλεχειρουργική, τέλος, 

ἔχουμε τὸ ἀποκορύφωμα τῆς... ἀποστα-
σιοποίησης. Συνοπτικά, ὁ χειρουργὸς δὲν 
ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρω-
πο, ἀλλὰ μὲ τὸ ψηφιακό του ἰσοδύναμο. 
Θὰ συζητήσουμε τὰ ἀρνητικά, τὰ θετικὰ 
ὅμως εἶναι θαυμάσια. Ἡ Τεχνολογία πλέον 
ἀναπτύσσεται σχεδὸν αὐτόνομα καὶ δη-
μιουργεῖ νέες πραγματικότητες καὶ νέες 
καταστάσεις, ἀδιάφορο ἂν εἶναι καλύ-
τερες ἢ χειρότερες, ἢ μᾶλλον δημιουργεῖ 
πραγματικότητες ποὺ δυνητικὰ εἶναι εἴτε 
καλύτερες εἴτε χειρότερες.

Ὅμως ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς παραμέτρου 
τοῦ πολιτισμοῦ, ἂν γίνεται ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τοῦ συνόλου, ἔχει καὶ 
σημαντικὲς παρενέργειες. Στὴ Βιολογία, 
ὅταν σὲ ἕνα ὀργανισμὸ μιὰ ὁμάδα κυττά-

ρων ἢ ἕνα ὄργανο ἀναπτύσσονται αὐτό-
νομα, ἀδιάφορα γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ 
συνόλου ὀργανισμοῦ, τὸ φαινόμενο αὐτὸ 
λέγεται νεοπλασία. Οἱ νεόπλαστοι ἱστοὶ 
ἄλλες φορὲς παρασιτοῦν ἁπλῶς, χωρὶς νὰ 
ὠφελοῦν ἢ νὰ βλάπτουν τὸν ὀργανισμό, 
ἄλλες φορὲς ὅμως γίνονται βλαπτικοὶ καὶ 
ἐπιζήμιοι. Στὸ πεδίο τῆς τεχνολογίας καὶ 
τῆς γνώσης, οἱ παρενέργειες τῆς αὐτό-
νομης ἀνάπτυξης δημιουργοῦν διάφορα 
προβλήματα, ποὺ σχετίζονται μὲ πολλὲς 
παραμέτρους.

(συνεχίζεται)

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ἄμ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς 

τ. Συντ. Δ/ντὴς Β´ Χειρουργ. Κλινικῆς 
Γ.Ν.Α. «Ὁ Εὐαγγελισμός»

Ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς παραμέτρου τοῦ πολιτισμοῦ, ἂν γίνεται  
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τοῦ συνόλου, ἔχει καὶ σημα-
ντικὲς παρενέργειες. Στὴ Βιολογία, ὅταν σὲ ἕνα ὀργανισμὸ  

μιὰ ὁμάδα κυττάρων ἢ ἕνα ὄργανο ἀναπτύσσονται αὐτόνομα, 
ἀδιάφορα γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ συνόλου ὀργανισμοῦ,  

τὸ φαινόμενο αὐτὸ λέγεται νεοπλασία. 
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Τρεῖς μέρες ἀκόμη ὥσπου νὰ φτάσει ὁ θάνατος,
Τρεῖς μέρες ἀκόμη ὥσπου νὰ φέξει ἡ Ἀνάσταση!...
Τρεῖς μέρες περπατούσαμε στ’ Ἀλβανικὰ βουνά,
Νὰ βροῦμε χῶμα νὰ φυτέψουμε σγουρὸ βασιλικὸ
καὶ ἀπολλώνεια δάφνη ἐλευθερίας καὶ δικαιοσύνης.
Καμπάνες ἀναστάσιμες ραγίζουν στὸν τελευταῖο ἦχο.
Ἡ κοιμώμενη πέτρα ἀναδεύεται χαμογελώντας,
προσμένει τὸ θάνατο, τὴν ἀκτῖνα τοῦ ἥλιου ἀφτέρουγη.
Μόνο ἡ Θεομήτορα ὁδοιποροῦσε στὶς κορυφογραμμὲς
καὶ μᾶς ἀγκάλιαζε ὅλους ὅπως τὸ Ἄχραντο
Τέκνο της στὴν ὕστατη πάλη τοῦ σκότους μὲ τὸ φῶς.
Ἐκεῖ στὶς κορυφογραμμὲς συναντούσαμε τὴν ἐλπίδα,
τὸ μητρικὸ χέρι τῆς Αἰώνιας Μάννας
νὰ σκουπίζει τὸ αἷμα καὶ νὰ δένει τὰ τραύματά μας.
Ὁδοιπόροι τοῦ φωτός, ὁδοιπόροι τῆς νύχτας, ὅλοι
χαμογελούσαμε στὸ δικό της χαμόγελο καὶ στὸ χάδι της.

Σημαῖες ἀνεμίζουν στὰ μπαλκόνια.
Σημαῖες ἀνεμίζουν καὶ χάνονται!...

Ὁ ἡμιονηγὸς μεταφέρει τὰ δελτάρια τῆς ἐλπίδας,
τῆς μάννας τὰ δάκρυα, τὰ φιλιὰ τῆς ἀγάπης,
τῶν παιδιῶν τὰ χαμόγελα!...
Ἕνας λαὸς καρτερεῖ τὸ νικητήριο σάλπισμα.
Κι ἡ ἀκτίνα τοῦ ἥλιου πάνω στὸ χιόνι πεθαίνει ἀφτέρουγη.
Λάσπη πάνω στὴ λάσπη ροκανίζει τὰ πέλματα.
Οἱ στρατιῶτες βαδίζουν γκρίζες γραμμὲς
στὸ λευκὸ ρῖγος τοῦ ὁρίζοντα.
Πουθενὰ φυλλώματα ἢ ἀνατολὲς ροδίζουσες.

Τὸ νερὸ ἀκινητεῖ στῶν ποταμῶν τὶς φλέβες.
Πουλιὰ σιδερόφραχτα ξεσχίζουν
τὸ ἐπιφερόμενο Πνεῦμα ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

ΑΣΜΑ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ
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Καὶ πάλι τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι ἑνώνονται.
Τὸ αἷμα κυλάει στὸ λευκὸ γιὰ ἐλευθερία καὶ δίκαιο.
Καὶ ἐγένετο σκότος, καὶ ἐγένετο ἄβυσσος, νύχτα ἀσέληνη!...
Οὔτε ἕνα φιλέρημο δέντρο στὴ νεκρικὴ σιγὴ
νὰ γαληνέψει τὸ βλέμμα στὰ φοβισμένα μάτια μας.
Μόνο ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ φώτιζε τὶς κορυφογραμμὲς
Ἀγάπη καὶ δάκρυα, νὰ φυτρώσουν τριαντάφυλλα
στὴ ζερβιὰ τσέπη τοῦ τεφροῦ μας ἀμπέχονου.

Σημαῖες ἀνεμίζουν στὰ μπαλκόνια.
Σημαῖες ἀνεμίζουν καὶ χάνονται!...

Τρεῖς μέρες περπατούσαμε στ’ Ἀλβανικὰ βουνὰ
νὰ βροῦμε χῶμα νὰ φυτέψουμε σγουρὸ βασιλικὸ
κι ἀπολλώνεια δάφνη ἐλευθερίας καὶ φῶς ἀνέσπερο.
Τρεῖς μέρες περπατούσαμε, ὥσπου μᾶς πρόλαβε
τῶν καταχθόνιων θεῶν ὁ ἀναβρασμὸς ὁ σιδερόφραχτος
χύνοντας στοὺς ποταμοὺς τὸν ἀπελπισμὸ τῆς ὀπισθοχώρησης...

Καὶ ἐμολύνθησαν οἱ ποταμοί, τὰ βουνὰ καὶ ἡ θάλασσα.
Καὶ ἐμολύνθη τὸ δέντρο τὸ ἑλληνικὸ τὸ ἀΐδιον.
Κι ἐξηράνθησαν τὰ φύλλα καὶ οἱ κλῶνοι ἐξηράνθησαν...

Τότε ὁ οὐρανὸς ἔβρεξε δάκρυ γιὰ τὸν ἄδικο θάνατο.
Κι οἱ στρατιῶτες ὁδοιπόρησαν μουσκεμένοι
νὰ γεωργήσουν καὶ πάλι τὴν πέτρα τὴν ἄγονη 
νὰ βλαστήσουν οἱ ρίζες τοῦ δέντρου τοῦ ἀέναου.
Οἱ ψυχὲς τῶν ἡρώων, λευκὰ περιστέρια τοῦ Σύμπαντος,
ἀποχαιρετοῦσαν τὶς κορυφὲς τῶν βουνῶν, τὶς γραμμὲς τῶν προελάσεων,
ἀφήνοντας πίσω τους θρηνητικὸ χαιρετισμὸ
στὶς ἑλληνικὲς πολιτεῖες, στοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς
καὶ στὶς ξανακλειδωμένες στὰ σεντούκια σημαῖες...
Ὦ ἐλευθερία, δικαιοσύνη καὶ ἀλήθεια,
πόσο αἷμα θὰ χύνουμε, ὥσπου ν’ ἀκούσουμε
τὴ φωνὴ τοῦ Κηπουροῦ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο!...

Σημαῖες ἀνεμίζουν στὰ μπαλκόνια.
Σημαῖες ἀνεμίζουν καὶ χάνονται!...

Κι ὅμως
Τρεῖς μέρες ἀκόμη καὶ θὰ φτάσει ὁ θάνατος.
Τρεῖς μέρες ἀκόμη καὶ θὰ γεωργηθεῖ ἡ Ἀνάσταση!...

ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Ἡ ἱστορία ἀρχίζει, ὡς γνω-
στόν, τὴν αὐγὴ τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 1940 μὲ τὴν 
ἐπίδοση τοῦ τελεσιγράφου 
ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ πρεσβευτὴ 

στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ Ἰωάννη Με-
ταξᾶ, μὲ τὴν ἀπαίτηση νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσο-
δος ἰταλικῶν στρατευμάτων στὸ ἑλληνικὸ 
ἔδαφος, καὶ μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ δεύτερου: 
“Alors, c’est la guerre”.

Μία ἀπὸ τὶς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ 
ἱστορικοῦ γεγονότος ἦταν, ἐντὸς τῶν ὑπο-
χρεώσεων τῆς Μεγάλης Βρετανίας γιὰ τὴν 
ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς χώ-
ρας μας, ἡ ἀποστολή, κατ’ ἀρχάς, μικρῆς 
ἀεροπορικῆς δυνάμεως γιὰ τὴν ἐνίσχυση 
τῆς ἑλληνικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, καὶ 
βραδύτερον ἐκστρατευτικοῦ σώματος δυνά-
μεως 58.000 ἀνδρῶν, ἀποτελούμενου ἀπὸ 
Βρετανούς, Αὐστραλοὺς καὶ Νεοζηλανδοὺς 
στρατιῶτες, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ἔλαβε μέρος 
σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὸ βορειοηπει-
ρωτικὸ μέτωπο.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς ἀφίξεως στὴν 
Ἑλλάδα συμμαχικῶν δυνάμεων ἀνησύχησε 
τὸν Γερμανὸ καγκελάριο Ἀ. Χίτλερ, κυρί-
ως γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἡ βρετανικὴ πολεμικὴ 
ἀεροπορία εἶχε τὴ δυνατότητα ἀπὸ τὰ ἀε-
ροδρόμια τῆς βορείου Ἑλλάδας νὰ πλήξει 
τὶς πετρελαιοπηγὲς στὴ Ρουμανία, τὶς μόνες 
τὶς ὁποῖες διέθετε ἡ πολεμικὴ μηχανὴ τοῦ 
Ἄξονα γιὰ τὴ διενέργεια τοῦ πολέμου. Ἔτσι 
λοιπόν, μὲ τὴν προσχώρηση τῆς Ρουμανίας 
καὶ τῆς Βουλγαρίας στὸ στρατόπεδο τοῦ 
Ἄξονα, ὁ γερμανικὸς στρατὸς στὶς ἀρχὲς 

Μαρτίου 1941 εἰσῆλθε στὸ βουλγαρικὸ ἔδα-
φος καὶ παρατάχθηκε στὰ βόρεια σύνορα 
τῆς χώρας μας, στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία 
καὶ στὴ Θράκη.

Παράλληλα, ἦταν σὲ ἐξέλιξη ἕνα δι-
πλωματικὸ παιχνίδι μεταξὺ τῶν ἐμπολέ-
μων δυνάμεων γιὰ τὸν προσεταιρισμὸ τῆς 
Γιουγκοσλαβίας στὴ δική τους παράταξη. 
Μετὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος τοῦ 
ἀντιβασιλέα Παύλου στὴ Γιουγκοσλαβία 
στὶς 27 Μαρτίου 1941 καὶ τὴν ἐγκατάσταση 
φιλοσυμμαχικῆς κυβερνήσεως σὲ αὐτήν, ὁ 
Χίτλερ διέταξε τὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ τοῦ πο-
λεμικοῦ σχεδίου «Μαρίτα» καὶ τὴν ταὐτό-
χρονη ἐπίθεση τοῦ στρατοῦ του κατὰ τῆς 
Γιουγκοσλαβίας καὶ τῆς Ἑλλάδας στὶς 6 
Ἀπριλίου 1941.

Τὰ γεγονότα ἐξελίσσονται ταχύτατα. 
Ἡ ἡρωικὴ ἄμυνα τῶν Ἑλλήνων στὰ ὀχυρὰ 
τῆς Μακεδονίας δὲν σῴζει τὴν κατάσταση, 
ἀφοῦ τὸ γιουγκοσλαβικὸ μέτωπο καταρρέει 
γρήγορα, καὶ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν τὰ γερ-
μανικὰ στρατεύματα εἰσέρχονται στὴ Θεσ-
σαλονίκη. Στὴ συνέχεια, μέχρι τὰ τέλη τοῦ 
Ἀπριλίου ἡ ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα κατακτᾶται 
ἀπὸ τὸν γερμανικὸ στρατό, ἐνῷ μεσολαβεῖ 
στὶς 20 Ἀπριλίου ἡ συνθηκολόγηση τοῦ 
ἑλληνικοῦ στρατοῦ μὲ τὶς γερμανικὲς ἔνο-
πλες δυνάμεις καὶ ἡ κατάπαυση τοῦ πυρὸς 
στὸ μέτωπο τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τοὺς 
Ἰταλούς.

Ἀκολουθεῖ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ πλευρὰ 
ἡ ἐπιχείρηση μὲ τὴν ὀνομασία «Ἑρμῆς» γιὰ 
τὴν κατάληψη ἀπὸ ἀέρος τῆς Κρήτης, τὴν 
ὁποία ὑπερασπίζονται ἐλάχιστες ἑλληνικὲς 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Ἢ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ;
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δυνάμεις, τὸ συμμαχικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα 
καὶ ὁ τοπικὸς πληθυσμός. Ἡ ἐπίθεση κατὰ 
τῆς Κρήτης ἄρχισε στὶς 20 Μαΐου καὶ πε-
ρατώθηκε τὴν 1η Ἰουνίου 1941 μὲ τὴν πλήρη 
κατάληψη τῆς νήσου μετὰ ἀπὸ σκληροὺς 
ἀγῶνες μεταξὺ τῶν ἐπιτιθεμένων καὶ τῶν 
ἀμυνομένων ὑπερασπιστῶν αὐτῆς.

Γιὰ τὴν ἐκστρατεία κατὰ τῆς Ἑλλά-
δας τὸν Ἀπρίλιο 1941 ὁ Χίτλερ ἐδήλωσε: 
«Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἑλλάδας εἶναι μιὰ 
πικρὴ σταγόνα μέσα στὴ χαρὰ γιὰ τὶς με-
γάλες ἐπιτυχίες τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ». 
Αἰσθανόταν γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὴν ἴδια συμ-
πάθεια ποὺ ἔνιωθε γιὰ τοὺς Φινλανδούς: 
σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις δὲν μποροῦσε νὰ 
συγκρατήσει τὰ αἰσθήματά του... Διεξάγει 
ὅμως πόλεμο κατὰ τῆς Ἀγγλίας καὶ ὄχι 
κατὰ μικρῶν λαῶν. Ἂν ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε 
δεχθεῖ τὴν ἐγκατάσταση βρετανικοῦ στρα-
τοῦ στὰ ἐδάφη της, δὲν θὰ ὑφίστατο λόγος 
γιὰ τὴν ἐπίθεση αὐτή· τώρα ὅμως πρέπει νὰ 
τὴν ἀφοπλίσει, ὅμως δὲν θὰ φέρει Ἕλληνες 
στρατιωτικοὺς αἰχμαλώτους στὴ Γερμανία. 
Ἡ Ἰταλία οὐδέποτε θὰ νικοῦσε τὴν Ἑλλάδα 
(Ἀπόσπασμα δηλώσεων τοῦ Χίτλερ στὸν 
Οὗγγρο πρεσβευτὴ στὶς 19 Ἀπριλίου 1941).

Παρὰ τά «φιλελληνικά» αὐτὰ συναι-
σθήματά του, ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε πρόθυμος 
γιὰ τὴν παραχώρηση ὡς πολεμικῆς λείας 
ἐδαφῶν τῆς Ἑλλάδας στοὺς συμμάχους του. 
Ἡ Βουλγαρία κατέλαβε καὶ προσάρτησε 
στὴ χώρα της τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία 
καὶ τὴ Θράκη ἀπὸ τὸν ποταμὸ Στρυμόνα 
μέχρι τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα, πλὴν μιᾶς 
μικρῆς λωρίδας κατὰ μῆκος τοῦ ποταμοῦ 
Ἕβρου, τὴν ὁποία διατήρησε ἡ Ἀνωτάτη 
Γερμανικὴ Στρατιωτικὴ Διοίκηση, ὥστε νὰ 
παρεμβάλλεται μεταξὺ Βουλγαρίας καὶ 
Τουρκίας γερμανικὴ στρατιωτικὴ δύναμη. 
Ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἠπειρωτικὴ καὶ νη-
σιωτική, παραδόθηκε στὴν ἰταλικὴ στρατι-
ωτικὴ διοίκηση. Εἰδικώτερα τὰ Ἑπτάνησα 
προσαρτήθηκαν στὸ ἰταλικὸ στέμμα. Αὐτὴ 
ἦταν ἡ διανομὴ τῆς ἐδαφικῆς λείας ἀπὸ 
τοὺς Γερμανοὺς στοὺς συμμάχους των, ἐνῶ 

οἱ ἴδιοι εἶχαν ὑπὸ τὴν ἄμεση διοίκησή των 
τὴν περιοχὴ τῆς Ἀττικῆς καὶ μιὰ εὐρύτερη 
περιοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὴ Δυτικὴ 
Κρήτη.

Μετὰ τὴν πλήρη ἐπικράτηση τῶν γερ-
μανικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στὸν ἑλλα-
δικὸ χῶρο, ἄρχισε ἡ ταχεῖα ἀναχώρησή των 
πρὸς βορρᾶν, γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὸ κύριο 
σῶμα τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, τὸ ὁποῖο 
προωρίζετο γιὰ τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Σοβι-
ετικῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε 
στὶς 22 Ἰουνίου 1941.

Γιὰ τὴν ἡμερομηνία αὐτὴ τῆς εἰσβολῆς 
τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ στὴ Ρωσία καὶ γιὰ 
τὶς συνέπειες ποὺ προέκυψαν γιὰ τὴν ὅλη 
ἐξέλιξη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
ἔχει γίνει εὐρύτατος λόγος, τόσο ἀπὸ τοὺς 
ἱστορικοὺς μελετητὲς τῆς περιόδου αὐτῆς, 
ὅσο καὶ ἀπὸ πρωταγωνιστικὰ πρόσωπα 
τῶν δύο πλευρῶν.

Συγκεκριμένα: Τὸ βρετανικὸ ἐνδιαφέρον 
γιὰ τὰ συμβαίνοντα στὸν ἑλληνικὸ χῶρο τὸν 
χειμῶνα 1940-41 ἐκδηλώθηκε μὲ τρεῖς ἐπι-
σκέψεις στὴν Ἀθήνα τοῦ Βρετανοῦ ὑπουρ-
γοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Ἦντεν καὶ 
τοῦ στρατηγοῦ τοῦ βρετανικοῦ στρατηγείου 
σὲρ Τζὼν Ντὴλ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς 
καταστάσεως καὶ τὴν ὀργάνωση τῆς ἄμυνας 
κατὰ τῶν Γερμανῶν εἰσβολέων. Μετὰ τὴν 
ἐπικράτηση τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ στὴν 
Ἑλλάδα, ὑπῆρξαν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ πλευρὰ 
ἐπικρίσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ ὑπουρ-
γοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Ἦντεν στὴν 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία 
ὅλοι πίστευαν στὸ ἀήττητο 

τῶν δικτατόρων, ὁ ἑλληνικὸς 
στρατὸς ἔδειξε στὸν κόσμο 

- ὅπως προηγουμένως οἱ Φιν-
λανδοί - ὅτι ἦταν δυνατὴ ἡ 
ἐπιτυχὴς ἀντίσταση ἀκόμη 

καὶ γιὰ μιὰ μικρὴ χῶρα.
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Ἑλλάδα τὴν ἄνοιξη 1941 μὲ τὴν ἀπόφαση 
νὰ σταλεῖ τὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα γιὰ τὴν 
ἄμυνα τῆς Ἑλλάδας, χωρὶς νὰ ἀποτραπεῖ 
ἡ γερμανικὴ ἐπέμβαση καὶ ἡ κατάληψη τῆς 
χώρας αὐτῆς ὑπὸ τῶν εἰσβολέων. Εἰς ἀπά-
ντηση τῶν ἐπικρίσεων αὐτῶν, οἱ Τάιμς τοῦ 
Λονδίνου σὲ δημοσίευμα μὲ ἡμερομηνία 10 
Ἰανουαρίου 1942 ὑποστήριξαν τὴν ἄπο-
ψη, μὲ ὅσα ἐλέχθησαν ἀπὸ τὸν Ἦντεν, ὅτι 
οἱ Ἕλληνες καθυστέρησαν μὲ τὴν ἐπίθε-
σή των τὴν ἐπίθεση τοῦ Χίτλερ κατὰ τῆς 
Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἦταν προφανὲς ὅτι 
ὁ Ἦντεν μὲ τὴν ἀρθρογραφία τῶν Τάιμς, 
χρησιμοποιώντας τὸ ἐπιχείρημα αὐτό, ἐπε-
δίωκε νὰ δικαιολογήσει τὴν ἀποτυχημένη 
ἐκστρατεία στὴν Ἑλλάδα.

Στὴ βιογραφία τοῦ Βρετανοῦ στρατη-
γοῦ Οὐέηβελ, διοικητοῦ τῶν δυνάμεων τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς, ἀναγράφεται μὲ κάποια 
ἐπιφύλαξη ὅτι: «Ἡ μοιραία καθυστέρηση 
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Χίτλερ στὴν ἔναρξη 
τῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ τῆς Ρωσίας μπορεῖ 
πιθανῶς νὰ ἀποδοθεῖ στὶς σκληρὲς μάχες 
καὶ στὶς μεγάλες ἀπώλειες τὶς ὁποῖες ὑπέ-
στησαν οἱ Γερμανοὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ κα-
θυστέρηση αὐτὴ ἔχει ὑπολογισθεῖ σὲ ἕνα 
διάστημα μεταξὺ δύο ἕως ἕξι ἑβδομάδων. 
Ἐὰν ἡ ἱστορία ἐδέχετο αὐτὴ τὴν ἄποψη, 
θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς ὅτι ἡ 
βρετανικὴ ἐπέμβαση στὴν Ἑλλάδα ἔσωσε 
τὴ Ρωσία, καὶ ἔτσι βοήθησε οὐσιωδῶς στὴ 
συμμαχικὴ νίκη».

Ἐξ ἄλλου, ἀπὸ τὴ γερμανικὴ πλευρά, ὁ 
ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Χάντλερ 
σὲ γραπτή του ὁμολογία ἐδήλωσε ὅτι: «Οἱ 
ἕξι ἑβδομάδες τὶς ὁποῖες ἔχασαν οἱ γερμα-
νικὲς ἔνοπλες δυνάμεις στὴν Ἑλλάδα κα-
θυστέρησαν τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς 
Ρωσίας κατὰ τὴν ἀπόλυτα κρίσιμη αὐτὴ 
περίοδο, καὶ ἐνῷ ἔφθανε ὁ χειμώνας. Ἡ 
καθυστέρηση αὐτὴ κατέστησε ἀδύνατη τὴν 
κατάληψη τῆς Μόσχας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
χάσει ἡ Γερμανία τὸν πόλεμο».

Ἐπίσης, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δίκης 
τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου στὴ Νυρεμβέρ-

γη, ὁ ἀρχηγὸς τῆς γερμανικῆς ἀεροπορί-
ας Γκαῖριγκ ἔκανε παρόμοιες ἐκτιμήσεις. 
Ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἀνάγκη ἐπεμβάσεως στὰ 
Βαλκάνια εἶχε ἐπιβάλει τὴ μετάθεση τῆς 
ἀρχικῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐπιθέσεως κατὰ 
τῆς Ρωσίας ἀπὸ τὶς 15 Μαΐου στὸ δεύτερο 
δεκαπενθήμερο τοῦ Ἰουνίου. Οἱ δύο ἄλλοι 
βασικοὶ συγκατηγορούμενοι στὴ δίκη αὐτὴ 
γερμανοὶ στρατηγοὶ Κάιτελ καὶ Γιὸντλ ἐδή-
λωσαν ὅτι κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἀνοίξεως 
τοῦ 1941 εἶχαν ταχθεῖ κατὰ τῆς ἀποφάσε-
ως ἀναβολῆς τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῆς 
Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

Βέβαια, ὑπάρχει καὶ μία μερίδα ἱστο-
ρικῶν οἱ ὁποῖοι ἐρεύνησαν μετὰ τὴ λήξη 
τοῦ πολέμου τὰ ἀρχεῖα τοῦ Γενικοῦ Στρα-
τηγείου τοῦ Φύρερ καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν 
βρῆκαν ἐπαρκῆ στοιχεῖα, γιὰ νὰ θεμελιώ-
σουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς 
Ρωσίας καθυστέρησε ἐξαιτίας τῆς ἐκστρα-
τείας τῆς Βέρμαχτ στὰ Βαλκάνια.

Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀντιρρήσεις αὐτές, 
ὁ Γερμανὸς ἱστορικὸς Heinz Richter στὸ 
βιβλίο του Ἡ ἰταλογερμανικὴ ἐπίθεση κατὰ 
τῆς Ἑλλάδας καταλήγει: «Οἱ Ἕλληνες ἔχουν 
ἀγκιστρωθεῖ σὲ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ἂν καὶ 
στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουν ἀνάγκη κατ’ ἀρχὴν 
ἀπὸ αὐτὴ τὴ δικαίωση. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς 
ἐκδοχῆς τῶν ἕξι ἑβδομάδων, ὅτι δηλαδὴ οἱ 
Ἕλληνες συνέπραξαν ἐντελῶς τυχαῖα στὴν 
ἧττα τοῦ Χίτλερ, κολακεύει τὴν ἑλληνικὴ 
αὐτοπεποίθηση, ἀποσπᾷ ὅμως τὴν προ-
σοχὴ ἀπὸ τὰ πραγματικὰ κατορθώματα 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ 
τὴν ὁποία ὅλοι πίστευαν στὸ ἀήττητο τῶν 
δικτατόρων, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἔδειξε 
στὸν κόσμο –ὅπως προηγουμένως οἱ Φιν-
λανδοί– ὅτι ἦταν δυνατὴ ἡ ἐπιτυχὴς ἀντί-
σταση ἀκόμη καὶ γιὰ μιὰ μικρὴ χώρα. Ἡ 
Ἐθνικὴ Ἀντίσταση κατὰ τῶν κατακτητῶν, ἡ 
ὁποία ἐπακολούθησε, ἀπέδειξε πάλι πόσο 
ἰσχυρὴ ἦταν ἡ θέληση τῶν Ἑλλήνων γιὰ 
τὴν ἐλευθερία».

ΒΑΣΙΛ. Κ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Ἡ Ἱστορία ἀποτελεῖ τὸ 
θαυμαστὸν κατόρθω-
μα τοῦ Ἀρχαίου Ἑλλη-
νικοῦ πνεύματος. Ὁ 
Ἡρόδοτος, ὁ πατὴρ τῆς 

Ἱστορίας, ὑπερπηδᾷ τὸν προσωπικὸν 
χαρακτῆρα τῶν ἐξιστορήσεων, ποὺ εἶχαν 
μέχρι τότε οἱ ποικίλες, ἡμερολογιακὲς τὸ 
πλεῖστον, περιγραφὲς τῶν ἐπιτευγμάτων 
τῶν ἡγητόρων τῶν Ἀνατολικῶν λαῶν, 
καὶ κατορθώνει νὰ συνδέσῃ τὰ γεγο-
νότα τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων καὶ νὰ 
καταγράψῃ τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμές. 
Ἀργότερα ὁ Θουκυδίδης θὰ ἀναζητήσῃ 
τὰ αἴτια καὶ τὰ αἰτιατὰ καὶ θὰ φιλο-
σοφήσῃ ἐπ᾿ αὐτῶν. Ἡ Ἱστορία ἔτσι θὰ 
καταστῇ τὸ ἀγαπημένον ἐντρύφημα τῶν 
Ἑλλήνων καὶ τὸ στάδιον στὸ ὁποῖον θὰ 
θελήσουν νὰ ἀγωνισθοῦν οἱ Ἕλληνες 
συγγραφεῖς.

Ἐνωρὶς ἐδημιουργήθη ἡ συνήθεια 
ὅπως ὁ ἱστορικὸς ἀρχίζει τὴν ἱστορίαν 
του ἐκεῖ ὅπου ὁ προηγούμενος ἐστα-

μάτησε. Ἔτσι ἔχομε μίαν ἀλληλουχίαν 
ἱστορικῶν, ἡ ὁποία γενικῶς δὲν ἀφίνει 
κενὰ στὴν ροὴ τοῦ χρόνου. Αὐτὴν τὴν 
συνήθειαν ἐσυνέχισαν καὶ οἱ Βυζαντινοὶ 
ἱστορικοί.

Ὅπως ὁ κλασικισμὸς ἐπέδρασε στὴν 
Ρητορικὴν καὶ ἀνέτρεψε τὸ κλῖμα τοῦ 
ἀσιανισμοῦ, ἔτσι στὸ Βυζάντιον διέσωσε 
καὶ τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τὴν ὑποβάθμισίν 
της σὲ λαϊκὴ ἀνεκδοτολογίαν καὶ λα-
ϊκὸν ἀνάγνωσμα. Τοῦτο ἐσήμαινε συνεχῆ 
ἀναδρομὴν στοὺς μεγάλους ἱστορικοὺς 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος, τὸν Θου-
κυδίδην πρωτίστως, τὸν Ἡρόδοτον, τὸν 
Ξενοφῶντα, ἀλλὰ καὶ μίμησιν.

Ὅμως οἱ Βυζαντινοὶ κατώρθωσαν νὰ 
ὑπερπηδήσουν τὴν δυσχέρειαν τῆς κα-
ταγραφῆς καὶ ἑρμηνείας τῶν γεγονότων 
καὶ τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς λαϊκῆς ἀντι-
λήψεως γιὰ τὰ γεγονότα.

Ἡ ἱστορικὴ Γραμματεία τῶν Βυζαν-
τινῶν διακρίνεται στὴν ἱστορίαν καὶ στὴν 
χρονογραφίαν. Παλαιότερον ἡ διάκρισις 

ΑΡΧΑΙΟΙ  
ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Ὅπως ὁ κλασικισμὸς ἐπέδρασε στὴν Ρητορικὴν καὶ ἀνέτρε-
ψε τὸ κλῖμα τοῦ ἀσιανισμοῦ, ἔτσι στὸ Βυζάντιον διέσωσε καὶ 
τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τὴν ὑποβάθμισίν της σὲ λαϊκὴ ἀνεκδοτολογί-
αν καὶ λαϊκὸν ἀνάγνωσμα. Τοῦτο ἐσήμαινε συνεχῆ ἀναδρομὴν 
στοὺς μεγάλους ἱστορικοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος,  
τὸν Θουκυδίδην πρωτίστως, τὸν Ἡρόδοτον, τὸν Ξενοφῶντα, ἀλλὰ 
καὶ μίμησιν.
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αὐτὴ ἡρμηνεύετο ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν φαι-
νόμενον ὅτι ἡ μὲν ἱστορία καταγράφει 
γεγονότα μιᾶς συγκεκριμένης περιόδου σὲ 
γλῶσσαν λογίαν καὶ μίμησιν τῶν ἀρχαί-
ων προτύπων, ἡ δὲ χρονογραφία ἀρχίζει 
ἀπὸ τὴν δημιουργίαν τοῦ κόσμου ἕως 
τὴν ἐποχὴν τοῦ συγγραφέως, σὲ γλῶσσα 
ὁμιλουμένη καὶ δημώδη, καὶ ἀκόμη ὅτι 
οἱ συγγραφεῖς τῶν χρονογραφιῶν ἦσαν 
μοναχοί. Τὶς ἀπόψεις αὐτὲς κατέρριψεν 
ἤδη τὸ 1965 ὁ Hans-Georg Beck, διότι 
διεπίστωσε ὅτι οἱ συγγραφεῖς τῶν χρο-
νογραφιῶν δὲν ἦσαν μόνον μοναχοί, ἀλλὰ 
καὶ ἀνώτεροι κρατικοὶ λειτουργοί, πολλὰ 
δὲ φαινόμενα λαϊκά, ὅπως ἀξιοπερίεργα 
οὐράνια φαινόμενα ἢ θαύματα καταγρά-
φονται καὶ ἀπὸ ἱστορικούς. Ἑπομένως 
τὰ ὅρια δὲν εἶναι σαφῆ, ἀλλὰ πάντως οἱ 
Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ διακρίνονται γιὰ τὴν 
μίμησι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἱστορικῶν, 
τόσον στὴν διάταξι τῆς ὕλης, μὲ τὴν 
χρῆσιν παρενθέτων λόγων, δηλαδὴ δημη-
γοριῶν, ὅσον καὶ κυρίως στὴν γλῶσσαν, οἱ 
δὲ Βυζαντινοὶ χρονογράφοι ἔχουν κυρίως 
ὡς πρότυπον τὴν γλῶσσαν τῆς Καινῆς 
Διαθήκης, ἀπευθύνονται στὰ εὐρύτερα 
λαϊκὰ στρώματα, τὰ ὁποῖα ἀρέσκονται 
στὶς ἑλκυστικὲς διηγήσεις, μὲ ἀναφορὰ 
στὰ ἐντυπωσιακὰ γεγονότα, στὸ sex and 
crime, στὴν ἰδιωτικὴν ζωὴν τῶν δυνατῶν, 
ἀλλὰ πάντως ἀποβλέπουν νὰ τονώσουν 
τὴν πίστιν στὸν βασιλέα καὶ στὴν ὀρθο-
δοξίαν.

Οἱ Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ ἀποτελοῦν 
τοὺς κατ᾿ ἐξοχὴν συνεχιστὲς τῆς Ἀρχαίας 
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Τοῦτο ἐσήμαινεν ὅτι 
οἱ συγγραφεῖς αὐτοὶ ἔπρεπε νὰ ἀνάγων-
ται στὰ κείμενα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων 
ἱστορικῶν καὶ γι᾿ αὐτὸ νὰ τὰ ἔχουν πρό-
χειρα. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἦταν πάντοτε δυ-
νατόν. Πολλὰ  κείμενα ἀρχαίων Ἑλλήνων, 
ἀλλὰ καὶ Χριστιανῶν καὶ προγενεστέρων 
Βυζαντινῶν ἱστορικῶν, ἦσαν σπανιώτατα. 
Αὐτὴν τὴν ἔλλειψιν καὶ ἑπομένως τὴν 
ἀνάγκην εἶχε διαπιστώσει ὁ Κωνσταντῖνος 

ὁ Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος καὶ κατῆλθε σ᾿ 
ἕνα ἔντονον ἀγῶνα. Νὰ συγκεντρώσῃ 
τὰ κείμενα τῶν Ἑλλήνων –ἀρχαίων καὶ 
Χριστιανῶν– σὲ ἕνα συνολικὸν ἐγκυκλο-
παιδικὸν ἔργον, γιὰ νὰ εὑρίσκωνται στὴν 
διάθεσι τῶν ἱστορικῶν. Ἔτσι προέβη στὴν 
δημιουργία ἑνὸς ἔργου ἀπὸ 53 τόμους, 
ὅπου συνεκέντρωσε κείμενα ἀρχαίων καὶ 
Χριστιανῶν Ἑλλήνων ἱστορικῶν.

Εἶναι ὄχι μόνον ἐνδιαφέρον ἀλλὰ 
πολὺ σημαντικὸν τὸ κείμενον μὲ τὸ 
ὁποῖον ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Ζ΄ ὁ Πορφυ-
ρογέννητος προσδιορίζει τὸ ἔργον του. 
Πρόκειται γιὰ κατ᾿ ἐξοχὴν καταγραφὴν 
ἰδεολογικῆς τοποθετήσεως, μιᾶς ἰδεολο-
γίας ἡ ὁποία προσδιορίζει οὔτε ὀλίγον 
οὔτε πολὺ τὸν ἰδεολογικὸν κόσμον τῆς 
Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

«Ὅσοι τῶν πάλαι ποτὲ βασιλέων τε 
καὶ ἰδιωτῶν», λέγει ὁ Κωνσταντῖνος ὁ 
Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος προλογίζων τὴν 
εἰκοστὴν ὑπόθεσιν, «μὴ τὸν νοῦν παρε-
σύρησαν ἡδοναῖς ἢ κατεμαλακίσθησαν, 
ἀλλὰ τὸ τῆς ψυχῆς εὐγενὲς ἀκηλίδωτον 
ἀρετῇ συνετήρησαν, οὗτοι δὴ οὗτοι καὶ 
πόνοις ἐνεκαρτέρησαν καὶ λόγοις ἐνη-
σχολήθησαν καὶ ἄλλος ἄλλο τι τῶν ὅσοι 
λογικώτερον ἐπεβίωσαν παιδείας ἐρα-
σταὶ γεγονότες σπουδαιότερόν τινα συν-
εγράψαντο, τοῦτο μὲν τῆς σφῶν αὐτῶν 
πολυμαθίας δεῖγμα ἐναργὲς τοῖς μετέ-
πειτα καταλιπεῖν ἱμειρόμενοι, τοῦτο δὲ 
καὶ εὔκλειαν ἀείμνηστον ἐκ τῶν ἐντυγ-
χανόντων καρπώσασθαι μνώμενοι. Ἐπεὶ 
δὲ ἐκ τῆς τοσούτων ἐτῶν περιδρομῆς 
ἄπλετόν τι χρῆμα καὶ πραγμάτων ἐγί-
γνετο καὶ λόγων ἐπλέκετο ἐπ᾿ ἄπειρόν 
τε καὶ ἀμήχανον ἡ τῆς ἱστορίας εὐρύνετο 
συμπλοκή, ... ὥστ᾿ ἀδηλίᾳ σκιάζεσθαι τὴν 
τῆς ἱστορίας ἐφεύρεσιν, πῆ μὲν σπάνει 
βιβλίων ἐπωφελῶν, πῆ δὲ πρὸς τὴν ἐκτά-
δην πολυλογίαν δειμαινόντων καὶ κατορ-
ρωδούντων, ὁ τῆς πορφύρας ἀπόγονος 
Κωνσταντῖνος, ὁ ὀρθοδοξότατος καὶ χρι-
στιανικώτατος τῶν πώποτε βεβασιλευκό-
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των, ὀξυωπέστερον πρὸς τὴν τῶν καλῶν 
κατανόησιν διακείμενος καὶ δραστήρι-
ον ἐσχηκὼς νοῦν ἔκρινε βέλτιστον εἶναι 
καὶ κοινωφελὲς τῷ τε βίῳ ὀνησιφόρον, 
πρότερον μὲν ζητητικῇ διεγέρσει βίβλους 
ἄλλοθεν ἄλλας ἐξ ἁπάσης ἑκασταχοῦ τῆς 
οἰκουμένης συλλέξασθαι παντοδαπῆς 
καὶ πολυειδοῦς ἐπιστήμης ἐγκύμονας, 
ἔπειτα τὸ τῆς πολυεπείας μέγεθος καὶ 
ἀκοὰς ἀποκναῖον ἄλλως τε καὶ ὀχληρὸν 
καὶ φορτικὸν φαινόμενον τοῖς πολλοῖς 
... καταμερίσαι εἰς ὑποθέσεις διαφόρους 
τρεῖς ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα τὸν ἀριθμὸν 
οὕτως, ἐν αἷς καὶ ὑφ᾿ αἷς ἅπασα ἱστορικὴ 
μεγαλουργία συγκλείεται».

Ὅμως τὸ ἔργον τοῦτο κατὰ τὸ μεγα-
λύτερον μέρος δὲν ἐσώθη. Ἄλλα κείμενα 
ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ μάλιστα τῆς Ἑλλη-
νιστικῆς περιόδου, ὅπως καὶ Βυζαντινῶν, 
τὰ γνωρίζομεν μόνον ἀπὸ τὴν Βιβλιοθή-
κην τοῦ Φωτίου. Πολλὰ ὀφείλομεν στὸν 
ἀρχιεπίσκοπον Καισαρείας Ἀρέθαν, διό-
τι μαζὶ μὲ ἄλλους Ἕλληνες  συγγραφεῖς 
ἐφρόντισε νὰ διασωθοῦν καὶ ἱστορικοί. 

*     *     *

Ὅπως εἶναι ἀναμενόμενον, τὴν πρώ-
την θέσιν μεταξὺ τῶν ἀρχαίων Ἑλλή-
νων ἱστορικῶν στὸ Βυζάντιον κατέχει ὁ 
Θουκυδίδης. Ἡ παράδοσις τοῦ κειμένου 
εἶναι πλουσιωτάτη. 31 τεμάχια παπύρων, 
χρονολογούμενα μεταξὺ τοῦ Α΄ καὶ τοῦ 
Ϛ΄ αἰ., παραδίδουν κείμενον τοῦ Θουκυ-
δίδου. Ἀπὸ πλευρᾶς χειρογράφων κω-
δίκων, ἀρχαιότερος κῶδιξ εἶναι ὁ Λαυ-
ρεντιανὸς κῶδιξ τῆς Φλωρεντίας τοῦ Ι΄ 
αἰ. Ὅμως πολυτιμότερος ἐμφανίζεται ὁ 
Βατικανὸς κῶδιξ 126, περγαμηνός, τοῦ 
ΙΑ΄ αἰ., μὲ σχόλια στὴν ᾤαν καὶ ἱστορη-
μένα πρωτογράμματα καὶ ἐπιγραφές. Σὲ 
μίαν σύγχρονον τῆς γραφῆς  τοῦ χειρο-
γράφου σημείωσιν, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει ἐν 
πολλοῖς σβησθῆ, σημειώνεται ὁ ἐνθουσι-
ασμὸς τοῦ κτήτορος τοῦ χειρογράφου γιὰ 

τὸν Θουκυδίδην· «Χαῖρε ... σοφῶν, χαῖρε 
... Θουκυδίδη». Στὸν ἐπίσης Βατικανὸν 
κώδικα 127 ἔχομεν τὴν σημαντικὴν σημεί-
ωσιν τοῦ γραφέως· «Ἐγράφη ἡ παροῦσα 
ὀκτάβιβλος τοῦ ρήτορος Θουκυδίδου 
συγγραφὴ θείῳ καὶ προσκυνητῷ ὁρισμῷ 
τοῦ θεοπροβλήτου, θεοστεφοῦς, πανευ-
τυχοῦς καὶ πανυψηλοτάτου δεσπότου 
τῶν Ρωμαίων κυροῦ Μανουὴλ τοῦ Καν-
τακουζηνοῦ παρὰ κυροῦ Μανουὴλ τοῦ 
Τζικανδύλη καὶ Μαρκιανοῦ ἱερομονάχου, 
ἀντεβλήθη δὲ παρὰ τοῦ σοφωτάτου καὶ 
λογιωτάτου κ(υροῦ) Γεωργίου τοῦ Γαβρι-
ηλοπούλου καὶ τοῦ αὐτοῦ ἱερομονάχου 
Μαρκιανοῦ καὶ διωρθώθη ὅσον εἰς τὴν 
αὐτῶν δύναμιν, μηνὶ σεπτεμβρίῳ δ΄, ἰνδ. 
ια΄, ἔτους ‚ςωπα΄(=1372). Ἡ χειρόγραφος 
παράδοσις τοῦ Θουκυδίδου συνεχίζεται 
καὶ μὲ ἄλλα χειρόγραφα τοῦ ΙΑ΄αἰ. καὶ 
μεταγενέστερα τοῦ ΙΓ΄αἰ.

Ἕνας ἀπὸ τοῦς μεγάλους μιμητὰς τοῦ 
Θουκυδίδου εἶναι ὁ Προκόπιος Καισα-
ρεύς. Ἤδη ὁ πρόλογος τοῦ Προκοπίου 
ἀνακαλεῖ τὸν Θουκυδίδην. 

Ἡ ἀρχὴ τῶν Ἱστοριῶν τοῦ Θουκιδίδου 
εἶναι· «Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγρα-
ψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 
Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλή-
λους ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ 
ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώ-
τατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρό-
μενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν 
ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ 
ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς 
ἑκατέρους, τὸ μὲν εύθύς, τὸ δὲ καὶ δια-
νοούμενον».

Ὁ Προκόπιος ἀρχίζει· «Προκόπιος 
Καισαρεὺς τοὺς πολέμους συνέγραψεν, 
οὓς Ἰουστινιανὸς ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς 
πρὸς βαρβάρους διήνεγκε, τούς τε ἑῴους 
καὶ ἑσπερίους, ὥς πη αὐτῶν ἑκάστῳ ξυν-
ηνέχθη γενέσθαι, ὡς μὴ ἔργα ὑπερμεγέθη 
ὁ μέγας αἰὼν λόγου  ἔρημα χειρωσάμενος 
τῇ τε λήθῃ αὐτὰ καταπρόηται καὶ παντά-
πασιν ἐξίτηλα θῆται, ὧνπερ τὴν μνήμην 
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αὐτὸς ᾤετο μέγα τι ἔσεσθαι καὶ ξυνοῖσον 
ἐς τὰ μάλιστα τοῖς τε νῦν οὖσι καὶ τοῖς ἐς 
τὸ ἔπειτα γενησομένοις εἴποτε καὶ αὖθις 
ὁ χρόνος ἐς ὁμοίαν τινὰ τοὺς ἀνθρώπους  
ἀνάγκην διάθοιτο».

Ὅμως καὶ κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ 
ἔργου καὶ κατὰ τὴν ἔκθεσιν μιμεῖται τὸν 
Θουκυδίδην, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἡρόδοτον. 
Πολλάκις θυσιάζει τὴν ἀκρίβειαν, προκει-
μένου νὰ περιλάβῃ στὴν Ἱστορίαν του χω-
ρία  τοῦ Θουκυδίδου, τὰ ὁποῖα μιμεῖται. 
Ὁ Πρῖσκος περιγράφει τὴν κατάληψιν τῆς 
Ναϊσσοῦ ἀπὸ τοὺς Οὕννους, μὲ πρότυπον 
τὴν κατάληψιν τῶν Πλαταιῶν.

Ἡ Ἄννα Κομνηνὴ ἔχει ὡς ἰδεῶδες 
τὸν κλασικισμὸν καὶ πρότυπόν της τὸν 
Θουκυδίδην. Ὁ Ἰωάννης Καντακουζηνός, 
ὁ ὁποῖος κατεῖχε θαυμάσια τὸν Θουκυδί-
δην, ἀξιοποιεῖ τὸν περίφημον λοιμὸν τῶν 
Ἀθηνῶν τὸν ὁποῖον περιγράφει ὁ Θουκυ-
δίδης καὶ τὸν ἐντάσσει στὴν ἐποχήν του, 
στὴν ἀρχὴν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου μὲ τὴν 
παράταξιν τῶν Παλαιολόγων. 

Καὶ οἱ ἱστορικοὶ τῆς Ἁλώσεως, οἱ 
ὁποῖοι ἔζησαν τὶς τελευταῖες στιγμὲς 
τῆς Ἐλευθερίας, συγγράφουν τὶς Ἱστορίες 
των, ἱστορίες θρήνου, μὲ πρότυπον τὸν 

Θουκυδίδην. Οἱ πρόλογοί των παραπέμ-
πουν στὸν πρόλογον τοῦ Θουκυδίδου. Ὁ 
Λαόνικος Χαλκοκονδύλης εἰσάγει στὴν 
ἀρχὴν τῆς Ἰστορίας τὸν ἑαυτόν του. Ὁ 
Κριτόβουλος διαιρεῖ τὴν ἱστορικήν του 
ὕλην σὲ ἐποχές καὶ παρεμβάλλει δημη-
γορίες. 

Στὰ σχολεῖα ἡ διδασκαλία τοῦ Θου-
κυδίδου ἔχει πρωτεύουσαν θέσιν. Ὁ Θου-
κυδίδης εἶχε περιληφθῆ στὴν Ἱστορικὴν 
Ἐγκυκλοπαιδείαν τοῦ Κωσταντίνου τοῦ 
Ζ΄ τοῦ Πορφυρογεννήτου.

Ὁ Ἡρόδοτος δὲν ὑστερεῖ στὴν ἀπο-
δοχὴν ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς ἱστορικούς. 
Ὅσοι ἔχουν πρότυπον τὸν Θουκυδίδην 
παραλλήλως μιμοῦνται καὶ τὸν Ἡρόδο-
τον. Εἴτε μὲ παραπομπές, ὅπως ὁ Προ-
κόπιος καὶ ὁ Ἀγαθίας, εἴτε μὲ ἐν γένει 
μίμησιν, ὅπως ὁ Κίνναμος, ὁ Λαόνικος 
Χαλκοκονδύλης. Ἡ Ἄννα Κομνηνή, ὁ 
Ἰωάννης Τζέτζης, ὁ Ἰωάννης Ζωναρᾶς 
γνωρίζουν τὸν Ἡρόδοτον. Ὁ Προκόπιος 
χρησιμοποιεῖ τὸ χωρίον τοῦ Ἡροδότου γιὰ 
τὸ στρατήγημα τῆς τάφρου. Ἄλλο δάνειον 
χωρίον ὑπάρχει στὸν Ζώσιμον. Καὶ Λε-
ξικὸν τοῦ Ἡροδότου κατηρτίσθη, ἐνῶ ὁ 
Γρηγόριος Κορίνθου στὰ Προγυμνάσματά 
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του ἀντλεῖ ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτον. Ἡ Σοῦδα 
καὶ ὁ Θωμᾶς μάγιστρος ἄφθονες σημειώ-
σεις παρέλαβαν ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτον. 

Καὶ ὁ Ξενοφῶν ἔχει πλουσίαν, ἀλλὰ 
ἀρκετὰ μεταγενεστέραν χειρόγραφον πα-
ράδοσιν. Πάπυροι τῶν ἔργων του γνωρί-
ζονται μόνον τέσσαρες μεταξὺ τοῦ Α΄ καὶ 
τοῦ Γ΄ αἰ. Ἡ παράδοσις τῶν χειρογράφων 
διακρίνεται σὲ δύο οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες 
ὅμως ἀνάγονται σὲ κοινὸν ἀρχέτυπον. Τὸ 
ἀρχαιότερον καὶ τὸ καλύτερον χειρόγρα-
φον τῆς Κύρου Ἀναβάσεως εἶναι ὁ Πα-
ρισινὸς κῶδιξ 1738 τοῦ ΙΔ΄ αἰ., ἐλλιπὴς 
κατὰ τὸ τέλος. Ὁ Ἀμβροσιανὸς κῶδιξ Α-4 
inf., ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται ἀκριβῶς τὸ 
ἔτος 1344, παραδίδει καὶ τὰ Ἑλληνικὰ 
καὶ Θουκυδίδην. Πέρα τοῦ ἱστορικοῦ του 
ἔργου, ἡ Κύρου παιδεία εἶναι ἐπίσης 
ἀρκετὰ διαδεδομένη.

Ἀπὸ τοὺς διαφόρους Βυζαντινοὺς 
συγγραφεῖς, ὁ Ἀγαθίας παραπέμπει 
ρητῶς στὸν Ξενοφῶντα, ὁ στρατιωτικὸς 
ἱστορικὸς συγγραφεὺς Νικηφόρος Βρυ-
έννιος ἀνατρέχει στὸ ἁπλοῦν ὕφος τοῦ 
Ξενοφῶντος ἀπὸ τὸν ὁποῖον δανείζεται 
στρατιωτικὲς ἐκφράσεις καὶ ὁλόκληρες 
προτάσεις. Ὁ Ἰωάννης Κίνναμος ἔχει 
πρότυπόν του τὸν Ἡρόδοτον καὶ τὸν 
Ξενοφῶντα, στὶς δὲ ὀνομασίες τῶν διαφό-
ρων ἐθνῶν χρησιμοποιεῖ τὰ ἀρχαιοπρεπῆ 
ὀνόματα. Ἔτσι οἱ Οὗννοι καλοῦνται 
Σκῦθαι, καὶ δὲν ὑπάρχουν Τοῦρκοι, ἀλλὰ 
Πέρσαι. Ἡ Σοῦδα χρησιμοποιεῖ τὴν Κύ-
ρου Ἀνάβασιν, ἐνῶ ὁ Ἰωάννης Κυριώτης 
καὶ ὁ Θεδόδωρος Μετοχίτης γνωρίζουν 
τὸν Ξενοφῶντα. 

Ὁ Πολύβιος ἐχρησιμοποιήθη πολὺ 
κατὰ τὴν Βυζαντινὴν ἐποχήν. Ὁ Ζώσι-
μος ἀναλαμβάνει νὰ συγγράψῃ ἱστορίαν 
κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Πολυβίου. Ὅπως 
ἐκεῖνος, ὁ Πολύβιος, εἶχε περιγράψει τὴν 
ραγδαίαν ἄνοδον τῆς Ρώμης σὲ κυρίαρχη 
δύναμι στὸν Μεσογειακὸν χῶρον, ὁ Ζώσι-
μος, εἰδωλολάτρης αὐτὸς μὲ τὴν πεποίθη-
σιν ὅτι ὁ ἐκχριστιανισμὸς τοῦ Ρωμαϊκοῦ  

Κράτους ἐσήμαινε καὶ τὴν κατάλυσίν του, 
ἀνέλαβε νὰ συγγράψῃ τὴν πτῶσιν τοῦ 
Ρωμαϊκοῦ Κράτους. Ὁ ἐκδότης τοῦ ἔργου 
του François Paschoud τὸν ἐχαρακτήρισε 
«Πολύβιον τῆς παρακμῆς».

«Πολυβίῳ τῷ Μεγαλοπολίτῃ μνήμῃ 
παραδοῦναι τὰ καθ᾿ ἑαυτὸν ἀξιόλογα τῶν 
ἔργων προελομένῳ καλῶς ἔχειν ἐφάνη 
δι᾿ αὐτῶν ἐπιδεῖξαι τῶν πράξεων ὅπως 
οἱ Ῥωμαῖοι μετὰ τὸν τῆς πόλεως οἰκισμὸν 
... ὥστε ἐν οὐδὲ ὅλοις τρισὶ καὶ πεντή-
κοντα ἔτεσιν μὴ μόνον Ἰταλίαν ἀλλὰ καὶ 
Λιβύην κατακτήσασθαι πᾶσαν, ἤδη δὲ 
καὶ τοὺς ἑσπερίους Ἴβηρας ὑφ᾿ ἑαυτοὺς 
καταστῆσαι ἐπεὶ δὲ τοῦ πλείονος ἐφιέ-
μενοι τὸν Ἰόνιον ἐπεραιώθησαν κόλπον, 
Ἑλλήνων τε ἐκράτησαν καὶ Μακεδόνας 
παρέλυσαν τῆς ἀρχῆς».

Ὁ Ἰωάννης Καντακουζηνὸς ἐπηρεά-
σθη πολὺ ἀπὸ τὸν Πολύβιον, χρησιμο-
ποιεῖ μάλιστα συχνὰ τὴν συνήθη φράσιν 
τοῦ Πολυβίου «ὅσον οὕπω».

Ὅμως ἡ παράδοσις τοῦ ἔργου τοῦ 
Πολυβίου εἶναι ἀρκετὰ μεταγενεστέρα, 
καὶ μάλιστα ἐλλιπής.

Ὁ Πλούταρχος ἔχει μίαν σημαντικὴν 
παρουσίαν στὸ Βυζάντιον. Ἐδιδάσκετο 
στὰ σχολεῖα. Ὁ Μάξιμος Πλανούδης πα-
ρεσκεύασεν ἔκδοσιν τῶν Ἁπάντων του. 
Ὁ Θεόδωρος Μετοχίτης συνέταξεν ἄρθρα 
γιὰ τὸν Πλούταρχον. Ὀ Μακάριος Χρυ-
σοκέφαλος στὸ ἔργον του Ροδωνιὰ πα-
ρέχει ἀποφθέγματα, γνῶμες, ἐκλογὲς ἀπὸ 
τὸν Πλούταρχον. Ὁ Ἰωάννης Τζέτζης ὄχι 
μόνον ἀνέγνωσε τὸν Πλούταρχον, ἀλλὰ 
τὰ σχόλιά του εἶναι πολύτιμα, διότι πε-
ριέχουν λείψανα τῶν ὑπομνημάτων τοῦ 
Πλουτάρχου στὰ Ἔργα καὶ Ἡμέρας τοῦ 
Ἡσιόδου. Ὁ Ἰωάννης Τζέτζης περιέπεσεν 
εἰς ἐσχάτην πενίαν καὶ ἠναγκάσθη νὰ 
πωλήσῃ τὴν Βιβλιοθήκην. Ὅμως ἐκράτησε 
μόνον τὸν Πλούταρχον.

Τὴν ἐκτίμησιν τὸν Βυζαντινῶν πρὸς 
τὸν Πλούταρχον (ἀλλὰ καὶ τὸν Πλάτωνα) 
ἐκφράζει σ᾿ ἕνα συγκινητικὸν ἐπίγραμμά 



ΕΤΟΣ 77ο  |  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014  |  747

182 183

του ὁ Ἰωάννης Μαυρόπους, ἐπίσκοπος 
Εὐχαΐτων στὸν Πόντον·
«Εἴπερ τινὰς βούλοιο τῶν ἀλλοτρίων
τῆς σῆς ἀπειλῆς ἐξελέσθαι, Χριστέ μου,
Πλάτωνα καὶ Πλούταρχον ἐξέλοιό μοι·
ἄμφω γάρ εἰσι καὶ λόγον καὶ τὸν τρόπον
τοῖς σοῖς νόμοις ἔγγιστα προσπεφυκότες·
εἰ δ᾿ ἠγνόησαν ὡς Θεὸς σὺ τῶν ὅλων,
ἐνταῦθα τῆς σῆς χρηστότητος δεῖ μόνον
δι᾿ ἣν ἅπαντας δωρεὰν σώζειν θέλεις».

Ὁ Διόδωρος Σικελιώτης ἐχρησιμο-
ποιήθη ἐπίσης ἀρκετά. Ἤδη ὁ Ἀγαθίας 
παραπέμπει σ᾿ αὐτόν. Περιελήφθη εἰς 
τὰς Ἐκλογὰς τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Ζ΄ 
τοῦ Πορφυρογεννήτου. Ἀπὸ αὐτὰς τὸν 
γνωρίζει ἡ Σοῦδα. Ὁ Φώτιος ἀνέγνωσε 
τὸν Διόδωρον Σικελιώτην καὶ ἐσημείωσε 
ἐκτεταμένα χωρία στὴν Βιβλιοθήκην του.

Ἕνα χειρόγραφον τῆς Πάτμου, τοῦ 
ΙΑ΄ αἰ., παρέχει ὄχι καὶ τόσον ἱκανοποι-
ητικὸν κείμενον. Ἡ λοιπὴ χειρόγραφος 
παράδοσις τοῦ Διοδώρου Σικελιώτου 
εἶναι ἀρκετὰ μεταγενεστέρα. 

Καὶ τοὺς ἱστορικοὺς τῆς Ἑλληνι-
στικῆς καὶ τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς γνωρί-
ζουν οἱ Βυζαντινοί. Ἀλλ᾿ ἡ αὐτοτελὴς χει-
ρόγραφος παράδοσίς των εἶναι ἢ ἀνύπαρ-
κτος ἢ κατὰ πολλὰ ἐλλιπής. Ὁ Ἀρριανός, 
ὁ κύριος ἱστορικὸς τῶν κατορθωμάτων 
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, γνωρίζεται ἐμμέσως 
ἀπὸ τὸν Φώτιον καὶ τὰς Ἐκλογὰς τοῦ 
Κωνσταντίνου τοῦ Ζ΄ τοῦ Πορφυρογεν-
νήτου. Ὅμως ὁ Προκόπιος, ὁ Ζωναρᾶς, 
ὁ Τζέτζης ἀνέγνωσαν τὸν Ἀρριανόν, ὁ δὲ 
Εὐστάθιος ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 
ἐχρησιμοποίησε ἔργα τοῦ Ἀρριανοῦ τὰ 
ὁποῖα δὲν σώζονται σήμερον. Ὁ Ἀππια-
νός, ἱστορικὸς τοῦ Α΄/ Β΄ αἰ. μ.Χ. ἔχει 
μίαν ἀξιόλογον ἀλλὰ ἐλλιπῆ χειρόγραφον 
παράδοσιν, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸν ΙΔ΄ 
αἰ. καὶ κατόπιν. Ὁ Δίων Κάσσιος μέχρι 
τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Ζ΄ τοῦ Πορφυ-
ρογεννήτου, ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποίησεν 
ἐκτενῆ ἀποσπάσματα στὸ Περὶ ἀρετῆς 
καὶ κακίας, ἐσῴζετο ἀκέραιος. Ὁ Ἰωάννης 

Ζωναρᾶς ἐχρησιμοποίησε τὸ πρωτότυπον 
τοῦ Δίωνος Κασσίου, διότι παρέχει ἀπο-
σπάσματα ἀπὸ βιβλία ποὺ δὲν σῴζονται 
σήμερα. Τὸν Δέξιππον γνωρίζομεν ἀπὸ 
τὰς Ἐκλογὰς τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Ζ΄ 
τοῦ Πορφυρογεννήτου, ἂν καὶ ὁ Φώτιος 
ἀνέγνωσε πλήρη τὸν Δέξιππον. Ὁ ἐξελ-
ληνισμένος Ἰουδαῖος Ἰώσηπος ἐχρησιμο-
ποιήθη ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς Βυζαν-
τινούς, ἰδίως γιὰ τὰ Ἰουδαϊκὰ πράγματα 
τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἐνετάχθη καὶ 
αὐτὸς στὰς Ἐκλογὰς τοῦ Κωνσταντίνου 
τοῦ Πορφυρογεννήτου.

Καὶ στοὺς ἱστορικοὺς παρατηροῦμεν 
ὅ,τι παρετηρήσαμεν στοὺς Ρήτορας. 
Ἀπουσιάζουν τελείως ἀπὸ τὴν χειρό-
γραφον παράδοσιν τῶν Βυζαντινῶν οἱ 
Λατῖνοι ἱστορικοί, ὁ Ἰούλιος Καῖσαρ, 
ὁ Σαλλούστιος, ὁ Τάκιτος. Γιὰ τὰ πρά-
γματα τῆς ἀρχαίας Ρώμης οἱ Βυζαντινοὶ 
ἀρκοῦνται στὶς μαρτυρίες τῶν Ἑλλήνων 
ἱστορικῶν. Τοῦ Πολυβίου κυρίως, τοῦ Δε-
ξίππου, τοῦ Δίωνος Κασσίου. 

*     *     *

Ὅταν ὁ Χριστιανισμὸς εἰσήρχετο στὴν 
Ἱστορίαν καὶ κατηξιώνετο, ὄχι μόνον γιὰ 
τὴν ἠθικὴν καὶ ὑπερβατικὴν παρουσίαν 
του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σημασίαν ποὺ ἔδιδε 
στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ στὶς κατα-
κτήσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος –ἡ 
ἀξιοποίησις τοῦ προσφερομένου ἀπὸ τὸν 
Θεὸν ταλάντου εἶναι ἐπιταγή– συνήντησε 
μίαν ὠργανωμένην Ἑλληνικὴν Παιδείαν, 
ἕνα σύστημα παροχῆς γνώσεων συγκρο-
τημένον καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν Ρητορικὴν 
καὶ τὴν Ἱστοριογραφίαν ἐκπεφρασμένον 
ἀπὸ παγκοσμίου κύρους ἐκπροσώπους.

Οἱ Χριστιανοὶ δὲν διέθεταν μίαν ἰδι-
κήν των παράδοσιν Χριστιανικῆς Ἱστο-
ριογραφίας. Πρῶτος ἀπὸ ὅλους ἐδημι-
ούργησε μίαν καθαρῶς Χριστιανικήν, 
περισσότερον Ἐκκλησιαστικήν, Ἱστορίαν 
ὁ Εὐσέβιος ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας 
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τῆς Παλαιστίνης, Διευθυντὴς τῆς περι-
φήμου Βιβλιοθήκης τῆς Καισαρείας. Κα-
τώρθωσε νὰ ἀνασυνθέσῃ τὴν ἱστορίαν 
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς 
ἐμφανίσεώς του μέχρι τῆς ἐποχῆς του, 
δηλαδὴ τῆς βασιλέιας τοῦ Μ. Κωνσταν-
τίνου, νὰ καταγράψῃ τοὺς ἀγῶνας, τὰς 
δυσχερείας, τὰς διαιρέσεις, τὰ μαρτύρια, 
ἀλλὰ καὶ τὸν θρίαμβον τῆς Ἐκκλησί-
ας. Παρέμεινε  ἐν πολλοῖς πιστὸς στὰ 
κλασικὰ πρότυπα τῆς ἱστοριογραφίας, 
ἀλλὰ ἐπρωτοτύπησεν οὐσιωδῶς. Διότι 
ἐγκατέλειψε συνειδητῶς τὴν τάσιν τῶν 
κλασικῶν ἱστορικῶν νὰ παρέχουν πολυά-
ριθμες δημηγορίες, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς 
ρητορικῆς, καὶ νὰ παραμελοῦν τὰ πρα-
γματικὰ γεγονότα. Ἀντιθέτως, ὁ Εὐσέβιος 
Καισαρείας ἐστηρίχθη στὰ δεδομένα, στὰ 
τεκμήρια, χωρὶς βεβαίως νὰ παραβλέπῃ 
καὶ τὴν παράθεσιν μερικῶν ἐξαιρετικῶς 

ἐνδιαφερόντων λόγων. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι 
τοῦτο ἐπέβαλε καὶ ἡ ἀπολογητικὴ στάσις 
τῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τόσον 
τῶν ἀπόψεων τῶν ἐθνικῶν ὅσον καὶ τῶν 
ἀντιλήψεων τῶν αἱρετικῶν. Τὸ ὑπόδειγμα 
τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας γιὰ μίαν Ἱστο-
ρίαν καθαρῶς Ἐκκλησιαστικήν, ἡ ὁποία 
ἀντιπαρετίθετο σὲ μίαν ἱστορίαν πολιτι-
κήν, κυριαρχουμένην ἀπὸ ἐθνικοὺς ἱστο-
ρικούς, εὗρε συνεχιστές καὶ ἐγράφησαν 
ἐν συνεχείᾳ Ἐκλησιαστικαὶ Ἱστορίαι. Αἱ 
εἰδικαὶ αὐταὶ Ἱστορίαι ἐξέλιπαν μετὰ τὸν 
Ϛ΄ αἰ. καὶ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἔχει 
ἐνταχθῆ εἰς τὴν γενικωτέραν πολιτικὴν 
ἱστορίαν. Ἦταν πολὺ φυσικὸν τοῦτο, ἐφ᾿ 
ὅσον ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία 
ἀποτελοῦσε συστατικὸν τοῦ Κράτους. 
Ὅμως ἡ προσφορὰ τοῦ Εὐσεβίου Και-
σαρείας ἦταν καὶ κατὰ τοῦτο σημαντική, 

διότι ἐνίσχυσε τὴν τάσιν τῶν ἱστορικῶν 
νὰ ἐπιμένουν καὶ στὰ γεγονότα καὶ ὄχι 
μόνον στὶς δημηγορίες.

*     *     *

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι, ἐὰν ὁ Κων-
σταντῖνος ὁ Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος δὲν 
προέβαινε στὴν συναγωγὴν τῶν ἱστορικῶν 
τῆς Ἑλληνικῆς παραδόσεως, Ἀρχαίων 
Ἑλλήνων καὶ Χριστιανῶν, τῆς «μεγα-
λουργίας», ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ, μὲ τὴν 
μεγάλην ἐκείνην Ἐγκυκλοπαιδείαν τῶν 
ὑποθέσεων, ἐὰν ὁ Φώτιος δὲν συνετήρει 
στὴν Βιβλιοθήκην ἐκτενῆ ἀποσπάσματα 
μαζὶ μὲ τὶς ἐπιτυχεῖς κρίσεις του, ἐὰν ὁ 
ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας Ἀρέθας δὲν 
ἐπεχορήγει τὴν ἀντιγραφὴν ἱστορικῶν τῆς  
Ἀρχαιότητος καὶ ὄχι μόνον, χωρὶς τὸν 
ἐνθουσιασμὸν τῶν προσώπων αὐτῶν καὶ 

τῶν συνεργατῶν των, οὔτε τὰ ὀνόματα 
πολλῶν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους θὰ ἐγνωρίζα-
μεν. Ὅμως ἡ συναίσθησις τῆς συνεχείας 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πέρα τῆς περιεργείας 
γιὰ τὴν γνωριμίαν μὲ τὸ παρελθόν, διε-
φύλαξαν αὐτὴν τὴν μεγάλην κληρονομίαν. 
Καὶ μεμονωμένως καθ᾿ ἕκαστον οἱ συγ-
γραφεῖς φαίνονται πόσον δεμένοι εἶναι 
μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, τῶν  ὁποίων 
ὄχι μόνον μνημονεύουν καὶ ἀντιγράφουν 
τοὺς συγγραφεῖς, καὶ τοὺς σχολιάζουν, 
ἀλλὰ καὶ παραθέτουν παραδείγματα ἀπὸ 
τὴν μυθολογίαν των, ὅπως ὁ Γεώργιος 
Παχυμέρης ἢ ὁ Μιχαὴλ Κριτόβουλος. 

Ἐὰν ἡ μίμησις τῶν ἀρχαίων προτύ-
πων καθήλωσεν ἴσως τὴν ἐξέλιξιν τῆς 
γλώσσης τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, ὅμως δι-
εφύλαξε τὴν συνέχειαν καὶ ἀνέδειξε τὴν 
σημασίαν καὶ τῶν βυζαντινῶν ἱστορικῶν. 

Ἡ συναίσθησις τῆς συνεχείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πέρα τῆς περι-
εργείας γιὰ τὴν γνωριμίαν μὲ τὸ παρελθόν, διεφύλαξαν αὐτὴν 

τὴν μεγάλην κληρονομίαν. 
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Ἔγραφε πρὸ ἐτῶν ὁ Νικόλαος Τωμαδά-
κης: «Ὅταν τὸ Ἔθνος συνειδητοποιήσῃ 
τὴν συνέχειαν τῆς φιλολογικῆς του πα-
ραδόσεως, καθὼς ἤδη ἐσυνειδητοποίησε 
τὴν ἑνότητα τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, τότε 
θὰ ἐκτιμήσῃ κατ᾿ ἀξίαν καὶ τοὺς Βυζαντι-

νοὺς ἱστορικοὺς συγγραφεῖς. Οὗτοι εἶναι 
συνεχισταὶ ἑνὸς φιλολογικοῦ εἴδους τὸ 
ὁποῖον ἐγνώρισε καὶ ἐδόξασεν ἡ Ἑλλὰς 
εἰς τὸν κόσμον διὰ τῶν ἀρχαίων ἱστο-
ρικῶν. Πληροφοροῦν ἡμᾶς περὶ ἐποχῆς 
χιλίων πεντακοσίων συναπτῶν ἐτῶν, καθ᾿ 
ἃ τὸ Ἔθνος ἡμῶν ἐνεκολπώθη τὸν Χρι-
στιανισμόν, διέδωκε τοῦτον ἐσωτερικῶς 
καὶ ἐξωτερικῶς καὶ ἐπροστάτευσε τὴν 
Εὐρώπην ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴν τῶν βαρ-
βάρων. Προσέτι, διεφύλαξε τὴν ἀρχαίαν 
παράδοσιν, τὰ χειρόγραφα, τοὺς συγγρα-
φεῖς, τὴν σκέψιν. Ἐκάλυψε τὴν περίοδον 
αὐτὴν δι᾿ ἐνδόξων κατορθωμάτων, διὰ 
κοινωνικῆς καὶ φιλανθρωπικῆς δράσεως 
τῆς πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀπα-
ραμίλου, διὰ πληθύος μοναστῶν, λογίων, 
σοφῶν, ἐπιστημόνων, καλλιτεχνῶν, ἀν- 
θρώπων τοῦ πνεύματος. Διεμόρφωσε τὴν 
σημερινὴν γλωσσικήν, θρησκευτικὴν καὶ 
πνευματικήν μας παράδοσιν. Ὅταν ταῦτα 
πάντα γίνουν συνείδησις, τότε τὰ κείμενα 
τῶν συγγραφεων μας θέλουν λάβει τὴν 
ἀνάλογον θέσιν εἰς τὰ σχολεῖα τῆς Μέσης 
Ἐκπαιδεύσεως καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ 
παύσῃ γνωρίζων ἐκ φήμης τοὺς μεγάλους 
αὐτοὺς συντελεστὰς τῆς ζωῆς του».

Τὴν συνείδησιν αὐτὴν τῆς συνεχεί-
ας τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους καὶ μέσῳ τοῦ 
Βυζαντίου εἶχαν οἱ Βυζαντινοὶ Ρήτορες 
καὶ Ἱστορικοὶ καὶ λόγιοι, οἱ ὁποῖοι ἀνε-
φέροντο καὶ ἀντέγραφαν καὶ ἐσχολίαζαν 
καὶ ἐμιμοῦντο τοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνες 

Ρήτορες καὶ Ἱστορικούς, ὅπως εἴδαμε, καὶ 
κυρίως, ἂν καὶ ἐκαλοῦντο Ρωμαῖοι, ἀγνο-
οῦσαν τοὺς Ἀρχαίους Ρωμαίους, ἀκριβῶς 
διότι ᾐσθάνοντο καὶ ἦσαν Ἕλληνες. 
Ὅπως τὸ ἔχει καταγράψει ὁ Ἱστορικὸς 
τῆς Ἁλώσεως Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 
ὁ ὁποῖος ἐπεχείρησε νὰ ἑρμηνεύσῃ αὐτὴν 
τὴν ἀλλαγὴν καὶ μετάπτωσιν τοῦ Ἕλλη-
νος εἰς Ρωμαῖον· «γλῶτταν μὲν καὶ ἤθη 
διὰ τὸ πολλῷ πλέονας Ρωμαίων Ἕλληνας 
αὐτοῦ ἐπικρατεῖν διὰ τέλους φυλάξαι, 
τοὔνομα μέντοι μηκέτι κατὰ τὸ πάτριον 
καλουμένους ἀλλάξασθαι, καὶ τούς γε 
βασιλεῖς Βυζαντίου ἐπὶ τὸ σφᾶς αὐτοὺς 
Ρωμαίων βασιλεῖς τε καὶ αὐτοκράτορας 
σεμνύνεσθαι ἀποκαλεῖν, Ἑλλήνων δὲ βα-
σιλεῖς οὐκέτι οὐδαμῇ ἀξιοῦν». Εἶναι ὁ 
αὐτὸς Ἕλλην ἱστορικὸς Λαόνικος Χαλ-
κοκονδύλης ὁ ὁποῖος ὁραματίζεται τὴν 
ἀνασύστασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ 
τὴν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην διασπορὰν τῆς 
Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἡ ὁποία εἶχε διαπι-
στωθῆ στὴν ἐποχήν του.                                    

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ὁμότ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν

 Τὴν συνείδησιν τῆς συνεχείας τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους καὶ μέσῳ 
τοῦ Βυζαντίου εἶχαν οἱ Βυζαντινοὶ Ρήτορες καὶ Ἱστορικοὶ καὶ 
λόγιοι, οἱ ὁποῖοι ἀνεφέροντο καὶ ἀντέγραφαν καὶ ἐσχολίαζαν 

καὶ ἐμιμοῦντο τοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνες Ρήτορες καὶ Ἱστορικούς, 
ὅπως εἴδαμε, καὶ κυρίως, ἂν καὶ ἐκαλοῦντο Ρωμαῖοι, ἀγνο-

οῦσαν τοὺς Ἀρχαίους Ρωμαίους, ἀκριβῶς διότι ᾐσθάνοντο καὶ 
ἦσαν Ἕλληνες. 
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Πάντα κοντὰ στὴ θάλασσα
Νιάτα στὰ βράχια ἐπάνω, στῆθος
Μὲ στῆθος πρὸς τὸν ἄνεμο
(Προσανατολισμοί, «Ἐπέτειος», σ. 22)

Παιδὶ τῆς θάλασσας, ὁ Ὀδυσσέας Ἀλε-
πουδέλης, γεννημένος στὸ Ἡράκλειο τῆς 
Κρήτης τὸ 1911, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Λέ-
σβο ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα του, 
θὰ ζήσει πάντα κοντὰ στὴ θάλασσα. Τὸ 
1917, ὁ πατέρας Παναγιώτης Ἀλεπουδέλης 
μεταφέρει τὴν οἰκογενειακὴ ἐπιχείρηση σα-
πωνοποιΐας ἀπὸ τὴν Κρήτη στὸν Πειραιᾶ, 
καὶ ἔτσι ἡ οἰκογένεια θὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν 
Ἀθήνα. Τὰ πρῶτα καλοκαίρια τῆς ζωῆς του 
πέρασαν στὴν Κρήτη, στὴ Λέσβο καὶ στὶς 
Σπέτσες. Ἔτσι, ἡ ζωὴ τοῦ Ὀδυσσέα καὶ 
τῶν ἄλλων πέντε ἀδελφῶν του θὰ μείνει 
«πέτρα ταμένη στὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, γειτονιὰ 
στὶς ἄγκυρες», ὅπως θὰ δηλώσει μὲ τὴν 
ποιητική του γραφίδα ὁ ἴδιος στοὺς Προ-
σανατολισμούς. 

Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης εἶναι ἕνας ἀπὸ 
τοὺς σημαντικώτερους Ἕλληνες ποιητές, 
μέλος τῆς λογοτεχνικῆς γενιᾶς τοῦ ’30. Δι-
ακρίθηκε τὸ 1960 μὲ τὸ Κρατικὸ Βραβεῖο 
Ποίησης καὶ τὸ 1979 τιμήθηκε καὶ μὲ τὸ 
Νόμπελ Λογοτεχνίας. Γνωστὸς γιὰ τὰ ποιη-
τικά του ἔργα Ἄξιόν Ἐστι, Ἥλιος ὁ πρῶτος, 
Προσανατολισμοί, διαμόρφωσε ἕνα προσω-
πικὸ ποιητικὸ ἰδίωμα καὶ θεωρεῖται ἕνας 
ἀπὸ τοὺς ἀνανεωτὲς τῆς ἑλληνικῆς ποίησης. 

Πολλὰ ποιήματά του μελοποιήθηκαν, ἐνῷ 
συλλογές του ἔχουν μεταφρασθεῖ μέχρι σή-
μερα σὲ πολλὲς ξένες γλῶσσες. Ποιὸς ἀπὸ 
μᾶς δὲν ἔχει τραγουδήσει: «Τῆς Δικαιοσύνης 
ἥλιε νοητέ», «Ἕνα τὸ χελιδόνι κι ἡ ἄνοιξη 
ἀκριβή», «Τοῦ μικροῦ Βοριᾶ παράγγειλα / 
νά ’ναι καλὸ παιδάκι»...

Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης ἀποτέλεσε ἕναν 
ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἐκπροσώπους τῆς 
λογοτεχνικῆς γενιᾶς τοῦ ’30, ἕνα ἀπὸ τὰ 
χαρακτηριστικὰ τῆς ὁποίας ὑπῆρξε τὸ ἰδε-
ολογικὸ δίλημμα ἀνάμεσα στὴν ἑλληνικὴ 
παράδοση καὶ τὸν εὐρωπαϊκὸ μοντερνισμό. 
Ὁ ἴδιος ὁ Ἐλύτης χαρακτήριζε τὴ δική του 
θέση στὴ γενιὰ αὐτὴ ὡς παράξενη, σημειώ-
νοντας χαρακτηριστικὰ στὰ Ἀνοιχτὰ χαρτιά: 
«Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἤμουνα ὁ στερνὸς μιᾶς 
γενιᾶς ποὺ ἔσκυβε στὶς πηγὲς μιᾶς ἑλληνι-
κότητας, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη ἤμουν ὁ πρῶτος 
μιᾶς ἄλλης, ποὺ δέχονταν τὶς ἐπαναστα-
τικὲς θεωρίες ἑνὸς μοντέρνου κινήματος». 
Τὸ ἔργο του ἔχει ἐπανειλημμένα συνδεθεῖ 
μὲ τὸ κίνημα τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ, ἂν καὶ 
ὁ Ἐλύτης διαφοροποιήθηκε νωρὶς ἀπὸ 
τόν «ὀρθόδοξο» ὑπερρεαλισμὸ ποὺ ἀκο-
λούθησαν σύγχρονοί του ποιητές, ὅπως ὁ 
Ἀνδρέας Ἐμπειρίκος ἢ ὁ Νίκος Ἐγγονό-
πουλος. Ὁ Ἐλύτης ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὸν 
ὑπερρεαλισμὸ καὶ δανείστηκε στοιχεῖά του, 
τὰ ὁποῖα ὡστόσο ἀναμόρφωσε σύμφωνα μὲ 
τὸ προσωπικό του ποιητικὸ ὅραμα, ἄρρη-
κτα συνδεδεμένο μὲ τὸ λυρικὸ στοιχεῖο καὶ 
τὴν ἑλληνικὴ λαϊκὴ παράδοση.

«Ὄντας στὸν ἐλάχιστο βαθμὸ ποιητικός, 
ἀγάπησα στὸν μέγιστο βαθμὸ τὴν Ποίηση, 
μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πού, ὄντας στὸν ἐλάχιστο 
βαθμό “πατριώτης”, ἀγάπησα στὸν μέγιστο 
βαθμὸ τὴν Ἑλλάδα», θὰ γράψει ὁ ἴδιος ὁ 
Ἐλύτης γιὰ τὸν ἑαυτό του στὰ Ἀνοιχτὰ 
χαρτιά.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ1 

1 Τὸ κείμενο δὲν ὑπεισέρχεται στὸ θέμα τῶν μετα-
φυσικῶν παραδοχῶν καὶ τῶν προσωπικῶν ἐπι-
λογῶν τοῦ ἰδίου τοῦ Ἐλύτη, ποὺ θὰ μποροῦσε 
νὰ θεωρηθεῖ ἀμφιλεγόμενο, ἀλλὰ ἑστιάζει στὴ 
φανερὴ ἐπίδραση τῆς ὀρθόδοξης ὑμνογραφίας, 
καὶ γενικώτερα τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, στὸν 
ποιητικὸ λόγο τοῦ Ἐλύτη.
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Ἡ Ἑλλάδα, ὁ ἥλιος, ἡ θάλασσα, ἡ γυ-
ναίκα, ὁ ἄνθρωπος, ὁ πόλεμος στὰ βουνὰ 
τῆς Ἀλβανίας εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα 
ποὺ κυριαρχοῦν στὴν ποίησή του. Κορυ-
φαία του δημιουργία ἡ μεγαλόπνοη σύνθεσή 
του Ἄξιόν Ἐστι. Τὸ Ἄξιόν Ἐστι ἀποτελεῖ 
σταθμὸ στὴν ποίηση τοῦ Ἐλύτη καὶ τὸ μο-
ναδικὸ ἀπὸ τὰ ποιητικά του ἔργα ποὺ ἀπο-
καλύπτει τὴ βαθιὰ γνώση καὶ τὴ σὲ βάθος 
μελέτη, μεταξὺ ἄλλων, τῆς ἑλληνορθόδοξης 
παράδοσής μας.

Κύριες πηγὲς τοῦ Ἄξιόν Ἐστι εἶναι ἡ 
Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἡ Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ὑμνογραφία (κατ’ ἐξοχὴν ὁ Ρω-
μανὸς ὁ Μελῳδός), τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι, 
ὁ Ἐρωτόκριτος, ὁ Κάλβος, ὁ Σολωμός, ὁ 
Παπαδιαμάντης. Περισσότερο ἔμμεση εἶναι 
ἡ ἐπίδραση τῶν ἀρχαίων κειμένων. Ἔτσι, 
ἡ σύνδεση τοῦ ἔργου Ἄξιόν Ἐστι μὲ τὴν 
ὀρθόδοξη ὑμνογραφία δὲν μπορεῖ νὰ μελε-
τηθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἐπίδραση ποὺ 
ἄσκησαν στὸν ποιητὴ ἡ μελέτη ταὐτόχρονα 
τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ 
ἐπίδραση αὐτὴ εἶναι εὐνόητο ὅτι ἀναφέρε-
ται ὄχι μόνο στὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ κυρίως 
στὴ μορφή.

Ὁ ἴδιος ὁ ποιητὴς χωρίζει τὸ κείμενο 
σὲ τρία μέρη: «Γένεσις», «Πάθη» καί «Δοξα-
στικόν». Καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸν τὸν τριμερῆ 
χωρισμὸ ὁ νοῦς μας πηγαίνει στὴν Παλαιὰ 
Διαθήκη ἢ στὴ Γέννηση καὶ τὰ Πάθη τοῦ 
Χριστοῦ. Ἐπίσης, ὡς κείμενο, τὸ ἔργο ἀπη-
χεῖ ἐνσυνείδητα τὴ διάρθρωση μιᾶς Θείας 
Λειτουργίας καὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτὴν ὄχι 
μόνο στὸ ὕφος του, ἀλλὰ καὶ στὴ δομή του. 
Ὁ ὅλος σχηματισμὸς τῆς Ἀκολουθίας τοῦ 
Ἀκαθίστου Ὕμνου χαρακτηρίζει τὸ σχέδιο 
καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ ἀντίληψη τοῦ ποιή-
ματος. Τὰ ἐπιμέρους τμήματα ὀνομάζονται 
ὕμνοι, ψαλμοί, ᾄσματα, ἀναγνώσματα, οἶκοι. 
Ἀλλά, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Λιγνάδης, «πέραν 
τοῦ συγκεκριμένου σχεδίου του, τὸ Ἄξιόν 
Ἐστι παρακολουθεῖ κατὰ βῆμα τὴ συμβο-
λικὴ ἱεροπραξία τῆς Λειτουργίας. Δοξολογία 
στὴ γέννηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, ὁ 

θρῆνος τῶν παθῶν τοῦ ἀμνοῦ τοῦ αἴροντος 
τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ὁ ἀναστάσιμος 
ὕμνος τῆς ἀθανασίας τοῦ κόσμου. Τὸ Ἄξιόν 
Ἐστι ὑμνολογεῖ τὴ νίκη τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ 
θανάτου, ποὺ εἶναι καὶ τὸ κεντρικό “μυ-
στήριο” τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησιαστικῆς 
τελετουργίας».

Πολλὰ σημεῖα τοῦ κειμένου παραπέ-
μπουν στὴν Καινὴ Διαθήκη.

Στὴν ἀρχὴ τὸ φῶς Καὶ ἡ ὥρα ἡ πρώτη
ποὺ τὰ χείλη ἀκόμα στὸν πηλὸ
δοκιμάζουν τὰ πράγματα τοῦ κόσμου...

Ἔτσι ξεκινᾷ ὁ ποιητὴς τὴ Γένεση. Εἶναι 
σὰν νὰ ἀκοῦμε τό «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος [...] 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων» (Ἰω., α΄ 1, 4).

Ἀλλοῦ γράφει ὁ ποιητής: «Ἔζησα τὶς 
ἀκρίδες καὶ τὴ δίψα / καὶ τὰ τραχιὰ στὶς 
ἁρμοσιές τους δάχτυλα / χρόνους τακτοὺς 
ὅσους ἡ Γνώση ὁρίζει»... Ὁ ποιητὴς ἀνα-
φέρεται στὴν ἄσκηση ποὺ προηγεῖται κάθε 
δημιουργίας. Ὁ νοῦς μας πηγαίνει στὸ Κατὰ 
Μᾶρκον εὐαγγέλιο: «Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα 
αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. Καὶ ἦν ἐν 
τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἡμέρας» (Μάρκ., 
α΄ 12-13).

Ἀλλὰ καὶ ἡ σύνδεση μὲ τὸν Ρωμανὸ τὸν 
Μελῳδὸ εἶναι ἐμφανής:

Καὶ αὐτὸς ἀλήθεια ποὺ ἤμουνα
Ὁ πολλοὺς αἰῶνες πρίν
Ὁ ἀκόμη χλωρὸς μές στὴ φωτιά...

θὰ συνεχίσει ὁ ποιητής, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε 
τὸν Ρωμανό: «Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων 
Θεός». «Εἶπα: μὲ μόνο τὸ σπαθὶ * τοῦ κρύ-
ου νεροῦ θὰ παραβγῶ», ἀντίστοιχο μὲ τοῦ 
Ρωμανοῦ (Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρ-
τύρων) «τὸ ξίφος τὸ ὑγρὸν μὴ πτοούμενοι»...

Ἐπίσης, ὁ πολὺ γνωστός μας καὶ χιλιο-
τραγουδισμένος στίχος «Τῆς Δικαιοσύνης 
ἥλιε νοητὲ * καὶ μυρσίνη σὺ δοξαστική / 
μὴ παρακαλῶ σας μὴ * λησμονᾶτε τὴ χώρα 
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μου» εἶναι φράση καθαρὰ ἐκκλησιαστική. Ὁ 
Ἐλύτης καταφεύγει σὲ μιὰ προσευχὴ πρὸς 
τὸν ἥλιο, ποὺ συμβολίζει τὴ δικαιοσύνη, 
νὰ μὴν ξεχάσει τὴ χώρα του, ποὺ ἔπαθε 
τόσα πολλά. Ὁ Ρωμανὸς θὰ χρησιμοποιήσει 
τὴ φράση «ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης», τό 
«Χαῖρε ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου» στὴν Ἀκολου-
θία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἢ τό «Χαῖρε 
ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ». Ἡ φράση αὐτή, 
ἐπίσης, ἀπαντᾶται καὶ στὴν εὐχὴ τοῦ Με-
γάλου Βασιλείου (ἀπὸ τὸ Μεσώριον τῆς Α΄ 
ὥρας ποὺ λέγεται στὴ νηστεία τῶν Χριστου-
γέννων καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων): «Κύριε, 
λάμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, νοητὲ ἥλιε 
τῆς δικαιοσύνης». Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὴ 
φράση ἀπὸ τὸ ἀπολυτίκιο τῆς Γεννήσεως 
τοῦ Χριστοῦ: «... σὲ προσκυνεῖν τὸν Ἥλιον 
τῆς δικαιοσύνης...». Ἡ ἀπόδοση, λοιπόν, 
τοῦ Χριστοῦ ὡς ἡλίου τῆς δικαιοσύνης εἶναι 

μιὰ εἰκόνα πολὺ γνωστὴ στὴν ὀρθόδοξη 
ὑμνολογία μας. Προφανῶς τὰ ἀκούσματα 
αὐτὰ τὰ εἶχε ὁ ποιητὴς καὶ τὰ ἀξιοποίησε 
ποιητικά.

Ἀκόμα, στὸ δέκατο ᾆσμα ἀπὸ τὰ Πάθη, 
ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ Πέμπτο ἀνάγνωσμα «Τὴν 
αὐλὴν τῶν προβάτων», διαβάζουμε:

Τῆς ἀγάπης αἵματα * μὲ πορφύρωσαν
Καὶ χαρὲς ἀνείδωτες * μὲ σκιάσανε
Ὀξειδώθηκα μὲς στὴ * νοτιὰ 
* τῶν ἀνθρώπων
Μακρινὴ Μητέρα * Ρόδο μου Ἀμάραντο.

Ἡ ἐπῳδός «Μακρινὴ Μητέρα Ρόδο μου 
Ἀμάραντο» ἐπαναλαμβάνεται πολλὲς φο-
ρές. Αὐτὴ ἡ παρομοίωση τῆς Μητέρας μὲ 
ἀμάραντο ρόδο εἶναι μιὰ γνώριμη παρομοί-

ωση γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνολογία μας. 
Σὲ μιὰ πρώτη ματιά, μᾶς θυμίζει τὸ τρίτο 
τροπάριο ἀπὸ τὴν πρώτη ᾠδὴ ποιήματος 
τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου ποὺ ψάλλει 
ἡ Ἐκκλησία μας:

Ῥόδον τὸ Ἀμάραντον
Χαῖρε ἡ μόνη βλαστήσασα...

Ἀπὸ τὴν ἴδια σειρὰ τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ὑμνολογίας, καὶ εἰδικώτερα ἀπὸ 
τὶς καταβασίες, «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ 
πληρωθήσεται Πνεύματος» (ὁ εἱρμὸς εἶναι 
δημιούργημα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 
καὶ τὰ ὑπόλοιπα τροπάρια τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ 
Ὑμνογράφου), ὁ Ἐλύτης ἔχει πάρει τοὺς 
στίχους τῆς ιβ΄ ᾠδῆς τῶν Παθῶν. Γράφει: 
«Ἀνοίγω τὸ στόμα μου * κι ἀναγαλλιάζει τὸ 
πέλαγος...».

Τὸ τμῆμα τοῦ Ἄξιόν Ἐστι μὲ τὸν τίτλο 
«Πάθη» μπορεῖ νὰ σταθεῖ δίπλα στὸν Μέγα 
Παρακλητικὸ Κανόνα, κείμενο ποὺ γρά-
φτηκε τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 13ου αἰῶνα ἀπὸ 
τὸν αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Θεόδωρο Β΄ 
Λάσκαρη, στὴ γνωστὴ μορφὴ τοῦ Κανόνα, 
δηλαδὴ σὲ ἐννέα ᾠδές. Ἕνα μέρος ἀπὸ τὰ 
ἀποσπάσματα τῶν «Παθῶν» εἶναι στιχουρ-
γημένα καὶ αὐτὰ κατὰ τὰ πρότυπα τῶν 
Κανόνων, μὲ τὶς ἐλεύθερες, δηλαδή, καὶ μὲ 
ἀκρίβεια ἐπαναλαμβανόμενες στροφές. Μὲ 
ἄλλα λόγια, τά «Πάθη» ἐμπεριέχουν ἕνα 
Μεγάλο Παρακλητικὸ Κανόνα.

Ὁ πόλεμος στὴν Ἀλβανία εἶναι ἕνα 
“terminus post quem” γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ 
Ἄξιόν Ἐστι. Ἡ συγγραφή του σίγουρα εἶχε 
ἀρχίσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς γερμανικῆς 
Κατοχῆς, καὶ ἀφοῦ ὁ ποιητὴς εἶχε ἐπιστρέ-

Ὁ Ἐλύτης ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὸν ὑπερρεαλισμὸ καὶ δανείστηκε 
στοιχεῖά του, τὰ ὁποῖα ὡστόσο ἀναμόρφωσε σύμφωνα μὲ τὸ 
προσωπικό του ποιητικὸ ὅραμα, ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὸ 

λυρικὸ στοιχεῖο καὶ τὴν ἑλληνικὴ λαϊκὴ παράδοση.
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ψει ἀπὸ τὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας, ὅπου ὑπη-
ρέτησε ὡς ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός. Ἀντί-
στοιχα, τὴν ἐποχὴ τοῦ Θεόδωρου Λάσκαρη, 
καὶ ἐνῷ συνεχιζόταν ἡ φραγκικὴ κατοχὴ τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ πρώην αὐτο-
κρατορία εἶχε κατακερματιστεῖ σὲ λατινικὲς 
καὶ ἑλληνικὲς ἐπικράτειες, ὁ λαὸς ποὺ 
κατοικοῦσε τὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο καὶ 
ἀποτελοῦσε τὸ ἐπίκεντρο τῆς ὀρθοδοξίας 
ὑφίστατο μιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἔφοδο ἀπὸ τὴν 
πλευρὰ τῆς Δύσης καὶ τοῦ Πάπα, μὲ σκοπὸ 
τὴν τέλεια πολιτιστική του ἅλωση, ποὺ θὰ 
ἀποτελοῦσε ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀντίστοιχη 
ἐθνική του ἐξάλειψη. Ὁ Θεόδωρος Λάσκα-
ρης αἰτεῖται ἀπὸ τὴ Θεοτόκο τὴ διάσωση 
ἀπὸ ὅλους τοὺς παραπάνω κινδύνους.

Ἀκοῦμε, λοιπόν, στὸν Μεγάλο Παρα-
κλητικὸ Κανόνα:

Οἱ μισοῦντές με μάτην
βέλεμνα καὶ ξίφη καὶ τάφον ηὐπρέπισαν
καὶ ἐπιζητοῦσι
τὸ πανάθλιον σῶμα σπαράξαι μου·
καὶ καταβιβάσαι πρὸς τὴν γῆν, 
Ἁγνή, ἐπιζητοῦσι· ἀλλ’ ἐκ τούτων 
προφθάσασα, σῶσόν με.

Καὶ διαβάζουμε στὸ Ἄξιόν Ἐστι:

Ἦρθαν
ντυμένοι «φίλοι»
ἀμέτρητες φορὲς οἱ ἐχθροί μου
τὸ παμπάλαιο χῶμα πατώντας.
Καὶ τὸ χῶμα δὲν ἔδεσε ποτὲ μὲ τὴ φτέρνα     
      τους.
Ἔφεραν
τὸν Σοφό, τὸν Οἰκιστὴ καὶ τὸν Γεωμέτρη
Βίβλους Γραμμάτων καὶ ἀριθμῶν
τὴν πᾶσα Ὑποταγὴ καὶ Δύναμη,
τὸ παμπάλαιο φῶς ἐξουσιάζοντας
Καὶ τὸ φῶς δὲν ἔδεσε ποτὲ μὲ τὴ σκέπη  
      τους.

Θέμα τοῦ ἑβδόμου αὐτοῦ ψαλμοῦ εἶναι 
ἡ Κατοχή. Πολλὲς φορὲς ἐδῶ ἡ ἀρχαία γῆ 

δέχθηκε ξένους, ποὺ δὲν μπόρεσαν ποτέ 
τους νὰ στεριώσουν. Ἔτσι συνέβη καὶ μὲ 
τὴν τελευταία Κατοχή. Ἔφεραν οἱ Γερμανοὶ 
μαζί τους τὴν Ἐπιστήμη, τὴν Τεχνικὴ καὶ 
τήν «ἐφηρμοσμένη» Βία, θέλοντας νὰ ἐξου-
σιάσουν τὸν τόπο ἀπὸ τὸν ὁποῖο πῆραν 
τὸ φῶς τους. Ὅμως ποτὲ αὐτὸ τὸ φῶς δὲν 
τοὺς φώτισε πραγματικά. Ἡ ἑλληνικὴ φύση 
τοὺς ἀρνήθηκε.

Τὸ τελευταῖο τμῆμα τοῦ Ἄξιόν Ἐστι, 
ποὺ ὀνομάζεται ἐπίσης «Ἄξιόν Ἐστι», ἀντλεῖ 
τὴν ἔμπνευσή του ἀπὸ τὰ μεγαλυνάρια τοῦ 
Παρακλητικοῦ Κανόνα:

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε 
τὴν Θεοτόκον...

Ὁ Ἐλύτης γράφει:

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τὸ χέρι τῆς Γοργόνας
ποὺ κρατᾷ τὸ τρικάταρτο σὰ νὰ τὸ σῴζει.
[...]
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τὸ ξύλινο τραπέζι
τὸ κρασὶ τὸ ξανθὸ μὲ τὴν κηλῖδα τοῦ ἥλιου
τοῦ νεροῦ τὰ παιχνίδια στὸ ταβάνι
στὴ γωνιὰ τὸ φυλλόδεντρο ποὺ ἐφημερεύει
Οἱ λιθιὲς καὶ τὰ κύματα χέρι μὲ χέρι
μιὰ πατοῦσα ποὺ σύναξε σοφία στὴν ἄμμο
ἕνας τζίτζικας ποὺ ἔπεισε χιλιάδες ἄλλους
ἡ συνείδηση πάμφωτη σὰν καλοκαίρι.

Ὁ ποιητὴς δανείζεται τὰ ἐκφραστικὰ 
μέσα τῆς ὀρθόδοξης βυζαντινῆς ὑμνολογί-
ας, γιὰ νὰ μεγαλύνει τὰ ἁπλᾶ στοιχεῖα τῆς 
ζωῆς, τὰ καθημερινά, ταπεινὰ καὶ ἀδιόρατα 
καὶ πάντοτε ὑπάρχοντα δίπλα μας. Δοξάζει 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς, τὴν ἀνθρώπινη δημιουρ-
γία, τὴ χαρὰ καὶ τὴ δύναμη τοῦ ἥλιου, τὰ 
νησιὰ καὶ τὴ θάλασσα, τὶς ναυτικὲς παρα-
δόσεις. Μεγαλύνει τὸ νησιώτικο καλοκαιρινὸ 
τοπίο, τὸ κρασί, τὸ παράλιο σπίτι, τὶς ξε-
ρολιθιές, τὴν περιπλάνηση στὶς ἀμμουδιές.

Στὴν ὑμνογραφία, ἐπίσης, τοῦ Ἀκά-
θιστου Ὕμνου, καὶ συγκεκριμένα στοὺς 
γνωστοὺς σὲ ὅλους μας «Χαιρετισμοὺς τῆς 
Θεοτόκου», στηρίζεται καὶ τὸ τελευταῖο 
τμῆμα τοῦ ἔργου, τό «Δοξαστικόν», ὅπου 
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ὁ ποιητής, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ Μεγαλυνάρια, 
χρησιμοποιεῖ καὶ τοὺς Χαιρετισμούς του, 
ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια ἀρχιτεκτονική, τὴν ἴδια 
μουσικότητα καὶ τὸ ἴδιο ὕφος μὲ τοὺς Χαι-
ρετισμοὺς πρὸς τὴ Θεοτόκο:

ΧΑΙΡΕ ἡ Καιομένη καὶ χαῖρε ἡ Χλωρή
Χαῖρε ἡ Ἀμεταμέλητη μὲ τὸ πρωραῖο σπαθί
Χαῖρε ἡ ποὺ πατεῖς καὶ τὰ σημάδια σβή-

νονται
Χαῖρε ἡ ποὺ ξυπνᾷς καὶ τὰ θαύματα γί-

νονται
Χαῖρε τοῦ παραδείσου τῶν βυθῶν ἡ Ἀγρία
Χαῖρε τῆς ἐρημίας τῶν νήσων ἡ Ἁγία
Χαῖρε ἡ Ὀνειροτόκος χαῖρε ἡ Πελαγινή
Χαῖρε ἡ Ἀγκυροφόρος καὶ ἡ Πενταστέρινη
Χαῖρε μὲ τὰ λυτὰ μαλλιὰ ἡ χρυσίζοντας τὸν 

ἄνεμο
Χαῖρε μὲ τὴν ὡραία λαλιὰ ἡ δαμάζοντας 

τὸν δαίμονα
Χαῖρε ποὺ καταρτίζεις τὰ Μηναῖα τῶν κή-

πων
Χαῖρε ποὺ ἁρμόζεις τὴ ζώνη τοῦ Ὀφιούχου
Χαῖρε ἡ ἀκροσπάθιστη καὶ σεμνή
Χαῖρε ἡ προφητικιὰ καὶ δαιδαλική.

Ὁ ποιητὴς ἀπευθύνει ἐδῶ χαιρετισμὸ 
πρὸς ἕνα ἐφηβικὸ θηλυκὸ Ἐσύ, ποὺ σὲ 
μιὰ παραδοσιακὴ εἰκονιστική (Παναγία – 
Ἑλλάδα – Ἐλευθερία) εἶναι ἕνα σύνθετο 
τριαδικὸ πλάσμα, ἕνα εἴδωλο τοῦ λαοῦ του, 
ποὺ ἀποδίδει μεταφορικὰ τὸ ἴδιο τὸ νόημα 
τῆς Ζωῆς. Τὴ χαιρετίζει σὰν τὴ βάτο τὴ μὴ 
καιομένη –εἰκόνα καὶ αὐτὴ βιβλική–, τὴν 
ἀμεταμέλητη στὰ παθήματά της, τὴν οὐδέ-
ποτε καταθέτουσα τὰ ὅπλα. Τὴν χαιρετίζει 
ὡς ἐλαφροπάτητη, ποὺ ἐγείρεται ἀπὸ τὸν 
ὕπνο της καὶ κάνει θαύματα καινούργια. 
Τὴν χαιρετίζει σὰν τὴν ἄγρια δύναμη τοῦ 
ἐνστίκτου καὶ σὰν τὴν ἁγία ἀγκαλιὰ τῆς 
ἐρημίας. Τὴν ὀνομάζει μάννα τῶν ὀνείρων 
καὶ κυρὰ τοῦ Πελάγους, ποὺ φέρνει τὴν 
ἄγκυρα τῆς σωτηρίας καὶ τὸ ἀστρικὸ κάλ-
λος. Τὴν βλέπει μὲ λυτὰ μαλλιά, ὁλόχρυσα 
ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, νὰ τρέχει στοὺς ἀνέ-

μους, καὶ τὴν χαιρετίζει ὡς ποιητική «λαλέ-
ουσα» ποὺ δαμάζει τὸν θάνατο. Εἶναι αὐτὴ 
ποὺ δημιουργεῖ τὶς ἐποχὲς καὶ ποὺ βάζει τὰ 
ἄστρα σὲ τάξη. Εἶναι ἁγία, προφητικὴ καὶ 
ἀνεξιχνίαστη. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ζωή.

Εἰκόνες, ἐπίσης, ὁλοζώντανες μᾶς ὁδη-
γοῦν καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Τό «Τόσο 
ἦταν ἀλήθεια / ποὺ πιστὰ μ’ ἀκολούθη-
σε τὸ χῶμα / ἔγινε σὲ μεριὲς κρυφὲς πιὸ 
κόκκινο» μᾶς παραπέμπει στό «ὅτι αὐτὸς 
ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς 
ἐσμεν» (Ψαλμ. ΡΒ΄ 14). Ἢ τό «Τὶς ἡμέρες 
μου ἄθροισα καὶ δὲ σὲ βρῆκα / πουθενά, 
ποτέ, νὰ μοῦ κρατεῖς τὸ χέρι / στὴ βοὴ τῶν 
γκρεμῶν καὶ στῶν ἄστρων τὸν κυκεῶνά 
μου!» μᾶς πηγαίνει ἀπ’ εὐθείας στὸ ᾎσμα 
ᾈσμάτων: «Ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον...» 
(γ΄ 1).

Ἡ ποίηση τοῦ Ἐλύτη εἶναι μιὰ κατά-
φαση τῆς Ὀρθοδοξίας, δήλωση τῆς ἑλλη-
νικῆς του ἰθαγένειας. Ἡ βυζαντινὴ μελικὴ 
κληρονομιὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες μουσικὲς 
ἐντυπώσεις του. Μὲ βυζαντινοὺς ὕμνους 
συνοδεύει τοὺς ἀγῶνες τῶν ἐπαναστατῶν 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως:

Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσά μου, μὲ τὰ πρῶτα  
     πρῶτα Δόξα Σοι!
Ἐκεῖ δάφνες καὶ βάγια
θυμιατὸ καὶ λιβάνισμα
τὶς πάλες εὐλογώντας καὶ τὰ καριοφίλια.
Στὸ χῶμα στὸ στρωμένο μὲ τ’ 
    ἀμπελομάντιλα
κνίσες, τσουγκρίσματα
καὶ Χριστὸς Ἀνέστη
μὲ τὰ πρῶτα σμπάρα τῶν Ἑλλήνων.

Ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὸ Ἄξιόν Ἐστι, στὰ 
ποιήματα τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη συναντᾶμε 
καὶ ἄλλες εἰκόνες παρμένες ἀπὸ τὴ γνώση, 
τὴ σκέψη, τὸν σχολιασμὸ τῶν ἐκκλησια-
στικῶν μας κειμένων καὶ τὶς γιορτὲς τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας. Στὰ κείμενά του τὸ θέ-
μα τῆς πίστης στὸν Θεὸ ἐπανέρχεται ὡς 
στοιχεῖο βαθιὰ ζυμωμένο μὲ τὴν Ἑλλάδα 
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καὶ ἄρρηκτα δεμένο μὲ τὴν ταὐτότητα τοῦ 
Νεοέλληνα.

Σᾶς παραθέτω μερικὰ ἀποσπάσματα 
ἀπὸ τὰ ποιήματά του καὶ σᾶς ἀφήνω νὰ 
ταξιδέψετε στὴν ποίηση τοῦ Ἐλύτη. Θὰ 
ἔλθουν στὴ μνήμη σας εἰκόνες ἑλληνικές:

Κι ἕναν πόντο πιὸ ψηλὰ νὰ πᾶτε, 
    ἄνθρωποι,
εὐχαριστῶ θὰ σᾶς πεῖ ὁ Θεός.
(Ἐκ τοῦ πλησίον)

Μὲ τὸ καΐκι καὶ μὲ τὰ πανιὰ τῆς Παναγίας
Ἔφυγαν κατευόδιο τῶν ἀνέμων...
(Προσανατολισμοί, «Μελαγχολία τοῦ Αἰγαί-
ου»)

Μεγάλα νέα καμπάνες
Στὶς αὐλὲς ἄσπρες μπουγάδες
Στὶς παραλίες οἱ σκελετοί
Μπογιὲς κατράμι νέφτι
Ἑτοιμασίες τῆς Παναγίας
Ποὺ γιὰ νὰ γιορτάσει ἐλπίζει
Ἄσπρα πανιὰ καὶ γαλανὲς σημαιοῦλες.
(Ἥλιος ὁ πρῶτος)

Ἀκόμη, ἀπὸ τὴ συλλογὴ Τὸ Φωτόδεντρο 
καὶ ἡ δέκατη τέταρτη ὀμορφιά:

Πρέπει νά ’ταν τῶν Βαΐων τοῦ οὐρανοῦ
ἐπειδὴ καὶ τὰ πουλιὰ κατέβαιναν
μ’ ἕνα κλαδάκι πράσινο στὸ ράμφος...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἐγὼ ποὺ ἀγάπησα
ἐγὼ ποὺ τήρησα τὸ κορίτσι μου σὰν ὅρκο
πού ’φτασα νὰ πιάνω τὸν ἥλιο ἀπ’ τὰ φτερὰ 
σὰν πεταλούδα
Πάτερ ἡμῶν...

Μ’ ἕνα τίποτα ἔζησα...

Ὥσπου τέλος ἔνιωσα
κι ἂς πά’ νὰ μ’ ἔλεγαν τρελό
πὼς ἀπό ’να τίποτα γίνεται ὁ Παράδεισος.

Τί εἶναι ὅμως αὐτὸ ποὺ δένει τὸν Ἐλύ-
τη μὲ τὴν Ὀρθοδοξία; Γιὰ τὸν ποιητή, ἡ 
Ὀρθοδοξία μὲ τὴν εἰκαστική της ἔκφραση 
εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ 
τοπίου. Ἡ βαρκούλα τῶν ποιημάτων του 
ὀνομάζεται «Ἔχει ὁ Θεός». Τὸ νὰ τῆς δώσει 
ἄλλο ὄνομα θὰ ἦταν βλασφημία.

Ἐκτός, ὅμως, ἀπὸ εἰκόνα, εἶναι καὶ 
μνήμη:

Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ 
λένε Ἄθω.

Πέρα ἀπὸ τὴ μνήμη, εἶναι ἡ ἴδια του ἡ 
πατρίδα, ποὺ τὴν αἴσθησή του γι’ αὐτὴ τὴν 
μετατρέπει σὲ ποίημα:

Ξέρω πὼς εἶναι τίποτε ὅλ’ αὐτὰ καὶ πὼς ἡ 
γλῶσσα ποὺ μιλῶ δὲν ἔχει ἀλφάβητο
Ἀφοῦ καὶ ὁ ἥλιος καὶ τὰ κύματα εἶναι μιὰ 
γραφὴ συλλαβικὴ ποὺ τὴν ἀποκρυπτογρα-
φεῖς μονάχα στοὺς καιροὺς τῆς λύπης καὶ 
τῆς ἐξορίας
Κι ἡ πατρίδα μιὰ τοιχογραφία μ’ ἐπιστρώ-
σεις διαδοχικὲς φράγκικες ἢ σλαβικὲς ποὺ 
ἂν τύχει καὶ βαλθεῖς γιὰ νὰ τὴν ἀποκατα-
στήσεις πᾷς φυλακὴ καὶ δίνεις λόγο
Σ’ ἕνα πλῆθος Ἐξουσίες ξένες μέσῳ τῆς 
δικῆς σου πάντοτε
Ὅπως γίνεται γιὰ τὶς συμφορές
Ὅμως ἂς φανταστοῦμε σ’ ἕνα παλαιῶν 
καιρῶν ἁλώνι ποὺ μπορεῖ νά ’ναι καὶ σὲ 
πολυκατοικία ὅτι παίζουνε παιδιὰ καὶ ὅτι 
αὐτὸς ποὺ χάνει
Πρέπει σύμφωνα μὲ τοὺς κανονισμοὺς νὰ 
πεῖ στοὺς ἄλλους καὶ νὰ δώσει μιὰν ἀλή-
θεια
Ὁπόταν βρίσκονται στὸ τέλος ὅλοι νὰ κρα-
τοῦν στὸ χέρι τους ἕνα μικρὸ
Δῶρο ἀσημένιο ποίημα.
(Τὸ Φωτόδεντρο καὶ ἡ δέκατη τέταρτη 
ὀμορφιά)

ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΡΟΥΤΗ-ΓΕΩΡΓΑΝΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος
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Ι
Ἐπαρκῶς λεπτομερὴς ἔκθεση τῶν 

σχετικῶν μὲ τὴν οὐσία τῆς δικαιοσύνης 
στὸ πλαίσιο ἑνὸς ἄρθρου εἶναι μᾶλλον 
ἀδύνατος λόγῳ τοῦ τεραστίου ὄγκου τῆς 
σχετικῆς διεθνοῦς βιβλιογραφίας. Κατὰ 
συνέπεια, οἱ παρακάτω σκέψεις θὰ πε-
ριοριστοῦν ἁπλῶς σὲ μιὰ ἐγγύτερη γιὰ 
μᾶς τοὺς Ἕλληνες ἀναδίφηση στὴ δια-
μόρφωση τῆς ἰδέας τῆς δικαιοσύνης, μὲ 
ἀναφορὰ σὲ κατ’ ἐπιλογὴν κείμενα.

Ὡς γνωστόν, μὲ τὸν καθορισμὸ τῆς 
ἔννοιας τῆς δικαιοσύνης ἔχουν ἀπασχο-
ληθεῖ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων καὶ ἀπα-
σχολοῦνται καὶ σήμερα τόσον ἱεροὶ συγ-
γραφεῖς, ὅσον καὶ φιλόσοφοι καὶ νομικοὶ 
καὶ κοινωνιολόγοι, συμβάλλοντας μὲ τὶς 
διατυπώσεις τῶν ἀπόψεών τους στὴν ἐπι-
στημονικὴ διερεύνηση καὶ τὸν ἐντοπισμὸ 
τῶν στοιχείων ἐκείνων ποὺ συνσιτοῦν τὴν 
οὐσία καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ τὴν πηγὴ 
προέλευσης καὶ δύναμης τῆς δικαιοσύ-
νης. Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης συνδέθηκε 
ἀνέκαθεν μὲ τὴν πηγαία πανανθρώπι-

νη εὐχὴ καὶ τὸ αἴτημα γιὰ ἐπικράτηση 
συγκεκριμένων ἀρχῶν καὶ κριτηρίων ἐξι-
σορρόπησης ἀντιτιθεμένων συμφερόντων 
τόσο στὶς διαμορφούμενες σχέσεις ὑπε-
ροχῆς μεταξὺ κάθε εἴδους ἀρχόντων καὶ 
ἀρχομένων ὅσον καὶ στὶς μεταξὺ ἁπλῶν 
ἰδιωτῶν βιοτικὲς σχέσεις. Ἡ ἐπικράτηση 
αὐτὴ γίνεται πιὸ ἄνετης καὶ καθολικῆς 
ἀποδοχῆς, ὅταν πιστεύουμε ὅτι ὀφείλεται 
σὲ ἀνώτερη τοῦ ἀνθρώπου δύναμη, ἀπὸ 
τὴν ὁποία καὶ νοηματοδοτεῖται.

Ἀνεξαρτήτως τούτου, ἡ ἐπενεχθεῖσα 
ἤδη πρωταρχικὴ διαφοροποίηση τῆς 
δικαιοσύνης α) σὲ κοινωνικοπολιτικὴ 
θέσπιση τῶν διαφόρων ἐξαναγκασμῶν 
ὑποταγῆς ἀνθρώπων (ἀτομικῶς ἢ ὁμά-
δων) καὶ β) στὴν ἀτομική, αὐτοπροαίρετη 
συναλλακτικὴ συμπεριφορὰ ἐξισορροπη-
τικῆς ὑποχώρησης τοῦ ἀτομικοῦ συμφέ-
ροντος, φέρνει εὐθὺς ἀμέσως τὴν πρώτη 
δυσκολία στὸν προσδιορισμὸ ἑνοποιη-
μένου καθορισμοῦ τοῦ τί εἶναι καὶ πῶς 
ἐμφανίζεται ὑλοποιουμένη ἡ δικαιοσύνη, 
ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω διάκρισή 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
ΣΤΟ ΔΙΦΥΕΣ  
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης συνδέθηκε ἀνέκαθεν μὲ τὴν πηγαία 
πανανθρώπινη εὐχὴ καὶ τὸ αἴτημα γιὰ ἐπικράτηση συγκεκρι-

μένων ἀρχῶν καὶ κριτηρίων ἐξισορρόπησης ἀντιτιθεμένων συμ-
φερόντων τόσο στὶς διαμορφούμενες σχέσεις ὑπεροχῆς μεταξὺ 

κάθε εἴδους ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων ὅσον καὶ στὶς μεταξὺ 
ἁπλῶν ἰδιωτῶν βιοτικὲς σχέσεις.
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της, ἀναλόγως πρὸς τὴν πηγὴ νοηματο-
δότησής της, σὲ θεία καὶ ἀνθρώπινη δι-
καιοσύνη.

ΙΙ
Στοὺς πρωταρχικοὺς ἱεροὺς συγγρα-

φεῖς ποὺ συνέβαλαν στὴν ἰδέα τῆς δι-
καιοσύνης ὡς κοινωνικοῦ πολιτιστικοῦ 
στοιχείου θείας προελεύσεως, ἰδιάζου-
σα θέση ἔχει γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους 
ὁ προφήτης Ἠσαΐας μὲ τὴν προτροπή 
του: «Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες 
ἐπὶ τῆς γῆς». Ἡ φράση αὐτὴ μετατρέπε-
ται σὲ ψαλτικὸ ἀριστούργημα εἰσαγωγῆς 
τοῦ ὀρθοδόξου Ἕλληνα στὴν κατάνυξη 
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τὴν διαβάζουμε 
στὸ προφητικὸ βιβλίο Ἠσαΐας τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης: «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει 
τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι 
φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. 
Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ 
τῆς γῆς. Πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεβής, οὐ μὴ 
μάθῃ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν 
οὐ μὴ ποιήσῃ».1 Μὲ τὴν προαναφερθεῖσα 
προτροπὴ ἀρχίζει ἡ Πέμπτη ᾨδὴ τῶν τυ-
πικῶν τῆς ὀρθόδοξης ὑμνολογίας καί, ὡς 
γνωστόν, στίχοι αὐτῆς ἀκούγονται στὸ μέ-
γα ἀλληλουάριον, ποὺ ψάλλεται πρὸ τοῦ 
τροπαρίου «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται» στὶς 
πρῶτες ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος. Ὁ καθηγητὴς Τρεμπέλας ἑρμηνεύει 
τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα ὡς ἑξῆς: «Ἀπὸ 
τὴν νύκτα ἀγρυπνεῖ ἐνωρὶς τὸ πνεῦμά 
μου καταφυγὸν εἰς Σέ, ὦ Θεέ, διότι τὰ 
προστάγματά Σου εἶναι φῶς ἐπὶ τῆς γῆς. 
Μάθετε καὶ ἐφαρμόσατε τὴν δικαιοσύνην 
αὐτήν, περὶ τῆς ὁποίας σᾶς φωτίζουν τὰ 
θεῖα προστάγματα, σεῖς ποὺ κατοικεῖτε 
ἐπὶ τῆς γῆς. Μάθετε δικαιοσύνην. Διότι ὁ 
ἀσεβὴς ἔχει παύσει νὰ ζῇ. Πᾶς ὅστις δὲν 
θὰ μάθῃ ἐπὶ τῆς γῆς δικαιοσύνην εἶναι 
ἀδύνατον νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὴν ἀλή-
θειαν καὶ νὰ ἀπαλλαγῇ τοῦ ψεύδους».2 Τὸ 

1  Ἠσ., κστ΄ 9.
2  Τὸ Ψαλτήριον, μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, 

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 200121, σελ. 587.

ἴδιο χωρίο, μὲ τὴν προσθήκη δύο ἄλλων 
στίχων ποὺ προηγοῦνται, ἀποδίδεται στὴ 
μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τῶν 
καθηγητῶν Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπι-
στημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης ὡς 
ἑξῆς: «Κύριε, ὁ δρόμος τοῦ δικαίου εἶναι 
εὐθύς· Ἐσὺ εὐθυγραμμίζεις τὴ διαδρομὴ 
τοῦ δικαίου. Κύριε, περιμέναμε τὶς κρί-
σεις Σου, ὅποιες κι ἂν εἶναι αὐτές. Ὁ 
πόθος μας εἶναι πάντα τὸ ὄνομά Σου 
νὰ θυμόμαστε. Τὴ νύχτα ἡ ψυχή μου Σὲ 
ποθεῖ· ἀπὸ τὰ βάθη μου Σ’ ἀποζητάω. 
Ὅταν οἱ κρίσεις Σου ἐφαρμόζονται στὴ 
γῆ, μαθαίνει τὴ δικαιοσύνη ἡ οἰκουμένη. 
Ἀλλὰ ὁ ἀσεβής, ἀκόμα κι ὅταν τὸν ἐλεεῖς, 
τὴ δικαιοσύνη δὲν τὴν μαθαίνει· ἀκόμα 
καὶ στὴ χώρα τῆς εὐθύτητας κάνει κακό, 
δὲν βλέπει τὴ μεγαλοσύνη τοῦ Κυρίου. 
Τὸ χέρι Σου εἶναι ὑψωμένο, Κύριε, μὰ οἱ 
ἐχθροί Σου δὲν τὸ βλέπουν».3

Στὶς παραπάνω βιβλικὲς ἀναφορὲς 
στὸ νόημα τῆς δικαιοσύνης διαπιστώνει 
κανεὶς τὸ μὲν ὅτι ἡ δικαιοσύνη ταὐτίζε-
ται μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ (τὸν θεϊκὸ 
νόμο), τὸ δὲ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν νομοθετεῖ 
ἁπλῶς, ἀλλὰ ὅτι ἡ μὴ συμμόρφωση πρὸς 
τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ δὲν μένει χωρὶς 
συνέπειες γιὰ τὸν παραβάτη της.

Εἰκονιστικὴ παράσταση τῆς δικαι-
οσύνης τοῦ Θεοῦ δὲν ἀπαντᾶται στὸν 
χῶρο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατὰ τὸ 
γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀνεξαιρέτου ἀπα-
γόρευσης «οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον 
οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα».4 Λεκτικὰ ὅμως 
ἀπαντᾶται ἡ προσομοίωση τῆς δικαιοσύ-
νης τοῦ Θεοῦ ὡς «χειρὸς Κυρίου» καὶ ἐνί-
οτε ὡς τῆς «δεξιᾶς τοῦ Κυρίου», ὑπὸ τὴ 
μορφὴ εὐχῆς ἢ αὐτοδυνάμου ἐπεμβάσεως 
πρὸς εὐλογία καὶ ἔπαινο τοῦ πιστοῦ ἢ 
ἀντιθέτως πρὸς ἔλεγχο καὶ τιμωρία τοῦ 
ἁμαρτωλοῦ ἢ τῶν μὴ πιστῶν. Πρβ., με-
ταξὺ ἄλλων, «καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐξελεῖται 

3  πρβλ. Ἡ Ἁγία Γραφή, ISBN 960/7847-024, σελ. 
1219.

4  Ἔξοδ., κ΄ 4.
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ἐκ τῶν χειρῶν μου»,5 καί «ἀνθέξεται κρί-
ματος ἡ χείρ μου».6

ΙΙΙ
Στὴν ἀνθρώπινη ἀντίληψη τῆς δικαιο-

σύνης (ἀποδέσμευση ἀποκλειστικῆς προ-
έλευσης ἀπὸ τὸν Θεό) πρωτοποροῦν οἱ 
φιλόσοφοι. Μεταξὺ αὐτῶν πρωτότυπη 
καὶ γι’ αὐτὸ ὑπερέχουσα θέση ἔχει ὁ Ἀρι-
στοτέλης, ὁ ὁποῖος ἐξετάζει τὸ ζήτημα τῆς 
δικαιοσύνης γνωσιολογικά. Κατ’ αὐτόν, ἡ 
δικαιοσύνη «ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία, ἀλλ’ 
οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἕτερον».7 Ἡ δι-
καιοσύνη δηλαδὴ ἔχει ἀφ’ ἑαυτῆς νόημα 
ἀρετῆς, ὅμως δὲν ἀφορᾷ μόνον εἰς τὸν 
ἐσωτερικὸν κόσμον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ’ 
ἀναγκαίως στὴν πρὸς ἄλλους συμπερι-
φορά του. Ἡ ἴδια ἡ δικαιοσύνη διέπεται 
ἀπὸ τρεῖς ἀρχές: α) τῆς ἰσότητος, β) τῆς 
ἀναλογικότητος καὶ γ) τῆς ἐπιεικείας. Οἱ 
ἀρχὲς τῆς ἰσότητος καὶ τῆς ἀναλογικότη-
τος ἐπιβάλλουν ὅπως οἱ ἴσες καταστάσεις 
ἀντιμετωπίζονται ἰσοτίμως καὶ οἱ ἄνισες 
κατ’ ἄνισον, ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση 
κατὰ ἐξισορροπητικὸ τρόπο: «ἰσάζειν».8 
Ἔτσι ἡ δικαιοσύνη διαχωρίζεται ἢ δια-
μορφώνεται σὲ διορθωτική/ἀνταλλακτική 
(justitia commutativa) καὶ σὲ διανεμητική 
(justitia distributiva), δηλαδὴ στὴν περί-
πτωση (ὑπὸ τοῦ κράτους κλπ.) διανομῆς 
τοῦ φυσικῶς ὑπάρχοντος πλούτου καὶ 
τῶν παραγομένων ἀγαθῶν καὶ θεσπιζο-

5  Δευτ. κβ΄ 39, ᾨδ. β΄ 39. 
6  ᾨδ. β΄ 41.
7  Ἀριστ., Ἠθικὰ Νικομάχεια, 1129b26-27.
8  Ἀριστ., ὅ.π., 1132a7.

μένων ἀμοιβῶν καὶ τιμῶν νὰ ἐπικρατεῖ 
μεταξὺ ἀνίσων κατ’ ἀξίαν προσώπων 
ὄχι ἰσότητα, ἀλλὰ ἡ ἐπιβαλλομένη στὴν 
κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὴν παραγωγὴ τῶν 
ἀγαθῶν καὶ τὴν προαγωγὴ τῆς κοινωνίας 
συμβολή τους διαφοροποίηση. Τὶς δύο 
αὐτὲς ἀρχὲς συμπληρώνει ἡ ἐπιείκεια, ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖ «ἐπανόρθωμα νομίμου 
δικαίου».9

IV
Ἡ παραπάνω παράθεση δύο πα-

ραλλήλων καὶ ὄχι ἐναντιωματικῶν προ-
σεγγίσεων τῆς δικαιοσύνης ἐπιτρέπει τὴ 
διαπίστωση ὕπαρξης κοινοῦ ἐδάφους 
μεταξύ τους, ποὺ ἀφορᾷ τὸν ἐσωτερικὸ 
ἄνθρωπο. Σήμερα διακρίνουμε σαφῶς 
τόσο ἐπιστημονικὰ ὅσο καὶ βιωματικὰ 
καὶ λεκτικὰ μεταξὺ θείας δικαιοσύνης 
καὶ ἀνθρώπινης δικαιοσύνης. Ἡ θεία δι-
καιοσύνη ἔχει πηγὴ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν 
Θεὸ καὶ περιεχόμενο τὴν ἁγιότητα διὰ 
τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν Του. Πρὸς 
τὴν ἁγιότητα αὐτή (θέωση) καλεῖ τοὺς 
πάντες. Ἡ θεία δικαιοσύνη δὲν ἔχει, 
ἐκτὸς παρεμπιμπτόντως, σχέση πρὸς 
τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας στὴν ἀπόλαυση 
τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν προνομίων ἐπὶ τῆς 
γῆς στὴν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ ἀνθρώπινη 
πλεονεξία. Ὁ Θεός, κατὰ τὴ ρητὴ διαβε-
βαίωση τοῦ Χριστοῦ, «βρέχει ἐπὶ δικαίων 
καὶ ἀδίκων».10 Πρὸς τὴν προαναφερθεῖσα 
ἁγιότητα καλοῦνται πάντες ἀνεξαιρέτως 
9  Ἀριστ., ὅ.π., 1157b12-13. Πρβ. Γ. Μιχαηλίδου-

Νουάρου, Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 50 
(1975), σελ. 130 καὶ τὶς ἐκεῖ παραπομπὲς στὰ 
ἀρχαῖα κείμενα.

10  Ματθ., δ΄ 45.

Στὶς βιβλικὲς ἀναφορὲς στὸ νόημα τῆς δικαιοσύνης διαπιστώ-
νει κανεὶς τὸ μὲν ὅτι ἡ δικαιοσύνη ταὐτίζεται μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ 
Θεοῦ (τὸν θεϊκὸ νόμο), τὸ δὲ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν νομοθετεῖ ἁπλῶς, 
ἀλλὰ ὅτι ἡ μὴ συμμόρφωση πρὸς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ δὲν μέ-

νει χωρὶς συνέπειες γιὰ τὸν παραβάτη της.
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καὶ ἰσοτίμως. 
Στὴ σημερινὴ δυτικοευρωπαϊκὴ φι-

λοσοφία καὶ ἐπιστήμη ἐπιχειρεῖται 
ἀναμφιβόλως σαφὴς διαχωρισμὸς τῶν 
θεολογικῶν κριτηρίων κατανόησης καὶ 
ἐφαρμογῆς τῆς δικαιοσύνης, καὶ ἡ δι-
καιοσύνη αὐτὴ σαφῶς ἐγκοσμιοποιεῖται, 
στοχεύουσα στὴν ἐξυπηρέτηση τῆς κοι-
νωνικῆς εἰρήνης διὰ τῆς ἀπρόσκοπτης, 
μὲ τὴν ἐξασφάλιση ἴσων εὐκαιριῶν, πα-
ραγωγῆς καὶ διανομῆς πλούτου. Τὸ θέμα 
τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ μένει γιὰ τὴν 
ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ἐκτὸς τοῦ ἀντι-
κειμένου ἐρεύνης της.

Ὡς αἰτιολόγηση ἀλλὰ καὶ κατανόη-
ση τῆς ἐγκοσμιοποίησης τῆς δικαιοσύ-
νης ἀναφέρεται ἡ πρόοδος στὸν νομικὸ 
πολιτισμό, ποὺ ἐξασφαλίζει στὸν κάθε 
ἄνθρωπο τὴν ἁρμόζουσα σ’ αὐτὸν ἐλευθε-
ρία καὶ τὸν σεβασμό, καὶ γενικῶς ἀξία ἡ 
ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἰδιότητά 
του ἀκριβῶς ὡς ἀνθρώπου. Αὐτοῦ τοῦ 
προσήκοντος στὴν ἀνθρώπινη ἰδιότητα 
σεβασμοῦ δικαιοῦνται ὅλοι οἱ μέτοχοι 
μιᾶς εὐνομούμενης κοινωνίας, καὶ ὄχι 
προνομιακὰ μόνον οἱ ὀπαδοὶ οἱουδήπο-
τε θρησκευτικοῦ δόγματος ἢ οἱασδήποτε 

ἄλλης διακρίσεως. Ὁ νομικὸς πολιτισμὸς 
παγιώνεται μὲ τὸ κατεστημένο καὶ μετα-
βαλλόμενο κατὰ τὶς ἀνάγκες τῶν περιστά-
σεων καθολικῆς καὶ ἀναγκαστικῆς ἐπι-
βολῆς δίκαιο, καὶ ἐξασφαλίζει «δικαίους 
κατὰ νόμον» πολῖτες, καὶ ὄχι μόνο κατὰ 
Θεὸν δικαίους. Οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ τὸ μὲν 
δὲν μποροῦν νὰ διαγνωσθοῦν ἀσφαλῶς, 
τὸ δὲ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ ὡς 
μελλοντικοὺς πολῖτες μιᾶς ἄλλης, ὄχι 
ἐπίγειας βασιλείας, μὲ προϋποθέσεις 

καὶ ὅρους δικαιοσύνης παντοτινοὺς καὶ 
ἀμετάβλητους, ἀλλὰ καὶ ἑκουσίως μόνο 
ἀποδεκτούς.

V
Ἐν τούτοις, ἡ εἰσαγωγικῶς σημειω-

θεῖσα πανανθρώπινη εὐχὴ καὶ τὸ αἴτημα 
γιὰ ἐπικράτηση ἀρχῶν καὶ κριτηρίων ἐξι-
σορρόπησης ἀντιτιθέμενων συμφερόντων, 
ὡς ἀναγκαστικῆς ἐπιβολῆς περιεχόμενο 
τῆς δικαιοσύνης, δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ 
εἶναι ἕνα κατὰ βάση ἠθικὸ πρόβλημα. 
Ὁποιαδήποτε κριτήρια καὶ ἀρχὲς γι’ 
αὐτὴν κι ἂν ἐφευρεθοῦν καὶ καθιερω-
θοῦν, ἡ δικαιοσύνη γιὰ κάθε ἄνθρωπο 
χωριστὰ καὶ πάντοτε θὰ εἶναι ἠθικὸ δί-
λημμα κρίσεως, ποὺ δὲν λύνεται μηχανι-
στικά. Κρίσεως καὶ ἀποφάσεως γιὰ τὸ τί 
ὀφείλει νὰ πράξει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ μὲ 
κριτήριο τὶς δικές του ἀρχὲς ποὺ πρε-
σβεύει ὡς ἄνθρωπος, ἔστω καὶ ἂν δὲν 
τὶς ἀκολουθεῖ μὲ συνέπεια πάντα. Γιὰ 
τὴν κρίση του αὐτὴ θὰ ἔχει ἐσωτερικὸ 
ἔλεγχο συνέπειας. Αὐτὸς ὁ ἐσωτερικὸς 
ἔλεγχος τῆς κατὰ συνείδηση δικαιοσύ-
νης συμπεριφορᾶς συνδέει ἄρρηκτα τὴν 
ἀνθρώπινη μὲ τὴ θεία δικαιοσύνη, ἀνε-
ξαρτήτως τοῦ περιεχομένου ποὺ δίνει κα-

νεὶς στὴν ἔννοια τῆς θείας δικαιοσύνης. 
Τὴ σύνδεση αὐτὴ ἐκφράζει παραστατικὰ 
ἡ προχριστιανικὴ ἀρχαιοελληνικὴ φράση: 
«Ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ», 
μὲ τὴν ὁποία ἐξυπονοεῖτο ἡ ὕπαρξη τῆς 
θείας Δίκης καὶ μὲ τὴν ὁποία κυρίως ἀπέ-
διδαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὸν μορφότυπο 
τῆς Δικαιοσύνης.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΪΝΑΣ Δ.Ν.

Ὁποιαδήποτε κριτήρια καὶ ἀρχὲς γι’ αὐτὴν κι ἂν ἐφευρεθοῦν καὶ 
καθιερωθοῦν, ἡ δικαιοσύνη γιὰ κάθε ἄνθρωπο χωριστὰ καὶ πάντο-
τε θὰ εἶναι ἠθικὸ δίλημμα κρίσεως, ποὺ δὲν λύνεται μηχανιστικά. 
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Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ θέρους ὁ 
ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολι-
τεύσεως τῆς χώρας μας ἐπεσκέφθη 
τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἡ ἐπίσκεψις ὑπῆρξε 
ἐθιμοτυπική, λόγῳ τῆς προηγουμένης 
ἐπισκέψεως ἐπιτροπῆς Ἁγιορειτῶν 
Πατέρων στὰ γραφεῖα τοῦ κόμματος 
στὴν Ἀθήνα. Ἡ ἐπίσκεψις προεβλήθη 
δεόντως ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως, 
τὰ ὁποῖα ἑστίασαν σὲ δύο γεγονό-
τα: πρῶτον στὴν δεκάλεπτο παρα-
μονὴ τοῦ κ. Τσίπρα ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ 
Βήματος τοῦ Ναοῦ στὸ Πρωτᾶτον, 
μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας 
«Ἄξιον Ἐστί», καὶ δεύτερον στὴν δί-
ωρη συζήτησι τοῦ αὐτοῦ προσώπου 
μὲ τὸν προηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἰβήρων π. Βασίλειο Γοντικάκη. Μετὰ 
τὴν δίωρη αὐτὴ συζήτησι εἰπώθηκε 
τὸ ἀνεκδιήγητο ὅτι οἱ μοναχοὶ τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους ὁμοιάζουν μὲ τοὺς 
Ζαπατίστας τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς 
ποὺ εἶχαν ὡς σύνθημα τό «ὅλα γιὰ 
ὅλους καὶ τίποτα γιὰ μᾶς»!

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψι 
δημοσιογράφοι καὶ διανοούμενοι ἐπέ-

κριναν τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ πολι-
τικοῦ ἀνδρὸς γιὰ διαφόρους λόγους. 
Ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο κατηγο-
ρήθηκε ὅτι οὐδεμία γεῦσι τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ἔλαβε, ἀφοῦ ἐν τέλει συνέ-
κρινε τοὺς Ἁγιορεῖτες μὲ τοὺς ἐπανα-
στάτες Ζαπατίστας. (Βλ. ἐνδιαφέρον 

σχόλιο τοῦ δημοσιογράφου Γιώργου 
Παπαθανασόπουλου στὸ διαδίκτυο 
ὑπὸ τὸν τίτλο «Τὸ περιβόλι τῆς 
Παναγίας καὶ ὁ κ. Τσίπρας»). Ἀπὸ 
πλευρᾶς κοσμικῆς ἐπεκρίθη, γιατὶ ὡς 
ἀρχηγὸς ἑνὸς ἀριστεροῦ κόμματος δὲν 
ἔθεσε αὐτὰ τὰ ὁποῖα ὑποστηρίζει τὸ 
κόμμα του σχετικῶς μὲ τὸν χωρισμὸ 
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας καὶ τὰ ὑπό-
λοιπα «εὐρωπαϊκά» καί «προοδευ-
τικά» αἰτήματα γιὰ τὴν ἐκδίωξι τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν δημοσία σφαῖρα. 
Στὴν χώρα μας συντηρεῖται ἡ «ἐκτὸς 
εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος σύνδεση κρά-
τους καὶ Ἐκκλησίας»(!), ἐπισημαίνεται 
σὲ κάποιο ἐπικριτικὸ δημοσίευμα (Βλ. 
Πόπης Διαμαντάκου, «Ὑπὲρ πίστε-
ως καὶ ἐπικοινωνίας», Καθημερινὴ 
15.8.2014).

Κάποιοι δημοσιογράφοι ἐπέμεναν 
ἰδιαιτέρως στὸν ἰδιωτικὸ χαρακτῆρα 
τῆς θρησκείας καὶ τῆς πίστεως: κατ’ 
αὐτοὺς ἡ πίστις ἀνήκει στὴν ἰδιωτικὴ 
σφαῖρα τοῦ ἀτόμου καὶ γι’ αὐτὸν τὸν 
λόγο δὲν ἐπιτρέπεται στὰ σύγχρονα 
οὐδετερόθρησκα κράτη νὰ ἐμφα-

νίζεται στὸν δημόσιο χῶρο καὶ νὰ 
ἀπαιτῇ «πολιτικὰ δικαιώματα». Ἡ 
θεωρία αὐτὴ εἶναι προϊὸν τῆς νεω-
τερικότητος καὶ ἔχει προβληθῆ κατὰ 
κόρον ἀπὸ πρόσωπα καὶ θεσμοὺς 
ποὺ ἐπιθυμοῦν τὸν ἀποχριστιανισμὸ 
τῆς Εὐρώπης. Συγγενὴς μὲ αὐτὴν τὴν 
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Ἡ θεωρία ὅτι δῆθεν ἡ πίστις ἀποτελεῖ ἰδιωτικὴ ὑπόθε-
σι τῶν ἀτόμων προσπαθεῖ νὰ ἐπιβληθῇ διὰ παντοίων 

μέσων στὸ δυτικὸ κόσμο καὶ νὰ θέσῃ τὶς διάφορες θρη-
σκεῖες στὸ περιθώριο τῆς δημοσίας ζωῆς.
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θεωρία εἶναι καὶ ἡ θεωρία τῆς ἀνε-
κτικότητος, ἡ ὁποία ἀποδέχεται μὲν 
τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες καὶ τὰ 
διάφορα πιστεύω, ἀλλὰ ἐπιβάλλει σὲ 
αὐτὲς νὰ προβάλλουν δημοσίως τὶς 
ὁμοιότητες καὶ τὶς κοινὲς ἀξίες καὶ 
ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ τὶς διαφορές τους, 
δῆθεν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ συγκρούσε-
ων. Ἡ θεωρία αὐτή, ὅτι δῆθεν ἡ πί-

στις ἀποτελεῖ ἰδιωτικὴ ὑπόθεσι τῶν 
ἀτόμων, προσπαθεῖ νὰ ἐπιβληθῇ διὰ 
παντοίων μέσων στὸ δυτικὸ κόσμο 
καὶ νὰ θέσῃ τὶς διάφορες θρησκεῖες 
στὸ περιθώριο τῆς δημοσίας ζωῆς.

Ἀντιθέτως, ἡ ἐπιστήμη τῶν θρη-
σκευμάτων, ἡ θρησκειολογία, θεω-
ρεῖ ὅτι ἡ θρησκεία καὶ ἡ πίστις τῶν 
ἀνθρώπων εἶναι δημόσιο, συλλογικὸ 
καὶ κοινωνικὸ φαινόμενο καὶ ὄχι 
ἀτομικό. Πρῶτος στὴν ἀρχαιότητα ὁ 
Πλούταρχος ἐτόνιζε τὴν «πολιτική» 
(δημοσία, κοινωνική) διάστασι τῆς 
θρησκείας: «Εὕροις δ’ ἂν ἐπιὼν καὶ 
πόλεις ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, 
ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρημάτους, 
νομίσματος μὴ δεομένας, ἀπείρους 
θεάτρων καὶ γυμνασίων· ἀνιέρου 
δὲ πόλεως καὶ ἀθέου, μὴ χρωμένης 
εὐχαῖς, μηδὲ ὅρκοις, μηδὲ μαντείαις, 
μηδὲ θυσίαις ἐπ’ ἀγαθοῖς, μηδ’ ἀπο-
τροπαῖς κακῶν, οὐδείς ἐστιν, οὐδ’ 
ἔσται γεγονὼς θεατής» (Πλουτάρ-
χου, Πρὸς Κωλώτην Ἐπικούρειον, 
1125D11-E6).

Δύο προηγούμενες ἐπισκέψεις 
πολιτικῶν προσώπων στὸ Ἅγιον 
Ὄρος φανερώνουν τὴν κοινωνικὴ 
καὶ δημοσία διάστασι τῆς χριστια-
νικῆς πίστεως: ἡ πίστις, ὅταν βιοῦται, 
ἐκφράζεται ὡς ζωτική (καὶ ὄχι ὑπο-
κριτική) ἀνάγκη πρὸς τὰ ἔξω. Πρὶν 
ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια ὁ τότε ἀρχηγὸς 
τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλά-

δος Χαρίλαος Φλωράκης ἐπεσκέφθη 
τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ συνεκλονίσθη 
ἀπὸ τὴν ἐμπειρία αὐτὴ τόσο, ὥστε 
λίγο ἀργότερα νὰ ἐξομολογηθῇ σὲ 
ἱερομόναχο τῆς Ἱ. Μονῆς Σιμωνόπε-
τρας μέσα στὰ γραφεῖα τοῦ Κόμματος 
στὸν Περισσό (βλ. στὸ διαδίκτυο τὴν 
συνέντευξι τοῦ π. Ἀθανασίου Σιμω-
νοπετρίτου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ ἐξο-
μολόγηση τοῦ Χαρίλαου Φλωράκη»). 
Στὴν περίπτωσι ἐκείνη ἡ πίστις καὶ 
ἡ θρησκευτικὴ ἀλλοίωσις ἐπηρέασε 
καὶ τὴν δημοσία ζωὴ τοῦ προσώπου, 
ἔστω κι ἂν ἐν τέλει τὸ Κόμμα δὲν τοῦ 
ἐπέτρεψε τὴν ἐκκλησιαστικὴ κηδεία 
του, ἀλλὰ ἀποδέχθηκε μόνον τὴν 
ἐπιθυμία του νὰ ταφῇ στὸ ἐξωκλή-
σιο τοῦ προφήτου Ἠλία στὰ μέρη 
καταγωγῆς του.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐζήτησε νὰ 
ἐπισκεφθῇ καὶ ὁ καγκελάριος τῆς 
Αὐστρίας στὴν Σύνοδο τῶν Εὐρω-
παίων ἡγετῶν ποὺ εἶχε γίνει τὸ 1998 
στὴν Θεσσαλονίκη ἐπὶ πρωθυπουρ-
γίας τοῦ κ. Σημίτη. Τότε ἡ ἑλληνικὴ 

Ἡ πίστις, ἡ αὐθεντικὴ καὶ ζέουσα/ζῶσα χριστιανικὴ πί-
στις, δὲν περιορίζεται στὰ ὅρια τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, ἀλλὰ 

καθίσταται κοινωνική, ἐκκλησιαστική, ὄχι ἀτομική.  
Ὁ περιορισμὸς τῆς πίστεως στὴν ἰδιωτικὴ σφαῖρα ἐντάσ-
σεται σὲ μιὰ προσπάθεια ἀποϊεροποιήσεως καὶ ἀποχρι-

στιανισμοῦ τῆς κοινωνίας μας.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ CYBERKID

Μὲ πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον ὑπο-
δέχθηκαν παιδιὰ καὶ γονεῖς τὴ νέα 
ἐφαρμογή (application) “Cyberkid” γιά 
«ἔξυπνα» κινητὰ τηλέφωνα (smart-
phones), ποὺ ὑλοποίησε καὶ λειτουρ-
γεῖ ἡ δραστήρια Διεύθυνση Δίωξης 
Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἀστυνομίας μὲ τὴ χορηγία τῆς 
Wind.

Πρόκειται γιὰ μιὰ παγκόσμιας 
ἐμβέλειας καινοτόμο ἐφαρμογή, ποὺ 
προσφέρει τὴ δυνατότητα στὰ παι-
διὰ νὰ ἐπικοινωνοῦν ἄμεσα καὶ σὲ 
πραγματικὸ χρόνο (real time), σὲ πε-
ρίπτωση κινδύνου ἢ ἀπειλῆς, μὲ τοὺς 
Ἀξιωματικοὺς τῆς Διεύθυνσης Δίωξης 
Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, πατώντας 
ἁπλῶς στὸ κινητὸ τηλέφωνό τους τὸ 
πλῆκτρο “Cyber Alert” ἢ ἀποστέλλο-
ντας ἠλεκτρονικὸ μήνυμα. Τὸ μήνυ-
μα κινδύνου θὰ φτάνει ἀμέσως στὸ 
Κέντρο Διαχείρισης Διαδικτυακῶν 
Ἀπειλῶν τῆς Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ 

Ἐγκλήματος, καὶ τὰ στελέχη της θὰ 
προβαίνουν γρήγορα στὴ διαχείριση 
καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς ποὺ 
τυχὸν δέχονται τὰ παιδιά.

Αὐτὴ τὴν ἠλεκτρονικὴ ἐφαρμο-
γή, ὅπως καὶ πολλὲς ἐνδιαφέρουσες 
πληροφορίες γιὰ τὴν ἀσφαλῆ χρήση 
τοῦ διαδικτύου, μαζὶ μὲ πρωτότυπα 
ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, μποροῦν νὰ 
βροῦν παιδιὰ καὶ γονεῖς στὴν ἱστο-
σελίδα www.cyberkid.gr τῆς Δίωξης 
Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος.

Ἡ παρουσίαση τῆς νέας ἐφαρ-
μογῆς ἔγινε ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς 
Διεύθυνσης Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ 
Ἐγκλήματος Ταξίαρχο κ. Μανώλη 
Σφακιανάκη, παρουσίᾳ τῶν ὑπουργῶν 
Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλη Κικίλια 
καὶ Παιδείας κ. Ἀνδρέα Λοβέρδου.

«Προσδοκοῦμε μέσα στοὺς ἑπό-
μενους δύο μῆνες νὰ ἔχει “κατέβει” ἡ 
ἐφαρμογὴ αὐτὴ ἀπὸ 500.000 χρῆστες 
κινητῶν τηλεφώνων, ἐνῷ μὲ τὴ συμ-ΑΠ
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συνοδεία τοῦ αὐστριακοῦ πολιτικοῦ 
(ρωμαιοκαθολικοῦ πιστοῦ) ἔμεινε 
ἐμβρόντητος, ὅταν ὁ κ. Βίκτωρ Κλίμα 
ἐστάθη ἐμπρὸς στὴν εἰκόνα τῆς Θε-
οτόκου «Πορταΐτισσα» στὴν Ἱ. Μονὴ 
Ἰβήρων, γιὰ νὰ προσευχηθῇ (Βλ. Κα-
θημερινὴ 30.8.1998).

Τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα ἀνα-
φέρονται, γιὰ νὰ πιστοποιήσουν τὴν 
ἀλήθεια ὅτι ἡ πίστις, ἡ αὐθεντικὴ καὶ 
ζέουσα/ζῶσα χριστιανικὴ πίστις, δὲν 
περιορίζεται στὰ ὅρια τῆς ἰδιωτικῆς 
ζωῆς, ἀλλὰ καθίσταται κοινωνική, 
ἐκκλησιαστική, ὄχι ἀτομική. Ὁ πε-
ριορισμὸς τῆς πίστεως στὴν ἰδιωτικὴ 
σφαῖρα ἐντάσσεται σὲ μιὰ προσπά-
θεια ἀποϊεροποιήσεως καὶ ἀποχρι-
στιανισμοῦ τῆς κοινωνίας μας. Μᾶς 

ἐνοχλεῖ ὁ σταυρὸς ποὺ φέρουν στὸ 
στῆθός τους οἱ πιστοὶ καὶ δὲν μᾶς 
ἐνοχλοῦν τὰ μουσουλμανικά, ἰνδου-
ιστικά, βουδδιστικὰ σύμβολα (γιὰ 
νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὰ σατανιστικὰ 
σύμβολα κάποιων μουσικῶν συγκρο-
τημάτων). Μᾶς ἐνοχλεῖ ὁ ἦχος τῆς 
καμπάνας καὶ ὄχι ὁ θόρυβος τῶν 
νυκτερινῶν κέντρων καὶ τόσα ἄλλα. 
Στὴν ἀποϊεροποίησι αὐτὴ χρέος τῶν 
πιστῶν παραμένει ἡ ἔργοις καὶ λόγοις 
μαρτυρία καὶ ὁμολογία τῆς πίστεως, 
ἡ ὁποία (πίστις) κατὰ τὸν λόγο τοῦ 
Κυρίου μας εἶναι «ἡ νικήσασα τὸν 
κόσμον» (Α΄ Ἰω. ε΄ 4).

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Σπλήρωση ἑνὸς ἔτους λειτουργίας νὰ 

φθάσει τοὺς 3.500.000 χρῆστες. Ἡ 
ἐπίτευξη τοῦ συγκεκριμένου στόχου 
θὰ ἐπιτρέψει στὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυ-
νομία νὰ διαθέτει τὴ διασημότερη 
ἐφαρμογή (application) κινητοῦ τη-
λεφώνου σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἡ 
ἀνάπτυξη τῆς εἰδικῆς διαδικασίας 
στὰ Ἑλληνόπουλα μέσῳ τοῦ Cyber 
Alert ἀποτελεῖ ὄχι μόνο εὐρωπαϊκή, 
ἀλλὰ καὶ παγκόσμια καινοτομία», 
τόνισε ὁ κ. Σφακιανάκης.

Παράλληλα, ὁ κ. Σφακιανάκης 
ἀναφέρθηκε στὴν ἐπέκταση τῆς ἐνη-
μερωτικῆς δράσης «Ἀσφαλὴς Πλο-
ήγηση στὸ Διαδίκτυο» τῆς Δίωξης 
Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος σὲ ὅλα 
τὰ σχολεῖα τῆς χώρας, μιὰ δράση 
ποὺ ἔγινε πιλοτικὰ κατὰ τὴν περυ-
σινὴ σχολικὴ χρονιά. Συγκεκριμένα, 
ἀπὸ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος 2014-15, 
ἐξειδικευμένοι Ἀξιωματικοί, κάτοχοι 
μεταπτυχιακῶν καὶ διδακτορικῶν τίτ-
λων Πληροφορικῆς, θὰ συνδέονται 
ταὐτόχρονα μέσῳ διαδικτύου γιὰ δύο 
ὧρες κάθε ἑβδομάδα μὲ 50 σχολεῖα 
τῆς ἐπικράτειας. Σ’ αὐτὴ τὴν πρω-
τότυπη ἐπικοινωνία τους, τὰ στελέ-
χη τῆς Δίωξης θὰ ἐνημερώνουν μὲ 
τρόπο κατανοητὸ καὶ προσιτὸ τοὺς 

μαθητὲς γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ In-
ternet, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς τρόπους 
προστασίας καὶ ἀντιμετώπισής τους.

Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ ὑπουργὸς 
Παιδείας κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος τόνισε 
ὅτι, μετὰ τὰ 450 σχολεῖα ποὺ συμμε-
τεῖχαν πέρυσι πιλοτικὰ στὸ πρόγραμ-
μα, ἀπὸ φέτος καὶ τὰ 12.000 σχολεῖα 
ὅλων τῶν βαθμίδων θὰ μποροῦν νὰ 
δηλώσουν τὸ ἐνδιαφέρον τους στὸ 
Ὑπουργεῖο, γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὶς 
ὁμάδες σχολείων ποὺ θὰ συμμετά-
σχουν στὴ δράση αὐτή.

Τέλος, ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας 
Τάξεως κ. Βασίλης Κικίλιας ὑπο-
γράμμισε τὴν ὑποχρέωση τῆς Πολι-
τείας στὴν πρόληψη καὶ ἀποτροπὴ 
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος ποὺ 
στοχεύει στὰ παιδιά. «Μὲ αὐτὴ τὴν 
ἐφαρμογὴ προσφέρουμε στὰ παιδιὰ 
ἕναν “ἠλεκτρονικὸ ἄγγελο”, γιὰ νὰ 
τὰ προστατεύει καὶ νὰ τὰ προειδο-
ποιεῖ», τόνισε ὁ κ. Κικίλιας, ποὺ συ-
νεχάρη τὰ στελέχη τῆς Διεύθυνσης 
Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, 
γιατὶ κατάφεραν νὰ ἀξιοποιήσουν 
τὰ δεδομένα τῆς τεχνολογίας καὶ νὰ 
δημιουργήσουν μιὰ καινοτόμο ἰδέα.

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Ὁ ἀδελφὸς Περικλῆς Παπαβασιλείου 
ὑπῆρξε ἕνας ταλαντοῦχος ἀγωνιστής. Σεμνός, 
ταπεινός, ἀλλὰ καὶ μὲ μιὰ παρουσία ἰσχυ-
ρή, τόσο μέσα στὴν εὐρύτερη κοινωνία τῆς 
Θεσσαλονίκης, ὅσο καὶ εἰδικώτερα μέσα στὸ 
νεοελληνικὸ χριστιανικὸ κίνημα. Ὁμαδάρχης 
φοιτητῶν, ἀρχηγὸς κατασκηνώσεων καὶ τὰ 
τελευταῖα χρόνια ὁ γηραιότερος καὶ τακτικώ-
τερος ἀκροατῆς τοῦ κύκλου Γραφῆς τῆς Χ.Ε.Ε. 
Ἀνῆκε στὶς τελευταῖες ἐκεῖνες ἐμβληματικὲς 
φυσιογνωμίες ποὺ μᾶς ἄφησαν μία μία μέσα 
στὸ κύλισμα τοῦ πανδαμάτορος χρόνου, καὶ 
νιώθουμε τώρα σὰν ὀρφανοί. Τὸ κενὸ ποὺ ἀφή-
νουν τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι δυσαναπλήρωτο.

Ὁ Περικλῆς στὰ ἕξι χρόνια τῆς ἐγκύκλιας 
μόρφωσής του στὸ 2ο Γυμνάσιο Ἀρρένων Θεσ-
σαλονίκης στάθηκε πάντα πρῶτος στὴν τάξη 
του. Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα, ἐπέλεξε τὴν Ἰατρικὴ 
καὶ ὡς ἐπάγγελμα καὶ ὡς ἀποστολή, πῆρε 
τὴν εἰδικότητα τοῦ μικροβιολόγου καὶ μαζὶ μὲ 
τὴν ἄξια ὁμότεχνο σύζυγό του, τὴν ἀγαπητὴ 
Δουκαίνη, ἄνοιξε τὸ μικροβιολογικὸ ἐργαστήριό 
τους. Καὶ ποιὸς δὲν πέρασε ἀπὸ κεῖ. Ἐννοῶ 
ὄχι μόνο τοὺς συνηθισμένους πελάτες, ἀλλὰ 
τοὺς ἀνήμπορους καὶ τοὺς πένητες, ποὺ τὸ 
μικροβιολογικὸ ἐκεῖνο ἐργαστήρι στάθηκε 
καταφυγή τους. Χώρια οἱ ἱερεῖς καὶ πολλοὶ 
Ἁγιορεῖτες μοναχοί.

Παράλληλα, ὁ ἀξέχαστος Περικλῆς πῆρε 
τὸ διδακτορικό του δίπλωμα καὶ συμπλήρωσε 
τὶς σπουδές του, κυρίως στὴ Γαλλία. Ἔτσι 
ἄρχισε τὴν πανεπιστημιακή του καριέρα, καὶ 
μὲ τὸ σοβαρὸ ἐρευνητικό του ἔργο, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὸ πηγαῖο καὶ ἀνεπανάληπτο χιοῦμόρ του, 
ἦταν ἀνάμεσα στοὺς πανεπιστημιακοὺς διδα-
σκάλους ὁ ἕνας, ὁ περιζήτητος.

Ἡ δυνατὴ αὐτὴ προσωπικότητα στάθηκε 
στὴ ζωή της καὶ ἕνας ἐνεργὸς καὶ ὑπεύθυ-

Εἰς μνημόσυνον 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

νος πολίτης. Ἡ ἀγωνία του ἦταν πάντοτε ἡ 
προκοπὴ τοῦ Γένους. Ὁ ἴδιος καταγόταν ἀπὸ 
τὴν Κοζάνη, μιὰ πόλη μὲ πλούσια πνευματικὴ 
παράδοση καὶ μιὰ σπάνια δημοτικὴ βιβλιοθή-
κη, ἀλλὰ καὶ μ’ ἕνα χαρακτηριστικὸ γλωσσικὸ 
ἰδίωμα. Ἡ δράση του πάντως ξετυλίχθηκε στὴ 
Νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ. Μετὰ τὴ δικτατορία, 
ὅταν ἱδρύθηκε στὴν πόλη μας ἡ «Ἑταιρεία Κοι-
νωνικῶν Μελετῶν», ὁ Περικλῆς ὑπῆρξε ἡ ψυχή 
της. Ἦταν ἐπίσης ὁ ἱδρυτὴς τοῦ περιοδικοῦ 
Μελέτες, τὸ ὁποῖο κυκλοφοροῦσε, ὅταν ἦταν 
ἀναγκαῖο, ἰδίοις ἀναλώμασι. Ἕνα περιοδικὸ 
ἀντάξιο τῆς ἐπωνυμίας του, καθὼς φιλοξε-
νοῦσε σοβαρὲς μελέτες ἀξιόλογων στοχαστῶν 
καὶ λογοτεχνικὴ ὕλη ποιότητος.

Ὁ Περικλῆς καὶ ἡ Δουκαίνη ἀπέκτησαν 
τρία ἄρρενα τέκνα, τὸ ἕνα καλύτερο ἀπὸ τὸ 
ἄλλο. Καὶ οἱ τρεῖς εὐδοκίμησαν στὸ ἀπαιτη-
τικὸ περιβάλλον τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Βασίλης ὡς 
φυσικὸς ὑψηλῶν ἐνεργειῶν, ὁ Δημήτρης ὡς 
παιδοκαρδιολόγος καὶ ὁ Νίκος ὡς εἰδικὸς στὰ 
συστήματα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Φυσικὰ 
ὁ στοργικὸς πατέρας ἦταν ὑπερήφανος γιὰ τὰ 
παλληκάρια του, ἀλλὰ βέβαια πονοῦσε, ποὺ 
τὰ εἶχε μακριά. Τώρα τὰ εὐλογεῖ ἀπὸ τὴν Ἄνω 
Ἰερουσαλήμ.

Ὁ Περικλῆς στάθηκε, ὅπως εἴδαμε, μιὰ ξε-
χωριστὴ χριστιανικὴ προσωπικότητα. Ταιριάζει 
γι’ αὐτὸν καὶ γιὰ τὴ ζωή του νὰ θυμηθοῦμε 
τοὺς στίχους τοῦ Τάκη Παπατσώνη:
Ὅπως καὶ νά ’σαι σὲ ἀποδέχομαι, Ἰησοῦ 
          Χριστέ,
κι εἶναι ἀνεκλάλητο τὸ πῶς βοσκάω σὲ λειμῶνα
χλιδῆς καὶ πραότητος, ἐγὼ ὁ πάντερμος, μὲ Σέ,
καλὰ τὸ θέρος ἢ τὴν ἄνοιξη, ἀλλὰ καὶ μέσα 
          στὸ χειμῶνα.

Αἰωνία ἡ μνήμη σου, ἀλησμόνητε φίλε.

Ι. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
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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. 
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