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Kάποτε ὁ Ὑδάρνης, Πέρσης 
εὐγενὴς ποὺ ὑπηρετοῦσε 
τὸν βασιλιὰ τῆς Περσίας, 
προσπαθοῦσε νὰ πείσει δύο 
Ἕλληνες Λακεδαιμονίους, 

τὸν Σπερθία καὶ τὸν Βούλι, νὰ προχωρή-
σουν στὴ δούλεψη τοῦ Πέρση µονάρχη: 
«Γιατί ἀποφεύγετε νὰ γίνετε φίλοι τοῦ 
βασιλιά;» τοὺς λέει. «Δὲν βλέπετε, κοι-
τάζοντας ἐµένα καὶ τὴ θέση µου, πόσο 
ξέρει ὁ βασιλιὰς νὰ τιµάει τοὺς γενναί-
ους ἄνδρες; Ἔτσι κι ἐσεῖς θὰ µπορεῖτε 
νὰ γίνετε ἄρχοντες στὴν Ἑλλάδα µὲ τὴν 
ἐξουσία ποὺ θὰ σᾶς δώσει ὁ βασιλιάς».

Καὶ ἡ ἀπάντηση, γεµάτη µεγαλεῖο καὶ 
ἀξιοπρέπεια, γνώρισµα τῆς ἀδούλωτης καὶ 
ἀδιάφθορης ἑλληνικῆς ψυχῆς, τοῦ Σπερ-

θία καὶ τοῦ Βούλι: «Ὑδάρνη, ἡ συµβουλὴ 
ποὺ µᾶς δίνεις δὲν εἶναι στὰ δικά µας µέ-
τρα, δὲν βρίσκει ἀπήχηση στὴν ψυχή µας. 
Δὲν πηγάζει ἀπὸ γνώση τῶν πραγµάτων 
ποὺ ἰσχύει γιὰ µᾶς τοὺς Ἕλληνες. Μᾶς 

ΞΈΡΈΙΣ ΤΙ ΘA ΠΈI EΛΈΥΘΈΡΙΑ; 

συµβουλεύεις γιὰ ἕνα πρᾶγµα τοῦ ὁποίου 
ἔχεις πεῖρα, ἐνῷ τὸ ἄλλο, τὸ σηµαντικό, 
δὲν τὸ ἔχεις γευθεῖ. Τὸ ἕνα τό ξέρεις, γιατὶ 
ἔχεις πιὰ µάθει νὰ εἶσαι δοῦλος. Τὸ ἄλλο 
ὅµως τὸ ἀγνοεῖς, ἀφοῦ ποτὲ δὲν ἔζησες 
ἐλεύθερος καὶ δὲν ἔχεις ἰδέα ἂν ἡ ἐλευ-
θερία εἶναι γλυκιὰ ἢ ὄχι. Ἂν ἤξερες τί θὰ 
πεῖ ἐλευθερία, θὰ µᾶς συµβούλευες νὰ 
πολεµᾶµε γι’ αὐτὴν ὄχι µόνο µὲ δόρατα, 
ἀλλὰ καὶ µὲ τσεκούρια».

*    *    *
Ὁ Ὑδάρνης δὲν ἔζησε µόνο µερικοὺς 

αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ. Ζεῖ καὶ κυριαρχεῖ καὶ 
κυβερνᾷ καὶ καθορίζει, δυστυχῶς, τὴν πο-
ρεία τῶν λαῶν σὲ κάθε ἐποχή. Ζεῖ καὶ στὶς 
ἡµέρες µας µὲ χίλιες µορφές. Ἀναρριχᾶται 

σὲ ὑψηλὰ ἀξιώµατα, ὄχι µὲ τὸ αἰθέριο πέ-
ταγµά του, ἀλλὰ µὲ τὸ γλοιῶδες ἕρπυσµά 
του. Ὁ Ὑδάρνης πλεονάζει σήµερα. Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ συνήθισε δοῦλος στὴν 
ψυχὴ καὶ στὸ φρόνηµα, ποὺ φέρνει τὰ 

Ἂν πλεονάζει στὶς ἡµέρες µας ὁ ἀποκρουστικὸς Ὑδάρνης, 
δὲν λείπουν ὁ Σπερθίας καὶ ὁ Βούλις. Οἱ γενναῖες καὶ  

ἀκέραιες ψυχὲς ποὺ δὲν γνωρίζουν ἐποχὲς ἐκπτώσεων τῶν 
ἀξιῶν, δὲν ξεπουλᾶνε τὸν ἠθικὸ καὶ πολιτιστικό τους πλοῦτο 

καὶ προπάντων τὴν πνευµατική τους ἐλευθερία. Ἡ ψυχή 
τους δὲν δέχεται καὶ δὲν ἀνέχεται κανένα ζυγὸ δουλείας.  
Δὲν µπαίνουν στὴ δούλεψη κανενὸς δυνάστη, µὲ ὅποια 
καµουφλαρισµένη µορφὴ καὶ ἂν παρουσιάζεται καὶ ὅσα 

ἑλκυστικὰ ἀνταλλάγµατα καὶ ἂν τοὺς προσφέρει. Ἡ ἀγάπη 
τῆς ἐλευθερίας δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ µποῦν κάτω ἀπὸ  

τὸν ἰσοπεδωτικὸ ὁδοστρωτῆρα ποὺ καταργεῖ κάθε ὄµορφο 
καὶ αὐθεντικὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας.
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δεσµὰ βαθιὰ µέσα στὴν καρδιά του, θέλει 
νὰ κάνει καὶ ἄλλους δούλους. Βολεύτηκε 
στὴ δουλεία. Μπῆκε στὴ δούλεψη τοῦ 
«βασιλιά», τοῦ ὁποιουδήποτε σύγχρονου 
δυνάστη. Τακτοποιήθηκε στήν «αὐλή» του, 
σὲ κάποιο ἰδεολογικὸ µαντρί, σὲ κάποιο 
κοµµατικὸ µηχανισµό, ποὺ ἀφιονίζει τὴ 
σκέψη, ἀγελοποιεῖ τὸ πνεῦµα καὶ τὸ κα-
ταδικάζει σὲ µόνιµη ὑπολειτουργία. Στὰ 
χείλη του φυτρώνει µὲ τὴν πιὸ µεγάλη 
εὐκολία ἐκεῖνο τὸ ὕπουλο «γιατί».

Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν πορεύεται, 
φέρεται. Εἶναι µαζοποιηµένος. Ἀπορεῖ 
πῶς ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐλεύθεροι, µὲ 
ἰδανικά, ποὺ πιστεύουν σὲ ἀξίες, µάχο-
νται γι’ αὐτὲς καὶ δὲν τὶς ἀνταλλάσσουν 
µὲ τίποτα. Ἀσυνθηκολόγητοι µὲ τὸ ψέµα, 
δὲν δέχονται καὶ δὲν ἀνέχονται νὰ ὑπηρε-
τοῦν σκοπιµότητες καὶ νὰ τοὺς σέρνουν 
σὰν ἄβουλα σκλαβάκια οἱ κάθε εἴδους 
ἰσχυροὶ ἀφεντάδες. Θεωροῦν τὸν ἑαυτό 
τους ἰσόβια στρατευµένο νὰ φρουρεῖ τὶς 
Θερµοπύλες τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευµατικῆς 
ἐλευθερίας καὶ προτιµοῦν τὸν θάνατο 

ἀπὸ τὴ δουλεία καὶ τὸν ἠθικὸ ἐξευ-
τελισµό.

Ἀλλὰ ἂν πλεονάζει στὶς ἡµέρες 
µας ὁ ἀποκρουστικὸς Ὑδάρνης, δὲν 
λείπουν ὁ Σπερθίας καὶ ὁ Βούλις. 
Οἱ γενναῖες καὶ ἀκέραιες ψυχὲς ποὺ 
δὲν γνωρίζουν ἐποχὲς ἐκπτώσεων 
τῶν ἀξιῶν, δὲν ξεπουλᾶνε τὸν ἠθικὸ 
καὶ πολιτιστικό τους πλοῦτο καὶ 
προπάντων τὴν πνευµατική τους 
ἐλευθερία. Ἡ ψυχή τους δὲν δέχε-
ται καὶ δὲν ἀνέχεται κανένα ζυγὸ 
δουλείας. Δὲν µπαίνουν στὴ δού-
λεψη κανενὸς δυνάστη, µὲ ὅποια 
καµουφλαρισµένη µορφὴ καὶ ἂν 
παρουσιάζεται καὶ ὅσα ἑλκυστικὰ 
ἀνταλλάγµατα καὶ ἂν τοὺς προσφέ-
ρει. Ἡ ἀγάπη τῆς ἐλευθερίας δὲν 
τοὺς ἀφήνει νὰ µποῦν κάτω ἀπὸ 
τὸν ἰσοπεδωτικὸ ὁδοστρωτῆρα ποὺ 
καταργεῖ κάθε ὄµορφο καὶ αὐθε-

ντικὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας.
Ἡ µακραίωνη ἱστορία µας, καὶ µάλιστα 

ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, αὐτὸ µᾶς ὑπεν-
θυµίζει. Φέρνει στὴ µνήµη µας τὸ µεγαλεῖο 
τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς. Τῆς ἐλεύθερης καὶ 
ἀδούλωτης ψυχῆς ποὺ δὲν συµφιλιώθη-
κε µὲ τὰ δεσµά τῆς τυραννίας. Ἀπὸ τὴν 
ἀρχαιότητα καὶ τὸ Βυζάντιο µὲχρι τὸ 1821, 
τὸ 1912, τὸ 1940 καὶ τὸ 1949 διαδραµατί-
στηκε ἕνας τιτάνιος ἀγώνας ἐναντίον τῆς 
βαρβαρότητας καὶ τῆς δουλείας. Ἰδιαίτερα 
ὁ ξεσηκωµὸς τοῦ Γένους γιὰ τὴν ἀποτίναξη 
τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ πήγασε ἀποκλειστικὰ 
ἀπὸ τὴν ἀγάπη στὴν ἐλευθερία, στὰ ἱερὰ 
καὶ ὅσια τῆς φυλῆς. Εἶχε τὴν ἔµπνευσή 
του στὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πα-
τρίδας. Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 µάχονταν 
«γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ 
τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Καὶ µόνο µὲ 
τὴν πίστη αὐτὴ θὰ µπορέσει καὶ σήµερα 
τὸ Ἔθνος µας νὰ µὴν προδώσει τὴν ἐθνικὴ 
καὶ πνευµατική του ἐλευθερία.

Γ.Β.Μ.
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H AΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑIῶΝΑ 
ΤA ΒΑΡΥΤΙΚA ΚΥΜΑΤΑ

Ἴσως τὸ σημαντικώ-
τερο, ἀπὸ ἐπιστη-
μονικῆς ἀπόψεως, 
γεγονὸς ποὺ ἐκτυ-
λίχθηκε κατὰ τὸ 

προηγούμενο ἔτος 2017, ἀλλὰ 
συνέβη πρὶν ἀπὸ 130 ἑκατομ-
μύρια χρόνια, ἦταν ἡ «ἠχώ» τῆς 
σύγκρουσης δύο ἄστρων νετρο-
νίων, πού «ἀκούστηκε» στὴ Γῆ, 
ἐπὶ 100 δευτερόλεπτα, στὶς 17 
Αὐγούστου, συγκλονίζοντας τοὺς 
ἀστρονόμους, ποὺ εἶχαν τὴ δυ-
νατότητα νὰ ἀνιχνεύσουν τὰ βα-
ρυτικὰ κύματα ποὺ προκάλεσε, 
ἐπιβεβαιώνοντας μία ἀκόμη πτυχὴ τῆς 
θεωρίας τῆς Σχετικότητας τοῦ Ἀινστάιν 
καὶ χαρίζοντας στὴν ἐπιστήμη ἕνα νέο 
ἐργαλεῖο μελέτης τοῦ Σύμπαντος.  

Ξεκινώντας μιὰ καινούργια περίοδο 
στὴν Ἀστρονομία καὶ στὴ Φυσική, οἱ 
ἐπιστήμονες ἀνακοίνωσαν ὅτι γιὰ πρώ-
τη φορὰ κατάφεραν νὰ ἀνιχνεύσουν κά-
ποιους κυματισμοὺς στὸ Διάστημα, γνω-

στοὺς ὡς βαρυτικὰ κύματα, ποὺ προέρ-
χονται ἀπὸ τὴ σύγκρουση δύο ἀστέρων 
νετρονίων. Τὰ κύματα καταγράφηκαν στὶς 
17 Αὐγούστου 2017 ἀπὸ δύο σταθμοὺς 
ἀνίχνευσης, τὸν ἀμερικανικὸ ἀνιχνευτή 
“LIGO” καὶ τὸν εὐρωπαϊκὸ ἀνιχνευτή 
“VIRGO”. Πρόκειται γιὰ τὴν πέμπτη 
φορὰ ποὺ οἱ εἰδικοὶ ἐπιβεβαίωσαν ὅτι κα-
τέγραψαν κάποια κύματα, ἕνα φαινόμενο 
ποὺ ὁ Ἀινστάιν εἶχε προβλέψει πρὶν ἀπὸ 

Τὰ βαρυτικὰ κύματα εἶναι ρυτιδώσεις τοῦ χωροχρόνου, 
ποὺ παράγονται, ὅταν δύο μαῦρες τρύπες συγκρούονται.

Ἴσως τὸ σημαντικώτερο, ἀπὸ ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως,  
γεγονὸς ποὺ ἐκτυλίχθηκε κατὰ τὸ προηγούμενο ἔτος 2017, 

ἀλλὰ συνέβη πρὶν ἀπὸ 130 ἑκατομμύρια χρόνια, ἦταν  
ἡ «ἠχώ» τῆς σύγκρουσης δύο ἄστρων νετρονίων, πού 
«ἀκούστηκε» στὴ Γῆ, ἐπὶ 100 δευτερόλεπτα, στὶς 17 

Αὐγούστου, συγκλονίζοντας τοὺς ἀστρονόμους, ποὺ εἶχαν 
τὴ δυνατότητα νὰ ἀνιχνεύσουν τὰ βαρυτικὰ κύματα ποὺ 

προκάλεσε, ἐπιβεβαιώνοντας μία ἀκόμη πτυχὴ τῆς θεωρίας 
τῆς Σχετικότητας τοῦ Ἀινστάιν καὶ χαρίζοντας στὴν  
ἐπιστήμη ἕνα νέο ἐργαλεῖο μελέτης τοῦ Σύμπαντος. 
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100 χρόνια καὶ ποὺ χάρισε τὸ Νόμπελ 
στοὺς τρεῖς ἐπικεφαλῆς τοῦ “LIGO”.

Τὰ βαρυτικὰ κύματα ἀνιχνεύθηκαν 
γιὰ πρώτη φορὰ στὶς 14.9.2015, μὲ κωδικὸ 
GW150914, καὶ τὸ γεγονὸς ἀνακοινώθηκε 
τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2016 ἀπὸ τὸν David 
Reitze, διευθυντὴ τοῦ παρατηρητηρίου 
“LIGO” (Laser Interferometer Gravitation-
al-Wave Observatory = Παρατηρητήριο 
Βαρυτικῶν Κυμάτων μὲ Συμβολόμετρο 
Λέιζερ) τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύ-
ματος Ἐπιστήμης καὶ χαρακτηρίσθηκε ὡς 
ἡ ἀνακάλυψη τοῦ αἰῶνα. Τὸ σῆμα ποὺ 
καταγράφηκε ὑπολογίζεται ὅτι προέρχε-
ται ἀπὸ τὴ σύγκρουση δύο μελανῶν ὀπῶν 
μὲ μᾶζες 29 καὶ 36 φορὲς μεγαλύτερες 
ἀπὸ τὴ μᾶζα τοῦ Ἡλίου. Ἡ σύγκρουση 
ἀπελευθέρωσε ἐνέργεια ποὺ ἀντιστοι-
χεῖ σὲ τρεῖς φορὲς τὴ μᾶζα τοῦ Ἡλίου 
καὶ ἐξαπλώθηκε στὸ Διάστημα ἀπὸ τὰ 
βαρυτικὰ κύματα. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ προ-
έρχεται ἀπὸ τὴν πιὸ ἰσχυρὴ ἔκρηξη ποὺ 
ἔχει καταγράψει ὁ ἄνθρωπος. 

Οἱ δύο μελανὲς ὀπὲς ἦταν σὲ ἀπό-
σταση 1,3 δισεκατομμυρίων ἐτῶν φωτὸς 
ἀπὸ τὴ Γῆ. Βρέθηκαν σὲ μικρὴ ἀπόσταση 
μεταξύ τους, κινήθηκαν σπειροειδῶς ἡ 
μία πρὸς τὴν ἄλλη καὶ τελικὰ συγκρού-
σθηκαν καὶ συγχωνεύθηκαν, παράγοντας 
πανίσχυρα κύματα, ποὺ ἔφθασαν μέχρι 
τὴ Γῆ. Οἱ ἀνιχνευτὲς τοῦ παρατηρητηρίου 
“LIGO” κατέγραψαν μιὰ ἀπειροελάχιστη 
μεταβολὴ στὶς διαστάσεις δύο καθέτων 
σωλήνων μήκους 4 χμ., καὶ ὅπως λένε οἱ 
ἐπιστήμονες, ἐκείνη τὴ στιγμὴ ὁλόκληρη 

ἡ Γῆ τεντώθηκε καὶ συρρικνώθηκε ἀνε-
παίσθητα. Στὴ συνέχεια, τὸ σῆμα μετα-
τράπηκε ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς σὲ ἠχητικό. 
Ἔτσι, γιὰ πρώτη γορά, ἄκουσαν τὸν ἦχο 
δύο μελανῶν ὀπῶν ποὺ συγκρούονται.

Τί ἀκριβῶς εἶναι τὰ βαρυτικὰ κύματα; 
Τὰ βαρυτικὰ κύματα δὲν μοιάζουν μὲ 

τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα. Μεταβάλ-
λουν τὸν χωροχρόνο, τόν «ξεχειλώνουν» 
λίγο πρὸς μία κατεύθυνση, συρρικνώνο-
ντάς τον κάθετα στὴ διεύθυνση διάδο-
σης τοῦ κύματος (καὶ μετὰ ἀντίστροφα) 
περιοδικά. Αὐτὴ ἡ περιοδικὴ μεταβολὴ 
τοῦ πλέγματος τοῦ χωροχρόνου εἶναι 
ἀπειροελάχιστη, ὡστόσο μπορεῖ (πλέον) 
νὰ μετρηθεῖ. Γιὰ παράδειγμα, μιὰ ἀπό-
σταση ἑνὸς μέτρου μπορεῖ νὰ τεντωθεῖ 
ἢ νὰ συρρικνωθεῖ κατὰ 10-22 τοῦ μέτρου. 
Μετρᾶμε, λοιπόν, τὴν ἔνταση τῶν βαρυ-
τικῶν κυμάτων ὡς ποσοστὸ τοῦ τεντώ-
ματος (strain) τοῦ χωροχρόνου σὲ σχέση 
μὲ τὶς διαστάσεις του, μὲ ἀπουσία τοῦ 
βαρυτικοῦ κύματος.

Καθὼς οἱ μαῦρες τρύπες περιφέρο-
νται ἡ μία γύρω ἀπὸ τὴν ἄλλη, χάνουν 
σταδιακὰ ἐνέργεια καὶ στροφορμή, μὲ 
ἀποτέλεσμα ὅλο καὶ νὰ πλησιάζουν με-
ταξύ τους. Αὐτὸ ὁδηγεῖ στὸ νὰ πέσει ἡ 
μία στήν «ἀγκαλιά» τῆς ἄλλης. Ἡ ἀπώ-
λεια αὐτῆς τῆς ἐνέργειας δημιουργεῖ τὰ 
βαρυτικὰ κύματα ποὺ ἀνιχνεύουμε.

Τὰ βαρυτικὰ κύματα, ὅπως ἐλέχθη, 
εἶναι ρυτιδώσεις τοῦ χωροχρόνου, οἱ 
ὁποῖες παίρνουν κυματοειδῆ μορφή. Ἡ 

Ἀπὸ τὸ ἔτος 2007 ἀκόμη, γνωρίζουμε πὼς μία ἀπὸ τὶς 
πλέον ἰσχυρὲς πηγὲς βαρυτικῶν κυμάτων εἶναι τὰ ζεύγη 

ἀστέρων νετρονίων (ἕνα κουταλάκι ὕλης αὐτῶν τῶν ἀστέ-
ρων ζυγίζει περὶ τὸ ἕνα δισεκατομμύριο τόνους!) ἢ τὰ ζεύγη 
μελανῶν ὀπῶν (σκοτεινῶν σωμάτων μὲ ἰσχυρότατο βαρυ-
τικὸ πεδίο, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει οὔτε στὸ φῶς νὰ ξεφύγει). 
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ταχύτητά τους εἶναι ἴση μὲ τὴν ταχύτητα 
τοῦ φωτός. Ἡ ὕπαρξή τους προβλέφθηκε, 
τὸ 1916, ἀπὸ τὸν Ἀλβέρτο Ἀινστάιν, ὡς συ-
νέπεια τῆς Γενικῆς Σχετικότητας. Κατὰ τὴ 
θεωρία αὐτή, βαρυτικὰ κύματα παράγονται 
ἀπὸ ἐπιταχυνόμενα ἀντικείμενα μεγάλης 
μάζας. Μποροῦν, π.χ., νὰ παραχθοῦν ἀπὸ 
μαῦρες τρύπες ἢ ἀπὸ ἄστρα νετρονίων 
ποὺ κινοῦνται τὸ ἕνα γύρω ἀπὸ τὸ ἄλλο. 
Ἡ κίνησή τους προκαλεῖ παραμορφώ-
σεις στὴν καμπυλότητα τοῦ χωροχρόνου, 
ἡ ὁποία μπορεῖ θεωρητικὰ νὰ γίνει ἀντι-
ληπτὴ στὴ Γῆ ὡς ἀμυδρὴ μεταβολὴ στὶς 
διαστάσεις μεγάλων ἀντικειμένων.

Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες, τὰ κύ-
ματα αὐτὰ ἐμφανίσθηκαν ἀμέσως μετὰ τὴ 
Μεγάλη Ἔκρηξη, καὶ ἀρχικὰ πρέπει νὰ 
εἶχαν πολὺ μικρὸ μῆκος κύματος. Ἔχουν 
προβλέψει μάλιστα ὅτι 10-34 δευτερόλε-
πτα μετὰ τὴ Μεγάλη Ἔκρηξη ξεκίνησε 
ἀπότομη διόγκωση τοῦ χωροχρόνου καί 
«τέντωσε» τὰ βαρυτικὰ κύματα, δηλαδὴ 
τοὺς αὔξησε τὸ μῆκος κύματος σὲ μετρή-
σιμα μεγέθη.

Εἴδη βαρυτικῶν κυμάτων 
Τὰ βαρυτικὰ κύματα ποὺ δημιουρ-

γοῦνται, ὅταν δύο μελανὲς ὀπὲς πλησι-
άζουν μεταξύ τους, μποροῦν νὰ κατατα-
γοῦν σὲ τρεῖς κατηγορίες:

1. Ὅταν βρίσκονται ἀρκετὰ μακριά, 
τὸ βαρυτικὸ κῦμα εἶναι οὐσιαστικὰ 
ἕνα κανονικὸ ἡμιτονοειδὲς κῦμα, ὅπως 
ἐκεῖνο ποὺ παράγεται ἀπὸ ἕνα παλλό-
μενο διαπασῶν. Ἡ συχνότητα αὐξάνει 
ἀργὰ στὴν ἀρχή, καθὼς οἱ τροχιὲς τῶν 
μελανῶν ὀπῶν συρρικνώνονται ἐξαιτίας 
τῆς ἐκπομπῆς βαρυτικῶν κυμάτων.

2. Καθὼς οἱ μαῦρες τρύπες πλησιά-
ζουν μεταξύ τους, ἐκπέμπουν βαρυτικὰ 
κύματα μὲ σταθερὰ αὐξανόμενο πλάτος 
καὶ συχνότητα. Αὐτὸ τὸ εἶδος κυματο-
μορφῆς ὀνομάζεται τερέτισμα, ἐπειδὴ 
μοιάζει μὲ τὸ κελάηδημα τῶν πουλιῶν.

3. Στὸ τελικὸ στάδιο τῆς συγχώνευ-

σης, προκύπτουν ἡμικανονικοὶ τρόποι 
ταλάντωσης, ποὺ μοιάζουν μὲ τὶς φθίνου-
σες νότες μιᾶς καμπάνας, καὶ φέρουν τὴν 
ἀδιαμφισβήτητη ὑπογραφὴ τῆς ἑνιαίας 
μελανῆς ὀπῆς. 

Ἡ διάδοση βαρυτικῶν κυμάτων 
Ἡ δύναμη τῆς βαρύτητας ἐξαρτᾶται 

ἀπὸ δύο πράγματα: ἀπὸ τὴ μᾶζα τῶν 
σωμάτων καὶ τὴν κατανομή της. Αὐτὸ 
ἀποτελεῖ σημεῖο συμφωνίας τῆς παλαι-
ότερης θεωρίας ποὺ ἀνέπτυξε ὁ Νεύτων 
(1687) καὶ τῆς τρέχουσας τοῦ Ἀινστάιν 
(1915). Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, οἱ δύο θεωρίες 
ἀποκλίνουν σημαντικὰ ὡς πρὸς τὴν τα-
χύτητα διάδοσης τοῦ βαρυτικοῦ πεδίου.

Σύμφωνα μὲ τὸν Νεύτωνα, ἂν τὸ βα-
ρυτικὸ πεδίο ἀλλάξει, τότε ὅλο τὸ Σύμπαν 
ἀκαριαῖα θά «αἰσθανθεῖ» αὐτὴ τὴν ἀλλαγή, 
καὶ ἑπομένως αὐτὸ θὰ ἀποτελοῦσε μονα-
δικὸ τρόπο γιὰ τὴν ἀκαριαία μετάδοση συ-
μπαντικῶν μηνυμάτων. Ἀντιθέτως, οἱ ἐξι-
σώσεις τῆς θεωρίας τοῦ Ἀινστάιν (ἀλλὰ καὶ 
νεώτερων γενικευμένων ἢ ἐναλλακτικῶν 
θεωριῶν τῆς βαρύτητας) προβλέπουν κάτι 
πιὸ λογικό. Ὅτι δηλαδὴ ἡ πληροφορία 
τῆς μεταβολῆς τοῦ βαρυτικοῦ πεδίου δι-
αδίδεται ὡς ἕνα κῦμα ποὺ ταξιδεύει μὲ 
πεπερασμένη ταχύτητα. Στὴ θεωρία τοῦ 
Ἀινστάιν ἡ ταχύτητα αὐτὴ συμπίπτει μὲ 
τὴν ταχύτητα τοῦ φωτὸς στὸ κενό.

Ὅπως, λοιπόν, οἱ μεταβολὲς τοῦ ἠλε-
κτρομαγνητικοῦ πεδίου δημιουργοῦν τὰ 
ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα (φωτεινά, ρα-
διοφωνικὰ κ.ο.κ.), ἔτσι καὶ οἱ μεταβολὲς 
τοῦ βαρυτικοῦ πεδίου δημιουργοῦν «κυ-
ματισμοὺς στὸν χωροχρόνο».

Πηγὲς βαρυτικῶν κυμάτων 
Ἀπὸ τὸ ἔτος 2007 ἀκόμη, γνωρίζουμε 

πὼς μία ἀπὸ τὶς πλέον ἰσχυρὲς πηγὲς βα-
ρυτικῶν κυμάτων εἶναι τὰ ζεύγη ἀστέρων 
νετρονίων (ἕνα κουταλάκι ὕλης αὐτῶν τῶν 
ἀστέρων ζυγίζει περὶ τὸ ἕνα δισεκατομ-
μύριο τόνους!) ἢ τὰ ζεύγη μελανῶν ὀπῶν 
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(σκοτεινῶν σωμάτων μὲ ἰσχυρότατο βαρυ-
τικὸ πεδίο, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει οὔτε στὸ 
φῶς νὰ ξεφύγει). Καθὼς τὰ δύο σώματα 
περιφέρονται τὸ ἕνα γύρω ἀπὸ τὸ ἄλλο 
(ὅπως ἡ Γῆ γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο), τὸ βα-
ρυτικό τους πεδίο ἀλλάζει, καὶ δημιουρ-
γοῦνται βαρυτικὰ κύματα πού, καθὼς 
ἐκπέμπονται, ἀφαιροῦν κινητικὴ ἐνέργεια 
ἀπὸ τὸ ζεῦγος. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὰ 
δύο σώματα νὰ πλησιάζουν συνεχῶς, καὶ 
μάλιστα μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό. Αὐτὸ 
ἀποτελεῖ πρόβλεψη τῆς θεωρίας καὶ ἔχει 
ἐπιβεβαιωθεῖ παρατηρησιακὰ ἀπὸ τοὺς 
Ἀμερικανοὺς ἐπιστήμονες Russell Alan 
Hulse καὶ Joseph H. Taylor τὸ 1974 (γιὰ 
τὴν ἀνακάλυψή τους αὐτὴ τοὺς ἀπονεμή-
θηκε τὸ βραβεῖο Νόμπελ Φυσικῆς τὸ 1993).

Στὰ τελευταῖα στάδια τῆς ἐξέλιξης 
τοῦ ζεύγους, τὰ δύο ἀστρικὰ σώματα θὰ 
περιφέρονται τὸ ἕνα περὶ τὸ ἄλλο μὲ ἐξω-
φρενικὰ μεγάλες ταχύτητες. Γιὰ παράδειγ-
μα, δύο ἀστέρες νετρονίων μὲ μᾶζα ὅση 
ὁ Ἥλιος μας καὶ ἀκτῖνες μόνο 10 χμ. (ὁ 
Ἥλιος ἔχει ἀκτῖνα 700.000 χμ.) θὰ περι-
φέρονται ὁ ἕνας περὶ τὸν ἄλλο 500 φορὲς 
τὸ δευτερόλεπτο. Τότε τὸ βαρυτικὸ πεδίο 
θὰ εἶναι ἰσχυρότατο, ἡ μεταβολή του τρο-
μακτική, καὶ ἡ ἐκμπεμπόμενη ἐνέργεια σὲ 
βαρυτικὰ κύματα θὰ εἶναι ἰσοδύναμη μὲ 
τὴν ἐνέργεια ποὺ θὰ ἐκπέμψει ὁ Ἥλιος 
μας συνολικὰ στὰ δισεκατομμύρια χρόνια 
τῆς ζωῆς του. Καὶ μάλιστα, αὐτὸ τὸ τρο-
μακτικὸ ποσὸ ἐνέργειας θὰ ἐκπεμφθεῖ σὲ 
χρονικὸ διάστημα 10-15 λεπτῶν!

Βαρυτικὰ κύματα ἐκπέμπονται ἐπίσης 
ἀπὸ τὴν κατάρρευση ἑνὸς ὑπερκαινοφα-
νοῦς (σουπερνόβα) ἀστέρος. Στὴ φάση 
τῆς ἔκρηξης αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴ συνέ-
χεια, ἕως ὅτου τὸ κεντρικὸ ὑπέρπυκνο 
σῶμα ἰσορροπήσει, τὸ βαρυτικὸ πεδίο 
μεταβάλλεται ἐντονώτατα, καὶ τεράστια 
ποσὰ ἐνέργειας ἐκλύονται μὲ τὴ μορφὴ 
τῶν βαρυτικῶν κυμάτων. Ὁ πυρήνας τοῦ 
ἀστέρος, ἐνῷ εἶναι ἀόρατος στὴν παρατή-
ρηση μέσῳ ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων, 

ἀντίθετα εἶναι ὁρατὸς σὲ παρατηρήσεις 
βασισμένες στὴ βαρυτικὴ ἀκτινοβολία. Τὸ 
νέφος ὕλης ποὺ ἐκτινάχθηκε ἐπιτρέπει τὴν 
ἀνεμπόδιστη διέλευση βαρυτικῶν κυμάτων.

Ἐξάλλου, εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ πιὸ ση-
μαντικὴ ἔνδειξη γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ 
Σύμπαντος ἀπὸ μιὰ Μεγάλη Ἔκρηξη 
εἶναι ἡ ἀκτινοβολία μικροκυμάτων. Ἀντί-
στοιχα, προβλέπεται νὰ ὑπάρχει καὶ σὲ 
μορφὴ βαρυτικῶν κυμάτων ἕνα κατάλοιπο 
τῶν ἀρχικῶν διαταραχῶν τοῦ βαρυτικοῦ 
πεδίου, δηλαδὴ μιὰ βαρυτικὴ ἀκτινοβο-
λία ὑποβάθρου, ποὺ θὰ καταγράφει τὴ 
βρεφικὴ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος. Ἐνῷ δὲ 
ἡ θερμικὴ ἀκτινοβολία ὑποβάθρου μᾶς 
πληροφορεῖ γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Σύμπα-
ντος μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες χρό-
νια μετὰ τὴ γένεσή του (παιδικὴ ἡλικία), 
ἡ ἀκτινοβολία ὑποβάθρου σὲ βαρυτικὰ 
κύματα, ὅταν ἐρευνηθεῖ, θὰ μᾶς δώσει 
πληροφορίες γιὰ τὸ πῶς ἦταν τὸ Σύμπαν 
μερικὰ τρισεκατομμυριοστὰ τοῦ πρώτου 
δευτερολέπτου μετὰ τὴ δημιουργία του.

Ἀνίχνευση βαρυτικῶν κυμάτων 
Ἡ πρωτοποριακὴ ἰδέα τῆς ἀνίχνευ-

σης τῶν βαρυτικῶν κυμάτων προτάθηκε 
ἀπὸ τὸν Τζὼν Βέμπερ (John Weber) στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 1960. Τὸ 1966 κατασκευάσθηκε 
ὁ πρῶτος βαρυτικὸς ἀνιχνευτὴς συντο-
νισμοῦ, καὶ τὸ 2008 ἡ εὐαισθησία τῶν 
ὀργάνων εἶχε ἤδη πολὺ βελτιωθεῖ. Ἕνα 
νέο ὄργανο γιὰ τὶς μετρήσεις αὐτὲς κα-
λεῖται συμβολόμετρο λέιζερ καὶ ἀποτελεῖ 
ἐφαρμογὴ τοῦ συμβολόμετρου Μάικελ-
σον-Μόρλεϋ, ἐνῷ οἱ νέοι ἀνιχνευτὲς ποὺ 
κατασκευάσθηκαν λέγονται “LIGO” γιὰ 
τὴν Ἀμερική, “VIRGO” γιὰ τὴν Εὐρώπη 
καί “KAGRA” γιὰ τὴν Ἰαπωνία.

Οἱ ἐπιστήμονες προσπαθοῦν νὰ ἀνι-
χνεύσουν βαρυτικὰ κύματα ἀπὸ μεγά-
λης κλίμακας ἐκρηκτικὰ γεγονότα, ὅπως 
εἶναι τὰ διπλὰ συστήματα ἀστέρων νε-
τρονίων ποὺ συγκλίνουν, οἱ μελανὲς ὀπὲς 
πού «καταπίνουν» ἄστρα νετρονίων, οἱ 
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ἐκρήξεις ὑπερκαινοφανῶν, ποὺ γεννοῦν 
ἄστρα νετρονίων, οἱ ἀπόηχοι τῆς Μεγά-
λης Ἔκρηξης κ.λπ.

Πολλοὶ γαλαξίες θεωροῦνται ὅτι στὸν 
πυρῆνά τους φιλοξενοῦν μελανὲς ὀπές. 
Δύο τέτοια παραδείγματα εἶναι οἱ γαλα-
ξίες NGC-4261 καὶ M-87. Οἱ μᾶζες τῶν 
μελανῶν ὀπῶν κυμαίνονται ἀπὸ 10.000 
ἕως ἕνα τρισεκατομμύριο ἡλιακὲς μᾶζες. 
Ἡ δημιουργία, ἡ ἀλληλεπίδραση ἢ ἡ 
συγχώνευση τέτοιων μελανῶν ὀπῶν θὰ 
μποροῦσε νὰ δημιουργήσει ἕνα καλὰ ἀνι-
χνεύσιμο βαρυτικὸ κῦμα.

Περιγραφὴ τῆς ἀνακάλυψης τοῦ αἰῶνα 
Στὶς 11 Φεβρουαρίου τοῦ 2016 ἔγινε 

ἐπίσημη ἀνακοίνωση ὅτι πράγματι ἐντο-
πίσθηκαν βαρυτικὰ κύματα, τὰ ὁποῖα 
συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς δύο ἀνιχνευτές, 
στὴν πολιτεία Λουιζιάνα καὶ στὴν πολι-
τεία Οὐάσινγκτον, στὶς 14 Σεπτεμβρίου 
τοῦ 2015, ἀνήμερα δηλαδὴ τοῦ Σταυροῦ. 
Καὶ ἐκεῖ ἀνακάλυψαν τί μᾶς ἔλεγαν αὐτὰ 
τὰ σήματα. Ὅτι σὲ μιὰ ἀπόσταση 1,3 δι-
σεκατομμυρίων ἐτῶν, πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ 
1,3 δισεκατομμύρια χρόνια, συνέβη μιὰ 

σύγκρουση δύο μελανῶν ὀπῶν, ἡ ὁποία 
ἔκανε τοὺς ἀνιχνευτές, ποὺ βασίζονταν 
στὶς ἀκτῖνες λέιζερ, νὰ κινηθοῦν σὲ ἀπει-
ροελάχιστο μέγεθος, περίπου 4 χιλιοστὰ 
τῆς ἀκτίνας ἑνὸς πρωτονίου.

Οἱ δύο μελανὲς ὀπὲς ποὺ συγκρού-
σθηκαν, τὴν τελευταία στιγμή, τὸ τε-
λευταῖο δευτερόλεπτο, περιφέρονταν 
ἡ μία γύρω ἀπὸ τὴν ἄλλη 250 φορὲς 
τὸ δευτερόλεπτο, μὲ μιὰ ταχύτητα ποὺ 
ἔφθανε τὸ 50% περίπου τῆς ταχύτητας 
τοῦ φωτός, δηλαδὴ 150.000 χμ./δ., καὶ ἡ 
σύγκρουση διήρκεσε τὸ ἕνα πέμπτο τοῦ 
ἑνὸς δευτερολέπτου. Οἱ δύο μελανὲς ὀπὲς 
οἱ ὁποῖες συγκρούσθηκαν εἶχαν μᾶζα, ἡ 
μία 36 φορὲς τὴ μᾶζα τοῦ Ἥλιου, καὶ 
ἡ ἄλλη 29 φορὲς τὴ μᾶζά του. Τὸ ἀπο-
τέλεσμα ἦταν ἡ δημιουργία μιᾶς νέας, 
μεγαλύτερης μελανῆς ὀπῆς, μὲ μᾶζα 62 
φορὲς τὴ μᾶζα τοῦ Ἥλιου.

Λογικά, βέβαια, μὲ ἁπλῆ ἀριθμητική, 
36 καὶ 29 μᾶς κάνει 65, ὄχι 62. Καὶ πράγ-
ματι 65 θὰ ἔκανε, ἀλλὰ οἱ τρεῖς ἡλιακὲς 
μᾶζες, τρία δηλαδὴ ἄστρα σὰν τὸν Ἥλιο 
μας, ἐκπέμφθηκαν ὑπὸ μορφὴν ἐνέργειας 
βαρυτικῶν κυμάτων, ποὺ ἂν ἦταν μὲ τὴ 

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ πιὸ σημαντικὴ ἔνδειξη γιὰ τὴ  
δημιουργία τοῦ Σύμπαντος ἀπὸ μιὰ Μεγάλη Ἔκρηξη εἶναι 
ἡ ἀκτινοβολία μικροκυμάτων. Ἀντίστοιχα, προβλέπεται νὰ 
ὑπάρχει καὶ σὲ μορφὴ βαρυτικῶν κυμάτων ἕνα κατάλοιπο 
τῶν ἀρχικῶν διαταραχῶν τοῦ βαρυτικοῦ πεδίου, δηλαδὴ  

μιὰ βαρυτικὴ ἀκτινοβολία ὑποβάθρου, ποὺ θὰ καταγράφει  
τὴ βρεφικὴ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος. Ἐνῷ δὲ ἡ θερμικὴ  

ἀκτινοβολία ὑποβάθρου μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὴ μορφὴ  
τοῦ Σύμπαντος μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μετὰ 
τὴ γένεσή του (παιδικὴ ἡλικία), ἡ ἀκτινοβολία ὑποβάθρου 
σὲ βαρυτικὰ κύματα, ὅταν ἐρευνηθεῖ, θὰ μᾶς δώσει πληρο-
φορίες γιὰ τὸ πῶς ἦταν τὸ Σύμπαν μερικὰ τρισεκατομμυρι-
οστὰ τοῦ πρώτου δευτερολέπτου μετὰ τὴ δημιουργία του.
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μορφὴ ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας, 
θὰ ἦταν σὰν νὰ ἐξέπεμπαν ἐνέργεια 50 
φορὲς τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ ἐνέργεια 
ποὺ ἐκπέμπουν ὅλα τὰ ἄστρα τοῦ Σύ-
μπαντος συνολικά.

Ἂν ἀναρωτιόμαστε τί εἶναι αὐτὰ τὰ 
περίφημα ἐργαστήρια, περιλαμβάνουν τὸ 
καθένα δύο κάθετους βραχίονες μήκους 4 
χμ., ποὺ λειτουργοῦν συμβολομετρικὰ μὲ 
συσκευὲς ἀκτίνων λέιζερ, σὲ σχεδὸν ἀπό-

λυτο κενό, ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερο 
κενὸ θὰ μπορούσαμε νὰ δημιουργήσουμε.

Αὐτοὶ οἱ δύο βραχίονες ἀνίχνευσαν 
μὲ μεγάλη εὐαισθησία τὰ βαρυτικὰ αὐτὰ 
κύματα. Γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο μικρὴ 
εἶναι ἡ διακύμανση ποὺ καταγράφηκε 
ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο ἐργαστήρια, ἀρκεῖ νὰ 
ποῦμε ὅτι μιὰ τρίχα ἔχει πάχος 100 ἑκα-
τομμυριοστὰ τοῦ μέτρου, καὶ ὅτι ἡ διά-
μετρος ἑνὸς ἀτόμου εἶναι τῆς τάξης τοῦ 
ἑνὸς δεκάτου τοῦ δισεκατομμυριοστοῦ 
τοῦ μέτρου. Ἡ εὐαισθησία τοῦ “LIGO” 
μπορεῖ νὰ καταγράψει διαφοροποίηση 
ἑνὸς δισεκατομμυριοστοῦ τοῦ δισεκα-
τομμυριοστοῦ τοῦ μέτρου. Αὐτὴ ἦταν ἡ 
διαφοροποίηση ποὺ καταγράφηκε.

Καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μόνη ἔνδειξη 

ποὺ ἔχουμε, ἀλλὰ στὶς 15 Ἰουνίου τοῦ 
2016 ἀνακοινώθηκε καὶ μιὰ δεύτερη πα-
ρατήρηση, ποὺ ἔγινε μία μέρα μετὰ τὰ 
Χριστούγεννα, στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 
2015, ὅταν σὲ μιὰ ἀπόσταση τῶν 4 ἑκα-
τομμυρίων ἐτῶν φωτὸς δύο μικρότερες 
μελανὲς ὀπές, ἡ μία 14 ἡλιακῶν μαζῶν καὶ 
ἡ ἄλλη 8 ἡλιακῶν μαζῶν, συγκρούσθηκαν 
καὶ σχημάτισαν μιὰ μεγαλύτερη μελανὴ 
ὀπή, μὲ μέγεθος 21 φορὲς τὸ μέγεθος τῆς 

μάζας τοῦ Ἡλίου. Δηλαδή, ἐκείνη 
τὴ στιγμὴ τῆς σύγκρουσης ἐκπέμ-
φθηκαν βαρυτικὰ κύματα μιᾶς 
ἡλιακῆς μάζας. Ἔκτοτε ἐλπίζουμε 
ὅτι θὰ γίνονται μὲ περισσότερα 
τέτοια παρατηρητήρια παρατη-
ρήσεις σὲ καθημερινὴ βάση. Καὶ 
αὐτὰ τὰ βαρυτικὰ κύματα θὰ μᾶς 
ἀνοίξουν ἕνα δεύτερο παράθυρο 
στὸ Σύμπαν μετὰ τὸ ἠλεκτρομα-
γνητικό. Θὰ μᾶς περιγράφουν τὴ 
βίαιη προέλευση τῶν βαρυτικῶν 
κυμάτων, τὴν ἱστορία τῆς πηγῆς 
ποὺ τὰ δημιουργεῖ, τὴ μᾶζα, τὴν 
ταχύτητα περιστροφῆς, τὸ σχῆμά 
της, τὴ θέση καὶ τὴν ἀπόσταση 
τῆς σύγκρουσης, καθὼς καὶ τὸ 
τί συνέβη στὰ πρῶτα κλάσματα 

τοῦ δευτερολέπτου μετὰ τὴ γένεση τοῦ 
Σύμπαντος.

Νὀμπελ Φυσικῆς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ 
τῶν βαρυτικῶν κυμάτων 

Ἡ Σουηδικὴ Βασιλικὴ Ἀκαδημία Ἐπι-
στημῶν ἀνακοίνωσε τὸ μεσημέρι τῆς 3ης 
Ὀκτωβρίου 2017 ὅτι τὸ Βραβεῖο Νόμπελ 
Φυσικῆς 2017 ἀπονέμεται κατὰ τὸ ἥμισυ 
στὸν καθηγητὴ Rainer Weiss τοῦ Τεχνο-
λογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Μασαχουσέτης 
(ΜΙΤ), καὶ κατὰ τὸ ἄλλο ἥμισυ στοὺς 
καθηγητὲς Barry C. Barish τοῦ Τεχνολο-
γικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Καλιφόρνια (Cal 
Tech) καὶ Kip Thorne τοῦ Τεχνολογικοῦ 
Ἰνστιτούτου τῆς Καλιφόρνια (Cal Tech). 
Οἱ ἐρευνητὲς αὐτοὶ πρωτοστάτησαν στὴ 

Ὁ βόρειος βραχίονας τοῦ “LIGO”.
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δημιουργία καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν εἰδικῶν 
παρατηρητηρίων “LIGO”, τὰ ὁποῖα ἐντό-
πισαν καὶ τελικὰ ἀπέδειξαν τὴν πραγ-
ματικότητα τῆς ὕπαρξης τῶν βαρυτικῶν 
κυμάτων ποὺ εἶχε προβλέψει ἡ Θεωρία 
τῆς Γενικῆς Σχετικότητας τοῦ Albert Ain-
stein ἀπὸ τὸ 1916.

Νεώτερες παρατηρήσεις βαρυτικῶν  
κυμάτων ἀπὸ συγκρούσεις 

Στὶς 4.1.2017 παρατηρήθηκε ἕνα τρίτο 
σῆμα, τὸ ὁποῖο προερχόταν καὶ αὐτὸ ἀπὸ 
τὴ σύγκρουση δύο μελανῶν ὀπῶν, αὐτὴ 
τὴ φορὰ 31 καὶ 19 ἡλιακῶν μαζῶν. Τὸ 
τέταρτο σῆμα παρατηρήθηκε στὰ μέσα 
Αὐγούστου 2017 καὶ προερχόταν ἀπὸ τὴ 
σύγκρουση δύο μελανῶν ὀπῶν μὲ μᾶζα 
25 καὶ 30 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ μᾶζα 
τοῦ Ἡλίου, σὲ ἀπόσταση 1,8 δισεκατομ-
μυρίων ἐτῶν φωτός.

Στὶς 17 Αὐγούστου 2017, ἀπὸ τὴ συγ-
χώνευση δύο ἀστέρων νετρονίων προκλή-
θηκε μιὰ ἔκρηξη ἀκτίνων γ καὶ σύγχρονη 
ἐκπομπὴ βαρυτικῶν κυμάτων ἀπὸ τὸ ἴδιο 
σημεῖο τοῦ νοτίου ἀστερισμοῦ τῆς Ὕδρας. 
Τὸ γεγονὸς ἀνακοινώθηκε στὶς 16.10.2017, 
σχεδὸν συγχρόνως, ἀπὸ τὸν ἀνιχνευτή 
“Virgo” τῆς Πίζας τῆς Ἰταλίας καὶ τὸν 
διπλὸ ἀνιχνευτή “LIGO” τῶν ΗΠΑ (στὸ 
Hanford τῆς πολιτείας Οὐάσινγκτον καὶ 
στὴν πολιτεία Λουιζιάνα).

Οἱ δύο ἀστέρες νετρονίων εἶχαν μᾶζες 
περίπου 1,5 καὶ 1,1 ἡλιακὲς μᾶζες ἀντί-
στοιχα, καὶ ἐνσωματώθηκαν στὸν γαλαξία 
NGC -  4993, σὲ ἀπόσταση 130 ἑκατομμυ-
ρίων ἐτῶν φωτός. Ἀμέσως μετὰ τὴ συγχώ-
νευση, τὸ διαστημικὸ τηλεσκόπιο “Fermi 
Gamma-ray” τῆς NASA καὶ ὁ δορυφόρος 
“INTEGRAL” τῆς Εὐρώπης ἐντόπισαν 
ἔκρηξη ἀκτίνων γ (GRB). Στὴ συνέχεια, 
οἱ δύο ὁμάδες “Fermi” καί “LIGO” εἰδο-
ποίησαν γρήγορα τοὺς ἀστρονόμους ὅλου 
τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ἀναζητήσουν αὐτὴ τὴ 
λάμψη τῆς σύγκρουσης ἡ ὁποία ἐντοπί-
σθηκε σὲ ἀπόσταση 130 ἑκατομμυρίων 

ἐτῶν φωτός. Τὸ διαστημικὸ τηλεσκόπιο 
“Hubble”, τὸ παρατηρητήριο ἀκτίνων Χ 
“Chandra”, τό “VLT*”, τὸ τηλεσκόπιο 
“VLA” καὶ πολλὰ ἄλλα τηλεσκόπια με-
λέτησαν τὴν ἐκπομπὴ αὐτῆς τῆς λάμψης 
σὲ ὅλο τὸ ἠλεκτρομαγνητικὸ φάσμα, ὡς 
μέρος μιᾶς μεγάλης διεθνοῦς ἐκστρατείας 
παρατήρησης. Συνολικά, αὐτὴ ἡ λάμψη 
παρατηρήθηκε ἀπὸ 70 τηλεσκόπια καὶ 
ἀποτέλεσε τὴν πρώτη σύγχρονη παρατή-
ρηση βαρυτικῶν καὶ ἠλεκτρομαγνητικῶν 
κυμάτων.

ΚῶΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
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Ἐδῶ καὶ κοντὰ ὀκτὼ χρό-
νια βρισκόμαστε ἐγκλωβι-
σμένοι στὴ μέγγενη μιᾶς 
στυγνῆς πραγματικότητας, 
μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ 

τὴν ὑπαρξιακὴ κρίση, ὅπου οἱ πνευμα-
τικοὶ ταγοὶ ἔγιναν περιζήτητοι. Τοῦτο 
μὲ ὤθησε νὰ παρουσιάσω τὴν ὁμάδα 
τῶν Κεφαλλήνων ἰατρῶν. Αὐτοὶ οἱ Κε-
φαλλῆνες ἰατροὶ ὑπῆρξαν μύστες τῆς ἰα-
τρικῆς ἐπιστήμης, λόγῳ τοῦ ἤθους ἀλλὰ 
καὶ τῆς σοβαρῆς ἐκπαιδεύσεως ποὺ ἔτυ-
χαν γιὰ τὴν ἐποχή τους. Ἦσαν μαθητὲς 
μεγάλων διδασκάλων τῶν ἀκμαζόντων 
τότε ἰατρικῶν κέντρων Γαλλίας, Ἰταλίας, 
Γερμανίας καὶ Αὐστρίας. Ἀνῆλθαν στὴν 
καθηγητικὴ ἕδρα, τὴν ὁποίαν ἀνέδειξαν 

μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τους, ἀλλὰ καὶ 
μὲ μιὰ ζωὴ γεμάτη πάθος γιὰ τὸ ἰατρικὸ 
λειτούργημα, ποὺ τοὺς καταξίωσε ὡς 
ἐπιστήμονες μὲ ὅραμα. Γνώρισαν τὴν πα-
νελλήνια κοινωνικὴ προβολὴ καὶ ἔτυχαν 
ὑψηλῶν διακρίσεων γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά 
τους. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν 50ετῆ καὶ 
πλέον ἐκδημία τους, τὰ ἀνεξίτηλα ἴχνη 
τους συνεχίζουν νὰ ἀποτελοῦν παρά-
δειγμα πρὸς μίμηση. 

Στὴν ἐποχή μας, δυστυχῶς, τὰ πάντα 
τείνουν νὰ προσμετρῶνται ὡς καταναλω-
τικὰ ἀγαθά, ἀκόμα καὶ ἡ ὑγεία. Ὅμως οἱ 
ἀνθρώπινες ἀξίες ὀφείλουν νὰ παραμέ-
νουν διαχρονικές, καὶ μία θεμελιώδης ἐξ 
αὐτῶν εἶναι «νὰ τιμᾷς τοὺς δασκάλους 
σου, ὅσο καὶ τοὺς γονεῖς σου, ἐν ζωῇ καὶ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤῶΝ ΚΈΦΑΛΛΗΝῶΝ 
ΙΑΤΡῶΝ ΈΙΣ ΤΗΝ ΈΞΈΛΙΞΗ  

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΝ 20ΟΝ ΑΙῶΝΑ
ΜΈΡΟΣ Α΄

Οἱ Κεφαλλῆνες ἰατροὶ ὑπῆρξαν μύστες τῆς ἰατρικῆς  
ἐπιστήμης, λόγῳ τοῦ ἤθους ἀλλὰ καὶ τῆς σοβαρῆς  

ἐκπαιδεύσεως ποὺ ἔτυχαν γιὰ τὴν ἐποχή τους.  
Ἦσαν μαθητὲς μεγάλων διδασκάλων τῶν ἀκμαζόντων τότε 

ἰατρικῶν κέντρων Γαλλίας, Ἰταλίας, Γερμανίας καὶ Αὐστρίας.  
Ἀνῆλθαν στὴν καθηγητικὴ ἕδρα, τὴν ὁποίαν ἀνέδειξαν  

μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τους, ἀλλὰ καὶ μὲ μιὰ ζωὴ γεμάτη 
πάθος γιὰ τὸ ἰατρικὸ λειτούργημα, ποὺ τοὺς καταξίωσε ὡς 
ἐπιστήμονες μὲ ὅραμα. Γνώρισαν τὴν πανελλήνια κοινωνικὴ 
προβολὴ καὶ ἔτυχαν ὑψηλῶν διακρίσεων γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά 

τους. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν 50ετῆ καὶ πλέον ἐκδημία τους,  
τὰ ἀνεξίτηλα ἴχνη τους συνεχίζουν νὰ ἀποτελοῦν  

παράδειγμα πρὸς μίμηση.



ΕΤΟΣ 81ο  | ΜAΡΤΙΟΣ - AΠΡIΛΙΟΣ  2018  |  768

50 51

καὶ Παναγὴ Λιβιερᾶτο, Καθηγητὴ τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Γένοβας, τοῦ ὁποί-
ου ὑπῆρξε ἀνιψιός. Τὸ 1933, μαζὶ μὲ 
τοὺς ἄξιους συνεργάτες του Εὐάγγελο 
Δανόπουλο καὶ Μαρῖνο Βαλλιάνο, κα-
τέλαβαν πραξικοπιματικῶς τὸ νεόδμητο 
κτήριο στὸ Γουδὶ τὸ ὁποῖο προωρίζετο 
νὰ στεγάσει τὴν Ὑγειονομικὴ Σχολὴ καὶ 
τὸ μετέτρεψαν σὲ Νοσοκομεῖο, μὲ τὴν 
ὑποστήριξη τοῦ Μαρίνου Γερουλάνου. Ὁ 
τότε πρωθυπουργὸς Παναγὴς Τσαλδάρης, 
τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος, τὸ 
ὀνόμασε Λαϊκὸ Νοσοκομεῖο, πιθανῶς γιὰ 
νὰ τιμήσει τὸ Λαϊκὸ Κόμμα, τοῦ ὁποίου 
ἦταν ἀρχηγός. Ἔτσι δημιουργήθηκε τὸ 
Λαϊκὸ Νοσοκομεῖο, τὸ ὁποῖο στέγασε τὴν 
Α΄ Παθολογικὴ Κλινική, ὑπὸ τὸν Σπυρί-
δωνα Λιβιερᾶτο, καὶ τὴν Α΄ Χειρουργικὴ 
Κλινική, ὑπὸ τὸν Μαρῖνο Γερουλᾶνο.

2.  ΈΥΓΈΝΙΟΣ ΦῶΚΑΣ  
τοῦ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1903-1970 
Καθηγητὴς Παθολογίας
Γεννήθηκε 

στὴ Σάμη Κε-
φαλληνίας τὸ 
1903 καὶ τελείω-
σε τὸ περίφημο 
γιὰ τὴν ἐποχή 
του 8ο Γυμνάσιο 
στὴν Πλάκα. Τὸ 
1926 ἀπέκτησε 
Δίπλωμα Ἰα-
τρικῆς καὶ γιὰ τρία χρόνια ἐθήτευσε ὡς 
βοηθὸς στὸ Ἀνατομεῖο καὶ Παθολογοα-
νατομεῖο ὑπὸ τοὺς Καθηγητὲς Γεώργιο 
Σκλαβοῦνο καὶ Ἰωάννη Κατσαρᾶ. Τὸ 1929 
ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ, καὶ ἀκολούθως 
μετέβη στὸ Παρίσι καὶ στὸ Βερολῖνο γιὰ 
μετεκπαίδευση. Ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα 
τὸ 1934 καὶ διορίζεται Ἐπιμελητὴς ὑπὸ τὸν 
Καθηγητὴ Σπύρο Λιβιερᾶτο στὴν Παθολο-
γικὴ Κλινική. Τὸ 1937 ἐξελέγη Ὑφηγητὴς 
μὲ θέμα διατριβῆς Ἡ ἐλονοσία ὡς αἰτιολο-
γικὸς παράγων τῆς ἡπατικῆς κιρρώσεως. 

μετὰ θάνατον». Τοῦτο ἀποτελεῖ τὸν κύριο 
σκοπὸ τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Τὰ βιογραφικὰ ποὺ παραθέτω τὰ 
ταξινομῶ κατὰ ἰατρικὲς σχολές (Ἀθηνῶν 
καὶ Θεσσαλονίκης), κατὰ εἰδικότητα καὶ 
τέλος κατὰ ἡλικιακὴ ἀρχαιότητα. Στὴν 
ὁμάδα αὐτὴ προσέθεσα τρεῖς ἐπιπλέον 
ἰατρούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔτυχαν τοῦ προ-
νομίου τῆς καθηγητικῆς ἕδρας, ἀλλὰ ἡ 
συμβολή τους στὴν ἰατρικὴ ὑπῆρξε ση-
μαντική, καὶ θεωρῶ πὼς θὰ ἦταν παρά-
λειψή μου νὰ μὴν τοὺς ἀναφέρω, χωρὶς 
αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι δὲν τιμῶ τοὺς ἐν 
ζωῇ ἀγωνιστὲς Κεφαλλῆνες ἰατρούς, ποὺ 
συνεχίζουν τὸ ἔργο τῶν ἀειμνήστων.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝῶΝ

ΈΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

1.  ΛΙΒΙΈΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔῶΝ  
τοῦ ΈΥΑΓΓΈΛΟΥ, 1881-1962 
Καθηγητὴς Παθολογίας

Διαπρεπὴς 
ἐπιστήμων, ποὺ 
γεννήθηκε στὸ 
Ληξοῦρι καὶ 
τελε ίωσε τὸ 
Γυμνάσιο ἐκεῖ. 
Ἀπ εφο ί τ η σ ε 
ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ 
Σχολὴ τῆς Γένο-
βας, μετεκπαι-

δεύθηκε στὸ Παρίσι καὶ ἐπέστρεψε στὴ 
Γένοβα, ὅπου ἄσκησε τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελ-
μα καὶ ἀπέκτησε τὸν τίτλο τοῦ Ὑφηγητῆ. 
Ἐργάσθηκε ὡς Ἐπιμελητὴς στὸ πλευρὸ 
τοῦ περίφημου Καθηγητῆ Marigliano. Δη-
μοσίευσε πλεῖστες ἰατρικὲς πραγματεῖες 
σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ τῆς Ἰταλίας 
καὶ τῆς Γαλλίας.

Τὸ 1912 διορίσθηκε Καθηγητὴς Πα-
θολογίας, κριθεὶς ἀπὸ τοὺς ἀξιολογητὲς 
Μαρῖνο Γερουλᾶνο, Γεώργιο Σκλαβοῦνο 
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ξε μεγάλη φιλο-
μάθεια, ἔγραψε 
πλεῖστα πατριω-
τικὰ καὶ λυρικὰ 
ᾄσματα. Ὑπῆρξε 
ὁ ἱδρυτὴς τοῦ 
φ ι λολογ ι κοῦ 
π ε ρ ι ο δ ι κ ο ῦ 
Ἠώς. Διακεκρι-
μένος ἰατρός-χειρουργός, σπούδασε τὴν 
ἰατρικὴ στὸ Παρίσι, ὅπου ἄσκησε τὸ ἰα-
τρικὸ ἐπάγγελμα. Τὸ 1889 ἀπέκτησε τὸν 
τίτλο τοῦ Ὑφηγητῆ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς 
Λίλης, καὶ ἕναν χρόνο ἀργότερα ἀναγο-
ρεύθηκε, κατόπιν ἐξετάσεων, Ἔκτακτος 
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς (Professeur 
Αgrègè) καὶ ἔγινε τακτικὸ μέλος τῆς 
Γαλλικῆς Χειρουργικῆς Ἑταιρείας. Ἀπὸ 
τὸ 1895 μέχρι τὸ 1901 διετέλεσε ἀρχιχει-
ρουργὸς στὸ Νοσοκομεῖο Saint Paul τῶν 
Παρισίων. Τοῦ ἀπενεμήθη τὸ παράσημο 
τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας, μιὰ διάκριση 
ποὺ σπανίως ἐδίδετο σὲ ξένους. Τὸ 1902 
ἐκλέγεται Καθηγητὴς Χειρουργικῆς στὴν 
Ἀθήνα καὶ διευθυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ 
Νοσοκομείου «Ἐλπίς», καὶ τὸ 1909 ἀνα-
λαμβάνει τὴ διεύθυνση τῆς Χειρουργικῆς 
Κλινικῆς στὸ Ἀρεταίειο μέχρι τὴ συντα-
ξιοδότησή του. Τὸ 1926 ἐκλέγεται μέλος 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ἀπεβίωσε στὸ 
Ἀργοστόλι τὸ 1937.

4.  ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΈΡΟΥΛΑΝΟΣ  
τοῦ ΙῶΑΝΝΟΥ, 1867-1960 
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς -  
Ἀκαδημαϊκός
Ὁ Μαρῖνος 

Γ ε ρ ο υ λ ᾶ ν ο ς 
ὑπῆρξε κορυ-
φαῖος χειρουρ-
γός, εὐεργέτης 
καὶ ἄνθρωπος, 
μιὰ ἐμβληματικὴ 
φυσιογνωμία τῆς 
Χειρουργικῆς 

Τὸ 1940 ἐξελέγη Καθηγητὴς στὴ νεο-
σύστατη ἕδρα Ὑδρολογίας καὶ Ἰατρικῆς 
Κλιματολογίας. Ὑπηρέτησε ὡς Ἀρχίατρος 
στὸν πόλεμο ’40-41. Ἡ κατοχικὴ κυβέρνη-
ση, γιὰ λόγους οἰκονομίας, κατάργησε τὴν 
ἕδρα, ἡ ὁποία ἐπανασυστάθηκε τὸ 1945. 
Ἐξελέγη Κοσμήτωρ τῆς Ἰατρικῆς τὸ 1958, 
καὶ τὸ 1960 Πρύτανης. Τὸ 1962 ἀνέλαβε τὴ 
χηρεύουσα ἕδρα Α΄ Παθολογικῆς Κλινικῆς 
τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου. Τὸν Νοέμβριο 
1963 ἀναγορεύθηκε ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ 
Πανεπιστημίου τῶν Παρισίων.

Ἀπὸ τὰ πολλὰ συγγράμματά του ξεχω-
ρίζουν τά: Γενικὲς Ἀρχὲς Ὑδροθεραπείας 
καὶ Κλινικῆς Κλιματολογίας, Ρευματικαὶ 
Νόσοι, Παθολογικὰ Ἐπίκαιρα Θέματα. 
Ἀνέδειξε τὴ σπουδαιότητα τῶν πλείστων 
ἰαματικῶν πηγῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπονώ-
ντας ἐπιστημονικὲς καὶ στατιστικὲς με-
λέτες. Ὀργάνωσε ἰαματικὰ θέρετρα στὶς 
κυριώτερες λουτροπόλεις, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων εἶναι τὰ γνωστὰ τῶν Καμένων 
Βούρλων, τῆς Ὑπάτης καὶ τῆς Καλλιθέας 
Ρόδου. Κατὰ τὴν πρυτανεία του συνέβα-
λε οὐσιαστικὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ εἰς 
τὴν ἀνέγερση τῆς Πανεπιστημιουπόλεως 
μαζὶ μὲ τὸν Οἶκο τοῦ Φοιτητοῦ ἐπὶ 400 
στρεμμάτων εἰς τὰ Ἄνω Ἰλίσια καὶ τῆς 
νέας Παιδιατρικῆς Πτέρυγας στὸ Νοσοκο-
μεῖο Ἁγία Σοφία. Πέραν αὐτῶν, ἡ συμβολή 
του στὴν προώθηση νέων ἐπιστημόνων 
ὑπῆρξε σημαντική. Δημιούργησε φυτώριο 
ἐκλεκτῶν μαθητῶν, συνεχιστῶν τοῦ ἔργου 
του. Ἀπεβίωσε αἰφνιδίως ἀπὸ ρήξη ἀνευ-
ρύσματος τὸν Ἀπρίλιο 1970.

ΈΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
ΓΈΝΙΚΗ ΧΈΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

3.  ΓΈΡΑΣΙΜΟΣ ΦῶΚΑΣ  
τοῦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1861-1937 
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς -  
Ἀκαδημαϊκός
Γεννήθηκε στὸ Ἀργοστόλι τὸ 1861. 

Ἀπὸ τὰ μαθητικά του χρόνια ἀνέπτυ-



ΕΤΟΣ 81ο  | ΜAΡΤΙΟΣ - AΠΡIΛΙΟΣ  2018  |  768

52 53

καὶ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Καταγόμενος ἀπὸ τὸ μικρὸ Παρίσι, 

ὅπως ὀνομάζεται τὸ Ληξοῦρι, ὁ Μαρῖνος 
Γερουλᾶνος γεννήθηκε στὴν Πάτρα, ὅπου 
εἶχε καταφύγει ἡ οἰκογένειά του μετὰ 
τοὺς καταστροφικοὺς σεισμοὺς τῆς 2ας 
Φεβρουαρίου 1867. Σπούδασε ἰατρικὴ στὴ 
Γερμανία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονά-
χου, καὶ στὴ νεαρὴ ἡλικία τῶν 25 ἐτῶν 
ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ μὲ θέμα τὴν 
Κακοήθεια τῶν Μεταστατικῶν Ὄγκων 
τοῦ Ἐγκεφάλου. Κατάφερε νὰ ἀποκτή-
σει τὴν ἄδεια ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος 
στὴ Γερμανία, ἀφοῦ πέρασε ἐπιτυχῶς 
τὶς λίαν ἀπαιτητικὲς γενικὲς ἐξετάσεις 
(Staats Examen). Τὸ 1896 πῆρε τὴ θέση 
τοῦ Ἐπιμελητῆ στὸ γνωστὸ Greifswald 
Πανεπιστήμιο, καὶ τὸν ἑπόμενο χρόνο 
ἔγινε Ὑφηγητής, μὲ διατριβὴ περὶ χει-
ρουργικῆς τῶν πνευμόνων. Μὲ τὸ γύρισμα 
τοῦ αἰῶνα, τοῦ ἀπενεμήθη ὁ τίτλος τοῦ 
Ἐκτάκτου Καθηγητοῦ μὲ διδακτικὰ κα-
θήκοντα. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἀναισθη-
σιολόγο Dr. Franz Kuhn, ὁ Γερουλᾶνος 
ὑπῆρξε πρωτοπόρος στὴν πρακτικὴ 
ἀναισθησιολογία, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ γε-
νικῆς ἀναισθησίας σὲ διασωληνωμένους 
ἀσθενεῖς. Τὸ ἐπίτευγμά του αὐτὸ πιθανὸν 
νὰ προκάλεσε τὸν φθόνο τοῦ περίφημου 
Καθηγητοῦ Ernst Ferdinand Sauerbruch, 
ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ τὸν ἀποβάλει, 
ἀλλὰ χωρὶς ἐπιτυχία, ἀπὸ τὴ Γερμανικὴ 
Χειρουργικὴ Ἑταιρεία, μὲ τὴν κατηγορία 
ὅτι χρησιμοποίησε μὴ ἀποδεκτὲς γιὰ τὴν 
ἐποχή του μεθόδους.

Ἡ φήμη του εἶχε ξεπεράσει τὰ σύ-
νορα τῆς Γερμανίας, καὶ τὸ 1902 ἡ βασί-
λισσα Ὄλγα τὸν κάλεσε ἡ ἴδια προσω-
πικὰ στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴ 
διεύθυνση τῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ 
νεόδμητου Νοσοκομείου Εὐαγγελισμός. Τὸ 
1911 ἐξελέγη Καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς 
Παθολογίας. Στὴ διάρκεια τῶν Βαλκα-
νικῶν Πολέμων ὑπηρέτησε ὡς Ἀρχίατρος. 
Τὸ 1922 ἡ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία τὸν 

βρῆκε βουλευτὴ Κεφαλληνίας καὶ Ἰθάκης, 
καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶχε τὴν ὑποχρέωση 
νὰ ἐπιστρατευθεῖ. Παραταῦτα, ζήτησε 
ἄδεια καὶ μετέβη στὴ γραμμὴ μετώπου 
στὸ Οὐσάκ, ὅπου μὲ τὴν ἐπιστημονική 
του ὁμάδα ὀργάνωσε χειρουργεῖο ἐκστρα-
τείας. Ἡ δημοτικότης του ἦταν τόσο με-
γάλη, ποὺ κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ ὡς βου-
λευτὴς στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τὸ 
Ληξοῦρι, ἐξελέγη παμψηφεί, πλὴν δύο 
λευκῶν ψήφων, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε 
ἀπορία καὶ συζητήθηκε δημόσια. Ὅπως 
ἀπεδείχθη, οἱ δύο λευκὲς ψῆφοι ἦταν ἡ 
δική του καὶ τῆς συζύγου του.

Τὸ 1933 ἐξελέγη Ἀκαδημαϊκὸς καὶ 
τὸ 1940 Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας. Συ-
νέβαλε σημαντικὰ στὴν ἀνάδειξη νέων 
χειρουργικῶν εἰδικοτήτων, ὅπως Θωρακο-
χειρουργικὴ μὲ ἐγχειρήσεις τοῦ θώρακος, 
Νευροχειρουργικὴ μὲ κρανιοτομὲς καὶ 
στὴν Ὀρθοπεδικὴ μὲ διορθωτικὲς ὀστε-
οτομίες ἐπὶ ραιβῶν καὶ βλαισῶν ὀστεο-
αρθριτικῶν γονάτων. Τὸ συγγραφικό του 
ἔργο εἶναι πλούσιο, πέραν τῶν διακοσίων 
ἐργασιῶν, ἐπὶ διαφόρων θεμάτων, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων ἡ Πρωτοποριακὴ Χειρουρ-
γικὴ ἐπὶ Μυικῶν Παραλύσεων. Ἀργότε-
ρα ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὴν Ἰατρικὴ τῆς 
Προσωπικότητος, ποὺ ἀπετέλεσε θέμα 
στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του στὴν Ἀκα-
δημία. Πίστευε πώς «καὶ μία ἁπλῆ λύσις 
τῆς συνεχείας τοῦ δέρματος, ἕνας μικρο-
τραυματισμός, ἐπουλώνεται εὐκολώτερα, 
ὅταν ὁ χειρουργὸς ἔχει καλλιεργήσει ἕνα 
ψυχοσωματικὸ κύκλο μὲ τὸν ἀσθενῆ του». 
Τὸ κοινωνικό του ἔργο ὑπῆρξε ἐπίσης 
ἐκπληκτικό. Ἵδρυσε τὴν Ἰδιωτικὴ Κλινικὴ 
180 κλινῶν μαζὶ μὲ τὸν συνάδελφό του Νι-
κόλαο Τρίκορφο Σμπαρούνη, ποὺ ὑπῆρξε 
ὁ πυρήνας τοῦ Γερουλανείου Ἱδρύματος. 
Δώρισε μέρος τοῦ κτήματός του στοὺς 
Τράχωνες στοὺς πρόσφυγες κατοίκους 
Ἀργυρουπόλεως καὶ Σουρμένων. Πολλοὶ 
δρόμοι πόλεων φέρουν τὸ ὄνομά του. Τὸ 
ὄνομά του, μάλιστα, παρέμεινε συνώνυ-
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μο τοῦ σπουδαῖος χειρουργὸς καὶ καλὸς 
ἄνθρωπος. Ἀκόμη, μνημονεύθηκε καὶ σὲ 
δημοτικὰ τραγούδια:

«Μάνα μοῦ τό ’παν οἱ γιατροί,
τό ’πε κι ὁ Γερουλᾶνος,
δὲν ἦρθε ἀκόμα ἡ ὥρα μου,
δὲν ἦρθε ν’ ἀποθάνω».

5.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ  
τοῦ ΣΠΥΡΙΔῶΝΟΣ, 1872-1945 
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς,  
Πρύτανης
Ἕνα ἀκόμη γέννημα τῆς Κεφαλονιᾶς, 

ἡ ὁποία δικαίως ὀνομάζεται «Ἰατρομάννα», 
ὁ Νικόλαος Ἀλιβιζάτος σπούδασε στὶς 
Ἰατρικὲς Σχολὲς Montpellier, Παρισίων καὶ 
Bordeaux. Τὸ 1897 ἔγινε Διδάκτωρ, βοηθὸς 
τοῦ περίφημου Καθηγητοῦ τῆς Ἀνατομίας 
Thierry. Εἰδικεύθηκε στὴ Χειρουργικὴ στὸ 
Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου, βοηθὸς τοῦ 
Καθηγητοῦ Albert Hoffa. Μὲ τὴν ἐπιστρο-
φή του στὴν Ἑλλάδα, διορίζεται Ἐπιμε-
λητὴς στὸ Δημοτικὸ Νοσοκομεῖο «Ἐλπίς». 
Τὸ 1903 ἐκλέγεται Ὑφηγητὴς, καὶ τὸν ἴδιο 
χρόνο ἱδρύει μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσης ἰατρὸ 
ἀδελφό του Ἀνδρέα τὴν Πολυκλινικὴ 
Ἀθηνῶν. Πόση δύναμη, ἐπινόηση καὶ 
ὅραμα, πόση ἀπροσμέτρητη θέληση καὶ 
ἀνεξάντλητη ὑπομονὴ συνυπῆρχαν μαζὶ 
μὲ ἀπέραντη ἀγάπη πρὸς τὸν πάσχοντα 
πτωχὸ Ἕλληνα, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν τὴν 
ἀνέγερση τῆς Πολυκλινικῆς Ἀθηνῶν, μὲ 
κύριο κίνητρο τὴν κάλυψη τῶν βασικῶν 
κοινωνικῶν ἀναγκῶν, τὴν ἐποχὴ ποὺ τὰ 
κρατικὰ νοσοκομεῖα ἦσαν ἐλάχιστα. Δι-
ηύθυνε ὁ ἴδιος τὴν Κλινικὴ μέχρι τὸ 1918, 
ποὺ ἐξελέγη Καθηγητὴς Χειρουργικῆς, καὶ 
τὸ 1930 ἀνέλαβε τὴ Διεύθυνση τῆς Πανε-
πιστημιακῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς στὸ 
Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο. Ὑπῆρξε Πρύτανης 
τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν (1927-1928), καθὼς ἐπίσης 
ὑπῆρξε καὶ ἱδρυτικὸ μέλος τῆς Ἑλληνικῆς 
Χειρουργικῆς Ἑταιρείας. Ἐπὶ κυβερνήσεως 

Βενιζέλου ἐξελέγη βουλευτὴς Κεφαλληνίας 
καὶ Ἰθάκης. Βασικὸ συγγραφικό του ἔργο 
ἦταν ἡ Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἐπείγουσα Χει-
ρουργικὴ καὶ καθ’ ἡμέραν πράξη. 

6.  ΓΈῶΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΈΤΑΤΟΣ  
τοῦ ΓΈΡΑΣΙΜΟΥ, 1876-1974 
Καθηγητὴς Ὀφθαλμολογίας - 
Ἀκαδημαϊκός

Γεννήθηκε 
στὸ Ἀργοστόλι, 
σπούδασε Ἰα-
τρικὴ στὸ Πανε-
πιστήμιο Ἀθηνῶν 
καὶ εἰδικεύθηκε 
στὴν Ὀφθαλμο-
λογία στὸ Παρί-
σι ὑπὸ τὸν Κα-

θηγητῆ Πανᾶ (κεφαλληνιακῆς καταγωγῆς), 
ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἐπινόησε τὸ 
ὀφθαλμοσκόπιο. Στὸ Παρίσι ὁ Κοσμετάτος 
ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ καὶ εἰδικεύθηκε 
ἐπίσης στὸν Ἱστολογία καὶ Ἐμβρυολογία 
ὑπὸ τὸν Καθηγητὴ Duval. Συνέχισε τὶς 
σπουδές του στὸ Μόναχο καὶ στὴ Βιέννη. 
Τὸ 1906 ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα καὶ δι-
ορίζεται Ἐπιμελητὴς στὸ ἐργαστήριο τῆς 
ἀνατομικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν 
ὑπὸ τὸν Καθηγητὴ Γεώργιο Σκλαβοῦνο.

Τὸ 1911 ἐξελέγη Ὑφηγητὴς Ὀφθαλ-
μολογίας μὲ θέμα Περὶ διαπλάσεως 
ἐξαρτημάτων τοῦ ὀφθαλμοῦ. Τὸ 1919 γί-
νεται Ἔκτακτος Καθηγητὴς Ἱστολογίας 
– Ἐμβρυολογίας, καὶ τὸ 1929 ἐκλέγεται 
Καθηγητὴς Ὀφθαλμολογίας. Τὸ 1930 
ἀναγορεύθηκε Ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, καὶ δύο χρόνια ἀργό-
τερα ἐξελέγη Ἀκαδημαϊκός. Ὑπηρέτησε 
στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους ὡς Διευ-
θυντὴς ὀφθαλμολογικοῦ τμήματος Νοσο-
κομείου. Συνέγραψε πρωτοποριακὴ μο-
νογραφία περὶ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ κέντρου 
τῆς ὁράσεως καὶ τῆς σύνδεσής του μὲ τὸν 
ὀφθαλμό. Ὀργάνωσε καὶ ἐκσυγχρόνισε τὸ 
Ὀφθαλμιατρεῖο στὴν ὁδὸ Σίνα.
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7.  ΧΑΡΗΣ Ο’ΤΟΥΛ τοῦ ΙΑΚῶΒΟΥ, 
1897-1987
Ὁ ἰρλανδικῆς καταγωγῆς Χάρης 

Ὀ’Τοὺλ γεννήθηκε στὸ Ἀργοστόλι ἀπὸ 
μητέρα Ληξουριώτισσα τὸ γένος Ἰακω-
βάτου. Στὸ Ἀργοστόλι ἡ οἰκογένειά του 
εἶχε ἀναπτύξει μεγάλη ἐπιχείρηση οἰνο-
ποιΐας, γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα «Βινάριες». 
Τὸ 1919 ἔλαβε τὸ πτυχίο τῆς Ἰατρικῆς καὶ 
τὸ 1925 ἔγινε βοηθὸς στὸ Πανεπιστημιακὸ 
Νοσοκομεῖο τοῦ Μονάχου. Συμπλήρωσε 
τὴ μετεκπαίδευσή του στὸ Βερολῖνο ὑπὸ 
τὸν φημισμένο Καθηγητὴ Sauerbruch καὶ 
τὸ 1927 ἀπέκτησε τὸ Διδακτορικὸ Δίπλω-
μά του. Ἡ ἑπόμενη δεκαετία τὸν βρίσκει 
διορισμένο στὴν Πανεπιστημιακὴ Κλινικὴ 
ὑπὸ τὸν Μαρῖνο Γερουλᾶνο, τοῦ ὁποίου 
ἦταν ἐκ μητρὸς ἀνιψιός. Τὸ 1930 ἐξελέ-
γη Ὑφηγητὴς καὶ τὸ 1945 Ἐντεταλμένος 
Καθηγητὴς στὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο. 
Ἀπὸ τὸ 1947 ἔγινε Τακτικὸς Καθηγητὴς 
μέχρι τὴ συνταξιοδότησή του τὸ 1968. 
Τὸ 1954 ἔγινε Κοσμήτωρ τῆς Ἰατρικῆς 
Σχολῆς καὶ τὸ 1964-1968 Συγκλητικὸς τῆς 
Πρυτανείας τοῦ Πανεπιστημίου.

Τὸ συγγραφικό του ἔργο ἦταν πλού-
σιο σὲ πρωτότυπες ἐργασίες ποὺ δη-
μοσιεύθηκαν στὸν ἑλληνικὸ καὶ διεθνῆ 
ἐπιστημονικὸ τύπο. Εἶχα τὴν τύχη νὰ 
ὑπηρετήσω κοντά του, ὡς Ἐπιστημονικὸς 
Συνεργάτης, Ὑπεύθυνος τοῦ Ὀρθοπεδι-
κοῦ Τμήματος στὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο. 
Ἀναγνώρισα στὸν Καθηγητὴ Ὀ’Τοὺλ τὸν 
ἄριστο δάσκαλο, τὸν ἀπλὸ καὶ πρακτικὸ 
χειρουργό, τοῦ ὁποίου οἱ χειρουργικὲς 
ἱκανότητες ἐκάλυπταν τὸ μεγαλύτερο μέ-
ρος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ὑπῆρξε 
ταπεινός, ἀλτρουϊστὴς καὶ προπαντὸς 
καλοκάγαθος ἄνθρωπος καὶ ἕνας gentle-
man ἰατρός.

8.  ΚῶΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ  
τοῦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1905-1997 
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς
Ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ ὁραματιστῆ 

πατέρα του, 
ὑπηρέτησε μὲ 
α ὐ ταπάρ ν η -
ση τὴν ἰατρικὴ 
ἐπιστήμη. Μετὰ 
τὴν ἀποφοίτη-
σή του ἀπὸ τὴν 
Ἰατρικὴ Σχολή, 
ἀκολούθησε τὰ 
ἀχνάρια τοῦ 
πατέρα του καὶ 

μετεκπαιδεύθηκε στὸ Παρίσι, ὅπου ἀνα-
γορεύθηκε Διδάκτωρ τὸ 1935. Μὲ τὴν 
ἐπιστροφή του στὴν Ἑλλάδα διορίζεται 
Ἐπιμελητὴς στὴ Χειρουργικὴ Κλινικὴ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, καὶ τὸ 1937, σὲ ἡλικία 32 
ἐτῶν, ἐξελέξη Ὑφηγητής. Τὸ 1948 ἐξελέ-
γη Ἔκτακτος Ἐντεταλμένος Καθηγητὴς 
καὶ τὸ 1952 Τακτικὸς τῆς Νεοσύστατης 
Ἕδρας τῆς Προπαιδευτικῆς Χειρουρ-
γικῆς καὶ Χειρουργικῆς Παθολογίας τοῦ 
Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου. Διετέλεσε 
ἐπὶ μακρὸν Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ Ἀρεταίειου ὡς καὶ τῆς 
Πολυκλινικῆς. Μαθητὲς καὶ συνεργάτες 
του ὑπῆρξαν πολλοὶ μετέπειτα καθη-
γητὲς τῆς Χειρουργικῆς καὶ προικισμέ-
νοι δεξιοτέχνες χειρουργοί, ὅπως ὁ ἀξέ-
χαστος Γεώργιος Αὐλάμης, ὁ μετέπειτα 
Καθηγητὴς Νικόλαος Οἰκονόμου καὶ ὁ 
Καθηγητὴς Καρδιοχειρουργὸς Πέτρος 
Ἀλιβιζάτος, γνωστὸς γιὰ τὸν μεγάλο 
ἀριθμὸ ἐπιτυχημένων μεταμοσχεύσεων 
καρδιᾶς καὶ πνευμόνων στὴν Ἑλλάδα 
καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἐξελέγη βουλευτὴς 
Ἐπικρατείας μὲ τὸ κόμμα τῆς Ἑνώσεως 
Κέντρου. Ἄξιος συνεχιστὴς εἶναι ὁ υἱός 
του, ὁ διακεκριμένος Συνταγματολόγος 
Καθηγητὴς Νικόλαος Ἀλιβιζάτος.

(συνεχίζεται)

ΓΈΡΑΣΙΜΟΣ ΜΈΤΑΞΑΣ
Ὁμ. Καθηγητὴς  

Ἰατρικῆς Σχολῆς ΈΚΠΑ
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Ἡἱστορία ποὺ θὰ ἀφηγη-
θοῦμε ἐδῶ εἶναι πέρα 
γιὰ πέρα ἀληθινή. Κι ἂς 
μοιάζει παραμύθι. Κι ἂς 
εἶναι μιὰ ἱστορία γιὰ μιὰ 

διάσημη πριμαντόνα, ἕναν πρίγκιπα καὶ 
μιὰ ἐπανάσταση...

Πρωταγωνίστρια τῆς ἱστορίας μας –ἢ 
μᾶλλον, μία ἐκ τῶν δύο βασικῶν πρωτα-
γωνιστῶν– εἶναι ἡ σπουδαία τραγουδί-
στρια τῆς ὄπερας Ἁγνὴ Σεμπέστ (Agnese 
Schebest, 1813-1870), μία ἀπὸ τὶς πιὸ 
διάσημες πριμαντόνες τῆς ἐποχῆς της, 
ποὺ σημάδεψε μὲ τὴν παρουσία της τὸ 
πρῶτο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνα. Τὸ κοινὸ 
κυριολεκτικὰ τὴ λάτρευε. Στὸ πρόσω-
πό της βρῆκαν τὴν ἰδανικὴ ἑρμηνεύτρια 
πολλοὶ πασίγνωστοι ρόλοι τοῦ διεθνοῦς 
ρεπερτορίου τῆς ὄπερας· κάποιοι ρόλοι, 
μάλιστα, γράφτηκαν εἰδικὰ γιὰ τὴ φωνή 
της. Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ 
τὴ σκηνή, ἔγραψε τὰ ἀπομνημονεύματά 
της σὲ ἕνα βιβλίο ποὺ ἐπέγραψε Ἀπὸ τὴ 
ζωὴ μιᾶς καλλιτέχνιδας (Aus dem Leben 
einer Künstlerin), τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε τὸ 
1857 στὴ Στουτγκάρδη ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ 
οἶκο Ebner und Seubert.

*    *    *
Καὶ ὅμως, τὸ 1823, ὁπότε ἐκτυλίσσε-

ται ἡ ἱστορία ποὺ θὰ ἀφηγηθοῦμε ἐδῶ, 
τίποτα δὲν προδιέγραφε τὴ μελλοντικὴ 
ἐξέλιξη τῆς μικρῆς Ἁγνῆς. Ἡ Ἁγνή, ποὺ 
δὲν εἶχε ἀκόμη κλείσει τὰ δέκα χρόνια, 
ἦταν ἕνα φτωχό, τρισχαριτωμένο κοριτσά-
κι, ποὺ μεγάλωνε σὲ ἕνα... φρούριο τῆς 
Αὐστριακῆς αὐτοκρατορίας: τὸ φρούριο 
τοῦ Τερέζιενστατ. Ὁ πατέρας της προ-
σέφερε τὶς ὑπηρεσίες του στὸν Αὐστρι-
ακὸ στρατὸ ὡς εἰδικὸς στὶς ἀνατινάξεις 
ὀχυρῶν, καὶ εἶχε βρεῖ τραγικὸ θάνατο σὲ 
μιὰ ἔκρηξη τὸ 1813, δέκα χρόνια τώρα. 

Ἀπὸ τότε, ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν τριῶν 
ἐτῶν, ἡ Ἁγνὴ ἦταν ὀρφανὴ ἀπὸ πατέρα. 
Ὁ διοικητὴς τοῦ φρουρίου εἶχε παραχω-
ρήσει στὴ μητέρα της μιὰ ὑπηρεσιακὴ 
κατοικία στὸ φρούριο, καὶ ἡ χήρα μητέρα 
ἀγωνιζόταν μὲ εὐκαιριακὲς χειρωνακτικὲς 

Η ΠΡΙΜΑΝΤΟΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

Ἡ ἱστορία ποὺ θὰ  
ἀφηγηθοῦμε ἐδῶ εἶναι 

πέρα γιὰ πέρα ἀληθινή. 
Κι ἂς μοιάζει παραμύθι. 

Κι ἂς εἶναι μιὰ ἱστορία γιὰ 
μιὰ διάσημη πριμαντόνα, 
ἕναν πρίγκιπα καὶ μιὰ 

ἐπανάσταση...
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wollen wir alle Dir zuhören kommen (Ὅταν 
κάποια στιγμὴ τραγουδήσεις, θὰ ἔλθουμε 
ὅλοι ἐμεῖς νὰ σὲ ἀκούσουμε – ὅ.π., σελ. 
12).

Γιὰ κάποιο περίεργο λόγο, τὰ λόγια 
αὐτὰ τοῦ κυρίου μὲ τὴν εὐγενικὴ μορφὴ 
ἔδωσαν φτερὰ στὰ πόδια καὶ στὴν καρ-
διὰ τῆς μικρῆς Ἁγνῆς. Ἔτρεξε στὸ σπίτι 
της «κόκκινη ἀπὸ χαρά», ὅπως γράφει, 
καὶ ἀφηγήθηκε τὸ περιστατικὸ μὲ κάθε 
λεπτομέρεια στὴ μητέρα της. Τὴν ἑπόμενη 
μέρα, ἀφηγήθηκε τὸ περιστατικό, πάλι 
μὲ κάθε λεπτομέρεια, στὴ δασκάλα της 
στὸ σχολεῖο, ἡ ὁποία ἔμεινε μὲ τὸ στόμα 
ἀνοικτό. Ἡ δασκάλα τὸ ἀφηγήθηκε στὸν 
ἄνδρα της, ποὺ ἦταν ὁ διευθυντὴς τοῦ 
σχολείου. Αὐτὸς τὴν κάλεσε στὸ γραφεῖό 
του καὶ τὴν ἔβαλε νὰ τοῦ διηγηθεῖ μὲ 
τὸ νῖ καὶ μὲ τὸ σῖγμα ὅλα τὰ σχετικὰ μὲ 
τὴ συνάντησή της μὲ τὴ συντροφιὰ τῶν 
ἀνδρῶν, τὸν κύριο μὲ τὴν εὐγενικὴ μορφή, 
τὰ λόγια ποὺ τῆς εἶχε πεῖ. Καὶ ὅταν τοῦ 
τὰ ἀφηγήθηκε ὅλα μὲ κάθε λεπτομέρεια, 
τῆς εἶπε:

– Da werd ich dich bald einmal sin-
gen lassen, denn das ist gar ein vornehmer 
Herr, ein griechischer Fürst Namens Ypsi-
lanti, der hier als Gefangener lebt (Λοιπόν, 
θὰ σὲ ἀφήσω σύντομα νὰ τραγουδήσεις, 
γιατὶ αὐτὸς ποὺ στὰ εἶπε αὐτὰ εἶναι ἕνας 
πολὺ ἐπιφανὴς κύριος: ἕνας Ἕλληνας 
πρίγκιπας ποὺ τὸν λένε Ὑψηλάντη, ὁ 
ὁποῖος ζεῖ ἐδῶ ὡς αἰχμάλωτος – ὅ.π., 
σελ. 12).

*    *    *
Πῶς ὅμως βρέθηκε ὁ Ἀλέξανδρος 

Ὑψηλάντης στὸ Τερέζιενστατ, ὅπου τὸν 
συνάντησε ἡ μικρὴ Ἁγνή; Εἶναι ὥρα νὰ 
πιάσουμε τὸ νῆμα τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὴν 
ἀρχή.

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης γεννή-
θηκε στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς 12 
Δεκεμβρίου 1792. Ὁ παπποῦς του καὶ 
συνονόματός του Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης 

δουλειὲς νὰ μεγαλώσει τὰ δύο κοριτσάκια 
της, μέσα στὴ φτώχεια καὶ τὴν ἀνέχεια. 
Ἡ μικρὴ Ἁγνὴ πήγαινε κάθε μέρα στὸ 
σχολεῖο, ποὺ βρισκόταν ἀρκετὰ ἔξω ἀπὸ 
τὰ τείχη τοῦ φρουρίου.

Ἦταν ἕνα μεσημέρι τοῦ 1823, περὶ τὰ 
μέσα Νοεμβρίου. Ἡ μικρὴ Ἁγνὴ γύριζε μὲ 
τὰ πόδια ἀπὸ τὸ σχολεῖο στὸ σπίτι της. 
Ξαφνικὰ εἶδε μπροστά της μιὰ ὁμάδα 
ἀνδρῶν, ποὺ μιλοῦσαν μιὰ γλῶσσα τὴν 
ὁποία δὲν καταλάβαινε. Ἀνάμεσά τους 
ξεχώριζε ἕνας ἄνδρας μὲ ἐξαιρετικὰ εὐγε-
νικὴ φυσιογνωμία, ποὺ εἶχε μόνο ἕνα χέρι. 
Ἡ Ἁγνὴ τὸν περιγράφει ὡς ἕναν «μεγα-
λόσωμο, πανέμορφο κύριο, μὲ λεπτοκα-
μωμένο κεφάλι, σκοῦρα μάτια καὶ σκοῦρα 
γένια» (»ein großer wunderschöner Herr 
mit fein geprägtem Kopf, dunklen Augen 
und dunklem Bart« – Agnese Schebest, Aus 
dem Leben einer Künstlerin, σελ. 11). Ἡ 
εὐγενική του μορφὴ πρέπει νὰ τῆς ἔκανε 
ἐντύπωση. Στὰ μάτια της ἦταν, ὅπως γρά-
φει παρακάτω, «ὁ ὄμορφος κύριος» (»der 
schöne Herr«). Ἀνάμεσα στοὺς ἄνδρες 
ποὺ συνόδευαν τόν «ὄμορφο κύριο» ἦταν 
ἕνας διερμηνέας. Ἀκολούθησε ἕνας σύ-
ντομος διάλογος:

– Ποῦ πηγαίνεις, κοριτσάκι;
– Στὸ σπίτι γιὰ φαγητό.
– Καὶ ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι;
– Ἀπὸ τὸ σχολεῖο.
– Ποῦ μένεις;
– Στὸ φρούριο, στὸ μικρὸ περίπτερο.
– Καὶ τί μαθαίνεις στὸ σχολεῖο;
– Ἀνάγνωση, γραφή, ἀριθμητική, τρα-

γούδι καὶ ράψιμο.
– Καὶ τραγουδᾷς ὡραῖα;
– Δὲν ξέρω... Ἂν ἤξερα νὰ τραγουδάω, 

θὰ μὲ ἄφηναν νὰ τραγουδήσω καμιὰ φορὰ 
στὴν ἐκκλησία.

Ὁ «ὄμορφος κύριος» ἀκούμπησε τρυ-
φερὰ τὸ χέρι του στὸ κεφαλάκι τῆς μικρῆς  
Ἁγνῆς, εἶπε κάτι, καὶ ὁ διερμηνέας με-
τέφρασε:

– Wenn du einmal singen wirst, dann 
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(1725-1807) ἦταν ἐπιφανὴς Φαναριώτης, 
Μέγας Διερμηνέας τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, 
ποὺ διορίσθηκε ἀπὸ τὸν Σουλτᾶνο Ἡγε-
μόνας τῶν Παραδουνάβιων Ἡγεμονιῶν 
τῆς Βλαχίας καὶ τῆς Μολδαβίας. Ἦταν 
φωτισμένη προσωπικότητα, καὶ ἡ ἡγε-
μονία του χαρακτηρίσθηκε ὡς «ἡ χρυσῆ 
ἐποχὴ τῆς Βλαχίας». Τὸ 1806, σὲ προ-
χωρημένη πιὰ ἡλικία, ἀποσύρθηκε στὴν 
Κωνσταντινούπολη. Στὸν ἡγεμονικὸ θρό-
νο τῶν Παραδουνάβιων Ἡγεμονιῶν βρι-
σκόταν πλέον ὁ γιός του Κωνσταντῖνος 
Ὑψηλάντης (1760-1816), ὁ πατέρας τοῦ 
Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη τῆς ἱστορίας μας. 
Τότε ὅμως, τὸ 1806, ξέσπασε ρωσοτουρ-
κικὸς πόλεμος. Ὁ Κωνσταντῖνος Ὑψηλά-
ντης, ποὺ ἦταν μὲν διορισμένος ἀπὸ τὸν 
Σουλτᾶνο σὲ ὕπατα ἀξιώματα, ἀλλὰ δὲν 
ἔπαυε νὰ εἶναι Ἕλληνας καὶ Ὀρθόδοξος, 
συντάχθηκε μὲ τοὺς Ρώσους καὶ αὐτο-
μόλησε μὲ ὅλη του τὴν οἰκογένεια –καὶ 
βεβαίως μὲ τὸν νεαρὸ Ἀλέξανδρο– στὴ 
Ρωσία. Αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἔκρηξη ὀργῆς 
τοῦ Σουλτάνου Σελὶμ Γ΄. Σὲ ἀντίποινα, ὁ 
γέροντας Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ποὺ 
βρισκόταν στὴν Κωνσταντινούπολη, συ-
νελήφθη καὶ φυλακίσθηκε. Λίγες μέρες 
ἀργότερα, στὶς 13 Ἰανουαρίου 1807, μετὰ 
ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, διατάχθηκε ὁ 
ἀποκεφαλισμός του καὶ ἡ δήμευση τῆς 
περιουσίας του.

Ἡ οἰκογένεια τοῦ Κωνσταντίνου 
Ὑψηλάντη ἔμεινε στὴ Ρωσία. Ὁ Κων-
σταντῖνος Ὑψηλάντης τιμήθηκε ἀπὸ τὸν 
τσάρο, μέχρι τὸ 1816, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴ 
ζωὴ στὸ Κίεβο. Ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ μεγαλύ-
τερος γιός του, κατατάχθηκε τὸ 1810 μὲ 
τὸν βαθμὸ τοῦ ἀνθυπίλαρχου στὸ σῶμα 
τῶν ἔφιππων σωματοφυλάκων τοῦ τσά-
ρου Ἀλέξανδρου Α΄. Διακρίθηκε στοὺς 
πολέμους κατὰ τοῦ Ναπολέοντα. Στὴ 
μάχη τῆς Δρέσδης, μάλιστα, τὸ 1913, σὲ 
ἡλικία 21 ἐτῶν, ἔχασε τὸ δεξί του χέρι. Μὲ 
τὸ τέλος τῶν Ναπολεόντειων πολέμων, τὸ 
1814-15, συμμετεῖχε ὡς μέλος τῆς αὐτο-

κρατορικῆς ἀκολουθίας στὸ Συνέδριο τῆς 
Βιέννης μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑποστράτη-
γου. Τὰ ἑπόμενα χρόνια ἔγινε ὑπασπιστὴς 
τοῦ τσάρου, τὸν ὁποῖο προσπαθοῦσε νὰ 
ἐπηρεάσει ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων. Διότι οἱ 
Ὑψηλάντηδες δὲν ξεχνοῦσαν ὅτι ἦταν 
Ἕλληνες.

Στὴν Ἁγία Πετρούπολη τὸν βρῆκε 
τὸ 1820 ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Φιλικῆς 
Ἑταιρείας Ἐμμανουὴλ Ξάνθος. Στὴν ἱστο-
ρικὴ ἐκείνη συνάντηση, στὶς 11 Ἀπριλί-
ου 1820, μετὰ ἀπὸ κάποιες εἰσαγωγικὲς 
κουβέντες, ὁ Ἀλέξανδρος ρώτησε τὸν 
Ἐμμανουὴλ Ξάνθο πῶς περνοῦσαν οἱ 
Ἕλληνες. Ὁ Ξάνθος βρῆκε τὴν εὐκαιρία 
νὰ τοῦ περιγράψει μὲ τὰ πιὸ μελανὰ χρώ-
ματα τὴν οἰκτρὴ κατάσταση στὴν ὁποία 
βρίσκονταν οἱ Ἕλληνες κάτω ἀπὸ τὴν 
ἀβάστακτη τυραννία τῶν Τούρκων. Καὶ 
στὴν ἐρώτηση τοῦ Ὑψηλάντη γιατί δὲν 
κινοῦνταν, ὥστε, ἀκόμα καὶ ἂν δὲν μπο-
ροῦσαν νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὸν ζυγό, 
πάντως τοὐλάχιστον νὰ τὸν ἐλαφρώσουν, 
ὁ Ξάνθος τοῦ εἶπε ἐπιδέξια ὅτι οἱ Ἕλλη-
νες δὲν εἶχαν τὰ μέσα καὶ τοὺς ὁδηγοὺς 
νὰ κινηθοῦν, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὅλοι οἱ 
καλοὶ ὁμογενεῖς κατέφευγαν σὲ ξένους 
τόπους καὶ ἄφηναν τοὺς ὁμογενεῖς τους 
ὀρφανούς: ὁ Καποδίστριας ὑπηρετοῦσε 
τὴ Ρωσία, ὁ μακαρίτης πατέρας τοῦ Ἀλέ-
ξανδρου Κωνσταντῖνος κατέφυγε ἐπίσης 
ἐκεῖ, ὁ Καρατζᾶς στὴν Ἰταλία, καὶ ὁ ἴδιος 
ὁ Ἀλέξανδρος ὑπηρετοῦσε τὴ Ρωσία, καὶ 
μάλιστα εἶχε χάσει τὸ ἕνα χέρι του γι’ 
αὐτήν. Μὲ αὐτά, τὰ λόγια, εἶχε μὲ τὸν 
πιὸ ἐπιδέξιο τρόπο κεντρίσει τὸν πα-
τριωτισμὸ τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, 
ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε:

– Ἂν ἐγὼ ἐγνώριζον ὅτι οἱ ὁμογενεῖς 
μου εἶχον ἀνάγκην ἀπὸ ἐμὲ καὶ ἐστοχά-
ζοντο ὅτι ἐδυνάμην νὰ συντελέσω εἰς τὴν 
εὐδαιμονίαν των, σοῦ λέγω ἐντίμως ὅτι 
ἤθελον μετὰ προθυμίας κάμω κάθε θυσί-
αν, ἀκόμη καὶ τὴν κατάστασίν μου καὶ τὸν 
ἑαυτόν μου θὰ ἐθυσίαζον ὑπὲρ αὐτῶν.
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Ὁ Ξάνθος δὲν χρειαζόταν τίποτε πε-
ρισσότερο. Σηκώθηκε συγκινημένος, τοῦ 
ἔδωσε τὸ χέρι του καὶ εἶπε:

– Δός μοι, Πρίγκιψ, τὴν χεῖρά σας εἰς 
βεβαίωσιν τῶν ὅσων ἐκφράσθητε.

Οἱ δύο ἄνδρες ἔδωσαν τὰ χέρια. Τὴν 
ἑπομένη ὁ Ξάνθος ἀποκάλυψε στὸν Ὑψη-
λάντη τὸ μυστικὸ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρεί-
ας. Ὁ πρίγκιπας Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης 
(πρίγκιπας, γιατὶ ἦταν μέλος ἡγεμονικῆς 
οἰκογένειας τῶν Παραδουνάβιων Ἡγε-
μονιῶν) ἦταν στὸ ἑξῆς ὁ Ἀρχηγὸς ποὺ 
ἔψαχνε ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία, ἀναγνωριζό-
μενος ὡς Γενικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἀρχῆς 
(ὁ τίλος αὐτὸς ἀποσκοποῦσε βεβαίως στὸ 
νὰ πείσει τοὺς Ἕλληνες ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν 
Ὑψηλάντη βρισκόταν μιὰ ἀκόμη μεγαλύ-
τερη προσωπικότητα· καὶ μὲ δεδομένο 
ὅτι ὁ Ὑψηλάντης ἦταν ὑπασπιστὴς τοῦ 
τσάρου, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ φαντασθεῖ 
κανεὶς ποῦ θὰ πήγαινε τὸ μυαλὸ ὅλων).

Εἶχε ἔλθει ἡ στιγμὴ τῆς ἀφύπνισης 
τοῦ Ἔθνους, καὶ στιγμὲς γεμᾶτες ἐπικὸ 
μεγαλεῖο διαδέχονταν ἡ μία τὴν ἄλλη. 
Στὶς 16 Φεβρουαρίου 1821, στὸ ἀρχοντικὸ 
τῶν Ὑψηλάντηδων στὸ Κισνὸφ τῆς Ρω-
σίας, τά τέσ σερα ἀπὸ τὰ πέντε ἀδέλφια, 
ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Δημήτριος, ὁ Νικόλαος 
καὶ ὁ Γεώργιος, καὶ οἱ δύο γραμματικοὶ 
Λασσάνης καὶ Τυπάλδος συνέταξαν τὴν 
προκήρυξη γιὰ τὴν ἐξέγερση κα τὰ τῶν 
Τούρκων, μὲ τὸν τίτλο «Μάχου ὑπὲρ πί-
στεως καὶ πατρίδος». Ἡ ἐπανάσταση θὰ 
σήμαινε γιὰ τὴν οἰκογένεια τῶν Ὑψηλά-
ντηδων ἐντελῶς ἁπτὲς καὶ συγκεκριμένες 
θυσίες. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης δὲν 
τὶς ἔκρυψε:

– Ναί, ἀδελφοί· ὅλα τὰ προσφέρουμε 
θυσία πατριωτική. Καὶ τὰ δύο ἑκατομ-
μύρια ποὺ ὁ σουλ τᾶνος κατὰ τὴ συνθή-
κη θὰ μᾶς πληρώσει τὸν προσεχῆ Μά-
ιο (σημ. ἐπρόκειτο γιὰ ἀποζημίωση γιὰ 
τὸ ἀρχοντικὸ τῶν Ὑψηλάντηδων στὴν 
Κωνσταντινούπολη, ποὺ εἶχαν ἐπιτάξει 
οἱ Τοῦρκοι – ἐννοεῖται ὅτι, ἂν οἱ Ὑψη-

λάντηδες πρωτοστατοῦσαν σὲ ἐπανά-
σταση, θὰ τὴν ἔχαναν). Καὶ τὰ κτήματά 
μας στὴ Βλαχία· ἡ τιμή τους εἶναι ἕξι 
ἑκατομμύρια. Ἂς προσφέρουμε καὶ τοὺς 
βαθμοὺς καὶ τοὺς μισθοὺς τοὺς ὁποίους 
ἀπολαμβάνουμε στὴ ρωσικὴ ὑπηρεσία. 
Ἂς δώσουμε καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς ἑαυτούς 
μας θυσία στὸν βωμὸ τῆς πατρίδας. Ἔτσι 
μόνο θὰ ἐκτελέσουμε τὴν πα ραγγελία τοῦ 
πατέρα μας καὶ θὰ ἐκδικηθοῦμε γιὰ τὰ 
βασανιστήρια ποὺ ὑπέφερε ὁ πάπ πος 
μας καὶ πέθανε ἀπὸ αὐτά. Ὅλα ἂς τὰ 
δώσουμε στὴν πατρίδα! Ἂς κινήσουμε 
τὸν ἱε ρὸ ἀγῶνα γι’ αὐτήν.

Στὴ συνέχεια, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλά-
ντης πῆγε στὸ δωμάτιο τῆς μητέρας του, 
τῆς σεβαστῆς ἀρ χόντισσας Ἐλισάβετ, ποὺ 
τὴ βρῆκε μὲ τὸν μικρό του ἀδελφό, τὸν 
14χρονο Γρηγόρη. Ἀ φοῦ τὴν προσκύνησε, 
τὴν ὁδήγησε στὴν αἴθουσα ὅπου βρίσκο-
νταν καὶ οἱ ὑπόλοιποι καὶ τῆς εἶπε:

– Μητέρα, ἡ σωτηρία τῆς πατρίδας 
μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει καὶ τὴ θυσία τοῦ 
κτήματός μας στὴν Κοζνίτσα, τὸ ὁποῖο 
δίνει ἔσοδα πενῆντα τέσσερις χιλιάδες 
ρούβλια τὸν χρόνο. Προσ φέρεις τὸ κτῆμα 
αὐτὸ στὴν πατρίδα;

Ἡ ἀρχόντισσα Ὑψηλάντισσα δάκρυσε 
καὶ εἶπε:

– Παιδιά μου, ἐγὼ προσφέρω ἐσᾶς, τὰ 
φίλτατά μου, καὶ θὰ λυπηθῶ τὰ ρούβλια;

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ 
Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης φιλοδοξοῦσε νὰ 
ξεκινήσει τὴν ἐπανάσταση στὴν Πελο-
πόννησο, καὶ αὐτὸ ἄλλωστε προέβλεπαν 
τὰ ἀρχικὰ σχέδια τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. 
Τελικά, ὅμως, τὸ κίνημα ἀποφασίσθηκε 
νὰ ξεκινήσει στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμο-
νίες, ποὺ εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατ’ ἀρχὴν 
ἔμοιαζαν νὰ προσφέρουν μιὰ σειρὰ ἀπὸ 
πλεονεκτήματα: Πρῶτον, ὁ Ὑψηλάντης 
θὰ μποροῦσε νὰ κινηθεῖ ἐξ ἀρχῆς ἐπι-
κεφαλῆς μικροῦ μὲν ἀλλὰ συγκροτημέ-
νου στρατιωτικοῦ σώματος, ποὺ θὰ εἶχε 
ὀργανωθεῖ πρὸς τοῦτο ἐντὸς τῆς ὅμορης 
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ρωσικῆς ἐπικράτειας· δεύτερον, βάσει ρω-
σοτουρκικῆς συνθήκης ἀπαγορευόταν ἡ 
μετακίνηση σουλτανικῶν στρατευμάτων 
στὸ ἔδαφος τῶν Ἡγεμονιῶν χωρὶς προ-
ηγούμενη ρωσικὴ συναίνεση· τρίτον, ἡ 
διοίκηση βρισκόταν στὰ χέρια Ἑλλήνων, 
Φαναριωτῶν Ἡγεμόνων, μὲ ἀποτέλεσμα 
νὰ προσδοκᾶται ὅτι τὸ κίνημα θὰ εἶχε 
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς στὴ διάθεσή του ἕναν 
ὀργανωμένο διοικητικὸ μηχανισμό.

Ἔτσι, στὶς 22 Φεβρουαρίου 1822 
ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης διέβη τὸν 
Προῦθο ποταμό, ὑψώνοντας τὴ σημαία 
τῆς Ἐπανάστασης καὶ ξεσηκώνοντας ἕνα 
κῦμα ἀσυγκράτητου ἐνθουσιασμοῦ. Ὁ τε-
λευταῖος Ἕλληνας Ἡγεμόνας τῆς Μολδα-
βίας Μιχαὴλ Βόδας Σοῦτζος συντάχθη-
κε ἀμέσως μὲ τὸ κίνημα τοῦ Ὑψηλάντη, 
φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ κάψει 
δημοσίως τὰ ἡγεμονικά του ἐμβλήματα, 
δηλώνοντας ὅτι προτιμοῦσε τὸν τίτλο τοῦ 
τελευταίου πολίτη ἑνὸς ἐλεύθερου ἑλλη-
νικοῦ κράτους, ἀπὸ τὸν τίτλο ἑνὸς ἡγε-
μόνα ποὺ διοριζόταν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Δυστυχῶς, γιὰ λόγους στοὺς ὁποίους 
δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ὑπεισέλθουμε 
ἐδῶ, τὸ κίνημα τοῦ Ὑψηλάντη στὶς Πα-
ραδουνάβιες Ἡγεμονίες δὲν ἐξελίχθηκε 

κατ’ εὐχήν. Ὁ τσάρος, ὁ ὁποῖος κατὰ 
δυστυχῆ συγκυρία ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ 
κίνημα σὲ Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας 
στὸ Λάυμπαχ, τὴ σημερινὴ Λιουμπλιάνα 
τῆς Σλοβενίας, ὑπερέβαλε ἑαυτόν, στὴν 
προσπάθειά του νὰ πείσει τοὺς ἄλλους 
Εὐρωπαίους ἡγέτες ὅτι δὲν εἶχε καμμία 
ἀπολύτως σχέση μὲ αὐτό. Ὄχι μόνο ἀπο-
κήρυξε τὸ κίνημα τοῦ Ὑψηλάντη, ὄχι μόνο 
συναίνεσε νὰ μεταφερθοῦν σουλτανικὰ 

στρατεύματα στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμο-
νίες, γιὰ νὰ πνίξουν στὸ αἷμα τὸ κίνημα, 
ἀλλὰ καὶ ἔδωσε διαταγὴ νὰ διαγραφεῖ ὁ 
Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ἀπὸ τὶς τάξεις 
τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ, παράλληλα δὲ 
νὰ δημευθεῖ ὁλόκληρη ἡ περιουσία τῶν 
Ὑψηλάντηδων στὴ Ρωσία, ποὺ ἀποτε-
λεῖτο ἀπὸ εἰσοδήματα γαιῶν ποὺ εἶχαν 
παραχωρηθεῖ στὴν οἰκογένεια ἔναντι τῶν 
μεγάλων χρηματικῶν θυσιῶν τοῦ Κωνστα-
ντίνου Ὑψηλάντη στὸν τελευταῖο ρωσο-
τουρκικὸ πόλεμο. Ἡ μητέρα τοῦ Ἀλέξαν-
δρου Ὑψηλάντη, ἡ γηραιὰ ἀρχόντισσα 
Ἐλισάβετ, στερήθηκε ὅλα τὰ μέσα ζωῆς 
καὶ καταδικάσθηκε νὰ ζήσει τὰ τελευταῖα 
χρόνια τῆς ζωῆς της σὲ ἔσχατη ἔνδεια.

Ὡς ἐπιστέγασμα ὅλων αὐτῶν, ἦλθε 
καὶ ἡ στρατιωτικὴ ἀποτυχία τοῦ κινήμα-

Στὶς 22 Φεβρουαρίου 1822 ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης διέβη 
τὸν Προῦθο ποταμό, ὑψώνοντας τὴ σημαία τῆς Ἐπανάστασης 

καὶ ξεσηκώνοντας ἕνα κῦμα ἀσυγκράτητου ἐνθουσιασμοῦ.  
Ὁ τελευταῖος Ἕλληνας Ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας Μιχαὴλ  

Βόδας Σοῦτζος συντάχθηκε ἀμέσως μὲ τὸ κίνημα  
τοῦ Ὑψηλάντη, φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ κάψει  

δημοσίως τὰ ἡγεμονικά του ἐμβλήματα, δηλώνοντας  
ὅτι προτιμοῦσε τὸν τίτλο τοῦ τελευταίου πολίτη  

ἑνὸς ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους, ἀπὸ τὸν τίτλο  
ἑνὸς ἡγεμόνα ποὺ διοριζόταν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
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τος, ἰδίως μετὰ τὴν καταστροφικὴ ἧττα 
στὸ Δραγατσάνι τὸν Ἰούνιο τοῦ 1821. Οἱ 
ἐλάχιστες ἐναπομείνασες δυνάμεις τοῦ 
Ὑψηλάντη ἀπωθήθηκαν πρὸς τὰ βόρεια, 
πρὸς τὰ αὐστριακὰ σύνορα. Ὁ ἴδιος ὁ 
Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης κατέφυγε στὰ 
αὐστριακὰ σύνορα, ὅπου, ἐφοδιασμένος 
μὲ πλαστὸ διαβατήριο, εἶχε διαβεβαιώσεις 
ὅτι θὰ τοῦ ἐπιτρεπόταν νὰ φύγει γιὰ τὴν 
Πελοπόννησο.

Δυστυχῶς, ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ καλο-
στημένη παγίδα τοῦ δαιμόνιου Μέττερνιχ. 
Στὰ αὐστριακὰ σύ νορα ὁ φρούραρχος 
στρατηγὸς Θυσὶ τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι 
ἐπιθυμία τοῦ αὐτοκράτορα ἦταν νὰ πα-
ράσχει ἄσυλο στὸν πρίγκιπα ἐντὸς τῆς 
ἐπικράτειάς του, μὲ τὸν ὅρο ὅτι αὐτὸς θὰ 
ἔδι νε τὸν λόγο τῆς τιμῆς του ὅτι δὲν θὰ 
ἐπιχειροῦσε νὰ δραπετεύσει καὶ δὲν θὰ 
εἶχε ἀλ λη λο γρα φία μὲ κανέναν. Μάταια ὁ 
Ὑψηλάντης ἐπικαλέσθηκε τὶς ὑποσχέσεις 
ποὺ τοῦ εἶχαν δο θεῖ καὶ τὸ διαβατήριό 
του. Γρήγορα κατάλαβε ὅτι ἦταν οὐσια-
στικὰ κρατούμενος. Στρα τιωτικὸ ἀπόσπα-
σμα τὸν παρέλαβε, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει 
στὸν τόπο τῆς ἐγκαταστάσεώς του.

Τὸ στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα ὁδήγησε 
τὸν Ὑψηλάντη στὸ φρούριο Μουνκάτς, 
στὸ σημερινὸ Μουκάτσεβο τῆς Δυτικῆς 
Οὐκρανίας, ὅπου ἔφθασε στὶς ἀπογευ-
ματινὲς ὧρες τῆς 14ης Ἰουλίου 1821. Ὁ 
φρούραρχος, βάσει διαταγῶν ποὺ εἶχε 
ἀπὸ τὴ Βιέννη, διαβεβαίωσε τὸν Ὑψη-
λάντη ὅτι τὸ κατάλυμά του ἦταν ἄξιο 
τοῦ προσώπου του, εὐχάριστο, ὑγιεινὸ 
καὶ πλού σια ἐπιπλωμένο. Ὁ δύστυχος 
ὁ Ὑψηλάντης, ὁ τόσο πρόθυμος νὰ θυ-
σιάσει τὰ πάντα γιὰ τὴν πατρίδα, ἦταν 
τώρα ἀναγκασμένος νὰ ὑφίσταται καὶ τὴν 
εἰρωνεία. Ὁ ἀξιωματικὸς ὑπηρεσίας τοῦ 
φρουρίου, ποὺ παρέλαβε τὸν Ὑψηλάντη, 
τὸν μετέφερε στὸ σκοτεινὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
φρουρίου καὶ διὰ μέσου στοῶν καὶ σιδε-
ρένιων θυρῶν τὸν ὁδή γη σε σὲ ἕναν μικρὸ 
θολωτὸ θάλαμο, ποὺ φωτιζόταν μόνο ἀπὸ 

μιὰ τρύπα τῆς ὀροφῆς. Δὲν ὑπῆρ χαν ὡς 
ἔπιπλα παρὰ μόνο ἕνα ἄθλιο κρεββάτι 
καὶ ἕνα ξύλινο κάθισμα. Στοὺς τοίχους 
βρί σκονταν μπηγμένοι πελώριοι σιδερένιοι 
κρίκοι, ἀπὸ ἐκείνους ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
κρέ μο νται οἱ ἁλυσίδες τῶν ἐγκαθείρκτων 
γιὰ βαρύτατα ἐγκλήματα. Ἦταν ἡ φυλακὴ 
τοῦ φρουρίου.

Ἡ μεταχείριση ποὺ ἐπεφύλαξαν οἱ 
Αὐστριακοὶ στὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη 
ἦταν ἡ μεταχείριση ποὺ ἐπεφύλασσαν 
σὲ κακούργους ἐγκληματίες. Τοῦ ἀρνήθη-
καν ἐπὶ πολὺ καιρὸ τὸν ὑπηρέτη του, ὁ 
ὁποῖος τοῦ ἦταν ἀπαραίτητος ἀκόμη καὶ 
γιὰ τὰ στοιχειώδη, διότι ὁ ἴδιος ὁ Ὑψη-
λάντης δὲν εἶχε παρὰ μόνο τὸ ἀριστερό 
του χέρι. Τὸν ὑπο χρέ ω σαν νὰ παραμείνει 
μὲ τὰ ἴδια ἐσώρουχα, τρεφόμενος μὲ τὴν 
ἐλεεινὴ τροφὴ τῶν καταδίκων. Στὸ ὑγρὸ 
ἐκεῖνο κελλί, ὅπου ἔμεινε ἀπομονωμένος, 
ἦταν ἀναμενόμενο ὁ εὐαίσθητος ὀρ γα νι-
σμός του νὰ γονατίσει. Δύο μῆνες μετὰ 
τὴν κάθειρξή του βασανιζόταν ἀπὸ πυ-
ρετὸ καὶ τοῦ ἐκ δηλώθηκε ἆσθμα. Καθὼς 
ἡ ὑγεία του χειροτέρευε, τὸν ἐπισκέφθηκε 
ὁ ἰατρὸς τοῦ φρου ρί ου, ὁ ὁποῖος τοὐλάχι-
στον εἶχε τὴν εὐαισθησία νὰ γνωματεύσει 
ὅτι ἡ ἀσθένειά του ὀ φει λό ταν στὴν ἔλλει-
ψη ἀέρα καὶ κινήσεως. Κατόπιν τούτου, ὁ 
φρούραρχος τοῦ ἐπέτρεψε πε ρί πα το μιᾶς 
ὥρας ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐπιπέδου μιᾶς 
ἐπάλξεως τοῦ φρουρίου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ 
κα τὰ τὴ νύκτα, ἀπὸ τὶς 10 ἕως τὶς 11.

Οἱ συνθῆκες κράτησης τοῦ Ὑψηλά-
ντη ἦταν ἀληθινὴ πρόκληση. Ὅταν, δύο 
χρόνια ἀργότερα, οἱ ἡρωικὲς νίκες τῶν 
Ἑλλήνων εἶχαν ἀρχίσει νὰ σκορποῦν ρί-
γη συγκινήσεως σὲ ὅλη τὴ χριστιανικὴ 
Εὐρώπη, ξεσηκώνοντας ἕνα πρωτοφανὲς 
κῦμα φιλελληνισμοῦ, ὁ ὑπουργὸς τῶν 
Στρατιωτικῶν τῆς Αὐστρίας εἰσηγήθηκε 
τὴ μετεγκατάσταση τοῦ Ὑψηλάντη, ὥστε 
νὰ βελτιωθοῦν οἱ συνθῆκες τῆς κράτησής 
του. Ἡ εἰσήγησή του ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ 
τὸν Αὐστριακὸ αὐτοκράτορα, καὶ ἔτσι, 
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στὶς 17 Αὐγούστου 1823, μετὰ ἀπὸ ἕνα 
ἐξαντλητικὸ ταξίδι 24 ὁλόκληρων ἡμερῶν 
μέσα σὲ μιὰ ἄθλια ἅμαξα, ὁ Ἀλέξανδρος 
Ὑψηλάντης, τὰ ἀδέλφια του καὶ ἡ ἀκο-
λουθία τους ἐγκαταστάθηκαν στὴ νέα 
τους φυλακή: τὸ φρούριο Τερέζιενσταντ, 
ποὺ εἶχε ἀνεγερθεῖ ὡς ὑπόδειγμα στρα-
τιωτικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τὸ 1780-1790 
κατὰ διαταγὴν τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωσὴφ 
Β΄ (1741-1790) καὶ εἶχε λάβει τὸ ὄνομά του 
πρὸς τιμὴν τῆς μητέρας τοῦ αὐτοκράτο-
ρα, τῆς αὐτοκράτειρας Μαρίας Θηρεσίας 
(Theresienstadt = Θηρεσιούπολη)· εἶναι τὸ 
σημερινὸ Τερεζὶν τῆς Τσεχίας, περίπου 70 
χιλιόμετρα βόρεια τῆς Πράγας, στὴ Βο-

ημία (περισσότερο γνωστὸ σήμερα, γιατὶ 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου «φιλοξένησε» ἕνα ἀπὸ τὰ ναζιστικὰ 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, μὲ ἰδιαίτερη 
ἱστορία, στὴν ὁποία βεβαίως δὲν εἶναι τοῦ 
παρόντος νὰ ὑπεισέλθουμε ἐδῶ). 

Στὸ Τερέζιενστατ, ὁ Ὑψηλάντης πα-
ρέμενε βεβαίως κρατούμενος, ἀλλὰ οἱ 

συνθῆκες τῆς κράτησής του βελτιώθη-
καν σημαντικά. Ὁ διοικητὴς τοῦ φρου-
ρίου, στρατηγὸς Κιέζα, περιγράφεται ὡς 
ἄνθρωπος καλόψυχος, ποὺ ἐπέτρεπε 
κάποιες πολύτιμες «ἐλευθερίες» στοὺς 
αἰχμαλώτους του. Ἔτσι, ὅταν ἡ μέρα ἦταν 
καλή, οἱ αἰχμάλωτοι ἐπιτρεπόταν νὰ κά-
νουν σύντομους περιπάτους ἔξω ἀπὸ τὰ 
τείχη τοῦ φρουρίου.

*    *    *
Σὲ ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς πε-

ριπάτους συνάντησε τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψη-
λάντη ἡ μικρὴ Ἁγνὴ Σεμπέστ. Μαζί του 
βρίσκονταν τὰ μικρότερα ἀδέλφια του Νι-
κόλαος καὶ Γεώργιος, ὁ πιστὸς γραμματέας 
καὶ δραγουμάνος του Γεώργιος Λασσάνης 
(ὁ διερμηνέας στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ 
Ἁγνὴ Σεμπέστ) καὶ οἱ δύο ὑπηρέτες του: ὁ 
Ἕλληνας Κωνσταντῖνος Καβαλερόπουλος 
καὶ ὁ Πολωνὸς Χορνόβσκυ. Γιὰ τοὺς πε-
ριοίκους, ἡ συντροφιὰ αὐτὴ ἦταν γνωστὴ 
ἁπλῶς ὡς «οἱ Ἕλληνες».

Ὅταν, ὅπως εἴδαμε, ὁ διευθυντὴς τοῦ 
σχολείου ἄκουσε ἀπὸ τὴ μικρὴ Ἁγνὴ τὰ 
λόγια ποὺ τῆς εἶχε πεῖ ὁ ἐπιφανὴς Ἕλλη-
νας, τὴ διαβεβαίωσε πὼς θὰ τὴν ἔβαζε 
νὰ τραγουδήσει. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ 
καὶ τῆς ζήτησε νὰ τὸ πεῖ στὸν Ἕλληνα 
πρίγκιπα, γιὰ νὰ τοῦ δείξει πώς «γιὰ τὸν 
διευθυντὴ Λάνγκερ ἡ ἐπιθυμία του ἦταν 
διαταγή» (»daß ich es doch aber auch dem 
Fürsten sagen werde, wie gerne der Herr 
Shulmeister Langer seinen Wink als Befehl 
annehme« – ὅ.π., σελ. 12).

Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1823 ἡ 10χρονη 
τότε Ἁγνὴ Σεμπὲστ ἔκανε τὸ τραγουδι-
στικό της ντεμποῦτο στὴν ἐκκλησία τοῦ 
Τερέζιανστατ. Στὸ κοινό, μεταξὺ ἄλλων, 
βρισκόταν καὶ ἡ συντροφιὰ τῶν Ἑλλή-
νων. Ἐκεῖ ἦταν, λοιπόν, καὶ ὁ Ἀλέξαν-
δρος Ὑψηλάντης, ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ 
στὸ μικρὸ κοριτσάκι ὅτι θὰ πήγαινε νὰ 
τὸ ἀκούσει, ὅταν θὰ ἐρχόταν ἡ στιγμὴ νὰ 
τραγουδήσει.
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Ἡ Ἁγνὴ Σεμπὲστ περιγράφει γλαφυρὰ 
στὰ ἀπομνημονεύματά της τὴν πρώτη 
αὐτὴ δημόσια ἐμφάνισή της: Πόσο ἦταν 
τὸ ἄγχος ποὺ τὴν εἶχε κυριεύσει. Πόση 
ἡ ἀνασφάλεια ποὺ ἔνιωθε. Πῶς, ὅταν 
ἄρχισε νὰ τραγουδάει, οἱ νότες ἔβγαιναν 
ὅλο καὶ πιὸ δυνατά, ὅλο καὶ πιὸ καθα-
ρά (ὅ.π., σελ. 14). Περιγράφει τὸ πρῶτο 
χειροκρότημα ποὺ εἰσέπραξε, αὐτή, ποὺ 
λίγα χρόνια μετὰ θὰ γινόταν ἡ ἀγαπημένη 
τοῦ κοινοῦ καὶ θὰ λατρευόταν σὰν θεά. 
Μεταξὺ ἄλλων, γράφει:

«Πόσο εἶχα χαρεῖ ἐκεῖνο τὸ βράδυ 
τῶν Χριστουγέννων, περιμένοντας νὰ μοῦ 
στείλει ὁ πρίγκιπας Ὑψηλάντης ἕναν φι-
λικὸ χαιρετισμό! Πόσο περίμενα ν’ ἀκού-
σω ἀπὸ τὸν διερμηνέα του νὰ μοῦ πεῖ ἂν 
ὁ κύριός του εἶχε μείνει εὐχαριστημένος 
μαζί μου! Καὶ ὅμως, γιὰ πολὺ καιρὸ δὲν 
τὸν εἶδα πιὰ τὸν πρίγκιπα. Μάθαμε ὅτι 
ἦταν ἄρρωστος, κι ὅτι κάπου κάπου τὸν 
καλοῦσε γιὰ φαγητὸ ὁ στρατηγός» (ἐνν. 
ὁ διοικητὴς τοῦ φρουρίου).

Πράγματι, ἡ εὔθραυστη ὑγεία τοῦ 
Ὑψηλάντη εἶχε κλονισθεῖ ἀνεπανόρθωτα 
ἀπὸ τὶς κακοπάθειες τῶν πρώτων ἐτῶν 
τῆς αἰχμαλωσίας του στὸ Μουνκάτς. Γιὰ 
πολλὲς μέρες δὲν κυκλοφοροῦσε ἔξω.

Ὡστόσο, ἡ μορφὴ τοῦ εὐγενικοῦ πρί-
γκιπα εἶχε ἤδη σφραγίσει ἀνεξίτηλα τὴ 
ζωὴ τῆς Ἁγνῆς Σεμπέστ. Καὶ ἔμελλε νὰ 
τὴ σφραγίσει περαιτέρω. 

Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες, τὴν κάλεσε 
στὸ γραφεῖό του ὁ διευθυντὴς τοῦ σχο-
λείου Λάνγκερ. Ἡ μικρὴ Ἁγνή, σὰν ὑπνω-
τισμένη, ἄκουγε νὰ τῆς λέει λόγια ποὺ 
ἔμοιαζαν βγαλμένα ἀπὸ ὄνειρο: Εἶχε ἤδη 
μιλήσει μὲ τὴ μητέρα της. Σὲ λίγες μέρες 
θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὸ Τερέζιενστατ καὶ θὰ 
πήγαιναν στὴ Δρέσδη, ὅπου τὴν περίμενε 
ὁ διάσημος καθηγητὴς τοῦ τραγουδιοῦ 
Γιόχαν Ἀλόυς Μίνκς, ὁ περιφημότερος 
δάσκαλος τραγουδιοῦ τῆς ἐποχῆς, γιὰ νὰ 
τὴν ἀναλάβει δωρεάν.

Καὶ γιατί ὅλα αὐτά; Κάποια μέρα λίγο 

μετὰ τὰ Χριστούγεννα, συνέχισε ὁ διευ-
θυντὴς Λάνγκερ, ἦταν καλεσμένος στὸ 
σπίτι τοῦ διοικητῆ τοῦ φρουρίου, τοῦ 
στρατηγοῦ Κιέζα. Στὸ τραπέζι ἦταν προ-
σκεκλημένος καὶ ὁ Ἕλληνας πρίγκιπας μὲ 
τὸν πιστὸ γραμματέα του. Ὅταν κάποια 
στιγμὴ ἦλθε ὁ λόγος στὴ συναυλία στὴν 
ἐκκλησία, αὐτὸς εἶπε ὅτι ὁ κύριός του, 
ὁ Ὑψηλάντης, εἶχε πεῖ: «Αὐτὸ τὸ κορί-
τσι θὰ ἔπρεπε νὰ σπουδάσει τραγούδι» 
(»er hatte gehört, daß der fürstliche Dol-
metscher geäußert hätte, sein Herr habe 
gesagt: “Das Kind sollte zur Sängerin aus-
gebildet werden”« – ὅ.π., σελ. 15).

Ὅταν τὸ ἄκουσε αὐτό, ὁ διευθυντὴς 
ἔβαλε τὴ γυναῖκά του νὰ γράψει στὸν 
ἀδελφό της. Αὐτὸς ἦταν ὁ διάσημος κα-
θηγητὴς Γιόχανν Μίνκς. Καὶ αὐτός, ὅταν 
ἔμαθε τὰ πάντα, καὶ βεβαίως τὰ ὅσα εἶχε 
πεῖ ὁ Ὑψηλάντης, προσφέρθηκε νὰ ἀνα-
λάβει νὰ διδάξει δωρεὰν στὴ μικρὴ Ἁγνὴ 
τὰ μυστικὰ τοῦ τραγουδιοῦ.

Τὶς ἑπόμενες μέρες, καὶ ἐνῷ προετοι-
μαζόταν νὰ φύγει γιὰ τὴ Δρέσδη, ἡ μικρὴ 
Ἁγνὴ ἀναζητοῦσε ἐπίμονα τὸν εὐγενικὸ 
πρίγκιπα. Ἀλλὰ αὐτὸς δὲν φαινόταν που-
θενά. Κι ὅμως! Λίγες μέρες πρὶν φύγει 
μὲ τὴ μητέρα της ἀπὸ τὸ Τερέζιενστατ, 
ἐνῷ ἦταν μαζὶ μὲ ἄλλα παιδιά, εἶδε πάλι 
στὸν δρόμο τὴ συντροφιὰ τῶν Ἑλλήνων. 
Τοὺς πλησίασε. Ὁ Ὑψηλάντης τῆς χάρι-
σε ἕνα μικρὸ κόσμημα, μιὰ καρφίτσα μὲ 
ἕνα θαυμάσια δουλεμένο πετράδι, ποὺ 
τὸ εἶχε φυλαγμένο ἀπὸ μέρες γι’ αὐτήν. 
Γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσει, ἡ μικρὴ Ἁγνὴ 
τοῦ φίλησε τὸ χέρι. Ἄρχισε νὰ τοῦ λέει, 
μὲ τὴ συνηθισμένη παιδικὴ πολυλογία, 
ὅτι θὰ γινόταν τραγουδίστρια, καὶ ὅτι 
σὲ λίγες μέρες θὰ ἔφευγε γιὰ τὴ Δρέσδη, 
ὅτι ἐκεῖ θὰ ἔκανε μαθήματα καὶ θὰ ἔδινε 
ἐξετάσεις.

Τότε, ἐνῷ τὰ ἔλεγε αὐτά, ἔφθασε ὁ 
στρατηγὸς πάνω στὴ μικρή, ἀνοικτή του 
ἅμαξα. Τὰ παιδιὰ σκορπίσθηκαν ἐδῶ κι 
ἐκεῖ. Ἡ μικρὴ Ἁγνὴ δὲν ξαναεῖδε τὸν πρί-
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γκιπα ποὺ εἶχε σημαδέψει τὴ ζωή της. 
Ὅμως, ὅπως γράφει, ἡ μητέρα της ἀργό-
τερα τῆς τὰ διηγήθηκε αὐτὰ ἑκατοντάδες 
φορές, καὶ ἔτσι χαράχθηκαν ἀνεξίτηλα 
στὴ μνήμη της.

*    *    *
Ἡ μικρὴ Ἁγνὴ καὶ ὁ πρίγκιπάς της 

ἀκολούθησαν πλέον χωριστοὺς δρόμους.
Στὴ Δρέσδη, ἡ Ἁγνὴ Σεμπὲστ διδά-

χθηκε τραγούδι καὶ ὑποκριτική. Ἐκεῖ ἔκα-
νε τὸ ὀπερατικό της ντεμποῦτο, τὸ 1830, 
ὡς Βενιαμὶν στὴν ὄπερα τοῦ Étienne-
Nicolas Méhul «Ὁ Ἰωσὴφ καὶ τὰ ἀδέλφια 
του». Ἡ ἑρμηνεία της ἐντυπωσίασε, καὶ 
σύντομα ἡ Ἁγνὴ ὑπέγραψε ἕνα συμβό-
λαιο, ποὺ τῆς ἐπέτρεπε νὰ συντηρεῖ τὴν 
οἰκογένειά της, τὴ μητέρα καὶ τὴν ἀδελ-
φή της. Ἀκολούθησαν ρόλοι ὅπως τῆς 
Ἀγάθα στόν «Ἐλεύθερο σκοπευτή» τοῦ 
Weber, τῆς Ἐμμελίνας στήν «Ἑλβετικὴ 
οἰκογένεια» τοῦ Weigl καὶ ἄλλοι. Στὴ 
συνέχεια, μετακόμισε στὴν Πέστη, καὶ 
ἀργότερα εἶχε πιὰ ἀποκτήσει τόση φήμη, 
ὥστε μποροῦσε νὰ περιοδεύει σὲ ὅλη τὴν 
Εὐρώπη. Κορυφαῖοι ρόλοι διαδέχονταν 
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο: Νόρμα στὴν ὁμώνυμη 
ὄπερα τοῦ Bellini, Ροζίνα στόν «Κουρέα 
τῆς Σεβίλλης» τοῦ Rossini, «Φιντέλιο» 
τοῦ Beethoven, «Καπουλέτοι καὶ Μοντέ-
κοι» τοῦ Bellini, Μήδεια στὴν ὁμώνυμη 
ὄπερα τοῦ Cherubini. Ἀναφέρεται ὅτι ὁ 
Giacomo Meyerbeer ἔγραψε τὸν ρόλο τῆς 
Βαλεντίνης στὴν ὄπερά του «Οἱ Οὑγε-
νότοι» ἀκριβῶς γιὰ τὴ φωνὴ τῆς Ἁγνῆς 
Σεμπέστ. Τὸ μικρὸ κοριτσάκι ποὺ ὁ δρό-
μος τῆς ζωῆς του εἶχε διασταυρωθεῖ μὲ 
τὸν Ὑψηλάντη ἦταν πιὰ τὸ πιὸ λαμπρὸ 
ἴσως ἀστέρι στὸ στερέωμα τῆς ὄπερας, 
σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀστέρες τῆς ὄπερας 
λατρεύονταν ἀπὸ τὸ κοινὸ ὅπως οἱ ἀστέ-
ρες τοῦ Χόλυγουντ σήμερα. Ὅταν ἀπο-
σύρθηκε ἀπὸ τὴ σκηνή, ἡ Ἁγνὴ Σεμπὲστ 
ἔγινε καθηγήτρια τοῦ τραγουδιοῦ καὶ τῆς 
ὑποκριτικῆς, ἔγραψε τὰ ἀπομνημονεύ-

ματά της (ἀπὸ τὰ ὁποῖα μεταφέρουμε 
ἐδῶ τὶς παιδικές της ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν 
Ὑψηλάντη) καὶ ἕνα ἐγχειρίδιο διδασκαλί-
ας τοῦ τραγουδιοῦ καὶ τῆς ὑποκριτικῆς 
(Rede und Geberde. Studien über mündli-
chen Vortrag und plastischen Ausdruck, 
Abel Verlag, Leipzig 1861).

Γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, ἀντί-
θετα, ἤδη ἀπὸ τότε, τὸ 1823, εἶχε ἀρχίσει 
ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Οἱ ταλαιπωρίες 
τῶν δύο πρώτων ἐτῶν τῆς φυλάκισής 
του στὸ κολαστήριο τοῦ Μουνκὰτς εἶχαν 
ὑποσκάψει ὁριστικὰ τὴν ὑγεία του. Στὶς 
24 Νοεμβρίου 1827 οἱ Αὐστριακοὶ τὸν 
ἀποφυλάκισαν, προσφέροντάς του τὴν 
ἐπιλογὴ νὰ ἐγκατασταθεῖ ἢ στὴ Βιέννη 
ἢ στὴ Βερόνα ἢ στὴ Βενετία. Αὐτὸς ἐπέ-
λεξε τὴ Βιέννη. Ἀλλὰ ἡ ὑγεία του ἦταν 
ἀνεπανόρθωτα κλονισμένη. Ἔγραψε τότε 
στὸν ἀδελφό του Δημήτριο στὴν Ἑλλάδα:

«Πεθαίνω. Ἀλλὰ ἡ ἀγαπημένη μου 
πατρὶς σῴζεται...».

Λίγες μόλις ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπο-
φυλάκισή του ἦταν πλέον κατάκοιτος. 
Οἱ ἰατροὶ εἶχαν σηκώσει τὰ χέρια ψηλά. 
Ἀλλὰ ὁ Ὑψηλάντης, ἀκόμη καὶ στὶς τε-
λευταῖές του στιγμές, διατηροῦσε ἄσβεστο 
τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ συμβαίνοντα 
στὴν πατρίδα του, τὴν Ἑλλάδα. Ζητοῦσε 
ἐπίμονα εἰδήσεις καὶ ἔβαζε τὸν πιστό του 
γραμματέα Λασσάνη νὰ τοῦ φέρνει ἐφη-
μερίδες. Ἦταν 31 Ἰανουαρίου 1828. Ἐκεί-
νη τὴν ἡμέρα ἦλθε ὁ Λασσάνης μὲ τὴν 
ἐφημερίδα Österreichischer Beobachter 
(Αὐστριακὸς Παρατηρητής). 

– Τί νέα γράφουν; ρώτησε ὁ Ὑψη-
λάντης.

– Γράφουν, ἀπάντησε ὁ Λασσάνης, 
ὅτι ὁ Καποδίστριας ἔφθασε στὴ Μάλτα, 
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ φρεγάτα ἀγγλικὴ θὰ τὸν 
μεταφέρει εἰς τὴν Ἑλλάδα.

– Δόξα Σοι ὁ Θεός, εἶπε ὁ Ὑψηλά-
ντης, καὶ τὸ πρόσωπό του φωτίσθηκε.

Ἔπειτα, ζήτησε ἀπὸ τὸν Λασσάνη νὰ 
τοῦ τρίψει τὸ χέρι, καὶ ἄρχισε νὰ ἀπαγ-
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γέλλει τό «Πάτερ ἡ μῶν», μὲ τὸ βλέμμα 
στραμμένο πρὸς τὰ ψηλά. Δὲν πρόφθασε 
νὰ τελειώσει. Ὁ μεγάλος Ἕλληνας ἔφυ-
γε ἀπὸ τὴ ζωή. Τὴν ἡμέρα τῆς κηδείας 
του, τὸ φέρετρό του συνόδευσαν ὅλοι 
οἱ Ἕλληνες τῆς Βιέννης. Ὁ ἴδιος, μέσα 
στὸ φέρετρο, φοροῦσε τὴ στολὴ τοῦ Ἱε-
ρολοχίτη.

Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἔφθασε στὴν 
Ἑλλάδα, εἶπε μὲ κάθε εἰλικρίνεια:

– Τὸ ἀξίωμα ποὺ κατέχω ἐγὼ ἔπρεπε 
στὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη.

*    *    *
Τὸ περιστατικὸ τοῦ 1823 ἔμεινε ξε-

χασμένο στὶς σελίδες ἑνὸς βιβλίου ποὺ 
δὲν διαβαζόταν πιά. Ποιὸς ἱστορικὸς θὰ 
ἀναζητοῦσε στοιχεῖα γιὰ τὸν Ὑψηλάντη 
στὰ ἀπομνημονεύματα μιᾶς διάσημης τὴν 
ἐποχή της πριμαντόνας; Τὴν ἱστορία «ξέ-
θαψε» στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 
ἕνας σπουδαῖος Ἕλληνας πνευματικὸς 
ἄνθρωπος, ὁ καταγόμενος ἀπὸ τὴν Ἁμισὸ 
τοῦ Πόντου Πολυχρόνης Ἐνεπεκίδης 
(1917-2014), Καθηγητὴς στὴν ἕδρα Βυζα-
ντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης, ὅπου ἀπὸ 
τὸ 1974 μέχρι τὴ συνταξιοδότησή του τὸ 
1992 διηύθυνε τὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν 
Σπουδῶν. Ὁ σπουδαῖος αὐτὸς ἱστορικὸς 
μελετητὴς ἔκανε γνωστὴ τὴν ἱστορία τοῦ 
Ὑψηλάντη καὶ τῆς «ξανθῆς παιδούλας», 
ἐκφράζοντας τὴ βεβαιότητά του ὅτι «ἡ 
ἱστορία αὐτὴ θὰ μπεῖ κάποτε σὰν ὡραῖο 
παραμύθι στὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία» [«Ὁ 
Ὑψηλάντης καὶ ἡ ξανθὴ παιδούλα», Ἱστο-
ρία 288 (Ἰούνιος 1992), σελ. 30]. Καημένε 
Πολυχρόνη Ἐνεπεκίδη! Ποῦ νὰ τὸ φα-
νταζόσουν πὼς θὰ ἐρχόταν καιρὸς ποὺ 
οἱ Ἕλληνες θὰ ἐπείγονταν νὰ βάλουν... 
ἄλλα πράγματα... στὰ ἀναγνωστικά τους 
βιβλία...

Υ.Γ. Αὐτὸ ποὺ μᾶς παρακίνησε νὰ 
γράψουμε τὸ παρὸν κείμενο εἶναι ἕνα 
περιστατικὸ ποὺ πληροφορηθήκαμε ἀπὸ 
τὸν Τύπο: Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017, τὸ 
μνημεῖο τοῦ Ὑψηλάντη ποὺ βρίσκεται στὸ 
Πεδίο τοῦ Ἄρεως μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν, ὅπου ἀπὸ τὸ 1964 
ἔχουν μεταφερθεῖ τὰ ὀστᾶ τοὺ μεγάλου 
Ἕλληνα, βανδαλίσθηκε ἀπὸ ἀγνώστους. 
Τὸ μνημεῖο εἰκονίζει τὸν Ὑψηλάντη στὴ 
νεκρική του κλίνη, πάνω σὲ σαρκοφάγο, 
κατασκευάσθηκε τὸ 1869 καὶ ἀποδίδεται 
στὸν γλύπτη Λεωνίδα Δρόση. Οἱ ἄγνωστοι 
ποὺ βανδάλισαν τὸ μνημεῖο ζωγράφισαν 
πάνω του μὲ μαρκαδόρο ναζιστικὰ σύμβο-
λα. Στὸν γιακὰ τῆς στολῆς τοῦ Ἱερολοχίτη 
ποὺ φέρει ὁ Ὑψηλάντης ζωγράφισαν τὸ 
σύμβολο τῶν Ἒς Ἔς. Στὸ πλάι, μὲ ἕνα 
βελάκι νὰ δείχνει στὴν κεφαλὴ τοῦ Ἥρωα, 
ἔγραψαν τὸ ὄνομα «Ἀρτέμης Μάτσας» (τὸ 
ὄνομα τοῦ ἠθοποιοῦ ποὺ ἔχει συνδεθεῖ μὲ 
τοὺς ρόλους δωσιλόγων ποὺ ὑποδύθηκε σὲ 
ἀρκετὲς ταινίες μὲ θέμα ἀπὸ τὴ γερμανικὴ 
κατοχή). Ζητεῖται λογική...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΈΝΤΟΣ
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ΤΟ ΚΛῶΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΈΥΤΈΡΙΑΣ
– Τί σκούζεις, γερο-κόρακα, γιὰ αἵματα στὴ ράχη;
Ἐδῶ ’ναι κλεφτολήμερα, σπηλιὲς ἐδῶ καὶ βράχοι,
  δὲ θά ’βρεις ἐδῶ θρέμμα,
  ἀλλοῦ τρέχει τὸ αἷμα.

Κι ἂν πᾷς κράκουρο κράκουρο καὶ στήσεις καραούλι,
θὲ ν’ ἀγναντέψεις στ’ Ἄγραφα, θὰ ἰδεῖς σ’ ὅλο τὸ Σούλι
  καπνούρ’ ἀπὸ τουφέκια,
  σὰν νά ’ναι ἀστροπελέκια.

– Καὶ ποῦ εἶναι τὰ αἵματα, γκιαούρη;
       – Ὅπου Τοῦρκοι,
στοὺς κάμπους στήνουν τὶς θηλιές, θανάτου διπλοφούρκι,
  στοὺς κάμπους τὸ λεπίδι
  σφυρίζει, σὰν τὸ φίδι.

Μέσα στὴν τρίσβαθη σπηλιὰ ὑφαίν’, ὑφαίν’ ἡ ἀράχνη
καὶ πλέκει τὸ ὑφασίδι της καὶ τὸ πανί της φτιάχνει,
  τὸ σταίνει τόσα χρόνια,
  μ’ άντάρες καὶ μὲ χιόνια.

Πάει ἡ ἀράχνη κι ἔρχεται στοὺς βράχους καὶ στὰ χόρτα,
γνέματ’ ἁπλώνει ξέμακρα καὶ στῆς σπηλιᾶς τὴν πόρτα
  τὰ γνέματα ἐκεῖνα
  λευκὴ ρίχνουν κουρτίνα.

Κι ἔρχονται τὰ Ἑλληνόπουλα στ’ ἀραχνιασμένο σπήλιο,
δὲ ροβολᾶνε μὲ τὸ φῶς, μηδὲ καὶ μὲ τὸν ἥλιο,
  φτάνουν τὸ βράδυ βράδυ,
  σὰν πέφτει τὸ σκοτάδι.
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Καμιὰ ἀνάβει κωλοφωτιά, καμιὰ πυγολαμπίδα
καὶ μὲ τὸ λύχνο της σκορπᾷ θαμπὴ λὲς φωταχτίδα,
  νὰ ’ρθοῦν κι ἄλλα, τὴ δύση,
  παιδιά, ἡ σπηλιὰ πρὶν κλείσει.

Ἐδῶ ὁ ποιμένας καρτερεῖ, ἀρνιὰ αὐτὰ πᾶν στὴ μάντρα,
σχίζουνε τ’ ἀραχνόπανο τῆς πόρτας κι ἡ ἀνυφάντρα
  ξανὰ ρίχνει τὸ κρέπι,
  κανεὶς νὰ μὴν τὰ βλέπει!

Μέσα σιγὴ καὶ βούβαση, πνοὴ δὲν ἀγρικιέται,
ἡ νυχτερίδα τῆς νυχτιᾶς κάπου κάπου πετιέται
  καὶ χάνεται στὰ βάθη,
  τὸ μυστικὸ μὴ μάθει...

Κάτου ἀπ’ τὸ θόλο τῆς σπηλιᾶς, οἱ βράχοι της λὲς τοῖχοι,
προγονικὰ βιβλία ὁ παπὰς διαβάζει κι ὀχταήχι,
  ποὺ στ’ ἄσαρκο ἔχει χέρι,
  ἀχνὸ φωτᾷ ἁγιοκέρι.

Μέλισσα εἶναι ὁ δάσκαλος κι εἶναι ἡ σπηλιὰ κυψέλη,
μελίσσι τ’ ἄγουρα παιδιὰ κι ἀναρρουφᾶν τὸ μέλι,
  κερήθρα τὴν κερήθρα,
  ἀπ’ τῶν χειλέων τὰ ρεῖθρα.

Στὴν Πόλη, πού ’πεσε, τὸ νοῦ ὁ δάσκαλος ἐβύθα,
γρικᾶνε τὰ σκλαβόπουλα καὶ τῆς καρδιᾶς ἡ σπίθα
  σπιθίζει καὶ φουντώνει,
  σὰν πυρκαγιὰ π’ ἁπλώνει.

Μαθαίνουν ἡ πατρίδα τους πὼς ζεῖ στὴν καταφρόνια,
δὲν εἶναι λίγοι οἱ καιροί, μὰ τετρακόσια χρόνια,
  χρόνια πνιχτὰ καὶ μαῦρα,
  χωρὶς δροσόπνοη αὔρα.

Στενάζουν γιὰ τὸ χῶμά τους, ποὺ τὸ πατάει ὁ ξένος
καὶ ζωντανεύει μέσα τους τὸ δουλωμένο Γένος
  καὶ λένε τὸ τουφέκι
  νὰ γίνει ἀστροπελέκι.

Ἀνάσβηστο παράπονο στὰ στήθια ἔχουν οἱ δοῦλοι
κι ἀπ’ ὄξω, ἀπ’ ὄξω ἀκούγεται ποὺ κλαίει τὸ νυχτοπούλι,
  μαζί τους χύνει θρῆνο,
  σὰν γνωστικὸ κι ἐκεῖνο.

Πικρὰ ἡ Ἑφτάλοφη θρηνεῖ, κοιμᾶται ὁ βασιλιάς της
καὶ νὰ ξυπνήσει ὀνείρονται, τὸ θέλει ἐτοῦτο ὁ Πλάστης,
  καὶ τὸ σπαθὶ ν’ ἀδράξει,
  τοὺς ἄπιστους νὰ σφάξει.
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Στόμα σὲ στόμα, τ’ ὄνειρο πετάει καὶ φτερουγίζει,
μιὰ ὁ παπάς, μιὰ ὁ δάσκαλος τὸ λέει, τὸ μεταγγίζει
  καὶ τὸ κερὶ ὅλο ἀνάβει
  κι ἀκοῦν στὸ φῶς του οἱ σκλάβοι.

Τοῦ χρόνου τὸ διδάχο πιὰ δὲ σταματᾷ ἡ μακρότης
κι ὅπως ἡ ἀράχνη ἄπαυστα στεριώνει τὸν ἱστό της,
  κι αὐτός, μ’ αὐτὰ ποὺ κρένει,
  τὴ λευτεριὰν ὑφαίνει.

Καὶ παίρνει τὸ μελλούμενο ἡ βρύση ἡ ξαγρυπνήτρα,
τὸ πάει ἐδῶ, τὸ πάει ἐκεῖ, τὸ διαλαλεῖ στὰ φύτρα,
  μὲ λάλημα ὄχι ξένο,
  μὰ μ’ ἀναστάσιμο αἶνο.

Κι ἐκεῖ ποὺ σβεῖ κι ἀνάβεται ξανὰ τὸ λιανοκέρι
κι ἡ μολογὴ εἶναι ἀσίγαστη, σφουγγίζει κἄνα χέρι
  ὁλόζεστο ἕνα δάκρυ,
  ἀπ’ τοῦ ματιοῦ τὴν ἄκρη.

Ἀκούραστος μὲς στοὺς καιρούς, ὁ δάσκαλος, μὲ βράχνα,
πότε πότε ἀκούγεται καὶ τῆς λαλιᾶς του ἡ ἄχνα, 
  σὰν προσταγὴ ποὺ καίει,
  φωνὴ προγόνων, λέει.

– Δὲν πᾶν χαμένα, ὁ Θεὸς ἀκούει τὰ δάκρυά σας
κι ὦ, ἀντρειωμένα μου παιδιά, στὰ χεροπάλαμά σας
  δαυιδικά, στ’ ἀλήθεια,
  θὰ γίνουν στροφολίθια.

Ἂς εἶναι γίγαντας ὁ ἐχθρός, μὲ τὴ φτωχὴ σφεντόνα
βαρεῖ ὁ Δαυὶδ καὶ τσάκισε τ’ ἄγριου Γολιὰθ τὸ γόνα
  καὶ τὸν ξαπλώνει κάτου,
  σ’ ὕπνο βαρὺ θανάτου.

Τὰ δασκαλούδια σκαπετᾶν, πάνω ποὺ ἡ αὐγούλα κλώθει
τὸ φῶς της, καὶ στοὺς κόρφους τους ξυπνᾶν πόθοι καὶ πόθοι
  καί, νά, ἁπλώνουν τὰ χέρια
  στὰ πατρικὰ φορτσέρια.

Παλιὸ σπαθί, ποὺ σκούριασε, παίρνει ἕνα καὶ τροχάει,
ἀρμούτι ἄλλο χαϊδολογᾷ, σελάχι ἄλλο φοράει
  καὶ περισσὸ μπαρούτι
  ρίχνει στὴ θήκη ἐτούτη...

Ἀπ’ τ’ ἄρματα ἡ πολύχρονη σφουγγολογιέται ἡ ράχλα,
βαρεῖ στ’ ἀμόνι ὁ σιδερὰς σπαθιά, χοντρά, δυὸ δάχ’λα,
  καὶ δοκιμάζει, ἡ ὄψη
  ἂν ἔχει ἄγρια τὴν κόψη.
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Μακριὰ ἕνα τσοπανόπουλο, τὸ δάχτυλο στὴ γλῶσσα
βάνει ἀπὸ κάτου καὶ σφυρᾷ στὰ γίδια του τὰ τόσα,
  μακρόσυρτα σφυρίζει,
  σὰν ἀπὸ μετερίζι.

Καὶ τὰ παλικαρόπουλα βγαίνουν στὸ καραούλι
καὶ παίρνουνε τὸ σφύριγμα γιὰ κλέφτικο καβούλι
  καὶ λέν’ πὼς ἦρθε τώρα
  γιὰ τὸ γιουρούσι ἡ ὥρα...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι
ἀμόνι, τό = σιδερένιο ὑπόστρωμα, χοντρὸ καὶ ἐπίπεδο πίσω καὶ μυτερὸ ἐμπρός, ποὺ χρησιμοποιεῖ 

ὁ σιδερὰς γιὰ τὴ σφυρηλάτηση τῶν μετάλλων.
ἀνυφάντρα, ἡ = προσωνυμία τῆς ἀράχνης ἀπὸ τὸν ἱστὸ ποὺ ὑφαίνει, ὑφαντής.
ἀρμούτι, τό = τουφέκι.
βασιλιάς, ὁ = ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ ΙΑ΄, πού, κατὰ τὴν παράδοση, κοιμήθηκε, πεθαίνο-

ντας στὴν ἔπαλξη, μὲ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, καὶ μαρμαρώθηκε, ὁδηγούμενος ἀπὸ 
Ἄγγελο τοῦ Θεοῦ στὴ Χρυσῆ Πύλη τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς, καὶ θὰ ἐπανέλθει στὴ ζωή, ν’ ἀπαλείψει 
τὴν ντροπὴ τῆς ὑποδούλωσης τῶν Ἑλλήνων στοὺς Τούρκους, καταδιώκοντάς τους ὣς τὴν 
Κόκκινη Μηλιά, τὸ μακρινότερο σημεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου.

γκιαούρης, ὁ = ἄπιστος, κατὰ τοὺς Μωαμεθανούς.
γνέθω = μεταβάλλω τὸ μαλλὶ ἢ τὸ βαμπάκι σὲ νῆμα μὲ τὸ χέρι ἢ μὲ τὴ μηχανή, κλώθω, νηματοποιῶ.
γνέμα, τό = νῆμα, κλωστή, κλῶσμα.
δάχ’λο, τό = τὸ δάκτυλο (συγκοπτόμενο οὐσιαστικό).
διπλοφούρκι, τό = διπλὸ διχαλωτὸ ξύλο.
Ἑφτάλοφη, ἡ = ὄνομα προσδομένο στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ χαρακτηρίσθηκε ὡς Νέα Ρώμη, ἡ 

ὁποία ὀνομαζόταν Ἑφτάλοφη, ἐπειδὴ ἦταν κτισμένη σὲ 7 λόφους, ποὺ τὰ ὀνόματά τους εἶναι, 
Ἀβεντίνος, Ἐσκυλίνος, Ἰανίκουλος, Καίλιος, Καπιτωλίνος, Παλατίνος καὶ Κυρηνάλιο.

καβούλι, τό = συνθηματικὸ σημάδι συνεννόησης μὲ τουφέκι, μὲ σφύριγμα, μὲ χουγιατό, μὲ φωτιά, 
ἀκουστικὴ δηλαδὴ καὶ ὀπτικὴ τηλεγραφία, συμφωνία, σύνθημα, φρυκτωρία.

κλώθω = βλέπε λέξη: γνέθω. 
κλώσιμο, τό = ἐπώαση, μεταφορικὰ σημαίνει τὴ διεργασία γιὰ κάτι.
κράκουρο, τό = ἀπότομος πετρότοπος βουνοκορφῆς.
κρέπι, τό = λεπτὸ ὕφασμα γιὰ διακόσμηση ἢ γιὰ πένθιμη περιβολή.
κωλοφωτιά, ἡ = ἔντομο κολεόπτερο, ποὺ τὴ νύκτα φωτίζει τὰ ὀπίσθιά του, κουκουτσίνα, πυγο-

λαμπίδα.
μάντρα, ἡ = μαντρὶ γιδοπροβάτων, στάνη.
μολογή, ἡ = λόγος, ἀφήγηση.
ξαίνω = χτενίζω ἢ καθαρίζω τὸ μαλλὶ μὲ τὸ χέρι ἢ μὲ τὸ λανάρι, νὰ γίνει κατάλληλο γιὰ κλώσιμο, 

λαναριζω.
ράχλα, ἡ = μούχλα.
σελάχι, τό = ζώνη ἀνδρικὴ τῆς μέσης, δερμάτινη ἢ ὑφαντὴ ἢ πλεκτή, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 3-5 ἢ 

καὶ περισσότερα φύλλα, μὲ κεντημένο τὸ ἐξωτερικὸ φύλλο, ἀνάμεσα δὲ στὰ φύλλα δημιουργεῖται 
χῶρος γιὰ τὴν τοποθέτηση χρημάτων, μαντιλιῶν προσώπου, καπνοσακουλῶν, κουμπουριῶν καὶ 
ἄλλων μικροαντικειμένων, κεμέρι, σελαχλίκι.

σκαπετῶ = ἀναχωρῶ γρήγορα, ἐξαφανίζομαι τρέχοντας, χάνομαι ἀπὸ τὰ μάτια κάποιου.
στροφολίθι, τό = πέτρα μικρή, σὰν σβόλος ἢ μεγαλύτερη, νὰ πιάνεται στὴ χούφτα ἢ σὲ διάφορα 

μεγέθη, λειασμένη στὸν περιφερειακό της χῶρο ἀπ’ τὴν τριβὴ μ’ ἄλλες πέτρες, κατὰ τὸ περι-
στροφικό της κύλισμα σὲ θάλασσες, ποτάμια καὶ λίμνες, χοχλάκα, χοχλάδι, κροκάλα, βότσαλο, 
τρόχαλο.

ὑφασίδι, τό = τὸ ὕφασμα ποὺ κατασκευάζεται μὲ νήματα στὸν ἀργαλειό.
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Eἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ Ὀθωμανοὶ 
εἶχαν παραχωρήσει κάποια 
αὐτονομία στὶς Παραδουνάβιες 
χῶρες, δηλαδὴ στὴ Βλαχία καὶ 
στὴ Μολδαβία. Αὐτὸ τὸ ἡμιαυ-

τόνομο καθεστώς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ 
διοίκηση ποὺ ἀσκοῦσαν ντόπιοι βογιάροι 
ἢ Ἕλληνες, συνήθως Φαναριῶτες (π.χ. 
οἱ Μαυροκορδᾶτοι), κατέστησε τὶς Ἡγε-
μονίες αὐτὲς πολὺ ἑλκυστικὲς γιὰ τοὺς 
Ἕλληνες. Κληρικοί, λόγιοι, πραγματευ-
τάδες καὶ ὅποιοι ἄλλοι κατέφευγαν στὸ 
Βουκουρέστι, στὸ Ἰάσι καὶ ὅπου ἀλλοῦ, 
σὲ ἀναζήτηση καλύτερων συνθηκῶν ζωῆς.

Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ὅτι στὶς Παρα-
δουνάβιες Ἡγεμονίες ἄνθησε ἡ ἑλληνικὴ 
παιδεία. Οἱ δύο ἑλληνικὲς σχολές, τοῦ 
Βουκουρεστίου καὶ τοῦ Ἰασίου, εἵλκυσαν 
πλῆθος μαθητῶν, ὄχι μόνο ντόπιων, ἀλλὰ 
καὶ Ἑλλήνων καὶ ἄλλων Βαλκανίων.

Πάντως, ὀφείλουμε νὰ ἐπισημάνου-
με κάτι χαρακτηριστικό, δηλαδὴ ὅτι οἱ 
μαθητικοὶ κατάλογοι ποὺ διεσώθησαν 
περιλαμβάνουν ἀποκλειστικῶς καὶ μό-
νον ὀνόματα ἀρρένων. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ 
ἡ μόρφωση δὲν ἐθεωρεῖτο ἀπαραίτητη 
στὶς γυναῖκες. Μόνο λίγες κοπέλλες ἀρχο-
ντικῶν οἰκογενειῶν εἶχαν οἰκοδιδάσκαλο. 

Ἡ προέλευση τῶν μαθητῶν ποίκιλ-
λε. Φυσικά, οἱ γόνοι τῶν μεγάλων ἀρχο-
ντικῶν οἰκογενειῶν εἶχαν οἰκοδιδάσκαλο, 
ὡστόσο οἱ Ἡγεμόνες συνιστοῦσαν τὴ φοί-
τηση καὶ τῶν ἀρχοντόπουλων στὶς δύο 
«αὐθεντικές» Ἀκαδημίες, ὅπως ἐλέγοντο. 
Ἐξαιρετικὴ διαπραγμάτευση τοῦ θέματος 
ὀφείλουμε στὴν κ. Ariadna Camariano-

Cioran, τῆς ὁποία τὸ ἔργο Les Académies 
Princières de Bucarest et de Jassy et les 
Professeurs, Thessaloniki 1974, παραμένει 
κλασικό.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὸ διάστη-
μα τῆς Τουρκοκρατίας ἐλειτουργοῦσαν 
καὶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο σχολεῖα στοι-
χειώδους καὶ μέσης παιδείας, ἐν τούτοις 
γιὰ διαφόρους λόγους οὐκ ὀλίγοι Μα-
κεδόνες μετέβαιναν στὶς Ἡγεμονίες γιὰ 
καλύτερες σπουδές, εἴτε ὡς ὑπότροφοι 
εἴτε αὐτοσυντηρούμενοι. Ἡ ἔρευνα ἔδειξε 
τὴν ἀκόλουθη γεωγραφικὴ κατανομὴ ὡς 
πρὸς τὸν ἰδιαίτερο τόπο καταγωγῆς.

Α. Ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Ἀπὸ τοὺς 
παλαιότερους ἀναφέρουμε τοὺς ἑξῆς: Θε-
όδωρο Γαζῆ, Ματθαῖο Καμαριώτη, Δαμα-
σκηνὸ Στουδίτη, Δημήτριο Θεσσαλονικέα, 
Ἱεροδιάκονο Καλλίνικο, Ἀνδρόνικο Κάλ-
λιστο, Ρωμανὸ Νικηφόρο. Νεώτερος ἀνα-

ΜΑΚΈΔΟΝΈΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ 
ΚΑI ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤῚΣ 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΈΣ HΓΈΜΟΝΙΈΣ

Στὶς Παραδουνάβιες  
Ἡγεμονίες ἄνθησε  

ἡ ἑλληνικὴ παιδεία.  
Οἱ δύο ἑλληνικὲς σχολές, 
τοῦ Βουκουρεστίου καὶ  
τοῦ Ἰασίου, εἵλκυσαν 

πλῆθος μαθητῶν, ὄχι μόνο  
ντόπιων, ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων  

καὶ ἄλλων Βαλκανίων.
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φέρεται ὁ Γρη-
γόριος Ζαλύκης 
(Ζαλύκογλους), 
γιὰ τὸν ὁποῖο 
θὰ γίνει λόγος 
στὴ συνέχεια.

Β. Ἀπὸ τὴν 
Καστοριά οἱ: 
Σεβαστὸς Λεο-
ντιάδης, Κων-
σταντῖνος Μι-
χαήλ, Ἰωάννης 
Θεολόγητος, Ἰω-
άννης Ἐμμανου-
ήλ, Ἀθανάσιος 
Χριστόπουλος, 
Κωνσταντῖνος 
Ἀθανασίου, Χρι-
στόδουλος, Παπαναγιώτου Ἰωαννάκης.

Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ 
περίπτωση τοῦ Θωμᾶ Μανδακάση, Κα-
στοριανοῦ, Αὐτὸς ἐφοίτησε στὴ Ρωσία 
στὸ Γυμνάσιο τῆς Μονῆς τῆς Ἁγ. Τριάδος. 
Στὴ συνέχεια μετέβη στὴ Γερμανία, γιὰ νὰ 
σπουδάσει Ἰατρική, τὴν ὁποία καὶ ἤσκη-
σε ἐκεῖ. Ἀλλὰ τελικῶς ἐπέστρεψε στὴν 
Καστοριά, ὅπου κατὰ τὸν Μ. Παρανίκα 
ἐσχολάρχησε ἐπὶ τριετία (1767-1770). Μὲ 
δική του δαπάνη ἐτύπωσε τὸ 1766 τὴ Φυ-
σικὴ τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη. Τὰ βιβλία 
ποὺ ἀνεφέροντο στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες 
ἦσαν γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη πολύτιμα, ἂν 
λάβουμε ὑπ’ ὄψη ὅτι στὴν Εὐρώπη εἶχε 
ἤδη ἀρχίσει ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας 
καὶ τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, δύο τομέων 
στοὺς ὁποίους ὑστεροῦσε ἡ καθ’ ἡμᾶς 
Ἀνατολή.

Γ. Ἀπὸ τὴ Σιάτιστα οἱ: Θωμᾶς, Γε-
ώργιος Ζαβίρας, Μιχαὴλ Παπαγεωργίου, 
Μιχαὴλ Δούκας, Δημήτριος Καρακάσης, 
Νεράντζιος Ματραπεζόπουλος, Δημήτριος 
Παύλου. 

Δ. Ἀπὸ τὴν Κοζάνη οἱ: Χαρίσιος Με-
γδάνης (Μεγδάνος), Δημήτριος Παύλου, 
Constantin Latzcu.

Ε. Ἀπὸ τὴ Νάουσα οἱ: Καμπίτης πα-
πα-Φιλίππου καὶ Ἰωάννης Ναουσαῖος.

Στοὺς ἀνωτέρω πρέπει νὰ προστε-
θοῦν ὁ Δημήτριος Δάρβαρις ἀπὸ τὴν 
Κλεισούρα καὶ ὁ Γεώργιος Σκαρλᾶτος 
ἀπὸ τὴ Ρεσίνα, ὁ Μανασσῆς Ἠλιάδης 
ἀπὸ τὸ Μελένικο, ὁ Βησσαρίων ἀπὸ τὴ 
Ραψάνη, ὁ Κωνσταντῖνος Μπέλιος ὁ Μα-
κεδών, ὁ Χριστόφορος Περραιβὸς καὶ ὁ 
Θεόδωρος Καβαλιώτης, ποὺ θὰ μᾶς ἀπα-
σχολήσει στὴ συνέχεια.

Μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω διακρίνεται ὁ 
Μανασσῆς Ἠλιάδης. Αὐτὸς ἐμαθήτευσε 
πρῶτα κοντὰ στὸν Ἀλέξανδρο Τυρναβί-
τη καὶ κατόπιν ἐσπούδασε Ἰατρικὴ στὴν 
Ἰταλία. ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ἦλθε στὴ 
Βλαχία, ὅπου ἀσκοῦσε τὴν Ἰατρική, ἐνῷ 
συγχρόνως ἐδίδασκε τὰ φιλοσοφικὰ μα-
θήματα στήν «αὐθεντικήν» Ἀκαδημία τοῦ 
Βουκουρεστίου. Αὐτὸ ἔχει ἐξακριβωθεῖ 
ἀπὸ σημειώσεις του σὲ διάφορα χειρό-
γραφα. Τὸ 1780 τὸν εὑρίσκουμε διευθυντὴ 
τῆς Ἀκαδημίας μὲ μηνιαῖο μισθὸ 125 τάλ-
ληρα. Παρὰ τὴν καλή του μόρφωση καὶ 
τὴν ἐκτίμηση τῆς ὁποίας ἔχαιρε ἐκ μέρους 
τῶν συγχρόνων του, ἐγκατέλειψε τὴ θέ-
ση του καὶ μετέβη στὴν Τρανσυλβανία 
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γιὰ λόγους ποὺ δὲν γνωρίζουμε. Τὴν 15η 
Ὀκτωβρίου 1813 ὁ Ἠλιάδης ἐπλήρωσε τὸ 
κοινὸν χρέος.

Στὴ Βλαχία ἐκυκλοφόρησε εὐρέως ἡ 
Λογικὴ τοῦ Θεοδώρου Ἀναστασίου Κα-
βαλιώτη, μαθητοῦ τοῦ Βούλγαρη. Κατὰ 
τὸν Ζαβόρα, ὁ Καβαλιώτης ὑπῆρξε «ἀνὴρ 
δαιμόνιος» (βλ. Νέα Ἑλλάς, σελ. 319). 
Κατὰ τὴν Cioran (Les Académies..., σελ. 
199), στὸ ἔργο του διακρίνει κανεὶς τόσο 
τὴ χριστιανικὴ πνευματικότητα, ὅσο καὶ 
τὴν ἐπίδραση τῆς σύγχρονής του φιλοσο-
φίας, κυρίως τὶς θεωρίες τῶν Descartes 
(Καρτεσίου), Gassendi, Malebranche καὶ 
Leibniz. Προφανῶς προσπαθοῦσε νὰ συμ-
φιλιώσει τὴ θρησκεία μὲ τὴ φιλοσοφία. 
Ἀνέδειξε πλῆθος μαθητῶν καὶ μᾶς ἄφησε 
κάποια ἔργα, μία Γραμματική (Εἰσαγωγὴ 
Γραμματικῆς, ἐν Μοσχοπόλει... 1760. Βλ. 
Θ. Παπαδοπούλου, Ἑλληνικὴ Βιβλιο-
γραφία, ἀρ. 2941, 2942), ἔργο μὲ τίτλο 
Πρωτοπειρία (Ἐνετήισιν... 1770. Βλ. Θ. 
Παπαδοπούλου, ἔνθ. ἀνωτ., ἀρ. 2943), 
μία πραγματεία γιὰ τὴν Ἀκαδημία τῆς 
Μοσχοπόλεως καὶ μετάφραση τῆς Καινῆς 
Διαθήκης στὴν ἀλβανική. Γιὰ τὰ δύο τε-
λευταῖα ἔργα δὲν ἐπεσήμανα ἐκδόσεις.

Ἐνδιαφέρουσα φυσιογνωμία ὑπῆρξε 
ὁ Θεσσαλονικεὺς Γρηγόριος Ζαλύκης ἢ 
Ζαλύκογλους. Μετὰ τὰ πρῶτα γράμμα-
τα στὴ γενέτειρά του, μεταβαίνει στὸ 
Βουκουρέστι, γιὰ νὰ μαθητεύσει κοντὰ 
στὸν φημισμένο δάσκαλο τῆς ἐποχῆς 
Λάμπρο Φωτιάδη, ὁ ὁποῖος τὸν ἐμύησε 
στὴν ἑλληνική (τὴν ἀρχαία προφανῶς) 
καὶ στὴ λατινική. Ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὰ 
Μαθηματικά. Καθὼς ἦτο γλωσσομαθής, 
ὁ Ἡγεμὼν Καλλιμάχης τὸν ἔστειλε τὸ 
1802 στὸ Παρίσι γιὰ διάφορες πολιτικὲς 
ὑποθέσεις. Ἐκεῖ ἐγνώρισε τὸν φιλέλληνα 
Choiseul Gouffier, τὸν συγγραφέα τοῦ 
ἔργου Voyage pittoresque de la Grèce, 
τοῦ ὁποίου ἔγινε γραμματεύς. Ὁ Κ. Σά-
θας (Νεοελληνικὴ Φιλολογία, σελ. 686) 
ἀποδίδει στὸν Ζαλύκη τὴ σύσταση τῆς 

Φιλικῆς Ἑταιρείας στὸ Παρίσι. 
Γεγονὸς εἶναι ὅτι στὸ Παρίσι ἐλειτούρ-

γησε μιὰ ἑταιρεία μὲ τὸν τίτλο «Ἑλληνό-
γλωσσον Ξενοδοχεῖον», μέλη τῆς ὁποίας 
ἦσαν μεταξὺ ἄλλων ὁ Στέφανος Χατζη-
μόσχος, ὁ Ζαλύκης, ὁ Choiseul Gouffier 
καὶ ἄλλοι. Ἡ ἑταιρεία ἐκήρυττε φαινο-
μενικὰ τὸν φωτισμὸ τῆς ἑλληνικῆς νεο-
λαίας, ἀλλὰ ὁ πραγματικός της σκοπὸς 
ἦτο ὁ προσηλυτισμὸς ὑπὲρ τῆς ἀπελευ-
θερώσεως τῆς Ἑλλάδος. Οἱ κατηχούμενοι 
ὡρκίζοντο ὅτι θὰ φυλάξουν τὸ μυστικὸ 
τῆς Ἑταιρείας καὶ μετὰ τὴν ὁρκωμοσία 
ἐλάμβαναν ἕνα συμβολικὸ δακτυλίδι. Ὁ 
Ζαλύκης ἐμύησε πολλοὺς στὴν Ἑταιρεία. 
Τὸ 1816 διορίσθηκε πρῶτος γραμματεὺς 
τῆς Ὀθωμανικῆς πρεσβείας στὸ Παρίσι. 
Ἔμεινε ἐκεῖ μέχρι τὸ 1820 καὶ ἐν συνε-
χείᾳ ἐπέστρεψε στὸ Βουκουρέστι. Μὲ τὴν 
ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσεως στὶς Ἡγεμονίες 

κατέφυγε πάμπτωχος στὴν Τρανσυλβανία, 
κατόπιν στὴ Βεσσαραβία, ὅπου τὸ 1822 
συνέγραψε τὸν περὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐπα-
ναστάσεως Διάλογο (ἐκδ. Παρίσι 1828). 
Στὴ συνέχεια τὸν εὑρίσκουμε στὴν Πε-
τρούπολη, ὅπου ἔτυχε τῆς προστασίας 
τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου. Ἀπεβίωσε τὴν 
4η Ὀκτωβρίου 1827, ἐνῷ ἐπέστρεφε στὸ 

Οἱ δύο ἑλληνικὲς σχολὲς 
τῶν Ἡγεμονιῶν  
ὠφέλησαν τόσο  

τοὺς Ἕλληνες, ὅσο  
καὶ τοὺς Ρουμάνους.  
Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία 

ὑπῆρξε ἡ ὑποδομὴ πάνω 
στὴν ὁποία στηρίχθηκε 

καὶ ἀναπτύχθηκε  
σὺν τῷ χρόνῳ ἡ ρουμανικὴ 

παιδεία.
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Παρίσι. Τοῦ Ζαλύκη γνωρίζουμε ἕνα Λε-
ξικὸν τῆς γαλλικῆς γλώσσης (ἐκδ. Παρί-
σι 1809, ἀνατ. στὴ Βενετία τὸ 1815). Τὸ 
πλέον ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι μετέφρασε 
τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο (Contrat Social) 
τοῦ Ρουσσώ. Ἡ μετάφραση τυπώθηκε μὲ 
προλεγόμενα τοῦ Κωνσταντίνου Νικολό-
πουλου στὸ Παρίσι τὸ 1828, «φιλοτίμῳ 
δαπάνῃ τῆς φιλελληνίδος χήρας τοῦ με-
ταφραστοῦ».

Ἐνδιαφέρουσα φυσιογνωμία ὑπῆρξε 
καὶ ὁ Καστοριανὸς Ἀθανάσιος Χριστό-
πουλος. Γεννήθηκε τὸ 1772. Ὁ πατέρας 
του ἦτο ἱερεύς, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ ἀπο-
φύγει τὶς διώξεις τῶν Τούρκων, κατέφυ-
γε στὸ Παρίσι μαζὶ μὲ τοὺς δύο γιούς 
του, τὸν Ἀθανάσιο καὶ τὸν Κυριάκο. Ὁ 
Ἀθανάσιος, εὐφυέστατος, εἶχε ζωηρὴ κλί-
ση πρὸς τὰ γράμματα καὶ τὴν ποίηση, 
Ἐχρημάτισε οἰκοδιδάσκαλος τῶν παιδιῶν 
τοῦ Ἡγεμόνα Ἀλεξάνδρου Μουρούζη, ὁ 
ὁποῖος τὸν ἐξετίμησε γιὰ τὰ προσόντα 
του καὶ τὸν διώρισε δικαστὴ σὲ ἕνα ἀπὸ 
τὰ δικαστήρια τοῦ Ἰασίου. Τότε συνέθεσε 
καὶ τὸ θεατρικό του ἔργο «Ἀχιλλεύς», 
τὸ ὁποῖο ἐγνώρισε μεγάλη ἐπιτυχία. Τὰ 
λυρικὰ τοῦ Χριστόπουλου ἔχουν χάρη 
καὶ ἐνίοτε χιοῦμορ.

Ἀπὸ τὴν Κλεισούρα κατήγετο ὁ Δη-
μήτριος Δάρβαρις, ὁ ὁποῖος μορφώθηκε 
στὴν Πέστη καὶ στὸ Βουκουρέστι. Ἐδί-
δαξε γιὰ ἕνα διάστημα τὰ ἑλληνικὰ στὸ 
Ζέμονα. Ὑπῆρξε πολυγραφώτατος. Τὰ 
ἔργα του τυπώθηκαν στὴ Βιέννη μεταξὺ 
1785 καὶ 1829 (Γραμματικὴ Γερμανική, Βι-
έννη 1785, Ἀληθὴς ὁδὸς εἰς εὐδαιμονίαν, 
Βιέννη 1796, Γραμματικὴ ἁπλοελληνική, 
Βιέννη 1806, Σοφίας ἀπάνθισμα, Βιέννη 
1811, Ἐπιτομὴ Φυσικῆς, Βιέννη 1812 καὶ 
ἄλλα). Διέμενε κυρίως στὴ Βιέννη ἀσχο-
λούμενος μὲ τὰ Γράμματα μέχρι τοῦ θα-
νάτου του, τοῦ ὁποίου ὁ ἀκριβὴς χρόνος 
δὲν εἶναι ἐξηκριβωμένος.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ ἡ πο-
ρεία τοῦ Δημητρίου Καρακάση. Γεννήθηκε 

στὴ Σιάτιστα περὶ τὸ 1734, ὅπου ἔμαθε 
καλὰ γράμματα κοντὰ στὸν δάσκαλο πα-
πα-Μιχαὴλ καὶ γιὰ ἕνα διάστημα ἐχρημά-
τισε γραμματεὺς καὶ δάσκαλος τοῦ Μη-
τροπολίτου Γρεβενῶν Γρηγορίου. Τὸ 1752 
ἀπεδήμησε στὴν Οὑγγαρία καὶ κατόπιν 
στὴ Χάλη τῆς Σαξονίας, ὅπου ἐσπούδα-
σε Ἰατρικὴ καὶ Φιλοσοφία καὶ ἀσκήθηκε 
στὰ νοσοκομεῖα τῆς Βιέννης. Ἤσκησε 
τὴν Ἰατρικὴ στὴ Λάρισσα καὶ ἀκολούθως 
στὴ Σιάτιστα. Ὑπῆρξε ὁ τύπος τοῦ ἰα-
τροφιλοσόφου τῆς ἐποχῆς. Παρέμεινε ἐπὶ 
ἀρκετὸ διάστημα στὴν Κοζάνη, κατόπιν 
στὴν Κραϊόβα καὶ τελικὰ ἐγκαταστάθηκε 
στὸ Βουκουρέστι ὡς ἰατρὸς τῆς πόλεως 
καὶ τοῦ νοσοκομείου τοῦ Ἁγ. Παντελε-
ήμονος. Ἔγραψε σύντομα ποιήματα ἰα-
τρικοῦ περιεχομένου, τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος 
μετέφρασε στὴ λατινική.

Ἐννοεῖται ὅτι καὶ ἄλλοι Μακεδόνες 
κατέφευγαν γιὰ διάφορους λόγους στὶς 
Ἡγεμονίες, ὅπως ὁ Ἰωάννης Ἐμμανουὴλ 
ἀπὸ τὴν Καστοριά, ὁ Ἰωάννης Ναουσαῖος 
τὸ 1818, ὁ Δημήτριος Παύλου ἀπὸ τὴν 
Κοζάνη, ὁ Ἱεροδιάκονος Καλλίνικος ἀπὸ 
τὴ Θεσσαλονίκη, ὁ Χριστόδουλος ἀπὸ 
τὴν Καστοριά, ὁ Γεώργιος Σκαρλᾶτος ἀπὸ 
τὴ Ρεσίνα, ὁ Θωμᾶς ἀπὸ τὴ Σιάτιστα καὶ 
ἄλλοι.

Ὑποθέτω ὅμως ὅτι πολλοὶ νέοι με-
τέβαιναν καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, 
ὅπου ἐλειτουργοῦσε ἡ Μεγάλη τοῦ Γε-
νους Σχολή, γνωστὴ στὸ πανελλήνιο. 
Ἀλλὰ ἀσχέτως αὐτοῦ, οἱ δύο ἑλληνικὲς 
σχολὲς τῶν Ἡγεμονιῶν ὠφέλησαν τόσο 
τοὺς Ἕλληνες, ὅσο καὶ τοὺς Ρουμάνους. 
Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία ὑπῆρξε ἡ ὑποδομὴ 
πάνω στὴν ὁποία στηρίχθηκε καὶ ἀνα-
πτύχθηκε σὺν τῷ χρόνῳ ἡ ρουμανικὴ 
παιδεία.

ΑΓΓΈΛΙΚΗ  
ΣΚΑΡΒΈΛΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας 
δὲν ἦσαν μόνον μιὰ περίοδος 
στυγνῆς τυραννίας, ἀλλὰ καὶ 
περίοδος πνευματικοῦ σκό-
τους, ποὺ ἁπάλυναν μόνο τὰ 

πνευματικὰ φῶτα τῆς Ἐκκλησίας μὲ 
τὶς λατρευτικὲς συνάξεις, τὸ κήρυγμα, 
τὰ κρυφὰ σχολεῖα. Ὑπῆρχαν καὶ κά-
ποιες σχολὲς ἀληθινοὶ φάροι. Κάτω ἀπὸ 
τὰ βλοσυρά, καχύποπτα καὶ φθονερὰ 
βλέμματα τοῦ βάρβαρου κατακτητοῦ, κά-
ποιες μορφὲς πολιτισμοῦ (καλὲς τέχνες, 
ἐπιστῆμες, φιλοσοφία) δὲν μποροῦσαν 
νὰ εὐδοκιμήσουν. Βέβαια, ἡ σκληρὴ κα-
ταπίεση δὲν κατόρθωσε νὰ ματαιώσει 
τὴ δημιουργία τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ σὲ 
διάφορους τομεῖς. Στὴ χώρα ὅμως ποὺ 
γέννησε τὸ θέατρο, τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς 
Παιδείας εἶχε ἐκλείψει. Ἡ ἔρευνα ἔχει 
ἀνακαλύψει μέχρι τώρα μόνον μία θεα-
τρικὴ παράσταση, ἀπὸ ἐρασιτέχνες νέους, 
ποὺ δόθηκε στὰ Ἀμπελάκια τῆς Θεσσα-
λίας τὸ 1803, τοῦ ἔργου «Μισανθρωπία 
καὶ μετάνοια» τοῦ Γερμανοῦ Αὔγουστου 
Κότζεμπου.

Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ Κρητικὸ Θέ-
ατρο. Δύο τέκνα τῆς μεγαλονήσου μᾶς 
ἔχουν δώσει τοὺς καρποὺς τοῦ ταλέντου 
καὶ τοῦ μόχθου τους. Ὁ Βιτσέντζος Κορ-
νάρος τὰ ἔργα «Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ» καί 
«Ἐρωτόκριτος». Ὁ Γεώργιος Χορτάτζης τὰ 
ἔργα «Κατζοῦρμπος», «Πανώραια», «Γύπα-
ρης» καί «Ἐρωφίλη». Δὲν ἀσχολούμεθα μὲ 
τὰ Ἑπτάνησα, διότι αὐτὰ ἦσαν ἔξω ἀπὸ 
τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Στὰ νησιὰ 
τοῦ Αἰγαίου Πελάγους ὑπῆρχε κάποια 
θεατρικὴ δραστηριότητα. Ρωμαιοκαθολικοὶ 
καὶ Προτεστάντες μισιονάριοι χρησιμο-
ποιοῦσαν τὸ θέατρο γιὰ τοὺς προπαγαν-

διστικοὺς θρησκευτικοὺς σκοπούς τους.
Στὰ βορειοδυτικὰ ὅμως σύνορα τῆς 

Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, στὶς Ἡγεμο-
νίες ποὺ διοικοῦσαν διορισμένοι ἀπὸ τὴν 
Πύλη Φαναριῶτες ὁσποδάροι τὴν περίοδο 
ἀπὸ τὸ 1711 μέχρι τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανα-
στάσεως τοῦ 1821, ἡ τουρκικὴ κυριαρχία 
ἦταν κάπως χαλαρή. Ἐκεῖ εἶχαν ἐγκατα-
σταθεῖ πολλοὶ Ἕλληνες. Οἱ Ἑλληνικὲς 
κοινότητες στὶς περιοχὲς αὐτὲς ἀνθοῦσαν 
οἰκονομικὰ καὶ εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ 
διατηροῦν καὶ σχολεῖα. Στὰ σχολεῖα συ-
νηθιζόταν οἱ μαθητὲς νὰ ἀπαγγέλλουν 
μέρη ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς τραγῳδί-
ες ποὺ διδάσκονταν. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ 
εἶχε τοὺς ἑξῆς τρεῖς στόχους: ἄσκηση 
στὴ γλῶσσα, ἐξάσκηση στὴν ἀπαγγελία, 
καὶ ἀποτελοῦσε καὶ πατριωτικὴ διδα-
σκαλία. Τὰ ἔργα αὐτὰ ὑπενθύμιζαν τὸν 
πολιτισμὸ τῶν προγόνων καὶ συγχρόνως 
ἐπεσήμαιναν τὴ θλιβερὴ κατάσταση ποὺ 
ἐπικρατοῦσε κάτω ἀπὸ τὴ δουλεία. Ἡ 
σύγκριση ἦταν ἀναπόφευκτη, καὶ πυ-
ροδοτοῦσε τὸν πόθο γιὰ τὴν ἐλευθερία. 
Ἐρασιτεχνικὲς θεατρικὲς παραστάσεις 
δίδονταν στὰ ἀρχοντικὰ τῶν εὐπόρων 
ἐμπόρων καὶ στὶς αὐλὲς τῶν ἀρχόντων.

Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα, στὶς 
περιοχὲς αὐτὲς ἡ θεατρικὴ ζωὴ πρόβαλε 
δειλὰ μὲ μεταφράσεις, χειρόγραφες ἢ τυ-
πωμένες, ξένων θεατρικῶν ἔργων, ὅπως 
τοῦ Γάλλου κωμῳδιογράφου Μολιέρου, 
τοῦ Βενετσιάνου κωμῳδιογράφου Κάρλο 
Γκολντόνι, τοῦ Πιέτρο Μεταστάζιο, τοῦ 
Βολταίρου, τοῦ Ἀλφιέρι, τοῦ Ρακίνα καὶ 
ἄλλων. Μεταφραστὲς τῶν ἔργων ἦσαν οἱ 
Κ. Κοκκινάκης, Γ. Ν. Σοῦτσος, Ἰ. Παπα-
δόπουλος, Γ. Σερούιος, Μ. Χρισταρῆς, 
Ἰάκωβος Ρῖζος Ραγκαβῆς. Πρώτη, χρο-

ΤῸ ΘΈΑΤΡΟ ΣΤῚΣ 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΈΣ ΗΓΈΜΟΝΙΈΣ
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νολογικά, Ἑλληνίδα μεταφράστρια θεα-
τρικῶν ἔργων ἡ Μητιὼ Σακελλαρίου.

Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς (Φεραῖος) μετέ-
φρασε «Τὰ Ὀλύμπια» τοῦ Μεταστάζιο. Ἡ 
μετάφραση τυπώθηκε στὴ Βιέννη τὸ 1797. 
Ὁ Μεταστάζιο, ποὺ εἶχε ἀποκληθεῖ Σο-
φοκλῆς τῆς Ἰταλίας, ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 
1730 εἶχε ἐγκατασταθεῖ στὴν Αὐστριακὴ 
πρωτεύουσα ὡς ποιητὴς τῆς αὐτοκρα-
τορικῆς αὐλῆς, καὶ ἔζησε ἐκεῖ μέχρι τὸν 
θάνατό του (1782). Τὸ ἔργο αὐτὸ παίχθηκε 
καὶ στὴ χώρα μας ἀπὸ τὸ ΑΜΦΙ-ΘΕΑ-
ΤΡΟ τοῦ Σπύρου Εὐαγγελάτου κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου γιὰ τὸν 
Ρήγα Φεραῖο στὸ Εὐρωπαϊκὸ Πολιτιστικὸ 
Κέντρο Δελφῶν (25-28 Ἰουνίου 1998).

Ὁ Ρήγας πλαισιώνει τὴν παρουσίαση 
τοῦ δράματος μὲ ἀναφορὲς στὸ ἔνδοξο 
παρελθὸν τῶν Ρωμιῶν καὶ στὴ Χάρτα 
του. Ἂν καὶ ζοῦσε καὶ δροῦσε ἀνάμεσα 
στὶς μυλόπετρες τῆς Ὀθωμανικῆς τυραν-
νίας καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ δεσποτισμοῦ, 
τόλμησε νὰ γράψει μὲ ἀραιὰ στοιχεῖα τὴ 
λέξη «Ἐλευθερία» σὲ χορικὸ τῆς πρώτης 
πράξης τοῦ ἔργου. Ὁ συναγωνιστής του 
Ἀντώνιος Κορωναῖος μᾶς πληροφορεῖ 
ὅτι σκοπὸς τοῦ Ρήγα ἦταν «νὰ διαφωτί-
σει τοὺς Ἕλληνας περὶ τοῦ ὁποῖοι ἦσαν 
ἄλλοτε καὶ ὁποῖοι εἶναι τώρα».

Ἄλλες τραγῳδίες τοῦ Μεταστάτζιο 
πού, ἐξακριβωμένα, ἐκυκλοφοροῦσαν με-
ταφρασμένες στὴν ἑλληνικὴ ἦσαν: «Ἀρτα-
ξέρξης», «Ἁδριανὸς ἐν Συρίᾳ», «Δημήτρι-
ος», «Ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Τίτου», «Σιρόης» 
καί «Κάτων ἐν Ἰτύκῃ». Καὶ στὴν Κων-
σταντινούπολη ἐκυκλοφόρησε τὸ ἔργο 
του «Ρουτζιέρος» σὲ μετάφραση Κωνστ. 
Ἀμηρᾶ. 

Ἡ ἔρευνα δὲν ἔχει ἐπιβεβαιώσει τὶς 
πληροφορίες γιὰ τὶς μεταφράσεις καὶ τὰ 
πρωτότυπα θεατρικὰ ἔργα τοῦ Κοζανίτη 
γιατροῦ Π. Σακελλάριου. Τὸ 1801 τυπώ-
θηκε στὴ Βιέννη τὸ δρᾶμα «Λαόνικος καὶ 
Ξανθίππη» σὲ μετάφραση Δ. Χριστοδού-
λου (ὄνομα συγγραφέα δὲν ἀναφέρεται) 

καὶ τὸ 1804 τὸ ἔργο τοῦ Γουαρίνη «Πιστὸς 
Βοσκός» σὲ μετάφραση Γ. Ν. Σούτσου.

Σὲ δεύτερο στάδιο ἐμφανίζονται 
πρωτότυπα ἑλληνικὰ θεατρικὰ ἔργα. Τὸ 
1805 ἐκυκλοφόρησε στὴ Βιέννη τὸ ἔργο 
«Δρᾶμα ἡρωικό» τοῦ Ἀθανάσιου Χριστό-
πουλου. Ἡ τραγῳδία αὐτή, ἐμπνευσμένη 
ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα, ἔμεινε τελικὰ γνωστὴ μὲ 
τὸν τίτλο «Ἀχιλλεύς». «Ἡ καλλιτεχνική 
της ἀξία εἶναι ἀνύπαρκτη, ἀλλὰ ἡ σημα-
σία της ξεχωριστή, ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ 

τὸ πρῶτο νέο ἑλληνικὸ ἔργο. Καθαρὰ θε-
ατρικὴ τάση δὲν ὁδήγησε τὸν συγγραφέα 
του νὰ γράψει· τὸν παρακίνησε ὁ ἡγεμό-
νας Μουρούζης», σημειώνει ὁ ἱστορικὸς 
τοῦ θεάτρου μας Γιάννης Σιδέρης.

Ἀκολουθοῦν ἡ κωμῳδία «Τὰ Κορα-
κίστικα» καὶ τὰ δράματα «Ἀσπασία» καί 
«Πολυξένη» τοῦ Ἰάκωβου Ρίζου Νερουλοῦ, 
τὸ ἀνώνυμου συγγραφέα «Ὁ Λεωνίδας 
ἐν Θερμοπύλαις», τὰ ἔργα τοῦ Ἰωάννου 
Ζαμπέλιου «Ὁ Τιμολέων», «Κωνσταντῖνος 
Παλαιολόγος» καί «Γεώργιος Καστριώτης».

Ἔργα μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο δρᾶμα 
παρουσιάσθηκαν τὸ 1803 στὸ Ἑλληνικὸ 
Γυμνάσιο τοῦ Ἰασίου μὲ τὸν Θεόδωρο 
Ἀλκαῖο. Τὸ 1805 παρουσιάσθηκε στὴν 
αὐλὴ τοῦ ἡγεμόνα Ἀλέξανδρου Μουρού-
ζη, στὸ Ἰάσιο, τὸ ἔργο τοῦ Ἀθαν. Χρι-
στόπουλου «Ἀχιλλεύς». Τὸ 1810 ἔγινε στὸ 
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τὴν ἀπελευθέρωση  

τοῦ Γένους.
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Βουκουρέστι μιὰ θεατρικὴ παράσταση 
ἀπὸ μαθητὲς τῆς Ἀκαδημίας. Καθοδηγού-
μενοι ἀπὸ τὸν δάσκαλό τους Κ. Ἰατρό-
πουλο, παρουσίασαν τὸ ἔργο «Φωκίων» 
(ἄγνωστων συγγραφέα καὶ μεταφραστοῦ), 
ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἐπιστολὴ τοῦ 
γραμματέα τοῦ ἡγεμόνα Κ. Ἀργυρόπου-
λου. Τὸ ἔργο «Μύρτιλος καὶ Χλόη» τοῦ 
Σάλομαν Γκέσνερ παίχθηκε στὸ Ἰάσιο τὸ 
1816. Τὸ 1818 παίχθηκε στὸ Βουκουρέστι 
τὸ ἔργο τοῦ Ἰ. Ζαμπέλιου «Τιμολέων» σὲ 
σκηνοθεσία Κ. Ἰατρόπουλου.

Μὲ πρωτοβουλία τῆς Ραλλοῦς Κα-
ρατζᾶ, κόρης τοῦ ἡγεμόνα τῆς Βλαχί-
ας Ἰωάννου Καρατζᾶ, παρουσιάσθηκαν 
στὸ Βουκουρέστι τὸ 1817 σκηνὲς ἀπὸ τὶς 
τραγῳδίες «Ἰωάννης Βροῦτος» τοῦ Βολ-
ταίρου καί «Ὀρέστης» τοῦ Ἀλφιέρι, καθὼς 
καὶ δραματοποιημένα ἀποσπάσματα ἀπὸ 
τὸ εἰδύλλιο τοῦ Λόγγου «Δάφνις καὶ 
Χλόη». Ἡ τραγῳδία τοῦ Εὐριπίδη «Ἑκά-

βη» παίχθηκε στὸ Γυμνάσιο τοῦ Ἁγίου 
Σάββα στὸ Βουκουρέστι τὸ 1819. Στὶς 21 
Νοεμβρίου 1819 παίχθηκε ὁ «Ὀρέστης» τοῦ 
Ἀλφιέρι, στὶς 17 Μαρτίου 1820 «Ἰωάννης 
Βροῦτος» τοῦ Βολταίρου, καὶ τὸν Μάιο 
τοῦ 1820 «Φίλιππος Β΄» τοῦ Ἀλφιέρι.

Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἀπὸ 
τὶς θεατρικὲς παραστάσεις κλειστοῦ τύ-
που, σὲ σχολεῖα καὶ σὲ αὐλὲς ἡγεμόνων, 
περνᾶμε σὲ δημόσιες. Στὴν Ραλλοῦ Κα-
ρατζᾶ ὀφείλεται ἡ δημιουργία τοῦ θεάτρου 
τῆς «Ἐρυθρᾶς Κρήνης». Οἱ παραστάσεις 
πλήθυναν. Ἐκμεταλλευόμενη τὴν παρου-
σία Βιεννέζικου θιάσου στὸ Βουκουρέστι, 
ἡ Ραλλοῦ Καρατζᾶ ὀργάνωσε παραστά-
σεις, προσφέροντας σύγχρονα εὐρωπαϊκὰ 
θεάματα. Συγχρόνως ἔδινε τὴν εὐκαιρία 
στοὺς Ἕλληνες ἐρασιτέχνες ἠθοποιοὺς νὰ 
μαθητεύουν στὴν ὑποκριτικὴ τέχνη. Ἕνας 
ἀπὸ αὐτούς, ὁ Κωνσταντῖνος Κυριακὸς 
Ἀριστίας (1800-1880), ποὺ εἶχε διακριθεῖ, 
ἐστάλη στὸ Παρίσι, μὲ ὑποτροφία τοῦ 
ἡγεμόνα, γιὰ νὰ σπουδάσει τὴν ὑποκριτικὴ 
τέχνη. Ὁ πρῶτος αὐτὸς Ἕλληνας ἐπαγγελ-
ματίας ἠθοποιὸς ἐμαθήτευσε κοντὰ στὸν 
Γάλλο ἠθοποιὸ Φρανσουά-Ζοζὲφ Ταλμά. 
Ἐπέστρεψε στὴ Ρουμανία καὶ προσέφερε 
πολύτιμες ὑπηρεσίες στὴ θεατρικὴ ζωὴ 
τῆς χώρας. Στὸ Βουκουρέστι ἔχουμε καὶ 
τὶς πρῶτες Ἑλληνίδες ἠθοποιούς: Μαριγὼ 
Ἀλκαίου, Μαρία-Παπᾶ Ἰωάννου καὶ Μα-
ριώρα Μπογδανέσκου.

Ἡ δραστηριότητα τῆς Ραλλοῦ Κα-
ρατζᾶ στὸν χῶρο τοῦ θεάτρου διεκόπη μὲ 
τὴν ἀναχώρηση τοῦ πατέρα της ἡγεμόνα 
ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι. Ἡ προσπάθεια συ-
νεχίσθηκε ἐπὶ τοῦ διαδόχου του Ἀλέξαν-
δρου Σούτσου. Μοχλὸς ὁ Ἰάκωβος Ρῖζος 
Ραγκαβῆς. Σὲ ἐποπτικὸ συμβούλιο τοῦ 
θεάτρου συμμετεῖχαν, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὁ 
ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Νι-
κόλαος Σκοῦφος, ὁ Γεωργάκης Ὀλύμπιος 
καὶ ὁ ἐπίσκοπος Βουζαίου Κωνστάντης.

Ἡ θεατρικὴ δραστηριότητα στὶς Πα-
ραδουνάβιες Ἡγεμονίες εἶχε τὴν ὑποστή-

Τὸ θέατρο στὶς  
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες 

ἦταν πατριωτικὸ  
καὶ προετοίμασε  

τὸν μεγάλο ξεσηκωμό.  
Ὑπενθύμιζε τὸ ἔνδοξο  
παρελθόν, πρόβαλλε  

τὶς μεγάλες μορφές του 
καὶ παρακινοῦσε σὲ ἀγῶνα 

γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῆς 
δουλείας.  Ἀποτελοῦσε 

ἕναν ἄλλο Θούριο.  
Οἱ ἐρασιτέχνες ἠθοποιοί, 

μαθητὲς καὶ μεγάλοι,  
εἶχαν πάρει τὴ σκυτάλη  
ἀπὸ τὸν Ρήγα Φεραῖο.
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ριξη τῶν ἡγεμόνων, τῶν ἐκπαιδευτικῶν, 
τῶν λογίων καὶ ὅλων ἐκείνων ποὺ ὁραμα-
τίζονταν τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. 
Ὁ Ἰωάννης Καρατζᾶς, ἡγεμόνας τῆς Βλα-
χίας (1812-1818) μετέφρασε κωμῳδίες τοῦ 
Γκολντόνι καὶ ἔγραψε θεατρικὰ ἔργα. Ὁ 
Κοραῆς ἐνθάρρυνε τὸν Ἰωάννη Ζαμπέ-
λιο: «Γράψον, γράψον, περιποιήθητι τὴν 
Μοῦσαν διὰ τῆς νέας γλώσσης μας, καὶ 
θέρμανον τῶν ὁμογενῶν τὰ στήθη διὰ τὴν 
Ἀνάστασιν τῆς πατρίδος».

Τὸ θέατρο στὶς Παραδουνάβιες Ἡγε-
μονίες ἦταν πατριωτικὸ καὶ προετοίμα-
σε τὸν μεγάλο ξεσηκωμό. Ὑπενθύμιζε τὸ 
ἔνδοξο παρελθόν, πρόβαλλε τὶς μεγάλες 
μορφές του καὶ παρακινοῦσε σὲ ἀγῶνα 
γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῆς δουλείας.  Ἀπο-
τελοῦσε ἕναν ἄλλο Θούριο. Οἱ ἐρασιτέ-
χνες ἠθοποιοί, μαθητὲς καὶ μεγάλοι, εἶχαν 
πάρει τὴ σκυτάλη ἀπὸ τὸν Ρήγα Φεραῖο. 
Μετὰ τὴν παράσταση τοῦ ἔργου «Φω-
κίων», ποὺ δόθηκε στὸ Βουκουρέστι τὸ 
1810 ἀπὸ μαθητὲς τῆς Ἀκαδημίας πρὸς 
τιμὴν τοῦ ἀπεσταλμένου τοῦ Σουλτάνου, 
ὁ ἡγεμόνας ἐμάλλωσε τὸν μαθητὴ Φωτίδη, 
τὸν πρωταγωνιστή, γιὰ τὴν θερμότητα 
μὲ τὴν ὁποία διετύπωσε τοὺς ὑπαινιγ-
μοὺς γιὰ ἀνεξαρτησία ποὺ εἶχε τὸ ἔργο. 
Τὸν ἐπαίνεσε γιὰ τὴν τέχνη του, ἀλλὰ 
καί «διὰ γλώσσης πατρικῆς καὶ ἠρέμου 
ἐπέβαλεν αὐτῷ συνοχὴν τῶν πόθων δι’ 
ἄλλον ἐπικαιρότερον χρόνον». 

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κοινοῦ ἦταν με-
γάλη. Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν θεατῶν ἔφθα-
νε στὸ παραλήρημα. Δὲν μποροῦσαν νὰ 
κρύψουν τὰ αἰσθήματά τους. Οἱ ὑπεύ-
θυνοι προβληματίζονταν μήπως αὐτὸ 
ἀποτελέσει πρόκληση γιὰ Τούρκους καὶ 
Ρουμάνους. Καὶ ἡ Αὐστρία τοῦ Μέττερνιχ 
ἦταν δίπλα.

Ἡ αὐλαία τῆς θεατρικῆς ζωῆς στὶς 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες ἔκλεισε τὸ 
1820, γιατὶ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1821 ἄνοι-
ξε τὸ θέατρο τοῦ πολέμου, μὲ σκηνοθέτη 
τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη καὶ ἠθοποιοὺς 

τὰ παλληκάρια τοῦ Ἱεροῦ Λόχου. Τὰ ἐπὶ 
σκηνῆς δρώμενα ἔγιναν ἀγῶνες καὶ θυσίες 
στὸ πεδίο τῆς μάχης. Στὸ Δραγατσάνι 
ἔπεσε καὶ ὁ ἠθοποιὸς τῆς Ὀδησσοῦ Σπυ-
ρίδων Δρακούλης. Ὁ Κυριακὸς Ἀριστέας 
τραυματίσθηκε, διέφυγε στὴν Ἰταλία καὶ 

κατόπιν ἔδρασε στὴν Ἑλλάδα. Ὁ ἠθο-
ποιὸς Θεόδωρος Ἀλκαῖος ἐπῆρε τὴν φλό-
γα τοῦ Δραγατσανίου καὶ τὴν κράτησε 
δίπλα στὸν δαυλὸ τοῦ Παπαφλέσσα καὶ 
τοῦ Κανάρη, πολεμώντας στὰ νησιὰ καὶ 
στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡῶΝΗΣ
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Μὲ ἕνα πολὺ εὔγλωττο τίτλο ἐδη-
μοσιεύθη προσφάτως ἀναφορὰ γιὰ 
τοὺς διωκομένους χριστιανοὺς στὸν 
πλανήτη μας σήμερα: «Καταδιωγμένοι 
καὶ λησμονημένοι». Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ 
περιλαμβάνει στοιχεῖα καὶ φωτογρα-
φίες γιὰ τοὺς διωγμοὺς τοὺς ὁποίους 
σήμερα ὑφίστανται οἱ μαθητὲς τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ ἔχει 
ἐκπονηθῇ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ὀργά-
νωσι “Aid to the Church in Need” (Βο-
ήθεια στὴν ἐμπερίστατο Ἐκκλησία), 
ἀφορᾷ τὸ διάστημα 2015-2017 καὶ εἶναι 
προσβάσιμος στὸ διαδίκτυο (https://
www.churchinneed.org/wp-content/
uploads/2017/10/ persecution-1-1.pdf). 
Τὴν ἀναφορὰ σχολιάζει καὶ μεταφρά-
ζει κάποια ἀποσπάσματά της ὁ κ. 

Ν. Ράπτης στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ 
περιοδικοῦ Παρεμβολή (122). Ἀντι-
γράφομε ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ δημοσίευμα 
κάποια χαρακτηριστικὰ κομμάτια:

«Σὲ διακόσια ἑκατομμύρια ὑπο-
λογίζονται σήμερα οἱ χριστιανοὶ ποὺ 
σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἀντιμετωπί-
ζουν διακρίσεις καὶ κοινωνικὲς πιέσεις 
λόγῳ τῆς πίστης τους. Οἱ συντριπτικὰ 
περισσότεροι παραμένουν ἀκλόνητοι 
στὴν ἀγάπη τους στὸν Χριστό, παρὰ 
αὐτὸ ποὺ οἱ σχετικὲς ἐκθέσεις ὀνομά-
ζουν “πιέσεις”, ποὺ στὴν πραγματικό-
τητα περιγράφει ἕνα εὐρὺ φάσμα διώ-
ξεων, ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ στιγματισμὸ 
καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ ὑποβάθμιση 
ἕως τὴ φυλάκιση, τὸν βασανισμὸ καὶ 
τὴν ἐκτέλεση. [...] Τὴν τελευταία δι-
ετία, σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες ποὺ 
ἐξετάστηκαν, ἡ θέση τῶν χριστιανῶν 
ἐπιδεινώθηκε σὲ σχέση μὲ τὸ 2015. 
Αὐξήθηκαν ἡ βία καὶ ἡ καταπίεση. 
Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό, μὲ δεδο-
μένη τὴν ἐπιδείνωση τῶν συνθηκῶν 
ζωῆς τῶν χριστιανῶν ποὺ εἶχε ἤδη 
προηγηθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ 
μόνη χώρα ὅπου δὲν διαπιστώθηκε 
ἐπιδείνωση τῆς θέσης τῶν χριστιανῶν 
ἦταν ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία. Ἀλλὰ ἐκεῖ 
ἡ κατάσταση ἦταν ἤδη τόσο κακή, 
ποὺ δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἐπι-
δεινωθεῖ. [...] Στὴν Κίνα, ὁ Πρόεδρος 
τῆς χώρας περιέγραψε τὸν χριστια-
νισμὸ ὡς “ξένη ἐπιβουλή”. Οἱ κινε-
ζικὲς ἀρχὲς κατηγοροῦν τοὺς Κινέ-
ζους χριστιανοὺς γιά “ἀπειθαρχία”. 
Ἐνῷ τὸ κῦμα τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ 
τῆς χώρας διογκώνεται, οἱ ἀρχὲς συ-
νεχίζουν νὰ κατεδαφίζουν ἐκκλησίες ΑΠ
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γιὰ πολεοδομικοὺς δῆθεν λόγους καὶ 
νὰ ἀφαιροῦν τὸ σῆμα τοῦ σταυροῦ 
ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναούς. Μέσα σὲ ἕνα 
χρόνο, κατεδαφίστηκαν ἄνω τῶν 2.000 
ἐκκλησιῶν. Ὁρισμένες τοπικὲς ἀρχὲς 
ἀπαγόρευσαν τὰ [...] χριστουγεννιάτι-
κα δέντρα ἢ τὴν ἀποστολὴ εὐχετηρίων 
καρτῶν. Ἀλλὰ εἰς μάτην. Ὑπολογίζε-
ται πὼς σὲ εἴκοσι χρόνια ἡ Κίνα θὰ 
εἶναι ἡ χώρα μὲ τοὺς περισσότερους 
χριστιανοὺς στὸν κόσμο! [...] Τέλος, 
ἰδιαίτερα θλιβερὴ εἶναι ἡ ἀποσιώπη-
ση τῶν δεινῶν τῶν χριστιανῶν ἀπὸ 
ὁρισμένες χριστιανικὲς ἐκκλησίες, γιὰ 
δογματικοὺς λόγους. Δυστυχῶς, σὲ 
ὁρισμένους κύκλους προτεσταντῶν, 
ὀρθοδόξων καὶ ρωμαιοκαθολικῶν, 
ὑπάρχει μιὰ διστακτικότητα νὰ ἀνα-
φερθοῦν στὸ μαρτύριο χριστιανῶν ποὺ 
ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς ὁμολογίες, 
ἀπὸ φόβο μήπως φανοῦν ὑποχωρητι-
κοὶ σὲ θεολογικὰ θέματα. Ἀλλὰ οἱ βα-
σανιστὲς καὶ οἱ ἐκτελεστὲς δὲν ἔχουν 
ἀνάλογες εὐαισθησίες».

Μία ἄλλη ὀργάνωσις, στὴν Βρε-
τανία αὐτὴν τὴν φορά, ἐδημοσίευσε 
στοιχεῖα γιὰ θανατώσεις χριστιανῶν 
ἕνεκα τῆς πίστεώς των κατὰ τὸ πα-
ρελθὸν ἔτος 2017. Πρόκειται γιὰ τὴν 
ὀργάνωσι Open Doors. Καὶ τὰ στοιχεῖα 
αὐτῆς εἶναι συγκλονιστικά. Ἀντιγρά-
φομε ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία:

«Περισσότεροι ἀπὸ 3.000 χρι-
στιανοὶ –ἐκ τῶν ὁποίων τὰ δύο τρίτα 
στὴ Νιγηρία– σκοτώθηκαν σὲ ὅλον 
τὸν κόσμο μέσα σὲ ἕναν χρόνο, ἀπὸ 
τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016 μέχρι τὸν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2017, γιὰ λόγους ποὺ 
σχετίζονται μὲ τὴν πίστη τους. Αὐτὸ 
ὑποστηρίζει σὲ μιὰ ἔκθεσή της ἡ μὴ 
κυβερνητικὴ ὀργάνωση Open Doors. 
Ἡ προτεσταντικὴ ὀργάνωση ἔδωσε 
στὴ δημοσιότητα τόν “Κατάλογο τοῦ 
2018” μὲ τίς “50 χῶρες στὶς ὁποῖες 
διώκονται περισσότερο οἱ χριστια-

νοί”. Μεταξὺ ἄλλων ὑποστηρίζει ὅτι 
215 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, δηλαδὴ 
ἕνας στοὺς 12 χριστιανοὺς σὲ ὅλον 
τὸν κόσμο, πέφτουν θύματα διώξεων 
“σὲ μεγάλο ἕως ἀκραῖο βαθμό”. Γιὰ 17η 
φορὰ ἡ Βόρεια Κορέα βρίσκεται στὴν 
πρώτη θέση τοῦ ἐτήσιου καταλόγου 
ποὺ βασίζεται σὲ δεῖκτες οἱ ὁποῖοι 
καταγράφουν ὄχι μόνο τὶς βιαιότη-
τες, ἀλλὰ καὶ τὴν καθημερινή, πιὸ 
διακριτικὴ καταπίεση. Ἀκολουθοῦν 
τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ἡ Σομαλία. Ἀπὸ 
τὴν 1η Νοεμβρίου 2016 μέχρι τὴν 31η 
Ὀκτωβρίου 2017, τοὐλάχιστον 3.066 
χριστιανοὶ σκοτώθηκαν γιὰ λόγους 
ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν πίστη τους. 
Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι κατὰ πολὺ μι-
κρότερος σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνον ποὺ 
ἀναφερόταν στόν “Κατάλογο 2016” 
(7.106 θύματα), ἀλλὰ ὑπερδιπλάσιος 
ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ “Καταλόγου 2017” 
(1.207). [...] Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκκλησιῶν 
ποὺ μπῆκαν στὸ στόχαστρο (ἔκλει-
σαν, πυρπολήθηκαν, ὑπέστησαν ζη-
μιὲς κλπ.) ἐμφανίζεται μειωμένος: τὴν 
περασμένη χρονιὰ ἦταν 793, ἐνῷ τὴν 
ἀμέσως προηγούμενη 1.329. “Ἡ μείωση 
αὐτὴ ἀποτελεῖ μιὰ καλὴ εἴδηση, ποὺ 
ἐξηγεῖται ἐν μέρει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι 
οἱ ἐκκλησίες προστατεύονται καλύ-
τερα ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς στὸ 
Πακιστάν”, ἐξήγησε στὸ Γαλλικὸ Πρα-
κτορεῖο ὁ Μισὲλ Βαρτόν, ὁ διευθυντὴς 
τῶν “Ἀνοιχτῶν Θυρῶν” στὴ Γαλλία. 
Ἡ ὀργάνωση σημειώνει πάντως ὅτι 
τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν ἀποτυπώνουν 
πλήρως τὴν πραγματικότητα, γιατὶ 
ἀφοροῦν μόνο ἐπιβεβαιωμένες δολο-
φονίες καὶ ἐπιθέσεις. Γιὰ παράδειγμα, 
ἡ Βόρεια Κορέα δὲν περιλαμβάνεται 
στὴ λίστα ὅπου καταγράφονται τὰ 
θύματα, λόγω ἔλλειψης “ἀξιόπιστων 
στοιχείων στὴν πιὸ περιχαρακωμένη 
χώρα τοῦ πλανήτη”. (http://www.cnn.
gr/news/kosmos/story/112963/pano-apo- ΑΠ
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3-000-xristianoi-pethanan-logo-tis-
pistis-toys-mesa-se-ena-xrono).

Τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα φανερώ-
νουν σὲ μικρὸ μόνο βαθμὸ τὸν δι-
ωγμὸ τὸν ὁποῖο ὑφίστανται σήμερα 
οἱ χριστιανοὶ ὅλων τῶν Ὁμολογιῶν 
σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου. Οἱ διωγ-
μοὶ αὐτοὶ εἶναι ποικίλης μορφῆς καὶ 
ἐντάσεως. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι 
δὲν προβάλλονται πλέον, ὅπως θὰ 
ἔπρεπε, ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως 
τῶν δυτικῶν (χριστιανικῶν) χωρῶν. 
Εἴτε λόγῳ “πολιτικῆς ὀρθότητος”, εἴτε 
λόγῳ ἀδιαφορίας τοῦ κοινοῦ, τὰ γε-
γονότα αὐτὰ περνοῦν ἀπαρατήρητα 
καὶ ἀσχολίαστα ἀπὸ τὴν πλειοψηφία 
τῶν χριστιανῶν τῆς Δύσεως.

Ἡ ἐνημέρωσίς μας γιὰ τὰ συμβαί-
νοντα στοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας 
σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου εἶναι ἱερό 
μας καθῆκον. Ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος «εἴτε πάσχει ἓν μέλος, 
συμπάσχει πάντα τὰ μέλη» (Α΄ Κορ. 
12: 26). Αὐτονόητο εἶναι τὸ χρέος μας: 
ἀφ’ ἑνὸς νὰ ἐντάξωμε στὶς προσευχές 
μας τοὺς συγχρόνους ὁμολογητὲς καὶ 
μάρτυρες τῆς πίστεώς μας καὶ ἀφ’ 
ἑτέρου μὲ ἐνέργειες καὶ δράσεις νὰ 
βαστάζωμε καὶ ἐμεῖς «τὰ στίγματα τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ» (Γαλ. 6: 17), κατὰ τὸ 
λόγιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Ι. Κ. ΑΓΓΈΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, 

στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χρι-
στιανικὴ Ἕνωσις  Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 
0026-0201-94-0100366081 (ΙΒΑΝ: 
GR1102602010000940100366081). Νὰ 
ζητᾶτε νὰ σημειώνετε ρητῶς τὸ ὀνοματε-
πώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.

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

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

     Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται 
ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖῶΗ» καὶ συνεργαζό-
μενα βιβλιοπωλεῖα.

ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπρο-
σώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς 
ἀποδείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ 
ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ 
μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. 
Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

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

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

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

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

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

Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 64ο • Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2018 • Ἀρ. 626

m «Σταυρώσιμη ἢ σταυραναστάσιμη ἡ ζωή μας;»
m «1821 καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»
m « Ἑλλάδα... παντοῦ!»
m « Ἡμέρα τῆς Γυναίκας. Τὴ χρειαζόμαστε;»

1385

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

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

ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» 

καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

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


