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Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Οἱ μεγάλοι Ἱεράρχες καὶ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας δὲν 
εἶναι μορφὲς ποὺ χάνονται 
στὰ βάθη τῆς ἱστορίας. Εἶναι 
καὶ σύγχρονες. Ἡ διδασκα-

λία καὶ ἡ ζωή τους ἔχουν διαρκῆ ἐπικαι-
ρότητα. Στέλνουν μηνύματα πνευματικά, 
κοινωνικά, ἀγωνιστικά, στὸν σύγχρονο 
ἄνθρωπο τῆς ἀπαιτητικῆς ἐποχῆς μας. 
Μὲ τὸ φωτεινὸ παράδειγμά τους, μὲ τὴν 
ἀκεραία καὶ ἀσυνθηκολόγητη ζωή τους, 

μὲ τὴν ἁγιότητά τους, δείχνουν τὸν δρόμο 
ποὺ ἀναδεικνύει τὸν ἄνθρωπο προσω-
πικότητα ὁλοκληρωμένη. Ἀσυμβίβαστοι 
μὲ ὁποιαδήποτε πολιτική, κοινωνικὴ ἢ 
ἐκκλησιαστικὴ σκοπιμότητα, ἦσαν ἕτοιμοι 
νὰ θυσιάσουν καὶ τὴ ζωή τους γιὰ τὴν 
ἀλήθεια καὶ τὴν πίστη. Συνυφασμένη ἡ 
πορεία τους μὲ τὰ ἐμπόδια, τὶς θυσίες 
καὶ τὸ μαρτύριο. Ἐθελόθυτα θύματα στὸν 
βωμό τοῦ χρέους, ἔκαναν τὸν πνιγηρὸ 
ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ ψεύδους καὶ 
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τοὺς φθονερούς. Ἀδίστακτη ἡ πολεμική 
τους. Καταδικασμένος ὁ ἅγιος τοῦ Θε-
οῦ, καθῃρημένος ὁ ποιμένας τῶν λογικῶν 
προβάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐξορισμένος, 
δὲν ἐκλιπαρεῖ τοὺς ἰσχυρούς. Παραμέ-
νει ἀσυμβίβαστος ἀπέναντι στὴν ἠθικὴ 
σήψη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Ἀπὸ τὸν 
τόπο τῆς ἐξορίας του θὰ διακηρύξει ὅτι 
δὲν πρέπει νὰ θορυβούμεθα, ὅταν ἀπὸ 
παντοῦ μᾶς πολεμοῦν. Τουναντίον. «Τῇ 
γὰρ ἀρετῇ συγκεκλήρωται πόνος καὶ κίν-
δυνος». Ὁ κλῆρος τῆς ἀρετῆς εἶναι ὁ 
πόνος καὶ ὁ κίνδυνος. 

Ποῦ εἶναι τὰ χρυσοστομικά ἀναστή-
ματα, γιὰ νὰ βροντοφωνάξουν καὶ σή-
μερα, στὴν πνευματικὴ κρίση καὶ ἠθικὴ 
σήψη τῆς κοινωνίας μας, στὴ διαφθορὰ 
τῆς πολιτικῆς ζωῆς, τόν, ὡς μάχαιρα 
δίστομη, λόγο τοῦ Θεοῦ; Ποῦ εἶναι οἱ 
Βασίλειοι, ποὺ περιφρονοῦσαν τὶς ἀπει-
λές τῆς ἀδίστακτης ἐξουσίας, ὥστε νὰ 
τὴν ἀναγκάζουν νὰ ὁμολογεῖ κατῃσχυ-
μένη: «Ἡττήμεθα (νικηθήκαμε) βασιλεῦ. 
Κρείττων (ἀνώτερος) ἀπειλῶν ὁ ἀνήρ (ὁ 
Βασίλειος), λόγων στερρότερος, πειθοῦς 
ἰσχυρότερος»; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνο τὸ θάρ-
ρος, ἡ παρρησία ποὺ ἔκανε τὸν ἀρεια-
νόφρονα Μόδεστο νὰ ὁμολογεῖ στὸν Μ. 
Βασίλειο: Πρώτη φορὰ ἐπίσκοπος μοῦ 
μιλάει ἔτσι, μὲ τόση παρρησία καὶ δύνα-
μη! Γιὰ νὰ πάρη καὶ πάλι ἀποστομωτικὴ 
τὴν ἀπάντηση: Γιατὶ πρώτη φορά ἴσως 
συνάντησε ἐπίσκοπο. 

Καὶ συνεχίζει μὲ τὴν περίφημη ἐκείνη 
διακήρυξη ποὺ θά ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ 
ὁδηγὸ καὶ ἀρχὴ κάθε ἀληθινοῦ πιστοῦ: 
Ἄκουσε, ὕπαρχε. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ 
εἴμαστε σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἐπιεικεῖς καὶ 
ἀπὸ κάθε ἄλλον ταπεινότεροι. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἐντολή. Ὅταν ὅμως πρόκειται γιὰ τὸν 
Θεό, ποὺ διαβάλλεται καὶ περιφρονεῖται, 
τότε ὅλα παραμερίζονται καὶ μόνον σὲ 
Αὐτὸν βλέπουμε. Τίποτα δὲν μᾶς φοβίζει. 
Οὔτε ἡ φωτιά, οὔτε τὸ ξίφος καὶ τὰ θηρία 
καὶ τὰ σιδερένια νύχια ποὺ σχίζουν τὶς 
σάρκες. Εὐχαρίστηση παρὰ τρόμο μᾶς 

τῶν συμβιβασμῶν πλανήτη μας νὰ ἀρωμα-
τισθεῖ ἀπὸ τὸ πιὸ εὐωδιαστὸ θυμίαμα τῆς 
ἁγίας ζωῆς τους. Μιᾶς ζωῆς αὐταπαρνή-
σεως, θυσίας, σκληροῦ ἀγῶνα, ἁγιότητος. 
Ἀρχή τους τό «καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, 
εἶτα (ἔπειτα) καθᾶραι... Γενέσθαι φῶς καὶ 
φωτίσαι. Ἐγγίσαι Θεῷ καὶ προσαγαγεῖν 
ἄλλους. Ἁγιασθῆναι καὶ ἁγιάσαι». 

Μὲ τέτοιες προϋποθέσεις ἀγωνίσθη-
καν καὶ θυσιάσθηκαν. Μεγαλομάρτυρας, 
χωρὶς αἱματηρὸ μαρτύριο, ὑπῆρξε ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Χρυσὸ στόμα 
καὶ ἁγία ζωή. Αὐτὴ ἡ ἁγία ζωή του, ἡ 
ἀσυνθηκολόγητη μὲ τὸ ψέμα, δὲν γίνε-
ται ἀνεκτὴ ἀπὸ τοὺς μικρόψυχους καὶ 

Οἱ μεγάλοι Ἱεράρχες καὶ 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

δὲν εἶναι μορφὲς ποὺ 
χάνονται στὰ βάθη 

τῆς ἱστορίας. Εἶναι καὶ 
σύγχρονες. Ἡ διδασκαλία 

καὶ ἡ ζωή τους ἔχουν 
διαρκῆ ἐπικαιρότητα. 
Στέλνουν μηνύματα 

πνευματικά, κοινωνικά, 
ἀγωνιστικά, στὸν σύγχρονο 
ἄνθρωπο τῆς ἀπαιτητικῆς 

ἐποχῆς μας. Μὲ τὸ 
φωτεινὸ παράδειγμά 

τους, μὲ τὴν ἀκεραία καὶ 
ἀσυνθηκολόγητη ζωή 
τους, μὲ τὴν ἁγιότητά 

τους, δείχνουν τὸν δρόμο 
ποὺ ἀναδεικνύει τὸν 

ἄνθρωπο προσωπικότητα 
ὁλοκληρωμένη. 
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προκαλοῦν: «Οὗ Θεός τὸ κινδυνευόμενον 
καὶ προκείμενον, τἆλλα περιφρονοῦντες, 
πρός Αὐτόν μόνον βλέπομεν. Πῦρ δὲ καὶ 
ξίφος καὶ θῆρες καὶ οἱ τὰς σάρκας τέμνο-
ντες ὄνυχες, τρυφὴ μᾶλλον ἡμῖν εἰσιν ἢ 
κατάπληξις... Ἀκουέτω ταῦτα καὶ βασι-
λεύς». 

Καὶ αὐτά τότε. Σήμερα; Τὸ ἡρωικὸ 
πνεῦμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
ὑπάρχει καὶ στὶς μέρες μας; Καίει ἡ φλό-
γα τῆς ἀγάπης ἐκείνης τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 
ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς ἁγίους 
τῆς πίστεως, δυνατούς μέχρι τὴν ἀγχόνη, 
τὶς φωτιές καὶ τὰ θηρία; Γιατὶ οἱ διωγμοί 
μὲ ἄλλη μορφὴ γίνονται καὶ σήμερα. Γί-

νονται μὲ ἀπειλές, μὲ ἀποκλεισμοὺς ἀπὸ 
διορισμοὺς καὶ θέσεις καὶ προνόμια. Γί-
νονται μὲ τὰ ὅπλα τοῦ χλευασμοῦ, τῆς 
εἰρωνείας, τῆς περιθωριοποιήσεως. Μὲ 
τὴν περιφρόνηση, τὴν γελοιοποίηση, τὸν 
σαρκασμό, τὸν παραμερισμό, τὴ λήψη 
μέτρων ἐξοντωτικῶν. Ἄλλοτε οἱ πιστοὶ 

πέθαιναν πρόθυμα γιὰ τὸν Χριστό. Σήμε-
ρα τὸ βρίσκουν δύσκολο νὰ ζήσουν ὅπως 
θέλει ὁ Χριστός. Ἐμεῖς πῶς τοποθετούμε-
θα; Μᾶς παρακινεῖ σὲ ἀγῶνες τὸ φωτεινὸ 
παράδειγμα, ἡ ἁγιότητα καὶ ὁ ἡρωισμός 
τῶν Μεγάλων Πατέρων μας; 

Γ.Β.Μ.

Ἄλλοτε οἱ πιστοὶ πέθαιναν πρόθυμα γιὰ τὸν Χριστό. 
Σήμερα τὸ βρίσκουν δύσκολο νὰ ζήσουν ὅπως θέλει  

ὁ Χριστός. Ἐμεῖς πῶς τοποθετούμεθα; Μᾶς παρακινεῖ  
σὲ ἀγῶνες τὸ φωτεινὸ παράδειγμα, ἡ ἁγιότητα  
καὶ ὁ ἡρωισμός τῶν Μεγάλων Πατέρων μας; 
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Πολιτισμὸς ἀγάπης

Κοινωνία ἀγάπης ἔχει ὀνομασθῆ ἡ 
ἀρχαία Ἐκκλησία. Ἀλλὰ καὶ ἡ Βυζαντινὴ 
Ἐκκλησία θὰ ἠμποροῦσε νὰ χαρακτη-
ρισθῇ μὲ τὸν τιμητικὸν αὐτὸν τίτλον. 
Κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνας ἦσαν 
οἱ διωγμοί, τὸ αἷμα, τὸ μαρτύριον, ποὺ 
ἐζητοῦσαν τὴν ἀγάπην. Ἀλλὰ καὶ κατὰ 
τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους ἦσαν τόσαι αἱ 
δύσκολοι περιστάσεις ποὺ ἀπαιτοῦσαν 
ὡς φάρμακον τὴν ἀγάπην. Καὶ κυρίως 
οἱ πόλεμοι, αἱ τόσον συχναὶ καὶ ἀλλε-
πάλληλοι ἐπιδρομαὶ βαρβάρων λαῶν, μὲ 
ἐπακόλουθα, ἐκτὸς τῶν τόσων ἄλλων, 
τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὴν προσφυγιάν. 
Ἐὰν τώρα εἰς αὐτὰ προσθέσῃ κανεὶς τὰ 
ἄλλα φυσικὰ δεινά, λιμούς, ἐπιδημίας, 
σεισμούς, καταποντισμούς, θὰ ἔχῃ μί-
αν εἰκόνα τῶν ταλαιπωριῶν ποὺ τόσον 
συχνὰ ἐβασάνιζαν ἕνα ἀπέραντον κράτος, 
ὅπως τὸ βυζαντινόν. 

Εἰς ὅλας αὐτὰς τὰς τρικυμίας ἕνα ἦτο 
τὸ καταφύγιον καὶ τὸ λιμάνι, ἡ Ἐκκλησία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Τὴν 1η Φεβρουαρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους συμπληρώνονται δύο ἔτη ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον 
ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτη π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλου, μέλους τῆς Ἀδελ-
φότητας Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ». Ὁ π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος, τακτικὸς καὶ πολύτιμος 
συνεργάτης τῶν Ἀκτίνων, ὑπῆρξε μιὰ ἐξέχουσα μορφὴ τῆς νεώτερης ἐκκλησιαστικῆς 
ἱστορίας καὶ τῶν χριστιανικῶν γραμμάτων, συνδυάζοντας στὸ πρόσωπό του σπουδαῖες 
ἀρετές, ποὺ δύσκολα συνυπάρχουν σὲ ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ πρόσωπο: τὴν ἀνυπόκριτη ταπει-
νότητα, τὴν ἀρχοντιά, τὴ βαθιὰ λογιότητα, τὴν ἀκατάβλητη ἀγωνιστικότητα, τὴ γνήσια 
πνευματικότητα καὶ θρησκευτικότητα. Τιμώντας τὴν ἐπέτειο τῶν δύο ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρὸς 
Κύριον ἐκδημία του, δημοσιεύουμε ἐδῶ, μὲ τὴν εὐκαιρία καὶ τῆς κοινῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, Ἑορτῆς τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας, μικρὸ μέρος ἀπὸ ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία 
του ποὺ δὲν κυκλοφοροῦν καὶ δὲν ἀνευρίσκονται πλέον, καὶ συγκεκριμένα τὸ ἔργο του 
Βυζάντιον. Ἕνας κόσμος πνεύματος καὶ ἀγάπης (Ἐκδόσεις Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ 
«ΖΩΗ», Ἀθῆναι 1967). Τὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύεται ἐδῶ προέρχεται ἀπὸ τὶς σελίδες 11-24 
τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου.
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Εἰς αὐτὴν κατέφευγον οἱ θαλασσοδαρμέ-
νοι. Ὁ στρατὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ κλῆρος 
καὶ οἱ μοναχοί, ἦσαν ἄγρυπνοι εἰς τοιαύ-
τας περιστάσεις. Δὲν ἠγωνίζοντο μόνον 
μὲ τὸ κήρυγμα, διὰ νὰ παρηγορήσουν 
τοὺς ταλαιπωρημένους καὶ νὰ παροτρύ-
νουν τοὺς πλουσίους εἰς φιλανθρωπίαν. 
Ἠγωνίζοντο οἱ ἴδιοι μὲ ἔργα. Ἀκούρα-
στοι ἔτρεχαν εἰς τὸν πτωχὸν καὶ τὸν κα-
τατρεγμένον καί, ζωσμένοι τὴν ποδιὰν 
τῆς ἀγάπης, περιέθαλπον τὸν ἀσθενῆ. 
Κέντρα τοιαύτης ὠργανωμένης ἀγάπης 
ἀνεδείχθησαν τὰ περίφημα βυζαντινὰ μο-

ναστήρια τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ 
τῶν ἐπαρχιῶν. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἐφώ-
τιζαν μὲ τὴν πνευματικὴν ἀκτινοβολίαν, 
καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο παρεῖχαν παντὸς εἴδους 
βοήθειαν καὶ ἀνακούφισιν. 

Παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν ποιμένων τῆς 
Ἐκκλησίας στέκεται τὸ κράτος. Βλέπει 
τὸν φιλανθρωπικὸν ζῆλον των καὶ θέλει 
καὶ αὐτὸ νὰ μὴ ὑστερήσῃ. Ἰδοὺ οἱ αὐτο-
κράτορες. Μὲ τὰς δωρεάς των καὶ τὰς 

αὐτοπροσώπους ἐπισκέψεις των εἰς τὰ 
φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, μὲ τοὺς νόμους 
καὶ τὰς διαθήκας των, συναγωνίζονται 
πῶς νὰ βοηθήσουν τοὺς ἐνδεεῖς. Παρὰ τὸ 
πλευρὸν τῶν αὐτοκρατόρων οἱ ἰδιῶται. 
Ἐμπνέονται καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὸ παράδειγ-
μα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τοῦ πλουσίου 
ἄρχοντος μέχρι τοῦ ἁπλοῦ ἐπαγγελματί-
ου, ἁμιλλῶνται εἰς τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης. 
Ἂς ἀκούσωμεν τί λέγει ὁ αὐτοκράτωρ καὶ 
ἱστορικὸς Ἰ. Καντακουζηνός: «Τὸ θαυ-
μαστὸν ἔργον τῆς φιλανθρωπίας δὲν τὸ 
ἐξασκοῦν μόνον οἱ δυνατοὶ ἐκ τῶν πο-

λιτῶν καὶ τὰ ἱερὰ φροντιστήρια καὶ τὰ 
σπίτια τὰ κατασκευασμένα πρὸς ὑπο-
δοχὴν τῶν ξένων, ἀλλὰ καὶ πάρα πολλοὶ 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τοὺς 
τεχνίτας καὶ ἐπαγγελματίας, μᾶλλον δὲ 
ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἡμιλλῶντο ποῖος θὰ 
ξεπεράσῃ τὸν ἄλλον εἰς τὴν φιλότιμον 
δρᾶσιν πρὸς τοὺς δυστυχεῖς». 

Ὡραῖος, ἀλήθεια, συναγωνισμός! 
Εἰς ἄλλας ἐποχὰς δῆθεν πολιτισμοῦ, 

Ὡραῖος, ἀλήθεια, συναγωνισμός! Εἰς ἄλλας ἐποχὰς 
δῆθεν πολιτισμοῦ, οἱ ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα οἱ πλούσιοι, 

ἁμιλλῶνται εἰς τὴν ψευδῆ ἐπίδειξιν καὶ εἰς τὴν μόδαν 
καὶ εἰς τὰς κοσμικὰς δεξιώσεις. Τὸ Βυζάντιον μᾶς δίδει 
καὶ ἐν προκειμένῳ ἕνα φωτεινὸν παράδειγμα ἀληθινῆς 

πνευματικῆς ἡγεσίας. Ὁ βυζαντινὸς πλούσιος δὲν ἐκαυχᾶτο 
τόσον διὰ τὰς κοσμικὰς ἐπισκέψεις, ὅσον δι’ ἐπισκέψεις 
πτωχῶν. Ἡ βυζαντινὴ ἀρχόντισσα ἐπροτιμοῦσε νὰ γίνῃ 

διακόνισσα, νὰ στολίσῃ τὰ δάκτυλά της ὄχι μὲ διαμάντια, 
ἀλλὰ μὲ τοὺς ρόζους τῆς δουλειᾶς. Τὸ Βυζαντινὸν 

παλάτιον ἐθεωροῦσε τίτλον τιμῆς νὰ κάμῃ δεξίωσιν 
πτωχῶν καὶ πεινασμένων κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτάς.  

Καὶ οἱ ἄξιοι βυζαντινοὶ ἐπίσκοποι ἐμετροῦσαν εἰς χιλιάδας 
τοὺς πτωχοὺς ποὺ διέτρεφαν. Δι’ αὐτὸν τὸν λόγον  

ὁ Βασίλειος ὠνομάσθη Μέγας καὶ ὁ Ἰωάννης Ἐλεήμων. 
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οἱ ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα οἱ πλούσιοι, 
ἁμιλλῶνται εἰς τὴν ψευδῆ ἐπίδειξιν καὶ 
εἰς τὴν μόδαν καὶ εἰς τὰς κοσμικὰς δεξι-
ώσεις. Τὸ Βυζάντιον μᾶς δίδει καὶ ἐν προ-
κειμένῳ ἕνα φωτεινὸν παράδειγμα ἀλη-
θινῆς πνευματικῆς ἡγεσίας. Ὁ βυζαντινὸς 
πλούσιος δὲν ἐκαυχᾶτο τόσον διὰ τὰς 
κοσμικὰς ἐπισκέψεις, ὅσον δι’ ἐπισκέψεις 
πτωχῶν. Ἡ βυζαντινὴ ἀρχόντισσα ἐπρο-
τιμοῦσε νὰ γίνῃ διακόνισσα, νὰ στολίσῃ 
τὰ δάκτυλά της ὄχι μὲ διαμάντια, ἀλλὰ μὲ 
τοὺς ρόζους τῆς δουλειᾶς. Τὸ Βυζαντινὸν 
παλάτιον ἐθεωροῦσε τίτλον τιμῆς νὰ κάμῃ 
δεξίωσιν πτωχῶν καὶ πεινασμένων κατὰ 
τὰς μεγάλας ἑορτάς. Καὶ οἱ ἄξιοι βυζα-
ντινοὶ ἐπίσκοποι ἐμετροῦσαν εἰς χιλιάδας 
τοὺς πτωχοὺς ποὺ διέτρεφαν. Δι’ αὐτὸν 

τὸν λόγον ὁ Βασίλειος ὠνομάσθη Μέγας 
καὶ ὁ Ἰωάννης Ἐλεήμων. 

Τὸ ἀκόμη σπουδαιότερον. Ἡ ὠργα-
νωμένη κοινωνικὴ πρόνοια τοῦ Βυζα-
ντίου κατεσκεύασε φιλανθρωπικὰ ἱδρύ-
ματα τὰ ὁποῖα πρώτην φορὰν εἶδεν ὁ 
κόσμος. Ὁ ἀρχαῖος κόσμος μᾶς ἄφησε 
καλλιμαρμάρους ναούς, ἀφιερωμένους 
εἰς τὴν λατρείαν τῶν εἰδώλων. Τὸ Βυ-
ζάντιον ἔκτισεν ἱερὰ καθιδρύματα, εἰς 
τὰ ὁποῖα ἐνοσηλεύετο ὁ πόνος καὶ ἀνε-
κουφίζετο ἡ ὀρφάνια. Θέλετε ἕνα σύντο-
μον ἀπολογισμὸν τοῦ βυζαντινοῦ πολι-
τισμοῦ; Ἰδού: Ξενοδοχεῖα, νοσοκομεῖα, 
πτωχοκομεῖα, γηροκομεῖα, χηροτροφεῖα, 
ὀρφανοτροφεῖα, βρεφοκομεῖα, λωβοκο-

μεῖα (= λεπροκομεῖα), λοχοκομεῖα (= 
μαιευτήρια). «Πρώτην φοράν», γράφει ὁ 
καθηγητὴς τῆς ἱστορίας Κ. Ἄμαντος, «δη-
μιουργοῦνται αἱ ἀνωτέρω λέξεις εἰς τὴν 
ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἀπὸ τοῦ Δ’ αἰῶνος 
μ.Χ.». Τὴν μεγάλην αὐτὴν ἀνακάλυψιν τὴν 
ἐπραγματοποίησε τὸ χριστιανικὸν Βυζά-
ντιον. Καὶ δὲν ἦσαν ἕνα καὶ δύο. Ὑπὲρ τὰ 
50 ἱδρύματα μᾶς εἶναι γνωστὰ κατὰ τὸν 
εἰδικὸν μελετητὴν R. Janin. Καὶ δὲν τὰ 
μαρτυρεῖ μόνον ἡ ἱστορία. Καὶ ἡ ἔρευνα 
τῶν ἀρχαιολογικῶν μνημείων (Σωτηρίου) 
καὶ τῶν βυζαντινῶν σφραγίδων (Laurent) 
ἐπιμαρτυρεῖ τὴν πληθώραν τῶν ἀσύλων 
τῆς ἀγάπης καθ’ ὅλους τοὺς βυζαντινοὺς 
χρόνους. Ἀπὸ τὴν Καισάρειαν τοῦ Μ. Βα-
σιλείου μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολιν τῶν 

Παλαιολόγων, ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία 
ἦτο κατάσπαρτος ἀπὸ ἔργα ἀγάπης. 

Ἂς ἐνθυμηθῶμεν ἐν προκειμένῳ τὴν 
γνώμην δύο εἰδικῶν: 

«Ἐὰν οἱ ἐξ ἀγνοίας ἢ προκαταλήψε-
ως ψέγοντες τοὺς βυζαντινοὺς καὶ τὴν 
δρᾶσιν αὐτῶν ἀπέβλεπον προσεκτικώ-
τερον εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις τοῦ 
κοινωνικοῦ αὐτῶν βίου, ἀσφαλῶς θὰ 
ὡμολόγουν ὅτι εἰς ὡρισμένα σημεῖα, καὶ 
μάλιστα εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν κοινωνικὴν 
πρόνοιαν καὶ ἀλληλεγγύην καὶ τὰ ἔργα 
τῆς εὐποιΐας, οὗτοι καὶ ὡς ἁπλοῖ πολῖται 
καὶ ὡς κράτος, καὶ μάλιστα ὡς Ἐκκλησία, 
ἐπετέλεσαν ὅ,τι οὔτε ὁ ἀρχαῖος Ἑλλη-
νικὸς κόσμος, ἀλλ’ οὔτε καὶ αἱ νεώτεραι 

Ὁ ἀρχαῖος κόσμος μᾶς ἄφησε καλλιμαρμάρους ναούς, 
ἀφιερωμένους εἰς τὴν λατρείαν τῶν εἰδώλων. Τὸ Βυζάντιον 

ἔκτισεν ἱερὰ καθιδρύματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἐνοσηλεύετο  
ὁ πόνος καὶ ἀνεκουφίζετο ἡ ὀρφάνια. Θέλετε ἕνα σύντομον 
ἀπολογισμὸν τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ; Ἰδού: Ξενοδοχεῖα, 

νοσοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, γηροκομεῖα, χηροτροφεῖα, 
ὀρφανοτροφεῖα, βρεφοκομεῖα, λωβοκομεῖα (= λεπροκομεῖα), 

λοχοκομεῖα (= μαιευτήρια).
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πολιτεῖαι κατώρθωσαν νὰ ἐπιτύχωσι» (Φ. 
Κουκουλές, Βυζαντινῶν βίος καὶ Πολιτι-
σμός, Β΄ Ι σ. 64). 

«Ὁ Χριστιανισμὸς συνεκίνησε τὴν 
ἑλληνικὴν ψυχὴν καὶ ἐκίνησε τοὺς με-
σαιωνικοὺς Ἕλληνας εἰς ἔργα μεγάλα. 
Ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς φιλανθρωπίας 
ἐκπλήσσεται ὁ ἀναγινώσκων τὰ μεσαι-
ωνικὰ κείμενα, πόσον οἱ ἄνθρωποι τότε 
ἦσαν πρόθυμοι εἰς αὐτοθυσίαν καὶ εἰς 
τὴν ἐπούλωσιν τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας. 
Ὁ Χριστιανισμὸς ὡμίλει ἀπ’ εὐθείας εἰς 
τὴν ψυχήν, καὶ οἱ δυνατοὶ ἐβοήθουν τοὺς 
ἀδυνάτους ἄνευ μεσολαβήσεως τῆς πολι-
τείας καὶ τῶν ὀργάνων της» (Κ. Ἄμαντος, 
Ἡ ἑλληνικὴ φιλανθρωπία... σ. 133). 

Πῶς νὰ μὴ εἶναι λοιπὸν τὸ Βυζάντιον 
πηγὴ ἐμπνεύσεων εἰς τὸ σημεῖον αὐτό; 

Βασίλειος ὁ Μέγας,  
ὁ πρῶτος ὀργανωτής

Ἡ κοινωνικὴ δρᾶσις κατήντησε τὰ 
τελευταῖα χρόνια κάπως τῆς μόδας· καὶ 
εἶναι ἀναρίθμητοι ἐκεῖνοι ποὺ παρουσιά-
σθησαν ὡς κοινωνισταί, ἄλλοι μὲ τὰ λόγια 
καὶ ἄλλοι, πολὺ ὀλιγώτεροι αὐτοί, μὲ τὰ 
ἔργα. Εὐτυχῶς, ἡ ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαι-
ρα τοῦ ἀπανθρώπου καὶ ἀσυγκινήτου 
ἀτομισμοῦ καὶ τῆς αὐτολατρείας, ποὺ 
ἐκαλλιέργησαν οἱ διάφοροι ἐξυπνολόγοι 

ὑλισταὶ καὶ ἀθεϊσταὶ τῆς περασμένης 
ἐποχῆς, δὲν ἐμάραναν ὁλοτελῶς κάθε 
ρίζαν καὶ κάθε βλαστὸν ἀγάπης καὶ συ-
μπόνιας. Μὲ ὅλα τὰ κηρύγματα ἐκεῖνα 
καὶ μὲ ὅλον τὸ σημερινὸν ἀλληλοφάγωμα 
τῶν λαῶν, ποὺ εἶναι ὁ κατ’ εὐθεῖαν καὶ 
ἄμεσος καρπός των, εἶναι εὐχάριστον νὰ 
διαπιστώνῃ κανεὶς ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη 
ὄχι ὀλίγαι ψυχαὶ μέσα εἰς τὰς ὁποίας 
ἠμπορεῖς νὰ εὕρῃς καὶ τώρα τὴν οὐρανί-
αν ἐκείνην δρόσον ποὺ ἐστάλαξεν εἰς τὴν 
ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἡ «καινὴ ἐντολὴ» τῆς 
ἀγάπης. Καὶ ἀκριβῶς εἰς τὰς περιστάσεις 
αὐτὰς ἡ σκέψις μας στρέφεται ἐντονώτε-
ρα πρὸς τὰς μορφὰς ποὺ ἠμπόρεσαν νὰ 
ἐννοήσουν βαθειὰ τὸ αἴτημα τοῦτο τῆς 
ἀγάπης, καὶ ἔδειξαν πρὸς συγχρόνους καὶ 
μεταγενεστέρους, ὄχι μὲ λόγια, ἀλλὰ μὲ 
πρᾶξιν καὶ ἐφαρμογήν, μὲ προσπάθειαν 

καὶ μὲ ἀγῶνα, τί ἀπιστεύτους ἀλλαγὰς 
ἠμπορεῖ νὰ φέρῃ εἰς τὰς κοινωνίας καὶ 
εἰς τὴν ἀνθρωπότητα τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους». 

Ἀνάμεσα εἰς τὰς προσωπικότητας 
αὐτάς, ποὺ ἀνέδειξεν ὁ βυζαντινὸς Χρι-
στιανισμός, ξεχωριστὴν θέσιν καὶ αἴγλην 
ἔχει ἡ μορφὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. 
Καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ τονισθῇ ἰδιαιτέρως 
ὅτι, ἂν ἡ ἱστορία τὸν ὠνόμασε Μέγαν, ἡ 
ὑπέροχος κοινωνικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ 

Ἀνάμεσα εἰς τὰς προσωπικότητας ποὺ ἀνέδειξεν  
ὁ βυζαντινὸς Χριστιανισμός, ξεχωριστὴν θέσιν καὶ αἴγλην  

ἔχει ἡ μορφὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Καὶ θὰ ἔπρεπε  
νὰ τονισθῇ ἰδιαιτέρως ὅτι, ἂν ἡ ἱστορία τὸν ὠνόμασε 

Μέγαν, ἡ ὑπέροχος κοινωνικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ  
δρᾶσις του δὲν συνετέλεσαν ὀλιγώτερον ἀπὸ ἄλλα 
προτερήματά του εἰς τὸ νὰ προσδώσουν μεγαλεῖον  

εἰς τὴν προσωπικότητά του (Ἀ. Γκιάλας).
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δρᾶσις του δὲν συνετέλεσαν ὀλιγώτερον 
ἀπὸ ἄλλα προτερήματά του εἰς τὸ νὰ 
προσδώσουν μεγαλεῖον εἰς τὴν προσω-
πικότητά του (Ἀ. Γκιάλας). 

Τὴν φιλανθρωπικήν του δρᾶσιν ὁ Βα-
σίλειος τὴν εἶχεν ἀρχίσει πολὺ προτοῦ 
ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐκτίμησις τοῦ λαοῦ τῆς 
Καππαδοκίας τὸν ἀνεβάσουν εἰς τὸν 
ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῆς Καισαρεί-
ας. Ἦτο 26 ἐτῶν νέος ὁ Βασίλειος, ὅταν 

ἐπρόκειτο νὰ δεχθῇ τὸ βάπτισμα καὶ νὰ 
καταταγῇ ἐπισήμως καὶ συνειδητῶς εἰς 
τὰ μέλη τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. 
Ὕστερα ἀπὸ πολυχρονίους σπουδὰς εἰς 
τὴν πατρίδα του καὶ εἰς τὴν Κωνστα-
ντινούπολιν καὶ τὰς Ἀθήνας, καὶ ἀφοῦ 
ἐπεσκέφθη ὅλας τὰς χώρας ἐκείνας ποὺ 
παρουσίαζαν τότε ἄνθησιν ἐπιστημῶν 
καὶ γραμμάτων ἢ χριστιανικοῦ πολιτι-
σμοῦ, ἐγύρισεν εἰς τὴν Καισάρειαν μὲ 
τὴν ἀπόφασιν ν’ ἀφοσιωθῇ ὁλοψύχως 
εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ χριστιανικοῦ ἰδα-
νικοῦ. Τὸ πρῶτον του ἔργον ἦτο τότε νὰ 
μοιράσῃ ὅλην σχεδὸν τὴν περιουσίαν εἰς 
τοὺς πτωχούς. Μὲ αὐτὴν τὴν γενναίαν 
καὶ μεγαλόψυχον χειρονομίαν ἤρχισε τὴν 
κοινωνικήν του δρᾶσιν. Τὴν ἐσυνέχισεν 
ἀργότερα ὡς ἱερεὺς καὶ βοηθὸς τοῦ ἀρχι-
επισκόπου Καισαρείας. Ὁ Γρηγόριος ὁ 
Ναζιανζηνός, εἰς τὸν πολύτιμον ἐπιτάφιον 

λόγον του εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον, μᾶς 
δίδει πληροφορίας καὶ διὰ τὸ κοινωνικὸν 
ἔργον τοῦ Βασιλείου κατὰ τὴν ἐποχὴν 
αὐτήν. Ἡ τόλμη του καὶ ἡ παρρησία του 
ἐμπρὸς εἰς τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς ἄρχο-
ντας, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ 
δίκαιον, ἦτο θαυμαστή. Ἔργον του ἦτο ἡ 
προστασία τῶν εὑρισκομένων εἰς ἀνάγκας 
πνευματικὰς ἢ σωματικάς, ἡ διατροφὴ 
τῶν πτωχῶν, ἡ φιλοξενία τῶν ἀστέγων. 

Ἡ ἀγαθοεργὸς δρᾶσις τοῦ Βασιλεί-
ου ἐξεδηλώθη πρὸ πάντων, ὅταν κάπο-
τε ἔπεσε λιμὸς εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα. Ἡ 
πεῖνα αὐτὴ ἦτο ἡ φοβερωτέρα ἀπὸ ὅσας 
ἀναφέρονται εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς χώ-
ρας. Ἔπασχεν, ὑπέφερεν ἡ πόλις, ἀλλὰ 
πουθενὰ βοήθεια. Καὶ τὸ τρομερώτερον 
κακόν, ἡ ἀσπλαγχνία καὶ ἡ πλεονεξία 
ἐκείνων ποὺ εἶχαν τὸ σιτάρι. Οἱ τοιοῦτοι 
παρομοίας εὐκαιρίας ζητοῦν πάντοτε, διὰ 
νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὴν ἔλλειψιν καὶ νὰ 
πλουτήσουν. Οὔτε τὸν Θεὸν φοβοῦνται, 
οὔτε τὴν δυστυχίαν λογαριάζουν. Καὶ ἡ 
πόλις ἐπεινοῦσε. Οἱ κάτοικοι ὑπέφεραν 
ἀπὸ τὴν πεῖναν. Ἀλλὰ ὁ Βασίλειος ἔκα-
με θαύματα εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν. 
Μὲ τὰ πύρινα κηρύγματά του καυτηρι-
άζει τοὺς πλεονέκτας πλουσίους: «Θὰ 
γίνουν», λέγει, «περισσότερον κίτρινοι 
ἀπὸ τὸν χρυσὸν ὅσοι τὸν συνεσώρευσαν». 

Ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, εἰς τὸν πολύτιμον ἐπιτάφιον 
λόγον του εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον, μᾶς δίδει πληροφορίας 

καὶ διὰ τὸ κοινωνικὸν ἔργον τοῦ Βασιλείου κατὰ τὴν 
ἐποχὴν αὐτήν. Ἡ τόλμη του καὶ ἡ παρρησία του ἐμπρὸς  
εἰς τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας, ὅταν ἐπρόκειτο  

νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ δίκαιον, ἦτο θαυμαστή. Ἔργον του ἦτο  
ἡ προστασία τῶν εὑρισκομένων εἰς ἀνάγκας πνευματικὰς  

ἢ σωματικάς, ἡ διατροφὴ τῶν πτωχῶν, ἡ φιλοξενία  
τῶν ἀστέγων.
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«Ὁ ἀνελεήμων καὶ φιλάργυρος πρῶτος 
θὰ παραδοθῇ εἰς τὸ πῦρ τῆς κολάσεως». 
Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. «Ἐκεῖνος ποὺ περνᾷ 
ἀδιάφορος ἐμπρὸς εἰς ἕνα τοιοῦτον σῶμα 
(τοῦ λιμοκτονοῦντος), πόσων κολάσεων 
εἶναι ἄξιος; Δὲν εἶναι ἄξιος νὰ συγκατα-
ριθμηθῇ μὲ τὰ ἄγρια θηρία καὶ νὰ θεω-
ρηθῇ ἀνόσιος καὶ φονεύς;» 

Ὁ κῆρυξ τῆς ἀγάπης δὲν ἀπευθύνε-
ται μόνον πρὸς τοὺς πλουσίους, Ὅλοι 

ἠμποροῦν καὶ ὀφείλουν νὰ δείξουν ἀγά-
πην. «Εἶσαι πτωχός;» ἐρωτᾷ. «Ἐξάπαντος 
ὑπάρχει καὶ ἄλλος πτωχότερος ἀπὸ σέ. 
Σὺ ἔχεις τροφὰς διὰ δέκα ἡμέρας· ἐκεῖνος 
μόνον διὰ μίαν. Ὡς καλὸς καὶ εὐγνώμων, 
παραχώρησε εἰς τὸν στερούμενον τὸ ἐπὶ 
πλέον, ὥστε νὰ ἔχετε ἐξ ἴσου. Καὶ ἂν 
ἔχῃς ὀλίγον, μὴ διστάσῃς νὰ δώσῃς· μὴ 
προτιμήσῃς τὸ ἰδικόν σου συμφέρον 
ἐμπρὸς εἰς τὸν κοινὸν κίνδυνον. Καὶ ἐὰν 
ὑποτεθῇ ὅτι ἡ τροφὴ ὀλιγοστεύσῃ τό-
σον, ὥστε νὰ φθάσῃ εἰς ἕνα μόνον ἄρτον, 
ἔλθῃ δὲ εἰς τὴν θύραν σου ὁ πτωχὸς καὶ 
σοῦ ζητήσῃ, φέρε ἀπὸ τὸ ντουλάπι σου 
τὸν ἕνα αὐτὸν ἄρτον, κράτησέ τον εἰς τὰ 
χέρια σου καὶ ὕψωσέ τον πρὸς τὸν Θεὸν 
καὶ εἰπὲ τοὺς ἑξῆς λόγους συμπαθείας 
συγχρόνως καὶ εὐγνωμοσύνης: “Ἕνα μό-
νον ἄρτον ἔχομεν, Κύριε, ὅπως βλέπεις, 
καὶ ὁ κίνδυνος τῆς πείνας εἶναι φανερός· 
ἀλλ’ ἐγὼ προτιμῶ νὰ ἐκτελέσω τὴν ἐντο-
λήν σου, παρὰ νὰ κυττάξω τὸ συμφέρον 
μου· καὶ δι’ αὐτό, ἀπὸ τὸ ὀλίγον τοῦτο 

δίδω εἰς τὸν πεινῶντα ἀδελφόν μου. Δῶσε 
λοιπὸν καὶ σύ, Κύριε, εἰς τὸν κινδυνεύ-
οντα δοῦλον σου...”. Ἐὰν κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπον εἴπῃς καὶ πράξῃς, αὐτὸς ὁ ἄρτος, 
τὸν ὁποῖον δίδεις ἀπὸ τὴν στέρησίν σου, 
γίνεται σπόρος γεωργίας, γεννᾷ ἄφθονον 
καρπόν, γίνεται ἀρραβὼν τῆς τροφῆς ποὺ 
θὰ λάβῃς, καὶ αἴτιος τοῦ ἐλέους ποὺ θὰ 
εὕρῃς παρὰ τοῦ Θεοῦ...» (Λόγος ἐν λιμῷ 
καὶ αὐχμῷ). 

Μὲ τὰ συγκινητικὰ αὐτὰ λόγια του 
ὁ Βασίλειος ἄνοιξε τὰς ἀποθήκας τῶν 
σιτεμπόρων καὶ ἐμοίρασε τροφὴν εἰς τοὺς 
πεινασμένους καὶ ἐχόρτασε πτωχούς. Μὲ 
προσωπικὴν ἐπιστασίαν, μὲ κόπους καὶ 
μὲ ἱδρῶτας καὶ μὲ ἀγῶνας μεγάλους, συ-
νεκέντρωσεν ὅλους ὅσοι ὑπέφεραν ἀπὸ 
τὸν λιμόν, ἀνθρώπους ποὺ μόλις ἀνέπνε-
αν, ἄνδρας, γυναῖκας, παιδιά, γέροντας, 
κάθε ἡλικίαν ἀξιολύπητον, καὶ ἐστόμω-
σε τὴν πεῖναν των παραθέτων καζάνια 
γεμᾶτα ἀπὸ ὄσπρια ἢ ψάρια, ποὺ ἀφθο-
νοῦν εἰς αὐτὰ τὰ μέρη. Μὲ τὸν τρόπον 
αὐτὸν ὁ Βασίλειος ἐγίνετο ὄχι μόνον ἕνας 
ἀπὸ τοὺς πρώτους ὀργανωτὰς συσσιτίων, 
ἀλλά, ὅπως λέγει ὁ Γρηγόριος, καὶ μι-
μητὴς τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε ζωσθῆ 
τὴν πετσέταν καὶ ἔπλυνε τὰ πόδια τῶν 
μαθητῶν του. 

*     *     *
Ἡ κοινωνικὴ δρᾶσις τοῦ Βασιλείου 

ἦτο ἀκόμη ἐντονωτέρα, ὅταν ἔγινεν ἀρχι-
επίσκοπος Καισαρείας. Κύριον μέλημά 

Ἡ κοινωνικὴ δρᾶσις τοῦ Βασιλείου ἦτο ἀκόμη ἐντονωτέρα, 
ὅταν ἔγινεν ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας. Κύριον μέλημά του 
γίνεται τώρα ἡ συστηματικὴ ὀργάνωσις τῆς φιλανθρωπίας. 
Ὁλόκληρον πόλιν ἐσχημάτισαν τὰ διάφορα φιλανθρωπικὰ 
ἱδρύματα ποὺ ἔκτισε, διὰ νὰ περιθάλψῃ τὴν δυστυχίαν. 

Τὴν πόλιν αὐτὴν οἱ σύγχρονοί του ὠνόμασαν Βασιλειάδα, 
ἀπονέμοντες δίκαιον φόρον τιμῆς εἰς τὸν ἱδρυτήν της.
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του γίνεται τώρα ἡ συστηματικὴ ὀργάνω-
σις τῆς φιλανθρωπίας. Ὁλόκληρον πόλιν 
ἐσχημάτισαν τὰ διάφορα φιλανθρωπικὰ 
ἱδρύματα ποὺ ἔκτισε, διὰ νὰ περιθάλψῃ 
τὴν δυστυχίαν. Τὴν πόλιν αὐτὴν οἱ σύγ-
χρονοί του ὠνόμασαν Βασιλειάδα, ἀπο-
νέμοντες δίκαιον φόρον τιμῆς εἰς τὸν 
ἱδρυτήν της. Καὶ τί δὲν ὑπῆρχε μέσα εἰς 
τὴν ὠργανωμένην καὶ πρωτότυπον αὐτὴν 
πόλιν τῆς φιλανθρωπίας; Πτωχοκομεῖον, 
νοσοκομεῖον, ὀρφανοτροφεῖον, ξενών, 
ὅπου εὕρισκαν καταφύγιον οἱ ταξιδιῶται. 
Ὑπῆρχε λεπροκομεῖον, ξεχωριστά, ἄλλο 
οἴκημα, ποὺ ἐχρησίμευεν ὡς διδακτήριον 
τῶν ὀρφανῶν καὶ πτωχῶν παιδιῶν, εἰδικὰ 
ἐργαστήρια, διὰ νὰ μανθάνουν τέχνας καὶ 
ἐπαγγέλματα. Ὑπῆρχαν ἀκόμη ἐκεῖ ἰδι-
αίτερα οἰκήματα διὰ τοὺς ἰατρούς, τὰς 
νοσοκόμους καὶ ὅλον τὸ προσωπικόν, 
καὶ ἀκόμη βουστάσιον διὰ τὰς ἀνάγκας 
τῶν ἱδρυμάτων. Ἡ πόλις αὐτὴ ἦτο κάτι 
τὸ ἐξαιρετικὸν διὰ τὴν ἐποχήν της. Ἀλλὰ 
μήπως καὶ ἡ ἰδική μας ἐποχή, παρ’ ὅλα 
τὰ μέσα καὶ τὴν πρόοδον τῶν τεχνικῶν, 
ἔχει νὰ δείξῃ πολλὰς παρομοίας; 

Τὸ παράδοξον εἶναι ὅτι εὑρέθησαν 
τότε καὶ μερικοὶ πού, εἴτε ἀπὸ φθόνον 
καὶ ἀντιζηλίαν, εἴτε ἀπὸ κάποιο ἄλλο 
ἐλατήριον, προσεπάθησαν νὰ φέρουν 
ἐμπόδια εἰς τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργον, ὅταν 
ἀκόμη ὁ δημιουργός του ἠγωνίζετο διὰ 
τὴν ἐκτέλεσίν του. Ἠθέλησαν μάλιστα 
νὰ χρησιμοποιήσουν καὶ τὴν πολιτικὴν 
ἐξουσίαν, διὰ νὰ ματαιώσουν τὴν προ-
σπάθειαν. Κατέφυγαν λοιπὸν εἰς τὸν 
ἔπαρχον. Εἶναι πολύτιμος μία ἐπιστολή 
(ἀρ. 94) τοῦ Βασιλείου πρὸς τὸν ἄρχοντα 
τῆς ἐπαρχίας Ἠλίαν, ὅπου ὁ ἀκούραστος 
ποιμενάρχης εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀνάγκην 
νὰ ἀπολογηθῇ ἐκθέτων τὸ σχέδιόν του 
καὶ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι μὲ αὐτὰ ποὺ ἐσκό-
πευε νὰ κάμῃ δὲν ἐπρόκειτο νὰ... βλάψῃ 
κανένα. «Καὶ ποῖον ἀδικοῦμεν», γράφει ὁ 
Βασίλειος, «ὅταν κτίζωμεν ξενοδοχεῖα διὰ 
τοὺς ξένους καὶ καταφύγια διὰ τοὺς δια-

βάτας ποὺ τυχαίνει νὰ εἶναι περαστικοὶ 
ἀπὸ ἐδῶ, καὶ νοσοκομεῖα δι’ ἐκείνους ποὺ 
εἶναι ἄρρωστοι καὶ ἔχουν ἀνάγκην κά-
ποιας θεραπείας καί, κοντὰ εἰς αὐτά, καὶ 
οἰκήματα διὰ τὴν ἀπαραίτητον ὑπηρεσίαν 
των, διὰ τοὺς νοσοκόμους, διὰ τοὺς ἰα-
τρούς, διὰ τὰ ζῶα ποὺ θὰ μεταφέρουν τὰ 
τρόφιμα, διὰ τοὺς ἀγωγιάτες καὶ τὸ ἄλλο 
ὑπηρετικὸν προσωπικόν; Καὶ ἐκτὸς ἀπὸ 
αὐτά, πρέπει βέβαια νὰ προστεθῇ καὶ 
ἡ διδασκαλία τῶν τεχνῶν – τῶν τεχνῶν 
ποὺ χρειάζονται διὰ βιοπορισμὸν καὶ τῶν 
τεχνῶν ποὺ ἔχουν ἐφευρεθῆ, διὰ νὰ κά-
μουν τὴν ζωήν μας ὡραιοτέραν. Κοντὰ εἰς 
αὐτά, πάλιν, καὶ κτίρια ὅπου θὰ γίνωνται 
ὅλαι αὐταὶ αἱ ἐργασίαι, κατάλληλα διὰ τὸ 
κάθε ἔργον. Καὶ ὅλα αὐτά, βέβαια, καὶ 
διὰ τὸν τόπον μας εἶναι στολίδια, ἀλλὰ 
καὶ διὰ τὸν ἄρχοντα εἶναι καύχημα, διότι 
ὁ ἔπαινος μεταβιβάζεται εἰς αὐτόν... Καὶ 
μὴ νομίσῃς ὅτι εἶναι λόγια αὐτά· διότι 
τώρα πλέον ἔχομεν προχωρήσει τὴν ἐργα-
σίαν καὶ εἶναι πολὺς καιρὸς ποὺ μαζεύ-
ομεν τὰ ὑλικά». 

Εὐτυχῶς ἡ ἀντίδρασις ἐσταμάτησε, 
καὶ ὁ ἐμπνευσμένος ἱεράρχης, ὕστερα 
ἀπὸ κόπους καὶ θυσίας ἀνυπολογίστους, 
ηὐτύχησεν ἐντὸς ὀλίγων ἐτῶν νὰ ἴδῃ ἕτοι-
μον τὸ ὑπέροχον ἐκεῖνο συγκρότημα, ποὺ 
ὑψώθη ἔξω ἀπὸ τὴν Καισάρειαν, δεῖγμα 
λαμπρὸν χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ὑπέ-
ροχος καρπὸς ἐφηρμοσμένου Εὐαγγελίου, 
παράδειγμα διὰ τοὺς αἰῶνας. Δὲν ὑπῆρχε 
πλέον πτωχὸς εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον· ὁ 
πόνος δὲν ἐσπάραζε δυστυχισμένας καὶ 
ἐγκαταλελειμμένας ὑπάρξεις. Ἀλλ’ ἂς 
ἀφήσωμεν τὴν γλαφυρὰν πένναν τοῦ Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου νὰ μᾶς διηγηθῇ τὰ 
πράγματα, καθὼς τὰ εἶδε καὶ τὰ ἀντε-
λήφθη ὁ ἴδιος μὲ τὴν προσωπικήν του 
παρακολούθησιν. 

«Ὡραία ἀρετὴ ἡ φιλανθρωπία, ἡ δι-
ατροφὴ τῶν πτωχῶν, ἡ ἀνακούφισις τοῦ 
ἀνθρωπίνου πόνου. Ἔβγα λίγο ἔξω ἀπὸ 
τὴν πόλιν καὶ παρατήρησε τὴν καινούρ-



ΕΤΟΣ 85ο  |  IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2022  |  791

10 11

γιαν πόλιν, τὸ ταμεῖον τῆς εὐσεβείας, τὸ 
κοινὸν θησαυροφυλάκιον τῶν πλουσίων, 
ὅπου καταθέτουν τὰ περισσεύματα τοῦ 
πλούτου, τὰ περισσεύματα ποὺ μὲ τὰς 
προτροπὰς καὶ συμβουλὰς τοῦ Βασιλεί-
ου ἔγιναν χρήσιμα καὶ ἀπετίναξαν τὴν 
σκουριὰν καὶ δὲν εὐφραίνουν πλέον τοὺς 
κλέπτας καὶ ξεφεύγουν τοῦ φθόνου καὶ 
τοῦ χρόνου τὴν φθοράν. Ἐκεῖ ἐξετάζεται 
καὶ περιθάλπεται ἡ ἀρρώστια μὲ μάτι 
γυμνασμένον ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν φι-
λοσοφίαν, μαλακώνει ὁ πόνος, ἐξασκεῖται 
ἡ συμπόνια... Μὲ τὰ φιλανθρωπικὰ ἔργα 
τοῦ Βασιλείου δὲν ἔχομεν πλέον ἐμπρός 
μας τὸ φοβερὸν ἐκεῖνο καὶ ἐλεεινὸν θέ-
αμα ἀνθρώπων ποὺ φαίνονται νεκροί, 
πρὶν ἀποθάνουν, ποὺ προτοῦ νεκρωθοῦν 
ἔχουν νεκρωμένα καὶ ἄχρηστα πολλὰ 
μέλη τοῦ σώματός των. Δὲν βλέπομεν 
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι νὰ ἐκδιώκωνται 
μακρὰν ἀπὸ τὰς πολιτείας καὶ ἀπὸ τὰ 
σπίτια, ἀπὸ τὴν ἀγορὰν καὶ ἀπὸ τὴν βρύ-
σιν, μακρὰν ἀπὸ τὰς ἀγαπημένας τῶν 
ὑπάρξεις, ἀνθρώπους ποὺ ἀντιλαμβά-
νεται κανεὶς ὅτι εἶναι ἄνθρωποι ὄχι ἀπὸ 
τὰ σώματα, ἀλλ’ ἀπὸ τὰ ὀνόματα μόνον. 
Καὶ οὔτε παρατάσσονται πλέον εἰς τὰς 
πανηγύρεις καὶ εἰς τὰς συγκεντρώσεις 
καθ’ ὁμάδας καὶ παρατάξεις, κατὰ τρό-
πον ποὺ νὰ προκαλοῦν ὄχι τὸν οἶκτον καὶ 
τὴν συμπάθειαν, ἀλλὰ τὴν ἀπέχθειαν· 
διότι προσπαθοῦν νὰ εὑρίσκουν καὶ νὰ 
τραγουδοῦν τραγούδια θλιβερά, καὶ μά-
λιστα ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχει 
χαθῆ καὶ ἡ φωνή. Ἀλλὰ διατί νὰ ἐκθέτω 
μὲ λόγια τραγικὰ τὴν κατάστασιν ἐκείνην, 
ἀφοῦ τὰ λόγια δὲν εἶναι ἀρκετά, διὰ νὰ 
παραστήσουν τὸ μέγεθος τῆς δυστυχίας; 
Ὁ Βασίλειος ὅμως, περισσότερον ἀπὸ 
κάθε ἄλλον, ἠμπόρεσε νὰ μᾶς πείσῃ 
ὅτι, ἀφοῦ καὶ ἡμεῖς εἴμεθα ἄνθρωποι, 
δὲν πρέπει νὰ περιφρονῶμεν τοὺς συ-
νανθρώπους μας... Καὶ δὲν ἐθεωροῦσε 
ταπεινωτικὸν νὰ τιμᾷ τοὺς ἀρρώστους 
καὶ νὰ τοὺς ἀσπάζεται ἀκόμη, ἂν καὶ δὲν 

ἦτο βέβαια κανεὶς ἄσημος ἄνθρωπος, ἀλλ’ 
εὐγενὴς καὶ ἀπὸ εὐγενῆ οἰκογένειαν καὶ 
ὑπέρλαμπρος διὰ τὴν δόξαν του» (Λόγος 
Ἐπιτάφιος εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον). 

Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ὁ Βασίλειος δὲν 
παρουσιάζεται μόνον ὡς ἕνας ἐμπνευ-
σμένος ὀργανωτὴς τῆς φιλανθρωπίας, 
ἀλλὰ καὶ μᾶς δίδει τὴν κατάλληλον καὶ 
ὑποδειγματικὴν μέθοδον διὰ τὴν ἐξάσκη-
σιν τῆς ἀγάπης. Μᾶς δίδει τὸ πρότυπον 
τῆς ταπεινῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης ποὺ 
συγκαταβαίνει καὶ συμπάσχει καὶ θυσι-
άζεται. Καὶ εἰς τὸ τελευταῖον αὐτὸ ἴσως 
ἔχει μεγαλυτέραν ἀνάγκην νὰ παραδειγ-
ματισθῇ ἡ σημερινὴ κοινωνία1. 

*     *     *
Ἡ φιλανθρωπικὴ δρᾶσις τοῦ Μεγά-

λου Βασιλείου δὲν περιωρίσθη εἰς τὴν 
πόλιν τῆς ἀγάπης, τὴν Βασιλειάδα. Τὸ 
ἀκούραστον καὶ ὀργανωτικὸν πνεῦμα του 
ἐφρόντισε καὶ διὰ τὰς ἐπαρχίας. «Ἂς μὴ 
νομίσῃ κανείς», γράφει περὶ αὐτοῦ ὁ Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος, «ὅτι εἰργάζετο μόνον 
διὰ τὴν πρωτεύουσαν, ἀδιαφορῶν διὰ τὴν 
ἐπαρχίαν, ὄχι. Ὥρισε κοινὴν προσπάθει-
αν εἰς ὅλους τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς προ-
ϊσταμένους τὴν περίθαλψιν τῶν πτωχῶν, 
τὴν φιλανθρωπίαν καὶ μεγαλοψυχίαν διὰ 
καθένα ποὺ ἔπασχε». Μὲ τὸν τρόπον 
αὐτὸν ὁ ποιμενάρχης τῆς Καισαρείας 
ἐφρόντισε διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῆς κοινω-
νικῆς προνοίας καὶ εἰς τὰς ἐπαρχίας. Μὲ 
τὴν προσωπικήν τοῦ ἐποπτείαν κατώρ-
θωσε νὰ ἱδρύσῃ πτωχοτροφεῖα καὶ νο-
σοκομεῖα εἰς ἀρκετὰς ἐπαρχιακὰς πόλεις 

1. Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ Βασιλειὰς ἀνεπτύχθη 
εἰς μεγάλην πόλιν, μὲ χιλιάδας κατοίκους, διότι 
πολλοὶ ἔσπευσαν νὰ κατοικήσουν ἐκεῖ. Αὐτὸ 
ἔδειξαν νεώτεραι ἀνασκαφαί. Εἶναι ἀκόμη ἀξι-
οσημείωτον ὅτι ἡ παράδοσις τῆς Βασιλειάδος, 
ὡς φιλανθρωπικοῦ καὶ ἐκπαιδευτικοῦ κέντρου, 
διετηρήθη μὲ διαφόρους ἐξελίξεις μέχρι τῆς κα-
ταστροφῆς τοῦ 1922, εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν 
συγκρότημα τῆς Μονῆς Προδρόμου (Ζιντσὶ Τερέ) 
Καισαρείας.
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καὶ ἀνέθετεν ὕστερα εἰς τοὺς ὑφισταμέ-
νους τοῦ ἐπισκόπους τὴν ἐποπτείαν διὰ 
τὴν κανονικήν των λειτουργίαν. Καθὼς 
βλέπομεν εἰς τὴν ὑπ’ ἀρ. 143 ἐπιστολήν 
του, ὑπῆρχον καὶ περιπτώσεις ποὺ εὑρί-
σκετο κάποιος καλὸς ἄρχων, ὁ ὁποῖος 
μὲ τὰς προτροπάς του ἀνελάμβανε νὰ 
συντηρῇ αὐτὸς μὲ τὰ ἰδικά του ἔξοδα 
κάποιο τοιοῦτον ἵδρυμα. 

Καὶ ἦτο μοναδικὸς ὁ Βασίλειος εἰς τὸ 
νὰ παρακινῇ πρὸς φιλανθρωπίαν. Ἡ ἰδική 

του ἔμπνευσις ἔδιδε φωτιὰν καὶ ὁρμὴν 
εἰς τοὺς ἄλλους, καὶ ἡ ἀγάπη ποὺ ἐθέρ-
μαινε αὐτὸν ἦτο ἱκανὴ νὰ θερμάνῃ καὶ 
τὴν πλέον ἄσπλαγχνον ἀκόμη καρδίαν. 
Ἄλλοτε μὲ τὰ κηρύγματά του, ἄλλοτε μὲ 
προσωπικὴν συνομιλίαν, ἄλλοτε μὲ τὴν 
ἀλληλογραφίαν, κατώρθωνε νὰ συγκε-
ντρώνῃ τὰ ὑπέρογκα ποσὰ ποὺ ἐχρειά-
ζοντο, διὰ νὰ λειτουργήσουν τὰ μεγάλα 
καὶ πολυάριθμα ἐκεῖνα ἱδρύματα. Εἰς 
μίαν ἐπιστολήν τοῦ (ἀρ. 88) γράφει εἰς 
κάποιον ποὺ εἶχε δανείσει χρήματα εἰς 
τὰ ἱδρύματα: «Ἐπειδὴ μένει ἀκόμη κά-
ποιο χρηματικὸν ὑπόλοιπον ποὺ πρέπει 
νὰ σοῦ καταβάλωμεν, καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ 
εἶναι ἀνάγκη νὰ μαζευθῇ ἀπὸ τὸν ἔρανον, 
διὰ τὸν ὁποῖον ἔχω προτρέψει ὅλην τὴν 
πόλιν νὰ τὸν ἐνισχύσῃ, παρακαλῶ τὴν 
καλωσύνην σου νὰ μᾶς παρατείνῃ ὀλί-

γον ἀκόμη τὴν προθεσμίαν, διὰ νὰ μᾶς 
δοθῇ καιρὸς νὰ ὑπενθυμίσωμεν πάλιν 
τὸν ἔρανον καὶ εἰς ἐκείνους ποὺ εἶναι ἔξω 
ἀπὸ τὴν πόλιν. Διότι, καθὼς ξεύρεις καὶ 
σύ, αὐτὴν τὴν ἐποχὴν οἱ περισσότεροι 
ἀπὸ τοὺς πλουσίους εὑρίσκονται εἰς τὴν 
ἐξοχήν». 

Καὶ εἶχαν πάντοτε ἀποτελέσματα οἱ 
ἔρανοι καὶ αἱ προτροπαί του. Ἦτο τόση 
ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ ἔτρεφαν εἰς τὸ πρό-
σωπόν του ὅλοι, ὥστε πολλάκις ἔφθανε 

ἕνα γράμμα του ὀλιγόλογον πρὸς κάποιον 
ἄρχοντα ἢ πλούσιον, διὰ νὰ τοὺς κάμῃ νὰ 
ὑποβληθοῦν προθύμως εἰς μεγάλας δα-
πάνας καὶ νὰ ἀναλάβουν τὴν διατροφὴν 
πολλῶν πτωχῶν ἢ τὴν προστασίαν ἀδι-
κουμένων καὶ κατατρεγμένων ἀνθρώπων. 
Ἰδοὺ τί γράφει πρὸς κάποιον Νουμερια-
νόν (ἐπιστολὴ 142): «Ὅσα ἀναφέρει εἰς 
τὴν καλωσύνην σου ὁ ἐπιφέρων ἀδελφὸς 
περὶ τῶν ἀδελφῶν, δέξου τα ὡς ἀληθῆ 
καὶ δῶσε τὴν δυνατὴν ἐπικουρίαν εἰς τοὺς 
καταπονουμένους». Καὶ εἰς ἄλλον, ὀνο-
μαζόμενον ἐπίσης Νουμεριανόν, γράφει 
ὁ φιλάσθενος Βασίλειος (ἐπιστολὴ 143): 
«Ἐπειδὴ ἡ ἀρρώστια τοῦ σώματος καὶ 
αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι μὲ ἐμποδίζουν, σοῦ 
συνιστῶ ἀντὶ ἐμοῦ τὸν ἀδελφὸν αὐτόν, 
τὸν χωρεπίσκοπον· ὥστε νὰ τὸν ἀκούσῃς 
προθύμως, νὰ τὸν χρησιμοποιήσῃς σὰν 

Ἦτο μοναδικὸς ὁ Βασίλειος εἰς τὸ νὰ παρακινῇ πρὸς 
φιλανθρωπίαν. Ἡ ἰδική του ἔμπνευσις ἔδιδε φωτιὰν 

καὶ ὁρμὴν εἰς τοὺς ἄλλους, καὶ ἡ ἀγάπη ποὺ ἐθέρμαινε 
αὐτὸν ἦτο ἱκανὴ νὰ θερμάνῃ καὶ τὴν πλέον ἄσπλαγχνον 
ἀκόμη καρδίαν. Ἄλλοτε μὲ τὰ κηρύγματά του, ἄλλοτε μὲ 
προσωπικὴν συνομιλίαν, ἄλλοτε μὲ τὴν ἀλληλογραφίαν, 

κατώρθωνε νὰ συγκεντρώνῃ τὰ ὑπέρογκα ποσὰ ποὺ 
ἐχρειάζοντο, διὰ νὰ λειτουργήσουν τὰ μεγάλα καὶ 

πολυάριθμα ἐκεῖνα ἱδρύματα.



ΕΤΟΣ 85ο  |  IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2022  |  791

12 13

σύμβουλον, διότι δύναται νὰ σὲ συμβου-
λεύσῃ μὲ φιλαλήθειαν καὶ φρόνησιν περὶ 
τῶν φιλανθρωπικῶν πραγμάτων. Ὅταν 
ἴδῃς τὸ πτωχοτροφεῖον τὸ ὁποῖον αὐτὸς 
συντηρῇ, θὰ τοῦ παράσχῃς ὅλα τὰ ζητού-
μενα». Εἰς τὴν ὑπ’ ἀριθ. 147 ἐπιστολήν 
του πρὸς τὸν Ἀβούργιον ὁ Βασίλειος συ-
νιστᾷ κάποιον ἄρχοντα πτωχεύσαντα καὶ 
πολὺ ταλαιπωρηθέντα: «Ἐπειδὴ μόλις 
ἐγλύτωσε, σὲ ἱκετεύει δι’ ἐμοῦ καὶ ζητεῖ νὰ 
σεβασθῇς τὴν κοινὴν φύσιν· καὶ ἐπειδὴ 
ἀναξιοπαθεῖ, μὴ κρύψῃς διὰ σιωπῆς τὰ 
κατ’ αὐτόν, ἀλλὰ γνωστοποίησε εἰς τοὺς 
ἰσχύοντας, ὥστε νὰ τὸν βοηθήσουν...». 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Βασιλείου δὲν ἔχει ὅρια. 
Δὲν σκέπτεται ἐὰν θὰ ἐνοχλήσῃ τοὺς ἔχο-
ντας χρήματα. Αὐτὸς ἐπιμένει καὶ τοὺς 
παρακαλεῖ. Καθρέπτης τῆς ἀγάπης του 
εἶναι καὶ πάλιν αἱ ἐπιστολαί του. Εἰς 
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 35 ὑπὲρ κάποιου Λεοντίου 
γράφει: «Περὶ πολλῶν πραγμάτων ποὺ 
μὲ ἐνδιαφέρουν σοῦ ἔγραψα, περὶ πε-
ρισσοτέρων δὲ θὰ σοῦ γράφω. Διότι δὲν 
εἶναι δυνατὸν οὔτε τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην 
νὰ ἀφήσωμεν, οὔτε νὰ ἀρνηθῶμεν τὴν 
καλωσύνην». Εἰς ἄλλην περίπτωσιν χρη-
σιμοποιεῖ τὸν ἑξῆς συλλογισμόν, διὰ νὰ 
ἐπιτύχῃ τὸ ποθούμενον (ἐπιστολὴ 36): 
«Ἐὰν μὲ ἀγαπᾷς, ὅπως μὲ ἀγαπᾷς, εἶναι 
φανερὸν ὅτι καὶ ἐκείνους ποὺ θεωρῶ σὰν 

τὸν ἑαυτόν μας θὰ ἀποφασίσῃς νὰ ἀνα-
παύσῃς πάσῃ δυνάμει». Καὶ ἀνάπαυσιν 
ἐννοεῖ, φυσικά, ἐκεῖνο ποὺ ἔγραφεν ὁ 
Παῦλος πρὸς τὸν Φιλήμονα: «ἀνάπαυσόν 
μου τὰ σπλάγχνα ἐν Κυρίῳ». Τοὺς σωμα-
τικοὺς κόπους καὶ τοὺς μόχθους δὲν τοὺς 
ἐλογάριαζεν ὁ Βασίλειος, προκειμένου νὰ 
βοηθήσῃ τοὺς ἀδελφούς του, ἂν καὶ ἦτο 
πάντοτε σχεδὸν φιλάσθενος. 

Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας ὠργά-
νωσε τὸ φιλανθρωπικόν του ἔργον ὁ μέ-
γας ἱεράρχης τῆς Καισαρείας. Ὅταν ἔτσι 
ἀντικρύζῃ κανεὶς τὸν Βασίλειον, ἠμπορεῖ 
νὰ ἐννοήσῃ πῶς συνέβη νὰ ἀγαπηθῇ ὁ 

ἄνθρωπος αὐτὸς ἀπὸ τοὺς συγχρόνους 
του εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε, ὅταν κά-
ποτε ἐκινδύνευσεν ἡ ζωή του ἀπὸ κακοὺς 
ἄρχοντας, ἐσηκώθη εἰς τὸ πόδι ὅλος ὁ 
λαός. Καὶ ὅταν ἀπέθανεν, ἦτο τόση ἡ 
συρροὴ τῶν μυριάδων τοῦ πλήθους, ὥστε 
νὰ ἀποθάνουν πολλοὶ ἀπὸ τὸν συνω-
στισμόν. 

*     *     *
Τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ κοινωνικὸν 

ἔργον τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου δὲν περιο-
ρίζεται εἰς τὴν κατὰ γράμμα φιλανθρω-
πίαν. Χαρακτηριστικὴ εἶναι μία ἐπιστολὴ 
τοῦ Μ. Βασιλείου πρὸς τὸν αὐτοκράτορα 
Θεοδόσιον, διὰ τῆς ὁποίας τὸν παρακαλεῖ 
νὰ ἐνδιαφερθῇ ὅπως κτισθοῦν γέφυραι 

Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας ὠργάνωσε τὸ 
φιλανθρωπικόν του ἔργον ὁ μέγας ἱεράρχης τῆς 

Καισαρείας. Ὅταν ἔτσι ἀντικρύζῃ κανεὶς τὸν Βασίλειον, 
ἠμπορεῖ νὰ ἐννοήσῃ πῶς συνέβη νὰ ἀγαπηθῇ ὁ ἄνθρωπος 

αὐτὸς ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του εἰς τοιοῦτον βαθμόν, 
ὥστε, ὅταν κάποτε ἐκινδύνευσεν ἡ ζωή του ἀπὸ κακοὺς 
ἄρχοντας, ἐσηκώθη εἰς τὸ πόδι ὅλος ὁ λαός. Καὶ ὅταν 

ἀπέθανεν, ἦτο τόση ἡ συρροὴ τῶν μυριάδων τοῦ πλήθους, 
ὥστε νὰ ἀποθάνουν πολλοὶ ἀπὸ τὸν συνωστισμόν.
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ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Ἅλυος, ὁ ὁποῖος κατὰ 
τὸν χειμῶνα ἐγίνετο ἀδιάβατος. Ἐκδη-
λώνει τοιουτοτρόπως ὁ ἱερὸς πατὴρ τὰ 
φιλάνθρωπα καὶ κοινωνικὰ αἰσθήματά 
του καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς τοὺς δει-
νοπαθοῦντας πληθυσμοὺς τῆς περιοχῆς 
ἐκείνης. Ἰδοὺ τί γράφει: 

«Μεγάλη συμφορὰ εὑρῆκε τὴν χώραν 
μας, ὄχι ἐξ αἰτίας ἀσθενείας σωματικῆς, 
ἀλλ’ ἕνεκα μεγάλης πλημμύρας ὑδάτων. 
Θὰ ἐξηγήσω δὲ πῶς συνέβη αὐτό. Εἰς τὴν 
περιοχὴν καὶ εἰς τὴν λίμνην μας ἔπεσαν 
χιόνια πολλά. Πρὸ τοῦ δὲ ἀκόμη τὸ χιόνι 
παγώσῃ καὶ γίνῃ κρύσταλλον, ἐφύσηξε 
νότιος ἄνεμος ζεστὸς καὶ ἔπεσε συγχρό-
νως βροχὴ ραγδαία. Ἐπειδὴ λοιπὸν τὰ 
χιόνια ἔλυωσαν διὰ μιᾶς μαζῆ, ἐσχηματί-
σθησαν ἀσυγκράτητα ρεύματα, ἀνώτερα 
πάσης περιγραφῆς, καὶ ἀνεμίχθησαν μὲ 
τὸν Ἅλυν ποταμόν, ὁ ὁποῖος εἶναι στενὸς 
καὶ χειμαρρώδης. Τέτοιος εἶναι ὁ γειτο-
νικός μας ποταμός, ὁ ὁποῖος πηγάζει 
μὲν ἀπὸ τὴν Ἀρμενίαν, χύνεται δὲ εἰς 
τὴν ἱερωτάτην λίμνην τῆς Σεβαστείας, 
εἰς τὴν ὁποίαν οἱ ὀνομαστοὶ καὶ γενναῖοι 
τεσσαράκοντα στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ 
ἐμαρτύρησαν ἀπὸ τὸ φοβερὸν ψῦχος τοῦ 
βορρᾶ. Ἀπ’ ἐκεῖ ὁ ποταμὸς αὐτός –πί-
στευσε, ἐνδοξότατε, ὅτι λέγω τὴν ἀλή-
θειαν– μᾶς περικυκλώνει σὰν ἕνα ἀπὸ 
τὰ φοβερὰ ἐχθρικὰ ἔθνη καὶ πολὺ μᾶς 
ἐκφοβίζει. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν κατ’ 
οὐδένα τρόπον καὶ εἰς καμμίαν ἐποχὴν νὰ 
τὸν περάσωμεν μὲ τὰ πόδια, καὶ δι’ αὐτὸ 
μᾶς ἐμποδίζει νὰ μεταφέρωμεν ἀπὸ τὰς 
πατρίδας μας τὰ χρήσιμα καὶ ἀπαραίτητα 
διὰ τὴν συντήρησίν μας ἐμπορεύματα. 
Ἐννοῶ τὰς ἐπαρχίας τῶν Γαλατῶν καὶ 
Παφλαγονίων καὶ Ἑλληνοποντίων, ἀπὸ 
τὰς ὁποίας προμηθευόμεθα ὅσα μᾶς εἶναι 
ἀναγκαῖα, καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἐπάρκειαν 
τοῦ ἄρτου. Διότι ἡ ἰδική μας γύρω πε-
ριοχὴ εἶναι παγερὰ καὶ ἄγονος, ἐπειδὴ 
ἄνεμοι καὶ ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ χά-
λαζα καὶ νερὰ ὡς ὀργὴ τὴν ἐμποδίζουν 

νὰ καρποφορήσῃ. Δὲν εἶναι δὲ μικρὰ ἡ 
ἀπειλὴ ἀπὸ τὸν Ἀργαῖον, τὸ ὑψηλὸν αὐτὸ 
καὶ ἀπότομον ὄρος τῆς πατρίδος μας. 

» Σύ, λοιπόν, δέξου τὴν θερμὴν αὐτὴν 
παράκλησιν καὶ λάβε τὴν ἀπόφασιν νὰ 
ἐνδιαφερθῇς διὰ τὴν χώραν αὐτήν. Διότι, 
ἐὰν κατασκευάσῃς ἀρκετὰς γεφύρας εἰς 
τὸν ποταμὸν αὐτόν, ὥστε νὰ περνοῦν οἱ 
ἄνθρωποι, θὰ τὸν κάμῃς νέαν Ἐρυθρὰν 
Θάλασσαν, τὴν ὁποίαν νὰ ἠμπορῇ κανεὶς 
νὰ διαβῇ. Διότι καὶ ὁ Κύριος, ὅταν ἐλυ-
πήθη τὴν πολυβασανισμένην ζωὴν τῶν 
Ἰουδαίων καὶ ἀπεφάσισε κατὰ θαυμα-
τουργικὸν τρόπον νὰ τοὺς κάμῃ, ὥστε νὰ 
βαδίσουν μέσα ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασ-
σαν, ὡς νὰ ἦτο ξηρά, χωρὶς νὰ βραχοῦν 
τὰ πόδια των, τότε ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς 
ἀρχηγὸν τὸν Μωϋσῆν. 

» Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι μεγάλη ἡ δια-
δρομὴ τοῦ ποταμοῦ αὐτοῦ, κατήντησε νὰ 
εἶναι καταστροφὴ διὰ τοὺς ἀνθρώπους, 
καταστρέφει ὅλην τὴν χλόην τῆς γῆς καὶ 
μὲ λάσπην σκεπάζει τὰ χωράφια. Καὶ τότε 
κατ’ ἀνάγκην στεροῦνται τροφῆς τὰ βόδια 
καὶ τὰ ζῶα ἐν γένει τῆς γύρω περιοχῆς. 
Καὶ ἐὰν μὲν ἦτο ἄνθρωπος αὐτὸς ποὺ 
μᾶς βλάπτει, δὲν θὰ παρελείπομεν νὰ 
καταφεύγωμεν εἰς τὰ δικαστήρια, διὰ νὰ 
ζητήσωμεν τὸ δίκαιόν μας. Τί ὅμως ἠμπο-
ροῦμεν νὰ κάμωμεν ἐναντίον ποταμοῦ τό-
σον μεγάλου, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπακούει εἰς 
τοὺς νόμους; Δι’ αὐτὸ λοιπόν, ἐνδοξότατε, 
πρέπει νὰ παρακαλέσωμεν σέ, ὁ ὁποῖος 
δύνασαι εἰς μίαν στιγμὴν νὰ σταματήσῃς 
τὸν κίνδυνον τῶν ὁδοιπόρων, μὲ τὴν δια-
ταγήν σου νὰ κτισθοῦν γέφυραι». 

Δὲν ἔχει ἄδικον ὁ ἐθνικός μας ἱστο-
ρικός, ὅταν λέγῃ διὰ τὸν Μ. Βασίλειον 
ὅτι ὑπῆρξεν «ὁ ἀληθὴς τοῦ Εὐαγγελίου 
διδάσκαλος, ὁ πατὴρ τοῦ λαοῦ, ὁ φίλος 
τῶν δυστυχῶν, ἀδιάσειστος ἐν τῇ πίστει, 
ἀνεξάντλητος ἐν τῇ ἐλεημοσύνῃ» (Κ. Πα-
παρρηγόπουλος). 

† π. ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ἡσυνάντη-
ση καὶ 
γόν ι μη 
σύνθε-
ση τῆς 

χριστιανικῆς πίστεως μὲ 
τὴν ἑλληνικὴ παιδεία 
ἀποτελεῖ γεγονὸς κοσμο-
ϊστορικῆς σημασίας, διότι 
αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συνάντη-
ση ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ 
πολιτισμοῦ μας. Καὶ εἶναι 
σημαντικὸ νὰ γνωρίζου-
με ὅτι οὔτε ἡ συνάντηση 
αὐτὴ ἦταν εὔκολη, οὔτε 
ἡ σύνθεση δεδομένη. Ἡ 
ἀνθρωπότητα ὀφείλει 
εὐγνωμοσύνη στοὺς τολ-
μηροὺς καὶ πρωτοπόρους 
ἐκείνους διανοητές, ποὺ 
ἔκαναν αὐτὴ τὴ σύνθε-
ση ἐφικτή. Ἕνας ἀπὸ 
αὐτοὺς εἶναι ὁ Ἰουστῖνος, 
ὁ ἐπικαλούμενος Φιλόσο-
φος καὶ Μάρτυς.

Ὁ Ἰουστῖνος († περὶ 
τὸ 165 μ.Χ.), ὁ πιὸ σημα-
ντικὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες 
ἀπολογητὲς τοῦ δευτέρου 
αἰῶνα καὶ μία ἀπὸ τὶς πιὸ εὐγενεῖς μορφὲς 
τῆς πρώιμης χριστιανικῆς γραμματείας, 
ἔκανε ἤδη ἀπὸ τὸν δεύτερο αἰῶνα μ.Χ. 
ἕνα ἀποφασιστικὸ καὶ πραγματικὰ κα-
θοριστικὸ βῆμα γιὰ τὴ σύγκλιση τῆς χρι-

στιανικῆς πίστεως μὲ τὴν ἑλληνικὴ παι-
δεία, ὅπως γράφει γι’ αὐτὸν ὁ Johannes 
Quasten1. Καὶ τὸ βῆμα αὐτὸ τὸ ἔκανε τόσο 
μὲ τὸ προσωπικό του παράδειγμα, ὅσο 

1. Johannes Quasten, Patrology, vol. 1, The Newman 
Press, Westminster 1950, σελ. 196.

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 
ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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καὶ μὲ τὴ φιλοσοφική του διδασκαλία: 
Μὲ τὸ μὲν προσωπικό του παράδειγμα 
ἀπέδειξε ὅτι ἡ φιλοσοφικὴ παιδεία καὶ 
ἡ χριστιανικὴ πίστη δὲν ἦταν πράγματα 
ἀσυμβίβαστα· μὲ τὴ φιλοσοφική του διδα-
σκαλία, ἐξάλλου, κατέστησε δυνατὴ τὴν 
ἀφομοίωση στὸν χριστιανισμὸ τῶν κατα-
κτήσεων τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος.

Πιὸ συγκεκριμένα, ὁ Ἰουστῖνος διευ-
κόλυνε μὲ τὸ προσωπικό του παράδειγμα 
τὴ σύγκλιση τῆς χριστιανικῆς πίστεως μὲ 
τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, διότι ἦταν ὁ ἴδιος 

ἕνας φιλόσοφος ὁ ὁποῖος προσῆλθε στὸν 
χριστιανισμό, ἔγινε «διάπυρος ἐραστὴς 
τῆς εὐσεβείας», ὅπως γράφει γι’ αὐτὸν 
ὁ Μέγας Φώτιος, ἐνῷ παράλληλα παρέ-
μεινε φιλόσοφος «καὶ στοὺς λόγους καὶ 
στὸν βίο καὶ στὴν ἐμφάνιση»2, καὶ τέ-
λος σφράγισε τὴ βαθύτατη χριστιανική 
του πίστη μὲ τὸν μαρτυρικό του θάνατο, 
ἀποκεφαλισθεὶς στὴ διάρκεια διωγμοῦ 
ἐπὶ αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου, 
ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδω-
λα. Τὰ σῳζόμενα κείμενα τοῦ σπουδαί-
ου αὐτοῦ Ἀπολογητῆ μαρτυροῦν ὅτι ὁ 

2. Φωτίου, Βιβλιοθήκη ἢ Μυριόβιβλος, ed. R. 
Henry, Cod. 125, 95a8-12: «Ἐν Ῥώμῃ δὲ τὰς 
διατριβὰς ἔσχε, φιλοσοφῶν καὶ τοῖς λόγοις καὶ 
τῷ βίῳ καὶ τῷ σχήματι. Διάπυρος δὲ τῆς εὐσε-
βείας ὢν ἐραστής, ἔσχε Κρίσκην ἕνα τινὰ τῶν 
καλουμένων κυνικῶν ἀντιπολιτευόμενον αὐτῷ 
καὶ τῷ βίῳ καὶ τῇ θρησκείᾳ».

Ἰουστῖνος μπορεῖ μὲν νὰ μὴν ἦταν ἕνας 
μεγάλος φιλόσοφος, ἀλλὰ πάντως ἦταν 
μιὰ ἐξαιρετικὰ ἀξιόλογη προσωπικότητα. 
Καὶ βεβαίως, ἂν μιὰ τέτοια ἐξαιρετικὰ 
ἀξιόλογη προσωπικότητα εἶχε ἐπιτύχει 
νὰ συζεύξει τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ 
παιδεία μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη, τότε 
κανεὶς δὲν θὰ μποροῦσε πλέον νὰ πεῖ μὲ 
τὴν ἴδια εὐκολία ὅπως παλαιότερα ὅτι 
ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ὁ χριστιανισμὸς ἦταν 
στοιχεῖα ἀντιφατικὰ καὶ ἀσυμβίβαστα.

Οἱ φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις 
καὶ περιπλανήσεις  

τοῦ Ἰουστίνου

Ἤδη ἀπὸ τὴ νεανική του ἡλικία, ὁ 
Ἰουστῖνος τιμοῦσε τὴ φιλοσοφία. Ὅπως 
γράφει ὁ ἴδιος, «ἡ φιλοσοφία εἶναι πραγ-
ματικὰ τὸ πιὸ μεγάλο ἀπόκτημα καὶ τὸ 
πιὸ πολύτιμο στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, στὸν 
Ὁποῖο μόνη αὐτὴ μᾶς βοηθάει νὰ πλησι-
άσουμε, καὶ ἀληθινὰ εὐσεβεῖς εἶναι αὐτοὶ 
ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ φιλοσοφία»3.  
Κατὰ τὸν Ἰουστῖνο, κάθε ἄνθρωπος 

3. Ἰουστίνου, Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 
ed. E. J. Goodspeed, 2, 1.1-4: «Ἔστι γὰρ τῷ ὄντι 
φιλοσοφία μέγιστον κτῆμα καὶ τιμιώτατον θεῷ, 
ᾧ τε προσάγει καὶ συνίστησιν ἡμᾶς μόνη αὐτή, 
καὶ ὅσιοι ἀληθῶς οὗτοί εἰσιν οἱ φιλοσοφίᾳ τὸν 
νοῦν προσεσχηκότες».

Ἡ συνάντηση καὶ γόνιμη σύνθεση τῆς χριστιανικῆς πίστεως 
μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία ἀποτελεῖ γεγονὸς κοσμοϊστορικῆς 

σημασίας, διότι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συνάντηση ἔθεσε τὰ 
θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ μας. Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ 

γνωρίζουμε ὅτι οὔτε ἡ συνάντηση αὐτὴ ἦταν εὔκολη, οὔτε 
ἡ σύνθεση δεδομένη. Ἡ ἀνθρωπότητα ὀφείλει εὐγνωμοσύνη 

στοὺς τολμηροὺς καὶ πρωτοπόρους ἐκείνους διανοητές, 
ποὺ ἔκαναν αὐτὴ τὴ σύνθεση ἐφικτή. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς 

εἶναι ὁ Ἰουστῖνος, ὁ ἐπικαλούμενος Φιλόσοφος καὶ Μάρτυς.
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πρέπει νὰ φιλοσοφεῖ καὶ νὰ θεωρεῖ τὴ 
φιλοσοφία ὡς τὸ σπουδαιότερο καὶ τὸ 
πολυτιμώτερο ἔργο, τὰ δὲ ὑπόλοιπα ὡς 
δευτερεύοντα καὶ τριτεύοντα, καὶ καλὰ 
μόνο στὸν βαθμὸ ποὺ μποροῦν νὰ συνο-
δεύονται ἀπὸ τὴ φιλοσοφία4. Καὶ γενικά, 
μέσα ἀπὸ τὰ κείμενά του, ὁ Ἰουστῖνος 
ἀποδεικνύεται ἕνας γνήσιος ἐραστὴς τοῦ 
ἑλληνικοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου μὲ ζωηρό-
τατες φιλοσοφικὲς ἀνησυχίες.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἰουστῖνος, στὸ ἔργο του 
Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, κατα-
γράφει τὴ φιλοσοφική του πορεία μέχρι 
τὴ στιγμὴ τῆς προσελεύσεώς του στὸν 
χριστιανισμό: 

Διακατεχόμενος ἀπὸ ζωηρότατη φι-
λομάθεια καὶ ποθώντας νὰ βρεθεῖ καὶ 
ὁ ἴδιος κοντὰ σὲ ἕνα φιλόσοφο σὰν 
καὶ αὐτοὺς ποὺ ἦταν πρότυπά του, ὁ 
Ἰουστῖνος φοίτησε κατ’ ἀρχὰς πλάι σὲ 
ἕνα Στωικὸ φιλόσοφο. Πλάι σὲ αὐτὸν τὸν 
διδάσκαλο παρέμεινε ἐπὶ ἀρκετὸ χρονικὸ 
διάστημα, τελικὰ ὅμως τὸν ἐγκατέλειψε, 
ὅταν διεπίστωσε ὅτι ἀπὸ τὰ μαθήματα 
αὐτὰ δὲν κέρδιζε ἀπολύτως τίποτε πάνω 
στὸ θέμα ποὺ ἔκρινε πιὸ σημαντικό, τὴ 
γνώση τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, 
ἀλλὰ καὶ ὁ Στωικὸς διδάσκαλός του δή-
λωνε πὼς δὲν γνώριζε οὔτε ὁ ἴδιος τίποτε 
πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ἀλλὰ οὔτε καὶ 
θεωροῦσε ἀναγκαία αὐτὴ τὴ μάθηση5. 

Κατόπιν, ὁ Ἰουστῖνος κατέφυγε σὲ 
ἕναν ἄλλο φιλόσοφο, Περιπατητικό, ὁ 

4. Ἰουστίνου, ὅ.π., 3, 3.8-12: «Διὸ χρὴ πάντα 
ἄνθρωπον φιλοσοφεῖν καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ 
τιμιώτατον ἔργον ἡγεῖσθαι, τὰ δὲ λοιπὰ δεύτε-
ρα καὶ τρίτα, καὶ φιλοσοφίας μὲν ἀπηρτημένα 
μέτρια καὶ ἀποδοχῆς ἄξια, στερηθέντα δὲ ταύ-
της καὶ μὴ παρεπομένης τοῖς μεταχειριζομένοις 
αὐτὰ φορτικὰ καὶ βάναυσα».

5. Ἰουστίνου, ὅ.π., 2, 3.1-5: «Ἐγώ τε κατ’ ἀρχὰς 
οὕτω ποθῶν καὶ αὐτὸς συμβαλεῖν τούτων ἑνί, 
ἐπέδωκα ἐμαυτὸν Στωϊκῷ τινι· καὶ διατρίψας 
ἱκανὸν μετ’ αὐτοῦ χρόνον, ἐπεὶ οὐδὲν πλέον 
ἐγίνετό μοι περὶ θεοῦ (οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἠπί-
στατο, οὐδὲ ἀναγκαίαν ἔλεγε ταύτην εἶναι τὴν 
μάθησιν), τούτου μὲν ἀπηλλάγην».

ὁποῖος εἶχε τὴν ἰδέα ὅτι ἦταν μεγάλος καὶ 
τρανός. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ὅμως 
αὐτὸς τοῦ ζήτησε νὰ ὁρίσει ἕνα μισθὸ γι’ 
αὐτόν, «γιὰ νὰ μὴν εἶναι ἡ συναναστρο-
φή τους ἀνωφελής»· ἀπογοητευμένος, 
ὁ Ἰουστῖνος τὸν ἐγκατέλειψε καὶ αὐτόν, 
κρίνοντάς τον ἀνάξιο νὰ λέγεται κἂν φι-
λόσοφος6. 

Στὴ συνέχεια, καθὼς ἡ ψυχή του, 
ὅπως γράφει ὁ ἴδιος, «λαχταροῦσε νὰ 
ἀκούσει τὸ ἴδιον καὶ τὸ ἐξαίρετον τῆς 
φιλοσοφίας», πλησίασε ἕναν Πυθαγό-
ρειο ποὺ εἶχε πολὺ μεγάλη φήμη, καὶ 
μετὰ ἀπὸ μιὰ πρώτη ἐπαφὴ τοῦ ζήτησε 
νὰ γίνει μαθητής του. Αὐτὸς ὅμως τοῦ 
ἐμφάνισε ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ 
τὴν παρακολούθηση τῶν μαθημάτων του 
τὴ γνώση τῆς μουσικῆς, τῆς ἀστρονομίας 
καὶ τῆς γεωμετρίας, ἀπογοητεύοντας γιὰ 
μία ἀκόμη φορὰ τὸν φιλομαθῆ Ἰουστῖνο7. 

Εὑρισκόμενος λοιπὸν σὲ μεγάλη ἀμη-

6. Ἰουστίνου, ὅ.π., 2, 3.5-10: «Ἐπ’ ἄλλον δὲ ἧκα, 
Περιπατητικὸν καλούμενον, δριμύν, ὡς ᾤετο. 
Καί μου ἀνασχόμενος οὗτος τὰς πρώτας ἡμέρας 
ἠξίου μὲ ἔπειτα μισθὸν ὁρίσαι, ὡς μὴ ἀνωφελὴς 
ἡ συνουσία γένοιτο ἡμῖν. Καὶ αὐτὸν ἐγὼ διὰ 
ταύτην τὴν αἰτίαν κατέλιπον, μηδὲ φιλόσοφον 
οἰηθεὶς ὅλως».

7. Ἰουστίνου, ὅ.π., 2, 4.1-5.6: «Τῆς δὲ ψυχῆς ἔτι μου 
σπαργώσης ἀκοῦσαι τὸ ἴδιον καὶ τὸ ἐξαίρετον 
τῆς φιλοσοφίας, προσῆλθον εὐδοκιμοῦντι μά-
λιστα Πυθαγορείῳ, ἀνδρὶ πολὺ ἐπὶ σοφίᾳ φρο-
νοῦντι. Κἄπειτα ὡς διελέχθην αὐτῷ, βουλόμενος 
ἀκροατὴς καὶ συνουσιαστὴς αὐτοῦ γενέσθαι· Τί 
δαί; ὡμίλησας, ἔφη, μουσικῇ καὶ ἀστρονομίᾳ 
καὶ γεωμετρίᾳ; ἢ δοκεῖς κατόψεσθαί τι τῶν εἰς 
εὐδαιμονίαν συντελούντων εἰ μὴ ταῦτα πρῶτον 
διδαχθείης, ἃ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν πε-
ρισπάσει καὶ τοῖς νοητοῖς αὐτὴν παρασκευάσει 
χρησίμην, ὥστε αὐτὸ κατιδεῖν τὸ καλὸν καὶ αὐτὸ 
ὅ ἐστιν ἀγαθόν; Πολλά τε ἐπαινέσας ταῦτα τὰ 
μαθήματα καὶ ἀναγκαῖα εἰπὼν ἀπέπεμπέ με, 
ἐπεὶ αὐτῷ ὡμολόγησα μὴ εἰδέναι. Ἐδυσφόρουν 
οὖν, ὡς τὸ εἰκός, ἀποτυχὼν τῆς ἐλπίδος, καὶ 
μᾶλλον ᾗ ἐπίστασθαί τι αὐτὸν ᾠόμην· πάλιν τε 
τὸν χρόνον σκοπῶν, ὃν ἔμελλον ἐκτρίβειν περὶ 
ἐκεῖνα τὰ μαθήματα, οὐκ ἠνειχόμην εἰς μακρὰν 
ἀποτιθέμενος».
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χανία, ὁ Ἰουστῖνος ἀποφάσισε νὰ ἀσχο-
ληθεῖ μὲ τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία, καὶ 
φοίτησε κοντὰ σὲ ἕναν ἐξέχοντα πλατω-
νικὸ φιλόσοφο, τὸν ὁποῖο ἐν τούτοις δὲν 
κατονομάζει. Στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία ὁ 
Ἰουστῖνος πίστευσε ὅτι εἶχε βρεῖ αὐτὸ ποὺ 
ζητοῦσε. Ἐκ τῶν ὑστέρων, κάνοντας μιὰ 
ἀναδρομὴ στὶς πρώιμες αὐτὲς φιλοσοφικές 
του ἀναζητήσεις, ἐπικρίνει τή «βλακεία» 
του νὰ πιστεύσει σὲ σύντομο χρονικὸ δι-
άστημα ὅτι εἶχε γίνει ἤδη σοφός8.

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρισκόταν ὁ 
Ἰουστῖνος, ὅταν κάποτε συνέβη νὰ συ-
ναντήσει σὲ μιὰ ἐρημικὴ παραθαλάσσια 
τοποθεσία, πιθανώτατα κοντὰ στὴν Ἔφε-
σο, ἕνα σοφὸ γέροντα, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ 
πρῶτος ποὺ τοῦ μίλησε γιὰ τὸν Χριστό. 
Ὁ Ἰουστῖνος μᾶς μεταφέρει μέρος τῆς 
συνομιλίας ποὺ εἶχε μὲ αὐτὸν τὸν γέ-
ροντα9, καὶ ἂν αὐτὸς ὁ διάλογος ἦταν 
πραγματικὸ γεγονὸς καὶ ὄχι γιὰ μιὰ προ-

8. Ἰουστίνου, ὅ.π., 2, 6.1-10: «Ἐν ἀμηχανίᾳ δέ μου 
ὄντος ἔδοξέ μοι καὶ τοῖς Πλατωνικοῖς ἐντυχεῖν· 
πολὺ γὰρ καὶ τούτων ἦν κλέος. Καὶ δὴ νεωστὶ 
ἐπιδημήσαντι τῇ ἡμετέρᾳ πόλει συνετῷ ἀνδρὶ 
καὶ προὔχοντι ἐν τοῖς Πλατωνικοῖς συνδιέτριβον 
ὡς τὰ μάλιστα, καὶ προέκοπτον καὶ πλεῖστον 
ὅσον ἑκάστης ἡμέρας ἐπεδίδουν. Καί με ἥρει 
σφόδρα ἡ τῶν ἀσωμάτων νόησις, καὶ ἡ θεωρία 
τῶν ἰδεῶν ἀνεπτέρου μοι τὴν φρόνησιν, ὀλίγου 
τε ἐντὸς χρόνου ᾤμην σοφὸς γεγονέναι, καὶ ὑπὸ 
βλακείας ἤλπιζον αὐτίκα κατόψεσθαι τὸν θεόν· 
τοῦτο γὰρ τέλος τῆς Πλάτωνος φιλοσοφίας».

9. Ἰουστίνου, ὅ.π., 3, 1.1 κ.ἑ.

σπάθεια δραματοποίησης μέσα ἀπὸ τὴν 
ὁποία ὁ Ἰουστῖνος θέλησε νὰ παρουσι-
άσει παραστατικὰ τὴ στροφή του στὸν 
χριστιανισμό, τότε δὲν μποροῦμε παρὰ 
νὰ νιώσουμε ὅτι καὶ ἄλλοι πρὶν ἀπὸ τὸν 
Ἰουστῖνο, σὰν τὸν μυστηριώδη αὐτὸ γέ-
ροντα, εἶχαν ἤδη κάνει τὸ γενναῖο βῆμα 
τῆς σύζευξης τῆς χριστιανικῆς πίστεως μὲ 
τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Ἐν πάσῃ περιπτώ-
σει, τὰ λόγια τοῦ γέροντα ἐνέπνευσαν σὲ 
τέτοιο βαθμὸ τὸν Ἰουστῖνο, ὥστε, ὅπως 

διηγεῖται ὁ ἴδιος, στὴ στιγμὴ ἄναψε στὴν 
ψυχή του φωτιά10, καὶ πόθησε νὰ γνωρί-
σει ἀπὸ κοντὰ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, 
γιγνόμενος ἔκτοτε κήρυκας μιᾶς φλογερῆς 
πίστεως στὸν Χριστό, τὴν ὁποία σφράγι-
σε μὲ τὸν μαρτυρικό του θάνατο.

Ἕνα γεγονὸς μὲ ἰδιαίτερη συμβολικὴ 
σημασία εἶναι ὅτι ὁ Ἰουστῖνος, ἀκόμη καὶ 
μετὰ τὴν προσέλευσή του στὸν χριστιανι-
σμό, δὲν ἔπαυσε νὰ φέρει τὸ χαρακτηρι-
στικὸ ἔνδυμα τῶν φιλοσόφων, τὸν τρίβω-
να. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε πρῶτον μὲν ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου τοῦ ἰδίου τοῦ Ἰουστί-
νου Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 
ὅπου ὁ Τρύφων φέρεται νὰ ἀναγνωρίζει 
ὅτι ὁ Ἰουστῖνος εἶναι φιλόσοφος ἀπὸ τὴν 
ἐμφάνισή του11, καὶ δεύτερον ἀπὸ τὴ ρητὴ 
μαρτυρία τοῦ Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος γράφει 
ὅτι ὁ Ἰουστῖνος πρέσβευε τὸν θεῖο λόγο 

10. Ἰουστίνου, ὅ.π., 8, 1.3: «Ἐμοῦ δὲ παραχρῆμα 
πῦρ ἐν τῇ ψυχῆ ἀνήφθη».

11. Ἰουστίνου, ὅ.π., 1, 2.

Μετὰ τὸν Ἰουστῖνο κανεὶς δὲν μποροῦσε πλέον νὰ θεωρεῖ 
ὡς ἐντελῶς δεδομένο καὶ αὐταπόδεικτο ὅτι ὁ ἑλληνικὸς 
φιλοσοφικὸς λόγος ἦταν ἐντελῶς ἀσυμβίβαστος πρὸς τὴ 
χριστιανικὴ πίστη, καὶ τἀνάπαλιν. Ὁ Ἰουστῖνος εἶχε κάνει 

μὲ τὸ παράδειγμά του ἕνα πραγματικὰ ἀποφασιστικὸ βῆμα 
γιὰ τὴ συμφιλίωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως  

μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία.
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καὶ ἀγωνιζόταν ὑπὲρ τῆς πίστεως μὲ τὰ 
συγγράμματά του «ἐν φιλοσόφου σχήμα-
τι», δηλαδὴ μὲ ἐμφάνιση φιλοσόφου12. Ἡ 
ἰδιαίτερη συμβολικὴ σημασία αὐτοῦ τοῦ 
γεγονότος γίνεται φανερή, ἂν συνεκτιμή-
σουμε τὰ ὅσα γράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἰουστῖνος 
γιὰ τὴν ἐντύπωση ποὺ τοῦ προκάλεσαν 
τὰ λόγια τοῦ γέροντα ποὺ ἀποτέλεσαν 
τὴν ἀφετηρία τῆς προσελεύσεώς του στὸν 
χριστιανισμό. Συγκεκριμένα, ὁ Ἰουστῖνος 
γράφει: «Καὶ ἀναλογιζόμενος τὰ λόγια 
του, αὐτὴ μόνη τὴ φιλοσοφία ἔβρισκα 
ἀσφαλῆ καὶ σύμφορη»13.

Τὰ λόγια αὐτὰ μᾶς ἀποκαλύπτουν 
τὴ βαθύτερη, συμβολικὴ διάσταση τοῦ 
γεγονότος ποὺ μνημονεύσαμε παραπάνω, 
τοῦ γεγονότος δηλαδὴ ὅτι ὁ Ἰουστῖνος 
δὲν ἔβγαλε ποτὲ τὸν φιλοσοφικὸ τρί-
βωνα, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν προσέλευσή 
του στὸν χριστιανισμό. Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ 
Werner Jaeger, «ἀκόμη καὶ ἀπ’ ὅταν ἔγι-

12. Εὐσεβίου Καισαρείας, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, 
ed. G. Bardy, Δ΄ 11, 7.5-8.3: «Μάλιστα δ’ ἤκμαζεν 
ἐπὶ τῶνδε Ἰουστῖνος, ἐν φιλοσόφου σχήματι 
πρεσβεύων τὸν θεῖον λόγον καὶ τοῖς ὑπὲρ τῆς 
πίστεως ἐναγωνιζόμενος συγγράμμασιν».

13. Ἰουστίνου, Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, 
ed. E. J. Goodspeed, 8, 1.5-7: «διαλογιζόμενός τε 
πρὸς ἑαυτὸν τοὺς λόγους αὐτοῦ ταύτην μόνην 
εὕρισκον φιλοσοφίαν ἀσφαλῆ τε καὶ σύμφορον».

νε χριστιανὸς καὶ πέρα, ὁ Ἰουστῖνος δὲν 
ἔβγαλε τὸ ἔνδυμα τοῦ Ἕλληνα φιλοσό-
φου, γιατὶ ὁ χριστιανισμὸς σήμαινε γι’ 
αὐτὸν τὴν ἀπόλυτη φιλοσοφία»14! Κατὰ 
τὸν Hans Freiherr von Campenhausen, 
ὁ Ἰουστῖνος δὲν ἐπιθυμοῦσε ἁπλῶς νὰ 
ἐμφανισθεῖ στοὺς ἐθνικοὺς μὲ τὸ ἔνδυμα 
τοῦ φιλοσόφου· ἐπιθυμοῦσε πραγματικὰ 
νὰ εἶναι φιλόσοφος15. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ 
Ἰουστῖνος δὲν ἔβλεπε τὸν χριστιανισμὸ ὡς 
εὑρισκόμενο σὲ ἀντίφαση μὲ τὸν ἑλληνικὸ 
φιλοσοφικὸ λόγο, ἀλλὰ ὡς τὸ ἀποκορύ-
φωμα τῆς φιλοσοφίας, ὡς τὴν ἀπάντηση 

σὲ ὅλες τὶς προηγούμενες φιλοσοφικὲς 
ἀνησυχίες του. Ὅπως γράφει χαρακτηρι-
στικὰ ὁ L. W. Barnard, γιὰ τὸν Ἰουστῖνο 
ὁ χριστιανισμὸς ἦταν ἡ ἴδια ἡ φιλοσοφικὴ 
ἀλήθεια, στὴν ὑπηρεσία τῆς ὁποίας ἀφι-
έρωσε τὴ ζωή του μὲ ἀστείρευτο θάρρος, 
εἰλικρίνεια καὶ τόλμη16. Ἔτσι, κατὰ τὸν 

14. Werner Jaeger, Early Christianity and Greek 
paideia, The Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press / Oxford University Press, Cambridge, 
Massachussets / London 1962, σελ. 29.

15. Hans Freiherr von Campenhausen, The Fathers 
of the Greek Church, Adam & Charles Black, 
London 1963, σελ. 6.

16. L. W. Barnard, Justin Martyr. His life and 
thought, Cambridge University Press, Cambridge 
1967, σελ. viii.

Ἡ συνεισφορὰ τοῦ Ἰουστίνου στὴ σύζευξη χριστιανισμοῦ 
καὶ ἑλληνισμοῦ στάθηκε πραγματικὰ ἀνεκτίμητη.  

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς ὑπάρξεως σὲ κάθε ἄνθρωπο 
τῆς «ἔμφυτης τοῦ λόγου σπορᾶς»,  

ὁ χριστιανισμὸς ἀπηλλάγη ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση 
 μιᾶς χωρὶς τέλος ἀντιπαράθεσης πρὸς τὸν ἑλληνισμό, καὶ 
μπόρεσε νὰ ἀφομοιώσει τὶς κατακτήσεις καὶ τὶς ἀλήθειες 

τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰουστῖνος διακηρύσσει 
πλέον χωρὶς ἐνδοιασμὸ ὅτι «ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ σωστὰ  

ἀπ’ ὅλους ἀνήκουν σὲ μᾶς τοὺς χριστιανούς».
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Ἰουστῖνο ἡ χριστιανικὴ πίστη δὲν εἶναι 
ἄρνηση, ἀλλὰ τελείωση τῆς φιλοσοφίας, 
ἡ ἀλήθεια ἀκριβῶς ποὺ ἀναζητοῦσαν ἀπ’ 
αἰώνων οἱ φιλόσοφοι.

Γιὰ νὰ προλάβουμε τυχὸν παρεξηγή-
σεις, ὀφείλουμε νὰ σπεύσουμε νὰ διευ-
κρινίσουμε ὅτι ὁ Ἰουστῖνος δὲν εἶναι ἕνας 
ἐκλεκτικὸς φιλόσοφος ὁ ὁποῖος συνενώ-
νει στὸ ἔργο του στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς 
φιλοσοφίας καὶ στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς 
διδασκαλίας. Ὁ Ἰουστῖνος εἶναι πρῶτα 
καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα χριστιανός. Ὅπως 
τονίζει ὁ Henry Chadwick, ὁ Ἰουστῖνος 
ἦταν τόσο πεπεισμένος γιὰ τὴ δυνατότη-
τα ἁρμονικῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στὴν 
πίστη καὶ τὸν λόγο, ὥστε ἡ φιλοσοφική 
του παιδεία δὲν τὸν κάνει νὰ αἰσθάνεται 
ὑποχρεωμένος νὰ ἀνασκευάσει ἢ καὶ νὰ 
ἀποσιωπήσει κανένα ἀπολύτως σημεῖο 
τῆς παραδεδομένης χριστιανικῆς διδα-
σκαλίας17. Ὁμοίως καὶ ὁ Ἀνδρέας Θεοδώ-
ρου σημειώνει μὲ ἔμφαση ὅτι ὁ Ἰουστῖνος 
«κατ’ οὐδὲν μετεποίησε πλατωνικῶς τὸν 
χριστιανισμόν»18. Μὲ τὰ λόγια τοῦ L. W. 
Barnard, κατὰ τὸν Ἰουστῖνο δὲν ὑπάρ-
χει παρὰ μία σοφία, μία φιλοσοφία, ἡ 
ὁποία ἀποκαλύφθηκε πλήρως στὸν Ἰη-
σοῦ Χριστὸ καὶ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ19.

Ὁπωσδήποτε, ἡ μετάβαση τοῦ Ἰου-
στίνου ἀπὸ τὴ φιλοσοφικὴ ἀναζήτηση στὴ 
χριστιανικὴ ἀλήθεια, ἡ ὁποία κατ’ αὐτὸν 
ἦταν ἡ μόνη ἀληθινὴ φιλοσοφία, σημαίνει 
πάρα πολλά. Ὁ Henry Chadwick, παίρ-
νοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ 
Ἰουστίνου, φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ 
λέει ὅτι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ χριστιανισμοῦ 

17. Henry Chadwick, Early Christian thought and 
the classical tradition. Studies in Justin, Clement 
and Origen, Clarendon Press, Oxford 1966, σελ. 
18.

18. Ἀνδρέα Θεοδώρου, Ἡ θεολογία τοῦ Ἰουστίνου, 
φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ οἱ σχέσεις αὐτῆς 
πρὸς τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν, Ἀθῆναι 1960, 
σελ. 161.

19. L. W. Barnard, Justin Martyr. His life and 
thought, σελ. 27.

ἀπὸ ἕναν πλατωνιστὴ δὲν εἶναι ἕνα ἐπα-
ναστατικὸ βῆμα ποὺ προϋποθέτει ριζικὴ 
ἀνατροπὴ τῆς προηγούμενης κοσμοθεωρί-
ας του20. Ὅσο καὶ ἂν εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ 
Chadwick ὑπερβάλλει, πάντως τὸ βέβαιον 
εἶναι ὅτι μετὰ τὸν Ἰουστῖνο κανεὶς δὲν 
μποροῦσε πλέον νὰ θεωρεῖ ὡς ἐντελῶς 
δεδομένο καὶ αὐταπόδεικτο ὅτι ὁ ἑλλη-
νικὸς φιλοσοφικὸς λόγος ἦταν ἐντελῶς 
ἀσυμβίβαστος πρὸς τὴ χριστιανικὴ πίστη, 
καὶ τἀνάπαλιν. Ὁ Ἰουστῖνος εἶχε κάνει 
μὲ τὸ παράδειγμά του ἕνα πραγματικὰ 
ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴ συμφιλίωση 
τῆς χριστιανικῆς πίστεως μὲ τὴν ἑλληνικὴ 
παιδεία.

Ἡ θεωρία  
τοῦ «σπερματικοῦ λόγου»

Ἄν, ὅπως εἴδαμε, ὁ Ἰουστῖνος ἔκανε 
μὲ τὸ παράδειγμά του ἕνα ἀποφασιστικὸ 
βῆμα γιὰ τὴ συμφιλίωση τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, ἀκό-
μη πιὸ ἀποφασιστικὸ εἶναι τὸ βῆμα ποὺ 
ἔγινε μὲ τὴν ἴδια τὴ φιλοσοφικὴ διδασκα-
λία τοῦ Ἰουστίνου, ἡ ὁποία γιὰ πρώτη 
φορὰ προσέφερε μιὰ ἀσφαλῆ δίοδο ἐπι-
κοινωνίας τῆς χριστιανικῆς πίστεως μὲ 
τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα. Χάρη σὲ αὐτὴ τὴ 
διδασκαλία, ὁ Ἰουστῖνος, ὅπως γράφει 
ὁ Παναγιώτης Χρήστου, ἔδωσε στὸν χρι-
στιανισμὸ ἀφθονώτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον 
τὰ μέσα, γιὰ νὰ ἐπεκταθεῖ εὐρέως στὶς 
τάξεις τῶν διανοουμένων τοῦ ἑλληνορω-
μαϊκοῦ κόσμου21. 

Ὄντας παράλληλα χριστιανὸς καὶ φι-
λόσοφος, ὁ ὁποῖος τιμοῦσε τὴν ἑλληνικὴ 
φιλοσοφικὴ παράδοση καὶ κήρυσσε τὴ 
χριστιανικὴ ἀλήθεια, ὁ Ἰουστῖνος αἰσθάν-

20. Henry Chadwick, Early Christian thought and 
the classical tradition. Studies in Justin, Clement 
and Origen, σελ. 12.

21. Παναγιώτου Κ. Χρήστου, Ἑλληνικὴ Πατρολο-
γία, τόμος Β΄, Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν 
Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 542.
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θηκε ὑποχρεωμένος νὰ ἀπαντήσει σὲ ἕνα 
ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο κατὰ τὸν Werner 
Jaeger, διατυπωμένο ἁπλᾶ, ἦταν τὸ ἑξῆς: 
Οἱ μεγάλες κατακτήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ 
πνεύματος, οἱ ὁποῖες εἶχαν σημάνει μιὰ 
πραγματικὰ μεγάλη καὶ ἀναντίρρητη πρό-
οδο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, εἶχαν ἐπιτευ-
χθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σχέδιο τῆς Θείας 
Πρόνοιας; Κατὰ τὸν Jaeger, ἡ ἀπάντηση 
σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἄνοιξε μιὰ πόρτα 
ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς 
καὶ ἡ ἑλληνικὴ παράδοση εἰσχώρησαν 
στὴν Ἐκκλησία, ἐγκαινιάζοντας ἔτσι τὴν 
ἐποχὴ τῶν μεγάλων διδασκάλων καὶ δι-
ανοητῶν τοῦ χριστιανισμοῦ22.

Πιὸ συγκεκριμένα, ὁ Ἰουστῖνος διεμόρ-
φωσε τὴν ἰδιότυπη θεωρία τοῦ «σπερμα-
τικοῦ λόγου». Ἡ βασικὴ παραδοχὴ αὐτῆς 
τῆς θεωρίας ἔγκειται στὴν ἀναγνώριση 
ὅτι ὁ λόγος ἐνυπάρχει σπερματικῶς σὲ 
κάθε ἄνθρωπο, καθὼς εἶναι μέρος τῆς 
ἀνθρώπινης φύσεως, ὅπως αὐτὴ δημιουρ-
γήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἔτσι, οἱ φιλόσοφοι 
ποὺ ἔζησαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ 
Χριστοῦ μπορεῖ μὲν νὰ μὴν ἦταν σὲ θέ-
ση νὰ δοῦν τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, 
τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ 
παρὰ στὸν σαρκωθέντα Λόγο, τὸν Χριστό, 
ἀλλὰ πάντως «ὅλοι οἱ συγγραφεῖς, μὲ τὴν 
ἐνυπάρχουσα ἔμφυτη σπορὰ τοῦ λόγου, 
μποροῦσαν νὰ δοῦν ἀμυδρῶς τὰ ὄντα»23.

Κατὰ τὸν Ἀνδρέα Θεοδώρου, ἡ διδα-
σκαλία τοῦ Ἰουστίνου περὶ τοῦ σπερμα-
τικοῦ λόγου εἶναι πραγματικά «τηλαυγὴς 
καὶ μεγαλόπνους»24. Ὁ Berthold Altaner, 
ἐξάλλου, σημειώνει ὅτι μὲ τὴ θεωρία τοῦ 

22. Werner Jaeger, Early Christianity and Greek 
paideia, σελ. 35.

23. Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 
τὴν Ῥωμαίων Σύγκλητον, ed. E. J. Goodspeed, 
ιγʹ 5.1-3: «Οἱ γὰρ συγγραφεῖς πάντες διὰ τῆς 
ἐνούσης ἐμφύτου τοῦ λόγου σπορᾶς ἀμυδρῶς 
ἐδύναντο ὁρᾶν τὰ ὄντα».

24. Ἀνδρέα Θεοδώρου, Ἡ θεολογία τοῦ Ἰουστίνου, 
φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ οἱ σχέσεις αὐτῆς 
πρὸς τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν, σελ. 159.

σπερματικοῦ λόγου ὁ Ἰουστῖνος ἐγκαι-
νιάζει μιὰ γέφυρα ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα 
στὴν ἀρχαία φιλοσοφία καὶ τὸν χριστια-
νισμό25. Διότι πλέον ὁ Ἰουστῖνος, καὶ μαζὶ 
μὲ αὐτὸν καὶ ὁ κάθε χριστιανός, μπο-
ροῦσε νὰ ἀναγνωρίζει γιὰ τοὺς σπου-
δαίους φιλοσόφους τοῦ παρελθόντος 
ὅτι «ὑπάρχουν σὲ ὅλους σπέρματα ἀλη-
θείας», ἐγκατεσπαρμένα ἀπὸ τὸν Θεό26. 
Αὐτὸ σήμαινε, πολὺ ἁπλᾶ, πὼς ὅ,τι εἶχε 
εἰπωθεῖ ἀπὸ τοὺς μεγάλους φιλοσόφους 
στὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ δὲν ἦταν κατ’ 
ἀνάγκην ξένο πρὸς τὸν χριστιανισμό, ἀλλὰ 
ἀντιθέτως μποροῦσε νὰ εἶναι συγγενὲς 
πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου. Ὁ 
Ἰουστῖνος δὲν κουράζεται νὰ ἐπαναλαμ-
βάνει πὼς σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς οἱ φιλόσο-
φοι καὶ οἱ ὑπόλοιποι διανοητὲς μπόρεσαν 
νὰ φθάσουν σὲ πολλὲς ἀλήθειες «κατὰ 
λόγου μέρος» ἤ «ἀπὸ μέρους τοῦ σπερ-
ματικοῦ θείου λόγου»· ἐπειδὴ ὅμως δὲν 
εἶχαν τὴν τύχη νὰ δοῦν τὸ πλήρωμα τῆς 
ἀληθείας στὸ πρόσωπο τοῦ σαρκωθέ-
ντος Λόγου, γι’ αὐτὸ περιέπεσαν καὶ σὲ 
ἀρκετὲς ἀντιφάσεις, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύ-
ουν ὅτι ἡ γνώση τους ἦταν μόνο μερική, 
περιορισμένη καὶ ἀσαφής27.

25. Berthold Altaner, Patrologie. Leben, Schriften 
und Lehre der Kirchenväter, zweite, erweiterte 
Auflage, Verlag Herder, Freiburg 19502, σελ. 93.

26. Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 
Ἀντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ, ed. E. J. Goodspeed, μδʹ 
10.1-2: «Ὅθεν παρὰ πᾶσι σπέρματα ἀληθείας 
δοκεῖ εἶναι».

27. Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 
τὴν Ῥωμαίων Σύγκλητον, ed. E. J. Goodspeed, 
ι΄ 2.1-3.3: «Ὅσα γὰρ καλῶς ἀεὶ ἐφθέγξαντο καὶ 
εὗρον οἱ φιλοσοφήσαντες ἢ νομοθετήσαντες, 
κατὰ λόγου μέρος δι’ εὑρέσεως καὶ θεωρίας ἐστὶ 
πονηθέντα αὐτοῖς. Ἐπειδὴ δὲ οὐ πάντα τὰ τοῦ 
λόγου ἐγνώρισαν, ὅς ἐστι Χριστός, καὶ ἐναντία 
ἑαυτοῖς πολλάκις εἶπον». Βλ. ἐπίσης ὅ.π., ιγʹ 
3.1-4: «Ἕκαστος γάρ τις ἀπὸ μέρους τοῦ σπερ-
ματικοῦ θείου λόγου τὸ συγγενὲς ὁρῶν καλῶς 
ἐφθέγξατο· οἱ δὲ τἀναντία ἑαυτοῖς ἐν κυριωτέ-
ροις εἰρηκότες οὐκ ἐπιστήμην τὴν ἄποπτον καὶ 
γνῶσιν τὴν ἀνέλεγκτον φαίνονται ἐσχηκέναι». 
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Ἡ συνεισφορὰ τοῦ Ἰουστίνου στὴ 
σύζευξη χριστιανισμοῦ καὶ ἑλληνισμοῦ 
στάθηκε πραγματικὰ ἀνεκτίμητη. Μέσα 
ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς ὑπάρξεως σὲ 
κάθε ἄνθρωπο τῆς «ἔμφυτης τοῦ λόγου 
σπορᾶς», ὁ χριστιανισμὸς ἀπηλλάγη 
ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση μιᾶς χωρὶς τέλος 
ἀντιπαράθεσης πρὸς τὸν ἑλληνισμό, καὶ 
μπόρεσε νὰ ἀφομοιώσει τὶς κατακτήσεις 
καὶ τὶς ἀλήθειες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύ-

ματος. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰουστῖνος διακηρύσσει 
πλέον χωρὶς ἐνδοιασμὸ ὅτι «ὅσα ἔχουν 
εἰπωθεῖ σωστὰ ἀπ’ ὅλους ἀνήκουν σὲ 
μᾶς τοὺς χριστιανούς»28, καὶ φθάνει μέ-
χρι τοῦ σημείου νὰ δηλώνει ἀνοικτὰ ὅτι 
«οἱ διδασκαλίες τοῦ Πλάτωνος δὲν εἶναι 
ξένες πρὸς τὶς διδασκαλίες τοῦ Χριστοῦ», 
χωρὶς τοῦτο νὰ σημαίνει βέβαια ὅτι εἶναι 
καὶ καθ’ ὅλα ὅμοιες29. Καὶ τὸ πιὸ σημα-
ντικὸ καὶ ἐντυπωσιακό, ὁ Ἰουστῖνος δὲν 
διστάζει νὰ γράψει ὅτι «ὅσοι ἔζησαν μετὰ 
λόγου εἶναι χριστιανοί», καὶ ὡς τέτοιοι 
πρέπει νὰ θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες 
φιλοσόφους ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Ἡράκλει-
τος καὶ οἱ ὅμοιοι πρὸς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι 

28. Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 
τὴν Ῥωμαίων Σύγκλητον, ed. E. J. Goodspeed, 
ιγʹ 4.1-2: «Ὅσα οὖν παρὰ πᾶσι καλῶς εἴρηται, 
ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐστι».

29. Ἰουστίνου, ὅ.π., ιγʹ 2.1-5: «Χριστιανὸς εὑρεθῆναι 
καὶ εὐχόμενος καὶ παμμάχως ἀγωνιζόμενος 
ὁμολογῶ, οὐχ ὅτι ἀλλότριά ἐστι τὰ Πλάτωνος 
διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ ὅτι οὐκ ἔστι πάντη 
ὅμοια, ὥσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ἄλλων, Στωϊκῶν τε 
καὶ ποιητῶν καὶ συγγραφέων».

τοποθετοῦνται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τοὺς 
προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης30. Πρα-
κτικὰ δηλαδή, ὅπως σημειώνει ὁ L. W. 
Barnard, ὁ Ἰουστῖνος νιώθει ἐλεύθερος νὰ 
πεῖ ὅτι ὁ πλατωνισμὸς προετοίμασε τὸν 
δρόμο γιὰ τὸ εὐαγγέλιο, ὅπως ἀκριβῶς 
καὶ ὁ ἰουδαϊσμός31. 

Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ τρόπος μὲ 
τὸν ὁποῖο ὁ Ἰουστῖνος βλέπει καὶ προ-
βάλλει τὸν Σωκράτη. Κατὰ τὸν Ἰουστῖνο, 

ὁ Σωκράτης ὑπῆρξε κήρυκας τῆς ἀλή-
θειας, τῆς ἴδιας ἀκριβῶς ἀλήθειας ποὺ 
κηρύσσουν καὶ οἱ χριστιανοί, καὶ εἶχε τὴν 
ἴδια ἀκριβῶς μοῖρα ποὺ ἐπεφύλασσαν καὶ 
στοὺς χριστιανοὺς οἱ διῶκτές τους τῆς 
ἐποχῆς τῶν διωγμῶν: κατηγορήθηκε ὅτι 
«εἰσέφερε καινὰ δαιμόνια», καὶ καταδικά-
σθηκε σὲ θάνατο32. Αὐτὴ ἡ παρουσίαση 

30. Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 
Ἀντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ, ed. E. J. Goodspeed, μϛʹ 
3.1-4.5: «Καὶ οἱ μετὰ λόγου βιώσαντες Χριστια-
νοί εἰσι, κἂν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἷον ἐν Ἕλλησι 
μὲν Σωκράτης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι 
αὐτοῖς, ἐν βαρβάροις δὲ Ἀβραὰμ καὶ Ἀνανίας 
καὶ Ἀζαρίας καὶ Μισαὴλ καὶ Ἠλίας καὶ ἄλλοι 
πολλοί, ὧν τὰς πράξεις ἢ τὰ ὀνόματα καταλέ-
γειν μακρὸν εἶναι ἐπιστάμενοι τανῦν παραιτού-
μεθα. Ὥστε καὶ οἱ προγενόμενοι ἄνευ λόγου 
βιώσαντες, ἄχρηστοι καὶ ἐχθροὶ τῷ Χριστῷ ἦσαν 
καὶ φονεῖς τῶν μετὰ λόγου βιούντων· οἱ δὲ μετὰ 
λόγου βιώσαντες καὶ βιοῦντες Χριστιανοὶ καὶ 
ἄφοβοι καὶ ἀτάραχοι ὑπάρχουσι».

31. L. W. Barnard, Justin Martyr. His life and 
thought, σελ. 38 καὶ 170.

32. Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 
Ἀντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ, ed. E. J. Goodspeed, 

Ὁ Ἰουστῖνος δὲν διστάζει νὰ γράψει ὅτι «ὅσοι ἔζησαν  
μετὰ λόγου εἶναι χριστιανοί», καὶ ὡς τέτοιοι πρέπει  

νὰ θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φιλοσόφους ὁ Σωκράτης 
καὶ ὁ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι πρὸς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι 

τοποθετοῦνται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τοὺς προφῆτες  
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
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τοῦ Σωκράτη εἶναι ἀντιπροσωπευτικὴ 
μιᾶς νέας ἀντιλήψεως: Ἀπὸ τὸν Ἰουστῖνο 
καὶ πέρα, ὁ χριστιανισμὸς μπορεῖ πλέον 
νὰ ἀτενίζει τὸν ἑλληνισμὸ ὄχι ὡς ἀντίπα-
λο, ἀλλὰ ὡς πρόδρομό του.

εʹ 3.1-6: «Ὅτε δὲ Σωκράτης λόγῳ ἀληθεῖ καὶ 
ἐξεταστικῶς ταῦτα εἰς φανερὸν ἐπειρᾶτο φέρειν 
καὶ ἀπάγειν τῶν δαιμόνων τοὺς ἀνθρώπους, καὶ 
αὐτοὶ οἱ δαίμονες διὰ τῶν χαιρόντων τῇ κακίᾳ 
ἀνθρώπων ἐνήργησαν ὡς ἄθεον καὶ ἀσεβῆ ἀπο-
κτεῖναι, λέγοντες κοινὰ εἰσφέρειν αὐτὸν δαιμό-
νια· καὶ ὁμοίως ἐφ’ ἡμῶν τὸ αὐτὸ ἐνεργοῦσιν». 
Ἰουστίνου, Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς 
τὴν Ῥωμαίων Σύγκλητον, ed. E. J. Goodspeed, 
ι΄ 5.1-5: «Ὁ πάντων δὲ αὐτῶν εὐτονώτερος πρὸς 
τοῦτο γενόμενος Σωκράτης τὰ αὐτὰ ἡμῖν ἐνε-
κλήθη· καὶ γὰρ ἔφασαν αὐτὸν καινὰ δαιμόνια 
εἰσφέρειν, καὶ οὓς ἡ πόλις νομίζει θεοὺς μὴ 
ἡγεῖσθαι αὐτόν».

Ὅπως εἶναι φανερό,  
ἡ συμβολὴ τοῦ Ἰουστίνου 

στὴ γόνιμη σύνθεση  
τῆς χριστιανικῆς πίστεως 
μὲ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα 
ὑπῆρξε ἀποφασιστική,  
καὶ ἴσως καθοριστική.  
Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια, 

μάλιστα, δὲν εἶναι 
καθόλου ἄστοχο αὐτὸ  

ποὺ γράφει  
ὁ Hans Freiherr von 

Campenhausen, ὅτι σχεδὸν 
ὅλοι οἱ Ἕλληνες Πατέρες 

τῆς Ἐκκλησίας ἦταν, 
συνειδητὰ ἢ ὄχι, μιμητὲς 

τοῦ Ἰουστίνου.

Συμπέρασμα

Ὅπως εἶναι φανερό, ἡ συμβολὴ τοῦ 
Ἰουστίνου στὴ γόνιμη σύνθεση τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως μὲ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα 
ὑπῆρξε ἀποφασιστική, καὶ ἴσως καθο-
ριστική. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια, μάλιστα, 
δὲν εἶναι καθόλου ἄστοχο αὐτὸ ποὺ γρά-
φει ὁ Hans Freiherr von Campenhausen, 
ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ Ἕλληνες Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας ἦταν, συνειδητὰ ἢ ὄχι, μιμητὲς 
τοῦ Ἰουστίνου33. Μὲ τὸν Ἰουστῖνο, ὅπως 
ἐκτιμᾷ ὁ Ἀνδρέας Θεοδώρου, ὁ χριστια-
νισμὸς παύει πλέον νὰ εἶναι ἡ θρησκεία 
τῶν ἀμαθῶν καὶ τοῦ ὄχλου, καὶ ἡ ἑλλη-
νικὴ φιλοσοφία «καθίσταται ἐφεξῆς τὸ 
ὄργανο τῆς ἐπιστημονικῆς ἐμπεδώσεως 
καὶ διαπτύξεως τοῦ περιεχομένου τῆς 
χριστιανικῆς ἀποκαλύψεως, ἡ ἐξωτερικὴ 
μορφὴ ὑφ’ ἣν ἀρχίζει νὰ προβάλληται 
καὶ νὰ ἀκτινοβολῇ ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς 
ἀνθρωπίνης ἱστορίας»34. Ἔτσι, ὅπως 
γράφει σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Θεοδώρου, ἡ 
σεπτὴ μορφὴ τοῦ Ἰουστίνου ἀποτελεῖ 
τὸν πρῶτο χρυσὸ κρίκο στὴν ἁλυσίδα 
των φωτεινῶν πνευμάτων τὰ ὁποία, μὲ 
τὴν ὀρθὴ τοποθέτηση τῶν σχέσεων τῆς 
σοφίας τοῦ ἀρχαίου κλασικοῦ κόσμου 
πρὸς τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως χριστιανικὴ 
ἀλήθεια, ἀνήγειραν τὸ περίλαμπρο οἰκο-
δόμημα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτι-
σμοῦ35.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

33. Hans Freiherr von Campenhausen, The Fathers 
of the Greek Church, Adam & Charles Black, 
London 1963, σελ. 15.

34. Ἀνδρέα Θεοδώρου, Ἡ θεολογία τοῦ Ἰουστίνου, 
φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ οἱ σχέσεις αὐτῆς 
πρὸς τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν, σελ. 160.

35. Ἀνδρέα Θεοδώρου, ὅ.π., σελ. 5.
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Κατὰ τὴν πρώτη ἐφαρμογὴ 
τῆς ἑλληνοσοβιετικῆς ἐκπαι-
δευτικῆς καὶ μορφωτικῆς 
συμφωνίας, ὡς ἐπικεφαλῆς 
τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπί-

ας εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθῶ καὶ 
τὴ Μολδαβία. Γνώστης δὲ τῆς τοπικῆς 
γλώσσας, ἡ ὁποία στὴν πραγματικότητα 
εἶναι διάλεκτος τῆς ρουμανικῆς γλώσσας, 
ἐπικοινωνοῦσα ἄνετα μὲ τοπικὲς ἀρχὲς 
καὶ μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν 
βαθμίδων.

Γιὰ τοὺς Μολδαβοὺς ἀποτελοῦσε 
ἀπίθανη ἔκπληξη ἡ χρήση τῆς μολδα-
βικῆς γλώσσας ἀπὸ Ἕλληνα. Ἰδιαίτερα 
ἐντυπωσιάσθηκαν οἱ ἐπίσημοι, βλέποντας 
ὅτι μακρινοὶ Ἕλληνες εἶχαν ἄρτια γνώ-
ση τῆς ἱστορίας, φιλολογίας, ἐθνολογίας 
καὶ λαογραφίας τῆς πατρίδας τους. Ἡ 
συγκίνηση ἦταν ἔντονη καὶ ἀνυπόκρι-
τη. Βοήθησε δὲ πολὺ πρὸ πάντων στὴν 
ἔναρξη τῶν συνομιλιῶν σὲ κλίμα ἐξαιρε-
τικῆς εὐφορίας καὶ ἀλληλοκατανοήσεως. 
Ὡστόσο, σὲ μία ἀπὸ τὶς συναντήσεις, ὁ 

Η ΑΓΑΘΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΟΡΕΣΗ  
ΣΤΗ ΜΟΛΑΔΑΒΙΑ

ἁρμόδιος ὑφυπουργός, μεταξὺ σοβαροῦ 
καὶ ἀστείου, ἀποτόλμησε τὴν ἐρώτηση-
πρόκληση, διότι ἐνδεχόμενη ἐπιτυχία θὰ 
συνοδευόταν ἀπὸ τὰ καλύτερα μολδαβικὰ 
κρασιά! Ἀφοῦ δὲ ἄκουσε μιὰ σύντομη 
διαχρονικὴ σκιαγράφηση τῆς ἑλληνικῆς 
παρουσίας, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται ἀκόμη 
στὴν ἀνθρωπωνυμία, ὁδωνυμία, ἕως καὶ 
τὶς καλλωπιστικὲς καρυδιές, ὀνομαζό-
μενες «ἑλληνικές», τῶν ἐθνικῶν δρόμων 
τῆς Μολδαβίας, μὲ σταθερὴ φωνὴ καὶ 
πρόδηλη βεβαιότητα γιὰ τὴν ἀποτυχία, 

ἔθεσε τὸ ἀκόλουθο ἐρώτημα: Πότε ἑλλη-
νικὴ παρέμβαση ἔσωσε τοὺς Μολδαβοὺς 
ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή;

Μόλις ἄρχισα νὰ διηγοῦμαι τὶς ἀγω-
νίες καὶ τοὺς κινδύνους τῶν Μολδαβῶν, 
καὶ πρὸ πάντων τῶν κατοίκων τῆς μολ-
δαβικῆς πρωτεύουσας, τοῦ Κισνοβίου, 
ἐξαιτίας τῆς πολιορκίας τῶν Τατάρων, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν κόψει τὴν ὕδρευση καὶ 
τὴν ἐπισίτιση, ταὐτόχρονα δὲ τὶς περι-
πέτειες τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐξαιτίας 
τῆς ἐπεκτάσεως τῶν Τούρκων, καὶ κατὰ 

Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὶς 
Παραδουνάβιες ἡγεμονίες καταφεύγουν πολλοὶ Ἕλληνες, 

ὥστε νὰ δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση τῆς μεταφορᾶς ἐκεῖ τοῦ 
Βυζαντίου, ὅπως μὲ περισσὴ ποιητικὴ ἄδεια καὶ προφανῆ 
σκοπιμότητα ἐπιγράφει ἕνα ἀπὸ τὰ συγγράμματά του ὁ 

Ρουμᾶνος ἀκαδημαϊκὸς καὶ καθηγητὴς τοῦ πανεπιστημίου 
Βουκουρεστίου N. Iorga: Byzance après Byzance!
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συνέπειαν τὴν ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων νὰ 
σπεύσουν σὲ βοήθεια, οἱ συνομιλητές μας 
Μολδαβοὶ πρὸς στιγμὴν σχημάτισαν τὴν 
ἐντύπωση ὅτι διαφαινόταν ἄγνοια τοῦ θέ-
ματος. Πρὶν ὅμως προλάβουν νὰ ἐκφρά-
σουν τὰ συναισθήματά τους, συνῆλθαν μὲ 
ἐνθουσιασμὸ στὸ ἄκουσμα τῆς συνέχειας: 
«Μολονότι λόγῳ τῆς Τουρκοκρατίας οἱ 
Ἕλληνες ἀδυνατοῦσαν οἱ ἴδιοι νὰ συ-
μπαρασταθοῦν, δὲν ἔμειναν ἀδρανεῖς. Ἡ 
ἀγάπη τους γιὰ τὴν ὡραία Μολδαβία δὲν 
ἐπέτρεπε τὴν παραμικρὴ ἀμέλεια. Ἀμέσως 
σκέφθηκαν νὰ στείλουν τοὺς πελαργοὺς 

τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τὰ πρῶτα στὸν 
κόσμο ἀεραποβατικὰ ἀγήματα, μάλιστα 
ἱπτάμενα(!), τὰ ὁποῖα ἀνάγκασαν τοὺς 
Τατάρους νὰ λύσουν τὴν πολιορκία τοῦ 
Κισνοβίου καὶ νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴ 
Μολδαβία, ἀδυνατώντας νὰ ἐξηγήσουν 
τὴν ἀντοχὴ τῶν πολιορκουμένων στὴν 
πεῖνα καὶ τὴ δίψα, ποὺ ἀντιμετωπίσθη-
καν μὲ τὴν ἐπιχείρηση τῶν πελαργῶν τοῦ 
Αἰγαίου. Οἱ τελευταῖοι, φθάνοντας στοὺς 
λόφους ποὺ περιβάλλουν τὸ Κισνόβιο, 
κατάφυτους μὲ ἀμπέλια, ἔκοβαν τὰ στα-
φύλια καὶ τὰ μετέφεραν στοὺς Κισνοβί-
τες, οἱ ὁποῖοι ἐξασφάλιζαν μ’ αὐτὰ καὶ 
στερεὰ καὶ ὑγρὰ τροφή».

Ἡ ἀπάντηση ἦταν εὔκολη καὶ ἐξ ἴσου 
πιστευτὴ ἀπὸ τοὺς Μολδαβούς, ἀφοῦ 
βασίσθηκε σὲ μολδαβικὴ παράδοση, κατὰ 
τὴν ὁποία ἡ σωτηρία τῆς πρωτεύουσας 

καὶ ὁλόκληρης τῆς χώρας ἐπῆλθε χάρη 
στοὺς πελαργοὺς τοῦ Αἰγαίου!

Ἡ συμβολὴ τοῦ Αἰγαίου δὲν περιο-
ρίζεται στὴν παραπάνω παράδοση τῆς 
Μολδαβίας. Ἐκτείνεται στὸ σύνολο τῆς 
σημερινῆς Ρουμανίας, Ὅπου ἡ ἑλληνικὴ 
παρουσία χρονολογεῖται ἤδη ἀπὸ τὴν πε-
ρίοδο τοῦ μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ1.

Κατὰ τοὺς ἱστορικοὺς χρόνους, κυρί-
ως ἀπὸ τὸν 6ο  αἰῶνα π.Χ. καὶ ἑξῆς, πα-
ρατηρεῖται τόσο μεγάλη κίνηση Ἑλλήνων 
στὴ Γετοδακία διὰ τοῦ Δουνάβεως, ὥστε 
ὁ καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Βουκου-

ρεστίου καὶ διάσημος ἀρχαιολόγος Vasile 
Pârvan ἀποκαλεῖ τὸν Δούναβι ἑλληνικὸ 
ποταμό2. Ἡ διείσδυση γίνεται ἀπὸ ὅλες 
τὶς κατευθύνσεις καὶ μὲ κάθε λογῆς δρό-
μους3, στεριανούς, ποταμήσιους καὶ θα-

1. Βλ. Sources Archéologiques de la Civilisation 
Européene, Colloque International-Mamaϊa 
(Roumanie) 1-8 Septembre 1968, Bucarest 1970, 
79 κ.ἑ. E. Condurachi, “Le Danube, berceau de la 
civilisation de l’Europe centrale et du Sud-Est”, 
4th International Thracian Conference, Boston 
7-10 June 1984, organized by the Dragan Euro-
pean Foundation in cooperation with the East 
European Research Center, Milan 1986, 44-45.

2. V. Părvan, La pénétration hellénique et hellénis-
tique dans la vallée du Danube, Bucarest 1923, 
27, 39, 42, 45. Πρβ. A. Rosetti, Mélanges lin-
guistiques, Bucarest 1977, 102.

3. Βλ. J. Hatzfeld, Les trafiquants Italiens dans 
l’Orient Hellénique, Paris 1919, 20 σημ. 19. V. 
Părvan, Dacia, Civilizatiile strâcechi din regiu-

Στὰ κατώτερα στρώματα τοῦ λαοῦ ὑφίσταται ἕνα γλωσσικὸ 
ὄργανο ἀπότοκο τῆς δημώδους ἀνατολικῆς λατινικῆς μὲ  

πάμπολλα δάνεια σλαβικά, ἑλληνικά, ἀλβανικά, τουρκικά,  
οὑγγρικά κ.ἄ. Στὰ ἀνώτερα στρώματα ἡ παιδεία εἶναι ἑλλη-
νική! Στὴν ἐκκλησία, ἀνατολικὴ ὀρθόδοξη στὴν πλειονότητα,  

ἡ γλῶσσα ἐπὶ αἰῶνες εἶναι σλαβικὴ καὶ μὲ γραφὴ  
κυριλλικὴ ἕως τὰ μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰῶνα, ὅπως  

στὴ σημερινὴ Μολδαβία εἶναι ἀκριβῶς ἡ σύγχρονη ρωσική.
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λάσσιους. Τοὺς τρίτους χρησιμοποιοῦν οἱ 
Αἰγαιοπελαγίτες, ποὺ ἀναπτύσσουν ἕνα 
τεράστιο ἐμπορικὸ ρεῦμα.

Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ρωμαιοκρατί-
ας4, τὴν ἀρτιπαγῆ ρωμαϊκὴ ἐπαρχία τῆς 
Δακίας κατακλύζει νέο κῦμα Ἑλλήνων, 
στεριανῶν καὶ θαλασσινῶν. Ὁ Τραϊανὸς 
ὁδηγεῖ ἐκεῖ Κρητικούς, Κυπρίους, Ροδίους 
καὶ ἄλλους νησιῶτες, καθὼς καὶ Ἕλληνες 
τῆς ἠπειρωτικῆς χώρας καὶ τῆς μικρασια-
τικῆς. Ἡ δὲ ζεύξη τοῦ Δουνάβεως μὲ τὴν 
χερσόνησο τοῦ Αἵμου πραγματοποιεῖται 
ἀπὸ μηχανικοὺς Ἕλληνες5.

Οἱ Ἕλληνες ἐπιμένουν νὰ ἀσκοῦν τὶς 
ἐμπορικὲς δραστηριότητες στὴ Δακία καὶ 
μετὰ τὴν ἐγκατάλειψή της, τὸ 271 μ.Χ., 
ἀπὸ τὸν Αὐρηλιανό. Ἡ συνέχιση τῆς 
ἑλληνικῆς ζωῆς στὸν παραδουνάβιο χῶρο 
δὲν διακόπτεται οὔτε κατὰ τὴ διάρκεια 
τῶν φοβερῶν ἐπιδρομῶν τῶν Ἀβάρων, 
σύμφωνα μὲ πληροφορία τοῦ Βυζαντινοῦ 
χρονογράφου Πρίσκου6. Ἄλλωστε, τὸ Βυ-
ζάντιο λαμβάνει εἰδικὰ μέτρα προστασίας 
μὲ στόλο, ποὺ ναυλοχεῖ στὸ Δέλτα τοῦ 
Δουνάβεως7.

nile Carpatodanubienne, Madride 1956, 155-156. 
E. Condurachi, “Les statères de Cyzique et les 
routes commericiales du Hellespont au Danube”, 
Eirene 1 (1960), 64. G. Daux, “Thasos et les 
contrées danubiennes”, Studii Clasice 3 (1961), 
49-51. D. M. Pippidi - D. Berciu, Din istoria 
Dobrogei, I. Geti si Greci la Danărea de jos din 
cele mai vechi timpuri pînă la cocerirea romana, 
Bucureşti 1965. D. M. Pippidi, I Greci nel basso 
Danubio, Milano 1971.

4. D. M. Pippidi, Scythica minora. Recherches sur 
les colonies greques du littoral roumain de la mer 
Noire, Bucureşti-Amsterdam 1975.

5. E. Lozovan, “Scano-romanica”, Romania 48 
(1960). Πρβ. Ε. Θ. Μουδοπούλου, Τὸ ρουμα-
νοκουτσοβλαχικὸ ζήτημα, ἐν Ἀθήναις 1978, 13 
σημ. 11.

6. Πρίσκου, Τὰ Σῳζόμενα (ἐκδ. Βόννης), 180, 206.
7. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, Τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα στὸν Δού-

ναβι φορεῖς καὶ ὑπέρμαχοι πολιτισμοῦ, Ἔκδοσις 
Ναυτικοῦ Μουσείου τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1974, 
ὅπου καὶ ρουμανικὴ βιβλιογραφία. Αἰκατερίνης 

Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, στὶς Παραδουνάβιες ἡγεμονίες 
καταφεύγουν πολλοὶ Ἕλληνες8, ὥστε νὰ 
δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση τῆς μεταφορᾶς 
ἐκεῖ τοῦ Βυζαντίου, ὅπως μὲ περισσὴ 
ποιητικὴ ἄδεια καὶ προφανῆ σκοπιμότη-
τα ἐπιγράφει ἕνα ἀπὸ τὰ συγγράμματά 
του ὁ Ρουμᾶνος ἀκαδημαϊκὸς καὶ καθη-
γητὴς τοῦ πανεπιστημίου Βουκουρεστίου 
N. Iorga: Byzance après Byzance!

Ὅμως ἡ Γετοδακία οὔτε ἑνιαῖο ὄνο-
μα διαθέτει οὔτε γραπτὴ διοικητικὴ καὶ 
ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα δική της. Εἶναι 
χωρισμένη σὲ μεγάλα τμήματα, Ὀλτενία, 
Μουντενία, Μολντόβα, Ἀρντεάλ, Μπανὰτ 
κλπ., οἱ δὲ αὐτόχθονες ἀποκαλοῦνται 
ἀντίστοιχα ὀλτεάν, μουντεάν, μολντοβεάν, 
ἀρντελεάν, μπανατσεὰν κλπ.9

Ἀσφαλῶς, οἱ κάτοικοι ἑνὸς τμήματος, 
ποὺ μετὰ τὴ ρωμαϊκὴ κατάκτηση εἶχε 
ἀποτελέσει τὴν ἐπαρχία Δακία, ἀπέκτη-
σαν τὸ κοινὸ ὄνομα τῶν ὑπηκόων τῆς ρω-
μαϊκῆς αὐτοκρατορίας Ρωμᾶνοι. Βέβαια, 
τῶν Ρωμάνων τῆς Δακίας ἀμφισβητεῖται 
ἡ αὐτοχθονία, ἡ δὲ σχετικὴ γραμματεία 
ἔλαβε τεράστιες διαστάσεις ἐξ ἀφορμῆς 
ἑνὸς χωρίου τοῦ Εὐτροπίου10 καὶ τῆς με-
ταγενέστερης ρουμανο-ουγγρικῆς διενέξε-
ως11. Ἐπὶ πλέον, λόγῳ τῆς κατακτήσεως 
τῆς Δακίας ἀπὸ τοὺς Γότθους, Οὕνους, 
Ἀβάρους, καὶ κυρίως λόγῳ τῆς ἐγκατα-

Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Ἱστορία, Α΄ 324-
610, Ἀθῆναι 1975, 319 κ.ἑ.

8. Γιὰ ρωμαϊκή, βυζαντινὴ καὶ περίοδο τουρκοκρα-
τίας βλ. N. Banescu, “Entre Roumains et Grecs. 
Ce que nous apprend le passé”, Νέα Πολιτικὴ 9 
(1937), 1049, 1052, 1055.

9. Virgil Cândea, Σύντομη ἱστορία τῆς Ρουμανίας, 
Πρόλογος Λ. Βρανούση, μετάφραση Λ. Ζιώγα, 
Ἐκδόσεις «ΑΙΜΟΣ», Ἀθήνα 1978, 25-26.

10. I. Fischer, Latina dunăreană, Βουκουρέστι 1985, 
37.

11. Βλ. Revue des Etudes Hongroises 6 (1928), 
2-3, 271, Nouvelle Revue de Hongrie 49 (1938), 
225-233, Revue d’Histoire Comparée, Etudes 
Hongroises 1944, 189-196, Glasul Bisericii 38 
(1979), 320 κ.ἑ.
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στάσεως Σλάβων καὶ Βουλγάρων12, ὁ ὅρος 
Ρωμᾶνος ἔχασε τὴν ἀρχικὴ ἔννοια καὶ 
ἐσήμαινε πλέον τὸν ὑποτακτικό, δοῦλο13. 
Ἡ σημασιολογικὴ μεταβολὴ καταγράφε-
ται στὸ ρουμανικὸ λεξικὸ τοῦ Cihac καὶ 
ἐπισημαίνεται ἤδη ἀπὸ τὸν Gaston Paris: 
“chez les Roumains eux-mêmes român 
signifie ‘paysan’, corveáble”14. Ἐξ ἴσου 
σαφὴς εἶναι καὶ ἡ παρατήρηση τοῦ G. 
Lacour-Gayet: “de même en roumain le 
mot român est synonyme de serf”15. Τὴν 
ἐξέλιξη παρακολουθεῖ μὲ ἀκρίβεια καὶ ὁ 
Ρουμᾶνος ἀκαδημαϊκὸς Brătian: “Le nom 
ethnique rumân, héritage incontestable 
de la Romania du Bas-Empire, finit par 
acquérir une valeur sociale péjorative et 
par désigner la plèbe des paysants attachés 
à la glèbe, taillables et corveábles au grédes 
envahisseurs”16.

Τὸ ὑποτιμητικὸ περιεχόμενο ποὺ 
προσέλαβε ἡ λέξη συντελεῖ στὴν ἀπο-
φυγὴ χρήσεώς της καὶ στὴν ἐμφάνιση 
τῆς πολυωνυμίας κατὰ περιοχές. Ὡστόσο, 
οἱ λατινόγλωσσοι τῆς ρωμαϊκῆς ἐπαρχίες 
τῆς Δακίας, ὅπως καὶ ὅλης τῆς αὐτο-
κρατορίας, προσονομάζονται καὶ Βλάχοι 
ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, Σλάβους καὶ Βυ-

12. Βλ. καὶ M. Chisvas-Comşa, “Cîteva date ar-
cheologique în legatură cu stăpînirea bulgară 
la nordul Dunării în sec. IX-X”, Omagiu lui 
C. Daicoviciu, Bucureşti 1960, 69-79, ὅπου 
ὑποστηρίζεται ὅτι μὲ τὸ ὄνομα «Βούλγαροι» 
ὑποκρύπτονται μερικοὶ πληθυσμοὶ οἱ ὁποῖοι 
ζοῦσαν στὴ Βουλγαρικὴ αὐτοκρατορία, δηλαδὴ 
Σλάβοι καὶ ἀρχαῖοι Ρουμᾶνοι. Ἐπίσης, βλ. H. 
Bulin, “Aux origines des formations étatiques 
des slaves du moyen Danube“, ἐν L’Europe aux 
IX-XI siècles, Varsovia 1968, 153 κ.ἑ.

13. C. Tagliavini, Le orogini delle lingue neolatine, 
Bologna 1964, 124 σημ. 18.

14. G. Paris, “Romani, Romania, lingua romana, 
romancium”, Mélanges linguistiques publiés par 
M. Roques, Paris 1909, 13 σημ. 4.

15. G. Lacour-Gayet, La question des Roumains 
d’Autriche-Hongrie, Paris 1915, 11.

16. G. I. Brătianu, Une énigme et un miracle his-
torique: le peuple romain, Bucarest 1942, 217.

ζαντινούς17. Στὴν ἑλληνικὴ ἀκριβέστερα 
ἱστοριογραφία προσκομίζει τὴν εἴδηση 
ὁ πρῶτος Νεοέλληνας ἱστορικὸς Κων-
σταντῖνος Κούμας18. Ἐπιβεβαιώνεται δὲ 
ἀπὸ συγχρόνους μας καὶ εἰδικοὺς ρωμανι-
στές, μεταξὺ τῶν ὁποίων συγκαταλέγεται 
καὶ ὁ B. Bonfante19.

Ἔτσι, ἡ παλαιὰ Γετοδακία ἐμφα-
νίζεται κατατμημένη καὶ ὑποκειμένη 
σὲ ξένη ἐξουσία, ὁλικὴ ἢ μερική. Τὸ 
Ἀρντεὰλ ἢ Τρανσυλβανία κατέχεται ἀπὸ 
τοὺς Ἁψβούργους τῆς Αὐστροουγγρικῆς 
αὐτοκρατορίας, ἡ δὲ Βεσσαραβία ἀπὸ τὸν 
Τσάρο τῆς Ρωσίας ἕως τὸ 1918. Ἡ δεύ-
τερη ἀποσπᾶται πάλι μετὰ τὸν Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ προσαρτᾶται στὴ 
Σοβιετικὴ Ἕνωση μὲ τὸ ὄνομα Μολδαβία. 
Ἐξ ἄλλου, ἡ κυρίως Μολντόβα ἢ Μολδα-
βία καὶ ἡ Μουντενία ἢ Βλαχία, γνωστὲς 
ὡς Παραδουνάβιες ἡγεμονίες, τελοῦν ὑπὸ 
τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ Σουλτάνου, χωρὶς 
ἑνιαῖο ὄνομα καὶ χωρὶς ἀναγνώριση καὶ 
ἐπίσημη χρήση τῆς γλώσσας τοῦ γηγενοῦς 
πληθυσμοῦ.

Στὰ κατώτερα στρώματα τοῦ λαοῦ 
ὑφίσταται ἕνα γλωσσικὸ ὄργανο ἀπότο-
κο τῆς δημώδους ἀνατολικῆς λατινικῆς 
μὲ πάμπολλα δάνεια σλαβικά, ἑλληνικά, 
ἀλβανικά, τουρκικά, οὑγγρικά κ.ἄ.20 Στὰ 
ἀνώτερα στρώματα ἡ παιδεία εἶναι ἑλλη-
νική! Στὴν ἐκκλησία, ἀνατολικὴ ὀρθόδοξη 

17. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, Ἡ Ἀρωμουνικὴ καὶ αἱ μετὰ τῆς 
Ἑλληνικῆς σχέσεις αὐτῆς, Διατριβὴ ἐπὶ διδακτο-
ρίᾳ, Ἔκδοσις τῆς Ἱστορικῆς καὶ Λαογραφικῆς 
Ἑταιρείας τῶν Θεσσαλῶν, ἐν Ἀθήναις 1976, 82 
κ.ἑ., Β΄ ἔκδοση, Ἀθήνα 1986, 126 κ.ἑ.

18. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, «Κ. Κούμας 1777-1836. Ὁ Λα-
ρισαῖος Διδάσκαλος τοῦ Γένους εἶναι πάντα 
ἐπίκαιρος ἐθνολόγος», Ἐλευθερία (Λαρίσης), 
26.1.1986, 6.

19. Βλ. Revue des Etudes Roumaines (R.E.R.) 7-8 
(1961), 251. Πρβ. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, «Ἀρωμουνικὴ 
ἀνθρωπωνυμία», Μνήμη. Τόμος εἰς μνήμην Γε-
ωργίου Κουρμούλη, Ἀθήνα 1988, 80 σημ. 2.

20. G. Mihăilă, Dictionar ab limbiiromâne vechi, 
Bucureşti 1974, 196 κ.ἑ.
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στὴν πλειονότητα, ἡ γλῶσσα ἐπὶ αἰῶνες 
εἶναι σλαβικὴ21 καὶ μὲ γραφὴ κυριλλικὴ 
ἕως τὰ μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰῶνα, 
ὅπως στὴ σημερινὴ Μολδαβία εἶναι 
ἀκριβῶς ἡ σύγχρονη ρωσική.

Ἀλλὰ ἀνάδυση τῆς Ρουμανίας θὰ 
ἦταν ἀδύνατη χωρὶς τὴν ἐθνικὴ γλῶσσα 
καὶ τὸ ἐθνωνύμιο. Οἱ προϋποθέσεις αὐτὲς 
ἀποτελοῦν προσφορὰ ἑνὸς τέκνου τοῦ 
Αἰγαίου, τοῦ διακόνου Κορέση ἀπὸ τὴ 
Χίο. Εἰδικὰ τὸ ἐθνωνύμιο Ρουμανία καθι-
ερώνει καὶ διαδίδει μὲ ἀξιόλογη συγγραφὴ 
ὁ Δανιὴλ Φιλιππίδης. Ἡ Μαρία Νυσταζο-
πούλου-Πελεκίδου παρατηρεῖ: «Ἡ ἕνωση 
τῶν Παραδουνάβιων Ἡγεμονιῶν τὸ 1859 
ἀποτελοῦσε στὴν πράξη τὴν ἵδρυση ἑνὸς 
νέου ἐθνικοῦ κράτους. Οἱ Μεγάλες Δυνά-
μεις καὶ ὁ Σουλτᾶνος ἀναγκάσθηκαν τὸ 
1862 νὰ ἀναγνωρίσουν ἐπίσημα τὸν Κού-
ζα ὡς ἡγεμόνα ἑνὸς ἑνιαίου κράτους, τοῦ 
κράτους τῆς Ρουμανίας, μὲ πρωτεύουσα 
τὸ Βουκουρέστι. Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι 
τὸ σύγχρονο ὄνομα τῆς χώρας, τὸ ὄνομα 
τοῦ νέου ἐθνικοῦ κράτους, πρῶτος τὸ 
χρησιμοποίησε ἕνας Ἕλληνας, ὁ Δανιὴλ 
Φιλιππίδης στὸ σύγγραμμά του “Ἱστορία 
τῆς Ρουμανίας”»22.

Μολονότι εἶναι εὐρύτατα ἀποδεκτὴ 
ἀπὸ τοὺς Ρουμάνους ἐπιστήμονες ἡ προ-
ηγούμενη ἄποψη, ὁ Adolf Armbruster 
ἀναζητεῖ προγενέστερο εἰσηγητὴ τοῦ 
ἐθνωνυμίου Ρουμανία23. Ἐν τούτοις, ὁ 
Vasile Arvinto, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀφιερώσει 

21. N. Stoicescu,  Continuitatea Românilos, Bucureşti 
1980, 196 σημ. 43.

22. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οἱ βαλκανικοὶ 
λαοὶ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση στὴν ἐθνικὴ 
ἀποκατάσταση (14ος-19ος αἰ.), Ἰωάννινα 1978, 
173 καὶ σημ. 1, ὅπου παραπέμπει στὸν Eugen 
Stănescu, τοῦ ὁποίου τὴν ἔρευνα συμπληρώνει 
ὁ Armbruster.

23. A. Armbruster, La romanité des Roumains. His-
toire d’une idée, Bucureşti 1977, 247 καὶ σημ. 78 
καὶ 79, ὅπου ἀναφορὲς στὶς σχετικὲς μελέτες 
τῶν P. P. Panaitescu, Victor Popa, E. Stănescu, 
M. Felmer, Δ. Φιλιππίδη κ.ἄ.

σειρὰ24 συγγραφῶν στὸ ἐθνωνύμιο Ρου-
μανία, ὡς ἀπάντηση στὸν Armbruster 
σημειώνει ἀργότερα ὅτι ὁ ὅρος Ρουμανία 
εἶναι δημιούργημα τοῦ Δανιὴλ Φιλιππίδη: 
“D. Philippide crease denumirea grecească 
Ῥουμονία”25.

Ὡστόσο, ἡ πρώτη ἀποτίμηση τῆς 
ὑποτιμητικῆς σημασίας τὴν ὁποία εἶχε 
προσλάβει ὁ ἀρχικὸς ὅρος Romani μετὰ 
τὴν ἐγκατάλειψη τῶν Γετοδακῶν ἀπὸ 
τοὺς Ρωμαίους καὶ τὴν ὑποταγή τους 
σὲ νέους κατακτητές, καθὼς καὶ ἡ ση-

μασιολογικὴ προσέγγιση τῶν δύο ὅρων 
Romani-Rumâni, ὀφείλονται κατὰ τὸν 
Giuglea26 στὸν Κορέση, ὁ ὁποῖος στὸν 
δεύτερο διακρίνει ἁπλῆ φωνητικὴ ἀλλοί-
ωση τοῦ πρώτου. Ἔτσι, βαθμιαῖα προ-
ωθεῖται ἡ δημιουργία τοῦ ἐθνικοῦ ὀνό-

24. V. Arvinte: α) “Le nom ethnique Român et la 
création du nom de l’Etat national România”, 
Revue Roumaine d’Histoire 16 (1977), 439-454. 
β) “Român, românesc, Romania”, Convorbiri 
Literare (CL) 1976 κ.ἑ. γ) “Termenul România 
si paternitatea Cîntării României”, LR 26 (1977), 
297-302. δ) “Dimitrie Daniel Philippide et la 
dénomination România”, Revue des Etudes Sud-
Est Européennes 16 (1978), 335-359 κ.ἄ.

25. V. Arvinte, Român, românesc, România, 
Bucureşti 1983, 146 σημ. 184.

26. G. Giunglea, “Coresi face ceadîntîi apropiere 
între Romani şi Rumâni”, Biserica Ortodoxă 
Româna (B.O.R.) 53 (1935), 226-228.

Ἀλλὰ ἀνάδυση τῆς 
Ρουμανίας θὰ ἦταν 

ἀδύνατη χωρὶς τὴν ἐθνικὴ 
γλῶσσα καὶ τὸ ἐθνωνύμιο. 
Οἱ προϋποθέσεις αὐτὲς 
ἀποτελοῦν προσφορὰ 

ἑνὸς τέκνου τοῦ Αἰγαίου, 
τοῦ διακόνου Κορέση  

ἀπὸ τὴ Χίο.
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ματος Ρουμανία. Παρὰ δὲ τὶς ἐπιμέρους 
παρατηρήσεις, ὁ Armbruster27 ἀσπάζεται 
τὴν οὐσιαστικὴ συμβολὴ τοῦ διακόνου 
Κορέση.

Προφανέστατα καὶ ὁ Armbruster 
ἀποδέχεται ὅτι ἡ ἐμφύσηση τῆς ἐθνικῆς 
συνειδήσεως στοὺς ἐκρωμαϊσμένους Γετο-
δάκες ἐπέρχεται μὲ τὴν κάθαρση τοῦ βε-
βαρημένου σημασιολογικὰ ὅρου Romanus, 
ὥστε νὰ καθίσταται εὔκολη ἡ ἀπόδοση 
στὸ σύνολο τῆς ἄλλοτε γετοδακικῆς χώ-

ρας τοῦ παραγώγου Ρουμανία (România), 
μὲ μεγάλη ὁπωσδήποτε καθυστέρηση. 
Σὲ ἄλλες δὲ περιοχὲς παρουσιάζεται 
πολὺ ἐνωρίτερα, ὅπως στὴ βόρεια Θρά-
κη, μάλιστα μὲ γραφὴ ἑλληνικὴ καὶ μὲ 
δύο ὀρθογραφικὲς μορφές, μὲ ο καὶ μὲ 
ω, ἀλλὰ συνηθέστερη εἶναι ἡ πρώτη28. 
Ἀδιάλειπτα διατηρεῖται στὸν Πόντο ὡς 
Ρωμανία. Στὴν Ἑλλάδα, στὴ Ριούμελη, 
ὡς Ρουμανία, λόγῳ τοῦ φαινομένου τῆς 
κωφώσεως τοῦ ω σὲ ου, ὅπως σῴζεται 
στὸ Χρονικὸ τοῦ Γαλαξειδίου: «οὕλη τὴν 
Ἑλλάδα, ποὺ τὴν ἐλέγασι Ῥουμανία»29. 

27. A. Armbruster, La romanité..., 102.
28. D. Ovčarov, “La term ‘Ρομανία’ sur une inscrip-

tion nouvellement découverte à Preslav”, Studia 
Balcanica 10 (1975), 107.

29. Βλ. Στεφ. Ἰ. Παπαδοπούλου, Ἀπελευθερωτι-
κοὶ ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τουρκοκρατίας, 
Α΄ (1453-1669), Θεσσαλονίκη 1982, 77. Ἀχ. Γ. 
Λαζάρου, «Ἐπίγραμμα Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ 
καὶ λατινοφωνία Ἑλλήνων», Σύναξις Εὐγένιος ὁ 

Πράγματι, στὸν χῶρο τῆς ἑλληνικῆς 
χερσονήσου, γιὰ μὲν τοὺς Ἕλληνες, ποὺ 
δὲν ἐπηρεάσθηκαν σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ἐπί-
σημη γιὰ πολλοὺς αἰῶνες γλῶσσα τῆς 
ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, τὴ λατινική, 
διαμορφώνεται καὶ τὸ ἐθνικὸ Ρωμαῖος-
Ρωμιός, στοὺς δὲ διγλώσσους, τοὺς Ἑλλη-
νοβλάχους, Κουτσοβλάχους, τοῦ βορειο-
ελλαδικοῦ χώρου συνεχίζεται ὁ λατινικὸς 
τύπος Romanus μὲ πανάρχαιο ἑλληνικὸ 
προθετικὸ α- καὶ φωνητικὴ ἀλλοίωση, 

ποὺ ἀπολήγει στὴν παρεφθαρμένη μορφὴ 
Armânu < α + romanus. Στὴν ἐπιστη-
μονικὴ ὁρολογία εἶναι γνωστὸς μὲ τὸν 
νεολογισμὸ Ἀρωμοῦνος30. Ἡ ἐπιβίωση τοῦ 
λατινογενοῦς, ἢ ἀκριβέστερα ἑλληνολα-
τινικοῦ ὅρου ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι, 
παρὰ τὶς καθόδους ἢ ἐπιδρομὲς μετανα-
στευτικῶν λαῶν στὴν ἑλληνικὴ χερσόνη-

Αἰτωλὸς καὶ ἡ ἐποχή του, Πρακτικὰ Συνεδρίου 
(Καρπενήσιον, 12-14 Ὀκτωβρίου 1984), Ἀθῆναι 
1986, 236 καὶ σημ. 1.

30. Πρβ. Ἀντ. Δ. Κεραμοπούλου, «Περὶ τῶν τάφων 
τῆς Τρεμπενίστας καὶ τῶν κατὰ τὴν Λυχνιδὸν 
λαῶν», Μακεδονικὰ 2 (1953), 527. Βλ. καὶ Ἀχ. 
Γ. Λαζάρου, «Τρία ἑλληνικὰ τοπωνύμια στὸ 
γλωσσικὸ ἰδίωμα τῶν Βλαχοφώνων Ἑλλήνων», 
Α΄ Συμπόσιο Γλωσσολογίας τοῦ Βορειοελλαδι-
κοῦ χώρου (Ἤπειρος-Μακεδονία-Θράκη), 28-
30 Ἀπριλίου 1976, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1977, 
225 σημ. 3. Καὶ Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 11 (1976), 
267 σημ. 3. V. Arvinte, “Romanus im Aromu-
nischem”, Balkan-Archiv 3 (1978), 109-128.

Ἐξ ἴσου σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ Κορέση στὴν 
ἐπισημοποίηση τοῦ λαϊκοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου τὸ ὁποῖο, 
κατάφορτο μὲ αἰσθητότατες ξένες ἐπιδράσεις, συνέχιζε 
σὲ λανθάνουσα κατάσταση ἐπὶ αἰῶνες τὴν πορεία τῆς 

δημώδους λατινικῆς, σχεδὸν ἀγνώριστης. Ἀπὸ τὴν ἀφάνεια 
ἀνασύρεται ἀπὸ τὸν Κορέση, ὁ ὁποῖος καθιστᾷ αὐτὴν 

γραπτὴ γλῶσσα ἑνὸς λαοῦ ἐγκλωβισμένου στὸν τεράστιο 
σλαβικὸ κόσμο. 
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σο, οἱ δίγλωσσοι Ἕλληνες, οἱ Ἀρωμοῦνοι, 
Ἀρμάνοι, δὲν περιῆλθαν σὲ πραγματικὴ 
κατάσταση δουλείας, ὅπως οἱ ὑπήκο-
οι ἄλλων διαμερισμάτων τῆς ἀπέραντης 
ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, εἰδικὰ δὲ τῆς 
ἐπαρχίας πέρα τοῦ Δουνάβεως, τῆς Δα-
κίας.

Ἐξ ἴσου σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ 
τοῦ Κορέση στὴν ἐπισημοποίηση τοῦ λα-
ϊκοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου τὸ ὁποῖο, κα-
τάφορτο μὲ αἰσθητότατες ξένες ἐπιδρά-
σεις, συνέχιζε σὲ λανθάνουσα κατάστα-
ση ἐπὶ αἰῶνες τὴν πορεία τῆς δημώδους 
λατινικῆς, σχεδὸν ἀγνώριστης. Ἀπὸ τὴν 
ἀφάνεια ἀνασύρεται ἀπὸ τὸν Κορέση, ὁ 
ὁποῖος καθιστᾷ αὐτὴν γραπτὴ γλῶσσα 
ἑνὸς λαοῦ ἐγκλωβισμένου στὸν τεράστιο 
σλαβικὸ κόσμο. Μιὰ οὐδέτερη ἐκτίμηση 
τῆς συμβολῆς τοῦ Κορέση ἐπιχειρεῖ ὁ 
Edouard Bouriez31.

Τὴν ἀξία καὶ σπουδαιότητα τῆς προ-
σφορᾶς τοῦ Κορέση στοὺς Γετοδάκες 
ἐπισημαίνει μὲ μεγαλύτερη ἔμφαση καὶ 
ὁ Armbruster32. Τὴν προώθηση τῶν εὐερ-
γετικῶν γιὰ τοὺς Γεοτδάκες ἰδεῶν τοῦ 
Κορέση ἐπισημαίνει καὶ ὁ George Ivascu33. 
Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Ρουμάνου 
εἰδικοῦ, ἡ τυπογραφία τοῦ Κορέση, 
στὴν ὁποία τυπώνονται στὴ ρουμανικὴ 
γλῶσσα, ἕως τότε ἀγνοημένη, ὑποτιμη-
μένη, ἀποβαίνει ἕνα πραγματικὸ ρεῦμα. 
Μὲ αὐτὸ διαδηλώνονται τὰ ἐνδιαφέροντα 
καὶ ἐκφράζονται οἱ πόθοι νέων κοινω-
νικῶν τάξεων. Ὑποστηρίζονται δὲ μὲ ἰδε-
ολογικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἐπιχειρήματα, 
κατ’ ἐξοχὴν πατριωτικά, προμηνύοντας 
τὸ γλυκοχάραμα μιᾶς νέας νοοτροπίας. 

Ὁ ἐπίλογος τοῦ ρουμανικοῦ Ψαλτη-
ρίου τοῦ 1570, ἐκδόσεως Κορέση, ποὺ 
θεωρεῖται τὸ πιὸ ἐπιγραμματικὸ καὶ τὸ 

31. Ed. Bourciez, Eléments de linguistique romane, 
Paris 1967, 547.

32. A. Armbruster, La romanité..., 101-102.
33. G. Ivascu, Istoria literaturii române, Bucureşti 

1969, 102 κ.ἑ.

πιὸ περιεκτικὸ τῆς ἐποχῆς κείμενο, ἀπο-
τελεῖ ἀληθινὴ διακήρυξη πρὸς ὅλους τοὺς 
Ρουμάνους, ἀπροσδόκητα δὲ σὲ ὕφος ἡγε-
μονικῶν χρυσοβούλλων34. Ἡ ἀνύψωση τῆς 
ὁμιλουμένης λαϊκῆς γλώσσας στὸ ἐπίπεδο 
πολιτισμικοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου πραγ-
ματώνεται χάρη στὴ δυνατότητα ἐξαπλώ-
σεως τοῦ ἐντύπου λόγου, καὶ καταλήγει 
στὸν θρίαμβο ἐπὶ τῆς μακραίωνης σλα-
βωνικῆς. Τὸ βιβλίο στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα 
ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸ Μπρασὸβ σὰν και-
νούργιο μήνυμα πρὸς ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ 
ὁρίζοντος. Κατακυριεύει τὰ φωτισμένα 
μυαλὰ τοῦ καιροῦ ἐκείνου καὶ θερμαίνει 
συνάμα μὲ τὸν πάτριο λόγο τοὺς ἐξανα-
γκασμένους στὸν ἐκπατρισμὸ Ρουμάνους.

Ἡ ἐπιχείρηση τοῦ Κορέση γιὰ τὴν 
καθιέρωση τῆς δημώδους νεολατινικῆς 
γλώσσας στὴν Ἐκκλησία τῶν Γετοδακῶν 
δὲν ἦταν εὔκολη. Ὀρθώνονται πολλὰ 
ἐμπόδια. Τὸ μεγαλύτερο γιὰ τὴν ἄμεση 
εἰσαγωγὴ τῆς ρουμανικῆς γλώσσας στὴ 
θεία λειτουργία ὑπῆρξε ἕνα περίεργο 
φαινόμενο. Ἡ σλαβωνικὴ εἶχε καταλά-
βει τὴ θέση συμβόλου τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Γι’ αὐτὸ ἐπιβάλλεται προοδευτικὰ καὶ 
ἀβίαστα ἡ ἀποδέσμευση τῶν κατώτερων 
κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν στρωμάτων 
ἀπὸ τὴν προκατάληψη, τὴν ἐσφαλμένη 
ἀντίληψη. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, 
ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία καθίσταται γέφυ-
ρα τῶν Ρουμάνων τῆς Τρανσυλβανίας, 
Βλαχίας καὶ Μολδαβίας. Ἡ δράση τῆς 
ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Τρανσυλβανίας 
μὲ τὴν ὑποστήριξη Ρουμάνων ἡγεμόνων 
ἐνδυναμώνεται καὶ ἐκδηλώνεται ὄχι μόνον 
μὲ καταδίκη μερικῶν θέσεων τοῦ «αἱρε-
τικοῦ Λουθήρου», ἀλλὰ μὲ προσαύξηση 
ἐκδόσεων σὲ σλαβωνικὴ στὸ τυπογραφεῖο 
τοῦ Κορέση.

Μόλις τὸ 1570 ἀποτολμᾶται ἐκτύπω-
ση ρουμανικοῦ βιβλίου35, τοῦ ὁποίου τὸ 

34. G. Ivascu, ἔ.ἀ., 103.
35. I. Lăudat, “Actitatea lui Coresi într-o nouă lu-

mină”, 192. Βλ. καὶ I. Coteanu si I. Dănăilă, 
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κείμενο συνεκδίδεται μὲ τὸ ἀντίστοιχο 
σλαβωνικὸ ὡς ἐγγύηση γιὰ τὸ ὀρθόδοξο 
περιεχόμενο. Προϋπόθεση ἄλλως τε εὑρέ-
σεως ἀγοραστῶν βιβλίων σὲ ρουμανικὴ 
γλῶσσα εἶναι ἡ ρητὴ δήλωση ὀρθοδοξίας 
τοῦ ἐκδότη.

Ἡ ὁμολογία καὶ ἐπίδειξη τῆς ὀρθο-
δοξίας κρίνεται ἀπαραίτητη. Πηγάζει 
ἀπὸ ἀνάγκη ἀδήριτη. Διότι ἡ γενικὴ 
θρησκευτικὴ ἀναδιάρθρωση, ἀπότοκος 
τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 16ου αἰῶνα τοῦ 
Λουθήρου κατὰ τῆς πολιτικῆς κυριαρ-
χίας τῆς παπικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν 
ὑπερβασιῶν στὶς δογματικὲς διδασκαλί-
ες της εἶχε ἐνσπείρει καχυποψίες καὶ 
πολλὲς ἐπιφυλάξεις. Κατὰ τοὺς χρόνους 
ἀκριβῶς αὐτούς, ποὺ συμβαίνουν ἡ ἀπό-
σχιση πολλῶν ἀπὸ τὴν παπικὴ Ἐκκλησία 
καὶ ἡ ἵδρυση αὐτοτελῶν Ἐκκλησιῶν στὶς 
γερμανικὲς καὶ ἀγγλοσαξονικὲς χῶρες, 
δρᾷ ὁ Κορέσης, ὁπότε, παρὰ τὴν ἐγνω-
σμένη ὀρθοδοξία του36, εὔλογα συναντᾷ 
δυσκολίες.

Ὡστόσο, χωρὶς τὴν ἀναταραχὴ τῆς 
θρησκευτικῆς Μεταρρυθμίσεως ἡ ἀντικα-
τάσταση τῆς σλαβωνικῆς ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία τῶν Παραδουνάβιων ἡγεμονιῶν μὲ 
τὴν πάτρια γλῶσσα τῶν ὑπηκόων τους 
θὰ ἦταν ἀνέφικτη. Ἐπιπλέον, τὸ ἐκδο-
τικὸ ἔργο τοῦ διακόνου Κορέση εὐνοήθη-
κε ἀπὸ σωρεία συγκυριῶν37. Πρώτιστος 
ἴσως συντελεστὴς τῆς ἀναπτύξεως τῶν 
τυπογραφικῶν δραστηριοτήτων τοῦ Κο-
ρέση στὸ Μπρασὸβ λογίζεται ὀρθότατα 
ἡ ὕπαρξη στὴν πόλη χαρτοποιΐας, τῆς 
ὁποίας ὁ ἰδιοκτήτης  Iahannes Benker 

Introducere în linguistica şi filologia românească. 
Probleme-bibliografie, Bucureşti 1970, 273, 277-
278. A. Rosetti, Mélanges linguistiques, Bucureşti 
1977, 163-165, ὅπου καὶ σχόλια στὶς ἀπόψεις 
τῶν Serban Papacostea, N. Drăganu καὶ N. Iorga.

36. Ivascu, ἔ.ἀ., 102.
37. P. P. Panaitescu, “Scrisul romînesc in secolul 

al XVI-lea. Epoca lui Coresi în începuturile 
scrisului în limba romînă”, Studii şi Materila di 
Istorie Medie 4 (1960).

χαρακτηρίσθηκε καὶ προστάτης τῆς τυ-
πογραφίας Κορέση. Ὁ Benker φέρεται ὡς 
περίπτωση ἐπιχειρηματία προοδευτικοῦ, 
φιλου τῶν γραμμάτων καὶ τοῦ πολιτι-
σμοῦ, τῶν ὁποίων οἱ καρποὶ ἐξαρτῶνται 
καὶ ἐπιταχύνονται ἀπὸ λειτουργία τυπο-
γραφείου. Παράλληλα, ἡ ἐπιχείρηση τῆς 
χαρτοποιΐας ἀξιοποιεῖται καλύτερα μὲ 
τὴν τυπογραφικὴ ἐνασχόληση τοῦ Κο-
ρέση. Ἑπομένως, ἐξυπακούεται καὶ τὸ 
στενὸ οἰκονομικὸ συμφέρον τοῦ ἐπιχει-
ρηματία χαρτιοῦ, ὅταν μάλιστα ὁ Κορέσης 
χαίρει φήμης κατόχου τῆς τυπογραφικῆς 
τέχνης.

Στὸν τυπογράφο Κορέση προσφέ-
ρουν οἰκονομικὴ ἀρωγὴ καὶ οἱ ἄρχοντες 
τοῦ Μπρασόβ. Ἡ βοήθεια ὑπερέβαινε τὸ 
ὕψος τῆς δαπάνης ἀγορᾶς τοῦ ἀναγκαίου 
χαρτιοῦ. Ἔφθανε καὶ στὴν κάλυψη τῶν 
ἐξόδων γιὰ τὴν προώθηση στὶς ἀγορὲς 
τῶν τυπωμένων βιβλίων. Ἐπειδὴ δὲ ἡ 
ἀποστολὴ τῶν βιβλίων στὰ τρία μεγάλα 
ρουμανικὰ διαμερίσματα καὶ ἡ διάθεσή 
τους ἀπαιτοῦσαν χρόνο σημαντικό, ὅπως 
ἐπίσης καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ κεφαλαίου 
μὲ τὸ ἀναλογοῦν κέρδος, οἱ χορηγοὶ πα-
ρουσιάζονται γενναιότεροι. Ἡ ἐπιχορήγηση 
συνεχίζεται κατὰ τὸ ἐνδιάμεσο διάστημα, 
ὥστε νὰ τυπώνεται ἐν τῷ μεταξὺ ἄλλο 
βιβλίο καὶ νὰ πληρώνεται τὸ προσωπικὸ 
τοῦ τυπογραφείου. Βέβαια, δὲν πρέπει νὰ 
ἐκλαμβάνεται ἡ χειρονομία ὡς ἀγαθοερ-
γία, ὡς ἀνθρωπιστικὴ πράξη. Ἁπλούστα-
τα, εἶναι μελετημένη ἐμπορικὴ ἐνέργεια, 
ταὐτόχρονα δὲ ὑποκρύπτει θρησκευτικὴ 
σκοπιμότητα. Ἡ μὲν πρώτη γίνεται ἀντι-
ληπτὴ μὲ τὴν ἀνάθεση ἐκτυπώσεως βιβλί-
ων στὴ σλαβωνική, τὰ ὁποῖα ἀρχικὰ εἶχαν 
μεγαλύτερη ζήτηση, ἡ δὲ δεύτερη μὲ ἐκδό-
σεις θρησκευτικὲς πρὸς χρήση τῶν ἰδίων, 
τῶν Μπρασοβιτῶν «Μαικηνῶν», οἱ ὁποῖοι 
ἦσαν στὸ θρήσκευμα διαμαρτυρόμενοι, 
εἰδικῆς κατηγορίας, καὶ χρειάζονταν βιβλία 
ἀντιρρητικὰ μέσα στὸ μεταρρυθμιστικὸ 
κίνημα. Παράλληλα, στοὺς ὑποστηρικτὲς 
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τοῦ Κορέση ἀποδίδονται καὶ προθέσεις 
πολιτικές38, ἀκριβέστερα προσηλυτιστικές: 
ἀπόσπαση ὀρθοδόξων Τρανσυλβανῶν γιὰ 
αὔξηση τῶν διαμαρτυρομένων τῆς Τραν-
συλβανίας.

Ἡ ἱκανοποίηση ὅλων τῶν θρησκευ-
τικῶν δοξασιῶν, ἡ ὁποία ἀφορμᾶται 
ἀπὸ διάφορα κίνητρα, συμβάλλει καὶ 
στὴν ἐπικράτηση πνεύματος ἐλεύθερης 
πνευματικῆς ἐκφράσεως μὲ ἔντυπο λόγο, 
τῆς ἐλευθεροτυπίας. Ὅμως ἡ πολυφωνία 
πίστεως ἐπιφέρει κάποια σύγχυση, ποὺ 
ἀφορᾷ στὴν ἀμφισβήτηση τῆς θρησκευ-
τικῆς θέσεως τοῦ τυπογράφου. Πολλοὶ 
πλανήθηκαν καὶ διέδιδαν ὅτι στὸν Κο-

ρέση διέκριναν τάσεις δῆθεν μεταρρυθμι-
στικές. Στὴν πραγματικότητα, ὁ Χῖος κα-
λόγερος ἐκμεταλλεύεται τὴν κατάσταση 
ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὴ Μεταρρύθμιση, 
ὥστε νὰ μεταφρασθοῦν στὴ ρουμανικὴ 
γλῶσσα ἱερὰ κείμενα, παραμένοντας ὁ 
ἴδιος ἀδιάλειπτα καὶ ἀταλάντευτα χρι-
στιανὸς ὀρθόδοξος. Ἐπίμονα ὁ Κορέσης 
ὑπηρετοῦσε τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν 

38. Al. Rosetti, Limba romînă în secolul al XIII-lea-
XVI-lea, Bucureşti 1966, 59.

ὁποία μετακινεῖται στὸ Μπραστόβ, στὸν 
πλέον πρόσφορο χῶρο γιὰ ἐκτύπωση 
ρουμανικῶν μεταφράσεων. Ταὐτόχρονα, 
μὲ τὴν ἐλεύθερη διάθεση στὸν ρουμανικὸ 
πληθυσμὸ βιβλίων σὲ γλῶσσα ποὺ αὐτὸς 
κατανοοῦσε, ὁ Κορέσης προσέφερε καὶ 
πολύτιμη ἐθνικὴ ὑπηρεσία στὸ σύνολο 
τῶν μετέπειτα Ρουμάνων.

Τόσο ἡ ὀρθοδοξία, ὅσο καὶ ἡ αἰτία 
τῆς μετακινήσεως τοῦ Κορέση ἀπὸ τὸ 
Τιργοβίστε, τὴν ἱστορικὴ πρωτεύουσα τῆς 
Βλαχίας, στὸ Μπρασόβ, ἀποδεικνύονται 
ἀπὸ τὶς ἄριστες σχέσεις του μὲ τὴν κοι-
νότητα τῶν Ρουμάνων τῆς τρανσυλβα-
νικῆς πόλεως, λαϊκῶν καὶ κληρικῶν39. Οἱ 

τελευταῖοι, γνωστοὶ καὶ μὲ τὰ ὀνόματά 
τους, εἶχαν καλέσει τὸν Κορέση γιὰ τὶς 
ἀνάγκες ὅλης τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
τῆς Τρανσυλβανίας. Ὁ Κορέσης, ἄλλως 
τε, τυπώνοντας τὸ 1564 βιβλίο ἐπιγραφό-
μενο Cazania, ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἔκδοση 
ἔγινε κατόπιν αἰτήσεως πολλῶν ἱερέων. 
Μὲ τὴν ὑποστήριξη ἀκριβῶς τῆς ρου-
μανικῆς κοινότητας, τυπώνει βιβλία ποὺ 

39. A. Plămădeală, , Clerici ortodocşi ctitori de limbă 
şi cultură românească, Bucureşti 1977, 60-61.

Πολλοὶ πλανήθηκαν καὶ διέδιδαν ὅτι στὸν Κορέση 
διέκριναν τάσεις δῆθεν μεταρρυθμιστικές. Στὴν 

πραγματικότητα, ὁ Χῖος καλόγερος ἐκμεταλλεύεται τὴν 
κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὴ Μεταρρύθμιση, ὥστε 

νὰ μεταφρασθοῦν στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα ἱερὰ κείμενα, 
παραμένοντας ὁ ἴδιος ἀδιάλειπτα καὶ ἀταλάντευτα 

χριστιανὸς ὀρθόδοξος. Ἐπίμονα ὁ Κορέσης ὑπηρετοῦσε 
τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν ὁποία μετακινεῖται στὸ Μπραστόβ, 

στὸν πλέον πρόσφορο χῶρο γιὰ ἐκτύπωση ρουμανικῶν 
μεταφράσεων. Ταὐτόχρονα, μὲ τὴν ἐλεύθερη διάθεση 

στὸν ρουμανικὸ πληθυσμὸ βιβλίων σὲ γλῶσσα ποὺ αὐτὸς 
κατανοοῦσε, ὁ Κορέσης προσέφερε καὶ πολύτιμη ἐθνικὴ 

ὑπηρεσία στὸ σύνολο τῶν μετέπειτα Ρουμάνων.
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χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση 
τῆς προπαγάνδας τῶν διαμαρτυρομένων. 
Ἐξ ἄλλου, σημειώνεται ὅτι τὴν ἀναχώρη-
ση τοῦ Κορέση ἀπὸ τὸ Τιργοβίστε εἶχαν 
ἐγκρίνει οἱ ἡγεμόνες τῆς Βλαχίας. Θὰ 
ἦταν ἀδιανόητη μιὰ παρόμοια μεταδη-
μότευση χωρὶς τὴν προεξόφληση ἀδείας, 
ὅταν μάλιστα συνοδεύεται καὶ ἀπὸ μετα-
φορὰ συγκροτημένου τυπογραφείου. Καὶ 
δὲν ἦσαν ἁπλῶς σύμφωνοι οἱ ἡγεμόνες, 

ἀλλὰ εἶχαν καὶ σοβαροὺς λόγους, γιὰ νὰ 
ἐνθαρρύνουν τὸν Κορέση. Ἐνδιαφέρονταν 
ἰδιαίτερα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Τρανσυλ-
βανίας, ἡ ὁποία δοκιμαζόταν ἀπὸ τὴν 
ἐμφάνιση τῶν αἱρέσεων. 

Στὴν τόνωση τῆς τυπογραφικῆς δρα-
στηριότητας τοῦ Κορέση πρὸς ταχύτερη 
διάδοση τοῦ ἐντύπου ρουμανικοῦ βιβλίου 
συντελεῖ καὶ ἡ κοινωνικὴ μεταβολὴ τῶν 
χρόνων ἐκείνων. Ἡ κυκλοφορία ρουμα-
νικοῦ βιβλίου ἀνταποκρίνεται σὲ καίριο 
αἴτημα μιᾶς ἀναφαινόμενης κατὰ τὸ 
πρῶτο μισὸ τοῦ 16ου αἰῶνα καὶ ἰσχυρῆς 
κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τάξεως ἐμπόρων40 

40. Πάλιν Ἕλληνες πρωτοστατοῦν καὶ στὸ ἐμπόριο. 
Πρβ. Radu Manolescu, “Sur la participation des 
marchants de la péninsule balkanique au com-
merce avec la Valachie et la Transylvanie, dans 
la première moitié du XVIe siècle, RESEE 13 
(1975), 404.

καὶ ἐπαγγελματιῶν, ποὺ χρειάζονται τὴ 
ρουμανικὴ γλῶσσα καὶ γιὰ τὶς συναλλα-
γές τους, ἐμπορικὲς καὶ γενικὰ ἐπαγγελ-
ματικές. Εἶναι πράγματι ἱστορικὴ στιγμή. 
Ἡ τυπογραφία τοῦ Κορέση ἱκανοποιεῖ 
πλέον εὐρύτερα στρώματα, ποὺ διαρκῶς 
καὶ περισσότερο ἀνέρχονται σὲ ὑψηλό-
τερα ἐπίπεδα, οἰκονομικὰ καὶ κοινω-
νικά. Εἶναι ἡ νέα τάξη, ἡ ἀστική, ἕνας 
κόσμος δυναμικὸς καὶ δημιουργικός. Οἱ 

ἀστοὶ ἀγοράζουν τὰ βιβλία τοῦ Κορέση, 
τὰ ρουμανικά, γιὰ νὰ χαροῦν τὴ γλῶσσά 
τους. Καὶ δὲν περιορίζονται στὴν προσω-
πικὴ ἀπόλαυση. Σπεύδουν νὰ δωρίσουν 
αὐτὰ στὶς ἐκκλησίες τους, θέλοντας νὰ 
ἀκούσουν καὶ τὴ θεία λειτουργία στὴν 
πατρογονικὴ λαλιά τους. Ἔχουν ἔντο-
νη ἔφεση καὶ δείχνουν μὲ ὅλους τοὺς 
τρόπους τὴ σπουδή τους οἱ ἀστοί, ἐνῷ 
ἄλλοτε οἱ κρατοῦντες, ἀνώτεροι κληρικοὶ 
καὶ βογιάροι, Μολδαβοὶ καὶ Βλάχοι, ἦσαν 
γιὰ λόγους σκοπιμότητας χρῆστες τῆς 
σλαβωνικῆς, τὴν ὁποία φυσικὰ φρόντι-
ζαν νὰ μάθουν, καὶ ἔβλεπαν τὸ γλωσσικὸ 
ὄργανο τοῦ λαοῦ μὲ περιφρόνηση, φαινό-
μενο πανομοιότυπο σὲ ὅλες τὶς χῶρες σὲ 
κάποιο στάδιο τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξεων, 
χρονικὰ δὲ διαφορετικὸ ἀπὸ χώρα σὲ χώ-
ρα. Τὸ ἀστικὸ κίνημα στὶς Παραδουνάβι-
ες ἡγεμονίες συμπαρασύρει σύντομα καὶ 

Στὴν τόνωση τῆς τυπογραφικῆς δραστηριότητας τοῦ 
Κορέση πρὸς ταχύτερη διάδοση τοῦ ἐντύπου ρουμανικοῦ 
βιβλίου συντελεῖ καὶ ἡ κοινωνικὴ μεταβολὴ τῶν χρόνων 

ἐκείνων. Ἡ κυκλοφορία ρουμανικοῦ βιβλίου ἀνταποκρίνεται 
σὲ καίριο αἴτημα μιᾶς ἀναφαινόμενης κατὰ τὸ πρῶτο μισὸ 
τοῦ 16ου αἰῶνα καὶ ἰσχυρῆς κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τάξεως 

ἐμπόρων καὶ ἐπαγγελματιῶν, ποὺ χρειάζονται τὴ ρουμανικὴ 
γλῶσσα καὶ γιὰ τὶς συναλλαγές τους, ἐμπορικὲς καὶ γενικὰ 

ἐπαγγελματικές. Εἶναι πράγματι ἱστορικὴ στιγμή. 
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μερίδα τῶν ἀνωτέρων τάξεων. Κατ’ ἀρχὰς 
συντάσσονται μὲ τοὺς ἀστοὺς οἱ μικρό-
τεροι βογιάροι, καὶ ἀργότερα ὅλοι, ὥστε 
ἐφεξῆς νὰ ἐπιχειρεῖται δειλὰ δειλά, ἀλλὰ 
καὶ σταθερά, ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ρουμανικῆς 
γλώσσας καὶ στὴ διοίκηση. 

Ὡστόσο, γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπικράτηση 
τῆς ρουμανικῆς γλώσσας στὴν Ἐκκλη-
σία καὶ διοίκηση τῶν Ἡγεμονιῶν θὰ συ-
ντρέξουν καὶ ἄλλοι παράγοντες. Μεταξὺ 
αὐτῶν ἰσχυρότερος εἶναι ἡ ἀνεπαίσθητη 
διείσδυση τῶν βιβλίων τοῦ Κορέση σὲ 
ὅλες τὶς ρουμανικὲς ἐπαρχίες41. Ἔκτοτε, 
κοσμικοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ μητροπολῖτες 
ἀρχίζουν νὰ διάκεινται μὲ συμπάθεια 
στὴν ἐπιχείρηση τῶν μεταφράσεων σὲ 
ρουμανικὴ γλῶσσα. Ἀπόδειξη τῆς νέας 
αὐτῆς στάσεως ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι 
μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις φέρουν ἀφιερώ-
σεις καὶ ἀναφορὲς φανερές, στὶς ὁποῖες 
μάλιστα μνημονεύονται ἐκπρόσωποι τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας ὡς ἀρωγοὶ 
στὴν ἐκτύπωση τῶν ἀντίστοιχων βιβλίων.

Τὰ πρωτεῖα τῆς κινήσεως γιὰ τὴν ἀνα-
γνώριση τῆς ρουμανικῆς γλώσσας μέσῳ 
τῶν μεταφράσεων οἱ ὁποῖες τυπώνονται 
στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Κορέση κατέχουν 
οἱ Τρανσυλβανοί. Ἡ ἑρμηνεία τῆς προτε-
ραιότητας σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ὁμογενεῖς 
τους τῶν Παραδουνάβιων ἡγεμονιῶν ἔχει 
ἀπασχολήσει πολλοὺς ἐρευνητές. Κυρίως 
ἐξηγεῖται μὲ βάση τὴν κοινωνικοπολιτικὴ 
καὶ οἰκουμενικὴ κατάσταση καὶ τοὺς 
σχετικοὺς ὅρους ζωῆς τῶν χρόνων ἐκεί-
νων. Ὀρθῶς προστίθενται ἡ προτροπὴ 
καὶ τὸ πρότυπο ποὺ παρέχονται ἀπὸ 
τοὺς Λουθηρανοὺς καὶ Καλβινιστές. Ἡ 
προσθήκη εἶναι διαφωτιστική. Ἐξ ἀντι-
κειμένου δὲν ἐπιτρέπεται παραγνώριση 
τῆς ἐπιδράσεως αὐτῆς, ἐφ’ ὅσον εἶναι 
δεδομένη ἡ συμβίωση τῶν Σαξόνων τοῦ 
Μπρασὸβ στοὺς κόλπους τῆς ρουμανικῆς 
κοινωνίας. Εὔλογα, πάλι, οἱ γνῶμες τῶν 

41. E. Turdeanu, Le livre roumain à travers les siè-
cles, Paris 1959, 11.

εἰδικῶν διΐστανται ὡς πρὸς τὸν βαθμὸ τῆς 
ἐπιρροῆς καὶ τοῦ ἀποτελέσματός της. Τὸν 
παράγοντα αὐτὸν ἄλλοι Ρουμᾶνοι ἱστορι-
κοὶ καὶ γλωσσολόγοι χαρακτηρίζουν ὡς 
ἀποκλειστικό, μερικοὶ τὸν κατατάσσουν 
δὲ δεύτερη μοῖρα, κανεὶς ὅμως δὲν τὸν 
ἀπορρίπτει.

Πάντως, τὰ βιβλία ποὺ τυπώθηκαν 
ἀπὸ τὸν Κορέση σὲ ρουμανικὴ γλῶσσα 
ἔχουν θέσει τὶς βάσεις τῆς λογίας ρου-
μανικῆς γλώσσας, τῆς ὁποίας ἡ τελικὴ 
διαμόρφωση ἀσφαλῶς συντελεῖται βρα-
δύτερα, σὲ νέες ἱστορικὲς συνθῆκες. Ἡ 
Olga Cicanci γράφει τὰ ἑξῆς σχετικά: «Μὲ 
τοὺς ὅρους ὑπὸ τοὺς ὁποίους ἡ ρουμα-
νικὴ γλῶσσα, ἀπὸ τοῦ δευτέρου ἡμίσε-
ος τοῦ 17ου αἰῶνος, καθὼς καὶ ἐκ τῆς 
ἀνάγκης νὰ καταπολεμήσῃ τὴν προπα-
γάνδαν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας εἰς μίαν 
γλῶσσαν κατανοητὴν ὑπὸ τῶν πιστῶν, 
διαπιστώνομεν τὴν τάσιν νὰ μεταφρά-
ζωνται σειρὰ θρησκευτικῶν κειμένων ἐκ 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τὴν ρουμανι-
κήν, ὡς εἶναι τὰ μεταφρασθένα ὑπὸ τοῦ 
Nicolae Milescu καὶ τοῦ Ἱερεμίου Κακά-
βελα, ἐπὶ παραδείγματι. Ἀπὸ τὰς ἀνα-
ριθμήτους μεταφράσεις ἑλληνικῶν κει-
μένων αἱ ὁποῖαι ἐγένοντο κατὰ τὸ τέλος 
τοῦ 17ου αἰῶνος μὲ τὴν ἐνθάρρυνσιν τῶν 
Ρουμάνων ἡγεμόνων, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
ἀναφέρομεν τὸν Serban Καντακουζηνὸν 
καὶ τὸν Κωνσταντῖνον Brîncoveanu, μνη-
μονεύομεν τὴν σπουδαιοτέραν: τὴν μετά-
φρασιν τῆς Ἑλληνικῆς Βίβλου ὑπὸ μιᾶς 
ὁμάδος Ἑλλήνων διδασκάλων (didascali), 
μετάφρασιν θεωρηθεῖσαν ὀρθῶν ὑπὸ τοῦ 
N. Iorga ὡς “ἓν μεγάλο γεγονὸς διὰ τὴν 
παιδείαν τῆς Ἀνατολῆς”»42.

Ἕλληνες εἶναι καὶ οἱ δύο ἀναφερό-
μενοι μεταφραστές, παρὰ τὸ ρουμανικὸν 
ὄνομα τοῦ πρώτου. Τὴν ἑλληνική του κα-

42. Olga Cicanci, «Ἡ λογοτεχνία εἰς τὴν ἑλληνικὴν 
γλῶσσαν εἰς τὴν Μολδαβίαν καὶ τὴν Βλαχίαν 
κατὰ τὸν 17ον αἰῶνα», Δελτίον Ρουμανικῆς Βι-
βλιογραφίας 3 (1970), 96.
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ταγωγὴ ἀνακοινώνει ὁ ὁ Πατριάρχης Ἰερο-
σολύμων Δοσίθεος μὲ ἐπιστολή του πρὸς 
τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας Ἀλέξιο Μιχαήλο-
βιτς, πατέρα τοῦ Μεγάλου Πέτρου43. Ἡ 
πληροφορία ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸἑλλη-
νικὸ χειρόγραφο τοῦ Milescu, τὸ ὁποῖο 
εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας χάρη σὲ με-
λέτη τῆς Letitia Turdeanu-Cartojan44. Ἐν 
τούτοις, Ρουμᾶνοι συγγραφεῖς δὲν διστά-
ζουν νὰ συσκοτίζουν τὸ ζήτημα τῆς ἑλλη-
νικῆς καταγωγῆς τοῦ Milescu, ἢ νὰ ἐμφα-
νίζουν αὐτὸν ὡς Ρουμᾶνο μὲ προγόνους 
Πελοποννησίους45! Βέβαια, δὲν ἀρνοῦνται 
ὅτι εἶναι καλὸς ἑλληνιστής: “Parmi les 
bons hellénistes, on compte aussi Nicolas 
Milescu...”46. Εἶχε ἄλλως τε δώσει δείγ-
ματα γραφῆς ἐξ ἀφορμῆς τῆς διαμάχης 
Ἰανσενιστῶν47 καὶ Καλβινιστῶν γιὰ τὸ 
δόγμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅπως ἡ 
συγγραφὴ τῆς δίγλωσσης, στὴν ἑλληνικὴ 
καὶ λατινικὴ γλῶσσα, θεολογικῆς μελέτης, 
ἡ ὁποία κρίθηκε εὐμενέστατα. Εἶναι ἡ 
γνωστὴ μὲ τὸν τίτλο Enchiridion48. Τὴν 
ἑλληνικὴ καταγωγὴ δὲν δηλώνουν οὔτε τὰ 
μεγάλα ἑλληνικὰ ἐγκυκλοπαιδικὰ λεξικά, 
ὅπως τοῦ Πυρσοῦ49.

43. P. P. Panaitescu, Nicolas Spathar Milescu (1636-
1708), Paris 1925, 66-67.

44. Laetitia Turteanu-Cartojan, “Une relation an-
glaise de Nicolas Milescu: Thomas Smith”, RER 
2 (1954), 146.

45. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, Nicolae Milescu ὁ Λάκων “Ho-
mo Universalis”, ἐν Ἀθήναις 1980. Ἀνάτυπον 
ἐκ τῶν Πρακτικῶν Α΄ Λακωνικοῦ Συνεδρίου, 
Σπάρτη-Γύθειον 7-11 Ὀκτωβρίου 1977, «Λακω-
νικαὶ Σπουδαί», Ε΄, Πρακτικὰ Β΄, 197.

46. Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies 
princières de Bucarest et de Jassy et leurs pro-
fesseurs, Thessaloniki 1974,7.

47. E. Turdeanu, “Les controverses des Jancénistes et 
la création de l’imprimerie grecque en Moldavie”, 
Mélanges de linguistique et de littérature romanes 
offerts à Mario Roques, Paris 1952, III. 281-302.

48. C. C. Giurescu - D. C. Giurescu, Istoria 
Românilor din cele mai vechi timpuri pînă astăzi, 
Bucureşti 1975, 458.

49. Μολονότι εἶναι μιὰ οἰκουμενικὴ προσωπικότητα. 

Εὐτυχῶς ἡ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυ-
κλοπαίδεια δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικὴ 
καταγωγὴ τοῦ διακόνου Κορέση. Ἀλλὰ 
ὁ χῶρος τὸν ὁποῖο διαθέτει εἶναι ἐλάχι-
στος, ἐνῷ τὸ ἔργο του εἶναι μεγαλειῶδες. 
Περιορίζεται στὰ ἀκόλουθα: «Κορέσιος, 
Ἰωάννης, Ἕλλην τὴν καταγωγήν (ἴσως 
ἐκ τῶν Κορεσίων τῆς Χίου) ἐκ Τεργοβύ-
στου τῆς Βλαχίας. Πρῶτος μετέφρασε καὶ 
ἐξέδωσε ἐν Βράσωβ τῆς Τρανσυλβανίας 
περὶ τὰ μέσα τῆς ΙΣΤ΄ ἑκατονταετηρίδος 
τὸ Τετραυεάγγελον»50.

Προφανῶς ὁ συντάκτης τοῦ λήμματος 
«Κορέσιος» ἀγνοοῦσε τὴν ἄφθονη ξένη 
σχετικὴ βιβλιογραφία51, τῶν χρόνων ἀκόμη 

Πρβ. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, «Ν. Σπαθάρης (1636-1708). 
Ὁ πρῶτος Νεοέλληνας στὴν Κίνα», Ἐλευθερία 
(Λαρίσης) 27.4.1986, 6 καὶ 25.5.1986, 6, «Ν. Σπα-
θάρης, ἕνας Ἕλληνας στὸ Πεκίνο».

50. ΜΕΕ 14, 878γ.
51. B. Petriceicu Hasdeu, Psaltitirea publicată în 

româneste la 1577 de diaconul Coresi, Reprodusă 
cu un studiu bibliografic şi un glosan comparativ 
de... Tomul I: Textul, Bucureşti 1881. Gherasim 
Timuş Piteşteanu, Tetraevanghelul diaconului 
Coresi, Reimprimat după editia prima 1560-61 
de arhiereul... Cu o prefată de C. Erbiceanu, 
Bucureşti 1889. S. Puscariu - Al. Prokovici, Di-
aconul Coresi, Carte cu învatatura (1581), publi-
cată de ... S. Puscariu - Al. Prokopovici, Diacinul 
Coresi, Carte cu învatatura (1581), publicată de... 
Vol. I: Textul, Bucureşti 1914. M. Gaster, Tet-
raevanghelum diaconului din 1561, prelucrat de 
dr..., Bucureşti 1929. I. Bianu, Lucrul apostolesc, 
Tipărit de diaconul Coresi în Braşov la anul 
1563, Bucureşti 1930. Ἐπίσης, ὑπάρχουν καὶ 
νεώτερες ἐκδόσεις τῶν ἔργων τοῦ Κορέση. Πρβ. 
Florica Dimitrescu, Tetraevanghelul lui Coresi, 
1560-1561, cumparat cum Evangheliarul lui 
Radu de la Mănicesti 1576, Editie alcătuită de..., 
Bucureşti 1963. Ἐξ ἄλλου, ἄφθονα εἶναι τὰ με-
λετήματα μὲ τὰ ὁποῖα διερευνᾶται ἡ ἐκδοτικὴ 
ἐργασία τοῦ Κορέση ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές. 
Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία βλ. Al. Rosetti, 
Istoria limbii romăne, Bucureşti 1968, 475 κ.ἑ., 
ὅπου περιέχονται καὶ τὰ ἑξῆς: N. Iorga, “Un 
exemplar romănesc al unei tipărituri coresiene 
şi o publicatie coresiană nouă”, Almanahul grafi-
cei române, Craiova 1926, 28-30. N. Sulică, O 
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τῆς ἐκδόσεως τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς 
Ἐγκυκλοπαίδειας, ὅπως συμβαίνει καὶ 
σὲ σημερινὰ ἀνάλογα ἑλληνικὰ ἔργα, ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα ἀπουσιάζουν Ἕλληνες τῆς δι-
ασπορᾶς χιλιετιῶν, μολονότι ἡ συμβολή 
τους στὴν ἀνάπτυξη τῶν χωρῶν ὅπου 
ἔζησαν, πολλὲς δὲ φορὲς καὶ στὸν παγκό-
σμιο πολιτισμό, ὁμολογεῖται ὡς ἀποφασι-
στικῆς σημασίας καὶ προβάλλεται σὲ ξένα 
μελετήματα, αὐτοτελῆ ἢ δημοσιευμένα 
σὲ περιοδικὰ ἔγκυρα καὶ ἐπιστημονικά.

Ἡ ἑλληνικὴ ἀβελτηρία, γιὰ τὴν ὁποία 
οἱ ἑρμηνεῖες ποικίλλουν κάθε φορά, ἐπι-
τρέπει τὴν ἔντεχνη καὶ δόλια συγκάλυ-
ψη τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀρχικῆς καταγωγῆς 
προσωπικοτήτων, ἀπὸ συγγραφεῖς τῶν 
χωρῶν στὶς ὁποῖες ἔδρασαν καὶ διέπρε-
ψαν Ἕλληνες. Αὐτὸ ἐπανειλημμένως 
ἐπιχειρήθηκε στὴ Ρουμανία52, ὅπου ἡ 
συμμετοχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν 
ἐθνολογικὴ σύνθεση εἶναι ἐκπληκτική. 
Σύμφωνα μὲ πορίσματα ἐρευνῶν τοῦ συ-
ναδέλφου Γεωργίου Κουτούσκα, τὰ πο-
σοστὰ γιὰ τὴν ἡγετικὴ τάξη ἀνέρχονται 
σὲ 22% καὶ γιὰ τὴ μέση σὲ 18%! 

Μεγαλύτερη φροντίδα ἀποκρύψεως 
τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς καταβάλλεται 
γιὰ φυσιογνωμίες οἱ ὁποῖες ἔχουν συ-

nouă publicatie românescă din secolul al XVI-lea: 
Liturghier diaconului Coresi, tipărit la Braşov, 
în 1570, Tg. Mures, 1927. V. Grecu, Izvorul 
principal bizantin pentru Cartea cu în vătătură a 
diaconului Coresi din 1581. Omiliile patriarhului 
Ioan Caleca, 1334-1347, Bucureşti 1939. Maria 
Radulescu, Originalul slav al Evangheliei su în-
vătătură” a diaconului Coresi, Colecţii, Versiuni 
şi redacţii ale coecţiei de omilii a patriarhului 
Ioan Caleca, Bucureşti 1959. Sp. Cantea, “Textul 
Liturghierului românesc publicat de diaconul 
Coresi”, Mitropolia Ardealului 5 (1960), 70-92. 
Dan Simonescu, “Precizari despre Liturghierul 
lui Coresi”, Limba Română 11 (1962), 433-438.

52. Πρβ. Turdeanu, Le livre roumain..., 10 καὶ τὸ 
βιβλίο τοῦ πεθεροῦ του N. Cartojan, Istoria 
literaturii române vechi, Bucureşti 1980, 94 κ.ἑ., 
ὅπου κεφάλαιο ἐπιγραφόμενο “Epoca lui Core-
si”, ἰδίως 16.

νεισφέρει στὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση 
τῆς κατακερματισμένης Γετοδακίας καὶ 
ἔχουν θέσει τὰ θεμέλια τοῦ μετέπειτα 
ρουμανικοῦ κράτους. Δὲν εἶναι ἄγνωστη 
ἡ  πρώτη σχετικὴ πρωτοβουλία, μάλιστα 
ἔνοπλη, γιὰ τὴν ἕνωση τῶν ἡγεμονιῶν 
καὶ τὴ δημιουργία ἑνιαίου ρουμανικοῦ 
κράτους ἀπὸ τὸν ἑλληνικῆς53 ἐπίσης 
καταγωγῆς Μιχαὴλ τὸν Γενναῖο. Ἂν τὸ 
ἐπίτευγμα ὑπῆρξε ἐφήμερο, ἡ εὐθύνη δὲν 
βαρύνει τὸν ὁμολογουμένως Γενναῖο Μι-
χαήλ. Οἱ δυσμενεῖς διεθνεῖς περιστάσεις, 
οἱ ἀνταγωνισμοὶ ἡγεμόνων γειτονικῶν 
χωρῶν, ἡ πρωιμότητα τοῦ ἐγχειρήματος 
καὶ ἡ πνευματικὴ ἀνωριμότητα τῶν Γετο-
δακῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν φάνηκαν πάντοτε 
καὶ παντοῦ ἀντάξιοι τοῦ μεγάλου ἡγέτη, 

53. Πρβ. Ἄλκη Μυρσίνη-Μάνθου, «Ἕνας Ἠπειρώτης 
στὴ ρουμανικὴ ἱστορία καὶ ποίηση», Ἠπειρω-
τικὴ Ἑστία 297-298 (1977), 168. A. Pippidi, “La 
Résurrection de Byzance ou l’unité politique 
roumaine: l’option de Michel le Brave”, RESEE 
13 (1975), 375: “Le seigneur Michel devra, en 
bref, devenir maître de Constantinople et, com-
me Grec applaudi et suivi partivuliérement par 
les Grecs jadis maîtres de cet Empire, il aura à 
se faire proclamer, lui et pas un autre, empere-
ur de Constantinople”. Εἶναι ἀπὸ ἔκθεση τοῦ 
Δομινικανοῦ ἱεραποστόλου Andrea Bobbi. Βλ. 
ἐπίσης N. Jorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Edi-
tura militară, Bucureşti 1968, 29. N. Bălcescu, 
Românii supt Mihai-Boievod Viteazul, Bucureş-
ti 1973, 467 κ.ἑ. ἄφθονη βιβλιογραφία. Stefan 
Andrescu, “Familia lui Mihai Viteazul”, Mihai 
Viteazul. Colugere de studii. Redactori coordona-
tori Paul Cernovodeanu-Constantin Pezachevici, 
Bucureşti 1975, 225 κ.ἑ. Στὸ συλλογικὸ τοῦτο 
ἔργο ὑπάρχουν ἐνδιαφέρουσες μελέτες γιὰ τὸν 
Μιχαὴλ τὸν Γενναῖο. Βλ. καὶ Ion Sîrbu, Istoria 
lui Mihai Voda Viteazul Domnul Tarii Româneş-
ti, Timişoara 1976, 27 κ.ἑ. M. Neagoe, Mihai 
Viteazul, Craiova 1976, 17 κ.ἑ. Καὶ ἡ ἔκδοση 
τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας δύο τόμων μὲ τὴν 
εὐθύνη τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Κρατικῶν 
Ἀρχείων καὶ τῆς Κεντρικῆς Κρατικῆς Βιβλιο-
θήκης: Mihai Viteazul în conştiinţa europeană. 
1. Documente externe, Bucureşti 1982, σελ, 694. 
2. Crinicari şi istorici. Secolele XVI-XVIII. Texte 
alese, Bucureşti 1983, σελ. 522.
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εἶναι τὰ κύρια τῆς αἴτια τῆς μὴ πλή-
ρους εὐοδώσεως ἢ τῆς παροδικότητας 
τοῦ δράματος τῆς ἑνωμένης Ρουμανίας54. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Μιχαὴλ ὁ Γενναῖος ἐπεζή-
τησε τὴν ἐνεργὸ συναντίληψη λαϊκῶν καὶ 
κληρικῶν ὁμογενῶν του55, τῶν ἁπανταχοῦ 
τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου56, οἱ ὁποῖοι 
καὶ συμπαραστάθηκαν καὶ ἐξύμνησαν τὰ 
κατορθώματά του57.

54. St. Olteanu, Las pays roumains à l’époque de 
Michel le Brave (L’Union de 1600), Bucureşti 
1975.

55. N. Jorga, “Sfătuitorul bizantin al lui Mihai Vi-
teazul mitropolitul Dionisie Rali Paleologul”, 
Revista Istorica 5 (1919), 26-35. Στ. Ἰ. Παπα-
δοπούλου, «Ὁ μητροπολίτης τοῦ Ν. Τιρνόβου 
Βουλγαρίας Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος καὶ 
οἱ ἐνέργειές του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν 
ὑπόδουλων Ἑλλήνων καὶ Βουλγάρων (τέλη 16ου 
- ἀρχὲς 17ου αἰῶνα)», Τιμητικὸν Ἀφιέρωμα εἰς 
τὸν Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν, Ἀθῆναι 
1980, 3-7.

56. Συμμετέχουν καὶ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, μάλι-
στα ἀπὸ τὴν Κρήτη. Βλ. D. M. Pippidi et André 
Pippidi, “Un capitain Cretois au service de Mi-
chel le Brave prince de Valachie”, Πεπραγμένα 
τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, Β΄, 
ἐν Ἀθήναις 1974, 874-879.

57. E. Legrand, Recueil de poèmes historiques en 
grec vulgaire, Paris 1877, 16-127. D. Russo, Studii 
Istorice Greco-Române, II, Bucureşti 1939, 115 
κ.ἑ. Μετάφραση Δημ. Β. Οἰκονομίδου ἄρθρου 
Δημοσθένους Ρούσσου, «Ἑλληνικὰ τραγούδια 
γιὰ τὴ δόξα Μιχαὴλ τοῦ Γενναίου», Νέον Κρά-
τος 4 (1940), 803-811, Δημ. Β. Οἰκονομίδου, Μι-
χαὴλ ὁ “Γενναῖος” καὶ τὰ δημοτικὰ περὶ αὐτοῦ 
ἄσματα Ἑλλήνων καὶ Βουλγάρων», Λαογραφία 
14 (1952), 53-70. Βλ. καὶ Ἀρχεῖον τοῦ Θρακι-
κοῦ Λαογραφικοῦ καὶ Γλωσσικοῦ Θησαυροῦ 18 
(1953), 365-374, ὅπου κριτικὴ Κ. Ρωμαίου, καὶ 
Λαογραφία 15 (1953-54), 371-373, ὅπου ἀπά-
ντηση Δ. Β. Οἰκονομίδου, Δ. Α. Ζακυθηνοῦ, 
«Μεταβυζαντινὴ καὶ νεωτέρα ἑλληνικὴ ἱστορι-
ογραφία», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
49 (1974), 75. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ ξένη 
βιβλιογραφία: N. Iorga, “Michel le Brave et la 
poésie populaire des Bulgares”, Revue historique 
du sud-est europeen 10 (1933), 16-17. Al. Iordan, 
“Mihai Viteazul în folclorul balcanic”, Revista 
istorică Româna 6 (1936), 361-381. Iulian Ste-

Ἀναντίρρητα ἕνα ἔμψυχο ἑλληνικὸ 
κεφάλαιο, ἀνεκτίμητο ποιοτικὰ καὶ πο-
σοτικά, ἀφομοιώνεται μὲ τὴν πάροδο 
τοῦ χρόνου, ἐμβολιάζεται στὸν αὐτόχθο-
να ἐθνολογικὸ κορμὸ καὶ ἐπιταχύνει τοὺς 
ρυθμοὺς καὶ τὶς διαδικασίες ἀναδείξεως 
ἑνὸς νέου ἔθνους, τοῦ ρουμανικοῦ, ποὺ 
ἤδη εἶναι ὁλοφάνερο πῶς ἀναδύθηκε ἀπὸ 
τὸν ὠκεανὸ τοῦ σλαβισμοῦ. Σὲ μιὰ μελέ-
τη του, ὁ Δημοσθένης Γραμματόπουλος, 
ἀληθινὴ ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ 
Βουκουρεστίου, γράφει τὰ ἑξῆς: «Μέχρι 
τοῦδε ἀπεπειράθην νὰ κάμω μίαν τηλε-
γραφικὴν σκιαγράφησιν τῆς Γενέσεως τοῦ 
ρουμανικοῦ Ἔθνους, ἀπὸ τὸν γηγενῆ γετο-
δακο-σκυθικο-θρακικὸν πληθυσμόν, εἰς ὃν 
προσετέθησαν ἀρχικῶς καὶ ἄλλα στοιχεῖα, 
Ρωμαῖοι, Ἕλληνες, Δαλμάται, Ἰλλύριοι, 
ἀναμφισβητήτου πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου, 
ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν γηγενῆ πληθυσμόν, 
καθὼς καὶ μία ὁλόκληρος σειρὰ βαρβάρων 
γερμανικῶν φυλῶν, σλάβων, τουρκμένων 
καὶ βουλγάρων. Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ στοι-
χεῖα, τὰ ὁποῖα ἐξυψώθησαν καὶ συνεχω-
νεύθησαν συνεχῶς κατὰ τοὺς πρώτους 
αἰῶνας τῆς παρουσίας των εἰς τὴν Δακίαν, 
προσφέροντες εἰς τὴν πολυεθνικὴν μᾶζαν 
τοῦ Δακικοῦ λέβητος ὅ,τι βιολογικὸν καὶ 
πνευματικὸν προσὸν κατεῖχον, μόνον οἱ 
Ἕλληνες μνημονεύονται ὡς στοιχεῖον ὃ 
δὲν ἔπαυσε νὰ τροφοδοτῇ τὸν ἤδη δια-
μορφωθέντα ρουμανικὸν λαόν. Ἐὰν λά-
βωμεν ὑπ’ ὅψιν ὅτι μετὰ τὸ Βυζάντιον τὸ 
ἑλληνικὸν στοιχεῖο ἐπορεύετο συνεχῶς 
πρὸς τὴν Βλαχίαν, θὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι 
καὶ ἡ μετάγγισις δὲν ἔπαυσε. Μεταξὺ τῶν 
τόσων συμβιώσεων τοῦ γηγενοῦς δακικοῦ 
καὶ μεταδακικοῦ πληθυσμοῦ, φρονῶ ὅτι 
δὲν εἶναι ὑπερβολή, ἐὰν ὑποστηρίξωμεν 
ὅτι ἡ σημαντικωτέρα ἦτο ἡ ἑλληνο-ρουμα-
νικὴ συμβίωσις, διαρκέσασα ἐντατικώτε-
ρον ἐπὶ δύο καὶ πλέον αἰῶνας μέχρι τῆς 

fanescu, “Epopea lui Mihai Viteazul în predica 
izuitului Piotr Skarga”, BOR 93 (1975) καὶ σημ. 
1, 2, ὅπου πλούσια σχετικὴ βιβλιογραφία.
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ἑλληνικῆς παλιγγενεσίας, ὁπότε ἡ μαζικὴ 
διαρροὴ Ἑλλήνων πρὸς Βλαχίαν ἀναχαι-
τίζεται, διὰ νὰ συνεχισθῇ ἡ ἀφομοίωσις 
τῶν ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων... Αὐτοὶ οἱ 
ἀφομοιωθέντες Ἕλληνες ἦσαν ἐκεῖνοι οἱ 
ὁποῖοι ἔδωσαν σημαντικὴν ὤθησιν εἰς τὴν 

ὀργάνωσιν μιᾶς ἐκσυγχρονισμένης κοινω-
νίας, ἡ ὁποία, ἀποσείουσα τὰ δεσμὰ τοῦ 
ὀθωμανικοῦ σκοταδισμοῦ, ἀπῄτει νέας 
μορφὰς συναλλαγῶν μετὰ τῶν γειτόνων 
καὶ τοῦ λοιποῦ κόσμου, δυτικοῦ τε καὶ 
ἀνατολικοῦ, δηλ. τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἐμπο-
ρίου, τῆς βιομηχανίας, τῶν συγκοινωνιῶν, 
τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς δι-
πλωματίας. Δηλαδὴ ἡ ἑλληνικὴ μετάγγισις 
ἦτο ἡ ἀποφασιστικὴ διὰ τὴν ἐκκόλαψιν 
ἑνὸς πολιτισμοῦ ἑλληνο-ρουμανικοῦ κατ’ 
ἀρχάς, καὶ καθαρῶς ρουμανικοῦ μετὰ 
ταῦτα, εἰς ὃν δὲν ἔλειψαν οἱ ἀπόγονοι 
τόσων ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν, εὐπατρί-
δων, ἡγεμόνων καὶ ἀνθρώπων τῶν γραμ-
μάτων καὶ χειριστῶν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου 
(γαιοκτήμονες, ἔμποροι, ναυτιλιακοὶ ἐπι-
χειρηματίαι, τραπεζίται). Ἡ ἱστορία τοῦ 
Δουνάβεως, ἐπὶ αἰῶνας, εἶναι μαρτυρία 
ἀνεκτιμήτου πολιτιστικῆς δράσεως τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ ἐν Ρουμανίᾳ εἰς τὸν ἐμπορι-
κόν, βιομηχανικὸν καὶ ναυτιλιακὸν τομέα, 
ἐκ τῶν ὁποίων ἐξηρτῶντο καὶ ἡ εὐημερία 
τοῦ τόπου καὶ γενικὰ ἡ πολιτιστικὴ στάθ-
μη τοῦ πληθυσμοῦ»58.

58. Δημοσθ. Γραμματοπούλου, «Περὶ τῶν μεταβυζα-

Στὴν ἀληθινὴ ἀναγέννηση τοῦ ρου-
μανικοῦ ἔθνους συμμετέχουν Ἕλληνες 
τῆς διασπορᾶς59, τῆς μικρασιατικῆς καὴ 
ἠπειρωτικῆς ἑλληνικῆς χώρας, καθὼς καὶ 
τοῦ Αἰγαίου, κατ’ ἐξοχὴν δὲ τῆς Χίου60, 
τῆς ὁποίας καὶ μόνον ἕνα τέκνο, ὁ διά-

κονος Κορέσης61, ἀνέστησε τὴν ἐθνικὴ 
γλῶσσα καὶ τὸ ἐθνωνύμιο τῶν Ρουμάνων, 
ποὺ συνιστοῦν τὰ κορυφαῖα γνωρίσματα 
ἑνὸς λαοῦ, μιᾶς χώρας.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ

ντινῶν ἑλληνιστικῶν πριγκιπάτων τῆς Μολδαβί-
ας», Ἠπειρωτικὴ Ἑστία 349-350 (1981), 408-409.

59. Σπ. Γ. Φωκᾶ, Οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν ποταμοπλοΐαν 
τοῦ Κάτω Δουνάβεως, μετάφρασις ἐκ τῆς ρου-
μανικῆς Μαρίας Ἰ. Μαρκοπούλου, ΙΜΧΑ 144, 
Θεσσαλονίκη 1975, 447 κ.ἑ.

60. Βλ. Παν. Ἰ. Ζέπου, «Ὁ ἐκ Χίου Θεόδωρος Φω-
τεινὸς καὶ ἡ Ἱστορία τῆς Δακίας αὐτοῦ», Εἰς 
μνήμην Κ. Ι. Ἀμάντου, Ἀθῆναι 1960, 280-284. 
Φλ. Μαρινέσκου, «Οἱ Χιῶτες Πανταλέων Λο-
γαρείδης καὶ Ἰγνάτιος Πετρίτσης καὶ ἡ Ἑλλη-
νικὴ Σχολὴ στὸ Τιργοβίστε τῆς Βλαχίας», Χιακὰ 
Χρονικὰ 16 (1984), 67-72.

61. D. Mazilu, Diaconul Coresi, Contributii, Ploe-
işti 1933. Lucian Predescu, Diaconul Coresi, 
Bucureşti 1933. D. Macrea, Studii de linguis-
tică română, Bucureşti 1970, 40 σημ. 2. Barbu 
Theodorescu, “Personalitea diaconului Coresi şi 
rolul lui în cultura românească”, BOR 77 (1959), 
287-306.

Στὴν ἀληθινὴ ἀναγέννηση τοῦ ρουμανικοῦ ἔθνους 
συμμετέχουν Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, τῆς μικρασιατικῆς 

καὴ ἠπειρωτικῆς ἑλληνικῆς χώρας, καθὼς καὶ τοῦ Αἰγαίου, 
κατ’ ἐξοχὴν δὲ τῆς Χίου, τῆς ὁποίας καὶ μόνον ἕνα τέκνο, 
ὁ διάκονος Κορέσης, ἀνέστησε τὴν ἐθνικὴ γλῶσσα καὶ τὸ 
ἐθνωνύμιο τῶν Ρουμάνων, ποὺ συνιστοῦν τὰ κορυφαῖα 

γνωρίσματα ἑνὸς λαοῦ, μιᾶς χώρας.
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ΕΚΘΕΣΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΟ

Ἀνάμεσα στὰ καλλιτε-
χνικὰ γεγονότα τῆς 
περιόδου τὴν ὁποία 
διανύομε, ξεχωρίζει μία 
ἔκθεσις γιὰ τὸν λαϊκὸ 

ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαὴλ μὲ 
τὸν τίτλο: «Ὁ τσολιᾶς τῆς ζωγρα-
φικῆς». Ἡ ἔκθεσις πραγματοποιεῖται 
στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ γιὰ τὰ 
200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπα-
νάστασι, ἔχει ὀργανωθῆ ἀπὸ τὴν 
«Πρωτοβουλία 1821-2021» (συνεργα-
σία Τραπεζῶν καὶ πολιτιστικῶν Ἱδρυ-
μάτων) καὶ παρουσιάζεται στὸν χῶρο 
τοῦ Ἱδρύματος Θεοχαράκη μὲ δωρεὰν 
εἴσοδο γιὰ τὸ κοινό, λόγῳ τῆς ἐπετεί-
ου. Ἡ ἔκθεσις περιλαμβάνει πληθώρα 
πινάκων τοῦ Θεοφίλου καὶ κάποιων 
τοιχογραφιῶν του ἀπὸ διάφορα Μου-
σεῖα καὶ ἰδιωτικὲς συλλογές.

Ὁ Θεόφιλος Χατζημιχαὴλ ἐγεννή-
θη στὴν Λέσβο περὶ τὸ 1868, ἐργά-
σθηκε ὡς ὁπλαρχηγὸς καὶ θυροφύλαξ 

στὴν Σμύρνη καὶ μετεκινήθη κατό-
πιν στὸ Πήλιο γιὰ περίπου τριάντα 
χρόνια. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς 
Λέσβου τὸ 1912 ἐπιστρέφει στὴν πα-
τρίδα του καὶ ζεῖ μέχρι τὸν θάνατό 
του τὸ 1934.

Ἀπὸ τὸν ἰδιαιτέρως φροντισμέ-
νο ὁδηγὸ τῆς Ἐκθέσεως ἀντιγράφο-
με κάποια ἐκλεκτὰ ἀποσπάσματα 
διανοουμένων καὶ καλλιτεχνῶν, τὰ 
ὁποῖα ἀναφέρονται στὴν προσωπικό-
τητα καὶ στὸ ἔργο του, ὡς στοιχειώδη 
γνωριμία μαζί του:

«Ὁ Θεόφιλος ἦταν ἕνας λαϊκὸς 
ἄνθρωπος. Ἕνας τρελὸς στὰ μάτια 
τοῦ κόσμου, ποὺ τὸν ἄκουε νὰ λέει 
παράδοξα πράγματα γιὰ τὶς ζωγρα-
φικές του, ἢ τὸν ἔβλεπε νὰ ροβολᾶ 
τοὺς δρόμους ντυμένος Μεγαλέξαν-
δρος μαζὶ μ’ ἕνα κοπάδι χαμίνια ποὺ 
εἶχε ντύσει “Μακεδόνους”. Τὸν περι-
γελοῦσαν, τοῦ ἔκαμαν πολὺ χοντρὰ 
ἀστεῖα· μιὰ φορὰ τράβηξαν τὴν ἀνε-
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μόσκαλα ὅπου ἦταν ἀνεβασμένος γιὰ 
τὴ δουλειά του καὶ τὸν ἔριξαν χάμω. 
Τόσο πολὺ μᾶς ἐνοχλοῦν οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ δὲ μᾶς μοιάζουν. Ὅμως, ὁ 
περιπλανώμενος αὐτὸς ζωγράφος 
καταναλώθηκε ὁλόκληρος, σὰν ἕνας 
αὐθεντικὸς τεχνίτης, στὸ δημιούρ-
γημά του. Καὶ τὸ δημιούργημά του 
εἶναι ἕνα ζωγραφικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα … Ὕστερα ἀπὸ τὸν Θεόφιλο 
δὲ βλέπουμε πιὰ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο· 
αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαῖο καὶ αὐτὸ εἶναι 
τὸ πρᾶγμα ποὺ δὲ μᾶς ἔφεραν τόσοι 
περιώνυμοι μαντατοφόροι μεγάλων 
ἀκαδημιῶν … Ὁ Θεόφιλος μᾶς ἔδω-
σε ἕνα καινούριο μάτι· ἔπλυνε τὴν 
ὅρασή μας ὅπως αὐγάζει ὁ οὐρανός, 
καὶ τὰ σπίτια, καὶ τὸ κόκκινο χῶμα, 
καὶ τὸ παραμικρὸ φυλλαράκι τῶν 
θάμνων, ὕστερα ἀπὸ τὴν κάθαρση 
ἑνὸς ἀπόβροχου· κάτι ἀπὸ τὸν παλμὸ 
τῆς δροσιᾶς. Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι δε-
ξιοτέχνης, μπορεῖ ἡ ἀμάθειά του σὲ 
τέτοια πράγματα νὰ εἶναι μεγάλη … 
Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους νέους 
ζωγράφους μας μοῦ ἔλεγε τὸ αἴσθημα 
ποὺ εἶχε ὅταν πρωτόειδε ἔργα τοῦ 
Θεόφιλου: “Μὰ αὐτὸς μᾶς γυρεύει 
πάρα πολλά· γυρεύει νὰ λέμε ὅλη 
τὴν ἀλήθεια”, συλλογίστηκε. Καὶ ἡ 
ἀλήθεια ἡ ὁλόκληρη ποὺ μᾶς δίνει 
ὁ Θεόφιλος εἶναι ὁ ὁλοζώντανος κό-
σμος του, ἕνας ζωγραφικὸς κόσμος 
χωρὶς τεχνάσματα καὶ χωρὶς ὑπεκ-
φυγές» (Γιῶργος Σεφέρης).

«Σὲ μιὰ τέχνη κατατυραννισμένη 
ἀπὸ τοὺς προβληματισμοὺς τῶν δι-
ανοουμένων, ὁ Θεόφιλος ξαναφέρνει 
στὴν ἀρχική της σημασία τὴ χαρὰ τῆς 
δουλειᾶς. Νιώθεις ὅτι δὲν εἶναι γιὰ νὰ 
ἐκπληρώσει φιλοδοξίες οὔτε γιὰ νὰ 
ἐπιτύχει λύσεις σὲ ὑποθετικὰ θεωρή-
ματα οὔτε κἂν γιὰ νὰ βγάλει τὸ ψωμί 
του ποὺ πιάνει τὰ πινέλα. Εἶναι γιὰ 
νὰ κορέσει μιὰ πεῖνα χρωματική, ποὺ 

τὸν βάζει νὰ καταβροχθίζει φύση καὶ 
νὰ παράγει φύση, ἔτσι, ὁλοένα, χωρὶς 
νὰ τὸ πολυσυλλογιστεῖ, μὲ βουλιμία 
– μόνο ποὺ δὲ γλείφει, θά ‘λεγες, τὰ 
δάχτυλά του. Ἔτσι καὶ ἡ ἀθωότη-
τα προφταίνει ν’ ἀποτυπωθεῖ στὶς 
ζωγραφιές του, ὅπως ἡ δροσιὰ στὸ 
δέρμα τῶν πρωϊνῶν φρούτων … Μέ-
σα του δὲ θὰ βροῦμε ποτὲ τὴ φύση 
ὅπως ὑπάρχει τὴ στιγμὴ ποὺ πάει 
νὰ τὴν ἀπεικονίσει, ἀλλὰ ὅπως τὴν 
ἔχει ἀποθησαυρίσει, μὲ ὅλες τὶς δια-
φορὲς καὶ τὶς ἀποχρώσεις τῆς ὥρας 
καὶ τῆς ἐποχῆς, τριγυρνώντας μέρες 
καὶ νύχτες, χειμῶνες καὶ καλοκαίρια 
τὸ ὕπαιθρο» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης).

«Εἶναι σημαντικὸ ὅτι ὁ Θεόφι-
λος δημιούργησε χρωματικὲς κλί-
μακες ἀντίστοιχες μὲ τὸν Ματὶς ἢ 
κάποιων ἰμπρεσιονιστῶν, χωρὶς νὰ 
ἔχει γνωρίσει τὸ ἔργο τους. Ὅπως 
δὲν γνώριζε καὶ τοὺς ζωγράφους τῶν 
πρωτοχριστιανικῶν νωπογραφιῶν μὲ 
τὶς ὁποῖες τὸ ἔργο του παρουσιάζει 
συγγένειες» (Στέφανος Δασκαλάκης).

«Ζωγραφίζει στοὺς τοίχους, 
ὅπως εἶδε στὶς ἐκκλησιές του ἁγί-
ους καὶ μάρτυρες, ἀναπαριστᾷ τοὺς 
ἥρωες τῆς πατρίδας του ποὺ ἔβλεπε 
σὲ τυπώματα καὶ εἰκόνες τῆς ἐποχῆς, 
ὅπως τοὺς φανταζόταν γενναίους καὶ 
ζωντανοὺς στὴ δική του αἰωνιότητα. 
Καὶ μόνος του αὐτὸς ξεσπαθώνει καὶ 
συνεχίζει ὁλάκερη τὴν παράδοση. 
Ζωντανή. Μὲ τὴ δικιά του σιγουριὰ 
καὶ τὴν κατάδικιά του εὐαισθησία, 
ξαναρχίζει μοναχός του τὴν ἀνα-
γέννηση. Ἀπέναντί του ἔντεχνοι, 
ἐφάμιλλοι τῶν Εὐρωπαίων, ἐκσυγ-
χρονιστὲς καὶ ἀναμορφωτὲς τοῦ κα-
θυστερημένου τόπου. Νὰ γίνουμε 
σὰν τοὺς ἄλλους, νὰ προκόψουμε, 
νὰ πᾶμε μπροστά. Κι αὐτὸς ἔψαχνε 
ἀκόμα πιὸ πίσω. “Γραφικός”, εἶναι 
τὸ ἐπίθετο ποὺ συχνὰ ἀπευθύνουν 
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οἱ φοβισμένοι τῆς ἀγέλης, σὲ ξεχωρι-
στοὺς καὶ μοναχικοὺς ὀνειροπλόκους 
ποὺ ξεμακραίνουν. Κι ὅσο πιὸ ψηλὰ 
πετᾷς, τόσο πιὸ μικρὸ σὲ βλέπουν 
οἱ ἄλλοι ἀπὸ κάτω. Αὐτὸς ἄλλα εἶχε 
στὸν νοῦ του. Τὴν πατρίδα του ἔψα-
χνε νὰ βρεῖ καὶ νὰ τὴν παραστήσει 
δοξασμένη καὶ περήφανη» (Χρῆστος 
Μποκόρος).

Ἀνάμεσα στὰ ἔργα τοῦ Θεοφί-
λου ὑπάρχουν καὶ ἁγιογραφίες, ὅπου 
ἐκδηλώνεται ἡ πίστις καὶ ἡ εὐσέβειά 
του στὴν ἐκκλησιαστική μας παρά-
δοσι. 

Ἡ ἔκθεσις μᾶς μεταφέρει τὸν 
παλμὸ καὶ τὰ συναισθήματα τῶν 

ἀνθρώπων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι, σὲ 
πεῖσμα τῶν καιρῶν, συνεχίζουν τὴν 
παράδοσι τοῦ Γένους μας. Ὅπως μὲ 
ἐξαίσιο τρόπο τὴν περιγράφει ὁ ἕτε-
ρος ζωγράφος τῆς γραφίδος Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης: «Τὸ ἐπ’ ἐμοί, 
ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, 
δὲν θὰ παύσω πάντοτε, ἰδίως δὲ 
κατὰ τὰς πανεκλάμπρους ταύτας 
ἡμέρας, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν 
Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ’ ἔρω-
τος τὴν φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ 
στοργῆς τὰ γνήσια ἑλληνικὰ ἤθη» 
(Λαμπριάτικος Ψάλτης).

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ 
«ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ»

Ἦταν 21 Ἰανουαρίου τοῦ 2022, ὅταν 
μιὰ παράξενη εἴδηση στὰ δελτία εἰδήσε-
ων, τὶς ἑλληνικὲς ἐφημερίδες καὶ εἰδησεο-
γραφικὲς ἱστοσελίδες, ἔκανε πολλοὺς νὰ 
αἰσθανθοῦν ὅτι βρίσκονται ἐνώπιον μιᾶς 
συγκλονιστικῆς ἀνακάλυψης. Ἡ εἴδηση, 
ποὺ παρέπεμπε σὲ δημοσίευμα τῆς βρε-
τανικῆς ἐφημερίδας Independent, ἔκανε 
λόγο γιὰ μιὰ ἀπομονωμένη κοινότητα 
5000 ἀνθρώπων σὲ σύμπλεγμα χωριῶν 
κοντὰ στὴν Τραπεζοῦντα, στὶς ἀκτὲς τῆς 
Μαύρης Θάλασσας στὴ σημερινὴ Τουρ-
κία, ποὺ μιλᾷ μιὰ μοναδικὴ διάλεκτο, τὰ 
“Romeyka” («Ρωμέικα»), μιὰ ποικιλία τῶν 
ποντιακῶν ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τοὺς 
γλωσσολόγους, εἶναι ἡ κοντινώτερη στὰ 
ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ὁμιλούμενη γλῶσσα τῆς 
ἐποχῆς μας. Τὰ σχετικὰ δημοσιεύματα πα-
ρέπεμπαν στὴ Δρα Ἰωάννα Σιταρίδου, λέ-
κτορα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cambridge, 
ἡ ὁποία ἑστιάζει στὴν ἐκτεταμένη χρή-
ση στὰ “Romeyka” τῆς ἀπαρεμφατικῆς 
σύνταξης, ἡ ὁποία δὲν χρησιμοποιεῖται 
πλέον στὴν κοινὴ νέα ἑλληνικὴ καὶ πα-
ραπέμπει ἀπευθείας στὴν ἀρχαία ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα. Ὅσον ἀφορᾷ τὸ κρίσιμο 
ζήτημα τῆς καταγωγῆς τοῦ πληθυσμοῦ 
ποὺ ὁμιλεῖ τή “Romeyka”, πρακτικὰ ἀφή-
νονται ἀνοικτὰ ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα: εἴτε 
νὰ πρόκειται γιὰ ἀπογόνους τῶν ἀρχαίων 
ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ποὺ ἔζησαν στὶς 
ἀκτὲς τῆς Μαύρης Θάλασσας γιὰ χιλιάδες 
χρόνια, εἴτε γιὰ ἀλλογενεῖς πληθυσμοὺς 
ποὺ ἐγκαταστάθηκαν ἐκεῖ καὶ υἱοθέτη-
σαν τὴ γλῶσσα τῶν ντόπιων – σὲ κάθε 

περίπτωση, πρόκειται γιὰ πληθυσμοὺς 
ποὺ νωρίτερα ἢ ἀργότερα, μὴ τὴ βία ἢ 
χωρίς, ἀσπάσθηκαν τὸν μουσουλμανισμό, 
ἐξ οὗ καὶ τοὺς ἐπετράπη νὰ παραμείνουν 
στὰ πατρογονικὰ ἐδάφη κατὰ τὴν ἀνταλ-
λαγὴ τῶν πληθυσμῶν ποὺ ἀκολούθησε 
τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή.

Ὅλα αὐτὰ μοιάζουν πράγματι μὲ συ-
γκλονιστικὴ ἀνακάλυψη, ὅπως παρουσι-
άσθηκαν. Μὲ μία διαφορά: ὅτι, ὅπως θὰ 
διαπιστώσει κανεὶς μέσα ἀπὸ μιὰ σχετικὴ 
ἀναζήτηση στὸ διαδίκτυο, τὸ δημοσίευμα 
τῆς βρετανικῆς Independent στὸ ὁποῖο 
παραπέμπουν ὅλες οἱ σχετικὲς ἑλληνικὲς 
εἰδησεογραφικὲς ἱστοσελίδες, χωρὶς νὰ 
δίνουν περαιτέρω στοιχεῖα γι’ αὐτό, εἶναι 
τὸ ἄρθρο τοῦ Steve Connor μὲ τὸν τίτ-
λο: “Jason and the Argot: Land where 
Greek’s ancient language survives”, τὸ 
ὁποῖο δημοσιεύθηκε... στὶς 3 Ἰανουαρίου 
2011. Αὐτὸ εἶναι ποὺ κάποιοι... «ἀνακά-
λυψαν» σήμερα, δέκα χρόνια ἀργότερα... 
Ἀξίζει μάλιστα νὰ θυμίσουμε ὅτι ὅλες οἱ 
σχετικὲς πληροφορίες, μὲ ἀναφορὰ στὸ 
δημοσίευμα τῆς Independent, εἶχαν δημο-
σιευθεῖ ἀπὸ τὸ 2013 στὸ περιοδικό μας, 
τὶς Ἀκτῖνες, σὲ ἄρθρο ἐπιγραφόμενο «Πό-
ντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν Ἱστορία» τοῦ 
καθηγητῆ Βασιλείου Π. Κέκη [Ἀκτῖνες 
739 (Μάιος-Ἰούνιος 2013), σελ. 90-97, μὲ 
τὰ σχετικὰ μὲ τή “Romeyka” στὶς σελ. 
95-96].

Τελικά, ὅπως ἀποδεικνύεται, μία εἶναι 
ἡ συγκλονιστικὴ ἀνακάλυψη ποὺ πρέπει 
νὰ προσέξουμε: Ἡ ἀνακάλυψη τῆς πα-
χυλῆς ἄγνοιάς μας, ἀποτόκου τῆς ἀδια-
φορίας καὶ ἀμεριμνησίας μας, ποὺ μᾶς 
κάνει νὰ λησμονοῦμε μεγάλες ἀλήθειες 
ποὺ μᾶς ἀφοροῦν, ἀλήθειες ποὺ θὰ ἔπρε-

 Κριτικὴ ματιά
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πε νὰ γνωρίζουμε, ἀλλὰ τὶς λησμονοῦμε, 
καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τίς «ἀνακαλύ-
πτουμε», μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὶς ξανα-
λησμονήσουμε καὶ νὰ ἐπαναβυθισθοῦμε 
στὸν μακάριο λήθαργο τῆς ἄγνοιάς μας.

Ο ΔΡΟΜΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αἴσθηση προκάλεσε, στὴν αὐγὴ τοῦ 
2022, ἄρθρο τῶν Times μὲ τὸν τίτλο: «Ἡ 
ἄποψη τῶν Times γιὰ τὰ Ἐλγίνεια Μάρ-
μαρα: Ἑνώνοντας τὴν Ἑλληνικὴ Κληρο-
νομιά» (“The Times view on the Elgin 
Marbles: Uniting Greece’s Heritage”). Ἡ 
«ἱστορικὴ στροφή» τῆς «ναυαρχίδας» τοῦ 
βρετανικοῦ τύπου δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
διατυπωθεῖ περισσότερο ρητὰ καὶ ἀπε-
ρίφραστα: «Οἱ “Times” ὑποστήριζαν τὸ 
Μουσεῖο καὶ τὴ βρετανικὴ κυβέρνηση 
στὴν ἀντίστασή τους γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ 
τῶν Γλυπτῶν. Οἱ καιροὶ καὶ οἱ συνθῆκες 
ἄλλαξαν. Τὰ Γλυπτὰ ἀνήκουν στὴν Ἀθή-
να. Πρέπει νὰ ἐπιστραφοῦν». 

Εἶχε προηγηθεῖ, τὸν Σεπτέμβριο, ἡ 
ἱστορικὴ ἀπόφαση τῆς UNESCO, ποὺ 
χαρακτήριζε τὸ ἑλληνικὸ αἴτημα γιὰ 
ἐπιστροφὴ τῶν Γλυπτῶν «νόμιμο καὶ δί-
καιο», καλώντας τὴ Βρετανία «νὰ ἀνα-
θεωρήσει τὴ στάση της καὶ νὰ προσέλθει 
σὲ καλόπιστο διάλογο μὲ τὴν Ἑλλάδα», 
ἀναγνωρίζοντας παράλληλα γιὰ πρώτη 
φορὰ πώς «τὸ ζήτημα ἔχει διακυβερ-
νητικὸ χαρακτῆρα, καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἡ 
ὑποχρέωση ἐπιστροφῆς τῶν Γλυπτῶν 
βαραίνει ξεκάθαρα τὴν κυβέρνηση τοῦ 
Ἡνωμένου Βασιλείου», ἀντίθετα ἀπὸ τὴν 
πάγια βρετανικὴ θέση, ὅτι τὸ θέμα δὲν 
ἀφορᾷ τὴ βρετανικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ 
τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο, ποὺ λειτουργεῖ 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ εἶναι 
νόμιμος ἰδιοκτήτης τῶν Γλυπτῶν. 

Εἶχε ἀκολουθήσει, τὸν Νοέμβριο, 
δημοσίευμα τῆς βρετανικῆς Telegraph, 
ποὺ κατέρριπτε ἕναν ἀκόμη βασικὸ ἰσχυ-

ρισμὸ τῶν πολεμίων τῆς ἐπιστροφῆς τῶν 
γλυπτῶν: ὅτι συγκεκριμένος νόμος ἀπα-
γορεύει τὴν παραχώρηση συλλογῶν τοῦ 
Βρετανικοῦ Μουσείου. Ἡ ἐφημερίδα δὲν 
εἶπε παρὰ τὸ αὐτονόητο: ὅτι ὁ νόμος 
αὐτός, νόμος τοῦ 1963, θὰ μποροῦσε κάλ-
λιστα καὶ ἁπλούστατα... νὰ ἀλλάξει. Ἡ 
ἴδια ἐφημερίδα ὑπενθύμιζε ὅτι ἤδη ἀπὸ 
τὸ 1991 ὁ τότε Βρετανὸς πρέσβης στὴν 
Ἀθήνα Ντέιβιντ Μάιερς εἶχε δηλώσει γιὰ 
τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα ὅτι «αὐτὸ 
τὸ θέμα δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κερδίσουμε», 
εἶχε συστήσει στὴ χώρα του νὰ διατηρεῖ 
μιά «μετριοπαθῆ στάση» καὶ σημείωνε σὲ 
ἀπόρρητη ἔκθεσή του: «Οἱ Ἕλληνες γνω-
ρίζουν ὅτι θὰ μπορούσαμε νὰ χαράξουμε 
εἰδικὴ νομοθεσία γιὰ τὴν ἐπιστροφή. Τὸ 
πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν θέλουμε».

Ὅλα τὰ παραπάνω, ἂν δὲν προετοι-
μάζουν τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Μαρμάρων 
τοῦ Παρθενῶνα, πάντως τὸ βέβαιο εἶναι 
ὅτι κατεδαφίζουν ὅλες τὶς ἀντιρρήσεις, 
οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύονται ὄχι ἁπλῶς ἀνι-
στόρητες, ἀλλὰ καὶ ἀσύστολες.

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΕΡΟΤΥΠΑ... ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΑ;

Τὸ 2012 ἡ νεαρὴ Πακιστανὴ Μαλάλα 
Γιουσαφζάι, ἤδη ἀκτιβίστρια σὲ ἡλικία 
τότε 15 χρονῶν ὑπὲρ τῆς ἐκπαίδευσης 
τῶν κοριτσιῶν, ἐπέζησε δολοφονικῆς 
ἀπόπειρας ἀπὸ τοὺς Πακιστανοὺς Ταλι-
μπάν. Ἐγκατεστημένη ἔκτοτε στὴ Μεγάλη 
Βρετανία, ἔγινε γρήγορα ἕνα παγκόσμιο 
σύμβολο, ἡ πιὸ νέα κάτοχος τοῦ βραβεί-
ου Νόμπελ Εἰρήνης, βραβευμένη καὶ μὲ 
πλεῖστα ὅσα ἄλλα βραβεῖα, καθὼς καὶ 
συνιδρύτρια ἑνὸς παγκόσμιου ἱδρύματος 
γιὰ τὴ μόρφωση τῶν κοριτσιῶν σὲ ὅλο 
τὸν κόσμο. Μόλις πέρυσι ἀποφοίτησε 
ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης μὲ 
πτυχίο στὴ Φιλοσοφία, τὴν Πολιτικὴ καὶ 
τὰ Οἰκονομικά. Καὶ ἐνῷ ἡ Δύση δὲν ἔχανε 
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εὐκαιρία νὰ τὴν ἐξυμνεῖ (μόλις τὸν Ἰούλιο 
ἡ φωτογραφία της ἀποτέλεσε τὸ ἐξώφυλ-
λο τῆς βρετανικῆς ἔκδοσης τοῦ περιοδι-
κοῦ Vogue), ξαφνικὰ ἡ νεαρὴ Πακιστανὴ 
ἔκανε τὸ ἀδιανόητο: ... παντρεύτηκε... σὲ 
ἡλικία 24 ἐτῶν! Τὴν εἴδηση τοῦ γάμου 
της γνωστοποίησε μέσῳ τῶν social media 
ἡ ἴδια, ἀναρτώντας φωτογραφίες μὲ τὸ 
παραδοσιακό της νυφικό, στὸ πλευρὸ 
τοῦ ἐκλεκτοῦ τῆς καρδιᾶς της, ἐπίσης 
Πακιστανοῦ, 27χρονου Ἄσερ Μάλικ. 
Θύελλα ἀντιδράσεων ξέσπασε ἐναντίον 
της. Μάταια ἡ δόλια διαμαρτυρήθηκε: 
«Ἀκόμα δὲν ἔχω ὅλες τὶς ἀπαντήσεις γιὰ 
τὶς προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ 
γυναῖκες – ἀλλὰ πιστεύω ὅτι μπορῶ νὰ 
ἀπολαύσω τὴ φιλία, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
ἰσότητα στὸν γάμο». Μάταιος κόπος! Οἱ 

κατηγορίες ἐναντίον της γιὰ ὑποκρισία 
ἔδιναν καὶ ἔπαιρναν: Ἂν εἶναι δυνατόν, 
μετὰ τὶς τόσες τιμὲς στὸ πρόσωπό της, 
νὰ τολμήσει νὰ παντρευτεῖ, καὶ μάλιστα 
ἕναν Πακιστανό, καὶ μάλιστα μὲ παρα-
δοσιακὸ γάμο, καὶ μάλιστα σὲ ἡλικία μό-
λις 24 ἐτῶν... Γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια, 
δύσκολα κρύβεται ἐδῶ μιὰ ὑποκρισία: 
ἡ ὑποκρισία τῆς Δύσης, ποὺ καλεῖ τὶς 
γυναῖκες νὰ ἐπαναστατήσουν ἐνάντια στὰ 
στερεότυπα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὶς 
ὑποτάξει στὰ δικά της στερεότυπα, τὰ 
ἐξίσου ἄτεγκτα καὶ ἀσφυκτικὰ μὲ ὅλα 
τὰ ἄλλα – ἀπὸ τὰ ὁποῖα βεβαίως τοὺς 
ἀπαγορεύεται νὰ ἀποδράσουν...

Γ.Τ.

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

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

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

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

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

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα 
βιβλιοπωλεῖα.

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

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

– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

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

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε

Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
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m Πρωτοχρονιάτικες σκέψεις καὶ εὐχές
m Μνήμη τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν - Ἑορτὴ τῆς Παιδείας
m Ὁ δρόμος τοῦ αὔριο ὁδηγεῖ στὴ χώρα τοῦ ποτέ
m Μικρασία καὶ Μικρασιάτες.  

100 χρόνια μετὰ τὴν καταστροφή
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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


