«…Ἐκ δημοκρατίας συγκεῖσθαι
καὶ βασιλείας»
«ἤνθησεν δ’ ἡ τραγῳδία καὶ διεβοήθη…»
Ἡ προσέγγιση τῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν μακραίωνη ἱστορία του, ὅπως
καὶ ἀναλόγως ὅλων τῶν ἐθνῶν, ἀναδύεται διδακτικότερα σὲ περιόδους ριζικῶν
ἀλλαγῶν καὶ ἀμφισβητήσεως -ἐντόνου ἢ μὴ κατὰ περίπτωση ἔχει τὴν σημασία
της-, τῶν δεδομένων κατὰ ἐποχὴν ἀξιῶν στὴν παγκόσμια κοινωνία καὶ στὶς ἐπὶ
μέρους· αὐτὸ μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος κι ὄχι μόνο τῆς
Ἑλλάδος. Οἱ ἀναζητήσεις εἶναι ἔντονες, εἴτε σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴν
ὀντογένεσή μας, εἴτε σὲ φυλετικό, γιὰ τὴν φυλογένεσή μας· συνήθως ὅμως
αὐτὲς ἀναδύονται μετὰ ἀπὸ περίοδο κρίσεως, μακρᾶς κυρίως, εἰς ἕκαστον λαὸν
καὶ εἰς ἕκαστον ἄτομον. Στὴν Ἑλλάδα διαβιοῦμε παρόμοια ἐποχὴ ἀναδύσεώς
τους, μετὰ ἀπ’ τὴν δεκαετῆ, πρωτοφανῆ σὲ εἰρηνικὴ περίοδο γιὰ τὴν ἱστορία
μας, κρίση καὶ τὶς ἐμφανέστατες ἐνδείξεις ἀνατάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ
ὅλες του τὶς ἐκδηλώσεις· πολλές, ἂν ὄχι ὅλες ἢ τουλάχιστον οἱ περισσότερες,
ἀπ’ τὶς καθιερωμένες πρὸ τῆς κρίσεως ἀξίες μας, τίθενται ὑπὸ ἀμφίσβητηση,
ὄχι μόνο σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο, διότι πάντοτε μᾶλλον σὲ αὐτὸ παρουσιάζεται
ὑστέρηση, ὅσο στὰ πλαίσια τῆς καθημερινότητός μας.
Ὁπωσδήποτε οἱ αἰτίες τῆς κρίσεως, στὴν χώρα μας πρωτίστως ἀλλὰ καὶ
διεθνῶς, εἶναι βαθύτερες καὶ ἀνάγονται στὴν μεταπολεμική μας ἐποχή, ἂν ὄχι
καὶ σὲ παλαιότερες διασυνδέσεις τους, ἀλλὰ ἡ ἀποκορύφωσή τους ἦρθε κατὰ
τὴν δεκαετῆ περίοδο, ὅταν καὶ ἀποκαλύφθηκε ἡ βαθύτερη φύση πολλῶν
πτυχῶν τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων· οἱ θεωρητικὲς σκέψεις πάντα κρατοῦν
τὸν ἄνθρωπο, ἀκόμη καὶ τὸν πολίτη, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἐποχή, σὲ ἀπόσταση
ἀπ’ τὴν πεζῆ πραγματικότητα. Ἀλλά, αὐτὴ ἡ πεζῆ πραγματικότης εἶναι ἡ
καθημερινή μας ζωή, αὐτὴ τελικὰ διαμορφώνει τὴν πολιτική μας ὑπόσταση
καὶ πρακτική· σὲ ὅσο βαθμὸ μάλιστα ἡ θεωρητικὴ ἐπεξεργασία τῶν ἐξελίξεων
ἅπτεται τῆς καθημερινῆς πραγματικότητος ἢ τουλάχιστον ἀπέχει ὀλιγώτερον
ἀπ’ αὐτήν, ἕκαστος ἔχει τὴν ἄνεση τῆς πληρεστέρας κατανοήσεως τῆς πορείας
τοῦ λαοῦ ἢ καὶ τῆς ἀνθρωπότητος στὴν δεδομένη ἐποχή, ἀφοῦ ὁ πλανήτης εἶναι
πλέον, μιὰ μικρὴ γειτονιὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχή. Ἡ ἐποχή μας φέρει δύο κύρια
χαρακτηριστικά, τὴν ἄρδην ἀλλαγὴ τῆς καθημερινότητός μας, μὲ τὴν
ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, καὶ τὴν ἐνδυνάμωση τῆς ἑνότητος τῆς
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ἀνθρωπότητος, μέσα ἀπ’ τὴν ἀνάδειξη τῆς συμβολῆς τους στὶς ἀλλαγὲς αὐτὲς
τῶν διαφόρων πολιτισμῶν· μὲ ἄλλα λόγια, προϋποθέτει καὶ ἀπαιτεῖ, τὴν
δημιουργικὴ συμβολὴ ὅλων, ἀτόμων καὶ λαῶν, στὴν καθημερινή τους ζωή, μὲ
ἔμφαση στὴν πρακτική τους στὸ παρὸν κι ὄχι στὴν δράση τους μὲ προσήλωση
στὸ μέλλον, ὅπως στὴν βιομηχανικὴ ἐποχή. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἀνατροπὴ τοῦ
ψηφιακοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ διαφορά του μὲ τὸν προηγούμενο βιομηχανικό, ὡς
δύο ἀσύμβατες εὐθεῖες· ὁ ψηφιακὸς ἄνθρωπος ἑστιάζει τὴν προσοχή του καὶ
τὴν ζωή του στὸ παρόν, στὴν ἄμεση εὐχαρίστηση ἀπ’ τὸ ἀπότελεσμα τῆς
ἐργασίας του, εἴτε ὡς προϊὸν τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας, εἴτε ὡς ἔκφραση
τῆς καθημερινότητός του, διότι ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς συνολικῆς θεάσεως
τῶν πράξεών του καὶ δὲν εἶναι δέσμιος τῆς μερικῆς καὶ ἀποσπασματικῆς
γνώσεως ἑνὸς μόνο τμήματός των, ὅπως στὴν βιομηχανικὴ παραγωγὴ καὶ ζωή
του κατὰ προέκταση. Γνωστὰ αὐτὰ εἰς τοὺς ἀναγνώστας τῶν «ἀναλύσεων»,
«Τοῦ Ἐμμελοῦς».
Ἡ προσήλωση τοῦ βιομηχανικοῦ ἀτόμου στὸ μέλλον ἐπεκτείνεται σὲ ὅλες τὶς
ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ἀπ’ τὴν παραγωγική του ἀσχολία μέχρι τὴν
οἰκογενειακὴ καὶ ἐρωτική του ζωή· ὁ Σαρλὼ ἀπέδωσε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο
τὸν βιομηχανικὸ ἄνθρωπο στὴν ταινία του, «Μοντέρνοι Καιροί», ὅτι δὲν ἔχει
τὴν δυνατότητα ἀξιολογήσεως τοῦ χρόνου του καὶ τῆς δράσεώς του, ὅλα
περιστρέφονται γύρω ἀπ’ τὴν βίδα τῆς παραγωγικῆς του ἀλυσίδος, ἀκόμη καὶ
ἡ ρόγα στὸ στῆθος τῆς χοντρῆς κυρίας! Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ τὰ
συστήματά της στὴν παραγωγή, παρέχει στὸν ἐργαζόμενο τὴν ἄνεση τῆς
γνώσεως ὅλων τῶν διαδικασιῶν στὴν μονάδα του, στὴν χώρα του καὶ
παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιβάλλει τὴν ἀπαίτηση ἀμέσου προσαρμογῆς τῆς
παραγωγῆς του στὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμό· δὲν δικαιολογεῖται οὐδεμία
ὑστέρησή του, ὄχι μόνο ὡς ἐμπορικὴ δραστηριότης, ἀλλὰ καὶ ὡς προσωπικὴ
ἐπιδίωξις, διότι στὸ ἀποτέλεσμα κρίνεται ἡ ἀπόδοση τῆς ἐργασίας του, δηλαδὴ
τῆς δημιουργικότητός του, τῆς προσωπικῆς του ἱκανοποιήσεως καὶ τῆς
κοινωνικῆς καὶ οἰκογενειακῆς καταξιώσεώς του.
Στὴν σύνθετη αὐτὴ πρακτική του ἑστιάζεται καὶ ἡ διαφορά του μὲ τὸν
βιομηχανικὸ ἄνθρωπο, στὸν ὁποῖο μόνο τὸ συγκεκριμένο ἀπ’ τὸ σύνολο
τμῆμα τοῦ προϊόντος ἦταν τὸ ἀντικείμενο τῆς παραγωγικῆς του διαδικασίας
καὶ τῆς γνώσεώς του· μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προϊόντος, πέραν τῆς
προσωπικῆς του ἐποπτείας, καὶ σὲ ἄλλο χρόνο, γνώριζε τὸ ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ
τελικὸ ἀγαθό. Αὐτὸ ὅμως συνέβαλε στὴν διαμόρφωση τοῦ προσωπικοῦ του
χαρακτῆρος, τῆς πολιτικῆς του ὑποστάσεως καὶ τῆς καθημερινῆς του ζωῆς, ὡς
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μονοσημάντου ἀνθρώπου· εἶχε ἀποδεχθεῖ ὅτι μόνο κάποια μικρὰ συνήθως στὸ
τέλος τμήματα τῆς προσωπικῆς του συνεισφορᾶς στὸ ἀγαθὸ τοῦ ἐπιτρεπόταν
γνωρίζειν, τίποτε παραπάνω, κι ὅσο ἐπεκτεινόταν ἡ παραγωγὴ ἐν σειρᾷ κι ἡ
ἐξειδίκευση, τόσο πιὸ μικρὸ γινόταν τὸ τμῆμα τοῦ ἀγαθοῦ στοῦ ὁποίου τὴν
παραγωγὴ συμμετεῖχε. Αὐτὸ διαμόρφωνε καὶ τὶς προσωπικές του σχέσεις
στὴν πόλη του καὶ στὴν οἰκογένεια του, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτική του ὑπόσταση·
τὸ κόμμα γνώριζε περισσότερα καὶ καλύτερα κι αὐτὸς ὄφειλε ὑπακοῦσαι
πάντα, χωρὶς ἀντιρρήσεις ἢ πολλὲς ἐρωτήσεις, ἐπειδὴ ἔρχονταν ἀμέσως μετὰ
οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ ἄνωθεν τιμωρίες, ὅπως καὶ στὸ ἐργοστάσιο…
Ἡ ἐπανάληψις, κατὰ τοὺς παλαιοὺς δημοδιδασκάλους, εἶναι «μήτηρ μαθήσεως»
καὶ εἶναι χρήσιμη, γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῶν ἄρδην ἀλλαγῶν τῆς ἐποχῆς μας·
στοὺς δύο προηγούμενους παράγοντες, τὸν ρόλο τοῦ ἀτόμου στὴν παραγωγικὴ
διαδικασία καὶ στὴν πολιτική, κοινωνικὴ καὶ οἰκογενειακή του ζωή, ἐντάσσεται
καὶ ὁ τρίτος, ἡ ἴδια ἡ διαδικασία τῆς ψηφιακῆς παραγωγῆς, καθὼς αὐτὴ
ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν δημιουργικὴ συνεισφορὰ ὅλων στὴν πορεία της,
διαφορετικὰ δὲν παρουσιάζεται στὴν ἀγορὰ ἀνταγωνιστικὸ προϊόν, ἀλλὰ καὶ
οὔτε εὐχαρίστησις, τέρψις κατὰ τὸν Ἡράκλειτον, στοὺς ἴδιους καὶ στοὺς
ἄλλους. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ πολιτικῆς θεάσεως τῆς ψηφιακῆς παραγωγῆς ἀπ’ τὴν
βιομηχανικὴ εἶναι ἡ ἀπαίτηση τῆς πρώτης, ὅπως εἶναι ὁ παραγωγὸς καὶ
πολίτης μαζί, δηλαδὴ ἔχειν πλήρη ἐπίγνωση τῆς πορείας τοῦ ὁλοκληρωμένου
προϊόντος στὴν τοπική, ἐθνικὴ καὶ παγκόσμια ἀγορά, μὲ τὸν ἴδιο θέτειν
περισσότερο τοὺς ὅρους τῆς ἐργασίας του καὶ τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλέγχου τοῦ
ἀγαθοῦ, μὲ προέκταση τῆς ἀνέσεως αὐτῆς στὴν οἰκογενειακή, κοινωνικὴ καὶ
πολιτική του ζωή· ἀντιθέτως, τὸ βιομηχανικὸ σύστημα ἐπέβαλε αὐστηρότατα
τὴν ἀπόλυτη ὑπακοὴ τοῦ ἐργαζομένου στὸ πρόγραμμα παραγωγικῆς
διαδικασίας καὶ πολιτικῆς ὀργανώσεώς του. Στὴν ψηφιακὴ οἰκονομία ὁ
παραγωγὸς ἀπολαμβάνει τὴν τέρψιν τῆς προσφορᾶς του καὶ μεταφέρει τὴν
εὐχαρίστηση αὐτὴ στὸ οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικό του περιβάλλον· αὐτὸ εἶναι
ἄγνωστο στὴν βιομηχανικὴ παραγωγή, ἐπειδὴ σὲ αὐτὴ δὲν ἔχει, ὄχι μόνο
ἐπίγνωση, ἀλλὰ οὔτε κἂν πρόχειρη γνώση, τοῦ παραγομένου ἀγαθοῦ, ὁπότε
καὶ ἐπέστρεφε στὸ σπίτι του συνήθως μελαγχολικὸς καὶ κακόψυχος,
μεταδίδοντας στὴν οἰκογένειά του τὴν κατάθλιψή του. Ἔτσι, ἡ ἀνάγκη
ἀπολύτου προσαρμογῆς στὴν παραγωγικὴ διαδικασία μεταφερόταν καὶ στὴν
ὑπόλοιπη ζωή του, ὅπως καὶ στὶς πολιτικές του σχέσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ μήτρα τῆς
ἐκπορεύσεως τῶν συγχρόνων κομμάτων, μὲ τὰ ἀριστερὰ πρῶτα.
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Ἡ ἐξάπλωση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν καθημερινότητά μας, κυρίως μὲ
τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα καὶ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ποὺ ἀκολουθοῦν, φέρει δύο
μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν ἀνθρωπότητα· τὴν ἀποδοχή τους στὴν καθημερινή μας
ζωή, ἀνεξαρτήτως τῶν προηγουμένων συνθηκῶν, καὶ τῶν συστηματικῶν
ἀναζητήσεων στὴν πολιτική, πολιτιστικὴ καὶ ἱστορικὴ παράδοσή μας, ἐπειδὴ
ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι, κάτι ἄλλο ἀναδύεται στὴν ἀτομική μας ὀντότητα, στὴν
ὀντογένεσή μας, καὶ στὴν κοινωνική μας ἔκφραση, στὴν φυλογένεσή μας. Οἱ δύο
αὐτοὶ παράγοντες μελετῶνται ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς οἰονεὶ παρατηρητάς, ἀλλὰ στὰ
ἄτομα καὶ στὴν κοινωνία μας ἡ παρέμβασή τους εἶναι ἄμεση καὶ εὐθεῖα
ἀμφοτέρων, χωρὶς τὴν δυνατότητα διαχωρισμοῦ τους ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους στὴν
καθημερινότητά μας· τὸ καλύτερο παράδειγμα εἶναι ἡ σύγκριση τῆς Κίνας καὶ
τῆς Ἰαπωνίας, ὡς πρὸς τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ αὐτὲς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἡ
γλῶσσα, τὰ ἰδεογράμματα, τῶν δύο λαῶν, εἶναι ἀκριβῶς ἴδια, ἀλλὰ διαφέρουν
στὴν προφορά τους καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Κινέζοι δίδουν καὶ μουσικὴ ἀπόχρωση
στὴν ὁμιλία τους· ἡ Ἰαπωνία ἦταν ἡ πρώτη παγκόσμια δύναμη στὴν ἠλεκτρονικὴ
ἐποχή, μὲ τὴν μαζικὴ ἐξάπλωσή της, κατὰ τὶς δεκαετίες 1980 καὶ 1990. Ἀλλὰ μὲ
τὴν ἐμφάνιση τῆς κυβερνητικῆς, ὅπως λεγόταν τότε καὶ τῆς αὐτοματοποιήσεως
στὴ συνέχεια, ἀντιλήφθηκαν ὅλοι τους, ὅτι δὲν εἶχαν στὴν νέα ἐποχὴ τῆς
πληροφορικῆς δυνατότητες ἀνταγωνισμοῦ. «Οἱ ἀναζητήσεις τῶν Ἰαπώνων», στὶς
«ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», πραγματεύονται αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ζήτημα, τῆς
ἀνεπαρκείας τῆς γλώσσης των, τοῦ λόγου των, γιὰ τὶς ἀνάγκες ἐπιβιώσεώς
τους στὴν νέα ἐποχή.
Ἡ Κίνα τότε βάδιζε τὰ πρῶτα βήματα τῶν μεταρρυθμίσεών της, μὲ τὸν Τὲνγκ
Χσιάοπινγκ, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο Τσετούνγκ· ἐπιχείρησε τὶς κρίσιμες
τομὲς στὴν ἀποδέσμευσή της ἀπ’ τὶς κομμουνιστικὲς ἀγκυλώσεις της καὶ τὴν
μονολιθικὴ ἰδεολογία της. Μέσα σὲ δύο δεκαετίες ἔκανε τὸ κρίσιμο βῆμα καὶ ἡ
νέα χιλιετία τὴν βρῆκε, ὡς ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ δύναμη, παρὰ τὴν ἱερατικὴ καὶ
ἱεραρχικὴ διάρθρωση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος· σύντομα ὅμως
ἀπορρόφησε τὶς νέες τεχνολογίες καὶ περισσότερο τὴν ψηφιακή. Συνοπτικὰ
τὰ ἀναφέρουμε, διότι δὲν εἶναι τὸ ἀντικείμενό μας ἡ μελέτη τῆς κινεζικῆς
ἀναπτύξεως, ἀλλὰ ἡ ἐνσωμάτωση ἀπ’ τοὺς Κινέζους στὴν καθημερινότητά
τους τῆς ψηφιακῆς ζωῆς· στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀχανοῦς χώρας δὲν
χρησιμοποιεῖται ρευστὸ χρῆμα κι ὅλα γίνονται μὲ τὸ ἔξυπνο κινητό, στὶς
σχέσεις μὲ τὸ κράτος, τὶς μεταφορές, τὶς ἀγορὲς ἀγαθῶν, ἐνῶ προσφέρει ἐδῶ
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καὶ δύο χρόνια, πρώτη στὸν κόσμο, τὰ κοινωνικὰ δίκτυα. Οἱ Ἰάπωνες ὑστεροῦν
ἀρκετά, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἕπονται κι αὐτοί· τὸ ζήτημα
συζητεῖται συχνὰ στοὺς κύκλους τῶν σοβαρῶν ἀναλυτῶν, τὸ πῶς ἔγινε κι
ἔκαναν τὸ ἅλμα οἱ Κινέζοι, οἱ ὁποῖοι ἔμαθαν τὰ περὶ ψηφιακῆς τεχνολογίας
πολὺ πρόσφατα ἀπ’ τοὺς Δυτικούς; Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ
κοροναϊοῦ, χάρις, στὸ καλὰ ὀργανωμένο κράτος, στὸν πειθαρχημένο λαὸ καὶ
στὴν ψηφιοποίηση τῆς καθημερινῆς του ζωῆς, ὅταν ἐπέβαλαν τὸν ἐγκλεισμό,
ἀπόλυτο σὲ ἑξῆντα ἑκατομμύρια τῆς ἐπαρχίας Χουμπέι, καὶ μερικὸ σὲ ἄλλα
διακόσια περίπου, εἶναι ἡ ἀπόδειξη· μποροῦσαν νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες ὅλων
αὐτῶν, σὲ τρόφιμα καὶ ἄλλα ἀγαθά, μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐξυπηρέτηση, κι ἔτσι
ἐτέθη ὑπὸ ἔλεγχο ὁ ἰὸς καὶ ἡ ἐξάπλωσή του. Χωρὶς τὴν ψηφιοποίηση θὰ ἦταν
διαφορετικὰ τὰ πράγματα, ὄχι μόνο στὴν μεγάλη χώρα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες,
ὅπως τὸ ζοῦμε στὴν Δύση...
Ἡ ἔγκυρη ἀπάντηση χρειάζεται βαθύτερη μελέτη καὶ πλήρη γνώση τῶν
τοπικῶν συνθηκῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν, αὐτὸ ὅμως δὲν μᾶς ἀποτρέπει
ἀπ’ τὴν πρώτη προσέγγιση τοῦ προβλήματος· ἡ Κίνα ἔχει ἐνσωματωμένη τὴν
μουσικὴ ἁρμονία στὴν γλῶσσα της, προΐον τῆς προαιωνίου πολιτιστικῆς της
παραδόσεως, τὴν ὁποία ἔχει τιμήσει καὶ τιμᾶ ἰδιαιτέρως, μὲ κορυφαῖο
παράδειγμα τὴν ἐξέγερση τῶν ἀναλφαβήτων χωρικῶν, στὴν περίοδο τοῦ
μεγάλου ἅλματος καὶ στὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς ἀπ’ τὸν Μάο Τσετοὺνγκ τοῦ
λατινικοῦ ἀλφαβήτου· ταυτοχρόνως διατηρεῖ ζώντανες τὶς παραδόσεις της,
παρὰ τὸ ἐπίσημο κομμουνιστικὸ καθεστὼς τὸ ὁποῖο μᾶλλον τὸ βλέπουν ὡς
συνέχεια τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐξουσίας. Ἡ Ἰαπωνία ἔχει σύντομη σχετικὰ
ἱστορία, μὲ κύριο παράγοντα τὴν εἴσοδο τοῦ κινεζικοῦ καὶ κορεατικοῦ
πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἰδεογράμματης γραφῆς του πρὸ χιλίων ἑπτακοσίων ἐτῶν
περίπου· ἀπ’ τὸν προπαρελθῶντα αἰῶνα ἔκανε δεκτὸν τὸν δυτικὸ τρόπο ζωῆς
καὶ τὴν βιομηχανικὴ ἐπανάσταση, τὴν ἴδια σχεδὸν ἐποχὴ ποὺ ἄρχισε ἡ
παρακμὴ τῆς κινεζικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας. Τὸ
ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀνάδειξη τῆς Ἰαπωνίας ὡς μεγάλης δυνάμεως ἀπ’ τὶς
ἀρχὲς τοῦ παρελθόντος αἰῶνος μέχρι τὸν Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μὲ
ἀποκορύφωση τὴν κυριαρχία της στὴν ἠλεκτρονικὴ ἐποχή, μὲ ὑψηλότατο κατὰ
κεφαλὴν εἰσόδημα καὶ ὅλες τὶς καταναλωτικὲς ἀνέσεις, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑψηλότερα
διεθνῶς ἐπίπεδα αὐτοκτονιῶν, μαζὶ μὲ τὴν Σιγκαπούρη, ἐπίσης στὴν κορυφὴ
τοῦ εἰσδοδήματος καὶ τῆς καταναλώσεως. Ἀλλὰ ταυτοχρόνως, ἀναγνωρίζει
πλέον καὶ τὶς δυσκολίες της στὴν ψηφιακὴ τεχνική…
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«Ὅ τ’ ἀπατήσας δικαιότερος τοῦ μὴ ἀπατήσαντος…»
Τὸ κριτήριο τῆς προσαρμογῆς μας σὲ νέα ἐποχή, ὅποια νέα ἐποχή, εἶναι ἕνα
καὶ μόνο, ἡ ἀφομοίωση τῶν κοινωνικῶν ἀλλαγῶν στὴν καθημερινότητά μας. Τί
κάνει τὸν Κινέζο πιὸ εὐπροσάρμοστο ἀπ’ τὸν Ἰάπωνα, ὅταν μάλιστα ἔχει τὴν
ὑπερκάλυψη τῆς κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας τουλάχιστον πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι
του; Δύσκολη ἡ ἀπάντηση, ἀλλὰ στὴν καθημερινότητά τους οἱ Κινέζοι
ἐλάχιστα λογαριάζουν τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς, ὅταν τιμοῦν περισσότερο
τὸν Κομφούκιο καὶ τὸν Λάο Τσὲ καὶ μετέχουν ἐνεργῶς καὶ λίαν προθύμως στὶς
παραδοσιακές τους τελετὲς κατὰ περιοχή, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀπαγορευθεῖ
μάλιστα ἀπ’ τὸν Μάο Τσετούνγκ. Αὐτὲς βαρύνουν πιὸ ἀποφασιστικὰ πλέον
στὴν ζωή του κι αὐτὸ καταγράφεται ἀπὸ ὅλους τοὺς παρατηρητές, κι ὄχι ἡ
ἐπίσημη ἰδεολογία, τὴν ὁποία ἐμφανῶς ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀδιαφορία.
Οἱ Ἰάπωνες δὲν διαθέτουν ἀντιστοίχου ἀξίας πολιτιστικὲς καὶ ἱστορικὲς ρίζες,
ἢ μᾶλλον, ὅταν τὶς ἀναζητοῦν, ἀνατρέχουν στὶς κινεζικές, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν
παύουν νὰ εἶναι δοτές· οἱ ἐπιτυχίες τους τὰ τελευταῖα ἑκατὸν πενῆντα χρόνια,
μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς οἰκονομίας καὶ κοινωνίας τους στὶς δυτικὲς ἀγορές,
θεωροῦνται ὡς ἱστορικό τους ἐπίτευγμα, ἢ τουλάχιστον ἐθεωροῦντο. Σήμερα,
εἶναι ἡ πρώτη χώρα στὶς δυσκολίες ἐξευρέσεως ἀπ’ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ
καταλλήλου προσωπικοῦ, σὲ ποσοστὸ 88% τῶν ἑταιρειῶν της, καὶ τρίτη στὴν
σειρὰ εἶναι ἡ Ἑλλάς, μὲ 77%, κατὰ τὶς ἔγκυρες διεθνεῖς ἀξιολογήσεις. Τὸ κύριο
θέμα εἶναι, ὅτι ἡ πρώτη χώρα τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐποχῆς παρουσιάζει δυσκολίες
στὴν προσαρμογή της στὴν ψηφιακή· διαθέτει ἕνα ἀπ’ τὰ τελειότερα
ἐκπαιδευτικὰ συστήματα παγκοσμίως, μὲ τὴν ἄριστη προεργασία του στὶς
προηγούμενες φάσεις, κι ὅμως οἱ δυσχέρειες εἶναι πολλές. Στὴν Ἑλλάδα, οἱ
λόγοι εἶναι γνωστοί, ὁ συστηματικὸς ἀφελληνισμὸς τῆς χώρας τὴν τελευταία
τεσσαρακονταετία καὶ ἡ σκόπιμη διάλυση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος
ἐπὶ σοσιαλισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν φυγὴ πεντακοσίων
χιλιάδων νέων περίπου στὴν δεκαετία τῆς κρίσης, ἀποστερώντας τὴν
οἰκονομία μας ἀπ’ τὰ ζωτικότερα στελέχη της. Ἄλλωστε, οἱ Ἕλληνες
ἐρευνητὲς στὰ ψηφιακὰ εἶναι περιζήτητοι παγκοσμίως καὶ διακρίνονται σὲ
ὑψηλὲς θέσεις, σὲ ποσοστὸ πολλαπλάσιο τῆς συμμετοχῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸν
παγκόσμιο πληθυσμό.
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν τριῶν λαῶν, κινεζικοῦ, ἰαπωνικοῦ καὶ ἑλληνικοῦ, ἔγινε, διότι
παρουσιάζουν χαρακτηριστικὴ εἰκόνα τῶν ἀλλαγῶν στὴν ἐποχή μας· Οἱ
Κινέζοι στρέφονται στὶς μακραίωνες πολιτιστικές τους παραδόσεις καὶ στὴν
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μουσικὴ ἁρμονία τῆς γλώσσης τους κι ἀναδεικνύουν τὴν δημιουργικότητά
τους στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τὰ μέσα τῆς ὁποίας χρησιμοποιοῦν μὲ ἄνεση
νέοι καὶ ἡλικιωμένοι, παρὰ τὴν δυσκαμψία τοῦ ἰσχύοντος κομμουνιστικοῦ
καθεστῶτος καὶ τῆς ἰδεογράμματης γραφῆς· οἱ Ἰάπωνες δυσκολεύονται πολὺ
στὴν προσαρμογή τους στὶς ἴδιες ἀνάγκες, παρὰ τὴν ἐνσωμάτωση στὴν
καθημερινότητά τους τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνικῆς· οἱ Ἕλληνες ζοῦμε τὸ
ὀξύμωρο σχῆμα, δυσκαμψία καὶ καθυστέρηση στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς
τεχνολογίας στὸν δημόσιο καὶ ὡς συνέχειά τους στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, ἀλλὰ
ἀνάδειξη τῶν Ἑλληνπαίδων στοὺς πρωτοπόρους στὴν ἔρευνά της καὶ στὴν
ἐφαρμογή της στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ οἱ τομὲς τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, στὴν
ἐφαρμογὴ τῶν ψηφιακῶν συστημάτων, γίνονται ἀσμένως ἀποδεκτὲς ἀπ’ ὅλα
τὰ στρώματα τοῦ λαοῦ μας. Ὅσο συνοπτικὴ κι ἂν εἶναι ἡ σύγκριση, δείχνει
πολλὰ πράγματα· ὅταν μάλιστα προστεθεῖ ἡ διαπίστωση, ὅτι οἱ ἀναδυόμενες
χῶρες, καὶ αὐτὲς οἱ ἀφρικανικὲς πρώην ἀποκίες, προσαρμόζονται πολὺ
ταχύτερα στὰ ψηφιακὰ συστήματα, παρὰ οἱ «προηγμένες» βιομηχανικές.
Ἡ ἐποπτικὴ ἱστορικὴ θεώρηση τῶν ἀλλαγῶν στὴν ἐποχή μας ἀναδεικνύει τὶς
ἐγγενεῖς ἀδυναμίες τοῦ βιομηχανικοῦ συστήματος, καπιταλιστικοῦ καὶ
κομμουνιστικοῦ, ὡς γνήσια συνέχειά τους τῆς καλβινιστικῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ
προτεσταντικοῦ πνεύματος· ὁ Μὰξ Βέμπερ ἔθεσε πληρέστερον τὴν ἑρμηνεία
τοῦ φαινομένου, ὡς μετάπλαση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τῆς
ἐσχατολογικῆς ἀντιλήψεως στὸν δυτικὸ κόσμο, ἀπ’ τὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία,
στὸν προτεσταντισμὸ καὶ στὴν βιομηχανικὴ ἰδεολογία1. Τὸ ἄτομο ὑπέκειτο
στὴν ἀπόλυτη προσήλωσή του στὸ μέλλον, παρὸν δὲν ὑπῆρχε, γνωστὰ αὐτά,
ἀπ’ τὴν ἄλλη ζωὴ τοῦ χριστιανισμοῦ περνοῦσε εὔκολα στὰ γεράματα τοῦ
καπιταλισμοῦ καὶ στὶς μετέπειτα γενιὲς τοῦ κομμουνισμοῦ· ταυτοχρόνως δὲ
ἐντασσόταν στὸ μικρὸ κουτάκι τῆς ἀλυσίδος τῆς παραγωγῆς, τῆς
οἰκογενειακῆς ἀπομονώσεως καὶ τῆς κομματικῆς ὑπακοῆς. Αὐτὰ ὅλα ὅμως
ἀνατρέπονται μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀφοῦ κι ἀπ’ τὴν καλύβα τῆς
ἀφρικανικῆς ἢ ἀσιατικῆς ἐρήμου, ὅπου βρίσκεται κάποια γεννήτρια, δύναται
ἕκαστος ἐπικοινωνῆσαι μὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, χάρις στὸ ἔξυπνο τηλέφωνο·
ἦταν ἀδιανόητα αὐτὰ στὴν προηγούμενη ἐποχή. Αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ τὸ ὅτι, μετὰ
τὶς Ἰνδίες, καὶ τὸ Πακιστὰν ἐπέτυχε ὑψηλότερο βαθμὸ ἐφαρμογῆς τῆς
ψηφιακῆς τεχνολογίας ἀπὸ πολλὲς δυτικὲς χῶρες.

1

«Καὶ οἱ ποιηταὶ πάντες γεννήτορες», σελ. 25, καὶ «Ἀπ’ τὸν ἐφησυχασμὸ στὶς διομολογήσεις,
σελ. 44, εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς».
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Ἡ προσαρμογὴ κρίνεται σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, μὲ τὴν ἱκανότητα ἀποδοχῆς
της ἀπὸ ἕκαστον, καὶ σὲ κοινωνικό, μὲ τὸν λόγο, τὴν γλῶσσα ἑκάστου λαοῦ,
καὶ στὶς πολιτικές, ἱστορικὲς καὶ πολιτιστικὲς παραδόσεις του, νὰ μετροῦν
πλέον· ὁ λόγος εἶναι τὸ πρῶτο, ἡ δυνατότης ἑκάστης γλώσσης στὴν σύνθεση
πολλῶν προτάσεων στὸ ἴδιο θέμα, ἡ ὁποία καὶ δίδει τὴν δημιουργικὴ ἔκφραση
τοῦ ἀτόμου, στὴν ὁμιλία του, στὴν κοινωνική του συναναστροφή, στὴν ἀσχολία
του καὶ στὴν πολιτική του ζωή. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὑπάρχουν γλῶσσες
δημιουργικές, μὲ πλούσια ἱκανότητα συνθέσεως, καὶ ἄλλες δύσκαμπτες καὶ
ἀναλυτικές, μὲ δυσκολίες στὴν γρήγορη καὶ πειστικὴ σύνθεση, ἐνῶ ἄλλη εἶναι
ἡ λειτουργικότης τῶν γλωσσῶν τῆς κιτρίνου φυλῆς, μὲ ἰδεογράμματα, κι ἄλλη
διερεύνση χρειάζονται αὐτές· ἡ ἑλληνικὴ εἶναι ἀπ’ τὶς πιὸ δημιουργικές, ἐνῶ ἡ
λατινικὴ ἦταν δύσκαμπτη καὶ μὲ πολλὲς ἀδυναμίες στὴν διατύπωση λεπτῶν
ἐννοιῶν, γιὰ νὰ μείνουμε μόνο στὶς ἀρχαῖες δυτικὲς γλῶσσες.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μεταβαίνει, μεταπηδάει καλύτερα, ἀπ’ τὴν βιομηχανικὴ
παραγωγὴ ἐν σειρᾷ στὸ ἐργοστάσιο ἢ στὴν ἀλυσίδα τῶν γραφείων στὶς
ὑπηρεσίες, στὴν ψηφιακὴ ἐργασία του ἀπ’ τὸ σπίτι, αἰσθάνεται ὅτι ἀλλάζει
ριζικὰ ἡ ψυχολογία του· μετατρέπεται ἀπὸ ἁπλὸ ἐξάρτημα μιᾶς μηχανῆς σὲ
αὐτόνομη ὀντότητα, διότι ἔχει τὴν ἐποπτικὴ εἰκόνα τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς
διαδρομῆς τοῦ προϊόντος του στὴν ἀγορά· σχεδὸν αὐτομάτως ἀποκτᾶ τὴν
ψυχολογία τοῦ ἐλευθέρου πολίτου, εἴτε ἔχει συλλάβει τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ μέσα
του εἴτε ὄχι, ἔχει δευτερεύουσα σημασία, ἀλλὰ τὸ ἀντιλαμβάνεται σὲ κάποια
στιγμὴ, τὰ ἔχουμε ἀναφέρει πολλὲς φορὲς αὐτά. Ἕνα εἶναι τὸ πρόσθετο
στοιχεῖο, ὅσο ἐνσωματώνεται ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μέσα του καὶ στὴν
καθημερινή του ζωή, τόσο ἀναδύονται καὶ οἱ ἱστορικὲς καὶ πολιτιστικὲς ρίζες
του· ὅσο πλουσιώτερες εἶναι αὐτὲς τόσο περισσότερη δημιουργικότης
ἀποπνέεται ἀπ’ τὸν ἴδιο καὶ τοὺς ἄλλους στὸν κοινωνικὸ καὶ πολιτικό του
περίγυρο, ὁπότε καὶ ἀναζητάει τὶς εὐρύτερες δυνατότητες ποὺ διανοίγονται
ἐμπρός του. Στὶς ἀναζητήσεις αὐτὲς ἀνατρέχει στὶς φωτεινὲς καὶ δημοκρατικὲς
περιόδους τῆς ἱστορίας τοῦ λαοῦ του οἱ ὁποῖες ἐπέτρεψαν τὴν ἀνάπτυξη τοῦ
πολιτισμοῦ του, ἀνεξαρτήτως τῆς χρονικῆς διαρκείας τους, κι ἀπορρίπτει τὶς
σκοτεινὲς καὶ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας, ἔστω κι ἂν εἶχαν διαρκέσει ἐπὶ
πολλοὺς αἰῶνες αὐτές, πολὺ περισσοτέρους τῶν φωτεινῶν· οἱ ἀναζητήσεις
εἶναι πρωτίστως προσωπικὲς καὶ ἐσωτερικὲς ἑκάστου κι ἀνάγονται στὸ ἄλογο
μέρος τῆς ψυχῆς του, κατὰ τοὺς Ἕλληνες, χωρὶς συνειδητὴ λογικὴ ἑρμηνεία. Ἡ
διεργασία τους καταγράφεται κυρίως στὰ Ἑλληνόπουλα, τὰ ὁποῖα ἔχουν
ὑποστεῖ τὸν χειρότερο σκοταδισμὸ στὴν ἱστορία μας ἀπ’ τὸ σοσιαλιστικὸ καὶ τὸ
κομμουνιστικὸ
ἐκπαιδευτικὸ
σύστημα,
ἀλλὰ
ἀναδεικνύονται
ὡς
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πρωταγωνιστὲς στὶς ἔρευνες λογισμικοῦ κάθε μορφῆς· ἡ γλῶσσα τους εἶναι ὁ
κύριος παράγων, μὲ τὴν ἀκατάβλητη βοήθεια τοῦ λόγου τῆς γιαγιᾶς στὴν
παιδική τους ἡλικία, στὴν ὁποία διαμορφώνεται πρωτίστως καὶ ἡ δημιουργικὴ
ἱκανότης τοῦ λόγου ἑκάστου2.
Κάτι ἀντίστοιχο μᾶλλον ἰσχύει καὶ στὴν κινεζικὴ κοινωνία, σὲ σύγκριση μὲ
τὴν ἰαπωνική· τὸ καθεστὼς τοῦ Πεκίνου παραμένει κομμουνιστικὸ κι ἡ ἡγεσία
του βρενθύεται γιὰ τὶς ἰδεολογικές του ἀρχές, ἀλλὰ οἱ Κινέζοι τιμοῦν καὶ ζοῦν
τὴν καθημερινότητά τους μὲ τὸν Λάο Τσὲ καὶ τὸν Κομφούκιο κι ὅλες τὶς ἄλλες
παραδόσεις τους, παρ’ ὅλο ὅτι ἦταν αὐστηρὰ ἀπαγορευμένες αὐτὲς ἐπὶ ἑξῆντα
ἑβδομῆντα χρόνια, ἀλλὰ ἀναδύθηκαν, ὡς διὰ μαγείας, ὅπως προαναφέραμε·
τὸ ἀντίστοιχο συνέβη καὶ στὴν Ρωσία, ὅπου τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἦταν
ἄθεο, ἀλλά, μετὰ τὴν ἐξαΰλωσή του, ἐπέστρεψαν ὅλοι σχεδὸν οἱ Ρῶσοι στὴν
θρησκευτική τους πίστη κι οἱ γιαγιάδες ἔβγαλαν ἀπ’ τὰ μπαοῦλα τους τὶς
εἰκόνες καὶ τὶς κρέμασαν στὸ εἰκονοστάσι. Ἡ ἀνάκτηση τοῦ διεθνοῦς ρόλου τῆς
Ρωσίας, ὅπως λέγεται ἀπὸ πολλοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, ὀφείλεται σὲ μεγάλο
βαθμὸ στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ λαοῦ της στὶς ἱστορικές του ρίζες καὶ στὶς
πολιτιστικές του παραδόσεις. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε, ὅτι ἐπὶ πενῆντα τόσα χρόνια
ἐπὶ σοβιετίας, ἦταν ἀπαγορευμένος ὁ Φιοντὸρ Ντοστογιέβσκυ.
Ἡ προέκταση ἔρχεται μόνη της γιὰ τὴν περίπτωση τῆς Ἰαπωνίας καὶ τὴν
ὑστέρησή της στὴν ψηφιακὴ ἐποχή· ἡ ἐργασία στὰ ἰαπωνικὰ ἐργοστάσια ἦταν
παρόμοια σχεδὸν μὲ ἐκείνη στὰ κομμουνιστικά, μὲ τὴν ἀπόλυτη πειθαρχία καὶ
τάξη καὶ τὴν ἀνάλογη μουσικὴ ὑπόκρουση συνήθως. Ὅσοι εἶχαν ἐπισκεφθεῖ
τὴν χώρα τοῦ Ἀνατέλλοντος Ἡλίου στὶς πρῶτες μεταπολεμικὲς δεκαετίες τὰ
θυμοῦνται· ἡ ἀποκορύφωσή της γίνεται μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ἐποχὴ καὶ τὴν
ἀπόδοση τῶν ἐργαζομένων στὸν μέγιστο βαθμό. Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὶς
δεκαετίες 1970 καὶ 1980 οἱ μεγάλες ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες πληροφορικῆς
ἀνέθεταν σὲ ἰαπωνικὲς καὶ ταϊβανικὲς τὴν ἐκτέλεση πολὺ λεπτῶν ἐργασιῶν,
ὅπως τὴν καταγραφὴ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων σὲ δίσκους ἢ ἄλλα
μέσα, διότι ἔκαναν ὀλιγώτερα λάθη ἀπ’ τὶς Ἑλληνίδες3· ὅταν, ὅμως,
χρειάσθηκε ἡ ἔκφραση τῆς προσωπικῆς τους δημιουργικότητος συνάντησαν
πολλὰ ἐμπόδια. Ἔτσι, ἄρχισαν τὴν ἀναζήτηση λογισμικοῦ ἀπ’ τὶς δυτικὲς
ἀγορὲς οἱ μεγάλοι τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας…

2

3

Ὅρα, «Ἡ ἐπιβίωσις τῆς ἐμμελείας», σελ. 6, κ.ἑ., εἰς τὰς «ἀναλύσεις», «Τοῦ Ἑμμελοῦς».
Ὅρα, «Οἱ ἀναζητήσεις τῶν Ἰαπώνων», ὅ.ἀ.
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2
Ἡ σύγκριση τῶν δύο μεγάλων λαῶν τῆς κιτρίνου φυλῆς, μὲ τὴν ἴδια
ἰδεογράμματη γραφή τους, δείχνει πολλὰ γιὰ τὶς ἄρδην ἀνατροπὲς τῆς ζωῆς
μας κατὰ τὴν ψηφιακὴ ἐποχή· ἀναγνωρίζεται ὅτι, μαζὶ μὲ τὸν ρόλο τῆς
γλώσσης ἑκάστου λαοῦ, δηλαδὴ τῶν δυνατοτήτων συνθέσεως τοῦ λόγου της,
μετράει καὶ ὁ παράγων τῶν πολιτιστικῶν καὶ ἱστορικῶν του παραδόσεων. Ἡ
δυσκαμψία τῆς γλώσσης, ὅπως τῆς λατινικῆς, σὲ σύγκριση μάλιστα μὲ τὴν
ἑλληνική, διευκόλυνε τὴν ἀποδοχὴ ὀλιγαρχικοῦ καθεστῶτος, μὲ παράκαμψη
τῆς δημοκρατίας, καὶ τὴν μετάβαση πρὸς τὴν ἐπιβολὴ στὴ συνέχεια τοῦ
ὁλοκληρωτισμοῦ τῶν στρατηγῶν καὶ τῆς αὐτοκρατορίας· ἀντιθέτως στὴν
Ἑλλάδα, τὸ ὀλιγαρχικὸ πολίτευμα καὶ ἡ τυραννία συνδέθηκαν εὐθέως κι ἀπ’
τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ τὴν ἔκπτωση τοῦ λόγου, ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν Ὅμηρο, μὲ τὴν
περίπτωση τοῦ Θερσίτου καὶ τοῦ ἀφαρματοεποῦς λόγου4. Ὄχι, ὅτι δὲν ὑπῆρχε
τὸ ἀντίστοιχο καὶ στὴν Ρώμη, ἀλλὰ σὲ ὑποτονικὸ πνεῦμα, ἐπειδὴ δὲν διέθετε
τὴν δυνατότητά της ἡ γλῶσσα της ἐκφράσαι τὸν ἐμμελῆ λόγο καὶ τὸ ἐναρμόνιο
γένος τῆς μουσικῆς· ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανός, Λατίνος τὴν καταγωγή, ἀλλὰ
μὲ βαθύτατη ἑλληνικὴ παιδεία, γράφει γιὰ τὴν διαφορὰ αὐτή, εἰς τὸ
πληρέστερον ἔργον γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μουσική, «Περὶ μουσικῆς»: ‘’«παρὰ γὰρ
τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἐν μουσικῇ τετύχηκε παραδοχῆς, τοῖς δὲ πολλοῖς ἐστιν
ἀδύνατον· ὅθεν ἀπέγνωσάν τινες τὴν κατὰ δίεσιν μελῳδίαν, διὰ τὴν αὑτῶν
ἀσθένειαν καὶ παντελῶς ἀμελῴδητον εἶναι τὸ διάστημα ὑπολαβόντες»5. «Τὸ
ἐναρμόνιο γένος τὸ ἀντιλαμβάνονταν μόνο οἱ ἐντρυφεῖς περὶ τὴν μουσικὴν
παιδείαν, ἀλλὰ γιὰ τοὺς πολλοὺς ἦταν ἀδύνατη ἀκόμη καὶ ἡ κατανόηση τῆς
ὑπάρξεώς του· διὰ τοῦτο καὶ ἀπογοητεύθηκαν πλήρως κάποιοι ἐξ αἰτίας τῆς
ἐγγενοῦς ἀσθενείας των εἰς τὴν ἔκφρασιν τῆς κατὰ δίεσιν μελωδίας καὶ
ἀποφάνθηκαν ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατη ἡ μουσικὴ ἀπόδοση τοῦ διαστήματος».
Ἡ εὐαισθησία ἔλειπε ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ μᾶλλον εἶχαν ἀπωλέσει καὶ τὸ μὴ
ἀναίσθητον, ἦταν δηλαδὴ πλήρως ἀναίσθητοι· ἑπομένως ἀδυνατοῦσαν
κατανοῆσαι
τὴν
ἀπάτη
τῆς
τραγῳδίας,
μὲ
τὴν
πολὺ
ἁπλοϊκὴ σκέψη τους.’’ Αὐτὴ ἡ διάσταση μᾶς ἐνδιαφέρει στὸ πόνημα, διότι ἡ
σχετικὴ μὲ τὴν πολιτικὴ πρακτικὴ ἐξετάζεται σὲ πολλὲς ἄλλες ἀναλύσεις.

4

Ὅρα, «Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν», εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς»
Ὅρα, Ἀριστείδου Κοϊντιλιανού, «Περὶ μουσικῆς», βιβλ. Α’, κεφ. 12j, καὶ εἰς τὰς «ἀναλύσεις»,
«Ὁ κεστὸς ἱμάς», σελ. 40, κ. ἑ., «Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Ἀπόλλωνος», σελ. 13, κ. ἑ., «Ἡ εὐαισθησία
τῶν Ὀλυμπίων θεῶν», σελ. 31, κ.ἑ.
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Ὁ Πλούταρχος ὅμως, ἕναν αἰῶνα μετὰ τὸν Κοϊντιλιανό, ἐπικαλεῖται τὸν
χαρακτηρισμὸ τοῦ Γοργίου γιὰ τὴν τραγῳδία κι ἐμμέσως μᾶλλον ἀπαντάει καὶ
στὴν ἀπομίμηση τοῦ ἑλληνικοῦ δράματος ἀπ’ τοὺς Λατίνους ποιητὲς τῆς
ἐποχῆς του, ἀλλὰ θέτει καὶ τὰ ὅρια τῆς διαφορᾶς τῶν δύο ἀντιλήψεων: ‘’«Ἣν ὅ
τ’ ἀπατήσας δικαιότερος τοῦ μὴ ἀπατήσαντος, καὶ ὁ ἀπατηθεὶς σοφώτερος τοῦ
μὴ ἀπατηθέντος. ὁ μὲν γὰρ ἀπατήσας δικαιότερος, ὅτι τοῦθ’ ὑποσχόμενος
πεποίηκεν· ὁ δ’ ἀπατηθεὶς σοφώτερος· εὐάλωτον γὰρ ὑφ’ ἡδονῆς λόγων τὸ μὴ
ἀναίσθητον»6.
«Στὴν ἀπάτη, ὁ ἀπατήσας γίνεται δικαιότερος τοῦ μὴ
ἀπατήσαντος, καὶ ὁ ἀπατηθεὶς σοφώτερος τοῦ μὴ ἀπατηθέντος. Διότι ὁ μὲν
ἀπατήσας γίνεται δικαιότερος, ἐπειδὴ αὐτὸ ποὺ ὑποσχέθηκε ἔχει ποιήσει· ὁ δὲ
ἀπατηθεὶς γίνεται σοφώτερος· διότι εἶναι εὐάλωτον ἀπ’ τὴν ἡδονὴ τῶν λόγων τὸ
μὴ ἀναίσθητον». Δηλαδή, ἡ ἀπάτη ὡς πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ μύθου συντελεῖ,
ὥστε εἰς τὴν πολιτείαν νὰ ἀναδειχθοῦν δικαιότεροι καὶ σοφώτεροι οἱ πολῖτες,
ὡς συμμετέχοντες ἐνεργῶς εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς τραγῳδίας, εἴτε ὡς μέλη
τοῦ θιάσου, ἀνεξαρτήτως τοῦ ρόλου τους, εἴτε ὡς θεατὲς καὶ κριτὲς μαζί,
καθὼς πληρώνονταν τὰ θεωρικὰ γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὶς τετραλογίες· ἡ
πλοκὴ τοῦ μύθου τῆς τραγῳδίας καὶ ἡ διδασκαλία της συμβάλλουν
ἀποφασιστικὰ εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ ἤθους, τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς
πρακτικῆς καὶ τῆς ἐμμελείας.’’

Σὲ ποιό συμπέρασμα καταλήγουν οἱ ἀρχαῖοι σοφοὶ γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς
τραγῳδίας καὶ τῆς ἐμμελείας μαζί; ὅτι οἱ ἀπατήσαντες γίνονται δικαιότεροι,
τῶν μὴ ἀπατησάντων κι οἱ ἀπατηθέντες σοφώτεροι τῶν μὴ ἀπατηθέντων.
Γιατὶ αὐτό; ἐπειδὴ εἶναι, «εὐάλωτον ὑφ’ ἡδονῆς λόγων τὸ μὴ ἀναίσθητον»· εἶναι
ἑρμηνεύσιμη ἡ προσέλκυση τῶν πολιτῶν ἀπ’ τὰ ὡραῖα λόγια τῶν δημαγωγῶν
κι αὐτὴ εἶναι μία ἀπ’ τὶς αἰτίες παρακμῆς τῆς δημοκρατίας. Ἀντιστρέφοντες
τὴν λογικὴ τοῦ Γοργίου καὶ τῶν ἄλλων ἀντιλαμβανόμαστε, ὅτι ὁ ἀναίσθητος
εἶναι ἀδύνατον νὰ παρασυρθεῖ «ὑφ’ ἡδονῆς λόγων», δὲν εἶναι «εὐάλωτος»,
στοὺς ὅποιους ἄλλους λόγους, δηλαδὴ εἶναι ἀπολύτως προσηλωμένος στοὺς
λόγους τῶν ἀνωτέρων του, τοῦ θεοῦ του, τῆς ἰδεολογίας του, τῆς ἐπιστημονικῆς
ἀληθείας του· δὲν ὑπάρχει κἂν ἡ ἔννοια, καὶ ἡ αἴσθησις πολὺ περισσότερο, τῆς
ἀμφισβητήσεως μέσα του, ὅλα εἶναι αὐτονόητα καὶ καλῶς δομημένα, ἡ ὑπακοὴ
εἶναι ἡ μόνη του ὑποχρέωση καὶ οὐδεμία ἄλλη. Ἀνάγοντάς τα αὐτὰ σὲ
Πλουτάρχου, «Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι», 348γ,
μετάφραση δική μου καὶ εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἡ εὐαισθησία τῶν
Ὀλυμπίων θεῶν», σελ. 7.
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θεωρητικὴ ἀνάλυση, βλέπουμε ὅτι ἁρμόζουν πλήρως πρὸς τὸν πιστὸ τῆς
μονοθεϊστικῆς θρησκείας καὶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογίας· μὲ ἄλλα λόγια,
εἶναι ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος τῆς καλβινιστικῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ
προτεσταντικοῦ πνεύματος. Δηλαδή, ὁ μὴ ἀναίσθητος στὴν εὐχάριστη
δημαγωγία καὶ στὴν σαγήνη τῆς ἀπάτης τῆς τραγῳδίας εἶναι ἀνοικτὸς σὲ ὅ,τι
νέο ἀκούσει· ζεῖ τὴν διασταλτικὴ ἠθική, τὴν ἰσηγορία 7. Ὁ ἀναίσθητος εἶναι
ἐκφραστὴς τῆς συσταλτικῆς ἠθικῆς, εἶναι θεόκλειστος σὲ κάθε τι ξένο…
Ἐπανάληψη σὲ μεγάλο βαθμὸ εἶναι αὐτὰ τῶν ὅσων ἀπόψεων ἔχουν γραφεῖ
εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», ἀλλὰ κάθε φορὰ προσθέτουμε καὶ μία
ἄλλη πτυχὴ τῆς προσεγγίσεώς μας, ὡς ἐκκινήσεως συμπληρωματικῆς
προβληματικῆς· ἐπιστρέφουμε ἔτσι καὶ πάλι στὸν Ὅμηρο, στὸν γενάρχη τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Ἡ σκηνὴ τῆς παρακλήσεως τοῦ Χρύσου πρὸς τοὺς Ἕλληνας, γιὰ
τὴν ἀπόδοση τῆς κόρης του Χρυσιίδος ἀποτελεῖ τὴν ἀφορμὴ γιὰ χαρακτηρισμὸ
τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς τῶν Ἑλλήνων στὸ στρατόπεδο τῆς Τροίας ἀπ’ τὸν
Εὐστάθιο, ὅταν ἀλλοῦ τονίζει, «καθ’ ὑπόκρισιν ἡ ἀνάγνωσις»· ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἐπικαλεῖται τὸ περιστατικὸ ὡς ἀφορμή, τοῦ ὑπογραμμίσαι, «ὅτι ἔοικεν ἡ τῶν
Ἑλλήνων ἐν τῇ Τροίᾳ κατάστασις ἐκ δημοκρατίας συγκεῖσθαι καὶ βασιλείας, ὅ
περ, οἷα εἰκός, καὶ ὁ Χρύσης εἰδὼς τούς τε Ἀχαιοὺς πάντας ἐλίσσετο καὶ τοὺς
βασιλεῖς δὲ μάλιστα»8. Ἀναφέρεται ὁ ὁμηριστὴς στοὺς στίχους,
… καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαίους,
Ἀτρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν
Ὁ θεῖος ποιητής, ἀπ’ τοὺς πρώτους στίχους τῆς Ἰλιάδος, θέτει τοὺς Ἀχαιοὺς
ὁπλῖτες πάνω ἀπ’ τοὺς βασιλεῖς καὶ μάλιστα τὸν πρῶτον τῶν Δαναῶν, τὸν
Ἀγαμέμνονα καὶ τὸν ἀδελφόν του Μενέλαο,
… κι ὅλους τοὺς Ἀχαιοὺς θερμοπερικαλοῦσε,
μὰ τὰ πρωτᾶτα πιὸ πολύ, τοὺς δυὸ τοὺς γιοὺς τ’ Ἀτρέα.
Οἱ συνελεύσεις τῶν Ἀχαιῶν ἦταν πολλὲς κατὰ τὶς πενῆντα δύο ἡμέρες τῆς
διηγήσεως τοῦ ἔπους· μάλιστα εἰς τὴν ὄγδοην ραψῳδίαν περιγράφεται ἡ διὰ
Ὅρα εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἀπ’ τὸν ἐφησυχασμὸ στὶς διομολογήσεις», σελ.
33, κ.ἑ., καὶ «Ὁ ἀκόρεστος πόθος τῆς φραγκολαγνείας», σελ. 36, 32, κ.ἑ.
8 Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Εὐσταθίου, «Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα», κεφ. 1628,
31, 25,39-41, «Ἰλιάδος», στ. 15-16, κ. ἑ., μετάφραση Ἀλεξάνδρου Πάλλη, καὶ εἰς τὰς
«ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἡ εὐαισθησία τῶν Ὀλυμπίων θεῶν», σελ. 6, κ. ἑ.
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κλήρου ἐκλογὴ τοῦ Αἴαντος, ὅπως μονομαχήσει μὲ τὸν Ἕκτορα, γιὰ τὸ τέλος
τοῦ πολέμου, ἀλλὰ παρ’ ὅλο ὅτι κέρδισε ὁ Αἶας κι ἔρριξε στὸ ἔδαφος τὸν
Ἔκτορα, παρενέβη ὁ Ἀπόλλων καὶ ὤρθωσεν τὸν ἀρχηγὸ τῶν Τρώων, ἐνῶ ὁ
Ζεύς, ἔστειλε τοὺς ἀγγέλους του, Ταλθύβιο καὶ Ἰδαῖο, ὅπως διακόψουν τὴν
μονομαχία. Ὁ πατὴρ θεῶν τε κι ἀνθρώπων δὲν ἤθελε τὸ τέλος τοῦ πολέμου. Ὁ
Εὐστάθιος παρουσιάζει τὴν πολιτικὴ πρακτικὴ τῶν Ἑλλήνων, ὡς γνωστὴ
στοὺς φοιτητές του καὶ στοὺς ἀναγνῶστες του στὴν βασιλεύουσα καὶ στὴν
ὑπόλοιπη αὐτοκρατορία· τὸ θεωροῦσαν φαίνεται αὐτονόητο, ὅτι ὁ γενάρχης
τῶν Ἑλλήνων ἔθετε τὴν δημοκρατία ὡς πρώτη ἐπιλογή του καὶ τὴν βασιλεία
ὡς συνέχεια· ἐπιλέγει τὶς ἀναφορές του στὸν Ὅμηρο καὶ τὶς παρουσιάζει στοὺς
Βυζαντινούς, ὁπότε αὐτοὶ ἔχουν θέμα συζητήσεως στὶς συναναστροφές τους.
«Τὸ δέ, ἢ αὐτὸν βασιλῆα, ἐξοχικῶς ἐῤῥέθη, σεμνύοντος οὕτω τοῦ ποιητοῦ τὸν
βασιλέα καί πως ἐξαίροντος τὸ ταπεινὸν τοῦ τρίτον αὐτὸν ταχθῆναι μετὰ τὸν
Αἴαντα καὶ τὸν Διομήδην»:
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρήν·
«Ζεῦ πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν ἢ Τυδέος υἱὸν
ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης»9.
Τὴν ἄποψη τῶν ἁπλῶν ὁπλιτῶν παραθέτει ὁ ποιητής, τὴν εὐχή τους καὶ μαζὶ
τὸν λόγον τους· συμμετεῖχαν στὶς συνελεύσεις οἱ ὁπλῖτες καὶ ἐπευφημοῦσαν
ἢ ἀποδοκίμαζαν τὶς ἐπιλογὲς τῶν βασιλέων τους, οἱ ὁποῖοι καὶ σπανίως τὶς
ἀγνοοῦσαν, ἦταν τὰ πρῶτα βήματα τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν:
… κι ὁ καθένας
εἶπε ξανἆπε, τὰ πλατιὰ κοιτάζοντας οὐράνια,
«Δία πατέρα, ὁ Αἶας μας νὰ λέει γιὰ ὁ Διομήδης,
γιὰ ἀτός του τῆς πολύχρυσης ὁ βασιλιᾶς Μυκήνας».
Δὲν ἐπέλεγε ὁ βασιλεὺς αὐτοβούλως τὸν ἥρωα, ἀλλὰ αὐτὸς ἐκλεγόταν διὰ
κλήρου, κατὰ τὴν συνέλευση τῶν ὁπλιτῶν· εἶναι θεμελιώδης αὐτὴ ἡ διαφορὰ
τοῦ Ὁμήρου, ἀλλὰ καὶ ἀντικείμενο τῶν συζητήσεων στὶς φιλολογικὲς καὶ
ἄλλες συντροφιὲς τῶν Βυζαντινῶν, ὡς προέκταση τῆς θύραθεν παιδείας τους.

Ὁμήρου, αὐτόθι, ραψῳδία Η’ «Ἕκτορος καὶ Αἴαντος μονομαχία», στ. 178-180, Εὐσταθίου,
675, 1-3.
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«… οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη»
Ἡ ἀντίληψη, ὅτι ὁ Ὅμηρος ἀποδέχεται, τὴν δημοκρατίαν πρώτην καὶ τὴν
βασιλείαν μετά, ὡς πολιτικὸ σύστημα τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν ἐκστρατεία τους
στὴν Τροία, εἶναι διάχυτη στὴν ἑλληνικὴ παράδοση· οἱ πολλὲς ἀναφορές της
στὴν «Ἰλιάδα», μὲ γνωστότερή της στὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸν Θερσίτη, ἔχει
πολυπλεύρως παρερμηνευθεῖ στὴν νεώτερη ἐποχή· ὁ Ὀδυσσεὺς φέρεται
σκαιῶς στὸν Θερσίτη, γιὰ τὴν ἀμφισβήτησή του καὶ προσβολή του πρὸς τοὺς
Ἕλληνες βασιλεῖς. Εἶναι πολλὲς οἱ ἀναφορὲς στὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ στὶς
«ἀναλύσεις» μας καὶ στὰ ἄλλα πονήματα· τὴν διασύνδεσή της μὲ τὶς ἄλλες
ἀναφορὲς τοῦ θείου ποιητοῦ καὶ τοῦ καλυτέρου σχολιαστοῦ του ἐπιχειροῦμε
τώρα. Ὁ Ὅμηρος παρουσιάζει τὴν παρέμβαση τοῦ Θερσίτου εἰς τὴν
συνέλευσιν τῶν Ἑλλήνων, ὡς παραφωνίαν τῆς δημοκρατίας, διότι πρόκειται
γιὰ κακὴ καὶ ἀφαμαρτοεπῆ ὁμιλία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀνάξιο πολεμιστὴ καὶ
ἀδολέσχη ὁπλίτη, χωρὶς οὐδεμία οὐσιαστικὴ συνεισφορὰ στὶς συνελεύσεις τῶν
Δαναῶν καὶ στὸν πόλεμο10. Τὴν σαφέστερη ἑρμηνεία τῆς σημασίας τῆς
δημοκρατίας εἰς τὴν πόλιν καὶ τῆς παρακμῆς της ἀπ’ τὴν δημαγωγία τὴν
ἐπιχειρεῖ ὁ Ἀριστοτέλης, ὅταν γράφει, γιὰ τὴν ἔκπτωση τῆς δημοκρατίας σὲ
δημαγωγία καὶ τυραννία: «ἐν μὲν γὰρ ταῖς κατὰ νόμον δημοκρατουμέναις οὐ
γίνεται δημαγωγός, ἀλλ’ οἱ βέλτιστοι τῶν πολιτῶν εἰσὶν ἐν προεδρίᾳ· ὅπου δ’ οἱ
νόμοι μή εἰσι κύριοι, ἐνταῦθα γίνονται δημαγωγοί· μόναρχος γὰρ ὁ δῆμος γίνεται
σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν, οἱ γὰρ πολλοὶ κύριοί εἰσιν οὐχ ὡς ἕκαστος ἀλλὰ
πάντες. Ὅμηρος δὲ ποίαν λέγει οὐκ ἀγαθὸν εἶναι πολυκοιρανίην, πότερον
ταύτην ἢ ὅταν πλείους ὦσιν οἱ ἄρχοντες ὡς ἕκαστος, ἄδηλον». «Διότι στὶς
δημοκρατούμενες κατὰ τὸν νόμο πολιτεῖες δὲν ἐμφανίζεται δημαγωγός, ἀλλὰ οἱ
καλύτεροι τῶν πολιτῶν εἶναι στὴν ἐξουσία· ὅπου ὅμως οἱ νόμοι δὲν εἶναι
σεβαστοί, ἐκεῖ κι ἀναδεικνύονται οἱ δημαγωγοί· διότι γίνεται ὁ δῆμος μόναρχος,
ἀπόλυτος κύριος, ὡς σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν, ἀλλὰ οἱ πολλοὶ εἶναι κύριοι, ὄχι
ὡς ὁ καθένας τους χωριστά, ἀλλὰ ὡς σύνθεσις ὅλων μαζί. Ὁ Ὅμηρος δὲ ποιά
λέγει, ὅτι δὲν εἶναι ἀγαθὸ ἡ πολυκοιρανία, πότερον αὐτή, ὅταν ἕνας εἶναι ὁ
κοίρανος ἢ ὅταν περισσότεροι εἶναι οἱ ἄρχοντες μὲ ἑνιαία σύνθεση ὅλων αὐτῶν,
εἶναι ἄδηλον, ἄγνωστον».

Ὅρα, Χρήστου Ζ. Καρανίκα, Ὁ πολίτης καὶ ὁ παραγωγός», σελ. 42-43, 181-183, ἐκδόσεις,
Φιλόμυθος, Ἀθῆναι, 1993, καὶ εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ
βροτῶν…», σελ. 3, κ. ἑπ., καὶ Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Βιβλ, Δ’, κεφ. δ’, παρ. 4, (1292α8-15).
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Ἦταν ἑδραία ἡ πεποίθησις εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, ὅτι ἡ
δημαγωγία ὁδηγεῖ στὴν παρακμή της καὶ στὴν τυραννία, ἀλλὰ καὶ ἡ πίστις,
ὅτι αὐτὸ διδάσκει ὁ θεῖος ποιητής· ὁ Ἀριστοτέλης ἔγραψε τὰ «Πολιτικά» του,
ὅταν ἦταν ἐμφανέστατη ἡ παρακμὴ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, ἐπειδὴ ὁ
πολίτης της τὸν τέταρτο αἰῶνα, δὲν εἶχε οὐδεμία σχέση μὲ τὸν πατέρα του καὶ
τὸν παπποῦ του. Ἐκεῖνοι ἦταν πολῖτες καὶ ὁπλῖτες μαζί, παρόντες στὴν
ἐκκλησία τοῦ δήμου, στὰ θέατρα καὶ στὰ δικαστήρια, ποιητὲς καὶ ὑποκριτές,
ἠθοποιοί, μουσικοὶ καὶ κριτὲς τῶν δραματικῶν καὶ μουσικῶν ἢ χορευτικῶν
ἀγώνων, ἀλλὰ καὶ στρατηγοὶ στὶς ἐκστρατεῖες καὶ ἁπλοὶ στρατιῶτες· στὸν
αἰῶνα του καὶ οἱ πιὸ γνωστοὶ ἡγέτες τῶν Ἀθηναίων, ὅπως ὁ Δημοσθένης, μὲ
τὶς ἐκπληκτικὲς ὁμιλίες του, πρότυπα λόγου καὶ ἑλληνικῆς γλώσσης, δὲν ἦταν
ἱκανὸς στρατηγὸς καὶ πρῶτος στὶς ἧττες ἐγκατέλειπε τὸ μέτωπο. Τὰ γνώριζαν
αὐτὰ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ γι’ αὐτὸ μᾶλλον ὁ φιλόσοφος θέτει τὸ «ἄδηλον», στὴν
ἐρώτησή του· οἱ ἀναφορὲς πολλές, ἄμεσες ἢ ἔμμεσες, ἀλλὰ ὁδηγεῖ σὲ μεγάλη
παραδρομὴ ἡ καταγραφή, ἔστω καὶ ὀλίγων.
Μία μόνο ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ἐκείνη τοῦ Πλάτωνος καὶ μάλιστα, εἰς τὴν
«Πολιτείαν» του, τὴν πραγματεία του περὶ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν παγκόσμια
γραμματεία. ‘’«Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν Ὁμήρου ἐπαινέταις ἐντύχῃς
λέγουσιν ὡς τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ
παιδείαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἄξιος ἀναλαβόντι μανθάνειν τε καὶ κατὰ
τοῦτον τὸν ποιητὴν πάντα τὸν αὑτοῦ βίον κατασκευασμένον ζῆν, φιλεῖν μὲν χρὴ
καὶ ἀσπάζεσθαι ὡς ὄντας βελτίστους εἰς ὅσον δύνανται, καὶ συγχωρεῖν Ὅμηρον
ποιητικώτατον εἶναι καὶ πρῶτον τῶν τραγῳδοποιῶν, εἰδέναι δὲ ὅτι ὅσον μόνον
ὕμνους θεοῖς τε καὶ ἐγκώμια τοῖς ἀγαθοῖς ποιήσεως παραδεκτέον εἰς πόλιν· εἰ
δὲ τὴν ἡδυσμένην Μοῦσαν παραδέξῃ ἐν μέλεσιν ἢ ἔπεσιν, ἡδονή σοι καὶ λύπη ἐν
τῇ πόλει βασιλεύσετον ἀντὶ νόμου τε καὶ τοῦ κοινῇ ἀεὶ δόξαντος εἶναι βελτίστου
λόγου»11. «Λοιπόν, εἶπα, ὦ Γλαύκων, ὅταν ἀκούσεις τοὺς θαυμαστὲς τοῦ Ὁμήρου
νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἔχει ἐκπαιδεύσει τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι εἶναι
ἄξιος στὴν συνεισφορά του γιὰ τὴν διακυβέρνηση καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν
ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ρυθμίζεις κατὰ τὸν ποιητὴ ὁλόκληρη τὴν ζωή
σου, ὀφείλεις νὰ τοὺς ἀγαπᾶς καὶ νὰ τοὺς ἀποδέχεσαι γιὰ τὴν ἀξία τους ὅσο
γίνεται, καὶ νὰ παραδέχεσαι μαζί τους ὅτι ὁ Ὅμηρος εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν
ποιητῶν καὶ ὁ πρῶτος τῶν τραγικῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ γνωρίζεις ὅτι πρέπει νὰ γίνει
δεκτὴ στὴν πόλη μας μόνο ὅποια ποίηση ἀναφέρεται σὲ ὕμνους στοὺς θεοὺς καὶ
Ὅρα, εἰς τὰς «ἀναλύσεις», «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἡ εὐαισθησία τῶν Ὀλυμπίων θεῶν» σελ. 6,
«Ἡ παρέμβασις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς», σελ. 14, 31, καὶ Πλάτωνος, «Πολιτεία», βιβλ. Ι’, 606ε-607α,
(μετάφραση δική μου).
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σὲ ἐγκώμια στοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρες· ἂν δὲ παραδεχθεῖς καὶ τὴν τέρψη τῆς
Μούσης μὲ τὴν λυρικὴ ἢ ἐπικὴ ποίηση, ἡ ἡδονὴ καὶ ἡ λύπη θὰ βασιλεύσουν στὴν
πόλη, ἀντὶ γιὰ τὸν νόμο καὶ τὸν ἄριστο, ὀρθό, λόγο ποὺ ἀναγνωρίζουν ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι». Τὴν κοινὴ ἀντίληψη τῆς ἐποχῆς του καταγράφει, ἀλλὰ καὶ
διατυπώνει τὶς ἐπιφυλάξεις του, ἔστω καὶ ἠπιώτερα ἀπ’ τὴν ἀναφορά του στὸ
Γ’ βιβλίο, ὅπου ζητάει τὴν ἀποβολὴ τοῦ Ὁμήρου ἀπ’ τὴν «πολιτεία» του, ἢ
τουλάχιστον τὴν ἀπαγόρευση ὅσων σκηνῶν ἀναφέρονται σὲ διαμάχες καὶ
ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν θεῶν, ἂν καὶ κάνει συνεχεῖς ἀναφορὲς στὰ ὁμηρικὰ
ἔπη· ὁ Πλάτων ἐπιμένει ὅτι πρέπει μόνο τὰ μέρη τοῦ Ὁμήρου, τὰ ἀναφερόμενα
στοὺς ὕμνους πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ στὰ ἐγκώμια πρὸς τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρες, νὰ
ἐπιτρέπονται στὴν πολιτεία του, διότι τότε θὰ βασιλεύει στὴν πόλη ὁ
βέλτιστος λόγος, ὁ ὀρθός, ὅπως ὀνομάσθηκε ἀργότερα.’’ Τὶς παραδρομές του
στὶς τελευταῖες προτάσεις του τὶς ἐπιχειρεῖ ὁ φιλόσοφος, μὲ τὴν ἀπαγόρευση
στὶς «ἄσχημες», κατὰ τὸν ἴδιο, σκηνὲς τοῦ ποιητοῦ. Λογικὸ εἶναι, ἔστω κι ἂν
ἰδιαιτέρως ἐπιμένει σὲ ἄλλα σημεῖα στὴν ταύτιση, λόγου, μέλους, ἁρμονίας καὶ
ῥυθμοῦ…
Ἡ ξενάγηση στὴν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου καὶ τῆς ἁρμονίας του μαζὶ
ἐπιβάλλει τὴν διερεύνηση τῆς στάσεώς μας κατὰ τὴν χριστιανικὴ περίοδο καὶ
τοὺς πατέρες τῆς ἐκκλησίας, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἔδωσαν τὴν τελικὴ μορφὴ τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως· ὅλοι τους ἔχουν εὐρύτατες ἀναφορὲς εἰς τὴν ἑλληνικὴν
γραμματείαν καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὸν Ὅμηρον, ἀπ’ τὸν Κλήμεντα τὸν
Ἀλεξανδρέα, μέχρι τοὺς Καππαδόκες τοῦ τετάρτου μ.Χ. αἰῶνος. Ἡ ἀναφορὰ εἰς
τὸν λόγον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, «Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν
ὠφελοῖντο λόγων», θεωρεῖται ἡ πιὸ χαρακτηριστική: «Ὡς δὲ ἐγώ τινος ἤκουσα
δεινοῦ καταμαθεῖν ἀνδρὸς ποιητοῦ διάνοιαν, πᾶσα μὲν ἡ ποίησις τῷ Ὁμήρῳ
ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος, καὶ πάντα αὐτῷ πρὸς τοῦτο φέρει ὅ τι μὴ πάρεργον»12.
Στὸν σοφιστὴ καὶ διδάσκαλό του Λιβάνιο ἀναφέρεται, κρίνουν οἱ σχολιαστές,
τοῦ ὁποίου παρέμεινε στενὸς φίλος κι ἔχει μείνει ἱστορικὴ ἡ φράσις του, «ἰδού
σοι καὶ ἕτερος ἥξει Καππαδόκης», μὲ τὴν ὁποία ἄρχιζε τὶς ἐπιστολές του, γιὰ
τὴν σύσταση μαθητῶν του, στὴν περίφημη Σχολὴ Ῥητορικῆς του στὴν
Ἀντιόχεια. Εἶναι σαφέστατος ὁ μέγας Ἱεράρχης κι ἀπ’ τοὺς ἀκρογωνιαίους
λίθους τῆς Ὀρθοδοξίας, «ὅπως δὲ ἐγὼ ἄκουσα ἀπὸ κάποιον ἔξυπνο στὴν
διδασκαλία γιὰ τὸ πνεῦμα τοῦ ποιητοῦ, πᾶσα μὲν ἡ ποίησις τοῦ Ὁμήρου εἶναι
Μεγάλου Βασιλείου, «Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», κεφ. δ’,
παρ. 1, καὶ εἰς τὰς «ἀναλύσεις», «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἡ εὐαισθησία τῶν Ὀλυμπίων θεῶν, σελ.
23, κ. ἑ.
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ἔπαινος τῆς ἀρετῆς, καὶ ὅλα ὅσα ἐμπνέει στὸν μελετητή της εἶναι γιὰ τὴν ἀρετή,
ἂν δὲν εἶναι κάτι πάρεργον»· στὴν προσέγγιση τοῦ Ὁμήρου τείνει ὁ
Καππαδόκης ἐπίσκοπος, ἀλλὰ πολὺ πιὸ εὐνοϊκὰ ἀπ’ τὸν Πλάτωνα. Ἀπ’ τὴν
ἐποχή του, ἄλλωστε, εἶχε καθιερωθεῖ ἡ θύραθεν παιδεία καὶ εἶχε γίνει
ἀποδεκτὴ ἡ παράδοση τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως ἀρχίζειν ἀπ’ τὸν Ὅμηρο
στὰ σημερινὰ Δημοτικὰ σχολεῖα, μὲ τοὺς μετρικοὺς ὡς διδασκάλους, καὶ
συνεχίζεσθαι μὲ τὸν ἴδιο, μέχρι τὴν Μέση καὶ Ἀνώτατη Παιδεία· διατηρήθηκε
ἡ παράδοση αὐτὴ σὲ ὁλόκληρο τὸν Μεσαίωνα καὶ στὴν τουρκοκρατία καὶ στὸ
κρυφὸ σχολεῖο, μὲ ὅσα λίγα κολλυβογράμματα γνώριζαν πιὰ οἱ παπάδες στὰ
ξωκκλήσια, ὅπου εἶχαν καταφύγει οἱ παπποῦδες κι οἱ γιαγιάδες, μετὰ τὶς
διώξεις καὶ δηώσεις τῶν Τούρκων ἢ ἄλλων βαρβάρων στὴν ἱστορία μας…
Ἡ ἄλλη του ἀναφορά, στὸν ἴδιο λόγο, σχετίζεται μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῆς
νεολαίας μας· ‘’«λέγεται δὲ καὶ Πυθαγόραν, κωμασταῖς περιτυχόντα μεθύουσι,
κελεῦσαι τὸν αὐλητὴ τὸν τοῦ κώμου κατάρχοντα, μεταβαλόντα τὴν ἁρμονίαν,
ἐπαυλῆσαί σφισι τὸ Δώριον, τοὺς δὲ οὕτως ἀναφρονῆσαι ὑπὸ τοῦ μέλους, ὥστε
τοὺς στεφάνους ῥίψαντας, αἰσχυνομένους ἐπανελθεῖν»13. Ὡς παράδοση
κυκλοφοροῦσε μέχρι τὶς μέρες του, τὸν τέταρτο μ.Χ. αἰῶνα, ὅτι ὁ Πυθαγόρας,
χίλια χρόνια προηγουμένως, συνάντησε κωμαστές, καρναβάλους, μεθυσμένους,
τριγυρίζοντας στὴν πόλη, ὁπότε διέταξε τὸν κατάρχοντα τοῦ κώμου, τὸν
διευθυντὴ τῆς ὀρχήστρας τους, τὸν κλαριντζῆ θὰ λέγαμε σήμερα, καὶ τοῦ
ζήτησε νὰ ἀλλάξει τὴν ἁρμονία καὶ νὰ παίξει σὲ δώριο τρόπο, ῥυθμό· οἱ
καρνάβαλοι τόσο ἄλλαξαν μέσα τους, ὥστε ἀμέσως μετάνιωσαν γιὰ τὸ τί
ἔκαναν, ἔριξαν κάτω τὰ στεφάνια καὶ ἐπέστρεψαν ντροπιασμένοι στὰ σπίτια
τους. Μόνο ἡ δώριος ἁρμονία, τὸ δημοτικὸ τραγοῦδι, ἦταν ἱκανὸ ἀμέσως νὰ
ἀλλάξει τὸ ἦθος τῶν κωμαστῶν· ἄλλωστε οἱ ὕμνοι καὶ ἡ ψαλμῳδία ἀποτελοῦν
ἀναπόσταστο τμῆμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ σὲ δώριο σχεδὸν μέλος οἱ
περισσότεροί τους.’’ Ἡ διαδρομὴ τῶν πολλῶν πτυχῶν τῆς μουσικῆς μας
ἁρμονίας, ἀπ’ τὸν Πυθαγόρα, στὴν ἄμεσο δημοκρατία καὶ στὴν δημώδη μοῦσα
τοῦ Σωκράτους, στοὺς μεγάλους ἱεράρχες καὶ στὴν δημοτική μας παράδοση
εἶναι ὁλοζωντανὴ καὶ διδακτικὴ γιὰ τὴν ἱστορική μας πορεία...

13

Αὐτόθι,, κεφ. 7, καὶ εἰς τὰς «ἀναλύσεις», «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἀπ’ τὴ μουσικὴ στὴν
γραμματική», σελ. 10, «Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Ἀπόλλωνος», σελ. 13, κ.ἑ, «Οἱ φαῦλοι τὴν μουσικήν»,
σελ. 1, κ., ἑ., «Ὁ κεστὸς ἱμάς», σελ. 52, κ. ἑ.
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2
Ἡ ἐπιβίωση παρομοίων ἀναζητήσεων παρατηρεῖται καὶ στὶς μέρες μας ἀπ’
τὴν νεολαία κυρίως, ὅπως τὸ ἔχουμε ἀναφέρει πολλὲς φορές· οἱ νέοι, παρὰ τὸν
σκοταδισμὸ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος καὶ τὴν φραγκολαγνεία τῶν
καναλιῶν καὶ τῆς στρατευμένης κουλτούρας, ἐγκαταλείπουν τὰ γκρήγκλις καὶ
χρησιμοποιοῦν στὸ διαδίκτυο τὰ ἑλληνικά, σχεδὸν ὅλοι τους, μὲ ἐλάχιστες
ἐξαιρέσεις, ἐνῶ ἀποδοκιμάζουν ἔντονα ὅσους ἐπικοινωνοῦν ἀκόμη μὲ αὐτά·
δεύτερον, ἀνιχνεύουν τὸ πολυτονικὸ καὶ τὴν σωστὴ καὶ πειστικὴ ἔκφραση τοῦ
λόγου τους, σὲ διάφορο βαθμό, προστρέχοντες στὴν γιαγιά τους περισσότερο,
παρὰ στὴν μάνα τους, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἀριστερὴ καὶ νὰ μιλάει τὴν
μιξοβάρβαρη γλῶσσα της· τρίτον, καὶ πιὸ αὐθόρμητο, στὰ νυκτερινὰ κέντρα,
ἀρχίζουν τὴν βραδιά τους, μὲ ρὸκ ῥυθμοὺς καὶ κάποιοι ἀρέσκονται στὸ χορό
τους, ἐνῶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα γυρίζει ἡ μουσικὴ στὰ λαϊκὰ καὶ σηκώνονται
πολὺ περισσότεροι, κι ὅταν τὶς πρωινὲς ὧρες παίζουν δημοτικά, δὲν κάθεται
κανένας στὴν καρέκλα του, μὲ τὰ κορίτσια πάντα πρῶτα. Τὸ τελευταῖο ἔχει
ἰδιαίτερη σημασία, ἐπειδὴ πολλὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν ξανακούσει δημοτικὸ
τραγοῦδι κι οὔτε κἂν γνωρίζουν τὰ βήματα τοῦ χοροῦ, ἐπειδὴ δὲν τὰ ἄκουγαν
οἱ προοδευτικοί! γονεῖς τους· τὰ παιδιὰ ὅμως ἐπιμένουν κι ἐνθουσιάζονται
στὴν πίστα, ὅπως καὶ στὰ ὀρεινὰ καὶ στὰ νησιά, ὅταν βρίσκονται τὸ Καλοκαῖρι.
Τὸ αὐθόρμητο τῶν ἐκρήξεων αὐτῶν εἶναι τὸ σημαντικό, ἐπειδὴ ἀποδεικνύει
ὅτι, οἱ πολιτιστικὲς καὶ ἱστορικὲς ρίζες τους εἶναι βαθύτερες ἀπ’ τὶς ἰδεολογικὲς
ἢ κομματικὲς προκαταλήψεις τῆς οἰκογενείας τους, κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν
ἀναφορὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸν Πυθαγόραν.
Οἱ νέοι ἀντιδροῦν πρωτίστως γιὰ αὐτὸν τὸν ἕναν λόγο, ἡ δημοτικὴ καὶ λαϊκὴ
μουσικὴ μιλάει μέσα τους, δὲν εἶναι συμβατικὴ ὑποχρέωση, ὅπως οἱ ρυθμοὶ
ρόκ, ἐκφράζει τὸ βαθύτερο εἶναι τους, τοὺς συνδέει ἀρρήκτως μὲ τὶς ὑπόγειες
ρίζες τους στὴν δημοκρατικὴ παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, κυρίως εἰς τὸν
δώριον τρόπον· ἀλλὰ αὐτὸ ζητάει καὶ ἡ χρήση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν
καθημερινότητά τους. Πολλοὶ νέοι, ἐξομολογοῦνται, ἔστω κι ἂν δὲν δύνανται
ἑρμηνεῦσαι λεπτομερῶς αὐτό, ὅτι τὴν ἑπομένη ἑνὸς τέτοιου ξεφαντώματος
εἶναι πολὺ πιὸ εὐδιάθετοι κι ἀποδοτικοὶ στὴν δουλειά τους, μὲ χρήση ψηφιακῶν
μέσων πλέον τώρα. Τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, εἶναι ἡ κρίσιμη διεθνῶς διαφορὰ
τῆς Κίνας, μὲ τὶς βαθύτατες πολιτιστικὲς καὶ ἱστορικές της ρίζες, καὶ τῆς
Ἰαπωνίας, μὲ τὸ θαῦμα της στὴν βιομηχανικὴ καὶ ἠλεκτρονικὴ ἐποχή.
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Τὰ κρίσιμα θέματα γιὰ κάθε λαὸ εἶναι δύο, ἡ ἄνεσις τῆς γλώσσης του, τοῦ
λόγου του, εἰς τὴν σύλληψιν καὶ ἄρθρωσιν συνθέτων ἐννοιῶν, καὶ τὴν
μεταφορά τους στὴν καθημερινή τους πρακτική, καὶ ὁ ρόλος τῶν ἱστορικῶν
καὶ πολιτιστικῶν παραδόσεών του στὴν καθημερινότητά τους· στὸν ἁπλὸ
ἄνθρωπο κρίνεται ἡ διείσδυση καὶ ἡ ἐπιτυχία τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας σὲ
κάθε χώρα. Ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀφομοιώσεώς της καὶ τῆς ἐνσωματώσεώς της
στὶς τρέχουσες ἀνάγκες του; ἢ παρουσιάζει δυσκαμψία καὶ δυσανεξία στὴν
ἐφαρμογή τους; Στὴν χώρα μας, παρὰ τὰ ὅσα ἐπέφερε ὁ σκοταδισμὸς τῆς
τελευταίας τεσσαρακονταετίας, ἡ διείσδυση εἶναι ὄχι μόνο ταχεῖα, ἀλλὰ καὶ
ἀμέσως ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους, νέους καὶ ἡλικιωμένους. Οἱ ἀσχολούμενοι
μάλιστα μὲ τὰ δίκτυα κινητῆς τηλεφωνίας ἔχουν διαπιστώσει ὅτι, εὐκολώτερα
μαθαίνουν τὰ προγράμματά της οἱ νέοι ἀπὸ τὴν νηπιακὴ ἡλικία καὶ οἱ
ἡλικιωμένοι, ἐνῶ ὑστεροῦν, σὲ σύγκριση μὲ αὐτοὺς πάντοτε, οἱ μέσης ἡλικίας·
εἰδικὲς ἔρευνες δὲν ἔχουν γίνει, ἢ τουλάχιστον δὲν ἔχουν δημοσιευθεῖ ἢ δὲν τὶς
ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας, ὁπότε εἶναι δύσκολη ἀρκετὰ ἡ συναγωγὴ βεβαίων
συμπερασμάτων. Δύο στοιχεῖα μόνο εἶναι δεδομένα, οἱ ἡλικιωμένοι ἔχουν
μεγαλώσει χωρὶς ἀνέσεις καὶ παιχνίδια, ἢ μᾶλλον κάτω ἀπὸ τὶς σκληρὲς
συνθῆκες τῆς πολεμικῆς περιόδου καὶ τῆς καταστροφῆς τῆς χώρας· ἀπὸ πολὺ
μικρὰ μάθαιναν νὰ βοηθοῦν τὴν μάνα τους καὶ τὸν πατέρα τους στὸ σπίτι καὶ
στὶς ἀγροτικὲς δουλειές, ἐπειδὴ αἰσθάνονταν ὅτι διαφορετικὰ δὲν θὰ ζοῦσαν,
κι ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἀγροτικὸς ἦταν ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας κατὰ 80-85%.
Ἑπομένως ἔχει γίνει δευτέρα φύσις τους ἡ προσωπικὴ ἀναζήτηση λύσεων στὰ
προβλήματά τους, ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων συνθηκῶν στὴν συνέχεια τῆς
ζωῆς τους· οἱ σημερινοὶ νέοι ἀπὸ μικρὰ ἔχουν ἐξοικειωθεῖ μὲ τὴν ψηφιακὴ
τεχνολογία καὶ τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καλλιέργεια τῆς
δημιουργικῆς τους σκέψεως, ὅπως ὅλων τῶν λαῶν, ἀναλόγως πρὸς τὴν
γλῶσσα τους καὶ τὶς πολιτιστικές τους ρίζες· ἀπὸ μικρὴ ἡλικία δίδουν λύσεις
στὰ προβλήματα τῶν γονέων τους καὶ τῶν παππούδων τους στὴν ἠλεκτρονικὴ
ἐξυπηρέτησή τους, τουλάχιστον στὴν χώρα μας, γνωστὰ αὐτά. Οἱ μεσήλικες
ἔχουν μεγαλώσει ἀρκετὰ καλομαθημένοι, ἐπειδὴ οἱ γονεῖς τους δὲν ἤθελαν νὰ
ὑποφέρουν κι αὐτοί, ὅπως οἱ ἴδιοι, καὶ τοὺς τὰ ἔφερναν ὅλα ἕτοιμα· στὴν
συνέχεια μεσολάβησαν ὁ σοσιαλισμὸς κι ὁ κομμουνισμός, μὲ τὶς εὔκολες
λύσεις τους καὶ τὸν διορισμὸ στὸ δημόσιο, ὡς τὸν καλύτερο προορισμό τους. Τὸ
ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ ἐφησυχασμὸς ὅλων τους κι ἡ συνειδητὴ ἀποδοχὴ τῆς
νοοτροπίας αὐτῆς μέσα τους· ἔγιναν νωχελικοὶ κι εὔκολα ὑποτακτικοὶ σὲ κάθε
δημαγωγία καὶ ἐσχατολογικὴ πίστη.
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Οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς ἀφοροῦν τὴν χώρα μας καὶ μόνο, σὲ πρώτη προσέγγιση,
ἐπειδή, ἡ μελέτη τῶν ἄλλων λαῶν, ἀπαιτεῖ ἄλλες διερευνήσεις· ἀλλὰ ἕνα
στοιχεῖο ὅμως ἔρχεται ἐνισχύσαι τὴν ἄποψη αὐτή, ἡ εὐκολία στὴν ἀφομοίωση
τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στοὺς ἀναδυόμενους λαούς, ὅπως ἀναφέραμε ἤδη.
Οἱ νέοι τους μάλιστα ἐπιτυγχάνουν ἐξαιρετικὲς ἐπιδόσεις περισσότερο στὴν
ἔξυπνη κινητὴ τηλεφωνία, ἐπειδὴ τὰ ἄλλα δίκτυα δὲν ἔχουν ἀκόμη εὐρεῖα
διείσδυση στὶς χῶρες τους14· αὐτοὶ οἱ νέοι, ὅπως ἐμεῖς στὴν πολεμικὴ καὶ
μεταπολεμικὴ περίοδο, τὰ ἀναζητοῦν ὅλα μόνοι τους, τοὺς μαθαίνουν οἱ
μανάδες στὴν ἀνάπτυξη τῆς πρωτοβουλίας τους στὴν ζωή τους κι αὐτὸ
μεταφέρεται καὶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀνεξαρτήτως τῆς ἱκανότητος
δημιουργικῆς συνθέσεως τῆς γλώσσης των. Στὴν βιομηχανικὴ κοινωνία
συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ἢ μάλλον συνέβαινε μέχρι λίγα χρόνια πρὶν ἢ
καὶ ἀκόμη σὲ πολλοὺς λαούς της· ὁ νέος ἐδιδάσκετο τὴν πειθαρχία καὶ τὴν
προσαρμογή του πρὸς τὸ παραγωγικὸ πρότυπο τοῦ συστήματος, τὴν
ἐκμάθηση ἑνὸς μόνο τμήματος τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας καὶ τὴν ἀπόλυτη
ὑπακοή του στὸν πρόγραμμα τῆς παραγωγῆς ἐν σειρᾷ· τίποτε ἄλλο, ὁπότε ἦταν
αὐτονόητη καὶ ἡ τυφλὴ πειθαρχία του καὶ ἡ ἀπόλυτη ἐνσωμάτωσή του στὴν
ἰδεολογία τοῦ συστήματος, καπιταλιστικοῦ ἢ κομμουνιστικοῦ, ἀκριβῶς τὸ ἴδιο,
ὅπως ἤδη τὰ ἔχουμε προαναφέρει.
Οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς ἰσχύουν στὴν προσέγγιση τῆς καθημερινότητός μας,
ὅπως τὴν γνωρίζουμε· τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, δηλαδὴ τὰ δίκτυα πέμπτης
γεννεᾶς, ὅπως συνηθίζεται νὰ λέγονται, κυρίως τῆς Huawei, ἀφοροῦν τὴν
προσαρμογὴ ὅλων μας καὶ στὸ σύνολο τῶν καθημερινῶν μας κινήσεων καὶ
ἀναγκῶν στὴν νέα ἐποχή, ὅπως τὰ χρησιμοποίησε ἡ Κίνα καὶ καταπολέμησε
ἀρκετὰ ἔγκαιρα τὸν κοροναϊό. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη πρόκληση τῆς ἐποχῆς μας,
τὸ πῶς καὶ σὲ ποιὸ βαθμὸ ἀνταποκρίνεται ἕκαστος λαὸς ἀπέναντί της· οἱ
Ἕλληνες, παρὰ τὴν ὑστέρηση στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν
περίοδο τοῦ σκοταδισμοῦ, ἐπέδειξαν ἐκπληκτικὴ προσαρμογὴ τοὺς μῆνες τοῦ
λοιμοῦ, μόλις ἐξήγγειλε πειστικὰ ἡ κυβέρνηση τὴν ἐφαρμογή της, ὅλοι τὴν
ἔκαναν ἀποδεκτή, ὅπως διαπιστώνεται. «Δουλεύετε καλὰ μὲ τὶς κάρτες;»
ρωτᾶς τὴν ἡλικιωμένη στὸ συνοικιακὸ μαγαζάκι της: «Εἴμαστε ἔξυπνος λαὸς
καὶ τὰ μαθαίνουμε γρήγορα!» ἀπαντᾶ ἐκείνη μὲ περισσὴ αὐτοπεποίθηση.
Ἡ αὐτοπεποίθηση αὐτὴ μεταφέρεται καὶ στὴν ὑπόλοιπη ζωή της· μαθαίνει,
μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῶν ἐγγονῶν της, τὸν χειρισμὸ τῆς ἠλεκτρονικῆς
ἐξυπηρετήσεως μὲ τὸ δημόσιο καὶ τὶς τράπεζες· αἰσθάνεται ὅτι κερδίζει, ὄχι
14

Ὅρα, ἀ., σελ. 6, κ. ἑ.
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μόνο σὲ χρόνο, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ὑποχρέωση μεταβάσεως της, τῆς ἴδιας ἢ
τοῦ συζύγου της, στὶς δημόσιες καὶ ἄλλες ὑπηρεσίες, ἀλλὰ καὶ σὲ διάθεση,
ἀφοῦ ἀπαλλάσσεται ἀπ’ τὴν ταλαιπωρία τῆς οὐρᾶς κι ἔχει ὅλη τὴν ἄνεση τοῦ
ἀντιμετωπίσαι τὰ ἄλλα προβλήματα τῆς ἐπιχειρήσεώς της. Ἡ ἀλλαγὴ στὴν
ψυχολογία της μετράει περισσότερο, γιὰ τὴν ἴδια, στὴν καθημερινότητά της
καὶ στὴν συμπεριφορά της στὸ οἰκογενειακὸ καὶ εὐρύτερο περιβάλλον της·
χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει τὸ τί ἀκριβῶς συμβαίνει, ἀλλάζει, ὅσο μᾶλλον
καμμία ἄλλη φορὰ στὴν ζωή της, κι αὐτὸ καθορίζει καὶ τὴν πολιτικὴ στάση
ὅλων γύρω της. Θέλουν νὰ ψάχνουν καὶ ν’ ἀποφασίζουν μόνοι τους, γιὰ ὅλες
τους τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς πολιτικές τους ἐπιλογές· ἔτσι τὸ πρόβλημα τῶν
ἰδεολογικῶν δεσμῶν τοῦ βιομηχανικοῦ συστήματος ἀμφισβητεῖται στὴν
θεμελιώδη βάση του, στὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο τῆς κοινωνίας, ἑκάστης κοινωνίας.
Ὅταν, ὅμως, τὸ θέμα μεταφερθεῖ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐρευνητῶν τῆς ψηφιακῆς
τεχνολογίας, τῶν προγραμματιστῶν καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων τους, τότε
ἀνακύπτει κι ἕνα ἄλλο ζήτημα· οἱ ἐρευνητὲς ἀνατρέχουν στὴν ἀναζήτηση
βασικῶν ἐννοιῶν καὶ ὅρων τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας, γιὰ τὴν ἐπεξεργασία
τῶν προγραμμάτων τους. Στὴν φάση αὐτὴ τίθεται τὸ ζήτημα τῆς ταυτίσεως
σημαίνοντος καὶ σημαινομένου τῶν διαφόρων ὅρων τῆς ἐρεύνης των· εἶναι
καθημερινὸ φαινόμενο αὐτὸ κι ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἀνατρέχουν στοὺς
καθιερωμένους ὅρους· στὴν διεθνῆ ὁρολογία ὅμως οἱ περισσότεροι ὅροι εἶναι
ἑλληνικοί, διότι οἱ πρόγονοί μας τοὺς ἔθεσαν πρῶτοι. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει
ὅτι τὰ Ἑλληνόπουλα προσεγγίζουν πιὸ ἄνετα καὶ πιὸ αὐθόρμητα τὰ
προβλήματα ἀπ’ τοὺς συναδέλφους τους τῶν ἄλλων γλωσσῶν15· ἔχουν τὴν
ἄνεση τῆς αὐτομάτου κατανοήσεως τῶν ἐννοιῶν τῶν ὅρων καὶ τῆς ἐφαρμογῆς
τους στοὺς ὑπολογισμούς τους, ἐνῶ οἱ ἄλλοι αἰσθάνονται ὅτι ἐπεξεργάζονται
κάτι ξένο, μέχρις ὅτου ἐνσωματώσουν στὴν σκέψη τους τὴν ἔννοιά του, ὄχι καὶ
τόσο εὔκολο πάντοτε. Αὐτὸς μᾶλλον εἶναι ὁ πειστικότερος λόγος, μαζὶ μὲ τὴν
ἱκανότητα δημιουργικῆς συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς, ποὺ τὰ Ἑλληνόπουλα
διαπρέπουν στὴν ἔρευνα, ὄχι μόνο στὴν ψηφιακή, παρὰ καὶ τῶν ἄλλων
ἐπιστημῶν, καὶ κατέχουν κορυφαῖες θέσεις παγκοσμίως· ἐπιπρόσθετος λόγος
εἶναι ἡ καθιέρωση τῆς ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἀπ’ τοὺς
πρωτοπόρους ἐπιστήμονες σὲ μεγάλες χῶρες, ἐπειδὴ ἀποδείχθηκε, ὅτι ἔτσι
εἶναι πολλαπλάσια ἡ δημιουργική τους ἱκανότης. Γνωστὰ αὐτὰ στοὺς
ἀναγνώστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς».
15

Ὅρα, εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἡ εὐαισθησία τοῦ δημιουργοῦ», σελ. 61, κ. ἑ.

21

«Ἧττον ὑμῖν μεθεκτέον»
Οἱ Καππαδόκες πατέρες, μὲ πρῶτον τὸν Μέγαν Βασίλειον, εἶχαν βαθύτατη
γνώση τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, ὅπως προαναφέραμε, ἀλλὰ καὶ τῆς
καθημερινῆς πρακτικῆς τῶν προγόνων τους· ὄχι μόνο θεωροῦσαν καὶ τὴν
Καππαδοκία, ὡς μέρος τῆς Ἑλλάδος, ὅπως γράφει ὁ Γρηγόριος ὁ θεολόγος εἰς
τὸν ἐπικήδειόν του γιὰ τὸν στενό του φίλο καὶ συμμαθητή του στὶς φιλοσοφικὲς
σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν16, ἀλλὰ καὶ ἐπεδίωξαν, κι ἐπέτυχαν ἐπίσης, τὴν
ἐνσωμάτωση στὴν νέα θρησκεία τῆς τελετουργίας καὶ τῆς μουσικῆς ἁρμονίας
τῆς ἑλληνικῆς. Ἡ μουσικὴ ἁρμονία ἐθεωρεῖτο ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς
διαδόσεως καὶ κατανοήσεως τοῦ λόγου τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως ὁ σοφὸς ἱεράχρης, τὸ
ὑπογραμμίζει17. Ἐπιχειρεῖ ὅμως ἕνα ἀκόμη βῆμα, προσθέτοντας, «ἕτεροι δὲ
πρὸς αὐλὸν κορυβαντιῶσι καὶ ἐκβακχεύονται. Τοσοῦτόν ἐστι τὸ διάφορον ὑγιοῦς
ἢ μοχθηρᾶς μελῳδίας ἀναπλησθῆναι. Ὥστε τῆς νῦν δὴ κρατούσης ταύτης ἧττον
ὑμῖν μεθεκτέον, ἢ οὑτινοσοῦν τῶν προδήλως αἰσχίστων»18. Εἶναι σαφέστατος ὁ
ἱεράρχης, «ἄλλοι μὲ τὸν αὐλὸ κορυβαντιοῦν καὶ ἐκβακχεύονται, ὅπως μὲ τὴν
ἀποκορύφωση τοῦ καρναβάλου. Τόση εἶναι ἡ διαφορὰ τῆς πλησμονῆς ἐκ τῆς
ὑγιοῦς καὶ μοχθηρᾶς μελῳδίας. Ὥστε ὀλιγώτερον πρέπει ὑμεῖς νὰ μετέχουμε
τῆς σήμερον ἐπικρατούσης μουσικῆς, ἢ καὶ οἱασδήποτε ἄλλης προδήλως
αἰσχίστης». Παροτρύνει δηλαδή, τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀποφεύγειν τὴν μοχθηρὴ
καὶ ἐπαίσχυντη μελῳδία αἰσχροῦ ἤθους καὶ διαφθορᾶς, ὅπως ἡ τῶν Ἀρειανῶν,
καὶ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή τους στὴν ὑγιᾶ καὶ ἁρμονικὴ μελῳδία τῆς
ἑλληνικῆς μουσικῆς, ἀναδεικνύοντας τὸ ἦθος της.
Ὁ μέγας ἱεράρχης μιλάει στοὺς πιστοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ παραβολὲς
ἐπίσης, ὅπως καὶ ὁ Ἰησοῦς, δείχνοντας ὅτι στὸν διάλογο στήριζε τὶς ἀρχές της
ἡ νέα θρησκεία κι ὄχι στὴν ἀπόλυτη ὑπακοή· τὸν διαλεκτικὸ λόγο χρησιμοποιεῖ
κι ὄχι τὸν ἐπιτακτικὸ καὶ κατηγορηματικὸ τοῦ μωϋσεϊκοῦ δεκαλόγου. Στὸν
Πυθαγόρα ἀνάγει τὶς παραβολές του, ὅπως καὶ στὸν Ὅμηρο καὶ στοὺς
Ἀρχίλοχο, Περικλῆ, Σωκράτη, Πλάτωνα, Μέγα Ἀλέξανδρο, ἐνδεικτικὰ τὰ
ἀναφέρουμε μόνο· μὲ τὶς παραβολὲς ἐξοικείωνε τοὺς πιστοὺς στὶς ἑλληνικὲς
παραδόσεις καὶ στὴν καθημερινὴ πρακτική τους. Ὁ κύριος λόγος του ἦταν
ἄλλος, ἡ ἀπάντηση πρὸς τοὺς Ἀρειανούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν εὐρεῖα διείσδυση
στὴν ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία κι εἶχαν ἀναδείξει καὶ αὐτοκράτορες καὶ

Ὅρα, εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ΄ ἐστὶ βροτῶν…», σελ. 30.
Ὅ. ἀ., σελ. 16, κ.ἑ.
18 Μεγάλου Βασιλείου, ὅ., ἀν, κεφ. 7, καὶ σελ. 16.
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οἰκουμενικοὺς πατριάρχας, ἀπ΄ τοὺς ὁποίους καὶ ὁ ἴδιος εἶχε ὑποστεῖ διώξεις
καὶ κατατρεγμούς. Τὴν ἁρμονία τοῦ δωρίου μέλους ἐπιλέγει ὁ Πυθαγόρας, γιὰ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγιοῦς μελῳδίας ἀπ’ τοὺς κωμαστάς, αὐτὴν προτρέπει
στοὺς Ὀρθοδόξους ὁ ἐπίσκοπός τους, μὲ τὴν ἐπιστροφή τους εἰς τὴν ὑγιᾶν
δοξασίαν τους. Τὴν ἀποχὴ ἀπ’ τὴν μελῳδία τοῦ Σωτάδου, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ
μουσικὸς τῶν Ἀρειανῶν κι εἶχε ἐμπνεύσει τὰ ὀργιώδη καὶ βακχικὰ μέλη στοὺς
ὀπαδοὺς καὶ πιστοὺς τῆς αἱρέσεως, ζητάει.
Τὴν ἔμμεσο πλὴν σαφῆ ἀναφορὰ στὸν Πλάτωνα κάνει ὁ ἱεράρχης, ἔστω κι ἂν
δὲν τὸν μνημονεύει εὐθέως στὸ σημεῖο αὐτό, ἀλλὰ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς ὁμιλίας
του· ἀπὸ πλευρᾶς ὅμως πολιτικῆς παραδόσεως τοῦ ἤθους τῶν ἐλευθέρων
πολιτῶν, ἀπέναντι στοὺς δουλικοὺς καὶ χαμερπούς, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ
ἀναφορὰ στὸν διάλογο τῆς «Πολιτείας». ‘’«Ἡ συζήτηση ἔχει ἀντικείμενο τὴν
ἐπιλογὴ τῶν καταλλήλων γιὰ τοὺς φύλακες ῥυθμῶν τῆς μουσικῆς: «ἑπόμενον
γὰρ δὴ ταῖς ἁρμονίαις ἂν ἡμῖν εἴη τὸ περὶ ῥυθμούς, μὴ ποικίλους αὐτοὺς διώκειν
μηδὲ παντοδαπὰς βάσεις, ἀλλὰ βίου ῥυθμοὺς ἰδεῖν κοσμίου τε καὶ ἀνδρείου τίνες
εἰσίν»19· εἶναι ἀπόλυτος ὁ Σωκράτης, ὅπως τουλάχιστον τὸν ἐμφανίζει ὁ
μαθητής του, ἂν καὶ ἄλλη πολιτικὴ ἄποψη εἶχε ὁ ἴδιος, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι
ἀντικείμενο ἄλλης περιδιαβάσεως. Φυσικὸ εἶναι λοιπὸν τότε ὅπως, ὅταν
μελετοῦμε τὰς ἐπιπτώσεις τῶν ῥυθμῶν, νὰ μὴν ἐπιδιώκουμε ὁλόκληρη τὴν
ποικιλία τους οὔτε τὰς παντοδαπὲς βάσεις τους –μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ποδὸς ἡ
βάσις, τοῦ μέτρου τῆς μουσικῆς ἁρμονίας-, ἀλλὰ ὁφείλουμε γνωρίσαι τοὺς
διαμορφώνοντας τὸ ἦθος τοῦ κοσμίου καὶ ἀνδρείου πολίτου ῥυθμούς. Εἰς τὴν
κόψιν τοῦ ξυραφιοῦ, ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς, κινεῖ τὴν λογικήν του ὁ Πλάτων καὶ τὸ
γνωρίζει ἄριστα, διότι σκοπός του εἶναι ὁ ἀποκλεισμὸς ἀπ’ τὴν πολιτεία ὅσων
ῥυθμῶν δὲν ἐντάσσονται εἰς τοὺς «κοσμίου τε καὶ ἀνδρείου βίου ῥυθμούς»· θέτει
τὰ ὅρια τῆς ἐπιλογῆς του ὁ φιλόσοφος.
Στὴν ἑπόμενη παράγραφο γίνεται σαφέστερος, «…μετὰ Δάμωνος
βουλευσόμεθα, τίνες τε ἀνελευθερίας καὶ ὕβρεως ἢ μανίας ἢ ἄλλης κακίας
πρέπουσαι βάσεις, καὶ τίνας τοῖς ἐναντίοις λειπτέον ῥυθμούς»20· εἰς τὸν Δάμωνα
ποιεῖ τὴν ἀναφορά του ὁ φιλόσοφος, παρ΄ ὅλο ποὺ δὲν τὸν γνώρισε προσωπικὰ
ὁ ἴδιος, ἀλλὰ μιλάει διὰ τοῦ στόματος τοῦ Σωκράτους, ὁ ὁποῖος εἶχε γνωρίσει
τὸν μεγάλο μουσικό, φιλόσοφο, πολιτικὸ καὶ στενὸ φίλο τοῦ Περικλέους21·
ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυση τῆς ἐπιχειρηματολογίας του, διότι εἶναι ζωντανὴ ἡ
μνήμη τοῦ διδασκάλου τῆς μουσικῆς ἕναν περίπου αἰῶνα μετὰ τὸν
ἐξοστρακισμό του, ἐπειδὴ οἱ Ἀθηναῖοι, ἀδυνατοῦντες ἐξοστρακίσαι τὸν
Πλάτωνος, «Πολιτεία», «Πολιτεία», Βιβλ. Γ’, κεφ. ια’, 399α, μετάφραση δική μου.
Πλάτωνος, «Πολιτεία»,, Βιβλ. Γ’, κεφ. ια, 400β, μετάφραση δική μου.
21 Ὅρα, εἰς τὰς «Ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἀπ’ τὴ μουσικὴ στὴ γραμματική», σελ. 3, «Ἡ
ἐπάνοδος τοῦ Ἀπόλλωνος», σελ. 12, 37.
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κυρίαρχο πολιτικό, ἐκτόνωσαν τὴν μανία τους εἰς τοὺς συμβούλους του.
Δηλαδή, ὁ Πλάτων ἐπιμένει ὅτι πρέπει νὰ γίνει διάκριση, ἀφοῦ
συμβουλευθοῦμε τὸν Δάμωνα, ποίοι ῥυθμοὶ προσφέρουν τὰς βάσεις ἀσκήσεως
πρακτικῆς ἀνελευθερίας καὶ ὕβρεως ἢ μανίας ἢ ὅποιας ἄλλης κακίας, καὶ ποίοι
τῆς ἀντιθέτου πρακτικῆς ῥυθμοί, τοὺς ὁποῖους πρέπει ν’ ἐπιτρέψουμε ἐντὸς τῆς
πολιτείας μας· τὸ πρῶτο κριτήριο γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν φυλάκων εἶναι οἱ
ῥυθμοὶ τῆς μουσικῆς τοὺς ὁποίους θὰ ἐπιτρέπεται ν’ ἀκοῦνε· θεωρεῖται,
ὁπωσδήποτε, καὶ τὸ πιὸ αὐστηρὸ κριτήριο τῶν φυλάκων τῆς πολιτείας’’22. Τὸ
ἴδιο κριτήριο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Χριστιανούς, προσθέτει ὁ Καππαδόκης
ἱεράρχης.
Σὲ παρόμοια ἀντίληψη κινεῖται κι ὁ συμφοιτητής του εἰς Ἀθήνας, μετέπειτα
αὐτοκράτωρ Ἰουλιανός, μὲ τὴν ἰδιαίτερη ἔμφασή του σὲ δύο πράγματα, στὴν
διατήρηση εἰς τὴν πόλιν τῆς Παλλάδος τῆς δημοκρατικῆς παραδόσεως καὶ στὴν
αὐτόματη ἐνσωμάτωση τῆς μουσικῆς ἁρμονίας εἰς αὐτήν· ἐθεωροῦντο
αὐτονόητα αὐτὰ στὴν ἐποχή τους, ὅπως τὸ ἐπιβεβαιώνει ὁ Μέγας Βασίλειος,
στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν σοφιστὴ Λιβάνιο, μὲ τὴν παροιμιώδη φράση, «ἰδοὺ
καὶ ἕτερος ἥξει Καππαδόκης». Ἄλλο ἦταν ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ ἐμπνευσμένου
καὶ σοφοῦ ἡγεμόνος ἀπ’ τὴν ἐκκλησία. Γράφει ὁ Ἰουλιανὸς στὴν ἐπιστολή του
πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, «σώζεται δὲ ἐξ ἐκείνου καὶ εἰς ὑμᾶς ἔτι τῆς τῶν προγόνων
ἀρετῆς ὥσπερ ἐμπύρευμά τι σμικρὸν»23. Εἶχε διαπιστώσει ὁ νεαρὸς φοιτητὴς
ὅτι, «σώζεται, ἀπ’ τὴν ἄμεση δημοκρατία σας καὶ τὴν ἀρετὴ τῶν προγόνων σας,
καὶ εἰς ἐσᾶς, ἕνα μικρὸ ἀναμμένο κάρβουνο»· ἀπ’ αὐτὸ τὸ κάρβουνο εἶχαν
ἐμπνευσθεῖ καὶ οἱ Καππαδόκες πατέρες, ὅπως ἀποδεικνύεται στὴν πράξη. Τὴν
ἐπαναλαμβάνει τὴν διαπίστωσή του ὁ ἔνδοξος αὐτοκράτωρ, μετὰ δεκαοκτὼ
μῆνες ἀπ’ τὴν Ἀντιόχεια: «ἐγώ τοι καὶ αὐτὸς ἔγνων Ἀθηναίους Ἑλλήνων
φιλοτιμοτάτους καὶ φιλανθρωποτάτους· καίτοι τοῦτό γε ἐπιεικῶς ἐν πᾶσιν εἶδον
τοῖς Ἕλλησιν… καθόλου μὲν Ἕλληνες πάντες, αὐτῶν δ’ Ἑλλήνων πλέον τοῦτο
ἔχω μαρτυρεῖν Ἀθηναίοις». Τί μᾶς λέει ὁ φιλόσοφος βασιλεύς, ἀπαντῶν στοὺς
ἐκχυδαϊσμένους Ἀντιοχεῖς: «ἐγὼ λοιπὸν ὁ ἴδιος γνώρισα τοὺς Ἀθηναίους ὡς
φιλοτιμοτάτους καὶ φιλανθρωποτάτους τῶν Ἑλλήνων· παρ’ ὅτι αὐτὸ ὡς ἐπιεικῆ
διατύπωση τὸ εἶδα εἰς ἅπαντας τοὺς Ἕλληνας… εἶναι καθ’ ὅλα Ἕλληνες
ἅπαντες, αὐτῶν ὅμως τῶν Ἑλλήνων πλέον αὐτὸ ἔχω καταμαρτυρῆσαι στοὺς
Ἀθηναίους».

Ὅρα, εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Νόμους τὰς ᾠδὰς ἡμῖν γεγονέναι», σελ. 7, κ.
ἑ., «Ἡ εὐαισθησία τῶν Ὀλυμπίων θεῶν». σελ. 7, κ. ἑ.
23 Ἰουλιανοῦ αὐτοκράτορος, «Ἀθηναίων τῇ Βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ», 269δ, καὶ «Ἀντιοχικὸς ἢ
Μισοπώγων, 348γ, καὶ εἰς τὰς «ἀναλύσεις», «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἡ εὐαισθησία τῶν Ὀλυμπίων
θεῶν», σελ. 40, κ. ἑ.
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Ὅταν ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπηύθυνε τήν, «Πρὸς τοὺ νέους, ὅπως ἐξ ἑλληνικῶν
ὠφελοῖντο λόγων», ὁμιλίαν του, ἕναν σκοπὸν εἶχε, τὴν ἔμπρακτη ἀπάντηση
πρὸς τοὺς Ἀρειανοὺς καὶ τὴν τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν Ὀρθοδόξων, ἐπειδὴ οἱ
αἰῶνες τῆς ῥωμαϊκῆς κυριαρχίας εἶχαν ἀποχαυνώσει ἀρκετὰ τὸ ἦθος τῶν
ὑπηκόων της, ἀκόμη καὶ τῶν Ἑλλήνων· ὡς γενικὴ προσέγγιση, μποροῦμε νὰ
ποῦμε, ὅτι οἱ Καππαδόκες πατέρες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἔστρεψαν τότε τὴν
προσοχή τους πρὸς τὰ μεσαῖα στρώματα τῆς ἐποχῆς τους, τὰ ὁποῖα ἦταν
ἑλληνικὰ ἢ ἑλληνικῆς κυρίως παιδείας. Τὰ κατώτερα στρώματα ἀποδέχονταν
εὐκολώτερα τὴν νέα θρησκεία καὶ γι’ αὐτὸ τὰ Εὐαγγέλια ἔχουν γραφεῖ στὴν
γλῶσσα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν μιλοῦσαν καὶ πολὺ καλὰ τὴν ἑλληνική,
ὅπως τὸ ἐπισημαίνει ὁ πατριάρχης Φώτιος· τὰ ἀνώτερα εἶχαν ταυτισθεῖ μὲ τὴν
αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία, ὅπως πάντοτε στὴν ἱστορία οἱ ἄνθρωποί τους, ἐπειδὴ
ἀποτελοῦσαν τὴν ἄρχουσα τάξη της, μὲ ἑλληνικὴ παιδεία οἱ περισσότεροι,
ἀλλὰ ὄχι καὶ ἦθος ἐλευθέρου πολίτου, τούς, «τῆς ἀνελευθερίας καὶ ὕβρεως…»
ῥυθμοὺς εἶχαν ἐγκολπωθεῖ. Ἀντιθέτως τὰ μεσαῖα στρώματα διατηροῦσαν τὸ
ἦθος της, σὲ μεγάλο βαθμό, διότι αὐτὰ συνέχιζαν τὴν πρακτικὴ τῆς,
‘’«ἐλευθερίας δὲ καὶ φιλίας ἀληθοῦς τυραννικὴ φύσις ἀεὶ ἄγευστος»24, λέει ὁ
Πλάτων καί, «ἐν τυραννίδι οὐδὲν ἢ μικρὸν φιλίας», προσθέτει ὁ Ἀριστοτέλης.
Εἰς τὴν περιγραφὴν τοῦ τυραννικοῦ ἀνθρώπου περιλαμβάνει τὸν
χαρακτηρισμό, ὅτι, «ἡ τυραννικὴ φύσις εἶναι ἀεὶ ἄγευστος, πάντοτε δὲν ἔχει
γεύση τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας καὶ τῆς φιλίας». Εἰς τὸν Δάμωνα ἀναφέρεται
πάλι, ἔστω κι ἂν δὲν τὸν μνημονεύει· τὴν διερεύνηση τῆς φιλίας ἐπιχειρεῖ ὁ
μαθητής του, ἀλλὰ αὐτὸς διατηρεῖ γνησιότερη τὴν παράδοση τῆς ἀμέσου
δημοκρατίας, ἔστω κι ἂν δὲν τὴν ἔχει γνωρίσει στὴν ἀκμή της καὶ θεωρητικὴ
μόνο προσέγγιση ἐπιχειρεῖ, ἀλλὰ ἐπιμένει ὅτι, «στὴν τυραννία δὲν ὑπάρχει
καθόλου ἢ μόνο ἐλάχιστο ἴχνος φιλίας»’’.
Ἡ διαστρωμάτωση τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διέφερε ἀρκετὰ ἀπ’ τὶς ἑπόμενες· ἡ
ῥωμαϊκὴ ἐξουσία ἦταν ἀπόλυτη καὶ αὐταρχικότατη, ὅσο κι ἂν ἦταν ἀρκετὰ
ἐπιεικὴς στὶς ἑλληνικὲς ἐπαρχίες, κυρίως στὶς περιόδους ἀκμῆς της, ὅπως μὲ
τὴν δυναστεία τῶν Ἀντωνίνων· ἀλλὰ ἦταν τὸ ἴδιο ἀνελέητη κατὰ τὴν διάρκεια

Πλάτωνος, «Πολιτεία», Βιβλ. Θ’, 576α, Ἀριστοτέλους καὶ «Ἠθικὰ Νικομάχεια», Βιβλ. Η’,
κεφ. στ’, (1161α33), καὶ εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Ἡ παρέμβασις τῆς θεᾶς
Ἀθηνᾶς», σελ. 31, κ.ἑ.
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τῶν ἄλλων ἀσχέτων πρὸς τὴν ἑλληνικὴ παιδεία αὐτοκρατόρων. Ὁ τέταρτος
αἰὼν τὰ εἶχε ὅλα, τὸν ἀμφιβόλου ἐλαστικότητος Μεγάλο Κωνσταντῖνο καὶ τὸν
ἀπολύτως αὐταρχικὸ Κωνστάντιο, μέχρι τὸν διαλλακτικὸ καὶ ἀρκετὰ
δημοκρατικὸ Ἰουλιανό· ὡς πρὸν τὴν διαστρωμάτωση, τὰ κατώτερα στρώματα
προσέρχονταν εὐκολώτερα καὶ ἐγκαίρως στὴν νέα θρησκεία, μετὰ καὶ τὴν
ἐπισημοποίησή της, τὰ ἀνώτερα, ὑπηρετοῦσαν τὸ ἴδιο τοὺς νέους δυνάστες
τους, ἀλλὰ τὰ μεσαῖα διατηροῦσαν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, περισσότερο στὸν
ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀπ’ τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα μέχρι τὴν Καππαδοκία καὶ τὶς
μεγάλες πόλεις, Ἀλεξάνδρεια, Γάζα, Βηρυτό, Ἀντιόχεια, ἄλλες, στὶς ἀσιατικὲς
καὶ ἀφρικανικὲς ἐπαρχίες. Αὐτὰ ὅμως ἀποτελοῦσαν καὶ τὸν βασικὸ κορμὸ
συνοχῆς τῆς αὐτοκρατορίας, καθὼς καὶ ὅσοι στὴν Δύση ἀναγνώριζαν καὶ
μετεῖχαν τῆς ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας της, σὲ μεγάλο βαθμὸ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ
παιδεία ἐστρέφοντο· αὐτὸ φάνηκε στὴν Γαλατία, κατὰ τὴν ἐκεῖ παρουσία τοῦ
Ἰουλιανοῦ ὡς καίσαρος καὶ τὴν ἀνακήρυξή του ἀπ’ τὶς λεγεῶνες του ὡς
αὐτοκράτορος· αὐτὲς οἱ γαλατικὲς λεγεῶνες εἰσέβαλαν στὴν Μεσοποταμία, σὲ
συνθῆκες τροπικοῦ θέρους, καὶ κατατρόπωσαν τὰ περσικὰ στρατεύματα.
Ἐδιδάχθησαν πολλὰ οἱ ἀχαιμενίδες βασιλεῖς τους, ὥστε μετὰ ἀπὸ διακόσια
χρόνια τόλμησαν νὰ εἰσβάλουν καὶ πάλι στὴν βυζαντινὴ πλέον αὐτοκρατορία.
Τὰ μεσαῖα αὐτὰ στρώματα ἦταν οἱ ἀκρογωνιαῖοι λίθοι τῆς ῥωμαϊκῆς
ἐξουσίας στὸ πλούσιο ἀνατολικὸ τμῆμα της καὶ ἀποτελοῦσαν τὴν βάση τῆς
πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐπιβολῆς της· Αἴγυπτος, μὲ τὴν Ἀλεξάνδρεια,
Συρία, μὲ τὴν Ἀντιόχεια, καὶ Μικρὰ Ἀσία, μὲ τὶς πολλὲς πόλεις της, τὴν
Καισάρεια, ἄλλες, συντηροῦσαν τὴν ἐξουσία μέχρι τὶς ἀπώτατες ἄκρες της καὶ
τὶς λεγεῶνες της, γιὰ τὴν ὑποταγὴ τῶν βαρβαρικῶν φυλῶν. Τὰ στρώματα αὐτά,
ἔμποροι, βιοτέχνες, ναυτικοί, ἐλεύθεροι ἀγρότες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι καὶ
κυρατζῆδες, ἀλλὰ καὶ οἱ μορφωμένοι τῶν φιλοσοφικῶν καὶ ἄλλων σχολῶν,
συνιστοῦσαν τὸν δυναμικὸ ἱστὸ τῆς αὐτοκρατορίας, καὶ ἀπέβλεπαν πρὸς
αὐτὴν ὅλοι οἱ ἄλλοι, βάρβαροι καὶ μή, λαοί· πολιτικὰ καὶ παιδευτικὰ
μετέφεραν τὴν παράδοση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στὶς μεγάλες πόλεις, μὲ
τὰς Ἀθήνας πρώτην, ὡς φιλοσοφικὴ πρωτεύουσα τῆς οἰκουμένης, παρὰ τὶς
δηώσεις της ἀπ’ τὶς βαρβαρικὲς ἐπιδρομές, ἂν καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ βάρβαροι
σεβάσθηκαν τὴν Ἀκρόπολη, ὅπως τὴν ἀντίκρυζαν γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ’ τὸ
Δαφνί, μαζὶ μὲ ἄλλα μνημεῖα τῆς Παλλάδος. Ἀλλά, ἡ γνήσια ἑλληνικὴ
γλῶσσα, μὲ τὴν μουσικὴ ἁρμονία της, καὶ τὴν προσῳδία της, ὡμιλεῖτο κυρίως
εἰς τὰ Μεσόγεια, ὅπως γράφει ὁ Φιλόστρατος, ἀλλὰ καὶ στὰ ὀρεινὰ ὅπου εἶχαν
καταφύγει πολλοὶ Ἕλληνες, μετὰ τὴν ῥωμαϊκὴ κατάκτηση, καὶ διατήρησαν,
ἁγνὴ τὴν γλῶσσα τους, τὴν μουσική της καὶ πολλοὺς θεσμοὺς τῆς ἀμέσου
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δημοκρατίας25: ‘’Ἡ πορεία γνωστή, ἡ ἔκπτωση τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς ἔφερε
μαζί της τὸν ἐκχυδαϊσμὸ τῶν περισσοτέρων στὴν καθημερινότητά τους, ὡς
ἀχρείων πλέον καὶ κυνικῶν· οἱ ἀντιδράσεις προῆλθαν ἀπὸ ὅσους
ἀποσύρθηκαν στὰ ψηλὰ βουνὰ καὶ στὶς ἀπόμερες κοινότητες, ὅπως τὶς
περιγράφει ὁ Φιλόστρατος γιὰ τὴν Ἀττική, ὅπου, «εἰς τὴν μεσογαίαν τὴν ἄκραν
ἀτθίδα ἀποψάλλει»· ἡ ἀπόμακρη κοινωνία της κι ὄχι ἐκείνη τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ
πνευματικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ κέντρου τῆς οἰκουμένης στὴν ῥωμαϊκὴ περίοδο,
διατήρησε τὴν ἁρμονίαν τῆς ἑλληνικῆς, τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀντωνίνων καὶ τοῦ
Ἡρώδου Ἀττικοῦ, τῆς ἀκμῆς τῆς αὐτοκρατορίας’’.
Σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο ἀπευθύνθηκαν οἱ πατέρες τῆς ἐκκλησίας, καθὼς μὲ τὴν
μουσικὴ ἁρμονία τῆς γλώσσης του ἐξεφράσθησαν οἱ ὕμνοι καὶ ἡ ψαλμῳδία
τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶχαν τὸν κοινὸ λόγο τους μὲ τοὺς συνεχιστὲς τῆς ἑλληνικῆς
παιδείας καὶ τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς πρακτικῆς της· συμπληρωματικὰ
ἀναφέρονται ὅλα αὐτά, καθὼς ἔχει καταγραφεῖ ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν Ἰσοκράτη ἡ
ὑποχώρηση τῶν Ἑλλήνων στὰ ὀρεινά, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μετὰ τὴν
Ἀνταλκίδειον εἰρήνην, μὲ τὴν γενίκευσή της στὴν συνέχεια, ὅπως
καταγράφεται ἀπὸ ἄλλους, τὸν Πολύβιον, μὲ τὴν ῥωμαϊκὴ κατάκτηση καὶ τὶς
εἰσβολὲς τῶν ἄλλων βαρβάρων26. Τὴν συνέχεια τὴν συναντᾶμε, στὴν θύραθεν
παιδείαν, πέραν ὅλων σχεδὸν τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας, στὸν Γεώργιον
Χοιροβοσκόν, στὴν μεγάλη διαμάχη τῆς εἰκονομαχίας, στὸν πατριάρχη Φώτιο,
στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Εὐστάθιο, οἱ πολλοὶ ἄλλοι τῆς μακεδονικῆς καὶ τῆς
παλαιολογείου ἀναγεννήσεως, ποὺ ὅλοι μαζὶ συντηροῦν καὶ προσθέτουν μὲ
τὴν διδασκαλία τους στὸ ἐκπαιδευτικό τους σύστημα, πέραν τοῦ Ὁμήρου, καὶ
τὶς γνωστὲς τριλογίες, τρεῖς τραγῳδίες δηλαδή, ἀπὸ κάθε τραγικὸ κι ἀπ’ τὸν
Ἀριστοφάνη, ἐνῶ ἐπιμένει στὴν «καθ’ ὑπόκρισιν» ἀνάγνωσίν τους ὁ Εὐστάθιος.
Ἡ ἐλεύθερη πολιτικὴ πρακτικὴ συνοδεύεται πάντα κι ἀπ’ τὴν μουσική της
ἁρμονία, τὸ ἐναρμόνιο γένος καὶ τὴν προσῳδία. Στὸν Ἰωάννη Φιλήμονα, στὰ
νεώτερα χρόνια, συναντᾶμε πληρέστερα τὴν καταγραφὴ τῆς διασώσεως τῆς
διαφορᾶς τῆς νοοτροπίας τῶν Ἑλλήνων, μεταξὺ τῶν ὀρεινῶν, ἐλευθέρου
ἤθους καὶ ροπῆς πρὸς τὰ ὅπλα, καὶ τῶν πεδεινῶν, δουλικῆς κατὰ βάση φύσεως,
περιοχῶν στὴν προεπαναστατικὴ καὶ ἐπαναστατικὴ περίοδο…

Ὅρα, εἰς τὰς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», «Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν», σελ. 31, κ. ἑ.
«Ὁ λόγος τοῦ Οἰδίποδος», σελ. 34, κ.ἑ.
26 Αὐτόθι, καὶ ἀν. σελ. 12.
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Ἐπῳδὸς
Καιρὸ εἶχαν νὰ βρεθοῦν στὸ τραπεζάκι τους, στὴν γνωστὴ ταβέρνα τους, κι ὁ
Γιῶργος τοὺς ἔκανε παρατήρηση, μόλις τοὺς εἶδε, ἂν καὶ ἔφθασαν μὲ μικρὴ
διαφορὰ χρόνου, πρῶτος, ὁ Σόλων καὶ δεύτερος, ὁ Περικλῆς: «Σᾶς χάσαμε!»,
εἶπε, «κι ἐγὼ νόμιζα, τίποτ’ ἄλλο!» «Ὄχι, Γιῶργο, μιὰ χαρὰ εἴμαστε, ὅπως μᾶς
βλέπεις, ἀλλὰ ὁ Χειμώνας, τὰ κρύα, ἐπιβάλλουν καὶ κάποιες προφυλάξεις…»
«Καλὰ κάνατε, κι ἐγὼ παίρνω τὰ μέτρα μου, δὲν εἴμαστε πλέον γιὰ παιχνίδια μὲ
τὸν καιρό…» «Ἔχεις δίκαιο, νέοι εἴμαστε, δὲν τὸ ἀρνούμαστε, στὴν πέμπτη
νεότητα ἔχουμε μπεῖ, ἀλλά, ‘’ὅποιος φυλάει τὰ ροῦχα του, ἔχει τὰ μισά’’, λένε
ἐκεῖ στὴν Ἤπειρο κι εἶναι καὶ ὁ κοροναϊός». «Σωστὰ τὰ λές. Πάω, φέρνω τὸ κρασὶ
καὶ τὴν γραβιέρα κι ἔρχομαι…»
-

-

-

-

Δὲν ρωτάω γιὰ τὴν ὑγεία, λέει ὁ Περικλῆς, τὰ λέμε καθημερινὰ στὸ
τηλέφωνο κι ἠλεκτρονικά. Τὰ ὑπόλοιπα μᾶς ἐνδιαφέρουν.
Ναί, τό ‘χουμε ξαναπεῖ, ἀπαντάει ὁ Σόλων, ἄλλο εἶναι ὁ ζωντανὸς
διάλογος, ἡ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὸν φίλο σου κι ἄλλο τὸ τηλέφωνο καὶ
ἡ διαδικτυακὴ ἐπικοινωνία. Χαθήκαμε…
Πράγματι, τὴν αἰσθάνθηκα πολὺ βαρειὰ τὴν ἀπουσία τῆς ἐπαφῆς
μας, τῆς συζητήσεως, τῆς ζεστῆς καὶ γονίμου ἀτμοσφαίρας, τὸ
βλέμμα, μέσα ἀπ’ ἕνα ποτῆρι κρασὶ καὶ δυὸ μεζέδες…
Τί νὰ κάνουμε, μ’ αὐτὰ ἔχουμε μεγαλώσει, μ’ αὐτὰ θὰ φύγουμε,
ἀλλά, ἂς τὰ ζήσουμε τώρα. Μοῦ ‘λεγες γιὰ τὸ νέο πόνημα…
Ναί, ἔχει τελειώσει, καὶ θὰ σοῦ τὸ στείλω, αὔριο μεθαύριο, ἀλλὰ
περίμενα καὶ τὴν συζήτησή μας, αὐτὴ εἶναι ὁ κριτής.
Ὅσα ἀναδύονται στὴν ζωντανὴ συζήτηση, Περικλῆ, δὲν τὰ βρίσκεις
εὔκολα, ὅσο κι ἂν ψάχνεις μόνος σου…
Ἔχουμε ἁπτὴ ἀπόδειξη τὴν ἐμπειρία μας τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀπ’
τὴν στιγμὴ ποὺ σκεφθήκαμε νὰ μεταφέρουμε τὶς συζητήσεις μας σὲ
γραπτὲς καταχωρίσεις…
Ἴσως ἔχουν δίκαιο ὅσοι ὑποστηρίζουν, ὅτι ὁ Πλάτων ἔγραψε τοὺς
διαλόγους του, κατ’ ἀπομίμησιν τῆς ἰσηγορίας εἰς τὴν ἄμεσον
δημοκρατίαν, τὴν ὁποία κι ἀποζητοῦσε διακαῶς, ἔστω κι ἂν πρόβαλε
ἐμφανέστατα τὶς ἀντιλήψεις του περὶ ὁλοκληρωτισμοῦ εἰς τὴν
πολιτείαν του, μὲ κορυφαῖα ἔργα τῆς θεωρίας του αὐτῆς, τὴν
«Πολιτείαν» καὶ τοὺς «Νόμους».
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Τὰ ἔχουμε συζητήσει αὐτὰ πολλὲς φορὲς κι εἶναι δεδομένο, ὅτι οἱ
ἐπισκέψεις του στὸν Διονύσιο τῶν Συρακουσῶν δὲν ἀποτελοῦσαν
ἐξαίρεση· ἀπ’ τοὺς συμμαθητές του στὸν Σωκράτη εἶχαν πάει ὁ
Αἰσχίνης, ὁ Ἀρίστιππος, ὁ μαθητής του Ξενοκράτης, καὶ ὁ Φιλόξενος
ὁ Κυθήριος, ὅπως καὶ στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀρχέλαου, βασιλέως τῆς
Μακεδονίας, λίγο πρίν, σύχναζαν πολλοί, ὁ Εὐρυπίδης, ὁ Ἀγάθων…
Αὐτὰ ποὺ συζητοῦμε ἐδῶ, δὲν ἀποσκοποῦν στὴν δικαίωση τοῦ
μεγάλου φιλοσόφου, παρὰ στὴν πληρέστερη ἐξιστόρηση, κατὰ τὸ
μέτρον τοῦ δυνατοῦ, καὶ τῆς καθημερινῆς του ζωῆς καὶ τῆς πολιτικῆς
του πρακτικῆς, ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει· αὐτὴ δὲν διαφέρει σὲ
τίποτε σχεδὸν ἀπ’ τὴν πρακτικὴ τῶν ἄλλων συμπολιτῶν του,
ἀνάμεσα τους ζοῦσε, αὐτοὶ ἦταν οἱ Ἀθηναῖοι τοῦ τετάρτου αἰῶνος...
Ἀξίζει τὸν κόπο, Σόλων, νὰ ἀναφέρουμε ἕνα γεγονός, ἀποσιωπηθὲν
ἀρκετά, ἀλλὰ χαρακτηριστικὸ τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως τοῦ
φιλοσόφου· ὁ Πλάτων δὲν δεχόταν τὴν ἀναγνώριση τοῦ Περιάνδρου
τοῦ Κορινθίου, ὡς ἑνὸς ἐκ τῶν ἑπτὰ σοφῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος,
ἐπειδὴ εἶχε διαπράξει πολλὰ ἐγκλήματα ὡς τύραννος, σὲ ἀντίθεση
μὲ τὸν πατέρα του, Κύψελο.
Ποῦ τὸ θυμήθηκες αὐτό; τὸ εἶχα ξεχάσει σχεδὸν καὶ περιελάμβανε
στὴν θέση του, στὸν «Πρωταγόρα», τὸν Μύσωνα, τὸν Χηνέα ἢ
Χηνιαία, ἀπ’ μία μικρὴ πόλη τῆς Οἴτης στὴν Φωκίδα. Θυμᾶσαι; τοὺς
ψάχναμε κάποτε, στὰ νιάτα μας, στὶς ἐγκυκλοπαίδειες…
Ἦταν πολύμορφες τότε οἱ ἀναζητήσεις μας, ἔπρεπε νὰ ψάχνουμε σὲ
πολλὰ βιβλία καὶ βιβλιοθῆκες κι ὄχι, ὅπως τώρα, ὅπου, κι ἂν
ξεχάσεις κάτι, τὸ βρίσκεις σχετικὰ εὔκολα στὸ διαδίκτυο ἢ
τουλάχιστον βρίσκεις κάποια ἄκρη, γιὰ νὰ μὴν ὑπερβάλουμε.
Ἦταν πολὺ τολμηρὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ Πλάτωνος, Περικλῆ, γιατὶ εἶχε
κι αὐτὸς τὴν περιπέτειά του, μὲ τὸν Διονύσιο, τὴν ἀποπομπή του καὶ
τὴν πώλησή του σὲ πειρατές, ἀπ’ τοὺς ὁποίους τὸν ἀγόρασε, ὁ
Ἀννίκερις ὁ Κυρηναῖος, κι ὁ Πυθαγόρειος Ἀρχύτας, τὸν ἔσωσε ἀπ’
τὸν νεώτερο Διονύσιο, κατὰ τὸ δεύτερο ταξεῖδι του στὴν Σικελία…
Τὰ θυμᾶσαι, Σόλων, καλά! Ποιοὶ ἦταν οἱ ἑπτὰ σοφοί, Θαλῆς ὁ
Μιλήσιος, Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος, Βίας ὁ Πριηνεύς, Σόλων ὁ
Ἀθηναῖος, Κλεόβουλος ὁ Ρόδιος, Χίλων ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ὁ
Μύσων ὁ Χηνεύς, κατὰ τὴν πλατωνικὴ καταγραφή…
Συμπλήρωσες καλά, βλέπω! δουλεύει ἀκόμη ἡ μνήμη μας…
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Τὴν ἀσκοῦμε, γι’ αὐτὸ δουλεύει· ἐργαλεῖο εἶναι ποὺ χρειάζεται
ἐξάσκηση, ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε.

Εἶχαν ἀπορροφηθεῖ στὰ δικά τους καὶ δὲν πρόσεξαν τὸν Δημήτρη, παλιὸ φίλο
ἀπ’ τὰ φοιτητικά τους καὶ γνωστὸ λογοτέχνη: «Τόσο ἀφηρημένοι εἴσαστε, ποὺ
δὲν βλέπετε γύρω σας;» ρωτάει αὐτός. «Ἔχεις δίκαιο, λέει ὁ Σόλων, ψάχναμε
τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος κι ἀπορροφηθήκαμε!» «Τοὺς βρήκατε;»
«Ναί, ἀπαντάει ὁ Περικλῆς, ὁ Σόλων ἔχει καλύτερη μνήμη». «Πόσο θὰ ἤθελα νὰ
κάτσω μαζί σας καὶ νὰ πάρω κι ἐγὼ μέρος στὴν συζήτησή σας;» «Ἔλα, θὰ
θυμηθοῦμε τὰ παλιά!» «Δυστυχῶς δὲν μπορῶ. Ἐκεῖ στὸ βάθος εἴμαστε μιὰ
συντροφιὰ κι ἔχουμε νὰ συζητήσουμε πολλά...» «Κρίμα, παρεμβαίνει ὁ
Περικλῆς». «Φεύγω, γειά σας» «Γειά σου, Δημήτρη».
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Ποῦ εἴχαμε μείνει; ρωτάει ὁ Περικλῆς, ἄ! στὴν κατάσταση τῶν ἑπτὰ
σοφῶν· τὸ εἴπαμε, ὅτι ὁ Πλάτων ἐξαιρεῖ τὸν Περίανδρο, ἐνῶ λέγεται
ὅτι τὸν περιλαμβάνει ὁ Ἀριστοτέλης, παρὰ τὴν αὐστηρότατη κριτική
του γιὰ τὴν παρακμὴ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας στὸν τέταρτο αἰῶνα.
Ναί, ὁ Διογένης ὁ Λαέρτιος τὸ γράφει, ἀλλὰ στὰ «Πολιτικά» του
ἀσκεῖ τὴν τόσο αὐστηρὴ κριτική του γιὰ τὴν πολιτική του ὡς
τύραννος, χωρὶς νὰ ἀναφέρει ὅμως τοὺς ἑπτὰ σοφούς.
Στὴν ἀνασκόπησή μας ἔχει ἐνδιαφέρον, ἡ ἐπανάληψη τῆς
φιλοσοφικῆς θεωρίας τοῦ Πλάτωνος· ὅσο γίνεται, μεταξὺ τυροῦ καὶ
ἀχλαδίου, αὐτὴ διακρίνεται σὲ τρεῖς κατηγορίες: στὴν διατύπωση καὶ
περιγραφὴ τοῦ τελειοτέρου συστήματος ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν
ἱστορία, στὴν «Πολιτεία» κυρίως καὶ στοὺς «Νόμους», στὴν
παρουσίαση τοῦ ἰδεαλισμοῦ, μὲ κατάληξη τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν
βιομηχανικὴ κοινωνία τῆς ὅποιας μορφῆς, καὶ στὴν λεπτομερέστατη
περιγραφὴ τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς, μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς μουσικῆς
ἁρμονίας καὶ τὴν ἔμμεση ὑπογράμμιση τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῆς
ἐποχῆς του καὶ ἐκείνης τοῦ πέμπτου αἰῶνος.
Σὰν νὰ τὰ ἁπλοποιοῦμε κάπως, δὲν νομίζεις, Περικλῆ;
Καθόλου· ἄλλωστε τὰ ἔχουμε περιγράψει ἀπὸ πολλὲς πλευρές τους
εἰς τὰς «ἀναλύσεις» μας… Σοῦ θυμίζω κάτι ἄλλο, τὴν ἐμπειρία ἀπ’
τὸν κοροναϊό· ὁ δυτικὸς κόσμος γνώριζε ὅτι εἶχε ἐνσκήψει στὴν Κίνα
ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019, ἐνῶ ἀπ’ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2020 ἦταν
δεδομένο, ὅτι θὰ ἐξαπλωθεῖ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.
Ἦταν γνωστό, τὸ ἔγραφαν οἱ πάντες…
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Ἐν τούτοις οὐδεμία σχεδὸν δυτικὴ χώρα δὲν εἶχε λάβει οὐδένα
προφυλακτικὸ μέτρο, οὐδένα, οὔτε τουλάχιστον προμηθείας στὸ
ὑγειονομικό της σύστημα νοσηλευτικοῦ ὑλικοῦ, μὲ ἐξαίρεση τὴν
καταφρονημένη Ἑλλάδα, ποὺ κάτι ἔκανε! Τυχαῖο εἶναι;
Ὄχι, δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο, καθὼς ἔτρεχαν δύο μῆνες μετὰ νὰ
ζητοῦν βοήθεια ἀπ’ τὴν Κίνα. Τὰ εἴδαμε ὅλα αὐτά!
Ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ σοφὸς δυτικὸς ἄνθρωπος! δὲν διαθέτει
αἰσθητήρια προνοίας, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του…

Πέρναγε ὁ Παναγιώτης ἀπὸ μπροστά τους κι ὁ Σόλων τοῦ λέει, «μισὸ κιλὸ ἐδῶ
κι ἄλλο ἕνα μισὸ στὸ τραπέζι κάτω, μὲ τοὺς τέσσερες, μ’ αὐτὸν ποὺ μᾶς μίλησε
προηγουμένως, τοὺς βλέπεις;» «Ναί», ἀπαντάει.
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Καλὰ ἔκανες, ἔπρεπε, μᾶς εἶχε ξεφύγει…
Δὲν πειράζει, ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα· ἐσύ, Περικλῆ, ἀναφέρεσαι
στὴν ἔνταξή του στὴν στρατευμένη κουλτούρα τῆς τελευταίας
τεσσαρακονταετίας, ἀλλὰ τί νὰ κάνουμε; κάποτε ἁλωνίζαμε μαζὶ
τοὺς δρόμους…
Ἂς περάσουμε στὰ δικά μας· οἱ δύο πρῶτες κατηγορίες τοῦ
Πλάτωνος ταιριάζουν ἀπολύτως στὴν Καθολικὴ ἐκκλησία, ἀπὸ τὸ
πρῶτο σχίσμα, ὅπως τὸ ἀναλύει σαφέστατα ὁ πατριάρχης Φώτιος,
ἐπειδὴ ἐξέφραζαν τὴν κοσμοθεωρία της, ἀλλὰ δὲν ἦταν σχεδὸν
καθόλου ἀποδεκτὲς στὴν Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ὀρθόδοξο ὁμολογία…
Ἡ Ὀρθοδοξία, ἔχει ἀποδεχθεῖ, σὲ μεγάλο βαθμό, τὴν ἀναγνώριση
τῶν σχέσεων τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸν θεό του, ἢ τοὺς θεούς του, ὅπως
καταγράφεται ἀπ’ τοὺς Καππαδόκες πατέρες πρώτους, κυρίως, μετὰ
ἀπ’ τὸν Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό, τὸν Πατριάρχη Φώτιο καὶ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Εὐστάθιο, ἄλλους, γνωστὰ αὐτά…
Ὁ ρόλος τῆς μουσικῆς εἶναι ὁ καθοριστικὸς παράγων, Σόλων, κι
αὐτὸ ἔχει σημασία· ἡ ὀρθόδοξος ὑμνῳδία θεωρεῖ ὡς κύρια βάση της
τὸ δώριον μέλος, ἐνῶ ἡ καθολικὴ ἀδυνατεῖ κατανοῆσαι τὶς λεπτὲς
ἀποχρώσεις του, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπέβαλε τὴν βυζαντινὴ μουσική, τὴν
ἐκκλησιαστική μας μουσική, καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται τὶς διαφορὲς
τῶν τριῶν γενῶν τῆς μουσικῆς μας, τοῦ διατονικοῦ, τοῦ χρωματικοῦ
καὶ τοῦ ἐναρμονίου, ὅπως καὶ οἱ Λατίνοι δὲν ἀντιλαμβάνονταν στὴν
γλῶσσα τους τὴν δίεσιν, κατὰ τὸν Ἀριστείδην τὸν Κοϊντιλιανόν.
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Ὁ Παναγιώτης τοὺς διακόπτει, «Τὸ τραπέζι κάτω, σᾶς λέει, στὴν ‘’ὑγειά σας’’».
«Εὐχαριστοῦμε». Σηκώνουν τὰ ποτήρια τους καὶ λένε κι αὐτοί, «ὑγεία μας», μὲ
τὰ ἀπαραίτητα χαμόγελα ἑκατέρωθεν.
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Θέτουμε καὶ πάλι τὸν παράγοντα, τῆς μεταπλάσεως τοῦ
θρησκευτικοῦ συναισθήματος, τοῦ Μὰξ Βέμπερ καὶ ἄλλων…
Τὰ ἔχουν ἀναφέρει αὐτὰ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι καὶ οἱ Βυζαντινοί,
ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε, ἀλλὰ γιὰ τὴν συνεννόησή μας μὲ τοὺς
σημερινοὺς τὰ μνημονεύουμε ἔτσι…
Εἴμαστε, Περικλῆ, ὑποχρεωμένοι νὰ συμπλεύσουμε μὲ τὴν
συμβατικότητα τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὴν
προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων στὴν παγκόσμια σκέψη, ὅπως καὶ τὴν
ἐπιβίωση καὶ συνεχῆ παρουσία τῆς προσφορᾶς αὐτῆς στὴν δημοτική
μας παράδοση, στὴν βυζαντινή μας μουσική, στὴν καθημερινότητά
μας, αὐθόρμητη κι ἀπ’ τὶς πιὸ σπάνιες στὶς δυτικὲς κοινωνίες, διότι
δὲν γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει στὶς ἀναδυόμενες …
Τὴν διαφορετικὴ προσέγγισή μας ἀπ’ τὴν συμβατικὴ θεώρηση
ἐπιχειροῦμε, Σόλων, στὴν πράξη, ὅσο δύσκολο κι ἂν εἶναι αὐτό·
ἔχουμε ὅμως τὶς ἀποδείξεις ἀπ’ τὴν καθημερινή μας ζωὴ σὲ
ἐπιβεβαίωση κι ἔχουμε ἀναφέρει πολλὲς ἀπ’ αὐτές, τὴν ἀνάταση τῆς
νεολαίας μὲ τὸ δημοτικὸ τραγοῦδι καὶ τοὺς δημοτικοὺς χορούς, τὶς
πρωινὲς ὧρες στὰ νυκτερινὰ κέντρα καὶ τὸ ξεφάντωμά της τὸν
Αὔγουστο στὰ ὀρεινὰ καὶ στὰ νησιά, τὴν ἀπρόσμενη στροφή της
στὴν ἑλληνικὴ γραφὴ καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τῶν γκρήγκλις, στὸ
μέγιστο βαθμό της, καὶ τέλος τὴν ἀναζήτηση τοῦ πολυτονικοῦ ἀπὸ
ὅλο καὶ περισσότερους νέους, μὲ τὸν τρόπο τους κι ἀνεξαρτήτως τοῦ
τί πολυτονικὸ γράφουν! Ἀλλὰ τὸ ἀναζητοῦν, κι ἀπ’ αὐτοὺς πιὸ
συστηματικά, ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸν προγραμματισμὸ καὶ τὴν
ἔρευνα, σὲ ὅποιο ἐρευνητικὸ κέντρο κι ἂν βρίσκονται.
Αὐτὸ κάνουμε μὲ τὶς «ἀναλύσεις» «Τοῦ Ἐμμελοῦς», ὅπως καὶ μὲ τὴν
τωρινή, αὐτὸ ζητάει καὶ ἡ ἐποχή μας, μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση·
ὁ ψηφιακὸς ἄνθρωπος εἶναι ἀσύμβατος μὲ τὸν βιομηχανικό, ἐπειδὴ
ἑστιάζει στὴν πρακτική του ὡς κύριο μέλημά του, στὸ ἀντικείμενο
τῆς ἀσχολίας του, ἐπαγγελματικῆς ἢ προσωπικῆς, κι ὄχι στὴν
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θεωρητικὴ ἢ ἰδεολογικὴ θεώρησή της, ὅπως τὴν ἐπέβαλαν ὁ
μονοθεϊσμός, ὁ ὀρθολογισμὸς καὶ οἱ ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες τῆς
βιομηχανικῆς ἐποχῆς…
Τὰ ‘χουμε συζητήσει αὐτὰ κι ὁπωσδήποτε δὲν εἴμαστε οἱ μόνοι, ὅσο
κι ἂν ἔχουν σκεπασθεῖ ὅλα τ’ ἄλλα στὴν μαύρη περίοδο τῆς
τελευταίας τεσσαρακονταετίας, ἀπ’ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀριστερῆς
κοσμοθεωρίας στὴν χώρα μας, ἀλλὰ ἐπίπλαστα· ἀναδύονται καὶ
πάλι, ὅπως ἀποδεικνύεται περίτρανα στὴν καθημερινότητά μας...
Μὲ πόνο ψυχῆς τὰ ἀναφέρουμε ὅλα αὐτά, ἀλλὰ γεμίζουμε θάρρος
ἀπ’ τὴν ἀνταπόκριση τῆς νεολαίας, ὅπως καὶ τῶν ἡλικιωμένων, ὅταν
ὁ παπποῦς καὶ ἡ γιαγιά, κυρίως ἡ γιαγιά, παραμένουν οἱ ζωντανοὶ
καὶ ζωογόνοι διδάσκαλοι τῆς νεολαίας μας…
Αὐτοὶ εἶναι ἡ ἐλπίδα μας κι αὐτοὶ συντηροῦν τὶς ζωντανὲς φλόγες
τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως, ὅπως ἔκαναν στὰ χιλιάδες χρόνια τῆς
ἱστορίας μας καὶ κυρίως στὶς τραγικὲς περιόδους, ὅταν ὅλα εἶχαν
χαθεῖ καὶ καταπλακωθεῖ ἀπ’ τὶς βαρβαρικὲς ὀρδές, ὅταν ὅλα,
«τἄσκιαζε ἡ φοβέρα,/ καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά», κατὰ τὸν ἐθνικό
μας ποιητή…
Τί μᾶς θυμίζεις; Τὶς ἱστορίες τῆς γιαγιᾶς τῶν παιδικῶν μας χρόνων,
γύρω ἀπ’ τὸ τζάκι ἢ τὴν φωτιὰ τῆς καλύβας στὰ ἄγρια χρόνια..
Καὶ νὰ ὑπενθυμίσουμε, Περικλῆ, καὶ ἴσως τὸ σημαντικότερο στὴν
ἐποχή μας, τὴν στάση τῶν Ἑλληνίδων· τὰ κοριτσάκια αὐτά, ποὺ πρὶν
τὴν κρίση ἔβγαιναν καὶ γύριζαν ὅπου ἤθελαν, ἀλλὰ ὅταν
ἐπέστρεφαν στὸ σπίτι τους, δὲν ἔπλεναν οὔτε τὸ βρακάκι τους, τὸ
πέταγαν στὴν ἄκρη καὶ τὸ μάζευε ἡ μάμα, ἡ γιαγιὰ ἢ ἡ φιλιππινέζα.
Ὅταν ὅμως στριμώχθηκαν μὲ τὴν κρίση, δὲν ἐκπορνεύθηκαν, παρὰ
ἔμαθαν νὰ πλένουν τὰ βρακάκια τους, νὰ ξεσκατώνουν τὰ μωρά
τους, νὰ μαγειρεύουν καὶ νὰ πλένουν τὰ ροῦχα τοῦ ἄντρα τους καὶ
τῶν παιδῶν τους, κι ἀνακάλυψαν ὅτι ἔχουν πεθερὸ καὶ περισσότερο
πεθερά. Κι ἐκεῖ ποὺ μὲ τὸ ζόρι τὶς ἔλεγαν «Καλημέρα», τώρα, ὅλο
«μαμὰ» καὶ «μπαμπᾶ» εἶναι· καὶ τοὺς πῆραν καὶ στὸ σπίτι τους καὶ
τοὺς περιποιοῦνται, ἴσως καὶ γιὰ τὴν σύνταξή τους, καὶ γιὰ τὶς
δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ, γιὰ νὰ φροντίζουν τὰ παιδιά τους, γιὰ ὅλα…
Ἦταν μᾶλλον, Σόλων, τὸ μεγαλύτερο καλὸ ποὺ μᾶς ἔκανε ἡ κρίση·
ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι τὸ εἰσόδημά μας μειώθηκε κατὰ 25%-30%, κατὰ
μέσον ὅρο, ὅπως λέγεται, ἀλλὰ τὰ κατώτερα εἰσοδήματα εἶχαν
μικρότερη μείωση, ἐνῶ γιὰ τὰ μεγάλα, δὲν ἔχει σημασία, ἔχουν
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περίσσευμα αὐτά· ἀλλὰ στὰ μεσαῖα εἰσοδήματα ἦταν ἡ μεγαλύτερη
κι ἔφθασε, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, τὸ 60% καὶ πάνω, αὐτὰ τὰ
στρώματα ὑπέστησαν τὴν χειρότερη ἀφαίμαξη κι αὐτὰ ἄντεξαν, τὸ
πῶς; Ἡ καρδοῦλα τους τὸ ξέρει!
Κι ἂς θυμηθοῦμε ἐδῶ, ὅτι ἦταν μεθοδευμένη καὶ καλὰ σχεδιασμένη
ἡ ἐπιχείρηση αὐτή, ποὺ ἀπέβλεπε στὸν ἀφελληνισμὸ τοῦ τόπου καὶ
συμπληρωνόταν μὲ τὸν σκοταδισμὸ στὴν παιδεία· ὁ Ἑλληνισμός,
Περικλῆ, τὸ γνωρίζουμε καὶ τὸ ἔχουμε ἐπαναλάβει πολλὲς φορές,
ἔκανε θαύματα καὶ ἐπιβίωσε, μόνο χάρις στὴν μεσαία τάξη· στοὺς
Μηδικοὺς πολέμους, οἱ μικρομεσαῖοι, ἀγρότες, ναυτικοί, ἔμποροι,
βιοτέχνες πολέμησαν, ἡ μακεδονικὴ φάλαγξ ἀποτελοῦταν ἀπὸ
ἐλεύθερους κτηνοτρόφους καὶ ἀγρότες τῆς Μακεδονίας, τὸ
Βυζάντιο ἐπιβίωσε χάρις στοὺς ἐλεύθερους ἀγρότες, ἐμποβιοτέχνες,
ναυτικούς, ὁριοφύλακες κι ὀροφύλακες, τὸ ’21, ἐπίσης, ὁ παλλαϊκὸς
ξεσηκωμὸς ὀφείλεται στοὺς ὀρεινοὺς κλέφτες κι ἀρματωλούς, τοὺς
κτηνοτρόφους καὶ κερατζῆδες ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦσαν, ἂς μὴν τὰ
ξεχνᾶμε ὅλα αὐτά…
Καὶ συμπληρωματικὰ νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι οἱ Ἑλληνίδες στὴν κρίση,
δὲν ἐκπορνεύθηκαν, δὲν βγῆκαν στὸ πεζοδρόμιο, δὲν ξεπουλήθηκαν
στὶς ἄλλες χῶρες· τὸ πῶς τὰ κατάφεραν στὸ σπίτι τους, γιατὶ ἡ
γυναῖκα κρατάει τὸ σπίτι, αὐτὲς μόνο τὸ ξέρουν… Ὀφείλουμε, νὰ
ἀναγνωρίσουμε τὸν ἡρωισμό τους…
Ὀφείλουμε, ἐπίσης Περικλῆ, νὰ ὑπογραμμίσουμε κάτι, τὶς νεαρὲς
γυναῖκες ἄλλων λαῶν σὲ ἀντίστοιχες περιπτώσεις καὶ μὲ πολὺ
ὀλιγώτερη μείωση τοῦ εἰσοδήματός τους· τὸ πῶς ἐκπορνεύθηκαν
στὶς ἄλλες χῶρες, ὅπως ἐκεῖνες τῶν κομμουνιστικῶν, μετὰ τὴν
κατάρρευση τῆς σοβιετίας, ἢ καὶ μεταπολεμικά, τὶς Γερμανίδες, ὅταν
ἀκόμη καὶ στὴν Ἑλλάδα τὰ καλύτερα πορνεῖα ἦταν τὰ γερμανικά,
γνωστὰ αὐτὰ στοὺς μεγαλύτερους…
Οἱ Ἑλληνίδες, Σόλων, δὲν ἐκπορνεύθηκαν, αὐτὸ εἶναι γεγονός, κι
εἶναι ἕνα ἀκόμη δεῖγμα ἀνατάσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ
ἐπαναλαμβάνω γιὰ νὰ τὸ ὑπογραμμίσουμε· ἐννοοῦμε φυσικὰ τὶς
ἔντιμες γυναῖκες κι ὄχι ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν ἄλλες συνήθειες. Αὐτές,
ὅσο περισσότερα λεφτὰ ἔχουν, τόσο κι ἐπιδίδονται περισσότερο…
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Ξέρεις; Μοὔρχονται, Περικλῆ, στὸ μυαλὸ οἱ διασυνδέσεις τῶν
ἡρωικῶν αὐτῶν γυναικῶν, ποὺ κράτησαν τὸ σπίτι τους καὶ τὴν
οἰκογένειά τους, μὲ τὰ κοριτσάκια τῶν δημοτικῶν χορῶν...
Πολὺ ὥριμη ἡ σκέψη σου· στὴν πράξη πρόκειται γιὰ τὰ ἴδια κορίτσια.
Ὅπως αὐθόρμητα πετάγονται πάνω καὶ χορεύουν, ἔστω κι ἂν δὲν
ἔχουν ἀκούσει ποτέ τους δημοτικὸ σκοπὸ στὰ σπίτια τους, ἔτσι καὶ
μὲ τὴν κρίση ἀνέλαβαν τὶς εὐθύνες τους, μὲ τὶς συμβουλὲς τῆς μάνας
τους καὶ κυρίως τῆς γιαγιᾶς τους.
Εἶναι οἱ ἴδιες ποὺ τηροῦν ὑπεύθυνη στάση καὶ μὲ τὸν λοιμό· δὲν
ἔχουν μνῆμες παρομοίων καταστάσεων, παρὰ μόνο ἀπ’ τὶς
διηγήσεις τῶν γονέων τους καὶ τῶν παππούδων τους καὶ τῶν
γιαγιάδων τους, ἀλλὰ κρατοῦν τὸ σπίτι καὶ φροντίζουν τὴν
οἰκογένεια, μὲ ἀξιοθαύμαστο τρόπο.
Ἡ ὑπευθυνότης καὶ ἡ πειθαρχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὀφείλεται
κυρίως στὶς γυναῖκες αὐτές· αὐτὲς συμμαζεύουν τὰ παιδιά τους,
αὐτὲς φροντίζουν τὸ σπιτικό τους, αὐτὲς κανονίζουν τὰ ψώνια τους.
Ὀφείλουμε νὰ ὑπογραμμίσουμε τὴν προσφορά τους καὶ νὰ τὶς
ἀποδώσουμε τὴν δέουσα ἀναγνώριση καὶ τιμή.
Ἂν ἐπιχειρήσουμε, Περικλῆ, τὴν ἱστορικὴ θεώρησή τους,
καταλήγουμε ἀβίαστα στὸ συμπέρασμα, ὅτι πρόκειται γιὰ τὶς ἴδιες
ἀκριβῶς ἀντιδράσεις μὲ ἐκεῖνες τῶν γυναικῶν στὶς ἐποχὲς τῶν
σκληρῶν καὶ καταστροφικῶν διωγμῶν τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τὴν
διάρκεια τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν, μόνο ποὺ σὲ αὐτὲς μετροῦσε
κυρίως ἡ φροντίδα τῶν γιαγιάδων· οἱ γυναῖκες εἶχαν σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἀπάνθρωπα ἀπαχθεῖ γιὰ τὰ χαρέμια…
Καὶ μία ἄλλη ἐσωτετικὴ ἢ ὑπόγεια διασύνδεση ἐπενεργεῖ στὶς μέρες
μας, Σόλων, ἡ μουσικὴ ἁρμονία· στὶς σπηλιὲς καὶ στὰ λαγκάδια,
ὅπου κατέφευγαν οἱ Ἕλληνες, μὲ τὸ δημοτικὸ τραγοῦδι ντάντευαν
καὶ φρόντιζαν τὰ μικρὰ οἱ γιαγιάδες, τὸ δώριο μέλος ἀκολουθεῖ σὲ
μεγάλο βαθμὸ ἡ ὑμνῳδία τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ἴδιο μέλος ἐνθουσιάζει
καὶ τοὺς νέους μας σήμερα.
Ἔτσι συνάγεται εὔκολα τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ δώριο μέλος
ἀποτελεῖ τὸν κύριο συνεκτικὸ κρίκο τῆς ἐλευθέρας ἱστορικῆς μας
συνεχείας κι αὐτὸ διατήρησε ὁλοζώντανες τὶς ρίζες μας στὶς
κρίσιμες ὧρες τοῦ ἔθνους, ταυτισμένες μὲ τὴν γλῶσσα, γνωστά...
Μᾶς συγκινοῦν αὐτὲς οἱ ἀναφορές, ἐπειδὴ ἐπιβεβαιώνουν τὴν
ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν μακρόχρονη πορεία του.
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Εἶναι δεδομένο αὐτό, Περικλῆ, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διευκρίνιση:
Δὲν ἀφοροῦσαν αὐτὲς οἱ διεργασίες ὅλα τὰ στρώματα τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ τὴν κάθε ἐποχή, ἀκόμη καὶ στὶς περιόδους κρίσεως κυρίως…
Ἔτσι εἶναι· ἡ πλειοψηφία ἔσκυβε τὸ κεφάλι κι ἀποδεχόταν τὴν
ὑποταγή, ὅσο σκληρὴ κι ἂν ἦταν, στὴν τυραννία ἢ στὴν σκλαβιά, ἡ
μειοψηφία ἔπαιρνε τὸ δρόμο γιὰ τὰ ψηλὰ βουνά, ὅπως ἀντιστεκόταν
καὶ στὴν τυραννία. Τὰ δύο αὐτὰ ρεύματα διαχώριζαν τὴν πορεία
τους καὶ ξανασυναντιόντουσαν μὲ τὰ χρόνια…
Ἡ νοοτροπία τῆς δουλικῆς ὑποταγῆς δὲν διαφέρει σχεδὸν καθόλου
ἀπέναντι στὸν ἐσωτερικὸ τύραννο καὶ στὸν βάρβαρο ἐπιδρομέα.
Τὰ ἔχουμε ἀναλύσει, Σόλων, πολλὲς φορὲς αὐτά, ἀντλώντας ἀπ’ τὸν
Ἀριστοφάνη καὶ τὸν Ἰσοκράτη μέχρι τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν
Ἀριστοτέλη, τοὺς μουσικούς, τοὺς πατέρες τῆς ἐκκλησίας καὶ τοὺς
διδασκάλους τοῦ γένους, εἶναι σαφέστατη ἡ περιγραφή τους.
Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εἶναι κάτι τὸ ἰδανικὸ καὶ ἑνιαῖο· οἱ περίοδοι
ἀνατάσεως καὶ δημοκρατικῆς νοοτροπίας ἦταν οἱ λιγώτερες στὴν
ἱστορία μας, ὅταν ἦταν ἀποδεκτὸ τὸ ρεῦμα τῆς ἐλευθερίας, τῆς
ἰσηγορίας, τῆς δημοκρατίας, τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς μουσικῆς
ἁρμονίας· οἱ περίοδοι δουλείας καὶ ἀνελευθερίας καὶ ὕβρεως, γιὰ νὰ
θυμηθοῦμε τὸν Πλάτωνα, κυριαρχοῦσαν στὶς ἄλλες κι ἦταν αὐτὲς οἱ
περισσότερες στὴν ἱστορική μας διαδρομή.
Ἑπομένως καὶ στὴν ἐποχή μας ὁ καθένας διαλέγει καὶ παίρνει τὸ
ποιὸ ρεῦμα τοῦ ταιριάζει, τὸ πρῶτο, μὲ ἀρχές, τὴν ἐλευθερία, τὴν
δικαιοσύνη, τὴν ἰσηγορία, τὴν εὐγενῆ ἅμιλλα καὶ τὸ φιλότιμο ἢ τὸ
δεύτερο, μὲ τὴν ἀνελευθερία, τὴν ὕβριν, τὴν μανίαν καὶ πᾶσαν
κακίαν, ὅπως τὰ διδάχθηκε ὁ φιλόσοφος ἀπ’ τὸν Δάμωνα.
Δηλαδή, ἀφορᾶ τὸ μὲ ποιὰ περίοοδο ταυτίζεται ἡ ψυχοσύνθεσή του,
ἡ νοοτροπία του, μὲ ἐκείνη τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας ἢ τῆς
δουλείας καὶ τῆς ἀνελευθερίας. Ζωντανὰ εἶναι αὐτὰ δίπλα μας.
Ἔχουμε ἁπτὰ παραδείγματα, Περικλῆ, τοὺς «διανοούμενους» τῆς
ἀριστερᾶς τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου καὶ μάλιστα μὲ ἀρκετὰ
ἐκτεταμένη προβολή τους ἀπ’ τὴν ἀτλαντόδουλη διαπλοκή,
τροφίμους σχεδὸν ὅλους τους τῆς στρατευμένης κουλτούρας…
Κατανοητὰ σὲ μεγάλο βαθμὸ αὐτά, τὸν ἐσωτερικό τους κόσμο
ἐκφράζουν ὅλοι τους, αὐτὸ πιστεύουν, αὐτὸ ἐξωτερικεύουν καὶ αὐτὸ
διατυμπανίζουν. Εἶναι δεδομένο, ὅτι ἀντιτάχθηκαν στὴν ψηφιακὴ
ὀργάνωση τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας, αὐτοὶ πρῶτοι, ἐπειδὴ ἡ
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ἀριστερὴ ἐξουσία εἶναι ταυτισμένη μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ κράτους, ὅπως
στὸ κομμουνιστικὸ σύστημα, ἀπ’ ὅπου ἐξαρτοῦν τὴν δύναμη τους…
Ἕνα ὅμως δὲν τοὺς συγχωρεῖται, ἡ διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας· εἶναι
κάτι ἄλλο, πέραν τῆς ἰδιοσυγκρασίας τους, τὸ νὰ γράφουν, ὅτι ἡ
εἰσβολὴ τῶν μεταναστῶν, εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν κάθοδο τῶν Δωριέων,
ὁπότε εἶναι ἐπιβεβλημένη, ἐννοοῦν, ἡ ἀνοχή μας ἀπέναντί τους.
Αὐτὸ εἶναι προδοσία τουλάχιστον…
Ἢ κάτι χειρότερο, ἐπειδὴ γνωρίζουν ἢ ὀφείλουν γνωρίζειν, ὅτι ἡ
κάθοδος τῶν Δωριέων, μὲ τοὺς Ἡρακλεῖδες ἐπικεφαλῆς, εἶναι
ἐμφύλιος πόλεμος τῶν Ἑλλήνων· εἶχαν κατεβεῖ στὸν γνωστὸ
ἑλλαδικὸ χῶρο, ἐννέα αἰῶνες πρὶν οἱ τέσσερες ἑλληνικὲς φυλές,
ἀλλὰ οἱ Δωριεῖς περέμειναν κυρίως στὴν ὀρεινὴ Πίνδο.
Κατέστρεψαν, μὲ τὴν κάθοδό τους καὶ τὴν ἐκδίκησή τους κατὰ τῶν
Ἀχαιῶν, γιὰ ὅσα εἶχε ὑποστεῖ ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἡρακλέους, δύο
αἰῶνες πρίν, τὸν ἀκμαιότατο μυκηναϊκὸ πολιτισμό, μετὰ τὰ Τρωικά,
ἀλλὰ δὲν διείσδυσαν σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, καθὼς Ἀχαΐα,
Ἠλεία, Ἀρκαδία, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ἀττική, ἄλλες περιοχὲς
ἀμύνθηκαν σθεναρά. Ἐπέτυχαν στὴν ἀντίστασή τους μάλιστα καὶ
διατηρήθηκαν ἐκτὸς τῆς δωρικῆς κατακτήσεως πολλὲς περιοχές…
Ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, τοῦ γιατὶ ἐπιχειροῦν τέτοια
διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας καὶ τῆς πολιτικῆς μας πορείας;
Δύσκολα πολὺ μπορεῖ νὰ γίνει δεκτό, ὅτι δὲν τὸ γνωρίζουν ἢ ὅτι
ἀδυνατοῦν νὰ τὸ διακριβώσουν, καθὼς οἱ ἴδιοι ἐπικαλοῦνται τὴν
δραματική μας ποίηση καὶ τὴν προβάλλουν σὲ πολλὰ κείμενά τους
ἢ καὶ σὲ δημόσιες ἐμφανίσεις τους…
Ἴσως, Σόλων, δὲν ἔχουν διαβάσει τοὺς «Ἡρακλεῖδες» τοῦ Εὐριπίδου,
ἴσως, ἀλλὰ κι ἴσως ἀναπαράγουν τὴν βρώμικη κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ
προπαγάνδα, ἴσως ἀποτυπώνουν τὸν ἐσωτερικό τους ἑαυτό, ἴσως…
Λίγο διάβασμα τουλάχιστον, δὲν βλάπτει…

Χρῆστος Ζ. Καρανίκας
Καισαριανή,
Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020
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