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    Ἡ ἰσοπεδωτικὴ λογικὴ 

     Διαχρονικὸ ὅπλο τοῦ ἀφελληνισμοῦ 

  

Στὴν ἱστορία μας ἡ χειρότερη δυσκολία κατανοήσεως, ἀπ’ τοὺς τρίτους, τῆς 

πραγματικῆς φύσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐκκινεῖ ἀπ’ τὴν ἀδυναμία τους ψηλαφήσεως 

ἔστω τῶν σχέσεων τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου, δηλαδὴ ἀπ’ τὸν ρόλο 

τοῦ Ὁμήρου στὴν φυλογένεσή μας, ὅλα τὰ ἄλλα ἕπονται· ὁ γενάρχης μας ποιητὴς μᾶς 

ἐδίδαξε, ἀπ’ τὰ πρῶτα βήματά μας κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ περίοδο, ὅτι ὁ διάλογος μὲ τοὺς 

θεούς μας ἦταν ἐμμελής, δημιουργικός, ἐνδελεχὴς καὶ ἀμοιβαίας ῥοῆς. Ὁ λόγος τῶν 

θεῶν τοῦ Ὀλύμπου εἶναι κυρίως προτρεπτικός, συναινετικός, διαλεκτικὸς καὶ 

ἁρμονικός, μὲ ἀντιπροσωπευτικότερη ἔκφρασή του τοὺς χρησμοὺς τῆς Πυθίας, μὲ τὶς 

δύο ἢ περισσότερες ἐναλλακτικὲς λύσεις καὶ τὴν εὐθύνη τῆς τελικῆς ἐπιλογῆς στὸν 

πολίτη· ἀντιθέτως, στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ ἐκκρεμοῦς, μονοσήμαντος, ἀπόλυτος, 

ἐπιτακτικὸς καὶ κατηγορηματικός, εἶναι ἐκεῖνος τοῦ Μωυσέως καὶ τοῦ Ἀλλάχ, ἀλλὰ 

καὶ ὅλων σχεδὸν τῶν ἰδεολογιῶν τῆς νεωτέρας ἐποχῆς καὶ κυρίως τῆς βιομηχανικῆς. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ διαφορὰ τῶν δύο ἐποχῶν, τῆς ἀρχαιοελληνικῆς, δηλαδή, ἀπ’ τὸν 

Ὅμηρο μέχρι τὴν περίοδο τῆς ἀμέσου δημοκρατίας καὶ τῆς δημώδους μούσης καὶ στὴ 

συνέχεια τῆς ὀρθοδόξου ὑμνῳδίας καὶ τῆς δημοτικῆς παραδόσεως, μὲ ἐκείνη τῆς 

νεωτέρας βιομηχανικῆς κοινωνίας μὲ τὴν ὁποία γίνεται πρωτίστως ἡ σύγκριση.  

  Ἡ ἀφορμὴ γιὰ τὶς σκέψεις αὐτὲς δόθηκε ἀπ’ τὴν δημοσίευση δύο ἄρθρων τοῦ 

Στέλιου Ράμφου στὴν «Καθημερινή», 6 Ἰουνίου 2021, ὑπογράφοντος ὡς συγγραφέως, 

ἀλλὰ γνωστοῦ ὡς φιλοσόφου, μὲ τίτλο, «Ἀσήμαντη» Ἑλλάς»,  καὶ 29 Ἰουνίου 2021, μὲ 

τὴν ἴδια ὑπογραφή, «Μεταξὺ κράτους καὶ ἐθνότητος»· ὁπωσδήποτε, ὁ χῶρος καὶ ὁ 

χρόνος δὲν εἶναι κατάλληλος, γιὰ τὴν σὲ βάθος ἀνάλυση τῶν δύο τόσο σοβαρῶν 

θεμάτων, ἀλλὰ δυνάμεθα προσφέρειν μιὰ πρώτη προσέγγιση, ἀφοῦ ἄλλωστε καὶ ἡ 

παρουσίαση τῶν θεμάτων ἦταν περιληπτική, ὅπως καὶ λίαν ἐνδεικτική ἡ 

περιρρέουσα παραφιλολογία.    

  Ἡ ἀξιολόγηση ἐκ μέρους του τῶν θεμάτων γίνεται, μὲ ὑποδομὴ καὶ κριτήριό της, τὶς 

ἀρχὲς τῆς νεωτέρας ἐποχῆς, τῆς βιομηχανικῆς, καὶ μὲ προηγούμενα στάδιά της, τὸν 

διαφωτισμὸ καὶ τὸν ὀρθολογισμό καὶ ἀπώτερη προέκτασή της τὸν ἑλληνορωμαϊκὸ 

πολιτισμό -ἂν ὑπῆρξε ποτὲ κάτι τέτοιο γιὰ τοὺς ἀνθώπους τῆς ἐποχῆς τους-, καὶ 

συνέχειά του, τὸν Καθολικισμὸ καὶ τὸν Προτεσταντισμό· ἡ ἐπιβίωσις τοῦ ἐλευθέρου 

ἑλληνικοῦ λόγου στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸ Βυζάντιο, ἡ ὁλοζώντανη ἱστορικὴ πορεία 

του,  ὅπως ἀποτυπώνεται καὶ μὲ τὴν ἱστόρηση σὲ πολλοὺς ναοὺς ποιητῶν καὶ σοφῶν 
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ἀρχαίων Ἑλλήνων, δίπλα στοὺς χριστιανοὺς ἁγίους, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινοτικὴ 

παράδοση καὶ στὸ δημοτικὸ τραγοῦδι μας, δὲν ὑπάρχουν οὔτε ὡς ὑπόνοια στὴν 

συλλογιστική του. Ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ θεώρηση αὐτή, διότι κάπου ὁδηγεῖ… 

  Στὸ πρῶτο δόθηκε πρώτη ἀπάντηση εἰς τὸ «Ἐμμελές», 11ης Ἰουνίου 2021, ἀρ. φύλλου 

3764, μὲ κύρια ἔμφαση στὴν ἀπόδειξη τῆς φραγκολάγνου λογικῆς τοῦ συγγραφέως 

καὶ τῆς ἰησουιτικῆς διαστρεβλώσεως τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Γιώργου Σεφέρη, στὴν 

ἐπιστολὴ τοῦ Ἴνγκμαρ Μπέργκαν, ὁπότε δὲν κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ ἐπανάληψή της. 

Ἄλλωστε, περιλαμβάνεται τὸ ἄρθρο στὸ τέλος τοῦ τωρινοῦ.  

  Ἡ πρώτη ἐντύπωση ποὺ ἀποκομίζει ὁ ἀναγνώστης, ἀπ’ τὰ δύο καὶ ἰδιαιτέρως ἀπ’ 

τὸ δεύτερο, εἶναι, ὅτι διέπονται ἀπ’ τὴν ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη τῆς ἱστορικῆς 

ἀποστολῆς τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἐκλεκτοῦ τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν μωσαϊκὸ νόμο καὶ 

τὶς παρεκβολές του, καθολικισμός, ὀρθολογισμός, διαφωτισμός, φιλελευθερισμὸς 

καὶ καπιταλισμὸς ἢ κομμουνισμός, ὅπως ἐκφράζονται στὴν ἐποχή μας συνοπτικὰ μὲ 

τὸν βιομηχανικὸ ἄνθρωπο· ὁλόκληρη ἡ ὑπόλοιπη ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος 

ὑπάγεται ἀπολύτως καὶ ἀσφυκτικῶς εἰς αὐτήν, ὡς ἐκφράσεως τῆς ἰσοπεδωτικῆς 

λογικῆς τους. Οἱ Ρωμαῖοι κατακτητές, οἱ Σταυροφόροι, οἱ Κονκισταδόροι, οἱ 

Ἀποικιοκράτες ὑπάγονται ὑπὸ εὐρεῖαν ἔννοιαν στὴν ἀποστολή του, μὲ τὶς ρίζες του 

στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ στὸν Ἅγιο Αὐγουστῖνο καὶ στοὺς ὀλίγους ἄλλους δυτικοὺς 

πατέρες τῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ ἀνατολικοὶ ἀποβάλλονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον. Δὲν 

χρειάζεται σὲ βάθος μελέτη τοῦ θέματος, ἁπλῆ ἀνάγνωση καὶ ὀλίγη μνήμη τῶν 

ὅσων ἐδιδάχθημεν ἀπ’ τοὺς παλαιοὺς δημοδασκάλους εἶναι ἀρκετὰ ὑποβοηθητικές. 

  Ἡ καθοριστικὴ πολιτικὴ διαφορὰ τῆς Καινῆς ἀπ’ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πέραν τῆς 

δογματικῆς ἑρμηνείας, εἶναι ἡ φύσις τοῦ λόγου τοῦ Ἰησοῦ, παραινετικὸς καὶ διδακτικὸς 

αὐτός, ἐπιτακτικὸς καὶ κατηγορηματικὸς ἐκεῖνος τοῦ Μωυσέως· δηλαδή, εἶναι κάτι 

ἀδιανόητο ἡ ἀγνόησις τῆς μουσικῆς ὑμνῳδίας τῆς Ὀρθοδοξίας -καὶ ἀπὸ ὅσους ἔχουν 

χρηματίσει καὶ ἱεροψάλτες, ὅπως ἀντιστοίχως κι ὁ ἐθνικὸς γλωσσολόγος, ἀγνοεῖ τὴν 

προσῳδία καὶ τὰ τρία γένη τῆς μουσικῆς μας- καὶ ἡ ὑπαγωγὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 

ἐξουσίας στὴν κοσμικὴ στὴν βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, μὲ ὅ,τι αὐτὰ σημαίνουν στὴν 

ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς τους πίστεως καὶ στὴν δομὴ τοῦ κράτους της. Ἀντιθέτως 

στὴν Δύση ἦταν ἀπόλυτη καὶ ἀδιαμφισβήτητη ἡ ἐξουσία τοῦ πάπα, μετὰ τὴν 

καθιέρωση ὑπὸ τοῦ Καρλομάγνου τῆς Ἁγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Γερμανικοῦ 

Ἔθνους. Ἡ ἐσχατολογικὴ αὐτὴ ἀντίληψη εἶναι παντελῶς ξένη πρὸς τὴν ἑλληνικὴ 

δημοκρατικὴ νοοτροπία κι ὅπου ἐμφανίζονται στὴν τελευταία κάποιες ἐκδοχές της -

σὲ τυραννικὰ κυρίως καθεστῶτα, ὅπως διακῳμωδεῖ καὶ ὁ Σωκράτης τὸν Στρεψιάδη, 

εἰς τὰς «Νεφέλας», «ἄνθρωπος ἀμαθὴς οὑτωσὶ καὶ βάρβαρος», καὶ ἐννοεῖ τὸν μὴ 

μετέχοντα τῆς ἡμετέρας παιδεύσεως, μὲ ὑπογράμμιση τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τοῦ 

ἐμμελοῦς λόγου τοῦ ἐλευθέρου πολίτου καὶ τοῦ ἀμελοῦς καὶ ἀχρείου τοῦ δουλικῆς 
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νοοτροπίας ἀτόμου-, ποὺ δὲν εἶναι λίγες, ἀλλὰ ἀφοροῦν περιόδους καὶ συστήματα τῆς 

ἐποχῆς τῆς παρακμῆς· ἡ ἀποσιώπηση ὅλων αὐτῶν ὑπὸ τοῦ συγγραφέως εἶναι 

ἐμφανέστατη καὶ δὲν ὀφείλεται, μᾶλλον, σὲ ἄγνοια. Τὸ δεύτερο εἶναι, ἐπίσης, ἡ 

παραμέληση τῆς ἀρχῆς τῆς μεταπλάσεως τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος τοῦ Μὰξ 

Βέμπερ καὶ πολλῶν ἄλλων· αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι μᾶλλον ὁδηγεῖ ἡ ἀποδοχή της, ἢ 

ἔστω ἡ συζήτησή της, στὴν ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς μεσσιανικῆς τους ἀντιλήψεως, καθὼς 

ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἔμπρακτη ἱστορικὴ ἀπόδειξη τῆς διαψεύσεώς της καὶ τῆς ἀναδύσεως 

καὶ ἄλλου ἀνθρώπου, ἐλευθέρου καὶ δημιουργικοῦ, μὲ προάγγελό του τὸν ῥωμαντικὸ 

καὶ ἐκφραστή του τῆς ἐποχῆς μας,  τὸν ψηφιακό, ὁ ὁποῖος εἶναι σὰν τὶς ἀσύμβατες 

εὐθεῖες μὲ τὸν βιομηχανικό. Ἔτσι ἀγνοεῖται παντελῶς, διὰ λόγους αὐτοπροστασίας...   

 

Ἐπιγραμματικὰ γράφονται αὐτά, ὡς πρῶτο βῆμα κριτικῆς· ἡ ἀναφορὰ στὸν 

Ἀδαμάντιο Κοραῆ, μὲ τίτλο, «Μεταξὺ κράτους καὶ ἐθνότητος», γίνεται, μὲ ἀφορμὴ  τὸ 

Σύνταγμα τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Ἐπιδαύρου, 1ης Ἰανουαρίου τοῦ 1822, τὸ ὁποῖο ἕνα 

χρόνο μετὰ ἀναθεωρήθηκε καὶ ὑποκαταστάθηκε ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς τοῦ Ἄστρους, ἔτσι 

γιὰ νὰ θυμόμαστε τὶς ἡμερομηνίες… Τὸ διεθνὲς πλαίσιο ἐλάχιστα ἀναφέρεται, ὅπως 

ὡς βασικὴ ἀρχή, ἡ ἀνάγκη ἐφησυχασμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, ἀλλὰ κατατάσσεται ὁ 

μέγας Ἑλληνιστὴς κι ἀπ’ τοὺς κύριους πρωτεργάτες τῆς ἀνατάσεως τοῦ γένους, ὡς 

φιλελεύθερος, ἐπειδὴ στὶς μέρες του, ἦταν δεσπόζουσα ἡ ἰδεολογία αὐτή, μὲ 

ἀναγωγὴ στὸν δεκατοέβδομο αἰῶνα, προσλαμβάνοντας τὶς γνωστὲς διαστάσεις της, 

μὲ τὴν ἀμερικανικὴ καὶ γαλλικὴ ἐπανάσταση· ὁ Ἀδανάντιος Κοραῆς ὅμως διατήρησε 

πάντα τὴν κριτική του σκέψη ἀπέναντί της, μὲ τὶς ἀναφορές του στοὺς Ἕλληνες 

σοφούς, καὶ τὶς ἀπαντήσεις του στὶς ἐπιστολὲς πολιτικῶν καὶ σοφῶν, Εὐρωπαίων καὶ 

Ἀμερικανῶν, γιὰ πάρα πολλὰ θέματα. Στοιχειώδης πρόνοια ἐπιβάλλει τὴν 

συνεκτίμηση, ὅλων τῶν παραγόντων αὐτῶν, ὅταν ἀναφερόμαστε σὲ τόσο λεπτὰ 

ζητήματα. Δὲν εἶναι ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς ἴδιας ποιότητος πνεῦμα, μὲ τοὺς 

συμβούλους τοῦ πρωθυπουργοῦ τῶν Πρεσπῶν καὶ τὴν θεωρία τους περὶ ἐθνότητος· ὁ 

Στέλιος Ράμφος τὴν ἀσπάζεται ὡς φιλόσοφος, ὁπότε ἀναλαμβάνει καὶ τὴν εὐθύνη, 

ἀλλὰ ἡ ἄσκηση κριτικῆς, μὲ τὴν ἐπίκληση μετέπειτα ἀβασίμων θεωριῶν καὶ 

δογμάτων, στὸν διασημότερο Ἕλληνα σοφὸ τῆς ἐποχῆς του καὶ τῆς νεωτέρας ἱστορίας 

μας, εἶναι τουλάχιστον ἄτοπος, ἂν ὄχι ὑποκριτική. 

  Ὁπωσδήποτε, εἶναι ἴδιο χαρακτηριστικὸ ὅλων τῶν μονοθεϊστικῶν καὶ 

ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, ἡ ἑρμηνεία τῆς ἱστορίας καὶ τῶν ἀνθρώπων της ἐπὶ τῇ 

βάσει τῶν ἀρχῶν τους, τῆς πιστεώς τους· τὰ ζήσαμε καὶ τὰ ζοῦμε αὐτὰ στὴν Ἑλλάδα, 

μὲ τὶς φιλελεύθερες, μαρξιστικὲς καὶ ἄλλες θεωρίες, γιὰ τὴν πρόσφατη καὶ ἀπώτερη 

ἱστορία μας. Ἀλλά, ὁ ἐγκλωβισμὸς τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, στὶς τυχὸν ἀπόψεις ποὺ 

διατύπωσε γιὰ ἕνα θέμα, κι ἂν τὶς διατύπωσε ἀκριβῶς ἔτσι, πάει πολύ· ὑπέβαλε 
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κάποιες προτάσεις, ποὺ ἄλλες ἀπερρίφθησαν ἀπ’ τὸ κυρίαρχο σῶμα, στὴν ἑπόμενη 

Ἐθνοσυνέλευση, κι ἄλλες ἔγιναν δεκτές. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι ἐντάσσεται 

στὰ κουτάκια τῶν μετέπειτα θεωριῶν. Αὐτὸ εἶναι τουλάχιστον ἰησουιτικὸ κι ἀνέντιμο 

καὶ ὑπάγεται στὰ πλαίσια τοῦ πολέμου τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, κατὰ τῶν 

ἀπίστων, καὶ τῶν ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, κατὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ! Τὸ ἔκαναν 

αὐτὸ κατὰ κόρο οἱ Ἰησουίτες ἐπὶ αἰῶνες στὴν Ὑψηλὴ Πύλη, ὑπονομεύοντας τὴν 

Ὀρθοδοξία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Φυσικά, οὐδεὶς 

ἐπιτρέπεται ἐπικρίνειν τὶς ἐκτιμήσεις αὐτὲς ἑνὸς ἐλευθέρου πολίτου καὶ πολὺ 

περισσότερο φιλοσόφου, ἀλλὰ ἕκαστος ἔχει ἐπίσης τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς 

κριτικῆς καὶ τῆς ἀξιολογήσεως τῆς δημοσίας αὐτοῦ στάσεως.  

   

Ὡς πρὸς τὴν οὐσία τοῦ ὅρου ἐθνοτικός· ἐμφανίσθηκε αὐτὸς γιὰ πρώτη φορὰ 

μεταπολεμικά, μὲ γνωστότερο θεωρητικό του τὸν Anthony D. Smith, στὸ ἔργο του, «Τhe 

Αntiquity of Νations», ὁ ὁποῖος καὶ τὸν χρησιμοποίησε εὐρύτερα σὲ ἀντικατάσταση τοῦ 

ὅρου φυλετικός, γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν σχετικῶν ἐννοιῶν μὲ τὶς ἰθαγενεῖς φυλὲς 

τῶν ἀποικιῶν· ὁ προσδιορισμὸς θεωρήθηκε ἐλάχιστα ἐπιτυχὴς καὶ πολλοὶ τὸν 

χαρακτηρίζουν ἀνεπαρκῆ, γιὰ τὴν διευκρίνιση τῶν σχέσεων τῶν ἐθνοτικῶν μὲ τὸ 

κράτος καὶ τὴν ἱστορία του. Αὐτά, γιὰ τὴν γενικὴ προσέγγισή του, ἂν καὶ τὸ 

θεωροῦμε ἀνάξιο λόγου, τὸ νὰ ἀσχολούμαστε στὴν  ἱστορία μας, μὲ τὶς μεθοδεύσεις 

δικαιολογήσεως τῆς ἀποικιοκρατίας· εἶναι γεγονὸς ὅμως ὅτι δὲν ἔχει τύχει τῆς 

ἀποδοχῆς του κι ἀπ’ τοὺς περισσότερους φιλελεύθερους θεωρητικούς. 

  Ἡ χρήση τοῦ ὅρου «ἐθνοτικός», ὡς βασικῆς μάλιστα ἐννοίας στὶς ἀπόψεις τοῦ  

Ἀδαμαντίου Κοραῆ, τουλάχιστον ξενίζει· ὁ Ἕλλην σοφὸς ἔχει ἀξιολογηθεῖ ἀπ’ τὴν 

ἱστορία μὲ ἄριστα γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔργο του κι ὄχι μόνο, γιὰ τὶς ἀπόψεις του σὲ ἕνα 

κείμενο μᾶλλον διαδικαστικό, γιὰ μερικὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος. Ἡ ἀποδοχὴ ὅμως 

τοῦ ὅρου ἀπ’ τὸν Στέλιο Ράμφο, ἔχει ἐνδιαφέρον κι αὐτὸ δὲν αἴρει τὴν ἀναφορὰ τοῦ 

πρωθυπουργοῦ στὸν ἴδιο ὡς φιλοσόφου, ποὺ δὲν φαίνεται, ὅτι σημαίνει καὶ ἀποδοχὴ 

τῶν θεωρητικῶν ἀπόψεών του. Ἀκολουθεῖ συστηματικά, ὅπως καὶ γιὰ τὸν Γιῶργο 

Σεφέρη, τὴν ἑρμηνεία ἱστορικῶν γεγονότων μὲ θεωρίες μεταγενέστερες, ὅπως 

ἐκεῖνες τῆς βικτωριανῆς ἠθικῆς γιὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, ὅταν 

μάλιστα εἶναι καὶ ἐμφανέστατα ἐλλειπεῖς καὶ ἀνισοβαρεῖς. 

  Ὁ Στέλιος Ράμφος, τὸ ἔχουμε ἐπαναλάβει, ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα τὴν 

ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν καὶ τῶν ὁλοκληρωτικῶν 

ἰδεολογιῶν στὴν ἀξιολόγηση τῆς πορείας μας, χρησιμοποιώντας, κατὰ κόρον 

μάλιστα, ὅρους, νεωτερικός,  ἐθνοτικός, ὡς κύριο ἄξονα τῆς κριτικῆς του γιὰ τὴν 

ἱστορία μας. Ἕνα ὅμως εἶναι γεγονὸς ἀδιαμφισβήτητο, ἡ πολιτικὴ ἀντίληψη τοῦ  

Ἀδαμαντίου Κοραῆ προσδιορίζεται ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὴν φράση του,  



5 
 

 

       «Ἀνδρὸς χαρακτὴρ ἐκ λόγου γνωρίζεται», 

 

ὁ λόγος ἑκάστου προσδιορίζει τὴν πολιτική του πρακτική, ἀντιγράφων ἔτσι τὴν 

θεμελιώδη πολιτικὴ ἀρχὴ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, τό, «λόγος μέλος ἁρμονία καὶ 

ῥυθμός», Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους· ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι δευτερεύοντα καὶ 

συμπληρωματικὰ πρὸς τὴν ἀρχή του αὐτή. Ἡ ἀγνόησή της ἢ ἡ ἀποσιώπησή της 

σημαίνει, ὅτι γίνεται ἀποσπασματικὴ καὶ παραπλανητικὴ ἑρμηνεία τῶν θέσεών του· 

εἶναι σαφέστατη ἡ παρανόησή της ἀπ’ τὸν Στέλιο Ράμφο καὶ ἡ ἀπαίτησή του 

θεάσεως τῆς πνευματικῆς καὶ πρακτικῆς συνεισφορᾶς τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ μέσα 

ἀπ’ τὶς παρωπίδες τῶν νεωτέρων θεωριῶν. Δὲν εἶναι μόνο τὰ θεωρητικά του κείμενα 

καὶ ἡ ἐπιμέλεια τῶν ἐκδόσεων τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλληλογραφία 

του μὲ πολλοὺς Ἕλληνες στὶς τουρκοκρατούμενες περιοχὲς καὶ στὶς παροικίες ποὺ 

διαδραμάτισαν σημαντικὸ ρόλο στὴν παλιγγενεσία μας· τὰ κέντρα παιδείας, 

οἰκονομίας, ἐμπορίου, ἀνατάσεως καὶ ἐξεγέρσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦταν οἱ ὀρεινὲς καὶ 

ἡμιορεινὲς περιοχές του, ἀπ’ τὴν Μοσχόπολη μέχρι τὴν Κρήτη, τὰ νησιὰ καὶ οἱ 

παραδουνάβιες χῶρες, μὲ προεκτάσεις τους τὶς παροικίες σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς 

πόλεις. Ὅποιος διαβάζει τὰ κείμενα τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἀντιλαμβάνεται, ὅτι οἱ 

ἴδιοι δὲν πίστευαν, ὅτι βρίσκονται στὴν περιφέρεια τῆς πνευματικῆς Εὐρώπης, παρὰ 

ἀντιθέτως ὅτι ἀποτελοῦσαν κέντρο αὐτοτελὲς καὶ σὲ διαρκῆ διάλογο μὲ τὴν διανόησή 

της, ἔχοντας ἀποβάλει ἀπὸ καιρὸ τὴν νοοτροπία τῆς ὅποιας προηγουμένης 

ἐξαρτήσεώς τους, ἀλλὰ ἀντλώντας τὰ μέγιστα ἀπ’ τὶς προγονικές μας ρίζες. Καὶ τὸ 

ἀπέδειξαν ἀρχίζοντας τὴν ἐπανάσταση μόνοι τους καὶ στὴν χείριστη γιὰ τὴν ἐπιτυχία 

της διεθνῆ συγκυρία. Ὁ παλλαϊκὸς ξεσηκωμὸς δικαίωσε τὴν ἐκτίμησή τους καὶ ὁ 

ὀκταετὴς ἀγώνας ἐπέτυχε, ὅπως κανεὶς ἄλλος ἀπελευθερωτικὸς στὶς μέρες τους.  

  Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση  ὅμως εἶχε δύο ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια, τὴν Ἱερὰ Συμμαχία, 

μὲ ἀπόλυτη καὶ ἀποπνικτικὴ τὴν ἐπικάλυψή της στὴν τήρηση τῆς παγιωμένης 

πολιτικῆς καταστάσεως, μὲ τὴν Ἀγγλία μάλιστα πρώτη, ἡ ὁποία ἦταν ἄκρως ἀντίθετη 

στὴν διατάραξη τῆς ἀκεραιότητος τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας· τὸ δεύτερο, τὴν 

διατήρηση τῆς ἠρεμίας στὸ ἐσωτερικὸ τῶν βασιλείων τους, ἀπὸ οἱαδήποτε ἀναταραχή, 

ὅταν ἦταν πρόσφατοι οἱ ναπολεόντειοι πόλεμοι κι ἄλλες ἐπαναστάσεις, ὅπως καὶ ἡ 

ἀνάδυση τοῦ φιλελληνικοῦ κινήματος. Ἀλλὰ τὸ τελευταῖο ἐπέτυχε τελικὰ τὸν σκοπό 

του καὶ ὑπεχρέωσε, ἀκόμη καὶ τὴν βρεταννικὴ αὐλή, στὴν ἀναγνώριση, ἑκούσης 

ἀκούσης, τῆς ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησίας, παρ’ ὅλο ὅτι γνώριζε, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς 

ἀρχῆς τῶν ἐθνοτήτων στὴν Εὐρώπη σήμαινε ἀνατροπὴ πολλῶν παραδοσιακῶν 

καθεστώτων, ὅπως κι ἔγινε στὴν συνέχεια. Ὅλα αὐτὰ ἐπετεύχθησαν, χάρις στὸν 

παλλαϊκὸ ξεσηκωμὸ καὶ στὴν ἀντοχὴ τῶν ἀγωνιστῶν, σὲ στεριὰ καὶ θάλασσα, κατὰ 
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τὰ πρῶτα τέσσερα πέντε ἔτη τοῦ ἀγῶνος κατὰ τῆς μεγαλυτέρας αὐτοκρατορίας τῆς 

ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀποτυχία καταπνίξεώς του ἀπ’ τὸν Ἰμπραήμ. Ἄλλωστε, ἂς μὴν 

ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ ὀρεινὴ οἰκονομία τῶν Ἑλλήνων, ἀπ’ τὴν Μοσχόπολη καὶ τὴν ὀροσειρὰ 

τῆς Πίνδου, μέχρι τὸν Ὄλυμπο, τὴν Ὄσσα καὶ τὸ Πήλιο, μὲ τὰ Ἀμπελάκια ὡς καλύτερο 

παράδειγμα, ἦταν ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ τῶν κεντροευρωπαϊκῶν χωρῶν, ὅπως καὶ ἡ 

νησιωτικὴ τῶν μεσογειακῶν κι ἀπετέλεσε τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάταση τοῦ γένους· 

ἡ παιδεία ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη στὶς δύο βαθμίδες της, μὲ κορυφή της τὴν 

Ἀκαδημία τῆς Μοσχοπόλεως, ἐνῶ ὁ Τζὼρτζ Φίνλεϋ γράφει, ὄχι καὶ γνωστὸς γιὰ 

εὐνοϊκὴ στάση ἀπέναντί μας, ὅπως εἶναι σαφέστατο στὴν ἱστορία του, ὅτι τὸ ποσοστὸ 

τῶν ἐγγραμμάτων στὴν προεπαναστατικὴ Ἑλλάδα ἦταν ἀνώτερο ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς 

Ἀγγλίας τὴν ἴδια ἐποχή, κάτι ποὺ τὸ ἐπαναλαμβάνει κι ὁ Κρὶς Γουντχάουζ.  

 

Ἡ συνοπτικὴ αὐτὴ ἀξιολόγηση ἀποβλέπει στὴν ἐπισήμανση τοῦ γεγονότος, ὅτι οἱ 

παρεμβληθέντες ἀρνητικοὶ παράγοντες ἦταν πολλοί, καὶ δὲν τοὺς ἀναφέραμε ὅλους, 

διὰ λόγους οἰκονομίας τοῦ θέματος, ἐπειδὴ δὲν προβαίνουμε στὴν συστηματικὴ 

ἐξιστόρηση τῆς ἐπαναστάσεως· ἕνα ὅμως ἐνδιαφέρει, ἡ ἐπεξεργασία καὶ προβολὴ ἑνὸς 

μόνο παράγοντος, καὶ μάλιστα θεωρητικοῦ, μὲ κριτήρια μεταγενεστέρας ἐποχῆς, 

καταδεικνύει τὴν προσφυγὴ στὴν ἰσοπεδωτικὴ λογική, τῶν μονοθεϊστικῶν 

θρησκειῶν καὶ τῶν ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, ὅπως προαναφέραμε, μὲ τελικὸ 

σκοπὸ τὸν ἀφελληνισμό μας. Ἡ ὠμὴ προβολὴ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν 

Καθολικὴ ἐκκλησία καὶ τῆς παραδόσεώς μας στὸν ἀνελεύθερο ἐναγκαλισμὸ τοῦ 

Ἁγίου Αὐγουστίνου, ὑπερβαίνει κάθε προηγούμενο. Ἐὰν ὑποχρέωσή μας εἶναι ἡ 

ἐπιλογὴ τῆς «πολιτείας τοῦ Θεοῦ», τότε ἐμεῖς ἔχουμε τὴν δική μας, μὲ ἄριστη 

περιγραφή της εἰς τὴν «Ὁπλοποιϊαν» τῆς Ἰλιάδος…  

  Ὅσο γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων, αὐτὲς ἦταν 

πολλές, ἀλλὰ δὲν ἔχει γίνει ἐπανάσταση στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, χωρὶς ἐμφυλίους 

πολέμους, πλείονες ἢ ὀλιγωτέρους· αὐτοὶ ξεσποῦν ἀπ’ τὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἂς 

θυμηθοῦμε τὴν γαλλικὴ ἐπανάσταση στὴν καθημερινότητά της κι ὄχι στὶς 

θεωρητικὲς ἐξαγγελίες της· ἑπομένως θὰ ἦταν ἀδιανόητο, νὰ μὴν συμβοῦν αὐτὰ καὶ 

στὴν Ἑλλάδα. Ἄλλωστε, τὸ ἰδανικὸ ὅλων τῶν ἰδεολογιῶν τῆς νεώτερης ἐποχῆς εἶναι 

ἡ ἄμεση καὶ πλήρης προσαρμογὴ τοῦ ἀτόμου -σὲ οὐδεμία δὲν ὑπάρχει, οὔτε ὡς 

ὑπόνοια, ἡ ἀνάλυση καὶ ἡ πρακτικὴ τοῦ ἐνεργοῦ πολίτου, τοῦ ἐλευθέρου ἀνθρώπου, 

παρὰ μόνο στὴν ἑλληνικὴ ἄμεση δημοκρατία καὶ ἐν συνεχείᾳ στὶς ἐκφράσεις της τῆς 

δημοτικῆς παραδόσεως- στὶς ἐπιταγὲς τῶν θεωριῶν τους, μὲ βασικὴ διαφορὰ κυρίως 

τὴν ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας. Ἡ δράση τῶν ἀτόμων -ἐπειδὴ ἐλεύθερη πολιτικὴ 

πρακτικὴ δὲν ὑπάρχει- καθορίζεται ἀπ’ τὴν πρόνοιά τους γιὰ τὸ μέλλον, ὅπως 

προδιαγράφεται ἀπ’ τὴν θρησκευτικὴ πίστη ἢ τὴν ἰδεολογία, γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ στὸν 
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χριστιανισμό, γιὰ τὰ γεράματα στὸν φιλελευθερισμὸ καὶ στὸν καπιταλισμό, γιὰ τὴν 

ἄλλη γενιὰ στὸν κομμουνισμό. Τελικά, οἱ δύο τελευταῖοι δὲν ἀπήλαυσαν σχεδὸν 

τίποτε, μὲ ἐξαίρεση ὀλίγα ψιχία στὸν φιλελευθερισμό, τὰ ὁποῖα ἐξανεμίσθησαν στὶς 

τελευταῖες κρίσεις, οἰκονομικὲς καὶ πανδημίας, ἐνῶ οἱ πρῶτοι ἀκόμη ἀναμένουν τὴν 

ἐπιβράβευση τῶν θυσιῶν τους… 

  Ἀπ’ ὅλες τὶς θεωρίες τους ἕνα ἀπουσιάζει, τὸ παρόν, δὲν ὑπάρχει οὔτε ὡς σκέψη στὴν 

διάνοια τῶν σοφῶν τους· ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπάρχει στὴν καθημερινότητά του, δὲν ἔχει 

ζωὴ στὸ παρόν. Ἡ πόλις, τὸ δρᾶμα, ἡ τραγῳδία, ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ πρακτικὴ τῶν 

προσωκρατικῶν καὶ τοῦ Σωκράτους, ἀλλὰ καὶ τοῦ Περικλέους καὶ τοῦ Δάμωνος καὶ 

τῶν ἄλλων μουσικῶν, ὅπως καὶ τοῦ Ἀριστοφάνους, κυρίως εἰς τοὺς «Βατράχους», 

ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους εἰς τὸ παρὸν καὶ μόνον, μὲ ἔμφαση εἰς τὴν ἐμμέλειαν, 

εἰς τὴν μουσικὴν ἁρμονίαν· αὐτὰ ὅμως εἶναι ἄγνωστα στὴν φιλελεύθερη σκέψη, 

ὅπως καὶ στὴν βιομηχανικὴ λογική, καπιταλιστικὴ καὶ κομμουνιστική. Ὁ ἄνθρωπος 

ὑπάρχει σὲ αὐτὲς γιὰ τὴν ἐκπληρωση τῆς ἀποστολῆς του, ὡς ἀντικείμενο τῆς 

ἰδεολογίας, ἀκριβῶς ὅπως στὶς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, ὡς ὁ πιστὸς τοῦ Θεοῦ. 

 

Στὸν παλλαϊκό μας ξεσηκωμὸ ὅμως οἱ Ἕλληνες ἑστίαζαν τὴν προσοχή τους στὸ 

παρὸν καὶ μόνο στὸ παρόν: «Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή,/ παρὰ σαράντα 

χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή», ξέδιναν τραγουδώντας οἱ ἐπαναστάτες τοὺς στίχους 

τοῦ Ρήγα Φεραίου καὶ συμπλήρωναν, μὲ τό, «Ἐλευθερία ἢ θάνατος». Τὰ λόγια αὐτὰ 

ἐκφράζουν τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τῶν ἐπαναστατημένων, τὴν καθημερινότητά τους 

στὸν πόλεμο καὶ στὰ λιτὰ συμπόσιά τους, στὰ διαλείμματα τῶν μαχῶν· αὐτὴ εἶναι ἡ 

καθημερινότης στὶς ἐκρηκτικὲς στιγμὲς τοῦ ἐπαναστατημένου λαοῦ, μὲ τὶς 

διακυμάνσεις της καὶ τὶς ἀκρότητές της. Τὸ συμπέρασμα εἶναι, τὸ ὅτι διαρκοῦσαν 

ἀρκετὰ οἱ στιγμὲς αὐτές, καὶ ὅτι δὲν χάνονταν μὲ ἐπιστροφή του στὴν προηγούμενη 

ἀδράνειά του. Στὴν Ἑλλάδα διήρκεσαν πέντε μὲ ὀκτὼ ἔτη κι ἐξασφάλισαν τὴν 

ἀνεξαρτησία της, ἔστω μὲ τὴν τελικὴ μορφή της... 

 

Ἡ διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας μας, μὲ τὸν ἀπαράμιλλο ἰησουιτικὸ τρόπο, 

ἐπαναλαμβάνεται. Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ‘’στὸ ὄνομα τῆς «μετακενώσεως» στὰ καθ’ 

ἡμᾶς τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν, ἰδέας μὲ ἀδιαμφισβήτητη γονιμότητα, ἀπέκλεισε τὸ 

ἀπαραίτητο μιᾶς συνυπάρξεως τοῦ ἐθνοτικοῦ μὲ τὸ ἐθνικό, προκαλώντας ἕνα κενὸ 

σταθεροῦ πεδίου ἐμπιστοσύνης καὶ συνεννοήσεως’’.  Τὰ ἱστορικὰ καὶ λογικὰ ἅλματα 

πάλι πολλά, μὲ κύριο τὴν σύγκριση τοῦ ἐθνικοῦ πρὸς τὸ ἐθνοτικό· καλεῖται ἐκ τοῦ 

τάφου του ὁ σοφὸς μεθερμηνεῦσαι τὰς σκέψεις τοῦ συγχρόνου φιλοσόφου! Τὸ 

ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, «μετακένωση» ποίων «εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν», μὲ τὴν 

«ἀδιαμφισβήτητη γονιμότητά τους;» δὲν μᾶς ἐξηγεῖ. Τοῦ ὁμολογουμένως προοδευτικοῦ 
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Συντάγματος τοῦ 1793; ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐφαρμόσθηκε ποτέ, κι εὐθέως μετὰ τὴν ψήφισή 

του ἀπ’ τὴν Συμβατικὴ Ἐθνοσυνέλευση, ἀνεστάλη ἡ ἐφαρμογή του, κι ἄρχισε ἀμέσως 

ἡ τρομοκρατία, ἀπ’ τὶς χειρότερες σφαγὲς πολιτικῶν ἀντιπάλων στὴν παγκόσμια 

ἱστορία, μὲ κατάληξή της τὴν αὐτοκρατορία τοῦ Ναπολέοντος. Στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν 

πρέπει νὰ συγχέονται τὰ διαδραματιζόμενα τερατουργήματα στὸ Παρίσι ἢ ἄλλες 

πόλεις, μὲ τὴν αὐτοθυσία καὶ τὸν ἡρωισμὸ τῶν ξεβράκωτων στὰ σύνορα κατὰ τῶν 

ξένων βασιλικῶν στρατευμάτων…  

  Ὁ φιλελευθερισμὸς ἦταν ἡ προοδευτικὴ ἰδεολογία τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ στὴν 

ἐφαρμογὴ τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν του, κάθε ἄλλο παρὰ ἦταν συνεπὴς πρὸς τὶς 

ἐξαγγελίες του· ἡ ἐφαρμογή του ἀγνοεῖται ἀπ’ ὅλους τοὺς μετέπειτα θαυμαστές του 

μέχρι σήμερα, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι, ὅτι παραμένουν προσηλωμένοι στὶς ἰδεατὲς 

ἀρχές του κι ὄχι στὴν ἁπτῆ πρακτική του. Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς ἦταν ἀρκετὰ 

ἐπιφυλακτικὸς ἀπέναντι στὶς ἀρχές του καὶ σφόδρα ἐπικριτικὸς στὴν ἐφαρμογή του, 

ἂν καὶ ἦταν κατὰ τὴν ἐπανάσταση ἀκόμη στὸ Μονπελιέ· περισσότερο ὅμως στὴν 

μετεξέλιξή της στὴν τρομοκρατἰα καὶ στὴν αὐτοκρατορία καὶ στὶς δεινὲς γιὰ τοὺς 

εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς κατακτήσεις τοῦ Ναπολέοντος. Οἱ ρωμαντικοί, ἄλλωστε, ποὺ 

ἐξέφραζαν καὶ ἐφάρμοζαν τὶς ἀρχές του πληρέστερα, ἀγνοήθηκαν στὴν συνέχεια 

καὶ ἐκτοπίσθηκαν στὸ περιθώριο, μὲ πολλοὺς ἀπ’ αὐτοὺς νὰ ἐξορισθοῦν ἢ νὰ 

διαφύγουν στὸ ἐξωτερικό· στὴν Ἀγγλία, ἀπ’ τὴν ἄλλη, μὲ τὴν γνησιότερη παράδοση 

τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὅπως προβάλλεται, ὁ Λόρδος Βύρων, κύριος ἐκφραστής του 

στὴν πολιτική της ζωὴ καὶ στὴν λογοτεχνία της, δὲν διδάσκεται στὴν ἐκπαίδευση, ἐνῶ 

παραγκωνίζεται, ὡς δευτερευούσης σημασίας, καὶ ὁ θάνατός του στὸ Μεσολόγγι, 

ἀλλὰ καὶ ὁ Πῆτερ Σέλλευ, ἔχει παραπλήσια τύχη… 

 

Πάντως, ὡς ἐπῳδός, ἔρχεται ἡ ἐπίκληση πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο, νὰ κόψει τὸν γόρδιο 

δεσμὸ τῆς ἐκκλησίας μὲ τὸ κράτος, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ μέγας στρατηλάτης 

μας θὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ αἴτημα τοῦ ἀφελληνισμοῦ· μᾶλλον θὰ ἐξαποστείλει τοὺς 

ἑταίρους του κατὰ τῶν βαρβάρων ἐπιδρομέων… Αὐτὸ εἶναι τὸ αἴτημα τῶν 

προοδευτικῶν, ἀπ’ τὴν ἀνεξαρτησία μας, νὰ γίνουμε Εὐρώπη, ἐπειδὴ αὐτὸ ἔκαναν, 

ἰσχυρίζονται, ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἀλλὰ ξεχνοῦν ὅλοι αὐτοί, ὅτι στὸ Ἡνωμένο 

Βασίλειο, στὴν κοιτίδα τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὅπως λένε, ἀρχηγὸς τῆς Ἀγγλικανικῆς 

Ἐκκλησίας εἶναι ἡ βασίλισσα, καὶ οἱ Καθολικοί του παραμένουν πολῖτες δευτέρας 

κατηγορίας, τετρακόσια χρόνια τώρα, παρὰ τὸ 15% τοῦ πληθυσμοῦ της.  Δηλαδή, σὰν 

ποιούς νὰ γίνουμε, σὰν τὴν Ἀγγλία ἢ σὰν τὴν Γαλλία ἢ τὴν Γερμανία; Ἢ μήπως, στὴν 

ὀργάνωση τοῦ κράτους, σὰν τὴν Ἀγγλία, καὶ στὶς σχέσεις μὲ τὴν ἐκκλησία, σὰν τὴν 

Γαλλία, ἔτσι, γιὰ νὰ πετύχει ὁ μουσάκας! Νὰ ‘χουμε, νὰ πουλᾶμε!   
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  Ἀρκετά, ἡ διακωμώδηση· οἱ σχέσεις ἑκάστου λαοῦ μὲ τὴν ἐκκλησία του καὶ τὴν 

θρησκεία του καθορίζονται ἀπ’ τὴν ἱστορία του καὶ καθορίζουν ἐπίσης τὴν ἱστορική 

του πορεία· ὅσο πιὸ μακρυὰ ὁδηγοῦν στὸ παρελθόν, τόσο βαθύτερες καὶ στερεώτερες 

εἶναι, καθὼς ἔχουν συμβάλει πολυπλεύρως στὶς ἐθνικές, πολιτιστικὲς καὶ πολιτικές 

του ρίζες. Ὅποιος τὶς ἀγνοεῖ, μὲ τὴν ἐπίκληση ἰδεολογιῶν ἢ ἄλλων θρησκειῶν ἢ 

δογμάτων, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἐπιδιώκει τὴν ἀποκοπή του, τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ ἔθνους 

του, ἀπ’ τὶς ρίζες του· ἄλλωστε, ἀποτελεῖ ἡ ἀποκοπὴ αὐτὴ τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ 

τῶν ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν καὶ ἀσφαλῆ προσδιορισμὸ τῶν τυραννικῆς φύσεως 

προσώπων. Σὲ ἐμᾶς ἀποσκοπεῖ στὸν ἀφελληνισμό μας, δηλαδὴ στὴν ἀποστέρησή μας 

ἀπ’ τὴν ὁμηρικὴ πηγὴ ζωῆς μας. Ἂς τὸ ὁμολογήσουν στεντορείᾳ τῇ φωνῇ…  

  Μᾶλλον ὅμως, ὅπως φαίνεται, θὰ κινοῦνται στὸ ἡμίφως, ἐπειδὴ ἔτσι ἔχουν 

συνηθίσει καὶ αὐτὴ ἡ στάση τους ἀποπνέει καὶ τὴν πολιτική τους προσωπικὴ 

νοοτροπία· ἄρχισε ὁ φιλόσοφος ὡς νεορθόδοξος, ἀφοῦ εἶχε χρηματίσει καὶ ἀριστερὸς 

πρίν, ἀλλὰ ἀπ’ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν δεχόταν λέξη γιὰ τὰ ἄπλυτα τῆς Ρώμης καὶ τοῦ 

Βατικανοῦ στὶς προσωπικές του συζητήσεις, κάτι ποὺ τότε πέρασε σχεδὸν 

ἀπαρατήρητο, ἀλλὰ ἀποδεικνύεται τελικά, ὅτι ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ἦταν γνήσιος 

νεοκαθολικός, ὁπότε καὶ πρεσβεύει στὴν πράξη, τὴν ὑπαγωγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν 

Καθολικισμό. Τώρα ὅμως ἀποκαλύπτεται πλήρως καὶ ἴσως μέτρησαν κι ἄλλοι λόγοι, 

ἄγνωστοι σὲ ἐμᾶς· ἐπικαλεῖται λ.χ. τὴν μελέτη τοῦ Πλωτίνου ἀπ’ τὸν Ἅγιον 

Αὐγουστῖνον -σὲ λατινικὴ μετάφραση φυσικά, ἀφοῦ δὲν ἤξερε ἑλληνικὰ καὶ κατὰ τὸν 

πατριάρχη Φώτιο, δὲν ἠδύνατο κατανοῆσαι τὸν λόγον τοῦ Ἰησοῦ-, ἀλλὰ ἀποκρύπτει 

τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Πλωτῖνος εἶναι κορυφαῖος νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος καὶ δίδαξε τὸν 

τρίτο αἰῶνα στὴν Ρώμη, μὲ ἐλάχιστη δὲ ἐπιρροὴ στὸν ἑλληνικὸ κόσμο. Ὁ αὐτοκράτωρ 

Ἰουλιανὸς κι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Εὐστάθιος, δὲν τὸν θεωροῦν ἀξιόλογον, ὅπως καὶ ὅλοι 

σχεδὸν οἱ πατέρες τῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ ὁ πατριάρχης Φώτιος, τὸν κατατάσσει στοὺς 

Νεοπλατωνικούς: «… Ἐπικουρείους τέ φημι καὶ Στωικούς, καὶ ὅσοι Πλάτωνα μὲν 

ὑποδύονται καὶ Ἀριστοτέλην, οὐκ ὀρθῶς δὲ τὰ ἐκείνων εἰσηγοῦνται».1 Δὲν μέτρησαν 

οὐδόλως σχεδὸν στὴν ἑλληνικὴ σκέψη, ὁ νεοπλατωνισμὸς κι ἡ δευτέρα σοφιστική, 

ἀλλὰ ἐμεῖς τοὺς ἀναδείξαμε στὰ τωρινά μας χρόνια, μὲ τὰ ἐξ Ἑσπερίας φῶτα…  

 

Τέλος ἀμφότερα τὰ κείμενα ἀποπνέουν τὴν αἴσθηση τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς σπουδῆς, ἂν 

ὄχι τοῦ ἄγχους, ὅτι εἶναι ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη ρυθμίσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος, τὸ 

ὁποῖο ἀπασχολεῖ τὸ Βατικανὸ καὶ μεγάλο μέρος τῆς δυτικῆς σκέψεως τὰ τελευταῖα 

χίλια τουλάχιστον χρόνια· ἡ φράση, «ἡ ζωντάνια τῆς πίστεως ἑνώνει τὴν μακραίωνα 

 
1 Πατριάρχου, Φωτίου, «Μυριόβιβλος, 172α12-14, Ἱεροκλέους βιβλίον, (ἀρ. 214) «περὶ προνοίας καὶ 

εἱμαρμένης», τοῦ Ἱεροκλέους, ζήσαντος περὶ τὸ 600 μ.Χ. 
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πνοὴ τῆς ἐθνότητος μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐθνικοῦ κράτους σ’ ἕνα καινούργιο χρόνο», αὐτὸ 

μᾶλλον ὑπονοεῖ. Δηλαδή, λέει, ὅτι ἡ ὀρθόδοξος πίστις μας, ὅπως ἐκφράζεται μέσα 

ἀπ’ τὴν ἁρμονία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνῳδίας, μὲ τὶς γυναῖκες τῆς συνοικίας καὶ τοῦ 

χωριοῦ νὰ διορθώνουν πολλὲς φορὲς τὶς παραφωνίες τοῦ παπᾶ, ἔχει ἀνάγκη «τὴν 

μακραίωνα πνοὴ τῆς ἐθνότητος», γιὰ τὴν ἕνωσή της μὲ τὸ «πνεῦμα τοῦ ἐθνικοῦ 

κράτους σ’ ἕνα καινούργιο χρόνο». Πῶς θὰ γίνει αὐτὴ ἡ ἕνωση, τῆς πνοῆς τῆς 

ἐθνότητος, μὲ τὸν πνεῦμα τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, καὶ ποιός  εἶναι αὐτὸς ὁ καινούργιος 

χρόνος; δὲν μᾶς ἐξηγεῖ. Ὁ πιστὸς ὀρθόδοξος Ἕλλην δὲν ἀντιλαμβάνεται τὶς νοητικὲς 

διεργασίες αὐτῶν τῶν ὅρων, καὶ τὶς κατατάσσει, ὅποιος ἀσχοληθεῖ  μαζί τους, στοὺς 

«ἀποχυμωμένους συμβολισμοὺς» καὶ «τὴν μονοτονία τοῦ συναισθήματος» τῆς 

Ἑσπερίας· δὲν ἀποπνέουν καθόλου ἁρμονία, ἄκρως ἀπαραιτήτου γιὰ τὴν ἔκφραση 

τοῦ πνεύματος τῆς ἀνατάσεως καὶ τῆς ἐλευθερίας, καὶ ἀπηχοῦν τὴν ῥήση τοῦ 

Πλάτωνος, «ἐλευθερίας καὶ φιλίας ἀληθοῦς τυραννικὴ φύσις ἀεὶ ἄγευστος». Οἱ 

ὀρθόδοξοι ὕμνοι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, 

π.χ., δὲν εἶναι οὔτε συμβολισμὸς οὔτε συναίσθημα, ἀλλὰ ἀνάταση ψυχῆς καὶ 

νοοτροπία ἀπελευθερώσεως, πνευματικῆς πρωτίστως καὶ πολιτικῆς ἐπίσης, 

συνεκπηγάζοντες μέσα ἀπ’ τὸν ἀέναο πλοῦτο τῆς θύραθεν παιδείας· δύσκολα πολὺ 

βρίσκονται παρόμοιοι ὕμνοι στὴν καθολικὴ καὶ προτεσταντικὴ ἐκκλησία. Τὴν σκέψη 

ὅμως τοῦ φιλοσόφου, ὡς νεοφωτίστου, τὴν διέπει ἡ μεσσιανικὴ ἀντίληψη τοῦ δυτικοῦ 

ἀνθρώπου, ὅτι εἶναι ἡ ἀνώτερη καὶ τελευταία φάση τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, κατὰ 

τὰς ἰδεοληψίας του. Εἶναι, ὄχι ὅμως μὲ τὴν ἕως τώρα προβληθεῖσα ἀποστολή του γιὰ 

τὴν σωτηρία του, ὅπως εὐαγγελίζεται, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπώλειά του, μὲ τὴν 

ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου. Οἱ νεολογισμοί, νεωτερικοῦ καὶ ἐθνοτικοῦ, μὲ τὸν 

τρόπο ζωῆς τους ἐπίσης, ἐπιταχύνουν τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἀπ’ τὸν 

πλανήτη καὶ οὐδόλως συμβάλλουν στὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος… 

  

Ἡ πλέον χαρακτηριστικὴ περίπτωση τῆς ἐσχατολογικῆς ἀντιλήψεως τοῦ δυτικοῦ 

ἀνθρώπου, εἶναι ἡ παντελὴς ἀποσιώπηση τῆς σημασίας τῶν ἄλλων πολιτισμῶν, 

κινεζικοῦ, ἰνδικοῦ, ἄλλων, μὲ πολὺ βαθύτερες ρίζες χιλιάδων ἐτῶν καὶ ἀδιαλείπτου 

παρουσίας τους στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως καθίσταται μάλιστα αὐτὴ 

ἐμφανέστατη στὴν ἐποχή μας· περιορίζονται μόνο στὶς ἰουδαϊκές τους θρησκευτικὲς 

καταβολὲς καὶ στὸν ἑλληνορωμαϊκὸ πολιτισμό, μὲ τὸν ἑλληνικὸ ὅμως ἀποκλειστικὰ 

ὡς μαϊντανό. Στὴν συλλογιστικὴ τοῦ Στέλιου Ράμφου λάμπουν διὰ τῆς ἀπουσίας 

των, στὰ πλαίσια πάντα τῆς ἀτλαντικῆς ἰδεολογίας, τῆς καλβινιστικῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ 

προτεσταντικοῦ πνεύματος. Ὁ ἄλλος τρόπος ζωῆς τῶν διαφόρων ἄλλων πολιτισμῶν 

θεωρρεῖται ἄξιος μόνο λαογραφικῆς καὶ ἐθνογραφικῆς μελέτης καὶ ἀξιολογήσεώς 

του, μὲ τὰ κριτήρια τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου ἀποκλειστικά, τὸ ἂν ἐκπληρώνουν τὶς 
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ἐσχατολογικές του ἀντιλήψεις, καὶ ὡς συμπλήρωμα τὶς δημοκρατικὲς ἀρχές του! οἱ 

τυχὸν τωρινὲς ἔστω παραβιάσεις τῶν δημοκρατικῶν ἀξιῶν ἐντὸς τῶν Ἡνωμένων 

Πολιτειῶν, φερομένων ὡς προπυργίου τῆς δυτικῆς δημοκρατίας, ὅπως μὲ τὰ 

δικαιώματα τῶν Ἀφροαμερικανῶν, τῶν Ἱσπανοφώνων καὶ τῶν Ἀσιανῶν, δὲν 

ἀξιολογοῦνται, ὅπως δὲν μνημονεύεται καὶ ἡ εἰσβολὴ στὸ Καπιτώλιο, μὲ τοὺς πέντε 

νεκροὺς καὶ χωρὶς λογοδοσία, τόση δημοκρατία! Καὶ ναὶ μὲν ἡ ἀμερικανικὴ 

προπαγάνδα ἐκπληροῖ τὴν ἀποστολή της, ὡς ὀφείλει, ἀλλὰ οἱ δικοί μας πνευματικοὶ 

ἄνθρωποι τί κάνουν; Ἂς μείνουμε στὸ ἐρώτημα… 

  Ἡ Κίνα πρωτίστως, σὲ κάθε εὐκαιρία, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἰνδίες ἐπίσης, ὑπογραμμίζουν 

τὴν σημασία καὶ τὸν ρόλο τῶν ἀρχαίων καὶ ζωντανῶν ἀκόμη πολιτισμῶν στὴν 

ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἐποχῆς μας, μὲ μοναδικὴ ἀναφορὰ 

στὸν ἑλληνικὸ ἀπ’ τὸν δυτικὸ κόσμο, κι αὐτὸ ἴσως ἐνοχλεῖ τοὺς φραγκολάγνους τὰ 

μάλα· οἱ Ἕλληνες πρωθυπουργοὶ ἀνταποκρίθηκαν ὅλοι τους στὶς παραινέσεις, καὶ 

περισσότερο οἱ Κώστας Καραμανλῆς, Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ Κυριάκος Μητσοτάκης, 

ἀλλὰ στὴν πνευματική μας ζωὴ εἴχαμε μόνο ἀντιδράφιλοφρονήσεις εὐγενείας. Οἱ 

περισσότεροι Ἕλληνες συνομιλητές τους περιόρισαν τὶς ἀναφορές τους στὴν 

ἐπίκληση τῆς δυτικῆς δημοκρατικῆς παραδόσεως, γιὰ νὰ τὶς ἀναφέρουμε συνοπτικά· 

ἡ ἄλλη ἀντίληψη τῆς ζωῆς, ὁ ἄλλος πολιτισμὸς ἀπουσιάζουν, ἐνῶ εἶναι ὁλοζώντανα 

αὐτὰ στὸν λόγο τῶν Κινέζων καὶ τῶν Ἰνδῶν… 

 

Ὁ ἕτερος παράγων, ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ἀγνοεῖται ἀπὸ ὅλους τοὺς «σοφοὺς» 

ἀκόμη χειρότερα, ἂν καὶ εἶναι μπροστὰ στὰ πόδια μας καὶ καθορίζει δεσμευτικὰ τὴν 

ζωή μας· βρέθηκε τὸ παραμύθι τῆς τετάρτης βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως κι 

ἐπαναπαύθηκαν ὅλοι τους στὸν μηρυκασμό της. Ὁ ψηφιακὸς ὅμως ἄνθρωπος δὲν 

ἔχει οὐδεμία σχέση μὲ τὸν βιομηχανικὸ κι εἶναι ἀπέναντί του σὰν τὶς ἀσύμβατες 

εὐθεῖες στὸν χῶρο, ὅπως ἀναφέραμε· ἡ μόνη ἐπαφὴ μεταξύ τους εἶναι ἡ διαδοχή τους 

εἰς τὸν κλεινὸν πλανήτην, ἀλλὰ πέραν τούτου οὐδέν… Δύο ἐπιχειρήματα μόνο εἶναι 

ἀρκετά· ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος, στὶς ποικίλες μορφές του, ἐνδιαφέρεται 

ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο, γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς χειρός του, στὴν μεγίστη δυνατὴ 

προσαρμογή της πρὸς τὸν προγραμματισμὸ τῆς παραγωγῆς ἐν σειρᾷ, στὴν ὁλότητα 

σχεδὸν τῶν ἐργαζομένων, μὲ τὶς παραλλαγές της στοὺς διαφόρυς κλάδους· ἀλλὰ 

αὐτὴ ἐπιτρέπει ὀλιγώτερη δημιουργικότητα καὶ πρωτοβουλία τοῦ ἐργαζομένου, 

ἀκόμη κι ἀπ’ τὴν βιοτεχνικὴ μορφὴ παραγωγῆς τοῦ Μεσαίωνος καὶ τῆς ἀρχαιότητος. 

Ὁ ψηφιακός, ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἑστιάζει τὴν προσοχή του στὴν δημιουργικότητα τῆς 

σκέψεώς του, στὴν ἀπόδοση τῆς διανοίας του, καθὼς ἡ παρακολούθηση τῆς 

διαδικασίας τῆς παραγωγῆς ἐν σειρᾷ γίνεται ἀπείρως τελειότερα, μὲ τὴν χρήση τῶν 

ὑπολογιστῶν, τῶν ἀλγορίθμων· δηλαδή, μετράει ἡ δημιουργικότης τῆς σκέψεώς του, 
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τοῦ λόγου του, ἤτοι ἡ ἱκανότης συνθέσεως τῆς  γλώσσης του, ποὺ δὲν εἶναι ἴδια σὲ 

ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου· ἔχουν ἐμφανισθεῖ στὴν ὑφήλιο γλῶσσες μὲ μεγάλη 

ἱκανότητα συνθέσεως ἐννοιῶν, δευτερεουσῶν προτάσεων πρὸς τὴν κύρια, καὶ 

ταχείας συναγωγῆς συμπερασμάτων, κι ἄλλες δύσκαμπτες κι ἀλύγιστες στὴν 

ταυτόχρονη ἐπεξεργασία πολλῶν ἐννοιῶν, ὅλες τους, ὡς ἀντανάκλαση τῶν συνθηκῶν 

τῆς πρώτης ἐμφανίσεώς των, τῶν πρώτων βημάτων των κατὰ τὴν ἐθνικὴ συγκρότηση 

τῆς κοινωνίας των, καὶ τῶν σχέσεών των πρὸς τοὺς θεούς των ἢ τὴν ἰδεολογία των, 

γνωστὰ αὐτά. Ἡ ἔρευνα καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας τὶς τελευταῖες 

δεκαετίες τὸ ἔχει ἀποδείξει περίτρανα… Τὸ καταγράφουν οἱ σοβαροὶ ἀναλυτές. 

 

Ἡ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξαρτᾶται ἀπ’ τοὺς παράγοντες αὐτούς, τὸν ὁλοζώντανο 

πολιτισμό του, τουλάχιστον τρεῖς χιλιάδες ἔτη, μὲ τὸν Ὅμηρο γενάρχη του καὶ τὶς 

ἰσότιμες ἢ καὶ ἀνεξάρτητες σχέσεις του μὲ τοὺς θεούς του, τοὺς ὅποιους θεούς του, 

τὸν ἀνοικτὸ καὶ πολυεπίπεδο διάλογό του μὲ τοὺς ἄλλους ἀρχαίους καὶ ζωντανοὺς 

πολιτισμοὺς καὶ τὴν συμβολή του στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ τὴν δημιουργική του 

γλῶσσα καὶ τὴν μουσική της ἁρμονία, ἐμπλουτισμένης μὲ τὸν ἐμμελῆ φιλοσοφικὸ 

καὶ τραγικὸ λόγο της. Τὰ ὑπόλοιπα, ἡ δυτικὴ παράδοση, ἀποβαίνουν βαρύδια καὶ 

τροχοπέδη του, ὅπως ἐπιβάλλονται βιαίως ἄνωθεν, ὁπότε καὶ ἀποβάλλονται πλέον 

ὡς περιττὰ καὶ ὑπονομευτικὰ τῆς ἐπιβιώσεώς μας, ἀπ’ τὸν ἁπλὸ Ἕλληνα πρωτίστως 

τῶν συνοικιῶν καὶ τῶν χωριῶν. Ἔτσι συντρίβεται κατὰ μέτωπο καὶ ἡ ἐπιχείρηση 

ἀφελληνισμοῦ μας, καθὼς ἀποκαλύπτεται ἡ ἐπιδίωξή της τῆς ἁλώσεώς μας, μὲ τὴν 

ἀλλοίωση καὶ ἀπίσχανση τῆς γλώσσης μας καὶ τὴν ἐξαχρείωση τῆς ψυχῆς μας. 

Καταδεικνύεται ἐμφανῶς, ὅτι, ὁ τῆς δουλικῆς νοοτροπίας καὶ ἀναγώγου γλώσσης 

τους πολιορκητικὸς κριός, δὲν ἐπαρκεῖ, καθὼς ἀπεδείχθη καὶ ἀποδεικνύεται πολὺ 

ἀδύναμος, ἀπέναντι στὴν ἐγγενῆ ζωτικότητα τῆς ἁρμονικῆς ἑλληνικῆς, στὴν 

εὐλυγισία της καὶ στὴν ἱκανότητα συνθέσεώς της, παρὰ τὰ εὐκολοπάτητα ὀχυρά του 

στὴν Φραγκία, πολλαχοῦ τῆς χώρας.  

 

Ἀλλά, ὑπάρχουν καὶ οἱ συνοικίες καὶ τὰ χωριὰ καὶ ἡ σφριγῶσα νεολαία μας, μὲ 

ὁμαιχμία τους, τὴν ὁλοζώντανη πνοὴ τῆς γνησίας λαλιᾶς μας, καὶ μὲ τὴν ἐπικουρία 

τῆς προσφάτου ἀκατασχέτου εἰσροῆς καὶ τοῦ ἀσφυκτικοῦ συνωστισμοῦ τῶν πολυειδῶν 

ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας, τόσο προθύμων γιὰ τὴν ἀξιοποίησή της…    

 

 

        Χρῆστος Ζ. Καρανίκας, 

        Καλαμάκι, Ἁγιόκαμπος, 

        Ἰούλιος 2021 
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Βαθυστόχαστος ποιητὴς καὶ λοξοδρομῶν φιλόσοφος 

 

Στὴν «Καθημερινὴ» τῆς Κυριακῆς δημοσιεύθηκε ὁλοσέλιδο ἄρθρο τοῦ Στέλιου 

Ράμφου, ὑπογράφοντος ὡς συγγραφέως, ἀλλὰ γνωστοῦ ὡς φιλοσόφου, μὲ τίτλο, 

‘’«Ἀσήμαντη» Ἑλλάς’’· πρόκειται γιὰ ἀναφορὰ στὴν ἀπάντηση τοῦ Γιώργου Σεφέρη, 

στὴν πρόσκληση τοῦ Ἴνγκμαρ Μπέργκμαν, γιὰ συζήτηση στὸ Βασιλικὸ Θέατρο τῆς 

Στοκχόλμης, στὶς 29 Ἰανουαρίου 1965, μὲ ἀφορμὴ τὴν παράσταση τοῦ «Ἱππολύτου» 

τοῦ Εὐρυπίδου, μὲ σκηνοθεσία τοῦ ἴδιου· στὴν πρόσκληση καλεῖται ὁ Νομπελίστας 

ποιητής μας, νὰ ἀπαντήσει, τὸ γιατὶ δὲν κατέχει ἡγετικὴ θέση ἡ Ἑλλάδα στὰ 

πολιτισμικὰ πράγματα, ἐνῶ τὰ ἰδανικὰ τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι 

ἡ βάση, γιὰ «ὅ,τι ἀποκαλοῦμε σήμερα δημοκρατία, ἐπιστήμη καὶ τέχνη», μὲ 

κατάληξη, «Ποῦ ὀφείλεται, κατὰ τὴν γνώμη σας, τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι τόσο ἀσήμαντη 

ἡ συμβολὴ τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος στὰ πολιτισμικὰ θέματα;» Στὴν ἀπάντησή του ὁ 

ποιητὴς ἀποφεύγει τὴν λέξη «ἀσήμαντη» καὶ προσφεύγει στὴν σύγκριση μὲ ἄλλους 

πολιτισμούς, ὅπως ὅτι ἡ Ἀγγλία γέννησε ἕναν μονάχα Σαίξπηρ καὶ ἡ Ἰταλία ἕναν 

Ντάντε, ἀλλὰ ζητάει νὰ κρίνουμε τὴν Ἑλλάδα μέσα ἀπ’ τὶς σύγχρονες συνθῆκες, 

ἀναφερόμενος στὶς περιπέτειες τῆς σκλαβιᾶς τῶν τεσσάρων αἰώνων, μὲ τοὺς 

συνεχεῖς πολέμους, μετὰ τὴν ἀνεξαρτησία ἑνὸς μόνο μικροῦ τμήματός της, ὁπότε δὲν 

γίνεται ἡ σύγκριση μὲ ἄλλους, χωρὶς αὐτὲς τὶς ἐμπειρίες. 

 

Ὁ Στέλιος Ράμφος λοξοδρομῶν, βάζει ἐμμέσως στὸ στόμα τοῦ Γιώργου Σεφέρη τὴν 

λέξη, «ἀσήμαντη», κι ἀσκεῖ τὴν κριτική του, μὲ βάση τὴν ἀναφορὰ αὐτή. Δικαίωμά 

του εἶναι. Ἀλλὰ ὁ ποιητὴς ἦταν σεμνὸς καὶ σαφὴς στὴν διατύπωσή του, ὅταν 

μάλιστα κάνει τὴν σύγκριση μὲ Σαίξπηρ καὶ Ντάντε· δὲν ἐπιχειρεῖ τὴν παρουσίαση 

τῆς πραγματικῆς εἰκόνος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, παρ’ ὅλο ὅτι τὸ κάνει στὰ  κείμενά του. 

Ἡ σύγκριση, μὲ τὴν σύγχρονη Ἑλλάδα γίνεται καὶ πρέπει νὰ γίνεται, ἐννοεῖ, μὲ 

ἀναλόγου πληθυσμιακῆς καὶ ἱστορικῆς ἐμπειρίας λαούς· δὲν ἔχουν πολλοὶ 

εὐρωπαϊκοὶ λαοί, Δημήτρη Μητρόπουλο, Μαρία Κάλλας, Ἠλία Καζάν, Τζὼν 

Κασσαβέτη, Γεώργιο Παπανικολάου, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στοὺς συγγραφεῖς, 

ὑπογραμμίζει, ἐξυπονοῶν, ὁ ποιητὴς στὴν μετρημένη καὶ σώφρονα ἀπάντησή του. 

 

Ὁ συγγραφέας καταφεύγει σὲ ἄλλα καὶ ἰσχυρίζεται, ὅτι ἐπιχειρεῖ μετακίνηση σὲ 

ἱστορικὰ θέματα, ἐνῶ προσθέτει, «ὅτι παρακάμπτει τὸ ἐρώτημα» καὶ ὅτι, «ὁ Σεφέρης 

ἀποδέχεται ἐμμέσως τὴν ἑλληνικὴ «ἀσημαντότητα» καὶ προσπαθεῖ νὰ τὴ 
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δικαιολογήσει. Υἱοθετεῖ τὴν κλασικὴ ὑπεκφυγὴ τῆς ἐπίσημης καὶ ἀνεπίσημης 

Ἑλλάδος: Φταῖνε οἱ ἄλλοι καὶ οἱ συγκυρίες· ἐμεῖς δὲν εὐθυνόμαστε». Ἑρμηνεία του, 

φυσικά, ποὺ διατρέχει, σὲ μεγάλο βαθμό, τὸ ὑπόλοιπο ἔργο του. Ὅπως ὅτι εἶναι 

«λοῦστρο λεπτότητος», οἱ Σολωμός, Κάλβος, Καποδίστριας, «ὅμως εἶναι ἐπίσης 

πνευματικὰ ἀμέτοχοι τοῦ ἀρχαίου πνεύματος καὶ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ». 

 

Ἄλλες ἀξίες ἀναγνωρίζει ὡς ἔλλειψη μετοχῆς τοῦ ἀρχαίου πνεύματος, σύμφυτες 

τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ποὺ μᾶς ἀποκόπουν ἀπ’ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό· τὴν 

διατήρησή μας στὴν σφαῖρα ἑνὸς ἀνατολίζοντος χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὸν 

Ἰουστινιανὸ νὰ ἔχει καταπολεμήσει ἐξοντωτικὰ τὶς ἀρχαῖες καταβολές. «Ἀντιθέτως 

ἡ ἀρχαία φιλοσοφία δὲν ἔπαψε νὰ δίνει τὸ παρὼν (μὲ ὠμέγα, τὸ οὐδέτερο «παρόν», 

στὰ πλαίσια τῆς ἀφελληνιστικῆς διαπλεκόμενης προπαγάνδας) στὸν δυτικὸ 

χριστιανισμό: ὁ Πλωτῖνος στὴ σκέψη τοῦ Αὐγουστίνου, ὁ Πλάτων, καὶ ὄχι μόνο, στὸν 

Βοήθιο, ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Θωμᾶ Ἀκινάτη. Ἴσως νὰ ἔπαιξε ρόλο ὅτι στὴν Ἐκκλησία 

τῆς Ρώμης συγκαταλέγονταν, ἕως τὸν 8ο αἰῶνα, καὶ οἱ ἐπισκοπὲς τοῦ ἑλλαδικοῦ 

χώρου». Ἀποκαλυπτικὸς στὴν ἄποψη του, ἀλλὰ ξεχνάει τὰ οὐσιαστικά! ὁ 

Αὐγουστῖνος δὲν γνώριζε ἑλληνικὰ καὶ διάβασε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπ’ τὴν μετάφραση 

στὰ λατινικὰ Ἰτάλκα, πολὺ κακή, ποὺ τὴν διαδέχθηκε ἡ Βουλγκάτα, λίγο καλύτερη. 

Ἀλλά, ὁ πατριάρχης Φώτιος ὑποστηρίζει ὅτι οὐδέποτε κατάλαβε τὸν λόγο τοῦ Ἰησοῦ, 

γιατὶ δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεπε, «ἡ ἐνδεὴς καὶ βάρβαρος γλῶσσα»· ὁ Πλωτῖνος εἶναι 

νεοπλατωνικός, ἀρκεῖ αὐτό, ὁ Βοήθιος ἤξερε ἑλληνικά, ἀλλὰ τὸ σὲ ποιό βαθμὸ 

συζητεῖται, ὁ Ἀκινάτης, πάλι διάβασε τὸν Ἀριστοτέλη, ἀπ’ τὴν πρόχειρη μετάφραση 

τοῦ «Ὀργάνου» του. Ἕνα ἀξίζει τὸν κόπο, οἱ Ἕλληνες, οἱ γραικύλοι τῆς 

ρωμαιοκρατίας, οὐδέποτε μετέφρασαν μία γραμμὴ λατινικῆς λογοτεχνίας στὰ 

ἑλληνικά, παρὰ πρῶτος ὁ Μάξιμος Πλανούδης τὸν 14ο αἰῶνα. 

 

Τὴν ἀπάντηση τὴν δίδει παρακατιών: «ὁ γεννήτορας πολιτισμός ἀπεβίωσε ἀσύνειδα 

στὴ γλῶσσα, παραμένοντας ταυτόχρονα, γιὰ τὸ πλῆθος ποὺ τὴ μιλοῦσε, σατανικὸ 

ἀντικείμενο». Ἔχει δίκαιο, ὑποστηρίζει, ὅτι δὲν ὑπῆρξε δημοτικὴ παράδοση, δημοτικὸ 

τραγοῦδι, «Ἐρωτόκριτος», ἄλλα, ὅπως ἡ φλαγκολάγνα παράταξη ἀπὸ δύο αἰώνων, 

διαλαλεῖ· πρεσβεύει δηλαδή, ὅτι πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν γλῶσσα τοῦ 

Κολωνακίου καὶ τῶν βορείων προαστείων, τῆς Φραγκίας, ἀλλὰ οἱ συνοικίες καὶ τὰ 

χωριὰ διαφωνοῦν ριζικά, καὶ τὴν ἀπορρίπτουν ἐμπράκτως. Στὴν Φραγκία, 

γιορτάζουν μὲ χολλυγουντιανὴ μουσικὴ καὶ ἀμερικάνικη προφορά, στὶς συνοικίες καὶ 

στὰ χωριὰ μὲ δημοτικὴ καὶ λαϊκὴ μουσική, ἀναλόγως πρὸς τὴν περιοχή τους καὶ 

διατηροῦν τὸ πολυτονικὸ στὴν λαλιά τους, ὡς ἐλεύθεροι πολῖτες… 
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Στὶς ἱστορικὲς παρεκτροπές του θύμισε, ὅτι, οἱ ἑλλαδικὲς ἐπισκοπὲς ὑπάγονταν στὴν 

Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, ὄχι ὅλες, παρὰ μέχρι τὸν Ἀξιό, τὶς ὁποῖες ἀπέσπασαν οἱ 

Ἴσαυροι· λοξοδρομῶν πάλιν ἀποκρύπτει. Ἡ ὑπαγωγὴ ἔγινε στὴν πρώτη καθιέρωση 

τῶν τεσσάρων πατριαρχείων, Ἱεροσολύμων, Ἁγίων Τόπων, Ἀλεξανδρείας, Ἀφρικῆς, 

Ἀντιοχείας, Ἀσίας, Ρώμης, Δύσεως, ποὺ ἐπειδὴ ἦταν καθυστερημένη περιοχὴ τῆς 

ἔδωσαν κι ἕνα κομμάτι τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Τότε καὶ τὸ Βατικανὸ χρησιμοποιοῦσε 

τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιὰ τὴν πιστὴ ἀπόδοση τῶν νοημάτων τοῦ Εὐαγγελίου· οἱ δὲ 

πάπες, μόλις ὁρκίζονταν, ἔστελναν στοὺς ἄλλους τέσσερες πατριάρχες τὸ Πιστεύω 

στὰ ἑλληνικά, ποὺ ἀνήρτυαν ἐπίσης στὶς θύρες ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν τους, πάλιν 

ἑλληνικά… 

 

ΥΓ. Δημοσιεύθηκε στὶς 11 Ἰουνίου 2021, ἀρ. φύλλου, 3764, «Τοῦ Ἐμμελοῦς». 

 

ΥΓ2. Ἡ ἀξιολόγηση ἑστιάζεται στὰ δύο αὐτὰ ἄρθρα, καθὼς θεωροῦνται ὡς 

ἀντιπροσωπευτικὰ τῆς σκέψεώς του, ἐνῶ καὶ σὲ ἄλλα παρουσιάζει παραπλήσιες 

ἀπόψεις, μέσα ἀπ’ τὴν ὀπτικὴ τοῦ, «Νὰ γίνουμε Εὐρώπη», ἀλλὰ ποιά Εὐρώπη; Τὴν 

βιομηχανική! Ἡ ὁλοζώντανη ὅμως διαδρομὴ τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς πρακτικῆς τῆς 

ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἐκκινοῦσα ἀπ’ τὸν Ὅμηρο καὶ τὴν ἄμεσο δημοκρατία ἕως τὶς 

μέρες μας, μέσα ἀπ’ τὴν δημοτικὴ παράδοση καὶ τὴν ὀρθόδοξη ὑμνῳδία, ἀγνοεῖται ἢ 

παρακάμπτεται· ἀπὸ αὐτὴ ἐκπηγάζει ἡ συμβολή της στὴν εὐρωπαϊκὴ ὁλοκλήρωση, 

ὡς ἰσχυρότατο ἀντίβαρο ἀπέναντι στὶς καταβολὲς τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, μὲ 

σύμμαχό της τὴν λησμονημένη παρέμβαση τοῦ ῥωμαντισμοῦ, ὡς ἀρίστη ἐπικουρία 

της γιὰ κατανόηση τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς… 

 

ΥΓ3. Ἡ ἐπαίσχυντος δραπέτευση τῶν Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὴν Καμποὺλ πλήττει ὡς 

πάρθιον βέλος τὴν παρουσία τοῦ δυτικοῦ ἀνθρωπου στὸν κόσμο, μὲ πρώτους τοὺς 

Ἀμερικανούς, τοὺς Εὐρωπαίους μετά, ἀλλὰ καὶ τοὺς φραγκολάγνους στὴν χώρα μας, 

πολιτικὰ καὶ πολιτιστικά· ἡ παρακμή του εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ καιρό, ἔστω κι ἂν ὁ ἴδιος 

δὲν τὸ ἀντιλαμβανόταν, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς δύουσες αὐτοκρατορίες. Στὴν 

Ἑλλάδα, πέραν τῶν πολιτικῶν ἐπιπτώσεων, βαθύτατες ἀναμένονται αὐτὲς στὴν 

πολιτιστική μας ζωή, χυδαϊστί, στὴν κυρίαρχη ἀριστερή μας κουλτούρα τῆς 

τελευταίας τεσσαρακονταετίας, ἐπιβληθεῖσα ἀτλαντικῇ ἐντολῇ καὶ συμπράξει· 

πέραν τῆς πρακτικῆς στηρίξεως χάνει αὐτὴ καὶ τὴν αἴγλη της, τὸ ἀμερικανικὸ ὄνειρο. 

Ἡ Εὐρώπη βρίσκεται σὲ ἱστορικὸ σταυρδρόμι, θὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ τὴν μεταπολεμικὴ 

ἀτλαντικὴ ἐξάρτησή της καὶ θὰ ἀποκτήσει τὴν ἀνεξάρτητη ὀντότητά της ἢ θὰ 

κατρακυλίσει κι αὐτὴ στὴν ἀφάνεια; Ἴδομεν! Διαθέτει τὶς δύο δυναμικὲς ἐφεδρεῖες 

της, τὶς ἑλληνικές της ρίζες καὶ τὸ ῥωμαλέο ρωμαντικό της κίνημα…               30.8.21 


