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Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε ηνπ Φηινινγηθνύ 

Σπιιόγνπ Παξλαζζνύ 

Ο σσνεορτασμός της 25ης Μαρτίοσ 

Πνιπζήκαληε θαη πνιπδχλακε ε 

ζεκεξηλή εθδήισζε θαη πνιιαπιά ηα κελχκαηά ηεο, δηφηη ζεκαηνδνηεί ηφζν ηελ επίζεκε 

έλαξμε ηνπ επεηεηαθνχ ενξηαζκνχ ησλ 200 ρξφλσλ απφ ηελ Δζλεγεξζία ηνχ 1821 φζν θαη 

ηνλ δηπιφ ενξηαζκφ ηνχ απφ ηελ 25ε Μαξηίνπ 1838 θαζηεξσκέλνπ ζπλενξηαζκνχ1. 

Γειαδή, ηεο απφ ηνλ 6ν αη. θαζηεξσκέλεο εκέξαο ενξηαζκνχ ηήο ζενκεηνξηθήο ενξηήο ηνχ 

Δπαγγειηζκνχ ηήο Θενηφθνπ θαη ηεο επεηείνπ ηήο επίζεκεο έλαξμεο ηεο επαλάζηαζεο ηνχ 

1821. 

Έλαο ζπλενξηαζκφο, ν νπνίνο ζπκβνιίδεη ηελ αιιεινπεξηρψξεζε αμηψλ θαη ηδεσδψλ 

θαη φρη κνλνκεξή εηζπήδεζε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

Πξώηνλ , δηφηη, ζχκθσλα κε ην απνιπηίθην ηεο ενξηήο2 ν Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ 

αλνίγεη θαη ηαπηφρξνλα επηθέξεη αληηζηνίρσο «ηῆο ζσηεξίαο ἡκῶλ ηφ Κεθάιαηνλ, θαί ηνῦ 
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ἀπ᾽ αἰῶλνο Μπζηεξίνπ ε θαλέξσζηο». Γειαδή δηαγγέιιεηαη, φηη «ὁ Τἱφο ηνῦ Θενῦ, Τἱφο 

ηῆο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαί Γαβξηήι ηὴλ ράξηλ εὐαγγειίδεηαη». Γηα ην θνζκνζσηήξην απηφ 

γεγνλφο θαινχκεζα λα αλαθσλήζνπκε καδί κε ηνλ Αξράγγειν «Υαῖξε Κεραξηησκέλε, ὁ 

Κχξηνο κεηὰ ζνῦ», αθνχ κε ηνλ επαγγειηζκφ απηφ «ηνῦ ὄθεσο, ἀκαπξνῦηαη ηὸ θξύαγκα· 

ἀξᾶο γὰξ δηαιέιπηαη, ηνῦ Πξνπάηνξνο ζύλδεζκνο»3, δειαδή αξρίδεη πιένλ ην ζείνλ έξγν 

ηήο απειεπζέξσζεο φισλ ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ δνπιεία ηήο ακαξηίαο. 

Γεύηεξνλ, δηφηη ε θήξπμε ηεο εζλεγεξζίαο επαγγειίδεηαη ηελ ειεπζεξία καο απφ ηελ 

καθξαίσλε δνπιεία πνπ θαηαξγνχζε ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη ηα δηθαηψκαηά ηεο. 

Δπαγγειίδεηαη ηελ ειεπζεξία, ηελ νπνία ν εζληθφο καο πνηεηήο Γηνλχζηνο νισκφο 

ραηξέηηζε ηνλ Μάην ηνπ 1823 κε ην πνίεκά ηνπ «Όκλνο εηο ηελ Διεπζεξία». «Σν πνίεκα 

απνηειείηαη απφ 158 ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο, απφ απηέο νη 24 πξψηεο ζηξνθέο θαζηεξψζεθαλ 

σο Δζληθφο Όκλνο, ην 1865. Χζηφζν, απφ απηέο, κφλν νη δχν πξψηεο είλαη εθείλεο πνπ 

αλαθξνχνληαη θαη ζπλνδεχνπλ πάληα ηελ έπαξζε θαη ηελ ππνζηνιή ηεο ζεκαίαο θαη 

ςάιινληαη ζε επίζεκεο ζηηγκέο θαη ηειεηέο»4. 

ὲ γλσξίδσ ἀπ ὸ ηὴλ θφςη 

ηνῦ ζπαζηνῦ ηὴλ ηξνκεξή, 

ζὲ γλσξίδσ ἀπὸ ηὴλ ὄςη, 

πνῦ κὲ βία κεηξάεη ηὴλ γῆ. 

Ἀπ� ηὰ θφθθαια βγαικέλε 

ηῶλ Ἑιιήλσλ ηὰ ἱεξά, 

θαὶ ζὰλ πξ ῶηα ἀλδξεησκέλε, 

ραῖξε, ὢ ραῖξε, Ἐιεπζεξηά! 

Απηή ε ζχδεπμε ζξεζθεπηηθήο ενξηήο θαη Δζληθήο επεηείνπ θαη ν ζπλενξηαζκφο ηνπο 

"εηο ην δηελεθέο" δελ ήηαλ έκπλεπζε πνχ γελλήζεθε δεθαεπηά ρξφληα κεηά ηελ επίζεκε 

έλαξμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Απνηεινχζε έκπξαθηε έθθξαζε ηεο πξνυπάξρνπζαο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνλ δεζκφ ειιεληζκνχ θαη ρξηζηηαληζκνχ, ε νπνία εθθξάδεηαη 

νηνλεί δηαθεξπθηηθά δχν κήλεο κεηά ηελ 25ε Μαξηίνπ 1821. πγθεθξηκέλα ηελ 28ε Μαΐνπ 

ππήξμε κία κλεκεηψδεο θαη κε ακθηζβεηήζηκε, σο είσζε ή σο έζνο εζηί, ελέξγεηα, ε νπνία 

θαη απνηειεί νκνινγία ηήο ζπλείδεζεο ηνπ αγσληδνκέλνπ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηελ 

δνπιεία ιανχ, πξνθεηκέλνπ λα κελ απσιέζεη ηελ δηαρξνληθή ηαπηφηεηά ηνπ. ηελ ελέξγεηα 

απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 
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Δύο μήνες μετά, πριν 200 τρόνια 

Πξν δηκήλνπ κνπ πξνζθέξζεθε ηηκεηηθψο, ζε αλαγλψξηζε εζεινληηθνχ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ, κία έθδνζε ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο ηήο Δθθιεζίαο ηήο Διιάδνο, ε νπνία θέξεη 

ηνλ ηίηιν: "Επιστολή των αγωνιζομένων Ελλήνων προς τοσς ηγεμόνες της Εσρώπης 

κατά το 1821", θαζψο θαη ηνλ ίδην ηίηιν ζηελ γαιιηθή θαη αγγιηθή, θαη ππέξηηηιν 1821-

20215. εκεηψλσ φηη επεηδή ε Δπηζηνιή ήηαλ γξακκέλε ζηελ Αηηηθή Γηάιεθην, έρεη 

απνδνζεί ζηε Νέα Διιεληθή Γιψζζα θαη κεηαθξαζζεί ζηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή απφ 

ζπλεξγάηεο ηήο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο θαη έρεη απνζηαιεί ζε φια ηα κέιε ηνχ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ζηηο Ζγεζίεο ησλ Δπξσπατθψλ θαη Υξηζηηαληθψλ Υσξψλ. 

Πξνινγίδνληαο ηελ ππφςε έθδνζε ν Παληεξψηαηνο Φαλαξίνπ Αγαζάγγεινο, Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ηήο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο, ζεκεηψλεη φηη ε επηζηνιή, ζύκθωλα κε ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο απεζηάιε ζην ζπλέδξην ηεο Βεξόλαο, πνπ δηεμήρζε ην θζηλόπωξν ηνπ 1822 κε 

πξωηνβνπιία ηεο Απζηξίαο θαη ήηαλ κία δηπιωκαηηθνύ επηπέδνπ ζπλάληεζε ηωλ εθπξνζώπωλ 

ηωλ θξαηώλ ηήο Ιεξάο Σπκκαρίαο κε ζέκα ζπδήηεζεο ηα θιέγνληα ηόηε δεηήκαηα ζηελ Δπξώπε 

θαη ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ δηαθόξωλ επαλαζηαηηθώλ θηλεκάηωλ ηεο επνρήο. 

Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ν ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο, είλαη γλωζηό όηη πξόθεηηαη γηα ηνλ 

ζπνπδαίν ιόγην Κωλζηαληίλν Μελά (επί ην αξραηνπξεπέζηεξνλ Μελά Μηλωΐδε θαηά ηελ 

ζπλήζεηα ηωλ νπκαληζηώλ ηεο επνρήο), ν νπνίνο θαηαγόηαλ από ηελ Έδεζζα (1788, Έδεζζα-

1859, Παξίζη) θαη ήηαλ ζεκαληηθόο, αλ θαη ελ πνιινίο όρη πξνβεβιεκέλνο εθπξόζωπνο ηνπ 

Νενειιεληθνύ Γηαθωηηζκνύ, θαζώο επίζεο πξωηνπόξνο ηήο αλαβίωζεο ηωλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλωλ ζηελ Διιάδα. Ο Μηλωίδεο, θηιόινγνο, ζρνιάξρεο θαη άλζξωπνο πνιύ κεγάιεο 

αξραηνκάζεηαο, ήιζε γξήγνξα ζε άκεζε επαθή κε ην πλεπκαηηθά ξεύκαηα ηεο Δπξώπεο(ζ.11-

12). 

Ο Μελσίδεο κε ην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο αθηεξψζεθε νινθιεξσηηθά 

ζηε δηάδνζε ησλ εηδήζεσλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ Αγψλα ζηνλ επξσπατθφ ρξηζηηαληθφ θφζκν. 

Μαζήηεπζε αξρηθά ζην «Διιελνκνπζείνλ Βνδελψλ» θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ ειιεληθή 

«ρνιήλ Υίνπ εηο ηελ νπνίαλ ζπλέξξενλ καζεηαί παληαρφζελ εθ ηήο Διιάδνο θαη εθηφο 

απηήο, ίλα αθξναζζψζηλ ηνπ Αζαλαζίνπ Παξίνπ» θαη απνηειεί γλσζηφ πξφζσπν ηνπ 

ειιεληθνχ θαη γαιιηθνχ ρψξνπ θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 19 νπ αη., ελψ ζε ειηθία 31 εηψλ 

κεηαβαίλεη γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Παξίζη, ην νπνίν θαη έκειιε λα απνηειέζεη 

ζεηή παηξίδα ηνπ. Δθεί «εληάζζεηαη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ ινγίσλ, νη νπνίνη ζπληνληζκέλνη 
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ππφ ην Διιεληθφλ Κνκηηάηνλ ησλ Παξηζίσλ ζπκκεηείρνλ δηά ησλ πλεπκαηηθψλ φπισλ εηο 

ηελ παιηγγελεζίαλ ηνπ 1821.[�] Ή άξηηα ειιεληθή κφξθσζίο ηνπ, ή ελεξγεηηθφηεο θαη ε 

επθπία ηνπ επέζπξνλ ακέζσο ηελ πξνζνρήλ ηνχ Γαιιηθνχ πκβνπιίνπ Δζληθήο Παηδείαο, 

ην νπνίνλ ηνπ ερνξήγεζε άδεηαλ δηά ηελ παξάδνζηλ καζεκάησλ αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζεο. Σαπηνρξφλσο επεδφζε εηο επηζηεκνληθάο εξεχλαο κε άληηθείκελνλ ηελ ειιεληθήλ 

γιψζζαλ θαη εμέδσθε πιήζνο αμηνιφγσλ εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ νξζνγξαθία, ηελ 

πξνθνξάλ, ηελ νξζνθσλία θαη ηελ γξακκαηηθήλ απηήο. Με ηαο εξγαζίαο ηνπ απηάο 

θαηέζηεζε πξνζηηήλ ηελ ειιεληθήλ γιψζζαλ εηο ηνπο Γάιινπο ειιεληζηάο. [�] Σν 

Τπνπξγείνλ Δμσηεξηθψλ ηήο Γαιιίαο ηνλ πξνζέιαβε σο επίζεκνλ δηεξκελέα ν δε βαζηιεχο 

ηήο Γαιιίαο Κάξνινο I' εηο αληακνηβήλ ηνχ δήινπ ηνπ πξνο ηελ ππεξεζίαλ ηαχηελ ηνλ 

εηίκεζε κε ην παξάζεκνλ ησλ ηππνηψλ ηήο Λεγεψλνο ηήο Σηκήο. Δθείλν φκσο ην νπνίνλ ηνλ 

θαηέζηεζε πνιχ γλσζηφλ κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θχθισλ ηήο Γαιιίαο ήζαλ αη εξεπλαί 

ηνπ εηο ηαο βηβιηνζήθαο ηψλ κνλψλ ηήο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο.[�] Ή Γαιιία 

αλαγλσξίδνπζα ηαο ππεξεζίαο ηαο νπνίαο ηεο πξνζέθεξε, αιι� ελ ηαπηψ θαη ηελ αμίαλ ηνχ 

αλδξφο, ηηκεηηθψο ηνχ άπέλεηκελ ηζφβηνλ ζχληαμηλ 6». 

Αλ θαη, θαηά νξηζκέλνπο ζρνιηαζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ, ε θαη� αλάζεζε ηνπ γαιιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο "ζπιινγή" ρεηξνγξάθσλ απφ ηηο νξζφδνμεο 

κνλαζηεξηαθέο βηβιηνζήθεο παξάγεη ακθίζεκα απνηειέζκαηα7, ην ζχλνιν ησλ ζρνιηαζηψλ 

δελ παχεη λα εμπκλεί ην πνιπεπηζηεκνληθφ θαη εζληθφ έξγν ηνπ8. 

«Οιφθιεξνο εθιέγεην απφ ηελ ηδέαλ ηήο ειεπζεξίαο ηνχ γέλνπο θαη εηο ηελ ηεξάλ απηήλ 

ππφζεζηλ αθσζηψζε ςπρή ηε θαη ζψκαηη. Τπφ ηελ αηγίδα ηνχ Διιεληθνχ Κνκηηάηνπ 

εμψξκεζε κε ππξσκέλελ γξαθίδα δηά λα θηλεηνπνηήζε ηελ Δπξψπελ ππέξ ησλ 

αγσληδνκέλσλ Διιήλσλ, δηά λα δηαθσηίζε ηνπο ηζρπξνχο δηά ην δίθαηνλ ηνχ αγψλνο, δηά λα 

ειέγμε ηνχο θξαηαηνχο, θαη απηφλ αθφκε ηνλ Μέηηεξληρ, δηά ηελ απάλζξσπνλ πνιηηηθήλ ηνχ 

ζθαγηαζκνχ ηψλ δηθαίσλ ηνχ ειιεληθνχ έζλνπο9». 

ην Παξίζη δεκνζηεχεη ζηα ειιεληθά θαη ζηα γαιιηθά θαη ηα αθφινπζα θείκελα ππέξ 

ηνχ ειιεληθνχ αγψλα: (α) ��Τνηο θξαηαηνηάηνηο ελ Δπξώπε βαζηιεύζηλ��, (28 Μαΐνπ 

1821) (β) ��Πξνο ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηα ινηπά έζλε ηεο Δπξψπεο�� πξφζθιεζηο εηο 

βνήζεηαλ ησλ Διιήλσλ (1826) θαη (γ) ��χληνκνο επίζηαζηο εηο ηελ ηνπ ηεο Απζηξίαο 

Μεληζηεξίνπ πνιηηηθήλ σο πξνο ηελ Διιάδα�� (1826)10. 
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Ζ πξψηε εθ ησλ επηζηνιψλ απηψλ 32 ρξφληα αξγφηεξα εθδφζεθε θαη απφ ηνλ π. 

Εακπέιην θαη ηππψζεθε ζην ηππνγξαθείν ρεξία ηήο Κέξθπξαο. Σα αληίζηνηρα ζρεηηθά 

θείκελα ηνχ πξσηνηχπνπ ηήο έθδνζεο ζηελ Διιεληθή (Αηηηθή δηάιεθηνο) θαη Γαιιηθή είλαη 

πξνζπειάζηκα κέζσ ηήο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο Νενειιεληθψλ πνπδψλ ΄΄Αλέκε΄΄ ηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ ηήο Κξήηεο . 

Σν ηξηκεξέο δηάγξακκα ηεο Δπηζηνιήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πξναλαθεξζέληα 

πξφινγν, πεξηιακβάλεη: (α) Σελ Δηζαγσγή, ζηελ νπνία εθηίζεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

Έιιελεο απνθαζίδνπλ λα απεπζπλζνχλ ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. (β) Σν θπξίσο ψκα, ζην 

νπνίν εθηίζεληαη ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ ζχληαμε θαη απνζηνιή ηήο επηζηνιήο. (γ) Σνλ 

Δπίινγν, σο αλαθεθαιαίσζε. 

Παξαζέζσ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ηελ ζρεηηθή απφδνζε 

ζηε Νέα Διιεληθή κε εμαίξεζε δχν πξνηάζεηο απφ ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο. 

Γειαδή, «Δμνρψηαηνη θαη αμηνζέβαζηνη βαζηιείο ηεο Δπξψπεο, «Πφζν θνβεξά δεηλά 

έρνπκε ππνζηεί νη δπζηπρείο Έιιελεο απφ ηνπο αδηθφηαηνπο θαη ηπξαλληθφηαηνπο 

Οζσκαλνχο, νχηε εζείο ην αγλνείηε, νχηε θαλείο απφ ηνπο πνιίηεο ηεο επδαίκνλνο Δπξψπεο. 

Γηφηη πνιινί Δπξσπαίνη είδαλ θαη, φζν ήηαλ εθηθηφ, ν θαζέλαο κε ηηο ζπγγξαθέο ηνπ 

δηεθηξαγψδεζε, πφζν κεγάια αδηθήκαηα δηέπξαμαλ απηνί νη ηχξαλλνη εδψ θαη πάξα πνιχ 

θαηξφ. κσο, ην πφζν θνβεξά είλαη απηά πνπ ήδε ηψξα ελαληίνλ καο απνηνικνχλ, απηφ 

είλαη αδχλαην κε ιφγηα θάπνηνο λα ην πεξηγξάςεη · αιιά θαη φπνηνο ην αθνχζεη, απίζηεπην 

ζα ηνπ θαλεί. Αξκφδεη ινηπφλ ζε Δζάο πνπ θξνληίδεηε γηα ηελ εηξήλε ηεο Δπξψπεο, φρη 

ιηγφηεξν κάιηζηα γηα ηελ ηεξφηαηε ζξεζθεία ηεο, πνπ ηφζν αζεβψο απφ απηνχο ηνπο 

δηεζηξακκέλνπο πεξηθξνλείηαη, αιιά θαη γηα ηε δηθή ζαο επθεκία, ηελ νπνία έρεηε ιάβεη 

απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηεο πθειίνπ, αξκφδεη λα κε καο αθήζεηε ηνπο ηαιαίπσξνπο 

Έιιελεο λα απνθιεηζζνχκε αδίθσο απφ απηνχο ηνπο βαξβάξνπο. Γηφηη απάλζξσπν ζα είλαη 

θαηά ηε δηθή ζαο έλδνμε βαζηιεία λα απνιεζζνχλ νινζρεξψο νη Έιιελεο, ηνπο νπνίνπο 

νθείιαηε λα ιππεζείηε, αθελφο ζεβφκελνη ην φλνκα ηεο Διιάδνο, αθεηέξνπ ελζπκνχκελνη 

ηα αγαζά πνπ γελλήζεθαλ ζε ζαο απφ ηε ζνθία ησλ πξνγφλσλ καο. 

Δπεηδή φκσο ζε θάπνηνπο, θαη κάιηζηα νκνζξήζθνπο καο -απφ ηνπο νπνίνπο θάλεηο πνπ 

ππνθέξεη ηφζν δελ ζα πεξίκελε πνηέ αληίζεηε ζηάζε-, ην εγρείξεκά καο θάπνηα άιιε 

εληχπσζε έδσζε, ψζηε λα θηλδπλεχνπκε θαη λα ζεσξεζνχκε έλνρνη πνπ παίξλνπκε ηα φπια 

ελαληίνλ ησλ εμνπζηαζηψλ καο, γη' απηφ πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε κε ζπληνκία θαη ζε 



απηνχο λα εμεγήζνπκε φζα πθηζηάκεζα θαη ζε εζάο νινθάλεξα λα θαηαζηήζνπκε ηα 

αδηθήκαηα απηψλ ησλ ηπξάλλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχνπκε φηη θαη ην δηθφ καο έξγν 

ζα απνδεηρζεί επζεβέζηαην, αιιά θαη ε δηθή αο βνήζεηα ζα θαλεί φηη είλαη αλαγθαηφηαηε 

θαη φηη γηα πνιχ δίθαην ζθνπφ ζα παξαζρεζεί. 

Δκείο ινηπφλ ζηεξνχκελνη φζα νη ζείνη αιιά θαη νη αλζξψπηλνη λφκνη έδσζαλ ζηνλ 

θαζέλα καο γηα λα δεη, θαη επίζεο βιέπνληαο ηηο γπλαίθεο καο λα αηηκάδνληαη θαη ηα παηδηά 

καο λα αξπάδνληαη απφ ηνπο ηπξάλλνπο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο καο απφ κέξα ζε 

κέξα αιφγηζηα λα ράλνληαη, θαη κε κπνξψληαο απφ θάπνπ λα ειπίδνπκε θάπνηα απαιιαγή 

απφ ηα δεηλά καο, καθαξίδακε φζνπο πέζαηλαλ θαη απαιιάζζνληαλ έηζη απφ ηα δεηλά, ελψ 

ηνπο εαπηνχο καο ειεεηλνινγνχζακε γηα ηελ άζιηα δσή καο. Δίλαη ηφζν κεγάια ηα ελαληίνλ 

καο αδηθήκαηα, πνπ δνχκε βίν εληειψο παξάδνμν θαη αζιηφηεξν αθφκα θαη απφ απηφλ ησλ 

αιφγσλ δψσλ. 

Ο εγεκφλαο ησλ Ησαλλίλσλ θαηαδησθφκελνο απφ ηνλ κεγάιν δπλάζηε, ηνλ ζνπιηάλν, 

θαινχζε ζηα φπια ηνπο Έιιελεο πνπ είλαη ζηελ εμνπζία ηνπ, ιέγνληαο πσο ήιζε ν θαηξφο 

λα απαιιαγνχλ απφ ηα δεηλά ηνπο, αξθεί λα ζειήζνπλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηνλ θίλδπλν πνπ 

αληηκεηψπηδε. ηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ ηαξαρή ζηελ Ήπεηξν ν Πξίγθηπαο Τςειάληεο, 

άλδξαο θηιφπαηξηο, πνπ έβιεπε ηνπο νκνγελείο ηνπ νηθηξά λα ππνθέξνπλ, αθνχ δηεπζέηεζε 

θάπσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αμηψκαηνο πνπ θαηείρε ηφηε ζηε Ρσζία, έξρεηαη εζεινληηθά λα 

θηλδπλεχζεη καδί κε ηνπο νκνγελείο ηνπ, αλ βέβαηα απηνί ζειήζνπλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. 

Έηζη, εηζβάιιεη ζηε Γαθία κε θάπνηνπο Έιιελεο, ηνπο νπνίνπο βξήθε λα πεξηπνινχλ ζηε 

Ρσζία. Λίγνη Έιιελεο ζπκθψλεζαλ θαη ηνλ αθνινχζεζαλ, νη πεξηζζφηεξνη έκεηλαλ, 

αιίκνλν, άπξαγνη. Θα είρε ραζεί ηφηε ν θαχινο δπλάζηεο, ν ζνπιηάλνο, αλ φινη καδί 

μεζεθψλνληαλ, γηαηί ζα είρε βξεζεί απξνεηνίκαζηνο. ηαλ φκσο ηα έκαζε απηά ν ηχξαλλνο, 

θαη ππνθηλεζείο απφ ζπθνθάληεο πνπ έιεγαλ φηη ε ζπλσκνζία είλαη φισλ ησλ Διιήλσλ, 

επηηίζεηαη ζηνπο Πεινπνλλεζίνπο, θαίγνληαο ζπίηηα, θνλεχνληαο αλζξψπνπο θαη 

πξνμελψληαο ηνπο θάζε είδνπο δεηλά. Απηνί ινηπφλ, φηαλ έπαζαλ ηέηνηα δεηλά, δελ είραλ 

άιιν ηξφπν ζσηεξίαο απφ ηα λα αξπάμνπλ ηα φπια γηα λα πνιεκήζνπλ θαη λα πεζάλνπλ. Κη 

ελψ ππέθεξαλ απηά, ν δπλάζηεο γίλεηαη αγξηφηεξνο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ηνλ 

παλαγηψηαην Παηξηάξρε καο θαη ηε χλνδφ ηνπ θαηαδηθάδεη ζηνλ πην αηηκσηηθφ ζάλαην.[�] 

Καη ήηαλ εκέξα ηεο ηνπ Υξηζηνχ Αλαζηάζεσο ε κέξα πνπ ηα πάζαηλαλ απηά. Σελ ψξα πνπ 

εζείο νη ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΧΣΑΣΟΗ ΒΑΊΛΔΗ θαη φινο ν ρξηζηεπψλπκνο ιαφο ηεο Δπξψπεο 

πνπ εμνπζηάδεηε παλεγπξίδαηε κε ραξά, ηελ ίδηα ψξα ζε εθείλνπο, ελψ παλεγχξηδαλ ζηνλ 



ζείν λαφ, αηθληδίσο επηηίζεληαη νη βάξβαξνη κε θξαπγέο θαη αιαιαγκνχο. ’ιινπο 

ρξηζηηαλνχο ηνπο θφλεπζαλ, ηνπο πην πνιινχο ηνπο ηξαπκάηηζαλ, ελψ άιινπο ηνπο 

ζπλέιαβαλ θαη ηνπο απαγρφληζαλ. 

Απηά ηα εγθιήκαηα δελ δηαπξάηηνληαλ κφλν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ νη άιιεο 

πφιεηο ηεο Διιάδνο είραλ εξεκία, αιιά παληνχ ζπλέβαηλαλ δεηλά, θφλνη ηεξέσλ θαη 

αξρηεξέσλ θαη πξνθξίησλ θάζε πφιεσο, εκπξεζκνί φισλ ησλ ηεξψλ λαψλ, ππξπνιήζεηο 

ζπηηηψλ θαη κχξηα άιια, πνπ, αλ θάπνηνο ηα έβιεπε, ζα ζάζηηδε θαη ζα έθξηηηε θαη ζα 

αδπλαηνχζε κε ιφγηα λα ηα πεξηγξάςεη». 

ηαρπνινγψληαο πξφζθαηεο αλαθνξέο άκεζσλ πεγψλ ζεκεηψλσ γηα παξάδεηγκα ην 

θάςηκν ηεο Μνλήο Υξπζνπεγήο ζηελ Κξήηε ην Πάζρα ηνχ 182111. 

«Δπηπιένλ, δελ είλαη δχζθνιν λα απαληήζνπκε θαη ζε εθείλε ηελ αλαπφθεπθηε 

θαηεγνξία ηνπο, φηη δειαδή ζηξαθήθακε ελαληίνλ λνκίκνπ βαζηιέσο, ελψ είκαζηε ππήθννί 

ηνπ. Μα απηφο πνπ θάλεη ηέηνηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπ δελ είλαη βαζηιηάο, είλαη ν πην 

ηπξαλληθφο απφ φινπο ηνπο δπλάζηεο. 

Ήηαλ αδχλαηνλ νη ίδηνη λφκνη λα ζπκθέξνπλ θαη εκάο θαη εθείλνλ, θαζψο ε ζξεζθεία 

ηνπ ήηαλ αληίζεηε πξνο ηε δηθή καο, ησλ ρξηζηηαλψλ. [...] Δπεηδή φκσο νη ζξεζθείεο καο 

ηφζν πνιχ δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο, δελ καο έβιεπαλ ζαλ αλζξψπνπο αιιά ζαλ ζθπιηά, γη' 

απηφ θαη θάζε επηζπκία ηνπο ήηαλ ήδε επηθπξσκέλνο λφκνο · φζα ελαληίνλ καο ήζεια λα 

πξάμνπλ, ηφζνη ήηαλ θαη νη λφκνη ηνπο. 

Γηαηί δελ καο ηπξαλλνχζε κφλν απηφο πνπ νλνκάδεηαη δπλάζηεο ή νη εγεκφλεο πνπ 

έζηειλε θάζε θνξά ζηηο πφιεηο καο (απηφ παξ� φιν πνπ είλαη απφ κφλν ηνπ δεηλφ, δελ ζα 

ήηαλ ίζσο ηφζνθνβεξφ), αιιά αθφκα θαη νη ίδηνη νη δνχινη ηνπο γίλνληαη ηπξαλληθφηαηνη 

εμνπζηαζηέο θαη θχξηνη ηεο δσήο καο. Γηφηη ην λα ζθνηψζεη θάπνηνο έλαλ Έιιελα ρξηζηηαλφ 

δελ ζεσξείηαη έγθιεκα ζε απηνχο, αθφκα θαη αλ ζε ηίπνηα δελ αδίθεζε θαλέλαλ. Σν λα 

θνλεχζεη θάπνηνο έλαλ "άπηζην", φπσο καο απνθαινχλ νη ηχξαλλνη, είλαη ηζάμην γηα απηνχο 

κε ην λα ζθνηψζεηο έλαλ ζθχιν. 

Δλψ ην λα αληηζηαζείο ζε απηφλ πνπ πάεη λα ζε ζθνηψζεη θαη λα απνθχγεηο ηνλ θνλέα 

θαη, αλ κπνξείο, λα ζσζείο, απηφ ζεσξείηαη αδίθεκα άμην ηεο ρεηξφηεξεο ηηκσξίαο. Απηνχο 

ινηπφλ πνπ ηφζν θνβεξά ηπξαλλνχληαη θαη ζέινπλ κε ηα φπια λα ζσζνχλ ζα ηνπο 
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παξνκνίαδε θάπνηνο νξζά κε απηνχο πνπ εμεγείξνληαη ζηηο επλνκνχκελεο πνιηηείεο; Αιψζηε 

νχηε ζε λφκηκν βαζηιηά ελαληησζήθακε. 

Γελ είλαη κηθξά ηα δεηλά πνπ απηέο νη θαηεγνξίεο καο έρνπλ πξνθαιέζεη. Καη απηφ ζα 

ην θαηαιάβεηε απφ ηα παξαθάησ.Ο πξίγθηπαο Τςειάληεο, ζέινληαο ηερλεέλησο λα 

επεξεάζεη ηνπο νκνγελείο Έιιελεο θαη λα ηνπο θάλεη πεξηζζφηεξν πξφζπκνπο γηα κάρε, 

ζηελ πξνθήξπμή ηνπ πξνζέζεζε κε ζνθία θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε ην "άιιε ηηο δχλακηο 

ππεξηέξα ησλ δηθαησκάησλ εκψλ ππεξαζπίζεηαη". Γηαηί αθελφο ν ηχξαλλνο δελ ήηαλ 

κηθξφο, αθεηέξνπ γλψξηδε φηη θαη εκείο είκαζηε θνβηζκέλνη χζηεξα απφ ηφζν πνιχ ρξφλν 

δνπιείαο θαη φηη δελ ππήξρε άιινο ηξφπνο λα ζπλέιζνπκε θαη λα απνθηήζνπκε γελλαίν 

θξφλεκα ελαληίνλ απηψλ πνπ κε ππγκή κάο εμνπζηάδνπλ. Σφηε ινηπφλ πξφζπκα νη 

πεξηζζφηεξνη πξνεηνηκάδνληαλ γηα επίζεζε. ηαλ φκσο ην βαζηιηθφ εθείλν ζέζπηζκα 

δηαθεξχρζεθε, λα κελ πξνζδνθά θακία βνήζεηα ν πξίγθηπαο Τςειάληεο θαη φηη ην ηφικεκα 

ηνπ είλαη δείγκα αλνεζίαο θαη απζάδεηαο, φινη νη Έιιελεο θαηαιήθζεθαλ απφ αζπκία θαη 

δίζηαδαλ λα μεθηλήζνπλ ηελ εμέγεξζε. Σφηε ινηπφλ ν δπλάζηεο εμαγξηψζεθε θαη έζπεηξε 

ηνλ θφλν ζηηο ειιεληθέο πφιεηο. Αλ ην ςήθηζκα εθείλν δελ είρε γίλεη, ίζσο λα είρε ήδε 

ηηκσξεζεί ν ηχξαλλνο θαη ίζσο λα κελ είραλ ραζεί ηφζε άλζξσπνη. [�] Δίλαη, σζηφζν, 

δπλαηφ ηελ ελαληίνλ καο νξκή ησλ ηπξάλλσλ λα αλαραηηίζνπκε, αλ λνηαζηείηε γηα εκάο, 

φζνη έρνπκε πιένλ απνκείλεη θαη δελ έρνπκε αθφκα εμνλησζεί απφ απηνχο. 

Βέβαηα, αθφκα θαη αλ ηίπνηε άιιν δεηλφ δελ παζαίλακε απφ απηνχο ηνπο ηπξάλλνπο θαη 

αθφκα θαη αλ δελ ήζειαλ φινπο εκάο λα καο θαηαζηξέςνπλ, ζα επηζπκνχζακε λα ζεσξείηε 

κέγηζην δεηλφ θαη κφλν ην φηη είκαζηε δνχινη ζε ηπξαλληθφηαηνπο θαη αλνκφηαηνπο 

εμνπζηαζηέο. Γηαηί γλσξίδεηε φηη εμαηηίαο ησλ δηθψλ καο πξνγφλσλ ε Δπξψπε θαηέζηε 

επλνκνχκελε θαη επηπρήο. Ζ ζνθία θαη νη επηζηήκεο θαη νη ηέρλεο πνπ πξνήιζαλ απφ 

απηνχο, είλαη πνπ νδήγεζαλ ηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο λα δνπλ κε επεκεξία. Σνπο απνγφλνπο 

ινηπφλ εθείλσλ πνπ εμ αηηίαο ηνπο ιάβαηε ηελ επεκεξία κελ αλερζείηε λα ηνπο βιέπεηε λα 

ράλνληαη απφ ηνπο βαξβάξνπο θαη νχηε θαλ κηθξή βνήζεηα λα κελ αμηψλνληαη λα ιάβνπλ 

απφ εζάο. Αθήλνπκε δε θαηά κέξνο ην πνζφ νη δηθνί καο πξφγνλνη ζπλεηζέθεξαλ ζε απηήλ 

εδψ ηελ ηεξφηαηε ζξεζθεία, απφ ηελ νπνία θαη ηα δηθαηψκαηα φισλ φζνη ηελ αθνινπζνχλ 

αζθαιέζηεξα θαζίζηαληαη θαη ηα θαζήθνληα ηνπ θαζελφο εκπεδψλνληαη θαη ν αλζξψπηλνο 

βίνο, φιν θαη πεξηζζφηεξν δηέπεηαη απφ εηξήλε. 



Αιιά αθφκα θαη αλ δελ έιεγε θάπνηνο φηη απνθηήζαηε φια απηά απφ ηνπο πξνγφλνπο 

καο, φκσο θαη κφλν επεηδή είκαζηε νκφζξεζθνη κε εζάο ζα έπξεπε λα καο ζψζεηε. Απφ ηνλ 

ίδην ηνλ ζείν λφκν καο παξαδίδεηαη σο εληνιή ην λα ζπκπάζρεη θάπνηνο κε ηνπο νηθείνπο θαη 

ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο, φηαλ θεξ' εηπείλ ν Παχινο βνά θαη ιέεη φηη πξέπεη νη πηζηνί λα 

πξνλννχλ γηα ηνπο νηθείνπο θαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπο (Α' Σηκ. 5, 8 "εἰ δέ ηηο ηῶλ ἰδίσλ θαὶ 

κάιηζηα ηῶλ νἰθείσλ νὐ πξνλνεῖ, ηὴλ πίζηηλ ἤξλεηαη θαὶ ἔζηηλ ἀπίζηνπ ρείξσλ��).Ση είλαη 

πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθφ ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηαπηίζεσο κε θάπνηνλ απφ ην λα κεηέρεη θαλείο 

εμίζνπ ησλ ζείσλ Υαξίησλ; Καη ηη άιιν ζπλδέεη πεξηζζφηεξν ηνπο αλζξψπνπο απφ ην λα 

έρνπλ ηελ ίδηα πίζηε; 

Πφηε θάπνηνο ζα θαηλφηαλ φηη είλαη θηιάλζξσπνο, παξά φηαλ ελαληηψλεηαη ζε απηνχο 

πνπ θνλεχνπλ αζψνπο; Καη εθείλνο ν Μσπζήο φηαλ είδε θάπνηνλ Αηγχπηην λα ρηππά έλαλ 

νκφζξεζθφ ηνπ Δβξαίν θαη ζθφησζε ηνλ πβξηζηή, ζεσξήζεθε φηη θάλεη δίθαηε θαη επζεβή 

πξάμε. 

Καη κε ζθεθζείηε, ΚΡΑΣΗΣΟΗ ΒΑΗΛΔΗ, φηη ζην ζεκείν πνπ έρνπλ θηάζεη ηα 

πξάγκαηα είλαη δπλαηφ εθεμήο λα ζπκβηψλνπκε ζηελ Διιάδα εκείο νη Έιιελεο κε ηνπο 

αρξείνπο δπλάζηεο. 

θεθζείηε, ΔΞΟΥΟΣΑΣΟΗ ΒΑΗΛΔΗ ηεο Δπξψπεο, θαη ζχ, ε ΔΤΓΑΗΜΧΝ θαη 

ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΖ ΑΓΓΛΗΑ, γηα ιίγε δηθή ζαο βνήζεηα πφζε θαιή θήκε θαη δφμα ζα 

απνθηήζεηε απφ ηνπο αλζξψπνπο. 

ηαλ, γηα ηνλ Θεφ, φινη ζα έρνπλ θνλεπζεί ηφηε ζα ζέιεηε λα ηηκσξήζεηε ηνπο 

απάλζξσπνπο θνλείο; Αιιά πνηνο ηφηε ζα ζαο εθθξάζεη επγλσκνζχλε»; 

Καη ε επηζηνιή-αλαθνξά θιείλεη κε ηελ εμήο επσδφ: 

Σα επηρεηξήκαηα ηα νπνία δηαηξέρνπλ θάζε παξάγξαθν θαη θάζε πξφηαζε ηήο 

αλαθνξάο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο είλαη, θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο, ηα εμήο: (α) Ζ 

θνηλή ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. (πεξίπνπ 80 θνξέο γίλεηαη αλαθνξά ζε φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ή έρνπλ ζρέζε κε ηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία). β) Σα δπζζεψξεηα αλζξσπίλνηο ινγηζκνίο 

δεηλά πνπ νδεγνχλ ηνπο Έιιελεο ζηελ επαλάζηαζε. (γ) Σν αζηήξηθην ησλ ιφγσλ ηνχ 

��βέην�' ηεο Ηεξήο πκκαρίαο. (δ) Οη επαπεηινχκελνη θίλδπλνη γηα ηελ Δπξψπε εάλ ν 



δπλάζηεο αθεζεί αλελφριεηνο. (ε) Ζ ζπκπεξηθνξά ηνχ αιιφζξεζθνπ εγεκφλα, ε νπνία δελ 

είλαη φκνηα κε απηή ησλ εγεκφλσλ ηήο δχζεο. 

200 τρόνια μετά 

Γηαθφζηα ρξφληα κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ηη έρεη αιιάμεη θαη ηη δελ έρεη 

κεηαβιεζεί κέζα ζηελ δηαρξνληθή απηή πνξεία ηεο Διιάδαο; Πψο δηακνξθψλνληα ηα 

πξάγκαηα κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ; Απφ ηελ κηα 

πιεπξά έρνκε ηελ εδαθηθή επέθηαζε ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηήο Διιάδαο θαη ηε 

δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο, ην νπνίν εδψ θα 40 ρξφληα απνηειεί κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ άιιε ζα έιεγε θαλείο φηη φπσο πάληα πξνζβιέπνπκε ζηελ 

Δπξψπε. Πξνζβιέπνπκε επίζεο παγίσο, ήδε απφ πνιιψλ δεθαεηηψλ, ζηελ ζηήξημε ηεο 

ππεξδχλακεο ησλ ΖΠΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εζληθψλ πιένλ δεηεκάησλ καο. 

Γεκηνπξγήζακε δηαθφξσλ εηδψλ ζπκκαρίεο, φπσο π.ρ. κε κεζνγεηαθέο ρψξεο. 

κσο αιιάδνληαο πεξηβάιινλ δηαθξηλφκαζηε θαη αζθαιψο φρη παξαδφμσο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη παξάγσγν ελφο αλαγθαίνπ θαθνχ, δειαδή ηνχ λένπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο κε ηελ αλαρψξεζε απφ ηελ ρψξα καο φρη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πιένλ, αιιά ζθχδνπζαο λεαληθήο επηζηεκνληθήο δχλακεο θαη ησλ δχν θχισλ. 

Αζθαιψο, βξηζθφκαζηε ελψπηνλ κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ γεληθψο. ε έλα 

παγθφζκην πεξηβάιινλ πνπ ν άλζξσπνο δεκηνπξγεί, θαηλνηνκεί, αλαπιάζεη, θαηαζηξέθεη, 

απνδνκεί ηξέρνληαο κε αζχιιεπηεο ηαρχηεηεο. Σα πξφζσπα πνπ εθθξάδνπλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ή εθπξνζσπνχλ ηελ αληίδξαζε ή ηελ άξλεζε απέλαληη ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ ’ιινπ γηα λα δήζεη (φηαλ κάιηζηα ν άιινο είλαη πνιχ κηθξφο σο πξνο έλα πιήζνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπγθεληξψλεη, ψζηε λα ραξαθηεξίδεηαη αδχλαηνο ή επάισηνο) δελ 

είλαη άιια απφ απηά πνπ ρζεο ήζειαλ απηφλ ηνλ ’ιιν σο δνχιν ε δνπινπάξνηθν θαη ζήκεξα 

σο πξνγξακκαηηζκέλε κεραλή ή ξνκπφη γηα λα εξγάδεηαη γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη 

κάιηζηα ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο ηνπο πξνζπάζεηα. 

Αμηφηηκεο Κπξίεο, αμηφηηκνη Κπξίνη, 

Δηδηθά εθέηνο, παξάιιεια πξνο ηα εησζφηα θα ηελ επειζνχζα δνπιεία ηνχ θνξσλντνχ, 

έρνκε ηνλ ενξηαζκφ κηαο εμαηξεηηθήο επεηείνπ. Δπεηείνπ φρη κφλν γηα ηελ αλάδεημε ή ηελ 

πεξηγξαθή επηηεπγκάησλ θαη θαηνξζσκάησλ ησλ αγσληζηψλ πξνγφλσλ καο αιιά θαη γηα 



ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπζίαο ηνπο θαη ηεο αλάγθεο κε επαλάιεςεο θαη επηθξάηεζεο 

ζθαικάησλ ιφγσ εγσηζηηθψλ δηαζέζεσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ αληηπαιφηεηα. 

Σν δεηνχκελν δελ είλαη λα αλαινγηδφκαζηε απιψο ην ηη επέηπραλ νη πξφγνλνί καο θαη 

λα κέλνπκε ζε απηά θνκπάδνληαο, αιιά ην πσο δελ ζα απνιεζζεί ην θαηαπίζηεπκα θαη ην 

πσο ε νπνηαδήπνηε επφκελε λίθε δελ ζα νδεγεί ζε εκθχιηα δηακάρε ζεσξψληαο, φηη ε λίθε 

αλήθεη ζηα πξφζσπα θαη φρη ζην έζλνο. 

Θα έζθαιιε θαλείο εάλ ζθεπηφηαλ, φηη ε ζπζία ησλ πξνγφλσλ καο γηα ηελ απαιιαγή 

απφ ηελ δνπιεία θαη ηελ απφθηεζε ηεο ειεπζεξίαο, ηελ νπνία θαη νη επφκελεο γεληέο 

δηέζσζαλ θαη δηεχξπλαλ ίζσο δελ καο ζπλεγείξεη ζπλνιηθά, αιιά κπνξεί θαη θάπνπ ζην 

πίζσ κέξνο ηήο θεθαιήο κεξηθψλ απφ εκάο λα ζθαιίδεη θάπνηεο παξάδνμεο ζθέςεηο, φπσο 

φηη ν αγψλαο ησλ πξνγφλσλ καο θαζπζηέξεζε ηνλ απνρξηζηηαληζκφ θαη δηαηήξεζε ηελ 

πξνγνλνιαηξεία- πξνγνλνπιεμία. 

Αο κελ μερλνχκε φηη αθφκε θαη ν Κ. Παιακάο, έρεη ��ζθηαγξαθεζεί� σο κνλφηξνπα 

ηδεαιηζηήο θαη απνιχησο εζλνθεληξηθφο�� 12. κσο, φ,ηη θαη λα επηρεηξείηαη, αηζζαλφκαζηε 

ππεξεθάλεηα φρη κφλν φηαλ αθνχκε ηνλ Οιπκπηαθφ Όκλν ζηηο πξσηεχνπζεο ηνπ θφζκνπ, 

αιιά αθφκε θαη φηαλ δηαβάδνπκε ζε πεξηνδηθή έθδνζε εθπνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ13, ηη 

αθξηβψο ζέιεη λα εθθξάζεη ν πνηεηήο κε ην "Διιελφπνπιν" ηεο επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ 

πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ ειεπζεξία ηνχ έζλνπο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ γλσζηή κεηάθξαζε 

ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Οπγθψ (L' Enfant), ηνπ θηιέιιελα πνπ δηαθξηλφηαλ ��γηα ηελ 

ειεπζεξνθξνζχλε ηνπ, ηα δεκνθξαηηθά θαη αλζξσπηζηηθά ηνπ ηδεψδε, ηελ θνηλσληθή ηνπ 

επαηζζεζία�14. 

Με κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε βιέπνπκε φιεο απηέο ηηο ζαπκάζηεο επεηεηαθέο 

παξαγσγέο θαη πνηθίιεο εθδειψζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, κε εηθφλα, ιφγν, κνπζηθή επέλδπζε θ.ιπ.), νη νπνίεο θαζεκεξηλά απμάλνληαη θαη 

σο παξαπφηακνη ρχλνληαη ζηνλ κεγάιν πνηακφ πνπ ηείλεη λα γίλεη ρείκαξξνο, ελψ ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη εκπλεπζκέλα θαη ζεακαηθά. 

κσο, πφζνη θαη πνηνη παξαθνινπζνχκε φια ηα ζρεηηθά αθηεξψκαηα ησλ δσξεάλ θαη 

κε ζπλδξνκή ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ άιισλ ΜΜΔ; ε πνην βαζκφ είκαζηε ζεαηέο 

ή/θαη αθξναηέο. Πνηνη θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο, αλεμαξηήησο κέζνπ πξνβνιήο θαη 
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ειηθηαθήο νκάδαο, κπνξνχλ λα θνζθηλίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, ηφζν γεληθφηεξα φζν θαη 

εηδηθά απηέο ηεο επεηεηαθήο πεξηφδνπ, φηαλ κάιηζηα ηελ πιεξνθνξία απηή ηελ πξνζθέξνπλ 

δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γεληθφηεξεο αλαγλψξηζεο θαη ζρεδφλ 

αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο; 

Γηφηη, εάλ ε πιεξνθνξία απηή βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε κε φηη ηππψλεηαη, αλαηππψλεηαη 

θαη δηδάζθεηαη κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηφηε θάηη απφ φια απηά πξέπεη λα αιιάμεη 

θαη γξήγνξα, δηφηη ηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο παληφο είδνπο 

ζπνπδέο ηνπο, ηνπο απαζρνινχλ λέσλ κνξθψλ δνπιείεο θαη δεηνχλ βνήζεηα απφ εκάο; 

Γεληθψο νη λένη δεηνχλ θάηη πνπ δηθαηνχληαη. Εεηνχλ βνήζεηα πξνο θαηάθηεζε θνηλσληθψλ 

αγαζψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία. Εεηνχλ λα ηνπο επηηξέςνπκε λα δηαθπιάμνπλ 

φηη ηνπο πξνζέθεξαλ νη ζπζίεο ηνχ ρζεο θαη λα κελ ηνπο απνπξνζαλαηνιίδνπλ κε δηακεηξηθά 

αληίζεηεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, δειαδή ρσξίο δηαθνξέο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

Υσξίο ε κία πιεπξά λα θηιηξάξεη ηα γεγνλφηα, φπσο ν θαθφο ηνχ θσηνγξάθνπ, θαη� 

εληνιήλ ηνχ ζθελνζέηε, ψζηε λα απνθξχπηνληαη νη ξπηίδεο, θαη ε άιιε λα ππεξζεκαηίδεη 

πξνβάιινληαο θαη επαηλψληαο άιια δεηήκαηα, ψζηε εληέρλσο λα εκθπηεχεηαη ε ακθηβνιία. 

Υσξίο λα επηδεηείηαη ε επραξίζηεζε ή ε ηθαλνπνίεζε θαη αληίζηξνθα ε αιιαγή άπνςεο ηήο 

κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο, αιιά ν αληηθεηκεληθφο ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ 

θαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο , ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

ηνπ ήρνπ ηνχ θνπδνπληνχ γηα δηάιεηκκα, απφ ηνλ ήρν ηνχ θνπδνπληνχ γηα είζνδν ζηελ ηάμε, 

παξφιν φηη νη ήρνη είλαη ίδηνη. 

Σν Γηαδίθηπν θαη ην ��επαγγέιην ηήο ηειεφξαζεο��, ηα νπνία κε ηελ θαη� αίζζεζε 

αληίιεςε ηεο αιεζνχο ή ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγνχλ ηελ αληίιεςε ηεο 

γεληθά αλακθηζβήηεηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζέηνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ην ζρνιείν, ην νπνίν 

θαζεκεξηλά ζα εμειίζζεηαη θαηά δπλακηθφ ηξφπν, παξά ην γεγνλφο φηη θαζεκεξηλψο ζα 

εγθαιείηαη, έσο φηνπ θηάζνπκε ζην απφιπην ��ηειεζρνιείν�� κηαο άιιεο θνηλσλίαο. Γηφηη, 

ζην πιαίζην ηεο πνξείαο πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ην ηειενπηηθφ πεξηβάιινλ ̶ ελ νλφκαηη 

ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηδεψλ , αγαζψλ θαη πξνζψπσλ πνπ απνηειεί δεηνχκελν θάζε 

ινγηθνχ αλζξψπνπ ̶ καο βνκβαξδίδεη θαζεκεξηλψο θαη αδηάθνπα θαη κε φ ,ηη απαμηψλεη ηελ 

έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ θαη κε φ,ηη ηνλ αγθπξψλεη ζηελ ελζηηθηψδε ππνθεηκεληθφ-

αηνκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, απαμηψλνληαο παξάιιεια δηαρξνληθήο ηζρχνο ηδεψδε. 



Δίλαη αλαγθαία, ινηπφλ, ε επηπξφζζεηε δηδαζθαιία κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηφζν ηεο θαηά ζχζηεκα φζν θαη θάζε άιιεο κνξθήο εθπαίδεπζεο. Γηαθνξεηηθά 

κφιηο ζβήζνπλ ηα δχν θεξάθηα (έλα γηα θάζε εθαηνληαεηία) ζηελ ηνχξηα ησλ γελεζιίσλ ζα 

ζβήζνπλ θαη ηα κελχκαηα. 

Ίζσο, ε ζπγθπξία ηήο λέαο δνπιείαο ̶ ηήο θαη παλδεκίαο θαινπκέλεο ̶ λα καο αθππλίζεη , 

γηα λα δνχκε, φηη απηά πνπ δνχκε ζε παγθφζκην επίπεδν δελ είλαη φλεηξν αιιά νη λέεο 

κνξθέο άκεζεο ή έκκεζεο δνπιείαο. Γνπιείαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηνπο πάζεο κνξθήο 

πνιέκνπο: ζεξκνχο, ςπρξνχο, νηθνλνκηθνχο, βηνινγηθνχο (εκπξφζεηνπο ή 

απξφζεηνπο/ηπραίνπο) θ.ά., ζχληνκνπο ή πνιπεηείο. Σα φπια πνηθίια, απφ ηε κία πιεπξά 

αξρίδνληαο κε ηελ απιή δηα ησλ ρεηξψλ ή ησλ πνδψλ επίζεζε, ζπλερίδνληαο κε ην βφιη θαη, 

ηειηθά, θζάλνληαο ζηελ δηαζηεκηθή δξάζε θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ απνδφκεζε, ηελ 

κεηαιιαγή, ηελ ιήζε δηα ηεο πξννδεπηηθήο απφζβεζεο, ηελ κε δηαθχιαμε ηεο πλεπκαηηθήο 

πγείαο. 

Πξν δηεηίαο, φπσο κνπ δηεγείηαη αμηφπηζην πξφζσπν, κία κηθξή νκάδα καζεηψλ ηνχ 

Γεκνηηθνχ, ε νπνία, φπσο πξνέθπςε εθ ησλ πζηέξσλ είρε αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε κηαο 

νκαδηθήο εξγαζίαο γηα ηελ Φηιηθή Δηαηξεία, ηελ θαξδηά ηνχ Τςειάληε θ.ά., θζάλνληαο ζην 

ηέξκα ηήο νδνχ θνπθά, 200 κέηξα πξηλ απφ ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν, ξσηά έλαλ δηεξρφκελν 

θαη παξάιιεια δείρλνληαο: "απηή είλαη ε Πιαηεία Φηιηθήο Δηαηξείαο"; Ο εξσηεζείο 

απάληεζε κε κία ζρεδφλ αληαλαθιαζηηθή θίλεζε πξνζψπνπ θαη ψκσλ πνπ δήισλε άγλνηα 

θαη πξηλ ξσηήζνπλ θάπνηνλ άιινλ, αθνχλ θάπνηα θσλή απφ ηελ αληίζεηε ηεο πνξείαο ηνπο 

θαηεχζπλζε λα ηνπο ελεκεξψλεη κε ηελ έπαξζε ηνπ παληνγλψζηε ιέγνληαο: "απηή είλαη ε 

Πιαηεία Κνισλαθίνπ". Δπηπρψο πνπ ν ειεθηξνληθφο ράξηεο πνπ είραλ ηα παηδηά επέκελε. 

Κιείλσ ηελ παξέθβαζε απηή θαη ζπγρξφλσο ηελ νκηιία κνπ πξνζζέηνληαο, φηη θαηά 

ηελ επεηζνδηαθή αξρηθή ηνπνζέηεζε ηεο πξνηνκήο ηνχ Δκκαλνπήι Ξάλζνπ ζηελ ππφςε 

πιαηεία, ν εθ ησλ νκηιεηψλ Κ. Παιακάο, εθπξνζσπψληαο ηελ Αθαδεκία Αζελψλ, 

εμηζηφξεζε ην έξγν ησλ Φηιηθψλ πξνθαιψληαο ηδηαίηεξε αίζζεζε15. 

Αμηφηηκεο Κπξίεο, αμηφηηκνη Κπξίνη, 

Σα θπξίσο δεηνχκελα, θαηά ηελ άπνςε ηνπ νκηινχληνο, είλαη δχν: (α) Να 

πξνζθέξνληαη ζηνπο λένπο αλζξψπνπο νη αληηθεηκεληθέο κέζνδνη αλαδήηεζεο ηήο 

πιεξνθνξίαο, ηα δχζθνια ζέκαηα θαζψο θαη νη ζεσξνχκελεο δεπηεξεχνληνο ελδηαθέξνληνο 
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γλψζεηο θαη κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο. Οη παξνηθνχληεο ηελ Ηεξνπζαιήκ γλσξίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ ηέηνηεο κέζνδνη. Μεηαμχ απηψλ είλαη θαη ε παηγληψδεο κνξθή κάζεζεο, ε 

αμηνπνίεζε ηεο θαη΄ αίζζεζε αληίιεςεο, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε επ� 

επθαηξία δηδαζθαιία-κάζεζε. (β) Να παξνπζηάδνληαη φιεο νη απφςεηο ηεθκεξησκέλα θαη φρη 

κε δνγκαηηθέο απφ θαζέδξαο δειψζεηο, φηαλ κάιηζηα απηέο εκθαλίδνληαη απφ δχν 

αληηζέησλ πξνζεγγίζεσλ ή απφςεσλ πιεπξέο. 

αο επραξηζηψ γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζνρή ζαο θαη ζαο εχρνκαη ρξφληα πνιιά. 

Οκνηίκνπ θαζεγεηνχ ΔΚΠΑ, Λαπξεληίνπ Γ. Γειιαζνχδα 
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