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Τβ τελευταία χρόνια έχε ι γ ίν ε ι  ζωηρό αίσθητό, κ ι (έχει το ν ισ τεί πολλ ές  φορές, δτι μκί Από τ ίς  βασικές προϋποθέσεις της οικονομικής ανάπτυξης σ ’ αύτη* τη χώρα -  Ίσως ί] βασικότερη - ,  ε ίν α ι μια ρ ιζικ ή  Ανακαίνιση κ ι ένας έκσυγχρονισμός του συστήματος της Ανώτατης παι- δ ε ίς ς . Τη θέση αότη Αντικατοπτρίζει Ιξάρτηση του Πανεπιστημίου 'Ίιτρων Από τό 'Υπουργείο Συντονισμού. Παρόμοια έξάρτηση καί Από τό Υ πουργείο Συντονισμού προβλε^ε ι( τά νέοι/νόμοσχεδ ιο Ανώτατης παιδείας που Αναγγέλθηκε τόν * Ιούνιο του 1966.Κανείς δε θα ήταν διατεθειμένος νό Αμφισβητήσει την άμεση σχέση παιδείας καί οικονομικής Ανάπτυξης. Προτού δμως παρθοϋν δποιαδηπο- τε νομοθετικό μέτρα, δπως π .χ .  ̂ ρηξικέλευθη Απόφαση γ ιό  την Ίδρυση του ΕΣΑΠΕ, μέσω του δπο ίου ?ι α,νώτατη παιδεία καί  ̂ έπιστημονικη Ιρευνα πρόκειται να δπαχθοϋν στα οικονομικό δπουργεία, πρέπει τό -'■δλο θέμα να έξεταστεί μέ μακροχρόνια προοπτική, έπε ιδη μαζική Ανάπτυξη της Ανώτατης παιδείας που σ χεδ ιά ζετ α ι, καί την δπο ία έχ ε ι Απόλυτη Ανάγκη τ) χώρα, δεν Αποβλέπει μόνο στά έπόμενα 10-20 χρόνια , Αλλό θα έχ ε ι έπιπτώσεις σέ πολλές γ ε ν ιέ ς  Από δώ κ ι έμπρός.θό πρέπει κατ' Αρχήν νό γ ίν ε ι  σαφές δτι οικονομική Ανάπτυξη δεν ε ίν α ι αυτοσκοπός, Αλλό ένας βασικός άμεσος στόχος στην δλη προσπάθεια γ ιό  την π ολιτισ τική Ανάπτυξη κάθε Ιθμους, καί δ πρώτος στόχος στην περίπτωση της ‘ Ελλάδας. *Η άνοδος της οικονομίας Αποτελεί προϋπόθεση καί μέσο γιό  την άνοδο του πολιτισμού. *Η Ανώτατη έκπαίδευση Αποτελεί μέ τη σειρά της προϋπόθεση καί μέσο γ ιό  την οικονομική Ανάπτυξη, Αλλό ε ίν α ι φανερό δ τ ι αΑτός δέν ε ίν α ι οϋτε δ μόνος; οΰτε δ κύριος ρόλος τη ς. *Η παιδεία ε ίν α ι αΑτοσκοπός, έπε ιδη Αποτελεί ΰψιστο π ολιτισ τικό Αγαθό. ‘ Επομένως, οσα περισσότερα μορφωμένα μέλη



Εχ«ι μια κοινω νία, τόσο Αψηλότερο ε ίν α ι τό Απίπεδα του πολιτισμού τ η ς . Γ.έ τελευταία Ανάλυση, λοιπ όν, o í έπ ιδ ιώ ξεις  της παιδείας καί ο*ι Απώτεροι στόχοι τής Ανάπτυξης συμπίπτουν. Γι* αότό δ προγραμματισμός γά τό νέα πανεπιστήμια, καί ή νομοθετική κατοχύρωσή τους θά πρέπει νά γίνουν Ιτ σ ι που τό 'ιδρύματα αΑτά καί νό συντελέσουν ούσια- στικό στήν οικονομική Ανάπτυξη, καί νό μήν έμπλακοΰν καί δποταγοΰν στό μηχανισμό της μόνιμα.0\ παραπάνω διαπιστώσεις θά ϊσχυαν καί στήν περίπτωση που ή διαδικασία τής οίκονομικής Ανάπτυξης θό γινόταν με Ιδανικό τρόπο, δηλαδή Από μια γνήσια δημοκρατική κυβέρνηση, βάσει Ιπιστημονικό συνταγμένου καί μακροχρόνιου προγράμματος. Στήν περίπτωση τής 'Ελλάδας bii¡ μπορούμε νά έλπίζομε σέ κάτι τ έ τ ο ιο . Ή  βραδύτατη οίκονομική πρόοδος που σημειώθηκε Από τήν ίδρυση του κράτους καί μετά εΤιχε πάντα τό χαρακτήρα σπασμωδικών παραχωρήσεων τής "καθεστηκυίας τάξεως" προς τό λαό. Καί ή κοινω νικοπολιτική δομή τής χώρας δεν έπιτρέπει νά Αλπί- ζομε σύντομα ρ ιζ ικ έ ς  Αλλαγές. Τό περισσότερο που μπορούμε νά έλπ ί- ζομε ε ίν α ι μ ιό κυβέρνηση Από ενα κόμμα, που νό μήν έλέγχεται πέρα ως πέρα Από τήν κατσστημένη αΑτή τάξη, κα ί που νό τήν π είσ ει κατά κάποιο τρόπο ο τι πρέπει να προσαρμοστεί, δηλαδή νό κάμει οόσιαστικές παραχω ρήσεις, κλιμακωμένες μέσα σέ μιόν δρισμένη χρονική περίοδο, μέ βάση Ινα πρόγραμμα Ανάπτυξης που* θό συνεπάγεται Απαραίτητα Ανακατανομή του Αθνικοΰ είσοδήματος καί καλυτέρε^η τής θέσης των λαϊκών τάξεων. Το κόμμα αΰτό δεν δπόρχει σήμερα, χ ι  αν δπόρξει στό Αγγυς μέλλον δέ μπορεί νό προβλέπει κα νείς οΰτε πόσο Απιτυχημένη θό ε ίν α ι ή του πάνω στό Χαταστημένο -  μπορεί π .χ . νό απορροφηθεϊ Αποτό τελευταίο - ,  ούτε πόση Θό ε ίν α ι ή ζωή του μέσα στό πλαίσιο των Ασωτερικών καί διεθνών πιέσεων. Κάτω Από μ ιό τέτοια κυβέρνηση )) δπαγωγή των πανεπιστημίων καί του Αργού τους α* αύτή, μ* ενα Ολοκληρωτικό δργανο Οπως τό ΕΣΑΙΤΕ, θό Ιπιτάχυνε Αναμφισβήτητα τή διαδικασία



ιΚ«<της Ανάπτυξης. πορεί όμως κα νείς νά φανταστεί πόσο ^Αποτελέσματα θά ε\χε μια τέτοια δπαγωγη της Ανώτατης παιδείας σέ μια κυβέρνηση που έκπροσωπεΐ τα συμφέροντα του Καταστημένου. *Η παιδεία ε ίν α ι δ μόνος τρόπος νά Αποκτήσει κάποτε δ λαός συναίσθηση της δύναμης του καί τών δικαιωμάτωμ του. "Αν δεν εχε ι κατορθωθεί τίποτα ώς τώρα, ε ίν α ι γ ια τ ί ΙΧ Ι^ ξ  αύτη έλε'γχεται Ανέκαθεν Από την Αλιγαρχία» *0 θόρυβος Ιναντίον του Παιδαγωγικού ‘ Ινστιτούτου, που Ιχε  ι γ ίν ε ι  κόρφος στον Αφθαλμό της Δ ε ξ ιά ς , δφ είλεται Ακριβώς στό δ τ ι ,  Ιντελώς ξαφνικά, παρεμβλήθηκε Ανάμεσα σ τις  κατώτερες βαθμίδες της έχπαίδευσης καί στην κυβέρνηση $να καθαρά # # φ ρ #επιστημονικό δργανο προγραμματισμού καί έποπτε ία ς, που έμπ οδιζει τονΑπόλυτο έλεγχο της παιδείας Από την Ηγετική μειοψηφία. Γιά τη Δεξιά  τό * Ινστιτούτο πρέπει νά καταργηθεΐ. ‘ Αλλά ωστόσο δπάρχουν δυό τρόποι γ ιά  νά Ιξουδετερω θεί· με τη βία ιη  είσαγωγη Ανθρώπων πιστών σ* αύτην μέσα στό ‘ Ινστιτούτο, καί με την έζουδετέρωση τών Αποφάσεων του ‘ Ινστιτούτού Από αλλα όργανα πιστά στό Καταστημένο (ΐπιτροπές κρίσεων διδακτικών βιβλίω ν, έπιθεωρητές, Αλλες δπηρεσίες του ‘ Υπουργείου Π α ιδεία ς, καί τελικά δ ίδ ιο ς  δ ‘ Υπουργός με τό βετο το υ ). Τώρα, τα πανεπιστήμια Απολαμβάνουν εναν δρισμένο βαθμό Ανεξαρτησίας, έγγυημε- νης Από τό Σύνταγμα, τουλάχιστον δ>ς προς το Ακαδημαϊκό τους έργο.Καί πολύ σωστά άλλωστε, έφόσον καμιά κυβέρνηση δε μπορεί νά Ισχυριστεί πώς ε ίν α ι Ακαδημαϊκά σοφώτερη Από τά πανεπιστήμια. "Αλλο ζητημα τώρα 5ν ί) ανεξαρτησία αότη καταστρατηγείται ούσιαστικά, Αφού τά πανεπιστήμια Ιξαρτιούνται οίκονομικά Από την κυβέρνηση καί γ ιά  την τελευταία τους Ακόμη δεκάρα, καί Αφού αδτη δ ρ ίζ ε ι  τόν Αριθμό τών σπουδαστών χωρίς νά λαβα ίνει δπόψη της τ ίς  Ιχπ α ιδευτικές καί Ιπ ιστημονιχές δυνατότητες τών πανεπιστημ ίων{ κ α ί, τό χειρό τερο , ούτε τ ίς  πραγματικές Ανάγκες της χώρας * ή αν τά πανεπιστήμια κάνουν κακή χρηση της μικρής Ανεξαρτησίας τους. * Η οδσία ε ίν α ι ο τ ι πρός τό παρόν τουλάχιστο ?) κυβέρνηση δεν Ι χ ε ι  τον τρόπο νά έπεμβαίνει Αμεσα στό διδακτικό ίργο



των πανεπιστημίων, όπως έτεμβα ίνε ι στο έργο των σχολείων ( προγράμματα, β ιβ λ ία , έπ ι θεωρητές . Τα πανεπιστήμια Επομένως ένέχουν ’’ δυνάμει" τεράστιο κίνδυνο για  την καταστημένη τά ξη , που όμως Αντιμε- τω πίζεται εύκολώτατα μέ την Απορρόφηση του συνόλου σχεδόν των καθηγητών Από αΰτην. "Ενα δργανο συνεπώς άμεσης έπέμβασης στά πανεπιστήμ ια , δ πως το Ε2ΑΓΤΕ, μπορεί νά άποβεί προσωρινά χχ έζα ιρετικά χρήσιμο μέ μιά κυβέρνηση που έπιδιώ κει ε ίλ ικ ρ  ινά την Ανάπτυζη, θά ε ίν α ι Ολέθριο όμως δπό διαφορετικές συνθήκες, καί πάντως δχι έπωφελές στά Απώτερο μέλλον, Ανεξάρτητα Από τό χαρακτήρα της κυβέρνησης.
"ρίν προχωρήσει όμως κανείς στην έζέταση συγκεκριμένων προτάσεων γ ια  το μέλλον της Ανώτατης π α ιδ εία ς, ε ίν α ι Απαραίτητο νά έζεταστεί σημερινή της κατάσταση καί ο\ βά σεις, πάνω σ τίς  δποίες στηρίχτηκε παιδεία  καί Ακόμη γενικότερα δλόκληρη πνευματική ζωη του έθνους,Από την Ιποχη που άρχισε νά διαμορφώνεται *} νεώτερη σύσταση του.



Ο Ι ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
it παιδεία στην I* Στους τεσσερεις αίώνες της Τουρκοκρατίας ή £κκλη-ουρκοκρατια Ο ία» 5ος τό μόνο πνευματικό ίδρυμα του Έθνους» ήτανκαί ή μόνη Υπεύθυνη για όλόκληρη την παιδεία που προσ-

ernfto(¡réiφερόταν στους Υπόδουλους. Αύτό bélό τι ε ’ιχε Αναλάβει τη συστηματική μόρφωση του συνόλου τους, Αλλά μόνον ό τ ι κατόρθωνε νά δώσε ι Ικκλη- σιαστικη παιδεία σ' ενα πολύ μικρό ποσοστό νέων που, κυρίως, προορίζονταν να την Υπηρετησουν. 'Εκτός Από τ ίς  πασίγνωστες Μεγάλη του Γένους Σχολή, Άθωνιάδα καί Πότμου, Από τό Ιβο αίώνα λειτουργούσε Τένας σχετικό Αξιόλογος Αριθμός σχολείων στά σπουδαιότερα κέντρα, όπως π .χ . τα Γιάννενα» ή Θεσσαλονίκη, ή Σμύρνη, ή Χ ίο ς , ή Τριπολιτσά, κτλ.2 . *0 χαρακτήρας της παιδείας αύτης ήταν φυσικό διαμορφωμένος Από τ ίς  Αντιλήψεις» τό δόγμα, καί γενικό όλόκληρη την κοσμοθεωρία τής Αρθόδοζης Ε κ κ λη σ ία ς. * Η κοσμοθεωρία της αύτή δεν ε\χε ραβοβό διάφορό Από την έπίσημη Ιδεολογία του Βυζαντίου, ή όποια είχ ε  μ ε ίν ε ι βασικό Αμετάβλητη Από τό Ινδοζα χρόνια τής αύτοκρατορίας Α>ς τήν Αρχή του Ι9ου αίώνα, στη μορφή που τη διατήρησε τό Οίκουμεν ικό ^ατριαρχεΐο μετά τήν * Αλωση.I βυζαντινή 3. 'Ακρογωνιαίος λίθ ος τής βυζαντινής ιδεολογίας ήταν ήιοσμοθεωρία πίστη σέ μιά Ιν ια ία  χριστια νική ρωμαϊκή αότοκρατορία, πουΑγκάλιαζε στά όριά της όλη τη Χριστιανοσύνη» καί που ή κυβέρνησή της ήταν τό γήινο πανομοιότυπο τής ούράνιας βα σιλεία ς.[Τό θέμα Ι χ ε ι  Αναπτυχτεί, Ανάμεσα σε άλλους, καί Από τους F. D0LGER, 0 . TRKITINGER, L . 3REHIER, Ν. Η. BAYNES, C . MANGO. 0\ χρ ισ τια νο ί



βάρβαροι της Δύσης ήταν κατ' Αρχήν Αμελητέα ποσότητα για  την Κων/λη, Αλλά Ακόμη καί μετά το σχίσμα καί το σχηματισμό ισχυρών βαρβαρικών βασιλείων* b κόσμος αύτός Ιζακολουθοΰσε νά Αγνοείται Ατό γεωγραφική μυωπία καί μαχητική έχθρότητα πρός τον καθολικισμό.0\ τύ χες, λοιπ όν, της 'Ανατολικής) Ρωμαϊκής Αότοκρατορίας Αποτελούσαν τώρα την κυρία φροντίδα της θε ίας Πρόνοιας» δπως στά χρόνια της Παλιάς Διαθήκης ο\ τύχες του 'Ισ ρα ήλ. Χαί τον ϊδ ιο  ρόλο που Ιπαιζαν γιά  τους 'Ισ ρ α η λίτες ο\ Αιγύπτιοι καί 'Α σ σ ό ριο ι, Ιπαιζαν για  τους βυζαντινούς ο\ τέρσες, ©\ Σλάβοι καί ο ι "Αραβες (καί Αργότερα ο*ι Τούρκο ι) — ήταν μ* άλλα λόγια τά δργανα τιμωρίας καί έπαναφορας στό δρόμο της εόσέβειας. ‘Όπως Αποκαλυπτόταν Από τ ίς  προφητείες του Δανιήλ καί του Ζαχαρία, V) ‘ιστορία τής Ανθρωπότητας θά γνώριζε τε'σσερεις παγκόσμιες αότοκρατορίες: των 'Ασσυριών, των Περσών, των ’ ακεδονών, καί των Ρωμαίων. 'Απόδειξη ο τι ή Ρωμαϊκή — κα ί Ρωμαϊκή φυσικά όνομαζόταν χα ί θεωρούνταν Από τους πολίτες της ή βυζαντινή αύτοκρατορ ία — θά ήταν ή τελευταία Απ' δ λ ε ς , Αποτελούσε καί τό γεγονός τής Ανσάρκωσης του Χρίστου στά χρόνια του πρώτου της αότοκράτορα, του Αύγουστου. *0 τελευταίος της αύτοκρά- τορας θά εκλε ινε τόν κύκλο τής ‘ιστορικής έ ζέ λ ιζη ς  νικώντας τους 'Ισ μ α η λίτες καί καταθέτοντας την κορώνα του στην ' Ιερουσαλήμ.’ Από τη στιγμή έκε ίνη θ* άρχιζε ή βασιλεία του * Αντίχριστου, την δποια θά κατελυε, υστέρα Από ενα σύντομο χρονικό διάστημα, ή Δεύτερη Παρουσία, για' ν ' Ακολουθήσει ή Ανάσταση των νεκρών κα ί ή βασίλεια του Χρίστου, [θ λ . C . MANGO, JOURNAL ΟΓ WARBURG IN ST IT ., 1965, σσ. 30-1, δπου καί βιβλιογραφία.!4 , Ι'εσα στό πλαίσιο αότής τής Ερμηνείας του παρελθόντος καί του μέλλοντος ή Κων/λη κρατούσε τήν κεντρική θέση. Αύτή ήταν τώρα ή Ν*α Ρώμη καί ή Νέα 'Ιερουσαλήμ, που κάτω Από τήν προστασία τής Πεοτόκου διατηρούσε ολα τά ‘ιερά κειμήλια  τής χριστιανοσόνηςί



τον Τ ίμ ιο  Σταύρο, τό * Ακάνθινο Στεφάνι, τά Καρφιά, τον Σπόγγο καί τον Κάλαμο, το χιτώνα της Θεοτόκου, καί χ ιλιά δ α ς αλλα πολύτιμα λείψανα, άπό τον Νέλεκυ του Νώε καί τη ράβδο του Μωυσή ώς τά δόντια  του * Αγίου Χριστόφορου καί τά φρύδια του * Ιωάννη του Βαπτιστή. ,3 λ . Ν. Η. BAYNES, ‘ THE SUPERNATURAL DEFENDERS O f CONSTANTINOPLE', ANALECTA BOLLAND IANA, τόμ. 67, 1949, σσ. 165 κ . I .  P. RIANT, DES DÉPOUILLES RELIGIEUSES ENLEVEES A CONSTANTINOPLE AU X I I I  SIECLE PAR LES LATINS, PARIS 1875, σσ. 177 * A .5. Δεν Υπάρχει φυσικά αμφιβολία οτι ένας τέτο ιο ς τρόπος σκέψης ήταν στατικός καί δεν 'έκλεινε μέσα του την παραμικρή δυνατότητα προόδου, οότε κάν άλλο κίνητρο δράσης Ικτός &πό την άνάκτηση των Ιπιτευγμάτων του παρελθόντος. 0\ Βυζαντινοί συμφωνούσαν ό τ ι τά 
wn»n λαμπρότερα απ' αύτά τά Ιπιτεύγματα ε\χαν πραγματοποιηθεί στά χρόνια της πρώιμης χρ ισ τια νικ ή ς αύτοκρατορ ίας —το Χρυσό Αιώνα της ‘ιστορίας τους— την Ιποχη τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, τού Μεγάλου Θεοδοσίου καί τού 'Ιο υ σ τιν ια νο ύ . Στον καιρό τους ¡έζησαν ο*ι Πατέρες της 'Εκκλησίας καί ο\ ‘ Υμνογράφοι, Ινώ τά όρια της αυτοκρατορίας Ιγ ινα ν εύρυτερα άπό κάθε άλλη φορά. VH Ανάκτηση της κληρονομιάς τού Κων/νου άποτελούρε τόν Α ντικειμ ενικό  σκοπό κάθε φιλόδοξου αύτοχράτορα ώς τό Ι2ον αΐώνα, Ινώ δλόκληρη îj πνευματική δημιουργία των μεταγενε’στερων περιόδων περιοριζόταν στό νά μ ιμ είτ α ι τά πρότυπα που δημιουργηθηκαν Ικ είνη  την περίοδο, ί άνθελληνικότητα 6 . Της νοοτροπίας αύτης φυσική συνέπεια ήταν ήτού Βυζαντίου παντελής Ιλλειψη ένδιαφέροντος γιά την Αρχαία ' Ελ-λάδπ. Γιά την άκρίβεια μάλιστα ή στάση τους Απέναντ ι  στην άρχαία ‘ Ελλάδα δεν ήταν μονο άδιάφορη, άλλα καί έχθρική.*Η έχθρότητα των Βυζαντινόν προς την ‘ Ελλάδα δεν &μ<£ισβητεΐται, σύγχρονη φάπό *«  την Ανεπηρέαστη άπό π ο λιτικ ές σκοπιμοτητες/έπιστημη. ’ Ακόμη κα ί δ καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών x . N. Β. ϊωμαδάχης,



& δποίος γ ια  "λόγους πρακτικής Ανάγκης" δέχεται το συμβιβασμό των έννοιών του * Ελληνισμου καί του Χριστιανισμού» Αν*γ**γ Αναγκάζεται νά Αναγνωρίσει στο βιβλίο του Είσαγωγη ηΧς την βυζαντινήν φιλολογ ία ν , ο τ ιί " Ό  Χριστιανισμός υπήρξε πολέμιος κατά κύριον λόγον του 'Ελληνισμού, ως ζωής καί ως σχέψεως. *'Εβλεπεν ε ίς  αότόν έλευσέραντην Αμαρτίαν δχ ι μόνον ε ις  την καθ' ¿¡μέραν πραζ ιν . . .  Αλλά καί ε ίς  ,  φ ιλέρ^υνον  ̂ #το φιλελεύθερο* πνεύμα, τό δπο ιον ηγεν ε ις  την φιλοσοφίαν* τό δ τιδιά τους ν Ελληνας  ̂ Αληθεια δεν ητο σταθερά καί έξ Αποκαλόψεως Αλλ* εδρημα της Ανθρώπινης διανσίας τούτο δεν συνεχώρε ι δ Χριστιανισμός . . .  Τό δνομα * Ελλην ταχύτατα συνέπεσε μέ την έννοιαν του ειδωλολάτρης» μη χρ ισ τια νό ς, καί συχνότατα ε\ς τά συναξάρια λέγι τα ι περί μαρτύρων * πατρός μεν ν Ηλληνο?* μητρός δέ λριστιανης* (κ α ί όταν πρόκ ε ιτ α ι περί Ευρών μη Ελληνοφώνωνί ”. *0 ίδ ιο ς  συγγραφέας τ ο ν ίζ ε ιο τι ο*ι βυζαντινοί Πατέρες μόνο "χάριν της ρητορικής ¿μελέτησαν τους * Ελληνας συγγραφείς . . .  ‘ Επομένως ¿) προσέγγισις πρός τόν ^Ομηρον, τους τραγικούς» τον 7ίνδαρον* τόν Πλάτωνα, τους κατ' έζο- χην ποιητάς, δεν ε ιχε νά τους δώσε ι σχεδόν τίποτε ε'ιμη μόνον μυθολογούμενα Απακρουστικά καί ψευδή" ( Ε ίσ . ε ις  την βυζ. φ ιλ .,  ' Αθήνα ι 
1552, σσ. 1 6 - 7 ;.7 . 'Εξάλλου καί δ ίδ ιο ς δ Φώτιος» δ κατ' έξοχην Ελληνομαθήςλό γιο ς του Βυζαντίου, δ ίν ε ι τό μέτρο του ίνδ  ιαφέροντός του γ ιά  τάκλασικά γράμματα, δταν, στη Βιβλιοθήκη του, Αφιερώνει στον * Ηρο-δοτο τό 1/70 του χώρου που Αφιερώνει σέ κάποιο μοναχό * Ιώβ, πουε\χε γράψει μια πραγματεία περί ' Ενσσρκώσεως* Ινώ δ μεγαλύτερος

0 ,  ^γλαφυρόταταποιητης του Βυζαντίου, Ρωμανός δ ί?ελωδος, Αποδοκιμαζει/τους Ελληνες συγγραφείς μέ τους στίχους: "Τι φυσωσι καί βομβευουσιν /  ο\ 'Έλληνες? /  Τ ί πλανώνται πρός ’λάτωνα? /  Τ ί Δημοσθένην στεργουσι τόν Ασθενή| /  Τ ί Πυθαγόραν Θρυλλουσι /  τόν δικαίως φιμωθενταί”* Ακόμη κ α ί ο'ι περίφημοι "Ελληνιστές" του ΙΤου αιώνα Αντιμετώπιζαν



το ^ιλημμαί "Τ ις  σ τ ο ιχ ίζ ε ι κρεϊττον Εύριπίδης ή Π ισ ίδη ς;"¡πιβιωση Β υ ζα ντινι- 8 . 4 Τ στάση αύτη Απέναντι στο Ελληνικό πνιύμαμου στην Τουρκοκρατία διατηρήθηκε Αμετάβλητη Από την * Εκκλησία στο»*«τ»νε<·-π©ύ-Ακολούθησαν-τήν-κ« αΙώνες Ολόκληρους καί μετά Ακόμη από την κατάρευση τής αύτοχρατορίας. *0 άνθρωπος που γεφυρωνει τή μετάβαση Από τό Βυζάντιο στην Τουρκοκρατία εΛναι ο Γεννάδιος Σχολάριος, 0 πρώτος πατριάρχης μετά τήν "Άλωση. "Όπως ολοι ο\ πνευματικοί ήγέτες τών τελευταίων ήμερων του Βυζαντίου, δ Σχολάριος βρέθηκε κι αύτός στη δύσκολη θέση τής Ανάγκης νά &ια λέζει ενα Από τά δυοΓ νά Αναγνωρίσει τή χρεωκοπία μιας φ»λο9οφ-ί·α£ νοοτροπίας, που θεωρούνταν Αξιωματική έπί τόσους αιώ νες, καί νά στραφεί προς τή μισητή Δύση* ή νά μ ε ίν ε ι πιστός στην παράδοση καί νά δει τήν πτώση τής Πόλης σάν τήν μοιραία έναρξη τής βασιλείας του 'Α ν τ ίχριστου, που' έφερνε πολύ κοντά τό τέλος του κόσμου καί τή διακαίιωση τών πιστών. Ά λ λ ο ι βυζαντινοί λ ό γ ιο ι διάλεξαν τήν πρώτη λύση καί κατάφυγαν στην * Ιταλία, όπου Απορροφήθηκαν Από τό Ισχυρό ρεύμα τής 'Αναγέννησης. *0 Τχολάριος, του όποιου ή στάση έκφραζει τήν πίστη τής μάζας του λαού, διάλεξε τή δεύτερη. Αύτή ή Ισχατολογική πεποίθηση στον τελικ ό  θρίαμβο τών πιστών ε’ιχε καθαρά £ σσιανικό χαρακτήρα. *Ηταν μ' αλλα λόγια ή ίδ ια  ή βυζαντινή κοσμοθεωρία, χωρίς τήν αυτοκρατορία. Γ ια τ ί δ μαρμαρωμε'νος βασιλιάς δέ θ' Αργούσε νά ξυπνήσει καί νά διώξει τους Απιστους, τερματίζοντας μ* αύτό τόν τρόπο τή βασιλεία του 'Αντίχριστου καί Ανοίγοντας τό δρόμο τής βασιλείας του Χρίστου.9. Στο μεταξύ καθήκον του Οίκουμενικού Πατριαρχείου, που Αποτελούσε τώρα την κεφαλή του ’Έ θνους, ήταν νά διαφυλάξει Αμόλυντη τή μόνη σωστή Αρθόδοξη πίστη τών ‘ Επτά Συνόδων, οχι μόνο Από τήν κώνδ-υ-νο- Απειλή του έζ ισλαμ ισμου, Αλλά καί Από τή φθοροποιάέπίδραση του καθολικισμού, Αργότερα τού Λουθηρανισμού καί Καλβινισμού, καί τέλος τής εύρωπαϊκής έπιστήμης, τού μασωνισμού, τής



-ΙΟ
γαλλικής φιλοσοφίας κα ι του Ανανεωμένου ζαφν ιχά ένδ ιαφέροντος για την αρχαία ‘ Ελλάδα στην Εδρωτη του Διαφωτισμό«. Τ ις  παραμονές Ακόμα της 'Επανάστασης & σχολάρχης της Ιατριαρχ ικής ' Ακαδημ ίας Σέργιος -α κραίος, του προσαγορευόταν "ταμε'ιον τάσης έπιστημης"»Ανάλατε να Ανασκευάσε ι τη θεωρ ία τού Κοπέρρικου --Αλλά κα ί,τβ» παρεμπιπτόντως» τους νόμους του ‘ ευτωνσ — μέ τό *Τράταιον έκ της δλλαδικης πανοπλίας κατά Ό»ν Αταδών του Κοτρν ίκου έν τ ρ ισ ί δ ιά λογο ις ” ( Β ιένη 1797} · Τον ιδ ιο καιρό δ άλλος μεγάλος διδάσκαλος του Γένους * Αθανάσιος δ Ηάριος, δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη καί *Αθω- νιάδα, κα ί σχολάρχης στη ' ίο —δ δτο Ιος δυσφημούσε τά μαθηματικά 
he. τηγη Αθεΐας * Tjc τρωτόν Αποτέλεσμα θά ητο h κατάργησις της νησ τεία ς*— Ιγραψε κατά παραγγελία του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε ' τη "Χρ ιστιαν ικη Ατολογ ία” 1 1798;» γιά  νά χρησιμέψει "ωσάν προφυλαχτικόν Ιατρικόν ε'ις ¿κείνους οπού θε ίφ έλ έ ει Ακόμη δεν Ιτ ιο ν  τά Βόλτα ιρ ικόν φαρμάκ ι ” » κ α ί Αργότερα έζέδωσε στην Τεργέστη " ' Λντιφώ- νησιν προς τάν παράλογον ζήλον των Ατό της Εδρώπης έρχομένων φιλοσόφων“ .Εδρωταϊκός ΙΟ. *Η Πατριαρχική 'Ακαδημία ε ίχ ε  πραγματικά κάθε λόγοκλασικισμός νά Ανησχ>χβι. Γην Ιδ ια  αδτη έτοχη Ινας* μικρός ββ'βαια»Αριθμός "Γραικών” σέ διάφορες σχολές ττ|ς Εδρωπης είχ ε  Αρχ ίσ ε ι νά Αχθέτει τό τνεύμα του στην έτίδραση του Διαφωτισμού." Έ ν  Λε ιψ ί<7 της Σ α ζο νία ς", παραδείγματος χάρη» έκδόθηκε ‘ένα " β ιβ λ ι- δάριον” δλληνικο, του' τροκάλε σε έγκυκλισ του Πατριάρχη Νεόφυτου (ί?9 3 ), δ δ τ ο ιο ς , Αφορίζοντας τό συγγραφέα του "Χριστόδουλον τον κακή τυχ$ ρουμελιώτην", Ικηρυττε δτι "δ παμπόνηρος καί μισάνθρωπος δαίμων ηδρεν ε !ς  τους παρόντος α ιωνάς όργανα παντελούς Ασέβειας καί Α θεΐας, τους Βόλταίρους λέγομεν, καί Φρανκμαζόνας, καί Ροσους (ROUSSEAU), νπινόζας, καί προ των τοιουτων πάντων τον ¿ τ ι των ρων τούτων τά θολερά καί δυσώδη αδτων έκροφησαντα ναματα, Χριστόδουλο



. . .  ος . . .  Ιπλσ σεν δ ΑΟεώτατος μίαν ανοσίαν άπειρον Αρχήν του παν- to cj δα νεισθεις το άπειρον του τ̂ο Α-ο τον παλαιόν *Αναζ ίμ,σνδροντόν Γ ιλη σ ιο ν , και Από τό νεώτερον £?*444ε«* Σπινόζαν . . .  καί  αΑτός 6 Ασεβής με πολλούς τ.Τ>ν Αρχαίων * Ελλήνων σοφούς δογματί ■ 'ε ι * , καί» καταδικάζοντας ταυτόχρονα την δλληνικη καί εύρωπαϊκη φιλοσοφία, κατάληγε με την έντολη πρός τους κίστους: "Παραιτεΐσθε τάς βέβηλους κενοφωνίας καί Α ντιθ έσ εις της ψευδώνυμου γνώσεως".Π .  *0 καλός παρριαρχης δε συνέδεε βέβαια έντελώς αύθαίρετα την κλασική ‘ Ελλάδα μέ τήν ΡΑρώπη του Διαφωτισμού, έφόσον £να Από τό κυρία χαρακτηριστικό της τελευταίος δπηρζε δ Αναβίωση του κλασ ικισ μού, δ χ ι μονο στη σοβαρή λογοτεχνία καί σ τις  εικα στικές της τ έ χ ν ε ς , Αλλα Ακόμη καί στα λαϊκά Αναγνώσματα, καί στην καθημερινή ζωη Από τ ις  ένδυμασίες καί τό χτενίσματα α>ς τ ίς  έπιπλώ σεις. *Εν- δεικτικσ Αζ ίζε ι νό Αναφερθεϊ Ιδώ τό Ιργο έκεινο που καθρεφτίζει με' τον καλύτερο τρόπο τ ί  πίστευε I) ΕΑρώπη του Ι8ου αιώνα για  την Αρχαία * Ελλάδα, καί του δπο ίου I] καταπληκτική — καί με τό σημερινόακόμη κριτήρια — Ικδοτικά Απιτυχία χαρακτηρίζει τη*· Ικταση τηςΑπολαυστ ικηκλασ ικ ιστικης μόδας. Πρόκειται γ ιό  την ΐΗπθ-ατη έκε ίνη “ * Λναχάρσ ιδος του νέου περπηγτν περιηγησιν της ‘ Ελλάδος" του Αββα Ιθπαρτελεμυ, που κυκλοφόρησε στό ^αρίσι Ινα χρόνο πριν Από τη Γαλλική ‘ Επανάσταση, σέ 5 τόμους τετάρτου σχήματος. Ταρά τόν δγκο του, τ ίς  Ατέλειωτες σημειώσεις του, τους χρονολογικούς πίνακες καί την Απέραντη πολυμάθε ια, μέ την δπο ία ^ταν φορτωμένο, τόΙργο αώτόπραγματοποίησε σαράντα πλήρεις καί δεκατρείς συντομευμένες έκδο-Αναμεσα^ άλλες , # ,σ ε ις , καί μ ε ταφ ράστη κ ε/σ έ πολλές/γλώσσες» Ιπανε ιλημμενα και σταΝέα ‘ Ελληνικά. Κι όμως δ τόσο έπιπόλαιος μύθος του εδρωπαϊκοΰ ρομαντικού δλληνισμου ήταν κατά μια περίεργη ‘ιστορική τύχη προορισμένος νά Αντικαταστήσει τό βυζαντινισμό σάν ιδανικό της Ηγεσίας του "Εθνους, δταν τελευταία Ιπαψε νά Α ντ ι π ρο σωπ ε υ ε τα ι Από τό



Πατριαρχείο, με την ίδρυση του κράτους.Κοραης I ? , "Αν ενα μόνο πρόσωπο μπορεί νό θεωρηθε ι Αρχ ιτέχτοναςτου νέου αύτου Ιδανικού καί της εισαγωγής του στη νέα 'Ε λ λάδα, αότός ε ίν α ι χωρίς άλλο δ ’ Αδαμάντιος Κοραης, του δπηρζε γνήσιο τέκνο, τβ» κι ένας Ατό τους »rió I νθοοσ ιώδε ις  προσήλυτους του «Αρωπσϊχου κλασικισμού. *0 Κοραης, που δικός ε ίν α ι γνωστάΑφιέρωσε τη ζωή του στην προετοιμασία της ’ Επανάστασης» πίστευεt ' * » “Γραικοί" #ο τ ι , για να μπορέσουν ο\ να Ανακτήσουν την έλευθεριατους, ?|ταν Απαραίτητο νά Αποκτήσουν πρώτα συνείδηση της καταγωγής τους Από την Ινδοξη Αρχαία Ε λλά δα —κατγωγή που b ίδ ιο ς  κολακευόταν νά π ιστεύει έντελώς Αντμφ ιορητητη. Μια τέτοια συ νηιδητοπο ί -  ηση θά τους ξυπνούσε τη φ ιλοδοξία , θά τους ¿ζύγωνε τό φρόνημα, καί θά φούντωνε τον Ενθουσιασμό τους για την Ιλ ε υ ίε ρ ία . "Επρεπε λ ο ιπόν νά γνωρίσουν την Αρχαία 'ιστορία καί τά Ιπ ιτευγμιτα  τών προγόνων τους, για νά Αντλησουν Από αότά τά παραδείγματα αντρείας» φιλο δ ο ξία ς, σοφίας καί "^μερότητος", που Ιπρεπε νά μιμηθοΰν, γ ιά  νά Αποκτησουν πρώτα καί νά διατηρήσουν έπειτα την έλευθερια τους.Που Αλλου δ*>ε ιλα ν, άλλωστε, ο\ "φωτισμένοι" Εύρωπαΐοι τον π ο λ ιτ ισμό τους παρά στη μίμηση τών Αρχαίων ‘ Ελληναν; Συγκεκριμένα ο*ι Γά λλοι, πίστευε δ Κοραης, "περισσότερον παρά τους άλλους έμιμήθη- σαν καί ε ίς  την ^μερότητα καί ε ’ις την σοφίαν τους προγονούς τών Γραικών". ’ Αλλά Αφού ο*ι Γάλλοι ήταν τόσ> δμο ιο ι με τους Αρχαίους ‘Έ λλ η νες, αν ήθελαν ο*ι Γραικοί νά μοιάσουν κ ι αότοί μέ τους προγονούς τους» τό καλύτερο που εάχαν νά κάμουν ήταν ν ’ Αρχίσουν νά μιμούνται συστηματιχά τους Γαλλουςϊ " 'Η μ ε ίς  Ιχομεν χρείαν νά Ανα- λάβωμεν τά φώτα τών προγόνων ΐ]μων* καί που Αλλου είν α ι δυνατόν περισσότερα παρά εΑς τους Γάλλουcî Έ χομεν χρείαν νά ένδυθώμεν τά ήμερα ήθη τών 'Ελλήνων* καί ποιον άλλο έθνος ¿»μοιάζει περισσότερον τους 'Έλληνας ε ίς  την ήμβροτητα παρά τους Γάλλους» ‘Έχομεν χρείαν ένθουσιασμου διά νά Ιπιταχυνωμεν τόν φωτισμόν καί την δόξαν



όλης της * Ελλάδος* καί ε ις  ποιον άλλο με'ρος της φωτισμένης Εόρώπης ϊζ®  Απο την 'αλλίαν «βρίσκεται περισσότερα δόζα, και της δόζης περισσότερος Ινθουσιασμός;"13. Κι όμως 6 Εοραης προερχόταν Απο τό/ βυζαντινό, Αντιδυτικό και Αντικλασικό, κόσμο. *0 παπους του Διαμαντής ί'υσιος ε ίχ ε  γράφει "Λατίνον/ θρησκεόας έλεγχοι 36" (1748,. σε αύστηρους ιαμβικούς σ τ ίχους που θά μπορουσ ;ν να είχαν βγεΊ Από την πένα ενός βυζαντινού δογματικού απολογητή της έποχης τού σχίσματος. "Αλλοι στενοί συγγεν ε ίς  του ?;ταν Ανώτεροι κληρικοί καί  ̂ νεανική του παιδεία όφε ιλόταν στο γνωστό συντηρητικό σχολάρχη της Σμύρνης * Ιερόθεο Δενδρινό.Παρ' όλα αΰτσ, όταν Αργότερα ταζίόεψε στη Δύση καί γνώρισε την παιδεία τη ς , έ γ ιν ε , σάν κάθε Αποστάτης, ένας Από τους μαχητικότερους πολέμιους της βυζαντινής παράδοσης κσι ‘ιστορίας, την Απέχθειά του προς την όποια δεν επανε πιά να έκφραζει καί νά δικα ιολογεί με κάθε εύκαιρία . Βλ. π .χ . "Ατακτα, Α ' ,  Παρίσι 1828, σσ. ζ*  κ . έ . ,  ‘ Απάνθισμα ¿πιστολών, έκ&.'Γακ* Ρώτα, Α #,  *Αθήνα 1839, σ. 133. IΤ3ί/Ρύ<νίιοΗτά^Ιβλεπε την κυριαρχία του σκοταδισμού, τού συντηρητισμού, καί της-δβσποτβπβς τού δβσποτισμού, που έρχονταν σέ κατευθείαν Α ντίθεση με τά φιλελεύθερα Ιδανικά της σνγχρονής του γαλλικής καί της Αρχαίας Αθηναϊκής δημοκρατίας. Λύτες ο ϊ δημοκρατίες Ιπρεπε V* Αποτελόσουν τά φοϊτε ινά πρότυπα τού νέου κράτους, που Ι|ταν Απαραίτητο* νά Ιχ ^ ι #νά κόψει κάθε δεσμό , τον όποιο αισθανόταν/ με το πρόσφατό βυζαντ ιν ό  παρελθόν του. * * Αναγκαίον Ικρ ινα . . .  νά παρακαλάσυ την δ- μογενειάν μου ε ίς  την χρεωστουμόνην προσοχήν μη μολυνωσι την νεαν πολιτείαν μό αλλας κολλάς καταχρήσεις της Γρα ικορ^α ϊκη ς β α σ ιλ εία ς .' '"Ατακτα, Λ % σ . ιζ  V4»  ■ *»ισμος 14. Μιά άλλη σπουδαία έπιπτωση που είχ ε  για την ‘ Ελλάδα δ κλασικισμός της Εύρώπης ήταν τό κίνημα τού ένεργού φ ιλελληνισμού. Πτην Αρχή, δ Απασχόληση με την Αρχαία ‘ Ελλάδα Ι άτρεψε την προσοχή τών Ηύρωπαίων πρός τον Ιλλη νικό χώρο και



Εύρωπα'ίκάπρότυπα

συνεπώς κα ί στους συγχρόνους κατοίκους του. * Ανακάλυψαν τοτ* δ τι στη χωρά του' ΓΤερκλή ζούσε μια ξεπεσμένη φυλή, του δεν ε\χε έπ ί- γνακτη του ένδοξου παρελθόντος τη ς , οβτε κι ήταν Αντάξιό του. Ίον ξεπεσμό αύτό δέν μπορούσαν να δικαιολογήσουν παρά σάν Ένα λυπηρό Αποτέλεσμα της μακρόχρονης δουλείας στην Απολίτιστη * Ανατολή, πράγα μα που τους έχανε να ¿Χτίζουν δ τ ι , αν Ίσως ο\ νέοι "Ελληνες Αποκτούσαν κάποτε την έλευθβρίσ τους, δε θά δπηρχε πια τίποτε που νά τους ¿μπ οδίζει νά Αναδειχτουν Α ντάξιοι των Αρχαίων. 1 Ιταν λοιπόν φυσικό τό δ τ ι ή ’ Επανάσταση δημιούργησε ένα ζωηρό ρεύμα Ινθουσια- σμου στη φ ιλελληνικη Εύρώπη, αν καί δεν ήταν βέβαια, σε τελευταία Ανάλυση, δ ένθουσιασμός αΑτος του εκρινε την τύχη της * Επανάστασης, αλλά λ πολίτικη των Δυνάμεων, ο\ δποΐες Αποφάσισαν την 'ίδρυση του νέου κράτους μέσα στά πλαίσια τηο προσπάθειας τους για τη λύση του Ανατολικού ζητήματος σύμφωνα με τά άλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα τους.15. ΕΤινα ι άγνωστο πια θά ήταν λ, τροπή των πραγμάτων αν έπιζουσε δ Καπό δ ίστρ ια ς, στοΰ δποίου τη διακυβέρνηση έναν- τιώθηκε Απροκάλυπτα δ ΚΙίβΙή *δυτικοευρωπαίος" Ε ο ,σ ης, έ ξα ι-  τ ία ς  της προέλευσης του πρώτου Από την * Ανατολική Ξύρωπη, της οποίας τά δεσποτικά καθεστώτα θεωρούνταν /  ο*ι έπιγονοι του Βυζαντίου. Γεγονός ε ίν α ι »πάντως ©τι, δταν τον ’ Ιανουάριο του Ι :33 έφτασε πάνω σέ Αγγλική φρεγάτα δ ’Όθωνας — έχοντας έκλεγεΤ βασιλιάς της " Ελλάδας Από τής Δυνάμεις στη διάσκεψη του ¿Λονδίνου του ¿33£—, ο\ πολυάριθμοι Βαυαροί σύμβουλοί του αρχ ισαν τή διοργάνωση του κράτους πάνω σε' αόστηρά προκαθορισμένα ’ ευρωπαϊκά" πρότυπα μέ τήν, δχι απλώς ήθική, συμπαράσταση των βαυαρικών στρατευμάτων (3500 χ ιλ ιά δ ες ά ντρες), που ε\χαν φέρει μαζί τους. £Mfi£gE£g£ Παράλληλα μέ τή νομοθεσία, τους διοικητικούς θεσμούς, κ ι ολόκληρο τό σύστημα του κρατικού μηχανισμού, που είσήχθηκσν αύτουσ ια καί χωρίς τήν προσαρμογή που θά ¿πέβαλλε μιά πραγματική μ,ελετη κι έκτίμηση των διάφορε-
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τικών ’ιστορικών συνθηκών, της νοοτροπίας του λαού, καί της έθιμο-τυπικης παράδοσης το « , 1] δποία ξ εκ ινούσε ¿πό τό Βυζάντιο, στον τομέα της παιδείας μεταφερθηκαν, για τη στοιχειώδη έκπσίδευση, δ γαλλικός νόμος ΟίΙΪΖΟ" τον 18-33, καί δ σχετική βαυαρική νομοθεσία γ ιά  τη μέση, με τα διατάγματα "περί του δ ιοργαν ιο'μοΰ των ’ Ελληνικών σχολείων, καί Γυμνασίων" καί "περί τού κανονισμού τών ’ ελληνικών σχολείων, καί Γυμνασίων" (3Τ Δεκ. 1836 Εζελλην ισμός" 16. Δεν ήταν όμως μόνο τά σχολεία του 4νθμ«στ-ηκ«*>των ?ωμ ιών τιτλοφορήθηκαν με τόση έπ ισημότητα "δλλην ικά ". *Ηάρχαία όνοματολογία — Αρειος Γάγος, Γερουσία, νομός- νομάρχης, Βουλή, κ τ λ .— Αντικατοπτρίζε ι τη συστηματική πιά έφαρμογη τού σχεδίου "δζελλην ισμού" τών Ρωμιών ασό τους Ευρωπαίους φιλέλληνες καί τούς έζ ευρωπαϊσμέ'νους "Έλληνες· Τά μωρά άρχισαν ξαφνικά νά βαφτίζονται με ονόματα άρχαϊα, μη χρ ισ τια νικ ά , όπως ^ερικλης, 'Αριστοτέλης, Ίε\οτι ίόας, Ποφοκλης, * Ασπασία, 'Ιφ ιγ έ ν ε ια , κτλ. , ένω πάλι πολλοί προσπάθησαν νά Ιζαρχα'ίσουν τό αμφίβολης προέλευσης Ιπίθετά τους με τ ίς  δμηρικες καταλήξεις -  ίδης καί -ιά δ η ς· * Αλλά φυσικά τό δραστικότερο μέτρο προς αύτη την κατεύθυνση π άρθηκε με την καθιέρωση της καθαρεύουσας σάν επίσημης γλώσσας τού κράτους κα ί της παιδε ία ς.17. "Ετσι δ ν09ωνας μπορούσε πιά νά Ονομαστεί χωρίς δισταγμό "βασιλεύς τών Ελλήνω ν"^ δημιουργώντας γ ιά  πρώτη φορά ενα τίτλο άγνωστο στη'ν ’ιστορία)· ο όρος Έίλλην — πού ήταν απεχθής στο όρθό- δοζο Βυζάντιο, καί πού ο’ι Ρωμιοί της ?©νρκοκρ«τίας δέ συσχέτιζαν ποτέ με τόν δ αυτό τους (πολύ χαρακτηριστικά δ Έκρυγ ιάννης χρησιμοποιεί "Ρωμαϊγοι“ , * Ρωμα ίγ ι λο " , κ τ λ ., όταν άναφερεται στά π α ιδ ικά καί νεανικά του χρόνια στό πρώτο κεφάλαιο τον 'Απομνημονευμάτων του, άλλά υ ιο θ ετεί τό "’Έ λ λ η ν ες " , όταν α ρ χ ίζε ι τη Μηγηση τών γεγονότων της * Επανάστασης) καί πού δεν ε ιχε τολμήσει νά είσαγάγει ούτε κάν δ Κορσης, δ δποίος χρησιμοποιούσε τόν όρο



”Γρα ικο ι" — υποκαταστάθηκε πανηγυρικά και Αποδόθηκε στους νέους ύπηκοους του &9Κ>αρ<Η> Γερμανού πρίγκηπα. Συγχρόνως ί) καινούρια ^γε- τικη τάξη, του' δημ ιουργεϊτα ι τώρα, παραμερ ίζε ι έντελώς και με, ικες φορές βίαια την, Ανεπαρκή "ίσως/ Αλλά μόνη γνήσια* φυσική 'ηγεσία του λσού, του Αναδε ίχτηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, δηλαδή τους Aρ- χηγου'ς της Ϊπανάστασης, καί Ατοκόβε ι συνειδητό κάθε δεσμό μέ την παράδοση καί τό βυζαντινό παρελθόν. Την αποκοπή αύτη Απεικονί ζ ε ι  παραστατικό ?} Ανακήρυξη της * Εκκλησίας της * Ελλάδας hr αύτοκεφαλης και Ανεξάρτητης Από τό ιαρχβίο Κων/λεως, μολονότι δεν μπορούννα Αγνοηθούν τα πολιτικό α ίτ ια  σύτη- της μεταβολής, που συντελέστη- κε με'σα στο πλαίσιο τού ανταγονισμού των Δυνάμεων.
Χγθ^ηγψο^Τη  18. Λύτη όμως Ακριβώς τη σ τιγμ ή, που τό νεαρό κρότος
ΛτίΚη ΧΐΆ (̂ΚόθΟΐ\ καταβάλλει πετσιες «Ασυνείδητες προσπάθειες να Αρνηθεΐτό κοντινό παρελθόν του καί νά τα υτισ τεί κατευθείαν με την Αρχαία * Ελλάδα, τεφτε ι έντελώς απροσδόκητα  ̂ βόμβα τού Γερμανού 'ιστορικού ΤαΧμεράγερ. Τάν Αποτέλεσμα της Εκστρατείας νά ανασκευα- σ τεΐ  ̂ θεωρία του γ ιό  τόν 'σλαβισμό των ιΛληνον σημειώνεται τώρα κάποια στροφή προς τό αρεσο παρελθόν Βυζάντιο, Τουρκοκρατία , που ως τότε Απορρίπτονταν κ τί αγνοούνταν συστηματικά. 4 8 δημοτική γλώσσα καί τό έθιμα αρχίζουν νά προσέχονται γ ιό  πρώτη φορά στην αναζήτηση σ τοιχείω ν, πού να Αποδ«ικνύουν την καταγωγή των νέων ' Ελλήνων Από τούς Αρχαίους. * Από τό 1340 καί μετά Εμφανίζονται μελε'τβς με' τίτλους όπως: 3υβ ιλά κ η ,* 3 ίος των νέων ' Ελλήνων Ιν συγκρίσε ι προς τόν των Αρχαίων πρός Ερμηνείαν Αμφοτόρων” · Λευκ ίου, " ‘ Ανατροπή των δοζαοάντων καί τύποις κοινωαόντων οτι οΑδείς των νυν την 'Ελλάδα ο 1«θύννων απόγονος των Αρχαίων 'Ελλήνων Ισ τ ί"*  Ηιττάκη, "*Ύλη, Ινα χρησίμευα^ πρός Α π όδειζιν οτι ο'ι νύν κατοικούν- τες «Ας την 'Ελλάδα ε ίσ ίν  Απόγονοι των Αρχαίων 'Ελλήνω ν".19. Σοβαρότερος όμως λόχος γ ια  την Αναθεώρηση της θέσης της Ηγετικής τόζης Απέναντι στο θέμα της 'ιστορίας ήταν τό γεγονός



ό τ ι μόνη παράδοση που γνώριζε & Ελληνικός λαός στη μάζα του ήταν 
h βυζαντινή. ’Όσο τό "Εθνος ήταν όπσδουλο δέν ξεχώ ριζε στη συν- είδηση του την απελευθέρωση &πο την Ανάκτηση της Ιόλης καί την α.ποδοσ? της 1 Αγια-Σοφιάς στην δρθοδοζ ία· Τό όνε ιρο αδτό, <χν καί έξα ιρετικά  έντονο, ήταν άσοφες ?%ς πράς τόν τρόπο της πραγματοποίησης του, καί άνηκε Ασφαλώς περισσότερο στην περιοχή τού ¿ρυλλου παρά της πραγματικότητας* 7 Τταν δηλαδη  ̂ Ιξ ε λ ιξ η  τού βυζαντινού μεσσιανισμού, που εμελλε νά πάρει Ιργοτερα τη μορφή της εγάλης J Ιδέας καί νά γ ίν ε ι  2} σπουδαιότερη Ιπ ιδ ίχ ζη  τού κράτους* "Ηδη άτό τον καιρό τού Ρήγα τού Βελενστινλη (έπί τό ΙΧΧηνικώτερο "Οε- ρα ίου’’ εϊχαν άρχ ίσε ι νά συγχέοντα ι ο\ ορ χματ ισμο ί των λαγίων με τα 33 Χοϊκά όνειρα . 4 Η "Μεγάλη * Ελλάδα? που έχε ι νο: ευαγγελιζόταν» χρησιμοποιούσε χαρακτηριστικά την Ορολογία τύν λογιών γ ια  νά έπη ρ άσε ι τοός πόθους τού λαού* OQé Ίαρα τη γαλλομάθειά του όμως ό Ρήγας — είχ ε  μεταφράσει καί την *~ερ ιηγηση τού * Ανάχσρση’*— καί τ ίς  έρωτστροπίες του με την εύρχπσϊκη κουλτούρα 2:εν κατόρθωσε ποτέ νά άποράλεί έντελώς τη ραλκσνικη του παράδοση καί  νά ζεχάσει τόλαϊκά Ιδανικά του. *0 λαός δεν ?β λεzt στην Τδρυσ | τού καινούριου,V} x«üt|<ft του £υζ. κόσμου,κράτους την έ»πλήρωσή τού ό νε ίρ ο ο  του, Ó σ o O T o X r y  κ a ί η τλε ιαψη- 

9· ία των ομογε\όν του ϊτμενςν κάτω άπά τους Τούρκους. * ) μαρμαρω- μόνος βασιλιάς δεν ε ί χ ε  Ακόμα ζω ντανεύει, κ ι  ̂ για-ϊ.οφ ιά |ζ α -  κολουδοΰσε νά είνα ι τ ζα μ ί. * Τ * /για-Σοφιά ε\χε γ ι '  αδτοός πολύ περισσότερο νόημα από τόν Ταρθενωνα.Συμβιβασμός των 20. Γτά μάσα τού 19©υ αΙώνα λοιπόν  ̂ κατάσταση ε\-δυο κόσμων χε διαμορφωθεί ®ς δζη ς. 4 Η Ηγετική τάξη ταύτιζε τόveo κράτος με την Αρχαία ϊλλάδα, ένω δ λαός/ τό ταύτιζε με τό Βυζάντιο. Συνεπώς \  Ανάγκη της συμφιλίωσης των δυο τάσεων ¿ πεβαλλε νά τα υτισ τεί με* την Αρχαία* μλλάδα er.xt καί τό Βυζά ν τ ιο . *Η γοτθική μόδα, που είχε έντιομεταζυ υποχαττστησε ι τόν



δ*1*\n Á ^ lκλασικισμό, τό veo ένδιαφερον για  τ ίς  σταυροφορίες καί τό Βυζάν-
ίτ ι ο , και  ̂ Αναγέννηση των βυζαντινών σπουδών στην Εόρώπη είχαν παρμερ ίσ ει πιά κάθε ένδεχομενα I ισταγμό γιά  την Αποκατάσταση του υζαντίου στη συνείδηση και των * Ελλήνων λογίω ν. 0\ ένδε ί -  ζε ις που ε\χαν Αναζητηθεΐ στο Βυζάντιο, γ ιά  νά Υποστηριχτεί ή £ E S £ p  Ελληνικότητα των Μεοελλήνων, μπορούσαν τώρα νά χρησιμοποιηθούν, γ ιά  νά δείξουν την Ελληνικότητα αότου τουτου του Βυζαντίου. Ε ίνα ι χαρακτηριστικό ότι Υ ‘ιστορικός ¿κ είνο ς που Επιχείρησε νά Ανσσκευάσε ι κατά τον Εγκυρότερο τρόπο τη θεωρία του · αλμεράγερ,Y Κ. Πσπαρρηγόπουλος» ήταν ¿κ είνο ς που έδωσε καί την πιο Ολοκληρωμένη μορψη στη νεα Αντίληψη τής Αδιάσπαστης συνεχεία· τής Ελληνικής ‘ιστορίας Α*ο τάν ‘Όμηρο ί&ς τον ‘Όθωνα. *0 Ηαπαρρηγόπουλος έρμηνεψε τό Βυζάντιο σά μιάν Αλλη Εκφανση τής Ελληνικής μεγαλο- φυ'ίσς. Παραδεχόταν βέβαια ο τι κατά τή διάρκεια των ίβσων χρόνων τό Ελληνικό πνεύμα νοθεύτηκε Α^σ Ανατολίτικες καί βαρβαρικες Ι α ι -δράσεις, που εϊχαν ,σάν Αποτε'λεσμα τάν εισαγωγή διάφορων πνεπιθυ-

<*πíu ívi «τιμητων θεσμόν, Αλλά/δάν Εχασε ποτέ' τόν Αρχικό του χαρακτήρα κ ι Ιδω- σε κατά τόν 8ο αιώνα, π. χ · ,  ενα λαμπρό δείγμα τής παρουσίας του με τή μεγάλη εικονοκλαστική μεταρρύθμιση. ‘ Η πρωτότυπη αότη Ερμηνεία βρίσκεται φυσικά σε βασική Αντίθεση μά τή σύγχρονη διεθνή ιστοριογραφ ία, που' βλέπει στην ε ικοναμαχ ία την Ισχυρά ¿πίδραση τής ‘ Ανατολής (,πρβλ. την Ανεικονική Λατρεία ‘ Ιουδαϊσμοί) καί Μωαμεθανισμού}, Από την όποια άλλωστε προέρχονταν όλοι ο\ εικοναμά- χοι αύτοκρήτορες. Κατά τόν ’απαρρηγόπουλο ο\ ε'ικονομάχοι ήταν φ ιλελεύθεροι καί Ανθρωπιστές* περιόρισαν τή δουλεία καί τό μοναχισμό, καί Υποστήριξαν τή "θύραθεν” παιδεία καί  δρθολαγιστικες οικονομικός μεταρρυ )μ ίσε ις . Δηλαδή προσπάθησαν νά δημιουργήσουν τό είδ ο ς ¿κείνο τής Αρθολογιστιχής κοινω νίας, που' έπικράτησε τελικά μόνο μόνο στην Εόρώπη του Ι9ου αιώνα (πρβλ. παράγρ. 12) ί



''ο πνεύμ ·; τ ο - ί-τιρ,ΐ|γο’το«\ου ε ί  ν '  Ικφραβτε ι γενικ * V . |;ζή I »τc καλό δπήρ.χε στο ώζ·sv*tto—-γι* την Ακρίβεια ο ,τ ι  θεωρούνταν καλό μετά κριτήρια της ρομαντικής £Αρώπης~ ήταν"Ιλληνικά” ,  ο ,τ ι  καχο» Αφε ιλότ ν στη νόθευα η ή , σύμφωνα με μιά γραφική τα, ομοίωση του Βικέλα, στο "νέρ·αμα” του δυνατού κρασιού τού Ελληνισμού, που μονο υστέρα Από μαχ* οχρόνια Απόσταζη ίά μπορούσε νά ξαναποκτήσειτο παλιό του άρωμα καί χρώμα·2.:. * : ‘ιστορία του ''απαρρηγόπουλο® 'έγινε Uva καινούριο εύάγγελε® γ ια  τους Νεοέλληνες. ‘ Οτιδήποτε προσθήκες ή διορθώσεις μπορούσε νά φέρει ή μεταγενέστερη ερευνά θά Ijtav μόνο σέ μικρές λεπτο- μέρε ιε ς , του* δέ 3α μπορούσαν νά έπιφέρουν βασικές Αλλαγές ατό ΙνιαΤο σύνολο' τη ς, τό δπ οίο , κατά τον Η. Καρολιδη, πρόκειται νά μ ε ίν ε ι  "κτήμα Ις  Α ε ί" · Πραγματικά, Α) δλη )\ εΙκόνα του Ελληνισμού διά  μέσου των « i όνων, όπως τη σχεδίασ* δ ‘απαρρηγόπουλος, κυριάρχησε στην * Αλλάδα 2>ς τ ίς  μέρες μας» Ιτσ ι ώστε κάθε νε ότερη έπιστη- μονική Ιρ ευ να —σ χι μόνο στην καθαρή 'ιστορία, Αλλά καί στη λογοτεχ ν ία , στη μελέτη τής γλώσσας, στη λαογραφία, Αρχαιολογία, έθνολο- γ ία , κ τ λ ·— νά βασίζεται σ* θύτην καί νά τη θεωρεί σάν την Αναμφισβήτητη καί Αξιωματική Αλήθεια. *Αλλά καί δ κοινός πολίτης Ακόμη στήν καθημερινή ζωή του σκε'φτεται καί Ιν ερ γ εΙ αύτομάτως (στήν άσκηση των πολιτικόν του καθηκόντων, σ τ ις  αισθητικές του προτιμήσ ε ις , στά διαβάσματα του, καί γενικά στην Αξιολόγηση όλων των γεγονότων που συμβαίνουν στο Αμεσο περιβάλλον του ή στο διεθνή χώρο πάνω στ ίς γραμμές που χάραζε δ Ηαπαρρηγοπουλος, με του δπο ίου τ ίς  Ιδ έες Ι χ ε ι  διαπλαβττει Από την πρώτη τάζη τού σχολείου, Ακόμη κ ι δταν Αγνοεί τ* δνομά του. Τέλος, \ Ισατερική καί Ιξω τεριχή πολιτική τού κράτους κ ιν ε ίτ α ι παίρνοντας !πίσημα σά δεδομένη τη θεωρία του. Γιά τή νέα ‘ Ελλάδα δ Παρθενώνας καί tj ‘ Αγία ,οφία θεωρούνται χωρίς συζήτηση σά δυό λαμπρές Ικδηλώσεις τής ι&ιας Ιθ νικ ή ς μεγαλοφυ’ία ς, που μια συμπληρώνει τήν άλλη. όνο μ* Uva τρόπο σκέτης τέτοιο  Αντιφατική στήν ούσία της iv v o ta  τού



* Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού ήταν δυνατό νά δημιούργησε! και νά Επιβληθεί,22. Ζ* αύτό τό σημεΐα ε ίν α ι σκόπιμα νά το ν ισ τεί οτι I] Ιννο ια» 9, , Τ'%€ ινα ι} δλοκαθαρα^ δήμιουργημα/τού 19ου αιώνα καί άγνωστη στό Βυζάντ ιο . ‘ 0 ’εούλληνας πληροφορείται lito το σχολείο ο τ ι b πολιτισμός του Βυζαντίου ήταν “ Ε λληνοχριστιανικός", Αφού  ̂ ρωμαϊκή αυτοκρατορία ε ίχ ε  Ε κχρισ τια νισ τεί Εντελώς στα χρόνια του Θεοδοσίου, καί ε ίχ ε  Ιζε λ λ η ν ισ τ εί Εντελώς στά χρόνια του 'Ιο υ σ τιν ια νο ύ . Είδαμε δμως ο τι b Ελληνισμός τού Βυζαντίου περιοριζόταν στη γλώσσα καί δεν ε ίχ ε  καμιά σχέση με την οΑσίσ τού Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος* άπενσντίας ήταν Εντελώς Αντί )ετος προς αύτό (παράγρ. 6 -? } . *,.πό την άλλη μ ερ ιά , ένας τόσο εύρύς όρος, πού συμπεριλαμβάνει Α νεξε- λεγκτα ολους του'ς χριστιανούς Ανεξάρτητα Από δόγματα, θά fywv Αδιανόητος γ ιά  τούς Βυζαντινούς πού, μπορεί κα νείς νά π ε ι , '&&f θεωρούσαν τον Εαυτό τους κατά πρώτο λόγο Αρθόδοζους καί κατά δεύτερο χριστια νούς. *0 ‘ιστορικός Δούκας, στην Εποχή της ‘Άλωσης, Εκφράζει Απερίφραστα τό πνεύμα τού Ζχολάριου, όταν λ ε ε ι ί  "Καλλιό- τερόν έστιν ε ίδ εν α ι Ιν  μεσρ τ§ "’όλε ι φακιόλιον Τούρκου ¥j καλύπτραν λ α τιν ικ ή ν“ . *0 χριστιανισμός τού ρομαντικού* Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού βάζει κατ' Ανάγκη σε δεύτερη μοίρα την Αρποδοξ ία για  χάρη μιας εύρύτερης χριστιανοσύνης, πού Αγκαλιάζει τούς κάποτε "θεομ ίσητουςΓ Τγάγκοης, Αφού  ̂ δυτική Κύρώπη Εχε ι γ ίν ε ι  πώμα δ κηδεμόνας μας και τό πρότυπό μας. 0Ας μην ξεχνάμε Αλλωστε ο τι αύ- τός ητ3ν Ενας Από τούς, λόγους, πού ο* Νεοέλληνες, μόλις δημιούργησαν Ανεξάρτητο κράτος, Αποσπάστηκαν Από τό Οικουμενικό Πατριαρχείο κ α ί Από την κοινότητα των Apioδόξων Εθνών.Γό νόημα τού * Ελληνοχρι- 23. ^οιό όμως ε ίν α ι τό περιεχόμενο τηςστιανικού πολιτισμού Εννοιας " ‘ Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός"σήμερα*,



σ* a-r ^ΡΧί1ν τρουτοθέτε t ύχλόνητη καί αξιωματική τίστη αχό Βτι οι νέοι ΧΧηνες ε ίν α ι ο ι β ιο λο γικ ο ί κληρονόμο ι τον ύρχα ίων * £ώ· νων, Ιολεων, <ώωριέων, * ακεδόνων τους it o ío t t j  θεωρεΐ χυρί συζήτηση γνήσιο Ελληνικό φυλο%μ. εωρεΐ σά δεδομένο Βτι ο ι νέοι * ΧΧηνες ε ίν α ι ο\ νόμιμοι και κατ’ Ιξοχην κληρονόμοι δυό διαφορετικών, &λλά Εξ ίσου Ελληνικών, τολιτ ισμών, το" κλ ασ ικοδ και τον βυζαντινού, του Εφτασαν στο ζ ε ν ί)  της ύκμής τους σε συγκεκριμένε περιόδους τού ταρελθόντος, άσχετά αν δέχτηκαν κατα τη διάρκεια της μακριας \στορίας και Βρισμένες Εντελώς Επουσιώδεις ξένες ΕτιΒ ρόσεις, του τραγματο- ποιήθηκαν <5>ς ενα βαθμό ήδη στο Βυζάντιο, ύλ\ά κυρίως, φυσικό, τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Οι Επιδράσεις αύτές μπορούν καί «ρέπει νό Υποβληθούν.γ . *0 ‘ Ελληνοχριστιανικός το λ ιτισ μ ό ς, Εφόσον Ολοκληρώθηκε κατά το παρελθόν, δποτελε t Iva Ιδεώδες του δεν Επιδέχεται ύναθι ώρηση η βελτίωση. * τόμε' νως ή εύγε νέστε μ η φ ιλοδοξία rov μπορούν ν ί Εχουν ο*ι νέοι * ΧΧηνες ε ίν α ι ή διατήρηση σύτού τού Ιδεώδους στην καθαρότερη μορφή του, καί ή προφύλαξή του Υπό παραπέρα κίνδυνο νό :ευσης. Μάλιστα X τίστη σ* αύτό τό ιδεώδες, καί δ] διατήρησή του, δέν ε ίν α ι δπλώς μια φ ιλοδοξία , Αλλά τό υψιστο Εθνικό καθήκον.
24 . :: ινα ι φανερό ο τι ή κοσμοθεωρία τού * λληνοχρ ιστιανικοδπολιτισμού ε ίν α ι στην ούσία της Απροκάλυπτα συντηρητική, αφού τοποθετι ϊ τό ιδεώδες της στο παρελθόν καί δέν προβλέπει Ε ξέλιξη  ή τρόοδο, Αλλά μόνο συντήρηση. *Η γλώσσα, παραδείγματος χόρη, μέ την δ το ία Εκφράστηκαν ο\ παραπάνω 'ιδέες, ε ίν α ι ταυτόχρονα καί μ ιό χαρακτηριστικότατη περίπτωση Εφαρμογής τους. ‘  ταν τρωτό δ ημ ι ου ργ η- θηκε ή καθαρεύουσα δέν Αποτελούσε αύτοσκοτό, ύλλ · μόνο Ενα στάδιο τροσχεδ ιασμένου καθαρισμού της νοθευμένης και Εκχυδαϊσμένης .'«ας



'λλη νικ η ς, το b -τοϊο le δΑηγοΰσέ πρός την *Λρχαία· 'Αργότερα,Αφού χρησιμοποιηθηκε ®ά μέσο έκφρασης των παραπάνω ιδεών, Iφτάσε " 4 ΐ νά θεωρείται ‘ικανοποιητικό όργανό του * ΑΧηνοχριστι νιχου πολιτισμού, πράγμα του ίε  ίχ ν ε », κατ' Αρχήν ¿ep ata , τόσο V  ιμα ,'εϊς ήταν ο\ t ' «ολογο t Αποστολοι του ~ολιτισμοΰ αΑτοΰ καί τόσο Ανεπαρκής ήταν καί η Αρχαιαμαθβιό τους Ακόμη, ώστε να θεωρούν ενα αόθαί- ρετο και μιζοβάρβαρο γλωσσικό σχήμα—του νοθεύει ταυτόχρονα καί την καθαρότητα της * Αττικής του Δημοσθένη καί την τιμιότητα του δημοτικού λόγου — V . παραδεκτό Υποκατάστατο της *··ρχαίας, Αλλά κυρίως δ ε ίχ ν ε ι τόσο Αμετακίνητος fytav δ συντηρητισμός τους, !*>στε οΰτε καί τρός τα πίσω να μη μπορέσουν τελικό να προχωρήσουν, Αλλά νό μ δίνουν τροσκολλημεμο ι στο σημείο του τους ε*ιχε δδηγησει Η προηγούμενη προσπαθεί i Αναβίωσης της Αρχαίας * Ελλάδας· iótó δεν όφειλόταν μόνο στην πνευματική τους νωθρότητα, Αλλά καί στην IX - X t ινη γνήσιου καί τ ίμ ιου  !v l  ιαφεροντος για την Αναβίσση των Αζι Τν του πολιτισμού που κήρυτταν, κοί που στο μεταζό εάχι Αρχίσει νό γ ίν ετ α ι Αντικείμενο ΙκμΙτάλΧευσης καί οπλο στα χέρια μιας Η γετικής Ο λιγα ρχία ς, όπως θά δ ε ιχ τ ε ί Αμέσως παρακάτω. * κα'ϊαρευουσ ·; λοιπόν δ ίν ε ι το μέτρο της Αξίας όλων των Αλλων στοιχείω ν του * ΙλΧηνοχρ ιστ ιη νικοΰ πολ ιτ ισμου *απηλε ία του * ΧΧηνοχρι- 25. ταν φυσικό μια τόσο κυριολεκτικόστιανικου πολιτισμού “συντηρητική’· Ιδεολογία να ΙζυπημετίΤΑπόλυτα τά συμφέροντα της καταστημενης τάξης που ε ί χ ε ,  καί  Ιχ ε  ι ,  σάν Αρχή της τη διατηρηση των κεκτη- μενων, κα{ την Αποφυγή με κάθε θυσία της παραμικμότερης Αλλαγή·;,
)<χΗ λπο ία/μποροΰσε νά Αναδε ίζε ι καί νά κινητοποιήσει νεες δυνάμεις που θά Αμφισβητούσαν τά ποικ ίλα προνόμιά της καί την ίδια την Ηγετική της θέση. * : ‘ιστορική θεωρία του Παπαρρηγόπουλου, πάνω στην λποίσ στηρίχτηκε Η Ιδεολογία του * λληνοχρ ιστ ισνικου πολ ι-



τισμου , πού* ©λ η τ;ην Αρχική τιμιότητα και ε ιλ ικ ρ ίν ε ια  τοΰ δημι- Αποτελουσε,©σργου της,/ησ««* Από καθαρά Επιστημονική άποψη, μ κι τόσο Ενθου- 
0 ιώδη 6 πε ρα πλου* στ ευ σ η τών πραγμάτων, ώστε )ά ήταν φυσικό να ζε τ ε - ραστεί γρήγορα Από την Επιστημονική έρευνα, αν δεν ε ίχ ε  Αμέσως Αναγνωριστεί  ̂ Αξία της &ς Ισχυρου οπλου στην δπηρβσία τών Ιδ ιο -  τελών συμφερόντων του Καθεστώτος* τό δποίο έσπευσε νά την υ ιο θ ετ ή σ ε ι, κα ί Ανάλαβε να την προστάτεψει Ατό την φθορά της Επιστημο-τη ννίκης ερευνάς» "Ετσι $} θβορία μετατοπίστηκε &πά/Επ ικ ίνδυνη 
σφαίρα της Επιστήμης — οπού τό πάντα μπορούν, καί πράπε ι ,  νά Ατοτελουν Αντικείμενο Αμφιβολίας καί έρευνας—κ ι έγ ινε  ταμπού \ερσ καί απαραβίαστο» τό δποια μόνο ’’προδότες’' ή Υπηρέτες ξένων συμφερόντων” θα ήταν δυνατό να θέλουν να Αμφισβητήσουν. * Από τη σ τιγμή που*-Από μιά* Αρχικό» Επιστημονική θεωρία— δημιουργηθηκ* εν.; δόγμα, καί καθιερώθηκε, σαν Ι ζ  Αποκαλύψεις Αλήθεια, tj δπαρζη μ ια ς \ερης κληρονομιάς, κ ι Από τη στιγμή που διορίστηκαν ζΑπό τόν ίδ ιο  φυσικό τόν Ιαυτό τους'· ο\ θεματοφυλαχός τ η ς , καθήκον του έθνουςγ ίν ε τ α ι ημά  ̂ γ >ντηρηση της πολύτιμης αδτης κληρονομιάς, που προ- > # και Επίβαλλειί # ·  ,  ·υπόθετεin δσον Αφορά το παρελθόν» τό καθάρισμα του έθνους Απόπαλιός κακός Επιδράσε ι κ α ί ,  οσον Αφορά τό μέλλον, τήνπροφύλαξη του Από Ενδεχόμενο "μίασμα γεννηθεν έξω της * ¡Αλάδος*. *Η τελευταία αότη Επιταγή δ ίν ε ι στην τάζη τών θεματοφυλσκων καί Αποκλειστικών "γνησίων φορέων της Εθνικής παραδόσεις* τό Ιζη ς  τρομερό όπλοί * θχουν τη δυνατότητα*-Αν Ανόματι "της ‘ιστορική·' μοίρα·, του έθνους", της ’ Ελληνικότητας’ , της "Εθνικότητας” (fj *'* ντεθνικότη- τ α ς " , Αναλογίες) ~ νά κρίνουν, να δημιουργούν,^, να Απορρίπτουν πρόσωπα, έδ εες , θεσμούς» \δράματα, νά ψηφίζουν νόμους» νά καθορίζουν την Εξωτερική π ο λίτ ικ η , καί τέλος νά κατευθύνουν την "Εθνική” π α ιδεία . Καθετί που νομίζουν ο τι Ενέχει κίνδυνους γ ι*  αώτους καί την προνομιακή τους θέση θεωρείται άρνηση τών "έλληνοχριστια-



ν ικών Ιδεωδών", ’ μίασμα” "Αντεθν ικ η πραζ ις" καί "έσχατη προδοσία",
* > , # *ιερο#πραγμα του τούς δ ίν ε ι  τό/δ ικαίωμα νά το καταπολεμήσουν μέ κάθε μέσο·  *ί·; Εξοντωτικός αύτος πόλεμος στρέφεται φυσικά κατά κύριο λόγο Εναν- τ ιο ν  τών προοδευτικών τάσεων του λαού καί τών Ατόμων που* τ ίς  Εκπροσωπούν. ποιοσδηπστε προσπαθήσει νά εισαγάγει καινά δαιμόνια Η**«κγ»$5 κ.ατηγορεΐτα ι ο τι παρεκτρέπεται Από την Ελληνοχριστιανική παράδοση, διαβάλλεται σάν μιμητης τών ζ έ νων„ καί δπηρέτης ζε νων συμφερόντων, από τούς Ανθρώπους Ακριβώ® που εάναι ο\ θεματοφύλακες μιας δήθεν Ελληνικής παράδοσης, καί που δτηρζαν πάντα ο*ι κατ* Εξοχήν μιμητές — καί κακοί μ ιμ η τ έ ς — ζένων προτύπων, καί που παραμένουν πάντα στενότατα Ιζαρτημένοι από τά συμφέροντα τών Δυνάμεων. (Χαρακτηριστικά &ζ ίζ ε ι  ν* Αναφβρθεΐ δ τ ι  ̂ προσπάθεια ¿μγάνωσης του Πανεπιστημίου 'ατμών πάνω σέ καινούριες βάσεις συκοφσντηθηκε σά μίμηση ζε'νων προτύπων, σά νά μην εάναι τά Αλλα Ελληνικά πανεπιστήμια Εκτρωματ ικές Απομιμήσεις τών γερμανικών πανεπιστημίων του περασμένου αΐώνα^ "Ετσι δ Ελληνικός λαός Εχει καταντήσει νά β ρ ίσκετα ι, σάν πνευματικά καθυστερημένο π α ιδ ί, κάτω Από την ευεργετ ικ ή ” , Αλλά κ α ί, δταν χ ρ ε ιά ζε τ α ι, αόστηρη έπιτροπεία της Ηγετικής του μειοψηφίας, που τού Ε π ι βάλλε ι σκληρότατες θ υ σ ίες, καί πολλές γο(>ζ5 δέ δ ισ τά ζει νά Εγκληματεί ε ις  βάρος του, ένώ ταυτόχρονα Απαιτεί νά Αναγνωρίζεται σάν εύεργάτης καί σωτηρας που δ ιαφυλάσσε ι — Αδ ιά- φορο μέ πόσες θυσίες καί τίνω ν—τά δψηλά έθνικά ιδεώδη. {; ιά πολύ πρόσφατη Εκδήλωσή τού Εξ δρισμού Αντιδημοκρατικού πνευ'ματος της Επιτροπείας τού λαού δπηρΓε τό βασιλικό διάγγελμα της 1/1/66, στό δποιο προβάλλεται θεωρία οτι b λαός — "πας καλός *Έλλην" — ε ’ιναι δυνατό νά γ ίν ε ι  "Ανύποπτος Εχθρός της πατρίδος", αν δεν καθοδηγηθεί κατάλληλα Από τούς κηδεμόνες τ ο υ .)26. * Η μέθοδος πού χρησιμοποιεί 6 λ ιγ α χ ικ η  μειοψηφία, γιά νά διδάσκει στό λαό τά "καθήκοντα" του, καί νά τόν π είθ ει ότι Εργάζε-



1 το καλό τ ο υ —και ο τι Επα ιαδηποτί Αλλαγή στην κ ι)  ιεμωμένη ταζη τών πραγμάτων ισαδυναμεί με έθνικη προδοσία — ε ίν α ι Î} συστηματική διαφώτιση» του γ ίν ετ α ι βασικά με την π α ιδεία , την Εποία έλεγχει Απόλυτα. *Η δημιουργία καί διατηρηση "Εψηλου Εθνικού φρονήματος” Αποτελεί τά κύριο μέλημα τών πρώτων βαθμιδών της π αιδ ε ία ς , ατσι δ Νεοέλληνας Ανατρέφεται πιστεύοντας τυφλά στά συνθήματα του * ίίλληνοχριστιαν ικοΰ π ολιτισμού, καί δέν του δίνετα ι Ε, ευκαιρία νά μάθει ποτέ οτι Ελάκληρο το οικοδόμημα της Ιδεολογίας του σ τηρίζετα ι σε μιά "βελτιωμένη" καί Ιξωραϊσμένη Ερμηνεία τών ‘ιστορικών γεγονότων* ούτε καί Εποπτεύεται ποτέ πόσο ισχυρή τροχοπέδη 
$,%8%ΕΧ8Α£φΖ£>Ζ3&Ζ3Η$& Αποτελούν γ ι ’ αότάν καί τό μέλλον του ο*ι μακροι αΪώνες της δόξας τών προγόνων του. * Η προγονολατρε ίαφ που κα λλιεργεί συστηματικά b Εθνικός φρονηματισμός έχ ει εΰνουχίσει τόν Έ λληνα σ* αότό τό σημείο, ώστε νά εά ναι Εξαιρετικά Επερηφανος γι* αότο που έμαθε νά θεωρεί παρελθόν του, καί νά μένει Ακανοποιημένος Από τόν Εαυτό του. έ τά μάτια του στραμμένα προς τό παρελθόν, καί θαμπωμένα Από τη λάμψη του ,δέν ε\ναι σέ θέση νά δ ια κ ρ ίνει καί νά Εκτιμήσει τη σημερινή του Εξαθλίωση, καί την Αβεβαιότητα του μέλλοντος του, ώστε ν* Αρχίσει νά σκέφτεται πώς θά μπορούσε νά βελτιώσει τη θε'ση του. Έ χοντας χρωματίσει τη φανταστική εικ ό να του Εαυτοϋ του μέ ολα Εκείνα τά γνωστά Επε ρθετικά, δτως ”6 γενναιότερος μαχητης" ("Από τό Μαραθώνα k ç  τό Γράμμο"), "Ε π ιό Α νοι- χτομάτης" (τό  "Ελληνικό δαιμόνιο" Από τόν Όδυσσέα &>ς τόν Ένάση Έ  πιο φιλόξενος λαός της Γης" Q) "πατροπαράδοτη Ελληνική φ ιλοξενία" Από τη λατρεία του Ξ:ένιου Δια ώς τά συνθήματα του Ε .Ο ,τ Ο ,Έ  πιο λ ιτό ς" ("τό λ ιτο δ ία ιτο ν  του Έ λλη νος" Από τό μέλανα ζωμό ώς τη φασουλάδα), "Ε πιο φ ιλό τιμ ο ς", "Ε πιο πατριώτης", "Ε πιο φ ιλελεύθερος", "Ε τολμηρότερος Θαλασσοπόρος", κ τ λ ., ε\ναι φυσικό νά μην αισθάνεται την Ανάγκη βελτίωσης. * ! συστηματική α£τη Αδιάντροπη κολακεία τρ* τόν τρέφει με' κούφια λόγια Από την παιδική του



Υλικ ία» παραμόρφωνε ι την προοπτική του» καί τον κάνει εύάλωτο θύμα των κολάκων καί Εκμεταλλευτών του.27. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τόσο συνειδητή δαηρζε πάντα Υ συστηματική ψευδολογία τους Αποτελεΐ Υ πολίτικη τους κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αΙώνα, Υ δπο ία κατάληζε στην Αδυνηροτερη Εμπειρία της πρόσφατης 'ιστορίας του έθνους. Το μοναδικό σημείοIταφής Ανάμεσα στους "Ελληνιστες” λογίους καί τη λαϊκή βυζαντινή παράδοση ήταν Υ Μεγάλη * Ιδέα» του Ενσ ορατό )ηκε Απ' την Αρχή κατ' Ανάγκη μέσα στη Ελληνοχριστιανική Ιδεολογία . Τα Εθνικιστικά συνθήματα της τελευταίας δ χ ι μόνο την Υποδαύλιζαν, Αλλά καί την έκαναν συγκεκριμένη πολίτικη Επιδίω ξη. Το πόσο όμως Υ Μεγάλη * Ιδέα ήταν γ ιά  την καθεστηκυ ία τάξη θέμα λέξεων καινών καί Αναμάτων μόνοΑποκαλύπτεται Ατό τό γεγονός ο τι Ικ εΐνο ς που βαφτίστηκε την Εποχή
τΖν μεγάλων λόγων μέ τό δνομα του μαρμαρωμένου βασιλιά» γιά νά ζανατάρε ι την 'όλη, ήταν δ Ιδ ιο ς  του σ τίς κ ρ ίσ ιμ ες σ τιγ μ ές, Υπηρετώντας τά Αντεθνικά συμφέροντα οΑτης της τά ξης, Επρόδωσε τη Μεγάλη * Ιδέα.28. 'Ατό την δρ ιστικη συντριβή της Μεγάλης 'Ιδ έ α ς  κ ι Υστεραδ 'Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός Αποψιλόθηχε Ατό δποιοδηποτε Α ντίκρισμα ε\χε ώς τότε στην ψυχή του λαού. * τό τότε του έχασε π Ατό αΑτό τό μοναδικό συγκεκριμένο μέρος του περιεχομένου του κατάντησε τ ιά  Εντελώς κενό σχήμα λόγου, τό δποίο μπορούσε νά Ερμηνευτεί κάθε φορά κα ί διαφορετικά, Ανάλογα μέ τά περ ιστασ ιακά συμφέροντα «Ατών που τον μεταχειρίζονταν σαν Ακόμη τρομερότερο απλό Ατό δω κ ι έπειτα "ςτ σ ι Επί δικτατορίας ' ‘έταζα, παραδείγματος χάρη, Υπηρετεί την Εη- στρατε ία Υπέρ του “τρίτου Ελληνικού πολιτισμού" (δ φασισμός δε θεωρήθηκε ποτέ Ιννο ισ  Αντίθετη προς τον 'Ελληνοχριστιανικό π ολιτ ισ μ ό , Ισως χάρη σ"Γ~ πολλά κοινά σημεία που είχα ν μεταξύ τους, τυφλός Εθνικισμός, θεωρίες γ ιά  την καθαρότητα καί Ανωτερότητα της φυλής, Αδιαφορία γ ιά  ο'ικονομικές καί τα ξικ ές δ ια ιρ έ σ ε ις , Εξαπάτηση



ωύ λαού με συστηματική "παιδεία*', μισαλλοδοζ ία , κ τ λ ./ .29. ’ ετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δ ' "λληνοχριστ π ν  ικός πολιτισμός πήρε τό νόημα της Αντικομμουνιστιχης Ιδεολογίας. ;Λιά πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε εΑρυτερα τό δεύτερο συνθετικό της λ έξης στην προσπάθεια νά το ν ισ τεί  ̂ Αντίθεση Ανάμεσα στους άθεους 'α ρζ ιστός καί στους εύσεβε ΐς  κληρονόμους του * Ελληνοχ, ιστ ιαν ικου π ολιτισμού. Τ ονίζετα ι έζά^ου καταγωγή του δυτικού πολιτισμού από τον δλληνικό, γιά  νά δ ε ιχ τ ε ί τό πόσο Αξιωματικά ί,χαί υποχρεωτικά Ανήκει 'Ελλάδα στον "έλευίερο κόσμο".
30. *0 λόγος» γ ιά  τόν δποΤο Ιγ ιν ε  παραπάνω, Αναγκαστικά σύντομη καί κάθε Αλλο παρά Ολοκληρωμένη, Ανάδρομη, ε\ναι γιά νάχ.τε φανεί πάνω σε ποιά θεμε'λια στηρίχτηκε εδσυς έξ Αρχής τό ο ικ ο δόμημα της δλληνικης π α ιδεία ς, καί τ ί  συνοθυλευμα 'ιστορικών Ανακριβείω ν, αυθαίρετων συμπερασμάτων, δστερόβουλων παρερμηνειών, έπ ι- πολαιων κρίσεων, Αναφομοίωτων πιθηκισμών ξένων προτύπων, δ ε ισ ιδαιμονιώ ν, καί ένθουσιώδους σύγχυσης έπι9υμιών καί γεγονότων, Αποτέλεσε την Αποκλειστική πνευματική τροφή του 19 νους μας.


