
rap-αλλήλως μέ τά ς <τυ-
τού κ. Παρασκευοπού- 

τόν Βασιλέα.

Ή  υ π ο τ α γ ή
¿βερνητ ική κρίση ς, καττ ά 
έκ,τ ίιμη>σι ν, ήτ ο άττοτ έλ€- 

; πλήρους υποταγής τού 
τή ς Ε Ρ Ε  εις  τήν Χούνταν 

οτέχνου συμττο.ι γ  νί α ς του 
κυβέρνησι ν Παρασκευοττού- 

συμττέρααμα συνεπώς εί- 
ύττήρχε σχέδιο ν ανατροπής 
ερνήσεως καί ά^εμένετο ή 

της εφαρμογής. Καί ά- 
νά διευκρινισθή π ο ία  θά

υψώνουν τή οπμαία του 
3.
; ν* 6περγο0σε 6 ουμπα- 
ς κ. ,Παρασκευοπουλος. 
;πτής όμως της ’Εθνικής 
9ηγητής του Πτνεπιοτη- 
υμβαίνει νά είνοι καί 
ουργός τής χώρας, ή ϊ- 
δέ αότή, παρόλη τή γλι- 

ra των άποδοχών του, 
0 έπιτρέπει νά έναρμο- 
τν ιδιότητα απεργού μέ 
ότητα τον) Προέδρου Κυ- 
εως πού έργο, του τε- 
>υ, είναι ή καταστολή 
ακών κινημάτων.
παθούμε νά πάρουμε στο 
ττ τήν άίπεργιακή άνατα· 
Αλλά τό θέμα δεν napa 
ται μέ έλαφρότητες. Οί 
ες έγιναν τό ασάλευτο 
ώς των Ελλήνων. Άγα-
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ΕΘ Ν ΙΚ Ο Π Ο ΙΕ ΙΣ  I 
Η Ι  Υ ΓΕΙΑ Σ Μ ΑΣ |
ριον εις «ΤΟ ΒΗ- I 
,» ή συνέχει« τής | 
ϊύνης του
κ. ΑΣΤΕΡΗ ΣΤΑΓΚΟΥ

κοταάτασις Βά αρχιση να αιιι/κμ.- 
νίζεται οπτό σήμερον τή„ πρωίαν, 
μετά τήν άνοδον τού κ. Παρασκευ- 
ο-ττούλου εις τά ’Ανάκτορα διά νά 
ύποβάλη τήν τταραίτησίν του.

Είναι βέβαιον ότι μετά τήν υπο
βολήν τής τταραιτήσεως τής κυ- 
βερνήσεως ό Βασιλεύς 6ά καλέση 
τούς αρχηγούς τών κομμάτων καί 
πρώτον τόν κ. Γεώργιον Παπαν- 
δρέου.

Δ ιά  τήν αναβολήν τών έκλογών 
απαιτούνται δύο προϋποθέσεις;

α) 'Η δικαιολάγησις τής ίπτανσ- 
χωρήσεως του Βασιλέως, ιπτοσχε-

νακτεί τό κοινό, όταν ένοχλεϊ- 
ται άπό τίς καθημερινές στάσεις 
εργασίας. Ποιοι όμως άπό τούς 
οργισμένους πολίτες δέν υπήρ
ξαν, δέν είναι, δέν 3ά γίνουν 
καί οί ’ίδιοι απεργοί;

’Απόλυτα ή σχετικά δικαιο
λογημένες οί περισσότερες άπό 
τίς απεργίες. ’Αλλά δεν είναι 
καί σπάνιες οί περιπτώσεις πού 
οι απεργοί είναι τόσο απελπι
στικά πένητες, ώστε έπωφελού- 
μενοι άπό τή διακοπή τής εργα
σίας, νά τρέχουν γιά ν ’ άλλά- 
ξουν τή μάρκα τών αύτσκινήτων 
τους ή νά συμπληρώσουν μέ τη
λεόραση τόν οικιακό έζοηλισμό 
τους.

Πυκνά τά πλήθη πού ζούνε μέ 
στερήσεις. Δέν είναι όμως λίγοι 
κι’ ¿κείνοι πού άπό τήν θέση 
τού άνθρώπου μέ οικονομική έ- 
πάρκεια προσπαθούν νά προβι
βάσουν τήν άνεση σέ ευημερία. 
Στήν πιό φτωχή χώρα τής Εύρώ- 
πης οί πιό μεγάλες αξιώσεις.

Τό τεράστιο πρόβλημα τών 
αύριανών κυβερνήσεων πού θά 
βρεθούν ¿μηρός σέ άχαλίνωτες 
άπαιτήσεις. θά βρεθή άραγε 
κανείς πού θά διακινδυνεύση τή 
δημοτικότητά του, γιά νά μάς 
πή ότι, ζητώντας καί αποκτών
τας τά πέρα άπό τά άπολύτως 
αναγκαία, άπιοχναίνουμε τήν Ι
σχνή μας Πολιτεία πού ισχνά 
της μόρια είμαστε έμείς οί ϊ-

Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

δέν προέβαλε —  τό άνόητον καί 
ανεδαφικόν έπιχείρημα τής άντισυν- 
ταγματικότητός της. ’Από τής 
στιγμής όμως πού έκκρεμοΟν αί 
διώξεις κατά τών κ.κ. Άνδρέα Πα- 
πανδρέου καί Παύλου Βαρδινογιάν- 
νη, εΐναι σαφές ότι ή π ίεσ ις  τής 
ΕΡΕ ήσκήθη μέ αποκλειστικόν σκο
πόν νά έξευρεθή τρόπος συλλήςιεως.. 
έστω καί μετά τήν άπόρριψιν τής 
αίτήσεως άρσεως ασυλίας τού εί- 
σαγγελέως, τών δύο βουλευτών τής 
Ένώσεως Κέντρου.

Ή ΕΡΕ έπεδίωξε τήν άνάμιξιν 
τής κυβερνήσεως εις τό θέμα μέ 
τήν άπαίτησιν όπως ή τελευταία 
λάβει θέσιν. Καί ή κυβέρνησις, ώς 
μή ώφειλε, ύπεστήριξε, διά τού επί 
τών Εσωτερικών υπουργού της κ.
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ΘΡΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΟΥ,
| ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ... |

I « Π Ε Σ  ΣΤΟΝ Τ Ζ Α Ν Ε Τ Η I 
ΟΤΙ ΠΑΙΡΝί)

I ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Τ Ο Υ »  |
I ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΠΕΣΕ... |
Ξ «ίΠές στον Τζαν-ετή (τόν 6- Ε 
Ξ πουργάν Ασφαλείας) ότι παίρ Ξ 
r νω τό αυτοκίνητό του νά πάω = 
Ε κάπου καί θά γυρίσω». Εΐναι ό = 
Ε κ. Άποστολάκος πού τά λέγει § 
= αυτά σέ κάποιον χωροφύλακα, ζ 
= χθές τό βράδυ είς τήν Βουλήν, ζ 
\  τήν ώρα πού εΐχεν έκδηλωθή ή Ξ 
Ξ κυβερνητική κρίσ ις. · Καί πρά- :  
Ξ γιματι, ό κ. 5 Αποστ αλ άκο ς ει- Ε 
Ξ σήλθε «¡μεγαλοπρεπώς» εις τό Ξ 
Ξ υπουργικόν αύτοκίνητον τού τέ- § 
= ως υφισταμένου του καί όλίγον :  
Ε αργότερο ν έθεάθη είς  τήν Κη- ϊ  
Ξ φισιάν...
Ξ Αυτή ή κυβέρνη σ ι ς έπεσε Ξ 
Ξ χθες. Α λλά πιθανόν δ κ. Ά - :  
Ξ ποστολάκος νά μή χάση τό ύ- ;  
Ε πουργικόν αύτακίνηιτον καί μέ Ε 
Ξ τόν νέον αντικαταστάτην του Ε 
Ξ κ. Τζανετή!...
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2_ ρ  - ττ------- ρ*η--------- |
δέν επιτρεπόταν.

'Ένα πρωί λοιπόν μέ φώναξαν 
γ ιά  τό έπισκεπτήριο. Πήγα στο 
στενόμακρο δωματιάκι, πού τό χώ
ριζαν τά διπλά καφασωτά κρισα- 
ρένια δίχτυα κΓ άντίκρυσα τή γυ
ναίκα μου καί τά παιδιά μου. 'Η 
π ιό  συγκινητική στιγμή τής ζωής 
μου. Προσπάθησα νά συγκρατήσω 
τόν συναισθηματικό μου κόσμο αλ
λά ήταν ανώτερο τών δυνάμεων 
μου. Ή γυναίκα μου, οί κόρες μου, 
ό γυιός μου μέ δάκρυα κΓ άναφυλ- 
λητά μου στέλναν φ ιλιά, φ ιλιά  α
μέτρητα πίσω απ’ τά σίδερα. Τους 
τ ’  ανταπέδιδα μέ ψυχή ραγισμένη 
προσπαθώντας νά συγκροτήσω τή 
συγκίνησή μου.

Αφού μείναμε γιά  λίγο βουβοί 
κατώρθωσα ν’ ανοίξω τό στόμα μου 
καί νά τούς μιλήσω.

Συγκινητική σκηνή πού δέν περι- 
γρόφεται.

Είναι ανθρώπινο όταν κανείς ά- 
δικσπσθαίνη νά συγκινήται π ιότε
ρο, γ ια τ ί έπί τέλους όταν είσαι 
φταίχτης γ ιά  κάτι τό παίρνεις α
πόφαση, άλλά τούτη ή λαίλαπα μάς 
βρήκε αναπάντεχα, ύπουλα καί έν- 
τελώς άδικα. ’Αντί τού μάνα χο
λή...

Φ ίλησα 
τά  πα ιδιά  μου

Πέρασε τό ήμίωρο καί χτύπησε 
τό καμπανάκι. Σ τό  τελευταίο πεν
τάλεπτο άπό καλωσύνη τού Διευ- 
θυντού, μ* έπέτρεψαν καί μπήκα 
μέσα καί φίλησα τά παιδιά μου. 
Ά γ γ ιξ α  έπί τέλους τ ’ άγσπημένα 
μου πρόσωπα,

'Ύστερα άπό μερικές μέρες μέ 
κάλεσε πάλι ό Διευθυντής τών φυ
λακών καί καλοσυνάτος μοδπε πώς 
θά μπορώ νά βλέπω τήν οικογένεια 
όταν εΐναι καί τά παιδιά, καθώς 
καί τόν ανάπηρο, σέ πολεμική τ ι 
μητική διαθεσιμότητα. Συνταγμα
τάρχη άδελφό μου, στό δωμάτιο 
τού άρχιφύλακα. Μεγάλη δουλειά 
αυτή καί οφείλω ευγνωμοσύνη.

Κυλούν οι τελευταίες μέρε^ τού 
χειιμώνα στό υγρό κελλί καί ένοιω
θα τήν υγρασία νά μέ περονιάζη 
μέχρ» τό κόκκαλο. Δέν θυμάμαι νά 
μή ήμουν πιασμένοις μιά μέρα;.

Πήγα στό γιατρό καί γνωματέυ
σε πώς πρέπει νά μεταφερθώ σέ 
κελλί ένός τών απάνω ορόφων, ό
που δέν υπάρχει και πολλή ύγρα-

πληροφυμι-ΐ». . Μΐι ί -  ν*,*ν
συμπέρασμα πώς ύφαίνεται δίχτυ 
αφανταστών ψευδολογιών. Α π ί
στευτες αναλήθειες, παραποιήσεις, 
κακοήθειες πρωτοφανούς έκτάσεως. 
Ψεύδη, ψεύδη, ψεύδη...

Δέν είμαι βέβαια σέ θέση νά κρί
νω τ ίς  πυραμίδες τών ψευδολο
γιών, μά επειδή πολλά γράφονται 
γ ιά  τήν ΚΥΠ, μου τά λέει ό Πα- 
πατέρπος, πού αγωνίζεται απεγνω
σμένα μέ βροχή άπό μηνύσεις. Α λ 
λά πώς νά τά βγάλη πέρα:, μέσ’ 
στ ή τρομερή δίνη τής κακοήθειας.

’Έ κ τ α σ η  κα ί π λ ά το ς
Ακόλαστοι, μερικοί δημοσιογρά

φοι τής άκρας δεξιάς, διογκώνουν, 
διαστρέφουν, διαβάλλουν τά πάντα 
γ ιά  ευτελείς σκοπούς. Κανένας 
φραγμός, καμμιά τύψη, κανένας 
σεβασμός πρός τήν αλήθεια. Α ρ 
κεί νά εξυπηρετηθούν πολιτικά  συμ
φέροντα καί ή δεκαροίλόγα κυκλο
φορία τους.

θυμήθηκα τό μύθο τού Αίσωπου, 
κατά τόν όποιο μερικά πα ιδ ιά  πε
τροβολούσαν τούς βατράχους σέ 
μιά λίμνη καί ρωτήθηκαν άπ’ αό» 
τούς γ ια τ ί τούς πετροβολούν, κ ι’ 
απάντησαν: « γ ια τ ί έτσ ι εύχαρι- 
στουμεθα», κΓ οι βάτραχοι Αντα
πάντησαν: «Καλά, ρωτήσατε αν 
εύχαριστούμεθα κΓ εμ ε ίς ;» .

Στήν εποχή τού Κολοκοτρώνη οί 
συγγραφείς λιβέλλων καί ψευδολό
γων άρθρων, σπούδαζαν στη Ρώμη, 
τώρα πού άραγε νά σπουδάζουν;

Κάποιος άπ’ αυτούς, έχω μάθει 
πώς, έχει σπουδάσει σάν ινστρού
χτορας Τροσκικών Σχολών καί πρέ
πει νάναι σαΐνι σέ τέτο ια  πράμ* 
ματα.

Δέν σκέπτονται έπ ί τέλους, ότι 
μέ τήν τακτική τους αυτή δέν βλά
πτονται μόνον οϊ πολιιτιικοί τους 
αντίπαλοι, άλλά βλάπτονται έθνι- 
κές υψηλές έννοιες, βλάπτονται ά- 
νεπανόρθωτα οί θεσμοί, ή ‘ Ελλάδα 
μας στόν έξω κόσμο, πού τήν πο
ριστούν σάν χώρα άλληλοεξοντω- 
νσμένων θηρίων;

Σ τ ις  εφημερίδες διαβάζομε πώς 
απαγορεύτηκε άπό τόν Β. Ε π ίτ ρ ο 
πο ή δημοσίευση ειδήσεων πάνω στό 
θέμα τής διεξαγόμενης ανάκρισης. 
«Κάλλιο άργά παρά ποτέ» είπα.

Συνέχεια είς τήν 
5ην σελίδα

I ί Λ ι α ν  ν >  ^ .
ζωής του 8ιά τάς όινακρίσεις ιτού διεξάγει ιτρός 
διολεύκανετιν τού μυστηρίου ιτού καλύπτει τήν δο
λοφονίαν του Προέδρου Κέννεντυ. Έρωτηιθείς έάν 
αί άττειλαί αϋταί διετυττώθησαν εις οηντόν, κατά 
τήν τταρελθοΰσαν έδδομάδα, ό κ. Γκάρρισον άττήν- 
τησε: «Μ άλιστα, καί κατά τήν τταρελθοΰσαν έβδο- 
μάδα καί -π-ρογενεστέρως». Ό  κ. Γκάρρισον φέρει 
έιτ’ αύτοΰ ττερίστροφον καί η οικία του φρουρείται 
συνεχώς καί αδιαλείτττως από 8 ήμερόν. Έ ν τώ 
μεταξύ, χθές ό συγγραφείς τού βιβλίου «Σπουδή» 
κ. Μάρκ Λεην έδήλωσεν δτι «δ  Γκάρρισον θά συγ- 
κλονίση τό έθνος δταν ττρσβή βίς τήν άπακάλυψιν 
τής συνωμοσίας διά τήν δολοφονίαν τού Προέδρου 
Κέννεντυ».
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Ε. Π . ΤΤΑΤΤΑΝΟΤ Τ Σ Ο Τ

Σ ΤΟ ΑΡΘΡΟ μου τής περασμένης Πέμ
πτης έδωσα _ τήν περίληψη δύο μελετών 
πού δημοσιεύτηκαν τώρα τελευταία σέ α

θηναϊκά περιοδικά καί πού έξετάζουν τό πάν
τοτε ενδιαφέρον καί γιά μάς καί γιά τούς ξέ
νους ιστορικούς θέμα τών σχέσεων Βυζαντίου 
καί 'Ελληνισμού (άρχαίου καί νέου). Εΐναι οί 
έργασίες τού Cyril Mango «Βυζαντινισμός καί 
ρομαντικός 'Ελληνισμός» ( ’Εποχές, Φεβρουάρ. 
1967) καί τών Philip Serrará καί John Cambell 
«Ή ιστορική ανάδυση τού νεοελληνικού κρά
τους» (Σύνορο, χειμώνας 1967). Καί οί δύο 
άκολουθούν μιά κοινή γραμμή πού μπορεί σύν
τομα νά προσδιοριστή ώς έξής : Τό Βυζάντιο 
δέν έχει πνευματική συγγένεια μέ τήν 'Αρχαία 
'Ελλάδα, καί ό Νέος 'Ελληνισμός πού άλλοτε 
θεωρεί τόν εαυτό του ιστορική συνέχεια τού 
Βυζαντίου καί άλλοτε τό ύτερπηδά γιά νά συν- 
δεθή απευθείας μέ τήν ’Αρχαία Ελλάδα, είναι 
θύμα έ,νός πολιτικού μύθου.

Στήν πρώτη περίπτωση : μιας μεσσιανικής Ι
δεολογίας πού αποτελεί τόν πυρήνα τού «βυζαντι
νισμόν» (ή θεία Πρόνοια έχει προορίσει τόν νέο Ί -



σραήλ, τόν Χριστιανικό λαό τής Νέας Ρώμης, νά 
ψωτίση τόν κόσμο καί νά δεσπόση στην οικουμέ
νη). Στη δεύτερη : τής ρομαντικής έλληνολατρείας 
ττού είχε γίνει συρμός στην Ευρώπη τών άρχών τού 
περασμένου αιώνα. Σ τό  τέλος καί οι δύο απόψεις 
συνενώθηκαν στη Θεωρία τής άδιάσπαστης ένότη- 
τας τού Ελληνισμού άπό τούς αρχαίους χρόνους 
έως σήμερα, καί στην πολιτική τής «Μεγάλης Ι 
δέας».

Περί μένοντας πάντοτε τούς είδικούς νά έλέγξουν 
τήν ακρίβεια αυτής τής Θέσης (μέ έπιστσλή του 
στό «Βήμα» τής 24ης Μαρτίου 6 καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. A. Ε. Βακαλόπου- 
λος μάς πληροφορεί δτι έτοιμάζει απάντησή του 
γ ιά  τό περιοδικό «Ε π ο χ ές») θά έπιχειρήσω στό 
σημερινό μου άρθρο ένα πρώτο κριτικό της ξεκα- 
θάρισμα.

Είναι κοινός π ιά  τόπος ατούς 'ιστορικούς του 
Βυζαντίου (όπως εΐπε στή διάλεξη πού έκανε την 
περασμένη Πέμπτη στό Βρεταννικό Συμβούλιο τών 
’Αθηνών ό διαπρεπής βυζαντιναλάγος κ. St. Runci- 
man μέ θέμα «Τό κλασικό υπόβαθρο τού Βυζαν
τίου») ότι ό βυζαντινός είναι μίγμα τού έλληνο- 
ρωμαϊκού καί τού Ιουδαιο-χριστιανικού πολιτισμού. 
Ή δομή του Κράτους (στρατός, διοίκηση, δικαιο
σύνη) ανέκαθεν ήταν ρωμαϊκή· αποκλειστική όμως 
καί έπίσημη θρησκεία του έγινε ό Χριστιανισμός· 
καί ή παιδεία του (ή γλώσσα, ή γραμματεία, ή εκ
παίδευση) υπήρξε, άπό τούς χρόνους πού ξεκαθα
ρίζεται έθνικά ή φυσιογνωμία του καί μέ αυξουσα 
κατόπιν έκταση καί ένταση, έλληνική. Προσωπικά 
εγώ τουλάχιστον δέν ξέρω σοβαρόν έρευνητή που 
ν’ άμφισβητή αυτό τό σχήμα. ’Αποφθεγματικά τό 
διατύπωσε ό (διάδοχος τού Krumbacker καί πατέ
ρας το ύ , μεγάλου φυσικού) καθηγητής τού Μονά
χου August Heisenberg μέ ενα σύντομον όρισμό : 
Βυζάντιο είναι «τό  έλληνικής έθνικότητας ρωμαϊ
κό κράτος πού έγινε χριστιανικό». Πραγματικά, 
από τόν ‘Ηράκλειο καί εδώ, δηλαδή άπό τόν 7ο 
αΙώνα, όταν τό Βυζαντινό Κράτος χάνη τήν ’Αφρι
κή καί τη Συρία  καί άποτελεΐται άπό τή Μικρά 
’Ασία καί τή Χερσόνησο τού ΑΥμου (εκτός άπό 
τ ίς  βόρειες έπαρχίες πού γίνονται σλα βικές), δη
λαδή άπό έδάφη όπου τό έλληνικό στοιχείο κυριαρ
χεί, άρχίζει μέ γοργό ρυθμό νά έξελληνίζεται, σε 
τέτο ιο  βαθμό ώστε άπό τόν 9ο καί 10ο αιώνα καί 
πέρα οί Βυζαντινοί νά έχουν καί νά λένε πώς έχουν 
όχι μόνο γλώσσα άλλά καί συνείδηση έλληνική.

Δέν θά παραπέμψω σέ νεοέλληνες συγγραφείς 
γ ιά  νά τεκμηριώσω αυτή τή θέση, επειδή μπορεί 
(ιδίως στούς Βρεταννούς συνομιλητές μας) νά 6η- 
μιουργηθή ή υπόνοια ότι, μολυσμένοι τάχα καθώς 
είμαστε έμεΐς οί τωρινοί Ρωμηοί (άλλος πιό λίγο 
καί άλλος π ιό πολύ) άπό τό μικρόβιο τής πατρα
γαθίας, θέλομε καλά καί σώνει νά βλέπωμε παντσ- 
χου παρόντα στην ιστορία τόν «έλληνισμό». Έ πι-

καλούμαι λοιπόν πρώτα τή μαρτυρία τού μεγάλου 
Ρώσου βυζαντινολόγου, καθηγητή G. Ostrogorsky 
(πού διδάσκει σήμερα στό Βελιγρά δι). *Η σταθερή 
προσήλωση σ τ ίς  αρχαίες παραδόσεις, γράφει ό 
Ostrogorsky («Geschichte des dyzantinischen Staates», 
Μόναχο 1952, σελ. 26 κέξ) ήταν γ ιά  τή Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία μιά ιδια ίτερης σημασίας πηγή δύ
ναμης. Οί παραδόσεις αυτές έγιναν τά θεμέλια 
τού πολιτισμού της, καί ήσαν τρεις : πρώτη ή πα
ράδοση τού ρωμαϊκού κράτους, δεύτερη ό χριστια
νισμός, τρ ίτη  ή έλληνική παιδεία μέ κύριο φορέα 
τή γλώσσα (άλλά καί τ ίς  καλές τέχνες, τή ζω
γραφική, τήν αρχιτεκτονική, τή μουσική). *Η ελλη
νική ήταν άνέκαθεν ή δεσπόζουσα γλώσσα στήν 
’ Εκκλησία καί στή Λογοτεχνία, άπό τά μέσα τού 
6ου αιώνα γίνεται ή γλώσσα τής Νομοθεσίας καί 
άπό τόν 7ο αιώνα τής Διοίκησης. Είναι τέτο ια  ή 
διήθηση τού «ελληνισμού» μέσα στούς πνευματι
κούς πόρους τού Βυζαντίου καί τόσον έκδηλες οί 
έπιδράσεις του σέ πολλούς καί διαφόρους τομείς 
τού βυζαντινού πολιτισμού (δόγματα, έκκλησια- 
στική ρητορική, ιστοριογραφία, ποίηση, φιλοσοφία 
κτλ.) ώστε πάλι ένας ξένος βυζαντιναλάγος, ό 
Ούγγρος καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Βου
δαπέστης Gyula Moravcsik (περιοδ. «Βυζάντιον», 
τόμ. XXV, 1965, τεύχ .. 1, σελ. 291— 301) προτεί
νει νά σταματήση ή καθιερωμένη διαίρεση τής ι
στορίας τής φιλολογίας σέ «¡κλασική έλληνική», 
«βυζαντινή» καί «νεο-ελληνική» καί νά όνομαστή 
ολόκληρος αυτός ό κλάδος τής έπιστήμης τών 
Γραμμάτων έ λ λ η ν ο λ ο γ  ί α, μέ διαίρεση σέ 
τρεις έποχές: τήν άρχαία, τή μεσαιωνική καί τή 
νεότερη. «Ά π ό  τό δεύτερον ήμισυ τού 19ου αίώ- 
νος» γράφει ό Moravcsik «ή σφαίρα τής κ λ α σ ι 
κ ή ς  φ ι λ ο λ ο γ ί α ς  διηυρύνθη εις έπίπεδον συγ
χρονικόν καί διαχρονικόν. *Η έπι γραφολογ ική καί 
παπυρσλογική έρευνα καθώς καί a i  άρχαιολογικαί 
άνασκαψαί δέν έπαυσαν νά φέρουν εις φώς νέα 
στοιχεία διά τήν διαφώτισιν τής Έλληνικής περι
όδου. ‘Η μελέτη τής Ε λληνισ τικής, τής Ρωμαϊκής 
καί τής Χριστιανικής εποχής άπετέλεσε τήν γέφυ
ραν μεταξύ Ά ρχαιότητος καί Βυζαντίου, αί δέ ί- 
δεαλιστικαί τάσεις τού νεοκλασικισμού όντικατε- 
στάθησαν διά πλέον ρεαλιστικών άντιλήψεων. Οί 
ειδικοί τής ά ρ χ α ί α ς  φ ι λ ο λ ο γ ί α ς  άνε- 
θεώρησαν μέγα μέρος τών προκαταλήψεών των, διό
τ ι άντελήφθησαν τόν σπουδαϊον ρόλον τού Βυζαν
τίου εις τήν διατήρησιν καί μετάδοσιν τής φιλολο
γικής παραδόσεως τής άρχαιότητος. Ή άκαμπτος 
καί δογματική των άντίληψις περί τού κ λ α σ ι 
κ ο ύ  Ελληνισμού άντικατεστάθη τέλος υπό τής 
γνώμης δτι ή ζωή τού Ελληνικού λαού άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον ήτο μία αδιά
σπαστος έξέλιξις. Παραλλήλως μέ τήν άποκρυστάλ- 
λωσιν τής άνωτέρω άντιλήψεως έγεννήθη ένας νέος 
κλάδος περιλαμβάνων ολόκληρον τήν 'ιστορικήν έξέ- 
λ ιξιν τού Ελληνικού λαού. Δ ιά  τόν άνωτέρω κλά-

δον είς μελέτην μας δημοσιευθεΐσαν είς τήν ουγ
γρικήν τό 1933 έπροτείναμεν τόν όρον Έ λ λ η -  
ν ο λ ο γ ί α  βασισθέντες έπί ώρισμένων παραδό
σεων τής ουγγρικής έπιστημονικής ζωής» (μετάφρ. 
Ν. I. Μηναδάκη, περιοδ. «Α κ τ ίν ες» , τεύχος ’Ο
κτωβρίου 1966, σελ. 292 ).

Σύμφωνα μέ αυτή τήν αντίληψη πού, καθόσο 
γνωρίζω, τή δέχονται όλοι οί σοβαρότεροι ιστο
ρικοί καί γραμματολόγοι, ό «έλληνισμός» είναι μιά 
μορφή πολιτισμού πού, μέσα στή διαδρομή τής ι
στορίας χής Εύρώπης, δέν είναι καθηλωμένη σέ 
ώρισμένη γεωγραφική περιοχή ή' χρονική μονάδα, 
άλλά απλώνεται μέσα σέ τριάντα πάνω - κάτω αι
ώνες σ ’ αύτόν τόν δύσκολα «περίγραφόμενο» ηπει
ρωτικό καί νησιωτικό χώρο πού βρίσκεται ανάμε
σα ’Ανατολή καί Δύση, καί μετακινείται, ανάλο
γα μέ τ ίς  π ιέσ εις  πού δέχεται, άλλοτε πρός τή 
μιά καί άλλοτε πρός τήν άλλη διεύθυνση, πάντοτε 
όμως τριγύρω άπό τή λεκάνη τής Μεσογείου. Σ τ ίς  
διακυμάνσεις καί τ ίς  μεταπτώσεις αυτής τής μα- 
κράς ιστορικής ζωής ό προσεχτικός καί καλοπρο
αίρετος μελετητής μπορεί νά διακρίνη τήν κόκκινη 
γραμμή πού ξεκινάει, άς πούμε, άπό τά ομηρικά 
καί φτάνει έως τά δικά μας χρόνια περνώντας καί 
συσχετίζοντας — όράσημα μεγάλα—  Τήν ’Αθήνα καί 
τή Σπάρτη μέ τήν ’ Ιωνία καί τή Σ ικελ ία , τή Μα
κεδονία μέ τήν ’Αλεξάνδρεια, τήν ’Αντιόχεια καί 
τήν Πέργαμο, τήν Κωνσταντινούπολη μέ τήν Καπ
παδοκία, τόν Πόντο καί τόν Μυστρά, τήν Κρήτη 
μέ τά Επτάνησα καί τήν Κύπρο. Σάν συνείδηση 
«π ολ ιτ ισ τική», δηλαδή γλώσσα καί αγωγή, ήθη καί 
καλαισθησία, ό «έλληνισμός» είναι παρών σέ όλο 
τό μήκος αυτής τής γραμμής, παρά τό γεγονός 
ότι κατά διαστήματα (χρονικά καί τοπικά) άλλο
τε ανεβαίνει στήν έπιφάνεια καί άλλοτε κατεβαίνει 
στό βάθος. "Οποιος εχει μάτια νά τόν ίδή, τόν 
βλέπει. Ά πό τότε λ.χ. πού σπάζει τό «αυγό» τού 
άστεος (τής κλασικής «π όλης»), μέ τό στόμα τού 
ρήτορα ’ Ισοκράτη προαναγγέλλεται τό εκπληκτικό 
άπλωμά του πρός άνατολάς: "Ελληνες άξίζει νά 
όνομάζωνται όχι έκεΐνοι πού έχουν τήν ίδ ια  κατα
γωγή, άλλά δσοι έχουν τήν Υδια παιδεία. Μέ τόν 
Αλέξανδρο σχηματίζεται «έλληνικός καινούριοί 
κόσμος, μέγας», ό ποιητικός χώρος τού Καβάφη:

«Ε μ ε ίς *  οί Άλεξανδρεΐς, οί Ά ντιοχεΐς,
οί Σελευκεΐς, κ’ οί πολυάριθμοι
έπίλοιποι "Ελληνες Αίγυπτου καί Συρίας,
κ’ οί έν Μηδία, κ’ οί έν Περσίδι, κ ι’ όσοι άλλοι.
Μέ χές έκτεταμένες έπικράτειες,
μέ τήν ποικίλη δράσι τών στοχαστικών

(προσαρμογών.
Καί τήν Κοινήν Έλληνική Λαλιά 
ώς μέσα στήν Βακτριανή τήν πήγαμεν, ώς τούς 

('Ινδούς» ( Σ τ ά  200 π .Χ .)

Σ τ ί ς  έλληνικές έστίες τής Ανατολής ό χρι

στιανισμός θά γνωρίση τό φιλοσοφικό του βάθος 
καί θά λεπτουργήση τή δογματική του πανοπλία. 
’Εδώ κυοφορείται αυτό πού μέ τή μετατόπιση τού 
κέντρου βάρους άπό τήν άρχαία στή νέα Ρώμη θά 
γίνη «Βυζάντιον». Οί μεγάλοι Πατέρες τού 4ου αι
ώνα (καί προπάντων Γρηγόριος ό Νύσσης, ό γεμά
τος οστο πνεύμα έλληνικό) τό θεμελιώνουν Ιδεολο
γικά: ' Ιερουσαλήμ άλλά καί Ά θήναι, δύο οί πό
λοι. "Οσοι έπι μένουν νά βλέπουν μόνο τόν ένα, 
θά υποχρεωθούν νά άναγνωρίσουν ότι πολλά καί 
σημαντικά γ ε γ ο ν ό τ α  μένουν έξω άπό τό ερ
μηνευτικό τους σχήμα. Πώς μπορούν λ.χ. νά χω- 
ρέσουν στ ί ς  έννοιές τους όχι μόνο ό Γεμ ιστός, μέ 
τόν πλατωνισμό του (είναι ευνόητο οτι δέν τόν 
συμπαθεί 6̂  κ. Cyrii Mango), άλλά καί ό Ψελλός 
πριν άπ’ αυτόν, καί ό Φώτιος τού 9ου αίώνα; (Νό 
κρίνεται ή φιλολογική αξία τής «Β ιβλιοθήκης» τού 
Φωτίου άπό τ ίς  λ ίγες  φράσεις του γ ιά  τόν ‘Ηρόδο
το, πού μνημονεύει στή μελέτη του ό Βρεττανός 
λόγιος, είναι αχι μόνον άδικο, άλλά καί λάθος βα
ρύ). "Ο τι τού Γεμιστού ή δήλωση «εσμέν γάρ ουν... 
"Ελληνες τό γένος ώς ή τε φωνή καί ή πάτριος 
παιδεία μαρτυρεί» δεν είναι λόγος κενός, αποδεί
χνεται άπό τό γεγονός ό τι ό τελευταίος αυτοκρά- 
τωρ τού Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ό Παλαιαλό- 
γος, πού μόνο έλληνικό μ ιλεΐ (ένώ ό ομώνυμός του 
ιδρυτής τού κράτους καί ρωμαίος ήταν στήν ψυ
χή καί μόνο λατινικά ήξερε), ονομάζει τήν Πόλη 
«έλπίδα καί χαράν πάντων τών Ελλήνων». Ε νο
χλείται ό κ. Cyril Mango πού ό Σάθας άπσκαλεί 
τόν πρώτο μετά τήν άλωση Πατριάρχη Κωνσταν
τινουπόλεως Γεννάδιο Σχολάριο «τελευταϊον Βυ
ζαντινόν καί πρώτον "Ελληνα» καί παρατηρεί σκλη
ρά: «στήν πραγματικότητα δέν ήταν ούτε τό ενα 
ούτε τό άλλο». 'Ωστόσο τήν περασμένη έβδομάδα 
ό σερ S. Runciman στή διάλεξή του γ ιά  «τό  κλασι
κό υπόβαθρο του Βυζαντίου» μνημόνεψε τήν α
πάντηση πού έδωκε ό Γεννάδιος όταν ρωτήθηκε τ ί 
είναι: «"Αν κρίνω άπό τή γλώσσα πού μιλώ, είμαι 
"Ελληνας. Ά λλά δέν πιστεύω στούς ‘ Ελληνικούς 
Θεούς. Ε ΐμαι χριστιανός. "Αν καί κατάγομαι άπό 
τή Θεσσαλία, δέν είμαι Θεσσαλός. Ε ίμαι Βυζαντι
νός». "Οσο ωριμάζει ό Βυζαντινός πολιτισμός, έ- 
τόνισε στήν όμιλία του ό κ. Runciman, τόσο ό λα
ός τού Βυζαντίου συνειδητοποιεί τήν έλληνικότη- 
τά του (έφημ. «Τό Βήμα» 24ης Μαρτίου, σελ. 2).

Πώς γίνετα ι σοβαροί λόγ ιος καί μάλιστα 
πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι, νά παραβλέπουν ή νά 
αποσιωπούν αυτά τά αναμφισβήτητα τεκμήρια, 
Χρειάζονται περισσότερη ακόμη έξέταση οί μελέ
τες πού μάς απασχολούν, γ ιά  νά μπσρέση ν’ άπαν- 
τήση στό έρώτη,μα τούτο ό άναγνώστης τής στή
λης. Θά συνεχίσω τήν άνάλυσή τους στό άρθρο 
μου τής έρχόμενης Πέμπτης.

Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΙ


