








Ἑπτὰ αἰῶνες ποὺ ἄλλαξαν ριζικὰ τὴν Εὐρώπη 
σὲ ἕνα μικρὸ βιβλίο. Ἡ Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρ-
βελὲρ ξέρει νὰ μᾶς ἐξηγήσει ἁπλά, κατανοη-
τά, πλήρως πῶς περάσαμε ἀπὸ τοὺς 12 βα-
σικοὺς καὶ πάμπολλους περιφερειακοὺς θεοὺς 
στὸν Χριστό· πῶς ἄλλαξε ὁ πνευματικὸς βίος 
τῶν ἀνθρώπων· τί ρόλο ἔπαιξαν οἱ πολιτικὲς 
καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες, οἱ «βάρβαροι» καὶ 
τὰ ἑλληνικά· πῶς αὐτὸ τὸ σταδιακὸ πέρασμα 
ἀπὸ τὴ μία ἐποχὴ στὴν ἄλλη δὲν διαμόρφω-
σε μόνο τὸν τρόπο ποὺ σκεφτόμαστε σήμερα, 
ἀλλὰ ἔδωσε νέο νόημα ἀκόμα καὶ στὶς λέξεις 
ποὺ χρησιμοποιοῦμε.

Διαβάστε ἕνα ἀπόσπασμα!







ὑποταγμένων λαῶν καὶ ἡ μόνη γλώσσα τῶν ρωμαϊκῶν
στρατευμάτων. 

Νὰ σημειώσω παρεμπιπτόντως ὅτι grosso modo ἡ δια-
χωριστικὴ γραμμὴ ἀνάμεσα σὲ λατινομαθεῖς καὶ ἑλλη-
νομαθεῖς πληθυσμοὺς διασχίζει τὴν ᾽Αδριατικὴ Θάλασσα
ἀπὸ τὴ Βενετία ὣς τὴν ἀϕρικανικὴ Μεγάλη Σύρτη, ἀϕή-
νοντας ἀνατολικὰ ῞ Ελληνες καὶ ἑλληνόγλωσσους καὶ δυ-
τικὰ Ρωμαίους καὶ ᾽ Ιταλοὺς λατινόγλωσσους.

Μέριμνα τῆς Ρώμης, καὶ ὄχι μόνο γιὰ λόγους διοικη-
τικούς, ὑπῆρξε ἡ διάδοση τῶν λατινικῶν σ ᾽ ὅλη τὴν ἐπι-
κράτειά της, πράγμα ποὺ δημιούργησε ἀντιπαλότητα μὲ
τὰ ἑλληνικά. Οἱ γλωσσικὲς ἀπαιτήσεις τῆς κοσμοκράτει-
ρας Ρώμης ἄκρως ἀνησύχησαν τοὺς ἑλληνικοὺς πνευμα-
τικοὺς κύκλους. ῎ Ετσι, ὁ Λιβάνιος (δεύτερο ἥμισυ τοῦ 4ου
αἰώνα), ἐπιϕανὴς εἰδωλολάτρης ρήτορας τῆς ᾽Αντιόχειας,
θὰ παρακαλέσει τοὺς θεοὺς νὰ προστατεύσουν τὴν ἑλλη-
νικὴ γλώσσα. Στὴν αὐτοβιογραϕία του θὰ μνημονεύσει τὴν
ἀπελπιστικὴ θέση τῶν «ἑλληνικῶν λόγων καὶ γραμμάτων»
ἐξαιτίας τῶν διοικητικῶν διατάξεων ποὺ ἐπιβάλλουν τὴ
χρήση τῶν λατινικῶν καὶ ἐξαιτίας τῶν προνομίων ποὺ ἀπο-
λαμβάνουν οἱ λατινόϕωνοι.

Πρόβλημα ὡστόσο τῶν Ρωμαίων σχετικὰ μὲ τὴ διοί -
κηση τῶν ἑλληνόϕωνων πληθυσμῶν ἀποτέλεσε ἡ γλωσ-
σικὴ ἀκατανοησία. ῎Ηδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς αὐτο-
κρατορίας ὁ ᾽Απολλώνιος ὁ Τυανεὺς εἶχε συμβουλεύσει τὸν
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Ρωμαῖο αὐτοκράτορα Βεσπασιανὸ νὰ στέλνουν οἱ ρωμαϊ -
κὲς ἀρχὲς ἀξιωματούχους ἑλληνομαθεῖς στὶς ἑλληνόγλωσ-
σες περιοχές, ἂν θέλουν νὰ βελτιώσουν τὴ σχέση τους μὲ
τοὺς ἐκεῖ πληθυσμούς. Πρόκειται γιὰ τὸν ᾽Απολλώνιο ποὺ
θεωρήθηκε ἕνα εἶδος ψευδο-᾽ Ιησοῦ γιατὶ ὁ ἑλληνομαθὴς
αὐτὸς ϕιλόσοϕος, ὀπαδὸς τοῦ Πυθαγόρα, ἔκανε λέγεται
θαύματα παρόμοια μὲ αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ. ῾Ο Φιλόστρατος
ἔγραψε τὸν βίο του γύρω στὸ 200 καὶ τὸ κείμενο αὐτὸ θεω -
ρήθηκε ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἕνα ᾽Αντιευαγγέλιο. Πολυταξιδε-
μένος ὁ ᾽Απολλώνιος, ἔϕτασε ϕαίνεται ὣς τὶς ᾽ Ινδίες, ἔμει-
νε καὶ στὴν ᾽Αθήνα, ἀπὸ ὅπου ἔγραψε στοὺς Μουσαίους
του (στοὺς μαθητές του στὰ Τύανα): «Βεβαρβάρωμαι ὅτι
χρόνιος ἐντὸς῾ Ελλάδος γέγονα» παραϕράζοντας τὸν Εὐρι-
πίδη ὁ ὁποῖος εἶχε γράψει ὅτι ὁ ᾽Ορέστης ἐκβαρβαρώθη -
κε γιατὶ ἔμεινε χρόνιος ἐκτὸς ῾Ελλάδας. ῾Η παρατήρηση
αὐτὴ τοῦ ᾽Απολλώνιου στοὺς μαθητές του ποὺ γράϕτηκε
γύρω στὰ μέσα τοῦ 1ου αἰώνα μ.Χ., ἂν δὲν εἶναι κακό-
βουλη, μαρτυρεῖ κάποια πνευματικὴ παρακμὴ καὶ αὐτὸ
πρὶν τὴν καταστροϕὴ ποὺ ὑπέστη ἡ ᾽Αθήνα, ἀπὸ τὴν εἰ -
σβολὴ πρῶτα τῶν ᾽ Ερούλων τὸ 267 καὶ ὕστερα τῶν Γότ-
θων τοῦ ᾽Αλάριχου τὸ 397. ῾Οπωσδήποτε ἦταν μεγάλο πλεο -
νέκτημα τότε γιὰ κάποιον νὰ μπορεῖ νὰ χειρίζεται καὶ τὶς
δύο διεθνεῖς γλῶσσες τῆς ἐποχῆς. Φέρνω γιὰ παράδειγμα
τὸ κείμενο ἐπιγραϕῆς ἀπὸ τὴν ᾽Αϕροδισιάδα τῆς Μικρᾶς
᾽Ασίας ποὺ ἐγκωμιάζει τὸν Οἰκουμένιο (4ος αἰώνας) γιὰ
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τὴ δίγλωσση δεινότητα: «Τὴν ἰταλιώτιδα μοῦσαν [τὰ λα-
τινικά], ̓Ατθίδος [τὰ ἑλληνικά] ἡδυεπεῖ κιρνάμενον μέλιτι».

Τὸ θέμα τῆς γλωσσικῆς ταυτότητας πρέπει νὰ εἶχε καὶ
λαϊκὴ ἀπήχηση. Αὐτὸ τουλάχιστον ἀϕήνει νὰ ὑποθέσουμε
τὸ ὅτι τὸ ἔδικτο τοῦ Κωνσταντίνου ποὺ προστατεύει τοὺς
χριστιανοὺς γράϕτηκε, ὅπως ἀναϕέρει ὁ Εὐσέβιος στὸν
Βίο κωνσταντίνου, στὰ ἑλληνικά, γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τοὺς
ἑλληνόϕωνους οἱ ὁποῖοι ἦταν ἄλλωστε οἱ πρῶτοι καὶ οἱ
πλέον ἐκχριστιανισμένοι. ῞ Οσο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Κωνστα-
ντίνο, πρόβλημα παραμένει ὁ βαθμὸς τῆς ἑλληνομάθειάς
του, τόσο ποὺ πολλοὶ σύγχρονοι μελετητὲς ἀναρωτιοῦνται
σὲ ποιά γλώσσα ὀνειρεύτηκε (ἂν βέβαια ὀνειρεύτηκε πο-
τέ…) τὸν σταυρὸ μὲ τὴν προτροπή· ἦταν «᾽Εν τούτῳ νί-
κα» ἢ «In hoc signo vinces»;

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι παρὰ τὴν ἐπικράτηση, διοι -
κητικὴ καὶ νομοθετική, τῶν λατινικῶν, τὰ ἑλληνικὰ πα-
ραμένουν ἡ γλώσσα τοῦ πολιτισμοῦ, αὐτὴ ποὺ ξεχωρίζει
τοὺς λαοὺς τῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺς ὅποιους βαρβάρους
ποὺ ἄρχισαν νὰ ἀπειλοῦν τὴ Ρώμη ἀπὸ τὸ τέλος κιόλας τοῦ
2ου αἰώνα· αὐτὸ ἄλλωστε, ἡ ἄγνοια τῶν ἑλληνικῶν, ἦταν
ἡ ἔννοια βάρβαρος ἀπὸ τὰ παλαιότερα ἑλληνιστικὰ καὶ
κλασικὰ χρόνια. Λογικὸ λοιπὸν νὰ ἀναϕέρει ἡ ἀρετολογία,
τὸ ἐγκώμιο δηλαδή, τῆς ῎ Ισιδας ὅτι «ἐγὼ [ ῎ Ισις] διαλέ-
κτους ̔́ Ελλησι καὶ βαρβάροις ἔταξα», ἢ ἀκόμη πιὸ ἀναλυ-
τικά, «αὕτη [ ῎ Ισις] τῶν ἀνθρώπων οἷς μὲν βάρβαρον, οἷς
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δ᾽ ἑλληνίδα διάλεκτον ἔστησεν». Παρενθετικὰ νὰ σημειώ -
σω ὅτι ἡ ἀρετολογία τῆς ῎ Ισιδας θυμίζει ὡς πρὸς τὴ μορ -
ϕή της τὸ ἐγκώμιο τῆς Παναγίας, τοὺς Χαιρετισμούς. Πα-
ραθέτω μέρη τῆς ἀρετολογίας: «᾽Εγὼ [ἡ ῎ Ισις] νόμους ἐθέ-
μην. ᾽Εγώ εἰμι πολέμου κυρία. ᾽Εγώ εἰμι τύραννος πάσης
χώρας». ῍Αν ἀντὶ τοῦ «ἐγὼ» βάλουμε τὸ «Χαῖρε ἐσύ…»,
ἔχουμε τὸ σχῆμα τῶν Χαιρετισμῶν ποὺ εἶναι βέβαια πολὺ
μεταγενέστεροι. 

῎ Εγιναν τὰ ἑλληνικὰ ἐπίσημη γλώσσα ἤδη τὸ 439, θὰ
πρέπει ὅμως νὰ περιμένουμε τὴ βασιλεία τοῦ ῾Ηρακλείου
(610-641) γιὰ νὰ γίνουν τὰ ἑλληνικὰ ἡ μόνη ἐπίσημη γλώσ-
σα τῆς χριστιανικῆς ἐξελληνισμένης Ρώμης, τοῦ Βυζα-
ντίου, μολονότι ἑλληνικὰ εἶναι γραμμένοι ἢδη οἱ νόμοι τοῦ
᾽ Ιουστινιανοῦ μὲ τὸ ὄνομα «Νεαραί».

Θὰ ἦταν, νομίζω, χρήσιμο, χωρὶς βέβαια νὰ διατείνομαι
ὅτι θὰ ἐξαντλήσω τὸ θέμα, νὰ παραθέσω μερικὲς ἔννοιες,
λέξεις καὶ ὅρους, ποὺ εἴτε δημιουργήθηκαν τὴν ἐποχὴ ποὺ
ἐξετάζουμε εἴτε ἄλλαξαν τότε σημασία. Τὸ πιὸ χαρακτη-
ριστικὸ παράδειγμα εἶναι βέβαια ὁ ὅρος ̔́Ελλην καὶ τὰ συ-
ναϕῆ, ποὺ ἀπώλεσε τὴν ἐθνικὴ σημασία. Σημαίνει τώρα
τὸν «εἰδωλολάτρη» ποὺ καταδιώκει ἡ ἐκχριστιανισμένη
αὐτοκρατορία τῆς Ρώμης, τὸ Βυζάντιο δηλαδή. Δηλώνει
ἐκ τοῦ πλαγίου ὅτι ἐχθροὶ τοῦ χριστιανισμοῦ, περισσότερο
καὶ ἀπὸ τοὺς ῾Εβραίους, εἶναι οἱ πιστοὶ στὸν Δία. ῾Η Κων-
σταντινούπολη λοιπὸν θὰ ὀνομαστεῖ Νέα Ρώμη, Νέα Σιών,
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Νέα ῾ Ιερουσαλήμ, ἀλλὰ ποτὲ Νέαι ᾽Αθῆναι, ποὺ εἶναι ἡ
«κατείδωλος πόλις». Νὰ θυμηθοῦμε τοὺς χαιρετισμούς:
«Χαῖρε [Θεοτόκε], τῶν ᾽Αθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶ -
σα», καὶ ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ δὲν θὰ διστάσουν νὰ οἰκειοποιη -
θοῦν τὰ ἰουδαϊκὰ χαρακτηριστικὰ καὶ νὰ ὀνομαστοῦν Νέος
᾽ Ισραὴλ καὶ Περιούσιος λαός. 

Ριζικὴ εἶναι ἐπίσης ἡ ἀλλα γὴ τῆς σημασίας τοῦ ὅρου
δημοκρατία. ᾽Απὸ τὸ εὐγενὲς πολίτευμα ποὺ σήμαινε στὴν
ἀρχαιότητα, ἔϕτασε μὲ τὸν καιρὸ ὁ ὅρος νὰ σημαίνει «ὀχλο-
κρατία», τὴν ἐξουσία δηλα δὴ τῶν ἀθλητικῶν δήμων, τῶν
ὁμάδων τοῦ ῾ Ιπποδρόμου. ῾Ο ᾽ Ιουλιανὸς μιλᾶ γιὰ τὸν δῆμο
ποὺ καίει τὰ σπίτια τῶν πλουσίων· ἐδῶ βέβαια πρόκειται
ἀκόμη, νομίζω, γιὰ τὸ λαϊ κὸ πλῆθος καὶ ὄχι γιὰ τὶς ἀθλη-
τικὲς ὁμάδες. ῾Η δημοκρατία δηλώνει ἔκτοτε κίνημα ποὺ
καταστέλλεται καὶ οἱ ὀπαδοί του ἄκρως τιμωροῦνται ἀπὸ
τὸν νόμο.

Στὸν χῶρο τῆς ἄθλησης καὶ ὅταν οἱ γυμνικοὶ ἀθλητι-
κοὶ ἀγῶνες καταργήθηκαν, ἡ λέξη ἀθλητὴς χρησιμοποιή -
θηκε γιὰ νὰ δηλώσει τὸν ἀθλητὴ τῆς πίστης, δηλαδὴ τὸν
καλόγηρο. Νὰ σημειώσω σχετικὰ ὅτι ὅλοι οἱ ὅροι ποὺ δη-
λώνουν τὸν μοναχό, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ μοναχός,
ὅπως ἀναχωρητής, ἐρημίτης, ϕιλόσοϕος, ἀσκητής, ἀθλη-
τής, εἶναι ὅροι ποὺ ἄλλαξε ἡ πρωταρχική τους ἔννοια. ῾Η
ἴδια ἐξέλιξη παρατηρεῖται στὴ λέξη κρίμα, ποὺ σημαίνει
τώρα «κρίση», καταδικαστική. Καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὴ
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λέξη ἁμαρτία, ποὺ ἀπὸ «ἀστοχία» ἔϕτασε νὰ σημαίνει «κο-
λάσιμο παράπτωμα». Κλασικὸ παράδειγμα τοῦ ἴδιου ϕαι-
νομένου τὸ ρῆμα παιδεύω, ποὺ ἀπὸ «ἐκπαιδεύω», λόγω τῆς
τιμωρίας πού, κατὰ τὴν ἰουδαϊκὴ πεποίθηση, ἐπιβάλλει
ὁ Κύριος στὸ παραστρατημένο ποίμνιο γιὰ νὰ τὸ συνετί-
σει, ἔϕτασε νὰ σημαίνει «τυραννῶ», «παιδεύω» μὲ τὴ σύγ-
χρονη σημασία· ἢ ὅπως τέλος ἡ λέξη αἰών, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ
χρονικὸ διάστημα, μία περίοδο χρόνων, ἀποδιδόμενη τώρα
στὸν Χριστὸ σημαίνει τὴν «αἰωνιότητα». Στὴν κατηγορία
αὐτὴ νὰ ἀναϕέρω ἐπίσης ὅτι ὁ ὅρος ἔρως συνδέεται τώρα
μὲ τὰ «ἱερὸς» καὶ «θεῖος» καὶ ὅτι τὸ ρῆμα ἀγαπῶ ἀντι-
κατέστησε τὸ ϕιλέω, ποὺ ἔχει πάρει σεξουαλικὴ χροιά.

Στὴν ὁμάδα τῶν λέξεων ποὺ ἄλλαξαν χρήση, ὅπως π.χ.
ἡ λέξη βάρβαρος (δὲν σημαίνει πιὰ τὸν «μὴ ἑλληνίζοντα»
ἀλλὰ τὸν ὅποιο εἰσβολέα), πρέπει ἴσως νὰ συμπεριληϕθεῖ
καὶ ὁ ὅρος μύθος ποὺ σημαίνει τώρα ἁπλῶς «μύθευμα»,
καθὼς καὶ ὁ ὅρος τάξις. ῾Η τάξη, στὰ χρόνια ποὺ μᾶς ἀπα-
σχολοῦν, δηλώνει τὴ θέση σὲ μιὰ πυραμοειδὴ ἱεραρχία,
θρησκευτική, διοικητικὴ ἢ τὸ συνηθέστερο στρατιωτικὴ
καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ὀνομάσει τμῆμα στρατιωτι -
κῆς βαθμίδας, ἀλλὰ μόνο πότε πότε γιὰ νὰ δηλώσει, ὅπως
παλαιότερα, τὴν εὐταξία.

᾽ Ιδιαίτερη κατηγορία λέξεων καὶ ἐννοιῶν ἀποτελοῦν
αὐτὲς ποὺ δηλώνουν νέα πραγματικότητα στὴν ὀργάνωση
τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων καὶ πεποιθήσεων· παράδειγμα
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ἡ λέξη ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ὁ ὅρος κοιμητήριο, ποὺ χρη-
σιμοποιεῖται ἀντὶ νεκρόπολη ἢ νεκροταϕεῖο, καὶ μαρτυρεῖ
ἀμέσως τὴ χριστιανικὴ πίστη στὴν ἀνάσταση νεκρῶν. Εἶ -
ναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ λέξεις αὐτὲς ἔχουν υἱοθετηθεῖ
ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. ῞ Οπως ἄλλω-
στε τὸ ἅγιος καὶ τὰ παράγωγα ποὺ θεωρεῖται ὅτι εἶναι
χριστιανικά. ῎ Ισως πρέπει νὰ ποῦμε τὸ ἴδιο γιὰ τὸν ὅρο
ἱεραρχία, καθὼς καὶ γιὰ τὰ συναϕῆ μὲ τὶς εἰκόνες, ὅπως
π.χ. οἱ ὅροι εἰκονοκλάστης, εἰκονόδουλος, εἰκονομάχος, ἢ
ἀκόμη ὁ σύγχρονος ὅρος εἰκονοκρατία γιὰ τὴν τεχνολογία
τῆς ἐποχῆς μας.

᾽ Ιδιαίτερα θὰ μνημονεύσω τὴ διάδοση καὶ τὴ χρήση
τοῦ ὅρου πατήρ. ῞ Οπως ϕαίνεται ἀπὸ τὴν πρώτη χριστιανι -
κὴ προσευχή, τὸ «Πάτερ ῾ Ημῶν» δηλώνει τὸν Θεό, κοινὸ
πατέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. ᾽ Εκϕράζει τὴν πνευματικὴ
σχέση κάθε πιστοῦ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ κλήρου. Κατ ᾽
ἐπέκταση χρησιμοποιεῖται καὶ στὸν κοσμικὸ τομέα γιὰ νὰ
δηλώσει σεβασμὸ σὲ ἀνωτέρους στὸν διοικητικό, στρατιω-
τικὸ ἢ ἁπλῶς στὸν κοινωνικὸ τομέα. Κατάλοιπο ἴσως τῆς
χρήσης αὐτῆς ἡ συνήθεια, ὅπως π.χ. στὴ σημερινὴ Ρωσία,
τῆς ὀνομασίας τῶν κοσμικῶν ἡγετῶν μὲ τὴν προσωνυμία
«πατέρας». Εἶναι πάντως ἡ ἐποχὴ αὐτὴ ποὺ ἔδωσε νέο πε-
ριεχόμενο στὴ λέξη πατήρ, ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοσμικό.

Θὰ ἦταν εὔκολο νὰ διευρύνουμε τὸν κατάλογο τῶν ἐν -
νοιῶν καὶ τῶν λέξεων ποὺ ἄλλαξαν σημασία, προσθέτο-
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ντας, π.χ., ὅλους σχεδὸν τοὺς βαθμοὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἱεραρχίας, ἀπὸ τὸ διάκονος μέχρι τὸ μητροπολίτης ἢ ἀκό-
μη καὶ τὸ πατριάρχης. ῎ Εδωσα μόνο μερικὰ παραδείγματα
ποὺ κατὰ τὴ γνώμη μου μαρτυροῦν ριζικὴ κοινωνικὴ ἀλ -
λαγή, ὅπως συνέβη μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανι -
σμοῦ. Θὰ πρέπει ὅμως, νομίζω, νὰ σταθῶ, γιὰ λίγο ἔστω,
στὴ διεύρυνση τοῦ νοήματος τοῦ ὅρου μάρτυς. Δὲν σημαί-
νει ἡ λέξη σήμερα μόνο αὐτὸν ποὺ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια,
ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποὺ μαρτυρεῖ γιὰ τὴν ἀλήθεια. ῾Η διπλὴ
αὐτὴ ἔννοια τῆς λέξης μάρτυς-μάρτυρας ϕτάνει, νομίζω,
νὰ μαρτυρήσει μὲ λακωνικὸ τρόπο γιὰ τὴν ἱστορία τῶν
κατὰ τῶν χριστιανῶν διωγμῶν, ποὺ περιγράϕουν ἀκριβῶς
οἱ Πράξεις τῶν Μαρτύρων. ᾽Αποτελεῖ ἡ διττὴ σημασία
τοῦ ὅρου μάρτυς μάθημα ἀδιάψευστο γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ
προκάλεσαν τὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Δία σ ᾽ αὐτὴν
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλαγὲς πού, μὲ τὸν τρόπο της, κατέγραψε
ἡ γλωσσικὴ ἐξέλιξη.

῾Υπάρχουν βέβαια καταστάσεις καὶ γεγονότα τὰ ὁποῖα,
ἄσχετα ἀπὸ τὴ σημασία καὶ τὴν ὀνομασία ποὺ ἔχουν, ὑπο-
γραμμίζουν τὸ βάθος τῆς ἀλλαγῆς. Νὰ ἀναϕέρω γιὰ πα-
ράδειγμα τὰ νέα θεάματα, τὶς θηριομαχίες καὶ τὶς μονο-
μαχίες, ποὺ ἔγιναν δεκτὲς ἀπὸ τὸν λαὸ κυρίως τῆς Ρώμης,
μολονότι δὲν υἱοθετήθηκαν εὔκολα ἀπὸ τοὺς ἑλληνομα-
θεῖς πολίτες, ἢ ἀκόμη τὴ διαγραϕὴ ἀρχαίων ἔνδοξων ὀνο-
μάτων ἀπὸ τὶς ἐπιγραϕές, ἀλλὰ καὶ τὴ θλίψη ποὺ ἐκϕρά-
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ντας, π.χ., ὅλους σχεδὸν τοὺς βαθμοὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἱεραρχίας, ἀπὸ τὸ διάκονος μέχρι τὸ μητροπολίτης ἢ ἀκό-
μη καὶ τὸ πατριάρχης. ῎ Εδωσα μόνο μερικὰ παραδείγματα
ποὺ κατὰ τὴ γνώμη μου μαρτυροῦν ριζικὴ κοινωνικὴ ἀλ -
λαγή, ὅπως συνέβη μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανι -
σμοῦ. Θὰ πρέπει ὅμως, νομίζω, νὰ σταθῶ, γιὰ λίγο ἔστω,
στὴ διεύρυνση τοῦ νοήματος τοῦ ὅρου μάρτυς. Δὲν σημαί-
νει ἡ λέξη σήμερα μόνο αὐτὸν ποὺ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια,
ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποὺ μαρτυρεῖ γιὰ τὴν ἀλήθεια. ῾Η διπλὴ
αὐτὴ ἔννοια τῆς λέξης μάρτυς-μάρτυρας ϕτάνει, νομίζω,
νὰ μαρτυρήσει μὲ λακωνικὸ τρόπο γιὰ τὴν ἱστορία τῶν
κατὰ τῶν χριστιανῶν διωγμῶν, ποὺ περιγράϕουν ἀκριβῶς
οἱ Πράξεις τῶν Μαρτύρων. ᾽Αποτελεῖ ἡ διττὴ σημασία
τοῦ ὅρου μάρτυς μάθημα ἀδιάψευστο γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ
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ζουν οἱ εἰδωλολάτρες ὅταν βλέπουν, ὅπως ἀναϕέρει ἕνα
ἐπίγραμμα τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας, χάλκινα ἀγάλμα-
τα, ἀριστοτεχνικῆς κατασκευῆς, τῶν θεῶν τους νὰ μετα-
τρέπονται ἀπὸ τὰ ϕανατικὰ τῶν μοναχῶν πλήθη σὲ μία
ἄμορϕη μάζα μετάλλου. Μιλᾶ βέβαια τὸ ἐπίγραμμα γιὰ
τὴν τήξη τῶν ἀρχαίων ἀνδριάντων, ποὺ μὲ ἰδιάζοντα ζῆ -
λο ἐκτελοῦν οἱ θριαμβευτὲς χριστιανοί.





σθήματά τους ὑπὲρ τῆς μοναρχίας προβάλλοντας τὰ προ-
τερήματα τοῦ πολιτειακοῦ αὐτοῦ συστήματος, ποὺ ἦταν
σύγχρονο μὲ τὴ ρωμαϊκὴ δόξα. Κύριοι ἀντιπρόσωποι τῆς
τάσης αὐτῆς, ὁ Δίων ὁ Κάσσιος ποὺ τονίζει ὅτι χάρη στὴ
μοναρχία ὁ Αὔγουστος πέτυχε ἰσορροπία πολιτικὴ καὶ σε-
βασμὸ τῆς ἐλευθερίας, γιατὶ «ἐτήρησε τὸν κόσμο […] ἔξω
τοῦ δημοκρατικοῦ θράσους καὶ τῶν τυραννικῶν ὕβρεων»·
ἐγκωμιαστὴς τῆς μοναρχίας καὶ ὁ Αἴλιος ᾽Αριστείδης, ποὺ
διαπιστώνει ὅτι ἡ οἰκουμένη ζεῖ ὑπὸ τὴν ἐξουσία τῆς
Ρώμης ἀέναη σχεδὸν εἰρήνη. ᾽ Εκθειάζει δηλαδὴ ὡς αὐτο-
κρατορικὸ κατόρθωμα τὴν Pax Romana, τὴν τάξη τῆς πα-
γκόσμιας Ρώμης.

῾Η εἰρηνοποιὸς ἰδιότητα τοῦ αὐτοκράτορα προβάλλε-
ται ὅλο καὶ περισσότερο. ῾Ο βασιλεὺς εἶναι ἥρωας καὶ σω-
τήρας τοῦ λαοῦ. ῎ Ετσι παίρνει σωτηριολογικὲς σχεδὸν δια-
στάσεις ἡ ἔννοια τῆς βασιλείας καὶ ἀποκτᾶ μὲ τὸν καιρὸ
μεταϕυσικὸ χαρακτήρα. ῎ Ετσι, αὐτὸς ποὺ τὴν ἀσκεῖ εἶναι
ὑπεράνω τῶν κοινῶν θνητῶν, ὅμοιος θεοῦ. ῾Η λατρεία τοῦ
ζῶντος αὐτοκράτορα ἀπορρέει ἀπὸ τὴ θεώρηση αὐτή, ὅπως
ἄλλωστε καὶ ἡ σχεδὸν σύγχρονή μας θεωρία τοῦ droit di -
vin, τοῦ θείου δικαιώματος κάθε μονάρχη. ῾Η διολίσθηση
πρὸς τὴν ἀπολυταρχία θὰ γίνει αἰσθητὴ καὶ μισητή, θὰ
ἔλεγα, μὲ τὸν καιρό. ᾽ Εκϕράζεται μὲ τὴν ἀποδοχὴ συνη-
θειῶν καὶ στοιχείων ἀσιατικῆς καταγωγῆς, ὅπως π.χ. ἡ
προσκύνηση (ἦταν ἄλλοτε ἡ αἰτία, μᾶλλον ἡ ἀπόδειξη τυ-
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ραννικῆς διαγωγῆς ἀντίθετης πρὸς τὰ ρωμαϊκὰ πρότυπα),
ὅπως ἐπίσης ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ἐνδύ-
ματος καὶ κυρίως, ὅπως τὸ διάδημα, σῆμα ἱερατικὸ ποὺ
ἀργότερα χρησιμοποίησε ἕως καὶ ὁ χριστιανισμὸς γιὰ τοὺς
ἀνώτατους ἱερεῖς καὶ κληρικούς. ᾽ Επιβάλλεται ὡστόσο νὰ
ὑπογραμμίσω ὅτι ἡ ἀντιδιαστολὴ μεταξὺ βασιλείας καὶ
τυραννίας ἔδινε πάντα τὴν εὐκαιρία, ὅπως π.χ. στὸ Περὶ
βασιλείας καὶ τυραννίδος τοῦ Δίωνος τοῦ Χρυσοστόμου,
νὰ προβληθοῦν τὰ ἀπὸ τὴν ἄσκηση τῆς βασιλείας ἀπορ-
ρέοντα ἀγαθὰ καὶ νὰ καταδικαστοῦν ἡ τυραννία καὶ οἱ
ἐπίδοξοι τύραννοι. Γενικὰ ὑπὲρ τῆς αὐτοκρατορίας εἶχαν
ταχθεῖ οἱ στωικοὶ ϕιλόσοϕοι, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις. Αὐ -
τοὶ ἄλλωστε ἐπεξεργάστηκαν τὴν πάγια περὶ αὐτοκρατο-
ρίας θεωρία, στὴν ὁποία ἔβρισκε θεμέλιο ἡ περὶ κοσμο-
πολιτισμοῦ πεποίθησή τους.

Εἶναι βεβαίως αὐτονόητο ὅτι ὁ κόσμος τῶν ἰδεῶν γνώ-
ρισε διάϕορες ϕάσεις καὶ διακυμάνσεις κατὰ τοὺς τέσσε-
ρις αἰῶνες ποὺ ἀνιχνεύουμε. Καὶ μόνο ἡ περίοδος τῆς ἀναρ-
χίας τὴν ἐποχὴ τῶν Σεβήρων (193-284 μ.Χ.), ποὺ ἐπέϕερε
τὴν ἐπικράτηση ἀνατολικῶν στοιχείων σὲ βάρος τῶν ἑλ -
ληνικῶν καὶ τῶν ἰταλικῶν συνηθειῶν, ἐξηγεῖ τὴν πρὸς ἀπο-
λυταρχία στροϕὴ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θεσμοῦ. Στροϕὴ τὴν
ὁποία ἐνθάρρυνε ἡ ἐπικράτηση ἀργότερα τοῦ χριστιανι-
σμοῦ μὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ χριστιανοῦ αὐτοκράτορα ὡς μό-
νου ἐπὶ γῆς ἀντιπροσώπου τοῦ μοναδικοῦ Θεοῦ, σύμϕωνα
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