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TO KOINON Ὁ Ὅμιλος Ἐρασιμόλπων
ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

εἶναι μιὰ παρέα φίλων
ποὺ ἀναζητᾶ νέους φίλους.

Δὲν ἔχει σοβαροὺς σκοπούς,
οὔτε σαφεῖς στόχους.

Οἱ τέχνες, τὰ γράμματα, ὁ 
πολιτισμὸς ἀποτελοῦν 

οὐσιώδεις ἀξίες ἐφ’ὅσον 
προϋποθέτουν τὴν ἀγάπη, τὴν 

φιλία, τὸν ἔρωτα, τὴν κοινότητα 
τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
δὲν ἀναγνωρίζει τὴν 

πρωτοκαθεδρία τῆς Αἰσθητικῆς.

Ἀλλὰ ὅταν ἡ ἀτομικὴ ἔκφραση 
συναντᾶ οὐσιώδεις ἀξίες τῆς 

ζωῆς, τὸ ΚΟΙΝΟΝ ἐνθουσιάζεται.

Καὶ λειτουργεῖ ὡς ταμεῖον 
ἀρωγῆς καὶ ἀλληλοβοηθείας. 

Διότι μᾶς συγκινεῖ κάθε 
προσπάθεια ἐκφραζομένη διὰ 

τοῦ λόγου, τοῦ ἤχου, τῆς 
εἰκόνος, τῆς σωματικῆς 

κινήσεως ἢ τῆς συνήθους 
καθημερινότητος ἡ ὁποία 

ἐπιχειρεῖ νὰ δεῖ μὲ μιὰ 
παρθενικὴ ματιὰ τὸν κόσμο.
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Ξεκινῶ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ «ἑλληνικότητα», ἔτσι 
ὅπως ἀπασχόλησε τὸν νεοελληνικὸ στοχασμό, εἶναι πλέον 
θέμα ἥσσονος σημασίας. Ὅ,τι ἐνδιαφέρον ἦταν νὰ εἰπω-
θεῖ εἰπώθηκε κατὰ τὸν 19ο καὶ 20ο αἰώνα. Κατὰ τὰ ἄλλα 
συνεχίζεται μιὰ συζήτηση ποὺ ἐπαναλάμβάνει ὄχι τόσο τὶς 
ἐνδιαφέρουσες σκέψεις σημαντικῶν προσωπικοτήτων, 
ἀλλὰ θέσεις πού, ἐνσυνείδητα ἢ μή, συνεχίζουν ἕναν με-
γαλοϊδεατισμὸ ἀγνοώντας τὰ πραγματικὰ δεδομένα. Δὲν 
εἶναι δυνατὸν οἱ Ἕλληνες ὡς Ἕλληνες, δηλαδὴ ὁ λαὸς ἑνὸς 
περιφερειακοῦ κράτους, νὰ κομίσουν μιὰ οἰκουμενικῶν 
διαστάσεων ἀλήθεια, παρὰ μόνο ἂν μεταφέρουν στὴ ση-
μερινὴ πραγματικότητα ἀπολήξεις ἑνὸς πολιτισμοῦ ποὺ 
γαλουχήθηκε μὲ τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καὶ ἐκ-
φράστηκε στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Καὶ δὲν εἶναι μιὰ ἐθνικὴ 
ὑπεροχὴ ἑνὸς περιούσιου λαοῦ.

Ὅταν αὐτὴ ἡ ἀνεκτίμητη πνευματικὴ παράδοση γίνε-
ται ἐξάρτυμα μιᾶς ἐθνικῆς ἰδεολογίας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ 
ὁδηγήσει σὲ στρεβλώσεις τόσο τοῦ πνευματικοῦ ὅσο καὶ 
τοῦ κοινωνικοῦ βίου. 

Προκειμένου νὰ ἀπεγκλωβιστοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν 
παγίδα θεωροῦμε ἀπαραίτητο νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς 
γενικότητες καὶ τὴν προκρούστεια προσαρμογὴ τῆς 
ἱστορικῆς πραγματικότητας σὲ ἰδεολογικὰ προτάγμα-
τα ποὺ μᾶς βολεύουν, καὶ νὰ σκύψουμε μὲ ἐπιμέλεια 
στὴν ἄμεση παράδοσή μας, αὐτὴν τῆς Τουρκοκρατίας 
(ὅπως ἤδη μᾶς προέτρεπαν σοφοὶ στοχαστές, φερ’ εἰ-
πεῖν ὁ Β. Τατάκης) καὶ αὐτὴν τῆς Ὕστερης Βυζαντινῆς 
περιόδου.

Στὴν ὑστεροβυζαντινὴ περίοδο συναντᾶμε μεγάλα 
πνευματικὰ μεγέθη, τόσο μὲ τὴν κοσμικὴ ὅσο καὶ μὲ τὴν 
ἐκκλησιαστικὴ σημασία. 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ γόνιμη καὶ δημιουργικὴ ἀπὸ πνευματικῆς 
ἀπόψεως στὴ θεολογία (Παλαμᾶς), στὴ μουσικὴ (Κουκου-
ζέλης), στὴ ζωγραφικὴ (Πανσέληνος) ἡ κοινωνία ἀδυνατεῖ 
νὰ ἀκολουθήσει τὰ βήματα αὐτῆς τῆς ἄνθησης καὶ ἡ πο-
λιτικὴ ζωὴ περιχαρακώνεται πίσω ἀπὸ ἀντιθετικὰ σχή-
ματα ποὺ καλλιεργοῦν τὸν φανατισμὸ καὶ πολὺ συχνὰ 
ὁδηγοῦν σὲ ἀσυνεπεῖς καὶ ἀναξιόπιστες πρακτικές. Ποιοί 
λόγοι ἐμποδίζουν ἐκείνη τὴν κοινωνία νὰ παρακολουθήσει 
καὶ νὰ μπολιάσει στὴν πράξη καὶ στοὺς θεσμούς της τὰ 
πνευματικά της ἐπιτεύγματα,  ἀλλὰ νὰ τὰ στρεβλώνει ὥστε 
νὰ ἐγκλωβίζεται στὶς ἀντιθέσεις της καὶ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ 
προχωρήσει στὴ σύνθεση;

Μήπως αὐτὴ ἡ πολιτικὴ κληρονομιὰ μᾶς ἔχει κληρο-
δοτήσει τὴν πολιτικὴ τῶν διχασμῶν στὴ νεώτερη ἱστορία 
μας; Καὶ μήπως αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ θέλουμε μιὰ οἰκου-
μενικὴ πνευματικὴ παράδοση νὰ τὴν συρρικνώσουμε σὲ 
ἐθνικὴ ἰδεολογία; 

                                                        Ἄγγελος Καλογερόπουλος

Τὰ ἱστορικὰ διλήμματα ποὺ ἐξέφρασε ἡ μεγάλη μερίδα 
τῆς νεοελληνικῆς διανόησης ἤδη στὶς παραμονὲς τοῦ ἐθνικοῦ 
ἀγώνα ἀπέδιδαν τὸν περιρρέοντα εἰσαγόμενο δυτικὸ προ-
βληματισμὸ ὅπως τὸν συγκρότησαν τὰ Φῶτα καὶ ἡ Γαλλικὴ 
Ἐπανάσταση. Βεβαίως, αὐτή τους ἡ θέση ἦταν εὐνόητη, πλὴν 
ὅμως σύμπτωμα μιᾶς ὑστεροβυζαντινῆς ψυχοπαθολογίας: 
Τὰ ζητήματα τῆς «ἐθνικῆς» ἰδιοπροσωπίας ἀντιμετωπίζο-
νταν κατ΄ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς Ἄλλους καὶ ὄχι ὡς ζητήματα 
ἐσωτερικοῦ τύπου. Συνεπῶς, ἡ ἐθνικὴ εὐδαιμονία συνδεόταν 
μὲ μία divini iuris (ἐλέῳ Θεοῦ) ἐθνικὴ ὑπεροχή, ἐνῶ ἡ κακοδαι-
μονία εἴτε ταυτιζόταν μὲ τὴν παρακατιανὴ πρὸς τὰ φωτισμέ-
να ἔθνη Ἑλλάδα, εἴτε ἀπὸ μιὰ ἱστορικὰ συμπλεγματικὴ Δύση. 

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐντάχθηκε ἡ μελέτη τοῦ βυζαντινοῦ 
πολιτισμοῦ: Τὸ Βυζάντιο ἀντιμετωπίστηκε ὄχι μόνο ὡς μέρος 
ἑνὸς εὐρύτατου δυτικοῦ μεσαίωνα, ἀλλὰ κι ὡς τὸ ἱστορικὸ 
κάρφος ποὺ ἀναχαίτισε τὴν μετάβαση τῆς Ἑλλάδας στὴ νε-
ωτερικότητα. Εἴτε πρόκειται γιὰ μεταρρυθμιστὲς εἴτε γιὰ συ-
ντηρητικούς, τὸ Βυζάντιο ἀπετέλεσε τὸ ἰδεολογικὸ ἐργαλεῖο 
μιᾶς ὕπουλης πολιτικῆς προπαγάνδας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, 
οἱ «παραδοσιοκράτες» ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη ἐνὸς ἀνα-
βαπτισμοῦ τῆς Δύσεως στὰ νάματα τῆς «δικῆς μας» παρα-
δόσεως. Ὁ κοινὸς παρονομαστὴς αὐτῶν εἶναι ἡ διαχρονικὴ 
πρόθεση ἐπιβολῆς τῶν ἀντιλήψεων τῶν πνευματικῶν καὶ 
τῶν κοινωνικῶν ὀλιγαρχῶν στὸν καθολικὸ χαρακτήρα τῆς 
πολιτισμικῆς μνήμης καὶ τῆς μεταφυσικῆς θέσης. 

Τὸ Βυζάντιο ὡς Αὐτοκρατορία της Νέας Ρώμης ἐνδύθηκε 
μιὰ αἰώνια νεότητα ἡ ὁποία περισσότερο ἀπὸ ποτὲ στὶς μέρες 
μας ἀναδεικνύεται στὴν γεύση τῶν πνευματικῶν της καρ-
πῶν. Ἡ θεμελιακὴ προσφορὰ τοῦ Βυζαντίου στὴν δυτικὴ πο-
λιτισμικὴ παράδοση, δηλαδὴ στὸν εὐρωπαϊκὸ ἀνθρωπισμὸ 
-συμπεριλαμβανομένης τῆς χώρας μας– εἶναι πὼς ἀποτελεῖ 
τὸν μοναδικὸ διαβιβαστὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς κλασσικῆς 
παιδείας. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μιλᾶμε καὶ σκεφτόμαστε, 
ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἐγγραμμα-
τοσύνη καὶ τὴν ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ μας εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὁ 
βυζαντινὸς ἄνθρωπος θέλησε νὰ διαφυλάξει στὰ χειρόγρα-
φα, στὴν προφορικὴ παράδοση, στὴν μεταφυσικὴ ἀντίληψή 
του. Ὁ κατασκευαστὴς τῆς παιδαγωγικῆς μας διόπτρας ἦταν 
Βυζαντινός. Ὁ Εὐρωπαῖος εἶναι περισσότερο Βυζαντινός ἀπὸ 
ὅ,τι ὑποψιάζεται. 

Αὐτὸ σημαίνει –κατὰ πρῶτον– πὼς πρέπει συντεταγμένα 
νὰ ἀποτινάξουμε τὶς συμπλεγματικές μας ἄμυνες ἀπέναντι 
στὴν βαθύτατα βυζαντινή μας ταυτότητα. Καὶ τέλος πάντων 
νὰ ἀναζητήσουμε φιλόπονα τὶς ἀπαντήσεις μέσα ἀπὸ μιὰ 
ἐντατικὴ κι ἐκτατικὴ ἀνάγνωση τοῦ ἑαυτοῦ μας. «Τοιουτρό-
πως», γιὰ νὰ ἐπαναλάβω τὸν Σολωμό, θὰ κατανοήσουμε τὸν 
τόπο ὅπου γιὰ χίλιους ἐκατὸ χρόνους «ἡ Μεταφυσικὴ ἔγινε 
Φυσική». Κι ἀνάποδα.   

Εὐάγγελος Σταυρόπουλος 

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ’  Ο,ΤΙ ΥΠΟΨΙΑΖΕΤΑΙ
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Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Ζωῆς Μπέλλα
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