
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ1

Ή κλασσική μας παιδεία, ή οποία παρηκολούθησεν ενεργώς παιδιόθεν 
καί ερρύθμισεν την τοιαύτην ή τοιαΰτην άνάπχυξίν μας, διεμόρφωσεν εν ήμΐν 
καί τα κριτήρια των αξιών. Τδ τελευταΐον τοΰτο συχνάκις μεταβάλλει ημάς 
εις αυστηρούς κριτάς τοϋ παρόντος περιφρονητάς δέ τοΰ προσφάτου ή τοϋ 
μεσαιωνικού παρελθόντος. Καθιστά δέ ούχί σπανίως δυσχερή την έρευναν 
εις τάς περιοχάς ταΰτας τής άνελίξεως τοϋ ελληνικού πνεύματος.

Έκάστη ιστορική περίοδος τής ζωής ενός λαού είναι συνισταμένη πολλών 
παραγόντων, μη άναγόντων κατ’ ανάγκην τήν προέλευσίν των μόνον εις τό 
παρελθόν. Επομένως πάσα απόπειρα ερμηνείας τών ιστορικών γεγονότων — 
υπό τήν γενικήν τοΰ ορού σημασίαν — με μόνα κριτήρια τα έκ τής κλασ
σικής παιδείας άπορρέοντα αποβαίνει μονομερής καί επισφαλής.

Είναι πέρα πάσης άμφισβητήσεως τό γεγονός ό'τι ή κλασσική Ελλάς 
διαφέρει βασικώς από τήν μεσαιωνικήν Ελλάδα, τό Βυζάντιον.’Άλλαι είναι 
αί προϋποθέσεις τής ιστορικής ζωής καί πνευματικής δημιουργίας είς τήν 
άρχαίαν Ελλάδα καί ά'λλαι είς τό Βυζάντιον. Διαφορετικοί είναι αί άξίαι, 
τών οποίων επιδιώκεται ή πραγμάτωσις υπό τών ανθρώπων τοϋ χρυσού 
αίώνος τοϋ Περικλέους, καί διαφορετικοί έκεΐναι τοϋ αίώνος τών μεγάλων 
Πατέρων τής Εκκλησίας ή τής εποχής τοϋ ’Ιουστινιανού. ’Άλλα τέλος είναι 
τά ιδανικά, τά όποια κινούν τούς αρχαίους είς πράξιν, καί άλλα τα τών χρι
στιανών, τά παραινοΰντα είς ήσυχίαν καί θέωσιν.

Ή κλασσική άρχαιότης χαίρει καί άγάλλεται είς τον ρυθμόν καί τήν 
κίνησιν. Δρά, καί εις τήν δράσιν της ευρίσκει τήν όλοκλήρωσίν της. Δημιουρ
γεί, καί ή δημιουργία της είναι τραγούδι. "Ιδετε π.χ. τά έργα τοΰ Πλάτωνος 
ή τοΰ Φειδίου τά απαράμιλλα καλλιτεχνήματα. Φιλοσοφεί, καί ή φιλοσοφία 
της είναι εν αγώνισμα τοϋ πνεύματος, μία σκυταλοδρομία τοΰ νοϋ, τής οποίας 
οί αμοιβαίοι δρομείς είναι εν ταύτφ καί ρωμαλαΐαι ζωτικαί προσωπικότητες.

1 ΕΙς τον δρον αγωγή δίδομεν εύρυτάτην έννοιαν" νοοΰμεν πάσαν έν γένει έπί- 
δρασιν έπί τον χαρακτήρα, τήν σκέψιν καί τήν τοιαΰτην ή εκείνην συμπεριφοράν 
τοΰ ατόμου κατά τε τόν ψυχικόν αύτοΰ βίον καί τόν κοινωνικόν. Διαγωγήν δέ λέγον- 
τες νοοϋμεν τόν καθόλου τρόπον ζωής τοΰ ατόμου λαμβανόμενον από τής εσώτατης 
αύτοΰ ψυχικής διαθέσεως καί έπεκτεινόμενον μέχρι τών λεπτομερειακών εκδηλώσεων 
του έν τφ καθ' ήμέραν βίφ.
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Θεωρήσατε τους προσωκρατικούς, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον ’Αριστο
τέλη. Χάριτος καί κάλλους άριστος συνδυασμός. Καί πάντα ταϋτα υπό μίαν 
φιλοπαίγμονα διάθεσιν.

Οί διάλογοι τοϋ Πλάτωνος καί τά ’Απομνημονεύματα τοϋ Ξενοφώντος, 
διά να μή συμπεριλάβωμεν τάς κωμφδίας τοϋ Άριστοφάνους, λόγφ τής ειδι
κής φΰσεως καί τοϋ σκοπού των, παρουσιάζουν άνάγλυφον τό πνεύμα τής 
ακατάσχετου προς παιδιάν τάσεως τών αρχαίων Ελλήνων. 'Ο Ξενοφών 
είναι καί θεωρητικός ΰπέρμαχος αυτής τής τάσεως. Χρηματίσας μαθητής τού 
παίζοντος διδασκάλου πολλά δέ καλά ιδών καί άκοΰσας έγραψε : « Άλλ’ εμοί 
δοκει τών καλών κάγαϋ'ών άνδρών έργα ον μόνον τά μετά σπονδής πρατ- 
τόμενα είναι, αλλά και τά έν παιδιαϊς »1. Καί τούτο διότι ήτο αναμφισβή
τητου δι’ αυτόν καί έκ τών πραγμάτων αποδεδειγμένου, εκ τής προσωπικής 
δέ πείρας επιβεβαιούμενον, δτι ό Σωκράτης « παίζων ουδλν ηττον ή απον- 
δάζων ελνοιτέλει τοις αυνδιατρίβονσι»1 2. Συνεδέετο δηλ. ή παιδιά προς την 
παιδείαν καί προς ταΰτην κυρίως άπέβλεπεν ή τουλάχιστον έπρεπε νά 
άποβλέπη3.

'Ο Πλάτων εξ άλλου πολλαχοΰ τής Πολιτείας του χαρακτηρίζει ως 
παιδιάς συλλήβδην πάσας τάς μιμητικός τέχνας4.

Τοσοΰτον δέ τό πνεύμα τής παιδιάς είναι διάχυτον εις τά έργα τής 
άρχαιότητος — είναι γνωστόν π.χ. δτι καί οί Αιγύπτιοι ήρέσκοντο εις τό 
μετά παιδιάς διδάσκειν, έφ’ ω καί ό Πλάτων τους επαινεί 5 —, ώστε τινές 
έπεχείρησαν νά άναγάγουν πάντας τούς πολιτισμούς εις την προς παιδιάν 
τάσιν τοϋ ανθρώπου6.

Την μεσότητα περί τάς παιδιάς έπεδίωξε καί έπεδοκίμασεν δ ’Αρι
στοτέλης. Ού'τε δ χονδροειδής τύπος, δ καιρόν μή γινώσκων, άρέσκει εις 
αυτόν, ού'τε δ παντελώς σιωπών σκληρός καί αγροίκος, διότι δ τελευταίος 
« ονόεν συμβαλλόμενος πασι δυσχεραίνει » 7.

Εις τό Βυζάντιον άντιθέτως φαίνεται ευθύς έξ αρχής δτι τό τοιοΰτο 
πνεύμα έχει έκλείψει. Βασιλεύει σοβαρότης ή σοβαροφάνεια, αύστηρότης καί

1 Ξενοφώντος, Συμπόσιον 1, 1.
2 Ξενοφώντος, ’Απομνημονεύματα Δ, 1, 1.
3 Εύρεϊα διαπραγμάτευσις τοΰ θέματος τούτου έγένετο εσχάτως υπό Κων

σταντίνου Ί. Βουρβέρη, ΰπό τον τίτλον: Παιδιά καί παιδεία, έν Έπιστημ. 
Έπετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής Παν/μίου ’Αθηνών ( ’Αφιέρωμα είς Γεώργιον Χατζιδά- 
κιν ), έν Άθήναις 1955 - 1956, σσ. 469 - 526. Έξεδόθη δέ καί είς ιδιαίτερον τεύχος.

i Πρβλ. ίδίφ Πλάτωνος, Πολιτεία 602 b.
5 Πρβλ. Πλάτωνος, Νόμοι Ζ 819a κέξ.
6 Πρβλ. J. Huizinga, Homo ludens, γ' έκδοσις γερμ. 1939 καί Κων

σταντίνον Ί. Βουρβέρη ν, ”Ενθ’ άνωτ., σ. 470, σημ. 3.
7 Άριστοτέλους, ’Ηθικά Νικομάχεια IV, 8, 1128 b 2.
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σιωπή, σκληρότης καί δυσκαμψία περί την συμπεριφοράν, άπομάκρυνσις από 
την ζωήν, ή οποία εν τοΰτοις δεν παύει ζητούσα τήν ενάσκησιν των δικαιω
μάτων της. Τούς ύμνους τής χαράς καί τής άμεριμνησίας αντικαθιστούν σοβα
ροί εκκλησιαστικοί ήχοι καί προσευχαί. ’Αντί ρωμαλαϊα ωραία σώματα να 
γεμίζουν τάς παλαίστρας καί τά γυμναστήρια, λιπόσαρκοι σκιαί διασχίζουν 
αθόρυβοι τούς δρόμους των πόλεων ψιθυρίζουσαι λόγους μυστικών προσευχών 
καί κατευθυνόμεναι εις μοναστήρια, ό'που ασκείται ή σιωπή καί δπου ό θρήνος 
αποβαίνει ό οιμος επί τού οποίου βαδίζων ό πιστός επιτυγχάνει τήν λύτρωσιν.

Τί άρα νά είναι εκείνο τό όποιον ήλλαζε τόσον πολύ τούς ανθρώπους; 
Μήπως ή πάροδος τών αιώνων; Μήπως αί πολιτικαί τυχαι; Μήπως ή επι
κοινωνία καί αί αναμείξεις μετά τών άλλων λαών καί δη καί μετά τών ανα
τολικών, οί όποιοι εκ ψυχοσυνθέσεως ρέπουν προς τήν άπομόνωσιν καί τήν 
μελαγχολίαν; Μήπως τέλος ό Χριστιανισμός; “Ολοι αυτοί οί παράγοντες καί 
άλλοι όλιγώτερον εμφανείς άναμφιβόλως συνετέλεσαν εις τήν αλλαγήν αυτήν 
τού χαρακτήρος τών ανθρώπων καί τού πολιτισμού.

Είναι ιδιαιτέρας εξάρσεως άξιον τό γεγονός ότι διά τον χριστιανόν 
πολίτην-άνθρωπον τού Βυζαντίου σκοπός τού βίου τίθεται ή σωτηρία τής 
ψυχής. Αύτη δ’ επιτυγχάνεται γενικώς διά τής ευσεβούς επιγείου πολιτείας. 
Ή άσκησις είναι επιβεβλημένη, διά νά ύπερνικηθούν αί δυσκολίαι τάς οποίας 
παρεμβάλλει τό σαρκίον μέ τάς διαρκείς απαιτήσεις ένασκήσεως τών δικαιω
μάτων του επί τής παρουσης ζωής. Ό θάνατος είναι ή διαχωριστική γραμμή 
τής παρουσης ματαιότητος καί τής μελλούσης μακαριότητος.

Τούτου λοιπόν ή μελέτη πρέπει νά είναι καθημερινή άπασχόλησις τού 
χριστιανού, διότι είναι ψυχωφελής ή, επί τό ποιητικώτερον, ψυχοσόος.

“Ολοι οί βυζαντινοί θά μελετήσουν τό πράγμα. Οί μοναχοί καί οί εκκλη
σιαστικοί εν γένει άνδρες περισσότερον. Ό Ρωμανός, ό όποιος «την 
ζωήν τών βροχών εταλάνιοε» καί εμακάρισε «τους καλήν επιλεξαμένους 
μερίδα » 1 δηλ. τούς μοναχούς, νομίζει ότι « αληϋώς κατακέκριται μη μελε
τών | τό άλληλούϊα» 1 2. Συχνάκις δέ εις τούς ύμνους του αντιμετωπίζει τό 
πρόβλημα τού θανάτου καί συμπαρασύρει μέ τάς πτέρυγας τής μελφδίας του 
τούς συμψάλλοντας καί συμπροσευχομένους πιστούς εις πνευματικά πεδία καί 
ψυχικοσυναισθηματικάς καταστάσεις ήκιστα έπιτρεπούσας παιδιάν, χαριεντι
σμόν ή γέλωτα. Δίδει τον μοναχικόν κανόνα τής πρόσκαιρου ζωής ευθέως 
καί άνευ περιστροφών:

1 Ρ i t r a, Analecta Sacra I, 1876, σ. 44.
2 Αυτόθι, σ. 47.

13 - 1 - 1957
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«Στερρωύέντες τή πίπτει ουν ο τήκετε· τους αυχένας υμών κάτω 
κάμπτοντες, | τη ψυχή δε Χριστόν ανω βλέποντες, | τών εν γή παντελώς 
μη φροντίσητε, | καραδοκοΰντες και σπονδάζοντες, | μετά τό μεταστήναι 
τον βίου τούτον, | κατοικήσαι εν ταΐς τών άγιων μοναις, | ϊνα, ώσπερ 
ένταύϋα, βοάτε κάκεϊ | τό αλληλούια. » Και συνεχίζει: «'Ο καιρός τής 
χαράς ύμών έφ&ασεν' | ο γάρ Κύριος τάχιον ερχεται... »*. Δηλ. ό θάνατος, 
αν αυτός 6 ίδιος δεν είναι ή χαρά, είναι οπωσδήποτε τό τελευταΐον γεγονός 
τό όποιον θά όδηγήση τον πιστόν εις τήν πραγμάτωσίν της. ’Αξίζει λοιπόν 
να μελετηθή. « Τον φοβερού δικαστοϋ τήν έξέτασιν», λέγει εις άλλον ύμνον, 
« εν τή ζωή σου, ψυχή, ένέλνμή&ητι » ( Α' στ. 1 - 2 ) καί συνεχίζει: « Ό χρόνος 
μου συντελεΐται | ό δε φρικτός σου θρόνος λοιπόν ευπρεπίζεται. \ Ό βίος 
παρέρχεται... » (Α' στ 27 - 28 ) κλπ. 1 2ή τήν περίφημον εκείνην προς τήν ιδίαν 
του ψυχήν παραίνεσιν, « Ψυχή μου, ψυχή μου, | ανάστα τί κα&εύδεις; \ τό 
τέλος έγγίζει | καί μέλλεις ϋυρυβεισ&αι. | Άνάνηψον ουν, | ΐνα φείοηταί 
σου Χριστός ό Θεός... » ( Β' στ. 1 - 6)3.

’Άπειρα είναι τα χωρία τοΰ Ρωμανού, τα όποια μάς παρέχουν πιστήν 
εΙκόνα τού χριστιανού τού 6ου αιώνος.

Άνδρέας ό Κρήτης, ετέρα αηδών τής εκκλησιαστικής μας ποιή- 
σεως, τον ζ' αιώνα δεν θά παρεκκλίνη από τον τΰπον του Ρωμανού. « Οΐμοι 
τάλαινα ψυχή I | θά άναφωνήση εις τον Μεγάλον Κανόνα του, τί ώμοιώϋης 
τή πρώτη Ενα; (φδή α'). Άνάνηψον, ώ ψυχή μον | τάς πράξεις σου, ας 
εΐργάσω, | άναλογίζον, | και ταύτας επ’ δψιν σου εΐαάγαγε, | και σταγόνας 
οτάλαξον δακρύων σου· | είπε παρρησία τάς πράξεις, | τάς έν&υμήσεις | 
Χριστώ, και δικαιώϋητι » (φδή δ'). Κατωτέρω δέ: « Ό νους τετραυμάτι- 
σται, | τό σώμα μεμαλάκισται, | νοσεί τό πνεύμα· | ό λόγος ήσβένησεν, | ό 
βίος νενέκρωται, | τό τέλος επί &ύραις· | διό μοι, τάλαινα ψυχή, | τί ποιή
σεις, δταν έλϋ·η | δ Κριτής άνερεννήσαι τά σά ; » (φδή θ') 4.

Εις τον αυτόν τόνον θά γράψουν καί πολλοί άλλοι βυζαντινοί συγγραφείς. 
’Ακόμη καί αυτοί οΐ κατ’ εξοχήν δοξαστικοί καί υμνηταί τού μεγαλείου τού 
Θεού θά εξαρτήσουν τήν χαράν καί τάς άλλας κινήσεις τής ψυχής από τά υπερ
κόσμια γεγονότα, όπως είναι ή γέννησις τού Κυρίου π.χ. ή ή άνάστασις5.

Κοσμάς ό επίσκοπος Μαϊουμά εις τον κανόνα τών Χριστου
γέννων ψάλλει « Χριστός γεννάται, δοξάσατε | Χριστός εξ ουρανών, άπαντή-

1 Αυτόθι, σ. 51.
2 Ρωμανού τού Μελωδοΰ “Υμνοι ( μετά προλεγομένων υπό Νικολάου Β. 

Τωμαδάκη), τόμος Α', ’Αθήναι 1952, σσ. 9 - 10.
3 Αυτόθι, σ. 27.
4 Τριφδιον, εκδοσις Α', έν Ρώμη 1879, σσ. 463, 472 καί 488.
5 Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή εις τήν Βυζαντινήν Φιλο

λογίαν Α', ’Αθήναι 1952, σ. 207 κεξ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ<Τ' 20
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σατε |...| "Ασατε τώ Κνρίω πάσα ή γη...»1 (φδή α'). Ό τούτου δέ φίλος 
καί δμότεχνος Ί ω ά ν ν η ς ό Δαμασκηνός εις τον έξαίσιον κανόνα τής 
άναστάσεως ΰμνεΐ εν αγαλλιάσει, άλλα διά την άνάστασιν μόνον καί τό 
υπερκόσμιου αυτής νόημα: « Ουρανοί μεν έπαξίως | ενφραινέαϋωσαν,) γή <5έ 
αγαλλιάαΰω. |' Εορταζέτω δε κόσμος, | ορατός τε απας και αόρατος· I Χρι
στός γάρ έγήγερται, \ ευφροσύνη αΙώνιος.» (φδή α')2.

Χαίρουν εδώ ό Δαμασκηνός καί δ Κοσμάς, θαυμασταί άμφότεροι καί 
μιμηταί Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, διά γεγονότα τά οποία δεν κεΐνται εντός 
τοϋ κύκλου τής παροΰσης ζωής, συνιστοϋν δμως τάς απαρασάλευτους βάσεις 
τής ποθουμένης ζωής, τής μόνης αληθινής.

Κατά τον αυτόν περίπου τρόπον θά προσευχηθούν καί θά υμνήσουν 
τον Θεόν καί οι λοιποί ΰμνογράφοι καί μελφδοί. Θά παραλλάσσουν δ’ εκά- 
στοτε άναλόγώς τής προσωπικής των δυνάμεως καί εμπνεΰσεως3 4.

Άνάλογον διαγωγήν θά απαιτήσουν από τά ποίμνιά των καί οί Πα
τέρες τής Εκκλησίας καί οί λοιποί ίεράρχαι.

*Ας ένθυμηθώμεν τον Μ έ γ α ν *Α θ α ν ά σ ι ο ν, μή έπιδεχόμενον συμ
βιβασμόν με τον κόσμον καί τους αγαπώντας τον κόσμον έ'λληνας, θαυμα
στήν δ5 υπάρχοντα τοϋ μοναχικού βίου καί δή καί τοΰ ενσαρκώσαντος αυτόν 
καί πρωτοπόρου Μεγάλου ’Αντωνίου.

ΕΙτα τον αύστηρότατον καί άκαταπόνητον μαχητήν, ελεγκτήν δέ πάσης 
παρεκτροπής Χρυσόστομον. Ό Χρυσόστομος φαίνεται καταδικάζων τάς 
παιδιάς καθόλου, διότι ευρίσκει δτι έχουν « ονχι τέρψιν αλλά Μνατον»* καί 
διότι ή σπουδή τοΰ ανώτερου βίου είναι προτιμότερα πάσης παιδιάς.

Ό Μέγας Βασίλειος άφ’ ετέρου, αν καί φαίνεται κατ’ άρχάς 
κάπως συμβιβαστικώτερος προς τό ελληνικόν πνεύμα, τοϋ οποίου άναμφιβό- 
λως υπήρξε βαθύς γνώστης, εν τοΰτοις δεν θέλει τήν ολοκληρωτικήν άφο- 
μοίωσίν του, ζητεί μόνον δ τι αγαθόν, πάντα δέ τά άλλα τά αποκλείει, ένφ 
δ ίδιος ουδέποτε γελφ.

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι άνδρες ως οί προαναφερθέντες πλήρεις ζωής 
καί δυνάμεως θά ήσαν διαφορετικοί, δν δέν ήσαν τοϋ Χριστιανισμού γνήσια 
τέκνα καί διαπρύσιοι κήρυκες.

1 Πρβλ. ΠαναγιώτουΝ. Τρεμπέλα, ‘Εκλογή Ελληνικής 'Ορθοδόξου 
Ύμνογραφίας, Άθήναι 1949, σ. 186.

2 Πρβλ. Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, ”Ενθ’ άνωχ., σ. 176.
8 Πρβλ. πάσας χάς ακολουθίας χοΰ Πενχηκοσχαρίου, χών όποιων ό κύριος 

χόνος είναι άνασχάσιμος' επίσης χήν ακολουθίαν χοΰ δρθρου χοΰ Άγ. Γεωργίου 
( 23 ’Απριλίου ) πάνχοχε άνασχάσιμον.

4 Ίωάννου Χρυσοσχόμου, Προς χοϋς έχονχας συνεισάκχους ( εκδοσις
G. Bude υπό Jean Dumortier ), Paris 1955, σ. 67.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:50 EEST - 3.236.241.27



Βυζαντινών άγωγή καί διαγωγή 307

Αφιέρωσαν δμως πάσαν την ενεργητικότητα της φυσεώς των καί πάσαν 
την δυναμιν τού πνεύματός των εις την ’Εκκλησίαν, τής οποίας τοιουτοΐρόπως 
έστερέωσαν τά θεμέλια, τό δε κΰρος ήγλάϊσαν καί την φήμην εις τά πέρατα 
τού κόσμου έσάλπισαν. Ρωμαλαΐα πνεύματα δέ καθώς ήσαν καί βαθεΐς γνώ- 
σται τής ελληνικής άρχαιότητος, έδανείσθησαν παρ’ αυτής τον λόγον μονο- 
νουχί δέ καί τον τρόπον.

Γρηγόριος ό Θεολόγος αποτελεί έξαίρεσιν έκ ψυχοσυνθέσεως 
μάλλον ή κατά την δυναμιν τοϋ λόγου καί την μόρφωσιν. Μελαγχολική φΰσις 
αυτός άντετίθετο βασικώς προς τον ελληνικόν τρόπον, ενώ παραλλήλως ήγά· 
πησεν Ιδιαιτέρως μεμονωμένος συγγενείς μορφάς τής άρχαιότητος ή όμοιας 
ψυχικάς καταστάσεις. Γράφει είς τό περί ανθρώπινης φυσεως ποίημά του :

Χ&ιζός εμοΐς άχέεσοι τετρνμένος, οϊος απ' άλλων 
ήμην εν σκιερφ άλοει, {λυμόν έδων 

και γάρ πως φιλέω τάδε φάρμακον εν παΰ·έεασιν...

Καί άφοϋ περιγράψη τό κάλλος τής φυσεως μέ χρώματα καί τρόπους εις 
ούδέν ΰπολειπομένους τών ομηρικών θά προσθέση:

Τών μεν άρ' ουκ άλέγιζον, επεί νόος, ευτε πυκααϋϋ 
αλγεσιν, ουκ ε&έλει τέρψιος αντιάειν.

Αυτός δέ, στροφάλιγξιν έλισσομένοιο νόοιο, 
τοίην αντιπάλων δήριν εχων έπέων 

Τις γενόμην, τις δ’ ειμί, τί δ’ έσσομαι ; Ου σάφα οϊδα.
Ουδέ μεν δστις εμοϋ πλειότερος σοφίην1.

Αυτόν τον ρυθμόν σκέψεως καί ζωής θά ’ίδωμεν είς δ'λον τον πολυκΰ- 
μαντον βίον του. 'Υπάρχουν βεβαίως καί στιγμαί χαράς καί έξάρσεως' οπωσ
δήποτε ό'μως αΰται είναι συνδεδεμέναι στενώς μέ τον Θεόν καί μόνον.

Τό παράδειγμα τών μεγάλων τής Εκκλησίας Πατέρων ήκολουθησαν 
καί οί μετέπειτα ίεράρχαι, την αυστηρότητα καί την κατά Χριστόν ζωήν 
στέργοντες τόν δέ κατά κόσμον βίον καί τό παγανιστικόν εν γένει πνεύμα 
πολεμοΰντες καί αποποιούμενοι. Άντιπροσωπευτικώτερος πάντων υπήρξεν ό 
ιερός Φώτιος. Δέν ήνάγκασαν τόν μεγάλον εκείνον ιεράρχην αί καταπλήσ- 
σουσαι γνώσεις του καί ή βαθεϊα έλληνομάθεια νά μεταβάλη διαγωγήν. Ό 
Φώτιος είναι μία προσωπικότης δραστήρια καί πολυσχιδής’ εν πνεύμα άνε- 
πτυγμένον καί προικισμένον μέ ποικίλας χάριτας, μία καρδία χριστιανική. Τό 
γεγονός δτι εντός αυτού ό Χριστιανισμός ΰπερίσχυσε τού Ελληνισμού έκρά- 1

1 Πρβλ. Raffaele Cantarella, Poeti Bizantini I, Milano 1948, 
a. 19.
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τησε τον Φώτιον είς τά πλαίσια μιας ζωής συμφώνου προς τάς απαιτήσεις 
τής παραδόσεως καί τής Εκκλησίας, ζωής αύστηράς καί μεμετρημένης. ”Αν 
δέ έχη ποιόν τινα αλήθειαν ή ρήσις «le style c’est Thomme», ιδού τοϋ 
Φωτίου ή μορφή ανάγλυφος είς μίαν επιστολήν του. Όμιλε! περί λόγου 
σοφίας: « ...Άλλ’ εκείνην εγωγέ φημι, δση οώφρων μεν άπαγγέλλειν, κοινή 
δε διδάσκειν, πρώτη δε παιδεύειν, μόνη δέ συμπεί&ειν, ευσημος δέ διά 
των συγγενών νοημάτων την τών πραγμάτων φνσιν αναπτνασειν... ταΰτα 
μέν γάρ τής έμφυτον καί κοσμίας και βιωφελοΰς τον λόγου σοφίας, εκείνα 
δέ τής τερπονσης την άλογον αΐσ&ηοιν και ταΐς παρεκτροπαΐς μάλλον καί 
τφ νεωτερίζοντι χαιρούσης ή&ει, και προς μέν ωφέλειαν ουδέν δρώαης, 
είς κρότους δέ καί καλακείας και πολυν λήρον διαλυόμενης » *.

Πάσα ή βυζαντινή περίοδος κατακαλΰπτεται άπδ έργα πολεμικά καί 
αντιρρητικά. Ή είκονομαχία, τδ σχίσμα καί ή ησυχαστική έ'ρις, καταστάσεις 
αντίστοιχοι είς τάς ποικίλας αιρέσεις τών πρώτων αιώνων, είναι θέματα τά 
όποια προσελκύουν τήν προσοχήν συμπάσης σχεδόν τής Εκκλησίας καί τών 
πιστών. Ό τρόπος τής άντιμετώπίσεως τών καταστάσεων αυτών πρέπει νά 
είναι ανάλογος καί ως τοιοϋτος αυστηρός, σοβαρός, ούχί δέ παιγνιώδης καί 
ελληνίζων. Βεβαίως έ'χομεν καί περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή απολογητική ή 
ή αντιρρητική καί ή πολεμική έκτρέπονται είς συγκεκρατημένην ή άχαλίνωτον 
ειρωνείαν. Είναι ό'μως παρατηρήσεως άξιον τό γεγονός ό'τι πάσα τοιαύτη 
εκτροπή από τον κανόνα γίνεται από πρόσωπα είς τά όποια ό ελληνικός 
λόγος ισχύει περισσότερον τοϋ χριστιανικού ή από πρόσωπα φιλοσκώμμονα 
καί λαϊκής προελεύσεως.

Λίαν αντιπροσωπευτική τάξις εις τό Βυζάντιον, ως γνωστόν, ήτο ή τών 
μοναχών. Οΰτοι ύπήρχον είς μέγαν αριθμόν, έ'ζων δέ εντός καί έκτος τών 
πόλεων, δεδομένου ό'ντος ότι πολλά μοναστήρια έκτίζοντο καί εντός τών 
πόλεων. Ή ζωή τών μοναχών συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν διαμόρφωσιν 
τοΰ πνεύματος είς τό Βυζάντιον. Ό μοναχικός βίος παντοιοτρόπως έπέδρα 
εις τε τόν λαόν καί τήν ήγέτιδα τάξιν.

Ή μίμησις τών αγίων καί ή μελέτη τοϋ θανάτου, ό θρήνος διά τάς 
αμαρτίας, ή ταπεινοφροσύνη, ή ταλαιπωρία τοϋ σώματος, πάντα δέ ταϋτα 
προς δόξαν Θεοϋ γινόμενα καί μόνον, ήσαν αί υπό τών μοναχών έπιδιω- 
κόμεναι άρεταί.

Ό ιερός Χρυσόστομος, όστις εκόλασε πάσαν εκτροπήν προτρέπει ένθέως: 1

1 Πρβλ. Φωτίου, Έπιστολαί ( Βαλέττα ), έν Λονδίνφ 1861, σσ. 305 - 306.
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« ...μιμώμεϋα τους άγιους, οΐ τοσαντην ίποιοϋντο σπονδήν και τής τον 
Θεόν δόξης και τής αυτών, διά την του Θεόν » *.

Ούδεμία δέ άνεσις τής αύστηρότητος επιτρέπεται. Κείμενον τοϋ ιβ' 
αίώνος όμιλε! περί επιτιμήσεων μοναχών, οί όποιοι «παιγνίως συνεπλέ- 
κοντο » 1 2.

At συνεχείς λειτουργίαι άφ’ ετέρου και αί άκολουθίαι, αι πολλάκις τής 
ημέρας και τής νυκτός λαμβάνουσαι χώραν, έπέδρασαν άναμφιβόλως εις τήν 
διαμόρφωσιν τοϋ τοιούτου πνεύματος. Τούτο δέ δεν πρέπει να νοηθή μόνον 
διά τα μοναστήρια άλλα καί διά τον λαόν.

Προς τούτοις τά αναγνώσματα των βυζαντινών συνετέλεσαν ωσαύτως 
εις τήν διαμόρφωσιν τής νοοτροπίας των καί τής διαγωγής των. Ή 'Αγία 
Γραφή καί ή απόκρυφος φιλολογία, τά μαρτυρολογία καί οί βίοι τών αγίων, 
τό Λειμωνάριον τοϋ Μόσχου καί ή Λαυσαϊκή 'Ιοτορία, ό ’Ιωάννης τής Κλί- 
μακος τέλος καί άλλα ανάλογα έργα έσφυρηλάτουν επί πολλούς αιώνας τό 
ασκητικόν πνεύμα καί άπεδίωκον τήν τάσιν προς χαρίεσσαν ζωήν καί παι- 
διάν. Τό γεγονός δέ τούτο έπέδρασε τά μέγιστα εις τήν άθρόαν καταφυγήν 
είς τά μοναστήρια, οπού ή γαλήνη καί ή ήσυχία άνεμένετο νά έπιβραβεύση 
τήν τής αγαθής μερίδος εκλογήν.

Καί είναι μέν αληθές ότι εις τά μοναστήρια άπεσύροντο οί έκ φύσεως 
αδρανέστεροι τών πολιτών, πλήν όμως δέν είναι καθόλου σπάνιον τό γεγονός 
προσελεύσεως καί δραστήριων ανθρώπων. Τών τοιούτων ανθρώπων ή δρα- 
στηριότης εύρε διέξοδον είς τήν κοινωνικήν δράσιν, ήτις κατά τήν βυζαντινήν 
περίοδον ήτο λίαν ανεπτυγμένη. Τό τελευταΐον τούτο προσείλκυσεν επίσης 
πολύν κόσμον, ΐδίφ δέ γυναίκας καί νεάνιδας, αΐτινες, ως έκ τής φύσεώς των, 
δέν άπεφάσιζον τήν πλήρη έγκατάλειψιν τών εγκοσμίων. Εύρον λοιπόν είς 
διαφόρους θεσμούς, ως π.χ. ό τών διακονισσών, τήν πλήρωσιν άμφοτέρων 
τών τάσεων τής ψυχής των' τής τε δηλ. είς τον Θεόν άφοσιώσεως καί τής 
ίκανοποιήσεως τοϋ κοινωνικού ενστίκτου.

”Αν λάβωμεν ΰπ’ ΰψιν δέ ότι κατά κανόνα ό μόνος δημόσιος χώρος, είς 
τον όποιον έπετρέπετο νά μεταβαίνη ή γυνή άνευ πολλών διατυπώσεων, ήτο 
ό ναός, άντιλαμβανόμεθα τό μέγεθος τής έπιδράσεως, τήν όποιαν έξήσκησεν 
ή Εκκλησία μέ τό τυπικόν της έν γένει είς τήν διαμόρφωσιν τού βυζαντινού 
πνεύματος καί τρόπου.

Είς τό ήρωϊκόν πνεύμα τής άρχαιότητος ή Εκκλησία έδωκε νέον περιε- 
χόμενον. Ήρως τώρα είναι ό μάρτυς Χριστού, ό άντιμετωπίζων τον δήμιον 
καί τάς βασάνους πράος καί πλήρης θείου πόθου ενώσεως μετά τού αιωνίου

1 Ίωάννου Χρυσοστόμου, Ένθ·’ άνωτ., σ. 75.
2 Πρβλ. Φαίδωνος Ί. Κουκουλ8, ’Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά 

παιγνια κατα τούς Βυζαντινούς χρόνους, ΕΕΒΣ ΙΓ', 1937, σ. 78 καί σημ. 2.
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Θεού. Βεβαίως σώζονται καί στοιχεία τοΰ παλαιού ήρωϊσμού, Ιδίςτ εις τούς 
στρατιωτικούς αγίους των πρώτων αιώνων. Ούτοι ώφειλον να είναι ρωμα- 
λαΐοι καί ωραίοι, προς τούτοις δέ καί χριστιανοί. Εις τών αγίων τούτων 
την ρώμην καί τό κάλλος εύρον οί χριστιανοί εν αντιστάθμισμα τής παρη- 
μελημένης φυσικής τάσεως προς θαυμασμόν τού ψυσικώς ωραίου.

Ή άθλησις καί εν γένει δλον το λεξιλόγιον των αγώνων έχρησιμοποιήθη 
διά νά έκφραση τούς πνευματικούς αγώνας. Άθληταί είναι καί οί μοναχοί, 
οΐτινες ασκούνται εις αρετήν. Τό παράδειγμα είχε δώσει πρώτος μεγας άνήρ, 
τέλειος αγωνιστής πνευματικού άγώνος, ό ’Απόστολος Παύλος, εΐπών: « Τον 
αγώνα τον καλόν ήγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίατιν τετήρηκα- 
λοιπόν άπόκειταί μοι δ τής δικαιοσύνης στέφανος, δν αποδώσει μοι ό Κύ
ριος... 6 δίκαιος κριτής » ( Β' Τιμ. 4,7).

Συμεών ό διά Χριστόν σαλός, κατά Λεόντιον τον Νεαπόλεως «καλώς 
καί νομίμως τον καλόν αγώνα έπύκτευσεν» (P.G. 93, 1672). Ό αυτός 
Λεόντιος ερμηνεύει εν συνεχείφ τό είδος τού άγώνος λέγων : « Τον προκείμενον 
αύτοΐς αγώνα καί δρόμον, λέγω δή τον ερημικόν καί αοικον παντελώς καί 
αναχωρητικόν βίον » (P.G. 93, 1681 ). Βεβαίως μαρτυρεΐται ό'τι 6 Συμεών 
είσήλθεν εις αγώνα δρόμου, πράγμα άπηγορευμένον, ώς δά ίδωμεν εν συνε
χείς, έπραξε δμως τούτο ί'να δείξη δτι διά τον Χριστόν είναι σαλός, προσέτι 
δέ ΐνα δεραπεύση δαιμονισμένον τινα.

Τά παραδείγματα δύνανται νά πληθυνθοΰν.

Τό μοναχικόν ιδεώδες δεν άφησε ανεπηρέαστους ούδ’ αυτούς τούς αύτο- 
κράτορας, τά μέλη τής αυλής καί τής ακολουθίας των, πολιτικάς φυσιο
γνωμίας, λογίους καί επιστήμονας. Πλεΐστοι εξ αυτών ένεδύθησαν τό μονα
χικόν τριβώνιον είτε οικείοθελώς είτε ύπείκοντες εις τάςέκάστοτε περιστάσεις1. 
’Άλλοι δέ αύτοκράτορες δντες ύπέβαλλον εαυτούς εις παντοίας στερήσεις καί 
διήγον βίον αΰστηρότατον.

Ή μορφή τοΰ βασιλέως, τού έλέφ Θεού εστεμμένου αύτοκράτορος, 
έπρεπε νά είναι ιερά καί οί τρόποι ανάλογοι. Άμυδράν ιδέαν τοΰ πράγματος 
λαμβάνομεν έκ τών έν τοϊς ναοΐς απεικονίσεων είτε τών ιδίων αύτοκρατόρων 
καί τής ακολουθίας των είτε τού παντοκράτορος καί τοΰ δεσπότου Χριστού, 
τών οποίων τήν ίεροπρέπειαν καί τό μεγαλεΐον έμιμούντο. Την αυτήν έντύ- 
πωσιν μάς παρέχουν καί αί μικρογραφίαι τών χειρογράφων2.

Εικόνα τού όποιος οφείλει νά είναι ό βασιλεύς έν Βυζαντίφ δίδει Κων
σταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν τφ περί βασιλείου τάξεως συγγράμματί του,

1 Πρβλ. R, Gu ill and, Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες καί τό θέλγητρον τοΰ 
μοναστηριού, ΕΕΒΣ ΚΑ', 1951, σσ. 215-234.

2 'Οσάκις δηλ. τά άπεικονιζόμενα είναι πρόσωπα- διότι τά έκ τής φύσεως 
ειλημμένα θέματα παρουσιάζουν πολλήν χάριν καί κίνησιν.
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λέγων ότι to κράτος πρέπει νά είναι εικών τής δημιουργίας, επομένως καί 
ό βασιλεύς εικών τοϋ δηιιιουργοΰ. «··■νφ’ ων τον βασιλείου κράτους, 
γράφει, ρυϋμφ και τάζει φερομένου, είκονίζοι μεν τον δημιουργού την περί 
τάδε τό παν αρμονίαν και κίνησιν, καΰορωτο δε και τοΐς υπό χεΐρα σεμνο- 
πρεπέστερον, καί διά τοϋτο ήδύτερόν τε και Ίλαυμαστότερον...»1 Ενταύθα 
ό βασιλεύς αποκαλύπτει είς τον υιόν του καί την πολιτικήν σκοπιμότοτα, ήτις 
δεν φαίνεται νά επηρέασεν δλιγώτερον την βυζαντινήν Αυλήν εις τό σύστημα 
τής σοβαράς καί συγχρόνως επιδεικνυόμενης μεγαλόπρεπείας της.

Διά ταϋτα πάντα τό πρόσωπον τοΰ βασιλέως περιβάλλεται υπό τοιαύτης 
ίερότητος καί δεν επιτρέπονται εις αυτόν τρόποι κοινού θνητού. Ούτω π.χ. 
δεν άναφέρονται αύτοκράτορες γελώντες παρά μόνον προσμειδιώντες καί 
τούτο μόνον είς εκτάκτους περιστάσεις, δ'που π.χ. οί κοινοί θνητοί έκσπούν 
είς πολλούς γέλωτας ή δπου αί περιστάσεις τό επιβάλλουν2.

”Ινα δέ κατορθώση δ βασιλεύς καί έπιτύχη εις τον βαρύτατον ρόλον είχεν 
ανάγκην αύστηράς παιδείας. Είς αυτό δέ άποσκοπούν ακριβώς καί αϊ δεκάδες 
των παραινετικών λόγων καί πραγματειών, αί απευθυνόμενοι προς τούς βασι
λείς είς λόγον έμμετρον ή πεζόν είς ύφος λόγιον ή δημώδες3. Αί άρεταί τάς 
οποίας συνιστάται ό βασιλεύς νά άσκηση είναι ή σύνεσις, ή ταπεινοφροσύνη, 
ή δικαιοσύνη, ή ελεημοσύνη, ή άγιότης κλπ. Πάσα δέ εκτροπή από τοΰ κανό- 
νος τούτου δυσμενώς έκρίνετο καί εμείωνε τό βασιλικόν κύρος. Λέων ό Διάκο
νος π.χ. γράφει περί Ρωμανού τοΰ Β', υιού τοΰ Κωνσταντίνου τού Πορφυρο
γέννητου, δτι ήτο « έπτοημένος νεωτερικαις ήδνπαϋ·είαις καί παιδιαϊς » 4.

Βεβαίως οί αύτοκράτορες κατεπονούντο μέ τάς πολλαπλάς ασχολίας των 
καί είχον ανάγκην ποιάς τίνος άναπαύσεως καί διασκεδάσεως. “Ινα δμως καί 
αύτη μή εξέρχεται τών παραδεδεγμένων καί άντίκειται προς τούς κανόνας 
τών Συνόδων έπρεπε νά είναι σεμνή καί σοβαρά. 'Ο Θεόδωρος Βαλσαμών, 
έρμηνεύων τον 51°ν κανόνα τής εν Τρούλλφ Τ'Οικουμενικής Συνόδου λέγει: 
« ’Έυικε δε διά τά τών τοιοντων κανόνων επιτίμια επινοητή ναι τά βασιλικά 
παίγνια· τον Κοντοπαίκτην δηλαδή, τον Μάρωνα, τον Άχιλλεα, την ’Οκτώη
χον και τά λοιπά· ώ ς μ ή δ ι ά χ υ σ ι ν καί γέλωτα άσεμνον έ μ- 
ποιοοϋντα τοΐς β λ έ π ο ν σ ι ν »5.

1 Κωνσταντίνου Ζ'τοΰ Πορφυρογέννητου, Περί βασιλείου τά- 
|εως ( A. Vogt), τόμ. I, σ. 2.

2 Πρβλ. Άννης Κομνηνής, Άλεξιάς ( Β. Leib ), XIII, VI, 6-VII, 1 
καί XIV, V, 2.

3 Πρβλ. Κ. Krumbacher-Γ. Σωτηριάδου, 'Ιστορία τής Βυζαντηνής 
Λογοτεχνίας, έν Άθήναις 1900, Β', σσ. 99, 101, 114, 165, 285 κ.ά.

4 Λέοντος Διακόνου, 'Ιστορία ( Hase ), I, 2.
5 Πρβλ. Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων 2 ( 1852 ), 

σ. 416, καί Φ. Κουκουλ έ, ”Ενθ’ άνωτ. σ. 94.
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Θαυμασίαν εικόνα τής διασκεδάσεως και διαναπαύσεως αύτοκράτορος 
παρέχει "Αννα ή Κομνηνή εν τή Άλεξιάδι αυτής' « ’Ολίγα το σώμα διανα- 
πανων (ό ’Αλέξιος), γράφει, έν κυνηγεσίοις τε καί ανέαεσι... καί η ανεσις 
τοντω δεύτερος πόνος, βιβλίων άνάγνωσις καί έξέτασις καί η τοϋ « ’Ερευ
νάτε τάς γραφάς » παραγγέλματος επιμέλεια. Τα δ’αν κυνηγέσια καί ή από 
τον σφαιρίζειν παιδιά δευτέρου λόγον καί τρίτου προαήν τώμφ πατρί...·» 
Έν συνεχείς δ’ έπεδόθη καί εις άλλας παιδιάς « παράγγελμα τούτο λαβών 
εξ Ιατρικής έπιστήμης, ΐνα ταΐς συνεχέσιν ίππαοίαις διαφοροΐτό τι τής κα- 
ταρρεονσης ΰλης καί τον επιβρί&οντος βάρους κονφίζοιτο... » *.

Έκ τών ανωτέρω άλλα κα'ι έξ άλλων μαρτυριών καταδεικνύεται δτι τα 
αγωνίσματα τών αύτοκρατόρων ήσαν τοιαΰτα ώστε να ασκούνται ούτοι εις 
στρατιωτικός άρετάς. *Ησαν δέ κατά κανόνα αγωνίσματα στίβου' ούχ ήττον 
δμως ή ιππασία καί τα κυνηγέσια, δπου δ ασκούμενος μανθάνει συν τοϊς 
άλλοις την τέχνην τού τοξεΰειν καί τοϋ δόρυ άφιέναι, ήσαν εκ τών συνήθων 
καί προσφιλών απασχολήσεων πολλών αύτοκρατόρων1 2.

Ή κοινή γνώμη, ως θά ελέγομεν σήμερον, ήτο κατά τών παιδιών 
καί τών εν γένει αγωνισμάτων. Καί είναι πολύ φυσικόν. "Ανθρωποι τά άνω 
σκοποΰντες δεν έθεώρουν ουδέ πρέπον ούδ’ επιτρεπτόν νά ασχολούνται μέ 
παιδιάς καί ανωφελή αγωνίσματα. Πόλεμος δέ φαίνεται δτι είχε κηρυχθή 
υπό τε τής ήγεσίας τής Εκκλησίας καί αυτών τών πιστών επίμονος καί συ
στηματικός κατά τών τοιουτων εκτροπών3.

Άπρεπή αγωνίσματα έθεώρουν οί βυζαντινοί ωσαύτως την πυγμαχίαν 
καί την πάλην, ως παραμορφοΰντα4 τό πρόσωπον τό κατ’εικόνα καί όμοίω- 
σιν τοϋ Θεού πλασθέν. Τό σώμα τό ήθελον αδύνατον καί ωχρόν, νά όμοιάζη 
δηλ. μέ τά τών αγίων σώματα. 'Ως έκ τούτου δέ καί ή βολή ακοντίου καί 
δίσκου έθεωρεΐτο άσκοπος καί ανωφελής κατανάλωσις δυνάμεως.

Άτιμους έχαρακτήριζον τούς θηριομάχους, τούς μονομάχους, τούς σκη
νικούς καί τούς έν γένει άσκοΰντας τήν παιγνικήν τέχνην, τήν δέ τέχνην 
αυτών άτιμοποιόν5. Τοϋ κανόνος τούτου έξηροΰντο οί έπίσημοι άθληταί, οί 
νομίμως δηλ. άγωνιζόμενοι δι’ έπίδειξιν ανδρείας6. Γενικώς δέ οί βυζαντινοί 
δέν έδιδον μεγάλην σημασίαν είς πάντα ταΰτα, αυτός δέ είναι καί 6 κυριώτε- 
ρος λόγος τής έλλείψεως πληροφοριών περί παιδιών.

Οί Πατέρες τής Εκκλησίας, οσάκις ήθελον νά ψέξουν μίαν πράξιν ή 
διαγωγήν, κατέφευγον είς παρομοιώσεις είλημμένας έκ τοϋ παιγνιώδους καί

1 ’Αλέξιός, XIV, VII, 9.
2 Πρβλ. Κουκουλέν, Ένθ·’ άνωτ., σσ. 65-122.
3 Πρβλ. Κουκουλέν, ’Ένθ·’ άνωτ., σ. 65.
4 Πρβλ. Κουκουλέν, "Ενθ’ άνωτ., σ. 84 καί σημ. 3.
5 Πρβλ. Κουκουλέν, "Ενθ’ άνωτ., σ. 95 καί σημ. 8.
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άφρόντιδος βίου' « Δαίμων παρέστηκεν, διά των κατεστιγμενων δστέων την 
μανίαν ίξάπτων » παρατηρεί 6 Μέγας Βασίλειος1 δι’ εκείνους οΐτινες έπαιζον 
κΰβους.

Γρηγόριος δ Νύσσης έφ’ ετέρου κατακρίνων την διαγωγήν συγχρόνων 
του2 λέγει δτι οΰτοι ασχολούνται σοβαρώς (σπουδάζουν) περί την ιππασίαν, 
τό κυνήγιον καί την κυβείαν. Γρηγόριος δε δ Θεολόγος επιγραμματικότατα 
άποφαίνεται: «πίνεις, κυβεύεις, λαμβάνεις, παίζεις, γελάς»3.

« Θανάτου τερπνόν δηλητήριον καί δαίμονος εορτήν τον σταυρόν κα&υ- 
βρίζουσαν » ονομάζει δ Βασίλειος Σελεύκειας4 τά εν Άντιοχείφ μέχρι τού 
Τ' αίώνος τελούμενα ’Ολύμπια. 'Ο δέ ιερός Χρυσόστομος άποφαίνεται δτι 
εκεί « ό διάβολος πομπεύει » 5.

Έκτος δμως τής θεωρητικής ταύτης υπό τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας 
καταδίκης τών παιδιών, τών αγώνων, τής χαριέσσης έν γένει ζωής καί δια
γωγής, καί τής γενικής αποδοκιμασίας, έχομε νόμους καί κανόνας απα
γορεύοντας τάς παιδιάς καί τά παίγνια δι’ επιβολής διαφόρων ποινών6. Ού
τως ή ’Εκκλησία π.χ. καθώρισεν « τάς Κυριάκός απράκτους είναι » δηλ. άπη- 
γόρευσε την τέλεσιν άγώνων κατά τάς Κυριάκός7. Τοΰτ’ αυτό έπραξαν καί 
πολλοί αύτοκράτορες.

Αί επιβαλλόμεναι κυρώσεις διά τάς παραβάσεις τών τοιούτων νόμων 
καί κανόνων ήσαν πολλάκις αύστηραί. Ούτω π.χ. ή παρακολούθησις θεάματος 
εν ίπποδρόμφ υπό γυναικός, άκοντος ή άγνοοΰντος τού συζύγου, άπετέλει 
λόγον διαζυγίου8. Οί κληρικοί δέ άφωρίζοντο αν παρηκολούθουν τοιούτους 
άγώνας9.

Κονόνες τής Τ' εν Τρούλλφ Οικουμενικής Συνόδου σαφώς άπαγορεύουν 
διάφορα παίγνια: «Μηδένα τών απάντων είτε λαϊκών, είτε κληρικών, 
κυβεύειν από του νυν'» λέγει περί κυβείας δ 50ός κανών10. “Ετερος πάλιν 
δμιλεΐ περί διαφόρων εορτών λαμβανουσών χώραν κατά τήν διάρκειαν δια

1 Migne, P.G. 29, 185.
2 Migne, P.G. 46, 900.
3 Migne, P.G. 37, 662.
4 Migne, P.G. 85, 309.
5 Migne, P.G. 63, 897.
6 Πρβλ. Φαίδωνος Ί. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 

A', I, σ. 187.
7 Πρβλ. Φαίδωνος Ί. Κουκουλ έ, ‘Αγώνες, αγωνίσματα... κλπ. ΕΕΒΣ 

ΙΓ', 1937, σ. 76 καί σημ. 3.
8 Πρβλ. Κουκουλέν, Ένθ·’ άνωτ., σ. 107 καί σημ. 4.
9 Πρβλ. Κουκουλέν, 'EvO·’ άνωτ., σ. 108 καί σημ. 2.

10 Πρβλ. Ράλλη-Ποτλή, ΈνΟ’ άνωτ., 2, σ. 424 καί 2, σ. 58.
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φόρων εποχών τοϋ έτους, οπότε και παρείχετο ή ευκαιρία εις πολλούς νά 
διασκεδάζουν. « Τάς ούτω λεγομενας Καλάνδας, γράφει, καί τά λεγάμενα 
Βοτά, και τά καλούμενα Βρονμάλια και την έν τη πρώτη Μαρτίου μηνάς 
ήμερα έπιτελουμένην πανήγυριν, καέλ άπαξ εκ τής τών πιστών 
πολιτείας περιαιρε&ήναι βουλόμε&α...»1

Έν συνεχείς: καί άλλοι άλλως πως έκόλαζον τάς εκ τής σοβαρότητος καί σε- 
μνότητος έκτροπας καί δταν ακόμη αΰται ήσαν ήτιολογημέναι. Ό πατριάρχης 
Λουκάς Χρυσοβέργης λ.χ. διέταξε την κατάργησιν τών μαθητικών μεταμφιέ
σεων, αϊτινες έλάμβανον χώραν την 25θν μηνός ’Οκτωβρίου, ήμέραν καί)’ ήν 
έωρτάζετο ή μνήμη τών αγίων Νοταρίων, προστατών τής μαθητιώσης νεο
λαίας2. Όλίγφ δ’ ένωρίτερον Χριστόφορος δ Μιτυληναΐος είχε ψέξει τούς 
γονείς, διόιι έπέτρεπον την μεταμφίεσιν είς τά τέκνα των3.

*
* *

Βεβαίως δεν ή το δυνατόν νά μιή υπάρξουν καί εξαιρέσεις τής σοβαράς 
καί τρόπον τινά μονολιθικής ταΰτης διαγωγής. Τό ελληνικόν πνεύμα καί ό 
τρόπος τού βίου έφθασαν μέχρι τής βυζαντινής εποχής μέσφ τών ελληνι
στικών χρόνων καί τών πρωτοχριστιανικών ούχί έξησθενημένα, τουλάχιστον 
ως προς τήν μορφήν τών έκδηλώσεών των. Ούτως 6 Λουκιανός είναι 
χαρακτηριστικός τύπος τοϋ παίζοντος φιλοσόφου. Τούτον ήκολούθησεν είς 
τούς τρόπους Δίων ό Χρυσόστομος, άκμάσας περί τούς χρόνους τοϋ 
Τραϊανού καί άριστα συνδυάσας τά παίγνια καί τάς αθλοπαιδιάς με τήν 
σπουδήν καί τήν φιλοσοφίαν.

Τήν σοφιστικήν ταύτην καί χαρίεσσαν τάσιν έμιμήθη άριστα Συνέ- 
σιος ό Κυρηναϊος. Ούτος κατένεμε τάς ώρας του μεταξύ παιδιάς καί 
σπουδής. Επειδή δε δ Χριστιανισμός είχεν ήδη αρχίσει νά δημιουργή τό 
πνεύμα τής αύστηρότητος καί επειδή διά τήν ελληνοπρεπή ταύτην δια
γωγήν του κατηγορήθη υπό τών συμπολιτών του, ήναγκάσθη νά άπολογηθή 
διά πραγατείας έπιγραφομένης: « Δίων ή περί τής καϋ’ εαυτόν διαγωγής. » 
’Εκεί υποστηρίζει δτι δ άνθρωπος δεν πρέπει νά είναι αγροίκος άλλ’ αλη
θινός ελλην. "Αλλως τε, έπάγεται, δεν είναι ούτε Θεός, ώστε νά μένη ασυγ
κίνητος από πάσαν ηδονήν, ού'τε ί)ηρίον, ώστε μόνον εις τήν ηδονήν νά 
εύρίσκη εύχαρίστησιν. ’Επικαλείται δέ Δίωνα τον Χρυσόστομον τον όποιον 
καί προβάλλει ως άριστον τύπον ανθρώπου καί φιλοσόφου 4.

1 Αυτόθι, 2, σ. 448.
Αυτόθι, 2, σ. 452.

3 ΙΙρβλ. Ed. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios, Leip
zig 1903, σ. 92 στ. 35.

4 ΙΙρβλ. Συνεσίου Κυρηνείας, Opuscula (Ν. Terzaghi), Romae 
1944, σσ. [233 -278],
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Ό Συνέσιος δεν έπαιξε μόνον εν τφ βίφ, άλλα και έν τοΐς συγγράμμασιν 
αύτοΰ. Μεταξύ των άλλων έγραψε καί « Φαλάκρας εγκώμιον » κατά μίμησιν 
Δίωνος Χρυσοστόμου, γράψαντος κόμης εγκώμιον και άλλα. Εις αυτό άντι- 
κροΰει τον Δίωνα και υπεραμύνεται τής φαλάκρας, ήτις ήτο καί χαρακτηρι
στικόν τής ιδίας αύτοΰ κεφαλής.

Καί εις ποιητικά έργα, αποδιδόμενα εις τον Συνέσιον, εύρίσκομεν τον 
έλληνα εν αρμονία συνυπάρχοντα μετά τοΰ χριστιανού, άλλ’ δπωσδήποτε 
ύπερέχοντα. ’Ιδού ή αρχή ενός ύμνου του:

«. ”Αγε μυι, λίγεια φόρμιγξ | μετά Τηΐαν άοιδάν, \ μετά Λεσβίαν τε 
μολπάν | γεραρωτέροις εφ’ ΰμνοις | κελάδει Αώριον φδάν... »1

Έκ τοΰ συνόλου τοΰ έργου του 6 Συνέσιος φαίνεται επηρεαστείς ό'χι 
μόνον από τον νεοπλατωνισμόν αλλά καί άπ’ ευθείας από την αρχαιότητα 
άνευ μεσολαβήσεως τρίτων. Τό ύφος του είναι μεγαλοπρεπές, τά θέματα επε
ξεργάζεται με χάριν, εις τά ποιήματά του χρησιμοποιεί ποικίλα προσφδιακά 
μέτρα. Γενικώς είπεϊν είναι περισσότερον ελλην, χωρίς δμως νά παυη νά 
είναι καί χριστιανός.

Την μεσότητα περί την παιδιάν καί την σπουδήν φαίνεται νά έπαινή 
καί επιγραμματοποιός τοΰ 6ου αίώνος. Εις έν επίγραμμα, άποδιδόμενον είς 
τον Άγαθίαν ή τον Παΰλον Σιλεντιάριον, άναγινώσκομεν:

« Αεί γάρ μήτε πονεΐν ίν άϋύρμασι, μήτε τι παίζειν
εν σπουδή' καιρω δι’ ΐσϋ·ι νέμειν τό πρέπον » 2.

Τά επιγράμματα γενικώς, τά οποία οί παλαιότεροι εΐχον χρησιμοποιή
σει αφειδώς διά τάς ποικίλας περιστάσεις τοΰ βίου, έξηκολουθησαν καί έν 
Βυζαντίφ νά χρησιμοποιοΰνται ομοίως. ’Αλλά καί είς αυτό τό είδος τοΰ 
εντέχνου λόγου έπεχειρήθη καί έν πολλοϊς έπετεΰχθη αλλαγή τοΰ περιεχομένου 
προς τό χριστιανικώτερον καί επομένως τό σοβαρώτερον καί αύστηρότερον. 
Τά πλεϊστα τών έπιγραμμάτων τώρα άφιεροΰνται είς ά'για πρόσωπα καί αντι
κείμενα, εικόνας, βιβλία κλπ., έλάχιστα δε μόνον είς άλλα πράγματα άσχετα 
προς τον Χριστιανισμόν, δπως είναι τά έρωτικά π.χ. τά έπιδεικτικά κ.ά., καί 
ταΰτα από έπιγραμματοποιούς δπωσδήποτε ελληνίζοντας. Προς τοΰτοις έπε- 
νοήθη ή μάλλον έπέδωκε παλαιά έπινόησις καί διεδόθη ευρέως είς δλόκληρον 
τό Βυζάντιον τό άθώον στιχουργικόν παίγνιον3, έστερημένον καί από άπό- 
ψεως περιεχομένου οίουδήποτε παγανιστικοΰ στοιχείου. Ούτως έχομεν λειπο- 
γράμματα στιχουργήματα, άκροστιχίζοντα, καρκίνους κλπ., παιγνιώδη θέματα

1 Σ υ ν ε σ ί ο υ Κυρηνείας, Hymtii ( Ν. Terzaghi), Rom® 1939, σ. [ 57 J.
2 Anthologia Palatina ( Dfibner ), IX [ 769 J.
3 Πρβλ. Νικολάου Γ. Πολίτου, Στιχουργικά παίγνια, περ. «Εστία» 

19, 1885, σσ. 249 -52, 264 -66, 283 -85, 291 -94.
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δηλ., άτινα πρέπει νά ερμηνευθοϋν και ώς μία αντίρροπος τάσις προς διέξο
δον από την ΰφισταμένην πίεσιν ενεκα τής έπικρατουσης σοβαρότητος.

"Ετερος εκφραστικός γραπτός τρόπος, τοϋ οποίου έγένετο επίσης χρήσις 
έν Βυζαντίφ, είναι 6 διάλογος. Οί γράψαντες διαλόγους βυζαντινοί έμι- 
μήθησαν τον Πλάτωνα καί τόν Λουκιανόν. "Ομως λόγφ τοϋ περιεχομένου 
των, συνηθέστατα θρησκευτικού (καταπολέμησις αιρέσεων, ’Ιουδαίων, δυτι
κών, λατινοφρόνων κλπ.), οί βυζαντινοί διάλογοι άπώλεσαν την χάριν καί τα 
πρόσωπά των είναι σκληρά καί δύσκαμπτα. ’Ελλείπει δηλ. από αυτούς ή 
διαρκώς νεάζουσα διάθεσις τών προσώπων τών Πλατωνικών διαλόγων, τά 
όποια ήγουμένου τοϋ Σωκράτους ε'παιζον ενφ συγχρόνως ώμίλουν περί 
σπουδαιοτάτων τής φιλοσοφίας ζητημάτων.

Ό βυζαντινός λόγος, καί όταν ακόμη μιμήται μετ’επιτυχίας 
τόν αττικόν, ΰφισταται την έπίδρασιν τοϋ γράφοντος. Ή ίεροπρέπεια είς 
τούς τρόπους τοϋ βίου καί ή αύστηρότης είς την καθόλου διαγωγήν επέδρων 
είς τό ύφος τών βυζαντινών συγγραφέων. Δι’ αύτό ακριβώς ό αττικός λόγος 
δεν αποδίδεται πάντοτε με την προσιδιάζουσαν εις αυτόν χάριν.

Ή πορφυρογέννητος ’Άννα Κομνηνή, ή οποία ήνθολόγησε έπι- 
μελώς καί σοφώς τά αρχαία κείμενα, ϊδίρ δέ τόν "Ομηρον καί τόν Ξενο- 
φώντα, δεν μετέδωκε είς την Άλεξιάδα της την χάριν τών προτύπων. Τοϋτο 
οφείλεται εις την βασιλικήν της ανατροφήν καί τό άντικείμενον τής ιστορίας 
της περισσότερον παρά εις τό ότι δέν ήδυνατο νά γράψη ώς ό Ξενοφών. 
Έφ* όσον ό πατήρ της ’Αλέξιος δέν είναι ό φιλόπαις καί φιλοπαίγμων Σω
κράτης τών ’Απομνημονευμάτων π.χ., άλλ’ ό αυστηρός αύτοκράτωρ καί ό 
αληθώς ίσαπόστολος δέν δύναται ούδ’ αυτή νά κινηθή επιχαρίτως, ώς ό 
Ξενοφών, πράγμα όπερ ήδυνατο νά πράξη ώ; μαρτυροΰν χωρία οίον τό έπό- 1

1 Πρβλ, * Αλεξίας, XIV, VIII, 8 : « Οΐον δ* αϋ τόδ* ερεξε και ετλη καρτεράς άνήρ 
πράγμα όντως και άποστολικώτατον... Και μην, ώς ούδεις άλλος, περί την {λείαν 
γραφήν έσπουδάκει, ώς και την γλώτταν διαδήξαι προς τάς τών αιρετικών ονμπλοκάς. 
Και μόνος οϋτος δπλα και λόγους άνέμιξε, και τοΐς μεν δπλοις τους βαρβάρους ενικά, τοΐς 
δε λόγοις εχειροϋτο τους άντιϋέους, ώσπερ δη τότε και κατά Μανιχαίων εξώπλιστο άπο- 
σ τ ο λ ι κ η ν αντί στρατηγικής άναδεξάμενος αγωνίαν. Και εγωγε τούτον τρισκαιδέκ α
τό ν αν απόστολον όνομάσαιμι. Καίτοι τινες Κωνσταντίνφ τφ μεγάλφ τοϋτο 
τό κλέος προσάπτουσιν, εμοι δε δοκέΐ η συν τω Κωνσταντίνα) τώ αϋτοκράτορι τετάχδαι τούτον, 
η ει τις φιλονεικείη, έστω μετά γ ε Κωνσταντίνον απόστολος άμα 
και βασιλεύς ό * Αλέξιος *. Και αλλαχού : « ΤΗν γάρ δ βασιλεύς οϋτος ( ό * Αλέ
ξιος ) άντικρυς ίερατικώτατος και την αρετήν και τόν λόγον, ώς είπεΐν, εϋσεβείας άπάσης 
άρχιερεύς. Διδασκαλικώτατός τε γάρ ήν τοϋ ήμετέρου δόγματος και άπο στ ολικός 
την προαίρεσιν και τόν λόγον και εισω τής ήμετέρας πίστεως ποιήσαι βουλόμενος ου 
μόνον τους νομάδας τουτουσι Σκύδας, αλλά και την Περσίδα πάσαν και δπόσοι την Αί
γυπτον και την Λιβύην νέμονται βάρβαροι καί ταΐς τοϋ Μωάμε& τελεταΐς δργιάζουσιν »
( Άλεξιάς VI, XIII, 4).
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μενον: « Ταντα ενθυμούμενη μ οι μειδιάν Απέρχεται και γέλως έπιτρέχει 
τοΐς χείλεσι προς λύχνον έπίσυρονσΐ] τον κάλαμον. » 1 ’Αλλά ταΰτα μόνον 
εις τον κοιτώνα της η τον πριγκιπικόν γυναικωνίτην, διότι δ γέλως βαρβά- 
ροις υπάρχει αρμόδιος. 'Ο Βαϊμοΰνδος δ π.χ., αρχηγός των Νορμανδών, βάρ
βαρος διά την Κομνηνόπαιδα γελςί « και δ γέλως αυτόν τοις άλλοις έμβρί- 
μημα ήν. » 2 Ένφ δ πατήρ της Αλέξιος ούδαμοΰ τής Άλεξιάδος γελά, πλήν 
δυο ή τριών περιπτώσεων3, καθ’ ας προσμειδιά φιλικώς προς τούς στρατιώ- 
τας του. Άντιθέτως κλαίει συχνάκις μετανοών διά τάς αμαρτίας του, ή διά 
την απώλειαν στρατιωτών4. Τά δάκρυα είναι εύγενείας δείγμα καί καλού 
χριστιανού τεκμήριον.

Μεταξύ τών ολίγων δραστήριων άνδρών τού Βυζαντίου άναφέρεται καί 
Συμεών δ Μεταφραστής κατά μαρτυρίαν Μιχαήλ τού Ψελλού. « Ουδέ 
χαρίτων άμοιρος δ άνήρ, γράφει δ Ψελλός έγκωμιάζων τον Μεταφραστήν, 
άλλα κατήρτυτο αύτω προς πάσαν σπουδήν μετ’ εμμελούς παιδιάς και ή 
γλώττα καϊ ή διάνοια... » 5 Τούς λόγους τούτους τού Ψελλού δεν πρέπει νά λά- 
βωμεν κατά γράμμα- μάλλον πρέπει νά θεωρηθούν ως εγκωμιαστικός εκφρα
στικός τρόπος προσιδιάζων είς τον Ψελλόν καί προβολή ίδιου τύπου υπό 
αυτού θεωρουμένου ως τελείου. Ουδ’ οί λόγοι τού ίδιου τού Συμεών είναι 
αρκούντως πειστικοί, ως εκφρασις έξομολογητική άναφερομένη εις πάσαν πε- 
ρίπτωσιν αμαρτωλού6.

Ό κυριώτερος ίσως εκπρόσωπος τού τύπου τού παίζοντος φιλοσόφου, 
είς τού δποίου τον βίον εσχε σπουδαιοτέραν έπίδρασιν ή άρχαιότης από τον 
Χριστιανισμόν είναι δ Μιχαήλ Ψελλός. Μορφή καθολική, πολυμερε- 
στάτη διάνοια, διαμφισβητεΐ προς πολλούς τήν δάφνην τού ΰπερτέρου, 
άλλ’ είναι αμφίβολον αν αΰτη τελικώς τού άνήκη. Δεν στερείται αττικής 
χάριτος. ‘Υστερεί δμως άναμφιβόλως τού Συνεσίου, τον δποϊον είχεν ώς 
πρότυπον. Ό Ψελλός είναι δ πρώτος μετά τον Άρέθα πλατωνικός, δστις 
προαγγέλλει τήν Αναγέννησιν. 1 2 3 4 5 6

1 ’Αλεξίας I, XV, 6.
2 ’Αλεξίας XIII, X, 5.
3 Βλ. ανωτέρω σ. 311 σημ. 2.
4 Άλεξιάς III, V, 1 κέξ. καί XIV, VI, 4.
5 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Έγκώμιον είς τόν Μεταφραστήν κΰρ Συμεών, Scripta 

Minora (Ed. Kurtz - Fr. Drexl) I, Milano, 1936, σ. 99. Πρβλ. και Νικολάου 
Τωμαδάκη, Είς Συμεώνα τόν Μεταφραστήν, ΕΕΒΣ ΚΓ', 1953 ( Κανίσκιον Φαί- 
δωνι Ί. Κουκουλέ ), σ. 123.

6 ΙΙρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, ’Ένθ’ άνωτ., σ. 133: .Ποιον
κακόν ον διετυπωαάμην εν τή ψνχη μον, ήδη δε καί εν τοΐς εργοις διεπραξάμην πορ
νείαν, μοιχείαν, νπερηφανίαν, αλαζονείαν, λοιδορίαν, βλασφημίαν, άργολογίαν, βρασμών 
γέλωιας, μέΰην... >.
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Άνεμείχθη εις τά τής Πολιτείας ένεργώς' διωργάνωσε την παιδείαν' 
έθεράπευσε σχεδόν δλας τάς έπιστήμας. Έπραγματεύθη εν τοϊς έργοις αυτού 
περί πλείστων πραγμάτων. Έδοκίμασε καί αυτόν τον μοναχικόν βίον— εκ 
πεποιθήσεως άρά γε ή προς ίκανοποίησιν τής περιεργείας του ;—άκολου- 
θήσας Ίωάννην τον Ξιφιλΐνον εις Μονήν επί τού Όλυμπου τής Βιθυνίας. 
Έκεΐ δεν ήδυνήθη να μείνη πολύ εξ αιτίας τής ιδιοσυστασίας του καί τής 
κλασσικής του μορφώσεως.

Ό Ψελλός άντετίθετο εις τό πνεύμα καί τον τρόπον τού Βυζαντίου, τού 
οποίου δέν δύναται να θεωρήται γνήσιος φορεύς. 'Ως τοιοΰτος δε προαγγέλ
λει την ’Αναγέννησιν καί είναι πλησιέστερος προς τούς αρχαίους καί δή καί 
τον Πλάτωνα. Ό λόγος του είναι περίτεχνος' αιτία δέ τούτου είναι καί ή 
απουσία τής πηγαίας αττικής χάριτος.

Ή εκ τής μοναχικής ζωής άποχώρησις τού Ψελλοϋ, ήτις έχει βαδυτέρας 
τάς αιτίας, από δσας ήδυνήθησαν να ϊδουν οί συμμονασταί του, εγένετο 
αφορμή να δημιουργηθούν σχόλια εις βάρος του, τά όποια δέν άφήκεν ανα
πάντητα.

’Ιάκωβός τις, συμμοναστής τού Ψελλοΰ, έψεξε τον τελευταΐον δι’ επι
γράμματος δηκτικού: Τό επίγραμμα έχει ως εξής:

«’Όλυμπον ονκ ηνεγκας καν βραχνν χρόνον, 
ον γάρ παρήοαν αί ϋ·εαί σου, Ζεϋ πάτερ!» 1

Ό Ψελλός άποκαλεΐται Ζεύς ούχι άσκόπως' πρόκειται περί σαφούς υπαινιγμού 
διά τάς θρησκευτικός του πεποιθήσεις. Ό δηχθείς δέν ήρκέσθη εις άπλούν 
επίγραμμα. Άνταπήντησεν διά συνθέσεως ολοκλήρου κανόνος σκώπτων 
σκαιώς τον μοναχόν ’Ιάκωβον. *Η ασέβεια αΰτη τού Ψελλού προς τό είδος 
τού εκκλησιαστικού ύμνου είναι ίσως δείγμα τής έκτιμήσεώς του προς αυτό *’ 
προς δέ ήθέλησεν αναμφιβόλους νά σκώψη τον τέως συμμοναστήν του δι’ εκ
κλησιαστικού ρίσματος, επειδή εκείνος μετεχειρίσθη άρχαίον είδος (επίγραμμα 
εις ιαμβικόν μέτρον) καί τό δνομα τού Διός αμφισβητούν συγχρόνως καί τήν 
θρησκευτικήν πίστιν τού πολυτρόπου άνδρός. Άκροστιχίζει δέ ό κανών τού 
Ψελλοΰ : « Μέθυσον ’Ιάκωβον εύρύ&μως αδω, Κώνστας » 3.

Δέν είναι δμως μόνον αυτό δείγμα τής διαθέσεως καί των τρόπων τού 
Ψελλοΰ. ’Έγραψε καί άλλα πολλά σατυρικά ποιήματα, λόγους, εγκώμια, 1 2 3

1 Πρβλ. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 5 ( 1876 ), σ. 177
2 Τό δτι ό Ψελλός συνέταξε καί « ’Ακολουθίαν είς Συμεών λογοθέτην τόν Με

ταφραστήν » ( πρβλ. Scripta Minora I, σσ. 108 -119 ) τήν ευκολίαν μέ τήν οποίαν 
έχειρίζετο τά διάφορα θύραθεν καί εκκλησιαστικά θέματα δεικνύει μάλλον ή τόν 
σεβασμόν αύτοΰ καί τήν έκτίμησιν.

3 Εΰρηται έκδεδομένος υπό Κ. Σ ά θ α, Ένθ’ άνωτ., 5, σ. 177 κέξ.
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πραγματείας, κατά την παράδοσιν τών ρητορικών σχολών' οΐον « περί τον 
ονόματος τοϋ Κέρατα»1, εγκώμια ψύλλης, φΌειρός, κόριος, περί ψώρας2 
κλπ., πράγματα δηλ. άπάδοντα προς την χριστιανοπρεπή διαγωγήν ενός 
πεπαιδευμένου τής βυζαντινής εποχής.

Άλλ’ έλέχθη ήδη δτι άνδρες ως δ Ψελλός3 αποτελούν εξαίρεσιν τοϋ γενι
κού κανόνος, δ δποΐος ρυθμίζει την διάθεσιν προς την ζωήν κατά τήν περίο
δον τού Βυζαντίου.

"Ας ίδωμεν τώρα καί μίαν άλλην πλευράν εξ ίσου σημαντικήν. Τον 
λαόν. Τί έπραττεν δ λαός ; Πώς συμπεριεφέρετο ; Παρηκολούθει τούς πεπαι
δευμένους ; Ήκολούθει τά διδάγματα τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας; 'Ικανο
ποιείτο από τον αυστηρόν κανόνα τοϋ βίου: Αί πληροφορίαι δυστυχώς επί 
τού θέματος αυτού δεν είναι πολλαί, ούχ ήττον όμως είναι επαρκείς διά νά 
λάβωμεν μίαν ιδέαν τού πράγματος.

Γρηγόριος δ Νΰσσης παρέχει μίαν εικόνα τών ανθρώπων τής εποχής 
του άνάγλυφον. Περιγράφει δηλ. τό πώς δ λαός διετίθετο έναντι τών αιρέ
σεων καί τών αγώνων τής επισήμου ’Εκκλησίας προς κατάπνιξίν των. Γρά
φει λοιπόν: « ...χ'&ιζοί τινες και πρώϊζοι εκ τών βαναύσων επιτηδευμάτων 
δρμώμενοι, αυτοσχέδιοί τινες τής θεολογίας δογματισταί... Πάντα γάρ τά 
κατά τήν πόλιν τών τοιούτων πεπλήρωται, οΐ στενωποί, αί άγοραί, αί 
πλατεϊαι, τά άμφοδα' οί τών ίματίων κάπηλοι, οϊ ταις τραπέζαις εφεστη· 
κότες, οί τά εδώδιμα ήμΐν άπεμπολοΰντες. Έάν περί τών οβολών ερώτησης, 
δ δέ σοι περί γεννητοϋ καί αγέννητου εφιλοσόφησε· καν περί τιμήματος 
άρτου πύ&οιο, μείζων δ Πατήρ αποκρίνεται καί δ Υιός υποχείριος. Εί δε 
τό λουτρόν επιτήδειόν εστι εΐποις, δ δέ εξ ουκ δντων τον Υιόν είναι διω- 
ρίσατο. Ουκ οίδα τί χρή τό κακόν τοϋτο όνομάσαι, φρενΐτιν ή μανίαν, ή τι 
τοιοϋτον κακόν επιδήμιον, ο τών λογισμών τήν παραφοράν εξεργάζεται. »4

“Ετερον χαρακτηριστικόν τής εκ τών άνω επιβολής τού σοβαρού χρι
στιανικού πνεύματος, τό δποΐον εξικνεϊτο μέχρι τών κατωτέρων λαϊκών 
στρωμάτων, δύναται νά έξαχθή εκ τής μεταστάσεως τής έννοιας τοϋ ρήματος 
παιδεύω = βασανίζω. Γνωστόν τυγχάνει άλλως τε ότι οί βυζαντινόπαιδες δεν 
έμάνθανον παίζοντες, ως εις τήν άρχαίαν εποχήν. Μάρτυρες δέ τούτου έστω- 
σαν οί Γρηγόριος, Λιβάνιος, Χρυσόστομος, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης καί εΐ

1 Πρβλ. Κ. Σάθα, ”Ενθ·’ άνωτ. 5, σσ. 525 -527.
2 Πρβλ. Κ. Krumbacher-Γ. Σωτηριάδου, ΈνΟ’ άνωτ. Β’, σ. 65.
3 Διάφορον ερμηνείαν τής προσωπικότητος τοΰ Ψελλοΰ δίδει ό πατήρ Ρ e 1 Ο

ριά as Stephanou, L,e temoignage religieux de Michel Psellos, (Πεπρα
γμένα τοΰ Θ Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου [ Θεσσαλονίκη 12-19 ’Απριλίου 
1953 ] Άθήναι τόμ. Β', Άθήναι 1956, σσ. 268 - 273.

4 Migne, P.G. 46, 557.
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τις άλλος, πάντες συνιστώντες τον ραβδισμόν1. Επειδή δέ και τό περιεχό- 
μενον τής στοιχειώδους παιδείας ήτο κατά κύριον λόγον θρησκευτικόν καί 
επειδή οι πλεΐστοι — ως καί σήμερον συμβαίνει είς τήν χώραν μας — δεν 
ήκολοΰθουν ευρυτέρας σπουδάς, αί εντυπώσεις αί πρώται καί οι εθισμοί ήκο- 
λούθουν τούς βυζαντινόπαιδας καί είς τον μετέπειτα βίον των.

Οί αγώνες, οί όποιοι διετήρουν τό ελληνικόν πνεύμα τής ζωτικότητος καί 
τής χαράς τής ζωής καί οί οποίοι θά ήδΰναντο νά επηρεάσουν σημαντικώς 
τον λαόν είς τήν δημιουργίαν κλασσικού ιδεώδους καί ελληνικού τρόπου ζωής, 
εξέλιπον ενωρίς, αί δέ διατάξεις τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας έπέδρων 
άνασταλτικώς καί έπηρέαζον τον λαόν.

Ό ιππόδρομος, 6 όποιος φαίνεται ό'τι άπετέλει μίαν από τάς μοναδικάς 
ευκαιρίας εις τούς βυζαντινούς έλευθεριωτέρας πως διαγωγής, μετεβλήθη 
ένωρίτατα είς πεδίον πολιτικών ανταγωνισμών τών άντιμαχομένων φατριών.

Περί θεάτρου δέν δυναται νά γίνη λόγος. Τούτο άντικαθίστων μίμοι καί 
δρχηστρίδες άπηνώς διωκόμενοι υπό τε τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας.

Ό κυριώτερος τόπος δημοσίας έμφανίσεως καί συναναστροφής ήτο 
συνήθως ή Εκκλησία μέ τάς τελετάς της, τών όποιων ή καταπληκτική διά- 
δοσις δυναται νά ερμηνευθή καί ως μία άντιρρόπησις είς τάς τόσας ελλείψεις.

Όμοιας ερμηνείας πρέπει νά τύχη καί ή υπό τής ’Εκκλησίας παραδοχή 
πολλών εϊδωλολατρικών τύπων εις τήν λατρείαν καί τάς θρησκευτικός τελετάς, 
έφ’ δ'σον ή ουσία τού Χριστιανισμού δέν παρεβλάπτετο" ήτο ήναγκασμένη 
άλλως τε νά δεχθή τήν λύσιν ταύτην ως προτιμοτέραν τής προσφυγής τών 
πιστών είς εϊδωλολατρικάς τελετάς κατά τήν ουσίαν καί κατά τον τύπον 2.

Παρά ταύτα δέν ήτο δυνατόν νά στερηθή ό λαός εντελώς τής ψυχαγω
γίας αυτού, τοσούτιρ μάλλον καθ’ δσον αυτή ή ανθρώπινη φύσις έζήτει αντι
στάθμισμα τής απανταχού άπαντωμένης αύστηρότητος καί σοβαρότητος καί 
διότι ό ψυχικός του κόσμος δέν ήτο οίος τών εύπαιδεύτων εκείνων άνδρών, 
δυναμένων καί άλλως νά άναπληροΰν τό ελλεΐπον.

Εύρισκε δέ ευκαιρίας ό λαός νά ίκανοποιή τήν έμφυτον τάσιν προς

1 Πρβλ. Φαίδωνος Ί. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 
A', I, σ. 98 κέξ.

2 Ή σοφή δέ αυτή φαινομενική ύποχώρησις τής ’Εκκλησίας είς τόν είδωλολα- 
τρικόν τόπον έσχεν ώς αποτέλεσμα τόν βαθμιαϊον χωρισμόν τών χριστιανικών από 
τών εϊδωλολατρικών εορτών, ούτως ώστε κατά τούς ΰσιέρους αιώνας οί βυζαντινοί 
νά μή αισθάνονται τήν προέλευσιν τοϋ τύπου ένφ άντιθέτως ήσθάνοντο έντονον τόν 
θρησκευτικόν χαρακτήρα πόσης εορτής καί πανηγύρεως. 'Οπωσδήποτε αί έορταί 
διετήρησαν τόν θρησκευτικόν των χαρακτήρα καί κατά τούς μεταβυζαντινούς χρό
νους καί ώς τοιαϋται, δηλ. θρησκευτικοί, τελούνται καί είς τάς ήμερας μας. Ή 
θαυμαστή αύτη ένότης τού βίου τών Ελλήνων είναι δείγμα τής χαρακτηριζούσης 
τόν λαόν μας συντηρητικότητος.

14 -1 - 1957
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χαριεντισμόν και παιδιάν και πολλάκις προέβαινε εις πνευματώδη κριτικήν1, 
σατυρίζων πρόσωπα καί πράγματα. '0 φόβος όμως τής τιμωρίας τον ήνάγ- 
καζε πολλάκις να καταφεύγη εις ανώνυμους λιβέλλους* (φάμουσα).

ΙΙολύ χαρακτηριστικόν είναι τό μνημονευόμενον επεισόδιον τό λαβόν 
χώραν την εποχήν τοϋ Φωτίου. Κατηγορήθη δηλ. ό σοφός ιεράρχης ότι εδί- 
δασκε «ότι έκαστος άνϋρωπος δύο ψυχάς εχει... » 1 2 3. Οί φιλοσκώμμονες λοι
πόν εργάται τής Κωνσταντινουπόλεως έδράξαντο τής ευκαιρίας καί έζήτουν 
διπλασιασμόν τής αμοιβής των λέγοντες: «’Ημείς ήλπίζομεν μίαν ψυχήν 
εχειν, και ελαμβάνομεν έκαστος μην'ι άνά μοδίυυς δύο’ νυν δε, ώς διδά
σκει αναφανδόν ό πατριάρχης, δύο ψυχάς εχει έκαστος, και δει άλλους δύο 
μοδίους προσύειναι ήμΐν » 4.

Τό μέγιστον όμως δείγμα ζωτικότητος τοΰ λαού εν Βυζαντίφ είναι τό 
ηρωικόν πνεύμα, τό οποίον τον άνέδειξεν ύπέρμαχον μιας μεγάλης αυτοκρα
τορίας επί χίλια καί πλέον ετη. ’Άνευ αυτού τοϋ πνεύματος, τό όποιον ένε- 
σάρκωσαν οί ά κ ρ I τ α ι καί εψαλεν ό λαός εις τά ςίσματά των, είναι αμφί
βολον αν τό Βυζάντιον θά ήδύνατο να διαδραματίση οΐον ρόλον διεδραμάτισε 
εις την ιστορίαν τής ανθρωπότητας.

Εΐδομεν λοιπόν, όσον τούτο ήτο δυνατόν εις τά στενά πλαίσια τής πα- 
ροόσης μελέτης, διά μίαν εϊσέτι φοράν ότι εκάστη εποχή είναι ανάγκη νά ερ
μηνεύεται δΤ ίδιου τρόπου. Άναμφιβόλως τά ιστορικά γεγονότα έχουν μίαν 
αλληλουχίαν μεταξύ των, άλλ’ αί έκάστοτε δημιουργούμεναι ίστορικαί κατα
στάσεις έχουν δικαίωμα ύπάρξεως καθ’ έαυτάς καί είναι δίκαιον νά κρίνωνται 
με μέτρα άπορρέοντα έκ τής ιδίας ιστορικής εποχής καί όχι μέ κριτήρια 
προωρισμένα νά καταξιώσουν άλλας εποχάς ιδίαν εχούσας ϋπαρξιν καί χρη- 
ζούσας άναλόγου ερμηνείας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ

1 Περί τής ροπής τών βυζαντινών εις κριτικήν πρβλ. Κ. Krumbacher- 
Γ. Σωτηριάδου, Ένδ’ άνωτ. Β’, σ. 173.

2 Περί ανωνύμων λιβέλλων βλ. *0. Λαμψίδου, Τινά περί ανωνύμων λιβέλ- 
λων έν Βυζαντίφ, ΕΕΒΣ ΙΗ', 1918, σσ. 144 - 152.

3 Πρβλ. Σ. Άριστάρχου, Φωτίου λόγοι καί όμιλίαι, έν Κωνσταντινουπό- 
λει 1900, τόμ. Β', σ. 280 κέξ.

4 Πρβλ. Σ. Άριστάρχου, Ένδ’ άνωτ., σ. 281.
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