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ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ
ΆκαδημαϊκοΟ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Έορτάζοντες τήν έκατοστήν καί πεντηκοστήν έπέτειον τής κηρύ
ξεως τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως άναπολοΰμεν μέ εύγνωμοσύνην τάς
τάξεις τοΰ Έθνους, αί όποΐαι συνειργάσθησαν είς τήν παρασκευήν καί
τήν διεξαγωγήν του υπέρτατου 'Αγώνος. Σύσσωμον το Έθνος λελογισμέ
νως και ένσυνειδήτως ήχθη προς τήν Έλευθερίαν. Αι δέ συμβολαί τών έπί
μέρους ομάδων, γεωγραφικώς, κοινωνικώς καί πνευματικώς διακεκριμένων,
δσον καί αν εκφράζουν τάς Ιδιομορφίας των, συνθέτουν μίαν άρμονικήν
εικόνα. "Ελληνες τής Πελοποννήσου, τής Στερεάς, τής Θεσσαλίας, τής
Ηπείρου καί τών νήσων Έλληνες τής Μακεδονίας και τής Θράκης, πο
λΐται τών Ηνωμένων Πολιτειών τών Ιονίων Νήσων Έλληνες τής Κρήτης
καί τής Κύπρου* Έλληνες τής μείζονος Κωνσταντινουπόλεως, τής 'Ιωνίας,
τής Καππαδοκίας καί του Πόντου καί Έλληνες τής διασποράς ανώτερος
καί κατώτερος κλήρος, μεγάλοι καί μικροί γεωκτήμονες, λαϊκοί άρχοντες
τής εκκλησιαστικής οργανώσεως, ανώτατοι λειτουργοί τής κρατικής
ιεραρχίας τοϋ Κατακτητοϋ, όργανα τής τοπικής αυτοδιοικήσεως, αρματο
λοί καί κλέφτες, κουρσάροι καί πειραταί, ναύκληροι καί ναυβάται, πραγμα
τευταί καί μεταπραται, ταπεινοί διδάσκαλοι καί μεγάλοι διδάσκαλοι τοϋ
Γένους — πάντες ούτοι απαρτίζουν το έθνικόν Σώμα, άπό το όποιον εκπο
ρεύεται ή βούλησις δια τήν πνευματικήν καί πολιτικήν άναγέννησιν.
Ή έν τω χώρω διασπορά τών Ελλήνων καί ή κοινωνική διαφοροποίη
σις αυτών — φαινόμενα, τα όποια εξ όλων τών Βαλκανικών λαών αποτε
λούν ίδια γνωρίσματα των — υπήρξαν μέν πολλαχοϋ αίτίαι φθοράς, άλλα
καί μεγάλαι σπερματικαί δυνάμεις. Ώς ορθώς παρετήρησεν ό Παπαρρη
γόπουλος, αναφερόμενος είς τους μετά τον Άλέξανδρον χρόνους, δια τής
μεταβολής τών ορμητηρίων του, «τό Έλληνικόν Έθνος, μόνον έξ όλων
τών άλλων εθνών, διετή ρήσε τήν ζωτικότητα αύτοϋ έπί εΐκοσιν αιώνας»1,
Είναι εύνόητον ότι υπό τάς συνθήκας ταύτας ό ύπερόριος Ελληνισμός
1. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ , Προλεγόμενα, επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, Νέα
Ελληνική Βιβλιοθήκη, έν 'Αθήναις, 1970, σελ. 53 κέ. : κείμενον τοϋ 1878.
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κατέχει άρχουσα ν θέσιν εις την άνάκτησιν κα ι τήν πα λιγγενεσία ν της
Πατρίδος.
Ύπερόριος ή απόδημος Ελληνισμός, Ελληνισμός του ΈξωτερικοΟ
ή της Διασποράς... Δια των όρων τούτων έδηλώθη το τμήμα εκείνο τών
Ελλήνων, το όποιον, έγκαταλείπον τήν άρχικήν κοιτίδα, έγκαθίστατο εις
τήν άλλοδαπήν. Είδικώτερον ό όρος «Διασπορά» ελήφθη εκ της ιστορίας
αναλόγων μεταναστευτικών κινήσεων τών Εβραίων. Έν στενότερα νο
μική έννοια κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας δυνάμεθα να όμιλώμεν
περί του Ελληνισμού τοΰ Εξωτερικού μόνον οσάκις πρόκειται περί εγκα
ταστάσεων έκτος τών ορίων της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 'Αντιθέτως
συγχωρείται ή χρήσις τών όρων «απόδημος Ελληνισμός» ή «Ελληνι
σμός τής Διασποράς» εις περιοχάς τής Αυτοκρατορίας ταύτης, εις τάς
οποίας τό Έλληνικόν στοιχείον εύρίσκετο έν μειονοψηφία.
Τό τέλος τοΰ Βυζαντίου και αί άπαρχαί του Μεταβυζαντινού και τοΰ
Νεωτέρου Ελληνισμού" συντελούνται έν τω μέσω τεραστίων δημογραφι
κών αναστατώσεων. 'Από τών τελευταίων δεκαετιών τοΰ δεκάτου τρίτου
αιώνος έν Μικρά 'Ασία, άπό τών μέσων τοΰ δεκάτου τετάρτου έν τή χερ
σονήσω τοΰ Αίμου ή Τουρκική κατάκτησις αναταράσσει τους παλαιούς
πληθυσμούς. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καταυγάζει δι' άπαισίου
φωτός τήν μεγάλην έκείνην συμφοράν. Ώς εΐπεν ό Κριτόβουλος ό "Ιμβριος,
ή τέως ευδαίμων πόλις τοΰ Βοσπόρου, νΰν «δυστυχής και βαρυδαίμων»,
«πδσαν όμοΰ γήν τε και θάλασσαν μεστήν πεποίηκε τών εαυτής ξυμφο
ρών και τής ιδίας άδοξίας ένέπλησε, πανταχού τής αυτής κακοδαιμονίας
υπομνήματα φέρουσα τους οΐκήτορας, άνδρας όμοΰ και γυναίκας και παΐ
δας, διασπαρέντας αίσχρώς έπ' αιχμαλωσία και δουλεία και ύβρει» Χ.
Ή μεγάλη έξοδος τών πληθυσμών, ή οποία παρατηρείται προ και μετά
τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, δημιουργεί τάς προϋποθέσεις τοΰ
πρωίμου Νεοελληνικού εποικισμού εις τήν Δύσιν. Ή πρώτη κίνησις εΐχε
χαρακτήρα άριστοκρατικόν. 'Αλλά μετ' ου πολύ τό ρεύμα τούτο ώγκώθη
και κατά μάζας οί Ελληνικοί πληθυσμοί κατέφθανον πρόσφυγες. Μετά
τήν κατάκτησιν τοΰ Δεσποτάτου τής Πελοποννήσου (1460) και τον
πρώτον Βενετοτουρκικόν πόλεμον (1463  1479), ακολούθως δε μετά τήν
κατάρρευσιν τοΰ αποικιακού κράτους τής Βενετίας έν 'Ανατολή, τήν
άπώλειαν τής Ναυπάκτου (1499), τής Μεθώνης και τής Κορώνης (1500),
τοΰ Ναυπλίου και τής Μονεμβασίας (1540), τής Κύπρου (1571), βραδύ
τερον τής Κρήτης (1669), μετά τον δεύτερον Τουρκοβενετικόν πόλεμον
(16841718), τό μεταναστευτικόν κίνημα £λαβε λαϊκωτέραν μορφήν.
1. Fragmenta Historicorum Graecorum, τόμ. Ε', κεφ. LXIX.
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Ή Ιταλία δέχεται τον κύριον όγκο ν τών προσφύγων. Οι ηγεμόνες
και αί πολιτεΐαι της χώρας ταύτης διετή ρουν στενάς σχέσεις μετά τής
Ελλάδος και το διαφέρον δια τας τύχας της ήτο μέγιστον. Κατά τον τρό
πον τούτον διαμορφοϋνται εις την Δύσιν αί πρώται Έλληνικαί π α ρ ο ι
κ ί α ι ή κ ο ι ν ό τ η τ ε ς . Ώ ς και κατά τους αρχαίους χρόνους, ούτω
και νυν αί έθνικαί αύται κυψέλαι όργανοϋνται και αποκτούν τους διοικη
τικούς και θρησκευτικούς των θεσμούς. Εις τινας περιπτώσεις ούτοι τυγ
χάνουν της αδείας και της καθιερώσεως των ξένων πολιτειών. Εις την
Βενετίαν ή πρώτη άδεια της Γερουσίας δια την παραχώρησιν ή άνέγερσιν
ναού εδόθη τήν 18 'Ιουνίου 1456, άλλα παρέμεινεν ανεκτέλεστος Κ Τελικώς
ή εγκρισις εχορηγήθη τήν 28 Νοεμβρίου 1498 και ούτως ίδρύθη ή Scuo
la di San Nicolò della Nazion Greca 2 . Ό και σήμερον σφζόμενος ναός
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έθεμελιώθη τω 1539 και ένεκαινιάσθη τω 1573. Εις
τήν Βιέννην εχομεν δύο Έλληνικάς κοινότητας, τήν των 'Οθωμανών και
τήν των Αυστριακών υπηκόων. Τα προνόμια τών «Τουρκομεριτών» παρε
χώρησεν ή Μαρία Θηρεσία τω 1776. Ταύτα, άνανεωθέντα τω 1782, 1791
και 1794, απετέλεσαν τον καταστατικό ν χάρτη ν της κοινότητος. Τα αυτά
προνόμια παρεχωρήθησαν τω 1787 καί είς τους Αυστριακούς υπηκόους 3 .
Βενετία καί Βιέννη αντιπροσωπεύουν είς τήν άφετηρίαν των δύο
διαφορετικούς τύπους κοινοτήτων, δύο περιόδους του Ελληνικού αποι
κισμού τής Τουρκοκρατίας. Ή πρώτη ώρμήθη εκ της Τουρκικής κατακτή
σεως. Ύπήρξεν ή έξοδος τής άπογνώσεως καί τής πικρίας, ή μακρά νύξ
τής εξορίας καί τής νοσταλγίας. Οί έκπατριζόμενοι ένεσάρκωσαν το ιδε
ώδες τής Σταυροφορίας καί έζησαν με τήν ελπίδα τής ανακτήσεως τής
Πατρίδος. Τοΰτο δέν ήμπόδισεν αυτούς να δημιουργήσουν έργα σπουδαία
μετέχοντες είς τήν μεγάλην Εύρωπαϊκήν Άναγέννησιν. Αί παροικίαι τής
πρώτης περιόδου εστράφησαν προς τήν Δυτικήν Εύρώπην καί κυρίως τήν
Ίταλίαν. Πλην τής Βενετίας, πραγματικής πρωτευούσης τών υπό ξένην
κυριαρχίαν Ελλήνων, ή Νεάπολις, ή Ρώμη, ή Γένουα, ή Σικελία, ή Κορ
σική, οί Παρίσιοι έδέχθησαν τους φυγάδας.
Ή δευτέρα περίοδος τοϋ Ελληνικού αποικισμού αρχίζει κατά τό
1. Μ. Ί . Μ α ν ο ύ σ ά κ α , Ή πρώτη άδεια (1456) τής Βενετικής Γερουσίας για
το ναό τών Ελλήνων τής Βενετίας καί ό καρδινάλιος 'Ισίδωρος, Θησαυρίσματα, τόμ. 1
(1962), σελ. 109 κέ.
2. Ν. Γ. Μ ο σ χ ο ν ά, Ι Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XV0
secolo, « Ό Ερανιστής», τόμ. 5 (1967), σελ. 105  137.
3. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Ό πολιτικός βίος τών Ελλήνων τής Βιέννης κατά τήν
Τουρκοκρατίαν καί τα αυτοκρατορικά προς αυτούς προνόμια, Δελτίον 'Ιστορικής καί
Εθνολογικής Εταιρείας, τόμ. 15 (1961), σελ. 309 κέ.
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δεύτερον ήμισυ του δεκάτου έβδομου αιώνος και κορυφουται κατά τον δέ
κατον δγδοον καί τάς πρώτας δεκαετίας του επομένου αιώνος. Και αύτη
έχει την άφετηρίαν εις τήν ξένη ν κυριαρχίαν άλλ' αντιθέτως προς την
πρώτη ν, δέν υπήρξε κίνημα άπογνώσεως. Ύπήρξεν αποτέλεσμα δημογρα
φικής και οικονομικής άναρρώσεως, ενός δημιουργικού οργασμού, ό
όποιος δονεί τάς Έλληνικάς χώρας. Νέον μεταναστευτικόν ρεϋμα έρχε
ται να ενίσχυση και να ανακαίνιση τάς παλαιάς παροικίας. Άλλ' ό κύριος
όγκος των μετοίκων τρέπεται νυν προς τήν κεντρική ν Ευρώπη ν. Ή έπέκ
τασις τών διαφερόντων τής Αυστρίας προς ανατολάς, ή σύναψις τών συν
θηκών τοΰ Κάρλοβιτς (26'Ιανουαρίου 1699), του Πασσάροβιτς (21'Ιουλίου
1718) και του Βελιγραδίου (18 Σεπτεμβρίου 1739) ήνοιξαν τάς μεγάλας
λεωφόρους εις τους Έλληνας εμπόρους και εμμέσως συνετέλεσαν εις τήν
άνάπτυξιν τών τοπικών κέντρων παραγωγής εις τάς υπόδουλους χώρας.
Ό Δούναβις, υπαχθείς ύπό διεθνές καθεστώς, απέβη μεγάλη υγρά αρ
τηρία τής κεντρικής και τής νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ύπό τάς περιστά
σεις ταύτας αναπτύσσεται τεράστιον δίκτυον Ελληνικών παροικιών εις
τήν Αύστρίαν, τήν Ούγγαρίαν, τάς Γερμανικός χώρας, τήν Γαλλίαν, τήν
Βρεττανίαν, τήν Όλλανδίαν, τήν Τσπανίαν, τάς Βαλεαρίδας νήσους, τήν
Μάλταν. Εις εκατόν είκοσι πέντε αναβιβάζουν νεώτεραι έρευναι τάς κυ
ριωτέρας κοινότητας τής Ουγγαρίας κατά τον δέκατον δγδοον αιώνα 1.
Ό Ελληνικός αποικισμός επεκτείνεται προς τάς Παραδουνάβιους ηγεμο
νίας και προς τήν 'Ρωσίαν. "Οταν καταστή δυνατή ή σύνταξις Άτλαντος
τών Ελληνικών κοινοτήτων του 'Εξωτερικού, θα φανή εις δλην της τήν
λαμπρότητα ή άνευ αποικιοκρατίας αποικιακή ισχύς τών Ελλήνων τής
Τουρκοκρατίας.
Ό Ελληνισμός τής Διασποράς, ό πρώιμος και ό μεταγενέστερος,
ήσκησεν έπίδρασιν επί τάς τύχας του Έθνους. Αί μεγάλαι λεωφόροι τών
Ευρωπαϊκών χωρών, αί θαλάσσιαι οδοί ήνοιξαν εις τούτο απέραντους χώ
ρους ενεργείας. Πολλοί συγγραφείς εξήραν τήν οίκονομικήν σημασίαν
του έργου τών αποδήμων, άλλοι τήν συμβολήν των εις τήν άναγέννησιν
τής παιδείας. Καί αΰτη καί εκείνη είναι γεγονότα αναμφισβήτητα. 'Υπάρ
χουν όμως καί άλλαι πλευραί τών πραγμάτων, αί όποΐαι είναι καίριαι δια
τήν έρμηνείαν τής ύστατης Τουρκοκρατίας καί τής 'Επαναστάσεως. Μίαν
τούτων θα μνημονεύσωμεν δι' ελαχίστων ώς συμπέρασμα τής παρούσης
ομιλίας. Ή διασπορά τοϋ Ελληνισμού, ή εύδοκίμησις αύτοϋ εις τον οί
1. ô d ô n F û v e s , Stand und Aufgaben der Forschungen zur Geschichte der
Griechen in Ungarn, Ό Ελληνισμός εις το Έξωτερικόν. Uber Beziehungen des Grie
chentums zum Ausland in der nueren Zeit, έν Βερολίνφ, 1968, σελ. 313 κέ.
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κο νομικό ν βίο ν, ή επικοινωνία με άλλα έθνη και άλλους πολιτισμούς,
ή άμιλλα και ή μίμησις συνετέλεσαν εις τήν κοινωνικήν διαφοροποίησιν.
Ή δε διαφοροποίησις είναι εκ των κυριωτέρων τεκμηρίων της προαγωγής
τών κοινωνικών ομάδων έκ των ατελέστερων εις τάς προηγμένας μορφάς
συγκροτήσεως. Ή άνοδος μιας νέας γενεάς ανθρώπων, κινουμένων και
δρώντων υπεράνω τών φραγμών του συμβατικού συνόρου, συνεπλήρωσε
τήν ριπίδα τής νεωτέρας Ελληνικής κοινωνίας. Μετά τήν άνάπτυξιν τής
αριστοκρατίας τής γής, μετά τήν έκκλησιαστικήν ίεραρχίαν και τήν γέ
νεσιν τής ανωτάτης διοικητικής αριστοκρατίας, ή αστική τάξις τής Δια
σποράς με τάς πολλαπλάς αντανακλάσεις της εις το Έσωτερικόν απερ
γάζεται τήν άνακαίνισιν τών εθνικών στελεχών.
Πραγματικόν tiers état, οί Έλληνες του Εξωτερικού διέρρηξαν
τους κλειστούς ορίζοντας του διοικητικού και φορολογικού συστήματος
τοΰ Κατακτητοΰ, άλλα καί αυτής τής μικροσκοπικής κυψέλης τής κοι
νότητος, έδωκαν τροφήν εις τήν φλογεράν φαντασίαν τοΰ Έθνους καί
επανέφεραν αυτό εις τάς αληθείς πηγάς τής εμπνεύσεως του* εστράφησαν
άποφασιστικώς προς τα αρχαία πρότυπα* μολονότι παρέμειναν προσηλω
μένοι προς τήν θρησκευτικήν παράδοσιν, ερρεπον λεληθότως προς τήν
λαϊκοποίησιν, τήν laïcisation, τήν sécularisation* ευπαθείς σεισμογράφοι
κατέγραφον τάς δονήσεις τής Ευρωπαϊκής διανοήσεως καί άφωμοίουν δσα
ήσαν άφομοιώσιμα* περί τό ζήτημα τής γλώσσης, περί τους μεγάλους
διεθνείς ανταγωνισμούς τοΰ αιώνος των, περί πάσαν φιλοσοφική ν ή πολιτικήν
διένεξιν, άλλοι συντηρητικώτεροι, άλλοι όρμητικώτεροι, παρενέβαλλον
τολμηρά σχέδια αναστάσεως τής Ελλάδος. Homines novi, οί απόδημοι
συνεδύαζον άριστο τεχνικώς τό πάθος τοΰ κέρδους με το πάθος τής
Πατρίδος, τήν άσκησιν τής εμπορίας με τήν σπουδήν τών Γραμμάτων.
Τινές τών συγγραφέων τής Νεοελληνικής 'Αναγεννήσεως όχι μόνον προήρ
χοντο άπό τό Ιδιάζον τούτο περιβάλλον, αλλά καί εϊχον άναμειχθή
αυτοπροσώπως εις τον οίκονομικόν βίον, ό 'Ιωάννης Πρίγκος, ό Γεώργιος
Ζαβίρας, ό Γεώργιος Σακελλάριος, ό 'Εμμανουήλ Ξάνθος, ό Νικόλαος
Κασομούλης, αυτός ό μέγας 'Αδαμάντιος Κοραής.
Κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους ό Ελληνισμός συνεταράσσε
το άπό τα διασταυρούμενα, αντιφατικά ενίοτε, ιδεολογικά ρεύματα. Δια
τών πολλαπλών προσανατολισμών των οί έν τή Διασπορά εκπρόσωποι
του έγονιμοποίησαν τό πνευματικόν έδαφος, ανύψωσαν τάς ψυχάς προς
τήν Έλευθερίαν καί διεμόρφωσαν τό νεώτερον έθνικόν κράτος. 'Επί ëva
αιώνα, μέχρι τής Μικρασιατικής καταστροφής τοΰ 1922, ή σύγκρουσις τών
ιδεών, τήν οποίαν προεκάλεσαν, θα εξακολούθηση επικρατούσα εις τό
στερέωμα τοΰ ελευθέρου καί είς τό στερέωμα τοΰ αλυτρώτου Έθνους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγητού Πανεπιστημίου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ
Έορτάζομεν κατά το έτος τοϋτο το γεγονός, ότι οί πρόγονοι ημών
προ εκατόν πεντήκοντα ετών, τήν 25ην Μαρτίου 1821, ήρχισαν τον αγώνα
δια τήν έλευθερίαν της πατρίδος. Ελευθερία και Πατρίς, δύο ίδιαίτεραι
εννοιαι, άλλα πάντοτε συνδεδυασμέναι, υπήρξαν δια τους "Ελληνας του
1821 κίνητρα άμα και ιδανικοί σκοποί, τους οποίους τελικώς επραγματο
ποίησαν δια πολλών θυσιών αίματος.
Προτίθεμαι να αναλύσω εις τήν έργασίαν ταύτην τάς εννοίας Ε λ ε υ 
θ ε ρ ί α και Π α τ ρ ί ς , δια να καταδείξω ότι αύται είναι συνυφασμέναι
με τήν ψυχικήν ύπόστασιν του άνθρωπου και αποτελούν πνευματικός
αξίας, ότι επομένως ανήκουν εις τήν περιοχήν της πνευματικής πραγματι
κότητος και δέον να τοποθετηθούν εις τήν κλίμακα τών άξιων της ζωής.
Έ ν πρώτοις τί είναι Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ; Ύπό ποίαν εννοιαν ό άνθρωπος
αισθάνεται τήν έλευθερίαν και προς τίνα σκοπόν επιζητεί ταύτην;
Ή ελευθερία νοείται πρώτον ώς εξωτερική ελευθερία, τουτέστιν ώς
ανεξαρτησία του άνθρωπου άπό εξωτερικών περιορισμών έκπορευομένων
άπό του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως άπό του κοινωνικού περιβάλλοντος,
δηλαδή άπό τών άλλων ανθρώπων, περιορισμών, επιβαλλομένων δι' επι
ταγών, απαγορεύσεων, απειλών, καταναγκασμού, βίας. Ό άνθρωπος επι
θυμεί τήν άνεξαρτησίαν, ϊνα δύναται να διάθεση εαυτόν κατά τήν ιδίαν
βούλησιν. Το εγώ του άνθρωπου εξ εμφύτου τάσεως θέλει να είναι άνε
ξάρτητον και ελεύθερον. Δια τούτο πολλοί ομιλούν περί ενστίκτου ελευ
θερίας έν τω άνθρώπω.
Είτα νοείται αύτη ώς εσωτερική ελευθερία, τουτέστιν ώς ανεξαρτησία
του άνθρωπου άπό του ιδίου του εαυτού. Αύτη είναι κατ' ούσίαν ανεξαρ
τησία άπό τάς επιθυμίας και τάσεις έκείνας, αί όποΐαι ευρίσκονται εις
αντίθεσιν προς τήν λογικήν και τήν ήθικήν, είναι ανεξαρτησία άπό τα
πάθη και άπό ο,τι πρωτόγονον και ζωώδες φέρει ό άνθρωπος έν έαυτω. Ό
άνθρωπος δεν θέλει να είναι δούλος καί υποχείριος τών πρωτογόνων αυτού
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στοιχείων, διότι ταϋτα καθιστούν αυτόν δέσμιον και άνελεύθερον και
υποβιβάζουν τήν άξιοπρέπειάν του. 'Αντιστρόφως ειπείν, ό άνθρωπος δέον
να είναι άρχων έαυτοΰ. «Αυτός εαυτόν νικάν, νίκη άπασών αρίστη», είναι
το άρχαϊον ρητόν, τό όποιον εικονίζει τήν προσπάθειαν τοϋ άνθρωπου
να κυρίαρχη έαυτου και οΰτω να είναι ελεύθερος.
Ούτω τιθεμένων των πραγμάτων, ελευθερία δεν σημαίνει αύθαιρεσίαν,
άταξίαν, άρρυθμίαν, κατάργησιν των αναστολών, άλλ' αντιθέτως τάξιν,
ρυθμόν, άντίστασιν και άναστολήν τών πρωτογόνων ενστίκτων τάσεων,
ικανοτήτων τοϋ ανθρώπου να αντιτίθεται προς αύτάς και να λέγη όχι είς
τον εαυτόν του, ώς δηλαδή και ανωτέρω ελέχθη, να άρχη εαυτού. Έν
συνεχεία δε ελευθερία σημαίνει να ζή ό άνθρωπος και να ενεργή συμ
φώνως προς τάς ΐδεατάς αξίας, τάς οποίας ό ίδιος έδημιούργησεν άφ* οδ
υπέταξε τον άχαλίνωτον κόσμον τών ενστίκτων του. Τα έν λόγω δεδομένα
αποτελούν τα στοιχεία εκείνα, τα όποια χαρακτηρίζουν τό άνθρώπινον έν
τφ άνθρώπω, τήν άνθρωπίνην προσωπικήν υπαρξιν και τελικώς τήν έσω
τερικήν έλευθερίαν αύτου.
Κατά ταϋτα ό άνθρωπος αισθάνεται τήν ανάγκην μιας ελευθερίας προς
τα ε ξ ω (προς τό έξωτερικόν φυσικόν και κοινωνικόν περιβάλλον) και προς
τα ε σ ω (προς τον ϊδιον εαυτόν του), θέλει να είναι ελεύθερος άπό τους
συνανθρώπους του, άλλα και άπό τον ϊδιον τον εαυτόν του. Έχει δε έμφυ
τον τήν τάσιν δια τα δύο είδη τών ελευθεριών. Όσω περισσότερον εσω
τερικώς και έξωτερικώς ελεύθερος είναι ό άνθρωπος, τόσω περισσότερον
ρυθμίζει αύτεξουσίως τα συναισθήματα του, τάς επιθυμίας του, τάς σκέψεις
του, τάς πράξεις του. Ό άνθρωπος, ζών έν ελευθερία, αναπτύσσει τήν
προσωπικότητα του, αναπτύσσει δημιουργικότητα, άνθρωπισμόν, αγάπη ν,
άρετάς.
Τήν έλευθερίαν έν γένει, ιδίως τήν εσωτερική ν, διδάσκουν πλην τών
άλλων και ή φιλοσοφία και ή θρησκεία. Τα δύο εϊδη τής ελευθερίας είναι
αλληλένδετα, ιδίως εξαρτάται έν πολλοίς ή εσωτερική ελευθερία έκ τής
εξωτερικής.
"Ομως, σχετικώς προς τήν έξωτερικήν έλευθερίαν δέον νά τονίσωμεν
ότι αύτη δεν πρέπει νά νοηθή ώς άνευ περιορισμοΰ αχαλίνωτος ελευθέρα
ενέργεια τοϋ ατόμου, ήτις μοιραίος επιφέρει τήν άποχαλίνωσιν τής εσω
τερικής ελευθερίας και ή οποία είναι ταυτόσημος προς τήν άπελευθέρωσιν
τοϋ πρωτογόνου και ζωώδους μέρους τής υποστάσεως μας, τοϋ άνηθίκου
και κτηνώδους.
Ή τοιαύτη εξωτερική και εσωτερική αχαλίνωτος ελευθερία αντίκειται
εις τήν κοινωνικήν συμβίωσιν τών ανθρώπων και επομένως περιορισμοί
και δεσμεύσεις δια νόμων και απαγορεύσεων είναι αναγκαίοι, ϊνα κρατοϋν
τον άνθρωπον είς τα όρια εκείνα τής ελευθερίας, τά όποια χωρίς νά πάρα
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βλάπτουν αυτόν εις την έλευθέραν άνάπτυξιν της προσωπικότητος, κατο
χυρώνουν το κοινωνικον σύνολον άπο των ύπερβασιών τής ελευθερίας
τοϋ ατόμου. «Ή άγαν ελευθερία εις άγαν δονλείαν μεταβάλω»
(Πλάτ.
Πολιτ. Η, 564). Έξ έτερου, ό άνθρωπος δέχεται ευχαρίστως και εξ εμφύτου
διαθέσεως ώρισμένον ώφέλιμον δι' εαυτόν και τήν κοινωνίαν βαθμόν περι
ορισμού τής ελευθερίας του, διότι επιβάλλει τούτο το ενστικτον τοϋ ύπο
τάσσεσθαι ώς άντίπους του ενστίκτου του έπιβάλλεσθαι και κυριαρχεΐν.
Έάν όμως ό περιορισμός της ελευθερίας είναι λίαν έντονος και φθάνη
μέχρι καταπιέσεως, ώς συμβαίνει κατά τήν δουλείαν, δέν είναι ανεκτός και
δημιουργεί δυσφορίαν του άτομου, εχθρότητα προς τήν καταπιέζουσαν αί
τίαν, μίσος, άντίστασιν, έξέγερσιν. Ό άνθρωπος καταπιεζόμενος εν δουλεία
γίνεται υποκριτής, ανειλικρινής, ανέντιμος, δουλοπρεπής, κακός, επιθε
τικός. Ούτε συμπαθεί, οΰτε άγαπφ, άλλα μισεί. 'Από δε τον άνθρωπισμόν,
τον όποιον έχει ώς ελεύθερος άνθρωπος χάνει το πλείστον :
ημισν γαρ τ αρετής άποαίννται ενρνοπα Ζευς
άνέρος, εΰτ' αν μιν κατά δονλιον ήμαο ëXrjaiv
(ρ 323  324)
λέγει ό "Ομηρος.
"Οταν ύπάρχη διαβίωσις εν δουλεία, ή τάσις προς τήν έλευθερίαν δέν
εξαφανίζεται, άλλα παραμένει καταπνιγμένη και ύπνώττουσα, έτοιμη να άνα
φανη και να άναζήση. Ή θέλησις προς τήν έλευθερίαν δι' ούδενός τρόπου
και ουδεμιάς προσπάθειας εκμηδενίζεται. Τοϋτο σημαίνει ότι είναι βασι
κή και ουσιώδης ψυχική λειτουργία ουδέποτε έξαλειφομένη. Ή ψυχολο
γία τοϋ άτομου και ή ψυχολογία των λαών δια της ιστορίας αυτών απο
δεικνύουν τοϋτο εμφανέστατα. Ό Ελληνικός λαός επί 400 ετη δουλείας
δέν έχασε τήν θέλησιν προς έλευθερίαν, ήτις ουδέποτε έσβέσθη, άλλα
πάντοτε ένοσταλγείτο.
Έκ της ελευθερίας έκπηγάζουν και δι' αυτής κατοχυροϋνται πλείστα
αγαθά δια το άτομον και τήν κοινωνίαν, εν τών οποίων είναι π.χ. ή διαμόρ
φωσις του ανθρώπου εις δημιουργικόν κοινωνικόν μέλος και χρήσιμον
πολίτην. Εϊναι δε παράδοξον, ότι οί ελεύθεροι άνθρωποι ευχαρίστως δέ
χονται και υποτάσσονται εις τάς έπιταγάς της πολιτείας — εφ' δσον βεβαίως
πρόκειται περί υγιών επιταγών — παρά οί έν δουλεία ζώντες. Ό ελεύθε
ρος άνθρωπος γίνεται νομοταγής, ακολουθεί τάς έπιταγάς της κοινωνικής
ηθικής και της λογικής και προ παντός εκτελεί ταύτας έκ συναισθήσεως
του καθήκοντος και έξ ελευθέρας έπιγνώσεως τών υποχρεώσεων του προς
το σύνολον. 'Από ελευθέρους ανθρώπους δημιουργείται και ή πολιτική
ελευθερία, ή οποία όταν απευθύνεται εις διαπαιδαγωγημένους ελευθέρους
ανθρώπους άξιους τής ελευθερίας ταύτης, δέν χρησιμοποιείται κακώς
άλλ' επωφελώς. Ούτω ό ελεύθερος άνθρωπος είναι το θεμέλιον τής πράγμα

