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Η γειτονιά του Ψυρρή στην αθηναϊκή αρχαιότητα
Ξετυλίγοντας τον μίτο της Kλειούς από την αρχαιότητα, εντοπίζουμε τη
σημερινή περιοχή του Ψυρρή «εν τω μεσαιτάτω της πόλεως των Aθηνών»,
φυσικά μέσα από το Θεμιστόκλειο Tείχος, μεταξύ δύο οριακών πυλών, των
Ιππάδων (ή Ηρίων) και των Aχαρνικών. Aπό τα δυτικά οι Ιππάδες Πύλες
χώριζαν τον Kεραμεικό, το επίσημο νεκροταφείο της αρχαίας Aθήνας, από
την αρχαία γειτονιά την οποία στις μέρες μας αποκαλούμε «Ψυρρή». H
ονομασία «Hρίες» προέρχεται από την ομηρική λέξη «ήριον», που σημαίνει τάφος. Πρόκειται για τις πύλες των τάφων (του Kεραμεικού), που
βρίσκονταν στην προέκταση της σημερινής οδού Λεωκορίου. Ωστόσο, προσφάτως οι ιστορικοί ερευνητές τις ονομάζουν Ιππάδες πύλες, καθώς στην
περιοχή υπήρχε ιερό Ιππίου Ποσειδώνος και ο γνωστότερος Ίππιος Κολωνός. H ανατολική πλευρά αυτής της συνοικίας γειτνίαζε με τις Aχαρνικές
Πύλες, που δέσποζαν στο βορινό τείχος, στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Aιόλου (όπου σήμερα το Mέγαρο Bασιλείου Mελά, μισθωμένο από την Eθνική Tράπεζα). Aυτό το τμήμα, λοιπόν, της αρχαίας Aθήνας,
που όριζαν οι δύο προηγούμενες πύλες, μεταξύ των δήμων της Mελίττης
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και της Διομείας, θα εξελιχθεί κατά τα μεσαιωνικά χρόνια σε συνοικία με την ονομασία Ψυρρή.
Έως την πρόσφατη ιστορία οι περισσότεροι μελετητές και ειδήμονες, ανάμεσά τους ο Ιωάννης Τραυλός
(1908-1985) και η αρχαιολόγος Έλση Σπαθάρη που
ασχολήθηκαν με την ανασκαφή και μελέτη του χώρου
αυτού εταύτισαν και ταυτίζουν τη μεταγενέστερη γειτονιά του Ψυρρή, με τον αρχαίο Δήμο Κολυττού ή Κολλυτού. Όμως ένα νέο εύρημα, ένα ορόσημο με το όνομα
του Κολυττού που εντοπίστηκε πάνω σε αρχαίο δρόμο
της σημερινής οδού Αποστόλου Παύλου, μεταξύ Αρείου
Πάγου και Λόφου Νυμφών, μας προσφέρει μια ακόμα
πληροφορία. Ωστόσο, όχι πλήρως διαφωτιστική. Από
έρευνα του ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ (βασισμένη κυρίως
στις ιστορικές μονογραφίες των Τράιλ και Γιουντάυ) η περιο
χή του Ψυρρή δεν ταυτίζεται με τον αρχαίο Δήμο Κολυττού
(ή Κολλυτού) και συνεπώς παραμένει ως σήμερα μία αρχαία
συνοικία... χωρίς όνομα!
Απορίας άξιον πώς λίγο πολύ όλες οι άλλες περιοχές της
διαχρονικής Αθήνας έχουν ταυτισθεί με τις ονομασίες της
αρχαιότητας, ενώ η γειτονιά της μελέτης μας παραμένει
ακόμα αταύτιστη και επομένως ανώνυμη!
Βεβαίως, αν και τμήμα μεγάλου αστικού κέντρου, χωρίς
όνομα, έχει ιστορία απολύτως συνυφασμένη με αυτήν της
Αθήνας. Η ανασκαφική έρευνα δείχνει πως κατά τα Μυκηναϊκά χρόνια (Υστεροελλαδική περίοδος 1700-1100 π.Χ.) καθώς
βρίσκεται σε απώτατη άκρη της πόλης χρησιμοποιείται από
τους Αθηναίους αποκλειστικά ως χώρος ταφών. Άλλωστε ο
Κεραμεικός, το επίσημο νεκροταφείο των Αθηναίων της αρχαιότητας, που επί χίλια πεντακόσια χρόνια λειτούργησε
χωρίς διακοπή (1100π.Χ.-400μ.Χ.) και «φιλοξένησε» πάμπολλες γενεές Αθηναίων που ταξίδεψαν στο «κοινό λιμάνι του
Άδη», εντοπίζεται στην ίδια αυτή τοποθεσία. Γειτνίαζε ανέκαθεν με τη γειτονιά της μελέτης μας.
40
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Κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, όταν η αθηναϊκή κοινωνία
και οι γειτονιές ευημερούν, μετατρέπεται σε οικισμό.
Αργά και σταθερά με την άνοδο της πόλης και των
πολιτών του κλεινού άστεως θα μετατραπεί σε μία χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνοικία της ένδοξης Αθήνας.
Λιγοστά σπίτια, περισσότερα εργαστήρια και βιοτεχνίες με προϊόντα που τροφοδοτούν τα καταστήματα
της Αρχαίας Αγοράς. Κάποιοι ιεροί χώροι, όχι ιδιαίτερα πολυσύχναστοι. Όμως η γειτνίασή της με την καρδιά
της αρχαίας πόλης και μόνον της προσδίδει αξία.
Στην ύστατη αρχαιότητα, η Aθήνα δεινοπάθησε από
καταστροφικές επιδρομές και κακουχίες. Ωστόσο, παρά
τα σοβαρά προβλήματα και την πολιτειακή παρακμή, η
πόλη εξακολούθησε να θεωρείται το πνευματικό κέντρο όλου
του γνωστού κόσμου. Διατήρησε επί σειρά αιώνων τον τίτλο
της «Μητέρας των Γραμμάτων και των Τεχνών» (Μάρτιν
Κρούσιους, Λυδάκης σ. 8). Oι φιλοσοφικές σχολές λειτουργούσαν ανελλιπώς και συγκέντρωναν πλήθος σπουδαστών
από τα πέρατα της οικουμένης. Η αρχαία γειτονιά του
Ψυρρή με την άγνωστη ως σήμερα ονομασία, πρέπει να
φιλοξενούσε πολλούς λάτρεις των γραμμάτων και των τεχνών,
καθώς βρισκόταν κοντά στην Ακαδημία Πλάτωνος, αλλά και
στον «Κήπο του Επικούρου». Δίπλα στη γειτονιά της μελέτης
μας η πνευματική άνθηση και τα εντυπωσιακά αθηναϊκά μνημεία έγιναν πόλος έλξης περιηγητών. Όσο για τα μνημεία, ο
Πλούταρχος –που επισκέπτεται την πόλη μας εξακόσια χρόνια μετά τον Περικλή– γράφει γι’ αυτά πως «δίνουν την εντύπωση καινούργιων και φρεσκοκαμωμένων... σαν να έχουν
πνεύμα θαλλερό και ψυχή αγέραστη...».*

* Η εξιστόρηση του παρόντος πονήματος ξεκινά από τον 6ο αιώνα, καθώς
αναμένεται να υπάρξει νέα έκδοση (Εκδόσεις Πατάκη) της διακεκριμένης
αρχαιολόγου Έλσης Σπαθάρη. Μαθήτρια του Ιωάννου Τραυλού, η Έλση
Σπαθάρη είναι η κατ’ εξοχήν ανασκαφέας της αρχαίας αυτής γειτονιάς.
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Ξυλογραφία Δημητρίου Μωρέττη, 1938,

«Θέλω νὰ σὲ ἀφηγηθῶ ἀφήγησιν μεγάλην·
κι ἂν θέλῃς νὰ μὲ ἀκροαστῇς, ὀλπίζω νὰ σ’ ἀρέσῃ...»1
Σαν μια σαγηνευτική παραμυθένια πόλη μοιάζει η Αθήνα στο χάραμα
του 6ου αιώνα. Οι Αθηναίοι προσπαθούν να ενταχθούν στη νέα τάξη πραγμάτων που επέβαλαν οι Θεοδόσιοι, καθώς οι ιεροί χώροι λατρείας τους
παραμένουν λεηλατημένοι και παροπλισμένοι. Ωστόσο, διατηρούν ακμαίο
το ηθικό τους, συνεχίζουν απτόητοι τις θρησκευτικές τους τελετουργίες,
τους εορτασμούς, τα παραδοσιακά ήθη και έθιμά τους. Άλλωστε, το αρχαίο
ελληνικό πνεύμα ακόμα θριαμβεύει. Οι Φιλοσοφικές Σχολές, η κορυφαία
Νεοπλατωνική Σχολή και τα ιδιωτικά Γυμνάσια, μετά την ευδόκιμη παρουσία του Πρόκλου (412-485) δρέπουν δάφνες. Τα διάσημα μοναδικά μνημεία
της πόλης, οι καλλιμάρμαροι ναοί και τα εκπάγλου καλλονής και Τέχνης
αγάλματα, λαμπρύνουν το κλεινόν άστυ. Το φως παραμένει εδώ!
Η Αθήνα διδάσκει ακόμα στο λυκόφως της πνευματικής της λάμψης.
Επτά σημαντικοί φιλόσοφοι της εποχής, άριστοι άνδρες με εξαίρετη παιδεία, συνεχίζουν επαξίως την ένδοξη παράδοση των Αθηναϊκών Φιλοσοφικών Σχολών, που συμπληρώνουν επί εννέα περίπου αιώνες την «χρυσήν
σειράν» του Πλάτωνος. Ο Νεοπλατωνιστής Δαμάσκιος από τη Συρία και ο
Αριστοτελικός Σιμπλίκιος από την Κιλικία κατέχουν τα σκήπτρα. Μαζί
τους και ο Ευλάλιος από την Φρυγία, ο Πρισκιανός ο Λυδός, οι Ερμείας
και Διογένης από τη Φοινίκη και ο Ισίδωρος ο Γαζαίος (κατά τον Αγαθία
ΙΙ.30).2
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Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα πνευματικής ευεξίας η Αθήνα
εξακολουθεί να είναι πόλος έλξης
φιλοσόφων, διανοουμένων, σπουδαστών και περιηγητών. Έτσι,
κάλλιστα μπορούμε να ισχυριστούμε πως κατά τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες ως βασική πη
γή πλούτου για τους Αθην αίους
παραμένουν οι ξένοι, σπουδ α
στές και περιηγητές.
Πολλοί απ’ αυτούς επιλέγουν
να κατοικούν στην περιοχή της
μελέτης μας. Η ήσυχη γειτονιά
δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για
περιηγητές κι ανεπιθύμητους ει
σβολείς, καθώς δεν έχει να επιδείξει σπουδαία μνημεία. Παρ’
όλα αυτά, η καίρια γεωγραφική
της θέση προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο διοικητικό και εμπορικό κέντρο
(με τους χώρους της παλλαϊκής σύναξης), καθιστώντας την αρχαία συνοικία (Ψυρρή) περιζήτητη.
Η Αθήνα, το διαμάντι του ελληνικού κόσμου και τελευταίο προπύργιο
του αρχαίου ελληνισμού, ζει τώρα τις τελευταίες αναλαμπές αίγλης και
προόδου. Η εθνική θρησκεία των Ελλήνων ζει και βασιλεύει ακόμα στο
κλεινόν άστυ και η ανεξιθρησκεία της βρίσκει εθνικούς και (τους λιγοστούς)
χριστιανούς να συμβιώνουν και να σπουδάζουν μαζί αρμονικά. Όμως, ομονοούν και ανησυχούν συνάμα οι σκεπτόμενοι, καθώς, χρόνια τώρα, από τον
Θεοδόσιο έως τον Ιουστινιανό, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες λαμβάνουν μέτρα
κατά του Ελληνισμού με πρόσχημα τη θρησκεία.
Έλληνες και Ελληνίζοντες δεν επηρεάζονται από την ανεκτική θρησκεία
τους. Είναι προσηλωμένοι προ παντός στην Ελληνική φιλοσοφία και λιγότερο στην αρχαία λατρεία. Και η πίστη τους βασίζεται μάλλον στον σεβασμό προς την παράδοση και το ένδοξο παρελθόν.
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Ενώ τα χρόνια κυλούν, ο Χριστιανισμός κερδίζει έδαφος και
όπως λέει ο Γρηγορόβιος «ἡ Παρθένος Μαρία εἶχεν ἤδη ἀρχίσει
τὸν νικηφόρον αὐτῆς ἀγῶνα πρὸς
τὴν ἀρχαίαν Παλλάδα περὶ τῆς
κατοχῆς τῶν Ἀθηνῶν».3 Όμως,
αυτή η πορεία της πόλης από την
μια Αιγίδα προς την άλλη, αυτή
η αλλαγή «προστασίας», υπήρξε
τελικά ατυχής. Όχι ότι η Παναγία
δεν είχε σπουδαίες επιτυχίες στις
πόλεις που έπαιρνε υπό την αιγίδα της (ας θυμηθούμε το Φωτεινό Παρίσι της Νοτρ Νταμ, φερ’
ειπείν). Αλλά, το κλεινόν άστυ,
από κορυφαία ηγεμών πόλη της
Σκέψης, της Τέχνης και του Πλούτου (που έφτασε να είναι επί Παλλάδας Αθηνάς), τελικά δεν κατάφερε με τη βοήθεια της Παναγίας να αποφύγει τον ξεπεσμό σε ασήμαντη μεσαιωνική κωμόπολη.
Πράγματι, τελικά, η εικόνα της πρώην ευημερούσας πόλης της Παλλάδας
διαφοροποιείται δραματικά το 529 μ.Χ., όταν ο Ιουστινιανός (527-565)
λαμβάνει σκληρά ανθελληνικά μέτρα. Οι ακραίες ενέργειες κατά Ελλήνων
και Ελληνιζόντων αποδεικνύουν σαφέστατα πως γενικά οι Ρωμαίοι ταγοί
δεν στοχεύουν απλώς στην κατάργηση της αρχαίας εθνικής θρησκείας,
αλλά, κυρίως, στον αφανισμό του Ελληνισμού. Δηλαδή, ίσως δεν υπάρχει
πόλεμος μεταξύ Χριστιανισμού και Αρχαίας Θρησκείας: μάλλον, υπό το
χριστιανικό πρόσχημα, το πνεύμα της Ρωμαϊκής Ισχύος θέλει να εξαφανίσει ολοκληρωτικά τη Διανοούμενη Ελληνικότητα.
Όπως είναι γνωστό, εξ αρχής διωκόμενος ο Χριστιανισμός από την (Εθνική) Ρώμη ευεργετήθηκε το 313 από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο με την οιονεί
νομιμοποίησή του από το (περί Ανεξιθρησκείας) Διάταγμα των Μεδιολάνων.
Αργότερα, μάλιστα, με τη Σύνοδο της Νικαίας (325) ο Χριστιανισμός αντι45
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στρέφει την τύχη του και πετυχαίνει πλέον να κρατικοποιηθεί και να κατακτήσει την Ρώμη. Ενώ πέντε χρόνια μετά αυτό το καθεστώς επισημοποιείται και με την εγκαθίδρυση της Κωνσταντινούπολης ως Έδρας της
Αυτοκρατορίας (και το 381 επί Θεοδοσίου Α΄ ως Έδρας του Πατριαρχείου).
Οπότε, μπορούμε τολμηρότερα να μιλήσουμε για αυτό που έκτοτε νοείται
ως Εκκλησιοποίηση του Ρωμαϊκού Κράτους.
Έτσι, από το πνεύμα των Μεδιολάνων που απέρρεε από την ανεκτική
αγαπητικότητα της Επί του Όρους Ομιλίας, σταδιακά φτάσαμε στο δυσανεκτικό για την Ελληνικότητα κανονιστικό πλαίσιο του Ιουστινιανού. Αυτή η διαδρομή δείχνει τις ανάγκες ισχύος που διαμορφώθηκαν στην Εκκλησία, όταν η ανωτέρω κρατικοποίηση του Χριστιανισμού οδήγησε στον
Εκχριστιανισμό του Κράτους ή η Κρατικοποίηση της Εκκλησίας οδήγησε
στην Εκκλησιοποίηση του Κράτους…
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Αναμφισβήτητα, ο Ιουστινιανός, από τους σημαντικότερους ηγέτες της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πιστώνεται με λαμπρά επιτεύγματα. Κορυφαίο
ανάμεσά τους είναι η ανέγερση της εμβληματικής Αγίας Σοφίας του Θεού,
προεξέχοντος συμβόλου του Βυζαντινού πολιτισμού, που σχεδίασαν και
εκπόνησαν οι Έλληνες Εθνικοί Ανθέμιος και Ισίδωρος. Η δεύτερη σπουδαία
προσφορά του είναι η νομική και διοικητική αναδιοργάνωση της Αυτοκρατορίας με την αυστηρή Νομοθεσία του. Οι «Νεαρές», όπως ονομάζονται οι
Νόμοι, εμπνέονται από την Βίβλο και εκπέμπουν μία απόλυτη θεο-γραφειο-
κρατική αντίληψη περί εξουσίας.
Βέβαια, στο παρόν πόνημα δεν μας αφορούν τα εκκλησιαστικά ζητήματα μήτε και τα σοβαρά εγκλήματα που διέπραξε ο μεγαλοπράγμων Ιουστινιανός επιβάλλοντας τη δική του «ηθική αναμόρφωση». Ούτε καν η
σφαγή 35.000 (ίσως και 50.000) ανθρώπων στον Ιππόδρομο, κατά τη Στάση του Νίκα (532). Όμως, σαφέστατα, μας αγγίζουν και μας θλίβουν όσες
ενέργειες στρέφονται κατά της Αθήνας, κατά των Ελλήνων και της Ελλάδας γενικότερα. Δυστυχώς, ο Ιουστινιάνειος Κώδικας πλήττει σοβαρότατα
τον Ελληνισμό, καθώς απευθύνεται κατά «τῶν ἀνοσίων καὶ μυσαρῶν Ἑλλήνων κατεχομένων πλάνῃ» (Ιουστινιάνειος Κώδιξ).4
Ο χριστιανός χρονογράφος Ιωάννης Μαλάλας μας πληροφορεί σχετικά:
«Τη χρονιά αυτή έγινε μεγάλος διωγμός των Ελλήνων· πολλών οι περιουσίες δημεύτηκαν· ανάμεσά τους έχασαν τη ζωή τους οι... [ακολουθούν
ονόματα]. Όλα αυτά προκάλεσαν μεγάλο φόβο. Ο ίδιος ο βασιλιάς [ο
Ιουστινιανός] όρισε να μην πολιτεύονται οι ελληνίζοντες, στους οποίους
δόθηκε τρίμηνη προθεσμία να ασπασθούν την ορθόδοξη πίστη» (Χρονογραφία, XVIII, 449, 3-11).5
Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος στο κεφάλαιο «Περιπέτειαι τοῦ τῶν Ἑλλήνων ὀνόματος» γράφει σχετικά:
«τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα, γυμνωθὲν τῆς ἀρχαίας εὐκλεοῦς ἐκδοχῆς, ἔλαβε
τὴν σημασίαν τοῦ εἰδωλολάτρου· καὶ ἔκτοτε τό τε ὄνομα τοῦτο καὶ πάντα
τὰ ἐξ αὐτοῦ παράγωγα, “ἑλληνικός, ἑλληνισμός, ἑλληνίζω, ἑλληνοφρονῶ”,
ἀπεκρούσθησαν καὶ περιυβρίσθησαν ὑπὸ τῆς νέας πίστεως ἐπὶ αἰῶνας
μακρούς.» 6
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Και αντλώντας πληροφορίες
από τη χρονογραφία του Μαλάλα
συμπληρώνει:

Συνύπαρξη, επιβολή, συμφιλίωση, λατρεία...

Ὁ Μαλάλας ὁμιλῶν περὶ τῆς
βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ
βεβαιοῖ ὅτι “διωγμὸς γέγονεν
Ἑλλήνων μέγας” [...] καὶ ὅτι
“συσχεθέντες Ἕλληνες
περιεβωμίσθησαν καὶ βιβλία
αὐτῶν κατεκαύθησαν καὶ εἰκόνες
τῶν μυσαρῶν θεῶν αὐτῶν καὶ
ἀγάλματα”».7

Μεταξύ άλλων, το 529 μ.Χ. ο Ιουστινιανός απαγορεύει τη λειτουργία
των φιλοσοφικών σχολών και των εθνικών ιερών, οπότε αρκετοί φιλόσοφοι
και ρήτορες αναγκάζονται να προσφύγουν παροδικά στην αυλή του φιλομαθούς Πέρση βασιλιά Χοσρόη. Αργότερα εξέλιπαν και αυτοί... Οπότε, το
κλείσιμο των Αθηναϊκών Φιλοσοφικών Σχολών εν τέλει αποτελεί αντικειμενικό πλήγμα για τη διανόηση, την εκπαίδευση, τον Πολιτισμό.
Ο Ιουστινιάνειος Κώδικας επιφυλάσσει και άλλα ανθελληνικά μέτρα.
Απαγορεύεται η χρήση των ονομασιών Ελλάς και Έλλην και αποκαλούνται
Ρωμιοί οι Έλληνες (ο προσδιορισμός Ρωμιός είναι υποτιμητικός, υπονοώντας κάποιον υποδεέστερο του Ρωμαίου πολίτη).
Επιπλέον επιβάλλονται και άλλες απαγορεύσεις. Ενδυματολογικές, όπως
η κατάργηση του λεγόμενου ελληνορωμαϊκού χιτώνα, που επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια φορούσαν οι Έλληνες και είχαν υιοθετήσει οι Ρωμαίοι και
οι λοιποί Ελληνίζοντες. Χειρότερη όλων, όμως, ήταν η απαγόρευση της
διδασκαλίας της ελληνικής παιδείας. Έκτοτε, με ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις, επί δεκατρείς περίπου αιώνες οι Έλληνες θα παραμείνουν αναλφάβητοι και απαίδευτοι. Δυστυχώς έτσι ατονεί και η Ελληνική Γλώσσα.
Κατόπιν αυτών, ο πανίσχυρος ηγέτης στράφηκε κατά των αψύχων του
αλλοτινού πνευματικού κέντρου. Με εντολή του αποσπάστηκαν κίονες από
κτίρια της Αθηναϊκής Αγοράς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινού
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πολη για να χρησιμοποιηθούν στην ανέγερση του Ναού της Αγίας Σοφίας.
Τέλος, αφού καταβαράθρωσε την «Ἑστίαν τῶν Σοφῶν» (Συνέσιος), ενδιαφέρθηκε για την βελτίωση της οχύρωσής της. Μάλιστα, έκτοτε και ως
την εισβολή των Σταυροφόρων (1205), η αφημένη στο έλεος του Θεού Αθήνα εξακολούθησε να περιβάλλεται από το εξωτερικό αρχαίο τείχος που
επισκεύασε ο Ιουστινιανός!
Σήμερα οι βιογράφοι του Ιουστινιανού διερωτώνται για την κληρονομιά
που άφησε στους Έλληνες, καθώς «ως αυτοκράτορας κυνήγησε σε όλη
του τη ζωή κάθε τι ελληνικό, καταδίωξε χωρίς ανοχή το αρχαίο πνεύμα,
ενώ ιδιοποιήθηκε σιωπηρά τα λαμπρά του επιτεύγματα» (Καλδέλλης και
Αναγνωστάκης).8
Μέσα στην κοσμοχαλασιά του αρχαίου ελληνικού κόσμου, μοιραίως, η
θρησκεία που επί υπερδυόμιση χιλιετίες λάτρεψαν οι Έλληνες, «κύλησε
στὸ πορφυρένιο σάβανο τῆς λήθης, ὅπου κοιμοῦνται οἱ νεκροὶ θεοὶ» (Ρενάν).9
«Γιατὶ τὰ σπάσαμε τ’ ἀγάλματά των,
γιατὶ τοὺς διώξαμεν ἀπ’ τοὺς ναούς των,
διόλου δὲν πέθαναν γι’ αὐτὸ οἱ θεοί».10

ομολογεί ο Καβάφης στο «Ιωνικόν» ... Και ο Παλαμάς στον «Ὕμνο εἰς τὴν
Ἀθηνᾶν» μνημονεύει επίσης τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων:
«Γιατὶ εἶν’ ἀθάνατ' οἱ θεοὶ καὶ Χάρο δὲ φοβοῦνται,
Ξεχάνονται, δὲ χάνονται, τὴν πλάσι πάντα ὁρίζουν.
Κι ἂν τοὺς ἀρνιοῦντ' οἱ ἄνθρωποι, πάντα θυμοῦντ’
ἐκεῖνοι».11

Πράγματι, στην Αθήνα της Ιουστινιάνειας
εποχής όπου όλα έχουν έλθει τα πάνω κάτω,
οι άνθρωποι βιώνουν δύσκολες εμπειρίες.
Τα πάντα ανατρέπονται: «Θεοί γεννιοῦνται καί Θεοί πεθαίνουν»,12 άλλοι
πάλι ανασταίνονται με διαφορετικά
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ονόματα. Ομολογουμένως, στις
καταιγιστικές ανατροπές οι Αθηναίοι και οι λοιποί Έλληνες προσφυώς τα κατάφεραν μια χαρά.
Κάλυψαν με ένα χριστιανικό πέπλο την παραδοσιακή τους θρησκεία, άλλαξαν τα ονόματα των
θεών τους και διαφοροποίησαν
παλιές συνήθειες. Έτσι, ακολούθησαν τα νέα δεδομένα με σεβασμό και πίστη, διατηρώντας αξίες,
οράματα και κληρονομιά. Ως φαίνεται, για τους μυημένους και τους
Πλατωνικούς η μετάβαση είναι
απλούστερη.
Η ανεκτικότητα της αρχαίας θρησκείας και η ευφυΐα των ανθρώπων
που την ασπάζονται κάνουν θαύματα: κάθε Ολύμπιος Αθάνατος
χωριστά, βρίσκει το alter ego του
σε κάποιον «καλόν καγαθόν» Άγιο
των Χριστιανών…
«Ὁ λαὸς ὁμιλεῖ πρὸς τοὺς ἁγίους του μὲ οἰκεῖα ἁπλότητα, ὅπως οἱ
Ἀθηναῖοι στὰ ἔργα τοῦ Ἀριστοφάνη ἀπευθύνονταν πρὸς τοὺς θεοὺς τοῦ
ἀρχαίου Ὀλύμπου» 13 παρατηρεί επισκεπτόμενος την Αθήνα στα τέλη του
19ου αι. μ.Χ. ο περιηγητής και στοχαστής Enrique Gomez-Carrillo. Αυτές
οι διαπιστώσεις θα γίνουν περισσότερο κατανοητές, όταν μελετήσουμε
παρακάτω λεπτομερέστερα τα βυζαντινά αγιάσματα της περιοχής.
Κυριολεκτικά η ελληνική ευρηματικότητα αποθεώνεται στην περίπτωση
της Μητέρας του Θεού! Όπου η Μητέρα Φύση, η πολυδιάστατη Θεά Άρτεμις και η Αθηνά Παρθένος, όλες μαζί με τις θαυμαστές ιδιότητές τους,
παραδίδουν τη σκυτάλη στην Παναγιά της Χριστιανοσύνης.
Ο αρχαίος Ομηρικός ύμνος που αναφέρεται στην Θεά Αθηνά: «τὴν ἀθάνατη ὑπέροχη Δέσποινα, ποὺ βασιλεύει στὸ ἄπλετο φῶς», την αποκαλεί:
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«Σεβαστὴ Θεά, ποὺ εἶσαι φύλακας τῶν πόλεων» 14 και, όλα αυτά, όμως,
θυμίζουν τα εγκώμια της Παναγίας. Ακόμα συγκλονιστικότερο παράδειγμα, οι χαιρετισμοί των Ορφικών προς την «Ὑψίστην Θεότητα» των αρχαίων
Ελλήνων που θα μας χαρίσουν τον λαοφιλέστατο Ἀκάθιστο Ὕμνο. Ο Παπαρρηγόπουλος θέλοντας να αναδείξει τη στενή σχέση μεταξύ των δύο
ύμνων σημειώνει:
Χαῖρε, ἀναφωνεῖ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὸ Ὀρφικός ποιητὴς·
Χαῖρε δὲ καὶ κλῖμαξ ποτὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα·
εὐθυδρόμους κατάγεις, εὐθυδρόμους δ’ ἀνάγεις.
Χαῖρε δ’ ἀγαλλομένη μὲν ἐν Ἑλλάδι καὶ Σαλαμῖνι, κλπ.
Χαῖρε, ἀνακράζει ὸ Χριστιανός ποιητής·
Χαῖρε κλῖμαξ ἐπουράνιε
δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός.
Χαῖρε γέφυρα μετάγουσα
τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν.15

Κάπως έτσι πεθαίνει και ανασταίνεται η Παρθένος Θεά και δημιουγείται
η Παρθένος Μαρία, που γίνεται πλέον η Παναγιά όλων μας και την σέβονται
ακόμα και οι Οθωμανοί κατακτητές... Ας θυμηθούμε εδώ σχετικά και τον
χαιρετισμό-ευχή του Οθωμανού λουτράρη προς τον πελάτη Ρωμιό:
«Ὁ Ἀλλὰχ καὶ ἡ Παναγιὰ μαζί σου!»
Πάντα ρει, λοιπόν... Και η Παρθένος Μαρία διαδέχεται την Παρθένο
Αθηνά, ενώ ο «Ναός τῶν Ναῶν», ο Παρθενώνας, μετατρέπεται σε χριστιανική εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγιά την Αθηνιώτισσα.
Έτσι, ο Χριστιανισμός γίνεται η συνέχεια της αρχαίας Ελληνικής λατρείας,
«Σὰν νὰ εἶχαν οἱ Ὀλύμπιοι Θεοὶ ἀναθέσει τὴν συνέχεια τῆς ἀποστολῆς
τους στὴν ἄπειρη καλοκαγαθία τῶν Ἁγίων των!» 16

Καθώς εξελίσσεται σε αυτό το πλαίσιο το θρησκευτικό περιβάλλον, η
αρχαία γειτονιά του Ψυρρή βρίσκεται σε «ἐπίκαιρον θέσιν»: με την επιβολή του Χριστιανισμού αποκτά και δύο γραφικά αγιάσματα, από τις πρώ51
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τες εκκλησίες της πόλης. Τον θρυλικό Άγιο Γιάννη της Κολώνας και την
Αγία Θέκλα.
Θρυλείται πως ο Άγιος Γιάννης είναι η παλαιότερη εκκλησία που σώζεται ως τις μέρες μας στην Αθήνα. Ορθώνεται το 565 μ.Χ. πάνω σε αρχαίο
ιερό που ταυτίζεται με αυτό του «ήρωος-ιατρού Τοξάρεως» και κοσμεί
ως σήμερα την παντοιοτρόπως παρηκμασμένη οδό Ευριπίδου. Βεβαίως, η
σημερινή οικοδομική μορφή είναι μεταβυζαντινή με μεταγενέστερες επεμβάσεις. Διατηρεί, όμως, τον κίονα («κολώνα») μέσα στο ιερό, τρανό απομεινάρι του αρχαίου προσκυνήματος. Αναμφισβήτητα μπορούμε να την
ταξινομήσουμε ως την πιο πρωτότυπη αθηναϊκή εκκλησία!
Όσο για την Αγία Θέκλα (μάλλον πρόκειται για ναό προς τιμήν της Α
 γίας
Αγαθόκλειας), που τιμάται ιδιαίτερα στην Αθήνα και την Αττική, βρισκόταν στη συμβολή των οδών Ερμού, Αγίας Θέκλας και Κέβητος. Η παμπάλαια
αυτή εκκλησούλα δυστυχώς με μικρές απώλειες επιβίωσε του πολέμου,
όμως κατεδαφίστηκε γύρω στα 1835-1836 και οικοπεδοποιήθηκε. Ακολούθησε τη θλιβερή μοίρα πολλών αθηναϊκών εκκλησιών.
Ωστόσο, με τα Ιουστινιάνεια ανθελληνικά μέτρα και το κλείσιμο των
«Σχολών των Φιλοσόφων» έσβησε η «εὐγενεστάτη τῶν ἐν ἀνθρώποις πόλεων» 17 και μαζί ο θαυμαστός Ελληνορωμαϊκός κόσμος. Ο πληθυσμός
συρρικνούται και οι εναπομείναντες Αθηναίοι βιώνουν την πλήρη παρακμή και ενίοτε την εξαθλίωση. «Ἐκάθηντο ἐπὶ αἰῶνας ὅλους ἀφανεῖς ὑπὸ
τὴν σκιὰν τῶν ἐρειπίων τοῦ μεγάλου αὐτῶν παρελθόντος» (Γρηγορόβιος).18
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Παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις της διδασκαλίας της Ελληνικής Παιδείας και τις κακουχίες που προκάλεσαν εισβολείς και κατακτητές, δεν
λησμονήσαμε ποτέ οι Ρωμιοί την ελληνική μας κληρονομιά στην πορεία
του χρόνου. Στη μνήμη μας παρέμεινε άσβεστη η ονομασία «Ελλάς» και
ο απαγορευμένος προσδιορισμός «Έλλην». Επί σειρά αιώνων η πλειονότητα του Ελληνικού λαού παρέμεινε αναλφάβητη και απληροφόρητη.
Παρά ταύτα, ποτέ δεν ξεχάσαμε την γλώσσα μας. Τέσσερις χιλιάδες χρόνια και πλέον, ομιλούμε την ελληνική γλώσσα, «φαινόμενο συνέχειας και
ακτινοβολίας» (κατά τον F.R. Adrados).
Ούτε αφήσαμε πίσω παραδόσεις, ήθη και έθιμα χιλιετιών. Ο «Ελληνισμός», που έκπαλαι πηγάζει μέσα από αυτές τις πολύτιμες αξίες, ρέει
μέσα μας, αιμοδοτεί τους νόες και τις ψυχές μας.
Παραμένει αλώβητος, γιατί ενστερνίζεται όλα τα αξιόλογα στοιχεία της
ελληνικής παράδοσης από την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας. Και ως φαίνεται ο «Ελληνισμός» είναι οικουμενικός. Αυτό πρεσβεύει και ο Νομπελίστας Σεφέρης:
«Ὁ Ἑλληνισμὸς ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, καθὼς ἐμπεριέχει
τὴν ἰδέα τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας καὶ τῆς ἐλευθερίας».19

Για τούτο τον λόγο άντεξε και απλώθηκε σαν ιδέα πανανθρώπινη.
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