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Μ0ΥΔΡ0Σ ΚΑΙ ΚΛ0ΜΙΔΑΔ0Σ: 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠ0ΚΛΙΝ0ΥΣΕΣ 

Τ
ώρα που καταλάγιασε ο θόρυβος από το 
λεγόμενο "ξεμάτιασμα" του Μούδρου και η 
υπερβολή που έδωσε στην υπερβολή του 

εγχειρήματος η παρεμβολή των MME, γραπτών 
και ηλεκτρονικών, τώρα που οι φιλόξενες στήλες 
του "ΕΜΠΡΟΣ" άρχισαν και πάλι να δέχονται τα 
"περισπούδαστα" κείμενα μας, νομίζω ότι επι
βάλλεται να ασχοληθούμε και μεις με το θέμα. 
Βέβαια η δική μας ενασχόληση θα πάρει άλλο 
δρόμο καθώς θα προσπαθήσουμε να εξετάσου
με το γεγονός από την πλευρά της ιστορίας και 
έτσι να τοποθετήσουμε το γεγονός στις ιστορι
κές και νοοτροπικές διαστά
σεις του. 

Το πρώτο που έχουμε να επι
σημάνουμε είναι ότι στη γενι
κή θεώρηση της η πράξη 
εντάσσεται στην κατηγορία 
του εκκλησιαστικού ποινικού 
δικαίου που ονομάζεται άρση 
επιτιμίου. Κάποια στιγμή δηλα
δή, και για κάποιους λόγους 
ένας ανώτατος εκκλησιαστικός 
(πατριάρχης, μητροπολίτης ή 
κάποιος άλλος ιερωμένος με 
εξουσιοδότηση από αυτούς) 
επιβάλλει σε ένα ή περισσότε
ρα άτομα ή και σε ένα σύνολο 
ανθρώπων (λχ. σε ένα χωριό) 
ένα επιτίμιο (αφορισμό, ανά
θεμα κ.λ.π.). Οι τιμωρηθέντες 
εν συνεχεία, αν συναισθαν
θούν τα αμαρτήματα τους και 
θελήσουν να διώξουν από πά
νω τους το βάρος του επιτιμί
ου, μπορούν μέσα από μια 
προβλεπόμενη διαδικασία να 
προβούν σε όλες τις απαραίτη
τες ενέργειες προκειμένου να 
άρουν το επιτίμιο. Απαραίτητη 
βέβαια προϋπόθεση είναι να 
μετανοήσουν για την "κακότη-
τά" τους και να αποκαταστή
σουν τα πράγματα στην κανο
νική τάξη, λ. χ. να επιστρέψουν 
κάτι που έκλεψαν κ.τ.ό. Αυτό 
μπορεί να γίνει αμέσως ή και 
μετά από χρόνια, από τον ίδιο 
τον αμαρτωλό ή από τους 
συγγενείς του, όταν αυτός 
έχει πεθάνει. Κοντά βέβαια σε όλα αυτά κολ
λούν και τα άλιωτα σώματα των αφορισμών και 
μη συγχωρηθέντων, οι βρικόλακες κ.λ.π., κ.λ.π. 

Έτσι λοιπόν και με την περίπτωση του Μού
δρου έχουμε μια αναδρομική άρση επιτιμίου. 
Ωστόσο μια πρόχειρη έρευνα που έκανα δεν 
εντοπίζει πουθενά την επιβολή του επιτιμίου* και 
μάλιστα υπάρχει και κάτι επιπλέον τα μοναστή
ρια (η μονή Κουτλουμουσίου εν προκειμένω, 
δηλαδή οι ηγούμενοι τους, δεν είχαν το δικαίω
μα να επιβάλλουν επιτίμια χωρίς εξουσιοδότηση 
από τον πατριάρχη και κατά συνέπεια ούτε να 
άρουν παρόμοιες ποινές. Αυτά όμως είναι ψιλά 
γράμματα και κανείς δεν έκανε τον κόπο να μας 
τα εκθέσει για να καταλάβουμε περί τίνος πρό
κειται. Άλλωστε η όλη διαδικασία πήρε άλλους 
δρόμους. Ας είναι. 

Ωστόσο θα σταθώ στο γεγονός καθεαυτό και 
πέρα από την ιστορική τεκμηρίωση του, εξετάζο
ντας κυρίως την νοοτροπική πλευρά του θέμα
τος. Πριν από καιρό (1997) στο περιοδικό Να-
παίος Απόλλων που εκδίδει ο εν Αθήναις σύλ
λογος των Ναπαίων, η κ. Όλγα Παλαιολόγου 
δημοσίευσε μια μικρή εργασία με τον τίτλο: Η 
άρση ενός αφορισμού. Συγκεκριμένα η κ. Πα
λαιολόγου εντόπισε στο πολύτιμο περιοδικό του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου "Εκκλησιαστική 
Αλήθεια" μια καταχώριση του 1905 για το χωριό 
της η οποία έλεγε περίπου τα εξής: Ότι οι κά
τοικοι του Κλομιδάδου γνώριζαν αλλεπάλληλες 
καταστροφές στις γεωργικές ενασχολήσεις τους 
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και στην απόγνωση τους για το κακό θυμήθηκαν 
ότι παλαιότερα το χωριό τους είχε αφορισθεί-

προσέφυγαν λοιπόν στο Οικουμενικό Πατριαρ
χείο και παρεκάλεσαν για την άρση του επιτιμί
ου, πράγμα που ευχαρίστως έκανε η ανώτατη εκ
κλησιαστική αρχή. 

Και βέβαια υπάρχουν και άλλες παρόμοιες πε
ριπτώσεις και για άλλες περιοχές του ελληνικού 
χώρου. Στη συλλογική συνείδηση των ανθρώ
πων της εποχής οι συνεχείς αποτυχίες στο επί
πεδο της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγω
γής έπρεπε να εξαρτηθούν από κάτι που ξέφευ

γε από την απλή αναγωγή σε 
καιρικές συνθήκες, ξηρασίες 
κ. λ. π. Έπρεπε να συνδεθεί με μια 
ανώτερη δύναμη που καταδυνά
στευε τις προσπάθειες τους. Θυ
μήθηκαν λοιπόν την ύπαρξη πα
λαιού επιτιμίου που βάραινε το 
χωριό αφού δεν είχε συντελεστεί 
η άρση του. Έσπευσαν λοιπόν 
στο Πατριαρχείο προκειμένου να 
απελευθερωθούν από την δυ
σμένεια του Θεού και της εκκλη
σίας του. 

Και στην περίπτωση του Κλο
μιδάδου η έρευνα δεν έχει εντο
πίσει την συλλογική επιβολή του 
επιτιμίου. Το πιθανότερο είναι, 
όπως άλλωστε και για την περί
πτωση του Μούδρου, ότι υπήρξε 
κάποια απειλή εναντίον των κα
τοίκων, η οποία με το πέρασιια 
του χρόνου και μέσα από την 
ανακύκληση των γεγονότων μέ
σω της προφορικής επανάληψης 
τους, εμπεδώθηκε ως βεβαιότητα 
επιβολής κάποιου αφορισμού, 
αλλά καμιά κίνηση δεν γινόταν 
για την άρση του. Όταν όμως 
κάποιες δυσμενείς συγκυρίες 
προκάλεσαν αλλεπάληλες κακές 
σοδιές, αρκούσε η υπενθύμιση 
του παλιού εκείνου γεγονότος 
για να δώσει την αιτία του κα
κού. Και βέβαια να ανακουφίσει 
τους κατοίκους γιατί έτσι έβρι
σκαν λύση στο πρόβλημα τους. 
Πάνω-κάτω έτσι κάπως λειτούρ
γησαν τα πράγματα στον Κλομι-

δάδο το 1905 και αυτή τη λύση βρήκαν οι φιλό
πονοι κάτοικοι του, καθώς και οι κάτοικοι άλλων 
περιοχών που έχω υπόψη μου. 

Η νοοτροπία βέβαια αυτή, δηλαδή η νοοτροπία 
της αναγωγής ενός κακού σε κάποια υπερφυσι
κή δύναμη, η οποία απαιτεί με τον ένα ή τον άλ
λο τρόπο ικανοποίηση, είναι φαινόμενο μεγάλης 
διάρκειας και όλων των κοινωνιώνκαι φυσικά σε 
εποχές παλαιότερες έκανε συχνότερα την εμφά
νιση του. Ωστόσο, πέραν των νοοτροπών, αν 
συγκρίνουμε επί παραδείγματι τις περιπτώσεις 
του Μούδρου και του Κλομιδάδου θα διαπιστώ
σουμε και σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες 
προσδιορίζονται από την αλλαγή του όλου περι
βάλλοντος: στους φτωχούς κατοίκους του λε
σβιακού χωριού η όλη διαδικασία δεν κόστισε 
σχεδόν τίποτα: ήταν αρκετή η αποστολή ενός 
γράμματος και δημοσίευση της άρσης στο πε
ριοδικό, που είπαμε. Στο Μούδρο είδαμε φιέστες 
και πανηγύρια... επίσημους και παρελάσεις... για 
ένα γεγονός που κανονικά ως απαξιωτικό, μάλ
λον πρέπει να γίνεται με ησυχία ή και με με μυ
στικότητα... Κι ακόμα γιατί οι κάτοικοι του Μού
δρου αισθάνθηκαν την ανάγκη να άρουν το επι
τίμιο; Δυσπραγούσαν οικονομικά; Δεν πήγαιναν 
καλά οι δουλειές τους; Πάθαιναν ζημιές; Ή θε-
ωρίης είνεκεν; Αυτό είναι το πρόβλημα... 

* Ο Παναγιώτης Μιχαηλάρης κατάγεται από τον 
Μανταμάδο. Είναι Ιστορικός στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών. 


