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Ἡ Διεύθυνση τῶν Ἐκπαιδευτηρίων μας 
εὒχεται ὁλοκάρδια 

στούς κ.κ. Γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν μαθητῶν μας, στούς 
ἀξιότ. Ἐκπαιδευτικούς καί ἐκλεκτούς συνεργάτες μας, καθώς 
καί σέ ὃλους ὃσους συμβάλλουν στήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία 

τῶν Ἐκπαιδευτηρίων μας

 νά διέλθουν τίς ἃγιες ἡμέρες τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος 
καί τῆς  Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας μέ κατάνυξη, 

πνευματική χαρά καί ἀμφιλαφῆ ὑγεία.



Είναι βασικό ζήτημα το να 

είμαστε βέβαιοι  για την 

πραγματικότητα της Αναστάσε-

ως του Χριστού και να έχουμε 

ασφαλείς αποδεί-

ξεις για την ιστορι-

κότητά της. Η Ορ-

θόδοξη Εκκλησία 

μάς ενθαρρύνει σ' 

αυτή την έρευνα. 

Για την Ανάσταση 

υπάρχουν ιστορικές 

μαρτυρίες ώστε να 

μπορούμε ανεπιφύ-

λακτα να τη δεχτούμε ως ιστορι-

κό γεγονός. Έχουμε αυτόπτες 

και αυτήκοους μάρτυρες, έχου-

με κείμενα τα οποία δεν μπορεί 

κανείς να αμφισβητήσει, έχουμε 

μνημεία και μάλιστα ζωντανά 

μνημεία. Όλες αυτές οι μαρτυρί-

ες βρίσκονται συγκεντρωμένες 

στη Καινή Διαθήκη. 

Το περιεχόμενο της Καινής 

Διαθήκης, εκτός της διδα-

χής του, διακρίνεται 

και σε ιστορία. Η 

ιστορία καταγρά-

φεται, εδώ, χωρίς 

οι συγγραφείς να 

εκφράζουν ούτε 

ίχνος συμπάθειας 

ή αντιπάθειας για 

τα πρόσωπα και τα 

γεγονότα που ανα-

φέρουν. Τούτο είναι πολύ σημα-

ντικό. Οι συγγραφείς της Καινής 

Διαθήκης εκφράζονται για τον 

Ιησού τόσο ουδέτερα όσο και 

για τον Πιλάτο (βλ. Ματθ. 27, 

63). Και στην ιστορία τους ανα-

φέρουν μόνον όσα οι ίδιοι γνώ-

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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ρισαν με τις αισθήσεις τους. Δεν 

αναμιγνύουν τίποτα από εκείνα 

που ο Θεός τούς αποκάλυψε.

Στην Καινή Διαθήκη δεν γίνε-

ται περιγραφή της Αναστάσεως, 

για τον απλό λόγο ότι κανείς δεν 

είδε πώς έγινε η Ανάσταση. 

Για την Ανάσταση του Χρι-

στού μάς βεβαιώνουν εκεί-

νοι που είδαν τον αναστημένο 

Κύριο. Ας υπογραμμίσουμε ότι 

κανείς από τους μάρτυρες της 

Αναστάσεως δεν πίστεψε πως 

αναστήθηκε ο Χριστός, πριν Τον 

δει αυτοπροσώπως. Αλλά και 

κανείς, από τη στιγμή που Τον 

είδε αυτοπροσώπως, ποτέ δεν 

αμφέβαλε ότι ο Χριστός αναστή-

θηκε.

Οι εμφανίσεις του αναστημένου 

Κυρίου περιγράφονται με χαρα-

κτηριστική απλότητα, στην οποία 

διαφαίνεται η ειλικρίνειά τους. 

Απουσιάζει κάθε τι το εξεζητημέ-

νο. Και ιδού δώδεκα εμφανίσεις 

του αναστημένου Χριστού που 

αναφέρονται στην Καινή Διαθή-

κη. Ποιοι Τον είδαν:

Η Μαρία η Μαγδαληνή (Μαρκ. 

16, 9-11)

Οι Μυροφόρες γυναίκες (Ματθ. 

28, 9-10)

Οι δύο μαθητές που πήγαιναν 

προς Εμμαούς (Μαρκ. 16, 12-

13. Λουκ. 24, 13-32)

Ο Πέτρος (Λουκ. 24, 34. Α΄ 

Κορ. 15,4)

Οι δέκα μαθητές (Λουκ. 24, 

36-43)

Οι ένδεκα μαθητές (Ιωάν. 20, 

26-29)

Οι εφτά μαθητές στην Τιβεριά-

δα (Ιωάν. 21, 1-23)

Οι μαθητές στο Όρος (Ματθ. 

28, 16-20)

Οι πεντακόσιοι μαθητές (Α΄ 

Κορ. 15, 6)

Ο αδελφόθεος Ιάκωβος (Α΄ 

Κορ. 15, 7)

Οι μαθητές στη Βηθανία κατά 

την Ανάληψη (Λουκ. 24, 50-53. 

Πράξ. 1, 2-12)
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Ο απ. Παύλος (Α΄ Κορ. 15,8)

Οι πιο πάνω μαρτυρίες είναι 

μερικές μόνο από τις πολ-

λές εμφανίσεις του Κυρίου, διότι 

όπως σημειώνει το βιβλίο των 

Πράξεων των Αποστόλων: «πα-

ρέστησεν - ο Ιησούς -  εαυτόν 

ζώντα· δι' ημερών τεσσαράκο-

ντα οπτανόμενος αυτοίς» (Πράξ. 

1,3).

Είναι ακόμη αξιοπαρατήρητο 

ότι οι μαθητές είδαν τον αναστη-

μένο Κύριο σε διάφορα μέρη: 

Κοντά στον τάφο (Ιω. κ, 16 ). 

Στο δρόμο (Λουκ. κδ, 16 ). Στον 

αιγιαλό (Ιω. κα, 4). Στο Όρος 

(Λουκ. κδ, 50). Στα Ιεροσόλυ-

μα (Λουκ. κδ, 36). Στη Γαλιλαία 

(Ματθ. κη, 16). Και η παρουσία 

του αναστημένου Κυρίου δεν 

ήταν μια φευγαλέα οπτασία. 

Πολλές από τις εμφανίσεις Του 

κράτησαν ώρες ολόκληρες. 

Μπορούμε και εμείς να καταθέ-

σουμε και τη δική μας άποψη.

Είναι πράγματι ακλόνητες όλες 

οι μαρτυρίες της Αναστάσεως.  

(Για πληρέστερη ενημέρωση 

επί του θέματος, βλέπε το πολύ 

αξιόλογο έργο του ομοτ. Κα-

θηγητού Πανεπ. Θεσ/νίκης Στ.  

Σάκκου «ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο 

ΚΥΡΙΟΣ» έκδ. γ΄, εκδόσεις «Χρι-

στιανική Ελπίς», Θεσσαλονίκη 

2007). 

Χ.Γ.Κ.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλά τοῦ ἃδου 

καθεῖλες τήν δύναμιν· καί ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστέ 

ὁ Θεός, γυναιξί μυροφόροις φθεγξάμενος, χαίρετε, 

καί τοῖς σοῖς ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς 

πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν».



Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ
(Πρόποση στόν πανηγυρισμό τῆς 25ης Μαρτίου)

1. Ἐνώπιον τῆς σεβαστῆς αὐτῆς ὁμη-

γύρεως καί διά τό σέβας, τό ὁποῖον μοῦ 

ἐμπνέει, καί διά τό κρίσιμον τῆς ὣρας, 

μέ ἐννοεῖτε, ἠθέλησα, σηκώνοντας τό 

ποτήρι πρός χαιρετισμόν τῆς ἡμέρας, 

τά λόγια μου νά εἶναι ζυγιασμένα, 

ὃθεν καί τά ἒγραψα, ὡς βλέπετε, καί 

νά μήν ἀφίσω τόν στοχασμόν εἰς τήν 

διάκρισιν, εἰς τό τιμόνι τῆς γλώσσας, 

ἡ ὁποία συχνά κάνει παρατιμονιές, τό 

κοντύλι ἀρμενίζει καλλίτερα.

2. Ἡ μνήμη, κύριοι, ἡ πανήγυρις 

τῆς 25ης Μαρτίου καλεῖ τήν καρδίαν 

μας εἰς τήν ὁμόνοιαν, τόν νοῦν μας 

εἰς τό μεγαλεῖον. Ἡ ὁμόνοια, κύριοι, 

τῶν ἀθανάτων Ἑλλήνων ἐκείνης τῆς 

ἡμέρας ἀνάζησε, ἐγέννησε τό μεγα-

λεῖον τῆς πατρίδος. Διατί, κύριοι, ἡ 

ὁμόνοια εἶναι ἐργάτης καλοῦ, δόξης, 

μεγαλείου; Ἐπειδή εἶναι δύναμις, καί 

χωρίς δύναμιν κανένα πράγμα, τῶ 

ὂντι ἀξιοθαύμαστο, δέν γίνεται εἰς τόν 

κόσμο, νόμος τοῦ Πλάστου. Χωρίς τό 

ἀμοιβαῖο τῆς ὁμονοίας, θά συμπορεύ-

οντο μέ τόση χάρι τά ἂστρα τοῦ οὐρα-

νοῦ; Ἀλλά ἂς πάρω ἂλλο παράδειγ-

μα. Ὑποθέσετε τό ἓνα μας ποδάρι νά 

μήν εἶχε ὁμόνοια μέ τό ἂλλο, τό ἓνα 

νά θέλει νά πάγει πρός ἀνατολήν, τό 

ἂλλο πρός τήν δύσιν, τί θά ἐγίνετο; 

Θά κολώναμε. Δέν θά εἲχαμε δύναμιν 

νά περιπατήσομε. Ἂλλο παράδειγμα. 

Ποῖος ἀπό ἐμᾶς δέν ἐσκέφθη τό πολύ-

πλοκο τῆς μηχανῆς ἑνός ἀτμοκινήτου; 

Ἡ ὁμόνοια τῶν ἐργαλείων γεννᾶ τή 

δύναμη τῆς μηχανῆς, καί τῆς ποντοπο-

ρίας. Ἂν ἓνα ἐργαλεῖο ἀντιμάχετο τό 

ἂλλο, δέν θά κινδύνευαν σκάφος καί 

ἐπιβάται; Ἐνθυμηθῆτε, τέλος πάντων, 

τά ἱερά λόγια τῆς θρησκείας, ἃγιος ὁ 
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Θεός, ἃγιος ἰσχυρός, ἃγιος ἀθάνατος, 

ἐλέησον ἡμᾶς. Ἡ ἰσχύς, ἡ δύναμις 

γεννᾶ τήν ἀθανασίαν. Καί ἡ ὁμόνοια 

λοιπόν τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἒτους 1821 

ἐγέννησε τήν δύναμιν, καί ἡ δύναμις 

πάλε τό καλό ὂνομα, τό ἀθάνατο τῆς 

φυλῆς μας. 

3. Συγχωρήσετέ με, συντόμως νά 

σᾶς εἰπῶ, νά σημειώσω ποία τῶ ὂντι 

ἡ ἀξία τοῦ ἒργου, τοῦ ἀνδραγαθή-

ματος τῆς 25ης Μαρτίου, τήν ὁποίαν 

πανηγυρίζομεν σήμερον. Τρία ἀγαθά 

παρατηρῶ: Πρῶτο. Ἦτον πρόοδος 

τῆς ἀνθρωπότητος ἡ πρόοδος πρός 

τήν ἐλευθερίαν, τόν νόμον, τήν ἰσότη-

τα, πρόοδος καλλίτερα σχεδιασμένη, 

παρά ὃ,τι τήν ἐννοοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι 

Ἓλληνες καί οἱ Ρωμαῖοι, οἱ πλέον πο-

λιτισμένοι κάτοικοι δηλαδή τοῦ ἀρχαί-

ου κόσμου. Ὁ πολίτης τῆς Ἑλλάδος 

τοῦ ἒτους ἐκείνου ἐτσάκισε λοιπόν τό 

θηκάρι τῆς ρομφαίας του πρός ὑπε-

ράσπισιν τῆς προόδου τοῦ νοός τοῦ 

ἀνθρωπίνου γένους, εἰς ἓνα λόγο, 

τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δεύτερο ἀγαθό 

πλέον μερικό, ἦτον ἡ ἐλευθέρωσις 

τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Σπάρτης, τῶν Θερ-

μοπυλῶν. Τρίτο ἀγαθό, θαυμᾶστε. Ὁ 

πόλεμος ἐκεῖνος ἦτον μία εὐεργεσία 

πρός τούς ἐχθρούς μας, τά πάθη μας, 

τό παράδειγμά μας ἐδίδασκε τόν ἐχθρό 

νά ἀναγγενηθεῖ εἰς τά λουτρά τοῦ πο-

λιτισμοῦ, τῆς ἐλευθερίας. Οἱ ἂνδρες 

τοῦ ἒτους 1821 ἦτον πολεμισταί καί 

ἀπόστολοι, αἰωνία τους ἡ μνήμη!

4. Ἀφοῦ λοιπόν τέτοιο εἶναι τό με-

γαλεῖο, ἡ εὐμορφιά τῆς 25ης Μαρτί-

ου, ἀφιερώθηκα νά εὓρω ἓνα χαιρε-

τισμό, ἓνα Ζήτω ἀντάξιο τῆς ἑορτῆς, 

τό ὁποῖον ὃλοι νά δεχθῆτε, νά σᾶς 

εὐχαριστήσει, νά τό ἀγαπήσετε, καί 

τό ηὗρα. Δέν ἐφυλλολόγησα λεξικά, 

βιβλία, τόν Δημοσθένη, διά νά εὓρω 

τό Ζήτω μου. Ἠξεύρετε ποῦ τό ηὗρα; 

Εἰς τά χωράφια. Ναί, πέρυσι, πρόπερ-

σι, δέν ἐνθυμοῦμαι σωστά τό ἒτος, εἰς 

ἓνα τραπέζι ὃπου εὐφραίνοντο, εἰς τά 

χορτάρια πλησίον εἰς τό Δαφνί εἰς τάς 

Ἀθήνας ἂνθρωποι τοῦ λαοῦ, σηκώθη 

ἓνας μέ τό ποτήρι εἰς τό χέρι, καί εἶπε 

τό Ζήτω πού προσφέρω εἰς τήν ἒγκρι-

σίν σας σήμερον. Εἶπε: Νά ζήσει ὁ 
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Θεός, καί νά πεθάνει ὁ Χάρος!». 

5. Ναί, κύριοι, μέ τόν Θεόν εἶναι 

ἡ ζωή, ἡ ὁμόνοια, ἡ 25η Μαρτίου, ἡ 

ἀθανασία τῆς πατρίδος, - μέ τόν Χά-

ρον ἡ διχόνοια, οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι, 

ἡ καταστροφή τοῦ περιβοήτου ὀνόμα-

τος τῆς Ἑλλάδος. Ἂς πιοῦμε λοιπόν μέ 

αὐτό τό σωτήριον Ζήτω. Ἡ σημερινή 

μας ὁμήγυρις ἂς εἶναι πανήγυρις ὁμο-

νοίας, -λόγος ψυχρός, λυπηρός, ἂς 

μήν ἀκουσθεῖ ἀπό τά χείλη μας. Ἐγώ 

πιστεύω, ἒτσι ὁ Θεός νά εἶναι μέ ἡμᾶς, 

ὃτι εἰς τά χώματα τῆς Ἑλλάδος, ὃλοι 

σήμερον χωρίς ἐξαίρεσιν κάθονται καί 

τρώγουν καί πίνουν εἰς ἓνα τραπέζι, 

εἰς τό τραπέζι τῆς ὁμονοίας, φίλοι ὡς 

πρῶτα. Ἂς τούς μιμηθοῦμε. Ἂς μιμη-

θοῦμε τό σημερινό κάλλος τοῦ ἡλίου, 

(τῆς αὐγῆς), ἣλιος ἀσυγνέφιαστος, σύ-

γνεφο, παράπονο, κατηγορία, ἂς μή 

θολώσει σήμερον τήν καρδίαν μας, 

τήν ψυχήν μας. 

6. Συγχωρήσετέ με τέλος νά τελειώ-

σω μέ ὀλίγα λόγια Ἓλληνος ποιητοῦ, 

τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Τό γόνα τῶν 

Ἑλλήνων, λέγει, δέν τρέμει εἰς τούς 

κινδύνους ἐμπροστά, ἀλλά σώζεται 

ἓνα πάθος, μία ἀσθένεια, ἡ ὁποία συ-

χνά μαραίνει τές δάφνες τῆς κεφαλῆς 

των, ἡ διχόνοια. 

Ἡ διχόνοια πού κρατώντας 

ἓνα σκῆπτρο ἡ δολερή, 

καθενός χαμογελῶντας,

πάρτο, λέγοντας, καί ἐσύ. 

7. Μήν πιάσει σήμερον κανείς ἀπό 

ἐμᾶς τό σκῆπτρον ἐκεῖνο, μακρά, μα-

κρά - ὁ νοῦς μας, ἡ φωνή μας ἂς εἶναι 

σήμερον ἓνα θυμίαμα πρός τήν Ὁμό-

νοιαν, πρός τήν ἀδελφικήν ἀγάπην, 

πρός τούς ἀθανάτους αὐτουργούς τοῦ 

ἀγῶνος τοῦ ἒτους 1821, οἱ ὁποῖοι θά 

μᾶς εὐλογήσουν, ἂν πράξωμεν οὓτως, 

βεβαίως θά μᾶς εὐλογήσουν ἀπό τά 

κάλλη τῆς Παραδείσου, ὃπου χαίρο-

νται τήν ἀθάνατη μακαριότητα.

Ζήτω ὁ Θεός, καί νά πεθάνει ὁ Χά-

ρος!

Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ



Οι Ρωμαίοι μιλούσαν για τη μεγαλει-
ότητα του ρωμαϊκού λαού και για τη 

μεγαλειότητα του Ρωμαίου πολίτη. Αλλά 
η πραγματικότητα είναι ότι η βασιλική με-
γαλειότητα, η εκτεινόμενη ως τα βάθη της 
απέραντης αιωνιότητας, η βασιλική αυτή 
μεγαλειότητα του χριστιανού είναι συνδε-
δεμένη με το Αίμα του Βασιλιά των βασι-
λέων και μεταδίδεται με το Αίμα αυτό σε 
κάθε πιστό: «Και εποίησεν ημάς βασιλείς» 
(Αποκ. ε, 10). 

Ο Χριστιανισμός στην ουσία του είναι 
η θρησκεία του μεγαλείου, η οποία λέει 
στον άνθρωπο: Καλείσαι να γίνεις τόσο 
μεγάλος, ώστε η κλήση σου αυτή δεν είναι 
κάτι λιγότερο από την κλήση, η οποία κατά  
άνθρωπο θεωρούνταν ως η περισσότερο 
μεγαλειώδης, δηλ. από την κλήση τη βασι-
λική, και γι΄ αυτό ούτε καν ο τίτλος «βασι-
λιάς» είναι ικανός να αποδώσει πλήρως το 
μεγαλείο της χριστιανικής κλήσεως.

Πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνιση. Για-
τί, πείρα μας είναι ότι, δυστυχώς, μεγάλος 
σύμμαχος της πλάνης είναι η συγκεχυμέ-
νη αντίληψη των μεγάλων αληθειών. Το 
βασιλικό μεγαλείο του Χριστιανισμού, 
βεβαίως, οδηγεί στην εν Κυρίω καύχηση. 
Αλλά η καύχηση αυτή δεν έχει τίποτε κοι-
νό με όσες καυχησιολογίες ακούστηκαν 
στο παρελθόν και τις οποίες επαναλαμβά-
νουν από καιρό σε καιρό άτομα ή λαοί.

Είναι περιττό να λεχθεί ότι η καύχηση 
η χριστιανική είναι εκ διαμέτρου αντίθε-
τη με την ανόητη εωσφορική οίηση. Ο 

Χριστιανός συνδυάζει τη συναίσθηση της 
βασιλικής του κλήσεως με τη συναίσθη-
ση της αμαρτωλότητάς του. Η χριστιανική 
αντίληψη του ανθρώπου είναι ειλικρινής. 
Λέει στον άνθρωπο, ποιος πράγματι είναι, 
αλλά και ποιος καλείται να γίνει. 

Αμαρτωλότητα και βασιλική κλήση μαζί 
στον άνθρωπο! Πώς γίνεται αυτό; Γίνε-
ται, γιατί ο Χριστιανισμός προβάλλει μια 
αλήθεια, η οποία πραγματοποιεί αυτή 
τη σύνθεση. Προβάλλει την αλήθεια της 
Λυτρώσεως. Ο Χριστιανισμός δεν κρύβει 
από τον άνθρωπο την αμαρτωλότητά του, 
αλλά του δείχνει, πώς θα την υπερνικήσει. 
Και του λέει ακόμη ότι η υπερνίκηση βα-
σίζεται στην θυσία του Θεανθρώπου. Και 
η θυσία αυτή έχει σκοπό τον αμαρτωλό 
να τον μεταβάλει σε βασιλιά. Κάτι παρα-
πάνω: Να τον κάνει μέτοχο της θείας φύ-
σεως. «Άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν 
τον Αδάμ απεργάσηται». Και η συνέπεια 
αυτής της θεώσεως φτάνει μέχρι σημείου, 
ώστε να ιλιγγιά ο νους του ανθρώπου, 
όταν βλέπει τις σχετικές διακηρύξεις της 
Αγίας Γραφής: «Ουκ οίδατε ότι τα σώμα-
τα υμών μέλη Χριστού εστίν;» (Α΄ Κορ. στ, 
15). «Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστε, και 
το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν;» (Α΄ 
Κορ. γ, 16). «Εγώ είπα, Θεοί εστέ και υιοί 
Υψίστου πάντες» (Ιωάν. ι, 33). 

Για την κλήση αυτή, την τόσο μεγαλειώ-
δη, τι να πει κανείς; Ας πούμε μόνο κάτι, 
το οποίο χρειάζεται να προστεθεί, λόγω 
των κοινωνικών συζητήσεων των ημερών 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ
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μας. Ότι σ΄ αυτό το μεγαλείο της βασιλικής 
- ή μάλλον της αυτόχρημα θείας χριστια-
νικής κλήσεως - δεν υπάρχει χώρος για 
διάκριση μεταξύ ανδρός και γυναικός. Εν 
Χριστώ Ιησού «ουκ ένι άρσεν και θήλυ» 
(Γαλ. γ, 28), είπε ο απόστολος Παύλος, 
διατυπώνοντας με μια φράση εκείνο που 
είναι συμπέρασμα της όλης επί αυτού του 
θέματος χριστιανικής διδασκαλίας. Και ο 
άντρας και η γυναίκα είναι ένα μπροστά 
στο Θεό, είναι ένα στη μεγαλειότητα στην 
οποία έχουν κληθεί. Πρωτοφανής διακή-
ρυξη η χριστιανική αυτή διακήρυξη. Σκάν-
δαλο, που κατατάραξε τη ρωμαϊκή κοι-
νωνία και προκάλεσε τόσους διωγμούς, 
ογκόλιθος για τη θεμελίωση της προσπά-
θειας για την εξύψωση της γυναίκας της 
εποχής μας, για τον αληθινό φεμινισμό, 
το χριστιανικό φεμινισμό. 

Ενώ η μεγαλειότητα διαποτίζει τη χριστια-
νική προσωπικότητα, η συναίσθηση της 
αμαρτωλότητας όχι μόνο δεν ελαττώνει, 
αλλά ίσα-ίσα εξυψώνει την καύχηση του 
Χριστιανού για την χριστιανική του κλήση. 
Η καύχηση αυτή - ας το ξαναπούμε άλλη 
μια φορά - δεν έχει τίποτε κοινό με την 
καυχησιολογία των διαφόρων μεγάλων 
λαών ή των διαφόρων «κυρίων» που προ-
έρχονται από μεγάλα τζάκια ή εκείνων που 
καυχώνται για τις οποιεσδήποτε σαπουνό-
φουσκες που προβάλλουν ως δικαιολογία 
της κενοδοξίας τους. 

Η καύχηση αυτή δεν είναι καν αποτέ-
λεσμα ενός πρόσκαιρου ενθουσιασμού. 
Είναι ψύχραιμη, είναι μελετημένη, είναι 
διαρκής, αντέχει σε κάθε δοκιμασία, είτε 
στις δοκιμασίες περιστατικών δυσχερειών, 
είτε στη δοκιμασία και αυτής ακόμα της 
αμαρτωλότητας. Η πτώση, η αμαρτία, δεν 

εκπλήττει τον Χριστιανό. Είχε υπολογιστεί 
εκ των προτέρων. Είναι ακριβώς το περιε-
χόμενο του χριστιανικού αγώνα. Ακριβώς 
αυτός ο αγώνας είναι ένα μέρος της θείας 
κλήσεως, που δικαιολογεί την εν Κυρίω 
καύχηση.

Αυτή ακριβώς η θεμελιωμένη, λελογι-
σμένη, ολόψυχη αλλά και ταπεινόφρων 
καύχηση, αυτή η χριστιανική συναίσθηση 
του μεγαλείου είναι το θεμέλιο ενός άλ-
λου χαρακτηριστικού, το οποίο, ως έκ-
φανση του πνεύματος, κατά τον απόστολο 
Παύλο, αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο 
της χριστιανικής ζωής: Είναι η χαρά. Ο 
Χριστιανισμός στηρίζεται στο Ευαγγέλιο, 
δηλαδή στο χαρούμενο μήνυμα. Ο Χρι-
στιανισμός είναι η θρησκεία των χαρούμε-
νων ανθρώπων. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη 
ότι ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία των 
ανθρώπων που όλο γελούν. Αλλά είναι η 
θρησκεία των ανθρώπων που τη ζωή τους 
ολόκληρη την έχουν οικοδομήσει πάνω 
στη χαρά, και μάλιστα χαρά την οποία 
«ουδείς αίρει» απ΄ αυτών. Η χαρά αυτή δεν 
στηρίζεται στα υλικά πλούτη και δεν φεύ-
γει με αυτά. Ούτε στην ευμάρεια· και γι΄ 
αυτό δεν ελαττώνεται με τη δυστυχία. Ούτε 
τα δεσμά της φυλακής δεν σκοτώνουν τη 
χαρά αυτή, ούτε καν αυτό το πένθος του 
τάφου (πρβλ. Κολ. α, 24).  

Όχι ότι ο Χριστιανός δεν λυπάται, δεν 
πενθεί. Ο Χριστιανός είναι άνθρωπος 
που δεν «φεύγει» από τον κόσμο αυτό. 
Τον ζει τον κόσμο αυτό, ζει τη ζωή του και 
ζει τα βάσανά του. Χριστιανός δεν είναι ο 
άνθρωπος που δεν θα περάσει λιμό, δεν 
θα αντιμετωπίσει δυστυχία, δεν θα αντιμε-
τωπίσει πένθος, δεν θα πονέσει, δεν θα 
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δακρύσει. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος δεν 
δάκρυσε, όταν είδε το Λάζαρο νεκρό; Και 
όμως, επρόκειτο μετά από λίγες στιγμές 
να τον αναστήσει! Ο άπιστος δεν κατα-
λαβαίνει τα δάκρυα των Χριστιανών και 
καμιά φορά τα επικαλείται ως επιχείρη-
μα, ότι τάχα δεν είναι γνήσια και πλήρης 
η χριστιανική χαρά. Πού να καταλάβει 
τη χριστιανική χαρά εκείνος που δεν την 
ένιωσε μέσα του! Πονά και δακρύζει και 
ο Χριστιανός. Αλλά συγχρόνως ξέρει ότι 
πέρα από τα δάκρυα και τον θρήνο υπάρ-
χει η χαρά η χριστιανική, η οποία και τα 
δάκρυα τα μετατρέπει σε παρηγοριά. Και 
ο πονεμένος Χριστιανός παρηγορείται, 
ή μάλλον παρηγορεί εκείνους που έρχο-
νται να τον παρηγορήσουν. Δεν σας έχει 
τύχει, λοιπόν, να πάτε να παρηγορήσετε 
πενθούντα Χριστιανό και να φύγετε... πα-
ρηγορημένος; 

Η χαρά αυτή δεν είναι ταυτόσημη με την 
«αισιοδοξία» του κοσμικού ανθρώπου, με 
την ιδέα ότι «όλα θα πάνε καλά». Η αισιο-
δοξία αυτή πολλές φορές είναι το θάρρος 
της άγνοιας, πολλές φορές είναι ένα όπιο, 
όπιο καταστρεπτικό, και η προσταγή στον 
εαυτό μας «να είσαι αισιόδοξος» είναι σε 
ένα βαθμό μια πράξη αυταπάτης. Πώς να 
είμαι αισιόδοξος, όταν βλέπω τη θύελλα 
να έρχεται;

Εκείνο, λοιπόν, που δίνει τη χριστιανική 
χαρά δεν είναι η ατελής γνώση της πραγ-
ματικότητας. Είναι η γνώση, η οποία φτάνει 
μέχρι την αιωνιότητα. Ο Χριστιανός βλέπει 
το παν με την προοπτική της αιωνιότητας 
και με την προοπτική αυτή βλέπει ότι το 
κάθε περιστατικό της ζωής μας εντάσσεται 
κατ΄ ανάγκη στο μεγάλο σχέδιο της θείας 
δημιουργίας. Και αυτό τον αναπαύει, του 

δίνει τη χαρά, που είναι εκ προτέρου αδύ-
νατο να άρει οποιοδήποτε γεγονός.

Ο μέγας στωικός της αρχαιότητας, ο 
Σενέκας, και ένας από τους θεμελιωτές 
του «νεώτερου πνεύματος», ο Βολταίρος, 
υποδείκνυαν ως πηγή της χαράς το κρασί. 
Δεν φαίνεται ότι ο μαθητής του Σενέκα, ο 
Νέρωνας, είχε έλλειψη από καλό κρασί. 
Και όμως αυτοκτόνησε, όπως άλλωστε αυ-
τοκτόνησε και ο Σενέκας ο ίδιος. Ούτε ο 
Βολταίρος ούτε και οι μαθητές του, όπως 
ο Φρειδερίκος ο Μέγας, μολονότι ούτε 
από αυτούς έλειψε το κάθε είδους κρασί, 
μέσα στη βασιλική του θαλπωρή και δόξα 
ο δεύτερος και στις παντός είδους ανέσεις 
ο πρώτος, ήταν υποδείγματα χαρούμενων 
ανθρώπων. Ενώ ο Χριστιανός, και μέσα 
στην καλύβα και πάνω στο κρεβάτι του 
πόνου και κάτω στα βάθη του δεσμωτηρί-
ου, έχει τη χαρά, την οποία γαλβανίζει και 
τονώνει η δοκιμασία. Και αυτό που είπε ο 
Κύριος «την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ΄ 
υμών» (Ιωάν. ιστ, 22) αποδεικνύεται και 
από τα γεγονότα ότι είναι αλήθεια. Δύο 
χιλιάδες χρόνια τώρα είναι αλήθεια και 
σήμερα είναι αλήθεια. Ούτε τα γεγονότα 
που αντιμετωπίζουμε ούτε τα γεγονότα 
που φοβόμαστε ότι θα έρθουν, εφ΄ όσον 
είμαστε πιστοί, μπορούν να άρουν τη χαρά 
αυτή τη χριστιανική. Και αυτό είναι πραγ-
ματικότητα. Είναι και αυτό κάτι που βοά: 
Ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο χαρού-
μενο μήνυμα αλλά και χαρούμενη πραγ-
ματικότητα. 

(Πρβλ. το έργο «Εισαγωγή εις τον Χριστιανι-

σμόν», Β. Πλουμίδη, Αθήναι 1959, Εκδόσεις 

Δαμασκός, σελ. 143-151)

Χ.Κ.
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Σχετικά με την μορφή του δημιουρ-

γούμενου σύμπαντος ο Μ. Βασί-

λειος, όπως αναφέραμε, ακολουθεί την 

ελληνική αστρονομία ερμηνεύοντας με 

αυτήν την οπτική τα κείμενα. Έτσι, ερμη-

νεύει μεταφορικά το εδάφιο των Ψαλμών 

που αναφέρεται στη στήριξη της γης «Εγώ 

εστερέωσα τους στύλους αυτής», δηλώνο-

ντας ότι οι στύλοι σημαίνουν τη δύναμη 

που συγκρατεί τη γη στο κέντρο του κό-

σμου. Όσον αφορά αυτή τη δύναμη, ακο-

λουθεί πιστά την ελληνική αστρονομία, 

αναφέροντας την άποψη του Εμπεδοκλή 

ότι μιας και η γη ισαπέχει απ' όλα τα ση-

μεία της ουράνιας σφαίρας, δεν υπάρχει 

καμία προνομιούχα κατεύθυνση προς την 

οποία θα μπορούσε να κινηθεί, καθώς 

και τη θέση του Αριστοτέλη ότι ο φυσικός 

τόπος των βαρέων είναι στο κέντρο. Όσο 

για τη φράση της Βίβλου που αφορά πάλι 

τη γη «επί των θαλασσών εθεμελίωσεν 

αυτήν», την ερμηνεύει λέγοντας ότι «γύρω 

από τη γη διαχέεται παντού το ύδωρ».

Σχετικά τώρα με την ύλη, ο Μ. Βασίλειος 

δεν μπορεί να ακολουθήσει την ελληνική 

αστρονομία που θεωρεί τα ουράνια σώμα-

τα και τον αιθέρα άφθαρτα. Συνάμα έχει 

να αντιμετωπίσει και την διδασκαλία των 

γνωστικών που αναπτύχθηκε τον δεύτερο 

αιώνα και υποστήριζε την αιωνιότητα της 

ύλης, καθώς σύμφωνα με αυτούς ο αγα-

θός Θεός επέδρασε στην προϋπάρχουσα 

ύλη η οποία εμπεριείχε το κακό και έφτια-

ξε τον κόσμο. Έτσι εξηγούσαν και την αιτία 

του προπατορικού αμαρτήματος, καθώς 

ένας αγαθός Θεός δεν θα μπορούσε να 

φτιάξει παρά ένα αγαθό άνθρωπο. Ο Μ. 

Βασίλειος, όμως, επιμένει στη δημιουργία 

της ύλης από το Θεό εκ του μηδενός κα-

θώς ο Θεός «κατέβαλε τις αφορμές και τις 

αιτίες και τις δυνάμεις των όντων μαζί».

Σύμφωνα με τη Γένεση ο κόσμος δεν 

είχε εξ αρχής τη μορφή που έχει σήμερα, 

καθώς «η δε γη ην αόρατος και ακατα-

σκεύαστος». Το εδάφιο αυτό προσέφερε 

επιχειρήματα στους γνωστικούς και το 

ερμήνευαν ότι η γη προϋπήρχε της δημι-

ουργίας με τη μορφή ακατέργαστης ύλης. 

Εδώ ο Μ. Βασίλειος δίνει μια απλουστευ-

τική ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι το «ακα-

τέργαστος» σημαίνει πως η γη δεν είχε τον 

φυσικό της πλούτο, δηλαδή τα φυτά, και 

το «αόρατος» πως δεν φαινόταν, είτε επει-

δή σκεπαζόταν από το νερό είτε λόγω του 

του Ν. Κάτσα,

Εκπαιδευτικού
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αρχικού σκότους.

Το φως και το σκότος θα απασχολήσουν 

ιδιαίτερα τη χριστιανική κοσμολογία κα-

θώς το πρώτο ταυτίζεται με το Θεό και το 

δεύτερο συμβολίζει, συνήθως, το κακό. Οι 

Μανιχαϊστές βασιζόμενοι στη φράση της 

Γένεσης «και είπεν ο Θεός γενηθήτω φως» 

υποστήριζαν ότι το σκότος, δύναμη του 

κακού, είναι αυθύπαρκτο, προϋπήρχε δη-

λαδή της δημιουργίας, και αντιστρατεύεται 

την αγαθότητα του Θεού. Ενάντια σ' αυτή 

την άποψη, ο Βασίλειος λέει ότι το σκότος 

δεν είναι ύπαρξη αλλά απουσία φωτός, 

«παθητική κατάσταση της ατμόσφαιρας» 

και δημιουργήθηκε όταν ο Θεός έφτιαξε 

τον ουρανό, ο οποίος απέκοψε τον κόσμο 

από το εξωτερικό, θείο, φως. Έξω από τον 

κόσμο επικρατεί, λοιπόν, μία κατάσταση 

παρόμοια με αυτήν που υπήρχε πριν τη 

δημιουργία, όπου βασιλεύει το θείο φως, 

απρόσιτο, καθώς είναι εκτός των ορίων 

του κόσμου. Με το «γενηθήτω φως» ο 

Θεός κατά τον Μ. Βασίλειο φώτισε ακαρι-

αία τον κόσμο με το θείο φως, η ταχύτητα 

του οποίου μοιάζει να είναι άπειρη.

Σύμφωνα με την Γένεση αμέσως μετά 

τον φωτισμό του κόσμου, αλλά πριν τη 

δημιουργία των αστέρων, «διεχώρισεν ο 

Θεός ανά μέσον του φωτός και ανά μέσον 

του σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως 

ημέραν και το σκότος εκάλεσεν νύκτα». Σε 

μια εποχή που ο ήλιος δεν υπήρχε ακόμη, 

η έννοια της ημέρας και της νύκτας δεν 

έχει νόημα για την ελληνική αστρονομία. 

Η ερμηνεία που δίνει ο Μ. Βασίλειος εί-

ναι ότι αυτή η προ του φωτισμού του ήλιου 

μέρα και νύκτα δεν οφειλόταν στην περι-

φορά του ήλιου γύρω από τη γη, αλλά σ' 

ένα είδος παλμού του φωτός, το οποίο «δι-

εχύνετο και πάλι συνεστέλλετο» σύμφωνα 

με το πρόγραμμα που όρισε ο Θεός.

«Γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδα-

τος, και έστω διαχωρίζων ανά μέσω ύδα-

τος και ύδατος» αναφέρεται στη Γένεση. 

Δηλαδή αφού έγινε ο ουρανός και η γη 

και δημιουργήθηκε το φως και το νυχθή-

μερο, έγινε το στερέωμα για να διαχωρί-

σει τα ουράνια ύδατα από τα γήινα. Εδώ 

υπεισέρχονται δύο νέα στοιχεία εντελώς 

ξένα για την ελληνική αστρονομία, τα ου-

ράνια ύδατα και το στερέωμα.

Το στερέωμα ο Μ. Βασίλειος το εκλαμβά-

νει ως μια στέρεη σφαίρα, κάτω απ' αυτήν 

που ορίζει τον κόσμο, η οποία συγκρατεί 

στο πάνω μέρος της τα ουράνια ύδατα, τα 

οποία είναι της ίδιας μορφής με τα γήινα. 

Σε αυτήν την περίπτωση, το στερέωμα ταυ-

τίζεται με την όγδοη σφαίρα της ελληνικής 

αστρονομίας και πάνω απ' αυτήν υπάρχει 

η ένατη σφαίρα, τα όρια της κτίσης. Όσο 

για τα ουράνια ύδατα, ο Μ. Βασίλειος πι-

στεύει ότι το πυρ καταναλώνει το ύδωρ. 

Έτσι τα ουράνια ύδατα συνιστούν την υδά-

τινη αποθήκη που έχει προβλέψει ο Θεός 

για να επαρκέσει το στοιχείο αυτό μέχρι το 

προκαθορισμένο τέλος του κόσμου. 

Σύμφωνα με τη Γένεση οι φωστήρες 

δημιουργήθηκαν στο στερέωμα την τέ-
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ταρτη μέρα, όταν η γη είχε φανερωθεί και 

εμπλουτιστεί με τα γεννήματά της. Ο Μ. 

Βασίλειος ερμηνεύει αυτή τη φάση λέγο-

ντας ότι τη στιγμή αυτή δημιουργήθηκαν 

οι φορείς του φωτός, καθώς δεν διακρί-

νει ποτέ το θείο φως από αυτό της κτίσης. 

Εδώ ο Μ. Βασίλειος απομακρύνεται από 

την ελληνική αστρονομία υποστηρίζοντας 

ότι όλα τα ουράνια σώματα, ακόμα και η 

σελήνη, είναι αυτόφωτα και η διαφορά 

λαμπρότητας έχει σχέση με το μέγεθός 

τους. 

Αυτή η κατάφορη απόκλιση από την ελ-

ληνική αστρονομία πιθανόν να έχει ως 

κίνητρο την ηθελημένη υποβάθμιση του 

ηλίου, παραδοσιακής θεότητας όλων των 

προηγούμενων πολιτισμών. 

Στην κοσμολογία του Μ. Βασιλείου τα 

ουράνια σώματα είναι γενικώς σφαιρικά, 

καθώς σφαιρικός είναι και ο ουρανός 

και το στερέωμα. Η κίνηση των ουρανίων 

σωμάτων θεωρείται κυκλική και πουθενά 

δεν γίνεται αναφορά για ομαλή κυκλική 

κίνηση που είναι το βασικό στοιχείο της 

ελληνικής αστρονομίας. Από αυτήν την 

άποψη η χριστιανική κοσμολογία τείνει 

να αίρει μία τροχοπέδη για την ανατροπή 

του αστρονομικού συστήματος, η οποία 

δεν είναι τόσο η διαφορά μεταξύ ηλιοκε-

ντρικού ή γεωκεντρικού συστήματος, αλλά 

μεταξύ κύκλων και ελλείψεων.

Επί αιώνες, κοσμολογικές συζητήσεις 

και αστρονομία αφορούν πλέον διαφορε-

τικούς τομείς. Οι πρώτες εμπίπτουν στην 

θεολογία και η δεύτερη στα μαθηματικά.

Στο Βυζάντιο, όπου η αστρονομία ανθεί 

στους κύκλους των λογίων και αξιωματού-

χων, η επιστήμη αυτή αφορά μόνο μαθη-

ματικούς υπολογισμούς θέσεων σε ένα 

σύστημα το οποίο θεωρείται δεδομένο.

Στη σημερινή εποχή το πρόβλημα της 

προελεύσεως του ηλιακού συστήματος 

έχει τέσσερις πλευρές: την αστροφυσική, 

την μηχανική, την φυσικοχημική και την 

θεολογική. Είναι πρόβλημα αστροφυσικό, 

διότι σχετίζεται με την ύπαρξη και εξέλι-

ξη των ποικίλων συμπυκνώσεων της ύλης 

στον Γαλαξία μας. Είναι πρόβλημα μη-

χανικής, διότι συνδέεται με τους νόμους 

κινήσεως των ουρανίων σωμάτων. Είναι 

πρόβλημα φυσικοχημικό, γιατί αναφέρε-

ται στη δομή της Γης, των μετεωριτών και 

των πλανητών, την οποία πρέπει να εξη-

γήσει. Είναι, όμως, και πρόβλημα θεολο-

γικό, γιατί αναφέρεται στη δημιουργία του 

Σύμπαντος από τον Θεό. 

Η χριστιανική πίστη έτσι δεν έχει να πάθε 

τίποτα από την έρευνα, την μελέτη και την 

διδασκαλία της αστρονομίας και της κο-

σμολογίας, αρκεί οι ερευνητές να είναι 

καλοπροαίρετοι, έχοντας στόχο την προ-

ώθηση της επιστήμης και όχι τη συσκότιση 

και παίρνοντας σαν παράδειγμα τον Μ. 

Βασίλειο που στηρίχθηκε στην Ελληνική 

Αστρονομία.



Η διαπρεπής ελληνίδα δημοσιο-
γράφος Καλλιρόη Παρρέν (1861 

- 1940) στο έργο της «Η ιστορία της 
γυναικός διά μέσου των ετών  1530 - 
1896» παραθέτει αρκετά στοιχεία για 
ελληνίδες που ανέπτυξαν κοινωνική 
δράση κατά την εν λόγω χρονική πε-
ρίοδο. Ύστερα από κάποια ονόματα 
γυναικών Νεομαρτύρων σταματάει 
στις αρχές του 16ου αιώνα - δηλαδή 
στον πιο βαθύ αιώνα της σκλαβιάς - σε 
μια αρχοντοπούλα των Αθηνών, την 
Φιλοθέη Μπενιζέλου. Η συγγραφέας 
στέκεται με θαυμασμό μπροστά στην 
Φιλοθέη, στη γυναίκα που η δράση 
της ξεπερνάει την εποχή της και ανα-
διπλώνεται μέχρι τον εικοστό πρώτο 
αιώνα.

Η ζωή και το έργο της Φιλοθέης 
Μπενιζέλου μας δίνει μηνύματα υπέ-
ροχης χριστιανοκοινωνικής δράσεως 
και γνήσιας ελληνικότητας, πολύτιμα 
στοιχεία για σήμερα όσο ποτέ άλλοτε.

Αλλά στους κατοίκους της Αθήνας 
είχαν επιβληθεί τότε βαρύτατοι φόροι 
από τον κατακτητή. Πλήρωναν φό-
ρους, λόγου χάρη, για κάθε σπίτι με 
τζάκι. Πλήρωναν για κάθε αμπέλι, για 
κάθε ζώο κ.ά. Έτσι «η άλλοτε ένδο-
ξη... Αθήνα ήταν τόσο ερημωμένη, 
που φαινόταν σαν απίστευτο ότι υπήρ-
ξε κάποτε ένδοξη!». 

Οι μελετητές των χρόνων αυτών υπο-
λογίζουν τους κατοίκους όχι περισσό-

τερους από 10.000. Μάλιστα μερικοί 
υποστηρίζουν πως δεν ξεπερνούσαν 
και τις 6.000. Πολλά προνόμια λέγεται 
ότι απέκτησε η Αθήνα από τον Πορ-
θητή. Ένα όμως δεν μπόρεσε ν' απο-
φύγει: το φριχτό παιδομάζωμα. Ποιος 
ξέρει πόσες φορές ο Τούρκος θα μά-
ζεψε τα παιδιά της και πόσες φορές θα 
έμειναν άκληρες οι χριστιανικές της 
οικογένειες!

Όσο για το μορφωτικό επίπεδο των 
κατοίκων, τα πράγματα ήσαν πολύ με-
λανά, καθώς μάλιστα πολλοί από τους 
επιφανείς Έλληνες λογίους είχαν κα-
ταφύγει σε διάφορες Ευρωπαϊκές πό-
λεις.

Για την ύπαρξη κάποιων σχολείων 
δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. 
Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι 
τα αρχοντόπουλα μορφώνονταν με οι-
κοδιδασκάλους και ότι τα παιδιά των 
αστών μάθαιναν αρίθμηση και λίγα 
γράμματα από κάποιον γραμματισμέ-
νο. 

* * *
Αυτή ήταν τότε η Αθήνα. Ρημαγμέ-

νη από τις τόσες συμφορές και γονα-
τισμένη από την ανελέητη σκλαβιά, 
όταν γεννήθηκε στ' αρχοντικό των 
Μπενιζέλων η Ρεβούλα.

Γονείς της ήταν ο Άγγελος Μπενιζέ-
λος, από τους δημογέροντες της Αθή-
νας, και η Συρίγα, από την οικογένεια 
των Παλαιολόγων. Η παράδοση λέει 
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ότι την απέκτησαν σε προχωρημένη 
ηλικία. Ήταν καρπός πολλής προ-
σευχής και μάλιστα αναφέρεται πως 
η μάνα είδε οπτασία για τον ερχομό 
του παιδιού σε κάποια λειτουργία στην 
Παναγία την Γοργοεπήκοο. 

Δεν ήταν μόνο που στο σπιτικό της 
μπαινόβγαιναν οι καλλίτεροι του τό-
που, που η Ρεβούλα απόκτησε καλή 
μόρφωση. Ήταν και πως ο πατέρας 
της την έστελνε σε ιδιωτικό δάσκαλο 
κι έμαθε καλά γράμματα.

Από μικρό κοριτσάκι έγινε σ' όλους 
γνωστή για τις πολλές ελεημοσύνες, 
στις οποίες την ασκούσε η μητέρα της. 
Ο λαός μιλούσε με επαινετικά λόγια 
γι' αυτή τη μικρή, που χαιρόταν πάντο-
τε να βοηθάει όσους έβλεπε να έχουν 
ανάγκη.

Πολύ νωρίς - 14 ετών - από το φόβο 
του κατακτητή, οι γονείς της, όπως 
συνήθιζαν τότε πολλοί Έλληνες, την 
πίεσαν να παντρευτεί. Αλλοίμονο την 
εποχή εκείνη σε όποια κοπέλα γυάλι-
ζε στο μάτι του Τούρκου! 

Στο γάμο της όμως η Ρεβούλα γνώ-
ρισε μια μεγάλη αποτυχία. Ο άνδρας 
της, δύστροπος και κακός, της έκανε 
τη ζωή μαρτύριο. Διαβάζουμε στο συ-
ναξάρι της: «Έστερξε και ακουσίως 
συνεζεύχθη νομίμω ανδρί, όστις με το 
να έτυχε γνώμης σκληράς και σχεδόν 
απανθρώπου, την έθλιβε καθημερι-
νώς με διαφόρους κακώσεις και τιμω-
ρίας».

Τρία χρόνια κράτησε αυτή η δυστυ-
χία. Ξαφνικά, ο σύζυγός της πέθανε 
και η Ρεβούλα, σε ηλικία 17 ετών, 

έμεινε χήρα. Μετά το θάνατο του άντρα 
της ξαναγύρισε στο πατρικό της σπίτι. 
Οι γονείς της την παρακινούσαν, χω-
ρίς αποτέλεσμα, σ' ένα δεύτερο γάμο. 
Πολλοί ήταν αυτοί που τη ζητούσαν, 
τόσο για το καλό όνομα που είχε, όσο 
και για τον μεγάλο της πλούτο.

Η Ρεβούλα όμως τώρα είναι προσα-
νατολισμένη σε άλλη πορεία. Νιώθει 
πως δεν ανήκει πια στον εαυτό της 
αλλά στον Χριστό. Αισθάνεται πως 
κάτι ζητάνε από αυτήν η ανήμπορη και 
φτωχιά γυναίκα, η σκλάβα, αυτή που 
αλλαξοπίστησε, η παραστρατημένη, το 
ορφανό, ο αιχμάλωτος στο σκλαβοπά-
ζαρο κ.ά.

Μετά το θάνατο των γονιών της έμει-
νε στη δικαιοδοσία της μια μεγάλη 
κτηματική περιουσία, στην Πλάκα, στα 
Πατήσια, στον Περισσό, στην Καλο-
γρέζα, στην Φιλοθέη, στο Ψυχικό κ.α.

Η αρχοντοπούλα αυτή, η Ρεβούλα, 
δεν ονειρεύεται ησυχαστήριο για την 
γαλήνη της και άσκηση για τη σωτηρία 
της. Πονάει για ό,τι συμβαίνει γύρω 
της. Για το δούλο Γένος, για τους Ορ-
θοδόξους Χριστιανούς αδελφούς της.

* * *
Ένας υπέροχος ύμνος από την ιερή 

ακολουθία της αγίας αναφέρει επι-
γραμματικά τα χαρακτηριστικά της 
ζωής της «Κυράς των Αθηνών», δη-
λαδή της αγίας Φιλοθέης, που η Εκ-
κλησία μας τιμά στις 19 Φεβρουαρίου: 
Λέει:

Φιλοθέη, 
«Δαβίδ γάρ το πράον έσχες
και Σολομώντος, σεμνή, την σοφίαν,
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Σαμψών την ανδρείαν, 
και Αβραάμ το φιλόξενον,
υπομονήν τε Ιώβ, 
του Προδρόμου δε θείαν 
                                   άσκησιν...».
 
Συνεπώς, διακρίνει ο υμνογράφος 

πως η αγία Φιλοθέη εκοσμείτο με 
την υπομονή του πολυάθλου Ιώβ 
και με την πραότητα του προφητά-
νακτος Δαβίδ. Πως ζούσε σύμφωνα 
με τη σκληρή άσκηση του Τιμίου 
Προδρόμου, διέθετε την σοφία του 
Σολομώντα, του μεγαλύτερου βασι-
λιά του Ισραήλ και ομοίαζε κατά την 
φιλοξενία και φιλανθρωπία προς 
τον Γενάρχη και Πατριάρχη Αβραάμ. 
Και τέλος είχε ψυχή γενναία και αν-
δρεία, όπως εκείνη του ισχυρού Κριτή 
του Ισραήλ Σαμψών, ο οποίος με τη 
μεγάλη του δύναμη κατανικούσε τους 
Φιλισταίους. 

Στις αξιοθαύμαστες αυτές αρετές, 
που ποικιλοτρόπως διακρίνονται στη 
ζωή και το έργο της αγίας, θα σταθού-
με με συντομία.

1. Στην αρετή της υπομονής είχε 
καταγίνει από την μικρή της ηλικία 
η Φιλοθέη. Γιατί από τον πόνο ήταν 
πρόωρα  γαλβανισμένη.

Από τα 14 μόλις χρόνια της που την 
πάντρεψαν οι γονείς της, υπέμενε κα-
θημερινά ποικίλες στενοχώριες για 
ολόκληρη τριετία από τον σκληρόκαρ-
δο άνδρα που της είχε δοθεί. Αλλά και 
στα 27 της χρόνια έμεινε ορφανή από 
γονείς. Όλα τα υπέμενε και για όλα 

καρτερούσε. Και επιπλέον, πρέπει να 
σημειωθεί ότι συνάντησε στο έργο της 
το φθόνο και τη ζήλια, και των συμπα-
τριωτών της.

Στις συκοφαντίες που της προκα-
λούσαν - παρά τις τόσες θυσίες και τις 
προσφορές της σ' αυτούς - ήξερε να 
σιωπά και να υπομένει. Σε μια επιστο-
λή της προς τον Μέγα Λογοθέτη Ιέρα-
κα, ανάμεσα στα άλλα, εκφράζοντας 
τον πόνο της, του έγραφε: «Οι αττικοί 
ουκ οίδασι διάκρισιν καλού τε και κα-
κού, διά τας αρετάς μισούσι, τας δε 
κακίας φιλούσι... Αλλ' έγωγε τον άνω 
δέχομαι Κριτήν, όστις οίδε τα φαύλα 
εντελή αποδώσειν...».

2. Η πραότητα της αγίας υπήρξε 
παροιμιώδης. Αυτό φαίνεται και από 
το εξής περιστατικό:

Κάποτε ορισμένοι ζηλόφθονοι γείτο-
νες, από πλεονεξία και απληστία, θέ-
λησαν να καταπατήσουν τμήματα του 
Μοναστηριού για να οικειοποιηθούν 
τις πηγές για το πότισμα. Η ανεξικακία 
και η πραότητα της αγίας όχι μόνο πα-
ρέβλεψε τις επιβλαβείς πονηρίες τους, 
αλλά τους άνοιξε και ένα πηγάδι στην 
οδό Κηφισίας, το οποίο πήρε το όνο-
μα «Ψυχικό». Η έμπρακτη καλοσύνη 
της έδειχνε πως ήταν ξένη προς τις μι-
κρότητες των ζηλόφθονων και επίβου-
λων ανθρώπων. 

3. Η αγία κατά κυριολεξία διέθεσε 
όλη την περιουσία της, όλα τα υπάρ-
χοντά της για τους συνανθρώπους. Για 
τον εαυτό της κράτησε την άσκηση 



54

και σκληραγωγία που είχε ο Τίμιος 
Πρόδρομος. Ήταν πάντα αυστηρή 
στον εαυτό της αλλά επιεικής απένα-
ντι στους άλλους. Νήστευε αυστηρά, 
αγρυπνούσε, ζούσε λιτά, αναπαυόταν 
σε υπόγειο κελί, ενώ στις μοναχές, 
τους ξένους, τα ορφανά, τους αρρώ-
στους και ηλικιωμένους πρόσφερε ό,τι 
καλύτερο για τη διαβίωσή τους.

4. Η σοφία με την οποία κανόνιζε 
και διαχειριζόταν όλα τα μεγάλα ζητή-
ματα και  τις υποθέσεις του έργου της, 
είχε κοινά γνωρίσματα προς τη σοφία 
του μεγάλου Σολομώντα. 

 Είχε συλλάβει το αίτημα των καιρών 
της και προσπαθούσε στην πράξη να 
το μετουσιώσει σε έργο. Έβλεπε ότι 
η φοβερή σκλαβιά των Ορθοδόξων 
Ελλήνων αδελφών της δεν ήταν μόνο 
φτώχεια, πείνα και δυστυχία, αλλά 
ήταν και απαιδευσιά, αγραμματοσύνη, 
σκότος πνευματικό. Σκέφτηκε σοφά 
ότι την ελληνική γλώσσα έπρεπε να δι-
ατηρήσουν οι Γραικοί και προ πάντων 
οι γυναίκες. Για τον λόγο αυτό μέσα 
στον «Παρθενώνα» της ίδρυσε σχο-
λείο θηλέων, το πρώτο στη νεότερη 
ιστορία της Ελλάδος μετά την Άλωση 
της Πόλης. 

Παράλληλα σύστησε και γυναικεία 
Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (σαν 
ένα κέντρο εγχώριας Βιομηχανίας, 
θα λέγαμε) στην ιερά Μονή του Απο-
στόλου Ανδρέα, στην οποία είχαν οι 
νέες γυναίκες την δυνατότητα να δι-
δαχθούν γράμματα και να μάθουν 
μια τέχνη (νοικοκυριό, πλεκτική, υφα-

ντική, ραπτική), ώστε να γίνουν άξιες 
και ωφέλιμες στο σπίτι τους και στην 
δουλοκρατούμενη τότε κοινωνία. 
Παράλληλα εκεί διέφευγαν, κατά το 
πλείστον, την αρπαγή τους από τους  
αλλόθρησκους κατακτητές. Πρόσφε-
ρε ακόμη χρήματα για προίκα, μαζί με 
την ευχή να έχουν τον Χριστό Κυβερ-
νήτη της οικογένειάς τους. 

Τις ετοίμαζε για να γίνουν πιστές μη-
τέρες. Στην Τεχνική Σχολή είχαν θρη-
σκευτική διαπαιδαγώγηση και ψυχική 
καλλιέργεια, όπως τη δίδασκε η αγία 
Φιλοθέη με τα λόγια της και με το ενά-
ρετο παράδειγμά της. 

Στο Σχολείο της εξάλλου, δίδασκε 
και η ίδια τα σκλαβόπουλα, να μα-
θαίνουν γράμματα, να γνωρίζουν την 
Ορθόδοξη Πίστη, τους αγίους της Εκ-
κλησίας, τους ένδοξους προγόνους 
τους κ.λπ.

Η Φιλοθέη είχε την σύνεση να κάνει 
το Σχολείο, ταυτόχρονα και καταφύγιο 
για τις νέες που διώκονταν από τους 
Τούρκους. Σ' αυτό το Σχολείο έβρι-
σκαν άσυλο, μορφώνονταν γραμμα-
τικά και πνευματικά και γνώριζαν ή 
στερεώνονταν στην αληθινή πίστη.

Πραγματικά υπήρξε μια σοφή γυναί-
κα. 

5. Εκδήλωση της μεγαλοψυχίας της 
υπήρξε και η φιλοξενία. Γι' αυτό 
ακριβώς παραλληλίζεται η μεγάλη 
φιλοξενία της με την φιλοξενία του 
Πατριάρχου Αβραάμ. Κύριο μέλημά 
της ήταν, πέρα της παροδικής φιλο-
ξενίας, η οργανωμένη φιλανθρωπία 
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για την ανακούφιση των πτωχών, των 
ασθενών, των ορφανών, των χηρών, 
των πονεμένων και θλιβομένων αν-
θρώπων της εποχής της. Δεν ήθελε το 
Μοναστήρι της να είναι μόνο για την 
ίδια και τις Μοναχές της, ένα απλό 
ησυχαστήριο για την γαλήνη και την 
πνευματική τους άσκηση, αλλά το επε-
μελείτο ώστε να είναι και ευρύτερα μια 
«εστία αγάπης».

Η αγία για το λόγο αυτό ίδρυσε Γη-
ροκομείο πλησίον της ιεράς Μο-
νής. Στο ίδρυμα αυτό δεν περιορι-
ζόταν μόνο στην παροχή των υλικών 
αγαθών, αλλά κυρίως βοηθούσε και 
στήριζε τις ψυχές που βρίσκονταν στη 
δύση της ζωής τους. 

Για τους ξένους και περαστικούς δη-
μιούργησε Ξενώνα στον οποίο φιλο-
ξενούνταν. Τους πρόσφερε όχι μόνο 
φαγητό και στέγη, αλλά και ενίσχυση 
και τροφοδοσία πνευματική. Τους 
υποδείκνυε ότι όλοι μας φιλοξενούμε-
θα προσωρινά στη γη, «είμεθα πάροι-
κοι και παρεπίδημοι» και έχουμε τον 
ουρανό ως τελική πατρίδα μας, μόνι-
μη κατοικία.

Ίδρυσε ακόμη η αγία μας και Νο-
σοκομείο. Σ' αυτό δεν νοσήλευε 
τους αρρώστους μόνο στο σώμα, δεν 
έπλενε τις πληγές τους μόνο, αλλά 
φρόντιζε πολύ και για να ιατρεύονται 
οι ψυχές τους με τη χάρη των ιερών 
Μυστηρίων της Αγίας μας Εκκλησίας. 

Τα ορφανά και φτωχά παιδιά τα 
αγκάλιαζε με θαλπωρή. Ταλαιπωρη-
μένες γυναίκες που ήταν έγκυες και 
ζητούσαν καταφύγιο για να μην τιμω-

ρηθούν από τους Τούρκους, έβρισκαν 
άσυλο στο Μοναστήρι της Φιλοθέης. 
Τις δεχόταν με καλοσύνη, τις αγκά-
λιαζε με αδελφική αγάπη και τις συ-
ντηρούσε μέχρι τον τοκετό. Ύστερα τα 
παιδιά τους μπορούσαν να μένουν στο 
Ορφανοτροφείο που είχε φτιάξει. 

 
6.  Η ψυχή της Φιλοθέης ήταν ψυχή 

γενναία. Υψωνόταν ηρωικά σαν τον 
γενναίο Σαμψών που πολεμούσε με 
δύναμη κατά των Φιλισταίων, εχθρών 
της πατρίδας του. Η Φιλοθέη  τολμού-
σε επικίνδυνα εγχειρήματα, προχω-
ρώντας μπροστά,  αψηφώντας κόπους 
και κακώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο 
τη ζωή της. Αγωνιζόταν όσο μπορού-
σε για την σωτηρία των αδελφών που 
πουλιόντουσαν στα σκλαβοπάζαρα. 
Έτρεχε κάποιες φορές και στον Τούρ-
κο δικαστή (κατή) και στον Τούρκο δι-
οικητή (βοϊβόδα) για την απελευθέρω-
ση των φυλακισμένων συμπατριωτών 
της. 

Πολλές ήταν οι Ελληνίδες που δρα-
πέτευαν από την καταναγκαστική 
ομηρία των Τούρκων και καταδιωκό-
μενες έβρισκαν άσυλο στο Μοναστή-
ρι της «Κυράς», όπως την αποκαλού-
σαν. Πολλές από αυτές παρέμεναν 
ως Μοναχές. Αυτές που κινδύνευαν 
περισσότερο, η Φιλοθέη με προσοχή 
και τόλμη τις φυγάδευε στα Μετόχια 
της Μονής (στην Άνδρο, στην Τζιά), 
τα οποία είχε χτίσει και γι' αυτόν τον 
λόγο. 

Μένει κανείς εκστατικός μπροστά 
στην επινοητικότητα, την ανδρεία και 
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το θάρρος της. Τόλμησε μέχρι και τον 
υπηρέτη του φλαμπουριάρη (του δι-
οικητή) να κρύψει! Αυτό το τελευταίο 
το θεώρησαν μεγάλη προσβολή οι 
Τούρκοι. Καιροφυλακτούσαν, λοιπόν, 
για να την εκδικηθούν. Παραμονή 
της εορτής του Αγίου Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτου, στις 2 Οκτωβρίου, σε 
μια ολονυκτία μπήκαν ύπουλα στην 
Εκκλησία οι Τούρκοι και αρπάζοντας 
βίαια την αγία την βασάνισαν σκληρά, 
αφήνοντάς την ημιθανή.

Στη σκληρή αυτή δοκιμασία της                    
δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν ζήτησε προ-
στασία, ούτε προσπάθησε να ξεφύγει. 
Στάθηκε ατάραχη. Προσευχόμενη, με 
γαλήνια ψυχή και καθαρή συνείδηση  
δεχόταν τα άγρια και απάνθρωπα μα-
στιγώματα. Εσιώπα. Καταλάβαινε την 
κακία των ανθρώπων. Ήξερε ότι κά-
ποτε θα εκδηλωνόταν.

Μα και οι επόμενες μέρες που έζησε 
ήταν μαρτυρικές. Δεν μπόρεσε να συ-
νέλθει από τις φρικτές κακώσεις που 
της είχαν προκαλέσει. Αδιαμαρτύρη-
τα, χωρίς γογγυσμούς και με ηρωικό 
φρόνημα υπέμενε τους πόνους. 

Με ανακούφιση παρέδωσε την ψυχή 
της στον Κύριο στις 19 Φεβρουαρίου 
του 1589. Κοντά στους άλλους τίτλους, 
απέκτησε και το ένδοξο όνομα της Νε-
ομάρτυρος.

* * *
Η αγία Φιλοθέη, όπως μας την σκι-

αγραφούν οι ιστορικές πηγές, ήταν 
στην αρχοντιά και τον πλούτο πρώτη. 
Στη διακονία πρώτη. Και στη θυσία 

πρώτη. Πάσχισε για τη μόρφωση, τη 
λευτεριά και τη σωστή κοινωνική θέση 
της γυναίκας.

Η αγία Φιλοθέη έδειξε πως η γυναί-
κα μπορεί να μεγαλουργήσει, όταν 
στηρίζεται στην Ορθόδοξη πίστη. 
Έδειξε πώς μπορεί να προηγείται η 
γυναίκα στο ξεπέρασμα των κοινωνι-
κών προκαταλήψεων, να προηγείται 
ακόμη και στην οργανωμένη Κοινωνι-
κή Πρόνοια.

Έδειξε πώς μπορεί μια γυναίκα - 
σαν την αγία Φιλοθέη - να στηρίξει μια 
ολόκληρη κοινωνία και να καλύψει 
με την ακτινοβολία της σχεδόν έναν 
ολόκληρο αιώνα, εννοούμε τον 16ο 
αιώνα στην Αθήνα.

Δικαιολογημένα θαύμασαν την αγία 
από την Κωνσταντινούπολη ως τη Βε-
νετία, για την ιεραποστολική της δρά-
ση και ανακάλυψαν πως ο ιεραποστο-
λικός δρόμος έχει τις ρίζες του και την 
αρχή του σε αυτόν εδώ τον τόπο.

Στην εποχή μας πολλοί ερευνητές 
ζαλίζονται από τις ξενόφερτες και ξε-
νότροπες σειρήνες και αναζητούν 
κάποιες πνευματικές αντιρίδες για να 
στηριχθούν και για ν' αποκτήσει το 
Έθνος μας την ταυτότητά του. 

Όμως, μορφές καθοδηγητικές σαν 
την αγία Φιλοθέη μπορούν να δώσουν 
μεγάλα μηνύματα. Ο τρόπος και το 
έργο της αγίας προσανατολίζει άριστα 
και τους πνευματικούς οδηγητές της 
εποχής μας.

Αικατ. Σιναία
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Είναι γνωστό ότι οι μαθητές σήμε-
ρα κουράζονται περισσότερο από 

προηγούμενες εποχές. Η κόπωση 
αυτή κλονίζει την υγεία αρκετών μαθη-
τών. Τα παιδιά, όπως έχουν σήμερα τα 
σχολικά προγράμματα, περισσότερο 
βλάπτονται και λιτότερο ωφελούνται. 
Έχουν φορτωθεί με πολλά μαθήματα, 
έτσι που να μην είναι σε θέση να τα 
αφομοιώνουν.

Οι υπεύθυνοι πρέπει να παίρνουμε 
υπ' όψιν και τις συνθήκες της υγείας 
των μαθητών. Τα παιδιά πολλές φορές 
γίνονται θύματα της σχολικής ζωής, με 
το να καταβάλλουν διαρκώς έντονη 
προσπάθεια για να ανταποκριθούν σε 
καθήκοντα μεγαλύτερα από όσα μπο-
ρούν να ανθέξουν. Η κατά κανόνα δυ-
σανάλογη διδασκαλία των μαθημάτων 
τα κουράζει πνευματικά και σωματικά.

Η ζωή - ιδιαίτερα των επιμελών μαθη-
τών -  γίνεται αγχώδης κατά τον χρόνο 
της σχολικής φοίτησης, όταν προστε-
θούν και οι ώρες που δαπανούν κα-
θημερινά στα φροντιστήρια και στην 
προετοιμασία στο σπίτι τους για τα μα-
θήματα της επόμενης ημέρας, Από το 
πρωί που θα ξυπνήσει το παιδί για να 

πάει στο σχολείο βρίσκεται κάτω από 
το κράτος διαρκούς εντάσεως. Επι-
στρέφοντας στο σπίτι ο μαθητής, τις 
μεταμεσημβρινές ώρες, νιώθει πάντα 
κουρασμένος και εξαντλημένος και 
αρκετές φορές δεν έχει διάθεση ούτε 
για φαγητό μα ούτε και για παιχνίδι. 
Η αγωνία του συνεχίζεται συχνά χωρίς 
μεταμεσημβρινή ανάπαυση, γιατί είναι 
υποχρεωμένος να μεταβεί σε φροντι-
στήρια και να προπαρασκευαστεί για 
τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. 
Είναι χαρακτηριστικό και το γεγο-
νός ότι οι μαθητές, κατά το πλείστον, 
υποχρεώνονται να εργάζονται και την 
Κυριακή, για να συμπληρώνουν τις ελ-
λείψεις της εβδομάδας και να πηγαί-
νουν προετοιμασμένοι τη Δευτέρα στο 
σχολείο.

Επιπλέον, στο τέλος του σχολικού 
έτους προστίθεται στις ανώτερες τάξεις 
και το άγχος των εξετάσεων. Έτσι ο 
σημερινός φιλότιμος μαθητής δεν έχει 
στη διάθεσή του ελεύθερο χρόνο για 
ξένοιαστη ζωή, ούτε καλά καλά για 
την αναγκαία ανάπαυσή του. Χρόνια 
παλεύουμε κάτω από αυτές τις δυσμε-
νείς συνθήκες. Πρέπει επιτέλους κάτι 
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να γίνει για την αντιμετώπιση του με-
γάλου αυτού προβλήματος. Τα παρα-
φορτωμένα σχολικά προγράμματα, τα 
περιττά μαθήματα που υπάρχουν μέσα 
σ' αυτά, ο υπερβολικός χρόνος που 
διατίθεται στο σχολείο και ο εσφαλ-
μένος -εν πολλοίς- τρόπος των εξετά-
σεων διαταράσσουν την ψυχική υγεία 
μεγάλου μέρους των μαθητών.

Η εποχή μας σε γενικές γραμμές εί-
ναι εποχή «νευρικότητας». Η γαλήνη 
του σημερινού ανθρώπου έχει φυγα-
δευτεί. Οι περισσότερες μητέρες ανα-
γκάζονται να δουλεύουν πολλές ώρες 
έξω από το σπίτι. Και αυτή ακόμη η 
διατροφή των παιδιών δεν είναι, από 
υγιεινής πλευράς, καθ' όλα ενδεδειγ-
μένη.  

Το καθήκον της πολιτείας, των γο-
νέων και των εκπαιδευτικών συνάμα 
είναι να βρουν τρόπους για να διατη-
ρήσουν την ψυχική υγεία των παιδιών. 
Πρέπει να εξασφαλιστούν στα παιδιά 
οι αναγκαίες προφυλάξεις που θα 
αποσκοπούν στη διατήρηση της ψυχι-
κής τους ισορροπίας και στην πρόλη-
ψη των ψυχικών διαταραχών. Πολλές 
ψυχικές παθήσεις και αντικοινωνικές 
εκδηλώσεις έχουν την αφετηρία και 
την πηγή τους σε κάποια «αφρόντιστη» 
παιδική ζωή.

Σύμφωνα και με νεότερες αντιλήψεις 
ξένων μελετητών, ας καταργηθούν με-
ρικά μαθήματα που δεν θεωρούνται 

όλως απαραίτητα για την μόρφωση 
των μαθητών. Ας αναθεωρηθεί το 
όλον εκπαιδευτικό σύστημα. 

Δεν πρέπει να διαφεύγει την προσο-
χή όλων μας ότι η φροντίδα για την 
προστασία της ψυχικής υγείας του παι-
διού αποτελεί το βάθρο για την ψυχική 
υγεία του λαού μας γενικότερα. 

Δεν πρέπει να παραθεωρείται ότι το 
έργο του σχολείου είναι κυρίως έργο 
παιδαγωγικό και ύστερα διδακτικό. 
Όσες γνώσεις και αν δώσει το σχολείο 
στο παιδί, αν δεν του εξασφαλίσει την 
ψυχική του ισορροπία, θα έχει αποτύ-
χει στην αποστολή του. Ένας από τους 
σπουδαιότερους παράγοντες στην 
ομαλή ψυχική ανάπτυξη είναι η χαρά 
και το γέλιο των παιδιών που εξωραΐ-
ζουν τον σημερινό «αγέλαστο» κόσμο 
των μεγάλων. Η χαρά ζωογονεί το παι-
δί, ενώ το εξαντλητικό και ασφυκτικό 
περιβάλλον το μαραίνει. Το σημερινό 
σχολείο πρέπει να είναι ένα βασίλειο 
μόρφωσης και χαράς και όχι ένας χώ-
ρος εξαντλητικής εργασίας. Πρέπει τα 
σχολεία μας να γίνουν «θερμοκήπια» 
χαράς και γνωσιολογικής κατάρτισης, 
μέσα στα οποία τα παιδιά θα αναπτύσ-
σονται ομαλά, έτσι ώστε να ευημερούν 
και να πετυχαίνουν στη ζωή τους με 
πλούσιους καρπούς στην οικογένειά 
τους, την κοινωνία και το έθνος μας.

Χ.Δ.Μ.



Η στράτα αυτή που διάλεξες δεν θάν' ανθοσπαρμένη, 
πουλάκια δεν θα κελαηδούν στο διάβα σου γλυκά, 

μια ροδοδάφνη δεν θ' ανθεί όμορφη μυρωμένη 
κι ούτε ένας γέρος πλάτανος θε να σκορπά σκιά.

Θάναι σκληρή η στράτα σου, στενό το μονοπάτι, 
λιοπύρια, μπόρες άσπλαγχνα θα σε κτυπούν.

Θε να θολώσει αμέτρητες, χίλιες φορές το μάτι 
και τα φρυγμένα χείλη σου δροσιά θ' αναζητούν.

Όμως, για δες, στη στράτα αυτή, σ' αναζητούν, σε κράζουν 
μύριες ψυχές ανάνθιστες, ψυχούλες που διψούν, 

ψυχούλες, που τριανταφυλλιάς κλειστά μπουμπούκια μοιάζουν 
και καρτερούν την Άνοιξη, ν' ανθίσουν, να χαρούν.

Ναι, διάβαινε, την Άνοιξη εσύ θε να την φέρεις, 
- τι κι αν τ' αγκάθια γέμισαν το διάβα το στενό;

Είν' όμορφο το έργο σου, ναι, δάσκαλε, το ξέρεις, 
είν' όμορφο το έργο σου, το ιδανικό τρανό.

Τράβα, λοιπόν, στη στράτα σου ατρόμητος, γενναίος.
Και σκόρπιζε τα μύρα σου στην παιδική ψυχή!

Απάνωθέ σου, σύντροφος γλυκός ο Ναζωραίος, 
ο Μέγας ο Παιδαγωγός θα σε καθοδηγεί!

Μ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ



Στη μακρά πορεία της ιστορίας 
μας, η σημαία, το κατεξοχήν 

εθνικό μας σύμβολο, δεν είχε ενιαία 
μορφή. Στην ελληνική αρχαιότητα ση-
μαίες από ύφασμα χρησιμοποιήθηκαν 
στην ξηρά για πρώτη φορά από τον Μ. 
Αλέξανδρο, ενώ στη θάλασσα η χρή-
ση της παρατηρείται από τα μυκηναϊκά 
χρόνια. Τις περιόδους αυτές, η σημαία 
άρχισε να αποκτά κάποια έννοια κατά 
τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων 
και αποτύπωνε τους προστάτες θεούς 
στους οποίους οι πολεμιστές στήριζαν 
τις ελπίδες τους για την αίσια έκβαση 
της μάχης.

Κατά τη βυζαντινή περίοδο η σημαία 
αποκτά θρησκευτική σημασία, γίνεται 
σύμβολο νίκης αλλά και προστασίας 
από το Θεό και έτσι θεωρείται δίαυλος 
επικοινωνίας του επιγείου κόσμου με 
τον επουράνιο.

Η μακρά και συναρπαστική όμως πο-
ρεία του εθνικού μας συμβόλου ξεκινά 

τα πρώτα χρόνια μετά την άλωση της 
Πόλης από τους Οθωμανούς, όταν το 
1464 ο Πελοποννήσιος Κροκόνδειλος 
Κλαδάς ύψωσε στη Μάνη και στη Χει-
μάρρα πορφυρή επαναστατική σημαία 
με το δικέφαλο αετό, δηλώνοντας έτσι 
τη συνέχεια της βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας και την πίστη στην εθνική ανα-
γέννηση.

Η σημαία από τότε, παίρνοντας πολ-
λές και διαφορετικές μορφές, απετέ-
λεσε σύμβολο του απελευθερωτικού 
αγώνα. Συνδεδεμένη πάντοτε με το 
Σταυρό, ακόμα και με τη μορφή του 
Χριστού ή της Παναγίας ή πολεμιστών 
Αγίων, η ελληνική σημαία υψωνόταν 
ως μπαϊράκι, φλάμπουρο, λάβαρο και 
αντιπροσώπευε την ελπίδα και την 
προσμονή κάθε Έλληνα για την απε-
λευθέρωση.

Η πρώτη Ελληνική σημαία με το 
λευκό σταυρό σε γαλανό φόντο 

σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε 

Η  Σ Η Μ Α Ι Α
«Πάντα κι όπου σ' αντικρίζω

με λαχτάρα σταματώ

και περήφανα δακρύζω,

ταπεινά σε χαιρετώ.»

                 Ιω. Πολέμης

της Ελ. Ν. Φωτοπούλου,
Εκπαιδευτικού
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και υψώθηκε στην Μονή Ευαγγελί-
στριας στη Σκιάθο το 1807. Σ' αυτήν ο 
μοναχός Νήφωνας όρκισε τους Θεό-
δωρο Κολοκοτρώνη, Ανδρέα Μιαούλη 
και άλλους οπλαρχηγούς, καθώς και 
τον Σκιαθίτη διδάσκαλο του Γένους 
Επιφάνιο - Στέφανο Δημητριάδη, μετά 
από μεγάλη σύσκεψη που έκαναν στο 
Μοναστήρι της Ευαγγελιστρίας για 
να καταστρώσουν το σχέδιο δράσης 
τους.

Η ελληνική σημαία όμως με την επί-
σημη μορφή της καθορίστηκε το 1822 
από το Σύνταγμα της Επιδαύρου και 
είχε σταυρό, ως σύμβολο της ορθο-
δοξίας. Στην Επίδαυρο, λοιπόν, τον 
Ιανουάριο του 1822 συνήλθαν οι «πα-
ραστάτες του Έθνους» και κήρυξαν 
στο όνομα «της Αγίας και Αδιαιρέτου 
Τριάδος... την πολιτικήν ύπαρξιν και 
ανεξαρτησίαν του Ελληνικού έθνους 
ενώπιων του Θεού και των ανθρώπων» 
και καθιέρωσαν «την κατά γην δυνά-
μεων σημαία, σχήματος τετραγώνου, 
χρώματος κυανού το οποίον θέλει δι-
αιρείσθαι επί τέσσαρα ίσα τμήματα κι 
ενός λευκού σταυρού». Η σημαία αυτή 
αποτελούσε την επίσημη Ελληνική ση-
μαία έως το 1978. 

Στις 21-12-1978 με ψήφισμα νό-
μου καθιερώθηκε και υιοθετήθη-

κε ως επίσημο έμβλημα του ελληνικού 
έθνους η «ναυτική», αυτή με τις οριζό-
ντιες λευκές και γαλάζιες γραμμές.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η Εθνι-
κή Σημαία της Ελλάδος αποτελείται 

από εννέα ίσου πλάτους οριζόντιες, 
παράλληλες γραμμές, πέντε κυανές 
και τέσσερις λευκές, σε διαδοχή, έτσι 
ώστε η πρώτη και η τελευταία να εί-
ναι κυανές. Στο πάνω αριστερό τμήμα 
σχηματίζεται ένα κυανό τετράγωνο 
που καταλαμβάνει τις πέντε πρώτες 
γραμμές, μέσα στο οποίο υπάρχει 
λευκός σταυρός. Η σημαία αναρτάται 
πάνω σε λευκό κοντάρι, στην κορυφή 
του οποίου υπάρχει λευκός σταυρός.

Το ριγωτό πρότυπο επιλέχτηκε πιθα-
νώς λόγω της ομοιότητάς του με την 
κυματιστή θάλασσα που περιβάλλει τις 
ακτές της Ελλάδας. Εκτός όμως από 
το ψήφισμα και τα σχετικά άρθρα του 
νόμου της Επιδαύρου δεν έχει βρεθεί 
καμία άλλη ένδειξη ή έγγραφο συ-
μπληρωματικό που να δικαιολογεί την 
επιλογή των χρωμάτων. Ο σταυρός 
πάντως παρέμεινε το κύριο γνώρισμα 
της εθνικής σημαίας. 

Η εκδοχή του λευκού σταυρού μέσα 
σε κυανό πλαίσιο χρησιμοποιείται 
ακόμα και σήμερα παράλληλα με την 
πιο διαδεδομένη μορφή της σημαίας 
με τις ρίγες. Η εθνική σημαία τροπο-
ποιήθηκε αρκετές φορές, κυρίως ως 
συνέπεια των πολιτειακών μεταβολών, 
χωρίς όμως να μεταβληθεί ριζικά.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τον 
ποιητή να δακρύζει όταν αντι-

κρίζει τη σημαία; Γιατί τη θεωρούμε 
ιερό σύμβολο και μας προκαλούνται 
αισθήματα οδύνης από φράσεις μερι-
κών «μοντέρνων αγωνιζόμενων» νέων  
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ότι «φαντάζει ωραία καμένη η ελλη-
νική σημαία»; Η σημαία κάθε χώρας 
είναι ένα απλό πανί με τα διακριτικά 
χρώματα της καθεμιάς ή μήπως κάτι 
πολύ περισσότερο;

Σε όλους τους αγώνες του Έθνους 
οι Έλληνες πολέμησαν και υπερασπί-
στηκαν με τη ζωή τους το ιερό αυτό 
σύμβολο. Πώς να ξεχάσει κανείς το 
γενναίο σημαιοφόρο που σκοτώθηκε 
από εχθρικά πυρά, τη στιγμή που έστη-
νε την ελληνική σημαία στην κορυφή 
του Μπιζανίου το 1912; Στη μάχη που 
ακολούθησε, σκοτώθηκαν δέκα στρα-
τιώτες για να μην πέσει η σημαία στα 
χέρια του εχθρού. Στο τέλος, ο λοχίας 
που είχε απομείνει, όρμησε στο ύψω-
μα, αγκάλιασε τη σημαία, κατρακύλη-
σε αιμόφυρτος στην πλαγιά και όταν 
έφθασε στο διοικητή του τάγματος, 
στάθηκε όρθιος, χαιρέτησε και ανά-
φερε στο διοικητή: «Κύριε διοικητά, 
έχω την τιμή να σας παραδώσω τη ση-
μαία». Και έπεσε νεκρός.

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής 
κατοχής στην Αθήνα, όταν οι 

κατακτητές είχαν επιβάλει το «δίκαιο» 
της βίας στην χώρα που γέννησε τη 
Δημοκρατία και πάνω στον Βράχο της 
Ακρόπολης κυμάτιζε η χιτλερική ση-
μαία, δύο αμούστακα παιδιά, άοπλα, 
νύχτα, χωρίς να φοβηθούν τον κατα-
κτητή - σκοπό, κατέβασαν τη σημαία 
με τη σβάστικα και ανέβασαν τη Ση-
μαία της Ελλάδος.

Ύστερα κατέβηκαν πάλι τον κακο-
τράχαλο βράχο και χάθηκαν, ενώ μετά 

την αποκάλυψη της πράξης τους επι-
κηρύχτηκαν από τα στρατεύματα της 
Κατοχής και έγιναν για το υπόδουλο 
έθνος σύμβολα Μάχης, Ελπίδας, Αντί-
στασης και Ελευθερίας.

Η Ιστορία μας είναι γεμάτη από τέ-
τοια περιστατικά αυτοθυσίας για την 
προστασία της σημαίας μας. Πρό-
σφατο παράδειγμα, τα γεγονότα στη 
Δερύνεια το 1996, όταν ο Σολωμός 
Σολωμού έγινε ο ίδιος σημαία και θυ-
σιάστηκε για τα ίδια ιδανικά τα οποία 
συμβολίζει η γαλανόλευκη. (Ο Σ. Σο-
λωμού πέρασε στη νεκρή ζώνη και 
προσπάθησε ν' ανεβεί σε έναν ιστό 
για να κατεβάσει την τουρκική σημαία. 
Τούρκοι ελεύθεροι σκοπευτές από το 
έναντι τουρκικό φυλάκιο τον πυροβό-
λησαν και ο Σ. Σολωμού έπεσε νεκρός 
από σφαίρα στο λαιμό.)

Η ιστορία κάθε χώρας έχει να επι-
δείξει τέτοιες πράξεις αυτοθυσίας και 
ηρωισμού, προκειμένου να μην πέσει 
η σημαία στα χέρια του εχθρού. Γι' 
αυτό το λόγο θεωρείται υπέρτατη τιμή 
να κηδευτεί κάποιος τυλιγμένος με τη 
σημαία της πατρίδας του, γι' αυτό το 
λόγο το κυμάτισμά της προκαλεί συ-
γκίνηση και καμάρι σ' όποιον την ατε-
νίζει.

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τη Σημαία 
να αφυπνίσει στην ψυχή μας αι-

σθήματα μεγαλοσύνης και αυταπάρ-
νησης και ας νιώσουμε την ευθύνη 
απέναντι στους εκάστοτε υπερασπι-
στές της, εμπνεόμενοι πάντοτε από τα 
ιδανικά που ενσαρκώνει.



Ζούμε σε μια κοινωνία διαμαρτυρό-
μενη. Τα περισσότερα μέλη της, 

εμφανώς ή σιωπηρά, δυσανασχετούν 
κι αγανακτούν με τα όσα συμβαίνουν 
στον κοινωνικό βίο. Συνεχή είναι τα 
παράπονα για την έλλειψη κοινωνικής 
αγωγής από μέρους των συμπολιτών 
μας, για την αθλιότητα που προβάλ-
λεται από τις στήλες του Τύπου και 
για την κατάπτωση των εκπομπών της 
Τηλεόρασης, για την αχαρακτήριστη 
συμπεριφορά εκείνων που θα έπρεπε 
να εξυπηρετούν και δεν το πράττουν 
(π.χ. οδηγούς ταξί - μέσων μεταφο-
ράς, αστυνομικούς της τροχαίας), για 
τη μη τήρηση των βασικών κανόνων 
κοινωνικής συμπεριφοράς, για τις απο-
πνικτικές αναθυμιάσεις της πολιτικής 
ζωής, για όλα δηλαδή εκείνα τα στοι-
χεία της συσσωρευμένης αθλιότητας 
που ενοχλούν στον καθημερινό βίο 
τον απλό άνθρωπο, τον άνθρωπο που 
ζητά ευταξία, ευνομία, πολιτισμένες 
σχέσεις, συγγένειες σκέψεων αγαθών 

και πράξεων ορθοφροσύνης, οι οποίες 
εξυπηρετούν την ανθρώπινη οντότητα, 
εξυψώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και κάνουν τη ζωή μας ανθρωπι-
νότερη.

Ακούμε γύρω μας στοιχειοθετημένες 
απόψεις για «κρίση», για «σήψη», για 
«παρακμή» και κοινές διαπιστώσεις 
πως «δεν πάει άλλο», πως «κάτι πρέπει 
να γίνει». Όλοι αυτοί οι αγανακτισμέ-
νοι από την αδιέξοδη πορεία συμπο-
λίτες/συμπατριώτες μη έχοντας «άλλην 
οδόν» στρέφονται προς τις κάθε είδους 
ηγεσίες, από τις οποίες ζητούν να δι-
ορθώσουν «τα κακώς κείμενα». Απευ-
θύνονται δηλαδή σε εκείνους οι οποί-
οι, με πρώτους τους πολιτικούς, είναι 
υπεύθυνοι για τα όσα δεινά επιβαρύ-
νουν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία! 
Κι αυτή η επίκληση προς τις ηγεσίες 
γίνεται όχι για να επικρατήσει η αρχή 
του «ο τρώσας και ιάσεται» αλλά γιατί 
οι Έλληνες δεν βρίσκουμε άλλη λύση/
διέξοδο ή άλλους ταγούς που να φαί-

Η ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ «ΕΠΑΙΝΕΤΗΣ ΒΙΑΣ»
( Α ν τ ί δ ρ α σ η  σ τ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  δ ρ ώ μ ε ν α )

του Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα,

Καθηγητή Κοινωνιολογίας - Συγγραφέα
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νεται πως διαθέτουν τη δύναμη ώστε 
να διορθώσουν/βελτιώσουν/αλλάξουν 
την εκχυδαϊστική ροπή της κοινωνίας 
μας. Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης 
επαφίεται στους άλλους με αναπαυμέ-
νη τη συνείδηση ότι εκείνη μεν έκανε 
τις διαπιστώσεις της, απομένει δε στους 
καθ΄ ύλην αρμοδιότερους να βρουν και 
να δώσουν τις λύσεις. 

Όσο όμως περνούν τα χρόνια και 
τα κακό αντί να θεραπεύεται αυξάνει, 
αρχίζω να θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος 
της αυτοαναχώρησης που ακολου-
θούμε οι δυσανασχετούντες είναι όχι 
μόνο αλυσιτελής, αλλά -ως σημείο- και 
υποκριτική. Με το αιτιολογημένο δι-
καιολογητικό ότι είμαστε «αδύναμοι», 
έχουμε παραδοθεί «άνευ όρων». Ίσως 
όχι αμαχητί, αλλά βιαστήκαμε να απο-
συρθούμε από τη μάχη, να αυτοκατα-
λυθούμε. Ενώ είμαστε η (συντριπτική) 
πλειοψηφία, υποστείλαμε τη σημαία 
μας και δεχτήκαμε την επιβολή των λα-
βάρων της μειοψηφίας που έχει όμως 
την ενεργοποιημένη δύναμη να αλαλά-
ζει. Επιτρέψαμε στις κραυγές της κακής 
ποιότητας να σκεπάσουν την ήρεμη 
φωνή της ευπρέπειας, του σεβασμού 
του άλλου αλλά και του αυτοσεβασμού. 
Θεωρώ ότι έτσι -έστω άθελά μας- προ-
δώσαμε το κοινωνικό σύστημα, τις 
παραδόσεις, την ιστορία, τη γλώσσα 
μας. Παραδώσαμε στους χειρότερους 

τον εαυτό μας και την χώρα αφού τους 
αφήνουμε να ασκήσουν την αγριότερη 
μορφή δικτατορίας, την πνευματική και 
ψυχολογική.

Πιστεύω ότι η εθελουσία φυγή μας - 
παρά τα διάφορα δικαιολογητικά που 
δεν στερούνται επιχειρημάτων αλλά 
και παρά τις ψυχικές πηγές που προ-
καλεί η καθημερινή διαβίωση στον 
εσώτατο κόσμο μας, αποτελεί άτακτη 
υποχώρηση η οποία οδηγεί στην επι-
κράτηση εκείνων ακριβώς των δυνάμε-
ων που δεν πρέπει να επικρατήσουν. 
Η φυγή, όσο κι αν είναι προϊόν πικρίας 
ή αδυναμίας μπροστά στα «νέφη των 
λυπηρών», σημαίνει ηθελημένα απο-
δέσμευση από τις υποχρεώσεις μας 
έναντι της κοινωνίας, έναντι των γενε-
ών που θα μας διαδεχθούν και προς 
τις οποίες κυρίως είμαστε υπεύθυνοι, 
έναντι αυτής της ίδιας της πατρίδας. 
Η απογοήτευση είναι αυτή που δημι-
ουργεί το αίσθημα αδυναμίας.Εμείς οι 
απλοί άνθρωποι, οι συνειδητοί πολίτες, 
φαίνεται πως δεν έχουμε επίγνωση της 
δύναμής μας. Νομίζουμε πως επειδή 
είμαστε ασύντακτοι, προδομένοι από 
εκείνους που εξ αποστολής έχουμε 
θεωρήσει ως ηγέτες, είμαστε κι αδύνα-
μοι. Εδώ έγκειται η πλάνη μας! Πλάνη 
την οποία με επιμελημένη προσπάθεια 
προσπαθούν να μας εμφυσήσουν όσοι 
φοβούνται «το ξύπνημα του απλού αν-
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θρώπου», τη δύναμη που περικλείει ο 
δικός μας λόγος και ιδιαίτερα η δική 
μας έμπρακτη αυτοάμυνα.

Ναι, δεν διαθέτουμε τα μέσα να οργα-
νώσουμε «μαζικές κινητοποιήσεις», δεν 
μπορούμε να επιδείξουμε «ομαδικές 
παραστάσεις», δεν μπορούμε να κατευ-
θύνουμε τα ΜΜΕ. Ίσως, άλλωστε, αυ-
τές οι εκδηλώσεις αντίδρασης να μην 
χρειάζονται στο βαθμό που νομίζουμε. 
Αρκεί ο καθένας μας, στον τομέα του, 
να αντιδρά εμπράκτως. Να μην διαβά-
ζουμε δηλαδή το έντυπο που δεν μας 
εκφράζει, να μην ακούμε την εκπομπή 
που μας προκαλεί αγανάκτηση, να εκ-
δηλώνουμε ευγενική και θετική κριτική 
στους ασύδοτους, να διαμαρτυρόμαστε 
για τη συμπεριφορά που μας πληγώνει, 
να αντιλέγουμε με παρρησία στα όσα 
δεν συμφωνούμε, να δημοσιοποιούμε 
με ατομικά διαβήματα, επιστολές, τηλε-
φωνήματα τις αντιρρήσεις μας. Να δώ-
σουμε ως άτομα γόνιμο περιεχόμενο 
και καταλυτική δύναμη στη φωνή της 
διαμαρτυρίας, η οποία όταν είναι με 
πολλούς τρόπους ενεργούμενη καθί-
σταται αφυπνιστική.  Η οπισθοχώρηση 
και η περιχαράκωση σ΄ ένα δικό μας 
κόσμο σε τίποτα δεν ωφελεί. Αντίθετα 
αποθρασύνει τους συντελεστές της κοι-
νωνικής διάλυσης. «Αντιστάσεως μη 
ούσης» θριαμβεύουν οι υπονομευτές 

εκ του ασφαλούς, διευκολύνονται για 
να συνεχίσουν την ίδια πολιτική τους, 
εκείνη του κενού. Έχουμε αφήσει να 
μας θεωρούν ως πρόβατα τα οποία 
αποδέχονται την τροφή (κάθε είδους 
και μορφής) που τους παρέχουν. Δεν 
δείξαμε τη λεόντεια αντίδρασή μας, 
αφού περιοριζόμαστε μόνο στη μεταξύ 
μας διατύπωση απονενοημένων λό-
γων. Η σύγκρουσή μας με τους φορείς 
του «κακού» δεν είναι εξωτερική πολε-
μική, αλλά μόνον εσωτερική.

Γνωρίζω πως χρειάζεται θάρρος για 
να καταπολεμήσουμε τη λογική της 
ατομικής μας δειλίας όταν υπάρχουν 
«έξωθεν μάχαι και έσωθεν φόβοι» (Β΄ 
Κορ. 7, 5). Η πείρα όμως του παρελ-
θόντος αλλά και η πολλή πρόσφατη 
με οδηγεί να θεωρώ ότι όλοι εμείς οι 
συγκροτημένοι και κατασταλαγμένοι 
δίκαια διαμαρτυρόμενοι δεν πρέπει 
να περιμένουμε τα πάντα από τους άλ-
λους. Ας το πάρουμε απόφαση πως δεν 
υπάρχουν ηγέτες, ας θεωρήσουμε ότι 
εμείς είμαστε η δύναμη! Όσοι κι όποιοι 
είμαστε! Η ορθοπραξία της «επαινετής 
βίας» που προτείνω είναι έμπρακτος 
λόγος που αποδεικνύει την αγάπη μας 
προς την Ελλάδα και την πίστη μας 
στην ελευθερία του ανθρώπου. Αυτά τα 
δύο στοιχεία αποδεικνύουν τον κατα-
λογισμό της ευθύνης μας. 

Η ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ "ΕΠΑΙΝΕΤΗΣ ΒΙΑΣ"



Κυρίαρχο συστατικό της Προσευχής είναι 
η Συνομιλία. Βεβαίως όχι οποιαδήποτε 

συνομιλία και με οποιοδήποτε άτομο. Πρό-
κειται για συνομιλία με τον Δυνατό. Συνομι-
λία με το Θεό! Συνομιλία με σκοπό την από-
κτηση σχέσης με τον Δυνατό. Ακόμα και για 
την ανάθεση σε Κείνον των αιτημάτων και 
των προβλημάτων που μας απασχολούν, με 
την προσδοκία αφ' ενός της αποδοχής και 
αφ' ετέρου της ανταπόκρισης από το Θεό. 

Δέχεται όμως και τούτο το χαρακτηριστι-
κό της Προσευχής την απορία μας και τα 
ερωτηματικά μας. Πώς μπορούμε να εί-
μαστε βέβαιοι ότι ο Θεός μας ακούει όταν 
προσευχόμαστε; Ποιος μας διαβεβαιώνει 
ότι η Προσευχή μας βρίσκει ανταπόκρι-
ση; Υπάρχουν οπωσδήποτε διαβεβαιώσεις 
από πολύ παλαιά ότι ο Θεός και ακούει και 
ανταποκρίνεται στις Προσευχές μας, όπως 
και σε κάθε αίτημά μας. Δεν μένει αδιάφο-
ρος. Έτσι δεν μας δίδαξε; «Πιστός εστι και 
δίκαιος», (Α΄ Καθολικής Ιωάννου α΄, 9) είπε. 
Τηρεί τις υποσχέσεις Του. Για τούτο το θέμα 
έχουμε να παρουσιάσουμε χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις ενδιαφέρουσας συνομιλίας.

Θα ακούσουμε αρχικά να μας διαβεβαι-
ώνει ο Θεός διά του Προφήτου Ιερεμία ότι 
ακούει και αποδέχεται τις Προσευχές μας, 
σε μια συνομιλία μαζί του. Λέγει: «Προσεύ-
ξασθε προς με και εισακούσομαι υμών· και 
εκζητήσατέ με, και ευρήσετέ με, ότι ζητήσε-
τέ με εν όλη καρδία υμών, και επιφανούμαι 
υμίν» (Ιερεμίου λστ΄, 12-14). Εντυπωσιάζει 
η διαβεβαίωση του Θεού με το λόγο τούτο 

του Ιερεμία. Συνομιλήστε μαζί μου, λέγει, 
διότι όταν ζητάτε με όλη την καρδιά σας τον 
Κύριο, θα τον βρείτε. Όταν θα προσεύχεστε 
με θέρμη σ' Αυτόν, θα σας ακούσει και θα 
σας φανερωθεί.

Όχι όμως μόνο ο Προφήτης Ιερεμίας από 
παλαιά, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός έδωσε 
επί της γης τη βεβαιότητα ότι θα ακούει και 
θα απαντάει στις Προσευχές μας, σε μια συ-
νομιλητική συνεργασία. Χαρακτηριστική εί-
ναι η προσωπική Του διαβεβαίωση: «Καγώ 
υμίν λέγω, αιτείτε, και δοθήσεται υμίν, ζητεί-
τε, και ευρήσετε, κρούετε, και ανοιγήσεται 
υμίν· πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζη-
τών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιχθήσεται» 
(Λουκά ια΄, 9-10). Δεν κλείνει τις πόρτες ο 
Θεός. Καλοδέχεται, ακούει και ανταποκρί-
νεται, ως συνεργάσιμος συνομιλητής.

 Η συνομιλία μας όμως διά της Προσευ-
χής με το Θεό έχει διπλή κατεύθυνση. Γνω-
ρίζουμε ότι ο Ιησούς υπόσχεται: «Ιδού έστη-
κα επί την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση 
της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, και 
εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω 
μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυ-
ψη γ΄, 20). Σε δείπνο συνομιλίας μας καλεί 
ο Χριστός. Εκεί, στο ωραίο δείπνο, με την 
Προσευχή μας, ανακοινώνουμε εμείς στο 
Χριστό τα όσα επιθυμούμε και έχουμε στην 
καρδιά μας. Εκείνος την ίδια ώρα ακούει 
προσεκτικά και μπορεί να μας μιλήσει κατ' 
ευθείαν. Έτσι δεν γίνεται και στα ανθρώπινα 
δείπνα; Πόσα προβλήματα δεν λύνονται και 
πόσες αποφάσεις δεν παίρνονται την ώρα 

Ενδιαφέρουσα συνομιλία

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη,

Καθηγητή - Συγγραφέα
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του δείπνου; Το ίδιο συμβαίνει και όταν δια-
βάζουμε το Λόγο του Θεού με ευλάβεια. Ο 
Θεός μας μιλάει μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου που περιέχει το λόγο Του. Θέτουμε 
θέματα και παίρνουμε απαντήσεις. Γι' αυτό 
και διαβάζουμε τα ιερά βιβλία. Είναι πραγ-
ματικά μια ενδιαφέρουσα συνομιλία.

Ακόμα η Προσευχή, ως συνομιλία με το 
Θεό, μπορεί να γίνει και τρόπος ζωής για το 
Χριστιανό. Η διαβεβαίωση δίδεται από τον 
Απόστολο Παύλο, για μια διά βίου Προσευ-
χή. Λέγει: «Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως 
προσεύχεσθε. Εν παντί ευχαριστείτε· τού-
το γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις 
υμάς» (Α΄ Θεσσαλονικείς ε΄, 16-18). Υπάρ-
χει όμως μια ένσταση στην προκειμένη πε-
ρίπτωση. Πώς μπορούμε να προσευχόμαστε 
«αδιαλείπτως»; Πρέπει συνεχώς να είμαστε 
γονυκλινείς ή να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες 
λέξεις δοξολογίας και ικεσίας; Φυσικά όχι. 
Η Γραφή διά του Αποστόλου Παύλου εν-
νοεί μια ζωή πολύ κοντά στον Ιησού, που 
να αισθανόμαστε ελεύθεροι να Του μιλάμε 
οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε 
τόπο. 

Δεν υπάρχει ούτε χώρος ανάρμοστος ούτε 
χρόνος ακατάλληλος για να μεταφέρουμε 
μια αίτησή μας στο Θεό. Τίποτε δεν μπορεί 
να μας εμποδίσει να υψώσουμε τις καρ-
διές μας με πνεύμα ένθερμης Προσευχής. 
Ανάμεσα στην κοσμοσυρροή του δρόμου 
όπου περπατάμε, στον τόπο των ασχολιών 
μας και της εργασίας μας, μπορούμε να 
απευθύνουμε μια παράκλησή μας, νοερά 
ή φωναχτά, ολίγων λέξεων στο Θεό και να 
ζητήσουμε θεία καθοδήγηση. Κανένας δεν 
μπορεί να μας εμποδίσει. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να έχουμε 
πάντα την πόρτα της καρδιάς μας ανοικτή, 
προσκαλώντας τον Ιησού να έρθει σαν ου-
ράνιος επισκέπτης και να κατοικήσει στην 
ψυχή μας. Να του λέμε: «Ναι, έρχου, Κύ-
ριε Ιησού» (Αποκάλυψη κβ΄, 20). Ένας από 
τους καλύτερους όμως τρόπους να δημι-
ουργήσουμε αυτές τις στενές σχέσεις είναι 
να συνηθίσουμε στην αυτοσυγκέντρωση 
καθώς προσευχόμαστε.

Ο ιερός Ψαλμωδός μας ενισχύει και σε 
τούτο το έργο. Μας προτρέπει: «Άσω τω Κυ-
ρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ τω Θεώ μου, έως 
υπάρχω· ηδυνθείη αυτώ η διαλογή μου, εγώ 
δε ευφρανθήσομαι επί τω Κυρίω» (Ψαλμός 
ργ΄, 33-34). Λέξεις μετρημένες και τοποθε-
τημένες με ακρίβεια στο στόμα μας. 

Ο Απόστολος Παύλος επιμένει, για τον 
ίδιο σκοπό. «Ταύτα μελέτα, εν τούτοις ίσθι» 
(Α΄ Τιμοθέου δ΄, 15). Λέγει, δηλαδή: Να 
μένει η ψυχή και η διάνοια σταθερά προ-
σκολλημένη στα παραγγέλματα του Θεού, 
για να φανερώνεται η πνευματική πρόοδος, 
ως παράδειγμα προς όλους. 

Ο ιερός Ψαλμωδός όμως, επιμένει ακό-
μα περισσότερο για τον ίδιο σκοπό. Με την 
έναρξη καταγραφής του Ιερού Ψαλτηρίου 
από τον πρώτο κιόλας ψαλμό, συνιστά στον 
ευσεβή και ευτυχισμένο άνθρωπο: «Εν τω 
νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τω 
νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός» 
(Ψαλμός α΄, 2). 

Υπάρχει ακόμα από το λόγο του Θεού μια 
ιδιαίτερη σύσταση προς τους προσευχόμε-
νους, με πρόθεση συνομιλίας προς Αυτόν. 
Μην αναφέρεστε βιαστικά και επιπόλαια 
με έναν κατάλογο αιτήσεων, όταν προσεύ-
χεστε. Μην απομακρυνθείτε από το Θεό. 
Μείνετε μαζί Του. Ακούστε. Ακόμη και ένας 
ευσεβής στοχασμός μπορεί να εμπλουτίσει 
πολύ τη σχέση σας με το Θεό. Συμβουλεύει 
ο Απόστολος των Εθνών: «Εγγίσατε τω Θεώ, 
και εγγιεί υμίν. Καθαρίσατε χείρας αμαρτω-
λοί και αγνίσατε καρδίας δίψυχοι» (Ιακώβου 
δ΄, 8). Πλησιάστε κοντά στο Θεό και ο Θεός 
θα πλησιάσει κοντά σας.

Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στον Ιη-
σού, τόσο περισσότερο έχουμε την εμπει-
ρία της παρουσίας Του. Κρατώντας την 
ενδεδειγμένη απόσταση συνομιλίας με τον 
Ιησού, ποτέ δε θα απομακρυνθούμε από 
την επιρροή Του. Μη μας απασχολεί αν θα 
εκφρασθούμε σωστά. Απλώς, να μιλήσου-
με ειλικρινά και ανοιχτά μαζί του. Να μιλή-
σουμε για όλα. Αυτός πέρασε μέσα από την 
αγωνία του ίδιου του θανάτου για να γίνει 
στενός Φίλος δικός μας. 



«ΣΤΑΥΡΩΣΙΜΟΝ» ΚΑΙ 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ» ΠΑΣΧΑ 

Το βαθύτερο νόημα του «Σταυρωσί-
μου» και «Αναστασίμου» Πάσχα είναι 
από μέρους μας αφ' ενός η κατανόηση 
του μυστηρίου του απολυτρωτικού έρ-
γου του Κυρίου, που κορυφώθηκε με 
τον σταυρικό θάνατο και την εκ νεκρών 
ανάστασίν Του, και αφ' ετέρου η συμμε-
τοχή μας στο μέγιστο μυστήριο της θείας 
οικονομίας. 

Συνεπώς, ο κύριος σκοπός του εορτα-
σμού των Παθών και της Αναστάσεως 
του Κυρίου είναι ο προσανατολισμός 
μας «ίνα συμπορευθώμεν αυτώ και συ-
σταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι' αυ-
τόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζή-
σωμεν».

Ο θεολόγος άγιος Γρηγόριος σε ομι-
λία του «εις το Άγιον Πάσχα», μεταξύ 
άλλων, μας υπενθυμίζει: «...Ας γίνουμε 
όπως ο Χριστός, διότι και ο Χριστός έγι-
νε όπως εμείς. Ας γίνουμε θεοί δι' Αυ-
τόν, επειδή και Εκείνος έγινε άνθρωπος 
για χάρη μας. Εδέχθη το χειρότερο για 
να δώσει το καλύτερο... Κατέβηκε στη 
γη για να υψωθούμε εμείς στον ουρα-
νό... Απέθανε για να μας σώσει, ανήλθε 
(στους ουρανούς με την Ανάληψή Του) 
για να σύρει μαζί με τον εαυτό Του και 
εμάς που βρισκόμαστε πεσμένοι κάτω 
από την αμαρτία».

Συμπέρασμα: ας μετέχουμε στους ιε-
ρούς σταθμούς (της Κυριακής των Βαΐ- 
ων, της Μεγάλης Εβδομάδας και της 
Αναστάσεως) του απολυτρωτικού έργου 
του Κυρίου «κεκαθαρμέναις διανοίαις».

Η ΘΕΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ... 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥΣ

Μια απίθανη ιστορία που έφερε στο 
φως η εφ. «Η Καθημερινή» (10.2.10) 

είναι η περίπτωση νέου Καθηγητή στο 
Γυμνάσιο της Σπάρτης (31χρόνων). Η 
ιστορία γι' αυτόν τον Εκπαιδευτικό αρχί-
ζει πριν από 18 χρόνια, όταν του συνέβη 
ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, και μόλις 
κατόρθωσε να αποφύγει καθήλωση σε 
αναπηρικό καρότσι για ολόκληρη τη 
ζωή του. Σήμερα δεν χρησιμοποιεί κα-
νένα ειδικό αμαξίδιο. Αντίθετα, προετοι-
μάζεται... να τρέξει στον Μαραθώνιο της 
Ζυρίχης(!)

Όπως λέει ο ίδιος στον δημοσιογρά-
φο, μετά από ένα τέτοιο τραγικό συμβάν 
έχει κανείς δύο επιλογές: «είτε να κά-
τσεις να κλαις τη μοίρα σου για το κακό 
που σε βρήκε, είτε να πεις πεισματικά 
ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για ν' ανατρέψω 
την κατάσταση». 

Ο αθλητισμός μπήκε στη ζωή του το 
2000. Αποφάσισε να τρέχει από λίγο 
κάθε μέρα. Και ύστερα, άλλοτε με φί-
λους του και άλλοτε μονάχος, κατάφερε 
σε πέντε, περίπου, χρόνια να κάνει μα-
ραθώνιους...(!) 

Στις 11 Απριλίου ο Δημήτρης θα τρέ-
ξει στη Ζυρίχη με πρώτο στόχο να κα-
ταφέρει να τερματίσει και δεύτερο να 
προσπαθήσει να καταρρίψει το ατομι-
κό του ρεκόρ. Έτσι θα έχει αποτελέσει 
υπόδειγμα επιμέλειας και θέλησης σε 
πολλούς μαθητές του.

Πράγματι όταν ο άνθρωπος, και ιδι-
αίτερα ο νέος άνθρωπος, βάζει αποφα-
σιστικά σε ενδεδειγμένο δρόμο όλες 
τις δυνάμεις της ψυχής του, μπορεί να 
κατακτήσει ζηλευτούς, υπέροχους στό-
χους. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου Κρή-
της δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι οι δια 
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της νηστείας διατροφικές υποδείξεις της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ευεργετι-
κές για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για 
την υγεία των παιδιών. Οι ειδικοί υπο-
γραμμίζουν ότι η αποχή από τις ζωικές 
τροφές - σε τακτά χρονικά διαστήματα 
- αποτελεί σταθερή λύση στο πρόβλημα 
της παχυσαρκίας. Ο αποκλεισμός των 
τροφίμων ζωικής προέλευσης από το 
διαιτολόγιο εκείνων που ακολουθούν 
τη Νηστεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
δεν εξαντλεί τον οργανισμό. Αντίθετα, 
οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί στο ότι 
αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την 
καταπολέμηση των νοσημάτων που συ-
νοδεύουν την παχυσαρκία (π.χ. υπέρ-
ταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακά 
επεισόδια, καρκίνο κ.ά.)

Τα παιδιά  που νηστεύουν έχουν κα-
λύτερες επιλογές στην κατανάλωση 
τροφίμων σε σχέση με εκείνα που δεν 
νηστεύουν καθόλου. Ο υπεύθυνος της 
μελέτης, καθηγητής της Ιατρικής Σχο-
λής κ. Αντώνιος Καφάτος, επισημαίνει 
για τα παιδιά που νηστεύουν ότι δεν 
επηρεάζεται διόλου η φυσιολογική τους 
ανάπτυξη και ότι σε αυτά υπάρχει περιο-
ρισμένη πρόσληψη επικίνδυνων για την 
υγεία τους κορεσμένων λιπαρών οξέων. 
Σημειώνεται ότι κορεσμένα λιπαρά είναι 
όλα τα ζωικά λίπη.

Παρατηρώντας και κρίνοντας από άλλη 
γωνία την τακτική και τις συνήθειες που 
υπαγορεύει η Εκκλησία μας, επαληθεύ-
εται το ότι προσφέρει στον άνθρωπο 
πραγματική υγεία όχι μόνο για την ψυχή 
αλλά και για το σώμα του.

ΔΕΝ ΤΟΝ ΤΡΟΜΑΖΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Ο κύριος Κ. Μ., πρώην Πρωθυπουρ-

γός, επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ., πα-

ρατηρούμε ότι τον τελευταίο καιρό με-
ταβαίνει πιο συχνά στην γενέτειρά του, 
την Κρήτη. Ζήτησε από τον Μητροπολίτη 
Κυδωνίας και Αποκορώνου, σημερινό 
Αρχιεπίσκοπο κ. Ειρηναίο, ειδική άδεια 
για να διαμορφώσει και αναπαλαιώσει  
ένα παρεκκλήσιο τιμώμενο επ' ονόματι 
του Τιμίου Σταυρού, το οποίο βρίσκεται 
μέσα σε βράχο της περιοχής Αργουλι-
δών. Στο δημοσιογράφο της εφημερί-
δας «Το Βήμα» εξηγεί: «Τα τελευταία 
χρόνια φρόντισα στον τόπο αυτό, που 
είναι ιδιοκτησία μου, και για την συντή-
ρηση δέντρων, την αύξηση πυκνής βλά-
στησης, τη δημιουργία δύο τάφων κ.ά.» 

Στον χώρο αυτό, σε ένα χωριουδάκι, 
άγνωστο στον πολύ κόσμο, βρίσκεται 
ένα μικρό νεκροταφείο, κοντά στο οποίο 
ετοιμάζει  ο πρώην Πρωθυπουργός την 
τελευταία του «κατοικία». Και εξ αφορ-
μής αυτού δηλώνει: «Δεν με τρομάζει ο 
θάνατος».

Στην Κρήτη περνάει το καλοκαίρι του 
ήσυχα, διασκεδάζοντας συνήθως με 
τα εγγόνια του και κάνοντας τα μπάνια 
του στην παραλία στο Μαράθι. Στις 14 
Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Τιμίου Σταυ-
ρού, εκκλησιάζεται στο παρεκκλήσιο 
που πανηγυρίζει και μετά φεύγει για την 
Αθήνα. 

Οι πιο πάνω πληροφορίες μαρτυρούν 
ότι ο μεγάλος αυτός πολιτικός πιστεύει 
στο Θεό και δεν έχει ποτέ αρνηθεί την 
σχέση του με την Εκκλησία. Γι' αυτό 
και περνάει ήσυχα και αδιατάραχτα στα 
χρόνια της μεγάλης του ηλικίας. Είθε να 
υπάρχουν στην χώρα μας και άλλα πα-
ραδείγματα πολιτικών μαρτυρώντας τα 
θρησκευτικά τους συναισθήματα και την 
πίστη τους στη διδαχή της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Το έργο αυτό του Ουίλλιαμ Γκίμπσον 
παίζεται για δεύτερη χρονιά στο θέ-

ατρο ΑΛΦΑ σε σκηνοθεσία Γιάννη Δια-
μαντόπουλου.

Η Έλεν Κέλλερ γεννήθηκε στην Τα-
σκούμπια της Αλαμπάμα των Ηνωμένων 
Πολιτειών το 1880. Σε ηλικία 18 μηνών 
αρρώστησε βαρειά από οστρακιά και 
έχασε την όραση, την ακοή και την φωνή 
της. Μεγάλωνε σ΄ αυτήν την απελπιστική 
κατάσταση, αλλά με την βοήθεια της παι-
δαγωγού Άννας Σάλιβαν έμαθε να μιλά, 
να διαβάζει και να γράφει. Με την θαυ-
μαστή υπομονή και επιμονή της και με 
την αφοσίωση της δασκάλας της έμαθε 
εκτός από την αγγλική, αρχαία ελληνικά, 
λατινικά, την γαλλική και την γερμανική. 
Περάτωσε τις γυμνασιακές σπουδές της 
και αποφοίτησε από το Κολέγιο Ράντκλιφ 
στο Καίμπριτζ της Μασσαχουσέτης. 

Έγραψε πολλά αξιόλογα έργα, μεταξύ 
των οποίων «Η ιστορία της ζωής μου», 
«Αισιοδοξία», «Ο κόσμος που ζω», «Η 
θρησκεία μου», που μεταφράστηκαν σε 
ξένες γλώσσες.

Η Έλεν Κέλλερ έλεγε συχνά: «Προσπά-
θησε να ξεχάσεις τον εαυτόν σου και τότε 
θα βρεις τη χαρά». Το εφάρμοσε αφι-
ερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της 
στην ανακούφιση και βοήθεια τυφλών 
και κωφαλάλων. Κατά την διάρκεια των 
πολέμων επισκεπτόταν νοσοκομεία και 

παρηγορούσε τους τραυματίες. Περιό-
δευσε όλη την Ευρώπη, για να μελετήσει 
τα συστήματα που χρησιμοποιούσαν στα 
σχολεία τυφλών και κωφαλάλων.

Επιστήμονες, λογοτέχνες, πολιτικοί, 
βασιλείς και αρχηγοί κρατών σ΄ όλο τον 
κόσμο έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και 
θαυμασμό για την καταπληκτική αυτή γυ-
ναίκα που κατόρθωσε όχι μόνον να ξεπε-
ράσει την πολλαπλή αναπηρία της, αλλά 
έδωσε ένα μήνυμα αγωνιστικότητας, αι-
σιοδοξίας και πίστεως και έγινε χρήσιμη 
σε πολλούς.

Έχουν γραφεί πολλά άρθρα και βιβλία 
και έχουν γίνει πλήθος ομιλίες για την 
ζωή και την προσφορά της Έλεν Κέλλερ. 
Κυβερνήσεις και Οργανισμοί στην Αμε-
ρική και την Ευρώπη, στην Ασία και την 
Αφρική την ετίμησαν με διακρίσεις και 
παράσημα.

Αν νιώθουμε μεγάλο θαυμασμό για 
την καταπληκτική αυτή γυναίκα και την 
προσφορά της, εκτίμηση και θαυμασμό 
οφείλουμε στην δασκάλα της Άννα Σάλι-
βαν. Στο θεατρικό έργο του Ουίλλιαμ Γκί-
μπσον παρακολουθούμε τα πρώτα στάδια 
της εκπαιδεύσεως ενός ανάπηρου, ζωη-
ρού, δύστροπου, απείθαρχου κοριτσιού. 
Η πίστη, υπομονή, επιμονή, αφοσίωση 
και επινοητικότητα της Άννας Σάλιβαν 
εδημιούργησαν ο θαύμα της Έλεν Κέλ-
λερ. 

Θ έ α τ ρ ο

«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΝΥ ΣΑΛΙΒΑΝ»

του Νίκου Τσιρώνη,
Κριτικού Θεατρικής Τέχνης



«… Ἠμπορεῖ κανείς νά εἶναι Χριστιανός καί νά μή 
θέλῃ νά κάμῃ ἱεροτελεστία, ἀλλά δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι 
Ὀρθόδοξος, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τόν 
γάμον μυστήριον. Δέν ἠμπορεῖς, κύριε, νά μοῦ λέγῃς ὃτι 
εἶσαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος, ἐφ' ὃσον δέν δέχεσαι τά 
δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Δέν λέγω ὃτι εἶσαι ὑποχρεωμένος νά κάμῃς δήλωσιν 

ἐνώπιον τοῦ ληξιάρχου ὃτι εἶσαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος, 
ἀλλά ἀφ' ἧς στιγμῆς ὁμολογεῖς σαυτόν Ὀρθόδοξον 
Χριστιανόν, ὀφείλεις νά τελέσῃς τό μυστήριον τοῦ γάμου, 
διότι ἂλλως δέν ἀνήκεις πραγματικῶς εἰς τό ποίμνιον τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀλλά νά μή μοῦ λέγῃ κανείς ὃτι 
θέλει καί Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά εἶναι, ἀλλά νά μή 
κάμῃ τόν γάμον μέ ἱεροτελεστία […].
Ἐνῶ εἶμαι πλήρως σύμφωνος ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς 

συνειδήσεως, λέγω μόνον εἰς τόν πολίτην νά εἶναι καί 
αὐτός εἰλικρινής. Τοῦ λέγω: Θέλεις τήν ἐλευθερίαν τῆς 
συνειδήσεώς σου; Τήν ἒχεις. Ἀλλά μή μοῦ λέγῃς ὃτι εἶσαι 
Χριστιανός Ὀρθόδοξος, ἐφ' ὃσον δέν ἀναγνωρίζεις καί τά 
δόγματα καί τά μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»!

Ἐλευθέριος Βενιζέλος

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Εκπαιδευτήρια “ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”
Ισθμός Κορίνθου, Τ.Κ. 20100

τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

fax: 27410 - 75727, e-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

Σ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Α Ν Α ζ Η Τ Α Τ Ε  Ε Ν Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο

Μ Ε  Σ Τ Ο Χ Ο :

• την άρτια γραμματική μόρφωση των παιδιών σας από 

εκπαιδευτικούς με πλήρη κατάρτιση 

• την ψυχοσωματική ανάπτυξή τους  με θεμέλιο τις  αξίες 

της ελληνορθόδοξης Παιδείας 

• τη διάπλαση υπευθύνων προσωπικοτήτων με σεβασμό και 

αγάπη για το συνάνθρωπο και  το περιβάλλον

Ε λ ά τ ε  γ ι α  ν α  γ ν ω ρ ί σ ε τ ε  τ α  Ε κ π α ι δ ε υ τ ή ρ ι ά  μ α ς .

Οι εγγραφές  σε όλες τις τάξεις για το σχολικό έτος 2010 – 11 
έχουν ήδη αρχίσει. 


