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   Α Π ΟΛΥ Τ Ι Κ Ι Ο Ν

    Ἦχος γ΄ . Θείας πίστεως
Νέον ἃγιον τοῦ Παρακλήτου 
σέ ἀνέδειξε, Λουκᾶ, ἡ χάρις,
ἐν καιροῖς διωγμῶν τε καί θλίψεων 
νόσους μέν ὡς ἰατρός ἐθεράπευσας 
καί τάς ψυχάς ὡς ποιμήν καθοδήγησας 
πάτερ τίμιε, ἐγγάμων τύπος καί μοναστῶν, 
πρέσβευε σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

                       (Ποίημα πρωτοπρεσβ. Βασιλείου Θερμοῦ, 
                 παιδοψυχιάτρου)

Τοῡ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν ΛΟΥΚΑ,
ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας

τοῦ ἰατροῦ, οὗ ἡ μνήμη τῆ 11η Ἰουνίου.

Τοῡ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ,
ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας

τοῦ ἰατροῦ, οὗ ἡ μνήμη τῆ 11η Ἰουνίου.
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Από την καλή θεµελίωση κάθε οι-
κοδοµής εξαρτάται η στερεότητα 

και η αντοχή της. Όσο πιο υψηλό και 
µεγάλο είναι το οικοδόµηµα, τόσο βα-
θύτερη και στερεότερη πρέπει να είναι 
η θεµελίωσή του. Κάτι ανάλογο συµβαί-
νει και µε την περίπτωση του ανθρώπου 
ο οποίος, προκειµένου να πορεύεται 
ορθά στο δρόµο της ζωής, πρέπει να 
έχει θεµελιώσει την ύπαρξή του σε στα-
θερό έδαφος.

Θεµέλιο της ζωής είναι ο χαρακτήρας 
του ανθρώπου. Ο χαρακτήρας είναι το 
µόνο που παίρνει µαζί του στον άλλο 
κόσµο ο άνθρωπος. Η οικοδόµηση του 
χαρακτήρα είναι έργο πρωταρχικό, εί-
ναι και από τα πλέον δύσκολα επιτεύγ-
µατα. Ίσως το δυσκολότερο απ' όλα, αν 
ληφθεί υπ' όψιν ότι η αρτιότητά του τε-
χνουργείται σε µια εποχή ανερµάτιστη, 
αυτήν του 21ου αιώνα.

Για έναν οικογενειάρχη η διαµόρφω-
ση άρτιου χαρακτήρα ήταν πάντοτε αλλά 
κατ΄ εξοχήν και σήµερα είναι θεµελιώ-
δους σηµασίας, γιατί απ' αυτόν εξαρτά-
ται η µόρφωση καλού χαρακτήρα και 
των µελών της όλης οικογένειας.

• • •

Ποιο το πρότυπο και ποιος ο ασφα-
λής δρόµος από τον οποίο περνά-

ει η µόρφωση του χαρακτήρα; Ως βάση 
για την πνευµατική οικοδοµή του ο χρι-

στιανός πρέπει να έχει το πρότυπο του 
Χριστού (ως προς την ανθρώπινη φύση 
Του), σύµφωνα µε το λόγο του Απ. Πέ-
τρου: «Υµίν υπολιµπάνων υπογραµµόν 
ίνα επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού» 
(Α΄ Πέτρου β΄, 21) (Μετάφραση: «Ο Κύ-
ριος σας άφησε υπόδειγµα προς µίµη-
σιν, για να βαδίζετε πάνω στ΄ αχνάρια 
Του»). Η θεανδρική προσωπικότητα και 
το παράδειγµα του Κυρίου οδηγεί τον 
κάθε άνθρωπο στον απαρτισµό άρτιου 
χαρακτήρα. Η άποψη ότι ο Χριστός εί-
ναι το ιδεώδες υπόδειγµα, στην πράξη 
δυστυχώς δεν γίνεται αποδεκτή από τη 
σηµερινή κοινωνία. Ελάχιστοι είναι αυ-
τοί που την αποδέχονται.

Παλαιότερα υπήρχαν τα πρότυπα 
του ήρωα, του σοφού, του αγίου. 

Σήµερα προβάλλονται τα πρότυπα του 
οικονοµικά επιτυχηµένου, του πολιτικά 
ισχυρού, του διανοούµενου, του καλ-
λιτέχνη, του...ποδοσφαιριστή. Η ηθική 
ποιότητα σαν κριτήριο για αναζήτηση 
επιλογής δεν λαµβάνεται διόλου υπό-
ψη. Ωστόσο, αδιάψευστα τεκµήρια µας 
βεβαιώνουν ότι ο σηµερινός άνθρωπος 
έχει χάσει τους δείκτες ποιότητας της 
ζωής. Η κοινωνία µας καθηµερινά υπο-
βαθµίζεται και εκφυλλίζεται. Ο πνευµα-
τικός µας πολιτισµός παρουσιάζει µα-
ρασµό και έντονη οπισθοδρόµηση. Ο 
άνθρωπος του αιώνα µας έχει χάσει τον 
προσανατολισµό του, έχει χάσει το νόη-

ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Μια συγκλονιστική σταυρική 
µαρτυρία. Προσωπικότητα µε 

σπάνια ταλέντα και πνευµατικά χαρί-
σµατα, µε εκπληκτική επιστηµονική 
κατάρτιση. Υπηρέτησε τον άνθρωπο 
ως ιεράρχης και γιατρός µε αξιοθαύ-
µαστη αγάπη και αυταπάρνηση.
Η πολυκύµαντη ζωή του, ζωή αλλε-

πάλληλων δοκιµασιών και περιπετει-
ών του ως και το πολύπλευρο έργο 
του, σκιαγραφούνται αναλυτικά στο 
σπουδαίο έργο του Αρχιµ. Νεκταρί-
ου Αντωνοπούλου «Αρχιεπίσκοπος 
Λουκάς», Εκδόσεις «Ακρίτας», (έκ-
δοση 12η).
Μετά από µια σύντοµη βιογραφική 

παρουσίαση, καταχωρίζουµε την 
αξιόλογη αυτοβιογραφία του Αγίου, 
καθώς και  λήµµα  από τη Μεγάλη 
Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια της Μόσχας 
(1958), αναφερόµενο στην προσω-
πικότητά του.
Στις 27 Απριλίου 1877 γεννήθηκε 

στο Κερτς της χερσονήσου της Κρι-

µαίας ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. 
Ο Βαλεντίν µεγαλώνοντας αποφάσι-
σε να σπουδάσει ιατρική. Πήρε το 
πτυχίο του το 1903. Το 1920 εξε-
λέγη καθηγητής της ανατοµίας και 
της χειρουργικής στο Πανεπιστήµιο 
της Τασκένδης. Η ρωσική κοµµου-
νιστική επανάσταση είχε αρχίσει και 
η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας 
βρισκόταν σε διωγµό. Παρά ταύτα, 
στις 26 Ιανουαρίου 1921, ο Βαλεντίν 
χειροτονήθηκε διάκονος και πρε-
σβύτερος. 
Το καλοκαίρι του 1923 κλήρος και 

λαός της Τασκένδης, τον εξέλεξε 
επίσκοπο, οπότε έλαβε το όνοµα 
Λουκάς. Από τότε συνδύαζε συστη-
µατικά τα ποιµαντικά και ιερατικά του 
καθήκοντα, χειρουργούσε τακτικά 
και παρέδιδε µαθήµατα στην Ιατρική 
Σχολή φορώντας πάντα το ράσο και 
το σταυρό του, δηλώνοντας έτσι και 
την οµολογιακή του ταυτότητα.
Στις 26 Ιουνίου 1941 τα χιτλερικά 

ΛΟΥΚΑΣ,
Ο ΑΡΧΙΕΠ. ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ

(1877- 1961)
(Ένας άγιος ιεράρχης και διακεκριµένος γιατρός)

του Αρχιµ. Χριστοδούλου Γ. Κωνσταντοπούλου 
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στρατεύµατα µπήκαν στη Ρωσία. 
Ο επίσκοπος Λουκάς προσφέρε-
ται εθελοντικά να εργαστεί για τη 
θεραπεία των τραυµατιών και διο-
ρίζεται αρχίατρος στο εκεί στρατιω-
τικό Νοσοκοµείο. Στα 70 του χρόνια 
ανακηρύσσεται από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία Αρχιεπίσκοπος Συµφε-
ρουπόλεως και Κριµαίας. 
Το έργο του τώρα είναι πολύ πιο 

δύσκολο. Εξασκεί δωρεάν τα κα-
θήκοντα του γιατρού και συγχρόνως 
επιδίδεται σε υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες για ν’ ανοίξουν οι Εκκλη-
σίες. Κηρύσσει πάντοτε µε οµολογι-
ακή παρρησία την Ορθόδοξη πίστη. 
Κατά το διάστηµα της πολυετούς 

διακονίας του, κατηγορήθηκε κατ’ 
επανάληψη από το άθεο καθεστώς, 
φυλακίστηκε για προδοσία και υπέ-
στη πολλές εξορίες στη Σιβηρία και 
σε άλλα µέρη. 
Αρχές του 1956 τυφλώνεται. Τα 

Χριστούγεννα του 1960, σε ηλικία 
84 ετών, λειτουργεί για τελευταία 
φορά. Την Κυριακή 11 Ιουνίου 1961 
ο Αρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκάς 
Βόινο Γιασενέτσκι, εκµετρώντας το 
“ζην”, εκδηµεί για την αιώνια πατρί-
δα. Αυτή είναι και η ηµεροµηνία που 
τον τιµά ως άγιο η Ορθοδοξία µας 
µέσα στη λατρεία της.

Το Νοέµβριο του 1995 ανακη-
ρύχθηκε άγιος από την Ουκρα-

νική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και στις 
24-25 Μαΐου 1996 έγινε και η επίση-
µη ανακήρυξή του, ως αγίου, από το 

Πατριαρχείο της Ρωσίας... Οι πιστοί 
που προσεύχονται και επικαλούνται 
το όνοµα του αγίου Λουκά βρίσκουν 
και στις µέρες µας θεραπεία, γιατί 
και µετά την κοίµησή του συνεχίζει 
να βοηθάει τους ανθρώπους και µε 
τη χάρη του Θεού να θαυµατουργεί. 
Ο άγιος Λουκάς είναι σπάνιο φαι-

νόµενο ανθρώπου που συνδύαζε 
την πρωτοπορία στην επιστήµη µε 
την ζωντανή πίστη στη δύναµη του 
Θεού. Είναι ένας σύγχρονος άγιος 
και οµολογητής. Τα τελευταία λόγια 
του αποτελούν ιερή παρακαταθήκη 
για όλο τον Ορθόδοξο κόσµο: “Παι-
διά µου, πολύ σας παρακαλώ, 
ντυθείτε µε την πανοπλία που 
δίνει ο Θεός, για να µπορέσετε 
να αντιµετωπίσετε τα τεχνάσµατα 
του διαβόλου”.

Η «αυτοβιογραφία» του
Το 1957 ο ίδιος ο Αρχιεπί-

σκοπος, όντας τυφλός, υπαγόρευ-
σε τα αποµνηµονεύµατά του, την 
αυτοβιογραφία του, στη γραµµατέα 
του Ε. Π. Λέικφελντ. Άρχισε µε τα 
παρακάτω λόγια, όπως τα παραθέτει 
ο Ν. Στρούβε: 
«Δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ως 

µαταιοδοξίαν όσα πρόκειται να σας 
διηγηθώ. Με πάσαν ειλικρίνειαν 
σας εξοµολογούµαι ότι δεν επιζητώ 
την προσωπική µου δόξαν, αλλά 
την δόξαν Εκείνου, Όστις µε απέ-
στειλεν. Εις το βιβλίον του Τωβίτ 
αναγιγνώσκοµεν αυτά τα σηµαντικά 
λόγια: «Μυστήριον βασιλέως καλόν 

ΛΟΥΚΑΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ
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κρύψαι, τα δε έργα του Θεού ανακα-
λύπτειν ενδόξως» (Τωβίτ ιβ΄, 7).
«Ακριβώς, πρόκειται περί των µεγά-

λων έργων του Θεού, τα οποία εξε-
δηλώθησαν εις την ζωήν µου, περί 
των οποίων επιθυµώ να σας οµιλή-
σω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα 
πολλοί άνθρωποι που διερωτώνται 
πώς κατώρθωσα, αφού απέκτησα 
την φήµην ενός σοφού και µεγάλου 
χειρουργού, να εγκαταλείψω την επι-
στήµην και την χειρουργικήν και να 
γίνω κήρυξ του ευαγγελίου του Χρι-
στού. Εκείνοι που κάµνουν τοιαύτας 
σκέψεις, διαπράττουν µέγα σφάλµα 
σκεπτόµενοι ότι είναι αδύνατον να 
συνδυασθούν η επιστήµη και η θρη-
σκεία. Μία παρόµοια γνώµη, είναι εξ 
ολοκλήρου εσφαλµένη. Η ιστορία 
της επιστήµης µάς διδάσκει ότι και 
αυτοί ακόµη οι µεγαλοφυείς σοφοί 
ως ο Γαλιλαίος, ο Νεύτων, ο Κο-
πέρνικος, ο Παστέρ, ο µεγάλος µας 
φυσιολόγος Παυλώφ, ήσαν βαθέως 
θρησκευτικοί άνθρωποι. Και γνωρί-
ζω ότι µεταξύ των καθηγητών, των 
συγχρόνων µας, υπάρχουν πολλοί 
που πιστεύουν. Μάλιστα µου ζητούν 
την ευλογίαν µου. Αλλ’ αυτό δεν θα 
κατορθώσωµεν ποτέ να το κάµωµεν 
να γίνη κατανοητόν από τους ανθρώ-
πους εκείνους, που µε κατηγορούν 
διότι έγινα ιερεύς και επίσκοπος. Ας 
τους αφήσωµεν ησύχους.
Παρά ταύτα οφείλω να σας είπω 

ότι και εγώ ο ίδιος θεωρώ ως εκ-
πληκτικόν και ως ακατάληπτον αυτό 

που ο Θεός έκαµε µε εµέ. Όµως, 
ρίπτων έν βλέµµα εις το παρελθόν 
µου, βλέπω καθαρά πως, χωρίς να 
το καταλάβω, ο Κύριος απ’ αυτής της 
τρυφεράς µου νεότητος, µε ωδήγη-
σε προς την ιερωσύνην, την οποίαν 
ουδέποτε είχον σκεφθή, δεδοµένου 
ότι περιπαθώς ηγάπων την χειρουρ-
γικήν και είχον εις αυτήν αφιερωθή 
µε όλην µου την ψυχήν. Η επίδοσίς 
µου αυτή ικανοποίει πλήρως την 
φιλοδοξίαν που είχον πάντοτε να 
υπηρετήσω τους πτωχούς και τους 
υποφέροντας, και να διαθέσω όλας 
µου τας δυνάµεις προς ανακούφισιν 
των πόνων των και προς υποβοήθη-
σίν των εις τας ανάγκας των”.

Η Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλο-
παίδεια της Μόσχας

(Σηµείωση: Η Μ.Ι.Ε. κυκλοφόρησε 
στη Μόσχα το 1958. Αφιερώνει για 
τον άγιο Λουκά ελλιπώς τα κάτωθι, 
δηλαδή όσα συνέφεραν το τότε 
κοµµουνιστικό καθεστώς, και βέβαια 
χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι 
ήταν επίσκοπος).
«Βόινο – Γιασενέτσκι Βαλεντίν 

του Φέλιξ (1877-1961).
Ο Σοβιετικός χειρουργός, δό-

κτορας, βραβευµένος µε κρατικό 
βραβείο της ΕΣΣΔ το 1946. Το 
1903 τελειώνει το ιατρικό τµήµα του 
Πανεπιστηµίου του Κιέβου. Το 1905 
είναι χειρουργός στη Μόσχα. Παρα-
κολούθησε µαθήµατα στην κλινική 
του καθηγητή Π. Διακόνωβ και στη 
σχολή τοπογραφικής ανατοµίας και 

ΛΟΥΚΑΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ
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επεµβατικής χειρουργικής πλάι στον 
καθηγητή Ε. Ρέιν. Ύστερα απ’ αυτά 
επιστρέφει στην πρακτική ιδιότητα 
του χειρουργού. Από το 1910 έως 
το 1916 είναι διευθυντής του νο-
σοκοµείου στην πόλη Περεσλάβλ 
Ζαλέσκι.
Το 1917 είναι διευθυντής – καθη-

γητής και χειρουργός στην Τασκέν-
δη. Από το 1920 είναι καθηγητής 
ανατοµίας και επεµβατικής χει-
ρουργικής του Πανεπιστηµίου της 
Τασκένδης. Στα χρόνια του µεγάλου 
πατριωτικού πολέµου (1940-1945) 
υπηρέτησε ως αρχιχειρουργός του 
Κόκκινου Στρατού. Από το 1946 
εγκαταλείπει την ιατρική δραστηριό-

τητα, διότι έχασε την όρασή του.
Έχει γράψει πάνω από τριάντα 

συγγράµµατα µέσα στα οποία είναι 
οι εργασίες για τη «χειρουργική των 
πυογόνων λοιµώξεων» το 1934 και 
τη «διαπύηση στα τραύµατα από 
πυροβόλα όπλα στις αρθρώσεις» το 
1944. Όλες αυτές οι εργασίες του 
βραβεύτηκαν µε το «Βραβείο Στά-
λιν». Πάνω από 25 χρόνια ασχολεί-
ται µε τη χειρουργική των πυογόνων 
λοιµώξεων. Στα χρόνια 1920 – 1930 
είχε εξοριστεί στη Σιβηρία».
“Δίκαιοι δέ εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι, 

καί ἐν Κυρίω ὁ µισθός αὐτῶν, καί 
ἡ φροντίς αὐτῶν παρά Ὑψίστῳ” 
(Σοφ. Σολοµῶντος 5, 15).

ΛΟΥΚΑΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ

... Να νιώσεις ίσαµε το βάθος της 
καρδιάς
οι «µάρτυρες της πίστης» τι σηµαίνουν
και πόσα εσύ σ’ αυτούς τους ήρωες 
χρωστάς
και τι από σένα κείνοι περιµένουν.

Ναι, περιµένουν πλάι τους να στα-
θείς κι εσύ
και να χτυπήσεις, αδελφέ, το ψέµα.
Για να στεριώσει η αγάπη εδώ, σ’ 
αυτή τη γη, ηρώων θέλει και µαρτύ-
ρων αίµα.

«Περικείµενον ηµίν νέφος µαρτύρων»

Νιώσε το χρέος σου και τράβηξε µπροστά, 
ακλόνητος στην µπόρα και στο κρύο.
Θα γίνει τότε και η δική σου η καρδιά
του «Αγνώστου Νεοµάρτυρα» λαµπρό µνηµείο.



Βασική αιτία διαστροφής της 
σκέψης του ανθρώπου της 

εποχής µας είναι η αντιστροφή των 
αξιών της ζωής µε αποτέλεσµα κυρί-
ως την περιφρόνηση των ανωτάτων 
αξιών. Τη  θέση της πίστης στο Θεό 
έχει πάρει το χρήµα και γενικότερα 
η ύλη και η σάρκα. Αλλά, όταν ο 
άνθρωπος θεοποιεί το χρήµα, ευτε-
λίζεται. Συγκλονιστικές αναταραχές 
συµβαίνουν τον τελευταίο καιρό 
στην πατρίδα µας, επηρεάζοντας γε-
νικά όλους τους πολίτες. Αν τα κρού-
σµατα πτώχευσης κατά το παρελθόν 
είχαν συνετίσει τους άρχοντες και το 
λαό δεν θα φτάναµε, σήµερα, στην 
οικονοµική κρίση και στην υποδού-
λωση από το Διεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο (ΔΝΤ).

® ® ®

Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε σε 
µετάφραση το βιβλίο του Γάλ-

λου συγγραφέα και διπλωµάτη Πωλ 
Κλωντέλ “Η ΚΡΙΣΗ, Αµερική 1927 
– 1932”. Μελετώντας το έργο εντυ-
πωσιάζεται κανείς από ορισµένες 
οµοιότητες που υπάρχουν ανάµεσα 
στο κραχ του 1929 των ΗΠΑ και 
στη σηµερινή οικονοµική κρίση της 
Ελλάδος. Διερωτάται ο Πανεπιστηµι-
ακός Καθηγητής του Παρισιού Ρενώ 
Φαµπρ: “Ποια διδάγµατα µπορούµε 
να αντλήσουµε σήµερα από την κρί-

ση του 1929;”.
Εκθέτοντας ο Πωλ Κλωντέλ, ως 

πρέσβης της Γαλλίας στις ΗΠΑ 
(1927 - 1932), προς τον Υπουργό 
των Εξωτερικών της χώρας του στις 
6 Νοεµβρίου την κρίση στις ΗΠΑ, 
γράφει: “Η Αµερικανική επιχειρη-
µατική δραστηριότητα, σε αντίθεση 
µε την υπέρµετρη αισιοδοξία που 
επικρατούσε, περιέχει κηλίδες, ση-
µαντικότερες εκ των οποίων είναι 
η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί 
στην αγορά της Νέας Υόρκης λόγω 
των γεγονότων που έλαβαν χώρα 
(24 ως 30 Οκτωβρίου), τα οποία δεν 
έχουν προηγούµενο στην ιστορία της 
Γουώλ Στρητ... Οι κερδοσκόποι άρ-
χισαν µια ρευστοποίηση, την οποία 
αδυνατούσαν να σταµατήσουν και οι 
εντολές αγορών από τράπεζες. Όλες 
αυτές οι εντολές ήταν τόσο αδύνα-
µες να σταµατήσουν τον κατακλυ-
σµό, όσο και εκείνες των µηχανικών 
που θα προσπαθούσαν να φράξουν 
τον Νιαγάρα...  Η βαθύτερη και 
πρωταρχική αιτία της κρίσης ήταν 
αναµφίβολα η κερδοσκοπία που 
κυρίευσε τη χώρα και διαδόθηκε σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Σε συνθήκες 
µιας πρωτόγνωρης ανόδου, οι αγο-
ρές διενεργούνταν από µια ολοένα 
και µεγαλύτερη µάζα κερδοσκόπων. 
Με αυτόν το ρυθµό, αξίες που απο-

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΡΙΖΑ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΥ

 “Οὐδέν γάρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος 
κακόν νόµισµ’ ἒβλαστε” 

(Σοφοκλής, “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” στ. 295)
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δίδουν 3% ή 4% πουλήθηκαν µε 
επιτόκιο που αντιπροσωπεύει έως 
και είκοσι µε εικοσιπέντε φορές τα 
κέρδη τους... Όλο το χρήµα του κό-
σµου συνέρρεε στη Γουώλ Στρητ για 
να τροφοδοτήσει µια κερδοσκοπία 
που γινόταν ολοένα και πιο επικίν-
δυνη. Ενεπλάκη ολόκληρος ο αµε-
ρικανικός πληθυσµός, από τον εκα-
τοµµυριούχο ως τον λούστρο” (βλ. 
“Η ΚΡΙΣΗ, Αµερική 1927-1932”, 
σελ. 167 – 176).
Ο Πωλ Κλωντέλ αναλύει µε ακρί-

βεια στις αναφορές του την οικονο-
µική και κοινωνική κατάσταση της 
Αµερικής, µε τα µάτια ενός υψηλής 
ευφυίας Ευρωπαίου. Πίσω, όµως, 
από τη διπλωµατική του γλώσσα, 
διακρίνεται και η κοσµοθεωρία του 
η οποία εστιάζεται στην απέχθειά 
του για το χρήµα και η θέση του για 
τον σύγχρονο καπιταλισµό µε τις πα-
ρενέργειές του στη ζωή των ανθρώ-
πων. Διακρίνεται και η άποψη της 
εκκλησίας του, πως το χρήµα είναι η 
πηγή και η ρίζα κάθε κακού. 

® ® ®

Τα γεγονότα που περιγράφει ο 
Π. Κλωντέλ, µαζί και τα ενδια-

φέροντα σχόλιά του, µοιάζουν πολύ 
µε τα αντίστοιχα γεγονότα που ζούµε 
οι Έλληνες στις µέρες µας. 
Η χώρα µας απαρτίζεται από µια 

κοινωνία που συχνά ο ένας φορτώ-
νει τις ευθύνες στον άλλον. Καθένας 
προσπαθεί να είναι εκείνος που 
παίρνει από τον άλλον, ώστε να µη 
βρεθεί στη θέση εκείνων που τον 
κλέβουν. Το ιδεώδες του εύκολου 

χρήµατος έχει ήδη επικρατήσει στην 
Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι αντίθετο 
προς τον ηθικό νόµο,µε αποτέλεσµα 
να προκαλείται κρίση αξιών. 
Οι Έλληνες απέκτησαν, δυστυχώς, 

το σύνδροµο του κακοµαθηµένου 
παιδιού, αυτού που διεκδικεί µε 
ανυποµονησία και θέλει να κατέχει, 
χωρίς δεοντολογική συναίσθηση. 
Υπάρχει ψυχική και ηθική ανωρι-
µότητα, που ξεκινάει πρώτα από την 
οικογένεια, δηλαδή από τον τρόπο 
που οι γονείς µεγαλώνουν σήµερα 
τα παιδιά τους. 
Ο άνθρωπος φοβάται µήπως χάσει  

αυτά που τα θεωρεί κεκτηµένα χωρίς 
να σκέπτεται κατά πόσον η απόκτη-
σή τους υπήρξε δίκαιη και έντιµη. 
Μοιάζει µε τα άτοµα που αντιµετωπί-
ζουν ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας, 
αλλά δεν έχουν επίγνωση πως είναι 
ασθενείς την ώρα που η αρρώστια 
τους κατατρώει. Δεν µπαίνουν στον 
κόπο, του να µετρούν πόσα εισπράτ-
τουν από τη δουλειά τους και, αν 
µπορούν µε αυτά να συντηρήσουν 
σπίτι, εξοχικό, αυτοκίνητα κ.ά. Δεν 
κάνουν “τεστ πραγµατικότητος” και 
η µείωση του εισοδήµατος φέρνει 
τα άνω κάτω στις οικογένειες, γιατί 
αλλάζουν τα δεδοµένα επάνω στα 
οποία είχαν βασιστεί οι ισορροπίες 
τους. Σαν συνέπεια όλων αυτών έρ-
χεται η ανασφάλεια, η κατάθλιψη, η 
κατάρρευση του µοντέλου ζωής που 
βασιζόταν µόνο στα υλικά αγαθά. 
Έχουµε έλλειµµα ελληνορθόδοξης 
Παιδείας. Είµαστε απροετοίµαστοι 
ψυχικά και πνευµατικά γι’ αυτά που 

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΡΙΖΑ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΥ
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συµβαίνουν σήµερα στον τόπο µας.
® ® ®

Ο µεγάλος ποιητής Σοφοκλής 
(496 – 406 π.Χ.) υπήρξε φύση 

βαθιά θρησκευτική. Πίστευε στην 
ύπαρξη µιας ηθικής, θεσπισµένης 
από τους θεούς, την οποία ο θνητός 
άνθρωπος δεν µπορεί να παραβαί-
νει χωρίς να επισύρει για τον εαυτό 
του βαριά τιµωρία.
Μας είναι χρήσιµο να ξαναθυµη-

θούµε τη βαθυστόχαστη άποψη του 
µεγάλου τραγικού σχετικά µε την 
απολυτοποίηση της φιλοχρηµατίας 
και τις καταστροφικές της συνέπειες:

“Οὐδέν γάρ ἀνθρώποισιν οἷον 
ἄργυρος 
κακόν νόµισµ’ ἒβλαστε· τοῦτο 

καί πόλεις 
πορθεῖ, τόδ’ ἄνδρας ἐξανίστησι 

δόµων 
τόδ’ ἐκδιδάσκει καί παραλλάσ-

σει φρένας
χρηστάς πρός αἰσχρά πράγµαθ’ 

ἳστασθαι βροτῶν,
πανουργίας δ’ ἒδειξεν ἀνθρώ-

ποις ἒχειν 
καί παντός ἔργου δυσσέβειαν 

εἰδέναι. 
Ὅσοι δέ µισθαρνοῦντες ἢνυσαν 

τάδε, 
χρόνῳ ποτ’ ἐξέπραξαν ὡς δοῦ-

ναι δίκην. 
(Σοφοκλής, “Αντιγόνη” στ. 295 

- 303)
(Μετάφραση από τον Κ. Γεωργου-

σόπουλο: 
«Δε φύτρωσε καµιά εφεύρεση 

χειρότερη στον κόσµο 
απ’ το χρήµα. 
Αυτό γκρεµίζει πόλεις, ανθρώπους 

ξεσπιτώνει,
δασκαλεύει και πλανεύει το φρόνι-

µο µυαλό 
να κυνηγάει της ντροπής τα έργα· 
µαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται 

κάλπης (κίβδηλος) 
και να κατέχει µύριες όσες βρω-

µιές. 
Όσοι τέτοιον ανοίγουν δρόµο… 

πληρωµένοι, 
κάποτε, και στην ώρα…, πληρώ-

νουν ακριβά.»)

Και ο αιώνιος λόγος του Θεού 
σχετικά µε το πάθος της φιλαρ-

γυρίας υπογραµµίζει τις συνέπειες 
δια του αποστόλου Ιακώβου:
“Ὁ χρυσός ὑµῶν καί ὁ ἄργυρος 

κατίωται, καί ὁ ἰός αὐτῶν εἰς 
µαρτύριον ὑµῖν ἒσται καί φά-
γεται τάς σάρκας ὑµῶν ὡς πῦρ. 
Ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις 
ἡµέραις (Ιακ. 5, 3). (Μετάφρ.: Το 
χρυσάφι και το ασήµι σας έχουν 
κατασκουριάσει και η σκουριά τους 
θα µένει σαν µαρτυρία για τη σκλη-
ρότητά σας. Και θα σας φάγει ζω-
ντανούς σαν φωτιά. Συσσωρεύσατε 
πλούτο για τις έσχατες της κρίσεως 
ηµέρες, κατά τις οποίες πρόκειται να 
τιµωρηθείτε.)
Θα ήταν πλεονασµός να προσθέτα-

µε και άλλα σχετικά µε τα δεινά που 
περισφίγγουν κάθε κοινωνία που 
έχει για λατρεία της το χρήµα.

Χ.Γ.Κ.

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΡΙΖΑ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΥ



Οι αριθµοί, που προανέφερα, 
δεν µας καταγγέλλουν και την 

κατάφωρη παραβίαση του στοιχειώ-
δους δικαιώµατος ενός παιδιού να 
µπορεί να αποκαλεί κάποιον πατέρα, 
όταν, για να ικανοποιηθεί εγωιστικά 
το µητρικό ένστικτο µιας γυναίκας, το 
παιδί αυτό γεννιέται από ένα σπέρµα 
αγορασµένο σαν απλό χαρτονόµισµα 
από µια τράπεζα. Τα πράγµατα είναι 
ακόµα χειρότερα, εντελώς απαρά-
δεκτα και νοσηρά, όταν τα οµόφυλα 
ζευγάρια υποστηρίζουν ότι έχουν 
δικαίωµα να έχουν ένα παιδί. Δεν 
θέλω να πω περισσότερα γι’ αυτό το 
πολύ σοβαρό και µε τεράστιες προε-
κτάσεις θέµα. Θα αναφέρω απλώς τα 
λόγια δύο πολύ αξιόλογων ανθρώ-
πων των Γραµµάτων µας. Ο Διονύ-
σιος Μαγκλιβέρας έχει γράψει πως, 
«Μέσα στην οικογένεια υφίσταται 
για τον άνδρα και τη γυναίκα το 
αγαθό του συνυπάρχειν» και ο 
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος αντίστοιχα 
λέει πως «Ο ολόκληρος άνδρας 
είναι το ένα ολόκληρο µισό και η 
ολόκληρη γυναίκα το άλλο ολό-
κληρο µισό».
Οι αριθµοί προσπερνούν, επίσης, και 

δεν µας αποκαλύπτουν το χάσµα που 

σταδιακά ανοίγεται µέσα σ’ ένα σπίτι 
που έχει γίνει ξενοδοχείο φαγητού 
και ύπνου και όπου τα µέλη της οικο-
γένειας στην πραγµατικότητα διασταυ-
ρώνονται χωρίς να συναντιούνται. Σ’ 
ένα σπίτι που έχει πάψει, δηλαδή, να 
είναι «σπιτικό», που δεν έχει πια στρω-
µένο οικογενειακό τραπέζι, και όπου 
η έλλειψη ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  µέσα 
στη σύγχρονη φυσική οικογένεια έχει 
αντικατασταθεί από κάποιους άλλους 
«γυάλινους συγγενείς» που είναι πολύ 
περισσότερο παρόντες, αφού µπρο-
στά σ’ αυτούς, µ’ ένα πιάτο στο χέρι, 
τα παιδιά τρώνε το φαγητό που ήρθε 
από το διπλανό φαστφουντάδικο. 
Ακόµα, οι αριθµοί δεν καταγράφουν 
το τι θα απαντούσαν άραγε τα παιδιά 
που µιλούν άσχηµα, που είναι βίαια ή 
που έχουν βρει παρηγοριά σε παρα-
βατικές συµπεριφορές και τεχνητούς 
παραδείσους, αν τα ρωτούσαµε «τι 
έχεις να θυµάσαι από όσα είδες, έζη-
σες και έµαθες µέσα στην οικογένειά 
σου;».
Έτσι φτάνουµε στον τίτλο µε τον 

οποίον επιγράφεται το κείµενο και ο 
οποίος στηρίζεται στο ότι, όπως λένε 
οι ειδικοί, τα πρώτα πέντε έως επτά 
χρόνια της ζωής είναι καθοριστικά 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 
Η ΠΡΩΤΗ ΠΗΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Β΄)

της Μερόπης Ν. Σπυροπούλου,
Οµότιµης Καθηγήτριας Παν/µίου Ἀθηνῶν



123

για τον χαρακτήρα, την παιδεία, την 
αγωγή και την προσωπικότητα του 
ανθρώπου. Οι Άγγλοι µάλιστα συ-
νηθίζουν να λένε χαρακτηριστικά: 
«Όταν σε ρωτούν από πού κατάγεσαι, 
η σωστή απάντηση είναι, από τα παι-
δικά µου χρόνια». Διότι το παιδί, από 
πολύ νωρίς, µπορεί να «ψυχανεµίζε-
ται», όπως λέει ο λαός µας. Δηλαδή, 
είτε το θέλουµε εµείς είτε όχι, το παιδί 
διαισθάνεται, παρακολουθεί, αντιλαµ-
βάνεται, καταγράφει, αποτυπώνει και 
α ν τ ι γ ρ ά φ ε ι  τα όσα συµβαίνουν 
γύρω του, µέσα στην πρώτη, όπως 
είπα, πηγή παιδείας και αγωγής του, 
που είναι η οικογένεια.
Υπάρχουν, όµως, τρία αξιώµατα 

που, κατά τους παιδαγωγούς και 
τους παιδοψυχολόγους, ισχύουν ως 
προϋποθέσεις για να είναι θετικά και 
αποτελεσµατικά τα όσα αυτή η πηγή 
µπορεί να προσφέρει:
α. Η συντροφικότητα των γονιών εί-

ναι δώρο ανυπολόγιστης αξίας για τα 
παιδιά και η µεταξύ τους συµπεριφο-
ρά καταγράφεται ανεξίτηλα στη µνήµη 
και την ψυχή τους.
β. Το καλύτερο δώρο του πατέρα στα 

παιδιά του είναι να αγαπάει, να σέβε-
ται και να τιµά τη µητέρα τους και
γ. Έχει αποδειχθεί ότι, το 80% της 

εικόνας που σχηµατίζουν τα παιδιά 
για τον πατέρα τους – και κατά συνέ-
πεια ο σεβασµός και η εκτίµησή τους 
προς αυτόν – προέρχεται από αυτά 
που λέει γι’ αυτόν η µητέρα τους.
Κατά συνέπεια, µέσα σ’ αυτήν την 

οικογένεια το παιδί θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσει, από νωρίς, ότι στη 
ζωή πρέπει να ισχύουν κανόνες συ-
µπεριφοράς. Το παιδί χρειάζεται αυ-
τούς τους κανόνες όπως το τραίνο τις 
ράγες, για να µάθει τα όριά του και να 
µην εκτροχιαστεί. Είναι, όµως, συγ-
χρόνως, ανάγκη, να δει πρώτα εµάς 
τους µεγάλους να τηρούµε αυτούς 
τους κανόνες, αφού µόνο το τι κάνου-
µε έχει ουσιαστική αξία και όχι το τι 
λέµε. Μόνο, δηλαδή, µε το ζωντανό 
παράδειγµα µπορούµε να διδάξουµε, 
αλλά να αποκτήσουµε και την εκτίµη-
ση του παιδιού, όταν και εφόσον συ-
νειδητοποιεί τη συνέπειά µας σ’ αυτά 
που λέµε, µε αυτά που κάνουµε.

Μέσα στην οικογένεια το παιδί, 
µεγαλώνοντας, θα νιώσει τη 

γλύκα και τη ζεστασιά της αγάπης, 
αλλά και τη χαρά της προσφοράς. Θα 
µάθει, από νωρίς, ότι πρέπει να ανα-
λαµβάνει κάποιες υποχρεώσεις και 
θα ενθαρρυνθεί για να συµµετάσχει 
σε κάποιες δουλειές της οικογένειας, 
ώστε να καταλάβει την τεράστια σηµα-
σία του «µαζί προσπαθούµε» και ότι 
δεν µπορεί κάποιος συνεχώς να δίνει 
και ο άλλος συνεχώς να απαιτεί και να 
παίρνει.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό, µέσα 

στην οικογένεια, το παιδί να πάρει 
τα πρώτα νάµατα της θρησκευτικής 
πίστης και να συνειδητοποιήσει την 
έννοια και τη σηµασία της προσευχής. 
Γύρω από το οικογενειακό τραπέζι θα 
έχει την ευκαιρία να κατανοήσει τη 
σηµασία του «Δος ηµίν σήµερον τον 
άρτον ηµών τον επιούσιον». Έτσι, θα 
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µάθει να ευχαριστεί τον Δηµιουργό 
για όσα µας χαρίζει, αλλά θα ξέρει και 
πώς θα προσευχηθεί και θα Του ζητή-
σει την βοήθειά Του σε µια δύσκολη 
ώρα.
Το παιδί, καθώς µεγαλώνει, πρέπει 

να ενθαρρύνεται, για να δοκιµάζει 
σταδιακά τις δυνατότητες και τις ικα-
νότητές του και όχι να ακούει συνεχώς 
τα απαγορευτικά «µη» ή την κριτική 
για ό,τι δεν κατάφερε. Η αρνητική 
αυτή συµπεριφορά από το οικογενει-
ακό περιβάλλον θα το κάνει να µην 
αποκτήσει ποτέ αυτοπεποίθηση και 
να παραιτηθεί τελικώς από την όποια 
προσπάθεια ήθελε να κάνει. Με κα-
τάλληλα παραδείγµατα, θα µάθει ακό-
µα το παιδί τι σηµαίνει αλληλεγγύη, 
δικαίωµα, αλλά και καθήκον, εφόσον 
οι γονείς θα θελήσουν να επηρεάσουν 
εγκαίρως και µε συνέπεια την αυθόρ-
µητη και ενστικτώδη συµπεριφορά του 
«θέλω» και «δεν θέλω» και να ενσωµα-
τώσουν στην αγωγή που εφαρµόζουν 
και τις έννοιες του «µπορώ», «πρέπει» 
και «έχω χρέος». Ο έπαινος, όπως 
και η παρατήρηση είναι απαραίτητα 
στοιχεία της αγωγής, αλλά πρέπει να 
έχουν πάντα κάποια σαφή και δικαι-
ολογηµένη αιτία, κατανοητή από το 
παιδί, και να χορηγούνται µε µέτρο. 
«Όπως ακριβώς τα αντιβιοτικά», έλεγε 
ένας σοφός µου δάσκαλος.
Συχνά κάνουµε το λάθος να δί-

νουµε κακούς χαρακτηρισµούς στο 
παιδί που έκανε κάτι που δεν έπρε-
πε, ενώ το σωστό είναι να δίνουµε 
χαρακτηρισµό µόνο στις πράξεις. Για 

παράδειγµα, δεν θα πούµε στο παιδί 
«είσαι ψεύτης», αλλά «αυτό που είπες 
δεν είναι αλήθεια». Δεν θα πούµε «εί-
σαι τεµπέλης» αλλά «δεν προσπαθείς 
όσο πρέπει». Είναι, επίσης, λάθος να 
επαινούµε πάντα και µόνο τις επιδό-
σεις στα µαθήµατα και να αγνοούµε 
τις ψυχικές αρετές του παιδιού ή κά-
ποιες άλλες δεξιότητες και ικανότητές 
του για τις οποίες πρέπει να ακούει 
έναν έπαινο και να εισπράττει µια 
αναγνώριση. Είναι, επίσης, λάθος 
να συγκρίνουµε συνεχώς το συγκε-
κριµένο παιδί µε κάποιο άλλο, για να 
του επισηµάνουµε την υπεροχή ή την 
αδυναµία του. Το σωστό είναι να συ-
γκρίνεται πάντα το παιδί του σήµερα 
µε τον χθεσινό εαυτό του, σε διάφο-
ρους τοµείς, και να επιβραβεύεται αν, 
σήµερα, διαπιστώσουµε ότι είναι λίγο 
καλύτερο από χθες. Διότι αυτό είναι το 
αναντικατάστατο κλειδί της αυτοβελτί-
ωσης και της επιτυχίας. Αυτή πρέπει 
να είναι και η βάση της συνεργασίας 
που επιβάλλεται να έχουν οι γονείς µε 
τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
το παιδί τους.

u u u

Υπάρχει ένας δωδεκάλογος, τον 
οποίον χρησιµοποιούν συνήθως 

οι Παιδοψυχολόγοι και µε τον οποίο 
συνοψίζουν πολλά από αυτά στα οποί-
α αναφέρθηκα ήδη και µερικά άλλα 
εξ ίσου σηµαντικά. Πιστεύω ότι αξίζει 
να τον επαναλάβω. Λέει:
• Αν ένα παιδί ζει µέσα στην κριτική, 

µαθαίνει να καταδικάζει.
• Αν ένα παιδί ζει µέσα σε ένταση, 
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µαθαίνει να καυγαδίζει.
• Αν ένα παιδί ζει µέσα σε ειρωνεία, 

µαθαίνει να κρύβει τα συναισθήµατά 
του και να υποκρίνεται.
• Αν ένα παιδί ζει µέσα σε κουτσο-

µπολιό, ευαισθητοποιείται στο να νιώ-
θει κι αυτό εύκολα ένοχο.
• Αν ένα παιδί ζει µε απόρριψη, είναι 

βέβαιο πως κάποτε θα αποφασίσει να 
παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια.
• Αν ένα παιδί ζει µόνο µε απαι-

τήσεις και δικαιώµατα, γίνεται εγω-
κεντρικό, αυταρχικό και, τελικώς, 
δυστυχισµένο.
  Αντίθετα:
• Αν ένα παιδί ζει µε αγάπη, χαµόγε-

λα και λογική ανεκτικότητα, µαθαίνει 
να είναι υποµονετικό.
• Αν ένα παιδί ζει µε αιτιολογηµένο 

έπαινο, αλλά και παρατήρηση, µαθαί-
νει τι θα πει δικαιοσύνη.
• Αν ένα παιδί ζει µε συνέπεια λό-

γων και πράξεων, αποκτά ασφάλεια 
και ευθυκρισία.
• Αν ένα παιδί ζει µε πρόγραµµα και 

ηρεµία, αποκτά καλές συνήθειες.
• Αν ένα παιδί ζει µε πίστη, ενθάρ-

ρυνση και αναγνώριση, µαθαίνει να 
προσπαθεί για να γίνεται όλο και 
καλύτερο και αποκτά αυτοπεποίθηση 
και αισιοδοξία.
• Αν ένα παιδί ζει µε ευκαιρίες να 

αναλαµβάνει από νωρίς πρωτοβουλί-
ες και ανάλογες υποχρεώσεις, γίνεται 
ένας υπεύθυνος και δηµιουργικός, 
ευτυχισµένος άνθρωπος.
Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις, 

θέλω να απαντήσω σε µια ερώτηση 

που ακούω συχνά στις Σχολές Γονέ-
ων και είναι:
«Τι ρόλο παίζει η κληρονοµικότητα 

στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και 
της προσωπικότητας του ανθρώπου;».
Η απάντηση που δίνει η σύγχρονη 

επιστήµη της Γενετικής είναι ότι, η 
κληρονοµικότητα, που σχετίζεται µε 
όσα χαρακτηρίζουν τις ιδιότητες του 
χαρακτήρα του ανθρώπου, δίνει την 
π ρ ο δ ι ά θ ε σ η  και µόνο. Εξαρτά-
ται, εποµένως, από το περιβάλλον 
στο οποίο το παιδί θα αναπτυχθεί αν 
αυτή η προδιάθεση θα εκδηλωθεί και 
σε ποιο βαθµό ή εάν θα µείνει λαν-
θάνουσα και σε καταστολή. Το πρώτο 
στενό περιβάλλον του ανθρώπου, η 
οικογένεια, παίζει ασφαλώς τεράστιο 
ρόλο στο εάν και κατά πόσο µια καλή 
προδιάθεση θα εκδηλωθεί και θα καλ-
λιεργηθεί ή εάν µια κακή προδιάθεση 
θα περιοριστεί και θα ελεγχθεί.
Σκοπός των σκέψεων αυτών ήταν να 

φέρουν στη µνήµη µερικούς σηµαντι-
κούς παράγοντες που βοηθούν τους 
γονείς στο να γίνουν για τα παιδιά 
τους µια πηγή παιδείας, µε ζωοφόρο, 
καθαρό και αξιοφόρο νερό, που θα 
τα ποτίσει µε τα ωραία νάµατα της 
σωστής ζωής. Και πάντα, όπως πρέπει 
να συµβαίνει από τη στιγµή που κά-
ποιος γίνεται γονιός, µε µια µυστική 
προσευχή συνεχώς µέσα στην καρδιά 
τους γι’ αυτά τα παιδιά, τα οποία η 
Θεία Πρόνοια τους τα εµπιστεύθηκε 
για να τα αναθρέψουν, παρακαλώντας 
τον Δηµιουργό να τα προστατεύει και 
να τα φωτίζει.
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Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
των Ορθοδόξων εδώ και δεκα-

πέντε χρόνια καταθέτει µια µαρτυρία 
ελπίδας στον δηµόσιο βίο των χωρών 
από τις οποίες προέρχονται τα µέλη 
της. Ελπίδα που εκπορεύεται από το 
γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. 
Αυτό που ο νοµπελίστας Έλληνας 
ποιητής Οδυσσέας Ελύτης έγραψε για 
την πρόοδο, ότι δηλαδή «τρώµε την 
πρόοδο και µε τη φλούδα και µε το 
κουκούτσι» στις µέρες µας ισχύει για 
την κρίση των αξιών ζωής...
Τίµιοι αναλυτές διαπιστώνουν µια µα-

ζική έξοδο από τις παραδοσιακές οµο-
λογίες. Το τραγικό της εξόδου αυτής 
είναι ότι συντελείται χωρίς διωγµούς 
και χωρίς βίαιους προσηλυτισµούς. Το 
Ευαγγέλιο επικράτησε µε το αίµα εκα-
τοµµυρίων µαρτύρων στους πρωτοχρι-
στιανικούς χρόνους των διωγµών και 
αντιστάθηκε νικηφόρα στους αιώνες 
των οθωµανικών εξισλαµισµών στον 
ελληνικό χώρο. Και τότε αναδείχθηκαν 
χιλιάδες νεοµάρτυρες που πλήρωσαν 
µε το µαρτύριό τους την άρνησή τους 
να αλλαξοπιστήσουν.
«Πολιτιστική αποσάρκωση» του χρι-

στιανισµού ονοµάζει η Γαλλίδα κοι-
νωνιολόγος Ντανιέλ Ερβιέ – Λεζέ το 
παρακµιακό αυτό φαινόµενο.

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα 
ακόλουθα:

α) Στις αναπτυγµένες χώρες η κοινω-
νία δεν έχει πλέον στερητικά σύνδρο-
µα. Δεν ανησυχεί ότι θα πεινάσει. Τα 
δεδοµένα πάντως, αφότου κυκλοφό-
ρησε το βιβλίο της Leser µε τον αιχµηρό 
τίτλο «Το τέλος του χριστιανισµού στη 
Δ. Ευρώπη – Το τέλος του κόσµου», µε 
την ραγδαία επισιτιστική κρίση και τις 
συνθήκες της νέας φτώχειας, αρχίζουν 
να αλλάζουν. Η πείνα επανέρχεται ως 
απειλή. Η φτώχεια πλήττει τώρα τα µε-
σαία κοινωνικά στρώµατα.
β) Οι σύγχρονοι άνθρωποι δε φοβού-

νται το θάνατο, δεν προβληµατίζονται 
για το θάνατο. Δεν έχουν µεταφυσικά 
ερωτήµατα. Δεν ανήκουν ούτε στο εί-
δος που χαριτολογώντας έλεγε ο Λα 
Ροσφουκώ «δεν φοβούµαι το θάνατο, 
αλλά δεν θα ήθελα να είµαι εκεί όταν 
έλθει»!
γ) Η οικογένεια ως πρωτοκύτταρο της 

κοινωνίας έχει στις µέρες µας υποστεί 
δεινά πλήγµατα. Ο γάµος, «µυστήριον 
µέγα» κατά τον Απόστολο Παύλο και 
κατά τον γνωστό ορισµό του Μοδεστί-
νου που υιοθετεί η Εκκλησία «ανδρός 
και γυναικός συνάφεια και συγκλήρω-
σις του βίου παντός, θείου τε και αν-
θρωπίνου δικαίου κοινωνία», χτυπιέται 
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καίρια. Η βασική αρχή, η αρχή του 
αδιαλύτου του γάµου, έχει ανατραπεί 
µε τα διαρκώς διευκολυνόµενα – και 
στην Ελλάδα γίνεται αυτό – διαζύγια, 
που πολλαπλασιάζονται. Ο γάµος από 
µυστήριο εκπίπτει και διολισθαίνει συ-
νεχώς σε προσωπική ανακλητή σχέση. 
Σύµβαση ελεύθερης συµβίωσης την 
ονοµάζει και ο Έλληνας νοµοθέτης σε 
προωθούµενο τις µέρες αυτές (Ιούνιος 
2008) νοµοσχέδιό του. 
Στο κοντινό µας εδώ νησάκι Τήλος 

του δωδεκανησιακού συµπλέγµατος 
µόλις προχθές ο δήµαρχός του παρα-
βιάζοντας και εκβιάζοντας τον νοµοθέ-
τη τέλεσε δύο γάµους οµοφυλοφίλων. 
Η επιχειρηµατολογία είναι κωµικοτρα-
γική. Αν ο κόσµος ακολουθούσε µαζι-
κά το δρόµο της οµοφυλοφιλίας, στον 
οποίο παροτρύνεται από κάποιους, θα 
εξηφανίζετο νοµοτελειακά το ανθρώπι-
νο γένος. Και αν είναι φυσική και όχι 
παρά φύση αυτή η γενετήσια εκτροπή, 
τότε τι θα πράξει ο κάθε µεταµοντέρνος 
δήµαρχος, αν ενώπιόν του εµφανισθεί 
διεκδικώντας γάµο ένας …κτηνοβά-
της, συνοδευόµενος από το αγαπηµέ-
νο του κτήνος; Αποκρουστικά σηµεία 
των καιρών…
Άλλοτε η πίστη καλλιεργούνταν 

στην οικογένεια. Αλλά αυτή διέρχεται 
βαρειά κρίση. Καλλιεργούνταν στο 
σχολείο, αλλά αυτό τώρα το θέλουν οι 
πολλοί ουδετερόθρησκο. Τα σχολικά 
βιβλία δε µιλούν πια για το Θεό και τις 
µεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης. 
Είναι, λένε, «διαπολιτισµικά».
Πληρώνουµε ως χριστιανοί το ότι 

δεν είµαστε ούτε θερµοί, ούτε ψυχροί, 

αλλά µεσοβέζικοι. Στη Δυτική Ευρώπη 
σε αντίθεση µε την καθ’ ηµάς Ανατολή 
κλείνουν και πουλάνε τις εκκλησιές και 
τα µοναστήρια τους. 
Όµως πάντοτε οι µεγάλες κρίσεις 

σοκάρουν.
Και στην Ευρώπη της ενδηµικής εκ-

κοσµίκευσης υποφώσκουν παρήγορες 
αντιστάσεις. Θυµίζω την Έκθεση της 
Επιτροπής Πρόντι, που αποφαίνεται ότι 
στην σηµερινή Ευρώπη «δηµόσια ζωή 
χωρίς θρησκείες είναι αδιανόητη».
Η αχίλλεια πτέρνα της µετανεωτερι-

κότητας είναι η απώλεια της µνήµης. Σ’ 
αυτήν στοχεύει η αχαλίνωτη παγκοσµι-
οποίηση σήµερα. Η παγκοσµιοποίηση 
ωστόσο, όπως εύστοχα έχει γραφεί, 
δεν είναι ούτε ατύχηµα, ούτε µοιραία. 
Είναι µια εν δυνάµει βαρβαρότητα που 
πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο. Δηλαδή να 
εκπολιτισθεί.

Γνωρίζουµε τις αποτυχίες και τα 
λάθη της ιστορικής Χριστιανοσύ-

νης. Αλλά οι περιπτώσεις προσωπικής 
αναξιότητας των χριστιανών και δη των 
ταγών της δεν αναιρούν την αλήθεια 
του χριστιανικού µηνύµατος ελπίδας, 
πίστεως και αγάπης.
Ο Βοκάκιος περιγράφει την περίπτω-

ση ενός Εβραίου που προσηλύτιζε ένας 
χριστιανός. Η κατήχησή του προχω-
ρούσε ικανοποιητικά, όταν αιφνιδίως 
ο Εβραίος ανακοίνωσε στον Χριστιανό 
την πρόθεσή του να πάει στη Ρώµη. 
Ήταν η εποχή των µεγάλων σκανδά-
λων εκεί και ο Χριστιανός πάλεψε να 
µεταπείσει τον Εβραίο να µαταιώσει το 
ταξίδι. Δεν τον έπεισε. Ο Εβραίος πήγε 
τελικά στη Ρώµη και όταν επανήλθε, 
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προς µεγίστη έκπληξη του Χριστιανού, 
ζήτησε να βαπτισθεί αµέσως. Εξηγώ-
ντας την απόφασή του είπε: «Εφ’ όσον 
παρ’ όλα τα σκάνδαλα και τις βεβηλώ-
σεις που είδα στη Ρώµη, η χριστιανική 
πίστη ζει, άρα είναι αληθινή πίστη».
Στον κόσµο της απελπισίας και της 

απόγνωσης η Διακοινοβουλευτική των 
Ορθοδόξων αγωνίζεται να εµπνεύσει 
ελπίδα. Ο Αριστοτέλης όριζε την ελ-
πίδα ως «εγρηγορότος ενύπνιον», το 
όνειρο του ξυπνητού. Και Ηράκλειτος 
ο Εφέσιος κατά το απόσπασµα που 
διασώζει στους «Στρωµατείς» του (ΙΙ,17 
/ Κλήµης ο Αλεξανδρεύς) λέει πως, αν 
δεν ελπίσουµε στο ανέλπιστο, δεν θα 
το βρούµε ποτέ: «Εάν µη έλπηται, ανέλ-
πιστον ουκ εξευρήσει, ανεξερεύνητον 
εόν και άπορον».
Ένας άνθρωπος που πιστεύει είναι 

σίγουρα ένας άνθρωπος που ελπίζει. 
Η ελπίδα ανήκει στις πνευµατικές βε-
βαιότητες της πίστης µας.
Αναφέρθηκα σε παρόντα παρήγορα 

σηµεία ελπίδας. Πρόσεξα µε ιδιαίτερη 
προσοχή τον λόγο που εξεφώνησε τον 
παρελθόντα Δεκέµβριο στη Βασιλική 
του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού ο 
Πρόεδρος της Γαλλίας κατά την απο-
νοµή σ’ αυτόν του τίτλου του «κανονι-
κού» που είθισται να απονέµεται στους 
προέδρους της Γαλλίας.
Είπε και µεταξύ άλλων ο κ. Σαρκοζί:
«Η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα 

στην πίστη και στην απιστία δεν βρί-
σκεται ανάµεσα στους πιστούς και τους 
απίστους, γιατί στην πραγµατικότητα 
διατρέχει καθέναν από µας. Ακόµη κι 
αυτός που βεβαιώνει ότι δεν πιστεύει 
δεν µπορεί εν τούτοις να υποστηρίξει 

ότι δεν διερωτάται εντός του για τα θε-
µελιώδη ερωτήµατα».
Είναι γνωστό άλλωστε ότι σ’ ένα αε-

ροπλάνο που πέφτει ή σ’ ένα καράβι 
που βουλιάζει δεν υπάρχουν άπιστοι.
«Στο ζήτηµα της µετάδοσης των αξι-

ών της ζωής και τη διδασκαλία της 
διαφοράς µεταξύ καλού και κακού», 
σηµειώνει ακόµη ο Γάλλος Πρόεδρος, 
«ο δάσκαλος δεν θα µπορούσε ποτέ να 
υποκαταστήσει τον εφηµέριο, παρόλο 
που είναι σηµαντικό να προσεγγίσει το 
θέµα, γιατί θα του λείπει πάντοτε το θε-
µελιώδες στοιχείο της θυσίας της ζωής 
του και το χάρισµα µιας αφιέρωσης 
που οδηγήθηκε από την ελπίδα».

Ο κόσµος έχει πολύ λίγη ανάγκη 
από κηρύγµατα. Έχει ανάγκη 

από παραδείγµατα. Στο πυκνής πνευ-
µατικότητας και σοφίας Γεροντικόν, 
απάνθισµα αποφθεγµάτων αγίων Γε-
ρόντων της Ερήµου, όταν ο αββάς Ιω-
άννης λίγο πριν την εις Κύριον εκδηµία 
του παρακαλείται από τους αδελφούς 
να τους αφήσει την τελευταία του υπο-
θήκη, τους λέει: «Ουδέποτε εποίησα το 
ίδιον θέληµα» - έκανα δηλαδή πάντοτε 
το θέληµα του Θεού -, «ουδέ τινα εδί-
δαξα όπερ πρότερον ουκ εποίησα».
Το παράδειγµα είναι πράξη. Και κατά 

την ευαγγελική διήγηση «ο Ιησούς ήρ-
ξατο ποιείν τε και διδάσκειν»  πρώτα 
«ποιείν» και έπειτα «διδάσκειν».
Αυτό το παράδειγµα χρέος µας είναι, 

ιδίως των πολιτικών, να το δίνουµε 
διαρκώς.

Ρόδος, 26/6/2008
Ετήσια Διάσκεψη Διακοινοβου-

λευτικής Ορθοδοξίας
Πηγή: Διαδίκτυο

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ



“Θέλω να ξανάρθω κοντά σου”

Οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» γράφουν:

Αυτές τις µέρες που πλησιάζει η 
χρονιά να τελειώσει, τόσο µε τις 
Πανελλήνιες όσο και µε τις άλλες 
σχολικές εξετάσεις, και να αποχω-
ριστώ το αγαπηµένο µου Σχολείο, 
έπεσε στα χέρια µου ένα νέο βιβλίο 
µε τίτλο “Ονειρεύοµαι µια Οικο-
γένεια και ένα Σχολείο”. Ο τίτλος 
του βιβλίου αυτού µε ηλέκτρισε 
και µε αναστάτωσε. Προφανώς ο 
συγγραφέας του δεν φαίνεται να 
υπολήπτεται τη σηµερινή οικογέ-
νεια, θέλω να πω την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η σηµερινή 
οικογένεια. Και έχει δίκιο. Επίσης, 
ούτε η κατάσταση του σηµερινού 
σχολείου ενθουσιάζει τον συγγρα-
φέα. Μάλλον του προκαλεί απογο-
ήτευση. Και η ανησυχία του αυτή 
είναι πάλι δικαιολογηµένη. 
Εµένα -ξαναλέω- µε ηλέκτρισε ο 

τίτλος του βιβλίου “Ονειρεύοµαι... 
ένα Σχολείο”… Και η µοναδική αι-
τία που ένιωσα αυτά τα τόσο έντονα 
συναισθήµατα, είναι το γεγονός ότι 
σε λίγες µέρες θα αποχαιρετήσω 
και θα   “χάσω” το Σχολείο µου από 
την καθηµερινή µου ζωή. Θα απο-
χωριστώ το Σχολείο αυτό στο οποί-
ο έζησα µαζί του πέντε ολόκληρα 

χρόνια. Και σε όλη αυτή τη χρονική 
περίοδο, ποτέ δεν θέλησα να πα-
ραθεωρήσω την θαλπωρή που µου 
πρόσφερε µε πολλούς τρόπους. 
Ένα καυτό δάκρυ κύλησε από τα 
µάτια µου, όταν αντίκρισα τον τίτλο 
αυτού του βιβλίου. Η καρδιά µου, 
κάπως έτσι µου µίλησε: “Εσύ, που 
όχι σαν θεωρητικό “όνειρο” αλλά 
σαν απτή πραγµατικότητα ένιωσες 
το Σχολείο αυτό που καθηµερινά 
σε έσφιγγε στην αγκαλιά του, το 
δικό σου Σχολείο, θα το αποχω-
ριστείς από τώρα και διά παντός; 
Αναλογίζεσαι τι πρόκειται να στε-
ρηθείς;”

u u u

Μετά από εκείνη την ψυχική ταρα-
χή που ένιωσα, µια δεύτερη σειρά 
συναισθηµάτων ήρθε να ηρεµήσει 
την καρδιά µου: Θυµήθηκα µια 
σηµαντική για µένα στιγµή µε την 
Διευθύντριά µας, όταν µια µέρα 
που ήµασταν µόνες µας, µου είπε: 
“Άντε να σπουδάσεις γρήγορα, για-
τί το Σχολείο µας που σε αγάπησε, 
όπως και εσύ το αγάπησες πολύ, 
σε θέλει να βρίσκεσαι καθηµερινά 
κοντά του, όχι πια ως µαθήτρια 
στα θρανία, αλλά στις καθηγητι-

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)



Νιώθω επιτακτικό χρέος, χρέος 
ευγνωµοσύνης, να καταθέσω κά-
ποιες σκέψεις ως αποχαιρετισµό 
του Σχολείου µου, τώρα που ολο-
κλήρωσα τις σπουδές στη δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση. 
Σήµερα η Δηµόσια Εκπαίδευση, 

το λέω µε πόνο, ελάχιστα θετικά 
στοιχεία προσφέρει στη µαθητιώσα 
νεολαία και σε πολλά σηµεία την 
αφήνει ανέτοιµη και απροστάτευτη 

να διολισθαίνει. Παραδίνει τον νέο 
στην Κοινωνία ηθικά αδιαµόρφω-
το, µε την καταναγκαστική τάση 
να στρέφει το ενδιαφέρον του 
σε µέσα και τρόπους που πολλές 
φορές όχι µόνο δεν τον ωφελούν, 
αλλά και τον ζηµιώνουν. Η Δηµό-
σια Εκπαίδευση έπαυσε να εµπνέει 
στους σπουδαστές ελπιδοφόρα για 
το µέλλον τους οράµατα, γεγονός 
που τους κάνει να στέκονται περί-

κές του έδρες”. Πόσο µου άρεσε, 
πόσο αντήχησε µέσα µου η φράση 
εκείνη της Διευθύντριάς µου! Δεν 
µπορώ εύκολα να το περιγράψω. 
Αλλά τούτες τις µέρες, µε τα επί-
πονα διαβάσµατα, ξεχάστηκαν κά-
ποια πράγµατα. Ξεθώριασε προς 
στιγµή και το γλυκό εκείνο µήνυµα 
που έφτασε µέσα στην ψυχή µου, 
αποκαλυπτικά, από τη µεγάλη µου 
Φίλη..... 
Λοιπόν; Ναι, τώρα έχω µέσα µου 

αισιοδοξία και χαρά, και όρεξη 
για δουλειά, για πολλή δουλειά. 
Θα αγωνιστώ µε όλες µου τις δυ-
νάµεις να γίνω εκπαιδευτικός, να 
εκπληρώσω αυτήτην παιδική µου 
επιθυµία, αφού και τα Εκπαιδευ-
τήρια “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” 
µε ενέπνευσαν µε το λόγο και µε 

τη ζωογονητική τους λειτουργία και 
αποστολή, βοηθώντας να συνει-
δητοποιήσω ότι σήµερα - κυρίως 
σήµερα – αυτός είναι ο πιο ενδε-
δειγµένος προσανατολισµός για 
µια νέα µε ιδανικά που θέλει να 
δώσει τα νιάτα της στην αναγέννη-
ση και αφύπνιση της νέας γενιάς 
που χαροπαλεύει µέσα στο τέλµα 
της αµφισβήτησης, της απιστίας και 
της έλλειψης  ιδανικών.
 Αγαπηµένο µου Σχολείο, επιθυ-

µώ πολύ, µε τη βοήθεια του Θεού, 
να έλθω κοντά σου ως εκπαιδευτι-
κός, όσο γίνεται πιο σύντοµα. 
Εις το επανιδείν, λοιπόν. Σε 

φιλώ. 
Μαρία Ι. Σαββανικολάου,

Τελειόφ. Λυκείου Εκπαιδευτηρίων
 “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» γράφουν:

Εγκάρδιος αποχαιρετισµός

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

(συνέχεια από τη σελ. 129)



φοβοι και αµήχανοι µπροστά σε 
ένα αβέβαιο και ζοφερό αύριο. 
Για πνευµατικό προσανατολισµό, 
µε την ειδικότερη έννοια του Ελ-
ληνορθόδοξου φρονήµατος και 
βιώµατος, δεν γίνεται λόγος^ κάτι 
τέτοιο έχει εξοβελισθεί ως νόθο 
από τα σχολεία του Κράτους. 
Προσωπικά, ως µαθητής, είχα την 

ευκαιρία και την ευτυχία να φοιτή-
σω τέσσερα χρόνια και να αποφοι-
τήσω φέτος από τα Εκπαιδευτήρια 
«Απ. Παύλος». Θυµάµαι τον εαυτό 
µου, πώς ήµουν, όταν ήρθα σε αυτό 
το σχολείο και συνειδητοποιώ, πώς 
είµαι µετά από τέσσερα χρόνια 
φοίτησης στον «Απ. Παύλο». Πο-
ρεύοµαι µε όλες τις ευλογίες του 
προς την Ανώτατη Εκπαίδευση. 
Είµαι εφοδιασµένος, τόσο γνωσι-
ολογικά όσο και πνευµατικά. Νιώ-
θω τη σκέψη µου –το λέω χωρίς 
υπερβολή- να προσανατολίζεται σε 
νέους ορίζοντες. Έχω αποκτήσει 
διαφορετικό τρόπο αντίληψης των 
πραγµάτων και του «κοινωνικού 
γίγνεσθαι». Μέσα στο περιβάλλον 
του Σχολείου µας κατακτήσαµε, 
µέσω των µεθοδευµένων τρόπων 
διδασκαλίας, την απαιτούµενη 
γνώση για την µετέπειτα καλύτερη 
και αποδοτικότερη φοίτηση στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση. Έχει ήδη 
αναπτυχθεί µέσα µας η ευθύνη 
για στράτευση πορείας µε κοινω-
νικό προσανατολισµό. Το αίσθηµα 

αυτό ενεργοποιήθηκε στα βάθη της 
ψυχής µας ύστερα από κατάλληλες 
αναφορές στο Σχολείο σε θέµατα 
κοινωνικού προβληµατισµού. Και 
αυτές γίνονταν είτε από τους καθη-
γητές µας –τους οποίους, όπως και 
τη διεύθυνση, ευγνωµονώ– είτε 
από άλλους επιστήµονες, ειδικούς 
σε τέτοια θέµατα. Βλέπω τώρα κι 
εγώ µε τη σειρά µου τεράστιο το 
χρέος για να προσφέρω ό,τι µπορώ 
στην Κοινωνία και να συµβάλλω µε 
όλες µου τις δυνάµεις στη διαµόρ-
φωση ενός καλύτερου κοινωνικού 
µέλλοντος.

u u u

Καταλήγοντας θα ήθελα να κα-
ταθέσω µε πεποίθηση τούτο: Δεν 
υπάρχει υψηλότερη κοινωνική 
αποστολή από αυτήν που επιτε-
λούν τα Εκπαιδευτήρια «Απόστο-
λος Παύλος», στα οποία φοίτησα. 
Αντιλαµβάνοµαι καθαρά πως µόνο 
αν λειτουργούν τέτοια σχολεία µε 
τέτοιες αρχές, στα οποία ολοκλη-
ρώνεται πραγµατικά ο νέος, µπορεί 
να σωθεί ο Κόσµος και η αλλοτριω-
µένη Κοινωνία στην οποία ζούµε. 
Είθε ο Θεός να φωτίσει και να 

οδηγήσει τους ιθύνοντες το συντο-
µότερο δυνατόν προς µια τέτοια 
εκπαιδευτική µεταµόρφωση.

Ιωάννης Δ. Μπάκος, 
Τελειόφ. Λυκείου Εκπαιδευτηρίων 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 



ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
του Θ. Λιανού,  

εφηµ. “Το Βήµα”, 16/5/10

Γλιτώσαµε από την πτώχευση, 
προς το παρόν. Είναι πιθανόν, 

µερικοί το θεωρούν βέβαιο, ότι θα 
αντιµετωπίσουµε το ίδιο πρόβληµα 
σε δυο – τρία χρόνια. Ας θυµηθούµε 
ότι δύο χρόνια πριν, παρά την αρχό-
µενη τότε ύφεση, ήµασταν ή φαινό-

µασταν χώρα που ζούσε στα πλούτη 
και στην αφθονία. Πολυτελείς βίλες, 
ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια, γλέντια, 
φαγοπότι, µπαρ και όλα όσα κάθε 
ανόητος θεωρεί στοιχεία καλής ζωής. 
Τα είχαµε όλα σε αφθονία. Τι συνέβη 
ξαφνικά και µεταµορφωθήκαµε σε 
κακόµοιρους, φουκαράδες, αναξιό-
πιστους, διεθνείς επαίτες;
Το ερώτηµα είναι σοβαρό και ου-

σιαστικό. Η απάντηση σε αυτό βρί-

Γ ια δεκαετίες οι κυβερνήσεις µας συνήθισαν τους Έλληνες σε συνε-
χείς παροχές. Το κεφάλαιο όµως που αναδιανεµόταν σε παροχές 

ήταν …ανύπαρκτο. Οι κυβερνήσεις µοίραζαν τα δανεικά. Κάποιοι συµπο-
λίτες µας εξελάµβαναν τα δανεικά σαν αποθεµατικό του κρατικού κορβα-
νά. Και η «ευηµερία» µας, µέσω του δανεικού χρήµατος από το εξωτερικό 
επιδεικνυόταν χωρίς ντροπή. Πολυτελείς βίλες λ.χ. στα βόρεια προάστια 
της Αθήνας, γινόντουσαν ως εργολαβίες µε πελάτη το δηµόσιο και έµµεσο 
χρηµατοδότη το ξένο τραπεζικό κεφάλαιο. Έτσι φτάσαµε και στην ώρα 
της πληρωµής του λογαριασµού: Η Ελλάδα γονάτισε από έλλειµµα αξιοπι-
στίας, µιας πολυχρόνιας συσσώρευσης αξιοπιστίας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση πορεύεται τώρα χέρι χέρι µε τους ελεγκτές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Άρχισε 
µια πορεία µε απρόβλεπτες δοκιµασίες. Θα µας µένει τώρα διαρκώς το 
στίγµα. Δεν κατάφερε η χώρα µας να αποφύγει τον εθνικό υποβιβασµό. 
Προσέφυγε αναγκαστικά στο ΔΝΤ και ετέθη υπό διεθνή οικονοµικό έλεγ-
χο. Μπήκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 
Ο εθνικός υποβιβασµός δεν προέκυψε µόνο από ατυχείς χειρισµούς κά-

ποιων ανεύθυνων πολιτικών. Προέκυψε από µια συνολική χρεωκοπία της 
κοινωνίας µας. Σε µια τέτοια εθνική πανωλεθρία ας το υπογραµµίσουµε: 
Δεν υπάρχει κανείς αθώος. 
Στη στήλη «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» νιώθουµε σκόπιµο να 

φιλοξενήσουµε σήµερα απόψεις εµπείρων δηµοσιογράφων που κατα-
γράφουν αντικειµενικά την οικονοµική, κοινωνική και ηθική κρίση στην 
οποία βρίσκεται τώρα η χώρα µας.       Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Μπροστά στην κρίσιµη καµπή
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σκεται κρυµµένη πίσω από τη λέξη 
“ξαφνικά”. Το κακό δεν συνέβη 
ξαφνικά. Τα ταµεία του Δηµοσίου, 
των ασφαλιστικών οργανισµών, των 
συνταξιοδοτικών ταµείων, τα ταµεία 
του κράτους γενικά, δεν άδειασαν 
ξαφνικά. Αδειάζουν εδώ και τριάντα 
χρόνια.
Αν σκεφτεί κανείς ότι η κατάσταση 

αυτή, όπως δηµιουργήθηκε σιγά σιγά 
και όπως κατέληξε, είναι αποτέλεσµα 
πράξεων και παραλείψεων για τις 
οποίες την κύρια ευθύνη έχουν οι 
πολιτικοί και οι συνδικαλιστές, αλλά 
στις οποίες όλοι ή οι περισσότεροι 
από εµάς είχαν κάποια συµµετοχή, 
προκύπτει αβιάστως το ερώτηµα:
Μήπως είµαστε ηλίθιοι; Η απάντηση 

είναι αρνητική. Το πρόβληµά µας δεν 
έχει σχέση µε τη νοηµοσύνη µας. Δεν 
είµαστε βλάκες. Είµαστε άρρωστοι.
Πάσχουµε από δύο ασθένειες ταυ-

τόχρονα: κοινωνική µυωπία και κοι-
νωνική αδιαφορία. Μυωπία σηµαίνει 
ότι βλέπουµε το σήµερα, αλλά όχι το 
αύριο. Έτσι πράξεις που βραχυχρό-
νια µας φαίνονται καλές, µπορεί να 
είναι καταστροφικές µακροχρόνια. 
Κοινωνική αδιαφορία σηµαίνει ότι 
αδιαφορούµε για τις συνέπειες των 
πράξεών µας στη ζωή των άλλων. 
Π.χ., όταν παρκάρω το αυτοκίνητό 
µου στο πεζοδρόµιο, αδιαφορώ για 
τους πεζούς. Όταν χυδαιολογώ στο 
καφενείο µεγαλόφωνα, αδιαφορώ 
για τους διπλανούς µου. Όταν ο 
βουλευτής διορίζει τον ψηφοφόρο 
του µε πλάγιους τρόπους, αδιαφορεί 

για τους φορολογουµένους. Όταν ο 
υπουργός δωροδοκείται, αδιαφορεί 
για την πατρίδα. Όταν ο πολιτικός 
αποφασίζει και δρα µε κριτήριο το 
ατοµικό του συµφέρον, αδιαφορεί 
για τον λαό. 
Σκεφτείτε τώρα µια κοινωνία που 

σε σηµαντικό βαθµό υποφέρει από 
µυωπία και αδιαφορία. Αµέσως θα 
δείτε ότι η κοινωνία αυτή οδηγείται 
αναγκαστικά στο χάος και στην πα-
ρακµή. Εκεί βρίσκεται η χώρα µας, 
δυστυχώς. Το εκπληκτικό δεν είναι 
ότι φθάσαµε σε αυτό το σηµείο, το 
εκπληκτικό είναι ότι δεν φθάσαµε πιο 
γρήγορα.
Το γεγονός ότι η χρεοκοπία της χώ-

ρας σε οικονοµικό, πολιτικό και ηθι-
κό επίπεδο άργησε, ίσως είναι καλό 
σηµάδι. Δείχνει ότι υπάρχουν ακόµη 
έντιµοι πολιτικοί, δίκαιοι δικαστές, 
παραγωγικοί εργάτες και υπάλληλοι, 
καλοί δάσκαλοι και καθηγητές, τίµιοι 
αστυνοµικοί, αντικειµενικοί δηµο-
σιογράφοι και γενικά Έλληνες που 
αγαπούν την πατρίδα τους και είναι 
αφοσιωµένοι στο καθήκον.
Οι διαγνώσεις είναι βέβαια χρή-

σιµες, αν είναι σωστές. Το κρίσιµο 
όµως ερώτηµα είναι τι κάνουµε; Πώς 
θα µπει η χώρα σε έναν δρόµο ανά-
καµψης; Χρειαζόµαστε έναν εξωγενή 
παράγοντα, όπως η Ευρωπαϊκή ΄Ενω-
ση, το ΔΝΤ, ή µια θεϊκή παρέµβαση; 
Ή διαθέτουµε ικανές εσωτερικές 
δυνάµεις για να πάρουν και επιβά-
λουν τις απαραίτητες ευεργετικές 
αποφάσεις; Και αν υπάρχουν, πώς θα 
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ενεργοποιηθούν;
Δύσκολη η απάντηση.

ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

εφηµ. “Εστία”, 30/4/10
(Από Κύριο Άρθρο)

Υπαίτιοι του αδιεξόδου στο οποίο 
περιήλθε η ελληνική οικονοµία 

είναι οι πολιτικοί, οι συνδικαλιστές 
και οι διαµορφωτές της κοινής γνώ-
µης. Οι πολιτικοί είναι υπαίτιοι για τον 
υπερδανεισµό της χώρας, σε συνδυ-
ασµό µε την τεράστια διόγκωση του 
κράτους και την πτώση της αντα-
γωνιστικότητος. Οι συνδικαλιστές 
ευθύνονται, διότι επίεζαν αφόρητα 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι δε 
διαµορφωτές της κοινής γνώµης, δι-
ότι παραπλανούσαν συστηµατικά και 
ουδέποτε έλεγαν την αλήθεια. 
Το µεγαλύτερο, λοιπόν, πρόβληµα 

που έχουµε τώρα µπροστά µας είναι 
ότι οι υπαίτιοι της καταστροφής δεν 
έχουν βάλει µυαλό…
Ο πολιτικός κόσµος της χώρας, που 

έχει την κύρια ευθύνη για την δηµο-
σιονοµική εκτροπή, εξακολουθεί να 
παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη. 
Οι µεν κατηγορούν τους δε, αλλά 
κανένας δεν αναλαµβάνει το πολιτικό 
κόστος για την ανόρθωση της οικο-
νοµίας…
Φοβούµεθα, λοιπόν, ότι το εµπόδιο 

για την επιτυχία του εγχειρήµατος 
της διασώσεως της Ελλάδος από 
την πτώχευση, είναι οι ίδιοι αυτοί 

που δηµιούργησαν το αδιέξοδο..: 
Οι πολιτικοί, οι συνδικαλιστές και οι 
διαµορφωτές της κοινής γνώµης. Αν 
αυτοί δεν αλλάξουν στάση, η Ελλάς 
δεν θα αποφύγει την χρεωκοπία.

ΠΟΙΗΣΗ ΜΕ “ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ”
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Γ. Σουρής (1853 – 1919)
σατιρίζει διαχρονικά

Ποιος είδε κράτος λιγοστό,
σ’ όλη τη γη µοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να µαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
να ’χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταµείο δίχως χρήµατα
και δόξης τόσα µνήµατα;
Να ’χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά.
Κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε,
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
……………………………

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες µε 
άµαξες και άτια,
κλέφτες χωρίς µια πήχυ γη και 
κλέφτες µε παλάτια.
Ο ένας κλέβει όρνιθες και σκά-
φες για ψωµί
ο άλλος το έθνος σύσσωµο για 
πλούτη και τιµή.
Όλα σ’ αυτή τη γη µασκαρευτήκαν,
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι µούρες µας µουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρουµε τι λέγεται ντροπή.
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ΠΕΛΑΓΟΔΡΟΜΟΥΝ...
του Γ. Στεφανάκη, 

 εφηµ. “Εστία”, 9/6/10

…Από το 1981, κυρίως, συστηµα-
τοποιείται επιχείρηση δωροδοκίας 
(εξαγοράς) του εκλογικού σώµατος 
δια παντοειδών παροχών, ανεπιτρέ-
πτων ορθολογικά. Μη υφισταµένων 
των αναγκαίων κεφαλαίων το κρα-
τικοδίαιτο (και ανήθικο) πολιτικό 
σύστηµα στράφηκε στον δανεισµό. 
Έτσι: α) Η Ελλάς – τελικώς – υπο-
χρεώθηκε και αδυνατεί να εξοφλήσει 
τα επίχειρα της σπατάλης της. β) Οι 
Έλληνες και δη οι εξ αυτών εκάστοτε 
“ηµέτεροι” εθίσθησαν να ζουν υπε-
ράνω των δυνατοτήτων τους, υπό την 
ψευδαίσθηση της αέναης επέκτασης 
του δανεισµού! Υπερβολικός αριθ-
µός πολιτών “τακτοποιήθηκε” σε θέ-
σεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
αρνητικής (όµως) παραγωγικότητας. 
Οι εκεί εντεταγµένοι υπάρχουν -
απλώς- ως µισθοδοτούµενοι, αληθώς 
υπεράριθµοι. Άρα για την εθνική 
οικονοµία είναι όχι µόνον άχρηστοι 
αλλά ζηµιογόνοι!
Αποτέλεσµα; Εγκαταλείφθηκε η 

ύπαιθρος, όπως και η µεταποίηση. 
Σήµερα εισάγουµε: φακές από την 
Τουρκία, λεµόνια από την Ιταλία, βε-
ρίκοκα από την Ισπανία, κουνουπίδια 
από το Βέλγιο, σκόρδα από την... 
Κίνα κ.ο.κ. Αντιστοίχως οι τουριστικές 
µας υπηρεσίες είναι ακριβότερες από 
τις προσφερόµενες στις γειτονικές 
χώρες. Συναφώς η χώρα µας είναι εν 

γένει επενδυτικά αφιλόξενη. Φορο-
λογεί τα διανεµόµενα επιχειρηµατικά 
κέρδη στο πολλαπλάσιο των βαλκανί-
ων γειτόνων µας.
Συνεπώς, αποδεικνύεται πώς ακρι-

βώς διευρύνεται το εκάστοτε έλλειµµα 
που διογκώνει το χρέος (άθροισµα 
ετησίων ελλειµµάτων). Οµοίως και το 
αντίστροφο: Με χαµηλότερο κόστος 
θα καταναλώναµε αγροτικά προϊόντα 
κ.λπ. παραγωγής µας. Άρα και δεν 
θα πληρώναµε ακριβότοκα δάνεια 
για να τρώµε, φέρ’ ειπείν, φακές…
Χαρακτηριστική και η αντίδραση 

των υπαλλήλων της Βουλής. Την 
ανακοίνωση µείωσης των αποδοχών 
τους, η συνδικαλιστική οργάνωσή 
τους αντιµετώπισε µε θορυβώδη 
άρνηση όπως µεταβληθούν τα µέλη 
της σε θύµατα “εξιλαστήρια”… Έχει 
επισηµανθεί ότι το άκρον άωτον της 
κατασπατάλησης δηµοσίων πόρων σε 
βάρος του λαού αποτελεί η λειτουργία 
της Βουλής. Η κοµµατική πειθαρχία 
αφυδάτωσε την σηµασία της. Εκεί 
-πλέον- οι βουλευτές δεν βουλεύο-
νται. Απλώς ψηφίζουν. Βουλεύονται 
στα γραφεία των κοµµάτων… 
Επί τέλους, οι αθρόοι εκεί διο-

ρισµοί, οι αποκτήσεις κτηρίων, οι 
εκδόσεις βιβλίων (ενίοτε αχρήστων), 
η διατήρηση τηλεοπτικού σταθµού 
(!), αποτελούν προκλητική σπατάλη, 
ασύµβατη προς το απέριττο της δηµο-
κρατίας. Και βέβαια ό,τι εκτίθεται για 
την Βουλή ισχύει για τον όλο δηµόσιο 
τοµέα…
Εάν η Κυβέρνηση δεν έχει συνει-
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δητοποιήσει τι έγινε, είναι προδήλως 
ανεπαρκής για να αντιµετωπίσει την 
κρίση. Εάν το συνειδητοποίησε, αλλά 
τελεί σε αµηχανία περί του πρακτέου, 
είναι -τότε- και ηθικά εκτεθειµένη, εµ-
µένουσα ν’ ασκεί την εξουσία, για την 
οποία αποδεικνύεται απαράσκευη.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
του Γ. Μαρίνου,  

εφηµ. “Το Βήµα”, 16/5/΄10

Το άρθρο 59 του Συντάγµατος 
ορίζει τα εξής: “Οι βουλευτές 

πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους 
δίνουν στο βουλευτήριο και σε δηµό-
σια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: 
Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας Τρι-
άδας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης 
Τριάδας να είµαι πιστός στην πατρίδα 
και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να 
υπακούω στο Σύνταγµα και τους νό-
µους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα 
τα καθήκοντά µου”. 
Τον ανωτέρω όρκο έδωσαν στη 

σηµερινή Βουλή όλοι οι βουλευτές 
ΠαΣοκ, Νέας Δηµοκρατίας, ΛΑΟΣ 
και η κυρία Λιάνα Κανέλλη του ΚΚΕ. 
Οι υπόλοιποι βουλευτές του ΚΚΕ, 
αρνούµενοι να δώσουν θρησκευτικό 
όρκο, δεσµεύτηκαν για την πίστη τους 
στο Σύνταγµα, στους νόµους και στο 
δηµοκρατικό πολίτευµα µε τον λόγο 
της τιµής τους. Οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αρνήθηκαν να δώσουν οποιον-
δήποτε όρκο και αποχώρησαν από τη 
σχετική δηµόσια συνεδρίαση. 

Ξεκινώντας από τους τελευταίους, 
διερωτώµαι κατά πόσον νοµιµοποι-
ούνται οι εκλεγµένοι από τον λαό 
ως εκπρόσωποί του να θεωρούνται 
κατά το γράµµα του Συντάγµατος 
νοµοταγείς βουλευτές. Ο καθηγητής 
του Συνταγµατικού Δικαίου κ. Νίκος 
Αλιβιζάτος που τον ρώτησα, µου είπε 
ότι τη δηµοκρατική νοµιµοποίησή 
τους εξασφαλίζει η δηµοκρατική 
εκλογή τους. Ταπεινό ερώτηµα της 
στήλης: Αφού δεν ορκίστηκαν πίστη 
στην πατρίδα και στο δηµοκρατικό 
πολίτευµα και υπακοή στο Σύνταγµα 
και στους νόµους δικαιούνται και να 
τα αγνοούν και, ακόµη χειρότερα, 
να αισθάνονται αποδεσµευµένοι 
από οποιαδήποτε υποχρέωση τή-
ρησης των νόµων; Γι’ αυτό άραγε 
συµµετέχουν χωρίς αναστολές στις 
πεζοδροµιακές εκδηλώσεις και στις 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι οποίες 
έχουν καταντήσει την Ελλάδα αναρ-
χούµενη χώρα, στην οποία άλλωστε 
επί χρόνια έχουν το πάνω χέρι µε 
τα καδρόνια, τις βαριοπούλες και τις 
βόµβες µολότοφ ανεµπόδιστα και 
ατιµωρητί οι δεδηλωµένοι αναρχικοί 
και αντιεξουσιαστές;
Ως προς το ΚΚΕ και το συνδικαλιστι-

κό του παράρτηµα ΠΑΜΕ, διαπιστώ-
νουµε τα εξής: Ενώ ορκίστηκε πίστη 
στο δηµοκρατικό πολίτευµα, στο 
Σύνταγµα και στους νόµους, την ίδια 
στιγµή ακόµη και µέσα στη Βουλή 
διακηρύσσει την ανυπακοή (δηλα-
δή την παραβίαση του Συντάγµατος 
και των νόµων) και αναδεικνύει ως 
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υπέρτατο νόµο “το δίκιο του εργάτη”. 
Δηλαδή, νόµος είναι ό,τι συµφέρει 
ή νοµίζει ότι συµφέρει τον καθένα 
µας, και µάλιστα κατά την εκδοχή της 
κυρίας Παπαρήγα και των συντρό-
φων της, και των “επαγγελµατιών 
επαναστατών” του ΠΑΜΕ. Κατά δε 
τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ κ. Μάκη 
Μαΐλη δεν οφείλεται σεβασµός στο 
Σύνταγµα επειδή το κόµµα του δεν το 
έχει ψηφίσει. Άρα κατά τη φασιστική 
αυτή εκδοχή, που θα τη ζήλευε και 
ο Μουσολίνι και θα χειροκροτούσε 
βεβαίως ο Στάλιν, το 93% το οποίο 
ψήφισε το ισχύον Σύνταγµα θα πρέ-
πει να παραιτείται από τα δικαιώµατα 
και τη θεσπισµένη νοµιµότητα που 
ψηφίζει η συντριπτική πλειοψηφία 
της Βουλής και του Λαού, αν δεν 
συµφωνεί ο λαός του 8%, τον οποίον 
εκπροσωπούν η κυρία Παπαρήγα και 
οι σύντροφοί της. Επί πλέον διερωτώ-
µαι ταπεινά: Ποιαν αξία έχει ο λόγος 
τιµής του ΚΚΕ και των βουλευτών του 
που έδωσαν πανηγυρικά στη σχετική 
συνεδρίαση της Βουλής, αφού οι 
ίδιοι µετά τον καταπατούν συνειδητά 
και µε τα λόγια και µε τα έργα τους;

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ
του Ι. Πρετεντέρη,  

εφηµ. “Το Βήµα”, 23/5/10

…Όταν Έλληνες πολίτες, άλλοτε 
λιγότεροι, άλλοτε περισσότεροι, αι-
σθάνονται την ανάγκη να διαδηλώ-
σουν µπροστά από το µνηµείο του 

Αγνώστου Στρατιώτη, φωνάζοντας 
“να καεί, να καεί η Βουλή” και “κλέ-
φτες, κλέφτες”, µπορεί να είναι υπερ-
βολικό, µπορεί να είναι άδικο, αλλά 
κάτι σηµαίνει. Και οι δηµοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο λίγοι 
αυτοί που καταλήγουν σε τέτοιες 
υπερβολές. Κάτι σηµαίνει και κάτι 
συµβαίνει. Κάτι σηµαίνει ότι οι υπάλ-
ληλοι της Βουλής ήταν 643 το 2000, 
έφτασαν στους 1.093 το 2004 κατέ-
ληξαν 1.369 το 2009, ενώ άλλοι 212 
έχουν προσληφθεί µετά τις εκλογές 
του Οκτωβρίου. Ότι τριπλασιάστηκαν 
µέσα σε δέκα χρόνια µε τις ίδιες αδι-
αφανείς και αυθαίρετες διαδικασίες 
πρόσληψης.
Να θυµίσω απλώς ότι το 2003 και 

λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, 
η Βουλή προκήρυξε διαγωνισµό και 
προσέλαβε 75 ειδικούς φρουρούς, 
ενώ θα µπορούσε µια χαρά να ζη-
τήσει ειδικούς φρουρούς από το 
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης. Ο δια-
γωνισµός έτυχε “ειδικής επίβλεψης” 
από το Γραφείο του τότε Προέδρου 
Απ. Κακλαµάνη και επειδή, βεβαί-
ως, περιθώρια εκπαίδευσης ειδικών 
φρουρών δεν υπάρχουν στην Βουλή, 
οι προσληφθέντες χρησιµοποιούνται 
σήµερα ως... γυµναστές στο γυµνα-
στήριο ή ως παρκαδόροι στο πάρ-
κινγκ…
Κάτι σηµαίνει ότι µέσα σε επτά 

µήνες ο νέος Πρόεδρος Φ. Πετσάλ-
νικος πρόλαβε να διορίσει άλλους 
212 – παρ’ όλο που εκ των υστέρων 
ανακάλυψε ότι διαφωνεί µε τη διαδι-
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κασία...
Κάτι σηµαίνει ότι όσοι είχαν διορι-

στεί, µε τα κριτήρια και τις διαδικασίες 
που περιγράψαµε, αµείβονταν µε 16 
µισθούς ετησίως. Και όχι µόνο αυτοί: 
µε 16 µισθούς αµείβονταν και όσοι 
έπαιρναν απόσπαση στη Βουλή από 
άλλα υπουργεία ή υπηρεσίες, από το 
υπουργείο Δηµόσιας Τάξης έως την 
Ολυµπιακή Αεροπορία…
Όλα αυτά είναι µόνο ένα µέρος 

της γενικής εικόνας. Ποιας εικόνας; 
Κακά τα ψέµµατα, αναξιοπρεπείς 
πολιτικοί και αδίστακτοι κοµµατάρ-
χες φιλοτέχνησαν µε τη Βουλή το 
απεχθέστερο πορτρέτο της ελληνικής 
φαυλοκρατίας…

“ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΔΕΣ”
του Χ. Γιανναρά,  

εφηµ. “Η Καθηµερινή”, 20/6/10
 
…Λόγος ικανός να χαλινώσει το 

χάος της ασυνεννοησίας, δεν υπάρ-
χει. Ούτε ήθος επαρκές, στον χώρο 
υψηλόβαθµων κρατικών λειτουρ-
γών ή εξωκοµµατικών µε δηµόσια 
αναγνώριση προσωπικοτήτων, για 
να διακινδυνεύσουν πρωτοβουλίες 
αναζήτησης κοινής γλώσσας, κοινής 
συνεννόησης για το πρακτέο…
Ακόµα και οι µάζες οι πιο εξηλι-

θιωµένες από τον τζόγο, την “πο-
δοσφαιροφιλία”, τα “εκδηµοκρα-
τισµένα” σχολειά, τον κρετινισµό 
της εµπορικής τηλεόρασης, ακόµα 

και αυτές, µπορούν από ένστικτο να 
ξεχωρίσουν την ειλικρίνεια από την 
ιδιοτέλεια… 
Είναι παραφροσύνη σκέτη, οι 

υπαίτιοι και αυτουργοί της οικονο-
µικής χρεοκοπίας, της σπατάλης και 
κλοπής του κοινωνικού χρήµατος, 
να τιµωρούν για τα δικά τους εγκλή-
µατα τους αναίτιους, τα θύµατα. Να 
ξεκινάνε περιορισµό των δηµόσιων 
δαπανών µε περικοπές σε µισθούς 
και συντάξεις, τρελές αυξήσεις των 
έµµεσων φόρων που συντρίβουν τη 
φτωχολογιά, περικοπές του “κοινω-
νικού κράτους”. Να µην διανοούνται 
οι αχρείοι να θίξουν τις δικές τους 
εξωφρενικές “αποζηµιώσεις”, τους 
πακτωλούς των κρατικών επιχορηγή-
σεων που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει 
για τις συντεχνίες τους, το ασύδοτο 
χρήµα που ρέει στους κοµµατανθρώ-
πους των κρατικών εταιρειών, της 
καµαρίλας τους…
Αν εµείς, το λαϊκό σώµα, ξέρουµε 

τι θέλουµε, τότε διευκολύνουµε τις 
διεργασίες για να καρπίσει το αίτηµά 
µας… Δεν περιµένουµε από µηχα-
νής µεσία, αλλά ούτε είναι παραπλα-
νητικό ή εφησυχασµός να πούµε ότι 
κάποιος χρειάζεται να εµπνεύσει τους 
πολίτες, να τους µεταγγίσει πείσµα και 
ελπίδα. Να τους ξεσηκώσει όπως σε 
δίκαιο πόλεµο, σε λαϊκή αυτοάµυνα. 
Να τους µπολιάσει µε την περηφάνια 
της αντίστασης, να τους συνεγείρει 
στη χαρά της δηµιουργίας, σε όρα-
µα συλλογικού κατορθώµατος. Δεν 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
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υπάρχει κοινωνία, οσοδήποτε εκφαυ-
λισµένη, σαπισµένη, αποβλακωµένη, 
που ένας ταλαντούχος ηγέτης να µην 
µπορεί να την αναστήσει…
Σίγουρα η ανάκαµψη µόνο συλ-

λογικό κατόρθωµα µπορεί να είναι, 
επίτευγµα κοινωνικό, των πολλών. 
Αλλά κάποιος πρέπει να πείσει τους 
πολλούς ότι µπορούν. Μπορούν να 
ξανακερδίσουν τη λεηλατηµένη από 
ανάξιους και ανίκανους πολιτικάντη-
δες ζωή τους, να ξανακερδίσουν την 
αξιοπρέπεια του κοινού τους ονόµα-
τος. Να ξαναστήσουν κράτος από την 
αρχή, καινούργιους θεσµούς, κοινω-
νικά οράµατα, στόχους πολιτισµού…

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ;

του Θ. Λιανού,
 εφηµ. «Το Βήµα», 27/6/10

…Υπάρχει ένα γενικό, σοβαρό και 
πιεστικό αίτηµα αλλαγής των δεδο-
µένων που διέπουν τη λειτουργία 
του πολιτικού συστήµατος. Μερικές 
τέτοιες αλλαγές µπορεί να είναι οι 
ακόλουθες: 
Πρώτον, κατάργηση της επιχο-

ρήγησης των κοµµάτων από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. Το επιχεί-
ρηµα ότι η επιχορήγηση καθιστά τα 
κόµµατα ανεξάρτητα είναι ανίσχυρο, 
όπως απέδειξαν η Siemens και ο 
Τσουκάτος.
Δεύτερον, µείωση του αριθµού των 

βουλευτών. Το έργο του Κοινοβουλίου 

µπορεί να γίνει και µε τους µισούς. Η 
Ολλανδία και το Βέλγιο, µε πληθυσµό 
περίπου σαν της Ελλάδας, έχουν από 
150 βουλευτές.
Τρίτον, ανάθεση των υπουργείων 

σε εξωκοινοβουλευτικούς. Έτσι είναι 
πιθανόν να µειωθούν τα ρουσφέτι και 
η διαφθορά στο Δηµόσιο, δεδοµένου 
ότι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί 
δεν θα έχουν την προστασία του Κοι-
νοβουλίου, όπως συµβαίνει τώρα.
Τέταρτον, κατάργηση της βουλευτι-

κής σύνταξης. Όσο διαρκεί η θητεία 
του βουλευτή, το Δηµόσιο αναλαµβά-
νει την πληρωµή των ασφαλιστικών 
εισφορών στο Ταµείο του βουλευτή 
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δηµόσιο κ.λπ). έτσι 
δεν θα υπάρχουν επαγγελµατίες πο-
λιτικοί. Εξαίρεση µπορεί να υπάρχει 
µόνο για τον πρωθυπουργό. 
Πέµπτον, η κατάργηση όλων των 

οικονοµικών προνοµίων για τους 
βουλευτές, όπως π.χ. για την απόκτη-
ση ιδιωτικού αυτοκινήτου, χρήση τη-
λεφωνικών υπηρεσιών, ταχυδροµική 
ατέλεια, παροχή πολιτικών γραφείων 
κ.α. Οι βουλευτές πρέπει να αµείβο-
νται αρκετά ώστε να έχουν µια άνετη 
ζωή αλλά όχι πολυτελή, σπάταλη και 
προκλητική.
Αν οι αρµόδιοι εξετάσουν το ζήτηµα 

αυτό, θα βρουν και άλλα πολλά που 
πρέπει να αλλάξουν. Ας το κάνουν 
σύντοµα. Η κατάσταση είναι επείγου-
σα. Οι πολιτικοί µας δεν πρέπει να 
ζουν µέσα σε ένα κλίµα υποψίας και 
κατακραυγής.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Σήµερα δεν θα γράψω. Θα 
περιοριστώ να αντιγράψω, 

χωρίς να αµαρτήσω. Επιβάλλεται 
βλέπετε κάποτε στο λόγο, να γί-
νεται και τούτο. Ιδιαιτέρως όταν η 
ιστορία συνοδεύεται µε κλάµα και 
θρύλο. Κλάµα παιδικό, κοινωνικό, 
εθνικό, πανανθρώπινο. Μετατρέ-
πεται όµως εύκολα τούτο το κλάµα 
σε θρύλο, που εξελίσσεται σε έπος, 
για να καταλήξει σε δόξα. Τότε 
κάποια παιδική µνήµη, αναλαµ-
βάνει το χρέος να διατηρήσει την 
ιστορία, να προβάλει το θρύλο και 
να ξαναζωντανέψει τα κλάµατα, µε 
πρόθεση να παραδώσει στο µέλλον 
τα βιώµατα απόµακρης εποχής. 
Γνωρίζουµε κάποτε ότι η παιδική 
µνήµη κρατάει για µια ζωή. Δεν 
ξεχνάει και δεν λαθεύει. Αυτή είναι 
που γράφει γνήσια και ανόθευτα 
το γεγονότα. Να, γιατί σήµερα θα 
αντιγράψω παιδικές µνήµες, χωρίς 
να γράψω! 
Εξηγούµαι:
Πάνε ακριβώς εβδοµήντα χρόνια 

από τότε που το 10χρονο παιδί 
της αναµάρτητης αντιγραφής µας, 
µε ασυνήθιστη για την ηλικία του 
παρατηρητικότητα, µπαίνει στο κα-
θιστικό του σπιτιού και φωνάζει:

«Πατέρα, πατέρα! Άκουσα στην 
αγορά ότι συνέβηκε κάτι συγκλο-
νιστικό για την Πατρίδα µας. Στο 
νησί της Παναγίας µας την Τήνο 
που γιόρταζε χτες, το µεγάλο καρά-
βι µας, η Έλλη µας, τορπιλίστηκε 
ύπουλα από υποβρύχιο και βούλια-
ξε ανοικτά του λιµανιού. Βρισκόταν 
εκεί µε πανηγυρικό σηµαιοστολι-
σµό και περίµενε να χαιρετήσει την 
άγια Εικόνα της Θεοτόκου όταν θα 
λιτανεύεται ευλογώντας τους πο-
νεµένους προσκυνητές. Εσύ έχεις 
µάθει κάτι σχετικό;».
Ο Πατέρας, γνώστης των γεγονό-

των από τα µέσα ενηµέρωσης της 
εποχής, ραδιόφωνο και εφηµερί-
δες, έντονα ανήσυχος και από τα 
ακούσµατα του πολέµου, που πριν 
ένα χρόνο είχε πυροδοτηθεί στην 
Ευρώπη, προσπάθησε να ηρεµήσει 
το παιδί του. Έπρεπε όµως να ειπεί 
την αλήθεια χωρίς περιστροφές. 
Έτσι άρχισε να διηγείται τα γεγο-
νότα.
«Το καταδροµικό “Έλλη”, ήταν 

το καµάρι του πολεµικού Ναυτικού 
µας, καίτοι ήταν παλαιού τύπου. 
Είχε ταχύτητα 20 κόµβων την ώρα 
- µεγάλη για την εποχή - οπλισµό 2 
πυροβόλων των 152 χιλστµ., 4 των 

Ο ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ
Θρύλος, ιστορία, κλάµα...
Με ανάµικα συναισθήµατα

Σαν χρονογράφηµα
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102 χιλστµ. και 2 των 76 χιλστµ., 
εκτόπισµα 2115 τόνων και πλήρω-
µα 232 ανδρών. Ναυλοχούσε µε 
τον επίσηµο µεγάλο σηµαιοστο-
λισµό του στο λιµάνι του Νησιού 
της Μεγαλόχαρης, την Τήνο, για 
να τιµήσει την ηµέρα χαράς της 
Ελλάδος για την Παναγία µας, µε 
κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Χατζό-
πουλο.
Ανήµερα της Παναγίας, 15 Αυ-

γούστου 1940, στις 8.30΄ το πρωί, 
λίγο πριν αρχίσει η περιφορά της 
Εικόνας της Παναγίας, ακούστηκε 
ένα υπόκωφο σφύριγµα από το 
βυθό της θάλασσας. Ήταν µια τορ-
πίλη που κατέληξε στα ύφαλα του 
πλοίου. Η έκρηξη ήταν φοβερή. 
Κτύπησε το λεβητοστάσιο. Το πλοί-
ο τραντάχτηκε και τυλίχτηκε στις 
φλόγες και τους καπνούς. Οι Ναυ-
τικοί του καταστρώµατος έπεσαν 
στη θάλασσα. Λίγα λεπτά αργότερα 
δεύτερη τορπίλη τίναξε τα νερά 
του λιµανιού σε ύψος 30 µέτρων 
και αµέσως τρίτη τορπίλη έπληξε 
την προκυµαία του λιµανιού. Το 
πλοίο µας βαρύτατα τραυµατισµένο 
έγειρε προς τη µία πλευρά και σε 
µια ώρα και ένα τέταρτο βυθίστηκε, 
αφού είχε εγκαταλειφτεί από το 
πλήρωµα, µε εντολή του Πλοιάρ-
χου. Οι στιγµές ήταν δραµατικές. Η 
πανηγυρική ατµόσφαιρα µεταβλή-
θηκε σε βαρύ πένθος και η τελετή 

παρ’ ολίγο να µαταιωθεί. Η είδηση 
µεταδόθηκε αµέσως σε όλον τον 
κόσµο. Ο Πρωθυπουργός µας, ο 
Ιωάννης Μεταξάς, έδωσε αµέσως 
εντολή να συνεχιστεί η τελετή και 
να γίνει η λιτανεία. Διέθεσε µάλιστα 
αµέσως και για την επιστροφή των 
τροµαγµένων προσκυνητών ειδική 
νηοποµπή επιβατηγών πλοίων µε 
την προστασία δύο αντιτορπιλικών 
υπό τον αρχηγό του Στόλου, τον 
υποναύαρχο Καββαδία». 
Αυτή ήταν η αδιαµφισβήτητη εξι-

στόρηση των γεγονότων. Εντυπω-
σιακή στην παρουσίαση, αληθινή 
στην ιστορική ακρίβεια, συγκινητι-
κή στην έκφραση των αισθηµάτων, 
αποκαλυπτική των πανάρχαιων 
θρύλων των αναγεννητικών του 
γένους προσδοκιών. Τότε έρχονται 
τα σκεπτικά εκείνων που µπορούν 
να ερµηνεύσουν τα γεγονότα. 
Λένε και αποφαίνονται ερµηνευ-

τικά: 
«Ο ανίερος τορπιλισµός της 

“Έλλης”, που εκτελούσε, σε µια 
ειρηνική αποστολή, το καθιερω-
µένο ετήσιο εθνικό προσκύνηµα 
στη χάρη της Παναγίας, µαρτυρεί 
µιαν αδίστακτη φασιστική ενέρ-
γεια που µόνο σκοπό είχε την 
κατατροµοκράτηση της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Ελλάδας. Όσο και αν 
η ταυτότητα του υποβρυχίου, που 
ύπουλα έπληξε τη ναυαρχίδα του 

Ο ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

(συνέχεια στη σελ. 144)



Το δεύτερο στοιχείο αναφέ-
ρεται στην «Προσκύνηση» 

µε την οποία εκφράστηκαν και 
εκφράζονται για τη θυσία αυτή οι 
Ευρωπαίοι. Τότε, αλλά και τώρα.
Αυτήν την ιδέα της Ελευθερίας, 

όπως την εκφράστηκε το Μεσο-
λόγγι και σ’ αυτήν την κορύφωση 
που έφτασε, δεν την κράτησε απο-
κλειστικά µόνο για τον εαυτό του. 
Την έστειλε µε τις βροντές, µε τους 
καπνούς και τα τραγούδια του να 
την µάθουν, να τη γνωρίσουν, να 
την ψηλαφίσουν και να διδαχτούν 
τη θεϊκή της έννοια και µορφή, οι 
λαοί όλου του κόσµου. Όπως ακρι-
βώς έκαµε και µε την πνευµατική 
του παραγωγή. Με την κουλτούρα 
του και τη διανόησή του. 
Οι Ευρωπαίοι, σαν δια-

νοητές προϊδεασµένοι µε 
τα κοµιτάτα τους, είδαν την Ελευ-
θερία ν’ άρχεται απ’ τους αιθέρες 
του Μεσολογγίου. Έµοιαζε µε µια 
απόκοσµη θεϊκή µορφή και παρου-
σία. Είδαν τα φλογισµένα της µάτια 
γαλήνια και ειρηνικά. Μύρισαν την 
καταχνιά απ’ το ποδοβολητό των 
πολεµιστάδων. Ψηλάφισαν τις µα-
τοβαµµένες πτυχές της αλουργίδας 
της. 

Φώναξαν τότε, όπως παλιά οι 
Κουρσάροι για τους Μεσολογγίτες: 
«Ποια είναι η πατρίδα σου; Από 
πού έρχεσαι;». 
Και η απάντηση από την Ελευθε-

ρία δεν ήταν όπως τότε παλιά,  in  
mezzo Laghi. Μέσα από τη Λίµνη, 
την πολιτεία του νερού. Ήταν 
ξεκάθαρα και γαλανά Ελληνική, 
όπως ταίριαζε στην καταγωγή της. 
Φώναξε καθαρά και υπερήφανα: 
Έρχοµαι από το Μεσολόγγι!! 
Τότε οι Ευρωπαίοι φώναξαν τους 

πρωτοµάστορες. Πήγαν στους Βα-
σιλιάδες. Μάζεψαν τους ευγενείς 
τους. Σύναξαν τους λόγιους και 
τους διανοητές τους. Πήραν µαζί 
τους γυναίκες, παιδιά και σοφούς. 
Καβάλησαν το αιθέριο άρµα της 
Λευτεριάς και κατέβηκαν στον τόπο 
της. Στην καταγωγή της. Ήρθαν 
στο Μεσολόγγι!! Το είδαν: «σκέλε-
θρο, γυµνό, ξεσαρκωµένο», µ’ ένα 
δαυλό στο χέρι. Προσκύνησαν το 
χώµα του. Άναψαν Λαµπροκέρια. 
Έκαψαν λιβανωτούς, πήραν το µε-
γαλείο και τη δόξα του και φύγανε 
για τον τόπο τους... Στο Μεσολόγγι 
έµεινε η προσκύνηση! Ξεκουράζε-
ται η δικαίωση! Αναπαύεται η ευγέ-
νεια και η λογιότητα. Σφραγίστηκε 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Β)

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη,
Καθηγητού - Συγγραφέως
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ο τόπος και πήρε αιθέριο όνοµα. 
Ονοµάστηκε: «Π ό λ η - Ε λ ε υ θ ε 
ρ ί α»! Έγραψαν τότε οι πιο σοφοί: 
Αυτό το αλωνάκι δίδαξε λαούς. 
Γέννησε τη θεά που χρειαζόταν 
ο κόσµος. Αιώνια η προσκύνησή 
του! 

Ακολούθησε όµως και ένα τρί-
το στοιχείο. Πιο χρεωστικό.

Γ. Το τρίτο στοιχείο που προσδι-
όρισε η θυσία του Μεσολογγίου 
αναφέρεται στο «Χρέος», ντόπιων 
και ξένων. Όλων των ελεύθερα 
σκεπτόµενων λαών. Χρέος µόνιµο 
και διαχρονικό. Αιώνιο!
Πέρασαν από τότε χρόνοι και 

χρόνοι. Ήρθε η εποχή της δύνα-
µης και της ύλης! Το πνεύµα, η δι-
ανόηση, η οµορφιά, η ευγένεια, η 
αγάπη, τα ωραία λόγια και τα θού-
ρια, οι θυσίες, πέρασαν κι αυτά. Οι 
Ευρωπαίοι διανοητές και άλλοι, 
απόκτησαν άλλα ενδιαφέροντα. 
Έγιναν ρεαλιστές ισοπεδωτικοί. Ο 
αλαλαγµός των Φιλελλήνων κόπα-
σε. Τα κοµιτάτα µε τους εράνους, 
τα εφόδια, τις γιορτές, τα θέατρα, 
αφανίστηκαν. Φθάνουν κάθε χρό-
νο εκπρόσωποι των Ευρωπαίων, 
µαζί µε ιδεολόγους ακόµα και Έλ-
ληνες στο Μεσολόγγι, για τις γιορ-
τές. Να τιµήσουν και να τιµηθούν! 
Το πρωτόκολλο τους υποχρεώνει 

και τους δεσµεύει, αδυσώπητα. 
Παρακολουθούν τις λειτουργίες. 

Θαυµάζουν τις φορεσιές των αρµα-
τωµένων. Ακούνε ωραίους λόγους. 
Συζητούν µεταξύ τους και µε τους 
ντόπιους για τη σηµερινή ζωή. Βλέ-
πουν και τα µνηµεία που στήθηκαν 
για τους δικούς των. Και φεύγουν!  
Και φεύγουν!... Δεν µένουν.   
Ρωτάµε εµείς: Πότε θα ιδούνε το  

χ ρ έ ο ς, οι χρεώστες;
Η Ιστορία έχει διάρκεια. Έχει δια-

χρονικότητα. Είναι µια αδιάσπαστη 
συνέχεια. Δεν έχει σταµατηµό. Το 
Μεσολόγγι είναι δικό τους και δικό 
µας. Ανήκει σε όλους. Είναι ιδέα 
και οι ιδέες δεν σβήνουν. Ούτε 
περιορίζονται. Θέλει το Μεσο-
λόγγι την παρουσία εκείνων που 
φωτίστηκαν απ’ αυτό. Θέλει τη συ-
νεργασία στη σύγχρονη ζωή. Δεν 
θέλει υλικά. Θέλει διαρκή αναγνώ-
ριση. Θέλει το πέρασµα από κοντά 
του των δικών του ξένων, που να 
θυµούνται ότι εδώ σ’ αυτόν τον 
τόπο αναπαύεται ό,τι ευγενέστερο 
σµίλεψε η Ευρώπη πριν δύο αι-
ώνες. Τότε, µια φωνή διατορίζει 
αγωνιστικά: 
Ευρωπαίοι!...  Μη λησµονάτε τον 

τόπο σας...
Έλληνες!... Στο Μεσολόγγι βρί-

σκεται η υπερηφάνειά σας. 
Το Μεσολόγγι φώναξε, φωνάζει 

και θα φωνάζει τα λόγια του ποιητή 
που εκφράζουν έναν πρωτόγνωρο 
ιδεόκοσµο:

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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«Για πέστε το άλλη µια φορά,
πέστε το τρεις και πέντε:
 να ζει, να ζει το Μεσολόγγι».

Τούτο όµως γίνεται, γιατί το Με-
σολόγγι:
Ζει και θα ζει στους αιώνες µε 

τις ιδέες του, µε την ιστορία του, 

µε το στοχασµό του και µε τον 
κόσµο του. Φωτίζει και θα φωτίζει 
όσους κατά καιρούς το βλέπουν, το 
προσκυνούν, το χαιρετούν και το 
περπατάνε... 
Το κάνει αυτό, για να θυµίζει εσα-

εί, ότι έτσι θέλει να ζει το Μεσολόγ-
γι!                                              q

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

στόλου µας, δεν ανακοινώθηκε 
άµεσα, όλοι µαντεύουν ότι τούτο 
είναι Ιταλικό. Αυτό την εποµένη 
κιόλας µέρα επιβεβαιώνεται, όταν 
η οµάδα των Δυτών ανασύρει 
από το βυθό κοµµάτια από τις δύο 
τορπίλες µε τον αριθµό µητρώου 
τους και µερικές Ιταλικές φράσεις. 
Όλοι τώρα έχουν πεισθεί πλέον ότι 
ο τορπιλισµός της “Έλλης” ήταν 
ένα Ιταλικό έγκληµα και πρέπει να 
αναµένονται εξελίξεις. Μόνο που 
κανείς δεν µπορεί να προβλέψει 
την έκτασή τους. Τα ξένα ειδησεο-
γραφικά πρακτορεία προβλέπουν, 
δυστυχώς µε επιτυχία, σύντοµη 
εµπλοκή της Ελλάδος στον πόλε-
µο».
Αυτό είναι το ιστορικό του τορ-

πιλισµού της “Έλλης”. Σωστά το 
παρατήρησε αλάθευτα το 10χρονο 
παιδί. Εµπεριστατωµένα το παρου-
σίασε λεπτοµερώς ο Πατέρας. Οι 

πολιτικοί ερµηνευτές ερµήνευσαν 
γνήσια και ανόθευτα τα γεγονότα 
µε τις προεκτάσεις τους. Είδαν ότι 
το κλάµα εκείνης της µέρας έγινε 
θρύλος και έφτασε στο έπος του 
Αλβανικού µετώπου. Όσο για τη 
δικαίωση, θυµίζεται ότι µε τις πολε-
µικές επανορθώσεις, υποχρεώθη-
κε η Ιταλία να αντικαταστήσει την 
“Έλλη” µας µε τη “Νέα Έλλη” 
στα 1951. Αρχές Ιουλίου κατέ-
πλευσε το εύδροµο “Ευγένιος της 
Σαβοΐας” στον Πειραιά και ξανα-
βαπτίζεται. Πρώτο ταξίδι, προσκύ-
νηµα στην Τήνο. Η τραυµατισµένη 
Παναγία της Τήνου την περίµενε 
σηµαιοστολισµένη.
Ο συντάκτης τούτου του κειµέ-

νου µεταφέρει τα γεγονότα και τα 
αισθήµατα της εποχής και τα υπο-
γράφει απλά.
Και για την πιστότητα

 Ν. Σπ. Β.

(συνέχεια από τη σελ. 141)



Πολλά έχουν γραφτεί για την 
ταυτότητα της Ευρώπης. 

Δηλαδή, ποια είναι η ιδιαιτερότητά 
της, η συνιστώσα του πολιτισµού 
της, το κοινό χαρακτηριστικό της. 
Μιαν ενδιαφέρουσα άποψη διε-
τύπωσε ο Ιταλός φιλόσοφος και 
συγγραφέας Μαρτσέλο Πέρα σε 
πρόσφατο βιβλίο του. Ο Πέρα είναι 
γερουσιαστής και διετέλεσε πρόε-
δρος της ιταλικής βουλής κατά την 
περίοδο από το 2001 ως το 2006. 
Στο βιβλίο του ο Πέρα σηµειώνει 

ότι «Η ευρωπαϊκή ιδιότητα δεν έχει 
σαφή επεξήγηση, είναι ένα σύνολο 
πολλών πολιτισµών και ιδιαιτερο-
τήτων». Και συνεχίζει: «Πρέπει να 
αναρωτηθούµε, ποιοι είµαστε, σε τι 
πιστεύουµε, ποια είναι η αποκλει-
στικότητά µας, ποια είναι η ιδιαιτε-
ρότητά µας». Και προσθέτει: «Μόνο 
η χριστιανική ρίζα µπορεί να τα 
ενώσει όλα αυτά σ’ ένα σύνολο».
Το γεγονός είναι ότι ο γερουσι-

αστής Μαρτσέλο Πέρα, όπως λέει 
ο ίδιος, δεν είναι χριστιανός αλλά 
αθεϊστής! Παρά ταύτα, διακηρύσσει 
ότι η χριστιανική αντίληψη περί του 
ανθρώπου είναι εξαιρετική και δεν 

βρίσκει αντιστοιχία σε άλλους πο-
λιτισµούς. Μάλιστα προειδοποίησε 
ότι, αν απορρίψουµε τις χριστιανι-
κές αρχές, θα καταστρέψουµε την 
κληρονοµιά µας.

u u u

Κοινή διαπίστωση αποτελεί το 
γεγονός ότι η εκπαίδευση 

βρίσκεται σε διαρκή κρίση. Όλοι 
ανησυχούν, αλλά στο τέλος δεν 
γίνεται τίποτε. Ο κάθε νέος Υπουρ-
γός Παιδείας κάνει και τη δική του 
µεταρρύθµιση. Τελικό θύµα είναι 
τα παιδιά. Το πρόβληµα όµως της 
παιδείας πρέπει να το δούµε χωρίς 
προκαταλήψεις και µικροπολιτική. 
Με σοβαρότητα και υψηλό αί-
σθηµα ευθύνης. Κάποιες από τις 
νέες ρυθµίσεις που προώθησε το 
πρόσφατο πολυνοµοσχέδιο του 
υπουργείου προκάλεσαν πολλές 
αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών και η 
κατάργηση της βάσης του 10 για 
την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Έγραψε 
η εφηµερίδα «Καθηµερινή»: «Ε-
ξαιρετικά απογοητευτική είναι η 
στάση της κυβέρνησης στην παι-

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ.. .  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

του Γ. Δ. Κούβελα,
πρ. Γυµνασιάρχη - Συγγραφέα

Πρόσωπα και γεγονότα
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δεία. Η κατάργηση της βάσης του 
10 αποτελεί ένα εξόχως λαϊκίστικο 
µέτρο, το οποίο πιέζει προς τα κάτω 
τον πήχυ της εκπαίδευσης και απο-
τελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία, επι-
τρέποντας στο χειρότερο µαθητή 
να µπει στο πλέον άχρηστο ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ» (15-4-2010). Ανάλογη επισή-
µανση είχε διατυπώσει άλλοτε στην 
Ακαδηµία Αθηνών η Γαλλίδα ελλη-
νίστρια Ζακλίν ντε Ροµιγύ. Είχε πει: 
«Η πολιτεία ακολουθεί το χειρότε-
ρο δρόµο, κατεβάζει το επίπεδο 
των σπουδών. Αντί να το υψώσει 
εκεί που µπορούν να φτάσουν οι 
λίγοι καλοί, το κατεβάζει εκεί που 
φτάνουν οι πολλοί κακοί. Το να 
κάνεις εκπτώσεις στην εκπαίδευση 
δεν είναι δηµοκρατική ιδέα». 

u u u

ΗΕλένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, 
κορυφαία βυζαντινολόγος,  

έδωσε πρόσφατα στην εφηµερίδα 
«το Βήµα» µια πολύ ενδιαφέρουσα 

συνέντευξη. Μεταξύ των άλλων το-
νίζει ότι εµείς οι Έλληνες οφείλου-
µε τα πάντα στο Βυζάντιο. «Γιατί το 
Βυζάντιο είναι η ελληνική γλώσσα 
και η ορθοδοξία, τα δύο βασικά 
συστατικά της ελληνοσύνης». Σε 
ερώτηση, αν το Βυζάντιο αφορά 
και τους Ευρωπαίους, απάντησε: 
«Τους αφορά περισσότερο. Γιατί τι 
είναι ο Ευρωπαίος; Όπως έλεγε ο 
Πωλ Βαλερύ, είναι αυτός που έχει 
υποστεί φιλοσοφικά την επίδραση 
της αρχαίας ορθολογιστικής σκέ-
ψης, που έχει ζήσει µε την ιου-
δαϊκοχριστιανική πνευµατικότητα 
κι έχει υποστεί την επίδραση της 
ρωµαϊκής διοίκησης και των ρωµα-
ϊκών θεσµών. Αθήνα, Ιερουσαλήµ 
και Ρώµη. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει 
Ευρώπη. Κι όλα αυτά τα τρία, συ-
µπυκνωµένα µαζί, είναι το Βυζά-
ντιο. Εποµένως το Βυζάντιο είναι 
Ευρώπη, γιατί είναι ελληνόφωνο 
όπως η Αθήνα, χριστιανικό όπως η 
Ιερουσαλήµ κι έχει υιοθετήσει όλη 
τη ρωµαϊκή διοίκηση».

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ... ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ



…Εις απόστασιν 200 µέτρων από 
την βουλγαρικήν µεθόριον, εις 
µίαν εκ των ψηλοτέρων κορυφών 
του Μπέλες, ευρίσκετο το οχυρόν 
Ιστίµπεϊ, το οποίον, κατά τον υπε-
ρασπιστήν του Συνταγµατάρχην 
ε.α. Όµηρον Παπαδόπουλον, 
αποτελούµενον εκ 350 ανδρών 
και 14 αξιωµατικών, αντιµετώπισε 
«την πιο δυνατή επίθεση του γερ-
µανικού Στρατού»… Στις 17.00 
της 07-04-1941, το πλησιέστερο 
φρούριο προς τον εχθρό, αφού 
ηµύνθη σκληρώς επί 2 ηµέρας 
άνευ βοηθείας πυροβολικού, 
ηναγκάσθη να υποκύψει. Το 
1/3 περίπου της δυνάµεώς του, 
νεκροί και τραυµατίες, βρίσκεται 
εκτός µάχης. Οι ίδιοι οι Γερµανοί 
οµολόγησαν πως περισσότεροι 
από 2.000 ήσαν οι απώλειες της 
Μεραρχίας η οποία έβαλλε κατά 
του οχυρού. Ο Συνταγµατάρχης 
Παπαδόπουλος δίνει την ακόλου-

θη περιγραφή…: «Οι Γερµανοί 
πολεµιστές, εκτιµώντας την ηρω-
ική άµυνα του οχυρού, αποδέχο-
νται τους όρους, µας συγχαίρουν 
για την άµυνα, την οποίαν οµολο-
γούν ότι ποτέ δεν εφαντάζονταν, 
και σε ένδειξη τιµής, γερµανικό 
απόσπασµα αποδίδει τιµές στους 
αξιωµατικούς και στρατιώτες κατά 
την έξοδό τους από το οχυρό.
Όλοι κοιτάζουµε τους Γερµα-

νούς, όχι σαν ηττηµένοι, αλλά 
σαν νικητές. Τους παρατηρούµε 
µ΄ ένα βλέµµα, που σαν να τους 
έλεγε: «Αν είχαµε τα µισά από τα 
δικά σας µέσα, τότε θα βλέπατε!». 
Κατά τις 24.00 της 07-08/04/

1941, περιήλθεν επίσης εις χείρας 
του εχθρού το οχυρόν Νυµφαίας, 
το ανατολικώτερο των 21 έργων 
οχυρώσεως της Γραµµής Μεταξά, 
κατασκευασθέν εις περίπτωσιν 
εισβολής από την Βουλγαρίαν. 
Όταν ο Γερµανός ταγµατάρχης 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ “ΟΧΙ”

(Σηµείωση: Αναφορικά µε τις σχέσεις Ελλήνων και Γερµανών, 
στις µέρες µας, µεταφέρουµε χαρακτηριστικά τµήµατα από την περι-
σπούδαστη µελέτη του κ. Αναστασίου Ζολώτα, που διαβάσαµε στην 
εφηµερίδα «Εστία», 20ης και 21ης Απριλίου.  Ο σκοπός της µεταγραφής 
αυτής είναι για να µη λησµονούν τόσον οι δικοί µας πολιτικοί όσον και 
οι ηγεµονεύοντες σηµερινοί πολιτικοί της Γερµανίας, ποιο υπήρξε κά-
ποτε, σε κρίσιµες στιγµές, το ήθος των εκατέρωθεν ανδρών και ποιος ο 
ηρωισµός και το µεγαλείο των Ελληνοψύχων πολεµιστών µας.)
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εισήλθε εις το οχυρόν, εζήτει τον 
διοικητήν του⋅ ήτο ο Ταγµατάρχης 
Πεζικού, µετέπειτα Αντισυνταγµα-
τάρχης Αλέξανδρος Αναγνώστου, 
τον οποίον ο Γερµανός οµόλογός 
του συνόδευσε εις τον Διοικητήν 
του Σώµατος Στρατού, ο οποίος 
είπε τ΄ ακόλουθα: «Το γερµανικόν 
κράτος δι΄εµού συγχαίρει τους 
ήρωας υπερασπιστάς τού οχυρού 
τούτου, οι οποίοι επεσκίασαν την 
δόξαν του Λεωνίδα και του Θεµι-
στοκλέους. Σας παρακαλώ πολύ 
αυτά να τα διαβιβάσητε εις όλους 
τους αξιωµατικούς και οπλίτας του 
οχυρού. Χθες το βράδυ το ραδιό-
φωνον του Βερολίνου και Λονδί-
νου έψαλαν ύµνους για σας»… 
Όταν, εν συνεχεία, ο Γερµανός 

Διοικητής είπε εις τον Έλληνα 
οµόλογόν του, ότι οι Γερµανοί 
είναι «φίλοι της Ελλάδος», τον 
ηρώτησε κατόπιν: «τι δύναµιν 
είχατε;». Όταν έλαβε την απάντη-
σιν, ότι το οχυρόν διέθετε µόλις 
«14 Αξιωµατικούς και 364 οπλί-
τας, αι ψυχαί των οποίων αντι-
προσωπεύουν εκατονταπλασίαν 
δύναµιν», ηρώτησε κατόπιν «ποίαι 
αι απώλειαι του οχυρού». Αι απώ-
λειαι ανήρχοντο «εις 7 νεκρούς 
και 23 τραυµατίας». Ο Γερµανός 
εξεπλάγη και είπε µε την σειράν 
του: «Τα ηµέτερα τµήµατα είχον 

900 νεκρούς και 1.500 τραυµα-
τίας, 100 κτήνη και 30 αυτοκί-
νητα». Ακολούθως, ο Γερµανός 
Διοικητής ηρώτησε τον Έλληνα 
τον βαθµόν του. Ο Γερµανός δεν 
επίστευε ότι ήτο ταγµατάρχης, 
διότι «τα οχυρά διοικούνται από 
υποστρατήγους»…
Αφού το Ιστίµπεϊ «έφαγε ολόσω-

µη βόµβα και πολτοποιήθηκε» και 
την 09-04-1941 τ΄ άρµατα µάχης 
της µεραρχίας του Στρατηγού 
Rudolf Veiel εισήλθον από την 
Γιουγκοσλαβία εις την Θεσσαλο-
νίκη, ο Γερµανικός Στρατός συνε-
χίζει να µάχεται προς κατάληψιν 
του Ρούπελ. Όταν και τούτο έπε-
σε, ο διευθύνων τον κατά µέτω-
πον αγώνα Γερµανός Στρατηγός 
και διοικητής του XVIII Σώµατος 
Στρατού Franz Friedrich Bohme, 
το επλησίασε προς επιθεώρησιν, 
µένων κατάπληκτος εκ του ολιγο-
µελούς προσωπικού του και των 
πενιχρών µέσων εις την διάθε-
σίν του, διδόντων την εντύπωσιν 
«µεγίστης ισχύος και αφθονίας 
µέσων». Εν συνεχεία, αντίκρισε 
µε δέος 120 Έλληνας φαντάρους 
εις Περιθώρι, οι οποίοι είχον 
συλλάβει 300 Γερµανούς, λέγων 
εις τον Μέραρχο του Ρούπελ πως 
ελυπείτο ότι ένας τέτοιος στρατός 
δεν ήτο σύµµαχος του Άξονος». 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ “ΟΧΙ”



Η κ. Δ. Φιλίππου, ψυχή γενναία, 
εµφορουµένη από τα ελληνο-

χριστιανικά ιδανικά, δηλώνει και σήµε-
ρα µε παλµό: «Εργάζοµαι εδώ, επειδή 
πιστεύω ότι έχουµε χρέος µας να προ-
σέξουµε αυτό το ιστορικό σχολείο».   
Η ίδια φοίτησε στο Ζάππειο Παρ-

θεναγωγείο από την πρώτη τάξη του 
Γυµνασίου ως την τελευταία τάξη του 
Λυκείου. Οι µνήµες της από το σχο-
λείο είναι ακόµη έντονες. Θυµάται και 
διηγείται: «Ήµασταν 850 κορίτσια. Οι 
µεγάλες σχολικές αίθουσες φιλοξε-
νούσαν σαράντα µαθήτριες ανά τάξη. 
Καθόµασταν µία-µία στα θρανία, σε 
απόσταση η µία από την άλλη». Η κ. 
Φιλίππου ήταν από τις πρώτες µαθήτρι-
ες της τάξης της και ακολούθησε την 
παράδοση που ήθελε, οι διευθύντριες 
του Ζαππείου να επιλέγονται ανάµεσα 
από τις καλύτερες των αποφοίτων, οι 
οποίες µάλιστα έπαιρναν υποτροφία 
για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. 
Αυτή η ηρωική Ελληνίδα, σήµερα δι-
ευθύντρια του Ζαππείου Παρθεναγω-
γείου της Πόλης, δεν θέλει να εγκατα-
λείψει την ιστορική έπαλξη του γένους 
µας. (Συµπληρωµατικά: Περιληπτική 
ενηµέρωση για το Ζάππειο Παρθενα-
γωγείο και τους Εθνικούς Ευεργέτες).

Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο

Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο ιδρύ-
θηκε το 1875. Σκοπός του, «η 

των θυγατέρων της Ανατολής εθνική 
διαπαιδαγώγησις, η ηθική µόρφωσις 
και η επιστηµονική εις αυτάς διάδοσις 
της πρώτης και µέσης παιδεύσεως, ίνα 
εκτελώσι τον αληθή αυτών προορισµόν 
εν τε τω οίκω και εν τη κοινωνία». 
Το οικοδόµηµα του Ζαππείου είναι 

τεράστιο. Έχει µήκος 40 µέτρα και 
ύψος 25. Για την εποχή του αποτελού-
σε οικοδοµικό επίτευγµα. Εκτός από 
τις τεράστιες αίθουσες διδασκαλίας 
ήταν εξοπλισµένο µε αίθουσα δεξιώ-
σεων, αίθουσα θεάτρου και µπαλέτου, 
οικοτροφείο κ.ά. Οι επιβλητικοί χώροι 
µε τις µαρµάρινες σκάλες, τις τοιχο-
γραφίες, τα ανάγλυφα διακοσµητικά 
µοτίβα, θύµιζαν και ακόµα θυµίζουν 
περισσότερο …Βερσαλίες παρά σχο-
λείο. Και στέκουν ως µάρτυρες ενός 
λαµπρού παρελθόντος.
Ο Κωνσταντίνος Ζάππας ίδρυσε το 

Ζάππειον Παρθεναγωγείον στην Κων-
σταντινούπολη (όπως επίσης ίδρυσε 
και άλλα, µικρότερα σε λαµπρότητα 
παρθεναγωγεία και εκπαιδευτήρια 
στην Ανδριανούπολη, στους Φιλιά-
τες, στο Λάµποβο της Β. Ηπείρου -τη 
γενέτειρα πατρίδα του-, την Πρεµετή 
και τη Δρόβιανη). Η αξιοµνηµόνευτη 
διαθήκη του, σχετικά µε το Ζάππειο 
Παρθεναγωγείο, διαλαµβάνει στο 
Άρθρο 5 τα ακόλουθα: «Κληροδοτώ 
εις το εν Κωνσταντινουπόλει Ζάππειον 
Παρθεναγωγείον λίρας οθωµανικάς 
χιλίας διακοσίας… Αι χίλιαι λίραι είναι 

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΙΝΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Εκπ/κός - Χηµικός Μηχανικός του 
Παν/µίου του Βοσπόρου - Διευθύντρια του Ζαππείου Παρθεναγωγείου
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προωρισµέναι διά να εκπαιδεύωνται 
και διατηρούνται εις το κατάστηµα 
υπότροφοί µου τριάκοντα τον αριθµόν 
κοράσια απόρων οµογενών, τα οποία 
θα λαµβάνωνται από όλας µεν τας 
ελληνικάς επαρχίας της νυν Οθωµα-
νικής Αυτοκρατορίας, αλλά ιδίως εκ 
της ιδιαιτέρας πολυπαθούς πατρίδος 
µου Ηπείρου… Θα λαµβάνωνται δε 
υπό απαράβατον υποχρέωσιν το να 
υπάγουν µετά το τέλος των σπουδών 
των να διδάξουν προς διάδοσιν της 
παιδείας και των φώτων ανά µέσον του 
γυναικείου φύλου των Ελληνίδων.»
Οι εθνικοί του Γένους µας ευεργέτες 

πίστευαν ότι το σχολείο αυτό αποτελού-
σε έναν κυµατοθραύστη, πάνω στον 
οποίο έσπαζαν τα κύµατα του εχθρού. 

Οι εθνικοί ευεργέτες

Την απώλεια των εθνικών ευερ-
γετών θρηνούσε όλος ο Ελληνι-

σµός. Τα µεγάλα έργα τους, η ευγένεια 
των αισθηµάτων τους, ο βαθύτατος πα-
τριωτισµός τους και η ελληνορθόδοξη 
ψυχή τους είναι δυνατό να κατανοη-
θούν πληρέστερα και µέσα από τις δι-
αθήκες τους, οι οποίες αληθώς αποτε-
λούν µνηµεία του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισµού µας. Να πώς αρχίζει λ.χ. 
η διαθήκη του Κωνσταντίνου Ζάππα: 
«Το ιερόν Ευαγγέλιον µας διδάσκει: 
“Γρηγορείτε και προσεύχεσθε· ου γαρ 
οίδατε την ώραν ουδέ την στιγµήν, εν 
η ο Υιός του ανθρώπου έρχεται”. Την 
θείαν ταύτην διδαχήν έχων υπ΄ όψιν, 

θεωρώ χρέος µου, ως άνθρωπος υπο-
κείµενος εις τον νόµον της θνητότητος, 
να τακτοποιήσω τα της περιουσίας µου 
διά της παρούσης ιδιοχείρου διαθή-
κης…». 
Είναι αξιοθαύµαστα τα έργα που θε-

µελίωσε η αγάπη των Ελλήνων ευερ-
γετών, τόσο στον υπόδουλο Ελληνισµό 
όσο και στο ελεύθερο ελληνικό κρά-
τος. Αποτελούσαν, κυρίως στα χρόνια 
της σκλαβιάς, τα θησαυροφυλάκια του 
πνευµατικού πολιτισµού των Ελλήνων. 
Για τους εθνικούς ευεργέτες σύνθηµα 
και πόθος ήταν να κτίζουν σχολεία για 
τα σκλαβόπουλα, να ιδρύουν ακαδηµί-
ες για τους δασκάλους, να θυσιάζουν 
τα πάντα στο βωµό της παιδείας και της 
πατρίδας. Πεποίθησή τους ήταν ότι τα 
υλικά αγαθά δεν ανήκουν σ΄ αυτούς 
αλλά στο Θεό, που τους βοήθησε να τ΄ 
αποκτήσουν. Ένιωθαν ότι η πιο ασφα-
λής κατάθεση των υπαρχόντων τους 
γινόταν στην καρδιά και στην ψυχή 
των Ελληνοπαίδων που φοιτούσαν στις 
περίφηµες σχολές και τις ακαδηµίες 
τους.                                               q
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Ο καθηγητής Χημείας Γιάννης 

Κότσιας με τάξη του Ζαππείου. «Ήταν 

μαθητής μου και, όταν τέλειωσε 

τις σπουδές του, του ζήτησα να 

μείνει στην Πόλη και να διδάξει στο 

Σχολείο μας. Δεν μου χάλασε χατίρι»,                    

λέει η κ. Δ.  Φιλίππου.

Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΙΝΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Εκπ/κός 

- Χημικός μηχανικός - σημερινή Διευθύντρια του 

Ζαππείου Παρθεναγωγείου.

ΤΟ ZΑΠΠΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ

Περισσότερο ...Βερσαλίες 

παρά σχολείο θυμίζει το 

αριστοκρατικό Ζάππειο, που 

χτίστηκε τον 19ο αι. για να 

καλύψει τις ανάγκες μόρφωσης 

των κορασίδων της ελληνικής 

κοινωνίας της εποχής.

Το κτίριο του Ζαππείου Παρθεναγωγείου στο Πέραν της 

Κωνσταντινούπολης, που σώζεται έως σήμερα.



Οι εγγραφές  σε όλες τις τάξεις για το σχολικό έτος 2010 – 11 
συνεχίζονται. 

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 υπεύθυνων προσωπικοτήτων με 
σεβασμό και  αγάπη για το συνάνθρωπο και  το 
περιβάλλον

   Ελάτε για να γνωρίσετε τα Εκπαιδευτήριά μας.


