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Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  -  Π Α Ι Δ Ε Ι Α  -  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α

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

Ἡ ἑορτή χαράσσει στήν µνήµη 
τοῦ ἔθνους τά κατορθώµατα 

πού µέ τήν µεγαλωσύνη των 
ἐνίκησαν τόν χρόνο κι ἀποτελοῦν 
παράδειγµα γιά µᾶς. Τό 1940 εἶναι 
φῶς πού µπορεῖ νά µᾶς καθοδηγῆ, 
φθάνει ἐµεῖς νά τό βλέπωµε, νά 
βλέπωµε τά πράγµατα στό βάθος 
των. Τό γεγονός τοῦ ΄40 εἶναι 
ὕµνος πού δέν γράφθηκε µέ πέννα, 
ἀλλ’ ἀνεπήδησε ἀπό τήν ἴδια τήν 
πραγµατικότητα. Ἐκφράζει τό βίωµα 
τῆς ἐλευθερίας, πού εἶναι βίωµα 
ἑλληνικό. Τιµή σ’ ἐκείνους πού 
ἐθυσιάσθησαν.

Ὁ ἐλεύθερος γίνεται ἥρωας, 
διότι εἶναι ἕλληνας. 

Ξεπερνάει τούς ἄλλους, διότι 
ξεπερνάει τόν καθηµερινό ἑαυτό 
του. Ξέρει πώς ἡ ἐλευθερία δέν εἶναι 
δῶρο, ἀλλ’ ἀγώνισµα. Εἶναι σειρά 
ὑπερβάσεων ἀπό τήν µικρότητα στήν 
µεγαλωσύνη, ἀπό τήν φοβία στήν 
εὐψυχία, ἀπό τήν ἀτοµικότητα στήν 

κοινωνικότητα, ἀπό τήν πλήξη στήν 
δηµιουργικότητα. Ἡ ἱστορική µνήµη 
εἶναι φορέας ἀξιῶν. Ἔχοµε ἀνάγκη 
ἀπό ἐθνική ἐπίγνωση ἐµβαθύνοντας 
στά ἑλληνικά κατορθώµατα.
Ὁ γνήσιος ἕλληνας δέν παρασύρε-

ται ἀπό τήν ἄνεση καί τίς ἀπολαύσεις 
τοῦ ὑλικοῦ βίου. Ἡ συνείδησή 
του ἐλεύθερη ξέρει νά κρίνη καί 
νά ἀξιολογῆ. Θέτει πάντοτε τήν 
πνευµατικότητα πάνω ἀπό τήν 
ὑλικότητα. Ξέρει νά ξεχωρίζη 
τό προσωπικά ὠφέλιµο ἀπό τό 
ὠφέλιµο πού συντηρεῖ τήν πόλη 
καί τήν οἰκογένεια. Ἄν κινδυνεύση 
ὁ βωµός, ἡ ἑστία, ἡ πατρίδα, τότε 
ἡ προσωπική ζωή τοῦ ἕλληνα ὡς 
βιολογική καί ψυχολογική ὕπαρξη 
τίθεται σέ δεύτερη µοῖρα. Ἡ θυσία 
δέν εἶναι πλέον ἄρνηση τῆς ζωῆς, 
ἀλλ’ ἀπεναντίας καταξίωσή της. Ὁ 
ἕλληνας ξέρει νά πεθαίνη γιά τό 
µεγάλο, πού ἐγκλείει τό µεγαλεῖο 
τῶν οὐσιαστικῶν ἀξιῶν, πού 
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συντίθενται καί ἀπαρτίζουν ἑνότητα 
καί ὁλότητα. Ἐντεῦθεν καθίσταται 
σαφές ὅτι τό πνεῦµα τῶν ἑλλήνων, τό 
ἑλληνικό πνεῦµα ἀποτελεῖ σύνθεση 
καί ὑπόδειγµα τῆς λειτουργικότητος 
τῶν ζωτικῶν ἀξιῶν. Ἐνσαρκώνεται 
ὡς πολιτισµός, ὡς καλλιέργεια 
τῆς ποικιλίας καί ὡς σύνθεση τῶν 
ἑτεροτήτων. Μέσα σ’ αὐτήν τήν 
διαδικασία ὁ ἄνθρωπος ἀνακαλύπτει 
τόν οὐσιαστικό ἑαυτό του, ὑψώνει τό 
ἄτοµό του σέ πρόσωπο. Πρόσωπο 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού διερευνᾶ τόν 
ἑαυτό του, ἀναπτύσσει τίς οὐσιαστικές 
του ἰδιότητες, τείνει νά τίς συνθέση 
σ’ ἑνότητα. Οἱ πόθοι ἀποτελοῦν 
τήν οὐσιαστική διαδροµή ἀπό τήν 
αὐτοσυνειδησία στήν «ὁµοίωση» 
καί στήν «θέωση». Οἱ «ἐγκύµονες 
τήν ψυχήν» τοῦ Πλάτωνος, οἱ 
«θεοειδεῖς» τοῦ Πλωτίνου µετέχουν 
τοῦ θείου, «ὁµοιοῦνται θεῷ».

Οἱ ἀξίες λειτουργοῦν µέ τήν 
δική τους χρονικότητα. Δέν 

ἐκφράζονται αἰτιοκρατικά, ἀλλ’ 
εντελεχειακά. Εἶναι ποιοτικοί 
συσχετισµοί πού προϋποθέτουν τήν 
ἐλεύθερη, ἀβίαστη λειτουργικότητα 
τῆς συνειδήσεως. Ἡ παρουσία τοῦ 
ἄλλου δέν εἶναι ἀνταγωνισµός 
πρός ἐξουθένωση, ἀλλ’ ἀφετηρία 
δηµιουργισµοῦ. Ἡ ἀποδοχή τῆς 
ὑπεροχῆς τοῦ ἄλλου συντελεῖ 
στήν συναλληλία. Ἡ θυσία ἐνέχει 
φυσικότητα, διότι ἐπισυµβαίνει 
χωρίς καταναγκασµό. Ὁ ἕλληνας 
διδάσκεται ἀπό τήν ζωή, διότι µελετᾶ 

σέ βάθος τήν ζωή. Ξέρει τί ζητεῖ καί 
τί διεκδικεῖ. 
Τό «γνῶθι σαυτόν» δέν εἶναι ἁπλό 

ἀπόφθεγµα, ἀλλ’ ἀγώνισµα βίου, 
ἀναµέτρηση εὐθύνης. Ὁ ἕλλη-
νας ἀγνοεῖ τήν δειλία, ἀλλά καί 
τό θράσος περιφρονεῖ. Ἡ πρώτη 
εἶναι φυγή, πού δέν ὠφελεῖ, τό 
δεύτερο εἶναι δραστηριότητα ἀπό 
ἀπερισκεψία. «Φόβος γάρ µνήµην 
ἐκπλήσσει, τέχνη δέ ἄνευ ἀλκῆς 
οὐδέν ὠφελεῖ», ἀποφαίνεται ὁ 
Θουκυδίδης (II, 85). Ὁ ἕλληνας 
δέν εἶναι ἁπλῶς θαρραλέος, 
ἀλλ’ εὔψυχος. Ἐναρµονίζει τόν 
στοχασµό µέ τά συναισθήµατα καί 
τά βουλητικά ἐνεργήµατα. Ξέρει νά 
ζῆ, διότι ξέρει νά ἀξιολογῆ. Πολλούς 
ὁδηγεῖ, χωρίς νά περιφρονῆ. Βιώνει 
τό σύ καί δηµιουργεῖ τό ἐµεῖς. 

Ζοῦµε σέ µιάν ἐποχή µεγάλης 
κρίσεως τῆς οἰκονοµίας.  Βρι-

σκόµαστε σέ µιά ἱστορική περίοδο 
ἰδεολογικῶν ἀντιθέσεων, χάους καί 
συγχύσεως. Λόγια πολλά λέγο-νται, 
διατυπώνονται περίτεχνα σκέψεις 
ὡραῖες, πολύπλοκες, διαµορφώνο-
νται κοινωνικά συστήµατα µέ ὑπο-
σχέσεις πολλές, µέ συνθήµατα ἑλ-
κυστικά. Ἀλλά γιά τόν προσεκτικό 
παρατηρητή ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν 
ἐπιφάνεια, ὄψη, προσωπεῖο.
Σήµερα ἡ θεωρία, ἡ σκέψη, ἡ 

πίστη εἶναι διαζευγµένες ἀπό τήν 
πράξη, τήν δράση, τήν ἀλήθεια. Ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος προτιµᾶ τήν 
ὑποκριτική ἐµφάνιση ὡραίων καί 
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σπουδαίων ἰδεῶν, πού ἀπέχουν ὅµως 
ἀπό τήν βίωση τῆς πραγµατικότητος. 
Ἡ ἀποκλειστική πίστη, βλέπετε 
στίς τεχνικές κατασκευές, ἡ 
πεισµατική πεποίθησή του, ὅτι 
µέ τήν ἐφηρµοσµένη ἐπιστήµη 
καί τήν ἐφευρετική ἐπιτυχία θά 
λύση ὅλα τά προβλήµατα τῆς ζωῆς 
του, τόν ὡδήγησαν στό σφαλερό 
συµπέρασµα τῆς περιφρονήσεως 
τῶν πνευµατικῶν ἀξιῶν.
Ἀλλ’ ἡ πικρή γεύση τῆς πραγµα-

τικότητος ἐπιβάλλει σέ µᾶς τούς 
ἕλληνας νά φωνάξωµε ἕνα ὄχι 
στήν φαντασίωση τῆς ἐποχῆς µας. 
Ἄν ἡ τεχνική εἶναι πολύτιµη στόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο, εἶναι πολύτιµος 
καί ὁ πνευµατικός ὁπλισµός πού θά 
ὑποτάξη εὐεργετικά τήν τεχνική. Γι’ 
αὐτό ἐµεῖς οἱ σύγχρονοι ἕλληνες 
ἔχοµε τό χρέος νά συνεχίσωµε 
τό ἔργο τῶν ἡρώων τοῦ ΄40 στό 
εἰρηνικό πεδίο. Νά φιλοδοξήσωµε 
νά προβάλωµε τήν κληρονοµιά µας, 
τό κεφάλαιό µας, ὡς παράδειγµα 
στούς ἄλλους λαούς. 

Οἱ ἄλλοι µᾶς δίνουν τά φῶτα 
των στά µηχανήµατα, στήν 

ἐκβιοµηχάνιση, στόν ἐξηλεκτρισµό, 
στήν ὑπερνίκηση γενικά τῆς 
ὕλης. Ἐµεῖς µποροῦµε νά τούς 
προσφέρωµε ἐκεῖνο πού δέν 
ἔχουν ἤ ἐλησµόνησαν ὅτι εἶχαν 

τήν αὐταπάρνηση, τήν θυσία, τόν 
ἡρωισµό, τήν ἀνιδιοτελῆ φιλοσοφία, 
τήν ὀρθή ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν, τό 
νόηµα µιᾶς ἄξιας ζωῆς. Ἄν θέλωµε 
νά ζήσωµε τήν ἑλληνικότητά µας σ’ 
ὅλη της τήν πληρότητα, ἂς πάρωµε 
παράδειγµα τούς ἥρωες τοῦ ΄40, πού 
ἔβλεπαν πέρα ἀπό τήν ἀγάπη πρός 
τήν ζωή, πού ἐτοποθετοῦσαν πιό 
ψηλά ἀπό τίς ἐφήµερες ἀπολαύσεις 
τήν ἀξιοπρέπεια, τήν πίστη στά 
ἰδανικά, τήν προσήλωση στήν ἐλευ-
θερία. 

Ἄν λοιπόν δέν τρικυµίση 
µονάχα τό συναίσθηµα, ἀλλ’ 

ἄν στραφῆ καί ὁ νοῦς σέ ὥριµες 
σκέψεις εὐθύνης καί χρέους, ὅτι 
ὀφείλοµε νά δώσωµε τήν µάχη 
τοῦ πνεύµατος, «γιά νά µήν πάη 
χαµένο τό τίµιο αἷµα πού χύθηκε», 
ὅπως ἔγραψε ὁ Τσιριντάνης, τότε 
ὑπάρχει ἐλπίδα ὁ ἑλληνισµός νά 
ξαναβρῆ τήν θέση του, νά ξεπεράση 
τά οἰκονοµικά προβλήµατα, πού 
σήµερα τόν κατατρύχουν, νά 
ἀναβιώση τόν ἀνθρωπισµό καί νά 
τόν ἐµπνεύση στούς ἄλλους λαούς. 
Τότε θά ἔχωµε τό δικαίωµα νά 
εἴµαστε ἄξιοι διάδοχοι ἐκείνων· αὐτό 
θ’ ἀποτελῆ τόν καλύτερο ἔπαινο γι’ 
αὐτούς. Οἱ ἀξίες βλασταίνουν ἐκεῖ 
πού οἱ ἥρωες πεθαίνουν. 

q
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Δάσκαλος πολύτιµος είναι η 
ιστορία. Η µελέτη του παρελ-

θόντος, όπως έχει λεχθεί, είναι η 
προφητεία του µέλλοντος. Υπάρ-
χουν στην ιστορία του έθνους µας 
σηµαντικά γεγονότα που µετέβαλαν 
την πορεία του και των οποίων η 
ανάµνηση πολλές φορές κάνει τα 
µάτια να δακρύζουν. 
Μια περίοδος από συγκλονιστικά 

γεγονότα της ελληνικής ιστορίας εί-
ναι οι πόλεµοι του 1912-13. Είναι το 
«Ελληνικό Θαύµα» που επετεύχθη 
και που αποτελεί τον πιο ένδοξο 
σταθµό στην ιστορία του έθνους 
µας. Όσοι έσκυψαν προσεκτικά στη 
µελέτη του, ατενίζουν µε θαυµασµό 
την αφετηρία και την έκβασή του, 
ύστερα από τον ξεπεσµό στον οποίο 
είχε περιέλθει η χώρα µας µε την 
περιπέτεια και την ήττα του 1897. 
Η Ελλάδα τότε, χωρίς τη συµµαχία 
κανενός άλλου κράτους, ήταν ανέ-
τοιµη και ανήµπορη να υποστηρίξει 
τα δίκαιά της. Ωστόσο, σ΄ αυτή την 
κατάσταση της ασηµαντότητάς της 
κάπου-κάπου άστραφταν σαν σπιν-
θήρες κάποιες ζωτικές δυνάµεις της 
φυλής µας. 

u u u

Την εποχή εκείνη ο βασιλεύς 
Γεώργιος Α΄ (1862-1912), 

µε την έµφυτη σωφροσύνη και τη 
πολυετή πείρα του, πέτυχε να συ-
νεννοηθεί και να συµφωνήσει µε 
τον περίφηµο πολιτικό της Κρήτης 
Ελευθέριο Βενιζέλο. Αναγνώρισε τις 
µεγάλες ικανότητές του και σε µικρό 
χρονικό διάστηµα του ανέθεσε την 
πρωθυπουργία. Και ο λαός οµοθυ-
µαδόν συνέχιζε να τον υποστηρίζει. 
Ο Πρωθυπουργός άρχισε να µοχθεί 
και να εκδαπανάται στην οργάνωση 
του κράτους. Τεράστιο το έργο του. 
Όµως µε την ακαταπόνητη ενεργητι-
κότητά του µπόρεσε να ενώσει ηθικά 
το λαό και συνάµα να φρονηµατίσει 
το στρατό και να στήσει κράτος όρθι-
ο µέσα σε είκοσι µόνο µήνες. 
Η έντονη όµως αυτή αναδηµιουρ-

γία, όσο κι αν έκανε την Ελλάδα 
ισχυρή, ποτέ δεν θα την έκανε ικανή 
να µονοµαχήσει µε την ασύγκριτη σε 
συσχετισµό στρατιωτική δύναµη της 
Τουρκίας. Έτσι, ο Βενιζέλος συνέ-
λαβε τότε την ιδέα και πέτυχε τη συµ-
µαχία µε τα άλλα χριστιανικά κράτη 
της Βαλκανικής. Το 1912, αυτά τα 
χριστιανικά κράτη των Βαλκανίων, 
προς κατάπληξη των Μεγάλων Δυ-
νάµεων, ενώ πριν είχαν σοβαρές 
διενέξεις µεταξύ τους, παρουσιά-
στηκαν ενωµένα. Οι διπλωµάτες 
της Ευρώπης έτριβαν τα µάτια τους. 

Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ, 
ΕΝΝΟΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ

του Αρχιµ. Χριστοδούλου Γ. Κωνσταντοπούλου
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Πρέπει πάλι να υπογραµµιστεί ότι η 
πρωτοβουλία της ένωσης προήλθε 
από την Ελλάδα, παρά το γεγονός 
ότι η χώρα µας είχε τα µεγαλύτερα 
παράπονα εναντίον των γειτόνων 
της και µάλιστα των Βουλγάρων. 

u u u

Σεπτέµβριος 1912. Στις 17 του 
µήνα µια φωνή ακουγόταν απ΄ 

άκρου σ΄ άκρου: «Επιστράτευσις!». 
Τα γεγονότα εξελίσσονταν ραγδαί-
α. Στις 30 Σεπτεµβρίου οι τέσσερις 
σύµµαχοι (Έλληνες, Βούλγαροι, 
Σέρβοι, Μαυροβούνιοι) επέδιδαν 
κοινή διακοίνωση στην Τουρκία 
αξιώνοντας την εφαρµογή σοβα-
ρών µεταρρυθµίσεων. Η Τουρκία 
δεν απάντησε. Ο πόλεµος ήταν επί 
θύραις. Και ο στρατός εκινητοποιείτο 
προς τα σύνορα. 
Στην Ελληνική Βουλή, που συνήλ-

θε την 1η Οκτωβρίου και στην οποία 
για πρώτη φορά ήσαν παρόντες οι 
Κρήτες βουλευτές, ο πρωθυπουρ-
γός είπε: «Τα τέσσαρα χριστιανικά 
κράτη της Ιλλυρικής Χερσονήσου 
ηνώθησαν διά να αποσπάσουν εκ 
του τουρκικού ζυγού τούς τυραν-
νουµένους οµοεθνείς των. Η Κρήτη 
αποτελεί από της στιγµής αυτής ανα-
πόσπαστον και αδιαίρετον µέρος του 
Ελληνικού Βασιλείου». Στο άκουσµα 
αυτών των λόγων πολλοί σκύβουν 
τα πρόσωπα στις παλάµες τους και 
κλαίνε µε λυγµούς. Δεκαετηρίδων 

προσδοκίες  πέρασαν για να ζήσουν 
αυτή τη στιγµή…
Αν κανείς έλεγε, λίγους µήνες πριν 

απ΄ την κήρυξη του πολέµου, ότι η 
περιφρονηµένη από όλους Ελλάδα 
θα διασπούσε την εχθρική γραµµή 
και µέσα σε είκοσι µέρες θα ύψωνε 
την ελληνική σηµαία στον Λευκό 
Πύργο της Θεσσαλονίκης, της δεύ-
τερης πόλης της Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας, ποιος θα τον πίστευε; Και 
όµως! Ό,τι ξεπερνούσε τη φαντασία 
πραγµατοποιήθηκε µέσα σε ελάχι-
στο χρόνο.
Το πρωί της 5ης Οκτωβρίου, µε την 

ανατολή του ηλίου στο Φαληρικό 
Δέλτα, ο θρυλικός «ΑΒΕΡΩΦ» µετέ-
διδε συνεχώς µε σήµατα στα πλοία 
του στόλου το µεγάλο µήνυµα του 
Υπουργείου των Ναυτικών: «Σήµε-
ρον εκηρύχθη ο πόλεµος κατά της 
Τουρκίας. Η Πατρίς καλεί υµάς εις 
το καθήκον. Υπουργός  Στράτος». Η 
είδηση προκαλούσε ρίγη συγκίνησης 
και φτέρωση στις ψυχές. Λίγο πιο 
αργά ανέβαιναν στον «ΑΒΕΡΩΦ» ο 
Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των 
Ναυτικών για να ευχηθούν και να 
αποχαιρετήσουν την ελληνική ναυ-
τική δύναµη. Αυτό που έµεινε τότε 
αλησµόνητο από τον υπέροχο εκεί-
νον αποχαιρετισµό ήταν η τελευταία 
αποστροφή του Πρωθυπουργού, 
που αντήχησε σαν ένα σάλπισµα 
προσταγής: «Η Πατρίς, είπε, αξιοί 
όχι απλώς να αποθάνετε υπέρ αυτής. 
Αυτό θα ήτο το ολιγώτερον. Αξιοί, να 
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νικήσετε». Μετά από λίγα λεπτά ανέ-
βαινε την κλίµακα του «ΑΒΕΡΩΦ» 
και ο αείµνηστος βασιλιάς Γεώργιος 
Α΄, ο οποίος µε έντονη φωνή απευ-
θύνθηκε προς το αγαπηµένο του 
Ναυτικό, για να το αποχαιρετήσει 
και να του ευχηθεί: «Είµαι βέβαιος 
διά την επιτυχίαν», κατέληξε, «είµαι 
βέβαιος διά την νίκην. Ο Θεός είναι 
µαζί σας και ζητωκραυγάζω µαζί 
σας». Κραυγές ενθουσιασµού που 
πνίγονταν από συγκίνηση κάλυψαν 
τα λόγια του βασιλιά. Ανακρούε-
ται ο Εθνικός Ύµνος. Τον ακού-
νε όλοι µε δακρυσµένα µάτια. Η 
µουσική του πήρε την ώρα εκείνη 
ρωµαλέους τόνους και ως πολε-
µιστήριος παιάνας αντήχησε στον 
αττικό ουρανό. Αποβιβάζονται από 
το θωρηκτό οι επίσηµοι και ο στόλος 
ξεκινάει. Προηγείται υπερήφανος ο 
«ΑΒΕΡΩΦ». Ακολουθούν τα παλαιά 
θωρηκτά Ύδρα, Σπέτσαι, Ψαρά. Τα 
αντιτορπιλικά Νίκη και Δόξα, συµβο-
λικοί δορυφόροι, προηγούνται του 
στόλου, που σκίζει τα γαλανά νερά 
για τα µεγάλα πεπρωµένα του. 
Οι Τούρκοι δεν πρόλαβαν να 

κρατήσουν τη Μελούνα, αυτό το 
απειλητικό στρατιωτικό ορόσηµο 
στην κατηφορική πλαγιά του Κάτω 
Ολύµπου, που επί δεκαπέντε χρόνια 
φοβέριζε τη Λάρισα. Θυελλώδης 
ήταν η προέλαση του στρατού. Κύµα 
οργής κινούσε το έθνος προς την 
πορεία της νίκης, διαρκώς προς τα 
εµπρός: «Κρήτη, ο Μοριάς, η Ρού-

µελη, εµπρός! Η Ελλάδα λάµπει  
αχολογάν οι κάµποι, καίνε οι καρ-
διές. Εµπρός!».
Οι νίκες διαδέχονται η µία την 

άλλη. Ο στρατός µας θριαµβευτικά 
χάριζε την ελευθερία στη µακεδονι-
κή γη. Παράλληλα και ο στόλος από 
την πρώτη µέρα κυρίευε τη Λήµνο 
και εγκαθιστούσε εκεί το ορµητήριό 
του που απέκλειε τα Δαρδανέλλια. 
Τέλος, τη νύχτα της 26ης Οκτω-

βρίου, η Θεσσαλονίκη, στη γιορτή 
του προστάτη της Αγίου Δηµητρίου, 
παραδινόταν στον Ελληνικό Στρατό. 
Αιώνων πόθοι και όνειρα πραγµα-
τοποιούνταν την ιστορική εκείνη 
στιγµή. Πανεθνική ήταν η χαρά για 
το λαµπρό επίτευγµα της δράσης του 
έθνους µας, που τόσο γρήγορα οι 
δάφνες ήρθαν να στεφανώσουν! 
Αληθινό θαύµα ήταν να σηµειώνει 

η φτωχή Ελλάδα, που πριν λίγο πε-
ριφρονούνταν απ΄ όλους κι έφερε 
το αίσχος της ήττας του 1897, τόσο 
µεγάλες επιτυχίες. Νικάει τώρα κατά 
ξηρά και θάλασσα τον εχθρό και 
προκαλεί τον παγκόσµιο θαυµασµό. 

u u u

Ποιοι είναι οι συντελεστές του 
µεγάλου αυτού θαύµατος; 

Α) Πρέπει να υπογραµµίσουµε 
ότι ιδεολογικά ήσαν τα κίνητρα του 
αγώνα της Ελλάδος. Η γνήσια φι-
λοπατρία. Η Ελλάδα άκουγε τους 
αναστεναγµούς των αλύτρωτων 
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αδελφών και ποθούσε να δώσει 
σ΄ αυτούς την ελευθερία. Τι σχέση 
έχουν στην προκειµένη περίπτωση 
οι πολεµικές συγκρούσεις που δι-
εξάγουν σήµερα τα µεγάλα κράτη 
για την επέκταση της πολιτικής και 
της οικονοµικής τους επιρροής, 
µε τους επικούς αγώνες του 1912-
13 που η φιλοπατρία υπαγόρευε; 
Ποιος αγνοεί ότι για τα «πετρέλαια» 
συγκρούονται οι ισχυροί της ηµέρας 
και συµπαρασύρουν σε αιµατηρές 
συρράξεις και τα µικρά κράτη, που τα 
εξαπατούν µε το πρόσχηµα ότι αγω-
νίζονται ιδεολογικά; Το Δίκαιο, του 
ελληνικού κυρίως αγώνα, έλαµπε 
σαν τον ήλιο: Οι αλύτρωτοι αδελφοί 
µας έπρεπε να ελευθερωθούν. 
Β) Η πίστη στον αγώνα. Οι άν-

δρες που παίρνουν µέρος σ΄ αυτόν 
πρέπει να πιστεύουν και να εµπνέο-
νται από τα ιδανικά του. Οι µαχητές 
της γενιάς τού 1912 πίστευαν ότι 
ο αγώνας στον οποίο ριχνόταν το 
έθνος ήταν δίκαιος και ιερός. 
Η πίστη αυτή και ο ενθουσιασµός 

αυτός δονούσε τις καρδιές και τ ω ν  
α π ο δ ή µ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν . Στις 
προκυµαίες λ.χ. των λιµανιών της 
Αµερικής χιλιάδες Έλληνες συνω-
στίζονταν για να επιβιβαστούν στα 
πλοία και να φτάσουν το συντοµό-
τερο στα πεδία των µαχών. «Πάµε 
να πολεµήσουµε για την πατρίδα!», 
φράση που επαναλαµβανόταν συνε-
χώς. Θαυµάζει κανείς τη γνησιότητα 
της φιλοπατρίας τους! Οι ξένοι, βλέ-

ποντας την επιθυµία των εθελοντών 
για να υποβληθούν στους κινδύνους 
της σκληρής στρατιωτικής ζωής, 
έµεναν κατάπληκτοι. Εξάλλου και ο 
ενθουσιασµός τού στρατού µας, που 
εισερχόταν µετά από νικηφόρες µά-
χες στις πόλεις και τα χωριά όπου οι 
υπόδουλοι τον υποδέχονταν, κορυ-
φωνόταν σε απερίγραπτο βαθµό. Οι 
καµπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν 
χαρµόσυνα. Και όλοι αναφωνούσαν: 
«Χριστός ανέστη!». Οι παπάδες µε 
τα άµφιά τους και τις ιερές εικόνες 
έβγαιναν µαζί µε το λαό για την προ-
ϋπάντηση των ελευθερωτών, που 
τους έραιναν µε άνθη και έσκυβαν 
κάτω φιλώντας τους τα πόδια.
Γ) Στα ιδεολογικά κίνητρα και την 

πίστη πρέπει να προστεθεί και η πει-
θαρχία. Η πειθαρχία µέχρις αυτα-
παρνήσεως. Το παράδειγµα δινόταν 
απ΄ τους ανωτέρους. Οι αξιωµατικοί, 
αυστηροί προς τους στρατιώτες τους, 
ήσαν πιο αυστηροί προς τον εαυτό 
τους. Δεν γνώριζαν ανέσεις. Ακόµη 
και ο αρχιστράτηγος αγρυπνούσε 
και κοιµόταν πάνω στη χλόη. Και 
πεινούσε και διψούσε χάριν της 
αγάπης προς την πατρίδα. Ποιος 
οπλίτης, βλέποντας τα υπέροχα αυτά 
παραδείγµατα των αξιωµατικών του, 
δεν εφιλοτιµείτο να επιδείξει κι αυ-
τός την ίδια αφοσίωση στο καθήκον 
του;
Δ) Η ενότητα της φυλής. Σπάνια 

στη µακραίωνη ιστορία του έθνους 
µας οι Έλληνες παρουσιάστηκαν 
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τόσο ενωµένοι, όσο στους Βαλκανι-
κούς Πολέµους. Άρχοντες και λαός, 
αξιωµατικοί και στρατιώτες, όλοι σκέ-
πτονταν την Πατρίδα και ενεργού-
σαν σαν να ήσαν µια ψυχή και µια 
καρδιά. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο 
Πρωθυπουργός της χώρας, αναγ-
γέλλοντας στη Βουλή την κήρυξη του 
πολέµου, επισφράγισε το διάγγελµά 
του µε το ότι η κυβέρνηση στήριζε τις 
ελπίδες της στην ε ν ό τ η τ α  τ ο υ  
έ θ ν ο υ ς  και ότι η ηθική ενότητα 
την οποία παρουσίαζε ο λαός µας 
κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο του 
εθνικού βίου ήταν στοιχείο ισχυρής 
ενδυνάµωσης για την ηγεσία του. Ο 
δε αρχηγός της αντιπολίτευσης Κυρ. 
Μαυροµιχάλης απαντώντας είπε: 
«Κόµµατα, κύριοι, δεν υπάρχουν. 
Υπάρχει µόνον η εθνική σηµαία, πέ-
ριξ της οποίας οφείλοµεν πάντες να 
αφιερωθώµεν… Η ελευθέρα Ελλάς 
ήτις ηυτύχησε να εκπροσωπή την 
φαεινοτέραν ιστορίαν τής ανθρωπό-
τητος οφείλει πάντοτε να είναι το ορ-
µητήριον και όχι το κοιµητήριον του 
Ελληνισµού». Η συνεδρίαση εκείνη 
της ελληνικής Βουλής έµοιαζε µε 
µυσταγωγία. Οι βουλευτές βγαίνο-
ντας ήσαν δακρυσµένοι και µερικοί 
απ΄ τους νεότερους µετέβησαν στα 
πεδία των µαχών. Ιδού λαµπρά δείγ-
µατα φιλοπατρίας από τους πατέρες 
του έθνους εκείνης της εποχής!
Ε) Ο θείος παράγοντας είναι ο 

σπουδαιότερος από όλους τους άλ-
λους συντελεστής. Όσοι πιστεύουν 

ότι ο κόσµος δεν είναι έργο της 
ανύπαρκτης τύχης, αλλά δηµιουργή-
θηκε από τον πάνσοφον Θεόν, βλέ-
πουν την θεία Πρόνοια πίσω από τα 
γεγονότα. Ποιος πιστός δεν βλέπει 
στην ιστορία των Βαλκανικών Πολέ-
µων τον δάκτυλο της Θ. Προνοίας; 
Πώς τα αλληλοµισούµενα έθνη των 
Βαλκανίων ενώθηκαν απότοµα; 
Πώς η Τουρκία απέρριψε τις µετρι-
οπαθείς προτάσεις των Συµµάχων 
προς ειρηνική συνύπαρξη των υπη-
κόων χριστιανών µε τους µωαµεθα-
νούς και εξώθησε, χωρίς επίγνωση, 
τα πράγµατα προς την καταστροφή 
της; Πώς, τέλος, συνέβη την ηµέρα 
της εορτής του Αγίου Δηµητρίου, 
του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, 
να υπογραφεί από τους Τούρκους 
η παράδοση της πόλης του Αγίου 
στους Έλληνες; 

u u u

Επικοί πράγµατι στάθηκαν οι 
τότε καιροί. Έπρεπε ν΄ αποτε-

λούν φωτεινό υπόδειγµα φιλοπατρί-
ας στους επιγινοµένους. Τις νίκες 
δεν τις πέτυχαν µόνο οι πολεµικοί 
θρίαµβοι του στρατού και του στό-
λου. Π ρ ο π ά ν τ ω ν  τ ι ς  ε ξ α -
σ φ ά λ ι σ ε  τ ό τ ε  η  σ ύ µ π ν ο ι α  
τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  και η αρµονική 
συνεργασία των παραγόντων της 
Πολιτείας.
α. Σε µια εποχή φιλαυτίας και ιδιο-

τέλειας και ψύξεως του πατριωτικού 
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και του θρησκευτικού συναισθή-
µατος, όπως είναι η εποχή µας, 
το ελληνικό θαύµα του 1912-13 
έρχεται να µας υπενθυµίσει έναν 
ανώτερο κόσµο, εµπνεόµενο από τα 
ευγενέστερα ιδανικά της φυλής µας. 
Έρχεται να µας διδάξει τι µπορεί να 
κατορθώσει η χώρα µας, όταν οι 
Έλληνες πολιτεύονται άξια της κλή-
σεώς τους. Μέγιστο είναι το δίδαγµα 
της ε θ ν ι κ ή ς  ε ν ό τ η τ α ς  την 
οποία παρουσίασε η Ελλάδα κατά 
την ευλογηµένη εκείνη περίοδο. 
Από τότε, εκτός από κάποια µικρή 
διακοπή, όπως ήταν η περίοδος του 
Ελληνοϊταλικού Πολέµου, η πατρίδα 
µας δεν είδε πλέον µέρες εθνικής 
ενότητας όπως το 1912. Η Ελλάδα 
πολλές φορές διχάστηκε. Η εθνο-
κτόνος διχόνοια κατέφαγε τα σπλά-
χνα της µε τα φρικτά αποτελέσµατα 
της εκρίζωσης και της εξόντωσης 
του ελληνισµού της Μ. Ασίας από 
τις αλησµόνητες πατρίδες. Φαίνεται 
πως ούτε από τα φοβερά εκείνα πα-
θήµατα έχουµε συνετιστεί.
β. ΣΗΜΕΡΑ. Σύνολη η πολιτική και 

πνευµατική ηγεσία της πατρίδας, αν 
συνειδητοποιούσε την ευθύνη και το 
µέγα χρέος που επωµίζεται τις ώρες 
αυτές που ο ελληνικός λαός στενάζει 

για τον ηθικό και οικονοµικό κατή-
φορο στον οποίο τον έχει οδηγήσει, 
θα έπρεπε να αποβάλει, να καταδι-
κάσει την αµοραλιστική κοµµατική 
νοοτροπία και τακτική της και µετα-
νοηµένη για το ζηµιογόνο παρελθόν 
της να προχωρούσε σε µια πνευµα-
τική αναγέννηση και σε ενοποιητική 
ανασύνταξη των Ελληνορθοδόξων 
δυνάµεων, δίνοντας έτσι ένα υψηλό 
παράδειγµα φιλοπατρίας, συσπείρω-
σης και αναγνώρισης λαθών και της 
συναντίληψής της προς τον προδο-
µένο λαό, ώστε να αποφευχθεί το 
βάραθρο του ηθικού και οικονοµι-
κού καταποντισµού. 
Όλοι ας γρηγορούµε. Και όλοι 

ας προσευχόµεθα. Hannibal ante 
portas. 

q
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Οι κλάδοι του Δικαίου είναι κα-
θιερωµένοι τους τελευταίους 

αιώνες: το Ιδιωτικό και το Δηµόσιο µε 
τις υποδιαιρέσεις τους. Το δε «Δίκαιο 
είναι η ύψιστη λειτουργία της Πολιτεί-
ας, αφού περιλαµβάνει όλους, άρχο-
ντες και αρχόµενους, νοµοθετούντες 
και νοµοθετούµενους» (Α. Γεωργα-
κόπουλος). Όσον αφορά τη νοµική 
επιστήµη, αυτή περιλαµβάνει θεωρη-
τικές θεµελιώσεις µε εφαρµογές στην 
πράξη της καθηµερινής ζωής, αποβλέ-
πει στη διατήρηση της ευνοµίας, ώστε 
να διευκολύνει τις σχέσεις µεταξύ των 
ανθρώπων. 
Στην Ελλάδα, την τελευταία εικοσα-

ετία, παράλληλα µε το εν ισχύι Δίκαιο 
έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κυρι-
αρχικά ένα άλλο, ανεπίσηµο. Δίκαιο 
το οποίο ονοµάζω συµβολικά ως το 
«Βαρβαρικό Δίκαιο». Πρόκειται για 
«Δίκαιο» ιδιότυπο, γιατί ενώ το Δίκαιο 
γενικά στηρίζεται στη θέσπιση και στην 
τήρηση κανόνων κοινής συµπεριφο-
ράς, αυτό, αντίθετα, επιβάλλεται µε 
την εκ προθέσεως καταπάτηση κανό-
νων, διατάξεων, νόµων. Το αποκαλώ 
κατ΄ ευφηµισµόν «Δίκαιο», άγραφο, 
αφού τείνει να επιβληθεί ως εθιµικό. 

Πρόκειται για «Δίκαιο» το οποίο δεν 
αποβλέπει στην προστασία της κοινω-
νίας, στη συγκρότηση της Πολιτείας 
και στη διαφύλαξη των «χρηστών 
ηθών». Το «Βαρβαρικό Δίκαιο» εκπη-
γάζει ατοµικά από την αρχή sic voleo 
(εγώ αποφασίζω), αυταρχικά, είναι 
από τη φύση του παράνοµο κι ως εκ 
τούτου ανθεί οσάκις η πραγµατική 
δοµική υπόσταση της Πολιτείας έργω 
διαλύεται, όταν η κοινωνία χαλαρώνει 
τους µηχανισµούς αντίδρασης / άµυ-
νας, οπότε τα άτοµα χάνουν τον ηθικό 
προσανατολισµό τους. Το «Δίκαιο» 
αυτό, κατ΄ εξοχήν µιµητικό, ήλθε στην 
Ελλάδα αρχικά από το εξωτερικό: µε 
την αναρχία (η οποία δεν έχει καµία 
σχέση µε τη φυσιολογικά απαραίτητη 
αντίδραση κατά του κατεστηµένου, 
που πολλές φορές είναι συνώνυµη 
της προόδου), µε τις κακοστηµένες 
καινοφανείς δήθεν «επαναστάσεις» σε 
διάφορους ζωτικούς τοµείς της ζωής, 
µε προµελετηµένη καταρράκωση 
θεσµών, ώστε να οδηγηθούµε στον 
παραµερισµό των ριζικών αρχών της 
κοινωνικής συγκρότησης (όπως είναι 
η πατρίδα, η οικογένεια, το θρησκευ-
τικό συναίσθηµα, οι κοινά αποδεκτές 
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πολιτισµικές αξίες), µε την απαξίωση 
των αρχών τού αυτοσεβασµού, του 
σεβασµού του άλλου, της τήρησης 
των κοινά παραδεκτών κανόνων της 
κοινωνικής διαβίωσης. Όλα αυτά πα-
ραµερίστηκαν υπό το πρόσχηµα της 
ψευδούς διακήρυξης ότι «στη δηµο-
κρατία όλα επιτρέπονται». 
Τις άµεσες εφαρµογές του «Βαρ-

βαρικού Δικαίου», οι οποίες επι-
βάλλονται µε την αυθαιρεσία, τις 
προβάλλει καθηµερινά ο Τύπος, τις 
µεταδίδει / διαδίδει η Τηλεόραση, 
τις παρουσιάζει το Ραδιόφωνο, ενώ, 
παράλληλα, τις ανέχονται µε εκπλη-
κτική αδιαφορία τα αρµόδια για την 
καταστολή παρόµοιων ενεργειών όρ-
γανα της Πολιτείας (π.χ. η αστυνοµία) 
και τις υποθάλπουν έµµεσα µε την 
ανεξήγητη επιείκειά τους άλλα (π.χ. 
η δικαστική εξουσία). Δηµιουργείται 
έτσι, µε ευθύνη των αρµοδίων για την 
προστασία της έννοµης τάξης, κλίµα, 
ώστε να αναπτύσσεται ανενόχλητη η 
ατοµική παρανοµία και η οµαδική πα-
ράκρουση. Έχουµε µάλιστα οδηγηθεί 
σε τέτοια αναστροφή τής νοµιµότητας 
και των όρων της κοινής διαβίωσης, 
ώστε οι νοµιµόφρονες να βρίσκονται 
τελικά σε πλήρη σύγχυση ή σε κατά-
σταση απελπισίας.
Στην ισχυροποίηση του «Βαρβαρι-

κού Δικαίου» οι πρώτοι που συµβάλ-
λουν είναι συνήθως οι πολιτικοί µαζί 
µε τους κάθε λογής υψηλόβαθµους 
φορείς εξουσίας. Αυτοί ανεξέλεγκτα 
καταπατούν νόµους (ή ψηφίζουν άλ-
λους που εξυπηρετούν διαπλεκόµενα 

συµφέροντα, ανατρέποντας την πάγια 
νοµοθεσία), αθεµιτοπραγούν σε βά-
ρος αδύναµων πολιτών, εξοντωτικά 
συµπεριφέρονται εναντίον υπαλλή-
λων που αντιτάσσονται στις παρανοµί-
ες τους, ασύστολα καταστραγγαλίζουν 
την ατοµική αξιοπρέπεια. Η Διοικη-
τική Δικαιοσύνη αδυνατεί, λόγω του 
µεγάλου αριθµού των παρανοµιών, 
να επιληφθεί εγκαίρως κατά του αµο-
ραλισµού των κρατούντων. Όταν φτά-
νει η ώρα της απονοµής δικαιοσύνης 
(κατά µέσο όρο µετά τέσσερα – πέντε 
χρόνια), ο «ενάγων» έχει κουραστεί 
ψυχολογικά ή έχει εξοντωθεί οικονο-
µικά. Το Δηµόσιο, από την άλλη πλευ-
ρά, σπάνια εφαρµόζει τις δικαστικές 
αποφάσεις που το καταδικάζουν σύµ-
φωνα µε το Αστικό Δίκαιο. Γι΄ αυτό οι 
περισσότεροι παθόντες παραµένουν 
στη γωνιά τους χωρίς να αποζητούν 
την απονοµή δικαιοσύνης, τη δικαίω-
ση, αφού αυτή δεν εκφράζεται µε την 
ουσιαστική τιµωρία των θυτών ή µε 
την αποζηµίωση των ζηµιωθέντων.
Από τους υψηλά ιθύνοντες, το «Βαρ-

βαρικό Δίκαιο» περνά και στα κατώτε-
ρα όργανα, που ασκούν οποιαδήποτε 
µορφή εξουσίας. Από την εποχή που 
καταργήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας 
(οι προϊστάµενοι είναι όργανα του 
κυβερνώντος κόµµατος, οι θέσεις 
ευθύνης δεν είναι πια εξελικτικές της 
σταδιοδροµίας των υπαλλήλων αλλά 
καταλαµβάνονται µε βάση την πίστη 
στο κόµµα, το δε Πειθαρχικό Δίκαιο 
έχει αντικατασταθεί από το «κοµµατι-
κό δικαίωµα»), οι πολίτες βρίσκονται 
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σε αδυναµία να εναντιωθούν στους 
αδίστακτους (Γι΄ αυτό ο στερούµενος 
κάθε ουσιαστικής δύναµης θεσµός 
του «Συνηγόρου του Πολίτη» κατακλύ-
ζεται καθηµερινά από καταγγελίες). 
Χρειάζεται η προσωπική τού καθενός 
ικανότητα, τα κάθε είδους και τύπου 
«µέσα», για να βρεθούν διέξοδοι 
αντιµετώπισης της αναιδούς υπερε-
ξουσίας των οργάνων της υπερτροφι-
κής, της χωρίς στοργή για τον πολίτη 
πολυδάπανης Δηµόσιας Διοίκησης. Η 
δεδοµένη νόµιµη αξίωση για άσκηση 
αληθινής δηµοκρατίας έχει καταστεί 
πλάσµα εφαρµογής των νόµων, η 
έννοια της αγαθής πολιτείας χάθηκε 
(Αποφεύγω να αναφερθώ στην πασί-
γνωστη διαφθορά). 
 
Το «Βαρβαρικό» στην καθηµερι-

νή ζωή

Το «Βαρβαρικό Δίκαιο» εφαρ-
µόζεται σ΄ όλο το εύρος και 

την πληρότητά του, µε περισσότερη 
ένταση, στην καθηµερινή ζωή. Ο 
καθένας µας θεωρεί πως µπορεί να 
αυθαιρετεί ελεύθερα σε βάρος του 
άλλου, να ενεργεί προς ζηµία του 
συνόλου, αφού η Ελληνική Πολιτεία 
είτε σκόπιµα αδιαφορεί, είτε πρόχειρα 
νοµοθετεί, εν γνώσει του βραχύβιου 
ή του αδύνατου εφαρµογής του νο-
µοθετήµατος, είτε έναντι συµβολικού 
προστίµου νοµιµοποιεί την αδικο-
πραξία. Όταν µάλιστα ο αυθαιρετών 
είναι κοινωνικοοικονοµικά επώνυµος 
ή πολιτικά ισχυρός, τότε µε περισσό-
τερη ευχέρεια παραµερίζεται ο νόµος 

κι ο παρανοµών «µε διάνοια κυρίου» 
εφαρµόζει τον δικό του ετσιθελικό 
νόµο. Σ΄ αυτή την παραβίαση της νοµι-
µότητας αναγκαστικά προσαρµόζεται, 
υποχρεωτικά υποχωρεί, βίαια υποκύ-
πτει ο πολίτης εκείνος που δεν έχει 
άλλη στήριξη, παρά  τον υποτιµηµένο, 
τον µη ισχυρό νόµο.
Βασικές αρχές της δηµοκρατίας είναι 

η ισότητα, η ισονοµία, η παρρησία, η 
αυτονοµία, η αξιοπρέπεια και η ανε-
ξαρτησία του ατόµου. Μέσα στα όρια 
της «Πόλης» η αυτονοµία και η ανε-
ξαρτησία του ατόµου περιορίζονται, µε 
κοινή συναίνεση, ώστε να δηµιουργη-
θεί η κοινωνία µε τους όρους και τα 
όριά της. Παρά την αποδεκτή αυτή 
θέση, που εξέθεσε ο J. J. Rousseau, 
στη σύγχρονη εποχή της γενικευµέ-
νης παράκρουσης, η αυτονοµία και η 
ανεξαρτησία έχουν εξελιχθεί σε ασύ-
δοτο ατοµικισµό, µε αποτέλεσµα να 
πλήττεται έµπρακτα η ίδια η αρχή της 
δηµοκρατίας. Τα χρησιµότατα για την 
εποχή του αλλά ισχυρά µέχρι σήµερα 
συνετά λόγια του Αδ. Κοραή µένουν 
γράµµα κενό: «Αληθινήν ελευθερίαν 
τότε µόνον έχει ο πολίτης, όταν την 
µεταχειρίζεται µε τρόπον, ώστε να µην 
εµποδίζει άλλου συµπολίτου κανενός 
την ελευθερίαν και τότε µόνον ηµπο-
ρεί να την φυλάξει, όταν σέβεται και 
τους συµπολίτας του ως ελευθέρους». 
Κύριος υπεύθυνος γι΄ αυτή την κα-

τάσταση είναι η Πολιτεία. Όχι µόνον 
επειδή αποφεύγει να προστατεύσει 
την έννοµη τάξη, αλλά επειδή δεν εκ-
παιδεύει µε σύστηµα κι επιµονή (στη 
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Στοιχειώδη και στη Μέση εκπαίδευση) 
τους νέους ανθρώπους στις αρχές 
που προκύπτουν από τη δηµοκρατική 
συγκρότηση της κοινωνίας, ώστε να 
µην περιφρονούν τα δικαιώµατα των 
άλλων. 
Αυτή η διαβρωτική έξαρση του «Βαρ-

βαρικού Δικαίου», το οποίο αλλοιώνει 
την ψυχοσυναισθηµατική ταυτότητα 
του λαού µας, όπως επίσης το έµφυτο 
ήθος της κοινωνίας µας, οφείλει να 
µας τροµάζει. Να µας τροµάζει γιατί, 
µπροστά στην αυθαιρεσία των ισχυ-
ρών και στην αδυναµία της Πολιτείας 
να προασπίσει την έννοµη τάξη, ως 
λύση φαντάζει στο (σκοτεινό) ορίζοντα 
η αυτοδικία. Αυτοδικία, όµως, σηµαί-
νει νόµο της ζούγκλας. Νόµο αντι-
κοινωνικό, αντιθεσµικό, απάνθρωπο, 
ανεξέλεγκτο. Νόµο που γυρίζει αιώ-
νες πίσω, στη Λίθινη Εποχή, αντί να 
οδηγούµαστε στην πρόοδο, που προ-
κύπτει από την ισχυροποίηση των δη-
µοκρατικών ιδεωδών, τη βελτίωση του 
πολιτισµικού επιπέδου, την ανάπτυξη 
της ανθρώπινης προσωπικότητας.
 
Η δική µας ευθύνη, η ευθύνη των 

πολιτών

Η ευθύνη για την ανάσχεση της 
επέκτασης του «Βαρβαρικού Δι-

καίου», εκτός από την Πολιτεία, ανή-
κει στον δικαιοπράκτη άνθρωπο – πο-
λίτη. Αυτός πρέπει να αποφασίσει πώς 
θα αντιδράσει ο ίδιος, µε τις δυνάµεις 
που διαθέτει, ποιους θα ψηφίζει, για 
να νοµοθετούν για λογαριασµό του, 
και πώς θα βοηθήσει εµπράκτως, για 

να οργανωθεί ξανά η κοινωνία και το 
κράτος, ώστε ο νόµος να καταστεί σε-
βαστός απ΄ όλους, όποιοι κι αν είναι.
Προϋπόθεση για την αντιµετώπιση 

του «Βαρβαρικού Δικαίου» αποτελεί 
η εφαρµογή της κάθε λύσης να αρχί-
ζει πρωταρχικά από τον καθένα µας, 
αφού όλοι µας είµαστε συνυπεύθυνοι 
για την κακή τροπή που έχει πάρει η 
κοινή διαβίωση στη χώρα µας. Η κάθε 
λύση προϋποθέτει τη βεµπεριανή «η-
θική της προσωπικής ευθύνης». Δεν 
φτάνει δηλαδή µόνον η ηθικιστική 
θεώρηση, η ιδεολογική στήριξη, αλλά 
απαιτείται απ΄ όλους µας η ενσυνεί-
δητη εφαρµογή του νόµου. Να µην 
είµαστε δηλαδή αµελείς οδίτες αλλά 
συνεργοί πολίτες, µε πίστη στην ενερ-
γό δύναµη του Δικαίου.
Στον Μίλτον Φρήντµαν (βραβείο Νό-

µπελ) αποδίδεται η φράση – δίδαγ-
µα, ότι «δεν υπάρχει πρόσκληση σε 
γεύµα χωρίς τίµηµα». Τούτη η ρήση 
δεν ισχύει µόνο στην οικονοµία, για 
την οποία την είπε ο Φρήντµαν. Οι 
κοινωνικές επιστήµες διδάσκουν κάτι 
ανάλογο. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί 
η απλή διακήρυξη µιας αλήθειας ή η 
κήρυξη του αγώνα για την επικράτηση 
του αγαθού. Ο καθένας οφείλει να 
διερευνήσει παράλληλα τους τρόπους 
υλοποίησης των λύσεων, για να κατα-
στούν οι διαµαρτυρίες, οι εναντιώσεις, 
οι θεωρήσεις έργα, έργα αγαθά. Ο 
σκοπός, λοιπόν, είναι τι εµείς κά-
νουµε, όχι τι διαπράττουν οι άλλοι. 
Η καταπολέµηση του «Βαρβαρικού 
Δικαίου» «εντός ηµών εστίν».   q

ΤΟ “ΒΑΡΒΑΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”: Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ



Είναι σχετικά γνωστή η ηρω-
ική και εθνικά υπερήφανη 

στάση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Χρυσάνθου έναντι των Γερµανών 
κατακτητών τον Απρίλιο του 1941, 
όταν αρνήθηκε να συµµετάσχει στην 
επιτροπή παράδοσης της πόλεως 
των Αθηνών και δέχτηκε αγέρωχος 
την επίσκεψη του Γερµανού Στρα-
τηγού Stumme στην Αρχιεπισκοπή. 
Είναι επίσης γνωστή η άρνησή του 
να ορκίσει, και κατά κάποιο τρόπο 
να νοµιµοποιήσει, την κατοχική κυ-
βέρνηση Τσολάκογλου. Ποια, όµως, 
ήταν η στάση του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσάνθου έναντι των Γερµανών 
µετά την εκθρόνισή του, που επα-
κολούθησε αναγκαστικά µετά την 
αδιαπραγµάτευτη άρνησή του για 
κάθε συνεργασία µαζί τους;
Από την εκθρόνισή του και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Κατοχής ο Χρύ-
σανθος περιορίζει τις δραστηριότη-
τές του στον µικρό οικίσκο της οδού 
Σουµελά 3 στην Κυψέλη, από την 

οποία «δεν επέτρεψεν εις εαυτόν 
ουδέ βήµα ποδός να εξέλθη»1, µή 
θέλοντας να ενοχλήσει τη νέα εκ-
κλησιαστική και πολιτική κατάσταση. 
«Αποφασίζω να δοξάσω τον Θεόν 
πάντων ένεκεν και να παραµένω 
παρακολουθών τους πόνους και τας 
ταλαιπωρίας, την πείναν και τας στε-
ρήσεις του ταλαιπώρου λαού µας και 
να συµπάσχω µετ’ αυτού»,  έγραφε 
στο ηµερολόγιό του στις 18  Ιουλίου 
19412.
Στο διάστηµα αυτό της Κατοχής 

ο Χρύσανθος πλήρωσε ακριβά την 
απτόητη στάση του έναντι των Γερ-
µανών. Στερηµένος από κάθε οικο-
νοµική πρόσοδο - ως σύνταξη έστω 
από το αξίωµα το οποίο κατείχε 
- ζούσε πάµπτωχος, ο αριστοκράτης 
αυτός, από τις γενναιοδωρίες φίλων 
και από φιλανθρωπίες ευσεβών 
χριστιανών, που δεν έπαψαν να τον 
σέβονται και να τον τιµούν ως  Αρ-
χιεπίσκοπο.  Αναγκάστηκε, µάλιστα, 
όπως υπονοείται και στη διαθήκη 
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του Αρχιµ. Ιουστίνου Δ. Μαρµαρινού,
Δ/ντού Θρησκευτικού ΓΕΝ

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
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του, να εκποιήσει και περιουσιακά 
του στοιχεία, όπως αρχιερατικά άµ-
φια και βιβλία, για να εξοικονοµήσει 
τα προς το ζην3. 
Παρ  όλα αυτά, όµως, η εργασία 

του Χρυσάνθου στο παρασκήνιο 
ήταν ασταµάτητη.  Ο ίδιος ποτέ δεν 
έπαψε να θεωρεί τον εαυτό του κανο-
νικό αρχιεπίσκοπο αλλά και νόµιµο 
εκπρόσωπο της µόνης νόµιµης ελ-
ληνικής αρχής στα χρόνια της Κατο-
χής, δηλαδή του εξόριστου βασιλέα 
Γεωργίου Β΄. Και δεν ήταν φυσικά 
µόνο δική του εντύπωση αυτή4. 
 Ο υπαρχηγός του ΕΔΕΣ Κοµνη-

νός Πυροµάγλου στο βιβλίο του  Ο 
Γεώργιος Καρτάλης και η εποχή του 
1934-57 αναφέρει: «Εις τας  Αθή-
νας, ύπατος τοποτηρητής του Βασ. 
Γεωργίου της  Ελλάδος είναι από 
της πρώτης στιγµής της Κατοχής ο 
πρώην  Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών Μη-
τροπολίτης Χρύσανθος. Είναι ένας 
εκ των διαπρεπεστέρων  Ιεραρχών 
της Ελληνικής  Ορθοδοξίας, και εις 
την συγκρότησιν, και εις πνευµατι-
κάς ικανότητας, γενναιότητα, ευστρο-
φίαν και διορατικότητα»5. 
 Όλες οι µη κοµµουνιστικές αντιστα-

σιακές οργανώσεις αναγνώριζαν στο 
πρόσωπο του Χρυσάνθου τον ανώτα-
το αρχηγό τους, αντιπρόσωπο του 
εξόριστου βασιλέα, και ζητούσαν την 
έγκριση του «Δεσπότη» για όλες τις 
αντιστασιακές τους ενέργειες6. Στην 
οικία της οδού Σουµελά λειτουργού-
σε όλο το διάστηµα της κατοχής ο 

«ασύρµατος του Δεσπότη», χωρίς να 
µπορούν να τον υποπτευθούν ή να 
τον ανακαλύψουν οι Γερµανοί που 
χτένιζαν την περιοχή µε τα ραδιογω-
νιόµετρα, και µε αυτόν «τον αληθώς 
παρά του Θεού ευλογηµένον ασύρ-
µατον», κατά τον Κ. Βοβολίνη, ο 
Χρύσανθος ενηµέρωνε την εξόριστη 
Κυβέρνηση και το συµµαχικό Στρα-
τηγείο για τα όσα συνέβαιναν στην  
Ελλάδα και έπαιρνε  οδηγίες για το 
πώς έπρεπε να δράσουν οι αντιστα-
σιακοί.  Αν φυσικά ανακάλυπταν οι 
Γερµανοί τον ασύρµατο, αυτό θα σή-
µαινε άµεση θανατική εκτέλεση του 
Χρυσάνθου7. 
Το σπίτι αυτό της Κυψέλης γίνεται 

τόπος συνεδριάσεως των αντιστα-
σιακών.  Ο συνταγµατάρχης Μιχ. 
Αντωνόπουλος (Αννίβας), επιτελικό 
στέλεχος πολλών αντιστασιακών ορ-
γανώσεων, µαρτυρεί: «Οι κατώτεροι 
αξιωµατικοί κάνουν συνεδριάσεις 
στα νταµάρια του Λυκαβηττού... 
εµείς µαζευόµαστε στου Μητροπολί-
τη Χρυσάνθου»8. 
Πέραν όµως από τους αξιωµατικούς 

και τα στελέχη των αντιστασιακών ορ-
γανώσεων υπήρχαν και οι άνθρωποι 
του πνεύµατος που έκαναν τη δική 
τους αντίσταση. Σ’αυτούς πλέον ο 
Χρύσανθος δεν επιβαλλόταν ως αρ-
χηγός της αντίστασης από την όποια 
σχέση του µε τις νόµιµες ελληνικές 
αρχές του εξωτερικού, αλλά µε την 
προσωπικότητά του, µε το γνήσιο 
αντιστασιακό του φρόνηµα και την 
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αδούλωτη ψυχή που είχε εξ αρχής 
αντιτάξει στους Γερµανούς9.
 Αλλά και απλών ανθρώπων κατα-

φύγιο ήταν ο Χρύσανθος στα δύσκο-
λα αυτά χρόνια της Κατοχής.  Ο Στ. 
Κανονίδης σηµειώνει: «Στην Κυψέλη, 
πλάι στο ιερό των  Αγίων  Αποστό-
λων - όπου αγαπούσε να εκκλησιά-
ζεται ο Κωνσταντίνος Κανάρης - είχε 
στραφεί όλη η άλλη, η ανώνυµος 
αγωνιζοµένη  Ελλάδα. Αυτή που 
έµενε πιστή στο εγερτήριο της 28ης  
Οκτωβρίου, στους αυθεντικούς 
σκοπούς και τα αυθεντικά του σύµβο-
λα. Αθηναία δέσποινα έλεγε: Κάθε 
φορά - και αυτό εγίνετο τόσο συχνά 
- που στις καρδιές µας εστέρευαν οι 
πηγές των ελπίδων και µαζί µε τα σώ-
µατα επήγαιναν να καµφθούν και οι 
ψυχές, παίρναµε το δρόµο προς την 
Κυψέλη. Και κάθε φορά εγυρίζαµε 
µε τις καρδιές ανεφοδιασµένες και µε 
στυλωµένες τις ψυχές»10.
Όλο το διάστηµα της Κατοχής λοιπόν 

ο Χρύσανθος συνέπασχε µε το λαό 
της Αθήνας, υπέµενε τις ίδιες στερή-
σεις και την ίδια φτώχεια, αλλά ήταν 
και το σύµβολο του αγώνα και της 
αντίστασης κατά των Γερµανών. 
Τα εκκλησιαστικά όµως πράγµατα 
είχαν πάρει δυσάρεστη τροπή. Σε µια 
Αρχιεπισκοπή που όντως µοσχοβο-
λούσε λιβάνι κατά την εποχή του 
Χρυσάνθου, άρχισε να συρρέει ένας 
«παρδαλός συρφετός σπουδαρχι-
δών» µε την αποχώρησή του11.  Η 
Εκκλησία άρχισε να µεταβάλλεται σε 

παράγοντα εξουσίας και δυνάµεως, 
µέσα στον οποίο εµπλέκονταν εθνι-
κά συµφέροντα, προσωπικές φιλο-
δοξίες, θεσµοί, καθώς και οι αγώνες 
και οι αγωνίες του ελληνικού λαού.
 Ο  Αρχιεπίσκοπος Δαµασκηνός 

είχε φιλικές σχέσεις µε τον Τσολάκο-
γλου, συνεργάστηκε µαζί του, αλλά 
δεν ενέδιδε και στις απαιτήσεις του 
για ανοιχτή στήριξη της Κυβερνήσε-
ώς του από την  Εκκλησία.  Όρκισε 
όλες τις επόµενες κατοχικές κυβερ-
νήσεις, συνέβαλε µάλιστα κάποτε 
και στο σχηµατισµό τους12, ενώ 
κρατούσε εθνική αλλά και άκρως 
διπλωµατική στάση απέναντι στους 
Γερµανούς. 
Στις αρχές του 1944  ο  Αρχιεπί-

σκοπος Δαµασκηνός έπεσε στη 
δυσµένεια των Γερµανών, γιατί επι-
βεβαιώθηκαν οι υποψίες τους για συ-
νεργασία του µε τους κοµµουνιστές.  
Άρχισαν λοιπόν να βολιδοσκοπούν 
τον Χρύσανθο, αν επιθυµεί να απο-
κατασταθεί στον αρχιεπισκοπικό 
θρόνο, καθ’ ότι µόνο έτσι θα µπο-
ρούσαν χωρίς µεγάλο κόστος να 
απαλλαγούν από τον Δαµασκηνό.
Για το θέµα αυτό γράφει ο Χρύσαν-

θος στο ηµερολόγιό του (5 Φεβρουα-
ρίου 1944): « Ήλθον οι δύο αδελφοί 
Μινόπουλοι, ανεψιοί του αειµνήστου 
Μητροπολίτου Αθηνών κυρού Θε-
οκλήτου, και µοι ανακοινώνουν 
εµπιστευτικώς ότι ο Δαµασκηνός πε-
ριέπεσεν εις την δυσµένεια των Γερ-
µανών... και ότι έχουν την απόφασιν 
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να τον παύσουν και εν ανάγκη να 
τον αποµακρύνουν στην Γερµανίαν 
αρκεί µόνον να δηλώσω ότι δέχοµαι 
να επανέλθω εις την αρχιεπισκοπήν, 
και αν κατ’ αρχήν δεχθώ, θα έλθει 
ο Λογοθετόπουλος διά να συνεννο-
ηθώµεν περί των λεπτοµερειών. Απά-
ντησα ότι είναι αδύνατον να δεχθώ 
τοιούτον τι και αν ο Δαµασκηνός 
έλαβεν ανά χείρας την ψαλίδα και 
έσχισε τον άρραφον χιτώνα του Κυ-
ρίου, δεν είµαι εγώ, ο οποίος θα συ-
νεχίσω το σχίσιµο προς τέρψιν των 
εχθρών της πατρίδος, αρεσκοµένων 
να αναβιβάζουν και καταβιβάζουν 
τους Αρχιεπισκόπους κατά βούλη-
σιν.  Εποµένως περιττόν να έλθει 
και ο Λογοθετόπουλος. Εφ’ ω και 
απήλθον οι αδελφοί Μινόπουλοι». 

Αυτή ήταν µέχρι τέλους η στάση 
του µεγάλου ιεράρχη προς τους 

Γερµανούς. Καµία ωφέλεια δεν ήθε-
λε να προκύψει για τον εαυτό του, 
όσο δικαιολογηµένη κι αν ήταν, όταν 
κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε έστω 
και κατ’ ελάχιστον τους κατακτητές. 
Οι πεποιθήσεις του για την κανονικό-
τητα της Εκκλησίας δεν έγιναν ούτε 
στιγµή πρόσχηµα για να επιθυµήσει 
λύσεις του «εκκλησιαστικού», που θα 
ήταν σύµφωνες µε τις βουλήσεις των 
Γερµανών ή των γερµανόδουλων κυ-
βερνήσεων.
 Η στάση βέβαια και η συµπεριφο-

ρά του Χρυσάνθου απέναντι στους 
Γερµανούς ήταν φυσικά πολύ διαφο-

ρετική απ’ αυτήν του Αρχιεπισκόπου 
Δαµασκηνού. Ο Χρύσανθος αρνή-
θηκε κάθε συνεργασία µαζί τους 
γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα 
είχε για τον ίδιο η στάση του αυτή. 
Ο Δαµασκηνός θεώρησε καθήκον 
του να αναλάβει την ευθύνη συνερ-
γασίας µε τις κατοχικές κυβερνήσεις 
εργαζόµενος πάντα προς όφελος 
του λαού µε κίνδυνο να χάσει και 
ο ίδιος τη θέση του και τη ζωή του 
από τους Γερµανούς. Η διαφορά 
του µε τον Χρύσανθο ήταν πως ενώ 
αυτός εξαργύρωσε την αντιστασιακή 
του δράση µε τιµές και κυβερνητικά 
αξιώµατα µετά την αποχώρηση των 
Γερµανών, ο Χρύσανθος δέχτηκε να 
παραµείνει στην αφάνεια και στην 
περιθωριοποίηση, τόσο από τις κατο-
χικές όσο και από τις µεταπολεµικές 
ελληνικές αρχές, παρόλη την µεγά-
λη και ανιδιοτελή προσφορά του, για 
να µην δηµιουργήσει προσκόµµατα 
στην Εκκλησία και στο Έθνος. 
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την συγκατάθεσίν του ως Αρχηγός της 
Εκκλησίας διά τον σχηµατισµόν της 
κυβερνήσεως της 7ης Απριλίου 1943 
(σ.σ. την τελευταία κατοχική κυβέρ-
νηση  υπό τον  Ι. Ράλλη) πιέσας τον 
διστάζοντα κύριον Νικ. Λούβαρην να 
συµµετάσχη ως υπουργός της Παιδεί-
ας και συγχαρείς τον πατέρα µου διά 
το θάρρος ο επεδείκνυε αναλαµβάνων 
την τεραστίαν ευθύνην της διακυβερ-
νήσεως της χώρας υπό κατοχήν...» (Γ. 
Ράλλη, Ο Ιωάννης Δ. Ράλλης οµιλεί 
εκ του Τάφου,  Αθήναι 1947, σ. 42).

 q

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ



Ο άνθρωπος στον οποίο θα 
αναφερθούµε ήταν µια χα-

ρισµατική µορφή. Πρόκειται για τη 
Σταµατία Μαστρογιαννοπούλου. 
Γεννήθηκε στις 22 Σεπτεµβρίου 
1916 και εξεδήµησε την 20ή Ιουλίου 
1987. Το κοριτσάκι που ήρθε στον 
κόσµο πήρε το όνοµα Σταµατία. Θα 
την φωνάζουν όµως Τιτίνα, όπως το 
ήθελε ο πατέρας της.
Η Τιτίνα έµαθε να κάνει δουλειές 

από µικρή. Η µητέρα της, το γένος 
Ματθοπούλου, µε πλούσια µόρφω-
ση, είχε µεγάλη έγνοια στο να µην 
προσλάβει η κόρη της το σύνδροµο 
του πλουσιοκόριτσου. Την έντυνε 
απλά. Την έστελνε να σκουπίσει 
ακόµη και  το πεζοδρόµιο του σπι-
τιού τους, που βρισκόταν στο κέντρο 
της Αθήνας. 
Η Σταµατία διαµόρφωσε από µικρή 

σεµνό χαρακτήρα. Εύκολα συµµορ-
φωνόταν στις υποδείξεις και τις συµ-
βουλές της µητέρας της. Σπάνια µπο-
ρεί να έκανε κάποια παιδική αταξία. 
Όσο προχωρούσε η ηλικία της, τόσο 
τελειοποιούνταν και ο χαρακτήρας 
της. Στο φέρσιµό της είχε ευγένεια 

και αρχοντιά. Σ’ όλο το περιβάλλον 
της ήταν αγαπητή. Αλλά, νωρίς την 
επισκέφτηκαν και οι δοκιµασίες. 
Το 1928, στην ηλικία των 12 ετών, 
συνέβη ο θάνατος του πατέρα της. 
Μετά από χρόνια - αναφέρει η ίδια 
στο αυτοβιογραφικό της σηµείωµα - 
το πώς αντιµετώπισε το λυπηρό αυτό 
γεγονός: “Ήρθε µια µέρα του Σε-
πτεµβρίου, που ο πατέρας µου έπεσε 
κι αυτός άρρωστος από την φοβερή 
επιδηµία (τη νόσο Χάνσεν)” - καίτοι 
ο Δηµήτριος Μαστρογιαννόπουλος 
ήταν διαπρεπής και διάσηµος για-
τρός στην Αθήνα.
Αλλά η εκδηµία του πατέρα της,  ο 

οποίος την ήθελε κάπως κοσµική, 
συνέβαλε στον οριστικό  προσα-
νατολισµό της προς την Εκκλησία. 
“Άρχισα να νιώθω - σηµειώνει η ίδια 
- µιαν ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση 
στην παρακολούθηση της Θείας 
Λειτουργίας. Κυρίως τη στιγµή της 
καθαγιάσεως δοκίµαζα τέτοια συναι-
σθήµατα που µε νοσταλγία θα τα θυ-
µάµαι σ’ όλη µου τη ζωή. Ένα µόνο 
είναι βέβαιο. Ότι µου είναι αδύνατο 
να τα περιγράψω. Ήµουν ο ευτυχέ-
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στερος άνθρωπος του κόσµου. Τότε 
άρχισα να διαβάζω άπληστα θρη-
σκευτικά βιβλία. Ένιωθα τον Χριστό 
κοντά µου κι αυτό µε γέµιζε µε µια 
ανείπωτη ευτυχία”.

u u u

Στα 19 της χρόνια, παίρνει τη 
µεγάλη απόφαση: να µείνει 

άγαµος. Αν και διέθετε πολλά πλε-
ονεκτήµατα και χαρίσµατα για την 
δηµιουργία οικογενειακής ζωής, 
δεν δηµιούργησε δική της οικογέ-
νεια, γιατί ήθελε να αφιερωθεί εξ 
ολοκλήρου στην Εκκλησία. Το Κα-
λοκαίρι του 1937 εισήχθη, µε πολύ 
καλή σειρά, στην Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου της Αθήνας.
Η οικογένειά της, µετά την εκδηµία 

του πατέρα της, ζούσε µακριά από 
κάθε κοσµική εκδήλωση. Στο σπίτι 
τους είχε τώρα αναπτυχθεί µια νέας 
µορφής κοινωνικότητα, µε πλούσιες 
πνευµατικές εκδηλώσεις.
Η µητέρα της είχε τις ρίζες της στην 

ευλογηµένη γενιά του αοιδίµου πα-
τρός Ευσεβίου Ματθοπούλου. Ως 
πνευµατικό της η Μαρία Μαστρο-
γιαννοπούλου είχε τον νέο προϊ-
στάµενο της Αδελφότητας “Ζωή”, 
π. Σεραφείµ Παπακώστα. Κατόπιν 
βαθιάς µελέτης, µε την υπόδειξή του, 
σύστησαν τον πρώτο πυρήνα της γυ-
ναικείας ιεραποστολικής αδελφότη-
τας «Ευσέβεια». 
Η Σταµατία, που και αυτή γνώρι-

σε από µικρή τον π. Σεραφείµ, τον 
είχε εκτιµήσει βαθιά. Την ίδρυση 
της Αδελφότητος «Ευσέβεια» και τη 
συµµετοχή της σ’ αυτήν, θεώρησε η 
Σταµατία ως ένα βασικό σταθµό της 
ζωής της. Πολύ αργότερα έγραφε ως 
εξής για το θέµα αυτό, τις προσωπι-
κές της εµπειρίες:
“Είναι κάτι που, ως την ίδρυσή του, 

δεν το είχα ονειρευτεί στις ηµέρες 
µου, αλλά στο µέλλον. Πόσα σχέδια 
δεν πλέκω και πόσοι πόθοι µου δεν 
περιµένω, µε µια ευχάριστη προσδο-
κία, να πραγµατοποιηθούν!... Όταν 
διαβάζαµε στους βίους των αγίων για 
κορίτσια και γυναίκες που µοίραζαν 
τις περιουσίες τους στους φτωχούς 
και σύσταιναν αδελφότητες ή αφι-
ερώνονταν σε έργα φιλανθρωπίας, 
τις ζήλευα πολύ. Και όλα αυτά πριν 
διανοηθώ να τα ζητήσω!”.
Έτσι πέρασε όλα τα παιδικά και 

νεανικά της χρόνια η Σταµατία, µέσα 
σε ένα όµορφο πνευµατικό περιβάλ-
λον. 

u u u

Μεγάλη δραστηριότητα ανέ-
πτυξε ως ιεραπόστολος η 

Σταµατία Μαστρογιαννοπούλου. 
Δεν υπήρχε ίδρυµα που να µην το 
είχε επισκεφτεί. Από τις γυναικείες 
φυλακές, το Άσυλο Ανιάτων, µέχρι 
τον τότε αντιχανσενικό σταθµό στο 
Δαφνί.
Γράφει η ίδια: “Τα νοσοκοµεία 
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µάς δέχονταν να προσφέρουµε τις 
υπηρεσίες µας µε τη λευκή στολή 
της αδελφής... Περιττό να σηµειωθεί 
ότι οι µήνες εκείνοι που πέρασαν οι 
εθελόντριες αδελφές στο 401 Στρα-
τιωτικό Νοσοκοµείο και στο Νο-
σοκοµείο του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού είναι από τους ωραιότερους 
της ζωής τους”.
Σκόπιµο είναι ν’ αναφερθεί ένα 

από τα σηµαντικά περιστατικά που 
µαρτυρεί το κύρος και την υπόληψη 
που είχε η Σταµατία ανάµεσα στο 
χώρο και το περιβάλλον των νοση-
λευτριών και των γιατρών. Κάποτε, 
ο τότε υπεύθυνος γιατρός του τµή-
µατος - αφού βγήκε από το ιατρικό 
συµβούλιο η τροµερή απόφαση για 
έναν ασθενή που έπρεπε να χάσει 
και τα δύο του πόδια - είπε στην 
αδελφή Σταµατία: “Σκέφθηκα πως 
η πιο κατάλληλη και ενδεδειγµένη 
είστε εσείς... θα αναλάβετε να αναγ-
γείλετε στο δυστυχή νέο ...πως και 
τα δυο του πόδια πρέπει να κοπούν, 
αν δεν θέλει να χάσει τη ζωή του!” 
(“Ηρώων γη”, εκδ. “Ζωής”, Αθήνα, 
1950, σ. 30-39). Για τη Σταµατία, 
όταν πλησίασε η ώρα που έπρεπε να 
φανερώσει το τροµερό µυστικό στον 
ασθενή, υψώθηκε επιτακτική πάλι η 
φωνή µέσα της: “Κάνε το καθήκον 
σου, αλλιώς θα πεθάνει...”. Και αφού 
εξάντλησε όλη την επιχειρηµατολο-
γία της, ανακοίνωσε µε τον πιο ενδε-
δειγµένο τρόπο, το φοβερό νέο. Και 
ο άρρωστος, συγκλονισµένος αλλά 

και κατασυγκινηµένος, απάντησε: 
“Αυτό είναι το πιο δύσκολο, αδελφή. 
Πώς να σε ευχαριστήσω; Για όλα 
µου ΄δωσες απάντηση και λύση. Σαν 
την µακαρίτισσα τη µάνα µου”. Τόσο 
πιστά και µε πολλή ευθύνη εκπλή-
ρωνε την διακονία της ως εθελόντρι-
α την κρίσιµη εκείνη περίοδο µέσα 
στα νοσηλευτικά ιδρύµατα.

u u u

Ας γυρίσουµε πίσω στις µέρες 
της ειρήνης. Η Σταµατία όχι 

µόνο συµµετείχε σε όλες τις πνευ-
µατικές εκδηλώσεις του Ορθοδόξου 
Νεοελληνικού Κινήµατος, αλλά 
κατάφερνε να ελκύει και άλλους σε 
αυτές, µε τον ξεχωριστό της τρόπο.
Κάθε Κυριακή, πρωί – απόγευµα, 

βρισκόταν στη Μητρόπολη. Το πρωί, 
για να παρακολουθήσει τη Θεία 
Λειτουργία και το κήρυγµα, το δε 
απόγευµα ως προσεκτική ακροάτρια 
του π. Σεραφείµ, να ροφήσει τα νο-
ήµατα των βαθυστόχαστων εκείνων 
οµιλιών του.
Το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο το 

περνούσε σε κατηχητικά Σχολεία, 
κάνοντας και επισκέψεις σε διάφορα 
ευαγή ιδρύµατα.
Πολύ συνετέλεσε στη δηµιουργία 

της πρώτης κατασκήνωσης για φοι-
τήτριες, που έγινε το Καλοκαίρι του 
‘43 στην πευκόφυτη τότε  περιοχή 
της Αγίας Παρασκευής Αττικής, και 
µάλιστα κάτω από το φόβο του γερ-
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µανικού στρατού κατοχής.
Το ίδιο έτος, το 1943, πήρε µέρος 

σε πολλές από τις περιοδείες στην 
ύπαιθρο και κυρίως σε µακρινά χω-
ριά. Έφερνε στους πονεµένους το 
ελπιδοφόρο µήνυµα της σωτηρίας, 
της ζωής που χαρίζει ο Χριστός σε 
όσους ακολουθούν πιστά το Ευαγγέ-
λιό Του. Η ζωή στα µισοερηµωµένα 
χωριά ήταν πολύ δύσκολη. Έλειπαν 
και τα στοιχειώδη. Προπάντων, δεν 
υπήρχαν κατάλληλα καταλύµατα. 
Η Σταµατία επισκεπτόταν συχνά 

και πόλεις και νησιά, για να κάνει 
οµιλίες πνευµατικού καταρτισµού σε 
ευρύτερο κοινό ή σε συναθροίσεις 
εκπαιδευτικών, µητέρων και στελε-
χών. Ο γυναικείος κόσµος ξεσηκω-
νόταν κάθε φορά στο άκουσµα του 
ερχοµού της.
Πόσοι άνθρωποι δεν οµολογού-

σαν, ότι ο µόνος άνθρωπος που 
µπόρεσε να τους καταλάβει σε πολύ 
δύσκολες στιγµές της ζωής τους, 
ήταν η Σταµατία! Έδειχνε κατανόη-
ση σε κάθε πρόβληµα.
Το µεγάλο µυστικό της Σταµατίας 

ήταν η προσευχή. Από την προσευ-
χή αντλούσε φώτιση και δύναµη. 
Ήταν και πολύ φιλακόλουθη.
Η Βυζαντινή Αγιογραφία τη συγκι-

νούσε βαθιά. Εκείνο τον καιρό οι 
περισσότεροι ναοί και τα σπίτια ήταν 
γεµάτα από εικόνες δυτικής τεχνο-
τροπίας. Ύστερα από τον αγώνα που 
έκανε ο Φώτης Κόντογλου κατά της 
δυτικής τεχνοτροπίας - στη δεκαετία 

του ‘50 -, η “Αποστολική Διακονία” 
τύπωσε πλήθος βυζαντινών εικόνων. 
Η Σταµατία ήταν από τους πρώτους 
που ενστερνίστηκαν αυτή την Ορθό-
δοξη Χριστιανική στροφή.

u u u

Η ακάµατη ιεραποστολική ερ-
γασία της Σταµατίας δεν εξα-

ντλείται µόνο στις τακτικές προνοια-
κές επισκέψεις, ούτε στο πλήθος των 
οµιλιών της. Ένα σπουδαίο κοµµάτι 
του χρόνου της ζωής της το διέθεσε 
και στην πνευµατική αναµορφωτική 
συγγραφική της εργασία. 
Η Σταµατία έδωσε τα πρώτα δείγ-

µατα ύφους µε την πένα της στα 
περιοδικά των «Ακτίνων», της «Χρι-
στιανικής Ενώσεως Επιστηµόνων», 
καθώς και στο νεανικό περιοδικό «Η 
Ζωή του Παιδιού», στο οποίο από το 
πρώτο τεύχος του (το 1946) υπήρξε 
τακτικός συνεργάτης, κρατώντας 
µάλιστα τη στήλη του κοριτσιού µε 
το ψευδώνυµο “Η Φίλη σας Φοίβη”. 
Μας άφησε επιπλέον και υπέροχα 
έργα διαχρονικού περιεχοµένου, 
όπως: «Η γυναίκα στο βασίλειό της», 
«Το κορίτσι µπροστά στη ζωή», «Η 
φίλη σας Φοίβη». Επίσης έδωσε 
ανώνυµα – µαρτυρώντας συνάµα 
το ταπεινό και ανιδιοτελές φρόνη-
µά της – τα τρία γνωστά έργα: «Τα 
νέα θεµέλια», «Εµπρός εις τα παιδιά 
µας», «Το παιδί, ένας άγνωστος κό-
σµος». Όλα τα βιβλία της, που απο-
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τελούνται από διακόσιες πενήντα 
έως τριακόσιες σελίδες το καθένα, 
έχουν σηµειώσει µεγάλη κυκλοφο-
ρία, συντελώντας ουσιαστικά στην 
δηµιουργία ολοκληρωµένων εν 
Χριστώ προσωπικοτήτων, ιδιαίτερα 
στις τότε νέες και τους νέους της 
πατρίδας µας.
Ο Αλέξ. Τσιριντάνης (Καθηγητής 

Πανεπιστηµίου της Νοµικής) υπο-
γραµµίζει την ποιότητα και την αξία 
που έχει το βιβλίο της Στ. Μαστρο-
γιαννοπούλου «Η γυναίκα στο Βασί-
λειό της». Προλογίζοντάς το ο ίδιος, 
σηµειώνει:
«Για να γίνει κοινωνική πραγµατι-

κότητα η γυναίκα – βασίλισσα, όπως 
την θέλει ο Χριστιανισµός, χρειά-
ζεται να γίνει προσπάθεια που να 
καταλήγει σ’ έναν αληθινό αγώνα. 
Αγώνα ιερό, µα δύσκολο. Και καµιά 
φορά, σκληρό αγώνα. 
Και αυτήν ακριβώς την πολύπλευρη 

εµφάνιση του ιερού αγώνα, αντικα-
τοπτρίζει το βιβλίο «Η γυναίκα στο 
βασίλειό της». Ξεφυλλίζοντάς το, 
αισθάνεσαι έκπληξη για τον πλούτο 
των θεµάτων, που δεν θα τα φαντα-
ζόσουν καν... Κάθε σελίδα και ένα 
θέµα, µια άποψη καινούργια που 
βγαίνει από την άµεση παρατήρηση 
της ζωής και δίδει, µαζί µε την αντι-
κειµενικότητα και την αγάπη, τα θε-
µέλια που υποστηρίζουν και τα προ-
σόντα που κοσµούν την έρευνα…
Σύµφωνα ακριβώς µε τον σωστό 

συγχρονισµό στην πορεία για την 

επιτυχία της γυναίκας στην αποστο-
λή της, το βιβλίο «Η γυναίκα στο 
βασίλειό της» δεν ασχολείται µε 
διεκδικήσεις. Περιεχόµενό του είναι 
η οικοδοµή, η δηµιουργία. Γι’ αυτό 
και δεν έχει επιδίωξή του τα λόγια, 
αλλά τη ζωή µε τα προβλήµατά της, 
τα µεγάλα, µα… και τα µικρά, ως τις 
χίλιες δυο µικρολεπτοµέρειες του 
νοικοκυριού.
Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι στο 

βιβλίο αυτό συναντάµε τη φωνή του 
χριστιανικού φεµινισµού. Κι αυτή τη 
φωνή πρέπει να την προσέξει όχι 
µόνο η γυναίκα, αλλά η κοινωνία 
σαν σύνολο οργανικό, εποµένως κι 
οι άνδρες.
Ας ευχηθούµε να έρχονται στερεά 

µα και γοργά, τα βήµατα που θα 
συναπαρτίζουν τη χαρµόσυνη πο-
ρεία της γυναίκας στο βασίλειο που 
της έχει ορίσει το «ευαγγέλιο». Στη 
δηµιουργία που της έχει τάξει του 
αιωνίου η προσταγή και των καιρών 
µας η δίψα».
 

u u u

Χαράζουµε τις ακόλουθες γραµ-
µές, ως επίλογο της αναφοράς 

µας για το τέλος της επίγειας πορεί-
ας της Σταµατίας και για τον τρόπο 
µε τον οποίο αντιµετώπισε την ασθέ-
νειά  της.
Η όλη προσφορά της Σταµατίας 

είχε βαρύ τίµηµα στην υγεία της. 
Από πολύ νωρίς είχε ενοχλήσεις 
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στο στοµάχι. Τελικά, έπαθε υπερλει-
τουργία του θυρεοειδούς αδένα και 
το 1947 υποβλήθηκε σε χειρουργική 
επέµβαση στο Νοσοκοµείο του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όλοι 
τότε θαύµασαν την ψυχική αντοχή 
της. Αυτή η περιπέτεια άφησε ίχνη 
στην εξωτερική της εµφάνιση. Το 
βλέµµα της δεν είχε πια εκείνη την 
υπέροχη έκφραση.
Ήδη από το 1954 είχε διαισθανθεί 

την αναπότρεπτη φθορά της υγείας 
της και είχε πάρει την απόφασή της: 
“Η συνεχιζόµενη  - γράφει - καταπό-
νησίς µας εις την αντιµετώπισιν των 
προβληµάτων µας, θα φέρει ανα-
ποφεύκτως και προβλήµατα υγείας. 
Αλλ’ εφ’ όσον οφείλω εν αυταπαρ-
νήσει να προχωρήσω, τα ζητήµατα 
της υγείας πρέπει να έρχονται εις 
δευτερεύουσαν θέσιν...”.
Η Σταµατία Μαστρογιαννοπούλου 

έδωσε την τελευταία µάχη της ζωής 
της στο κρεβάτι του πόνου, ευχαρι-
στώντας τον Θεό.
“Στο νοσοκοµείο που την περιποι-

ήθηκαν τους τελευταίους µήνες της 
ζωής της οι αδελφές, - διηγείται η 
Μαρία Κουµαριανού, - οµολόγησαν 
ότι εκείνο που τους κατέπληξε ήταν η 
χαρά της και η ευγνωµοσύνη της για 
ό,τι της πρόσφεραν. Με το χαµόγελο 
σήκωνε τον πόνο της και την τόσο 
µεγάλη δυσκολία της – πνιγόταν, 

δεν µπορούσε να µιλήσει, ούτε να 
φάει – για να µην στενοχωρήσει αυ-
τούς που ήταν κοντά της. Σκεπτόταν 
περισσότερο τους άλλους και όχι τον 
εαυτό της”.
Έφυγε µε το χαµόγελο ζωγραφι-

σµένο στα χείλη και τη γαλήνη βαθιά 
στην καρδιά της, διότι εκπλήρωσε 
επάξια τον προορισµό της σε τούτη 
τη γη. 
Τέτοιες µορφές, σαν την Σταµατία, 

δεν πρέπει να ξεχνιούνται, αλλά να 
παραδίδονται ως πρότυπα ζωής και 
έργου στις επερχόµενες γενιές. 
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Ολόκληρο το µουσικό δηµιούρ-
γηµα της Αγίας Γραφής δεν 

θα υπήρχε και δεν θα εντυπωσίαζε, 
αν δεν είχε καλλιεργηθεί και δεν 
είχε προηγηθεί η κατάλληλη ποιητική 
σύνθεση των ύµνων. Η ποίηση ως 
γνωστόν, είναι η τέχνη της σύνθεσης 
ύµνων και ποιηµάτων. Παρατηρούµε 
µάλιστα, ακόµα και µε απλό ξεφύλ-
λισµα των Βιβλίων της Παλαιάς αλλά 
και της Καινής Διαθήκης, ότι η τέχνη 
αυτής της ποίησης παρουσιάζει ποιη-
τική µοναδικότητα. Περιέχει ποιητικές 
εκφράσεις και τεχνικούς ποιητικούς 
παραλληλισµούς, που παρέχονται 
στον αναγνώστη µε τέτοιο τρόπο που 
να ικανοποιούν και τον πλέον απαι-
τητικό µελετητή. Μιλάµε οπωσδήποτε 
για ιδιαίτερο και ιδιάζον ποιητικό τα-
λέντο, προκειµένου περί της ποίησης 
στην Αγία Γραφή. Αυτή η ιδιαιτερότητα 
µας οδηγεί στη σκέψη και µας δίνει 
τη βεβαιότητα ότι η ποίηση της Αγίας 
Γραφής προέρχεται από δωρεά του 
Δηµιουργού. Αυτού του µοναδικού 
και ανεπανάληπτου Δηµιουργού και 
Καλλιτέχνη του κόσµου, του ουράνιου 
Θεού.
Όλα τα ανωτέρω τα επισηµαίνουµε 

αναδιφώντας την Παλαιά κυρίως Δι-
αθήκη. Η ίδια εντυπωσιακή ποιητική 

τεχνική συνεχίστηκε και στην Καινή 
Διαθήκη. Έτσι συνεχίστηκε και καλ-
λιεργήθηκε και στην όλη χριστιανική 
γραµµατολογία η λεγόµενη χριστια-
νική ποίηση, που µετατράπηκε αργό-
τερα σε Εκκλησιαστική ποίηση. Αυτή 
ήδη ξαπλώθηκε και κατέκλΥσε την 
οικουµένη µε την ιδιαιτερότητά της. 
Θα µπορούσαµε οπωσδήποτε να δια-
κηρύξουµε και από εδώ, ότι η Χριστια-
νική ποίηση τέρπει και αλλάζει ακόµα 
και τη διάθεση των ακροατών της. 
Ηµερεύει τις αισθήσεις, κατευνάζει τις 
εξάρσεις και δωρίζει στους ψάλλοντες 
και τους ακροώµενους, τη γαλήνη 
και την ηρεµία. Στοιχεία απαραίτητα 
βεβαίως για τη διευκόλυνσή µας στην 
Προσευχή και την άνοδό µας προς τον 
θρόνο του Θεού, για την ένωσή µας µε 
Εκείνον. Μας γεµίζει µε ευφορία και 
αγαλλίαση.  
Είναι απαραίτητο ακόµα να επιση-

µάνουµε εδώ και τα εξής: Οι γλώσσες 
της εποχής εκείνης στην σκοπούµενη 
περιοχή, κατά την εποχή της Αγίας 
Γραφής, περιλάµβαναν µια ιδιαίτερη 
ρυθµικότητα και µια έντονη µουσικό-
τητα. Θεού το δώρον. Αυτά τα στοιχεία 
διευκόλυναν τους λαούς να δηµιουρ-
γούν και την ανάλογη και έξοχη ποι-
ητική οµορφιά. Τα ποιητικά Βιβλία της 
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Αγίας Γραφής το οµολογούν.
Τα παρουσιάζουµε.

α. Τα ποιητικά Βιβλία

Στην Αγία Γραφή υπάρχουν αρ-
κετά από τα Βιβλία που είναι 

γραµµένα σε ποιητική γλώσσα. Συγκε-
κριµένα, από τα σαράντα εννέα Βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης, τα πέντε Βιβλί-
α είναι καθαρώς ποιητικά. Υπάρχουν 
βεβαίως και τα λεγόµενα σοφιολογικά 
Βιβλία. Είναι αυτά που αποτελούν τη 
διδακτική και γνωµική ποίηση του 
Ισραήλ. Πρόκειται για τα βιβλία που 
γράφτηκαν από ειδικούς διδακτικούς 
ποιητές. Είναι τα Βιβλία Ιώβ, Παροι-
µιών, Εκκλησιαστού. Προστίθενται σ’ 
αυτήν την κατηγορία και τα Βιβλία Σο-
φίας Σειράχ και Σοφίας Σολοµώντος. 
Σ’ αυτά προστέθηκαν και τα δύο καθα-
ρώς λυρικά Βιβλία. Αυτά είναι το Άσµα 
Ασµάτων και οι Ψαλµοί. Όσο για τα 
κυρίως ποιητικά Βιβλία, αυτά είναι: 
1. Το Βιβλίο του Ιώβ. Σοφιολογικό 

και ποιητικό Βιβλίο. Γράφτηκε από τον 
ίδιο τον Ιώβ µετά τη δοκιµασία του. 
2. Το Βιβλίο των Ψαλµών. Λυρικό 

και ποιητικό Βιβλίο. Γράφτηκε κυρίως 
από τον Δαυΐδ και πήρε το όνοµά του. 
Αναφέρονται όµως και άλλοι συγγρα-
φείς ποιητές, που τους αναφέρουµε 
στη συνέχεια. 
3. Το Βιβλίο των Παροιµιών. Σοφι-

ολογικό και ποιητικό Βιβλίο. Γράφτηκε 
από τον σοφό βασιλιά Σολοµώντα. 
4. Το Βιβλίο ο Εκκλησιαστής. Σοφι-

ολογικό και ποιητικό Βιβλίο. Γράφτηκε 
από τον σοφό βασιλιά Σολοµώντα.
5. Το Βιβλίο το Άσµα Ασµάτων. 

Λυρικό και ποιητικό Βιβλίο. Γράφτηκε 
από τον σοφό βασιλιά Σολοµώντα. 
Καθένα από αυτά τα πέντε ποιητι-

κά Βιβλία παρουσιάζει εντυπωσιακή 
µοναδικότητα. Οπωσδήποτε όµως 
στο σύνολο των βιβλίων της Βίβλου 
συναντάµε και πολλά άλλα τµήµατα, 
ολόκληρα, που έχουν ποιητική δοµή. 
Σαν τέτοιο ποιητικό κείµενο µπορούµε 
να τοποθετήσουµε και τους Θρήνους 
του Ιεζεκιήλ, καθώς και τµήµατα του 
Ιερεµία.
Στα ανωτέρω ποιητικά Βιβλία προστί-

θενται:
- Το Βιβλίο Σοφία Σειράχ, που εί-

ναι σοφιολογικό και ποιητικό Βιβλίο. ο 
πλήρης τίτλος του είναι: «Σοφία Ιησού 
υιού Σειράχ». Η πρώτη λέξη σηµαίνει 
τη φύση και το περιεχόµενο του Βιβλί-
ου και η δεύτερη δηλώνει τον συγγρα-
φέα. Τον Ιησού, υιόν Σειράχ.
- Το Βιβλίο Σοφία Σολοµώντος, 

που είναι και αυτό σοφιολογικό και 
ποιητικό Βιβλίο. Γράφτηκε κατά την 
κρατούσα γνώµη από άγνωστο συγ-
γραφέα. Αποδίδεται εν πολλοίς στο 
Σολοµώντα διότι περιέχει Σολοµώντει-
ες διδασκαλίες, καθόσον ο Σολοµώ-
ντας θεωρείται ο σοφός του Ισραήλ. 
Από όλα τα ποιητικά Βιβλία της Πα-

λαιάς Διαθήκης ξεχωρίζουµε δύο, για 
την ιδιαιτερότητά τους. Πρόκειται για 
το βιβλίο των Ψαλµών και το βιβλίο 
Άσµα Ασµάτων. 
1. Το βιβλίο των Ψαλµών αποτελεί 

συλλογή ποιηµάτων, που απαγγέλ-
λονταν και µε τη συνοδεία µουσικών 
οργάνων. Οι ύµνοι του κατανέµονται 
σε τρεις κατηγορίες. Περιλαµβάνει: 
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Ύµνους γενικού ενδιαφέροντος, Θρή-
νους για προσωπικά, οικογενειακά και 
εθνικά συµβαίνοντα και Άσµατα ευχα-
ριστίας και δοξολογίας προς το Θεό. 
Το Βιβλίο των Ψαλµών περιλαµβάνει: 
Ογδόντα επτά (87) ψαλµούς που απο-
δίδονται και γράφτηκαν από τον Δαυ-
ΐδ. Δώδεκα (12) ψαλµούς που αποδί-
δονται στον αρχιµουσικό Ασάφ. Δέκα 
(10) ψαλµούς που αποδίδονται στους 
Υιούς Κορέ. Τέσσαρες (4) ψαλµούς 
που αποδίδονται στους: Αγγαίο και 
Ζαχαρία. Ανά ένα (1) ψαλµό που απο-
δίδεται στους: Μωυσή, Σολοµώντα, 
Αιµάν και Αιθάν. Τριάντα τρεις (33) 
ψαλµοί δεν έχουν δηλωτική επιγραφή 
ποιητού και λέγονται ορφανοί.  
2. Το βιβλίο Άσµα Ασµάτων, απο-

τελεί µια ποιητική µοναδικότητα µέσα 
στην όλη Βίβλο. Είναι γραµµένο σε 
ωραιότατη λυρική γλώσσα. Συναρ-
πάζει τον αναγνώστη από την πρώτη 
στιγµή. Εντυπωσιάζει, άλλοτε µε τις 
τολµηρές και παραστατικές εκφράσεις 
του και άλλοτε µε τα δυνατά συναι-
σθήµατα που δηµιουργούν οι λυρικοί 
διάλογοι. 

β. Σχήµατα λόγου

Η ποίηση στην Αγία Γραφή πα-
ρουσιάζει και άλλη ακόµα 

ιδιαιτερότητα. Έχει και αυτή τα λογο-
τεχνικά σχήµατά της. Παρουσιάζουµε 
µερικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
είναι οι παραλληλισµοί. 
Υπάρχουν τριών ειδών:
1. Συνώνυµοι παραλληλισµοί. Με το 

σχήµα τούτο παρουσιάζεται η αυτή έν-
νοια µε διαφορετική έκφραση. Όπως: 

«Ο κατοικών εν ουρανοίς εκγελάσεται 
αυτούς, και ο Κύριος εκµυκτηριεί 
αυτούς» (Ψαλµός β΄4). Δηλαδή τους 
λαούς που µελετούν αµαρτωλά, από 
τη µια µεριά τους περιπαίζει και τους 
χλευάζει ο Κύριος, και από την άλλη 
τους κάνει καταγέλαστους. Ο ίδιος 
χαρακτηρισµός µε διαφορετική δια-
τύπωση.
2. Αντιθετικοί παραλληλισµοί. Με το 

σχήµα τούτο επαναλαµβάνονται αντί-
θετες σκέψεις που εκφράζουν την ίδια 
έννοια. Όπως: «Πλούσιοι επτώχευσαν 
και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον 
Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός 
αγαθού» (Ψαλµός λγ΄11). Πτωχεύουν 
οι µη αναζητούντες τον Κύριο, δεν 
στερούνται δε οι εκζητούντες Αυτόν. 
Έχουµε ευθεία θετική διατύπωση για 
τους πρώτους και πλαγία θετική, αρ-
νητικώς διατυπούµενη θέση, για τους 
δεύτερους.
3. Σύνθετοι παραλληλισµοί. Με το 

σχήµα τούτο η έκφραση µιας σκέψης 
προστίθεται σε µια άλλη δεύτερη 
έκφραση µε την ίδια έννοια και µε 
διαφορετική διατύπωση. Έτσι τονίζε-
ται περισσότερο η πρώτη έκφραση. 
Όπως: «Και έσται ως το ξύλον το πε-
φυτευµένον παρά τας διεξόδους των 
υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει 
εν καιρώ αυτού και το φύλλον αυτού 
ουκ απορρυήσεται· και πάντα, όσα 
αν ποιή, κατευοδωθήσεται» (Ψαλµός 
α΄3). Το δένδρο δίνει τον καρπό, το 
φύλλον του διατηρείται και ό,τι κάνει 
το δένδρο πλησίον των υδάτων, ευ-
δοκιµεί. 

q
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…Α  ναλύοντας τη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία,  αβί-

αστα οδηγούµαστε στο συµπέρασµα 
πως σε µας ταιριάζει περισσότερο το 
«ναι», µάλιστα το «ναι σε όλα»! Όχι 
µόνο συρόµαστε πίσω από το άρµα 
των ισχυρών, όπως άλλωστε και τότε, 
αλλά και δεν θέλουµε (όχι αδυνατού-
µε) να υπερασπίσουµε τα εθνικά µας 
δίκαια. Και είναι αναµφισβήτητο ότι το 
λαϊκό αίσθηµα  (θα ήταν υπερβολή να 
γράψουµε το παλλαϊκό) εξακολουθεί 
και στις µέρες µας να επιθυµεί το «όχι» 
ως απάντηση στις ιταµές αξιώσεις 
«φίλων», «συµµάχων» και «εταίρων» 
νεκροθαφτών των εθνικών µας δικαί-
ων! Πλην οι ενδοτικοί κυβερνώντες 
κατά τις µεταπολεµικές  δεκαετίες 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο λαός έχει 
οπισθοχωρήσει σηµαντικά· δίνει πια 
τις τελευταίες µάχες οπισθοφυλακής 
µε όπλο το φιλότιµο, έχοντας ηττηθεί 
κατά κράτος από την ευµάρεια και 
το πνεύµα του αρρωστηµένου διεθνι-
σµού, το οποίο καθιστά χωρίς νόηµα 
πλέον το «αµύνεσθαι περί πάτρης».
Αν κάνουµε κάποια ιστορική ανα-

δροµή στο έπος του ΄40 και ερευνή-
σουµε τη στάση που τήρησαν άλλοι 
ευρωπαϊκοί λαοί, οι οποίοι δέχθηκαν 
παρόµοια προς το δικό µας τελε-
σίγραφα, ίσως κατανοήσουµε γιατί 
κράτησαν διαφορετική στάση και γιατί 
εµείς φθάσαµε πλέον στη δική τους 
κατάντια. Αµύνθηκαν: το Βέλγιο, µε 
την υποστήριξη αγγλογαλλικών στρα-

τευµάτων, επί 18 ηµέρες, η Ολλανδία 
επί 4 ηµέρες, ενώ η Δανία παραδόθη-
κε αµαχητί! Μάλιστα ο βασιλιάς της 
στο αίτηµα του Χίτλερ, που µετέφερε 
µοτοσυκλετιστής, για διέλευση των 
ναζιστικών στρατευµάτων από το έδα-
φος της χώρας, ως ένδειξη υποταγής 
παρέδωσε το στέµµα του για να το 
µεταφέρει στο Βερολίνο! Οι Γάλλοι, 
ισχυρή ευρωπαϊκή δύναµη, αντιστά-
θηκαν στη γραµµή Μαζινό µόνο επί 
43 ηµέρες. Είναι γνωστό το ερώτηµα 
των Γάλλων στρατιωτών: “Pourquoi?”. 
«Γιατί να πολεµήσω;» ήταν το ερώτηµα 
ως επακόλουθο του πνεύµατος του 
«διεθνισµού» της Γαλλικής Επανά-
στασης, που όµως δεν εµπόδισε τη 
Γαλλία να καταστεί η δεύτερη αποι-
κιοκρατική χώρα του πλανήτη, την 
οποία ακολούθησαν στην επέκταση 
του «ζωτικού τους χώρου» το Βέλγιο 
και η Ολλανδία!
Σε αντίθεση προς τις χώρες που 

προαναφέραµε, η Ελλάδα, µη έχο-
ντας ακόµη συνέλθει από τη συµφορά 
της Μικρασίας, τόλµησε και είπε το 
«όχι». Και δεν το είπε µόνο για την 
τιµή των όπλων, όπως η Ολλανδία 
των 4 ηµερών, αλλά και απώθησε 
τον επίδοξο κατακτητή πέρα από τα 
σύνορά της! Και όταν ανέλαβε δράση 
η βαρειά πολεµική µηχανή των Ναζί, 
έδειξε ο Έλληνας ότι «υπερασπίζεται 
τη χώρα του µε κάθε εχθρό στη µάχη» 
(Αισχύλος). Κατά δήλωση γερµανών 
αξιωµατικών, ο ελληνικός στρατός 

ΑΝ ΛΕΓΑΜΕ «ΝΑΙ»;
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υπήρξε ο πρώτος στον οποίο τα µαχη-
τικά αεροπλάνα stukas δεν προκάλε-
σαν πανικό. Οι στρατιώτες µας, αντί να 
φύγουν σε κατάσταση πανικού, όπως 
στις περιπτώσεις της Πολωνίας και της 
Γαλλίας, τα πυροβολούσαν από τις θέ-
σεις τους. Γιατί χόρευαν οι επίστρατοι 
αναχωρώντας για το Μέτωπο; Γιατί 
τους συνόδευαν σαν σε πανηγύρι τα 
προσφιλή τους πρόσωπα; Διότι είχαν 
µεθύσει µε το «αθάνατο κρασί του 
΄21» (Παλαµάς). Διότι είχαν φτωχικά 
τα σπίτια τους, αλλά τις καρδιές τους 
πλούσιες σε ιδανικά, όταν οι λοιποί 
Ευρωπαίοι είχαν φυγαδεύσει αυτά 
προς άγνωστη κατεύθυνση και κά-
ποιοι, µέσα στην ασέληνη νύχτα του 
µηδενισµού, αναζητούσαν έστω και 
ένα ζευγάρι «µεταχειρισµένα ιδανικά» 
(Ίψεν). 
Αν λέγαµε τότε το «ναι», ασφαλώς 

αυτό θα σήµαινε ότι είχαµε ήδη φθά-
σει στο επίπεδο των «ανεπτυγµένων» 
ευρωπαϊκών χωρών. Ίσως συντελού-
σαµε και µεις στην επικράτηση του 
ολοκληρωτισµού, του γεννήµατος 
αυτού της «φωτισµένης» Ευρώπης, 
η οποία µετά την επικράτηση των «ε-
λευθέρων δυνάµεων» βρήκε πλείστες 
όσες ευκαιρίες να δείξει το σεβασµό 
προς την ελευθερία σε πλείστα όσα 
µέρη του πλανήτη! Οι «ευγενείς» 
Άγγλοι µετέφεραν στην Κύπρο τις 
µεθόδους βασανισµού των ναζιστικών 
κολαστηρίων, έστρεψαν τα πυροβόλα 
τους κατά των αόπλων Ινδών οπαδών 
του Γκάντι, διέλυσαν µε οπλοπολυβό-
λα τους Ζουλού, που είχαν παραµείνει 

από στρατιωτικής απόψεως στην προ-
οµηρική δερµάτινη ασπίδα. Τα «ευγε-
νή» τέκνα τους στην Αφρική καθιέρω-
σαν το αθλιότερο καθεστώς διακρίσε-
ων, ενώ στην Αµερική δολοφονούσαν 
τους µαύρους, επειδή ήσαν µαύροι, 
ως τη δεκαετία του 1970! Κοντά σε 
όλους αυτούς και οι Σοβιετικοί, υπέρ-
µαχοι του δυτικού υλισµού, µετέτρε-
ψαν τη Ρωσία και πολλές άλλες χώρες 
σε απέραντα στρατόπεδα αντιφρονού-
ντων. Και µέσα από τον πόνο οι νέες 
γενιές κατάφεραν να προσεγγίσουν 
τον κόσµο του πνεύµατος, αυτόν τον 
απαγορευµένο στη Δύση, στο όνοµα 
της ελευθερίας του ανθρώπου!
Εµείς σταθήκαµε «τυχεροί»! Όταν οι 

ισχυροί της γης µοίρασαν τον πλανήτη 
σε συµφωνία που καταγράφτηκε προ-
χειρότατα σε ένα κουτί από τσιγάρα 
(Μόσχα 1944), δοθήκαµε στη Δύση 
(ποτέ δεν αντιληφθήκαµε ότι Δύση και 
Ανατολή, όπως ορίζονταν στο πεδίο 
των πολιτικοκοινωνικών και στρατιω-
τικών αντιπαραθέσεων, αποτελούσαν 
τις δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος, 
του δυτικού υλισµού). Στο πνεύµα της 
γαλουχήθηκαν δύο γενιές και ήδη 
γαλουχείται και τρίτη. Πώς να ξανα-
πούµε «όχι»; Μας λείπουν τα ιδανικά, 
έστω και τα µεταχειρισµένα. Η Δύση 
είναι ανελέητος εχθρός του πνευµατι-
κού κόσµου. Κι εµείς καµαρώνουµε, 
διότι, επιτέλους, µετά από αντίσταση 
150 χρόνων του καθυστερηµένου 
λαού µας, «ανήκοµεν εις την Δύσιν»!

Απόστολος Παπαδηµητρίου
(Περ. «Απολύτρωσις», Οκτ. 2009)

ΑΝ ΛΕΓΑΜΕ “ΝΑΙ”;



Όταν βρεθείς εκτός υπηρεσίας 
και δεν ασχολείσαι µε στρα-

τιωτικές υποθέσεις, να διαβάζεις και 
βιβλία και ιστορίες και βιβλία της Εκ-
κλησίας. Και να µην πεις: «Τι ωφε-
λούν τον στρατιωτικό τα δόγµατα και 
τα εκκλησιαστικά βιβλία;». Στην 
πραγµατικότητα πολύ θα ωφεληθείς.  
Κι αν προσέξεις καλά, θα κερδίσεις 
από αυτά όχι µόνο δόγµατα και ψυ-
χωφελή διηγήµατα αλλά και γνωµι-
κά, τόσο ηθικά όσο και στρατηγικά 
[…] Αλλά και στην Καινή Διαθήκη ο 
φιλόπονος µπορεί να ωφεληθεί από 
πολλά γνωµικά. Γιατί εγώ θέλω να 
είσαι τέτοιος που να σε θαυµάζουν 
όλοι και για την ανδρεία σου και για 
την ορθοφροσύνη σου και για τη 
γνώση και την ευγλωττία σου. Κι αν 
αυτά τα τηρήσεις και τα ακολουθή-
σεις, θα ευτυχήσεις1. 

Σε συνέντευξή της στο ΒΗΜΑ 
στις 3/4/10 η βυζαντινολόγος 

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ ρωτήθη-
κε γιατί πρέπει να µας ενδιαφέρει 
τόσο πολύ σήµερα το Βυζάντιο και 

απάντησε αφοπλιστικά: «Γιατί το Βυ-
ζάντιο είναι η ελληνική γλώσσα και 
η ορθοδοξία, δηλαδή τα δύο βασικά 
συστατικά της ελληνοσύνης». Πράγ-
µατι ο σύγχρονος Έλληνας δεν µπο-
ρεί να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό 
του και να προσδιορίσει ολοκλη-
ρωµένα την ταυτότητά του, αν δεν 
γνωρίζει καλά τι ήταν το Βυζάντιο.   
Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτηµα αν 
πρέπει να αφορά τους Ευρωπαίους 
το Βυζάντιο και η απάντηση ήταν η 
εξής : «Ακόµη περισσότερο. Γιατί τι 
είναι ο Ευρωπαίος; Αυτός που έχει 
υποστεί φιλοσοφικά την επίδραση 
της αρχαίας ελληνικής σκέψης, που 
έχει ζήσει µε την ιουδαϊκοχριστιανι-
κή πνευµατικότητα κι έχει δεχθεί την 
επίδραση της ρωµαϊκής διοίκησης 
και των ρωµαϊκών θεσµών. Αθήνα, 
Ιερουσαλήµ και Ρώµη. Χωρίς αυτά 
δεν υπάρχει Ευρώπη. Κι όλα αυτά 
τα τρία, συµπυκνωµένα µαζί, είναι το 
Βυζάντιο».
Δεν θα µπορούσε να βρεθεί καλύ-

τερη εισαγωγή από τις παραπάνω 
απαντήσεις για µια σειρά από άρθρα 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Μια κοινωνία 
µε δίψα για κατά Χριστόν και κατά κόσµον µόρφωση

Οι νουθεσίες ενός πατέρα προς τους γιους του

του Ανδρέα Κ. Κουτσόπουλου,
Καθηγητού Φιλολόγου

Από τον πλούτο των βυζαντινών πηγών
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που σκοπό έχουν να αναδείξουν 
έναν θησαυρό που πολύ κακώς έχει 
παραµεριστεί από τη σχολική εκ-
παίδευση. Αυτός ο θησαυρός είναι 
τα βυζαντινά κείµενα. Ιδιαίτερα θα 
µας απασχολήσουν οι µαρτυρίες των 
βυζαντινών πηγών που φανερώνουν 
τον ζήλο των κατοίκων της ανατολι-
κής ελληνορωµαϊκής αυτοκρατορίας 
για απόκτηση σφαιρικής παιδείας, 
φωτισµένης πάντα υπό το φως της 
χριστιανικής διδασκαλίας. Παιδεία 
δηλαδή που να συνδυάζει διάπλα-
ση ολοκληρωµένης προσωπικότη-
τας και επιστηµονική κατάρτιση. Η 
απόπειρά µας αυτή να γνωρίσουµε 
καλύτερα τον πλούτο των βυζαντινών 
πηγών αρχίζει µε το λεγόµενο Στρα-
τηγικό του Κεκαυµένου. Τι ακριβώς 
όµως ήταν αυτό το κείµενο του 11ου 
αι.; 

Μία από τις πλευρές του χαρα-
κτήρα των Βυζαντινών που 

αγνοούµε ήταν η πρακτικότητά τους. 
Οι Βυζαντινοί ήταν άνθρωποι πρα-
κτικοί και είχαν µεγάλη πείρα στη 
συστηµατική, οργανωµένη αντιµετώ-
πιση και λύση πρακτικών ζητηµάτων. 
Για κάθε τοµέα της καθηµερινής 
ζωής µε κάποιο γενικότερο ενδια-
φέρον υπήρχαν πρακτικά εγχειρίδια 
για όσους ασκούσαν την συγκεκρι-
µένη δραστηριότητα. Μία από τις 
σηµαντικότερες κατηγορίες αυτών 
των πρακτικών εγχειριδίων ήταν τα 
λεγόµενα Τακτικά ή Στρατηγικά, 
βιβλία δηλαδή που απευθύνονταν 

σε στρατιωτικούς και περιείχαν συµ-
βουλές περί πολέµου και στρατιωτι-
κής τακτικής.
Το Στρατηγικό του Κεκαυµένου, 

παρά το όνοµά του, δεν ανήκει 
αυστηρά στην κατηγορία των Στρα-
τηγικών ή Τακτικών. Στην πραγµα-
τικότητα πρόκειται για ένα κείµενο 
µοναδικό στο είδος του, που θα 
µπορούσαµε ακριβέστερα να το 
χαρακτηρίσουµε «Συµβουλευτικό», 
αφού δεν είναι τίποτα άλλο από 
µια σειρά συµβουλές για ποικίλα 
θέµατα που απευθύνει ένας πατέρας 
προς τα παιδιά του. Μελετώντας το 
λοιπόν, δεν µπορεί ο αναγνώστης 
παρά να εντυπωσιαστεί από το ότι, 
όπως φαίνεται και στο απόσπασµα 
που παρατίθεται στην αρχή του πα-
ρόντος άρθρου, ένας αυτοδίδακτος 
στρατιωτικός µέτριας µόρφωσης, ο 
Κεκαυµένος, δίνει τόση βαρύτητα 
στη µόρφωση που θα λάµβαναν 
οι γιοι του, επίσης στρατιωτικοί. Ο 
Κεκαυµένος, όπως άλλωστε και οι 
περισσότεροι υψηλόβαθµοι αξιωµα-
τούχοι, συνδύαζε την επίγνωση της 
σπουδαιότητας που είχε η κοσµική 
εκπαίδευση µε έναν βαθύ σεβασµό 
προς τις χριστιανικές αρχές. Είναι 
απαραίτητο, κατά τη γνώµη του, η 
ανδρεία του στρατιωτικού να συν-
δυάζεται µε εὐβουλίαν, γνῶσιν και 
εὐγλωττίαν.
Σε άλλο σηµείο προτρέπει τους 

γιους του να διαβάζουν πολύ και αν 
δεν καταλαβαίνουν, να µην απογοη-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ
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τεύονται, διότι διαβάζοντας το βιβλίο 
πολλές φορές παρὰ Θεοῦ γνῶσις 
δοθήσεται καὶ νοήσεις αὐτήν2. Επι-
πλέον, τους υποδεικνύει για όσα δεν 
γνωρίζουν να ρωτάνε τοὺς ἔχοντας 
γνῶσιν και να µην είναι αλαζόνες, 
διότι η αλαζονεία έχει κάνει πολλούς 
ανθρώπους ἐλλιπεῖς εἰς γνῶσιν. Η 
µόρφωση, εποµένως, απαιτεί µελέτη 
ουσιαστική µε επιµονή και υποµονή 
και µε το βλέµµα στραµµένο σε Εκεί-
νον για άντληση δύναµης και φωτι-
σµό του νου. Ακόµη προϋποθέτει 
χαρακτήρα δεκτικό, προετοιµασµένο 
να δεχτεί τις συµβουλές αυτών που 
έχουν την απαιτούµενη κατάρτιση, 
και όχι υπεροπτικό, επικίνδυνο να 
γκρεµιστεί από τις υψηλές κορυφές 
της γνώσης που κατακτά. 
Και σε τρίτο σηµείο του έργου του 

ο Κεκαυµένος επιµένει στην αξία της 
ανάγνωσης βιβλίων, µόνο όµως µε 
τέτοιο τρόπο που να ωφελεί πραγ-
µατικά και όχι µε προχειρότητα και 
επιπολαιότητα: Όταν είσαι µόνος, 
πάρε να διαβάσεις ένα βιβλίο, αλλά 
όταν θα έχεις διαβάσει λίγο, να µην 
επιχειρείς να µετράς τα φύλλα ή να 
διαλέγεις αυτά που θεωρείς καλύτε-
ρα και να διαβάζεις αυτά, γιατί δεν 
θα ωφεληθείς.[…]Γιατί το χαρακτη-
ριστικό του σπερµολόγου είναι να 

µη διαβάζει ολόκληρο το βιβλίο και 
δεύτερη και τρίτη φορά, αλλά να 
διαλέγει λίγα, για να φλυαρεί3. 

Με λιτό ύφος και σαφήνεια ο 
Κεκαυµένος δίνει το στίγµα 

ενός µέσου βυζαντινού ανθρώπου, 
σε ό,τι αφορά τη στάση του απέναντι 
στην απόκτηση παιδείας, και µε αυτό 
τον τρόπο διδάσκει τον γονέα, τον 
εκπαιδευτικό, τον µαθητή κάθε επο-
χής. Η µελέτη δεν είναι ασχολία που 
αφορά τους ανθρώπους µόνο στην 
παιδική τους ηλικία ούτε αποκλει-
στικό προνόµιο των διδασκάλων. Η 
καλλιέργεια του πνεύµατος ωφελεί 
όσους επιθυµούν να επιτύχουν στό-
χους προσωπικούς, οικογενειακούς, 
επαγγελµατικούς. Αποτελεί όπλο 
ακαταµάχητο για κάθε άνθρωπο 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή 
επαγγέλµατος. Οδηγεί σε πνευ-
µατικές κατακτήσεις απαράµιλλες 
και διαµορφώνει προσωπικότητες 
πολύπλευρα καλλιεργηµένες που 
προοδεύουν, πάνω απ’ όλα, προς 
δόξαν Θεού.    

1 Κεκαυµένος, Στρατηγικόν, Μετάφραση-
σχόλια Δηµήτρης Τσουγκαράκης, Εκδόσεις 
Κανάκη, Αθήνα 1996, σελ. 82, § 21.

2 Ό. π., σελ. 163, §46.
3 Ό. π., σελ. 198, §63.
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Η ΝΕΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ

Η Μαρία Πολύζου είναι η µε-
γαλύτερη σύγχρονη µαραθω-

νοδρόµος. Είναι η πρώτη Ελληνίδα 
που αγωνίστηκε στον Μαραθώνιο σε 
Ολυµπιακούς Αγώνες, στην Ατλάντα 
το 1996. Πρωταθλήτρια Ελλάδος επί 
είκοσι συναπτά έτη και κάτοχος του 
Πανελληνίου Ρεκόρ, το οποίο κατέρ-
ριψε δεκαεπτά φορές µέχρι το 2004. 
Σήµερα, στα 42 της χρόνια, επανέλα-
βε έναν άθλο της παγκόσµιας ιστορί-
ας: Στην επέτειο των 2.500 χρόνων 
από τη µάχη των Αθηναίων κατά των 
Περσών στο Μαραθώνα διένυσε τρέ-
χοντας για τρεις µέρες τη διαδροµή 
Αθήνα – Σπάρτη. Ξεκουράστηκε 
µισή ώρα και πήρε πάλι το δρόµο της 
επιστροφής. Στην Ακρόπολη πρώτα 
και µετά στον τύµβο των πεσόντων 
στο Μαραθώνα. Σε διάστηµα έξι ηµε-
ρών η Μαρία κάλυψε απόσταση 540 
χιλιοµέτρων… Αυτός είναι ο «Φειδιπ-
πίδειος Άθλος» και η Μαρία Πολύζου 
είναι η µοναδική γυναίκα από την αρ-
χαιότητα µέχρι σήµερα που κατάφερε 
να τον επαναλάβει. 
Στην ερώτηση γιατί υπέβαλε τον 

εαυτό της σ΄ αυτή τη δοκιµασία απά-
ντησε: «Η χώρα µας φέτος γιορτάζει 
τη συµπλήρωση 2.500 χρόνων από 
τη Μάχη του Μαραθώνα, που επη-
ρέασε καθοριστικά την πορεία της 
ανθρωπότητας. Ο χρυσός αιώνας του 
Περικλή και ο πολιτισµός όπως τον 
γνωρίζουµε σήµερα δεν θα υπήρχαν, 

αν η κατάληξη της µάχης ήταν διαφο-
ρετική. Θέλησα, αναβιώνοντας τον 
«Φειδιππίδειο Άθλο», να ζήσω αυτή 
την ιστορία και να αποτίσω φόρο 
τιµής στους 192 νεκρούς Αθηναίους 
που κείτονται στον τύµβο» (βλ. και το 
περ. «Κ» της εφ. «Η Καθηµερινή», 22-
8-2010). Εύγε, Μαρία! Στύλωσες ένα 
ιδανικό στην ψυχή σου και έφτασες 
στον θρίαµβο. Η µαραθωνοδρόµος 
µάς δίνει σήµερα την αφορµή να επα-
ναλάβουµε ότι τα ιδανικά αποτελούν 
τεράστια δύναµη στην ψυχή των νέων 
ανθρώπων κι ότι πρέπει να καλλιερ-
γούνται µε επιµέλεια από το Σχολείο, 
την Εκκλησία, την Οικογένεια.

«ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΔΕΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ;»

“Το σύµπαν δεν είχε ανάγκη τον 
Θεό για να δηµιουργηθεί”, 

υποστηρίζει ο Βρετανός αστροφυσι-
κός Στίβεν Χόκινγκ σε ένα νέο βιβλίο 
που πρόκειται να κυκλοφορήσει, 
σύµφωνα µε αποσπάσµατα που δη-
µοσιεύονται από την εφηµερίδα “The 
Times”. “-Το σύµπαν είχε ανάγκη από 
ένα δηµιουργό; -Όχι”, απαντά ο δια-
σηµότερος Βρετανός επιστήµονας.
“Το χέρι του Θεού δεν ήταν απαραί-

τητο για να δηµιουργηθεί το σύµπαν, 
το οποίο σχηµατίστηκε από µόνο 
του, µε τη λογική των νόµων της 
φυσικής”, εξηγεί. “Επειδή υπάρχει ο 
νόµος της βαρύτητας, το σύµπαν µπο-
ρεί να δηµιουργηθεί από µόνο του, 
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εκ του µηδενός. Η αυθόρµητη δηµι-
ουργία είναι ο λόγος για τον οποίο 
υπάρχει κάτι, για τον οποίο υπάρχει 
το σύµπαν, για τον οποίο υπάρχουµε 
εµείς”, προσθέτει ο επιστήµονας (βλ. 
Εφ. “Απογευµατινή”, 3.9.2010).
Την απάντηση στην αυθαίρετη γνώ-

µη του Στ. Χόκινγκ περί ανυπαρξίας 
Δηµιουργού Θεού είναι καλύτερο να 
µας τη δώσει αφ΄ ενός ο µεγαλύτερος 
φιλόσοφος της ανθρωπότητος, ο Αρι-
στοτέλης, και αφ΄ ετέρου ο αιώνιος 
λόγος του Θεού. Ο φιλόσοφος λέει 
ότι «πρέπει να υπάρχει εν πρώτον 
κινούν, το οποίο να παράγει την 
κίνηση χωρίς αυτό να κινείται» και 
ορίζει τον Θεό ως «νόησιν νοήσεως, 
ήτοι αµετάβλητον θεώρησιν της ιδίας 
του απολύτου θείας τελειότητος, ήτις 
είναι πάντοτε η αυτή» (βλ. Μεγά-
λη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, 
Herder, τόµ. Α΄, σελ. 395). Και  η Αγία 
Γραφή υπογραµµίζει: «Πας οίκος κα-
τασκευάζεται υπό τινος, ο δε τα πάντα 
κατασκευάσας Θεός» (βλ. Εβρ. γ, 4). 
Μετάφραση: «Κάθε σπίτι χρειάζεται 
κάποιον δηµιουργό, αλλά εκείνος 
που δηµιούργησε τα πάντα είναι ο 
Θεός». Αυτά. Και ο νοών νοείτω.

ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟ ΤΩΝ ΜΜΕ

 

Ποτέ η Ελλάδα δεν βρέθηκε 
αντιµέτωπη µε τέτοιας εκτάσε-

ως δηµοσιογραφική ανευθυνότητα 
όπως σήµερα. Ποτέ δεν είχε τόσο 

επικίνδυνους εσωτερικούς εχθρούς. 
Τα πιο πολλά ΜΜΕ αποµυζούν καθη-
µερινά τις αποµένουσες ηθικές δυνά-
µεις του λαού, οδηγώντας τη χώρα σε 
αδιέξοδα. Λαός που υφίσταται σε κα-
θηµερινή βάση ισχυρή δόση πλύσης 
εγκεφάλου είναι σχεδόν αδύνατο να 
αντιδράσει θετικά στη σηµερινή κρί-
ση. Τα ΜΜΕ, εν ονόµατι µιας ψεύτι-
κης ελευθεροτυπίας, µε τις εκποµπές 
τους αδρανοποιούν τη θέληση του 
λαού για αγώνα εξυγίανσης και 
καταρρακώνουν το ηθικό του. Ανεύ-
θυνα παραπληροφορούν, δηµαγω-
γούν, µεγαλοποιούν, τροµοκρατούν 
και υπερτονίζουν θέµατα κοµµατικών 
σκοπιµοτήτων. Σήµερα η µετάδοση 
καλών ειδήσεων απαγορεύεται. Οι 
ειδήσεις που µεταδίδονται αρχίζουν 
συνήθως µε δραµατικούς προσδιο-
ρισµούς, λ.χ. της µορφής: «Σήµανε 
συναγερµός», «χτύπησε καµπανάκι», 
«µπαράζ κινητοποιήσεων», «εργα-
σιακός µεσαίωνας», «ωρολογιακή 
βόµβα» κ.ά.
Αλλά ας σηµειωθεί ότι η δραµατο-

ποίηση των ειδήσεων έχει ολέθρια 
αποτελέσµατα και στη λήψη πολιτι-
κών αποφάσεων. Ο απλός πολίτης 
δύσκολα µπορεί να διακρίνει τη 
διαφορά µεταξύ πραγµατικών γεγο-
νότων και φανταστικών σεναρίων. 
Αυτό λέγεται δηµοκρατία; Με αυτή 
την τακτική δεν υπάρχει ίχνος ηθικής 
δεοντολογίας στα ΜΜΕ. 
Η χώρα µας έχει σήµερα µεγάλη 

ανάγκη: 
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- για υπεύθυνη και αντικειµενική 
ενηµέρωση των πολιτών
- για αµερόληπτο σχολιασµό της 

επικαιρότητας
- για εξασφάλιση ήρεµου κλίµατος
- για την υπεράσπιση των εθνικών 

µας συµφερόντων.
Ένα βασικό συµπέρασµα µπορεί 

να βγάλει κανείς για τα ΜΜΕ: Για να 
επιβιώσουν τα ΜΜΕ προσπαθούν να 
κρατήσουν τηλεθεατές και ακροατές 
µ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η  χ ο ρ ε ί α  τ ω ν  
σ κ ε π τ ο µ έ ν ω ν  α ν θ ρ ώ π ω ν . 
Ανησυχητικό! Χρειάζονται Ηρακλείς 
για να καθαρίσουν την κόπρον του 
Αυγείου. 

«ΤΟ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ 
ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ»

Έχουµε κακοµάθει τα παιδιά 
µας. Από το Νηπιαγωγείο τα 

συνηθίζουµε κάθε χρόνο να τους 
αγοράζουµε καινούργια σχολική 
τσάντα. Η τσάντα αυτή έχει ελάχιστη 
σχέση µε το Σχολείο και την Παιδεία. 
Στην πραγµατικότητα πρόκειται για 
ένα πολύπλοκο σακίδιο, που διακο-
σµείται από κούκλες, οµπρέλες, µπά-
λες, κοµπιουτεράκια, νεροπίστολα, 
στολή Batman, φορητή τηλεόραση 
(!)... Αυτό δεν είναι τσάντα, είναι 
«τσουβάλι» κατά τη λαϊκή έκφραση ή, 
καλύτερα, «σακ βουαγιάζ του Αη Βα-
σίλη». Επιπλέον οι γονείς προµηθεύ-
ουν το παιδί τους, που συµπληρώνει 
το έβδοµο έτος της ηλικίας του, και µε 

το «αναγκαίο» κινητό. 
Οι γονείς δεν τολµούν να διαλέξουν 

µόνοι τους µια οικονοµική σχολική 
τσάντα και γι’ αυτό πηγαίνουν στα 
καταστήµατα µε τα παιδιά, τα οποία 
συνήθως προτιµούν τα ακριβότερα 
µοντέλα, αφού για τη δική τους ηλι-
κία δεν υπάρχουν οικονοµικά προ-
βλήµατα. 
Και η τσάντα του δηµοτικού εξε-

λίσσεται σε µηχανάκι στα δεκαπέντε 
χρόνια και, όταν συµβαίνει να µην 
είναι δυνατή η ικανοποίηση των 
απαιτήσεών τους, τα «καλοµαθηµέ-
να» παιδιά νιώθουν δυστυχισµένα. 
Αν, τώρα, µε την οικονοµική κρί-

ση περιοριστεί αυτή η σπατάλη της 
σχολικής τσάντας, ασφαλώς καλό θα 
κάνει σε γονείς και σε παιδιά (βλ. και 
εφ. «Εστία»7.9.2010). 
 

ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ελλάδα, το 2010, υποχώρησε  
σύµφωνα µε τον Παγκόσµι-

ο Δείκτη Ανταγωνιστικότητος (του 
World Economic Forum) στην 83η 
θέση. Στην αντίστοιχη περυσινή 
έκθεση η χώρα µας βρισκόταν στην 
71η θέση. Πρόκειται για την χειρότε-
ρη επίδοση µεταξύ των 27 κρατών - 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δη-
λαδή, για να είµαστε πιο ενήµεροι, σε 
καλύτερη θέση εν συγκρίσει µ΄ εµάς, 
βρίσκονται το Βιετνάµ, η Σρι Λάνκα, 
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η Μποτσουάνα και τα Σκόπια!
Και, όπως εύστοχα παρατηρεί ο κα-

ταξιωµένος δηµοσιογράφος Γιάννης 
Μαρίνος στο Βήµα της Κυριακής 
(19.9.2010): “...Τις υψηλότερες επι-
δόσεις ντροπής διεκδικούµε στην 
κατασπατάληση του δηµόσιου χρή-
µατος, στις παράνοµες πληρωµές και 
δωροδοκίες, στην έλλειψη προστασί-
ας των επενδυτών, στο δηµόσιο χρέ-
ος, στη γραφειοκρατία, στο κόστος 
της αγροτικής πολιτικής και φυσικά 
στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συ-
στήµατος....”. 
Και ο οξυδερκής δηµοσιογράφος 

επιλέγει: “Τραγική κατάληξη, η 
ποµπωδώς ανακοινωθείσα νέα φο-
ρολογική αµνηστία για όλα τα ως 
σήµερα οφειλόµενα ή αποκρυπτόµε-
να. Δηλαδή πανηγυρική αναγνώριση 
πλήρους ανικανότητας του κράτους 
να εισπράττει τους φόρους, χλευα-
σµός των συνεπών φορολογούµενων 
και επίσηµη και πάλι ενθάρρυνση: 
Μην πληρώνετε φόρους. Εδώ είµα-
στε εµείς για να σας δικαιώσουµε!...” 
Δεν χρειάζονται σχόλια επί των ανω-
τέρω. Μάλλον προσευχή χρειάζεται, 
να φωτίσει ο Θεός τα µυαλά των 
ιθυνόντων τη χώρα µας.

ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 
ΦΟΡΟΥΣ;

 

Διαπρεπείς οικονοµολόγοι, στην 
θεωρητική τους προσέγγιση, δί-

νουν στη φορολογία ένα διαφορετι-

κό περιεχόµενο από αυτό που ισχύει 
στην Ελλάδα: «Δεν απαιτείται πολλή 
σκέψη για να επινοήσουµε κάθε εί-
δους µέσα, ώστε να προκαλέσουµε 
αφαίµαξη στους υπηκόους µας και 
να εξασφαλίσουµε χρήµατα».
Το ερώτηµα είναι, για ποιον λόγο. 

Για να πληρώνουµε ένα εκατοµµύ-
ριο δηµοσίους υπαλλήλους; Για να 
αµείβονται οι εφτά χιλιάδες απασχο-
λούµενοι σε πολιτικά γραφεία; Για να 
θησαυρίζουν κάποιοι προµηθευτές 
του δηµοσίου; Για να σαπίζουν σε δη-
µόσιες αποθήκες µηχανήµατα και χι-
λιάδες τόνοι αναλώσιµων προϊόντων; 
Για να µας εµπαίζουν και να ποδο-
πατούν τη δηµοκρατία συνδικαλιστές 
του δηµοσίου τοµέα, κουκουλοφόροι 
και άλλοι “κοινωνικοί αγωνιστές”; 
Προκαλούµε οποιονδήποτε Έλληνα 
φορολογούµενο να µας πει: Είναι ευ-
χαριστηµένος µε το οδικό δίκτυο της 
χώρας; Τον τιµούν άραγε τα σχολεία-
αχούρια και τα Πανεπιστήµια-σταύ-
λοι; Αισθάνεται ασφάλεια; Εκτιµά ότι, 
όταν συναλλάσσεται µε την δηµόσια 
διοίκηση, τον σέβονται; Έχει την αί-
σθηση ότι προστατεύεται σε περιπτώ-
σεις φυσικών καταστροφών ή ακόµα 
και ηθεληµένων εγκληµατικών ενερ-
γειών όπως οι εµπρησµοί δασών;
Αν οι απαντήσεις στα ερωτήµατα 

αυτά είναι αρνητικές, τότε προβάλλει 
αµείλικτο το αρχικό µας ερώτηµα: 
Γιατί πληρώνουµε τόσους φόρους; 
(βλ. εφ. “Εστία”, 7.9.2010)

q
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     Η επανάσταση στο Γουδί της 15ης Αυγούστου 1909 
χαιρετίστηκε από σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινής 
γνώμης ως μια πραγματική «αναγέννησις της Ελλάδος». 
Επάνω: Αλληγορική λαϊκή εικόνα της εποχής που απεικονίζει 
την Ελλάδα να πατάσσει το «τέρας» της παλαιοκομματικής 
συναλλαγής επευφημούμενη από τον ελληνικό στρατό και από 
όλες γενικά τις τάξεις του ελληνικού λαού (Αθήνα, Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο).

Γιά τούς πολιτικούς ἂρχοντες

Τόν ἂρχοντα τριῶν δεῖ μέμνησθαι:
Πρῶτον, ὃτι ἀνθρώπων ἂρχει.

Δεύτερον, ὃτι κατά νόμον ἂρχει.
Τρίτον, ὃτι οὐκ ἀεί ἂρχει.

                                         ΑΓΑΘΩΝ



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 γιά νά γνωρισΕτΕ τά ΕκπάιδΕυτήριά μάσ.

Οι κρίσιμες μέρες που περνάμε αποτελούν πρόκληση στους γονείς 
για λήψη γενναίων αποφάσεων.
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