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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

…Οἱ καταστάσεις τίς ὁποῖες 
διερχόµεθα εἶναι κρί-

σιµες. Ἕνα µεγάλο µέρος τοῦ λαοῦ 
ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι ἔχουµε ἤδη 
ἀργήσει νά µιλήσουµε καί µέ ἀγωνία 
ἀναµένει τόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας. 
Οἱ εὐθύνες µας εἶναι πολύ µεγάλες.
Καλούµεθα νά µιλήσουµε σέ µία 

ἐποχή κατά τήν ὁποία ὑπάρχουν 
δυνάµεις στόν τόπο µας, οἱ ὁποῖες 
ἐπιτίθενται µετά µανίας ἐναντίον τῆς 
Ἐκκλησίας καί προσπαθοῦν νά τήν 
ὁδηγήσουν στό περιθώριο τῆς ζωῆς 
τοῦ τόπου µας. Ὅπως ὀρθότατα 
σηµειώνει ἅγιος ἀδελφός: «Αὐτό 
πού ζεῖ ὁ κόσµος στήν περίοδο αὐτή 
δέν τό ἔζησε ποτέ κατά τό παρελθόν. 
Αὐτό πού συµβαίνει στήν πατρίδα 
µας εἶναι πρωτόγνωρο καί συντα-
ρακτικό. Μαζί µέ τήν πνευµατική, 
κοινωνική καί οἰκονοµική κρίση 
συµβαδίζει καί ἡ πάσης φύσεως 
ἀνατροπή».
Πρόκειται γιά προσπάθεια ἐκρί-

ζωσης καί ἐκθεµελίωσης πολλῶν 
παραδεδοµένων, τά ὁποῖα µέχρι 
τώρα θεωροῦνταν αὐτονόητα γιά τή 
ζωή τοῦ τόπου µας. Ἀπό κοινωνικῆς 
πλευρᾶς ἐπιχειρεῖται µία ἀνατροπή 
δεδοµένων καί δικαιωµάτων καί 
µάλιστα µέ ἕνα πρωτοφανές ἐπιχεί-
ρηµα. Τά ἀπαιτοῦν τά µέτρα αὐτά οἱ 
δανειστές µας. Δηλώνουµε δηλαδή 
ὅτι εἴµαστε µία χώρα ὑπό κατοχή καί 
ἐκτελοῦµε ἐντολές τῶν κυριάρχων-
δανειστῶν µας. Τό ἐρώτηµα τό ὁποῖο 
γεννᾶται εἶναι ἐάν οἱ ἀπαιτήσεις 
τους ἀφοροῦν µόνον οἰκονοµικά καί 
ἀσφαλιστικά θέµατα ἤ ἀφοροῦν καί 
τήν πνευµατική καί πολιτιστική φυσι-
ογνωµία τῆς πατρίδος µας…

Οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν κακή 
ἐξέλιξη

Μία µατιά στόν τρόπο µέ τόν 
ὁποῖο ἐξελίχθηκαν τά πράγ-

µατα στόν τόπο µας δηµιουργεῖ τή 
βεβαιότητα ὅτι ἐφαρµόστηκε ἕνα 

“ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου
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ὀργανωµένο σχέδιο µέ τή συµµε-
τοχή πολιτικῶν δυνάµεων τοῦ τόπου 
µας, τό ὁποῖο µᾶς ὁδήγησε στή ση-
µερινή αἰχµαλωσία τῆς πατρίδος µας 
σέ ἀλλότριες δυνάµεις, οἱ ὁποῖες 
ἐπιβάλλουν τόν δικό τους τρόπο δι-
ακυβέρνησης καί µέ τά ἐδῶ ὄργανά 
τους ἐπιχειροῦν νά ἀλλοιώσουν τήν 
πολιτισµική ταυτότητα τοῦ τόπου 
µας.
Ὁ κάθε λογικός ἄνθρωπος 

διερωτᾶται: Γιατί δέν πήραµε νωρίτε-
ρα ὅλα αὐτά τά δύσκολα µέτρα, πού 
σήµερα χαρακτηρίζονται ἀναγκαῖα; 
Ὅλες αὐτές τίς παθογένειες τῆς κοι-
νωνίας καί τῆς οἰκονοµίας πού σή-
µερα ἐπιχειροῦµε µέ βίαιο τρόπο νά 
ἀλλάξουµε, γιατί δέν τίς ἀλλάξαµε 
στήν ὥρα τους; Γιατί ἔπρεπε νά 
φθάσουµε µέχρις ἐδῶ; Τά πρόσωπα 
στήν πολιτική σκηνή τοῦ τόπου µας 
εἶναι τά ἴδια. Πῶς τότε ὑπολόγιζαν 
τό πολιτικό κόστος, γνωρίζοντας 
ὅτι ὁδηγοῦν τή χώρα στήν κατα-
στροφή, καί σήµερα αἰσθάνονται 
ἀσφαλεῖς, γιατί ἐνεργοῦν ὡς 
ἐντολοδόχοι; Σήµερα γίνονται ριζι-
κές ἀνατροπές γιά τίς ὁποῖες ἄλλοτε 
θά ἀναστατωνόταν ὅλη ἡ Ἑλλάδα 
καί σήµερα ἐπιβάλλονται σχεδόν 
χωρίς ἀντιδράσεις.
Ἡ οἰκονοµική µας κρίση µέ 

πολύ ἁπλά λόγια ὀφείλεται στή 
διαφορά µεταξύ παραγωγῆς καί 
κατανάλωσης. Στόν ἀργό ρυθµό 
τῆς παραγωγῆς πού ἐπιτυγχάνουµε 
ἀπέναντι στό ὑψηλό βιοτικό ἐπίπεδο 

βάσει τοῦ ὁποίου µάθαµε νά ζοῦµε. 
Ὅταν ὅσα καταναλώνουµε εἶναι 
πολύ περισσότερα ἀπ’ ὅσα παρά-
γουµε, τότε τό οἰκονοµικό ἰσοζύγιο 
γέρνει πρός τήν πλευρά τῶν ἐξόδων. 
Ἡ χώρα µας γιά νά ἀντεπεξέλθει, 
ἀναγκάζεται νά δανείζεται µέ τήν 
ἐλπίδα ὅτι τό διαταραγµένο ἰσοζύγιο 
θά ἀνακάµψει. Ὅταν αὐτό δέν γί-
νεται καί οἱ δανειστές ἀπαιτοῦν τήν 
ἐπιστροφή τῶν δανεισθέντων σύν 
τόκο, τότε φθάνουµε στήν κρίση καί 
στή χρεοκοπία.
Εἶναι καί ἄλλες χῶρες πού 

εὑρίσκονται σέ δεινή οἰκονοµική 
θέση καί λαµβάνουν σκληρά 
οἰκονοµικά µέτρα, δέν εὑρίσκονται 
ὅµως στήν ἴδια ἀνυποληψία στήν 
ὁποία εὑρίσκεται ἡ χώρα µας.
Πρόκειται γιά ἕναν διεθνῆ διασυρ-

µό καί χλευασµό τῆς πατρίδος µας 
καί τῶν κατοίκων της, πού τραυµα-
τίζει τήν ἐθνική µας ἀξιοπρέπεια. 
Ἀκούσαµε ἀπό ὁµογενεῖς ὅτι 
ἔφθασαν στό σηµεῖο νά ντρέπονται 
νά δηλώνουν ὅτι εἶναι Ἕλληνες, δι-
ότι αὐτή ἡ πληροφορία προκαλοῦσε 
τόν χλευασµό τῶν συνοµιλητῶν 
τους.
Ἡ αἰτία τοῦ διασυρµοῦ ὀφείλεται 

στά ψευδῆ στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔδιναν 
στήν παγκόσµια κοινότητα καί στά 
ἁρµόδια εὐρωπαϊκά ὄργανα οἱ 
ὑπεύθυνες, ὑποτίθεται, ἑλληνικές 
κυβερνήσεις. Μία συνειδητή προ-
σπάθεια ἐξαπάτησης, τήν ὁποία, ἐάν 
τήν ἔκανε ἕνας ἁπλός ἕλληνας πολί-

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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της ἀπέναντι στό ἑλληνικό Δηµόσιο, 
θά ὁδηγοῦνταν σέ δικαστική κρίση 
καί καταδίκη. Μία τέτοια συµπερι-
φορά ἐξέθεσε διεθνῶς τή χώρα µας, 
τραυµάτισε καίρια τήν ἀξιοπρέπειά 
της καί µᾶς εὐτέλισε ὡς λαό στή 
διεθνῆ κοινότητα…
Μία ἡγεσία πού δέν µπόρεσε νά 

σταθεῖ ὑπεύθυνα ἀπέναντι στόν 
λαό, πού δέν µπόρεσε ἤ δέν ἤθελε 
νά µιλήσει τή γλώσσα τῆς ἀλήθειας, 
πού πρόβαλε λαθεµένα πρότυπα, 
πού καλλιέργησε τίς πελατειακές 
σχέσεις, µόνο καί µόνο γιατί εἶχε 
στόχο τήν κατοχή καί τή νοµή τῆς 
ἐξουσίας. Μία ἡγεσία πού παγίδευ-
σε τόν λαό δίδοντας οἰκονοµικές 
παροχές χωρίς νά ὑπάρχουν τά 
ἀνάλογα ἀποθέµατα. Μία ἡγεσία 
πού γνώριζε τήν κατάσταση τῆς 
οἰκονοµίας τῆς χώρας, ἀλλά πού 
ἐγκληµατικά σιωποῦσε. Μία ἡγεσία 
πού οὐσιαστικά ὑπονόµευσε τά 
πραγµατικά συµφέροντα τῆς χώρας 
καί τοῦ λαοῦ.

Καί ἡ εὐθύνη τοῦ λαοῦ

Κι ἀπό τήν ἄλλη, ἕνας λαός πού 
λειτούργησε ἀνεύθυνα. Πού 

γνώριζε καί ἄκουγε ὅτι οἱ παροχές 
τίς ὁποῖες τοῦ πρόσφερε ἡ ἡγεσία 
δέν προέρχονταν ἀπό τήν ἐγχώρια 
παραγωγή, ἀπό ἀποθέµατα, ἀλλά 
ἀπό δάνεια. Ἕνας λαός πού δέν 
ἀγωνίσθηκε γιά τήν προκοπή τῆς 
χώρας, πού οὐδέποτε πρόσεξε σχε-
τικές προειδοποιήσεις, ἀλλά παρα-

δόθηκε στήν εὐµάρεια, στόν εὔκολο 
πλουτισµό καί στήν καλοπέραση, 
πού ἐπιδόθηκε στήν κοµπίνα καί 
στήν ἐξαπάτηση, πού δέν προβληµα-
τίσθηκε γιά τήν ἀλήθεια τῶν πραγµά-
των, πού στερηµένος ἀπό οὐσιαστική 
παιδεία δέν στάθηκε µέ κριτικό 
πνεῦµα ἀπέναντι στήν ἐξουσία. Ἡ 
αὐθαίρετη ἀπαίτηση δικαιωµάτων 
ἀπό συντεχνίες καί κοινωνικές 
ὁµάδες µέ πλήρη ἀδιαφορία γιά τήν 
κοινωνική συνοχή ὁδήγησαν κατά 
τό µεγαλύτερο µέρος στή σηµερινή 
κατάσταση.
Ἡ οὐσία τῆς πνευµατικῆς κρίσης 

εἶναι ἡ ἀπουσία νοήµατος ζωῆς 
καί ὁ ἐγκλωβισµός τοῦ ἀνθρώπου 
στό εὐθύγραµµο παρόν, δηλαδή ὁ 
ἐγκλωβισµός του στό ἐγωκρατούµενο 
ἔνστικτο. Ἕνα παρόν χωρίς µέλλον, 
χωρίς ὅραµα…
Τό κυνήγι τῆς κατανάλωσης, πού 

πηγάζει ἀπό µία ζωή χωρίς νόη-
µα, µετέτρεψε τόν ἄνθρωπο ἀπό 
ἐλεύθερη προσωπικότητα σέ γρα-
νάζι µίας ἀπρόσωπης µηχανῆς. Ἡ 
οἰκονοµία δέν ὑπηρετεῖ πλέον τόν 
ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος γίνεται 
ἀπρόσωπο γρανάζι τῆς οἰκονοµίας, 
ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλέον ὑποταχθεῖ 
σ’ αὐτήν. Τό ἐρώτηµα-δίληµµα τοῦ 
Ντοστογιέφσκι τό βλέπουµε καί 
σήµερα µπροστά µας. Ἐλευθερία ἤ 
εὐτυχία.
Σήµερα ὁ ἄνθρωπος δικαίως 

τρέµει µήπως µειωθεῖ τό εἰσόδηµά 
του, ἀλλά δέν ἀνησυχεῖ τό ἴδιο γιά 
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τό ἔλλειµµα παιδείας πού ἀφορᾶ τά 
παιδιά του καί δέν ἀγωνιᾶ γιά τόν 
εὐτελισµό τοῦ ἀνθρώπινου προσώ-
που. Εἴµαστε µία χώρα πού ἴσως 
δέν εἶναι ἐλεύθερη πιά, µία χώρα 
πού ἴσως στήν οὐσία διοικεῖται ἀπό 
ἄλλους, πού φαίνεται νά ἐκχώρησε 
τήν ἐθνική της κυριαρχία στά χέρια 
ξένων, ἀλλά αὐτό δέν µᾶς νοιάζει 
πλέον. Ἄραγε θά συνετισθεῖ ὁ λαός 
µας, θά καταλάβει πόσο ἐπικίνδυνη 
εἶναι αὐτή ἡ ὥρα, γιατί κάποιοι τή 
χρησιµοποιοῦν γιά νά ἀλλοιώσουν 
τήν πνευµατική ταυτότητά του, νά 
τόν καταστήσουν ὁριστικά ξένο µέ 
τίς ρίζες καί τήν παράδοσή του; Ἡ 
συζήτηση καί µόνο γιά τήν ἀφαίρεση 
τοῦ Σταυροῦ καί ἀπό τή σηµαία τῆς 
χώρας µας εἶναι ἐνδεικτική.
Ἕνα ἀκόµη χαρακτηριστικό γνώ-

ρισµα αὐτῆς τῆς πνευµατικῆς κρίσης 
εἶναι ἡ κατάσταση τῆς Παιδείας 
στόν τόπο µας. Ἐδῶ τό πιό τραγικό 
εἶναι ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Πολιτεί-
ας ἀδυνατοῦν νά συλλάβουν τήν 
οὐσία της. Ἡ Παιδεία στόν τόπο µας 
ἔχει πλέον τελειώσει. Τό σηµερινό 
ἐκπαιδευτικό σύστηµα διαστρέφει 
συστηµατικά καί συνειδητά τόν µα-
θητή, οἱ πνευµατικοί ἄνθρωποι, ἄν 
ὑπάρχουν, σιωποῦν, οἱ πνευµατικές 
ἀξίες ἔχουν καταπέσει, τά πρότυπα 
ἔχουν χαθεῖ…
Τό σηµερινό σχολεῖο τεµαχίζει 

τήν προσωπικότητα τοῦ µαθητῆ, τόν 
ἀκρωτηριάζει ὀντολογικά καί τόν δι-
αστρέφει, ἔχοντάς τον µετατρέψει σέ 

ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή, στόν ὁποῖο 
τό µόνο πού ἔχει νά προσφέρει 
εἶναι νά τόν «φορτώνει». Ἔτσι ὅµως 
τοῦ ἔχει ἀχρηστεύσει τήν κριτική 
ἱκανότητα…
Μέ µία τέτοια στάση τό σύνθηµα τοῦ 

σηµερινοῦ ὑπουργείου Παιδείας, 
«πρῶτα ὁ µαθητής», µόνο σάν κα-
κόγουστο ἀστεῖο µπορεῖ νά ἠχήσει 
ἤ σάν πικρή εἰρωνεία ἀπέναντι στό 
πρόσωπο τοῦ µαθητῆ. …

Ἐκκλησιαστικές εὐθύνες 

Κατηγορηθήκαµε, ὄχι πάντα 
ἄδικα, γιά ἐκκοσµίκευση, 

ἡ ὁποία συνιστᾶ νοθεία τῆς 
αὐθεντικότητας. Οἱ τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου ὅλων τῶν βαθµίδων δέν ζήσαµε 
τόν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς, καθώς 
διδάσκει τό Εὐαγγέλιο, δέν δώσα-
µε πάντα τό καλό παράδειγµα, ὄχι 
εὐσεβιστικά καί ὑποκριτικά, ἀλλά 
σάν ἐλεύθερη καί συνειδητή ἐπιλογή 
ἑνός τρόπου ζωῆς. Δέν θελήσαµε νά 
εἴµαστε «οἱ ἄλλοι», οἱ µή συσχηµα-
τιζόµενοι µέ τόν παρόντα κόσµο. 
Προκαλέσαµε µέ τήν οἰκονοµική 
µας ἄνεση, µέ τήν προσχώρησή µας 
στήν ἐκκοσµίκευση, µέ τήν ἀπουσία 
τῆς λιτότητας στίς ἐκδηλώσεις µας 
καί ἐνίοτε καί στήν ἀµφίεσή µας. 
Μέ τήν ἐπιδίωξη τῆς ἄνεσης ἀκόµη 
καί στή µοναστική µας ζωή, µέ τή 
δυσκολία πού δηµιουργήσαµε στούς 
ἁπλούς ἀνθρώπους νά µᾶς προσεγ-
γίσουν, κάποτε καί µέ τήν ποιότητα 
τῆς φιλανθρωπίας µας. Μιλήσαµε 
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πολλές φορές γιά τά κανονικά µας 
δικαιώµατα, σπάνια ὅµως γιά τίς κα-
νονικές µας εὐθύνες. Συνερχόµεθα 
σέ Συνόδους, ἀλλά θεωροῦµε ὅτι 
οἱ συνοδικές ἀποφάσεις σταµατοῦν 
στά ὅρια τῶν Μητροπόλεών µας. 
Ἀλλά τότε γιατί συνερχόµεθα;…
Τό πλέον ὀδυνηρό ἐξ ὅλων εἶναι 

ὅτι γίναµε στή συνείδηση τοῦ λαοῦ, 
καί ὄχι πάντοτε ἄδικα, µέρος τοῦ 
πολιτικοῦ συστήµατος πού κα-
ταρρέει καί κινδυνεύουµε νά µᾶς 
συµπαρασύρει. Ὁ εὐσεβής λαός 
µᾶς κατηγορεῖ γι’ αὐτό καί µᾶς 
καταλογίζει εὐθύνη, µᾶς θεωρεῖ 
συνενόχους γιά τήν κατάσταση στήν 
ὁποία εὑρίσκεται ἡ χώρα. Ἡ εὐθύνη 
µας δέν εἶναι ὅτι δέν ἀναχαιτίσαµε 
ἐµεῖς τήν κρίση, ἀλλά ὅτι δέν 
ἀντιδράσαµε, δέν ἀντισταθήκαµε, 
δέν ὁµολογήσαµε. Δέν σταθήκαµε 
δυστυχῶς κριτικά, δηλαδή πνευµατι-
κά καί ὄχι ἀντιπολιτευτικά, ἀπέναντι 
στήν ἐξουσία. Προσπαθήσαµε νά 
τήν πείσουµε ὅτι εἴµαστε δικοί 
της, στηριχθήκαµε στά δεκανίκια 
της καί τώρα εἰσπράττουµε ὀργή. 
Οἱ ἀντιτιθέµενοι στήν Ἐκκλησία 
εὑρίσκουν εὐκαιρία νά ἐπιτεθοῦν µέ 
δριµύτητα ἐναντίον της, νά ἀπαιτοῦν 
τόν χωρισµό Ἐκκλησίας καί Πολιτεί-
ας, νά προσπαθοῦν νά ἐµφανίσουν 
τήν Ἐκκλησία ὡς ἐµπλεκόµενη µέ 
τήν πολιτική ἐξουσία καί καταφέρ-
νουν νά πείθουν πολλούς. Ἀσφαλῶς 
καί δέν ἔχουν δίκαιο, ἀλλά καί ἐµεῖς 
δέν προσέξαµε πάντα καί ὅσο χρει-

αζόταν. Διεκδικοῦµε ὡς ἐξουσία, 
προσπαθοῦµε νά πείσουµε τήν 
ἐξουσία ὅτι µᾶς χρειάζεται καί δίνου-
µε ὃπλα στά χέρια τους. Ἐπιτρέψαµε 
τά πραγµατικά ἤ κατασκευασµένα 
σκάνδαλα νά γίνουν ἐργαλεῖο στά 
χέρια τῶν ἐµπόρων τῆς κατεδάφισης 
καί δέν ἀντιδράσαµε ἄµεσα καί δρα-
στικά πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις. 
Δείξαµε περίεργη ἀνοχή σέ ἠθικά 
σκάνδαλα. Δείξαµε ἀνοχή σέ σηµεῖο 
πού ἄγγιξε τήν ΕΝΟΧΗ.
Ταλαιπωρήθηκε πολύ καί ἐπί 

πολύ χρόνο ἡ Ἐκκλησία µας µέ 
τήν ὑπόθεση τοῦ πρώην Ἀττικῆς. 
Ἔχουµε τεράστια εὐθύνη γιά τόν 
πολυκαιρισµό τῆς θλιβερᾶς καί 
δυσωνύµου καταστάσεως. Κάναµε 
ἄτολµες κινήσεις, πήραµε περίεργες 
ἀποφάσεις, ὀχυρωθήκαµε πίσω ἀπό 
δικονοµικούς ὅρους, δηµιουργήσα-
µε περίεργα δικαστικά τετελεσµένα 
καί ἐκτεθήκαµε, ἀρνηθήκαµε ἕνα 
γενναῖο ξεκαθάρισµα, ἀφήσαµε ἐπί 
µῆνες ὀχετούς βρωµιᾶς διά τῆς τη-
λοψίας νά µολύνουν τήν ἀκοή καί τή 
συνείδηση τοῦ πληρώµατος, προκα-
λέσαµε µέ ἀποφάσεις πού γέµισαν 
ὀργή τόν πιστό λαό µας καί χλεύη 
τούς ἐναντίους, γιά νά φθάσουµε στά 
γνωστά ἀδιέξοδα. Δέν εἴχαµε καθα-
ρό λόγο. Προκρίναµε, µέ ἀποφάσεις 
τῶν ὀργάνων µας, τό «φιλάδελφον» 
εἰς βάρος τοῦ φιλόθεου καί τοῦ 
φιλάνθρωπου. Εἶναι σκληρά τά λό-
για, ἀλλά αὐτά µᾶς καταµαρτυροῦν 
οἱ δικοί µας ἄνθρωποι. Ἀφήσαµε 
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ἀπροστάτευτη τήν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ νά κατηγορεῖται ἀπό τούς 
ἐναντίους…

Εὐθύνη ἀπέναντι στή νέα γενιά

Δέν σταθήκαµε ὅσο ἔπρεπε 
κοντά στή νεολαία µας. Οἱ 

περισσότεροι ἀπό τούς ἐνοριακούς 
µας ναούς δέν εἶναι φιλόξενοι 
χῶροι γιά τά παιδιά καί τούς νέους 
µας. Δηµιουργοῦµε χώρους γιά νά 
προσφέρουµε καφέ στά µνηµόσυ-
να, ἀλλά ὄχι χώρους γιά τά παιδιά 
µας. Μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία τους. 
Φοβόµαστε µήπως µᾶς λερώσουν 
τόν χῶρο καί δέν σκεπτόµαστε τήν 
ταλαιπωρία τῶν ψυχῶν τους. Οἱ Κα-
τηχητές µας πολλές φορές περνοῦν 
δύσκολα µέ τά στελέχη τῶν ναῶν 
µας…
Ζοῦµε σέ ἕνα κράτος πού 

ἀποδυναµώνεται ἡ πολιτισµική 
του ταυτότητα. Ἀκοῦµε θεωρίες 
καί κινήµατα περί ἑνότητος, ὅπως 
ὁ οἰκουµενισµός, ὁ συγκρητισµός 
καί ἡ σχετικοποίηση τῶν πάντων. 
Τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 
ἡ γλώσσα, ἡ ἱστορία, ἡ ὀρθόδοξη 
πίστη, αὐτή ἡ βασική συνεκτική 
δύναµη τῆς κοινωνίας, πλήττονται 
συστηµατικά καί συνειδητά ἀπό 
ὀργανωµένες ὁρατές καί ἀόρατες 
δυνάµεις. Ἡ Παιδεία στόν τόπο µας 

ὄχι µόνο ἔχει τελειώσει, ἀλλά γίνεται 
καί ἐπικίνδυνη γιά τούς τροφίµους 
της. Τά παιδιά µας στό διαδίκτυο 
γράφουν µέ λατινικούς χαρακτῆρες, 
γιατί δέν γνωρίζουν τή γλώσσα µας. 
Ἡ ἐθνική µας συνείδηση πλήτ-
τεται, ἀλλά καί ὑπονοµεύεται. Ἡ 
Ἐκκλησία µας πολεµεῖται ἀνοικτά 
πολλές φορές, ἀλλά καί δόλια τίς 
περισσότερες, ἐνῶ φθείρεται µέσα 
ἀπό τή σχέση της µέ τήν ἐξουσία. 
Εἶναι πολύ σηµαντικό νά µή 
φοβηθοῦµε, ἀλλά νά ἑτοιµαστοῦµε 
γιά τό καινούργιο πού ἔρχεται καί 
πού ἤδη εἶναι παρόν. Ὁ Θεός δέν 
µᾶς ἔδωσε “πνεῦµα δειλίας, ἀλλά 
δυνάµεως καί ἀγάπης καί σωφρονι-
σµού”. Εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
νά καταθέτει τήν ἐµπειρία της καί τήν 
ἀλήθειά της.

(Σηµείωση: Τό παραπάνω κείµε-
νο εἶναι ἀπόσπασµα ἀπό τήν ἐκτενῆ 
εἰσήγηση τοῦ Σεβασµιωτάτου κ. Παύλου 
πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος κατά τή συνεδρίασή της στίς 5-8  
Ὀκτωβρίου. Ὁ Σεβ. κ. Παῦλος καταθέτει 
µέ πόνο πικρές ἀλήθειες πρός ὃλα τά 
µέλη τῆς Ἱεραρχίας. Ἀλήθειες πού σπάνια 
ὁµολογοῦνται καί καταγγέλλονται δηµό-
σια ἀπό Ἐπισκόπους τῆς Διοικούσης 
Ἐκκλησίας. Εἶναι χρήσιµο νά γνωρίζει ὁ 
πιστός λαός τή θλιβερή εἰκόνα στήν ὁποία 
βρίσκεται ἡ Κοινωνία καί ἡ Ἐκκλησία 
µας, πρός ἀνάνηψη.)
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Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γίνε-
ται φλύαρος, γιά νά ξεχάση. 

Φεύγει, ἀποφεύγει, ἀλλά δέν 
διαφεύγει. Ἀγωνιᾶ, ἀλλά δέν δηµι-
ουργεῖ. “Ἀπώλετο φυγή ἀπ’ ἐµοῦ” 
(Ψ. 141, 5) κραυγάζει ὁ ψαλµωδός. 
“Μοῦ χάθηκε ἡ ἐλπίδα τῆς φυγῆς”. 
Ἀλλ’ ὁ ἀπελπισµός ἀποβαίνει 

τραγικός χωρίς τήν βίωση τοῦ 
ἰδανικοῦ. Χάνεις τόν ἀγώνα, διότι 
χάνεις τόν προσανατολισµό. Ὁ 
Ἴκαρος στοῦ µάταιου πόθου τὂραµα 
πετοῦσε. Τί δέν µποροῦσε; Αὐτό 
ζητοῦσε. Ὁ ἀρχαῖος µῦθος αἰνίττεται 
τό ὄνειρο, ἀλλ’ ὄχι τό ὅραµα. Ὁ 
νέος ἄνθρωπος τοξεύει τό ἀδύνατο 
καί καταστρέφει τήν ὕπαρξη του. 
Τό ὄνειρο δέν ἔχει ὅρια, ἀποκλείει 
τίς διερευνήσεις, περιφρονεῖ τίς 
δυνατότητες. Ἀπογειώνεσαι καί χάνεις 
τήν προσγείωση. Τό ὅραµα ἐνέχει 
φαντασία, ἀλλά καί δυνατότητα. Ἐφ’ 
ὅσον ἐνθουσιάζεσαι καί ἀγωνίζεσαι, 
ἐλπίζεις. Καί δέν εἶναι λίγο τό 
φτερούγισµα τῆς ἐλπίδας.
Ὅµως ὁ γνήσιος σκοπός ἀναδύεται 

ἀπό µέσα σου. Ἀλλοιῶς εἶναι τεχνητός 
καί ψεύτικος. Αὐτό τό διαπιστώνει ὁ 
Μπολέτσης, ὅταν ἀναλύη τούς Χιµαι-
ροκυνηγούς:

“Σέρνουνε τ’ ἄχρηστα πια 
ὑπάρχοντά τους

µία λήκυθο γεµάτη µέ παλιά
κεῖνα τά πετρωµένα δάκρυά τους...
Κάθε στιγµή λυγοῦν
σέ κάθε βῆµα τούς τραβᾶ ἡ γῆ καί 
γέρνουν”.

“Δέν ξέρω ποῦ πηγαίνω, φθάνει 
νά τρέχω γρήγορα”, µᾶς λέει 
ἕνας αὐστριακός τραγουδιστής. 
Ἐπαναλαµβάνει µέ τόν δικό του 
τρόπο τό ταξίδι πρός τήν Ἰθάκη τοῦ 
ἀλεξανδρινοῦ ποιητῆ. Τρέχεις, ἀλλά 
δέν σώζεσαι, διότι κάπου σταµατᾶς, 
χωρίς νά ξεκινᾶς.
Ἔτσι ἡ ἀπώλεια τοῦ σκοποῦ εἶναι 

ἀπώλεια τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς:
“Λυπήσου αὐτούς πού µιά φορά, 
µέ φτερά ζοῦσαν καί τά χάνουν
καί δέν τούς µένει ἄλλη χαρά
παρά ἡ χαρά πώς θά πεθάνουν”.
(“Λυπήσου”)

Καί σφραγίζει τήν “χαρά” ὁ Λαπαθι-
ώτης µέ τόν θάνατο.
Ὁ Σεφέρης πού εἶναι πιό 

φιλοσοφηµένος ξέρει πώς πολλές 
πλάνες µας πηγάζουν ἀπό τήν ἀφέλεια 
καί τήν ἀπερισκεψία µας: “Μᾶς 
ἔλεγαν θά νικήσετε, ὅταν ὑποταχτῆτε/ 
ὑποταχτήκαµε καί βρήκαµε τή 
στάχτη” (“Τετράδιο Γυµνασµάτων”). 
Ἄγεσαι καί φέρεσαι ἀπό τήν 
σύγχρονη κοινωνία. Σ’ ἀλλοτριώνει. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

τοῦ Γεωργίου Μποζώνη,
Προέδρου τῶν Ὁµοτίµων Καθηγητῶν

τοῦ Παν/µίου Ἀθηνῶν
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Σ’ ἀδειάζει ἀπό ἀξίες καί σέ γεµίζει 
ἀπό ἄγχος, ἀπό φαντασιώσεις φόβου. 
Ὑποσχέσεις πού µᾶς παραπλανοῦν 
καί φοβίες πού µᾶς τυραννοῦν. 
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κινδυνεύει 

νά γίνη ἤ Τάνταλος ἤ Νάρκισσος. 
Ὁ πρῶτος ἤθελε νά ξεπεράση τούς 
θεούς νοµίζοντας ὅτι τούς ἐξαπατᾶ 
προσφέροντας ὡς γεῦµα τόν Πέλοπα. 
Ἀλλ’ ἡ ὕβρις ἔχει καί τήν Νέµεσι. Ὁ 
Τάνταλος καταδικάζεται νά ζῆ στήν 
λίµνη. Διψᾶ καί σκύβει νά πιῆ νερό 
καί αὐτό ὑποχωρεῖ. Ὑψώνει τά χέρια 
πρός τίς ὄχθες τῆς λίµνης, πού εἶναι 
γεµάτες ἀπό ὀπωροφόρα δένδρα, 
ἀλλ’ αὐτά ἀποσύρονται, πρίν τά 
ἐγγίση: “Ὂγχναι καί ῥοιαί καί µηλέαι 
ἀγλαόκαρποι / συκέαι γλυκεραί καί 
ἐλαῖαι τηλεθόωσαι” (Ὀδύσ. λ’ 589-
0). Ὁ Τάνταλος διψᾶ καί δέν ξεδιψᾶ. 
Πεινᾶ καί δέν τρώγει. Ὁ λιµός εἶναι 
ψυχικός λιµός. Ὅλες οἱ λέξεις τοῦ 
ὁµηρικοῦ χωρίου εἶναι καί σύγχρονες. 
Ἡ γλώσσα µας διατηρεῖ τήν ἱστορική 
της συνέχεια. Ἀχλαδιές καί ροδιές καί 
µηλιές ἀγλαόκαρποι, συκιές γεµάτες 
γλυκύτητα κι ἐλιές πού θάλλουν.
Ὁ Νάρκισσος βυθίζεται στόν 

ἑαυτό του. Ἡ λίµνη εἶναι γι’ αὐτόν 
καθρέφτης. Θαυµάζει τήν ὀµορφιά 
του. Ἀλλοτριώνεται. Δέν ὑπάρχει 
τίποτε ἐκτός ἀπό αὐτόν. Δέν ἀκούει 
τήν Ἠχώ πού τοῦ δίνει τό δικό της 
µήνυµα τῆς θήλειας ψυχῆς. Νοµίζει 
πώς εἶναι αὐτάρκης καί καταπνίγεται. 
Ἔτσι ἡ κρίση τῆς ψυχῆς εἶναι κρίση 
τοῦ κοινωνισµοῦ. Ὁ Samuel Beckett 
στό En attendant Godot ἐκφράζει 

παραστατικά την ἀπογύµνωση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπό τά ἰδανικά. Δέν ὑπάρχει 
τίποτε µεγάλο. Μεγάλα γίνονται τά 
ἀσήµαντα, τά µικροπράγµατα, οἱ 
µικρότητες, οἱ φοβίες µήπως χάσης 
κάτι, ἐνῶ εἶσαι ὁ ἴδιος χαµένος. 
Δέχεσαι µοιρολατρικά τίς ἀλλαγές 
τῆς κοινωνίας, τίς ἀλλοιώσεις ἤ τήν 
κατάρρευσή της. Εἶσαι ἀµέτοχος, διότι 
εἶσαι ἀδιάφορος. Περιµένεις ἀπό τούς 
ἄλλους. Τί κάνει ἡ πνευµατική ἡγεσία; 
Διερωτᾶσαι. Ποῦ εἶναι οἱ παιδαγωγοί, 
οἱ ἠθικολόγοι, οἱ φύλακες τοῦ νόµου, 
οἱ σπουδαῖοι πού ὁδηγοῦν στήν 
εὐτυχία; Τούς ἀπορρίπτεις, διότι 
σύ ἀπορρίπτεις τόν ἑαυτό σου. Ἡ 
ἀδιαφορία ἄγει στόν παχυδερµισµό, 
στήν amoralité, στήν πώρωση. 
Ὁ ἀγελαῖος ἄνθρωπος δέν εἶναι 

µακριά. Τόν ἔδωσε µέ ἀπαράµιλλη 
τέχνη ὁ Ionesco µέ τόν Ρινόκερω. Ἡ 
ἀγέλη ἀπό τά ἀσυµπαθῆ παχύδερµα 
στήν ἀρχή ἐντυπωσιάζει. Στήν 
συνέχεια προσελκύει ὡς “µία κάποια 
λύση”. Γίνεσαι ρινόκερως, χωρίς νά 
τό καταλάβης. Μᾶς βοµβαρδίζουν 
µέ ἐρεθίσµατα καί ἐντυπώσεις. Τό 
ἀκρόαµα ἔγινε θόρυβος. Τό θέαµα 
παιγνίδισµα φωτεινῶν εἰκόνων. Δέν 
προλαβαίνεις νά σκεφθῆς. Σκέφτονται 
αὐτοί γιά σένα. Χαίρεσαι πρόσκαιρα 
τήν ραστώνη σου καί κατρακυλᾶς 
στήν πλήξη. 
Ἔτσι, ἐνῶ ἀποστρέφεσαι τό κακό, 

τό ἀκολουθεῖς. Ἐνῶ ἀποφεύγεις τόν 
πόνο, τόν βιώνεις. Ξεχνᾶς ὅτι κακό 
εἶναι ἡ ἀπώλεια τοῦ σκοποῦ καί πόνος 
ἡ λύπη τῆς ἀποτυχίας. Σοῦ πῆραν τήν 
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σκέψη. Λένε ὅτι µέ τήν “παιδεία” 
καλλιεργοῦν τήν λογική, ἀλλά χρήση 
λογικῆς δέν κάνεις, ἀφοῦ σ’ ἔµαθαν 
νά µή χρειάζεσαι τήν λογική. Ἔτσι 
ἑτοιµάζεσαι γιά τήν ἀγέλη, µέ τήν 
ἄκριτη ἀποδοχή, τόν αὐτοµατισµό, 
τήν µεταδοτικότητα, τήν ὁµοιοµορφία, 
τήν πρόθυµη ἄνευ ὅρων ὑποταγή. 
Ἐθελοδουλία ὀνοµάζεται. Εἶναι 
προθυµία, ὁρµή καί πάθος γιά 
τήν δουλεία. Καί ὁ Béranger, ὁ 
πρωταγωνιστής τοῦ Rhinocéros 
τοῦ Ionesco, κοιτάζει τόν ἑαυτό του 
στόν καθρέφτη καί διερωτᾶται, ἄν 
ἔκανε καλά πού ἔµεινε ὁ τελευταῖος 
ἄνθρωπος. Ναί,  Béranger, σωστά 
ἀποφάσισες τήν τελευταία στιγµή νά 
εἶσαι ὁ τελευταῖος. Μπορεῖς νά µήν 
εἶσαι τελευταῖος. Ἁπλῶς µέσα στό 
πλῆθος δέν ξέρεις τούς ὁµοίους σου. 
Ὁ Ἠλίας παραπονεῖται ὅτι ἔµεινε “µο-
νώτατος” (Γ’ Βασ. ιθ’, 10). Κι ὅµως 
ὑπῆρχαν ἑπτά χιλιάδες “πάντα γόνατα 
ἅ οὐκ ὢκλασαν γόνυ τῷ Βάαλ” (Γ’ 
Βασ. ιθ’, 18).
Ὅµως µέ τήν ἀνοχή µας διαλύεται 

ἡ οἰκογένεια, µέ ἀναλγησία 
καταλύεται τό σχολεῖο πού παρέχει 
µιµήµατα γνώσεων ὄχι γνώση, ἡ 
ὁποία εἶναι ἀγωνιστική ἔκφραση τῆς 
ἀληθείας. Ὑποβαθµίσαµε τόν γνήσιο 
κοινωνισµό µέ τήν ἐπιφανειακή 
συναναστροφή. Ἐπιτυχῶς ὠνόµασε 
τό µυθιστόρηµά του Vanity Fair ὁ 
Thackeray, πανηγύρι τῆς µαταιότητος. 
Ἀλλ’ ἡ πλήξη δέν ἐκφράζει µόνο 
ἀπόλυτη ἀδιαφορία καί ἀδράνεια. 
Μπορεῖς νά στραφῆς πρός τήν 
δραστηριότητα. Εἶναι οἱ ἀµφισβητίες, 

οἱ ράθυµοι καί οἱ ἐπαναλαµβανόµενοι. 
Φλυαροῦν γι’ αὐτό πού δέν ἔχουν 
νά ποῦν καί σιωποῦν γι’ αὐτό πού 
ἔπρεπε νά µιλήσουν. Πολλοί ἀπό 
αὐτούς γράφουν καί ἀποθέτουν 
στά βιβλία των τήν σφραγίδα τῆς 
ἀνοησίας των. Κινήµατα συµπαθείας 
καί µαχητικότητος ὑπό ἐπιλεκτική 
καθοδήγηση. Γι’ ἄλλα µάχεσαι 
καί ἄλλους ὑπηρετεῖς. Τά ἄλυτα 
ἐσωτερικά προβλήµατα προκαλοῦν 
ἐξωτερικές ἀναστατώσεις. Ὀκνηρία, 
φαΐ, sex, τυχερά παιγνίδια µέ 
“φρουτάκια”, ἀγελαία διασκέδαση 
µέ γρονθοκοπήµατα ἀποτελοῦν τά 
πρότυπα τῆς σηµερινῆς νεολαίας. 
Ἤ συµβιβάζεσαι ἤ ἀγωνίζεσαι. Ἡ 
ἐλευθερία τίθεται ὡς ἐπικάλυµµα τῆς 
δουλείας.

Ἀλλ’ ἡ γνησιότητα τῆς ἐλευθερίας 
ὑπερβαίνει τήν ἁπλή αὐθορµησία 

καί ἀποτελεῖ στροφή τῆς συνειδήσεως 
στό βάθος τῆς ὑπάρξεως. “Ἔσκυψα 
ν’ ἀκούσω µέσα µου”, παρατηρεῖ 
ὁ Ἐλύτης. Τότε ἀνακαλύπτεις ὅτι οἱ 
πόθοι ἀνταποκρίνονται σέ οὐσιώδη 
ἀντικείµενα, πού µεταµορφώνονται 
σέ ἀξίες δηµιουργικές καί συντελοῦν 
στήν πνευµατική ὕψωση τοῦ ἀτόµου 
σέ πρόσωπο, πού ξέρει τί ζητεῖ καί 
πῶς νά δηµιουργῆ. Τότε κατανοεῖ 
ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι ὑπέρβαση πρός 
τήν οὐσία τῆς ἀγάπης, πού δέν εἶναι 
πρόσταγµα ἔξωθεν, ἀλλά λειτουργεῖ 
ἔνδοθεν ὡς δηµιουργικός πόθος, 
πού καταξιώνει τόν ἄνθρωπο, τήν 
κοινωνία, τόν πολιτισµό. Ἐντεῦθεν ἡ 
ἐλευθερία εἶναι ἀκτινοβολία ἀγάπης, 
πού γεµίζει τήν ὕπαρξη τῶν ἄλλων.q
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Η Πατρίδα µας είναι «έθνος 
ανάδελφον». Αλλά, παρά το 

γεγονός αυτό ή µάλλον εξ αιτίας 
αυτού, διαδραµάτισε µέσα στην πα-
γκόσµια Ιστορία σπουδαιότατο ρόλο, 
σε τέτοιο βαθµό που να µεταλαµπα-
δεύσει σε πολλούς λαούς τα φώτα 
του πνευµατικού Πολιτισµού.  Αλλά, 
τι εννοούµε όταν λέµε ότι η Ελλάς 
είναι «έθνος ανάδελφον»;
Ανάδελφος είναι ο χωρίς αδελφό 

ή αδελφή. Και «ανάδελφον έθνος», 
όπως εξηγεί στο βραβευµένο έργο 
του ο πολύς γλωσσολόγος Γ. Μπα-
µπινιώτης, κυρίως µεταφορικά «είναι 
το έθνος που δεν έχει οµοεθνείς ή 
οµοφύλους, που είναι εντελώς µόνο 
και χωριστό από τους άλλους λαούς» 
(βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, «Λεξικό της 
νέας ελληνικής γλώσσας», Αθήναι,  
λήµµα: «ανάδελφος», σελ. 153).
Οι σηµερινοί Έλληνες πρέπει να 

υποστηρίζουµε την αλήθεια πως εί-
µαστε «έθνος ανάδελφον», εφόσον 
δεν υπάρχουν άλλα συγγενικά προς 
εµάς έθνη. Συµβαίνει το αντίθετο 
µε πολλούς άλλους, που δεν είναι 
µόνοι, αλλά έχουν και άλλους συγ-
γενείς λαούς (όπως είναι π.χ. οι Σλα-
βικοί λαοί, οι Αραβικοί, οι Αγγλοσά-
ξονες, οι Λατινογενείς λαοί κ.ά.).

u u u

Την έννοια “ανάδελφος” την 
συναντάµε στην Αρχαιότητα. 

Απαντά στις Τραγωδίες του µεγά-
λου τραγικού Ευριπίδη (480 – 406 
π.Χ.), τόσο στο έργο του «Ορέστης» 
όσο και στο έργο του «Ιφιγένεια η εν 
Ταύροις». Στο έργο του  «Ορέστης» 
απευθυνόµενη η Ηλέκτρα προς τον 
αδελφό της Ορέστη τον βεβαιώνει:  
«Οὐκ ἒστι. σὺν σοὶ καὶ θανεῖν 

αἱρήσοµαι / καὶ ζῆν. ἔχει γὰρ ταὐτὸν. 
ἢν σὺ κατθάνῃς, /γυνὴ τί δράσω; 
Πῶς µόνη σωθήσοµαι, /ἀνάδελφος 
ἀπάτωρ ἄφιλος; Εἰ δὲ σοὶ δοκεῖ, 
/δρᾶν χρὴ τάδ’.» (βλ. «Ορέστης», 
στίχ.307-311). (Μτφρ.: Δεν γίνεται. 
Θα προτιµήσω και να ζω και να 
πεθάνω µ’ εσένα µαζί. Το ίδιο µου 
κάνει. Αν εσύ µου πεθάνεις, εγώ, µια 
γυναίκα, τι θα κάνω; Πώς θα γλιτώ-
σω µόνη µου, χωρίς αδελφό, χω-
ρίς πατέρα και φίλους; Όµως, αν το 
νοµίζεις, έτσι πρέπει να ενεργήσω). 
 Στο έργο του «Ιφιγένεια η εν Ταύ-

ροις» η Ιφιγένεια δηλώνει:
«Φεῦ. τὶς ἆρα µήτηρ ἡ τεκούσ’ ὑµᾶς 

ποτε / πατὴρ τ’ ; Ἀδελφὴ τ’, εἰ γεγῶσα 
τυγχάνει, / οἵων στερεῖσα διπτύχων 
νεανιῶν / ἀνάδελφος ἔσται - Τάς 
τύχας τίς οἶδ’ ὃτῳ / τοιαίδ’ ἔσονται;» 
(βλ. «Ιφιγένεια η εν Ταύροις», στίχ. 
472-476). (Μτφρ.: Αλίµονο! Ποια 
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µάνα τάχα κάποτε σας γέννησε και 
ποιος πατέρας; Κι η αδελφή σας, αν 
ίσως έχετε, τι παλικάρια πια θα στε-
ρηθεί και θα είναι χωρίς αδέλφια 
στο εξής! Ποιος ξέρει σε ποιον τέτοια 
θα πέσει τύχη;)

 
u u u

Ας έλθουµε και στη δεύτερη 
σηµασία του “ανάδελφος”, που 

κυρίως µας ενδιαφέρει. ΑΝΑΔΕΛ-
ΦΟΝ ΕΘΝΟΣ.
Το όνοµα Έλλην (Έλληνας), 

υπήρξε στην αρχαιότητα το κυριότε-
ρο όνοµα του Έθνους των Ελλήνων. 
Εξ αρχής η έννοια των ονοµάτων 
των κατοίκων  εποίκιλε. Αρχικά η 
έννοια ήταν φυλετική, έπειτα εθνική 
και µετά εθνική και πολιτιστική. 
Οι πολυάριθµες ελληνικές φυλές 

(Αχαιοί, Ίωνες, Αιολείς, Δωριείς, 
Αιτωλείς, Ακαρνάνες, Θεσσαλοί, 
Ηπειρώται, Μακεδόνες) δεν είχαν 
κατ’ αρχάς κοινό όνοµα. Το όνοµα 
“Έλληνες” δόθηκε σ’ αυτές αργό-
τερα. 
Ο µεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης 

στο έργο του µας πληροφορεί: «Καὶ 
γὰρ οὗτος (εννοεί τον µυθικό κατα-
κλυσµό του Δευκαλίωνα) ἐγένετο 
περὶ τὸν ἑλληνικὸν µάλιστα τόπον 
καὶ περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. 
Αὓτη δ’ ἐστὶν ἡ περὶ τὴν Δωδώνην 
καὶ τὸν Ἀχελῷον... Ὤκουν  γὰρ οἱ 
Σελλοὶ καὶ οἱ καλούµενοι τότε µὲν 
Γραικοὶ νῦν δ΄ ΕΛΛΗΝΕΣ» (βλ. Με-
τεωρολογικά Α352α).

Το πιο πιθανόν είναι ότι οι Έλληνες 
αποτελούσαν µια φυλετική οµάδα 
από Ηπειρώτες, η οποία πριν από 
τον Τρωικό πόλεµο µετανάστευσε 
νοτιοανατολικότερα και εγκαταστά-
θηκε στη Φθία, δηλαδή στα σηµε-
ρινά Φάρσαλα. Και ήταν εύλογο να 
ονοµαστούν Έλληνες τα βορειότερα 
ελληνικά φύλα και όλοι εκείνοι που 
κατοικούσαν νότια της Φθίας.
Ο Έλληνας φέρει µέσα του τους 

προγόνους του και την ιστορία του 
έθνους του. Φέρει τους απογόνους 
και την κοινή τους µοίρα. Φέρει 
µέσα του το αίµα, την ψυχή και το 
πνεύµα της ελληνικής φυλής. Η 
πατρίδα, δηλαδή η πατρική γη, είναι 
η «πατρώα χθών ἐµῶν γεννητόρων», 
όπως την αποκαλεί ο Ευριπίδης. Η 
“µητρίς”, δηλαδή η µητέρα, όπως 
την αποκαλεί ο Πλάτων. Είναι η γη 
των πατέρων, των προγόνων µας, 
των αυτοχθόνων, των οµόαιµων, των 
πρωτοελλήνων Πελασγών. Είναι η 
γη που γέννησε και έθρεψε και έθα-
ψε τους προγόνους µας και ποτίσθη-
κε µε τον ιδρώτα και το αίµα τους.
Η λέξη έθνος απαντάται στους αρ-

χαίους Έλληνες συγγραφείς  προς 
δήλωσιν οµογενών, της αυτής φυλε-
τικής καταγωγής (όπως π.χ. αναφέ-
ρει ο Όµηρος στην «Ιλιάδα» Μ330, 
Π552 και ο Ηρόδοτος στο έργο του 
«Ιστορίαι», 101).

Ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστο-
ρίας, αναφερόµενος στο ελλη-
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νικό έθνος µας βεβαιώνει ότι: «Αὖτις 
δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅµαιµόν τε καὶ 
ὁµόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύµατά τε 
κοινὰ καὶ θυσίαι ἢθεά τε ὁµότροπα» 
(βλ. βιβλίο η΄, «Ουρανία», κεφ. 
144). (Μτφρ.: Έπειτα πάλι, είναι 
η ελληνική µας καταγωγή, πράγµα 
που σηµαίνει ότι έχουµε το ίδιο αίµα 
και την ίδια γλώσσα, αλλά και κοι-
νούς λατρευτικούς χώρους για τους 
θεούς µας και ίδιας επίσης µορφής 
θυσίες και έθιµα.)

u u u

Δύο στοιχεία απαρτίζουν την 
έννοια του έθνους: Η φυλετική 

οµοιογένεια (όµαιµον) και η εθνική 
συνείδησις του ιδίου του έθνους που 
αποτελεί ενιαία και συγγενή οµάδα, 
µε κοινό παρελθόν, κοινό πολιτισµό 
και γλώσσα διακριτή από τις άλλες 
µη συγγενείς.
Η έννοια του έθνους συλλαµβάνε-

ται ολοκληρωµένη ως κοινότητα φυ-
λετική και ως κοινότητα πολιτιστική 
µόνο στην περίπτωση συνύπαρξης 
και των δύο στοιχείων, δηλαδή του 
φυλετικού και του πολιτιστικού. Το 
ελληνικό έθνος, έχοντας αυτές τις 
προϋποθέσεις, διέφερε ριζικά από 
όλα τα άλλα έθνη. 
Ο Δηµ. Μυράτ, εύστοχος στοχαστής 

και αξέχαστος θεατρικός, έλεγε: “Ας 
κοιτάξουµε γύρω µας και πέρα από 
εµάς… Κάθε λαός ανήκει σε µια 
οµογένεια. Στην Ανατολή οι Τούρ-
κοι ανήκουν στην Τουρανική φυλή. 

Μετά υπάρχει στο Νότο η µεγάλη 
οµογένεια των Αράβων. Στη Δύση 
έχουµε τις Ροµανικές και τις Κελτικές 
φυλές. Στο Βορρά τις αγγλοσαξονι-
κές και τις σλαβικές. Στα βορινά µας 
σύνορα βρίσκονται οι Αλβανοί, ιν-
δογερµανικής καταγωγής και αυτοί, 
µε σλαβική και µουσουλµανική επί-
δραση. Και στη µέση (υπάρχει), 
αυτό το µικρό, µικρό έθνος, που 
είναι κάρφος στα µάτια εχθρών 
και φίλων, γιατί κρατάει τούτη τη 
γωνιά της γης µε το αίµα του και 
το πνεύµα του....”.  
Διακρίνεται και εδώ η φυλετική µο-

ναξιά του Έλληνα. Η µοναξιά αυτή 
δεν είναι µόνο σηµερινή ή χθεσινή. 
Δεν εκδηλώθηκε µόνο το 1922, το 
1955 ή το 1974. Είναι µοναξιά πα-
νάρχαια, η οποία διαδοχικά και αδι-
άλειπτα φτάνει µέχρι τις µέρες µας.
Οι Έλληνες, στερούµενοι συγγε-

νών, δεν έχουµε να περιµένουµε 
σε κρίσιµες περιστάσεις τίποτε και 
από κανένα. Πρέπει να βασιζόµαστε 
στις δικές µας και µόνο δυνάµεις, 
δεδοµένου ότι οι ξένοι φροντίζουν 
ο καθένας για τα δικά του και µόνο 
συµφέροντα. 
Πώς θα µπορέσουµε να συνειδη-

τοποιήσουµε πως είµαστε ΕΘΝΟΣ 
ΑΝΑΔΕΛΦΟΝ, περιβαλλόµενο 
από εχθρούς, εχθρούς δυνάµει και 
ενεργεία; Οι γείτονές µας (Τούρκοι, 
Σκοπιανοί, Αλβανοί, ίσως και Βούλ-
γαροι) αποβλέπουν να µας αρπά-
ξουν κάτι από την άγια γη µας, την 
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ποτισµένη µε το αίµα µαρτύρων και 
ηρώων. 

u u u

Σπουδαίο οδηγό για συµπε-
ράσµατα σε ό,τι αφορά τις 

πρωτοελληνικές οµάδες αποτελεί η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, τόσο στις 
διαλεκτικές της διαφοροποιήσεις, 
όσο και στα πρώιµα στάδια της εξέ-
λιξής της. 
Τα πρώτα στοιχεία για τις ελλη-

νικές εθνικές οµάδες συνάγονται, 
τουλάχιστον, από τη Μέση Εποχή 
του Χαλκού, δηλαδή στην αρχή της 
2ης π.Χ. χιλιετίας. Η περίοδος αυτή 
θεωρείται η εποχή κατά την οποία ο 
κύριος όγκος των ελληνόφωνων Ιν-
δοευρωπαίων έκαναν την εµφάνισή 
τους στον ελλαδικό χώρο. 
Μεταξύ άλλων και στην Εγκυκλο-

παίδεια Μπριτάνικα - Λαρούς κατα-
γράφεται η ιδιαιτερότητα της ελληνι-
κής γλώσσας. Η γλώσσα µας κατέχει 
ξεχωριστή θέση ανάµεσα στις 2.700 
γλώσσες του κόσµου. Αυτό αποτελεί 
εµπειρική διαπίστωση. Ορισµένες 
γλώσσες, οι οποίες σήκωσαν το 
βάρος ανεπτυγµένων µορφών πολι-
τισµού του ανθρώπου, γνώρισαν µια 
καλλιέργεια που τις ξεχωρίζει από τις 
άλλες. Κατ’ εξοχήν καλλιεργηµένη 
γλώσσα είναι η Ελληνική, αφού σµι-
λεύτηκε επί εικοσιπέντε και πλέον 
αιώνες στην έκφραση λεπτών εννοι-
ών της φιλοσοφίας και της επιστήµης 
αλλά και σύνθετων εννοιών του αγι-

ογραφικού ευαγγελικού λόγου και 
της θεολογίας των αγίων Πατέρων. 
Είναι ενδεικτική η παρατήρηση του 

Οδυσσέα Ελύτη, κατά την τελετή 
που του απονεµήθηκε το βραβείο 
Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1979, ότι: 
“Στο µάκρος εικοσιπέντε αιώνων 
δεν υπήρξε ούτε ένας αιώνας που να 
µη γράφτηκε ποίηση στην ελληνική 
γλώσσα...”. 
Η επιστήµη σχηµάτισε τους πε-

ρισσότερους όρους σε διάφορους 
κλάδους της (ιατρική, φυσική, 
φιλολογία, θεολογία, τεχνολογία 
κ.ά.) καταφεύγοντας, συνήθως, σε 
ελληνικές ρίζες. Μέσα από τα κεί-
µενα του Πλάτωνα και του Αριστο-
τέλη, του Οµήρου, του Αισχύλου, 
του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του 
Θουκυδίδη, του Δηµοσθένη, του 
Πλουτάρχου, καθώς και µέσα από 
τα κείµενα της Καινής Διαθήκης, εκ-
φρασµένης στην ελληνική, και των 
Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, οι 
λέξεις της ελληνικής πέρασαν στον 
καθηµερινό λόγο των περισσοτέρων 
ευρωπαϊκών γλωσσών.  
Η οικουµενικότητα της ελληνικής 

γλώσσας απέκτησε διεθνώς κύρος 
και ως η γλώσσα της Καινής Δια-
θήκης και ως γλώσσα των µεγάλων 
Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
και ως  γλώσσα της Υµνογραφίας 
και της Θείας Λατρείας.
Είναι γεγονός ότι στην ελληνική 

γλώσσα έχουµε προφορική παρά-
δοση τουλάχιστον 4.000 χρόνων και 
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γραπτή παράδοση 3.500 χρόνων. 
Έχει παρατηρηθεί από επιφανείς 
γλωσσολόγους ότι η ελληνική γλώσ-
σα είναι το µοναδικό παράδειγµα 
µελέτης της εξέλιξης µιας φυσικής 
γλώσσας σε τόσο µάκρος χρόνου. 
Η Ελληνική διατηρείται 40 αιώνες 
τώρα ως ζωντανή γλώσσα. Αποτελεί, 
δηλαδή, µοναδικό παράδειγµα µε 
αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. Με 
αυτό εννοούµε ότι ο ίδιος λαός, 
οι Έλληνες, στον ίδιο γεωγρα-
φικό χώρο, την Ελλάδα, χωρίς 
διακοπή, 40 αιώνες µιλάει και 
γράφει µε την ίδια γραφή (από 
τον 8ο π.Χ. αιώνα) και την ίδια 
ορθογραφία (από το 400 π.Χ.) 
την ίδια γλώσσα, την ελληνική.
Συνεπώς, αποφασιστικό παράγο-

ντα διαδραµάτισε στην ανθρωπότητα 
το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ, τόσο µε τη 
γλώσσα, όσο και µε τον εν γένει πο-
λιτισµό του. 

u u u

Συµπερασµατικά, ας µη λησµο-
νούµε ότι είµαστε ΕΘΝΟΣ 

ΑΝΑΔΕΛΦΟΝ. Ολοµόναχοι µέσα 
σε έναν κόσµο που, ας το οµολογή-
σουµε, δεν είµαστε συµπαθείς, για 
το λόγο της φυσιολογικής συνεχούς 
προβολής µας. Και αυτήν την αντιπά-
θεια τη συναντάµε, βέβαια, και από 
τους λεγόµενους “φίλους” µας. 
Αν ρωτήσουµε, ποια είναι σήµερα η 

ευθύνη µας, η απάντηση δεν µπορεί 
να είναι άλλη παρά αυτή που ήταν 
πάντοτε και που την ανακαλύπτουµε, 
δυστυχώς, µόνο σε στιγµές σοβαρού 
κινδύνου: η ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΟΜΟΨΥ-
ΧΙΑ και η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ πως είµαστε 
ΕΘΝΟΣ ΑΝΑΔΕΛΦΟΝ. Ένα Έθνος 
που από τη µοναξιά του έθρεψε 
µέσα στους αιώνες την ανθρωπότη-
τα µε Πινδάρους και Αισχύλους και 
Μαραθώνες και Παρθενώνες και 
Πλάτωνες… 
Το Ευαγγέλιο του Θεού κηρύχθηκε 

κυρίως διά της ελληνικής φωνής. 
Η Αγία Γραφή µε τη γλώσσα του 
έθνους µας φώτισε τα έθνη και στη 
γλώσσα αυτή ερµηνεύτηκε και υπο-
µνηµατίστηκε από τους µεγάλους 
Πατέρες της Ανατολής. 
Η Ορθοδοξία, που είναι το αληθινό 

πρόσωπο του χριστιανισµού και που 
συνδέθηκε µε την ιδιοπροσωπία του 
Ελληνισµού, είναι έργο της θείας 
Προνοίας και της θείας Αγάπης. 
Κλείνουµε την ταπεινή εισήγησή 

µας µε τους λόγους του αποστό-
λου Πέτρου, τηρουµένων βέβαια 
των αναλογιών: “Ἡµεῖς δὲ γένος 
ἐκλεκτόν, ἔθνος ἅγιον, βασίλειον 
ἱεράτευµα, λαὸς εἰς περιποίησιν, 
ὅπως τάς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ 
ἐκ σκότους ὑµᾶς καλέσαντος εἰς τὸ 
θαυµαστὸν αὐτοῦ φῶς...”  “Ὑµῖν 
οὖν ἡ τιµὴ τοῖς πιστεύουσιν” (Α΄ Πέ-
τρου β΄, 7-9).
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«Ήταν µία από τις χειρότερες 
στιγµές που έχω ζήσει. Σκέ-

φτηκα ότι δεν είναι δυνατόν να βρί-
σκοµαι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πως 
δεν µπορεί όλα αυτά να συµβαίνουν 
στην Ελλάδα. Τέτοιες σκηνές, τόσο 
φανατισµό και µίσος συναντά κανείς 
µόνο στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν, όχι σε 
µία χώρα που είναι κράτος-µέλος της 
Ε.Ε. Και στη Γαλλία υπάρχουν µου-
σουλµάνοι, αλλά τέτοια φαινόµενα, 
όπως αυτά που βίωσα στο µειονοτικό 
χωριό Θέρµες της Θράκης, δεν θα τα 
δεις να συµβαίνουν πουθενά µέσα 
στη γαλλική επικράτεια». Με αυτά τα 
λόγια περιγράφει, µιλώντας στο περ. 
«Επίκαιρα», την εξάωρη οµηρία της 
από φανατικούς µουσουλµάνους της 
µειονότητας στο χωριό Θέρµες στο 
νοµό Ξάνθης, η δηµοσιογράφος 
της εφηµερίδας «Λιµπερασιόν» και 
ανταποκρίτρια του γαλλικού κρατικού 
τηλεοπτικού σταθµού «France 3» στην 
Αθήνα Έφη Τσελίκα…
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του περα-

σµένου µήνα, όταν και στο πλαίσιο 
ενός ταξιδιωτικού αφιερώµατος, µε 
χορηγία µάλιστα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το συνεργείο της εκποµπής 
«Λεωφόρος της Ευρώπης», που µετα-
δίδεται κάθε εβδοµάδα από τον τηλε-
οπτικό σταθµό «France 3», αποφάσισε 
να επισκεφθεί τα Ποµακοχώρια στον 

ορεινό όγκο της Ξάνθης, προκειµέ-
νου να αναδείξει σε ένα ρεπορτάζ 
τεσσάρων µόλις λεπτών την πολιτισµι-
κή κουλτούρα της περιοχής. Τέσσερα 
λεπτά που στην πορεία όµως φάνηκαν 
στο συνεργείο του γαλλικού καναλιού 
σαν ένας ολόκληρος αιώνας…

Όµηροι του πλήθους

Ένας ολόκληρος µηχανισµός 
στην ευρύτερη περιοχή, που 

έχει στηθεί µε ευθύνη και του Τουρ-
κικού Προξενείου Κοµοτηνής, κινη-
τοποιήθηκε µέσα σε χρόνο – ρεκόρ, 
κρατώντας επί έξι συνεχείς ώρες τους 
Γάλλους σε οµηρία. Εκατοντάδες 
άνθρωποι ξεφύτρωσαν στην κυριολε-
ξία από το πουθενά εγκλωβίζοντας το 
τηλεοπτικό συνεργείο µέσα στο αυτο-
κίνητο που το µετέφερε, απειλώντας 
ταυτόχρονα τα µέλη του µε τσεκούρια, 
µαχαίρια και ρόπαλα ότι θα τους «κό-
ψουν τα κεφάλια», και όλα αυτά υπό 
το… άγρυπνο βλέµµα δέκα περίπου 
ελλήνων αστυνοµικών, οι οποίοι 
παρακολουθούσαν χωρίς να κάνουν 
απολύτως τίποτα για να σταµατήσουν 
όλα όσα εξωπραγµατικά συνέβαιναν. 
Δίπλα σε αυτούς, κοινοτάρχες και 
δηµοτικοί σύµβουλοι από τα γύρω 
χωριά, οι οποίοι είχαν επίσης κατα-
φθάσει µέσα σε διάστηµα λίγης µόλις 
ώρας στις Θέρµες, µε την πλειονότητά 
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τους να δυναµιτίζει ακόµη περισσό-
τερο το φανατισµό του πλήθους ενα-
ντίον των γάλλων. «Καµία Αρχή δεν 
έπαιξε το ρόλο της ως Αρχή. Κανείς 
δεν επιχείρησε να επιβάλει το νόµο 
και την τάξη. Ήµασταν στην κυριο-
λεξία στο έλεος του όχλου», τονίζει η 
κ. Τσελίκα, προσθέτοντας ότι για όλο 
αυτό το διάστηµα ένιωθε σαν να βρί-
σκεται σε µία χώρα «εκτός δικαίου».
Από την πρώτη στιγµή που το γαλ-

λικό τηλεοπτικό συνεργείο έφτασε 
στις Θέρµες, συνοδευόµενο από τον 
πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Ποµάκων Ιµάµ Αχµέτ, ήρθε αντιµέ-
τωπο µε µία πρωτόγνωρη εχθρότητα 
από την πλευρά του τοπικού πληθυ-
σµού. Στο πρώτο µόλις πλάνο που 
επιχείρησε να τραβήξει το συνεργείο, 
έκανε την εµφάνισή της, σύµφωνα µε 
την κ. Τσελίκα, «µία µαυροντυµένη 
γυναίκα ντυµένη µε την παραδοσιακή 
αράβικη φορεσιά που άφηνε ακάλυ-
πτο µόνο το πρόσωπο και ξεκίνησε να 
µας βρίζει µε χυδαία λόγια, λέγοντας 
ότι εδώ είναι Τουρκία. Σε κλάσµατα 
δευτερολέπτων µαζεύτηκαν γύρω της 
πάνω από 150 άτοµα, τα οποία ξεπε-
τάχτηκαν µέσα από ένα παρακείµενο 
τζαµί…

Ο αστυνοµικός µε το µπλουζάκι

Η συνέχεια θα έκρυβε όµως 
ακόµη χειρότερες εκπλήξεις 

για τα µέλη του γαλλικού τηλεοπτι-
κού συνεργείου. «Επικοινωνήσαµε 
µε την αστυνοµία και σε λίγα λεπτά 
εµφανίστηκε ένας άνδρας ο οποίος 

φορούσε ένα ροζ µπλουζάκι και µας 
συστήθηκε ως αστυνοµικός, χωρίς 
όµως να προσφέρει καµία ουσιαστική 
βοήθεια», τονίζει η ελληνογαλλίδα 
δηµοσιογράφος. Λίγη ώρα µετά, σαν 
να είχαν ειδοποιηθεί από ένα αόρα-
το τηλεφωνικό κέντρο, στην πλατεία 
των Θερµών φθάνει, µε κάθε είδους 
µέσο, πλήθος κόσµου από τα γύρω 
χωριά, Μελίβια, Εχίνο, Κοτύλη, Δη-
µάριο. Το πλήθος πλέον ελέγχεται 
δύσκολα. Ουρλιάζει και απειλεί να 
λυντσάρει τα µέλη του τηλεοπτικού 
συνεργείου του «France 3».
Περισσότερα από 700 άτοµα πλέ-

ον είχαν µαζευτεί γύρω από τους 
γάλλους, οι οποίοι από το πουθενά 
βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν σε 
ένα σκηνικό που όµοιό του συναντά 
κανείς στα χωριά και τις πόλεις των 
Ταλιµπάν. Εν ριπή οφθαλµού στην 
περιοχή έφτασαν το τουρκικό τηλεο-
πτικό κανάλι ΤRT, οι υπεύθυνοι των 
εφηµερίδων MILLET και BIRLIK, 
ο δήµαρχος Μύκης Μεχµέτ Αγγά, 
ο αντινοµάρχης Μεµίς Τουρκές, ο 
Μουσταφά Τσουκάλ και οι πρόεδροι 
όλων των γύρω χωριών. «Μας ζήτη-
σαν να βγάλουµε την κασέτα µέσα 
από την κάµερα και να τους δείξουµε 
τι είχαµε τραβήξει. Εγώ αρνήθηκα και 
τους είπα ότι σύµφωνα µε την δεοντο-
λογία και τους νόµους του ελληνικού 
κράτους κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει 
µόνο παρουσία εισαγγελέα ή άλλων 
θεσµικών παραγόντων του ελληνικού 
κράτους και σίγουρα όχι υπό καθε-
στώς βίας και απειλές εναντίον της 
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ζωής µας. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. 
…Αντιµετωπίζαµε ένα καθεστώς 
κράτους εν κράτει. Το δε κλίµα τρό-
µου ήταν τέτοιο, που κάθε φορά που 
επιχειρούσαµε να βγούµε από το αυ-
τοκίνητο µας, - όπου και όλες αυτές 
τις ώρες µάς είχαν εγκλωβισµένους 
– προκειµένου να διαπραγµατευτού-
µε µαζί τους, µας έλουζαν µε βρισιές 
και µας έφτυναν. Έκαναν σαν δαι-
µονισµένοι. Μείναµε έξι ώρες εκεί 
και µας πρόσφεραν ένα ποτήρι νερό 
µόνο όταν ολοκληρώθηκαν οι σχετι-
κές διαπραγµατεύσεις», αναφέρει η κ. 
Τσελίκα.

Οι απεσταλµένοι του τουρκικού 
Προξενείου

Είναι η στιγµή που στο χωριό 
κάνει την εµφάνισή του ένας 

άτυπος µάλλον απεσταλµένος του 
τουρκικού Προξενείου Κοµοτηνής, 
µαζί µε έναν δικηγόρο. Ο µεν πρώ-
τος εµφανίζεται να έχει ειδικότητα 
στις κάµερες, αφού εκτός από την 
κασέτα ζητάει να ελέγξει και την ίδια 
την τηλεοπτική κάµερα θεωρώντας 
ότι µπορεί ενδεχοµένως να έχουν 
καταγραφεί εικόνες στην εσωτερική 
της µνήµη, όπως και τελικά γίνεται. 
Η προβολή είναι δηµόσια και γίνεται 
κάτω από τις απειλές και τα ουρλιαχτά 
του φανατισµένου πλήθους. Από την 
πλευρά του ο δικηγόρος έχοντας ήδη 
έτοιµο ένα έγγραφο το οποίο βγάζει 
µέσα από την τσάντα του, το δείχνει 
στην κ. Τσελίκα και της ζητάει να το 
υπογράψει. «Νόµιζε ότι δεν ξέρω να 

διαβάζω ελληνικά και είχε γράψει ένα 
ολόκληρο κατεβατό. Το διάβασα και 
µου σηκώθηκε η τρίχα από αυτά που 
έγραφε. Δεν υπήρχε περίπτωση µε 
τίποτα να βάλω την υπογραφή µου 
σε κάτι τέτοιο. Πήρα ένα στυλό και 
έσβησα τα πάντα από ένα σηµείο και 
κάτω. Άφησα µόνο τη φράση ότι στα 
πλάνα µας δεν είχαµε τραβήξει και 
δεν επρόκειτο να δείξουµε τα παιδιά 
του σχολείου», συνεχίζει τη διήγησή 
της η κ. Τσελίκα.
...Συνοδεία περιπολικών µπρος και 

πίσω, το αυτοκίνητο που µετέφερε 
τους γάλλους πήρε το δρόµο της 
επιστροφής προς τον πολιτισµό. «Έ-
πρεπε να µας είχατε ειδοποιήσει ότι 
θα ανεβαίνατε να κάνετε ρεπορτάζ 
στα χωριά που κατοικούν οι µου-
σουλµάνοι» ήταν η φράση µε την 
οποία υποδέχτηκε την κ. Τσελίκα ο 
επικεφαλής των αστυνοµικών. «Είναι 
µία ελεύθερη χώρα η Ελλάδα ή όχι; 
Εφόσον είναι, τότε ο δηµοσιογράφος 
µπορεί και πρέπει να κάνει την δου-
λειά του οπουδήποτε, χωρίς να χρει-
άζεται γι΄ αυτό άδεια της αστυνοµίας», 
ήταν η απάντηση της ελληνογαλλίδας 
δηµοσιογράφου…
Επρόκειτο βεβαίως για ένα περιστα-

τικό το οποίο καταδεικνύει αφενός ότι 
η κατάσταση στα χωριά που κατοικεί 
η µουσουλµανική µειονότητα έχει ξε-
φύγει από τον έλεγχο του ελληνικού 
κράτους, αφετέρου κάνει σαφές την 
τεράστια επιρροή που ασκεί στην πε-
ριοχή το τουρκικό Προξενείο Κοµοτη-
νής. Το εντυπωσιακό είναι ότι τέτοιου 

ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

(συνέχεια στη σελ. 224)



Κύµα µεταναστῶν

Ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1990 
σηµατοδοτήθηκε στή χώρα µας 

µία ἐντελῶς νέα ἐποχή: ἡ Ἑλλάδα ἀπό 
χώρα ἐξαγωγῆς µεταναστῶν κατέστη 
χώρα εἰσαγωγῆς µεταναστῶν, “γῆ τῆς 
ἐπαγγελίας” γιά χιλιάδες οἰκονοµικούς 
µετανάστες πού προέρχονταν ἀπό 
τίς χῶρες τοῦ καταρρεύσαντος 
“ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ” καί κυρίως 
ἀπό τή γειτονική Ἀλβανία, ἐνῶ σήµερα 
κατακλύζεται ἀπό λαθροµετανάστες 
ἀπό τήν Ἀφρική καί τήν Ἀσία. 
Οἱ Ἕλληνες, ἀπό τήν ἄποψη τῆς 
νοοτροπίας ἀλλά καί τῶν συνθηκῶν 
διαβίωσης, βρεθήκαµε ἐντελῶς ἀ-
προετοίµαστοι για νά δεχτοῦµε αὐτό 
τό ὁρµητικό - πολυποίκιλο στήν 
ἐθνολογική σύνθεσή του - κύµα 
µεταναστῶν, ἡ δέ Δηµόσια Διοίκησή 
µας στάθηκε ἐντελῶς ἀδύναµη νά 
ἀντιµετωπίσει τό θέµα.
Χωρίς προϊδεασµό, πρόγραµµα 

καί σύστηµα, λαός καί κράτος ἀντι-
µετωπίσαµε - κι ἐξακολουθητικά ἀ-
ντιµετωπίζουµε - τή νέα κατάσταση 
πού διαµορφώθηκε ἄλλοτε µέ 
ἀµηχανία, ἄλλοτε µέ συµπάθεια, 
ἄλλοτε µέ κατάρες (τό πιό εὔκολο!), 
ἄλλοτε µέ ἐπιθετικότητα, πάντα 
ὅµως σπασµωδικά, ἀκολουθοῦντες 
ἀπρογραµµάτιστα ἐκ τῶν ὑστέρων τά 
συµβαίνοντα. 
Οἱ Ἕλληνες ἀπό τήν ἀρχαιότητα 

εἴµαστε ἐγκατεστηµένοι σέ ξένες 
χῶρες. Ὑπάρχουν µέχρι σήµερα 
παλαιές µας παροικίες στήν Αἴγυπτο, 
στή Ρωσία, στίς Η.Π.Α., στήν 
Τουρκία (σ’ αὐτήν ὡς ἀπόγονοι, σέ 
πατρογονικά µας ἐδάφη) καί νεώτερες 
ἑλληνικές κοινότητες στή Γερµανία, 
Αὐστραλία, Καναδά κ.ἀ. (µετά κυρίως 
τόν Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο). Πρόκειται 
γιά µία διαχρονική παρουσία τοῦ Ἑλ-
ληνισµοῦ πού χαρακτηρίζεται στίς µέν 
παλαιές ἐποχές ὡς ἰσχυρός φορέας 
δύναµης πολιτισµοῦ / ἀνάπτυξης, στίς 
δέ νεώτερες ὡς ἀδύναµη ἀναζήτηση / 
προσδοκία καλύτερης τύχης.
Στό ἐσωτερικό τῆς Ἑλλάδας - µίας 

χώρας πού µέχρι σήµερα µπορεῖ 
νά καυχηθεῖ γιά τήν ἀναλλοίωτη 
ἐθνική της ταυτότητα στηριγµένη στήν 
ἐθνότητα, τή γλώσσα, τή θρησκεία 
- οἱ µειονότητες δέν ἔγιναν πάντα 
δεκτές µέ ἀνοιχτή καρδιά. Μετά 
τήν προσάρτηση τῆς Θεσσαλίας τό 
1881, τήν ἀπελευθέρωση ἑλληνικῶν 
ἐδαφῶν ὡς ἀποτέλεσµα τῶν 
νικηφόρων Βαλκανικῶν Πολέµων 
τοῦ 1912 -13 καί κυρίως τήν ὑποδοχή 
τῶν προσφύγων τό 1922, ἡ αὐτόχθων 
ἑλληνική κοινωνία δέχτηκε νέους 
πληθυσµούς. Τούς δέχτηκε ὄχι χωρίς 
ἐµφανεῖς ἤ ἀφανεῖς ἀντιδράσεις. 
Οἱ νέοι πληθυσµοί - Ἕλληνες ἀπό 
τήν καταγωγή τους - ἀντιµετώπισαν 
φιλικότητα, ὅπως ἐπίσης ὅµως 

 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

του Διον. Κ. Μαγκλιβέρα,
Καθηγητή Κοινωνιολογίας - Συγγραφέα
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ἀδιαφορία ἤ κι ἀποστροφή. Ἀρχικά, 
στή λαϊκή νοοτροπία, οἱ ὁµογενεῖς 
πρόσφυγες θεωρήθηκαν ὡς ἡµι-
ηµεδαποί. Χρειάστηκαν δεκαετίες 
γιά νά πάψει ὁ χαρακτηρισµός σε 
“παλαιοελλαδίτες” καί “βόρειους”, 
σέ “γηγενεῖς” καί “πρόσφυγες”, 
ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ οὐσιαστική 
ψυχολογική ἀποδοχή, πού βρίσκεται 
πολύ πέραν τῆς κοινωνικῆς ἔνταξης. 
Ὁ Β΄ Παγκόσµιος, ἡ τροµερή τριπλή 
Γερµανική - Ἰταλική - Βουλγαρική 
Κατοχή τοῦ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ 
χώρου, οἱ νέοι διωγµοί τοῦ ἑλληνικοῦ 
στοιχείου ἀπό τούς Τούρκους στή 
δεκαετία τοῦ 1950, οἱ ἑκάστοτε 
κατευθυνόµενες ἀπό διάφορες δυ-
νάµεις καί συµφέροντα ἐδαφικές 
“διεκδικήσεις” σέ βάρος τῆς Ἑλλά-
δας ἀπό τούς Σλαβοµακεδόνες, Ἀρ-
βανίτες, Βλάχους κ.ἂ. συνετέλεσαν 
στήν ἀλλαγή τῆς στάσης τῆς ἑλληνι-
κῆς κοινωνίας ὡς ἀποτέλεσµα πε-
ρισσότερο τῆς ἀδήριτης ἀνάγκης 
γιά ἑνοποίηση / ἰσχυροποίηση τοῦ 
ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ, τῆς ἑλληνικό-
τητας.
 
Ἡ σύγχρονη εἰσαγωγή οἰκονο-

µικῶν µεταναστῶν στήν Ἑλλάδα

Ἡ σύγχρονη εἰσαγωγή (περί 
εἰρηνικῆς εἰσβολῆς πρόκειται) 

τῶν οἰκονοµικῶν µεταναστῶν ἔφερε 
µία ξαφνική µεταβολή στά ἤθη, στίς 
συνήθειες, στό “ὁµόγλωσσον”, 
στόν τρόπο διαβίωσης τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ. Οἱ Ἕλληνες βρεθήκαµε πρό 
ἀδιεξόδων: Εἴχαµε ἀνάγκη τῆς 

“παράνοµης” ἐργασίας τῶν µε-
ταναστῶν (χωρίς αὐτούς δέν θά 
καλλιεργοῦνταν οἱ ἀγροί, δέν θά 
ὑπῆρχαν “οἰκιακοί βοηθοί”, νοσο-
κόµες, σχετικά φτηνοί τεχνίτες 
κ.λπ.). Ἀπό τήν ἄλλη ὅµως πλευρά, 
σηµειώθηκε αὔξηση τῆς ἐγκληµατικό-
τητας, µέ πρωτόγνωρες µεθόδους καί 
πράξεις ἄγνωστης µέχρι τώρα στήν 
ἑλληνική πραγµατικότητα ἀγριότητας, 
τῆς ἐξαθλίωσης τῶν ἠθῶν, τῆς 
ἀκοσµίας.
Ἡ ὁµοιογένεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, 

ἡ ἑλληνικότητα, θεωρήθηκε πάντα ὡς 
φυσική τάξη, ὡς ἡ συστατική δύναµη 
πού συγκράτησε τό πληθυσµιακά 
µικρό ἑλληνικό κράτος. Οἱ Ἕλληνες 
µέσα µας, ἄσχετα µέ τίς ἐπίσηµες 
διακηρύξεις, δέν ἀποδεχόµαστε 
εὔκολα τή φυλετική, θρησκευτική, 
γλωσσική ἑτερότητα τῶν ἄλλων. 
Δέν µᾶς διδάξαν ποτέ κι ἔτσι δέν 
συνταυτιστήκαµε µέ τό διαχωρισµό 
τῶν ἐννοιῶν ethnic (διαφορετικές 
ἐθνοτικές καί πολιτιστικές ἐκφράσεις 
µέσα στό ἴδιο κράτος) καί national 
(ταύτιση τοῦ κράτους µέ ἕνα ἔθνος). 
Ξαφνικά, λοιπόν, βρεθήκαµε 

µπροστά στήν ἰσχυρή ἀπαίτηση τῶν 
νέων µεταναστῶν γιά δουλειά, γιά 
καλύτερες συνθῆκες ζωῆς, γιά ἔνταξη 
στήν ἑλληνική πραγµατικότητα, στό 
“ἑλληνικό ὄνειρο”. Βρεθήκαµε 
ἀντιµέτωποι µέ πρόσωπα, νοοτροπίες 
καί καταστάσεις πού κατά βάθος δέν 
γνωρίζαµε. Ἀντιµετωπίσαµε πράγµατα 
πού ἀδυνατούσαµε νά καταλάβουµε, 
ὄχι ἀπό κακή πρόθεση, ἀλλά γιατί δέν 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ



214

εἴµαστε προετοιµασµένοι ψυχολογικά 
ὡς ἔθνος, λειτουργικά ὡς κράτος. 
Ἔτσι βλέπουµε τώρα ξεκάθαρα τίς 
δικές µας ἀδυναµίες στίς ὁποῖες 
κλείναµε µέ περισσή ἐπιπολαιότητα 
τά µάτια: α) Τήν ἄνιση κατανοµή τοῦ 
πληθυσµοῦ στόν ἑλλαδικό χῶρο, µέ 
κύριο χαρακτηριστικό τήν τεράστια 
συσσώρευση τοῦ πληθυσµοῦ στήν 
πρωτεύουσα καί τήν παράλληλη 
ἐγκατάλειψη τῶν χωριῶν ὅπου τώρα 
ἐγκαθίστανται οἱ ἀλλοδαποί, β) Τήν 
ὑπογεννητικότητα καί τή γήρανση 
τοῦ πληθυσµοῦ πού ἀναπληρώνεται 
ἀπό τήν αὐξηµένη γεννητικότητα τῶν 
ἀλλοδαπῶν (βλ. γενική ἀπογραφή τοῦ 
2001), γ) Τή µή καλή λειτουργία τῆς 
κρατικῆς µηχανῆς πού δέν µπορεῖ νά 
προστατεύσει τά σύνορα τῆς χώρας, 
νά παράσχει ἀσφάλεια στούς πολίτες, 
νά γνωρίζει - τό ἀπλούστερο - πόσοι 
καί ποιοί µετανάστες ὑπάρχουν στή 
χώρα, δ) Τίς ἐγγενεῖς ἀδυναµίες τῆς 
οἰκονοµίας, τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας, 
τοῦ νοσοκοµειακοῦ συστήµατος (ΕΣΥ) 
καί λοιπῶν καταστάσεων πού ἔχουν 
σχέση µέ τήν καθηµερινή διαβίωση 
τῶν Ἑλλήνων.
Αἰσθανόµαστε τούς οἰκονοµικούς 

µετανάστες ὡς “ἀπειλή”, προσδιορί-
ζοντας, ὁ καθένας µας ὅµως διαφο-

ρετικά, τά συνθετικά στοιχεῖα αὐτῆς 
τῆς “ἀπειλῆς”, σύµφωνα µέ τίς προ-
σωπικές µας ἀντιλήψεις, ἀνάγκες, ἐ-
πιρροές, τίς προνοµιακές ἤ µή θέσεις 
µας. Παρά ὅµως τήν διαδεδοµένη 
- ἴσως καί σωστή - ἄποψη περί “ἀπει-
λῆς”, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπό τίς λίγες 
εὐρωπαϊκές χῶρες ὅπου οἱ πολιτικές 
κινήσεις πού διακηρύσσουν µέτρα 
κατά τῶν µεταναστῶν δέν εὐδοκιµοῦν. 
(Θυµηθεῖτε τίς ἔµπρακτες, πολιτικά 
ἀξιοποιηµένες ἀντιδράσεις πού 
σηµειώνονται στή Γαλλία, στήν Αὐ-
στρία, στήν Ὁλλανδία, στό Βέλγιο, 
στήν Ἑλβετία κ.ἀ). 
Δέν εἶναι εὔκολο νά πεῖ κανείς τί 

δέον γενέσθαι. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι 
πρέπει νά µάθουµε νά ζοῦµε µέ τήν 
ἑτερότητα τῶν ἄλλων. (Τό ἔµαθαν 
κι ἐξακολουθοῦν νά τό µαθαίνουν 
οἱ γερµανοί, οἱ γάλλοι, οἱ ἄγγλοι 
κ.λπ.). Ἀπό τήν ἄλλη ὅµως πλευρά, 
χρειάζεται νά ἀναδιοργανώσουµε τήν 
κρατική µηχανή ὥστε νά µπορέσει νά 
κανοναρχήσει ἀποτελεσµατικά τούς 
φιλοξενούµενους µετανάστες, οἱ δέ 
τελευταῖοι ὀφείλουν νά ὁδηγηθοῦν 
νά σέβονται τούς ἀνθρώπους, τούς 
νόµους καί τή χώρα στήν ὁποία 
διαβιοῦν καί στήν ὁποία ἐπιθυµοῦν νά 
ἐνταχθοῦν.                                    q
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Ιστορική διαδροµή. Η καταγραφή 
ενός θέµατος που αναφέρεται στην 
Ιστορία, από όποια πλευρά και αν 
εξετασθεί, δεν µπορεί να προχωρήσει 
χωρίς αναγκαστικά να προσφύγει και 
να εξετάσει την ιστορική της διαδρο-
µή. Έχει εποµένως και η Ιστορία την 
ιστορία της µε ανάλογη εξιστόρηση. 
Προκειµένου όµως για τη δική µας, 
την Ελληνική διαχρονική Ιστορία, 
είναι ανάγκη να καταφύγουµε στη 
Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία. Εκεί θα 
µάθουµε τη σπουδαιότητα της Ιστορίας 
ως γνωσιολογικού και φρονηµατιστι-
κού µαθήµατος για µικρούς και για 
µεγάλους. Γνωρίζουµε µάλιστα ότι οι 
λεγόµενοι «Πατέρες του Έθνους», οι 
πολιτικοί, δεν µπορούν να εκπληρώ-
σουν τη δική τους εθνική και ιστορική 
αποστολή χωρίς γνώση σαφή της Ιστο-
ρίας. Της γενικής, της πολιτικής, της 
οικονοµικής, της διπλωµατικής και της 
παγκόσµιας. 

Ανάγκη είναι να γνωρίσουµε τα ιστο-
ρικά στάδια. 

- Από την αρχαιότητα µας δίδαξαν 
ο πατέρας της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος, 
και ο Θουκυδίδης, οι οποίοι διέπρε-
ψαν και οι ίδιοι ως ιστορικοί, την αξία 
και την προσφορά της Ιστορίας εκ της 
γνώσεως. Ο εκ των τριών κορυφαίων 
ακόµη τραγικών ποιητών της αρχαι-
ότητας και τελευταίος χρονολογικά, 
ο Ευριπίδης, προχώρησε ακόµα πιο 

πολύ και όρισε την έννοια της λέξης 
«Ευτυχία», συνδέοντάς την µε τη γνώση 
της Ιστορίας. Αποφάνθηκε κατηγορη-
µατικά: «Ὂλβιος ὃστις ἱστορίης ἒσχεν 
µάθησιν». Δηλαδή: Όποιος γνωρίζει 
καλά την Ιστορία κατέχει την ευτυχία, 
είναι ευτυχισµένος. 

- Από τη Βυζαντινή εποχή έχουµε 
πολλά ιστορικά µηνύµατα για τη γνώ-
ση και την αξία της Ιστορίας. Ο Μέγας 
Βασίλειος προτείνει την Ιστορία ως ένα 
από τα µαθήµατα που πρέπει να διδά-
σκονται οι Χριστιανοί Νέοι. Ο Βυζαντι-
νός δε ιστορικός της Δ΄ Σταυροφορίας 
(1204), ο Νικήτας Χωνιάτης, χαρακτη-
ρίζει την Ιστορία «κάλλιστον εὓρηµα 
τῶν Ἑλλήνων». 

- Κατά τη νεότερη εποχή ακούονται 
πολλές φωνές ενισχυτικές της ανάγκης 
γνώσης της Ιστορίας, τονίζοντας µάλι-
στα την πίστη στην αδιάκοπη συνέχεια 
του Ελληνισµού. Οι κορυφαίοι ηγέτες 
της επανάστασης του ’21, ο Μακρυγιάν-
νης και ο Κολοκοτρώνης, αναφέρονται 
συχνά στους αρχαίους προγόνους µας 
ως διδασκάλους και καθοδηγητές του 
γένους µας. Ο σπουδαίος εθνικός 
ιστορικός µας ακόµη, ο Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, καθιέρωσε για 
καλύτερη µελέτη της Ιστορίας µας τη 
διαίρεσή της σε τρεις περιόδους: την 
Αρχαία, τη Βυζαντινή – Μεσαιωνική 
και τη Νεωτέρα – Νεωτάτη. 

- Αναφέρουµε ακόµα ότι πολλοί λόγιοι 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΑΣΠΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη,
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 «Ὄλβιος ὅστις ἱστορίης ἔσχεν µάθησιν»
Ευριπίδης 
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Ευρωπαίοι, στις παραµονές της απελευ-
θέρωσης του γένους µας κατά το 1821, 
χρησιµοποίησαν τα διδάγµατα της Ελ-
ληνικής και της παγκόσµιας Ιστορίας, 
τα οποία γνώριζαν µε εµβρίθεια. Αυτά 
τους ενέπνευσαν για να αποφασίσουν 
να ενταχθούν στους ευρύτερους Φιλελ-
ληνικούς κύκλους αγωνιστών για την 
ελευθερία της Ελλάδος. Θυµόµαστε ότι 
οι Ευρωπαίοι διανοητές δικαιολογού-
σαν ιστορικά τη συµµετοχή τους στον 
Ελληνικόν αγώνα. Για το λόγο τούτο, 
εµπνευσµένοι από ιστορικά δεδοµένα, 
διακήρυτταν µε σαφήνεια: «Σκέπτεται η 
Δύση ότι είναι απαράδεκτο να βρίσκο-
νται οι απόγονοι του Οµήρου του Πλά-
τωνα και του Αριστοτέλη στο βάραθρο 
του ανθρώπινου εξευτελισµού και της 
ταπείνωσης;». Η γνώση της Ιστορίας 
µας τους καθοδηγούσε σε ιστορικές 
αποφάσεις κόντρα στα ανθελληνικά 
µηνύµατα αξιωµατούχων. 
  
Η Ιστορία ως µάθηµα. Ως µάθηµα 

µεγάλου ενδιαφέροντος εντάχτηκε η 
Ιστορία στο Ωρολόγιο και το Αναλυτικό 
διδακτικό πρόγραµµα των Σχολείων 
των βαθµίδων της εγκυκλίου Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης. Σχετικώς η ένταξη της Ιστορίας 
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα προσδιορί-
ζεται µε τον ακόλουθο γενικό σκοπό, 
επιγραµµατικά: 

«Ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και 
της ιστορικής συνείδησης. Κατανόηση 
των ιστορικών γεγονότων µε εξέταση 
αιτίων και αποτελεσµάτων. Διαµόρφω-
ση αξιών και στάσεων που οδηγούν 
σε υπεύθυνες συµπεριφορές στο 

παρόν και το µέλλον. Επίγνωση ότι ο 
σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια 
του παρελθόντος και συνδέεται άµεσα 
µε τη ζωή. Μαζί µε τον γενικό σκοπό 
της Εκπαίδευσης αναφέρεται και  στην 
προετοιµασία υπευθύνων πολιτών». 

Γίνεται κατά ταύτα το µάθηµα της Ιστο-
ρίας ο καθρέφτης που υποδεικνύει τα 
καλά και τα άσχηµα του παρελθόντος 
για έλεγχο και προσαρµογή στα ωφέ-
λιµα για το παρόν και το µέλλον. Είναι 
η Ιστορία ένας υπέροχος και αδιαµφι-
σβήτητος Δάσκαλος των παιδιών και 
των νέων. 

Κατόπιν τούτων η Ιστορία ως µάθηµα 
στα Σχολεία: 

- Διασώζει και σφυρηλατεί, ιδιαιτέρως 
σήµερα, την εθνική µας ταυτότητα. Συ-
νέπεια τούτου είναι να µη γίνουν οι Νέοι 
µας ένας πολτός σε µια διεθνιστική κι-
µαδοµηχανή στα πλαίσια της επιβληθεί-
σας στο σύγχρονο κόσµο, απρόσµενα 
και νεοφανώς, παγκοσµιοποίησης. 

- Καλλιεργεί την πίστη στη συνέχεια 
του Ελληνισµού διαχρονικά µε ξεκά-
θαρες και γνήσιες αποδείξεις, αλλά και 
µε ιστορικά τεκµηριωµένες απαντήσεις 
στους ανιστόρητους αµφισβητίες. Αυ-
τούς που καλύπτει η αλλοπρόσαλλη 
εποχή µας. 

- Παρέχει το µάθηµα της Ιστορίας 
καθολικώς αποδεκτά πρότυπα για τους 
Νέους, που τα έχουν απόλυτη ανάγκη 
σήµερα. Τούτο δε διότι είναι φανερό 
ότι οι Νέοι της εποχής µας κινούνται 
ανάµεσα σε συγκεχυµένες αξίες και 
αρχές και σκοπιµότητες αµφιβόλου 
προελεύσεως τους προκαλούν. 

- Δηµιουργεί την αίσθηση της υγιούς 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΑΣΠΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
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οικουµενικότητας και παγκοσµιότητας, 
διδάσκοντας την ιστορία και των γειτο-
νικών και άλλων λαών. Έτσι προωθεί 
και τη δηµοκρατική ευθύνη των πολι-
τών. Θυµίζει τα αγαθά της Δηµοκρατίας 
και τα εγκλήµατα των λεγοµένων ολο-
κληρωτικών καθεστώτων. 

- Υπογραµµίζει πόσο καταστρεπτικά 
είναι τα λάθη και τα εθνικά µας ελατ-
τώµατα. Μας δείχνει τα αποτελέσµατα 
από τη διχόνοια και τις διενέξεις µας. 
Έτσι προσκαλείται κυρίως η νέα γενιά 
να µην τα επαναλάβει. 

- Βοηθάει ακόµα τους Νέους µας, 
αλλά και τους µεγαλύτερους, στο να 
κατανοήσουµε καλύτερα το παρόν και 
να προετοιµαστούµε θετικά για το µέλ-
λον, βελτιώνοντας την όλη πορεία µας 
στο κοσµικό γίγνεσθαι. 
  
Ο αντίλαλος. Ένας αντίλαλος δια-

τυπώνεται εδώ, µε ανάλογη ηχώ. Πότε 
διδάχτηκε ή πώς διδάσκεται µέχρι και 
σήµερα µε τον ενδεδειγµένο, κατάλλη-
λο τρόπο η Ιστορία σαν µάθηµα; Ποιοι 
παράγοντες µετέτρεψαν ένα γλαφυρό 
στην ουσία του µάθηµα σε αγχώδες 
και ακατανόητο για τους Μαθητές; Ο 
αντίλαλος αντιβουίζει και µεταφέρει 
παρατηρήσεις ιδιαιτέρως αποδεκτές. 
Ποτέ δεν δόθηκε µε τα σχολικά εγ-
χειρίδια και τα σχετικά εργαλεία ένα 
ιστορικό κείµενο ευσύνοπτο και εύ-
κολα κατανοητό προς τους Μαθητές. 
Πάντοτε κυριαρχούσαν περιττολογίες 
και προσωπικές καταγραφές µερικών 
συγγραφέων. Ποτέ τα ιστορήµατα των 
βοηθηµάτων δεν προσήλκυαν ευχάρι-
στα τα ενδιαφέροντα στους Μαθητές. 

Ποτέ δεν µπορέσαµε σαν έθνος να 
δώσουµε στους Νέους µας µια γλαφυ-
ρή ευσύνοπτη Ιστορία. Χωρίς βεβαίως 
να παραλείπονται τα ιστορικά γεγονότα 
και τα αντικειµενικά διδάγµατα. Είναι 
ανάγκη να προβάλλονται τα διδάγµατα 
της Ιστορίας καθαρά και γνήσια χωρίς 
φτιασιδώµατα και βαττολογίες. Να 
είναι γραµµένη η Ιστορία κατά τρόπο 
ελκυστικό και ειλικρινή, µε συµπερά-
σµατα που να ανταποκρίνονται στην 
επισκόπηση της ιστορικής µας εξέλι-
ξης. Να ζωντανεύουν οι µορφές και οι 
προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την 
Ιστορία µας, µε την αληθινή πίστη που 
διέθεταν οι πρόγονοί µας για τη διεξα-
γωγή των εθνικών αγώνων µας και την 
ανάδειξη των πολιτισµικών επιτυχιών 
και προόδων. Μόνο έτσι οι Νέοι µας 
θα βλέπουν όλο το Ελληνικό χθες της 
Πατρίδας µας, για να ζουν καλά το Ελ-
ληνικό σήµερα και να ετοιµάζονται για 
ένα καλύτερο Ελληνικό αύριο. 
  
Πλαστογραφείται ή κακοποιείται 

Πράγµατι! Και πλαστογραφείται και 
κακοποιείται η Ιστορία µας. Μάλιστα δε 
και αγρίως. Είναι γνωστό ότι το Έθνος 
µας είναι έθνος ανάδελφο. Δεν συνδέ-
εται εθνικώς µε κανένα άλλο. Περιβάλ-
λεται πανταχόθεν από έθνη και λαούς 
που καθυστερηµένα ιστορικώς έδωσαν 
την παρουσία τους στον πολιτισµό και 
την σύγχρονη ζωή. Ζούσαν τους ένδε-
κα λεγόµενους «Σκοτεινούς αιώνες», 
µέχρι την Αναγέννηση, όταν κάλπαζε η 
διανόηση και η ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Μοιραίως οι κατακτήσεις του πνεύµα-
τος του Ελληνισµού, που καταυγάζουν 
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την οικουµένη και µεταδίδουν φώτα 
πολιτισµού και διανόησης, τράβηξαν 
το µίσος και την ζήλια όλων αυτών. Η 
αντίδρασή µας τότε στο πέρασµα των 
αιώνων έφερε τον τίτλο της «Ενότητας» 
σε όλα τα επίπεδα. Με την ενότητά µας 
αντιµετωπίσαµε ιστορικά την ψυχρή και 
εχθρικά ζηλόφθονη συµπεριφορά των 
διαφόρων λαών. 

Σε κάθε εποχή όµως, όπως µας διδά-
σκει η Ιστορία µας, υπήρχαν και υπάρ-
χουν οι πλαστογράφοι και κακοποιοί 
της παγκόσµιας Ιστορίας σε βάρος και 
της δικής µας. Το χρέος µάς επιβάλλει, 
ενωµένοι σε όλα τα επίπεδα, να αντι-
µετωπίσουµε και να προβάλουµε την 
ιστορική αλήθεια. Οπωσδήποτε όµως 
µε όπλα την ορθή γνώση των ιστορι-
κών γεγονότων. Οι κακοποιοί και πλα-
στογράφοι της Ιστορίας τρέµουν την 
αντίδρασή µας, όταν µάλιστα είναι κα-
θολική. Είναι τούτο χρέος διαχρονικό. 
Να αποτινάξουµε το πνεύµα του ραγια-
δισµού που µας διακατέχει, δίνοντας 
άµεση απάντηση στους κακοποιούς 
που µε το πρόσχηµα του δήθεν προο-
δευτισµού αποβάλλουν την Ιστορία µας 
από τα Σχολεία. Στερούν τους Νέους 
µας από την ιστορική γνώση που απο-
τελεί την ασπίδα προστασίας τους από 
τα διεθνιστικά ρεύµατα και την αλλοίω-
ση της Ελληνικής αξιοσύνης. 
  
Ο µε βραβείο Nobel Γ. Σεφέρης απο-

φαίνεται για το ιστορικό παρελθόν σε 
σχέση µε το µέλλον: «Σβήνοντας ένα 
κοµµάτι από το παρελθόν είναι σαν να 
σβήνεις ένα κοµµάτι από το µέλλον». 
Αγνοώντας την Ιστορία που έρχεται 

από παλιά, σβήνεις το µέλλον που ετοι-
µάζεται να γράψει Ιστορία. 

Τα παιδιά και οι Νέοι µας οφείλουν 
να γνωρίζουν ιστορικά, ότι η ελεύθερη 
ζωή µας είναι βγαλµένη «απ’ τα κόκαλα 
των Ελλήνων τα ιερά», µε αγώνες και 
θυσίες. Παράλληλα να µαθαίνουν ότι η 
Πατρίδα µας σέβεται το Διεθνές δίκαιο 
και πιστεύει στην ειρηνική συµβίωση 
των λαών. Τα ιστορικά γνωστικά εφό-
διά τους να τους εµπνέουν τον τρόπο 
αντιµετώπισης των οποιωνδήποτε ιστο-
ρικών διαστρεβλώσεων. 
  
Η γνώση της Ιστορίας δεν είναι 

µόνον υποχρέωση των πολιτικών και 
των διπλωµατών, όπως πιστεύουν 
πολλοί. Είναι πρώτιστα έργο των 
Νέων και των παιδιών που αποτε-
λούν την αδιάσπαστη συνέχεια του 
Έθνους. Υποχρέωση των µεγάλων 
είναι να θεσπίζουν προστατευτικά 
οχυρά στα µορφωτικά φόρα για 
τη δυνατότητα ανάδειξης των Νέων 
σε προσωπικότητες διαχρονικά 
ενηµερωµένες. Οι ανιστόρητοι 
Νέοι µοιάζουν µε τους σπασµένους 
κρίκους µιας ατέρµονης αλυσίδας. 
Της αλυσίδας εκείνης που σκοπεύει να 
συνδέει ένα διδακτικό παρελθόν µε 
ένα δηµιουργικό παρόν και ένα ευτυ-
χισµένο µέλλον.

Συµπερασµατικά επιλέγουµε: 
Χρέος της Πολιτείας: Στήσιµο της 

ασπίδας νοµοθετικά.
Απάντηση των Νέων: Τεκµηρίωση της 

ιστορικής κληρονοµιάς.
Τότε η Ιστορία µας είναι ασπίδα των 

Νέων.                                              q

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΑΣΠΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ



«Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
µου... σήµερον, τήν 18/30 Μαρ-
τίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ 
ἐνενηκοστοῦ ὀγδόου ἒτους, ὁ 
ὑποφαινόµενος Γεώργιος Ἀβέρωφ, 
ἐκ Μετσόβου τῆς Ἠπείρου, πολίτης 
Ἓλλην, διαµένων ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 
συνέταξα τήν παροῦσαν ἰδιόχειρον 
διαθήκην...: Ἀφίνω εἰς τό ἒθνος 
µου εἲκοσι (Νο 20) µερίδια, τό δέ 
ἐκκαθαρισθησόµενον ποσόν ὀφείλει 
νά κατατεθῇ εἰς τήν Ἐθν. Τράπεζαν 
τῆς Ἑλλάδος ἐπί τόκῳ, ἳνα διά τοῦ 
τόκου καί τοῦ κεφαλαίου ἡ Ἑλληνική 
Κυβέρνησις ναυπηγήσῃ ἰσχυρόν 
καταδροµικόν πλοῖον, διεσκευα-
σµένον οὓτως ὣστε χρησιµεύσῃ καί 
ὡς ἀνωτέρα ἐκπαιδευτική σχολή 
δοκίµων τοῦ Βασιλικοῦ ναυτικοῦ, 
πρός τε πρακτικήν καί θεωρητικήν 
τελειοποίησιν αὐτῶν....
Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ 18/30 Μαρτίου 

1898,
Γεώργιος Ἀβέρωφ.»

 
Με αυτήν την διαθήκη του ο µεγά-

λος Έλληνας ευεργέτης Γ. Αβέρωφ 
συνέβαλε κατά τρόπο εντυπωσιακό 
στην αγορά του θωρηκτού “Γ. ΑΒΕ-

ΡΩΦ”. Το εύδροµο – θωρηκτό “Γ. 
ΑΒΕΡΩΦ” αγοράστηκε στις 30 Νο-
εµβρίου του 1909. Ήταν το τρίτο της 
ίδιας σειράς πλοίων που ναυπηγού-
σε ο οίκος ORLANDO στο Λιβόρνο 
της Ιταλίας για το Ιταλικό ναυτικό. 
Η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε 
να το διαθέσει προς πώληση. Το 
πλοίο αγοράστηκε αντί 22.300.000 
χρυσών δραχµών. Βάση για την 
εξεύρεση του ποσού αυτού ήταν το 
κληροδότηµα του µεγάλου εθνικού 
ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ.
Το “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” καθελκύστηκε 

στις 12 Μαρτίου 1910 και παρελή-
φθη τον Μάιο του 1911. Στις 20 
Αυγούστου ο πλοίαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης απέπλευσε από την 
Αγγλία και έφτασε στο Φάληρο την 
1η Σεπτεµβρίου 1911. Η υποδοχή 
που του γίνηκε στα γαλανά νερά του 
Σαρωνικού είναι ανώτερη κάθε πε-
ριγραφής. Το αλάθητο ένστικτο τού 
λαού χαιρέτιζε το πολεµικό πλοίο 
που θα τον δόξαζε και θα του χάριζε 
λαµπρές νίκες...
Για την περίοδο Οκτωβρίου 1912 

– Αυγούστου 1913, τότε που ο “Γ. 
ΑΒΕΡΩΦ” κυριολεκτικά πολέµησε 

“Γ. ΑΒΕΡΩΦ”
Το πλοίο που άλλαξε την ιστορία

του Ν. Κάτσα,
Εκπαιδευτικού
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και δοξάστηκε, υπάρχουν τα ηµερο-
λόγια που έκαναν δυνατή µία αντι-
κειµενική και αδιάβλητη παρουσία-
ση της ένδοξης δράσης του πλοίου. 
Στις 5 Οκτωβρίου 1912 γίνεται η 

κήρυξη πολέµου της Ελλάδας και 
των Συµµάχων (Σερβίας, Βουλγα-
ρίας και Μαυροβουνίου) κατά της 
Τουρκίας. Ο Στόλος του Αιγαίου, 
µε ναυαρχίδα το “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” και 
στόχαστρο τον Π. Κουντουριώτη, πε-
ριέλαβε τη µοίρα θωρηκτών “Ύδρα” 
“Σπέτσαι”, “Ψαρά”, στολίσκο αντι-
τορπιλικών και άλλα βοηθητικά 
πλοία και απέπλευσε για το Βόρειο 
Αιγαίο. Στις 6 Οκτωβρίου ο στόλος 
του Αιγαίου έφτασε στα ανοικτά της 
Λήµνου.
Τον Οκτώβρη και Νοέµβρη του 

1912 τα περισσότερα νησιά και 
βραχονησίδες όπως και ο Άθως 
απελευθερώνονται µε τον “Γ. ΑΒΕ-
ΡΩΦ” προποµπό σε κάθε σηµαντική 
επιχείρηση. Σε µια “οδηγία µάχης” 
από της 1ης Νοεµβρίου του 1912 ο 
Π. Κουντουριώτης είχε περιγράψει 
µε σαφήνεια στα πληρώµατα στόλου 
τις προθέσεις του ότι “εις την νίκην 
µόνον αποβλέποµεν”. 
Είναι εκπληκτική η διαίσθηση και 

ενόραση του Κουντουριώτη. Με τα 
κυάλια ο ναύαρχός µας βλέπει τους 
καπνούς του Τουρκικού στόλου. Πλέ-
ουν σε γραµµή µετώπου τα θωρηκτά 
“ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΣΑ”, “ΤΟΥΡΓΟΥΤ 
ΡΕΪΣ”, “ΜΕΣΣΟΥΔΙΕ”, “ΑΣΣΑΡ” & 
“ΤΕΦΙΚ”. Στρέφουν σε γραµµή στή-

λης. Στις 8.25 ο ναύαρχος σηκώνει 
το σήµα “ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΓΕΡΣΙΣ”. Ο 
ενθουσιασµός στα πληρώµατα είναι 
µεγάλος καθώς ορµούν στις θέσεις 
µάχης. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης, 
µε το σταυρό του Παναγίου Τάφου 
στο στήθος, επισκέπτεται τις κύριες 
θέσεις µάχης.
Από τις 9.00 και σε απόσταση 

12.000 µ. ο Τουρκικός στόλος 
αρχίζει “πυρ”. Ύστερα από λίγο 
τους ακολουθεί το “Γ. ΑΒΕΡΩΦ”. 
Οι στόλοι πλέουν σε δύο στήλες. 
Η Ελληνική γραµµή συγκλίνει. Το 
πυρ και από τις δύο πλευρές είναι 
επίµονο, µε τους Τούρκους να υπερ-
τερούν σε πυκνότητα και αριθµό 
βολών. Στις 9.35 το “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” 
σηκώνει το γράµµα “Ζ” που σηµαίνει 
ότι οι κινήσεις του ναυάρχου είναι 
ανεξάρτητες. Αυξάνει ταχύτητα στη 
µέγιστη, πλησιάζει τον εχθρό και τον 
υπερβαίνει, βάλλοντας συνέχεια. Η 
απόσταση µειώνεται και στις 9.55 
είναι 4.800 µ. Τα τρία θωρηκτά µε 
τον µοίραρχο Γκίνη πλησιάζουν και 
αυτά. Ο Τούρκος στόλαρχος βρί-
σκεται σε δύσκολη θέση. Συµβαίνει 
αυτό που κάθε ηγέτης φοβάται: να 
βρεθεί µεταξύ δύο πυρών. Διατάσσει 
εκτέλεση αλλαγής πορείας, όµως το 
σήµα του παρερµηνεύεται. Αντί τα 
πλοία να στρέψουν “διαδοχικώς”, 
στρέφουν “επί τόπου”. Δηµιουργεί-
ται χαώδης κατάσταση…
Στις 10.07 οµοβροντία του “Γ. 

ΑΒΕΡΩΦ” από απόσταση 3.200 µ. 

“Γ. ΑΒΕΡΩΦ”. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
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πετυχαίνει το “ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΣΑ”. 
Τα “ΤΟΥΡΓΟΥΤ” και “ΜΕΣΣΟΥΔΙ-
Ε” δέχονται κι αυτά πλήγµατα από τη 
µοίρα του Γκίνη. Στις 10.15 ο Τούρ-
κος στόλαρχος διατάσσει υποχώρη-
ση του στόλου του και είσπλευση στα 
στενά. Η ναυµαχία έχει τελειώσει. 
Διήρκεσε µία ώρα. Ο Ελληνικός 
στόλος ήταν ο αδιαφιλονίκητος νι-
κητής.
Από τις 10.30 ως τις 15.30 το “Γ. 

ΑΒΕΡΩΦ” επί κεφαλής πάλι της 
µοίρας των θωρηκτών διαδροµεί 
µπροστά στα στενά. Η περιοχή έχει 
αδειάσει από πλοία. Ο Κουντουριώ-
της επιµένει. Θέλει να βεβαιωθεί για 
τις κινήσεις του αντιπάλου του. Μόνο 
στις 15.30 στρέφει για τον Μούδρο.
Ο Τουρκικός στόλος είχε πάνω από 

100 νεκρούς και τραυµατίες, καθώς 
και ζηµιές που ήταν επισκευάσιµες. 
Εκεί που είχε υποστεί ανεπανόρθω-
το πλήγµα, ήταν στο ηθικό…
Ο ναύαρχος Κουντουριώτης εξέ-

φρασε την ευαρέσκειά του στα πλη-
ρώµατα διά της εξής αναφοράς:
“Εκφράζω την άκραν ευαρέσκειάν 

µου προς τον Μοίραρχον, τους 
Κυβερνήτας, αξιωµατικούς, υπαξιω-
µατικούς και ναύτας, δια την διαγω-
γήν των κατά την ναυµαχίαν της 3ης 
Δεκεµβρίου παρά το ακρωτήριον της 
Έλλης. Θεωρώ εµαυτόν ευτυχή ότι 
άρχω ανδρών, οίτινες µετά τοσαύτης 
αυταπαρνήσεως και ανδρείας µάχο-
νται υπέρ του µεγαλείου και της δό-
ξης της φιλτάτης ηµών πατρίδος”.

Η νίκη της 3ης Δεκεµβρίου 1912 
ήταν η αρχή για να γίνει το “Γ. ΑΒΕ-
ΡΩΦ” ένας θρύλος. Στις 5 Ιανουα-
ρίου 1913 γίνεται η ναυµαχία της 
Λήµνου. Είναι η δεύτερη κατά θά-
λασσα νίκη του στόλου του Αιγαίου, 
που ολοκληρώνει την πρώτη.
Η σηµασία των δύο αυτών νικών 

είναι γνωστή όχι µόνο στο Πανελ-
λήνιο, αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο, 
αν αναλογιστούµε ότι οι Τούρκοι 
σε περίπτωση νίκης είχαν ετοιµάσει 
αποβατικά στρατεύµατα για την ανα-
κατάληψη των νήσων του Αιγαίου.
Το θωρηκτό “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” αρχίζει 

να περνά θριαµβευτικά στη λαϊκή 
παράδοση. Ο λαός το τραγούδησε, 
το έψαλε, το πέρασε στη δηµοτική 
ποίηση, το έκανε στίχο και ρίµα: “Τα 
τζαµιά να πέσουν κάτω κι ο Σταυ-
ρός να υψωθεί –εµπρός, Αβέρωφ, 
εµπρός / και το κόκκινο φεσάκι απ’ 
την Πόλη να χαθεί –εµπρός, Αβέ-
ρωφ, εµπρός!”. 
Το “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” στην ιστορική 

του διαδροµή υπήρξε η έπαλξη του 
έθνους, ο σηµαιοφόρος της Ελλά-
δας. Προστάτης του η Μεγαλόχαρη, 
που του συµπαραστάθηκε σ΄ όλες τις 
Ναυµαχίες. Το 1912-13 ανέµιζε το 
“επίσηµό” του φλάµπουρο αγώνα 
και λευτεριάς, µπροστά στα Δαρ-
δανέλλια. Ύστερα, στις ακτές της 
Θράκης, ως το Δεδέ-Αγάτς. Από το 
1918-1922, αγκυροβοληµένος στο 
Πέραν και στη Σµύρνη, µετουσίωνε  
τους πόθους του έθνους…

“Γ. ΑΒΕΡΩΦ”. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



Κατά τους 7ο και 8ο αι. φαίνεται 
ότι υπήρξε στη βυζαντινή αυτο-

κρατορία µία υποβάθµιση της πνευ-
µατικής δραστηριότητας. Για πολύ 
καιρό απουσιάζουν οι µαρτυρίες για 
µια ανώτερη δηµόσια εκπαίδευση, 
φαινόµενο που δεν πρέπει να χα-
ρακτηριστεί οριστική διακοπή αλλά 
υποχώρηση ή επιβράδυνση µπροστά 
σε πιο επείγοντα προβλήµατα. Όσοι 
νέοι ήθελαν να µορφωθούν έπρεπε 
ή να καταφύγουν σε κάποιον ιδιώτη 
δάσκαλο ή να µελετήσουν µόνοι 
τους όσα ήταν απαραίτητα για τη 
µόρφωσή τους1. Η µεταστροφή 
αυτής της κατάστασης άρχισε στην 
Κωνσταντινούπολη κατά τον 9ο αι. 
και σε αυτή διαδραµάτισε σηµαντικό 
ρόλο και η µετατροπή της Μονής 
Στουδίου - όπως και άλλων µονα-
στηριών της αυτοκρατορίας - σε κέ-
ντρο πνευµατικής δραστηριότητας.
Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του 

Στουδίου, γνωστή απλά ως Μονή 
Στουδίου, ήταν σπουδαίο µοναστή-
ρι αφιερωµένο στον Άγιο Ιωάννη 
Βαπτιστή, χτισµένο στον Ξηρόλοφο, 
τον έβδοµο λόφο της Κωνσταντινού-

πολης. Ιδρύθηκε µάλλον πριν το 454 
από κάποιον Συγκλητικό µε το όνο-
µα Στούδιος, που είχε αναδειχθεί 
ύπατος της Κωνσταντινούπολης από 
το 457 και από τον οποίο πήρε το 
όνοµά της. Η µονή γνώρισε µεγάλη 
ακµή επί των ηµερών του Θεόδωρου 
Στουδίτη (9ος αι.) και ύστερα, οπότε 
αναδείχθηκε στην πολυπληθέστε-
ρη µονή της Πόλης, έλαµψε ως 
προπύργιο της εικονολατρίας στα 
δύσκολα χρόνια της εικονοµαχικής 
έριδας και εξελίχθηκε σε πνευµατικό 
κέντρο της Βυζαντινής αυτοκρατορί-
ας. 
Η δηµιουργία ενός σπουδαίου 

scriptorium, δηλαδή ενός εργαστη-
ρίου αντιγραφής χειρογράφων, ήταν 
η µεγαλύτερη προσφορά της µονής 
σε αυτή τη λεγόµενη αναγέννηση 
των γραµµάτων τον 9ο αι. Η οργά-
νωση του scriptorium οφείλεται στον 
ηγούµενο της µονής, άγιο Θεόδωρο 
Στουδίτη, προσωπικότητα πολύπλευ-
ρα καλλιεργηµένη, καθώς είχε διδα-
χθεί γραµµατική, ποιητική, ρητορική 
και τα διάφορα είδη της φιλοσοφίας 
(ηθική, δογµατική, διαλεκτική, απο-

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΔΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΝ 9ο ΑΙ.

του Ανδρέα Κ. Κουτσόπουλου,
Ιστορικού - Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Μια κοινωνία 
µε δίψα για κατά Χριστόν και κατά κόσµον µόρφωση
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δεικτική)2. Τον αντίκτυπο από αυτή 
τη µόρφωσή του τον βρίσκουµε στην 
κατεύθυνση που έδινε στους µο-
ναχούς του, οι οποίοι διδάσκονταν 
γραµµατική, λίγη τεχνολογία φιλο-
σοφίας, εκκλησιαστικό άσµα και 
εκκλησιαστική ποίηση και γενικά, 
όπως δηλώνει ο ίδιος, εφάρµοζαν 
πᾶν εἶδος ἐπιστήµης3.
Η πειθαρχία που διέκρινε την 

οργάνωση και λειτουργία του στου-
δίτικου scriptorium πραγµατικά εντυ-
πωσιάζει, καθώς σύµφωνα µε τον 
κανονισµό της µονής προβλέπονταν 
διάφορες ποινές για µια σειρά από 
αµέλειες, σχετικές µε την αντιγραφή 
χειρογράφων. Για παράδειγµα, έπρε-
πε να τιµωρηθεί όποιος δεν φρόντιζε 
αρκετά το τετράδιο που έγραφε ή το 
χειρόγραφο που αντέγραφε, όποιος 
δεν τηρούσε τις παραγράφους, τους 
τόνους και τη στίξη, όποιος βασιζό-
ταν στη µνήµη του και αλλοίωνε το 
κείµενο που αντέγραφε ή όποιος 
δεν συµµορφωνόταν στις υποδείξεις 
του πρωτοκαλλιγράφου, ο οποίος δι-
ηύθυνε το εργαστήριο αντιγραφής.
Τα βιβλία που αντέγραφαν οι µονα-

χοί προορίζονταν πάνω απ’ όλα για 
την ηθική διάπλαση των µοναχών κι 
έτσι φυλάσσονταν σε ειδικό χώρο, ο 
οποίος λειτουργούσε ως βιβλιοθήκη, 
για να τα δανείζονται οι µοναχοί. Ο 
κανονισµός προέβλεπε κυρώσεις 
για όποιον µοναχό δεν φρόντιζε 
το βιβλίο που του είχαν δανείσει ή 
έπαιρνε ένα χωρίς την άδεια του 

βιβλιοφύλακα ή για τον αµελή βι-
βλιοφύλακα που άφηνε τα βιβλία 
στοιβαγµένα χωρίς τάξη και δεν 
φρόντιζε να τα τακτοποιήσει. 
Οι παραπάνω και άλλοι κανονισµοί 

της µονής φανερώνουν την ιδιαίτερη 
προσοχή και επιµέλεια που έδειχναν 
οι µοναχοί, ώστε να προστατεύουν 
ό,τι αποτελούσε τον πνευµατικό 
πλούτο της. Η γενικότερη αγάπη 
τους για τα γράµµατα φαίνεται και 
από το ότι στο εργαστήριο αντιγρά-
φονταν και χειρόγραφα γενικότερου 
µορφωτικού ενδιαφέροντος και 
µάλιστα οι µοναχοί φρόντιζαν να 
διαδίδονται και σε άλλους κύκλους, 
εκτός από τους µοναστικούς4. Είχαν 
προσανατολιστεί µε τον καλύτερο 
τρόπο στην αγάπη για τη µελέτη και 
το βιβλίο από τον ηγούµενό τους, ο 
οποίος µεριµνούσε άγρυπνα γι’ αυτό 
και ενεργούσε ως δάσκαλος και παι-
δαγωγός τους. 
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η 

συµβολή της Μονής Στουδίου στην 
άνθηση των γραµµάτων τον 9ο αι. 
επισηµαίνεται µε ιδιαίτερη έµφαση 
από όλους τους ερευνητές5. Η όλη 
οργάνωση του scriptorium και η 
εξαιρετική λειτουργία του, που οφεί-
λονταν στη σοφή καθοδήγηση του 
αγίου Θεόδωρου Στουδίτη και στο 
ζήλο των υπόλοιπων µοναχών, δι-
δάσκουν όποιον προσπαθεί να ακο-
λουθεί στη ζωή του αυτή την άριστη 
πρακτική: τη συµπόρευση δηλαδή 
της καλλιέργειας της ψυχής και του 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ
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πνεύµατος. 

1 Βλ. Paul Lemerle, Ο πρώτος Βυζα-
ντινός Ουµανισµός, µετάφραση Μαρία 
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, ΜΙΕΤ, 
Αθήνα 2007, σελ. 279.

2 Ό.π. σελ. 111. Δηλαδή είχε λάβει την 
εκπαίδευση, που ένα παιδί της καλής 
αστικής τάξης της πρωτεύουσας, προ-
ορισµένο κατ’ αρχήν για σταδιοδροµία 
στις κρατικές υπηρεσίες, συνέχιζε να 
παίρνει στα τέλη του 8ου αι. στα παιδευ-
τήρια των ιδιωτικών δασκάλων.

3 Για την εκπαίδευση του Θεόδωρου 
Στουδίτη και των µοναχών της µονής 
Στουδίου βλ. Βίος Θεοδώρου Στουδί-
του, PG 99, 117C-D και 237 A-B.

4 Βλ. Paul Lemerle, Ο πρώτος Βυ-
ζαντινός Ουµανισµός, σελ. 110. Δεν 
υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες για 

το ακριβές περιεχόµενο αυτών των 
χειρογράφων µη εκκλησιαστικού περι-
εχοµένου, όπως σε άλλες περιπτώσεις 
βυζαντινών µονών, όπου µε βεβαιότητα 
γνωρίζουµε ότι αντιγράφονταν χειρό-
γραφα της αρχαιότητας.

5 Ένα ακόµη γεγονός εξαιρετικής 
σηµασίας είναι ότι στη Μονή Στουδίου 
ανήκει το πρώτο σωζόµενο χειρόγραφο 
µικρογράµµατης γραφής, γραµµένο 
από τον µοναχό Νικόλαο, καταγόµε-
νο από την Κρήτη. Η µικρογράµµατη 
γραφή αντικαθιστά τον 9ο αι. τη µεγα-
λογράµµατη φέρνοντας στην αντιγραφή 
χειρογράφων επανάσταση, συγκρινόµε-
νη από τους ερευνητές µε την εφεύρεση 
της τυπογραφίας (!), διότι προσέφερε 
οικονοµία χώρου και χρόνου, µείωση 
του κόστους και ήταν και πιο ευανά-
γνωστη.

είδους περιστατικά αφορούν µόνο τα 
ελληνικά ή ξένα τηλεοπτικά συνεργεία 
που επιχειρούν να τραβήξουν εικόνες 
από την περιοχή και όχι τα τουρκικά 
ΜΜΕ που τριγυρνούν συνεχώς στα 
χωριά της µειονότητας σε Ξάνθη και 
Κοµοτηνή κάνοντας προπαγάνδα και 
προβάλλοντας την τουρκική γλώσσα 
και κουλτούρα. Εξάλλου µόνο τυχαίο 
δεν είναι το γεγονός ότι σε όλα αυτά 
τα χωριά τα µόνα κανάλια που «πιά-
νουν» οι τηλεοπτικοί δέκτες είναι τα 
τουρκικά… Να σηµειώσουµε ότι στα 
Ποµακοχώρια ένας µεγάλος αριθµός 

Ποµάκων διαφωνεί µε τις πρακτικές 
του τουρκικού προξενείου, ζητώντας 
να σταµατήσει να τους διδάσκεται µε 
το ζόρι στα σχολεία η τουρκική γλώσ-
σα, αφού δεν είναι η γλώσσα τους. Η 
στάση της Πολιτείας στο συγκεκριµέ-
νο αίτηµα είναι ανάλογη µε τη στάση 
που τήρησε η ελληνική αστυνοµία 
στο παραπάνω περιστατικό. Απλά 
παρακολουθεί «νίπτοντας τας χείρας 
της»…

 (Αποσπάσµατα άρθρου 
από το περιοδικό «Επίκαιρα»,

           τεύχος 52ο /  13-20.10.2010)

(συνέχεια από τη σελ. 211)  



Κάθε χρόνο, όταν γιορτάζουµε την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
πολλοί Έλληνες και µάλιστα οι νέοι 
στέκονται στο ηρωικό «ΟΧΙ», όταν 
ο Ελληνικός Στρατός συνέτριψε τις 
φασιστικές δυνάµεις της υπερόπλου 
Ιταλίας, στην Πίνδο και στα Ελληνο-
αλβανικά σύνορα. 
Μεγάλη σηµασία έχει να γνωρίζει 

(η νέα γενιά κατά πρώτιστο λόγο) τη 
θριαµβευτική προέλαση των ελληνι-
κών στρατιωτικών δυνάµεων, πέρα 
των ελληνοαλβανικών συνόρων. 
Χαράσσουµε τις πιο κάτω γραµµές 
για το σπουδαίο αυτό θέµα.

Η Μάχη της Πίνδου είχε τελει-
ώσει. Ο Ελληνικός Στρατός 

κράτησε ακλόνητα τις θέσεις του, 
ανέτρεψε τα ιταλικά στρατεύµατα 
στα εδάφη της Φλώρινας και κυρι-
εύτηκαν οχυρές θέσεις σε αλβανικό 
έδαφος. 
Οι Ελληνικές Στρατιωτικές Δυνά-

µεις έπαιρναν τώρα τις θέσεις της 
γραµµής Σταυρός, περιοχή Κορυ-
τσάς, που είχαν χαθεί από τη µέρα 
της ιταλικής εισβολής. Ο στρατός 
µας τώρα προχωρούσε ψηλά στον 
Γράµµο, προς την Αλβανία. Έπρεπε 
ν’ απωθήσει τον εχθρό όσο πιο µα-
κριά γινόταν από το εθνικό µας έδα-
φος. Στον αγώνα τους οι στρατιώτες 
µας έβλεπαν τις νύχτες µία γυναικεία 
µορφή να προβαδίζει. Ψηλόλιγνη, 
µε την καλύπτρα της αναριγµένη 

από το κεφάλι στους ώµους. Την 
αναγνώριζαν. Ήταν η Μάνα η Με-
γαλόχαρη, η Λαβωµένη Παναγιά της 
Τήνου, η Υπέρµαχος Στρατηγός.
Στις 12 του µήνα η Χ Μεραρχία 

προωθεί τις δυνάµεις της, αλλά ο χει-
µώνας έχει έρθει βαρύς και το χιόνι 
πέφτει πυκνό. Οι πορείες γίνονται 
µέσα από χαράδρες. Τα µονοπάτια 
έχουν χαθεί, οι ανεφοδιασµοί σχε-
δόν σταµατάνε. Ο στρατός ωστόσο 
προχωρεί, αλλά, σχεδόν αβοήθητος, 
για να πιάσει τις θέσεις που πρέπει. 
Είναι χαράµατα της 14ης Νοεµβρίου 
και ετοιµάζεται για την εξόρµηση. 
Τη νύχτα 13 προς 14 Νοεµβρίου η 
πρώτη φάση του πολέµου, η αµυ-
ντική για τους Έλληνες, είχε ήδη 
τελειώσει. Άρχιζε τώρα η δεύτερη, 
η επιθετική. 

Στις 6.33 το πρωί άρχισε η επί-
θεση. Τα ελληνικά τάγµατα 

προχωρούν. Αλλεπάλληλες ιταλικές 
αντεπιθέσεις προσπαθούν να ανα-
κόψουν την ελληνική προέλαση. Ο 
αγώνας είναι σκληρός. Οι ιταλικές 
δυνάµεις δεν µπορούν να κρατη-
θούν πάνω από τρεισήµισι ώρες. 
Ο Ελληνικός Στρατός το πρωί είχε 
σπάσει την κύρια ιταλική γραµµή. 
Το απόγευµα, µε νέα εξόρµηση, 
πάρθηκε το ύψωµα 1480. Η προέ-
λαση είχε φτάσει κιόλας σε βάθος 4 
χλµ. Την εποµένη, 15 Νοεµβρίου, 
τρίτη µέρα, ο Στρατός µας βελτίωσε 

 ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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ακόµα περισσότερο τις θέσεις του. 
Στις 17 Νοεµβρίου η XV Μεραρχία 
κατορθώνει πρόσβαση κρούοντας 
τις πύλες του Ιβάν. Ο αγώνας για τον 
ελληνικό στρατό γινόταν, βέβαια, πιο 
σκληρός. Οι µέρες και οι νύχτες της 
19ης και 20ής Νοεµβρίου δαπανού-
νται σε προετοιµασία για τη µεγάλη 
επίθεση της Κορυτσάς. Έξι ιταλικές 
µεραρχίες υπερασπίζονταν την 
πόλη. Οι Ιταλοί επί δεκαοχτώ µήνες 
έκαναν σ’ αυτήν πυρετώδεις προπα-
ρασκευαστικές εργασίες µέχρι να 
οχυρώσουν αυτά τα εδάφη που ήταν 
και φυσικά προστατευµένα από τους 
γύρω ορεινούς όγκους. Όλο αυτό το 
διάστηµα, οι Ιταλοί έδειχναν στους 
Έλληνες και Αλβανούς κατοίκους 
της πόλης τον περίφηµο οπλισµό 
που είχαν µεταφέρει εκεί. 

Η επίθεση άρχισε στις 2.00 το 
αποµεσήµερο της 21ης Νο-

εµβρίου. Την Ελληνική επιχείρηση 
κάλυπτε, λόγω έλλειψης, µόνο ένα 
βοµβαρδιστικό αεροπλάνο! Ωστόσο 
και το πυροβολικό µας, βάλλοντας 
τις ιταλικές δυνάµεις από τις κορφές 
της Μόροβα, κάλυπτε µε επιτυχία 
τις ελληνικές προφυλακές. Η σφο-
δρότητα της επίθεσης του Στρατού 
µας ήταν τέτοια, ώστε οι εκλεκτές 
ιταλικές δυνάµεις κατοχής της πό-
λης κυριολεκτικά έπαθαν πανικό. 
Εγκαταλείποντας όπλα και υλικά 
έτρεξαν να σωθούν στο εσωτερικό 

της Αλβανίας. Όταν ο Ελληνικός 
Στρατός µπήκε στην Κορυτσά, συνέ-
λαβε χίλιους πεντακόσιους περίπου 
αιχµαλώτους και άπειρο πολεµικό 
υλικό παντός είδους.
Οι Έλληνες της Κορυτσάς, υποδε-

χόµενοι τον ελευθερωτή Ελληνικό 
Στρατό, κατόρθωσαν να ντύσουν 
ξαφνικά την πόλη στο λευκό και 
στο γαλάζιο, ξεδιπλώνοντας στους 
δρόµους αµέτρητες ελληνικές ση-
µαίες. Η κατάληψη της Κορυτσάς 
ήταν ένας πραγµατικός θρίαµβος, 
ιδίως όταν κανείς έριχνε µια µατιά 
στο στρατό που τον πέτυχε. Ήταν 
οι φαντάροι που είχαν καταφέρει 
τις πρώτες αναπάντεχες νίκες στην 
Πίνδο και τη Μόροβα. Αυτοί που, 
χωρίς να ξεκουραστούν και να αντι-
κατασταθούν, κλήθηκαν και πάλι να 
συνεχίσουν τον υπεράνθρωπο αγώ-
να τους ενάντια σε εχθρό ασύγκριτα 
υπέρτερο σε οπλισµό και αριθµό.

Η νίκη µε την κατάληψη της 
Κορυτσάς είχε µεγάλη στρα-

τηγική σηµασία. Η Κορυτσά ήταν το 
στρατηγείο της ιταλικής εκστρατείας 
προς βορά. Οι στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις των Ιταλών και οι οχυρώσεις 
τους στη Μόροβα και στο Ιβάν, που 
µε έκπληξη ανακάλυψε ο στρατός 
µας µετά την ιταλική αποχώρηση, 
φανέρωναν ότι για τον εχθρό η περι-
οχή είχε ετοιµαστεί για ισχυρό ορµη-
τήριο που θα είχε ως αντικειµενικό 

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

(συνέχεια στη σελ. 228)  



Το δράµα και η διάσωση των 33 
µεταλλωρύχων στις 13 Οκτω-

βρίου στη Χιλή έγιναν παγκοσµίως 
γνωστά. Στα έγκατα της γης σε βά-
θος 680 µέτρων, κάτω από χιλιάδες 
τόνους βράχου, χωρίς φως, σε θερ-
µοκρασία 30 βαθµών Κελσίου, µε 
περιορισµένα αποθέµατα οξυγόνου, 
µε αβεβαιότητα και αγωνία για τη 
σωτηρία τους, οι 33 µεταλλωρύχοι 
παρέµειναν για δύο εβδοµάδες 
χωρίς καµία επικοινωνία µε τον έξω 
κόσµο.
Από τους 33 εγκλωβισµένους, ο 

Λουίς Ουρσούα βάσταξε το βάρος 
για την επιβίωση των εγκλωβισµένων 
από την πρώτη µέρα ως το τελευταίο 
λεπτό. Αν και είχε αρχίσει να εργά-
ζεται τελευταίως στο µεταλλωρυχείο, 
χάρη στα αισθήµατα και τη δύναµη 
της ψυχής του κατόρθωσε να συµβά-
λει στην οµαλή συµβίωση και στην 
αποτροπή τυχόν επεισοδίων µεταξύ 
των εργατών. 
Με τις εύστοχες και συνετές οδηγί-

ες του οι εγκλωβισµένοι κατάφεραν 
να επιβιώσουν για περισσότερο από 
δύο εβδοµάδες µε προµήθειες που 
προορίζονταν για 48 ώρες, αφού µά-
λιστα απέκτησαν πρόσβαση για νερό 
σε µια φυσική δεξαµενή. Ωστόσο ο 
Ουρσούα περιόρισε και στο ελάχι-
στο τη χρήση των µηχανών, για να 
προστατεύσει την ποιότητα του αέρα. 

Έτσι όλοι οι µεταλλωρύχοι, ψυχικά 
κλονισµένοι όχι όµως και απελπι-
σµένοι, ανελκύστηκαν στην επιφά-
νεια της γης µετά από 70 ηµέρες! 
Ο Ουρσούα εγκατέλειψε τελευταίος 

τη στοά και, µόλις βγήκε στην επιφά-
νεια της γης, είπε µε νόηµα, απευθυ-
νόµενος στον Πρόεδρο της χώρας 
του: «Σας παραδίδω τη βάρδια µου 
και ελπίζω να µην ξαναγίνει ποτέ 
κάτι τέτοιο!». Οι διασωθέντες µεταλ-
λωρύχοι τόνισαν ότι η Χιλή γιόρτασε 
τη διάσωσή τους κυρίως χάρη στον 
Ουρσούα.
Η συµβολή του Ουρσούα στην πιο 

δύσκολη και τραγική περίοδο της 
ζωής 33 ανθρώπων γίνεται κίνητρο 
για να µεταφέρουµε τη σκέψη µας 
στο υπερπέραν.
Ο Πρόεδρος της Χιλής απέδω-

σε σε θαύµα την ανέλκυση τόσων 
ανθρώπων από τα έγκατα της γης. 
Το οµολόγησαν αυτό και οι διασω-
θέντες. Ένας απ’ αυτούς, ο Μάρκο 
Σεπούλβεδα, δήλωσε πως τον στήρι-
ξε η πίστη του στο Θεό. Αυτός ακού-
στηκε να λέει: «Ήµουν µε το Θεό και 
το Διάβολο. Τσακώθηκα µαζί τους… 
αλλά έπιασα το χέρι του Θεού. Ήταν 
το καλύτερο. Ήξερα πάντα ότι ο 
Θεός θα µε σώσει». Όποιος πιστεύει 
στο Θεό, πιστεύει και στο θαύµα. Ο 
Ουρσούα, προσφέροντας για πολλά 
εικοσιτετράωρα τις δυνάµεις της 

 Ο ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Στα έγκατα της γης
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σκοπό τη Θεσσαλονίκη κι ολόκληρη 
τη Μακεδονία. Γι΄ αυτό και οι Ιταλοί, 
όταν συνήρθαν από τον πανικό της 
ήττας στην Κορυτσά, επιχείρησαν να 
τις ξανακαταλάβουν δίνοντας τις λε-
γόµενες «µάχες της µετάνοιας», στις 
οποίες, όµως,  ο στρατός µας τους 
αντιµετώπισε και πάλι µε άφθαστη 
επιτυχία…
Η αναγγελία στην Αθήνα της θρι-

αµβευτικής νίκης στην Κορυτσά 
προκάλεσε εκδηλώσεις µεγάλου 
ενθουσιασµού. Όλα τα αγγλικά και 
αµερικανικά -ακόµα και τα τουρκι-
κά- ραδιοφωνικά σχόλια για τη νίκη 
µιλούσαν για τον ηρωισµό των Ελλη-
νικών Δυνάµεων! Οι «Τάιµς» της Ν. 

Υόρκης έγραφαν ότι «η Κορυτσά θα 
αποτελέσει ίσως την αποφασιστική 
τροπή του πολέµου». 
Και πραγµατικά! Η ελληνική ψυχή, 

δυναµωµένη µε την πίστη στη θεία 
βοήθεια και φλογισµένη απ΄ την 
αγάπη στη λευτεριά, πετυχαίνοντας 
το θαύµα της κατάληψης του µεγά-
λου οχυρού της Κορυτσάς, κατάφε-
ρε στον εχθρό πλήγµα απ΄ το οποίο 
εκείνος δεν µπόρεσε να ξαναβρεί τη 
δύναµή του. 

Γιάννης Δ. Μπάκος
Φοιτητής Πληροφορικής 

του Παν/µίου  Ιωαννίνων,
(Απόφοιτος Εκπαιδευτηρίων 

«Απ. Παύλος»)

Ο ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ψυχής του στους «συναιχµαλώτους» 
του, δεν µπορεί παρά να πίστευε στο 
Θεό. 
Είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος 

για να προσφέρει τη θυσιαστική του 
αγάπη στους συνανθρώπους του, 
δεν είναι δυνατόν παρά να αντλεί τη 
δύναµή του από την πίστη στο Θεό. 

Πράγµατι, πολλά διδάσκει στην αν-
θρωπότητα, φυσικά και µεταφυσικά, 
η περίπτωση των µεταλλωρύχων.

Νεκτάριος Γρ. Πούλης,
Φοιτητής Ανωτάτης Εκκλ. Σχολής

   (Απόφοιτος Εκπαιδευτηρίων 
«Απ. Παύλος»)

(συνέχεια από τη σελ. 226)  

Χαρούµενος στρατός που ξεκινά
ν΄ ανάψει µέσ΄ στον κόσµο τις φωτιές 
και να, µε το τραγούδι του αρχινά
και µε τις ολοφώτεινες µατιές.

Η ελπίδα ζωντανεύει στην ψυχή
κι η λάµψη ξαναφέγγει µέσ΄ στα µάτια.
Κι ολόθερµη ξεχύνεται µια ευχή
για τα ευλογηµένα τούτα νιάτα.

Ελάτε και θα βρείτε τη χαρά,
στο χτίσιµο του Πύργου σάς καλούµε
µ΄ αγάπης να οπλιστούµε τα φτερά, 
σε κόσµο αγγελικό για ν΄ ανεβούµε.

Ελένη Καζαντζή

ΓΙΑ ΔΕΣ...



ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΜΑΡΕΙΑΣ

Ο άνθρωπος σήµερα είναι καθη-
λωµένος στον ευδαιµονισµό και 

στην ευµάρεια.
Γιατί, όµως, υποφέρει και βασανί-

ζεται από την µελαγχολία; Γιατί οι 
νευρώσεις όλο και αυξάνονται, ώστε 
ν’ αποτελούν µια συνηθισµένη κατά-
σταση της κοινωνίας µας; Ο διάσηµος 
Ολλανδός Ψυχίατρος J. Van den Berg 
δίνει σωστή την απάντηση: «Έχουµε 
‘απωθήσει’ ένα άλλο βασικό στοιχείο, 
συστατικό της ανθρώπινης υπάρξεως, 
τη φωτισµένη συνείδηση. Αυτή την 
καθαρή συνείδηση την έχουµε σπρώ-
ξει στον κόσµο του υποσυνειδήτου. 
Απωθήσαµε την έννοια του Θεού. 
Κάναµε τον Θεό περιθωριακό. Τον 
καταδικάσαµε στην ανυπαρξία. Τον 
εξορίσαµε από τη ζωή µας, από την 
εργασία µας, από την οικογένειά µας, 
από τις Σχολές µας, από τα Υπουργεία 
µας, από την Κοινωνία».
Ο άνθρωπος της ευµάρειας έχει 

προσβληθεί από την επιδηµία που 
προκαλεί η απουσία του νοήµατος 
της ζωής. Και ψάχνει να βρει στους 
ψυχοθεραπευτές αυτό που του λείπει. 
Η απουσία του Θεού τοξινώνει τον 
ψυχοσωµατικό του οργανισµό και τον 
εξαχρειώνει. 
Ο ι. ψαλµωδός βεβαιώνει για τους 

αρνητές της θείας παρουσίας:  «Οὐκ 
ἒστι φόβος (σεβασµός) Θεοῦ ἀπέναντι 
τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν, ταλαιπωρία ἐν 
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν καὶ ὁδὸν εἰρήνης 
οὐκ ἔγνωσαν» (Ψαλµ. ιγ΄, 3).

Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΩΣ ΤΟ 2014 ΣΥ-
ΝΟΛΙΚΑ 83,7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ!

Διαβάζουµε ότι «η Τρόικα επιθυµεί 
να πετύχει επέκταση του Μνηµονί-

ου µέχρι το 2020». 
Η συνέχιση της εξάρτησης στην οποία 

έχει οδηγηθεί η χώρα µας από το Δ.Ν.Τ. 
και τις χώρες της Ευρωζώνης δροµολο-
γεί εκποίηση του εθνικού µας πλούτου 
και των δηµοσίων επιχειρήσεων. 

Η σηµερινή Κυβέρνηση φαίνεται πως 
αποτελεί κατάλληλο «όχηµα» για την 
χρονική επέκταση του Μνηµονίου. Τα 
ξένα οικονοµικά συµφέροντα επιδιώ-
κουν τη διατήρηση της υπερχρέωσης 
της Ελλάδας. Τα συµφέροντα αυτά 
είναι, κατά βάση, συµφέροντα των διε-
θνών τραπεζών, που µάλιστα ενθαρρύ-
νονται και από τα συµφέροντα µεγαλο-
µετόχων Ελληνικών τραπεζών. Έτσι η 
λειτουργία της στήριξης του µηχανισµού 
της ελληνικής οικονοµίας συµβαίνει 
να οδηγεί, κατ’ ουσίαν, σε µεταβίβαση 
πλούτου από την Αθήνα στο Βερολίνο 
(Financial Times, 11/4/2010).

Όπως παρατήρησε διάσηµος αρθρο-
γράφος, κανένας λαός δεν µπορεί ν’ 
ανεχθεί µια επαχθή τοκογλυφική εξυ-
πηρέτηση χρέους. Και µάλιστα όταν 
αυτή συνδυάζεται µε την καταπάτηση 
της εθνικής του κυριαρχίας µέσω Μνη-
µονίου. Θα ξυπνήσει άραγε ο λαός µας, 
για να κατανοήσει πώς πρέπει να κινεί-
ται για την υπεράσπιση των δικών του 
συµφερόντων; 

(Βλ. και π. «Επίκαιρα», 
τ. 53ο, 21-27.10.2010.)
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 
ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Υπάρχει µυστικό σχέδιο, από 
πλευράς της Τουρκίας, να προ-

ωθούνται στην Ελλάδα µετανάστες 
από αραβικές χώρες, όπως από το 
Πακιστάν, Ιράν, Ιράκ, το Αφγανιστάν 
καθώς και από Μουσουλµανικά κρά-
τη της Αφρικής (Υεµένη, Σοµαλία, 
Νιγηρία) µε απώτερο στόχο την αύ-
ξηση των ισλαµιστών σε περιοχές της 
Ελλάδος, καθώς και την ενδεχόµενη 
προώθησή τους στην Ευρώπη. Ο αρ-
θρογράφος της εφ. Εστίας (4.8.2010) 
υπογραµµίζει, µεταξύ άλλων, ότι: «Οι 
Μουσουλµάνοι δεν αφοµοιώνονται 
σαν µετανάστες» και «λειτουργούν σαν 
ξένο σώµα». Αργά ή γρήγορα, εκδη-
λώνονται επιθετικά κατά της πολιτείας 
στην οποία φιλοξενούνται. «Συνεπώς, 
χρειάζεται έγκαιρα εγρήγορση και µέ-
τρα απέναντι στον κίνδυνο ισλαµικής 
διάβρωσης του κοινωνικού ιστού».
Ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία πρέπει να 

αφυπνιστεί και να αντιµετωπίσει, όπως 
αρµόζει για την ασφάλεια της χώρας, 
τις ύπουλες συνεχείς ενέργειες του 
τουρκικού Προξενείου της Κοµοτη-
νής, στη Δυτική Θράκη. Ας κατανοή-
σουµε, επιτέλους, ηγεσία και λαός, ότι 
η Τουρκία συµπεριφέρεται απέναντι 
στην Ορθόδοξη Ελλάδα ως φορέας 
µιας επιθετικής ιδεολογίας.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ

Η συντροφικότητα και η αλληλεγ-
γύη των µεταλλωρύχων στάλθη-

κε σαν µήνυµα στον κόσµο από τον 

πρόεδρο της Κοµισιόν. Ο πρόεδρος 
της Χιλής Πινιέρα, εξάλλου, δήλωσε 
ότι η πίστη κίνησε βουνά και ζήτησε 
από όλες τις Εκκλησίες της Χιλής να 
χτυπήσουν τις καµπάνες.
Αλήθεια, όπως ειπώθηκε από τους 

απεγκλωβισθέντες, όταν κάποιος αι-
σθανόταν άσχηµα, ο σύντροφος που 
βρισκόταν δίπλα του, τον βοηθούσε. 
Έτσι είχε δηµιουργηθεί σε όλους η 
πίστη ότι θα κερδίσουν τη ζωή. 
Αλλά, αναµφισβήτητα, δύο άνθρω-

ποι απ’ αυτούς υπήρξαν οι συντελε-
στές της αλληλεγγύης και της ελπίδας. 
Πρώτος, ο Λουίς Ουρσούα, που 
θέλησε να βγει και τελευταίος από τη 
στοά στην επιφάνεια της γης. Αυτός 
βάσταξε το βάρος της επιβίωσης των 
εγκλωβισµένων χάρις στην ευρηµατι-
κότητα και στα αισθήµατά του για την 
οµαλή συµβίωση των συναδέλφων 
του. Δεύτερος, ο Χοσέ Ενρίκες, που 
αποτελούσε κάθε µέρα το κλειδί της 
ενότητας αναµεταξύ τους και που του 
δόθηκε από τους συναδέλφους του η 
προσωνυµία του «πάστορα». 
Άραγε, αν δεν βρίσκονταν οι δύο 

αυτοί άνθρωποι ανάµεσα στους 
εγκλωβισµένους, θα µπορούσαν να 
επιβιώσουν και να ανέλθουν όλοι 
στην γήινη επιφάνεια; 
Τι µπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος 

όταν ξεπερνάει τον εαυτό του και δί-
νεται στους συνανθρώπους του! Ο µε-
γάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας και 
της Παιδείας ι. Χρυσόστοµος το έχει 
επισηµάνει: «εἷς ἄνθρωπος δύναται 
ὁλόκληρον δῆµον ἀνασώσασθαι». 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
Ο  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

…Σ΄ αυτόν τον τόπο δεν υπάρχουν και άνθρωποι εν τάξει,
στο χαρακτήρα, στο λόγο και στην πράξη;
…Ναι, υπάρχουν σ΄ αυτόν τον τόπο και πολίται
ενώπιον των οποίων καλείσθε ν΄ αποκαλυφθείτε.
…Άνθρωποι που δεν κάνουν τεμενάδες.
Που δε ξεσκονίζουνε γιακάδες.
Που έχουνε μπέσα. 
Που δεν μεταχειρίζονται πλάγια μέσα.
Που δεν προβάλλουν το υπερεγώ τους.
Που δεν βάζουν τορπίλλες στο συνάδελφό τους.
Που τον εαυτό τους τον σέβονται.
Που σε ίντριγκες δεν ανακατεύονται.
Και περιμένουν - τι πράγματα αστεία -
ν΄ αναγνωρίσουν την αξία τους η Κοινωνία και η Πολιτεία.
Αλλά αυτό το είδος του πολίτου το εκλεκτό
αποτελεί ελάχιστο ποσοστό.
Στους εκατό, τρεις ή πέντε το ανώτατο όριο.

…Εάν μια σκέψη είχαμε, σκέψη κάθε στιγμής,
ότι πατρίς δεν είμαι «εγώ», πατρίς είμαστε «εμείς»
(λόγια σωστά, λόγια καφτά
του Μακρυγιάννη – και γραφτά).
Αν για σκοπούς κομματικούς
δεμένους με προσωπικούς
και οπαδοί κι ηγέτες,
των ξένων δεν γινόμαστε οι πρόθυμοι υπηρέτες
…εάν καθώς επήρχοντο αι των εχθρών ορδαί
εδώ δεν βγάζαμε οι μεν τους οφθαλμούς των δε,
εάν δεν είχαμε αυτά 
κι άλλα τινά, λίαν γνωστά,
η Ελλάς, σε χώρο εδαφικό θάταν δεκαπλασία,
εις την Ευρώπη η μισή κι η ρέστη στην Ασία.
…Έτσι θα ήταν η Ελλάς – δεν είναι όνειρο θολό - 
προ πάντων εάν είχαμε οι έλληνες μυαλό…

                                                   Π. Παπαδούκας
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