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    ……………………………………

Ω Συ, μεγάλε Αναμενόμενε

του δύστυχου πεσμένου ανθρώπου,

για Σε ψαλμοί κι ωδές και σίβυλλες,

για Σένα οι θρύλοι κάθε τόπου.

   ……………………………………

  Γ. Βερίτης

Τον ερχομό Σου, ω! πώς τον πρόσμενε

του βράχου ο τραγικός Δεσμώτης,

όσο τα σπλάχνα τ΄ όρνιο εσπάραζε

της αδαπάνητής του νιότης!

      ………………………………

Ήρθες! Μπροστά Σου γονατίζουμε

-Μάγοι φτασμένοι από τα ξένα-

και ταπεινά Σε χαιρετίζουμε

τον Λατρευτό μας και τον Ένα.

       …………………………………

ΔΕΥΤΕ  ΙΔΩΜΕΝ  ΠΙΣΤΟΙ!..
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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-
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Χριστουγεννιάτικη λογοτεχνία. 
Μία γλυκειὰ νοσταλγία µᾶς 

κυριεύει τὶς µέρες αὐτὲς καὶ µᾶς 
παρορµᾶ νὰ ἐπιστρατεύσουµε τὴ 
µνήµη µας γιὰ νὰ θυµηθοῦµε ποιή-
µατα, διηγήµατα κι ἱστορίες, ποὺ νὰ 
µᾶς δείχνουν µέσα σὲ ὑποβλητικό, 
παραµυθένιο διάκοσµο, τὸ πανά-
χραντο µυστήριο τοῦ Χριστιανισµοῦ, 
τὴ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου.
Δύσκολες οἱ στιγµὲς τῆς ζωῆς µας 

σήµερα. Ἡ ἀνθρωπότητα πορεύεται 
πάλι µέσα στὰ χιόνια. Ὅµως πάντα 
κρατάει προσηλωµένα στὸν οὐρανὸ 
τὰ µάτια της, γιατί ξέρει πὼς πάλι θὰ 
ἀστράψη τὸ προαιώνιο ἄστρο, ποὺ 
ἄνοιξε µέσα στὴ νύχτα τὸ δρόµο τῆς 
ἐλπίδας πρὸς τὴ φάτνη. Τὸ πατροπα-
ράδοτο ἄστρο τῶν Χριστουγέννων 
ἄναψε καὶ πάλι καὶ φώτισε τὰ πρό-
σωπά µας. Δύσκολη ἡ ζωή µας σή-
µερα. Μὰ τὰ µάτια µας χαµογελοῦν. 
Γεννήθηκε πάλι, γιὰ µία φορὰ, ἡ 
Ἐλπίδα. Κι ἐµεῖς ἂς ὑµνήσουµε, 

ἄλλη µία φορὰ, τὴν Ἐλπίδα, µὲ 
στίχους ἀναβρυσµένους ἀπὸ τὶς 
καρδιὲς τῶν ποιητῶν µας.
Μερικοὶ θὰ ποῦνε: Τί µποροῦν 

ἄραγε νὰ προσθέσουν ἀκόµα καὶ 
τὰ πιὸ λαµπροστολισµένα ποιήµα-
τα στὴν ἀνέκφραστη καὶ ζωντανὴ 
ποίηση τῶν Χριστουγέννων; Σ’ 
αὐτοὺς µποροῦµε ν’ ἀπαντήσουµε: 
Ἡ τέχνη δὲν συµπληρώνει µόνο µὲ 
τὴν ὡραιοποίηση τῆς φαντασὶας τὰ 
κενά τῆς ζωῆς µας, ἀλλὰ ἔχει καὶ τὴν 
ἰδιότητα νὰ ἐξιδανικεύη καὶ τὴν πιὸ 
ἰδανικὴ πραγµατικότητα.
Καὶ κατὰ κανόνα, ἡ ποίηση ποὺ 

ἐµπνέεται εἰδικὰ ἀπὸ τὸ µυστήριο τῆς 
«Θείας Γέννησης» δὲν εἶναι παρὰ 
ἕνας µεγαλόφωνος, εὐχαριστήριος 
ὕµνος πρὸς τὸ Θαῦµα, πρὸς τὸ µέγα 
γεγονὸς ποὺ ἔκανε τὸν ἄνθρωπο ν’ 
ἀνακαλύψη τὴν ψυχή του.
Ὁ Παλαµᾶς τραγούδησε τὰ 

Χριστούγεννα µὲ παλλόµενη 
θρησκευτικὴ ψυχὴ καὶ µὲ ὑµνητικοὺς 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

τοῦ  Ἀνδρέα Καραντώνη
(1910-1982)
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καὶ δεητικοὺς µαζὶ στίχους:

Ἡ καµπάνα Χριστούγεννα χτυπάει
καὶ µοῦ φτερώνει τὴν ψυχή, 
κι ἀνοίγεται ἡ καρδιά µου καὶ σκορπάει
θυµίαµα τὴν προσευχή!

Ἅγιες ἀγάπες τρισευλογηµένες
πού τὶς καρδιὲς ὑψώνατε παρθένες
τῶν πρώτων, τῶν ἀρχαίων Χριστιανῶν,
στὸ ὄνειρο, τὸ τρανὸ τῶν οὐρανῶν.

Ἀγάπες µεγαλόδωρες περίσσια, 
κάτου ἀπ’  τὴ σκεπὴ τὴ δική σας ἴσια
ζοῦσαν µικροί, τρανοί, πλούσιοι, φτωχοί,
κι  ἔδενε τοὺς ἀνθρώπους µία ψυχή.

Ἀγάπες! Ὤ, φανῆτε πάλι ἐµπρός µου, 
αὐγὲς τῆς πίστης, χρυσαυγὲς τοῦ κόσµου, 
κι ἂς βλέπει µὲ τὸ µάγο σας τὸ φῶς
ἄνθρωπος τὸν ἄνθρωπο, ἀδελφός!

Μὰ ὁ ἄνθρωπος, ὅσο κι ἂν τοῦ 
ἀποκαλύφθηκε τὸ θαῦµα τῆς 

θείας Χάρης, δὲν εἶναι πάντα ἄξιός 
της. Γι’ αὐτό, αἰσθάνεται πάντα 
τὴν ἀνάγκη νὰ προσεύχεται καὶ νὰ 
ἱκετεύη τὴν βοήθεια τοῦ Θεανθρώ-
που, γιὰ νὰ τὸν κρατάη πάντα ἁγνὸ 
κι ἀµόλυντο, ὅπως ἦταν τὸ Θεῖο 
βρέφος. Ἂς διαβάσουµε λοιπὸν καὶ 
τὴν τρυφερὴ ἐτούτη Προσευχὴ τοῦ 
Παλαµᾶ κι ἂς τὴν κάνουµε προσευ-
χή µας:

Χριστέ µου, κράτα µε µακρυὰ ἀπ’ τὶς 
κακίες τοῦ κόσµου,

στὴ φάτνη βρέφος, ὅσο ζῶ, νὰ σὲ 
λατρεύω δός µου!
Κι ὅταν θὰ ρθῆ ἀπὸ σὲ σταλτὸς ὁ 
Χάρος νὰ µὲ πάρη,
κάµε σὰ βρέφος νὰ σταθῶ µπροστὰ 
στὴ θεία σου Χάρη.
Χριστέ µου, δός µου στοὺς σεισµούς, 
στὶς τρικυµίες τοῦ κόσµου
πάντα νὰ στέκω ἀτράνταχτος, καὶ νὰ 
εἶναι ὁ λογισµός µου
τὸ φῶς ἀπὸ τὸ µυστικὸ ποὺ χύνονταν 
ἀστέρι,
ὃταν γιὰ σένα στὴ Βηθλεὲµ τοὺς µά-
γους εἶχε φέρει…
Καὶ κάµε λόγια κι ἔργα µου σὰν τῶν 
ἀγρῶν τὰ κρίνα
προφητικά, φεγγόβολα, κάµε τα σὰν 
ἐκεῖνα
τῆς νύχτας τῶν ἁπλῶν βοσκῶν. Γεν-
νιόσουν καὶ γροικοῦσαν
τοὺς οὐρανοὺς ὁλάνοιχτους ποὺ σὲ 
δοξολογοῦσαν…

Ἡ παράδοση τῶν µεγάλων 
χριστιανικῶν γιορτῶν, ποὺ ξε-

κινάει ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ µπαίνει στὴν ζωή. Μᾶς δίνει τὸν 
τρόπο νὰ χαροῦµε µία παράξενη, 
µία θαυµατουργή χαρά. Εἶναι ἡ 
χαρὰ ποὺ νοιώθει κάθε ἄνθρωπος, 
ἀκόµα κι ὁ πιὸ ἁπλοϊκός, ὅταν τὸ 
ἄϋλο, τὸ ὑπερβατικὸ θρησκευτικὸ 
συναίσθηµα συνταιριαστῆ ἁρµονικὰ 
µὲ τὰ ὑλικὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ 
καθηµερινοῦ βίου. Τότε τὸ ἄϋλο αὐτὸ 
συναίσθηµα γίνεται ὑλικό, καὶ συνά-

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



237

µα ἐξυψώνει πρὸς µία εὐφρόσυνη 
ἐξαΰλωση τὶς ὑλικὲς χαρές µας. Καὶ 
τὶς χαρὲς αὐτὲς ἀπὸ ἐνστικτώδεις 
καὶ τυφλά, βίαια, σκοτεινὰ ὑλικές, 
τὶς µεταµορφώνει σ’ ἕνα εἶδος 
µεταλήψεως, πού µᾶς ἀλαφρώνει 
θαυµατουργὰ ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ζωῆς 
µας. Αὐτὸ τὸ λεπτότατο κράµα ἔχει 
ἐπιστρώσει τὸ πνεῦµα καὶ τὴν ψυχὴ 
τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαµάντη. 
Πῶς νὰ µὴν τὸν θυµηθοῦµε σήµε-
ρα; Νά. Οἱ γυναῖκες κι οἱ φτωχὲς 
νησιώτισσες τῶν Χριστουγεννιάτι-
κων διηγηµάτων του ἑτοιµάζουνε 
τὰ ταπεινὰ τους ξωκκλήσια γιὰ τὴ 
µεγάλη σκόλη. Σφουγγαρίζουνε τὰ 
δάπεδα, γυαλίζουνε τὰ µανουάλια, 
κόβουνε ἀπὸ τοὺς λόγγους µυρτιὲς 
καὶ δάφνες γιὰ νὰ στολίσουνε τὰ 
εἰκονίσµατα καὶ τ’ ἁπλοδουλεµένα 
τέµπλα τους. Νά, συγυρίζουνε 
τώρα τὰ σπίτια τους, κοσκινίζουνε 
τὸ ἀλεύρι, γιὰ τ’ ἅγια ζυµαρικὰ τοῦ 
Χριστοῦ, γέρνουνε χαρούµενες στὶς 
µεγάλες σκάφες καὶ ζυµώνουνε. Τὰ 
πλατειὰ στόµατα τῶν χωµατένιων 
φούρνων γεµάτα ξερόκλαδα γελοῦν 
κατάφωτα, καθὼς τὰ καταβροχθί-
ζουν γιὰ νὰ ροδοψήσουν τὰ χριστό-
ψωµα, τὶς κουλοῦρες, τὰ τσουρέκια. 
Τραπέζια στρώνουνται µὲ κάτασπρα 
τραπεζοµάντηλα σ’ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ 
σπίτια. Κάθε οἰκογένεια µονιασµένη 
καὶ χαρούµενη στρώνεται γύρω ἀπὸ 
τὰ τραπέζια, τὸ κρασὶ σπιθοβολάει 
στὰ ποτήρια, οἱ ἄνδρες τσουγκρί-
ζουν εὔθυµα καὶ σοβαρὰ µαζί, εὐχὲς 

διασταυρώνονται ἀπὸ στόµα σὲ στό-
µα κι ἀπὸ ψυχή σὲ ψυχή, κι ὅλοι νοι-
ώθουν µία εὐτυχία, µίαν ἀνεκλάλητη 
χαρά, σὰ νὰ σκύβη πάνω ἀπὸ τὰ 
κεφάλια τους καὶ νὰ τοὺς προστα-
τεύη τὸ θεῖο Βρέφος…. Αὐτὴ τὴ χρι-
στουγεννιάτικη χαρὰ τῆς ἑλληνικῆς 
οἰκογένειας τραγουδοῦν οἱ ὡραῖοι 
ἐτοῦτοι παλαιοὶ καὶ νεανικοὶ δεκαπε-
ντασύλλαβοι τοῦ Κωστῆ Παλαµᾶ:

Ἄχ, ἄχ, χριστουγεννιάτικο τῆς 
φαµελιᾶς τραπέζι,
πού ταίρι ταίρι ἡ ὄρεξη µὲ τὴν ἀγάπη 
παίζει!
Τὰ ποτηράκια ἠχοῦν γλυκά, 
λαµποκοποῦν τὰ πιάτα!
Γύρω φαιδρὰ γεράµατα καὶ προκοµ-
µένα νιάτα!
Κοῦρκος στὴ µέση ὁλόζεστος 
µοσχοβολᾶ, ροδίζει,
καὶ τρέχει ὁλοῦθε τὸ κρασὶ καὶ 
κελαϊδεῖ κι ἀφρίζει…

Ἡ θεία καλωσύνη ποὺ 
αἰσθανόµαστε µέσα µας 

µᾶς ἀδελφώνει µὲ ὅλους τούς 
ἄλλους ἀνθρώπους, µαντεύουµε 
τὴ χριστιανικὴ ψυχή, ἀκόµα καὶ στ’ 
ἄψυχα ἀντικείµενα, καὶ στὴν ἴδια τή 
φύση. Ἡ θρησκευτικὴ παράδοση τῶν 
Χριστουγέννων µᾶς ἔδειξε ὁλόκληρη 
τή φύση νὰ συµµετέχη ἐκστατικὴ στὸ 
θαῦµα τοῦ σπηλαίου. Καὶ ἀπὸ τότε 
οἱ ποιηταὶ προσπάθησαν πῶς νὰ 
µᾶς παραστήσουν ζωγραφικὰ καὶ 
εἰδυλλιακὰ τὸ θαῦµα αὐτό, ποὺ εἶναι 
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ταυτόσηµο µὲ τὴ γέννηση τῆς πα-
νανθρώπινης ἀγάπης στὴν ὥρα τῆς 
Δεκεµβριανῆς βαρυχειµωνιᾶς, µέσα 
στὴ συµβολικὰ χιονισµένη νύχτα τῆς 
ἀνθρωπότητος. Αὐτὸ τὸ θαῦµα ποὺ 
ἔγινε µέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς φύσεως 
θέλησε νὰ τραγουδήση µὲ τὴν ἁπλή, 
ποιµενική του φλογέρα, ἕνας ποιη-
τής µας, ὁ Ἀθανάσιος Κυριαζής:

Μέσα στὴ νύχτα καὶ τὰ χιόνια,
-νύχτα καὶ γύρω µας κι ἐντός µας-
πολὺ παλιὰ ἤτανε τὰ χρόνια
πού σὰν πουλάκι µέσ’ στὰ κλώνια,
γεννήθηκε ὁ µικρὸς Χριστός µας.

Μία φάτνη στρῶµα τοῦ ἔχει στρώσει
στὸ λίγο της ξερὸ χορτάρι,
καὶ µέσ’ στὴ φτώχεια του τὴν τόση,
τὸ ἄστρο ἦρθε µόνο νὰ προδώσει
τὴ θεϊκή του οὐράνια χάρη.

Τὸ εἶδαν τ’ ἀστέρι ὅσοι ἀγρυπνοῦσαν!
Κι ἄγγελοι µ’ ἀργατειὲς καὶ στάνες,
δοξολογίες ἀχολογοῦσαν
ἐνῶ τῶν οὐρανῶν χτυποῦσαν
οἱ ἀµέτρητες χρυσὲς καµπάνες!

Ἀναγαλλιάζουν λὲς κι οἱ τάφοι!
Λάµπουν ἀσήµια τὰ πελάγη, 
καί, κατὰ ποὺ ἡ γραφὴ τὸ γράφει,

σµύρνα, λιβάνι καὶ χρυσάφι,
δῶρα τοῦ φέρνουν οἱ τρεῖς µάγοι.

Κι ἔτσι µία νύχτα τοῦ χειµώνα
γυµνὸ στὴ λύσσα τῶν βοριάδων
ὁ κόσµος, πέφτοντας στὸ γόνα
Τὸν προσκυνάει, χωρὶς κορῶνα,
τὸν Βασιλέα τῶν Βασιλιάδων…

Ὅσο δύσκολη κι ἂν εἶναι ἡ 
ἐποχὴ ποὺ περνᾶµε σήµερα, 

ὅλοι γυρεύουµε νὰ φτάσουµε σὲ µία 
νέα Βηθλεέµ, ἐκεῖ ὅπου πάλι θὰ λα-
τρέψουµε τὸ εἰκόνισµα τῆς Ἐλπίδας, 
καὶ θὰ γεµίση ὁ κόσµος ἀπ’ τ’ ἄσπρα 
λουλούδια τῆς εἰρήνης:

…Δώσε γαλήνη, Βασιλιά µας, 
παντοῦ καὶ µέσα στὴν καρδιά µας.
Στεῖλε γλυκειὰ παρηγοριὰ
σὲ πολιτεῖες καὶ χωριά.

Δέξου, Χριστὲ, τὴν προσευχή µας, 
κι ἂς γίνη Φάτνη σου ἡ ψυχή µας.
Κάνε ν’ ἀνθίσουν ἄσπροι κρίνοι,
ὅπου περίσσεψαν οἱ θρῆνοι.

Μέσ’ στὶς ψυχὲς νὰ φέξη ἡ Πίστις
πεντάκτινο ἄστρο τῆς αὐγῆς
κι ἂς ποῦν τὸ Δόξα ἐν ὑψίστοις
γλῶσσες, λαοί, φυλὲς τῆς γῆς.
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Ἀπὸ τὸν τίτλο καὶ µόνο τῆς 
εἰσηγήσεώς µου, γίνεται 

προφανὴς ἡ διπλὴ διάσταση αὐτοῦ 
τοῦ τόσο σηµαντικοῦ θέµατος. Ἡ 
µία διάσταση ἀφορᾶ στὴν κρυστάλ-
λινη σαφήνεια τῆς 5ης ἐντολῆς, ἡ 
ὁποία δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ 
διαπραγµάτευση χρονικῶν ὁρίων 
καὶ συγκυριακῶν συµβιβασµῶν. 
«Τίµα….». Συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως. 
Ὄχι µόνο ὅταν ἐσὺ εἶσαι νέος καὶ 
ἔχεις ἀνάγκη τοὺς γονεῖς, ἢ ὅταν 
ἐκεῖνοι εἶναι ἀκόµα νέοι καὶ δυνα-
τοί, ἤ, ἀντίθετα, ὅταν τοὺς χάσεις 
καὶ σὲ καταθλίβει ἡ ἀπώλειά τους. 
Ὄχι. Νὰ τοὺς τιµᾶς, µὲ τὸν νοῦ καὶ 
τὴν καρδιά σου, ἀλλὰ κυρίως µὲ τὶς 
πράξεις σου, ὅσο ἐκεῖνοι βρίσκονται 
στὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἔχουν φύγει, 
ὅσο ἐσὺ ζεῖς πάνω σ’ αὐτὴν τὴ γῆ.
Ἡ δεύτερη διάσταση τοῦ θέµα-

τος ἔχει νὰ κάνει µὲ τὴν ὕπαρξη 
ὑπερήλικων γονιῶν µέσα στὴν 
εὐρύτερη οἰκογένεια. Λόγω 
τῆς αὐξήσεως τοῦ µέσου ὃρου 
ἐπιβίωσης, ἡ συνύπαρξη αὐτὴ γί-

νεται ὅλο καὶ πιὸ συχνή, µὲ θετικὲς 
καὶ ἀρνητικὲς ὄψεις, τόσο γιὰ τοὺς 
ἴδιους τούς ὑπερήλικες, ὅσο καὶ γιὰ 
τὰ ὑπόλοιπα µέλη τῆς οἰκογένειας.
Εἶναι γεγονὸς ὅτι, στὶς χῶρες ποὺ 

συνηθίζουµε νὰ χαρακτηρίζουµε ὡς 
«προηγµένες», οἱ σχέσεις γονιῶν 
καὶ παιδιῶν εἶναι, συνήθως, χα-
λαρές. Συχνὰ δέ, ἀπὸ τὴν ἐφηβεία 
καὶ µετά, τὰ παιδιὰ ἀποµακρύνονται 
καὶ σωµατικὰ ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ 
οἰκογένεια, µὲ σχέσεις κάπως 
τυπικὲς ἢ καὶ ἀνύπαρκτες. Εὐτυχῶς, 
στὴν πατρίδα µας ἀκόµα τὰ πράγ-
µατα διαφέρουν καί, σὲ ὅλες τὶς 
σχετικὲς κοινωνικὲς ἔρευνες, οἱ νέοι 
µας, κατὰ τὴν ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν 
τους, δίνουν στὴν οἰκογένεια πολὺ 
ὑψηλὴ θέση.

Ὅµως, οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες 
ποὺ συνεχῶς ἀλλάζουν, 

ἀλλὰ καὶ ἡ γενικότερη περιρρέουσα 
ἀτµόσφαιρα τοῦ ἀτοµοκεντρισµοῦ, 
τῶν δικαιωµάτων, τῶν ἀπαιτήσεων, 
τῶν ἐπιθυµιῶν ποὺ µεταφράζονται 
ἀδιακρίτως σὲ ἀνάγκες, τῶν συνεχῶν 
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διεκδικήσεων, ὅπως καὶ ἡ µίµηση 
σαθρῶν προτύπων ποὺ ἐπίµονα 
προβάλλονται, φαίνεται ὅτι ἐπιδροῦν 
πιὰ καταλυτικὰ στὸν τρόπο διαβίω-
σης καὶ στὴν συµπεριφορὰ καὶ τῆς 
σύγχρονης ἑλληνικῆς οἰκογένειας, 
κυρίως στὰ µεγάλα ἀστικὰ κέντρα.
Κατὰ συνέπεια, πολλοὶ καὶ 

διαφορετικοὶ – γιὰ τὴν κ ά θ ε  
συγκεκριµένη οἰκογένεια – παρά-
γοντες εἶναι αὐτοὶ ποὺ διαµορφώ-
νουν ἀντίστοιχα καὶ ἐπηρεάζουν τὶς 
διάφορες οἰκογενειακὲς καταστά-
σεις. Θὰ µπορούσαµε, ἑποµένως, 
νὰ ὑποστηρίξουµε ὅτι, καὶ γιὰ τὰ 
συµβαίνοντα µέσα στὶς οἰκογένειες, 
ἰσχύει κάτι παρεµφερὲς πρὸς τὸ 
γνωστὸ ἰατρικὸ ἀξίωµα ποὺ λέει ὅτι: 
«Δὲν ὑπάρχουν ἀσθένειες, ἀλλὰ 
ἀσθενεῖς, καὶ κάθε περίπτωση εἶναι 
µία εἰδικὴ περίπτωση».
Παρὰ ταῦτα, θὰ ἐπιχειρήσω µία, 

κατὰ τὸ δυνατόν, γενικὴ θεώρηση 
τοῦ θέµατος, ἐξετάζοντάς το, τόσο 
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν νέων µελῶν 
µίας οἰκογένειας, ὅσο καὶ ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τῶν ὑπερηλίκων. Καὶ 
ἐπειδή ἕνας καίριος καὶ ἄκρως 
καθοριστικὸς παράγοντας εἶναι 
ἡ κατάσταση τῆς σωµατικῆς καὶ 
πνευµατικῆς ὑγείας τῶν ὑπερηλίκων, 
θὰ ἀναφερθῶ πρῶτα σὲ ὅσα µπορεῖ 
νὰ ἰσχύουν ὅταν οἱ ὑπερήλικες 
εἶναι σχετικὰ ὑγιεῖς. Ὅταν ἔχουν, 
δηλαδή, τὴ δυνατότητα, ὄχι µόνο 
νὰ αὐτοεξυπηρετοῦνται καὶ νὰ 
ἐπικοινωνοῦν µὲ τοὺς δικούς τους, 

ἀλλά, συχνά, να εἶναι καὶ σὲ θέση νὰ 
προσφέρουν ἠθικὴ συµπαράσταση, 
ὅπως καὶ χρήσιµες ἢ καὶ πολύτιµες 
ἀκόµα ὑπηρεσίες στὰ παιδιὰ καὶ στὰ 
ἐγγόνια τους.
Στὶς εὐλογηµένες αὐτὲς περιπτώ-

σεις, καὶ ἐφ’ ὅσον ὁ τόπος κατοικίας 
καὶ οἱ ἀποστάσεις ἐπιτρέπουν τὴν 
φυσικὴ ἐπικοινωνία τῆς εὐρύτερης 
οἰκογένειας, πιστεύω ὅτι, µὲ τὴν 
τήρηση κάποιων προϋποθέσε-
ων – τόσο ἀπὸ τοὺς νέους, ὅσο 
καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπερήλικες – ἡ 5η 
ἐντολή, µὲ ὅλες της τὶς προεκτάσεις, 
µπορεῖ, ἀβίαστα, νὰ γίνει βίωµα καὶ 
συνειδητὴ πράξη ζωῆς.

u u u

Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὶς προϋποθέ-
σεις ποὺ ἀφοροῦν στοὺς νέους 

ἢ καὶ τοὺς λιγότερο νέους, ποὺ ἔχουν 
τὴν τύχη νὰ βλέπουν δίπλα τους καὶ 
τοὺς δυὸ ἢ ἔστω τὸν ἕναν ἀπὸ τοὺς 
ἡλικιωµένους γονεῖς τους, θὰ προ-
σπαθήσω, ὅσο πιὸ ἐπιγραµµατικὰ 
µπορῶ, νὰ ἀπαριθµήσω καὶ νὰ κα-
ταθέσω στὴν κρίση σας µερικὲς ἀπὸ 
αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις.
Ὡς πρώτη προϋπόθεση θὰ ἔβαζα 

τὴν ἀνάγκη νὰ συνειδητοποιοῦν, 
ἐγκαίρως, τὰ ὑπεραπασχοληµένα, 
ἴσως, ἐνήλικα παιδιά, ποὺ 
ἐνδεχοµένως εἶναι πιὰ αὐτὰ τὰ ἴδια 
οἰκογενειάρχες, ὅτι «τοὺς γονεῖς 
δὲν θὰ τοὺς ἔχουν µαζί τους γιὰ 
πάντα», παίρνοντας ἀφορµὴ ἀπὸ 
ἕνα ἀπόσπασµα κειµένου τοῦ 
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Κωνσταντίνου Τσάτσου. Γράφει 
χαρακτηριστικὰ στὴ «Λογοδοσία 
µίας ζωῆς»:
«Ὁ πιὸ ζωηρός µου πόθος, ἕνας 

ποὺ κάθε λίγο ξανάρχεται ἴδιος, 
εἶναι νὰ ἀνασταίνονταν ἡ µάνα 
καὶ ὁ πατέρας µου, νὰ ζήσω ἕναν 
καιρὸ µαζί τους, νὰ τοὺς διηγηθῶ τὴ 
ζωή µου. Κι ἐγὼ ποὺ τώρα τελείως 
ἀδιαφορῶ γιὰ τὴ γνώµη τοῦ ξένου 
κόσµου, θὰ ἤθελα ἐκεῖνοι νὰ µὲ κα-
µαρώσουν. Μεγαλύτερη ἀγαλλίαση 
δὲν θὰ µποροῦσα νὰ νιώσω. Ξέρω 
πώς, τὰ λίγα ποὺ κατόρθωσε ὁ γιός 
τους, θὰ τοὺς φαίνονταν σπουδαῖα. 
Καὶ θὰ τοὺς ἔδιναν ἀπέραντη 
εὐχαρίστηση…».
Ὅµως, ὅλοι ξέρουµε ὅτι, αὐτὸς ὁ 

πόθος δὲν θὰ πραγµατοποιηθεῖ ποτέ. 
Καὶ τὰ λίγα αὐτὰ λόγια, πόσο καλὰ 
ἐκφράζουν τὰ συναισθήµατα ποὺ 
πολλοὶ ἀπὸ ἐµᾶς ἔχουµε νιώσει, ὅταν 
οἱ γονεῖς µας ἔφυγαν κι ἀρχίσαµε, 
σιγὰ – σιγά, νὰ ἀναλογιζόµαστε καὶ 
νὰ συνειδητοποιοῦµε τὸ πόσο φτωχὰ 
καὶ λίγα ἦταν, τελικῶς, αὐτὰ πού, 
ὅσο ζοῦσαν, τοὺς χαρίσαµε ἀπὸ τὰ 
συναισθήµατα ποὺ πληµµύριζαν πά-
ντα τὴν καρδιά µας γι’ αὐτούς, ἀλλὰ 
ἐµεῖς τὰ κρατούσαµε, µὲ τσιγκουνιὰ 
θαρρεῖς, βουβὰ καὶ διπλοκλειδω-
µένα, χωρὶς κὰν νὰ ὑποψιαζόµαστε 
τὴν µοναξιὰ τῆς τρίτης καὶ τέταρτης 
ἡλικίας.
Μὲ πόση χαρὰ καὶ ἀνακούφιση θὰ 

καθόµασταν τώρα δίπλα τους, χωρὶς 
νὰ βιαζόµαστε, σὲ µία ἤρεµη ὥρα 

ἀφιερωµένη µόνο σ’ αὐτούς, καὶ 
κρατώντας τὸ τρεµάµενο, ἴσως, χέρι 
τους, θὰ µοιραζόµασταν µαζί τους 
ὅσα κάποτε ζητοῦσε, µὲ λαχτάρα 
καὶ ἀγάπη, ἡ ἄηχη προσµονὴ στὸ 
βλέµµα τους. Στὸ βλέµµα ποὺ ἐµεῖς, 
βιαστικοὶ καὶ ἀπρόσεκτοι, προσπερ-
νούσαµε. Μήπως, ἀκόµα, δὲν θὰ 
θέλαµε ἴσως νὰ ζητήσουµε τώρα 
κάποια ὀφειλόµενη κι εὐλογηµένη 
συγγνώµη γιὰ τὴν ἄστοχη κουβέντα 
µας, πού κάποτε τούς εἶχε πικράνει;
Κι ὅµως. Ἐµεῖς, τότε ποὺ τοὺς 

εἴχαµε δίπλα µας, µέσα στὴ βουὴ 
καὶ τὸ ἄγχος τῆς καθηµερινότητας, 
µέσα στὴ δίψα καὶ τὴν ἀνεξέλεγκτη 
βουλιµία γιὰ δραστηριότητες, γιὰ 
ἄψυχα ὑλικὰ ἀγαθά, γιὰ κατακτήσεις 
στόχων, εἴχαµε πάψει νὰ θυµόµα-
στε ὅτι «δὲν φτάνει νὰ ὑπάρχει ἡ 
ἀγάπη, πρέπει καὶ νὰ ἐκδηλώνεται 
µὲ ἔγνοια καὶ πράξεις». Εἴχαµε 
ἀκόµα πιστέψει πώς, «εὐτυχῶς οἱ 
γονεῖς εἶναι καλὰ καί, σίγουρα, σὲ 
µία ἀπὸ τὶς προσεχεῖς ἑβδοµάδες, 
θὰ προσπαθήσουµε νὰ βροῦµε, 
κάποια στιγµή, λίγο περισσότερο 
χρόνο, γιὰ νὰ τοὺς κάνουµε συντρο-
φιά, νὰ πᾶµε µαζί τους µία βόλτα, γιὰ 
νὰ τοὺς δείξουµε πόσο νοιαζόµαστε 
γιὰ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουµε. Ἤ, 
ἀναγνωρίζοντας τὴν ὅποια τυχὸν 
βοήθεια ἐκεῖνοι πρόθυµα µᾶς προ-
σφέρουν, θὰ βροῦµε κάποτε  τὴν 
εὐκαιρία νὰ τοὺς ποῦµε µιά γλυκιά 
µας κουβέντα, ποὺ γι’ αὐτοὺς θὰ 
γίνει δῶρο ἀκριβό. Θὰ µᾶς δοθεῖ 
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ἡ εὐκαιρία νὰ θυµηθοῦµε ἀκόµα 
ὅτι, τὰ ἄσπρα µαλλιὰ δὲν καταργοῦν 
τὴν ἀνάγκη γιὰ καλοσύνη καὶ τρυ-
φερότητα. Θὰ βροῦµε κάποτε  καὶ 
τὴν κατάλληλη ἐποχὴ γιὰ νὰ τοὺς 
δείξουµε τὴν ἔγνοια µας, νὰ χαροῦν 
καὶ αὐτοὶ µιά δυνατότητα ποὺ θὰ τοὺς 
προσφέρουµε ὥστε νὰ κάνουν κάτι 
ποὺ τοὺς εὐχαριστεῖ…». Νά, ὅµως, 
ποὺ ἀφήνουµε τὶς ἑβδοµάδες, τοὺς 
µῆνες καὶ τὰ χρόνια νὰ περνοῦν, κι 
αὐτὸ τὸ «κάποτε», µπορεῖ νὰ καταλή-
ξει νὰ γίνει µία µέρα ἕνα πικρὸ καὶ 
ἀµετάκλητο «ποτέ»…
Μία δεύτερη προϋπόθεση, ποὺ 

ἀφορᾶ καὶ πάλι τοὺς νέους, ἔχει 
νὰ κάνει µὲ µία δύσκολη ἀλλὰ 
συνειδητὴ προσπάθεια ποὺ θὰ 
πρέπει νὰ κάνουν, ὥστε νὰ ἔχουν 
λίγη περισσότερη ἀνεκτικότητα καὶ 
νὰ µὴ θεωροῦν, ἐκ προοιµίου καὶ 
πάντοτε, ἐντελῶς ἀπαράδεκτα καὶ 
ξεπερασµένα ὅσα προσπαθοῦν νὰ 
τοὺς ποῦν, ἀπὸ βαθιὰ ἀγάπη καὶ 
µόνο, οἱ ὑπερήλικοι. Καί, κυρίως, 
νὰ θυµοῦνται µία σοφὴ παροιµία 
ποὺ συµβαίνει νὰ σιγοψιθυρίζουν 
συχνὰ οἱ ἡλικιωµένοι καὶ λέει, 
«ἐκεῖ ποὺ εἶσαι ἤµουνα, κι ἐδῶ 
ποὺ εἶµαι θἂρθεις». Ἀνεκτίµητη σὲ 
ἀξία εἶναι ἡ ἱκανότητα τῶν νέων νὰ 
µὴν ἀντιδροῦν στὶς κουβέντες τῶν 
ἡλικιωµένων µὲ τρόπο ποὺ προκαλεῖ 
ἔνταση καὶ στενοχώριες.
Ὅπως ὁ Μεγαλοδύναµος Θεὸς 

ἄφησε τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο 
νὰ παίρνει τὶς ἀποφάσεις του, 

ἔτσι καὶ οἱ νέοι ἐνήλικες θὰ πρέ-
πει νὰ αἰσθάνονται ἐλεύθεροι νὰ 
ἀποδέχονται ἢ ὄχι τὴ γνώµη τῶν 
ἡλικιωµένων γονιῶν καὶ νὰ κάνουν 
τὶς προσωπικές τους ἐπιλογές, γιὰ 
τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἀναλαµβάνουν 
καὶ τὴν εὐθύνη. Εἶναι, ὅµως, ἔνδειξη 
εὐλογηµένης ὡριµότητας τὸ νὰ 
ὑπάρχει πάντα στὴ στάση τους, 
ἀπέναντι στοὺς γονεῖς, ὁ σεβασµὸς 
ἐκεῖνος πού, ὡς πρωταρχικὸ καὶ 
θεµελιῶδες συστατικό, ἐνυπάρχει 
µέσα στὴν ἴδια τὴν πρώτη λέξη 
τῆς 5ης ἐντολῆς «Τίµα…». Εἶναι, 
ἐπίσης, ἔνδειξη ὡριµότητας τὸ νὰ 
συνειδητοποιοῦν, οἱ νέοι ἐνήλικες, 
τρεῖς ἁπλὲς ἀλήθειες ποὺ συχνά 
τους διαφεύγουν. Ὅτι, δηλαδή:
- οἱ ἡλικιωµένοι ἄνθρωποι δύσκολα 

προσαρµόζονται σὲ νέες νοοτροπίες 
καὶ καταστάσεις,
- πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λένε καὶ πι-

στεύουν οἱ ὑπερήλικοι, µὲ τὴν πεῖρα 
τους, µπορεῖ νὰ ἀποδειχθοῦν πολὺ 
χρήσιµα γιὰ τὴ δική τους ἀτοµικὴ καὶ 
οἰκογενειακὴ ζωή, καὶ
- ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιὰ εἶναι, 

γιὰ τὰ ἐγγόνια τους, ἀστείρευτες 
πηγὲς ἀγάπης, ζεστὲς παραµυθένιες 
ἀγκαλιές, καὶ σοφοὶ δάσκαλοι ζωῆς 
γιὰ ἱερὲς ἀξίες καὶ παραδόσεις. Συγ-
χρόνως, καὶ γιὰ τὸν παπποὺ καὶ τὴ 
γιαγιά, τὰ ἐγγόνια εἶναι εὐλογηµένες 
πηγὲς ζωῆς καὶ χαρᾶς.
Μία τρίτη, τέλος, προϋπόθεση, 

ποὺ ἀφορᾶ στὴ συµπεριφορὰ τῶν 
νέων ἀπέναντι στοὺς ἡλικιωµένους 
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της οἰκογένειας, εἶναι τὸ νὰ ἔχουν 
οἱ νέοι ἐπίγνωση ὅτι, ἡ δική τους 
συµπεριφορά, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε 
ὄχι, καταγράφεται καὶ ἀντιγράφεται 
ἀπὸ τὰ δικά τους µικρὰ παιδιά. Γι’ 
αὐτὸ καὶ προδικάζει συνήθως τὴ 
στάση ποὺ θὰ ἔχουν αὐτὰ τὰ παιδιὰ 
ἀπέναντί τους, ὅταν αὐτοί, οἱ νέοι 
τώρα γονεῖς, θὰ ἔχουν γεράσει.

u u u

Ἂς ἐξετάσουµε τώρα κάποιες 
ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις ποὺ 

ἀφοροῦν στὴ συµπεριφορὰ τῶν 
ὑπερηλίκων, σὲ σχέση µὲ τὰ 
παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τους, µέσα 
στὴν εὐρύτερη οἰκογένεια.
Ὡς πρώτη προϋπόθεση, θεωρῶ 

ὅτι εἶναι τὸ νὰ συνειδητοποιήσουν 
ἐγκαίρως οἱ γονεῖς ὅτι τὰ ἐνήλικα 
παιδιά τους, παρὰ τὸ ὅτι γι’ αὐτοὺς 
δὲν θὰ πάψουν ποτὲ νὰ εἶναι τὰ 
παιδιά τους, εἶναι πιὰ ἐνήλικες, 
µὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις αὐτοῦ 
τοῦ ὃρου. Ὅτι, δηλαδή, ἔχουν δι-
καίωµα γιὰ προσωπικὲς ἐπιλογὲς 
καὶ ἀποφάσεις. Κι ἄν, σ’ αὐτὰ τὰ 
παιδιὰ - ἐνήλικες, οἱ γονεῖς δὲν 
ἔχουν καταφέρει νὰ µεταδώσουν 
ἀρχές, κανόνες ζωῆς καὶ ἰδανικά, 
ἡ εὐκαιρία ἔχει πιὰ περάσει. Παρά, 
ἑποµένως, τὸ ὅτι, µέχρι νὰ κλείσου-
µε ἐµεῖς οἱ γονεῖς τὰ µάτια µας, δὲν 
παύουµε, ὄχι ἁπλῶς νὰ νοιαζόµαστε 
γι’ αὐτὰ τὰ «µεγάλα παιδιά», ἀλλὰ 
καὶ νὰ αἰσθανόµαστε, λίγο ἢ πολύ, 
ὑπεύθυνοι γιὰ ὅσα συµβαίνουν στὴ 
ζωή τους, πρέπει νὰ συµβιβαστοῦµε 

µὲ τὴν ἰδέα ὅτι, τώρα πιά, ἐκεῖνα 
ἔχουν ἀνάγκη νὰ νιώσουν ἐλεύθερα, 
νὰ ἀποφασίσουν καὶ νὰ ἐπιλέξουν 
τὸν τρόπο τῆς δ ικῆς τους ζωῆς, τὸ 
πῶς θέλουν νὰ µεγαλώσουν τὰ δικά 
τους παιδιά, ἀναλαµβάνοντας καὶ τὶς 
ἀντίστοιχες εὐθῦνες.
Ὑπάρχει, ὅµως, ἐδῶ ἕνας 

ἀντίλογος ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὶς 
σύγχρονες κοινωνικὲς συνθῆκες, 
οἱ ὁποῖες, συχνά, ἐπιβάλλουν µία 
µακροχρόνια ὑλικὴ ἐξάρτηση τῶν 
ἐνήλικων παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
τους. Ὅταν, γιὰ παράδειγµα, 
ἀκολουθοῦν µακροχρόνιες σπουδὲς 
ἢ ὅταν ἡ ἐπαγγελµατική τους 
ἀποκατάσταση καθυστερεῖ, ἀκόµα 
καί σὲ περιπτώσεις ποὺ ἔχουν ἤδη 
δηµιουργήσει δική τους οἰκογένεια. 
Τὸ γεγονὸς αὐτό εἶναι ἀναπόφευκτο 
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ κάποιες δε-
σµεύσεις τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς 
γονεῖς. Ὡστόσο, θὰ πρέπει καὶ σ’ 
αὐτὲς ἀκόµα τὶς περιπτώσεις, οἱ 
γονεῖς νὰ µὴν ἔχουν τὴν ἀπαίτηση 
νὰ ἐλέγχουν καταπιεστικὰ καὶ 
ἀπολύτως τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τους, 
µὲ συνεχεῖς παρεµβάσεις, ἐλέγχους 
καὶ ὑποδείξεις. Ἡ διακριτικότητα 
στὴ στάση τῶν γονιῶν, ἡ ἀποφυγὴ 
συνεχῶν ἀπαιτήσεων, ὁ πηγαῖος 
σεβασµὸς τους πρὸς τὴν προσωπι-
κότητα ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῶν 
παιδιῶν τους, ἀλλὰ καὶ ἡ πεποίθηση 
πού, µὲ τὸν τρόπο τοὺς οἱ γονεῖς θὰ 
ἐµπνεύσουν σ’ αὐτὰ τὰ παιδιὰ ὅτι, 
ὅσα τοὺς προσφέρουν εἶναι ἀπὸ 
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ἀγάπη καὶ µόνο, χωρὶς νὰ ἀπαιτοῦν 
ὑποτέλεια καὶ ἀνταλλάγµατα, παί-
ζουν τὸν πιὸ καταλυτικὸ ρόλο στὶς 
σχέσεις µεταξύ τους.
Μία δεύτερη προϋπόθεση εἶναι, 

νὰ µὴν ξεχνοῦν οἱ γονεῖς ὅτι, στὴ 
δική τους γενιά, ἡ ἀπόσταση µεταξὺ 
παιδιῶν καὶ γονιῶν, σὲ ἡλικία, 
ἀλλά, κυρίως, σὲ νοοτροπία καὶ 
κοινωνικὴ συµπεριφορά, ἦταν, περί-
που, τριάντα χρόνια. Σήµερα, ὅµως, 
ἡ ραγδαία, θὰ ἔλεγα, ἡ ἰλιγγιώδης, 
ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας, τῶν µέ-
σων ἐπικοινωνίας καὶ ἐνηµέρωσης, 
οἱ εὔκολες ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβληµένες 
ἀπὸ τὴ ζωὴ µετακινήσεις ἀνὰ τὴν 
ὑφήλιο, ἡ παγκοσµιότητα ποὺ παίρ-
νουν τὰ διάφορα γεγονότα ὅπως καὶ 
οἱ διάφορες στάσεις ζωῆς, κάνουν 
αὐτὴν τὴν ἀπόσταση τῶν γενεῶν, 
σὲ νοοτροπία καὶ συµπεριφο-
ρές, πολλαπλάσια. Ἄν, λοιπόν, οἱ 
ἡλικιωµένοι γονεῖς δὲν προσπαθή-
σουν νὰ τὸ κατανοήσουν αὐτὸ καὶ 
ἀπαιτοῦν ταύτιση τῆς νοοτροπίας 
τῶν νέων µὲ τὴ δική τους, µεταφρά-
ζοντας συγχρόνως αὐτὴν τὴν ταύτιση 
σὲ ἔνδειξη σεβασµοῦ, εἶναι βέβαιο 
ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι ἀλλὰ καὶ τὸ περι-
βάλλον τους θὰ ἔχει δύσκολες καὶ 
στενόχωρες ὧρες. Πρέπει, ἐπίσης 
νὰ µὴν ξεχνοῦν ὅτι τὰ ἐγγόνια τοὺς 
εἶναι παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους, 
ὄχι δικά τους. Ἑποµένως, οἱ γονεῖς 
ἔχουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀνατροφή 
τους καὶ ἡ συµπεριφορὰ τοῦ παπποῦ 
καὶ τῆς γιαγιᾶς ἀπέναντι στὰ ἐγγόνια 

πρέπει νὰ σέβεται καὶ νὰ µὴν 
ἀκυρώνει αὐτὴν τὴν εὐθύνη.
Ἡ τρίτη σηµαντικὴ προϋπόθεση 

ποὺ µπορῶ νὰ σκεφτῶ, εἶναι νὰ 
µὴν ξεχνοῦν οἱ γονεῖς, εἴτε εἶναι 
ἡλικιωµένοι, εἴτε ὄχι, ὅτι τὰ παιδιά 
τους δὲν εἶναι µόνο δικά τους. Τοὺς 
τὰ χάρισε καὶ τοὺς τὰ ἐµπιστεύθηκε 
γιὰ νὰ τὰ µεγαλώσουν ἡ Θεία Πρό-
νοια. Ἑποµένως, ἀκόµα καὶ στὶς πιὸ 
δύσκολες ὧρες τους, ἡ προσευχὴ 
τῶν γονιῶν πρὸς τὸν Οὐράνιο 
Πατέρα, γιὰ νὰ τὰ προστατεύει καὶ 
νὰ τὰ φωτίζει, εἶναι ἡ πιὸ πολύτιµη 
καὶ σίγουρη βοήθεια ποὺ µποροῦν 
νὰ προσφέρουν σ’ αὐτὰ τὰ παιδιά, 
ἀλλὰ καὶ ἡ µόνη πηγὴ ἐλπίδας καὶ 
παρηγοριᾶς γιὰ τοὺς γονεῖς.

u u u

Ὑπάρχουν ὅµως καὶ οἱ πε-
ριπτώσεις τῶν ὑπερηλίκων 

ποὺ εἶναι σοβαρὰ ἄρρωστοι, ποὺ 
πάσχουν ἀπὸ ἄνοια καὶ ἄλλες χρό-
νιες καταστάσεις, καὶ ἀπαιτοῦν µία 
συνεχῆ καὶ ἐξειδικευµένη φροντίδα, 
τὴν ὁποία τὰ παιδιά, στὴ σύγχρο-
νη πραγµατικότητα, ἀδυνατοῦν νὰ 
προσφέρουν. Μπορεῖ ἄραγε, καὶ 
σ’ αὐτὲς τὶς δύσκολες περιπτώσεις, 
τίς, συχνά, δυσβάστακτες γιὰ τὴν 
οἰκογένεια, νὰ βρεθοῦν τρόποι τή-
ρησης τῆς 5ης ἐντολῆς;
Θέλω νὰ ἀπαντήσω καταφατικά, 

χωρὶς ἐπιφυλάξεις. Θέλω, δηλαδή, 
νὰ δώσω ἔµφαση στὴ σηµασία ποὺ 
ἔχει γι’ αὐτοὺς τοὺς ὑπερήλικες, 
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ποὺ συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα προ-
σεύχονται γιὰ «τέλη ἀνώδυνα καὶ 
ἀνεπαίσχυντα», τὸ νὰ νιώθουν, µὲ 
ὅποιες συνθῆκες, ἤ, καλύτερα, τὸ νὰ 
διαισθάνονται, ὄχι µόνο ὅτι ἔχουν 
πάντα τὴν ἔγνοια, τὴν ἀγάπη καὶ τὴ 
στοργὴ τῶν παιδιῶν τοὺς – αὐτὸ κι 
ἂν ἐµπίπτει στὴ Θεία ἐντολὴ – ἀλλά, 
τουλάχιστον, ὅτι δὲν τοὺς ἔχουν 
ἐγκαταλείψει καὶ ξεχάσει ἐντελῶς, 
µέσα σ’ ἕνα ἀποµακρυσµένο 
ἵδρυµα, χωρὶς ἐπισκέψεις, χωρὶς 
ἕνα χάδι στὰ µαλλιά, χωρὶς ἕνα 
ζεστὸ χαµόγελο.
Στὸ σηµεῖο αὐτό, νοµίζω ὅτι ταιριάζει 

νὰ σᾶς µεταφέρω µία µικρὴ ἀληθινὴ 
ἱστορία, ἡ ὁποία, ἂν καὶ δὲν εἶναι 
ἀπολύτως σχετικὴ µὲ ὅσα προανέ-
φερα, ἔχει µια σηµαντικὴ ἀναλογία. 
Μιά φίλη µου φαρµακοποιός, σὲ µιά 
µικρὴ συνοικία τῆς Ἀθήνας, εἶχε 
ἕναν τακτικὸ ἡλικιωµένο ἐπισκέπτη, 
ὁ ὁποῖος ἔπασχε ἀπὸ ὑπέρταση καί, 
δυὸ – τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδοµάδα, 
ἐρχόταν πρωὶ - πρωὶ γιὰ τοῦ µε-
τρήσει τὴν πίεση καί, ἀναλόγως, 
νὰ ρυθµίσει τὰ φάρµακά του. Ἕνα 
πρωὶ ἡ φαρµακοποιὸς ἄργησε νὰ 
πάει στὸ Φαρµακεῖο καὶ τὸν εἶδε 
νὰ πηγαινοέρχεται ἀνυπόµονος καὶ 
ἀνήσυχος στὸ πεζοδρόµιο. Τὸν κα-
λοδέχτηκε µὲ ἕνα συγγνώµη, ἀλλὰ 
µόλις τοῦ µέτρησε τὴν πίεση – ποὺ 
ἦταν αὐξηµένη – ἐκεῖνος βιαστικὸς 
τὴν χαιρέτησε φεύγοντας τρεχᾶτος 
πρὸς τὴν πόρτα. Τὸν ρώτησε τότε 
ἀπὸ πραγµατικὸ ἐνδιαφέρον:

- Γιὰ ποῦ τὸ βάλατε τόσο βιαστικός;
- Θέλω νὰ προλάβω τὴν ὥρα τοῦ 

πρωινοῦ νὰ εἶµαι µὲ τὴ γυναίκα µου, 
νὰ τῆς πῶ καληµέρα, τῆς ἀπάντησε.
Ἡ φαρµακοποιός, γνωρίζοντας 

ὅτι ἡ γυναίκα του ἦταν ἀπὸ χρό-
νια σὲ Ἵδρυµα γιατί ἔπασχε ἀπὸ 
Ἀλτζχάιµερ, ἐντελῶς αὐθόρµητα τοῦ 
εἶπε:
- Καλά, µὴν κάνετε ἔτσι, ἀφοῦ πιὰ 

δὲν σᾶς γνωρίζει…
- Ἐγώ, ὅµως, τὴν γνωρίζω πενῆντα 

χρόνια..., ψιθύρισε ἐκεῖνος, κι ἔφυγε 
βουρκωµένος…

Συχνά, λοιπόν, µέσα στὴ δίνη 
τῆς καθηµερινότητας, τὰ παι-

διά, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγόνια, ξεχνοῦν 
ὅτι κάπου ὑπάρχει ἕνα βλέµµα, ἔστω 
καὶ ἀπλανές, ποὺ καρφωµένο σὲ 
µία πόρτα ἑνὸς ψυχροῦ δωµατίου, 
περιµένει µία ἀγαπηµένη παρουσία, 
περιµένει µιά γνώριµη φωνή…
Τὰ παιδιὰ ξεχνοῦν καὶ οἱ γονεῖς, 

χωρὶς παράπονο, περιµένουν… καὶ 
γερνοῦν. Ἀλλὰ ἡ ἐντολὴ «Τίµα τὸν 
πατέρα σου καὶ τὴ µητέρα σου…», 
παραµένει ἀµετάβλητη στοὺς 
αἰῶνες, γιὰ νὰ µᾶς προτρέπει νὰ 
προσπαθοῦµε, µὲ ὅποιο τρόπο θέλει 
καὶ ὅπως κρίνει καὶ µπορεῖ ὁ καθέ-
νας µας, νὰ ἐκδηλώνουµε τὴν τιµὴ 
καὶ τὸν σεβασµὸ πρὸς τοὺς γονεῖς. 
Νὰ τοὺς βοηθοῦµε, ὅσο γίνεται, νὰ 
αἰσθάνονται λιγότερο καταθλιπτικὰ 
τὰ βάσανα τῶν γηρατειῶν, νὰ µὴν 
εὐτελίζονται στὴ µοναξιά τους ἀπὸ 
τὴν ἀδιαφορία τῶν γύρω, νὰ µὴν 
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ντρέπονται γιὰ τὴν κατάντιά τους. 
Αὐτό, στὴν οὐσία, σηµαίνει ἡ ἐντολὴ 
«Νὰ τιµᾶς…».
Ἂς σηµειώσουµε, ὅµως, ἐδῶ, ὅτι 

δὲν ὀφείλουµε νὰ τιµοῦµε µόνο 
τοὺς φυσικοὺς γεννήτορες. Στὴν 
οὐσιαστικὴ ἔννοια τοῦ ὃρου «γονεῖς», 
ἐντάσσονται καὶ οἱ πνευµατικοὶ 
γονεῖς, αὐτοὶ πού, µὲ ὅσα µὲ τὴν 
παρουσία καὶ µὲ τὸ παράδειγµά τους 
µᾶς δίδαξαν, µᾶς ἔδειξαν τὸν δρόµο 
γιὰ νὰ γ ίνουµε ἄνθρωποι καὶ µᾶς 
πότισαν µὲ τὰ ἁγιασµένα νάµατα τῆς 
ἀληθινῆς, σὲ νόηµα, ζωῆς. 

u u u

Θὰ κλείσω αὐτὲς τὶς σκέ-
ψεις µου µὲ κάποιες 

ἐπιγραµµατικὲς ὑποµνήσεις, οἱ 
ὁποῖες σηµατοδοτοῦν, γιὰ τὸν κα-
θένα µας, καὶ ἀντίστοιχα συµπερά-
σµατα:
- Ὁ Δηµιουργός µας, στὴ σοφί-

α Του, αὐτὴν τὴν ἱερὴ σχέση τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸς τὴν µητέρα καὶ τὸν 
πατέρα του, µὲ τὴ θεία Του βούλη-
ση, τὴν καταξίωσε µὲ τὸ νὰ δώσει 
στὸν Χριστό µας, στὸν Γιό Του, τὴν 
ἀνθρώπινη φύση Του, µέσα ἀπὸ 
γέννηση, µέσα ἀπὸ τὴν ἀξεπέραστα 
συµβολικὴ παρουσία τῆς Παναγίας 
µητέρας Του.
- Ἀπὸ τὶς δέκα ἐντολές Του, οἱ µὲν 

τέσσερις πρῶτες ἀφοροῦν στὶς σχέ-
σεις τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν Θεό. Ἡ 
πέµπτη ἐντολή, αὐτὴ ποὺ ἀναφέρεται 
στοὺς γονεῖς, εἶναι πρώτη στὴ σειρὰ 

τῶν ἐντολῶν ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ 
ἀφοροῦν στὶς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου 
µὲ τοὺς συνανθρώπους του.
- Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός µας, ἐκείνη τὴ 

φοβερὴ νύχτα, ἐκεῖ στὸ Ὂρος τῶν 
Ἐλαιῶν, στὸν Οὐράνιο Πατέρα Τοῦ 
ἀπευθύνθηκε ζητῶντας Του χάρη, 
ἀλλά, µὲ ὑπακοή, ἀποδέχθηκε τὸ 
θέληµά Του.
- Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός µας καὶ πάλι, 

ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ µαρτυρίου Του, 
εἶχε τὴν ἔγνοια γιὰ τὴ Μητέρα Του, 
καὶ τὴν ἐξέφρασε µὲ τὴν ἀνάθεση 
τῆς φροντίδας Της στὸν ἀγαπηµένο 
Του Μαθητή. 
Νὰ θυµίσω ἀκόµα ὅτι, ἀπὸ τὴ 

στιγµὴ ποὺ κάποιος γίνεται γο-
νιός, δὲν ἔχει ἀργίες, διακοπὲς καὶ 
ἀπεργίες, καὶ ζεῖ συνεχῶς µὲ µία 
µυστικὴ προσευχὴ καὶ µὲ τὶς πιὸ 
θερµὲς εὐχές, µέσα του, γιὰ τὰ παι-
διά του. Αὐτὲς οἱ εὐχές, ὅπως λένε 
καὶ τὰ ἱερὰ κείµενα, κατὰ τὸ µυστή-
ριο τοῦ γάµου, εἶναι ποὺ «στηρίζουσι 
θεµέλια οἴκων».
Τέλος, ἐπειδὴ κανεὶς καὶ ποτὲ δὲν 

γνωρίζει τὸ πότε θὰ ἔρθει ἡ ὥρα γιὰ 
τὸ µεγάλο ταξίδι πρὸς τὴν ἀπέναντι 
ὄχθη, ἂς µὴν ἐπαναπαυόµαστε 
στὸ ὅτι «ἔχουµε καιρό», κι ἂς µὴν 
ἀφήνουµε τὶς µέρες µας νὰ περνοῦν 
ἄδειες ἀπὸ ἐκδηλώσεις ἀγάπης καὶ 
στοργῆς, τόσο πρὸς τὰ παιδιά µας, 
ὅσο καὶ πρὸς τοὺς ἡλικιωµένους πιὰ 
ἢ καί τούς, σχετικά, νέους ἀκόµα 
γονεῖς µας.

q
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Συχνά ακούονται διάφορες 
απόψεις σχετικά µε το εάν το 

µάθηµα των θρησκευτικών πρέπει 
να διδάσκεται στα σχολεία ή όχι, 
αν πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή 
προαιρετικό για τους µαθητές, αν θα 
πρέπει ή δεν πρέπει να εξαιρούνται 
της υποχρεωτικής παρακολούθησής 
του οι µαθητές των οποίων οι γονείς 
ζητούν αυτή την εξαίρεση ως αλλό-
θρησκοι ή άθεοι. Τίθεται επιπλέον 
το ερώτηµα αν θα πρέπει το µάθηµα 
να διδάσκεται ως Ορθόδοξη χριστια-
νική διδασκαλία, ή αν θα πρέπει να 
γίνει θρησκειολογικό ή φιλοσοφικό 
ή κοινωνικό, ώστε να µπορούν να 
µετέχουν και οι µαθητές άλλων δογ-
µάτων, θρησκευµάτων ή και αθεϊστι-
κών αντιλήψεων.
Οι έχοντες διαφορετική γνώµη 

από την επικρατούσα στην Ελληνι-
κή Κοινωνία αποδοχή της Ορθο-
δόξου διδασκαλίας, επικαλούνται, 
εκτός των άλλων επιχειρηµάτων 
που εκφράζουν τις προσωπικές 
τους πεποιθήσεις, σχετικές δήθεν 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. 
Αξίζει ωστόσο να µνηµονευθεί ότι 
από της Συνθήκης του Maastricht 
(1992) ορίστηκε ως βασική αρχή, 

η Κοινότητα να συµβάλει στην 
ανάπτυξη «παιδείας υψηλού 
επιπέδου», σεβόµενη ταυτόχρονα 
«πλήρως την αρµοδιότητα κάθε 
µέλους» για το περιεχόµενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση 
του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η 
παιδεία έκτοτε διέπεται από τη γενική 
αρχή του κοινοτικού δικαίου, τη 
λεγόµενη αρχή της επικουρικότητας. 
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, κάθε 
παρέµβαση στην εκπαιδευτική 
πολιτική µιας χώρας - µέλους γίνεται 
τότε µόνο, όταν επιδιώκονται θετικά 
αποτελέσµατα που είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν χωρίς την παρέµβαση. 
Κατοχυρώνεται εποµένως µε τη 
συνθήκη αυτή το δικαίωµα κάθε 
χώρας να διατηρήσει και ενισχύσει 
την εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική 
και γλωσσική της παράδοση και 
ιδιαιτερότητα και µέσω της δικής 
της παιδείας να καλλιεργήσει την 
ιστορική και πνευµατική συνείδηση 
των παιδιών και των νέων της. Η 
αρχή της επικουρικότητας δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο παρερµηνείας 
σε όσους από τους ηγέτες µας 
ή εκπαιδευτικούς, εκφράζοντας 
προφανώς προσωπικές τους 
αντιλήψεις και όχι το κοινό αίσθηµα 
του Ελληνικού λαού, επιχειρούν 

του Αλ. Κακαβούλη,
Καθηγ. Παν/µίου Αθηνών

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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την αλλοίωση του ελληνορθόδοξου 
περιεχοµένου της παιδείας µας.
Σε µία πρόσφατη απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (15/6/
2010), δηµοσιευµένη στην ελληνική 
γλώσσα στο Περιοδικό «Επιθεώρησις 
Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου» (τ. 
215/2010), σε µετάφραση και µε 
σχετικό σχολιασµό από τον Δρ. 
Συνταγµατικού Δικαίου Γεώργιο 
Κρίππα, µε αφορµή σχετικής 
προσφυγής από την Πολωνία, 
το Δικαστήριο «επισηµαίνει, ότι 
ανάγεται εις το εθνικό περιθώριο 
εκτιµήσεως που αναγνωρίζεται εις 
τα κράτη µέλη, να αποφασίσουν 
εάν θα εισαγάγουν το µάθηµα 
των θρησκευτικών εις τα δηµόσια 
σχολεία και, εάν ναι, ποιο ειδικότερο 

σύστηµα θα υιοθετήσουν. Ο µόνος 
περιορισµός ο οποίος πρέπει να γίνει 
σεβαστός εις το παρόν πεδίον, είναι 
η απαγόρευση του προσηλυτισµού». 
Μετά από αυτή τη γνωµάτευση είναι 
πλέον σαφές πόσο ανεδαφικός 
ήταν ο ισχυρισµός του Συνήγορου 
του Πολίτου, ο οποίος υποστήριξε 
ότι το µάθηµα πρέπει να καταστεί 
προαιρετικό και ζήτησε προ διετίας 
περίπου από τον Υπουργό Παιδείας 
να προβεί στην καθιέρωση του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών 
ως προαιρετικού. Και τότε µεν η 
πρόταση αυτή απορρίφθηκε, αλλά 
δεν έλειψαν όσοι ακόµη έχουν 
αρνητικές προθέσεις έναντι της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής 
στα σχολεία µας.

q

Τους βάτους ξεριζώνουν
στο χέρσο το χωράφι.
Περαστικός εστράφη
κι ερώτησε: γιατί;

-Θα σπείρωµε λουλούδια
και, πριν ακόµ΄ ανοίξουν,
οι βάτοι θα τα πνίξουν
κι οι κλώνοι οι αγκαθωτοί.

Κι επέρασ΄ ο διαβάτης

κουνώντας το κεφάλι
και λέει µονάχος πάλι,
ενώ κρυφογελά:

-Μέσ΄ στην καρδιά µου οι 
πόνοι
χειρότεροι απ΄ τους βάτους
κι όµως ανάµεσά τους
η ελπίδα ανθοβολά. 

Ι. Πολέµης

Τ΄ ΑΓΚΑΘΙΑ



Ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, 
βοηθός του Μητροπολίτου 

Ναυπάκτου και Άρτης Πορφυρίου, 
έφτασε στο Μεσολόγγι παρακινού-
µενος από τον αγωνιζόµενο λαό 
της Δυτικής Ελλάδος. Ηπείρου και 
Στερεάς. Είχε γίνει γνωστός σε όλη 
την περιοχή αρχικά ως Πρωτοσύ-
γκελος της Μητροπόλεως αυτής. Η 
όλη δραστηριότητά του στις αρχές 
του 19ου αιώνος τον ανέδειξε µεγάλο 
αγωνιστή και πατριώτη. Την αγωνι-
στικότητά του τη µετέφερε από τόπο 
ηρωικό και ένδοξο της εποχής του, 
τα Αµπελάκια της Θεσσαλίας. Εκεί 
γεννήθηκε στα 1776 και µαθήτευσε 
στην ονοµαστή Σχολή της Τσαρίτσα-
νης, κοντά σε διακεκριµένους Δα-
σκάλους. Πέρασε από όλους τους 
ηρωικούς τόπους της Θεσσαλίας, 
της Μακεδονίας και της Ηπείρου. 
Γνωρίστηκε µε ηρωικές µορφές 
των αγώνων κατά της σκλαβιάς και 
οπλίστηκε από δυνάµεις ιδεολογι-
κές και πρωτόγνωρες. Φυλακίστηκε, 
εξορίστηκε και δεινοπάθησε µαζί µε 
τον καταδυναστευµένο λαό, ως αλη-
θινός ηγέτης της Ορθοδοξίας και 
του Γένους. 
Μετά την αποφυλάκισή του από τα 

µπουντρούµια του Αλή-Πασά στα 
1814, ορίζεται Πρωτοσύγκελος της 
Μητροπόλεως και αναλαµβάνει την 

Εθνική και Θρησκευτική υποστήριξη 
των κατοίκων της περιοχής Άρτας 
και Βάλτου. Ενθουσιάζονται οι κά-
τοικοι και τον προτρέπουν να στρα-
φεί προς το Μεσολόγγι, όπου κατά 
την κρατούσα άποψη θα κρινόταν ο 
αγώνας της επανάστασης. Μυείται 
στα 1818 στα µυστικά της Φιλικής 
Εταιρείας και στα 1820 χειροτονείται 
Επίσκοπος Ρωγών και Κοζύλης. Με-
γάλο αξίωµα! Τον περιµένουν τώρα 
µεγάλοι αγώνες, µεγάλες θυσίες. 
  Γρήγορα όµως αναγκάζεται από 

το λαό να φύγει για το Μεσολόγγι. 
Είναι η πολιτεία που περίµενε απρό-
σµενα τον Ιωσήφ, να τιµήσει και να 
δοξάσει τον τόπο µε την προσωπι-
κότητά του και µε τη δράση του και 
να δοξαστεί και ο ίδιος, περνώντας 
στη σφαίρα του αιώνιου και του ανε-
πανάληπτου. Εδώ συνεργάζεται µε 
σύµπνοια µε το Μαυροκορδάτο σε 
ό,τι κρίνεται σκόπιµο για τον αγώνα 
από ηθικής και υλικής και πολεµικής 
πλευράς. Αγωνίζεται, συµφιλιώνει 
και γεφυρώνει τους ανταγωνιζόµε-
νους παλαιούς οπλαρχηγούς και 
ηγήτορες. Ενθαρρύνει το λαό, που 
εξ αιτίας των αντιθέσεων των ηγη-
τόρων βρισκόταν µε το ηθικό του 
πεσµένο. Φέρνει την ηρεµία στην 
Πόλη του νερού και της Λιµνοθά-
λασσας. Συνεργάζεται αρµονικά 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΓΩΝ ΙΩΣΗΦ
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη,
Καθηγητού - Συγγραφέως
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µε το Λόρδο Βύρωνα, τον Μάρκο 
Μπότσαρη, τον ιατρό και εκδότη 
των «Ελληνικών Χρονικών» Ιάκωβο 
Μάγιερ και όλους τους Προεστούς, 
Καπεταναίους και Προύχοντες. 
Αναδεικνύεται σε ατρόµητο µαχητή 

και ταυτόχρονα ως Ιερεύς και Αρχι-
ερεύς παρακελεύει και εµψυχώνει 
τους πολιορκηµένους σε έσχατο 
αγώνα κατά των πολιορκητών Πα-
σάδων. Γράφουν τα Ελληνικά Χρο-
νικά: «Ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ 
µε µεγάλη καρτερία και γενναιότητα 
υποφέρει τα δεινά χάριν του Μεσο-
λογγίου και της Πατρίδος, κρατών 
τον τίµιον Σταυρόν εις τας χείρας και 
µε ρακώδη ενδυµασίαν εµψυχώνων 
τους πολιορκηµένους». 
Η έντονη προσωπικότητα του Ιω-

σήφ είχε τόση επιρροή, που τίποτε 
δεν γινόταν στο Μεσολόγγι χωρίς τη 
γνώµη και την παρουσία του. Οργα-
νωτικά, Πολιτικά, Διοικητικά, Κοινω-
νικά και οπωσδήποτε Εκκλησιαστικά 
θέµατα, δέχονταν τη σφραγίδα της 
γνώµης και της προσωπικότητας του 
Δεσπότη. Οργανώνει την Εκκλησια-
στική ζωή της Πόλης. Συγκεντρώνει 
τριάντα Ιερείς κοντά του. Συνεργάζε-
ται εκκλησιαστικά και εθνικά µε τα 
Μοναστήρια της περιοχής. Διδάσκει 
και εµπνέει το λαό. Τον οπλίζει µε 
λεπτές θεολογικές και δογµατικές 
έννοιες, για να γνωρίζει τον προ-
ορισµό του. Οργανώνει πλήθος 
λειτουργικών ευκαιριών στην Πόλη, 
ακόµα και µέσα στα στρατόπεδα, 
τις Ντάπιες και τα κανονιοστάσια, 

µεταφέροντας αγιαστική χάρη στους 
πολεµιστές. Χωρίς τις ιδιαίτερες ευ-
καιρίες και τα µέσα της σηµερινής 
εποχής, κάνει το Μεσολόγγι «Πολι-
τεία, κράτος του Θεού».   
Ένωσε το σύνολο της στρατευόµε-

νης µε τη θριαµβεύουσα Εκκλησία. 
Τη γη µε τον ουρανό. Την έρηµο της 
παρούσης ζωής, µε τον Παράδεισο 
του ουρανού. Η Βασιλεία των ουρα-
νών κατακτήθηκε από τους ελεύθε-
ρους πολιορκηµένους, εν ζωή, στα 
λασπόνερα της Λιµνοθάλασσας. 
Είναι χαρακτηριστική η απάντηση 
που έδιναν οι ρακένδυτοι εξοδίτες, 
απλοϊκοί άνθρωποι, σ’ όσους τους 
ρωτούσαν µετά την Έξοδο: «Πόσοι 
χάθηκαν τη νύχτα;» Εκείνοι απα-
ντούσαν: «Κανείς δε χάθηκε τη νύ-
χτα. Άλλοι βαδίζαµε στη γη κι άλλοι 
στον Ουρανό». 

Τον Ιωσήφ πολλοί ύµνησαν από 
τους ξένους και τους ντόπιους 

διανοητές και λογίους, για τη σοφία 
του, τη σωφροσύνη του και τα σπά-
νια προσόντα του. Μεταξύ αυτών και 
ο ωκεανός του πνεύµατος, ο Βίκτωρ 
Ουγκώ, ο Γουλιέλµος φον Μύλλερ 
κ.ά. Εντυπωσιακός όµως είναι ο 
χαρακτηρισµός που διατύπωσε ο 
πάνσοφος Ηπειρώτης Νεόφυτος 
Δούκας, ο έχων στην κεφαλή του 
ολόκληρο τον Ελληνισµό. Λέγει: 
«Ο Ρωγών Ιωσήφ υπήρξε νηφάλιος, 
σώφρων, φιλάνθρωπος, σοφός, δι-
δακτικός, µη πάροινος, µη πλήκτης, 
µη αισχροκερδής, αλλ’ επιεικής, 
αφιλάργυρος, αντεχόµενος του κατά 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΓΩΝ ΙΩΣΗΦ
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την διδαχήν πιστού λόγου, ίνα δυνα-
τός η….». 
Εκεί όµως που αποδεικνύεται το 

µεγαλείο της προσωπικότητας του 
Ιωσήφ, είναι στη συµπεριφορά του 
τις τελευταίες ηµέρες και ώρες της 
δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογ-
γίου. Την εβδοµάδα που προηγήθη-
κε της Εξόδου, από 3-10 Απριλίου 
1826, ο Ιωσήφ έδωσε εξετάσεις αγι-
ότητας, πίστης, αγάπης, συνέπειας, 
σοφίας, ελληνοπρέπειας. Έτσι µπή-
κε στο επίκεντρο των διεργασιών και 
των κρίσιµων αποφάσεων του λαού. 
Οι πάντες τον αποδέχονται και περι-
µένουν τις εντολές του. Στρατηγοί, 
Διοικητές, Πολιτικοί, Προύχοντες, 
Προεστοί και Λαός, περιµένουν από 
το στόµα του εντολές. Στο ωµοφόριό 
του και το πετραχήλι του κρέµονται, 
στην ουσία, οι ψυχές ενός ολόκλη-
ρου λαού, ντόπιου και ξένου. Και 
εκείνος αισθάνεται την ευθύνη. 
Προσεύχεται, λειτουργεί καθηµερι-
νά στην καρδιά του στρατοπέδου, 
εκεί στα σηµερινά Ηρώα. Κοινωνάει 
προσωπικά όλους τους πολεµιστές 
και ακούει τις τελευταίες προσδοκίες 
του λαού: «Καλήν αντάµωση στον 
άλλον κόσµο!..». Αυθόρµητη ανε-
βαίνει, κυριολεκτικά, στον ουρανό η 
προσευχή του: «Κύριε, ους δέδωκάς 
µοι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών 
απώλετο…» (Ιωάννου ιζ΄ 12). 
 Όλοι προετοιµασµένοι για το πέ-

ρασµα στην αθανασία. Οι Ορθόδο-
ξες Εκκλησίες είναι τα ουρανογάλα-
να καταφύγια. Φρούρια φωτόλουστα 

και µετερίζια που προετοίµαζαν τη 
φλογοθάλασσα της Εξόδου. Επί Αρ-
χιερατείας του Ιωσήφ στο Μεσολόγγι 
δεν κτίστηκε Τζαµί, ούτε Ρωµανικός 
ή Γοτθικός ναός. Η Ορθοδοξία στο 
µεγαλείο της. Υπάρχει ένας πίνακας 
από τους πολλούς που δηµιουργή-
θηκαν για το Μεσολόγγι, λαϊκού 
ζωγράφου αυτός, που δείχνει το 
δέσιµο στρατευόµενης και θριαµ-
βεύουσας Εκκλησίας. 
Σαν έφτασε όµως η κρίσιµη µέρα, 

Σάββατο του Λαζάρου του 1826, 
µετά τη λειτουργία στο στρατόπε-
δο, συνάζονται οι προεστοί µε τους 
στρατηγούς και τους προκρίτους στο 
προαύλιο του Ναού της Αγίας Παρα-
σκευής, που σώζεται µέχρι σήµερα, 
έξω από τα Ηρώα. Είναι το τελευ-
ταίο, το νεκροδόξαστο Συµβούλιο, 
για να πάρει την κρίσιµη απόφαση. 
Προεδρεύει κατά κοινή απαίτηση 
ο Δεσπότης. Τότε απευθύνονται 
όλοι στο Δεσπότη και του ζητάνε να 
αποφασίσει. Εκείνος σαν σωστός 
ηγέτης, δεν αποφασίζει µόνος του. 
Η γνώµη του λαού είναι απαραίτητη. 
Οι παριστάµενοι σκέπτονται και στο-
χάζονται. Μιλάνε ανάµικτα. Ο Ρω-
γών παίρνει τους στοχασµούς τους, 
στρέφει το βλέµµα προς το λαό, ατε-
νίζει την απεραντοσύνη της ιστορίας, 
αναλογίζεται το βάρος της ευθύνης, 
συγκεντρώνει τις σκέψεις και τη σο-
φία του και διατυπώνει το κείµενο 
της Απόφασης, µέσα στο οποίο κα-
ταγράφει τις, παγκόσµιας εµβέλειας, 
ιδέες του Μεσολογγίου. Βέβαιος, ότι 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΓΩΝ ΙΩΣΗΦ
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αυτό το κείµενο των δύο σελίδων µε 
τα 17 άρθρα του θα γινόταν µνηµείο 
αναφοράς και δικαίωσης του αγώ-
να και θα παρουσίαζε στον κόσµο, 
στην Ελλάδα και την οικουµένη, το 
ιδεολογικό υπόβαθρο των αγώνων 
του Μεσολογγίου. Ο ίδιος θα γι-
νόταν ο εκφραστής των Ιδεών που 
καλλιέργησε, δίδαξε και εφάρµοσε 
µέχρι θάνατο, µέσα στο Μεσολόγγι. 
Ηγέτης και µάρτυρας!  
Εκείνη την ώρα αναδεικνύεται ο 

Αρχιερέας Ιωσήφ. Προωθείται σε 
Πολιτικό και Στρατηγό. Αναλαµβάνει 
Κυβερνήτης και καταξιώνεται σε Επι-
στήµονα και Φιλόσοφο. Αληθινός 
Εθνάρχης! Αισθάνεται επάνω του 
τα οράµατα του Ελληνισµού και της 
Ορθοδοξίας. Διατυπώνει ιδέες και 
αξίες που χαρακτηρίζουν τις µεγάλες 
µορφές της παγκόσµιας διανόησης. 
Με αυτά τα δεδοµένα καταγράφε-
ται ένα κείµενο που αντέχει ακόµα 
και στην αυστηρότερη φιλολογική 
κριτική και δίνει µε σαφήνεια το 
περίγραµµα των ιδεών, σαν οδηγίες 
πορείας ενός λαού προς το θάνατο 
και τη δόξα, µε απώτερο τερµατισµό 
την απόλυτη ελευθερία. Είναι η Από-
φαση της Εξόδου που µας κληρο-
δότησε ένα µεγάλος. Ο Επίσκοπος 
Ρωγών  Ιωσήφ. 
Ο Επίσκοπος Ρωγών και Κοζύλης 

Ιωσήφ ανήκει δικαίως στην κατη-
γορία των µεγάλων Ορθοδόξων 
Μαρτύρων της περιόδου της Τουρ-
κοκρατίας. Τούτο δε διότι: Υπήρξε 

πιστός και ακλόνητος στην αποστολή 
και την πίστη του. Δίδαξε και αγω-
νίστηκε για τη διάδοση του Ευαγγε-
λίου, µέσα σε αντίξοες περιστάσεις. 
Φυλακίστηκε και διώχτηκε για τις 
ιδέες και την πίστη του. Μετέδωσε 
τη θεία διδασκαλία µε ενάργεια και 
πειθώ µοναδική και πρωτόγνωρη 
στα χρονικά. Διατύπωσε έναν ολό-
κληρο ιδεόκοσµο στηριγµένο σε 
ακατάλυτες αρχές και αξίες, θείες 
και ανθρώπινες. Ενέπνευσε έναν 
ολόκληρο λαό στην εφαρµογή των 
παραγγελµάτων της Χριστιανικής Πί-
στεως. Έµεινε σταθερός στην Πίστη 
του µέχρις εσχάτων και αταλάντευτα. 
Δεν πρόδωσε καµία από τις θείες 
και ανθρώπινες αξίες. Προκλήθηκε 
να αρνηθεί την Πίστη τη δική του και 
των συντρόφων του, και αρνήθηκε. 
Έτσι προτίµησε το θάνατο. Πέθανε 
για την Πίστη του στο Χριστό και την 
Πατρίδα. Μισοπεθαµένος βασανί-
στηκε και, κρεµασµένος από ένα 
δένδρο, παρέδωσε το πνεύµα του 
στην αγχόνη. 
Ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ υπήρξε 

πραγµατικά µεγάλος. Η προσφορά 
του και η θυσία του αναγνωρίστηκε 
ιστορικά και εθνικά. Μία µόνο ανα-
γνώριση, που, καίτοι του πρέπει, εν 
τούτοις καθυστερεί ανεξήγητα. Είναι 
η αναγνώρισή του ως Νεοµάρτυρα 
και Ιεροµάρτυρα. Μάλιστα δε ως 
Μεγαλοµάρτυρα. 
Ας ελπίσουµε! Αναµένουµε… 

 q
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Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως Φώτιος (1η πατριαρχία: 

858-867, 2η πατριαρχία: 878-886), 
ο επονοµαζόµενος και Μέγας, ήταν 
η σηµαντικότερη εκκλησιαστική και 
πνευµατική προσωπικότητα των µε-
σοβυζαντινών χρόνων (820;-891/2/
3), αλλά και µεγάλη ιστορική µορφή 
της Πολιτείας και των Γραµµάτων, 
και άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας. Ο Μέγας Φώτιος, εξέχων λόγιος, 
διδάσκαλος, κρατικός λειτουργός, 
ιεράρχης, πρεσβευτής, διπλωµάτης, 
ιεραπόστολος, συγγραφέας εκκλη-
σιαστικός αλλά και της «θύραθεν» 
γραµµατείας του 9ου αι. συνέδεσε 
το όνοµά του µε την αξιοποίηση του 
ανεξάντλητου πλούτου της κλασικής 
ελληνικής σοφίας που οδήγησε σε 
άνθηση των ελληνικών γραµµάτων1.
Ο Φώτιος γεννήθηκε στην Κων-

σταντινούπολη από πλούσια και 
αριστοκρατική οικογένεια, η οποία 
διατηρούσε δεσµούς τόσο µε το 
παλάτι όσο και µε τον πατριαρχικό 
θρόνο. Έλαβε αξιόλογη µόρφωση 
και αφιερώθηκε στη µελέτη της κλα-
σικής ελληνικής και της πατερικής 

γραµµατείας των οκτώ πρώτων αιώ-
νων. Υπερείχε όλων των συγχρόνων 
του σε ευρύτητα παιδείας και ήταν 
γενικός ο θαυµασµός προς το πρό-
σωπό του. Είναι πολύ χαρακτηριστι-
κοί οι λόγοι του σφοδρού πολεµίου 
του Φωτίου, Νικήτα Παφλαγόνα, ο 
οποίος ήταν και βιογράφος του Πα-
τριάρχη Ιγνατίου: «… θεωρούνταν 
(ο Φώτιος) ο πιο άξιος εκτίµησης 
σε ό,τι αφορά τη γνώση και την 
κατανόηση των πραγµάτων αυ-
τού του κόσµου. Στη γραµµατική 
και την ποίηση, στη ρητορική και τη 
φιλοσοφία, ακόµα και στην ιατρική, 
και σχεδόν σε όλες τις κοσµικές 
επιστήµες ήταν τόσο ενηµερωµένος, 
που πιστευόταν όχι µόνο ότι είχε 
ξεπεράσει όλους τους ανθρώπους 
της εποχής του, αλλά ακόµα ότι 
µπορούσε να συναγωνιστεί και τους 
αρχαίους2».  
Παρά τα αυξηµένα καθήκοντα 

που είχε ως ανώτερος δηµόσιος 
λειτουργός3, αγαπούσε ιδιαίτερα τη 
µελέτη και τις πνευµατικές αναζη-
τήσεις. Η προσωπικότητά του είχε 
προσελκύσει κοντά του πολλούς 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
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του Ανδρέα Κ. Κουτσόπουλου,
Ιστορικού 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Μια κοινωνία 
µε δίψα για κατά Χριστόν και κατά κόσµον µόρφωση
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φιλοµαθείς νέους και ο Φώτιος δι-
ατηρούσε εκλεκτό κύκλο µαθητών, 
τους οποίους δίδασκε κατ’ οίκον. 
Ας αφήσουµε τον ίδιο τον Φώτιο να 
περιγράψει την αξιοζήλευτη ατµό-
σφαιρα διδασκαλίας και µαθητείας 
που βίωνε ο ίδιος και οι µαθητές 
του σε αυτές τις συναντήσεις. Σε 
επιστολή του προς τον πάπα Νικό-
λαο Α΄ (858-867) νοσταλγεί τη ζωή 
του πριν την άνοδο στο πατριαρχικό 
αξίωµα, διότι: «…κολυµπούσα στην 
πιο τερπνή ευχαρίστηση, βλέποντας 
το ζήλο εκείνων που σπούδαζαν, 
τη ζέση εκείνων που έθεταν ερω-
τήσεις, την προθυµία εκείνων 
που απαντούσαν: έτσι διαµορφώ-
νεται και εδραιώνεται η κρίση σ’ 
αυτούς που οι µαθηµατικές σχολές 
ακονίζουν την εξυπνάδα τους και οι 
λογικές µέθοδοι τους οδηγούν στο 
δρόµο της αλήθειας… Γιατί τέτοιοι 
ήταν οι µαθητές που σύχναζαν στο 
σπίτι µου. Και όταν έβγαινα, για να 
πάω στην αυτοκρατορική αυλή, µε 
αποχαιρετούσαν µε τρόπο συγκινη-
τικό και µε παρακαλούσαν να µην 
αργήσω… Και όταν επέστρεφα, οι 
µαθητές µου, που µε περίµεναν 
µπροστά στην πόρτα µου, έρχονταν 
να µε προϋπαντήσουν4». Δάσκαλος 
και µαθητές, λοιπόν, βίωναν µία 
ανυπόφορη κατάσταση για όση 
ώρα δεν είχαν µάθηµα και ένιωθαν 
απερίγραπτη χαρά, όταν έφθανε η 
ώρα να συνεχίσουν την αρµονική 
συνεργασία τους για την αναζήτη-

ση της γνώσης. Η σύγκριση µε την 
κατάσταση που επικρατεί στην πλει-
οψηφία των ελληνικών σχολείων 
σήµερα κρίνεται περιττή.  
Εκτός από τη διδασκαλία και την 

απασχόλησή του στο παλάτι, ο Φώτι-
ος έβρισκε πάντα χρόνο για έρευνα 
και συγγραφή. Η Λέξεων Συναγωγή 
είναι ένα από τα πρώτα έργα του, µε 
το οποίο απέβλεπε στη συγκέντρωση 
των περισσότερων χρησιµοποιού-
µενων λέξεων της εποχής του και 
στην ερµηνεία του. Η Βιβλιοθήκη 
του, η Μυριόβιβλος είναι ένα έργο 
που παρέχει πληροφορίες για 280 
συγγράµµατα της χριστιανικής και 
της κοσµικής λογοτεχνίας, τα οποία 
είχε µελετήσει ο ίδιος και στα οποία 
πολύ συχνά παραθέτει σύντοµες ή 
εκτεταµένες περιλήψεις, κριτικές πα-
ρατηρήσεις και βιογραφικές σηµει-
ώσεις για τους συγγραφείς. Επειδή 
µάλιστα πολλά των µνηµονευοµέ-
νων συγγραµµάτων χάθηκαν, η αξία 
του έργου αναδεικνύεται ιδιαίτερα 
σηµαντική και είναι ο λόγος για τον 
οποίο το όνοµα του Φωτίου έγινε 
γνωστό και στο διεθνή φιλολογικό 
κόσµο.
Στο παρόν άρθρο εν συντοµία θίξα-

µε µόνο την προσφορά του Φωτίου 
στην καλλιέργεια των γραµµάτων, 
ενώ εξίσου σπουδαία ήταν και η 
συµβολή του στις δοκιµασίες που 
αντιµετώπισε το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως επί των ηµερών 
του. Αναµφισβήτητα αποτελεί πρότυ-
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πο για την αγάπη του στα γράµµατα 
και για την επιρροή που ασκούσε 
στους νέους που µάζευε κοντά του. 
Άνθρωπος που συνδύαζε την ελ-
ληνική παιδεία και τη χριστιανική 
ευσέβεια και γνώση, µαχητικός και 
διορατικός, αντάξιος των αναγκών 
και των κινδύνων της εποχής του. 
Ο ιστορικός Francis Dvornik, αν και 
Ρωµαιοκαθολικός, όποτε στο έργο 
του για το Πρώτο Σχίσµα τού προ-
σάπτει διάφορες κατηγορίες, παρα-
δέχεται: «Αν τα συµπεράσµατά µου 
είναι σωστά, είµαστε έτοιµοι ακόµη 
µια φορά να αναγνωρίσουµε στο 
πρόσωπο του Φωτίου ένα µεγάλο 

εκκλησιαστικό άνδρα, ένα µορφω-
µένο ανθρωπιστή και ένα γνήσιο 
χριστιανό5». 

1 Φειδάς Ιω. Βλάσιος, Εκκλησιαστι-
κή Ιστορία – Από την Εικονοµαχία 
µέχρι τη Μεταρρύθµιση, τόµ. Β΄, 3η 
έκδ., Αθήνα 2002, σελ. 272.

2 Patrologia Graeca 105, 509AB.
3 Πριν γίνει πατριάρχης, είχε φτάσει 

στη θέση του πρωτασηκρήτη, δηλα-
δή στο ύψιστο αξίωµα της αυτοκρα-
τορικής γραµµατείας.

4 PG 102, 597 A-D.
5 Από το έργο του Francis Dvornik, 

The Photian Schism: History and 
Legend (Cambridge 1948).

Κύριε, 
Για τον πολύπαθο τούτο λαό
π΄ αγκοµαχά, στενάζει, ιδρώνει
πόσοι πόνοι,
κόποι πόσοι!
Τα µάτια πια εστέρεψαν
και το στερνό το δάκρυ έχει 
πετρώσει.

Κύριε, 
Μοχθεί εδώ ένας λαός|
και σπιθαµή µε σπιθαµή
τη γης αυτή
µ΄ αίµα κι ιδρώτα έχει ποτίσει.
Χτυπήθηκε,
ανεµοδάρθηκε
σε πάθη κι άγρια µίση.

Κύριε, 
Συ που τις πύλες των εγκάτων 
γκρέµισες
κι ο άδης αναστέναξε,
δος την Ανάσταση εδώ κάτου.
Ήλιοι να λάµψουν,
της Αιώνιας βασιλείας Σου,
ν΄ αχνοροδίσει Αυγή
στα βάθη τούτα του θανάτου.

Για τον πολύπαθο τούτο λαό
π΄ αγκοµαχάει, που στενάζει, που 
ιδρώνει.

Στ. Μπολέτσης

ΠΡΟΣΕΥΧΗ



Οι πληροφορίες για τη ζωή και 
τη δράση του Πυθαγόρα είναι 

αµφιλεγόµενες, αν και έχουν γρα-
φεί  περίπου 15 βιογραφίες του. Το 
σίγουρο πάντως είναι ότι ο Πυθαγό-
ρας γεννήθηκε περίπου το 580 π.Χ. 
στη Σάµο και πέθανε το 490 π.Χ. στο 
Μεταπόντιο της Κάτω Ιταλίας. Έζησε 
δηλαδή πολλά χρόνια σε σχέση µε 
τους συγχρόνους του. Γονείς του 
ήταν ο Μνήσαρχος και η Πυθαΐς. Το 
όνοµά του τού το έδωσαν οι γονείς 
του προς τιµήν της Πυθίας, η οποία 
είχε προβλέψει τη γέννηση και τη 
σοφία του.

Η ΝΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Ο Πυθαγόρας µεγάλωσε µε 
µεγάλη σεµνότητα και σωφρο-

σύνη, αλλά έγινε και υπερβολικά 
όµορφος στην εξωτερική εµφάνιση. 
Ως νεαρός  απολάµβανε  κάθε εί-
δους σεβασµό, ακόµη και από τους 
πολύ µεγαλυτέρους του. Όλα όσα 
έλεγε ή έπραττε τα έκανε µε µειλι-
χιότητα, δίχως να κυριεύεται ούτε 
από οργή, ούτε από ζήλεια, ούτε 
από εριστικότητα, ούτε από κάποια 
άλλη διαταραχή ή επιπολαιότητα. 
Όντας ακόµη έφηβος, όταν οµι-
λούσε, όλους τους µετέστρεφε  µε 

το µέρος του και φαινόταν αξιοθαύ-
µαστος. Γι’ αυτό και  οι συµπολίτες 
του  τον εκθείαζαν αποκαλώντας 
τον, τον “εν Σάµω κοµήτην”. Την 
συµπεριφορά του επίσης την χαρα-
κτήριζε µεγάλη θρησκευτικότητα και 
ακολουθούσε ιδιαίτερη δίαιτα, για 
να επιτύχει ισορροπία ψυχής και 
εγκράτεια σώµατος. 
Όταν ήταν περίπου δεκαοκτώ ετών 

έφυγε από την Σάµο και πήγε στην 
Μίλητο, κοντά στον φυσικό Αναξί-
µανδρο και στον φιλόσοφο Θαλή. 
Ο νεαρός Πυθαγόρας κοντά στον 
Θαλή βελτίωσε ακόµη περισσότε-
ρο τις διατροφικές του συνήθειες. 
Έτρωγε µε µέτρο ελαφρές και ευκο-
λοχώνευτες τροφές, απέφευγε την 
οινοποσία και κοιµόταν λίγο. Έτσι 
απέκτησε πολύ καλή υγεία,  καθώς 
και διαύγεια νου και καθαρότητα 
ψυχής.
 Ο  Θαλής στην συνέχεια τον προ-

έτρεψε να µεταβεί στην Αίγυπτο. 
Έτσι ταξίδεψε για πολλά χρόνια 
στην Αίγυπτο, στην Ινδία και στη 
Βαβυλώνα, όπου είχε την ευκαιρία 
να µυηθεί στον τρόπο λειτουργίας 
των ιερατείων τους αλλά και στην 
φιλοσοφία τους.
Επέστρεψε σε ηλικία άνω των 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
(Πνευµατικός δάσκαλος, επιστήµονας και φιλόσοφος)

του Χριστοφ. Στρατούρη,
Φιλολόγου

«Ἓν ἀρχά πάντων»  
(Ένα είναι η αρχή των πάντων)
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πενήντα ετών στη Σάµο, όπου 
ίδρυσε σχολή,  που σκοπό είχε την 
δηµιουργία σοφών και ενάρετων 
ανδρών για να αναλάβουν τη δι-
ακυβέρνηση των πόλεων. Όµως 
συγκρούστηκε µε τον τύραννο της 
Σάµου Πολυκράτη, ο οποίος µάλ-
λον είχε επιβάλει ένα  «θεοκρατικό» 
καθεστώς, απαγορεύοντας κάθε 
έρευνα που ερχόταν σε αντίθεση 
µε τη θρησκεία του «Δωδεκάθεου». 
Κατ’ άλλους η σύγκρουση των δυο 
ανδρών είχε πολιτικά αίτια. 
Λέγεται ότι στη Σάµο υποκίνησε 

την µάθηση της γεωµετρίας σε έναν 
νέο µε το τέχνασµα να πληρώνει 
τον νέο τρεις οβολούς για κάθε µά-
θηµα που παρακολουθούσε. Όταν ο 
νέος αντιλήφθηκε την υπεροχή των 
µαθηµατικών και µε ευχαρίστηση 
τα µάθαινε, ο Πυθαγόρας προφα-
σίστηκε ότι δεν µπορούσε να του 
καταβάλει τους τρεις οβολούς. Ο 
νέος τότε αρνήθηκε να σταµατήσει 
τα µαθήµατα, λέγοντας ότι δεν τον 
ενδιέφερε πλέον ο µισθός. Τότε ο 
Πυθαγόρας προφασίστηκε πως 
έπρεπε να εργαστεί για τα αναγκαία 
και ότι δεν είχε άλλο χρόνο διαθέ-
σιµο για να τον διδάσκει. Όµως ο 
νέος τόσο πολύ είχε αγαπήσει τα 
µαθηµατικά, που πρότεινε να δίνει 
ο ίδιος µισθό τριών οβολών στον 
Πυθαγόρα για κάθε µάθηµα. 
Ο Πυθαγόρας επιχειρούσε µε κάθε 

τρόπο να µεταδώσει στους συµπα-
τριώτες του «τα µαθήµατα των αριθ-
µών», καθώς και άλλες γνώσεις της 

πολύ πλούσιας παιδείας του. Όµως 
οι Σάµιοι δεν έδειξαν το απαιτούµενο 
ενδιαφέρουν ούτε και ακολούθησαν 
τις διδασκαλίες του στον τρόπο ζωής 
τους, µε αποτέλεσµα ο Πυθαγόρας 
να παραιτηθεί από κάθε προσπά-
θεια για να τους διαπαιδαγωγήσει. 
Απεφάσισε λοιπόν, να µετοικήσει 
προς την νότια Ιταλία. Εξάλλου ο 
Πυθαγόρας θεωρούσε  πατρίδα 
του εκείνη τη χώρα, της οποίας 
οι κάτοικοι  θα ενδιαφέρονται 
για την µάθηση.

Η ΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΩΝΑ 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

 Έφυγε λοιπόν ο Πυθαγόρας 
από την Σάµο και πρώτα 

επισκέφθηκε τους Δελφούς και τη 
Δήλο και κατόπιν πήγε στην Κρήτη. 
Στη συνέχεια έφθασε  στον Κρό-
τωνα της Ιταλίας, την «φιλοσοφι-
κότερη» των πόλεων. Έτσι ο Κρό-
τωνας, που ήταν µία αριστοκρατική 
πόλη της Μεγάλης Ελλάδος, έγινε 
το ορµητήριό του. Με την µετοίκησή 
του αυτή ο Πυθαγόρας µετέφερε τη   
φιλοσοφία  από την Ιωνία στην Κάτω 
Ιταλία.
Έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση 

στους εκεί κατοίκους και γοήτευσε 
τους ανώτατους άρχοντες της πόλε-
ως. Στην πρώτη του δηµόσια οµιλία 
ενώπιον του δήµου παρακολούθη-
σαν τους λόγους του περισσότεροι 
από δύο χιλιάδες άνθρωποι. Γοητεύ-
τηκαν δε τόσο, που δεν επέστρεψαν 
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αλλά 
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µαζί µε τα παιδιά και τις γυναίκες 
τους έµειναν εκεί και έκτισαν ένα 
τεράστιο οίκηµα οµαδικής ακροάσε-
ως, το «Οµακοείον». Στη συνέχεια 
µε διαταγή των αρχόντων άρχισε να 
συµβουλεύει τους νέους, οι οποίοι 
προσέρχονταν αθρόα κοντά στον 
Πυθαγόρα και στη συνέχεια προ-
σέρχονταν και  γυναίκες. 
Έτσι, πολύ γρήγορα συγκέντρωσε 

πλήθος µαθητών, οι οποίοι συσπει-
ρώνονταν γύρω από το πρόσωπό 
του.  Ουσιαστικά δηλαδή σχηµα-
τίστηκε µια «αδελφότητα», µέσα 
στην οποία επικρατούσαν συγκεκρι-
µένοι κανονισµοί, ακόµη και σχετικά 
µε την ένδυση, τη διατροφή και τις 
κοινωνικές συναναστροφές. Τις δε 
περιουσίες τους τις έθεταν σε κοινή 
χρήση.
Στόχος του Πυθαγόρα ήταν η ηθική 

και πνευµατική αναγέννηση όλων 
των λαϊκών στρωµάτων, ανδρών 
και γυναικών, και τα κηρύγµατά του 
αφορούσαν καταρχάς στη θρησκεία 
και στον εσωτερισµό και έπειτα στην 
πολιτική. Βεβαίως αυτά που έλεγε 
στους µαθητές του (“συνόντας”) 
δεν είναι γνωστά µε βεβαιότητα, δι-
ότι υπήρχε σκόπιµη σιωπή. Κυρίως 
όµως γινόταν γνωστό σε όλους ότι η 
ψυχή είναι αθάνατη. 
Η φήµη του µεγάλωνε συνεχώς και 

απέκτησε πολλούς οπαδούς, ακόµη 
και βασιλείς και δυνάστες από την 
γειτονική  χώρα. Λέγεται πως ο Σίµι-
χος, ο τύραννος των Κεντοριπίνων, 
όταν άκουσε τον Πυθαγόρα, απαρ-

νήθηκε την εξουσία και τα χρήµατα 
και τα µοίρασε στην αδελφή του και 
στους συµπολίτες του. 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ “ΟΜΑΚΟΕΙΟΥ” 

Τόσο θαυµάσθηκε στην Ιταλία ο 
Πυθαγόρας και οι µαθητές του, 

ώστε ολόκληρες πόλεις εµπιστεύο-
νταν την πολιτειακή διοίκησή τους 
σε Πυθαγορείους. Ύστερα όµως 
από πολλά έτη έγιναν αντικείµενο 
µεγάλου φθόνου. Οι αντίπαλοι του 
Πυθαγόρα, µε επικεφαλής τον ευ-
γενή και πλούσιο Κύλωνα, κατόρθω-
σαν να διαλύσουν µε συκοφαντίες 
το «οµακοείον» και να σκοτώσουν 
ή να διασκορπίσουν τα µέλη της. Ο 
Πυθαγόρας κατέφυγε στο Μεταπό-
ντιο, όπου και αργότερα πέθανε. 
Διάδοχος του Πυθαγόρα έγινε ο 

Αρισταίος ο Κροτωνιάτης που γνώρι-
ζε άριστα τη διδασκαλία. Αυτός µάλι-
στα έλαβε σύζυγό του την κόρη του 
Πυθαγόρα Θεανώ και ανέθρεψε τον 
νεότερο αδελφό της, τον Μνήµαρχο. 
Ο Μνήµαρχος αργότερα διαδέχθη-
κε τον Αρισταίο. Άλλοι επιφανείς 
Πυθαγόρειοι ήταν ο Φιλόλαος από 
το Μεταπόντιο και ο Αρχύτας ο 
Ταραντίνος. Μέσω του Φιλολάου 
κάποια συγγράµµατα των µεταγενέ-
στερων Πυθαγορείων παραδόθηκαν 
στον Δίωνα, µαθητή του Πλάτωνα µε 
αποτέλεσµα την γόνιµη συνέχεια του 
Πυθαγορισµού µέσω της Πλατωνι-
κής Ακαδηµίας.

q
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ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ

Γυρίζοντας στο σπίτι του είχε πάλι 
το συναίσθηµα του ανικανοποί-

ητου, τη συναίσθηση του χρόνου 
που πάει χαµένος αφού δεν µπορεί 
να φτάσει σ΄ αυτό που θεωρεί καίριο 
και σηµαντικό. Θέλει να πετύχει ώστε 
οι µαθητές του να οδηγηθούν σε 
ψηλότερους πνευµατικούς στόχους, 
πάνω από εκείνους που οριοθετεί 
η σχολική εκπαίδευση. Πασχίζει γι’ 
αυτό. Το θεωρεί ως κύρια αποστολή 
του, µεγαλύτερη από την µε ευσυνει-
δησία παροχή εγκυκλίων γνώσεων. 
Τον είχε ενοχλήσει το γεγονός ότι 

στη συζήτηση που είχε ανοίξει στην 
τάξη µε τους µαθητές του στο πιο 
ακριβό ιδιωτικό σχολείο της µεγά-
λης επαρχιακής πόλης, γύρω από 
τα προβλήµατα της ζωής, της δικής 
τους και του κοινωνικού συνόλου, 
δεν συνάντησε την ανταπόκριση 
που περίµενε. Κι όµως ήταν πια µε-
γάλα παιδιά που βρισκόντουσαν στο 
κατώφλι της απαρχής της ατοµικής 
ζωής. Δεν είχαν το δικαίωµα να αδι-
αφορούν. Σκέφτηκε πως ίσως ήταν 
η οικογένεια και το σχολείο που 
τους είχαν δηµιουργήσει την ασφά-
λεια ενός προστατευτικού προχώµα-

τος προνοµιούχων και γι’ αυτό αδια-
φορούσαν ή µάλλον στρεφόντουσαν 
µόνο γύρω από τον εαυτό τους. 
Ξανάφερε στο µυαλό του όλη τη 

συζήτηση στην τάξη: πώς άρχισε, 
πού εκείνος θεληµατικά την οδήγη-
σε, πόσο αδιάφορα, άχρωµα, νεκρά 
κατέληξε. Οι νεαροί έφηβοι αντιµε-
τώπισαν επιδερµικά τα θέµατα που 
τέθηκαν, οι περισσότεροι απέδειξαν 
έλλειψη βαθύτερου προβληµατι-
σµού. Όχι δεν ήταν κακά παιδιά. 
Μελετηρά, προσεχτικά, κόσµια ήταν. 
Απλά δεν έδιναν εκείνο «το επιπλέ-
ον» της προσοχής τους στα θέµατα 
της ζωής, όπως εκείνος επιζητούσε. 
Δεν του χάριζαν το ενδιαφέρον που 
θα του έδινε την ευκαιρία να τους 
οδηγήσει «σ’ άλλες οδούς», πέρα 
από το καθεαυτό πρόγραµµα της 
«διδακτέας ύλης».

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Θυµήθηκε τα δικά του χρόνια, 
προς το τέλος της µαθητικής 

του ζωής, όταν ένιωθε να τον καίει 
ο εσωτερικός νεανικός προβληµατι-
σµός, ο σωµατοψυχικός δυναµισµός, 
όταν τα ερωτηµατικά για τα κοινωνι-
κά πράγµατα και τα µεταφυσικά θέ-
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µατα τον βασάνιζαν. Τα θυµόταν µε 
πόνο, γιατί όλα αυτά έµειναν χωρίς 
συνέχεια, αφού δεν θέλησε ποτέ να 
σπάσει τους δεσµούς του µε το κατε-
στηµένο. Πραγµατιστής όπως ήταν, 
µέσα στα πλαίσια της κοινωνίας και 
της οικογένειάς του προσπάθησε να 
δώσει απαντήσεις, να βρει διεξό-
δους, αποδεκτές µεν από τον ίδιο, 
πάντα όµως προσαρµοσµένες στα 
καθιερωµένα. Δεν αδιαφόρησε στον 
προβληµατισµό, δεν παρέκαµψε τα 
ερωτηµατικά. Απλά προσπάθησε να 
τα εντάξει µέσα στο υπάρχον σύ-
στηµα µια και δεν αισθανόταν τόσο 
εσωτερικά ισχυρός, τόσο ψυχικά 
έτοιµος για να αναζητήσει υπερβα-
τικές λύσεις. 
Βρήκε ως κύρια διαφυγή των 

ανησυχιών του το γράψιµο. Μέσα 
απ’ αυτό προσπαθούσε να βάλει σε 
τάξη τα ερωτηµατικά που, παρόλον 
ότι δεν ήταν χαοτικά, δεν έπαυαν 
να είναι καυτά. Στο χαρτί διοχέτευε 
τον προβληµατισµό και τις σκέψεις 
του. Ήταν µια βολική λύση µια και 
το χαρτί δεν έφερνε αντιρρήσεις. Με 
αυτοπεποίθηση οδηγούσε τις ανη-
συχίες του σε λύσεις προς την κατεύ-
θυνση που του ταίριαζε. Το γράψιµο 
ήταν η συνέχεια του διαβάσµατος, 
του πολύ και του ποικίλου σε θέµατα 
και συγγραφείς. Έτσι αρκετές φορές 
οι λύσεις που διάλεγε ήταν η υιοθέ-
τηση όσων είχαν δροµοδείξει άλλοι. 
Σε κάποιο από τα γραπτά του είχε 
σηµειώσει: «Γράφουµε πάντα ξεκι-

νώντας από τον εαυτό µας (τουλά-
χιστον έτσι έπρεπε να γίνεται), από 
τη ζωντανή ύπαρξη, την περαστική 
και τη φθαρτή, την πάσχουσα αλλά 
και τη φιλόστοργη. Γράφουµε για να 
γλυτώσουµε τον εαυτό µας από τον 
µηδενισµό». 
Σ’ όλη του τη ζωή υπήρξε ένας άν-

θρωπος του µέτρου και της ευταξίας. 
Διάλεξε να γίνει καθηγητής γιατί 
θεώρησε τη διδασκαλία ως τη «βα-
σιλική οδό», η οποία διεύρυνε πνεύ-
µατα, στήριζε συνειδήσεις, άνοιγε 
δρόµους επικοινωνίας. Πίστευε πως 
σαν άλλος Θεός θα έφτιαχνε πέρα 
από τον «χοῦν», µε πνευµατική ύλη 
ανθρώπους. Ανθρώπους που ίσως 
θα πετύχαιναν όσα εκείνος δεν κα-
τάφερε. Τέτοια δηµιουργήµατα δεν 
θα τα ζήλευε. θα τα χαιρόταν! 

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Του άρεσε η διδασκαλία που 
οδηγούσε στην ουσία. Όπως 

ανέφερε στα γραπτά του: «Μου αρέ-
σει να διδάσκω. Με ενδιαφέρει να 
προσπαθώ να επηρεάσω τη ζωή των 
νέων. Το νιώθω σαν υποχρέωση, 
σαν εκπλήρωση χρέους προς τους 
δικούς µου µέντορες. Ύστερα µέσω 
αυτών των νέων υπάρξεων έχω πρό-
σβαση στο µέλλον. Παραµένοντας 
στη µνήµη των µαθητών µου, θα 
ζήσω και µετά το θάνατό µου». Γι’ 
αυτούς τους λόγους η διδασκαλία 
του δεν ήταν στεγνή, σύµφωνη µε 
το εκπαιδευτικό σύστηµα, που ήθελε 
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αποµνηµόνευση κανόνων, γεγονό-
των και ηµεροµηνιών. Προσπαθού-
σε να διδάξει - και ν’ ανακαλύψει 
κι ο ίδιος – τον συσχετισµό µεταξύ 
αιτίας και αιτιατού στα κοινωνικά 
δρώµενα, να προβληµατιστεί και 
να προβληµατίσει, να δώσει και να 
πάρει από τα παιδιά.
Πολλές φορές οι µαθητές του δεν 

τον πολυκαταλάβαιναν. Εκείνοι εί-
χαν διδαχτεί το µάθηµα του απλού 
συσχετισµού: βαθµός – απολυτήριο. 
Λίγοι ήταν όσοι έβγαιναν έξω από 
τα καλούπια στα οποία τους είχε 
κλείσει το εκπαιδευτικό σύστηµα, 
ώστε να τον παρακολουθήσουν 
στις προεκτάσεις που επιχειρούσε. 
Είχε ελπίσει ότι διδάσκοντας σ’ ένα 
«καλό» ιδιωτικό σχολείο θα έβρισκε 
προσφορότερο ανθρώπινο υλικό για 
να συµπορευτεί µαζί του. Γελάστηκε 
αλλά δεν απογοητεύτηκε. Κάθε χρό-
νο, µε την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, έλπιζε πάντα να βρει µα-
θητές που θα γίνονταν συµµαχητές, 
συνερευνητές και µεταγενέστερα 
πρωταγωνιστές σε κάτι καινούργιο, 
ξεχωριστό, ανώτερο. 

ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Έτσι, όταν του προτάθηκε να 
γίνει «Σύµβουλος Νεότητας» 

στις φυλακές ανηλίκων της πόλης, το 
δέχτηκε µε χαρά. Δεν θα έπαιρνε µι-
σθό, εθελούσια θα ήταν η προσφο-
ρά του σ’ έναν κόσµο κατά πάντα 
διαφορετικό από τον συνηθισµένο 

τού σχολείου. Οι νέοι «µαθητές» του 
είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία µε τους 
άλλους του σχολείου. Μόνον που 
αυτοί έφεραν το βάρος ποινικών 
ποινών. 
Δεν δυσκολεύτηκε να πλησιάσει 

τους νεαρούς κρατούµενους. Η στά-
ση ζωής, η όλη συµπεριφορά του, 
ακόµη και το λεξιλόγιο που χρησι-
µοποιούσε τον βοηθούσε πάντα να 
ανοίγει τις καρδιές των άλλων. Το 
ίδιο συνέβη και τώρα. Κάθε εβδοµά-
δα, η ώρα της επικοινωνίας στις φυ-
λακές ήταν γι’ αυτόν µεν ώρα αποκά-
λυψης ενός κόσµου που αγνοούσε, 
για δε τους νεαρούς κρατούµενους 
ώρα ψυχικής ανάτασης. Στην αρχή 
τα παιδιά δεν ήθελαν να µιλήσουν, 
γιατί είχαν ένα παρελθόν ντροπής, 
δεν γνώριζαν τι τους επεφύλασσε το 
µέλλον. Έπρεπε, λοιπόν, πρώτα να 
τους φτιάξει τις µέρες τους στις φυ-
λακές. Να κάνει την εκεί διαβίωσή 
τους χρήσιµη γι’ αυτούς, αποδοτική 
για την κοινωνία. Να τους µιλήσει, 
να τους εξηγήσει, να τους µονοιάσει 
µεταξύ τους, να τους δώσει κίνητρα, 
να καταπολεµήσει αρνητικές έξεις, 
να τους µάθει να συζητάνε, να τους 
δείξει τις όµορφες πλευρές της ζωής. 
Από τις στάχτες έπρεπε να βγάλει 
φωτεινό ήλιο, να στηρίξει την αρχή 
του δικαιώµατος τού να κάνει κά-
ποιος λάθη στη ζωή του. Σιγά-σιγά 
τα παιδιά – κρατούµενοι άρχισαν 
να του δείχνουν εµπιστοσύνη, να 
εναποθέτουν σ’ αυτόν τις σκέψεις, 
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τα προβλήµατα, τις ελπίδες τους. 
Μια δυναµική σχέση είχε προκύψει, 
βασισµένη στην κατανόηση και την 
αµοιβαία εµπιστοσύνη.
Έπεισε τα παιδιά που ήξεραν 

γράµµατα να εκφράζουν γραπτά τα 
προβλήµατα και τα όνειρά τους. Με 
τις δικές τους αδόκιµες εκφράσεις, 
όπως µπορούσαν, έγραφαν στο 
χαρτί όσα δεν εκστόµιζαν, όσα δεν 
ήθελαν να ακούσουν τα ίδια τους τα 
αυτιά. Πιο δύσκολο, πολύ πιο δύ-
σκολο, ήταν να πείσει τα υπόλοιπα, 
που δεν γνώριζαν γραφή, να εκµυ-
στηρευτούν προφορικά. Το έκαναν 
όταν πείστηκαν ότι ο δάσκαλος δεν 
θα τους πρόδινε, δεν θα τους σχολί-
αζε, δεν θα τους κατηγορούσε, δεν 
θα τους εγκατέλειπε.
Τα βράδια διάβαζε ή θυµόταν 

όσα του έλεγαν τα φυλακισµένα 
παιδιά. Έβλεπε πως αυτά δεν ήταν 
αποκρουστικά τέρατα. Ήταν φυσι-
ολογικοί νεοσσοί που είχαν πέσει 
–τις περισσότερες φορές τους είχαν 
βάναυσα πετάξει– από τις φωλιές 
τους. Διαλυµένες οικογένειες, αδιά-
φοροι ή ναυαγηµένοι γονείς, παρέ-
ες – ερείπια, ταραγµένες κοινωνικές 
συνθήκες, η οικονοµία του δρόµου 
που κατευθύνει στην παρανοµία, η 
αρρώστια, καµιά φορά και η πείνα 
είχαν οδηγήσει αυτά τα παιδιά «διά 
πυρός και σιδήρου» στην κόλαση. Τα 
περισσότερα ανεγνώριζαν πως µέσα 
τους πάλευαν τα δύο αντίθετα άκρα: 
ο κόσµος του Καλού κι εκείνος του 

Κακού. Αβοήθητα, προτιµούσαν τον 
προσιτό κόσµο του Κακού, που ήταν 
ο ευκολότερος, ο πιο άµεσα ευχά-
ριστος. Δεν προέρχονταν οι νεαροί 
κρατούµενοι από εκείνο το σύνδρο-
µο το οποίο αντιµετωπίζεται επιστη-
µονικά ως «ταραχώδης νεότητα»  

ήταν κάτι άλλο: παιδιά αγνοηµένα 
από θεσµούς, από τους ανθρώπους 
τους οποίους η κοινωνία είχε τάξει 
για να τα προστατέψουν και να τα 
βοηθήσουν. Ήταν τα παιδιά της 
απελπισίας. Ήταν τα περισσότερα 
παιδιά που ήθελαν να ξεχάσουν. 
«Τίποτα δεν είναι πιο όµορφο από 
έναν κόσµο χωρίς παρελθόν, χωρίς 
µνήµη», έγραφε κάποιο απ’ αυτά. Οι 
διηγήσεις που άκουγε ο καθηγητής 
ήταν ένα είδος άγριας µουσικής  µα 
ήταν µουσική που συνέθεταν άτοµα 
στερηµένα από τους κοινούς ήχους 
της ζωής. 
Μερικές φορές έπιανε τον εαυτό 

του να παρασύρεται τόσο πολύ 
από τις διηγήσεις που άκουγε και 
διάβαζε, ώστε να δικαιολογεί τα 
πάντα στις πράξεις των «µαθητών» 
του. Περνούσε έτσι στο άλλο άκρο, 
αδικώντας συνολικά την κοινωνία 
και παραγνωρίζοντας τα αναφαίρετα 
δίκαια εκείνων που υπήρξαν θύµατα 
των κρατουµένων. Ευτυχώς, διατη-
ρούσε τον έλεγχο του εαυτού του, 
ώστε να µην χάνει το τόσο απαραί-
τητο σ’ αυτές τις περιπτώσεις καθορι-
στικό «σηµείο του Νότου».
Τώρα δεν µπορούσε πια να γράψει 
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ο ίδιος. Όσα έγραφε µε τη φαντα-
σία, ως αποκυήµατα της σκέψης ή 
της µνήµης του, τα θεωρούσε ρηχά 
µπρος στις καυτές περιπέτειες ζωής 
που άκουγε από τα παιδιά – κρατου-
µένους. Ο συγγραφέας βρισκόταν 
σε πόλεµο µε την ίδια την ανθρώπι-
νη προσωπικότητά του. Ένα βράδυ 
σηµείωσε: «Τώρα που πρέπει να 
γράφω µε το αίµα της καρδιάς, 
αισθάνοµαι αδύναµος. Πέρασα τη 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ οµορ-
φιάς και πραγµατικότητας, κοιτάζω 
τον κόσµο απογοητευµένος, χωρίς 
ψευδαισθήσεις. Το νέο απόκτηµα 
που µου έδωσαν τα παιδιά µού 
σχίζει την ψυχή και γι’ αυτό άλλοτε 
δεν µπορώ κι άλλοτε δεν θέλω να το 
δείχνω παραπέρα. Πιστεύω πως τα 
παιδιά - κρατούµενοι πληρώνουν τις 
οφειλές όλων µας προς την κοινωνί-
α και προς το Θεό». 

ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Ζήτησε και πύκνωσε τις ώρες 
συνάντησης µε τους κρατού-

µενους. Έδινε τώρα τις περισσότε-
ρες από τις ελεύθερες ώρες του γι’ 
αυτούς. Έκανε διαβήµατα, έτρεχε 
στους αρµόδιους, προσπαθούσε να 
εφαρµοστούν όσα µε πολλή σοφία 
πρόβλεπε για τους νεαρούς κρατού-
µενους ο σωφρονιστικός κώδικας 
(να µάθουν µια τέχνη, να βγάζουν 
µε τη δουλειά τους στη φυλακή χαρ-
τζιλίκι, ώστε να έχουν κάποιο µικρό 
κεφάλαιο όταν αποφυλακίζονταν, να 

δηµιουργήσουν τις συνθήκες ώστε 
να ξεφύγουν από εκείνα που τους 
είχαν οδηγήσει εκεί) και τα οποία 
στην πράξη έµεναν γράµµα νεκρό. 
Πάσχιζε να µεταβάλει τους φυλα-
κισµένους σε κοινωνικά χρήσιµα 
άτοµα, κυρίως για τους ίδιους τους 
εαυτούς τους. Αισθανόταν πως δεν 
µπορούσε να είναι ένας µε λόγια 
κατηχητής, ένας τρίτος παρατηρη-
τής, αλλά έπρεπε να είναι ο θετικός 
συµπαραστάτης.
Ο µητροπολίτης, ο νοµάρχης, ο 

δήµαρχος, οι Σύλλογοι κυριών, οι 
τοπικές εφηµερίδες της πόλης ήταν 
σχεδόν καθηµερινά οι αποδέκτες 
της ενεργού σκέψης του και της 
ακάµατης δραστηριότητάς του για να 
πετύχει όσα νόµιζε απαραίτητα για τα 
παιδιά αυτά. Συνεχώς κάτι άλλο σκε-
πτόταν για να πετύχει τον σκοπό του. 
Κι όλο έβαζε νέους στόχους για να 
τους δηµιουργήσει ένα «αποκούµπι» 
την ώρα της αποφυλάκισης. 
Στην αρχή οι αρµόδιοι τον προ-

σέτρεχαν, τον βοηθούσαν. Κάποια 
στιγµή όµως βαρέθηκαν. «Είχαν κι 
άλλα να κάνουν», του διαµήνυσαν. 
Η επιµονή του άρχισε να δηµιουργεί 
ερωτηµατικά. Η πίεση που ασκού-
σε, γεννούσε αντιδράσεις. Ένας 
τοπικός βουλευτής µάλιστα αναρω-
τήθηκε µήπως ο δάσκαλος ήθελε 
να πολιτευτεί και γι’ αυτό κινιόταν 
µε τόσο δυναµικό τρόπο. Έµενε 
όλο και περισσότερο µόνος. Όταν 
σκέφτηκε να φτιάξει από τους γονείς 
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των µαθητών του σχολείου του ένα 
«Σύλλογο προστασίας – φίλων των 
ανηλίκων κρατουµένων», η διεύθυν-
ση του σχολείου του το απαγόρευσε 
µε λόγια θυµωµένα (κάπου µάλιστα 
διαφαινόταν ιριδισµός απειλής για 
τη θέση του…).
Από την άλλη πλευρά αισθανόταν 

υπεύθυνος για το έργο που είχε ανα-
λάβει. Δεν ήθελε να απογοητέψει τα 
φυλακισµένα παιδιά που είχαν στη-
ριχτεί πάνω του. Δεν ήθελε µε κανέ-
να τρόπο να µάθουν πως η κοινωνία 
στη βαθύτερη πραγµατικότητα αδια-
φορούσε γι’ αυτά. Τους είχε δώσει 
ελπίδες που κατά κανένα τρόπο δεν 
έπρεπε να διαψευσθούν, τους είχε 
υποσχεθεί την κοινωνική κατανόηση 
και στήριξη.
Τότε σκέφτηκε «την Αθήνα». Τις 

Αρχές, τα σωµατεία, τους ανθρώ-
πους, τον Τύπο της πρωτεύουσας. 
Άρχισε να στέλνει υποµνήµατα, 
να γράφει γράµµατα, µια που οι 
αποστάσεις και η δουλειά του δεν 
του επέτρεπαν τις προσωπικές πα-
ραστάσεις. Άρχισε το παιχνίδι µε το 
πλέγµα της αθηναϊκής εξουσίας. Απ’ 
όλα αυτά εισέπραξε µόνον υποσχέ-
σεις, ενώ τα περισσότερα έγγραφά 
του επεστράφησαν υπηρεσιακά στις 
αντίστοιχες Αρχές της πόλης του µε 
την ένδειξη «διά τα καθ’ υµάς περαι-
τέρω». Τώρα, κοινολογώντας στις 
«προϊστάµενες Αρχές» τις ελλείψεις, 
δηµοσιολογώντας στην πρωτεύουσα 
τα προβλήµατα, από βαρετός άρχισε 

να γίνεται ενοχλητικός στους τοπι-
κούς παράγοντες. Κάποιοι θορυβη-
µένοι από τις πολλές συζητήσεις θε-
ώρησαν πως ο δάσκαλος υπερέβη τα 
καθήκοντά του. «Όχι πια να δίνουµε 
τόση σηµασία σε εγκληµατίες που 
στο κάτω – κάτω δεν είναι από την 
πόλη µας», είπαν. «Αρκετά!».

ΩΡΑ ΕΚΤΗ

Το έγγραφο του το έστειλαν στο 
σχολείο  όχι στο σπίτι του. 

Ήταν από τη Διεύθυνση των φυλα-
κών, η οποία, αφού τον ευχαριστού-
σε για «το πολυσχιδές ενδιαφέρον 
του υπέρ των νεαρών κρατουµένων», 
τον πληροφορούσε ότι «προσωρινώς 
εν όψει αναµορφώσεως της όλης 
σωφρονιστικής πολιτικής εν τω κατα-
στήµατι των φυλακών, η λειτουργία 
του θεσµού του Συµβούλου Νεότη-
τος εν αυτώ αναστέλλεται». 
…Μπήκε στην τάξη του ακριβού ιδι-

ωτικού σχολείου κι έκανε το µάθηµά 
του. Απλά, χωρίς πια απαιτήσεις από 
τους µαθητές του, συνειδητά πάντα 
και σε απόλυτη συνάρτηση προς το 
«εγκεκριµένον υπό του υπουργείου 
πρόγραµµα διδακτέας ύλης». Τίποτα 
περισσότερο. Είχε ο ίδιος διδαχτεί 
να µη ζητά περισσότερα. Να περι-
ορίζεται στους τύπους, στη στέρεη 
επιφάνεια της βιτρίνας. Να στέκεσαι, 
µε αντανάκλαση του ειδώλου σου, 
γερός πάνω σ’ αυτή, ώστε να έχεις 
την κοινή αποδοχή. 

q
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ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;

Σε κύριο άρθρο του ορθόδοξου 
περ. «Ο Σωτήρ» (τ. 2010 της 

1.11.2010) µε τον τίτλο «Προποµποί 
του Αντιχρίστου;» δίνονται τα χαρα-
κτηριστικά της «Κάρτας του Πολίτη», 
την οποία σχεδιάζει το κράτος να 
επιβάλει στον ελληνικό λαό από τις 
αρχές του 2011. Η ηλεκτρονική αυτή 
κάρτα, όπως δήλωσε ο αρµόδιος 
Υπουργός, «είναι ένας τρόπος να 
εξοικειωθεί ο πολίτης µε τη λογική 
της χρεωστικής κάρτας, γιατί έτσι 
περνάµε όλο και περισσότερο στη 
µη χρήση µετρητών, που είναι απα-
ραίτητο για το ελληνικό οικονοµικό 
σύστηµα». Η δήλωση του Υπουργού 
είναι πολύ ανησυχητική, γιατί ο λαός 
µας φαίνεται πως βρίσκεται µόλις 
ένα βήµα πριν από την εισβολή 
ενός οικονοµικού ολοκληρωτισµού, 
αντιχριστιανικού τύπου, που κανέ-
νας δεν θα µπορεί να πουλήσει ή 
να αγοράσει, αν δεν έχει αυτή την 
κάρτα. Και η κάρτα αυτή θα έχει τον 
αριθµό 666. Αλλά, ο αριθµός αυτός 
αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκαλύ-
ψεως ως ο αριθµός του Θηρίου «ἳνα 
µή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι 
εἰ µή ὁ ἒχων τό χάραγµα… καί ὁ 
ἀριθµός αὐτοῦ χξς΄» (βλ. Αποκάλυ-
ψη Ιωάννου, κεφ. ιγ΄, 16-18).
Πώς να εξηγήσει κανείς το γεγο-

νός ότι η χώρα µας σπρώχνεται από 

την πολιτική της ηγεσία στο χείλος 
του γκρεµού µε την παραβίαση 
του «θεµελιώδους δικαιώµατος της 
προστασίας των προσωπικών δεδο-
µένων»; Πολύ εύστοχα σηµειώνει ο 
συντάκτης του περ. «Ο Σωτήρ» ότι 
µια τέτοια ενέργεια εκ µέρους της 
Κυβερνήσεως είναι απαράδεκτη και 
αποτελεί προστάδιο της κυριαρχίας 
του Αντιχρίστου. Συνεπώς, κάθε Έλ-
ληνας Ορθόδοξος πρέπει, αν απαι-
τηθεί, να αντιτάξει ένα ανυποχώρητο 
«ΟΧΙ» στη σχεδιαζόµενη προς εφαρ-
µογή εφιαλτική αυτή ενέργεια και 
πράξη.

ΤΑ ΡΟΛΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Τα Υπουργεία µας έχουν αρ-
χίσει να «οχυρώνονται». Στις 

22 Οκτωβρίου κατακυρώθηκε, µε 
µειοδοτική δηµοπρασία σε εταιρεία, 
η κατασκευή ρολών, έναντι του πο-
σού των 23.000 ευρώ. Τα ρολά των 
εισόδων των Υπουργείων, στο εξής, 
θα αποτελούν µηχανισµό ασφαλείας 
για τα Υπουργεία εκείνα που θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
χώροι υψηλού κινδύνου. Τα ρολά 
θα κατεβαίνουν πριν από «κρίσιµες 
αναµετρήσεις», καθώς και τις νυ-
χτερινές ώρες και τις µέρες αργίας. 
Ρολά έχουν ήδη τοποθετηθεί και 
στο Υπουργείο Οικονοµικών στο 
Σύνταγµα. Όσοι εισέρχονται στο 
Υπουργείο θα πρέπει να επιδει-
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κνύουν την ταυτότητά τους και να 
ενηµερώνουν σχετικά µε το λόγο της 
επίσκεψής τους. Αυξηµένα είναι τα 
µέτρα ασφαλείας και στο Υπουργείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στην 
είσοδο του κτιρίου έχει τοποθετηθεί 
µηχάνηµα ακτίνων Χ για τον έλεγ-
χο και των αποσκευών, καθώς και 
αψίδες εντοπισµού µεταλλικών αντι-
κειµένων, από τις οποίες περνούν 
ακόµη και οι στενοί συνεργάτες του 
Υπουργού. Οι περσίδες του χώρου, 
όπου βρίσκεται ο Υπουργός, είναι 
πάντα κατεβασµένες.
Κάθε νοµοταγής πολίτης αισθά-

νεται λύπη και απελπισία για το 
κατάντηµα στο οποίο έχει φτάσει 
σήµερα η πατρίδα µας και ιδιαίτε-
ρα η πρωτεύουσα. Υπάρχει παντού 
ανασφάλεια. Υπάρχει ο κίνδυνος, 
βαδίζοντας κανείς σε κάποιο δρό-
µο της πόλης, να περιπλακεί σε 
αιφνίδια επεισόδια, χωρίς να είναι 
βέβαιος ότι θα προστατευθεί από 
τις αστυνοµικές αρχές. Καταλήξαµε 
στο να φοβάται πλέον ο πολίτης να 
κυκλοφορεί ξέγνοιαστα στους δρό-
µους της Αθήνας.

ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ... ΤΕΛΟΣ; 

Τον Χάρι Πότερ τον έχει γνω-
ρίσει πλέον όλος ο κόσµος, 

µικροί και µεγάλοι. Έγινε θρύλος. 
Διαβάσαµε, όµως, στον Τύπο της 21ης 
Νοεµβρίου, ότι ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, 

που αυτός από έφηβος και επί µία 
δεκαετία υποδύθηκε το ρόλο Χάρι 
Πότερ, βγαίνει τώρα στη …σύνταξη. 
Την τελευταία του παρουσίαση, απο-
χαιρετώντας την εφηβεία, την έκανε 
ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Χάρι Πότερ) µε 
µια …γυµνή εµφάνιση στη θεατρική 
παράσταση «Equus». Εκτός από µυ-
θικός σταρ της δεκαετίας έγινε και 
ήρωας στο έρεβος του µυστικισµού 
και δίδαξε πολλά και στη νεότητα. 
Εξαιτίας του Χάρι Πότερ είναι µε-
γάλος, αµέτρητος, ο αριθµός αυτών 
που οδηγήθηκαν στην παραδοξολο-
γία, στο µυστικισµό, στην απάτη και 
στο σκοτεινό κόσµο της µαγείας. Αρ-
κεί να ρίξει κανείς µια µατιά στη δια-
κίνηση των βιβλίων του Χάρι Πότερ. 
Έχουν πωληθεί περισσότερα από 
250 εκατοµµύρια αντίτυπα σε όλο 
τον κόσµο. Έχουν κυκλοφορήσει 
σε 200 χώρες. Έχουν µεταφραστεί 
σε 60 γλώσσες! Στην Ελλάδα οι πω-
λήσεις των έργων Χάρι Πότερ έχουν 
ξεπεράσει τα 700.000 αντίτυπα. Και, 
βέβαια, ο αριθµός αυτός σηµαίνει ότι 
αυτός ο «ήρωας» µε τα κατορθώµατά 
του απόκτησε πολλούς και πιστούς 
αναγνώστες.
Μπορείτε να αναλογισθείτε τώρα 

τις ανώµαλες ψυχολογικές καταστά-
σεις και τις παρεκτροπές που έχει 
προκαλέσει η πληθώρα αυτών των 
βιβλίων Χάρι Πότερ; Και σ’ αυτό 
φταίει, ασφαλώς, η αµυαλοσύνη, 
η ανευθυνότητα και η εγκληµατική 
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αδιαφορία των µεγάλων, γονέων και 
κηδεµόνων.

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Για τους µεγαλύτερους φαίνεται 
απίστευτο ότι πολλές αιτήσεις 

για εργασία ανέργων Ελλήνων φτά-
νουν στο Ελληνικό Προξενείο της 
Κωνσταντινούπολης. Πριν από µισό 
αιώνα οι επιλογές των Ελλήνων ερ-
γατών και αγροτών για µετανάστευ-
ση άνοιγαν το δρόµο κυρίως για τη 
Γερµανία. Σήµερα όµως – ποιος θα 
το πίστευε; -  αρκετοί νέοι Έλληνες 
προσανατολίζονται προς τη γείτονα 
Τουρκία! Δεκάδες αιτήσεις από νέ-
ους άνεργους καταφτάνουν στο Ελ-
ληνικό προξενείο της Κωνσταντινού-
πολης και παράλληλα απευθύνονται 
και στο Ελληνοτουρκικό Επιµελητή-
ριο Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο 
προϊστάµενος του εµπορικού τµήµα-
τος του Ελληνικού Προξενείου στην 
Κωνσταντινούπολη ενηµερώνει: 
«Μέχρι πέρσι δεν υπήρχε ούτε µία 
σχετική αίτηση στο Προξενείο. Οι 
αιτήσεις άρχισαν από τις αρχές του 
χρόνου και αυξάνονται σταδιακά. 
Προέρχονται από Έλληνες που εί-
ναι στην πλειονότητά τους ζευγάρια 
και οικογενειάρχες και αναζητούν 
θέση εργάτη στην Τουρκία. Είναι 
απελπισµένοι και έχουν άγνοια της 
πραγµατικότητας για τη χώρα όπου 

θέλουν να µεταναστεύσουν». Ο Δ. 
Σούρβαλης δηλώνει στην εφ. «Η Κα-
θηµερινή»: «Το ζοφερό οικονοµικό 
περιβάλλον στη χώρα µας, η ανεργί-
α των νέων µε πλούσια βιογραφικά 
που δεν µπορούν να απορροφηθούν 
αρχίζουν να µας απογοητεύουν. Δεν 
µπορούµε να αξιοποιηθούµε ούτε 
στον ακαδηµαϊκό ούτε στον ιδιωτι-
κό επιχειρηµατικό τοµέα. Αντίθετα, 
όπως διαπιστώσαµε, στην Τουρκία 
υπάρχουν περιθώρια αξιοποίησης».
Αυτά τα απαξιωτικά και ταπεινωτικά 

για την πατρίδα µας φαινόµενα άρα-
γε αγγίζουν καθόλου τις ψυχές και 
τις συνειδήσεις των υπευθύνων στη 
χώρα µας; 

Η ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΦΩ-
ΝΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η υποψήφια δήµαρχος Κοµοτη-
νής Σ. Μουσταφάογλου, κατά 

την επίσκεψή της προεκλογικά µε 
τον καθαρά µειονοτικό – «τουρκικό» 
συνδυασµό της στο συνοικισµό Καλ-
κάντζα της Κοµοτηνής, δήλωσε µε-
ταξύ άλλων: «Η ψήφος του Τούρκου 
να πάει στον τουρκικό συνδυασµό. Η 
Ελλάδα είναι µια χώρα σε πτώχευση. 
Δεν µπορεί να µας προσφέρει όφε-
λος. Πρέπει να ανοίξουµε δουλειές 
για τα παιδιά µας. Αυτό το κράτος 
δεν µπορεί να το κάνει αυτό. Διότι 
αυτή η χώρα είναι µια µπατιρισµένη 
χώρα. Εµείς θα σας φέρουµε βοή-
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θεια από την Τουρκία. Θα ανοίξου-
µε εδώ βιοµηχανίες, θα ανοίξουµε 
δουλειές για όλους τους νέους µας». 
Αυτά τα απίστευτα προέρχονται από 
τα χείλη Ελληνίδας µουσουλµάνας 
πολιτικού!
Τα συνθήµατα αυτά των δύο συν-

δυασµών Μουσταφάογλου και Αχ-
µέτογλου ήταν συνθήµατα διχαστικά 
και ανθελληνικά, του τύπου «Είµαστε 
µια ενότητα Τούρκων». Προκάλεσαν 
δυσαρέσκεια στους Έλληνες µου-
σουλµάνους της Θράκης. Και το 
Τουρκικό Προξενείο της Κοµοτηνής 
άφησε να διαρρεύσει η πληροφορία 
ότι η Άγκυρα στέλνει τεράστια χρη-
µατικά ποσά για να βοηθηθούν οι 
υποστηρικτές των δύο µειονοτικών 
ψηφοδελτίων. Όµως – δόξα τω Θεώ 
-  όλα αυτά έπεσαν στο κενό και οι 
Έλληνες µουσουλµάνοι µαζί µε τους 
χριστιανούς έδωσαν την απάντηση 
ότι η Θράκη είναι και θα παραµένει 
ελληνική. 

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ 
ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Κανείς Αθηναίος δεν θα µπο-
ρούσε να φανταστεί πριν από 

λίγα χρόνια ότι θα ακουγόταν η 
φωνή του Ιµάµη στο χώρο µπροστά 
από τα Προπύλαια του Πανεπιστηµί-
ου. Όσο κι αν κατανοεί κανείς ότι οι 
µουσουλµάνοι έχουν τη θρησκεία 
τους και πρέπει να έχουν χώρους 

για να ασκούν τα θρησκευτικά τους 
καθήκοντα, δεν είναι δυνατόν να 
γίνονται αυτά στα Προπύλαια του 
Πανεπιστηµίου. Η θρησκευτική «κα-
τάληψη» των Προπυλαίων, όσο και 
αν δε το συµµερίζονται µερικοί, έχει 
συµβολικό βάρος, που δεν µπορεί να 
αγνοηθεί. Με αυτήν την «κατάληψη» 
οι συνήθως αόρατοι µουσουλµάνοι, 
νοικοκυραίοι ή µεροκαµατιάρηδες 
µαύρης εργασίας, δήλωσαν εµφατι-
κά την παρουσία τους και τη δύναµή 
τους. Τη δύναµή τους να απαιτούν… 
Η συγκέντρωσή τους αυτή στα Προ-
πύλαια του Πανεπιστηµίου δεν έπρε-
πε να τους επιτραπεί.
Είναι προκλητικό το ότι, τις µέρες 

που επέτρεψε η Κυβέρνηση να µιλά-
ει ο Ιµάµης µπροστά στα Προπύλαια, 
δόθηκε σε όλα τα δηµοτικά σχολεία 
της Τουρκίας ο νέος επίσηµος χάρ-
της του Υπουργείου Παιδείας της 
Τουρκίας, ο οποίος εµφανίζει την 
ελληνοτουρκική µεθόριο στην Καβά-
λα. Ε, λοιπόν: Αυτή τη συµπεριφορά 
των Τούρκων πώς δικαιολογείται να 
την αγνοεί η Κυβέρνησή µας και 
απλόχερα να παραχωρεί στην καρ-
διά της Ελλάδας να διακηρύσσουν 
τα θρησκευτικά τους πιστεύω, εξυπη-
ρετώντας έτσι τους ιµπεριαλιστικούς 
τους σκοπούς;

Χ.Γ.Κ.
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«Καί φεῦγε εἰς Αἲγυπτον… μέλλει γάρ Ἡρῴδης ζητεῖν τό παιδίον 

τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ὁ δέ ἐγερθείς παρέλαβε τό παιδίον

καί τήν μητέρα αὐτοῦ νυκτός καί ἀνεχώρησεν εἰς Αἲγυπτον.»

                                                                                   (Ματθ. β΄, 13-14)

Ἡ φυγή εἰς Αἲγυπτον
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