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ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» 

και των περιοδικών του Συλλόγου μας,
επί τη προόψει των Σεπτών Παθών 

και της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου, 
εύχονται ολοκάρδια στους αγαπητούς γονείς 

και στις οικογένειες των μαθητών του Σχολείου μας,
καθώς και σε όλους τους προσφιλείς συνεργάτες και αναγνώστες μας,

να διέλθουν τις άγιες ημέρες των εορτών με υγεία και πνευματική ανάταση.

Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως του Χριστού μας
είθε να φωτίζει την πορεία της ζωής τους.

Χριστός Ανέστη!

Ραψωδικό κάλεσμα
«Έρχου και ίδε…» 

   (Ιωάν. α΄, 47)
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ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 

θάνατος κι η Ανάσταση του Ιησού είναι
 

η αποφασιστική μάχη στον πόλεμο του
 

καλού με το κακό. Η μάχη αυτή έκρινε στην
 

πνευματική και ηθική σφαίρα το μέλλον της
 

ανθρωπότητας. Ο χριστιανός που γιορτάζει
 

την Ανάσταση χαίρεται την εξάπλωση της
 

βασιλείας του Θεού, με την έννοια ότι η ρα-
χοκοκαλιά του «θηρίου» έσπασε, έστω και αν

 

ακόμη αυτό εξακολουθεί να τρομοκρατεί την
 

ανθρωπότητα. Η Ανάσταση του Ιησού δεν
 

είναι μια απλή υπόσχεση, είναι η «απαρχή» 
μιας νέας πραγματικότητας μέσα στην αν-
θρωπότητα. Βέβαια, μόνον οι πιστοί που είναι

 

ζωντανά μέλη της Εκκλησίας αισθάνονται
 

αυτήν την πραγματικότητα. 

Ανάσταση του Χριστού και ελπίδα του χρι
-στιανού μέσα στο βίωμα της πίστης σημαίνουν 

το ίδιο πράγμα. Ο Απ. Παύλος γράφει προς 

τους Θεσσαλονικείς για την μελλοντική ανά
-σταση της ανθρωπότητας, η οποία θα ακο
-λουθήσει την Ανάσταση του Ιησού σαν «α
-παρχή», ώστε να μη λυπούνται «ως και οι 

λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα» (Α΄ Θεσ. δ, 13). 
Στην ιστορία του ανθρώπου, την πνευματική 

και ηθική, η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί 

μια νέα δημιουργία, ένα νέο ξεκίνημα για όλη 

την ανθρωπότητα. Η νέα εν Χριστώ δημιουρ
-γία καθορίζει τόσο τον αρχικό όσο και τον 

τελικό σκοπό της υπάρξεως του ανθρώπου.  

ν ο θάνατος του Ιησού αποτελεί την
 

ολοφάνερη απόδειξη της αποτυχίας του
 

ανθρώπου, το θαύμα της Αναστάσεως δείχνει
 

την επιμονή της αγάπης του Θεού να δημι-
ουργήσει τον άνθρωπο όμοιο με τον Χριστό

 

κατά χάριν, καθώς επίσης και την επιμονή της
 

αγάπης του ∆ημιουργού Πατρός για μια νέα
 

κοινωνία, στην οποία ο Χριστός δεν θα σταυ-
ρώνεται, αλλά θα δοξάζεται από τους ανθρώ-
πους παντοτινά. Ο θάνατος του Χριστού είναι

 

απόδειξη της αποτυχίας του ανθρώπου, πρώ-
τον, γιατί δείχνει καθαρά ότι η δικαιοσύνη και

 

η ανιδιοτελής αγάπη μέσα σ΄ αυτόν τον κό-
σμο, όπως είναι, έχουν σταυρώσιμο χαρακτή-
ρα. Και δεύτερον, δείχνει την αλληλοβοήθεια 
και σύμπραξη των κοσμικών δυνάμεων στο 
έγκλημα της σταυρώσεως του Υιού του Θεού. 
Ενώ το θαύμα της Αναστάσεως σημαίνει αντι-
στοίχως την ελευθερία από τον φόβο μπροστά 
στην αποτυχία σύμφωνα με την εκτίμηση του 
κόσμου, καθώς και την δημιουργία μιας κοι-
νωνίας πιστών ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα 
σταυρώνουν τον Χριστό, αλλά θα Τον υ-
μνούν, θα Τον δοξάζουν και θα Τον προσκυ-
νούν. 

 Ανάσταση του Ιησού σήμανε για τους 
πρώτους χριστιανούς την δημιουργία 

μιας νέας αγιοπνευματικής και ηρωικής κοι-
νωνίας, μέσα στην οποία ο Ιησούς αποτελεί 
για τα μέλη της το αντικείμενο της προσκύνη-
σης και της μοναδικής λατρείας τους. Μία 
τέτοια κοινωνία είναι η κοινωνία της Αναστά-
σεως. 

Τα μέλη της Εκκλησίας, που πιστεύουν στον 
Αναστάντα Ιησού και Τον λατρεύουν ως Θεό 
και Σωτήρα τους, είναι η Κοινωνία μέσα στην 
οποία ο Χριστός δεν ξανασταυρώνεται, αλλά 
υμνείται και δοξάζεται. Όποιος αισθάνεται ότι 
ανήκει στην Κοινωνία αυτή, που δεν ανα-
σταυρώνει την δικαιοσύνη και την αγάπη του 
Θεού μέσα στον κόσμο, γι΄ αυτόν η Ανάσταση 
του Ιησού είναι ένα γεγονός ιστορικό, γεγο-
νός με διαστάσεις μέσα στην προσωπική του 
ζωή και στην ζωή της κοινωνίας. 

Το νόημα της Αναστάσεως για τον χριστια-
νό είναι το αίσθημα της απελευθερώσεως από 
τον κόσμο αλλά και της κυριαρχίας επ΄ αυτού, 
μιας κυριαρχίας που χαρακτήριζε και την όλη 
ζωή του Ιησού. Είναι το αίσθημα, ότι ανήκου-
με οριστικά στην Κοινωνία των αγαπώντων και 
λατρευόντων τον Ιησούν κι όχι των ανασταυρω-
τών Του. Συνεπώς, «Αυτώ η ευλογία, η δόξα 

Ο 

Α 

Η

και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων» 
(Αποκ. ε΄, 13). ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!   Χ.Γ.Κ. 



 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΥ ΤΑ ΩΤΑ 
 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ; 
 

 

ίναι η Ανάσταση του Χριστού ένα πραγ-
ματικό γεγονός; Μπορεί κάποιος να 

πιστέψει σε κάτι τόσο διαφορετικό από ό,τι η 
πείρα του και η λογική του του λένε; Πέρα 
από τον παραδοσιακά πανηγυρικό και εκρη-
κτικό τρόπο που βιώνει ο ορθόδοξος Έλλη-
νας το Πάσχα, αναρωτιέται ποτέ για την προ-
σωπική του συμμετοχή στην τόσο καταλυτική 
στη λιτότητα και πληρότητά της διακήρυξη 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!      ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ; Αναζητεί να βρει και να ψηλαφίσει την 
αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα κόκκινα 
αυγά και τις πασχαλινές λαμπάδες;  

Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού είναι η 
βάση και η ουσία όλης της χριστιανικής πί-
στεως, «ει Χριστός ουκ εγήγερται ματαία η 
πίστις ημών» βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος 
(Α΄ Κορ. ιε΄, 17). Η συνειδητοποίηση της πί-
στεως αρχίζει από την μετά βεβαιότητος πίστη 
στην Ανάσταση του Χριστού. Αν πιστεύεις 
στην Ανάσταση, πιστεύεις εύκολα μετά στην 
εν ουρανοίς Βασιλεία του Θεού, στη δημι-
ουργία του κόσμου από το Θεό και στη μέλ-
λουσα κρίση.  

Πώς μπορεί όμως κανείς να ερευνήσει και 
να βρει αποδείξεις για να βεβαιωθεί για την 
Αλήθεια και να στηρίξει την πίστη του μέσα 
από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων και τις 
μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων-μαθητών, 
όπως αυτές παρατίθενται και αναγιγνώσκο-
νται στην Εκκλησία μας κατά την αναστάσιμη 
περίοδο αλλά και κάθε Κυριακή στα εωθινά 
ευαγγέλια; 

 Οι διηγήσεις των ευαγγελίων για την πα-
ρουσία του αναστημένου Χριστού και οι μαρ-
τυρίες των μαθητών που πίστεψαν σ΄ Αυτόν 
είναι τέτοιες που δεν εφευρίσκονται, δεν 
κατασκευάζονται. Έχουν μια τόσο αφοπλιστι-
κή ειλικρίνεια που εκθέτει τους ίδιους τους 
μαθητές και αποστόλους στα μάτια ακριβώς 
αυτών που θα ήθελαν να σαγηνεύσουν και να 
κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και την πί-
στη τους. Περιγράφουν τους εαυτούς τους 
τόσο δύσπιστους, ώστε να μη διανοούνται 

καν ότι μπορεί να έχει αναστηθεί ο Χριστός. 
Θεωρούσαν ότι τα έχουν χαμένα και πως 
παραμιλούν οι γυναίκες μυροφόρες που 
πρώτες είδαν τον αναστημένο Χριστό. Βρή-
καν άδειο τον τάφο του Χριστού και έψαχναν 
να δουν ποιος τον είχε κλέψει. Όχι μόνο ο 
Θωμάς αλλά και οι άλλοι μαθητές φάνηκαν 
εξαιρετικά δύσπιστοι και ζήτησαν  οι ίδιοι  να 
ψηλαφίσουν για να βεβαιωθούν και να πιστέ-
ψουν στον Αναστημένο Χριστό. Καταγράφουν 
ακόμη τη δυσκολία τους να αναγνωρίσουν το 
Χριστό μετά την Ανάσταση (π.χ. στην πορεία 
προς Εμμαούς και στη λίμνη Τιβεριάδα), 
πράγματα που θα απέκρυπταν αν ήθελαν να 
μεθοδεύσουν μια δήθεν ανάσταση και να 
αποκρύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να 
εγείρουν αμφιβολίες στους ακροατές τους. 

 Όλες όμως αυτές τις αδυναμίες και τις δυ-
σκολίες τους να αναγνωρίσουν και να πιστέ-
ψουν στον Αναστημένο Χριστό τις διηγούνται 
χωρίς καμιά επιφύλαξη ότι θα μπορούσε να 
δημιουργήσουν αμφιβολίες, γιατί ήταν τόσο 
ζωντανή και καταλυτική η παρουσία του Χρι-
στού ανάμεσά τους, μετά την Ανάσταση, που 
καμιά επιφύλαξη δε μπορούσε να σταθεί 
μπροστά της. Ήταν τόσο συχνές και διαφορε-
τικές οι εμφανίσεις του Χριστού, που εξανέμι-
ζαν  κάθε αμφιβολία και δυσπιστία. Τον ψη-
λάφισαν στο υπερώο, Τον είδαν να τους ευ-
λογεί, να τους μιλά, να τους προσφέρει τα 
χέρια και την πλευρά του για ψηλάφηση, να 
ζητά και να καταναλώνει τροφή, να κόβει 
ψωμί και να τους μοιράζει, στους Εμμαούς, 
να λέγει  μη μου άπτου στη Μαρία τη Μαγδα-
ληνή, να ετοιμάζει ψάρια στη θράκα στην 
παραλία της Τιβεριάδας, να παρουσιάζεται 
πάντα μπροστά τους συνεχώς για σαράντα 
ημέρες, να τους οδηγεί στο όρος της Αναλή-
ψεως και να τους υπόσχεται την αποστολή του 
Αγίου Πνεύματος. 

Μεγαλύτερη όμως απόδειξη της πραγματι-
κής παρουσίας του Αναστημένου Χριστού 
είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως των μα-
θητών από φοβισμένους ψαράδες σε ατρόμη-

Ε 

τους ομολογητές και κήρυκες ακριβώς αυτής 
της Ανάστασης του Χριστού. (συν. σελ. 32) 



ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη,  
Καθηγητή – Συγγραφέως 

 
ο Γένος μας ως Ελλήνων παρουσιάζει 
σε κάθε εποχή και μια ιδιαιτερότητα. 

Γίνεται κατά τη διαδρομή του πρωτοπόρος 
ευγενικών τάσεων και υψηλών ιδεών, που 
προσφέρονται στον κόσμο. Αλλά και αποδέ-
κτης ιδεών που λαμβάνονται από σημαντικές 
προελεύσεις και αποκαλύψεις. Στην ιστορική 
διαδρομή του το Ελληνικό Γένος μαζί με τις 
πρωτόγνωρες ιδέες και απόψεις του, που 
κληρονόμησε με το στοχασμό και τη φιλοσο-
φία, μοναδικές κατακτήσεις στον κόσμο, 
συναντήθηκε με τις υπερβατικές αλήθειες και 
ιδέες που αποκαλύφθηκαν σε ορισμένο τόπο 
και χρόνο.  
 Επόμενο ήταν στην όλη πορεία του να 
συναντήσει και την ιδέα της Αναστάσεως των 
νεκρών, την οποία λαχταρούσε για χρόνια. 
Εντυπωσιάστηκε σαν άκουσε τον Απόστολο 
Παύλο να μιλάει για Ανάσταση πάνω στην 
Πνύκα και ζήτησε περισσότερες πληροφορί-
ες. «Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου», 
είπε. Αυτός ο πρώτος σπόρος περί αναστά-
σεως ήταν αρκετός να το συνδέσει και με την 
Ανάσταση του Χριστού μας. 
 Έκτοτε, Ελληνικό γένος και Ανάσταση, 
συμβαδίζουν για δύο χιλιετίες. Στέλνουν τις 
ίδιες διδαχές σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Η συ-
νάντηση και των δύο φανερώθηκε με μηνύ-
ματα. Μήνυμα αξιοποίησης σκέψεων και 
ιδεών από την πλευρά του. Μήνυμα φανέρω-
σης υπερβατικών αληθειών και αποκαλύψεων 
από την πλευρά της Αναστάσεως. Όλα τα 
ενδιαφέροντά του το Γένος μας τα συνδέει με 
την Ανάσταση. Έτσι ονόμαζε κάθε επιτυχία 
του. Με αναστάσιμο ένδυμα επένδυε κάθε 
προσδοκία του. Τα ιδανικά της ελευθερίας 
του τα στόλιζε με την έννοια της Ανάστασης. 
Μιλούσε πάντοτε για ανάσταση του Γένους, 
ως την τελική και ευτυχισμένη κατάληξη των 
δεινών μιας μακροχρόνιας σκλαβιάς. Την 
Ανάσταση – Ελευθερία του, το Μεσολόγγι, 
την προσδιόρισε με μια αναστάσιμη θυσία. 

«Προς δόξαν του Γένους θυσίαν τελώ», φώ-
ναξε ο Γερο-Καψάλης λίγο πριν την ανατίνα-
ξή του. Οι δε ρακένδυτοι εξοδίτες, απομεινά-
ρια μιας ανελέητης πολιορκίας, ομολογούσαν 
ακόμα και σε ώρα βιολογικής κατάρρευσης, 
το δεσμό τους με την αναστημένη ζωή του 
ουρανού. «Άλλοι βαδίζαμε στη γη κι άλλοι 
στον ουρανό», διακήρυτταν. 
 Για να χαροποιήσει περισσότερο το Γέ-
νος η αναστάσιμη Εκκλησία μας, αποβάλλει 
την πένθιμη περιβολή της. Ενδύεται λευκή και 
φεγγοβόλο στολή, σαν να αντανακλά επάνω 
της η λευκότητα και η λάμψη του Αγγέλου 
που αποκύλησε τον λίθον του μνημείου. Τα 
ανήλια βάθη μας διαυγάζονται από ανέσπερο 
αναστάσιμο φως και τα άνθη τα εύοσμα και 
δροσερά, τα οποία από τα λιβάδια και τους 
κήπους μεταφέρθηκαν να στολίσουν επιταφί-
ους, διαχέουν την ρόδινή τους χάρη, στην 
μυρωμένη από τα θυμιάματα ατμόσφαιρα των 
ναών μας. Όλα αυτά μας προσκαλούν στη 
μεγάλη ευωχία της Αναστάσεως, με μια μέθη 
τρισάγια και ανερμήνευτη. Αυτήν τη μέθη της 
Αναστάσεως, συναισθάνεται με την καρδιά 
του το Γένος μας, όπως κανείς άλλος λαός. 
Κανένα άλλο γεγονός δεν μπαίνει στην καρ-
διά του, όπως το γεγονός της Αναστάσεως. Η 
Ανάσταση για το Ελληνικό Γένος ανατέλλει 
και δύει με αρμονικές διαχύσεις και υπέρτατη 
αγαλλίαση των ανθρώπων, αλλά και της φύ-
σης, πάντοτε κάτω από έναν αστερόεντα ου-
ρανό με ένα ανέσπερο φως.  
 Όταν λέει Ανάσταση ο Έλληνας, κάποια 
κρυφή χορδή στα μύχια της καρδιάς του του 
υπενθυμίζει και του Γένους την Ανάσταση. 
Τότε ο Χριστός και η Πατρίδα συναντιούνται 
μέσα του. Και όταν προφέρει το μήνυμα της 
αναστάσιμης αγάπης το Γένος μας, εκφωνεί 
την γλυκύτατη των λέξεων, η οποία κατ' εξο-
χήν τονίζεται στο Ευαγγέλιο και στην διδα-
σκαλία του Αποστόλου Παύλου.  
             (συνέχεια στη σελ. 32) 

Τ 
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του Αλεξάνδρου Κ. Κακαβούλη,  
Καθηγητή Παν/μίου Κρήτης 

 
την επικρατέστερη σήμερα μορφή της 
οικογένειας, τη λεγόμενη πυρηνική 
οικογένεια, το κάθε μέλος έχει τη 

δική του θέση και τους δικούς του ρόλους 
(Morgan, 1988). 
 Όσο πληρέστερη είναι η δομή της 
οικογένειας από πλευράς προσώπων και 
ρόλων και όσο πιο καλά το κάθε μέλος 
μένει στη θέση του και εκπληρώνει τους 
ρόλους του που υπαγορεύονται από τη 
θέση του, τόσο πιο πολύ η οικογένεια 
πραγματώνει αποτελεσματικά την αποστολή 
της. 
 Η ψυχολογική άποψη για τη δομή και 
τη λειτουργία της πυρηνικής οικογένειας 
είναι ότι αυτές οι διαστάσεις ευνοούν κατά 
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την ανά-
πτυξη των βιολογικών και ψυχικών δεσμών 
αρχικά μεταξύ των συζύγων, σε βαθμό που 
ο καθένας βρίσκει τη ολοκλήρωσή του 
ενωμένος με τον άλλον. Ο έρωτας που 
αρχικά είναι το πιο έντονο αμοιβαίο συναί-
σθημα και το πιο ισχυρό κίνητρο για ένα 
γάμο, στη συνέχεια βαθαίνει και πλαταίνει 
και αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξη και τη 
ζωή του συζύγου και στην πορεία του χρό-
νου μεταλλάσσεται σε αγάπη, υπέρβαση 
δηλαδή του εγώ χάριν του άλλου, γίνεται 
στοργή, εκτίμηση, κατανόηση, ανοχή, ευ-
γνωμοσύνη, θαυμασμός, αλληλεγγύη μέχρι 
το θάνατο.  
 

♦ ♦ ♦ 
 

 κοινωνική και ψυχολογική ανατομία 
της οικογενειακής κοινότητας επιση-
μαίνει τους εξής βασικούς τομείς 

λειτουργίας: 
1.Την ερωτική ζωή του ανδρογύνου στη 

βιολογική, την ψυχολογική και την ηθική 
της διάσταση και την ολοκλήρωση της προ-
σωπικότητάς τους. 

2.Την ανάπτυξη και βίωση της πατρότη-
τας και της μητρότητας, δηλαδή των δύο 
βασικών αλληλοσυμπληρούμενων ψυχικών 
αναγκών και λειτουργιών που συνιστούν 
την απαρχή και το πλαίσιο της τεκνογονίας. 

3.Τη γέννηση παιδιών και τη φροντίδα 
τους για την ικανοποίηση των βιολογικών 
και ψυχολογικών τους αναγκών, την κοι-
νωνικοποίησή τους και την οικοδομή σε 
αυτά υγιούς προσωπικότητας. 

4.Τη δημιουργία του κατάλληλου οικο-
γενειακού κλίματος μέσα στο οποίο να 
αναπτύσσονται οι θετικές διαπροσωπικές 
σχέσεις και οι ηθικές και πνευματικές αξίες 
(Κακαβούλη, 1994, σελ. 229-244). Σχέσεις 
μεταξύ των δύο συζύγων, μεταξύ γονέων 
και παιδιών και των αδελφών μεταξύ τους 
είναι για το κάθε μέλος σχέσεις μοναδικές, 
έντονες και βαθιές που βιώνονται αποκλει-
στικά μέσα σε μια ολοκληρωμένη και ισορ-
ροπημένη οικογένεια.  

5.Την αυτοαγωγή και αυτοπειθαρχία 
των συζύγων ώστε να παρέχουν τον εαυτό 
τους ως πρότυπα προς ταύτιση και μίμηση 
από τα παιδιά. 

6.Την οργανική ένταξη της οικογένειας 
στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία και 
τη σύνδεσή της με τους φορείς της εξουσί-
ας και της παροχής υπηρεσιών, και  

7.Την ανάπτυξη ηθικών και πνευματι-
κών δυνάμεων αυτοπροστασίας από εξωτε-
ρικές διαβρωτικές επιδράσεις και από συ-
μπτώματα εσωτερικής κακοποίησης και 
διαφθοράς.  

 Είναι φανερό ότι μια τόσο μεγάλη ποι-
κιλία σύνθετων και σημαντικών λειτουργιών 
δεν είναι δυνατόν να τελεσφορήσουν, χω-
ρίς μια σταθερή και ισορροπημένη δομή 
της οικογενειακής κοινότητας. 

 Για τη σημασία που έχει το μέγεθος 
της οικογένειας στην ανάπτυξη και την 

Σ 

Η 
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ανατροφή του παιδιού οι έρευνες που έ-
χουν γίνει στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania 
των Η.Π.Α., έχουν δείξει ότι η πολυμελής 
οικογένεια έχει περισσότερα πλεονεκτήμα-
τα, συγκρινόμενη με την ολιγομελή. Στην 
πολύτεκνη οικογένεια η έμφαση δίνεται 
στην ομάδα και το κοινοτικό πνεύμα που 
καλλιεργεί την κοινωνική διάσταση της 
προσωπικότητας του παιδιού, ενώ στην 
μικρή οικογένεια το ενδιαφέρον των γονέ-
ων περιορίζεται και επικεντρώνεται στα λίγα 
παιδιά, με αποτέλεσμα το παιδί να βρίσκε-
ται κάτω από έντονες πιέσεις να ανταπο-
κριθεί σε υψηλές προσδοκίες και απαιτή-
σεις, ανεξάρτητα από τις δυνατότητες που 
διαθέτει. Στην πολυμελή οικογένεια τα 
παιδιά συχνά κάνουν θυσίες χάριν των 
άλλων που πιθανόν να είναι σε βάρος της 
δικής τους προόδου, αλλά η ανάληψη ευ-
θυνών, όπως η φροντίδα και περιποίηση 
μικρότερων αδελφών κ.α. τα ωριμάζει γενι-
κότερα για τη ζωή, αναγκάζονται να προ-
σαρμόζονται σε ποικίλες αλλαγές ρόλων, 
σχέσεων, υποχρεώσεων και καταστάσεων, 
όπως θα απαιτηθεί αργότερα να κάνουν 
στη νεανική και ώριμή τους ηλικία, ενώ οι 
ευθύνες, η συνεργασία τους και η υποστή-
ριξη μεταξύ των αδελφών τούς ενισχύει το 
συναίσθημα της ασφάλειας και την αυτοε-
κτίμηση. Στην ολιγομελή οικογένεια είναι 
πιο εύκολο οι γονείς να αναπτύξουν μια 
υπερπροστατευτική συμπεριφορά έναντι 
του παιδιού και να υποδουλωθούν στις 
επιθυμίες του, με αποτέλεσμα να εκθρέ-
ψουν υπέρμετρα τον εγωκεντρισμό του και 
να του στερήσουν τις εμπειρίες που το προ-
ετοιμάζουν για την κοινωνική του προσαρ-
μογή. Στην πολύτεκνη οικογένεια η υπερ-
προστασία είναι σπάνιο φαινόμενο, επειδή 
η αγάπη και η φροντίδα των γονέων μοιρά-
ζεται σε πολλά παιδιά και αποφεύγονται 
έτσι οι αποκλειστικές και συχνά πιεστικές 
σχέσεις με το ένα ή τα δύο παιδιά μόνο. 
Στην ολιγομελή οικογένεια οι γονείς συ-
γκεντρώνουν το ρόλο της αγωγής και της 
πειθαρχίας (την επιβολή ποινών, την παρο-
χή αμοιβών κ.λπ) ενώ στην πολυμελή οικο-

γένεια το ρόλο αυτό τον αναλαμβάνουν 
συχνά τα αδέλφια που αποδεικνύονται πιο 
αποτελεσματικά σε σύγκριση με τους μεγά-
λους. 

 

♦ ♦ ♦ 
 

κτός όμως από τις μακραίωνες εξελι-
κτικές μεταβολές που έφεραν τον 
οικογενειακό θεσμό στη σημερινή του 

μορφή, κάθε νέα οικογένεια έχει τη δική 
της εξελικτική πορεία. Η αρχή και οι ρίζες 
της βρίσκονται στις δύο οικογένειες, τις 
οικογένειες προέλευσης ή προσανατολι-
σμού, όπως ονομάζονται, από τις οποίες 
προέρχονται ο άνδρας και η γυναίκα του 
νέου ζευγαριού και η αφετηρία είναι η 
στιγμή της γέννησής τους. Η οικογενειακή 
ανατροφή που ένιωσαν ως βρέφη και νή-
πια, ως παιδιά και έφηβοι, σε συνδυασμό 
με την ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα 
τους, οι εμπειρίες που έζησαν μέσα στην 
πατρική τους οικογένεια, ιδιαίτερα οι προ-
σωπικότητες του πατέρα και της μητέρας 
και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους 
και των παιδιών μαζί τους, διαμόρφωσαν τη 
δική τους προσωπικότητα, αυτή που έχουν, 
όταν αποφασίζουν το γάμο τους.  

Με το γάμο επισημοποιούν μια νέα α-
φετηρία με πρωταρχικό γεγονός τη δημι-
ουργία μια δυαδικής κοινότητας, το ανδρό-
γυνο, που συνιστά το βασικό πυρήνα της 
νέας, της παραγωγικής λεγόμενης οικογέ-
νειας. Κατά κανόνα από το ζευγάρι των 
συζύγων γεννώνται παιδιά και, ανάλογα με 
το φύλο, την ηλικία, τον χαρακτήρα τους, 
δίνουν κάθε φορά μια νέα δομή στη διευ-
ρυνόμενη οικογενειακή κοινότητα και πολ-
λαπλασιάζονται οι ρόλοι των προσώπων και 
οι λειτουργίες μέσα σε αυτή. Κάνουν την 
οικογένεια μια γοητευτική περιπέτεια ζωής. 

Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  προκύπτει 
στις περιπτώσεις εκείνες που η έλλειψη 
πληρότητας στη δομή και λειτουργία μιας 
οικογενειακής κοινότητας οφείλεται σε μια 
συνειδητή επιλογή του τρόπου συγκρότη-
σης του οικογενειακού μορφώματος. Πρό-
κειται για τις διάφορες μορφές με τις ο-

Ε
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ποίες παρουσιάζεται σήμερα η οικογένεια, 
οι οποίες αποτελούν απόκλιση από την 
καθιερωμένη δομή και λειτουργία της πα-
ραδοσιακής πυρηνικής οικογένειας. Σοβα-
ρές αλλαγές που πραγματοποιούνται εδώ 
και πολλά χρόνια έχουν επιφέρει μεγάλες 
αλλοιώσεις στην ιδεολογία, τις αντιλήψεις 
και πρακτικές αναφορικά με την οικογένεια. 

Τα παραπάνω δίνουν μια ζοφερή 
πράγματι εικόνα της οικογένειας στις μέρες 
μας και ενδεχομένως προοιωνίζουν ακόμη 
πιο αρνητικές καταστάσεις για το μέλλον. 

Παρατηρείται συνεχώς μείωση του α-
ριθμού των γάμων, αύξηση των ατόμων 
που ζουν μόνα τους, αύξηση των γονέων 
που εγκαταλείπονται από τα παιδιά τους, 
αύξηση των οικογενειών χωρίς την παρου-
σία του πατέρα, αύξηση της ηλικίας αυτών 
που έρχονται σε γάμο, μείωση του αριθμού 
των ατόμων σε κάθε οικογένεια, αύξηση 
των ζευγαριών που επιλέγουν να μείνουν 
άτεκνα, μείωση των γεννήσεων, αύξηση 
των εκτός γάμου γεννήσεων, των διαζυγί-
ων, των ελεύθερων συμβιώσεων, των προ-
γαμιαίων συλλήψεων και εκτρώσεων, αύ-
ξηση των συμπτωμάτων ενδοοικογενειακής 
κακοποίησης (Λιαρομμάτη, 1991, σ.16-22) 

Συμφωνούμε με την άποψη της Ένω-

σης Πολυτέκνων Αθηνών για τη σημερινή 
κρίση της οικογένειας, που την παρουσιάζει 
ως εξής: «Η παραδοσιακή οικογένεια με 
τους δύο γονείς και τα παιδιά ως θεσμός 
κλονίζεται. Τα διαζύγια αυξάνονται και 
πολλά ζευγάρια συζούν δοκιμαστικά πριν 
από το γάμο. Οι δεύτεροι γάμοι αποτυγχά-
νουν συχνότερο από τους πρώτους. Οι 
μονογονεϊκές οικογένειες σημειώνουν και 
στη χώρα μας έντονα την παρουσία τους 
και αρκετά σπίτια αποτελούνται από ένα και 
μοναδικό άτομο… Τελευταία όμως μια 
κατηγορία κοσμικών της εποχής μας έχει 
αρχίσει να βλέπει το μέλλον της οικογένει-
ας με την επιστροφή στις παραδοσιακές 
δομές. Αυτό ακριβώς το μήνυμα θέλησε και 
η εργασία αυτή να δώσει, βασισμένη στα 
δεδομένα της ψυχολογικής και κοινωνιο-
λογικής έρευνας για την οικογένεια. Νομί-
ζω ότι η οικογένεια, και ιδιαίτερα η ελληνι-
κή, με το σημαντικό εκλεκτό μέρος της, τις 
πολύτεκνες οικογένειες, και με τη μακρά 
παράδοσή της ως προς τη δομή, τη λει-
τουργία και τις αξίες της, έχει τις προϋπο-
θέσεις όχι μόνο να επιζήσει, αλλά και να 
δώσει ελπίδα και όραμα για ολόκληρο το 
Ελληνικό Έθνος. 

           

 
(συνέχεια από τη σελ. 28) 
 
Μεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως 

είναι ότι αυτοί οι δειλοί και φοβισμένοι 
μαθητές πίστεψαν τόσο πολύ στην Ανάστα-
ση, που βεβαίωσαν και προσυπέγραψαν με 
το αίμα του μαρτυρίου τους την ακράδαντη 
πίστη τους στον Αναστάντα Κύριο. Και για 
κάτι που δεν είναι βέβαιος κανείς δεν εκτί-
θεται σε κινδύνους και πολύ περισσότερο 
δεν αφιερώνει και δε θυσιάζει τη ζωή του 
γι΄ αυτό.         
                              Ι.∆.Μ. 

 

 
(συνέχεια από τη σελ. 29) 

Έχει παραμείνει στη γλώσσα μας ως η κατ' 
εξοχήν περιπαθής και εγκάρδια λέξη, με την 
οποία εκφράζεται η στοργή, ο έρωτας, και η  
αφοσίωση. Νομίζει δε ο καθένας, ότι το Γέ-
νος μας αισθάνθηκε και απεδέχθη και πραγ-
ματοποίησε το κήρυγμα της αγάπης. Της 
αναστάσιμης αγάπης, όπως κηρύχτηκε στην 
προς Κορινθίους επιστολή. 
Ευλογημένη τούτ’ η Αναστάσιμη μέρα 
π’ αστράφτει στην Ελλάδα η λευτεριά. 
Χριστός Ανέστη! Ας ψάλλουν πέρα ως πέρα 
στη θάλασσα γλυκά και στη στεριά. 
 Γένος Ελληνικό και Ανάσταση, δυνάμεις 
ακατανίκητες εσαεί.       
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του Βασ. Μ. Βακάλη,  
Ιστορικού – Φιλολόγου 

 
 

ριν από τετρακόσια χρόνια ένας 
μεγάλος Ιταλός Μαθηματικός και 

Αστρονόμος, ο Γαλιλαίος (1564 - 
1642), πήρε το τηλεσκόπιο στα χέρια του 
στρέφοντάς το στον ουρανό για αστρο-
νομική παρατήρηση. Ήταν αυτός που 
πρώτος αντελήφθη τη σημασία που είχε η 
αστρονομική παρατήρηση με το τηλε-
σκόπιο. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια 
επιστημονική επανάσταση, που άλλαξε τα 
δεδομένα και τις γνώσεις, που είχαμε για 
το κοσμικό σύμπαν. Συνειδητοποιήσαμε 
πως ο ήλιος είναι απλά ένα αστέρι ανά-
μεσα σε δισεκατομμύρια άλλα. Ελευθε-
ρωθήκαμε απ’ τις εγωιστικές εμμονές 
στις ξεπερασμένες γεωκεντρικές συμπα-
ντικές θεωρίες. Αποκτήσαμε πρωτόγνω-
ρες εμπειρίες ταξιδεύοντας σ’ άλλα ά-
στρα. Είδαμε τον ήλιο, τη σελήνη, τα 
νεφελώματα, τους κομήτες, τους γαλαξί-
ες «με τη θέα του αετού κι όχι με τη θέα 
του βατράχου». Όλα αυτά είναι αποτέλε-
σμα της κίνησης εκείνης του Γαλιλαίου 
να στρέψει το τηλεσκόπιο στον ουρανό, 
με τη βαθιά πεποίθηση ότι η επιστημονι-
κή αστρονομική παρατήρηση έχει μεγάλη 
σημασία για τον άνθρωπο. 

Το σπουδαιότερο απ’ όλα αυτά είναι 
το ότι ο άνθρωπος, μετά τον Γαλιλαίο, με 
τη βοήθεια της επιστήμης της Αστρονομί-
ας, διαπίστωσε ότι κατοικεί σ’ ένα μικρό 
«προάστιο» του Γαλαξία κι όχι στο κέντρο 
του, μπόρεσε να καθορίσει σωστότερα τη 
θέση του στο κοσμικό σύμπαν. Να προ-
βληματιστεί απ’ την αρμονία και την τάξη 
του. Να δώσει προσεκτικότερες απαντή-
σεις σε μεγάλα, καίρια και εναγώνια 

ερωτήματα για το ποιος είναι. Ν’ αντι-
ληφθεί την σμικρότητα της γης και του 
εαυτού του και ν’ αποκτήσει γόνιμο και 
ώριμο φιλοσοφικό προβληματισμό. Με 
τις αλήθειες τις αστρονομίας ο άνθρωπος 
απαλλάχτηκε απ’ τις προλήψεις και τις 
δεισιδαιμονίες, τον σκοταδισμό και τη 
μοιρολατρία της αστρολογίας. Η αστρο-
νομική παρατήρηση έκανε τον άνθρωπο 
να σηκώσει το κεφάλι ψηλά μεν αλλά 
ταπεινά και θαρρετά, συγκρίνοντας το 
εφήμερο με το αιώνιο, «αναζητώντας το 
νόημα της σύντομης ζωής του στις αχα-
νείς και μυστηριώδεις εκτάσεις του σύ-
μπαντος». Η αστρονομική γνώση προσ-
γείωσε χωρίς να εξουθενώσει τον καλο-
προαίρετο άνθρωπο.  

♦    ♦  ♦ 
ετρακόσια χρόνια μετά την πρώτη 
επιστημονική παρατήρηση με τηλε-

σκόπιο απ’ τον Γαλιλαίο η ∆ιεθνής Α-
στρονομική Ένωση (∆ΑΕ) κήρυξε το 
έτος 2009 ως έτος Αστρονομίας. Στόχος 
της ∆ΑΕ είναι να δώσει την ευκαιρία σ’ 
όλους τους ανθρώπους, κάθε φυλής, 
γλώσσας και γένους, να θαυμάσουν το 
σύμπαν, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους 
γι’ αυτό, ν’ αποκτήσουν εμπειρία της 
ομορφιάς του. Μιας ομορφιάς μοναδι-
κής, που οδήγησε πολλούς πιο κοντά 
στον Θεό, αφού «τα αόρατα του Θεού 
γίνονται ορατά μέσω της κτίσης»  μέσω 
του σύμπαντος και βλέποντας την ομορ-
φιά της κτίσης «οι θεόφρονες ου λατρεύ-
ουσιν τη κτίσει παρά τον Κτίσαντα».. 

Η εκθαμβωτική ομορφιά του σύμπα-
ντος συγκίνησε πολλούς ανθρώπους. 

Π 

Τ
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Κάποιοι απ’ αυτούς εξέφρασαν τη συγκί-
νησή τους με στίχο πεζό ή ποιητικό. Με 
τη «στιχηρή μορφή» του λόγου τους πέ-
τυχαν «ευκολότερη εντυπωτικότητα» της 
συγκίνησης και της σκέψης τους (Α. Le-
sky). Στην Αρχαία Ελλάδα, όπου «η μελέ-
τη του έναστρου ουρανού έλαβε διαστά-
σεις επιστημονικές και η Αστρονομία 
διαχωρίστηκε από την αστρική θρησκεί-
α», δεν αναπτύχθηκε μόνον η Αστρονο-
μία με τον Αρίσταρχο τον Σάμιο (310 - 
230 π.Χ.) που διατύπωσε πρώτος τη θε-
ωρία περί ηλιοκεντρικού πλανητικού 
συστήματος και την οποία χίλια οκτακό-
σια χρόνια αργότερα αντέγραψε  ο Ν. 
Κοπέρνικος (1473 - 1543 μ.Χ). Αναπτύ-
χθηκε και η ποίηση, η οποία εμπνέεται ή 
αναφέρεται στο πλανητικό ή αστρικό 
σύμπαν. Στην Ιλιάδα του Ομήρου (Σ. 486 
- 608) για παράδειγμα συναντάμε περι-
γραφή του σύμπαντος στην ιστόρηση της 
κατασκευής της ασπίδας του Αχιλλέα. 

Το λυρικό ποιητικό έργο της Σαπ-
φούς παρουσίαζε ιδιαίτερο αστρονομικό 
ενδιαφέρον. Αλλά και ο γιατρός, μαθη-
ματικός, αστρονόμος, ποιητής και φυσι-
οδίφης Άρατος από τους Σόλους της 
Κιλικίας, που ξαγρυπνούσε παρατηρώ-
ντας τον ουράνιο θόλο, έγραψε ποίημα 
χιλίων εκατόν πενήντα τεσσάρων στίχων, 
περιγράφοντας αστερισμούς και ουράνια 
φαινόμενα. Ήταν τόσο ωραίο το ποίημα, 
ώστε ο Λατίνος ποιητής Οβίδιος έγραψε 
πως «μετά τον ήλιο και τη σελήνη ο Άρα-
τος αιώνιος θα μείνει». Το ποίημα είχε 
τίτλο «Φαινόμενα». Στον πέμπτο στίχο 
του ποιήματος ο Άρατος αναφέρει την 
παρακάτω γνώμη του στωικού φιλοσό-
φου Κλεάνθη, «του (Θεού) γαρ και 
γένος εσμέν», φράση που σημαίνει ότι 
«Αυτού (του Θεού) είμεθα και γενηά». 
Αυτήν ακριβώς τη φράση χρησιμοποίησε 
και ο Απ. Παύλος, μιλώντας στον Άρειο 
Πάγο προς τους Αθηναίους, θέλοντας να 

τους πει ότι ως άνθρωποι έχουμε θεϊκή 
καταγωγή: «εν αυτώ (τω Θεώ) γαρ ζώμεν 
και κινούμεθα και εσμέν, ως και τινες 
των καθ’ υμάς ποιητών ειρήκασι  του γαρ 
και γένος εσμέν» (Πρ. ιζ΄, 28). 

Στην αρχαία κλασσική Αθήνα ο με-
γάλος τραγικός ποιητής Αισχύλος στην 
τραγωδία του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ∆ΕΣΜΩ-
ΤΗΣ» έθεσε το αιώνιο πρόβλημα της 
κατοχής της γνώσης. Σύμφωνα με τον 
Αισχύλο ο «Προμηθέας δίδαξε στους 
ανθρώπους και την Αστρονομία», όπως 
γράφει ο καθηγητής της Αστρονομίας 
του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης Στ. Αυγο-
λούπης. 

 «Εγώ τις ανατολές των άστρων 
 τους έδειξα και τις δυσκολοδιάκρι-

τες δύσεις 
 κι ακόμα τον αριθμό, την πιο τρανή 

σοφία, 
 βρήκα για χάρη τους και των γραμ-

μάτων τα συνθήματα» 
(Προμηθεύς ∆εσμώτης 457-60) 

 

♦   ♦  ♦ 
 

την νέα ελληνική ποίηση είναι πολ-
λοί και σπουδαίοι οι ποιητές που 

εμπνέονται ή χρησιμοποιούν εικόνες και 
σύμβολα και λεκτικά σχήματα από το 
αστρικό σύμπαν για να αποδώσουν μη-
νύματα και έννοιες: Ο εθνικός ποιητής ∆. 
Παλαμάς, ο νομπελίστας ποιητής Γ. Σε-
φέρης, ο Α. Εμπειρίκος, ο Ν. Εγγονό-
πουλος, ο Τίτ. Πατρίκιος, ο Ν. Βρεττά-
κος, ο Τ. Βαρβιτσιώτης, η Κική ∆ημουλά 
και ο άλλος νομπελίστας ποιητής Ο. Ελύ-
της, που συνδυάζει στο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» 
το πρόσκαιρο με το αιώνιο, «τη μεγαλο-
σύνη των μικρών σε σχέση με την αση-
μαντότητα της ύπαρξης». 
«Νυν το περίβλημα της γης 
αιέν το χρυσοκύανο του Γαλαξία σελάγι-
σμα 
νυν νυν το μηδέν 

Σ
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και αιέν ο κόσμος ο μικρός, ο Μέγας». 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέ-

ρουμε τον κάτοχο επτά γλωσσών, Καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Πατρών, παρα-
τηρησιακό Αστρονόμο, ∆ιευθυντή του 
Αστεροσκοπείου Αθηνών και ποιητή Χρ. 
Γούδη, ο οποίος στο αξιόλογο ποιητικό 
του έργο εμπνέεται από το αστρικό σύ-
μπαν. 

Το σύμπαν κι ο αστρικός κόσμος δεν 
ενέπνευσαν μόνον Έλληνες ποιητές, 
αλλά και ξένους, όπως π.χ. τον Τ. Έλι-
οτ, τον Τζον Κητς, τον Λ. Βύρωνα, που 
έγραψε για τη «νύχτα της διάφανης α-
τμόσφαιρας και του έναστρου ουρανού» 
και τον Ουΐλλιαμ Γέητς, που έγραψε το 
ποίημα «∆ευτέρα παρουσία». Ούτε ενέ-
πνευσε μόνο ποιητές αλλά και πεζογρά-
φους, όπως τον βιοχημικό Ισαάκ Ασί-
μωφ, που έγραψε 25 έργα επιστημονι-
κής φαντασίας και τον ρώσσο Μιχ. 
Μπουλγκάκωφ, ένα απόσπασμα από το 
έργο του οποίου μας δίνει μια διέξοδο 
φυσικής και ψυχικής ανάτασης απ’ την 
καταθλιπτική καθημερινότητα. «Όλα θα 
περάσουν. Τα βάσανα, οι πόνοι, το αίμα,  
η πείνα, οι αρρώστιες. Όμως τα άστρα θα 
μείνουν ακόμα κι όταν τα χνάρια απ’ τα 
κορμιά και τις πράξεις μας θα ‘χουνε 
σβήσει απ’ τη γη. ∆εν υπάρχει άνθρωπος 
που να μην το ξέρει. Τότε λοιπόν γιατί δε 
θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας 
επάνω τους;»           (Η λευκή φρουρά). 

Το αστρικό σύμπαν προβλημάτισε και 
φιλοσόφους μεταξύ των οποίων ήταν και 
ο γερμανός Εμμανουήλ Καντ, ο οποίος 
το 1755 μ.Χ. ήταν ο πρώτος που διατύ-
πωσε την άποψη ότι ο δικός μας Γαλαξί-
ας ίσως και να μην είναι ο μοναδικός στο 
σύμπαν. Ο ίδιος φιλόσοφος Καντ έγρα-
ψε: «∆υο πράγματα γεμίζουν την ψυ-
χή μου θαυμασμό και ευλάβεια… Ο 
έναστρος ουρανός πάνω από μένα κι 
ο ηθικός νόμος (της συνείδησης) 

μέσα μου». Αλήθεια, πόσοι από μας δεν 
απολαύσαμε το νυχτιάτικο πανόραμα του 
ουρανού και δεν γοητευτήκαμε απ’ την 
λαμπρότητα, το χρώμα και τη θέση των 
αστεριών, ειδικά στην Ελλάδα, τη χώρα 
όπου λατρεύτηκε η Μούσα της Αστρονο-
μίας, η Ουρανία! Και πόσοι από μας δια-
πιστώσαμε, καθισμένοι στην ύπαιθρο το 
καλοκαίρι μακριά απ’ τη φωτορρύπανση 
των αστικών κέντρων, πως ο ουρανός 
πάνω μας είναι ένα βιβλίο ανοιχτό, που 
όταν το διαβάζει ο άνθρωπος αναφωνεί 
μαζί με τον ψαλμωδό πως «οι ουρανοί 
διηγούνται δόξαν Θεού» (Ψαλμ. ιθ/ ιη, 
1)! Ποιος καλοπροαίρετος επιστήμονας 
δεν ξέσπασε σε δοξολογία και δεν ανα-
φώνησε το «Μέγας ει Κύριε και θαυμα-
στά τα έργα σου» ανιχνεύοντας τον ένα-
στρο ουρανό! Ποιος δεν αντελήφθη πως, 
παρά την ασήμαντη θέση που κατέχει ο 
άνθρωπος στο σύμπαν, είναι πλασμένος 
για έναν άλλο ουρανό, τον «τρίτο ουρα-
νό», όπου ανέβηκε ο Απ. Παύλος (Β΄ 
Κορ., ιβ΄ 2), δηλαδή τον παράδεισο, ό-
που φωτίζει και θα φωτίζει στον αιώνα 
τον άπαντα ένας άλλος ήλιος, όχι υλικός, 
αλλά πνευματικός, ο Κύριος, και θα δια-
κρίνεται ετερόφωτη αλλά λαμπρή και 
ωραία μια άλλη σελήνη, η Παναγία μας, 
και θα υπάρχει νέφος αστέρων πνευματι-
κών, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας! Ποιος 
άνθρωπος με βίωμα θέας έναστρου ου-
ρανού δεν ενθυμείται όσα γράφει ο λό-
γος του Θεού στην προς Εβραίους επι-
στολή (α΄, 10-12), πως αυτός ο υλικός 
ουρανός, που δημιουργήθηκε απ’ τον 
Θεό, κάποτε θα παρέλθει και ο μόνος 
αιώνιος θα μείνει ο Κύριος! «Έργα των 
χειρών Σου εισίν οι ουρανοί. Αυτοί 
απωλούνται, Συ δε διαμένεις και 
πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται 
και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς 
και αλλαγήσονται. Συ δε ο αυτός ει 
και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι». 
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Γράφει ο Κ. Παλαμάς 
για τον Βαλαωρίτη 
 

Η 10η Απριλίου είναι η επέ-
τειος του απαγχονισμού του 
εθνομάρτυρα Πατριάρχη μας 
αγίου Γρηγορίου του Ε΄. Στο 
τραγικό αυτό γεγονός, συμφο-
ρά για το τουρκοκρατούμενο 
γένος μας, ο μεγάλος μας ποιη-
τής Αρ. Βαλαωρίτης αφιέρωσε 
ένα υπέροχο ποίημα. Η δύναμη 
του λόγου του αποκαλύπτει όχι 
μόνο την τέχνη του ποιητή αλλά 
και τη βαθιά αγάπη του στην 
πατρίδα. Για τον Βαλαωρίτη ο 
ίδιος ο Κ. Παλαμάς γράφει: 

«Η ζωή και το έργο του Βα-
λαωρίτη δεν μπορεί να χωρι-
στούν από τη ζωή και την ιστο-
ρία του τόπου που τα γέννησε, 
και του έθνους, γενικά. Ομιλία 
για το Βαλαωρίτη θα έπρεπε να 
είναι μαζί ομιλία για πενήντα 
χρόνων ενέργειες και αγώνες, 
μουδιάσματα και ύπνους, ξυ-
πνήματα κι ενθουσιασμούς, 
πανηγύρια και βάσανα, για μια 
κίνηση, για μιάν έξαψη πατριω-
τική, πολιτική, διανοητική γύρω 
στην Επτάνησο, στην σκλαβω-
μένη Ήπειρο, στο λυτρωμένο 
βασίλειο. Θα έπρεπε να είναι 
μαζί ομιλία για το Βαλαωρίτη 
τον κοινοβουλευτικό ρήτορα, 
τον ιστοριοδίφη, το γλωσσοδί-
φη, το γλωσσοπλάστη, τον πα-
τριώτη και στην πράξη, τον 
άνθρωπο, τον πατέρα, το Βα-
λαωρίτη στην υγεία του και στην 
αρρώστια του. Θα έπρεπε να 
είναι μαζί ομιλία για την πατρι-
ωτική ποίηση, γενικά, και για το 
φανέρωμά της, λεπτομερέστε-
ρα, και σε μας εδώ, με το πα-
ραδομένο της, ή και με όποιο 
της, περπάτημα, κι έξω από μας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πώς μας θωρείς ακίνητος; Πού τρέχει ο λογισμός σου, 
τα φτερωτά σου τα όνειρα; Γιατί στο μέτωπό σου 
να μη φυτρώνουν, γέροντα, τόσες χρυσές αχτίδες, 
όσες μας δίδ’ η όψη σου παρηγοριές κι ελπίδες; 
Γιατί στα ουράνια χείλη σου να μη γλυκοχαράζει, 
πατέρα, ένα χαμόγελο; Γιατί να μη σπαράζει 
μέσα στα στήθη σου η καρδιά, και πώς στο βλέφαρό σου 
ούτ’ ένα δάκρυ επρόβαλε, ούτ’ έλαμψε το φως σου; 
 
Ολόγυρά σου τα βουνά κι οι λόγγοι στολισμένοι 
το λυτρωτή τους χαιρετούν. Η θάλασσ’ αγριωμένη 
από μακριά σ’ εγνώρισε και μ’ αφρισμένο στόμα 
φιλεί, πατέρα μου γλυκέ, το ελεύθερο το χώμα, 
που σε κρατεί στα σπλάχνα του.  Θυμάται την ημέρα, 
όπου κι αυτή στον κόρφο της, σαν τρυφερή μητέρα, 
πατέρα μου, σ’ εδέχθηκε. Θυμάται στο λαιμό σου 
το ματωμένο το σχοινί, και στ’ άγιο πρόσωπό σου 
τ’  άτιμα τα ραπίσματα, το βόγγο, τη λαχτάρα, 
του κόσμου την ποδοβολή. Θυμάται την αντάρα, 
την πέτρα που σου εκρέμασαν,  τη γύμνια του νεκρού σου, 
το φοβερό το ανάβρασμα του καταποντισμού σου… 
∆εν ελησμόνησε τη γη που σώγινε πατρίδα,  
ούτε το χέρι που εύσπλαχνο μ’ ολόχρυση χλαμύδα 
τη σάρκα σου εσαβάνωσε τη θαλασσοδαρμένη, 
όταν, πατέρα μου, άκαρδοι, γονατισμέν’ οι ξένοι 
το αίμα σου έγλυφαν κρυφά στα νύχια του φονιά σου… 
Τώρα σε βλέπει γίγαντα, πατέρα, η θάλασσά σου… 

Το λείψανό σου το φτωχό, το ποδοπατημένο, 
τ’ ανάστησε η αγάπη μας κι εδώ μαρμαρωμένο 
θα στέκει ολόρθο, ακλόνητο κι αιώνιο θα να ζήσει, 
νάναι φοβέρα αδιάκοπη σ’ Ανατολή και ∆ύση… 
…………………………………………………………… 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 
 

 
εκεί που χύνονται και ανταμώ-
νονται, φουσκώνουν και θολώ-
νουν των πολιτισμένων τόπων 
τα μεγάλα ρέματα τα φιλολογι-
κά… 

Ο ποιητής, ανήλικο παι-
δάκι, πόσες φορές – ο ίδιος 
μας το είπε – ξανοίγοντας από 
μακριά την καταχνιά του Πίν-
δου, την έπαιρνε για καπνό 
τουφεκιού και «πρόσμενε ν’ 
ακούσει τη βοή του». Αυτός ο 
βουνόθρεφτος και με του βου-
νού τον όγκο ξεχωρίζοντας από 
τις ζωές του μαραζάρη κάμπου 
γύρω του πολεμόχαρος ραψω-
δός προσμένει τα ονείρατα της 
νιότης του – φανερό πως είναι 
τα μεγάλα ονείρατα της μεγά-
λης εθνικής ιδέας, που είναι τα 
κατ’ εξοχήν δικά του ονείρατα – 
αυτά προσμένει να του ραντί-
σουν τα μαλλιά, μπορεί έως 
τότε τ’ άσπρα του μαλλιά, με το 
αγίασμα που είναι πάχνη από 
τον Κίσσαβο. 
     Ο γέρος θα πεθάνει, καθώς 
ονειρευόταν το ανήλικο παιδί. 
Και μήπως το γιγαντόκορμο 
δέντρο που το ξερίζωσε η φο-
βερή τρικυμία και το πάτησε ο 
στοιχειωμένος ίσκιος ενός α-
ντρειωμένου, μήπως δεν είναι 
το σύμβολο της ζωής της ίδιας 
του ποιητή που έζησε με τα 
φαντάσματα των αρματολών και 
των τουρκομάχων, όσο που το 
φέραν μιαν ώρα αρχύτερα το 
τέλος του οι ίσκιοι των αντρειω-
μένων, το πάθος του και η μα-
νία του; Ο ίδιος μας το προείπε 
σ’ ένα στίχο του: «Νιώθω για 
σε, πατρίδα μου, στα σπλάχνα 
χαλασμό…». 
 
 

Πώς μας θωρείς ακίνητος;… Πού τρέχει ο λογισμός σου; 
Ποιος είν’ ο πόθος σου ο κρυφός και ποιο το μυστικό σου; 
 
Αναστηλώνεται ο Μωριάς, η Ρούμελη μουγκρίζει, 
ιδρώνουν αίμα τα βουνά, το δάκρυ πλημμυρίζει  
παντού παράπονο βαθύ κι αλαλαγμοί και θρήνοι… 
∆ιαβαίνει μαύρ’ η άνοιξη…Τα ρόδα μας, οι κρίνοι 
λησμονημένοι τήκονται και τα πουλιά σκιασμένα, 
αφήνουν έρμη τη φωλιά και φεύγουνε στα ξένα. 
…………………………………………………………… 
Φλόγα παντού και σίδερο - δε θ’ απομείνει λόθρα!… 
Στην Κιάφα νεκρανάσταση…, στου Πέτα καταβόθρα… 
Πέτρα δε μένει ασάλευτη,  κλαρί χωρίς κρεμάλα… 
Ερμιά και ξεθεμέλιωμα στην Τρίπολη, στου Λάλα… 
Κι όταν το χέρι εχόρταινε κι έπεφτε στομωμένο 
να ξανασάνει το σπαθί στη θήκη ξαπλωμένο, 
εφώναζε ο αντίλαλος: «Χτυπάτε, πολεμάρχοι! 
Απ’ άκρη σ’ άκρη ο χαλασμός   κρεμούν τον Πατριάρχη!» 
 
Φρυμάζουν τα Καλάβρυτα, καπνίζει το Ζητούνι, 
κι η Μάνη η ανυπόταχτη τεντώνει το ρουθούνι 
σαν το καθάριο τ΄ άλογο, να μυρισθεί τ΄ αγέρι 
που ταχυδρόμος τ΄ ουρανού, με τα φτερά του φέρει 
του ∆ιάκου τη σπιθοβολή και την αναλαμπή του… 
Ο γιος τ’ Ανδρούτσου στη Γραβιά στηλώνει το κορμί του, 
κι επάνω του, σαν νάτανε θεόχτιστο κοτρώνι, 
συντρίβεται η Αρβανιτιά με τον Ομέρ Βρυώνη. 
Φεγγοβολούν τα πέλαγα στην Τένεδο, στη Σάμο, 
και κάθε κύμα πώρχεται να ξαπλωθεί στον άμμο 
ξερνώντας αίμα και φωτιά φωνάζει: «Πολεμάρχοι! 
Εκδίκηση άσπλαχνη παντού! Κρεμούν τον Πατριάρχη!» 
…………………………………………………………… 
 
Το μάρμαρο μένει βουβό. Και θα να μείνει ακόμα, 
ποιος ξέρει ως πότ’ αμίλητο το νεκρικό του στόμα. 
Κοιμάται κι ονειρεύεται. Και τότε θα ξυπνήσει, 
όταν στα δάση, στα βουνά, στα πέλαγα βροντήσει 
το φοβερό μας κήρυγμα: «Χτυπάτε, πολεμάρχοι! 
Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά, του Πατριάρχη!» 
 

Αρ. Βαλαωρίτης 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.61Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (Β΄) 
 

Του Αρχιμ κ. Χριστ. Γ. Κωνσταντοπούλου 
 

ναμφισβήτητα η οικογένεια 
των ραγιάδων στην Τουρκο-

κρατία είχε πολλούς κινδύνους να 
αντιμετωπίσει: είχε πρώτα την 
τουρκική «δικαιοσύνη»! Οι ραγιά-
δες τα οποιαδήποτε δικαιώματά 
τους, τις περιουσίες τους, ακόμα 
και τα παιδιά τους τα έχαναν με 
μια απλή προσταγή ανωτέρου με 
δόλιο τρόπο. 
 Η οικογένεια, και μάλιστα η 
πολύτεκνη, πλήρωνε αυξημένο 
κεφαλικό φόρο – το λεγόμενο χα-
ράτς – που επιβαλλόταν στα αγό-
ρια, τα θεωρούμενα ικανά για ερ-
γασία. Και ο φόρος γινόταν δυ-
σβάστακτος. Γι’ αυτό αναφέρεται 
ότι φτωχοί ραγιάδες παραχωρού-
σαν, σχεδόν πουλούσαν καμιά φο-
ρά και ένα παιδί τους για να πλη-
ρώσουν τους φόρους όλης της οι-
κογένειας! Έπρεπε να πληρώνουν 
ακόμα μεγάλα ποσά στον Τούρκο 
κατακτητή ως άδεια για τα αρρα-
βωνιάσματα και για τους γάμους! 
Η πολύτεκνη οικογένεια είχε να 
αντιμετωπίσει και το φρικτό παι-
δομάζωμα, την αρπαγή παιδιών 
της και μάλιστα των επιλέκτων. Ο 
Χάρος, αφού οι παιδικές αρρώ-
στιες ήταν πάρα πολλές, έπαιρνε 
μεγάλη μερίδα των παιδιών κάθε 
ηλικίας. Το παιδομάζωμα απορ-

φάνευε τα πιο γερά παιδιά. Οι πει-
ρατές άρπαζαν. Οι μπόμπες και 
τα καριοφίλια κατά τη διάρκεια 
τοπικών και γενικών επαναστατι-
κών κινημάτων θέριζαν χιλιάδες.   

αρ’ όλα αυτά διακρίνουμε 
κατά την περίοδο της Τουρ-

κοκρατίας πολλές περιπτώσεις 
πολυτέκνων οικογενειών. 
 Στο Σούλι: Ήσαν οι οικογένει-
ες των Τζαβελαίων και των Μπο-
τσαραίων. Ήταν  λιτοδίαιτοι, ολι-
γαρκείς και πολύ σκληραγωγημέ-
νοι, με αυστηρά ήθη και έθιμα. 
 Στη Μάνη ξεχωρίζει η πολύ-
κλαδη οικογένεια των Μαυρομι-
χαλαίων. Ο Αυστριακός ιστορικός 
Μέντελσον Βαρθόλδη σημειώνει ότι 
49 μέλη της οικογένειας των Μαυ-
ρομιχαλαίων έπεσαν κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα της εθνεγερσίας.  
 Ο Κων. Κολοκοτρώνης σκοτώ-
θηκε σε ηλικία 33 χρόνων, αφήνο-
ντας τέσσερα αγόρια και ένα κορί-
τσι. Μεγαλύτερο παιδί ο Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης, μόλις δεκαε-
τής. Σώζονται κάποιες εκφραστι-
κές λεπτομέρειες της ανατροφής 
της μάνας του Κολοκοτρώνη προς 
τα παιδιά της: Κλαίγοντας τα φι-
λούσε και μερικές στιγμές αναφω-
νούσε: «Πότε θα μεγαλώσετε, να 

Α 

Π

κόψτε με το σπαθί τους Τούρκους, 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 

39 

που σκότωσαν τον πατέρα σας; - 
Εγώ, σαν μεγαλώσω, έλεγε ο εξαε-
τής Χρήστος, θα σου φέρω επτά 
κεφάλια Τούρκικα. – Εσύ Θοδωρά-
κη, που είσαι μεγαλύτερος; - Εγώ, 
δε βάνω κεφάλια Τούρκικα στο τα-
γάρι, γιατί βρωμούν. Θα διώξω τους 
Τούρκους από το Μοριά, όπως έλε-
γε ο πατέρας, για να γλιτώσουμε.» 
 Ο δάσκαλος του Γένους Άνθι-
μος Γαζής, ήταν το όγδοο παιδί 
της οικογένειάς του. Ο Γρηγόριος 
Δικαίος, ο γνωστός Παπαφλέσ-
σας, λέγεται ότι ήταν το εικοστό 
όγδοο παιδί της μεγάλης φαμίλιας 
του Δημήτρη Δικαίου από τη δεύ-
τερη γυναίκα του. Ο Κων. Κανά-
ρης είχε έξι γιους και μια θυγατέ-
ρα. Όταν έκανε τα ένδοξα εγχει-
ρήματα με τα πυρπολικά του, τα 
τέσσερα παιδιά του ήταν νήπια. Η 
πολύτεκνη οικογένεια δεν εμπόδι-
σε και το σεμνό ήρωα των Σουλιω-
τών Μάρκο Μπότσαρη να πολε-
μάει στην πρώτη γραμμή των πιο 
άγριων συγκρούσεων και να πε-
θαίνει αφήνοντας πίσω του πέντε 
ορφανά παιδιά. Ο Εμμανουήλ 
Παπάς, αρχιστράτηγος της Επα-
νάστασης στη Χαλκιδική, είχε οι-
κογένεια με οκτώ παιδιά, όταν άρ-
χισε η Επανάσταση. Οι έξι γιοι του 
σκοτώθηκαν στους αγώνες της 
Εθνεγερσίας και όσα παιδιά του 
επέζησαν, απέμειναν πάμπτωχα, 
καθόσον τα χρήματα που είχε κερ-
δίσει  ως  έμπορος,  τα  διέθετε  για 

την Επανάσταση. 
 Ο Ελληνισμός παρέμεινε α-
δούλωτος στην ψυχή, γιατί μικροί 
και μεγάλοι, όλες οι ηλικίες, απε-
χθάνονταν τη δουλεία. Έτσι εξη-
γείται πώς έφθαναν τότε και γέ-
ροντες των εξήντα και εβδομήντα 
ετών να ζουν τη ζωή των κλεφτών, 
καθώς βεβαιώνουν σύγχρονοι ι-
στορικοί.  
 Η ζωή των κλεφτών παρ’ όλη 
την αταξία της απέπνεε ασκητική 
διάθεση και χριστιανική εγκράτει-
α. Το λένε και οι στίχοι πολλών 
δημοτικών τραγουδιών:  
«Παιδιά, ‘ποιος θέλει λεβεντιά, κι 
ελευθερία και γρόσια 
ας μη το πίνει το κρασί, ας μην τ’ 
αρέσει ο ύπνος, 
τι ο ύπνος είναι θάνατος και το 
κρασί ‘ναι πλάνος.» 
 Ο Γεώργιος Χρυσοβελόνης, 
«Φιλικός», άνω των 65 ετών, επέ-
ζησε των σφαγών στη Χίο το 1822 
και έπειτα πρόσφερε τις υπηρεσίες 
του στην πολιορκία του Ναυπλίου. 
 Ο Ιωάννης Χρυσοβελόνης, 
ιατρός από τη Χίο, σε ηλικία 75 ε-
τών προσφέρει τις υπηρεσίες του 
σε αποβατική επιχείρηση στο 
Τρίκκερι το 1823 και εκεί τραυματί-
ζεται θανάσιμα.  
 Ο Ιωάννης Βαρβάκης από τα 
Ψαρά, πλούσιος έμπορος, ήταν 74 
ετών όταν άρχισε η Επανάσταση. 
Έστειλε στον Οικ. Πατριάρχη 
400.000 ρούβλια για εξαγορά αιχ-
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μαλώτων και για τις ανάγκες του 
Αγώνα. Γέροντας 77 ετών, ήρθε 
στην αγωνιζόμενη Ελλάδα, βοή-
θησε όσο μπορούσε τους Ψαρια-
νούς και μετά την καταστροφή 
των Ψαρών κληροδότησε στο Ελ-
ληνικό Έθνος μεγάλο μέρος της 
περιουσίας του.  
 Όταν γίνονταν μάχες, αν δεν 
πολεμούσαν οι ηλικιωμένοι, έτρε-
χαν στις Εκκλησιές και στα Μονα-
στήρια και γίνονταν άνθρωποι 
προσευχής και παρακλήσεως 
για το δουλωμένο Γένος. 
 Εξάλλου στο Σούλι και οι ηλι-
κιωμένες γυναίκες ήταν ισχυρές 
καπετάνισσες. Η γνώμη τους ήταν 
αποφασιστική για τις νεώτερες. 
Παράδειγμα η Δέσπω Μπότσαρη: 
Στις 23 Δεκεμβρίου 1803 στον πύρ-
γο του Δημουλά, η Δέσπω κλεί-
σθηκε με δέκα νύφες, κόρες κι εγ-
γόνια και αντιστάθηκε με ακατα-
μάχητο θάρρος. Όταν η αντίσταση 
άρχισε πια να γίνεται μάταιη, έ-
βαλε φωτιά στη μπαρούτη για να 
καούν όλες, παρά να παραδοθούν 
κατά το δημοτικό τραγούδι: 
«Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες 
και μ’ αγγόνια 
… δαυλί στο χέριν άρπαξε, κόρες 
και νύφες κράζει: 
- Σκλάβες Τουρκών μη ζήσουμε, 
παιδιά μ’ μαζί μ’ ελάτε. 
Και τα φυσέκια ανάψανε κι όλοι 
φωτιά γενήκαν». 
 Τόσο οι γέροντες όσο και οι 
γερόντισσες, ακολουθούσαν συ-

χνά και υποδείκνυαν το δρόμο της 
θυσίας. 

 ενότητα και η σύμπνοια 
των γενεών στους Έλληνες 

της Τουρκοκρατίας χαρακτηρίστη-
κε «μυστηριώδης δύναμη», αποτε-
λώντας μία πτυχή του θαύματος 
του ’21.  
 Στον υπόδουλο ραγιά υποδει-
κνύεται με θεία νεύση η πολύτε-
κνη οικογένεια, που πόνεσε πολύ, 
δούλεψε σκληρά και μηχανεύτηκε 
για να επιβληθεί χίλιους δυο τρό-
πους. Η Ελληνική οικογένεια της 
Τουρκοκρατίας ήταν η αρχή του 
θαύματος του Εικοσιένα! 
 Τέλος, πρέπει να υπογραμμι-
σθεί ότι οι πρόγονοί μας είχαν 
προσανατολισμό ορθό, είχαν αρ-
χές και ιδανικά ως λαός και ως Γέ-
νος. Έζησαν βιώνοντας το τρίπτυ-
χο Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια. 
Την Πατρίδα την τοποθετούσαν 
πέρα από τόπο και χρόνο, στις ψυ-
χές της Χριστιανικής οικογένειας. 
Και η Εκκλησία αγκάλιασε την 
οικογένεια του ραγιά και του πρό-
βαλε το όραμα της πατρίδας. 
 Όταν σήμανε η άγια ώρα του 
λυτρωμού βρέθηκαν παντού παι-
διά, αγόρια και κορίτσια, και άν-
δρες πολεμιστές με όπλα και κα-
ράβια. Γι’ αυτό και η Ελληνίδα μά-
να τραγούδησε:  
 - Δε σε φοβάμαι Τουρκαλά, στον 
νου μου δε σε βάνω  
κι έχω παιδιά, καλά παιδιά που 
τρώνε το μπαρούτι! 

Η



 
 
 
 
 
 
 
Οι ιδέες του Ιωάννη Σκαλτσούνη 
            για την εκπαίδευση 

 
 

Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ 
ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (Β) 

 
του αρχιμ. κ. Ιουστίνου Μαρμαρινού,  

 
 
 

Η ΤΟΤΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ι επικρατούσε στα σχολεία της 
εποχής του Σκαλτσούνη; Στείρα 

και ανούσια διδασκαλία της γραμματι-
κής και του συντακτικού, παραμέληση 
της θρησκευτικής παιδείας και του μα-
θήματος των θρησκευτικών, το οποίο 
για λόγους οικονομίας δίδασκαν συ-
χνά άσχετοι καθηγητές της μουσικής 
και της γυμναστικής. Καθηγητές άγευ-
στοι πνευματικών αξιών, ακόμη και αν 
δεν δήλωναν άθεοι, άφηναν τις ιδέες 
που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη να 
διαποτίζουν τις ψυχές των μαθητών. 
Θρησκευτικές ιδέες και πεποιθήσεις 
περί υπάρξεως του Θεού, περί ψυχής, 
περί ηθικής ευθύνης ήταν, έλεγαν, 
αποκυήματα φαντασίας αντιστρατευό-
μενα προς την ΄΄επιστημονική αλήθει-
α΄΄. Ιδέες, όπως του Feurbach, που 
διακήρυττε πως «επιτρέπεται εις τον 

άνθρωπον να κάμη παν ό,τι δύναται να 
ικανοποιήση τας φυσικάς αυτού ροπάς 
και ορέξεις» και πως «αγαθόν είναι παν 
ό,τι συμφέρει εις τον άνθρωπον», ή 
σαν αυτές του Bfichner που έλεγε πως 
«ουδεμία σπουδαία διαφορά υπάρχει 
μεταξύ κτήνους και ανθρώπου» και 
συνέχιζε «αι σωματικαί ηδοναί� ιδού 
εις ποίον σημείον πρέπει να τείνωσι 
πάσαι αι προσπάθειαί μας», κι αν ακό-
μη δεν διδάσκονταν άμεσα στα σχο-
λεία, δημοσιεύονταν και διακηρύσσο-
νταν στην ελληνική κοινωνία και επη-
ρέαζαν τη νεολαία. 

Σε εφημερίδα της εποχής που διερω-
τάτο ΄΄Τις μας πταίει;΄΄8 για την τότε κα-
τάσταση της κοινωνίας που υπέφερε 
από συχνές αυτοκτονίες, από φτώχεια, 
επιτεινόμενη εγκληματικότητα, έκλυση 
ηθών, κλοπές, καταχρήσεις κ.λπ. ο 

                                                      
8 ΄΄Εφημερίς΄΄ 3 Ιουλίου 1888, βλ. Ανά-
πλασις,τ.13, Σεπτέμβριος 1888 

Τ 
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Σκαλτσούνης δίνει απάντηση από την 
ίδια την επικαιρότητα της εποχής. Μα-
θητής που διέπρεψε στις γυμνασιακές 
του σπουδές, τελειόφοιτος του Εθνικού 
Πανεπιστημίου έγραφε σε συμμαθητή 
του «∆ι� ημάς δεν υπάρχει Θεός και 
αν υπάρχει είνε κακούργος» και μη 
μπορώντας ο ίδιος να αντέξει «εις τα 
προ των οφθαλμών του παραδείγματα 
πολυτελούς βίου», πιστεύοντας ότι το 
μόνο νόημα της ζωής είναι η σωματική 
απόλαυση και ηδονή, την οποία αυτός 
εστερείτο, έθεσε μόνος του τέλος στη 
ζωή του και το περιοδικό που δημοσί-
ευσε το περιστατικό και την επιστολή 
βεβαίωνε πως μυριάδες είναι όσοι 
σκέφτονται παρομοίως ανά τας πόλεις 
της Ελλάδος.  

Πώς είναι δυνατόν να μην συμβαί-
νουν αυτά, αναρωτιέται ο Σκαλτσού-
νης, όταν οι νέοι των γυμνασίων και 
των λυκείων και των πανεπιστημίων 
της χώρας μας πληροφορούνται από τα 
έργα του Βύχνερ που εκδίδονται στην 
Αθήνα, ότι η επιστήμη ήδη «εξελέγξα-
σα το ψεύδος του περί δημιουργίας 
δόγματος κατέδειξε την πλάνην των 
θεοσεβών της αρχαιότητος περιφανών 
ανδρών, αξίας δε περιφρονήσεως τας 
πεποιθήσεις των σοφών των ημών και 
πάσης ευγενούς υπάρξεως». Έπειτα 
«απορούμεν και εκπλησσόμεθα, συνε-
χίζει, ότι τελειόφοιτοι των ημετέρων 
εκπαιδευτηρίων αυτοκτονούσιν ή κα-
θείργονται ως κακούργοι, και εκπλησ-
σόμεθα  και απορούμεν επί τω αριθμώ 
και τη σκληρότητι των τελουμένων κα-
κουργημάτων και επί ταις ανθρωπο-

κτονίαις και επί ταις απαγωγαίς των 
γυναικών και επί τη αγρία κοινωνική 
καταστάσει εις ην περιήλθεν ο λαός»9. 
Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει δια-
φορετικά, όταν διδάσκονται απροκά-
λυπτα από ορισμένους υλιστικές δοξα-
σίες που προσβάλλουν το κύρος των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων. Όταν 
αγύρτες και αναιδείς αναλαμβάνουν να 
διδάξουν στα σχολεία και υποσκά-
πτουν τα θεμέλια της πίστεως, τότε 
φτάνουν μειράκια των σχολείων να 
ομιλούν περί συστημάτων σκεπτικι-
σμού και αθεΐας10. Όταν διδάσκονται 
οι ΄΄των απαισιοδοξούντων αρχαί΄΄, κα-
τά τις οποίες οι μεγαλύτεροι εχθροί των 
τέκνων είναι οι ίδιοι οι γονείς τους και 
πως αυτό που οφείλουν τα τέκνα είναι 
το μίσος κατά των γονέων τους οι ο-
ποίοι τους έφεραν στο φως, και κανείς 
δε βρίσκεται να αποκρούσει και να 
ανασκευάσει τέτοιες διδασκαλίες. Ε-
μείς εδώ νομίσαμε ότι λίγοι κανόνες 
γραμματικής, ΄΄ολίγα δε ψελλίσματα 
ξένης γλώσσας΄΄ θα αρκούσαν να ε-
μπνεύσουν στο λαό φρόνημα πειθαρ-
χίας και σεβασμού του νόμου προς 
επιτέλεση των προς την οικογένεια και 
την κοινωνία καθηκόντων11. Σε έρευνα 
που διενεργήθηκε σε σχολείο της επο-
χής μεταξύ δεκατριών αποφοίτων γυ-
μνασίου οι επτά δήλωσαν παντελώς 
αδιάφοροι περί τα θρησκευτικά θέμα-
τα, οι τέσσερις δήλωσαν λυσσώδεις 
                                                      
9 ΄΄Ανάπλασις΄΄τ.17, 1/1/1889, σ.72. 
10 ΄΄Ανάπλασις΄΄ τ.5, 10/8/1895, σ. 49. 
11 ΄΄Ανάπλασις΄΄ τ.13, Σεπτέμβριος 1888, 
σ.6. 
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άθεοι και μόνο οι δύο τόλμησαν να 
δηλώσουν πιστοί χριστιανοί12.  

Πιστός όμως χριστιανός ο ίδιος, δεν 
περίμενε μοιρολατρικά να διαπιστώσει 
τα αποτελέσματα των παραλείψεων ή 
των ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ούτε παρέμενε στις δημό-
σιες καταγγελίες και στον έλεγχο των 
αθεϊστικών ιδεών που διακηρύσσονταν 
με την ακατάβλητη ενεργητικότητά του 
όργωνε τον ευρύτερο χώρο του Ελλη-
νισμού από την Τεργέστη μέχρι την 
Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπο-
λη και έσπερνε τις εκπαιδευτικές ιδέες 
του. Βλέποντας στην Κωνσταντινούπο-
λη τις ελλείψεις των ελληνικών σχο-
λείων και αντίθετα την ακμή και την 
οργάνωση καθολικών σχολείων, στα 
οποία φοιτούσαν κατά κύριο λόγο παι-
διά Ελλήνων και ορθοδόξων, που υ-
ποχρεώνονταν να παρακολουθούν τη 
λατινική λατρεία και κατήχηση, έφτανε 
σε οδυνηρά συμπεράσματα. «Νέοι», 
έλεγε, «ούτω ανατρεφόμενοι επί οκτώ 
ολόκληρα έτη δεν είναι ούτε καθολικοί 
ούτε ορθόδοξοι, ούτε έλληνες ούτε 
λατίνοι», «το ποίμνιόν μας αφήκαμεν 
εις χείρας ξένων, ξένων συμφερόντων, 
ξένων παραδόσεων, ξένων τάσεων, τα 
δε πρόβατα διασκορπίζονται, οικογε-
νειακαί και εθνικαί παραδόσεις απόλ-
λυνται, και τα τέκνα μας δεν ανήκουσι 
πλέον εις ημάς ή κατ΄ όνομα». Η ευθύ-
νη ανήκει σε όλους μας και στους λο-
γίους και στους εύπορους και στους 
κληρικούς. ∆ε χρειάζονται, όμως, με-

                                                      
12 ΄΄Ανάπλασις΄΄τ.28, 1/10/1896, σ. 299. 

γάλες θυσίες, έλεγε, ή μεγάλα κεφά-
λαια «προς διοργάνωσιν τινών δημοτι-
κών σχολείων και προς κάλυψιν ελ-
λείμματος γυμνασίων...». Οι ορθόδοξοι 
κληρικοί πρωτοστατούν, αλλά μόνο 
Ένας επί της γης επιτέλεσε έργα ιδία 
δυνάμει, χρειάζεται η συνδρομή όλων 
ημών των κοσμικών. ∆εν έχουν δίκιο 
όσοι λένε πως δεν επαρκούν δύο ή 
πέντε ή δέκα άτομα για να αναλάβουν 
ένα τόσο μεγάλο έργο. Όλα τα φιλαν-
θρωπικά και σπουδαία κοινωφελή ι-
δρύματα στην Ευρώπη άρχισαν από 
λίγους. ∆εν πάσχουμε από έλλειψη 
μέσων και χρημάτων  από έλλειψη 
θάρρους πάσχουμε και από έλλειψη 
πίστεως που και θαύματα κάνει και όρη 
μετακινεί. Αυτό που χρειάζεται είναι 
αδιάλειπτος μελέτη των εθνικών μας 
αναγκών. Μια μικρή εργασία μπορεί 
να είναι η αρχή, η επιτυχία της οποίας 
θα είναι πρόδρομος άλλης σπουδαίας 
και αποτελεσματικής (εργασίας)13.  

Αυτά περί των υψηλών θεωρητικών 
βάσεων της εκπαιδεύσεως αλλά και 
των τρόπων πρακτικής επίτευξης αυ-
τών, από τον μεγάλο χριστιανό φιλό-
σοφο Ιωάννη Σκαλτσούνη. Θα χρεια-
στεί όμως να επανέλθουμε ίσως για το 
όραμα του Σκαλτσούνη για ένα πρα-
κτικό σχολείο, που έγινε πραγματικότη-
τα κάπου στην Κρήτη, και για τον τρό-
πο λειτουργίας ενός ιδανικού σχολεί-
ου, όπως αυτός το φαντάζεται και το 
περιγράφει. 

                                                      
13 Βλ. ΄΄Ανάπλασις΄΄τ.22,1-8-1896, σ. 237 
και εξ. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 

 Σεβαστοί μου, 
Παίρνω κάθε μήνα τον Πυρσό από τα 

παιδιά μου που είναι μαθητές στα Εκπαιδευ-
τήρια Απ. Παύλος – εκεί τα θέλω να φοιτάνε 
– και εγώ το μελετώ καλύτερα από τους γιους 
μου. Με ξεκουράζει το ευχάριστο και από 
κάθε πλευρά εποικοδομητικό περιεχόμενό 
του, γιατί είμαι δασκάλα στο δημόσιο πολλά 
χρόνια και έχω προσωπική αντίληψη για το 
πνευματικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σή-
μερα η Ελληνική Εκπαίδευση. 

Αλλά ένιωσα ευχάριστη έκπληξη χθες, 
που έφτασε στα χέρια μου μαζί με τον ΠΥΡ-
ΣΟ και το π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Άθλος 
αυτό εν κυριολεξία! Θαυμάζω για το ότι συλ-
λαμβάνετε σωστά το πρόβλημα της ολοκλη-
ρωμένης διαπαιδαγώγησης των παιδιών, όταν 
δηλαδή γονείς και παιδιά τροφοδοτούνται 
από τις ίδιες πνευματικές πηγές. Όταν έχουν 
τους ίδιους ρέκτες, ώστε να δημιουργείται 
μέσα στο σπίτι οικογενειακή άμυνα, για να 
μην μπορεί να εισβάλει ο ανεμοστρόβιλος της 
κοινωνικής διαφθοράς με τις χίλιες δυο αρνη-
τικές πλευρές του. 
 Οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ θα είναι από 
σήμερα το εντρύφημά μου. Θα είναι ο οδηγός 
μου από τον οποίο θα παίρνω φως για την 
συμπλήρωση μορφωτικών προτύπων προς τα 
παιδιά τα δικά μου και τα παιδιά του σχολείου 
μου. 
 Μακάρι να σας δίνει ο Θεός δύναμη και 
φώτιση να βαδίζετε πάντα μπροστά για   να  παίρ- 
 

νουμε και εμείς γραμμή πλεύσης προς εκ-
πλήρωση του γονικού και εκπαιδευτικού μας 
χρέους! 
    Με βαθιά εκτίμηση, 

Βασ. Γρ. Πούλη, 
Εκπαιδευτικός 

 
    

 

  Αγαπητοί κύριοι, 
 Κοντά στο περιοδικό «Ο ΠΥΡΣΟΣ» που 
εκδίδεται κάθε μήνα από τα εκπαιδευτήρια 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  για τη συμβολή 
τους στην πρόοδο και πνευματική ανέλιξη των 
παιδιών μας προστίθεται από σήμερα και το 
περιοδικό «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ», με ενδι-
αφέρουσα ύλη για τους Γονείς. ∆ε γνωρίζω 
άλλο σχολείο που να έρχεται αρωγός με ένα 
τόσο πρακτικό τρόπο στις οικογένειες των 
μαθητών στη μέση παιδεία. 
 Συγχαίρω και επαινώ τη νέα σας πρωτο-
βουλία. Είναι μια ενέργεια πολύ εύστοχη που 
έρχεται να προστεθεί σαν οικογενειακός σύμ-
βουλος στην αρτιότερη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών μας. Το σχολείο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» πρωτοπορεί στα σημερινά εκπαι-
δευτικά δρώμενα με μια πολύ σημαντική 
προσπάθεια. 
 Ευχαριστώντας για όσα κάνετε για τα παι-
διά μας. 

Με εκτίμηση, 
Ιωάννα Σπηλιώτη 

Οικιακά 
 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Πληροφορούμε τους παραλήπτες μας (πέραν των γονέων των μαθητών μας) στους οποίους 
αποστέλλουμε σήμερα τα έντυπά μας με βάση κυρίως το ότι κατά την προηγούμενη περίοδο 
υπήρξαν συνδρομητές, πως η αποστολή των Κοινωνικών Τομών και του Πυρσού έχει χαρακτή-
ρα γνωριμίας της νέας μας προσπάθειας και αξιολόγησης της τηρουμένης παιδαγωγικής γραμ-
μής.  

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να λαβαίνουν στο εξής τις Κοινωνικές Τομές και τον Πυρσό, 
παρακαλούμε να μας το γνωρίσουν με την επιστροφή του εσωκλείστου εντύπου, αποστέλλοντας 
εν καιρώ και κάποια εισφορά ως ένδειξη της αποδοχής τους. 

Από όσους δεν θα πάρουμε καμιά απάντηση, κατά καθήκον, θα διακόψουμε την αποστολή 
των εντύπων μας επειδή, αφ’ ενός, δεν θεωρούμε πρέπον να έχουμε αδιάφορους προς το επι-
τελούμενον έργο αναγνώστες και, αφ’ ετέρου, επειδή οι δαπάνες έκδοσης και κυκλοφορίας 
είναι μεγάλες και δυσβάστακτες.      (ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ) 
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ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ  
 

του Νικ. Γ. Κοντοσόπουλου, δ. Φ. 
 

ο ένδυμα, εκτός από την αντιμε-
τώπιση πρακτικών αναγκών της 
ζωής του ανθρώπου, παρέχει με 

την ποικιλομορφία του πολλές πληρο-
φορίες για τον φέροντα. Οι πληροφο-
ρίες αυτές είναι κατά βάσιν γεωγραφι-
κής και ιστορικής αλλά και κοινωνιο-
λογικής, ψυχολογικής, ιδεολογικής και 
θρησκευτικής φύσεως. Η μελέτη των 
ενδυματολογικών συνηθειών και εθί-
μων των διαφόρων κοινωνιών αποτελεί 
αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέρο-
ντος με αποτέλεσμα την δημιουργία 
ενδυματολογικών μουσείων και του 
κλάδου της ενδυματολογίας. Τις ενδυ-
ματολογικές διαφοροποιήσεις και δια-
κρίσεις επιτείνουν, δικαιολογημένα ή 
χωρίς λόγο, τα ποικίλα εξαρτήματα 
(σειρήτια, κορδόνια, αστεράκια, περι-
βραχιόνια, εμβλήματα, παράσημα κλπ.) 
που φανερώνουν την πολιτική, κοινω-
νική, κομματική, θρησκευτική, επαγ-
γελματική, σωματειακή κλπ. προσκόλ-
ληση του φέροντος. Το κάλυμμα όμως 
της κεφαλής παραμένει το κύριο δια-
κριτικό. Για παράδειγμα, στην στρατιω-
τική στολή το καπέλο (δίκωχο, πηλίκιο) 
είναι το κυρίως προσδιοριστικό του 
στρατιώτη, όταν μάλιστα φέρει το ε-
θνόσημο. Αυτό στην πραγματικότητα 
σημαίνει και η λαϊκή έκφραση «βγάλ΄ 
τη σκούφια σου και βάρα με». Ελέχθη 
αρχικά από άτομο που διαπληκτιζόμε-
νο με στρατιώτη φέροντα δίκωχο με το 
εθνόσημο, επειδή δεν επιτρέπεται να 
τον χτυπήσει, του ζητεί να βγάλει το 
κάλυμμα αυτό της κεφαλής και τότε να 
τον χτυπήσει, οπότε δικαιούται ο πλη-
γείς ν΄ ανταποδώσει τα χτυπήματα του 

στρατιώτη. Πιθανώς και η φράση «πε-
τάει τη σκούφια του για καβγά» να έχει 
παρόμοια προέλευση, ενώ το «του πέ-
ταξε το γάντι» (ζητώντας καβγά) είναι 
δυτικο-ευρωπαϊκής προελεύσεως. Στις 
ημέρες μας γίνεται πολύς λόγος για την 
μουσουλμανική καλύπτρα των γυναι-
κών πιστών του Ισλάμ. Ακόμα πιο πρό-
σφατα, στη χώρα μας αυτή τη φορά, 
έχει δημιουργηθεί θόρυβος με αφορμή 
την κουκούλα που φορούν μερίδες 
ταραξιών ιδεολογικής προελεύσεως. 
Άλλοι συμπολίτες μας την αποδέχο-
νται, άλλοι καταδικάζουν την χρήση 
της. Είναι γεγονός ότι η κάλυψη του 
προσώπου είναι το πιο «αμυντικό» μέ-
σον του διαπράττοντος αξιόποινη πρά-
ξη, δείχνει όμως ανανδρεία όταν πρό-
κειται για κάποιον που, κάπως έντονα 
ίσως, θέλει να διαδηλώσει τις επί γενι-
κού ενδιαφέροντος θέματος θέσεις 
του. ∆είχνει ότι αυτός που σκεπάζει το 
πρόσωπό του παραδέχεται ότι είναι 
ανάρμοστη η δημοσία συμπεριφορά 
του. ∆εν έχει το θάρρος της γνώμης 
του. Η κουκούλα χάνει τον αμυντικό 
σκοπό της, αφού προσελκύει τα βλέμ-
ματα και την προσοχή στον κουκουλο-
φόρο από μέρους των αντιφρονούντων 
και των διωκτών. Τον εντοπίζουν ευκο-
λότερα μέσα στο πλήθος. Ο Σωκράτης 
(βλ. στον διάλογο Κρίτων του Πλάτω-
νος) θεωρούσε ανάξιο και εξευτελιστι-
κό για την προσωπικότητά του οποιο-
δήποτε είδος μεταμφιέσεως που θα 
αλλοίωνε την μορφή του ώστε να απο-
δράσει από τη φυλακή του. Θα ήταν 
ενέργεια αντίθετη προς τις ιδέες του 
που με παρρησία πάντα υπεστήριζε. 

Τ 
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Οι ευχαριστίες μας 
 

ρχισαν να φτάνουν στα Εκπαιδευτή-
ρια «Απ. Παύλος» καθώς και στο 

γραφείο Αθήνας της «Κοινωνικής Προσπά-
θειας» συγχαρητήριες επιστολές και ενθαρ-
ρυντικά τηλεφωνικά μηνύματα για την νέα 
έκδοση των Κοινωνικών Τομών (οργάνου 
για την Οικογένεια, την Παιδεία, την Πα-
τρίδα) ως και για την καθιέρωση του π. Ο 
Πυρσός, μηνιαίου νεανικού και μαθητικού 
περιοδικού.  
 Ιδιαίτερα μας συγκίνησαν ορισμένα 
γράμματα φίλων οι οποίοι εκφράζουν αμέ-
ριστη τη συμπαράστασή τους και τα αδελ-
φικά τους αισθήματα, βλέποντας - όπως 
σημειώνουν -  το περιοδικό μας ως σημα-
ντικό όργανο για την συμβολή στην ανύ-
ψωση του οικογενειακού θεσμού και ως 
οδηγό βηματοδότησης της Νέας Γενιάς.  
 Οι ευχαριστίες μας είναι θερμές και η 
ευγνωμοσύνη μας μεγάλη προς όλους τους 
εν Κυρίω συνεργούς. Τα μηνύματά τους 
μας ενδυναμώνουν αλλά και μας υπο-
χρεώνουν να εκπληρώνουμε την αποστολή 
μας με θάρρος, σοφία και σύνεση. 
 Εύχεσθε προς τον Ύψιστο, αγαπητοί 
μας, να χαρίζει την ευλογία Του προς το 
πνευματικό φυτώριο, το οποίο μας αξιώνει 
σε δύσκολους καιρούς να διακονούμε. 

 
Τα αίτια της κρίσεως 

 
σημερινή παγκόσμια χρηματοπιστω-
τική, οικονομική και κοινωνική κρί-

ση - που ενδημεί έντονα και στην πατρίδα 
μας - χαρακτηρίζεται από πολλούς ως κατ’ 
εξοχήν κρίση πολιτική. Αναμφισβήτητα 
υπάρχει πολιτική, κοινωνική, οικονομική 
κρίση που συγκλονίζει τις σύγχρονες κοι-
νωνίες. Πρωταρχικά, όμως, πρέπει να υπο-
γραμμίσουμε ότι η κρίση που μαστίζει την 
ανθρωπότητα είναι ηθική. Είναι αποτέλε-
σμα της υλιστικής και υπερκαταναλωτικής 
ροπής που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο της 
εποχής μας. ∆ιανύουμε εποχή βαθύτατης 
ηθικής κρίσης.  

Προϋπόθεση όλων των κρίσεων που 
εκδηλώνονται, δημιουργικό αίτιο, είναι η 
έλλειψη ήθους και ηθικών αξιών. Ελάχιστες 
φορές ήταν τόσο έντονο στην πατρίδα μας 
το αίτημα για μια πολιτική ανανέωση. 

Καθημερινά βομβαρδίζεται ο Έλληνας 
πολίτης – μέσω των Μ.Μ.Ε κυρίως – από 
κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις και επι-
κοινωνιακά τεχνάσματα. Και έτσι η κοινή 
λογική επηρεάζεται και μένει άπραγη και 
άβουλη μπροστά στα τρέχοντα συγκλονι-
στικά κρίσιμα γεγονότα που εκτυλίσσονται 
μπροστά της. Ενώ θα έπρεπε να συμμετέχει 
ενεργά, αμερόληπτα και με αγωνιστικό  
πνεύμα χωρίς κομματικές κ.ά. προκαταλή-
ψεις.  

Ως αντίδοτο της επικίνδυνης αυτής κρί-
σης που κατά βάση, επαναλαμβάνουμε, 
είναι κρίση ηθική, πρέπει να λειτουργήσει 
μια αλλαγή νοοτροπίας, μια εθνική ανασύ-
νταξη που θα εμπνέει ελπίδα, εθνική ανά-
ταση, όραμα σ’ ολόκληρο τον Ελληνισμό. 
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Δεν είχε, περισσότερο, τρανά επιχειρήματα 
ο πρώτος απ΄ τους Μαθητές, το φίλο του να πείσει 
στο κάλεσμα του Ιησού να τον ακολουθήσει.

Το ίδιο αυτό το κάλεσμα φτάνει στην εποχή μας. 
Περνάει τόπους και βουνά κι ατομικά μιλάει 
στους πλάνητες μέσ΄ στη ζωή, πολυβασανισμένους.

Τότε φωνάζει δυνατά σε όλους τους ανθρώπους: 
«Έρχου και ίδε», το λοιπόν… 

Έλα να ιδείς, 
μια όμορφη πορεία μέσα στου χρόνου τα στενά,
συνοδοιπόρος να γευτείς, στα πέρατα του κόσμου.

• • •

Έρχου και ίδε, μαθητή, με τους συμμαθητές σου, 
για να χαρείτε αδελφικά την ομορφιά της ζήσης, 
όπου σας στείλει η ζωή, καλό να μεταδώστε.

Έρχου και ίδε, Δάσκαλε, το βάθος της σοφίας 
που θα διδάξεις με χαρά ψυχές παιδοφρονούσες, 
να κατακτήσεις ένδοξα στην ομορφιά του έργου.

Έρχου και ίδε, γονικοί μαζί με τα παιδιά σας, 
που ευλογούνται με χαρά με τ΄ άγια τα χέρια, 
αυτά που σας ευλόγησαν, δημιουργοί να είστε.

Έρχου και ίδε στρατιές πρωτόγνωρων πιστών 
να τραγουδάνε με χαρά εκεί στο Κολοσσαίο, 
όταν το μίσος των εχθρών κτυπάει το Ναζωραίο.

Έρχου και ίδε, απόμακρε του λόγου λογοπλάστη, 
που θέλεις τις γραφίδες σου φαρμάκι ν΄ αποστάζουν. 
Λόγους του Λόγου του Θεού, αγάπη εδώ σταλάζουν.

Έρχου και ίδε, απόκοσμε, που στέκεις μαραμένος 
απ΄ τις αμφιβολίες σου κι αποζητάς αλήθειες 
να λάμψουν στην ψυχή σου. Έλα να ηρεμήσεις! 

• • •

Τότε φωνή απόκοσμη δείχν΄ έναν άγιο τόπο.

Έρχου και ίδε στο ναό, την Εκκλησιά Κυρίου.
Κοίτα δεξιά, κοίτα ζερβά, κοίτα στο Άγιο Βήμα.
Εκεί θα ιδείς να σε καλεί με ένα «Δεύτε προς με»!

Έρχου και ίδε, ακόμα πιο κοντά, στο ΄ξομολοϊτάρι 
να παραδώσεις τα δεινά που σώρευσες στο βίο 
στα πόδια του, του Ιησού, όπου σε περιμένει.

Έρχου και ίδε, άνθρωπε, του Πνεύματος τα δώρα: 
Αγάπη αντάμα και Χαρά, μαζί με την Ειρήνη, 
Πίστη με την Πραότητα και την Αγαθωσύνη, 
ακόμα τη Χρηστότητα και τη Μακροθυμία, 
μ΄ αποφυγή της πονηριάς με την Εγκράτειά σου.

Ραψωδικό κάλεσμα
«Έρχου και ίδε…» 

   (Ιωάν. α΄, 47)

Όλα τα έγραψα από το Μεσολόγγι!.. 
                        10.03.09 
         Νικ. Σπ. Βούλγαργης



ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

• ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΗΘΟΣ 
KΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

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

τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

Kατασκηνωτικά Σεμινάρια 
Εκπαιδευτηρίων “Απ. Παύλος”

Σ Τ Η  B Ε Ν Ι Ζ Α  B Ι Λ Λ Ι Ω Ν

• Ψυχαγωγία και άθληση • Περιπέτειες στη φύση

• Ευχάριστη επιμόρφωση • Νέες δυνατές φιλίες 

• Πρωτόγνωρες πνευματικές εμπειρίες

 ΠΕΡΙΟΔΟΙ:

2/7/09 - 15/7/09 (Αγόρια),  16/7/09 - 29/7/09 (Κορίτσια)
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