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ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ;
Τις δ΄ οίδεν ει ζην τούθ΄ ο κέκληται θανείν,

το ζην δε θνήσκειν εστί
Ευριπίδης

Ζήσε τους καιρούς σου, κοίτα γύρω, 
καίν’ οι στιγμές.
Τούτη η ζωή η χοχλαστή 
χτίστη σε θέλει, όχι χαλαστή – όχι ακαμάτη.
Σοφό τεχνίτη με διαβήτη, 
εργάτη 
με τίμια μαστοριά 
για να χτιστεί της κοινωνίας το παλάτι.
Κι ο μέγας κάμπος καρτερεί 
το φυτευτή, το ζευγολάτη, το σποριά.

Ζήσε τους καιρούς σου, κοίτα γύρω, 
άγιο ένα μίσος ό,τι σάπιο το γκρεμνά, 
το συνεπαίρνει.

Μιας εποχής αμαρτωλής στη δύση γέρνει 
ήλιος αιμόστακτος, σε χάλκινο ουρανό, 
και κει πομπές τυφλών σκιών στο γέρμα σέρνει.

Ζήσε τους καιρούς σου, κοίτα γύρω…
Καλότυχε, που σου ΄λαχε να ζεις  
εδώ, 
στο μέγα «τώρα» 
που κόσμοι πέφτουν κι είδωλα γκρεμίζονται, 
ναών σαράφηδων κι εμπόρων είδωλα 
γκρεμίζονται…
Και νέοι κόσμοι, αγάπης κόσμοι, 
ανθρώπων κόσμοι κτίζονται.

ΝΕΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

Στέφανος Μπολέτσης
                                         «Ακτίνες», 1956
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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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μα της ζωής. Αυτό είναι το συμπέρασμα 
κάθε αντικειμενικής έρευνας. 

Τι λείπει από αυτόν τον άνθρωπο 
που, ενώ πλέει μέσα στην υλική 

ευμάρεια, είναι μαραμένος, ανικανο-
ποίητος και με φοβία και απαισιοδοξία 
ατενίζει το μέλλον του; Ας στρέψουμε 
την προσοχή μας στον αιώνιο λόγο του 
Θεού. Ας ανοίξουμε το Ευαγγέλιο για 
να βρούμε και να ακούσουμε την απά-
ντηση που ζητάμε, από το αψευδές στό-
μα του Χριστού: 

«Αυτός που ακούει τα λόγια μου και τα 
εφαρμόζει μοιάζει με άνθρωπο μυαλω-
μένο, που έχτισε το σπίτι του σε στέρεο 
έδαφος και έσκαψε και έβαλε θεμέλιο 
γερό. Το σπίτι αυτό δεν μπόρεσε τίπο-
τε να το γκρεμίσει. Ούτε η βροχή ούτε 
τα ορμητικά ποτάμια ούτε οι σφοδροί 
άνεμοι, γιατί ήταν θεμελιωμένο πάνω 
σε πέτρινο έδαφος. Εκείνος όμως που 
ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρ-
μόζει, αυτός μοιάζει με ανόητο άνθρω-
πο, που έχτισε ασυλλόγιστα το σπίτι του 
στην άμμο χωρίς να βάλει θεμέλιο. Το 
σπίτι αυτό, μόλις έπιασε κακοκαιρία, 
βροχή και πλημμύρα, σωριάστηκε κάτω 
και διαλύθηκε...» (βλ. Ματθ. ζ΄, 24 -28).

Δυο σπίτια! Με κόπο χτίστηκαν και τα 
δύο. Αλλά δεν χτίστηκαν από ανθρώ-
πους με την ίδια φρονιμάδα. Ο πρώτος 
ήταν μυαλωμένος, ο δεύτερος απε-
ρίσκεπτος. Το ένα σπίτι στέριωσε. Το 
άλλο γκρεμίστηκε. 

Ο μόνος δρόμος που απομένει στον 
άνθρωπο που θέλει να δει «ημέ-

ρας αγαθάς» είναι ο δρόμος που θέτει 
για θεμέλιο του χαρακτήρα τη Χριστια-
νική Διδαχή. Το υπογραμμίζει αυτό ο 
Θεός και διά του Αποστόλου των Εθνών 
με τα εξής: «Θεμέλιον άλλον ουδείς 

δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος 
εστίν Ιησούς Χριστός» (Α΄ Κορ. γ΄, 11), 
δηλ. Κανένας δεν μπορεί να βάλει άλ-
λον θεμέλιο εκτός από εκείνον που βρί-
σκεται αμετακίνητος και άσειστος στη 
βάση της οικοδομής. Και ο θεμέλιος 
αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός.  

• • •

Γερό θεμέλιο απαιτεί η ανθρώπινη 
ζωή. Όλα τα υλικά μέσα δεν επαρ-

κούν, αν δεν τοποθετηθεί του χαρακτή-
ρα το θεμέλιο πάνω στην «πέτρα». Η δε 
ασάλευτη πέτρα είναι ο Χριστός. Όσα 
υλικά αγαθά και αν διαθέτει ο άνθρω-
πος, αν δεν έχει τον Χριστό ως θεμέλι-
ον, κινδυνεύει. Θα βρεθεί πολλές φορές 
μέσα σε στροβίλισμα συμφορών και δο-
κιμασιών μεγάλων. Εκείνοι που έχουν 
για θεμέλιο της ζωής τους τον Χριστό 
μένουν ακλόνητοι. Γι΄ αυτό η πατρίδα 
μας ως κύριο σκοπό των Σχολείων της 
απ΄ τα νεώτερα χρόνια της συστάσεώς 
της ως κράτος (1821 κ.ε.) είχε ως στό-
χο: Να δίνουν τα Σχολεία της στην νέα 
γενιά μόρφωση στερεωμένη πάνω στην 
Ορθόδοξη Πίστη, μόρφωση ελληνορ-
θοδόξου πολιτισμού.

Οι φορείς αγωγής των προτύπων, ήτοι 
η Οικογένεια, το Σχολείο, η Πολιτεία, 
οφείλουν να θέτουν τα θεμέλια της 
πνευματικής οικοδομής. Να αναλαμ-
βάνουν ουσιαστικότερο ρόλο, προκει-
μένου η νέα γενιά να αποκτά πρότυπα 
και ιδανικά υψηλών χριστιανικών προ-
διαγραφών. Πρότυπα που θα χαλυβδώ-
νουν την πίστη στον Τριαδικό Θεό και 
την αγάπη στον άνθρωπο ως πλάσμα 
του Δημιουργού του. Πρότυπα που θα 
εξευγενίζουν την ψυχή και το πνεύμα. 

Χ.Γ.Κ.

Θεμελιο πνευματικής οικοδομήςής                                                            
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                                                                του Σπυρ. Κ. Καραμούντζου,
τ. ςχολικού ςυμβούλου π.ε.

Αν και οι κύριες δραστηριότητες του 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, η ποίη-

ση κατά κύριο λόγο και η πολιτική, του 
απορροφούσαν το μεγαλύτερο διαθέσιμο 
χρόνο της ζωής του, παρ' όλα αυτά έβρι-
σκε τον τρόπο, παρακάμπτοντας τις οι-
κονομικές δυσχέρειες και την καρδιακή 
νόσο από την οποία υπέφερε, να δείχνει 
το μεγαλύτερο βαθμό της φιλοστοργίας 
του και να ανταποκρίνεται με επιτυχία 
στα πατρικά και οικογενειακά του καθή-
κοντα.

Ανησυχούσε πάρα πολύ, και όχι άδικα, 
για τους κινδύνους και τα παραστρατήμα-
τα των νέων και για το λόγο αυτό, σαν 
γνήσιος παιδαγωγός, με αγάπη, αλλά και 
μέθοδο, έδειχνε ξεχωριστό ενδιαφέρον 
για τη σωματική και ψυχική υγεία, την 
ανατροφή, τη διαγωγή και τη μόρφωση 
των παιδιών του.

Οι οικογενειακές ανάγκες υποχρέωναν 
το Βαλαωρίτη να ζει για κάποια χρονικά 
διαστήματα μακριά από τα πολυαγαπημέ-
να του πρόσωπα, τη σύζυγο και τα παιδιά 
του. Ο λόγος αυτός τον ανάγκαζε ή καλύ-
τερα του έδινε την αφορμή να επικοινω-
νεί μαζί τους με τακτική αλληλογραφία.

Με τις επιστολές του αυτές, που ήταν 
υποδειγματικές τόσο στην εμφάνιση όσο 
και στο περιεχόμενο, που ήταν καταστά-
λαγμα γνώσης, πείρας και αγάπης, ο 
φιλόστοργος πατέρας άνοιγε την καρδιά 
του και εκδήλωνε όλα του τα συναισθή-
ματα. Φρόντιζε, και σε μεγάλο βαθμό το 
πετύχαινε, να βιώνει, αλλά και να μοιρά-
ζεται μαζί τους και από μακριά όλες τις 
χαρές και τις λύπες.

Στην αλληλογραφία αυτή γινότανε τα-
κτική και λεπτομερής ενημέρωση και των 

δύο πλευρών για προσωπικά και οικογε-
νειακά ζητήματα, ταυτόχρονα ανταλλαγή 
απόψεων για την πορεία των εθνικών θε-
μάτων και τέλος, πολλές φορές, και κριτι-
κή ποιημάτων που έγραφε ο ποιητής.

Αλληλογραφούσε, λοιπόν, τακτικότα-
τα με τα παιδιά του και κυρίως με τον 
Αιμίλιο και τον Ιωάννη, όταν αυτά ήταν 
μακριά από τη Λευκάδα και σπούδαζαν 
στην Αθήνα και το εξωτερικό. Σ' αυτή δε 
την αλληλογραφία με τα παιδιά του, την 
οποία επιχειρούμε με πολλή ταπεινότητα 
να προσεγγίσουμε, επικεντρώνεται και το 
δικό μας ενδιαφέρον στην παρούσα ερ-
γασία.

Με πειστικούς λόγους, υποδείξεις, πα-
ραδείγματα και συμβουλές στόχευε να 
διαπλάσσει την ψυχή τους, να διαφυλά-
ξει τη σωματική τους υγεία και ακόμη να 
τους καλλιεργήσει όχι μόνο τον πόθο για 
τα γράμματα, αλλά και τη φιλοπατρία, την 
ευθύτητα και την εντιμότητα του χαρακτή-
ρα τους.

Οι επιστολές του Βαλαωρίτη προς τα παι-
διά του ήταν, είναι και θα είναι μία ωφέ-
λιμη και διαρκής διδασκαλία για όλους 
τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 
σπουδαστές, που θα τις μελετούν, για 
όσα χρόνια κι αν περάσουν. Είναι πολύ 
ενδιαφέρουσες, γιατί γράφοντάς τες του 
δινότανε η αφορμή, μαζί με τις ευχές του, 
να επεκτείνεται και να εκθέτει τις σκέψεις 
και τις γνώμες του για πολλά και επίκαι-
ρα της εποχής εκείνης γεγονότα και να 
παίρνει θέση σε γενικότερα διδακτικά και 
εκπαιδευτικά θέματα, όπως η ποίηση, η 
οικογένεια, η φιλία, ο πατριωτισμός, οι 
συναναστροφές, η συνεχής μελέτη και 
άλλα.
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Σε μία μάλιστα επιστολή, που την έγρα-
ψε στις 10 Μαρτίου 1873, από τη Μαδου-
ρή, προς τη σύζυγό του, αναφερόμενος 
στη δυσκολία της σωστής εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές, 
στα χρονικά όρια της γυμνασιακής τους 
εκπαίδευσης, γράφει τ' ακόλουθα σε κα-
θαρά προσωπικό επίπεδο: «Εγώ σπούδα-
σα πλέον των 15 ετών την αρχαίαν ελλη-
νικήν και ολοέν ακόμη μελετώ, ωσάν να 
ήμην φοιτητής, τους αρχαίους κλασσι-
κούς συγγραφείς. Την δε νεοελληνικήν 
κατώρθωσα να διαπλάσσω (και καυχώ-
μαι διά τούτο), αφού εφ' όλην εικοσαε-
τίαν ειργάσθην, όπως γίνω κάτοχος και 
κύριος. Απεναντίας οι εκ των ελληνικών 
Γυμνασίων εξερχόμενοι σήμερον δεν 
δύνανται να συντάξωσι μίαν οιανδήποτε 
πραγματείαν, χωρίς να υποπέσωσιν εις 
ανυπόφορα λάθη».

Είμαι βέβαιος και θα συμφωνήσουμε 
όλοι στο ότι, αν δε βλέπαμε την ημερομη-
νία γραφής, εύκολα θα συμπεραίναμε ότι 
η διαπίστωση αυτή θα είχε γραφτεί, αν όχι 
για όλους, τουλάχιστον για τους περισσό-
τερους από τους σημερινούς αποφοίτους 
των Γυμνασίων και Λυκείων μας.

Και πράγματι τα γραπτά του Βαλαωρίτη 
έμειναν και μας δίνεται η ευκαιρία, 130 
χρόνια μετά το θάνατό του, να διαβάσου-
με μία επιστολή του αξιόλογη, που έδωσε 
στο γιο του Ιωάννη, όταν αυτός αναχώ-
ρησε από τη Λευκάδα για να πάει στην 
Αθήνα και να γραφτεί στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου.

Για την εποχή εκείνη, η επιστολή και το 
περιεχόμενό της, για το νεαρό φοιτητή, 
ήταν ο μπούσουλας, που τον καθοδη-
γούσε και δεν έπρεπε να τον παραβεί, αν 
ήθελε να πετύχει στις σπουδές του και να 
έχει καλή σταδιοδρομία, σύμφωνα με τις 
ευχές και τις επιθυμίες των γονέων του.

Θα παραθέσω στη συνέχεια ένα μικρό 
μέρος της παραπάνω επιστολής. Είμαι 
βέβαιος ότι θα είναι ενδιαφέρουσα για 
όλους, περισσότερο όμως θα έχουν να 

διδαχτούν πολλά οι γονείς, που καλού-
νται πάντοτε ν' αντιμετωπίσουν, με την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, το ίδιο 
πρόβλημα, δηλαδή την εγγραφή του παι-
διού τους σ' ένα από τα πανεπιστήμια της 
χώρας μας ή και του εξωτερικού:

«Ιωάννη μου,
Να συσχετισθής μετά των εκλεκτοτέρων 

συμφοιτητών σου και των εναρετωτέρων, 
αφού πρώτον τους γνωρίσης κατά βά-
θος.

Να αποφεύγης τα χαυτεία και τα καφε-
νεία.

Να μην πέσης ποτέ εις το ελάττωμα του 
καπνού, το οποίον θα κατέστρεφε την 
υγείαν σου.

Να περιορισθής εις μόνην την αγοράν 
των απολύτως αναγκαίων επίπλων. 

Να προσπαθήσης να συμπεριλάβης και 
την δαπάνην του φωτός και του πλυσίμα-
τος εις τας 125 δραχμάς.

Να εξοικονομήσης το χρηματικόν, το 
οποίον θα φέρης μαζύ σου μέχρι της 
επανόδου σου εις Λευκάδα, έχων προ 
οφθαλμών τα μεγάλα οικογενειακά μας 
βάρη.

Να γυμνάζεσαι όσο το δυνατόν περισ-
σότερον, γράφων την καθωμιλημένην 
ελληνικήν, διότι είσαι πολύ αδύνατος.

Να προφυλάττεσσαι από τας αιφνιδίας 
μεταβολάς της ατμοσφαίρας, διότι υπό 
την έποψιν ταύτην αι Αθήναι είναι επικίν-
δυνοι.

Να περιπατείς τακτικώς, χωρίς ν' απο-
μακρύνεσαι πολύ της πόλεως.

Να πληροφορηθής αν υπάρχη εις τας 
Αθήνας ο φίλος μου Ζηνόπουλος και να 
τον επισκεφθής.

Να μην κάμης φορέματα (ενδύματα) 
παρά τα απολύτως αναγκαία.

Να αποφεύγης τας αμάξας, διότι στοιχί-
ζουν πολύ.

Να τακτοποιήσης τας ώρας του φα-
γητού, του ύπνου, της μελέτης των μα-
θημάτων και του περιπάτου, και να μην 
παραβιάζης, εκτός ανωτέρας ανάγκης, το 
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ωράριόν σου.
Μάθε να τηρής τάξιν εν τω δωματίω σου 

και εν τω σπουδαστηρίω σου.
Προ πάντων πρόσεχε εις την καθαριό-

τητα του σώματος, ήτις πρέπει να συμβα-
δίζη μετά της καθαριότητος της ψυχής και 
της καρδίας.

Έχε προ οφθαλμών ότι πρέπει να ανα-
δειχθής διδάκτωρ εντός ωρισμένου χρό-
νου προς εκπεραίωσιν των νενομισμέ-
νων μαθημάτων και μελέτα αόκνως, διότι 
ο πατήρ σου ήρχισε να μη αντέχη εις την 
διαχείρισιν των οικογενειακών συμφερό-
ντων. Γνωρίζεις αφ' ετέρου πόσον αδρώς 
πληρώνεται η ανατροφή σας και προσπά-
θησε, χωρίς να παραβλάψης την υγείαν 
σου, να φανής άξιος της εμπιστοσύνης 
των γονέων σου, της συμπαθείας των κα-
θηγητών σου και της αγάπης των φίλων 
σου. Έχε σύντροφον αχώριστον τας ευ-
χάς της μητρός σου και τας ιδικάς μου».

Ο πατήρ σου 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Αυτά έγραψε με την παραπάνω επι-
στολή του ο πατέρας Βαλαωρίτης 

προς το γιο του Ιωάννη. Το περιεχόμενο 
της επιστολής δεν είναι προϊόν μιας χρή-
σεως, δεν πετιέται και δεν προσπερνιέ-
ται απαρατήρητο από τον οποιονδήποτε 
αποδέκτη ή αναγνώστη αυτής. Είναι ο 
χρυσός οδηγός που καλύπτει με τις προ-
τροπές και τις παραινέσεις της το σύνολο 
σχεδόν των δραστηριοτήτων και των υπο-
χρεώσεων όχι μόνο του συγκεκριμένου 
Ιωάννη, αλλά και του κάθε Γιάννη.

Τα ίδια ακριβώς ή με μερικές ίσως δια-
φοροποιήσεις και προσαρμογές, προς τα 
σημερινά δεδομένα και τις διαφορετικές 
οικογενειακές συνθήκες, θα ήθελε και 
θα μπορούσε να τα γράψει ο κάθε πατέ-
ρας, που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα.

Ο δρόμος που θα χρειαστεί ο νέος να 
διανύσει για την καταξίωσή του είναι κατά 
κανόνα ανηφορικός και δύσβατος και η 

καλή αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Γι' 
αυτό από τα πρώτα βήματά του χρειάζεται 
υποστήριξη, ενθάρρυνση, μελέτη, προ-
σοχή και φρονιμάδα.

Υπάρχει φόβος, και μάλιστα μεγάλος, 
τα δεκαοχτάρικα πρωτάκια της φοιτη-
τικής ζωής, οι νέοι Γιάννηδες, κατά τη 
στρατιωτική φρασεολογία, από υπερβο-
λική αυτοπεποίθηση και εγωισμό, σε μία 
ηλικία που το αίμα βράζει και πετάνε στα 
σύννεφα, να υπερτιμήσουν τις προσωπι-
κές τους δυνάμεις, να υποτιμήσουν τους 
κινδύνους, με αποτέλεσμα να προσγειω-
θούν ανώμαλα. 

Σήμερα που οι καιροί είναι δύσκολοι και 
οι σατανάδες έχουν πολλά ποδάρια. Σή-
μερα που οι κίνδυνοι έχουν το δικό τους 
κώδικα κυκλοφορίας και σου παρουσιά-
ζονται εκεί που δεν τους περιμένεις. Σή-
μερα που τα λαγωνικά και τα βαποράκια 
των εμπόρων των ναρκωτικών και των 
άλλων διαστροφών κυκλοφορούν ελεύ-
θερα, με φιλικά και χαμογελαστά προσω-
πεία μάλιστα, σ' όλα τα στέκια των νέων 
ανθρώπων, στους χώρους αναψυχής και 
άθλησης, ακόμη και στους σχολικούς 
χώρους, αναζητώντας τ' ανυποψίαστα 
θύματά τους, για να τα παρασύρουν στα 
δίχτυα τους, η πιο σίγουρη ασπίδα προ-
στασίας είναι ο ισχυρός δεσμός με την 
οικογένεια.

Ασφαλώς τον πρώτο λόγο και την ευ-
θύνη για την επίτευξη του ενωτικού ψυ-
χικού δεσμού, μεταξύ των μελών μιας 
οικογένειας, τον έχουν οι γονείς. Αυτόν 
τον ψυχικό δεσμό, σ' όλη του την έκταση 
και μεγαλοπρέπεια, τον διακρίνουμε και 
στην οικογένεια του εθνικού μας ποιητή 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, μέσα από τους 
αψευδείς μάρτυρες και εννοώ τις δια-
σωθείσες επιστολές πολλών μελών της 
οικογένειάς του. Πρωτοβουλία μάλιστα 
σαν κι αυτή του πατέρα Βαλαωρίτη, με 
την επιστολή προς το γιο του, την οποία 
γνωρίσαμε, αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση και για όλους τους γονείς.



Η πρόσφατη παγκόσμια κρίση μπο-
ρεί να γίνει έναυσμα για να ανα-

λογισθούμε: προς τι η ευμάρεια; Όσο κι 
αν φαίνεται παράδοξο, το ερώτημα τούτο 
συνδέεται στενά με άλλα ουσιαστικότερα 
και βαθύτερα: ποιες είναι οι πραγματικές 
μας ανάγκες, αλλά και ποιες οι αληθινές 
ή αυθεντικές αξίες της ζωής;

Τι θέαμα παρουσιάζεται μπροστά μας, 
όχι μόνο λόγω της κρίσης αλλά γενικό-
τερα και ευρύτερα; Μια μεγάλη αντίθεση: 
από το ένα μέρος άμετρη, αχαλίνωτη, 
προκλητική επιζήτηση πλουτισμού, κατα-
ναλωτισμός, πολυτέλεια, επίδειξη  και από 
τα άλλο ακραία, έσχατη πενία και ένδεια. 
Στην Ελλάδα, όλα τούτα επιδεινώνονται 
λόγω πολλαπλών αιτίων: απαιδευσίας, 
ατομικισμού, πολιτισμικής υστερήσεως 
και δυσλειτουργίας των θεσμών.

Ποια είναι άραγε τα αίτια; Τα προφα-
νέστερα: πλεονεξία, υπέρμετρη επιδίωξη 
ευμάρειας και περιττής πολυτέλειας (μια 
έκφραση που συνιστά αφ' εαυτής πλεο-
νασμό!). Τα βαθύτερα αίτια των φαινο-
μένων αυτών: αφροσύνη, εσφαλμένη 
ιεράρχηση αξιών, έλλειψη και απουσία 
νοήματος λόγω εν τέλει άγνοιας του τι 
αξίζει πραγματικά και τι λιγότερο, με μια 
λέξη: μηδενισμός. Ένα μόνο δείγμα 
κοινωνικής παθολογίας: ο συνδυασμός 
πλεονεξίας και σπατάλης ακόμα και στα 
λεγόμενα «μεσαία» κοινωνικά στρώματα. 
Όταν η μέση ελληνική οικογένεια έχει 
ή θέλει δύο ή περισσότερα αυτοκίνητα, 
όταν σχεδόν κάθε παιδί έχει δύο κινητά, 
όταν το φαγητό σε ή από «ταχυφαγεία» 
έχει αντικαταστήσει το παραδοσιακό οι-

κογενειακό τραπέζι, τότε ποιο εισόδημα 
να είναι επαρκές; Αντί να εργάζονται βι-
οποριστικά σε δύο και τρεις εργασίες και 
οι δύο σύζυγοι, δεν θα ήταν καλύτερα να 
περικόψουν τις περιττές δαπάνες και να 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην οι-
κογένειά τους;

Για να πατούμε στερεά στο έδαφος της 
πραγματικότητας: ουδεμία αμφιβολία ότι 
ο άνθρωπος έχει πραγματικές ή γνήσι-
ες ανάγκες τις οποίες υποχρεούται να 
αντιμετωπίζει. Αλλά αυτό ακριβώς είναι 
το ζήτημα: ποιες ανάγκες του ανθρώπου 
είναι πραγματικές, αληθινές, αυθεντικές 
και ποιες φαινομενικές, τεχνητές, ολωσ-
διόλου επίπλαστες, είτε και αποτέλεσμα 
κοινωνικής και πολιτισμικής παθολογίας; 
Ο Χ. Μπέλλ, αναφερόμενος στους Ινδιά-
νους της Αμερικής και αντιδιαστέλλοντάς 
τους από τους Ευρωπαίους κατακτητές 
τους, αναρωτιέται καίρια: «Ποιο ήταν το 
μεγαλύτερο έγκλημα των Ινδιάνων, όταν 
ήλθαν αντιμέτωποι με την ευρωπαϊκή 
λογική που είχε εξαχθεί στην Αμερική; 
Δεν γνώριζαν την αξία του χρυσού, του 
χρήματος! Και αγωνίζονταν εναντίον 
εκείνου, κατά του οποίου αγωνιζόμαστε 
εμείς σήμερα ως το έσχατο προϊόν της 
λογικής μας, εναντίον της καταστροφής 
του κόσμου τους και του περιβάλλοντός 
τους, εναντίον της ολοκληρωτικής υποτα-
γής της γης τους υπό το κέρδος, το οποίο 
ήταν γι' αυτούς πιο ξένο από ό,τι ήταν για 
μας οι θεοί και τα πνεύματά τους. Και τι 
ήταν άραγε δυνατόν να αντιληφθούν οι 
Ινδιάνοι ως χριστιανικό, ως το νέο και 
χαρμόσυνο άγγελμα (ως το Ευαγγέλιο), 
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μέσα σε αυτή την παράφρονα υποκριτική 
αυταρέσκεια, με την οποία λειτουργού-
σαν [οι λευκοί κατακτητές] την Κυριακή 
τον Θεό και Τον δόξαζαν ως Λυτρωτή, 
και την Δευτέρα άνοιγαν πάλι τις Τράπε-
ζες, όπου διαχειρίζονταν τη θεωρούμενη 
ως μόνη αληθινή αντίληψη για το χρήμα, 
την ιδιοκτησία και το κέρδος;» («Δοκιμή 
για τον Λόγο της ποίησης», Ομιλία στη 
Σουηδική Ακαδημία). Αλλά πρωτύτερα 
κιόλας προειδοποιούσε ο Α. Παπαδια-
μάντης: «Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και 
θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο 
αληθής αντίχριστος. Αύτη γεννά την αδι-
κίαν, αύτη τρέφει την κακουργίαν, αύτη 
φθείρει σώματα και ψυχάς. Αύτη παράγει 
την κοινωνικήν σηπεδόνα. Αύτη κατα-
στρέφει κοινωνίας νεοπαγείς». 

Εν όψει της καταστάσεως αυτής, ποιο 
είναι το καθήκον του ανθρώπου; Αποτε-
λεί εκπληκτικό φαινόμενο της ιστορίας 
της ανθρώπινης σκέψης ότι για το κε-
φαλαιώδες τούτο ζήτημα υφίσταται ομο-
φωνία ή έστω σύγκλιση απόψεων μεταξύ 
κορυφαίων φιλοσόφων. Θα περιορισθώ 
σε ελάχιστα παραδείγματα.

Ο Καντ θέτει το ερώτημα: Ποιος είναι, 
σύμφωνα με τη φύση, ο «προορισμός» (ή 
η αποστολή) ή ο αληθινός τελικός σκο-
πός του ανθρώπου; Οι δύο ενδεχόμενες 
απαντήσεις είναι: είτε η συντήρησή του, η 
ευημερία, με μια λέξη: η ευδαιμονία του, 
δηλ. η ικανοποίηση όλων των επιθυμιών 
του ως απλώς και μόνοι φυσικού και εμ-
βίου όντος, είτε η καλλιέργεια και ο πολι-
τισμός, δηλ. η ανάπτυξη όλων των ικανο-
τήτων του πέραν των ορίων του φυσικού 
ενστίκτου, άρα, εφ' όσον ο άνθρωπος 
είναι ελεύθερος από τους περιορισμούς 
της φυσικής ανάγκης και δρα ως έλλογο 
ον, με τελικό σκοπό την πληρέστερη δυ-
νατή τελείωσή του.

Έστω, λοιπόν, ότι αληθινός σκοπός της 
φύσης για τον άνθρωπο είναι η ευδαιμο-
νία. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Πρώ-
τα πρώτα, δεν είναι διόλου σαφές τι εννο-

ούμε με τη λέξη αυτή. «Δυστυχώς όμως η 
έννοια της ευτυχίας είναι τόσο αόριστη, 
ώστε μολονότι κάθε άνθρωπος ποθεί 
να πετύχει την ευτυχία, ποτέ δεν μπορεί 
με οριστικό και συνεπή τρόπο να πει τι 
πράγματι ποθεί και θέλει. Είναι, λοιπόν, 
αδύνατον, ακόμα και για το πιο διορατικό 
και ικανό ον, εφ' όσον είναι πεπερασμέ-
νο, να διαμορφώσει μια οριστική έννοια 
του τι πράγματι θέλει (όταν θέλει την ευ-
τυχία). Εάν θέλει πλούτο, πόσες έγνοιες, 
πόσο φθόνο και κυνηγητό δεν θα φορ-
τωθεί στους ώμους του!» (Θεμελίωση της 
μεταφυσικής των ηθών). Αλλά ακόμη και 
αν ήταν δυνατόν να προσδιορίσομε με 
σαφήνεια τι θέλομε, όταν αναζητούμε την 
ευτυχία, ακόμη και αν θεωρούσαμε πως 
έχομε την επιδεξιότητα να κατορθώσομε 
εκείνο που φαντασθήκαμε ως ευτυχία, 
πάλι δεν θα το επιτυγχάναμε «διότι δεν 
προσιδιάζει στη φύση του ανθρώπου να 
σταματά κάπου και να ικανοποιείται με 
την κατοχή και την απόλαυση» (Κριτι-
κή της κριτικής δύναμης). Επομένως, ο 
αληθινός σκοπός του ανθρώπου είναι όχι 
απλώς η ικανοποίηση των επιθυμιών του 
ως εμβίου όντος αλλά η ολόπλευρη καλ-
λιέργειά του ως ελλόγου όντος με γνώμο-
να την τελείωση.

Ο Σοπενχάουερ, στο περίφημο μέρος 
του έργου του Πάρεργα και Παραλειπό-
μενα με τον τίτλο «Αφορισμοί για τη βιο-
τική σοφία», θεωρεί ότι οι διαφορές της 
τύχης των ανθρώπων οφείλονται σε τρεις 
θεμελιώδεις παράγοντες: 1) Τι είναι κά-
ποιος, δηλ. η προσωπικότητα. Εδώ υπά-
γονται η υγεία, η δύναμη, η ομορφιά, η 
ιδιοσυγκρασία, ο ηθικός χαρακτήρας, η 
νοημοσύνη και η παιδεία. 2) Τι έχει κά-
ποιος, δηλ. η ιδιοκτησία και η περιουσία. 
3) Τι νομίζουν οι άλλοι για κάποιον, δηλ. 
η τιμή, η υπόληψη, η κοινωνική θέση και 
η φήμη.

Καθώς τα γνωρίσματα της πρώτης κα-
τηγορίας οφείλονται στην ίδια τη φύση 
αλλά και στην καλλιέργεια, η επίδρασή 
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τους στην ευτυχία ή την δυστυχία είναι 
ασυγκρίτως ουσιωδέστερη από τα γνωρί-
σματα των άλλων δύο ειδών. «Σε σχέση 
με τα αυθεντικά προσωπικά χαρίσματα, 
το μεγάλο πνεύμα ή τη μεγαλοψυχία, 
όλα τα άλλα προσόντα της κοινωνικής 
θέσης, του πλούτου κτλ. είναι σαν τους 
βασιλιάδες του θεάτρου απέναντι στους 
αληθινούς. Οι διαφορές της τάξης ή του 
πλούτου δίδουν στον καθένα να παίξει 
έναν ρόλο αλλά στους ρόλους αυτούς 
δεν αντιστοιχεί διόλου μια εσωτερική 
διαφορά της ευτυχίας και της ευφορίας. 
Μια ήρεμη και εύθυμη ιδιοσυγκρασία 
που προέρχεται από τέλεια υγεία και τυ-
χερή συγκρότηση [της προσωπικότητας], 
ένας νους διαυγής, ζωηρός, διεισδυτικός 
που αντιλαμβάνεται ορθά, μια βούληση 
μετριοπαθής, ήπια, και επομένως μια 
ήσυχη συνείδηση: όλα τούτα αποτελούν 
προσόντα τα οποία δεν μπορεί να αντικα-
ταστήσει καμιά κοινωνική θέση ή πλού-
τος. Διότι ό,τι είναι κάποιος για τον ίδιο 
τον εαυτό του, εκείνο που τον συνοδεύει 
στη μοναξιά του, και το οποίο δεν μπορεί 
να του δώσει ούτε να του πάρει κάποιος, 
είναι προφανώς γι' αυτόν ουσιωδέστερο 
από όλα όσα μπορεί να κατέχει, είτε να 
είναι κατά τη γνώμη των άλλων. Μάλιστα, 
για εκείνον που απολαμβάνει διαρκώς 
μιαν εξαιρετική, πνευματικά έξοχη ατο-
μικότητα, οι περισσότερες από τις γενικά 
επιζητούμενες απολαύσεις είναι τελείως 
περιττές, και επιπλέον οχληρές και επι-
βαρυντικές. Για τούτο, ο Σωκράτης, όταν 
είδε να πουλούν είδη πολυτελείας, είπε: 
«Πόσο πολλά πράγματα υπάρχουν που 
δεν τα έχω ανάγκη!».

Από τούτα συνάγεται ότι είναι σοφότε-
ρο να επιδιώκει κανείς τη διατήρηση της 
υγείας του και την καλλιέργεια των δεξι-
οτήτων του παρά την απόκτηση πλούτου. 
Αλλά ο πραγματικός πλούτος, δηλ. το 
μεγάλο πλεόνασμα, λίγο συμβάλλει στην 
ευτυχία μας, για τούτο αισθάνονται πολ-
λοί πλούσιοι δυστυχείς διότι είναι δίχως 

αληθινή πνευματική καλλιέργεια, δίχως 
γνώσεις και γι' αυτό χωρίς κάποιο αντι-
κειμενικό ενδιαφέρον που θα μπορούσε 
να τους κάμει ικανούς για μια πνευματι-
κή απασχόληση. Εντούτοις, οι άνθρωποι 
μοχθούν χίλιες φορές περισσότερο να 
αποκτήσουν πλούτο παρά πνευματική 
καλλιέργεια, ενώ είναι εντελώς βέβαιο 
ότι το τι είναι κάποιος συμβάλλει πολύ 
περισσότερο στην ευτυχία μας παρά το τι 
έχει. Για τούτο βλέπομε αμέτρητους αν-
θρώπους, σε αδιάκοπη δραστηριότητα, 
να μοχθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ 
να αυξήσουν τον ήδη υπάρχοντα πλούτο. 
Δεν γνωρίζουν τίποτα πέραν από το στε-
νό οπτικό πεδίο των μέσων, για τον σκο-
πό εκείνο του πλουτισμού το πνεύμα τους 
είναι κενό, και γι' αυτό αναίσθητο για όλα 
τα άλλα. Οι ύψιστες απολαύσεις, οι πνευ-
ματικές, δεν τους είναι βατές και με τις 
παροδικές, αισθησιακές απολαύσεις που 
κοστίζουν λίγο χρόνο αλλά πολύ χρήμα, 
και τις οποίες επιτρέπουν κάποτε στον 
εαυτό τους, επιχειρούν μάταια να υποκα-
ταστήσουν τις πνευματικές».

Ας υποθέσομε ότι πραγματοποιούνται 
κάποτε τα σχέδια του κοινωνικού ευδαι-
μονισμού: «Όσο γίνεται μεγαλύτερη ευ-
μάρεια για όλους». Θα ικανοποιούνταν 
τότε αληθινά οι βαθύτερες ψυχικές και 
πνευματικές ανάγκες ή οι υπαρξιακές 
αγωνίες του ανθρώπου; Η τρέχουσα κρί-
ση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία στοχα-
σμού και αναθεωρήσεως των αξιών μας. 
Το δίλημμα είναι αμείλικτο: «καλοπέρα-
ση ή τελείωση και έλλογη αυτοεκτίμηση;» 
(Καντ) ή ακόμη οξύτερα: αποχαύνωση 
της ευμάρειας ή επιδίωξη της πληρέστε-
ρης δυνατής καλλιέργειας με γνώμονα τη 
δημιουργικότητα και την παιδεία;                                                          

αναδημοσίευση από το περ. «ευθύνη»
(αφιέρωμα: το καθήκον του ανθρώ-

που σε περίοδο οικονομικής κρίσης), 
απρίλ. 2009

αποΧαυνΩςή τής ευμαΡειας Ή δήμιουΡΓικοτήτα και παιδεια;



Κυκλοφορεί, από το 2004, μεταφρα-
σμένο από τα Τουρκικά στα Ελληνι-

κά το βιβλίο της Περβίν Ερβίλ «Η Νιόβη 
θρηνούσε για τη Μικρά Ασία» (εκδ. Τσου-
κάτου). Η Τουρκάλα, ερευνήτρια των 
κοινωνικών επιστημών, ασχολείται, στο 
βιβλίο της αυτό, με τους «εκτοπισμούς των 
πληθυσμών της Μ. Ασίας». Με επιστημονι-
κή αμεροληψία αναζητά τα αίτια των διωγ-
μών «των μη μουσουλμάνων Ελλήνων και 
Αρμενίων από τη Μικρά Ασία». 

Η συγγραφέας καταγράφει τις μεθοδεύ-
σεις του Οθωμανικού κράτους απέναντι 
στον Ελληνικό πληθυσμό και την κρατική 
πολιτική που ασκήθηκε έναντι των Ελλή-
νων. Με κρυφές ή φανερές εντολές και σε 
συνεργασία πολλές φορές με ξένες δυνά-
μεις, επιχειρήθηκε η «εκκαθάριση της Μ. 
Ασίας». Αρχικά δημιουργήθηκε το κατάλ-
ληλο ιδεολογικό πλαίσιο, για να σχηματι-
στούν εστίες μίσους και να νομιμοποιηθεί 
ο εκτοπισμός. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο 
μπορούσε πλέον να εφαρμοσθεί η ανάλο-
γη πολιτική, που οργανωμένα στράφηκε 
πρώτα εναντίον των Αρμενίων και μετά 
εναντίον των Ελλήνων. Η εθνοκάθαρση 
δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά ακολούθη-
σε συγκεκριμένα σχέδια και πολιτική με 
προοπτική ετών.

Οι επιστημονικές πηγές που αναφέρει 
η συγγραφέας επιβεβαιώνουν ότι ο δι-
ωγμός των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε 
μεθοδικά, ιδίως την περίοδο 1914-1924.  
Στις αρχές του 1914, οι Έλληνες της Μ. 
Ασίας αριθμούσαν περίπου 2.000.000 
άτομα, και μέσα σε 10 χρόνια έμειναν 
λιγότεροι από τους μισούς. Η βίαιη μετα-

κίνηση-εξοστρακισμός τον χειμώνα  και 
η εξαντλητική εργασία των ταγμάτων ερ-
γασίας οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στο 
«λευκό θάνατο», θάνατο δηλαδή χωρίς τη 
χρήση όπλων. Η δε εφαρμογή νόμων που 
απαγόρευαν συγκεκριμένα επαγγέλματα  
ή επέβαλλαν υπέρογκους φόρους στους 
Έλληνες αποτέλεσαν, όπως η συγγρα-
φέας ονομάζει «ένα στάδιο του χρονοδι-
αγράμματος εξόντωσης». Πολλά ακόμα 
μέσα χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την 
εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου. Ανά-
μεσα σε αυτά: σφαγές, εκφοβισμοί ή ακό-
μα και διεθνείς συνθήκες. 

 Η συγγραφέας μελετά επίσης τις συνέ-
πειες του βίαιου εκτοπισμού των Ελλήνων. 
Τα αποτελέσματά του χαρακτηρίζονται ως 
οδυνηρά, όχι μόνο για τους Έλληνες, 
«που εκδιώχθηκαν άδικα από την Ανα-
τολία, ενώ κατοικούσαν στα εδάφη αυτά 
από την αρχαιότητα», αλλά και για τους 
μουσουλμάνους που παρέμειναν ή μετα-
φέρθηκαν σε εκείνα τα μέρη.

Εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, η συγ-
γραφέας καταγράφει και διηγήσεις που 
περιγράφουν τον πόνο και τον θρήνο των 
προσφύγων. Με ιδιαίτερο θαυμασμό ανα-
φέρεται  στους Έλληνες πρόσφυγες που « 
η παράδοση και η πίστη τους, τους δίδαξε 
να εργάζονται όπου και αν βρίσκονται και 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να πα-
ράγουν, να δημιουργούν από το τίποτα».

Η αντικειμενική έρευνα ενός Τούρκου 
επιστήμονα για τα αίτια και τις συνέπειες 
του ξεριζωμού των Ελλήνων από τη Μ. 
Ασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
εξακρίβωση της ιστορικής πραγματικό-

«ή νιοΒή ΘΡήνουςε Για τή μικΡα αςια»
της Περβίν Ερβίλ, τουρκάλας ερευνήτριας κοινωνικών επιστημών

(συνεχίζεται στη σελ. 65)

Ένα αποκαλυπτικό σύγγραμμα



Η μάνα μου ήταν αγράμματη, 
ούτε την αλφαβήτα δεν ήξε-

ρε.
Όταν μεγαλώσαμε μεις, τα τρία 

παιδιά της, της μάθαμε σιγά σιγά 
να ζωγραφίζει την υπογραφή της.
Ο πατέρας μου ήξερε καλά γράμ-

ματα για την εποχή του, είχε τε-
λειώσει το σχολαρχείο. Ταξίδευε 
όμως συνέχεια και τον βλέπαμε 
λίγες μέρες το χρόνο. Κι όταν ερ-
χόταν, βιαστικός ήταν, καθώς ετοι-
μαζόταν για το επόμενο ταξίδι. Συ-
χνά, εμείς τα παιδιά, σκεφτόμαστε 
να τον πειράξουμε ρωτώντας τον 
αν θυμόταν σε ποια τάξη πήγαινε 
ο καθένας μας. Δεν μας ρωτούσε 
ποτέ αν διαβάσαμε, δεν ευκαιρού-
σε να πάει στο σχολείο για τους 
βαθμούς μας.
Μόνο τις λίγες μέρες που ήταν 

μαζί μας επανελάμβανε συχνά: 
«Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο 
απελέκητο, παιδί μου».
Στο συρτάρι του ο πατέρας μου 

είχε δυο βιβλία. Μια μέθοδο, άνευ 
διδασκάλου Γαλλικής γλώσσας, 
που διάβαζε τα βράδια, όταν ήταν 
νέος, μετά την χωρίς ωράριο δου-
λειά. 

Το δεύτερο βιβλίο ήταν μια κιτρι-
νισμένη Αγία Γραφή. Κάποιος του 
την είχε χαρίσει. Τη διάβαζε και 
την ξαναδιάβαζε.
Και σαν αρρώστησε βαριά, μεγά-

λος πια, μας συμβούλευσε να τη 
διαβάζουμε: «Είναι το βιβλίο που 
δείχνει το δρόμο του Θεού», μας 
είπε.

Την φροντίδα για το σπίτι και 
τα παιδιά είχε η μάνα μου. 

Και βέβαια δεν ήξερε να κοιτάξει 
τα τετράδιά μας, ούτε να κρατήσει 
το βιβλίο να της πούμε το μάθημα. 
Μόνο θαύμαζε ό,τι μαθαίναμε!
Θυμάμαι, όταν διάβαζα μια μέρα 

δυνατά την Αντιγόνη του Σοφο-
κλέους, το εξής περιστατικό:
Ήμουν σίγουρη πως ήμουν μόνη 

στο δωμάτιο. Κάποια στιγμή που 
σταμάτησα, ακούω τη φωνή της 
μάνας μου, πούχε τρυπώσει σιγα-
νά στο δωμάτιο με τις σαπουνάδες 
στα χέρια, να μου λέει: «Για διά-
βασε, παιδάκι μου, λίγο παρακάτω 
να δούμε τι έγινε. Τι ωραία πράγ-
ματα που μαθαίνετε!»
Κρυφάκουγε κι όταν διάβαζε κι ο 

αδελφός μου, φοιτητής της Νομι-
κής.

   ή αΓΡαμματή μανα μου

της Ζωής Γκενάκου,
καθηγήτριας παν/μίου κρήτης



Ένα βράδυ τούπε δειλά-δειλά: 
«Παιδί μου, δεν το πέρασες πέρσι 
το μάθημα; Την δίκη που διάβαζες 
σήμερα την είχα ακούσει και τον 
περασμένο χρόνο!»
Η μεγαλύτερή της ευχαρίστηση 

ήταν, όταν βρίσκαμε λίγη ώρα να 
της διαβάσουμε κάτι απ' την εφη-
μερίδα ή από κάποιο περιοδικό. 
Μας άκουγε σα μικρό παιδί και 
δεν χόρταινε.
Σαν μεγάλωσα και απέκτησα 

το πρώτο μου παιδί, τη μέρα που 
ήλθα από την κλινική με το μωρό, 
ήλθε όλο χαρά να θαυμάσει το εγ-
γόνι της. Είχε κρύψει κάτω απ' την 
ποδιά της ένα βιβλίο που τόβαλε 
σιγανά κάτω απ' το μαξιλαράκι του 
μωρού.
-Τι βάζεις, μάνα, εκεί; τη ρώτη-

σα.
-Λέγαν οι παλαιοί, παιδί μου, πως 

έρχονται τις πρώτες μέρες οι Μοί-
ρες για να μοιράνουν το παιδί. Το 
ξέρω ότι θα πεις, εμείς δεν τα πι-
στεύουμε αυτά, αλλά καλού κακού 
ας υπάρχει ένα βιβλίο, για ν' αγα-
πήσει το παιδί τα γράμματα!
Ο θαυμασμός για τη γνώση, η 

αγάπη για τα γράμματα!

Σκέπτομαι, τώρα, μήπως εγώ 
καθώς μεγάλωσα ξέχασα 

πόση δύναμη έχει αυτός ο θαυμα-
σμός για τα γράμματα.
Μήπως το ενδιαφέρον μου εξα-

ντλείται να μη λείψει τίποτε στα 
παιδιά μου, γραφείο, ανατομική 
καρέκλα, σχολικά είδη που τα ζη-

λεύω καθώς τα βλέπω, εγκυκλο-
παίδεια, βοηθητικά βιβλία για την 
Έκθεση, τα Μαθηματικά, τη Χη-
μεία κτλ.;
Και πανάκριβα ιδιαίτερα μαθήμα-

τα κι ας είναι τα οικονομικά δύσκο-
λα, πολύ δύσκολα. Και συμβουλές, 
πολλές συμβουλές, για το σχολείο, 
για τ' Αγγλικά, για το Πανεπιστή-
μιο, για το πτυχίο.
Μήπως σ' αυτόν τον σκληρό αγώ-

να απόκαμα και ξέχασα να θαυ-
μάζω τη γνώση, να διαβάζω κάτι 
καινούργιο για μένα, να λαχταράω 
να μάθω μαζί με τα παιδιά μου; 
Μήπως αντί για τη λαχτάρα για το 
καλό βιβλίο, που φωτίζει την γκρί-
ζα καθημερινότητα και δίνει νόη-
μα στη ζωή, στόχοι μου έγιναν οι 
βαθμοί των παιδιών, τα πτυχία, η 
επιτυχία κ.ά.; Μήπως ξέχασα στην 
πράξη πως πάνω από τη γνώση οι 
αρχαίοι τοποθετούσαν το «ορέγε-
σθαι παιδείας»; 
Και ποιο πράγμα περισσότερο 

από τον θαυμασμό ανοίγει την 
όρεξη για το διάβασμα! 

Σκέπτομαι, καθώς θυμήθηκα 
την αγράμματη μάνα μου, 

πως ίσως το σπουδαιότερο πράγ-
μα πούχουν ανάγκη τα παιδιά μου 
σήμερα είναι να δουν τη λαχτάρα 
μου για το διάβασμα, τον δικό μου 
θαυμασμό για τη γνώση, κι ας έχω 
μεγαλώσει, την δική μου πίστη, 
πως κάθε καλό βιβλίο είναι μια πυ-
γολαμπίδα στο πηχτό σκοτάδι.



α. Γενεαλόγηση 

Το Μεσολόγγι είναι Πόλη που γεννή-
θηκε στη διάρκεια της Τουρκοκρατί-

ας. Είναι δημιούργημα μιας σύγκρουσης 
που συγκλόνισε τον τότε γνωστό κόσμο. 
Ήρθαν σε εμπόλεμη ρήξη οι πολιτισμέ-
νοι λαοί της εποχής από τη Δύση με τις 
ορδές των απολίτιστων της Ανατολής, 
που ορέγονταν την Ευρωπαϊκή πολιτιστι-
κή ανάπτυξη. Η σύγκρουση εξελίχτηκε 
μπροστά στη Λιμνοθάλασσα, ανάμεσα 
στις εκβολές των ποταμών Αχελώου και 
Ευήνου, στον Πατραϊκό κόλπο. Πρόκει-
ται για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου στις 6 
Οκτωβρίου 1571. Εκεί οι ενωμένες Χρι-
στιανικές δυνάμεις της Δύσης, με αρχηγό 
τον αδελφό του Βασιλιά της Ισπανίας, 
Δον-Χουάν της Αυστρίας, αντιμετώπισαν 
με επιτυχία και νικηφόρα την προέλαση 
του Τούρκου Ναυάρχου, Καρπουδάν-
Πασσά. Η σύγκρουση εκείνη έδωσε μετά 
τη νίκη και το κίνητρο για την οικιστική 
παρουσία στον κόσμο του Μεσολογγίου. 
Βεβαίως οι νικητές, Δυτικοί Ευρωπαίοι 
και πολιτισμένοι της εποχής, μετά τη νίκη 
τους εγκατέλειψαν τον τόπο στην τύχη του. 
Μαζί εγκατέλειψαν και κάποιους συντρό-
φους τους, ξεχασμένους στα λασπόνερα 

και τις καλαμόσυρτες ξέρες της κλειστής 
Λίμνης. Άλλο βέβαια θέμα αυτό. 

Ως προς το Μεσολόγγι, οι εγκαταλει-
φθέντες Ευρωπαίοι υπήρξαν μια μορφή 
ζύμης για την οικιστική του οργάνωση και 
ανάδειξη. Ενώθηκαν μέσα στη Λιμνοθά-
λασσα με τους ορεινούς σκόρπιους κα-
τοίκους από τον Αράκυνθο, το βουνό 
πάνω από τη θάλασσα. Αυτοί κατέβαιναν 
στη Λίμνη και τα πεδινά για επισιτιστι-
κούς λόγους, ψάρεμα και καλλιέργεια 
γης. Μαζί τους ξεκίνησαν ένα καινούριο 
τραγούδι μιας νέας ζωής. Δημιούργησαν 
έτσι τον πρώτο οικισμό και λειτούργησαν 
μια πρωτόγνωρη αυτοδιοίκητη κοινότητα, 
με κατοικίες πασσαλόμπηχτες και καλα-
μόφτιαχτες στη ρηχή Λιμνοθάλασσα. Δη-
μιούργησαν τις όμορφες παραδοσιακές 
«Πελάδες», που λέγονταν έτσι ως οικο-
δομές του πελάγου.

Παρά την οικιστική ιδιομορφία του ο 
νέος οικισμός ήταν ένας οργανισμός 
απομονωμένος από άλλες περιοχές 
λόγω εδαφικών εμποδίων και προβλη-
μάτων. Έπρεπε όμως να αναπτυχθεί και 
να ζήσει ο οικισμός. Η ενδοχώρα του 
δεν βοηθούσε. Η παραγωγικότητά του, 
δεν είχε προοπτικές. Είχε όμως μια ευλο-
γημένη εύνοια από το Θεό και τη φύση. 
Είχε τη γαλήνη μιας ήρεμης και πλατειάς 

μήνυματα απο το μεςολοΓΓι:
δήμιουΡΓια και πΡοςΦοΡα

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη,
καθηγητή - ςυγγραφέως
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Λιμνοθάλασσας. Είχε μια έντονη αντί-
θεση θαλασσινής πολιτείας και στερια-
νής ορειβασίας. Είχε αυτογέννητο και 
αδασκάλευτο στοχασμό, σαν απόκτημα 
μιας απαράμιλλης πνευματικής καρπο-
φορίας. Είχε από την πρώτη στιγμή της 
παρουσίας του μια γνήσια παραδοσιακή 
Ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση. Είχαν 
παίξει το ρόλο τους τα έξι Μοναστήρια 
της Βαράσοβας, του Αγίου Όρους - όπως 
ονομάστηκε - της Αιτωλίας, από το 10ο 
αιώνα. Ομοίως και τα εννέα Μοναστήρια 
τριγύρω του, μαζί με πρωτοχριστιανικές 
Εκκλησίες του, που λειτούργησαν ακόμα 
και από τον 3ον αιώνα.

Σ' αυτήν την απομονωμένη εσχατιά της 
Στερεάς, επέπρωτο να διαδραματιστούν 
σπουδαία γεγονότα και να αναδειχθούν 
σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα. Έπρεπε 
αρχικά ο ανομάτιστος ακόμα οικισμός, 
για να επιβιώσει, να αναζητήσει πλουτο-
παραγωγικές πηγές, να πάρει όνομα και 
να γνωριστεί με το γύρω του κόσμο. Το 
ψάρεμα και η καλλιέργεια της γης μαζί 
με την κτηνοτροφία, που ήταν οι πρώτες 
ασχολίες των κατοίκων, δεν μπορούσαν 
να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους. Για 
το σκοπό αυτό στράφηκαν προς τη θά-
λασσα και ταυτόχρονα καλλιέργησαν τις 
πνευματικές τους ικανότητες. Ναυπήγη-
σαν τα πρώτα πλοία τους και ξανοίχτηκαν 
δειλά-δειλά προς το πέλαγος. Έξω στα 
ανοιχτά συνάντησαν και τις πρώτες δυ-
σκολίες και αντιδράσεις. Εκεί διαφέντευ-
αν Δαλματοί κουρσάροι και πειρατές, που 
παραξενεύτηκαν στη θέα των άγνωστων 
Μεσολογγίτικων καραβιών. Το πρώτο 
που τους ρώτησαν ήταν: «Ποιο είναι το 
όνομά σας; Από πού έρχεστε;». Η απά-

ντηση ήταν μόνο στο δεύτερο ερώτημα. 
«Μέσα από την Λίμνη», χωρίς όνομα. Οι 
κουρσάροι ξανά ρωτούσαν στη γλώσσα 
τους: «In mezzo Laghi»; Αυτό ήταν! Βρέ-
θηκε το όνομα. «In mezzo Laghi», ίσον 
Ελληνιστί «Μεσολόγγι». Άρεσε στους 
κατοίκους αυτό το όνομα και το αποδέ-
χτηκαν. Έτσι έμεινε στην ιστορία. Η πο-
λιτεία της Λίμνης, ή ακόμα η πολιτεία του 
νερού.

Η απόκτηση ονόματος ήταν καθοριστική 
για την παραπέρα πορεία του Μεσολογγί-
ου. Τώρα άρχισε να καλλιεργεί και άλλες 
δυνατότητές του μαζί με τη ναυτιλία και 
το εμπόριο. Τώρα ξύπνησαν μέσα του οι 
δυνάμεις του πνεύματος, του στοχασμού 
και της διανόησης. Αυτές οι δυνάμεις 
υπήρξαν καθοριστικές για την όλη ζωή 
και παρουσία του στον κόσμο. Αυτές ήταν 
γραφτό να το οδηγήσουν πλησίστιο στα 
μεγάλα πνεύματα της Ευρώπης. Να του 
δώσουν κύρος πολιτισμικό, να αποκτήσει 
κοινωνική οντότητα, να γίνει περιζήτητο 
στα οικονομικά και διακρατικά Fora της 
Ευρώπης και να οδηγηθεί σε ένα παγκό-
σμιο σύμβολο μοναδικών πνευματικών 
κατακτήσεων.

Βάση βεβαίως της όλης παρουσίας και 
προσφοράς του Μεσολογγίου υπήρξε η 
μοναδικότητα της Παιδείας και των Σχο-
λών του. Για τούτο στη συνέχεια θα μιλή-
σουμε.

Β. παιδεία  -  ςχολές

1. ή προετοιμασία 

Μέσα στο ονομασμένο πλέον Με-
σολόγγι, το πνεύμα, ο στοχασμός 
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και η διανόηση άρχισαν να καλλιεργού-
νται με άμεσα εμφανή αποτελέσματα. Οι 
ταξιδεμένοι ναυτικοί, έμποροι και περιη-
γητές έφερναν νέες απόψεις και ιδέες. 
Έτσι έφτασε να έχει το Μεσολόγγι δια-
μορφωμένη άποψη για πολλές διεθνείς 
και τοπικές θέσεις. Επικρατούσε μάλιστα 
η άποψη ότι οι λόγιοι και οι διδάσκαλοι 
του Γένους, αυτοί που έμειναν στην Ελ-
λάδα και αυτοί που κατέφυγαν στην τότε 
Εσπερία, είναι εκείνοι απ' τους Έλληνες, 
που μπορούσαν να σκέπτονται σωστά. 
Αυτοί έγκαιρα κατενόησαν τον απώτερο 
κατακτητικό σκοπό των Οθωμανών και 
τον διατύπωναν με γραφές και με λόγους 
παντού. Έλεγαν: Οι Οθωμανοί νοιάζο-
νταν, μαζί με το χαράτσι και τον κεφαλικό 
φόρο που εισέπρατταν, να πετύχουν και 
τον απόλυτο εξισλαμισμό των ραγιάδων. 
Αυτό βασάνιζε τους Μεσολογγίτες.

Στόχος ήταν φανερά οπωσδήποτε πλέ-
ον η επέκταση του Ισλάμ, η παγιοποίηση 
και οριστικοποίηση της παρουσίας των 
Οθωμανών στον Ευρωπαϊκό χώρο του 
πολιτισμού και η εξασφάλιση πόρων για 
καλοπέραση στο ραχάτεμα της ζωής τους. 
Εγκαίρως μάλιστα κατάφεραν σ' όλο τον 
Ελλαδικό χώρο να κλείσουν τις πηγές 
αναθάρρυνσης για ξεσηκωμό και αντί-
δραση των καταπιεσμένων. Η Ελλάδα 
έγινε ένα απέραντο πολιτιστικό, πνευμα-
τικό και γραμματικό νεκροταφείο! Το Με-
σολόγγι με τη διαίσθησή του γνώριζε και 
παρακολουθούσε όλα τα τεκταινόμενα, 
προετοιμαζόμενο για καίρια αντίδραση.

Την ίδια αίσθηση με το Μεσολόγγι είχε 
και ο μεγάλος εθνικός ιστορικός μας, ο 
Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, όταν έγρα-
φε: «Αι σχολαί κατελύθησαν δι' έλλειψιν 

διδασκάλων. Αι φοβεραί ανωμαλίαι και 
καταστροφαί της 15ης και 16ης εκατο-
νταετηρίδος, δεν επέτρεψαν την ίδρυσιν 
νέων σχολών και ούτω αι ηπειρωτικαί 
χώραι εστερήθησαν επί διακόσια περί-
που έτη πάσης παιδεύσεως». Την απέρα-
ντη συμφορά της έλλειψης μορφώσεως 
μεγάλωνε και το φοβερό παιδομάζωμα 
που επί αιώνες στέρησε το Έθνος από τη 
ζωογόνο ικμάδα του. Κάθε φορά όμως 
που γινόταν κατά τόπους και κάποιος 
ξεσηκωμός ή αναταραχή, η έμφυτη τάση 
των Ελλήνων για μάθηση και γνώση δη-
μιουργούσε και κάποιες προϋποθέσεις 
Παιδείας. Με αυτό ακριβώς το πνεύμα 
ζούσε και λειτουργούσε και το νεογέννη-
το Μεσολόγγι. 

Παρ' όλ' αυτά, μετά το αλάλιασμα και 
την κατάπληξη των δύο πρώτων αιώνων, 
με τη φυγή των μορφωμένων στη δύση, 
με το κλείσιμο των σχολείων και το φο-
βερό γενοκτόνο παιδομάζωμα, άρχισαν 
σιγά - σιγά  όλα να αλλάζουν. Άξιοι και 
αξιοθαύμαστοι αναγεννητές άναψαν τα 
πνευματικά φώτα του γένους. Έτσι το 
Έθνος μας μετά από δύο αιώνες σκλα-
βιάς άρχισε να βλέπει κάποιο φως μέσα 
στη σκοτεινιά και να ελπίζει. 

Με το Μεσολόγγι τα πράγματα από 
πλευράς μορφώσεως γραμματικής, πνευ-
ματικής και κοινωνικής ήταν διαφορετι-
κά. Στο θέμα «Παιδεία» ακολούθησε το 
αξίωμα ότι η Παιδεία είναι εθνοσώτηρα 
και εθνοποιός δύναμη όλων των εποχών 
και κατά συνέπεια άκρως απαραίτητη για 
τη ζωή του Έθνους, έστω και υπό καθε-
στώς μαύρης σκλαβιάς. Το Μεσολόγγι 
ήταν μια πολιτεία του εμπορίου, της τέ-
χνης, του πολιτισμού και των γραμμάτων. 
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Η Βενετική κυριαρχία στο Μεσολόγγι, 
λόγω θαλάσσης, στα εκατόν τριάντα πρώ-
τα χρόνια της ζωής του, ήταν περισσότερο 
ανεκτική σε θέματα μόρφωσης και κοι-
νωνικής ζωής. Τον πληθυσμό του Μεσο-
λογγίου τον απάρτιζαν έμποροι, ναυτικοί, 
γεωργοί, ψαράδες αλλά και διδάσκαλοι 
με σοφία και γνώση. Όλοι πάντως οι κά-
τοικοι του Μεσολογγίου ήταν ανήσυχοι, 
δημιουργικοί και τολμηροί, μέσα στη γα-
λήνη του τοπίου που προϋπέθετε ανάπτυ-
ξη πνευματικής ζωής. 

Η Ιχθυοτρόφος Λιμνοθάλασσα, που 
κράτησε τα απομεινάρια των Ενετών μετά 
τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου  (1571), 
μαζί με τους Κουρσάρους του Ιονίου, που 
έφθαναν μέχρις εκεί, διατήρησαν και 
δημιούργησαν κατάσταση μορφώσεως 
κοινωνικής και κοσμικής σε σημείο ώστε 
η προς μάθηση και παιδεία έμφυτη τάση 
των ανθρώπων να διατηρηθεί και να ανα-

πτυχθεί έντονα. Μάλιστα στο Μεσολόγ-
γι, η γύρωθεν μοναστική πολιτεία με τα 
Βυζαντινά Μοναστήρια και τους Ναούς 
έδιναν το προνόμιο της καλλιέργειας, 
μεταξύ των πολιτών της, τάσης προς τα 
γράμματα και την πνευματική κουλτούρα. 
Όλα αυτά βέβαια καλλιεργούνταν αρχικά 
στα σπάργανα και από στόμα σε στόμα 
παραδίδονταν στις επόμενες γενεές.

Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι τότε 
που ανακαλύφτηκε το Μεσολόγγι από 
λόγιους της εποχής και κήρυκες του Ελ-
ληνισμού και του Χριστιανισμού. Όλοι 
αυτοί εντυπωσιάστηκαν από τις πνευματι-
κές και διανοητικές δυνατότητες των κα-
τοίκων του Μεσολογγίου. Για τούτο κατέ-
φθασαν στο Μεσολόγγι πλήθος διδασκά-
λων και διανοητών, για να διδάξουν και 
δασκαλέψουν στις Σχολές, τις Εκκλησιές 
και στις ομάδες ενδιαφερομένων.

Με αυτούς θα συνεχίσουμε κατόπιν.
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(συνεχίζεται)

(συνέχεια από τη σελ. 59)

τητας. Παρομοίως είναι σημαντική για 
όσους πιστεύουν ότι η ιστορική μνήμη 
και η αλήθεια είναι απαραίτητο εφόδιο 
για ένα ασφαλές μέλλον. Η ίδια η συγ-
γραφέας στην εισαγωγή της αναφέρεται 
ιδιαίτερα στην αλήθεια και τη γνώση: «Η 
γνώση είναι μια πηγή δύναμης που απο-
δεσμεύει και απελευθερώνει αυτόν που 
την κατέχει». Η «Νιόβη» είναι ένα βιβλίο 
που επιβεβαιώνει τα θλιβερά ιστορικά γε-

γονότα του αφανισμού των Ελλήνων της 
Μ. Ασίας και έτσι φανερώνει την αλήθεια 
που δεν πρέπει να λησμονείται ποτέ. Χώ-
ρες όπως η Τουρκία, που προσπαθούν να 
εκβιάσουν σήμερα την αποσιώπηση της 
ιστορικής αλήθειας και την απόκρυψη των 
εγκλημάτων που έχουν διαπράξει, απο-
δεικνύονται αμετανόητες και πρόθυμες να 
επαναλάβουν τα ίδια και στο μέλλον. Ας 
έχουν γνώση οι φύλακες...

παρουσίαση: Σ. Κουρκουντή – Ξύδη,
παθολόγου



Στις 16 Οκτωβρίου 2007 η Ελευθε-
ροτυπία είχε δημοσιεύσει ένα άρ-

θρο με τίτλο «Μετεξεταστέοι στη γλώσ-
σα και στην κριτική σκέψη οι πρωτοε-
τείς φοιτητές». Το άρθρο αυτό ανέφερε 
ότι οι νέοι φοιτητές αδυνατούν να αξι-
ολογήσουν έννοιες, ενώ ταυτοχρόνως 
έχουν σημαντικά γλωσσικά ελλείμματα. 
Βεβαίως για εμάς τους φιλολόγους η 
δημοσίευση αυτού του άρθρου αποτε-
λεί «κόλαφο» στην επιστημονική μας 
αξιοπρέπεια αλλά και στο φιλότιμό μας, 
διότι το τελευταίο ίσως σήμερα είναι πε-
ρισσότερο αναγκαίο από ποτέ.

Θα πρέπει, λοιπόν, εμείς οι φιλόλο-
γοι που αναλαμβάνουμε να διδάξουμε 
νεοελληνική γλώσσα στους νέους αν-
θρώπους, να έχουμε πλήρως συνειδη-
τοποιήσει ότι δεν θα διδάξουμε απλώς 
ένα από τα πολλά μαθήματα του σχο-
λείου. Αντιθέτως, θα διδάξουμε το κα-
τεξοχήν μάθημα. Η συνείδηση αυτής 
της αλήθειας αναδεικνύει εμάς τους 
φιλολόγους ως τον «πρωτογενή», δη-
λαδή τον κατεξοχήν φορέα της γνώσης. 
Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται από 
το γεγονός ότι το αντικείμενο που εμείς 
διδάσκουμε «διαχέεται» σε όλα τα άλλα 

αντικείμενα μάθησης. Και αυτό συμβαί-
νει λόγω της άμεσης σχέσης της γλώσ-
σας με την σκέψη του ανθρώπου. Τα 
μαθηματικά για παράδειγμα, η φυσική, 
η χημεία, κλπ. προσεγγίζονται μόνον 
μέσω της γλώσσας.

Η αλήθεια αυτή θα συνειδητοποιηθεί, 
όταν ο εμπνευσμένος και ευαισθητο-
ποιημένος φιλόλογος φροντίσει, ώστε 
ο μαθητής:

Να κατανοήσει ότι γλώσσα είναι τόσο 
ο προφορικός όσο και ο γραπτός λό-
γος.

Να κατανοήσει τη δομή γλώσσας, τι 
είναι δηλαδή οι φθόγγοι, τα φωνήματα, 
τα μορφήματα, οι λέξεις, οι φράσεις, οι 
προτάσεις, οι παράγραφοι, το κείμενο.

Να εξασκηθεί στην κατάκτηση του κει-
μένου, να μπορεί δηλαδή να αποσαφη-
νίσει το περιεχόμενο αγνώστων λέξεων, 
να αποδίδει το νόημα ή την περίληψη 
ενός κειμένου.

Να εξασκηθεί στην επιτυχή παραγωγή 
λόγου ενισχύοντας τη γλωσσική του αυ-
τοσυνειδησία.

Να μπορεί να δώσει μια πληροφορία 
ακριβή και συγκεκριμένη, να πείθει το 
συνομιλητή του, να σκέφτεται και να 

ΓλΩςςική παιδεια: 
ΡαντεΒου με το μελλον

του Χριστοφόρου Στρατούρη, 
καθ. Φιλολόγου
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ενεργεί διαφορετικά από πριν.
Να κατανοήσει ότι η ενασχόληση με 

τις λέξεις είναι γνωριμία με τις έννοιες 
και τα νοήματα.

Να κατανοήσει τη σημασία του λόγου 
για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, 
ώστε, είτε ως πομπός είτε ως δέκτης του 
λόγου, να μετέχει στα κοινά με κριτική 
και υπεύθυνη στάση.

Να γνωριστεί με τον γλωσσικό μας πο-
λιτισμό, την ιστορία και τις μορφές που 
πήρε η γλώσσα μας.

Να κατανοήσει τη σημασία της γλώσ-
σας ως βασικού φορέα του πολιτισμού 
μας.

Να κατανοήσει τη μακρόχρονη πορεία 
της ελληνικής γλώσσας και τον πλούτο 
των διαλεκτικών της μορφών.

Να εξασκηθεί στην αναγνώριση της 
«γλώσσας» της προπαγάνδας και των 
Μ.Μ.Ε.

Να κατανοήσει ότι η προσπάθεια για 
τη βελτίωση της γλωσσικής μας επάρ-
κειας δεν περιορίζεται μόνο στο μάθη-
μα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά 
εκτείνεται σε όλα τα μαθήματα και σε 
όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
της σχολικής και εξωσχολικής ζωής.

Το ζητούμενο όμως είναι: Πώς θα γί-
νουν όλα αυτά πράξη; Αν νομίζουμε ότι 
θα τα καταφέρουμε στις δυο τελευταίες 
τάξεις του Λυκείου, το χάσαμε το παι-
χνίδι! Η προσπάθεια πρέπει να αρχίσει 
από το Δημοτικό. Εκεί κρίνονται όλα. 
Όμως και ο ερχομός του παιδιού στο 
Γυμνάσιο πρέπει να είναι μια ευχάριστη 
έκπληξη με την μύησή του στην δυνα-
τότητα της έκφρασης συναισθημάτων, 

σκέψεων και εννοιών.
Και για να μιλήσουμε περισσότερο 

πρακτικά, πρέπει να τονίσουμε ότι ο 
επιστημονικά καταρτισμένος και γλωσ-
σολογικά ενημερωμένος φιλόλογος 
οφείλει να στηριχθεί στους δύο πυλώ-
νες άξονες που συνιστούν τη γλώσσα: 
το λεξιλόγιο (έννοιες σημασίες - λέξεις) 
και την οργάνωση του λεξιλογίου σε νο-
ήματα.

Όταν, λοιπόν, επισημάνεις στον νέο 
άνθρωπο το τεράστιο φάσμα επιλογών 
που μας παρέχει η γλώσσα, δηλαδή για 
να το πούμε απλά, όταν του επισημάνεις 
ότι μια σκέψη μπορείς να την πεις με 
πολλούς τρόπους, τότε τον προκαλείς 
και τον προσκαλείς σε ένα «παιχνίδι» 
αναζήτησης της γνώσης. Όταν πάλι 
αποκαλύψεις στον μαθητή το «μυστι-
κό», ότι δηλαδή λεξιλόγιο και γραμ-
ματικοσυντακτικοί κανόνες συνθέτουν 
νοήματα, ιδέες, συναισθήματα, ήδη τον 
κέρδισες.

Αυτός, λοιπόν, ο σύνθετος διανοητι-
κός μηχανισμός της γλώσσας συνιστά 
το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι το πιο 
άμεσο πνευματικό ενδιαφέρον και απο-
τελεί αντιστάθμισμα στο τεχνοκρατικό 
πνεύμα της εποχής μας. Αυτός ο σύνθε-
τος διανοητικός μηχανισμός μπορεί να 
ευαισθητοποιήσει, να αφυπνίσει και να 
αναπληρώσει το ανθρωπιστικό και ηθι-
κό έλλειμμα της εποχής μας. Όλα αυτά 
όμως έχουν ως κύριο τρόπο έκφρασης 
τη γλώσσα και αυτό πρέπει να καταδει-
χθεί στους μαθητές με απλό και κατανο-
ητό τρόπο από κατάλληλα καταρτισμέ-
νους δασκάλους.



Κείμενα που προσυπογράφουμε

ή καταΡΡευςή τής κοινής λοΓικής

του Χαρίδημου Κ. Τσούκα, 
καθηγητή στο ALBA και στο University of Warwick

Επιτηρείτε εξετάσεις στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μια ομάδα 

ατόμων με αποκριάτικη αμφίεση εισβάλλει 
στην αίθουσα, πετάει γιαούρτια, βιαιοπρα-
γεί εναντίον σας, και αποχωρεί («Καθη-
μερινή», 5.3.09). Μιλάτε σε ημερίδα που 
διεξάγεται σε κτίριο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Εισβάλλει ξαφνικά μια πολυμε-
λής ομάδα μασκοφόρων, κραυγάζει, πετά-
ει μπογιές, σας κλωτσά και σας τραυματίζει 
(«Ελευθεροτυπία», 19.2.09). Μόλις έχετε 
αποβιβαστεί από τον ηλεκτρικό στην Κηφι-
σιά, όταν μασκαράδες (κυριολεκτικά) σπά-
νε τα παράθυρα του συρμού και αρχίζουν 
να ρίχνουν μολότοφ. Εννέα βαγόνια κατα-
στρέφονται («Καθημερινή», 4.3.09).

Είστε ιδιοκτήτης καταστήματος στο Κο-
λωνάκι. Ο κύριος που κοιτάζει τη βιτρίνα 
σας δεν είναι υποψήφιος πελάτης, αλλά 
μασκοφόρος που αρχίζει να σπάει την τζα-
μαρία με λοστό («Καθημερινή», 14.3.09). 
Τυχαίνει να είστε μετανάστης, ιδιοκτήτης 
εστιατορίου στα Εξάρχεια. Μια παρέα 35 
ατόμων τρώει και πίνει, αλλά αρνείται στο 
τέλος να πληρώσει το λογαριασμό («Καθη-
μερινή», 15.2.09).

Κανένα από τα παραπάνω περιστατικά 
δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά «ωμά 
γεγονότα». Δεν αποτελούν μεμονωμένες 
εξαιρέσεις. Όλο και κάτι παρόμοιο (κι 
ακόμη χειρότερα) συμβαίνει με ανησυχη-
τική συχνότητα εδώ και αρκετούς μήνες. 
Το δράμα της χώρας δεν είναι μόνο η άνο-
δος της εγκληματικότητας, η αναβίωση της 
τρομοκρατίας, η διαφθορά και τόσα άλλα, 
αλλά κάτι πολύ χειρότερο: η κατάρρευση 
της κοινής λογικής.

«Μα υπάρχει κοινή λογική;» αναρωτιού-
νται οι σύγχρονοι σοφιστές. Όχι, η κοινή 
λογική είναι ένα «βολικό κατασκεύασμα» 
υπαινίσσεται ο έγκριτος αρθρογράφος κ Π. 
Μπουκάλας («Καθημερινή», 20.3.09). Αν 

όμως δεν υπάρχει κοινή λογική, γιατί πλη-
ρώνουμε τον λογαριασμό στο εστιατόριο, 
γιατί δεν κραυγάζουμε στο θέατρο ή δεν 
βάζουμε φωτιά στο τρένο; Τι είναι αυτό που 
μας κάνει να έχουμε μια λίγο πολύ κοινή 
αίσθηση, ένα common sense, έναν κοινό 
προσανατολισμό στις δραστηριότητές μας;. 

Η κοινή αίσθηση, ο κοινός νους, δεν 
αποτελεί απλώς ένα άθροισμα ατομικών 
αντιλήψεων. Χωρίς την κοινή λογική δεν 
μπορούμε να διεκπεραιώσουμε ούτε την 
απλούστερη πράξη, να παραγγείλουμε λ.χ. 
έναν καφέ. Συνειδητοποιούμε την κοινή 
λογική όταν λείπει.

Η γνώση και η επι-κοινωνία προϋποθέ-
τουν την κοινωνία. Πριν ακόμα αποκτή-
σουμε γνώση, ανήκουμε κάπου σε μια κοι-
νωνία, μια κουλτούρα, μια εποχή. Πρώτα 
μαθαίνουμε ότι δεν αγγίζουμε τη φωτιά και 
κατόπιν αναλύουμε τη χημεία της. Πρώτα 
μαθαίνουμε να πληρώνουμε το λογαρια-
σμό στο εστιατόριο, να σεβόμαστε τον δά-
σκαλό μας, να αγαπούμε το σχολείο μας, 
να μην καταστρέφουμε την περιουσία των 
άλλων, να πληρώνουμε τα χρέη μας, να 
τηρούμε τους νόμους, και μετά προβλημα-
τιζόμαστε για τις πρακτικές αυτές.

Η πληθώρα των περιπτώσεων ανομίας στη 
σημερινή Ελλάδα (τόσο από πολίτες όσο 
και από θεσμικούς φορείς και το κράτος) 
φανερώνει την κατάρρευση του αυτονόη-
του, την όλο και μεγαλύτερη διάβρωση του 
sensus communis. Για μια σύγχρονη χώρα, 
ο δημόσιος λόγος μας είναι καθηλωμένος 
στα προφανή, συζητάμε με πάθος θέματα 
που σπάνια απασχολούν μια προηγμένη 
κοινωνία, είμαστε θλιβερά πίσω. Το ριζο-
σπαστικότερο πολιτικό πρόσταγμα στην 
Ελλάδα, σήμερα, είναι η επανάσταση της 
κοινής λογικής. Την υποστηρίζει κανείς;

(Από την εφ. «Η Καθημερινή», 29 / 3 / 09)



Θ ε ς ε ι ς  κ α ι  π Ρ ο Β λ ή μ α τ ι ς μ ο ι

ορφάνια ψυχών

Οι αντιδράσεις και οι απαιτήσεις των 
παιδιών και των εφήβων αυξάνονται 

στις μέρες μας δυσανάλογα με τις ανοχές 
των γονέων τους. Οι γονείς και οι δάσκα-
λοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αφού δεν 
σπανίζουν και οι συμπλοκές μεταξύ μικρών 
και μεγάλων. Η συμβίωση στο σπίτι (ή και 
στο σχολείο) είναι συχνά κατάσταση εκτός 
ελέγχου. Ένας φαύλος κύκλος δημιουρ-
γείται μεταξύ των δύο πλευρών. Τα παιδιά 
νιώθουν σα να μην έχουν γονείς, αλλά και 
οι γονείς αισθάνονται προβληματισμένοι 
και ανεπαρκείς απέναντι στις αξιώσεις και 
τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών τους. 
Το σπίτι, ο καταλληλότερος χώρος για επι-
κοινωνία, για διάλογο, για συνεννόηση, 
μετατρέπεται συχνά σε ξενοδοχείο ύπνου 
και φαγητού. Τι συμβαίνει;

Το κυριότερο στοιχείο που απουσιάζει 
από την οικογένεια είναι η γνήσια, η αλη-
θινή, η έμπρακτη αγάπη. Υπάρχει από μέ-
ρους των γονέων, πολλές φορές, έλλειψη 
πραγματικού ενδιαφέροντος ή αδυναμία 
για την αντιμετώπιση των υπαρκτών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. 
Τα παιδιά νιώθουν ψυχική ορφάνια όταν 
ο γονιός ασχολείται με άλλες υποθέσεις, 
έστω και θεμιτές, και δεν σκύβει με προτε-
ραιότητα στην θεραπεία των προβλημάτων 
τους. 

Ένα παιδί για να σταθεί, να μεγαλώσει 
να κάνει όνειρα, χρειάζεται εκ μέρους των 
γονέων όχι μόνο υλικές θυσίες αλλά και 
ψυχική γενναιοδωρία. Η ψυχική γενναιο-
δωρία των γονέων για τα παιδιά τους δίνει 
πολλές φορές λύσεις μέσα στην οικογένεια 
και χαρίζει την ηρεμία και την ψυχική επα-
φή. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται η 
δημιουργία ψυχικής ορφάνιας.

αίτια φόβου και 
ανασφάλειας

Είναι γεγονός ότι αυτόν τον καιρό οι 
Έλληνες κυριαρχούνται από συναι-

σθήματα ανασφάλειας. Μέσα τους υπάρχει 
ο φόβος ότι ενδέχεται να πέσουν κάποια 
στιγμή θύματα εγκληματικής ενέργειας. 
Μόλις πέσει το σκοτάδι, είναι πολλοί που 
φοβούνται να κυκλοφορήσουν στη γειτο-
νιά τους. Ο φόβος αυτός αναφέρεται και 
στην τελευταία ευρωπαϊκή έρευνα που 
κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη ανασφαλή 
χώρα μεταξύ 18 χωρών. Έπειτα, σχετικά 
με τις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, η Αθήνα 
κατέχει την πρώτη θέση στα επίπεδα ανα-
σφάλειας ανάμεσα σε 32 μεγάλες πόλεις. 
Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και οι 
ελληνικές έρευνες των αρμοδίων. Οι συνή-
θεις καταστάσεις και τα στοιχεία που προ-
καλούν την ανασφάλεια είναι: η χρήση των 
ναρκωτικών, oι παρατηρούμενοι βανδαλι-
σμοί, η επαιτεία, οι άστεγοι, τα γκράφιτι.

Η ανασφάλεια αποδίδεται κυρίως στην 
ανεπάρκεια αστυνόμευσης, στους πολλούς 
αλλοδαπούς, στους κακόφημους δρόμους 
κ.ά. Σκόπιμο όμως είναι να σημειωθεί ότι 
η Ελληνική Αστυνομία κατά ποσοστό 67% 
κάνει «πολύ καλή δουλειά» στον έλεγχο 
της εγκληματικότητας (βλ. Εφ. «Η Καθημε-
ρινή», 18-19/4/09, Επικαιρότητα, σελ. 10).

Υπογραμμίζουμε εμείς ότι η βαθύτερη 
ρίζα του κακού βρίσκεται στο γεγονός ότι η 
χώρα μας προ πολλού είναι «ανοχύρωτη» 
όχι τόσο από ανεπάρκεια αστυνόμευσης 
αλλά από έλλειψη παιδείας, ηθικής και 
πνευματικής.

αθεϊστικές προτάσεις

Ο περιβόητος Ρίτσαρντ Ντόκινς, συγ-
γραφέας αθεϊστικών έργων και μά-

λιστα του βιβλίου «Η περί Θεού αυταπάτη», 
έχει αποδυθεί σε μαχητική προβολή της 
αθεΐας του, αν και έχει δεχτεί ηχηρούς κο-
λάφους από εμπεριστατωμένες απαντήσεις 
στα γραφόμενά του (βλ. και το βιβλίο «Η αυ-
ταπάτη του Dawkins» του Alister MacGrath). 
Ωστόσο, ενδεικτικό των προθέσεών του εί-
ναι ότι έφτασε να προτείνει την αντικατά-
σταση του εορτασμού των Χριστουγέννων 
με τον εορτασμό των γενεθλίων του Ισαάκ 
Νεύτωνα θέλοντας, προφανώς, να δώσει 
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τα εχέγγυα της αλήθειας μόνο στην επιστή-
μη, την οποία παρουσιάζει να βρίσκεται σε 
αντιπαράθεση με τη θρησκευτική πίστη(!!). 
Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Αν ρίξουμε μια ματιά στο έργο και τις πε-
ποιθήσεις και μόνο του ίδιου του Νεύτωνα, 
ενός από τους κορυφαίους επιστήμονες 
όλων των εποχών: Οι πρωτότυπες ανακα-
λύψεις του, όπως ο νόμος της παγκόσμιας 
έλξης, αποτέλεσαν σταθμό στην έρευνα 
της φύσης και με αυτές αρχίζει ουσιαστι-
κά η νεώτερη επιστήμη. Ο μεγάλος αυτός 
επιστήμονας ήταν άνθρωπος με πίστη στο 
Θεό, ήταν και ομολογητής του Χριστιανι-
σμού. 

Να ένα απόσπασμα από όσα μεταξύ άλ-
λων γράφει ο Νεύτωνας στον πρόλογο της 
ερμηνευτικής του πάνω στην θεία Απο-
κάλυψη: «Ο Θεός έδωσε τις Προφητείες 
των Προφητών της Π. Διαθήκης για να 
ερμηνεύονται διά των πραγμάτων, όταν εκ-
πληρωθούν, και έτσι να φανερώνεται στον 
κόσμο η Πρόνοιά Του. Το γεγονός ότι 
προλέγονται διάφορα γεγονότα πολλούς 
αιώνες πριν είναι ένα πολύ πειστικό επι-
χείρημα ότι ο κόσμος κυβερνάται από την 
θεία Πρόνοια. Για μας οι προφητείες που 
αφορούν στην έλευση του Χριστού εδραι-
ώνουν τη χριστιανική θρησκεία». 

Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να κρίνει 
ελεύθερα την αξιοπιστία ή τη ρηχότητα,  τη 
χειραφέτηση, ακόμη και τη διάλυση στην 
οποία οδηγούν οι απόψεις του προσφάτως 
αναφανέντος πατέρα της αθεΐας!

ή εμπειρογνώμων του οήε 
προχωρεί πέρα πεδίλων

Η Αφροαμερικανίδα Μακ Ντάγκλας, 
«ανεξάρτητη» εμπειρογνώμων του 

ΟΗΕ που επισκέφτηκε τη χώρα μας πριν 
από έξι μήνες, κατέθεσε πρόσφατα την 
έκθεσή της. Κάνει λόγο για ύπαρξη στην 
Ελλάδα «σκοπιανής» και «τουρκικής» μει-
ονότητας, που «διερεύνησε» τις συνθήκες 
ζωής. Σύμφωνα λοιπόν με την κ. Ντάγκλας 
όχι μόνο υπάρχουν στην Ελλάδα αυτές οι 

μειονότητες, αλλά η ύπαρξή τους εντοπίζε-
ται και γεωγραφικά και τα δικαιώματά τους 
οι Έλληνες, φυσικά, τα παραβιάζουμε! Το 
σχέδιο κάποιων μισελλήνων αμερικανών 
αξιωματούχων και των συναδέλφων τους 
τούρκων και σκοπιανών έχει ήδη καταρτι-
στεί και στις λεπτομέρειές του! 

Αλλά, το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι μπο-
ρούμε να μιλούμε για ύπαρξη μειονότητας 
σε μία χώρα μόνο όταν αυτή αναγνωρίζεται 
από διεθνείς συνθήκες ή από διμερείς δια-
κρατικές συμβάσεις ή από το ίδιο το κράτος 
στο οποίο ζει. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν 
ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Στην 
Ελλάδα η μόνη αναγνωρισμένη μειονότη-
τα που υπάρχει είναι η μουσουλμανική (και 
όχι «τουρκική»), η οποία αναγνωρίστηκε 
με τη Συνθήκη της Λωζάνης και από την 
Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Ωστό-
σο, η Τουρκία παραβίασε και παραβιάζει 
ως σήμερα παράφορα τα δικαιώματα των 
χριστιανών Ελλήνων της Κωνσταντινουπό-
λεως (με αποκορύφωμα τα Σεπτεμβριανά 
του ΄55) και της Ίμβρου και της Τενέδου 
(1964 - 74), ενώ εμείς τηρούμε τις συμφω-
νίες, αφήνοντας και τους Έλληνες τουρ-
κόφωνους Πομάκους να γίνονται όργανα 
της Τουρκίας! Όσο για τους Σκοπιανούς, 
είναι βέβαιο ότι με την θρασύτατη προπα-
γάνδα τους, ενισχυόμενη και από άλλα 
κέντρα αλλά και από τη δική μας αμέλεια 
και ολιγωρία, θα μηχανευτούν τρόπους 
να παρακάμψουν και αυτό το σημαντικό 
εμπόδιο της κραυγής των λίθων και των 
άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων, που 
αποδεικνύουν ότι και ο προπάππος του Μ. 
Αλεξάνδρου, Αλέξανδρος Α΄, και ο πατέ-
ρας του Φίλιππος ήταν Έλληνες βασιλείς 
της ελληνικής γης της Μακεδονίας!

Θεςεις και πΡοΒλήματιςμοι



ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ;
Τις δ΄ οίδεν ει ζην τούθ΄ ο κέκληται θανείν,

το ζην δε θνήσκειν εστί
Ευριπίδης

Τι λοιπόν; Της ζωής μας το σύνορο 
θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι; 
Κι απ΄ ό,τι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμε 
τάφου γη θα μας έχει χωρίσει;

Ό,τι αγγίζομε, ακούμε και βλέπομε, 
τούτο μόνο Ζωή μας το λέμε; 
Κι αυτό τρέμομε μήπως το χάσομε 
και χαμένο στους τάφους το κλαίμε;
 
Σ΄ ό,τι αγγίζομε, ακούμε και βλέπομε, 
της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει;
Τίποτε άλλο; Στερνό μου απόρριμμα 
το κορμί, που σκορπιέται και λιώνει;

Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο, αθώρητο, 
μήπως κάτω απ΄ τους τάφους ανθίζει 
κι ό,τι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο 
μήπως πέρ΄ απ΄ το θάνατο αρχίζει;

Η ψυχή, ταξιδεύτρα μέσ΄ στ΄ Άπειρο, 
σταλαμίδα νερού μήπως μοιάζει, 
που ανεβαίνει στα νέφη απ΄ τα πέλαγα, 
κι απ΄ τα νέφη στους κάμπους σταλάζει;

Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα 
γλυκοχάραμ΄ αυγής είναι πέρα, 
κι αντί να ΄ρθει μια νύχτ΄ αξημέρωτη, 
ξημερώνει μι΄ αβράδιαστη μέρα;

Μήπως είν΄ η αλήθεια στο θάνατο 
κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη; 
Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε 
κι είν΄ αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει;

                                  
  Γ. Δροσίνης

(Με την επέτειο των 150 χρόνων  από τη γέννηση του ποιητή)
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