
ΟΙ ΚΟΓΕΝΕΙ Α  -   Π ΑΙΔΕΙΑ   -   ΠΑ ΤΡΙΔΑ

ΕΤΟΣ  1ο    •    ΤΕΥΧΟΣ 8ο (108ο)    •   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2009 

«ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος 
ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων» (Ψαλμ. μα΄, 2)

ΠΕΡΙ ΕΧ Ο Μ ΕΝ Α

 Χ. Γ. Κ. : «Έκλινεν ουρανούς και κατέβη»  175

 Γ. Μποζώνης: Η μνήμη της Ιστορίας πηγή αυτογνωσίας 177 

 Διον. Κ. Μαγκλιβέρας : Ο πατέρας: «Άγκυραν ασφαλή τε και βεβαίαν»  183

 Νικ. Σπ. Βούλγαρης: Η υπέρβαση του πόνου δια της Θεοτόκου 186

 Ιουστίνος Δ. Μαρμαρινός, αρχιμ.: Η στάση του  

 Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου έναντι των κατακτητών (Β΄) 188

 Αγγ. Νικολοπούλου: Φωτισμένοι διδάσκαλοι του Γένους -  

 Νικόδημος Αγιορείτης 191

 Ν. Κάτσας: Το Άστρο της Βηθλεέμ 192

 Φ. Κόντογλου: Παραμονή Χριστούγεννα (διήγημα)  193

   Ιω. Δ. Κανδήλης: Η προσωπικότητα του Κ. Διαλησμά  

 και η εκπαιδευτική του εξόρμηση (Β΄) - Θεός δεν υπάρχει; (ποίημα)  196

 Κ. Παλαμάς: Χριστούγεννα (ποίημα)   199

 Θέσεις και Προβληματισμοί: Πώς πρέπει να γιορτάζουμε  

 τα Χριστούγεννα; - Ελβετικό δημοψήφισμα κατά 

 των ισλαμικών μιναρέδων - Υπαρκτός ο κίνδυνος της εξάπλωσης  

 του Ισλάμ στην Ευρώπη - Βία και ήττα 200

 Περιεχόμενα τόμου 2009  202

 



ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Χριστ. Γ. Κωνσταντόπουλος
Συντάσσεται από επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ»

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 20100
 Τηλ.: 27410-29663 & 6932-659820

 FAX: 27410-75727

2) ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»
 ΓΕΛΩΝΟΣ 9, Τ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-6443294

Τύποις: Paper Graph

Συνδρομές υποστηρικτών γίνονται δεκτές.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  -   ΠΑ ΙΔ Ε ΙΑ   -   ΠΑ ΤΡ ΙΔ Α

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄  1 989  –  1998 ,  τ .  100)

ΕΤΟΣ  1ο   -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΄  •  ΤΕΥΧ ΟΣ  8ο  ( 108ο)  •  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

H Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων μας 
εύχεται ολοκάρδια 

στους αγαπητούς κ.κ. Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας,
στους αξιότ. Εκπαιδευτικούς, εκλεκτούς συνεργάτες μας,

σε όλους όσοι συμβάλλουν
στην απρόσκοπτη και καλή λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων μας

να διέλθουν το άγιο Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων

με αμφιλαφή υγεία και χαρά και κατά το νέο έτος 2010

να τους χαρίζει ο Ύψιστος πλουσιοπάροχα 

τις ευλογίες Του και το θείο φωτισμό Του.



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

Από την καλή θεµελίωση κάθε οι-
κοδοµής εξαρτάται η στερεότητα 

και η αντοχή της. Όσο πιο υψηλό και 
µεγάλο είναι το οικοδόµηµα, τόσο βα-
θύτερη και στερεότερη πρέπει να είναι 
η θεµελίωσή του. Κάτι ανάλογο συµβαί-
νει και µε την περίπτωση του ανθρώπου 
ο οποίος, προκειµένου να πορεύεται 
ορθά στο δρόµο της ζωής, πρέπει να 
έχει θεµελιώσει την ύπαρξή του σε στα-
θερό έδαφος.

Θεµέλιο της ζωής είναι ο χαρακτήρας 
του ανθρώπου. Ο χαρακτήρας είναι το 
µόνο που παίρνει µαζί του στον άλλο 
κόσµο ο άνθρωπος. Η οικοδόµηση του 
χαρακτήρα είναι έργο πρωταρχικό, εί-
ναι και από τα πλέον δύσκολα επιτεύγ-
µατα. Ίσως το δυσκολότερο απ' όλα, αν 
ληφθεί υπ' όψιν ότι η αρτιότητά του τε-
χνουργείται σε µια εποχή ανερµάτιστη, 
αυτήν του 21ου αιώνα.

Για έναν οικογενειάρχη η διαµόρφω-
ση άρτιου χαρακτήρα ήταν πάντοτε αλλά 
κατ΄ εξοχήν και σήµερα είναι θεµελιώ-
δους σηµασίας, γιατί απ' αυτόν εξαρτά-
ται η µόρφωση καλού χαρακτήρα και 
των µελών της όλης οικογένειας.

• • •

Ποιο το πρότυπο και ποιος ο ασφα-
λής δρόµος από τον οποίο περνά-

ει η µόρφωση του χαρακτήρα; Ως βάση 
για την πνευµατική οικοδοµή του ο χρι-

στιανός πρέπει να έχει το πρότυπο του 
Χριστού (ως προς την ανθρώπινη φύση 
Του), σύµφωνα µε το λόγο του Απ. Πέ-
τρου: «Υµίν υπολιµπάνων υπογραµµόν 
ίνα επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού» 
(Α΄ Πέτρου β΄, 21) (Μετάφραση: «Ο Κύ-
ριος σας άφησε υπόδειγµα προς µίµη-
σιν, για να βαδίζετε πάνω στ΄ αχνάρια 
Του»). Η θεανδρική προσωπικότητα και 
το παράδειγµα του Κυρίου οδηγεί τον 
κάθε άνθρωπο στον απαρτισµό άρτιου 
χαρακτήρα. Η άποψη ότι ο Χριστός εί-
ναι το ιδεώδες υπόδειγµα, στην πράξη 
δυστυχώς δεν γίνεται αποδεκτή από τη 
σηµερινή κοινωνία. Ελάχιστοι είναι αυ-
τοί που την αποδέχονται.

Παλαιότερα υπήρχαν τα πρότυπα 
του ήρωα, του σοφού, του αγίου. 

Σήµερα προβάλλονται τα πρότυπα του 
οικονοµικά επιτυχηµένου, του πολιτικά 
ισχυρού, του διανοούµενου, του καλ-
λιτέχνη, του...ποδοσφαιριστή. Η ηθική 
ποιότητα σαν κριτήριο για αναζήτηση 
επιλογής δεν λαµβάνεται διόλου υπό-
ψη. Ωστόσο, αδιάψευστα τεκµήρια µας 
βεβαιώνουν ότι ο σηµερινός άνθρωπος 
έχει χάσει τους δείκτες ποιότητας της 
ζωής. Η κοινωνία µας καθηµερινά υπο-
βαθµίζεται και εκφυλλίζεται. Ο πνευµα-
τικός µας πολιτισµός παρουσιάζει µα-
ρασµό και έντονη οπισθοδρόµηση. Ο 
άνθρωπος του αιώνα µας έχει χάσει τον 
προσανατολισµό του, έχει χάσει το νόη-

ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Αν κατά την Δηµιουργία του 
υλικού Κόσµου «τῶ λόγῳ τοῦ 

Κυρίου οἱ οὐρανοί ἐστερεώθησαν» 
(Ψαλµ. λγ΄, 6), µε το βιβλικό (Ιωάν. 
α΄, 14) «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν» έλειψε το π.Χ. 
(προ Χριστού) και πήρε τη θέση του το 
µ.Χ. (µετά Χριστόν). Η ανθρωπότητα 
τότε ένιωσε πραγµατοποιούµενο το 
προφητικόν «παιδίον ἐγεννήθη ἡµῖν, 
υἱός, καί ἐδόθη ἡµῖν» (Ησαΐας θ΄, 6). 
Γεννήθηκε το «νέον παιδίον», δηλ. ο 
άναρχος, «ὁ πρό αἰώνων Θεός».

Από την ώρα που το «ἀκατάληπτον 
µυστήριον» το «χρόνοις αἰωνίοις σεσι-
γηµένον» αποκαλύπτεται και σαρκώ-
νεται ο «µεγάλης βουλῆς Ἂγγελος», η 
θεία και η ανθρώπινη φύση συνάπτο-
νται και συνυπάρχουν. Εκπλήττεται ο 
άνθρωπος πειρόµενος να ερµηνεύσει 
το πρωτόγνωρο φαινόµενο: Ιδού, η 
θεία µεγαλειότητα µε την ανθρώπινη 
µικρότητα. Η ουράνια µεγαλοπρέπεια 
µε την επίγεια ταπεινότητα. Η εγκάρ-
δια λατρεία µε το θανάσιµο µίσος. Η 
δόξα και ο πλούτος µε την ασηµότητα 
και τη φτώχεια.

Τι κι αν η γη αγνοεί τον Τεχθέντα 
σαν να ήταν η πιο ασήµαντη ύπαρξη; 
Τι και αν οι Βηθλεεµίτες Τον παραπέ-
µπουν απαξιωτικά προς το σπήλαιο 
και το παχνί των αλόγων ζώων; Οι 
σοφοί της εποχής εκείνης, «µάγοι 
ἐξ ἀνατολῶν», Του προσφέρουν τα 
δώρα και τη λατρεία τους. Και όπως 
στην αρχή της Δηµιουργίας δοξολο-
γήθηκε ο άναρχος Θεός πριν από 
την πλάση του ανθρώπου από τον 
ουράνιον κόσµον («ὃτε ἐγεννήθησαν 
ἂστρα ἢνεσάν µε φωνῆ µεγάλῃ πά-
ντες ἂγγελοί µου») έτσι δοξολογείται 
και τώρα µε την επί γης παρουσία 
Του από «πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου 
αἰνούντων τόν Θεόν καί λεγόντων  
δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» 
(Λουκ. β΄, 13-14).

Με την Δηµιουργία του Κόσµου 
εκδηλώνεται η πανσοφία και η πα-
ντοδυναµία του Θεού. Με την εν-
σάρκωση του Υιού Του εκδηλώνεται 
και φανερώνεται η βαθειά και ανέκ-
φραστη αγάπη Του προς το πλάσµα 
Του. «Οὓτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

«Ἒκλινεν οὐρανούς καί κατέβη»
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τόν κόσµον, ὣστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν 
µονογενῆ ἒδωκεν, ἳνα πᾶς ὁ πιστεύων 
εἰς αὐτόν µή ἀπόλυται, ἀλλ΄ ἒχῃ ζωήν 
αἰώνιον» (Ιωάν. γ΄, 16).

Το σχέδιο της θείας οικονοµίας 
εκπληρώνεται «ἳνα τήν υἱοθεσίαν 
ἀπολάβωµεν» (Γαλ. δ΄, 5): Για να γίνει 
ο αµαρτωλός άγιος, για να αναδειχθεί 
ο αποστάτης αδελφός του Χριστού και 
αδελφός των συνανθρώπων του.

Αλήθεια, πώς να συλλάβει η αν-
θρώπινη σκέψη το βαθύ νόηµα του 
µυστηρίου της θείας ενανθρώπησης! 
Δεν βλέπει µπροστά της το θείον να 
εκδηλώνει την παντοδυναµίαν Του. 
Αντίθετα, βλέπει Θεόν να ταπεινώνε-
ται. Κατά την ιουδαϊκή αντίληψη, όταν 
περιµένεις τον Μεσσία, τον φαντά-
ζεσαι σαν ηγεµόνα πανίσχυρο, σαν 
βασιλέα µεγαλοπρεπή. Ποτέ δεν τον 
αναµένεις µέσα σου σαν ένα αδύναµο 
βρέφος να γεννιέται σ΄ ένα παχνί αλό-
γων ζώων…

Θαυµάζουµε στη γέννηση του Χρι-
στού µας την άκρα ταπείνωσή Του. 
Έρχεται κοντά µας ως άνθρωπος, 
µικρό και αδύναµο βρέφος στην 
αγκαλιά µιας ταπεινής Παρθένου. Οι 

τρόποι ενέργειας του Θεού διαφέρουν 
πολύ από τους τρόπους µε τους οποί-
ους ενεργούν οι άνθρωποι. Ο Θεός 
µας κάνει την πιο µεγάλη δωρεά 
Του στο ανθρώπινο γένος µε τον πιο 
ταπεινό τρόπο. Ιδού το µεγαλείο της 
αληθινής Του αγάπης. Μεγαλείο γε-
µάτο µε θυσία χωρίς όρους και χωρίς 
όρια. Ταπεινώνεται από αγάπη για να 
υψώσει τον άνθρωπο. «Θεός ὢν γέγο-
νεν ἂνθρωπος, ἳνα ἡµᾶς θεοποιήσῃ». 
Αναδεικνύεται η ταπείνωση µε την 
σάρκωσή Του µια µορφή αγάπης και 
µάλιστα η πιο δυνατή. Διδάσκει ότι 
όποιος ξέρει βιωµατικά να ταπεινώ-
νεται, εκείνος µπορεί να αγαπάει αλη-
θινά. Τούτο το µήνυµα υπογραµµίζει 
ασφαλώς η φάτνη της Βηθλεέµ.

Αν ο εγωισµός που διχάζει τον κό-
σµο έχει για σύµβολό του τον πύργο 
της Βαβέλ, η ταπείνωση, ως θείον 
µέσον που πλησιάζει τους ανθρώ-
πους, έχει για σύµβολό της την Βη-
θλεέµ. ΄Εχει τον Λόγον, που «ἒκλινεν 
οὐρανούς καί κατέβη» (Ψαλµ. 17, 
στίχ. 10), έχει το θείον Βρέφος «ἐν 
φάτνῃ ἀνακληθέν».  

     Χ.Γ.Κ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - «ΕΚΛΙΝΕΝ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ»

Βηθλεέµ ἑτοιµάζου^  
εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη^
τό σπήλαιον δεχέσθω^
ἡ ἀλήθεια ἦλθεν, 
ἡ σκιά παρέδραµε^ 
καί ὁ Θεός ἀνθρώποις 
ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, 

µορφωθείς τό καθ΄ ἡµᾶς 
καί θεώσας τό πρόσληµµα. 
Διό Ἀδάµ ἀνανεοῦται 
σύν τῆ Εὒα κράζοντες^ 
ἐπί γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη 
σῶσαι τό γένος ἡµῶν.



Η µνήµη ἀνακαλεῖ στήν συνείδηση 
τίς γνώσεις, τίς πράξεις, τά 

βιώµατα. Συντηρεῖ ὅσα ἐζήσαµε. 
Ἀκόµη καί αὐτά πού δέν ἐνθυµούµεθα 
παραµένουν λανθάνοντα στό 
ἀσυνείδητο καί σέ κάποια δεδοµένη 
εὐκαιρία ἐπανέρχονται στήν συνείδηση. 
Ἡ µνήµη εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ψυχῆς. 
Τροφοδοτεῖ συνεχῶς τήν ἐµπειρία 
µας. Μᾶς ὑπενθυµίζει εὐχάριστα καί 
δυσάρεστα συναισθήµατα, βιώµατα, 
ἐπιτυχίες καί ἀποτυχίες. Εἶναι ὁ 
συντηρητής τῆς γνώσεως. Χωρίς αὐτή 
παύει ὁ ψυχικός µας βίος. Ἄν µέ 
ἕνα νοητό ψαλλίδι µπορούσαµε νά 
ἀποκόψωµε καί ν’ ἀποµονώσωµε τήν 
µνήµη µας, θά ἢµεθα µιᾶς στιγµῆς, 
µιᾶς ὥρας, µιᾶς µέρας. Ἡ µνήµη 
ἀποτελεῖ τόν θεµέλιο λίθο, ἐπί τοῦ 
ὁποίου οἰκοδοµοῦµε τόν ψυχικό µας 
βίο. Φυσικά δέν ἐντοπίζεται µόνο σέ 
κέντρο τοῡ ἐγκεφάλου. Περιτρέχει τίς 
ἶνες µας, τά ριβοσώµατα, τίς πρωτεΐνες, 
διασώζει τά κύτταρά µας. Ὁ βιολογικός 
ὀργανισµός στηρίζεται, ἐνισχύεται καί 
προστατεύεται ἀπό τήν µνήµη.

Πέρα ὅµως ἀπό τήν προσωπική µνήµη 
πού χαρακτηρίζει τήν ἀτοµικότητά µας, 
ἔχοµε τήν συλλογική µνήµη, αὐτήν τῆς 
ὠργανωµένης ὁµάδος ἤ τῆς µάζας καί 
τοῦ ὄχλου, ὅπου ἔντονοι ἐρεθισµοί 
ὑποβάλλουν καί ἐπιβάλλουν µέ τήν 

ἐπενέργειά των στό πλῆθος ποικιλία 
συναισθηµάτων, παθῶν, φόβου, χαρᾶς, 
ἐνθουσιασµοῦ ἤ ἀποθαρρύνσεως. 
Περαιτέρω ἔχοµε τήν µνήµη τῆς 
ἱστορίας. Ὁ λαός, ὅταν διαθέτη 
στοιχειώδη ὀργάνωση καί διοίκηση, 
µπορεῖ νά συνεργάζεται καί νά 
συµβιώνη. Ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν µνήµη 
τῆς ἱστορίας του, γιατί ἀναφέρεται σέ 
γεγονότα τοῦ παρελθόντος, δυσάρεστα 
ἤ εὐχάριστα, πού διδάσκουν τόν λαό 
καί πλουτίζουν τήν πεῖρα του. Ἔτσι ὁ 
λαός ἀναµιµνήσκεται τά ἐπιτυχῆ κυρίως 
γεγονότα, τά «κλέα ἀνδρῶν», καυχᾶται 
καί ἐµπνέεται ἀπό αὐτά. Φυσικά 
ἀνήκουν στά «ἔπη», σέ ὡραῖα λόγια, 
σέ ποιητική ἔκφραση, µέ τόνωση τῆς 
φαντασίας, πού ὑψώνει τό γεγονός σέ 
κατόρθωµα.

Κατά τήν κοινωνική διαδροµή τοῦ 
ἀνθρώπου ἡ ἱστορία ἀποτελεῖ ἰδιάζοντα, 
ἀξιόλογο καί οὐσιαστικό παράγοντα. 
Ἐδῶ ἡ µνήµη ἀποτυπώνεται στήν 
γραφή, πού προσφέρει τό µεγάλο 
πλεονέκτηµα σ’ αὐτόν πού χαράσσει 
τίς παρατηρήσεις του στό ξύλο, στήν 
κέραµο, τό µάρµαρο, τόν γρανίτη, 
νά δύναται νά ἀποχωρίζη τόν ἑαυτό 
του καί νά παραδίδη τό γραπτό 
του στήν αἰωνιότητα. Τά ἑλληνικά 
γράµµατα ἔχουν τήν ἱστορία τους, 
γιατί ἡ ἐτυµολογία τῶν λέξεων δηλώνει 

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΗΓΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

τοῦ Γεωργίου Μποζώνη,
Προέδρου τῶν Ὁµοτίµων Καθηγητῶν 

τοῦ Παν/µίου Ἀθηνῶν
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τήν ποιότητα, τό βάθος καί τήν 
οὐσιαστικότητα τῶν πραγµάτων πού 
ἐκφράζουν. Ἱστορία ἀρχικά ἐσήµαινε 
γνώση, µάθηση, πληροφόρηση. 
Δέν ἀποτελεῖ ὑπερβολή ὁ στίχος τοῦ 
Εὐριπίδη «ὂλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας 
ἔσχε µάθησιν». Διότι εἶναι «magister 
magnus», µέγας διδάσκαλος, πού 
προβληµατίζει, ἐνηµερώνει, διαφωτίζει. 
Μέ τήν ἱστορία ὁ λαός στρέφεται 
στόν ἑαυτό του, τείνει σέ ἐπίγνωση. 
Αὐτά πού συνετελέσθησαν ἀποτελοῦν 
ὁδηγό νά µελετήσης τήν πνευµατική 
προέλευσή σου.

Ἱστορικά ἐκεῖνοι πού θέλησαν νά 
περιγράψουν τά γεγονότα σέ συνεχῆ 
λόγο, ὅπως ὁ Ἡρόδοτος, ἀντιµετώπισαν 
δυσκολίες περί τήν ἀκρίβεια καί τήν 
ἀλήθεια τῶν γεγονότων. Αὐτοί πού τούς 
πληροφοροῦν εἴτε ἀπό κρυπτοµνησία 
εἴτε ἀπό µεγαλοµανία εἴτε ἀπό 
εὐφάνταστη διάθεση µεγεθύνουν, 
ὡραιοποιοῦν καί καθιστοῦν ἑλκυστικά 
καί γοητευτικά τά συµβάντα. Ὁ 
Ἡρόδοτος θέτει τό κριτήριο τῆς 
ἀντικειµενικότητος. Ἀκούει πολλά 
καί γιά πολλά ἀποφαίνεται^ «ἐµοί 
µέν οὐ πιστά». Ἡ ἁπλή ἀφήγηση 
δέν ἐξασφαλίζει τήν ἱστορικότητα. Ὁ 
ἁλικαρνασσεύς εἶναι φιλαλήθης καί 
ἀποδέχεται εἴτε αὐτά πού δυνατόν νά 
ἔγιναν εἴτε αὐτά πού εἶναι ἀσφαλῆ καί 
βεβαιωµένα. Πλήν τούτου κάθε γεγονός 
δέν εἶναι ἀξιοµνηµόνευτο. Εἶναι 
ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα ἡ εἰσαγωγή τῆς 
ἱστορίας του. Ἀναφέρει τό ὄνοµά του 
καί τήν καταγωγή του, διερευνᾶ τά 
οὐσιώδη, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀληθῆ καί 
συγχρόνως προβαίνει σέ ἐπιλογή τῶν 
γεγονότων ἐκείνων, πού ἀναφέρονται 

στίς συγκλονιστικές φάσεις τοῦ 
πολέµου µεταξύ περσῶν καί ἑλλήνων, 
φαινόµενο πού ἄφησε ἀνεξίτηλα τά 
ἴχνη του καί ἀξίζει οἱ µεταγενέστεροι 
νά τό ἐνθυµοῦνται καί νά συνάγουν 
τά συµπεράσµατά των. Φυσικά στήν 
ἀνθρωπίνη λογική τίθεται τό πρόβληµα 
τῆς αἰτιότητος, ἡ ὁποία ἀπασχολεῖ τόν 
Ἡρόδοτο καί διαπιστώνει ὅτι οἱ πέρσαι 
προκάλεσαν τόν πόλεµο ἀπό ἀπληστία 
καί ἀλαζονεία, µέ ἀποτέλεσµα τήν 
ὕβριν καί τήν τιµωρία τῶν θεῶν. 

Μεγάλη καί ὑποδειγµατική 
σοβαρότητα, ἀκρίβεια καί εὐσυνειδησία 
παρουσιάζει ὁ Θουκυδίδης, µέ χρήση 
ἀξιολογικῶν κριτηρίων, γιατί πιστεύει 
ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι ψυχή τῆς πολιτείας. 
Τόν ἀπασχολεῖ ἡ ἐπιπολαιότης, τό 
εὐφάνταστο καί οἱ προκαταλήψεις 
τῶν ἀφηγητῶν. Ὁ ἕνας παρασύρεται 
ἀπό τόν ἄλλον. Ἄλλα πιστεύει, 
ἄλλα θυµᾶται κι ἄλλα ἀφηγεῖται. Ὁ 
ἴδιος ὁ Θουκυδίδης ἀποχωρίζει τόν 
ἑαυτό του, σάν νά µήν ὑπάρχη. Ἡ 
προσωπική παρέµβαση εἶναι σπανία 
καί ὅταν χαρακτηρίζεται ὡς ἀναγκαία. 
Ἀλλά πέρα ἀπό τήν ἀναζήτηση καί 
ἐφαρµογή τῆς ἀντικειµενικότητος 
εἰσχωρεῖ στό βάθος τῶν πραγµάτων 
καί τῶν προσώπων γιά τήν διαπίστωση 
τῆς νοοτροπίας, τῆς ψυχολογικῆς 
διαθέσεως, τῶν παραδόσεων καί 
τῶν ὁραµάτων πού διαθέτει ὁ λαός 
καί ἡ πόλις. Ὁ ἀθηναῖος ἱστορικός 
περιγράφει µέ ἀφηγηµατική χάρη, 
διηγεῖται µέ ἐνάργεια καί πρωτοτυπεῖ 
µέ τίς δηµηγορίες, τόν λόγο καί τόν 
ἀντίλογο, τήν δράση καί τήν ἀντίδραση. 
Τό θέµα του εἶναι ὁ πελοποννησιακός 
πόλεµος µέ ὅλες τίς συγκλονιστικές 
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µεταπτώσεις του καί ὅµως τό πνεῦµα 
του εἶναι ἀντιπολεµικό. Ξέρει πώς ὁ 
πόλεµος εἶναι «βίαιος διδάσκαλος», 
δέν ὑπηρετεῖ τήν δικαιοσύνη, 
δέν προστατεύει τόν ἀδύνατο καί 
συµβιβάζεται µέ τίς θηριωδίες. Γι’ αὐτό 
πιστεύει ὅτι ὁ κύριος δηµιουργικός 
παράγων µιᾶς πολιτείας εἶναι ἡ 
ἐλευθερία ὡς µόρφωση καί διάπλαση 
τῆς προσωπικότητος, πού στό βάθος 
εἶναι κοινωνική καί συνεργάσιµη. 
Κατ’ αὐτόν, ἐλευθερία εἶναι ἡ 
αὐτοσυνειδησία, ἡ στάθµιση τῶν 
εὐθυνῶν, ὁ µεγάλος προσανατολισµός 
πού κατευθύνει τήν παιδεία πρός τήν 
δηµιουργικότητα, τήν ἀλληλεγγύη καί 
τήν αἰσθητοποίηση τῶν ὁραµάτων. 
Ὁ Παρθενών δέν εἶναι µόνο µέγιστο 
ἔργο τέχνης, εἶναι καί βίωση καί 
ἀνάταση πρός τήν θεότητα, πρός τήν 
Ἀθηνᾶ πού ἐµπνέει τήν σοφία.

Ἄν διαβάσετε τό 37ο κεφάλαιο τοῦ 
δευτέρου βιβλίου τοῦ Θουκυδίδη, 
θά διαπιστώσετε τήν ἐνσάρκωση 
τῆς ἐλευθερίας σέ δηµιουργικότητα, 
κοινωνική συνοχή, συνεργασίες, 
παραδοχή τοῦ προσώπου ὡς ἀξίας 
καί τήν ἀνάδειξή του στά ἀξιώµατα, 
ἀνεξαρτήτως οἰκογενειακῆς καταγωγῆς 
καί οἰκονοµικῆς ἀνέσεως. Οἱ ἀξίες 
εἶναι κοινωνικές, πνευµατικές, 
καλλιτεχνικές, θρησκευτικές, 
ἐγκλείουν τό σέβας, τήν τιµή, τήν 
ἀναγνώριση αὐτοῦ πού ἐπιτυγχάνει, τό 
θάµβος τοῦ ὡραίου, τήν συναίσθηση 
εὐθύνης γιά τήν πραγµάτωση τῶν 
ἔργων τοῦ πολιτισµοῦ. Οἱ ἀθηναῖοι 
ἡττήθησαν, διότι ἀλαζονεύθησαν. Ἐνῶ 
ἦσαν ὑπέρµαχοι τῆς ἰσοπολιτείας, τῆς 
ἰσονοµίας καί τῆς ἰσηγορίας, κατέληξαν 

ἐγωπαθεῖς, ἐπιπόλαιοι, αὐθαίρετοι, 
βιαστικοί χωρίς προγραµµατισµό. Ἡ 
ἱστορία διδάσκει, διότι ἐκφράζει τόν 
ἀγώνα, τήν ἀκµή, τήν δόξα ἀλλά καί 
τήν ἧττα µέ τόν ἐξευτελισµό.

♦     ♦    ♦
Στίς ἡµέρες µας ἔχοµε πρόβληµα 

µέ τήν σηµασία τῆς ἱστορίας γιά 
τόν πολιτισµό. Οἱ ἀγγλοσάξονες 
θεωροῦν ὡς θέµα τῆς ἐπιστήµης 
πᾶν ὅ,τι ὑπολογίζεται, σταθµίζεται, 
µετρεῖται, ὑπόκειται σέ ἐπαληθεύσεις 
πειραµατισµῶν. Ἐντεῦθεν ἡ λογοτεχνία, 
µεγάλο µέρος τῆς ψυχολογίας καί τῆς 
κοινωνιολογίας ὑπάγονται στίς arts, στίς 
τέχνες. Τό ἴδιο πολλοί ὑποστηρίζουν 
γιά τήν ἱστορία. Εἶναι ἔκθεση καί 
ἀφήγηση ὑποκειµενική, στήν ὁποία 
ὁ ἱστορικός παρουσιάζει τίς ἀπόψεις 
του, τίς σκέψεις, τήν κριτική του. Αὐτό 
δέν ἐµποδίζει ἄλλον νά κρίνη ἄλλως 
τά πράγµατα καί νά συναγάγη τά δικά 
του συµπεράσµατα. Καί τό πρόβληµα 
ἐπιτείνεται, ὅταν ὁ συγγραφεύς 
ἐµφορῆται ἀπό διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, 
ἰδεολογικές προκαταλήψεις, πολιτικές 
διαφοροποιήσεις. Ἡ Wedgwood 
µολονότι δέχεται τήν ἱστορία καί θεωρεῖ 
ἑαυτήν ἱστορικό, παρά ταῦτα ἐντάσσει 
τήν ἱστορία στήν λογοτεχνία.

Δέν καταλαβαίνω γιατί δέν εἶναι 
ἐπιστήµη ἡ ψυχολογία τοῦ βάθους 
τοῦ Jung  ἤ τοῦ Adler, γιατί δέν εἶναι 
ἱστορία τό ἔργο τοῦ Θουκυδίδη 
καί γιατί µπορεῖ νά χαρακτηρίζεται 
ἐπιπόλαιος δηµοσιογράφος ἀπό 
ἐπιπολαίους κριτικούς. Ἐπίσης δέν 
καταλαβαίνω, γιατί δέν χάνουν τήν ἀξία 
των ἡ κοινωνιολογία καί ἡ πολιτική 
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ἐπιστήµη χωρίς τήν ἱστορία. Εἶχαν 
ἐκπλαγῆ ἀµερικανοί γερουσιασταί, 
γιατί µέσα σέ µία νύκτα ἀνετράπη ὁ 
Σάχης τῆς Περσίας παρά τούς ἀρτίους 
ἐξοπλισµούς καί τήν ὑποδειγµατική 
ὀργάνωση τοῦ στρατοῦ. Ἀλλ’ ἡ 
ἀπάντηση ἦταν ἁπλή· πολλοί πολιτικοί 
καί κοινωνιολόγοι δέν ξέρουν ἱστορία. 
Διότι ἄν ἤξεραν, θά διεπίστωναν ὅτι οἱ 
πέρσαι κοινωνικῶς ζοῦν στόν ἕκτο καί 
τόν ἕβδοµο αἰώνα καί ἡγήτορές των 
εἶναι οἱ θρησκευτικοί ἡγέται.

Ἡ ἱστορία εἶναι ὁ ὀφθαλµός τῆς ζωῆς 
ἑνός λαοῦ. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ πολύς 
Ranke ἐδηµιούργησε Σχολή ἱστορίας 
στό πανεπιστήµιο τοῦ Βερολίνου. 
Ὑφιστάµενος τό ἐπιστηµονικό πνεῦµα 
τῆς ἐποχῆς του µέ τήν ἀναζήτηση 
τῆς θετικῆς γνώσεως ἐπίστευε ὅτι ἡ 
καλύτερη µέθοδος διαπραγµατεύσεως 
τῆς ἱστορίας ἦταν ἡ µελέτη ἐγγράφων, 
πειστηρίων, κρατικῆς ἀλληλογραφίας 
καί γραπτῶν συνεννοήσεων µεταξύ 
τῶν ἡγητόρων τῶν λαῶν. Ἄν ἔχης 
στήν διάθεσή σου αὐθεντικά ἔγγραφα 
καί τά δηµοσιεύης, ἑτοιµάζεις καί 
πραγµατώνεις τό ἔργο τῆς ἱστορίας 
ὡς ἐπιστηµονικοῦ κλάδου, πού δέν 
στηρίζεται ἁπλῶς σέ βιβλία, σχόλια καί 
κριτικές παλαιοτέρων, ἀλλά διαθέτει 
τόν χαρακτήρα τῆς ἀντικειµενικότητος, 
δηλαδή πείθει µέ τήν προσαγωγή 
στοιχείων, τά ὁποῖα γίνονται ἀπό 
ὅλους ἀποδεκτά ὡς ἀνεπίδεκτα 
ἀµφισβητήσεως. Ἀλλ’ ὁ πρῶτος 
ἐνθουσιασµός παρῆλθε, τά πειστήρια 
ἦσαν ἀντικειµενικά, ἀλλ’ἀνεφέροντο 
σέ ἐπί µέρους θέµατα καί παρεβλέπετο 
ἡ σύνθεση τοῦ ὅλου, πού ἀποτελεῖ τήν 
οὐσία τῆς ἱστορίας.

Κατά τόν δέκατο ἔνατο αἰώνα 
ἀνεπτύχθη ἐπίσης ὁ ἱστορικισµός σέ 
ἀντίθεση πρός τόν διαφωτισµό, πού 
περιφρονοῦσε τήν ἱστορία, προσέδιδε 
ἔµφαση στήν κυριαρχία τοῦ νοῦ, καθώς 
ἐπίστευαν οἱ ἐκπρόσωποί του ὅτι µέ τόν 
λογισµό, τήν ἐπινοητικότητα, τόν ὀρθό 
λόγο θά ἔλυναν ὅλα τά προβλήµατα. 
Ἀντιθέτως οἱ ἐπιστήµονες καί στοχασταί 
τοῦ ἱστορικισµοῦ διεπίστωναν τήν 
ἀναγκαιότητα τῆς συνειδητότητος τῶν 
ἱστορικῶν γεγονότων, διότι οἱ πράξεις 
τοῦ παρελθόντος, ἡ νοοτροπία τοῦ 
λαοῦ, στόν ὁποῖο ἀνήκουν, οἱ ἐπιτυχίες 
καί οἱ ἀποτυχίες ἀποτελοῦν τόν µεγάλο 
διδάσκαλο τοῦ παρόντος. Ἀλλ’ ὅπως 
ὅλες οἱ ἐπιστηµονικές κινήσεις, ἔτσι 
καί ὁ ἱστορικισµός ἔδειχνε τά ἀδύνατά 
του σηµεῖα. Μεγάλοι φιλόσοφοι 
τῆς ἱστορίας καί ἱστορικοί κατά τόν 
δέκατο ἔνατο καί τόν εἰκοστό αἰώνα 
υπεγράµµιζαν τόν ὑποκειµενικό 
παράγοντα στό ἔργο τοῦ ἱστορικοῦ, 
ἀφοῦ αὐτός ἐρευνοῦσε, διεπίστωνε καί 
συνεδύαζε γεγονότα κατά τίς διεργασίες 
τῆς προσωπικότητός του. Ἔτσι ὁ 
Croce, ὁ µεγαλύτερος φιλόσοφος καί 
ἱστορικός τῆς Ἰταλίας κατά τόν εἰκοστό 
αἰώνα, ἐθεωροῦσε πώς ἡ ἱστορία εἶναι 
ἔργο ὑποκειµενικό. Φυσικά, δέν ἦταν 
ὁ πρῶτος, ἀφοῦ ὁ ἄλλος µεγάλος τοῦ 
δεκάτου ἐνάτου αἰώνα, ὁ Burkhardt, 
ἀπέβη πολέµιος τοῦ ἱστορικισµού, διότι 
κατ’ αὐτόν ὁ ἱστορικός µέ τήν φαντασία 
του ἀναπαριστᾶ παρελθοῦσα ἐποχή καί 
ἐκφράζει τόν ὑποκειµενισµό του.

Σ’ αὐτά µπορεῖ νά προστεθῆ 
ὁ ἐθνικισµός, ὁ σωβινισµός, ὁ 
πρωτογονισµός καί ἡ ἐπιθετικότητα 
διαφόρων λαῶν καί κυρίως ἡ 
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προπαγάνδα πού σκοπίµως ἀλλοιώνει 
τά γεγονότα καί παραποιεῖ τήν πορεία 
τῶν πραγµάτων. Ἔτσι ἔχοµε τά Σκόπια 
πού σφετερίζονται ὄχι µόνο τό ὄνοµα 
Μακεδονία, ἀλλά καί τά σύµβολα, 
τά γεγονότα, τίς προσωπικότητες καί 
µέ θράσος προβάλλουν τόν ἑαυτό 
τους ὡς γνησίους µακεδόνας. Ἂς 
µή λησµονοῦµε ὅτι σέ παρόµοιες 
παραποιήσεις προβαίνουν οἱ 
βούλγαροι, πού συνδέουν τήν 
προέλευσή των µέ τούς ἀρχαίους 
θρᾶκες ἤ οἱ τοῦρκοι πού θεωροῦν 
τούς µεγάλους ποιητάς τῆς Ἰωνίας 
ἰδικούς των συγγραφεῖς. Σ’ αὐτά 
προστίθεται ἡ τάση τῶν µεγάλων ἐθνῶν 
νά ὑποβάλλουν, νά ζητοῦν καί νά 
ἐπιβάλλουν στούς µικρούς λαούς τήν 
ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας µέ διαστροφή 
καί ἀπάλειψη γεγονότων, διότι µέ αὐτόν 
τόν τρόπο πιστεύουν, ὅτι ἀπαµβλύνουν 
συγκρούσεις καί ἐχθρότητες. Δυστυχῶς 
ἡ ἑλληνική παιδεία, πού µόνο παιδεία 
δέν εἶναι, «κατεσκεύασε» ἀπαράδεκτα 
βιβλία ἱστορίας γιά ἐκπαιδευτικούς 
καί παιδιά· ἀρκεῖ νά σᾶς θυµίσω τόν 
σκληρό  ἀγώνα πού πολλοί ἀπό µᾶς 
ἔκαναν, γιά νά ἀποσυρθῆ τό βιβλίο τῆς 
ἱστορίας τῆς ἕκτης δηµοτικοῦ, πού δέν 
εἶναι τό µόνο κάκιστο βιβλίο.

Δυστυχῶς ἡ ἑλληνική κοινωνία δέν ἔχει 
συλλάβει τό πρόβληµα, ὅτι ἡ ἀδιαφορία 
ὁδηγεῖ σέ ἐθνική καταστροφή, ἀφοῦ ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος παρασύρεται 
ἀπό τίς τηλεοράσεις καί τά κακῆς 
ποιότητος ἔντυπα µέ συνθήµατα καί 
εἰκόνες πανικοῦ, ὅπως συµβαίνει τόν 
τελευταῖο καιρό, πού παρά λίγο νά µᾶς 
πείσουν ὅτι κινδυνεύοµε τόν «ἔσχατον 
κίνδυνον» ἀπό τήν πανδηµία τῆς 

γρίππης. Ἡ µεγάλη λοιµώδης νόσος 
εἶναι ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἱστορίας µας. 
Ὁ ἀληθινός ἱστορικός δέν διαθέτει 
µόνο καθαρή συνείδηση καί µνήµη 
τῆς ἱστορίας, ἀλλά καί ἁγιότητα. Ὅπως 
ὁ ἁγιογράφος πού σκαρφαλώνει 
στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἀποδώση τόν 
Παντοκράτορα, ἔτσι καί ὁ ἱστορικός 
κάνει ἀσκήσεις ἁγιότητος. Λατρεία 
του εἶναι ἡ ἀλήθεια, εἰκόνα του 
εἶναι ἡ ἀντικειµενικότητα. Ἐλέγχει 
τίς πληροφορίες, δοκιµάζει τούς 
συγγραφεῖς, ἀφίνει ἀναπάντητα ἐκεῖνα 
τά ἐρωτήµατα, ὅπου ἐκδηλώνεται 
ἀµφισηµία, διότι πάντοτε ἀναζητεῖ τό 
γεγονός. Γεγονός σηµαίνει ὅτι ἡ πράξη 
ἐγένετο. Ἄν ὑπάρχουν ἀµφισβητήσεις, 
αὐτές ὀφείλονται στήν ἑρµηνεία, πού 
ἐνέχει καί µεταφυσική καί ἰδεολογία. 
Ὁ µαρξιστής κρίνει τά γεγονότα µέ 
οἰκονοµικά αἴτια, τό ἴδιο κάνει καί ὁ 
καπιταλιστής. Ὁ ἀληθινός χριστιανός 
βλέπει τά γεγονότα ἐκεῖ πού αὐτά καί 
µόνο αὐτά ὑπάρχουν.

Ἑποµένως τό πρῶτο καί κύριο κριτήριο 
τοῦ ἱστορικοῦ εἶναι ἡ γνησιότητα, 
ἡ ἱερότητα τῆς ἀντικειµενικότητος. 
Δέν µπορεῖ νά παραλείψη τήν θυσία 
τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, γιά νά µή 
δυσαρεστήση τούς τούρκους. Δέν 
µπορεῖ νά ἀγνοήση τήν σφαγή τῶν 
ἑλλήνων κατά τήν µικρασιατική 
καταστροφή. Δέν δικαιοῦται νά 
παραβλέπη τόν θρίαµβο του 1940, 
ἐπειδή αὐτό δέν ἀρέσκει σέ µερικούς. 
Ἡ ἱστορία µας εἶναι ὁ µεγάλος 
ὁδηγός. Ξέρω τί εἶµαι ὡς πρόσωπο, 
τί προσπαθῶ νά συνειδητοποιήσω ἀπό 
αὐτά πού ἔζησε ὁ λαός, στόν ὁποῖο 
ἀνήκω. Ἀναζητῶ τό παρελθόν τοῦ 
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ἔθνους µου. Ἀγωνίζοµαι νά ἐµβαθύνω 
σ’ αὐτό. Αὐτογνωσία σηµαίνει 
ἐπίγνωση τῆς ἐσωτέρας µου ὑπάρξεως, 
ἀναγνώριση λαθῶν καί ἐπιτυχιῶν τοῦ 
παρελθόντος µου. Κι αὐτή ἐπεκτείνεται 
στήν συνειδητότητα τοῦ χαρακτήρα τοῦ 
λαοῦ µου, µνήµη τῶν ἀποτυχιῶν ἤ τῶν 
ἐπιτευγµάτων του καί ἀντιµετώπιση τοῦ 
παρόντος. Πρόοδος δέν σηµαίνει, 
ὅπως νοµίζουν πολλοί, ἀναγκαία 
ταύτιση τῆς ποιότητος πρός τό µέλλον. 
Ἀντίθετα ὁ προοδευτικός στρέφεται καί 
µελετᾶ τό παρελθόν, ἐµπνέεται ἀπό τίς 
ἀξίες του, ἀντιµετωπίζει τό παρόν καί 
κινεῖται δηµιουργικά πρός τό µέλλον.

Ἀναβίωση τοῦ παρελθόντος µας. Ὅ,τι 
καί νά κάνης, ὅσο προκατειληµµένος 
καί ἄν εἶσαι, ἡ ἱστορία µας εἶναι ὁ 
µεγάλος δείκτης πορείας πρός τό 
µέλλον. Σ’ ὅλη τήν διαδροµή τῆς 
ἱστορίας µας ἐκφράζεται ἡ ἰδία ψυχή 
µέ τόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία. Ὁ 
ἕλληνας διέρχεται ὅλα τά στάδια τῆς 
ἐλευθερίας. Θέλει νά εἶναι ἐλεύθερος 
ἀπό τήν ἀνάγκη, ἐλεύθερος ἀπό 
τήν εἱµαρµένη, ἐλεύθερος ἀπό τόν 
ἐπίδοξο κατακτητή. Ἐλεύθερος 
πρός τήν δηµιουργικότητα. Γι’ αὐτό 
παράγει, κατασκευάζει, καλλιτεχνεῖ, 
πλάθει τόν χαλκό, πλαστουργεῖ τό 
µάρµαρο, ἐνσαρκώνει τήν θεότητα µέ 
ὕλη. Ἀνεβαίνει στόν οὐρανό, γιά νά 
κατεβάση τίς ἀξίες, πού δηµιουργοῦν 
τόν ἄνθρωπο. Ἕλληνας σηµαίνει 
ἀγώνας καί ἐλευθερία. «Ὦ παῖδες 
ἑλλήνων ἴτε/ ἐλευθεροῦτε πατρίδ΄, 
ἐλευθεροῦτε δέ/ παῖδας, γυναῖκας 
θεῶν τε πατρώων ἓδη/ θήκας τε 
προγόνων· νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών».  
Ἡ κορύφωση τοῦ Παρθενῶνος βρίσκει 

τήν ἀντιστοιχία της στήν Ἁγία Σοφία. 
Ἀπό τόν Ἀλέξανδρο στόν Παῦλο. Ἀπό 
τήν διάδοση τοῦ ἑλληνισµοῦ στόν 
θρίαµβο τοῦ Χριστιανισµοῦ. Ἧττες καί 
νῖκες. Ἐκεῖ πού ὁ ἕλληνας χάνεται, ἐκεῖ 
ἀναγεννᾶται. Νικᾶται ὁ Κωνσταντῖνος 
Παλαιολόγος, ἀλλ’ ἡ ψυχή του νικάει 
τήν Τουρκοκρατία. Ἐκεῖ πού οἱ ἕλληνες 
εἶναι ὑποδουλωµένοι, ἐκεῖ ἀνακτοῦν 
τήν ἐλευθερία των. Ἐκεῖ πού οἱ ἰταλοί  
πίστευαν ὅτι θά µᾶς κατακτήσουν 
ἐκεῖ συνετρίβησαν. Ἡ ἱστορία µας 
εἶναι πλουσία σέ περιεχόµενο. Εἶναι 
ὁ θησαυρός µας. Εἶναι τό µεγαλεῖο 
µας. Ἡ καύχησή µου εἶναι ὅτι εἶµαι 
ἕλληνας. Λαός πού δέν ἔχει ἱστορία 
δέν ἔχει µέλλον. Κοινωνία πού ἀρνεῖται 
τό παρελθόν της ἀναιρεῖ τόν ἑαυτό της. 
Ἔχοµε ἀνάγκη ἀπό ἐθνική ἐπίγνωση 
ἐµβαθύνοντας στήν ἱστορία µας.

Πρόσφατα ἑωρτάσαµε τήν 28η 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Ἡ ἑορτή 
χαράσσει στήν µνήµη τοῦ ἔθνους τά 
κατορθώµατα, πού µέ τήν µεγαλωσύνη 
των ἐνίκησαν τόν χρόνο κι ἀποτελοῦν 
παράδειγµα γιά µᾶς. Τό 1940 εἶναι φῶς 
πού µπορεῖ νά µᾶς καθοδηγῆ, φθάνει 
ἐµεῖς νά τό βλέπωµε, νά βλέπωµε τά 
πράγµατα στό βάθος τους. Τό γεγονός 
τοῦ 1940 εἶναι ὕµνος, πού δέν γράφτηκε 
µέ πέννα, ἀλλ’ ἀνεπήδησε ἀπό τήν 
ἴδια τήν πραγµατικότητα. Ἐκφράζει 
τό βίωµα τῆς ἐλευθερίας, πού εἶναι 
βίωµα ἑλληνικό. Τιµή σ’ἐκείνους πού 
ἐθυσιάσθησαν. Οἱ ἀξίες βλασταίνουν 
ἐκεῖ πού οἱ ἥρωες πεθαίνουν. Ἀπό τήν 
γνώση στήν ἐπίγνωση καί τήν ἐθνική 
αὐτογνωσία. Ἡ ἱστορία µας εἶναι 
κιβωτός ἀξιῶν.
      q
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Η παιδική ηλικία είναι εκείνη 
την οποία κατά προτίµηση 

επαναφέρουµε στη µνήµη µας µε νο-
σταλγία σ‛ όλο το διάστηµα της ζωής 
µας: συνηθίζουµε να αναφερόµαστε 
σε συµβάντα της, σε αναµνήσεις 
που τη συνοδεύουν, προβαίνουµε 
σε επαναθεώρηση καταστάσεων και 
προσώπων που µας απασχόλησαν σε 
αποστασιοποιηµένη πια αυτοκριτική 
συναισθηµάτων, απόψεων, πράξεων 
της εποχής εκείνης. Όποια γνώµη 
κι αν έχουµε σχηµατίσει (ότι δηλαδή 
ήταν µία ευχάριστη ή αντίθετα µία 
πικρή περίοδος) η παιδική ηλικία εί-
ναι εκείνη που, όπως ήδη ειπώθηκε, 
ψηλαφούµε συχνότερα.

Ιδιαίτερα µετά τη µέση ηλικία, όταν 
έχει παγιοποιηθεί η προσωπική οικο-
γενειακή, επαγγελµατική, κοινωνική 
κατάσταση, στην ηρεµία (έστω σχε-
τική) της ωριµότητας, η αναδροµή 
στα παιδικά χρόνια αρχίζει να γίνεται 
περισσότερο συχνή. Ο αναστοχα-

σµός αποτελεί ίσως πρόλογο ενός 
εσωτερικού απολογισµού ζωής, που 
παραµένει βαθιά κρυµµένος, στα κα-
τάβαθα της ψυχής µας, καλυµµένος 
από συνθήκες που δεν ικανοποιούν, 
ανεκπλήρωτους πόθους, όνειρα που 
δεν πραγµατοποιήθηκαν, πορείες που 
λοξοδρόµησαν ή δεν τερµατίστηκαν. 
Κύριοι πρωταγωνιστές σ‛ αυτή την 
αναπαραστατική επιστροφή είναι η 
πατρική οικογένεια: οι γονείς, τα αδέλ-
φια, οι συγγενείς, ο όλος περιβάλλων 
κόσµος και χώρος. Και κέντρο η 
οικογενειακή εστία, το σπίτι µας –ανε-
ξαρτήτως µεγέθους, ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, επιπέδου-, η ζεστή γωνιά 
συγκέντρωσης και θαλπωρής.

Η µάνα κι ο πατέρας είναι τα βασικά 
πρόσωπα γύρω από τα οποία κινείται 
η ιστορία της οικογένειας µέσα στα 
πλαίσια της ιστορικής διαχρονίας. 
Ανεξάρτητα από τη συµβολή του κα-
θενός από τους δύο, το πρόσωπο της 
µητέρας είναι εκείνο που περισσότερο 
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προβάλλεται, αγαπιέται, αγιοποιείται, 
αποµνηµονεύεται, επανέρχεται στη 
θύµηση και στην αναφορά. 

Αµέτρητα είναι τα έργα της παγκό-
σµιας διανόησης –σ‛ όλα τα είδη κι 
εκφράσεις της– γύρω από τη µάνα. Τη 
µάνα του καθενός µας, τη µάνα των 
άλλων, τη µάνα ως ιδανική έκφραση, 
ως ψυχική δύναµη, ως ακάµατο ερ-
γάτη στη διαδροµή της οικογένειας. 
Τη «µάνα κουράγιο». Από την άλλη 
πλευρά, ο πατέρας αντιµετωπίζεται ως 
υπεύθυνος του προς τα έξω προσώ-
που της οικογένειας, ως συντελεστής 
υλικής συνεισφοράς, περισσότερο 
όµως απόµακρος. Η µάνα είναι η 
πανταχού παρούσα για τα τρέχοντα, 
τα καθηµερινά  ο πατέρας για τα πιο 
σύνθετα και σταθερά. 

Οι άνθρωποι βλέπουµε αρχικά τον 
κόσµο µε τα µάτια της µητέρας. Εκείνη 
είναι πιο κοντά µας, µας γαλουχεί, µας 
κατευθύνει στη ζωή. Τα περισσότερα 
στερεότυπα, τα οποία η κοινωνιολογία 
θεωρεί ως προερχόµενα από την οι-
κογένεια, πηγάζουν, στο µεγάλο τους 
ποσοστό, από τις ιδέες, τις αντιλήψεις 
της µητέρας. Σε µεγαλύτερη ηλικία, 
στην εφηβεία -όταν κάνουµε επανα-
θεώρηση ιδεών, επαναπροσδιορισµό 
στόχων-, τότε προσθέτουµε στην 
πλάστιγγα το πρόσωπο του πατέρα, 
όσα ακούσαµε να λέει, όσα είδαµε να 
πράττει. 

Στην παγκόσµια λογοτεχνία οι 
συγγραφείς δεν διστάζουν να ανα-
φερθούν σε παραλείψεις του πατέρα, 
δεν αποφεύγουν να σκιαγραφήσουν 
αρνητικά του χαρακτηριστικά όταν 

χρειάζεται. Δεν γίνεται το ίδιο για τη 
µητέρα. Ακόµα κι όταν είναι αναγκα-
σµένοι να το πράξουν, το κάνουν µε 
δισταγµό, µε διακριτικότητα, µε πολλή 
προσοχή για να µην την πονέσουν, 
να µη την θίξουν. Είναι διαφορετική 
η αγάπη όπως εκδηλώνεται για τον 
καθένα από τους δύο γονείς: πιο 
ανοιχτή, αυθόρµητη, ζεστή για τη 
µητέρα, περισσότερο συνειδητή κι 
ελεγχόµενη ως προς τις εκδηλώσεις 
συναισθηµάτων για τον πατέρα. Για 
τη µητέρα η αναγνώριση παρέχεται σε 
κάθε ευκαιρία, για τον πατέρα µπορεί 
να προκύψει και µετά την αποδηµία 
του ως αποτέλεσµα κρίσης και βαθ-
µολόγησης της συµβολής ουσίας στην 
οικογένεια. Η µητέρα είναι προσιτή, 
οικεία, αποκούµπι, ο πατέρας απόµα-
κρος, έστω κι αν αποτελεί «λιµάνι στις 
ατυχίες». Η µητέρα οδηγεί το παιδί να 
µάθει για τη ζωή µέσα από προκα-
θορισµένους νοηµατικούς άξονες. Ο 
πατέρας συντελεί στη διαµόρφωση, 
στην όξυνση της ιστορικοκοινωνικής 
αίσθησης.

Σ‛ αυτό τον διαχωρισµό, που ση-
µειώνεται στις κοινωνίες όλων των 
εποχών, έχει συντελέσει ο ανά τους 
αιώνες βασικός καθορισµός του 
ρόλου του πατέρα: Ρόλος προστάτη, 
υπεύθυνου για την ανάπτυξη της οικο-
γένειας, για την ευηµερία των µελών 
της. Ο πατέρας θεωρείται ο δυνατός, 
η µητέρα η ευάλωτη. Μόνον όταν 
φτάσουµε σε µεγάλες ηλικίες, όταν 
γίνουµε γονείς ή παππούδες, γιαγιά-
δες οι ίδιοι, αρχίζουµε να αντιλαµβα-
νόµαστε πόσο, πολλές φορές, έχουµε 
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παραµελήσει/αδικήσει τον πατέρα τον 
οποίο έχουµε στερήσει από χάδια, 
από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, από 
την παροχή ψυχικής ζεστασιάς. Τότε 
θυµόµαστε εικόνες παραγνωρισµένες 
του πατέρα, στις οποίες στη δεδοµένη 
στιγµή δεν δώσαµε σηµασία, όταν κι 
αυτός είχε κάποιες ψυχολογικές ανά-
γκες στις οποίες δεν ανταποκριθήκα-
µε, όπως ίσως εκείνος το αποζητούσε 
ενδόµυχα και το δικαιούτο. Βέβαια, 
πρέπει να οµολογηθεί ότι οι πατέρες, 
ιδίως στην παλαιότερη εποχή, είχαν οι 
ίδιοι επιλέξει τον ρόλο και την αντί-
ληψη του απρόσιτου, αυστηρού, την 
θέση του κάπως απροσπέλαστου. Κι 
όµως, οι πατεράδες είναι ισοδιάστατοι 
στις ψυχικές ανάγκες µε τις µητέρες, 
χωρίς να το δείχνουν, χωρίς τα παιδιά 
να το αντιλαµβάνονται (Λίγα ίσως το 
διαισθάνονται).

Αυτή η «κοιλάδα κλαυθµώνος» όπως 
επιγραµµατικά αποκάλεσε ο Ψαλµω-
δός τον παρόντα βίο, είναι γεµάτη 
από θλίψη, πόνους, απογοητεύσεις, 
πτώσεις, δοκιµασίες, που µας ταλανί-
ζουν. Η απαισιοδοξία, η απελπισία, η 
απόγνωση, τα καθηµερινά επείγοντα 

προβλήµατα εξαρθρώνουν τις ψυχικές 
µα και τις σωµατικές δυνάµεις µας. 
Τις περισσότερες απ‛ αυτές τις θύελ-
λες ο πατέρας τις περνά µόνος του. 
Είναι εκείνος που οφείλει να βρει τις 
λύσεις, να αντιµετωπίσει τις επιταγές 
της πραγµατικότητας, να σταθεί στην 
επιφάνεια για να µη βυθιστεί στο πέ-
λαγος της απόγνωσης. Ο πατέρας εί-
ναι η άγκυρα που έχει υποχρέωση να 
αποτρέψει το ναυάγιο και ταυτόχρονα 
να ενθαρρύνει «ίνα… κρατήσαι της 
προκειµένης ελπίδος» (Απ. Παύλος) 
της οικογένειας. Υπάρχουν µάλιστα 
περιπτώσεις που τα µέλη της οικογέ-
νειας αγνοούν τα όσα αντιµετωπίζει, 
υποµένει ο πατέρας, όπως επίσης 
υπάρχουν φορές που πατέρας και 
παιδιά λαχταρούν το χάδι του άλλου, 
χωρίς τελικά να το εκδηλώνουν. 

Πιστεύω πραγµατικά, µε το βάρος της 
πείρας, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
δεν έχουµε ορθά εκτιµήσει την όλη 
προσφορά του πατέρα στη ζωή µας. 
Κι αν την έχουµε κάποτε αναγνωρίσει, 
δεν το δείχνουµε όσο χρειάζεται στον 
πατέρα που κι αυτός έχει ώρες αδυνα-
µίες και χρείες ψυχικές.
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«Μητέρα σε Θεοῦ ἐπιστάµεθα πά-
ντες, Παρθένον ἀληθῶς καί µετά 
τόκον φανεῖσαν, οἱ πόθῳ καταφεύγο-
ντες πρός τήν σήν ἀγαθότητα^ σέ γάρ 
ἒχοµεν ἁµαρτωλοί προστασίαν^ σέ κε-
κτήµεθα ἐν πειρασµοῖς σωτηρίαν, τήν 
µόνην πανάµωµον».

Με την ως άνω τοποθέτηση του 
ι. υµνογράφου, αναγνωρίζουµε 

την µεσιτεία της Θεοτόκου, ως Μη-
τέρας της Ζωής, για να καταλήξουµε 
στην αποδοχή της δυνατότητας να 
ενεργεί Αυτή και ως µητέρα όλων των 
πιστών. Είναι η ελπίδα και η προστασί-
α των Χριστιανών. 

Η θαυµατουργική χάρη της Θεοτό-
κου, ξεχωριστή και ιδιαιτέρως ισχυρή 
µεταξύ των άλλων αγίων, εκδηλώνεται 
στους ανθρώπους µε πολλούς τρό-
πους: ως βοήθεια, παρηγοριά και θε-
ραπεία σε κάθε ανάγκη. Το µυστήριο 
της Θεοτόκου δεν µπορεί να αναλυθεί 
µε λόγια. Γραφίδα δεν µπορεί να το 
περιγράψει. Γι’ αυτό η στάση της Εκ-
κλησίας στο σύνολό της αλλά και του 
καθενός πιστού προσωπικά µπροστά 
στη Θεοτόκο είναι ανάλογη µε εκείνη 
του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στην ώρα 
του Ευαγγελισµού. Στάση απορίας 
και θαυµασµού προς την Κεχαριτω-
µένη. Ταυτόχρονα έχει εκχωρήσει 

η Θεοτόκος το δικαίωµα αναφοράς 
των πιστών στην προστασία Της. Την 
ικεσία δε και παράκλησή µας προς 
την Θεοτόκο µπορούµε να την ενερ-
γοποιήσουµε µε την ποιητική γλώσσα 
του Αγίου Νεκταρίου, του νεοφανούς 
θεοµητορικού εγκωµιαστού:

«Ἁγνή παρθένε Δέσποινα, ἂχραντε 
Θεοτόκε,

Παρθένε Μήτηρ Ἂνασσα, πανέδρο-
σέ τε πόκε,

Τιµιωτέρα Χερουβίµ, ὑπερενδοξοτέ-
ρα,

τῶν Ἀσωµάτων Σεραφείµ, τῶν Θρό-
νων ὑπερτέρα,

Σέ ἱκετεύω Δέσποινα, Σέ νῦν 
ἐπικαλοῦµαι,

Σέ δυσωπῶ, Παντάνασσα, σήν χάριν 
ἐξαιτοῦµαι…»

Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος πλά-
στηκε Βασιλιάς της δηµιουργίας. 

Όµως το στεφάνι και το σκήπτρο του 
είναι πλεγµένο από αγκάθια. Η πορεία 
του είναι άλλοτε τραγούδι σε συµφω-
νική αρµονία και άλλοτε ένα θλιβερό 
και ασταµάτητο πένθιµο εµβατήριο. Ο 
Χριστός µε τη δέηση της Θεοτόκου 
µπορεί να το µετατρέπει σε µελωδικό 
δοξολογητικό τραγούδι. Η ανθρώπινη 
ύπαρξη, βεβαίως, συγκλονίζεται από 
τον πόνο. Εκείνες τις ώρες ο πόνος 

Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη,
Καθηγητού - Συγγραφέως
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γίνεται καταιγίδα και τρικυµία. Η αγω-
νία κορυφώνεται. Η ψυχή φορτίζεται, 
έτοιµη να λυγίσει. 

Τότε ακριβώς έρχεται το χάδι της 
Μάνας. Τότε ένα όνοµα ανεβαίνει 
στα χείλη των πονεµένων. Τη Μάνα 
σκέπτεται και φωνάζει ο πονεµένος. 
Γιατί είναι η Μάνα που γνωρίζει να 
παραστέκεται, να συµπονάει, να ξε-
νυχτάει. Δεν είναι δε σχήµα λόγου η 
ευγενική προσφώνηση της Θεοτόκου 
ως Μητέρας µας. Μας την κληροδό-
τησε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός 
δική µας Μητέρα. Σε κρίσιµη µάλιστα 
ώρα, εκεί στη Σταύρωση. Τι είπε; Στον 
Μαθητή του τον Ιωάννη, ως εκπρόσω-
πο του ανθρωπίνου γένους, έδειξε και 
παρέδωσε: «Ἲδε ἡ Μήτηρ σου». Δεν 
χρησιµοποιεί τη λέξη Μητέρα, αλλά ως 
Θεός και κυρίαρχος του κόσµου, λέ-
γει: «Γύναι, ἲδε ὁ υἱός σου» (Ιωάννου 
ιθ΄, 26-27). Έτσι µας δόθηκε η Θεοτό-
κος ως Μητέρα µας, Μητέρα όλου του 
κόσµου. Έτσι παραχωρήθηκε και σε 
µας το δικαίωµα να την προσφωνούµε 
και να την έχουµε Μητέρα.

Το όνοµα της Παναγίας µας, Μαρί-

α, οπωσδήποτε δεν δόθηκε τυχαία. 
Δόθηκε για να ενεργούν στον κόσµο 
η δύναµη, ως στοιχείο για να γίνει 
Μητέρα του Θεού και του ανθρώπινου 
γένους  η σοφία, για να ενώνει και 
συµφιλιώνει τα ουράνια µε τα επίγεια  
και η αγαθότητα, για να µεταδίδει στα 
ουράνια και τα επίγεια την αγαθότητα 
του Υιού και Θεού της.

Με τα στοιχεία αυτά η Θεοτόκος και 
Μητέρα µας ξεπερνάει τις ανθρώπινες 
ιδιότητες και φτάνει στην υπέρβαση. 
Δηλαδή, ως Μητέρα, ξεπερνάει τα πα-
ραδεκτά όρια των προβληµάτων µας 
και παντός πόνου και επεµβαίνει στην 
ασθένεια µε την ίαση. Στη δυσκολία 
µε την ευκολία. Στο πρόβληµα µε τη 
λύση. 

Η εµπειρία του πόνου, που αθέλητα 
έρχεται και αποκτιέται στη ζωή µας, 
προσελκύει την ευεργετική παρεµβατι-
κή υπέρβαση της Θεοτόκου προς αίσια 
έκβαση µε τη δική µας βούληση. Μαζί 
µε τον υµνωδό «δεῦτε ἀνυµνήσωµεν 
τήν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος»: «Θεοτό-
κε, πρέσβευε τῶ ἐκ σοῦ σαρκωθέντι 
σωθῆναι ἡµᾶς». 

Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλούνται οι αγαπητοί φίλοι που λαµβάνουν τα περιοδικά 
µας είτε ταχυδροµικώς, είτε ιδιοχείρως να ενδιαφερθούν έγκαι-
ρα για την καταβολή της όποιας προαιρετικής συνδροµής τους 
για το ερχόµενο έτος. Οι δαπάνες της εκδόσεως κ.ά. είναι δυσβά-
στακτες. (Εξαιρούνται τα αποστελλόµενα “Τιµής ένεκεν”).



Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ (Β΄)

του Αρχιµ. Ιουστίνου Δ. Μαρµαρινού,
Δ/ντού Θρησκευτικού ΓΕΝ 

Η  τρίτη µεγάλη πρόκληση για 
τον Χρύσανθο ήταν στις 29 

Απριλίου, όταν προσκλήθηκε από τον 
Πλάτωνα Χατζηµιχάλη (Υπουργό Εθν. 
Οικονοµίας της κατοχικής Κυβέρνη-
σης) να ορκίσει την εποµένη τη δοτή 
στους Γερµανούς Κυβέρνηση Τσολά-
κογλου. Του απάντησε: «Λυπούµαι 
πολύ διότι διά συµβολαίου και εντολή 
των Γερµανών σχηµατίζεται Κυβέρνη-
σις και ιδίως διότι µετέχει αυτής ο κ. 
Χατζηµιχάλης (σ.σ. επίτροπος του Ιε-
ρού Ναού Μεταµορφώσεως Πλάκας), 
τον οποίον εθεώρουν τίµιον  Έλληνα. 
Και τι ηθέλατε να κάµωµεν; λέγει ο κ. 
Χατζηµιχάλης, να αφήσωµεν να µας 
κυβερνήσουν οι Γκαουλάϊτερ; Τω 
απαντώ ναι, διότι µε τους Γκαουλάϊτερ 
οι Γερµανοί θα κάνουν µικρότερον 
κακόν παρ’ όσον θα κάµουν δι’ υµών 
διότι θα φέρετε µόνον τας ευθύνας χω-
ρίς να ηµπορέσητε να κάµητε το ελάχι-
στον καλόν εις τον λαόν»11.

Σε νέα πίεση της Κυβερνήσεως να 
προσέλθει στην ορκωµοσία ο Χρύσαν-
θος απάντησε:

«Η Εθνική Κυβέρνησις, την οποίαν 
ώρκισα, εξακολουθεί να υφίσταται 
και να συνεχίζη τον πόλεµον.  Άλλην 
Κυβέρνησιν δεν δύναµαι να ορκίσω... 
εις τοιαύτας υπόπτους και αντεθνικάς 
ενεργείας δεν είναι δυνατόν να δώση 

η  Εκκλησία τον όρκον και την ευλογί-
αν της.  Η Εκκλησία πρέπει να µένη 
µακράν από τοιαύτα πράγµατα»12.

Ούτε συµβιβαστική λύση δε δέχτηκε 
ο Χρύσανθος να δώσει στο θέµα της ορ-
κωµοσίας της κατοχικής Κυβέρνησης.  
Όταν ο υπασπιστής του Τσολάκογλου 
στην άρνησή του του αντιπροτείνει 
«στείλατε τουλάχιστον τον Επίσκοπον 
(σ.σ. εννοεί το βοηθό επίσκοπο Ταλα-
ντίου Παντελεήµονα Παπαγεωργίου) 
ή άλλον τινά να τους ορκίση», ο Χρύ-
σανθος απάντησε: « Αδυνατώ να δώσω 
εντολήν εις οιονδήτινα»13. «Εν γνώσει 
των συνεπειών που µε αναµένουν, δεν 
δέχοµαι την προτεινοµένην παραχώρη-
σιν. Εµµένω εις τας αρχάς µου»! Την 
ορκωµοσία τελικά κλήθηκε και τέλεσε 
ο εφηµέριος της ενορίας της Βουλής 
(Αγίου Γεωργίου-Καρύκη), ήδη όµως 
είχε αποφασισθεί η τύχη του ηρωικού  
Αρχιεπισκόπου.14

Οι Γερµανοί οπωσδήποτε είχαν 
ενοχληθεί από την αγέρωχη και εθνι-
κά αξιοπρεπή στάση του Χρυσάνθου. 
Στις 30 Απριλίου 1941 ο γκεσταπίτης 
Λοχαγός DÖlger, καθηγητής του Πα-
νεπιστηµίου του Μονάχου, µετέβη 
στην Ακαδηµία Αθηνών και περιέφε-
ρε το φύλλο της ‘‘Εκκλησίας’’, στο 
οποίο είχε δηµοσιευθεί η προκήρυξη 
του Χρυσάνθου και της  Ιεράς Συνό-
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δου προς τον ελληνικό Στρατό και 
λαό κατά την κήρυξη του πολέµου της 
Γερµανίας κατά της  Ελλάδας15. 

Περισσότερο όµως η στάση του 
Χρυσάνθου θα είχε ενοχλήσει τα 
µέλη της Κυβερνήσεως Τσολάκο-
γλου, η οποία και έµενε πλέον 
εκτεθειµένη ενώπιον του ελληνικού 
λαού για τη συνεργασία της µε τους 
Γερµανούς.

 Από τις 25 Μαΐου, τουλάχιστον, 
είχαν αρχίσει οι συνεννοήσεις των αντι-
πάλων του Αρχιεπισκόπου ιεραρχών 
µε τον Τσολάκογλου για την παύση 
του Χρυσάνθου και την επαναφορά 
του Δαµασκηνού.  Ο Τσολάκογλου, 
προσωπικός φίλος του Δαµασκηνού16, 
διέδιδε πως τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσαν-
θο είναι υποχρεωµένος να τον παύσει, 
γιατί δεν τον θέλουν οι  Γερµανοί17.

Τότε ήταν που ορισµένοι φίλοι του 
Χρυσάνθου του συνέστησαν να πραγ-
µατοποιήσει µία, τυπική έστω, επίσκε-
ψη στο Γερµανό Στρατάρχη Λιστ, για 
να επέλθει κάποια συνεννόηση και 
να µην εξωσθεί από το θρόνο. Θα το 
έκανα ευχαρίστως, απάντησε ο Χρύ-
σανθος, αν ήµουν βέβαιος ότι η επίσκε-
ψη δε θα έµενε χωρίς ανταπόδοση. 
«Αδυνατώ», είπε, «να εκθέσω το κύρος  
του πνευµατικού αρχηγού της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας».  Όταν µάλιστα του 
παρατήρησαν πως µε την άκαµπτη 
στάση του διακινδυνεύει τη θέση του, 
απάντησε: «όχι µόνον τον θρόνον µου 
αλλά και την ζωήν µου είµαι έτοιµος να 
θυσιάσω διά το καθήκον µου»18.

Παρ’ όλες αυτές τις αντικανονικές 
και αντεθνικές κινήσεις εναντίον του, 

ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος δεν 
παύει να παρακολουθεί το δράµα του 
ελληνικού λαού και τις ενέργειες των 
κατακτητών εναντίον του Έθνους και 
της Εκκλησίας. Οι πληροφορίες για 
τη δράση των Βουλγάρων στη Θρά-
κη και την Ανατολική Μακεδονία τον 
ανησυχούν ιδιαίτερα. Οι Βούλγαροι 
υποχρέωναν τους  Έλληνες ιερείς να 
τελούν τη Θεία Λειτουργία στη βουλ-
γαρική γλώσσα και να µνηµονεύουν 
στις ιερές ακολουθίες την Ιερά Σύνο-
δο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Βουλγαρίας. Στις 2 Ιουνίου 1941 
απευθύνει επιστολή διαµαρτυρίας 
προς τον πληρεξούσιο του Ράιχ στην 
Αθήνα, Άλτενµπουργκ, και ζητά να 
διακοπεί η πρωτοφανής αυτή ενέρ-
γεια των Βουλγάρων και να επιστρέ-
ψουν οι εκδιωχθέντες από τους Βουλ-
γάρους µητροπολίτες Ζιχνών και 
Σιδηροκάστρου στις έδρες τους19.

Την ίδια ηµέρα, 2  Ιουνίου, φτά-
νουν στον Χρύσανθο πληροφορίες 
ότι το ‘‘εκκλησιαστικό ζήτηµα’’ ανέ-
λαβε να το λύσει η Γκεστάπο. Μάλι-
στα ο ιερέας της γερµανικής κοινότη-
τας στην Αθήνα Schäfer θέλησε να 
συστήσει στη Γκεστάπο να σεβαστεί 
την Εκκλησία και τον Αρχιεπίσκο-
πο, όµως αυτοί τον διέταξαν να µην 
αναµιγνύεται. Διαφορετικά, τον απεί-
λησαν πως θα τον συλλάβουν και θα 
τον φυλακίσουν20.

 Ήδη από τις ηµέρες αυτές η Γκε-
στάπο και οι Έλληνες συνεργάτες 
της είχαν αποφασίσει τον τρόπο 
αποποµπής του Χρυσάνθου. Στις 18  
Ιουνίου εκδόθηκε η Εφηµερίς της Κυ-
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βερνήσεως µε την Συντακτική Πράξη 
της γερµανόδουλης Κυβερνήσεως 
Τσολάκογλου, διά της οποίας ‘‘παύε-
ται’’ ουσιαστικά ο Αρχιεπίσκοπος Χρύ-
σανθος και καλούνται 23 αρχιερείς21 
να συγκροτήσουν σώµα υπό τον τίτλο 
‘‘Μείζων Σύνοδος’’, για να αποφασί-
σουν τελεσίδικα για την επαναφορά 
του Δαµασκηνού.

Ο Δαµασκηνός αναλαµβάνει Αρ-
χιεπίσκοπος στις 6 Ιουλίου και ο 
Χρύσανθος αποσύρεται ταπεινά στο 
µικρό σπίτι της οδού Σουµελά στην 
Κυψέλη, χωρίς να προκαλέσει καµία 
αντίδραση στη νέα εκκλησιαστική 
κατάσταση, παρ’ όλο που γνώριζε 
πως ήταν αντικανονική.  Ο µεγάλος 
του πόνος όλο αυτό το διάστηµα 
δεν ήταν η απώλεια του θρόνου 
του, την οποία άλλωστε ο ίδιος είχε 
προκαλέσει, µη δεχθείς να συνεργα-
στεί  µε τους Γερµανούς. Πονούσε 
όµως και θλιβόταν βαθύτατα για τη 
δυστυχία του σκλαβωµένου λαού, 
για τις χειροτονίες πολλών αναξίων 
αρχιερέων, για την εγκατάλειψη των 
επαρχιών και του ποιµνίου τους από 
πολλούς, οι οποίοι «µισθωτοί και ουκ 
όντας ποιµένες» συγκεντρώνονταν στα-
διακά στην Αθήνα. Πονούσε επίσης 
και από τη διάλυση πολλών έργων 
που είχε ο ίδιος δηµιουργήσει. «Πά-
ντα ταύτα πληρούσιν οδύνης την καρ-
δίαν µου», έγραφε στο ηµερολόγιό 
του22.
1 Γεωργίου Τασούδη Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος, η Εθνική και 
Εκκλησιαστική δράσις του, τ. Β΄, Αθήναι 1972, σ. 
433.
2 Αρχιµ. Ανθίµου Παπαδοπούλου «Χρύσανθος 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο από Τραπεζούντος (1881-
1949)», Αρχείον Πόντου ΙΔ (1949), σ. 225.
3 Γ. Τασούδη, σ. 375.
4 Αρχιµ. Γερβασίου Παρασκευοπούλου « Ο Χρύσαν-
θος και η ‘‘υποδοχή’’ των Γερµανών», Ανάπλασις 
1954, σ. 328.
5 Ενθ΄ ανωτέρω.
6 Γ. Τασούδη, σ. 377.
7 Δεν κατέβηκε στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής αλλά 
είχε δώσει εντολή στον Αρχιδιάκονο να τους αναµένει 
και να τους συνοδεύσει επάνω. Βλ. µαρτυρία του τότε 
Αρχιδιακόνου(και νυν Μητροπολίτη Πατρών) Νικοδή-
µου Βαλληνδρά, στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλά-
δος 1999, σ. ιγ΄.
8 Γ. Τασούδη, σ. 378.
9 Γ. Παρασκευοπούλου, σ. 328.
10 Νικοδήµου Βαλληνδρά, σ. ιγ΄ και ιδ΄ και Γ. Τα-
σούδη, σ. 378.
11 Γ. Τασούδη, σ. 380.
12 Γ. Τασούδη, σ. 380 και Γ. Παρασκευοπούλου, 
σ. 329.
13 Γ. Τασούδη, σ. 381. 
14 Νικοδήµου Βαλληνδρά, σ. ιδ΄.
15 Το φύλλο της ‘‘ Εκκλησίας’’ προφανώς έσπευσε 
να προµηθεύσει στους Γερµανούς ο Δ. Πετρακάκος, 
πρώην βασιλικός επίτροπος παρά την Ι. Σύνοδο και 
επίτροπος επικρατείας στη ‘‘Μείζονα’’ Σύνοδο, σφο-
δρός πολέµιος του Χρυσάνθου και υποστηρικτής 
του Δαµασκηνού, ο οποίος και προσπάθησε από την 
πρώτη ηµέρα να προσεταιρισθεί τους κατακτητές, 
για να πετύχει εκτός των άλλων και τη ρύθµιση του 
‘‘εκκλησιαστικού’ κατά τις επιθυµίες του. Βλ. Γ. Τασού-
δη, σ. 382.
16«Συνεδέετο µετά του αειµνήστου Στρατηγού Τσο-
λάκογλου και της οικογενείας του στενώτατα και 
οικειώτατα από της εν Κορίνθω διακονίας του ως 
Μητροπολίτου» (Κ. Λογοθετόπουλου, Ιδού η Αλήθεια, 
Aθήναι,1948, σ. 203).
17 Γ. Τασούδη, σ. 383.
18  Αν. Παπαδοπούλου, σ. 227.
19 Ολόκληρο το κείµενο της επιστολής στο Αρχιµ. Θε-
οκλήτου Α. Στράγκα,  Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία εκ 
πηγών  αψευδών 1817-1967, Αθήναι 1969-1980, τ. 
Δ΄,  σσ. 2327, 8.
20 Γ. Τασούδη, σ. 384.
21 Δώδεκα από τους οποίους µάλιστα είχαν ψηφίσει 
τον Χρύσανθο για  Αρχιεπίσκοπο.
22 Γ. Τασούδη, σ. 388.
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Κατά τους χαλεπούς χρόνους της 
Τουρκοκρατίας το Γένος µας ανέ-

δειξε σπουδαίες πνευµατικές µορφές, 
χάρη στις οποίες ο δοκιµαζόµενος τότε 
λαός µας εστηρίζετο στην ορθόδοξη 
πίστη και συντηρούσε την ελπίδα της 
εθνικής αποκαταστάσεως. Πολύ γνω-
στός από την άποψη αυτή είναι κυρίως ο 
Κοσµάς ο Αιτωλός, ο αγαπητός στο λαό 
πατρο-Κοσµάς. Όµως δίπλα του µπορεί 
να σταθεί ισάξια και ο όσιος Νικόδηµος 
ο Αγιορείτης, ο Νάξιος, κατά κόσµον Νι-
κόλαος Καλλιβούρτσης (1749 – 1809).

Γόνος εύπορης οικογένειας, έµαθε τα 
πρώτα γράµµατα στη Νάξο και ακολού-
θως στη Σµύρνη κοντά στον Ιερόθεο 
Βουλισµά. Επανήλθε στη Νάξο το 1770 
και επεδόθη στη µελέτη θεολογικών 
συγγραµµάτων. Στο µοναχικό βίο τον 
εµύησαν τότε οι αγιορείτες µοναχοί Γρη-
γόριος, Νήφων και Αρσένιος. Στο Άγιον 
Όρος µετέβη το 1775 και εκάρη µονα-
χός στη Μονή Διονυσίου, µετονοµα-
σθείς Νικόδηµος. Διέµεινε σε διάφορα 
κελλιά (Σκουρταίων, Αγ. Αντωνίου κλπ.) 
και αντέγραφε χειρόγραφα. Διατηρούσε 
αλληλογραφία µε λόγιους της εποχής 
του, ιδιαιτέρως δε µε τον Αθανάσιο τον 
Πάριο. Ο Ιβηρίτης Ονούφριος τον χαρα-
κτηρίζει άνθρωπο απλό και ανεξίκακο, 
γλυκύ και χαριτωµένο, πτωχότατο δε. 
Τονίζει ότι είχε καταπληκτική µνήµη, 
ώστε εµνηµόνευε ολόκληρα κεφάλαια 
από την Αγία Γραφή και από τα έργα των 

Πατέρων. 
Μέγα και σπουδαίο είναι και το συγ-

γραφικό του έργο. Αναφέρουµε την 
περίφηµη «Φιλοκαλία» (Βενετία 1782), 
«Περί της συνεχούς θείας µεταλήψεως» 
(1783), «Εξοµολογητάριον» (1794), τον 
«Αόρατον πόλεµον» (1796), το «Νέον 
Μαρτυρολόγιον» (1799), το «Πηδάλι-
ον» (1800), «Περί φυλακής των πέντε 
αισθήσεων» (1801), το «Νέον Εκλόγι-
ον» (1803) κλπ. Πέρα των έργων που 
εκδόθηκαν ζώντος του ι. Νικοδήµου, 
µετά τον θάνατόν του εκδόθηκαν και 
άλλα πολύ σηµαντικά συγγράµµατά του, 
ανάµεσα στα οποία είναι και τα ακόλου-
θα: «Ερµηνεία εις τας 14 επιστολάς του 
Παύλου» (1819), «Συναξαριστής των 
Δώδεκα µηνών» (1819), «Ερµηνεία εις 
τους ψαλµούς» κ.ά.

Την πνευµατική του προσφορά ανέ-
δειξε πρόσφατα (13 – 15 Νοεµβρίου 
2009) και συνέδριο που οργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη από την Αγιορειτική 
Εστία, τη Θεολογική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου και τον Δήµο 
Θεσσαλονίκης. Διαπρεπείς καθηγηταί 
ανέπτυξαν θέµατα σχετικά µε τη δράση 
και το έργο του οσίου Νικοδήµου. Σε µια 
εποχή πνευµατικής ένδειας, την οποία, 
χωρίς αίσθηµα ευθύνης, καλλιεργούν τα 
Μ.Μ.Ε και πλείστοι όσοι κήρυκες της θο-
λοκουλτούρας, η προβολή της προσωπι-
κότητας του Αγ. Νικοδήµου υπήρξε µια 
ανάσα πνευµατικής υγείας.            q

Φωτισµένοι Διδάσκαλοι του Γένους

της Αγγ. Νικολοπούλου,
Οµότ. Καθηγήτριας του Παν/µίου Αθηνών

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1749 - 1809)



Κοιτάζοντας πίσω σε όλους αυτούς 
τους αιώνες που πέρασαν από τη 

γέννηση του Θείου Βρέφους στη φτω-
χική φάτνη της Βηθλεέµ, δεν µπορούµε 
παρά να αναρωτιόµαστε για το τι ήταν 
αυτό το φως που οδήγησε τους Μάγους 
στον νεογέννητο Χριστό.

Μερικοί ερευνητές υπέθεσαν ότι το 
Άστρο των Χριστουγέννων ίσως ήταν 
κάποιο µετέωρο (µετεωρίτης). Τα 
µετέωρα (µετεωρίτες) όµως δεν είναι 
καθόλου σπάνια φαινόµενα και δεν 
είναι δυνατόν να προκάλεσαν τόση 
αναστάτωση στους Μάγους και να τους 
έκαναν να ξεκινήσουν για το µακρινό 
ταξίδι τους προς τη Βηθλεέµ. Ακόµη 
και στην περίπτωση που αναφλεγεί 
ένα µεγαλύτερο κοµµάτι, οι γνωστές 
ως «βολίδες», δεν είναι δυνατόν να θε-
ωρήσουµε ότι οι Μάγοι θα µπορούσαν 
να ακολουθήσουν τη βολίδα ως τη Βη-
θλεέµ, γιατί η ζωή της διαρκεί µερικά 
µόλις δευτερόλεπτα. 

Μια άλλη πιθανότητα είναι η εµφά-
νιση κάποιου κοµήτη. Αν και 135 
συνολικά κοµήτες αναφέρονται στους 
αρχαίους χρόνους µέχρι την εποχή 
της γέννησης του Χριστού, εντούτοις 
δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι το 
Άστρο των Χριστουγέννων ήταν ένας 
κοµήτης, αφενός µεν γιατί θα τον έβλε-
παν όλοι, αφετέρου γιατί οι αρχαίοι 
λαοί θεωρούσαν τους κοµήτες σαν 
προάγγελους δυσάρεστων γεγονότων 
και καταστροφών.

Μήπως ήταν άραγε κάποιος νόβα, 
δηλ. κάποιο νέο αστέρι; Πότε πότε φαί-
νεται ότι κάποιο νέο άστρο προστίθεται 
στον ουρανό όταν άστρα, που ήταν 
προηγουµένως πολύ αµυδρά και γι΄ 
αυτό ήταν αδύνατο να τα διακρίνει κα-
νείς µε γυµνό µάτι, εκρήγνυνται και µε-
τατρέπονται σε νόβα ή σούπερ νόβα και 
γίνονται έτσι εύκολα ορατά. Η τελευταί-
α φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν 
το Φεβρουάριο του 1087 στο Μεγάλο 
Νέφος του Μαγγελάνου. Το Άστρο των 
Χριστουγέννων όµως µάλλον δεν θα 
πρέπει να ήταν µια παρόµοια αστρική 
έκρηξη, γιατί δεν υπάρχει κάποια έν-
δειξη των αστρονόµων της εποχής εκεί-
νης ούτε κάτι τέτοιο έχει µέχρι σήµερα 
διαπιστωθεί. Εκτός αυτού, καθένας θα 
µπορούσε να δει έναν νόβα ή σούπερ 
νόβα και, όπως είπαµε µέχρι τώρα, το 
Άστρο της Βηθλεέµ το παρατήρησαν 
προφανώς µόνο οι Μάγοι. 

Νόβες, σούπερ νόβες, κοµήτες, 
µετεωρίτες και βολίδες, κανένα από 
αυτά δεν µπορεί να ήταν το Άστρο της 
Βηθλεέµ. Τι ήταν όµως; Ο µεγάλος 
αστρονόµος Κέπλερ, που είναι γνω-
στός για την ανακάλυψη των τριών 
νόµων της κίνησης των πλανητών που 
φέρουν το όνοµά του, διατύπωσε το 
1604 µία άλλη εξήγηση του Άστρου 
της Βηθλεέµ, η οποία έχει σχέση µε τις 
κινήσεις των πλανητών. Σύµφωνα µε 
τους νόµους του Κέπλερ, που τοποθέ-
τησε χρονικά τη γέννηση του Χριστού 

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

του Νικ. Κάτσα, Φυσικού

(συνέχεια στη σελ. 198)



Κρύο τάντανο έκανε, παραµονή 
Χριστούγεννα. Ο αγέρας σαν 

να ΄τανε κρύα φωτιά κι έκαιγε. Μα ο 
κόσµος ήτανε χαρούµενος, γεµάτος 
κέφι. 

Είχε βραδιάσει κι ανάψανε τα φα-
νάρια µε το πετρόλαδο. Τα µαγαζιά 
στο ταρσί φεγγοβολούσανε, γεµάτα 
απ΄ όλα τα καλά. Ο κόσµος µπαινό-
βγαινε και ψούνιζε� από το ΄να το 
µαγαζί έβγαινε, στ΄ άλλο έµπαινε. Κι 
όλοι χαιρετιόντανε και κουβεντιάζανε 
µε γέλια, µε χαρές.

Οι µεγάλοι καφενέδες ήτανε γεµάτοι 
καπνό από τον κόσµο που φουµάριζε. 
Ο καφενές τ΄ Ασηµένιου είχε µεγάλη 
φασαρία. Χαρούµενη φασαρία. Είχε 
µέσα δύο σόµπες, και τα τζάµια ήτανε 

θαµπά, απ΄ όξω έβλεπες σαν ίσκιους 
τους ανθρώπους. Οι µουστέρηδες 
είχανε βγαλµένες τις γούνες από τη 
ζέστη, κόσµος καλός, καλοπερασµέ-
νοι νοικοκυρέοι. 

Κάθε τόσο άνοιγε η πόρτα και µπαί-
νανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα. 
Άλλα µπαίνανε, άλλα βγαίνανε. Και 
δεν τα λέγανε µισά και µισοκούτελα, 
µα τα λέγανε από την αρχή ίσαµε το 
τέλος, µε φωνές ψαλτάδικες, όχι σαν 
και τώρα, που λένε µοναχά πέντε λό-
για µπρούµυτα κι ανάσκελα, και κείνα 
παράφωνα. 

Αντίκρυ στον µεγάλον καφενέ τ΄ 
Ασηµένιου ήτανε κάτι φτωχοµάγαζα, 
τσαρουχάδικα, ψαθάδικα και τέτοια. 
Ίσια-ίσια αντίκρυ στη µεγάλη πόρτα 

του Φώτη Κόντογλου

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστουγεννιάτικο διήγηµα

(Ο µακαριστός Φώτης Κόντογλου, ένας από τους πνευµατικούς δηµι-
ουργούς που εκτίµησαν και ανέδειξαν τον θησαυρό της ελληνορθόδοξης 
παράδοσής µας, περιέλαβε στο συγγραφικό του έργο και ιστορίες που 
αναφέρονται σε παιδικές του αναµνήσεις από την ιδιαίτερη πατρίδα του, 
το Αϊβαλί (Κυδωνίες). Τα µελετήµατα αυτά, που διακρίνονται για την αγά-
πη και τη νοσταλγία για τον τόπο του, τα περιέλαβε στη συλλογή του «Το 
Αϊβαλί, η πατρίδα µου».  Στην ίδια συλλογή είναι συγκεντρωµένα και τα 
εορταστικά του διηγήµατα. Ένα απ΄ αυτά, το διήγηµα «Παραµονή Χριστού-
γεννα», µας παρουσιάζει µε ιδιαίτερη χάρη και ζωντάνια τους ανθρώπινους 
τύπους και τα χριστουγεννιάτικα έθιµα των Κυδωνιών. Απόσπασµά του πα-
ραθέτουµε παρακάτω.)

...
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του καφενέ ήτανε ένα µικρό καφενε-
δάκι, το πιο φτωχικό σ΄ όλη την πολι-
τεία, µια ποντικότρυπα. 

Ενώ ο µεγάλος ο καφενές φεγγολο-
γούσε και τα τζάµια ήτανε θολά από τη 
ζέστη, η ποντικότρυπα ήτανε σκοτεινή, 
γιατί η λάµπα, µια λάµπα τσιµπλια-
σµένη, µια άναβε, µια έσβηνε, όπως 
έµπαινε ο χιονιάς από τα σπασµένα 
τζάµια της πόρτας. Η φιτιλήθρα ήτανε 
στραβοβιδωµένη και τσαλαπατηµέ-
νη σαν το µούτρο του καφετζή, του 
µπαρµπα-Γιαννακού του Χατζή, το 
φιτίλι στραβοκοµµένο, το γυαλί σπα-
σµένο από το ΄να µάγουλο και στην 
τρύπα είχανε κολληµένο ένα κοµµάτι 
ταραµαδόχαρτο. Βάλε µε νου σου τι 
φως έδινε µια τέτοια λάµπα! Κάτω τα 
σανίδια ήτανε σάπια και τρίζανε. Στον 
τοίχο ήταν κρεµασµένα δυο-τρία πα-
µπάλαια κάντρα, καπνισµένα σαν αρ-
χαία εικονίσµατα: το ΄να παρίστανε τον 
Μέγα Πέτρο µέσα σε µια βάρκα που 
την έδερνε η φουρτούνα, τ΄ άλλο τον 
µάντη Τειρεσία που µιλούσε µε τον 
Αγαµέµνονα, τ΄ άλλο τον Παναγή τον 
Κουταλιανό που πάλευε µε την τίγρη. 

Η πελατεία ήτανε συνέχεια µε το 
καφενείο. Όλοι-όλοι ήτανε πέντ΄-έξι 
γέροι σκεβρωµένοι, σαράβαλα, µε 
κάτι τρύπιες γούνες που δεν τις έπιανε 
αγκίστρι…Να, αυτή ήτανε η πελατεία. 
… Από το κρύο τρέµανε οι γέροι και 

χουχουλίζανε τα χέρια τους, τα βάζανε 
κι από πάνω από το τσιγάρο, τάχα για 
να ζεσταθούνε. 

Ο φουκαράς ο καφετζής, για να µην 
παγώσει, έκανε σουλάτσο, πηγαινοερ-
χότανε από το τεζάκι ίσαµε την πόρτα, 

µε την παλιογούνα ριγµένη από πάνω 
του  και, για να δώσει κουράγιο στην 
πελατεία, εκεί που σουλατσάριζε, τον 
έπιανε το σύγκρυο και χτυπούσανε τα 
κατασάγονά του, κι έσφιγγε απάνω 
του την παλιοπατατούκα του κι έλεγε: 
«Εεεέχ! Μωρέ ζεστό που είναι το κα-
φενεδάκι µας!...»

Ύστερα γύριζε κι έδειχνε τον µε-
γάλον καφενέ, που καπνίζανε κάργα 
οι σόµπες, κι έλεγε: «Αντίκρυ, σκυλί 
ψοφά από το κρύο…, σκυλί ψοφά!». 
Ο καϊµένος ο µπαρµπα-Χατζής!

Απ΄ όξω περνούσε κόσµος βιαστι-
κός, µε γέλια και µε χαρές. Από δω 
κι από κει ακουγόντανε τα παιδιά που 
λέγανε τα κάλαντα στα µαγαζιά. 

Η ώρα περνούσε κι ανάριευε σιγά-
σιγά ο κόσµος. Τα µαγαζιά σφα-
λούσαν ένα-ένα. Μοναχά µέσα στα 
µπαρµπεριά ξουριζόντανε ακόµα κάτι 
λίγοι. 
Στο τσαρσί λιγόστευε η φασαρία, µα 
στους µαχαλάδες γυρίζανε τα παιδιά 
µε τα φανάρια και λέγανε τα κάλαντα 
στα σπίτια. Οι πόρτες ήτανε ανοιχτές, 
οι νοικοκυρέοι, οι νοικοκυράδες και 
τα παιδιά τους, όλοι ήτανε χαρούµε-
νοι, κι υποδεχόντανε τους ψαλτάδες, 
και κείνοι αρχίζανε καλόφωνοι σαν 
χοτζάδες:

Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν είναι 
ορισµός σας, 
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω 
στ΄ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήµερον εν Βη-
θλεέµ τη πόλει, 
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτί-

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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σις όλη…

Κι αφού ξιστορούσανε όσα λέγει 
το Ευαγγέλιο, τον Ιωσήφ, τους 

αγγέλους, τους τσοµπάνηδες, τους 
µάγους, τον Ηρώδη, το σφάξιµο των 
νηπίων και τη Ραχήλ που έκλαιγε τα 
τέκνα της, ύστερα τελειώνανε µε τούτα 
τα λόγια:

Στην εκκλησίαν τρέξατε, µε προθυ-
µίαν µπήτε. 

Ν΄ ακούσετε µε προσο-
χήν όλην την υµνωδίαν

και µε πολλήν ευλάβει-
αν την θείαν λειτουργίαν.

Και πάλιν σαν γυρίσετε 
εις το αρχοντικόν σας,

ευθύς τραπέζι στρώ-
σετε, βάλτε το φαγητόν 
σας.

Και τον σταυρόν σας κάµετε, γευθή-
τε, ευφρανθήτε,
δότε και κανενός πτωχού, όστις να 
υστερήται.

Δότε κι εµάς τον κόπον µας, ό,τ΄ 
είναι ορισµός σας,

και ο Χριστός µας πάντοτε να είναι 
βοηθός σας.

      Και εις έτη πολλά.

Μπαίνανε στο σπίτι µε χαρά, 
βγαίνανε µε πιο µεγάλη χαρά. 

Παίρνανε αρχοντικά φιλοδωρήµατα 
από τον κουρβαντά τον νοικοκύρη κι 
από τη νοικοκυρά λογιών-λογιών γλυ-
κά, που δεν τα τρώγανε, γιατί ακόµα 
δεν είχε γίνει η Λειτουργία, αλλά τα 

µαζεύανε µέσα σε µια καλαθιέρα.
Αβραµιαία πράγµατα! Τώρα στεγνώ-

σανε οι άνθρωποι και γινήκανε σαν 
ξερίχια από τον πολιτισµό! Πάνε τα 
καλά χρόνια!

Όλα γινόντανε όπως τα ΄λεγε το 
τραγούδι: Πέφτανε στα ζεστά τους και 
παίρνανε έναν ύπνο, ως που αρχίζα-
νε και χτυπούσανε οι καµπάνες από 
τις δώδεκα εκκλησιές της χώρας. Τι 
γλυκόφωνες καµπάνες! Όχι σαν τις 
κρύες τις ευρωπαϊκές, που θαρρείς 
πως είναι ντενεκεδένιες! Στολιζόντα-

νε όλοι, βάζανε τα καλά 
τους, και πηγαίνανε στην 
εκκλησιά.

Σαν τελείωνε η Λειτουρ-
γία, γυρίζανε στα σπίτια 
τους. Οι δρόµοι αντιλα-
λούσανε από χαρούµενες 
φωνές. Οι πόρτες των 

σπιτιών ήταν ανοιχτές και φεγγοβο-
λούσανε. Τα τραπέζια περιµένανε 
στρωµένα µε άσπρα τραπεζοµάντηλα, 
κι είχανε απάνω ό,τι βάλει ο νους σου. 
Φτωχοί και πλούσιοι τρώγανε πλουσι-
οπάροχα, γιατί οι αρχόντοι στέλνανε 
από όλα στους φτωχούς. Κι αντίς να 
τραγουδήσουνε στα τραπέζια, ψέλνα-
νε το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε», 
«Η Παρθένος σήµερον τον υπερούσι-
ον τίκτει», «Μυστήριον ξένον ορώ και 
παράδοξον». Αφού ευφραινόντανε 
απ΄ όλα, πλαγιάζανε αξέγνοιαστοι, 
σαν τ΄ αρνιά που κοιµόντανε κοντά στο 
παχνί, τότες που γεννήθηκε ο Χριστός 
εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας…
    q

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



Η σχολική ηµέρα στου Διαλησµά 
και οι Συνεργάτες του Δάσκαλοι 
& Καθηγητές

Η σχολική µας ηµέρα άρχιζε απα-
ραίτητα µε την οµαδική πρωινή 

προσευχή. Όλοι οι µαθητές και οι 
µαθήτριες συγκεντρωνόµαστε κάθε 
πρωί, κατά οµάδες, σύµφωνα µε τη 
σχολική τάξη που ο καθένας µας ανή-
κε, στη µεγάλη αίθουσα της αυλής, 
όπου είχε προηγηθεί και µας περίµενε 
ο κ. Διαλησµάς. Αφού απαγγελλόταν 
από κάποιο µαθητή το «Πάτερ ηµών», 
αφού ψαλλόταν οµαδικά το επίκαιρο 
τροπάριο της ηµέρας, επακολουθούσε 
η «µυστική προσευχή». Κάθε παιδί µε 
σκυµµένο το κεφάλι όφειλε να παρα-
καλέσει νοερά το Θεό να το βοηθήσει 
για το προσωπικό θέµα που τύχαινε να 
το απασχολεί εκείνη την ηµέρα. Αυτή 
η µυστική επικοινωνία µε το Θεό διαρ-
κούσε ένα-δύο λεπτά της ώρας…

Στη µεγάλη αίθουσα γίνονταν ακόµη 
τακτικές συγκεντρώσεις για οµιλίες, 
για συζητήσεις σχολικών θεµάτων, 
για την ανάλυση του Ευαγγελίου της 
Κυριακής και για τις συχνές σχολικές 
εορτές. Εκτός αυτών γίνονταν επίσης 
και µερικές ειδικές συγκεντρώσεις… 
Σκοπός τους η απονοµή των επαίνων 
αλλά και η επιβολή των κυρώσεων. 
Γιατί ο κ. Διαλησµάς επαινούσε και 

τιµούσε τους εύτακτους και επιµελείς, 
αλλά και τιµωρούσε τους άτακτους, 
τους ανάγωγους και τους αµελείς. 

Στο ακούραστο για τους µαθητές εν-
διαφέρον του, εκτός από την δική του 
ολοήµερη παρουσία και επίβλεψη, 
βοηθούσαν και εκλεκτοί συνεργάτες 
που τους αποτελούσαν γνωστοί και 
φηµισµένοι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι 
και καθηγητές. Εργάστηκαν πολλές 
τέτοιες προσωπικότητες στο σχολείο 
του Διαλησµά, που µερικές, κατά τα 
χρόνια τα δικά µου, έχουν αφήσει 
πολύ αγαθές αναµνήσεις…

Στις τάξεις του ελληνικού σχολείου 
του Παρθεναγωγείου, που κάπως 
ξεχωριστό από το Λύκειο ιδιαίτερα το 
επέβλεπε, καθώς και το αντίστοιχο οι-
κοτροφείο, η Δασκάλα Κυρία Καλλιό-
πη Κ. Διαλησµά, δίδασκε επί χρόνια 
ελληνικά, ιστορία και γεωγραφία και ο 
πατέρας µου Δηµήτριος Εµµ. Κανδή-
λης, Φιλόλογος την ειδικότητα, κατά 
τα µετά το 1900 χρόνια, αφού παραι-
τήθηκε από τη δηµόσια υπηρεσία του 
ως Σχολάρχου. Υπήρξε εκ των παλαι-
ών συνεργατών και στενών φίλων του 
Διαλησµά και το πέρασµά του από το 
σχολείο του άφησε ιστορία…

Η εγκαρδιότητα του Διαλησµά 
προς όλους τους συνεργάτες του 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ. ΔΙΑΛΗΣΜΑ
ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΟΡΜΗΣΗ (Β) 
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στο σχολείο

Ο σύνδεσµος του Διαλησµά µε 
όλους τους συνεργάτες του 

ήταν στενότατος, ξεχωριστή όµως 
αγάπη έτρεφε για το φίλο του Καν-
δήλη. Απολάµβανε τη συναναστροφή 
του και τις µαζί του ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις και αυτή η προτίµησή του 
έφερε εκείνον και τους δικούς του 
πολύ κοντά µας, κατά το καλοκαίρι 
του 1910, ώστε να το περάσουµε µαζί 
σαν µια οικογένεια. Τα χρόνια εκείνα, 
τα καλοκαίρια και τις εορτάσιµες ηµέ-
ρες τις περνούσαµε στο εξοχικό µας 
σπίτι που βρισκόταν µετά την Καλλιθέ-
α, κοντά στις Τζιτζιφιές…

Το δικό µας σπιτάκι… είχε και µεγά-
λο περιµανδρωµένο κήπο µε πολλά 
λουλούδια, υψηλά δένδρα και το πη-
γάδι του στο κέντρο, που µας δρόσιζε 
µε το θαυµάσιο παγωµένο νερό του. 
Εκεί ο Διαλησµάς, µαζί µε τον πατέρα 
µου, ξαπλωµένοι στις πολυθρόνες 
τους, περνούσαν τις περισσότερες 
ώρες της ηµέρας συζητώντας για τα 
ατελείωτα διδασκαλικά τους θέµατα…

Τις Κυριακές το πρωί, µόλις τελείω-
νε η θ. λειτουργία στη γειτονική µας 
εκκλησία, θα κατέφθανε ο κ. Κ. Δ. να 
πάρει τον καφέ, κάτω από τα δένδρα 
του κήπου µας, και ν΄ αρχίσουν µε 
τον πατέρα µου τις συζητήσεις τους. 
Με πρώτο θέµα την ανάλυση του 
Ευαγγελίου της ηµέρας…: «Αγαπητέ 
Δηµήτριε, τι γνώµην έχεις περί εκα-
τοντάρχου;». Γιατί, φαίνεται, το Ευαγ-
γέλιο εκείνης της ηµέρας, αυτόν είχε 
σαν ήρωα. Κι εγώ, µικρός και ανίδεος, 
να προσπαθώ να µπω στο νόηµα των 

λεγοµένων τους και ν΄ αντιληφθώ το 
ρόλο και την αποστολή αυτού του 
περιέργου για µένα αξιωµατούχου του 
Ευαγγελίου…

Αυτός υπήρξεν ο Διαλησµάς και το 
ιστορικό σχολείο του κατά τα πρώτα 
αξέχαστα χρόνια του αιώνα µας. 

Το µεγάλο κύρος και η γενική 
εκτίµηση των οποίων απολάµβανε ο 
Κ. Διαλησµάς… βεβαιώνονται κατά 
θαυµαστό τρόπο στις σελίδες τού 
κατά το 1946 εκδοθέντος εις µνήµην 
του τιµητικού τεύχους, της εφηµερί-
δος της πατρίδος του, της «Σίφνου». 
Οι συνεργάτες και οι µαθητές του 
αφιερώνουν σ΄ αυτό περισπούδαστα 
άρθρα, µελέτες και περιγραφές, που 
παρουσιάζουν, υπό την προοπτική και 
του χρόνου των 25 ετών που έως τότε 
είχαν περάσει από το θάνατό του, τη 
µοναδική εκπαιδευτική και γενικότερα 
πνευµατική προσφορά του. Μεγάλες 
προσωπικότητες µε τη συνεργασί-
α τους στο τεύχος αυτό τον τιµούν 
επάξια. Όπως ο Οικουµενικός Πα-
τριάρχης Μάξιµος ο Ε΄, ο Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας Χριστόφορος ο Β΄, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαµασκηνός, 
οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας, Κορινθί-
ας, Θήρας και Σύρου, ο Πρύτανις του 
Πανεπιστηµίου Σπ. Δοντάς, πολλοί 
Ακαδηµαϊκοί και Καθηγητές και άλλοι 
σηµαίνοντες του πνευµατικού κόσµου 
της Πατρίδος. 

(Απόσπασµα από τη µελέτη «Ο µε-
γάλος εκπαιδευτικός Κ. Διαλησµάς 
και το φηµισµένο σχολείο του», του 
Δρ. Ιω. Δ. Κανδήλη, από το περ. «Τα 
Αθηναϊκά»)

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ. ΔΙΑΛΗΣΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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στο έτος 6 π.Χ., οι πλανήτες Δίας και 
Κρόνος έλαβαν µέρος σε µία τριπλή 
συζυγία, προσπέρασαν δηλ. ο ένας τον 
άλλον τρεις φορές στη διάρκεια του 
έτους 7 και του έτους 6 π.Χ. Τέτοιου 
είδους συµπεριφορά όµως συµβαίνει 
συχνά. Πάρτε για παράδειγµα όλα όσα 
συνέβησαν µερικά χρόνια αργότερα, 
στη διάρκεια των ετών 3 και 2 π.Χ., 
όταν ο Δίας ήρθε σε τριπλή συζυγία µε 
τον Βασιλίσκο, το λαµπρότερο άστρο 
στον αστερισµό του Λέοντα. Αυτού του 
είδους οι τριπλές σύνοδοι δεν είναι 
σπάνιες. Είναι απλά και εύκολα εξη-
γήσιµα σήµερα ουράνια φαινόµενα, 
που φαίνεται ότι συµβαίνουν απλώς 
γιατί εµείς τα παρατηρούµε από το κι-
νούµενο διαστηµόπλοιό µας, που είναι 
η Γη. Με όλα αυτά καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι το Άστρο της Βηθλεέµ 
δεν θα µπορούσε να ήταν κάποια πολ-
λαπλή σύνοδος των πλανητών µεταξύ 
τους ή µε κάποιο άστρο, γιατί τέτοιες 

σύνοδοι συµβαίνουν συχνά. 
Σήµερα πολλοί πιστοί θεωρούν την 

εµφάνιση του Άστρου της Βηθλεέµ σαν 
ένα θαύµα και η επιστήµη δεν έχει τη 
δυνατότητα ούτε να υποστηρίξει αλλά 
ούτε και να απορρίψει κάτι τέτοιο. Είναι 
ασφαλώς έξω από το πεδίο της επιστή-
µης κα απόλυτα µέσα στο πεδίο της πί-
στης. Και ίσως έτσι η καλύτερη εξήγηση 
για το Άστρο της Βηθλεέµ να βρίσκεται 
κρυµµένη στα λόγια που χάραξε ο ποι-
ητής µας Γεώργιος Δροσίνης:
Την άγια νύχτα τη χριστουγεννιάτικη
ποιος δεν το ξέρει; / Των Μάγων κάθε 
χρόνο τα µεσάνυχτα/λάµπει τ΄ αστέρι.
Κι όποιος το βρει µες στ΄ άλλα αστέρια
ανάµεσα και δεν το χάσει, / σε µια άλλη 
Βηθλεέµ ακολουθώντας το / µπορεί να 
φτάσει.

Ή ίσως σε αυτό που είπε ο Βολταίρος: 
«Το σύµπαν µε βάζει σε αµηχανία και 
δεν µπορώ να σκεφτώ ότι το ρολόι αυτό 
λειτουργεί και δεν έχει ωρολογοποιό». 

(συνέχεια από τη σελ. 192)

Θεός δέν ὑπάρχει;! ...Οὐδέν τότε ὂµµα
σέ βλέπει ἐν σκότει! Λοιπόν ἂνευ φόβου
διάπραττε πάντα  ἀπάτα, αἰσχρούργει 
διάρρηξον πάντα παθῶν χαλινόν!

Θεός δέν ὑπάρχει;! …Ἡ σύζυγος τότε
ἂς χράνῃ αἰσχρῶς τήν τιµίαν της κοίτην!
καί ἓνεκα κέρδους κακός Ἐφιάλτης
ἂς γίνῃ προδότης τοῦ Ἒθνους του πᾶς!

Θεός δέν ὑπάρχει;! …Τί τότε σηµαίνει
συνείδησις, πίστις, καθῆκον, θυσία;
Τί δέ ἀδικία, κακία, αἰσχρότης;
Ἓν σύµφυρµα πάντα, καί εἷς κυκεών!

Θεός δέν ὑπάρχει;! …Τίς τότε προστάτης
πονούντων, πασχόντων, θρηνούντων, θνησκόντων;
Τίς τρόµος ἀδίκων, κακούργων, τυράννων;
Παρήγορος τίς ὀρφανῶν καί χηρῶν;

Θεός δέν ὑπάρχει;! …Θρηνήσωµεν τότε 
διότι ἀγρία µᾶς ἒρριψε µοῖρα
εἰς πλήρη βασάνων κλαυθµῶνος κοιλάδα
νά σύρωµεν, ῥάκος οἰκτρόν, τήν ζωήν!

Ψυχή µου, τοιαύτης ἀθέου θυέλλης
ναυάγιον ἦσο, ὁπότε τό οὖς µου
γαλήνιος ἦχος ἐνθέου σοφίας,
ἡ φίλη σου ἒπληξ΄, Εὐθύφρον, φωνή. 

ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ; !
IV

Κων. Διαλησµᾶς
(Απόσπασµα εκτενούς ποιήµατος)

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ



Χριστούγεννα! Περίχαρα η καµπάνα
κράζει κι η µάνα στο παιδί. 
Και το παιδί «Χριστούγεννα» στη 
µάνα,
κι ο κόσµος όλος τραγουδεί.

Κι η νύχτα λάµπει από το µόνο αστέρι
όπου τους µάγους οδηγεί..
Το επουράνιο µυστικό το ξέρει
και χαίρεται ουρανός και γη.

Αλλ΄ ένα βογγητό βγαίνει απ΄ τη 
θύρα
φτωχού σπιτιού… Μες στην καρδιά
µε τρώει… Ο βόγγος έρχεται απ΄ τη 
χήρα,
τη χήρα µε τα οχτώ παιδιά.

Είναι γυµνή, παντέρηµη κι εκείνα
πεινούν και τρέµουν τα φτωχά.
Δε νιώθει η µάνα τη δική της πείνα,
η πείνα τους την ξεψυχά.

Ο πόνος την καρδιά µου σκάφτει, 
η λύπη
µε δάκρυα την πληµµυρεί
και πια δεν φτάνουν ως τ΄ αυτιά µου 
οι χτύποι
των Χριστουγέννων γιορτεροί.

Εξαφνικές λαχτάρες µε σπαράζουν,
άλλη καµπάνα εδώ αντηχεί.
Αχ, άλλοι χτύποι της καρδιάς µου. 

Κράζουν,
κλαίνε και δέρνονται οι φτωχοί!

Αρρώστια, γύµνια, ορφάνια, πείνα, 
φτώχεια…
Ω, σεις που σφίγγει η συµφορά
σε σιδερένια αρπάγια και σε βρόχια,
µου παίρνετε κάθε χαρά.

Θέλω να φύγω πέρα, σ΄ άλλους τόπους
στη νύχτα τη µοναδική,
µακριά από τη βοή και τους ανθρώ-
πους,
γιατί είναι οι άνθρωποι κακοί.

Γιατί στην ώρα την ευλογηµένη
όπου γεννιέται ο Θεός,
ποιος ξέρει;… καταριέται και πεθαί-
νει
γύρω µου ολόκληρος λαός!

Γιατί ο Χριστός, να καίγονται γυρεύει
γι΄ αυτόν καρδιές, όχι κεριά,
και µε σταυρούς κανείς δεν τον λα-
τρεύει
και γονατίσµατα βαρειά.

Γιατί λατρεύει το Χριστό όποιος 
δίνει
για τον πλησίον τη ζωή. 
Όποιος το γυµνωµένο κρυφοντύνει
και το φτωχό τον ελεεί. 
…………………………………….

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Κ. Παλαµάς



ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;

Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή µε 
θρησκευτικό και παγχριστιανικό 

χαρακτήρα. Πώς γιορτάζεται όµως το 
χριστουγεννιάτικο Δωδεκαήµερο από 
την ελληνική οικογένεια τα τελευταία 
χρόνια; Η ελληνική οικογένεια γιορτάζει 
τις άγιες µέρες µε πλούσια τραπέζια, 
διασκεδάσεις, γλέντια, ανταλλαγή 
δώρων, πολυήµερες εκδροµές κ.ά. 
Πολλοί «για το καλό του χρόνου» πάνε 
στην Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία 
χωρίς κίνητρα ευλάβειας. Και αρκετοί 
αγνοούν εντελώς τον εκκλησιασµό των 
Χριστουγέννων, γιατί έχουν διακόψει 
κάθε δεσµό µε την Εκκλησία. Ένα 
πλήθος λαού, εκτοπίζοντας από την 
ψυχή του το θρησκευτικό συναίσθηµα, 
στρέφει το ενδιαφέρον του αυτές τις 
µέρες στο στοµάχι και στην ύλη. Ο 
εορτασµός των Χριστουγέννων για την 
ελληνική οικογένεια έχει προσλάβει 
κοσµικό χαρακτήρα. Τα Χριστούγεννα 
έρχονται και παρέρχονται χωρίς Χριστό. 
Έχουµε έτσι µια αντίφαση, σχήµα 
οξύµωρο, άρνηση του Ευαγγελίου στην 
καθηµερινή ζωή.

Η εορτή των Χριστουγέννων είναι 
η µητρόπολις των εορτών και δίνει 
πνευµατική δύναµη στις οικογένειες 
που δεν περιφρονούν την ιερότητά της. 
Με κέντρο τον εκκλησιασµό όλων των 
µελών της, µε συµµετοχή κατόπιν προε-
τοιµασίας στο µυστήριο της θείας Ευχα-
ριστίας, µε τη βιβλική µελέτη γύρω από 
το γεγονός της θείας Ενανθρωπήσεως 
και µε το άνοιγµα της καρδιάς προς 
τον συνάνθρωπο και µάλιστα προς 

τους παντοιοτρόπως πάσχοντες νιώθει 
ο χριστιανός ότι «ετέχθη ηµίν σήµερον 
Σωτήρ».

Ας ευχηθούµε να γιορτάσουµε φέτος 
πραγµατικά Χριστούγεννα. Σε κάθε 
οικογένεια ας έλθει η ειρήνη, η χαρά 
και η αγάπη του θείου Βρέφους. 

 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΜΙΝΑΡΕΔΩΝ

Στην Ελβετία τις τελευταίες µέρες το 
57,5% των πολιτών ψήφισε «ναι» 

στην απαγόρευση ανέγερσης νέων 
µιναρέδων. Η πρόταση αυτή για την 
απαγόρευση υποστηρίχθηκε από τα 22 
εκ των 26 ελβετικών καντονιών.

Αξιοπαρατήρητο είναι ότι το ποσοστό 
συµµετοχής των εκλογέων στο δη-
µοψήφισµα ήταν 53%, δηλαδή πολύ 
υψηλό για τα µέτρα της Ελβετίας.

Από το 1991 το ελβετικό κόµµα 
«Δηµοκρατική Ένωση του Κέντρου» 
(UDC), που ψήφισε «ναι» στην απαγό-
ρευση, έχει πολλαπλασιάσει 2,5 φορές 
το εκλογικό του ποσοστό, καταφέρνο-
ντας ν’ αναδειχθεί στις τελευταίες εκλο-
γές το πρώτο κόµµα της χώρας.

Σε ολόκληρη την ελβετική επικράτεια 
λειτουργούν 200 περίπου τζαµιά µε 
τέσσερις µόνο µιναρέδες, στους οποί-
ους δεν επιτρέπεται να µεταδίδουν από 
τα µεγάφωνα την προσευχή, όπως π.χ. 
συµβαίνει στον αραβικό κόσµο.

Ο µιναρές, υποστηρίζει ο Ούλριχ Σλί-
ερ (ηγετικό στέλεχος του UDC), είναι 
«πολιτικό σύµβολο». Ο λόγος αυτός 
εξηγεί, γιατί στην Ελβετία τέθηκε για 
τους µιναρέδες ζήτηµα που τελικά οδή-
γησε σε δηµοψήφισµα. Αλλά η τάση 
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της εξάπλωσης του Ισλάµ δεν προκα-
λεί φόβο µόνο στην Ελβετία. Αποτελεί 
υπαρκτό γεγονός που απασχολεί και 
άλλες χώρες της Ευρώπης και, φυσικά, 
πρέπει ν’ απασχολεί και την Ελλάδα.

ΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το αποτέλεσµα του δηµοψηφί-
σµατος της Ελβετίας προκάλεσε 

την αντίδραση Διεθνών Οργανισµών 
καθώς και Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων. 
Αλλά, ανεξάρτητα προς την αντίθετη 
τοποθέτηση των ηγετών ορισµένων 
Ευρωπαϊκών κρατών, ο λαός των κρα-
τών αυτών έχει διαφορετική γνώµη και 
τοποθετείται αντίθετα προς την ηγεσία 
του.

Στην Ολλανδία λ.χ., χώρα που υπήρξε 
σύµβολο ανεκτικότητας και ανεξιθρη-
σκίας, βρίσκουν έδαφος οι αντιισλαµι-
κές απόψεις. Εκεί ο αρχηγός του Κόµ-
µατος της Ελευθερίας Χέιρτ Βίλντερς 
θεωρεί το Κοράνι βιβλίο «φασιστικό». 
Χειροκρότησε µε ενθουσιασµό το απο-
τέλεσµα του ελβετικού δηµοψηφίσµα-
τος και απαίτησε ανάλογο δηµοψήφι-
σµα να γίνει και στη χώρα του. Εξάλλου 
ο βουλευτής στην Λίνγκα του βορρά της 
Ιταλίας, Μάριο Μποργκέζιο, δήλωσε 
ότι: «Η σηµαία της θαρραλέας Ελβετίας 
που θέλει να παραµείνει χριστιανική, 
κυµατίζει πάνω από µία σχεδόν ε ξ ι -
σ λ α µ ι σ µ έ ν η  Ε υ ρ ώ π η »!

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι και στη 
Γαλλία η καχυποψία απέναντι στο 
Ισλάµ έχει στοχοποιήσει την µαντίλα 
και πολύ περισσότερο την µπούρκα 
(το σκούρο κάλυµµα που σκεπάζει το 

πρόσωπο και το σώµα).
Μιλάµε, βέβαια, για χώρες οι οποίες 

έχουν δηµοκρατικό πολίτευµα. Η Ελ-
βετία εδώ και επτά αιώνες αποτελεί όχι 
µόνο την παλαιότερη δηµοκρατία του 
κόσµου αλλά και την σταθερότερη δη-
µοκρατία της ηπειρωτικής Ευρώπης.

ΒΙΑ ΚΑΙ ΗΤΤΑ

Δηµοκρατία και φόβος δεν συµ-
βαδίζουν. Στην Ελλάδα όµως 

σήµερα υπάρχουν ορισµένοι ορκι-
σµένοι εχθροί της δηµοκρατίας και 
της νοµιµότητος, οι οποίοι επιθυµούν 
διακαώς να επαναληφθούν τα περσι-
νά Δεκεµβριανά. Δεν τους απασχολεί 
τι ζηµιά έκαναν στην οικονοµία και 
στους απλούς ανθρώπους που έχασαν 
τις δουλειές τους. Δεν τους ενδιαφέρει 
πόσο αµαυρώθηκε η εικόνα της χώρας 
στο εξωτερικό. Δεν τους προβληµα-
τίζει το γεγονός ότι καλλιεργούν µια 
κουλτούρα βίαιης συµπεριφοράς, που 
ξεκινά από τις µολότοφ και καταλήγει 
στις ληστείες και στις δολοφονίες αστυ-
νοµικών. 

Το κακό είναι πως επιχειρούν να 
προσελκύσουν νέους που είναι δικαι-
ολογηµένα εξαγριωµένοι µε τα κακώς 
κείµενα στην παιδεία, τη διαφθορά, την 
οικονοµική στασιµότητα. 

Θα είναι τεράστια ήττα της δηµοκρα-
τίας µας, αν επιτρέψουµε στους επαγ-
γελµατίες της βίας να µας φοβίσουν και 
να ξανακάψουν τις πόλεις µας, αλλά 
και να γαλουχήσουν µια νέα γενιά µε 
την καταστροφική ψευδαίσθηση πως 
η κοινωνία αλλάζει µε τη χρήση βίας 
(βλ. εφηµ. «Η Καθηµερινή», 6/12/09, 
σελ. 1). 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
Αρχιµ. Χριστ. Γ. Κωνσταντόπουλος
«Κοινωνικές Τοµές» 3. Το νόηµα της Ανα-
στάσεως του Ιησού 27. Θεµέλιο πνευµα-
τικής οικοδόµησης 51. Τα παιδιά θέλουν 
τους γονείς τους 75. Το έγκληµα στο Ίντερ-
νετ 99. Πολιτική αγρύπνια για την ψήφο 
123. Γ. Μποζώνης. Το σχολείο ως µόρ-
φωµα αγωγής  147. «Έκλινεν ουρανούς και 
κατέβη» 175. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Γ. Μποζώνης. Το σχολείο φάρος πολιτι-
σµού 4. Χρ. Στρατούρης. Το σχολείο του 
µέλλοντος 15. Ν. Κάτσας. Η µαθηµατική 
εκπαίδευση των µαθητών  16. Χρ. Στρα-
τούρης. Γλωσσική παιδεία: Ραντεβού µε 
το µέλλον 66. Γ. Μποζώνης. Ψόγος και 
έπαινος της ελληνικής 78. Α. Κ. Κουτσό-
πουλος. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: στό-
χοι και ωφέλειες 115. Ελ. Φωτοπούλου. 
Η παιδεία και το Σχολείο µας  116. Αγγ. 
Δρίβα. Η διδασκαλία των µαθηµατικών και 
το Σχολείο µας 117. Νικ. Κάτσας. Άποψη 
για τα Εκπ/ρια «Απ. Παύλος» 118. Λ. Γρι-
τσοπούλου. Η πολύπλευρη προσφορά των 
Εκπ/ρίων «Απ. Παύλος» 134. Μ. Ζαφειρο-
πούλου. Όταν το σχολείο εκπληρώνει την 
αποστολή του 136. Αλ. Κωτσιόπουλος. 
Το µάθηµα της φυσικής αγωγής στα Εκπ/
ρια «Απ. Παύλος» 137. Ν. Β. Ελπιδοφόρα 
εκπαιδευτικά µηνύµατα 139. Μ. Ν. Σπυρο-
πούλου. Μνήµες από ένα αξέχαστο σχολείο 
157. Νικ. Βούλγαρης. Πώς µελετάµε 163. 
Ιω. Κανδήλης. Η προσωπικότητα του Κ. 
Διαλησµά και η εκπαιδευτική του εξόρµηση 
(Α΄) 170 και (Β΄) 196.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Νικ. Κοντοσόπουλος. Ενδυµασίας διά-
κριση  46. Κ. Ανδρουλιδάκης. Αποχαύ-
νωση της ευµάρειας ή δηµιουργικότητα και 
παιδεία; 56. Χαρ. Τσούκας. Η κατάρρευση 
της κοινής λογικής 68. Μητρ. Νικοπόλε-

ως Μελετίου. Ζούµε σε µια κοινωνία πα-
τροκτονική 77. Γ. Μποζώνης. Το πρόβλη-
µα της ηγεσίας 101. Δ. Κ. Μαγκλιβέρας. 
Η λογική της γραφειοκρατίας  106. Χ.Γ.Κ. 
Η πολιτική ευθύνη των χριστιανών 149.

ΕΘΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Αρχιµ. Χρ. Γ. Κωνσταντόπουλος. Η 
ελληνική οικογένεια και οι ελληνικές κοινό-
τητες κατά την Τουρκοκρατία  9. Β. Βακά-
λης. Οι γυναίκες των Τσεριτσάνων 12. Νικ. 
Βούλγαρης. Το Γένος µας και η Ανάσταση 
29. Αρχιµ. Χρ. Γ. Κωνσταντόπουλος. 
Η Ελληνική Οικογένεια κατά την Τουρ-
κοκρατία (Β΄) 38. Σ. Κουρκουντή-Ξύδη. 
«Η Νιόβη θρηνούσε για τη Μικρά Ασία» 
59. Νικ. Βούλγαρης. Μηνύµατα από το 
Μεσολόγγι: Δηµιουργία και προσφορά 62 
και (Β΄) 87 και (Γ΄) 108 και (Δ΄) 131. St. G. 
Miller. Διάσηµος Αµερικανός καθηγητής 
ξεσκεπάζει τους πλαστογράφους  92. Γ. Δ. 
Κούβελας. Η ψυχή του λαού στη µεγάλη 
ώρα 125. Ζωή Γκενάκου. Το χρέος της 
µνήµης  127. Αρχιµ. Ι. Δ. Μαρµαρινός. 
Η στάση του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου 
έναντι των κατακτητών (Α΄) 154 και (Β΄) 188. 
Αγγ. Νικολοπούλου. Αιτήµατα ελευθερίας  
160. Γ. Μποζώνης. Η µνήµη της ιστορίας 
πηγή αυτογνωσίας 177.

ΗΘΙΚΑ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Αρχιµ. Ι. Δ. Μαρµαρινός. Η πίστη στο 
Θεό βασικό θεµέλιο παιδείας 18 και (Β΄) 41. 
Α.Π.Α Αθεϊσµός, άρνηση του ανθρώπου 
και των αξιών της ζωής 21. Ι.Δ.Μ. Πιστεύε-
τε ότι ο Χριστός αναστήθηκε; 28. Αρχιµ. Ι. 
Δ. Μαρµαρινός. Θρησκευτική αγωγή και 
κοινωνική ευθύνη κατά τον Ι. Σκαλτσούνη 
81. Αρχιµ. Χρ. Γ. Κωνσταντόπουλος. Ο 
Απ. Παύλος και η φιλοσοφία των Στωικών 
89. Ευστ. Ριµπά. Η εσωτερική ελευθερία 
162. Νικ. Βούλγαρης. Η υπέρβαση του 
πόνου διά της Θεοτόκου 186. Αγγ. Νικο-
λοπούλου. Φωτισµένοι Διδάσκαλοι του 
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Γένους: Νικόδηµος Αγιορείτης 191. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Νικ. Βούλγαρης. Οικογένεια – Σχολεί-
ο, Γονέας συµβουλευτικός – Δάσκαλος 
στοργικός  7. Αλ. Κακαβούλης. Προϋπο-
θέσεις επιτυχηµένης οικογένειας 30. Σπ. 
Καραµούντζος. Επιστολιµαίες πατρικές 
νουθεσίες του Αρ. Βαλαωρίτη 53. Αλ. Μ. 
Σταυρόπουλος. Γάµος και Οικογένεια 
στον ι. Χρυσόστοµο 152. Δ. Κ. Μαγκλιβέ-
ρας. Ο πατέρας: «Άγκυραν ασφαλή τε και 
βεβαίαν» 183. 

ΜΟΡΦΕΣ
Ηλ. Σκόνδρας. Γ. Δροσίνης: Κορυφαίος 
ποιητής, πεζογράφος και ακαδηµαϊκός  84. 
Ν. Σπ. Β. Κοσµάς ο Αιτωλός - Αβασίλευτο 
µεγαλείο  133. Η προσωπικότητα του Κ. 
Διαλησµά και η εκπαιδευτική του εξόρµηση 
142 και Ιω. Κανδήλης. 170 και (Β΄) 196. 
Αρχιµ. Ι. Δ. Μαρµαρινός. Η στάση του 
Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου έναντι των 
κατακτητών (Α΄) 154 και (Β΄) 188. Αγγ. Νι-
κολοπούλου. Φωτισµένοι Διδάσκαλοι του 
Γένους: Νικόδηµος Αγιορείτης 191.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Ζωή Γκενάκου. Η αγράµµατη µάνα µου 
60. Γ. Δ. Κούβελας. Σπασµένοι κρίκοι 
112. Φ. Κόντογλου. Παραµονή Χριστού-
γεννα  193. 

ΔΙΑΦΟΡΑ
Β. Βακάλης. 2009: Έτος Αστρονοµίας 
33. Νικ. Τσιρώνης. Είναι και πράττειν  
111. Α΄ Βραβείο Λογοτεχνίας Φ.Σ. «Παρ-
νασσός» 114. Νικ. Κοντοσόπουλος. 
Χρήσεις του ρ. τρώγω στα ν. ελληνικά 
129. Ε.Ε.Χ.Γ.: «Πορεία στο φως και στην 
καταιγίδα», Τα κινητά τηλέφωνα και τα παι-
διά (περ. «Ευθύνη») 138. Νικ. Τσιρώνης. 
«Βάτραχοι» 166. Νικ. Κάτσας. Το Άστρο 
της Βηθλεέµ 192. 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Σπ. Καραµούντζος. Ο Σταυρός 22. Αρ. 
Βαλαωρίτης. Στον αδριάντα του ιεροµάρ-
τυρα Γρηγορίου Ε΄ 36. Νικ. Βούλγαρης. 
Ραψωδικό κάλεσµα 47. Στ. Μπολέτσης. 
Νέα θεµέλια 50.  Γ. Δροσίνης. Τι λοιπόν; 
71. Στ. Μπολέτσης. Απογείωση 74. Στ. 
Μπολέτσης. Στενό το µονοπάτι  98. Κων. 
Διαλησµάς. Υπάρχει 143. Κων. Διαλη-
σµάς. Ευεργείτε 171. Κων. Διαλησµάς. 
Θεός δεν υπάρχει;! 198. Κ. Παλαµάς. 
Χριστούγεννα 199. 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΓΝΩΜΕΣ
Η αυτοκρατορία της αγάπης (Ναπολέων 
Βοναπάρτης) 23. Έλεγχος στα κριτήρια 
επιλογής πολιτικών αρχόντων (Αριστοφά-
νους Βάτραχοι) 122. Οι συνήθεις µάταιες 
υπενθυµίσεις των γονέων προς τα παιδιά (ι. 
Χρυσόστοµος) 146. 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι ευχαριστίες µας, Τα αίτια της κρίσεως, 
Επιστολές, Γνωστοποίηση 44. Ορφάνια ψυ-
χών, Αίτια φόβου και ανασφάλειας, Αθεϊστι-
κές προτάσεις, Η εµπειρογνώµων του ΟΗΕ 
προχωρεί πέρα πεδίλων 69. Παγκόσµια 
ακαδηµαϊκή κίνηση για το Σκοπιανό, Χρεο-
κοπία δυτικού µοντέλου, Αναγκαία η κοινή 
συνεργασία των χωρών 91. Οι Καθηγητές 
των Εκπ/ρίων  «Απ. Παύλος», Κίνδυνοι των 
παιδιών από τα κινητά, Ένας στους δέκα 
µαθητές ανήκει σε συµµορία 119. Σκέψεις 
επί των εθνικών εκλογών, Το χρέος των 
ταγών της οικογένειας, Δύναµη από τα ιστο-
ρικά διδάγµατα, Οι ελληνικές στρατιωτικές 
δυνάµεις 140. Συµπτώµατα πνευµατικού 
µαρασµού, Μαθητικές παρελάσεις: Πονάει 
κεφάλι, κόψει κεφάλι;, Προφητικός λόγος, 
Γνωστοποίηση 168. Πώς πρέπει να γιορ-
τάζουµε τα Χριστούγεννα;, Ελβετικό δηµο-
ψήφισµα κατά των ισλαµικών µιναρέδων, 
Υπαρκτός ο κίνδυνος εξάπλωσης του Ισλάµ 
στην Ευρώπη, Βία και ήττα 200. 
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Θεός δεν υπάρχει;! 198. Κ. Παλαµάς. 
Χριστούγεννα 199. 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΓΝΩΜΕΣ
Η αυτοκρατορία της αγάπης (Ναπολέων 
Βοναπάρτης) 23. Έλεγχος στα κριτήρια 
επιλογής πολιτικών αρχόντων (Αριστοφά-
νους Βάτραχοι) 122. Οι συνήθεις µάταιες 
υπενθυµίσεις των γονέων προς τα παιδιά (ι. 
Χρυσόστοµος) 146. 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι ευχαριστίες µας, Τα αίτια της κρίσεως, 
Επιστολές, Γνωστοποίηση 44. Ορφάνια ψυ-
χών, Αίτια φόβου και ανασφάλειας, Αθεϊστι-
κές προτάσεις, Η εµπειρογνώµων του ΟΗΕ 
προχωρεί πέρα πεδίλων 69. Παγκόσµια 
ακαδηµαϊκή κίνηση για το Σκοπιανό, Χρεο-
κοπία δυτικού µοντέλου, Αναγκαία η κοινή 
συνεργασία των χωρών 91. Οι Καθηγητές 
των Εκπ/ρίων  «Απ. Παύλος», Κίνδυνοι των 
παιδιών από τα κινητά, Ένας στους δέκα 
µαθητές ανήκει σε συµµορία 119. Σκέψεις 
επί των εθνικών εκλογών, Το χρέος των 
ταγών της οικογένειας, ∆ύναµη από τα ιστο-
ρικά διδάγµατα, Οι ελληνικές στρατιωτικές 
δυνάµεις 140. Συµπτώµατα πνευµατικού 
µαρασµού, Μαθητικές παρελάσεις: Πονάει 
κεφάλι, κόψει κεφάλι;, Προφητικός λόγος, 
Γνωστοποίηση 168. Πώς πρέπει να γιορ-
τάζουµε τα Χριστούγεννα;, Ελβετικό δηµο-
ψήφισµα κατά των ισλαµικών µιναρέδων, 
Υπαρκτός ο κίνδυνος εξάπλωσης του Ισλάµ 
στην Ευρώπη, Βία και ήττα 200. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 2009



ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

ο Γ' Τόμος 2009
με 240 σελίδες, πλούσια 
εικονογραφημένος, με ποικιλία 
ύλης και άφθονες γνώσεις.

(Κάθε τόμος τιμάται 15 ευρώ.)
 • Ο ΠΥΡΣΟΣ
    (περίοδος Β΄)
    Μηνιαίο περιοδικό για νέους και μαθητές 

• ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Δ. Κωνσταντέλου, Καθηγ. Παν/μίου
• ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Γ. Μποζώνη, Καθηγ. Παν/μίου

• ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
Αγγ. Νικολοπούλου, Καθηγ. Παν/μίου
• ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ν. Θ. Μ.. Καθηγ. - Συγγραφέα (εξαντλημένο)

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
Μηνιαίο περιοδικό 
Προβληματισμών και Θέσεων 
(τόμοι 10: 1989-1998)

• ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Μηνιαίο περιοδικό για τους 
νέους (τόμοι 10: 1989-1998)

• Ο ΠΥΡΣΟΣ
Περιοδικό για παιδιά (περίοδος Α΄, 
τόμοι 3: 1994, 1996, 1998)

ΝΕΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ


