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Από την καλή θεµελίωση κάθε οι-
κοδοµής εξαρτάται η στερεότητα 

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

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

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

• • •

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

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

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

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

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

ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Σέ µιάν ἐποχή συγκρούσεων, 
συγχύσεως, ἐγωισµοῦ καί 

ἀτοµικῶν διεκδικήσεων, σ’ ἓνα 
κόσµο πού ἀρνεῖται τίς ἀξίες, τίς 
ἀπογυµνώνει ἀπό τήν οὐσία καί 
τήν διαχρονική των ὀντότητα καί 
θεοποιεῖ τά συµφέροντα καί τίς 
ἐγωιστικές ἀπολαύσεις, εἶναι φυσικό 
ὁ ἂνθρωπος νά χάνη τήν οὐσία τῶν 
πραγµάτων, νά θεωρῆ τά σηµαντικά 
ὡς ἀσήµαντα καί τά ἀσήµαντα ὡς 
σηµαντικά. Εἶναι ἑπόµενο νά συγ-
χέη οὐσιαστικές ἰδέες, πού µπορεῖ 
νά εἶναι ἰδανικά, µέ γνῶµες πού 
ἒρχονται καί παρέρχονται, συνδέο-
νται µέ τήν ἐπικαιρότητα καί αποβάλ-
λουν εὒκολα τήν χρησιµότητά των.
Ὃταν διανοούµενοι, πού θέλουν 

νά πιστεύουν ὃτι εἶναι φιλόσοφοι, 
µιλοῦν καί γράφουν γιά «κυρίαρχες 
λέξεις», πού εἶναι «διάτρητες, τυφλές 
καί προκαλοῦν τύφλωση», ὃταν 
ἀναζητοῦν νέες «κυρίαρχες λέξεις» 
«κλειδιά»∗1  πού συντελοῦν στήν 

διαµόρφωση νέων «συστηµάτων 
ἰδεῶν», εἶναι φυσικό καί ἑπόµενο 
ὁ µέσος ἂνθρωπος νά χάνη τήν πί-
στη του στίς διαχρονικές ἀξίες, νά 
σύρεται καί νά παρασύρεται. Ἒτσι 
ἀποβάλλει τό συναίσθηµα ἀσφαλείας 
καί ἀποβαίνει δεκτικός στά συνθή-
µατα, πού διαδίδουν ἐπιτήδειοι, πού 
φιλοδοξοῦν νά ἐπιβάλλωνται στούς 
πολλούς καί νά κυριαρχοῦν.

Κι ὁ σύγχρονος ἂνθρωπος δέν 
ξέρει γιατί ζῆ. διακατέχεται ἀπό 

αὐταπάτες πού τόν παραπλανοῦν 
καί ἀπό φοβίες πού τόν τυραννοῦν. 
Εἶναι πρόθυµος νά παραδοθῆ στήν 
ἀγέλη, αὐτοµατικά νά µιµῆται αὐτά 
πού κάνουν οἱ ἂλλοι, νά δέχεται τό 
ψεύτικο ὡς ἀληθινό, νά πιστεύη πώς 
ἀσφαλίζεται, ἐνῶ στήν πραγµατικό-
τητα ὑποδουλώνεται.
Ὁ σύγχρονος ἂνθρωπος ἒχει παύ-

σει νά σκέπτεται, νά ἀναζητῆ τήν 
ἀλήθεια, νά ἐκτιµᾶ τόν µόχθο καί 
τήν ἐργασία. Ζητεῖ, χωρίς νά ἐπιζητῆ. 

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

τοῦ  Γεωργίου Μποζώνη,
Προέδρου τῶν Ὁµοτίµων Καθηγητῶν

τοῦ Παν/µίου Ἀθηνῶν
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Διεκδικεῖ χωρίς λογική. Ἀπαιτεῖ ἀπό 
τούς ἂλλους, τούς πολλούς, ἀλλά 
ποτέ ἀπό τόν ἑαυτό του. Ὑπηρετεῖ, 
διότι νοµίζει πώς ἀπελευθερώνεται, 
ἐνῶ στό βάθος ὑποδουλώνεται. Καί 
οἱ πλάνες πολλαπλασιάζονται καί δι-
ογκώνονται. Νοµίζει ὃτι ἀπαρνεῖται 
τήν µεταφυσική, χωρίς νά καταλα-
βαίνη ὃτι κάνει µεταφυσική. Εἲτε 
δεχθῆς εἲτε ἀρνηθῆς τόν Θεό, µετα-
φυσική κάνεις.
Ἀπό τήν ὣρα πού παύεις νά 

ψαύης, νά ἐρευνᾶς, νά προβλη-
µατίζεσαι πάνω στά δεδοµένα τῶν 
αἰσθήσεων καί ἐκφέρεις γνῶµες 
γιά τόν ἂνθρωπο, τό µέλλον του ἢ 
τήν προέλευσή του, ἐκφράζεις τήν 
πίστη σου. Ἡ ἀποµάκρυνση ἀπό τό 
ἐργαστήριο ὁδηγεῖ  στήν διατύπω-
ση προσωπικῶν καί ὑποκειµενικῶν 
ἀπόψεων. Ἀντίθετα ἡ γνώση εἶναι 
βεβαιωτική ἢ πιθανή πρόταση, 
ἀποτέλεσµα µεθοδικῆς διερευνήσε-
ως. ἑποµένως τό περιεχόµενό της 
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐπιστήµη, πού 
συνίσταται στήν παρατήρηση, στό 
πείραµα, τόν µαθηµατικό λογισµό 
καί τήν ἐπαγωγή µέ κατάληξη τήν 
διατύπωση νόµων πού ἐξηγοῦν 
ὁµοειδῆ φαινόµενα.

Ἡ γνώση διαστέλλεται ἀπό 
τήν γνώµη. Ἡ πρώτη ἒχει 

ἀντικειµενικότητα, διότι εἶναι 
κοινῶς παραδεκτή. Ἡ γνώµη 
εἶναι ὑποκειµενική κρίση, πού 
ἐνδεχοµένως εἶναι ἀληθινή. Ἂν 
µοῦ ζητήσουν νά ἐκτιµήσω τό µῆκος 

µιᾶς αἰθούσης καί δίδω τόν ἀριθµό 
πενῆντα, δέν σηµαίνει πώς ἡ γνώµη 
µου ἀνταποκρίνεται στά πράγµατα. 
Ἂν ὃµως µετρήσω τήν ἀπόσταση, ὁ 
ἀριθµός δίδει ἀκρίβεια. Τό πενῆντα 
ἀντιστοιχεῖ πρός τό µῆκος τῆς 
αἰθούσης.
Ἀλλά στήν ἐποχή µας κακοποιεῖται 

ἡ γνώµη καί συγχέεται πρός 
τήν γνώση. Φιλονικοῦν πολλοί, 
ὁµιλοῦν, ὑποστηρίζουν ἢ νοµίζουν 
ὃτι ἀναιροῦν, ἐνῶ στήν πραγµατι-
κότητα πρόκειται περί διαµάχης, 
πού ἀναζητεῖ τόν ἐντυπωσιασµό. 
Αὐτό καταδεικνύεται στήν πολιτική, 
τῆς ὁποίας ἡ κατάχρηση τοῦ λόγου 
νοθεύει τό δηµοκρατικό πολίτευµα. 
Ὑπό τίς ἀντιθέσεις τῶν γνωµῶν 
κρύπτονται ἀντιπαλότητες συµφερό-
ντων, τά ὁποῖα παίρνουν τήν περιέν-
δυση τῆς πειθοῦς, τῆς γνώσεως, τῆς 
ἀνταποκρίσεως στά πράγµατα.
Ἀλλ’ ὁ σύγχρονος ἂνθρωπος εἶναι 

ἐπιπόλαιος. ἀποδέχεται, χωρίς νά 
κρίνη. Διότι κρίνω σηµαίνει δια-
κρίνω, ξεχωρίζω τό γνήσιο ἀπό το 
κίβδηλο, τό ἀληθινό ἀπό τό ψεύτικο, 
τό πιθανό ἀπό τό ἀπίθανο. Κρίνω 
ἐπίσης σηµαίνει ἀξιολογῶ. Διαβαθ-
µίζω τά πράγµατα ἢ τίς ἐνέργειες, 
θεωρῶ ὃτι ἓνα πρᾶγµα εἶναι καλύ-
τερο ἀπό τό ἂλλο, διατυπώνω ὀρθές 
προτάσεις, ἀποδεκτές ἀπό τούς 
ἂλλους. Ἐντεῦθεν εἶναι ἀναγκαῖα τά 
κριτήρια. Ἂν π.χ. ἒχω ἐνώπιόν µου 
πολλά καί διάφορα νοµίσµατα καί 
µοῦ ζητοῦν νά πάρω ἓνα, τό καλύτε-

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
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ρο, εἶναι πιθανόν νά πλανηθῶ στήν 
ἐπιλογή µου, ἐάν ἒχω ὡς κριτήρια τό 
χρῶµα καί τό µέγεθος. Ἒτσι µπορεῖ 
νά προτιµήσω τήν παλαιά πέννα τῆς 
Ἀγγλίας ἀπό τό µεγάλο µέγεθος καί 
τό χρυσίζον χρῶµα τοῦ χαλκοῦ καί 
νά περιφρονήσω ἓναν Ἀλέξανδρο 
πού δείχνει φθαρµένος, ἀφοῦ 
ἀνεσκάφη ἀπό τά ἒγκατα τῆς γῆς. 
Ἑποµένως τό κριτήριο τῆς γνησιότη-
τος εἶναι ἀναγκαῖο στήν διαπίστωση 
τῆς ἀξίας ἢ ἀπαξίας τῶν πραγµάτων, 
τῶν ἰδεῶν, τῶν πεποιθήσεων.

Ἀλλά τό κρίνειν δέν ἀναφέρεται 
µόνο σέ λέξεις, ὃσο κι’ ἂν 

αὐτές ἀπό τήν χρήση εἶναι «κυρίαρ-
χες». Αὐτές γιά νά ἀποδείξουν τήν 
γνησιότητά των προϋποθέτουν τίς 
δέκα κατηγορίες τοῦ Ἀριστοτέλη ἢ 
τίς δώδεκα τοῦ Kant. Δέν ἀναλύονται 
περαιτέρω, δέν ἀποδεικνύονται, 
ἀλλ’ εἶναι ἀναγκαῖες προϋποθέ-
σεις γιά τήν νόησή µας. ἡ οὐσία, τό 
ποσόν, τό ποιόν, ἡ σχέση, τό πράτ-
τειν, τό πάσχειν κ.λπ. ἀποτελοῦν 
τήν βάση γιά τόν σχηµατισµό τῆς 
γνώσεως. Ἑποµένως οἱ λέξεις δέν 
λένε τίποτε τό οὐσιαστικό, ἀλλά τά 
νοήµατα. Γι’ αὐτό εἶναι λανθασµέ-
νη ἡ ἐπικρατοῦσα φράση «νά λέµε 
τά πράγµατα µέ τό ὂνοµά τους». Ἡ 
ὀρθή διατύπωση εἶναι «νά λέµε τά 
πράγµατα µέ τό νόηµά τους». Γιά 
τήν λέξη τραπέζι ὑπάρχει πλῆθος 
ὀνοµάτων σύµφωνα µέ τήν γλῶσσα 
πού λαλεῖται, ἀλλά τό νόηµα εἶναι 
πάντοτε τό ἲδιο. Τό τραπέζι εἶναι 

τραπέζι, ἒστω κι ἂν οἱ κινέζοι ἢ οἱ 
ἂγγλοι τό ὀνοµάζουν διαφορετικά 
ἀπό τούς ἓλληνες.
Μέ τίς δέκα κατηγορίες τοῦ 

Ἀριστοτέλη ἢ κατ’ ἂλλους µέ τήν 
συστολή των σέ ἀντικείµενο, κα-
τάσταση, µεταβολή καί σέ ἐν τόπῳ 
καί χώρῳ σχέση µποροῦµε νά συλ-
λογιζώµεθα. Ἂν τίς ἀρνηθοῦµε, πα-
ραλογιζόµεθα καί ἐξαπατοῦµε τούς 
ἂλλους. Ἡ προπαγάνδα στίς ἡµέρες 
µας εἶναι ὁ τάφος τῆς δηµοκρατίας. 
Ἡ γλῶσσα δέν εἶναι παιγνίδι. Κι ὃσο 
καί ἂν προσεπάθησε ὁ Wittgenstein 
νά διατυπώση τήν θεωρία τῶν παιγνί-
ων, αὐτά δέν εἶναι αὐθαίρετα, ἀλλ’ 
ἀκολουθοῦν τούς κανόνες πού ἐµεῖς 
ἐθεσπίσαµε καί πιστά ἐφαρµόζοµε. 
Ὃµως τό παίγνιο εἶναι ἀσχολία τῆς 
παιδικῆς ἡλικίας ἢ εὐκαιρία ψυχα-
γωγίας τῶν µεγάλων, ἐνῶ ἡ ζωή δέν 
εἶναι παίγνιον. Ὃποιος τήν θεωρεῖ 
παίγνιο χάνει τήν οὐσία τῆς ζωῆς, ἡ 
ὁποία εἶναι élan vital, κίνηση πρός 
τά ἐµπρός. Βιολογικά εἶναι ἀνάπτυξη 
καί ὁλοκλήρωση ἑνός ὀργανισµοῦ. 
Ψυχολογικά εἶναι σκοποθεσία. Ἢ 
δίνεις νόηµα στήν ζωή ἢ δέν εἶσαι 
τίποτα. Ἂγεσαι καί φέρεσαι ἀπό 
τά «κοινωνικά ρεύµατα». Χωρίς 
ἑαυτό ἀκολουθεῖς. Εἰσέρχεσαι στήν 
ορδή τῶν ρινοκερώτων, χωρίς νά 
τό καταλαβαίνης. Ἀπεκδύεσαι τό 
ἀνθρώπινο. “Nudité parfaite”, ὃπως 
θά ἒλεγε ὁ Beckett.

Ἀπό ὃσα ἐγράψαµε, καθίσταται 
φανερό ὃτι ἡ δῆθεν πίστη 
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περιτρέχει τόν σύγχρονο ἂνθρωπο, 
ἂλλοτε ἀπό ἀµέλεια, ἂλλοτε ἀπό 
ἐπιπολαιότητα, ἂλλοτε ἀπό φα-
ντασίωση. Θεωρεῖ ὡς πραγµατικό 
τό φανταστικό, τό ὑποθετικό, τό 
ἐπιθυµητικό. Ἀλλ’ ἡ ἀληθινή πίστη 
προϋποθέτει γνησιότητα. Μέσα στό 
περιεχόµενό της περιλαµβάνει γνω-
στικά στοιχεῖα. Ὑποθέτεις, ἐλπίζεις, 
ἐµπιστεύεσαι, ξέρεις. Εἶναι µία σειρά 
ἀναβαθµῶν, πού τείνουν πρός τήν 
γνώση, ὃτι ἡ πίστη ἀνταποκρίνεται 
στά πράγµατα.
Ὁ ὁρισµός τοῦ Παύλου εἶναι πολύ 

φιλοσοφηµένος. «Ἒστι δε πίστις 
ἐλπιζοµένων ὑπόστασις, πραγµάτων 
ἒλεγχος µή βλεποµένων» (Ἑβρ. 
ια΄,1). Ἒχει ὑπόσταση, εἶναι σέ βά-
θρο. Προϋποθέτει τήν αὐτογνωσία 
τοῦ Σωκράτη. Πρῶτα ἐρωτᾶς ποιός 
εἶσαι; τί κάνεις; ποῦ πηγαίνεις; Καί 
ὓστερα ἀναζητεῖς καί διερευνᾶς τό 
βάθος τοῦ ἑαυτοῦ σου. Ἀπό τήν ὣρα 
πού συνειδητοποιεῖς τίς ἐπιθυµίες 
σου, αὐτές γίνονται πόθοι, πού 
ἀναζητοῦν τήν ἀντιστοιχία των στά 
πράγµατα καί γίνονται ἀξίες. Ποθῶ 
νά µάθω, πῶς ἒχουν τά πράγµατα, 
ἂρα ἀναζητῶ τήν ἀξία τῆς γνώσε-
ως καί τῆς ἐπιστήµης. Ποθῶ νά 
ἐκφρασθῶ µέ τήν φαντασία µου 
καί πλάθω τίς µορφές τῆς τέχνης. 
Ποθῶ κάτι ἀνώτερο πού µέ κατα-
ξιώνει. ἂρα ἒχω σέβας καί ἀναζητῶ 
τό ἱερό. Ἐλπίζω, διότι κερδίζω τήν 
ζωή σέ νόηµα. Ἡ ζωή δέν εἶναι 
µόνο βιολογική διαδικασία, εἶναι 

πόθοι πού τείνουν σέ ἀνταπόκριση. 
Ἀφοῦ ἀναζητῶ τήν ἀλήθεια, τήν 
καλλιτεχνική δηµιουργία, τήν 
ἀνωτερότητα πού µέ ἐµπνέει, γιατί 
αὐτή ἡ ἀνταπόκριση νά µήν εἶναι 
«ὁµοίωσις»; «Ὁµοιοῦσθαι θεῷ κατά 
τό δυνατόν», παρατηρεῖ ὁ Πλάτων. 
Ὑπῆρξαν µεγάλοι ἀγωνισταί πού 

ἐταύτισαν τήν πίστη µέ τήν γνώση. 
Ἦσαν βέβαιοι ὃτι θα ὑποµείνουν 
τό µαρτύριο, θά ὑπερνικήσουν τήν 
ἐχθρότητα, θά ὑπερβοῦν τίς φοβίες. 
Σ’ αὐτούς οἱ αἰσθήσεις µειώνονται, 
ἀδρανοῦν, γιγαντώνεται ἡ ψυχή. 
«Οἳ διά πίστεως… εἰργάσαντο δι-
καιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, 
ἒφραξαν στόµατα λεόντων… 
ἐνεδυναµώθησαν ἀπό ἀσθενείας» 
(Ἑβρ. ια΄, 33 κ.ἑ.). Ἐµεῖς ἐπνίξαµε 
τούς οὐσιαστικούς µας πόθους καί 
σβήσαµε τήν ζωή µας. Μᾶς µένει ἡ 
πίστη µέ τίς πτέρυγες τῆς ἐλπίδας, 
πού σηµαίνει ὃραµα, ἀναµονή, 
προσδοκία, σκοποί πού προκαλοῦν 
σέ πραγµάτωση. «Εἰς το θεῖον καί 
λαµπρόν ὁρῶντες πράξετε» (Πλ. 
Ἀλκ. 1ος, 134 d). «Πιστεύεις;», 
ἐρωτᾶται ὁ Ἰουστῖνος. Κι ἐκεῖνος 
ἀπαντᾶ «ἐπίσταµαι».                     q

1 Ὁ Dawkins «ἀπεκήρυξε τίς θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις ὡς ἀσύµβατες 
µέ τήν ἐπιστήµη, ἀνορθολογικές 
καί βλαβερές». Βλ. Γ. Μποζώνη, 
Ἀφιλοσόφητος ἀθεϊσµός, Ἀθήνα 
2009, σ. 16. «Ἡ θρησκεία πηγάζει 
ἀπό τήν ἐνόρµηση τοῦ θανάτου», ! 
ἀποφαίνεται ὁ Onfray, ἒνθ. ἀνωτ. σ. 22.
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Πολύς καί ποικιλώνυµος ὁ 
θόρυβος γύρω ἀπό τήν «κάρ-

τα τοῦ πολίτη», κλιµακώνεται καί 
αὐξάνει ἀπό τό περασµένο φθινόπω-
ρο, καθώς ἀναγγέλθηκε ἡ πρόθεση 
τῆς πολιτείας νά ἐπιβληθεῖ µέχρι τό 
τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους ἡ χρήση 
τῆς κάρτας. Τό θέµα παρουσιάζεται 
ὡς κάτι τό ἀθῶο, πολύ ἀναγκαῖο καί 
ἐξυπηρετικό. Ἀκούγονται, ὡστόσο 
καί πολλές φωνές ἀµφισβήτησης καί 
ἀνησυχίας, πού δέν πρέπει νά περά-
σουν ἀπαρατήρητες. Ὁτιδήποτε ἔχει 
σχέση µέ τήν κάρτα τοῦ πολίτη πρέ-
πει νά ἐξετασθεῖ διεξοδικά, ψύχραι-
µα καί ὑπεύθυνα, µέ ἐπιστηµονική 
ἀκρίβεια. Καί νά κοινοποιηθεῖ 
ἐπίσηµα στόν λαό τό ἐπιστηµονικό 
πόρισµα, ὥστε νά γνωρίζουµε ποῦ 
βαδίζουµε. Στό πόρισµα τῶν εἰδικῶν 
ἐπιστηµόνων θά στηριχθεῖ καί ἡ 
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας µας, ἡ 
ὁποία ἔχει τήν πνευµατική εὐθύνη 
τοῦ κατά συντριπτική πλειοψηφία 
ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ λαοῦ τῆς 
Χώρας µας καί ἤδη παρακολουθεῖ τό 

θέµα µέ ἄγρυπνο ἐνδιαφέρον. Περι-
µένουµε, λοιπόν, νά ἀποφανθοῦν 
οἱ εἰδικοί (τεχνολόγοι ἐπιστήµονες) 
καί νά ἀποφασίσουν οἱ ἁρµόδιοι 
(Ἱεραρχία). Ὡστόσο, µέ βάση τά 
σχετικά δηµοσιεύµατα καί τήν κοινή 
λογική, θεωρῶ σκόπιµο νά διατυπώ-
σω ὁρισµένες σκέψεις, πού πρέπει 
σοβαρά νά µᾶς ἀπασχολήσουν, πρίν 
προβοῦµε σέ ὁποιαδήποτε σχετική 
ἐνέργεια. 
Βεβαίως, δέν ἀντιτιθέµεθα στήν 

πρόοδο καί στίς ἐφαρµογές τῆς 
ἐπιστήµης. Ποιός θά ἀρνηθεῖ 
ὅτι ἐπιβάλλεται νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ 
σύγχρονη τεχνολογία γιά τήν κα-
λύτερη λειτουργία τοῦ κρατικοῦ 
µηχανισµοῦ καί τήν ἐξυπηρέτηση 
τῶν πολιτῶν; Ἐπειδή ὅµως ζοῦµε 
σέ χώρα δηµοκρατική, καί οἱ πολίτες 
εἶναι ἐλεύθερα λογικά ὄντα, ἔχουν 
κάθε δικαίωµα νά ἐνηµερώνονται 
καί νά ἐκφράζουν τήν γνώµη τους 
γιά θέµατα, πού τούς ἀφοροῦν. 
Δέν ἐπιτρέπεται, δηλαδή, νά µᾶς 
ἐπιβληθεῖ ἡ χρήση τῆς κάρτας χωρίς 
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νά γνωρίζουµε τί εἶναι αὐτή, πῶς θά 
λειτουργεῖ, ποιές συνέπειες θά ἔχει 
στήν ζωή µας ἄµεσα καί µελλοντικά.
Καί πρῶτα πρῶτα, πρέπει νά δι-

αχωρίζεται ἡ κοινωνική, νοµική, 
οἰκονοµική, πολιτική καί ὅποια ἄλλη 
πλευρά τοῦ θέµατος ἀπό τήν θεολο-
γική καί πνευµατική. Δεδοµένου ὅτι 
βρισκόµαστε ἀκόµη στό στάδιο τοῦ 
σχεδιασµοῦ, πρέπει πρῶτα νά µᾶς 
κατατοπίσουν οἱ εἰδικοί ἐπιστήµονες. 
Νά µᾶς ἐκθέσουν τό περιεχόµενο 
καί τήν λειτουργία τῆς κάρτας τοῦ 
πολίτη, τό εὖρος τῆς χρήσεώς της 
στήν καθηµερινή µας ζωή, καθώς 
καί τίς προοπτικές τοῦ ἠλεκτρονικοῦ 
συστήµατος µέ τήν ἁλµατώδη καί 
ἀπρόβλεπτη ἀναβάθµιση τῆς τεχνο-
λογίας. Νά ἀκούσουµε τίς προθέσεις 
τῆς πολιτείας καί τίς συνέπειες πού 
θά ἔχει ἡ χρήση τῆς κάρτας σέ ἐθνικό 
καί εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, στό ἄµεσο 
καί στό ἀπώτερο µέλλον. Ἔτσι θά 
ἀποκαλυφθεῖ ἄν εἶναι ἀκίνδυνη ἤ 
ἐπικίνδυνη. Στήν δεύτερη περίπτω-
ση, δέν νοµίζω ὅτι θά ὑπάρξει κα-
νείς πού θά θελήσει νά τήν δεχθεῖ, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τίς θρησκευτικές του 
πεποιθήσεις. Καί φάνηκε ἤδη αὐτό 
ἀπό τήν «Δηµόσια Διαβούλευση γιά 
τήν βέλτιστη ἀξιοποίηση τῆς Κάρτας 
Πολίτη», τήν ὁποία εἶχε προκη-
ρύξει τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, 
Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς 
Διακυβέρνησης στά τέλη τοῦ πε-
ρασµένου ἔτους. Ἡ ἄποψη τῶν 
πολιτῶν ἦταν σαφῶς ἀρνητική καί 

ἀπορριπτική σέ ποσοστό ἄνω τοῦ 
90%.
Προξενεῖ ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι, 

χωρίς νά γίνει λόγος γι᾽ αὐτή τήν 
ἀρνητική θέση τοῦ λαοῦ ἔναντι τῆς 
κάρτας τοῦ πολίτη, προκηρύχθηκε 
νέα διαβούλευση, ἡ ὁποία θά διεξά-
γεται µέχρι 30/1/2011. Τώρα ὅµως ἡ 
διαβούλευση τιτλοφορεῖται «Δηµόσι-
α Διαβούλευση γιά τό Σχέδιο Νόµου 
γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση». Δέν ἀναφέρεται κἄν ὁ ὅρος 
«κάρτα τοῦ πολίτη». Εὔλογα γεννιέ-
ται τό ἐρώτηµα, ποῦ ἀποβλέπει αὐτή 
ἡ ἀποσιώπηση; Μήπως στό νά «θο-
λώσει τά νερά» καί νά παραπλανηθεῖ 
ὁ λαός, ὥστε νά µή ἀντιδράσει στήν 
καθιέρωση τῆς κάρτας;
Τονίζονται ἐπίσης µέ ἔµφαση τά 

ὠφέλη, πού θά φέρει ἡ χρήση τῆς 
κάρτας τοῦ πολίτη: Θά καταργήσει 
τήν γραφειοκρατία, καθώς σ᾽ αὐτήν 
θά ἐνσωµατωθοῦν ὁ ΑΦΜ, ὁ ΑΜΚΑ, 
ὁ ἐκλογικός ἀριθµός, τό διαβατήριο, 
τό δίπλωµα ὁδήγησης, ἡ κάρτα διέ-
λευσης διοδίων, ἡ κάρτα δηµότη κ.ἄ. 
Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δηµοσίου θά 
διασυνδέονται ἠλεκτρονικά µέ τήν 
κάρτα τοῦ πολίτη, ὁπότε ὁ πολίτης 
εὔκολα θά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ, 
ἐνῶ παράλληλα θά περιορισθεῖ ἡ 
φοροδιαφυγή, τό ἔγκληµα καί κάθε 
παρανοµία.

Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις

Καλά καί ὡραῖα ἀκούγονται 
ὅλα αὐτά. Ὡστόσο, δέν πρέπει 
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να ἀγνοήσουµε καί τίς ἀρνητικές 
ἐπιπτώσεις πού συνεπάγονται: 
- Καί πρῶτα πρῶτα, ἀποτιµήθηκε 

ὑπεύθυνα καί ὀργανωµένα τό 
ὑπάρχον σύστηµα συναλλαγῆς τοῦ 
πολίτη µέ τήν πολιτεία, ἀφοῦ στή 
διάθεσή του τίθενται καί τά Κέ-
ντρα Ἐξυπηρέτησης τῶν Πολιτῶν 
(Κ.Ε.Π.); Τί θά προσθέσει ἡ 
ἠλεκτρονική κάρτα;
- Ἡ χρήση τῆς κάρτας τείνει νά κα-

ταργήσει τό νόµισµα. Αὐτό σηµαίνει 
ὅτι ὅποιος δέν θά ἔχει κάρτα, δέν θά 
µπορεῖ οὔτε νά εἰσπράττει οὔτε νά 
πληρώνει. Θά ὑφίσταται, δηλαδή, 
οἰκονοµικό ἀποκλεισµό, µέ ὅλα τά 
συνεπακόλουθα.
- Ἔπειτα, ἐάν ἡ κάρτα τοῦ πολίτη 

πρόκειται νά ἀντικαταστήσει τήν 
χρησιµοποιούµενη ταυτότητα, ὁπότε 
θά περιέχει, ὅπως λέχθηκε, µόνο 
τά στοιχεῖα ταυτότητος, γιά ποιό 
λόγο νά γίνει ἡ ἀντικατάσταση; Ἄν 
πάλι περιέχονται ἐπιπλέον στοιχεῖα, 
ποιός ἐγγυᾶται ὅτι θά εἶναι µόνο 
αὐτά πού ἐξαγγέλλονται καί δέν 
θά «ἀποθηκεύονται» στήν κάρτα 
καί ἄλλα, ἐνδεχοµένως εὐαίσθητα 
προσωπικά στοιχεῖα (ἰατρικός φά-
κελος, φορολογική, οἰκονοµική 
κατάσταση, ἀγορές κ.λπ.), χωρίς 
µάλιστα νά τό γνωρίζει ὁ κάτοχος 
τῆς κάρτας; Μιλοῦµε, δηλαδή, γιά 
ὁλοκληρωτικό ἠλεκτρονικό φακέ-
λωµα καί πλήρη ἀποϊεροποίηση τῆς 
προσωπικῆς ζωῆς. Καί νά σκεφθεῖ 
κανείς ὅτι πρόσφατα καυχηθήκαµε 

γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τούς φα-
κέλους κοινωνικῶν φρονηµάτων, 
τούς ὁποίους πανηγυρικά ἔκαψε ἡ 
πολιτεία!
- Ἐξάλλου, ἡ ἠλεκτρονική δι-

ακυβέρνηση, στήν ὁποία παρα-
πέµπει ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, ἀπό 
ποιά κυβέρνηση θά ἐπιτελεῖται; Σέ 
ποιούς κυβερνῆτες µποροῦµε νά 
ἐµπιστευθοῦµε, ὅταν ἡ Χώρα µας 
τελεῖ ὑπό τόν ἔλεγχο καί τήν «κα-
τοχή» τοῦ Διεθνοῦς Νοµισµατικοῦ 
Ταµείου (ΔΝΤ); Καί ἀφοῦ γίνεται 
λόγος γιά παγκόσµια ἠλεκτρονική 
διακυβέρνηση, ποιοί εἶναι οἱ 
ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι θά διαχειρίζονται 
τά εὐαίσθητα προσωπικά µας δε-
δοµένα, πού θά περιέχονται στήν 
κάρτα; Καί ποιός µᾶς διαβεβαιώνει 
γιά τά πραγµατικά φιλάνθρωπα καί 
φιλόχριστα αἰσθήµατα αὐτῶν τῶν 
ἡγετῶν;
- Λέγεται, ἐπίσης, ὅτι γιά νά 

ἀσφαλίσουµε τήν κάρτα καί νά µή 
τήν χάνουµε, πρόκειται στό µέλ-
λον νά ἐµφυτεύεται στό χέρι ἤ στό 
µέτωπο τοῦ κατόχου, πράγµα πού 
φαίνεται νά παραπέµπει στό Ἀποκ. 
13, 16–17. Στήν περίπτωση αὐτή καί 
µέ τίς δυνατότητες, πού ἐξασφαλίζει 
ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, 
θά εἶναι δυνατή ἡ ἐπίδραση στίς 
πεποιθήσεις, στίς προτιµήσεις, στίς 
συνήθειές µας, στήν ἴδια τήν προ-
σωπικότητά µας. Μπαίνουµε, δη-
λαδή, σέ µία ἀφόρητη ἠλεκτρονική 
δικτατορία.
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- Καί µήπως µόνον οἱ ἁρµόδιοι 
κρατικοί ὑπάλληλοι θά ἔχουν 
πρόσβαση στήν κάρτα τοῦ πολίτη; 
Εἶναι γνωστός ὁ σάλος γιά τούς 
λεγοµένους «χάκερς», διαφόρους 
τεχνολόγους, οἱ ὁποῖοι ἐρασιτεχνικά 
ἤ ἐπαγγελµατικά «σπάζουν» τούς 
ἠλεκτρονικούς κωδικούς καί 
ἀποκτοῦν πρόσβαση σέ ξένα ἀρχεῖα. 
Ποιά ἀσφάλεια θά ἔχει ἔναντι 
αὐτῶν ἡ περιβόητη κάρτα; Ποιός 
ἐγγυᾶται ὅτι κάποιοι «χάκερς» δέν 
θά ἐπιχειρήσουν καί δέν θά κατορ-
θώσουν νά «µποῦνε» στήν κάρτα, νά 
γνωρίσουν ἤ καί νά ἀλλοιώσουν τό 
περιεχόµενό της; Συνέβη ἤδη κάτι 
τέτοιο στήν Γερµανία καί µάλιστα 
µπροστά στά µάτια τῶν ἔκπληκτων 
τηλεθεατῶν. Γι΄ αὐτό ὁ Πρόεδρος 
τῆς ἐκεῖ Μυστικῆς Ἀστυνοµίας 
κατηγόρησε τούς πολιτικούς ὅτι ἡ 
τεχνική, µέ τήν ὁποία σχεδίασαν 
τίς νέες ταυτότητες εἶναι παιχνιδάκι 
γιά τούς “εἰδικούς”, προκειµένου 
νά ἀντλήσουν ὅποια στοιχεῖα θέ-
λουν καί νά τά χρησιµοποιήσουν 
ἀνάλογα!.. Ἡ ἴδια ἡ ἀστυνοµία 
προειδοποιεῖ τούς Γερµανούς πολί-
τες ὅτι τό νέο δηµόσιο ντοκουµέντο 
(ταυτότητα) εὔκολα µπορεῖ νά γίνει 
παιχνίδι στά χέρια τῶν κακοποιῶν 
καί συστήνει: «Μακριά τά χέρια σας 
ἀπό τίς νέες ταυτότητες»!

Εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ Ρουµανίαν

-Ἡ ἴδια ἐπιφυλακτικότητα ἐκ-
δηλώνεται καί σέ ἄλλες 

χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ 
ὁποία -σηµειωτέον- δέν ἀπαίτησε 
τήν ἐπιβολή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη. 
Ἡ Κυβέρνηση τῆς Μ. Βρετανίας, 
π.χ., ἀπαντώντας στήν ἀπαίτηση 
τῶν πολιτῶν -εἶχαν συγκεντρώσει 
10.000 ὑπογραφές- ἀναγκάστηκε 
νά ἀναστείλει τήν ἐπιβολή τῆς 
ἀντίστοιχης κάρτας τοῦ πολίτη καί νά 
ἀποσύρει τό σχετικό Νοµοσχέδιο. 
Θά ἔπρεπε, ἐξάλλου, γιά µία δεκα-
ετία νά ξοδέψουν 835 ἑκατοµµύρια 
λίρες, ποσό ὑπέρογκο γιά τήν 
οἰκονοµική κρίση τῶν ἡµερῶν µας.
- Ἀλλά καί ἡ Ρουµανική Κυβέρ-

νηση ἀποφάσισε νά ἀναβάλει 
«ἐπ’ ἀόριστον» τήν εἰσαγωγή τῆς 
ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, τῆς ὁποίας 
ἡ ἔκδοση εἶχε σχεδιαστεῖ ἀρχικά 
γιά τόν Ἰανουάριο τοῦ 2003 καί 
µετά ἀπό συνεχεῖς ἀναβολές (2006, 
2009) ἐπρόκειτο νά ἀρχίσει µέ τήν 
εἴσοδο στό 2011. Αἰτία τῆς νέας 
ἀναβολῆς, οἱ περιορισµένες τεχνι-
κές καί οἰκονοµικές δυνατότητες 
τῆς Χώρας καί ἡ ἀνάγκη γιά «πιό 
ἁπλουστευµένες διαδικασίες».
Πρόσφατη µελέτη τῆς Deutsche 

Bank (Σεπτέµβριος 2010) πα-
ρουσιάζει τήν ποσοστιαία χρή-
ση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων σέ 
ὁρισµένες χῶρες τῆς Ε.Ε. Ἄν 
ἐξαιρέσουµε τήν Ἐσθονία, πού 
ἀριθµεῖ 1.300.000 κατοίκους, ἐκ τῶν 
ὁποίων χρησιµοποιεῖ ἠλεκτρονική 
ταυτότητα τό 90% καί τήν Ἱσπανία, 
ὅπου τό ποσοστό φθάνει στό 40%, 
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στίς ὑπόλοιπες χῶρες τά ποσοστά 
χρηστῶν εἶναι πολύ µικρότερα: 
Βέλγιο 30%, Σουηδία 28%, Λιθου-
ανία καί Πορτογαλία 12 %, Φιν-
λανδία περίπου 5 %, Ἰταλία 2%. Ἡ 
ἴδια µελέτη µᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ 
χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας 
εἶναι προαιρετική στίς περισσότερες 
χῶρες: Αὐστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, 
Λιθουανία, Σουηδία, Ἰταλία. Γιατί, 
λοιπόν, στήν δική µας Χώρα, τήν κα-
ταταλαιπωρηµένη ἀπό τήν ἀνεύθυνη 
διασπάθιση καί τήν ἄγρια καταλή-
στευση τοῦ δηµοσίου χρήµατος, τήν 
ὥρα πού πετσοκόβονται οἱ φτωχοσυ-
ντάξεις καί ψαλιδίζονται οἱ πενιχροί 
µισθοί, πρέπει νά ἐπιβληθεῖ ἡ κάρτα 
τοῦ πολίτη; Σηµειωτέον δέ ὅτι αὐτό 
θα στοιχίσει µερικά ἑκατοµµύρια 
εὐρώ. Γιατί τόση σπουδή;

Περὶ τοῦ 666

Καί ἕνας τελευταῖος προβλη-
µατισµός: Ἀφοῦ ἡ κάρτα τοῦ 

πολίτη εἶναι ἕνα ἠλεκτρονικό ἀρχεῖο 
βασισµένο σέ κωδικούς ἀριθµούς, 
θά περιέχει βεβαίως γραµµω-
τό κώδικα (bar–code). Κάποιοι 
εἶπαν -κι ἄλλοι τό διέψευσαν- ὅτι 
ὡς βάση τοῦ γραµµωτοῦ κώδικα 
ἐπιλέχθηκε ὁ ἀριθµός 666. Εἶναι τό 
χξστ´, ὁ ἀριθµός τοῦ ὀνόµατος τοῦ 
ἀντιχρίστου, κατά τήν Ἀποκάλυψη, 
κεφάλαιο 13. Παρόλο πού ἀπό 
πλευρᾶς τῆς πολιτείας δόθηκε ἡ δια-
βεβαίωση ὅτι µέ κανέναν τρόπο δέν 
θά περιέχεται αὐτός ὁ ἀριθµός στήν 

κάρτα, ὑπάρχουν σοβαρές ὑποψίες 
ὅτι τελικά δέν θά ἐκπληρωθεῖ ἡ δι-
αβεβαίωση. Ἔτσι πολλοί χριστιανοί 
ἀντιδροῦν στην χρήση τῆς κάρτας, 
διότι δέν θέλουν νά φέρουν τόν 
προκλητικό αὐτόν ἀριθµό. Δέν εἶναι 
τῆς ὥρας νά παρουσιάσω τίς µαρτυ-
ρίες τῶν ἑρµηνευτῶν Πατέρων, πού 
ἐξηγοῦν ὅτι ὁ ἀριθµός 666 εἶναι 
κοινός ἀριθµός καί σέ τίποτε δέν 
διαφέρει ἀπό ὅλους τούς ἄλλους. 
Ὡστόσο, καί µόνο πού ἐνοχλεῖ ἕνα 
µεγάλο ἀριθµό πολιτῶν, δέν θά 
ἔπρεπε νά συνδεθεῖ µέ τήν κάρτα. 
Δέν εἶναι δυνατόν τό ἠλεκτρονικό 
σύστηµα νά λειτουργεῖ ἀποκλειστικά 
καί µόνο µέ τό 666!
Δέν ἔχει καµία σατανική δύναµη 

οὔτε µαγική ἐνέργεια τό 666. Δέν 
φέρνει γρουσουζιά οὔτε γούρι. 
Παρά ταῦτα, ὅταν ἡ δηµοκρατική 
πολιτεία µας σέβεται ὡς ἀντιρρησίες 
συνειδήσεως τούς µάρτυρες τοῦ 
Ἰεχωβᾶ, πού ἀρνοῦνται νά πιάσουν 
ὅπλο καί φροντίζει νά βρίσκει γι᾽ 
αὐτούς ἐναλλακτικές λύσεις, γιατί 
νά µή ἱκανοποιήσει καί τό αἴτηµα 
ἐκείνων, πού γιά λόγους συνειδή-
σεως δέν θέλουν τόν ἀριθµό αὐτό; 
Ἡ ἀπόταξη ἀστυνοµικῶν ἀπό τίς 
τάξεις τῆς ΕΛ.ΑΣ, ἐπειδή αὐτοί γιά 
λόγους συνειδήσεως ἀρνήθηκαν νά 
παραλάβουν τίς νέες ἠλεκτρονικές 
ἀστυνοµικές ταυτότητες, εἶναι -τό 
λιγότερο- ἄδικη. Ὤφειλε προη-
γουµένως ἡ πολιτεία νά τούς κα-
τατοπίσει µέ πειστικά ἐπιχειρήµατα 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»



48

ὅτι ἡ προτεινόµενη ταυτότητα δέν 
περιέχει αὐτά πού φοβοῦνται, ἤ νά 
δώσει κάποια χρονικά περιθώρια, 
ὥστε ἡ Ἐκκλησία µέ τούς πνευµα-
τικούς πατέρες να διαφωτίσει τούς 
ἀνθρώπους καί νά µή χάσουν τήν 
δουλειά τους. Μήπως ἡ ἐσπευσµένη 
ἀπόταξη ἀποβλέπει στόν ἐκφοβισµό, 
προκειµένου νά καµφθεῖ κάθε 
ἀντίδραση;

Πλῆγµα εἰς τὴν ἐλευθερίαν µας

Ἀπό ὅσα ἤδη ἀνέφερα, φαί-
νεται ὅτι ἡ χρήση τῆς κάρτας 

τοῦ πολίτη θά ἐπιφέρει τόσο σοβαρό 
πλῆγµα στήν προσωπική ἐλευθερία 
καί στήν ἴδια τήν ὑπόστασή µας ὡς 
ἀνθρώπων, ὥστε δέν θά ἔπρεπε νά 
γίνει ἀποδεκτή ἀκόµη κι ἄν εἶχε 
πάνω της ὄχι τό 666 ἀλλά π.χ. τόν 
ἀριθµό τοῦ ὀνόµατος τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ (888) ἤ τήν εὐγενέστερη καί 
ἱερώτερη παράσταση, π.χ. τόν Τίµιο 
Σταυρό! Μήπως καί τά ἐνεργούµενα 
σκοτεινῶν δυνάµεων (µάγισσες 

κ.λπ.), δέν κάνουν τό σηµεῖο τοῦ 
Σταυροῦ, γιά νά ἐξαπατοῦν τούς 
ἀνυποψίαστους; Πολύ περισσότερο, 
ἐννοεῖται, ἀπορρίπτεται ἡ χρήση τῆς 
ἐν λόγῳ κάρτας, ἄν ἀποδειχθεῖ ὅτι 
κρύβει κάτι, τό ὁποῖο ὑπονοµεύει 
τήν πίστη µας καί προσβάλλει τήν 
χριστιανική µας ἰδιότητα.
Πρός τό παρόν εἶναι βέβαιο ὅτι 

ἀπειλεῖ καί προσβάλλει τήν προσω-
πική µας ζωή καί τήν ἀνθρώπινη 
ὑπόστασή µας. Αὐτό µᾶς κρατᾶ 
σέ ἀγωνία καί προσευχόµαστε ὁ 
Κύριος νά δώσει τόν φωτισµό του, 
ὥστε νά µή ἐπαναπαυόµαστε οὔτε 
νά ἀποπροσανατολιζόµαστε. Μέ 
ἐγρήγορση καί ἑτοιµότητα νά δι-
ασφαλίσουµε τήν ἐλευθερία τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου. Εἶναι 
τό µέγα ἀγαθό, πού φύτεψε στήν 
ὕπαρξή µας ὁ Θεός, κατοχύρωσε 
µέ τήν σταυρική του θυσία ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός καί διατηρεῖ διά µέσου τῶν 
αἰώνων ἡ Ἐκκλησία του.

q
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Σέ τοῦτες τὶς γραµµὲς δέν θά 
ἀσχοληθοῦµε µὲ τὴ γενικὴ θεώ-

ρηση τοῦ πολυσήµαντου κοινωνικοῦ 
θέµατος τοῦ αὐταρχισµοῦ, ἀλλὰ θά 
περιορισθοῦµε σέ περιπτώσεις τῆς 
σύγχρονης ἑλληνικῆς ζωῆς καὶ στὶς 
σχέσεις τοῦ ἑνὸς (ἀτόµου) µὲ τὸ 
ἄλλο ἢ τοῦ ἑνὸς µὲ ἐκείνους πού 
ἐκφράζουν τήν «ἐξουσία». 
Ὁδηγοῦµαι σ’ αὐτὴ τὴ θεώρηση, 

γιατί πιστεύω ὅτι: α) τὸ ἐπίπεδο 
καὶ τὰ πλαίσια ποὺ ἀσκοῦνται οἱ 
διαπροσωπικὲς σχέσεις ἀποτελοῦν 
καθαρὴ µικρογραφία τῶν ἄλλων, 
τῶν πιὸ σύνθετων κοινωνικῶν, 
νοµικῶν, οἰκονοµικῶν κ.ἂ., τῶν 
πιὸ ἐπίσηµων δηλαδὴ σχέσεων 
ποὺ δηµιουργοῦνται στὴν κοινωνία, 
καὶ β) τὸ πνεῦµα καὶ τὸ «ποιόν» 
αὐτῶν τῶν διαπροσωπικῶν σχέσε-
ων συµβάλλει κι ἐπηρεάζει στὴν 
ὁριοθέτηση τῶν προτύπων στή ζωή 
σὲ ἄλλα ὑψηλότερα ἐπίπεδα τοῦ 
προβλήµατος «σχέσεις».

Ὅταν ὁ ἕνας τυραννᾶ τὸν ἄλλο. 

Ξεκινῶ ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι 
στὴν Ἑλλάδα ὑποφέρουµε 

πρωταρχικὰ ἀπὸ τὸν αὐ ταρχ ισµὸ  
τοῦ  ἂλλου  Ἓλληνα . 
Λαὸς χωρὶς πλατειὰ ἀγωγή, ἡµι-

(:-ἀναπτυγµένος,-µορφωµένος), 

ἐγωπαθὴς καὶ µέ µεσογειακὸ τα-
µπεραµέντο ὁ ἑλληνικός ζῆ κατά 
τρόπο ὣστε τό ἓνα  ἂτοµο νά κατα-
δυναστεύει τό ἂλλο. Μὲ κάθε µέσο, 
σ’ ὃλες σχεδόν τίς περιπτώσεις. Μὲ 
εὐκολία καὶ µὲ φυσικὴ ροπὴ πρὸς 
τὴν ἀπολυτοφροσύνη γινόµαστε, 
κάτω ἀπὸ διάφορες ὀνοµασίες καὶ 
δικαιολογίες, δυνάστες ἀπέναντι 
στὸν καθένα ποὺ θεωρεῖται κατὰ 
περίπτωση ἀδύναµος. Ἡ σύγχρονη 
ἑλληνικὴ κοινωνία πολλές φορές 
µεταβάλλεται σέ κοινωνία καταπίε-
σης ἀπὸ µέρους ἐκείνου ποὺ κατέχει 
«δύναµη».
Ὁ Ἕλληνας ἔχει µάθει καὶ θέλει 

νὰ εἶναι ὁ Ἕνας. Νοµίζει ὅτι εἶναι 
ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσµου. 
Στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας, βάζουµε 
πρῶτα τόν ἑαυτό µας. Στὶς σχέσεις 
µὲ τὸ ἐξωτερικό, ξεκινώντας ἀπὸ 
ἱστορικὲς µνῆµες πού µπορεῖ νά 
εἶναι πιά ξεπερασµένες καί νά 
ἀποτελοῦν ἱστορικὲς καταβολές, 
νοµίζουµε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι 
πάντα «ὁ ὀµφαλὸς τῆς γῆς» κι ὅτι 
ἐµεῖς εἴµαστε οἱ κληρονόµοι τῆς 
πολιτισµικῆς παράδοσης.
Εἴµαστε αὐταρχ ικο ὶ  σ τὴν  

ο ἰκογένε ια . Τὴν µητριαρχία δια-
δέχτηκε ἡ ἀνεξέλεγκτη ἀνδροκρατία. 
Αὐτή µέ τή σειρὰ της δηµιούργησε 

τοῦ Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα,
Καθηγητῆ Κοινωνιολογίας - Συγγραφέα
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θύµατα, τραύµατα καὶ συµπλέγ-
µατα σὲ γενιὲς ὁλόκληρες, µὲ 
ἀρνητικά κοινωνικὰ καὶ ψυχολογικὰ 
ἀποτελέσµατα. Ἡ κατάσταση αὐτὴ 
ἄρχισε νὰ βελτιώνεται τίς τελευταῖες 
δεκαετίες καὶ νά ἀποβάλλεται στὶς 
πόλεις, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ κατα-
δυναστεύει – λιγότερο πιά, εὐτυχῶς 
– τὶς οἰκογένειες στὴν ἐπαρχία. 
Στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ οἰκογένεια 
ἀχνοφαίνεται πιά κάποιος «διάλο-
γος» µεταξύ τῶν µελῶν της.
Εἴµαστε ἀνελεύθερο ι  σ τὴν  

πα ιδε ία . Στὰ σχολεῖα µας ποτὲ δὲν 
διδάχτηκε ὁλοκληρωµένη ἀπό ὃλες 
τίς πλευρές ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια. Τὰ 
γεγονότα δίνονται µὲ µιά µόνον 
ὄψη, τὰ δεδοµένα µὲ µιά µόνον 
ἄποψη, οἱ εἰκόνες µὲ µιά µόνο µορ-
φή, τά συµπεράσµατα µὲ µιά µόνο 
διάσταση. Ἔτσι καταλήγουµε νὰ δι-
δάσκουµε τὸ «µισό» ὃσον ἀφορᾶ τό 
ἀπό ποῦ ἐρχόµαστε οἱ Ἑλληνες καί 
τό ποῦ βαδίζουµε σήµερα. 
Εἴµαστε τυρανν ικο ὶ  σ τ ὶ ς  πρά-

ξε ι ς  τοῦ  καθηµερ ινοῦ  β ίου . 
Μπορεῖ σιγὰ-σιγὰ νὰ ξεπερνᾶµε τὸ 
παλαιότερα καθιερωµένο «νταϊλί-
κι» τοῦ «Ξέρεις ποιὸς εἶµαι ἐγώ;», 
ἐξακολουθοῦµε ὃµως νὰ εἴµαστε 
ὁ ὑπάλληλος ποὺ ἀπαξιοῖ νά 
ἀπαντήσει (ἢ ἀπαντᾶ βαριεστηµέ-
να), ὁ ὁδηγὸς τοῦ λεωφορείου ποὺ 
ἀρνεῖται νά διαφωτίσει τόν ἐπιβάτη 
πού ρωτᾶ , τὸ ἄτοµο ποὺ δὲν σέβεται 
τὴ σειρὰ προτεραιότητας, ὁ πολίτης 
ποὺ δὲν ἀκολουθεῖ τὸν νόµο (ὁ 
ὁποῖος εἶναι, βέβαια, πάντα προι-

κισµένος µέ «παραθυράκια») ὁ πο-
λίτης ποὺ µὲ τὴν εὐκολία τοῦ «Ἔτσι 
κάνουν καὶ οἱ ἄλλοι. ἐγὼ βλάκας 
εἶµαι;» παραβαίνει συνειδητὰ τοὺς 
κανονισµούς, ἡ Δηµόσια Διοίκηση 
ποὺ αὐθαιρετεῖ, κι  ἀδιαφορεῖ γιὰ 
τὶς ἀπόψεις τῶν πολιτῶν. Ἡ κάθε 
«καρέκλα» µπορεῖ νὰ καταστεῖ 
πηγὴ αὐταρχισµοῦ, ἡ κάθε «σφρα-
γίδα» µπορεῖ ν’ αὐθαιρετεῖ, τὸ κάθε 
ἠχηρὸ ὄνοµα µπορεῖ νὰ παραβαίνει 
ἀνεξέλεγκτα. Ἡ ἐξουσία ἔχει τό 
imperium: αὐτὴ µόνη γνωρίζει τὸ 
«σωστό» καὶ δικαιοῦται νὰ ὁρίζει τὸ 
«ὀρθό»… Ὁ κάθε ὑπουργός θεωρεῖ 
ὃτι αὐτός εἶναι ἡ παντοδύναµη πηγή 
τῆς ἐξουσίας κι ὂχι ὁ λαός.
Εἴµαστε σκληροὶ  σ τὸ  χῶρο 

τῆς  δουλε ιᾶς , ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ 
κατὰ τεκµήριο περνᾶµε τὶς πιὸ 
δηµιουργικὲς ὧρες τῆς ζωῆς µας. Ὁ 
ἂλλος δέν εἶναι πάντα «συν-άδελ-
φος», δέν τόν ἀντιµετωπίζουµε ὡς 
ψυχική ὀντότητα. Περιοριζόµαστε 
στή φυσική παρουσία.
Εἴµαστε ἀνελεύθερο ι  σ τὴν  

πολ ι τ ικὴ  ζωή. Δὲν ἔχουµε στὴν 
Ἑλλάδα συµµετοχική δηµοκρατία. 
Ἀκόµα καὶ σ’ ἐκεῖνα τὰ κόµµατα ποὺ 
ὑποτίθεται ἀποφασίζει «ἡ βάση», 
τὸν τελικὸ λόγο ἔχει πάντα ὁ πανί-
σχυρος ἕνας (ὁ ἀρχηγὸς ἢ ἔστω τὸ 
Πολιτικὸ Γραφεῖο). Οἱ ἄλλοι εἲµαστε 
ἁπλά ὀπαδοί, χειροκροτοῦµε στὶς 
συγκεντρώσεις, µιλᾶµε (γιὰ τὴν 
αὐτοϊκανοποίησή µας) σε  συνεδριά-
σεις κάποιων κοµµατικῶν ὀργάνων, 
ψηφίζουµε ὡς πολίτες µιά φορά στὰ 
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τέσσερα χρόνια (τί ὕψιστη παραχώ-
ρηση!) ὅ,τι κι ὅπως ὁ ἀρχηγὸς καί τά 
ΜΜΕ ἒχουν «ἀποφασίσει καὶ διατά-
ξει». Οἱ πολλοὶ σκύβουµε τὸ κεφάλι 
καὶ θαυµάζουµε τόν ἀρχηγό καί τά 
κελεύσµατά του - ἢ ὑποκρινόµαστε 
ὅτι θαυµάζουµε -, ὑποσχόµαστε δέ 
στὸν ἑαυτό µας ὅτι τὴν ἑπόµενη 
φορὰ θὰ γίνουµε «κοψοχέρηδες».
Ἀκόµα κι ὁ δηµοκρατ ικὸς  

Χρ ισ τ ιαν ισµός , ἡ θρησκεία τοῦ 
«ἐρευνᾶτε» καὶ τῆς «πίστεως διὰ 
τῆς πειθοῦς», ἔχει καταντήσε ι  
αὐταρχ ικὸς  στὴν Ἑλλάδα. Ἡ 
λαϊκὴ συµµετοχὴ ποὺ ἐπέβαλαν ὡς 
κανόνα οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
ἔχει περιορισθεῖ στοὺς ἐπιτρόπους 
ποὺ µετρᾶνε «τὰ ἔσοδα ἐκ τοῦ κη-
ρίου». Ποῦ εἶναι ἡ συνάθροιση τῆς 
ἐνορίας, µὲ φωνὴ πού ν’ ἀκούγεται 
ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο; Ποῦ εἶναι ἡ λο-
γοδοσία τοῦ Ἐπισκόπου ἀπέναντι 
στὸ πλήρωµα τῶν πιστῶν; Ποῦ εἶναι 
ἡ σύνοδος λαϊκῶν καὶ κληρικῶν; 
Ποῦ εἶναι ἡ συζήτηση, ἡ διατύπωση 
τῆς ἀντίρρησης; Ποιὸς ἀκούει καὶ 
λαµβάνει ὑπ’ ὄψη του τὸν πιστό; Τί 
ἒχει ἀποµείνει ἀπὸ τὸν διάλογο ποὺ 
ὁ Χριστὸς δίδαξε καὶ ζήτησε;

Εἶναι γνωστὸς ὁ ἀφορισµὸς 
ὅτι «Κάθε λαὸς ἔχει τὴν κυ-

βέρνηση ποὺ τοῦ ἀξίζει» (µὲ τὴν 
κοινωνιολογικὴ κι ὄχι τὴν πολιτικὴ 
ἔννοια). Τοῦτο συµβαίνει γιατί 
πρ ὶν  γ ίνουµε  πολ ί τες ,  πρέπε ι  
πρῶτα  νὰ  ε ἴµαστε  Ἄνθρωποι . 
Κι ἐµεῖς, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴ 
στάση µας ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, 

δὲν ἔχουµε φτάσει στό ἐπιθυµητό 
ἐπίπεδο. Στὴν κοινωνικὴ ζωὴ ὁ 
αὐταρχισµὸς κρίνεται ὡς ἀρχὴ κι 
ὄχι ἀπὸ τὸ ποιὸς τὸν ἀσκεῖ, σὲ βά-
ρος ποίων (λίγων ἢ πολλῶν) ἢ κάτω 
ἀπὸ ποιὲς συνθῆκες αὐθαιρετεῖ καὶ 
ὑποδουλώνει τοὺς ἄλλους…

Ὁ Ἑλληνισµὸς ὑπῆρξε πάντα 
µιά ἰδέα. Μιά ἰδέα µεγαλύ-

τερη ἀπὸ τὸ γεωγραφικὸ στίγµα 
του στὸν παγκόσµιο χάρτη. Ἡ χώρα 
µας, ὡς ἔθνος, προβάλλει στὴν 
οἰκουµένη ἐπὶ χιλιάδες χρόνια ὡς 
ἀκατάλυτη ἠθικὴ δύναµη στηριγµένη 
στή δηµοκρατία. Σήµερα ἡ Ἑλλάδα 
περνᾶ µιά κρίση ἀξιῶν κι ἀρχῶν. 
Μιά ἐπιπλέον κρίση στὴ µακραίω-
νη πορεία τοῦ Γένους. Δὲν εἶναι 
ὣρα γιὰ καταλογισµὸ τῶν εὐθυνῶν. 
Ἀντίθετα εἶναι ὣρα (καθυστερηµένη 
µάλιστα) γι’ ἀνάταση…
Ἂς ξαναπλάσουµε τὰ σύγχρο-

να ἑλληνικὰ πρότυπα στὰ νέα 
ἀνθρώπινα µέτρα. Ἂς βοηθή-
σουµε στὴν ἀναδηµιουργία τοῦ 
Ἑλληνισµοῦ µέσα στά ἀναντίρρητα 
πιά πλαίσια τῆς παγκοσµιοποί-
ησης. Μιά ἀναδηµιουργία ποὺ 
θὰ ἐπιχειρήσουν ἀναγκαστικὰ οἱ 
ἑπόµενες γενιές, µιά καὶ θὰ θελή-
σουν νὰ ζήσουν σ’  ἕνα καλύτερο 
κόσµο, ὃπως καί τό δικαιοῦνται.
«Ὁ καθένας εἶναι ὑπεύθυνος γιά 

ὃλους / Ὁ καθένας εἶναι µόνος 
ὑπεύθυνος / Ὁ καθένας εἶναι µόνος 
ὑπεύθυνος γιά ὃλους» (Α. ντε Σαιντ- 
Εξιπερί).                                  
        q



Το παιδικό θέατρο αποτελεί ένα 
ξεχωριστό λογοτεχνικό και 

θεατρικό είδος. Διακρίνεται από το 
θέατρο των ενηλίκων, χωρίς αυτό 
να σηµαίνει ότι δεν µπορούν και 
οι ενήλικοι να συµµετέχουν σε µια 
παιδική παράσταση είτε ως ηθοποι-
οί είτε ως κοινό. Απευθύνεται στην 
παιδική ιδιοσυγκρασία και γι΄ αυτό 
έχει γνωρίσµατα που διευκολύνουν 
την κατανόηση και τη συµµετοχή του 
παιδιού στην παράσταση. Εµφανί-
ζεται µε δύο µορφές: α) θέατρο για 
παιδιά που παράγουν ενήλικες για 
να το παρουσιάσουν σε παιδικό κοι-
νό, β) θέατρο µε παιδιά για παιδιά, 
όπου θεατρικά έργα γράφονται από 
ενήλικους συγγραφείς (κάποτε και 
µε τη συµµετοχή παιδιών), αλλά παί-
ζονται σχεδόν κατ΄ αποκλειστικότητα 
από παιδιά.
 Το γεγονός ότι το παιδικό θέατρο 

απευθύνεται στην πιο ευαίσθητη ηλι-
κία υπαγορεύει να χρησιµοποιούνται 
κώδικες που κάνουν το έργο κατάλ-
ληλο και εύληπτο στον πνευµατικό 
κόσµο του παιδιού. Έτσι, το θέατρο 
αυτό περιορίζει την αφήγηση, αναδι-
πλώνοντας την πλοκή. Καταργεί τα 
στεγανά µεταξύ της σκηνής και της 
πλατείας, επιτρέποντας ή και προκα-
λώντας την επέµβαση του κοινού στα 

σκηνικά δρώµενα. Χαρακτηρίζεται 
από τον µεγαλύτερο βαθµό ταύτισης 
των θεατών µε τα σκηνικά πρόσω-
πα. Τέλος κάνει, πρέπει να κάνει, 
προσεκτική επιλογή των στοιχείων 
που ως µηνύµατα απευθύνει στον 
ψυχικό κόσµο του παιδιού. Το παιδί 
δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
αντιµετωπίζεται ως ένας εύκολος, 
µη απαιτητικός θεατής, στον οποίο 
µπορεί κανείς να απευθύνεται µε µια 
αντιπαιδαγωγική ιδεολογία. Στο παι-
δικό θέατρο σηµαντικό λόγο πρέπει 
να έχει η ηθική της Παιδαγωγικής.

♦     ♦     ♦

Δεν πρέπει να αγνοείται ότι 
εκείνο που δόξασε από την 

αρχαία εποχή το θέατρο ήταν και 
είναι το πνευµατικό στοιχείο. Είναι 
το ανώτερο στοιχείο που υψώνει τον 
άνθρωπο από τη ρηχότητα και την 
ποταπότητα που παρουσιάζεται στην 
καθηµερινή ζωή, για να τον φέρει σε 
επαφή µε τον κόσµο του πνεύµατος. 
Έτσι, αποστολή και του παιδικού θε-
άτρου είναι να εµπνεύσει, να παρου-
σιάσει κάτι το υψηλό. Η απεικόνιση 
του κακού σ΄ όλο το φάσµα του δεν 
είναι τέχνη. Η Τέχνη παρουσιάζει 
το κακό για να το αναιρέσει και να 
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το ακυρώσει. Το αρχαίο θέατρο, το 
σπουδαίο αυτό σχολείο της αρχαιό-
τητας, παρουσίαζε το κακό ως ύβρη, 
για να ακολουθήσει οπωσδήποτε 
στη συνέχεια η κάθαρση. Το καλό 
θέατρο δείχνει το πνεύµα σαρκω-
µένο στην καθηµερινή πάλη και 
προσφέρει ένα ζωντανό µοντέλο, το 
οποίο αναπτύσσει και ενθαρρύνει τα 
ανώτερα στοιχεία που έχει µέσα του 
ο άνθρωπος. 
Ο πραγµατικός καλλιτέχνης πρέπει 

να ζει ανώτερη ζωή. Να την ζει µό-
νος του. Να την ζει και µε εκείνους 
που έχει στη συντροφιά του. Ποτέ 
δεν αναζητά διεφθαρµένους τύπους 
για να µας λέει τάχα πώς είναι η ζωή. 
Βρίσκει και φανερώνει ανώτερους 
τύπους, τους πνευµατικά άρτιους, 
τους πιστούς, που ζουν κι αυτοί µαζί 
του και που η ζωή τους τον εµπνέει. 
Η «διδασκαλία» του ανώτερου, ως 

στοιχείο του κλασικού θεάτρου, κά-
νει το καταξιωµένο θέατρο να µένει 
ζωντανό και στις µέρες µας. Αυτό 
είναι που µπορεί να εξασφαλίσει την 
υπεροχή απέναντι στα άλλα θεάµα-
τα. Για τον άνθρωπο που πραγµατικά 
ενδιαφέρεται και αγωνίζεται για την 
πνευµατική µόρφωση του εαυτού 
του, των παιδιών του, της οικογέ-
νειάς του και των γύρω του, το πρί-
σµα µέσα απ΄ το οποίο θα ατενίζει το 
παιδικό θέατρο δεν µπορεί να είναι 
άλλο παρά το εµβαπτισµένο στη χρι-
στιανική κοσµοθεωρία, απαλλαγµέ-
νο βέβαια από την ιδιαίτερη φόρτιση 

του διδακτισµού. 
Και είναι ευλογία το χριστιανικό 

πνεύµα να φτάνει στην παιδική 
ψυχή χρησιµοποιώντας ως όχηµα 
και τη θεατρική ψυχαγωγία! Γιατί 
αυτή διαθέτει πράγµατι ξεχωριστά 
πλεονεκτήµατα. Όλα όσα παρουσι-
άζει το παιδικό θέατρο περνούν µε 
αβίαστο τρόπο και εντυπώνονται βα-
θύτερα στην ψυχή του παιδιού, γιατί 
παρουσιάζονται βιωµένα πάνω στη 
σκηνή από τους ήρωες του έργου. 
Σ΄ αυτούς προσδίδουν ενισχυµένη 
επιρροή και κύρος τα µοναδικά 
συστατικά της θεατρικής τέχνης, 
όπως η θεατρικότητα, η ζωντάνια, η 
αµεσότητα. Όλα εκείνα που το παιδί 
τα φαντάζεται κατά την ανάγνωση, 
στο θέατρο τα βλέπει σαρκωµένα 
µπροστά του µε τρόπο εντυπωσιακό. 
Το παιδικό θέατρο λειτουργεί ως 
θαυµάσιο µέσο για τη δραστηριο-
ποίηση του παιδιού. Επιτυγχάνει τη 
δηµιουργική έκφρασή του και την 
απελευθέρωση της φαντασίας του 
και, ακόµη, καλλιεργεί το αισθητικό 
και το γλωσσικό του κριτήριο. Ειδικά 
για την πιο ολοκληρωµένη µορφή 
του, που είναι η παρουσίαση έργων 
από παιδιά για παιδιά, τα πλεονε-
κτήµατα αυτά αυξάνουν: Τα παιδιά 
κοινωνικοποιούνται, καθώς µαθαί-
νουν να λειτουργούν ως µέλη µιας 
οµάδας και αντιλαµβάνονται ότι µε 
τον ξεχωριστό τους ρόλο βοηθούν 
στην πραγµάτωση των σκοπών της, 
αναπτύσσουν τις εκφραστικές τους 
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ικανότητες, βελτιώνουν το σωµατικό 
τους έλεγχο και αναπτύσσουν την 
αυτοπειθαρχία.

Πρέπει να τονιστεί ότι το παιδι-
κό θέατρο σκοπό του έχει τη 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού µέσα 
απ΄ τη θεατρική ψυχαγωγία. Αυτός 
ο σκοπός τέθηκε και υπηρετήθηκε 
απ΄ την αρχή της εµφάνισης του 
παιδικού θεάτρου και µάλιστα του 
νεοελληνικού, που τοποθετείται στις 
αρχές του 19ου αιώνα. Τότε εµφα-
νίζονται σχολικές παραστάσεις που 
προβάλλουν πρότυπα ηρωισµού 
και αγάπης προς την πατρίδα και 
γενικώς στοιχεία που σαφή στόχο 
έχουν να προετοιµάσουν την Μεγά-
λη Επανάσταση του 1821. Αργότερα 
η θεµατολογία εµπλουτίζεται κι από 
άλλες πηγές που µπορούν να πε-
ράσουν στο παιδί αξίες, λόγο και 
νοήµατα υψηλά. Περιλαµβάνει µύ-
θους του Αισώπου, επιλεγµένα πα-
ραµύθια, αλλά και πρωτότυπα έργα, 
όπως του Δηµήτρη Καµπούρογλου, 
του Αριστοτέλη Κουρτίδη, του Γρη-
γόρη Ξενόπουλου. Στη διάρκεια του 
Μεσοπολέµου µε το παιδικό θέατρο 
ασχολείται η Ευφροσύνη Λόντου-
Δηµητρακοπούλου, η Αντιγόνη Με-
ταξά-Κροντηρά, η γνωστή και τόσο 
αγαπηµένη απ΄ τα παιδιά της εποχής 
της θεία Λένα, ο Πέτρος Χάρης και ο 
Βασίλης Ρώτας, µε κωµωδίες, µικρά 
δράµατα, θρησκευτικά µονόπρακτα, 
επετειακά έργα για τις σχολικές 
γιορτές.

Σήµερα, το ζωντάνεµα του θεάτρου 
γενικά και του παιδικού θεάτρου 
ειδικότερα µπορεί να γίνει σε πνευ-
µατικό επίπεδο µέσα στα πλαίσια 
της σύγχρονης ζωής µε τα δικά της 
εκφραστικά µέτρα, µε το «µοντέρνο» 
υλικό, που η προβολή τους δεν θα 
γίνεται αυτοσκοπός αλλά µέσο για 
την υπηρέτηση του σκοπού. Τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
σύγχρονος άνθρωπος µπορούν, µε 
γνώµονα τη χριστιανική ιδεολογία, 
να αποτελούν πηγή έµπνευσης για 
τους δηµιουργούς.

Μιλάµε για ζωντάνεµα του άξι-
ου θεάτρου, γιατί στην εποχή 

µας, παρά την πληθώρα των θεα-
τρικών παραστάσεων για παιδιά, τις 
περισσότερες φορές η ποιότητά τους 
δεν είναι αυτή που το είδος απαιτεί. 
Αρκεί να ανοίξει κανείς µια εφηµε-
ρίδα, έναν σχετικό οδηγό, για να 
πειστεί: «Τα θέατρά µας», γράφει ο 
Β. Ρώτας, «όχι µόνον δεν είναι γιορ-
τή, όχι µόνον δεν µορφώνουν στο 
καλό, παρά απεναντίας διαφθείρουν 
και αποχαυνώνουν. Να κλείσουν 
λοιπόν, θα εφώναζε ο ι. Χρυσόστο-
µος, τα κέντρα αυτά της διαφθοράς 
και της ακολασίας. Εµείς όµως… 
φωνάζουµε να σταθούνε στο ύψος 
τους…» (Β. Ρώτα, Οδηγός για σχο-
λικές παραστάσεις). Δυστυχώς, µέσα 
απ΄ την πλειοψηφία των θεατρικών 
παιδικών έργων καταβάλλεται προ-
σπάθεια, όχι για τη διαπαιδαγώγηση 
του παιδιού αλλά για την σαγήνευσή 
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Κάθε οργανωµένη Πολιτεία δι-
έπεται από νόµους. Οι νόµοι 

είναι κανόνες που ρυθµίζουν τις 
σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους και 
µε το κράτος, καθορίζουν δηλαδή µε 
ακρίβεια τα δικαιώµατα, τα καθήκο-
ντα και τις υποχρεώσεις των πολιτών. 
Οι κανόνες αυτοί αρχικά ήσαν άγρα-
φοι και στηρίζονταν στα έθιµα, τα 
οποία ρύθµιζαν την κοινωνική ζωή. 
Έπειτα άρχισαν να γράφονται σε 
πλάκες ή σε άλλη ύλη, για να τους 
γνωρίζουν όλοι. Μεγάλοι νοµοθέ-
τες, όπως ο Σόλων στην Αθήνα και 
ο Λυκούργος στη Σπάρτη, έγραψαν 
σοφούς νόµους, οι οποίοι καθόρι-
σαν σε γενικές γραµµές τον τρόπο 
λειτουργίας της κοινωνίας και της 
πολιτείας. Στη συνέχεια η Εκκλησία 
του Δήµου και άλλα νοµοθετικά σώ-
µατα ψήφιζαν νόµους, που ρύθµιζαν 
διάφορα ζητήµατα της πολιτείας. Το 
έργο αυτό συνέχισαν να κάµουν στο 
Μεσαίωνα οι Βασιλείς και στα νεώτε-
ρα χρόνια τα Κοινοβούλια.

Οι αρχαίοι Έλληνες σέβονταν 
και τηρούσαν µε ευλάβεια 

τους νόµους της πόλεως. Αναφέ-
ρουµε ως παράδειγµα υπακοής 
στους νόµους το φιλόσοφο Σωκρά-
τη, που ήπιε το κώνειο και πέθανε, 

για να µην παραβεί τους νόµους της 
πατρίδας του. Και ο Ιησούς Χριστός, 
όταν δίσταζε ο Ιωάννης ο Πρό-
δροµος να Τον βαπτίσει, του είπε: 
«ἂφες ἂρτι� οὓτω γάρ πρέπον ἐστίν 
ἡµῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην»  
(Ματθ. γ΄, 15). Δηλαδή, άφησε τις 
αντιρρήσεις, διότι πρέπει να εκπλη-
ρώσω όλες τις εντολές του Θεού.
Ο φιλόσοφος Ηράκλειτος ο Εφέ-

σιος έλεγε ότι οι πολίτες πρέπει να 
υπερασπίζονται τους νόµους, όπως 
και τα τείχη της πόλεως. «Μάχου 
ὑπέρ νόµων, ὀκώσπερ ὑπέρ τείχε-
ος». Ένα άλλο αρχαίο ρητό λέγει: 
«Τοῖς µέν νόµοις παλαιοῖς χρῶ, 
τοῖς δέ ὠνίοις (ὂψεις) προσφάτοις», 
δηλαδή να τηρείς µε ευλάβεια τους 
παλαιούς νόµους, όσον αφορά δε 
τα τρόφιµα, να χρησιµοποιείς τα 
φρέσκα. Με την αντίθεση αυτή ο 
αρχαίος σοφός θέλει να τονίσει την 
αξία των παλαιών νόµων. Διότι αυτοί 
είναι ανώτεροι από τους νεώτερους 
και πιο έγκυροι, αφού δοκιµάσθη-
καν στην πράξη επί πολλά χρόνια ή 
και αιώνες και έχουν εµπεδωθεί στη 
συνείδηση των πολιτών. Οι παλαιοί 
νόµοι διαµόρφωσαν την κοινωνία 
και τους θεσµούς, έθεσαν τα θε-
µέλια της κοινωνικής και πολιτικής 
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ζωής. Αυτοί στηρίζουν τις αξίες της 
κοινωνίας.

Βέβαια στην κοινωνία διαρκώς 
παρουσιάζονται νέα προβλή-

µατα και οι άρχοντες αναγκάζονται 
να ψηφίσουν και νέους νόµους, για 
να τα λύσουν. Αλλά οι νέοι νόµοι 
δεν πρέπει να καταργούν τους πα-
λαιούς, τους δοκιµασµένους, που 
στήριξαν και στηρίζουν την λειτουρ-
γία της κοινωνίας και του κράτους. 
Μπορούν να τους συµπληρώνουν, 
να τους προσαρµόζουν στα δεδοµέ-
να κάθε εποχής, αλλά δεν θα τους 
καταργούν, διότι αυτοί αποτελούν 
το θεµέλιο της κοινωνίας και συντη-
ρούν τον κοινωνικό ιστό, εκφράζουν 
τις βασικές αξίες της κοινωνίας.

Σήµερα, όµως, η Πολιτεία και 
µερικοί πολίτες δεν σέβονται 

όσο πρέπει τους παλαιούς νόµους. 
Με την ευκολία που παρέχει η τυπο-
γραφία, η Βουλή ψηφίζει κάθε µέρα 
νέους νόµους, µερικοί από τους 
οποίους αντιβαίνουν στους παλαιούς 
βασικούς νόµους, που διατήρησαν 
την κοινωνία επί τόσους αιώνες. Θα 
αναφέρω 2-3 παραδείγµατα. 
Στα τέλη του 20ού αιώνα, η ελληνική 

Βουλή αποποινικοποίησε τη µοιχεία, 
επέτρεψε τις εκτρώσεις, τα αυτόµα-
τα διαζύγια και άλλα, µε τα οποία 
κλονίσθηκε ο  θεσµός του γάµου 

και της οικογένειας. Έκαµε, επίσης, 
πολλές αλλαγές στην παιδεία, π.χ. 
κατάργησε τη διδασκαλία των αρ-
χαίων ελληνικών από το πρωτότυπο 
στο Γυµνάσιο. Τελικά αναγκάσθηκε 
να τα επαναφέρει µε άλλη µορφή. 
Έπειτα υποβίβασε τη διδασκαλία 
των θρησκευτικών, ακόµη και της 
ιστορίας, την οποία πολλοί παρα-
ποιούν. Αφήνω άλλες αλλαγές και 
κυρίως την πολυνοµία, δηλαδή την 
ψήφιση πολλών νόµων και σε λίγο 
την κατάργηση ή τροποποίηση πολ-
λών από αυτούς. Οι πολλοί νόµοι 
επιφέρουν σύγχυση στο νου των 
πολιτών και αυτών ακόµη των νοµι-
κών, δηµιουργούν ένα χάος, αποδι-
οργανώνουν την Πολιτεία. Ο πολλοί 
νόµοι ισοδυναµούν µε κατάργηση 
των νόµων, ενισχύουν την παραβα-
τικότητα και την αναρχία. Και αυτό 
γίνεται, διότι συχνά οι νέοι νόµοι 
δεν συµφωνούν µε τους παλαιούς 
βασικούς νόµους, τους τροποποιούν 
ή τους καταργούν. Για να έχουµε 
κοινωνική τάξη και ευνοµία πρέπει 
όλοι, άρχοντες και αρχόµενοι, να 
σεβόµαστε και να τηρούµε τους 
παλαιούς νόµους, που εκφράζουν 
τις αξίες της κοινωνίας µας και στη-
ρίζουν το οικοδόµηµα της Κοινωνίας 
και της Πολιτείας. Αυτό µας διδά-
σκουν οι αρχαίοι σοφοί. 



Α. Δοξολογητική

Η όλη αναφορά περί µουσικής 
κατά την Αγία Γραφή έχει 

σκοπό να αναδείξει τον τρόπο µε τον 
οποίο το σύµπαν ψάλλει, τιµάει και 
υµνεί το όνοµα του Θεού. Το πράττει 
ως ανταπόδοση των δωρεών και των 
ευεργεσιών του Δηµιουργού. Πρώ-
τος σε κάθε περίπτωση υµνητής του 
ονόµατος του Θεού είναι η κορωνίδα 
της Δηµιουργίας, ο άνθρωπος. Υµνεί 
και δοξάζει το Θεό ο άνθρωπος για 
δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να 
εκφράσει µε τον καλύτερο, τον µε-
λωδικότερο και τον πιο ευχάριστο 
τρόπο την ευγνωµοσύνη του προς 
τον Πλάστη του. Ο δεύτερος είναι 
για να ευφρανθεί και ο ίδιος ο Θεός 
από τον πιο τέλειο τρόπο έκφρασης 
ευγνωµοσύνης από το πλάσµα Του. 
Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός αποκάλυ-
ψε διά του Προφητάνακτος Δαυΐδ 
το πόσο επιθυµεί να απολαµβάνει 
αυτής της υµνολογίας και ευγνω-
µοσύνης του πλάσµατός Του. Λέγει: 
«Ευφρανθήσεται Κύριος εν πάσι τοις 
έργοις αυτού» (Ψαλµός ργ΄, 31). 

Ευφραίνεται ο Θεός για κάθε καλό 
που προέρχεται από τα έργα Του και 
ιδιαιτέρως από τον άνθρωπο. 
Δοξάζεται, υµνείται, αινείται και 

τιµάται ο Θεός από όλη τη Δηµι-
ουργία. Επιλέγει όµως ορισµένες 
κατηγορίες δηµιουργηµάτων από 
τις οποίες αρέσκεται ιδιαιτέρως να 
υµνείται και να δοξάζεται. Είναι οι 
εκ των δηµιουργηµάτων τελειωµένοι 
στην αρετή και την ευσέβεια. Είναι τα 
λογικά όντα της Δηµιουργίας. Είναι 
πρώτοι οι Άγγελοι στους ουρανούς. 
Αυτοί είναι τα λεγόµενα «λειτουργικά 
πνεύµατα εις διακονίαν αποστελλό-
µενα διά τους µέλλοντας κληρονο-
µείν σωτηρίαν» (Εβραίους α΄, 14). 
Είναι οι άγιοι και οι εν οσιότητι δια-
βιούντες επί της γης, οι εκλεκτοί του 
Θεού άνθρωποι. Είναι τα παιδιά, οι 
νέοι και οι όσιοι γέροντες. Είναι οι 
µικροί και οι µεγάλοι. Είναι ακόµα 
και όλα τα άψυχα δηµιουργήµατα 
του ορατού κόσµου.
Εποµένως, µπορούµε να συµπερά-

νουµε ότι ο Θεός:
-Δοξάζεται, δηλαδή επαινείται, 
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εγκωµιάζεται, υµνείται µε ευχαριστή-
ριους ύµνους.
-Υµνείται, δηλαδή ψάλλεται, 

τιµάται, εγκωµιάζεται µε ωδές και 
τραγούδια.
-Αινείται, δηλαδή εξυµνείται, επαι-

νείται, εγκωµιάζεται υµνολογικά.
Αυτών των κατηγοριών ανθρώπων, 

των δοξολόγων, των υµνητών και 
των αινούντων, τα όντα και τα αντι-
κείµενα θα παρουσιάσουµε ενδεικτι-
κά στη συνέχεια σε δύο κατηγορίες. 
Πρόκειται για τους δοξολογητές και 
τους υµνούντες µε αίνους.

α. Δοξολογητές

Είναι εκείνοι, που αναγνωρί-
ζουν την παγκόσµια δόξα του 

Θεού. Ως συνέπεια δε, τον υµνούν 
και τον εγκωµιάζουν µε ευχαριστήρι-
ους ύµνους. Ως δοξολογητές κατα-
γράφονται οι παρακάτω κατηγορίες 
δηµιουργηµάτων του ορατού και 
του αόρατου κόσµου. Παρακολου-
θούµε:
1. Δοξολογητές οι Άγγελοι
Οι Άγγελοι, πρώτοι, δοξάζουν και 

τιµούν το όνοµα του Θεού διαρκώς. 
Αποκαλύπτει ο Προφητάναξ: «Ευλο-
γείτε τον Κύριον, πάντες οι Άγγελοι 
αυτού, δυνατοί ισχύι ποιούντες τον 
λόγον αυτού του ακούσαι της φωνής 
των λόγων αυτού» (Ψαλµός ρβ΄, 20). 
Πάλιν δε παραγγέλλεται από τον ίδιο 
ψαλµωδό: «Αινείτε αυτόν πάντες οι 
Άγγελοι αυτού. αινείτε αυτόν πάσαι 

αι δυνάµεις αυτού» (Ψαλµός ρµη΄, 
2). Επί πλέον και πάλιν στη Γέννηση 
του Κυρίου οι Άγγελοι δοξολογούν: 
«Πλήθος στρατιάς ουρανίου αινού-
ντων τον Θεόν και λεγόντων. Δόξα 
εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη» 
(Λουκά β΄, 13-14).
2. Δοξολογητές οι Άγιοι
Οι άγιοι και οι διακριθέντες εν οσι-

ότητι υµνούν και δοξάζουν το Θεό 
διά λόγων, αλλά και διά της όλης 
βιωτής τους. Μας βεβαιώνει ο Δαυΐδ: 
«Ψάλατε τω Κυρίω οι όσιοι αυτού 
και εξοµολογείσθε τη µνήµη της 
αγιωσύνης αυτού» (Ψαλµός κθ΄, 5). 
Πάλιν δε υπενθυµίζεται ότι: «Καυχή-
σονται όσιοι εν δόξη και αγαλλιάσο-
νται επί των κοιτών αυτών» (Ψαλµός 
ρµθ΄, 5).
3. Δοξολογητές τα παιδιά
Η αγνότητα των παιδιών προσελ-

κύει την προσοχή και το ενδιαφέρον 
του Θεού. Με την αγνότητα στολίζε-
ται και περιβάλλεται κάθε υµνολογία 
του ονόµατος του Θεού. Ο Θεός την 
αποδέχεται ευχαρίστως. Αποκαλύ-
πτει ο Δαυΐδ: «Εκ στόµατος νηπίων 
και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον 
ένεκα των εχθρών σου του καταλύ-
σαι εχθρόν και εκδικητήν» (Ψαλµός 
η΄, 3). Τούτο επιβεβαιώνει και ο ίδιος 
ο Κύριος κατά τη συζήτηση που είχε 
µε τους θρησκευτικούς άρχοντες. 
Χρησιµοποιεί τις ίδιες ακριβώς λέ-
ξεις (Ματθ. κα΄, 16).
4. Δοξολογητές αποδέχεται ο Θεός 
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Αποδέχεται ο Θεός να δοξάζεται 
και να υµνείται ειδικώς και από 
νέους και από γέρους. Από ανθρώ-
πους δηλαδή όλων των ηλικιών και 
των κατηγοριών. Προς τούτο ο Προ-
φητάνακτας Δαυΐδ αποκαλύπτει αυ-
τήν την αλήθεια. Λέγει: «Αινείτε τον 
Κύριον… νεανίσκοι και παρθένοι, 
πρεσβύτεροι µετά νεωτέρων» (Ψαλ-
µός ρµη΄, 1 και 12).
5. Δοξολογητές οι µικροί και οι 

µεγάλοι
Η Αποκάλυψη του Ιωάννου επί πλέ-

ον µας φανερώνει ότι έχουν υποχρέ-
ωση ανάµικτη µε εντολή, να υµνούν 
το Θεό και οι µικροί και οι µεγάλοι. 
Όσοι βεβαίως σέβονται, ευλαβού-
νται και φοβούνται το Θεό. Ιδού η 
σχετική εντολή: «Και φωνή από του 
θρόνου εξήλθε λέγουσα. Αινείτε τον 
Θεόν ηµών πάντες οι δούλοι αυτού 
και οι φοβούµενοι αυτόν, οι µικροί 
και οι µεγάλοι» (Αποκάλυψη ιθ΄, 5). 
6. Δοξολογητές το σύνολο των αν-

θρώπων
Όχι µόνο ειδικές κατηγορίες 

ανθρώπων πρέπει να υµνούν και 
να δοξάζουν το όνοµα του Θεού, 
αλλά και το σύνολο των ανθρώπων 
οφείλει να υµνεί το όνοµα του Θεού. 
Αναφέρεται από τον Προφητάνακτα 
Δαυΐδ: «Εξοµολογησάσθωσαν τω 
Κυρίω τα ελέει αυτού και τα θαυµά-
σια αυτού τοις υιοίς των ανθρώπων» 
(Ψαλµός ρστ΄, 8). Επί πλέον δε 
προσθέτει: «Αίνεσιν Κυρίου λαλήσει 
το στόµα µου, και ευλογείτω πάσα 

σάρξ το όνοµα το άγιον αυτού εις τον 
αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος» 
(Ψαλµός ρµδ΄, 21).
7. Δοξολογητές και οι εθνικοί
Όχι µόνο οι πιστοί και αφοσιω-

µένοι στο Θεό οφείλουν και υµνο-
λογούν και δοξάζουν το όνοµα του 
Θεού, αλλά και οι εθνικοί καλύπτο-
νται από υποχρέωση να επαινούν το 
Θεό. Η εντολή δίνεται από τον βασι-
λέα Δαυΐδ. Παραγγέλλει προς πάντα 
τα έθνη: «Αινείτε τον Κύριον πάντα 
τα έθνη, επαινέσατε αυτόν πάντες οι 
λαοί, ότι εκραταιώθη το έλεος αυτού 
εφ’ ηµάς, και η αλήθεια του Κυρίου 
µένει εις τον αιώνα» (Ψαλµός ριστ΄, 
1-2). 
8. Δοξολογητές και τα άψυχα της 

δηµιουργίας
Ακόµα και από τα άψυχα της Δη-

µιουργίας και από όλη την κτίση 
δοξάζεται και υµνείται το όνοµα 
του Θεού. Όχι µόνο από τα λογικά 
έµβια όντα. Στον δοξολογικό 150ό 
ψαλµό του Δαυΐδ αναγράφεται και 
παραγγέλλεται χαρακτηριστικά: 
«Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. 
Αλληλούια» (Ψαλµός ρν΄, 6). Επί 
πλέον ζητείται να ψάλλουν και να 
δοξολογούν το Θεό τα πάντα στη γη. 
Αποκαλύπτεται: «Αλαλάξατε τω Θεώ, 
πάσα η γη, άσατε και αγαλλιάσθε και 
ψάλατε» (Ψαλµός 97, 4).
 
β. Αίνος

Είναι γνωστό ότι µε τη λέξη «Αί-
νος» στην Αγία Γραφή εννοεί-

Η ΨΑΛΜΩΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ



60

ται κάθε είδος υµνολογίας και δο-
ξολογίας που αναφέρεται στο Θεό. 
Έτσι ερµηνεύει ο ίδιος ο Κύριος τη 
λέξη, χρησιµοποιώντας αντίστοιχη 
αποκαλυπτική τοποθέτηση και ορο-
λογία του Δαυΐδ, κατά τη θριαµβευ-
τική είσοδό Του στα Ιεροσόλυµα, 
απαντώντας στους «επίσηµους» του 
λαού. «Ουδέποτε ανέγνωτε ότι εκ 
στόµατος νηπίων και θηλαζόντων 
κατηρτίσω αίνον;» (Ματθαίου κα΄, 
16 και Ψαλµός η΄, 3). Το «κατηρτί-
σω αίνον» ερµηνεύεται ως σύνθεση 
δοξολογίας και υµνολογίας. Όµως, 
η όλη µουσικολογία και «αινολογία» 
παίρνει κατά περίπτωση και διαφο-
ρετική έννοια, ανάλογη µε τον τρόπο 
που εκφράζεται. Παραθέτουµε και 
παρακολουθούµε σχετικές περιπτώ-
σεις και ερµηνείες της δοξολογικής 
και υµνολογικής έννοιας του όρου 
«Αίνος».
1. Αίνος, καρπός χειλέων
Ο «Αίνος» γίνεται «καρπός χειλέ-

ων», ως εκφερόµενος διά χειλέων. 
Ο Απόστολος Παύλος δίνει την 
έννοια αυτή. Λέγει προς τους Εβραί-
ους: «Δι΄ αυτού ουν, (του Κυρίου µας 
ως Αρχιερέως), αναφέρωµεν θυσίαν 
αινέσεως διά παντός τω Θεώ, τούτ’ 
εστι καρπόν χειλέων οµολογού-
ντων τω ονόµατι αυτού» (Εβραίους 
ιγ΄, 15). Οµοίως  και ο Προφήτης 
Οβδιού προσδίδει την ιδία προσω-
νυµία στη µουσική υµνολόγηση του 
Θεού διά της λέξεως «Αίνος». Επιση-

µαίνει: «Λάβετε µεθ’ εαυτών λόγους 
και επιστράφητε προς Κύριον τον 
Θεόν υµών. είπατε αυτώ, όπως µη 
λάβητε αδικίαν και λάβητε αγαθά, 
και ανταποδόσωµεν καρπόν χειλέ-
ων ηµών» (Οβδιού ιδ΄, 3).
2. Αίνος, φωνή αινέσεως
Ο «Αίνος» γίνεται ακόµα «φωνή 

αινέσεως». Είναι φωνή µε µουσικό-
τητα και µε την οποία υµνολογείται 
το όνοµα του Θεού. Ο Προφητάναξ 
διατυπώνει σχετικά: «Ευλογείτε, 
έθνη, τον Θεόν ηµών και ακουτίσατε 
την φωνήν της αινέσεως αυτού» 
(Ψαλµός ξε΄, 8). Επί πλέον ο Ευ-
αγγελιστής Προφήτης, ο Ησαΐας, 
δίνει τον ίδιο χαρακτηρισµό. Λέγει: 
«Και σε νυν παρακαλέσω, Σιών, και 
παρεκάλεσα πάντα τα έρηµα αυτής 
και θήσω τα έρηµα αυτής ως πα-
ράδεισον Κυρίου. ευφροσύνην και 
αγαλλίαµα ευρήσουσιν εν αυτή, εξο-
µολόγησιν και φωνήν αινέσεως» 
(Ησαΐου να΄, 3).
3. Αίνος, φωνή ψαλµού
Ο «Αίνος» παίρνει κατά τον Προ-

φητάνακτα Δαυΐδ και την ονοµασία 
«φωνή ψαλµού». Είναι η ονοµασία 
που συνδέεται και σχετίζεται µε τους 
ήχους των οργάνων της µουσικής 
όταν συνοδεύεται και µε φωνητική 
µουσική. Καταγράφεται δε ως ακο-
λούθως: «Ψάλατε τω Κυρίω εν κιθά-
ρα, εν κιθάρα και φωνή ψαλµού» 
(Ψαλµός 97, 5).

q
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Αγαπητοί γονείς,

Στην πατρίδα µας βιώνουµε το 
τελευταίο διάστηµα έντονα µία 

περίοδο κρίσης. Η οικονοµική κρί-
ση αποτελεί µόνο την κορυφή του 
παγόβουνου. Όσοι καταλαβαίνουν 
µιλούν για κρίση αξιών, που απειλεί 
περισσότερο από ποτέ την πνευµα-
τική και πολιτιστική φυσιογνωµία 
της πατρίδας µας. Το σύνθηµα του 
Υπουργείου Παιδείας «Όλα είναι 
θέµα παιδείας» είναι πάντα επίκαι-
ρο.
Γιατί όµως η παιδεία είναι τόσο 

πολύτιµη; Κοντολογίς, επειδή είναι 
καθετί που επιτρέπει στον καθένα 
µας να συγκροτήσει πρώτα και να 
εκδηλώσει την προσωπικότητά του, 
ώστε να µπορέσει να συµβάλει στην 
αλλαγή του, στην πρόοδό του προς 
το καλύτερο. 
Και ας έρθουµε τώρα στο σχο-

λείο µας. Στο σχολείο µας σχεδιά-
ζουµε και οργανώνουµε τη ζωή των 
παιδιών µε στόχο να οικοδοµήσουν 
σε γερά θεµέλια το µέλλον τους. 
Προσπαθούµε να διαπλάσουµε 
χαρακτήρες µε ήθος και να προσφέ-
ρουµε την καλύτερη δυνατή γνώση.
Κάθε καλό σχολείο είναι ενεργός 

σύµµαχος στην προσπάθεια των γο-

νέων για αγωγή. Ο Πλάτωνας είχε 
πει ότι «µεγαλύτερη τιµή είναι να 
ανατρέφεις σωστά τα παιδιά, παρά 
να τα γεννάς».
Θεσµικά, το κράτος έχει αναλάβει 

το ρόλο του οργανωτή της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Όµως εδώ και 
αρκετές δεκαετίες το κράτος νοσεί 
και µάλιστα σοβαρά και οδηγεί και 
την παιδεία µας σε µια ανάλογη νο-
σηρή κατάσταση.
Εν προκειµένω εµείς τι µπορού-

µε να κάνουµε; Ας δούµε µε ποιες 
παιδαγωγικές µεθόδους και ποιους 
κανονισµούς, το σχολείο µας απο-
δεικνύει ότι νοιάζεται κατ’ εξοχήν γι’ 
αυτό που ονοµάζουµε ολοκληρωµέ-
νη παιδεία.
Το κράτος, εδώ και αρκετά χρόνια, 

έχει καταργήσει τη µαθητική ενδυ-
µασία. Το σχολείο µας την θεωρεί 
προϋπόθεση για να δεχθεί τους µα-
θητές, και παράλληλα θεωρεί προϋ-
πόθεση γενικώς την κόσµια εξωτερι-
κή εµφάνιση του µαθητή. Μια µατιά 
στους κανονισµούς σπουδαίων κολ-
λεγίων του εξωτερικού φανερώνει 
ότι το δικό µας σχολείο πρωτοπορεί 
σε µία τάση, που αργά ή γρήγορα 
θα επανέλθει.  Η σχολική ενδυµα-
σία πρώτα απ’ όλα ενθαρρύνει τους 

ΑΟΚΝΟ ΤΟ ΓΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

του Ανδρ. Κ. Κουτσόπουλου,
Εκπαιδευτικού
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µαθητές να ξεχωρίζουν µέσω της 
προσωπικότητάς τους και της επί-
δοσης. Δεύτερον, προκαλούνται λι-
γότερα προβλήµατα πειθαρχίας κατά 
τη λειτουργία του σχολείου, γιατί οι 
µαθητές δεν αποσπώνται. Τέλος, 
εξαλείφει τα αισθήµατα υπεροχής ή 
µειονεξίας ανάµεσα σε µαθητές από 
οικογένειες µε διαφορετική οικονο-
µική κατάσταση. Σηµειώνουµε ότι σε 
σχετικές συζητήσεις στο διαδίκτυο οι 
απόψεις υπέρ της µαθητικής ενδυ-
µασίας είναι συντριπτικά περισσό-
τερες.
Το κράτος συζητά για κατάργηση 

των συµβόλων (π.χ. εικόνες στην 
τάξη, σταυρός από τη σηµαία). Αντί-
θετα προς όλα αυτά, εµείς έχουµε 
καθιερώσει την έπαρση της σηµαίας 
και τη συνειδητή κοινή προσευχή. 
Ακόµη, µέσα από τη διδασκαλία 
των σχολικών µαθηµάτων, από τα 
πρωινά εφηβικά µηνύµατα, τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις κ.ά. τονώνεται 
το θρησκευτικό συναίσθηµα και η 
αγάπη για την πατρίδα µας.
Στα δηµόσια σχολεία µέσω δια-

δικασιών και πρακτικών συνδι-
καλιστικού τύπου γεννιούνται οι 
σηµερινοί καταληψίες. Στο σχολείο 
µας οι µαθητές αντιµετωπίζονται ως 
πολίτες και µαθαίνουν τι είναι η δη-
µοκρατία, ο σεβασµός στα δικαιώµα-
τα του άλλου και η συµµόρφωση σε 
κανόνες που υπηρετούν το σύνολο. 
Το σχολείο µας, κατανοώντας τις 

εγγενείς δυσκολίες της εφηβικής 

ηλικίας σε αυτό το θέµα, ενηµερώνει 
τα παιδιά για τους κινδύνους και τα 
προφυλάσσει από πληγές που θα 
µπορούσαν να τραυµατίσουν την 
ψυχή τους. Στα ερεθίσµατα που µας 
δίνουν οι µαθητές σε διαλείµµατα, 
εκδροµές κ.ά. για την εξωσχολι-
κή ζωή τους δεν µένουµε απα-
θείς ακροατές, αλλά συζητάµε µαζί 
τους και τους συµβουλεύουµε για 
οτιδήποτε µπορεί να επηρεάσει την 
πρόοδό τους και την ψυχική τους 
καλλιέργεια γενικότερα. 

Όλα τα παραπάνω, λιγότερο ή 
περισσότερο, είναι σε όλους 

µας γνωστά. Από τη µία πλευρά το 
ελληνικό κράτος και το εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα νοσούν, ενώ από την 
άλλη το σχολείο στο οποίο στέλ-
νουµε τα παιδιά µας, ο «Απόστολος 
Παύλος», αγωνίζεται να κρατήσει µια 
σταθερή ελληνορθόδοξη πορεία. Γι’ 
αυτό και προσφέρει στα παιδιά ένα 
διαφορετικό σχολικό περιβάλλον σε 
σχέση µε την πλειοψηφία των σχο-
λείων στη χώρα µας. 
Αυτό που τελικά τους µένει ως ανά-

µνηση από τούτο το σχολείο - σύµ-
φωνα και µε όσα λένε οι απόφοιτοί 
µας - είναι η γλυκιά γεύση µίας παι-
δευτικής ατµόσφαιρας, στην οποία 
κυριαρχεί η γνήσια αγάπη για τον 
κάθε µαθητή ξεχωριστά. 

(Απόσπασµα οµιλίας προς τους 
Γονείς των µαθητών των Εκπαιδευ-
τηρίων µας)

ΑΟΚΝΟ ΤΟ ΓΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ



Πώς θα µπορέσουµε, αγαπητοί 
µας γονείς, εµείς οι καθηγη-

τές των παιδιών σας, αλλά και εσείς 
οι γονείς από την οικογενειακή εστί-
α, να δώσουµε στα παιδιά µας σω-
στή αγωγή; Ας δούµε το θέµα µε αυ-
τοκριτική διάθεση. Προσωπικά, ως 
νέος οικογενειάρχης, αισθάνοµαι κι 
εγώ τις δυσκολίες και το βάρος της 
ευθύνης. 
Στέλνουµε τα παιδιά µας στον «Α-

πόστολο Παύλο», γιατί πιστεύουµε 
ότι είναι προφυλαγµένα από διά-
φορους κινδύνους. Υποστηρίζουµε 
όµως πραγµατικά και όσο µπορούµε 
την τακτική και τις αρχές αυτού του 
σχολείου; Βοηθάµε και εµείς από το 
σπίτι το έργο αυτό που γίνεται στο 
σχολείο; 

Να µιλήσουµε πιο συγκεκριµέ-
να: Υποστηρίζω για παράδειγ-

µα την ενδυµασία του σχολείου, ότι 
δηλαδή είναι συνετό και ωφέλιµο να 
υπάρχει στολή; 
Τα σύµβολα που στο σχολείο θέλω 

το παιδί µου να µάθει να τα τιµά, να 
τους δίνει αξία και να τα σέβεται, 
όπως τη Σηµαία µας και τον Σταυρό, 
τον Εθνικό µας ύµνο και την προ-
σευχή, άραγε τα περιβάλλω και µέσα 
στο σπίτι µε την ίδια τιµή; Διαπιστώ-

νει  το παιδί µου ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ 
και στο σπίτι του; 
Ενισχύω την ανάγκη, που προσπα-

θεί ο καθηγητής να περάσει µέσα 
στη σχολική τάξη, να διδάσκεται η 
Ιστορία; Μιλώ εγώ στα παιδιά µου, 
όσο µπορώ, για το ποιοι είµαστε 
εµείς οι Έλληνες, όταν δίνεται ευ-
καιρία;
Υποστηρίζω τη διδασκαλία των 

Θρησκευτικών µέσα από την καθη-
µερινότητά µας στο σπίτι µας; Δίνου-
µε στο παιδί µας βίωµα χριστιανικό 
ή µήπως τελικά το αφήνουµε σε µια 
ζωή αποξενωµένη από Θεό και Πί-
στη; Ενστερνίζοµαι τις Χριστιανικές 
αρχές για τις σχέσεις του παιδιού 
µου µε το άλλο φύλο; Φροντίζω να 
µορφώνει ορθή άποψη µε το να το 
ενηµερώνω και να το συµβουλεύω; 

Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η 
τακτική µας; Ασφαλώς  ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ!!! Την έµπρακτη 
αγάπη µας. Να είµαστε στο πλάι 
τους. Όσο µπορούµε µαζί τους, σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
Έτσι θα µπορέσουµε να τα οδηγή-
σουµε σωστά. Να τα προφυλάξουµε 
από τους «άλλους» δασκάλους: Από 
την επιβολή της τεχνολογίας µε την 
τηλεόραση, το διαδίκτυο-internet, τα 

ΟΜΟΓΝΩΜΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

του Ανδρ. Σ. Λιβάνη,
Εκπαιδευτικού
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κινητά… 
Αλήθεια, πόσοι από εµάς ξέρου-

µε µε ποιους έρχεται σε επαφή το 
παιδί µας καθηµερινά µέσω της 
τεχνολογίας; Μήπως πιστεύουµε ότι 
το παιδί µας έχει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να 
έχει απόρρητο το περιεχόµενο του 
κινητού τηλεφώνου του; Είναι σωστό 
να πιστεύουµε κάτι τέτοιο; 
Ας µη ξεγελιόµαστε. Το παιδί µας 

είναι ακόµη ένα παιδί! Ας µην ξε-
χνάµε ότι τώρα διαµορφώνει την 
προσωπικότητά του και έχει ανάγκη 
από βοήθεια. Έχουµε µεγάλη ευθύ-
νη: το παιδί έχει ανάγκη προστασίας 
και σωστής εποπτείας και όχι παρα-
χώρησης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΟΡΙΑ. 
Λένε πολλοί γονείς: «ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΜΑΣ ΚΑΠΝΙΖΕΙ! Τι να κάνουµε; 

Εµείς ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ να µην κα-
πνίζει µα δε µας ακούει…». Όµως 
αυτοί οι γονείς καπνίζουν… Λένε 
πολλοί γονείς: «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ 
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Τι να κάνουµε; Εµείς 
ΤΟ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ, µα δε µας ακού-
ει…». Όµως και αυτοί οι γονείς πολ-
λές φορές δεν πάνε Εκκλησία… 

Τα παιδιά µας δεν ακούνε 
όσα τους λέµε… Ναι, είναι 

αλήθεια… Όµως κάνουν όσα κά-
νουµε… Έτσι δεν είναι; Τα παιδιά 
µας βλέπουν και µαθαίνουν από το 
παράδειγµά µας, όχι από τα λόγια 
µας!!!

Σας ευχαριστώ. 
(Απόσπασµα οµιλίας προς τους 

Γονείς των µαθητών των Εκπαιδευ-
τηρίων µας)

του, προκειµένου να εξυπηρετηθούν 
πονηρές σκοπιµότητες: να προω-
θηθούν συγκεκριµένες ιδεολογίες 
(π.χ. αποκρυφισµός, µαγεία, νεοε-
ποχιτισµός) και να αυξηθούν τα κέρ-
δη των «συγγραφέων» από τη διάθε-
ση των έργων τους (χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ο πολυδιαφηµισµένος 
Ευγένιος Τριβιζάς). 

♦ ♦ ♦

Πρέπει σήµερα και όµιλοι χρι-
στιανών γονέων να αναλά-

βουν την ευθύνη της επιλογής ή και 

της δηµιουργίας καλών θεατρικών 
έργων, χάριν της κατάλληλης ψυχα-
γωγίας των παιδιών τους. Χρειάζεται 
να µελετήσουν, να ερευνήσουν, να 
προβληµατιστούν πάνω στο σοβαρό 
αυτό θέµα. Και πρώτα να θέσουν 
µέσα τους ξεκάθαρα τα κριτήρια 
βάσει των οποίων θα επιλέγουν τις 
καλές θεατρικές παραστάσεις. Ποτέ 
να µην λησµονούν: Η  Τέχνη για τον 
άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για 
την Τέχνη.
            q

(συνέχεια από τη σελ. 54)



Ο ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

Κύριε Διευθυντά,
Επειδή τελευταία γίνονται αναφορές 
στην τραγική ζωή που έζησαν οι 
χανσενικοί στη Σπιναλόγκα, λόγω 
και της παρουσίασής της από την τη-
λεόραση, σας αποστέλλω ένα ενδια-
φέρον κείµενο από το διαδίκτυο, το 
οποίο θεωρώ καλό να δηµοσιευτεί 
στις “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ”.

Με εκτίµηση, 
Π.Σ.

 

Το τελευταίο διάστηµα γίνεται 
πολύς λόγος για το νησί της 

Σπιναλόγκα, µε αφορµή το βιβλίο 
µε τίτλο «Το νησί», της αγγλίδας 
Victoria Hislop, το οποίο έγινε σήρι-
αλ στην ελληνική τηλεόραση.
Ένα από τα ιστορικά στοιχεία που 

πληροφορούµαστε είναι ότι οι χαν-
σενικοί που κατοικούσαν στη Σπινα-
λόγκα ήταν οργισµένοι µε τον Θεό, 
για το λόγο ότι η ασθένειά τους ήταν 
µια µεγάλη και αφόρητη δοκιµασία. 
Ένας Γεραπετρίτης παπάς τόλµησε 
να τους επισκεφθεί κάποτε και να 
λειτουργήσει στον Άγιο Παντελεή-
µονα, που υπήρχε και ρήµαζε στο 
νησί, συντροφιά µε τους νέους του 
κατοίκους. Λένε πως στην πρώτη 
Λειτουργία δεν πάτησε ψυχή.
Οι λεπροί άκουγαν πεισµωµένοι 

από τα κελιά τους την ψαλµωδία, κι 
άλλοτε την σκέπαζαν µε τα βογκητά 

τους κι άλλοτε µε τις κατάρες τους. 
Ο ιερέας όµως ξαναπήγε. Στην δεύ-
τερη τούτη επίσκεψη ένας από τους 
ασθενείς πρόβαλε θαρρετά στο κα-
τώφλι του ναού.
-Παπά, θα κάτσω στην Λειτουργία 

σου µ’ έναν όρο όµως. Στο τέλος θα 
µε κοινωνήσεις. Κι αν ο Θεός σου 
είναι τόσο παντοδύναµος, εσύ µετά 
θα κάµεις την κατάλυση και δεν θα 
φοβηθείς τη λέπρα µου.
Ο ιερέας έγνευσε συγκαταβατικά. 

Στα κοντινά κελιά ακούστηκε η 
κουβέντα κι άρχισαν να µαζεύονται 
διάφοροι στο πλάι του ναού, εκεί 
που ήταν ένα µικρό χάλασµα, µε λι-
γοστή θέα στο ιερό. Παραµόνευσαν 
οι χανσενικοί στο τέλος της Λειτουρ-
γίας κι είδαν τον παπά δακρυσµένο 
και γονατιστό στην Ιερή Πρόθεση να 
κάνει την κατάλυση.
Πέρασε µήνας. Οι χανσενικοί τον 

περίµεναν. Πίστευαν πως θα ΄ρθει 
τούτη τη φορά ως ασθενής κι όχι 
ως ιερέας. Όµως ο παπάς επέστρε-
ψε υγιής και ροδαλός κι άρχισε µε 
ηθικό αναπτερωµένο να χτυπά την 
καµπάνα του παλιού ναΐσκου.
Έκτοτε και για δέκα τουλάχιστον 

χρόνια η Σπιναλόγκα είχε τον ιερέα 
της. Οι χανσενικοί αναστύλωσαν 
µόνοι τους την εκκλησία και συνάµα 
αναστύλωσαν και την πίστη τους. 
Κοινωνούσαν τακτικά και πάντα κρυ-
φοκοίταζαν τον παπά τους την ώρα 
της κατάλυσης, για να βεβαιωθούν 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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πως το «θαύµα της Σπιναλόγκα» συ-
νέβαινε ξανά και ξανά. 
Το 1957, µε την ανακάλυψη των 

αντιβιοτικών και την ίαση των λε-
πρών, το λεπροκοµείο έκλεισε και 
το νησί ερηµώθηκε. Μόνο ο ιερέας 
έµεινε στο νησί ως το 1962, για να 
µνηµονεύει τους λεπρούς µέχρι 5 
χρόνια µετά το θάνατό τους.

Ιδού, λοιπόν, ένας σύγχρονος 
αθόρυβος ήρωας, που δεν τιµή-

θηκε για το έργο του από κανέναν, 
και που - αν προσέξατε - δεν παρα-
θέσαµε το όνοµά του γιατί απλά δεν 
το γνωρίζουµε! Όσο κι αν έψαξα 
δεν µπόρεσα να το βρω. Το γνωρίζει 
όµως – σίγουρα- ο Θεός. Και αυτό 
µας αρκεί.

w w w

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

Ιανουάριος 2011

Σεβαστέ κ. Διευθυντά,

Αποφοίτησα, όπως ξέρετε, 
από τα Εκπαιδευτήρια «Απ. 

Παύλος» τον περασµένο Ιούνιο και 
σήµερα είµαι φοιτήτρια. Αν το εγκρί-
νετε, καταχωρίστε σας παρακαλώ τις 
πιο κάτω σκέψεις µου στο εκλεκτό 
περιοδικό σας «Κοινωνικές Τοµές». 
Ήρθε στα χέρια µου µετά από µή-

νες το περιοδικό του Σχολείου µας. 

Υπογραµµίζω αυτό το «µας», γιατί µ΄ 
αυτό το κτητικό εκφράζοµαι πάντοτε, 
όταν κάνω λόγο για τα Εκπαιδευτή-
ρια «Απ. Παύλος». Στη σκέψη µου 
συχνά έρχονται οι ωραίες αναµνή-
σεις της σχολικής µας συντροφιάς 
που έχουν θρονιαστεί στα βάθη της 
ψυχής µου.
Αλήθεια, και τι δεν αποκόµισα κατά 

την πενταετή παραµονή και φοίτησή 
µου σ΄ αυτό το Σχολείο! Πρώτα πρώ-
τα ύψωσε τη σκέψη µου στην αγάπη 
της αλήθειας. Άρχισα να βλέπω τη 
µαθητική εργασία σαν ένα εργαλείο 
καταρτισµού και άντλησης στοιχείων 
απαραίτητων για τη ζωή. Τη φιλο-
πονία την αντίκρισα κι αυτή φιλικά 
και την εδραίωσα µέσα µου σαν 
συλλέκτη των χρήσιµων γνώσεων 
των σχολικών µαθηµάτων. Και τότε, 
µάλιστα, µου γεννιόταν η απορία για 
το πώς ένας µεγάλος αριθµός µα-
θητών άλλων σχολείων αντιδρούσε 
και συνεχώς περιφρονούσε τη γνω-
σιολογική του κατάρτιση. Εγκαίρως 
όµως διασκέδασα την απορία µου: 
Οι περισσότεροι από εκείνους τους 
µαθητές (γιατί όχι, ακόµα και από 
τους σηµερινούς) πήγαιναν στο σχο-
λείο ανόρεχτα και χωρίς επίγνωση 
των απαιτήσεων για τη δηµιουργία 
γνωσιολογικού βάθρου. Του γενεσι-
ουργού βάθρου που απαιτεί η έµπο-
νη εργατικότητα και η σηµασιολόγη-
ση ότι «παιδείας αι µεν ρίζαι πικραί, 
γλυκείς δ΄ οι καρποί αυτής». Με την 
ανυπαρξία αυτής της βάσης ούτε σύ-
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στηµα κατάρτισης συγκροτείται, ούτε 
λόγος σοβαρός µπορεί να γίνει για 
χάραξη επιθυµητού επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. Η απορία µου 
λύθηκε και συνάµα η συνείδησή 
µου φωτίστηκε µε το ότι η απόκτηση 
επιµεληµένης µόρφωσης αξιώνει 
συνεχή και εργώδη προσπάθεια. 
Και ως προς αυτό το βασικό σηµείο 

το Σχολείο µας φρόντιζε µε τον πιο 
κατάλληλο τρόπο να εµφυτεύει µέσα 
µας πως είναι απαραίτητο για την 
απόκτηση µόρφωσης, να κάνουµε 
«τη δουλειά µας τραγούδι». Αυτή 
την τακτική -που ηχεί περίεργα στ΄ 
αυτιά των ανέµελων και απερίσκε-
πτων- µας έµαθε το Σχολείο µας 
υποδειγµατικά και µε προσωπικά 
παραδείγµατα να την αγκαλιάζουµε 
καθηµερινά και να σπουδάζουµε την 
πραγµάτωσή της. 

Αλλά, όσοι µαθητές/σπουδαστές 
φέρνουν τα βήµατα τους στο δρόµο 
της παιδείας έχουν ανάγκη τόνωσης 
και εµψύχωσης –πέρα απ΄ τη δική 
τους καλή αγωνιστική διάθεση- και 
απ΄ την πίστη στη θεία Πρόνοια και 
στα ελληνορθόδοξα ιδανικά, τα 
οποία σµιλεύουν προσωπικότητες 
µε αγωνιστικό φρόνηµα για κάθε τι 
ωραίο και υψηλό.

Εύχοµαι απ΄ την καρδιά µου τα 
Εκπαιδευτήρια «Απ. Παύλος» 

να µην τα χτυπήσει ο βοριάς της 
φοβερής οικονοµικής κρίσης που 
περνάει αυτόν τον καιρό η χώρα 
µας. Εύχοµαι το Σχολείο µας, συ-
νεχίζοντας τη λειτουργία του,  να 
εκπληρώνει  την ιερή αποστολή του.

Με βαθιά εκτίµηση,
Μαρία Ι. Σαββανικολάου

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Εάν, εις τας ερωτήσεις τας πολλάς,
µου έλεγαν: -Τι παράγει η Ελλάς;
Θ΄ απαντούσα, υψώνων εις ένδειξιν 
απορίας τους ώµους:
-Μα αυτό είναι γνωστόν: λάδι, κα-
πνό, φρούτα και …νόµους! ...

Νόµων πληθώρα 
πενήντα την ώρα.
Πέρνα τους τώρα
και σ΄ άλλους προχώρα! …

Και βέβαια δεν θα παραλείψουµε 
να πούµε δυο λογάκια
και για των νόµων τα παράθυρα και 
τα παραθυράκια…

Αρκεί να έχεις νιονιό λιγάκι
να βρεις το αρµόδιο παραθυράκι,
που επί τούτο το έχουν φτιάξει.
-Κατά τα άλλα οι νόµοι εν τάξει!

Παν. Παπαδούκας
«Εθνικόν Απόρρητον»

ΕΙΔΟΣ ΕΝ ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΕΙΑ
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισµός 
του 18ου αιώνα, ανάµεσα σε 

άλλες «πολιτισµικές παρακαταθή-
κες», κληροδότησε στην ανθρωπό-
τητα και τη µετατροπή των θρησκευ-
τικών εορτών και µάλιστα των µεγά-
λων θρησκευτικών εορτών, όπως 
τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, 
σε ε µ π ο ρ ο π α ν η γ ύ -
ρ ε ι ς .  Δηλαδή σε κοσµικές 
εκδηλώσεις χωρίς πνευµατικό περι-
εχόµενο. Ο Νεοελληνικός Διαφωτι-
σµός διαφέρει παρασάγγες από τον 
Ευρωπαϊκό Διαφωτισµό. Οι Ευρω-
παίοι Διαφωτιστές είναι γνωστό ότι 
εµφορούνταν από αντικληρικό και 
αντιεκκλησιαστικό πνεύµα. Οι Έλ-
ληνες όµως λόγιοι και διδάσκαλοι 
του Γένους µας δεν αποκόπηκαν 
από την Εκκλησία και από την 
Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. 
Βασικό στοιχείο στο Νεοελληνικό 
Διαφωτισµό υπήρξε η αποδοχή και 
της µεταφυσικής διάστασης του αν-
θρώπου. Και τούτο είναι πολύ βασι-
κό. Γιατί όταν µια κοινωνία χάνει το 
σηµείο αναφοράς της στη µεταφυ-
σική διάσταση, τότε βρίσκεται στο 
έλεος συνεχών συγκρούσεων.
Οι ιθύνοντες στη χώρα µας, χωρίς 

µεταφυσικό πιστεύω, νόµισαν ότι 
θα λύσουν τα εθνικά και οικονοµι-

κά προβλήµατά µας, µε την ένταξη 
της χώρας µας στον σκληρό πυρή-
να της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ευρωζώνη. Πίστεψαν ότι, έτσι θα 
εξασφάλιζε η χώρα µόνιµη οικο-
νοµική σταθερότητα και ευηµερία. 
Αλλά, οικτρώς απατήθηκαν. Και 
η αυταπάτη τους διαφαίνεται σή-
µερα καθαρά, αφού τίποτε πλέον 
δεν θεωρείται βέβαιο. Καθηµερινά 
οδηγούµεθα από το κακό προς 
το χειρότερο. Η ελληνική ηγεσία 
έχει βλάψει το κοινωνικό σύνολο 
ανεπανόρθωτα. Ας ευχηθούµε να 
κατανοήσουν οι κυβερνώντες το 
συντοµότερο δυνατόν ότι «οὐκ ἐπ’ 
ἂρτῳ µόνῳ ζήσεται ἂνθρωπος». Και 
να συµµορφωθούν προς ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 

Ο ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

«Διδάξαµε τα παιδιά µας ότι 
είναι το κέντρο του κόσµου 

κι έτσι δεν αγαπούν πια τίποτε άλλο. 
…Τα παιδιά µας µεγάλωσαν µόνο 
µε δικαιώµατα. Οι υποχρεώσεις 
βάρυναν µόνο εµάς… Θεωρήσαµε 
δεδοµένο ότι θα δώσουµε όλα τα 
εφόδια στα παιδιά µας, ασχέτως 
αν είχαν ή όχι έφεση σε σπουδές. 
Ξεκινήσαµε το τρέξιµο σε φροντι-
στήρια και νοµίζαµε ότι πληρώνο-
ντας εξασφαλίζουµε τη µόρφωσή 
τους…
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 Η δηµοκρατία από το πολί-
τευµα µεταπήδησε στην οικογένεια 
και εξίσωσε τα µέλη της, καταργώ-
ντας την ιεραρχία και σιγά – σιγά 
και τον σεβασµό. Προσπαθήσαµε 
να γίνουµε φίλοι µε τα παιδιά µας, 
µε αποτέλεσµα να χάσουµε τη διδα-
κτική µας θέση. Τα παιδιά µας δεν 
ξέρουν τι θα πει «διεκδίκησις», γιατί 
ποτέ δεν χρειάστηκε να διεκδική-
σουν τίποτε. Τους δίνονται όλα στο 
πιάτο, απηλλαγµένα από τις πολλές 
λεπτοµέρειες, για να µην τα….κου-
ράζουµε! Κυνηγήσαµε το χρήµα, τις 
θέσεις αργοµισθίας στο Δηµόσιο, 
πιέσαµε κόµµατα για διορισµούς, 
ξεπουλήσαµε τα ιδανικά µας… 
Η Δηµοκρατία έγινε συνώνυµη 

της ασυδοσίας. Καιρός να διορ-
θώσουµε εµείς οι ίδιοι το χάλι που 
δηµιουργήσαµε.
…Τα παιδιά µας έλαβαν το µή-

νυµα ακριβώς που τους δόθηκε, 
ότι κάθε αντίσταση στο απόλυτο 
«θέλω» τους είναι φασισµός».

(Από το άρθρο του διαπρεπούς 
δηµοσιογράφου Γ. Μαρίνου µε 

τίτλο «Αµαρτίαι γονέων…», εφ. «Το 
Βήµα», 16.1.2011, σελ. 50).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΜΕ «ΚΩΔΩΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ»

Το µήνυµα µας έρχεται από τη 
Βουλγαρία. Εκπέµπεται από 

την Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Ας το 
προσέξουµε και ας συνειδητοποιή-
σουµε ως Έλληνες πολίτες και ως 
Ορθόδοξοι χριστιανοί, αφ’ ενός, 
ποία έπρεπε να είναι η στάση της 
πολιτικής ηγεσίας της πατρίδας για 
τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών 
µας και αφ’ ετέρου, σε τι θα έπρε-
πε να έχει προβεί η Ιεραρχία της 
επισήµου Ορθοδόξου Εκκλησίας 
για την Ελληνορθόδοξη αγωγή της 
νεότητας.
«Στις 24.9.2010 οι καµπάνες κτύ-

πησαν επί 15 λεπτά στη Βουλγαρία 
µε αίτηµα µία Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η  
Π Α Ι Δ Ε Ι Α  για τους νέους και τις 
νέες της Βουλγαρίας. Η απόφαση 
ελήφθη από την Ιερά Σύνοδο της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλ-
γαρίας και η κωδωνοκρουσία έδω-
κε µήνυµα αγωνιστικότητος από 
τις 12 έως τις 12.15 το µεσηµέρι. 
Όπως τόνισε σε σχετική ανακοί-
νωση η Εκκλησία της Βουλγαρίας, 
«οι καµπάνες ήχησαν, διότι το κ α -
θ η µ ε ρ ι ν ό  ψ ω µ ί ,  τ ο  ο π ο ί ο  
χ ρ ε ι α ζ ό µ α σ τ ε  ε µ ε ί ς  κ α ι  τ α  
π α ι δ ι ά  µ α ς ,  ε ί ν α ι  ό χ ι  µ ό ν ο  
υ λ ι κ ό  α λ λ ά  κ α ι  π ν ε υ µ α τ ι -
κ ό ». Το αίτηµα των Βουλγάρων 
Ιεραρχών είναι ν α  δ ι δ ά σ κ ε τ α ι  
σ τ α  δ η µ ό σ ι α  σ χ ο λ ε ί α  η  
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή  π α ι δ ε ί α ,  θ ε -
µ ε λ ι ω µ έ ν η  σ τ η ν  Ο ρ θ ό δ ο -
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ξ η  π α ρ ά δ ο σ η  τ η ς  µ ε γ ά λ η ς  
π λ ε ι ο ψ η φ ί α ς  τ ο υ  λ α ο ύ ». 

(Από το π. «Εκκλησία»,  αρ. 9, 
Οκτώβριος 2010)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ

Πατρίδα, ως γνωστόν, είναι ο 
τόπος στον οποίο γεννιού-

νται και κατοικούν άνθρωποι µε 
συνείδηση κοινής καταγωγής και 
κοινής ιστορίας. Την πατρική γη τη 
νιώθει ο άνθρωπος ως ιερή, επειδή, 
κατά κύριο λόγο, οι πρόγονοί του 
την καθαγίασαν µε τις θυσίες τους. 
Το πρώτο παράδειγµα φιλοπατρί-

ας µας το δίνει ο Όµηρος µε τον 
Οδυσσέα -στον οποίο αρκούσε 
και µόνο να αντικρύσει τον καπνό 
να ανεβαίνει από την καπνοδόχο 
του σπιτιού του και µετά να πεθά-
νει (Οδύσσεια ι, 34). Ευτυχείς και 
γενναίοι θα νιώθαµε, όταν θα προ-
σβλέπαµε συχνά στα υποδείγµατα 
της φιλοπατρίας όπως µε ενάργεια 
µας τα περιγράφει η ιστορία µας. 
Η πατρίδα σήµερα βρίσκεται σε 

τέτοιο σηµείο, που ως επόµενο στά-
διο έχει την πτώχευση και τον αφα-
νισµό της. Αιτία;  Οι νεοέλληνες 

έχουµε περιπέσει σε αφροντισιά και 
αξιοκατάκριτο ευδαιµονισµό σαν 
ανάξιοι κληρονόµοι του ιστορικού 
παρελθόντος µας. Έχουµε φτάσει, 
συν τοις άλλοις, σε σηµείο να πα-
ρουσιάζουµε εικόνα ανοχύρωτου 
κράτους έναντι της Τουρκίας, των 
µεταναστών κ.ά. Διαλέξαµε ως τα-
κτική µας το δρόµο της ανεµελιάς 
για τα κοινά και γενικότερα της ήσ-
σονος προσπάθειας. 
Άλλος δρόµος σωτηρίας δεν 

υπάρχει, από το να αγωνιστούµε 
µε αιµατηρές θυσίες για να ξανα-
στήσουµε το κράτος µας και να το 
στηρίξουµε πάνω στις βάσεις της 
φιλοπατρίας και των ιδανικών της 
φυλής µας. Απαιτείται  όραµα και 
ηγέτες που να αψηφούν το πολιτικό 
κόστος και να είναι διατεθειµένοι, 
για την εκπλήρωση του πατριωτικού 
χρέους, να θυσιάσουν µελλοντικές 
εκλογικές αναµετρήσεις. Ο λαός, 
έτσι, θα εµπιστευθεί στα χέρια 
τους το τιµόνι της πατρίδας. Ας το 
κατανοήσουµε όλοι. Χωρίς πνεύµα 
µεγάλων θυσιών από τους άρχοντες 
και το λαό είναι αδύνατον να βγει η 
Ελλάδα από το τούνελ της εξαχρει-
ώσεως. 
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Μ υ σ τ ι κ ό  Α λ φ α β η τ ά ρ ι
Από τριβόλων δε μαζεύουν σύκα
μήτε απ’ αγκάθια βγάζουνε σταφύλι.
Μα θέλω η χάρη μέλισσα στα χείλη
το σώμα Σου κερήθρα να μου στείλει
και να γευτώ τη μυστική Σου γλύκα.

Γλυκαίνει την πληγή τη βαλσαμώνει
βελούδο που κυλάει ελιάς το λάδι.
Η ενοχή μαχαίρι που καρφώνει,
ναρκωτικό να κοιμηθούν οι πόνοι
ζητώ από το σώμα Σου μεράδι.

Ελέησόν με ο Θεός Σου λέγω
από συνήθεια λόγια που δεν νιώθω.
Αλλά υποκριτής δεν αποφεύγω
να μεταλάβω στο φριχτό Σου έργο
και να ριγήσω προσπαθώ στον πόθο.

Φίλος του κόσμου δε μπορώ να γίνω.
Το ξέρεις την καρδιά μου αφού διαβάζεις,
δε με πειράζει που με δοκιμάζεις
την παγωνιά φοβάμαι μη το κρίνο
μαράνει της αυγής και Σε πικράνω.

Ψυχή αόμματη που έχει μάθει
στ’ Αφέντη τις αυλές να γυροφέρνει
απ’ των μισθίων Σου τον άρτο παίρνει
τα ψίχουλα, ένα ξερό κομμάτι
το ροκανίζω αργά και Σε δοξάζω.

Ώρα της να καθίσει στο τραπέζι
της σταχτοπούτας ζει το παραμύθι.
Ας κοιμηθεί στο ρόλο αυτό που παίζει
κι όταν ξυπνήσει, άγγελε προστάτη,
οδήγησέ την ίσια στο Παλάτι.

      Ελ. Μάινας



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

Οι εγγραφές σε όλες τις τάξεις για το σχολικό έτος 2011-2012 
έχουν αρχίσει.

Ε λ ά τ ε  ν α  γ ν ω ρ ί σ ε τ ε  τ α  Ε κ π α ι δ ε υ τ ή ρ ι ά  μ α ς .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αναζητήστε μας στο Διαδίκτυο, στη νέα μας ιστοσελίδα: 

www.apostolospavlos.gr

Θα βρείτε την ταυτότητα των Εκπ/ρίων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

με ευρύ φάσμα της λειτουργίας και της δραστηριότητάς τους.
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