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Η εκπαιδευτική κίνηση στην περιοχή του Πό-
ντου υπήρξε ανέκαθεν μεγάλη. Πλήθος Ποντί-
ων λογίων, κυρίως κληρικών, φρόντισαν για την 
καλλιέργεια των γραμμάτων και ιδιαίτερα για 
τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
και ιστορίας. 

Η Τραπεζούντα εξελίχθηκε σε σημαντικό 
πνευματικό κέντρο, με σχολή μαθηματικών και 
αστρονομίας. Στα τέλη του 17ου αιώνα (1682 
ή 1710) ιδρύθηκε το περίφημο Φροντιστήριο 

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

(συνεχίζεται στη σελ. 179)
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Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  -  Π Α Ι Δ Ε Ι Α  -  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α

Είναι έγκλημα το ότι τις τελευ-
ταίες δεκαετίες οι Έλληνες 

παραρίξαμε το Σχολείο σε κάποια 
γωνιά του ενδιαφέροντός μας. Αφή-
σαμε το παιδί ανοχύρωτο. Στο Σχο-
λείο το Ελληνόπουλο έπρεπε να βρί-
σκει ατμόσφαιρα σεβασμού προς τα 
χριστιανικά ήθη και την Χριστιανική 
Πίστη. Το διδακτικό βιβλίο όφειλε να 
χρησιμεύει ως δύναμη ανυψωτική. 

Βασικός μας στόχος με ευεργε-
τική επίδραση του Σχολείου πρέπει 
να είναι η διαμόρφωση του μαθητή 
σε άρτια προσωπικότητα. Τα σχολικά 
εγχειρίδια πρέπει να αντιπροσωπεύ-
ουν την πνευματική γραμμή του Σχο-
λείου. Συνεπώς η διδακτέα ύλη που 
καθορίζεται από το Υπουργείο Παι-
δείας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) παί-
ζει σπουδαιότατο ρόλο στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας του μα-
θητού.

Στην παρούσα μελέτη στρεφόμα-
στε γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα. 

Παρουσιάζουμε αντιπροσωπευτικά 
αποσπάσματα της καθορισμένης Δι-
δακτέας Ύλης που μαρτυρούν τον 
αντιπαιδαγωγικό και παραμορφωτι-
κό χαρακτήρα του περιεχομένου των 
σχολικών εγχειριδίων. Και παραθέ-
τουμε για σύγκριση κείμενα (απο-
σπασματικά) από τα Νεοελληνικά 
Αναγνώσματα Γυμνασίου τα οποία 
δήθεν ως κείμενα ακατάλληλα έχουν 
αποβληθεί από καιρό από τη σημερι-
νή διδακτέα ύλη. 

Έχουμε μπροστά μας τόσον τα εν 
χρήσει εγχειρίδια της Α΄ τάξης Γυμνα-
σίου, όσον και τα εγχειρίδια Νεοελ-
ληνικών Αναγνωσμάτων Γυμνασίου, 
παρελθόντων σχολικών ετών. Παρα-
τηρούμε ότι η προτεραιότητα της κα-
τάταξης των ενοτήτων έχει αλλάξει. 
Άλλοτε η ενότητα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΗΣ-
ΚΕΥΤΙΚΗΝ ΖΩΗΝ» ετίθετο ως πρώ-
τη, η ενότητα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ 
ΖΩΗΝ» ως δεύτερη και «ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΖΩΗΝ» ως τρίτη.  

ΠΩΣ ΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

του Αρχιμ. Χρ. Γ. Κωνσταντοπούλου
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Σήμερα, στα εγχειρίδια του Γυμνα-
σίου την πρώτη θέση έχει η ενότητα 
«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ», την 
δεύτερη τα «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ», την τρί-
τη οι «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», 
τέταρτη και πέμπτη «Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΗ ΖΩΗ» και «Η ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ». Η 
αναδιάταξη της θέσης των ενοτήτων 
τι άλλο μαρτυρεί παρά την υποβάθμι-
ση και υποτίμηση της Θρησκευτικής 
και Εθνικής ζωής, που είναι απαρά-
δεκτο γεγονός για τη σωστή μόρφω-
ση των Ελληνοπαίδων.

Ερχόμαστε στα περιεχόμενα 
των ενοτήτων: Στην Α΄ ενό-

τητα μετά από ένα ακαλαίσθητο σκί-
τσο με έναν γεωμετρικό ήλιο και μία 
άγρια φύση, με τη λεζάντα  «Το πρώ-
το πρωί του κόσμου», ακολουθούν 
δύο μικρά ποιήματα και ένα από-
σπασμα από ξένο μυθιστόρημα (του 
Ίταλο Καλβίνο) με τίτλο: «Μανιτάρια 
στην πόλη». Η υπόθεση του μυθιστο-
ρήματος είναι αρνητική. Εκτίθεται με 
κακόγουστο τρόπο η συλλογή μανι-
ταριών από ομάδα παιδιών,  που δη-
λητηριάστηκαν τρώγοντας τα μανιτά-
ρια και τα οποία το ίδιο βράδυ κα-
τέληξαν όλα στο Νοσοκομείο. Έτσι 
τελειώνει το μυθιστόρημα. Βρείτε, 
τώρα, ποια είναι τα λογοτεχνικά ή 
ηθικοπλαστικά στοιχεία που μπορεί 
να αποκομίσουν οι μαθητές.

Στην ενότητα «ΛΑΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑ» περιλαμβάνονται κείμε-

να όπως αυτά με τους τίτλους «Η πεί-

να του Καραγκιόζη» και «Τα φαντά-
σματα». Ο μπαρμπα- Γιώργος «χορ-
ταίνει» στο ξύλο τον Καραγκιόζη και 
ακούγονται τα λόγια:  «Παλιοζάγαλο, 
μαλαγάνα, μπαστουνόβλαχε...» κ.ά. 
«Τα Φαντάσματα» μιλάνε για προλή-
ψεις και για αρνητικά τοπικά έθιμα 
που έρχονται σε αντίθεση με τη λογι-
κή και το υπερφυσικό στοιχείο. Θαυ-
μάστε, λοιπόν, κείμενα Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας.

Στην ενότητα «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-
ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» υπάρχει το 

διήγημα του Εμμαν. Ροΐδη (του συγ-
γραφέα του έργου «Η Πάπισσα Ιω-
άννα» που προκάλεσε τον αφορισμό 
του υπό της Ιεράς Συνόδου) με τον 
τίτλο «Η εορτή του πατρός μου». Εδώ 
διακωμωδούνται οι σχέσεις Γονέων - 
παιδιών. Το δώρο του παιδιού προς 
τον εορτάζοντα πατέρα καταλήγει σε 
μια κωμικοτραγική υπόθεση με μια 
«μούντζα» του πατέρα προς το γιο και 
με έναν «μπάτσο» της μητέρας στο 
παιδί της. 

Αφήνουμε και από αυτήν την πα-
ράθεση στον αναγνώστη να βγάλει 
τα συμπεράσματα μόνος του. 

Αν μελετήσει κανείς την ενό-
τητα «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ» 

του εγχειριδίου, με ευκολία μπορεί 
να διαπιστώσει ότι αντί για κάποια ει-
σαγωγή στη Θρησκευτική Νεοελλη-
νική Λογοτεχνία θα συναντήσει το 
αντίθετο.  Με απόσπασμα του μετα-
φρασμένου, και εδώ, ξένου έργου 
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του Καρόλου Ντίκενς «Χριστουγεν-
νιάτικη ιστορία» βλέπουμε τη μορφή 
του τσιγκούνη Σκρουτζ, με αφορμή 
την αρνητική του στάση κατά την πα-
ραμονή των Χριστουγέννων. 

Η «Πασχαλινή ιστορία», εξάλλου, 
του Π. Καλιότσου, προβάλλει το δι-
χασμό του ήρωα με τα φιλοζωικά του 
αισθήματα τα οποία νικούν τα πα-
σχαλινά έθιμα. Και το αθώο αρνάκι 
γλιτώνει τη σφαγή. Το πόσο τα πε-
ριεχόμενα της ενότητας αυτής αντα-
ποκρίνονται στο μήνυμα που πρέπει 
να δώσει, δύσκολα κανείς μπορεί να 
το βρει. 

Για την ενότητα «ΕΘΝΙΚΗ 
ΖΩΗ», αντλούμε στοιχεία από 

το περιεχόμενο εγχειριδίου Νεοελ-
ληνική Γλώσσα, στο οποίο περιλαμ-
βάνεται ένα κείμενο με τίτλο «Η πα-
ράσταση». Αναφέρεται στην επέτειο 
της 25ης Μαρτίου και καταλήγει στη 
διακωμώδηση της Ελληνικής Επε-
τείου.  Στο θεατρικό για την εθνική 
εορτή που παίζουν τα παιδιά διαβάζει 
κανείς τα λόγια: «...Εγώ πάω να τρέ-
ξω να κυνηγήσουμε μαζί τον Τούρκο 
και τα τσαρούχια βγήκαν από τα πό-
δια μου... και τότε ο Βαγγελάκης που 
έκανε τον Μπότσαρη και τον στένευε 
η στολή του, έσκυψε να πάρει τα τσα-
ρούχια μου να μου τα δώσει και φά-
νηκε το σώβρακό του και τα κορίτσια 
έβαλαν τα γέλια κι εκείνος τα κλάμα-
τα και ξέβαψε το μουστάκι του κι έγι-
νε όλος μουντζούρες... κι εμείς τρα-

βήξαμε τα σπαθιά κι αρχίσαμε ξιφο-
μαχία σαν το Ζορό...». Δεν έχου-
με καμιά αμφιβολία ότι τέτοια κείμε-
να, όταν διαβάζονται από παιδιά της 
ηλικίας των 12 - 13 ετών, προσφέ-
ρουν όχι βέβαια εθνική, αλλά μάλ-
λον αντεθνική αγωγή. Μη χειρότερα.

Στο εγχειρίδιο Νεοελληνική 
Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου (Τε-

τράδιο Εργασιών), στην ενότητα 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
περιέχεται ένα φοβερό κείμενο με 
τίτλο «Οσάκις». Διαβάζουμε (απο-
σπασματικά) τα εξής: «Ο Καθηγητής 
της φιλολογίας έριχνε κάθε μέρα το 
μπαλάκι. Όλη η τάξη το έπιανε σαν 
ένα γαργαλιστικό μήνυμα... 'Oσάκις'  
άρχιζε τη φράση του ο φιλόλογος. 
‘Ναι. Ναι. Ο Σάκης! Ο Σάκης!’ φώ-
ναζαν όλες μαζί οι μαθήτριες γελώ-
ντας... Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος 
με μαγαζί. Μεγαλύτερός τους, 20 με 
25 ετών. Τα είχε φτιάξει με την Αλέ-
κα. Μια από τις μαθήτριες της τάξης. 
Ψηλή και αδύνατη, με κοντά ξανθά 
μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια, 
μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και 
πόδια, κάπως ξερακιανή, αλλά ζόρι-
κη. Στα 15- 16, όπως όλες τους. Η 
πρώτη που έβγαινε ραντεβού μήνες 
τώρα. Ο Σάκης την περίμενε το με-
σημέρι στην άλλη γωνία κι άλλες μα-
θήτριες έτρεχαν από πίσω της να τον 
δούνε. Τα σχόλια έδιναν κι έπαιρ-
ναν. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τά-
ξης...». 
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Τα κοριτσόπουλα που μόλις μπαί-
νουν στην εφηβική ηλικία τούς δίνε-
τε μία θαυμάσια ηθοπλαστική ευκαι-
ρία για ν' αρχίσει το πρώιμο ξύπνη-
μα του ενστίκτου και να εκλάβουν το 
Σχολείο σαν πλαζ ερωτικού κνησμού 
για προώθηση παράνομων σχέσεων. 
Ιδού ο σκοπός του Σχολείου προς 
χαλιναγώγηση των άτακτων επιθυμι-
ών της εφηβείας!

Δεν θα είμαστε εκτός θέματος 
αν προσθέταμε για το κλείσι-

μο της παραγράφου μερικά «ανθο-
λούλουδα» που η ευωδία τους παρα-
σύρει τους εφήβους μέσα στους κή-
πους των θελγήτρων της Ανδαλουσί-
ας, του σεξ, της ψυχοπαθολογίας και 
του αμοραλισμού: «...Η χώρα όπου 
οι άνθρωποι αγαπάν τη γυναίκα σαν 
Παναγία και την Παναγία σαν γυναί-
κα...» (βλ. σελ. 114 - 115). «...Σαν 
να ήταν η Ελλάδα μια γυναίκα τόσο 
προκλητική σεξουαλικά που έπρεπε 
να την ερωτευτώ σωματικά και απελ-
πισμένα...» (βλ. σελ. 123 - 124). «...
Συλλογίστηκα... πως ο φόβος της με-
τεμψύχωσης... κάνει τους Ινδούς ευ-
γενικούς με τα ζώα... Ποιος ξέρει η 
γάτα,... να ΄ταν η κατοικία κάποιου 
προσώπου αγαπητού...» (βλ. σελ. 
118 - 121).«...Ο δάσκαλος... κρα-
τούσε  μια μακριά βίτσα... κάρφωσα 
τα μάτια μου να δω αν (ο δάσκαλος) 
έχει κέρατα...» (βλ. σελ. 92 - 93). 

Αυτά τα «υπέροχα» κείμενα με τα 
ζωοπάροχα νάματα της Νεοελληνι-

κής Λογοτεχνίας(;) και Γλώσσας(;)  
προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το στα παιδιά μας.  

Μπορεί, τώρα, κανείς να βγάλει τα 
συμπεράσματά του, γιατί το «Υπουρ-
γείο Παιδείας και δια βίου Μάθη-
σης» απεμπόλησε τα κείμενα των Νε-
οελληνικών Αναγνωσμάτων του πα-
ρελθόντος ως μη ενδεδειγμένη διδα-
κτέα ύλη για τη σημερινή νέα γενιά.

Παραθέτουμε, ενδεικτικά, χω-
ρίς σχόλια αποσπάσματα 

από τα εγχειρίδια των πρώτων τά-
ξεων του Γυμνασίου παρελθούσης 
σχολικής περιόδου για να συγκρίνει 
κάθε νουνεχής την αβυσσαλέα μετα-
ξύ τους απόσταση. 

Ο ΔΑΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΦΙΝΤΙΑΣ

Ὁ Δάμων καὶ ὁ Φιντίας ἦσαν φί-
λοι ἀδελφικοί, ἔζων δὲ εἰς τάς Συρα-
κούσας, πρωτεύουσαν τῆς νήσου Σι-
κελίας.

Ὁ Φιντίας κατηγορήθηκε ὡς ἔνο-
χος συνωμοσίας κατὰ τοῦ τυράννου 
τῶν Συρακουσῶν, καὶ κατεδικάσθη 
εἰς τὴν ποινὴν τοῦ θανάτου. Ἀλλ' ἐζή-
τησε τὴν ἄδειαν παρὰ τοῦ Διονυσίου 
νὰ ἀπομακρυνθῆ τῶν Συρακουσῶν 
ἐπὶ τινας ἡμέρας, διὰ νὰ ἐπισκεφθῆ 
τὴν οἰκογένειάν του. Ὑπεσχέθη δὲ 
νὰ παρουσιάση ἀντ' αὐτοῦ ἄλλον εἰς 
τὸ δεσμωτήριον, ὁ ὁποῖος θὰ ἐδέχε-
το νὰ θανατωθῆ, ἐὰν αὐτὸς δὲν ἤθε-
λεν ἐμφανισθῆ κατὰ τὴν ὡρισμένην 

συνεχίζεται στη σελ.167



Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι πλούσιος 
σὲ περιεχόμενο, ποὺ διαφο-

ροποιεῖται ἀνάλογα μὲ τὶς ἱστορικὲς 
ἀναγκαιότητες μιᾶς συγκεκριμένης 
κοινωνίας. Ὁ Θεόφραστος ἀπὸ τὴν 
ἀρχαιότητα ἐξειδικεύει τὸ νόημα τοῦ 
ἑλληνισμοῦ κατὰ τὴν διαπραγμάτευ-
ση τῆς ρητορικῆς καθορίζοντας ὡς 
ἑλληνισμὸ τὴν ὀρθὴ ἄρθρωση καὶ 
προφορά, τὴν γραμματική, τὴν σύ-
νταξη καὶ καλλιέπεια τῆς ἑλληνικῆς.

Ἀργότερα μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ ὑπῆρχε ἀντι-

πάθεια πρὸς τὸν ὃρο τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ, διότι ἐνέκλειε στὸ νόημά του 
τὴν πολυθεΐα, τὴν ἐλευθεριότητα τῶν 
θεῶν καὶ θεαινῶν, ποὺ προσέκρουε 
στὸν εὐσεβισμὸ τῶν χριστιανῶν. 
Αὐτὴ ἡ ἀντίθεση ἐπετάθη ἐπὶ τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβά-
του, ποὺ ἤθελε ὄχι μόνο τὴν ἐπανα-
φορὰ τῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκεί-
ας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἠθικῶν ἀντιλήψε-
ων, τῆς λατρείας, τῶν ἠθῶν καὶ ἐθί-

μων. Ἐπρόκειτο γιὰ ἀνασύσταση τοῦ 
ἀρχαίου κόσμου. Ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἐπι-
τυγχάνει ἡ ἀντιγραφικὴ μίμηση τοῦ 
παρελθόντος. Ἡ ἱστορία εἶναι μνήμη 
καὶ ἀνάμνηση τῶν μεγάλων γεγονό-
των τοῦ παρελθόντος, ποὺ μποροῦν 
νὰ ἐμπνέουν τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς 
γιὰ δημιουργικὸ ἔργο, ποὺ ὑπερβαί-
νει τὸ παλαιὸ καὶ ἀνανεώνει τὸ πα-
ρόν.

Ὁ πολὺς Jaeger ἔχει διευκρινί-
σει καὶ καθορίσει τὴν ἐννοι-

ολογικὴ ποικιλία τοῦ ὃρου «ἑλληνι-
σμός», ὥστε δὲν ἐπιδέχεται ἀντίρρη-
ση. Ἐπὶ πλέον κατὰ τὸν τέταρτο αἰώ-
να οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας Βασίλειος, Γρηγόριος καὶ Χρυ-
σόστομος προσέδωσαν τό οὐσια-
στικὸ νόημα στὸν ὑπὸ συζήτηση ὃρο. 
Ἕλληνες δὲν εἶναι πλέον οἱ εἰδω-
λολάτραι, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν ἑλληνικὴ 
καταγωγή, ἀκολουθοῦν τὴν χριστια-
νικὴ θρησκεία, διαθέτουν ἑλληνικὴ 
φιλοσοφικὴ νοοτροπία καὶ οἱ συνή-
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τοῦ Γεωργίου Μποζώνη, 
Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν 

τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν
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θειές των εἶναι ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία. Ἀλλὰ καὶ ὅταν δὲν εἶναι ἕλλη-
νες κατὰ τὴν καταγωγή, εἶναι ἕλλη-
νες κατὰ τὴν μόρφωση τῆς ψυχῆς. 

Ἐντεῦθεν ὡς κύριο γνώρισμα 
τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ πέρα 

ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ προέλευση εἶναι ἡ 
παιδεία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ βάθος, τὴν 
οὐσία καὶ τὴν πρωτοτυπία τοῦ ἑλληνι-
κοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ παιδεία δὲν εἶναι 
ἁπλὴ μάθηση, μιμητισμὸς καὶ διδα-
σκαλία, παροχὴ πληροφοριῶν, μνη-
μονικὴ ἄσκηση, μηχανικὴ ἐπανάλη-
ψη τῶν διδαχθέντων, ἀλλ' ἄσκηση 
τοῦ κριτικοῦ νοῦ, μελέτη τῶν ἀρχῶν 
τῆς λογικῆς, ἔκφραση τῆς διανοήσε-
ως στὴν γλῶσσα.

«Λόγος δυνάστης μέγας ἐστίν, ὃς 
σμικροτάτῳ σώματι καὶ ἀφανεστάτῳ 
θειότατα ἔργα ἀποτελεῖ' δύναται γὰρ 
καὶ φόβον παῦσαι καὶ λύπην ἀφελεῖν 
καὶ χαρὰν ἐνεργάσασθαι καὶ ἔλεον 
ἐπαυξῆσαι», ἀποφαίνεται ὁ Γοργίας 
(DK 82, 11, 17-19). Ὁ λόγος εἶναι 
κυρίαρχος. Εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι καὶ 
δὲν μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι. Ἀπ' αὐτὸν 
ἀπορρέει ἡ λογική, ἡ ἀναζήτηση τῆς 
ἀληθείας, ἡ ἐπιστήμη. Ἀναζητεῖ τὰ 
αἴτια σὲ μία ἀλληλουχία αἰτίου καὶ 
αἰτιατοῦ, ἀποβλέπει σὲ σκοπὸ ἢ σκο-
πούς, διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐντελε-
χειακὸ ὄν, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη.

Στερήσαμε τοὺς νέους μας ἀπὸ 
ὁράματα καὶ σκοποὺς ὡς προεκτά-
σεις τῆς ἱστορίας μας καὶ ζοῦν μό-
νοι, ἀναστατωμένοι, ὄχι ἐπαναστα-

τημένοι, δυστυχισμένοι οἱ πιὸ πολ-
λοί. Ρίξαμε τ' ἀστέρια στὴν λάσπη 
καὶ νομίσαμε πὼς αὐτὸ εἶναι ἐλευθε-
ρία. Πολλὰ σχολεῖα καὶ Πανεπιστή-
μια ἔχομε, ἀλλὰ παιδεία δὲν ἔχομε, 
ἀφοῦ οἱ ἁρμόδιοι δὲν κατέχουν τὸ 
βάθος τῶν ἐννοιῶν. Ὑποστηρίζουν 
μίαν γλῶσσα ποὺ δῆθεν ἁπλοποιεῖ, 
ἀλλὰ δὲν κατανοεῖ. Λένε ὑπουργεῖο 
«Παιδείας καὶ διὰ βίου ἐκπαίδευσης» 
καὶ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι στὸ νόη-
μα τῆς παιδείας ἐνυπάρχει ἡ συνεχὴς 
ἐκπαίδευση, γιατί ἐμβαθύνει σὲ μόρ-
φωση τῆς ψυχῆς, ποὺ τείνει στὴν 
ἐλευθερία, γιατί ξεπερνᾶς τὸν ἑαυ-
τό σου. Ἀπὸ τὴν δειλία στὴν εὐψυ-
χία, ἀπὸ τὴν ἀτομικότητα στὴν κοι-
νωνικότητα, ἀπὸ τὸν ἀπελπισμὸ στὸν 
ἀγώνα, ἀπὸ τὴν ἀδράνεια στὸν δημι-
ουργισμό.

Ἂν οἱ ἕλληνες ἀνέδειξαν καὶ 
ἄνθησαν ἕνα ὑποδειγματικὸ 

πολιτισμό, τοῦτο ὀφείλεται ὅτι μελέ-
τησαν τὸν ἄνθρωπο στὴν οὐσία του, 
ἀνεζήτησαν τὸ νόημα τοῦ «γνῶθι σαυ-
τόν». «Τί δὲ ποτ' ἐστὶν ἄνθρωπος». 
Καὶ τὸ ἐρώτημα μπορεῖ νὰ εἶναι τοῦ 
Σωκράτη, ἀλλ' ἀνάγεται σὲ παλαιό-
τερη ἐποχή, ποὺ ἀρχίζει τουλάχιστον 
ἀπὸ τὸν Ὅμηρο. Ὁ ἕλληνας ἔχει ὡς 
ἀφετηρία τὸν τεχνικὸ πολιτισμό, ὅταν 
κατασκευάζη ὃπλα καὶ ἐργαλεῖα καὶ 
συνεχίζει μὲ τὸν πνευματικὸ πολιτι-
σμό, δηλαδὴ τὴν παιδεία, ὅταν πλά-
θη τὸν χαλκὸ ἢ τὸ μάρμαρο σὲ ἄγαλ-
μα ποὺ ἀγάλλεται, ὅταν ἐναρμονίζη 
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τὶς λέξεις σὲ ποίηση, ὅταν διαμορ-
φώνη τὴν τέχνη τῶν ἤχων σὲ μουσι-
κή, ὅταν ὁ ἐνδιάθετος λόγος ἐξέρχε-
ται ἀπὸ τὸ κρανίο ὡς λόγος προφο-
ρικὸς ἢ γραπτός. Καὶ ὅταν ἀπευθύνε-
ται στὸν ἄλλον, ἀποβαίνει διάλογος. 
Ἡ πρόθεση διὰ- ὡς πρῶτο συνθετικὸ 
ἐνταῦθα δηλώνει ἀμοιβαιότητα. Ὁ 
λόγος γίνεται ἢ ἀντίλογος ἢ ἐκφρά-
ζει συμφωνία. Ἀλλὰ στὸ βάθος τί πα-
θαίνομε; Χάνομε τὸν διάλογο, γιατί 
ἀγαποῦμε τὸν μονόλογο. Ἀλλ' αὐτὸ 
ὑποδηλώνει φοβία, ὅτι ὁ ἄλλος μπο-
ρεῖ νὰ ἔχει δίκιο. Κατασκευάζομε τε-
χνητὸ διάλογο, ὁμοίωμα διαλόγου, 
διότι θέλομε νὰ πείσωμε σ' αὐτὸ ποὺ 
δὲν ἔχομε κατακτήσει. Ἀλλ' ὁ γνήσι-
ος διάλογος βεβαιώνει τὴν ὕπαρξη.

Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἕλληνα ἀναζη-
τεῖ, ἀπ' ἀρχῆς, τὴν ἐλευθε-

ρία. Ἐλευθερώνεται ὅταν καλλιεργῆ 
τὴν γῆ, ὅταν παράγη ἀγαθά, ὅταν κα-
τασκευάζη τὴν οἰκία του. Ἡ σύζυγός 
του ἀσχολεῖται μὲ τὴν οἰκονομία, ὡς 
οἰκοκυρὰ εἶναι κυρία τοῦ οἴκου της, 
νέμει, συλλέγει, ἀποθηκεύει, ἐξάγει 
καὶ πωλεῖ τὰ περισσεύοντα ἀγαθά. Σὲ 
δεύτερο στάδιο ἐλευθερίας ὁ ἄνδρας 
προστατεύει, ἀμύνεται, πολεμᾶ γιὰ 
τὸν οἶκο, τὴν κώμη, τὴν πόλη, τὴν 
πατρίδα. Δὲν ἀγωνίζεται ἁπλῶς, θέ-
λει νὰ διακρίνεται. «Αἰὲν ἀριστεύειν». 
Ἀλλὰ ξέρει ὅτι ὁ πόλεμος εἶναι ἀνα-
γκαῖο κακό. Εἶναι «βίαιος διδάσκα-
λος». Γι' αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἑλλη-
νισμοῦ κατὰ τὸν πέμπτο π.Χ. αἰώ-
να ἔχει ἀγῶνες κατὰ τῶν περσῶν 

στοὺς Μαραθῶνες καὶ τὶς Σαλαμῖνες, 
ἀλλὰ διαθέτει καὶ πνευματικὸ πολι-
τισμό. Τὸ «γνῶθι σαυτόν» ἐκφράζε-
ται σὲ δημιουργισμό. Τί ὀφείλω; Τί 
ἔχω νὰ κάμω; Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσω 
τὸν ἄλλον; Ὁ Πλάτων θὰ πλάση μιάν 
σημαντικὴ λέξη, τὴν «μέθεξι». Ὡς 
πρῶτο συνθετικὸ ἡ πρόθεση μετὰ- 
δηλώνει τὴν συναλληλία, ὡς δεύτε-
ρο συνθετικὸ ἐνέχει τὴν ρίζα τοῦ ρή-
ματος ἔχω σὲ μέλλοντα ἓξω, ποὺ ση-
μαίνει σταθερότητα, κατάκτηση, κα-
τοχή. Ἑπομένως ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῆ 
μόνος, ἀλλὰ συναντᾶ τὸν ἄλλον σὲ 
σταθεροὺς συσχετισμοὺς καὶ ἀντί-
στοιχα θετικὰ συναισθήματα. Ἐργά-
ζεσαι, συνεργάζεσαι, ἔχεις κοινοὺς 
σκοπούς, βιώνεις τὶς μεγάλες ἀξίες. 
Τὸ βάθος τῆς ὑπάρξεως ἀποκαλύπτει 
τὸν κοινωνισμὸ καὶ τὸν δημιουργι-
σμό της.

Ἀπὸ ἐκεῖ ἀναπηδᾶ ὁ πόθος 
ποὺ καλλιτεχνεῖ ἀγάλματα, 

ποὺ εἶναι κοσμήματα. Ἀπὸ ἐκεῖ προ-
βάλλουν δημόσια καταστήματα καὶ 
ναοὶ μὲ κάλλος, ποὺ ἀκτινοβολεῖ καὶ 
προκαλεῖ τὴν αἰσθητικὴ χαρά. Πα-
ράλληλος εἶναι ὁ πόθος τῆς ἀλη-
θείας ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ἀξία τῆς ἐπι-
στήμης στὴν πολυμορφία της. Γίνε-
ται ἰατρικὴ ἑνὸς Ἱπποκράτη ποὺ με-
λετᾶ τὶς παθήσεις τοῦ πάσχοντος, γιὰ 
νὰ προβῆ στὴν ἁρμόζουσα δεοντο-
λογία. Διαμορφώνεται ὡς ἱστορία, 
ποὺ εἶναι ἔρευνα τοῦ παρελθόντος, 
διασταύρωση πληροφοριῶν, ἐπαλή-
θευσή των καὶ ἐμβάθυνση στὰ αἴτια, 
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ποὺ προκαλοῦν τὰ γεγονότα. Οἱ «φι-
λοθεάμονες τῆς ἀληθείας» στρέφο-
νται στὴν φιλοσοφία, ἀναζητοῦν τὴν 
δομὴ καὶ τὴν λειτουργικότητα τοῦ σύ-
μπαντος ἢ ἐμβαθύνουν στὴν οὐσι-
αστικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου, στὴν 
«ψυχῆς ἐνέργειαν κατὰ λόγον». Ἀλλ' 
ὁ θεωρητικὸς βίος προσκρούει στὴν 
πράξη. Οἱ ἐπιθυμίες καὶ οἱ πόθοι συ-
ναντοῦν τὸ ἐμπόδιο, τὴν κακία, τὸν 
πόνο, τὸν κίνδυνο. Ἔτσι ἡ τραγωδία 
ἀποκαλύπτει τὶς ἐσώτερες συγκρού-
σεις τῆς ψυχῆς. Ἄλλα ἐπιθυμεῖς καὶ 
ἀλλοῦ ὁδηγεῖσαι. Κι ὅμως ἀγωνίζε-
σαι. Ἡ τραγωδία εἶναι θεραπεία τῶν 
πόνων τῆς ψυχῆς.

Ἔτσι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι βίω-
ση τῶν ἀξιῶν σὲ μία σειρὰ 

ἀναβαθμῶν πρὸς τὴν τελειότητα. Τὸ 
«τέλεον γενέσθαι» δὲν εἶναι ἁπλὴ 
προτροπή, ἀλλ' ἐγκλείει τὴν οὐσία 
τῆς ζωῆς. Οἱ ἕλληνες μᾶς ἔμαθαν 
τὸν ἀνθρωπισμό, ποὺ εἶναι αὐτογνω-
σία, ὕψωση τοῦ ἀτόμου σὲ πρόσω-
πο, οὐσιαστικὸς διάλογος πρὸς τὸ σὺ 
καὶ ἀναβίωση τῶν οὐσιαστικῶν ἀξιῶν 
τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ 
ἀνθρωπισμὸς τείνει στὴν οἰκουμενι-
κότητα. Βιώνεις τὶς ἀξίες καὶ πραγ-
ματώνεις τὴν «μέθεξι», τὴν βαθειὰ 
συμβίωση ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρω-
πο, κοινότητας πρὸς κοινότητα, πολι-
τείας πρὸς πολιτεία. Σ' αὐτὸ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἰσχυρισθῆ κάποιος ὅτι καὶ 
ἡ παγκοσμιοποίηση ἀγωνίζεται γιὰ 
τὴν ἐπαφή, τὴν συνεργασία καί συ-
ναλληλία τῶν λαῶν. Ἀγνοεῖ ὅμως τὶς 

πνευματικὲς ἀξίες, τὴν ψυχολογικὴ 
ἰδιοτυπία καὶ τὴν ἱστορία τοῦ κάθε 
λαοῦ, τὴν συμβολὴ καὶ τὴν ἰδιομορ-
φία κάθε θρησκείας. Ἀντιθέτως στη-
ρίζεται στὴν τεχνολογία, τὴν ταχύτη-
τα τῶν μετακινήσεων καὶ τῶν πληρο-
φοριῶν. Ταυτίζει τὴν εὐημερία μὲ τὴν 
εὐδαιμονία, τὴν ἄνεση μὲ τὸν πνευ-
ματικὸ βίο. Μᾶς ὑποβαθμίζουν καὶ 
νομίζουν πώς μᾶς ἑνώνουν.

Ἀλλ' ἡ κοινωνία διαφέρει τῆς 
ἀγέλης. Σὲ βομβαρδίζουν 

μὲ ἐρεθισμοὺς καὶ ἐντυπώσεις. Τὸ 
ἀκρόαμα ἔχει θορύβους. Τὸ θέα-
μα παιγνίδισμα φωτεινῶν εἰκόνων. 
Δὲν προλαβαίνεις νὰ σκεφθῆς, σκέ-
φτονται αὐτοὶ γιὰ σένα. Χάνεις τὸ 
συναίσθημα ἀσφαλείας καὶ νομί-
ζεις πὼς ἀσφαλίζεσαι στὴν ἀσφά-
λεια τῆς ἀγέλης μὲ τὴν ἄκριτη ἀπο-
δοχή, τὸν αὐτοματισμό, τὴν μεταδο-
τικότητα, τὴν ὁμοιομορφία, τὴν ἄνευ 
ὅρων ὑποταγή. Διεκδικεῖς τὰ κερά-
τια γιὰ τὴν πεῖνα σου, ὑποβαθμίζε-
ται ἡ εὐθύνη καὶ ἡ ἐπικοινωνία με-
ταπίπτει σὲ τεχνητὴ γλῶσσα καὶ φλυ-
αρία. Πλανᾶς καὶ πλανᾶσαι, δὲν ξέ-
ρεις γιατί ζῆς, ἀφοῦ ἀλλοτριώθηκες 
ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς ζωῆς.

Εἶναι καιρὸς νὰ φωτισθοῦμε 
ἀπὸ τὸν πνευματικὸ πολιτι-

σμό, ποὺ πρῶτος τὸν ἐδίδαξε ὁ ἑλλη-
νισμὸς καὶ τὸν συνέχισε ὁ Χριστιανι-
σμός. Ἡ παιδεία εἶναι φῶς ποὺ ἀκτι-
νοβολεῖ καὶ φωτίζει· ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ 
τὸ βλέπωμε καὶ ν' ἀκολουθοῦμε τὴν 
ἀκτινοβολία του. q



Μετά την οικογένεια, τους γο-
νείς, τα αδέλφια, το άμε-

σο περιβάλλον του, το μικρό παι-
δί με εκείνα τα αντικείμενα που δέ-
νεται, που αισθάνεται πιο κοντά, εί-
ναι τα παιχνίδια. Τα αθύρματα είναι 
άψυχα· κινούνται μηχανικά, υπακού-
οντας στις εντολές των κατόχων τους. 
Λίγα μόνον έχουν μία τυποποιημένη 
λαλιά, για τα παιδιά όμως όλα έχουν 
ψυχή, εκφαίνουν αισθήματα, καλύ-
πτουν ψυχικές καταστάσεις κι ανά-
γκες τους. Το θυμό, τη χαρά, το δά-
κρυ, την ικανοποίηση, την απογοή-
τευση, κάθε συναίσθημα των παι-
διών το εισπράττουν τα παιχνίδια. Τα 
αθύρματα παραμένουν, μαζί με τις 
φωτογραφίες-εικόνες και λοιπά εν-
θυμητικά αντικείμενα, σύντροφοι σ' 
ολόκληρη τη ζωή, φέρνουν στη μνή-
μη πρόσωπα, βιώματα, αναπολήσεις 
της παιδικής ηλικίας, υπηρετούν την 
αδιάλειπτη μνήμη, συνθέτουν εικό-
νες, παρουσίες κι απουσίες, με μία 
σχεδόν μεταφυσική διάσταση.

Στις παλαιότερες γενιές, στη 
δική μας παιδική ηλικία, τα 

αθύρματα ήταν λίγα, λιτά ως εμφά-
νιση, απλά ως λειτουργία. Προέρ-
χονταν από την αγορά ή ήταν κατα-
σκευασμένα -κυρίως στις φτωχότε-

ρες τάξεις- από γονείς, συγγενείς, οι-
κογενειακούς φίλους. Τα πιο πολύ-
πλοκα, τα σύνθετα στους χειρισμούς, 
ήταν λιγοστά, προσφέρονταν σε 
ακριβές τιμές, με αποτέλεσμα να τα 
χαζεύουμε στις βιτρίνες, να τα αντι-
κρίζουμε από μακριά, να τα βλέπου-
με οι περισσότεροι -με λαχτάρα ή με 
ζήλια- στα χέρια φίλων. Τα αθύρματα 
όμως που διαθέταμε, όποιας αξίας κι 
αν ήταν, η φαντασία μας τα μεγαλο-
ποιούσε. Με ατομική συνθετική σκέ-
ψη συγκροτούσαμε με αυτά τύπους 
οικογενειών με τις αντίστοιχες πρά-
ξεις (μαγείρεμα, προσφορά τσαγιού, 
ύπνος) σχηματίζαμε στρατούς, κατα-
σκευάζαμε κτήρια, ονειροπολούσα-
με, ταξιδεύαμε, μετουσιωνόμαστε σε 
ποικίλους ρόλους - αναπαράσταση 
εκείνων που αντικρίζαμε στην καθη-
μερινή ζωή. Τα παιχνίδια ήταν προ-
σωπικοί σύντροφοι τόσο στις ώρες 
της μοναξιάς, όσο και σε κείνες που 
ήταν παρόντα πρόσωπα αδιάφορα 
για μας (το περιβάλλον μας). Με τα 
παιχνίδια απομονωνόμαστε, ζούσα-
με στο δικό μας κόσμο, έξω από τον 
πραγματικό, προστατευμένοι, ευτυ-
χείς, αυτοδύναμοι, αυτάρκεις.

Αναφέρθηκαν πιο πάνω τα 
ακριβά παιχνίδια. Πέρα όμως 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΖΩΗΣ

του Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα,
Καθηγητή Κοινωνιολογίας - Συγγραφέα
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από το δυσπρόσιτό τους λόγω τι-
μής (π.χ. ηλεκτρικό τρενάκι, πλή-
ρως συγκροτημένο κουκλόσπιτο), 
τα αθύρματα με τα οποία περισσό-
τερο συνταυτιζόμαστε εντυπωσίαζαν, 
τα ποθούσαμε, τα θέλαμε για επίδει-
ξη υπεροχής προς τους τρίτους. Τα 
φθηνότερα όμως ήταν εκείνα που τα 
νιώθαμε περισσότερο κοντά μας, κα-
ταδικά μας. (Με πόση λαχτάρα παίρ-
ναμε από τα πανηγύρια ψευτοπαιχνί-
δια μικρής αξίας, αλλά μεγάλης ση-
μασίας για μας.) Αν έχουμε διατη-
ρήσει μέχρι τώρα κάποια από τα πα-
λιά αθύρματα, θα δούμε ότι, ακρι-
βώς, αυτά δεν είναι από τα πιο ακρι-
βά. Τα περισσότερα είναι τα ταπεινά, 
εκείνα που μας έκαναν να αισθανό-
μαστε ότι είχαν μεγαλύτερη ανάγκη 
«προστασίας» από τρίτους, εκείνα με 
τα οποία είχαμε «δεθεί». Αυτά έχου-
με φυλάξει, ανεξάρτητα από την υλι-
κή κατάσταση στην οποία τώρα βρί-
σκονται.

Τα σύγχρονα αθύρματα αποτε-
λούν θαύματα τεχνολογίας, έξοχες 
εφαρμογές των εξελίξεων της τεχνι-
κής, πιστά ομοιώματα ηρώων και πε-
ριπετειών της εποχής, σηματοδοτούν 
όμως επίσης όψεις του σύγχρονου 
κόσμου: απανθρωπιά, σκληρότητα, 
υπέρβαση των δυνατοτήτων του αν-
θρώπου, σπάταλο καταναλωτισμό, 
έλλειψη του μέτρου. Άγριες μορφές, 
ζώα-ρομπότ που κινούνται-δρουν ως 
άνθρωποι, σκληρές ενέργειες για 
την ισχυροποίηση του δικαίου του 
πιο δυνατού είναι τα χαρακτηριστι-

κά που αποτυπώνονται στα περισσό-
τερα αγορίστικα παιχνίδια, τα οποία 
εικονογραφούν τη βία των καιρών 
μας. Αφειδής κατανάλωση, επίδει-
ξη νεοπλουτισμού ως έκφραση μό-
δας, ασύστολη σπατάλη χαρακτηρί-
ζει τα αντίστοιχα κοριτσίστικα παιχνί-
δια. Τα επιτραπέζια παιχνίδια σκέ-
ψης και κατασκευών, ατομικά ή ομα-
δικά, έχουν εξελιχθεί προς το καλύ-
τερο για την ανάπτυξη της πρωτοβου-
λίας, της συνθετικής κρίσης των παι-
διών, όσα δεν εξυπηρετούν άλλες 
κατευθύνσεις, όπως λ.χ. τον καλυμ-
μένο τζόγο.

Τα μηχανικά αυτοματοποιημέ-
να αθύρματα, που σήμερα πια 

αποτελούν επιτεύγματα τεχνικής, εί-
ναι βέβαιο πως εντυπωσιάζουν, πως 
προκαλούν το θαυμασμό όσων τα 
βλέπουν, εκείνων που τα χειρίζονται. 
Σε λίγο όμως χρόνο, με την επανά-
ληψη των κινήσεων, των πράξεων 
που μηχανικά εκτελούν, χάνουν το 
ενδιαφέρον τους, κουράζουν, δεδο-
μένου ότι ο κάτοχός τους δεν μετέ-
χει με την προσωπική του δημιουρ-
γικότητα, τη δική του πρακτική συμ-
βολή, δεν αισθάνεται ως ενεργητικά 
«παρών».

Αν παρατηρήσουμε τα μικρά παι-
διά, θα δούμε ότι εντυπωσιάζονται, 
χειροκροτούν, ενθουσιάζονται από 
τα παιχνίδια που παρουσιάζουν δυ-
νατούς ήρωες, περιπετειώδεις κα-
ταστάσεις, φανταχτερές ενδυμασίες 
ή πλήρη σειρά αξεσουάρ για πανέ-
μορφες κούκλες-πρότυπα. Παίζουν 
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μ' αυτά, τα θαυμάζουν, τα χαίρονται, 
όμως δεν τα πλησιάζουν ψυχικά, δεν 
τα αισθάνονται ως ισότιμους συντρό-
φους ζωής. Τούτο συμβαίνει γιατί 
τα παιδιά με το αλάνθαστο εσωτερι-
κό κριτήριο, με τις αδιόρατες κεραίες 
ψυχισμού που διαθέτουν, γνωρίζουν 
πού μπορούν να ακουμπήσουν για 
να σταθούν, να ζεσταθεί η καρδιά 
τους, ξέρουν από πού να παίρνουν 
πίστη, δύναμη, ελπίδα («...αδειάζει 
από τις τσέπες του / τα τιμαλφή του / 
ένα παιδί / που έπαψε να ελπίζει» - Γ. 
Ξ. Στογιαννίδης). 

Πολλά, λοιπόν, από τα σύγ-
χρονα τυποποιημένα παιχνί-

δια περιορίζουν τον εσωτερικό δια-
λογισμό του παιδιού, τη θέλησή του 
για αυτοσχεδιασμό, την κατασκευα-
στική του διάθεση, την ανάπτυξη της 
σκέψης και της πρωτοβουλίας του, 
την πνευματικότητά του, του περιο-
ρίζουν την ελεύθερη δράση. Το παι-
δί όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται ενστι-
κτωδώς, μπορεί να μην ξέρει να τα 
εκφράσει, τα εξωτερικεύει όμως ανά-
λογα με τις προτιμήσεις του. Έτσι, οι 
μεγάλοι πολλές φορές δεν μπορού-
με να καταλάβουμε για ποιους λό-
γους παιχνίδια που είχαμε θεωρή-
σει ότι θα αρέσουν σε κάποιο παιδί 
δεν αποκτούν «χημεία» με αυτό. Ξε-
χνάμε ότι κάτι ανάλογο συνέβαινε 
και με μας όταν ήμασταν παιδιά, με 
αποτέλεσμα να απογοητεύονται τότε 
οι καλοπροαίρετοι δωρητές. Το παι-
χνίδι, ακριβώς επειδή μιλά στην καρ-
διά, είναι εντελώς προσωπικής προ-

αίρεσης, στηρίζεται στο ατομικό συ-
ναίσθημα του κάθε παιδιού. Το παι-
δί μπορεί π.χ. να παθιάζεται θετικά ή 
αρνητικά με ένα άθυρμα: να συζεί με 
αυτό ή να φτάνει μέχρι τον καταστρο-
φικό θυμό, αποτέλεσμα εσωτερικών 
του αντιδράσεων. Ο καθαρά αινιγ-
ματικός κόσμος της παιδικής ηλικί-
ας (αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών) 
με τις αντιφάσεις, τους ανομολόγη-
τους φόβους, το βαθμό της ενδόμυ-
χης ανασφάλειας εκφράζεται με την 
επιλογή, συγχρόνως όμως και με τη 
συμπεριφορά απέναντι σε συγκεκρι-
μένα αθύρματα.

Όταν δίνουμε στο παιδί ένα 
παιχνίδι, ακόμα και το πιο 

ποθητό, μεσολαβεί ένα διάστημα για 
τη μεταξύ τους γνωριμία. Μπορεί το 
παιδί με λαχτάρα να το αρπάξει, ιδί-
ως αν είναι το πολύ επιθυμητό, αλλά 
σε λίγο θα το αφήσει με ερωτηματι-
κά και προβληματισμό μέχρι να το 
πλησιάσει πραγματικά, να το γνωρί-
σει, να αισθανθεί συνδεδεμένο μαζί 
του. Η ψυχική προσέγγιση μεταξύ 
παιδιού και παιχνιδιού είναι εκείνη 
που ολοκληρώνει την υλική που εκ-
φράζεται με την απόκτηση του δευ-
τέρου. Αυτή δε η υποκειμενική προ-
σέγγιση δεν είναι εύκολη, δεν κατα-
λήγει πάντα σε αγαπητικό αποτέλε-
σμα, δεδομένου ότι η ανταλλακτική 
αξία του παιχνιδιού είναι αγάπη, ψυ-
χική προσέγγιση, φανταστική μυθο-
πλασία που αποτελεί έξοδο από ένα 
περίκλειστο για τα παιδιά περιβάλ-
λον, το όνειρο. 

q



Συμπληρώνονται φέτος 43 
χρόνια ἀπό τότε πού ἀπεβίω-

σε (1968) ἕνας ἀπό τούς σημα-
ντικότερους φιλολόγους καί παι-
δαγωγούς τῶν νεωτέρων χρόνων, 
ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Γεωρ-
γούλης. Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο 
αὐτή, ἀφιερώνουμε μερικές σελίδες 
εἰς μνήμην καί τιμήν τοῦ μεγάλου 
τέκνου τῆς Φιλολογίας ἀλλά καί τῆς 
Μεσσηνίας.

Ὁ ἀοίδιμος Κων/νος Γεωργούλης 
γεννήθηκε στίς 28 Ὀκτωβρίου 1894 
στήν Καλαμάτα. Ἐδῶ τελείωσε τό Α΄ 
Γυμνάσιο. Τό 1915 πῆρε μέ ἄριστα 
τό πτυχίο τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τόν ἴδιο 
χρόνο διορίσθηκε ἑλληνοδιδάσκα-
λος (ὅπως λέγονταν τότε οἱ φιλόλο-
γοι) στό Σχολαρχεῖο τῆς νήσου Σέρι-
φος. Τό 1917 προήχθη σέ Σχολάρχη. 

Στό μεταξύ, ὁ Γεωργούλης στρα-
τεύθηκε. Ὑπηρέτησε στό στρατό, μέ 
κάποια διαλείμματα, ἀπό τό 1916 
ὣς τό 1923. Τό 1918, μέ τό βαθμό 
τοῦ ἐφέδρου ἀνθυπολοχαγοῦ, ἔλα-
βε μέρος στίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις 

στή Μακεδονία. Συμμετεῖχε καί στή 
Μικρασιατική ἐκστρατεία ὡς ἔφε-
δρος ὑπολοχαγός στό 11ο Σύνταγ-
μα Πεζικοῦ. Μάλιστα, γιά τίς στρατι-
ωτικές του ἀρετές καί τή γενναιότη-
τα πού ἐπέδειξε, τιμήθηκε μέ τό ἀρι-
στεῖο ἀνδρείας. Τό 1940 κλήθηκε 
καί πάλι νά ὑπηρετήσει τήν πατρίδα 
κατά τή διάρκεια τοῦ ἑλληνοϊταλι-
κοῦ πολέμου ὡς ἔφεδρος λοχαγός. 
Ἐπετέλεσε καί τότε μέ ἄψογο τρόπο 
τά στρατιωτικά του καθήκοντα, μέ 
ἀποτέλεσμα νά τιμηθεῖ μέ τό Χρυσό 
Σταυρό τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικος 
μετά ξιφῶν.

Τό 1921 ὁ Κων/νος Γεωρ-
γούλης ὑπηρέτησε γιά λίγο 

χρονικό διάστημα στό Γυμνάσιο 
Μεσσήνης καί τόν Αὔγουστο τοῦ 
1923, ὅταν ἀπολύθηκε ἀπό τίς τάξεις 
τοῦ στρατοῦ, τοποθετήθηκε ὡς κα-
θηγητής στό Α΄ Γυμνάσιο (ἑξατάξιο) 
Καλαμῶν (ὅπως λεγόταν τότε ἡ Κα-
λαμάτα). Στό σχολεῖο αὐτό παρέμεινε 
μέχρι τό 1928, ὁπότε πῆρε προαγωγή 
στό βαθμό τοῦ Γυμνασιάρχη καί με-
τατέθηκε στό Γυμνάσιο Σερρῶν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Ἡ ζωή καί τό ἔργο του

τοῦ Γ. Δ. Κούβελα,
πρ. Γυμνασιάρχη - Συγγραφέα

Μεγάλοι Παιδαγωγοί
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Ὁ Κων/νος Γεωργούλης ἦταν 
ἄνθρωπος τῆς μάθησης καί τῆς παι-
δείας. Διακαῶς ἐπιθυμοῦσε νά δι-
ευρύνει τίς γνώσεις του καί σέ ξένα 
πανεπιστήμια, κοντά σέ φημισμένους 
φιλοσόφους καί παιδαγωγούς τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. Ἔτσι, σέ διαγωνισμό 
πού διενεργήθηκε τό 1930, πρώτευ-
σε μεταξύ 70 φιλολόγων καί μάλι-
στα σέ μεγάλη ἀπόσταση ἀπό τούς 
15 ἐπιτυχόντες. Ἐστάλη, λοιπόν, 
στή Γερμανία γιά μετεκπαίδευση ὡς 
ὑπότροφος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Στά Πανεπιστήμια Βερολίνου 
καί Φράϊμπουργκ ὁ Γεωργούλης 
παρακολούθησε ἐπί τριετία φιλο-
λογία, φιλοσοφία καί παιδαγωγικά 
κοντά σέ διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες, 
ὅπως ἦταν: ὁ μεγάλος φιλόλογος 
Γαῖγκερ, ὁ παιδαγωγός Σπράγκερ, 
οἱ φιλόσοφοι Χάϊντεγγερ, Χοῦρσελ, 
Χάρτμαν κ.ἂ. «Ἡ ἐπαφή του μέ τούς 
μεγάλους δασκάλους τῆς Ἑσπερίας 
καί μέ τόν ἐπιστημονικό κόσμο τῆς 
Δύσης», ἔγραψε ὁ φιλόλογος καί 
συγγραφέας Ἰ. Μ. Χατζηφώτης, «εἶχε 
εὐεργετικότατη ἐπίδραση στήν ἤδη 
προικισμένη φύση καί πνευματική 
προσωπικότητα τοῦ Κ. Γεωργούλη». 

Ἐπιστρέφοντας στήν Ἑλλάδα ὁ 
Γεωργούλης ἀνέπτυξε πολύπλευρη 
πνευματική δραστηριότητα μέ δημο-
σιεύματα στόν τύπο καί ἄρθρα στά 
ἐπιστημονικά περιοδικά πού ἔκαναν 
εὐμενέστατη ἐντύπωση στούς ἐκπαι-
δευτικούς καί φιλολογικούς κύκλους. 

Ἀπό τότε ἡ ἐκπαιδευτική σταδι-
οδρομία τοῦ Κων/νου Γεωρ-

γούλη ὑπῆρξε ραγδαία, ἀφοῦ ἀνῆλθε 
σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδευ-
τικῆς ἱεραρχίας. Ἀπό τό 1928 μέχρι 
τό 1939 ὑπηρέτησε ὡς Γυμνασιάρχης 
στίς Σέρρες καί στή συνέχεια Γυμνα-
σιάρχης στό Γ΄ Γυμνάσιο Ἀρρένων 
Θεσσαλονίκης. Τό 1939 παίρνει 
μετάθεση καί ἔρχεται στήν Ἀθήνα, 
στό Δ΄ Γυμνάσιο Ἀρρένων. Τό 1940 
προάγεται σέ Γενικό Ἐπιθεωρητή 
Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Πειραιῶς. 
Παράλληλα τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ καί 
ἡ ἐποπτεία τῆς προτύπου Βαρβα-
κείου Σχολῆς. Τό 1945 προάγεται σέ 
Ἐκπαιδευτικό Σύμβουλο. 

Ἀπό τό 1941 ὁ Κ. Γεωργούλης 
εἶχε τοποθετηθεῖ διευθυντής 

τοῦ Διδασκαλείου Μέσης Ἐκπαι-
δεύσεως, ὅπου παρέμεινε μέχρι τό 
1964. Δούλεψε μ' ὅλη του τήν ψυχή 
ἐπί 24 συνεχῆ χρόνια. Ἡ ζωή καί τό 
ἔργο του συνδέθηκαν πολύ μέ τό Δι-
δασκαλεῖο. Ἀνέπτυξε ἰδιαίτερο δι-
δακτικό σύστημα γιά τά Γυμνάσια, 
τό ὁποῖο ἐφαρμόστηκε γιά πολλά 
χρόνια στή Μέση Ἐκπαίδευση μέ 
πολύ εὐεργετικά ἀποτελέσματα γιά 
τούς μετεκπαιδευόμενους καθηγητές 
καί κατ' ἐπέκταση γιά τήν καλύτερη 
κατάρτιση καί διαπαιδαγώγηση τῆς 
μαθητιώσης νεολαίας. (Γιά τίς παι-
δαγωγικές ἀρχές τοῦ Γεωργούλη 
καί τήν ἐφαρμογή τους στό Διδασκα-
λεῖο γράφει ὁ φιλόλογος - Γεν. Ἐπι-
θεωρητής Μ.Ε. κ. Ζιαζόπουλος σέ 
ἄρθρο του στό περιοδικό «Ἰθώμη», τ. 
49/2003.) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
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Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1952 ὁ Κων/
νος Γεωργούλης ἀνέλαβε 

καθήκοντα Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων. Στή θέση αὐτή ἔμει-
νε μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 1957. (Γιά τό 
ἔργο τοῦ Γεωργούλη στό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας ἀναφέρεται ὁ φιλόλογος κ. 
Παν. Βλάχος, πρώην Γενικός Ἐπιθε-
ωρητής Μ.Ε. σέ ἄρθρο του στό περ. 
«Ἰθώμη», τ. 49/2003.) Λαμπρά, ἐξ 
ἄλλου, ὑπῆρξε ἡ προσφορά του στό 
ΑΣΕΠ, ὅταν ἦταν πρόεδρος, κατά τά 
ἔτη 1960-62. Γράφει ὁ Μεσσήνιος 
ἱστοριοδίφης Μίμης Φερέτος:  
«Ἀφῆκεν ἐποχήν διά τήν ἐκπόνησιν 
τῶν νέων προγραμμάτων ὅλων τῶν 
νέων κατευθύνσεων τοῦ γυμνασίου, 
τήν ἄψογον ἀπό πάσης ἀπόψεως δι-
οίκησίν του, τήν εὐθυκρισίαν του». 

Τό 1962 ὁ Κων/νος Γεωργούλης 
ἀπεχώρησε ἀπό τήν ὑπηρεσίαν του. 

Τό 1968 ἔφυγε γιά τήν αἰωνιότητα.

Ἡ Καλαμάτα, ἡ ἰδιαίτερη 
πατρίδα του, τίμησε ἐν μέρει 

τό μεγάλο τέκνο της: Ἔδωσε τό ὄνο-
μά του σέ κεντρικό δρόμο τῆς πόλης. 
Τό χρέος της ὅμως δέν τό ἐξόφλη-
σε. Πρέπει νά στηθεῖ ἡ προτομή του. 
Ἡ Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Μεσ-
σηνίας, ὁ Δῆμος Καλαμάτας, οἱ πνευ-
ματικοί καί μορφωτικοί σύλλογοι, οἱ 
ἐκπαιδευτικοί ἰδίως, θά πρέπει νά 
πάρουν τήν πρωτοβουλία. Νά ση-
μειώσουμε ὅτι ὁ ἀείμνηστος Κ. Δ. 
Γεωργούλης ἔχει δωρίσει στή Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη Καλαμάτας τήν προσω-
πική του βιβλιοθήκη, ἡ ὁποία περι-

λαμβάνει περί τά 3.500 βιβλία, ἑλλη-
νικές καί ξένες ἐκδόσεις. 

Ὁ ἀοίδιμος Κων/νος Γεωρ-
γούλης δέν ὑπῆρξε μόνο 

ἕνας «ἐκ τῶν πρῶτα φερόντων κλασ-
σικῶν φιλολόγων τῆς συγχρόνου 
Ἑλλάδος», ὅπως ἔγραψε ὁ Καθη-
γητής καί Ἀκαδημαϊκός Παν. Μπρα-
τσιώτης. Ἦταν, ἀκόμη, ἕνας ἀλη-
θινά πνευματικός ἄνθρωπος, μέ καλ-
λιέργεια ψυχῆς, μέ ἀνωτερότητα χα-
ρακτῆρος, μέ ἦθος. Καί ἐπί πλέον: 
πιστός καί συνειδητός χριστιανός. 
Πολλές ὁμιλίες του, ἰδίως στό Λα-
ϊκό Πανεπιστήμιο τῆς Ἑταιρείας 
τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, τελείωναν μέ 
στίχους ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Ἐξ 
ἄλλου, ὑπῆρξε τακτικός συνεργάτης 
τῆς Θρησκευτικῆς καί Ἠθικῆς Ἐγκυ-
κλοπαίδειας, ὅπου δημοσίευσε 
πολλά θρησκευτικά ἄρθρα. 

Ὁ πρώην Γεν. Ἐπιθεωρητής 
Μ.Ε. Ἐλευθ. Ζιαζόπουλος 

ἀνέφερε σέ μιά ὁμιλία του ἕνα πε-
ριστατικό πού φανερώνει τήν ψυ-
χική καλλιέργεια καί τή χριστιανική 
συνείδηση τοῦ Γεωργούλη: «Ὅταν 
ἀρρώστησε καί ἦταν καθηλωμένος 
στό κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου, ὑπέμει-
νε καρτερικά τήν ἀσθένειά του. Ὁ 
ἐκδότης τῶν βιβλίων του Κολλάρος 
συγκέντρωσε ὅλες τίς οἰκονομικές 
ἐκκρεμότητες, ἔβαλε τά χρήματα σ' 
ἕνα φάκελο καί τά ἔστειλε στό νοσο-
κομεῖο. Ὁ Γεωργούλης, ἀφοῦ εἶδε τί 
περιεῖχε ὁ φάκελος, κάλεσε τίς τρεῖς 
ἀδελφές νοσοκόμες πού τόν περι-
ποιοῦντο, τούς παρέδωσε τό φάκελο 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
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καί εἶπε νά μοιράσουν τά χρήματα ἐξ 
ἴσου μεταξύ τους». 

Τό συγγραφικό ἔργο 
τοῦ Γεωργούλη 

Μεγάλο καί οὐσιαστικοῦ περιε-
χομένου ὑπῆρξε τό συγγραφικό ἔργο 
τοῦ Κων/νου Γεωργούλη. Ἔγραψε 
κείμενα φιλολογικά, φιλοσοφικά, 
παιδαγωγικά καί ἄλλα. «Ὡς συγ-
γραφέας διακρίνεται γενικά γιά πο-
λυμέρεια, πληρότητα καί ἀναλυτική 
καί κριτική ἱκανότητα» (ἐγκυκλο-
παίδεια Παπύρου, τόμος 17ος, σελ. 
157). Ἄλλωστε, εἶχε χαρακτηρισθεῖ 
ὡς δεινός ἑλληνιστής.

Τά κυριότερα ἔργα τοῦ Γεωρ-
γούλη κατά χρονολογική σειρά 
ἐκδόσεως εἶναι: 

1) «Ἀριστοτέλους ̔Πρώτη Φιλο-
σοφία'», Θεσσαλονίκη 1935.

2) «Ἡ μελέτη τῶν ἑλληνικῶν 
ἀνθρωπιστικῶν γραμμάτων», Θεσσα-
λονίκη 1938.

3) «Πλάτωνος Πολιτεία», εἰσα-
γωγή, σημειώσεις, σχόλια, μετάφρα-
ση, Θεσσαλονίκη 1939, Β΄ ἔκδοση, 
Ἀθῆναι 1963.

4) «Αἱ σύγχρονοι φιλοσοφικαί κα-
τευθύνσεις», Ἀθῆναι 1954.

5) «Ἀπόψεις ἀπό τήν φιλοσοφίαν 
τῆς ἐποχῆς μας», Ἀθῆναι 1956.

6) «Ἀριστοτέλης ὁ Σταγειρίτης», 
Θεσσαλονίκη 1962. 

7) «Πρόλογος εἰς τούς Πλάτωνος 
νόμους», Ἀθῆναι 1975.

Παράλληλα, ὁ Κων/νος Γεωρ-

γούλης ὑπῆρξε συνεργάτης σέ 
ἀρκετές ἐγκυκλοπαίδειες, ὅπως: τό 
Νεώτερο Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό 
«Ἡλίου», ἡ Μεγάλη Παιδαγωγική 
Ἐγκυκλοπαίδεια, ἡ Θρησκευτική καί 
Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, ἡ Ἐγκυ-
κλοπαίδεια «Πάπυρος» (Λαρούς). Σ' 
αὐτές δημοσίευσε πολλά ἄρθρα σέ 
φιλολογικά, φιλοσοφικά καί παιδα-
γωγικά θέματα.

Ἦταν, ἀκόμη, συνεργάτης τοῦ λο-
γοτεχνικοῦ περιοδικοῦ «Νέα Ἑστία» 
καί διετέλεσε διευθυντής συντάξε-
ως τοῦ φιλολογικοῦ περιοδικοῦ 
«Πλάτων», τό ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἑται-
ρεία τῶν Ἑλλήνων Φιλολόγων, στήν 
ὁποία ὁ Γεωργούλης ὑπῆρξε γραμ-
ματέας ἀπό τή σύστασή της. 

Κλείνουμε τήν ἀναφορά μας 
στήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ 

ἀειμνήστου Κων/νου Γεωργούλη μέ 
μιά χαρακτηριστική γνώμη, πού δι-
ατύπωσε σέ ὁμιλία του ὁ φιλόλο-
γος Ἐλευθ. Ζιαζόπουλος. Εἶπε: «Τα-
πεινός μαθητής τοῦ μεγάλου δι-
δασκάλου ἐπί μία διετία στό Διδα-
σκαλεῖο Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί 
ἐπιμελής μαθητής τῶν βιβλίων του, 
ἔχω ἀποκομίσει τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ 
διδάσκαλος Γεωργούλης δέν ὑστε-
ρεῖ σέ τίποτε ἀπό τούς μεγάλους δι-
δασκάλους τοῦ Γένους καί εἶναι ἄξι-
ος νά τιμᾶται μεταξύ ἐκείνων: τοῦ 
Κοραῆ, τοῦ Κούμα, τοῦ Εὐγενίου 
Βουλγάρεως, τοῦ Θεοτόκη, τοῦ Ευ-
γενίου τοῦ Αἰτωλοῦ καί τῶν ἄλλων 
μεγάλων διδασκάλων τοῦ Γένους».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
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Ο λυρισμός μαζί με το ρεαλισμό 
αντάμωσαν σε ένα είδος ηρω-

ικής ποίησης, δημώδους προέλευσης 
ειδικής στην Πόλη του νερού, το ιερό 
Μεσολόγγι. Τότε με ανεμοθέριευ-
τη αναλαμπή δημιούργησαν μια απα-
λόστρωτη πορεία. Αγκαλιάστηκαν και 
οι δυο και μεγαλούργησαν. Στη συνέ-
χεια το μεγαλούργημα τούτο δονήθη-
κε στους αιθέρες και τράβηξε το δρό-
μο προς διανοητές που στην εποχή 
τους φωτίζονταν από σπιθοβόλο πνεύ-
μα. Αυτός ο συνδυασμός πήρε αμέσως 
μια καινούρια ονομασία. Γεννήθηκε η 
γοργόφτερη λαϊκή ποίηση, χωρίς γρα-
πτές διατριβές, με μια απλή και πυκνό-
κλαδη δημώδη ορολογία. Ονομάστη-
κε «Δημοτικό τραγούδι Μεσολογγίτι-
κου ύφους». 

Αυτό το Μεσολογγίτικο Δημοτι-
κό τραγούδι ύμνησε την υπέρ-

λαμπρη φύση. Δόνησε τους ξάστε-
ρους, καίτοι σκλαβωμένους, απέρα-
ντους αιθέρες. Φώτισε τις άγνωστες 
πτυχές μιας ανυπέρβλητης ανθρώπι-
νης φαντασίας. Καλλιέργησε ιδέες 
πρωτόγνωρες, απαραίτητες για πλου-
τισμό ανθρώπινης διανόησης. Προέ-
βαλε τη γραφικότητα του ωραίου Με-
σολογγίτικου τοπίου με λόφους κα-
τάφορτους από καρπογόνα ελιά και 

ολάνθιστα περιβόλια. Ξάφνιασε με 
του πλατειού πελάγου τον ασίγαστο 
ψίθυρο που μεταφέρνει τ' απαλόπνοα 
μαϊστράλια, απ' τους αφρούς ενός μα-
νιασμένου Ιόνιου. Έδωσε πνευματική 
διάσταση στο λόγο με ειδική πνευμα-
τική καρποφορία. Κήρυξε τη μυθοπλα-
σία σαν σπάνιο είδος ψυχισμού και δι-
ανόησης. Προκάλεσε βαρύγνωμη ποι-
ητική ατμόσφαιρα μεταξύ ποιητών και 
λογίων. 

Με τη νοσταλγία του Μεσολογ-
γίτη κάλεσε στα πάτρια όλους 

τους φευγάτους λόγιους και σοφούς. 
Να γυρίσουν στον τόπο τους. Με την 
αγέραστη 'πιθυμιά του νόστου έφερε 
στην κατάλληλη ώρα ντόπιους και ξέ-
νους σε τούτον τον τόπο. Με τούτο το 
λιμναίο τραγούδι συναπαντήθηκαν αρ-
μονικά ο λόγιος Ερμής με τον καπνο-
βόλο πολέμαρχο Άρη, σε ένα συνταί-
ριασμα αδελφικό απίθανου θαυμα-
σμού. Η καρπογονία τούτης της δύνα-
μης φάνηκε αργότερα, όταν ο Παλα-
μάς διατύπωνε εκφραστικά: «Ο τόπος 
ο δικός μας προς τον Ουρανό σκορπί-
ζει τραγούδια χαροκόπων κι' αναστε-
ναγμούς ερωτοχτυπημένων». 

Η δημιουργία του Δημοτικού 
τραγουδιού στο Μεσολόγγι 

δεν υπήρξε αποτέλεσμα μελέτης και 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη, 
Καθηγητή - Συγγραφέα

με Μεσολογγίτικη έκφραση
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σχολαίας διεργασίας. Ήταν ένα αυ-
θόρμητο ξέσπασμα κυρίως των καρ-
διακών αισθημάτων με ανάμιξη του 
λογικού και της σκέψης απλών αν-
θρώπων του μόχθου και της ευθύνης. 
Δραματουργοί τραγουδιστάδες κυκλο-
φορούσαν στα λαϊκά στέκια, στα μετε-
ρίζια, στις παλαίστρες και στην καθη-
μερινότητα. Λειτουργούσαν όλοι στο 
Μεσολόγγι με μια σύνθεση αισθήσεως 
και στοχασμού. Εκεί στην εσχατιά της 
Δυτικής Ελλάδας ζούσε το Μεσολόγ-
γι σκεπτόμενο, εκφραζόταν διανοού-
μενο και πορευόταν στο δικό του και 
τον ξένο κόσμο συλλογιζόμενο. Ήταν 
μια Πολιτεία για την οποία θα μπορού-
σε να ταιριαστεί ο στίχος του Ερωτό-
κριτου: «Ασάλευτη στοχάζετο με δίχως 
να μιλήσει». 

Για να κατορθωθεί άλλωστε κάτι 
στον πνευματικό τομέα πρέ-

πει οι άνθρωποι να μπορούν να σκέ-
πτονται, να φαντάζονται, να διανοού-
νται, να θέτουν σκοπούς, να στοχάζο-
νται. Ο λαός όμορφα διατυπώνει αυτή 
την ιδέα, στο λόγιο: «Στοχάστη ο νους 
μου σήμερα να βρει τ' αγρού λουλού-
δια». Αυτός ο υπέροχος Μεσολογγί-
τικος στοχασμός λειτούργησε έντονα 
στη σκλαβιά και μέχρι σήμερα, μεγα-
λόπρεπα. Στοχαστικά δημιουργήματα 
ήταν τα Μεσολογγίτικα Δημοτικά τρα-
γούδια.    

Δημιουργούσε το Μεσολόγγι τα 
στοχαστικά του τραγούδια ζω-

ντανά και άγραφα. Όσα μάθαμε, ελευ-
θερωμένοι, τα γνωρίζουμε όπως πε-
ρισώθηκαν από στόμα σε στόμα. Χα-
ρακτηριστικό είναι το κοινό απόφθεγ-
μα που κυκλοφορούσε: «Ό,τι θα κά-
μεις κι ό,τι πεις, τι θα συμβεί να στο-
χαστείς». Οι στοχαστές Μεσολογγίτες 
άλλωστε αναζήτησαν, δημιούργησαν 

και καλλιέργησαν «Άνθρωπον πολεμι-
στήν, και δικαστήν, και προφήτην, και 
στοχαστήν, και πρεσβύτερον» (Ησαΐας 
κεφ. γ΄, 2-3). Έτσι άλλωστε στοχαστι-
κά γράφτηκε και το κύκνειο άσμα της 
σοφίας των Ελευθέρων Πολιορκημέ-
νων, η Απόφαση της Εξόδου. Περισώ-
θηκε ότι: «Στοχάζονταν  οι καπεταναί-
οι, διετύπωνε ο Ρωγών και κατέγραφε 
ο γραμματέας Νικόλας Κασομούλης». 
Έτσι πάρθηκε η απόφαση της Εξόδου 
και έγινε αποδεκτή από όλους τους 
Μεσολογγίτες στοχαστές. 

Με τούτα τα προσόντα απευ-
θύνθηκαν υπερήφανα οι Με-

σολογγίτες προς τους Ευρωπαίους δι-
ανοητές με το τραγούδι τους. Είχαν  
δημιουργήσει παράδοση στο Δημοτι-
κό τραγούδι και έπρεπε να το παρα-
δώσουν στο μέλλον. Είπαν: Ο τόπος 
μας χαρίζει σ' όσους τον επισκέπτο-
νται αγνά μοσχοβολήματα από τα νά-
ματα μιας νεοελληνικής «Κασταλίας» 
που βύζαξε πλειάδα γνήσιων δημι-
ουργών του πνεύματος, στολίδια αλη-
θινά σε μια χώρα μεγάλων συζητητών 
και φιλοσόφων. Είμαστε οι «στυλίστες» 
μιας πνευματικής κουλτούρας, όπου 
το επικό μεγαλείο συνταιριάζεται με 
το ιστορικό, το ποιητικό, το μελωδικό 
και το πεζό. Τούτο δε σε μια εύστρο-
φη κίνηση και περιπέτεια όλο φαντα-
σία και έξαρση. Είπαν: Είμαστε ένας 
τόπος παραγωγής διανόησης, όπου 
ο στοχασμός και ο πολύμορφος λό-
γος ανταμώνουν σ' ένα τραγούδι ανεί-
πωτης γλυκύτητας, για να κατασκευ-
άσουν καινούριες σοφές προσταγές, 
που μόνο η ελεύθερη σκέψη μπορεί 
να σμιλέψει. 

Τ' αχτιδοστεφάνωτα επιτεύγματα 
του Δημοτικού τραγουδιού και 

του πνεύματος σε διάρκεια αιώνων, 
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μαζί με τα ολόδροσα αισθήματα του 
στοχασμού, δεν ήταν μπορετό να μη 
τα μεταλαμπαδεύσουν οι Μεσολογγί-
τες σε όμοιους διανοητές και λογίους. 
Επισημαίνουμε ότι έβαλαν σκοπό της 
ζωής τους και με το Δημοτικό τραγού-
δι να δημιουργήσουν προϋποθέσεις 
πνευματικής συνεργασίας με τους δι-
ανοούμενους της Ευρώπης, πέραν της 
εμπορικής και ναυτιλιακής τοιαύτης. 
Στόχος σταθερός και απώτερος ήταν 
να προετοιμάσουν την πνευματική Ευ-
ρώπη για εθνική ωφέλεια. Η ιστορία 
μάς βεβαιώνει ότι το πέτυχαν. 

Όταν έβλεπαν οι Μεσολογγίτες να 
πλησιάζει η ώρα της Ελλάδος, οι ήχοι 
απ' τα βήματα της ανατέλλουσας ελευ-
θερίας άρχισαν να μοιάζουν με βρο-
ντοβόλους καλπασμούς. Τότε οι Με-
σολογγίτες διανοούμενοι, λόγιοι και 
τραγουδιστές, ως γνήσιοι πνευματικοί 
εκφραστές μιας κληρονομικής λόγω 
τόπου παράδοσης, αλλά και επίκτητης 
λόγω πνεύματος και σοφίας, έλαβαν 
θέση μάχης. Τα όπλα τους ήταν η πέν-
να, η σκέψη, το τραγούδι και ο πρω-
τόγνωρος για την εποχή πολιτισμός. 
Πρωτοείπωτος σε διανοητές καταξιω-
μένους διαχρονικά. Ήταν το αγλαό-
καρπο μήνυμα που έβγαινε απ' τα σω-
θικά των πέντε καταξιωμένων Σχολών 
του, όπως προβλήθηκαν από τις πέντε 
επίσης έγκριτες, έντυπες ή χειρόγρα-
φες, Μεσολογγίτικες Εφημερίδες μιας 
πρωτάκουστης ευγενούς ελευθεροτυ-
πίας.  

Δεν στράφηκαν τότε προς φί-
λους ξένους και ντόπιους, για 

να ζητήσουν όπλα και υλικά μάχης. 
Δεν ζήτησαν εφόδια πολεμικά! Πή-
ραν τον γνώριμο δρόμο του πνεύμα-
τος και κτύπησαν πόρτες παλατιών δι-
ανόησης. Πήγαν απ' τους γνωστούς 

θαλασσινούς δρόμους προς τους ευ-
γενείς του πνεύματος της Ευρώπης και 
έπεισαν. Έπεισαν, γιατί τα επιχειρήμα-
τά τους ήταν τρανταχτά αληθινά, μελω-
δικά και ειλικρινή. 

Παρουσιάστηκαν ως πνευματικοί 
προς πνευματικούς, ως λόγιοι προς 
λογίους, ως διανοητές προς διανοού-
μενους, ως τραγουδοποιοί προς τρα-
γουδιστές. Κατάφορτοι από αξιοπρέ-
πεια. Ολοφέγγαροι ιδεολόγοι. Απαί-
τησαν από όλους να βλέπουν το Με-
σολόγγι, σαν κοιτίδα πνευματικής πα-
ρουσίας με σαϊτόφτερο πνεύμα. Και το 
πέτυχαν! 

Το πέτυχαν, γιατί μίλησαν και 
έδωσαν στην Ευρώπη μήνυμα 

ολοφώτιστο, ελπίδα ροδοφώτεινη και 
βεβαιότητα απισωδρόμητη. Είπαν με 
πειστικότητα: Το Μεσολόγγι δεν βλέ-
πεται σαν τόπος και ύλη. Είναι τεχνο-
ξάκουστη Πολιτεία. Θαυμάζεται σαν 
πνεύμα, σαν ιδέα, σαν διανόηση, σαν 
τραγούδι. 

Έτσι εκφράστηκε η Μεσολογγίτι-
κη Δημοτική Μούσα.  «Οι Διδάσκαλοι 
του Γένους, άγρυπνοι, ακάματοι έσκα-
πταν δια του αιχμηρού καλάμου των, 
μυστικήν υπόνομον και ανετίναξαν τον 
πολυχρόνιον όγκον του τουρκικού ζυ-
γού». 

Ανατίναξη ήταν η Έξοδος με την 
αποφασιστική αυτοθυσία που έφερε 
τη Λευτεριά. Αντάμωσαν την άοκνη 
καλλιέργεια της πνευματικής αναγέν-
νησης με τον άγρυπνο κροταλισμό απ' 
το καρυοφύλλι και την κλαγγή απ' τα 
γιαταγάνια και τα σπαθιά της Κλεφτου-
ριάς. 

Προετοίμασαν αποτέλεσμα ζωής 
που εμείς το ζούμε, το απολαμβάνου-
με και το τιμούμε!! 

q



Κύριε Διευθυντά,

Τη Μ. Παρασκευή και το Μ. 
Σάββατο που οι Χριστιανοί 

σ' όλον τον κόσμο και εμείς στην 
Ελλάδα ιδιαίτερα, εκ παραδόσεως, 
ζούμε πολύ έντονα το κορυφαίο για 
την πίστη μας γεγονός της Σταυ-
ρώσεως και της Αναστάσεως, με 
τις εκκλησίες να γεμίζουν από πι-
στούς, ο τηλεοπτικός σταθμός Σκάι 
προέβαλε μια ξένη σειρά ντοκιμα-
ντέρ με τίτλο «Τα μυστικά του Σταυ-
ρού». Σ' ένα επεισόδιο της σειράς 
που παρακολούθησα το βράδυ της 
Μ. Παρασκευής πληροφορήθηκα 
ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ότι 
ήταν παντρεμένος με τη Μαρία τη 
Μαγδαληνή και είχε και παιδί μαζί 
της! Ως επιστήμονας κάθισα να δω 
και να καταλάβω από πού προκύ-
πτουν τέτοια βαρύγδουπα, σοβα-

ρά, ανατρεπτικά (και προκλητικά 
για εκατομμύρια Χριστιανούς) συ-
μπεράσματα. Με κατάπληξη έως 
καταπληξία (σοκ), λοιπόν, άκουσα 
έναν Εβραίο αρχαιολόγο να εξηγεί 
ότι από μια επιγραφή με το όνομα 
ενός Ιησού σ' έναν τάφο (που δεν 
έχει σχέση με τον ιερό τάφο!) και 
μιας Μαριάμ από τον ίδιο τάφο και 
από έρευνα σε οστά (από οστεοφυ-
λάκια) των οποίων εξετάσθηκε το 
DNA προέκυψε ότι τα οστά χρονο-
λογούνται την περίοδο που έζησε ο 
Χριστός, άρα - κατά το ντοκιμαντέρ 
- ο τάφος ήταν του Ιησού Χριστού 
και, επειδή δεν εμφανίζουν συγγέ-
νεια αίματος με τα άλλα γυναικεία 
οστά που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο, 
άρα - κατά το ντοκιμαντέρ -  τα οστά 
αυτά ανήκαν στη Μαρία τη Μαγδα-
ληνή, που προφανώς ήταν σύζυ-
γός του! Συμπέρασμα και μήνυμα 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
 (τ. Πρυτάνεως του παν/μίου Αθηνών)

σχετικά με τον τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ

Κυριακή 1 Μαΐου 2011
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: Ο Χριστός δεν αναστήθηκε (αφού 
βρέθηκαν τα οστά ενός Ιησού στον 
υποτιθέμενο τάφο του). Ο Χριστός 
δεν ήταν άγαμος και υιός Θεού 
(αφού παντρεύτηκε κι έκανε έρωτα 
με μια γυναίκα, από την οποία είχε 
και παιδί). Δεν ήταν (ελέχθη καθα-
ρά στο φιλμ) παρά ένας αιρετικός 
Ιουδαίος δάσκαλος της σειράς με 
κάποιους μαθητές, οι οποίοι μετά 
τον θάνατό του (μολονότι ψαρά-
δες και αγράμματοι...) διέσπειραν 
ψέματα περί αναστάσεως και θαυ-
μάτων και διάφορα άλλα και μέσα 
από αυτή την προπαγάνδα γέννη-
σαν τη χριστιανική θρησκεία και 
τον Χριστιανισμό. Τόσο απλά!

Με αυτές, λοιπόν, τις ατεκμη-
ρίωτες εικασίες και με αυτά 

τα παιδαριώδη επιχειρήματα οδη-
γήθηκαν σε συμπεράσματα που εμ-
φανίζονται ως προϊόν επιστημονι-
κής έρευνας : από το συνηθισμένο 
όνομα ενός Ιησού ταύτισαν αυτόν 
τον Ιησού με τον Ιησού Χριστό του 
Ευαγγελίου και τον τάφο του με τον 
τάφο του Χριστού, βρήκαν και τη 
γυναίκα του που ήταν δήθεν η Μα-
ρία η Μαγδαληνή, που από κάποιες 
απόκρυφες μυθιστορηματικές ιστο-
ρίες έμαθαν ότι την φιλούσε στο 
στόμα (επαναλαμβάνεται στο φιλμ!) 
και βγήκε στη μέση και ένα παιδί 
από το πουθενά. Και για να πάρει 
το ντοκιμαντέρ επιστημονικό χαρα-
κτήρα επιστρατεύεται η έρευνα του 

DNA, για να δείξει ότι τα οστά της 
άγνωστης αυτής γυναίκας δεν εί-
χαν συγγενική σχέση με τον Ιησού, 
άρα ήταν σύζυγός του. Κι όλα αυτά 
με προκλητική μονομέρεια, χωρίς 
να υπάρχει κανένας αντίλογος από 
ειδικούς επιστήμονες και χωρίς κα-
μία αναφορά στα Ευαγγέλια. Κανέ-
να απόσπασμα από τόσα ντοκιμα-
ντέρ σχετικά με το ιστορικό πρόσω-
πο του Ιησού και τον αντίλογο της 
χριστιανικής θεολογίας (ορθόδο-
ξης, καθολικής, προτεσταντικής) 
για ένα τόσο μεγάλο θέμα.

Όποιος από τους υπεύ-
θυνους του τηλεοπτικού 

προγράμματος του Σκάι - ενός σο-
βαρού τηλεοπτικού σταθμού, του 
οποίου παρακολουθώ τα δελτία ει-
δήσεων και τις ενημερωτικές εκπο-
μπές -  έκανε αυτή την επιλογή, χω-
ρίς να το επιδιώκει σκοπίμως, πρέ-
πει να γνωρίζει ότι προκάλεσε πολ-
λούς τηλεθεατές του σταθμού (όχι 
μόνο τους θρησκεύοντες) και ότι το 
θέμα σχολιάστηκε πολύ. Στο πνεύ-
μα αυτό γράφονται οι γραμμές αυ-
τές όχι ως επίκριση αλλά ως συμ-
βολή σ' έναν προβληματισμό που 
πρέπει να υπάρχει για τόσο σημα-
ντικές τηλεοπτικές επιλογές.

Με εκτίμηση,
Γ. Μπαμπινιώτης, Καθηγητής

(Πηγή: http://www.skai.gr/files/1/pdf/
epistoli3.pdf)
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ἡμέραν... Ὁ Φιντίας τότε ἀποφυλακί-
ζεται... 

Τὰ δεσμὰ του εὐχαρίστως ἀνα-
λαμβάνει ὁ φίλος του Δάμων.

Ἀλλ' ἡ προσδιωρισμένη διὰ τὴν 
ἐκτέλεσιν τῆς θανατικῆς ποινῆς ἡμέ-
ρα φθάνει καὶ ὁ Φιντίας δὲν φαίνε-
ται...

Ἐπὶ τέλους ὁ δήμιος ἑτοιμάζε-
ται καὶ λαμβάνει ἀνὰ χεῖρας τὸν πέ-
λεκυν, ἡ δὲ τρομερὰ στιγμὴ φθάνει 
πλέον, ὃτε ἐξαίφνης κραυγαὶ θορυ-
βώδεις ἀκούονται, λέγουσαι: «Ὁ Φι-
ντίας, ὁ Φιντίας!». Συγχρόνως δὲ 
ἀσθμαίνων καὶ δρομαῖος διασχίζει 
ὁ Φιντίας τὰ πλήθη. Μετὰ δακρύων 
πίπτει εἰς τάς ἀγκάλας τοῦ φίλου του 
Δάμωνος καὶ ζητεῖ νὰ λάβη τὴν θέ-

σιν του ὑπὸ τὸν πέλεκυν τοῦ δημί-
ου. Ἀλλ' ὁ Δάμων διαφιλονικεῖ τὴν 
θέσιν ταύτην ὡς ἀνήκουσαν ἤδη εἰς 
αὐτόν...

Ἔκθαμβοι καὶ δακρυρροοῦντες 
θεωροῦν πάντες τὸ ὑψηλὸν τοῦτο θέ-
αμα τῆς περὶ θανάτου πάλης τῶν δύο 
φίλων. Καὶ αὐτὸς ὁ σκληροκάρδιος 
τύραννος συγκινεῖται ἐπὶ τέλους καὶ 
θαυμάζει... καί, χαρίζων τὴν ζωὴν εἰς 
τὸν Φιντίαν καὶ εἰς τὸν Δάμωνα, κα-
ταπαύει τὴν εὐγενῆ των πάλην καὶ 
ζητεῖ ὡς χάριν νὰ συμπαραλάβουν 
τοῦ λοιποῦ καὶ αὐτὸν εἰς τὸν ἱερὸν 
δεσμὸν τῆς φιλίας των.

Λέων Μελᾶς

ΤΑ ΔΥΟ ΔΑΚΡΥΑ

Ἀπὸ τὴ γῆ δυὸ δάκρυα, θερμὰ μαργαριτάρια, 
ἀνέβηκαν καὶ στάλαξαν στοῦ Πλάστη τὰ ποδάρια.
Κι εἶπε τὸ πρῶτο τρέμοντας ἐμπρὸς στὸ θεῖο θρόνο:
«Ἐμένα μ'  ἔβγαλε ἡ καρδιὰ γιὰ τὸ δικό της πόνο».
Κι ὁ Πλάστης ἀποκρίθηκε: «Οὔτε στιγμὴ μὴ χάνης!
Σύρε νὰ γίνεις βάλσαμο, τὸν πόνο της νὰ γιάνης».
Κι εἶπε καὶ τ' ἄλλο τρέμοντας ἐμπρὸς στὸ θεῖο θρόνο:
«Ἐμένα μ' ἔβγαλε ἡ καρδιὰ γιὰ κάποιον ξένο πόνο!»
Κι ὁ Πλάστης ἀποκρίθηκε: «Ἐσὺ μαζί μου μεῖνε!
Τῆς εὐσπλαχνίας τὰ δάκρυα, δικά μου δάκρυα εἶναι».

Ἰωάννης Πολέμης

ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Στὶς στάνες τῶν βουνῶν καὶ στὰ λημέρια

(συνέχεια από τη σελ.150)

ΠΩΣ ΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
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μίαν ὄμορφη ζωὴ καλοπερνῶ.
Σὰν κάτι παίρνει ὁ νοῦς μου ἀπ' τὸ βουνὸ
καὶ προσευχὴ τὸ πάει ψηλὰ στ' ἀστέρια.

Ξυπνῶ μὲ τὴν αὐγὴ τὴ μυρωμένη, 
τὸ μύρο ἀπ' τὰ πεῦκα περισσό.
Καὶ βλέπω ἀπὸ τὴ θάλασσα χρυσό, 
περήφανο τὸν ἥλιο ν' ἀνεβαίνη.

Στὰ φύλλα εἶναι διαμάντι ἡ δροσοστάλα.
Τ' ἀγέρι  δυναμώνει τὸ κορμί.
Καὶ χαίρομαι τὸ μαῦρο τὸ ψωμὶ
νὰ τρώγω μὲ μυζήθρα καὶ μὲ γάλα.

Συχνὰ μὲ τοὺς βοσκοὺς πηγαίνω ὡς πέρα,
στὴν πράσινη χαρὰ κάποιας πλαγιᾶς, 
πού στὸ ξωκκλήσι πάει τῆς Παναγιᾶς. 
Τοὺς τραγουδῶ κι αὐτοὶ βαροῦν φλογέρα.

Οἱ νύχτες μαγεμένες. μοῦ φωτίζουν
μικρὲς πυγολαμπίδες. Σιγαλιά.
Γαυγίζουν μόνο κάπου τὰ σκυλιά, 
μουλάρια μακριὰ σὰν κουδουνίζουν.

Ὤ! ἂς ζοῦσα πάντα ἐδῶ, νάχα κονάκι
μία ὁλόφτωχη καλύβα ἀπὸ κλαδιά, 
νὰ πίνω ἀπὸ τοῦ βράχου τὴν καρδιὰ
τὸ κρύσταλλο, τὸ ἀθάνατο νεράκι. 

                            Στέλιος Σπεράντσας

Εἰς τὸ Μανιάκι, ἐπὶ τῆς κο-
ρυφῆς τοῦ λόφου, ἐκ τῶν τρι-

ακοσίων μαχητῶν δὲν ἀπέμεινεν 
οὔτε ἕνας ζωντανός. Ὁ ἥλιος, προ-

βάλλων τοὺς ἐχαιρέτισεν ὅλους ὀρθί-
ους... Καὶ τώρα, δύων ἐκεῖ κάτω τοὺς 
ἀποχαιρετίζει λυπημένος νεκρούς, 
σκορπισμένους ἐπάνω εἰς τὸ χῶμα...

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ

ΠΩΣ ΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
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Ὅλην τὴν ἡμέραν ἄσιτοι ἐπάλαι-
σαν πρὸς τὴν θύελλαν τῶν σφαιρῶν, 
ἀντέστησαν εἰς τὴν χάλαζαν τῶν 
βομβῶν, ἐχλεύασαν τὴν ὁρμὴν τῆς 
ρομφαίας καὶ τὴν βίαν τῆς λόγχης...
Καὶ... ἀφοῦ ἒσπασεν καὶ τὸ ὕστατον 
γιαταγάνι μέσα εἰς τὸ χέρι των, ἔπε-
σαν χαμαί, ἄψυχοι ναί, ἡττημένοι ὄχι. 
Κι' ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν ὁ Παπαφλέσ-
σας... κρατῶν ἀκόμη τὸ θραυσμένον 
τμῆμα αἱμοστάζον μὲ σφιχτὰ δάκτυ-
λα. Ὁ Αἰγύπτιος ἀνέρχεται ἐν καλ-
πασμῷ ἵππων καὶ σαλπίγγων βοή... 
Ὁ ἀρχηγὸς των (Ἰμπραήμ) ἔφθα-
σεν εἰς τὴν ὀφρὺν τοῦ λόφου, ἀνέβη, 
ἐστάθη ἐπ' αὐτῆς, περιέφερε τὸ βλέμ-
μα, ἐκοίταξε τὸ κοκκινίσαν ἔδαφος... 
Τὸ βλέμμα του θολοῦται ἐλαφρῶς, 
παλμὸς συσπᾶ τὰ χείλη του.

-Κρίμα νὰ χαθοῦν τέτοιοι λεβέ-
ντες!... 

-Ποιὸς εἶναι ὁ Παπαφλέσσας;
Οἱ ὁδηγοὶ του ἔσπευσαν, ἔδειξαν 

τὸ πτῶμα... 
-Σηκῶστε τον, πιάστε τον... Πλύ-

ντε τον, πλύντε τὸ παλληκάρι...
Δυὸ ἄνδρες ἔλαβον αὐτὸν ἀπὸ 

τῶν μασχαλῶν, τὸν ἤγειραν, τὸν 
ἔστησαν ἐπάνω εἰς τοὺς πόδας του... 

-Στῆστε τον ἐκεῖ ἀπὸ κάτω...
Οἱ ἄνδρες κρατοῦντες αὐτόν, τὸν 

ὕψωσαν καὶ τὸν ἀκούμβησαν, τὸν 
ἐστερέωσαν εἰς τὸν κορμὸν αὐτοῦ, 
ὡσανεί ζῶντα... Τὸ πτῶμα ἐναπέμει-
νεν ἀκίνητον, μὲ προτεταμένον τὸν 
θώρακα καὶ ὑψηλὰ τὴν κεφαλήν.

Τότε ὁ Ἰμπραὴμ πλησιάζει βραδέ-
ως πρὸς τὸ δένδρον, ἵσταται καὶ βλέ-
πει σιγηλὸς τὸ πτῶμα τοῦ ἀντιπάλου 
του καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς σελήνης, ἣτις 
ἀνέτελλε τὴν ὥραν ἐκείνην, αἱματό-
χρους, ὡσεὶ βαφεῖσα καὶ αὐτὴ ἐκ τοῦ 
χυθέντος αἵματος, φιλεῖ παρατεταμέ-
νον φίλημα τὸν ὄρθιον νεκρόν.                    

Μιχ. Μητσάκης

ΤΟ ΓΕΝΝΑΙΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ

Πρῶτο λάφυρο στὸν νικητὴ 
Μόμμιο ἔμεινε ἡ «ἀφνειός» 

Κόρινθος. Ὁ ἄξεστος Ρωμαῖος στρα-
τηγὸς εἶχεν ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὰ 
πλούτη αὐτῆς τῆς πόλεως... Οἱ Ρω-
μαῖοι στρατιῶτες ρίχτηκαν στὴν ἀπρο-
στάτευτη πόλι σὰν θηρία. Πολλοὺς 
ἄντρες τοὺς ἔσφαξαν... Ἡ Ἑλλάδα 
ὅλη τότε ἐστράγγισε τὸ πικρότερο πο-
τήρι... Τὴν τελευταία μέρα, ὁ ὕπατος 
ἀντελήφθη σ' ἕνα μέρος καθισμένα 
πολλὰ Ἑλληνόπουλα, ποὺ σὲ λίγο 
θὰ στέλνονταν στὰ σκλαβοπάζαρα 
τῆς Ρώμης. Τὰ ἐπρόσεξε καλὰ... Ὁ 
Μόμμιος ἦταν πολὺ πονηρὸς. Σ' ἕνα 
νόημά του πλησίασεν ὁ ὑπασπιστής 
του, ποὺ ἐγνώριζε καλὰ τὰ Ἑλληνι-
κά. Ἔσκυψε ἀπὸ τὸ ἅρμα καὶ ψιθύ-
ρισε κάτι... Λίγο πέρα, ἐσίμωσε τὰ 
παιδιά... Ἔπειτα ἄρχισε νὰ τά ρωτᾶ: 
Ποιὸς ἀπό σᾶς γνωρίζει γράμματα; 

Πόση ἀφέλεια! Ὅλα τὰ παιδιὰ 

...
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ἤξεραν γράμματα. Ἡ Κόρινθος εἶχε 
ἐκπαιδευτικὴ παράδοση...Διέταξε 
τότε ὁ Ρωμαῖος ἀξιωματικὸς νὰ φέ-
ρουν ἀβάκια. Τὰ μοίρασε στὰ παιδιὰ 
μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ γράψη τὸ καθένα 
δυὸ λόγια... Ἀπὸ ὅσα ἒγραψαν, φαι-
νόταν καθαρὰ πώς, παρὰ τὴν σκληρὴ 
δοκιμασία, οἱ ψυχὲς τῶν παιδιῶν 
ἦταν ὑπερήφανες, ὅπως ἡ ἔκφραση 
τῶν προσώπων τους. Ἔξαφνα ὁ ὑπα-
σπιστὴς σταμάτησε.

-Τί γράφει αὐτὸ τὸ ἀβάκιο; ρώτη-
σε ὁ Μόμμιος.

-Στίχους, Ὕπατε. Στίχους τοῦ 
Ὁμήρου...

-Στίχους τοῦ Ὁμήρου!
Ὁ Ρωμαῖος ὕπατος, δὲν ἦταν δυ-

νατὸν ν' ἀγνοῆ τ' ὄνομα τοῦ θείου 
ποιητῆ...

-Διάβασε, πρόσταξε ξηρά. 
 «Χαρὰ στοὺς Δαναοὺς καὶ δυὸ 

καὶ τρεῖς φορὲς χαρά τους, πού γιὰ 
χατήρι ἐχάθηκαν τῶν Ἀτρειδῶν στὴν 
Τροία.

Δὲν ἤτανε νὰ πέθαινα καὶ νὰ μὲ 
πάρη ὁ Χάρος, τὴ μέρα ποὺ 'πεφταν 
βροχὴ τὰ χάλκινα κοντάρια τῶν Τρώ-
ων ἐπάνω μου, κοντὰ στὸ σῶμα τοῦ 
Ἀχιλλέα!..».

Τελείωσε. Ζωηρὴ ταραχὴ στὴ 
μορφὴ τοῦ ὑπάτου. Ὁ Λεύκιος Μόμ-
μιος ἦταν ἄξεστος, ἀλλὰ ἀρκετὰ 
εὐφυής. Ἐνόησε, λοιπὸν τί ἤθελε νὰ 
εἰπῆ τὸ παιδί. Διέταξε καὶ τὸ ἔφεραν 
μπροστά του. Τὸ μικρὸ στάθηκε πε-
ρήφανα.

-Γιατί τὰ ἔγραψες αὐτά; ρώτησε 
μαλακὰ ὁ ὑπασπιστής, μεταφράζο-
ντας τὴν ἐρώτηση τοῦ ὑπάτου.

Τὸ γενναῖο Ἑλληνόπουλο κοίτα-
ξε τὸν καταστροφέα τῆς πατρίδας του 
λίγες στιγμὲς χωρὶς νὰ βγάλη λέξη. 
Κι ἔπειτα χαμήλωσε τὸ κεφάλι. Τί νὰ 
τοῦ ἀπαντοῦσε;... Ὁ Ρωμαῖος στρα-
τηγὸς σώπαινε... Συλλογίστηκε τὴν 
τύχη του... Καὶ σχεδόν... συγκινήθη-
κε. Ἔσκυψε, ψιθύρισε κάτι στὸν ὑπα-
σπιστή του, ἔπειτα κέντρισε τ' ἄλογα 
καὶ τὸ ἅρμα του ἀπομακρύνθηκε. Ὁ 
ὑπασπιστὴς ἔψαξε ἀνάμεσα στοὺς 
αἰχμαλώτους, βρῆκε ὅλους τούς συγ-
γενεῖς τοῦ παιδιοῦ καί:

-Πάρτε τὸ παιδὶ καὶ πηγαίνετε, 
τοὺς εἶπε. Ὁ ὕπατος σᾶς ἐλευθερώ-
νει.

(Ἱστορικὸν ἀνέκδοτον - 
Θ. Μακρόπουλος)

Ο λαός μας πρέπει γρήγορα να 
ξυπνήσει και να ξεσηκωθεί, 

γιατί το κακό όσο πάει και επεκτείνε-
ται. Η νέα γενιά κινδυνεύει τον έσχα-
το κίνδυνο. Η σκέψη της διαστρέφε-
ται και το πνεύμα της διαφθείρεται. 
Και επί τέλους πρέπει και τα Πνευμα-
τικά Ιδρύματα της χώρας μας να πα-
ρέμβουν ενεργά. Και πρώτα η Ακα-
δημία των Αθηνών με το κύρος που 
διαθέτει. 

u u u
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Πρώτες που άκουσαν το «Χρι-
στός Ανέστη» ήταν οι Μυρο-

φόρες γυναίκες. Πρώτα η Μαγδαλη-
νή και μετά οι άλλες Μυροφόρες. Ο 
Ευαγγελιστής Μάρκος μάς πληρο-
φορεί ότι  αυτές πρώτα έλαβαν το μή-
νυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. 
Αλλά ίσως κάποιος διερωτηθεί: Για-
τί αξιώθηκαν οι γυναίκες πρώτα ν' 
ακούσουν το χαρμόσυνο μήνυμα της 
Αναστάσεως και στη συνέχεια να γί-
νουν αυτές οι ευαγγελίστριες των μα-
θητών του Κυρίου; Οι σκέψεις που 
ακολουθούν δίδουν την απάντηση.

Στην πρωτοχριστιανική εποχή 
η θέση της γυναίκας απέναντι στον 
άντρα εθεωρείτο πολύ κατώτερη. 
Όμως, η θρησκεία μας έρχεται να 
δώσει στην γυναίκα την ίδια θέση 
που έχει και ο άνδρας (βλ. την ρήση 
του απ. Παύλου: «οὐκ ἒνι ἂρσεν καί 
θῆλυ… πάντες ἓν ἐσμέν ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ»). Η αποκατάσταση της γυναί-
κας ως ισοβάθμιας προσωπικότητας 
με τον άνδρα συντελέστηκε με το μυ-

στήριο της θείας Ενανθρωπήσεως. 
Είναι εξαιρετική η τιμή που έγινε σ' 
αυτήν όταν ο άναρχος Θεός διάλεξε 
τη Μαρία, την πτωχή κόρη της Ναζα-
ρέτ, να υπηρετήσει στη σωτηρία του 
ανθρωπίνου γένους. 

Το εγχείρημα των Μυροφό-
ρων ήταν μία παράτολμη απόφα-
ση. Καιροφύλαξαν  μέχρι να βεβαι-
ωθούν πού ετέθη το σώμα του Κυρί-
ου. Αγόρασαν αρώματα και κίνησαν 
«ὂρθρου βαθέως» για το μνημείο. Ο 
θεοφιλής έρωτας στον μοναδικό Ευ-
εργέτη του κόσμου φτέρωσε τα βή-
ματά τους, ώστε να φτάσουν σύντο-
μα, «σκοτίας ἒτι οὒσης», στον προ-
σφιλή τους νεκρό. Η αγάπη είναι το 
ισχυρότερο όπλο της γυναίκας, που 
την αναδεικνύει ηρωίδα στη ζωή της.

Από αυτόν τον τύπο της μυρο-
φόρου γυναίκας έχει ανάγκη 

η κοινωνία μας. Ζούμε σε ταραγμέ-

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

της Αγγελικής Τσικαλάκη,
πρ. Γυμνασιάρχη - Φιλολόγου

u u u
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νους καιρούς. Οι αξίες, τα ιδανικά, 
τα πρότυπα έχουν σχεδόν εκλείψει. 
Μέσα σ΄ αυτήν την ερημιά χάνει το 
άτομο την προσωπικότητά του και γί-
νεται ένα νούμερο. Ο σύγχρονος άν-
θρωπος ψάχνει με αγωνία να βρει 
κάποιο χέρι για να κρατηθεί όρθιος, 
για να μη βουλιάξει και καταποντιστεί 
στο τέναγος της κοινωνικής αδιαφο-
ρίας. 

Ευτυχώς που και από την εποχή 
μας δεν έχουν εκλείψει εντε-

λώς οι σύγχρονες «μυροφόρες». Με 
τον αγώνα τους στο στίβο της ζωής 
μπορούν να κάνουν θαύματα η Χρι-
στιανή μητέρα, η αφοσιωμένη σύζυ-
γος, η εργαζόμενη γυναίκα. Ιδιαίτε-
ρα η μητέρα θα δώσει το άρωμα της 
ψυχής της και θα γαλουχήσει τα παι-
διά της με τις χριστιανικές αξίες. Και 
από την χριστιανική οικογένεια μπο-
ρεί ν' αναδειχθούν οι αυριανοί πολί-
τες που θα στηρίζουν το κλυδωνιζό-
μενο κοινωνικό οικοδόμημα. 

Αξίζει να θυμηθούμε τον Μ. Βασί-
λειο, ο οποίος για την περίπτωσή του 
παρατηρεί ότι: η μάμμη, η μητέρα και 
αργότερα η αδελφή του, αυτές ήταν 
που έσπειραν, πρώτα, στην ψυχή του 
τις καταβολές της αγιότητας. Η συ-
νύπαρξη-συμπόρευση εργασίας και 
οικογένειας, παρά το κόστος σε κό-
πους, αγωνία και θυσίες, επισφραγί-
ζει τον μεγάλο ηρωισμό και το ψυχι-
κό σθένος της γυναίκας. Αυτή απο-
τελεί την καρδιά της ανθρωπότητας, 

όπως προσφυώς αναφέρει ο Βίκτωρ 
Ουγκώ. 

Η εθελόντρια και αυτή έρχεται να 
βάλει το πολύτιμο λιθαράκι της με 
την ανιδιοτελή προσφορά της προς 
τον πλησίον. Κάνει πράξη το λόγο 
του Κυρίου: «Ἐφ' ὃσον ἐποιήσα-
τε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 
ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε»  (Ματθ. 
κα΄, 40).

Εξάλλου το φιλανθρωπικό έργο 
της ενορίας και η εσωτερική και εξω-
τερική ιεραποστολή της Εκκλησί-
ας μας είναι τα πεδία από τα οποία 
η χριστιανή γυναίκα μπορεί να προ-
σφέρει στην κοινωνία την αγάπη της. 

Το μήνυμα των μυροφόρων, των 
ευαγγελιστριών των μαθητών του Κυ-
ρίου είναι μεν μήνυμα διαχρονικό, 
είναι δε και επίκαιρο μήνυμα επάξι-
ας κοινωνικής προσφοράς. Η προ-
σφορά είναι σφραγίδα γνησιότητας 
της ολοκληρωμένης γυναικείας προ-
σωπικότητας. 

Η Γυναίκα μόνο ως Χριστοφόρος 
μπορεί να είναι μυροφόρος και ευ-
αγγελίστρια της αγάπης. Ενωμένη 
με τον Χριστό παράγει τους καρπούς 
του Πνεύματος και σκορπίζει γύρω 
της το αναστάσιμο μήνυμα της αγά-
πης ως «ὓδωρ ἁλλόμενον εἰς ζωήν 
αἰώνιον».
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Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

Παραθέτουμε λίγα αποσπά-
σματα (τερατολογίες) από 

το βιβλίο της Ιστορίας που διδάσκο-
νται σήμερα οι μαθητές στις μεγαλύ-
τερες τάξεις του Τουρκικού Οκτατάξι-
ου Σχολείου:
• «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή 

και η ασφάλεια στην Ασία είναι δυνα-
τόν να διατηρηθεί με την επιστροφή 
των νησιών του Αιγαίου στην Τουρ-
κία.»
• «Η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη 

να διατηρήσει στο Αιγαίο την ειρήνη.»
• «Η Χίος, η Μυτιλήνη και η Σά-

μος βρίσκονται μέσα στα χωρικά ύδα-
τα της Τουρκίας.»
• «Σήμερα τα νησιά του Αιγαίου 

βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή.»
• «Οι Έλληνες είναι ένα μικρό 

παρακλάδι του μεγάλου τουρκικού 
λαού, του μοναδικού που είχε τη δύ-
ναμη να δημιουργεί μεγάλα κράτη 
και πολιτισμούς.» 

Όταν, λοιπόν, τα πιο πάνω δι-
δάσκονται οι μαθητές στα 

Τουρκικά Σχολεία με βάση τα εγκε-
κριμένα εγχειρίδια από το αρμόδιο 
Τουρκικό Υπουργείο, εμείς ως Έλλη-
νες, ως Πολιτεία, ως Υπουργείο Παι-
δείας, ως Εκπαιδευτικοί και ως λαός 
πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα επαί-
σχυντα πλαστογραφήματα και ποια 

στάση παίρνουμε για τη θωράκιση 
των παιδιών μας; 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ»

Προσέξατε τον τίτλο; Γράφε-
ται, βέβαια, από την τουρκική 

πλευρά. Και γράφεται για την εγκλη-
ματική αδιαφορία ως προς τα εθνικά 
μας δίκαια και την αδράνεια με την 
οποία ηγεσία και λαός αντιμετωπίσα-
με το Ντοκιμαντέρ για το 1821, που 
«σπάει ρεκόρ τηλεθέασης». Λοιπόν, 
σ΄ αυτό εξιστορείται πως στην Ελλη-
νική Επανάσταση δεν ήταν οι Τούρ-
κοι αυτοί που έσφαξαν τους Έλλη-
νες, αλλά ότι δεκάδες χιλιάδες Τούρ-
κοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια 
της εξέγερσης και πως η μεγαλύτε-
ρη ανάπτυξη στη χώρα σημειώθηκε 
κατά την οθωμανική περίοδο. Επιση-
μαίνει πως δεν αληθεύουν οι ισχυρι-
σμοί ότι οι Έλληνες επί αιώνες υπέ-
στησαν τη βαρβαρότητα των Οθωμα-
νών. Και, ακόμη, υπογραμμίζεται πως 
οι Έλληνες χωρικοί γλίτωσαν από τα 
χέρια των χριστιανών φεουδαρχών 
χάριν στους Οθωμανούς...

Θαυμάστε, λοιπόν, «ιστορική αλή-
θεια»! Ποιο χέρι τα έγραψε αυτά; 
Μήπως γράφτηκαν ως δώρο στους 
Τούρκους για το 1821 και για τις δι-
εκδικήσεις τους; 
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Ιδού τώρα και τι έγραψε η τουρκι-
κή πλευρά:

«Αποκατάσταση της ιστορικής 
αλήθειας στη γείτονα

-Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε 
το ντοκιμαντέρ που διηγείται την Ελ-
ληνική Επανάσταση. Μεγάλη η οργή 
των ακροδεξιών και της εκκλησίας 
για το ντοκιμαντέρ...

-Σοβαρά τα ερωτηματικά που δη-
μιουργήθηκαν, όταν οι Έλληνες 
άκουσαν πράγματα εντελώς διαφο-
ρετικά από τη διδασκόμενη ιστορία.

-Το ντοκιμαντέρ επισημαίνει πως 
δεν αληθεύουν οι ισχυρισμοί ότι οι 
Έλληνες επί αιώνες υπέστησαν τη 
βαρβαρότητα των Οθωμανών.

-Το ίδιο ντοκιμαντέρ υπεραμύνε-
ται της άποψης πως δεν έχουν κα-
μία σχέση με την πραγματικότητα οι 
ισχυρισμοί ότι η οθωμανική διοίκηση 
άσκησε πιέσεις εναντίον των χριστια-
νών για να αλλάξουν θρησκεία. 

-Σημειώνεται πως, αντίθετα με τα 
όσα διδάσκονται στους μαθητές, δεν 
σφαγιάστηκαν οι Έλληνες από τους 
Τούρκους, αλλά σκοτώθηκαν δεκά-
δες χιλιάδες Τούρκοι από τους Έλ-
ληνες.

-Αυξάνει την οργή των ακροδεξι-
ών το γεγονός ότι χορηγός του ντοκι-
μαντέρ είναι μια τράπεζα, τον γενικό 
διευθυντή της οποίας διορίζει το κρά-
τος. 

-Το ντοκιμαντέρ, που έχει μπερδέ-

ψει για τα καλά τα μυαλά των Ελλή-
νων, αφού συνάντησαν μια ιστορική 
πληροφορία ακριβώς αντίθετη από 
ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα, σπάει 
ρεκόρ τηλεθέασης.» 

Ο κυριότερος λόγος και η αι-
τία που συμβαίνουν αυτά εί-

ναι ότι το Υπουργείο Παιδείας μας 
σχεδόν έχει αποψιλώσει την Ελληνι-
κή Ιστορία που διδάσκονται οι μαθη-
τές στο σχολείο. Πρέπει σύντομα να 
ξυπνήσει ο λαός μας και να στηρίξει 
σθεναρώς τα δίκαιά του, αν θέλουμε 
να έχει περαιτέρω ζωή η χώρα μας. 

«ΣΤΗ ΜΑΣΤΙΓΑ 
ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ...»

Αντιγράφουμε από την εφημε-
ρίδα «Η Καθημερινή» 16 Απριλίου 
2011: «Η περίπτωση της Αθήνας θα 
μπορούσε να είναι μια ιστορία τύπου 
Νασρεντίν Χότζα: Ζούσε κάποιος σε 
μία παράγκα χωρίς λουτρό και αντί 
να μαζεύει χρήματα για να το φτιάξει, 
φώναξε ένα μηχανικό για να σηκώσει 
δεύτερο όροφο στο ετοιμόρροπο σπι-
τάκι του. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτήν τη 
χοντροκομμένη σύγκριση...

Θα περίμενε κανείς ότι μια πόλη 
σαν την Αθήνα θα έκανε πρώτα φα-
σίνα ώστε να υποδεχθεί τους επισκέ-
πτες της καθαρή, λαμπερή, περιποι-
ημένη, αξιοπρεπής. Το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια χω-
ρίς ΓΚΡΑΦΙΤΙ δεν φαίνεται να ενο-
χλεί ούτε τον κύριο Υπουργό Πο-
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λιτισμού και Τουρισμού, ούτε την 
Υπουργό Περιβάλλοντος, ούτε όμως 
και τον Δήμαρχο Αθηναίων... Σήμε-
ρα η Αθήνα οφείλει να ιεραρχήσει 
τα «θέματά της». Και αντί να μεγαλο-
πιάνεται ας δει πόσο κάνει «ένα συν 
ένα»... Η ανοχή - αν όχι η ενθάρρυν-
ση - των βανδαλισμών, της παρανο-
μίας και της κατάργησης της έννοιας 
της δημόσιας περιουσίας, δεν οδηγεί 
σε καλό. Η ζημιά είναι ήδη τεράστια. 
Εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες επι-
στρέφουν στην πατρίδα τους και μι-
λούν για την πιο απεριποίητη πόλη 
που είδαν ποτέ».

Φαίνεται ότι οι αρμόδιοι δεν έχουν 
συλλάβει ακόμη ποια είναι η κύρια αι-
τία που «Οι πόλεις μας είναι παρα-
δομένες στη μάστιγα των βανδαλι-
σμών». Τους παρακαλούμε, λοιπόν, 
και τους προτρέπουμε ν' ανοίξουν το 
βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου Νεοελληνι-
κής Γλώσσας (Τετράδιο Εργασιών, 
ΟΕΔΒ) σελίδες 21 - 22 και να διαβά-
σουν τα ακόλουθα ώστε να βεβαιω-
θούν πόθεν η αιτία των βανδαλισμών.

«Κείμενο 15: Τα graffiti. Παρατη-
ρώντας τα θρανία στις σχολικές αί-
θουσες, μπορούμε να προβληματι-
στούμε ή να χαμογελάσουμε ή ακόμα 
και να εκπλαγούμε. Τα περισσότερα 
graffiti έχουν ως κύριο θέμα τους τον 
έρωτα... τη λατρεία για κάποια ποδο-
σφαιρική ομάδα ή κάποιο δημοφιλή 
τραγουδιστή. Ένα μεγάλο μέρος της 
επιφάνειας των θρανίων καλύπτουν 
ερωτικοί στίχοι προερχόμενοι από 

προσωπικά δημιουργήματα των μα-
θητών. Αγάπη, έρωτας, μίσος, πάθος, 
εκδίκηση, απιστία, προδοσία, είναι τα 
κυρίαρχα συναισθήματα... Υπάρχουν 
και εικαστικά: Πολλοί προτιμούν να 
ζωγραφίζουν λαβωμένες καρδιές, 
πρόσωπα, ζώα, πουλιά, λουλούδια... 
Εργασία για τους μαθητές: Σε ένα με-
γάλο χαρτόνι χρησιμοποιώντας χρώ-
ματα και λέξεις εκφράστε ελεύθε-
ρα τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
σας φτιάχνοντας τα δικά σας graffiti. 
Στη συνέχεια εκθέστε αυτό το υλικό 
σε μια διαμορφωμένη πλευρά της αί-
θουσας».

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυ-
μνασίου προτρέπονται στο να φτιά-
χνουν καθένας τα δικά του graffiti και 
μάλιστα σε διαμορφωμένη πλευρά 
αίθουσας. Οι μαθητές μεγαλυτέρων 
τάξεων που έχουν ήδη εξασκηθεί και 
προπονηθεί από το Σχολείο, με θάρ-
ρος πολύ και μάλλον με θράσος αυ-
θαιρετούν και «μουτζουρώνουν» με 
ελαφρά την συνείδηση τις επιφάνειες 
των γραφείων, των ξενοδοχείων, των 
Δημοσίων Υπηρεσιών και γενικά των 
ξένων ιδιοκτησιών.

Νομίζουμε, λοιπόν, ότι η λογική 
επιβάλλει να είχαν, προ πολλού,  οι 
αρμόδιοι επισημάνει και να είχαν βε-
βαιωθεί για την κύρια αιτία της μάστι-
γας των βανδαλισμών και έτσι να εί-
χαν προλάβει όλες αυτές τις ασχήμιες 
και τους «βανδαλισμούς» εκπληρώ-
νοντας έτσι το καθήκον τους.



Ἡ γέννηση παιδιοῦ στὴ Μεγα-
ρικὴ Οἰκογένεια δρομολο-

γοῦσε ἐνέργειες, ποὺ τῆς ἐπέβαλλαν 
τὰ ἔθιμα. Ἂν τὸ πρῶτο παιδὶ ἦταν ἀγό-
ρι, τότε σὲ ὅλο τὸ σόι τοῦ πατέρα καὶ 
τῆς μάνας ἐπικρατοῦσε χαρά, ἀγαλλί-
αση, ὑπερηφάνεια. Τὸ κορίτσι τὸ δε-
χόταν ἡ οἰκογένεια μὲ σκεπτικισμὸ καὶ 
προβληματισμό.

Προτοῦ ὅμως κρίνουμε τὶς συμπε-
ριφορὲς αὐτές, καλὸν εἶναι νὰ μετα-
φερθοῦμε στὶς δύσκολες ἐκεῖνες ἐπο-
χές, ποὺ τὸ κορίτσι, λόγω τῆς ἐπικρα-
τούσας ἠθικῆς τάξης, ἦταν ὑποχρεω-
μένο νὰ παραμένει κλεισμένο στὸ σπί-
τι... Τὸ ἀγόρι ἦταν ὁ στυλοβάτης τῶν 
ἀδελφῶν. Γι' αὐτὸ ἦταν καὶ ὑποχρεω-
μένο νὰ παντρέψει ὅλες τὶς ἀδελφές 
του, ἀνεξάρτητα ἂν ἦταν μικρότερές 
του, καὶ μετὰ νὰ σκεφθεῖ γιὰ τὴ δική 
του ἀποκατάσταση.

...Οἱ οἰκεῖοι τῆς οἰκογένειας τὴν τρί-
τη ἡμέρα ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ παιδιοῦ 
προσέρχονταν νὰ παρακολουθήσουν 
τὸ πλύσιμο τοῦ μωροῦ, ποὺ ἦταν ἔργο 

τῆς «μαμῆς»... Οἱ παριστάμενοι συγγε-
νεῖς τὶς εὐχὲς τους τὶς συνόδευαν μὲ 
χρηματικὰ φιλοδωρήματα, τὰ ὁποῖα τὰ 
ἔπαιρνε ἡ «μαμή»... Τὴν πράξη αὐτὴ 
τῆς κατάθεσης τῶν φιλοδωρημάτων οἱ 
Μεγαρεῖς τὴν ἀποκαλοῦσαν «στέρνια-
σμα». 

Σαράντα ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὴ γέν-
νηση τοῦ παιδιοῦ ἡ μητέρα του ἔπαιρ-
νε στὴν ἀγκαλιὰ της τὸ μωρό της καὶ 
προσερχόταν στὴν ἐκκλησία τῆς ἐνο-
ρίας της γιὰ νὰ πάρει εὐχή. Στὴν πο-
ρεία της πρὸς τὴν ἐκκλησία προηγεῖτο 
ἕνα ἀγοράκι. Ἕως ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἡ 
γυναίκα (λεχώνα) δὲν εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὸ 
σπίτι της... Ἡ ἀποκλειστικὴ τροφὴ τοῦ 
μωροῦ στοὺς πρώτους μῆνες τῆς ζωῆς 
του ἦταν τὸ μητρικὸ γάλα...

Τὸ βρέφος τὸ τύλιγαν (τὸ φάσκιω-
ναν) μὲ πανιὰ (τὶς φασκιές) ἀφήνοντας 
ἐκτὸς μόνο τὸ κεφάλι του. Τὰ παιδιὰ 
μεγάλωναν μέσα σὲ μία ἱεραρχημένη 
οἰκογένεια, ὅπου ὁ παπποῦς καὶ ἡ για-
γιὰ εἶχαν ἰσότιμη θέση μὲ τὸν πατέρα 
καὶ τὴ μάνα. Ἡ γιαγιὰ μὲ τὰ παραμύ-

Βιβλιοπαρουσίαση

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΙΟ

(Ἀπὸ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Μεγαρικῆς Κοινωνίας)

τοῦ Χρυσ. Δ. Σύρκου,
Πτυχιούχου Μαθηματικῶν,  

 πρ. Δημάρχου Μεγάρων (2003 - 2006)
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θια της, ὁ παπποῦς μὲ τὶς σοφὲς συμ-
βουλές του. 

Καὶ ὁ ἀγώνας ἀρχίζει: Ἐγγραφὴ 
στὴν πρώτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχο-
λείου, γιὰ νὰ μάθουν τὰ μεγαριτόπου-
λα ἀνάγνωση καὶ γραφή. Γιὰ τὰ κορί-
τσια ὁ σχολικὸς βίος εἶναι βραχύτα-
τος ἕως καὶ ἀνύπαρκτος, ἀφοῦ ἀρκετὰ 
μένουν ἀναλφάβητα. Ἡ πλειονότητα 
βγάζει δὲν βγάζει τὴν Τρίτη τάξη τοῦ 
Δημοτικοῦ... Τὰ ἀγόρια σὲ μεγάλο πο-
σοστὸ φθάνουν ἕως τὴν Ἕκτη τάξη 
τοῦ Δημοτικοῦ καὶ μετὰ ὁ ἀγώνας γιὰ 
τὴν ἐπιβίωση. Ἐλάχιστοι συνεχίζουν 
στὸ Σχολαρχεῖο.

...Οἱ Μεγαρίτες οἱ ὁποῖοι εἶχαν ξε-
νιτευτεῖ στὴν Ἀμερικὴ καὶ εἶχαν ἱδρύ-
σει τὸ Σύλλογο «Ὁ Βύζας», χρηματο-
δοτοῦν τὴν ἀνέγερση ἑνὸς θαυμάσιου 
νεοκλασικοῦ κτηρίου, ὅπου στεγάσθη-
κε τὸ Γυμνάσιο Μεγάρων...

Στὴ δεκαετία τοῦ 1950, τὸ Γυμνά-
σιο Μεγάρων λειτουργεῖ, ὃπως καί 
ὃλα τά Γυμνάσια τῆς χώρας μας, ὡς 
ὀκτατάξιο. Οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ ἑξαταξίου 
Δημοτικοῦ Σχολείου, μετὰ ἀπὸ εἰσα-
γωγικὲς ἐξετάσεις, εἰσάγονται στὴν 
Τρίτη τάξη τοῦ Γυμνασίου, γιὰ νὰ κα-
ταλήξουν μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια φοίτη-
σης στὴν ὀγδόη τάξη. Τὸ σχολικὸ ἔτος 
1952 - 1953 εἰσάγονται στὸ ὀκτατάξιο 
Γυμνάσιο Μεγάρων 86 μαθητὲς καὶ 
μαθήτριες, γιὰ νὰ στεγασθοῦν σὲ μία 
αἴθουσα ὅλοι, προκειμένου νὰ παρα-
κολουθοῦν τὶς παραδόσεις τῶν καθη-
γητῶν τους. 

Τὸ μαθητικὸ πηλίκιο, μὲ τὴν κου-
κουβάγια, εἶναι τὸ χαρακτηριστικό τῆς 

ἐμφάνισης τοῦ μαθητῆ. Ἡ μπλὲ ποδιά, 
μὲ τὸ ἄσπρο γιακαδάκι καὶ τὰ ἄσπρα 
σοσόνια, εἶναι ἡ σεμνὴ ἐνδυμασία τῆς 
μαθήτριας στὴ σχολική της ζωή. Ἡ 
«φουφούλα» ποὺ ἔφθανε στὸν ἀστρά-
γαλο εἶναι ἡ φόρμα ποὺ ἐνδύεται ἡ 
μαθήτρια τὴν ὥρα τῆς ἄθλησής της.

Τὰ μεταπολεμικὰ χρόνια ἀπὸ τὸ 
1945 καὶ μετά, καὶ κυρίως τὰ 

χρόνια τοῦ ἐμφυλίου, εἶναι δύσκολο 
νὰ περιγραφοῦν. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέ-
ρουμε τὶς δύσκολες συνθῆκες τῆς φοί-
τησης σὲ αἴθουσες παγωμένες, ὅπου 
ὁ δάσκαλος ἐνστάλαζε στὶς ψυχὲς τῶν 
μαθητῶν του τὰ νάματα τῆς πίστης καὶ 
τῆς ἑλληνικότητας...

Σὲ ἐκεῖνα τὰ δύσκολα χρόνια τὰ με-
ταπολεμικά, τὰ ἐμφυλιοπολεμικὰ καὶ 
μετεμφυλιοπολεμικά, τὰ μεγαριτόπου-
λα ἔβρισκαν ὧρες γαλήνης καὶ παρη-
γοριᾶς στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα ποὺ 
ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία λειτουργοῦσε μὲ 
ἀγάπη. 

Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 
παράλληλα μὲ τὴ δανειστικὴ βιβλιοθή-
κη τῶν κατηχητικῶν σχολείων ἱδρύε-
ται ὁ Σύλλογος «Θέογνις», ὅπου τὰ με-
γαριτόπουλα ξεδιψοῦν καὶ μὲ τὴν ἀνά-
γνωση τῶν βιβλίων ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη 
τοῦ Συλλόγου...

Στὰ παιδιά, κατὰ τὴν ὀλιγόχρονη 
σχολική τους πορεία, ἀρκοῦσε, στὰ 
πρῶτα βήματά τους, ἡ πλάκα καὶ τὸ 
κονδύλι, γιὰ νὰ γράφουν τὴν Ἀλφαβή-
τα ποὺ μάθαιναν στὴν Πρώτη δημοτι-
κοῦ. Ἡ ἐγγραφὴ γινόταν στὸ 7ο ἔτος 
τῆς ἡλικίας τους. Στὴ Δευτέρα τὴν πλά-
κα καὶ τὸ κονδύλι τὰ ἀντικαθιστοῦσε 
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τὸ τετράδιο καὶ τὸ μολύβι. Στὴν Τετάρ-
τη ὁ μαθητὴς χρησιμοποιοῦσε πέννα 
καὶ μελανοδοχεῖο. Στὴν Πέμπτη ὁ μα-
θητὴς προμηθευόταν τὴν πέννα Χ καὶ 
τὸ τετράδιο καλλιγραφίας, ὅπου καλ-
λιγραφοῦσε ρητὰ μὲ διαχρονικὴ ἀξία: 
«Ἐν τούτῳ νίκα», «Μηδὲν ἄγαν», «Μέ-
τρον ἄριστον»...

Αὐτὰ καὶ ἄλλα, συνδυαζόμενα μὲ 
τὰ κατάλληλα κείμενα τοῦ Γεροστά-
θη (κείμενα γραμμένα ἀπὸ τὸ Λέοντα 
Μελᾶ), τὴ Διάπλαση τῶν Παίδων τοῦ 
Ξενόπουλου καὶ τὶς ὡραιότατες διη-
γήσεις τοῦ Ἀναγνωστικοῦ, ποὺ διαβα-
ζόταν κάθε πρωΐ τὴν πρώτη διδακτικὴ 
ὥρα ἀπὸ ὅλους τούς μαθητὲς δυνατὰ 
γιὰ τὴν ἀπόκτηση ὀρθοφωνίας καὶ ἱκα-
νότητα κατανόησης, σφυρηλατοῦσαν 
τὸν χαρακτήρα τους. 

Κάθε Σάββατο πρωΐ μέσα στὸ 
ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα περιλαμβα-
νόταν καὶ ἡ ἀνάγνωση τῆς Εὐαγγε-
λικῆς Περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ποὺ 
ἀκολουθοῦσε. Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ 
οἱ μαθητὲς μετέβαιναν ὁμαδικῶς στὴν 
Ἐκκλησία, ὑπὸ τὴ συνοδεία τοῦ δα-
σκάλου τους, γιὰ νὰ λειτουργηθοῦν.

Τὸ Ἀναγνωστικὸ κάθε τάξεως περι-
εῖχε κείμενα ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ ζωὴ 
καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία. Τὸ πρωΐ, 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων 
καὶ μετὰ τὴ λήξη τους, οἱ μαθητὲς προ-
σεύχονταν ὁμαδικῶς...

Στὰ κορίτσια ἐπέβαλλαν οἱ ἀνάγκες 
νὰ καταγίνονται μὲ τὶς δουλειὲς τοῦ 
σπιτιοῦ ἀπὸ μικρὴ ἡλικία, ἀφοῦ ἡ για-
γιὰ καὶ ἡ μάνα δούλευαν στοὺς ἀγροὺς 
καὶ στ' ἀμπέλια. Τὰ ἀγόρια ἀπὸ τὰ 12 

τοὺς χρόνια δούλευαν στοὺς ἀγρούς, 
ἐνῶ τὰ καλοκαίρια ἔφευγαν μὲ τοὺς 
μεγαλύτερους γιὰ τὴν περιβόητη, μη-
νιαία καὶ πλέον, μετανάστευσή τους 
στὸν κάμπο τῆς Βοιωτίας, προκειμέ-
νου νὰ ἐργασθοῦν ὡς θεριστὲς στοὺς 
σιτοβολῶνες τῶν Βοιωτῶν γαιοκτημό-
νων. Μία ἐργασία ποὺ ἄρχιζε τὸ πρωΐ 
στὶς 6 ἕως τὸ βράδυ στὶς 8, μέσα σὲ ἕνα 
ἀπέραντο κάμπο, ποὺ δὲν τὸν σκίαζε 
οὔτε ἕνα δένδρο... Τὰ δωδεκάχρονα 
ἀγόρια, ποὺ ἀκολουθοῦσαν τοὺς θερι-
στές, δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ χειρισθοῦν 
τὸ δρεπάνι καί, μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ ἀφε-
ντικοῦ, μάζευαν τὰ στάχυα ποὺ ἔπε-
φταν ἀπὸ τὸ θερισμό, γιὰ νὰ τὰ κοπα-
νίσουν τὸ βράδυ ξεχωρίζοντας ἔτσι τὸ 
στάρι, τὸ ὁποῖο ἀποθήκευαν στὸ σακί 
τους, γιὰ νὰ τὸ φέρουν στὰ Μέγαρα...

Ἥλιος καυτός, κάμπος ἄδεν-
δρος, 14ωρη κοπιώδης 

ἐργασία, ποὺ οἱ Μεγαρεῖς θεριστὲς 
ὑπέμεναν καρτερικὰ προφυλασσόμε-
νοι ἀπὸ τὸν καύσωνα μὲ τὰ πλατιὰ κα-
πέλα τοὺς («στσιάθια» τὰ ἔλεγαν) καὶ 
τὶς ὁλόμαλλες χνουδωτὲς φανέλλες 
ποὺ φοροῦσαν κατάσαρκα. Καὶ οἱ ἡμέ-
ρες κυλοῦσαν βασανιστικὰ μέν, ἤρεμα 
δὲ μὲ προσμονὴ τὴν ἐπάνοδο στὴ με-
γαρικὴ γῆ μὲ λάφυρα τὸ στάρι τῆς χρο-
νιᾶς, ποὺ ἐξασφάλιζαν μὲ ἀμοιβὴ τὸν 
κόπο τους καὶ μὲ χλωρὰ ρεβύθια ποὺ 
ἔφερναν ὡς δῶρο στοὺς προσφιλεῖς 
τους...

( Ἀποσπάσματα ἀπό τό νέο ἒργο τοῦ κ. Χρ. Σ.
 «Ο ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ, Η ΜΕΓΑΡΙΤΙΣΣΑ», 

Μέγαρα 2011)
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Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Τραπεζούντας (βλ. φωτο 2), 
ένα από τα λαμπρότερα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα του υπόδου-
λου Ελληνισμού. Ξεκίνησε ως 
δημοτική σχολή κι εξελίχτηκε 
σε συγκρότημα σχολείων: Νη-
πιαγωγείο, δημοτικό, γυμνά-
σιο και συνοικιακά δημοτικά 
σχολεία. Τεράστια υπήρξε η 
συμβολή του «Φροντιστηρίου» 
στη διάδοση των γραμμάτων 
στον Πόντο και την αφύπνιση 
της εθνικής ιδέας.

Εκτός από το «Φροντιστήριο», στον Πόντο λειτούργησαν και άλλα σπου-
δαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδιδόταν στην 
εκπαιδευτική λειτουργία ήταν και η ίδρυση το 1846 στην Τραπεζούντα Παρ-
θεναγωγείου για τη μόρφωση των νεαρών κοριτσιών (βλ. φωτο 3).

Συντελεστής και ένδειξη της πνευματικής αναγέννησης στον Πόντο ήταν 
και η εκδοτική δραστηριότητα. Στην Τραπεζούντα κυκλοφορούσαν μετά το 
1885 δεκατέσσερις ελληνόγλωσσες εφημερίδες, με σημαντικότερη το «Φάρο 
της Ανατολής».

Οι γεωγραφικές, οικονομικές και ιστορικές συνθήκες του Πόντου έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας του. Η περιοχή άκμασε και 
άνθησαν τα γράμματα και οι τέχνες. Στα αμέτρητα ελληνικά σχολεία – με πιο 
γνωστό το «Φροντιστήριο» της Τραπεζούντας – τα παιδιά έρχονταν συνέχεια 
σε επαφή με τον Ελληνικό Πολιτισμό. 

Η αυγή του 20ού αιώνα βρήκε την Τραπεζούντα μέσα σε ένα κλίμα έντο-
νης δημιουργικότητας και ανάπτυξης. Το σχολικό έτος 1900-1901 φοιτούσαν 
1.050 μαθητές, ενώ το 1905-1906 φοιτούσαν 1.500. Το 1912-1913 έφτασαν 
τους 1.800!

Τα χρόνια της ευημε-
ρίας, όμως, τελείωσαν το 
1914 με το σχέδιο εξόντω-
σης των χριστιανικών πλη-
θυσμών. 

(Παράβαλε τα έργα: «Πόντος, 
ο Ποντιακός Ελληνισμός», Ιστορι-
κό Λεύκωμα, Κ. Φωτιάδης (Καθηγ. 
Παν/μίου) - Ιάκ. Μιχαηλίδης (Επίκ. 
Καθηγ. Παν/μίου). «Η εκπαιδευτική 
και πνευματική κίνηση του Ελληνι-
σμού της Μ. Ασίας, 1800-1922», 
τ. γ΄, Χρίστος Σολδάτος, Αθήνα 
1991).
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fax: 27410 - 75727, e-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

Οι κρίσιμες μέρες που περνάμε αποτελούν πρόκληση στους γονείς 
για λήψη γενναίων αποφάσεων.

  T A  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η ρ Ι Α  " Α Π Ο Σ Τ Ο λ Ο Σ  Π Α Υ λ Ο Σ "

εγγυώνται  την επιτυχία στους μαθητές τους

αναπτύσσουν τη δίψα της μάθησης

βοηθούν στην άρνηση των κακών συνηθειών

δίνουν κίνητρα για βίωση αρετής

   ΕλάτΕ τώρά νά μάς γνώρίςΕτΕ & νά ΕγγράψΕτΕ τά πάίδίά ςάς
ςτά ΕκπάίδΕυτήρίά "άπΟςτΟλΟς πάυλΟς"

www.apostolospavlos.gr
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