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«Ἐπειδή καί Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι 
καί Ἓλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς 
δέ κηρύσσομεν Χριστόν ἐσταυρωμέ-
νον, Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἓλλη-
σι δέ μωρίαν, αὐτοῖς δέ τοῖς κλητοῖς, 
Ἰουδαίοις τε καί Ἓλλησι, Χριστόν Θεοῦ 
δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν.»

   (Α΄ Κορ. α΄, 22 - 24)

Ο ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
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Ἰδιαίτερη συμπάθεια τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου ἦταν ἡ Ἐκκλη-

σία τῶν Φιλίππων, ἡ πρώτη κατάκτη-
ση σέ εὐρωπαϊκό ἒδαφος. Σέ κα-
μιά ἂλλη ἐπιστολή του ὁ Ἀπόστολος 
δέν ἐκφράζεται τόσο τρυφερά καί 
ἢπια ὃσο στήν Πρός Φιλιππησίους 
Ἐπιστολή. Πολύ σωστά τήν ὀνόμα-
σαν «τό διαμάντι τῶν ἐπιστολῶν του». 
Δέν εἶναι νά ἀναζητεῖς μέσα σ΄ αὐτήν 
τήν ἐπιστολή σειρές συλλογισμῶν. 
Ὁ Παῦλος μόνο μιά φροντίδα ἒχει: 
Νά κάνει τούς Φιλίππους πρότυπη 
ἐκκλησία, ἐξαλείφοντας ἀπ΄ αὐτήν 
καί τά τελευταῖα ὑπολείμματα τῆς δι-
αιρέσεως. 

Ὁ τόνος πού κυριαρχεῖ στήν 
ἐπιστολή του εἶναι ἡ πνευ-

ματική χαρά. Μοναδική ἐπιθυμία 
του εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ 
«εἲτε διά ζωῆς εἲτε διά θανάτου». 
Μακροζωία ἢ ἂμεσος θάνατος γι΄ 
αὐτόν δέν ἒχουν καμιά σημασία. Ἡ 

πιό μεγάλη του χαρά εἶναι ὃτι ἡ φυ-
λάκισή του (στή Ρώμη) δέν ἐμποδί-
ζει, ἀλλά μᾶλλον βοηθεῖ τήν πρόοδο 
τοῦ Εὐαγγελίου... Καί τή βαθύτερη 
αἰτία γιά τήν ὑπερφυσική του χαρά 
τήν ἐκφράζει ὁ Παῦλος μέ μιά μνη-
μειώδη φράση, πού ἒχει χαραχτεῖ μέ 
χρυσά γράμματα πάνω ἀπ΄ τόν τάφο 
του στή Ρώμη: «Ἐμοί τό ζῆν Χρι-
στός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος». 
Ὁ Παῦλος δέν ἒχει εὐτυχία δική του, 
συμφέροντα δικά του. Ὃλα τά συμ-
φέροντά του συμπίπτουν μέ τά συμ-
φέροντα τοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμα κι ὁ δή-
μιος ἀφοπλίζεται, ὃταν τό θῦμα του 
θεωρεῖ τόν θάνατο ὡς κέρδος. 

Ὁ Παῦλος δέν χάνει ἐμπρός 
ἀπ΄ τά μάτια του τήν κυρι-

ότερη σκέψη του: Νά ἀποκαταστή-
σει τήν πλήρη ψυχική ἑνότητα τῶν 
Φιλιππησίων. Τήν αἰτία τῆς διαίρε-
σης τήν βρίσκει στήν ἒλλειψη ὑπερ-
φυσικῆς σκέψεως... Ἡ ἓνωσή μας 

«Ἐμοί  τό  ζῆν  Χριστός 
καί  τό  ἀποθανεῖν  κέρδος»

(Φιλιπ. α, 21)
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μέ τόν Χριστό εἶναι ἡ πιό ἁπτή πραγ-
ματικότητα. «Ἂν ὁ Χριστός εἶναι καί 
γιά σᾶς πραγματικότητα, τότε πρέ-
πει νά ἐγκαταλείψετε τίς διαφορές 
σας», τούς ἒγραφε. Ἡ ἠθική διαγω-
γή τοῦ χριστιανοῦ πρέπει νά προέρ-
χεται ἀπό τήν ἓνωσή του μέ τόν Χρι-
στό, ὃπως ὁ καρπός προέρχεται ἀπ΄ 
τή ρίζα. 

Καί τώρα ὁδηγεῖ τούς Φιλιπ-
πησίους κατευθείαν στό μυ-

στήριο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι 
«τό ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός». Ἒχει 
τήν ἲδια οὐσία μέ τόν Θεό. Ἡ ἐναν-
θρώπηση τοῦ Θείου Λόγου ἦταν 
τό «πρῶτο ἃλμα τοῦ Θεοῦ», ὃπως 
λέγει ὁ ἃγιος Γρηγόριος ὁ Μέγας. 
Ὃ,τι εἶναι ἀνθρώπινο στήν πιό ἀπο-
κρουστική του σημασία ὁ Χριστός τό 
πῆρε ἐπάνω Του, χωρίς νά θέλει τί-
ποτε ἐκτός ἀπό τήν ταπείνωση μέχρι 
Σταυροῦ. Γέμισε μέχρι ἐπάνω τό πο-
τήρι τοῦ πόνου καί τό ἢπιε μέχρι τρυ-
γός... Ἡ λύτρωση διά τοῦ Σταυροῦ 
ἦταν τό «δεύτερο ἃλμα τοῦ Θεοῦ». 
Ἀπό τό ἂπειρο στό πεπερασμένο, 
στό ἀνθρώπινο. «Καί ἂν δέν σᾶς 
ἀρκεῖ», τούς ὑπογραμμίζει, «νά βλέ-
πετε τήν κατάβαση τοῦ Θεοῦ μέσα 
στήν ἀνθρώπινη ἀταξία, τότε κοιτάξ-
τε τήν ἐξύψωσή Του, πού ἀκολούθη-
σε κατόπιν!» Τό μέτρο τῆς ταπείνω-
σης εἶναι καί μέτρο γιά τήν ὓψωση. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος πάντα τοποθετεῖ 

τό καθημερινό μέσα στά πλαίσια τῆς 
αἰωνιότητας... Κατεβαίνοντας ἀπό τά 
ὓψη τοῦ δόγματος γίνεται πάλι τρυ-
φερός. Οἱ Φιλιππήσιοι εἶναι μέσα 
στήν καρδιά του, εἶναι εὐκολοπαιδα-
γώγητοι καί συμμορφώνονται εὒκο-
λα... Ἀφοῦ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τόσο 
συμπάσχει μέ μᾶς, ἐμεῖς δέν πρέπει 
νά παραλείψουμε τίποτε. «Μετά φό-
βου καί τρόμου τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
κατεργάζεσθε», «ἳνα γένησθε ἂμε-
μπτοι καί ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἀμώ-
μητα ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καί διε-
στραμμένης (μέσα σ΄ αὐτήν τήν αὐτο-
κρατορία τοῦ Νέρωνα), ἐν οἷς φαίνε-
σθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ». Σέ λίγο 
τά ἀναμμένα σάν λαμπάδες σώμα-
τά τους θά φωτίζουν τόν ἱππόδρομο 
τοῦ Νέρωνα! Ἡ ἀνάμνηση τῆς τρο-
μερῆς κατάστασης τῆς ἐποχῆς φέρ-
νει μπροστά του τό ὃραμα τοῦ μελλο-
ντικοῦ μαρτυρίου. «Ἀλλ΄ εἲ καί σπέν-
δομαι ἐπί τῇ θυσίᾳ καί λειτουργίᾳ τῆς 
πίστεως ὑμῶν, χαίρω καί συγχαίρω 
πᾶσιν ὑμῖν· τό δ΄ αὐτό καί ὑμεῖς χαί-
ρετε καί συγχαίρετέ μοι» (Φιλιπ. β, 
17-18)... 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος δέν περιφρο-
νεῖ τό ἰουδαϊκό παρελθόν 

του οὒτε τήν ἰουδαϊκή του καταγωγή. 
Λέγει ὃμως ὃτι πιστεύοντας στό Χρι-
στό ἀνακάλυψε μιά καινούρια, ἀσύ-
γκριτη ἀξία, πού εἶναι ἀνώτερη ἀπό 
κάθε ἂλλη κι ἒτσι, ὃ,τι προηγουμέ-
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νως ἀποτελοῦσε γι΄ αὐτόν τό κέντρο 
τῆς ζωῆς του, τώρα δέν ἀξίζει τίποτε. 
Εἶναι «τό ὑπερέχον τῆς γνώσεως τοῦ 
Χριστοῦ». Ὃλα τά ἂλλα ἐν σχέσει μ΄ 
αὐτό εἶναι πράγματα τιποτένια, χωρίς 
ἀξία, εἶναι σκύβαλα. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος τελειώνει κά-
νοντας ἒκκληση γιά τή 

χαρά. Ὁ Σενέκας τήν ἲδια ἐποχή, 
ἐπάνω ἐκεῖ στήν ἒπαυλή του, ἒγρα-
ψε μιά βαθιά σκέψη: «Res severa 
magnum gaudium», δηλ. «εἶναι σο-
βαρό πρᾶγμα ἡ μεγάλη, ἡ ἀληθι-
νή χαρά». Καί εἶναι μεγάλη χαρά νά 
μπορεῖ κανείς νά ἐργάζεται γιά ἓνα 
σοβαρό πρᾶγμα. Ποιός ἂλλος ἐργά-
ζεται γιά σοβαρότερη ὑπόθεση ἀπό 
τόν χριστιανό; Χαρά ὑπάρχει ὃταν 
παίρνει κανείς στά σοβαρά τήν πί-
στη, τόν Θεό, τό αἰώνιο, τό ἀπόλυτο, 
πού ἒχει σβήσει τό ἐγώ μέ τίς μικρό-
τητές του καί ἒχει συγχωνευτεῖ μέ τήν 
εὐτυχία τοῦ συνόλου. Ἡ ἐκφυλισμέ-
νη εἰδωλολατρία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης 
δέν γνώριζε αὐτή τή χαρά. Ὁ Κύρι-
ος γιά τόν Παῦλο εἶναι ἡ πηγή κάθε 
χαρᾶς. Ὁ Θεός δέν δημιούργησε τόν 
κόσμο ἀπό κακή διάθεση ἀλλά ἀπό 
ἁγνή χαρά γιά τόν ἲδιο τόν ἑαυτό 
Του, γιά τό πρότυπο ὃλων τῶν ὂντων, 
τόν ἀγαπημένο Του Υἱό. Ἡ χαρά βε-
βαίως μόνη της δέν ἀποτελεῖ ἀρε-
τή, ἀλλά εἶναι ὁ ζωτικός χῶρος τῆς 
ἀρετῆς, τό φῶς πού εὐδοκιμεῖ ἡ ἀρε-

τή. Εἶναι καί ἓνα ἀπό τά πιό ἀποτε-
λεσματικά κίνητρα γιά νά πιστέψουν 
οἱ ἀπ΄ ἒξω. Γιατί αὐτοί, ὃταν ἒχουν 
μπροστά τους ἓνα ζωντανό, ἓνα γνή-
σιο χριστιανό, ἒχουν τό αἲσθημα ὃτι 
ἐδῶ ὑπάρχει βαθιά πηγή ζωῆς, «Ὁ 
Κύριος ἐγγύς». Αὐτός εἶναι ὁ τόνος 
πού κυριαρχεῖ στήν ὓπαρξη τοῦ Ἀπο-
στόλου καί κάθε γνήσιας χριστια-
νικῆς ζωῆς: «Ὁ Κύριος ἐγγύς». Ἡ πί-
στη γιά τήν ἂμεση παρουσία τοῦ Κυ-
ρίου δέν παρέρχεται γιά τόν Παῦλο 
μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Ὃσο 
γερνᾶ, τόσο καί πλησιάζει ἡ «ἡμέρα 
τοῦ Κυρίου». Αὐτός ὁ ἐνεργητικός, ὁ 
ἐσχατολογικός μυστικισμός εἶναι ὁ 
ἀντίποδας τοῦ θεωρητικοῦ μυστικι-
σμοῦ τοῦ Σταυροῦ. Ἀναμιγνύει μέσα 
στή ζωή του ἓνα ἀνυπόμονο ὁρμητι-
κό στοιχεῖο καί τοῦ δίδει μιά ἀνήκου-
στη ὢθηση γιά ἐργασία. «Ὁ καιρός», 
σύμφωνα μέ τόν Παῦλο («ἐξαγορα-
ζόμενοι τόν καιρόν» Ἐφεσ. ε, 16),  
δέν εἶναι ὁ μοντέρνος ρυθμός ἐργα-
σίας ἀλλά ἡ χριστιανική ἀντίληψη τῆς 
δουλειᾶς: «ἐργάζεσθε ἐν ὃσῳ ἡμέρα 
ἐστί». «Ὁ καιρός συνεσταλμένος τό 
λοιπόν ἐστί» (Α΄ Κορ. ζ, 29). 

Ἒτσι, ἡ χριστιανική χαρά 
περιλαμβάνει καθετί πού 

μέσα στόν κόσμο τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ὡραῖο, μεγάλο καί καλό. Ἀπ΄ αὐτό 
βγάζει ὁ Παῦλος τό χριστιανικό 
πρόγραμμα ζωῆς: ὁ χριστιανός 
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εἶναι ὁ ὁλοκληρωμένος ἂνθρωπος, 
πού βρίσκεται σέ ἁρμονία μέ τόν 
Θεό καί μέ καθετί τό καλό καί συνδέ-
εται μέ ὃ,τι ὡραῖο, λεπτό καί δυνατό. 

Ἡ εὐγένεια τοῦ Ἀποστόλου 
μᾶς ἐπιτρέπει νά ρίψου-

με ἓνα βλέμμα στό βάθος τῆς ψυχῆς 
του. Ἡ εὐγένεια, μέ τήν ὁποία ἐξο-
φλεῖ τή χρηματική εἰσφορά τῶν Φι-
λιππησίων. Βλέπει κανείς πόσο τόν 
ἀνακούφισε αὐτό τό δῶρο τους. 
Ἀλλά μέ πολλή λεπτότητα δίδει στήν 
εὐγνωμοσύνη του ἓνα τέτοιο τόνο, 
πού παρουσιάζει καί τούς δωρητές 
ὡς εὐεργετουμένους ὑπό μίαν ἀνώ-
τερη ἒννοια. Ἂν κοιτάξουμε πρός τά 
πίσω, τότε ἀπ΄ ὃλη τήν ἒξοχη δόμηση 
τῆς Ἐπιστολῆς Πρός Φιλιππησίους 
λάμπει ὁ ὑπέροχος ὓμνος πρός τόν 
Χριστό σάν ἀστραφτερό, πολύτιμο 
πετράδι. Οἱ ἱστορικοί τῶν θρησκευ-
μάτων δοκιμάζουν ἒκπληξη μπροστά 
στήν τόσο προχωρημένη Χριστολο-
γία γιά τόν προαιώνιο Χριστό σέ μιά 
τόσο πρώιμη ἐποχή. Ὃλες οἱ προ-

σπάθειες νά ἐξηγήσουν τήν «ἐξέλι-
ξη» τῆς εἰκόνας αὐτῆς τοῦ Χριστοῦ 
σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τοῦ Ἀπο-
στόλου, ναυαγοῦν, γιατί ἀπ΄ τή στιγ-
μή τῆς Δαμασκοῦ βρίσκεται μπροστά 
του ἡ ἲδια εἰκόνα: τίποτε ἀνώτερο ἀπ΄ 
Αὐτόν, τίποτε τό ἲδιο μέ Αὐτόν! Δέν 
εἶναι ὀνειροπόληση! Εἶναι ὁ ἲδιος 
Ἐκεῖνος πού μέ «δούλου μορφήν» 
πέρασε τά λιβάδια τῆς Παλαιστίνης 
καί τούς δρόμους τῆς Ἱερουσαλήμ. 
Καί τρία χρόνια μετά τόν θάνατό Του 
Αὐτός, ὁ ἂλλοτε μισούμενος, εἶναι 
πιό ὑψηλός κι ἀπ΄ τόν οὐρανό, πιό 
πλατύς κι ἀπ΄ τό Σύμπαν, πιό δυνα-
τός κι ἀπό τόν θάνατο, φωτίζοντας 
καί γεμίζοντας τά πάντα μέ τόν 
πλοῦτο τῆς εὐλογίας Του. 

Ἐπιλογή καί ἐλαφρά διασκευή  ἀπό τό 
ἒργο «Παῦλος» τοῦ J. Holzner,

Ἐκδόσεις Δαμασκός (ἀπό τήν 15η 
ἒκδοση, σελ. 453-459)

Χ.Γ.Κ.

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; 
θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμός ἢ λιμός ἢ γυμνότης 
ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; ... ἀλλ' ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερ-
νικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.» 

(Ρωμ. η, 35 & 37)



ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Ἦρθες.
Καὶ κοίταζες τὰ εἴδωλα
πού γέμιζαν τοὺς δρόμους.

Κι ἂν τοῦτοι ἐδῶ λατρεύουνε
τῆς σκέψης τὸ παιχνίδισμα,
τῆς ὀμορφιᾶς τοὺς νόμους,

κι ἂν ἐδῶ κάτου 
τὂξερες
μωρία πὼς θἆταν ὁ Σταυρὸς
καὶ χλεύη τ' ἄκουσμά του,

κίνησες κι ἦρθες, Παῦλε,
πιστὸς στῆς Δαμασκοῦ σου τὴ φωνή,

κι ἐστάθης
κι ἔπαλλε τότε σου ἡ φωνὴ
στὴ σκέψη πὼς μπορεῖ
φλόγα ἱερὴ
στὶς ἀδειανὲς καρδιὲς ν' ἀνάψη.

Ἀνάσταση. Κι ἀντήχησε
ξερὰ μέσα στ' αὐτιά τους.
Ἀπόκριση σοῦ δώσανε τὰ γέλια τους.
Λὲς κι εἶχαν διπλοκλειδωθῆ
οἱ πόρτες τῆς καρδιᾶς τους.

Καὶ μ' ὅλα αὐτά, ποιὸς εἶπε
πώς στὸν ἀγέρα χτύπησαν τὰ λόγια σου,
πώς οἱ μαρμάρινες κολόνες δὲ λυγίσαν,
πώς δὲ τοὺς ἄγγιξε ἡ φωνή σου τὶς καρδιές;

Καθὼς ἀργὰ τὸ λόφο κατεβαίνεις
νά, γύρνα πίσω σου καὶ δές:
Στὸ σούρουπο σκιὲς σκυφτὲς
σ' ἀκολουθοῦνε:
μία, δυό, τρεῖς...
οἱ κερδισμένες σου ψυχὲς
-κι ὁ Διονύσιος, κι ἡ Δάμαρις... 

Κι ἀκόμα δές!
Νά, ὅλοι ἐμεῖς
-παιδιὰ τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα.
Ἐσύ, πού μᾶς μαθαίνεις τὸν ἀγῶνα
κι ἐμεῖς δικοί σου μιμητές.

                     Χαρὰ Κρίσπου
      («Ἀκτίνες», Ἰούνιος 1951)



Ὁ ἱστορικὸς ἐρευνητὴς τοῦ 
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολι-

τισμοῦ στέκει ἰδιαίτερα ἐκστατικὸς 
μπρὸς στὸ σπάνιο φαινόμενο τῆς 
πληθωρικῆς παρουσίας τῆς μεγα-
λοφυΐας σ' ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ 
πνεύματος· στὴν ποίηση καί τὴν πε-
ζογραφία, στὶς εἰκαστικὲς τέχνες, 
στὴν ἐπιστήμη, τὴν φιλοσοφία, τὴν 
πολιτικὴ ἀναφαίνονται ἔξοχες διά-
νοιες, πνεύματα προικισμένα ἰδιαίτε-
ρα μὲ τὴν αἴσθησι τοῦ ὡραίου ἢ τὴν 
διαίσθησι τοῦ πολιτικὰ ὀρθοῦ ἢ τὴν 
ἐνορατικὴ καὶ λογικὴ σύλληψι τοῦ 
γύρω καὶ μέσα τους κόσμου. Στοχά-
ζονται, γράφουν, δημιουργοῦν ἔργα 
ἀθάνατα, ποὺ φέρουν τὴν σφραγῖδα 
τοῦ ὑποδειγματικοῦ ἢ βούλονται καὶ 
πράττουν πράξεις, ποὺ ὁ πυρήνας 
τους ἔχει τὸ στοιχεῖο τῆς ὑπερχρο-
νικῆς μονιμότητος καὶ τοῦ παναν-
θρώπινου ἐνδιαφέροντος.

Στοχαστὴς ἰδιαίτερα ἀφαιρετικὸς 
στὴν ἀποτίμησι τῆς πολιτικῆς πραγ-
ματικότητος καὶ τὴν ἔνταξί της σὲ 
ἀφηρημένες ἀρχὲς καὶ ἰδέες στέκει ὁ 
ἀπαράμιλλος Θουκυδίδης. Δὲν εἶναι 

φιλόσοφος κι ὅμως φιλοσοφεῖ, δὲν 
εἶναι ρήτωρ κι ὅμως δημηγορεῖ, δὲν 
γράφει παγκόσμια ἱστορία, περιορί-
ζεται σ' ἕνα τοπικὸ πόλεμο, κι ὅμως τὸ 
περιεχόμενό του παίρνει χαρακτῆρα 
οἰκουμενικὸ καὶ ἐνδιαφέρον παρα-
μόνιμο. Ἀπὸ φλέβα εἶναι ἱστορικός, 
ἰχνευτὴς τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, 
εἰρηνικῶν ἢ πολεμικῶν, καὶ χωρὶς 
νὰ εἶναι ὁ πρῶτος εἶναι ὁ μοναδι-
κός. Πρὶν ἀπὸ αὐτὸν ἦσαν οἱ Ἴωνες 
λογογράφοι, ὁ ἐκλεκτὸς Ἡρόδοτος, 
ποὺ πῆρε τὴν ὀνομασία τοῦ πατέρα 
τῆς ἱστορίας. Ἀλλ' ὁ Θουκυδίδης ἔχει 
τὸ τάλαντο νὰ ἐμβαθύνη καὶ νὰ βλέ-
πη πίσω ἀπὸ τὴν λεπτομέρεια τὴν γε-
νικότητα, πέρα ἀπὸ τὴν ἐξεικόνισι 
τοῦ καθημερινοῦ τὶς θεμελιώδεις λει-
τουργίες καὶ τὰ κίνητρα τῆς ἀνθρώ-
πινης ψυχῆς σὰν ἀδιαφοροποίητης 
μονάδας, ἀλλὰ καὶ σὰν φορέα πολι-
τικῶν καὶ κοινωνικῶν ἰδεωδῶν, σὰν 
ἀτόμου-ὑπηκόου, ἀλλὰ καὶ σὰν ἀτό-
μου-ἡγέτου, ποὺ κατευθύνει ἢ κολα-
κεύει, καθοδηγεῖ ἢ προσαρμόζει τὴν 
ἐνεργητικότητά του στὸ πάθος καὶ τὶς 
ἀπαιτήσεις τοῦ ὄχλου.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

τοῦ Γεωργίου Μποζώνη, 
Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν 

τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Ἔτσι ὁ ἱστορικός μας στὴν 
ἀφήγησι τοῦ Πελοποννησι-

ακοῦ Πολέμου μᾶς προσφέρει ζω-
γραφικοὺς πίνακες, παραστάσεις γε-
γονότων, ἀλλὰ καὶ κριτικὰ ὑπομνή-
ματα, ποὺ δὲν ἔχουν πλέον τὸν χα-
ρακτῆρα τοῦ πρόσκαιρου, ἀλλὰ τοῦ 
ὑπερχρονικοῦ. Τὸ ἔργο του ὅμως 
δὲν ἐξεικονίζει ἁπλῶς τὰ πολιτικὰ 
κίνητρα καὶ τὶς ἀτομικὲς ἐπιδιώξεις, 
ἀλλὰ παίρνει τὸ περίγραμμα ἑνὸς 
σπάνιου μνημείου λόγου· σ' αὐτὸ 
βρίσκεις τὴν δημιουργικὴ φαντασία 
ἀδελφωμένη μὲ τὴν ἱστορικὴ δια-
κρίβωσι, τὴν δραματουργικὴ σύλλη-
ψι μὲ τὴν ἱστορικὴ διαπραγμάτευσι· 
διαπιστώνεις τὴν εὐχέρεια ἑνὸς σπά-
νιου μύστου τῆς καλλιέπειας τοῦ λό-
γου, ποὺ ξέρει νὰ δίνη πλοκὴ καὶ δι-
αφέρον, νὰ ἐξωραΐζη καὶ νὰ μορφο-
ποιῆ τὴν ἰδεολογικὴ ὕλη μὲ δύναμι 
ρητορική· ἀνακαλύπτεις τὸν ἱκανὸ 
μαθητὴ τῆς σοφιστικῆς, ποὺ διαθέ-
τει τὸ χάρισμα νὰ βρίσκη τὰ ἀντίθε-
τα ἐπιχειρήματα τῆς ἴδιας ἰδέας· βλέ-
πεις τὸν ἀπροσωπόληπτο ἰχνευτὴ τῆς 
ἀλήθειας ποὺ μὲ εἰλικρίνεια καὶ ἀντι-
κειμενικότητα ἀποκαλύπτει, ἐλέγ-
χει, ἀντιπαραβάλλει, ἐμφανίζει γνή-
σιες πληροφορίες· διακρίνεις τὸν 
πυκνὸ στοχαστή, ποὺ μὲ ἰδιάζουσα 
ἐκφραστικὴ  βραχύτητα δίνει στὸν 
λόγο προεκτάσεις καὶ βάθος, φιλο-
σοφικὸ καὶ παροιμιῶδες περιεχόμε-
νο· ψηλαφᾶς τὸν συλλογέα τῆς ἰδι-
όρρυθμης λέξεως, παλιᾶς ἢ νέας, 

ποὺ ἀπὸ τὴν συντακτική της τοποθέ-
τησι, τὴν σπανιότητά της, τὸ καινούρ-
γιο της πλάσιμο ἢ τὴν τολμηρὴ ἐννοι-
ολογική της χρῆσι ἐντυπωσιάζει καὶ 
προσφέρει στὸν λόγο ἑλκυστικότη-
τα (ἔστω καὶ ἀπὸ ἀρχαϊκὴ τραχύτητα) 
καὶ γοητεία· γιατί ὅλες τοῦτες τὶς δυ-
νάμεις τὶς γεννᾶ καὶ τὶς δένει ἡ πα-
ρουσία τῆς ἀνυστερόβουλης μεγαλο-
φυΐας, ποὺ πρῶτα καὶ κύρια ἐμπνέε-
ται ἀπὸ τὸ πάθος γιὰ τὴν ἀλήθεια.

Ἔτσι ἡ «ξυγγραφή» τοῦ Θουκυδί-
δη γίνεται μνημεῖο ἱστορικῆς καὶ πο-
λιτικῆς φιλοσοφίας, ἤθους καὶ τέ-
χνης ἀπαράμιλλης, ποὺ προκαλεῖ 
τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴν μίμησι ἀρχαί-
ων καὶ νεωτέρων. Εἶναι πιὰ παρα-
δεκτὸ πὼς ὁ Δημοσθένης βρίσκει 
πλούσιο ἐντρύφημα στὶς δημηγορί-
ες, ὁ Σαλλούντιος θαυμάζει καὶ μι-
μεῖται τὸν ἱστορικό, ὁ Κοϊντιλιανὸς 
ἐπαινεῖ, ὁ Macaulay θεωρεῖ τὰ Σι-
κελικὰ σπάνιο λογοτέχνημα τρα-
γικῆς ὑφῆς1, ὁ Hobbes ἐκφέρει «κρί-
σεις βαθειὲς κι ἐγκωμιαστικὲς ἀπὸ 
τὶς λίγες ποὺ ἔχουν γραφῆ»2, ὁ Κ. O. 
Mϋller ὑποστηρίζει «ὅτι ἡ ἀκρίβεια 
καὶ ἡ πίστις εἶναι τοσαύτη παρὰ Θου-
κυδίδῃ ὥστε εἶναι ζήτημα, ἂν ὑπάρ-
χη ἄλλη περίοδος τῆς παγκοσμίου 
ἱστορίας μετὰ τοσαύτης σαφηνείας 
καὶ καθαρότητος γνωστή, ὅσον εἶναι 
τὰ εἴκοσι καὶ ἓν ἔτη τοῦ πολέμου, 
ἃτινα συνέγραψεν ὁ Θουκυδίδης»3. 
Μ' αὐτὸν τὸν τρόπον «ἱστορικοί, φι-
λόσοφοι, πολιτικοί, ὅλοι τους ὁμό-

(1) Ἡ τραγικότητα φαίνεται ἰδιαίτερα στά: VII, 44· VII, 70-71· VII, 75· VII, 84· VII 87. 
(2) Alfred et Maurice Croiset: “Histoire de la littérature grecque”, Paris 1921, τόμ. 4, σ. 174· βλ. καί 
“Thucydides”, μετ. ὑπό Charles Forster Smith, London MCMXXXV, vol. I, σ. XV-XVI, στή σειρά 
Loeb· Jules Girard, “Essai sur Thucydide”, Paris 1884, σ. 275 κ.ἑ. 
(3) K. O. Müller: «Ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας», μετ. Ἀ. Κυπριανοῦ, Ἀθῆναι 1885, σ. 810. 
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φωνα χαιρετίζουν τὸ βιβλίο αὐτὸ ὄχι 
μόνο σὰν τὸ πιὸ παλιὸ πρότυπο, ἀλλ' 
ἀκόμη (μ' ὅλη τὴν ἀσταμάτητη κίνησι 
τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος) σὰν ἕνα 
ἀπὸ τὰ πιὸ ὡλοκληρωμένα ὑποδείγ-
ματα ἱστορίας ποὺ εἶναι συγχρόνως, 
σ' ὅλη τὴν πληρότητα τοῦ ὃρου, ἔργο 
ἐπιστήμης καὶ τέχνης»4. 

Οἱ βιογραφικὲς πληροφορίες 
εἶναι λίγες καὶ σὲ πολλὰ ση-

μεῖα ἀντιφατικές. Μία παλαιὰ ἀνώ-
νυμη βιογραφία δὲν φαίνεται νὰ ἔχη 
ἱστορικὴ βάσι, γιατί συμφύρεται μὲ 
ἀνέκδοτα καὶ μυθεύματα. Τὸ ἴδιο θὰ 
μποροῦσε νὰ παρατηρήση κανεὶς καὶ 
γιὰ τὴν βιογραφία τοῦ Μαρκελλίνου5. 

Βέβαιο εἶναι πὼς ἦταν Ἀθηναῖος6 
καὶ πολὺ πιθανὸ πὼς κατήγετο ἀπὸ 
τὸν δῆμο Ἁλιμοῦντα. Οἱ βιογράφοι 
τουλάχιστον συμφωνοῦν στὴν ἐπι-
τάφια ἐπιγραφή: «Θουκυδίδης Ὀλό-
ρου Ἁλιμούσιος ἐνθάδε κεῖται»7. Τὴν 
πληροφορία πὼς ὁ πατέρας του ἐλέ-
γετο Ὂλορος τὴν βεβαιωνόμαστε 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα, ποὺ 
ἀναφέρει τὸ ὄνομα στὸ τέταρτο βι-
βλίο (Θουκυδίδου τοῦ Ὁλόρου» 104, 
4). Αὐτὸ πάλι τὸ ὄνομα εἶναι ταυτό-
σημο μ' ἑνὸς Θράκα ἡγεμόνα, ποὺ 
τὴν κόρη του Ἡγησιπύλη παντρεύτη-

κε ὁ Μιλτιάδης. Ἔτσι φαίνεται πὼς ὁ 
Ὂλορος, ὁ πατέρας τοῦ ἱστορικοῦ, 
εἶχε συγγένεια μὲ τὸν Ὂλορο, τὸν 
Θράκα ἡγεμόνα, καθὼς καὶ μὲ τὸ γέ-
νος τοῦ Μιλτιάδη, ἀφοῦ ἄλλωστε ὁ 
Θουκυδίδης ἔχει οἰκονομικά συμφέ-
ροντα στὴν Θράκη (IV, 105)8.

Γιὰ τὴν χρονολογία τῆς γεννή-
σεώς του ὑπάρχουν δυσκολί-

ες ἀκριβοῦς καθορισμοῦ. Ἡ μόνη 
θετικὴ ἔνδειξις εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ 
συγγραφέα ὅτι μὲ τὴν ἔκρηξι τοῦ πο-
λέμου ἄρχισε νὰ μαζεύη ἱστορικὲς 
πληροφορίες ἔχοντας τὴν ἐλπίδα 
καὶ τὴν προβλεπτικότητα ὅτι ἐπρόκει-
το γιὰ σημαντικὸ ἱστορικὸ γεγονός. 
Τούτη ἡ σημείωσις ἀποτελεῖ στοιχεῖο 
τῆς ὡριμότητος σὲ ἡλικία, ποὺ δὲν 
φαίνεται νὰ εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὰ 
τριάντα, οὔτε πάλι μεγαλύτερη ἀπὸ 
τὰ σαράντα, ἂν λάβωμε σὰν ἀξιόλο-
γη τὴν μαρτυρία τῆς Παμφίλης, ποὺ 
στοὺς χρόνους τοῦ Νέρωνα ἀσχολή-
θηκε μὲ χρονολογικοὺς προσδιορι-
σμοὺς καὶ ποὺ δίνει τὴν ἡλικία τῶν 
σαράντα χρόνων στὸν ἱστορικὸ κατὰ 
τὴν ἔναρξι τοῦ Πελοποννησιακοῦ 
Πολέμου (431 π.Χ.). Τοῦτο πάλι φαί-
νεται ἀρκετὰ πιθανό, ἂν σκεφθοῦμε 
πὼς ἡ παραδοχὴ μεγαλύτερης ἡλικί-
ας ἀφήνει ἀναπάντητη τὴν ἀναμφι-
σβήτητη ἐπίδρασι τῆς σοφιστικῆς καὶ 
τοῦ Περικλέους πάνω στὴν σκέψι καὶ 
τὸ ὕφος τοῦ Θουκυδίδη. Ἔτσι τὸ ἔτος 

(4) Croiset, ἒνθ’ ἀνωτ. σ. 175. 
(5) Τρίτη βιογραφία βρίσκομε στόν Σουΐδα. Γιά τόν Θουκυδίδη ἒχουν ἐπίσης γράψει ὁ Διονύσιος ὁ 
Ἁλικαρνασσεύς, ὁ Πλούταρχος στόν βίο Κίμωνος καί ὁ Παυσανίας, βλ. “Thucydides” ὑπό Smith, 
ἒνθ’ ἀνωτ. σ. VII. 
(6) «Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε», Θουκυδίδου Ξυγγραφῆς I, 1. 
(7) Croiset, ἒνθ’ ἀνωτ. σσ. 89, 95. 
(8) “Thucydides”, ἒνθ’ ἀνωτ. σ. VIII· Croiset, ἒνθ’ ἀνωτ. σ. 91. 
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τῆς γεννήσεώς του τοποθετεῖται ἀνά-
μεσα στὰ 470 καὶ 460 π.Χ.9.

Θετικὲς γνώσεις γιὰ τὴν ζωὴ 
τοῦ συγγραφέα δὲν ἔχομε, 

ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σημαντικὴ πληροφο-
ρία τοῦ ἴδιου ὅτι στὸ ἔνατο ἔτος τοῦ 
πολέμου βρίσκεται στρατηγὸς στὰ 
παράλια της Θράκης. Ἡ μαχητική, 
ὅμως, πολυμήχανη καὶ θαρραλέα 
δραστηριότης τοῦ Σπαρτιάτη στρα-
τηγοῦ Βρασίδα θέτει σὲ κίνδυνο τὴν 
ἀκεραιότητα τῆς Ἀμφιπόλεως, ποὺ 
κατέχεται ἀπὸ ἀθηναϊκὸ στράτευμα. 
Ἔτσι ὁ συστράτηγος τοῦ Θουκυδίδη 
ζητεῖ βοήθεια ἀπ' αὐτόν. «Καὶ ὁ μὲν 
ἀκούσας κατὰ τάχος ἑπτὰ ναυσὶν αἳ 
ἔτυχον παροῦσαι ἔπλει» (IV, 104, 5). 
Δὲν προλαβαίνει ὅμως τὴν κεραυνο-
βόλο πολιτικὴ ἐνέργεια τοῦ Βρασί-
δα, ποὺ ἔγινε κυρίαρχος τῆς πόλε-
ως αὐθημερόν. Τούτη ἡ πληροφο-
ρία ἄφησε δυσάρεστη ἀπήχησι στοὺς 
Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι «ἐς μέγα δέος 
κατέστησαν» (IV, 108, 1), γι' αὐτὸ καὶ 
τιμώρησαν τὸν Ἀθηναῖο στρατηγὸ 
Θουκυδίδη. Ὁ Μαρκελλῖνος στὴν 
παράθεσι τῶν βιογραφικῶν στοιχεί-
ων σημειώνει πὼς ἡ ποινὴ ἦταν ἐξο-
ρία (§ 46). Ἀλλὰ τοῦτο δὲν φαίνεται 
πιθανό. Καθὼς παρατηρεῖ ὁ Alfred 
Croiset, ἡ τιμωρία σὲ τέτοιες περι-
πτώσεις ἦταν θάνατος («γραφὴ προ-
δοσίας»)10 καὶ μᾶλλον μὲ τὴν ἐσχά-
τη ποινὴ τιμωρήθηκε, ἂν λάβη κανεὶς 

ὑπ' ὄψι του πὼς τέτοια δημαγωγικὴ 
ἀπόφασι εἶναι πιθανὸ νὰ τὴν προκά-
λεσε ὁ σκληρὸς καὶ ἄτεγκτος Κλέων. 
Ἔτσι, φαίνεται πὼς ὁ ἴδιος ὁ Θουκυ-
δίδης ὑπέβαλε τὸν ἑαυτὸ του σ' ἐξο-
ρία, γιὰ ν' ἀποφύγη τὴν ἄδικη εἰς βά-
ρος του ποινή: «καὶ ξυνέβη μοι φεύ-
γειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν 
εἰς Ἀμφίπολιν στρατηγίαν» (V, 26,5).

Γιὰ τὴν παίδευσί του ἀναφέρε-
ται ἀπὸ τὸν Μαρκελλῖνο πὼς 

«ἤκουσε διδασκάλων Ἀναξαγόρου 
μὲν ἐν φιλοσόφοις· Ἀντιφῶντος δὲ 
ρήτορος», γι' αὐτὸ δὲν ὑπάρχει καμ-
μία θετικὴ μαρτυρία. Πάντως, ἂν 
δὲν ἔγινε μαθητής, εἶναι καταφάνε-
ρο, ἀπὸ τὸν στοχασμὸ καὶ τὸ ὕφος 
του, ὅτι ὑπέστη τὴν ἐπίδρασι τῶν 
δύο αὐτῶν ἀνδρῶν11. Γενικώτερα, ὁ 
Θουκυδίδης, καθὼς εἶναι εὔπορος, 
ζῆ καὶ κινεῖται μὲ ἄνεσι στὸ πνευ-
ματικό, καλλιτεχνικὸ καὶ κοινωνικὸ 
κλῖμα τῆς Ἀθήνας. Δέχεται πλούσι-
ες καὶ πολυποίκιλες ἐπιδράσεις ἀπὸ 
τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου, τοὺς Ἴωνας λο-
γογράφους, τὸν Ἡρόδοτο12, τὴν σο-
φιστικὴ καὶ τὴν ρητορική τοῦ Γοργία 
καὶ τοῦ Ἀντιφῶντος, τὸ τραγικὸ πά-
θος ὅπως τὸ παρέδωσαν ὁ Αἰσχύλος, 
ὁ Σοφοκλῆς καὶ ὁ Εὐριπίδης, ἀπὸ 
τὴν πολιτικὴ ποὺ κορύφωσί της ἔχει 
τὴν ἐπιβλητικὴ προσωπικότητα τοῦ 
Περικλῆ. Ὁ Θουκυδίδης ζῆ καὶ δι-
απλάσσεται σὲ περίοδο πνευματικῆς 

(9) Croiset, ἒνθ’ ἀνωτ. σ. 90. 
(10) Ἒνθ’ ἀνωτ. σ. 97.
(11) Croiset, ἒνθ’ ἀνωτ. σ. 92. 
(12) Χαρακτηριστικό εἶναι τό ἀνέκδοτο τοῦ Μαρκελλίνου· «ὣς ποτε τοῦ Ἡροδότου τάς ἰδίας ἱστο-
ρίας ἐπιδεικνυμένου παρών τῇ ἀκροάσει Θουκυδίδης καί ἀκούσας ἐδάκρυσεν· ἒπειτά φασι τόν 
Ἡρόδοτον τοῦτο θεασάμενον εἰπεῖν αὐτοῦ πρός τόν πατέρα τόν Ὂλορον· ‘ὦ Ὂλορε, ὀργᾷ ἡ φύ-
σις τοῦ υἱοῦ σου πρός μαθήματα’» (§ 54).
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καὶ ὑλικῆς ἀκμῆς τῆς Ἀθήνας, στὴν 
ὁποία ὁ πολιτικὸς βίος ἤδη ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Σόλωνα γίνεται ἐκδήλω-
σις οὐσίας καὶ καθῆκον ἀπαραίτητο.

Ἡ λαμπρὴ λοιπὸν ἀκτινοβολία τῆς 
μόνης καὶ πρώτης σὲ ἰσχὺ καὶ παί-
δευσι πόλεως διαχέεται στὴν γόνι-
μη σκέψι τῆς μεγαλοφυΐας του, τοῦ 
δίνει ἐρεθισμοὺς καὶ κατευθύνσεις, 
τοῦ παρέχει κίνητρα γιὰ φιλοσο-
φικὴ ἐμβάθυνσι τῆς πολιτικῆς πρά-
ξεως, τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀνατομία τῆς 
πολιτείας καὶ κυρίως τῶν ἐξωτερικῶν 
σχέσεών της. Ἀπήχησι καὶ ἀντανά-
κλασι αὐτῆς τῆς λαμπηδόνος ἀποτε-
λεῖ ὁ ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους, στὸν 
ὁποῖο πυκνώνει ὅλο τὸ μεγαλεῖο της 
Ἀθήνας καὶ ἐξετάζει τὸ νοηματικὸ 
βάθος τῆς σπάνιας καὶ ἀνυπέρβλη-
της ἐπικοινωνίας θεωρίας καὶ πράξε-
ως, πνευματικοῦ καὶ ὑλικοῦ κάλλους, 
ποὺ πραγματώνεται μὲ τὴν ἐλευθερία 
τῶν σκεπτομένων ἀνθρώπων.

Ἔτσι ὁ Περικλῆς ἀποβαίνει τὸ 
ἴνδαλμα καὶ ἡ χειροπιαστὴ 

ἀποκάλυψις ἑνὸς τέλειου πολιτι-
κοῦ ἰδεώδους. Ὁ Θουκυδίδης δὲν 
πλανᾶται στὰ σύννεφα ἐκθέτοντας 
ἀπίθανες ἱστορίες ἢ διατυπώνοντας 
ἀπραγματοποίητους στοχασμούς, 
ἀλλὰ προβάλλει μορφὲς, ποὺ πέτυ-
χαν σὲ σκέψι, βίο, πρᾶξι13. Γι' αὐτὸν 
ὁ Περικλῆς στάθηκε τὸ ἰδεῶδες τῆς 
ἀπόλυτης πολιτικῆς ἐπιτυχίας ἑνὸς 
σκεπτομένου ἀνθρώπου μὲ ἡγετικὰ 
προσόντα. 

Μέσα ἀπὸ τὴν χοάνη τέτοιων ἐπι-

δράσεων καὶ ἐπιρροῶν ἀναφάνη-
κε ἕνας Θουκυδίδης ρωμαλέος σὲ 
ὕφος καὶ σκέψι, τολμητὴς σὲ ἔρευνα 
καὶ αἰτιολογήσεις, στοχαστὴς στὴν 
ἀναδίφησι τῶν γεγονότων. Γι'  αὐτὸ 
ἡ παράδοσις θέλει δυνατό, «βίαιο 
θάνατο». Δὲν ἔχομε ὅμως πάνω σ'  
αὐτὸ καμμιὰ βεβαιότητα. Οὔτε ἔχο-
με θετικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν τόπο τοῦ 
θανάτου. Τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ 
ποῦμε εἶναι ἡ εἰκασία ὅτι πέθανε πρὸ 
τοῦ 396 π.Χ.14, ἀφοῦ δὲν μνημονεύει 
τὴν ἔκρηξι τῆς Αἴτνας ποὺ ἔγινε ἐκεί-
νη τὴν χρονιά, ἀλλὰ τρεῖς προηγού-
μενες (ΙΙΙ, 116), οὔτε ἔχει ὑπ'  ὄψι του 
τὴν ἀνακατασκευὴ τῶν τειχῶν, ποὺ 
ἔγινε ἀπὸ τὸν Κόνωνα τὸ 395 π.Χ. (Ι, 
93).

Ὁ Θουκυδίδης ἀποφάσισε νὰ 
γράψη τὴν ἱστορία τοῦ Πε-

λοποννησιακοῦ Πολέμου, ποὺ ἐπὶ 27 
χρόνια τάραξε ὁλόκληρη τὴν Ἑλλά-
δα (431 - 404 π.Χ.). Τούτη ἡ θανά-
σιμα συγκλονιστικὴ πάλη παίρνει 
στὰ μάτια του ἰδιαίτερο μέγεθος. Στέ-
κει πιὸ ψηλὰ ἀπὸ κάθε προηγούμε-
νη πολεμικὴ πρᾶξι καὶ πολιτικὴ ἐνέρ-
γεια τῶν Ἑλλήνων, ξεπερνᾶ σὲ συ-
γκλονισμὸ τὴν ὁμηρικὴ ἐκστρατεία, 
ὑπερέχει σὲ σκληρότητα καὶ ἐπιμονὴ 
ἀπὸ τὴν πάλη τοῦ Μαραθῶνος ἢ τῆς 
Σαλαμῖνος. Ὁ ἀγῶνας αὐτὸς εἶναι 
μοναδικὸς σὲ συνταρακτικὲς φάσεις 

(13) Τέτοιοι εἶναι ὁ Βρασίδας, ὁ Ἑρμοκράτης, ὁ Νικίας, ὁ Ἀντιφῶν. 
(14) Croiset, ἒνθ’ ἀνωτ. σσ. 98-99· κυρίως βλ. “Thucydides”, ἒνθ’ ἀνωτ. σ. XI.

u u u
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καὶ συνέπειες καὶ παρέχει ἀφορμὲς 
καὶ ὑλικὸ γιὰ ψυχολογικὴ ἐμβάθυνσι 
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. 

Ὁ Θουκυδίδης δὲν θέλει νὰ 
γίνη ἁπλὸς ἀφηγητὴς περι-

στατικῶν, ἀλλὰ φιλοδοξεῖ νὰ χαράξη 
τὴν πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύμα-
τος, νὰ διερευνήση τὰ βαθύτερα κί-
νητρα τῆς πολιτικῆς ἐνέργειας καὶ φι-
λοδοξίας, ν' ἀποκαλύψη τὶς ἀρχὲς 
τῆς συγκροτήσεως μιᾶς πολιτείας. 
Γι' αὐτὸ πρῶτα ἀπὸ ὅλα ζητεῖ νὰ ἔχη 
ἀπόλυτα στέρεο ἱστορικὸ ὑλικό. Οἱ 
παλαιότεροι ἱστοριογράφοι δὲν τοῦ 
ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη, οὔτε αὐτὸς 
ὁ Ἡρόδοτος, γιατί ὁ ἱστορικός μας 
ξέρει τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία· «ἐπὶ 
τὰ ἑτοῖμα τρέπονται». Ὁ ἄνθρωπος 
θέλει ν' ἀκούση ἢ νὰ διαβάση κάτι 
εὐχάριστο, τερπνό, ἔστω κι ἂν ἡ ἀλή-
θεια παραχωρῆ τὰ ἡνία τῆς πορεί-
ας στὸ φανταστικὸ καὶ τὸ μυθῶδες. 
Γι' αὐτὸ καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ πα-
ρέχει ὁ Ὅμηρος (Ι, 10, 3) δὲν εἶναι 
ἀξιόπιστες. Τὰ γεγονότα, τὰ συμβά-
ντα, τὰ περιστατικὰ πέρασαν ἀπὸ τὴν 
μεταμορφώνουσα γοητεία τοῦ ποιη-
τικοῦ οἴστρου, ριπίσθηκαν ἀπὸ τὴν 
ζείδωρη αὔρα τῆς καλλιτεχνικῆς ὑπο-
βολῆς καὶ δὲν ἀντέχουν σὲ λογικὸ 
ἔλεγχο καὶ ἱστορικὴ βάσανο.

Ἔτσι ὁ Θουκυδίδης μὲ θάρ-
ρος ἀκατάβλητο γίνεται 

αὐστηρὸς κριτὴς κάθε προηγούμε-
νου ἱστοριογράφου (Ι, 21)- γι' αὐτὸν 
ἕνα πάθος ὑπάρχει, ἡ ἀλήθεια. Ζητεῖ 
τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, τὸ ἀλη-

θινὸ γεγονὸς, δυσάρεστο ἢ εὐχάρι-
στο, ἀσήμαντο ἢ σπουδαῖο, ἐντυπω-
σιακὸ ἢ κοινότοπο. Δὲν τοῦ ξεφεύ-
γει βέβαια ἡ ἁφὴ τῆς δυσκολίας· για-
τί «ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτη-
σις τῆς ἀληθείας» (Ι, 20, 3)15. Γι' αὐτὸ 
«τὰ ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πο-
λέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυν-
θανόμενος ἠξίωσα γράφειν οὐδ' ὡς 
ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς αὐτὸς παρῆν 
καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν 
ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. 
Ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ πα-
ρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταυτὰ 
περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκα-
τέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι» (Ι, 
22, 1-3). 

Ἔτσι ὁ ἱστορικὸς πρὶν γρά-
ψη, διακριβώνει καὶ ἐλέγ-

χει κάθε πληροφορία. Γιατί μέσα 
ἀπὸ τὴν ἀποπνικτικὴ πυράκτωσι τοῦ 
πολέμου δὲν εἶναι εὔκολη ἡ διαλεύ-
κανσις. Κάθε ἄνθρωπος δὲν εἶναι 
ἱκανὸς νὰ δώση ἀντικειμενικὴ εἰκό-
να τοῦ συμβάντος. Ἡ σύλληψις τῆς 
ὀπτικῆς ἢ τῆς ἀκουστικῆς παραστά-
σεως νοθεύεται ἀπὸ τὸ προσωπικὸ 
ὄφελος, τὴν ἰδιοτελῆ προκατάληψι, 
τὸ πλέγμα τῆς φαντασίας, τὴν ἀνε-
πάρκεια τῆς μνήμης. Ἡ καταγραφὴ 
κάθε περιστατικοῦ σὰν ἱστορικοῦ γε-
γονότος εἶναι ἀπόρροια προσωπικῆς 
διαπιστώσεως ἢ προϊὸν διασταυρώ-
σεως πολλαπλῶν μαρτυριῶν καὶ πό-
νημα ἀποκαθάρσεως ἀπὸ τὶς ἀντιφά-
σεις.

(15) Jules Cirard, ἒνθ’ ἀνωτ. σσ. 30-39· Thucydide, “Histoire de la guerre du Péloponnèse” κείμενο, 
σχόλια, σημειώσεις Alfred Croiset, βιβλ. I-II, Paris 1886, σσ. 26-81.



Ὅσοι ἀνησυχοῦμε κι ἀντιπα-
λεύουμε τὸν καταναλωτισμὸ 

δὲν τὸ κάνουμε μόνον γιὰ τὶς ἐπιπτώ-
σεις του (ἀλόγιστη αὔξηση τῶν κατα-
ναλωτικῶν δαπανῶν, ἐπέκταση τῆς 
οἰκολογικῆς καταστροφῆς, ἄκριτη ἀτο-
μικὴ βουλιμικὴ διάθεση κ.λπ.). Ἀντι-
παρατασσόμαστε κυρίως ἀπὸ λόγους 
κοινωνικοὺς καὶ πολιτισμικούς, δεδο-
μένου ὅτι ὁ καταναλωτισμὸς ὁδηγεῖ 
στὸν ἀτομοκεντρισμό, στὴν ἀπαξίωση 
ἰδεωδῶν, στὴ φτώχεια τῶν ἀνθρωπί-
νων σχέσεων.

Ἡ κοινωνία, ἕνας ζωντανὸς ὀργα-
νισμὸς κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, εἶναι ἀπο-
τέλεσμα τῆς συνένωσης τῶν ἀνθρώ-
πων, μὲ σκοπὸ τὴν κοινὴ δράση. Ἡ 
κοινωνία ἀποτελεῖ θεμελιώδη συνθή-
κη τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, συνδέ-
εται μὲ τὴν ἴδια τή φύση τοῦ ἀνθρώ-
που (Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «φύσει ζῶον 
πολιτικόν»/κοινωνικόν), στηρίζεται σὲ 
μία σύμβαση βάσει τῆς ὁποίας τὰ μέλη 
τῆς κοινωνίας αὐτοπεριορίζονται γιὰ 
νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἀλληλοπροστασία, 
τὴν κοινωνικὴ εὐταξία, τὴν ἀτομικὴ κι 

ὁμαδικὴ πρόοδο. Ὁ Ugo Grozio (στὸ 
ἔργο του De jure belli ac pacis) ἔγραφε 
αἰῶνες πρὶν (τὸ 1625), ὅτι Μητέρα τοῦ 
Δικαίου, τοῦ φυσικοῦ Δικαίου, εἶναι ἡ 
ἴδια ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία ἀκό-
μα κι ἂν δὲν εἴχαμε ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε, 
θὰ μᾶς ἔκανε νὰ ἐπιθυμοῦμε τὶς ἀμοι-
βαῖες κοινωνικὲς σχέσεις. Ὅσον δὲ 
ἀφορᾶ τὴν κοινωνία, ὁ Grozio τὴν χα-
ρακτηρίζει ὡς κοινότητα πνευματικῶν 
κι αἰσθητικῶν ἀξιῶν, ὁραμάτων, δε-
δομένου ὅτι «Ἡ πνευματικὴ ζωὴ ἑνὸς 
ἔθνους ἢ καὶ τῆς ἀνθρωπότητας προϋ-
ποθέτει ἱεραρχημένη πνευματικὴν κοι-
νωνία» (Π. Κανελλόπουλος, Ὁμιλίες 
στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1989).

Μέσα στὰ πλαίσια τῆς συγκρο-
τημένης κοινότητας, τῆς «πό-

λης», τὰ ἄτομα καλοῦνται μὲ τὴν ἀτο-
μική τοῦ καθενὸς συμμετοχὴ νὰ ἀνα-
πτύξουν τὶς μεταξὺ τους σχέσεις, αὐτο-
περιοριζόμενοι ἐλεύθερα, συμβάλλο-
ντας μὲ τὴν ἰσορροπία μεταξὺ αὐτο-
προστασίας καὶ γενικοῦ συμφέροντος 
στὴ δημιουργία τοῦ κοινοῦ πολιτισμοῦ. 
Ὁ πολιτισμὸς εἶναι καθεαυτὸ ἀποτέλε-

Ο ΑΚΡΙΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
«Romanus orbit ruit»

τοῦ Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα,
Καθηγητῆ Κοινωνιολογίας - Συγγραφέα



195

σμα τῆς ὁμαδικῆς συνύπαρξης, τῆς μέ-
θεξης μέσω τῆς παιδείας, τῆς κοινῆς 
εὐθύνης γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς.

Ἂν σ' αὐτὰ τὰ πλαίσια ἐξετά-
σουμε τὴν προμήθεια/ἀγορὰ 

εἰδῶν θὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ κατα-
νάλωση ἐξυπηρετεῖ τὸν παραγωγικὸ 
σκοπὸ τῆς κάλυψης ἀναγκῶν μὲ κα-
τάληξη τὴν ἱκανοποίηση συναισθημά-
των (αὐτάρκειας, διάκρισης, βελτίω-
σης τῶν συνθηκῶν διαβίωσης κ.λπ.). 
Γι' αὐτοὺς τοὺς λόγους, στὸ παρελθὸν 
ὁ ἄνθρωπος ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν 
ἐπιτυχία τῶν ἀγορῶν του, ἀγαποῦσε 
τὰ πράγματα ποὺ ἀποκτοῦσε (τὰ πε-
ριποιόταν, φρόντιζε γιὰ τὴ διατήρησή 
τους). Ὅπως γράφει ὁ Ἔριχ Φρόμ: 
«Ἡ πράξη τῆς κατανάλωσης πρέπει 
νὰ εἶναι μιά συγκεκριμένη ἀνθρώπι-
νη πράξη, στὴν ὁποία νὰ συμμετέχουν 
οἱ αἰσθήσεις μας, οἱ σωματικὲς ἀνά-
γκες μας, τὸ αἰσθητικό μας γοῦστο, 
πράξη δηλαδὴ στὴν ὁποία νὰ συμμε-
τέχουμε ἐμεῖς σὰν συγκεκριμένα, γε-
μάτα αἰσθήσεις, αἰσθήματα, κρίσεις, 
ἀνθρώπινα ὄντα. Ἡ πράξη τῆς κατανά-
λωσης πρέπει νὰ εἶναι ἕνα βίωμα γε-
μάτο νόημα, ἀνθρώπινο, παραγωγικό» 
(«Ἡ ὑγιὴς κοινωνία», ἑλλ. μετ., 1973). 
Ἡ κατανάλωση λαμβάνει χώρα μέσα 
στὴν κοινωνία, πρὸς παραγωγικὸ ὄφε-
λος τῆς ἴδιας καὶ τῶν μελῶν της.

Ἀντίθετα, σήμερα ἐπικρατεῖ ἡ 
ἀλλοτριωτικὴ λειτουργία τῆς 

ἄκριτης κατανάλωσης. Ἀγοράζουμε 
πέρα ἀπὸ τὶς οἰκονομικές μας δυνατό-
τητες, προμηθευόμαστε πράγματα ποὺ 
δὲν τὰ χρησιμοποιοῦμε, ἀποκτοῦμε 

προϊόντα σύμφωνα μὲ τὸν καθορισμὸ 
τῶν προτεραιοτήτων ποὺ κάνουν ἄλλοι 
μὲ ὑποβολιμαῖες ἀξιολογικὲς ἱεραρχή-
σεις. Ἡ ὑπερκατανάλωση, κατὰ τὸν 
Φρὸμ πάλι, «εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ ἱκανο-
ποίηση τεχνικὰ προκαλούμενων φα-
ντασιώσεων, μιά παράσταση φαντασί-
ας ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τοὺς συγκεκρι-
μένους πραγματικοὺς ἑαυτούς μας». 
Ὁ καταναλωτισμός, ὅταν καθίσταται 
αὐτοσκοπός, τοποθετεῖ ὡς κέντρο τῆς 
ζωῆς στὰ πλαίσια τῆς κοινωνίας τὸν 
ἄνθρωπο-καταναλωτή. Αὐτὸς ὁδη-
γεῖται νὰ πιστεύει ὅτι εἶναι ὁ κυρίαρχος 
τῶν πάντων, ἀποκαλεῖται «βασιλιὰς τῆς 
ἀγορᾶς» πρὸς τὸν ὁποῖο ἀπευθύνο-
νται οἱ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς γιὰ νά 
τὸν κολακέψουν, νὰ τοῦ διεγείρουν τε-
χνητὰ τὰ ἔνστικτα ὥστε νὰ προβεῖ σὲ 
ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερες δαπά-
νες, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν πραγμα-
τοποίηση τοῦ μέγιστου κέρδους ὅσων 
ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη αὔξη-
ση τῆς κατανάλωσης. Ἡ προτεραιότη-
τα στὶς ὑλικὲς ἀνάγκες ὑποτάσσει κάθε 
ἄλλη κατηγορία ἀναγκῶν, ἀπαξιώ-
νει ἀρχές, εὐτελίζει πρωταρχικοὺς κα-
νόνες τῆς ὁμαδικῆς διαβίωσης, ἀφοῦ 
μεταβάλλει οὐσιωδῶς τοὺς ὅρους 
ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, τόσο τῆς ἐσωτε-
ρικῆς ὅσο καὶ τῆς ἐξωτερικῆς. Ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἐπικρατεῖ ὁ ἀτομοκεντρι-
σμός, οἱ συνθῆκες τῆς κοινῆς ζωῆς 
ὑποτιμῶνται, ἡ «πόλις» χάνει τὸ περιε-
χόμενο καὶ τὶς ἀξίες ποὺ τὴ στηρίζουν, 
ἡ ποιότητα τῶν ἀνθρώπων ὑποβιβά-
ζεται, ὁ ἀνθρωπισμὸς ἀλλοτριώνεται. 
Ὅλα αὐτὰ ὁδηγοῦν στὴν ἄμβλυνση 
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τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας, μὲ ἀπο-
τέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νὰ μεταλλάσσε-
ται σὲ ἁρπακτικό! Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα 
ὅλα εἶναι δυνατά, ἡ παλαιὰ ἐποχὴ τῶν 
βαρβάρων ἐπανέρχεται στὴν ἀνθρώπι-
νη κοινωνία μὲ νέα μὲν μορφή, μὲ τὶς 
ἀρχέτυπες ὅμως ἀντικοινωνικὲς ἐπιδι-
ώξεις. Ἡ ἀρχὴ τῆς αὐταπάρνησης γιὰ 
νὰ ὑπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς 
πατρίδας, τὸ ἦθος τῆς κοινωνίας, οἱ 
νόμιμες ἀπαιτήσεις τῆς ὁμάδας, πα-
ραμερίζονται. Ἡ ἰδιοτέλεια κατευθύνει 
στὴν ἐξυπηρέτηση τῆς χρησιμοθηρίας 
ἀτομικῶν μόνον ἐπιδιώξεων, στὸν ἐπι-
θετικὸ ἐγωκεντρισμό. Ὁ ἀνεξέλεγκτος 
καταναλωτισμὸς ὁδηγεῖ στὶς παλινωδί-
ες τοῦ ἀμοραλισμοῦ, τοῦ «ὅλα ἐπιτρέ-
πονται» (Ντοστογιέφσκι), μὲ τὸ ἰταμὸ 
περιεχόμενο ποὺ δόθηκε στὴν Ἑλλά-
δα τὶς τελευταῖες δεκαετίες.

Ὁ ἀγώνας τῶν ἀνθρώπων σήμε-
ρα δὲν διεξάγεται πιὰ γιὰ τὴν 

ἀπόκτηση τῶν ἀπολαύσεων τῆς ζωῆς, 
τῶν ἀπαραίτητων στὴ διαβίωση καί 
στὴν ψυχικὴ ὑγεία. Ὁ ἀγώνας τώρα 
ἀποβλέπει στὴν κατάκτηση τοῦ περιτ-
τοῦ, τοῦ ὑπερβολικοῦ, τοῦ ἀντανακλα-
στικοῦ. Κοντὰ ὅμως στὴ μίμηση ὑπάρ-
χει ἡ ἑδραιωμένη πιὰ πεποίθηση ὅτι «ἡ 
πολυτελὴς κατανάλωση εἶναι ἄρρηκτα 
συνδεδεμένη μὲ τὴν ἀποκλειστικότη-
τα καὶ τὴν κατάκτηση διάκρισις ἢ status 
[...] Ἐφόσον δὲ ἡ σχετικὴ θέση, ἡ διά-
κριση ἢ τὸ status ἐπηρεάζουν τὴν ἱκα-
νοποίηση, εἶναι ἑπόμενο ὅτι ἡ ἱκανο-
ποίηση ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπὸ τὴ σύ-
γκριση μὲ τοὺς κοντινούς μας ἤ, πιὸ 
γενικά, μὲ  κάποια ὁμάδα ἀναφορᾶς» 

(Θ. Σκούρα, «Γιατί αὐξάνεται ραγδαῖα 
ἡ πολυτελὴς κατανάλωση;», Βῆμα 
(Ἰδεῶν), Ἰανουάριος 2008).

Ὁ καταναλωτισμός, ὁ ὁποῖος 
ἀποβλέπει στὴν αὔξηση τῆς 

ὑλικῆς ἀφθονίας μὲ τελικὸ ἄθροισμα 
τὴν ἀποκόμιση ὅσο τὸ δυνατὸν μεγα-
λύτερων κερδῶν ἀπὸ τὰ κατευθύνοντα 
συμφέροντα, ὁδηγεῖ στὴ χειραγώγηση 
γιὰ ἀπληστία, σὲ παθολογικὴ ἀνταγω-
νιστικότητα. Ὡς ἐπακόλουθο, τὸ ἄγχος 
γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἀνεδαφικῶν ζητού-
μενων ἔχει πολλὲς φορὲς ὡς κατάληξη 
τὴ διολίσθηση σὲ ψυχολογικὲς διατα-
ραχές, σὲ ἂλογες ἀντιπαραθέσεις στὰ 
πλαίσια τῆς βιοτικῆς συνύπαρξης τῶν 
ἀνθρώπων. Ὁ χωρὶς μέτρο καταναλω-
τισμὸς ἀντὶ νὰ ὁδηγεῖ στὴν προσδοκώ-
μενη ἱκανοποίηση ποὺ προκύπτει ἀπὸ 
τὴν ἀπόκτηση εἰδῶν, ἀντίθετα, ὁδηγεῖ 
στὴν τραγικότητα τοῦ συνεχῶς ἀνικα-
νοποίητου, σὲ νέα προβλήματα λόγω 
τῆς αὔξησης τῶν ἀπαιτήσεων. 

Τὸ ἑπόμενο στάδιο τῶν ἐγωι-
στικῶν ἀναγκῶν βρίσκεται στὴ 

διασφάλιση τῶν ἀποκτηθέντων. Οἱ πε-
ρισσότεροι ἀπὸ τοὺς χωρὶς μέτρο κα-
ταναλωτὲς τῆς μεταπρατικῆς διαδικασί-
ας, αὐτοὶ ποὺ ὑποκύπτουν στὶς ἀπαιτή-
σεις τῆς οἰκονομικῆς παραφροσύνης, 
ἀφοῦ ἀποκτήσουν τὰ ὅσα ἐπιθυμοῦν, 
ὁδηγοῦνται στὴν ὁρμέμφυτη ἀνάγκη 
νὰ μὴ θέλουν νὰ χάσουν τὴ διάκριση, 
τὸ status ποὺ θεωροῦν ὅτι ἀπέκτησαν. 
Ὅταν, λοιπόν, δὲν μποροῦν πλέον νὰ 
ἀνταπεξέλθουν στὸ μέγεθος τῶν ἀπαι-
τήσεων ποὺ οἱ ἴδιοι δημιούργησαν, 
στὴν προσπάθεια γιὰ νὰ διατηρήσουν 
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στὸν ἴδιο ποσοτικὸ βαθμὸ τὰ ὅσα κα-
τέχουν, ἀποδέχονται τὸν ὑποβιβασμὸ 
τῆς ποιότητας. Ἡ ἐμμονὴ στὴν ποσότη-
τα ἀναπαράγει τὴ χαμηλὴ ποιότητα στὰ 
εἴδη τῆς ἀγορᾶς, τὴ φτηνὴ αἰσθητικὴ 
στὸ χῶρο, τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὸ ἐπί-
πεδο τῶν προϊόντων, τελικά, τὴν ἀναί-
δεια στοὺς μαζανθρώπους. Ἡ μαζικὴ 
παραγωγὴ χρειάζεται μάζα εὔπλαστη, 
πειθήνια στὴ διαφήμιση, χωρὶς πολλὲς 
ἀξιώσεις γιὰ νὰ ἀγοράσει τὰ προϊόντα. 
Ἡ θεωρία τῆς Γουὼλ Στρήτ, ἄλλωστε, 
εἶναι ὅτι τὰ κέρδη μποροῦν νὰ μεγι-
στοποιηθοῦν, ὅταν ἐλαχιστοποιηθεῖ 
ποιοτικὰ τὸ προϊόν.

Ἡ κοινωνία τῶν Ἑλλήνων βυ-
θίζεται στὴν ὑλοφροσύνη, 

στὴν ἀποχαύνωση τοῦ νὰ ἀκολουθεῖ 
ὅσα γυαλιστερὰ οἱ ὀργανωμένες δυ-
νάμεις τῆς ἀγορᾶς προβάλλουν κι ἐπι-
βάλλουν. Ἔχουμε πάψει νὰ κρίνουμε, 
νὰ συγκρίνουμε, νὰ ἀντιδροῦμε· ἁπλά, 
ἀκολουθοῦμε ὅσα μᾶς παρουσιάζουν. 
Ἡ καταναλωτικὴ ἀγορὰ τείνει νὰ θε-
ωρηθεῖ ὡς πολιτισμικὸς παράγοντας 
ἀνάπτυξης καὶ προόδου. Ὅπως ἔγρα-
φε ὁ Μάρξ, τὸ 1844, «Τὸ χρῆμα [...] 
μεταμορφώνει τὶς πραγματικὲς ἀνθρώ-
πινες καὶ φυσικὲς δυνάμεις σὲ ἐντελῶς 
ἀφηρημένες ἰδέες, δηλαδὴ σὲ ἀτελεῖς 
καταστάσεις καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος 
μεταμορφώνει τὶς πραγματικὲς ἀτελεῖς 
καταστάσεις καὶ τὶς χίμαιρες, τὶς δυνά-
μεις ποὺ ὑπάρχουν μόνο στὴ φαντασία 
τοῦ ἀτόμου, σὲ πραγματικὲς δυνάμεις 
[...]. Μεταμορφώνει τὴ νομιμοφροσύ-
νη σὲ κακοήθεια, τὶς κακοήθειες σὲ 
ἀρετή, τὸν δοῦλο σὲ ἀφέντη, τὸν ἀφέ-

ντη σὲ δοῦλο, τὴν ἄγνοια σὲ λογικὴ 
καὶ τὴ λογικὴ σὲ ἄγνοια [...] («Ἐθνικὴ 
Οἰκονομία καὶ Φιλοσοφία»).

Ὅπως, κατὰ τὴν παλαιότερη ἐπο-
χή, ἡ ὑπανάπτυκτη κοινωνία ἐστερεῖτο 
κοινωνικῆς συμμετρίας, τὸ ἴδιο συμ-
βαίνει καὶ σήμερα, ὁπότε ἡ ὑπερκα-
τανάλωση συμπαρασύρει τὰ ἄτομα σὲ 
δαπάνες χωρὶς νὰ λαμβάνεται ὑπ' ὄψη 
τὸ προσωπικὸ ἢ τὸ κοινωνικὸ κόστος. 
Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ προσαρμογὴ 
στὶς νέες ἀστόχαστες ἐπιβαρύνσεις νὰ 
ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια τῆς ἐν δυνάμει 
ἐλευθερίας τῶν ἀτόμων καὶ στὸν ὑπο-
βιβασμὸ σὲ κατ' οὐσία «ὑποταγμένη 
ὁμάδα». Μία τέτοια ὁμάδα δὲν εἶναι 
σὲ θέση νὰ ἀποβλέπει σὲ εὐρύτερους 
ἐκσυγχρονιστικοὺς ὁρίζοντες καὶ συλ-
λογικὲς ἐπιδιώξεις, δὲν ἀποτελεῖ πιὰ 
ρυθμιστὴ συμπεριφορᾶς, κύτταρο πο-
λιτισμοῦ.

Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ φύση του 
καλεῖται κατὰ τὴ διαβίωσή του 

νὰ καταστεῖ φορέας πολιτισμοῦ συνερ-
γαζόμενος μὲ τοὺς ἄλλους, διατηρώ-
ντας ὅμως πάντα τὴν αὐτόνομη καλλι-
έργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ 
δημιουργία πολιτισμοῦ εἶναι ἕνας ἀπὸ 
τοὺς βασικοὺς σκοποὺς τοῦ γήινου 
προορισμοῦ μας. Καὶ στὴν ἀποστολὴ 
αὐτὴ ὑστεροῦμε οἱ σημερινοὶ ἄνθρω-
ποι μὲ τὸν τρόπο ζωῆς πού μᾶς ἔχουν 
ἐπιβάλει κι ἐμεῖς ἔχουμε ἀποδεχτεῖ. 

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δ. Κ. Μαγκλιβέρα 
«Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου», 
πού κυκλοφορήθηκε πρόσφατα 

ἀπό τίς ἐκδόσεις Παπαζήση.)
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Συγκλονίστηκε ο πνευματικός 
κόσμος της γηραιάς Ηπείρου 

όταν πληροφορήθηκε την ποιότητα 
του Μεσολογγίτικου Δημοτικού Τρα-
γουδιού. Ξεπέζεψαν οι διανοητές από 
τα δικά τους Άτια και Φαριά, καθηλω-
μένοι απ΄ την παρουσία και την ομορ-
φιά των Μεσολογγιτισσών Θεαινών 
της λόγιας τέχνης. Της Καλλιόπης και 
της Ερατούς της ποίησης και της Ευ-
τέρπης της μουσικής και του τραγου-
διού. Τότε αγκάλιασαν τη λικμιζόμε-
νη στο χοροστάσι Τερψιχόρη του χο-
ρού. Άκουσαν τους παθητικούς ρυθ-
μούς της Λιμνοθαλασσίτικης «Ζυγιάς», 
πίπιζα και νταούλι, που έπαιζαν με ποι-
κιλότητα τους εύθυμους, τους παθητι-
κούς και τους τραγικούς καημούς της 
Λιμνοθάλασσας. Τραγούδησαν ακόμα 
λυραρικά, μαζί με την υπέροχη Αοι-
δώ. Έτσι αποδέχτηκαν τον ερχομό του 
Μεσολογγίτικου Δημοτικού τραγου-
διού οι Ευρωπαίοι Διανοητές και λό-
γιοι, κόντρα στα φιδογλυψήματα των 
πρωταρχόντων της δύναμης και της 
εξουσίας. 

Με την εμφάνιση του Μεσολογγίτι-
κου Δημοτικού τραγουδιού στους Ευ-
ρωπαίους Διανοητές έγιναν γνωστοί 
και αγαπήθηκαν οι ήρωες της Παλιγ-
γενεσίας. Ταυτόχρονα μαθεύτηκε ο 
ρόλος του Μεσολογγιού στην εγκαθί-
δρυση της Λευτεριάς στην Ελλάδα. Τη 
Χώρα των Δημιουργών, των Καλλιτε-
χνών και των Φιλοσόφων. Είπαν και 
εκείνοι για το Μεσολόγγι, ό,τι και όσα 
η ποίηση βεβαίωνε. Διακήρυξαν ότι εί-
ναι: «Κλειδί της Ρούμελης και του Μο-
ριά κολώνα», σε δύσκολη μάλιστα συ-
γκαιρία. 

Το λόγο τότε παίρνει ο πιο μεγά-
λος από τα οικουμενικά πνεύ-

ματα της εποχής του και του Ευρωπα-
ϊκού πολιτισμού. Ο μέγιστος πνευμα-
τικός ηγέτης της Γερμανίας, ο Γιόχαν 
Γκαίτε (Johann Wolfgang Goethe). 
Βλέπει τη Μεσολογγίτικη δυναμική 
στον ποιητικό λόγο και σκέπτεται το 
συγκαίριασμα με ένα δικό του από-
φθεγμα. Είχε διατυπώσει δυναμικά: 
«Ό,τι άριστο μπορεί να μας δώσει η 
ιστορία είναι ο ενθουσιασμός που δι-

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Β΄)

του Νικ. Σπ. Βούλγαρη, 
Καθηγητή - Συγγραφέα

(Έτσι εκφράστηκε το Μεσολόγγι στους Ευρωπαίους διανοητές)
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εγείρει τις ψυχές μας». Με όμοια ακρι-
βώς διάθεση, ενθουσιώδους ποιητικής 
μεγαλοπρέπειας, βγήκαν οι Μεσολογ-
γίτες στην Ευρώπη. 

Ο Γκαίτε, κάνει μια συγκέντρω-
ση στο σπίτι του, στη Φραν-

κφούρτη, όπου καλεί φίλους του, επι-
φανείς ανθρώπους των Γραμμάτων 
και των Τεχνών. Ήταν τότε της μό-
δας τα λεγόμενα «φιλολογικά σαλό-
νια». Το περίεργο όμως με το κάλε-
σμα του Γκαίτε ήταν ότι συμπεριέλα-
βε και ζωγράφους, σαν υλοποιητές ει-
καστικά ιδεών και γεγονότων, πράγμα 
που έκανε τους ανθρώπους των Γραμ-
μάτων να απορήσουν. Οι απορίες λύ-
θηκαν, όταν ο Γκαίτε τους είπε ότι θα 
τους μιλήσει για το Ελληνικό δημοτι-
κό τραγούδι! 

Βρίσκει το Δημοτικό τραγούδι που 
έρχεται από την Ελλάδα «τόσο λαϊκό, 
αλλά και τόσο δραματικό, τόσο επικό 
και τόσο λυρικό, που αντίστοιχό του 
δεν υπάρχει στον κόσμο»! Κάτι παρό-
μοιο είχε πει και στους λόγιους του 
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, το 
φθινόπωρο του 1815: «Οι εικόνες αυ-
τού του τραγουδιού, του ελληνικού δη-
μοτικού, είναι εκπληκτικές». Εκεί χα-
ρακτήρισε ο Γκαίτε και το Μεσολογ-
γίτικο Δημοτικό τραγούδι ως το «ύπα-
το μνημείο της ανθρώπινης διάνοιας». 
Χορήγησε έτσι ο Γκαίτε μια Παπύρι-
νη ολοκέντητη περγαμηνή στο πνεύ-
μα και το στοχασμό του Μεσολογγίου. 

Τη σκυτάλη ακολούθως πήρε άλ-
λος μεγάλος της Ευρωπαϊκής διανό-
ησης. Είναι ο Γάλλος Βίκτωρ Ουγκώ 
(Victor Marie Vicomte Hugo), ο ωκε-
ανός του πνεύματος. Μυθιστοριογρά-
φος, ποιητής και δραματουργός. Ο 

πλέον σημαντικός και προβεβλημένος 
εκπρόσωπος του κινήματος του γαλλι-
κού ρομαντισμού. Τραγουδάει και πε-
ριγράφει το Μεσολόγγι και το αποκα-
λεί «Ελλάδα του Ομήρου και του Μπά-
ϋρον». Μετέφρασε μάλιστα Δημοτικά 
τραγούδια του Μεσολογγιού και τα δη-
μοσίευσε στα 1822. 

Ακολούθησε στη συνέχεια ολό-
κληρη στρατιά επιφανών λογίων δια-
νοητών από όλες τις Ευρωπαϊκές χώ-
ρες που ασχολήθηκαν με το άτεχνο 
και το έντεχνο Μεσολογγίτικο Δημοτι-
κό τραγούδι. Πολλοί μάλιστα έμαθαν 
και τους ειδικούς Μεσολογγίτικους 
χορούς. Θεωρούνταν αυτοί οι χοροί 
εκείνη την εποχή ιδιαζόντως σημαντι-
κό γεγονός χορευόμενοι, για να συνο-
δεύουν μ' αυτούς τις γιορταστικές εκ-
δηλώσεις τους. 

Εμπνευσμένος από το περιεχό-
μενο των Δημοτικών τραγου-

διών του Μεσολογγίου και ο μεγάλος 
Γερμανός ποιητής, ο Wilhelm, Γουλι-
έλμος Φον Mϋller, για να τα συναγω-
νιστεί ως αντίδωρο και να τα υμνήσει, 
έγραψε τρία χαρακτηριστικά ποιήματα 
και τα κυκλοφόρησε παντού. Φέρουν 
τους τίτλους: 

1. «Το Φρούριο του ουρανού», 
με την έννοια που τότε κυκλοφορού-
σε για το Μεσολόγγι: Πολιτεία - Κρά-
τος του Θεού. 

2. «Η ανάληψη του Μεσολογγί-
ου», με την έννοια της μετάταξης του 
αγαπημένου Μεσολογγίου στον ουρα-
νό.  

3. «Το νέο Μεσολόγγι», με την 
έννοια του θριάμβου και της Ανάστα-
σης της Πόλης στη νέα ζωή. 

Θέλω όμως εδώ να τελειώσω με 
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τους Ευρωπαίους διανοητές, καίτοι 
μια φωνή απ' το Μεσολόγγι μου φι-
φιρίζει απόσιγα, πλην απαιτητικά. Με 
προσκαλεί και μου λέγει: Το Δημοτικό 
τραγούδι μου με ενέπνευσε, με ζωντά-
νεψε, μου έδωσε το στίγμα της παρου-
σίας μου στον κόσμο. Έγινα γνωστό 
με τη μελωδία του και μου αποδόθηκε 
σεβασμός. Η Ευρώπη στο σύνολό της 
με κουβέντιαζε για πολλά χρόνια. Ζω 
και σήμερα με την ανάμνηση εκείνου 
του Δημοτικού τραγουδιού μου. Ευλο-
γώ τη σκέψη να παρουσιάζομαι κάθε 
φορά σε χαριτωμένες παρέες και συ-
ντροφιές. Ζητάω ταπεινά να με τρα-
γουδάνε τα όμορφα παιδιά των Σχο-
λείων της Ελεύθερης Ελλάδος. Θα εί-
ναι η δικαίωσή μου. Είναι όλα τα τρα-
γούδια μου απλά, αλλά γεμάτα ιδέες 
και διδαχές. Ελληνόπρεπες και φεγ-
γαρόφωτες. Όλες άλλωστε τις τοπικές 
εκδηλώσεις του Μεσολογγίου τις συ-
νόδευαν και τις συνοδεύουν αυτοσχέ-
δια λαϊκά Δημοτικά τραγούδια. Έτσι 
εκφράζεται το Μεσολόγγι. 

Γνωρίζουμε ότι οι Μεσολογγίτες 
όταν επέστρεψαν στο ελεύθερο 

Μεσολόγγι στα 1829, έψαλλαν το τιτ-
λοφορούμενο ανώνυμο Δημώδες ελε-
γειακό τραγούδι. Το «Τραγούδι των 
Μεσολογγιτών». Αναφέρεται στην κα-
ταμέτρηση εκείνων που επέζησαν μετά 
την Έξοδο και εκείνων που θυσιάστη-
καν και που δεν τους ξέχασαν ποτέ. 
Μέχρι και σήμερα. Στην τελευταία 
στροφή του αναφέρεται στη λύπη του 
συνόλου του λαού για την αντραλαγή, 
με ελεγειακού τύπου έκφραση, για το 
θάνατο στο όνομα του εικοσιεξάχρο-
νου Φρούραρχου της Πόλης. Του πα-
λικαριού του Μεσολογγίου, του Αθα-

νάσιου Ραζή-Κότσικα. 
Λέγει βαρυοθλιμμένα: 
«...Παιδιά μ' μας λείπ' ο Κότσι-

κας, μας λείπ' ο αρχηγός μας'.». 
Με το τραγούδι, το απλό και αυτοσχέ-
δια εκφραστικό, είπαν τον πόνο τους 
για τον κοσμοδόξαστο χαλασμό, σ' 
όλα τα πλάτη του Πλανήτη. Έτσι έκλει-
σαν οι Μεσολογγίτες το κεφάλαιο της 
συμφοράς και άνοιξε η «Ωραία πύλη» 
μιας νέας ζωής εν ελευθερία. Γνωστός 
είναι ακόμα και ο γεροθλιμμένος πρω-
τοτραγουδιστής στο γλεντοκόπι των 
εξοδίτικων λαϊκών γιορτών του Μονα-
στηριού του Αι-Συμιού. Δεν μπορεί να 
τραγουδήσει λογικά, σαλεμένος απ' τη 
μεγάλη συμφορά. Το λέει με νοσταλ-
γία, μεθυσμένος. 

Χαριτωμένη συντροφιά 
μου λέει να τραγουδήσω. 
Κι εγώ της λέω «δε μπορώ» 
κι αυτή μου λέει «τραγούδα». 
Για πάρτε με να σηκωθώ 
και βάλτε με να κάτσω 
και φέρτε μου παλιό κρασί, 
να πιω για να μεθύσω, 
να ειπώ τραγούδια θλιβερά, 
τραγούδια των κλεφτώνε. 

Έτσι εκφράστηκε το Μεσο-
λογγίτικο Δημοτικό Τραγού-

δι. Μεταφέρθηκε στους διανοητές της 
Ευρώπης. Εκτιμήθηκε όσο λίγα δημι-
ουργήματα. Αποτέλεσε τον παραγωγι-
κό σπόρο που φύτρωσε αισθήματα και 
αποφάσεις. Οι αποδέκτες έγιναν πο-
λεμιστές με πέννες και με λόγο. Αρ-
κετοί βρίσκονται ακόμα κοντά μας. Ο 
Κήπος των Ηρώων το διαλαλεί!... 
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Η αξιολόγηση είναι καθημερινό 
γεγονός στις κοινωνίες. Η επι-

τυχία ή μη των διαφόρων επαγγελμα-
τιών βασίζεται στην ύπαρξη ή μη αξιο-
λόγησης. Η επισήμανση των θετικών 
στοιχείων και η προσπάθεια για αύξη-
ση αυτών, καθώς και η αντίστοιχη μεί-
ωση ή εξάλειψη των αδυναμιών και 
δυσκολιών συντελεί στη μεγαλύτερη 
επιτυχία κάθε δραστηριότητας. Η κοι-
νωνία επιβραβεύει τις επιτυχείς δρα-
στηριότητες και απαξιώνει τις αποτυχη-
μένες.

Η εργασία του δασκάλου στο σχο-
λείο είναι η κατεξοχήν κοινωνική δρα-
στηριότητα η οποία πρέπει να είναι 
επιτυχημένη και με απόδοση σε λιγό-
τερο χρόνο και μικρότερο κόπο. Για 
να μπορέσει ο δάσκαλος να επιτύχει 
τα βέλτιστα αποτελέσματα στο έργο 
του, οφείλει να προβαίνει σε τακτική 
εκτίμηση και αξιολόγηση της εργασί-
ας του. 

Μία καλή και επιτυχημένη διαδικα-
σία για την αυτοαξιολόγηση της εργα-
σίας του εκπαιδευτικού μπορεί να ακο-
λουθεί βασικά τα παρακάτω στάδια και 
διαδικασίες:

α. Σωστή προετοιμασία του δασκά-
λου

β. Οργάνωση και παρουσίαση της 
διδακτικής δραστηριότητας

γ. Παιδαγωγικός δυναμισμός του 
εκπαιδευτικού

δ. Ενεργός συμμετοχή των μαθη-
τών

ε. Αξιολόγηση του αποτελέσματος 
της διδακτικής εργασίας

στ. Διορθώσεις των αρνητικών ση-
μείων και τονισμός των θετικών.

Ανάλυση σε γενικές γραμμές 
των σταδίων της διδακτικής διαδι-
κασίας:

α. Σωστή προετοιμασία του δα-
σκάλου

Διαπιστώνεται από το πόσο χρό-
νο ποιοτικά και ποσοτικά αφιερώνει 
ο δάσκαλος στο να προετοιμαστεί για 
το μάθημά του. Από το εάν χρησιμο-
ποιεί την πρόσφατη βιβλιογραφία, εάν 
χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολο-
γία, τους Η/Υ, και εάν αποθηκεύει εκεί 
το υλικό του. Εάν βρίσκει το χρόνο 
να παρακολουθήσει σχετικά σεμινά-
ρια και επιτυχημένους συναδέλφους, 
αν συζητάει τα υπέρ και τα κατά με άλ-
λους και καταλήγει σε συμπεράσματα.

β. Οργάνωση και παρουσίαση 
της διδακτικής δραστηριότητας

Βρίσκει τα κατάλληλα μέσα και όρ-
γανα, γνωρίζει τη χρήση του Η/Υ και 
τον χρησιμοποιεί αποτελεσματικά στην 
καθημερινή του εργασία; Αυτό σημαί-
νει ότι έχει προετοιμαστεί αρκετά και 
είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη σύγ-
χρονη τεχνολογία, στην οποία απο-
θηκεύει το διδακτικό υλικό, για να το 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά. Χρησι-
μοποιεί το Διαδίκτυο για να ενημερώ-
νεται στα τελευταία δεδομένα, με τα 
οποία θα πλουτίσει την αποθησαυρι-
σμένη εργασία του, για να την παρου-
σιάζει αναλόγως και κατά τον καλύτε-
ρο τρόπο. 

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

του Ευστ. Ριμπά,
τ. Διευθυντή Παιδαγωγικής Ακαδημίας
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γ. Παιδαγωγικός δυναμισμός 
του δασκάλου

1. Εμφάνιση και στάση του δασκά-
λου. Η εμφάνιση του δασκάλου πρέ-
πει να είναι αξιοπρεπής, όχι εξεζητη-
μένη, και να προκαλεί ευμενή και όχι 
δυσμενή σχόλια. Η στάση του επίσης 
να είναι κοσμία, ούτε νωχελική ούτε 
εκνευριστική. Να μην κάθεται συνε-
χώς στην έδρα, αλλά να κινείται με-
τρημένα και να βλέπει όλους τους μα-
θητές, σε κάθε στιγμή, και να επικοι-
νωνεί με όλους. 

2. Το λεξιλόγιό του να είναι γενι-
κώς αποδεκτό, αναλογικά πλούσιο και 
να πλουτίζει αυτό των μαθητών. Η άρ-
θρωσή του να είναι ορθή και ευκρι-
νής. Η ομιλία του να έχει ρυθμό κανο-
νικό, με ανάλογες εξάρσεις και υφέ-
σεις, όταν το απαιτούν οι συνθήκες, 
αλλά και να ακούγεται από όλους. Να 
τονίζει σωστά και να επεξηγεί δύσκο-
λες λέξεις και φράσεις. Γενικώς η ομι-
λία του να είναι γλυκιά, ευχάριστη, ευ-
πρόσδεκτη. 

3. Η επικοινωνία γενικώς να είναι 
άμεση, προσηνής, ενθαρρυντική, πα-
ρωθητική, αποδεκτή και να χρωματί-
ζεται από τρυφερότητα, σεβασμό και 
αγάπη. 

4. Οι ερωτήσεις να είναι σαφείς, 
ακριβείς, μικρές, να μην περιέχουν 
την απάντηση και να μην επιδέχονται 
πολλές απαντήσεις. Να προτρέπονται 
όλοι οι μαθητές να απαντήσουν, αλλά 
να ερωτάται ένας, για να αποφεύγεται 
η οχλαγωγία. 

5. Οι κρίσεις να είναι ουδέτερες και 
όχι αξιολογικές. Να αφήνουν περιθώ-
ρια για ύπαρξη τυχόν άλλων απαντή-
σεων και να οδηγούν σε διάλογο, συ-
γκρίσεις και συμπεράσματα. Βεβαίως 
η φύση του μαθήματος θα οδηγεί τον 
διδάσκοντα αναλόγως. 

δ. Συμμετοχή των μαθητών
Το όλο μάθημα να αφήνει χρό-

νο και να δημιουργεί προϋποθέσεις 
για την ενεργό συμμετοχή των μαθη-
τών. Ο χρόνος που θα ομιλούν οι μα-
θητές να είναι, συγκριτικά, μεγαλύτε-
ρος από το χρόνο του δασκάλου. Να 
εθισθούν οι μαθητές στο διάλογο, πα-
ρωθούμενοι να απαντούν αυτοί στους 
συμμαθητές τους και όχι ο δάσκαλος, 
εάν βεβαίως τούτο είναι δυνατόν. Να 
παροτρύνονται οι μαθητές να συμμετέ-
χουν όλοι και να συνεργάζεται η τάξη 
με όλους τους μαθητές και όχι με δυο 
τρεις καλούς. Να εθίζονται οι μαθη-
τές να διατυπώνουν ερωτήσεις, απευ-
θυνόμενοι στους συμμαθητές τους, οι 
οποίοι θα απαντούν με τη σειρά τους. 
Να διατυπώνουν απόψεις, κρίσεις, συ-
μπεράσματα. Δηλαδή, να εφαρμόζε-
ται η συνεργατική και διαλογική μέθο-
δος και όχι ο μονόλογος, με τους μα-
θητές σε παθητική κατάσταση. Να εθί-
ζονται οι μαθητές στις ομαδικές εργα-
σίες, χωρίς βεβαίως να πέφτει το βά-
ρος σε λίγους μαθητές. Να λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να εμφανίζονται και να 
χρησιμοποιούνται όλες οι δεξιότητες 
των μαθητών και σε όλους τους τομείς. 

ε. Αξιολόγηση του αποτελέσμα-
τος της διδακτικής εργασίας

Αυτό μπορεί να γίνεται με πολλούς 
τρόπους. Π.χ. αμέσως μετά το μάθημα 
με ερωτήσεις του δασκάλου, προφορι-
κές ή γραπτές, είτε στο τέλος της ενό-
τητας. Να χρησιμοποιούνται διάφορα 
τεστς, που θα εμφανίζουν την εικόνα 
του αποτελέσματος, το βαθμό κατανό-
ησης και χρήσης των μαθημένων. Να 
γίνονται μικρά διαγωνίσματα, τα οποία 
θα παρωθούν για επαναλήψεις και για 
εμπέδωση. Να ανατίθενται μικρές ερ-
γασίες, οι οποίες καθρεφτίζουν την ει-
κόνα του αποτελέσματος. 

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Το Άγιο Πνεύμα διέταξε τον Απ. 
Παύλο να επισκεφτεί την Ελλά-

δα. Διαβάζουμε στις Πράξεις ιστ, 9: «δι-
αβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ὑμῖν». 
Έκτοτε οι σκέψεις του κορυφαίου Απο-
στόλου παρατηρούμε ότι έχουν ως κέ-
ντρο τους κυρίως τον ελληνικό χώρο. 
Όποιος μελετάει τις επιστολές του, που 
είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσ-
σα και έχουν αποσταλεί σε Εκκλησίες 
επιφανών πόλεων της Eυρωπαϊκής και 
Aσιατικής Ελλάδας, μένει έκπληκτος 
μπροστά στον πλούτο των εκφράσεων 
της αγάπης του προς τον ελληνικό χρι-
στιανικό λαό. Ο νους του Παύλου κα-
τείχετο πάντοτε από την μέριμνα για την 
πρόοδο των Ελλήνων χριστιανών. Γρά-
φει λ.χ. στους Θεσσαλονικείς: «Ἐγενή-
θην ἢπιος ἐν μέσῳ» (ὑμῶν) «ὡς ἂν τρο-
φός θάλπῃ τά ἑαυτῆς τέκνα» (Α΄ Θεσ. β, 
7). Και προς τους Φιλιππησίους γράφει: 
«Ἀδελφοί μου, ἀγαπητοί καί ἐπιπόθη-
τοι, χαρά και στέφανός μου, οὓτω στή-
κετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί» (Φιλιπ. δ, 1). 
Ποιο άλλο έθνος έχει να παρουσιάσει 
τέτοιο ανεκτίμητο θησαυρό από ρήμα-
τα Θεού, γραμμένα γι΄ αυτό προς όλο 
τον κόσμο;

Ο Απ. Παύλος ανέσυρε την Ελλάδα 
από την ολοένα αυξανόμενη κατάπτω-
ση και την έβαλε πρωτοπόρο στο δρό-
μο των πνευματικών και των πολιτιστι-
κών αξιών. Εμείς πρέπει να τρέφουμε 
βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον μέγιστο 
των Αποστόλων. Άριστη τιμή είναι το να 

τον μιμούμεθα πάντοτε στη ζωή μας. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΠΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με τη λήξη της φετινής πνευμα-
τικής περιόδου έγινε στην αί-

θουσα της «Κοινωνικής Προσπάθειας» 
Γενικός Απολογισμός στους συνεργά-
τες και φίλους του Συλλόγου. Αναφε-
ρόμαστε σ΄ αυτόν περιληπτικά: 

Φέτος, πέραν των άλλων δραστηρι-
οτήτων στην Αθήνα, στην Κόρινθο και 
στις Κατασκηνώσεις Βιλλίων, πραγμα-
τοποιήθηκαν συνολικά 24 ομιλίες στην 
Αθήνα για τον προβληματισμό και την 
πνευματική κατάρτιση των συμμετεχό-
ντων, κυρίως οικογενειαρχών. Επιλε-
κτικά αναφέρουμε θέματα που αναπτύ-
χθηκαν:

-Χριστιανική Οικογένεια και Ψυχα-
γωγία

-Η σημασία της Ιστορίας του Ελληνι-
κού Έθνους για τη νεότητα

-Έθνος ανάδελφον
-Ως Ελληνορθόδοξοι έναντι του 

Ισλάμ
-Το άξιο Παιδικό Θέατρο
-Ευεργέτες και Ανθρωποκτόνοι
-Ζωή χωρίς μεταφυσικό βάθρο;
-Ο τζόγος, εφιάλτης της οικογένειας
-Υπεύθυνοι και οι Γονείς για τους 

μαθητές

Οι πιο πολλές ομιλίες έγιναν από 
τον πν. Προϊστάμενο του Συλλόγου π. 
Χριστόδουλο Γ. Κωνσταντόπουλο, ενώ 
άλλες έγιναν από επιστήμονες - συνερ-
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γάτες της «Κ. Π.». 
Η ανταπόκριση της οποίας έτυχαν 

ήταν εντυπωσιακή. Νιώθουμε πως ο 
Κύριος επιδαψίλευσε και φέτος στον 
όμιλό μας πλούσια την ευλογία Του.  

ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 
ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ;

Στις μέρες μας γίνεται κατάδη-
λο ότι τα οικονομικά μέτρα που 

παίρνει η Κυβέρνηση είναι εντελώς άδι-
κα. Άδικα, γιατί πλήττουν ανελέητα τα 
θύματα του φορολογικού μας συστήμα-
τος, πλήττουν δηλαδή τους μισθωτούς 
και τους συνταξιούχους, αυτούς που 
δεν μπορούν να κρύψουν το εισόδη-
μά τους. Και, παράλληλα, το φορολο-
γικό αυτό σύστημα αφήνει στο απυρό-
βλητο τους φοροφυγάδες, που συστη-
ματικά οργιάζουν.

Επί δεκαετίες γίνεται λόγος για τις 
υπάρχουσες αυτές πληγές, δηλαδή για 
το επαίσχυντο φορολογικό καθεστώς, 
που σαν κατάληξη έχει να χωρίζει τους 
Έλληνες σε κουτούς φορολογούμε-
νους και σε έξυπνους φοροφυγάδες. 
Και η «νόμιμη» αδικία διαιωνίζεται. 

Επιτέλους, δε βρίσκεται τόσα χρό-
νια ούτε ένας Πρωθυπουργός ούτε 
ένας υπουργός Οικονομικών που να 
εφαρμόσει και στην Ελλάδα το φορο-
λογικό σύστημα μιας άλλης χώρας που 
έχει εξαλείψει τη φοροδιαφυγή; Με την 
υπάρχουσα οικονομική πολιτική θα δι-
αιωνίζεται σ΄ αυτό τον τόπο η αδικία και 
θα πυροδοτείται η αγανάκτηση των φο-
ρολογικών θυμάτων. Κάποτε όμως θα 
΄ρθει στιγμή που ο αναβράζων λέβητας 
θα εκραγεί, με απρόβλεπτες συνέπειες.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ...

Οι πολιτικοί του κυβερνώντος 
κόμματος της χώρας μας άρ-

χισαν να μεθοδεύουν τη «θηλιά» που 
σκοπεύουν να περάσουν στο λαιμό του 
ελληνικού λαού με την επίσημη απόφα-
ση των 27 ηγετών της Ένωσης στο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου ε.ε. 
Είναι φανερό πως το νέο δάνειο θα συ-
νοδεύεται από ακόμη πιο αυστηρούς 
όρους για τους Έλληνες μισθωτούς 
κυρίως και συνταξιούχους. Αυτό βέ-
βαια σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη ανερ-
γία και δυστυχία και ακόμη πιο μεγάλη 
αδυναμία εξόδου της Ελλάδας από την 
οικονομική κρίση.

Οι άσπονδοι «φίλοι» μας το λένε ξε-
κάθαρα: Όσο γίνεται η κατάσταση στην 
Ελλάδα περισσότερο ανεξέλεγκτη, τόσο 
πιο εύκολη είναι σ' αυτήν η επιβολή 
μιας λύσης από την πλευρά της Ένω-
σης. Και συμπληρώνουν κυνικά: Σώζο-
ντας προσωρινά την Ελλάδα, σώζουμε 
τις τράπεζές μας και τους μετόχους τους 
και μαζί και τους μετόχους των διασω-
ληνωμένων ελληνικών τραπεζών.

Η χώρα μας διαθέτει σήμερα μια 
πολιτική Ηγεσία ψευδόμενη και ανεύ-
θυνη. Αυτή η Ηγεσία έχει αναλάβει να 
διαπραγματευτεί την εθνική μας υπό-
σταση αυτές τις στιγμές που τόσο πολύ 
πονάμε. Έχει αποδεχτεί τις ειλημμέ-
νες αποφάσεις των αφεντικών της, για 
να μας δέσει σφιχτά στο άρμα τους. Οι 
Έλληνες κατέληξε να έχουμε ως εκ-
προσώπους μια παρέα ανοήτων, δει-
λών και ανεύθυνων.

q



Στην «Καθημερινή» της 19ης 
Μαΐου δημοσιεύτηκαν τα απο-

τελέσματα έρευνας της Public Issue 
για το πώς νιώθουν οι πολίτες ένα 
χρόνο μετά το Μνημόνιο.

Τα αποτελέσματα προκαλούν με-
γάλη ανησυχία, επειδή αναδεικνύουν 
την πλήρη σύγχυση στην οποία έχει 
περιέλθει η κοινή γνώμη αφενός και 
την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
ηγεσίες αφετέρου.

Στην ερώτηση για τον βασικότε-
ρο υπεύθυνο για το έλλειμμα και το 
δημόσιο χρέος, μόλις 2% απαντά «τα 
δάνεια και ο υπερδανεισμός». Η σω-
στή και απλή απάντηση ότι «ξοδεύου-
με περισσότερα από όσα βγάζουμε» 
δεν αναφέρεται καν.

Στην ερώτηση τι πρέπει να κάνει η 
Ελλάδα για το χρέος της, μόλις 17% 
απαντά ότι πρέπει να πληρώσει ολό-
κληρο το χρέος της. Θα μεταφράσει 
τα ευρήματα της έρευνας η γερμανι-
κή πρεσβεία και θα τα στείλει στην κ. 
Μέρκελ, για τη χώρα της οποίας το 
67% έχει αρνητική γνώμη. Τι λέτε; 
Θα ενισχυθεί στη Γερμανία η διάθε-
ση να μας δώσουν νέα δάνεια; Για να 
μην τα πληρώσουμε;

Ποιος δασκαλεύει τον ελληνικό 
λαό στη λογική του μπαταχτσή; Γιατί 
δεν κατανοεί ο ελληνικός λαός ότι το 

«φέσι» μπορεί να ωφελήσει στιγμιαί-
ως,  αλλά θα βλάψει διαρκώς και πολ-
λαπλασίως για είκοσι και πλέον χρό-
νια; Η απάντηση στα ερωτήματα εί-
ναι: Οι ηγεσίες που δεν μπήκαν στον 
κόπο να ενημερώσουν και να καθο-
δηγήσουν τον λαό (στην πράξη απε-
μπόλησαν τον ηγετικό τους ρόλο).

Τι λένε τα στοιχεία της Public Issue 
για τις ηγεσίες; Τον Φεβρουάριο του 
2010, το 55% είχε εμπιστοσύνη στον 
κ. Παπανδρέου για τη διαχείριση της 
οικονομίας. Το ποσοστό περιορίζε-
ται ομοιόμορφα και γραμμικά, για να 
φθάσει τον Μάιο του 2011 σε μόλις 
22%. Ακόμα χειρότερα εξελίσσεται 
η εμπιστοσύνη για τον κ. Παπακων-
σταντίνου. Από 58% πέρυσι τον Φε-
βρουάριο σε μόλις 18% φέτος. Πα-
ρόμοια τα στοιχεία για τον κ. Σαμα-
ρά (από 58% σε 21%), μολονότι δεν 
ασκεί εξουσία.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η 
εμπιστοσύνη χάνεται εύκο-

λα και γρήγορα και ανακτάται δύσκο-
λα και αργά. Το δυστύχημα είναι ότι 
δεν έχουμε πια χρόνο. Πρέπει να λη-
φθούν μεγάλες και δύσκολες αποφά-
σεις αμέσως, σε ελάχιστο χρόνο. Για 
τις αποφάσεις αυτές πρέπει να πει-
στεί ένα σημαντικό τμήμα της κοινής 
γνώμης. Αν δεν πειστεί, δεν μπορού-

Κείμενα που προσυπογράφουμε

ΗΓΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

του Στέφανου Μάνου
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με να αποκλείσουμε βίαιες και κατα-
στρεπτικές αντιδράσεις. Αλλά πώς να 
πείσουν ηγεσίες στις οποίες μόλις το 
20% έχει εμπιστοσύνη; Διάβασα στον 
Τύπο ότι ο κ. Παπανδρέου σκέπτε-
ται να απευθύνει διάγγελμα στον ελ-
ληνικό λαό για το νέο Μνημόνιο. Κα-
λύτερα να μην το κάνει. Δεν θα τον 
κάνουν πειστικότερο τα διαγγέλματα, 
ακόμη και αν ξεχειλίζουν από ειλικρί-
νεια και αλήθειες. Είναι πια αργά. 

Είμαστε σε πραγματικό αδιέξο-
δο, που ελπίζω να κατανοή-

σουν όσοι διατηρούν καθαρό μυαλό 
στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. και να δρά-
σουν αναλόγως.

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός θα 
μπορούσε να καλέσει τον κ. Σαμα-
ρά και να του ζητήσει να ορίσει μια 
πενταμελή ομάδα στελεχών της Ν.Δ., 
που, σε συνεργασία με αντίστοιχη 
από το ΠΑΣΟΚ, θα προσδιορίσουν 
αμετάκλητα ετήσιες κρατικές δαπάνες 
ύψους 5 δισ. που μπορούν να περικο-

πούν, ΔΕΚΟ που μπορούν να ιδιωτι-
κοποιηθούν και δημόσια ακίνητη πε-
ριουσία που μπορεί να πουληθεί. Στις 
ομάδες να δοθεί χρόνος έξι εβδομά-
δων και πλήρης τεχνική υποστήριξη 
από το Υπουργείο Οικονομικών και 
την τρόικα. Της ομάδας του ΠΑΣΟΚ 
θα μπορούσε να ηγηθεί ο κ. Φλωρί-
δης και της Ν.Δ. ο κ. Παπαθανασί-
ου. Αντί των γενικόλογων και ανού-
σιων προτροπών περί νεφελώδους 
συναίνεσης που δεν οδηγεί πουθε-
νά, αυτή είναι μια πρακτική προσέγ-
γιση που θα δοκιμάσει την ειλικρίνεια 
και υπευθυνότητα των κομμάτων. Εκ 
μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα 
να πω στα μέλη των δύο ομάδων (αν 
βέβαια συσταθούν) ότι αν δεν επιτύ-
χουν να φέρουν εις πέρας την απο-
στολή τους δεν τους αξίζει να είναι 
στην πολιτική. Αν όμως την ολοκλη-
ρώσουν επιτυχώς, θα έχουν σώσει 
την Ελλάδα από τη χρεοκοπία.

(εφ. «Η Καθημερινή», 22.5.11)

Η «ιδεολογία» που κυριάρχη-
σε την τελευταία 30ετία και 

που συμπυκνώνεται στο «να περνάμε 
καλά» βασίστηκε κυρίως στον εξωτε-
ρικό και εσωτερικό δανεισμό του Δη-
μοσίου αλλά και των ιδιωτικών νοικο-
κυριών, καθώς και στην κατασπατά-

ληση των κοινοτικών παροχών. Την 
προηγούμενη Κυριακή αρχίσαμε να 
υπενθυμίζουμε τα όσα γράψαμε τον 
Μάιο του 2002. Και συνεχίζουμε:

Στο Δημόσιο, με επίκληση του Συ-
ντάγματος και με κατάλληλη παρερ-
μηνεία του, προβλέφθηκε να μπορείς 

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
του Γιάννη Μαρίνου

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ
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και να μην εργάζεσαι χωρίς κίνδυνο 
απολύσεως. Έτσι, αντί να εξυπηρε-
τείς τους πολίτες, το ρίχνεις στα τηλε-
φωνήματα ή στα ψώνια, συμπληρώ-
νεις Προ-πο, ώστε και ως δήθεν ερ-
γαζόμενος να περνάς καλά.

Και επειδή η ζωή μας είναι σύ-
ντομη, η Πολιτεία φρόντιζε να παίρ-
νουμε σύνταξη όχι λίγη και από νε-
αράς ηλικίας (ακόμη και από τα 50 
χρόνια μας), ώστε τις υπόλοιπες δε-
καετίες που απομένουν να περνούμε 
καλά, πράγμα στο οποίο συμβάλλουν 
αποφασιστικά και τα πλασματικά χρό-
νια υπηρεσίας, οι πλασματικές υπε-
ρωρίες, οι πρόνοιες για «ανθυγιεινά» 
επαγγέλματα, οι πλήθος ανύπαρκτες 
αναπηρίες, οι απειράριθμες ατέλειες, 
οι φορολογικές απαλλαγές, το σβήσι-
μο χρεών, η νομιμοποίηση αυθαιρε-
σιών και απατών κ.ο.κ.

Αλλά επειδή οι ανάγκες τού να περ-
νάμε καλά πολλαπλασιάζονται με την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την προϊ-
ούσα ευημερία των πολλών, προσετέ-
θη και η ατιμωρησία όσων σπάνε κα-
θίσματα γηπέδων, τζάμια βιτρινών και 
αυτοκινήτων, βάζουν φωτιές με βόμ-
βες μολότοφ ή προκαλούν κυκλοφο-
ριακή ασφυξία καθημερινά, ώστε τα 
παιδιά να περνούν καλά με εκτόνωση 
της νεανικής τους ζωτικότητας. Άλλα, 
πάλι, χάρη στα μέσα, λόγω μπαμπά, ή 
στις κομματικές αφισοκολλήσεις, θα 
βολευτούν στο Δημόσιο, αν δεν προ-
τιμήσουν την πιο κερδοφόρα περιπέ-
τεια του εγκλήματος, για το οποίο επί-

σης προνοεί το νομικό μας σύστημα 
με ουσιαστική αρνησιδικία και βολι-
κές παραγραφές.

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώ-
σεις αυτής της χυδαίας «ιδεολογί-
ας», η οποία μας οδήγησε στο ση-
μερινό αδιέξοδο: Το 2002, με πρό-
σχημα την επιδημία του ιού Κοξάκι, 
το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να 
κλείσουν όλα τα σχολεία και τα φρο-
ντιστήρια επιμηκύνοντας τις διακοπές 
του Πάσχα κατά τρεις ημέρες. Εξαί-
ρεσε όμως από το μέτρο τις μαθητικές 
εκδρομές, όπου και πάλι ο συναγελα-
σμός ευνοούσε τη μετάδοση του ιού. 
Η πρόληψη της ασθένειας παραβλέ-
φθηκε, επειδή ερχόταν σε αντίθεση 
με την επιθυμία των παιδιών να περ-
νούν καλά. Μάθημα όχι, γλέντι ναι! 
Ο ιός Κοξάκι ήταν το πρόσχημα. Ευ-
θυγραμμισμένος απολύτως στο νέο 
ιδανικό και ο τότε υπουργός Εργασί-
ας μετέφερε την αργία(;) της 1ης Μα-
ΐου στην Τρίτη του Πάσχα. Ταυτόχρο-
να και τα συνδικάτα επέμειναν στην 
καθιερωμένη απεργία της 1ης Μαΐ-
ου. Έτσι είχαμε την επιμήκυνση των 
εργασιακών διακοπών σε οκταήμερη 
διάρκεια, ώστε και οι άλλοι εργαζόμε-
νοι ως μη εργαζόμενοι να περάσουν 
καλά. Χώρια αυτοί που τις παρέτειναν 
ατιμωρητί ως τη Δευτέρα του Θωμά.

Όλα αυτά που βαθμιαία διανθί-
στηκαν και με τα απειράριθμα επιδό-
ματα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
όπως οι 16 μισθοί στους υπαλλήλους 
της Βουλής και οι 17 μισθοί στα Ελ-
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ληνικά Πετρέλαια (ΕΛΛΠΕ), που με 
απεργία ζητείται να αυξηθούν ακό-
μη περισσότερο, το επίδομα έγκαι-
ρης προσέλευσης στην εργασία (το 
οποίο λαμβάνουν και οι μη εγκαί-
ρως προσερχόμενοι), το επίδομα ερ-
γένη, οι πλουσιοπάροχες επιχορηγή-
σεις προς τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για κρου-
αζιέρες στο εξωτερικό, έχουν τερά-
στιο κόστος. Εκεί πήγαν και πηγαί-
νουν τα λεφτά, πέρα από όσα κλέ-
βουν όσοι μπορούν (φοροφυγάδες, 
μεσάζοντες, δωροδοκούμενοι δημό-
σιοι υπάλληλοι, μιζαδόροι υπουργοί 
και όχι μόνο, αγρότες με παράνομες 

επιδοτήσεις). Όπως επίσης στις κατα-
στροφές από τους χούλιγκαν στα γή-
πεδα και τους κουκουλοφόρους στις 
«αγωνιστικές» πορείες, στους νονούς 
της νύχτας και των παραγκών του πο-
δοσφαίρου.

Η ανοχή σχεδόν όλων και η συμ-
μετοχή στο φαγοπότι σχεδόν όλων, 
για να περνάμε καλά, έφαγαν τα δα-
νεικά και τις δωρεάν επιδοτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία 
τώρα αναισχύντως ζητούμε να μας 
αφήσει ήσυχους!

(εφ. «Το Βήμα», 22.5.2011)

Όταν ο αείμνηστος Χαρίλαος 
Τρικούπης είχε εκφωνήσει 

το τραγικό «Δυστυχώς, επτωχεύσα-
μεν!» αποκλείεται να είχε στο μυαλό 
του ότι μπορεί να συμβεί κάτι χειρό-
τερο: και να πτωχεύσουμε και να τρε-
λαθούμε. Να τρελαθούμε εντελώς, 
όλοι μαζί κι από κοινού, σε μια πρω-
τοφανή εθνική παράκρουση, από την 
οποία κανείς δεν δείχνει τη διάθεση 
να ξεφύγει. Απλή επισκόπηση των τε-
λευταίων γεγονότων. Ήταν «η εβδο-
μάδα των τρελών».

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονο-

μικών κάνει την αδιανόητη δήλωση 
ότι η χώρα έχει χρήματα μόνο ως τον 
Ιούλιο - μετά, θα υποχρεωθεί να κη-
ρύξει στάση πληρωμών...

Την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός κά-
λεσε κατ' ιδίαν τους πολιτικούς αρχη-
γούς, αλλά το ίδιο απόγευμα το «περι-
βάλλον» του θεωρούσε «ενδιαφέρου-
σα ιδέα» μια πρόταση του προέδρου 
του ΣΕΒ για δημοψήφισμα του τύπου 
«μέσα ή έξω από το ευρώ».

Την Τετάρτη, η ελληνίδα επίτρο-
πος γνωστοποίησε ξαφνικά ότι συ-
ζητείται (πού;) η έξοδος της Ελλάδας 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ!
 «Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!»

του Ι. Κ. Πρετεντέρη



209

από το ευρώ. Και η μεν επίτροπος δι-
αψεύστηκε απ' όλους (η εκπρόσωπος 
της Επιτροπής μίλησε για... «σχήμα 
λόγου»!) αλλά η απορία έμεινε. Για-
τί το είπε; Και δεν είναι δυνατόν να 
το είπε χωρίς προηγούμενη συνεννό-
ηση με τον Πρωθυπουργό;

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας (μόλις δύο εικοσιτετράωρα 
μετά τις κατ' ιδίαν συναντήσεις!) συ-
γκάλεσε σύσκεψη των πολιτικών αρ-
χηγών - ύστερα από αίτημα του Πρω-
θυπουργού, όπως διευκρινίστηκε 
επεξηγηματικά. Εν τω μεταξύ, η «εν-
διαφέρουσα ιδέα» της Τρίτης είχε 
μάλλον ξεχαστεί.

Και την Παρασκευή, η σύσκεψη 
των πολιτικών αρχηγών έληξε άδο-
ξα και απογοητευτικά - αποδεικνύο-
ντας πόσο δίκιο είχε ο παλαιός Κα-
ραμανλής που έλεγε «αν είναι να δι-
αφωνήσουμε, καλύτερα να μη συνα-
ντηθούμε».

Το γεγονός ότι ύστερα απ' όλα 
αυτά ο ελληνικός λαός δεν 

άδειασε ακόμη τις τράπεζες (αν δεν 
τις άδειασε...) θα πρέπει να οφείλεται 
σε αποθέματα ψυχραιμίας και αυτο-
συγκράτησης, τα οποία ούτε που υπο-
ψιαζόμασταν στη φυλή μας. 

Μένει όμως η απορία. Ποιον εξυ-
πηρετούσαν αυτοί οι χειρισμοί; Πού 
απέβλεπαν; Ποιον συμφέρει η δρα-
ματοποίηση της κατάστασης; Και 
ποιος επιδιώκει την πυροδότηση των 
εξελίξεων, ακόμη και με κίνδυνο να 
ενεργοποιηθούν τα πιο εφιαλτικά σε-

νάρια;
Αν το επεδίωκε η αντιπολίτευση 

θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για 
τη συνήθη ανευθυνότητα και λαϊκι-
σμό που επιδεικνύουν οι αντιπολιτεύ-
σεις στην Ελλάδα. Μόνο  που εδώ η 
δραματοποίηση τροφοδοτήθηκε από 
τη συμπολίτευση.

Με έναν προφανή κίνδυνο: μια 
ήδη κρίσιμη κατάσταση να καταστεί 
ανεξέλεγκτη κατόπιν ενεργειών εκεί-
νων που καλούνται να τη χειριστούν! 
Τελικά, ακόμη και αν η αντιπολίτευση 
ήθελε να βάλει λίγο πλάτη, αποκλεί-
εται να το έκανε ποτέ σε ένα δραμα-
τοποιημένο σκηνικό και με όρους δη-
μόσιας συνθηκολόγησης.

Στην κυβέρνηση όμως υπήρχε 
επίγνωση των κινδύνων. Τουλάχι-
στον πέντε υπουργοί έχουν ως τώρα 
παρατηρήσει ότι η καθυστέρηση, η 
αναβλητικότητα και η απραξία που 
επιδεικνύει όχι μόνο δεν οδηγεί σε 
έναν πιο ήπιο χειρισμό των πραγμά-
των, αλλά αντιθέτως κάνει τα πράγ-
ματα χειρότερα και τον χειρισμό τους 
δυσκολότερο.

Συνεπώς, θα πρέπει κάποιος να 
υποθέσει ότι όλα αυτά έγιναν με ένα 
σχέδιο του οποίου τη λογική και τις 
επιδιώξεις δυσκολευόμαστε να αντι-
ληφθούμε. Διότι, σε αντίθεση με την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία, όταν 
οδηγήθηκαν σε ανάλογες συνεννοή-
σεις, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα και 
κυβέρνηση και κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ
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Με την οικονομική κρίση στην 
οποία βρισκόμαστε σήμερα, 

πόσα αργύρια θα ζητούσε άραγε ο 
Ιούδας για να προδώσει τον Χριστό; 
Αν είχε μάλιστα σαν πρότυπα μερι-
κούς άλλους -δεν λέμε ονόματα- που 
εισέπραξαν μίζες δισεκατομμυρίων 
παλαιών δραχμών και εκατομμυρίων 

σημερινών ευρώ για να προδώσουν 
το λαϊκό συμφέρον, θα είχε εξασφα-
λίσει βίλλα με πισίνα στα βόρεια προ-
άστια, θαλαμηγό για να κόβει βόλτες 
στο Αιγαίο και ένα μάτσο καταθέσεις 
στην Ελβετία. Με τα τριάκοντα αργύ-
ρια που πήρε για τον «κόπο» του ο 
Ιούδας δεν επέτυχε και τόσο καλή δι-

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑ

της Αλεξάνδρας Στεφανοπούλου

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συ-
νεννόηση και η συναίνεση σε επί μέ-
ρους κεφάλαια ή σε γενικές γραμ-
μές της κυβερνητικής πολιτικής είναι 
χρήσιμες και καλοδεχούμενες, αλλά 
ούτε η συνεννόηση ούτε η συναίνεση 
μπορεί να αποτελούν προϋποθέσεις 
εφαρμογής αυτής της πολιτικής - από 
τη στιγμή, φυσικά, που η χώρα διαθέ-
τει κυβέρνηση...

Υποθέτω ότι όλοι αντιλαμβανό-
μαστε πού κατέληξε αυτό το 

κρυφτούλι. Ότι ξαφνικά και από το 
πουθενά η συνέχιση της χρηματοδό-
τησης απέκτησε έναν πρόσθετο όρο 
(τη συμφωνία των πολιτικών δυνά-
μεων), ο οποίος δεν υπήρχε πέρυσι 
όταν υπεγράφη το μνημόνιο. Και αυ-
τός ο πρόσθετος όρος έγινε δεκτός 
(αν δεν προεκλήθη...) χωρίς καν να 
διαπραγματευθεί η Ελλάδα κάποια 
αντισταθμιστικά οφέλη, όπως είναι 
π.χ. η επαναδιαπραγμάτευση ορισμέ-

νων όρων του μνημονίου.
Κάπως έτσι βρισκόμαστε αντι-

μέτωποι με ένα τραγικό αδιέξοδο. 
Στην κατασκευή του οποίου συμμε-
τείχαμε και οι ίδιοι. Χωρίς στρατηγι-
κή εξόδου. Και χωρίς ψυχικά ή πο-
λιτικά αποθέματα αντιμετώπισής του. 
Διότι, ως γνωστόν, όση ενέργεια έχει 
απομείνει σε αυτή την κατεστραμμέ-
νη χώρα σπαταλιέται σε αλλοπρόσαλ-
λες ασκήσεις αγωνιστικότητας, αγα-
νάκτησης, ανυπακοής και αερολογί-
ας. Που εκτονώνουν ενδεχομένως 
το θυμικό, αλλά δεν λύνουν κανένα 
πρόβλημα. Σπαταλιέται δηλαδή σε 
μια γενική παραίσθηση. Σε μια συλ-
λογική παράκρουση.

Ή, όπως τραγουδούσε ο Ζακ 
Μπρελ, «Χαίρε εσύ, Αρχόντισσα Βλα-
κεία, εσύ με το βασίλειο το παραγνω-
ρισμένο». 

(εφ. «Το Βήμα», 29.5.11)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ
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απραγμάτευση. Αν μάλιστα τα πήρε 
σε υποτιμημένα έναντι του ευρώ και 
του γεν δολλάρια, έκανε μια πολύ 
κακή συναλλαγή. Φαίνεται ότι το κα-
τάλαβε όταν ήταν πλέον αργά και δεν 
ήταν δυνατόν να ματαιώσει την συμ-
φωνία με τους αρχιερείς. Γι΄ αυτό 
κρεμάστηκε. 

Από την εποχή του Ιούδα μέχρι 
σήμερα έχουν αλλάξει πολύ 

τα πράγματα στον τομέα των αμαρτω-
λών αργυρίων. Μια συνταγή γενικής 
εφαρμογής είναι το φακελάκι ή άλ-
λως λάδωμα. Η εφεύρεση αυτή είναι 
λίαν διαδεδομένη στον ιατρικό, δικη-
γορικό, εφοριακό, πολεοδομικό και 
άλλους κρατικούς τομείς. Κατ΄ εξαίρε-
ση υπήρξαν στο παρελθόν περιπτώ-
σεις λαδώματος ακόμη και στον δικα-
στικό κλάδο. Παλαιότερα εξ άλλου, 
το λάδωμα είχε πλείστες εφαρμογές 
στα τελωνεία και στα ΚΤΕΟ, αλλά 
από την ημέρα που άρχισε να ισχύει 
η συνθήκη του Σένγκεν και άνοιξαν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 
αφ΄ ενός και που καθιερώθηκε η λει-
τουργία των ιδιωτικών σταθμών ελέγ-
χου αυτοκινήτων αφ΄ ετέρου, πολλοί 
από τους «δικαιούχους» έμειναν χω-
ρίς φακελάκι. Όποιος πρόλαβε, πρό-
λαβε. 

Ένας ειδικός κλάδος παράνο-
μης εισπράξεως αργυρίων είναι αυ-
τός που δραστηριοποιείται στον χώρο 
των νυκτερινών κέντρων, των μπαρ, 
των καφενείων και άλλων καταστη-
μάτων. Στον κλάδο αυτό επιδίδονται 

οι επιλεγόμενοι «νονοί», οι οποίοι 
έχουν αντιγράψει με αρκετή επιτυχία 
- όπως αποδείχθηκε από τις πρόσφα-
τες συλλήψεις και αποκαλύψεις της 
Αστυνομίας- μαφιόζικους τρόπους 
οργανώσεως και λειτουργίας του συ-
στήματος «ασφαλείας» που χορηγούν 
στους «πελάτες» τους. Μολονότι μετά 
τις τελευταίες εξελίξεις εξαρθρώθηκε 
μία σημαντική «εταιρεία» του είδους 
αυτού, δεν είναι βέβαιο ότι θα χρεω-
κοπήσει γενικά το σύστημα. 

Υπάρχουν βέβαια και οι σοβα-
ροί τομείς εισπράξεως αμαρ-

τωλών αργυρίων. Η πρόσβαση σε αυ-
τούς δεν είναι για τον καθένα. Χρει-
άζεται να είναι κανείς επώνυμος, να 
ασκεί εξουσία λόγω υψηλού αξιώμα-
τος και να χειρίζεται υποθέσεις συμ-
βάσεων δισεκατομμυρίων για κατα-
σκευές ή εξοπλισμούς ή εκμεταλλεύ-
σεις φυσικών πόρων ή χορηγήσεις 
μονοπωλιακών δικαιωμάτων, γενι-
κά δηλαδή μιλάμε για «χοντρές δου-
λειές», τύπου Ζήμενς για παράδειγμα. 
Τα παράνομα αργύρια ή κοινώς «μί-
ζες» που εισπράττονται από αυτού του 
είδους τις συναλλαγές είναι αόρατα! 
Όλοι ξέρουν πόσα είναι και ποιος τα 
πήρε, αλλά δεν μπορούν να τα βρουν 
για να αποδείξουν ότι υπάρχουν και 
να τα κατάσχουν εφ΄ όσον είναι πα-
ράνομα. Γι΄ αυτό το λόγο σήμερα δεν 
χρειάστηκε ποτέ να κρεμαστεί κανέ-
νας Ιούδας! 

(εφ. «Εστία», 20.4.2011)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ
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Πώς μεγαλώνουν σήμερα τα 
παιδιά μας; Η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό σίγουρα θα  μπορού-
σε να είναι ο παραπάνω τίτλος. Τα 
παιδιά μας σπαταλούν κυριολεκτι-
κά τον ελεύθερο χρόνο τους μπρο-
στά σε έναν υπολογιστή, ένα βιντε-
οπαιχνίδι, μια τηλεόραση. Οι έρευ-
νες δείχνουν ότι ένας μαθητής περ-
νά μπροστά σε μια οθόνη κατά μέσο 
όρο τέσσερις με πέντε ώρες. 

Βέβαια η σύγχρονη πραγματικό-
τητα, με την πολυπλοκότητα και τις 
επιταγές της, έχει καθιερώσει τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή στην κα-
θημερινότητά μας ως το πλέον απα-
ραίτητο «εργαλείο». Παντού χρησι-
μοποιούνται υπολογιστές και η χρή-
ση τους έχει καθήσει για τα καλά στο 
υποσυνείδητό μας μέσα από την τη-
λεοπτική αλλά και έντυπη διαφή-
μιση: ο επιτυχημένος επιχειρηματί-
ας, ο καταξιωμένος επιστήμονας, η 
γνωστή σχεδιάστρια ρούχων, η δη-
μιουργική μαγείρισσα, η δημοφιλής 

στην παρέα νεαρή, ο μελετηρός μα-
θητής είναι μερικές μόνο φιγούρες 
που έχουν παρελάσει από τις τηλεο-
ράσεις μας σε διαφημίσεις ή σήριαλ, 
όλοι τους μπροστά σε οθόνη υπο-
λογιστή. Όλοι μας τους έχουμε δει, 
ίσως να μην τους έχουμε προσέξει, 
όμως μαζί με μας τους έχουν δει και 
τα παιδιά μας. Τα παιδιά ανέκαθεν 
ήταν προνομιούχος στόχος των δια-
φημιστών και επηρεάζονται περισσό-
τερο. Η εικόνα είναι ισχυρό «όπλο» 
επηρεασμού και όλοι ξέρουμε πλέον 
πώς λειτουργεί η διαφήμιση.

Παλιότερα ο «εχθρός» του 
ελεύθερου χρόνου των παι-

διών ήταν μόνο η τηλεόραση. Τότε οι 
γονείς, οι δάσκαλοι, ακόμα και οι φί-
λοι των παιδιών πολλές φορές αντι-
δρούσαν και παρακινούσαν κάθε 
νέο παιδί να «ξεκολλήσει από το χα-
ζοκούτι» και «να ζήσει τη ζωή του». 
Τώρα όμως με τον υπολογιστή έχουν 
αλλάξει τα πράγματα. Οι γονείς κα-
μαρώνουν που το παιδί τους κατέχει 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ

του Ανδρέα Λιβάνη, 
Εκπαιδευτικού
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τη γνώση του υπολογιστή, τη γνώση 
της σύγχρονης επιστήμης! Οι καθη-
γητές προτρέπουν τα παιδιά να ασχο-
ληθούν με τον υπολογιστή για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς. Πολλοί εκπαι-
δευτικοί χρησιμοποιούν τον υπολο-
γιστή μέσα στην τάξη και πιστεύουν 
ότι αποτελεί τρόπο να διευκολυνθεί 
το εκπαιδευτικό τους έργο και να έρ-
θουν σε επαφή με τα παιδιά. Οι φί-
λοι «συναντιούνται» ηλεκτρονικά στο 
διαδίκτυο και συζητούν για ώρες στο 
facebook ή στο twitter. 

Είναι θετικό βέβαια ότι η τηλεό-
ραση χάνει έδαφος στις προτιμήσεις 
των νέων παιδιών. Οι έρευνες δεί-
χνουν ότι τα νέα παιδιά προτιμούν 
σαφώς τον υπολογιστή και ότι κυρί-
ως επιδίδονται στην «κοινωνική ηλε-
κτρονική δικτύωση» μέσω facebook, 
twitter ή άλλων προγραμμάτων. Η τη-
λεόραση είναι μια θεληματική σκλα-
βιά: ο τηλεθεατής μπορεί απλώς να 
παρακολουθεί ό,τι του σερβίρεται και 
στο μόνο που μπορεί να επιδράσει 
είναι στην επιλογή του καναλιού, συ-
νήθως για να γευθεί ένα από τα ίδια 
πανομοιότυπα τηλεοπτικά προγράμ-
ματα, αντίγραφα ξένων «επιτυχημέ-
νων» παραγωγών.

Στο διαδίκτυο από την άλλη, 
ο χρήστης μπορεί εύκολα να 

δράσει, να εκφραστεί, να ανταλλά-
ξει απόψεις και ιδέες, να μορφώσει 
και να μορφωθεί, να «γνωρίσει» άλ-
λους χρήστες σε όλο τον κόσμο. Με 

τον υπολογιστή έχουμε περάσει στην 
εποχή της επιλογής και της συμμετο-
χής. Τέλος στην παθητικότητα, πλέον 
έχουμε διαδραστικότητα, έχουμε αλ-
ληλεπίδραση. Ο δέκτης μηνυμάτων 
μπορεί να γίνει και πομπός.

Αυτά τα πλεονεκτήματα όμως 
μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν 
μειονεκτήματα και παράγοντες μεγά-
λου κινδύνου, ειδικά για τα παιδιά. 
Ο χρήστης μπορεί πλέον με μεγά-
λη ευκολία να βρεθεί στο διαδίκτυο 
σε «χώρους» επικίνδυνους, μπορεί 
να «γνωριστεί» με κάθε είδους κακό-
βουλους και ανήθικους ανθρώπους, 
οι οποίοι μπορούν να έχουν ψεύτικο 
«ψηφιακό προφίλ» (όνομα, ηλικία, 
φύλο). Γενικότερα ο χρήστης μπορεί 
να γίνει κοινωνός ιδεών και αντιλή-
ψεων, την ύπαρξη των οποίων ούτε 
θα υποψιαζόταν, αν δεν υπήρχε το 
διαδίκτυο. Αν λοιπόν ο χρήστης είναι 
ένα μικρό παιδί, ένας μαθητής, όλα 
αυτά γίνονται άκριτα, χωρίς κανε-
νός είδους εφόδιο, χωρίς ένα έρει-
σμα, ένα σταθερό σημείο, ένα κριτή-
ριο που να τον βοηθάει να ξεχωρίσει 
το αληθινό από το πλαστό, το ωφέ-
λιμο από το σκουπίδι, τη γνώση από 
τη βλακεία και το κουτσομπολιό. Εί-
ναι γεγονός: τα παιδιά πριν προλά-
βουν να ενστερνιστούν τις αληθινές 
αξίες, πριν αποκτήσουν σωστά πρό-
τυπα, πριν χτίσουν επαρκώς την προ-
σωπικότητά τους ώστε να έχουν ισχυ-
ρά εργαλεία να κρίνουν, έρχονται να 
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πέσουν σε αυτόν τον συρφετό της 
πληροφορίας.

Η ενασχόληση με τον υπολογι-
στή επισημαίνεται από τις έρευνες 
ότι έχει και άλλες αρνητικές διαστά-
σεις. Κατ΄ αρχήν την απίστευτη σπα-
τάλη του χρόνου. Όσα παιδιά έχουν 
πρόσβαση σε υπολογιστή, μένουν 
πάνω από πέντε ώρες καθημερινά 
μπροστά στην οθόνη. Πολλά παι-
διά μάλιστα ξαγρυπνούν. Ακόμη, συ-
νηθίζουν να αποσπώνται από τη μια 
ασχολία στην άλλη, χωρίς να εστιά-
ζουν σε κάποια. Έτσι, μεγαλώνοντας 
έχουν πρόβλημα να συγκεντρωθούν 
στη συστηματική μελέτη που απαιτεί-
ται στις μεγαλύτερες τάξεις του Λυ-
κείου. Ο εγκέφαλος μαθαίνει να τρέ-
χει «από τούτο σε κείνο» και όχι να 
επικεντρώνεται σε ένα καθήκον, μια 
ασχολία, μια εργασία.

Από όλα αυτά αναδύονται οι 
δικές μας ευθύνες ως γονέ-

ων και ως δασκάλων. Οφείλουμε 
να καθοδηγήσουμε σωστά τα παι-
διά, ώστε να περάσουν αλώβητα από 
τις συμπληγάδες που αναφέραμε. Η 
επιτήρηση των παιδιών και η επικοι-
νωνία μαζί τους είναι απολύτως απα-
ραίτητη, προκειμένου να επιτύχου-
με. Να επιτύχουμε όχι απλά τη σω-
στή και ορθολογική χρήση από τα 

παιδιά των μηχανών και του χρόνου 
τους αλλά και την «ηλεκτρονική κοι-
νωνικοποίησή» τους. Σήμερα υπάρ-
χει επιστημονικό πεδίο που εξετάζει 
την ένταξη και χρήση των τεχνολογι-
ών της πληροφορίας και των επικοι-
νωνιών στην εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.)

Στο δρόμο προς το μέλλον οι ξε-
ρές απαγορεύσεις είναι στείρες και 
χωρίς νόημα. Αν κάτι έχει αξία είναι 
η σωστή νοηματοδότηση των πραγ-
μάτων και η τήρηση λεπτών ισορρο-
πιών. Είμαστε σε ένα σταυροδρό-
μι και σε μια αναζήτηση στην εκπαί-
δευση. Ψάχνουμε για το τι πρέπει να 
μάθουμε στον μαθητή, τι είναι ωφέ-
λιμο και τι επιζήμιο, τι χρήσιμο και τι 
άχρηστο, τι είναι απολύτως απαραί-
τητο. Η νέα παιδαγωγική επιτάσσει 
να μάθουμε στα παιδιά όχι ξερή γνώ-
ση, αλλά τα κριτήρια ώστε να μάθουν 
πώς να μαθαίνουν. 

Η αλήθεια είναι πως οι μαθητές 
πάντοτε μάθαιναν και θα συ-

νεχίσουν να μαθαίνουν. Όμως αυτό 
πρέπει να γίνει μεθοδικότερα. Ίσως, 
τελικά, αυτό που χρειάζεται πάνω απ΄ 
όλα σε μια εποχή που οι μηχανές γί-
νονται όλο και πιο «ανθρώπινες», εί-
ναι να προσέξουμε μήπως εμείς γι-
νόμαστε λιγότερο άνθρωποι...

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ



Ο ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Ἂν κάποτε δεῖς ὅλους τούς φίλους σου 
νὰ φεύγουν μακρυά σου
καὶ πλέρια ἐρήμωσι κυκλώσει-τυλίξει 
καὶ πάει νὰ νεκρώσει τὴν κρύα καρδιά σου,

μὴν πεῖς: ὅλα τέλειωσαν πιά,
μὴν πεῖς: δὲν μένει τίποτα πιά.

Ἐδῶ, 
ἴσως, 
κάτι πολὺ μεγάλο θ’ ἀποκτήσεις
στὸ κρύο, μέσα, στὴν ἀπόγνωσι – στὴ μοναξιά.
Κάτι 
πού δὲν σοῦ ἦτον μπορετὸ νὰ βρεῖς
ἀνάμεσα στοὺς φίλους σου,
πού κέρδιζαν τὴν προσοχή σου
στὶς μάταια ποὺ ἔδινες ἡμέρες σου
σὲ χιμαιρῶν ἀναζητήσεις…
Στοὺς, μάταια, ποὺ ἄφινες νὰ ρέουν, 
ἐκεῖ, ὡραίους καιρούς.

Ἴσως
καὶ βρεῖς κάτι ὁπού ποτέ σου δὲν τὸ σκέφτηκες:
Στὴ μόνωσί σου
ἴσως καὶ βρεῖς,
μιά μέρα, 
τὴν ψυχή σου.

Σὰν θἂχουν φύγει πιὰ ὅλοι μακρυά σου
ἴσως καὶ βρεῖς τὴν ἄγνωστη,
τὴν μάταια περιπλανώμενη
καρδιά σου.
Τὰ πρῶτα ἀθῶα βήματά σου ἴσως πάλι συναντήσεις
Καὶ τότε…
τότε –κεῖ μόνος– ὁλόμονος, στοχάσου,
ἴσως δεῖς τὴν Ἀλήθεια ἀνάμεσα στὰ δάκρυά σου.

Σ Τ Η Ν  Ε Ρ Η Μ Ο
(Ἐκ βαθέων)

Στέφανος Μπολέτσης



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

(Γυμνάσιο - Λύκειο)
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