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Η ΝΙΚΗ
Παιδιά μου, ὁ πόλεμος γιά σᾶς περνάει θριαμβευτής·

τῶν ἂδικων ὁ πόλεμος δέν εἶν’ ἐκδικητής·
εἶναι ὁ θυμός τῆς ἂνοιξης καί τῆς δημιουργίας.

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀβασίλευτη, μέ δάφνες καί μέ κρίνα
τῆς νίκης. Παντοδύναμος τήν ἒπλασε τεχνίτης.

Ἡ δόξα τό καμάρι της· ἡ ἀλήθεια εἶναι δική της.
Κι ἂν εἶναι, καί στόν πόλεμο μέσα, ἡ ζωή θυσία,

ὁ τάφος εἶναι πέρασμα πρός τήν Ἀθανασία!

                                                                1.4.1941
                                                                            ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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Η 28η Οκτωβρίου, ιστο-

ρικός σταθμός στη μα-

κραίωνη πορεία του Έθνους μας. 

Θεία εύνοια ορίζει κατά καιρούς 

την αναβάπτιση του Έθνους στις 

πηγές της ιστορίας του. 

Υπάρχουν έθνη που δεν χρειά-

ζονται μεγάλο χρονικό περπάτημα 

ή γιατί οι αποστάσεις τους είναι μι-

κρές, ή το χειρότερο, γιατί σε ορι-

σμένα δεν είναι συμφέρουσες οι 

διαδρομές τους. Δεν συμβαίνει 

το ίδιο με τις ιστορικές διαδρομές 

του ελληνικού έθνους. 

Ο Έλληνας δεν υπήρξε εκ 

συστήματος πολεμοχα-

ρής με επεκτατικές τάσεις και με 

καταστρωμένα σχέδια. Όταν από-

τομα εμφανιζόταν η ανάγκη, τότε 

ξεπεταγόταν στα πεδία των μαχών. 

Αυτό συνέβη και τα χαράματα της 

28ης Οκτωβρίου του ’40. Ο ιμπε-

ριαλισμός τού υπέσκαπτε κατά 

τον πιο άδικο τρόπο την ελευθε-

ρία του, ύπουλα, χωρίς ανδρισμό. 

Ο ελληνικός λαός δεν το δέχτηκε 

αυτό. Αυθόρμητα, την ίδια στιγμή, 

παραμέρισε όλες τις εσωτερικές 

ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

του Αρχιμ. Χριστ. Γ. Κωνσταντοπούλου

Με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
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διαφορές του και παρουσιάστηκε 

συμπαγής σαν μια γιγάντια γρο-

θιά κατά την αναμέτρηση που τον 

καλούσαν οι ακοίμητες ελληνικές 

φωνές της Ιστορίας από τα βάθη 

των αιώνων. Με τη βοήθεια της 

πληγωμένης Μεγαλόχαρης πριν 

από λίγους μήνες και με την πίστη 

του ότι πολεμάει το άδικο, κατόρ-

θωσε από τις πρώτες κιόλας μέρες 

να παλέψει για να ροδίσει το φως 

της ελπίδας. 

Το έπος του 1940 ξεφεύγει 

από τα μέτρα κάθε είδους υπολο-

γισμού. Αδιαφόρησε στους αριθ-

μούς. Δεν νοιάστηκε για τις συνέ-

πειες, επειδή η κυνική ενέργεια 

προκαλούσε σε πολεμική ανα-

μέτρηση. Η λογική των αριθμών 

δεν επιτρεπόταν. Δεν συνέφερε 

να επικρατήσει στη συνείδηση του 

έθνους. 

Και ο αγώνας μας αυτός 

ήταν δίκαιος και ηθικός. 

Καμιά ιδέα δεν μπορεί να υπάρ-

ξει και να μετουσιωθεί σε υψηλό 

έργο, αν δεν στηρίζεται στο δίκαιο 

και την ηθική.

Οι εορτασμοί των εθνικών επε-

τείων ξαναφέρνουν στη μνήμη 

τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα του 

έθνους, απονέμοντας, αφενός, 

την οφειλόμενη τιμή στις παλαιό-

τερες γενιές και σφυρηλατώντας, 

αφετέρου, ένα καλύτερο μέλλον. 

Και επειδή η κάθε στιγμή αποτελεί 

μέλλον, οι εορτασμοί αυτοί διορ-

γανώνονται  κυρίως για εκείνους 

που εκπροσωπούν το μέλλον, δη-

λαδή για τη νέα γενιά, που απο-

τελεί τα ανανεούμενα κύτταρα του 

εθνικού σώματος. 

Αν στήνονται ψηλά ορισμένες 

απλησίαστες αξίες που λέγονται 

ιδανικά, αυτό γίνεται για να στο-

χοθετούν την αξία της προόδου 

ως ένα μέτρο συγκρίσεως, αφού 

βέβαια πρόοδος είναι η έννοια 

της αύξησης των αξιών. 

Άνθρωποι προόδου είναι εκεί-

νοι που τρέφουν βαθύ σεβασμό 

στο παρελθόν. Σε όποιες περιστά-

u u u
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σεις δεν τηρήθηκε αυτός ο κανό-

νας προκλήθηκε χάος με επιπτώ-

σεις καταστροφικές για την πνευ-

ματική ισορροπία του ανθρώπου. 

Σεβασμός, βέβαια, στο παρελ-

θόν δεν σημαίνει και αναντίρρη-

τη εμμονή σ' αυτό. Σεβασμός στο 

παρελθόν σημαίνει την στήριξη σ' 

αυτό ως βάση για νέα επιτεύγμα-

τα. Σημαίνει ξεκίνημα προς νέες 

κατακτήσεις και νέες προόδους, 

αφού το παρελθόν βαστάει πάντα 

στα χέρια του το μέλλον. Επειδή 

η σκυτάλη δεν παραδίνεται στον 

επόμενο δρομέα παρά μόνο διά 

της επαφής του με τον προηγού-

μενο. Και η νέα γενιά, αν δεν χρη-

σιμοποιήσει για ορμητήριο την 

παλιά, δεν στεριώνει. Πρέπει να 

κατατείνει προς τα ιδανικά. Και η 

προσπάθεια αυτή αποτελεί εγγύ-

ηση για την απόκτηση της προό-

δου. 

Οι Έλληνες νέοι πρόσφεραν 

στο έθνος το θαύμα του αλβανι-

κού μετώπου, αφού η ελευθερία 

είναι το μέγιστο ιδανικό των αν-

θρώπων. Και οι νέοι είναι εκείνοι 

που σε κάθε εποχή εκφράζουν το 

νόημά της. 

Ελευθερία για τον άνθρωπο εί-

ναι η βαθιά και ανεμπόδιστη ανα-

πνοή της ψυχής του. Αυτή την 

αναπνοή ο Έλληνας την υποτάσ-

σει και τη δεσμεύει μόνο για χάρη 

της εθνικής και πνευματικής του 

ελευθερίας. 

Πώς άλλωστε μπορεί να γινό-

ταν, αφού κατά κανόνα, όλοι σχε-

δόν οι πόλεμοι του Έθνους μας 

αποσκοπούσαν στην Ελευθερία; 

Με ποιον άλλο συγκινησιακά με-

γαλειώδη τρόπο από την έκθεση 

της ζωής του απέναντι στον θάνα-

το θα διεκδικούσε ο Έλληνας την 

ελευθερία του;

Ο ριψοκίνδυνος ενθουσια-

σμός των νέων μας είναι 

πολύτιμος για το Έθνος. Τη δο-

ξασμένη επέτειο που γιορτάζουμε 

αυτό το μήνα τη χρωστάμε κυρίως 

στην «τρέλα» και στη «μέθη» της 

ελληνικής νεότητας από την ιδέα 

της ελευθερίας. 
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Αν ισχυριζόμαστε εμείς οι με-

γάλοι, πως είμαστε πραγματικά 

ώριμοι, οφείλουμε τόσο να συμ-

βουλεύουμε τους νέους, όσο και  

να τους καταλαβαίνουμε. Και το 

χρέος, βέβαια, των νέων είναι να 

μην αντιδρούν, αλλά να συμβάλ-

λουν με αμοιβαία κατανόηση.

Τέτοιες μέρες είναι σκό-

πιμο να υπενθυμίζουμε 

στους νέους μας πως αν διάφο-

ρες παραδόσεις άλλων ή και δι-

κές μας είναι σκόπιμο να καταρ-

γούνται, μια μόνο παράδοση πρέ-

πει να μένει πάντα ακλόνητη και 

συνεχώς να εμπλουτίζεται και να 

γιγαντώνεται στα μαρτυρικά χώ-

ματα της ελληνικής γης: η τιμημέ-

νη και ένδοξη εθνική μας παρά-

δοση, η ελληνική παράδοση των 

χιλιάδων χρόνων, που έχει καταυ-

γάσει όλον τον κόσμο. 

Οι Έλληνες διακρίθηκαν στην 

μακραίωνη ιστορία τους για την 

αρετή τους. Πίστευαν πως η αρετή 

είναι αυτή που εξασφαλίζει την ευ-

δαιμονία τους. Η 28η Οκτωβρίου 

είναι ένα φανέρωμα του πνεύμα-

τος και της αρετής. Αυτή τη μέρα 

δώσαμε εξετάσεις μπροστά στο 

Θεό και στους ανθρώπους. Δο-

κιμάστηκε ο λαός μας ως χρυσός 

«ἐν χωνευτηρίῳ». Και η γνησιότη-

τά του αποκαλύφθηκε και στους 

ξένους. 

Ένας όρκος πρέπει να ενώσει 

και σήμερα τους Έλληνες. Ένα 

μήνυμα που να περνάει σαν προ-

σταγή μέσα από όλες τις καρδιές 

που χτυπούν με ρυθμό ελληνικό. 

Να μείνουμε πάντα οι Χριστιανοί 

Έλληνες της 28ης Οκτωβρίου. Η 

τιμή της φυλετικής μας ευγένειας 

είναι ένα χρέος, που καταξιώνει 

τη ζωή μας ως νόμιμους φύλακες 

των ιδανικών μας.

u u u
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Από τον Εμμαν. Γκράτσι, Πρέσβη
της Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών το 1940

Μετά την έναρξη των 
εχθροπραξιών «...Την 30ή 

Οκτωβρίου η Ελληνική Κυβέρνηση 
δημοσίευσε, σε ολόκληρο τον τύπο, 
το πόρισμα, πλαισιωμένο από φω-
τογραφίες, της πραγματογνωμοσύ-
νης που είχε διεξαχθεί στα θραύσμα-
τα των τορπιλλών που είχαν ριφθεί 
κατά της «Έλλης», και είχαν πλήξει 
το παλαιό πολεμικό πλοίο την ημέ-
ρα που ήταν αφιερωμένη στην Θεο-
τόκο. Ήταν φυσικό το πρόσωπό μου 
να καταστεί ιδιαίτερος στόχος των αρ-
θογράφων και, προ παντός, να χαρα-
κτηρισθεί ως πράξη εξαιρετικής δολι-
ότητος η δεξίωση που είχε δοθεί στην 
Πρεσβεία το βράδυ της 26ης, η οποία 
είχε εν τούτοις καθορισθεί δέκα ημέ-
ρες πριν. Κατανοώ τόσο την αγανά-
κτηση των αρθρογράφων εκείνων, 
ώστε δεν τρέφω την παραμικρή μνη-
σικακία για τις ύβρεις τους εναντί-
ον μου όσο και αν δεν τις άξιζα. Στη 
θέση τους θα έκανα και εγώ το ίδιο...

Ένα από τα λίγα τηλεγραφήμα-

τα που λάβαμε από την Ρώμη μέσω 
Βουδαπέστης εντέλλετο να παραμεί-
νει στην Αθήνα ένας υπάλληλος της 
Πρεσβείας μέχρις ότου μπορέσουν 
να αναχωρήσουν όλοι οι Ιταλοί που 
είχαν λάβει άδεια επαναπατρισμού, 
δεδομένου ότι η περιορισμένης χω-
ρητικότητος αμαξοστοιχία Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι δεν επέ-
τρεπε να αναχωρήσουν όλοι με το 
πρώτο κλιμάκιο...

Τέλος, μετά μακρές διαπραγμα-
τεύσεις, τις οποίες διεξήγαγε ο Βέλιτς 
με θαυμαστή υπομονή, συνεφωνή-
θη η ανταλλαγή του ιταλικού διπλω-
ματικού προσωπικού στην Ελλάδα με 
το ελληνικό διπλωματικό προσωπικό 
στην Ιταλία να γίνει στο Βελιγράδι. Η 
αναχώρηση ορίσθηκε για το απόγευ-
μα της Δευτέρας 4ης Νοεμβρίου, από 
ένα μικρό σταθμό σε μικρή απόστα-
ση από την Αθήνα και απεφασίσθη 
ότι, μαζί με το διπλωματικό και προ-
ξενικό προσωπικό, θα αναχωρούσε 
και το πρώτο κλιμάκιο μελών της ιτα-



260 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

λικής παροικίας, συνολικά πάνω από 
τριακόσια άτομα...

Το απόγευμα της 5ης Νοεμβρίου, 
μετά από είκοσι τέσσερις ώρες ταξι-
δίου, φθάσαμε σε ένα μικρό σταθμό 
κοντά στην Θεσσαλονίκη όπου, στο 
κατάμεστο ήδη τραίνο επεβιβάσθη 
το προσωπικό του Γενικού Προξενεί-
ου και η ιταλική παροικία της πόλης 
εκείνης, συμπεριλαμβανομένου και 
του ζεύγους Puccini... Στις 6 Νοεμ-
βρίου φθάσαμε στο Βελιγράδι όπου 
μπορέσαμε να εγκαταλείψουμε το 
τραίνο μας και να επιβιβαστούμε στο 
ιταλικό, πολύ καλύτερα εξοπλισμένο, 
που είχε μεταφέρει στην γιουγκοσλα-
βική πρωτεύουσα το προσωπικό της 
Ελληνικής Πρεσβείας της Ρώμης. 

Μας κακομετεχειρίσθησαν; 
Αναμφιβόλως. Αλλά πρέπει 

να λάβομε υπ' όψη μας δύο πράγμα-
τα: πρώτον το άγριο, και πρέπει να το 
αναγνωρίσομε, δικαιολογημένο μί-
σος, που προκάλεσε σε όλες τις ελλη-
νικές καρδιές η ιταλική επίθεση, προ-
παντός γιατί ήρχετο ύστερα από πο-
λύμηνες προκλήσεις τις οποίες είχαν 
υπομείνει σιωπηλά, δεύτερον, ότι η 
πρώτη εκείνη εβδομάδα υπήρξε αρ-
κετή για να αποκαλυφθεί η τρομακτι-
κή μας κατωτερότητα έναντι των θυ-
μάτων της επιθέσεώς μας και να δι-
αγραφεί η οδυνηρή πραγματικότητα 
της αποτυχίας μας. Ο γίγαντας Γολι-
άθ, που από μακριά είχε σταθεί ικα-
νός να εμπνέει τόσο τρόμο, απεδει-
κνύετο από κοντά και στην πράξη 

ένα αχύρινο σκιάχτρο. Οι Έλληνες, 
που είχαν τόσο φοβηθεί την ιταλική 
ρομφαία, αντιλαμβάνοντο τώρα ότι η 
ρομφαία εκείνη ήταν χάρτινη. Πρώ-
τα απ' όλα είχε εξαφανισθεί ο σεβα-
σμός, τώρα εξηφανίζετο και ο φόβος. 
Δεν απόμενε πια παρά μόνο το μί-
σος και η περιφρόνηση. Οι Έλληνες 
επέτρεπαν πλέον στον εαυτό τους την 
πολυτέλεια να εκδικηθούν συγχρό-
νως την δική μας δολιότητα και τον 
δικό τους φόβο. 

Το πρωί της 7ης φθάσαμε στην 
Τεργέστη, όπου μείναμε ολόκληρη 
την ημέρα και το επόμενο πρωί 8 Νο-
εμβρίου φθάσαμε στην Ρώμη. 

Το ίδιο πρωί της αφίξεώς μας έγι-
να δεκτός από τον Υπουργό Τσιάνο.

Δεν είναι εύκολο να περιγράψω 
σε τι κατάσταση εκνευρισμού βρισκό-
μουνα όταν πήγα στον Υπουργό. Η 
αποτυχία της επιθέσεώς μας κατά της 
Ελλάδος διεγράφετο πια σαφέστατα, 
παρά τα όσα αποσιωπούσαν τα ανα-
κοινωθέντα και οι στομφώδεις τίτλοι 
των εφημερίδων και των τοιχοκολ-
λήσεων στους δρόμους (θυμούμαι 
ότι ακριβώς εκείνη την ημέρα είδα 
μια από αυτές που ανήγγελλε με πε-
λώρια γράμματα: «Στην Ήπειρο και 
στην Πίνδο μαχόμεθα και προχω-
ρούμε»). Δεν είχαμε λοιπόν διαπρά-
ξει μόνο μια ατιμία, είχαμε διαπράξει 
μια άχρηστη ατιμία. Ξεκινώντας για 
να δρέψουμε εύκολες δάφνες, δεν 
επιτύχαμε παρά μόνο μια αιματηρή 
και φρικτή ταπείνωση. Είπα ξεκάθα-
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ρα στον Υπουργό τη γνώμη μου για 
την πολιτική που έδινε τέτοιου είδους 
αποτελέσματα. Ο Υπουργός δεν απα-
ντούσε στα λόγια μου, αλλά με διέ-
κοπτε συνεχώς με ερωτήσεις για να 
αλλάξει θέμα, όπως κάνει όποιος θέ-
λει, πάση θυσία, να αποφύγει μια δυ-
σάρεστη συζήτηση. Κάποια στιγμή με 
ρώτησε πώς είχαν μεταχειρισθεί οι 
Έλληνες τους Ιταλούς. Αναγκάστηκα 
να απαντήσω ότι η μεταχείριση ήταν 
μάλλον σκληρή. Τότε είπε ότι ήθελε 
να το αναφέρει αμέσως στον Ντού-
τσε. Κάλεσε το Pallazzo Venezia με 
το απευθείας τηλέφωνο και ανέφε-
ρε όσα του είχα πει. Μετά προσέθε-
σε: «Έχω εδώ τον Γκράτσι. Και εκεί-
νος λέει ότι όλα θα πάνε θαυμάσια». 
Και ακούμπησε το ακουστικό. 

Μπροστά σε μια τέτοια αναίδεια 
δεν ξέρω πώς κατόρθωσα να κρα-
τήσω την ψυχραιμία μου. Του είπα: 
«Αυτό δεν σου το είπα». Ο Υπουργός 
σηκώθηκε και μου απήντησε ζωηρά: 
«Θα δεις, θα δεις. Το Γενικό Επιτε-
λείο έκανε μια ανοησία αλλά τώρα 
στέλλομε στην Αλβανία είκοσι μεραρ-
χίες και σε δέκα πέντε ημέρες όλα 
θα έχουν τελειώσει». Και επειδή εγώ 
κούνησα το κεφάλι αρνητικά με ρώ-
τησε: «Γιατί όχι;». Του απήντησα ότι 
σε λίγες ημέρες θα άρχιζαν οι βρο-
χές και μετά από αυτές το χιόνι, ώστε 
μέχρι τέλους Απριλίου ή αρχές Μα-
ΐου ήταν παραφροσύνη να μιλά κα-
νείς για μεγάλης κλίμακος επιχειρή-
σεις. Και σ' αυτό εύκολα υπήρξα κα-

λός προφήτης. Τον Μάρτιο 1941 ο 
Μουσολίνι πήγε στην Αλβανία, για 
να φέρει, όπως είπε, το μέγα βραβείο 
του χαιρετισμού του στα εκεί στρατεύ-
ματα και μπροστά στα μάτια του εξα-
πελύθη επίθεση κατά των ελληνικών 
θέσεων. Χάσαμε αρκετές χιλιάδες 
άνδρες, χωρίς να κατορθώσουμε να 
καταλάβουμε ούτε μια σπιθαμή εδά-
φους. 

Ο υπουργός με ρώτησε τότε: «Δεν 
νομίζεις ότι αν κάναμε ένα μαζι-
κό βομβαρδισμό κατά των Αθηνών 
οι Έλληνες θα έχαναν το θάρρος 
τους;». Απάντησα ότι, αν ήθελε να 
προκαλέσει την απέχθεια ολοκλήρου 
του πολιτισμένου κόσμου κατά της 
Ιταλίας, δεν υπήρχε καλύτερος τρό-
πος από τον βομβαρδισμό της Αθή-
νας. Μια τέτοια ενέργεια δεν θα είχε 
άλλο αποτέλεσμα από του να εκατο-
νταπλασιάσει το μένος των Ελλήνων 
εναντίον μας. Μου απήντησε ότι «δεν 
του καιγόταν καρφί» για το ανίσχυ-
ρο μένος τους (χρησιμοποιώ την έκ-
φραση αυτή από λεπτότητα προς τους 
αναγνώστες μου) και λέγοντάς μου 
να ευρίσκομαι στην διάθεσή του, έθε-
σε, πολύ ψυχρά, τέρμα στην συνομι-
λία μας. Δεν επρόκειτο πια να τον ξα-
ναδώ...

Είχαμε διαλέξει μόνοι μας τον 
εχθρό, τον είχαμε διαλέξει μι-

κρό και αδύνατο, για να είναι ευκο-
λότερη η νίκη. Είχαμε διαλέξει μόνοι 
μας, ελεύθερα, για να του επιτεθού-
με, την στιγμή που μας είχε φανεί η 
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πιο κατάλληλη. Οι τίμιοι άνθρωποι αι-
σθάνθηκαν αμέσως μια φοβερή αη-
δία για μια τόσο αξιοκατάκριτη ατιμία, 
οι άλλοι, εκείνοι που εφαντάζοντο ότι 
ήσαν οι Realpolitiker, εκείνοι που 
θα ηνείχοντο ακόμα και να διαπρα-
χθεί μια ατιμία, εφόσον θα κατέληγε 
σε μια εύκολη και γρήγορη επιτυχία, 
εξεπλάγησαν και κατατρόμαξαν δια-
πιστώνοντας, αφού επί είκοσι χρόνια 
διατυμπανίζαμε στους τέσσερεις ανέ-
μους ότι είμαστε ένας λαός ηρώων 
και ότι καμιά χώρα στον κόσμο δεν 
μπορούσε να αντισταθεί στην σιδηρά 
πολεμική μας θέληση, στα οκτώ εκα-
τομμύρια λογχών και στα φτερά που 
σκοτείνιαζαν τον ουρανό, ότι δεν εί-
μαστε καν ικανοί να μην νικηθούμε 
από τους Έλληνες, από ένα λαό δη-
λαδή τον οποίο οι Ιταλοί, άδικα, περι-
φρονούσαν και τον περιφρονούσαν 
προπαντός από απόψεως στρατιωτι-
κής αρετής και πολεμικής ικανότη-
τας. Γι' αυτό, δεν είναι υπερβολή ούτε 
παραδοξολογία να λεχθεί ότι το πρώ-
το θανάσιμο πλήγμα κατά του γοή-
τρου του φασιστικού καθεστώτος, στα 
μάτια του ιταλικού λαού, κατεφέρθη 
την νύχτα εκείνη της 28ης Οκτωβρίου 
1940... Η επιχείρηση κατά της Ελλά-
δος άνοιξε επιτέλους τα μάτια της μά-
ζας, και σε ελάχιστο χρόνο, οι μόνοι 
υποστηρικτές που απέμεναν στο κα-
θεστώς ήσαν εξ επαγγέλματος φασί-
στες και μια μικρή μειονότητα φανα-
τικών και αδιόρθωτων κακοποιών. Γι' 
αυτό, η ατυχής και επαίσχυντη εκεί-

νη επιχείρηση είναι μια σπουδαιοτά-
τη σελίδα στην σύγχρονη ιστορία της 
Ιταλίας και γι' αυτό μου φάνηκε ότι 
άξιζε τον κόπο να διηγηθώ όσα προ-
ηγήθησαν της επιχειρήσεως και πώς 
άρχισε, καθώς και όσα αφορούν την 
γένεσή της. 

Η πρώτη όμως εντύπωση του κοι-
νού, τόσο στην Ιταλία όσο και στο 
Εξωτερικό, υπήρξε κυρίως η έκπλη-
ξη. Η επονείδιστη καταστροφή μας 
στην Ελλάδα εφαίνετο τόσο ανεξήγη-
τη, που δεν υπήρχε ίσως άνθρωπος 
που να μην πάσχιζε να βρει μια εξή-
γηση. Για όποιον δεν μπορούσε να 
φαντασθεί σε ποιο σημείο είχαν φθά-
σει η ασυνειδησία και η έλλειψη προ-
ετοιμασίας, με τις οποίες είχαμε ρι-
φθεί στην περιπέτεια εκείνη, ούτε και 
να υποθέσει ότι η Ιταλική Κυβέρνη-
ση είχε αρυσθεί πληροφορίες για την 
Ελλάδα από τα Τίρανα, η πιο εύκο-
λη, η πιο προφανής εξήγηση ήταν ότι 
Κυβέρνηση και στρατιωτικές αρχές εί-
χαν εξαπατηθεί για τις αμυντικές δυ-
νατότητες των Ελλήνων από τις ανα-
κριβείς πληροφορίες που είχε δώσει 
η Πρεσβεία των Αθηνών... Ο ξένος 
τύπος δημοσίευσε για μένα τις πιο 
απίθανες ειδήσεις. Είχα συλληφθεί. 
Δεν ήθελα να γυρίσω στην Ιταλία από 
φόβο μην συλληφθώ, είχα αυτοκτο-
νήσει... Και μόνο το γεγονός ότι τέ-
τοιου είδους μωρές και προσβλητικές 
ειδήσεις είχαν κυκλοφορήσει στον 
ιταλικό τύπο, έστω και με τους τίτ-
λους εκείνους, φανέρωνε την πρόθε-
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ση να καλλιεργηθεί στο κοινό, αν μη 
τι άλλο, η αμφιβολία ότι η Πρεσβεία 
των Αθηνών και ο προϊστάμενός της 
είχαν τουλάχιστο μέρος της ευθύνης. 
Εξ άλλου έμαθα σχεδόν αμέσως από 
ασφαλεστάτη πηγή ότι στους προπα-
γανδιστές του φασισμού είχε δοθεί η 
διαταγή να καταπραΰνουν τον ανα-
βρασμό των συνοικιακών φασιστι-
κών ομάδων δηλώνοντας ότι η ευθύ-
νη της καταστροφής δεν εβάρυνε την 
Κυβέρνηση, αλλά δύο άνδρες: τον 
Badoglio και τον Γκράτσι...

Δεν είχαν περάσει παρά λίγες 
ημέρες από την επιστροφή μου στη 
Ρώμη, όταν, ένα πρωί, με κάλεσε ο 
υποδιευθυντής του Γραφείου τού 
Υπουργού, Μαρκήσιος Ajeta. Ο νεα-
ρός εκείνος υπάλληλος, με ένα ύφος 
γεμάτο υποκριτική ταπεινοφροσύνη 
και υπεροψία συγχρόνως, μου είπε 
ότι ο Ντούτσε και ο Υπουργός γνώρι-
ζαν πολύ καλά όσα διέδιδα στη Ρώμη 
και ότι και οι δυο ήσαν έξω φρενών 
μαζί μου για τις δυσκολίες που δημι-
ουργούσα στην Κυβέρνηση...

Απήντησα στον Ajeta... ότι δεν 
φοβόμουν καθόλου, άλλοι έπρε-
πε να φοβούνται και όχι εγώ, αυτοί 
που είχαν οδηγήσει την Ιταλία στον 
κρημνό, και ότι μπορούσε να πει εκ 
μέρους μου στον Υπουργό ότι κάθε 
φορά που θα άκουα στη Ρώμη ή αλ-
λού ότι η Πρεσβεία των Αθηνών είχε 
έστω και την παραμικρή ευθύνη για 
την επονείδιστη ελληνική περιπέτεια, 

θα υπερασπιζόμουν με κάθε μέσο το 
πρόσωπό μου, την τιμή μου και το 
έργο μου...

Είναι περιττό να πω ότι περιέ-
πεσα σε απόλυτη δυσμένεια. 

Αλλά, αφήνοντάς με χρόνια ολό-
κληρα μακριά από την υπηρεσία, οι 
«αφέντες» μας δεν θέλησαν απλώς 
να με τιμωρήσουν γιατί είχα πει την 
αλήθεια, ένα από τα πιο ασυγχώρητα 
αμαρτήματα για το καθεστώς. Έτρε-
φαν την ελπίδα ότι η απομάκρυν-
σή μου από την υπηρεσία θα συνέ-
βαλε να πιστέψει το κοινό ότι ήμουν 
υπεύθυνος της ελληνικής καταστρο-
φής. Αν αυτός ήταν ο σκοπός τους, 
πρέπει να πω ότι απέτυχε τελείως. Τα 
χρόνια εκείνα αναγκαστικής σχόλης 
τα αξιοποίησα όχι μόνο για να ασχο-
ληθώ ήσυχα με τις μελέτες μου, αλλά 
και για να γνωρίσω σε όσο περισσό-
τερους μπορούσα ποιος και με πόση 
δολιότητα θέλησε την επίθεση κατά 
της Ελλάδος και με πόση απόλυτη έλ-
λειψη αισθήματος ευθύνης την διεξή-
γαγε. Περίμενα υπομονετικά την ώρα 
που θα μπορούσα επιτέλους να γρά-
ψω την αλήθεια.

Η μοίρα, που ποτέ δεν με ηυνόη-
σε ιδιαίτερα, θέλησε τουλάχιστον να 
με αξιώσει να ζήσω μέχρις ότου ανέ-
τειλε η ώρα εκείνη».

(βλ. το έργο του Εμμαν. Γκρά-
τσι «Η αρχή του τέλους. Η επιχείρη-
ση κατά της Ελλάδος», εκδ. «Εστία» 
γ΄ έκδοση, Αθήνα, 2007).

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



Ἀνθρωπισμοί ὑπάρχουν πολ-
λοί· ὁ γνήσιος εἶναι ἓνας 

καί αὐτός ἑλληνικός. Μοὒρχονται 
στήν σκέψη τά λόγια τοῦ Βίκτω-
ρος Οὑγκώ, ὁ ὁποῖος εἶχε γρά-
ψει· «ἀνήκω στήν Ἑλλάδα ὃσο καί 
στήν Γαλλία. Θἂθελα γιά τήν Ἑλλά-
δα νά γράψω τούς στίχους μου 
σάν τόν Τυρταῖo καί νά δώσω τήν 
ζωή μου σάν τόν Λόρδο Βύρωνα». 
Καί πραγματικά ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι 
ἁπλῶς μνήμη οὒτε γεωγραφικός 
ὃρος, ἀλλ' ἐπιβίωση τοῦ πνεύματος 
στήν Εὐρώπη.

Οἱ ἓλληνες ἒπλασαν ἀγάλματα 
στόν πηλό, στόν χαλκό, στό μάρ-
μαρο, ἀλλά πιό πολύ ἐπλαστούρ-
γησαν τόν ἂνθρωπο ὡς ἐνσαρκω-
τή ἀξιῶν. Ἐντεῦθεν σημειώνεται 

ἡ ἀπαρχή τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, πού 
ἡ ἀκτινοβολία του πέρασε τά ὃρια 
τά ἑλληνικά κι ἒφθασε σέ πολλές 
καί ἀπομακρυσμένες χῶρες. Ἂς 
μή λησμονοῦμε τήν προσωπικότη-
τα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, πού 
δέν εἶναι μόνο ὁ μεγάλος κατακτη-
τής, πού ἒφθασε ὣς τήν Ἰνδία, ἀλλ' 
ὃπως ἒδειξε ὁ πολύς Drοysen εἶναι 
καί ὁ μεταλαμπαδεύς τοῦ ἑλληνι-
κοῦ πολιτισμοῦ. Καί μπορεῖ οἱ διά-
δοχοί του νά διεσπάσθησαν καί νά 
ἒκαναν ἐπί μέρους κρατίδια, ἀλλά 
στό βάθος ὑπῆρχε ἑνότητα μέ τήν 
ἑλληνική γλῶσσα καί τό ἑλληνι-
κό πνεῦμα, πού ἀκτινοβόλησε καί 
κατέκτησε τούς ρωμαίους. Ὀρθά 
ἒγραψε ὁ μεγάλος τους ποιητής 
Ὁράτιος· «Graecia capta ferum 

τοῦ Γεωργίου Μποζώνη,
Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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«Τά λόγια των ἦσαν νεανικά, οἱ σκέψεις των ἐπίσης δυναμικές. 
Πῶς τό ἐπέτυχαν αὐτό; Δέν ξέρομε. Ἦσαν οἱ ἓλληνες.»

       Βοwra
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victorem cepit et artes intulit agresti 
Latio». Ἡ νικημένη Ἑλλὰς ἐνίκη-
σε τὸν ἄξεστο κατακτητὴ καὶ ἔφερε 
τὶς καλὲς τέχνες στὸ Λάτιο. Προέ-
τρεπε ἐπίσης τοὺς μαθητάς του νὰ 
μελετοῦν νύκτα-ἡμέρα τὰ ἑλληνικὰ 
πρότυπα· «Vos exemplaria graeca 
nocturna versate manu, versate 
diurna». 

Ἡ ἀκτινοβολία τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἀνθρωπισμοῦ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ 
παράδειγμα τοῦ φιλοσόφου Ἰουστί-
νου, ποὺ εἶχε φιλοσοφικὴ σχολὴ 
στὴν Ρώμη. Ἀπευθύνει ὑπόμνη-
μα στὸν Μᾶρκο Αὐρήλιο, τοὺς συ-
νάρχοντας, τὴν Σύγκλητο καὶ τὸν 
λαὸ τῆς Ρώμης σὲ γλῶσσα ἑλλη-
νικὴ προσπαθώντας ν' ἀποδείξη 
ὅτι συκοφαντοῦνται οἱ χριστιανοὶ, 
ὅτι δῆθεν διαπράττουν ἐγκλήματα 
καὶ πράξεις ἀσεβεῖς πρὸς τὴν θρη-
σκεία. Εὑρισκόμεθα στὸν δεύτερο 
μ.Χ. αἰώνα καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα 
ἀναγνωρίζεται στὴν Ρώμη ὡς ἐπί-
σημη. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀκτινο-
βολία τοῦ πολιτισμοῦ τῶν ἑλλήνων, 
ὥστε οἱ ρωμαῖοι πρῶτοι ὀνομά-
ζουν τὸν ἐξευγενισμὸ τοῦ ἀνθρώ-
που «humanitas», ποὺ ἀργότερα 
ἀπεκλήθη humanismus. Οἱ ἕλλη-
νες σπανίως χρησιμοποιοῦν τὸν 
ὃρο ἀνθρωπισμός, ἀλλ' ἐμβαθύ-
νουν στὴν οὐσία του. Ἀπὸ τὶς σπά-
νιες ἐξαιρέσεις ἀποτελεῖ ὁ Ἀρίστιπ-

πος, ὅταν ἀναφέρη· «ἄμεινον, ἔφη, 
ἐπαίτην ἢ ἀπαίδευτον εἶναι. Οἱ μὲν 
χρημάτων, οἱ δὲ ἀνθρωπισμοῦ δέ-
ονται» (Διογ. Λαέρτ. 2, 70, 19-20).   
Ἀσυγκρίτως ἀνώτερος ὁ πτωχὸς 
καὶ ἀνθρωπιστής ἀπὸ τὸν πλούσιο 
καὶ ἀμόρφωτο.

Τοῦτο θυμίζει τὴν προσευχὴ 
τοῦ Σωκράτη· «δοίητέ μοι 

καλῷ γενέσθαι τἂνδοθεν, ἔξω-
θεν δὲ ὅσα ἔχω τοῖς ἐντὸς εἶναί 
μοι φίλια. Πλούσιον δὲ νομίζοι-
μι τὸν σοφόν» (Πλ. Φαιδρ. 279 β). 
Ἐντεῦθεν ἀνθρωπισμὸς εἶναι σύν-
θεση τῶν ἀρετῶν σὲ φρόνηση, ποὺ 
ἐκφράζεται ὡς ἁρμονία ἔνδοθεν 
καὶ ὡς συμφιλίωση ἔξωθεν μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλ-
λον. Ὁπότε ἡ φρόνηση ὡς ἀναζή-
τηση τῆς ἀληθείας ὁδηγεῖ στὴν σο-
φία ποὺ ἀποτελεῖ τὸν πραγματικὸ 
πλοῦτο. «Νοῦς βασιλεύς». Ἐμπνέ-
ει, κατευθύνει, δημιουργεῖ χωρὶς 
νὰ περιφρονῆ τὸ σῶμα. Τὸ χρησι-
μοποιεῖ, ἀλλὰ δὲν τὸ εὐτελίζει. Συν-
θέτει, ἐναρμονίζει: «Καλός κἀγα-
θός». Ἡ ἀρετὴ ἔχει κάλλος καὶ τὸ 
κάλλος ἀρετή. Ἡ ἀνυπέρβλητη 
ὡραιότης τοῦ Παρθενῶνος τοξεύει 
τὴν θεότητα. 

Στὴν φιλοσοφικὴ μελέτη τοῦ σύ-
μπαντος καὶ στὴν σπουδὴ καὶ κα-
τανόηση τοῦ ἀνθρώπου συνίστα-
ται ἡ διαφορὰ τῶν ἑλλήνων ἀπὸ 

Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
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τοὺς ἄλλους λαούς. Οἱ βαβυλώνι-
οι ἔχουν τοὺς κρεμαστοὺς κήπους, 
οἱ φοίνικες διασχίζουν τὶς θάλασ-
σες καὶ πλουτίζουν μὲ τὸ ἐμπόριο. 
Οἱ αἰγύπτιοι ὑποτάσσουν καὶ καθι-
στοῦν γόνιμο καὶ πλουτοπαραγω-
γικὸ τὸν ποταμὸ Νεῖλο. Ταριχεύ-
ουν μομίες ποὺ διατηροῦνται χιλιά-
δες χρόνια. Λαξεύουν τὸν σκληρό-
τατο γρανίτη καὶ καθιστοῦν αἰωνί-
ους τούς Φαραώ. Εἶναι ὁ κατ' ἐξο-
χήν λαὸς ποὺ πιστεύει στὴν ἀθα-
νασία τῆς ψυχῆς. Οἱ λαοὶ αὐτοὶ 
ξέρουν πολλά, ἔχουν ἐπιτεύματα 
στὸν τεχνικὸ πολιτισμό, ἀλλὰ ἀγνο-
οῦν τὸν ἄνθρωπο ὡς αὐτογνωσία, 
ὡς προσωπικότητα. Ἡ ἀξία των συ-
νίσταται στὴν ὑλική ὑπεροχή. Εἶναι 
μονάδα στὸ πλῆθος ποὺ συμβάλλει 
στὴν ἀριθμητικὴ ὑπεροχή. Οἱ πέρ-
σαι ἐκφράζουν τὸ μεγαλεῖο των μὲ 
τὴν κυβερνητικὴ διάρθρωση σὲ σα-
τραπεῖες καὶ στὸν μεγάλο ἀριθμὸ 
τῶν ὁπλιτῶν, τῶν ἱππέων καὶ τῶν 
ἁρματοδρόμων. Τὰ βέλη τῶν το-
ξοτῶν «σκιάζουν ἀκόμη καὶ τὸν 
ἥλιο», ὅταν ρίπτουν τὰ βέλη. Ἀλλ' ὁ 
ἄνθρωπος δὲν παύει νὰ εἶναι οὐσι-
αστικὰ ἀνύπαρκτος, ὅπως φαίνεται 
στὰ λαξεύματα τῶν ταφικῶν ναῶν 
καὶ τῶν πυραμίδων, ὅπου ἡ μόνη 
οὐσιαστικὴ παρουσία στὶς παρα-
στάσεις εἶναι τοῦ Φαραὼ σὲ ἐντυ-
πωσιασμὸ καὶ μεγάλο μέγεθος.

Ὁ Θαλῆς πρῶτος, ἀπ' ὅσο 
γνωρίζομε, ἀνεζήτησε τὴν 

οὐσία τοῦ σύμπαντος μέσα ἀπὸ τὸ 
ἴδιο τὸ σύμπαν. Καὶ μὲ τὴν σύστα-
ση καὶ τὶς μεταβολὲς τοῦ ὕδατος 
σὲ στερεά, ὑγρὰ καὶ ἀερώδη κα-
τάσταση προσεπάθησε νὰ ἐξηγή-
ση τὴν φύση πού μᾶς περιβάλλει 
καὶ μᾶς ζωογονεῖ. Ἔτσι σημειώνε-
ται ἡ πρώτη προσπάθεια γιὰ τὴν κα-
τανόηση τῆς φύσεως, ποὺ συνέχισε 
ὁ Ἀναξίμανδρος μὲ τὴν θεωρία τοῦ 
ἀπείρου καὶ τὶς συνθέσεις τῶν ἀντι-
θέτων, ἐνῶ ὁ Ἀναξιμένης θὰ θε-
λήση νὰ καταστήση λαϊκώτερη σὲ 
κατανόηση τὴ θεωρία τοῦ ἀπείρου 
μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ τῆς πυκνώσεως 
καὶ ἀραιώσεως τοῦ ἀέρος καὶ τὴν 
προϋπόθεση τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὴν πνοή, ἀναπνοή, 
ἐκπνοή. Ἐντεῦθεν ὁ ἄνεμος τεί-
νει νὰ ταυτισθῆ πρὸς τὴν ψυχὴ καὶ 
στὰ λατανικὰ animus σημαίνει τὴν 
ἀνδρικὴ ψυχὴ καὶ anima τὴν θή-
λεια ψυχή.

Σὺν τῷ χρόνῳ ὁ φιλοσοφικὸς 
στοχασμὸς τείνει πρὸς τὴν πνευμα-
τικότητα. Ὁ Ξενοφάνης προβαίνει 
σὲ αὐστηρὴ κριτικὴ τῆς θεολογίας 
τοῦ Ὁμήρου. Κατ' αὐτὸν ἡ θεότη-
τα ὑπερβαίνει καὶ διαφοροποιεῖται 
ἀπὸ τὴν λαϊκὴ πίστη, ποὺ θεωροῦσε 
τοὺς θεοὺς ὁμοιώματα τῶν ἀνθρώ-
πων, μὲ πάθη, κακίες, ἀνομίες, 
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ἐκδικητικότητα. Ὁ Ξενοφάνης θέ-
λει ἕναν θεό· κι ἂν εἶναι θεός, δὲν 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ συμβούλους, βοη-
θούς, ὑποτακτικούς, ὑπηρέτας. Μό-
νος παρακολουθεῖ ταυτοχρόνως 
τὰ γεγονότα καὶ ἔχει πλήρη γνώ-
ση τῶν ὅσων συμβαίνουν. «Οὖλος 
ὁρᾷ, οὖλος δὲ νοεῖ, οὖλος δὲ τ' 
ἀκούει» (DK 21 Β 24). Αὐτὴ ἡ θεώ-
ρηση δίδει ἀφορμὴ στὸν Ἡράκλει-
το νὰ ἐμβαθύνη περισσότερο στὴν 
διερεύνηση τοῦ προβλήματος. Στὸ 
σύμπαν καὶ τὰ ἔμβια ὄντα ἐπισυμ-
βαίνει συνεχὴς μεταβολή. Ἡ μετα-
βλητότης καὶ ἡ θερμουργὸς ἀνα-
γκαιότης ἐκφράζονται μὲ τὸ πῦρ. Κι 
ὅμως ὑπὸ τὴν μεταβλητότητα ὑπάρ-
χει ἡ σταθερότητα τοῦ νόμου. Τυ-
χαῖο δὲν ὑφίσταται ἀλλ' ἔλλογος δι-
εργασία. Ὁ λόγος ἐκφράζει οὐσια-
στικότητα, νομιμότητα, ποὺ κυριαρ-
χεῖ στὴν λειτουργία καὶ καθορίζει 
τὴν συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων. 
Ὁ λόγος τοῦ ἀνθρώπου ὑψώνεται 
στὸν λόγο τοῦ σύμπαντος. Ὅσο με-
γαλύτερη εἶναι ἡ τάση πρὸς ταύτι-
ση, τόσο δημιουργικώτερη ἡ πολι-
τεία. «Τρέφονται πάντες οἱ ἀνθρώ-
πειοι νόμοι ὑπὸ ἑνός τοῦ θείου» 
(DK 12 Β 114). Ὁ λόγος ἐξέρχε-
ται ἀπὸ τὸ βάθος του καὶ ἐκφράζε-
ται ὡς ὁμιλία καὶ γραφή, ποὺ ἀπο-
τελοῦν οὐσιώδεις δυνατότητες ἐπι-
κοινωνίας καὶ δημιουργίας, διότι ὁ 

λόγος ἀναζητεῖ τὴν ἀλήθεια, ποὺ 
εἶναι ἀπηλλαγμένη ἀπὸ σφάλματα 
καὶ ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ τῆς πραγμα-
τικότητος. Γι' αὐτὸ ὁ συγγραφεὺς 
τοῦ δευτέρου μ.Χ. αἰώνα Σέξτος ὁ 
Ἐμπειρικὸς σχολιάζει ὅτι ὁ Ἡρά-
κλειτος δὲν ἀσχολεῖται μὲ οἱον-
δήποτε λόγο ἀλλὰ συνδυάζει τὸν 
κοινὸ στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν 
θεῖο. 

Ἐντεῦθεν ἡ θεολογία συν-
δέεται μὲ τὸν νοῦ, ποὺ 

ὑπεστήριζε ὁ Ἀναξαγόρας: «Νοῦς 
δὲ ἐστιν ἄπειρον καὶ αὐτοκρατὲς 
καὶ μέμεικται οὐδενὶ χρήματι, ἀλλὰ 
μόνος αὐτὸς ἐπ' ἐωυτοῦ ἐστιν» (DK 
59 Β 20). Ὁ νοῦς ἀποτελεῖ περιε-
χόμενο καὶ προβληματισμὸ τῆς συ-
νειδήσεως, ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ἀλή-
θεια καὶ πραγματώνει τὴν ἀρετὴ ὡς 
ἀγώνισμα καὶ ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ 
μας ἀπὸ τὰ συνηθισμένα καὶ τὰ κα-
θημερινὰ σὲ θεωρήσεις ποὺ διαφο-
ροποιοῦν τὸ λόγο νὰ ἐκφράζεται μὲ 
οὐσιαστικὲς ἀρετές, ὅπως θὰ κάνη 
ὁ Σωκράτης καὶ ἀργότερα ὁ Πλά-
των μὲ τὴν σωφροσύνη, τὴν δικαι-
οσύνη, τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν εὐσέ-
βεια. Γιὰ τὸν Πλάτωνα ἡ δικαιοσύ-
νη φαίνεται νὰ εἶναι ἐξωτερική, κοι-
νωνικὴ ἀρετή, ἀλλὰ στὴν πραγματι-
κότητα εἶναι προσωπική, βιωματι-
κή. Κατὰ τὸν ἀθηναῖο φιλόσοφο, 
ἂν εἶσαι δίκαιος μέσα σου, εἶσαι 
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δίκαιος καὶ ἔξω σου. Διότι δικαιο-
σύνη εἶναι ἐναρμόνιση τῶν μερῶν 
τῆς ψυχῆς. Ἡ ἐπιθυμία ποὺ σύρει 
στὴν ἀπληστία, ἐκφράζεται μὲ ἐπι-
θετικότητα καὶ βιαιότητα. Διεκδικεῖς 
καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν σοῦ ἀνήκει, ἀφοῦ 
μπορεῖς νὰ τὸ σφετερίζεσαι καὶ νὰ 
τὸ ἀποκτᾶς. Ὁμοιάζει τότε ὁ ἄνθρω-
πος μὲ λύκο ἢ μὲ λέοντα, ποὺ εἶναι 
ἀμείλικτος, σκληρὸς καὶ ἐγωπαθής. 
Ἐντεῦθεν ἡ δικαιοσύνη χάνει τὴν 
οὐσία της καὶ δικαιώνει τὸν Θρα-
σύμαχο ποὺ τὴν θεωρεῖ ὅτι ταυτί-
ζεται μὲ τὸ «τοῦ κρείττονος συμφέ-
ρον». Δίκαιος εἶσαι, ὅταν εἶσαι δυ-
νατὸς καὶ ἀπαιτῆς νὰ πραγματώνε-
ται ἡ δική σου ἐπιθυμία. Θέση ποὺ 
ἀνταγωνίζεται τὸν πλατωνικὸ χα-
ρακτηρισμὸ «τὸ τοῦ αὑτοῦ πράττειν 
καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν». Ἡ ἀρετὴ 
συνάπτεται πρὸς τὴν ἀριστεία, τὸν 
ἀγώνα πρὸς ὑπέρβαση, πρὸς πραγ-
μάτωση τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν, 
ποὺ ἔχουν ὡς ἀφετηρία τὸ βαθύτε-
ρο εἶναι τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ αὐτογνωσία ὡς φιλοσο-
φικὸς προβληματισμὸς 

εἶναι διάχυτη στὴν ἑλληνικὴ φιλο-
σοφικὴ ἱστορία. Οἱ φιλοσοφοῦντες, 
οἱ ποιηταί, οἱ ἀληθινὰ διανοούμε-
νοι ἡγήτορες προβληματίζονται πά-
ντοτε στὸν ἑαυτό τους· γι' αὐτὸ ἡ 
ἐλευθερία εἶναι οὐσιαστικὸ ἀγώ-
νισμα, ὅπως καὶ ἡ δικαιοσύνη. Τὸ 

ἐρώτημα ποιὸς εἶμαι καὶ τί ὀφείλω 
συνάπτεται πρὸς τὶς δυνατότητες 
νὰ κατασκευάσω, νὰ δημιουργή-
σω, νὰ πραγματώσω. Ἡ πράξη δὲν 
εἶναι τυχαία στὸν ἄνθρωπο, ἀλλ' 
ἔλλογη ἀπόρροια προβληματισμοῦ 
καὶ ἀγώνα πρὸς πραγμάτωση. Φυ-
σικά, ὁ Σόλων θὰ ἐφαρμόση στὴν 
ζωὴ τὴν ἀρχὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ 
στὴν ἱστορικὴ συνέχεια θὰ εἶναι τὸ 
μόνιμο ἀγώνισμα τῶν ἑλλήνων. Μ' 
αὐτὴν συνδέεται ἡ δημοκρατία, ἡ 
συγκρότηση τῆς πολιτείας, τὸ προ-
σωπικὸ ἦθος καὶ ἡ ὀφειλὴ πρὸς τὴν 
πατρίδα. Διότι ἡ δικαιοσύνη ἔρχε-
ται ὡς ἀνταπόκριση στὸ ὀφείλειν. 
Σ' αὐτὰ ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ πολι-
τεία κατὰ τὴν νεότητά του προβάλ-
λει μιάν ἀπαίτηση καὶ μιάν ἀντα-
πόκριση. Τί ὀφείλω νὰ πράξω; 
Ἐντεῦθεν ἡ εὐθύνη. «Αἱ εὔθυναι» 
δὲν ἀποτελοῦσαν μόνο λογοδοσία 
ἑκάστου ἁρμοδίου γιὰ ὅσα ἔπραξε 
κατὰ τὴν ἐνιαύσιο θητεία του, ἀλλ' 
ἐπήγαζαν καὶ ἀπὸ τὴν συναίσθηση 
τοῦ ὀφείλειν πρὸς τὴν πολιτεία, ἀπὸ 
τὸ καθῆκον, ποὺ ἐσήμαινε τὴν ἐπε-
νέργεια τοῦ νοῦ πρὸς τὴν πράξη. Ἡ 
συνείδηση λειτουργεῖ πρὸς τὰ ἔσω· 
«εἴσω πάντα», ὅπως ἀργότερα θὰ 
ἔλεγε ὁ Πλωτῖνος. Ἡ πραγματικό-
τητα τῆς αὐτογνωσίας φωτίζει καὶ 
τὴν ἐξωτερικὴ πραγματικότητα. Φυ-
σικὰ ἡ εὐθύνη ὑποθέτει τὴν ἐλευθε-
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(συνέχεια στη σελίδα 284)

ρία. Ὁ ἕλληνας ἀντιτίθεται πρὸς τὴν 
εἱμαρμένη, δὲν πιστεύει στὴν τύχη, 
ἀλλ' ἀναθέτει στὴν συνείδησή του 
τὸν προβληματισμὸ τοῦ πρακτέου.

Ἐντεῦθεν ἡ ἐλευθερία 
ἀφορμᾶται ἀπὸ τὴν ὑπερ-

νίκηση τῆς ἀνάγκης μὲ τὴν παρα-
γωγή, τὴν κατασκευή, τὴν οἰκονο-
μία καὶ προχωρεῖ στὴν προστασία. 
Γεμίζει μεγαλεῖο ὁ ἕλληνας, ὅταν 
ὑπερασπίζεται τὴν πατρίδα του, τὸν 
οἶκο, τὴν ἑστία, τὰ ἱερά. Ὁ θάνα-
τος δὲν εἶναι καταστροφή, ἀλλ' 
ἐγκλείει ἀνάταση, ὅταν ἡ πράξη, 
ὅταν ἡ θυσία ὑπηρετῆ μεγάλες ἀξί-
ες, ποὺ ὑπερβαίνουν τὴν φθορὰ 
τοῦ χρόνου. «Αἰέν ἀριστεύειν καὶ 
ὑπείροχον ἔμμεναι». Εἶναι ἰδανι-
κό, ποὺ φλογίζει τὴν ψυχὴ καὶ προ-
καλεῖ τὸν ἔπαινο καὶ τὸν θαυμα-
σμό. Ἐντεῦθεν σὲ ὑψηλότερη βαθ-
μίδα ἵσταται ἡ ἐλευθερία τοῦ «με-
γαλοψύχου» ποὺ τείνει νὰ ταυτισθῆ 
πρὸς τὴν εὐδαιμονία, ποὺ ἀποτελεῖ 
τὸ βάθος τῆς εὐπραξίας. «Τὸ ἐλεύ-
θερον τὸ εὔδαιμον», κατὰ τὸν χα-
ρακτηρισμὸ τοῦ Περικλέους. 

Ἔτσι τὸ «τί ποτ' ἐστὶν ἄνθρωπος» 
δὲν εἶναι ἁπλὸ ἐρώτημα, ἀλλ' ἡ με-
γάλη πορεία πρὸς τὴν αὐτογνωσία, 
ποὺ κατευθύνει πρὸς τὴν θεωρία 
τῶν ἀξιῶν. Ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαί-
νει τὸν ἑαυτό του, καθίσταται «φιλο-
θεάμων τῆς ἀληθείας». Ἐντεῦθεν 

διαθέτει τόλμη, ἀγωνιστικότη-
τα, καλλιέργεια τοῦ ἑαυτοῦ του, 
ἔμπνευση, δημιουργικότητα. Δια-
κατέχεται ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ «μέ-
θεξι» ποὺ δὲν εἶναι ἁπλὴ συμμε-
τοχή, ἀλλὰ βαθυτάτη ἐπικοινωνία 
ψυχῆς μὲ ψυχή, ἔντονο συναίσθη-
μα, ποὺ ὑπερβαίνει τὴν συμβίωση 
καὶ προχωρεῖ στὴν ἀφοσίωση. Ἡ 
παιδεία, ὅπως κατέδειξε ὁ Jaeger, 
δὲν εἶναι ἁπλὴ διδασκαλία, ἀπὸ 
στήθους μάθηση, μίμηση, μηχανι-
κή ἐπαναληπτικότητα, ἀλλὰ βαθὺς 
ἔρωτας γιὰ τὰ μεγάλα. «Ἐρᾶν τε 
τοῦ ἀληθοῦς καὶ πάντα ἕνεκα τού-
του πράττειν». Αὐτὸς ὁ πνευματικὸς 
ἔρωτας ἐνέπνεε τὸν Σωκράτη νὰ 
πιστεύη ὅ,τι ἔπραττε καὶ διεκήρυτ-
τε τὰ ὀρθὰ καὶ τὰ ἀληθῆ πρὸς τοὺς 
συνανθρώπους του, διότι «ἐκέλευ-
εν ὁ θεός». Αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ 
Πλάτων στὸν «Θεαίτητο» διατυπώ-
νοντας τὸ «ὁμοιοῦσθαι θεῷ κατὰ τὸ 
δυνατόν» δὲν εἶναι ἁπλό σχῆμα λό-
γου, ἀλλὰ βαθύτατο βίωμα ποὺ ἐδι-
δάχθη ἀπὸ τὸν Σωκράτη ὁ ὁποῖος 
κρίνει καὶ ἐπικρίνει τοὺς συναν-
θρώπους του ὅτι ἀγαποῦν καὶ προ-
σηλώνονται στὸν πλοῦτο, τὴν δόξα, 
τὸ ἐπιφανειακὸ μεγαλεῖο καὶ παρα-
μελοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἐπιμέ-
λεια τῆς ψυχῆς.



Ο Paul Tournier (1898-1986) 
αποτελεί μια ξεχωριστή ια-

τρική προσωπικότητα του 20ού αιώ-
να. Ελβετός στην καταγωγή, ορφά-
νεψε και από τους δύο γονείς του 
σε παιδική ηλικία και βίωσε την έν-
νοια του πόνου και της μοναξιάς. 
Από την αρχή της ιατρικής του στα-
διοδρομίας (1928) άρχισε να αναζη-
τεί μια ευρύτερη προσέγγιση του αρ-
ρώστου και της ασθένειας από την 
μέχρι τότε συνηθισμένη στην ιατρι-
κή κοινότητα. Τα επιστημονικά επι-
τεύγματα της εποχής του είχαν στρέ-
ψει την ιατρική σκέψη σε μία μηχανι-
στική θεώρηση της νόσου. Ο ασθε-
νής αναγνωριζόταν ως σύνολο κυτ-
τάρων,  ιστών και  λειτουργικών δι-
εργασιών. Ο Τournier, με την προ-
σεκτική παρατήρηση του αρρώστου, 
αντιλαμβανόταν ότι η αντιμετώπιση 

της ασθένειας, ως αποκλειστικό βιο-
λογικό γεγονός, ήταν ελλιπής. Η βα-
θιά χριστιανική του πίστη και η εμπει-
ρία του με τους αρρώστους τον οδή-
γησε σε μελέτη της σχέσης πνευματι-
κών παραγόντων με την νόσο και την 
ίαση. Η αμφίδρομη επίδραση ψυχής 
και σώματος, η αξία της πίστης για τη 
ζωή και η επικοινωνία του γιατρού 
με τον ασθενή απετέλεσαν αντικείμε-
νο της μελέτης του. Σταδιακά συστη-
ματοποίησε τις ιδέες του, διατυπώνο-
ντας την Ιατρική της Προσωπικότη-
τας- ή  του Προσώπου-[Medicine de 
la Personne] με την έκδοση του ομώ-
νυμου βιβλίου του [1940].

Το έργο τού P. Τournier «Η Ια-
τρική της Προσωπικότητας» έδωσε 
ώθηση στον ιατρικό κόσμο ώστε να 
ξεφύγει από την τεχνοκρατική αντί-
ληψη και να προσεγγίσει τον εσω-

PAUL TOURNIER  –  Διάσημος επιστήμονας
Ο θεμελιωτής της «Ιατρικής της Προσωπικότητας»

Με την 25η επέτειο της εκδημίας του

της Σοφίας Κουρκουντή - Ξύδη,
Ιατρού - Θεολόγου
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τερικό άνθρωπο. Ο Τournier, βα-
θύς μελετητής της ανθρώπινης υπό-
στασης, έστρεψε ιδιαίτερα το ενδι-
αφέρον του στη σημασία του ψυχι-
κού κόσμου του ανθρώπου και δια-
πίστωσε τη συμμετοχή του πνευματι-
κού στοιχείου στην εκδήλωση ασθέ-
νειας. Ο τρόπος ζωής και οι συνήθει-
ες αποτελούν  συχνά  αιτιολογικούς 
παράγοντες της  νόσου.

Τα ψυχικά και ηθικά προβλήμα-
τα ενισχύουν την εμφάνιση της ασθέ-
νειας και επηρεάζουν την πορεία και  
την έκβαση της. Η επιτυχής, συνε-
πώς, αντιμετώπιση της αρρώστιας 
προϋποθέτει την προσέγγιση του ια-
τρού προς τον άνθρωπο ως ολοκλη-
ρωμένης ψυχοσωματικής προσωπι-
κότητας. 

Ο Τournier, επί του προκειμένου, 
παρατηρεί τα ακόλουθα:

«Αυτό που έχει σημασία για τους 
γιατρούς είναι η παρατήρηση επί 
των ασθενών. Και η παρατήρηση 
των ασθενών μάς έβαλε σ' αυτό το 
δρόμο της «ολοκληρωμένης ιατρι-
κής», δηλαδή μιας θεραπευτικής που 
λαμβάνει υπόψιν όλους τους παρά-
γοντες που παίζουν κάποιο ρόλο 
στην αρρώστια και την ίασή της. 
Λοιπόν το αίσθημα ενοχής είναι 
ένας -και όχι ο τελευταίος- απ' αυ-
τούς τους παράγοντες. Μου αρκεί να 
αναφέρω την πιο απλή περίπτωση, 
την αϋπνία που οφείλεται σε τύψεις. 
Μπορούμε και πρέπει να ανακουφί-

ζουμε ένα τέτοιο ασθενή αναγράφο-
ντας ένα υπνωτικό. Αλλά αν μείνου-
με σ' αυτό, θα κάνουμε πολύ επιφα-
νειακή ιατρική. Ο ευσυνείδητος για-
τρός πάντα ζητεί να καταπολεμήσει 
την πραγματική αιτία της νόσου και 
όχι απλώς τα εμφανή συμπτώματα» 
[Ενοχή και χάρη]. 

Στις μελέτες του, πολλές από τις 
οποίες έχουν μεταφραστεί σε 20 
γλώσσες με περίπου δύο εκατομμύ-
ρια αντίτυπα (!), επεκτείνεται και στην 
βαθύτερη ανάλυση των προσωπικών 
και κοινωνικών προβλημάτων. Πολ-
λές από τις δυσκολίες της ζωής συν-
δέονται με τα βιώματα, τις ψυχικές 
συγκρούσεις και τα πάθη του ανθρώ-
που. 

Ο Tournier αναλύει ως εξής την 
περίπτωση:

«Η στάση ενός ανθρώπου σε μια 
δεδομένη στιγμή έχει συγχρόνως 
πολλές εξηγήσεις. Κάποιος άρρω-
στός μου χωρίζει από το οικογενεια-
κό του περιβάλλον. Ίσως τον έσπρω-
ξε σ' αυτό η υπερηφάνεια. Ίσως πάλι 
πρόκειται για αμυντική αντίδραση 
απέναντι στην αυταρχικότητα του πα-
τέρα του. Ή μπορεί να το κάνει ως 
αντιστάθμισμα μιας εσωτερικής τα-
ραχής. Τέλος μπορεί ν' αποκρίνεται 
σε μια πραγματική κλήση να δραπε-
τεύσει από την εξουθενωτική άνεση 
της ζωής του και ν' αντιμετωπίσει την 
περιπέτεια της ζωής» [Το αναγεννη-
μένο πρόσωπο].
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Η διακονία της Ιατρικής της 
Προσωπικότητας χρειάζε-

ται γιατρούς με ισχυρή επιστημονική 
αλλά και πνευματική συγκρότηση. Οι 
γιατροί αυτοί πρέπει να ακούν, να 
επικοινωνούν, να κατανοούν το πρό-
σωπο του ασθενούς τους με βάση τις 
ηθικές αξίες και ανάλογα να θερα-
πεύουν και να κατευθύνουν. Ο θε-
ράπων της Ιατρικής της Προσωπι-
κότητας δεν αντιμετωπίζει μόνο την 
ασθένεια εκ των αποτελεσμάτων, 
αλλά συμμετέχει στην αποκατάστα-
ση της σωματικής και ψυχικής υγεί-
ας. Ο ρόλος του γιατρού επεκτείνεται 
και στο ρόλο  του πνευματικού δια-
κόνου, που, εκτός από τα συμπτώμα-
τα της νόσου, αναγνωρίζει τους πα-
ράγοντες που διαταράσσουν τη ζωή 
του ασθενούς και ενδιαφέρεται να 
συμβάλλει στην αποκατάστασή της. 

O ίδιος ο Τournier, ακού-
ραστος, μέχρι τα γεράμα-

τά του συνέτασσε μελέτες, ταξίδευε 
και συμμετείχε σε συνέδρια σε διά-
φορες χώρες προκειμένου να μετα-
δώσει την αναγκαιότητα "εξανθρωπι-
σμού" της ιατρικής. Η θέση του απέ-
ναντι στον άνθρωπο ως ψυχοσωμα-
τικό ον αποτελεί εξέλιξη των διαχρο-
νικών ιδεών του Ιπποκράτη, πατέρα 
της Ιατρικής, και των αρχαίων Ελλή-
νων φιλοσόφων, στηριγμένη όμως 
στη χριστιανική πίστη. Ο Τournier 
δεν ενεργούσε μόνο από επιστημο-

νικό ενδιαφέρον ή αλτρουιστικά αι-
σθήματα, αλλά στήριζε την επιστημο-
νική του πορεία στην πίστη του και 
στο Λόγο του Θεού. Με βάση τη δι-
δασκαλία της Αγίας Γραφής επιβε-
βαίωνε ότι: «Τα συμπεράσματα της 
επιστήμης γύρω από την υγεία και 
την αρρώστια, καθώς έρχονται σε 
συσχέτιση με τις αγιογραφικές μαρ-
τυρίες για τον άνθρωπο, βρίσκουν 
την πληρότητά τους οπότε και η Ια-
τρική γίνεται η επιστήμη του ανθρώ-
που στην ολότητά του».

Ο άνθρωπος, είτε ασθενής, είτε  
γιατρός, αντιμετωπίζεται ως "πρόσω-
πο" τόσο από την Βιβλική όσο και 
από την Πατερική Θεολογία. Χαρα-
κτηρίζεται ως ψυχοσωματική οντότη-
τα με προορισμό την αιωνιότητα. Σε 
αυτόν τον άνθρωπο αφιέρωσε τη ζωή 
του ο σπουδαίος Τournier δίνοντας 
στην ιατρική πνευματικότερη διάστα-
ση.

«Το επίκεντρο του Ευαγγελίου 
δεν είναι μια διδαχή, αλλά ένα πρό-
σωπο, ένα Ον που υποφέρει. Ο Χρι-
στός ποτέ δεν πλησίασε τον πόνο θε-
ωρητικά, αφηρημένα, στοχαστικά. 
Ο Χριστός έζησε, συνάντησε αρρώ-
στους και τους θεράπευσε, υπέφε-
ρε ο Ίδιος. Ο Χριστός δεν άγγιξε τον 
άνθρωπο μόνο πνευματικά. Τον ικα-
νοποίησε και μέσα στη φυσική πραγ-
ματικότητα των προβλημάτων του».
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τοῦ Διον. Κ. Μαγκλιβέρα,
Καθηγητή Κοινωνιολογίας - Συγγραφέα

Θυμᾶμαι, ὅπως κι ἄλλοι συ-
νομήλικοί μου, τοὺς πο-

λιτικοὺς ἡγέτες τῆς δεκαετίας τοῦ 
’50. Ὅσους τότε πρωτοεμφανί-
στηκαν στὸ παγκόσμιο στερέωμα 
καὶ ὅσους διαμόρφωσαν τὸ μετα-
πολεμικὸ τοπίο, ἄσχετα μὲ τὶς ἰδε-
ολογικές τους τοποθετήσεις: τὸν 
Χ. Τρούμαν στὶς ΗΠΑ, τὸν ντὲ 
Γκὼλ στὴ Γαλλία, τὸν Τσώρτσιλ 
στὴ Μ. Βρετανία, τὸν Στάλιν στὴ 
Σοβιετικὴ Ἕνωση, τὸν ντὲ Γκά-
σπερι στὴν Ἰταλία, τὸν Σπάακ στὸ 
Βέλγιο ἀπὸ τοὺς πρωτοστάτες γιὰ 
τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, τὸν Ἀντε-
νάουερ στὴ Γερμανία, τὸν Τίτο 
στὴ νεοσυσταθεῖσα τότε Γιουγκο-
σλαβία κ.ἄ. 

Μὰ καὶ στὰ μεταγενέστερα χρό-
νια, ἀκόμη καὶ στὴν ἀμέσως μετα-

πολιτευτικὴ περίοδο, ὑπῆρχαν πο-
λιτικὲς παρουσίες καί στή χώρα 
μας ποὺ ἡ καθεμιὰ τους σήμαινε 
κάτι σημαντικό. Εἶχε τὸ δικό της 
εἰδικὸ βάρος καὶ ἐξέφραζε ἕναν 
ὁλόκληρο κόσμο: Εὐ. Ἀβέρωφ - 
Τοσίτσας, Κ. Τσάτος, Ἰω. Ἀλευ-
ράς, Γ. Ράλλης, Χ. Φλωράκης, Κ. 
Μητσοτάκης, Α. Παπανδρέου κ.ἄ. 
Σημειώνω ἀκόμη τὸν τρόπο μὲ 
τὸν ὁποῖο οἱ τότε πολιτικοὶ ἐκφρά-
ζονταν εἴτε στὸ δημόσιο εἴτε στὸν 
προσωπικὸ λόγο, παρὰ τὶς ὅποιες 
ἀντιπαλότητες. Μὲ εὐπρέπεια, 
αἰσθητική, σεβασμὸ στοὺς γραμ-
ματικοὺς - συντακτικοὺς καὶ στοὺς 
κοινωνικοὺς κανόνες. (Εἶναι κρί-
μα τὸ ὅτι οἱ νεότεροι δὲν τοὺς 
ἔχουν ἀκούσει νὰ ἀγορεύουν, νὰ 
συζητᾶνε). Ἡ συμβολὴ τῶν πα-
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ραπάνω, κι ὅσων τυχὸν παρέλει-
ψα, ὑπῆρξε στὴν ἀνάπτυξη τῆς χώ-
ρας καθοριστική, ἡ παρουσία τους 
ἄφησε κάτι στὸν πολιτικὸ ἰσολο-
γισμὸ τῆς ἀντίστοιχης περιόδου.

Τώρα γυρίζω καὶ κοιτάζω γύρω 
μου. Ὁ πολιτικός κόσμος χαρα-
κτηρίζεται γενικὰ ἀπὸ ἀποκαρ-
διωτικὴ μετριότητα. Ὄχι ὅτι δὲν 
ὑπάρχουν λαμπρὰ μυαλά, χαρι-
σματικοὶ ἄνθρωποι, μορφωμέ-
να, εὐσυνείδητα ἄτομα, πρόθυμα 
καὶ ἱκανὰ νὰ προσφέρουν στὸν 
τόπο. Αὐτοὶ οἱ φωτεινοὶ ἀστέρες 
χάνονται ὅμως μέσα στὸν μεγά-
λο ἀριθμὸ τῶν ἄσημων, τῶν χωρὶς 
προσωπικότητα πολιτικῶν. Ἀποτέ-
λεσμα αὐτῆς τῆς κατάστασης εἶναι 
ἡ ἀπὸ μέρους τῆς μεγάλης πλει-
οψηφίας τῶν πολιτῶν ἀνυπολη-
ψία ἀπαξίωση, γενικὴ ἀποστροφὴ 
πρὸς τὸν πολιτικὸ κόσμο. Ἡ τε-
λευταία, μέσα στὶς τόσες ποὺ συ-
νέβησαν τὸν 20ό αἰώνα, στρατι-
ωτικὴ δικτατορία προέκυψε κυρί-
ως ἀπὸ τὶς διενέξεις τῶν κομμά-
των - κι ἀπὸ τὴν ἀνεπίτρεπτη, βέ-
βαια, παρέμβαση τοῦ Στέμματος 
στὴν δημόσια ζωή. Παρ' ὅλα τὰ 
λάθη οἱ πολιτικοὶ εἶχαν διατηρή-
σει στὴν κοινὴ ἀντίληψη τὴν πα-
νελλήνια ἀναγνώριση, τὸ κυριαρ-
χικό τους κύρος. Δὲν εἶχαν ἀπο-
λέσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν πο-

λιτῶν, δὲν εἶχαν πάψει νὰ ἀπο-
τελοῦν μία ἐλπίδα. Ἡ ἀρνητικὴ 
εἰκόνα γιὰ τοὺς πολιτικοὺς δημι-
ουργήθηκε, ὅπως τώρα γίνεται 
ἀπὸ παντοῦ ἀποδεκτό, ἀπὸ τὴ με-
ταπολίτευση τοῦ 1974 καὶ μετά. 

Ἡ νέα αὐτὴ κατάσταση δὲν 
ὀφείλεται στὸ ὅτι «ἔσβησαν τὰ πα-
λιὰ τζάκια», στὸ ὅτι ἦρθαν στὴν 
ἐξουσία ἄτομα ποὺ «δὲν τὰ γνώ-
ριζε οὔτε ὁ θυρωρὸς τῆς πολυκα-
τοικίας τους». Ὄχι, ἡ ἀλλαγὴ στὶς 
κοινωνίες εἶναι ἀπαραίτητη ἀφοῦ 
εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἀνά-
πτυξη ποὺ προκύπτει μέσα ἀπὸ 
πολλὲς ἐναλλακτικὲς δυνατότητες, 
ἀπὸ τὴ σύνθεση ὡς ἀποτέλεσμα 
κριτικῆς σκέψης, ἀπὸ τὴν ὀρθολο-
γικότητα. Ἡ ἀλλαγή, ὡς ἀποτέλε-
σμα ἀνανεωτικῆς δύναμης, προ-
έρχεται ἀπὸ τὸ ἄγνωστο. Ἡ σύγ-
χρονη λοιπὸν ἀπαξία τῶν πολι-
τικῶν δὲν ὀφείλεται στὴν ἀλλαγὴ 
τῶν προσώπων, ἀλλὰ στὸ ὅτι μὲ 
τὴν ὅλη πολιτεία τους δὲν πείθουν 
ὅτι ἀποτελοῦν ἡγετικὲς φυσιογνω-
μίες, ἱκανὲς νὰ ἐμψυχώσουν τὸν 
λαό.

Οἱ πολιτικοὶ κακοποιοῦν τὴν 
ἰδέα τῆς δημοκρατίας

Ἡ ἀρνητικὴ εἰκόνα, ἡ παν-
θομολογούμενη χρεοκο-
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πία τῆς πολιτικῆς, ἡ κατακραυγὴ 
κατὰ τῶν Ἑλλήνων βουλευτῶν 
ποὺ φτάνει μέχρι τὴν καταδίκη 
τοῦ ἴδιου τοῦ συστήματος, προ-
έρχεται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἴδιοι κακο-
ποίησαν τὴν ἰδέα τῆς ἀλλαγῆς καὶ 
τὸ περιεχόμενο τῆς δημοκρατίας. 
Παρέλαβαν τὸ 1974 τὴν αὐθόρ-
μητη θέληση τοῦ λαοῦ νὰ φτιά-
ξει κάτι νέο, κάτι καλύτερο, κάτι 
ἀνθρωπινότερο γιὰ τὴ χώρα. Ἀντὶ 
ὅμως τοῦ ἐξορθολογισμοῦ, τοῦ 
ἐξευρωπαϊσμοῦ, τοῦ ἐκσυγχρο-
νισμοῦ δημιούργησαν ἕνα διε-
φθαρμένο κράτος, μία παράλυ-
τη κρατικὴ μηχανή, μία ἰσοπεδω-
μένη κοινωνία, ἕνα λαὸ σὲ ἀνα-
σφάλεια. Κατέστρεψαν τὴ συναί-
νεση τοῦ λαοῦ, τὴ δύναμη τῆς λα-
ϊκῆς ἐκπροσώπησης. Ὁ πολιτικὸς 
κόσμος - δημιουργός του πελατει-
ακοῦ κατεστημένου - ἀποδείχτηκε 
κατώτερος, ὄχι μόνο τῶν προσδο-
κιῶν ἀλλὰ και τῆς ἀποστολῆς του! 

Τοῦτο συνέβη, γιατί οἱ περισ-
σότεροι ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς δὲν 
κατάλαβαν τὴ βαρύτητα τῆς εὐθύ-
νης τοῦ νὰ εἶναι «ἀντιπρόσωποι 
τοῦ ἔθνους», νομοθέτες καὶ διοι-
κοῦντες μία χώρα. Θεώρησαν ὅτι 
ἦταν αὐτεξούσιοι δικτατορίσκοι, 
ἄλλης κατηγορίας καὶ εἴδους ἀπὸ 
τοὺς ἀπελθόντες στρατιωτικούς. 
Πῆραν τὸν λανθασμένο δρό-

μο νὰ θεωροῦν τὴν πολιτικὴ ὡς 
ἐπάγγελμα ποὺ ἔπρεπε νὰ τοὺς 
παρέχει ἀνεξέλεγκτα προνόμια, 
ὑψηλὲς ἀποδοχές, ἄκριτες παρο-
χές. Μὲ τὴ φαυλότητα, τὴν ἰδιοτέ-
λεια, τὴν μικρόνοιά τους προκάλε-
σαν τὸν λαϊκὸ θυμό. Διέσυραν τὸ 
τιμημένο ἑλληνικὸ ὄνομα στὰ πέ-
ρατα τῆς οἰκουμένης, μὲ κατάλη-
ξη τὸν ἐξαθλιωτικὸ διεθνῆ χλευ-
ασμὸ γιὰ τὴ σύγχρονη Ἑλλάδα. 
Ντρόπιασαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ δι-
καιολογώντας τὴ ρεμούλα τους μὲ 
θρασύτατους ἀφορισμοὺς τοῦ τύ-
που «Μαζὶ τὰ φάγαμε», μὲ πρόθε-
ση νὰ ἐνοχοποιήσουν τὸ σύνολο 
τῶν πολιτῶν. Ἡ πλειοψηφία τοὺς 
ἀπέδειξε ὅτι εἶναι πολιτικοὶ χωρὶς 
σεβαστὸ διαμέτρημα. 

Ὁ δημοκρατικὸς 
ἀγωνισμὸς

Ὅπως ἀναφέρει ἡ Βελγί-
δα θεωρητικός της ρι-

ζοσπαστικῆς δημοκρατίας Σαντὰλ 
Μούφ, «Ὁ δημοκρτατικὸς ἀγω-
νισμὸς νομιμοποιεῖ καὶ θεσμο-
θετεῖ τὴ ριζικὴ πολιτικὴ διαμάχη, 
πρὸς ὄφελος ἐντέλει τῆς ἰσότη-
τας καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ἐπιτρέ-
πει τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση θεμε-
λιωδῶν διαφορῶν, τὴν ἀμφισβή-
τηση καὶ ἀναθεώρηση κατεστη-
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μένων δομῶν καὶ τὴν ἀνατροπὴ 
τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων μέσω 
ἑνὸς διευρυμένου πεδίου πολι-
τικῆς σύγκρουσης καὶ ἀνοιχτῆς 
κριτικῆς. Ταυτόχρονα, ἡ ἐνεργὸς 
συντήρηση ἑνὸς δημόσιου χώ-
ρου νόμιμης καὶ ἔντονης ἀντιπα-
ράθεσης μεταξὺ ἀντίπαλων δημο-
κρατικῶν παρατάξεων συντείνει 
στὴν πολιτικὴ ἐκδήλωση καὶ δι-
ευθέτηση τῶν κοινωνικῶν ἀντα-
γωνισμῶν, ποὺ διαφορετικὰ ἐνδέ-
χεται νὰ ἀποβοῦν καταστροφι-
κοὶ γιὰ τὴ δημοκρατικὴ πολιτεία. 
Τροφοδοτεῖ, τέλος, τὸ ἐνδιαφέ-
ρον τῶν πολιτῶν γιὰ τὰ κοινὰ καὶ 
βοηθᾶ στὴ συγκρότηση δημοκρα-
τικῶν πολιτικῶν ταυτοτήτων γύρω 
ἀπὸ τὰ ἀντιμαχόμενα προτάγμα-
τα» (Ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ, μτφρ. Ἄλ. 
Κιουπκιολής, Ἐκκρεμές, Ἀθήνα 
2010).

Πέρα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ με-
θοδολογία τῆς Μοὺφ ἢ 

ἄλλων μὲ τὶς ἴδιες ἢ διαφορετικὲς 
ἀντιλήψεις, ἐκεῖνο ποὺ νομίζω 
εἶναι ὅτι ἡ λαϊκὴ πλειοψηφία ἐπι-
ζητᾶ τὴν κατοχύρωση τοῦ ἀνθρώ-
που, τὴν αὐτεξουσιότητα, τὴν 
ἐλευθερία τῆς σκέψης, τῆς παρρη-
σίας, τῆς θρησκευτικῆς λατρείας. 
Διεκδικεῖ τὴν ἐγγύηση τῆς κοινω-
νικῆς συνοχῆς, τῶν δικαιωμάτων 
τῆς μειοψηφίας, τὴν ἰσονομία, τὴν 

προστασία τοῦ εἰσοδήματος κ.ἅ. 
Ἐδῶ ἔρχεται ὁ ρόλος τοῦ δημο-
κρατικοῦ ἀγωνισμοῦ ποὺ ἐκφρά-
ζεται μέσα ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς 
σχηματισμούς, οἱ ὁποῖοι σκοπὸ 
ἔχουν νὰ προσφέρουν στὴν πολι-
τικὴ ζωὴ τὰ στελέχη ποὺ θὰ δια-
κονήσουν τὴν κοινωνικὴ εὐταξία, 
τὴ χρηστὴ διοίκηση, τὴν προσπά-
θεια γιὰ τὴν ἀνοδικὴ πορεία μιᾶς 
χώρας.

Σήμερα οἱ Ἕλληνες πολιτι-
κοὶ ὄχι μόνο δὲν συμβάλλουν στὴ 
λύση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας 
καὶ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ συμπεριφέ-
ρονται σὰν νὰ μὴν ἔχουν καταλά-
βει ὅτι ὑπάρχουν ζωτικὰ προβλή-
ματα, παρότι εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὰ 
δημιούργησαν. Ἡ Ἑλλάδα σήμε-
ρα ὑποφέρει ἀπὸ τὰ ὅσα κάνουν 
οἱ πολιτικοὶ κι ἀπὸ τὰ ὅσα δὲν κά-
νουν οἱ δικαστές! Οἱ περισσότε-
ροι ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας εἶναι 
προϊόντα ὑποσχέσεων κι' ἀνέντι-
μων ρουσφετιῶν πρὸς τοὺς ψηφο-
φόρους, ἐμπορικῶν δοσοληψιῶν 
μὲ ἰσχυρούς. Ὁ ὁμονοῶν ἰσχυρὸς 
συντεχνιακὸς σχηματισμὸς τῶν 
βουλευτῶν -  ὑπουργῶν, ἀνεξαρ-
τήτως κομμάτων, εἶναι αὐτὸς ποὺ 
τοὺς παρέχει τὴν ἀνενόχλητη προ-
σωπικὴ εὐδαιμονία στὸ ὄνομα πά-
ντοτε… τῆς ἀντιπροσώπευσης τοῦ 
λαοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ γενικὴ 
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εἰκόνα τους νὰ ἔχει ξεφτίσει.
Οἱ πολιτικοί μας ἔχουν καταλη-

φθεῖ, κατὰ τὸν Χάρ. Τσούκα, ἀπὸ 
τὴν ἀποκαλούμενη «ἀκρασία», 
ποὺ σημαίνει νὰ ξέρεις, τί πρέ-
πει νὰ κάνεις καὶ νὰ μὴν ἔχεις τὴ 
θέληση νὰ τὸ πράξεις. Καὶ τοῦτο 
συμβαίνει γιατί στὴν Ἑλλάδα δὲν 
ὑπάρχει ἡ ἐξατομικευμένη εὐθύνη 
τῶν πολιτικῶν (καὶ τῶν δημοσῖων 
ὑπαλλήλων), ἡ ὁποία στηρίζεται 
στὴ λογοδοσία (accountability) 
τῶν ὅσων πράττουν ἢ δὲν πράτ-
τουν. Δὲν ὑφίσταται σύστημα διοί-
κησης μέσω ἀξιολόγησης / ἐλέγ-
χου τῶν ἀποτελεσμάτων. 

Λαϊκὴ δυσφορία 
ἀλλὰ καὶ ἐλπίδα

Αὐτὰ ὅλα κάνουν τὸν λαὸ νὰ 
δυσφορεῖ. Ἕνα λαὸ ποὺ 

οἱ πολιτικοὶ τὸν ἔχουν βάλει στὴ 
γωνία, ἀποδυναμωμένο ἀπὸ τοῦ 
νὰ ἐκφράζει γνώμη, νὰ ἀντιδρᾶ. 
(Ὅταν, ἐνδεικτικὰ τὸ ἀναφέρω, 
τριάμισι ἑκατομμύρια πολιτῶν ζή-
τησαν ἐνυπόγραφα δημοψήφισμα 
γιὰ ἕνα θέμα - ἐκεῖνο τοῦ θρη-

σκεύματος στὶς ταυτότητες - ὁ τότε 
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας χωρὶς 
νὰ διστάσει πέταξε προκλητικὰ τὴ 
λαϊκὴ ἀπαίτηση στὸ καλάθι τῶν 
ἀχρήστων!). Ὁ λαὸς ἀντιλαμβά-
νεται πιὰ τὰ ὅσα πρωτόγνωρα συ-
ντελοῦνται κατὰ τῆς οὐσιαστικῆς 
Δημοκρατίας. Βλέπει τοὺς πολιτι-
κοὺς καὶ τοὺς κομματανθρώπους 
νὰ ἔχουν δημιουργήσει, ἀτιμώρη-
τα κατὰ συρροήν, ἕνα ἀνομικὸ κα-
θεστώς. Ὁ λαὸς δυσφορεῖ, ἀγα-
νακτεῖ, ὀργίζεται καὶ τιμωρεῖ.

Εὐτυχῶς, ὅμως, κάθε κοινω-
νία κοντὰ στοὺς ἀρνητικοὺς πό-
λους διαθέτει συγκεκριμένες διε-
ξόδους γιὰ νὰ ἀναδυθεῖ τὸ ὅρα-
μα τῆς ἀναδημιουργίας. Ἰδιαί-
τερα σήμερα, ὅποτε ἡ πολιτικὴ 
καὶ ἠθικὴ χρεοκοπία προηγήθη-
κε τῆς οἰκονομικῆς, ζητεῖται ἀπὸ 
τοὺς πολιτικοὺς νὰ λένε τὴν πάσα 
ἀλήθεια πρὸς τὸν λαὸ καὶ νὰ πο-
λιτεύονται μὲ τὴν ἀρετὴ τοῦ καθή-
κοντος πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τοὺς 
πολίτες της. 

(βλ. και π. «Νέα Εὐθύνη», τ. 7., 
Σεπτ. - Ὀκτ. 2011)
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Μερικοί διανοούμενοι και δη-
μοσιογράφοι πολεμούν τη 

χριστιανική θρησκεία, διότι νομίζουν 
ότι ξεπεράσθηκε από την επιστήμη, 
ότι είναι αντίθετη σ' αυτήν. Κι όμως η 
επιστήμη δεν συγκρούεται με τη θρη-
σκεία, όπως έχουν τονίσει πολλοί επι-
στήμονες, οι οποίοι υπήρξαν πιστοί 
και θρησκευόμενοι άνθρωποι και συ-
νάμα μεγάλοι επιστήμονες. Από αυ-
τούς πολλοί ήσαν κληρικοί ή μονα-
χοί και ασχολήθηκαν παράλληλα και 
με την επιστήμη και συνέβαλαν στην 
πρόοδό της, όπως π.χ. ο Κοπέρνικος, 
ο Μέντελ Γκρέγκορ και πολλοί άλλοι. 
Οι διανοούμενοι και μερικοί σύγχρο-
νοι επιστήμονες, που διατυπώνουν 
αμφιβολίες για την ύπαρξη του Θεού, 
εκφράζουν υποκειμενικές απόψεις, 
που τις στηρίζουν σε κάποια υλιστι-
κή θεωρία ή ιδεολογία. Το κενό, που 
αφήνει μέσα τους η έλλειψη θρησκευ-
τικής πίστεως το αναπληρώνει η πίστη 
σε κάποια ιδεολογία ή φιλοσοφική θε-
ωρία, ή η αφοσίωση στα υλικά πράγ-
ματα. Άλλους τους απομακρύνει από 
τη θρησκεία η ενασχόληση με τα βιοτι-

κά πράγματα, οι φροντίδες για τη ζωή, 
για την απόκτηση πλούτου ή γνώσεων 
ή αξιωμάτων και δόξας. 

Μερικοί απ' αυτούς νομίζουν ότι 
προβάλλονται και αποκτούν φήμη, 
γράφοντας αθεϊστικά βιβλία ή μυθι-
στορήματα ή διατυπώνοντας αθεϊστι-
κές ιδέες στον Τύπο. Οι ίδιοι έχουν 
χάσει την πίστη τους εξ αιτίας του τρό-
που της ζωής τους ή για άλλους λό-
γους και προσπαθούν με τα γραφό-
μενά τους να κλονίσουν την πίστη 
των απλών ανθρώπων, να ενσπεί-
ρουν στην ψυχή τους αμφιβολίες και 
να τους απομακρύνουν έτσι από τη 
θρησκεία και τη θρησκευτική ζωή, να 
τους αποκόψουν από την Εκκλησία. 
Τολμούν να προσβάλλουν και να ει-
ρωνεύονται τη χριστιανική πίστη, διότι 
η χριστιανική θρησκεία παρέχει το δι-
καίωμα της ελευθέρας εκφράσεως. Ο 
Χριστός είπε: «Ὃστις θέλει ὀπίσω μου 
ἐλθεῖν», δεν χρησιμοποίησε βία ή κα-
ταναγκασμό. Και ο Θεός κατά τη χρι-
στιανική πίστη δημιούργησε τον άν-
θρωπο ελεύθερο και αυτεξούσιο, δεν 
του επιβάλλει ούτε την τήρηση του ηθι-

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

του Βασ.  Χαραλαμπόπουλου,
 Φιλολόγου - Θεολόγου



279

κού νόμου, του έχει δώσει ελευθε-
ρία εκλογής του καλού και του κακού. 
Πράττοντας, όμως, το κακό θα υποστεί 
τις συνέπειες στο εγγύς ή στο απώτε-
ρο μέλλον.

Όσοι προσβάλλουν τη χριστια-
νική θρησκεία, δεν τολμούν 

ή δεν θέλουν να θίξουν άλλες θρη-
σκείες, π.χ. το Μωαμεθανισμό. Προ-
σβάλλουν μόνο την θρησκεία μας, την 
πνευματική παράδοση του ελληνικού 
λαού. Χρησιμοποιούν πολύ το επι-
χείρημα ότι η θρησκεία δεν στηρίζε-
ται στη λογική και στην επιστήμη. Εί-
ναι αλήθεια ότι η θρησκεία διαφέρει 
από την επιστήμη, διότι η θρησκεία 
στηρίζεται στην πίστη, στο Θεό, που εί-
ναι αποτέλεσμα εσωτερικής εκλάμψε-
ως θείου φωτισμού. Η θρησκευτική 
πίστη είναι έμφυτη στον άνθρωπο και 
υπάρχει στην πλειονότητα των ανθρώ-
πων από τα πανάρχαια χρόνια. Η θρη-
σκευτική πίστη είναι κατανοητή από τη 
λογική, μπορεί να μην στηρίζεται σε 
εμπειρικά στοιχεία, αλλά δεν είναι πα-
ράλογη. Η επιστήμη στηρίζεται μόνο 
στις αισθήσεις και στον ορθό λόγο, 
και παράγει γνώσεις, που χρησιμο-
ποιούνται από την τεχνολογία και συ-
ντελούν στην παραγωγή υλικών αγα-
θών και ανέσεων. Όμως οι επιστημο-
νικές γνώσεις είναι ξηρές, δεν έχουν 
βάθος συναισθηματικό και βιωματικό. 
Η θρησκεία στηρίζεται τόσο στη λογι-
κή όσο και στο συναίσθημα και δίνει 
νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Ιεραρ-
χεί τις αξίες της ζωής και εμπνέει το αί-
σθημα του ιερού και την ανάγκη της 

συμμορφώσεως στον ηθικό νόμο. Η 
Επιστήμη δεν μπορεί να δώσει κύρος 
στην ηθική ούτε να παρακινήσει στον 
ενάρετο βίο. 

Η χριστιανική θρησκεία διδάσκει 
ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός και συ-
ντηρητής του κόσμου, προνοεί για αυ-
τόν και ειδικά για τον άνθρωπο. Είναι 
γεμάτος αγάπη, πάνσοφος και παντο-
δύναμος. Ο Θεός είναι η πηγή των αξι-
ών, το Υπέρτατον αγαθόν, όπως έλε-
γε ο Πλάτων. Οι ηθικές και πνευματι-
κές αξίες, αλλά και οι υλικές, στηρίζο-
νται στην πίστη στο Θεό, ο οποίος εί-
ναι «ὁ δοτήρ παντός ἀγαθοῦ». Η θρη-
σκεία λοιπόν είναι το θεμέλιο όλων 
των αξιών, δίνει υπόσταση στις αξίες 
και τις ιεραρχεί, ώστε να συμβάλλουν 
στη ρύθμιση της ζωής των ανθρώπων. 
Είναι το θεμέλιο του πολιτισμού, όχι 
μόνο του πνευματικού, αλλά και του 
υλικού. Οι άνθρωποι έχουν και είχαν 
πάντοτε την ανάγκη του Θεού, όπως 
λέει ο Όμηρος. 

Η θρησκεία δεν είναι αντίθετη 
με την επιστήμη, ούτε την πο-

λεμά. Άλλωστε πολλοί μεγάλοι επιστή-
μονες ήσαν όχι μόνο πιστοί, αλλά και 
κληρικοί. Και η Παλαιά Διαθήκη γρά-
φει ότι «Θεός ἒδωκεν ἀνθρώποις ἐπι-
στήμην, ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμα-
σίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ). Ο Θεός 
έδωσε στον άνθρωπο το λογικό και το 
επινοητικό σχοιχείο, ώστε να προο-
δεύει στην επιστήμη και στην τεχνολο-
γία, χωρίς όμως να ξεχνά τον ανώτερο 
πνευματικό προορισμό του.

q
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Στις 25 Απριλίου 1945, ο πρώην 
δικτάτορας της Ιταλίας Μπενί-

το Μουσολίνι εγκατέλειπε την ιδέα να 
παραδοθεί στην ιταλική αντίσταση και 
έφευγε από το Μιλάνο σε μια αυτο-
κινητοπομπή με φυγάδες ομοϊδεά-
τες του. Την πομπή οδηγούσαν δέκα 
γερμανικά φορτηγά και δύο τεθωρα-
κισμένα αυτοκίνητα. Μία μέρα αρ-
γότερα και ενώ η φάλαγγα κατευθυ-
νόταν προς τα ελβετικά σύνορα, Ιτα-
λοί παρτιζάνοι έκλεισαν τον δρόμο 
με οδοφράγματα και ανάγκασαν τους 
Γερμανούς να παραδώσουν τους Ιτα-
λούς φασίστες. 

Σε ένα φορτηγό ανακάλυψαν τον 
Μουσολίνι μεταμφιεσμένο σε Γερ-
μανό στρατιώτη. Η Επιτροπή Εθνι-
κής Απελευθέρωσης, που αρχικά 
ευνοούσε την παράδοση του Ντού-
τσε στους Συμμάχους, άλλαξε γνώμη 
όταν αναλογίστηκε τις συνέπειες μιας 
δίκης που θα έβγαζε στη φόρα όλα τα 
άπλυτα της ιταλικής πολιτικής των τε-
λευταίων είκοσι ετών.

Στις 28 Απριλίου, ο Μουσολίνι και 
η ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι έπε-
φταν νεκροί από τα πυρά των εκτε-
λεστών τους. Μαζί τους οι παρτιζάνοι 
εκτέλεσαν και 15 φασίστες αξιωματι-
κούς και στρατιώτες που τους συνό-
δευαν. Την επομένη, τα πτώματα του 
Μουσολίνι και της Πετάτσι κρέμονταν 
ανάποδα σε μια γωνιά της Πιάτσα Λο-
ρέτο στο Μιλάνο. Έτσι άθλια τελείω-
σε η σταδιοδρομία του ανθρώπου, ο 
οποίος κυριάρχησε για περίπου είκο-
σι χρόνια στην ιταλική πολιτική ζωή. 

Ο Μπενίτο Μουσολίνι γεννή-
θηκε στην επαρχία Φόρλι το 

1883 και ο σιδεράς σοσιαλιστής πα-
τέρας του του έδωσε το όνομα Μπενί-
το Χουαρέζ. Σπούδασε με θυσίες και 
έγινε για λίγο δάσκαλος στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. Το 1902 βρέθη-
κε στην Ελβετία όπου συνδέθηκε με 
επαναστατικές ομάδες. Το αποτέλε-
σμα ήταν να απελαθεί από τη χώρα 
ως ανεπιθύμητος. Στο μεταξύ, η ανά-
γνωση του Νίτσε και του Ζορζ Σορέλ 
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διαμόρφωσαν τις ιδέες του και η πα-
ραμονή του στο αυστριακό τότε Τρε-
ντίνο (1908 - 1909) τον έκανε εθνι-
κιστή...

Στις εκλογές του 1921, το φα-
σιστικό κίνημα έστειλε είκοσι 

δύο βουλευτές στο ιταλικό Κοινοβού-
λιο και ο Μουσολίνι ονομάστηκε «ΙΙ 
Duce», δημιουργώντας έτσι το αρχη-
γικό πρότυπο που αργότερα μιμήθη-
καν άλλοι ηγέτες φασιστικών κινημά-
των. Το 1922, οι μαυροχίτωνες διέλυ-
σαν μια παρατεταμένη απεργία, προ-
ετοιμάζοντας το έδαφος για την «πο-
ρεία των φασιστών στη Ρώμη», στις 
28 Οκτωβρίου 1922. Ο ίδιος ο Μου-
σολίνι έμεινε στο Μιλάνο περιμένο-
ντας την αντίδραση του βασιλιά Βι-
τόριο Εμμανουέλε. Ο τελευταίος, ως 
ρυθμιστής του πολιτεύματος, αντί να 
διατάξει τη σύλληψη του πραξικοπη-
ματία, του έδωσε εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης στις 31 Οκτωβρίου 1922.

Όταν βρέθηκε επιτέλους στην 
εξουσία, ο Μουσολίνι επιδόθηκε συ-
στηματικά στην αποδόμηση του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Κατάφε-
ρε πρώτα με ειδικό εκλογικό νόμο 
το 1923 να εξασφαλίσει στους φασί-
στες του τα 2/3 των εδρών στη Βου-
λή. Έπειτα πέτυχε να μεταμορφώσει 
τις εκλογές σε δημοψήφισμα.

Το 1938, αντικατέστησε τη Βουλή 
με οίκο των φασιστικών συνδικάτων. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιπολί-
τευσης ελεγχόταν ήδη από τη μυστι-
κή αστυνομία και τις φασιστικές πολι-

τοφυλακές.

Η αδυναμία του όμως να αντι-
μετωπίσει τις συνέπειες του 

οικονομικού κραχ, το οποίο έπλη-
ξε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη μετά το 
1929, τον εξώθησε στις κατακτητικές 
του περιπέτειες. Τον Οκτώβριο του 
1935 εισέβαλε στην Αιθιοπία και το 
1936 έστειλε στρατό για να πολεμή-
σει στο πλευρό του Ισπανού κινημα-
τία Φρανσίσκο Φράνκο τα επόμενα 
τρία χρόνια. Τον Οκτώβριο του 1936 
σχηματίστηκε με μυστική συμφωνία 
ο Άξονας Βερολίνου - Ρώμης. Τον 
Απρίλιο του 1939, ο Ιταλός δικτάτο-
ρας κατέλαβε την Αλβανία και την εν-
σωμάτωσε στην ιταλική επικράτεια. 
Στις 28 Οκτωβρίου (σε μια ακόμα 
επέτειο της πορείας προς τη Ρώμη), ο 
Μουσολίνι επέδωσε το τελεσίγραφό 
του στην ελληνική κυβέρνηση.

Η εκστρατεία του κατά των Ελλή-
νων αποτέλεσε την αρχή της ραγδαί-
ας πτώσης του. Στις 25 Ιουλίου 1943 
καταργήθηκε ως ηγέτης από το Με-
γάλο Φασιστικό Συμβούλιο και τέ-
θηκε σε κατ' οίκον περιορισμό. Τον 
ελευθέρωσαν Γερμανοί αλεξιπτωτι-
στές και ο Χίτλερ τον τοποθέτησε επι-
κεφαλής κυβέρνησης από ανδρείκε-
λα στην πόλη Σαλό του ιταλικού Βορ-
ρά. Το τέλος του ήρθε όταν προσπά-
θησε να δραπετεύσει στην Ελβετία. 
(βλ. εφ. «Η Καθημερινή», 15.5.11, 
άρθρο Θ. Βερέμη, Ομ. Καθηγ. Παν/
μίου Αθήνας)
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ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Είναι γεγονός πως και με τα φετι-
νά σχολικά εγχειρίδια της Αλβα-

νίας οι μαθητές των σχολείων διδάσκο-
νται στην ιστορία τους ότι «η βορειοδυτική 
Ελλάδα από την Φλώρινα μέχρι την Πρέ-
βεζα είναι αλβανικό εθνικό έδαφος, στο 
οποίο «αιμοσταγείς» Έλληνες πραγματο-
ποίησαν «εθνοκάθαρση» στους Τσάμη-
δες, που τότε πλειοψηφούσαν σε αυτά τα 
εδάφη» (βλ. ιστοσελίδα www.inews.gr).

Να, λοιπόν, πώς το αλβανικό κράτος 
ενδιαφέρεται να μορφώνει και να καταρ-
τίζει ιστορικά (;) τη νέα γενιά δίδοντάς της 
μηνύματα με στόχο, ευκαιρίας δοθείσης, 
τη δημιουργία Μεγάλης Αλβανίας και αξι-
ώνοντας τη φαλκίδευση των ελληνικών 
εδαφών. 

Και η δική μας Πολιτική Ηγεσία στην 
οποία ο λαός τής εμπιστεύεται την ακε-
ραιότητα των ελληνικών συνόρων, τι 
πράττει; Πώς θωρακίζει ιστορικά τη νέα 
γενιά; Μήπως η Ελλάδα στερείται ιστο-
ρικών τεκμηρίων για την περιφρούρη-
ση των συνόρων της; Σαν αστεία φαίνε-
ται ακόμη και η ερώτηση. Όχι. Η χώρα 
μας ασφαλώς δεν στερείται ιστορικών 
τεκμηρίων. Η χώρα μας, δυστυχώς, στε-
ρείται από πολιτικούς ηγέτες ελληνόψυ-
χους χωρίς να έχουν απονευρωμένα τα 
εθνικά τους αισθητήρια. Αλλά, γι' αυτό το 
λόγο πρέπει το συντομότερο να ξυπνήσει 
ο λαός μας. 

Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 Το Pew Forum είναι ο Οργανισμός που 

περιγράφει και αναλύει τη θρησκευτικές 
αλλαγές στις κοινωνίες ανά τον κόσμο. 
Σύμφωνα με έρευνα του Pew Forum, 
οι Μουσουλμάνοι θ' αριθμούν 2δις 200 
εκατομμύρια το 2030 σε σύγκριση με το 
1δις 600 εκατομμύρια που ήταν το 2010. 
Ο μουσουλμανικός πληθυσμός αναμέ-
νεται ν' αυξηθεί με διπλάσιο ρυθμό σε 
σχέση με το μη μουσουλμανικό κόσμο, 
κατά τις επόμενες δεκαετίες. Οι Μου-
σουλμάνοι στη Γαλλία π.χ. θα φθάσουν 
στα 6.900.000, στην Αγγλία τα 5.600.000 
και στη Γερμανία τα 5.500.000. Στη χώρα 
μας ο ρυθμός αναπτύξεως των Μουσουλ-
μάνων θα είναι ανάλογος με τα άλλα 
κράτη. Συνεπώς το 2030 η μουσουλμα-
νική θρησκεία θα είναι η μεγαλύτερη σε 
αριθμό όλου του κόσμου. 

Οι ως άνω εκτιμήσεις σηματοδοτούν 
σε όλο το χριστιανικό κόσμο, και ιδιαίτε-
ρα στη χώρα μας, την ευθύνη και το βαρύ 
χρέος που έχουμε ως πιστοί της μόνης εξ 
αποκαλύψεως αληθινής θρησκείας της 
ανθρωπότητας. 

Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑ-
ΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

Γνωστοποιήθηκε, δια του Τύπου, 
ότι κατατέθηκε στη Βουλή προς 

ψήφιση το σχέδιο νόμου για τη δημι-
ουργία στην περιοχή του Βοτανικού «ει-
δικού χώρου» προς ανέγερση μουσουλ-
μανικού τεμένους. Η ίδρυσή του αποσκο-
πεί να εξασφαλίσει στους Μουσουλμά-
νους χώρο για ν' ασκούν τα λατρευτικά 
τους καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχές 
του θρησκεύματός τους. 

Αλλά, ερωτάται: Μήπως με την ίδρυ-
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ση τού ως άνω τεμένους επιδιώκονται και 
άλλοι σκοποί πλην της δημόσιας λατρεί-
ας; Μήπως π.χ. επιδιώκεται και αύξηση 
του μεταναστευτικού ρεύματος των μου-
σουλμάνων στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι 
δυνατό να προκαλέσουν αλλοίωση της 
εθνικοθρησκευτικής σύνθεσης του λαού 
μας; Οι αρμόδιοι, Κυβέρνηση, Τοπική Δι-
οίκηση, Εκκλησία και άλλοι φορείς ευθύ-
νονται στο να μελετήσουν εμβριθώς την 
υπόθεση. Η αδιαφορία των υπευθύνων 
είναι αδικαιολόγητη και ασυγχώρητη εν 
όψει του ελλοχεύοντος κινδύνου. 

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθη-

κε τα Σκόπια (29 Σεπτ). Ο ομόλογός του 
πρωθυπουργός των Σκοπίων Ν. Γκρού-
εφσκι τον υποδέχθηκε με εξαιρετική επι-
σημότητα στο αεροδρόμιο. Επανέλαβαν 
και οι δυο τους πως οι χώρες τους δια-
τηρούν πολύ φιλικές σχέσεις. Ιδιαίτερα ο 
κ. Ερντογάν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
μόλις έφτασε στα Σκόπια ένιωσε σαν να 
ήταν στο σπίτι του. Στη συνέχεια εξέφρα-
σε στον κ. Γκρούεφσκι την υποστήριξη 
της Τουρκίας για την ένταξη των Σκοπίων 
στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τόλμησε, μάλιστα, ο Ερντογάν να χαρα-
κτηρίσει ως  ά δ ι κ η  τη θέση της Ελλά-
δας αναφορικά με το ζήτημα της ονομα-
σίας των Σκοπίων. Συγκεκριμένα πάνω 
σ'  αυτό ανέφερε: «Η χώρα σας έχει το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί το συνταγμα-
τικό της όνομα με το οποίο έγινε ανεξάρ-
τητη». Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων ευ-
χαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του για 
την υποστήριξή του στη διαφύλαξη, όπως 

είπε, της εθνικής ταυτότητας και του συ-
νταγματικού ονόματος της χώρας του. 

Λοιπόν «τί ἒτι χρείαν ἒχομεν μαρτύ-
ρων;». Ιδού ξεκάθαρα οι πραγματικές 
διαθέσεις του τούρκου Πρωθυπουργού 
έναντι της Ελλάδος. Νομίζουμε πως και 
τα λόγια τους μας εξωθούν ως Έλληνες 
να είμαστε συνεχώς άγρυπνοι, χωρίς τον 
ελάχιστο νυσταγμόν έναντι της «φίλης 
Τουρκίας». Και εδώ επαναλαμβάνουμε: 
Η Ελλάδα μας έχει άμεση ανάγκη από 
πολιτική ηγεσία με γνήσιο πατριωτισμό. 

550 ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ!

Μεταφέρουμε από την ιστοσελίδα 
του πρακτορείου «ΡΟΜΦΑΙΑ» το 

ακόλουθο θαυμαστό και συγκινητικό, για 
μας τους Ορθοδόξους, γεγονός:

«Μπροστά από την Εκκλησία του αγί-
ου Μάρκου στο Βελιγράδι βαπτίστηκαν 
την Κυριακή 17 Απριλίου (Βαΐων) 550 
μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι 
πρόκειται για τη μεγαλύτερη ομαδική Βά-
πτιση που έχει γίνει ποτέ στο Βελιγράδι. 
Η Βάπτιση διοργανώθηκε από την Επι-
τροπή θρησκευτικών της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Βελιγραδίου και Καρλοβικίου με 
επικεφαλής τον επίσκοπο Χβόνσου Αθα-
νάσιο, Πρόεδρο της επιτροπής. 

Την Ακολουθία ετέλεσε ο επίσκοπος 
Αθανάσιος συμπαραστατούμενος από 
κληρικούς του Πατριαρχείου Σερβίας.

Ο κ. Αθανάσιος μιλώντας στους μα-
θητές από την είσοδο του αγίου Μάρκου, 
από εκεί δηλαδή που αρχίζει και ο φετι-
νός Μαραθώνιος, είπε ότι «Η πράξη σας 
είναι η εκκίνηση ενός πνευματικού μαρα-
θωνίου, ενός μαραθωνίου της εν Χριστώ 
ζωής».

q
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Ἐντεῦθεν ἡ παιδεία εἶναι 
αὐτογνωσία καὶ ἀγώνισμα 

ζωῆς, φαινόμενο ποὺ δηλώνει τὴν 
ἀμάθεια τῶν συγχρόνων, οἱ ὁποῖοι 
τὴν συνδέουν μὲ «τὴν διὰ βίου μά-
θηση» ὡσάν νὰ εἶναι χωριστὰ θέ-
ματα, ἐνῶ ἡ παιδεία εἶναι ἔλλογη 
προσπάθεια, εὐγένεια καὶ καλλι-
έργεια ψυχῆς καθ' ὃλον τὸν βίον. 
Εἶναι τὸ «ἀθανατίζειν» τοῦ Ἀριστο-
τέλη. «Οὐ χρή' ἀνθρώπινα φρο-
νεῖν ἄνθρωπον ὄντα, ἀλλ' ἐφ' 
ὅσον ἐνδέχεται ἀθανατίζειν». Μο-
λονότι εἶσαι ἄνθρωπος, καθίστα-
σαι ἀθάνατος, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν 
πιστεύης στὴν ἀθανασία. Κι ἂν σὺ 
δὲν ζῆς, νὰ μένουν τὰ ἔργα σου. 
Γι' αὐτὸ ἡ παιδεία ἔχει ὡς ἀφετη-
ρία τὴν παιδικὴ ἡλικία καὶ καθίστα-
ται «διὰ βίου» ἀγώνισμα. «Τὴν ἐκ 
παίδων παιδείαν ποιοῦσαν ἐπιθυ-
μητὴν καὶ ἐραστὴν τοῦ πολίτην τέ-
λεον γενέσθαι ἄρχειν τε καὶ ἄρχε-
σθαι μετὰ δίκης». Ἡ ἀληθινὴ παι-
δεία, μᾶς λέγει ὁ Πλάτων, δὲν ξέρει 
τὴ βία, ἀγνοεῖ τὸν καταναγκασμό, 
ἐμπνέει βαθὺ πόθο, γνήσιο ἔρω-
τα πρὸς τὴν τελειότητα. Ὁ μεγάλος 
παιδαγωγὸς εἶναι φιλόσοφος, βιώ-
νει τὶς ἀξίες, ἐμπνέει καὶ καθοδη-

γεῖ μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα ἐλευθε-
ρίας καὶ ἐνσαρκώσεως τῶν ἀξιῶν. 
Αὐτὸ κατανόησαν οἱ μεγάλοι, ἕνας 
Pestalozzi, μία Montessori, ἕνας 
Spranger. Μὲ τὴν παιδεία ἀρχίζεις 
μὲ τὸν ἑαυτό σου. Δὲν ζῆς γιὰ σένα, 
ζῆς γιὰ τοὺς ἄλλους. Δὲν ἀπομονώ-
νεσαι, ἀλλ' ἀφοσιώνεσαι, δὲν πα-
λεύεις μὲ τὸν ἄγονο ἑαυτό σου, 
ἀλλὰ τὸν ὑπερβαίνεις. Θεωρεῖς τὸν 
ἄλλον, ὡς ἕτερον ἐγώ, ὁπότε ὁ δι-
άλογος δὲν εἶναι ἀνταλλαγὴ λέξε-
ων καὶ ἀπόψεων, «θνητὴ φλυαρία», 
ἀλλὰ συνυφὴ ὑπάρξεων. Δὲν ζῶ 
γιὰ μένα, ζῶ γιὰ σένα· κι αὐτὴ ἡ πε-
ρίπτυξη ψυχῶν ἐνέχει μεγαλεῖο. Ἡ 
ἡγετικὴ εἶναι πρωτίστως μαθητεία 
ἐν δικαιοσύνῃ. Ἐντεῦθεν καὶ περι-
ληπτικῶς, ἀνθρωπισμὸς εἶναι ὕψω-
ση τοῦ ἀτόμου σὲ πρόσωπο, οὐσια-
στικὸς διάλογος μὲ τὸ σὺ καὶ ἀναβί-
ωση τῶν ἀξιῶν τῆς ἱστορίας μας καὶ 
τοῦ πολιτισμοῦ.

Ἀλλ' ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήση τὸ 

βάθος τῶν πραγμάτων. «Ἔσκυβα 
ν΄ ἀκούσω μέσα μου», ἀποφαίνεται 
ὁ Ἐλύτης. Ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος δὲν ἔχει αὐτογνωσία. Εἶναι 
θῦμα τῶν μηχανῶν, τοῦ αὐτοματι-

(συνέχεια από σελίδα 269)
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σμοῦ, τῆς τεχνικῆς, τῆς ταχείας ἐπι-
κοινωνίας, τῆς ἐπιπόλαιης παγκο-
σμιοποιήσεως, ποὺ συνίσταται στὴν 
ἀνταλλαγὴ ὑλικῶν ἀγαθῶν, στὴν 
παραγωγὴ καὶ στὴν ἐκμετάλλευ-
ση, στὴν ἀντικατάσταση τοῦ χρυ-
σοῦ μὲ χαρτιά, μετοχὲς καὶ πλα-
στικὸ χρῆμα, τὰ ὁποῖα σὲ κάποια 
στιγμὴ γίνονται ἄυλα καὶ ὑποβαθμι-
σμένα. Ὑπάρχει παγκοσμία ὕφεση, 
διότι ὑποδουλωθήκαμε στὸ χρῆμα. 
Τὸ παράδειγμα τοῦ Μίδα, μολονό-
τι εἶναι μῦθος, κρύπτει βαθὺ νόη-
μα. Ὅ,τι ἔπιανε ἐγίνετο χρυσὸς κι 
αὐτὸ ἀπετέλεσε τὴν καταστροφή 
του. «Πλούσιον δὲ νομίζοιμι τό σο-
φόν», θὰ ἀντέλεγε ὁ Σωκράτης. Ἡ 
εὐημερία δὲν εἶναι εὐδαιμονία. Ἡ 
ἐλευθερία εἶναι πηγὴ πνευματικοῦ 
πλούτου, διότι ἀναζητεῖ τὴν ἀλή-
θεια. «Σμικρὸν φροντίσαντες Σω-
κράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ δὲ 
μᾶλλον». «Τὸ ἐλεύθερον τὸ εὔδαι-
μον», ὅπως ἰσχυρίζετο ὁ Περικλῆς.

Αὐτὸς ὁ ἀνθρωπισμὸς τῶν 
ἑλλήνων ποὺ πέρασε στοὺς 

ρωμαίους, ἔκανε τὸν Πλίνιο τὸν 
Νεώτερο νὰ ἀναφωνῆ· «Cogita 
te missum ad homines maxime 
homines, liberos maxime liberos». 

«Σκέψου ὅτι πῆγες σὲ ἀνθρώπους 
κατ' ἐξοχὴν ἀνθρώπους, σ' ἐλευ-
θέρους κατ'  ἐξοχὴν ἐλευθέρους». 
Αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐνέπνευσε καὶ τοὺς 
Μεγάλους Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὸν Μέγαν Βασίλειον, τοὺς 
Γρηγορίους, τὸν Χρυσόστομον. 
Δὲν ἔγραψαν μόνο τέλεια ἑλληνικὰ 
ἀλλ' ἐνεπνεύσθησαν ἀπὸ τὴν ἀγω-
νιστικότητα τῶν ἑλλήνων γιὰ τὴν 
πνευματικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἀρε-
τή. Ὁ Βασίλειος ὑμνεῖ τὸν Ὅμη-
ρο, ὁ Γρηγόριος Νύσσης ἀκολου-
θεῖ τὸν «Φαίδωνα». Ὁ Φώτιος γί-
νεται σοφώτερος ἀπὸ τὴν σπουδὴ 
τῶν ἑλληνικῶν κειμένων. Ἡ Ἀνα-
γέννηση ἀνακαλύπτει τὸν ἑαυτόν 
της μὲ τὸν ἀναβαπτισμὸ στὸν ἑλλη-
νικὸ στοχασμὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴ 
ποίηση. Ἀργότερα ἔχομε τὴν δεύτε-
ρη Ἀναγέννηση μὲ τὸν Humboldt, 
τὸν Hegel καὶ τὸ κλασσικὸ σχο-
λεῖο. Ὁ Jaeger στὸν εἰκοστό αἰώνα 
προσεπάθησε νὰ ἱδρύση τὸν τρίτο 
ἀνθρωπισμό. Ἐμεῖς τὰ ἐγκαταλεί-
ψαμε ὅλα, τὰ περιφρονήσαμε. Ὁ 
Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ὑποφέρωμε ἀπὸ 
«λιμὸν ἄρτου», διότι ἐλησμονήσαμε 
τὸν ἀνθρωπισμὸ ποὺ ἐχάσαμε.

Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ



Κοιμᾶτ' ὁ Νεοκλῆς, κοιμᾶται.

Ὃλμοι, χειροβομβίδες, τόμιγκαν, μήν τόν ξυπνᾶτε.

Τοπίο ποιητικό,

ἂνθη τοῦ κάμπου, πεταλοῦδες ἓνας ζούζουνας...

...Μά, ὁ Νεοκλῆς βαρειά κοιμᾶται.

Κάτι, 

σάν κατακόκκινο ἀνθί - σάν παπαρούνα πές,

στ' ἀμπέχωνό του, πλάϊ στήν καρδιά,

δέν ξεγελᾶ, ὃμως, τίς πεταλοῦδες.

Κοιμᾶται καί στόν ὓπνο του κάτι θυμᾶται καί χαμογελᾶ

τό πιό γλυκό χαμόγελο τοῦ κόσμου.

Χτές, καί προχτές, ἐδώ, φωτιᾶς ἀεροστρόβιλος 

μάνητ' ἀέρα·

τώρα, ἡ βουή ἒφυγε· ἐπῆγε πέρα...

-Κοιμᾶται καί χαμογελᾶ, ὁ Νεοκλῆς, χαμογελᾶ.

Πόσα τέτοια χαμόγελα, γιά σένα Ἑλλάδα.

Αἰώνιο τό τραγούδι σου Ἑλλάδα.

Στέφανος Μπολέτσης

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 
ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ



 «Περιψύχων υἱόν καταδεσμεύσει τραύματα 
αὐτοῦ, καί ἐπί πάσῃ βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα 
αὐτοῦ. Ἳππος ἀδάμαστος ἀποβαίνει σκληρός, 
καί υἱός ἀνειμένος ἐκβαίνει προαλής. Τιθήνησον 
τέκνον, καί ἐκθαμβήσει σε· σύμπαιξον αὐτῷ, 
καί λυπήσει σε. Μή συγγελάσῃς αὐτῷ ἳνα μή 
συνοδυνηθῇς, καί ἐπ’ ἐσχάτῳ γομφιάσεις τούς 
ὀδόντας σου».

(Μτφρ.) Ἐκείνος πού παραχαϊδεύει καί δέν παιδαγωγεῖ 
ὀρθῶς τό παιδί του, θά τό ἐνθαρρύνῃ εἰς ἐκτροπάς 
καί ἒπειτα θά ἐπιδέσῃ τάς πληγάς του. Εἰς κάθε 
κραυγήν τοῦ πονοῦντος παιδιοῦ του θά ταράσσεται 
ἡ πατρική του καρδία. Ὃπως ἓνας ἀδάμαστος ἳππος 
γίνεται σκληροτράχηλος καί ἐπικίνδυνος, ἒτσι καί ἓνα 
παιδί ἐγκαταλελειμμένον εἰς τόν ἑαυτόν του καταντᾷ 
ἀναιδές καί ἐπιβλαβές. Χάϊδεψε πολύ τό παιδί σου, καί 
θά καταπλαγῇς ἀπό τήν ἀπρεπῆ συμπεριφοράν του. 
Ἂν παιδιαρίζῃς μαζῆ μέ αὐτό, θά δοκιμάσῃς κατόπιν 
πολλάς λύπας. Μή πολυγελᾷς μαζῆ μέ αὐτό, διά νά 
μή δοκιμάσῃς ἐξ αἰτίας του πόνους καί εἰς τό τέλος 
μουδιάσουν τά δόντια σου ἐξ αἰτίας του.

Σοφία Σειράχ (λ΄, 7-10)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ



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)




