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Τό πρό Χριστοῦ - Μετά Χριστόν

Ὃλα καί στή ζωή μου θἂχανε ἀλλάξει 

-ἐδῶ τοῦ κόσμου ὃλου ἂλλαξε ἡ τάξη-

ἂν εἶχε στήν δική μου ἱστορία εἰπωθῆ

τό πρό Χριστοῦ, μετά Χριστόν κι' εἶχε ὑπάρξει

μιά φάτνη στήν καρδιά μου, ὁ Χριστός νά γεννηθῆ.

     ΕΛ. ΜΑΪΝΑΣ
         («Ακτίνες», 1957)



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

Πῶς θὰ γιορτάσετε φέτος τὰ 
Χριστούγεννα; Εἶναι μία 

ἐρώτηση στὴν ὁποία δὲν ξέρω πόσοι 
ἄνθρωποι αὐτοῦ τοῦ ταραγμένου καὶ 
φοβισμένου κόσμου, ὅπου ζοῦμε, 
θὰ ἔδιναν τὴ σωστὴ ἀπάντηση. Πό-
σοι ἀπό μᾶς γνωρίζουμε, πράγματι, 
κι ἔχουμε καταλάβει ὅτι γιορτάζω δὲν 
σημαίνει θυμᾶμαι καὶ τιμῶ, ἔστω πα-
νηγυρικά, κάποιο γεγονός, ἀλλὰ ση-
μαίνει ξαναζῶ τὸ γεγονὸς σὰν νὰ γί-
νεται ἐκείνη τὴν ὥρα πού τὸ γιορτά-
ζω; Θὰ γιορτάσω, λοιπόν, ἀληθινὰ 
τὰ Χριστούγεννα, ἂν ζήσω τὴ γέννη-
ση τοῦ Χριστοῦ στὴν ἱστορία μου, στὴ 
ζωή μου, ὅπως τὴν ἔζησαν οἱ ποι-
μένες, οἱ μάγοι, ὁ Ἰωσήφ, ὅπως τὴν 
ἔζησε ἡ Παρθένος Μαρία, ὅπως τὴν 
ἔζησαν τὰ πρόσωπα τῆς ἐποχῆς ἐκεί-

νης, ποὺ εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους κι 
ἄγγιξαν μὲ τὴν καρδιὰ τους τὸ θαῦμα 
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτό, βέβαια, εἶναι δύσκολο καὶ 
νὰ τὸ κατανοήσεις καὶ νὰ τὸ πραγμα-
τοποιήσεις. Πῶς νὰ διασχίσει ὁ πε-
περασμένος ἄνθρωπος τοὺς αἰῶνες 
καὶ τὸ διάστημα καὶ νὰ βρεθεῖ γο-
νατιστὸς μπροστὰ στὴ φάτνη, νὰ δεῖ 
τὸ θεῖο βρέφος καὶ νὰ πάρει χαρὰ 
ἀπὸ τὰ μειδιάματά του, ἀλήθεια ἀπὸ 
τὸ φῶς του, ζωὴ ἀπὸ τὴν παρουσία 
του; Ἡ φαντασία, μὲ ὅλη της τὴ δύ-
ναμη, ἐλάχιστα μπορεῖ νὰ ξαναζω-
ντανέψει τὴν ἱστορία• τόσο ἀχνὰ καὶ 
γιὰ τόσο λίγο μέσα στὴ σκέψη μας! 
Ἔπειτα, δὲν δίνει αὐτὸ ποὺ θέλει ἡ 
γιορτή. Οὔτε συναίσθημα οὔτε ὀνει-
ροπόλημα εἶναι τὰ Χριστούγεννα, 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

τοῦ Στ. Σάκκου,
Ὁμότ. Καθηγητῆ Παν/μίου
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ἀλλὰ ἕνα ἔργο καὶ μία ἐνέργεια τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ, ποὺ κατακλύζει τὸ 
νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ καὶ τὸν 
μεταφέρει μπροστὰ στὴν ἁγία Γέννη-
ση. Εἶναι μία ἐμπειρία κι ἕνα βίωμα 
θεϊκὸ νὰ φέρω στὴ ζωή μου τὸν Ἰη-
σοῦ Χριστό, στὸ σπίτι μου τὴ Βηθλε-
έμ, μέσ' στὴν καρδιά μου τὴ φάτνη. 
Δύσκολο ὄντως, ἀλλὰ ὄχι ἀδύνατο.

Ὁ Χριστὸς ποὺ γεννιέται ἔχει νὰ 
μᾶς προσφέρει δυὸ δυνάμεις, μὲ τὶς 
ὁποῖες μποροῦμε νὰ γιορτάσουμε 
ἀληθινὰ τὴ γιορτή του. Ἡ μία εἶναι ἡ 
πίστη, ποὺ ὁ Θεὸς φυτεύει μέσα μας 
ὅταν τὸ θέλουμε, κι ἡ ἄλλη εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μυστικὸ 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὴ βοήθεια τῆς 
μετανοίας καὶ τῆς πίστεως συνδέεται 
ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν Ἐκκλησία, γίνε-
ται ζωντανὸ μέλος της καὶ ἀποκτᾶ τὰ 
κατάλληλα πνευματικὰ αἰσθητήρια, 
μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντι-
ληφθεῖ τὴν ὑπερκόσμια πραγματικό-
τητα. Μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας 
ἐπιτυγχάνει ὁ πιστὸς τὴν ἐπικοινωνία 
καὶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο τοῦ πνεύ-
ματος, ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπι-
νη τροχιὰ καὶ ἐκτοξεύεται στὴν ἀτμό-
σφαιρα τῆς θείας χάριτος, χωρὶς 
ὅμως νὰ ἐγκαταλείψει τὴ γῆ καὶ τὸ 
σῶμα του. Ὑπέρλογα καὶ μυσταγω-
γικὰ ἡ Ἐκκλησία, κρατώντας στὸ ἕνα 
χέρι τὸ εὐαγγέλιο καὶ στὸ ἄλλο τὰ μυ-
στήρια, μᾶς ὁδηγεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ γήι-
νο χωροχρόνο στὸ χῶρο τῆς αἰωνι-
ότητος, ὅπου ἡ ζωή μας συγχρονίζε-

ται μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Θεοῦ. Ὅπως 
ὁ Χριστός, χωρὶς νὰ παύσει νὰ εἶναι 
Θεὸς καὶ νὰ ζεῖ ἔξω ἀπὸ χρόνο καὶ 
χῶρο, ἀγκάλιασε τὸ ἀνθρώπινο φύ-
ραμα καὶ περπάτησε μὲ τὴ σάρκα 
μας μέσα στὸ χῶρο καὶ στὸ χρόνο, 
παρόμοια κι ἐγὼ ὡς μέλος τοῦ σώ-
ματός Του, χωρὶς νὰ καταργῶ, νικῶ 
τὸ χρόνο τῆς ζωῆς μου, τὸ παρελθόν, 
τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον καὶ βρίσκο-
μαι στὸ αἰώνιο παρὸν τοῦ Θεοῦ, τὴ 
στιγμὴ ποὺ ὁ Χριστὸς γεννιέται, καὶ 
ψάλλω μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία «σήμε-
ρον ὁ Χριστὸς γεννᾶται».

Εἶναι, λοιπόν, τὰ Χριστούγεν-
να γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ 

μέλη της ἕνα γεγονὸς τῆς ἐποχῆς 
μας. Καὶ σήμερα ὁ Χριστὸς γεννιέ-
ται. Γεννιέται στὴ Βηθλεέμ, γεννιέ-
ται στὴν κοινωνία μας, γεννιέται στὴν 
καρδιά μας. Γεννιέται στὰ φτωχόσπι-
τα καὶ στὰ ἀρχοντικά, στὰ χωριὰ καὶ 
στὶς πολιτεῖες μας, ὅπου ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι ποὺ μὲ ἁπλότητα ἀλλὰ καὶ 
μὲ σοφία, μὲ προσμονὴ καὶ πόθο 
στηρίζουν ἐναγώνιο τὸ βλέμμα τους 
πάνω στὸ ἀστέρι τῆς Ἐκκλησίας...

Ἐν τούτοις, πολλοὶ θὰ θελήσουν 
καὶ φέτος νὰ ἀμαυρώσουν τὰ Χρι-
στούγεννα λέγοντας πὼς εἶναι παρα-
μύθι καὶ νὰ τὰ πολεμήσουν κρυφὰ ἢ 
ἀνοιχτὰ μὲ μανία. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μᾶς 
ξαφνιάζει. Ἀντίθετα τὸ περιμένουμε, 
διότι πιστοποιεῖ τὴν ἱστορία καὶ ὁλο-
κληρώνει τὸ γεγονός. Μὲ τὴ γέννη-
ση τοῦ Χριστοῦ δὲν συνδέονται μό-
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νον οἱ βοσκοὶ καὶ οἱ μάγοι. Συνδέο-
νται κι ὁ Ἡρώδης κι ἕνας ὁλόκληρος 
ἀφιλόξενος κόσμος, ποὺ κατέτρεξε 
τὸν Ἰησοῦ μὲ κακία. Αὐτὸς ὁ κόσμος 
ζωντανεύει ἐπίσης σήμερα. Ὁ Ἡρώ-
δης, ποὺ δὲν θέλει εἰρήνη, ποὺ μισεῖ 
τὴν ἀγάπη, ποὺ φοβᾶται τὴν ἐλευθε-
ρία, τροχίζει τὰ μαχαίρια του. Θέλει 
νὰ κρατήσει τὸ λαὸ μακριὰ ἀπὸ τὴν 
ἀλήθεια καὶ νὰ σφάξει τὸν Χριστὸ 
μέσα στὴν καρδιά μας. Γι' αὐτὸ ἐπι-
στρατεύει ἰδεολογίες, συστήματα 
ἀλλὰ καὶ τεχνικὰ μέσα, χρησιμοποι-
εῖ τὸ σοβαρὸ καὶ τὸ γελοῖο, ἀπευθύ-
νεται στὸ παιδὶ καὶ στὸ μεγάλο, πλα-
στογραφεῖ καὶ διαστρεβλώνει τὰ δε-
δομένα. Ἐκεῖνοι, ὅμως, ποὺ γιορτά-
ζουν ἀληθινὰ τὰ Χριστούγεννα δὲν 
ξεγελιοῦνται. Ἡ πολεμικὴ αὐτὴ εἶναι 
ἀκόμη μία ἀπόδειξη ὅτι ἡ γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ ξετυλίγεται σὰν ἕνα αἰώ-
νιο γεγονὸς μέσα στὸ χρόνο καὶ θὰ 
δραματουργεῖται ἀπαράλλακτα ὅσο 
ὑπάρχει Ἐκκλησία καὶ κόσμος. 

Ἡ μυστηριακὴ βίωση τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴ μία με-

ριὰ καὶ ὁ ἀντίχριστος διωγμὸς τοῦ κό-
σμου ἀπὸ τὴν ἄλλη δίνουν μία μονα-
δικὴ ἱστορικὴ διάσταση στὸ γεγονὸς 
τῶν Χριστουγέννων, ποὺ δὲν ἔχει 
κανένα ἄλλο γεγονὸς τῆς ἱστορίας. 

Ὅλα τὰ πεπραγμένα ἔγιναν κάποτε 
καὶ τελείωσαν. Ἡ γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ ὅμως ἔγινε τότε καὶ γίνεται κάθε 
σήμερα. Μέσα ἀπ' αὐτὴ τὴ δυναμική 
της ξεπηδᾶ μία ἀπαραχάρακτη μαρ-
τυρία ἱστορικότητος, ἀλλὰ καὶ ἕνα 
κάλεσμα μετανοίας. Κάλεσμα πρὸς 
ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀδιάφορα 
κλειστὴ καὶ ἀδιάντροπα βρώμικη τή 
φάτνη τους, νὰ δεχθοῦν τὴν ἐπίσκε-
ψη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔρχεται καὶ κα-
ταδέχεται νὰ γεννηθεῖ σήμερα μέσα 
τους καὶ νὰ γεμίσει τὸ κενό τους μὲ 
τὴ ζεστασιὰ τῆς ἀγάπης Του, νὰ φω-
τίσει τὸ σκοτάδι τους μὲ τὴ λάμψη τῆς 
ἀλήθειάς Του. Κάλεσμα ὅμως καὶ 
πρὸς ὅλους ὅσους ἤδη δέχτηκαν τὸν 
Χριστὸ στὴ ζωή τους, ἀλλὰ ἡ συνή-
θεια ἔθαψε τὸ θαυμασμὸ γιὰ τὴ με-
γάλη ἐπίσκεψη, νὰ ξαναζήσουν σή-
μερα τὴν ἁγία νύχτα μὲ τὴν πρώτη πί-
στη καὶ τὴν πρώτη ἀγάπη.

«Χριστὸς γεννᾶται σήμερον» θὰ 
τραγουδήσουν, ἴσως, τὰ παιδιὰ στὰ 
κάλαντα, στὰ χείλη ὅμως τῶν χρι-
στιανῶν ποὺ ζοῦν τὸ μήνυμα τῶν 
Χριστουγέννων δὲν ἠχεῖ σὰν ἁπλὸ 
τραγούδι. Εἶναι ἡ πιὸ δυνατὴ ὁμολο-
γία καὶ ἡ πιὸ θερμὴ εὐχαριστία στὸν 
Χριστὸ ποὺ γεννιέται σήμερα γιὰ 
χάρη μας.



Κατ' ἐξοχήν κρίσιμοι ἦσαν αἱ 
ἡμέραι αὐταί τοῦ αἱματηροῦ 

δράματος 4.12 - 5.1.1945. Σκοτεινός 
τρόμος εἶχεν ἁπλωθῆ εἰς ὃλην τήν πε-
ριοχήν Ἀθηνῶν. Πολυάριθμοι κίν-
δυνοι ἀπό σφαίρας ὃπλων καί πολυ-
βόλων, ἀπό ἐκρήξεις ὃλμων καί ὀβί-
δων, ἀπό ἀνατινάξεις, πυρκαϊάς καί δι-
αρπαγάς, ἀπό ὁμηρίας καί ἐκτελέσεις 
ἀπειλοῦσαν τούς κατοίκους. Μέσα εἰς 
αὐτούς τούς θανασίμους κινδύνους εἰς 
περιοχήν κατεχομένην ἀπό ἐλασίτας, 
εὑρέθη καί ἡ Ἀδελφότης «Ζωή». Τό-
σον καταφανεῖς καί ἀπειλητικοί ἦσαν 
εἰς μερικάς περιστάσεις οἱ κίνδυνοι, 
ὣστε ἐνομίζαμεν, ὃτι δέν θά ἐξηρχό-
μεθα σῶοι καί ὃτι τό οἲκημα θά μετε-
βάλετο εἰς ἐρείπια ἀπό ἐκρήξεις καί 
ἐμπρησμούς. Ἀλλά καί εἰς τήν περί-
στασιν αὐτήν ἐνῶ αἱ μάχαι ἐμαίνοντο 
εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν, καταστρο-
φαί δέ καί ἐρείπια ἐσωρεύοντο, ὁ π. 
Σεραφείμ ἐνεθάρρυνε, μετέδιδε πί-
στιν καί ἐλπίδα ὂχι μόνον εἰς τούς ἐν 
τῇ Ἀδελφότητι, ἀλλά καί εἰς τούς γύρω, 
εἰς τούς περιοίκους καί εἰς ὃλους τούς 
συνεργάτας τοῦ χριστιανικοῦ ἒργου. 
Ἐκάλεσε τούς ἀδελφούς καί τούς 
εἶπε: «Εὑρισκόμεθα, ὃπως βλέπετε, 
εἰς τήν ζώνην τῶν ἐπιχειρήσεων. Τά 
πυρά διασταυροῦνται γύρω ἀπό ἡμᾶς. 

Μερικές σφαῖρες ἒπληξαν καί τό οἲκη-
μά μας. Κατ' ἂνθρωπον δέν ἒχομεν τά 
μέσα περιφρουρήσεως. Εὑρισκόμεθα 
εἰς τήν συνεχῶς βαλλομένην περιο-
χήν. Περικυκλούμεθα ἀπό πανόπλους 
ὁμάδας. Ἀλλά νά μή λησμονοῦμεν 
ποτέ, ὃτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ 
κόσμῳ» καί ὃτι εὑρισκόμεθα συνεχῶς 
ὑπό τήν παντοδύναμον καί πανάγαθον 
προστασίαν τοῦ Κυρίου. Καί κατακλείς 
τῶν προσευχῶν μας ἂς εἶναι τό θεό-
πνευστον λόγιον τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου: «Τό θέλημα τοῦ Κυρίου γινέσθω».

Ὑπό τάς συνθήκας αὐτάς ὠργανώ-
θη ἀναλόγως ἡ ζωή μας κατά τάς ἡμέ-
ρας ἐκείνας. Ἐδόθη προεξάρχουσα 
σημασία εἰς τήν προσευχήν, ἡ ὁποία 
ἦτο τό μοναδικόν μέσον πού διεθέτα-
μεν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύ-
νων, πού ἀπειλοῦσαν τήν Πατρίδα...

Εὐχαριστούμεθα, ὃταν μᾶς ὀνο-
μάζουν ἱεραποστόλους. Ἀλλ' οἱ 

ἱεραπόστολοι ἒχουν θλίψεις καί ταλαι-
πωρίας. Εἶναι ἐκτεθειμένοι εἰς κινδύ-
νους καί περιπετείας. Ἡμεῖς δέν ἐπε-
ράσαμεν ἀναλόγους δοκιμασίας, διό-
τι φαίνεται ὃτι δέν εἲμεθα δόκιμοι κατά 
πάντα ἱεραπόστολοι. Πιθανόν ὃμως 
ἐφέτος νά ἐπιτρέψη ὁ Κύριος, ὃπως 
γνωρίσωμεν ἡμέρας περιπετειῶν, νά 
περάσωμεν δέ ταλαιπωρημένα Χρι-

ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

...

(Δεκέμβριος 1945)
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στούγεννα, στερήσεις καί ψῦχος, πού 
νά ὑπενθυμίζουν τάς περιστάσεις, ὑπό 
τάς ὁποίας ἐγεννήθη ὁ Κύριος μέσα 
εἰς τό ψυχρόν σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ. 
Δυνατόν νά μείνωμεν χωρίς ἐνδύματα, 
χωρίς τρόφιμα, χωρίς σπίτι. Πρόσφυξ 
δέν ἒφυγεν ὁ Κύριος εἰς τήν Αἲγυπτον, 
διά νά ἀποφύγη τήν σφαγήν; Ἂν καί 
εἰς ἡμᾶς συμβῆ κάτι παρόμοιον, πρέ-
πει νά τό δεχθῶμεν εὐχαρίστως...

Συνέστησεν ὃμως νά ἒχωμεν εἰς 
ἓνα βαλιτσάκι μερικά ἀπό τά 

ἀπολύτως ἀπαραίτητα εἲδη, διότι ἐνδε-
χομένως νά μᾶς ἀπαγάγουν ὃλους ἢ 
μερικούς ὡς ὁμήρους. Νά κοιμώμε-
θα δέ ὂχι ἐπί τῆς κλίνης, ἀλλ' ἐπί τοῦ 
δαπέδου, διά νά εἲμεθα ὀλιγώτερον 
ἐκτεθειμένοι εἰς τάς σφαίρας. 

Κατά τό διάστημα αὐτό τοῦ Δεκεμ-
βριανοῦ Κινήματος δέν ἀνέστειλεν ἡ 
Ἀδελφότης τό ἒργον τῆς ἀγάπης. Δι-
ότι κατά τάς ἡμέρας ἰδίως αὐτάς εἶχε 
φθάσει εἰς τό ἀποκορύφωμά της ἡ στέ-
ρησις καί ἡ πεῖνα τοῦ λαοῦ. Τά ἀρτο-
ποιεῖα εἶχαν παύσει νά δίδουν καί τήν 
ἐλαχίστην, ἒστω, μερίδα ἂρτου, πού 
ἒδιδαν προηγουμένως. Τά παντοπω-
λεῖα καί τά ἂλλα καταστήματα τροφί-
μων εἶχαν κλείσει. Ἡ Ἀδελφότης μας 
ἀπό τά ὀλίγα τρόφιμα, πού εἶχεν εἰς 
τήν διάθεσίν της, διένειμεν εἰς πεινώ-
σας οἰκογενείας. Θαρραλέος πάντο-
τε καί γενναιόψυχος, ὃπως ἦτο, ἒλε-
γε: «Θά ἀποθάνωμεν καί ἡμεῖς μαζῆ 
μέ τόν λαόν τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι αὐτό 

μία ἐκτάκτως τιμητική δι' ἡμᾶς καί 
εὐπρόσδεκτος ἀπό τόν Κύριον θυ-
σία;». Ὠργανώνοντο ἀποστολαί, ἑκά-
στη ἀπό δύο ἀδελφούς, αἱ ὁποῖαι με-
τέφεραν μικρούς σάκκους τροφίμων, 
ὃπου ὑπῆρχεν ἀνάγκη, χωρίς νά πτο-
οῦνται ἀπό τάς σφαίρας, τούς ὃλμους 
καί τάς ὀβίδας. 

Μεταξύ τῶν ὑπό τῆς Ἀδελφότητος 
βοηθηθέντων, ὂχι μόνον τότε, ἀλλά 
καθ' ὃλην τήν κατοχήν, ἦσαν καί δύο 
ἀείμνηστοι Ἀρχιεπίσκοποι, ὁ Ἀθηνῶν 
Χρύσανθος καί ὁ τότε ἐξόριστος εἰς 
Ἀθήνας Μητροπολίτης Κυρηνείας, ὁ 
μετά ταῦτα Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Μακάριος ὁ Β΄. 

Κατ' αὐτόν τόν τρόπον εἰς ἀδρο-
τάτας γραμμάς ἐπέρασαν αἱ 

πλήρεις ἀπειλῶν καί κινδύνων αἱμα-
τηραί ἐκεῖναι ἡμέραι τοῦ Δεκεμβρια-
νοῦ κινήματος, διά νά ἐπακολουθήση 
την 5ην Ἰανουαρίου 1945 ἡ φυγή τῶν 
Ἐλασιτῶν καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς 
πόλεως. Ἡ πόλις ἐπανηγύρισε τό γε-
γονός. Οἱ ἂνθρωποι ἐξεχύθησαν χα-
ρούμενοι εἰς τούς δρόμους καί εἰλικρι-
νές ἒβγαινε ἀπό τό στόμα των τό «δόξα 
Σοι, ὁ Θεός»!  Τήν ἑπομένην, 6ην Ἰα-
νουαρίου, εὐχαριστήριοι λειτουργίαι 
ἒγιναν εἰς ὃλους τούς ναούς τῆς πόλε-
ως καθώς καί εἰς τό οἲκημα τῆς Ἀδελ-
φότητος...

(Ἀπό τό ἒργο τοῦ Ι. Θ. Κολιτσάρα 
«Σεραφείμ Παπακώστας», ἐκδ. 

«Ζωή», βλ. σελ. 195-201)

(Δεκέμβριος 1945)
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τοῦ Ἀρχιμ. Χριστ. Γ. Κωνσταντοπούλου

Ἡ Εὐαγγελική περικοπή 

τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου 

Σπυρίδωνος κάνει λόγο γιά τούς 

Ποιμένες, τήν Ποίμνη καί τό 

Ποίμνιο. Ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής 

ὁμιλεῖ πρῶτα γιά τόν καλό ποι-

μένα, τόν Κύριον Ἰησοῦν Χρι-

στόν καί ἒπειτα γιά τούς ποιμέ-

νες τῆς χριστιανικῆς ποίμνης. 

Ἐπίσης γίνεται λόγος καί γιά 

τίς συνέπειες πού ἒχει ἡ διαγω-

γή τῶν ποιμένων πρός τό ποί-

μνιο. Ἀναγινώσκεται αὐτή ἡ 

εὐαγγελική περικοπή, ἐπειδή ὁ 

ἅγιος Σπυρίδων, ἐπίσκοπος Τρι-

μυθοῦντος τῆς Κύπρου, ἦταν 

ἀρχικά ἕνας ἁπλός ποιμένας. 

Κατόπιν ὅμως, πού προχειρίστη-

κε ἀπό τήν Ἐκκλησία στό βαθμό 

τοῦ ἐπισκόπου, ἀναδείχθηκε σέ 

ἕνα καλό ποιμένα τῶν λογικῶν 

προβάτων. 

Ἡ ἔννοια τοῦ ποιμνίου, δη-

λαδή τοῦ προβάτου, ἐχρη-

σιμοποιεῖτο ἀπό τόν Κύριο 

πολλές φορές καί μάλιστα μέ 

τή σημασία τοῦ ἑνός πιστοῦ, ὡς 

ποιμνίου τῆς λογικῆς ποίμνης. 

Διδακτική εἶναι ἡ παραβολή τοῦ 

καλοῦ ποιμένος, πού ἐξέρχεται 

'Eπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκ.)
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σέ ἀναζήτηση τοῦ ἀπολωλότος 

προβάτου.

Ὅταν ἀκοῦμε τή λέξη ποιμήν 

ἐννοοῦμε πρῶτα τό βοσκό. Ἀλλά 

τρέχει ἡ σκέψη μας καί στή με-

ταφορική σημασία πού εἶχε 

ἡ λέξη ποιμήν ἀκόμη καί ἀπό 

τήν ἐποχή τῶν προφητῶν. Δη-

λαδή, στήν ἔννοια τοῦ ἀρχηγοῦ 

τοῦ λαοῦ καί ἔπειτα στήν ἔννοια 

τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, τῶν 

ἐπισκόπων, τῶν ἀνωτέρων κλη-

ρικῶν. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς 

ἡ λογική ποίμνη, ἀντιμετώπιζε 

κινδύνους καί ἐχθρούς ἤδη ἀπό 

τῆς συστάσεώς της. Ἄλλωστε ὁ 

θεῖος Ἱδρυτής της, εἶχε προε-

τοιμάσει τούς μαθητές Του, ὅταν 

τούς ἔστελνε γιά νά κηρύξουν τό 

Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας τῶν 

οὐρανῶν στόν ἁμαρτωλό κόσμο: 

“Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 

πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων” (Ματθ. 

ι΄, 16).

Τ ά ἐμπόδια, οἱ δυ-

σκολίες, ἀκόμη καί οἱ 

σκληροί διωγμοί ἐναντίον τῆς 

Ἐκκλησίας, ὅταν προέρχονται 

ἔξωθεν, βρίσκουν τό λαό μέ τούς 

ποιμένες του, σέ «θέση μάχης». 

Νιώθουν ἑδραῖοι, ὅπως ἀκριβῶς 

συμβαίνει καί μέ τό στράτευμα 

ἐκεῖνο πού βρίσκεται σέ ἐμπόλε-

μη περίοδο διατηρώντας ἀκμαῖο 

τό ἠθικό του καί πολεμώντας μέ 

γενναιότητα κατά τοῦ ἐχθροῦ.

 Ὅταν, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία 

τοῦ Χριστοῦ δοκιμάζεται ἀπό 

σκάνδαλα ἐσωτερικά, ἀπό 

σχίσματα καί διαιρέσεις, πού 

αἰτία ἔχουν τά ἴδια τά μέλη της, 

τότε ἡ κρίση πού διέρχεται εἶναι 

πιό ὀδυνηρή καί πιό ἐπικίνδυ-

νη ἀπό ἐκείνη πού ὑφίστα-

ται στήν περίπτωση τοῦ ἐξωτε-

ρικοῦ ἐχθροῦ. Τότε τά ποίμνια, 

ἡ ποίμνη καί οἱ ποιμένες δι-

ατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. 

Σήμερα στό χῶρο τῆς 

Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει κρίση. 

Κρίση ποιμνίου, κρίση ποίμνης, 

κρίση ποιμένων. Ἂς σταθοῦμε 

λίγο στήν τρίπτυχη αὐτή κρίση. 
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Τ α λογικά πρόβα-

τα: Στήν ἐποχή μας 

οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν 

ἀντιμετωπίζουμε διωγμούς, 

ὅπως ἀντιμετώπιζαν οἱ χριστια-

νοί τῶν πρώτων αἰώνων. Εἴμα-

στε ἐλεύθεροι. Ἔχουμε κάθε 

δικαίωμα νά ἐκδηλώνουμε τίς 

θρησκευτικές μας πεποιθήσεις 

καί νά λατρεύουμε ἀνεμπόδι-

στα τόν Θεόν μας, μέσα στούς 

περικαλλεῖς ναούς τῆς Ὀρθο-

δοξίας. Ἀλλά, τά ὑλιστικά ρεύμα-

τα πού περιρρέουν τήν κοι-

νωνία μας μαζί μέ τήν εὐμάρεια 

πού τῆς παρέχουν τά ἐπιτεύγμα-

τα τῆς τεχνολογίας, ἐπηρεάζουν 

τόν ἄνθρωπο τοῦ 21ου αἰώνα 

καί πολλές φορές τόν αἰχμα-

λωτίζουν, ρίχνοντάς τον σέ ἕνα 

ὑλιστικό τρόπο ζωῆς, ἀσυμβίβα-

στο πρός τήν εὐαγγελική δι-

δαχή. Ἔτσι, κάθε ταλαντευόμε-

νος χριστιανός δέν ἀρνεῖται μέν 

φανερά τήν χριστιανική πίστη, 

ἀλλά καί δέν συμμορφώνεται 

κανονικά πρός τή διδαχή της. 

Διαμορφώνει νοοτροπία πού 

δίνει στήν πίστη δευτερεύουσα 

θέση, χωρίς αὐτή νά ἀποτελεῖ 

πνευματική πυξίδα ζωῆς. Σ' αὐτή 

τήν κατάσταση βρίσκεται κατά τό 

πλεῖστον, στίς μέρες μας, ὁ λαός 

τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, ἐν προκειμένῳ, 

μπορεῖ νά διεκδικεῖ τόν τίτλο 

“Λαός τοῦ Θεοῦ”, ἤ μήπως ἔχει 

ἀνάγκη ριζικῆς θεραπείας καί 

ἀναθεμελιώσεως τῆς ζωῆς του;

Η ποίμνη: Ἡ Ἐκκλησία 

τοῦ Χριστοῦ μας σέ 

ἄλλες ἐποχές, ὅπως λ.χ. στά 

χρόνια τῶν διωγμῶν, εἶχε ἕτοι-

μη τήν ἀπάντηση “περί τῆς ἐν 

ἡμῖν ἐλπίδος” γιά ὅλες τίς κα-

τηγορίες τῶν ἐχθρῶν της. Τοι-

ουτοτρόπως θωράκιζε τά μέλη 

της, ὥστε ἐντός της νά βιώνουν 

«ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς νῦν καί 

τῆς μελλούσης».

Σήμερα, μέ τήν ἐξέλιξη τῶν 

ἐπί μέρους ἐπιστημονικῶν 

κλάδων ἔχουν παρουσιασθεῖ 

ἠθικά διλήμματα πού συνθέτουν 

γιά τήν Ἐκκλησία πρόκληση 

ΠΟΙΜΕΝΕΣ, ΠΟΙΜΝΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΝΙΟΝ



335

ἀπό μέρους τῆς ἐπιστήμης καί 

τῆς τεχνολογίας. Χρειάζεται νά 

δίδονται ξεκάθαρες ἀπαντήσεις 

ἀπό τήν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία 

ὡς πρός τό ποία πρέπει νά εἶναι 

ἡ στάση τοῦ ποιμνίου ἐπί τῶν ὡς 

ἄνω ἠθικῶν διλημμάτων (π.χ. 

εὐθανασία, καύση νεκρῶν, δω-

ρεά ὀργάνων κ.ἂ.).

Δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἀρκετά 

ἀναπάντητα ζητήματα, πού τό 

ποίμνιο ἀξιοῖ νά ἔχει ἐπ' αὐτῶν 

τήν ἐπίσημη συγκεκριμένη 

θέση τῆς Ἐκκλησίας του, 

γιά νά πορεύεται μέ ἐπίγνω-

ση στήν ἐν Χριστῷ πνευμα-

τική ζωή. Χρειάζονται ἐπίση-

μες συνοδικές ἀποφάσεις ἀπό 

μέρους τῆς Μεγάλης τοῦ Χρι-

στοῦ Ἐκκλησίας καί τῶν κατά 

τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-

σιῶν, ὥστε νά περιφρουρεῖται 

ἡ Ποίμνη καί νά ξεπερνιέται ἡ 

κρίση. Μόνον ἔτσι θά ὑπάρχει 

ζῶσα Ἐκκλησία, πού ὡς κιβωτός 

σωτηρίας θά ἐξασφαλίζει τή σι-

γουριά στά μέλη της. 

Ο ι  ποιμένες: Ὅσο 

περισσότερο οἱ και-

ροί γίνονται σήμερα χαλε-

ποί, τόσο πιό πολύ ἀνακύπτει 

ἡ ἀνάγκη τῆς παρουσίας φω-

τισμένων ποιμένων μέ βαθιά 

ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς τους, 

μέ γενναῖο φρόνημα καί σαφῆ 

γνώση τῶν κινδύνων πού δι-

ατρέχει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Σέ 

μιά περίοδο θρησκευτικοῦ συ-

γκρητισμοῦ καί ἀτομικοῦ εὐδαι-

μονισμοῦ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-

στοῦ εἶναι ἀνάγκη νά προτάσσει 

καί να ἀντιπαρατάσσει ποιμένες 

μέ ἀνιδιοτέλεια καί ἐγρήγορ-

ση καί μέ πνεῦμα θυσίας γιά τό 

Ποίμνιο. Τό κοσμικό φρόνημα, 

ὁ πλουτισμός, ἡ ἐπίδειξη, ἡ ἀδι-

αφορία τῶν Ποιμένων γιά τόν 

σκανδαλισμό τῶν πιστῶν, ὁ δι-

ασυρμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τά 

Μ.Μ.Ε. εἶναι ὅ,τι ἀντίθετο γιά 

τήν προστασία τοῦ ποιμνίου. 

Ὅταν δέν ὑπάρχουν ποιμένες 

πού νά αἴρωνται στό ὕψος τῶν 

περιστάσεων, ὅταν θεωροῦν τόν 
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λύκον ἐρχόμενον καί ἀφήνουν 

τά πρόβατα ἀπροστάτευτα, τότε 

ὁ λύκος ἁρπάζει καί σκορπίζει 

τά πρόβατα. Καί τότε, βέβαια, 

ἡ κρίση τοῦ Ποιμνίου καί τῆς 

Ποίμνης εἶναι κατ' οὐσίαν κρίση 

τῶν Ποιμένων. Καί βαρύνει κατά 

πρῶτον καί κύριον λόγον τούς 

Ποιμένες.

Τά ὅσα ἔρχονται κατά και-

ρούς στό φῶς τῆς δημοσιότητας 

ἀναφορικά πρός τούς Ποιμένες 

φανερώνουν ὅτι ἡ κρίση εἶναι 

βαθιά, εἶναι ἀρρώστια βαριᾶς 

μορφῆς. Χρειάζεται ἀπό ὅσους 

κληρικούς καί λαϊκούς νιώθουν 

τή σοβαρότητα τοῦ προβλήματος 

νά ἐξεγερθοῦν ὡς ζωντανά καί 

τίμια μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί 

νά ἐπιτελέσουν καθένας ἀπό τό 

πόστο του τό καθῆκον πού τοῦ 

ἐπιβάλλει ἡ κρίση τῶν καιρῶν. 

Ὁ ἅγιος Σπυρίδων, πού 

ἑορτάζεται τόν Δεκέμ-

βριο αὐτό τό μήνα, προβάλλεται 

ὡς μορφή ἐμπνεύσεως καί ὡς 

ὁδοδείκτης γιά κάθε πιστό καί ἰδι-

αίτερα γιά τούς Ποιμένες. Ἦταν 

ὀλιγογράμματος, πλήν ὅμως ζω-

ντανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, “τῷ 

πνεύματι ζέων καί τῷ Κυρίῳ δου-

λεύων”. Ὑπηρέτησε τό Ποίμνιόν 

του ὡς ἄξιος ποιμενάρχης μέ 

φιλάνθρωπον πνεῦμα καί θυσία 

τῶν πάντων, πρός χάριν του. 

Ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία, τήν 

μεγάλη Ποίμνη τοῦ Χριστοῦ, 

μέ αὐταπάρνηση καί διέλυσε τά 

δόλια μηχανεύματα τῶν αἱρε-

τικῶν. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 

Χριστός διά τό ἐνάρετον τοῦ χα-

ρακτῆρος του, διά τήν ἁγιότητά 

του, τόν ἐπιβράβευσε μέ τό χάρι-

σμα τῆς θαυματουργίας, ὥστε 

νά ὁλοκληρώσει τήν ποιμαντική 

ἀποστολή του, ἀφήνοντας σ' 

ὅλους τούς μετ' αὐτόν ποιμένας 

ἄξιον παράδειγμα πρός μίμησιν.
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Ὑπῆρξα δύο φορές Ὑπουργός 
Παιδείας, τό 1989 καί τό 1990. 

Εὒλογο εἶναι ἂρα τό ὑπεύθυνο κάπως 
ἐνδιαφέρον μου γιά τίς σπουδαῖες ἀπο-
φάσεις σέ θέματα παιδείας.

Πληροφοροῦμαι ἀπό δημοσίευμα 
ὃτι προγραμματίζεται διδασκαλία ξένης 
γλώσσας ἀπό τήν πρώτη ἢδη τάξη τοῦ 
Δημοτικοῦ, μέ πρόσφορη ἒστω μέθοδο 
γιά τή δεκτικότητα μαθητῶν ἡλικίας μι-
κρότερη καί τῶν δέκα ἐτῶν. Ἀνησυχῶ, 
λοιπόν, μήπως ἡ πρόωρη αὐτή διδα-
σκαλία ἒχει ὡς ἀποτέλεσμα ὂχι τό ἐλπι-
ζόμενο ἀγαθό τῆς διγλωσσίας, ἀλλά 
μᾶλλον τό ἐλάττωμα τῆς δυσγλωσσίας, 
καί ὂχι αὐτό μόνο. 

Τό Δημοτικό Σχολεῖο, ὑπενθυμίζω, 
σπουδαῖο σκοπό μεταξύ ἂλλων ἒχει τήν 
ἀνάπτυξη τῆς νοημοσύνης τῶν μικρῶν 
μαθητῶν καί σύνδρομα τῆς ἐκφρα-
στικῆς των ἱκανότητας. Καί συντελεῖται 
ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐκφραστικῆς των ἱκανό-
τητας μέ ὑποβοήθησή των πρός βελτιω-
μένη χρήση τῆς μητρικῆς των γλώσσας. 

Ἡ γλώσσα ὃμως, ὑπενθυμίζω 
ἐπίσης, δέν εἶναι ἁπλῶς ὂργα-

νο πνευματικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ 

τῶν ἀνθρώπων, ἀπαραίτητη γιά τή λει-
τουργία τῆς κοινωνίας, ἂρα καί γιά τήν 
ὓπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά εἶναι καί 
τό κατεξοχήν ὂργανο παιδείας, καθώς 
εἶναι ὂχι ἁπλῶς φωνή «τοῦ λυπηροῦ καί 
τοῦ ἡδέος σημεῖον», κάτι καί στά ζῶα 
ὑπαρκτό, ἀλλά εἶναι φωνή ἐκφραστι-
κή νοημάτων, ἂρα καί θελήσεων καί 
ὀντοτήτων καί ἀξιῶν• εἶναι λοιπόν μύ-
χιο ἀγαθό τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, 
εἶναι, κατά μεταφορική ἒκφραση, «τό 
αἷμα τῆς ψυχῆς», εἶναι δηλαδή γιά τήν 
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὃ,τι εἶναι τό αἷμα 
γιά τό σῶμα του.

Ἡ προαγωγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό 
τήν κατάσταση νοημοσύνης τοῦ νηπίου 
στήν κατάσταση νοημοσύνης τοῦ παιδι-
οῦ εἶναι σέ μέγα βαθμό ἐπίτευγμα τῆς 
γλώσσας. Καί ἀποτελεῖται ἡ «γλώσσα» 
κάθε λαοῦ ἀπό σύστημα λέξεων ἀντι-
στοίχων πρός νοηματισμένα πράγματα 
εἲτε γεγονότα ἢ καί ὂντα ἐκτός χρόνου, 
ἀλλά καί σύστημα κανόνων συνειρμοῦ 
τῶν λέξεων. Καί μέ τέτοια συγκρότηση 
βοηθεῖ πολύτιμα ἡ γλώσσα τή συνείδη-
ση τοῦ ἀνθρώπου γιά στερεή πνευματι-
κή διακατοχή, ἒστω κατά μέρος μόνο, 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

τοῦ Κωνσταντίνου Ἰ. Δεσποτόπουλου,
τ. Ὑπουργοῦ Παιδείας
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τῶν συστατικῶν τῆς ζωῆς του καί τοῦ 
γύρω του κόσμου, ἀλλά καί γιά περαι-
τέρω διερεύνησή των.

Ἐμπεδώνεται, λοιπόν, στή συ-
νείδηση τοῦ μικροῦ παιδιοῦ ἡ 

γνώση κάθε πράγματος εἲτε γεγονότος, 
καθώς αὐτό κατονομάζεται μέ ὁρισμένη 
λέξη καί ἡ λέξη αὐτή, ἀφοῦ ἀκουσθεῖ 
ἀπό τό μικρό παιδί γιά τή σήμανσή του, 
παραμένει θησαυρισμένη στήν παιδι-
κή συνείδηση, ἀγαθό της ἢδη ἓτοιμο 
πρός χρήση. Ἐξ ἂλλου, τό μικρό παιδί 
καί οἰκειώνεται μέ τίς μεταβολές τῶν μή 
ἂκλιτων λέξεων στίς καταλήξεις των, καί 
μέ τόν συνειρμό τῶν λέξεων γιά σχημα-
τισμό προτάσεων καί μέ τόν πρόσθετο 
αὐτό καταρτισμό ἀποκτάει τήν ἱκανότη-
τα γιά χρήση τῶν ἐκμαθημένων ἢδη μο-
νοσήμαντων λέξεων.

Ποιό θά εἶναι, λοιπόν, τό ἀποτέλε-
σμα, ἐάν ἐκτός ἀπό τήν ὁρισμένη λέξη 
τῆς μητρικῆς γλώσσας, τή σημαίνουσα 
ὁρισμένο πρᾶγμα ἢ γεγονός προσφέ-
ρεται πρός τό μικρό παιδί γιά σήμανση 
τοῦ ἲδιου αὐτοῦ πράγματος ἢ γεγονότος 
καί μιά λέξη ἂλλη προερχόμενη ἀπό τό 
λεξιλόγιο ξένης γλώσσας, ἢ καί ὃταν 
προβάλλονται σύνδρομα στή συνείδη-
ση τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, μέ τή διδασκα-
λία ξένης γλώσσας καί συνειρμοί λέξε-
ων ἀλλότροποι, καί ἀσυμβίβαστοι πρός 
τούς μόλις οἰκείους του ἀπό τή μητρική 
του γλώσσα; Εἶναι βέβαιο, σχεδόν, ὃτι 
θά περιέρχεται τό μικρό παιδί σέ δυσυ-
πέρβλητη σύγχυση, ὡς πρός τήν ὀνο-
μασία πραγμάτων καί γεγονότων καί 
σέ ἀμηχανία ὡς πρός τόν συνειρμό τῶν 
λέξεων γιά τήν ἒκφραση διανοημάτων, 

ἐφόσον περιάγεται σέ δυσχέρεια ταυ-
τισμοῦ λέξεων καί σημαινομένων των, 
ἀλλά καί ριπτάζεται μεταξύ διαφορε-
τικῶν τρόπων συνειρμοῦ τῶν λέξεων. 

Ὡς Ὑπουργός Παιδείας πρίν εἲκοσι 
χρόνια εἶχα παρεμποδίσει τήν εἰσαγω-
γή στά Δημοτικά Σχολεῖα ὑπολογιστῶν 
πρός χρήση τῶν μικρῶν μαθητῶν, για-
τί διέβλεψα κίνδυνο ἐθισμοῦ των σέ 
πνευματική ραστώνη, ἐπιβλαβέστατη 
γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς νοημοσύνης των. 
Παρόμοια, τώρα, μέ τό δικαίωμα καί 
τῶν πρεσβειῶν τῆς ἡλικίας ἐπισημαίνω 
τήν ἐπιζήμια γιά τήν παιδεία παρασυνέ-
πεια τῆς διδασκαλίας ξένης γλώσσας 
ἀπό τήν πρώτη ἢδη Τάξη τοῦ Δημοτικοῦ 
Σχολείου. Ἀδιαφορῶ ἂν μοῦ καταλογι-
σθεῖ ἀπό τούς ἀντιφρονοῦντες ὑπέρμε-
τρη σωφροσύνη.

Εὒχομαι τό Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας νά σεβαστεῖ τόν κύριο σκοπό 

τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τήν ἀνάπτυξη 
τῆς νοημοσύνης τῶν μικρῶν μαθητῶν, 
καί σύνδρομα τῆς ἐκφραστικῆς των ἱκα-
νότητας πρός σαφήνεια καί ἀκρίβεια, 
ἐπιτεύξιμη, πιστεύω, μέ τή διδασκα-
λία σ' αυτούς μόνης τῆς μητρικῆς των 
γλώσσας καί νά προγραμματίσει τή δι-
δασκαλία τῆς ξένης γλώσσας γιά μαθη-
τές προχωρημένης κάπως ἡλικίας ἀλλά 
καί προπάντων νά σεβασθεῖ τήν ἑλληνι-
κή γλώσσα, μητρική γλώσσα τῆς φιλο-
σοφίας καί τῆς ἐπιστήμης, χορηγό πλεί-
στων λέξεων στίς ξένες γλῶσσες γιά τήν 
ἒκφραση τῶν ἐννοιῶν τοῦ πολιτισμοῦ. 

(βλ. π. «Νέα Εὐθύνη», τ. 7, 
Σεπτ.-Οκτ. 2011)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
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Τα ΕκπαιδΕυΤήρια «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ιδρύθηκαν από το 
Σύλλογο «Κοινωνική Προσπάθεια» ως υποδειγματικό Σχολείο 

προς μόρφωση της σύγχρονης  νεότητας, υπό το φως της ελληνορ-
θοδόξου κοσμοθεωρίας. Σκοπεύουν να δώσουν αγωγή στην οποία θα 
ενυπάρχει το πνεύμα της ανθρωπιστικής παιδείας με τις αξίες του 
Χριστιανικού πολιτισμού που έφερε στην Ευρώπη ο απόστολος παύ-
λος.

Βασικό στόχο μας έχουν τη διαμόρφωση άρτιας προσωπικότητας 
των μαθητών προς αντιμετώπιση των ποικίλων συγχρόνων προβλη-
μάτων. 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει τη μέθοδο της εξατομικευμένης μόρφω-
σης επιδιώκοντας να αποκτούν οι μαθητές με ευχέρεια τις απαραίτη-
τες γνώσεις, προσλαμβάνοντας παράλληλα και τον αναγκαίο πνευ-
ματικό εξοπλισμό. 

Τα κίνητρα πρωτοβουλίας και συνεργασίας, η επαφή με τη ζωή 
και τη φύση, οι εκδρομές, οι μορφωτικοί περίπατοι, η επίδραση στη 
μαθητική σκέψη και στον λόγο για την άσκηση και ανάπτυξη των μα-
θητών αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του Σχολείου και συστη-
ματικά παρακολουθούνται στην εφαρμογή τους. 

Το ενδιαφέρον των Εκπαιδευτηρίων εκτείνεται και προς τους γο-
νείς των μαθητών, επειδή τούτο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
γενικότερης μορφωτικής του προσπάθειας, θέλοντας να προσλαμ-
βάνει το παιδί μόρφωση και μέσα σε κατάλληλο οικογενειακό περι-
βάλλον.

Τα Εκπαιδευτήριά μας, με τις μορφωτικές συγκεντρώσεις των γο-
νέων, με τις εκδόσεις των μηνιαίων περιοδικών «κοινωνικές Τομές» 
και «ο πυρσός» και  με τις κατά διαστήματα εγκυκλίους προς τους 
γονείς, επιδιώκει τη δημιουργία μορφωτικής κοινότητας γονέων, η 
οποία να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στη σύγχρονη οικογένεια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

- 2 - - 3 -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ



341

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με την εγγραφή τους στο Σχολείο 

οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς τη δι-
εύθυνση του Σχολείου και τους διδάσκοντες καθηγητές τους. Να πει-
θαρχούν χωρίς αντιλογίες.

2. Οφείλουν όσον αφορά την καθημερινή ή επίσημη στολή τους, 
καθώς και για την κόμη τους, να συμμορφώνονται πρόθυμα με τις 
οδηγίες του Σχολείου. ή κοσμιότητα πρέπει να διακρίνει τους μαθη-
τές ως προς την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους, ακόμη και εκτός 
σχολείου.

3. Οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στο Σχολείο πριν χτυπή-
σει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων, καθώς επίσης και 
στο τόπο επιβίβασης των σχολικών λεωφορείων. κάθε καθυστέρη-
ση στην προσέλευσή τους στο μάθημα καταλογίζεται ως απουσία, 
εκτός αν λόγοι ανεξάρτητοι της θέλησής τους προκάλεσαν τη σημει-
ωθείσα βραδύτητα. 

4. ή πρωινή προσευχή στον καθορισμένο χώρο συνάθροισης των 
Εκπαιδευτηρίων γίνεται αθόρυβα και κατά την οριζόμενη από τη δι-
εύθυνση σειρά. Το πρωινό μήνυμα και οι ανακοινώσεις παρακολου-
θούνται από όλους τους μαθητές με πλήρη ησυχία και αδιάπτωτη 
προσοχή. 

5. Μαθητές και μαθήτριες κατά την είσοδο ή την έξοδο από την 
αίθουσα διδασκαλίας του καθηγητού ή άλλου προσώπου αξίου σε-
βασμού, οφείλουν να ίστανται όρθιοι.  

6. κάθε μαθητής προσέρχεται στο Σχολείο για το μάθημα προε-
τοιμασμένος και διαβασμένος σε όλα τα μαθήματα. προσέχει και συ-
γκεντρώνει τη σκέψη του στις παραδόσεις των καθηγητών και ποτέ 
δεν ατακτεί κατά την ώρα της διδασκαλίας. 

7. Σε περίπτωση που προσέλθει μαθητής απροετοίμαστος από 
εύλογη αιτία, οφείλει να γνωστοποιεί αυτό πριν από την έναρξη του 
μαθήματος στον αρμόδιο καθηγητή. ή τυχόν κατ' επανάληψη προ-
σέλευση των μαθητών χωρίς προετοιμασία στα καθημερινά τους μα-
θήματα τιμωρείται, εφ' όσον τούτο δεν δικαιολογείται επαρκώς από 
τους γονείς τους. 
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8. απαγορεύεται αυστηρώς η διά παντός μέσου ή τρόπου αντι-
γραφή στη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων - διαγωνισμάτων. Οι 
παραβάτες βαθμολογούνται με μονάδα. αλλά, και οι βοηθούντες άλ-
λους προς αντιγραφή δεν απαλλάσσονται της τιμωρίας, επειδή η 
πράξη αυτή αποτελεί δολίευση. 

9. Μαθητές και μαθήτριες υποχρεούνται να μετέχουν σε κάθε 
ομαδική σχολική εκδήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των 
Εκπαιδευτηρίων, (π.χ. σε εκδρομές, σε σχολικές επιδείξεις, σε πα-
ρελάσεις, σε κοινό εκκλησιασμό, σε εθνικές εκδηλώσεις κ.ά.). Στους 
απουσιάζοντες από τέτοιες εκδηλώσεις καταχωρίζονται επτά ωριαί-
ες απουσίες και υφίστανται τις ανάλογες κατά περίπτωση κυρώσεις.

10. απαγορεύεται σε μαθητές και μαθήτριες να φέρνουν στο Σχο-
λείο αντικείμενα ξένα προς τη σχολική εργασία. Τέτοια αντικείμενα εί-
ναι τα κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, υπολογιστές, φωτο-
γραφικές μηχανές και πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συσκευές, φωτο-
γραφίες, έντυπα άσχετα με τις σχολικές τους δραστηριότητες, καλ-
λυντικά, σκουλαρίκια, βραχιόλια, κολιέ, αιχμηρά αντικείμενα, αλκοόλ, 
τσιγάρα, ουσίες κ.τ.ό. Οτιδήποτε βρεθεί εκ των ανωτέρω κατάσχε-
ται και μεταφέρεται στο γραφείο της διευθύνσεως. ή διεύθυνση επι-
φυλάσσεται, κατά περίπτωση, να επιστρέψει ή όχι αυτά στους μα-
θητές που τα έφεραν. 

11. Τα βιβλία, τα τετράδια, οι τσάντες και οι κασετίνες, καθώς και 
τα λοιπά σχολικά είδη διατηρούνται πάντοτε από τους μαθητές κα-
θαρά. Άσκοπα γραψίματα και μουντζούρες δεν επιτρέπεται να γίνο-
νται. 

12. Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να σέβονται την περιουσία 
του Σχολείου. Μαθητής που θα προξενήσει φθορά σε έπιπλα, σκεύη 
ή άλλα αντικείμενα του Σχολείου τιμωρείται αυστηρά και υποχρεώ-
νεται σε ανάλογη αποζημίωση για κάθε προκληθείσα ζημία ή φθορά.

13. Όλοι οι μαθητές πρέπει να ενδιαφέρονται για την καθαριότη-
τα και την καλή εμφάνιση της τάξης τους, των σχολικών λεωφορείων 
και γενικά όλων των χώρων του Σχολείου.

14. Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να περιβάλλουν αλλήλους με 
εκτίμηση και με τη σκέψη ότι όλοι είναι συνεργάτες στην προσπά-
θεια της σχολικής κοινότητας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μεταξύ 
τους είναι κόσμιοι και ευπρεπείς στα λόγια τους, ευγενείς στους τρό-
πους και τη συμπεριφορά τους. Χειρονομίες, χειροδικίες, διαπληκτι-
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σμοί, λογομαχίες, βρισιές κ.ά. χαρακτηρίζονται ως ξένα προς την ιδι-
ότητα των μαθητών μας και αναλόγως τιμωρούνται.

15. Τα καθήκοντα των επιμελητών μαθητών είναι: α. Να επιμε-
λούνται για την καθαριότητα και τους κανόνες υγιεινής της τάξης 
τους, καθώς και για την αβλαβή διατήρηση των σκευών και επίπλων 
της, και να φροντίζουν για τη μεταφορά και καλή διατήρηση των 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας, οργάνων κ.λπ. β. Να ενδιαφέρονται 
για την καλή συμπεριφορά των συμμαθητών τους μέσα στην τάξη, 
εφ' όσον δεν βρίσκεται μέσα σε αυτήν ο καθηγητής, καθώς και να 
επιμελούνται για την έξοδο των μαθητών από τις αίθουσες διδασκα-
λίας στα διαλείμματα. 

16. καθήκον των απουσιολόγων είναι να καταγράφουν προσεκτι-
κά τις,  τυχόν, απουσίες των μαθητών και να επιδίδουν στον εκάστο-
τε υπεύθυνο καθηγητή το απουσιολόγιο προς υπογραφή, ενδιαφε-
ρόμενοι συγχρόνως και για την καλή διατήρησή του.  

17. Μαθητές και μαθήτριες δεν καλούνται στο τηλέφωνο, παρά 
μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες οικογενειακές ανάγκες. ή ώρα του μα-
θήματος πρέπει να είναι πάντοτε σεβαστή. Το μάθημα για καμιά αι-
τία δεν πρέπει να διακόπτεται. 

18. Εφιστάται η προσοχή στο ότι η ενδυμασία και η εν γένει εμ-
φάνιση των μαθητών και των μαθητριών θα είναι όπως καθορίζεται 
από τον κανονισμό του Σχολείου και μάλιστα χωρίς πρόσθετα αξε-
σουάρ ή βαψίματα (μαλλιών,  δέρματος, νυχιών κ.ά), ακριβώς όπως 
υποδεικνύεται από τη διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων. 

19. Οι μαθητές που κάνουν χρήση των σχολικών λεωφορείων 
πρέπει να είναι έτοιμοι το πρωί στις καθορισμένες ώρες και στις κα-
νονικές θέσεις παραλαβής τους. κατά τη διαδρομή δεν ατακτούν. Τη-
ρούν τους κανονισμούς ασφαλείας. Γενικά οι όροι του παρόντος κα-
νονισμού ισχύουν και κατά τις μετακινήσεις των μαθητών μέσα στο 
σχολικό λεωφορείο.

20. κάθε μαθητής πρέπει να είναι πάντοτε οικονομικά εντάξει 
έναντι του Σχολείου. Είναι απαραίτητο να καταβάλλει στο ταμείο του 
Σχολείου τα προβλεπόμενα δίδακτρα στον προκαθορισμένο χρόνο.

21. Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται στα ως άνω άρθρα του 
κανονισμού δίδονται εκάστοτε από τη διεύθυνση του Σχολείου οι δέ-
ουσες οδηγίες, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται μαθη-
τές και μαθήτριες. 

- 4 - - 5 -
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ή "Στέγη Μαθητικού Ομίλου" είναι τομέας των Εκπαιδευτηρίων 
«απΟΣΤΟΛΟΣ παυΛΟΣ». Σκοπό της έχει, αφ' ενός, την εξα-

σφάλιση στέγης και διατροφής των μαθητών που διαμένουν μακριά 
από το Σχολείο, αφ' ετέρου, την εν κυρίω πνευματική καθοδήγησή 
τους.

Στη Στέγη του Μαθητικού Ομίλου γίνεται δεκτός κάθε μαθητής 
που:

• Επιθυμεί να μετέχει στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας (Εκ-
κλησιασμός, ι. Εξομολόγηση, Θεία κοινωνία).

• αγωνίζεται να έχει ζωή με Ορθόδοξο Χριστιανικό ήθος.
• Συμμορφώνεται και υπακούει στους κανονισμούς και στις αρχές 

της διευθύνσεως.
• Είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις. και επιπλέον 

καταβάλλει κάθε μήνα στο Ταμείο της Στέγης ποσό για τυχόν ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.ά.

ή κοινή ζωή με τους συνοικοτρόφους είναι φυσικό, αρχικά, να δυ-
σκολεύει τον έφηβο που έχει συνηθίσει να ζει με άλλο τρόπο στο οι-
κογενειακό του περιβάλλον. Όμως, με την απαιτούμενη θέληση και 
με την πίστη πως η χριστιανική συμβίωση συμβάλλει στην πνευματι-
κή ολοκλήρωση της προσωπικότητας, υπερνικούνται όλα τα εμπόδια. 

Τα παιδιά συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, όπως επιτραπέ-
ζια, παιχνίδια μνήμης, παιχνίδια κατασκευών, παιχνίδια ακοής, 

όρασης, αφής κ.λ.π.
κατά διαστήματα προβλέπεται η οργάνωση ψυχαγωγικών εκδη-

λώσεων (π.χ. σε εορτές θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου). Επί-
σης προβλέπεται και η οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων, ανά-
μεσα στις οποίες σημαντική θέση κατέχουν και οι διάφορες εκδρομές.  

απαγορεύεται, όμως, αυστηρώς το κάπνισμα στους Οικοτρόφους, 
καθώς και κάθε είδος ναρκωτικών ουσιών. 

δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρο-
νικών οργάνων. 

απαγορεύεται κάθε έντυπο με περιεχόμενο αντίθετο προς τις χρι-
στιανικές αρχές.
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Είναι υποχρεωμένος κάθε οικότροφος να συμμορφώνεται πλή-
ρως προς το ήμερήσιο πρόγραμμα της Στέγης τού Ομίλου. Ξυ-

πνάει λ.χ. το πρωί ώρα 6.45 χωρίς αργοπορία και συμμετέχει με προ-
θυμία στο πρόγραμμα.
• πρέπει να επιδεικνύει αμέριστο το ενδιαφέρον του κατά τις ώρες 
μελέτης (4.30 - 8.00 μ.μ.), στις οποίες θα αφοσιώνεται εξ ολοκλήρου 
με την προετοιμασία των μαθημάτων της επομένης ημέρας ή γενικό-
τερα σε άλλες σχολικές μελέτες. 
• διαμένει σε δωμάτιο με άλλους συμμαθητές του και φροντίζει να μη 
δημιουργεί κανένα πρόβλημα συνοικήσεως. 
• Σέβεται και προστατεύει την περιουσία της Στέγης του Μαθητικού 
Ομίλου.
• πρέπει να διακρίνεται για το χριστιανικό του ήθος και την καλή συ-
μπεριφορά σε όλες τις εκδηλώσεις του: στην πρόθυμη συμμετοχή του 
στην καθημερινή προσευχή και τη θεία Λατρεία, στην ειλικρίνεια και 
την υπακοή του προς τους ανωτέρους. Οι συζητήσεις του με τους 
συμμαθητές του κ.ά. να είναι πάντα καθαρές και ωφέλιμες.

Ο υποψήφιος μαθητής, εισερχόμενος στο Οικοτροφείο, πρέπει 
να έχει, μαζί με τον ρουχισμό του, και τα εξής απαραίτητα εφό-

δια: 2 μαξιλαροθήκες, 4 σεντόνια, 6 ζεύγη εσώρουχα, 6 ζεύγη κάλτσες, 
2 πιζάμες, 2 πετσέτες προσώπου, 2 πετσέτες ποδιών, 2 πετσέτες 
μπάνιου, 1 ζευγάρι παντόφλες, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, χτέ-
να και ό,τι άλλο απαραίτητο του υποδειχθεί. 

ια την υγιεινή των ενοίκων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 
• Οι Οικότροφοι να συμβάλλουν στην καθαριότητα των εσωτερικών 
χώρων (τακτοποίηση δωματίων, W.C., τραπεζαρίας, σάλας). 
• καθένας πρέπει να έχει την προσωπική του οδοντόβουρτσα-
οδοντόκρεμα, την προσωπική του χτένα μαλλιών.
• Να έχει το προσωπικό του σφουγγάρι. 
• Να έχει τις προσωπικές του αλλαξιές ρούχων και εσωρούχων με τα 
αρχικά του ονόματός τού ραμμένα πάνω σ' αυτές. 

Να συμμορφώνεται με το τακτικό πρόγραμμα για το μπάνιο και να 
μεριμνά για το κούρεμά του και το ξύρισμα. 

Να χρησιμοποιεί ξεχωριστή πετσέτα μπάνιου και ξεχωριστά προ-
σόψια.

q
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Ξαστεριά. Κλαράκι δέν κου-
νιέται. Τό φεγγάρι φωτί-

ζει καθαρά, κατακάθαρα τά βουνά 
τῆς Μανωλιάσας καί τοῦ Ὀλύτσικα, 
πού τέτοια ὣρα μᾶς φαίνονται δι-
πλά στόν ὂγκο καί στό ὓψος. Μπο-
ρεῖ κανείς νά διακρίνη τίς προφυ-
λακές μας ἐπάνω σ' αὐτά, σωρούς 
ἀπό φαντάρους ριγμένους τόν ἓνα 
ἐπάνω στόν ἂλλο, νά ξεκουράζω-
νται στήν ἀστροφεγγιά, πού εἶναι 
γι' αὐτούς πολύτιμη• γιατί δέν ἀφή-
νει τούς Ἀρβανίτες νά μεταχειρι-
στοῦν ἓναν ἀπό τούς φοβερούς 
τρόπους πού ξέρουν, τόν αἰφνιδια-
σμό, γιά νά φτάσουν στή γραμμή 
καί νά τούς ἐπιτεθοῦν. Θ' ἀναπαυ-
τοῦν ἀπόψε. 

Ποῦ καί ποῦ κανένας ἀπό τούς 
στρατιῶτες μας πετιέται ξαφνικά 
καί δός του ἐπάνω κάτω νά ζεστά-
νη λίγο τό παγωμένο του κορμί. 

Τό δυνατό κρύο μᾶς περονιάζει 

τά κόκκαλα καί κάνει τή μέση μας 
καί τίς πλάτες νά πονοῦν. 

-Μιά βραδυά εἶναι καί αὐτή καί 
θά περάση, βρέ παιδιά. Ὃλοι ὑπο-
φέρουν σήμερα γιά τήν πατρίδα. 
ὃλα θά περάσουν, εἶπα. Οὒτε κου-
βέντα πιά...

Γύριζα καί δέν μποροῦσα νά 
βγάλω ἀπό τό μυαλό μου, ὃτι ἡ 
βραδυά ἐκείνη ἦταν Χριστουγεν-
νιάτικη. Ἀπό τούς στρατιῶτες μου 
κανένας δέν τό εἶχε σκεφτῆ. 

Ἢμουν νευρικός καί προσπα-
θοῦσα νά συνηθίσω τόν ἑαυτό μου 
στή συγκίνηση πού θά δοκίμαζα 
μέ τή χαρά τῶν στρατιωτῶν μου γιά 
κάτι ἒκτακτο πού τούς προετοίμαζα. 

Βρισκόμουν ἀπέξω ἀπό τό κα-
λυβάκι μας, ὃταν ἂκουσα τό στρα-
τιώτη, πού ἒγραψε ἓνα γράμμα, νά 
ρωτᾶ πόσες τοῦ μηνός εἲχαμε.

-Ρώτα τόν κύρ λοχία, τοῦ εἶπε 
ἓνας.
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-Εἲκοσι τέσσερες, τοῦ φώναξα 
κι ἀποτραβήχτηκα βιαστικός. 

-Βρέ παιδιά, εἲκοσι τέσσερες! 
Παραμονή Χριστούγεννα σήμε-
ρα καί δέν τό σκεφτήκαμε... Γιά 
σκεφτῆτε, βρέ παιδιά... Ἒφτασαν 
στ' αὐτιά μου τά λόγια αὐτά ἀπό 
δέκα στόματα.

Εἶχα ἀρκετά τραβηχτῆ ἀπό τό 
φυλάκιο, ὃταν εἶδα τούς φαντά-
ρους μου ἓνα ἓνα νά βγαίνουν ἀπό 
τό καλυβάκι καί νά μέ πλησιάζουν. 
σέ λίγο ἦταν ὃλοι γύρω μου.

-Ἀκοῦς, Χριστούγεννα, κύρ λο-
χία, καί νά μήν τό καταλάβωμε κα-
θόλου. Πῶς θά τήν περάσουν τήν 
αὐριανή μέρα τά καημένα τά σπίτια 
μας... Ἂχ! δόλια μάνα! 

Καί κοίταζαν ὁ ἓνας τόν ἂλλο καί 
ὃλοι μαζί ἐμένα. Τί ζητοῦσαν ἀπό 
μένα; Κι ἐγώ εἶχα σπίτι καί μάνα• ἡ 
ἀλήθεια εἶναι, ὃτι ἐγώ ἢμουν ὁ μό-
νος ἀνώτερός τους ἐκεῖ. 

Ἢμαστε ὃλοι περισσότερο πε-
ρήφανοι, γιατί μιά τέτοια μέρα τόσο 
ὑποφέραμε• ἢμουν ἀκόμη πιό εὐτυ-
χής ἐγώ, γιατί περίμενα ἒπειτα ἀπό 
λίγο κάτι νά παρουσιάσω στούς 
στρατιῶτες μου, πού ἀπό μέρες 
τώρα ζοῦσαν μόνο μέ ψωμί, καί 
αὐτό σάν ἀντίδωρο.

Σέ λίγο ἓνας ἓνας τραβήχτηκαν 

στό καλυβάκι κι ἒμεινα μόνος. 

Παραμονή Χριστούγεννα! 
Πῶς περνούσαμε ἂλλες 

χρονιές μέ τόν πατέρα, τή μητέ-
ρα καί τ' ἀδερφάκια μας! Ἀπό νω-
ρίς ψώνια καί ψώνια. Τά μικρά τί 
χαρές! Γέμιζε τό σπίτι ἀπό γέλια κι 
ἀπαιτήσεις.

-Μαμά, τό βράδυ νά μέ σηκώ-
σης νά πάω στήν ἐκκλησία.

-Καλά, κοιμήσου τώρα, ἂν θέ-
λης νά σηκωθῆς.

Πῶς πεταγόμαστε τή νύχτα ἀπό 
τόν ὓπνο, ὃταν ἀκούγαμε τόν γλυ-
κό, χαρμόσυνο ἦχο τῆς καμπάνας. 
Στό δρόμο ἐκεῖνο τό βράδυ κανέ-
νας φόβος• ἓνας ἓνας, νέοι, γέροι, 
γριές, παιδιά, χωμένοι στά παλτά 
τους, τραβοῦσαν γιά τήν ἐκκλησία• 
ἀλήθεια, πῶς μᾶς ἂρεσε κι ἐμᾶς 
τῶν παιδιῶν ἡ ἐκκλησία ἐκεῖνο τό 
βράδυ. Καί τήν ἂλλη μέρα τί χαρά! 
Χριστόψωμα, γαλοποῦλες, φροῦτα• 

παντοῦ ἑορτάσιμα ροῦχα, στά σπί-
τια, στούς δρόμους, παντοῦ. Οὒτε 
σχολεῖο ἐκεῖνες τίς ἡμέρες οὒτε τί-
ποτε. 

Καί τώρα, ἐπάνω στόν Ὀλύτσι-
κα, ἒχομε τό κανόνι γιά καμπάνα 
καί τό ὓπαιθρο γιά ἐκκλησία• κάτι 
εἲμαστε κι ἐμεῖς τώρα. Πολλές φο-
ρές ὁ στρατηγός θά σκέφτηκε: «Καί 
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ἀπό κεῖ καλά εἲμαστε ἀσφαλισμέ-
νοι». Καί οἱ στrατιῶτες ἐπάνω στή 
Μανωλιάσα, πού τούς φυλάγαμε τά 
πλευρά, πάντα πιό ἣσυχα θά κοιμό-
νταν, ὃταν μᾶς ἒνιωθαν πλάϊ τους. 

Τί τιμή ἀλήθεια! Καλά ἦταν τά 
περασμένα Χριστούγεννα, ἀλλά τά 
τωρινά εἶναι ἐκεῖνα πού δέ θά ξε-
χάσωμε ποτέ. Οἱ στρατιῶτες μου 
κοιμοῦνται• τί ὂνειρα νά βλέπουν; 
Ἀσφαλῶς οἱ περισσότεροι θά εἶναι 
στά σπίτια τους, μερικοί καί στήν 
ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ τους. 

Βήματα ἀπό τό μονοπάτι, 
πού εἶχα προσδιορίσει γιά 

τήν ἐπιστροφή τοῦ Δεναξᾶ καί τοῦ 
Πράγια, μέ ἒκαναν νά τρέξω πρός 
τά ἐκεῖ. 

-Καλῶς ὣρισες, Δεναξᾶ• τί γίνε-
ται, βρέ παιδί; Ποῦ εἶναι ὁ Πράγι-
ας;

-Γειά σου, κύρ λοχία• χρόνια 
πολλά• μέ τό καλό στά σπίτια μας, 
καί τοῦ λόγου σου μέ μακρύ σπαθί.

Μέ μακρύ σπαθί• ὣστε τό κα-
ταλάβαιναν οἱ στρατιῶτες μου, ὃτι 
κάτι μποροῦσε νά βγῆ καί γιά μένα 
ἀπό τή νίκη, σκέφτηκα.

-Ὁ Πράγιας, κύρ λοχία, ἐξακο-
λούθησε ὁ Δεναξᾶς, ψήνει τό κρέ-
ας κάτω στή ρεματιά• σέ μιά ὣρα 
θά εἶναι ἓτοιμο• ἓξη ὀκάδες χοι-

ρινό πρώτης γραμμῆς• ἒχομε κι 
ἁλάτι καί πιπέρι• ἓνα παγούρι κο-
νιάκ, τρία κουτιά λουκούμια καί 
δυό ψωμιά χωριάτικα, φίνα• μοῦ 
εἶπε ὁ ὑποσιτιστής, ὃτι θά μᾶς στεί-
λουν καί χριστόψωμα, ἀλλά αὐτά, 
νά σοῦ πῶ, κύρ λοχία, δέν τά πε-
ριμένω• εἶδα νά δουλεύουν δυό 
τρεῖς στούς φούρνους, ἀπό ἐκεί-
νους, πού δέν ἒλεγαν καλημέρα σέ 
φούρναρη στήν πατρίδα.

-Ἂφησε τά σακκίδια, Δεναξᾶ, 
ἀπέξω ἀπό τό καλύβι καί πήγαινε, 
παιδί μου, νά βοηθήσης τόν Πρά-
για. 

Ἒφυγε κι ἐγώ τράβηξα στό κα-
λύβι. Τούς βρῆκα ὃλους νά κοι-
μοῦνται. 

-Ἒ, παιδιά, σηκωθῆτε, τούς εἶπα 
ἐπιτακτικά• δέ σεβάστηκα ἐκείνη τή 
στιγμή τόν ὓπνο τους. 

Ξαφνιασμένοι πετάχτηκαν ὃλοι 
ἐπάνω καί ἃπλωσαν τά χέρια στά 
τουφέκια.

-Τί εἶναι; τί τρέχει, κύρ λοχία; 
Εἶχαν συνηθίσει τόσον καιρό σέ τέ-
τοια ξυπνήματα. 

-Καθίστε κάτω, τούς εἶπα• 
ἀφῆστε τά ὃπλα• δέν εἶναι τίποτε• 

κάτι ἢθελα νά σᾶς πῶ.
Κάθισαν ὁ ἓνας δίπλα στόν 

ἂλλο, τακτοποιώντας τούς μανδύες 
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καί τίς παλάσκες τους, πού τόσον 
καιρό τώρα ἒγιναν ἀναπόσπαστες 
ἀπό τήν τουαλέττα τοῦ ὓπνου τους. 

-Ἀκοῦστε, παιδιά, νά σᾶς πῶ. 
Τέτοια μέρα καί ὣρα -ἦταν περα-
σμένα μεσάνυχτα- οἱ καμπάνες 
στά χωριά καί στίς πόλεις χτυποῦν 
καί οἱ Χριστιανοί πηγαίνουν στήν 
ἐκκλησία, νά γιορτάσουν τή γέννη-
ση τοῦ Χριστοῦ μας καί νά τοῦ ζητή-
σουν τήν εὐλογία του. Κι ἐμεῖς ἐδῶ 
ἐπάνω, πού εἲμαστε, δέν πάψαμε 
νά εἲμαστε Χριστιανοί καί νά ἒχω-
με ἀκόμη περισσότερη ἀνάγκη ἀπό 
τή βοήθειά Του. Γι' αὐτό κι ἐγώ σᾶς 
ξύπνησα, νά κάνωμε τήν προσευχή 
μας καί νά ποῦμε κανένα χριστου-
γεννιάτικο τροπάριο• ἐγώ ξέρω με-
ρικά, καί, ἂν ξέρη καί κανένας ἀπό 
σᾶς, τό λέει• δέν ἒκανα καλά, παι-
διά;

-Καλά ἒκανες, κύρ λοχία.
Γονάτισα καί γονάτισαν καί οἱ 

στρατιῶτες μου• ἒκανα τό σταυρό 
μου, τόν ἒκαναν κι αὐτοί μέ τό κε-
φάλι κάτω.

-«Χριστός γεννᾶται, δοξάσα-
τε...», ἀκούστηκε σιγανή, ραγισμέ-
νη ἀπό τή συγκίνηση, ἡ φωνή μου.

Μερικοί στρατιῶτες μου σταυρο-
κοποῦνται διαρκῶς καί ἂλλοι στα-
ματοῦν γιά λίγο, γιά νά ξαναρχί-

σουν πάλι• ὃλοι μουρμουρίζουν καί 
βοηθοῦν. Τά δάκρυά μας κατρακυ-
λοῦν στίς ἂπλυτες γενειάδες μας• ἡ 
συγκίνηση μᾶς παραλύει τά σαγό-
νια καί μᾶς κόβει τή φωνή στό λα-
ρύγγι.

Δέν ξέρω πῶς τελείωσε ἐκεῖνο 
τό τροπάρι• ἓνας στρατιώτης ἀρχίζει 
τώρα δυνατώτερα:

-«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν 
ὑπερούσιον τίκτει...».

Βοηθοῦμε ὃλοι, κρατοῦμε τό 
ἲσο. Ἡ πρώτη συγκίνηση πέρασε 
καί ἡ ψαλμωδία μας τώρα ἀκούγε-
ται πιό ἁρμονική. Δυό στρατιῶτες 
μου κρυφομιλοῦν καί πιάνοντας 
τά τουφέκια τους ἑτοιμάζονται νά 
βγοῦν. Τούς κοίταξα στά μάτια.

-Νά ἒρθουν κι ἐκεῖνοι οἱ καημέ-
νοι, ν' ἀκούσουν λίγη λειτουργία, 
μοῦ εἶπαν καί ὑπονοοῦσαν τούς δι-
πλοσκοπούς. 

Κι ἒφυγαν.
Τά λόγια αὐτά μέ συγκίνησαν 

τόσο πολύ, πού νόμισα γιά μιά 
στιγμή, ὃτι θά σταματήση ἡ καρ-
διά μου. Τό στῆθος μου στένευε, 
τά μάτια μου ἒτρεχαν, τό σῶμα μου 
ἒτρεμε.

Λειτουργία! Πραγματική λει-
τουργία ἀπό ἀνθρώπους πού εἶχε 
ἐξαγνίσει ὁ πόλεμος καί πού τήν 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
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καρδιά τους πλημμύριζαν τά πιό 
εὐγενικά αἰσθήματα. Ἦταν πραγ-
ματική προσευχή ἐκείνη.

-«Ἡ γέννησίς Σου, Χριστέ, ὁ 
Θεός ἡμῶν...», ψάλλαμε τώρα. Τή 
στιγμή ἐκείνη οἱ διπλοσκοποί, πού 
τούς ἂλλαξαν οἱ ἂλλοι δυό, πού 
βγῆκαν πρωτύτερα, πρόβαλαν τό 
κεφάλι τους στό καλύβι. Ἒκαναν 
τό σταυρό τους καί γονάτισαν κι 
αὐτοί. 

Δέν ξέραμε τίποτε ἂλλο νά 
ποῦμε κι ἡ λειτουργία τελείωσε.

Οἱ στρατιῶτες μου σταυροκο-
πιόνταν ἀκόμη, ὃταν γύρισα μέ τό 
σακκίδιο, πού εἶχε ἀφήσει ἒξω ἀπό 
τό καλύβι ὁ Δεναξᾶς. Ἂνοιξα ἓνα 
κουτί λουκούμια καί τό πρότεινα 
στούς στρατιῶτες μου νά πάρουν 
ἀπό ἓνα• τό πῆραν. Τούς ἒδωσα καί 
τό παγούρι μέ τό κονιάκ. 

-Πιέτε λιγάκι, παιδιά, νά ζε-
σταθῆτε καί νά εὐχηθῆτε γιά τή ση-
μερινή ἡμέρα.

Ἢπιαν ὃλοι καί τελευταῖος ἐγώ. 
Ἐτρέμαμε ὃλοι• μερικοί δέν μπο-
ρούσαμε οὒτε νά εὐχηθοῦμε. ση-
κώναμε μόνο τό παγούρι στήν 
ὑγειά τῶν ἂλλων, χωρίς νά μιλοῦμε 
καθόλου.

Νά καί ὁ Δεναξᾶς μέ τόν Πρά-
για μέ τό ψημένο κρέας τεμαχισμέ-
νο σ' ἓνα ἀντίσκηνο• οἱ στρατιῶτες 
τά ἒχασαν. 

-Ἂ! κύρ λοχία, ποιός τό περίμε-
νε! 

Κι ἒνιωθα τά χέρια τους νά 
μοῦ χαϊδεύουν τά γένεια, τά 

μαλλιά, τίς πλάτες• ἡ εὐγνωμοσύ-
νη τους γιά τή μικρή μου φροντίδα 
γι' αὐτούς μιά τέτοια μέρα ξέσπα-
σε στά χάδια ἐκεῖνα. Πόσο ἢμουν 
εὐχαριστημένος γιά τή δική τους 
εὐχαρίστηση. 

-Ἐμπρός, παιδιά• τρῶτε καί ὁ 
Θεός νά δώση τό Πάσχα νά τό κά-
νωμε στά σπίτια  μας νικητές.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὃτι ὃλοι ψα-
χουλεύαμε, χωρίς νά τρώη κανείς. 
Ἡ συγκίνηση μᾶς εἶχε κόψει τελεί-
ως τήν ὂρεξη. 

Ὃποτε τά θυμήθηκα τά Χρι-
στούγεννα ἐκεῖνα, ποτέ δέν μπόρε-
σα νά συγκρατήσω τήν καρδιά μου 
νά μήν τρέμη καί τά μάτια μου νά 
μήν τρέχουν...

Χαρ. Βασιλογιώργης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
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Χ ρειαζόμαστε, λοιπόν, μέσα 
στήν καταχνιά καί στό σκοτάδι 

τό φῶς. Καί αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι 
παρά «τά φῶτα» μιά ἐθνικῆς αὐτοσυ-
νειδησίας, μιᾶς αὐτογνωσίας καί πο-
λιτικοκοινωνικῆς ἐγρήγορσης, πού θά 
μᾶς βγάλουν ἀπό τά σημερινά ἀδιέξο-
δα. Χρειαζόμαστε μιά πνευματική 
ἀφύπνιση, ἕναν σύγχρονο διαφωτισμό 
πού θά βοηθήσει νά πετάξουμε ἀπό 
πάνω μας τά βαρίδια πού μᾶς κατέβα-
σαν στόν πάτο τῆς ἐθνικῆς ἀπαξίω-
σης. Αὐτός ὁ διαφωτισμός μπορεῖ νά 
προέλθει ἀπό ἐπιστήμονες καί δια-
νοούμενους, πολιτικά, κοινωνικά καί 
ἠθικά ἄφθαρτους καί ἀδιάφθορους, 
μέ ἦθος καί ἠθική, μέ παιδεία καί 
φρόνημα, μέ ὅραμα, παρρησία, μαχη-
τικότητα καί ἑτοιμότητα γιά σύγκρου-
ση ὅπου καί ὅσο χρειαστεῖ, χωρίς 
ἐξαρτήσεις, χωρίς ἀτομικά συμφέρο-
ντα, χωρίς προσωπικές βλέψεις. Τέτοι-

οι ἄνθρωποι, σέ στενή συνεργασία 
μέ ἀνιδιοτελεῖς πνευματικές καί πο-
λιτιστικές δυνάμεις τοῦ τόπου καί, 
κυρίως, μέ νεότερους μαχητικούς καί 
ἁγνούς ἀνθρώπους, μέσα ἀπό δημο-
κρατικές πάντοτε διαδικασίες (χωρίς 
αὐτόκλητους σωτῆρες), πρέπει νά 
βγοῦν μπροστά, νά ἀφυπνίσουν συ-
νειδήσεις καί νά ἐμπνεύσουν τούς 
Ἕλληνες νά ἀγωνισθοῦν γιά νά ἀπο-
τινάξουν τή δουλεία τῶν στρεβλώσεων 
καί τήν ἀπότοκη οἰκονομική δουλεία. 
Μέ τήν προϋπόθεση ὅτι εἴμαστε ἀπο-
φασισμένοι νά ὑπερβοῦμε τόν ἑαυτό 
μας καί νά προχωρήσουμε σέ ἀνα-
τροπές. Ἡ παιδεία στήν πιό εὐρεία της 
ἔννοια, μέ ἀρχές, κανόνες, ἰδανικά 
καί ἀξίες, μπορεῖ νά ξαναγίνει ἡ ἀφε-
τηρία ἑνός νέου ἑλληνικοῦ διαφωτι-
σμοῦ...

(βλ. ἐφ. «Τό Βῆμα», 4.12.11)

Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ

τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη

...

Σ τίς 24 Αὐγούστου τό βράδυ, 
στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων 

ὑπερψηφίστηκε, μέ εὐρεία συναίνε-
ση, ὁ νέος Νόμος-Πλαίσιο γιά τή 

(Σημείωση: Προτιμήσαμε στό παρόν τεῦχος, ἀντί δικῶν μας παρατηρήσε-
ων καί σχολίων, νά παρουσιάσουμε ἀποσπάσματα ἀπόψεων καί προτάσε-
ων διακεκριμένων προσωπικοτήτων, πού ἀναφέρονται μέ ἐνάργεια στά 
κοινωνικά δρώμενα τῶν ἡμερῶν μας).
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...Ἄ ν εἶχε ἔκτακτο ἡγετικό χάρι-
σμα ὁ κ. Σαμαράς, θά 

κατέβαινε σέ αὐτές τίς ἐκλογές, τοῦ 
πανικοῦ καί τοῦ ἀδιεξόδου, μέ ἐπαγ-
γελίες ἄλλου ἐπιπέδου, ἄλλης λογικῆς: 
Ὅτι θά ἐξασφάλιζε στήν ἑλλαδική κοι-
νωνία τά καλύτερα στήν Εὐρώπη κλα-
σικά λύκεια (ἔχει τό ἀνθρώπινο ὑλικό 
γιά νά τολμήσει τό ἐγχείρημα, δίχως 
τό παραμικρό ἐπιπλέον οἰκονομικό 
κόστος). Ὅτι θά ἀναδιάρθρωνε ρι-
ζικά τή γλωσσική διδασκαλία καί τή δι-

δασκαλία τῶν μαθηματικῶν στά σχο-
λεῖα, γιά νά ἔχουν τά Ἑλληνόπουλα 
πρόσβαση στή γλώσσα ὡς λογική καί 
στά μαθηματικά ὡς γλώσσα. Ὅτι θά 
ξεκινοῦσε τή διδασκαλία τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς ἀπό τήν Τετάρτη τοῦ Δη-
μοτικοῦ, σάν παιχνίδι, ὡς τό τέλος 
τοῦ Λυκείου σάν ἄσκηση τῆς κριτικῆς 
σκέψης...

Θά γνωστοποιοῦσε ὀνόματα, κατα-
ξιωμένους πολίτες, πού θά τούς εἶχε 
ἐπιστρατεύσει νά συντάξουν νέο Δη-

ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

τοῦ Χρ. Γιανναρᾶ

λειτουργία τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαι-
δευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς πατρίδας 
μας. Καταργήθηκε, ἔτσι, ἡ ἰσχύς τοῦ 
Νόμου-Πλαισίου 1268 τοῦ 1982, τοῦ 
διαβόητου καί καταστροφικοῦ νόμου, 
ὁ ὁποῖος, γιά 29 χρόνια ταλάνι-
σε τά Πανεπιστήμιά μας, προκάλε-
σε ὀλέθρια ὑποβάθμιση τῆς Ἀνώτατης 
Παιδείας μας καί καλλιέργησε μία ἰδι-
αιτέρως νοσηρή νοοτροπία στά νιάτα 
τῆς πατρίδας μας, μέ ἀνεξέλεγκτες 
ἐπιπτώσεις...

Θεωρῶ ὅτι δύο εἶναι οἱ πιό καίριες 
καί καταλυτικές ἀλλαγές πού φέρνει ὁ 
νέος αὐτός Νόμος: 1) Ἡ κατάργηση 
τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἀσύλου καί 2) 
ἡ κατάργηση τῆς συμμετοχῆς τῶν φοι-
τητῶν (δηλαδή τῶν κομματικῶς στρα-
τευμένων νέων παιδιῶν) στίς ἐκλογές 
τῶν Πρυτάνεων, τῶν Κοσμητόρων 

καί τῶν Προέδρων Τμημάτων. Εἶναι 
μιά πολύ καλή ἀρχή. Ὑπάρχουν καί 
πολλές ἄλλες ἀλλαγές πρός τή σωστή 
κατεύθυνση, ὅπως ὑπάρχουν καί δι-
ατάξεις πού θά χρειαστεῖ νά ἀναθεω-
ρηθοῦν καί νά τροποποιηθοῦν...

Εὔχομαι ὁλόψυχα, σ' αὐτήν τή 
νέα θεσμική ἐποχή πού ἄρχισε γιά 
τήν Ἀνώτατη Παιδεία μας, ἡ συμβολή 
ὅλων τῶν παραγόντων πού θά παίξουν 
καίριο ρόλο πρός τή σωστή κατεύθυν-
ση καί, πρωτίστως, ἡ οὐσιαστική συμ-
βολή τῶν ἐμπνευσμένων ἀκαδημα-
ϊκῶν δασκάλων, ἐκείνων πού σέβο-
νται τήν ἀποστολή καί τό λειτούργη-
μά τους, νά μπορέσει νά ἐξασφαλίσει 
τό καταλυτικό ξημέρωμα μιᾶς πραγμα-
τικά καινούργιας μέρας γιά τά Πανε-
πιστήμιά μας καί γιά τήν Πατρίδα μας. 

Μ.Ν.Σ.
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μοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ἱκανόν νά 
μεταβάλει τή δημοσιοϋπαλληλία σέ 
πεδίο ἀνάδειξης τῶν ἀρίστων (καί ὄχι 
τῆς ρουσφετολογικῆς σαβούρας). Νά 
εἶναι τιμή καί ἀξίωμα ὁ τίτλος τοῦ κρα-
τικοῦ λειτουργοῦ, στίβος γιά τούς προι-
κισμένους μέ δημιουργική φαντασία 
καί κοινωνική εὐαισθησία...

Ἁπλές ἀλήθειες, στέρεες, ἱκανές 
νά ἀλλάξουν τό κλίμα, νά χτίσουν 
ἀνάκαμψη.  Ἔχουν ἕνα ἐλάττωμα: Δέν 
κατακτῶνται μέ μόνη τήν κατανόηση. 
Προϋποθέτουν κερδισμένη μέ μόχθο 
ἀνιδιοτέλεια, ἔξοδο ἀπό τό ἐγώ...

(βλ. ἐφ. «Ἡ Καθημερινή», 4.12.11)

Θ ά περιγράψω τά βασικά χα-
ρακτηριστικά πού, κατά 

τή γνώμη μου, θά ἔπρεπε νά συ-
γκεντρώνει τό ἀναζητούμενο πρόσω-
πο τοῦ ἡγέτη. Θά ἔπρεπε νά ἔχει ἀπο-
δεδειγμένο ἐνδιαφέρον γιά τά κοινά, 
χωρίς, ὅμως, νά ἔχει ἐμπλακεῖ στήν 
κεντρική πολιτική σκηνή τῆς χώρας, 
οὕτως ὥστε νά μήν ἔχει ὑποστεῖ τήν 
συνεπαγόμενη φθορά. Τό ἐνδιαφέρον 
του γιά τά κοινά, κατά τά ἀνωτέρω, θά 
πρέπει νά τοῦ προσδίδει καί κάποια 
σχετική ἀναγνωρισιμότητα. Πρέπει, 
ἀσφαλῶς, νά ἔχει ἀξιόλογα ἐπαγγελ-
ματικά ἐπιτεύγματα νά ἐπιδείξει. Κατά 
προτίμηση, νά προέρχεται ἀπό τόν 
ἐπιχειρηματικό χῶρο (ὄχι, ὅμως, ἀπό 
πολύ μεγάλη ἐπιχείρηση) ἤ αὐτόν τῶν 
ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν, ὥστε νά 
γνωρίζει πῶς λειτουργεῖ ἡ οἰκονομία 
καί παράγεται ὁ πλοῦτος. Νά εἶναι 
ἄτομο μέ ὑψηλή διανοητική καί συναι-
σθηματική νοημοσύνη, θᾶρρος χωρίς 
ἔπαρση, διοικητικές καί ἡγετικές 
ἱκανότητες καί ἡ μέχρι σήμερα πορεία 

του νά χαρακτηρίζεται ἀπό ἐντιμότητα 
καί συνέπεια.

Ἕνα τέτοιο ἄτομο μπορεῖ νά 
ἐμπνεύσει καί νά ἑνώσει τίς δυνάμεις 
πού κινοῦνται στόν μεταρρυθμι-
στικό-ἐκσυγχρονιστικό χῶρο, ὥστε 
νά σχηματισθεῖ ἕνας νέος φορέας 
ἀποτελούμενος ἀπό ἐπιμέρους συ-
νιστῶσες. Ὁ φορέας αὐτός θά 
μπορέσει νά δράσει ὡς καταλύτης γιά 
τήν ἀναμόρφωση τοῦ σημερινοῦ πο-
λιτικοῦ σκηνικοῦ. Μέ συγκεκριμένες 
προτάσεις γιά συνταγματική ἀλλαγή 
πού θά στοχεύει σέ μιά νέα ἀρχιτε-
κτονική τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί 
ἐπανανομιμοποίηση τοῦ πολιτικοῦ 
συστήματος, ἀντιστροφή τῆς πορείας 
πρός τόν κρημνό τῆς ἑλληνικῆς οἰκο-
νομίας, μεταρρυθμίσεις στήν παιδεία, 
τήν ὑγεία, τήν κοινωνική ἀσφάλιση, 
τόν τρόπο ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης. 
Ὁ διαθέσιμος χρόνος εἶναι ἐλάχιστος. 
Ἡ ἀναγεννητική προσπάθεια πρέπει 
νά ξεκινήσει ἄμεσα!

(βλ. ἐφ. «Ἑστία», 25.11.11)

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

τοῦ Κ. Χριστίδη

...



355ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τ ό φαινόμενο τῆς κατάθλι-
ψης ὁρισμένων ποδοσφαι-

ριστῶν, πού παρατηρεῖται στίς μέρες 
μας, δέν εἶναι ἀπαραίτητα ἀπότο-
κο τῆς πίεσης πού ὑφίστανται, ἀλλά 
ἡ πίεση, ὅπως ἐκτιμᾶ ἔμπειρος γερ-
μανός δημοσιογράφος, ἀποτελεῖ αἰτία 
ὑποτίμησης αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας. Ὁ 
Ρ. Χόνινγκστάϊν, ἔχοντας ὑπόψιν του 
τήν αὐτοκτονία τοῦ τερματοφύλα-
κα τῆς ἐθνικῆς του ὁμάδας καί πα-
ρατηρώντας ποδοσφαιριστές σέ Γερ-
μανία καί Ἀγγλία νά ὑποφέρουν ἀπό 
καταθλιπτικά σύνδρομα, ὑποστηρίζει 
πώς κάποιοι ποδοσφαιριστές κρύβουν 
τό μέγεθος τοῦ προβλήματός τους. 
Ἐξάλλου ἡ πρόσφατη αὐτοκτονία τοῦ 
τεχνικοῦ τῆς ἐθνικῆς Οὐαλίας Γκάρι 
Σπίντ ἐπιβεβαιώνει τό γεγονός ὅτι, τό 
νά ἀπορροφοῦν οἱ ποδοσφαιριστές 
ὑψηλῶν ἐπιδόσεων τήν ἐκ τῆς κα-
ταθλίψεως πίεση, πρόκειται γιά σο-
βαρή ἀσθένεια. Τό ἀποτέλεσμα αὐτό 

ἀποτελεῖ κομμάτι τοῦ ἐπαγγέλματός 
τους. 

Σέ ἀθλητές ὑψηλῆς ἀπόδοσης 
ἡ ἀναλογία τῆς αὐτοκτονικότητας 
εἶναι πιό μεγάλη καί προκύπτει ἀπό 
ἐντονότερο βαθμό κατάθλιψης. Στόν 
κόσμο ἔχουμε, περίπου, 1.000.000 
αὐτόχειρες τό χρόνο. Οἱ σπορα-
δικές ἀνακοινώσεις δείχνουν πώς οἱ 
ἐξαρτήσεις κατάθλιψης καί αὐτοκτο-
νικότητας αὐξάνονται ραγδαῖα. 

Τά ψυχολογικά προβλήματα πού 
προκαλοῦνται σέ ποδοσφαιριστές ἀπό 
τέτοιου εἴδους ἀθλητισμό, σημειώνει ὁ 
ψυχίατρος Δ. Κουντούρης, τόν ἔχουν 
παρακινήσει νά ἀναλύσει τό φαινόμε-
νο σέ ἰδιαίτερο ἔργο του μέ τόν τίτλο: 
«Αὐτοκτονικότητα καί ἀθλητισμός».

(βλ. ἔρευνα ἀπό ἐφ. «Ἡ Καθημ-
ρινή», 4.12.11, μέ τίτλο «Ἡ ἀλλη-

λουχία τοῦ θανάτου στόν σύγχρονο 
ἀθλητισμό»)

(βλ. ἐφ. «Το Βήμα»)
ΚΥΡ.
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Ἀλήθεια, τί ὡραῖα νά καλοῦμε

τούς ἂλλους, νά κρατοῦνε Θερμοπύλες, 

κι' ἐμεῖς, ἂλλοι Ἐφιάλτες -ἂς τό ποῦμε-

στούς Μήδους νά προδίνουμε τίς πύλες!

Στούς ἂλλους: Ἠθική! Δικαιοσύνη!

Πραότης! Εἰλικρίνεια! Ἀγάπη!...

κι ἐμεῖς φαυλότης, ἀνομία, αἰσχύνη,

ἀπανθρωπία, μῖσος καί ἀπάτη!

Τούς ἂλλους στό καλό νά παραινοῦμε,

στό πρέπον, στό καθῆκον, στή θυσία,

καί βουτηγμένοι ἐμεῖς στή φιλαυτία! 

Ἀλήθεια, τί ὡραῖα νά καλοῦμε

τούς ἂλλους, νά φυλᾶνε Θερμοπύλες,

κι' ἐμεῖς νά καταδίνουμε τίς πύλες!

                                       Π. ΓΛΥΦΟΣ

ΟΙΚΤΡΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ



Ὅπως ἔχω πολλές φορές ἐπαναλάβει, εἶναι βαθιά 
πεποίθησή μου πώς, μόνο ἄν ἀποκτήσουμε μιά Παιδεία 

ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, σέ ὅλες τίς βαθμίδες της, τόσο σέ γνώσεις ὅσο 
καί σέ ἦθος, θά μπορέσουμε, ἐνδεχομένως, νά ἐλπίσουμε σέ μιά 
ἔξοδο ἀπό τή σημερινή ζοφερή ἠθική καί οἰκονομική παρακμή. Νά 
ἐλπίσουμε σέ μιά ποιοτική ἀναβάθμιση ὅλων τῶν παραμέτρων τῆς 
κοινωνικῆς μας ζωῆς, στήν ἀνάκτηση τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας, 
καί σ' ἕνα φωτεινότερο μέλλον γιά ὅλους μας. Ἀκόμα καί γι' αὐτούς 
πού εὐθύνονται γιά τή σημερινή κατάσταση καί πού, τόσα χρόνια, 
δέν δίστασαν, συστηματικά, μέ τίς ἐνέργειες ἤ μέ τίς ἀνοχές τους, 
νά βυθίσουν τά Πανεπιστήμιά μας σ' ἕνα ἐξουθενωτικό σκοτάδι.
Ὡστόσο, στίς πολύ δύσκολες ὧρες πού περνάει ἡ πατρίδα μας, 
ἀξίζει νά θυμόμαστε πώς, ὅπως ἔχει λεχθεῖ: «Ἡ πιό σκοτεινή ὥρα 
τῆς νύχτας εἶναι πάντα λίγο πρίν ἀπό τό χάραμα». 

Μ.Ν.Σ. 

 ...

Μόλις κυκλοφόρησε
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Document overview
File name: 05033_KoinTomesCover25.pdf
Location: E:\PTJobs\Jobs\2011\OJ11-05033\System\Documents\Current
Title: -
Creator: Adobe InDesign CS3 (5.0)
Producer: Adobe PDF Library 8.0
Author: -
Creation Date: 12/16/2011 02:08:01 PM
Modification Date: 12/16/2011 02:08:11 PM
File size: 21.2 MByte / 21681.1 KByte
Trapped: No
Output Intent: -
PDF/X Version: -
PDF Version: 1.4
Number of pages: 4
Media Box: 18.88 x 25.88 cm
Trim Box: 17.00 x 24.00 cm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Colors - 3 - -
Fonts - - - -
Images - - - -
Content - 3 - -


Colors
Color space: Device CMYK is overprinting (2-4)


Content
Transparency is present (2-4)


Additional information
Color separations: 4


CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / Separation


Fonts: 8
Apollonia Type1 / Custom / embedded subset
Apollonia-Bold Type1 / Custom / embedded subset
MrSSouvenirPTBold TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
MrSSouvenirPTLight TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
MrSSouvenirPTLightItalic TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
UB-Times TrueType / WinAnsi / embedded subset
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UB-Times TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
UB-Times-Bold TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset





