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Ο ορισμός του γάμου από τον 
ρωμαίο νομοδιδάσκαλο Μο-

δεστίνο (2ος-3ος αιώνας μ.Χ.) υπήρ-
ξε θεμελιώδης. Η έννοιά του θεσμο-
θετήθηκε και διατηρήθηκε από τον 
Χριστιανισμό μέχρι των ημερών μας:

«Γάμος ἐστί ἓνωσις ἀνδρός 
καί γυναικός, συγκλήρωσις τοῦ 
βίου παντός, θείου τε καί ἀνθρω-
πίνου δικαίου κοινωνία». Ο γά-
μος είναι ολόψυχη ένωση του άνδρα 
και της γυναίκας. Είναι, σύμφωνα με 
το θείο και το ανθρώπινο δίκαιο, κοι-
νή συμβίωση για ολόκληρη τη ζωή.  

Ο μέγιστος ποιητής της Γερμα-
νίας Γκαίτε (Johann Wolfgang von 
Goethe, 1749-1832), για τη σημα-

σία που έχει ο γάμος και η οικογέ-
νεια στον ανθρώπινο βίο, εκφράζε-
ται: «Ὁ εὐτυχέστερος ἂνθρωπος, εἲτε 
εἶναι βασιλιάς, εἲτε ὑπηρέτης, εἶναι 
αὐτός πού βρίσκει τή γλυκειά γαλήνη 
μέσα στήν οἰκογένειά του». 

Σήμερα, στην Κοινωνία υπάρ-
χει καθίζηση των αξιών του πολιτι-
σμού. Η κρίση αυτή προκαλεί δυ-
σμενείς επιπτώσεις και στο θεσμό 
της οικογένειας. Οι αξίες της ηθικής, 
της αρετής, της δικαιοσύνης, καθώς 
και οι επιταγές του Χριστιανισμού 
περί αγάπης, ισότητας, αλληλεγγύης, 
έχουν αντικατασταθεί από τον ευδαι-
μονισμό και τον υλισμό. 

Στα χρόνια μας υπάρχει αρνητι-

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

(Α΄)

τοῦ Ἀρχιμ. Χριστ. Γ. Κωνσταντοπούλου
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κής μορφής διαφοροποίηση του θε-
σμού της παραδοσιακής οικογένει-
ας, με τάση αυξήσεως των μονο-
γονεϊκών λεγομένων οικογενει-
ών. Στις σκανδιναβικές χώρες το πο-
σοστό αυτού του τύπου οικογένειας 
έχει φτάσει στο 40%(!) Έχει αυξηθεί 
και το ποσοστό εκείνων που αποφα-
σίζουν να κάνουν παιδιά εκτός γά-
μου. Το φαινόμενο αυτό, ιδιαίτερα 
στις άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Έχει καταντήσει 
ρουτίνα που  διαβρώνει τη μορφή της 
κλασικής οικογένειας με ασύλληπτες  
δυσμενείς ηθικές και κοινωνικές επι-
πτώσεις. 

Στην Ελλάδα ο αριθμός των 
μονογονεϊκών οικογενειών 

ανέρχεται σε 200.000! Η παρουσία 
ενός μόνο γονιού δεν είναι ζήτημα 
ατυχίας, αλλά ζήτημα προσωπικής 
επιλογής. 

 Μπροστά μας έχουμε και το 
θλιβερό γεγονός των διαζυγί-
ων σε αυξανόμενο ρυθμό. Τα τε-
λευταία 40 χρόνια, αρχικά σε 17 γά-
μους συνέβαινε ένα διαζύγιο. Σήμε-
ρα φτάσαμε να παρατηρείται ένα δι-
αζύγιο ανά πέντε γάμους! Στην χώρα 
μας, κατά την τελευταία δεκαετία, τρι-

πλασιάστηκε ο αριθμός των διαζυγί-
ων! 

Τα κυριότερα αίτια της αύξησης 
των διαζυγίων, με βάση τις πρόσφα-
τες κοινωνιολογικές έρευνες,  είναι:

Η χειραφέτηση της γυναίκας, 
διά της οικονομικής ανεξαρτησί-
ας κυρίως, με την οποία αποκτά τη 
δυνατότητα να επιλέγει τη λύση του 
διαζυγίου με ευκολία.

Ο εγωισμός που καλλιεργείται 
στα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία 
με τον τρόπο που σήμερα διαπαιδα-
γωγούνται.

Η κυριαρχία του πανσεξουαλι-
σμού, με τις αντίθετες προς τη χρι-
στιανική πίστη αντιλήψεις. Ακόμη, 
ο άκρατος φεμινισμός και το επαγ-
γελματικό περιβάλλον της γυναίκας, 
που της δίνει ευκαιρίες για εξωσυζυ-
γικές σχέσεις.

Τα πρότυπα που προβάλλονται 
από τα ΜΜΕ, τα οποία με την απο-
μάκρυνσή τους από τον χριστιανικό 
τρόπο ζωής ευνοούν την πραγμάτω-
ση των διαζυγίων.

Σήμερα πολλοί νέοι, αποφα-
σίζοντας τον γάμο, δεν θεω-

ρούν ότι οπωσδήποτε θα παραμεί-
νουν μαζί με τον/την σύζυγό τους σε 

u u u

u u u
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ολόκληρη τη ζωή τους. 
Η νόθευση και αλλοίωση του 

σκοπού του γάμου και της οικογέ-
νειας δέχεται ισχυρά χτυπήματα και 
από τη Νομοθεσία διαφόρων κρα-
τών που αναγνωρίζουν τη δυνατότη-
τα κανονικού, πλήρους γάμου σε 
πρόσωπα του ίδιου φύλου. Εδώ, 
βέβαια, εννοούμε την ανίερη πράξη 
της ομοφυλοφιλίας. Και επί του ση-
μείου αυτού παρατηρούμε: 

Η Ολλανδία από το 2001, το Βέλ-
γιο (2003), ο Καναδάς, η Ισπανία 
(2005) έχουν διά νόμου καθιερώσει 
πως η διαφορά του φύλου δεν αποτε-
λεί προϋπόθεση του έγκυρου γάμου. 
Η Γαλλία, μάλιστα, θέσπισε το 1999 
το αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης 
(«PACTE CIVIL DE SOLIDARITE»). 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η 
ιδεολογική αμφισβήτηση του θε-
σμού του γάμου και της οικογένει-
ας έχει επηρεάσει αρκετές κατηγο-
ρίες ανθρώπων, οι οποίοι συνοπτικά 
υποστηρίζουν: 

Ότι ο γάμος σκοτώνει, δήθεν, 
τον έρωτα και τον μεταβάλλει σε τυ-
πικό καθήκον. 

Ότι ακρωτηριάζει τη γυναίκα 
επειδή, δήθεν, την περιορίζει εξ ολο-
κλήρου στο σπίτι σαν εξάρτημα του 

άνδρα και των παιδιών.
Ότι ο γάμος εμποδίζει την 

προσωπική ελευθερία και την 
ανάπτυξη της γυναικείας προσωπι-
κότητας, που «μόνο αν αποτινάξει το 
ζυγό του γάμου μπορεί να βρει τον 
αληθινό εαυτό της».

Οι ανομολόγητες αυτές αντιλή-
ψεις επόμενο είναι να παρασύρουν 
τη νέα γενιά σε τρόπους συμβίωσης 
"ελεύθερους από δεσμεύσεις", ώστε 
τελικά να επιλέγουν την λεγόμενη 
«ελεύθερη» ή «εξώγαμη» συμβίωση. 

Βρισκόμαστε σε οδυνηρό κα-
τάντημα όταν οι έξαλλες  αντι-

χριστιανικές σχέσεις γίνονται αποδε-
κτές και δεν θεωρούνται κοινωνικά 
απόβλητες.

Στο έγκλημα των εκτρώσεων η 
Ελλάδα διεκδικεί, ως γνωστόν, φρι-
καλέα πρωτιά. Γίνονται κάθε μέρα χί-
λιες περίπου εκτρώσεις και διαπράτ-
τονται συνολικά κατ' έτος 350.000 
θανατώσεις εμβρύων. Το φρικτό 
αυτό γεγονός καταδεικνύει πιο πολύ 
από κάθε άλλο, τη χρεωκοπία της 
ελληνικής οικογένειας...

(συνεχίζεται)

u u u



Δεύτερη ξένη γλώσσα στο 
δημοτικό και πρώτη ξένη 

γλώσσα ήδη από την πρώτη δημο-
τικού. Υποβάθμιση της διδασκαλί-
ας της ελληνικής γλώσσας (αρχαί-
ας και νέας) σε όλες τις εκπαιδευ-
τικές βαθμίδες, αρχής γενομένης 
από τα διδακτικά εγχειρίδια και από 
τις οδηγίες διδασκαλίας των ελλη-
νικών γλωσσικών μαθημάτων. Οι 
αλήθειες που συνθέτουν την εικόνα 
της γλωσσικής εκπαίδευσης της πα-
τρίδας μας τα τελευταία χρόνια.

Όλα αυτά με το πρόσχημα του 
δήθεν «νέου» σχολείου, του υπουρ-
γείου όχι πλέον - λόγω και έργω 
- εθνικής παιδείας, αλλά μιας «διά  
βίου» προβληματικής μάθησης. Με 
το πρόσχημα του δήθεν ενδιαφέρο-

ντος για τη μελλοντική επαγγελμα-
τική και κοινωνική αποκατάσταση, 
μέσω της πολυγλωσσίας, ως δήθεν 
εχεγγύου επιτυχίας. Με τους γονείς 
σε απόγνωση και απογοήτευση να 
δέχονται αδιαμαρτύρητα ό,τι έντε-
χνα σερβίρεται ως επιτακτική ανά-
γκη για το ανταγωνιστικό μέλλον 
των παιδιών τους.

Εύλογα τα ερωτήματα. Γιατί το 
κράτος θεσπίζει τη διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας ήδη από την πρώ-
τη τάξη του Δημοτικού; Μήπως για-
τί ενδιαφέρεται όντως για την προ-
κοπή των νέων βλαστών του; Εύλο-
γες και οι απαντήσεις. Θεσπίζει τη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας ήδη 
από την πρώτη δημοτικού για τους 
ίδιους λόγους που προ ολίγων ετών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   Ή  ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ; 

«Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας
Πάνω σε καταστρώματα καταλυμένων καραβιών

Μουρμουρίζοντας σπασμένες σκέψεις από ξένες γλώσσες;»
(Γ. Σεφέρης)

της Χρ. Ματσούκα,
Φιλολόγου
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θέσπισε και τη διδασκαλία της κατ' 
επιλογήν δεύτερης ξένης γλώσσας 
στο δημοτικό. Με την σκοπιμότητα 
της μικροπολιτικής του διορισμού 
ενός αρκετά μεγάλου αριθμού ξε-
νόγλωσσου εκπαιδευτικού προσω-
πικού και ενός αντίστοιχα μεγάλου 
αριθμού φροντιστηριακού προσω-
πικού και για την εξωσχολική κά-
λυψη και βοήθεια των μαθητών. Για 
την  προώθηση προς χρήση τα τε-
λευταία χρόνια σε όλες τις βαθμί-
δες εκπαίδευσης πανάκριβων ξε-
νόγλωσσων σειρών βιβλίων όχι του 
Οργανισμού, αλλά ιδιωτικών εκδο-
τικών οίκων, ελληνικών και ξένων, 
και με την υπέρογκη αυτή δαπάνη 
να καλύπτεται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

Αλλά, αν αναλογιστεί κανείς 
πως «αν ο νους μπορεί να 

μορφωθεί και με μια ξένη γλώσσα, 
όμως η ψυχή, η καρδιά δεν μπορεί 
να αποχτήσει εθνική μόρφωση αλ-
λιώς παρά με τη γλώσσα αυτή που 
μιλεί από μικρός κι αγράμματος!» 
(Φωτιάδης), τότε μπορεί να καταλά-
βει και τα βαθύτερα κίνητρα αυτών 
που καθιερώνουν πλέον τα προ-
γράμματα των σπουδών. Η μητρική 
γλώσσα είναι η γλώσσα που καθέ-
νας γνωρίζει τον κόσμο, τις έννοι-
ες, τα πράγματα. Η γλώσσα που μα-
θαίνει να σκέφτεται. Στην ελληνική 
γλώσσα συμβαίνει, σε πλείστες πε-

ριπτώσεις, η λέξη με την έννοια να 
έχουν πρωτογενή σχέση κι έτσι η 
γλώσσα μας να χαρακτηρίζεται εν-
νοιολογική. Σε άλλες γλώσσες, αντί 
γι'αυτή τη σχέση, υπάρχει απλά μια 
τυχαία συμφωνία και γι' αυτό ονο-
μάζονται «σημειολογικές». Ο Χάι-
ζενμπεργκ (κορυφαίος μαθηματι-
κός και φιλόσοφος) είχε ομολογή-
σει πως «η θητεία μου στην αρχαία 
Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπου-
δαιότερη πνευματική μου άσκηση. 
Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πλη-
ρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στη 
λέξη και στο εννοιολογικό της περι-
εχόμενο». Κι επειδή «αρχή σοφίας 
η των ονομάτων επίσκεψις» (Αντι-
σθένης), υπάρχουν αυτοί οι «προο-
δευτικοί» που δεν θέλουν την σοφία 
για τα παιδιά του λαού μας κι έτσι 
τα προτρέπουν στην πολυ-επίσκεψη 
και περιδιάβαση στις ξένες γλώσ-
σες από την πρώιμη παιδική τους 
ηλικία, ώστε μέσω της πολυγλωσ-
σίας να καταλήγουν στην αγλωσσία 
κι ούτε γλώσσες τελικά μα ούτε και 
σύστημα σκέψης να μαθαίνουν.

Σύμφωνα με την θεωρία του 
καθηγητή της τεχνολογίας Eric 
Havelock (βλ. εφ. "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ", Αρχαία Ελληνικά και ο Εγκέ-
φαλος, 16/10/2010), η οποία στηρί-
ζεται στον Πλάτωνα, το αρχαίο ελ-
ληνικό αλφάβητο προκάλεσε πα-
κτωλό αφηρημένων εννοιών στον 
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αρχαίο ελληνικό κόσμο, λόγω 
ενεργοποίησης του εγκεφάλου 
των χρηστών του. Στον συνεδρια-
κό τόμο των τετρακοσίων σελίδων 
«Alphabet and the Brain» (1988) 
παρουσιάζονται τα συμπεράσμα-
τα πλήθους κορυφαίων επιστημό-
νων φιλολόγων, γλωσσολόγων και 
άλλων ειδικοτήτων, πλην Ελλήνων 
αντιστοίχων ειδικοτήτων. Τα επιστη-
μονικά αποτελέσματα μεταξύ άλλων 
είναι τα εξής: 1. Η περιοχή Broca, 
που βρίσκεται στην αριστερή πλευ-
ρά του εγκεφάλου, ενεργοποιήθη-
κε περισσότερο λόγω του ελληνι-
κού αλφαβήτου, διότι χρησιμοποιή-
θηκαν επιτυχώς φωνήεντα σε γρα-
φή για πρώτη φορά, 2. Ο ανθρώπι-
νος εγκέφαλος επαναπρογραμματί-
στηκε ριζικώς. 

Την ώρα που οι δικοί μας «διά  
βίου» φωστήρες επαγγελμα-

τίες της πολιτικής με μία μόνο πο-
λιτική απόφαση καθιερώνουν τη δι-
δασκαλία της ξένης γλώσσας από 
την Α΄ Δημοτικού, οι «οπισθοδρομι-
κοί» Άγγλοι και Γερμανοί αγωνίζο-
νται για να διδάξουν την ελληνική 
γλώσσα, και μάλιστα την αρχαία της 
μορφή, στα δικά τους παιδιά. Στην 
Αγγλία (in.gr 22/11/2010) η ιστο-
ρικός, συγγραφέας και παρουσιά-
στρια ιστορικών εκπομπών Μπέτα-
νι Χιουγκς έχει οργανώσει εκστρα-

τεία για την επιστροφή των αρχαίων 
ελληνικών (και λατινικών) στα βρε-
τανικά σχολεία. Φιλοδοξία της είναι 
μέχρι το 2020 να εισαγάγει τη διδα-
σκαλία τους στην διδακτέα ύλη 100 
δημοσίων σχολείων. Σήμερα το πο-
σοστό κυμαίνεται στα 16% για τα 
δημόσια σχολεία, ενώ στα «ανεξάρ-
τητα» στο ποσοστό των 70%. «Εί-
ναι τραγωδία, με την ελληνική έν-
νοια του όρου, να στερούμε από τα 
παιδιά αυτή την ευκαιρία», αναφέ-
ρει στους Sunday Times η Χιουγκς.

Στα Γερμανικά σχολεία το μάθη-
μα των Αρχαίων Ελληνικών τυγχά-
νει ιδιαίτερης αποδοχής και ανα-
γνώρισης. Ο υπουργός Παιδείας 
κ. Helmut Rau μετέφερε στον πρό-
εδρο του Κοινοβουλίου της Βά-
δης-Βυρτεμβέργης την άποψη του 
υπουργείου του ως προς την ση-
μασία του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών για την κυβέρνηση του 
ομοσπονδιακού κρατιδίου. Μερικά 
από τα κύρια σημεία του κειμένου 
του είναι τα εξής: «Το μάθημα των 
Αρχαίων Ελληνικών στα γερμανικά 
γυμνάσια του κρατιδίου της Βάδης-
Βυρτεμβέργης παίζει έναν ιδιαίτε-
ρα σημαντικό ρόλο, διότι περιλαμ-
βάνει τις βασικές αρχές του ευρω-
παϊκού πολιτισμού στην λογοτεχνία 
και το θέατρο, στην πολιτική και το 
σύνταγμα, στις επιστήμες και τη φι-
λοσοφία, στις τέχνες και την αρχι-
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τεκτονική, καθώς και τις συνεχείς 
επιδράσεις τους στο μεσαίωνα και 
στην νεώτερη εποχή, χρησιμοποιώ-
ντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο ανα-
γνώσματα - πηγές. Πέραν αυτού, 
η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσ-
σα της Καινής Διαθήκης και προ-
σφέρει έτσι θεμελιώδεις γνώσεις 
της χριστιανικής θρησκείας. Επιδί-
ωξη του αρχαιοελληνικού μαθήμα-
τος αποτελεί η εμβάθυνση της βασι-
κής εκπαίδευσης, βασισμένη πάνω 
στις φιλοσοφικές και ανθρωπιστι-
κές αξίες. Η σύγχρονη προσέγγι-
ση του ελληνικού μαθήματος πε-
ριλαμβάνει και στοιχεία της νεοελ-
ληνικής γλώσσας καθώς και από-
ψεις για την σημερινή Ελλάδα. Τα 
Αρχαία Ελληνικά είναι κατά κανό-
να η τρίτη ξένη γλώσσα στα γερ-
μανικά γυμνάσια και έτσι αποτελεί 
το μάθημα προφίλ του γλωσσικού 
προσανατολισμού στο Γυμνάσιο γε-
νικής παιδείας...» (βλ. Δρ. Δημη-
τρίου Κούρτη, «Τα Αρχαία Ελληνι-
κά στα γερμανικά σχολεία της Βά-
δης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία».)

Από έλληνες και ξένους μελετη-
τές είναι αποδεδειγμένη η μαθημα-
τική δομή της ελληνικής γλώσσας, 
η χρήση της για το «χτίσιμο» των 
υπολογιστών νέας τεχνολογίας, ως 
μόνης αποδεκτής και κατανοητής 
από τους υπολογιστές, λόγω της μα-
θηματικής δομής της. Μία  εντυπω-

σιακή απόδειξη για την μαθηματική 
κατασκευή της Ελληνικής γλώσσας 
είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του 
π=3,14... Το π προκύπτει από το 
πηλίκο των λεξαρίθμων της προτά-
σεως ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΥ προς αυτόν της λέξεως ΔΙ-
ΑΜΕΤΡΟΣ. Πράγματι π=ΜΗΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ / ΔΙΑΜΕ-
ΤΡΟΣ = [(40 + 8 + 20 + 70 + 
200) + (80 + 5 + 100 + 10 + 500 
+ 5 + 100 + 5 + 10 + 1 + 200) + 
(20 + 400 + 20 + 30 + 70 + 400)] 
/ (4 + 10 + 1 + 40 + 5 + 300 + 
100 + 70 + 200) = (338 + 1016 + 
940) / 730 = 2.294 / 730 = 3,14...

Γνωστές είναι και οι πάμπολ-
λες μελέτες (ελλήνων και ξέ-

νων) για τη συμβολή της διδασκαλί-
ας των αρχαίων ελληνικών και του 
πολυτονικού συστήματος στην αντι-
μετώπιση της δυσλεξίας και γενικό-
τερα των τόσο συνηθισμένων (γιατί 
άραγε;) στις μέρες μας μαθησιακών 
δυσκολιών. Γνωστές είναι και οι αγ-
γελίες για πρόσληψη προσωπικού 
-  προγραμματιστών στη Microsoft 
(ΗΠΑ) που να γνωρίζουν αρχαία 
ελληνικά, ώστε να «συνεννοούνται» 
με τους υπολογιστές. Γνωστά σε 
όλους πλην αυτών των μισελλήνων 
ελλήνων που καθορίζουν τα εκπαι-
δευτικά πράγματα και με τα ένοχα 
συμφέροντά τους αλώνουν τα θεμέ-
λια της εθνικής μας υπόστασης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ή ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ; 
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 «Όλα γίνονται στην Ελλάδα 
σαν να μας κινεί ένα θανάσιμο μί-
σος για τη λαλιά μας. Το κακό εί-
ναι τόσο μεγάλο που μόνο σαν φαι-
νόμενο ομαδικής ψυχοπάθειας θα 
μπορούσε να το εξηγήσει κανείς... 
Στα χρόνια μας, πρέπει να μην το 
ξεχνάμε, το ζήτημα δεν είναι πια αν 
θα γράφουμε καθαρεύουσα ή δη-
μοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν 
θα γράφουμε ή όχι ελληνικά ή ένα 
οποιοδήποτε ελληνόμορφο εσπε-
ράντο. Δυστυχώς όλα γίνονται σα 
να προτιμούμε το εσπεράντο, σαν 
να θέλουμε να ξεκάνουμε με όλα 
τα μέσα τη γλώσσα μας»...

Ο μαρτυρικός πατρο-Κοσμάς, 
ο διδάχος του Γένους μας, 

περιδιάβαινε το υπόδουλο Έθνος 
μας στα χρόνια της σκλαβιάς διδά-
σκοντας πως «καλλίτερον να έχεις 
ελληνικόν σχολείον παρά να έχεις 
βρύσες και ποτάμια» κι αγωνίστη-
κε για το ξύπνημα των συνειδήσε-
ων, για την ηθική και θρησκευτι-
κή ανύψωση του Γένους. Τότε πολ-
λοί Έλληνες μιλούσαν τα αρβανίτι-
κα. Ο κίνδυνος αφελληνισμού ήταν 
ορατός και άμεσος. «Όποιος χρι-
στιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπό-
σχεται μέσα εις το σπίτι του να μην 
κουβεντιάζει αρβανίτικα, ας σηκω-
θεί απάνου να μου το ειπεί και εγώ 
να πάρω όλα του τα αμαρτήματα εις 
τον λαιμό μου». Γιατί πίστευε ο Άγι-
ος πως για να σωθεί το έθνος μας 
έπρεπε να διατηρηθεί η γλώσσα, το 
άσειστο οχυρό της εθνικής μας συ-

νείδησης. Και τότε η γλώσσα μας 
άντεξε και η πατρίδα μας λευτερώ-
θηκε. Σήμερα; «Πρέπει ο νέος να 
μάθει να τιμά το Εγώ του το τωρι-
νό! Καλό είναι να ΄χει κανείς μεγά-
λους προγόνους, καλύτερο είναι να 
προσπαθεί να τους ξεπεράσει. Πρέ-
πει λοιπόν ο νέος ν' αρχίσει να τιμά 
εκείνο που είναι κι εκείνο που έχει, 
τη γλώσσα του δηλαδή, το νου του, 
την ψυχή του, την καρδιά του, τα 
ήθη του, τα έθιμά του, το εγώ του, 
το εθνικό, το τωρινό. Αυτά πρέπει ν' 
αγαπά, να καλλιεργεί, αυτά τα τωρι-
νά να τιμήσει και να δοξάσει. Έτσι 
κι όχι με μαϊμουδιές θα τιμήσει και 
τα περασμένα και τους περασμέ-
νους» (Φ. Φωτιάδη, «Το γλωσσικό 
ζήτημα και η εκπαιδευτική μας ανα-
γέννησις»).

Η ελληνική φωνή στην αρχαιό-
τητα λεγόταν «αυδή», απ' το ρήμα 
«άδω» που θα πει τραγουδώ. Ο Κι-
κέρων, ο επιφανέστερος άνδρας της 
αρχαίας Ρώμης, είχε πει πως «Εάν 
οι θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρη-
σιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλή-
νων». Κι ο ποιητής και ακαδημαϊκός 
Νικηφόρος Βρεττάκος είχε γράψει: 
«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το 
φως θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως 
ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. Κι 
αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γα-
λάζιους διαδρόμους συναντήσω αγ-
γέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, 
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλά-
νε μεταξύ τους με μουσική».
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Συμπληρώνονται εφέτος τριά-
ντα χρόνια από την κοίμηση 

του σοφού πανεπιστημιακού διδασκά-
λου και πραγματικού χριστιανού Πανα-
γιώτη Μπρατσιώτη, ο οποίος αναχώρη-
σε για την άνω Ιερουσαλήμ την πρώτη 
Φεβρουαρίου του 1983. Πέρα από την 
επιστημονική εγκυρότητα και τη βαθειά 
θεολογική και κριτική σκέψη που τον 
χαρακτήριζε, ο κορυφαίος καθηγητής 
έμεινε αλησμόνητος σε όσους τον γνώ-
ρισαν για τη χριστιανική αρετή και την 
ανθρώπινη καλοσύνη του. Αν το ζητού-
μενο σε μια κοινωνία είναι οι άνθρωποι 
της σοφίας και του πνεύματος να μπο-
ρούν να βγαίνουν από το κλειστό πε-
ριβάλλον του σπουδαστηρίου και να 
ασκούν ευεργετική επίδραση στην κοι-
νωνία, ο Π. Μπρατσιώτης είναι το χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα της δράσεως 
αυτής. Οι βαθιές κοινωνικές ανησυχίες 
του, που πήγαζαν από την πραγματική  
βίωση  του Λόγου του Θεού, τον οποίο 
επιστημονικά ερμήνευε και μοναδικά 
εδίδασκε, τον οδήγησαν στο να πρω-
τοστατήσει σε πλήθος κοινωνικών πα-
ρεμβάσεων, των οποίων την ευεργετι-
κή επίδραση απολαμβάνουμε ως ελλη-
νική κοινωνία ακόμη και σήμερα. Από 

τη θέση του καθηγητού στην έδρα της 
εισαγωγής και ερμηνείας της Παλαιάς 
και της Καινής Διαθήκης, από τη θέση 
του Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχο-
λής, από τη θέση ακόμα του Αντιπρύ-
τανη και του Πρύτανη του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών κατόρθωσε να φωτίσει την 
κοινωνία της εποχής του με το αιώνιο 
Φως του ευαγγελίου και να πρωτοστα-
τήσει σε πρωτοβουλίες και δραστηριό-
τητες που τιμούν τον Ελληνικό και Χρι-
στιανικό μας πολιτισμό. 

Ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης γεν-
νήθηκε στη Θήβα το 1889 από ευσεβή 
λευιτική οικογένεια και ανδρώθηκε στη 
Αθήνα, όπου μετανάστευσαν χάριν των 
σπουδών του με πρωτοβουλία του ιερέα 
πατέρα του. Το 1901 εγγράφηκε ως 
εξωτερικός μαθητής στην περίφημη Ρι-
ζάρειο Σχολή, που βρισκόταν τότε στην 
ακμή της λειτουργίας της και η φοίτη-
σή του σ΄ αυτή επηρέασε αποφασιστικά 
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ο 
ίδιος, γράφοντας αργότερα, χαρακτήρι-
σε «θείαν έμπνευσιν» την απόφαση του 
πατέρα του να τον εγγράψει στη Ριζά-
ρειο Σχολή. Διευθυντής της Ριζαρείου 
ήταν τότε ο μητροπολίτης Πενταπόλεως 
Νεκτάριος, φημισμένος ήδη από τότε 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 
(1889-1983)

του Αρχιμ. Ιουστ. Δ. Μαρμαρινού,
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για την αγιότητά του, ο οποίος δίδασκε 
τα μαθήματα της ιεράς κατηχήσεως, της 
ερμηνείας των ευαγγελίων και της ποι-
μαντικής, αλλά ασκούσε και καθοριστι-
κή επίδραση στο ήθος και στο χαρακτή-
ρα των μαθητών του εμπνέοντάς τους 
βαθειά προς το Θεό ευσέβεια και καλλι-
εργώντας την προς τον πλησίον αγάπη. 
Άλλα μαθήματα δίδασκαν οι καθηγη-
τές της Θεολογικής Σχολής Ζήκος Ρώ-
σης, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, ο 
τότε υφηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής 
Μιλτιάδης Πανταζής, ο καθηγητής του 
Πολυτεχνείου Αλέξανδρος Καρβούνης. 
Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής 
ήταν ο πρωτοψάλτης του Μητροπολιτι-
κού ναού Αθηνών Ιωάννης Σακελλαρί-
δης, μετατεθείς τότε (1905) στον νεόκτι-
στο ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ομο-
νοίας, ενορία όπου υπηρετούσε ο π. Ιω-
άννης Μπρατσιώτης, πατέρας του Πα-
ναγιώτη. Στο ψαλτήρι του Αγ. Κωνστα-
ντίνου μυήθηκε ο χριστιανός μαθητής 
πέρα από τη ψαλτική και στον λειτουρ-
γικό και υμνογραφικό πλούτο της Εκ-
κλησίας μας από το σοφό και μεταδοτι-
κό του μουσικοδιδάσκαλο. Το 1907 εγ-
γράφηκε στη Θεολογική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και επέδειξε ιδιαί-
τερο ζήλο στις σπουδές του, προσφεύ-
γοντας συχνά και σε γερμανικά ή γαλλι-
κά βοηθήματα των μαθημάτων του, ενώ 
έτρεφε μεγάλο θαυμασμό προς τους κα-
θηγητές του, ιδιαίτερα τους Α. Διομήδη 
Κυριακό, Εμ. Ζολώτα, Ι. Μεσολωρά και 
Γ. Δέρβο. Το 1912 μετέβη στη Γερμα-
νία, όπου σπούδασε στα πανεπιστήμια 
της Λειψίας και της Ιένας μέχρι το 1914, 
οπότε και επέστρεψε στην Αθήνα για 
να διδάξει σε σχολεία της μέσης εκπαι-
δεύσεως και να υπηρετήσει τη στρατιω-
τική του θητεία, εν μέσω πολέμων και 
εθνικών διχασμών. Το 1922 αποφασί-

ζει να παραιτηθεί από την μέση εκπαί-
δευση και να ακολουθήσει ακαδημαϊκή 
σταδιοδρομία, αφού ήδη από το 1918 
είχε αναγορευτεί με «άριστα» διδάκτωρ 
της θεολογίας με θέμα: «Ο παλαιστινός 
ιουδαϊσμός επί του Ιησού Χριστού». Το 
1924 εκλέχθηκε υφηγητής της Θεολογι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και δίδαξε ερμηνεία Καινής Διαθήκης 
και το 1925 δίδαξε ως έκτακτος καθη-
γητής το μάθημα της Βιβλικής Ιστορίας. 
Το έτος 1926 νυμφεύτηκε την αδελφή 
του άλλου μεγάλου καθηγητή και φλο-
γερού  θεολόγου Παναγιώτη Τρεμπέλα, 
την Ευφροσύνη, και το 1928 εκλέχθη-
κε παμψηφεί τακτικός καθηγητής στην 
έδρα της «Εισαγωγής στην Παλαιά Δι-
αθήκη και την ερμηνεία Παλαιάς Δια-
θήκης κατά τους Εβδομήκοντα», στην 
οποία και δίδαξε μέχρι το 1960, οπότε 
και συνταξιοδοτήθηκε. Συνέγραψε άρι-
στα θεολογικά συγγράμματα, όπως την 
μνημειώδη Εισαγωγή στην Παλαιά Δι-
αθήκη, ερμηνευτικά  της Παλαιάς και 
της Καινής Διαθήκης, υπόμνημα στην 
Αποκάλυψη του Ιωάννη, που απέσπασε 
βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς 
και άλλα παιδαγωγικά,  κοινωνιολογικά 
και συστηματικά έργα. Δημοσίευσε ανα-
ρίθμητα άρθρα σε επιστημονικά περιο-
δικά, σε ημερήσιες εφημερίδες, λήμ-
ματα σε εγκυκλοπαίδειες και συλλογι-
κά έργα. Διετέλεσε πολλές φορές κο-
σμήτωρ της Θεολογικής Σχολής, εκλέ-
χθηκε Αντιπρύτανης του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών το 1954-55 και Πρύτανης το 
1955-56, εκφωνήσας τον πρυτανικό του 
λόγο με θέμα «Το νόημα της Χριστιανι-
κής αγάπης». Εκλέχθηκε τέλος τακτικό 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1955 
και διετέλεσε πρόεδρος αυτής κατά το 
έτος 1960.
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Οι πολλές όμως ακαδημαϊκές 
περγαμηνές, η αναγνώριση 

της επιστημονικής του αξίας από κο-
ρυφαίους ημεδαπούς και αλλοδαπούς 
σοφούς επιστήμονες, καθώς και από  
πνευματικά ιδρύματα όπως το Πανεπι-
στημίου της Γλασκώβης, που τον ανα-
κήρυξε επίτιμο διδάκτορα το 1951, η 
Βασιλική Φλαμανδική Ακαδημία των 
Βρυξελλών, που τον εξέλεξε μέλος της 
το 1956, και άλλα επιστημονικά και θε-
ολογικά ιδρύματα που τον τίμησαν, δεν 
ήταν ο σκοπός στον οποίο απέβλεπε ο 
Παναγιώτης Μπρατσιώτης. Η πανεπι-
στημιακή του καταξίωση ήταν αποτέλε-
σμα της αφοσίωσής του στην ιερά επι-
στήμη της θεολογίας και έκφραση της 
βαθειάς του πίστης στο Θεό. Σκοπός 
του ήταν με κάθε τρόπο, επιστημονικό 
ή πρακτικό, να υπηρετήσει τον συνάν-
θρωπο, να ωφελήσει την κοινωνία. Από 
πολύ νωρίς τον απασχόλησε ζωηρά το 
κοινωνικό πρόβλημα. Το 1929, οπότε 
του ανατέθηκε από τη Σύγκλητο του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών να εκφωνήσει τον 
πανηγυρικό λόγο κατά την εορτή των 
Τριών Ιεραρχών (1930) θεώρησε σκό-
πιμο να επιλέξει ως θέμα του «Οι Τρεις 
Ιεράρχαι και το κοινωνικό πρόβλημα». 
Το ίδιο θέμα τον απασχόλησε και στην 
εισήγησή του στο Α΄ Θεολογικό Συνέ-
δριο το 1931. Αμέσως το επόμενο έτος 
1932, εν μέσω κοινωνικής και οικονο-
μικής κρίσεως από την ενσκήψασα τότε 
οικονομική πτώχευση της Ελλάδας και 
μετά από πολλή περίσκεψη, παίρνει την 
απόφαση να ιδρύσει μαζί με τον ακαδη-
μαϊκό  Αρ.  Κουζή, το νομικό Π. Που-
λίτσα και άλλους συνεργάτες, όπως τον 
Αλ. Τσιριντάνη, Γ. Ράμμο, Ν. Γρανίτσα 
κ.ά., την πολύ δραστήρια και εξόχως 
αποτελεσματική, όπως αποδείχτηκε, 

«Χριστιανική Κοινωνική Ένωση». 
Σκοπός της Ενώσεως κατά το καταστατι-
κό της ήταν «η διάδοση και επικράτηση 
των ηθικών και κοινωνικών αρχών της 
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της 
αγάπης κατά το πνεύμα της χριστιανικής 
διδασκαλίας και ιδιαιτέρως εν αναφορά 
προς την οικονομικήν οργάνωσιν της 
κοινωνίας». Το έργο της Ενώσεως αυ-
τής ήταν αξιοθαύμαστο. Ψυχή της Ενώ-
σεως ευθύς εξ αρχής ήταν ο Π. Μπρα-
τσιώτης. Δημιουργήματά της με πρωτο-
στάτη πάντα τον ίδιο ήταν:  

α) Ο «Ακαδημαϊκός Κοινωνικός 
Σύνδεσμος», ο πρώτος δηλαδή χρι-
στιανικός φοιτητικός σύλλογος, με με-
γάλη δράση, όπως διοργάνωση εβδο-
μαδιαίων ομιλιών στα πανεπιστήμια, έκ-
δοση φυλλαδίων, διοργάνωση συνε-
δρίων και άλλων εκδηλώσεων. Ο Σύν-
δεσμος απετέλεσε τον πρόδρομο όλων 
των μεταγενεστέρων χριστιανικών φοι-
τητικών συλλόγων που έδρασαν στα πα-
νεπιστήμια ιδίως κατά την μεταπολεμι-
κή περίοδο. Το κοινωνικό και πνευμα-
τικό περιεχόμενο των ομιλιών που γίνο-
νταν, η προσωπικότητα και η αρετή που 
χαρακτήριζε τον εμπνευστή καθηγη-
τή και τους φλογερούς συνεργάτες του 
Αρχιμ. Σεραφείμ Παπακώστα,  Π. Τρε-
μπέλα, Αλ. Γκιάλα (Γ. Βερίτη), Δ. Πα-
ναγιωτόπουλο, Ι. Κολιόπουλο δημιουρ-
γούσαν αισθήματα ενθουσιασμού στους 
χριστιανούς φοιτητές όλων των σχολών 
που παρακολουθούσαν και καλλιερ-
γούσαν συνειδήσεις ιεραποστολικής και 
κοινωνικής εργασίας και προσφοράς.

β) Το «Λαϊκόν Πανεπιστήμιον δι' 
εργάτας και υπαλλήλους», που ιδρύ-
θηκε το 1932 με μεγάλη προσφορά 
πνευματικής αφύπνισης και καλλιέργει-
ας προς τους εργαζομένους, στο οποίο 
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δίδαξαν σπουδαίοι καθηγητές και του 
οποίου την εργασία και προσφορά συ-
νεχίζει μέχρι και σήμερα η Εταιρεία Φί-
λων του Λαού με θαυμαστά αποτελέ-
σματα και της οποίας αντιπρόεδρος και 
πρόεδρος διετέλεσε επί σειρά ετών ο Π. 
Μπρατσιώτης. 

γ) Το «Σχολείον Αναλφαβήτων» 
και το «Α΄ Νυχτερινόν Γυμνάσιον δι' 
εργάτας και υπαλλήλους», το οποίο 
για πρώτη φορά λειτούργησε τότε, συ-
νέχισε την επιτυχή λειτουργία του για 
πολλά χρόνια και ανέδειξε, σε καιρούς 
δύσκολους, σπουδαίους αποφοίτους 
που έφθασαν να αναδειχθούν ακόμη 
και σε μητροπολίτες και καθηγητές πα-
νεπιστημίου.

δ) Το σπουδαιότερο όμως κοινωνι-
κό έργο της  Ενώσεως, του καθηγητή Π. 
Μπρατσιώτη και των αξίων συνεργατών 
του, με πολύτιμη επιστημονική και αν-
θρωπιστική προσφορά, ήταν και είναι το 
πρώτο και κορυφαίο ίδρυμα αντιμετω-
πίσεως του καρκίνου, της επαράτου νό-
σου, όπως την ονόμασαν, «το Ελληνι-
κό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» καθώς 
και το νοσοκομείο «Άγ. Σάββας», το 
οποίο έχει περιθάλψει και ανακουφίσει 
μέχρι σήμερα αναρίθμητους καρκινο-
παθείς, εκφράζοντας έμπρακτα τη χρι-
στιανική και ανθρωπιστική αλληλεγγύη 
προς τους αναξιοπαθούντες συνανθρώ-
πους μας. 

ε) Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής 
κατοχής η Ένωση δραστηριοποιήθηκε 
ιδιαίτερα κατά το φοβερό χειμώνα του 
1941-42, περιθάλποντας αθώα θύμα-
τα των βάρβαρων κατακτητών και  ιδρύ-
οντας δύο «Ενοριακές στέγες» για 
εγκαταλελειμμένα παιδιά. 

στ)   Στη μέση της κατοχής, τον Ιού-
νιο του 1943,  ο Π. Μπρατσιώτης ίδρυ-

σε, παρά τους περιορισμούς, τον περί-
φημο «Χριστιανικό Κοινωνικό Κύ-
κλο» προς πνευματική στήριξη και οι-
κοδομή προσώπων που συνδύαζαν την 
χριστιανική πίστη και την επιστημονι-
κή μόρφωση. Παρά τον αρχικά περι-
ορισμένο αριθμό των μελών του έφτα-
σε σε λίγο καιρό να παρακολουθεί  τις 
εβδομαδιαίες συνάξεις του όλη η καλή 
Αθηναϊκή κοινωνία από γνωστούς μη-
τροπολίτες και πολιτευτές, μέχρι καθη-
γητές πανεπιστημίου, στρατηγούς και 
δικαστικούς, όπως οι Σάμου Ειρηναί-
ος, Κορίνθου Μιχαήλ, Στεφ. Στεφανό-
πουλος, Παν. Κανελόπουλος, Κ. Τσά-
τσος, Μ. Γερουλάνος, Ξ. Ζολώτας κ.ά. 
Ο Κύκλος, που συνεχίστηκε και μετά 
την απελευθέρωση, έφτασε να επηρεά-
ζει όλη την πνευματική ζωή της πόλης. 
Κάθε σύναξη περιλάμβανε προσευχή, 
εισήγηση γύρω από ένα σημαντικό χρι-
στιανικό ή κοινωνικό θέμα και υψηλού 
επιπέδου συζήτηση διευθυνομένη πά-
ντα από τον ίδιο τον Π. Μπρατσιώτη. 

Μέσα στο χώρο του Πανεπιστημί-
ου, πέρα από το διδακτικό του 

έργο, ο καθηγητής Π. Μπρατσιώτης εν-
διαφερόταν να προβάλλει τις κοινωνι-
κές αξίες του χριστιανισμού και σε φοι-
τητές άλλων σχολών. Το 1932 καθιέρω-
σε το «Φροντιστήριο Χριστιανικής 
Κοινωνιολογίας», ένα πρωτοποριακό 
θεσμό, άγνωστο μέχρι τότε,  που διατη-
ρήθηκε ανελλιπώς μέχρι  και το 1960. 
Προέβλεπε ελεύθερη συμμετοχή φοιτη-
τών από όλες τις πανεπιστημιακές σχο-
λές, διαφωτιστική εισήγηση και ελεύθε-
ρη συζήτηση. Στο φροντιστήριο αυτό δι-
νόταν η ευκαιρία να εκφραστούν ελεύ-
θερα από τους φοιτητές διάφορες ιδεο-
λογικές απόψεις και αντιρρήσεις, ακό-
μα και από το χώρο της κομμουνιστι-
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κής αριστεράς, και να λάμψουν οι μεγά-
λες αλήθειες της χριστιανικής πίστεως, 
φωτίζοντας ανθρώπους καλής διαθέσε-
ως που διψούσαν για κοινωνική δικαιο-
σύνη. Η προβολή των χριστιανικών θέ-
σεων, σε ευγενή αντιπαράθεση με άλ-
λες ιδεολογίες, έδινε στους χριστιανούς 
φοιτητές την αίσθηση της βεβαιότητας 
και της ανωτερότητας της χριστιανικής 
πίστης έναντι αυτών.

Ο Π. Μπρατσιώτης ενεργούσε κοι-
νωνικά με ποικίλους τρόπους. Πέρα από 
τις μεγάλες παρεμβάσεις της Χριστιανι-
κής Κοινωνικής Ένωσης και την ακα-
δημαϊκή δράση του συμμετείχε σε συλ-
λόγους με κοινωνικές πρωτοβουλίες, 
όπως η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, της 
οποίας διετέλεσε πρόεδρος, ο Χριστια-
νικός Όμιλος Φοιτητών του π. Αγγέλου 
Νησιώτη, με σημαντική δράση στη νεο-
λαία, ο Σύλλογος Ιεραποστολικής Δρά-
σεως Μέγας Βασίλειος, το Εθνικό Ίδρυ-
μα Εργαζομένου Παιδιού κ.ά. Διοργά-
νωσε συνέδρια, όπως το πρώτο ειδικό 
συνέδριο με θέμα τον Ελληνοχριστιανι-
κό Πολιτισμό σε συνεργασία με την Χρι-
στιανική Ένωση Επιστημόνων, τον μο-
ναδικό εορτασμό της επετείου του Απ. 
Παύλου στην Αθήνα το 1950, το Χρι-
στιανικό Οικουμενικό Φοιτητικό Συνέ-
δριο το 1951 κ.ά. 

Η πνευματική επίδραση που είχε 
όλη αυτή η κοινωνική και πνευ-

ματική εργασία, μέσα και έξω από τα 
πανεπιστήμια, ανέδειξε τον Π. Μπρα-
τσιώτη και τους συνεργάτες του σε πα-
ράγοντες που επηρέαζαν πραγματι-
κά την αθηναϊκή και ευρύτερα την ελ-
ληνική κοινωνία. Αρκούσε μία ιδέα για 
να κινητοποιήσει εκατοντάδες ανθρώ-

πους, φοιτητές, εργαζομένους, επιστή-
μονες και αυτοί να επηρεάσουν χιλιά-
δες άλλους σε σκοπούς και σε δράσεις 
χριστιανικές και πνευματικές. Το 1950 
με δική του πρωτοβουλία καθιερώθη-
κε η περίφημη «Ημέρα προσευχής των 
φοιτητών» με κοινό εκκλησιασμό των 
φοιτητών και συνδυασμένες δράσεις 
για την προβολή των χριστιανικών αρ-
χών. Στον εορτασμό των Τριών Ιεραρ-
χών φρόντισε να προσδώσει πανηγυρι-
κό χαρακτήρα και νέα δυναμική. Στην 
κεντρική αίθουσα τελετών του Πανεπι-
στημίου, όπου δέσποζε το αρχαιοελλη-
νικό λάβαρο της Αθηνάς, φρόντισε να 
τοποθετηθεί μόνιμα και το νέο χρυσο-
ΰφαντο  λάβαρο των τριών Ιεραρχών, 
που ο ίδιος παράγγειλε στο εξωτερικό, 
για να τονίζονται εξ ίσου και οι δύο πό-
λοι του Ελληνικού και Χριστιανικού μας 
πολιτισμού. 

Αυτό που έκανε την παρουσία και 
τη δράση του καθηγητή Πανα-

γιώτη Μπρατσιώτη αποτελεσματική και 
ευεργετική, πέρα από την θεολογική 
επιστημονική του καταξίωση και σοφία, 
ήταν η ευγένεια του χαρακτήρα του, η  
χριστιανική του πίστη και αρετή, η προ-
σοχή και η σημασία που έδινε στο πρό-
σωπο και την παρουσία του εκάστοτε 
συνομιλητή του, φοιτητή, επιστήμονα, 
εργαζόμενου, απλού ανθρώπου, και το 
ζωηρό ενδιαφέρον του για να μεταδώ-
σει τη φλόγα της δικής του χριστιανικής 
καρδιάς με τον καταλληλότερο τρόπο 
για τον απλούστερο ή διανοούμενο συ-
νομιλητή του. Ας είναι αιωνία η μνήμη 
του σοφού διδασκάλου και η ζωή του 
παράδειγμα για όλους εμάς.



Έτος 1912... Ακριβώς έναν 
αιώνα πριν, ο ελληνικός 

λαός βίωνε ένα ανεπανάληπτο θαύ-
μα. Από το Σεπτέμβριο του 1912 στα 
Βαλκάνια επικρατούσε έντονη ανα-
στάτωση, καθώς η σύμπραξη της Ελ-
λάδος με τα άλλα ορθόδοξα έθνη 
του Αίμου εναντίον του Οθωμα-
νού δυνάστη φανέρωνε ότι κάτι νέο 
επρόκειτο να γεννηθεί. Ήταν η επο-
χή που άρχιζαν εκ νέου τιτάνιοι αγώ-
νες και κηρύχθηκε ο Α΄ Βαλκανικός 
Πόλεμος, για να απελευθερωθούν 
τα αλύτρωτα εδάφη και οι ελληνικοί 
πληθυσμοί τους. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, μία 
φωνή ακούστηκε σε όλη τη χώρα: 
Επιστράτευσις! Οι νέοι της πατρίδας 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και 
στις 5 Οκτωβρίου διέβησαν τα σύ-
νορα. Ο ελληνικός στρατός προχω-
ρούσε μέρα και νύχτα. Τα οχυρά του 
εχθρού έπεφταν το ένα μετά το άλλο 
και με περισσή τιμή υψωνόταν η ελ-
ληνική σημαία. Ποιος θα μπορούσε 
να πιστέψει ότι στις 26 Οκτωβρίου, 
εορτή του Αγίου Δημητρίου, ο ελλη-
νικός στρατός θα βρισκόταν προ των 

πυλών της Θεσσαλονίκης; Κι όμως 
ό,τι ξεπερνούσε τη φαντασία και του 
πιο αισιόδοξου Έλληνα πραγματο-
ποιήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Γι' αυτό ο θρίαμβος εκεί-
νος των ελληνικών όπλων ονομά-
στηκε ελληνικό θαύμα. 

Οι παράγοντες που οδήγησαν 
στη νέα αυτή εποποιΐα ήταν πολλοί. 
Η συμμαχία των Βαλκανικών κρα-
τών, οι διεθνείς συγκυρίες, η άρι-
στη στρατιωτική προπαρασκευή, ο 
σωστός επιτελικός σχεδιασμός και 
ασφαλώς η πολεμική αρετή των Ελ-
λήνων. Σε όλα όμως τα παραπάνω, 
κινητήρια δύναμη και κοινός παρο-
νομαστής ήταν η επιθυμία να απε-
λευθερωθούν τόσα ελληνικά εδάφη, 
που παρέμεναν ακόμη υπόδουλα, η 
επιθυμία για ενσωμάτωση των σκλα-
βωμένων πατρίδων στον εθνικό κορ-
μό.

Ειδικά, κατά τα έτη 1909-10 αυ-
τός ο πόθος για απελευθέρωση των 
υπόδουλων ελληνικών εδαφών είχε 
φουντώσει. Ήταν η εποχή που οι κα-
ταπιέσεις εναντίον των χριστιανών 
εντάθηκαν, διότι είχε αλλάξει πλέον 
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του Ανδρ. Κουτσόπουλου,
Φιλολόγου - Ιστορικού
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ριζικά και η πολιτεία των Νεότουρ-
κων επαναστατών. Εγκαταλείφθη-
κε η αρχική ιδέα περί ελευθερίας, 
ισονομίας και ισότητας των πολιτών 
όλων των εθνικοτήτων και υιοθετή-
θηκε η πολιτική του εκτουρκισμού 
της αυτοκρατορίας. Μη μουσουλ-
μάνοι ήταν πλέον υποχρεωμένοι να 
υπηρετούν στο στρατό. Απαγορεύ-
θηκαν οι πολιτικές οργανώσεις των 
διαφόρων εθνικοτήτων. Γενικώς, το 
καθεστώς των Νεότουρκων έγινε τυ-
ραννικότερο από το καθεστώς του 
σουλτάνου που τον είχε αρχικά πε-
ριορίσει και μετά εκθρονίσει ακρι-
βώς για την τυραννική εξουσία που 
ασκούσε1.

Η νέα πολιτική δεν άργησε να γί-
νει αισθητή και στη Μακεδονία. Οι 
ποικίλες πιέσεις που δέχονταν οι χρι-
στιανοί αυξήθηκαν, ενώ οι ευρωπα-
ϊκές Δυνάμεις είτε δεν ενδιαφέρο-
νταν να τις πληροφορηθούν ή εθε-
λοτυφλούσαν. Ήταν η εποχή που οι 
Δυνάμεις συναγωνίζονταν να προσε-
ταιριστούν τους Νεότουρκους και δυ-
σάρεστες επεμβάσεις δεν ήταν σκό-
πιμες. Οι επεμβάσεις στα χριστιανι-
κά σχολεία, πατριαρχικά και εξαρ-
χικά, γίνονταν όλο και πιο συχνές 
και αυθαίρετες, ενώ πολλοί δάσκα-
λοι, που δεν ήταν Οθωμανοί υπήκο-
οι, απολύθηκαν. Ξένοι ανταποκρι-
τές περιέγραφαν τη ζοφερή για τους 
υπόδουλους κατάσταση, αλλά οι Δυ-
νάμεις όχι μόνο έμεναν ασυγκίνητες, 
αλλά και υποδαύλιζαν τα μίση και τις 

εχθρότητες μεταξύ των βαλκανικών 
κρατών, για να τα κρατούν εξασθε-
νημένα και να τα μεταχειρίζονται ως 
όργανα της πολιτικής τους. 

Όμως το έτος 1912 τα ορθόδο-
ξα κράτη των Βαλκανίων, προς κα-
τάπληξη των Μεγάλων Δυνάμεων, 
παρουσιάστηκαν ενωμένα. Η πρω-
τοβουλία της σύναψης συμμαχί-
ας μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας, 
Σερβίας και Μαυροβουνίου προήλ-
θε από την Ελλάδα, δηλαδή από το 
κράτος εκείνο που είχε τα μεγαλύτε-
ρα παράπονα εναντίον των γειτόνων 
και ειδικά των Βουλγάρων. Ο ίδιος 
ο εμπνευστής αυτής της τολμηρής κι 
εύστοχης - όπως αποδείχθηκε περί-
τρανα - πρωτοβουλίας, ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, εξήγησε τους λόγους συ-
μπόρευσης με τα γειτονικά σλαβικά 
έθνη ως εξής: « ...δεν εξηρτάτο από 
εμέ να εκλέξω τους συμμάχους μου 
διά τον αγώνα κατά της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Τους συμμάχους 
τούς παρέσχον τα πράγματα - τους 
παρέσχεν η γεωγραφική και πολιτική 
ιστορία και η σύστασις η εθνολογική, 
η οποία διεπλάσθη εν τη Χερσονή-
σω του Αίμου από δέκα και τριών αι-
ώνων. Δεν ηδυνάμην λοιπόν να ζη-
τήσω αλλαχού τους συμμάχους μου2.  

Θαυμαστό γεγονός, λοιπόν, η 
ένωση των αλληλοσπαρασσόμενων 
κατά τα προηγούμενα έτη βαλκανι-
κών εθνών. Ακόμη πιο θαυμαστές 
όμως ήταν οι νίκες που σημείωσαν 
σε ξηρά και θάλασσα εναντίον του 
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κοινού εχθρού, ώστε να προκαλέ-
σουν τον παγκόσμιο θαυμασμό και ο 
θρίαμβος της Ελλάδος στο Βαλκανι-
κό Πόλεμο να ονομαστεί το νέο ελ-
ληνικό θαύμα. Ένα θαύμα βασισμέ-
νο σε φανερές και αφανείς αιτίες, σε 
υλικούς και πνευματικούς παράγο-
ντες, οι οποίοι, όταν συνυπάρχουν, 
δεν μπορεί παρά να δικαιώσουν το 
λαό που βασίζεται σε αυτούς. 

Πρώτη αιτία που εξηγεί την πε-
ριφανή επικράτηση του ελ-

ληνικού στρατού ήταν το δίκαιο του 
αγώνα. Ο πόλεμος του 1912-13 δεν 
έχει καμία σχέση με πολέμους που 
διεξάγουν τα μεγάλα και ισχυρά κρά-
τη για την επέκταση της ισχύος τους. 
Τα κίνητρα του πολέμου ήταν αμυντι-
κά και ιδεολογικά, καθώς μοναδικός 
πόθος των Ελλήνων ήταν η απελευ-
θέρωση αλύτρωτων εδαφών. Το δι-
άγγελμα του βασιλιά Γεωργίου ανέ-
φερε χαρακτηριστικά: «Αι ιεραί υπο-
χρεώσεις προς την φιλτάτην πατρίδα, 
προς τους υποδούλους αδελφούς 
μας και προς την ανθρωπότητα επι-
βάλλουσιν εις το κράτος ... όπως διά 
των όπλων θέσει τέρμα εις την δυ-
στυχίαν την οποίαν ούτοι υφίστανται 
από τόσων αιώνων. Η Ελλάς ... ανα-
λαμβάνει τον ιερόν αγώνα του δικαί-
ου και της ελευθερίας των καταδυ-
ναστευομένων λαών της Ανατολής 
... θα επιδιώξη πάση θυσία τον ιερόν 
αυτόν σκοπόν, επικαλούμενοι δε την 
αρωγήν του Υψίστου εν τω δικαιοτά-
τω τούτω αγώνι του πολιτισμού...».

Κατά δεύτερο λόγο, η ισχυρή 
πίστη στον αγώνα και στο δί-

καιο περιεχόμενό του εκ μέρους των 
ανθρώπων που τον ανέλαβαν συνέ-
βαλε στην ανύψωσή του σε πραγμα-
τικό θρίαμβο. Η πίστη ότι ο πόλεμος 
ήταν δίκαιος και ιερός έκανε τους 
ανθρώπους να ενθουσιάζονται, γε-
γονός που αποδεικνύεται περίτρα-
να από την άμεση και μαζική αντα-
πόκριση εθελοντών στο κάλεσμα 
της πατρίδος. Ως εθελοντές εννοού-
νταν οι πολίτες του επίσημου ελλη-
νικού κράτους που δεν καλούνταν 
στα όπλα λόγω ηλικίας, αλλά και οι 
Έλληνες που κατοικούσαν σε περι-
οχές που δεν είχαν ακόμα ενσωμα-
τωθεί στο ελληνικό κράτος, συνεπώς 
δεν μπορούσαν επισήμως να κλη-
θούν να υπηρετήσουν (Μακεδόνες, 
Κύπριοι, Κρήτες κ.ά.). Ακόμη πιο αξι-
οθαύμαστο είναι το γεγονός ότι Έλ-
ληνες ομογενείς του εξωτερικού (Αί-
γυπτος, Αμερική, Ευρώπη κ.α.) άφη-
σαν τις εργασίες τους, απαρνήθη-
καν την προσωπική τους γαλήνη κι 
έσπευσαν να πολεμήσουν για τη μη-
τέρα Ελλάδα3. 

Εξίσου πρωτοφανή εντύπωση 
προκάλεσαν και οι μικροί ήρωες, 
όπως ονομάστηκαν από τον τύπο της 
εποχής, δηλαδή τα παιδιά που έλα-
βαν μέρος στον εθνικό αγώνα του 
1912-13, αλλά και οι επώνυμοι που 
πρωτοστάτησαν. Το νεαρό της ηλικί-
ας αρκετών παιδιών δεν τα εμπόδι-
σε να διακριθούν πολλές φορές για 
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την τόλμη και τον ζήλο τους. Ενδει-
κτικά αναφέρεται ο Κύπριος Γλαύ-
κος Αλιθέρης (νεαρός τότε μαθητής), 
που αργότερα εξελίχθηκε σε διακε-
κριμένο ποιητή. Εξέχουσα περίπτω-
ση ήταν και αυτή του 15ετούς Ραυ-
τόπουλου, ο οποίος μάλιστα κέρδισε 
και δύο βαθμούς (προαγωγές) μαχό-
μενος στην πρώτη γραμμή! Από την 
άλλη, πολλοί επώνυμοι, όπως ανώ-
τατοι κληρικοί, δήμαρχοι και βου-
λευτές πολέμησαν εθελοντικά και 
ηρωικά, ως απλοί στρατιώτες. Αξίζει 
να αναφέρουμε τους δύο γιους του 
Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Κυριάκο 
και τον Σοφοκλή Βενιζέλο, τον δή-
μαρχο Λεμεσού της Κύπρου Χριστό-
δουλο Σώζο, που έπεσε μαχόμενος 
στο Μπιζάνι, καθώς και τη χαρακτη-
ριστικότερη θυσία εκπροσώπου του 
πνευματικού κόσμου, δηλαδή τον 
θάνατο που βρήκε στη μάχη ο ποιη-
τής Λορέντζος Μαβίλης. 

Στην πίστη και τον ενθουσιασμό 
των αγωνιστών του Βαλκανικού Πο-
λέμου θα πρέπει να προσθέσουμε 
και τη μέχρι αυταπάρνησης πειθαρ-
χία. Στον πόλεμο συμμετείχαν άν-
δρες που γνώριζαν να πειθαρχούν 
και γι' αυτό οι εντολές των ανωτέρων 
εκτελούνταν με προθυμία και ακρί-
βεια. Υπάρχει φωτογραφία, όπου ο 
τότε επίδοξος διάδοχος του θρόνου 
και μετέπειτα βασιλιάς Γεώργιος Β΄, 
ως λοχαγός εκτελεί τιμωρία που του 
είχε επιβληθεί από τον πατέρα του, 
αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο, στεκό-

μενος όρθιος έξω από το στρατηγείο 
του4. Επιπλέον, τις κρίσιμες εκείνες 
ημέρες ο ελληνισμός επέδειξε σπά-
νια ενότητα και ομοψυχία, προ-
τάσσοντας ένα και μόνο συμφέ-
ρον, αυτό της πατρίδος. Ο αρχηγός 
της τότε αντιπολίτευσης Κυριακού-
λης Μαυρομιχάλης είχε πει στη Βου-
λή: «Κόμματα, κύριοι, δεν υπάρχουν. 
Υπάρχει μόνον η εθνική σημαία, πέ-
ριξ της οποίας οφείλομεν πάντες ν' 
αφιερωθώμεν». Πραγματικά, βασι-
λιάς και πρωθυπουργός, άρχοντες 
και λαός, αξιωματικοί και στρατιώτες, 
όλοι σκέπτονταν κι ενεργούσαν σαν 
μία ψυχή και μία καρδιά.  

Τους παραπάνω συντελε-
στές του ελληνικού θαύ-
ματος του 1912-13 ήρθε 

να επιστεγάσει και να επισφραγί-
σει η θεία Πρόνοια, που, χωρίς να 
καταργεί την ανθρώπινη ελευθερία, 
επεμβαίνει και ματαιώνει βουλές αν-
θρώπων, όταν ο Θεός το κρίνει ανα-
γκαίο, ώστε να οδηγηθεί η Ιστορία 
προς τον τελικό σκοπό της.

Πώς αλλιώς μπορούσε 
να εξηγήσει ο ελληνι-
κός χριστιανικός λαός ότι 

επέτρεψε ο Θεός την ημέρα της εορ-
τής του αγίου Δημητρίου να υπογρα-
φεί από τους Τούρκους η παράδο-
ση της πόλης στους Έλληνες; Σύσ-
σωμοι ο λαός, οι στρατιώτες και οι 
πολιτικοί της χώρας Αυτόν επικαλέ-
στηκαν πριν ξεκινήσουν το παράτολ-
μο αυτό εγχείρημα και Αυτόν ευχαρί-
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στησαν στο τέλος του αγώνα, ευγνώ-
μονες για τις νικητήριες μάχες, ανα-
πάντεχες και απροσδόκητες σε πολ-
λές περιπτώσεις.

Η εξέλιξη και η κατάληξη του Α΄ 
Βαλκανικού Πολέμου δικαίωσαν τον 
αγώνα των Ελλήνων και των συμμά-
χων μας. Ο ελληνικός στρατός προ-
έλασε στη Μακεδονία καταλαμβά-
νοντας πολλές περιοχές. Τα σερβι-
κά στρατεύματα κατέλαβαν τα Σκό-
πια και το Μοναστήρι και προωθήθη-
καν μέχρι το Δυρράχιο. Παράλληλα, 
βουλγαρικές δυνάμεις έφτασαν σε 
μικρή απόσταση από την Κωνσταντι-
νούπολη. Στις 26/10/1912 ο ελληνι-
κός στρατός μπήκε στη Θεσσαλονί-
κη και στις 22/02/1913 στα Ιωάννι-
να, οπότε κι εξασφαλίστηκε ο έλεγ-
χος ολόκληρης της Ηπείρου. Παράλ-
ληλα, ο ελληνικός στόλος έθεσε υπό 
τον έλεγχό του τα νησιά του ΒΑ Αι-
γαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Λέσβος, 
Χίος, Λήμνος κτλ.). Ο Α΄ Βαλκανι-
κός Πόλεμος τερματίστηκε και τυπι-
κά με την υπογραφή της Συνθήκης 
του Λονδίνου, με την οποία η Οθω-
μανική αυτοκρατορία υποχρεώθηκε 
να εγκαταλείψει σχεδόν όλα τα ευ-
ρωπαϊκά-βαλκανικά εδάφη της. Οι 

εκκρεμότητες που άφησε η Συνθή-
κη του Λονδίνου προκάλεσαν τον 
Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, όπου η Ελ-
λάδα ολοκλήρωσε το θρίαμβό της με 
την απελευθέρωση ολόκληρης της 
Α. Μακεδονίας και της Δ. Θράκης

Έτος 2012: η πατρίδα μας 
ταλανίζεται από μια πρωτο-

φανή οικονομική κρίση που έχει τρο-
μοκρατήσει τον ελληνικό λαό κι έχει 
προκαλέσει τον διεθνή διασυρμό της 
χώρας μας. Στην μεγάλη πλειοψη-
φία μας οι Έλληνες δεν έχουμε αντι-
ληφθεί ότι η κατάρρευση της ελληνι-
κής οικονομίας οφείλεται στην κα-
τάρρευση αξιών και αρχών, αυτονό-
ητων κάποτε για το λαό μας και ικα-
νών να μας οδηγήσουν σε απαρά-
μιλλους θριάμβους. Η απαισιοδοξία 
περισσεύει και οι περισσότεροι πι-
στεύουν ότι μόνο ένα θαύμα θα μπο-
ρούσε να ανατρέψει τα σημερινά δε-
δομένα. Η εφετινή επέτειος των 100 
χρόνων από το έπος του 1912 διδά-
σκει ότι όλα είναι στο χέρι μας, αρκεί 
να αξιοποιήσουμε όλες τις αρετές, τα 
μέσα και τις δυνατότητές μας και στη 
συνέχεια να αφεθούμε στο δικό Του 
χέρι.

1. Βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ, σελ.279.
2. Απόσπασμα από την ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Βουλή των Ελλήνων στις 21 Μαΐου 1913. 
3.  Βλ. Η εποποιία 1912-13, το Μπιζάνι και ο εθελοντισμός, του Αθανάσιου Δέμου (www.proinoslogos.gr)
4.  Εθνικαί επέτειοι, επισκόπου Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη, σελ. 197.



Πριν από ενενήντα χρόνια 
ακριβώς έλαβε χώρα η με-

γαλύτερη εθνική τραγωδία που γνώ-
ρισε ο νεότερος Ελληνισμός. Η Μι-
κρασιατική καταστροφή του 1922. 
Το  Γένος μας τότε στην κυριολεξία 
απώλεσε τον μισό του εαυτό.  Χά-
θηκε η Μικρά Ασία που διαχρονικά 
αποτελούσε το ένα από τα δύο βά-
θρα του Ελληνισμού. Χάθηκε οριστι-
κά η Μικρά Ασία που ήταν πανάρ-
χαια Ελληνική Γη και η κοιτίδα του 
πολιτισμού μας, ήδη από την Μυκη-
ναϊκή εποχή. Η Μίλητος, η Φώκαια, 
η Έφεσος, η Σμύρνη, η Μαγνησία, η 
Αλικαρνασσός. Τόποι στους οποίους 
γονιμοποιήθηκε η ελληνική σκέψη, 
η ελληνική νόηση και διανόηση. Στο 
γεωγραφικό αυτό χώρο, το ελληνικό 

στοιχείο διέθετε  μία ισχυρή εθνολο-
γική βάση, παρά τους διωγμούς και 
την προσπάθεια εκτουρκισμού που 
υφίστατο για πολλούς αιώνες. Με την 
Μικρασιατική καταστροφή ο Ελληνι-
σμός ξεριζώθηκε, όχι μόνο εδαφικά, 
αλλά κυρίως εθνολογικά. 

Με τον όρο Μικρασιατική 
Καταστροφή εννοούμε 

την  τελευταία φάση της Μικρασια-
τική Εκστρατείας. Το τέλος, δηλαδή, 
του ελληνοτουρκικού πολέμου του 
1918-22, τη φυγή της ελληνικής δι-
οίκησης από την Σμύρνη, καθώς και 
την άτακτη οπισθοχώρηση του ελλη-
νικού στρατού μετά την κατάρρευ-
ση του μετώπου και τη γενικευμένη  
σφαγή και εκδίωξη  του ελληνογε-
νούς πληθυσμού από τη Μικρά Ασία. 

ΜΝΗΜΗ ΟΔΥΝΗΣ 1922-2012

(90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ)

του Χριστοφόρου Στρατούρη,
Φιλολόγου  

«Ο Κεμάλ γιόρτασε το θρίαμβό του με τη μεταβολή της Σμύρνης σε τέφρα
 και την τεράστια σφαγή τού εκεί χριστιανικού πληθυσμού.»
                                   (Απομνημονεύματα  Ουΐνστον Τσόρτσιλ)
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Η Μικρασιατική Καταστροφή στά-
θηκε μια από τις οδυνηρότερες στιγ-
μές της νεοελληνικής ιστορίας. Οι 
συνέπειες αυτής της πρωτοφανέρω-
της συντριβής επηρέασαν όλους τους 
τομείς της εθνικής μας ζωής και είναι 
αισθητές ως τις μέρες μας. 

Ποιοι όμως ήταν οι υπαίτιοι της 
τρομακτικής συμφοράς που βρήκε 
την πατρίδα μας τον Αύγουστο του 
1922; Μελετώντας κανείς το γεγο-
νότα που συνθέτουν το μικρασιατικό 
δράμα, καταλήγει  στο ότι τα βασικά 
αίτια της καταστροφής ήταν: 
• Ο διχασμός της ελληνικής 

κοινωνίας και του στρατεύματος σε 
«φιλοβασιλικούς» και «βενιζελικούς»
• Η διπλωματική απομόνωση 

της Ελλάδας εξαιτίας της επιστρο-
φής του βασιλιά Κωνσταντίνου (υπο-
γραφή συμφωνιών συνεργασίας με 
Σοβιετική Ένωση, Γαλλία και Ιταλία)
• Η συνέχιση των πολεμι-

κών επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία 
παρά τις αντίθετες υποσχέσεις της 
φιλοβασιλικής κυβέρνησης
• Οι λανθασμένες στρατιωτι-

κές ενέργειες, καθώς δεν έπρεπε 
να φτάσουν μέχρι τον ποταμό Σαγ-
γάριο, διότι έτσι δημιούργησαν πρό-
βλημα ανεφοδιασμού του ελληνικού 
στρατού
• Η κούραση του ελληνικού 

στρατού (οι Έλληνες πολεμούσαν 
από το 1912)
• Οι στρατιωτικές ικανότητες του 

Κεμάλ και ο εθνικισμός των Τούρ-
κων.

Η   Μικρασιατική Καταστρο-
φή υπήρξε ένα γεγονός στο 

οποίο συμμετείχαν και αλληλεπίδρα-
σαν αρκετοί παράγοντες. 

Ο κυριότερος, όμως, συντελε-
στής της καταστροφής υπήρξε η 
διχόνοια. Επί του προκειμένου, για 
να παρουσιάσουμε την αιτία αυτήν 
εναργέστερα, καταχωρίζουμε από-
σπασμα από το αξιόλογο έργο «Εθνι-
καί Επέτειοι» του αοιδίμου Μητροπο-
λίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου, που μι-
λάει για την τραγικότητα και τις συνέ-
πειες του γεγονότος.

«Ὁ κυριώτερος συντελεστής τῆς 
καταστροφῆς τῆς Μ. Ἀσίας ὑπῆρξεν 
ἡ διχόνοια, ἡ Ἑλληνική διχόνοια. 
Ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία μετέβη εἰς τήν Μ. 
Ἀσίαν, δέν ἦτο ἡνωμένη ὃπως κατά 
τήν περίοδον τῶν Βαλκανικῶν πολέ-
μων. Ἡ Ἑλλάς ἦτο διῃρημένη, σπα-
ρασσομένη ὑπό πολιτικῶν παθῶν. 
Οἱ Ἓλληνες ἐξεσφενδόνιζον κατ' 
ἀλλήλων τήν φοβεράν κατηγορίαν 
τοῦ προδότου. Προδότης ἀπεκαλεῖτο 
πᾶς ὁ μή προσκυνῶν τά εἲδωλα τῆς 
ἀντιθέτου πολιτικῆς παρατάξεως. Ὁ 
σάραξ τῆς διαιρέσεως εἰσεχώρησε 
καί εἰς αὐτάς τάς τάξεις τοῦ στρατοῦ. 
Ἒμπειροι ἀξιωματικοί ἀπεβάλλοντο 
τοῦ στρατεύματος, διότι δέν ἀνῆκον 
εἰς τό κυβερνῶν κόμμα. Ἀθηναϊ-
καί ἐφημερίδες ἒρριπτον συνθήματα 
ἀπογοητεύσεως. Τό «Οἲκαδε» ἐκυρι-

ΜΝΗΜΗ ΟΔΥΝΗΣ 1922-2012 - (90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ)
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άρχει. Οἱ λαμβάνοντες ἀδείας ἐκ τοῦ 
μετώπου στρατιῶται δέν ἐπέστρεφον 
πλέον εἰς τάς μονάδας των. Οἱ λι-
ποτάκται ἀνήρχοντο εἰς δεκάδας χι-
λιάδων. Οἱ κρίκοι, οἱ ὁποῖοι ἣνωνον 
ἂλλοτε τόν στρατόν εἰς μίαν δύνα-
μιν ἀδιάσπαστον καί ἀκαταγώνιστον, 
εἶχον πλέον θραυσθῆ. Διά τοῦτο, 
ὃτε κατά τόν Αὒγουστον τοῦ 1922 
ἐγένετο ἡ ἐπίθεσις τῶν Τούρκων, ὁ 
Ἑλληνικός στρατός, ὃστις μέχρι τότε 
ἐπί μίαν δεκαετίαν δέν ἐγνώριζεν 
εἰμή νίκας καί θριάμβους, ὑπεχώρη-
σεν. Εἰς τό μέτωπον ἠνοίχθη ρωγμή 
καί δι' αὐτῆς εἰσήλασαν αἱ τουρκι-
καί ὀρδαί. Ἡ ἧττα ὑπῆρξεν ἀποτέλε-
σμα τῆς διχονοίας. Ὁ Κεμάλ ὁμιλῶν 
κατά τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημεί-
ου τοῦ Τουλού Μπουνάρ εἶπε μετα-
ξύ τῶν ἂλλων καί τά ἑξῆς: "Ὁ Ἑλλη-
νικός στρατός, ὁ ὁποῖος ἐπί μίαν δε-
καετίαν ἒδωκεν εἰς τήν σύγχρονον 
ἱστορίαν τῆς Πατρίδος του τάς ὡραι-
οτέρας σελίδας ἡρωισμοῦ καί αὐτο-
θυσίας, ἀηδιάσας καί ἀποκαμών ἐκ 
τῆς Πολιτικῆς καί Διοικητικῆς Διοι-
κήσεως, ἠρνήθη νά πολεμήσῃ, κα-
τέθεσε τά ὃπλα του καί ἒθεσεν ἑαυ-
τόν εἰς τήν διάθεσίν μας. Τό τοι-
οῦτον δέν ἀποτελεῖ στρατιωτικήν νί-
κην... Ἡ ὀξεῖα πολιτική διαμάχη τῶν 
Ἑλλήνων καί ἡ πολιτική Διοίκησις ἐν 
Ἀνατολῇ ὑπῆρξαν οἱ κυριώτεροι συ-

ντελεσταί τῶν ἐξελιχθέντων γεγονό-
των". Καί ἂλλοτε πάλιν, ἐκ παρομοί-
ας ἀφορμῆς, εἶπε τά ἑξῆς: " Ὁ Ἑλλη-
νικός στρατός δέν ἐνικήθη. Ὁ Ἑλλη-
νικός στρατός ἒφυγε χωρίς νά πολε-
μήσῃ! Καί τοῦτο ἐξ αἰτίας ἐσωτερικοῦ 
διχασμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Ὃπου με-
μονωμένα μικρά τμήματα τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ στρατοῦ ἠθέλησαν ν' ἀντιστα-
θοῦν, ἐπολέμησαν ὡς οἱ ἀρχαῖοι 
πρόγονοί των» (Ἰδέ Ἀθ. Π. Ἀθανα-
σιάδη μν. ἒργ. σελ. 278-279). Ὁ 
ἐθνικός λοιπόν διχασμός, κατά τήν 
ὁμολογίαν καί τῶν ἀντιπάλων μας, 
ὑπῆρξεν ἡ κυριωτέρα αἰτία τῆς συμ-
φορᾶς».

Αύγουστος 1922. Ο Κεμάλ κα-
τευθύνθηκε προς την Σμύρνη. Ο ελ-
ληνικός στρατός υποχώρησε προς τα 
παράλια. Η ελληνική κυβέρνηση πα-
ραιτήθηκε. Όσες από τις ελληνικές 
δυνάμεις είχαν απομείνει επιβιβάζο-
νταν στα πλοία. Ο Κεμαλικός στρα-
τός εισήλθε στην Σμύρνη στις 27 Αυ-
γούστου, πυρπόλησε και σφαγίασε 
τον ελληνικό πληθυσμό μπροστά στα 
απαθή βλέμματα των ξένων δυνάμε-
ων.

Έτσι η «Μεγάλη Ιδέα» μετατρά-
πηκε σε Μεγάλη Καταστροφή. Ο 
Ελληνισμός ακρωτηριάστηκε και χά-
θηκε για πάντα από την κοιτίδα του, 
την Ιωνία.

ΜΝΗΜΗ ΟΔΥΝΗΣ 1922-2012 - (90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ)



Θα αρχίσω με ένα περιστα-
τικό. Ένα χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα: τον τέταρτο αιώ-
να μ.Χ. ζούσε και ασκήτευε στη 
Θηβαΐδα, κοντά στο Νείλο, ο άγι-
ος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λόγι-
ος, συγγραφέας και θαυματουρ-
γός. Μια μέρα ανέβαινε στη Σκή-
τη του. Όταν πλησίαζε, είπε στον 
υποτακτικό του, που ήταν νεώτε-
ρος, να προχωρήσει. Ο υποτακτι-
κός στο δρόμο συνάντησε έναν 
ειδωλολάτρη ιερέα, που κουβα-
λούσε ένα κούτσουρο στον ώμο. 
Ακατάρτιστος και άπειρος όπως 
ήταν, ταράχτηκε και του είπε γε-
μάτος θυμό: «Πού πας, διάβολε;». 
Ο ειδωλολάτρης ιερέας, μόλις το 
άκουσε, έγινε εκτός εαυτού. Τον 
χτύπησε πολλές φορές με το ξύλο 
και τον άφησε μισοπεθαμένο.

Σε λίγο έφτασε και ο άγιος Μα-
κάριος. Συνάντησε και αυτός τον 
ειδωλολάτρη ιερέα και, όπως τον 
είδε να κουβαλάει αγκομαχώντας 
το κούτσουρο, του είπε με καλω-
σύνη: «Να είσαι καλά, άνθρω-
πε του μόχθου, να είσαι καλά!». 
Ο ειδωλολάτρης, όταν άκουσε 
αυτά τα λόγια, συγκινήθηκε: «Εσύ 
-του είπε- είσαι αληθινός άνθρω-
πος του Θεού. Ενώ προηγουμέ-
νως κάποιος νεαρός μοναχός με 
έβρισε και γι' αυτό κι εγώ θύμωσα 
και τον περιποιήθηκα όπως του 
άξιζε.» Συντετριμμένος πέφτει στα 
πόδια του Μακαρίου και του λέει: 
«Δε θα σε αφήσω, αν δε με κάνεις 
και μένα μοναχό». 

Πήραν και οι δύο τον βαριά 
τραυματισμένο υποτακτικό και τον 
μετέφεραν στο μοναστήρι. Εκεί ο 

Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΚΑΛΟΣ

 του Γ. Δ. Κούβελα,
επ. Γυμνασιάρχη - Συγγραφέα
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άγιος Μακάριος έκανε την κου-
ρά του νέου μοναχού προς μεγά-
λη έκπληξη των άλλων μοναχών, 
που δεν ήξεραν τι ακριβώς είχε 
συμβεί. Τότε ο Αββάς Μακάριος 
είπε: «Ο λόγος ο κακός και τους 
καλούς κάνει κακούς και ο καλός 
λόγος και τους κακούς κάνει κα-
λούς». 

Το συμπέρασμα από το πα-
ραπάνω παράδειγμα του 

αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου εί-
ναι ότι ο καλός λόγος συχνά φέρ-
νει μεγάλο αποτέλεσμα. Οδηγεί 
σε αλλαγή αποφάσεων, σε και-
νούργια στάση ζωής. Φυσικά, ο 
καλός λόγος δεν πρέπει να φτάνει 
σε υπερβολές ή σε ψεύδη. Ούτε, 
βέβαια, σε κολακεία. Μεγάλη επί-
δραση ασκεί ο καλός λόγος, όταν 
συνδυάζεται με την αγάπη. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα υπήρξε ο 
Ρώσος στάρετς άγιος Σεραφείμ 
του Σάρωφ. Γεμάτος αγάπη προς 
όλους τους ανθρώπους και πά-
ντα χαρούμενος υποδεχόταν τους 
προσκυνητές άλλοτε με το «Χρι-
στός Ανέστη» και άλλοτε με το χαι-
ρετισμό «Καλημέρα, χαρά μου».

Μεγάλο ρόλο παίζει το παρά-
δειγμα εκείνου που συμβουλεύ-

ει. Ο εκπαιδευτικός Κων. Κούρ-
κουλας έχει γράψει: «Όποιος δί-
νει καλή συμβουλή, χτίζει με το 
ένα χέρι. Όποιος δίνει καλή συμ-
βουλή και καλό παράδειγμα χτίζει 
με τα δύο. Εκείνος όμως, που δί-
νει καλή συμβουλή και κακό πα-
ράδειγμα, χτίζει με το ένα χέρι και 
γκρεμίζει με το άλλο». Οι νέοι, ιδί-
ως οι έφηβοι, δεν δέχονται εύκο-
λα τις συμβουλές, ακόμη και από 
τους γονείς τους. Δυσανασχε-
τούν και αντιδρούν. Κάποτε φτά-
νουν και στα άκρα. Ιδού ένα πε-
ριστατικό: Μια φοιτήτρια του Πο-
λυτεχνείου γύρισε αργά το βράδυ 
στο σπίτι. Ο αυταρχικός πατέρας 
της τής έκαμε αυστηρές παρατη-
ρήσεις μπροστά στους επισκέπτες. 
Η προσβολή την τραυμάτισε τόσο 
πολύ, ώστε την άλλη ημέρα έφυγε 
οριστικά από το σπίτι.

Κλείνουμε με την εύστοχη 
προτροπή του Κ. Κούρκου-

λα: «Λέγε σε κάθε ευκαιρία τον 
καλό λόγο. Σπέρνε τον απλόχε-
ρα. Ο καλός λόγος είναι σαν τον 
καλό σπόρο. Έπιασε; Έθρεψε 
πολλούς. Δεν έπιασε; Δεν ζημίω-
σε κανένα».

Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΚΑΛΟΣ



Ο Αλέξανδρος Παπαδια-
μάντης είναι ο διηγημα-

τογράφος του ελληνικού λαού. 
Με τη γραφίδα του απέδωσε με 
ξεχωριστό τρόπο τα χαρακτηρι-
στικά της ανθρώπινης ψυχής, τα 
κοινωνικά δεδομένα και τις ιδιαι-
τερότητες του φυσικού περιβάλ-
λοντος του τόπου του. Όποιος 
προσεγγίζει το έργο του αναγνω-
ρίζει την ευαισθησία τού ανθρώ-
που που αποδίδει αυθεντικά βι-
ώματα, τα οποία αντέχουν σε 
κάθε εποχή. 

Τελευταία, ο Παπαδιαμάντης 
έρχεται πολύ κοντά μας μέσα 
από ένα δημοσίευμά του στην 
εφ. «Ακρόπολη» της 1ης Ιανου-
αρίου 1896 με τίτλο «Για τη Χρε-

ωκοπία». Ο λόγος του είναι εντυ-
πωσιακά επίκαιρος, καθώς οι 
καιροί είναι παράλληλοι, και αξί-
ζει να τον δούμε. Μας είναι πολύ 
χρήσιμο να δούμε τι σημειώνει 
ένας πνευματικός άνθρωπος με-
γάλου διαμετρήματος γι' αυτή 
την κατάσταση. Παραθέτουμε 
αυτούσια τα λόγια του:

«Τό ἐκήρυξεν ὁ θεῖος Ὃμη-
ρος πρό ἐτῶν τρισχιλίων: Εἷς 
οἰωνός ἂριστος! ... Ἀλλά τίς ἒβα-
λεν εἰς πρᾶξιν τήν συμβουλήν 
τοῦ θειοτάτου ἀρχαίου ποιητοῦ; 
Ἐκ τῆς παρούσης ἡμῶν γενεᾶς 
τίς ἠμύνθη περί πάτρης; 

Ἠμύνθησαν περί πάτρης οἱ 
ἂστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περι-
τροπῆς μητρυιοί τοῦ ταλαιπώρου 

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ

της Π. Αλειφέρη, 
Φιλολόγου 
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ὠρφανισμένου Γένους;
Ἂμυνα περί πάτρης δέν εἶναι 

αἱ σπασμωδικαί, κακομελέτητοι 
καί κακοσύντακτοι ἐπιστρατείαι, 
οὐδέ τά σκωριασμένης ἐπιδεικτι-
κότητος θωρηκτά. Ἂμυνα περί  
πάτρης θά ἦτο ἡ εὐσυνείδητος 
λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνική 
ἀγωγή, ἡ χρηστή διοίκησις, ἡ κα-
ταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ 
καί τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθεί-
ραντος τό φρόνημα καί ἐκφυλί-
σαντος σήμερον τό ἒθνος, καί ἡ 
πρόληψις τῆς χρεωκοπίας. 

Τίς ἠμύνθη περί πάτρης;
Καί τί πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρη-

νοῦσα ἐπί ἐρειπίων; Πταίουν οἱ 
πλάσαντες τά ἐρείπια. 

Καί τά ἐρείπια τά ἒπλασαν οἱ 
ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλά-
δος*. Καί σήμερον, νέον ἒτος 
ἒρχεται. Καί πάλιν τί χρειάζονται 
οἱ οἰωνοί; Οἰωνοί εἶναι τά πράγ-
ματα.

Μόνον ὁ λαός λέγει^ Κάθε 
πέρσυ καί καλλίτερα.

Ἂς εὐχηθῶμεν τό ἐρχόμενον 

ἒτος νά μή εἶναι χειρότερον ἀπό 
τό ἒτος τό φεῦγον». 

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Ἐφημερίς «Ἀκρόπολις», 1 Ἰαν. 1896

Η απάντηση στο ερώτη-
μα περικλείει ταυτόχρο-

να τα αίτια και τους τρόπους δι-
εξόδου από το κακό. Το οικονο-
μικό πρόβλημα της χώρας μας 
έχει λοιπόν πνευματικές διαστά-
σεις. Έχει να κάνει με τον άν-
θρωπο που χειρίζεται το παρόν 
και το μέλλον του και με τη δια-
παιδαγώγησή του. Ο άνθρωπος-
ρομπότ που ζει για να κατανα-
λώνει και μετέρχεται όλους τους 
τρόπους για να επιβιώσει δεν εί-
ναι το ζητούμενο. Αυτό που χρει-
αζόμαστε είναι ο άνθρωπος, με 
την αναφορά του προς το θείο 
και τη δημιουργική παρουσία 
του μέσα στην κοινωνία.

* (Όλες οι υπογραμμίσεις δικές μας.)

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
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Μέσα σέ λιγώτερο ἀπό δύο 
χρόνια, ὁ πρώην πρωθυπουρ-

γός τῆς Ἑλλάδος Γιῶργος Παπανδρέ-
ου κατέστρεψε μία χώρα. Θά ἀπαιτη-
θοῦν δεκαετίες γιά νά ἐπιστρέψουν οἱ 
Ἓλληνες ἐκεῖ πού ἦταν». 

«Στά τέλη τοῦ 2009, ἡ Εὐρώπη καί 
ὁ κόσμος ἀνακάλυψαν ὃτι ἡ Ἑλλάς 
ἦταν ἓνας ἀπατεώνας (a fraud and a 
deceiver), ἡ ὁποία οὐδέποτε ἒπαυσε 
νά παραποιῆ τίς οἰκονομικές της ἐπι-
δόσεις, ὣστε νά καρποῦται τά ὀφέλη 
μιᾶς προνομιακῆς λέσχης, εἰς βάρος 
τῶν ἑταίρων της καί τοῦ εὐρώ.

»Ὃμως, πόσο ἀκριβές εἶναι τελικά 
αυτό; Λόγω τῆς κλιμακουμένης τότε δι-
εθνοῦς οἰκονομικής κρίσεως, ἡ πλειο-
νότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων 
ἦταν ἀνακριβεῖς στίς ἐκτιμήσεις τους 
γιά τά ἐλλείμματά τους. Γιά παράδειγ-
μα, στά σταθεροποιητικά τους προ-
γράμματα στίς ἀρχές τοῦ 2009, ἡ Βρε-
τανία εἶχε προβλέψει ἒλλειμμα 8,2% 
τό ὁποῖο ἒφτασε τελικά στό 11,4%, ἡ 

Ὁλλανδία εἶχε προβλέψει πλεόνα-
σμα 1,2% τό ὁποῖο μετεστράφη σέ 
ἒλλειμμα 5,4% καί ἡ Πορτογαλία εἶχε 
προβλέψει ἒλλειμμα 3,9% τό ὁποῖο 
ἀνῆλθε τελικά σέ 9,3%.

»Ἀκόμη, κατά τά ἒτη 2008-2009 τό 
ἒλλειμμα στήν Ἱσπανία ἐπεκτάθηκε σέ 
11,1% καί στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες σέ 
12,9%. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 ἡ Ἱρλαν-
δία προέβλεπε ἒλλειμμα 11,6% γιά 
τό 2010 καί τελικά ἒφθασε στό 32%. 
Ὡστόσο, ἦταν μόνο ἡ Ἑλλάς αὐτή πού 
κατηγορήθηκε γιά παραποίηση στοι-
χείων καί ὡς ἀναξιόπιστη. Καί αὐτό 
ἀπό τήν ἲδια της τήν Κυβέρνηση!».

«...Ἡ ἑλληνική κυβέρνησις κατόρ-
θωσε νά μεταστρέψη τό πρόβλημα 
τοῦ ἐλλείμματος, πού ἦταν κοινό στά 
περισσότερα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως, σέ πρόβλημα δανεισμοῦ, 
τό ὁποῖο ὁδήγησε τήν Ἑλλάδα στό Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμεῖο...».

(Ἀπόσπασμα ἀπό ἀναδημοσίευση τῆς 
ἐφ. «ΕΣΤΙΑ», 27.1.12)

Θλιβερά ποδοσφαιρικά γεγο-
νότα δεν συμβαίνουν μόνο 

στις μέρες μας. Αλλά στην εποχή μας 

έχουν πολυστέψει. Αναφέρουμε μερι-
κές από τις τραγωδίες του παρελθό-
ντος που «σημάδεψαν» το ποδόσφαι-

ΠΟΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ;
(Ἂρθρο τῆς ἐφημερίδας τῶν Βρυξελλῶν 

NEW  EUROPE, πού δημοσιεύθηκε πρόσφατα)

ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

«

Πάλαι τε καί νῦν
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ρο όχι μόνο ως άθλημα, αλλά και ως 
«πολεμικά» γεγονότα.

Περού, 23 Μαΐου 1964: 320 νε-
κροί και 1.000 τραυματίες στον αγώνα 
Περού - Αργεντινή στο Εθνικό Στάδιο 
της Λίμα, πρωτεύουσας του Περού. Οι 
πόρτες του σταδίου ήταν κλειστές και 
οι «φίλαθλοι» ποδοπατήθηκαν ή πέθα-
ναν από ασφυξία. 

Σαν Σαλβαδόρ, 1969: μεταξύ 
ομάδων Ελ Σαλβαδόρ και Ονδούρας, 
τουλάχιστον 3.000 νεκροί! Η μεγαλύ-
τερη τραγωδία που «σημάδεψε» ποτέ 
την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Αίγυπτος, 17 Φεβρουαρίου 1974: 
48 νεκροί και 47 τραυματίες.

Βέλγιο, 29 Μαΐου 1985: 39 νε-
κροί σε στάδιο των Βρυξελλών, στον 
αγώνα Λίβερπουλ - Γιουβέντους.

Αγγλία, 15 Απριλίου 1989: 96 
οπαδοί της Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή 
τους, στον αγώνα κυπέλου Αγγλίας 
ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στη Νό-
τιγχαμ Φόρεστ.

Νότια Αφρική, 11 Απριλίου 
2001: 43 νεκροί στο στάδιο Έλις 
Παρκ του Γιοχάνεσμπουργκ σε αγώ-
να πρωταθλήματος Orlando Pirates - 
Kaizer Chiefs. 

Γκάνα, 10 Μαΐου 2001: 126 νε-
κροί στην Άκρα. Κατά το τέλος του 
αγώνα Hearts of Oaks - Kumasi, οπα-
δοί της Kumasi εξοργισμένοι από την 
ήττα τους άρχισαν τους βανδαλισμούς. 
Οι θεατές προσπαθώντας να βγουν 
από το γήπεδο βρήκαν τις εξόδους 
κλειστές. 

Και ο πόλεμος του ποδοσφαίρου 

συνεχίζεται αμείωτος. Στις μέρες μας 
έχουμε τη μεγαλύτερη τραγωδία στην 
ιστορία του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου 
(Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2012): 
στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, με-
ταξύ των ομάδων της χώρας Αλ-Αχλί 
(Καΐρου) και Αλ-Μασρί (Πορτ Σάιντ). 

Πιο αναλυτικά: Με το σφύριγμα της 
λήξης του αγώνα και με νικήτρια την 
τοπική ομάδα Αλ-Μασρί, εκατοντάδες 
οπαδοί της, πριν οι παίκτες προλάβουν 
να αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια, 
εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με 
μαχαίρια και ρόπαλα όχι για να πανη-
γυρίσουν, αλλά για να επιτεθούν στους 
οπαδούς της αντίπαλης ομάδας. Στις 
κερκίδες, όπου βρίσκονταν οι οπαδοί 
της Αλ-Αχλί, επικράτησε πανδαιμόνιο 
με αποτέλεσμα πολλοί να ποδοπατη-
θούν στην προσπάθειά τους να βγουν 
από το γήπεδο. 

Τελικά, ακολούθησε μακελειό^ 74 
τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους και 1.000 τραυματίστηκαν στα 
επεισόδια που ακολούθησαν μετά τη 
λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο 
αντιπρόεδρος της αιγυπτιακής Κυβέρ-
νησης έκανε λόγο για τη μεγαλύτε-
ρη τραγωδία στην ποδοσφαιρική ιστο-
ρία της χώρας.  Αλλά, οι διαστάσεις 
της τραγωδίας αποδίδονται, από ένα 
τμήμα της κοινής γνώμης, στο Ανώ-
τατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της χώ-
ρας και της μεταβατικής Κυβέρνησης, 
που το επέτρεψε, αν δεν το σχεδίασε. 
Ηγετικά στελέχη της Μουσουλμανι-
κής Αδελφότητας ασπάζονται την άπο-
ψη της κοινής γνώμης. Δεν είναι λίγοι 
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εκείνοι που πιστεύουν ότι η Αστυνομία 
τούς εκδικήθηκε το βράδυ της Τετάρ-
της. 

Έτσι η εξέλιξη και οι πολυπλόκα-
μες εκφυλιστικές τάσεις των ποδο-

σφαιρικών αγώνων σε παγκόσμια δι-
άσταση έχουν καταλήξει να προσλαμ-
βάνουν μορφή ποδοσφαιρικού πολέ-
μου. 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οἱ ρίζες τῆς κατολισθήσεως τῆς 
ἑλληνικῆς οἰκονομίας πρέπει νά ἀνα-
ζητηθοῦν στήν πνευματική παρακμή 
τοῦ Τόπου, πού ἀποτυπώνεται στήν 
ἒκπτωση τῶν ἀξιῶν καί στήν ἀπαξίω-
ση τῶν θεσμῶν. 

Τό ἐρώτημα πού οἱ πάντες θέτουν 
σήμερα εἶναι: Ὑπάρχει διέξοδος στό 
ἀδιέξοδο;

Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση πού δίνει ἡ 
συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν 
εἶναι ἀρνητική. Εἶναι ἀρνητική, διότι 
τά κόμματα, πού εὐθύνονται γιά τό ση-
μερινό κατάντημα τῆς χώρας, δέν δι-
αθέτουν τήν «καλή μαρτυρία» καί δέν 
μποροῦν νά βγάλουν τή χώρα ἀπό τήν 
κρίση. 

Μέ δεδομένη τήν ἀνικανότητα 
τῶν πολιτικῶν εἶναι σαφές ὃτι μόνο ὁ 
λαός, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ 
νά πραγματοποιήσει αὐτό πού σήμερα 
φαίνεται ἀδύνατο.

Σέ ἀδιέξοδα καί σέ πολύ πιό δει-
νές ἀπό τις σημερινές καταστάσεις ἒχει 
βρεθεῖ πολλές φορές ἡ χώρα μας καί 
ὁ λαός μας τά 190 χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ 

νεοελληνικοῦ κράτους^ μπόρεσε καί τίς 
ξεπέρασε. Καί τίς ξεπέρασε, διότι πα-
ράλληλα μέ τόν ἀγώνα του, δέν ἒπαυ-
σε νά πιστεύει στόν Θεό, πού εἶναι πα-
ντοδύναμος. Καί αὐτά πού φαίνονται 
ὃτι εἶναι ἀδύνατα στούς ἀνθρώπους, 
γιά Ἐκεῖνον εἶναι δυνατά. 

Ὃσοι ἑπομένως πιστεύουν, παράλ-
ληλα μέ τήν ὃποια προσπάθεια κατα-
βάλλουν οἱ ἲδιοι, πρέπει νά προσεύχο-
νται νυχθημερόν νά βοηθήσει ὁ Θεός 
τήν Ἑλλάδα νά ξεπεράσει τήν κρίση, 
νά ὀρθοποδήσει καί νά μπεῖ σέ μιά νέα 
πορεία, ριζικά διαφορετική ἀπό ἐκεί-
νη πού ἀκολούθησε μέχρι τώρα. Καί 
εἶναι βέβαιο ὃτι ὁ Θεός γιά μιά ἀκό-
μη φορά θά εἰσακούσει τίς προσευχές 
τῶν πιστῶν καί θά βοηθήσει νά εὐο-
δωθεῖ ὁ ἀγώνας τοῦ λαοῦ γιά νά βγεῖ 
ἡ Ἑλλάδα ἀπό τό σημερινό ἀδιέξοδο.

Εἶναι ἀσύγκριτα προτιμότερο νά 
ἐλπίζει κανείς στόν Κύριο, παρά νά 
ἐλπίζει σέ ἂρχοντες καί ἡγεμόνες.

                                                                              
Μανόλης Γ. Δρεττάκης,

          Ἒγκριτος Οἰκονομολόγος,
Καθηγητής Οἰκον. Παν/μίου Ἀθηνῶν

"ΑΓΑΘΟΝ ΕΛΠΙΖΕΙΝ ΕΠΙ ΚΥΡΙΟΝ
Ή ΕΛΠΙΖΕΙΝ ΕΠ΄ ΑΡΧΟΥΣΙ" (ΨΑΛ. 117, 9)



Δὲν πέρασαν πολλοὶ μῆνες, ποὺ 
ὁ Μιχάλης ὁ Πέλεκας ἦταν στρατιώ-
της, καὶ κηρύχτηκε στὸ 1912 ὁ πό-
λεμος μὲ τὴν Τουρκία. Ὅπως σ' ὅλα 
τὰ συντάγματα, ἔτσι καὶ στὰ Μηχα-
νικά, ποὺ ὑπηρετοῦσε, οἱ ἄνδρες τὸ 
ἄκουσαν μ' ἀκράτητο ἐνθουσιασμό. 
Τὰ ὃπλα καθαρίστηκαν, γυαλοκό-
πησαν οἱ ἀξίνες, ὅλα τὰ ἐργαλεῖα 
συγυρίστηκαν, μπήκανε σὲ τάξη, 
ἕτοιμα νὰ δουλέψουν. Οἱ στρα-
τιῶτες ἑτοιμάστηκαν γιὰ τὰ σύνορα. 
Καὶ ὁ Μιχάλης ὁ Πέλεκας κατέβη-
κε στὸν Πειραιὰ ν' ἀποχαιρετήση τὴ 
μάνα του.

-Φεύγομε, μάνα, γιὰ τὰ σύνορα. 
Ἦρθε ὁ καιρός. Πᾶμε νὰ ἐλευθε-
ρώσωμε τοὺς σκλάβους, ν' ἀνοίξω-
με τὶς ἐκκλησίες τὶς ἀλειτούργητες... 
Φεύγω. Τὴν εὐχή σου...

Ἀτάραχη τ' ἄκουσε ἡ χήρα, ἡ Σε-
ριφιώτισσα.

-Μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Παναγίας, παι-
δί μου, εἶπε. Ἔκρυψε ἕνα δάκρυ, 
ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὰ μητρικὰ της 
μάτια, κι ἔτρεξε νὰ τοῦ ἑτοιμάση τ' 
ἀσπρόρουχα. Ὕστερα κατέβασε 

ἀπὸ τὰ εἰκονίσματα τὸ μικρὸ Εὐαγ-
γέλιο, ἱερὸ κειμήλιο τοῦ παπᾶ, τοῦ 
πατέρα της, σταυροκοπήθηκε, τὸ φί-
λησε καὶ εἶπε:

-Πάρε το, παιδί μου, ὁδηγό σου 
καὶ φυλαχτό σου.

Ὁ Μιχάλης τόβαλε μ' εὐλάβεια 
κάτω ἀπὸ τὸ χιτώνιό του καὶ κου-
μπώθηκε.

Ὅλα τ' ἀγαποῦσε ὁ Μιχάλης τὰ 
πατρογονικὰ κειμήλια κι ὅλα τὰ σε-
βότανε, μὰ πιὸ πολὺ τὸ μικρὸ αὐτὸ 
Εὐαγγέλιο, πολύτιμο δῶρο χαρι-
σμένο στὸν παπά, τὸν παππούλη 
του, ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, τὸν καιρὸ 
ποὺ πῆγε νὰ προσκυνήση στὰ Ἱε-
ροσόλυμα. Μέσα στὸ πρῶτο φύλλο 
μάλιστα ὁ Πατριάρχης εἶχε γράψει 
τ' ὄνομά του, χαρίζοντάς το στὸν πά-
τερ Κοσμᾶ.

Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ στὰ χέ-
ρια μεγάλωσε ὁ Μιχάλης. Κάθε Κυ-
ριακὴ διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέ-
ρας δυνατά, νὰ τ' ἀκούση κι ἄλλη 
μιά φορά ἡ μάνα του. Κι ἐκείνη, κα-
θισμένη στὸ σκαμνάκι, κουνοῦσε 
σιγὰ σιγὰ τὸ κεφάλι, μὲ τὸ πρόσωπο 
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φωτισμένο ἀπὸ θεϊκὴ χαρά, μουρ-
μουρίζοντας:

-Προσκυνῶ τὸ λόγο σου, Χριστέ 
μου καὶ Σωτήρα μου, προσκυνῶ τὸ 
λόγο σου...

Καὶ τώρα πάλι, φεύγοντας ἀπὸ τὸ 
σπίτι του, τόπαιρνε μαζί του σύντρο-
φο καὶ βοηθὸ καὶ παρηγόρια.

Πῆρε λοιπὸν τὰ ροῦχα του, ἄλλα-
ξε τὸ φιλὶ τοῦ χωρισμοῦ μὲ τὴ μάνα 
του καὶ ξεκίνησε νὰ φύγη.

-Στὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ, παιδί μου. 
Ὥρα καλή! μουρμούρισε ἡ μάνα, 
ἡ νησιώτισσα, ἡ χαροκαμένη. Καὶ 
στάθηκε παλικαρίσια στὴν ἐξώπορ-
τα, δυνατὴ κι ἀδάκρυτη, ὥσπου τὸ 
παιδὶ της χάθηκε στὸ βάθος τοῦ 
δρόμου τραβώντας κατὰ τὴν Ἀθήνα. 

Ὅπως ὅλα τὰ Σώματα, ἔτσι καὶ τὸ 
Μηχανικὸ δοξάστηκε στὸν πόλεμο. 
Τὸ τάγμα τοῦ Μιχάλη ἔκανε θαύμα-
τα. Σήκωσε προχώματα, ἔκαμε γε-
φύρια, βοήθησε τὰ Πεζικά, ἔδω-
σε χέρι στὰ κανόνια. Πολλὲς φορὲς 
χύθηκε στὴ φωτιὰ καὶ βγῆκε δρά-
κος ἀνίκητος. Ἔγινε κοσμαγάπητο. 
Περνοῦσε κι οἱ φαντάροι φώναζαν: 

-Γειά σας, σκαπανάκια! Ζήτω!...
Καὶ τὰ σκαπανάκια καμάρωναν 

καὶ τραγουδοῦσαν, εὔθυμα καὶ γε-
λαστὰ παιδιά, σὰ νὰ κάνανε γυμνά-
σια.

Ὁ Μιχάλης πρῶτος πάντα στὸ 
λόχο του. Ἢ μὲ τὴν ἀξίνα δούλευε 
ἢ μὲ τὸ τουφέκι, ἦταν τρομερός. 

-Ἀπὸ σίδερο εἶν' αὐτὸς ὁ Σερι-
φιώτης; ἔλεγε ὁ λοχίας του. Σκυλὶ 
μονάχο. Οὔτε κούραση τὸν πιάνει, 
οὔτε σφαῖρα. 

Καὶ ὁ λοχαγὸς του πάλι, περνώ-
ντας, τὸν χτύπησε κάποτε ἐλαφρὰ 
στὸν ὦμο καὶ τοῦ εἶπε:

-Εὖγε, παλικάρι μου!
Εὐχαριστήθηκε ὁ Μιχάλης, χα-

μογέλασε καί, ὅταν εἶχαν καταυ-
λισμὸ κι ἀνάπαυση, ξαπλωνόταν 
παράμερα, ἔβγαζε ἀπὸ τὸν κόρφο 
του τὸ ἱερὸ βιβλίο κι ἄρχιζε νὰ δια-
βάζη:

Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ 
μου, τίνα φοβηθήσομαι; 

Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς 
μου, ἀπὸ τίνος δειλιάσω; (Ψάλμ. μ΄, 
κσ΄). 

Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες ἡ ση-
μαία μας ἔφτασε ἐμπρὸς στὰ Γιανι-
τσά. Τὰ τούρκικα στρατεύματα, ποὺ 
ἔφευγαν νικημένα ἀπὸ δυὸ ἑβδομά-
δες, σταθήκανε ἐκεῖ μὲ τὴν ἀπόφα-
ση νὰ ὑπερασπίσουν τὴν ἱερή τους 
πόλη. Ἄδικος κόπος. Ποιὸς μπο-
ροῦσε νὰ σταματήση πιὰ τὴν ἁρμα-
τωμένη Ἑλλάδα, πού τραβοῦσε ἐκεῖ, 
ὅπου ἔδειχνε τὸ δάχτυλο τοῦ Θεοῦ; 
Κανείς. Καὶ ἡ μάχη ἄρχισε. Ὅρμη-
σαν τὰ Πεζικά, μούγκρισαν τὰ κανό-
νια, ἄναψε ὁ τόπος.

-Μέριασε, βράχε, νὰ διαβῶ! φώ-
ναξε σὲ μιά στιγμὴ ὁ Μιχάλης σφίγ-
γοντας τὸ τουφέκι του. Καὶ θυμήθη-
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κε τὰ λόγια ποὺ ἄκουσε ἀπὸ τὸ δά-
σκαλό του, ὅταν ἦταν μικρός: Κύμα 
θὰ γίνη μιά μέρα ἡ Ἑλλάδα νὰ κα-
ταπιῆ τὸ βράχο!

Ὁ ποταμὸς Λουδίας μὲ τὰ πα-
ραπόταμά του κυλοῦσε ἀντίκρυ τὰ 
νερά του^ μαῦρα κι ἀνταριασμένα 
καὶ ξέμακρα βογγοῦσαν τὰ κανόνια 
τὰ τούρκικα.

Σκληρὴ ἦταν γιὰ τὸ στρατό μας ἡ 
ἐπίθεση. Ὁ ἐχθρὸς ἦταν καλὰ ὀχυ-
ρωμένος σὲ βουνοπλαγιές, ἐνῶ οἱ 
δικοί μας βρίσκονταν στὸν κάμπο 
χωρὶς προχώματα καὶ πολλὲς φορὲς 
ἦταν ἀναγκασμένοι νὰ περνοῦν πα-
ραπόταμα, τρία μέτρα βαθιά.

Ἔξαφνα ἦρθε μιά διαταγή:
-Νὰ γεφυρωθῆ τὸ ποτάμι! ...
Ἦταν ἕνα πλατὺ παρακλάδι τοῦ 

Λουδία. 
Τὸ Μηχανικὸ ἒτρεξ' ἐκεῖ. Φτά-

σανε στὴν ὄχθη. Οἱ ἄνδρες ἄρχι-
σαν τὴ δουλειὰ γρήγορα, βιαστικά, 
νὰ στηθῆ τὸ γεφύρι, νὰ περάση ὁ 
στρατός, ὁ νικητής. Ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι 
τοὺς ἔνιωσαν καὶ τοὺς ἔβαλαν στὸ 
σημάδι. Οἱ ὀβίδες πέφτανε γύρω 
τους βουλιάζοντας μέσα στὸ χῶμα, 
σηκώνοντας τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ, 
σκοτώνοντας κόσμο.

Ἀλλὰ οἱ ἄνδρες ἀτρόμητοι, τὴ 
δουλειά τους. Τὰ ἐργαλεῖα δούλευ-
αν κι ὁ κρότος ἀκουόταν γρήγορος, 
βιαστικός, ἐπίμονος. Τὸ πυροβολι-
κό μας θέλησε νὰ τοὺς προστατέψη 

καὶ οἱ ἑλληνικὲς ὀβίδες περνοῦσαν 
ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τους σκάζο-
ντας μέσα στὰ τούρκικα προχώματα. 

Ὁ ἐχθρὸς κατάλαβε τὸν κίνδυνο. 
Ἂν οἱ Ἕλληνες περνοῦσαν τὸν πο-
ταμό, ἦταν χαμένοι. Τάγματα πυκνὰ 
ἔτρεξαν κατὰ τὸ ποτάμι κι ἄρχισαν 
νὰ ρίχνουν μὲ πεῖσμα. Τρομερὴ 
ἦταν ἡ ὥρα ἐκείνη. Οἱ μισοὶ ἄφησαν 
τὰ ἐργαλεῖα καὶ πιάσανε τὰ τουφέ-
κια, οἱ ἄλλοι δούλευαν στὸ γεφύρι.

Ὁ Μιχάλης ἔριξε μιά ματιὰ γύρω 
καὶ εἶδε τοὺς ἀγαπημένους του συ-
ντρόφους, ποὺ πολεμοῦσαν σὰ λε-
οντάρια. Σήκωσε σὲ μιά στιγμὴ τὴν 
ψυχὴ του στὸ Θεὸ καὶ εἶπε μέσα 
του:

-Κύριε, Κύριε, βοήθει τὴν Ἑλλά-
δα μας!... 

Τίποτε ἄλλο. Ἔπειτα ξανάπιασε 
τὴ δουλειά.

Ἔξαφνα ἔνιωσε ἕνα δυνατὸ τρά-
νταγμα, σὰ νὰ τὸν ἔσπρωξε κανεὶς 
πίσω. Παρὰ λίγο νὰ πέση. Ἀλλὰ τὴν 
ἴδια στιγμὴ ἄκουσε πίσω του ἕνα 
δυνατὸ θόρυβο. Γύρισε καὶ εἶδε. 
Ἦταν τὸ Πεζικό, ποὺ ἐρχόταν νὰ 
βοηθήση τοὺς γεφυροποιούς, νὰ 
τοὺς προστατέψη.

Σὲ λίγο οἱ Τοῦρκοι ζαλίστηκαν, 
πῆραν δρόμο. Τὸ γεφύρι στήθηκε, 
τὰ στρατεύματα πέρασαν, κυνηγώ-
ντας τὸ νικημένο ἐχθρό, ποὺ σκορ-
ποῦσε κατὰ τὴ Θεσσαλονίκη.

-Τ' Ἁι-Δημητρίου στὴν ἐκκλησιά 
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του θὰ λειτουργηθοῦμε... συλλογί-
στηκε ὁ Μιχάλης κι ἀναγάλλιασε.

Τὴν ὥρα ποὺ ἔκανε τὴ σκέψη 
αὐτή, εἶδε τὸ Γεράσιμο Κεφαλλονί-
τη, συστρατιώτη του, πλάγι του.

-Ἔ, Πέλεκα! τοῦ φώναξε.
-Ἐδῶ εἶσαι κι ἐσύ; εἶπε ὁ Μιχά-

λης.
-Ἐδῶ κι ὅλο ἐμπρός! ἀπάντησε 

ἐκεῖνος.
Ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ξαφνιάστη-

κε καὶ δείχνοντας τὸ στῆθος τοῦ Μι-
χάλη, στὸ μέρος τῆς καρδιᾶς, εἶπε:

-Μωρὲ Πέλεκα, μία τρύπα ἔχεις 
ἐδῶ! 

Ὁ Μιχάλης εἶδε καὶ τἄχασε. Γρή-
γορα ὅμως θυμήθηκε τὸ τράνταγμα, 
ποὺ ἔνιωσε τὴν ὥρα τῆς μάχης, κάτι 
κατάλαβε καὶ ξεκουμπώνοντας τὸ 
χιτώνιό του, ἔβγαλε τὸ Εὐαγγέλιο. 

Οἱ ἄνδρες τὸν περικύκλωσαν, 
περίεργοι νὰ ἰδοῦν. Καὶ ὁ Μιχάλης, 
σηκώνοντας ψηλά, ἔδειξε τὸ ἱερὸ βι-
βλίο τρυπημένο ἀπὸ μία σφαίρα. Ἡ 
σφαίρα εἶχε περάσει τὸ δερμάτινο 
ξώφυλλο καὶ εἶχε σφηνωθῆ στὸ βι-
βλίο ὡς τὴ μέση.

-Μέγας εἶσαι, Κύριε! εἶπε ἕνας 
στρατιώτης καὶ σταυροκοπήθηκε. 
Ἦταν ὁ Γεράσιμος Κεφαλλονίτης. 
Καὶ οἱ ἄλλοι ἔκαναν τὸ ἴδιο. Ὁ Μι-
χάλης φίλησε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ 
ξανάβαλε στὸν κόρφο του.

«Ἡ Πίστις σώζει», λέγει ἕνας 
θεῖος λόγος. Ὁ Μιχάλης εἶχε ἀσά-

λευτη πάντα Πίστη μέσα του. Ἀπὸ 
τὴν ἡμέρα ἐκείνη σὲ πολλὲς μάχες 
πολέμησε καὶ πολλὲς φορὲς κινδύ-
νεψε καὶ στὸν πρῶτο καὶ στὸ δεύτε-
ρο πόλεμο. Ἀλλὰ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ 
καὶ ἡ εὐχὴ τῆς μάνας του τὸν φύλα-
ξε.

Ὅταν ἔγινε εἰρήνη καὶ γύ-
ρισαν τὰ Μηχανικὰ στὸν 

Πειραιά, ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ 
πήδησαν στὴν προκυμαία ἦταν κι 
ἕνας ψηλός, γιγαντόσωμος λοχίας, 
ποὺ ἔψαχνε μὲ τὴ ματιὰ γυρεύοντας 
τοὺς δικούς του. Μιά γυναίκα μὲ νη-
σιώτικη μαντήλα χύθηκε μέσα στὸ 
πλῆθος κι ἀγκάλιασε τὸ λοχία κλαί-
οντας ἀπὸ χαρά.

-Μιχάλη μου, παιδί μου! Δόξα 
νἄχη ὁ Ὕψιστος! 

Ἦταν ἡ κυρα-Δημήτραινα, ἡ Σε-
ριφιώτισσα, ποὺ δεχόταν τὸ γιὸ της 
νικητή, μὲ δυὸ γαλόνια στὸ χέρι.

Τώρα ὁ Μιχάλης ὁ Πέλεκας δὲν 
εἶναι πιὰ στρατιώτης. Πῆρε τὴν ἄφε-
σή του, ξαναγύρισε στὸ ἐργοστάσιο 
κι εἶναι ἀρχιτεχνίτης.

Ψηλὰ στὸ εἰκονοστάσι, ἀνάμεσα 
στὰ εἰκονίσματα, ξανάβαλε ἡ κυρα-
Δημήτραινα τὸ ἱερὸ κειμήλιο, ποὺ 
ἔσωσε τὴ ζωὴ τοῦ ἀγαπημένου της 
παιδιοῦ! 

Στέφανος Δάφνης 
(Θρ. Ζωιόπουλος),

«Πολεμικὰ διηγήματα»

ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ



Ὁ Μ. Φώτιος (820-891), Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως, γράφει πρός 

τόν πρωτοσπαθάριο Μιχαήλ γιά τήν 

ἀξία τῆς ἀληθινῆς μορφώσεως: 

«Τῆς παιδείας ἡ κτῆσις τῷ γεγηρακότι κρατίστη γίνε-

ται βίου βακτηρία καί τόν ἀνθοῦντα τήν νέαν ἡλικίαν 

εἰς ἀρετῆς χώραν ἀλύπως διαβιβάζει. Παίδευε τοίνυν 

σοφίαν καί ἀρετήν τούς σούς παῖδας, ἳνα καί νεάζοντες 

ὡραίαν ἒχωσι τήν πολιτείαν καί γεγηρακότες μή δέω-

νται τῆς ἑτέρων βοηθείας». 

Ἑρμηνεία: Ἡ ἀπόκτησι τῆς μορφώσεως ἂριστο στή-

ριγμα γίνεται στή ζωή τοῦ γέρου καί αὐτόν πού εἶναι 

στό ἂνθος τῆς ἡλικίας του στήν χώρα τῆς ἀρετῆς χωρίς 

λύπες τόν μεταφέρει. Μόρφωνε λοιπόν μέ σοφία καί μέ 

ἀρετή τά παιδιά σου, γιά νά ἒχουν ὂμορφη ζωή ὃσο εἶναι 

νέοι καί γιά νά μή ἒχουν ἀνάγκη ἀπό ξένη βοήθεια ὃταν 

θά γεράσουν.



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

www.apostolospavlos.gr

(Γυμνάσιο - Λύκειο)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι εγγραφές μαθητών για το Σχολικό  Έτος 2012 – 13 
αρχίζουν από την 1η Φεβρουαρίου τ.έ. Φέτος, 

με οδηγό τις περσινές προτιμήσεις των ενδιαφερομένων Γονέων, 
προβλέπεται ότι για τη νέα Σχολική Χρονιά 

θα υπάρξει πληρότητα μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας. 

Οι πρώτες είκοσι εγγραφές μαθητών, μέχρι τέλους Μαρτίου, 
θα τύχουν σοβαρού οικονομικού bonus. 

Σημείωση: Από τη νέα σχολική χρονιά 2012-13 θα λειτουργεί η 
"Στέγη Μαθητικού Ομίλου" ξέχωρα για μαθητές και μαθήτριες. θα 
δέχεται για διαμονή και φιλοξενία μικρό αριθμό μαθητών σύμφωνα 

με το Κανονισμό του. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν 
έγκαιρα σχετική αίτηση στη Διεύθυνση.
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