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Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, 
εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες.
Ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, 
εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.
  
          (Ψαλμ. 126, 1)



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

Κάθε χρόνο, στίς 29 τοῦ Μα-
ΐου, τή μέρα πού σφραγίζε-

ται ἀνεξίτηλα ἀπό μιά πικρή ἐπέτειο, 
μέ κάποιες σεμνές καί πραγματικά 
συγκινητικές, ἀλλά, δυστυχῶς, τόσο 
ἀριθμητικά λίγες, ἐκδηλώσεις, ξα-
ναφέρνουμε στή μνήμη μας τήν 
τραγωδία τῆς ἲδιας αὐτῆς ἡμέρας 
τοῦ 1453, ὃταν ἡ Πόλις τῶν πόλεων, 
ἡ Βασιλεύουσα, ἁλώθηκε ἀπό τούς 
Τούρκους. Καί, ὃπως κάθε χρόνο 
αὐτή τήν ἀποφράδα ἡμέρα, διαβά-
ζονται θαυμάσια κείμενα γιά τήν τε-
ράστια ἱστορική καί διαχρονική ση-
μασία τοῦ γεγονότος καί ἀκούγο-
νται συγκλονιστικές περιγραφές 
τῶν μαρτυρικῶν στιγμῶν πού ἒζη-
σε, καθώς ξεψυχοῦσε, ἡ «πόλις τῶν 
πόλεων», ἡ Κωνσταντινούπολη. 

Ἀκόμα, ψάλλουμε ὓμνους καί 
μοιρολόγια, φέρνομε ξανά στήν 
μνήμη μας τήν «καλόγρια πού μα-
γείρευε ψαράκια στό τηγάνι», πα-
ρηγοροῦμε, μέ βουρκωμένη φωνή, 
τήν πολυδακρυσμένη «Κυρά Δέ-
σποινα» πώς «πάλι μέ χρόνους, μέ 
καιρούς, πάλι δικά της θἆναι» καί 
δεόμαστε γιά τίς ψυχές πού χάθη-
καν ἐκεῖνες τίς ὧρες τῆς μεγάλης 
συμφορᾶς.

Κι ὃσοι ἀφήνουμε ἐλεύθερη τή 
φαντασία μας νά πορευτεῖ, μέ συ-
ντροφιά τή γνώση, στά ἁγιασμένα 
τείχη, βιώνουμε σ' ἐκεῖνες τίς 57 μέ-
ρες τῆς πολιορκίας, μιά ἀτμόσφαιρα 
ζυμωμένη μέ λιβάνι καί ψαλμωδί-
ες, μέ σημάδια καί ὁράματα μυστη-
ριώδη καί προφητικά, μέ δάκρυα 

τῆς Μερ. Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότ. Καθ. Παν/μίου Ἀθηνῶν

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ,
ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑΜΑ
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καί αἷμα, μέ θυσίες καί προδοσί-
ες. Ἀκοῦμε τούς ἢχους ἀπό τίς κα-
μπάνες τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς καί ἀπό τίς 
ψαλμωδίες τῶν βασανισμένων χρι-
στιανῶν, πού λιτανεύουν τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας στά 
τείχη, τά πληγωμένα ἀπό τίς ἀλλε-
πάλληλες ἐπιθέσεις τῶν Τούρκων, 
τούς ἢχους πού πνίγονται ἀπό τόν 
ἀχό τῆς φοβερῆς λομπάρδας καί τά 
βογγητά τῶν λαβωμένων σπαθάρι-
ων.

Καί νιώθουμε ὃτι εἶναι ἡ ὣρα 
πού πρέπει νά γονατίσουμε εὐλαβι-
κά γιά νά προσκυνήσουμε τόν μαρ-
τυρικό κι ἀξεπέραστο, σέ μεγαλεῖο 
ψυχῆς, τόν τραγικό τελευταῖο αὐτο-
κράτορα τοῦ Βυζαντίου, τόν Κων-
σταντῖνο Δραγάση - Παλαιολόγο. 
Αὐτόν, πού τόν ἒχουμε ἢδη συνα-
ντήσει ἐκεῖ, στή μέση τῆς φωτιᾶς καί 
τοῦ ὀλέθρου, ἢ στά ἀνάκτορα τῶν 
Βλαχερνῶν, στά τείχη πού στοίχειω-
σαν, μέσα στήν ὁλόφωτη ἐκκλησιά, 
ἀλλά καί πάνω ἀπό τή μοιραία Κερ-
κόπορτα. Ἐκεῖνος, παντοῦ ἐκεῖνος. 
Ὁ αὐτοκράτορας, πού δέν ἢξερε νά 
ἀπαιτεῖ παρά μόνο νά ἐμπνέει καί νά 
δίνει παράδειγμα ζωῆς. Ἐκεῖνος, ὁ 
ἀτρόμητος πολεμιστής, ὁ δεινός ξι-
φομάχος, ἂλλοτε νά ἐμψυχώνει κι 
ἂλλοτε νά προσεύχεται μέ συγκίνη-
ση στόν Θεό, γιά νά τόν ἀξιώσει νά 
κάνει τό χρέος του ὡς χριστιανός 
καί ὡς βασιλέας.

Πάντα καί παντοῦ ἐκεῖνος, ὁ 
Κωνσταντῖνος, ὂρθιος ἀλλά καί γο-
νατιστός. Βασανισμένος ἀλλά καί 
ἀδάκρυτος, ταπεινός κι ἀνθρώπι-
νος, ἀλλά ὑπερφυσικός καί μεγα-
λειώδης, Μάρτυρας. Αὐτός πού τά-
χθηκε νά γίνει ὁ θεματοφύλακας 
τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Πί-
στης στήν Ἀνατολή καί δέχθηκε, μέ 
ἀληθινό σπαραγμό ψυχῆς, νά τελε-
στεῖ στήν Πόλη, στίς 12 Δεκεμβρί-
ου τοῦ 1452, ἡ ἑνωτική λειτουργία 
πού ἀξίωσαν ἀπό αὐτόν οἱ ἀπεσταλ-
μένοι τῆς Καθολικῆς Ρώμης καί τοῦ 
ἐπέβαλε ἡ ἀπόγνωση καί ἡ ζοφερή 
ἀνάγκη. Μέ τήν ἐλπίδα πάντα καί 
περιμένοντας τή βοήθεια τῆς Δύ-
σης, γιά νά σωθεῖ ἡ Πόλη. 

Αὐτός, πού παλεύει μέσα στήν 
ἀναζωπύρωση τῆς προαιώ-

νιας κατάρας τοῦ διχασμοῦ - αὐτήν 
τή φορά μεταξύ τῶν φανατικῶν 
«ἑνωτικῶν» καί «ἀνθενωτικῶν» - κα-
τάρα, πού ὁ τρομερός κίνδυνος δέν 
καταφέρνει, ὃπως σέ ἂλλες συγκυ-
ρίες, νά ἐξορκίσει. Αὐτός εἶναι πού 
ξαγρυπνᾶ μερόνυχτα, ἂλλοτε πολε-
μώντας, ἂλλοτε φροντίζοντας γιά 
τούς λαβωμένους συντρόφους του 
πού τόν ἒνιωθαν καί τόν ἀποκα-
λοῦσαν «πατέρα», ἂλλοτε ἐπιβλέ-
ποντας καί ἐλέγχοντας τήν ἐπιδι-
όρθωση τῶν τειχῶν, κι ἂλλοτε κοι-
τάζοντας μέ τά ματωμένα μάτια του 
τή θάλασσα, μάταια περιμένοντας 
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αὐτήν τή βοήθεια πού τοῦ εἶχε ὑπο-
σχεθεῖ ὁ Πάπας καί ἡ ὁποία ποτέ 
δέν ἦρθε.

Αὐτός πού, ὃταν ὃλοι οἱ γύρω 
του καταλαβαίνουν ὃτι τό τέλος πλη-
σιάζει καί τόν παροτρύνουν νά φύ-
γει, στέκει ἀλύγιστος στήν ἀπόφασή 
του. Στά παρακάλια τους ἀπαντᾶ μέ 
μιά καί μοναδική φράση:

-Ἐάν ἡ Πόλις μου ἀπωλεσθεῖ, 
θά συναπολεσθῶ μαζί της.

Λίγες μέρες ἀργότερα, ὧρες σχε-
δόν πρίν ἀπό τό βέβαιο πιά τέλος, 
πρίν ἀπό τήν τελική μεγάλη ἐπίθε-
ση τῶν Τούρκων, ὁ ἲδιος ὁ πολι-
ορκητής Μεχμέτ τοῦ ζήτησε νά πα-
ραδώσει τήν Πόλη, μέ ἀντάλλαγμα 
νά φύγει ἐλεύθερος μέ τούς δικούς 
του ἀνθρώπους καί μέ ὃλα ὃσα θά 
ἢθελε νά πάρει μαζί του, γιά νά γί-
νει ἀφέντης τοῦ Μοριᾶ. Τότε ἦταν 
πού ἐκεῖνος ἂρθρωσε τόν ἀξεπέρα-
στο ἱερό λόγο. Τόν λόγο πού, ἀπό 
τήν καρδιά του, τόν εἶχε μεταγγίσει 
στούς στρατηγούς του, τούς συμ-
βούλους του, τούς συγκλητικούς καί 
τόν μεγάλο Δούκα. Τόν λόγο πού 
φέρνει ρίγος, ἀφοῦ εἶναι αὐτός ὁ 
λόγος πού προφήτευε μαζί τόν θά-
νατο καί τήν τιμή: «Τό δέ τήν Πό-
λιν σοι δοῦναι οὐκ ἐμόν ἐστιν οὒτ' 
ἂλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ. 
Κοινῇ γάρ γνώμῃ πάντες αὐτοπρο-
αιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φει-
σόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν». 

Ὁ Κωνσταντῖνος, ἁγιασμέ-
νο σύμβολο τοῦ ἑ λ λ η ν ι -

κ ο ῦ   Βυζαντίου, ἀφοῦ ὁ ἲδιος ἢθε-
λε νά τόν ἀποκαλοῦν «Αὐτοκράτο-
ρα τῶν Ἑλλήνων», εἶναι μία μορφή 
ἱερή καί ἀνθρώπινη, ἀξιοθαύμαστη 
στήν περήφανη ἀπόγνωσή της. Μιά 
συνείδηση πού σήκωσε ὃλη τήν 
εὐθύνη καί τό βάρος τῶν περιστά-
σεων. Γιατί ἀπό τήν πρώτη ὣρα τῆς 
στέψης του στόν Μυστρά, ἐκεῖ στήν 
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στίς 
6 Ἰανουαρίου τοῦ 1449, εἶχε τήν πι-
κρή ἐπίγνωση πώς εἶναι νομοτελει-
ακά ὁ ἀμνός τῆς θυσίας καί τοῦ ὀλέ-
θρου.

Ἡ Βασιλεύουσα, κατακρε-
ουργημένη ἢδη ἀπό τούς 

Φράγκους μετά ἀπό τήν 4η Σταυ-
ροφορία τοῦ 1204, ψυχορραγοῦσε. 
Τά ἀπομεινάρια τῆς μεγάλης Βυζα-
ντινῆς Αὐτοκρατορίας δέν περιλαμ-
βάνουν πιά παρά μονάχα τήν Κων-
σταντινούπολη μέ τά περίχωρά της 
καί τό Δεσποτᾶτο τοῦ Μορέως. Ὁ 
προηγούμενος αὐτοκράτορας, ὁ 
ἀδελφός του Ἰωάννης Παλαιολό-
γος, στήν προσπάθειά του νά ἐξα-
σφαλίσει, μέσα ἀπό τήν ἓνωση τῶν 
ἐκκλησιῶν, κάποια οὐσιαστική βοή-
θεια ἀπό τή Δύση, προκαλεῖ ὀξύτα-
τους φανατισμούς καί διχασμό τοῦ 
λαοῦ, σέ «ἑνωτικούς» καί «ἀνθενω-
τικούς», μέ φοβερές καί ἂγριες δι-
αμάχες, οἱ ὁποῖες ἀποδυναμώνουν 

u u u
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καί τό φρόνημα καί τήν ἀγωνιστι-
κή του ἑτοιμότητα. Ὁρισμένοι, μά-
λιστα, ἐπιφανεῖς, ἐκμεταλλευόμε-
νοι αὐτήν τήν κατάσταση, μέ διάφο-
ρους τρόπους, συσσωρεύουν πλού-
τη στά ὑπόγεια τῶν πολυτελῶν σπι-
τιῶν τους, ἐνῶ ἡ συντήρηση τῶν 
τειχῶν τῆς πόλης ἒχει ἐντελῶς πα-
ραμεληθεῖ καί τά χρήματα πού 
προορίζονταν γι' αὐτόν τόν σκοπό 
ἒχουν χαθεῖ. 

Ἐκεῖνος, ὁ Κωνσταντῖνος, τά 
ἢξερε ὃλα αὐτά, ἀφοῦ στό διάστη-
μα πού ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης 
εἶχε μεταβεῖ στήν Ἰταλία γιά τίς σχε-
τικές διαπραγματεύσεις, κατά τό 
1435 ἓως τό 1441, ὁ Κωνσταντῖνος 
βρισκόταν στήν Κωνσταντινούπο-
λη καί ἐνεργοῦσε ὡς ἐπίτροπος 
τοῦ αὐτοκράτορα. Ἢξερε, ἑπομέ-
νως, πολύ καλά τό πόσο δύσκολο, 
πόσο ἀδύνατο ἦταν νά ξαναζωντα-
νέψει τή Βασιλεύουσα καί νά σώσει 
τήν αὐτοκρατορία. Ἀλλά, μέ ὁλόρ-
θη τή συναίσθηση τοῦ χρέους του, 
ἦταν ἀποφασισμένος νά ἀγωνιστεῖ 
γι' αὐτό τό ἀδύνατο, ὃπως ἦταν τό 
ἲδιο ἀποφασισμένος, ὃταν θά ἒφτα-
νε ἡ ὣρα τῆς τελικῆς κρίσεως, ἂν 
ἦταν αὐτό τοῦ Θεοῦ τό θέλημα, μαζί 
μέ τή δική της ψυχή, νά παραδώσει 
κι αὐτός τή δική του.

Κακότυχος στή δική του προ-
σωπική ζωή, μέ ἐλάχιστες 

ὧρες χαρᾶς καί ἀμέτρητες ὧρες πό-

νου. Παντρεύτηκε, στά εἰκοσιτέσσε-
ρά του χρόνια, τήν πανέμορφη δε-
καοκτάχρονη Μαγδαληνή, ἀνιψιά 
τοῦ ἂρχοντα τῆς Ἠπείρου Κάρολου 
τοῦ Τόκκου, πού, στή συνέχεια, κα-
τηχήθηκε καί βαπτίστηκε παίρνο-
ντας τό ὂνομα Θεοδώρα Παλαιολο-
γίνα, γιά νά τήν χάσει, μόλις ἑνά-
μισυ χρόνο ἀργότερα, ἀπό πνευ-
μονία, μέσα στίς κακουχίες μιᾶς 
ἐκστρατείας γιά ὑπεράσπιση τῆς 
Γλαρέντζας, σημερινῆς Κυλλήνης, 
ἀπό τούς Φράγκους.

Βυθίστηκε τότε σέ βαρύ πέν-
θος πού κράτησε σχεδόν 

δέκα χρόνια. Στά τριάντα ἓξι του, 
ἡ γλυκειά καί καλόψυχη Αἰκατερί-
νη Γατελούζαινα, τοῦ γιατρεύει τήν 
πληγή. Τήν παντρεύεται στή Λέσβο 
τό 1441, καί εὐτυχισμένος ζεῖ μαζί 
της ἐκεῖ. Θέλοντας, ὃμως, τό 1443, 
νά ἐνισχύσει καί πάλι τόν ἀδελ-
φό του Ἰωάννη, στόν ὁποῖο προ-
καλοῦσε συνεχῶς προβλήματα καί 
ἐντάσεις ὁ κακότροπος καί φιλόδο-
ξος ἀδελφός τους Δημήτριος, ταξι-
δεύοντας μαζί της πρός τήν Βασι-
λεύουσα, ἐκεῖ κοντά στή Λῆμνο, δέ-
χεται μιά ἂγρια ἐπίθεση ἀπό τουρ-
κικές γαλέρες. Καταφεύγουν μέ τήν 
ἀκολουθία του στό κάστρο τοῦ Κό-
τζινου στή Λῆμνο ἀπό ὃπου πολε-
μοῦν τούς Τούρκους ἀδιάκοπα ἐπί 
εἰκοσιεπτά ἡμέρες, μέ αἲσια τελικῶς 
ἒκβαση. Ὃμως, ἡ ἀγαπημένη του, 
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ἓξι μηνῶν ἒγκυος, χάνει τό παι-
δί πού κυοφοροῦσε καί, ἀπό ἒντο-
νη αἱμορραγία, ἀφήνει κι αὐτή ἐκεῖ 
τήν τελευταία της πνοή, κάποιο πι-
κρό δειλινό. Εἶναι Αὒγουστος τοῦ 
1443. Ἐπιστρέφει μέ καινούργιο 
βαρύ πένθος καί ἀβάσταχτη πίκρα 
στόν Μυστρά, ὃπου, μετά ἀπό τό 
θάνατο τοῦ Ἰωάννη, στίς 6 Ἰανου-
αρίου τοῦ 1449, στέφεται αὐτοκρά-
τορας τοῦ Βυζαντίου, γνωρίζοντας 
πολύ καλά, ὃπως προανέφερα, ὃτι 
βαδίζει ἢδη τήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου. 
Φτάνοντας στήν Κωνσταντινούπολη 
στίς 12 Μαρτίου, συνοδευόμενος 
ἀπό τόν ἒμπιστο φίλο του Φραντζῆ, 
γίνεται ὁ ἀληθινός καί μεγαλειώδης 
ἡγέτης πού, μέ τό παράδειγμά του 
καί μόνο, ἐνέπνεε λατρεία, σεβα-
σμό καί αὐταπάρνηση.

Προηγουμένως τόν χαρα-
κτήρισα κακότυχο. Ἲσως 

ὃμως καί νά ἦταν καλότυχος. Ποι-
ός ξέρει; Τιμή του καί τίμημα μαζί, 
νά γίνει αὐτός τό ἀκατάλυτο σύμ-
βολο. Μετά ἀπό τά τελευταῖα λό-
για του, τήν παραμονή τῆς μεγάλης 
ἐπίθεσης τοῦ Μεχμέτ, τήν Δευτέρα 
28 Μαΐου, ἐκεῖ στή Βασιλεύουσα, 
πρίν ἀπό τή μάχη, μέσα στήν κατά-
μεστη Ἁγία Σοφία, περιμένει βουρ-
κωμένος τήν ἀπόφαση τῶν συμμα-
χητῶν του. Κι ἀναρωτιέται: Ἂκου-

σαν ἂραγε τήν κραυγή πού βγαίνει 
ἀπό τούς ἀβάσταχτους χτύπους τῆς 
καρδιᾶς του; Ἂραγε θά συμμερι-
στοῦν τή δική του ἀκλόνητη ἀπόφα-
ση, πού δέν εἶναι ἂλλη ἀπό τό ἀπό-
λυτο «Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών»;

Περιμένει καί προσεύχεται καί... 
ναί, Δόξα τῷ Θεῷ καί Δόξα στήν 
Ὑπέρμαχο Στρατηγό, διότι συναπο-
φασίζουν ὃλοι, σάν ἓνας, χωρίς τόν 
παραμικρό δισταγμό. «Ἀποθάνω-
μεν ὑπέρ Χριστοῦ πίστεως καί τῆς 
πατρίδος ἡμῶν», λένε μέ μιά φωνή. 
Κι ἐκεῖνος προχωρεῖ στήν ὑπέροχη 
καί μεγαλειώδη κίνησή του. Ἀγκα-
λιάζει ἓναν - ἓναν τούς συστρα-
τιῶτες του, ζητώντας τους συγχώ-
ρεση, αὐτός ὁ ἀθῶος, γιά νά κοι-
νωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων 
καί νά προχωρήσει, πρῶτος αὐτός, 
στήν τελευταία καί ὀλέθρια μάχη. 
Ἐκεῖ ὃπου, κοντά στούς συμπο-
λεμιστές του, θά ἀποκρούσει δύο 
ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις. Στήν τρί-
τη, ὃμως, τήν πιό λυσσαλέα ἐπίθε-
ση τῶν Τούρκων, θά πέσει βαριά 
λαβωμένος, σάν ἁπλός ἀνώνυμος 
στρατιώτης, γιά νά βρεῖ τή θέση πού 
τόν περίμενε στό Πάνθεο τῶν Ἀθα-
νάτων. 

Κι ἒτσι, καλότυχος αὐτός, θά πα-
ραμείνει ἐσαεί μέγιστος καί ἀξε-
πέραστος στό διάβα τῶν αἰώνων. 
Κλῶνος, ἀπόγονος καί συνέχεια 
τοῦ Λεωνίδα. Πρόγονος τοῦ Κολο-

u u u
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κοτρώνη, τοῦ Διάκου καί τοῦ Παπα-
φλέσσα. Πρόγονος τοῦ ἂγνωστου 
παλικαριοῦ ἀπό τή Μάνη πού ἒπε-
σε πολεμώντας κι αὐτό, γιά τά ἲδια 
ἰδανικά, στόν Μακεδονικό ἀγώνα 
κι ἀκούει τή μάνα του, στό μοιρολόι 
της, νά τοῦ μηνάει, μέ τόν διαβάτη 
πού πάει πρός ἐκεῖνα τά μέρη: «Πές 
του νά κάθεται ἐκεῖ δά καί νά φυ-
λάει τό σύνορο». Πρόγονος αὐτός, 
ὁ Κωνσταντῖνος, τῶν ἡρώων τοῦ 
ἒπους τοῦ '40 καί τῶν παλικαριῶν 
τῆς Κύπρου.

Στό σημεῖο αὐτό, ἀξίζει νά θυμη-
θοῦμε πόσο καίρια ἐκφράζει αὐτήν 
τήν ἀκατάλυτη συνέχεια ὁ ἲδιος ὁ 
Γέρος τοῦ Μωριᾶ στόν ναύαρχο 
Χάμιλτον, ὃταν, μετά πού πατήθη-
κε τό Ναύπλιο, αὐτός τοῦ εἶπε ὃτι 
οἱ Ἓλληνες πρέπει «Νά ζητήσουν 
ἀπό τούς Τούρκους συμβιβασμό 
καί ἡ Ἀγγλία νά μεσιτεύσει». Ἀπα-
ντάει, λοιπόν, ὁ ἀπόγονος τοῦ Πα-
λαιολόγου, ὁ Κολοκοτρώνης, ὃπως 
γράφει στά ἀπομνημονεύματά του:

«-Αὐτό δέν γίνεται ποτέ, ἐλευ-
θερία ἢ θάνατος. Ἐμεῖς, καπετάν 
Ἂμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δέν 
ἐκάμαμεν μέ τόν Τοῦρκον. Ἂλλους 
ἒκοψε, ἂλλους σκλάβωσε μέ τό 
σπαθί καί ἂλλοι, καθώς ἐμεῖς, ἐζού-
σαμεν ἐλεύθεροι ἀπό γενεᾶς εἰς γε-
νεά. Ὁ βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, κα-

μία συνθήκη δέν ἒκαμε. Ἡ φρου-
ρά του εἶχε παντοτινόν πόλεμον μέ 
τούς Τούρκους καί δύο φρούρια 
ἒμειναν πάντα ἀνυπότακτα.

Μέ εἶπε:
-Ποιά εἶναι ἡ βασιλική φρουρά 

του, ποιά εἶναι τά φρούρια;
-Ἡ φρουρά τοῦ βασιλέως μας 

εἶναι οἱ λεγόμενοι κλέφτες καί τά 
φρούρια ἡ Μάνη καί τό Σούλι μέ 
τά βουνά τους, τοῦ ἀποκρίθηκα κι 
ἐκεῖνος δέν ἒβγαλε μιλιά.»

Νά λοιπόν γιατί ὁ Κωνστα-
ντίνος μένει ὁ Μαρμαρω-

μένος Γενναῖος. Μαρμαρωμένος 
στόν χρόνο καί στήν Ἱστορία μας, 
γιά ὃσους τουλάχιστον θησαυρί-
ζουν ἀκόμα στήν κιβωτό τῆς ψυχῆς 
τους ἀξίες τῆς Ἱστορίας μας καί τῆς 
ἐθνικῆς μας ταυτότητας. Ἀξίες καί 
ἒννοιες πού δίνουν νόημα ἀλλά 
καί ἀπέραντη διάσταση στό πέρα-
σμά μας ἀπό αὐτήν τή ζωή, κι ἒχουν 
ὀνόματα ἁγιασμένα καί μυριάκρι-
βα, ὃπως πατρίδα, θρησκεία, χρέος 
καί θυσία.

Εἲθε, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολό-
γος, νά μείνει, καί γιά τίς ἐπερχόμε-
νες γενιές, πηγή καί ἒμπνευση συ-
νειδητοποιημένης ταυτότητας, πλη-
γή καί ὂνειρο, ματωμένη πορφύρα 
καί κατάλευκο μάρμαρο, σύμβολο 
μαζί καί τάμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑΜΑ



Ὣσπερ οἱ τόν θαλάσσι-
ον γλαῦκον1 ὁρῶντες 

οὐκ ἂν ἒτι ῥᾳδίως αὐτοῦ ἲδοι-
εν τήν ἀρχαίαν φύσιν» (Πλάτ. Πο-
λιτ. 611cd). Ὁ θαλάσσιος γλαῦκος 
ἀποβάλλει τήν ἰδιομορφία του, με-
ταπλάσσει τό κάλλος του, ἒτσι ὣστε 
ἒχομε τήν ἐντύπωση ἑνός μεταμορ-
φωμένου τέρατος, ἐφ' ὃσον ἐπικά-
θηνται στό σῶμα του ζωΰφια, πετα-
λίδες, ὂστρακα καί παντοειδεῖς μι-
κροί ὀργανισμοί, οἱ ὁποῖοι ἀλλοιώ-
νουν τήν ὑπόσταση τοῦ γλαύκου. Ἡ 
πλατωνική παρομοίωση εἶναι πολύ 
χαρακτηριστική γιά τόν σύγχρονο 
ἂνθρωπο, πού ἂλλα ὁραματίζεται 
καί ἂλλα πράττει. Χάνει τήν αἲσθη-
ση τῆς πραγματικότητος, φθείρεται 

ἀπό τήν καθημερινότητα καί φθεί-
ρει τήν ἐπινοητικότητα. Θυμίζει τόν 
στίχο τοῦ Μπολέτση «σέρνει τἂχρη-
στα πιά ὑπάρχοντά του, μιά λήκυ-
θο μέ κεῖνα τά πετρωμένα δάκρυά 
του». Τό ἐπίπλαστο διεκδικεῖ τήν 
γνησιότητα. Τό φαίνεσθαι ἐπικαλύ-
πτει τό εἶναι.

Ὁ Σωκράτης ἀναζητοῦσε ἀπό 
τό βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου 
τίς γνήσιες ἀνάγκες καί παρορμή-
σεις, πού μέ φυσικότητα τείνουν 
στίς πραγματώσεις τῶν ἀξιῶν. Πο-
θεῖ ὁ ἂνθρωπος νά συναντήση τόν 
ἂλλον μέ εὐεργετική προδιάθεση, 
προσπαθεῖ νά μάθη τήν ἀλήθεια, 
πού ἀποκαλύπτει ἓνα κόσμο και-
νοφανῆ τῆς ἐπιστήμης, πού τόν γε-

o Πλαστογραφημένοσ eαυτοσ μασ

τοῦ Γ. Μποζώνη,
Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν

τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν

«

1 Ὁ Γλαῦκος ἦταν ἀρχαῖος θεός, ὁ ὁποῖος ἐξέπεσε σέ θαλάσσιον ἰχθύν, πού ἒχανε μέ 
τήν πάροδο τοῦ χρόνου τήν φυσική του ἰδιότητα.
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μίζει χαρά, θέλει νά διερευνήση τό 
μυστήριο τοῦ σύμπαντος, τόν κρυ-
πτόμενο Θεό, πού ἀπό τό κάλλος, 
τήν νόμιμη λογικότητα, τήν ἐξισορ-
ρόπηση τῶν ἀντιρρόπων δυνάμε-
ων, ἀποκαλύπτει τά θαυμάσιά Του, 
τήν δημιουργικότητα, τήν σοφία, 
τήν τέχνη, τήν δύναμη. Ἡ δίψα τοῦ 
Θεοῦ τείνει πρός τήν ἀλήθειά Του. 
Τό φῶς ἀποκαλύπτει τό φῶς καί ἡ 
δίψα τήν πηγή Της. Ὁ ἂνθρωπος 
γεννιέται μέ δημιουργικές ἀναζητή-
σεις, ἀλλ'  ἡ ζωή τοῦ παρεμβάλλει 
ἐμπόδια, προβάλλει δυσκολίες, πα-
ραπλανητικές ἐπιδράσεις.

Ἂν σταθῆ, ἂν ἀδρανήση, ἂν 
ἀδιαφορήση, εὒκολα θά τόν περι-
βάλη ἡ πλαστογραφοῦσα πραγμα-
τικότητα. Θά τόν σύρη, θά τόν πα-
ρασύρη, πρίν προλάβη νά σκεφθῆ. 
Ἡ ἀρνητική ἐπίδραση τοῦ περιβάλ-
λοντος τόν ἀλλοιώνει «ἀνεπαισθή-
τως». Ἡ τριβή τῆς καθημερινότητας, 
οἱ στοιχειώδεις ἀνάγκες γιά ἐπιβί-
ωση, τό τεχνητό, τό ἑλκυστικό, τό 
φαινομενικό, τό ἀσήμαντο τοῦ φαί-
νεται σημαντικό. «Τά πλείστου ἂξια 
περί ἐλαχίστου, τά δέ φαυλότερα 
περί πλείονος». Ὁ Beckett στό θέ-
ατρο τοῦ παραλόγου ἀποδίδει ἀρι-
στουργηματικά στό «Περιμένοντας 
τόν Γκοντό» τήν ἀπώλεια τοῦ οὐσια-

στικοῦ: τό τριμμένο ροῦχο, ἡ χαμέ-
νη ὀδοντόβουρτσα, ἡ ἀσήμαντη δι-
αφωνία τοῦ χαλᾶνε τήν διάθεση. Ἡ 
ψευδαίσθηση τῆς ἰσχύος θρυμμα-
τίζεται μπροστά στήν παρουσία τοῦ 
ἰσχυροῦ. Ὁ ἣρωας τοῦ ἒργου εἶναι 
ἐπαναστάτης τοῦ πλαστογραφημέ-
νου ἑαυτοῦ του. Νομίζει πώς ἀγωνί-
ζεται, ἐνῶ ἀγωνιᾶ, ἒχει ἂγχος, πού 
ἐγκλείει φαντασιώσεις πού παρα-
πλανοῦν καί φοβίες πού τόν τυραν-
νοῦν, τόν πλαστογραφοῦν.

Τί εἶναι ὁ πλαστός; Αὐτός πού 
μιμεῖται τά πράγματα μέ κέρινα 
ὁμοιώματα. Πλάθεις εὒκολα, δέν 
δημιουργεῖς. Νομίζεις πώς ξέρεις, 
ἐνῶ ἀγνοεῖς. Φαντάζεσαι πώς μπο-
ρεῖς, ἐνῶ βυθίζεσαι στό πέλαγος 
τῆς ἀπελπισίας. Χάνεις τό νόημα, 
χάνεις τόν σκοπό. Πλοηγεῖς χω-
ρίς πλοηγό. Εἶσαι μόνος, κατάμο-
νος, ἒστω καί ἂν συνθλίβεσαι ἀπό 
τούς ἂλλους, πού δέν εἶναι πρό-
σωπα, εἶναι ὂχλος, μᾶζα. Ἀποδέ-
χεσαι αὐτοματικά, ἀκολουθεῖς χω-
ρίς νά ξέρης τό γιατί. Στόν «Πύργο» 
τοῦ Kafka προχωρεῖς καί δέν φθά-
νεις. Ταλαιπωρεῖσαι, δέν ἀγωνίζε-
σαι. Ἀγωνίζεσαι καί δέν ἐπιτυγχά-
νεις, διότι εἶναι πλαστός ὁ σκοπός. 
Ἡ ἐλπίδα εἶναι ματαιότητα. Ἡ ἀδι-
αφορία καταδίκη. «Κάθε προσπά-
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θεια ἓνας ἐχθρός», παρατηρεῖ ἡ 
Πολυδούρη.

Ὁ Jung κάνει λόγο γιά διαπά-
λη μεταξύ συνειδητοῦ καί ἀσυνει-
δήτου. Ὁ σύγχρονος ἂνθρωπος πι-
στεύει πώς εἶναι κυρίαρχος τοῦ συ-
νειδητοῦ. Νομίζει πώς σκέπτεται, 
σκοποθετεῖ, ἀποφασίζει, πράττει, 
ἐνῶ δυστυχῶς εἶναι θῦμα τοῦ ἀσυ-
νειδήτου του. Τό πλαστογραφημέ-
νο, τό παράλογο, τό ἀνόητο ἐνδύ-
εται τήν λογικότητα, εἰσχωρεῖ στό 
συνειδητό καί νομίζομε πώς εἲμε-
θα κυρίαρχοι, ἐνῶ εἲμεθα δοῦλοι 
τῶν ἐπιθυμιῶν, τῶν ὁρμῶν, τῶν 
παθῶν, τῶν παραλόγων διεκδική-
σεων. Σοῦ φταῖνε οἱ ἂλλοι, ποτέ ὁ 
ἑαυτός σου. Ὡς εὒκολη λύση εὑρί-
σκεις τήν φυγή^ ἀποφεύγεις, ἀνα-
βάλλεις, ἐπικαλύπτεις, προσποι-
εῖσαι. Εἶσαι κατά φαντασία νικη-
τής. Ἀνατρέπεις τίς ἀξίες, τούς θε-
σμούς, ὃλα τά ἀξιόλογα πού προ-
έρχονται ἀπό τήν παράδοση. Πε-
ριφρονεῖς τόν ἒρωτα^ δέν τόν θεω-
ρεῖς «μέθεξι» ψυχῆς μέ ψυχή, ἀλλά 
φευγαλέο συναίσθημα, μέ ἀπαρ-
χή τόν ἐντυπωσιασμό καί κατάλη-
ξη τήν ἀπογοήτευση. Ζήτησες ψι-
μύθια πολλά καί ἒχασες τό συναί-
σθημα πού συνυφαίνει τόν δεσμό. 
Τό «ᾎσμα ᾀσμάτων» οὒτε μεταφο-

ρική εἰκόνα εἶναι οὒτε ἀποκύημα 
φαντασίας, ἀλλ' ὑποδεικνύει τό βά-
θος τῆς συνυπάρξεως σέ οὐσιαστι-
κή σχέση^ σοῦ ζητῶ αὐτό πού μπο-
ρεῖς, μοῦ προσφέρεις αὐτό πού δέν 
ἒχω. Ἐμεῖς καταντήσαμε τόν ἒρω-
τα φθηνό, φευγαλέο, μάταιο συναί-
σθημα, πού εὒκολα μετατρέπεται 
σέ μῖσος.

Ἀλλ' ὁ Jung γνωρίζει καί τίς 
ἀντίθετες διαδικασίες τοῦ 

ἀσυνειδήτου. Μιλάει γιά τούς ἀρχε-
τύπους, πού ἀποτελοῦν τίς ρίζες 
τῆς δημιουργικῆς ὑπάρξεως. Ἂν ἡ 
συνείδηση ἀποδεχθῆ καί ἐναρμο-
νισθῆ πρός τήν δημιουργική δυνα-
μική των, τότε ὁ ἂνθρωπος ἀνέρχε-
ται πρός τήν βίωση τοῦ προσώπου, 
πού συνθέτει ἀνάταση, μέθεξι, δη-
μιουργικό ἒργο, ὑπέρβαση ἐμπο-
δίων, ἐπίγνωση, ἀληθινή αὐτογνω-
σία. Ἡ θεωρία τῶν ἀρχετύπων τοῦ 
μεγάλου ἑλβετοῦ ψυχιάτρου προ-
σεγγίζει τήν ἐμφυτοκρατική θεωρία 
τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι 
ἀπό τά ἒπη τοῦ Ὁμήρου προσέδι-
δαν ἀξία στόν ἀγώνα, τήν θυσία, 
τήν φιλοπατρία, τήν εὐσέβεια, τήν 
ἐλευθερία ὡς αὐτογνωσία καί ὑπέρ-
βαση τῶν κινδύνων. Γιά τόν Ὃμη-
ρο ἡ οἰκογένεια ἦταν τό πρωταρ-
χικό κύτταρο τῆς κοινωνίας. «Οὐ 

o ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦηΜΕΝΟΣ eΑΥΤΟΣ ΜΑΣ
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μέν γάρ τοῦ γε κρεῖσσον καί ἂρει-
ον ἢ ὃθ' ὁμοφρονέοντε νοήμασιν 
οἶκον ἒχητον ἀνήρ ἠδέ γυνή» (ζ΄ 
182-184). Τίποτε δέν ὑπάρχει πιό 
κάλλιστο καί ἂριστο ἀπό τήν ἀμοι-
βαία κατανόηση καί ἀγάπη πού ἒχει 
ὁ ἂνδρας μέ τήν γυναῖκα καί μετα-
πλάσσουν τήν οἰκία σέ «σπιτικό». 
Τό home τῶν ἂγγλων. Ἐντεῦθεν ἡ 
οἰκογένεια ἀνατρέφει παιδιά, παι-
δαγωγεῖ, ἐμπνέει, κατευθύνει πρός 
τήν ἀρετή. Τό παιδί μαθαίνει νά 
ὑπακούη, νά συνεργάζεται, νά ἀνέ-
χεται, νά προσφέρη τήν προτεραι-
ότητα στόν ἀσθενέστερο. Ἑτοιμάζε-
ται γιά τό παιδευτήριο πού προσφέ-
ρει μάθηση, συμβίωση, μόρφωση 
καί πλάσιμο τοῦ ἀτόμου σέ πρόσω-
πο. Ἒτσι τό σχολεῖο ἀποβαίνει σέ 
μορφωτική κοινότητα, πού ἀποτε-
λεῖ τήν ψυχή τῆς κοινωνίας. Ὃσο 
πιό δυναμικές καί μορφωτικές εἶναι 
αὐτές οἱ κοινότητες, τόσο ἡ κοινω-
νία προοδεύει. Ἡ Ἀκαδήμεια τοῦ 
Πλάτωνος, τό Λύκειον τοῦ Ἀριστο-
τέλους, ἡ φιλοσοφία τῶν στωικῶν, 
ὁ «Κῆπος» τοῦ Ἐπικούρου ἀνέδει-
ξαν τήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν σέ δημι-

ουργικό μεγαλεῖο^ σέ δημοκρατικό 
πνεῦμα, σέ καλλιέργεια τῆς ἐπιστή-
μης, στήν ὓψωση τῆς μεγάλης ποι-
ήσεως καί ἰδιαιτέρως τῆς τραγωδί-
ας, στήν σμίλευση τῶν ἒργων τέ-
χνης, σέ θεούς καί θεές, σέ ἀγω-
νιστάς καί ἣρωες, σέ δημόσια κα-
ταστήματα καί ἀνυπέρβλητους να-
ούς. Στά μέσα τοῦ πέμπτου αἰῶνος 
π.Χ. ἡ πόλη τῶν Ἀθηνῶν ὑψώθηκε 
σέ ἀσύγκριτο μεγαλεῖο.

«Ὃποιον δέν ἐγκαταλείπεις, 
πνεῦμα, θά τόν σηκώσης ἀπό τήν 
λασπωμένη ἀτραπό μέ τοῦ πυρός 
τίς πτέρυγες» (Ὁδοιπόρος, Γκαῖτε). 
Ἡ ἀνάσταση ὑποθέτει γνησιότη-
τα συμβιώσεως. Ἀνακαλύπτω τόν 
ἑαυτό μου, διότι ὑπάρχεις ἐσύ. Ἡ 
γλωσσική ἐπικοινωνία ἀποβαίνει 
συμβίωση καί αὐτή μεταμορφώνε-
ται σέ μέθεξι. Ἡ ἀλλοτρίωση γίνε-
ται ἀφοσίωση. Πνευματική ζωή ση-
μαίνει, ὃταν ἀποδέχεσαι τούς οὐσι-
αστικούς πόθους καί ἀναζητεῖς τήν 
ἀντιστοιχία των στούς ἀνθρώπους 
καί τά πράγματα. Τότε ξέρεις γιατί 
ζῆς, ἀφοῦ δημιουργεῖς. Ὁ γλαῦκος 
ἀνακτᾶ τήν φυσικότητά του. 

o ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦηΜΕΝΟΣ eΑΥΤΟΣ ΜΑΣ
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του Αρχιμ. Χριστ. Γ. Κωνσταντοπούλου

Ο προφήτης ησαΐας είναι 
ο μέγιστος των προφη-

τών του Ισραήλ (γεννήθηκε περί 
το 765 π.Χ). Κύρια αποστολή του 
ήταν κατά την τεσσαρακονταετή 
δράση του να ελέγχει την απο-
στασία από τον αληθινό Θεό, την 
κοινωνική αδικία, τη θρησκευτι-
κή υποκρισία. 

Από το πρώτο κεφάλαιο του 
βιβλίου του διαφαίνεται και ο ει-
δικότερος στόχος του. Αναφέρε-
ται στην αχαριστία με την οποία 
ο Ιουδαϊκός λαός «επλήρωσε» 
την αγάπη του Θεού. Ο προφή-
της παρουσιάζει τον Θεό να ομι-
λεί σε πρώτο πρόσωπο. Ο λόγος 
Του, καταρχήν ελεγκτικός, κατα-
λήγει σαν ένα θρηνητικό ελεγεί-

ον: 
 «Υἱούς ἐγέννησα καί ὓψω-

σα, αὐτοί δέ με ἠθέτησαν (α΄, 
2)...οὐαί ἒθνος ἁμαρτωλόν, 
λαός πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρ-
μα πονηρόν, υἱοί ἂνομοι» (α΄, 
4). 

Στη συνέχεια ο λόγος του Δι-
καίου Θεού γίνεται σκληρότε-
ρος. 

«Αφού δεν ζείτε σύμφωνα 
με τον νόμο μου, δεν δέχομαι 
τις θυσίες και τις προσφο-
ρές σας. Οι εορτές, οι νηστεί-
ες και οι λοιπές εκδηλώσεις 
της λατρείας σας μου προ-
καλούν αηδία. Σας εχόρτα-
σα, μου καθήσατε στο στομά-
χι. Τα χέρια σας που υψώνο-

Προς αφύπνιση αρχόντων και λαού
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νται σε προσευχή είναι γεμά-
τα από αίματα αθώων, είστε 
βυθισμένοι στην αμαρτία και 
την αδικία» (πρβλ. α΄, 11-15).

Οι Ιουδαίοι της εποχής τού 
προφήτη δεν αμάρταναν μόνο 
από αδυναμία ή εκ συναρπαγής, 
αλλά συστηματικά: «Μελέτην 
ἐποιοῦντο τήν ἁμαρτίαν, καί 
πανταχοῦ μετ' ἐπιτάσεως» (ι. 
Χρυσ.).

Εκεί που άλλοτε επικρατούσε 
η αφοσίωση στο νόμο του Θεού 
και υπήρχε η αρετή και η δικαιο-
σύνη, διαβιούν και περιφέρονται 
τώρα φονιάδες και κακούργοι. 
«Έχουν καταρρεύσει όλες οι 
αξίες μαζί με την ηθική κατά-
πτωσή σας. Το χρήμα σας εί-
ναι κίβδηλο, ο οίνος σας νο-
θευμένος. Η απάτη κυριαρχεί 
στην αγορά και στην κοινω-
νία σας. Οι άρχοντές σας δεν 
υπολογίζουν τον θείο νόμο, 
συμμαχούν με τους κλέπτες, 
αντί να τους τιμωρούν, δω-
ροδοκούνται και επιδιώκουν 
το συμφέρον τους. Λησμο-

νούν και παραμελούν το στοι-
χειώδες καθήκον της προ-
στασίας των φτωχών» (βλ. στ. 
22, 23). Έχει εξαπλωθεί η εξα-
χρείωση εκείνων που είχαν ενά-
ρετους προγόνους, που, αντί να 
ακολουθήσουν τα ίχνη τους, δι-
εστράφησαν προσβάλλοντας και 
υποτιμώντας  τη μνήμη τους.

Σ' αυτή την κατάρρευση και τα 
αίτιά της αφήνει ο Προφήτης να 
εκχυθεί όλος ο πόνος της καρ-
διάς του. «Λαός μου...», αναφω-
νεί συγκλονισμένος, καθώς βλέ-
πει το λαό να είναι θύμα της απά-
της και της εκμετάλλευσης και 
της αδικίας των παρανόμων αρ-
χόντων και να έχει φθάσει στο 
έσχατο σημείο του εξευτελισμού, 
λόγω των πονηρών πράξεων 
(των αρχόντων).

η τιμωρία βαριά θα επιπέσει 
στους ηγήτορες, γιατί αυτοί εί-
ναι που παρασύρουν και τον λαό 
στη διαφθορά. Παραμελώντας 
το καθήκον τους έγιναν η κύρια 
αιτία για να εγκαταλείψει και ο 
λαός το θείο Νόμο. Θα καταδι-
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κάσει, λοιπόν, ο Κύριος και θα 
τιμωρήσει την πολιτική ηγεσία, 
γιατί αδιαφόρησε και κατέστρε-
ψε αυτά που της εμπιστεύτηκε ο 
ίδιος ο Θεός. Αδικία εις βάρος 
του λαού δεν ήταν μόνο η στέρη-
ση των υλικών αγαθών, αλλά και 
το ότι οι άρχοντές του τον οδήγη-
σαν στη διαφθορά και την θεϊκή 
αποστασία.

Ο προφήτης τονίζει εξίσου 
την κάθαρση της ψυχής 

με την φροντίδα και την αγάπη 
προς τον άνθρωπο και ιδιαίτε-
ρα  προς τους φτωχούς. Ο κοι-
νωνικός χαρακτήρας του ευσε-

βούς ανθρώπου είναι το διαρκές 
μήνυμα τόσο της Παλαιάς όσο 
και της Καινής Διαθήκης (βλ. και 
επιστολή Ιακώβου α΄, 27).

Τα προφητικά λόγια του με-
γάλου ησαΐα σκιαγραφούν και 
την Κοινωνία, τους άρχοντες και 
τον λαό της εποχής μας. Ισχύουν 
και για τις ημέρες μας. Πόση ση-
μασία, πράγματι, έχει το παρά-
δειγμα των αρχόντων για το λαό, 
αφού είναι επιβεβαιωμένο ότι η 
διαφθορά κάθε έθνους ξεκινάει 
πρώτα από τη διαφθορά των αρ-
χόντων. 

«Τάς νουμηνίας ὑμῶν καί τάς ἑορτάς ὑμῶν μισεῖ ἡ 
ψυχή μου. ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν, οὐκέτι ἀνήσω 
τάς ἁμαρτίας ὑμῶν. 

Ὃταν ἐκτείνητε τάς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω 
τούς ὀφθαλμούς μου ἀφ' ὑμῶν, καί ἐάν πληθύνητε τήν δέ-
ησιν, οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν. αἱ γάρ χεῖρες ὑμῶν αἳμα-
τος πλήρεις.» 

(Προφήτης Ησαΐας, κεφ. α΄, στίχ. 14-15. Η Εκκλησία μας τιμά
 την μνήμην του Προφήτου Ησαΐου την 9ην Μαΐου).



η οικογένεια είναι, ως γνω-

στόν, βασικός παράγοντας της 

αγωγής. Εκεί το παιδί θα πάρει 

τα πρώτα στοιχεία της μορφώσε-

ως και της ηθικής αγωγής, εκεί θ' 

αποκτήσει τις πρώτες γνώσεις. Και 

έπειτα κατά την διάρκεια του σχο-

λικού βίου και μετά από αυτόν η 

οικογένεια θα συνεχίσει ν' ασκεί 

κάποια επίδραση στην ψυχή του 

παιδιού, παρ' όλο ότι τότε θ' αρχί-

σουν να το επηρεάζουν και άλλοι 

παράγοντες, όπως είναι το σχο-

λείο και η κοινωνία. 

Αλλά η αγωγή, όχι με την έν-

νοια της παροχής γνώσεων, αλλά 

κυρίως της μορφώσεως του χαρα-

κτήρα και των τρόπων συμπεριφο-

ράς του ατόμου, είναι κατ' εξοχήν 

έργο της οικογένειας. Μέσα στα 

πλαίσια της οικογενειακής αγω-

γής περιλαμβάνεται και το έργο 

της ψυχαγωγικής μορφώσεως των 

παιδιών. η οικογένεια έχει υπο-

χρέωση να φροντίζει, όχι μόνο 

για την διατροφή και την μόρφω-

ση των παιδιών, αλλά και για την 

ψυχαγωγία και την ψυχαγωγική 

καθοδήγηση και μόρφωσή τους. 

Οι γονείς που ενδιαφέρονται 

για τη μόρφωση του χαρακτήρα 

και της προσωπικότητας των παι-

διών τους επιβλέπουν την συμπε-

ριφορά τους σε κάθε εκδήλωση 

της ζωής τους, τα καθοδηγούν, 

τα συμβουλεύουν. Το ίδιο θα κά-

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

του Βασ. Χαραλαμπόπουλου,
Φιλολόγου - Θεολόγου
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νουν ασφαλώς και στο θέμα της 

ψυχαγωγίας. Θα τα παρακολου-

θούν, για να εξακριβώσουν με 

ποια μέσα ψυχαγωγούνται. Εάν 

διαπιστώσουν ότι τα παιδιά πα-

ρακολουθούν ακατάλληλα προ-

γράμματα π.χ. της τηλεοράσεως, 

θα τα αποτρέψουν, ώστε ν' αλλά-

ξουν πρόγραμμα. η όποια ανοχή 

και αδιαφορία σε αυτές τις περι-

στάσεις θα τους δώσει την εντύ-

πωση ότι και οι γονείς τους επι-

δοκιμάζουν τις επιθυμίες τους. 

Γι' αυτό επιβάλλεται να εκφρά-

σουμε αμέσως την αποδοκιμασία 

μας και να στρέψουμε την προσο-

χή του παιδιού προς κάτι καλύτε-

ρο. Εάν δούμε ότι το παιδί συνεχί-

ζει την ζημιογόνο τακτική του μετά 

τις πρώτες παρατηρήσεις και συμ-

βουλές, τότε με αυστηρότερο τόνο 

ή βλέμμα θα του επιβάλουμε ν' 

αλλάξει τακτική.

η επίβλεψη και η καθοδήγη-

ση του παιδιού στον τομέα τής ψυ-

χαγωγίας πρέπει να είναι διακριτι-

κή και σταθερή. Κυρίως πρέπει να 

εμπνεύσουμε αίσθημα ευθύνης 

στα παιδιά, να τα κάνουμε ν' απο-

κτήσουν ανώτερα κριτήρια, ώστε 

κάθε φορά μόνα τους να διακρί-

νουν το ορθό και ν' αποφεύγουν 

την επιβλαβή ψυχαγωγία.

Ούτε πάλι είναι ορθό να επι-

βάλλουν οι γονείς στα παιδιά τα 

μέσα ψυχαγωγίας, τα οποία αρέ-

σουν σ' αυτούς ή τους άρεσαν 

όταν ήσαν παιδιά. Τα παιδιά σή-

μερα έχουν άλλα διαφέροντα και 

προτιμήσεις, εξαιτίας των επιδρά-

σεων του σύγχρονου πολιτισμού. 

Και είναι γνωστό πόσο άλλαξε ο 

πολιτισμός κατά τα τελευταία έτη, 

ώστε να δικαιολογείται η διαφο-

ροποίηση αυτή των προτιμήσεων 

και ασχολιών των σημερινών παι-

διών εν συγκρίσει προς τα παιδιά 

παλαιότερων εποχών. Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι παρέχουμε πλή-

ρη ελευθερία σε αυτά. Οι γονείς 

έχουν περισσότερη πείρα και κρί-

ση και ως εκ τούτου δύνανται να 

η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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καθοδηγήσουν επωφελώς τα παι-

διά και στην εκλογή των σύγχρο-

νων καλών μέσων ψυχαγωγίας.

η εκ μέρους των γονέων κα-

θοδήγηση δεν πρέπει να είναι αυ-

ταρχική, αλλά ν' αφήνει και περι-

θώρια στο παιδί, ώστε αυτό να εκ-

δηλώνει ελεύθερα τα διαφέροντά 

του. η ψυχαγωγία είναι μία ελεύ-

θερη ασχολία και δεν επιδέχεται 

καταναγκασμό. Εάν αυτή δεν εί-

ναι ελεύθερη, τότε παύει αυτο-

μάτως να είναι ψυχαγωγία, διό-

τι ελεύθερη ασχολία και κατανα-

γκασμός είναι πράγματα αντιφα-

τικά. Γι' αυτό καλό είναι ν' απο-

φεύγεται εν προκειμένω η βία και 

να χρησιμοποιείται μάλλον η πει-

θώ και η καθοδήγηση, με βάση τις 

κλίσεις και τα διαφέροντα του παι-

διού.

η καθοδήγηση των παιδιών 

στον τομέα της ψυχαγωγίας είναι 

αρκετά δύσκολο έργο, διότι απαι-

τεί γνώση αφ' ενός μεν των μέ-

σων ψυχαγωγίας, αφ' ετέρου δε 

της παιδικής ψυχολογίας και των 

ιδιαιτέρων διαφερόντων και κλί-

σεων κάθε παιδιού. 

Δεν αρκεί να λέμε στα παιδιά 

μην κάνεις τούτο, μη χρησιμοποι-

είς αυτό το μέσο ή το άλλο, αλλά 

καλύτερο είναι να τους υποδει-

κνύουμε τα υπάρχοντα καλά μέσα 

ψυχαγωγίας και ελεύθερης ασχο-

λίας. Εάν τους προσφέρουμε κάτι 

θετικό, δεν θα χρειαστούν πολ-

λές αρνήσεις και απαγορεύσεις 

ούτε ο τονισμός των μειονεκτη-

μάτων και των επιβλαβών επιδρά-

σεων των κακών μέσων, διότι θα 

επιδράσουν επάνω τους τα καλά 

μέσα και θα αποστραφούν τα 

άλλα. Έτσι θα μορφώσουν ανώ-

τερα κριτήρια και προτιμήσεις.

Τα υπάρχοντα μέσα ψυχαγω-

γίας είναι πολλά και γι' αυτό θα 

τα κατατάξουμε σε κατηγορίες και 

θα αναφέρουμε τα κυριότερα είδη 

τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει 

ότι μπορούμε ή ότι οφείλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε όλα τα υπάρ-
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χοντα μέσα. Αυτό ούτε δυνατόν εί-

ναι, ούτε ενδεδειγμένο, διότι κάθε 

παιδί και κάθε άνθρωπος δεν 

αρέσκεται σε όλα τα ψυχαγωγικά 

μέσα, ούτε μπορεί να τα χρησιμο-

ποιήσει όλα. Εξαιτίας του πλήθους 

τους, κατ' ανάγκη καθένας χρησι-

μοποιεί μερικά μόνο, όσα αντα-

ποκρίνονται προς τις ανάγκες, τα 

διαφέροντα και τις ικανότητές του. 

Όπως αναφέρθηκε προηγου-

μένως, για να καθοδηγήσουμε το 

παιδί, εκτός της γνώσεως των μέ-

σων ψυχαγωγίας, πρέπει να γνω-

ρίζουμε και την ψυχολογία του, 

τις ανάγκες, τις κλίσεις και τα δια-

φέροντα των παιδιών γενικώς και 

χωριστά του συγκεκριμένου παι-

διού. Γι' αυτό χρειάζεται η μελέ-

τη της παιδικής και της εφηβικής 

ψυχολογίας, και κυρίως των κε-

φαλαίων των σχετικών με τα δια-

φέροντα και τις ελεύθερες ασχο-

λίες των παιδιών. Είναι, επίσης, 

αναγκαία και η παρατήρηση των 

διαφόρων εκδηλώσεων και ενερ-

γειών των παιδιών, μέσα από τις 

οποίες αποκαλύπτονται οι βαθύτε-

ρες ψυχικές τους τάσεις και προ-

τιμήσεις. Αλλά ας μη παρασυρό-

μαστε από επιπόλαιες και στιγμι-

αίες εντυπώσεις, στηριζόμενοι σε 

πρόσκαιρες και παροδικές ασχο-

λίες των παιδιών, οι οποίες ίσως 

οφείλονται στην μίμηση του πα-

ραδείγματος των άλλων και δεν 

ανταποκρίνονται στις βαθύτερες 

διαθέσεις και τα διαφέροντα του 

παιδιού. η παρατήρηση πρέπει 

να είναι προσεκτική και συστημα-

τική, για να καταλήγει σε βέβαια 

και ασφαλή συμπεράσματα, βάσει 

των οποίων θα γίνεται και η ανά-

λογη καθοδήγηση του παιδιού.

Πλην όμως, εκτός των μέσων 

ψυχαγωγίας τα οποία προσφέρει 

η κοινωνία και ο σύγχρονος πολι-

τισμός, και η ίδια η οικογένεια, ως 

μία μικρή κοινωνία, δύναται να 

προσφέρει στα παιδιά πολλά μέσα 

ψυχαγωγίας και μάλιστα περισσό-

τερο αγνά και ωφέλιμα. Τα μέσα 
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αυτά ευχαριστούν περισσότερο τα 

παιδιά, δημιουργούν χαρούμε-

νη ατμόσφαιρα στο σπίτι και ενι-

σχύουν τους δεσμούς αγάπης με-

ταξύ των μελών της οικογένειας. 

Αυτά είναι π.χ. οι οικογενειακές 

γιορτές, οι ανταλλαγές επισκέψε-

ων μεταξύ συγγενικών ή φιλικών 

οικογενειών, οι περίπατοι, οι εκ-

δρομές και πολλά άλλα.

Ένα άριστο μέσο κατ' οίκον 

ψυχαγωγίας είναι η ανάγνωση 

καλών βιβλίων, είτε από κάθε άτο-

μο χωριστά, είτε εντός του οικογε-

νειακού κύκλου. Παλαιότερα πολ-

λές οικογένειες διάβαζαν από κοι-

νού τα βράδια την Αγία Γραφή ή 

άλλα ωφέλιμα βιβλία. η συνήθεια 

αυτή της κοινής μελέτης εξυψώ-

νει το μορφωτικό επίπεδο της οι-

κογένειας, δημιουργεί ατμόσφαι-

ρα πολιτισμού, η οποία έχει ευερ-

γετική επίδραση στα παιδιά.

Μέσα στο σπίτι τα παιδιά μπο-

ρούν να ψυχαγωγηθούν με πολ-

λούς τρόπους όπως είναι οι συλ-

λογές γραμματοσήμων, η ζω-

γραφική, η κατασκευή μοντέλων 

κ.λπ. και με την καθοδήγηση των 

γονέων τους ενίοτε να αναπτύ-

ξουν τις ικανότητες και τα διαφέ-

ροντά τους.

Κατ' αυτόν τον τρόπο η οικογέ-

νεια δύναται ν' αποβεί σημαντικός 

παράγοντας ψυχαγωγικής μορ-

φώσεως των παιδιών, να τους δι-

δάξει πολλά πράγματα και να τους 

προσφέρει τη χαρά, την οποίαν 

χρειάζονται, για ν' αναπτυχθούν 

ομαλά. Τότε και τα παιδιά θ' αγα-

πήσουν περισσότερο την οικογέ-

νεια και κατόπιν στη ζωή τους θα 

ενθυμούνται τις ψυχαγωγικές ευ-

καιρίες και την χαρά της οικογε-

νειακής ζωής.

η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ



Εἶμαι Μακεδών ἀπό τό χωριό 
Μουσθένη τοῦ Νομοῦ Καβά-

λας. Ἐξελέγην 7 φορές βουλευτής 
Καβάλας καί ὑπῆρξα βουλευτής 16 
χρόνια, ἐκ τῶν ὁποίων 12 ½ χρόνια 
Ὑπουργός Κυβερνήσεων τοῦ ἀει-
μνήστου Προέδρου τῆς Δημοκρα-
τίας Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί 
τοῦ ἀειμνήστου Πρωθυπουργοῦ Γ. 
Ράλλη (ὡς Ὑπουργός Μακεδονίας- 
Θράκης).

Πολέμησα κατά τόν Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο 7 χρόνια ὡς Ἒφ. Ἀξι-
ωματικός, μέ συμμετοχή: α) Στήν 
Μάχη τῶν Ὀχυρῶν Μακεδονίας-
Θράκης, κατά τήν Γερμανική ἐπίθε-
ση κατά τῆς Ἑλλάδος, τόν Ἀπρίλιο 
1941, β) Στήν Μάχη Ἐλ-Ἀλαμέιν 
(Ἀφρικῆς), γ) Στήν Μάχη Ρίμι-
νι (Ἰταλίας), καί δ) Στήν Μάχη τῶν 
Ἀθηνῶν τόν Δεκέμβριο 1944.

Σκοπός τοῦ ἂρθρου μου εἶναι νά 
θέσω ὑπόψιν σας τήν πρόταση γιά 

τήν ὀνομασία τῆς FYRoM, ὣστε ἃμα 
λυθεῖ τό θέμα τῆς ὀνομασίας της, νά 
γίνει δεκτή ὡς μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καί 
τῆς Ε.Ε. καί νά ἀναπτυχθοῦν φιλι-
κές σχέσεις τῶν δύο λαῶν μας.

Ἀπό προηγούμενο κείμενό μου 
μέ τίτλο «Ἀρχαιολογικοί θησαυροί 
τῆς Μακεδονίας στήν Ὀξφόρδη, ρά-
πισμα τῶν πλαστογράφων τῆς Ἱστο-
ρίας τῆς Μακεδονίας», θά πρέπει νά 
ἒχετε πεισθεῖ, ὃτι δέν εἶναι δυνατόν 
νά ἒχει ἡ Δημοκρατία σας τό Ἑλλη-
νικό ὂνομα «Μακεδονία». Ἂς ἐπι-
σημανθεῖ ἰδιαιτέρως ὃτι:

1. Ὁ Στράβων εἶπε «Ἑλλάς οὖν 
ἒστιν ἡ Μακεδονία».

2. Τόν Ἰούνιο τοῦ 1992 τό Συμ-
βούλιο Κορυφῆς τῆς Λισσαβώνας 
ὁμόφωνα ἀποφάσισε ὃτι θά ἀνα-
γνωρίσει τά Σκόπια ὑπό τόν ὃρον 
ὃτι δέν θά ἒχουν τήν λέξη «Μακε-
δονία».

3. Ὁ κ. Νίμιτς, πού ἒχει ὁριστεῖ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

τοῦ Νικολάου Μάρτη,
πρώην Ὑπουργοῦ
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ἀπό τόν ΟηΕ νά μεσολαβήσει με-
ταξύ Ἑλλάδας καί FYRoM γιά τό 
ὂνομα τῆς FYRoM, εἶχε δηλώσει 
στήν Παμμακεδονική Ἀμερική ὃτι 
οἱ Σκοπιανοί εἶναι σλαβικῆς κατα-
γωγῆς.

4. Ὁ Καθηγητής Ἱστορίας τῆς 
Ὀξφόρδης κ. Ρόμπιν Λέιν Φόξ - ὁ 
ἱστορικός σύμβουλος τοῦ Ἀμερικα-
νοῦ παραγωγοῦ oliver Stone στήν 
κινηματογραφική ταινία «ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ» - δήλωσε σέ ἐπίσημη συνέ-
ντευξή του μετά τήν ἒκθεση Ἀρχαιο-
λογικῶν Θησαυρῶν τῆς Μακεδονί-
ας ὃτι τό πολιτικό μήνυμα τῆς Ἐκθέ-
σεως εἶναι ὃτι «Ὃσοι θεωροῦν τά 
Σκόπια "Μακεδονία" εἶναι τουλάχι-
στον ἀνιστόρητοι».

Μέ Ἐγκύκλιό του ὁ Πάπας Ἰωάν-
νης Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἀνακηρύχθη-
κε Ὃσιος ἀπό τό Βατικανό, ἀνακή-
ρυξε τό 1980 τούς «γεννηθέντας στή 
Θεσσαλονίκη Ἓλληνες Ἀδελφούς 
Μοναχούς Μεθόδιο καί Κύριλλο 
οὐρανίους προστάτας τῆς Εὐρώ-
πης». Τήν 22α Ἀπριλίου 1990 ὁ Πά-
πας Ἰωάννης Παῦλος ὁμιλῶν στό 
Welehrad τῆς Τσεχοσλοβακίας ἐνώ-
πιον 700.000 πιστῶν πρό τοῦ τάφου 
τοῦ Μεθοδίου, δήλωσε: «Τόν ἀκρο-
γωνιαῖο λίθο τῆς Ἡνωμένης Εὐρώ-
πης δέν τόν συναντοῦμε μόνο στό 
Μόντε Κασινό, ὃπου ὁ Ἃγιος Βε-

νέδικτος ἀφιερώθηκε στήν ἑδραίω-
ση τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀλλά 
καί ἐδῶ στή Μοραβία, ὃπου οἱ δύο 
Ἰσαπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδι-
ος ἀπό τή Θεσσαλονίκη τῆς Μακε-
δονίας χάραξαν τήν Ἑλληνική καί 
Βυζαντινή παράδοση στήν ἱστορία 
τῆς Εὐρώπης. Τό ὃτι ἡμεῖς οἱ Σλά-
βοι εἲμαστε Χριστιανοί τό ὀφείλου-
με σέ αὐτούς».

Προτείνω τήν ὀνομασία «Δη-
μοκρατία τῆς Σλαβικῆς Παιονίας» 
ἢ ἒστω «Δημοκρατία τῆς Παιονί-
ας» διότι, ὃταν οἱ Σλάβοι ἒφτασαν 
στήν Βαλκανική, τμῆμα τους ἐγκα-
ταστάθηκε στήν Ἀρχαία Παιονία. 
Ὁ Ἂγγλος Ἱστορικός Hamond στό 
βιβλίο του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Πα-
ράρτημα Β, σελ. 68) ἀναφέρει: «Ἡ 
ἐκστρατεία τῆς Ἰλλυρίας καί οἱ μακε-
δονικές δυνάμεις». «Στό τέλος τοῦ 
θέρους τοῦ ἒτους 335 π.Χ. ὁδήγησε 
τό στρατό του νότια πρός τήν χώρα 
τῶν Ἀγριάνων (γύρω ἀπό τή σημε-
ρινή Σόφια) καί πρός τούς Παίονες 
(γύρω ἀπό τά σημερινά ΣΚΟΠΙΑ)». 
Ἐπίσης:

1. Οἱ Παίονες δέν ἦταν Ἓλλη-
νες.

2. Ὁ Ἡρόδοτος θεωροῦσε τούς 
Παίονες παρακλάδι τῶν Τεύκτρων 
τῆς Τροίας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκα-
τασταθεῖ στήν Μακεδονία πρίν ἀπό 
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τήν ἐποχή τοῦ Τρωικοῦ πολέμου 
(Χάμοντ, «Ἱστορία τῆς Μακεδονί-
ας», σελ. 120).

3. Ἡ Παιονία βρίσκεται βορείως 
τῆς Μακεδονίας (Χάρτης σελ. 175, 
176, 177).

4. Ὁ Φίλιππος ἀνάγκασε τούς 
Παίονες νά γίνουν ὑποτελεῖς (Χά-
μοντ, «Ἱστορία τῆς Μακεδονίας», 
σελ. 34).

Μέ τήν ὀνομασία τῶν Σκοπίων 
«Δημοκρατία τῆς Παιονίας» θά ἱκα-
νοποιηθοῦν ὃλοι ὃσοι ἐπιθυμοῦν 
τήν εἰρήνη στήν Βαλκανική καί θά 
παύσει ἡ Βαλκανική νά ἀποτελεῖ 
πυριτιδαποθήκη τῆς Εὐρώπης (ἡ 
«Δημοκρατία τῆς Παιονίας» θά γίνει 
μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς ΕΕ) καί οἱ 
λαοί στίς δύο γειτονικές χῶρες θά 
εὐτυχήσουν.

Δέν γράφω τά ἀνωτέρω διό-
τι θέλω νά ἀναγνωρισθεῖ τό ὃτι οἱ 
Μακεδόνες εἶναι Ἓλληνες, πράγ-
μα πού τό φωνάζουν καί οἱ πέτρες. 
Ὁ Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε μαθητής τοῦ 
Ἀριστοτέλη, μετέδωσε τόν Ἑλληνικό 
Πολιτισμό σέ ὃλο τόν γνωστό τότε 
κόσμο καί εἶχε προσκέφαλό του τό 
βιβλίο τοῦ Ὁμήρου.

1. Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρει 
ὃτι: «Ὁ Ἓλλην Βασιλεύς θά νική-
σει τόν Πέρση Βασιλέα» (Προφήτης 
Δανιήλ, Κεφ. 8).

2. Οἱ Μακκαβαῖοι ἀρχίζουν: «Ὁ 
Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών ὁ υἱός τοῦ 
Φιλίππου ἐνίκησε τόν Δαρεῖο».

3. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπι-
σκέφθηκε τίς πόλεις τῆς Μακεδονί-
ας Φιλίππους, Θεσσαλονίκη καί Βέ-
ροια πού εἶχαν πρό Χριστοῦ τά αὐτά 
σημερινά ἑλληνικά ὀνόματα. Μίλη-
σε στά ἑλληνικά καί ἒγραψε ἐπιστο-
λές πρός Θεσσαλονικεῖς καί Φιλιπ-
πησίους στήν Ἑλληνική.

4. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (ΙΖ 4, 
12) στή Θεσσαλονίκη καί Βέροια 
συνάντησε Ἓλληνες καί Ἑλληνίδες, 
πού ἐπίστευσαν.

5. 340 Καθηγητές Ἀμερικα-
νικῶν καί ἂλλων πανεπιστημίων 
ἒγραψαν γράμμα πρός τόν Πρόε-
δρο τῶν ηΠΑ Ὀμπάμα καί τοῦ ζη-
τοῦν νά ἀνακαλέσει τήν ἀπόφαση 
τοῦ Προέδρου Μπούς πού ὀνόμασε 
τά Σκόπια «Μακεδονία», ἀγνοώντας 
τήν πάγια πολιτική τῶν ηΠΑ γιά τό 
θέμα αὐτό. Δυστυχῶς ἀνιστόρητοι, 
ἀφελεῖς καί ὓποπτοι σύμβουλοι τόν 
παρέσυραν καί ἐκθέτει τόν ἀμερικα-
νικό λαό.

6. Τό Κοράνιο ἒχει Κεφάλαιο «Οἱ 
Ἓλληνες» καί ὁ Μωάμεθ ἀνέφερε 
τόν Ἀλέξανδρο ὡς «Ζούλ Καρνέιν».

(βλ. καί ἐφ. «Ἑστία», 9.5.12)
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ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

(B΄)

Θὰ προχωρήσω τώρα σὲ μία 
τρίτη διαπίστωση...

Στὰ Πασχαλινά του Διηγήμα-
τα ὁ Παπαδιαμάντης - δὲ θ' ἀσχο-
ληθῶ μὲ ἄλλα - παρακολουθεῖ 
τοὺς ἥρωές του ὄχι μονάχα στὴν 
ἐκδήλωση ἐξωτερικῶν τύπων, μὰ 
βαθειὰ στὴν ψυχική, στὴν ἐνδό-
τερη πνευματική τους ζωή. Ὑπάρ-
χουν συγκρούσεις^ ὑπάρχουν κρί-
σεις ἐσωτερικές^ ὑπάρχει τὸ ψυ-
χικὸ δρᾶμα^ ὑπάρχει ὁ πνευμα-
τικὸς ἀγώνας. Γιὰ συντομία, θὰ πε-
ριοριστῶ σὲ λίγα παραδείγματα...

Στὸ διήγημα «Στὴν Ἁγι' Ἀνα-
στασά», ἔχουμε τὴ φιλοδοξία τοῦ 
Γιάννη τοῦ Κούτρη. Θέλει νἆναι 
πρῶτος. Ζηλεύει τὸν ξάδελφό 
του ποὺ κάνει τὸν ἐπίτροπο στὴν 
ἐκκλησία, βγάζει δίσκο, σβήνει 
τὶς λαμπάδες πατώντας τις μὲ τὰ 
τσαρούχια καὶ «κάνει κουμάντο 

σὲ οὗλα τὰ πάντα». Ἀποφασίζει 
λοιπὸν κι' ὁ Κούτρης νὰ γιορτάση 
χωριστὰ τὴν Ἀνάσταση, γιὰ νὰ τοῦ 
δοθῆ εὐκαιρία νὰ κάμη κι' αὐτὸς 
τὸ κουμάντο. Παίρνει καμπόσους 
ξωμερίτες καὶ πηγαίνει σὲ κάποιο 
ἐρημοκκλήσι. Μὰ δὲν εἶχε συλλο-
γιστῆ πὼς τὸ ἐκκλησάκι αὐτὸ ἦταν 
στὸ «κατάμερο» ἄλλου προεστοῦ. 
Κι' ἐκεῖ ποὺ ἔκανε τὸν ἐπίτροπο κι' 
ἐπιστατοῦσε στὸ ἄναμμα καὶ σβή-
σιμο τῶν κεριῶν «πατῶν αὐτὰ ἐνίο-
τε μὲ τὸ τσαρούχι του» σὰν τὸν ξά-
δερφό του, καταφθάνει ὁ ἄλλος 
προεστός, ὁ Γιώργης τ' Παναγιώτ' 
καὶ τοῦ παίρνει τὸ προεστ' λήκι. Μὰ 
δὲν περνᾶ πολλὴ ὥρα, καὶ, μπρὸς 
στὴν ἀγάπη καὶ τὴ χαρὰ τῆς Ἀνα-
στάσεως, λυγίζουν οἱ φιλοδοξίες 
τοῦ Κούτρη. Σβήνει κι' ἡ μνησικα-
κία ποὺ ἔνοιωθε γιὰ τὴν ταπείνω-
ση ποὺ εἶχε πάθει. «Ἠδελφώθη-

τοῦ Γ. Βερίτη ()
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σαν ὅλοι των». Ἔρχεται ὁ ψυχικὸς 
καθαρμός. Καὶ τὸ διήγημα τελειώ-
νει ἐκφραστικώτατα μὲ τοῦτον τὸ 
σύντομο διάλογο ἀνάμεσα στοὺς 
δυὸ πρώην ἀντιζήλους: 

«Κὴ τ' χρόν' μὲ τοῦ καλὸ νὰ σᾶς 
βρῶ!

Ὁ Γιάννης ὁ Κούτρης ἀπήντη-
σε.

-Καλῶς ναρθῆς, μπάρμπα Γιώρ-
γη μ' !». 

Σὲ ἄλλο πάλι πασχαλινὸ δι-
ήγημα, στὸ πρόσωπο τοῦ 

Πάνου Δημούλη, ἔχουμε τὴν πε-
ρίπτωση τοῦ χριστιανοῦ νέου ποὺ 
νοιώθει τὴν ἀξία τῆς ψυχικῆς του 
ἁγνότητος καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν 
τελείωσή του...

Αὐτὲς οἱ περιπτώσεις, αὐτὰ τὰ 
παραδείγματα ποὺ ἀνέφερα πιὸ 
πάνω, μᾶς δείχνουν καθαρώτα-
τα τὸν Παπαδιαμάντη σὰν ἕνα χρι-
στιανὸ ψυχογράφο μεγάλης δυ-
νάμεως. Καὶ προπάντων σὰν ἕνα 
ψυχογράφο ποὺ ἔχει φωτισμέ-
νη τὴν πίστη του, κι' εἶναι πολὺ 
καλὰ σὲ θέση νὰ ξεχωρίση «πυ-
ρήνα καὶ φλοιόν, οὐσιῶδες καὶ 
ἐπουσιῶδες» στὴ θρησκεία. Γιατί 
στὶς περιπτώσεις αὐτὲς δὲν ἔχου-

με τοὺς ἀνθρώπους ποὺ σταυρο-
κοποῦνται μηχανικὰ μπρὸς σ' ἕνα 
κονισματάκι. Ἔχουμε τὶς ψυχὲς 
ποὺ ἀντιδροῦν, ποὺ μάχονται γιὰ 
ἕνα ἰδεῶδες...

Τέταρτη καὶ τελευταῖα διαπίστω-
ση. Ὁ Παπαδιαμάντης στὰ Πασχα-
λινά του, ὅπως καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα 
διηγήματα καὶ ἄρθρα του, φαίνε-
ται σφιχτὰ προσκολλημένος στὴν 
Ἐκκλησία μας, τόσο στὸ δογματι-
κό, ὅσο καὶ στὸ τελετουργικὸ μέ-
ρος^ αὐτὸ ἔχει πειράξει μερικούς. 
Βυζαντινισμοί! φωνάζουν. Εἶναι 
τὸ αἰώνιο τραγούδι τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ δὲν μπόρεσαν ποτὲ νὰ νοιώ-
σουν οὔτε τὸ μεγαλεῖο τοῦ βυζα-
ντινοῦ πολιτισμοῦ, μὰ οὔτε καὶ τὸ 
ὕψος, τὴν καλλονὴ καὶ τὴν ἀνωτε-
ρότητα τῆς πίστεώς μας...

Ὁ καϋμένος ὁ Παπαδιαμάντης! 
Ποῦ νὰ ἤξερεν ὅτι μετὰ τόσες δε-
καετίες θὰ τὸν ἐδικαίωναν ξένοι 
ἐκπρόσωποι τῆς Προτεσταντικῆς 
θεολογίας καὶ θὰ τὸν ὕβριζαν στε-
νοκέφαλο μερικοὶ ἀπό μᾶς! 

Καὶ γιὰ νὰ συνοψίσω:
1. Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν ὁ Πα-

παδιαμάντης εἶν' ὁ μεγαλύτερος 
ἀπ' τοὺς νεοέλληνες πεζογράφους 
- ὅπως ἔχουν ὑποστηρίξει πολλοὶ - 

ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙηΓηΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤη
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ἢ ἂν εἶναι ἕνας ἀπ' τοὺς πρώτους, 
ὅπως ὑπεστήριξεν ὁ Γρηγ. Ξενό-
πουλος καὶ μερικοὶ μαζί του (καὶ 
δὲν θέλω νὰ κρύψω πὼς ἀσπάζο-
μαι τὴ γνώμη τῶν πρώτων), τὸ ἀνα-
ντίρρητο πάντως εἶναι πὼς στὸ πα-
σχαλινὸ καὶ γενικὰ στὸ ἑορταστικὸ 
διήγημα εἶναι ὁ πρῶτος. Κανένας 
μέχρι σήμερα δέ μᾶς ἔδωσε ἀνώ-
τερο οὔτε ἴσο ἑορταστικό.

2. Τὰ πρόσωπα τῶν Πασχα-
λινῶν Διηγημάτων του εἶναι 
ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ. Μᾶς παρουσι-
άζει λοιπὸν μία μορφὴ λαϊκοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, ποὺ ὁ ἀληθινὸς ὅμως 
χριστιανὸς ἐργάτης δὲ μπορεῖ νὰ 
τὸν ἀγνοήση.

3. Παρ' ὃλ' αὐτά, δὲν ἀποφεύ-
γει νὰ θίξη ζωτικὰ προβλήματα. Ἡ 
ἐνδοσκόπηση κι' ἡ αὐτοκριτικὴ με-
ρικῶν ἀπ' τοὺς ἥρωές του, ἡ νίκη 
τους ἐνάντια στὸν ἑαυτό τους καὶ 
στὴν κακία εἶναι ζητήματα βασικὰ 
γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ κι' ἔχουν πα-
νανθρώπινο ἐνδιαφέρον. 

4. Σύμφωνα μ' αὐτά, ὁ Παπα-
διαμάντης μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ 
εἰσηγητὴς τοῦ χριστιανικοῦ ψυχο-

γραφήματος στὴν Ἑλλάδα.
5. Καὶ προβάλλει τὸ ἐρώτημα: 

Δὲ θὰ εἴχαμε λοιπὸν νὰ ζητήσου-
με τίποτ' ἄλλο ἀπ' τὸν Παπαδιαμά-
ντη; Εἶν' ἕνα ἐρώτημα ποὺ πρέπει 
νὰ πάρη τὴν ἀπάντησή του, μὰ ποὺ 
ἡ φυσική του θέση θἆναι σὲ μία 
μελέτη εἰδική, ὅπου, καθὼς εἶπα 
παραπάνω, θὰ πρέπη νὰ ἐξετάζε-
ται συνοπτικὰ καὶ συνολικὰ ὁ Πα-
παδιαμάντης σὰν χριστιανός...

Ὅταν καὶ στὴν Ἑλλάδα δώση 
ὁ Θεὸς καὶ δημιουργηθῆ ἕνα με-
γάλο λογοτεχνικὸ κίνημα χριστια-
νικό, καὶ φανοῦν χριστιανοὶ πε-
ζογράφοι καὶ ποιητὲς πολλοὶ καὶ 
δυνατοί, τὸ κίνημα αὐτὸ θἂχη τὶς 
ἀρχὲς του μέσα στὸν Παπαδιαμά-
ντη. Κι' ἐπειδή, ἀφοῦ στὴν Ἑλλάδα 
θὰ φανῆ, Ἑλληνικὸ θἂχη χρῶμα 
κι' ἔκφραση καὶ θωριά, ὁ Παπα-
διαμάντης, ὁ ὀρθόδοξος μὰ κι' 
ἑλληνικώτατος Παπαδιαμάντης, δὲ 
θἆναι πιὰ μόνο ἀρχή, μὰ σὲ πολλὰ 
θἆναι καὶ πρότυπο.

(βλ. «Ἅπαντα Πεζά», Γ. Βερίτη, 

ἐκδ. «Ἡ Δαμασκός», Ἀθῆναι 1958)

ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙηΓηΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤη
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η σοφία των αγίων Πατέρων της 
Εκκλησίας μας διδάσκει, πώς 

οφείλουν να επιτελούν το έργο τους οι 
πολιτικοί άρχοντες της χώρας. Ιδού εν-
δεικτικά οι γνώμες μόνο των τριών αγί-
ων Ιεραρχών:

Ο Μ. Βασίλειος αναφέρει:
«Οι άρχοντες υπάρχουν, όχι για να 

καυχώνται για την σπουδαία θέση την 
οποία κατέχουν, αλλά για να τιμούν οι 
ίδιοι τη θέση αυτή.» (P.G. 32,497)

«Όσοι επιδιώκουν την αρετή δεν 
πρέπει ν' αναλαμβάνουν με ευχαρίστη-
ση τα δύσκολα δημόσια αξιώματα. Αλλά 
αντίθετα, όσοι αποβλέπουν σε χρήματα 
και δόξα, θεωρούν μέγιστο αγαθό την 
κατάκτηση εξουσίας για να μπορούν ν' 
αποκτούν αυτά που επιθυμούν.» (P.G. 
32, 1041)

«Έργο των αρχόντων είναι ν' αναχαι-
τίζουν τις αταξίες του λαού και να τον κα-
τευθύνουν στο σωστό. Όταν, όμως, αυ-
τοί πρώτοι παραβαίνουν το νόμο, πώς 
μπορούν να οδηγούν τους άλλους;» 
(P.G. 56, 24)

«Οι άρχοντες πρέπει να υπερασπίζο-
νται τα δικαιώματα του Θεού. Να τιμω-
ρούν τους παραβάτες.» (P.G. 53,125)

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος επιση-
μαίνει:

«Πολλοί άρχοντες σπαταλούν αμέ-
τρητα χρήματα για να κατασκευάσουν 
πολυτελή έπιπλα, και άλλοι ευφραίνο-
νται με τη μουσική των οργάνων, αντί να 
συμπάσχουν και να υποφέρουν για τη 
δυστυχία του λαού.» (P.G. 35,961)

«Να σέβεστε το αξίωμά σας. Γνωρί-
ζετε πόσο σπουδαίο είναι το έργο σας 
και τι μεγάλο μυστήριο βρίσκεται γύρω 
από σας. Κόσμος ολόκληρος βρίσκε-
ται κάτω από την εξουσία σας. Γίνεσθε 
"θεοί" (κατά τον ψαλμωδό) στους υπηκό-
ους σας.» (P.G. 36,277)

«Οι άρχοντες πρέπει να ξεπερνούν 
κατά πολύ τους υπηκόους της πολιτείας. 
Να γίνονται καθημερινά ανώτεροι, να 
έχουν αξία και αρετή ανάλογη με το αξί-
ωμά τους.» (P.G. 36, 547)

Ο ι. Χρυσόστομος συμπληρώνει:
«Ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να έχει 

βίο ακηλίδωτο, ώστε να τον βλέπουν 
όλοι ως υπόδειγμα.» (P.G. 62, 547)

«Δεν πρέπει (οι άρχοντες) να επιδι-
ώκουν τη δική τους τιμή, αλλά το κοινό 
συμφέρον.» (P.G. 62, 671)

«Προστατεύουν όσους υποφέρουν, 
διορθώνουν τα κακώς έχοντα, τιμωρούν 
την αδικία.» (P.G. 52, 678)

«Αυτός που είναι σε θέση να άρχει 
και να άρχεται μπορεί να διαπαιδαγω-
γεί την οικογένειά του, μπορεί, όμως, 
να κυβερνά και την πόλη... Ο άρχο-
ντας σ' αυτό, κυρίως, πρέπει να υπέρκει-
ται, δηλαδή να νικάει με την αρετή του. 
Αν, όμως, νικιέται δεν είναι πλέον άρχο-
ντας.» (P.G. 62, 99)

Συνοπτικά. Αυτά τα προσόντα πρέπει 
να έχουν οι πολιτικοί άρχοντες: Να είναι 
ακέραιοι, φιλάνθρωποι, φιλοπάτριδες 
και φιλόθεοι. Τέτοιους πολιτικούς πρέ-
πει να εκλέγει ο λαός μας. 
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Ο προφήτης Ιεζεκιήλ (593 
π.Χ.) έγραφε με πάθος 

για την επικράτηση της Κοινωνι-
κής Δικαιοσύνης και την ανεύρε-
ση δικαίων και αξίων ηγητόρων 
του λαού: 

«Ἐζήτουν ἂνδρα ἀναστρεφό-
μενον ὀρθῶς καί οὐχ εὗρον.» 
(22, 30)

Αιτία της ηθικοκοινωνικής 
εκτροπής κατά τον Προφήτη ήσαν 
εκείνοι που κατείχαν ηγετικές θέ-
σεις μέσα στην Κοινωνία και κα-
τέτρωγαν τις σάρκες τού καταπιε-
ζόμενου λαού. Στο μυαλό τους οι 
πολιτικά ανεύθυνοι είχαν πάντο-
τε το πώς θα πλουτίζουν πατώντας 
πάνω στη ράχη του λαού. Γνώρι-
σμά τους η απληστία και η πλεο-
νεξία. Έμοιαζαν «σαν τα τσακάλια 
που περιφέρονται πάνω στα ερεί-
πια» (Ιεζ. ιγ΄, 4). η κατάσταση στην 
εποχή του Ιεζεκιήλ ήταν απογοη-
τευτική. Άξιος ηγήτορας δεν υπήρ-
χε. Ο προφήτης, τότε, με βρασμό 
ψυχής διαλαλούσε: «Κάτω οι άρ-
χοντες, ζήτω ο λαός». 

Έχουμε φτάσει και σήμερα σε 
παρόμοιο κατάντημα. η χώρα μας 

έχει χρόνια να βιώσει τέτοια πολι-
τική ανεντιμότητα και ανευθυνό-
τητα. Κάθε παρατηρητής με στοι-
χειώδη νοημοσύνη και αμερόλη-
πτη κρίση, κατανοεί ότι τα εμφανι-
ζόμενα στις μέρες μας ως πολιτικά 
κόμματα ήταν και είναι μόνο συ-
ντεχνίες συμφερόντων και μολυ-
σματικές εστίες φαυλότητας.

Οι εκλογές της 6ης Μαΐου επι-
μαρτυρούν και την αιτία της κατάρ-
ρευσης του πολιτικού συστήματος. 
Του συστήματος που γέννησε και 
εξέθρεψε η κομματοκρατία του 
παρελθόντος μετά την μεταπολί-
τευση. Πόσος άραγε χρόνος θα 
χρειασθεί ακόμη για να αφυπνι-
σθεί ο ελληνικός λαός; Μήπως, μη 
γένοιτο, ένα επικείμενο απαξιωτι-
κό εκλογικό αποτέλεσμα τροφο-
δοτήσει μια εμφύλια σύρραξη με 
φρικαλέες συνέπειες;

Μα, τότε πια, θα βρει την εφαρ-
μογή του και εκείνο το «κάθε λαός 
έχει τους ηγέτες που του αξίζουν». 

Ας προσευχώμεθα:
Κύριε, φώτισε και σώσε τον 

λαό της πολύπαθης χώρας μας.



Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
(ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΥΚΛΗ)

τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη ()

Ἂλσος περιβάλλει τό ἐρημικόν 
μοναστήριον. Μέσα εἰς τό ἂλσος 
αὐτό ὑπάρχει τό κοιμητήριον τῶν 
Ἑλλήνων, ὃπου τά κρύα μάρμα-
ρα καί τά πλέον κρύα ἐπιγράμμα-
τά των κατανύγουσιν τόν ξένον. 
Διά μέσου πυκνοφύλλων βαΐων 
προχωροῦμεν εἰς τήν πλακόστρω-
τον αὐλήν. Ἐδῶ κελλιά. Ἐκεῖ ὁ 
μαρμαρόκτιστος ὡραῖος ναός μέ 
τόν μέγαν ἀσημένιον πολυέλαιον. 
Πρό τῆς εἰσόδου του γύρω-γύρω 
οἱ τάφοι τῶν Πατριαρχῶν μαρμά-
ρινοι, ὑπό τήν σιωπηλήν σκιάν τῶν 
βαΐων καί κυπαρίσσων. Ἰδέ σκαλι-
στούς σταυραετούς εἰς τάς πλάκας 
καί Πατριαρχικάς μίτρας. Ἰδέ σι-
ωπηλά μάρμαρα καί φλύαρα ἐπι-
γράμματα.

Ἀπ' ἐκεῖ ἡ κάθοδος εἰς τόν ὑπό-
γειον τῆς Παναγίας ναόν, ὃπου τό 
πολυθαύμαστον καί θαυματουρ-
γόν Ἁγίασμα. Κατερχόμεθα διά 
μαρμαρίνων κλιμάκων, ἀναγινώ-

σκοντες τά ἐπί τῶν κατέναντι μαρ-
μάρων ἐπιγράμματα.

Ἰδού ὁ ὑπόγειος ναός.
Μικρός, μυστηριώδης, σκιε-

ρός. Πρό τῶν ἀργυρῶν εἰκόνων 
καίουσιν ἂφθονοι λαμπάδες.

Γεμᾶτος κόσμον. Καί χριστια-
νοί καί τοῦρκοι. Πολίτισσαι μέ τά 
τσεμπέρια των, καί χανούμισσαι 
μέ τα σάλια των. Νά καί γυναῖκες 
χωριαναί τῆς Προποντίδος.

Κατερχόμενος διά μαρμαρίνης 
κλίμακος, φθάνεις εἰς μίαν πύ-
λην, δεξιά τῆς ὁποίας εἶναι ζω-
γραφισμένη ἐπί τοῦ τοίχου Εἰκών 
τῆς Θεοτόκου, ἐνώπιον τῆς ὁποί-
ας ἀνάπτει ἀκοίμητος κανδήλα. 

Διά τῆς πύλης αὐτῆς εἰσέρχεσαι 
πλέον εἰς τό πολυύμνητον Ἁγία-
σμα τοῦ Μπαλουκλίου. Κατέναντι 
τοῦ μαρμαρίνου τέμπλου.

Εὐωδία λεπτή καί δρόσος ὑγρά 
πληροῖ τόν ναΐσκον. Ἰδού πρός 
δυσμάς ὃλος ὁ νάρθηξ μεταβεβλη-
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μένος εἰς μίαν μεγάλην μαρμαρί-
νην λεκάνην θολοσκέπαστον. Δι-
αυγές ὓδωρ ἂφθονον ἐντός, σχη-
ματίζει τεχνητόν πάλλευκον λι-
μνίδιον, ὡς τά ἐκ τῶν πιδάκων. 
Χρυσῆ ἡ Εἰκών τῆς Παναγίας, ἡ 
Ζωοδόχος Πηγή, ἐφάπτεται τοῦ 
κρυεροῦ νάματος. Εἰς δέ τό μαρ-
μάρινον τοῦ λιμνιδίου χεῖλος χάλ-
κινα κύπελλα κατά σειράν, δι' ὧν 
οἱ προσκυνηταί ἀντλοῦντες ἁγία-
σμα, πίνουν ἀκορέστως, καί λούο-
νται εὐλαβῶς χεῖρας καί ὂψεις καί 
λαιμούς καί κεφαλάς. Αὐτό εἶναι 
τό ἁγίασμα τοῦ Μπαλουκλῆ.

Εἶδες βεβαίως πολλάκις τήν 
εἰκόνα εἰς τήν ἐκκλησίαν, τήν πα-
ριστάνουσαν τήν Ζωοδόχον Πη-
γήν. Ἡ σκηνή αὐτή εἶναι ἀντιγε-
γραμμένη εἰς τήν εἰκόνα. Σκηνή, 
τήν ὁποίαν σκιάζει ὡς ἀπό θυμι-
άματος νεφέλη ἡ πίστις, καί πλη-
ροῖ εὐωδίας ἡ χάρις τῆς Παναγί-
ας, μαρτυρουμένη ὡς χαρά εἰς τόν 
θλιμμένον, καί ὡς ὑγεία εἰς τόν 
πάσχοντα.

Ἐδῶ μία χείρ κρατοῦσα τό χαλ-
κοῦν ἂντλημα καί τείνουσα πρός 
τό νᾶμα. Ἐκεῖ ὂψις νεαρά, δρο-
σιζομένη ἀπό τῆς Πηγῆς τήν θεί-
αν δρόσον. Παρέκει γέρων χωλός 
πίνων σιωπηλῶς, πίνων εὐλαβῶς. 
Ἐγγύς ἐδῶ ὀρθόδοξος διαβρέ-

χει συγκεκινημένος τούς ὀφθαλ-
μούς του, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατακόκ-
κινοι ἀπό τήν νόσον. Καί παρά τό 
πλευρόν του μωαμεθανός νίπτων 
τό ὠχρόν πρόσωπόν του καί ἁρμε-
νία στάζουσα τήν θαυματουργόν 
δρόσον μέσα εἰς τά στήθη της. Ἡ 
μήτηρ αὓτη προσπαθεῖ νά λούσῃ 
τό παιδάκι της, τό ὁποῖον, θαυ-
μαστῶς, οὒτε κραυγάζει, οὒτε 
κλαίει. Καί εἰς ὃλα αὐτά οἱ ἱερεῖς 
μέ τά ἐπιτραχήλια ψιθυρίζοντες 
εὐχάς, καί γράφοντες ὀνόματα.

Ἐάν ἒλθῃς Παρασκευήν, δυ-
σκόλως θά καταβῇς. Ἐάν ἒλθῃς 
κατά τήν πανήγυριν τήν Παρα-
σκευήν τῆς Διακαινησίμου - οὒτε 
θά προσεγγίσῃς κἂν εἰς τήν ἱεράν 
περιοχήν τοῦ Ἁγιάσματος. Πλη-
θυσμός ἀμύθητος οἱ προσκυνη-
ταί, μυριάδες μυριάδων.

Ἒπιον καί ἐλούσθην. Πόσον 
εἶναι κρύον καί πόσον εἶναι κα-
θαρόν τό ὓδωρ τό ἃγιον! Λάμπει 
τό νερόν καί λάμπει τό μάρμαρον 
ὑπό τόν σκοτεινόν ὑπόγειον θό-
λον. Φρικίασις ἐλαφρά σχηματίζε-
ται εἰς τήν ὁμαλήν ἐπιφάνειαν τοῦ 
Ἁγιάσματος ἐκ τῶν ἀντλούντων, 
καί φρικίασις ἂλλη ἱερά διατρέχει 
τό σῶμα καί τήν ψυχήν τοῦ λου-
ομένου καί πίνοντος. Ὦ μαρμα-
ρένια βρύσις καί μαρμαρένιο μου 
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νερό! Πῶς νά σέ χορτάσω, γλυκύ-
τατον νεράκι, τό ὁποῖον πάραυτα 
ἐξατμίζει ἡ πίστις!

Ἒπιον ἃπαξ, δίς, τρίς ἀκορέ-
στως. Ἐλούσθην. Ἐδροσίσθην 
δι' ἓν ἒτος, μοῦ φαίνεται, δι' ὃλην 
μου τήν ζωήν. Ἐπλήρωσα καί 
μίαν φιάλην διά τήν μητέρα μου. 
Ἂς πιῇ καί αὐτή ἡ καϋμένη, ὁπού 
τόσον παρακαλεῖ διά τόν ταξειδι-
ώτην της.

Κ' ἐκεῖ ὃπου ἒκυψα καί πά-
λιν ν' ἀντλήσω, βλέπω 

μέσα εἰς τήν μαρμαρένια τοῦ κρύ-
ου νεροῦ λάμψιν τέσσαρας σκι-
άς νά πηδοῦν ἐδῶ κ' ἐκεῖ καθώς 
πηδᾷ καί φεύγει ἀστραπιαίως ἡ 
ἀσαφής σκιά ταχέως κινουμένου 
πράγματος ἐν τῷ φωτί τῆς λυχνίας 
ἐπί τοῦ τοίχου. Τώρα αἱ σκιαί ἐχά-
θησαν ὑπό τό μάρμαρον ἐκεῖνο εἰς 
τήν σκοτίαν τῆς λεκάνης. Ὁ ἱερεύς 
ἒρχεται τότε, ἐννοήσας τήν περι-
έργειάν μου, καί ραντίζων στα-
γόνας ὓδατος βιαίως διά τοῦ κυ-
πέλλου, προσπαθεῖ νά ἐκβάλῃ τάς 
ἀφανεῖς σκιάς εἰς τό μέσον πάλιν 
τῆς λεκάνης. Κρατεῖ κηρίον ἀνημ-
μένον καί τό πλησιάζει μέχρι τῆς 
ἐπιφανείας τῶν ὑδάτων. Φωτίζε-
ται αἲφνης ἡ πηγή λαμπρῶς. Θαρ-
ρεῖς καί εἶναι ἡ μαρμαρένια λεκά-
νη γεμάτη ἀπό διαμαντένιο νερό.

Ἀναταράσσεται ἀλαφρῶς ὁ 
πυθμήν. Καί ἐξέρχονται ἀράδα - 
ἀράδα αἱ τέσσαρες ἀόριστοι καί 
πεταχταί σκιαί. Ἂχ! εἶναι τέσσαρα 
ψαράκια μικρά. Ὢ, τά καϋμένα! 
Ἀπό τήν μιά μεριά μαῦρα - μαῦρα 
σάν τηγανισμένα, καί ἀπό τήν 
ἂλλην κόκκινα σάν μπαρμπουνά-
κια.

-Ἦσαν πέντε, μοῦ λέγει τότε ὁ 
ἱερεύς. Τό ἓν ἀπέθανεν πρό ἐτῶν. 
Καί εἶνε ἐκεῖ. Καί μοῦ ἒδειξε τήν 
ἀπέναντι χρυσῆν εἰκόνα τῆς Θεο-
τόκου, τήν ἐφαπτομένην τοῦ ὓδα-
τος. 

Καί εἶδον τότε ἓν ὁλόχρυσο μι-
κρό ψαράκι νά κρέμαται ὡς τάξι-
μον ἀπό τῆς χρυσῆς εἰκόνος τῆς 
Παναγίας.

-Τά δέ ἂλλα αὐτά...
Ἢδη τά τέσσαρα συμπαθητικά 

ἰχθύδια, τινάσσοντα ἐλαφρῶς ταῖς 
οὐρίτσαις των, ἒφερον γύρω τόν 
λουτῆρα, τό ἓν κατόπιν τοῦ ἂλλου 
ὡς ἐν παρατάξει, χορεύοντα τόν 
κύκλον μέσα εἰς τό διαυγές τῆς 
Παναγίας νάμα, ἀνερχόμενα μέ-
χρι τῆς ἐπιφανείας καί πάλιν βυθι-
ζόμενα εἰς τόν πυθμένα.

-Εἶναι ὃπως τά βλέπεις χρόνια 
τώρα! μοῦ προσέθηκεν ὁ ἱερεύς. 
Οἱ παπποῦδες μας τά ηὗραν ἒτσι 
ἀπό τούς παπποῦδές των. Οὒτε 
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μεγαλώνουν, οὒτε ἀλλάζουν... Καί 
ἐπλησίαζεν ἀκόμη περισσότερον 
εἰς τό ὓδωρ ὁ ἱερεύς τό κηρίον. 
Τά ἰχθύδια, ἐκπλησσόμενα ἀπό 
τήν ἐπί τοῦ νάματος ζωγραφουμέ-
νην σκιάν τῆς γενειάδος τοῦ ἱερέ-
ως, ἒφερον γύρω τινάσσοντα ταῖς 
οὐρίτσαις των, καί παίζοντα τά μι-
κρά πτερύγιά των.

-Ἂχ τά καϋμένα! Ἀπό τήν μιά 
μεριά εἶναι μαῦρα-μαῦρα σάν τη-
γανισμένα, καί ἀπό τήν ἂλλην 
κόκκινα σάν μπαρμπουνάκια.

Ὢ! τίς ἀγνοεῖ τήν ὡραίαν βυζα-
ντινήν παράδοσιν;

-Θέλουν νά ποῦν, ἐπανέλαβεν 
ὁ ἱερεύς, ὃτι τήν νύκτα πού θέλα 
πάρουν οἱ Τοῦρκοι τήν Πόλιν, μιά 
καλόγρηα ἐτηγάνιζε ψάρια στό 
τηγάνι. «Πάψε, γρηά, τό μαγει-
ριό, ἐφώναξεν ἒξαφνα μιά φωνή 
ἀπό πάνω της, κι' ἡ Πόλι θά τουρ-
κέψῃ!».

«Χριστός καί Παναγία!» ἀπή-
ντησεν ἡ καλόγρηα. Καί ἐξηκο-
λούθει ἣσυχος τό μαγειρειό της.

«Πάψε, γρηά, τό μαγειριό, κι' ἡ 
Πόλι θά τουρκέψῃ!» φωνάζει πά-
λιν ἀπό πάνω της ἡ μυστηριώδης 
φωνή. Ἀλλ' ἡ καλόγρηα πιστεύου-
σα εἰς τήν ἀκατανίκητον δύναμιν 
τῆς Πόλεως, δέν ἒδιδεν ἀκρόα-
σιν εἰς τήν φωνήν ἐκείνην, μόνον 

ἐξηκολούθει τό τηγάνισμα...
«Τςςς»^ ἒτσι τσίριζαν τά ψαρά-

κια, τηγανιζόμενα μέσα εἰς τό τη-
γάνι. Καί ἡ καλόγρηα τό ἐγύριζεν 
ἀπ' ἐδῶ τό τηγάνι πρός τήν φλόγα, 
τό ἐγύριζεν ἀπ' ἐκεῖ μέ προσοχήν, 
καί ἡτοιμάζετο πλέον νά τά γυ-
ρίσῃ τά ψαράκια ἀπό τήν ἂλλη με-
ριά. Ἡ φλόξ ἒλαμπεν εἰς τό ἣσυ-
χον λευκόν πρόσωπόν της, πρό-
σωπον ἁγίας. Κ' ἐκεῖ πού ἒλαβε τό 
πηροῦνι νά τά γυρίσῃ τά ψαράκια 
ἀπό τήν ἂλλη μεριά, ἓνα ἓνα μέ 
προσοχήν, καί νά ρίψῃ καί ἂλλο 
λάδι, ἀκούει πάλιν, τρίτην φοράν 
τώρα: «Πάψε, γρηά, τό μαγειριό, 
κι' ἡ Πόλι θά τουρκέψῃ!».

Αὐτήν τήν φοράν ἡ φωνή ἦτο 
ἀπαισία. Ἡ καλόγρηα ἐταράχθη, 
τό γαλήνιον πρόσωπόν της ἐσκυ-
θρώπασεν. Εἰς τό λευκόν μέτω-
πόν της ἐσχηματίσθησαν ζαρώμα-
τα πόνου καί τρόμου. Ἀλλά πάλιν 
περιέστειλεν ἑαυτήν. Ἒκαμε τόν 
σταυρόν της, ἐμειδίασε καί ἀπή-
ντησε πρός τήν ἂγνωστον φωνήν:

Σάν ζωντανέψουν τά ψάρια καί 
πηδήσουν ἀπό τό τηγάνι, τότε θά 
πάρουν καί οἱ τοῦρκοι τήν Πόλι...

Καλόγρηα τηγάνιζε 
ψαράκια στό τηγάνι

η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠηΓη (ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΥΚΛη)

καί μιά φωνή, ψιλή φωνή, 
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ἐπάνωθέν της λέγει:
-Πάψε, γρηά, τό μαγειριό, 
κ' ἡ Πόλι θά τουρκέψῃ...
-Ὃταν τά ψάρια πεταχτοῦν, 
τά ψάρια ζωντανέψουν, 
τότε κ' ὁ τοῦρκος θέ νά μπῇ, 
κ' ἡ Πόλι θά τουρκέψῃ...
Τά ψάρια ζωντανέψανε, 
τά ψάρια ζωντανέψαν, 
κι' ὁ Ἀμηρᾶς εἰσέβηκε' ς 
τήν Πόλι καβαλλάρης!

Τά ψάρια - ὢ τοῦ θαύματος! - 
ἐπήδησαν ἒξαφνα ζωντανά καί 
ἒπεσαν ἀπό τό τηγάνι μέσα εἰς τήν 
πηγήν τοῦ ὓδατος, ὁπού ἐκεῖ πλη-
σίον ὑπῆρχε.

Πόσον τρυφερά ἡ εὒμορφη 
παράδοσις τοῦ Γένους μας! Καί 
πόσον τρυφερώτατα τήν διέσωσε 
τό δημοτικόν ἆσμα!

Ἐκάθησα ὢρας ἐπί τοῦ 
μαρμαρίνου χείλους τῆς 

δροσερᾶς πηγῆς τοῦ Ἁγιάσματος. 
Οἱ προσκυνηταί ὁλοέν προσήρχο-
ντο, ἒπινον πλησίον μου, ἐλούοντο 
καί ἡγιάζοντο, καί ταράσσοντες τό 
ὓδωρ, προσεπάθουν νά ἀφυπνί-
σωσι τά ὑπό τάς ρωγμάς τῶν μαρ-
μάρων καί σκότη τοῦ θόλου ἐφη-
συχάζοντα ἰχθύδια^^ τά ὁποῖα τότε 
τό ἓνα κατόπιν τοῦ ἂλλου ἐνεφα-
νίζοντο, ἐλαφρῶς τινάσσοντα ταῖς 

οὐρίτσαις των, μαῦρα-μαῦρα ὡς 
τηγανισμένα ἀπό τό ἓνα μέρος.

Κι' ἐγώ τά ἒβλεπα σιωπηλός, 
καθήμενος ἐπί τοῦ μαρμαρίνου 
τῆς λεκάνης χείλους μέσα εἰς τήν 
εὐωδίαν τοῦ καιομένου θυμιάμα-
τος καί τήν ὑπόγειον ὑγράν δρό-
σον, ἐνῶ μ' ἐφαίνετο πώς ἢκουα 
μακρυνήν φωνίτσαν, σιγά-σιγά 
ψιθυρίζουσαν εἰς τά ὦτά μου:

«Καλόγρηα τηγάνιζε 
ψαράκια στό τηγάνι
καί μιά φωνή, ψιλή φωνή, 
ἀπάνωθέν της λέγει...».

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἁγιάσματος 
εἶναι ἀρχαιοτάτη, περιε-

χομένη εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Συ-
ναξάρια:

«Κατά τόν Ε΄ αἰῶνα ὑπῆρχεν 
ἐδῶ πυκνότατον δάσος. Ὃτε μίαν 
φοράν Λέων, ὁ Μακέλλης ἐπιλε-
γόμενος, στρατιώτης ἁπλοῦς ὢν 
τότε, ἀλλ' ἀγαθός καί καλοπρο-
αίρετος ἂνθρωπος, εὑρών ἐκεῖ 
ἓνα τυφλόν, ὀλιγοψυχήσαντα ἀπό 
τήν δίψαν καί κινδυνεύοντα, χει-
ραγωγῶν αὐτόν ἐπλανᾶτο ἐδῶ κι' 
ἐκεῖ, ἀναζητῶν ὓδωρ. Αἲφνης δέ 
ἀκούει φωνήν: Λέων, βασιλεῦ, 
προχώρησε εἰς τό πυκνότερον μέ-
ρος τοῦ δάσους νά εὓρῃς νερόν... 

η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠηΓη (ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΥΚΛη)
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Ὁ Λέων ἐπροχώρησε τότε μέσα 
εἰς τά σκότη τοῦ δάσους. Εὗρε 
δέ τό προφητευθέν ὓδωρ, ἐκ τοῦ 
ὁποίου πιών ὁ τυφλός καί νιφθείς, 
ἐθεράπευσεν ὂχι μόνον τήν δί-
ψαν του, ἀλλά καί τήν τύφλω-
σίν του, ἀνακτήσας τό φῶς τῶν 
ὀφθαλμῶν του. Μετ' ὀλίγον καί 
ὁ καλός ἐκεῖνος στρατιώτης ἒγινε 
βασιλεύς, κατά τήν πρόρρησιν τῆς 
θείας φωνῆς...». 

Ὁ Λέων λοιπόν ἐκεῖνος, 
εὐγνωμονῶν τῇ Θεο-

μήτορι, ἀνήγειρε πάγκαλον ἐκεῖ 
ναόν, ὃπου ἐτελοῦντο ἂπειρα 
θαύματα εἰς βασιλεῖς καί ἰδιώτας, 
ὡς παριστάνουν τοῦτο αἱ εἰκόνες 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὁ Ἰουστι-
νιανός κατόπιν ἐκαλλώπισε τόν 
ναόν ἐκεῖνον καί ἒπειτα Βασίλει-
ος ὁ Μακεδών ἀνεκαίνισεν αὐτόν, 
ὑπό σεισμοῦ ἐρειπωθέντα, καί 
εἶτα πάλιν Λέων ὁ Σοφός. Ἐκ τῶν 
πολλῶν δέ θαυμάτων ὠνομάσθη 
ὁ ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς^ ἓως 
οὗ μίαν ἡμέραν, ἐπί Τουρκοκρα-
τίας, κατηδαφίσθη, τά δέ πλουσι-
ώτατα μάρμαρά του ἐχρησίμευσαν 
εἰς τόν καλλωπισμόν τοῦ τζαμί-
ου τοῦ Σουλτάν Βαγιαζίτ. Ἒμεινε 
δέ μόνον ἡ Πηγή τοῦ Ἁγιάσματος 

μέ τά ὀψάρια. Ἀλλά κατά τό 1821 
κατεχώθη καί αὓτη^ καί δέν ἐφαί-
νετο πλέον τίποτε ἀπό τάς ἀρχαί-
ας ἐκείνας βασιλικάς οἰκοδομάς, 
οὒτε τό Ἁγίασμα ἒρρεε.

Παραδόξως ὃμως - καί 
αὐτό εἶναι τό μεγαλείτε-

ρον θαῦμα τῆς Θεομήτορος - ἐν 
ἒτει 1832 ὁ Σουλτάνος Μαχμούτ 
ἒδωσε τήν ἂδειαν εἰς τούς ὁμο-
γενεῖς μας, ζητήσαντας τοῦτο, οἱ 
ὁποῖοι ἀνασκάψαντες ἀνεῦρον 
τό Ἁγίασμα, ἐπί δέ τῶν παλαιῶν 
θεμελίων ἀνήγειραν τόν σημερι-
νόν καλόν ναόν, ἓνα τῶν πλου-
σιωτέρων τοῦ Ὀρθοδόξου κό-
σμου, καύχημα δέ τοῦ Γένους καί 
χάρμα τρυφερόν, τοῦ ὁποίου τά 
ἐγκαίνια μεγαλοπρεπῶς ἐτέλεσεν 
ὁ Πατριάρχης Κωνστάντιος ὁ Ε΄ 
ἐν ἒτει 1835. Ἒκτοτε δέ ἡ φήμη 
τοῦ Ἁγιάσματος, ἀναζήσασα πά-
λιν, συγκινεῖ ὃλον τόν Ἑλληνι-
σμόν^  καί συγκαλεῖ ἐκεῖ ἀναριθ-
μήτους προσκυνητάς, τῶν ὁποίων 
θαυμασίως ἀναζωπυρεῖ τήν πρός 
τήν πάτριον θρησκείαν εὐλάβειαν 
θερμῶς, ἐνῷ συγχρόνως περιθάλ-
πει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν τάς τρυφε-
ρωτέρας ἀναμνήσεις τοῦ Γένους.

η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠηΓη (ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΥΚΛη)



…. Στῆσε τό αὐτί σου, ἐσύ ὃπου 
κλαίεις μαζί μου, καί θά ἀκούσεις 
νά τόν μοιρολογοῦν τά βουνά, ἡ θά-
λασσα, τά πουλιά, τά ξερά κράκου-
ρα, οἱ ἂνθρωποι, τά δέδρα, ἀπό τήν 
μαύρην θάλασσαν ἓως τήν ἀττά-
λεια, καί ἀπό τό μπαλκάνι ἓως τήν 
κύπρο, καί νά λέγουν ἐτοῦτο τό πι-
κρό τό τραγούδι:

Ὦ βασιλεῦ παμφρόνιμε, κακόν ρι-
ζικόν ὁπού εἶχες.

Νἆχεν χαθεῖ ὁ Ἣλιος, τἄστρα καί τό φεγγάρι,
Ὃταν ἐσύ βουλήθηκες νά βγεῖς εἰς τόν μορέαν,
Στήν πόλη νά σέ στέψουσι βασιλέα ρωμαίων,
Εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν τήν θλιβεράν τήν πόλιν,
Διά τήν τύχην τήν κακήν ἣν εἶχες εἰς τόν κόσμον. 
Νἆχεν ἀστράψει ὁ οὐρανός, νἆχεν καεῖ ἡ ὣρα,
Ἣλιος σελήνη μηδαμοῦ νά μή εἶχαν ἀνατείλει, 
Καί τέτοια ἡμέρα μελανή νά μή ’χεν ἀνατείλει.

Ἀπό τό θρηνητικό συναξάρι 
Κωνσταντίνου τοῡ Παλαιολόγου
(γραμμένο παρά Φωτίου Κόντογλου Κυδιωνιέως)



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

www.apostolospavlos.gr
(Γυμνάσιο - Λύκειο)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 

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

θα υπάρξει πληρότητα μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας.
Οι ενδιαφερόμενοι Γονείς πρέπει εγκαίρως να προσέλθουν 

για την εγγραφή των παιδιών τους.

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

σύμφωνα με τον Κανονισμό της. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν έγκαιρα σχετική αίτηση στη Διεύθυνση του Σχολείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατασκηνωτικά Σεμινάρια "Κοινωνικής Προσπάθειας"

Φέτος οι κατασκηνωτικές περίοδοι ορίστηκαν ως εξής:
• 22/6 -3/7 για παιδιά α΄ σχολικής ηλικίας & μέχρι Δ΄ δημ.
• 4/7 -16/7 για αγόρια 11-15 ετών
• 18/7-30/7 για κορίτσια 11-15 ετών




