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Ὃσῳ δέ τις προέχει τῇ ἀρχῇ, τοσούτῳ χρεωστεῖ πρωτεύειν καί τῇ ἀρετῇ. ὁ δέ τοὐναντίον 
ποιῶν τρία καί κάκιστα ἐπιτελεῖ: ἀπόλλυσιν ἑαυτόν. τούς ὁρῶντας εἰς κακίαν παρακαλεῖ. 
βλασφημεῖσθαι παρασκευάζει τόν Θεόν, ὃτι τοιούτῳ τηλικαύτην ἐνεχείρισεν ἀρχήν. Διά 
τοῦτο παντί μέν ἀνθρώπῳ φευκτέον ἡ κακία, μάλιστα δέ τοῖς ἐν ἀρχῇ.

Ὃσο δέ μεγαλύτερη ἐξουσία ἒχει κανείς, τόσο περισσότερο χρέος ἒχει νά εἶναι 
πρῶτος καί στήν ἀρετή. Ἐκεῖνος πού πράττει τό ἀντίθετο ἐπιτελεῖ τρία μεγάλα 
κακά: καταστρέφει τόν ἑαυτό του, παρακινεῖ στήν κακία ἐκείνους πού τόν βλέ-
πουν, προετοιμάζει τό ἒδαφος ὣστε νά βλασφημεῖται ὁ Θεός, ἐπειδή σέ τέτοιου 
εἲδους ἂνθρωπο παραχώρησε τέτοια ἐξουσία. Διά τοῦτο κάθε ἂνθρωπος πρέπει 
νά ἀποφεύγει τήν κακία, πολύ δέ περισσότερο ὃσοι ἀσκοῦν ἐξουσία.

  (Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
  Πρός Μιχαήλ, ἂρχοντα Βουλγαρίας, ἐπιστολή μ΄)

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

Ο



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

Ὁ μεγάλος μας ἐθνικὸς ποι-
ητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς 

(1859 - 1943) δέν ἦταν σταθερός 
καί συνεπής πρός τήν ὀρθόδο-
ξο πίστη. Ἦταν καθαρά σκεπτικι-
στής. Ἀμφέβαλλε γιὰ ὅλα καὶ ἔγρα-
φε πὼς δὲν γνώριζε, ἂν ὁ Θεὸς ἢ ἡ 
τύχη ἢ ὁ Σατανᾶς κυβερνᾶ τὸν κό-
σμο^ καί αὐτό τό διατύπωνε ξεκάθα-
ρα ὡς ἑξῆς:
Κ' ἐγώ, πάντα σὲ ξάφνιασμα, στερνὰ
πού δὲν καλογνωρίζω κι' ἂν ἡ τύχη
κι' ἂν Θεὸς τὸν κόσμο κυβερνᾶ
κι' ἂν τὸν κρατάει τοῦ Σατανᾶ τὸ νύχι...

(Τὰ Δεκατετράστιχα, Ἀλεξάνδρεια 
1919, σ. 45)

Ἀρκετές φορές καταντᾶ σέ 
σαρκικό μονισμό: «Συ-

χνά μᾶς φέρνεται νὰ στοχαστοῦμε 

πὼς ἀπὸ σῶμα (μόνο) εἴμαστε καὶ 
πὼς ὅ,τι ψυχὴ ὀνομάζεται δὲν εἶναι 
παρὰ ἕνα ὄργανο μικρὸ τῆς σάρ-
κας» (Τὰ χρόνια μου καὶ τὰ χαρ-
τιά μου, 1940, τόμ. β΄, σ. 12). «Γιά 
μᾶς δέν εἶναι ἂλλη ζωή, δέν εἶναι 
κόσμος ἂλλος» (Πεζοί δρόμοι, Α΄ 
1928, σ.  88). 

Στὸν Κωστὴ Παλαμᾶ λείπει τὸ 
συναίσθημα τῆς ἐλπίδας στὸν Θεό. 
Καὶ ἀκόμη, στὰ ποιήματά του, σ' 
αὐτά ποὺ θρηνεῖ τὸν θάνατο τοῦ μι-
κροῦ του Ἄλκη, ἐπικρατεῖ τὸ συναί-
σθημα τῆς ἀπελπισίας καὶ δὲν τὸν 
ἀνακουφίζει καμιὰ ἀκτίνα ἐλπίδας. 
«Εἶναι ὁ Χάρος ὁ Θεός, κι ὁ τάφος 
εἶν' ἡ ἀλήθεια» (Ὁ τάφος, γ΄ ἔκδ. 
1921, σ. 52).

Ἡ διανόησή του, ἐμπνεόμενη 
ἀπὸ «ἑλληνολατρία», («Ἑλληνολά-
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τρης εἶμαι», Οἱ καημοὶ τῆς λιμνο-
θάλασσας, 1912, σ. 21) στρέφε-
ται πρὸς τοὺς ἀρχαίους θεοὺς τῆς 
Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύ-
ουν ἔννοιες πού, παρ' ὅλη τή μυθο-
λογική τους ἐπένδυση, εἶναι σύμ-
βολα αἰώνια.

Ἡ ἀρχαία ψυχὴ ζεῖ μέσα μας
ἀθέλητα κρυμμένη^
ὁ μέγας Πᾶν δὲν πέθανεν, 
ὄχι^ ὁ Πὰν δὲν πεθαίνει. 
(Ἴαμβοι καὶ Ἀνάπαιστοι, β΄ ἔκδ. 

1920, σ. 37)

Ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀρχαία 
θρησκεία ἐπέδρασε στόν 

Χριστιανισμό τόσο, ὥστε «τοῦ Γολ-
γοθᾶ τὸ σύγνεφο πῆρε τὴν ἄσπρη 
ὁμηρική τοῦ Ὄλυμπου λαμπά-
δα» (Ἡ ἀσάλευτη ζωή, 1904, σ. 
149). Ἰδιαίτερα τιμᾶ τὸν «μέγαν μας 
Θεόν», τὸν Ἥλιον, (Ὕμνος τῆς 
Ἀθηνᾶς, β΄ ἔκδ. 1920, σ. 9. Πρβλ. 
καὶ Ἀσάλευτη ζωή, 1904, σ. 55, 
«Λάμπει ὁ ἥλιος, ὁ θεός μου» κ.ἂ.) 
ὡς σύμβολο τοῦ φωτός.

Διερωτᾶται: «Τῆς ἀλήθειας ποῦ 
θὰ βροῦμε τὸ φανερωμό; στὸν 
Ὄλυμπο; στὸ Γολγοθᾶ;» (Ὁ κύκλος 
τῶν τετράστιχων, 1929, σ. 73). Μὲ 
τὴν ἀμφιταλάντευσή του καταλήγει 
σὲ θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ. Το-
ποθετεῖ σὲ κοινὴ βάση ἐθνισμὸ καὶ 
Χριστιανισμό. Τιμᾶ ἐξίσου «δύο θω-
ριὲς μεγάλες», τὴν Ἀφροδίτη, ὡς 

ἐκπρόσωπο «τῆς αἰώνιας ὀμορ-
φιᾶς», καὶ τὸν «μαρτυρικὸν ὡραῖον 
Ναζωραῖον», ὡς ἐκπρόσωπο «τῆς 
αἰώνιας καλωσύνης». Ἀφροδίτη 
καὶ Ναζωραῖος εἶναι «οἱ δυὸ πόλοι 
τοῦ κόσμου ποὺ ὀνειρεύεται». «Μὲ 
πόνο Χριστιανοῦ καὶ εἰδωλολάτρη 
πόθο, παράξενα ζευγαρωμένα», 
ἀναπέμπει καὶ πρὸς τοὺς δυὸ μαζὶ 
τὴν ἀκόλουθη προσευχή: 

Ὦ, ταίρι, ποὺ τὸ θρόνο σου τε-
τράψυχο ἒχεις στήσει,

ὦ Κύπρις! ὦ Μεσσία!
Χαίρετε, θλίψη καὶ χαρά, τρισά-

γιο ἐσὺ μεθύσι, 
τρισάγια ἐσὺ θυσία!
Ὦ! χαῖρε ποὺ τἀνθρώπινο κορμὶ 

τὸ ἀποθεώνεις, 
οὐρανογεννημένη.
Χαῖρε κ' ἐσὺ ποὺ τῆς ψυχῆς πα-

τρίδα φανερώνεις 
καινούργια, ὀνειρεμένη!
Ὦ, χαῖρε ποὺ γεννήθηκες γιὰ 

μᾶς μὲ γέλιο πλάνο
στὸ μαγικό σου στόμα,
κ' Ἐσὺ ποὺ πέθανες γιὰ μᾶς καὶ 

στὸ Σταυρό Σου ἐπάνω
μ' ἀγάπης λόγια ἀκόμα!
Θεά! στὴ γῆ κατέβασες τὸν 

οὐρανὸ μὲ χέρια 
φωτοπεριχυμένα,
Θεέ, κι' ἀνέβηκεν ἡ γῆ ψηλότε-

ρα ἀπ' τἀστέρια
πιστεύοντας ἐσένα.

(Οἱ θεοὶ, Τὰ μάτια τῆς ψυχῆς 
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μου, σ. 47-48).

Καί μέ πνεῦμα συγκρητι-
στικὸ ἀναφωνεῖ: «Οἱ ἀφίλη-

τοι φιλιώνονται, Χριστὸς καὶ Διόνυ-
σος οἱ θεοί» (Οἱ νύχτες τοῦ Φήμι-
ου, 1935, σ. 66). Ἀλλοῦ πάλι καλεῖ 
τὸν Χριστὸν «ὁλόμορφον Ἄδωνιν» 
(;!) (Ἴαμβοι καὶ ἀνάπαιστοι, β΄ ἔκδ. 
1920, 37, σ. 55).

Παρά ταῦτα, καμιὰ ἀπὸ τὶς θρη-
σκεῖες δὲν τὸν ἱκανοποιεῖ, καμιᾶς 
δὲν εἶναι ὀπαδός. Τὸ δηλώνει ξε-
κάθαρα:

Ξένες μου εἶν' ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες. Μονάχα μιά μοῦ μένει,

χωρὶς πιστεύω, οὒτ' ὄνομα, μήτε 
φωνή, θρησκεία,

σ' ἕνα τραγούδι, σιωπηλὸ κι' 
αὐτό, λιβανισμένη: 

Νὰ ζῶ μὲ τὴν ἀνάμνηση καὶ μὲ 
τὴν προσδοκία. 

(Ὁ κύκλος τῶν τετραστίχων, 
1929, σ. 110). 

Ἂν καί τριγύρισε ὅλων τῶν 
θρησκειῶν τὰ ἱερά,

«Ξένος ἔμεινα κι' ἀσκλάβωτος
ἀπὸ σέβας, δέηση, τάμα.»
Καὶ τό συμπέρασμά του:
Εἶμαι ἐγὼ τῶν ἀθέων ὁ προ-

φήτης. (!)
(Ὁ δωδεκάλογος τοῦ γύφτου, 

β΄ 1921, σ. 56).

Ἄν καί σὲ καμιὰ θρησκεία 
δὲν θεωρεῖ πιστὸ τὸν ἑαυ-

τό του, ἀναγνωρίζει ὡστόσο ὅτι «ὁ 
ἄνθρωπος ζεῖ ἀνώτερη ζωὴ μὲ τὰ 
ἰδανικά» (Πεζοὶ Δρόμοι, Α΄ 1929, σ. 
119). Καί θέλει δέ θέλει εἶναι ζῶο 
θρησευτικό. Καί ὡς ἐκ τούτου ὁρα-
ματίζεται μία νέα θρησκεία, ἡ ὁποία 
νά κατατείνει πρὸς «τὴν κλασ-
σικὴν πολυθεΐαν» μὲ κάποια μικρὴ 
ἀλλαγὴ τῆς πολυθεϊστικῆς οὐσίας 
(Ἐμπρὸς 23.3 καὶ 5.4.22). Σέ τέ-
τοια ψυχική κατάσταση ριζωμένος, 
ἀναφωνεῖ:

Θαῦμα θαυμάτων μέσα μου
σαλεύει, ἐνῶ κοιμᾶται...
Ἀδέρφια μου, νὰ πλάσωμε
νέα θρησκείαν ἐλᾶτε,
ἀσάλευτη, πανύψηλην
Ἀλήθεια, ἓνα παλάτι
τῶν ὃλων γιὰ ὃλους! ἂφραστη
θρησκεία ποὺ νἂχη κάτι
πλέον βαθὺ ἀπ' τὸν ἒρωτα,
πιὸ μέγα ἀπ' τὴ θυσία
καὶ κάτι πλέον ἀπέραντο
κι' ἀπ' τὴν Ἀθανασία.
(Ἴαμβοι καὶ Ἀνάπαιστοι, β΄ ἔκδ. 

1920, 40, σ. 58)

Στὴ θρησκεία αὐτὴ τὰ τροπά-
ρια «δὲ θὰ εἶναι ἀπ' αὐτὰ 

ποὺ γεννιῶνται, τρανεύουν, δέρ-
νουνται μαῦρα καὶ κλαίουνται καὶ 
σβιοῦνται σ' ἀγέλαστες πέτρες μιᾶς 
χριστιανικῆς ἐκκλησίας. Θἂχουν 
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μέσα τους ὅλους τούς ἤχους γιὰ 
νὰ ταιριάζουν στὸν κάθε ναό, μὲ τὸ 
φῶς τῆς καντήλας καὶ μὲ τὴ λάμψη 
τοῦ ἥλιου, θεοὺς τοὺς Χριστοὺς μὲ 
τοὺς Βάκχους». Καὶ τότε: «οἱ πεθα-
μένοι θεοί, ξυπνημένοι ἀπ' ἀνάστα-
ση, λάμπουν ξαναχτιστοί, δυνατώτε-
ροι, πιὸ διαλεχτοί, κι' ὅλοι ὡραῖοι» 
(Ὁ πρῶτος λόγος τῶν παραδείσων 
συνεξεδόθη μὲ τὸν Τάφον, γ΄ ἔκδ. 
1921, σ. 68-70). Ἡ βάση τῆς νέας 
αὐτῆς θρησκείας δὲν θὰ εἶναι τὸ 
χρέος, ὁ φόβος, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη.

Ἐκ τῶν ὡς ἄνω συνάγεται ξεκά-
θαρα ὅτι ὁ Κωστής Παλαμᾶς ἀπο-
μακρύνεται ἀπὸ τὴν δογματικὴ ἀλή-
θεια τῆς χριστιανικῆς θρησκείας καὶ 
ὁμολογεῖ τὸν ἑαυτὸ του ξένο πρὸς 
τὸν Χριστιανισμό. Παρά ταῦτα, ἐπα-
νέρχεται, σὲ ὁρισμένες περιστάσεις, 
στὴν παλαιά του πίστη. «Ἐάν, λέγει, 
μετὰ τόσους θριάμβους τῆς ἐπιστή-
μης καὶ κατακτήσεις τοῦ ὀρθολογι-
σμοῦ, ὁ νοῦς συχνά μᾶς ἀπομακρύ-
νει ἀπὸ τὴν μελέτην τοῦ Εὐαγγελί-
ου καὶ μᾶς ἀποστερεῖ τὴν κατάνυ-
ξιν τὴν ἀναδιδομένην ἀπὸ τὰ φύλ-
λα του, ἀλλὰ συχνότερον καὶ πυ-
κνότερον ἡ καρδία μᾶς ἐπαναφέρει 
εἰς τοὺς πρώτους μας καὶ ἀλησμο-
νήτους ἒρωτας» (Ἐμπρὸς 18.4.18). 

Ἀλλά καί μὲ τὴν εὐκαιρία δια-
φόρων ἑορτῶν, συντάσσει σημειώ-
ματα, ἱστορικὰ κυρίως, σχετικὰ μὲ 
τὴν ἑκάστοτε ἑορτή. Ἀφορμᾶται ἀπὸ 

τὴν ἀπαράδεκτη θεωρία, κατὰ τὴν 
ὁποία «Οἱ ἃγιοι καὶ οἱ ὃσιοι διεδέ-
χθησαν τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἣρω-
ας^ ἡ εἰκονολατρία τὴν εἰδωλολα-
τρίαν. Διατὶ ὂχι; Μὲ τὰ εἲδωλα καὶ 
μὲ τὰ σύμβολα ζῶμεν, ὁποιονδήπο-
τε ὂνομα καὶ ἂν φέρουν» (Ἐμπρὸς 
8.7.15). Παραλληλίζει τὶς ἱστορικὲς 
μορφὲς τῶν ἁγίων πρὸς μυθολο-
γικὲς μορφὲς τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου. 
Τοιουτοτρόπως ὁ ἅγιος Νικόλαος 
εἶναι «ὁ Ποσειδών τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, καθὼς τὸν θέλουν οἱ σοφοὶ 
μυθολόγοι... Διεδέχθη εἰς τὴν βα-
σιλείαν τοῦ κόσμου τὸν Ἑνοσίχθο-
να» (Ἐμπρὸς 6.12.15). Ὁ ἅγιος Γε-
ώργιος «δυνάμεθα ἀσκανδαλίστως 
νὰ λέγωμεν ὃτι εἶναι θεότης ἡλια-
κή» (Ἐμπρὸς 23.4.22) καὶ «ὁ Μί-
θρας αὐτὸς» (Ἐλεύθερος Λόγος 
16.10.25). Ὁ ἅγιος Δημήτριος «δὲν 
εἶναι παρὰ τοῦ Καβείρου τὸ μετὰ 
βάπτισμα χριστιανικὸ ξαναζωντάνε-
μα» (Ἐλεύθερος Λόγος 16.10.25). 

Τέτοιας λογῆς εἶναι σὲ γενικὲς 
γραμμὲς οἱ περὶ θρησκείας, Χρι-
στιανισμοῦ, Ἐκκλησίας καὶ ἐκκλη-
σιαστικῶν πραγμάτων ἀντιλήψεις 
τοῦ Παλαμᾶ. Οἱ ἀντιλήψεις του 
αὐτές εἶναι κυμαινόμενες καί προ-
έκυπταν κάθε φορὰ ἀπὸ καιρικὲς 
ἐπιδράσεις γεγονότων καὶ ἀναγνω-
σμάτων, χωρὶς νὰ ἔχουν βαθιὲς ρί-
ζες. Ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος: «Ἡ 
θρησκεία. Κάπως γνωρίστηκα μ' 
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αὐτή, μὰ ποτὲ δὲν τὴν αἰσθάνθη-
κα. Κάποτε, σὲ διαφορετικοὺς και-
ροὺς τῆς ζωῆς μου, κι' ἀράδ' ἀρά-
δα, θέλησα νὰ παίξω ρόλο χριστια-
νοῦ, βουδιστή, πολύθεου. Μὰ πάντ' 
ἀπὸ διαβάσματα κ' ἐντυπώσεις κα-
λαισθητικές, ὑποθέτω. Οἱ ἐκκλησί-
ες μὲ συγκινοῦν^ μὰ πάντα τὴ φα-
ντασία μου πιὸ πολὺ καὶ τὰ αἰσθητή-
ρια, ὂχι τὴν καρδιά μου...Καὶ μόνο 
ὡς τέχνη μοῦ φανερώθηκε ἡ θρη-
σκεία» (Πεζοὶ Δρόμοι, Α΄ 1929, σ. 
87).

Καίτοι ἐπανειλημμένως τονίζει 
ὅτι εἶναι ἄθεος, ὡστόσο ὑπὸ τὸν 
ὃρο αὐτὸ πρέπει νά παρατηρήσου-
με ὅτι δὲν ἐννοεῖ τὸν μὴ πιστεύοντα 
σὲ οἱανδήποτε ἔννοια περί τοῦ θεί-
ου, ἀλλὰ «τὸν μὴ περικλείοντα τὴν 
θρησκευτική του περὶ τοῦ κόσμου 
ἒκτασιν εἰς καθωρισμένα δόγματα» 
(Ἐμπρὸς 7.7.22). Ὁ Παλαμᾶς πά-
ντως ἀποδέχεται μία ὑπερτάτη τοῦ 
κόσμου αἰτία, μία «μυστικὴ πλά-
στρα, οὐσία αἰτία» (Τὰ δεκατετρά-
στιχα, Ἀλεξάνδρεια 1919, σ. 1) καὶ 
ἔχει «τοῦ θείου τὸν ἔρωτα» (Ἴαμ-
βοι καὶ Ἀνάπαιστοι, β΄ 1920, σ. 52). 
Ἀλλά, ἡ περὶ τοῦ θείου ἀντίληψή 
του δὲν εἶναι σταθερὴ καὶ ποικίλλει 
κατὰ καιρούς. Ὅπως λέγει ὁ ἴδιος, 
«ἒχω μέσα μου λογῆς Θεούς^ ἀπὸ 
τὸ Θεὸ τοῦ παιδικοῦ καιροῦ, τὸ Δε-
σπότη μὲ τὰ κάτασπρα γένεια, ἴσα 
μὲ τὸ Θεὸ τοῦ Σπινόζα. Πλῆθος^ 

ποιὸς λέγει πώς χάθηκε ἡ πολυ-
θεΐα;» (Πεζοὶ Δρόμοι, Α΄ 1929,  σ. 
120). Ἄλλοτε φαίνεται νὰ ἀποδέχε-
ται τὸν ὁρισμὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔδω-
σε ὁ Ρενάν («ἡ κατηγορία τοῦ ἰδανι-
κοῦ») (Ἐμπρὸς 24.10.14) καί ἄλλο-
τε ἐνθουσιάζεται μὲ τὴ θεωρία τοῦ 
Μεταψυχισμοῦ (Ἐμπρὸς 11.12.15) 
κ.ο.κ. 

Ὁ Παλαμᾶς, ὡστόσο, ἀκολου-
θώντας τὶς ἀρχὲς τοῦ θρησκευτικοῦ 
συγκρητισμοῦ, παραλληλίζει τὸν 
Σωτήρα πρὸς μυθολογικὰ πρόσω-
πα, θέτει τὸν Χριστιανισμὸ σὲ ἴση ἢ 
καὶ κατώτερη μοῖρα ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς 
θρησκεῖες. Ἔτσι, ἀρνούμενος τὴ 
δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀπομακρύνεται ἀπὸ τίς θεμελι-
ώδεις ἀρχές της. Καὶ μόνο ὡς ἁπλὴ 
φρασεολογία μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ 
ὅταν λέει «τὴν ὀρθοδοξία μου δὲν 
ἀνταλλάσσω μὲ ὃλα τοῦ κόσμου τὰ 
θρησκεύματα» (Ἐμπρὸς 22.10.15).

Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι ὁ Πα-
λαμᾶς, ζητώντας τὴ δημιουργία 
νέας θρησκείας, τῆς ὁποίας βάση 
νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη, παρέβλεψε ὅτι 
στὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα ὁ Χριστὸς 
τὴν ἀγάπη ἔθεσε ὡς βάση τῆς θρη-
σκείας Του καὶ ὡς κύριο γνώρισμα 
τῶν ὀπαδῶν Του, διακηρύσσοντας 
ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν-
νου δ΄, 8).

u u u
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Ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς (1859-
1943) ἔζησε στὴν ἐποχὴ τοῦ ἐπιστη-
μονικοῦ θετικισμοῦ, ὁ ὁποῖος θε-
τικισμός, ἐπαναλαμβάνουμε, εἶχε 
ὑψώσει στὴ θέση τῆς θρησκείας τὴ 
λατρεία τῆς ἐπιστήμης. Καὶ εἶχε ἀντι-
καταστήσει τὴν μεταφυσικὴ ἐλπί-
δα τῆς θρησκείας μὲ ἐκείνη ποὺ θὰ 
ἔφερνε ἡ ἐπιστήμη στὴν ἀνθρωπό-
τητα. Ὁ Παλαμᾶς εἶχε ἐπηρεαστεῖ 
βαθειὰ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς 
του. Ἐξάλλου ἡ ἀρνητική δύνα-
μη μέσα στὸ ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς 
τοῦ Παλαμᾶ εἶναι ὁ γυναικολα-
τρικὸς αἰσθησιασμός, ποὺ τοῦ προ-
καλοῦσε ἐσωτερικὴ νοσηρότητα καὶ 
κατάπτωση. Ὁ Παλαμᾶς ὀνομάζει 
τὴ βαθειὰ ἀντινομικὴ αὐτὴ ψυχικὴ 
κατάσταση « κ α σ σ ι α ν ι σ μ ό » , 
ἔννοια παρμένη ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς 
μεγάλης ὑμνογράφου τοῦ Βυζαντί-
ου Κασσιανῆς, ποὺ στὸν περιώνυμο 
ὕμνο της ἀναφέρεται ἔντονα ὁ σκο-
τασμός πού προκαλεῖται ἀπό τήν 
ἀκολασία (πρβλ. «νὺξ μοι ὑπάρχει, 
οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ 
ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας»).

Τόν ἐσωτερικό διχασμό τοῦ Κ. 
Παλαμᾶ τόν ἔχουν βέβαια προσέ-
ξει ἀρκετοὶ μελετητές, χωρὶς ὅμως 
νὰ τόν ἔχουν σὲ βάθος διερευνήσει 
ὥστε νὰ συλλάβουν τὸ ὑποστασια-
κό του νόημα. Δὲν σταμάτησαν ὅσο 
καὶ ὅπως θὰ ἔπρεπε στὸν κ α σ σ ι α -
ν ι σ μ ὸ  τοῦ ποιητῆ. Τὸν προσπερ-

νοῦν σύντομα ἢ καὶ τὸν παρερμη-
νεύουν. Καί κυρίως, δὲν στέκονται 
στὰ ἀποκαλυπτικὰ ἐκεῖνα «Γράμμα-
τα στὴ Ραχήλ» (1922-1930), καθὼς 
καὶ στὰ ἄλλα πεζὰ ἔργα του, καὶ ἀκό-
μη καὶ στὴν προσωπική του ζωή. Οἱ 
ἀντίνομες δυνάμεις τοῦ ἐπιστημονι-
κοῦ θετικισμοῦ, μὲ τὴν ἀντικατάστα-
ση τῆς μεταφυσικῆς ἐλπίδας διὰ τῆς 
λατρείας τῆς ἐπιστήμης, καθώς καὶ 
ἡ γυναικολατρία τοῦ ποιητῆ, ἀπαρ-
τίζουν μία ἀπωθημένη θρησκευτι-
κότητα πού ἁπλώνεται σὰν μία πα-
γωμένη κρούστα στὴν ψυχή του. Ἡ 
μεγάλη ἁμαρτία τοῦ Παλαμᾶ εἶναι 
ἡ  ἀ π ώ θ η σ η  τ ο ῦ  Θ ε ο ῦ .  Εἶναι 
ἡ προσπάθεια νὰ ἀποσπαστεῖ ἀπὸ 
τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς, νὰ αὐτονομη-
θεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ φτιάξει μα-
κριά Του ὡς μία καθημερινὴ ἐπιβί-
ωση τήν προσωπική ζωή του.
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Ὁ σωματικός ὀργανισμὸς τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι μία πραγ-

ματικότης, ποὺ τὸν δένει μὲ τὴν ἐπι-
καιρότητα, μὲ τὸν χῶρο, τὸν φυσικὸ 
κόσμο. Τὸ γύρισμα τοῦ ἥλιου, ἡ δι-
αδοχὴ τῆς μέρας καὶ τῆς νύκτας τὸν 
ὑποβάλλουν σὲ μία ἀναγκαιότητα. 
Οἱ καιρικὲς συνθῆκες, τὸ φθινόπω-
ρο ἢ τὸ θέρος, εἶναι παράγοντες ποὺ 
ἐπηρεάζουν τὴν δραστηριότητα καὶ 
ἀναγκάζουν, ἂς ποῦμε, τὸν ἀγρότη, 
νὰ σπείρη ἢ νὰ θερίση.

Τὸ πνεῦμα ὅμως ἔχει μέσα μας 
τὴν δυνατότητα τῆς ἐλευθερίας. Για-
τί μπορεῖ νὰ βάζη σκοποὺς καὶ νὰ 
τείνη στὴν πραγμάτωσή τους. Νιώ-
θω πώς μπορῶ μὲ χρώματα νὰ μι-
μηθῶ ἢ ἀκόμη περισσότερο ν΄ ἀνα-
πλάσω δημιουργικὰ τὴν φύση καὶ 
βάζω σκοπό μου καὶ γίνομαι ζωγρά-
φος. Ἀγωνίζομαι γιὰ τὸν σκοπό μου. 
Μπορεῖ νὰ μὴ φτάσω στὴν τελειότη-
τα ποὺ ὠνειρεύτηκα, ὅμως καταλα-
βαίνω πὼς ὁ χρόνος μοῦ γίνεται πο-
λύτιμος, γιατί μὲ ὡριμάζει. Ὁ χρόνος 
ἔχει τότε γιὰ μένα ἀξία.

Ἂν παραμερίσω τὸν ἑαυτό μου 
καὶ συγχωνευθῶ μὲ τὴν πανανθρώ-
πινη προσωπικότητα, ἂν λησμονή-
σω τὴν συγκεκριμένη μονάδα καὶ 
στραφῶ στὸ πανανθρώπινο σύνο-
λο, κάνω τὴν ἴδια διαπίστωση. Ἡ 
ἀνθρωπότητα περνάει ἀπὸ τὰ δεσμὰ 

τῆς ἀνάγκης, τῆς φυσικῆς ἀνάγκης, 
ἀλλὰ δίνει καὶ τὴν μάχη τῆς ἐλευθε-
ρίας βάζοντας σκοποὺς καὶ τείνοντας 
νὰ τοὺς πραγματώση. Ἔτσι φτιάχνει 
πολιτισμό. 

Κάθε πολιτισμὸς στάθηκε κο-
νίστρα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν 
ἀναγκῶν τοῦ πνεύματος. Σὲ καθένα 
ἀπὸ αὐτοὺς ἀνακαλύπτομε τὴν ἀνα-
ζήτηση γιὰ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ὡραί-
ου, τὸν θρησκευτικὸ πόθο γιὰ λύ-
τρωση, τὴν ἀγωνία τοῦ μυαλοῦ γιὰ 
τὴν κατανόηση τῶν φυσικῶν μυστη-
ρίων, τὸν μόχθο τῆς θελήσεως νὰ νι-
κήση καὶ ὑποτάξη τὸ πάθος καὶ τὴν 
ὕλη. 

Ἔτσι μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ 
βεβαιότητα πὼς τὰ ἀπο-

λιθώματα τοῦ παρελθόντος ἢ τὰ 
γραπτὰ μνημεῖα ἢ γενικώτερα τὸ πέ-
ρασμα ἑνὸς πολιτισμοῦ κλείνει μέσα 
του ἕνα νόημα. Καὶ ὁ φιλόσοφος τῆς 
ἱστορίας προσπαθεῖ πίσω ἀπὸ τὴν 
μορφή καὶ τὸ ὕφος, τὴν δεῖνα δρά-
ση ἢ ἐξέλιξη, νὰ σταθμίση τὰ κίνη-
τρα καὶ τὶς ἰδέες, νὰ διαπιστώση ἢ νὰ 
ἐξηγήση. 

Ὁ Ἓγελος ἀπὸ τοὺς πρώτους θέ-
λει μὲ τρόπο αὐστηρὰ λογικὸ καὶ φι-
λοσοφικὸ νὰ συλλάβη τὸ νόημα τῆς 
ἱστορίας, ποὺ εἶναι ἀνάπτυξη καὶ ἐξέ-
λιξη τῆς ἰδέας. Ἕνα μόνο ὑπάρχει, ἡ 
ἰδέα. Αὐτὴ αἰσθητοποιεῖται σὲ ὕλη, 

τοῦ Γεωργίου Μποζώνη, 
Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν 

τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν
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αὐτὴ προχωρεῖ καὶ γίνεται πνεῦμα 
νικώντας τὴν ὕλη. 

Μέσα στὸ σύστημά του βλέπει 
ὁ Ἓγελος ἕνα ἰδεολογικὸ μηχα-
νισμὸ ποὺ σημειώνει συνεχῆ πρόο-
δο μέσα στὴν ἱστορία. Κάθε ἄνθρω-
πος, ἀκόμη  καὶ μεγαλοφυία, ὑπη-
ρετεῖ, δὲν ἀλλάζει ἢ τροποποιεῖ τὴν 
ἰδεολογικὴ πραγμάτωση. Ἔτσι ὅμως 
ὁ Ἓγελος δίνει τὴν προτεραιότητα 
στὴν νομοτέλεια τῆς ἀνάγκης. Οὐσι-
αστικὴ ἐλευθερία δὲν ὑπάρχει. Γιατί 
ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει τὴν δυνατότη-
τα ἐκλογῆς. Δὲν μπορεῖ ν΄ ἀλλάξη τὸ 
ἱστορικὸ ρεῦμα. Ἡ ἐλευθερία συνί-
σταται στὴν ἀποδοχὴ τοῦ ροῦ. 

Ὅμοια ντετερμινιστικὴ εἶναι ἡ 
ἑρμηνεία τοῦ Spengler. Δὲν πιστεύ-
ει στὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς δυνατότητές 
του. Ὁ ἄνθρωπος ὑπηρετεῖ τὴν ἀνα-
γκαιότητα καὶ τὴν μοῖρα. Ἡ ἱστορικὴ 
πορεία θὰ πραγματωθῆ. Οἱ πολιτι-
σμοὶ μοιάζουν μὲ τὰ φυτά, ποὺ ἔχουν 
τὴν ἀκμὴ καὶ παρακμή τους. Ὅταν ὁ 
πολιτισμὸς βρεθῆ στὴν φάση τοῦ μα-
ρασμοῦ, ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ 
κάνη τίποτε ἂλλο παρὰ νὰ ὑποταχθῆ 
στὸ μοιραῖο. Καὶ σημάδι ἀναντίρ-
ρητο παρακμῆς, κατὰ τὸν Spengler, 
εἶναι ἡ ἐπίδοση τοῦ τεχνικοῦ μέρους 
τοῦ πολιτισμοῦ. Γι΄ αὐτὸ ἀπορρίπτει 
τὸ ἐνδεχόμενο ἐπιβιώσεως τοῦ δυτι-
κοῦ μας πολιτισμοῦ. Τὴν σειρὰ του 
ἔχει τώρα ὁ ἀσιατικὸς κόσμος.

Ἀναφέραμε τὶς δύο αὐτὲς φιλο-
σοφικὲς θέσεις ἐνδεικτικὰ (ἐπειδὴ 
ἔκαναν μεγάλη αἴσθηση στὴν φι-
λοσοφικὴ σκέψη), γιὰ νὰ δείξωμε 
τὴν μηχανιστικὴ θεώρηση τῆς ἱστο-
ρίας (αἰσιόδοξη ἢ ἀπαισιόδοξη), 
ποὺ παραγνωρίζει τὶς δυνατότητες 
τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Μπο-

ροῦμε ὅμως νὰ κάνωμε καὶ δεύτερη 
διαπίστωση, ὅτι καὶ οἱ δύο φιλόσο-
φοι στὸ κοίταγμα τῆς ἱστορίας χρη-
σιμοποιοῦν μεταφυσικὰ κριτήρια. Τὸ 
πᾶν εἶναι ἰδέα καὶ λογική, μᾶς λέγει 
ὁ Ἓγελος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα 
σαρκοβόρο μὲ πολλὲς καταστρο-
φικὲς δυνάμεις, ποὺ τὴν δράση του 
ρυθμίζει ὄχι ἡ ἀγάπη, ἀλλὰ τὸ μῖσος, 
ἰσχυρίζεται ὁ Spengler.

Ἐδῶ ὅμως φθάνομε σὲ μία 
μεγάλη ἀντίρρηση: μπο-

ρεῖ νὰ εἶναι σωστὴ ἡ ἄποψη ὅτι 
κάθε πολιτισμὸς ἔχει νόημα, ἂν δε-
χθοῦμε ὅτι εἶναι πραγμάτωση σκο-
ποῦ ἢ σκοπῶν, ἀλλ΄ ἀποτελεῖ αὐθαί-
ρετη γενίκευση ἡ τάση ἑρμηνείας 
τῆς ἱστορίας, ἡ προσπάθεια ἀναζη-
τήσεως γενικώτερου σχεδίου ἢ νοή-
ματος. Ἡ ἱστορία, μποροῦν νὰ μᾶς 
ποῦν, δὲν ἔχει νόημα ἢ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ξέρωμε, ἂν ἔχη. Κοιτάξτε τί 
ἔκανε ὁ Ἓγελος, ἢ ὁ Spengler, προ-
έβαλε τὶς δικές του φιλοσοφικὲς θέ-
σεις στὴν κατανόηση τῆς ἱστορίας. 
Δὲν μποροῦμε ἄρα ν΄ ἀναζητήσωμε 
κάποιο νόημα, γιατί ἔτσι κάνομε με-
ταφυσική, ποὺ εἶναι στοιχεῖο ὑποκει-
μενικότητας.

Ἀλλὰ τέτοια φιλοσοφικὴ ἀπόφαν-
ση ἔχει καὶ αὐτὴ μεταφυσικὸ χαρα-
κτήρα, καὶ μάλιστα αὐθαίρετο, γιατί 
μᾶς βεβαιώνει, ὅτι ὁ κόσμος δὲν ἔχει 
νόημα ἢ ὅτι ἡ μεταφυσικὴ ἔχει μόνο 
ὑποκειμενικότητα.

Σὲ κάθε μεταφυσικὴ ἑρμηνεία 
ὑπάρχει καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς πίστεως 
καὶ τῶν ἀπριοριστικῶν φιλοσοφικῶν 
θέσεων. Ὁ ἄθεος βρίσκει τὸν κόσμο 
ἄδειο ἀπὸ ἀξίες καὶ ἄρα οἱ ἱστορικὲς 
πραγματώσεις τοῦ φαίνονται ἀμή-
χανη συγκυρία καὶ ὄχι λογικοὶ στό-
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χοι, ποὺ ἐγκλείουν σκοποὺς καὶ ποὺ 
ὑπηρετοῦν ἕνα εὐρύτερο σχέδιο, 
ὅπως νομίζει ὁ πιστός.

Ὅμως τούτη ἡ περιοριστικὴ δυ-
νατότητα δὲν μᾶς φέρνει σ΄ ἀδιέξο-
δο, γιατί τὸ ζήτημα, ὅσο κι ἂν φαίνε-
ται μεταφυσικό, δὲν στηρίζεται μόνο 
σὲ βάση ὑποκειμενική, ἀλλὰ βρίσκει 
ἐρείσματα στὸ ἐπιστημονικὸ καὶ φι-
σολοφικὸ πεδίο. Ἂς ἀποχωρίσωμε 
λοιπὸν ἀπὸ τὴν μεταφυσικὴ θεώρη-
ση τῆς ἱστορίας τὸ προσωπικό μας 
πιστεύω καὶ ἂς σταθοῦμε στὸ ψηλα-
φητὸ μέρος. 

Ἂν λοιπὸν στρέψωμε ἐξετα-
στικὸ τὸ βλέμμα στὴν διε-

ρεύνηση τῶν πολιτισμῶν τοῦ παρελ-
θόντος, θὰ διαπιστώσωμε πὼς κα-
θένας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει τὴν δική του 
φυσιογνωμία. Ὁ αἰγυπτιακὸς π.χ. δι-
ακατέχεται ἀπὸ τὸ μυστήριο καὶ τὸ 
θάμβος τῆς αἰωνιότητος, ὁ μινωικὸς 
ἀπὸ τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, ὁ ἑλληνικὸς 
ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ 
τῆς ἐλευθερίας, ὁ βυζαντινὸς ἀπὸ 
τὴν φλόγα τῆς θεώσεως κλπ. 

Ὅμως ἐνῶ καθένας πολιτισμὸς 
ἐγκλείει ὡρισμένα πνευματικὰ καὶ 
ὑλικὰ ἐπιτεύγματα, ποὺ τὸν κάνουν 
μοναδικὸ μέσα στὴν ἱστορικὴ ροή, 
ὑπάρχουν παράλληλα ἀρχὲς καὶ τά-
σεις, ποὺ συνθέτουν κοινὸ ὑπόστρω-
μα. Πέρα ἀπὸ τὴν μοναδικότητα καὶ 
τὴν ἰδιομορφία βρίσκονται ἀφετηρί-
ες κοινὲς καὶ περιγράμματα ὅμοια.

Ἂν μὲ τὸν προβολέα τῆς ἐρεύ-
νης φωτίσωμε τὰ ἴχνη τοῦ κινεζικοῦ 
ἢ τοῦ ἰνδικοῦ ἢ τοῦ περσικοῦ πολι-
τισμοῦ, ἂν στραφοῦμε στοὺς ἀρχαί-
ους Ἕλληνας τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς 
ἢ στοὺς Ρωμαίους τῆς ἐποχῆς τοῦ Κι-
κέρωνος καὶ τοῦ Αὐγούστου, θὰ πα-

ρατηρήσωμε τὴν ἀγωνία, ἀλλὰ καὶ 
τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν 
πραγμάτωση τῶν ἀξιῶν ἐκείνων, ποὺ 
ἔχουν ὑπερχρονικότητα. 

Τὸ θάμβος τῆς ὀμορφιᾶς, ἡ 
πραγμάτωση τοῦ ὡραίου ἀπα-

σχολεῖ κάθε λαὸ ποὺ ἒφτιαξε πολιτι-
σμό^ μπορεῖ νὰ δώση ἰδιαίτερη ση-
μασία στὴν πέτρα ἢ τὸ ξύλο, τὰ χρώ-
ματα ἢ τοὺς ἤχους, μπορεῖ ἡ τεχνο-
τροπία καὶ ἡ τεχνικὴ νὰ ποικίλλη, 
μπορεῖ ὁ Αἰγύπτιος νὰ ἐντυπωσιά-
ζεται ἀπὸ τὴν αἴσθηση τοῦ μεγαλε-
πήβολου καὶ μνημειακοῦ, ὁ Ἕλλη-
νας ἀπὸ τὴν ἀναλογία καὶ τὴν συμ-
μετρικὴ διάταξη τῶν μερῶν, μπορεῖ 
ὁ βυζαντινὸς νὰ εἰκονίζη τὸ ἀνθρώ-
πινο σῶμα σὰν ὄργανο ἐξαϋλώσεως 
καὶ πνευματικῆς ἀνατάσεως, ἀλλὰ 
στὸ βάθος καὶ αὐτὸς καὶ ὁ ἀρχαῖος 
Ἕλληνας καὶ ὁ Αἰγύπτιος δονοῦνται 
ἀπὸ τὴν μαγεία τοῦ ὡραίου. Ὡραῖος 
εἶναι ὁ ταφικὸς ναὸς τῆς Χατσε-
ψούτ, ὡραῖος εἶναι ὁ Παρθενὼν ἢ 
ὁ Ἑρμῆς τοῦ Πραξιτέλους, ὡραία 
εἶναι καὶ ἡ σταύρωση τῆς Μονῆς τοῦ 
Δαφνίου. Ἄλλα τὰ ὑλικά, τὰ μέσα, οἱ 
προθέσεις, κοινὴ ὅμως ἡ ἔκσταση 
τῆς ὀμορφιᾶς. 

Τὴν ἴδια ἀναφορικότητα μπο-
ροῦμε νὰ κάνωμε στὴν ἀξία τοῦ ἀλη-
θινοῦ. Ὁ Κομφούκιος γυρίζει ἀπὸ 
πόλη σὲ πόλη, ἐπισκέπτεται μονάρ-
χες, ἔρχεται σ΄ ἐπαφὴ μὲ διανοού-
μενους, γιατί διακατέχεται ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ τῆς ἀλήθειας καὶ μάλιστα τῆς 
ἠθικῆς ἀλήθειας. Τὸ ἴδιο φαινόμε-
νο παρατηροῦμε στὸν Σωκράτη ἢ 
τὸν Πλάτωνα, ποὺ πάσχουν γιὰ τὴν 
ἀλήθεια καὶ τὴν βάζουν ἰδεατὸ ὁρό-
σημο τῆς πνευματικῆς των πορείας^ 
«σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, 
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τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ δὲ μᾶλλον». 
Ἄλλοτε ἡ ἀλήθεια παίρνει τὸ πε-

ριεχόμενο μαθηματικοῦ λογισμοῦ, 
ἄλλοτε τεχνικῶν κατασκευῶν ἢ 
ὑπερνικήσεως φυσικῶν φαινομέ-
νων, ἄλλοτε βαθαίνει μέσα μας καὶ 
γίνεται αὐτοσυνειδησία^ πάντα ὅμως 
σὲ κάθε πολιτισμὸ γίνεται κεντρικὸς 
στόχος. 

Ἰδιαίτερα τοῦτο φαίνεται στὸ με-
ταφυσικὸ ἄγχος. Τὸ μυαλὸ ἀναλυ-
τικὰ προχωρεῖ ὣς τὶς ἔσχατες ἀρχές, 
ἀναζητεῖ τὴν πρωταρχικὴ ἀλήθεια, 
«τὸ πρῶτον κινοῦν», τὴν πηγὴ τῶν 
αἰτιῶν. Ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται νὰ 
δώση μιὰ στέρεη λογικὴ ἐπιχειρημα-
τολογία, ποὺ νὰ πείθη γιὰ τὴν προ-
έλευση τοῦ κόσμου. Καταλαβαίνει 
ὅμως πὼς πολλὲς φορὲς γίνεται Σί-
συφος. Ἔτσι οἱ μεγάλοι πολιτισμοὶ 
τείνουν σὲ θρησκευτικότητα.

Εἶναι ἀξιοπαρατήρητο πὼς φυ-
τώριο ἀρχικό τῆς σοφίας ἦταν 

ἡ θρησκεία. Ἀπὸ τὶς θρησκεῖες ξε-
κίνησαν οἱ φιλοσοφίες. Κι ὅταν ὁ 
στοχασμὸς πῆρε δική του ἀνάπτυ-
ξη καὶ αὐτοτέλεια, πάλι ξαναγύρισε 
στὴ θρησκεία. Τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου 
ἔδιναν θεολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ κό-
σμου. Ὁ Σωκράτης ἔδειχνε πὼς κα-
τάλυε ἐκείνη τὴ μυθολογία, ἀλλὰ δὲν 
τὴν καταργοῦσε. Στὴ θέση της ἔστη-
νε μία θρησκευτικότητα πλατύτερη 
καὶ βαθύτερη.

Ἀκόμη καὶ ἡ ἐποχή μας, ποὺ 
χρωματίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ σὰν 
ἄθεη, ἔχει τὴν θρησκεία της. Τί εἶναι 
ὁ ρασιοναλισμὸς ἢ ὁ ἐπιστημο-
νισμὸς παρὰ θέωση τῆς λογικῆς καὶ 
τῆς γνώσεως; Τί ἄλλο σημαίνει κομ-
μουνισμὸς παρὰ φανατικὴ θρησκευ-
τικὴ προσκόλληση στὸ Θεό-Κράτος; 

Ὁ φροϋδισμὸς πάλι εἴτε σὰν θεωρη-
τικὸ σχῆμα εἴτε σὰν ἐμπορικὴ ἐκμε-
τάλλευση τῆς φιληδονίας τῆς μάζας 
ὑψώνεται σὲ μέγεθος θρησκευτικοῦ 
ταμποῦ. 

Ἡ θρησκευτικότης, λοιπόν, γί-
νεται κύτταρο τοῦ πολιτι-

σμοῦ, γιατί εἶναι κύτταρο τοῦ ἀνθρώ-
που. Μὲ σοφία ἡ σύγχρονη ψυχολο-
γία τοῦ βάθους μᾶς μίλησε γιὰ τὸν 
ἀρχέτυπο τοῦ Θεοῦ. Καθένας μας 
ἀργὰ ἢ γρήγορα, θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ 
ἔχει τὴν ἀγωνία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς λυ-
τρώσεως. Καθένας νιώθει πώς, ὅσο 
αἰθέρια κι ἂν γίνη ἡ τέχνη του, δὲν 
θὰ τοῦ δώση τὰ φτερά, γιὰ νὰ πετά-
ξη στὸ οὐράνιο ὑπερπέραν, ὅσο δι-
εισδυτικὴ κι ἂν εἶναι ἡ ἐπιστήμη καὶ 
ἡ λογική του, δὲν θὰ τοῦ προσφέρη 
κάποιο μήνυμα στὸ ἐρώτημα τοῦ θα-
νάτου.

Ἔτσι ὁ πολιτισμὸς γίνεται τάση 
πραγματώσεως τῶν ὑπερχρονικῶν 
ἀξιῶν, ἀκόμη καὶ τῶν οἰκονομικῶν, 
ποὺ δὲν εἶναι ἡ ρίζα τῶν ἄλλων, 
ὅπως πίστεψε ὁ μαρξισμός. Ἡ οἰκο-
νομικὴ ἀκμὴ σημαδεύεται μὲ τὴν 
πνευματική ὡριμότητα τῆς φυλῆς 
ποὺ φτιάχνει πολιτισμό. Ἡ πραγ-
μάτωση τῆς οἰκονομικῆς ἀξίας δὲν 
εἶναι αὐθυπόσταστη οὔτε πρωταρχι-
κή, ἀλλὰ παράλληλη κι ἐπακόλουθη 
τῆς ψυχικῆς ρώμης. 

Τούτη ὅμως ἡ ἰδέα τῆς πραγματώ-
σεως τῶν ἀξιῶν, δείχνει καὶ μία ἄλλη 
ἀντίρροπη τάση, ποὺ ἀποδιοργανώ-
νει καὶ διαλύει. Εἶναι παρατηρημένο 
πὼς μέσα στὰ σπλάγχνα ἑνὸς πολιτι-
σμοῦ ὑπάρχουν ἀντίθετες ἰδέες ποὺ 
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου παίρνουν 
ἐπίδοση καὶ τείνουν στὸν χαλασμὸ 
καὶ τὴν ἀποδιοργάνωσή του.

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Διαπιστώνει κανεὶς πὼς μία μάχη 
συνάπτεται δημιουργίας καὶ κατα-
στροφῆς. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου 
καὶ τοῦ Τιβερίου, περίοδο ἠθικῆς 
ἐκλύσεως, παρουσιάζεται καινούρ-
για θρησκεία, ποὺ ἐγκλείει μεγα-
λειῶδες ἠθικὸ φέγγος, τὴν ἀγάπη. 
Λίγο ἀργότερα, ὅταν ὁ Χριστανισμὸς 
νομιμοποιῆται καὶ γίνεται καθεστώς, 
ξεπηδοῦν οἱ διχόνοιες καὶ οἱ αἱρέ-
σεις. Ἐκεῖ ποὺ θαυμάζεις τὸ δημο-
κρατικὸ σύστημα τῆς ἀρχαὶας Ἀθή-
νας τοῦ Σόλωνος, τοῦ Κλεισθένους 
ἢ τοῦ Περικλέους, ἐκεῖ διαπιστώνεις 
πὼς τὸ ἴδιο σύστημα ἔγινε τὸ σάβα-
νο τῆς ἐλευθερίας. 

Μία σκληρή, ὠμή, ἀνηλεὴς πάλη 
γίνεται μέσα στὴν ἱστορία. Πάλη δη-
μιουργίας καὶ φθορᾶς, ἀκμῆς καὶ πα-
ρακμῆς, εἰλικρινείας καὶ κακοπιστί-
ας. Καὶ παρατηρεῖ κανεὶς πὼς ὅταν ἡ 
φυλὴ ἢ τὸ ἔθνος ἔχη τὴν ὡριμότητα 
καὶ ψυχικὴ ποιότητα νὰ πραγματώ-
νη τὶς ὑπερχρονικὲς ἀξίες, τότε παίρ-
νει ἀνοδικὴ πορεία καὶ ὁδηγεῖται 
στὴν ἀκμή. Ὅταν ὅμως ἡ ψυχική του 
συγκρότηση καὶ ἀντοχὴ λυγίζη, κά-
μπτεται καὶ ὁ πολιτισμός. 

Ἡ ἴδια λοιπὸν ἡ παρατήρηση τῶν 
πολιτισμῶν μᾶς φέρνει στὴν ἰδέα 
ὁμοκέντρων κύκλων, ποὺ ἔχουν 
ἀκτῖνα διαφορετικοῦ μήκους, ἀλλὰ 
καὶ κοινὴ περιοχή, ποὺ συντίθεται 
ἀπὸ τὴν πραγμάτωση τῶν ἀξιῶν καὶ 
ρυθμίζεται ἀπὸ τὴν πάλη τῆς δημι-
ουργίας καὶ τῆς φθορᾶς, τοῦ καλοῦ 
καὶ τοῦ κακοῦ.

Μέσα σὲ κάθε πολιτισμὸ ὑπάρχει 
ἕνας κοινὸς σκοπός, ἡ πραγμάτωση 
τοῦ Πολιτισμοῦ, ἡ ἐνσάρκωση τοῦ 
ἀγῶνος γιὰ τὸ ἀξιολογικὰ καλύτερο. 
Ἄρα ἡ ἱστορία ποὺ δείχνει τοῦτον 

τὸν ἀγώνα εἶναι γεμάτη νόημα. 
Τοῦτο φαίνεται πιὸ καθαρά, ἂν 

σκεφθοῦμε τὶς τάσεις τῆς φιλοσο-
φούσης φυσικῆς. Οἱ φυσικοὶ σήμε-
ρα βλέπουν τὸ σύμπαν πιὸ πολὺ σὰν 
μία μεγάλη σκέψη παρὰ σὰν μία με-
γάλη μηχανή. Κι ἂν τὸ σύμπαν ἔχη 
νόημα, γιατί δὲν ἔχη νόημα καὶ ἡ 
ἱστορία, ποὺ εἶναι ἕνα ἀγωνιστικὸ 
πεδίο πραγματώσεως ἀξιῶν.

Ἔτσι ὁ ἐπαγωγικὸς τρόπος 
ἐρεύνης μᾶς ἔφερε σὲ μία 

διασταύρωση καὶ σ΄ ἕνα ἄλλο δρόμο, 
τὴν παραγωγικὴ θεώρηση τῆς ἱστο-
ρίας. Ὁ Χριστιανισμὸς a priori μᾶς 
ἔλεγε πὼς μέσα μας καὶ γύρω μας 
ὑπάρχει διχασμὸς καὶ διαμάχη τοῦ 
κατώτερου πρὸς τὸ ἀνώτερο, τοῦ γή-
ινου πρὸς τὸ οὐράνιο, πὼς ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει τὴν δυνατότητα καὶ τὸ χρέος 
γιὰ τὴν μάχη τῆς ἑνότητος τοῦ πνεύ-
ματος, τὴν μάχη τῆς θεώσεως.

Οἱ διάφοροι πολιτισμοὶ μπορεῖ νὰ 
πεθαίνουν, ἀλλ΄ ὁ Πολιτισμὸς προ-
χωρεῖ διαρκῶς σὲ νέες κατακτήσεις. 
Ὁ ἄνθρωπος ὅλο καὶ πιὸ πολὺ γίνε-
ται πλούσιος σὲ πεῖρα, ἀναζητήσεις 
καὶ ἐπιτεύξεις. Καταλαβαίνει πὼς 
οἱ δυνατότητες ὑπερνικήσεως τῆς 
ἀποδιοργανώσεως καὶ τῆς φθορᾶς 
εἶναι μεγαλύτερες. Ἡ αὐτοσυνειδη-
σία του ὡριμότερη τώρα τὸν ὁδηγεῖ 
σὲ βεβαιότερες ψηλαφήσεις. Μέσα 
του βρίσκει τὴν ἀλήθεια, τὴν ὀμορ-
φιά, τὸ ἦθος σὰν κρουνοὺς εὐτυχί-
ας. Ὁ Θεὸς δὲν ἦλθε μόνο ἀπ΄ ἔξω 
μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ μέσα μας. Χρει-
άζεται ὃμως ἀγώνας γιὰ τὴν προσέγ-
γισή μας στὴν φωτεινὴ τούτη πηγή, 
ποὺ λούζεται στὴν ἐλευθερία καὶ τὴν 
ἀγάπη.



1. Τὸ πρόβλημα

Οἱ Ἕλληνες, στὴ μεγάλη μας 
πλειονότητα, δὲν ἔχου-

με ἀκόμη ἀντιληφθεῖ ὅτι βρισκόμα-
στε μεθοδικὰ μεταλλαγμένα στὴν 
ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης. Δὲν 
ἔχουμε ἐμβαθύνει στὸ ὅτι ἡ ἱστορι-
κή μας ἐπιβίωση καὶ ἡ συνέχειά μας 
ὡς ἔθνους θὰ κριθοῦν ὄχι πιὰ μὲ 
τὰ μέτρα ποὺ γνωρίζαμε μέχρι σή-
μερα ἀλλὰ μέ ἄλλα ποὺ ἐξαρτῶνται 
καὶ προκύπτουν ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν 
ἀλλαγῶν καὶ τῶν ρυθμῶν τῆς παγκο-
σμιοποίησης σὲ ὅλους τούς τομεῖς 
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἀκόμα καὶ οἱ 
λίγοι Ἕλληνες ποὺ ἔχουμε συνειδη-
τοποιήσει τὴν ἀπειλητικὴ πραγματι-
κότητα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ δημι-
ουργία τοῦ «παγκόσμιου χωριοῦ» δι-
απιστώνουμε ὅτι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, καὶ 
φυσικὰ γενικότερα ὁ λαός, εἴμαστε 
ψυχικὰ καὶ πρακτικὰ ἐντελῶς ἀνέτοι-
μοι γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουμε στοὺς μὲ 
γοργοὺς ρυθμοὺς καθιερούμενους 
κανόνες τῆς παγκοσμιοποίησης. 

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς παγκοσμιο-
ποίησης δὲν σημαίνει κατὰ κανένα 
τρόπο ὅτι θὰ ἀντιταχθοῦμε σ΄ αὐτὴ, 
ἀφοῦ κάτι τέτοιο εἶναι πρακτικὰ ἀνέ-
φικτο. Δὲν σημαίνει, ἐπίσης, ὅτι μπο-
ροῦμε νὰ πορευθοῦμε μὲ τὴ γνωστὴ 
βολικὴ βραδύτητα, βραδύνοια καὶ 
βραδυγλωσσία, ποὺ ἐπιδεικνύει στὰ 
σημαντικὰ θέματα τῶν κοσμοϊστο-
ρικῶν ἀλλαγῶν ἡ κάθε λογῆς ἡγε-
σία μας, οὔτε μὲ τοὺς εὔκολους - καὶ 
γι΄ αὐτὸ ἕωλους - ἀφορισμοὺς ὅτι «οἱ 
ξένοι ἐπιβουλεύονται τὴν Ἑλλάδα». 
Τώρα χρειάζεται, μὲ βῆμα ταχύ, μὲ 
σύστημα μελετημένο καὶ μὲ μυαλὸ 
καθαρὸ νὰ προσλάβουμε τὶς παρα-
μέτρους τῆς νέας πραγματικότητας 
καὶ νὰ συμμετάσχουμε δημιουργικὰ 
στὶς προκλήσεις τοῦ νέου κόσμου 
ποὺ νοηματοδοτεῖται ἀπὸ πρωτόγνω-
ρες ἀντιλήψεις. Ἕνας νέος κόσμος 
συγκροτεῖται, μία νέα σελίδα τῆς πα-
γκόσμιας ἱστορίας ἤδη ἔχει ἀρχίσει 
νὰ γράφεται, ἕνας νέος νόμος συ-
στηματικὰ ἐπιβάλλεται σὲ πλανητικὰ 
σχεδὸν ἐπίπεδα. Μία νέα ἀλήθεια - 

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΝΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΘΟΝ»

τοῦ Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα,
Καθηγητῆ Κοινωνιολογίας - Συγγραφέα 
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εἴτε τὸ θέλουμε, εἴτε δὲν μᾶς ἀρέσει 
- οἰκοδομεῖται στὴ διεθνῆ κοινότητα, 
στηριγμένη ὄχι στὸ τέλος τῶν ἰδεο-
λογιῶν ἀλλὰ τῶν ἰδεολόγων. Μέσα, 
λοιπόν, σ΄ αὐτὴ τὴν πραγματικότη-
τα χρειάζεται νὰ τοποθετήσουμε τὴ 
θέση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

2. Κανόνας ἡ τυποποιημένη 
ὁμοιομορφία

Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ κατακλυ-
σμικοῦ νεωτερισμοῦ, ποὺ κα-

λύπτει ἀνεξέλεγκτα χῶρες καὶ λαούς, 
δὲν παρουσιάζονται μόνο στὴν ἀπώ-
λεια τῆς ἰδιοπροσωπείας τῶν πολι-
τισμῶν, στὶς ἀλλαγὲς τῶν παραδοσι-
ακῶν ἀρχῶν τῆς ζωῆς, στὴν ἐπικρά-
τηση καινοφανῶν καθοριστικῶν δε-
δομένων στὸ Διεθνὲς Δημόσιο Δί-
καιο (π.χ. «ὑπέρβαση τῶν ἐθνῶν», 
ἀναδιάταξη συνόρων, ἀποδυνάμωση 
κανόνων, ἀνακαθιέρωση ἀπόλυτου 
φορμαλισμοῦ στὰ θεμελιώδη οἰκο-
νομικά δεδομένα. Οἱ ἀπολήξεις τοῦ 
νεωτερισμοῦ τῆς παγκοσμιοποίησης 
ἐκφράζονται καθημερινά, γίνονται 
περισσότερο ὁρατὲς στὴ μεταβολὴ 
τοῦ τί τρῶμε, πῶς ντυνόμαστε, πῶς 
ψυχαγωγούμαστε, γενικὰ στὸν τρό-
πο διαβίωσης ποὺ ἀκολουθοῦμε. Ἡ 
ἀνάδειξη τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς 
σὲ παγκόσμιο οἰκονομικὸ σύστημα 
μᾶς ἔχει ὁδηγήσει μέσω τῆς ὁμοιο-
γενοῦς πληροφόρησης ἀπὸ τὰ ΜΜΕ 
καθὼς καὶ τῆς διαφήμισης στὸ νὰ κα-
ταναλώνουμε καθημερινὰ στερεότυ-
πα προϊόντα, νὰ ντυνόμαστε μὲ ὁμοι-
όμορφα ροῦχα, νὰ ἀκοῦμε τυποποιη-

μένη μουσική, νὰ βλέπουμε τὶς ἴδιες 
παγκόσμιες «ἐπιτυχίες» στὸ θέατρο 
καὶ στὸν κινηματογράφο (σὲ ὁμοιό-
μορφες, σιγὰ σιγά, ὀπτικὰ κι ἀκου-
στικὰ αἴθουσες), νὰ πυκνώνουμε 
τὶς τάξεις τῶν πειθαρχικῶν πελατῶν 
τῶν παγκοσμιοποιημένων ἑταιριῶν 
προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν. Ἡ πειθαρ-
χία τῆς ὁμοιομορφίας ἐπικρατεῖ στὰ 
γοῦστα, στὶς προτιμήσεις, στὶς ἀπαι-
τήσεις. (Ἴσως ἀργότερα ἀπαιτηθεῖ ἡ 
ἀντίστοιχη πειθαρχία καὶ στὴ σκέψη, 
κατὰ τρόπο περισσότερο βάρβαρο 
κι ἀπόλυτο ἀπ΄ ὅ,τι τὴν ἐπιχείρησε ὁ 
«ὑπαρκτὸς σοσιαλισμός» ἢ τὴν περι-
έγραψε ὁ Ὄργουελ. Μόνον ποὺ τότε 
δὲν θὰ ὑπάρχουν ἴσως δυνάμεις γιὰ 
νὰ ἀντισταθοῦν...). 

3. Τὰ μέσα της 
παγκοσμιοποίησης 

Τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται 
στὴν παγκοσμιοποίηση εἶναι 

διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ μέχρι σήμερα 
καθιερωμένα, ὅπως ἐπίσης μερικὰ 
παλαιὰ ἔχουν ἀλλάξει περιεχόμενο. 

Ὁ βασικὸς στόχος τώρα εἶναι ἡ 
ἐξασφάλιση κέρδους μέσω τῆς μα-
ζικῆς ὑπερκατανάλωσης. Ὄχι τοῦ 
γνωστοῦ λογικοῦ ἀποτελέσματος 
οἰκονομικοῦ παιχνιδιοῦ ἀλλὰ τερά-
στιων κερδῶν ποὺ προκύπτουν ἀπὸ 
τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς μορφῆς τῆς 
ἐλεύθερης ἀγορᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα 
τὴ μονοπωλιακὴ διαχείριση τομέων 
τῆς οἰκονομίας (καὶ κατ΄ ἐπέκταση 
τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας, φτά-
νοντας ἔτσι μέχρι τὶς συνθῆκες ζωῆς 
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τοῦ κάθε ἀνθρώπου).
Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος αὐτὸς 

ἡ πρώτη ὕλη εἶναι ἡ πληροφορία, ἡ 
ἐξεύρεση δηλαδὴ τοῦ ἀποτελεσμα-
τικότερου τρόπου γιὰ τὴν πρόσβα-
ση στὴν πληροφόρηση. Ἡ δύναμη 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν παραγωγὴ 
καὶ διαχείριση τῶν ἄυλων πληροφο-
ριῶν εἶναι κατὰ πολὺ ἰσχυρότερη καὶ 
οἰκονομικά πολὺ περισσότερο συμ-
φέρουσα ἀπὸ τὴν κατασκευὴ προ-
ϊόντων ἢ τὴν ἐκμετάλλευση οἰκονο-
μικῶν στοιχείων. Ὅπως ἀναφέρε-
ται, τὸ σύγχρονο «ἀντικείμενο τῆς 
γνωστικῆς ἐπιστήμης δὲν εἶναι μόνο 
ὁ ἄνθρωπος ἀλλὰ τὰ πληροφοριο-
βόρα (informavores) γενικά. Δηλα-
δή, κάθε σύστημα, τεχνητὸ ἢ ἔμβιο, 
ποὺ ἐπεξεργάζεται πληροφορίες καὶ 
οἰκοδομεῖ νοήματα».

Τὸ δεύτερο κυρίαρχο στοιχεῖο 
εἶναι ὁ χρόνος. Ἡ συμβατικὴ ἔννοια 
τοῦ χρόνου ἔχει πιὰ καταρρεύ-
σει. Ἡ ἄμεση ἀμφίδρομη ἐπικοινω-
νία (μέσω τηλεόρασης, διαδικτύου, 
e-mail, fax, τῆς διαδικτυακῆς ψηφι-
ακῆς τηλεόρασης) ἔχει δώσει νέο πε-
ριεχόμενο στὴν ἔννοια τοῦ χρόνου: 
μιλᾶμε πιὰ γιὰ τὸν μή-χρόνο. 

Τὸ ἴδιο, σὲ ἄλλη φυσικὰ διάστα-
ση, ἔχει συμβεῖ καὶ μὲ τὸν χῶρο. Οἱ 
ἀποστάσεις σχεδὸν καταργοῦνται, ἡ 
γεωγραφία δὲν ἔχει σημασία, δὲν 
ἀποτελεῖ πιὰ καθοριστικὸ παράγο-
ντα. Ὅσα μέχρι τώρα βασίζονταν στὰ 
γεωγραφικὰ ὅρια παύουν νὰ ἔχουν 
ἀξία. Βρισκόμαστε στὸ τέλος τῆς γε-
ωγραφίας. Οἱ ἄνθρωποι μποροῦν 
λογισμικὰ νὰ βρίσκονται, μὲ εὐκο-

λία καὶ ἄνεση, παντοῦ. Ἡ μέχρι τώρα 
ὀφειλόμενη σὲ τεχνικὲς αἰτίες περι-
ορισμοὶ στὶς ἐπιλογὲς ἔχουν ἀντικα-
τασταθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνοιχτὴ πρόσβα-
ση σὲ κάθε ἐπιθυμητό, ἀνὰ πᾶσα 
στιγμή, σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς. 
Ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται χιλιάδες 
μίλια μακριά, ἄγνωστοι σέ μᾶς, μπο-
ροῦν ὅποτε θέλουν νὰ γίνουν πρωτα-
γωνιστὲς τῆς δικῆς μας ζωῆς, χωρὶς 
- μάλιστα - τὴ θέλησή μας. 

Οἱ κοινωνικὲς ἀξίες, τὰ πολιτι-
σμικὰ νοήματα, οἱ ἱστορικὲς ἀνα-
γκαιότητες, μεταβάλλονται. Τὰ  νέα 
«οἰκοσυστήματα» (χρησιμοποιῶ τὸν 
ὄρο ἐπεκτατικά, συμβολικά) ὁδηγοῦν 
σὲ ἀπροσδιόριστες παρορμήσεις. Οἱ 
ἰσοτιμίες μεταξὺ λαῶν ἔχουν τώρα δι-
αφορετικοὺς δεῖκτες. Ἀνεξέλεγκτες, 
ἀσύντακτες δυνάμεις διαμορφώνουν 
τὶς κοινωνίες καὶ τὴν παγκόσμια κοι-
νότητα. Οἱ προτεραιότητες τοῦ σημε-
ρινοῦ κόσμου τῆς παγκοσμιοποιημέ-
νης ἐκβιομηχάνισης ὁδηγοῦν στὴν 
αὐξανόμενη οἰκονομικοκοινωνικὴ 
ἀνισότητα τῶν λαῶν καὶ στὴν ψυχο-
λογικὴ κρίση ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν 
αἴσθηση τῆς ἀδυναμίας τοῦ πολίτη, 
ποὺ μέχρι τώρα θεωροῦσε τὸν ἑαυτὸ 
του ὡς αὐτάρκη. Γινόμαστε οὐσια-
στικὰ λιγότερο ἐλεύθεροι, ἡ dignitas 
humana - ποὺ ἐπίπονα κτίστηκε μέσα 
στοὺς αἰῶνες - χάνει ἀντὶ νὰ κερδίζει 
ἀπὸ τὴν νέα ἐποχή. 

Εἶναι τέτοιοι καὶ τόσοι οἱ κίνδυ-
νοι ἀπὸ τὸν φονταμενταλισμὸ τῆς 
ἀγορᾶς, ὥστε διεθνῶς προβλημα-
τίζονται γιὰ τὸ πῶς θὰ κατορθωθεῖ 
νὰ ἐλεγχθοῦν οἱ τυχὸν ἀνεξέλεγκτες 
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συνέπειες γιὰ τὴ διεθνῆ οἰκονομι-
κή, πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ σκηνή. Κι 
ἀνθρωπιστική, θὰ προσέθετα...

4. Ἡ συνεισφορὰ 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Σ΄ ὅλο τὸ διάστημα ποὺ διανύ-
θηκε στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρω-

πότητας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς κλασικῆς 
Ἑλλάδας μέχρι τὴ σημερινή, ἡ συμ-
βολὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξε κυρίως 
πνευματική, πολιτισμική. Οἱ κοινωνι-
κές, οἱ πολιτικές, οἱ ἀνθρωπιστικὲς 
ἰδέες, πάνω στὶς ὁποῖες στηρίχτηκε 
ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς ἔχουν τὶς ρίζες 
τους στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, ὅπως 
αὐτὸς διατυπώθηκε εἴτε στὴν ἀρχικὴ 
μορφή του εἴτε στὴν μετεξελικτικὴ 
ἐκείνου τῆς ἀνατολικῆς λεκάνης τῆς 
Μεσογείου ἢ τῆς ρωμαϊκῆς παραμέ-
τρου. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς κα-
θοδήγησε τὸν homo sapiens σ΄ ἕνα 
τέτοιο ἀνώτερο ἠθικό, φυσικὸ καὶ 
πνευματικὸ ἐπίπεδο, ὥστε νὰ γίνει 
πολίτης, νὰ καταστεῖ «συμμαρτυρού-
σης τῆς συνειδήσεως» πνευματικὴ 
παρουσία. 

Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, κατὰ συ-
νέπεια, ὑπῆρξε γενεσιουργὸς ὁλό-
κληρου τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, προ-
χώρησε ὅμως καὶ πέρα ἀπὸ αὐτόν, 
ἀφοῦ καὶ σήμερα ἀκόμη οἱ στό-
χοι τῶν ὁραμάτων ὑπανάπτυκτων 
λαῶν σὲ περιοχὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς 
Ἀφρικῆς πρὸς τὰ ἀξιώματα ποὺ στη-
ρίζουν τὸν πολιτισμὸ τῆς Δύσης ἀπο-
βλέπουν. Ἄρα, de facto ὁ ἑλληνικὸς 
πολιτισμὸς ἔχει ἤδη ἔμπρακτα ὑπη-

ρετήσει τὴν παγκοσμιότητα μέσω τῶν 
βασικῶν ἀρχῶν, ἰδεῶν, ἰδεωδῶν, 
ἀξιῶν, κανόνων ποὺ βρίσκονται στὴ 
βάση τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν. 

Αὐτὴ ἡ ἀπὸ αἰώνων συνεισφορὰ 
τῆς Ἑλλάδας ὁριοθετεῖ, κατὰ τὴν 
ἄποψή μου, καὶ τοὺς τομεῖς ἐκείνους 
μὲ τοὺς ὁποίους θὰ μπορέσουμε οἱ 
σημερινοὶ - καὶ κυρίως οἱ αὐριανοὶ 
Ἕλληνες - νὰ συμμετάσχουμε καθο-
ριστικὰ στὴν ἐποχὴ τῆς παγκόσμιας 
συλλογικότητας: πρόκειται γιὰ τοὺς 
τομεῖς ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸν πο-
λιτισμὸ^ ὡς πολιτισμὸ δὲ θεωρῶ τὸ 
νόημα τῆς ζωῆς ποὺ προκύπτει ἀπὸ 
τὴν ἱεράρχηση τῶν ἀναγκῶν τοῦ βίου 
ὥστε νὰ ἀναπτύσσονται οἱ ἱκανότητες 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐξασφαλίζεται 
ἡ ἄνοδος τοῦ κοινωνικοῦ ἐπιπέδου 
μέσα σὲ ἕνα αἰσθητικὸ περιβάλλον.

Κανένας ἐχέφρονας Ἕλληνας 
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ διατυπώσει τὴ 
θέση ὅτι τὸ μικρὸ ἑλληνικὸ ἔθνος θὰ 
συμβάλει κατὰ τρόπο καθοριστικὸ 
στὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις τῆς ἐπιστή-
μης, τῆς τεχνολογίας κλπ. ἢ μὲ τὴν 
ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἐθνικῆς μας 
οἰκονομίας. Ὁ ρόλος, ἡ μοίρα, ἡ λο-
γικὴ προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων βρί-
σκεται στὸ πολιτισμικὸ πεδίο. Στὸ 
νὰ διδάξουμε καὶ νὰ προβάλουμε τὶς 
πολιτισμικὲς ἀξίες τῆς ζωῆς, ὥστε νὰ 
ἀποφευχθεῖ ἡ πολτοποίηση τῆς πολι-
τιστικῆς ταυτότητας ποὺ ὁδηγεῖ στὴν 
κοινωνικὴ διάβρωση. 

Σὲ δηλώσεις του, τὸν Σεπτέμβριο 
τοῦ 1999, ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ 
ΟΗΕ Κόφι Ἀνάν καθόρισε ὅτι: «Στὴ 
σημερινὴ ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποί-
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ησης χρειάζονται δεσμεύσεις σὲ πα-
γκόσμιο ἐπίπεδο. Σὲ πολλὲς περι-
πτώσεις προκλήσεων μὲ τὶς ὁποῖες 
ἔρχεται ἀντιμέτωπη ἡ ἀνθρωπότη-
τα, τὸ συλλογικὸ συμφέρον ταυτίζε-
ται μὲ τὸ ἐθνικό». Οἱ ἀπόψεις αὐτές, 
ἂν ἐξειδικευθοῦν, ὁδηγοῦν σὲ μία 
ρεαλιστικὴ κατεύθυνση τῶν ἐθνικῶν 
μας ἐπιδιώξεων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ 
εἶναι ἄλλες ἀπὸ τὸ νὰ ἀναπτυχθεῖ, 
ἀνανεούμενη ὅμως, στὴν παγκοσμι-
οποιημένη κοινωνία ἡ ἑλληνικὴ πο-
λιτιστικὴ κληρονομιά. 

Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνας τέτοιος 
«μέγας καὶ πρῶτος» ἐθνικὸς στόχος, 
γιὰ νὰ καταστεῖ αὐτὴ ἡ προοπτικὴ ὡς 
ἡ νέα μεγάλη ἰδέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρξει συλλο-
γικὴ ἀνάκαμψη στὰ θέματα τῆς παι-
δείας, τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς γλώσ-
σας, γενικά τῆς ἑλληνικῆς πολιτι-
στικῆς αὐτεπίγνωσης. Χρειάζεται νὰ 
ξανασκύψουμε χωρὶς παραταξιακὲς 
ἀγκυλώσεις, κομματικὲς ναρκοθε-
τήσεις, προσωποπαγεῖς ἀπαιτήσεις, 
φτωχοπροδρομικὲς ἀπομιμήσεις στὸ 
μόνο μέγα θέμα, ἐκεῖνο τῆς Παιδείας, 
γιατί «Παιδεία μόνον ἐστίν ἀθάνατον 
καί θεῖον» (Πλούταρχος, «Περί παί-
δων ἀγωγῆς», VIII). Νά ξαναβροῦμε 
τὶς δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, νὰ τὶς 
ἀνασυντάξουμε καὶ νὰ τὶς ὁδηγήσου-
με στὴν καρποφορία ποὺ ποτὲ δὲν 
ἐγκατέλειψε τὸν ἑλληνικὸ νοῦ. Νὰ 
προχωρήσουμε δηλαδὴ μὲ δεδομέ-
νο ὅτι ἂν ὁ Ἑλληνισμὸς μπορεῖ νὰ δι-

εκδικήσει καὶ νὰ διαδραματίσει ἕνα 
ρόλο ἀνάμεσα στὶς ὅποιες δυνάμεις 
κατευθύνουν τὴν παγκοσμιοποίηση, 
ὁ ρόλος αὐτὸς βρίσκεται στὸ πεδίο 
τοῦ πολιτισμοῦ. 

Βέβαια, στὴν κατάσταση στὴν 
ὁποία βρίσκεται σήμερα ἡ 

Παιδεία μας, οὔτε αὐτὸ τὸ ρόλο μπο-
ροῦμε νὰ διαδραματίσουμε. Πρίν, 
λοιπόν, παραδοθοῦμε ἀμαχητὶ στὴν 
ἀπειλητική, ἀναπόφευκτη παγκοσμι-
οποίηση, ἂς ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ 
τὶς δικές μας ἐγγενεῖς ἀδυναμίες, ἂς 
παραμερίσουμε τὴ δική μας ἐκνευ-
ριστικὴ ἀδιαφορία, ἂς ἀντιταχθοῦμε 
στὸ ἀπελπιστικὸ τέλμα τοῦ ἐκπαιδευ-
τικοῦ μας κατήφορου, ἂς λειτουργή-
σουμε μὲ τὴν «ἠθική τῆς προσωπικῆς 
εὐθύνης» (Μὰξ Βέμπερ), ἂς ἀφου-
γκραστοῦμε τὴν παγκόσμια ἐπικαι-
ρικὴ κοσμοαντίληψη, ὥστε νὰ παρά-
γουμε νέες πολιτισμικὲς ἰδέες μέσα 
στὴ συνεχῶς παγκοσμιοποιούμενη 
Παιδεία. Ὁ ψυχισμὸς τῶν Ἑλλήνων 
εἶναι πάντα ἰσχυρός, ὅσο κι ἂν σή-
μερα φαίνεται ἀλλοτριωμένος σὲ κα-
θολικὴ ὕπνωση. Τὸ πρόβλημα εἶναι 
ποιὸς θὰ θέσει ξανὰ σὲ δημιουργικὴ  
λειτουργία τὴν πνευματικὴ οὐσία 
(τὴν res cogitone τοῦ Καρτέσιου) τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Ποιὸς θὰ μᾶς συνεγεί-
ρει ὥστε νὰ γίνει πράξη ἡ πάνσοφη 
ἄποψη τοῦ Φράνσις Μπέικον ὅτι «ἡ 
γνώση εἶναι δύναμη». Ἡ μόνη, ἴσως, 
ἀέναα σταθερὴ δύναμη στὴν παγκο-
σμιοποιημένη κοινωνία...



Βυζαντινό Σαλέντο (με το φακό 
της Φωτεινής Καϊμάκη) ονομάζε-

ται η έκθεση που φιλοξένησε το Βυζα-
ντινό Μουσείο από τις 4-10-2012 ως τις 
15-1-2013. Το Μουσείο άνοιξε τις πόρ-
τες της Villa Ilissia, ενός από τα ωραιό-
τερα κτίρια της Αθήνας του 19ου αιώνα, 
για να αναδείξει τον χριστιανικό πολιτι-
σμό του Σαλέντο. Στον ανακαινισμένο 
χώρο του παρουσιάστηκε πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό με τοιχογραφίες από 
τις λαξευτές εκκλησίες και τα μοναστικά 
κέντρα της περιοχής. 

Η πεδιάδα του Σαλέντο βρέχεται από 
τη θάλασσα του Ιονίου και της Αδριατι-
κής. Περιλαμβάνει τη σύγχρονη περι-
φέρεια του Λέτσε και τμήματα των πε-
ριφερειών του Μπρίντιζι και του Τάρα-
ντα. Η λαξευτή εκκλησία της Αγίας Χρι-
στίνας και της Αγίας Μαρίνας αποτελεί 
την πιο σημαντική εκκλησία του Σαλέ-
ντο. Ο ναός ιστορήθηκε ανάμεσα στο 
10ο και 11ο αι. μ.Χ. κατά τη διάρκεια 
της βυζαντινής κυριαρχίας στην περιο-
χή (876-1071), κάτω όμως από το ζω-
γραφικό στρώμα του 10ου αι. υπάρχει 
παλαιότερη διακόσμηση. Οι τοιχογρα-
φίες μαρτυρούν την ύπαρξη μιας βαθιά 
θρησκευόμενης κοινότητας. Ξεχωρίζει 
η τοιχογραφία του Ευαγγελισμού με τον 
Χριστό ένθρονο (959), ενώ σώζονται και 
τα ονόματα των αγιογράφων, Θεοφύλα-
κτου και Ευστάθιου. Ο ναός του Αγίου 

Πέτρου στο Ότραντο, τέλη του 10ου αι. 
μ.Χ., είναι βυζαντινός και σήμερα γίνο-
νται εργασίες αναστήλωσης. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι μοναστι-
κές κοινότητες της περιοχής (10ος -15ος 
αι. μ.Χ.), καθώς από πολύ νωρίς λει-
τούργησαν ως αντιγραφικά εργαστήρια. 
Στη Μονή του Αγίου Νικολάου Casole 
(Λέτσε) τον 13ο αι. έδρασε μεταξύ άλ-
λων ο ηγούμενος Nettario di Casole, άν-
θρωπος των γραμμάτων, συλλέκτης βι-
βλίων, συγγραφέας θεολογικών μελε-
τών και χορηγός μιας ομάδας ποιητών. 
Η μονή λειτούργησε επίσης ως σχολείο 
οικοτρόφων για δωρεάν εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας. 

Στη λαξευτή εκκλησία της Υπαπαντής 
Candelora, Τάραντας, υπάρχει η μονα-
δική τοιχογραφία που εικονίζει την Πα-
ναγία με τον Χριστό ως παιδί που κρατεί 
καλάθι. Εικάζεται ότι συμβολίζει τον Ιη-
σού που προσφέρει πνευματική τροφή, 
καθώς σε μια παρόμοια παράσταση του 
ναού της Παναγίας στην Πριζρένη (Κό-
σοβο), ο Χριστός με καλάθι συνοδεύε-
ται από την επιγραφή «Ο Τροφοδότης».

Ο Άγιος Στέφανος στο Soleto χρονο-
λογείται στα τέλη του 14ου αι. μ.Χ. Στην 
εκκλησία αυτή παρουσιάζεται η μορφή 
του Χριστού με εκκλησιαστικό ένδυμα 
να ευλογεί τα τίμια δώρα και συνοδεύ-
εται από την επιγραφή «Σοφία, ο Λόγος 
του Θεού». 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΑΛΕΝΤΟ

της Παν. Αλειφέρη, 
Φιλολόγου

(συνεχίζεται στη σελίδα 62)
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Κείμενο
Εἲ τις οὖν παράκλησις ἐν 

Χριστῷ, εἲ τι παραμύθιον ἀγά-
πης, εἲ τις κοινωνία Πνεύματος, 
εἲ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 
πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἳνα 
τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγά-
πην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν 
φρονοῦντες, μηδὲν κατὰ ἐριθεί-
αν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπει-
νοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμε-
νοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν. Μὴ τὰ 
ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ 
καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος. Τοῦτο 
γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ 
Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν 
ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῶ, ἀλλ΄ 
ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου 
λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων 
γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρε-
θείς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν 
ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέ-
χρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυ-
ροῦ. διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπε-
ρύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ 
ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἳνα 
ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ 

κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγεί-
ων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα 
γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν 
Θεοῦ πατρός.

Μετάφραση
Στὸ ὄνομα λοιπὸν τῆς παρηγο-

ριᾶς ποὺ μποροῦν νὰ δώσουν οἱ 
Χριστιανοὶ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο λόγῳ 
τῆς κοινωνίας τους μὲ τὸν Χρι-
στό^ στὸ ὄνομα τῆς παρηγοριᾶς 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη^ 
ἐὰν μετέχετε κι ἐσεῖς στὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα καὶ ἀπολαύσατε τὰ χαρί-
σματά του^ ἐὰν ἔχετε εὐσπλαχνία 
καὶ οἰκτιρμοὺς καὶ μὲ συμπονᾶτε 
γιὰ ὅσα ὑποφέρω τώρα, γεμίστε 
ὅλη μου τὴν καρδιὰ μὲ ὅση χαρὰ 
μπορεῖ νὰ αἰσθανθεῖ. Καὶ θὰ γεμί-
σει ἡ καρδιά μου χαρά, ἂν φροντί-
σετε νὰ ἔχετε ὅλοι τὰ ἴδια φρονή-
ματα καὶ ἰδανικά. Αὐτὸ θὰ τὸ πετύ-
χετε, ἂν ἔχετε μεταξύ σας τὴν ἀγά-
πη στὸν ἴδιο βαθμὸ ὅλοι, κι ἂν γί-
νεστε ὅλοι μία ψυχή, ἔχοντας πλή-
ρη συμφωνία μεταξύ σας, ἔχοντας 

Φιλιππησίους β΄, 1-11

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ
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ὅλοι ἕνα φρόνημα, χωρὶς νὰ φρο-
νεῖτε ἢ νὰ κάνετε τίποτε ἀπὸ φα-
τριασμό, ἀντιζηλία ἢ κενοδοξία. 
Ἀλλὰ μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη νὰ 
θεωρεῖ ὁ καθένας σας ὅλους τούς 
ἄλλους ἀνώτερους ἀπ΄ τὸν ἑαυτό 
του, κι ἔτσι νὰ τοὺς σέβεται καὶ νὰ 
τοὺς τιμᾶ. 

Μὴν ἐπιδιώκετε ὁ καθένας τὰ 
συμφέροντά του ἢ ἐκεῖνα ποὺ 
ἀρέσουν στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἂς 
ἐπιζητεῖ ὁ καθένας καὶ τὰ συμφέ-
ροντα τῶν ἄλλων. Ἐφόσον δη-
λαδὴ εἶστε μαθητὲς καὶ δοῦλοι 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ μι-
μηθεῖτε τὴν ταπείνωση καὶ τὴν 
αὐταπάρνησή του. Ἂς ὑπάρχει 
λοιπὸν μέσα σας αὐτὸ τὸ φρόνη-
μα τῆς ταπεινώσεως καὶ αὐταπαρ-
νήσεως ποὺ εἶχε κι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δηλα-
δή, ἂν καὶ εἶχε τὴν ἴδια οὐσία καὶ 
φύση μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ὡς 
ἀπαράλλακτη καὶ ζωντανὴ εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ εἶχε τὴ μορφὴ καὶ τὴ 
φύση τοῦ Θεοῦ, δὲν θεώρησε τὴν 
ἰσότητά του μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα 
ἀποτέλεσμα ἁρπαγῆς. Διότι ἐὰν 
ἦταν ἀποτέλεσμα ἁρπαγῆς, δὲν 
θὰ τολμοῦσε νὰ τὸ ἀποθέσει, ἀπὸ 
φόβο μήπως τὸ χάσει. Ἀλλὰ κένω-
σε τὸν ἑαυτὸ του συγκαλύπτοντας 
καὶ κρύβοντας γιὰ κάποιο διάστη-
μα τὴ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς θε-

ότητός του. Πῆρε μορφὴ δούλου 
καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους. Κι ἐνῶ παρουσιάστηκε μὲ 
τὴν ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ ἀνθρώ-
που, δὲν ἦταν μόνον ἄνθρωπος, 
ὅπως φαινόταν, ἀλλὰ ἦταν συγ-
χρόνως καὶ Θεός. Καὶ ταπείνωσε 
τὸν ἑαυτὸ του δείχνοντας τέλεια 
ὑπακοὴ μέχρι θανάτου, καὶ μάλι-
στα θανάτου σταυρικοῦ, ποὺ εἶναι 
ὁ πλέον ὀδυνηρὸς καὶ ἀτιμωτικὸς 
θάνατος. 

Γιὰ τὴν ταπείνωση λοιπὸν καὶ 
τὴν ὑπακοὴ του αὐτὴ ὁ Θεὸς τὸν 
ὑπερύψωσε καὶ ὡς ἄνθρωπο καὶ 
τοῦ χάρισε ὄνομα, τὸ ὄνομα Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ εἶναι 
πάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο ὄνομα. Τὸν 
ὑπερύψωσε, ὥστε στὸ ὄνομα τοῦ 
Ἰησοῦ νὰ γονατίσουν ταπεινὰ καὶ 
νὰ τὸν προσκυνήσουν λατρευτικὰ 
καὶ οἱ ἄγγελοι στὸν οὐρανὸ καὶ οἱ 
ἄνθρωποι στὴ γῆ καὶ οἱ ψυχὲς τῶν 
νεκρῶν στὰ καταχθόνια^ ἀλλὰ κι 
αὐτὰ τὰ δαιμονικὰ ὄντα ποὺ εἶναι 
στὰ καταχθόνια μὲ τρόμο νὰ ὑπο-
κλιθοῦν μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο 
του. Κι ἔτσι κάθε γλώσσα νὰ ὁμο-
λογήσει φανερά, δυνατὰ καὶ ξεκά-
θαρα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι 
Κύριος. Καὶ μὲ τὴν ὁμολογία αὐτὴ 
καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ὡς Κυρίου θὰ δοξάζεται 
ὁ Θεὸς Πατήρ.
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ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

      ἶμαι πᾶσιν ἀνωμολογῆσθαι 

τὸν νοῦν ἐχόντων παίδευ-

σιν τῶν παρ΄ ἡμῖν ἀγαθῶν εἶναι 

τὸ πρῶτον^ οὐ ταύτην μόνην τὴν 

εὐγενεστέραν καὶ ἡμετέραν, ἣ πᾶν 

τὸ ἐν λόγοις κομψὸν καὶ φιλότι-

μον ἀτιμάζουσα μόνης ἔχεται τῆς 

σωτηρίας καὶ τοῦ κάλλους τῶν 

νοουμένων^ ἀλλὰ καὶ τὴν ἔξωθεν, 

ἣν οἱ πολλοὶ Χριστιανῶν διαπτύ-

ουσιν ὡς ἐπίβουλον καὶ σφαλε-

ράν καὶ Θεοῦ πόρρω βάλλου-

σαν, κακῶς εἰδότες. Ὥσπερ γὰρ 

οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ ἀέρα, καὶ 

ὅσα τούτων, οὐκ ἐπειδὴ κακῶς 

τινες ἐξειλήφασιν, ἀντὶ Θεοῦ τὰ 

τοῦ Θεοῦ σέβοντες, διὰ τοῦτο πε-

ριφρονητέον^ ἀλλ΄ ὅσον χρήσι-

μον αὐτῶν καρπούμενοι πρὸς τε 

ζωὴν καὶ ἀπόλαυσιν ὅσον ἐπικίν-

δυνον διαφεύγομεν...^ οὕτω καὶ 

τούτων τὸ μὲν ἐξεταστικὸν τε καὶ 

θεωρητικὸν ἐδεξάμεθα^ ὅσον δὲ 

εἰς δαίμονας φέρει καὶ πλάνην 

καὶ ἀπωλείας βυθόν, διεπτύσα-

μεν^ ὅτι μὴν καὶ ἐκ τούτων πρὸς 

θεοσέβειαν ὠφελήμεθα, ἐκ τοῦ 

χείρονος τὸ κρεῖττον καταμαθό-

ντες καὶ τὴν ἀσθένειαν ἐκείνων 

ἰσχὺν τοῦ καθ΄ ἡμᾶς λόγου πεποι-

ημένοι. Οὔκουν ἀτιμαστέον τὴν 

παίδευσιν, ὅτι τοῦτο δοκεῖ τισιν, 

ἀλλὰ σκαιοὺς καὶ ἀπαιδεύτους 

ὑποληπτέον τοὺς οὕτως ἔχοντας.

(Ἀπό τόν ἐπιτάφιο λόγο τοῦ 

ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στόν   

Μ. Βασίλειο, Ε. Π. 36, 508-509)

Η «ΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ

Κείμενο

Ο
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Μετάφραση

ομίζω πὼς ἔχει γίνει παρα-

δεκτὸ ἀπ΄ ὅλους τούς συ-

νετοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἡ παιδεία 

εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ποὺ 

ἔχουμε^ καὶ ὄχι μόνο ἡ χριστιανι-

κή μας παιδεία, ποὺ εἶναι ἡ ἐκλε-

κτότερη καὶ ἐπιδιώκει τὴ σωτηρία 

καὶ τὸ κάλλος τῶν θείων πραγ-

μάτων, τὰ ὁποῖα μόνο μὲ τὸν νοῦ 

συλλαμβάνονται^ ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξω-

χριστιανικὴ παιδεία, τὴν ὁποία 

πολλοὶ χριστιανοί, ἔχοντας σχη-

ματίσει λανθασμένη ἀντίληψη γι΄ 

αὐτήν, τὴν περιφρονοῦν, ἐπειδή, 

λέγουν, κρύβει δόλιους σκοπούς, 

εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ ἀπομακρύνει 

ἀπὸ τὸν Θεό. Γιατί ὅπως ἀκριβῶς 

δὲν πρέπει νὰ περιφρονοῦμε τὸν 

οὐρανό, τὴ γῆ καὶ τὸν ἀέρα, καὶ 

ὅσα ὑπάρχουν σ΄ αὐτά, ἐπειδὴ με-

ρικοὶ ἔχουν σχηματίσει λανθασμέ-

νη ἀντίληψη, καί, ἀντὶ νὰ λατρεύ-

ουν τὸν Θεό, λατρεύουν τὰ δημι-

ουργήματά Του^ ἀλλὰ ἀφοῦ παίρ-

νουμε ἀπ΄ αὐτὰ ὅ,τι εἶναι χρήσιμο 

γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀπόλαυσή μας, 

ἀποφεύγουμε ὅ,τι εἶναι ἐπικίνδυ-

νο...^ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἀπὸ 

αὐτὰ πού μᾶς προσφέρει ἡ ἐξω-

χριστιανικὴ παιδεία παραδεχτήκα-

με ὅ,τι εἶναι χρήσιμο στὴν ἔρευ-

να καὶ στὶς θεωρητικὲς ἀναζητή-

σεις, ἐνῶ ἀποκρούσαμε καθετὶ 

ποὺ ὁδηγεῖ στὴν εἰδωλολατρεία, 

στὴν πλάνη καὶ στὸ βάθος τῆς κα-

ταστροφῆς. Μάλιστα ἀπὸ τὴν ἐξω-

χριστιανικὴ παιδεία ἔχουμε καὶ 

ὠφεληθεῖ στὴν εὐσέβεια καὶ στὴ 

λατρεία τοῦ Θεοῦ, γιατί γνωρίσα-

με καλὰ τὸ ἀνώτερο ἀπὸ τὸ χει-

ρότερο καὶ ἔχουμε κάμει δύνα-

μη τῆς διδασκαλίας μας τὶς ἀδυ-

ναμίες ἐκείνης. Λοιπὸν δὲν πρέ-

πει νὰ περιφρονοῦμε τὴν παιδεία, 

ἐπειδὴ μία τέτοια περιφρόνηση 

φαίνεται καλὸ σὲ μερικούς^ ἀντί-

θετα, πρέπει νὰ θεωροῦμε ἀμα-

θεῖς καὶ ἀμόρφωτους τούς ἀνθρώ-

πους ποὺ ἔχουν αὐτὴ τὴν ἀντίλη-

ψη.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι. ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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κι' ἀστραπές τά νέφη σκίζουν
- πυρωμένες ἁλυσίδες - 
καί σάν τέρατα μουγκρίζουν
καταπανωτά οἱ βροντές,
βλέπεις τό ξερό ποτάμι
νά κατρακυλᾶ μέ ὁρμή,
- στό θολό τό ρέμα του ἂμμοι,
πέτρες, βότσαλα, κορμοί - 
νά σκεπάσει ὃλους τούς τόπους,
νά γκρεμίσει καί νά πνίξει,
καί στή δυστυχία νά ρίξει
χίλιους - δυό φτωχούς ἀνθρώπους.

Κι' εἶν' αὐτοί σάν τό δαυλό,
πού ὃλους κι' ὃλα τά καπνίζει, 
κι' ὃπου ἁγνό κι' ὃπου καλό,
τό λερώνει, τό μαυρίζει,
καί δέν ξέρει νά φωτίζει,
μά ἒχει φλόγα μοναχά
πυρκαγιές ν' ἀνάβει,
νά σκορπάει τή δυστυχιά,
καί σ' ἐρείπια θλιβερά
θησαυρούς νά θάβει.

Κι' εἶν' αὐτοί καταλυτές
τῶν ἱερῶν κι' ἁγνῶν κι' ὡραίων
πού μᾶς ἂφησε τό χτές.
Εἶν' οἱ φάρες τῶν ἀθέων,
τοῦ Σταυροῦ οἱ ἀπαρνητές,
πού ζητᾶνε νά ποτίσουν 
τίς ἀθῶες ψυχές τῶν νέων
μέ τό ψέμα,
στό σκοτάδι νά βυθίσουν
τῶν παθῶν ὃλη τή γῆ,
στήν ὀδύνη, στή σφαγή,
καί στό αἶμα.
...............................................
                              
            Γ. Βερίτης

Μά θά σοῦ ριχτοῦν ἀκόμη,
γιέ μου, οἱ μαῦροι^
κάποιοι πού γι' αὐτούς δέν εἶναι
τίποτε τοῦ Ἀφέντη οἱ νόμοι,
τοῦ Θεοῦ^ κάποιοι κακοί
κι' ἂγριοι καί σκληροί καί λάβροι
κι' ἂπιστοι, πού δέ λατρεύουν
καμιά δύναμη θεϊκή,
κι' οὒτε προσκυνοῦν τόν Κτίστη,
καί γυρνοῦν σέ κάθε τόπο
καί γυρεύουν
νά σκοτώσουνε τήν πίστη
τῶν ἀνθρώπων. 

Γιέ μου, πρόσεξε καλά,
γιατί οἱ μαῦροι θά σταθοῦνε, 
φίλοι τάχα, στό πλευρό σου,
πλάνα λόγια θά σοῦ ποῦνε,
γλυκά λόγια κι' ἁπαλά,
μά μέ τέχνη θά κυττάξουν
τόν πανάγιο θησαυρό σου
νά σοῦ ἁρπάξουν.
Δεκατέσσερα τά μάτια
καί τ' αὐτιά κλειστά,
κι' ἂν σοῦ τάζουνε παλάτια
διαμαντοχτιστά.

Εἶν' αὐτοί σάν τό ποτάμι, 
γιέ μου, τό ξερό,
πού δέν ἒχει νερό δράμι
στόν καλό καιρό,
πού δέ βρίσκεις οὒτε στάξη
νά δροσίσεις τά φρυγμένα
χείλη μέσ' τοῦ ἣλιου τήν κάψη,
καί στόν ὂχτο τόν ξερό
σβηοῦν τά χόρτα μαραμένα.
Καί μονάχα στόν καιρό
πού ξεσποῦν οἱ καταιγίδες
λάβρες κι' οἱ νεροποντές,

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
B΄
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            Γ. Βερίτης

ΛΟΓΙΣΜΟΙ

Τῆς μετανοίας ἄνοιξε τὴν πύλη, Ζωοδότα,
νὰ νοιώση στὰ κατάβαθα ἡ καρδιά μου ἕνα σεισμὸ^
νὰ ξαναβρῶ τὴν παιδικὴ χαρὰ ὅπως καὶ πρῶτα
καὶ ἡ Χάρη Σου νὰ μοῦ φρουρῆ τὸν ἅγιο λογισμό. 
 
Μαῦρα κοράκια οἱ λογισμοὶ μὲ τυραννοῦν, Θεέ μου,
καὶ ἡ σκέψι μου βυθίζεται στ΄ ἀκάθαρτα νερά.
Παίρνουν λουτρὸ ποὺ ἀπὸ μικρὸ δὲν γνώριζα ποτέ μου,
γιατί ἡ ψυχή μου πέταγε μ΄ ἀγγελικὰ φτερά. 

Καὶ τώρα ποὺ ἡ σαρακοστὴ καλεῖ σὲ συλλογὴ
οἱ ἀκάθαρτοί μου λογισμοὶ περίσσεια μὲ παιδεύουν.
Ζητάει τὸ τέρας τοῦ κακοῦ νὰ ζῶ μὲ μιά πληγή,
μὲ σκέψεις ποὺ στὸ πέρασμα διπλὰ μὲ σακατεύουν.

Ἄχ! Θέ μου, κι ἂν κάποιων καρφιῶν ἀνοίγματα ἐκλεῖσαν,
μένουν σημάδια θύμησι παλιᾶς μου ἐνοχῆς
κι ἀντὶ θυμίαμα εὐωδιαστό, τοὺς λογισμοὺς ἀφῆσαν
γι΄ ἀνάμνησι λυπητερὴ κείνης τῆς ἐποχῆς. 

Ζῶ μέσα στὴν ἀντίθεσι τῶν λογισμῶν στὴν πρᾶξι
π΄ ἀντιπαλεύουν φονικὰ ποιὸς νὰ ἐπικρατήση^
ποιὸς μὲ θριάμβου σάλπιγγα τρανταχτερὰ νὰ κράξη
πῶς μὲ δικά του ὑλικὰ τὸ σπίτι του θὰ χτίση.

Νοιώθω στὴν πάλη τοῦ Καλοῦ μήπως στ΄ ἀγκίστρωμά μου
στὴ σάρκα τ΄ ὥριμου Κακοῦ δεμένο μὲ κρατήση
αἰώνια καὶ τὰ φρικτὰ τῆς Κόλασης δεσμά μου
δείξουν τὸ Πνεῦμα τοῦ Σατᾶν νὰ μ΄ ἔχη κατακτήση.

Θάρσει, ἀκούω μιά φωνή, θάρσει, καὶ οἱ λογισμοί σου
δὲν εἶναι πνεῦμα τοῦ Κακοῦ^ εἶναι τὸ ἀποήχι,

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα^ ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμα μου 
πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν Σου, ναὸν φέρων τοῦ σώματος ὃλον ἐσπιλωμένον^  

ἀλλ΄ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον εὐσπλάγχνῳ Σου ἐλέει.»

Τριώδιο. ΚυριαΚή Τελώνου & Φαρισαιου
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εἶναι κλαγγὴ τῶν ὅπλων σου ποὺ ἐπάνω στὴν ὁρμή σου
ἐπάλαιψες καὶ γκρέμισες τοῦ Σατανᾶ τὰ τείχη.

Ὢ γλυκυτάτη μου φωνή! Ὢ Κύριε τοῦ ἐλέους!
Στὴ θεία εὐσπλαχνία σου ὀφείλω τὸ σωσμό μου.
Ἡ ματωμένη ἀγάπη Σου στὴ λησμονιὰ τοῦ χρέους
μ΄ ἅγιασε τὰ αἰσθήματα, κι αὐτὸν τὸν λογισμό μου.

Μ΄ εὐγνωμοσύνης δάκρυα, μὲ πόθο θ΄ ἀντικρύσω
τ΄ Ἄχραντο Σῶμα στὸ Σταυρὸ τ΄ ἀδικοσκοτωμένο.
Θέλω τὴ Χάρη Σου, Χριστέ, θέλω νὰ μαρτυρήσω,
ἱερὸ νὰ γίνω σφάγιο στὰ πόδια Σου ριγμένο.

Δῶσ΄ μου περίσσεια τὴ χαρά, Θεέ μου, πρὶν πεθάνω
νὰ γίνω τῆς ἀγάπης Σου τ΄ ἀρνί Σου καὶ τὸ θύμα
καὶ γιὰ νερὸ τὸ αἷμα μου ζεστὸ λουτρὸ νὰ κάνω,
νὰ ζήσω τὴν ἀλήθεια σου, δικό σου νὰ εἶμαι χτῆμα.  

(βλ. «Ὁ Υἱὸς τοῦ Εὐλογητοῦ», Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Καλύβα)

ΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για σπάνια παράσταση, 
προφανώς εμπνευσμένη από λειτουργι-
κά κείμενα.

Ο λαξευτός ναός του Αγίου Βλασί-
ου, Μπρίντιζι, έχει πλούσιο εικονογρα-
φικό πρόγραμμα. Σ΄ αυτόν απαντούν 
σκηνές όπως ο Ευαγγελισμός, η φυγή 
στην Αίγυπτο, το προφητικό όραμα του 
Παλαιού των Ημερών, σκηνές του βίου 
του αγίου κ.ά. Η επιλογή των συγκεκρι-
μένων θεμάτων αποδεικνύει βαθιά γνώ-
ση όχι μόνο των ιερών κειμένων αλλά 
και του βίου του αγίου. Η τοιχογραφία 
του Παλαιού των Ημερών (1196) απει-
κονίζει τον Χριστό με λευκά μαλλιά και 
γένια, σύμφωνα με την περιγραφή του 
Προφήτη Δανιήλ (7:9), υπογραμμίζο-
ντας ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον 
Πατέρα. 

Το Σαλέντο είναι ένα κομμάτι του ελ-

ληνισμού που μεταφέρει στο σύγχρο-
νο κόσμο τα μηνύματα και τις αξίες του. 
Εκεί το ωραίο σμιλεύτηκε με τη δύναμη 
της χριστιανικής αλήθειας και παρήγαγε 
πολιτισμό. Η ορθόδοξη πίστη συναντή-
θηκε με την ελληνική γλώσσα και έγιναν 
οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σή-
μερα οι ελληνόφωνοι που ζουν στην πε-
ριοχή της Νότιας Ιταλίας έχουν συνείδη-
ση της ιστορίας τους και αγωνίζονται να 
κρατήσουν την παράδοσή τους. Ο αγώ-
νας τους έρχεται να προστεθεί σε κάθε 
παρόμοια προσπάθεια να καλλιεργη-
θεί η ελληνική γλώσσα ως φορέας αξι-
ών και να μεταδοθεί η ορθοδοξία στο 
σύγχρονο κόσμο ως βίωμα αληθείας. 
Με αυτόν τον τρόπο τα μνημεία ζωντα-
νεύουν πραγματικά και αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα του σύγχρονου πολιτι-
σμού.

(συνέχεια από τη σελίδα 55)



ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Τους είδα τους καθάριους ουρανούς.
Δεν είχαν συννεφιές, ούτε θαμπάδες. 
Με γέμισαν ανείπωτη χαρά,
σαν νάταν παραδείσιες κοιλάδες.

Σ΄ αυτά τα περιβόλια της χαράς 
ανάβλυζαν δυο βρύσες απ΄ την άκρια, 
δυο βρύσες με διαμάντινο νερό.
Διαμάντι της μετάνοιας τα δάκρυα.

Τους είδα τους καθάριους ουρανούς. 
Χριστέ μου, τι στιγμές ευλογημένες!
Ας ήταν να τους βλέπω πιο συχνά 
τριγύρω σε ψυχές ευλογημένες!

Αστέρια στου καιρού μας τις νυχτιές, 
αηδόνια του χειμώνα που λαλούνε. 
Και πόσα δεν μιλάνε στην καρδιά 
εκείνων που τα βλέπουν και τ΄ ακούνε!

Τους είδα τους καθάριους ουρανούς, 
στα μάτια τ΄ αδελφού του λυτρωμένου. 
Χριστέ μου, πεντακάθαροι, λαμπροί 
για πάντα με τη χάρη Σου ας μένουν.

     Μαρκέλλα Πρωτοψάλτη



Τή Ρωμιοσύνη μήν τήν κλαῖς», 
τραγουδάει ὁ ποιητής. Κι ἒχει δί-

κιο. Πότε, ὃμως, νά μήν τήν κλαῖς; Μά 
ὃταν ὑπάρχουν Ρωμιοί πού εἶναι ἓτοι-
μοι νά θυσιαστοῦν γι' αὐτή. Τό ἐρώτη-
μα εἶναι: ὑπάρχουν σήμερα ἀληθινοί 
Ρωμιοί; Πρίν ἀπαντήσουμε, ἂς δοῦμε 
προηγουμένως ἓνα ὑπέροχο παράδειγ-
μα ἀληθινῶν Ρωμιῶν. Τό ἀναφέρει ἡ 
Κασσιανή Πανουτσοπούλου στό βιβλίο 
της «Ἡ Ἑλληνίδα στή Μετανάστευση». 
Τό περιστατικό εἶναι ἐπίκαιρο, τώρα πού 
συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τούς 
νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους 
1912-1913, στούς ὁποίους ἒλαβε μέρος 
καί ὁ ἣρωας τῆς ἱστορίας μας.

Τό λαμπρό αὐτό παράδειγμα, ὃπως 
θά δοῦμε, δέν τό δίνουν κάποιοι ἐπι-
στήμονες, ἂνθρωποι τῶν Γραμμάτων, 
ἢ ἀξιωματοῦχοι τῆς πολιτείας καί τῆς 
κοινωνίας. Προέρχεται ἀπό ἀγράμμα-
τους ἀνθρώπους, ἀπό φτωχούς χωρι-
κούς. Πρόκειται γιά τήν περίπτωση τοῦ 
Μεσσήνιου Δημήτρη Πανουτσόπουλου. 
Νέος ξενιτεύθηκε τό 1903 στήν Ἀμερι-
κή γιά μιά καλύτερη ζωή γιά τόν ἲδιο, 
γιά τά ἀδέλφια του καί τούς γονεῖς του. 
Στήν ἀρχή δούλεψε σκληρά. Γράφτηκε 
στό νυκτερινό σχολεῖο κι ἒμαθε καλά τή 
γλώσσα. Ἒπειτα πῆγε στή σχολή Ἐργο-
δηγῶν καί δούλευε στούς σιδηροδρό-
μους. Ρίχνανε καινούργιες γραμμές. 

Ἀλλά ἂς ἀκούσουμε τί λέει ὁ ἲδι-

ος ὁ Δημήτρης Πανουτσόπουλος στήν 
αὐτοβιογραφία του: «Πρόκοψα. Ἒγινα 
μπόσης (προϊστάμενος). Ἒστελνα κάθε 
μήνα στή μάνα μου, στήν ἀρχή λίγα, 
ἀργότερα περισσότερα. Τό 1912 κηρύ-
χθηκε ὁ πόλεμος στήν Ἑλλάδα μέ τήν 
Τουρκία, γιά νά ἐλευθερωθοῦν ἡ Ἢπει-
ρος, ἡ Μακεδονία καί ἡ Θράκη. Τότε 
ξεσηκωθήκαμε ὃλος ὁ Ἑλληνισμός τῆς 
Ἀμερικῆς, φτιάξαμε δικό μας σῶμα, 
δική μας στολή, πήραμε δικά μας ὃπλα, 
δικά μας φυσίγγια καί ξεκινήσαμε. Ἡ 
ἑταιρεία σιδηροδρόμων μᾶς ἒδωσε δω-
ρεάν ἁμαξοστοιχίες, γιά νά μᾶς μεταφέ-
ρουν στά πλοῖα.

Ἀπ' ὃπου περνούσαμε, νέοι 
Ἓλληνες σκαρφάλωναν στα βα-

γόνια. Ὃλα γέμισαν με ἑλληνικές ση-
μαῖες. Ἀγκαλιαζόμασταν καί φιλιόμα-
σταν μεταξύ μας, ἂλλοτε τραγουδούσα-
με κλέφτικα, ἂλλοτε ψέλναμε «Τῇ Ὑπερ-
μάχῳ» καί ἂλλοτε σηκωνόμασταν ὂρθιοι 
καί λέγαμε τόν Ἐθνικό μας Ὓμνο. Ἒτσι 
γυρίσαμε τήν πρώτη φορά στήν πατρίδα. 
Ἐγώ κρατοῦσα στήν τσέπη μου κάτι δε-
καρίτσες τῆς μάνας καί μιά ἐπιταγή γιά 
κείνη».

Καί συνεχίζει στήν αὐτοβιογραφία 
του ὁ Δημήτρης Πανουτσόπουλος: «Πο-
λεμήσαμε στό Μπιζάνι, στήν Χειμάρρα, 
στήν Τζουμαγιά, κάναμε παρέλαση στά 
Γιάννενα. Ὓστερα χτυπηθήκαμε μέ τούς 
Βούλγαρους πού ἢθελαν νά πάρουν τή 

ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ

τοῦ Γ. Δ. Κούβελα,
πρ. Γυμνασιάρχου - Συγγραφέα

«
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Θεσσαλονίκη καί τή Μακεδονία. Λαχα-
νάς, Κιλκίς, Δοϊράνη, νίκες καί ἐλευθε-
ρία. Θά νόμιζε κανείς πώς ὁ ἂτυχος πό-
λεμος τοῦ 1897 εἶχε γίνει δύναμη σέ 
μᾶς. Τήν ἐλευθερώσαμε τή Μακεδονία. 
Τό ὂνειρο τοῦ παπποῦ εἶχε γίνει ἀληθι-
νό. Τραυματίστηκα στήν τελευταία μάχη. 
Ἡ μάνα ἦρθε στήν Ἀθήνα στό νοσοκο-
μεῖο νά μέ δεῖ. Μέ βρῆκε καί μέ ἀγκά-
λιασε. Ἢμουνα γεμάτος ἐπιδέσμους. 
Μέ ἒψαξε μαλακά: - Μήν πάθεις τίποτα 
παιδί μου, νά χαρεῖς τή λευτεριά. 

Τῆς ἒδωσα τό κομπόδεμα καί τήν 
ἐπιταγή. Τά κράτησε στά χέρια.

-Δέν ξέρω γράμματα, Δημητρό. Τί 
γράφει ἐτοῦτο τό χαρτί;

-Εἶναι ἐπιταγή, τῆς εἶπα. Γράφει 
15.000 δολάρια. Μέ κοίταξε στά μάτια κι 
ἒμεινε σκεφτική.

-Φτάνουν καί παραφτάνουν, Δημη-
τρό. Θά παντρέψω μ' αὐτά καί τίς τέσσε-
ρις τσούπρες, ἒχω κι ἓνα καλό παιδί γιά 
τή μεγάλη, τή Χρυσούλα. Ὓστερα πῆρε 
τό κομπόδεμα καί μοῦ τό ξανάδωσε.

-Κράτα τα τοῦτα, παιδί μου, ἲσως σοῦ 
χρειαστοῦν.

Μάνα καλή, καλές μάνες ὃλου τοῦ 
κόσμου. Πόσο εἲσαστε μέσα στήν καρ-
διά μας! 

Γύρισα στήν Ἀμερική, κάθισα μέ-
χρι τό 1924 καί ύστερα γιά πάντα 

στήν πατρίδα. Ἒπρεπε κι ἐγώ νά νοικο-
κυρευτῶ. Στή χώρα μας βρῆκα τή συμ-
φορά ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή. 
Πικράθηκα καί πόνεσα πολύ γιά τοῦτο 
τό κακό καί γιά τήν ἀδικία πού μᾶς ἒγι-
νε, ἀλλά δέν κιότεψα. Θυμήθηκα τά λό-
για τοῦ παπποῦ μου: «Μήν δειλιάσεις 
ποτέ, Δημητρό. Τό ριζικό τῆς χώρας μας 
εἶναι νά γεννᾶμε παιδιά γιά τή ζωή. Νά 
παλέψουμε γιά τό δίκιο. Νά πολεμᾶμε 
γιά τήν ἐλευθερία. Νά εἰρηνεύουμε γιά 

τήν ψυχή. Νά πεθαίνουμε τό σῶμα γιά 
τήν ἂλλη ζωή». Καί ὁ παππούς μου κατέ-
ληγε: «Τέλος ὃμως ἡ Ἑλλάδα δέν ἒχει. 
Τήν ἒχει ὁ Θεός εὐλογημένη».

Ἒτσι εἶναι. «Τή Ρωμιοσύνη μήν τήν 
κλαῖς», ὃταν ὑπάρχουν τέτοιοι Ρωμιοί. 
Ὃπως ὁ Δημήτρης Πανουτσόπουλος 
καί ἡ μάνα του. Ὃλοι ἐκεῖνοι πού ἂφη-
σαν τήν Ἀμερική ἢ ἂλλες χῶρες, ὃπου 
εὐημεροῦσαν, κι ἒτρεξαν στό προσκλη-
τήριο τῆς πατρίδας, τῆς φτωχῆς καί ρη-
μαγμένης τότε Ἑλλάδας. Καί πολέμησαν 
γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου, τῆς 
Μακεδονίας, τῆς Θράκης, τῶν νησιῶν 
τοῦ Αἰγαίου. Τιμή καί δόξα καί εὐγνω-
μοσύνη σέ ὃλους ἐκείνους πού σπεύ-
δουν κάθε φορά στό προσκλητήριο τῆς 
φιλτάτης πατρίδας.

Λοιπόν; Ὑπάρχουν σήμερα τέ-
τοιοι Ρωμιοί; Γνήσιοι, ἀληθι-

νοί; Ἀσφαλῶς καί ὑπάρχουν. Πάντα 
ὑπῆρχαν. Γι' αὐτό καί ἐπέζησε ἡ Ἑλλά-
δα, ἒπειτα ἀπό τόσες συμφορές καί κα-
τατρεγμούς: Φραγκοκρατία, τουρκοκρα-
τία, κατοχές.

Ἀλίμονο ἂν δέν ὑπῆρχαν. Ἲσως σή-
μερα ὂχι τόσοι πολλοί ὃσοι τότε. Καί 
μέ τέτοιο ἐνθουσιασμό καί αὐτοθυσία. 
Ἀλλά πάντως ὑπάρχουν. Παρά τίς τόσες 
φωνές πού ἠχοῦν στ' αὐτιά τους γιά πα-
γκοσμιοποίηση, διεθνισμό κ.λπ. 

Πολύ χαρακτηριστικά τό λέει ὁ ἐθνι-
κός ποιητής τῆς Κύπρου, ὁ Βασίλης Μι-
χαηλίδης:

 «Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν φυλή συνώκαιρη 
τοῦ κόσμου,

κανένας δέν εὑρέθηκεν γιά νά τήν 
ἐξαλείψει,

κανένας γιατί σκέπει την πού τάψει ὁ 
Θεός μου.

Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νά χαθεῖ, ὂντας ὁ 
κόσμος λείψει».

ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ



Ἡ συζήτηση στὴ μικρὴ συ-
ντροφιὰ ἔθεσε τὸ οἰκονο-

μικὸ ζήτημα στὴν οὐσία του. Ἄν, 
δηλαδή, ἡ Ἑλλάδα εἶναι σήμερα 
τόσο φτωχή, γιατί δὲν ἔχει πόρους 
ἢ γιατί δὲν ὑπάρχει νοικοκύρεμα. 

Ἡ πλειοψηφία ὑπεστήριζε τὴ 
δεύτερη ἄποψη. Ναί, ἦταν κάπο-
τε ἡ Ἑλλάδα φτωχή, ὅταν ἦταν νε-
οσύστατο κράτος. Χωρὶς πόρους, 
μὲ δάνεια ποὺ τὴν ἔπνιγαν, γεμά-
τη πληγές, ποὺ δὲν ἤξερε ποιὰ νὰ 
πρωτοκλείση. Ψωροκώσταινα τὴν 
εἴχαμε βαφτίσει ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. 

Ὅμως τὰ χρόνια πέρασαν. Ξε-
περάστηκαν οἱ πρῶτες δυσκολίες. 
Ἔφυγαν καὶ οἱ Βαυαροί, αἰτία ἢ δι-
καιολογία τῆς κακοδαιμονίας μας, 
ὅπως καὶ σήμερα οἱ ξένοι. Εὔκο-
λο νὰ τὰ ρίχνης στοὺς ἄλλους καὶ 
νὰ ἀμνηστεύης τὸν ἑαυτό σου γιὰ 
τὰ λάθη καὶ τὶς παραλείψεις σου. 
Ἔφυγαν, λοιπόν, οἱ Βαυαροί. Ἀπο-
κτήσαμε ἑλληνικὸ κράτος, Ἕλλη-
νες πρωθυπουργούς, ὑπουργοὺς 
καὶ βουλευτὲς (ἐν ἀφθονίᾳ μάλι-
στα). Μπῆκε καὶ φορολογία (καθό-
λου εὐκαταφρόνητη) γιὰ νὰ ἔχη τὸ 

κράτος πόρους. 
Ἀλλά, ἡ Ψωροκώσταινα πάντοτε 

Ψωροκώσταινα. Μισθοὶ καὶ κόντρα 
μισθοὶ γιὰ νὰ πληρώνονται οἱ στρα-
τιὲς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ποὺ 
διώριζε ἡ κάθε κυβέρνηση, γιὰ νὰ 
ἱκανοποιήση τοὺς δικούς της. Σπα-
τάλη στὸ Δημόσιο (κάπου διάβα-
σα ὅτι σὲ κάθε δημόσιο ὑπάλληλο 
ἀντιστοιχεῖ ἕνα ρολὸ χαρτὶ ὑγείας 
τὴν ἡμέρα). Σπατάλη στοὺς δημο-
σίους ὀργανισμούς, μὲ τοὺς προ-
νομιούχους ὑπαλλήλους ποὺ ἀπερ-
γοῦν, κάθε τόσο, τὰ τελευταῖα χρό-
νια, γιὰ νὰ αὐξήσουν τὰ προνό-
μιά τους. Σπατάλη καὶ στὰ δημόσια 
ἔργα, μὲ ὑποβαθμισμένη πάντο-
τε τὴν ποιότητα καὶ ἀναβαθμισμέ-
νο τὸ κόστος. Ἔργα ποὺ δὲν χρειά-
ζονται ξεφυτρώνουν σὰν μανιτάρια 
καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα μέ-
νουν στὸ «θά». Ἔτσι, γιὰ νὰ ὑπάρχη 
ὑλικὸ γιὰ τὶς προγραμματικὲς δη-
λώσεις καὶ τὶς προεκλογικὲς ὑπο-
σχέσεις τῶν κομμάτων στὶς ἑπόμε-
νες ἐκλογές. Χώρια τὰ ἔργα ποὺ 
κάθε τόσο γίνονται καὶ ξεγίνονται 
γιὰ νὰ ξαναγίνουν. «Ράβε - ξήλωνε, 

Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ

ΠρΙν 20 χρόνΙα στΙσ «ΚόΙνωνΙΚΕσ τόμΕσ» 
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δουλειὰ νὰ μή σοῦ λείπη». 
Μερικοὶ μιλοῦν γιὰ διασπάθι-

ση τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ 
μὲ ἄλλους τρόπους. Ἀλλὰ ἐκεῖ τὰ 
πράγματα μπερδεύονται. Γίνεται 
λόγος γιὰ σκάνδαλα, γιὰ ρεμοῦλες, 
ἀνακατεύονται ὑπουργοὶ καὶ πρω-
θυπουργοί, τὰ δικαστήρια καὶ ὁ ποι-
νικὸς νόμος. Ἂν καὶ ἀπὸ πρόσφα-
τη πεῖρα γνωρίζουμε ὅτι οἱ πρωθυ-
πουργοὶ γράφουν στὰ παληὰ τοὺς 
τὰ παπούτσια τὶς δικαστικὲς κλή-
σεις καὶ ἀθωώνονται καὶ οἱ ὑπουρ-
γοὶ (φυσικὴ συνέπεια) βρίσκουν κι 
αὐτοὶ τρόπους νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ 
τὶς βασικὲς κατηγορίες. 

Ἀλλὰ ἂς ξαναγυρίσουμε στὸ 
θέμα μας, ποὺ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ 
μιζέρια ποὺ ὑπάρχει στὸν τόπο μας, 
ὡς χρονὶα νόσος. Ἀκούω κάποιες 
δικαιολογίες: «Ξεχνᾶτε ὅτι φόρο 
πληρώνουν οἱ μισοὶ μόνο Ἕλλη-
νες; Ὅτι ἂν τολμήση ἡ κυβέρνηση 
νὰ ἀπολύση κάποιους ὑπαλλήλους, 
ἔστω καὶ ἐκτάκτους, θὰ τὴν ταρά-
ξουν στὶς ἀπεργίες καὶ θὰ καταπο-
ντισθῆ στὶς ἑπόμενες ἐκλογές;».

Ὄχι, δὲν τὸ ξεχνῶ. Ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὸ ἕνα καὶ γιὰ τὸ ἄλλο, δὲν φταῖμε 
ἐμεῖς ποὺ πληρώνουμε μιὰ ζωὴ 
τοὺς φόρους μας καὶ δίνουμε κάθε 
τόσο πανωπροίκια μὲ τὴ φάμπρι-
κα τῶν ἐκτάκτων εἰσφορῶν ποὺ τὴν 
βρῆκαν ὡς εὔκολη λύση. Φταῖνε οἱ 
πολιτικοὶ ποὺ ἄφησαν νὰ δημιουρ-

γηθῆ τὸ καρκίνωμα τῶν φοροφυ-
γάδων, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀνοχὴ τους 
ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τους (ἂς 
μὴν κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δά-
χτυλό μας). Φταῖνε οἱ πολιτικοὶ ποὺ 
διώρισαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ δι-
ορίζουν στρατιὲς ὑπαλλήλων ποὺ 
δὲν χρειάζονται, γιὰ νὰ ἐξαγορά-
σουν μ΄ αὐτὸ τὸν τρόπο ψήφους. 
Δική τους δουλειὰ εἶναι νὰ ἐπιλύ-
ουν τὰ προβλήματα τῆς διοικήσε-
ως καὶ δική τους εὐθύνη. Δική τους 
δουλειὰ εἶναι νὰ διαχειρίζωνται 
σωστὰ τὰ δημόσια ἔσοδα καὶ ὄχι 
νὰ διασπαθίζουν ἀσυλλόγιστα ἢ νὰ 
καταχρῶνται τὸ δημόσιο χρῆμα ποὺ 
τοὺς ἐμπιστεύεται ὁ λαός. Καὶ ἀκρι-
βοπληρώνονται γι΄ αὐτό. Ἐξ αἰτίας 
τους τὸ κράτος ἔχει περιπέσει στὴν 
Ἑλλάδα σὲ ἀνυποληψία καὶ ὁ πολί-
της δὲν τὸ σέβεται καὶ δὲν τὸ ἐμπι-
στεύεται. 

Πικρὲς ἀλήθειες ποὺ ὅμως 
πρέπει νὰ τὶς συνειδητοποι-

ήσουμε, ἂν θέλουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ 
τὸ ἀδιέξοδο. Ἀλήθειες ποὺ πρέπει 
νὰ τὶς παραδεχθοῦν καὶ οἱ πολιτικοί 
μας, νὰ σοβαρευτοῦν καὶ νὰ δου-
λέψουν γιὰ νὰ εὐημερήση αὐτὸς ὁ 
τόπος. Διαφορετικά, ἂς ἀλλάξουν 
ἐπάγγελμα καὶ ἄς μᾶς ἀπαλλάξουν 
τῆς παρουσίας τους. 

Τοξότης 

Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ 
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ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΣ 
ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝ

Αποκορύφωμα πολύ ανησυ-
χητικό υπήρξε τις τελευταίες 

ημέρες η ένοπλη επίθεση κατά των 
Γραφείων του Πρωθυπουργού και 
κατά του Mall.

Η εγκληματικότητα και οι ληστεί-
ες έχουν γίνει «κοινός τόπος». Λη-
στείες όχι μόνο σε τράπεζες και στο 
Mall αλλά ακόμη και σε μικροκατα-
στήματα και σε διαμερίσματα κατοι-
κιών και στα μέσα συγκοινωνίας και 
σε πεζούς. Φοβάται ο απλός άνθρω-
πος να κρατάει στα χέρια του έστω 
και μια τσάντα. Οι ηλικιωμένοι συ-
χνά παρατηρούν γύρω τους έμφοβοι 
μήπως κάποιος τους πλησιάσει και 
τους επιτεθεί. Στοχοποιούνται κατοι-
κίες και επισημαίνονται ποιοι και πό-
σοι διαμένουν στο α ή β διαμέρισμα. 
Χτυπούν κουδούνια και μπαίνουν 
μέσα προφασιζόμενοι τον υπάλλη-
λο της Δ.Ε.Η, του ταχυδρομείου, της 
Ε.ΥΔ.ΑΠ, της ασφαλιστικής εταιρεί-
ας. Και δρουν ανάλογα κατά περί-
πτωση: Επιτίθενται σε ηλικιωμένες 
γυναίκες, τους βουλώνουν το στόμα, 
τις δένουν, τις ακινητοποιούν. Ερευ-
νούν βιαστικά το χώρο, αρπάζουν 
ό,τι και όσα τους γυαλίσουν και μέσα 
σε ελάχιστες στιγμές εξαφανίζονται 
με τα λάφυρά τους...

Το κακό έχει παραγίνει. Εγκλή-
ματα κάθε μορφής συμβαίνουν συ-
χνά σε εξοχικά σπίτια, που έχουν 
γίνει ρημαδιό. Υποψιάζεται κανείς 

τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και 
τους φύλακες και τους γείτονες και 
τους δικούς του. 

Από πού έχει την αρχή της αυτή 
η γενικευμένη κλεπτομανία, η αναρ-
χία, η βία; Ιδού: Αυτά τα φρικτά που 
σήμερα ξορκίζουμε έρπουν «αθορύ-
βως» επί δεκαετίες με διάφορες μορ-
φές, με την ανοχή ευρέων στρωμά-
των της κοινωνίας μας. 

Τα αρμόδια όργανα δεν εφαρμό-
ζουν τις προβλεπόμενες για κάθε πε-
ρίπτωση κυρώσεις, σαν να μην λει-
τουργεί Κράτος. Η κοινωνία μας έχει 
πλέον εθισθεί στη βίαιη παραβατικό-
τητα. 

Σε τελευταία ανάλυση, η παραθε-
ώρηση, η περιφρόνηση και η κατα-
πάτηση του θείου Νόμου από ηγε-
σία και λαό είναι η ρίζα του ποικιλό-
μορφου εγκλήματος. Η πνευματική 
τύφλωση μας εμποδίζει να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι «ἐάν μή Κύριος φυ-
λάξῃ πόλιν εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ 
φυλάσσων».

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΦ. 

«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Εκ βάθους καρδίας συλλυπού-
μεθα τον κ. Ευάγγελο Κόκκι-

νο και τα μέλη της οικογένειάς του 
για την προς Κύριον εκδημία του 
προσφιλούς των Δημήτρη, ιατρού. 
Η «ομολογία πίστεως» του εκλεκτού 
και προσφιλούς μας κ. Ευαγγ. Κόκ-
κινου και των μελών της οικογενείας 
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του βαθειά μας συγκίνησε. Παραθέ-
τουμε στη συνέχεια προς παραδειγ-
ματισμόν το κείμενο της «ομολογίας 
πίστεως» με τις πλέον εγκάρδιες ευ-
χές μας.

«Η οικογένεια της «Φωνής της 
Κορινθίας» βίωσε το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα την απώλεια του γυιού 
της Δημήτρη, ιατρού, που έφυγε από 
κοντά μας κατά θεία βούληση.

Μεγάλος ο ψυχικός ανθρώπινος 
πόνος, φανερή η δοκιμασία όλων 
μας, ενδεικτική η αδυναμία του αν-
θρώπου μπροστά στην παντοδυνα-
μία του Θεού και στα σχέδιά Του. Η 
συμπαράσταση συγγενών και φίλων, 
συμπολιτών και αναγνωστών της 
εφημερίδας, υπήρξε και συνεχίζει να 
είναι πάνδημη και συγκινητική. 

Το βαρύτατο πένθος μας άγγιξε 
και την ευρύτερη Κορινθιακή κοινω-
νία. Αυτό μας δίνει κουράγιο και δη-
μιουργεί τη βεβαιότητα ότι μπροστά 
σε έναν παρόμοιο χαμό αγαπημέ-
νου προσώπου, δεν έχουμε το δικαί-
ωμα αμφιβολίας. Ο γυιός μας επελέ-
γη από τον Παντοδύναμο Θεόν τρεις 
ημέρες πριν από τη Γέννηση του Θε-
ανθρώπου για κάποιον δικό Του 
σκοπό. Άγνωσται αι βουλαί του Κυ-
ρίου!

Το θλιβερό γεγονός βάρυνε τους 
ώμους και βούρκωσε τα μάτια μας, 
αλλά μας έδωσε τη δύναμη να στα-
θούμε όρθιοι, να διαπιστώσουμε τη 
μηδαμινότητα  των επιγείων, την με-
γαλοσύνη Του και να στρατευθούμε 
κάτω από την χριστιανική μας Πίστη, 
κατά το θείο Λόγο.

Αν έχουμε, ως εφημερίδα ή ως 

οικογένεια, αδικήσει κάποιον συ-
νάνθρωπο, ζητάμε να μας συγχωρή-
σει. Θα προσπαθήσουμε να σταθού-
με στο ύψος των περιστάσεων, κοντά 
στους κανόνες της Ορθόδοξης Πί-
στης και της Δημοσιογραφίας.» (εφ. 
10-1-2013)

ΑΚΡΑΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ;

 

Εκτός από το ακραίο ντύσιμο, 
οι βουλευτές πρέπει να απο-

φεύγουν και τις ακραίες λέξεις, του-
λάχιστον κατά την άσκηση των επι-
σήμων καθηκόντων τους, όπως ει-
πώθηκε στην Επιτροπή Δεοντολο-
γίας της βουλής. Η αγνόηση αυτής 
της σύστασης μπορεί να οδηγήσει 
στην αποβολή του ακραίου από την 
αίθουσα και στην αυτόματη διαγρα-
φή των ακραίων λέξεων από τα πρα-
κτικά. Δόθηκαν, μάλιστα, και παρα-
δείγματα ακραίας εμφάνισης (ξεχει-
λωμένα μπλουζάκια, εμφανή τατου-
άζ, μίνι φούστες κι έξωμα), αλλά και 
ακραίων λέξεων («πράκτορες, συμ-
μορία, νενέκοι, κυβέρνηση Τσολά-
κογλου»)...

Ως προς την εμφάνιση των βου-
λευτών στο Κοινοβούλιο, ασφαλώς 
υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κώδικες, 
που η παραβίασή τους αυτόματα θα 
έπρεπε να οδηγεί στη γελοιοποίηση 
του παραβάτη και του κόμματος που 
τον στεγάζει. 

Επί αιώνες, οι άνθρωποι φορού-
σαν τα «καλά» τους για να δείξουν 
τον σεβασμό στους άλλους, στον 
χώρο, στο γεγονός. Έχω γνωρίσει 

«
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βιοπαλαιστές που φορούσαν το μο-
ναδικό «καλό» κοστούμι τους σε γά-
μους, κηδείες, γιορτές, την ημέρα 
των εκλογών και στη συγκέντρωση 
της Πρωτομαγιάς. Κάποτε οι άνθρω-
ποι φορούσαν τα καλά τους για να 
πάνε όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά 
και για να παρακολουθήσουν τη συ-
ναυλία μιας συμφωνικής ορχήστρας. 
Το προσεγμένο ντύσιμο ήταν ένα εί-
δος ψυχολογικής προετοιμασίας για 
ό,τι θα ακολουθούσε, για μια πολύτι-
μη και ακριβή εμπειρία.»

Μ. Τζιάντζη

ΑΘΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σε ιστοχώρο του Διαδικτύου δια-
βάσαμε την ακόλουθη είδηση: 

«Ως δεύτερη γλώσσα, και όχι ως 
διδασκόμενη μόνο σε μαθητές και 
μαθήτριες ελληνικής καταγωγής, 
αναπτύσσονται τα Ελληνικά στα αυ-
στραλιανά σχολεία.(...)

Υπογραμμίζεται ότι κεντρικό ρόλο 
στην εξέλιξη αυτή έπαιξε ο Συντονι-
στής Εκπαίδευσης του Ελληνικού 
Προξενείου Μελβούρνης Βασίλειος 
Γκόκας, ο οποίος δήλωσε τα εξής: 

Η διδασκαλία των Γλωσσών, 
όπως τονίζεται στο Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών, είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς μάθησης και 
βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής 
εμπειρίας όλων των μαθητών. Σύμ-
φωνα λοιπόν με το πνεύμα και το 
σκεπτικό αυτό η ανάπτυξη της ελλη-
νικής ως δεύτερης γλώσσας θα μπο-
ρέσει: 

• Να ενεργοποιήσει όλους τους 
μαθητές, ανεξάρτητα από το πολιτι-
στικό και γλωσσικό υπόβαθρό τους, 
να συμμετάσχουν στην εκμάθηση 
της Νέας Ελληνικής, αν το επιλέ-
ξουν. Στο πλαίσιο αυτό η αξία της 
Νέας Ελληνικής, θα αποτελέσει επι-
πλέον εφόδιο για όλους τους μαθη-
τές της Αυστραλίας που θα κατευ-
θυνθούν στις Κλασσικές Σπουδές, 
Βιβλικές Σπουδές, Ιατρική, Φαρμα-
κολογία κ.ά.

• Να αγκαλιάσει τις μελλοντι-
κές γενιές των μαθητών που επιθυ-
μούν να σπουδάσουν Νέα Ελληνικά, 
ενώ παράλληλα δεν θα δημιουργή-
σει προβλήματα σε αυτούς που τώρα 
φοιτούν.

• Να αντιμετωπίσει τη λανθασμέ-
νη, εδώ και χρόνια, αντίληψη ότι η 
Ελληνική είναι διαθέσιμη μόνο για 
τους μαθητές που μιλούν την Ελλη-
νική στο σπίτι. (...)

• Να εξασφαλίσει το κύρος της 
Νέας Ελληνικής στο πλαίσιο του Αυ-
στραλιανού Προγράμματος Σπου-
δών για όλες τις παρούσες αλλά και 
τις μελλοντικές γενιές των μαθητών 
("Hellenic Legion" 15-11-12).

Γεμίζει η καρδιά των αποδή-
μων Ελλήνων από εθνική υπερηφά-
νεια με την ως άνω εξαίρετη επιτυχία 
τους. Θερμά συγχαρητήρια πρώτα 
στον κ. Βασίλειο Γκόκα, συντονιστή 
εκπαίδευσης του Ελληνικού Προ-
ξενείου Μελβούρνης, καθώς και σε 
όλους τους συμπατριώτες μας αδελ-
φούς, οι οποίοι θαρραλέα αγωνίστη-
καν για τη μόνιμη προβολή των θη-
σαυρών της γλώσσας μας.»

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Ὃταν γεγονότα συγκλονιστικά - πολιτικά, κοινωνικά, ἐκκλησι-
αστικά - ἀνοίγουν αἰφνίδια τά σπλάχνα τῆς πατρίδας μας κι 

ἀνεβαίνει στήν ἐπιφάνεια ὃλος ὁ κρυμμένος ρύπος, ὑπάρχουν κάποιοι 
ἂνθρωποι πού ἒχουν  τό αἲσθημα τῆς πνιγμονῆς. Κι αὐτοί οἱ ἂνθρωποι 
συμβαίνει νά εἶναι ἀπό τούς ἐκλεκτούς, τούς ἒντιμους, τούς πιό γνήσιους^ 
ν΄ ἀνήκουν σ΄ ἐκείνους ἀπό τούς ὁποίους περιμένει αὐτή ἡ προσφιλέστα-
τη, πολυβασανισμένη πατρίδα...

Οἱ ἂνθρωποι αὐτοί πιά δέν ἀντέχουν. Γιατί ἐκεῖνο πού ἂλλοτε λέ-
γαμε «ἀθλιότητα», σήμερα μᾶς σφίγγει καί μᾶς πνίγει, μᾶς φέρνει 

στό στόμα τή γεύση τοῦ σαπισμένου, τοῦ κίβδηλου. Οἱ ἡγέτες τῆς νεώτε-
ρης Ἑλλάδας ξεπέφτουν καί ἐκτίθενται ἀνεπανόρθωτα μπροστά στά μάτια 
τοῦ λαοῦ πού παρακολουθεῖ καί περιμένει. Ὃπου κι ἂν στρέψει κανένας 
τό βλέμμα του, ἀνάπαυση και ἱκανοποίηση  δέ βρίσκει. Συναλλαγή, δωρο-
δοκίες, ἐκβιασμοί, ψεύδη ἀσύστολα, σατανική εὐσεβοφάνεια, καπηλεία 
ἱερῶν καί ὁσίων...

Δέν κρίνουμε^ μονάχα προσπαθοῦμε νά κατανοήσουμε, νά ἑρμη-
νεύσουμε τούς φυγάδες, αὐτούς πού ἑτοιμάζονται ἢ θέλουν νά φύ-

γουν ἀπό τήν πατρίδα ὂχι γιά νά πᾶνε νά πλουτίσουν στά ξένα -ἂν ἢθελαν 
καί μποροῦσαν νά συμβιβαστοῦν, καί στήν Ἑλλάδα πολλά ὑλικά ἀγαθά 
καί πολλές διακρίσεις θ΄ ἀποχτοῦσαν - ἀλλά γιατί τούς πνίγει ἡ ἀηδία...

Πῶς νά κατακρίνει κανείς, καί τούς φυγάδες πού ἒφυγαν, καί 
τούς φυγάδες πού ἒμειναν; Τί ἀνθρώπινο ὑλικό μᾶς ἀπομένει 

στήν Ἑλλάδα γιά νά αἰσιοδοξοῦμε γιά τό μέλλον μας; Ποῦ νά σταθοῦν 
οἱ ἂνθρωποι ποιότητας ἀνάμεσα στά ὀργανωμένα συμφέροντα καί στήν 
ἀναισθησία τῶν ἀρχουσῶν ἑλληνικῶν τάξεων; Φεύγουν καί θά φεύγουν, 
ἀλλά ὃσο αὐτοί θά φεύγουν τόσο θά ξεπέφτει ἡ πατρίδα. 

Ἓλληνες ἀδελφοί! Κάμετε λίγο ἀκόμη κουράγιο. Πιστεύουμε πώς 
ὃλα δέν ἒχουν χαθεῖ. Λυπηθεῖτε αὐτό τό λαό πού εἶναι ποίμνιο 

χωρίς συνειδητούς ποιμένες, παραδομένος, ὃλο καί περισσότερο παρα-
δομένος στούς λύκους τῆς ἀπιστίας, τοῦ μηδενισμοῦ. Μήν ἀποτραβιέ-
στε, μή φεύγετε. «Ὑπέρ πατρίδος πρόκειται... ὃσιος ἀγώνας.»

Κώστα Ε. Τσιρόπουλου

Ο Ι  " Φ Υ Γ Α Δ Ε Σ "



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας 

για το Σχολικό Έτος 2013-14 

αρχίζουν από τις 15 Φεβρουαρίου τ.έ.

Στις πρώτες είκοσι εγγραφές μαθητών 

που θα γίνουν μέχρι τέλους Μαρτίου 

θα παρέχεται μεγάλη οικονομική έκπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι ας σπεύσουν.

www.apostolospavlos.gr


