
ΟΙΚΟ ΓΕΝΕΙ Α  -   Π ΑΙ ΔΕΙΑ   -   ΠΑ ΤΡΙΔΑ

ΕΤΟΣ  5ο    •    ΤΕΥΧΟΣ 41ο (141ο)    •  IOYNIOΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 

«ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος 
ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων» (Ψαλμ. μα΄, 2)

ΠΕΡΙ ΕΧ Ο Μ ΕΝ Α

 Χριστόδ. Γ. Κωνσταντόπουλος, αρχιμ.:  Για μια  
 Χριστιανική Κοινωνία  183
 Γ. Δ. Καχριμάνης: Κάλεσμα στην Ελλάδα (ποίημα) 187
 Χ. Γ. Κ.: Η άγνωστη Σπάρτη της Πισιδίας  189
 Στ. Μπολέτσης: Ιερουσαλήμ - Ιερουσαλήμ (ποίημα) 194
 Κ. Ε. Τσιρόπουλος: Η ευθύνη των διανοουμένων   195
 Λαμπρ. Μαλεφάκη: Κλείστε τις πόρτες (ποίημα)   198
 Ν. Γ. Κοντοσόπουλος: Ελληνική γλώσσα, οικογένεια και πατρίδα 199
 Λαμπρ. Μαλεφάκη: Στο Μετρό (ποίημα) 201
 Πριν 20 χρόνια στις «Κ.Τ.»: Γεώργ. Μποζώνης: Οι πρόσφυγες  
 υπό ανθρωπιστική θεώρηση  202
 Από τη σοφία του θείου Λόγου: Πρ. β΄, 1-11 Η κάθοδος  
 του Αγίου Πνεύματος  204
 Από τους ι. Πατέρας της Εκκλησίας: Ο ι. Χρυσόστομος  
 για την ανάσταση των νεκρών   206
 Από τη σοφία των προγόνων μας: Σκέψεις  
 γύρω από το έργο του Αισχύλου  208
 Θέσεις και Προβληματισμοί: Ο Οικ. Πατριάρχης  
 στην ενθρόνιση του Πάπα - Ο αρχαίος πολιτισμός  
 της Ελλάδος και οι Κινέζοι - Σχέδια ισλαμικού προσηλυτισμού -  
 Η Αγία Σοφία της Τραπεζούντας - Απογείωση  
 της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας  211
 Προσοχή στα κόμματα! 214



ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Χριστ. Γ. Κωνσταντόπουλος
Συντάσσεται από επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ»

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 20100
 Τηλ.: 27410-29663 & 6932-659820

 FAX: 27410-75727   www.apostolospavlos.gr

2) ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»
 ΓΕΛΩΝΟΣ 9, Τ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-6443294

Τύποις: Paper Graph
Ετήσια εισφορά 15 ευρώ

Συνδρομές υποστηρικτών γίνονται δεκτές.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  -   ΠΑΙΔΕ ΙΑ   -   ΠΑ ΤΡ ΙΔ Α

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄ 1989 – 1998, τ.  100)

ΕΤΟΣ  5ο   -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ • ΤΕΥΧΟΣ  41ο  (141ο) • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

Η σχολική χρονιά σε λίγες μέρες τελειώνει. Οι μαθητές μας ως σύνο-
λο, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των ίδιων και των Εκπαιδευτικών μας, 
πέτυχαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ανταποκρίθηκαν σαν υπεύθυνοι νέοι 
στη γραμμή του Σχολείου μας, εκπληρώνοντας το χρέος τους ως προς τα 
μαθήματα και την όλη διαγωγή τους μέσα στη Σχολική Κοινότητα. 

Αγαπητοί μας Γονείς, δείξτε και κατά τη θερινή περίοδο τη γονική σας 
φροντίδα στα παιδιά σας, όπως αρμόζει στην ηλικία τους, στους σημερι-
νούς χαλεπούς καιρούς. Έχουν μεγάλη ανάγκη από τη σοφή επιμέλειά 
σας κι από τις προσευχές όλων μας. 

Καλό καλοκαίρι, φίλοι μας. 
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Τὰ μέτρα ποὺ προτείνονται 

κατὰ καιροὺς γιὰ τὴ λύση 

τοῦ κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ 

προβλήματος θὰ μένουν ἀπραγ-

ματοποίητα καὶ ἀνωφελῆ, ἐφό-

σον μόνον ἀπὸ αὐτὰ ἀναμένου-

με νὰ προέλθει μία εὐνομούμενη 

κοινωνία μὲ δίκαιες βάσεις καὶ 

ἐφόσον στηρίζουμε τὴν ἐπιτυχία 

της μόνον στὶς ἀνθρώπινες δυνά-

μεις καὶ ἱκανότητες. 

Εἶναι σφάλμα νὰ θεωροῦμε 

πὼς ἕνα μελετημένο οἰκονομικό 

σύστημα ὁδηγεῖ αὐτόματα στὴν 

ἐπιτυχία. Τὰ συστήματα αὐτὰ 

εἶναι νεκροὶ σκελετοὶ ὅταν τοὺς 

λείπει ἡ χριστιανικὴ ψυχή. Ἡ ἐπι-

τυχία καὶ ἡ εὐρωστία ἑνὸς κοινω-

νικοῦ καθεστῶτος δὲν ἐξαρτᾶται 

ἀπὸ τὴν τέλεια ὀργάνωση τῆς 

οἰκονομικῆς ζωῆς ἀλλά, κατὰ 

πρῶτο λόγο, ἀπὸ τὶς ἠθικὲς του 

βάσεις κι ἀπὸ τὸ ἀνώτερο, ὑγιὲς 

πνεῦμα του. 

Μία καλὰ ὀργανωμένη 

κοινωνία νοσεῖ κι ἀπο-
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τοῦ Ἀρχιμ. Χριστ. Γ. Κωνσταντόπουλου,
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τυγχάνει, ὅταν πίσω της κινοῦνται 

ἀνθρώπινα πάθη, συμφέροντα 

καὶ ἐγωισμοί, τῶν ὁποίων τοὺς 

ἀρνητικοὺς συντελεστὲς πολλὲς 

φορὲς παραθεωροῦν οἱ φερό-

μενοι ὡς κοινωνικοὶ ἀναμορφω-

τές. Οἱ οἰκονομικὲς κρίσεις καὶ 

ἡ ἐξαθλίωση μεγάλης μερίδας 

τοῦ λαοῦ ὀφείλονται κατὰ κα-

νόνα ὄχι στὶς ἀτέλειες τῆς ὀργα-

νώσεως τῶν οἰκονομικῶν συν-

θηκῶν ἀλλὰ στὰ πάθη, τοὺς ἐγω-

ισμοὺς καὶ τὰ ταπεινὰ ἐλατήρια 

τοῦ homo οeconomicus. Τὰ οἰκο-

νομικά προβλήματα εἶναι στὸ βά-

θος τους καὶ προβλήματα ἠθικά, 

διότι τὸ κυριότερο στοιχεῖο τους 

δὲν εἶναι τὰ σχέδια καὶ ἡ ὀργά-

νωση τῆς οἰκονομίας ἀλλὰ οἱ 

ἄνθρωποι, τὰ φρονήματά τους, 

τὰ πάθη τους.

Πρέπει νὰ ἀρχίζουμε ἀπὸ 

τὴν μεταμόρφωση καὶ 

ἀναγέννηση τῆς ἀνθρώπινης 

προσωπικότητας καὶ γενικότε-

ρα τῆς κοινωνίας, πρὶν ἐπιχειρή-

σουμε τὴν ὀργάνωση τῶν οἰκο-

νομικῶν συντελεστῶν τῆς χώ-

ρας. Ἡ συγκρότηση μίας ἰδεώ-

δους κοινωνίας ἡ ὁποία νὰ ἑδρά-

ζεται πάνω σὲ ἠθικὲς καὶ πνευ-

ματικὲς βάσεις εἶναι ἔργο πελώ-

ριο καὶ ἀπαιτεῖ διαρκεῖς μόχθους 

καὶ πολὺ χρόνο ἀπὸ ἀνθρώπους 

ἀφιερωμένους μὲ πίστη στὴν ἱερὴ 

προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπιτυχία του. 

Ἡ σοβαρότερη ἀρρώστια τῶν 

νεότερων χρόνων, ποὺ συνιστᾶ 

καὶ τὴν πηγὴ τῆς ἀθλιότητας τοῦ 

ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ἀποστασία 

ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι τὸ ρεῦμα τοῦ 

ὑλισμοῦ ποὺ ἔχει καταμολύνει τὴ 

ζωὴ τῶν ἀτόμων καὶ τῶν λαῶν. 

Τὸ πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων τῆς 

καταναλωτικῆς κοινωνίας ἔχουν 

ἀποβάλει κάθε ἰδέα καὶ συναί-

σθηση σχετικὰ μὲ τὴ μεταφυσική 

τους διάσταση. 

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν πε-

ριφρονήσει τὴν πίστη στὸν Θεὸ 

θεοποιοῦν τοὺς ἑαυτούς τους, 

καθὼς καὶ ἄλλα κοινωνικὰ εἴδω-
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λα ὅπως τὸ χρῆμα, τὴν ἐπιστή-

μη, τὴν τεχνικὴ πρόοδο, τὸ κρά-

τος καὶ ἔτσι πέφτουν σὲ ἕνα εἶδος 

κτισματολατρίας, μὲ συνέπεια νὰ 

προσβλέπουν πὼς μόνο ἀπὸ τὰ 

ἀνθρώπινα μέσα καὶ τὶς ἀνθρώ-

πινες δυνάμεις θὰ ἐπιλυθοῦν τὰ 

κοινωνικὰ προβλήματα. 

Αὐτὴ ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ βίω-

ση ἔχει παρασύρει τοὺς λαοὺς σὲ 

συγκλονιστικὰ δράματα. Ἡ κα-

θημερινὴ πείρα μαρτυρεῖ, πόσο 

κενὴ σὲ ἠθικὸ περιεχόμενο εἶναι 

ἡ ζωὴ χωρὶς Θεὸ καὶ πόσο βάρ-

βαρη εἶναι ἡ κατ΄ ἐπίφασιν πολι-

τισμένη σύγχρονη κοινωνία. Ἡ 

κοινωνία αὐτὴ εἶναι ἐξολοκλή-

ρου μπλεγμένη στὰ δίχτυα τοῦ 

ὑλισμοῦ. Γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖ 

πρέπει νὰ μοχθήσει γιὰ τὴ θεμε-

λίωση ἀληθινῆς Χριστιανικῆς βί-

ωσης. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ 

θεωρία δὲν ἐπιδιώκει 

νὰ μεταβάλει τὶς μορφὲς τῆς κοι-

νωνικῆς ζωῆς, π.χ. τὸ ἐπάγγελ-

μα, τὸ ἐμπόριο, τὴ βιομηχανία, τὴ 

γλῶσσα κ.ο.κ. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀφή-

νει στὴν ἀνθρώπινη βούληση καὶ 

δραστηριότητα, γιὰ νὰ τὰ ρυθμί-

ζει καὶ νὰ τὰ βελτιώνει συνεχῶς, 

ὥστε νὰ γίνονται μέσα ἐξυψώσε-

ως τοῦ ἀνθρώπου καὶ κατ΄ ἀκο-

λουθίαν ὅλης τῆς κοινωνίας. Ὁ 

Χριστιανισμὸς ἐπιζητεῖ νὰ ἐμφυ-

σήσει σὲ ὅλα θεία πνοή, μὲ ἀπο-

τέλεσμα νὰ γίνονται ὄργανα καὶ 

μέσα ἀνώτερου, θεοκεντρικοῦ 

βίου. 

Θεμελιώδης ἀξίωση τοῦ 

Εὐαγγελίου εἶναι ἡ δι-

αρκὴς στροφὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς 

καρδιᾶς πρὸς τὸν Θεό, ἡ ἀγά-

πη πρὸς Αὐτὸν καὶ τὸν πλησίον. 

Μπορεῖ τότε προοδευτικὰ νὰ με-

ταβάλλεται ἡ ἀνθρώπινη κοινω-

νία σὲ κοινωνία ἀδελφῶν, στὴν 

ὁποία οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀγαποῦν 

ὁ ἕνας τὸν ἄλλο ὡς τέκνα τοῦ 

Οὐράνιου Πατέρα. 

Ἀληθινὴ χριστιανικὴ κοινωνία 

λογίζεται ἐκείνη στὴν ὁποία οἱ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ἄνθρωποι, διαπνεόμενοι ἀπὸ τὴ 

διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀγαποῦν 

ὡς ἀδελφοὺς ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. 

Ἡ ἀγάπη ὡς βασικὸς ἑνωτικὸς 

σύνδεσμος μεταξὺ ἀτόμων καὶ 

ὁμάδων θὰ ἀποτελεῖ τὸ ἀσάλευτο 

θεμέλιο τοῦ κοινωνικοῦ βίου καὶ 

συνάμα τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ 

τῶν πολιτῶν μιᾶς τέτοιας κοινω-

νίας, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ 

τῶν λόγων τοῦ Κυρίου: «Ἐντολὴν 

καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἳνα ἀγαπᾶτε 

ἀλλήλους. καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, 

ἳνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» 

(Ἰω. 13, 34). 

Ἡ οὐσία τοῦ ἱ. Εὐαγγελί-

ου εἶναι ἡ ἀγάπη, διότι ὁ ἴδι-

ος ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη. Καὶ μό-

νον μὲ τὴν ἀγάπη ἀποκτοῦν νό-

ημα καὶ σημασία ὅλες οἱ ἀξί-

ες καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων. 

Ἂν περιφρονήσω καὶ θυσιάσω 

τὴν ἀγάπη στὸν ἀνθρώπινο βίο, 

«οὐδὲν εἰμί», κατὰ τὴ φράση τοῦ 

Ἀπ. Παύλου (Α΄ Κορ. 13, 3). Κι 

ἂν ὀργανωθεῖ τέλεια ἡ κοινωνικὴ 

καὶ οἰκονομικὴ ζωή, λείπει ὅμως 

ἀπὸ αὐτὴν ἡ ἀγάπη, τίποτε δὲν 

ἐπιτυγχάνεται. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ 

ρίζα κάθε μεγάλου ἔργου, για-

τί αὐτὴ θέτει σὲ κίνηση τὴ δύνα-

μη τῆς ψυχῆς, τὴν καρδιὰ καὶ τὸν 

νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε αὐτὸς 

νὰ ἀνυψώνεται στὸ σκοπό του.

Ἕνα εὐρὺ κοινωνικὸ 

σύνολο ποὺ θὰ μπο-

ροῦσε νὰ θεμελιωθεῖ πάνω στὴ 

θεία ἀγάπη, δὲν θὰ ἔχει κανενὸς 

ἄλλου στοιχείου τὴν ἀνάγκη γιὰ 

τὴν πραγματοποίηση μιᾶς ἰδε-

ώδους χριστιανικῆς κοινωνίας, 

ὅπως εὐστοχότατα ὑπογραμμί-

ζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ μέ-

γας αὐτὸς θεράπων τῆς κοινω-

νίας καὶ τῆς εἰς βάθος ζωῆς τοῦ 

ἀνθρώπου.

(Βοήθημα: Βασ. Ἰωαννίδου,

 «Τό Εὐαγγέλιον καί τό κοινωνικόν 

πρόβλημα», Ἀθῆναι 1957)
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

           (Πράξ. ιστ΄, 7-9)

Τό «Πνεῦμα» ἐδῶ, ἐπίμονα,

στῆς Μικρασίας τά βουνά,

μέσ' ἀπό κακοτράχαλα φαράγγια,

ὁλοένα πρός τή θάλασσα

τούς φέρνει, τούς τραβᾶ...

Κι' εἶναι τῆς στράτας τους τό τέρμα

στόν κάμπο ὃπου αἰῶνες πρίν

δοξάστηκε ἡ λεβεντιά ἡ ἑλληνική... 

τ' ἀπάνεμο τῆς Τροίας τό λιμάνι.

Κι' ἐκεῖ, μιά φεγγαρόλουστη βραδυά,

στόν τύμβο πλάι τοῦ Πατρόκλου, 

καθώς τό λαγαρό ἁπαλόσβυνε τό κῦμα, 

σ' Αὐτόν (τῆς ἐκλογῆς τό σκεῦος)

μέ χέρια ἁπλωμένα σ' ἱκεσία

τό πνεῦμα ἦρθε τῆς Ἑλλάδας

καί τῶν «ἐθνῶν» τόν Παῦλο ἐκλιπαρεῖ:

Μέ τήν ἑορτή τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
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«Πέρασ' αὐτό τό πέλαγο τό γαλανό,

κι' ἒλα σέ μᾶς, 

πού σάν τό διψασμένο ἐλάφι

γιά τῆς ζωῆς τό λόγο λαχταροῦμε.

Ἐδῶθε ὁ σπόρος τῆς ἀλήθειας,

στά γερασμένα ἀπό τή δόξα

χώματά μας θά βλαστήση.

Ἡ Σαλονίκη, ἡ Κόρινθος

κι' ἡ Ἀθήνα σέ προσμένουν...

Τοῦ Ναζωραίου ἡ εὐγενική μορφή,

θά μᾶς σκλαβώση τήν ψυχή παντοτεινά.

Ἒλα, μέ δάκρυα σέ καλοῦμε.

Στά ἐρημικά μας τ' ἂλση, 

τό βογκητό ἀφουγκράσου κι' ὃλας

τοῦ Πάνα πού πεθαίνει

ἀπό τή φλόγα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ...

Διάβα τό Αἰγαῖο κ' ἒλα»...

Γ. Δ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 



Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Κάτω ἀπὸ τὶς πανύψηλες βουνο-
κορφὲς καὶ τὰ ὀροπέδια τῶν ὀρο-

σειρῶν τοῦ περιώνυμου Ταύρου, ποὺ 
ἁπλώνονται ἀνάμεσα σὲ χαράδρες ποὺ 
δημιουργοῦν στὸ πέρασμά τους οἱ πο-
ταμοὶ Κέστρος καὶ Εὐρυμέδων, ἔζησαν 
οἱ Πισίδες, λαὸς πιστὸς στὶς παραδόσεις 
του. 

Τὸ πάθος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀφοσί-
ωσής του στὴν πατρίδα μαρτυρεῖται ἀδιά-
κοπα. Ὁ Ὅμηρος μιλάει. Οἱ ἑκατοντάδες 
ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν ἐδῶ χρησιμο-
ποιοῦν φράσεις καὶ λέξεις ἀνάλογες: «φι-
λόπατριν», «φιλόπατρις ἱερεύς» κ.ἂ.

Ὁ γεωγράφος Στράβων, ὁ Ἀρριανός, 
ὁ ἱστορικὸς Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης 
κ.ἂ. μιλᾶνε γιὰ τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν αὐτο-
θυσία τῶν Πισιδῶν, ποὺ ἡ ἀγάπη τους 
γιὰ τὴν ἐλευθερία ἐκδηλωνόταν μὲ πά-
θος.

Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς τῶν Πισιδῶν 
φαίνεται ξεκάθαρα κυρίως ἀπὸ τὴν 
γλῶσσα, γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶνε ἀναρίθ-
μητα γραπτὰ μνημεῖα, ἀκόμα καὶ στοὺς 
αἰῶνες τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

Σὲ ὅλη τὴν περίοδο τῆς Βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας ἡ Πισιδία ἔπαιξε σπου-
δαῖο στρατηγικὸ ρόλο, ἀποτελώντας τὸ 
φράγμα ποὺ ἐμπόδιζε τὴν προέλαση 
τῶν ἐξ Ἀνατολῶν ἐπιδρομέων πρὸς τὴν 
Κωνσταντινούπολη. Αὐτὸ ἴσως συνέτεινε 
στὸ νὰ ἀναπτυχθοῦν σπουδαῖες καὶ ὀνο-
μαστὲς πόλεις, ὅπως ἡ Ἀντιόχεια, ποὺ 
ἀποτελοῦσε καὶ τὴν ἕδρα τῆς πρώτης χρι-
στιανικῆς ἐκκλησίας στὴν Ἀνατολὴ καὶ 
ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀπόστο-
λο Παῦλο (64 μ.Χ.).

Ὁ ἐξισλαμισμὸς τῆς Μ. Ἀσίας σή-
μανε τὴν παρακμὴ τῆς Βυζα-

ντινῆς Ἐκκλησίας. Ἡ παρακμὴ αὐτὴ φαί-
νεται ὁλοκάθαρα, ἂν συγκρίνει κανεὶς 
τὸν ἀριθμὸ τῶν μητροπόλεων πρὶν καὶ 
μετὰ τὸν ἐξισλαμισμό: Ἀπὸ τὶς 50 μητρο-
πόλεις καὶ τὶς 400 ἐπισκοπὲς τοῦ 11ου 
αἰώνα ἐπιβίωσαν μονάχα 17 μητροπό-
λεις καὶ 3 ἐπισκοπές.

Ἡ Διοικητικὴ περιφέρεια (Σαντζάκι) 
τῆς Σπάρτης, ὅπου συσπειρώθηκε καὶ ὁ 
περισσότερος Ἑλληνισμὸς τῆς Πισιδίας, 
περιλάμβανε τὶς ἐπαρχίες: τῆς Σπάρτης, 
μὲ πρωτεύουσα τὴν ὁμώνυμη πόλη καὶ 
46 μικρότερες κοινότητες, τῆς Ἀντιοχεί-
ας, μὲ 33 κοινότητες, τῆς Σωζοπόλεως, 
τῆς Νεαπόλεως κ.ἂ.

Ἡ Σπάρτη, πρωτεύουσα τῆς ὁμώνυ-
μης διοίκησης, συγκέντρωσε τὸ μεγαλύ-
τερο μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, 
ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἔγγραφα, ἱστορικὰ 
ντοκουμέντα καὶ ζωντανὲς πληροφορί-
ες ἀπὸ γηγενεῖς Πισίδες. Χτισμένη στοὺς 
πρόποδες τοῦ Ταύρου, μέσα σὲ πλού-
σια βλάστηση ποὺ ἀναπτυσσόταν ἀπὸ 
τὰ πλούσια νερὰ ποὺ ἄρδευαν τὰ χώμα-
τά της ἀπὸ τοὺς παραπόταμους τοῦ Κέ-
στρου, τὶς ἄφθονες βροχοπτώσεις καὶ τὰ 
χιόνια τοῦ Ταύρου, σὲ ὑψόμετρο 940 μ., 
εἶχε τότε 35.000 κατοίκους. Ἀπ’ αὐτοὺς 
ἡ Ἑλληνικὴ μειονότητα ἀριθμοῦσε 8.000 
Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἀποτε-
λοῦσε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἕδρα τῆς ἐπαρ-
χίας Πισιδίας, ὅπου ἕδρευε καὶ ὁ ἀρχι-
ερατικὸς ἐπίτροπος. Εἶχε ὀκτὼ μεγά-
λους ναούς. Ὁ ἱ. Ναὸς τῆς Μητροπόλε-
ως ἦταν στὸ κέντρο τῆς χριστιανικῆς συ-
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νοικίας, ἀφιερωμένος στὰ Γενέθλια τῆς 
Θεοτόκου. Ἦταν ναὸς πέτρινος, μεγα-
λοπρεπής, μὲ τὸ πανύψηλο καμπαναριό 
του ποὺ ἔφτανε τὰ 30 μ. καὶ μὲ κειμήλια 
ἀξίας 30.000 λιρῶν. Ἡ ἐνορία τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου εἶχε δυὸ ναούς: τὸν 
ὁμώνυμο, πέτρινο, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, 
μὲ τεράστιο θόλο διαμέτρου 15 μ., γιὰ τὶς 
καλοκαιρινὲς λειτουργίες, καὶ τὸν ὑπό-
γειο τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος, γιὰ τὶς χει-
μερινές. Ὁ χρυσὸς σταυρὸς ποὺ ὑπῆρχε 
ἐδῶ, βάρους 2,5 κιλῶν, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα 
κειμήλια ξεπερνοῦσαν τὶς 25.000 χρυσὲς 
λίρες Τουρκίας. 

Στὴ Σπάρτη ἐπικρατοῦσε ἡ ἀρχὴ ποὺ 
ἴσχυε παντοῦ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, σ’ ὅλες 
τὶς ἐποχές. Οἱ οἰκογένειες ἔκαναν πολλὰ 
παιδιά. Ἐξώγαμα παιδιὰ ποτὲ δὲν ἔγιναν 
ἐκεῖ γνωστά. Ὁ ἐρχομὸς στὴ ζωὴ ἑνὸς 
παιδιοῦ ἦταν ἀληθινὸ πανηγύρι χαρᾶς. 
Τὸ βρέφος μεγάλωνε ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ 
γάλα τῆς μάνας του. Γιὰ ἕνα τουλάχιστον 
χρόνο οὔτε ποὺ συζητιόταν τίποτε ἄλλο. 

Τὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως γινόταν 
σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία. Στὴ Σπάρτη θεω-
ροῦσαν μεγάλο ἁμάρτημα τὸ νὰ πεθάνει 
ἀβάφτιστο ἕνα παιδί. Ἡ ἱεροτελεστία γι-
νόταν πάντα μέσα στὸ σπίτι. Τὸ φοβερὸ 
κρύο τοὺς περισσότερους μῆνες τοῦ χρό-
νου βοηθοῦσε σ’ αὐτὴ τὴν ἐπιλογή. Ἱε-
ρουργοῦσε σ΄ αὐτὸ ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνο-
ρίας. Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρμόσυνη 
τὸ παιδὶ ἀποκτοῦσε τὴ χριστιανική του 
ἰδιότητα. Καί, βέβαια, τὸ ὄνομά του. Οἱ 
καλεσμένοι ἐκδήλωναν τὴ χαρὰ τους πα-
νηγυρικά. Ἡ κοινότητα ἀποκτοῦσε ἀκό-
μη ἕνα χριστιανό. Ἔτσι τὸ ἔβλεπαν. Ἔδι-
ναν ὅλοι τὴν εὐχὴ «Νὰ ζήσει μὲ τ’ ὄνομά 
του», δηλαδὴ μὲ τὸ χριστιανικό του ὄνο-
μα. 

Ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ στοιχεῖα 
γύρω ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν Σπαρταλή-
δων. Πλῆθος τὰ ὀνόματα τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης. Εἶναι ἀξιοθαύμαστο πώς ἐπιβί-

ωσαν γιὰ χιλιάδες χρόνια: Ἀλέξανδρος, 
Ἱπποκράτης, Φίλιππος, Ἀριστείδης, Πε-
ρικλῆς, Σωκράτης, Μελπομένη, Θάλεια, 
Καλλιρρόη, Ἐρασμία, Εὐβουλία, Εὐνο-
μία, Ἀντιγόνη κ.ἂ. Συχνότερα, βέβαια, 
ἦταν τὰ ὀνόματα μὲ βυζαντινὴ κληρονο-
μιὰ ὅπως: Χαράλαμπος, Κωνσταντῖνος, 
Θεοδόσιος, Κοσμᾶς, Δαμιανὸς ἢ τὰ γυ-
ναικεῖα ὀνόματα: Σοφία, Ἀννέτα, Ἰου-
λία, Μαρία, Θεοδώρα, Ἀνθοῦσα, Μαρί-
να, Αἰκατερίνη κ.ἂ. 

Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οἱ Σπαρταλῆδες ἀγαποῦσαν πολὺ 
τὰ παιδιὰ καὶ τὰ φρόντιζαν ἀλη-

θινά. Τὸ δὲ βάρος τῆς φροντίδας τους τὸ 
ἔριχναν ὅλο στὴν Παιδεία. 

Διδάσκονταν ἐπίμονα μέχρι τὴν ἐνη-
λικίωσή τους τὸν σεβασμὸ στοὺς μεγαλύ-
τερους ἀδελφούς, στοὺς γονεῖς, στὶς γυ-
ναῖκες, στοὺς ἱερωμένους. Μάθαιναν νὰ 
ὑπακοῦνε στὶς ἀρχὲς τοῦ τόπου καὶ στὶς 
διατάξεις τῆς Δημογεροντίας. Σέβονταν 
τοὺς δασκάλους τους καὶ ἀγαποῦσαν τὴ 
μάθηση. Ἐντρυφοῦσαν ἀπὸ πολὺ νωρὶς 
στὴν ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ παράδοση καὶ στὶς 
παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Οἱ ἑλληνικοὶ χοροὶ διδάσκονταν μὲ 
ἐπιμέλεια στὰ σχολεῖα. Ἀνεπίσημα, βέ-
βαια, ἀλλὰ σχεδὸν ἐλεύθερα. Διδάσκο-
νταν ἐπίσης τραγούδια ποὺ μιλοῦσαν γιὰ 
ἀνεξαρτησία καὶ ἀπελευθέρωση.

Οἱ μαθητὲς δὲν ἔπρεπε νὰ ξεχνοῦν 
τὴν ἑλληνική τους καταγωγή. Ἔτσι δια-
τήρησαν τὴν κρυφὴ φλόγα ἑνὸς ἀληθινὰ 
ἀδούλωτου πατριωτισμοῦ καὶ μίας γνήσι-
ας Χριστιανικῆς παράδοσης γιὰ πολλοὺς 
αἰῶνες. Ἡ μνήμη τῆς καταγωγῆς ψύχωνε 
τὶς νεανικὲς καρδιές τους.

Τὰ κορίτσια μάθαιναν ἀπαραίτητα νὰ 
ὑφαίνουν χαλὶ ἀπὸ πολὺ μικρά. Ἡ ἀπα-
σχόλησή τους μὲ τὸ νοικοκυριὸ ἦταν 
ἔντονη. Ἡ φοίτησή τους πέρα ἀπὸ τὸ δε-
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κατάξιο σχολεῖο τῆς Σπάρτης δὲν ἐνθαρ-
ρυνόταν. Τὰ ἤθη ἦσαν πολὺ αὐστηρά. 
Πολλὲς κοπέλες, ἐν τούτοις, σπούδαζαν 
νηπιαγωγοὶ καὶ δασκάλες στὴν Πόλη καὶ 
στὴ Σμύρνη. Τ’ ἀγόρια, ἀντίθετα, ἐνθαρ-
ρύνονταν πρὸς τὶς σπουδὲς μὲ κάθε ἰδι-
ωτικὸ μέσον ἢ μὲ τὴ βοήθεια τῆς Κοινό-
τητας (ὑποτροφίες, δωρεὲς κ.ἂ.).

Εἶναι γεγονὸς πὼς τὰ παιδιὰ γρήγορα 
σοβαρεύονταν στὴ Σπάρτη. Οἱ συνθῆκες 
τῆς μειονότητας τὰ ὑποχρέωναν γρήγορα 
νὰ πάρουν τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης τους 
στὴ ζωή, ἀγόρια καὶ κορίτσια. Κυρίως, 
βέβαια, τ’ ἀγόρια. Τὰ παιχνίδια ἐξάλλου 
γέμιζαν ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς τους. 
Τὰ ἀγόρια προτιμοῦσαν τὰ στρατιωτικὰ 
παιχνίδια. Ἡ πλατεία τοῦ ἁγίου Εὐστρα-
τίου ἦταν ὀνομαστὴ γιὰ τὶς παρελάσεις. 
Ὁπλισμένα τὰ ἀγόρια μὲ ξύλινα κοντά-
ρια καὶ κυρίως μὲ ἄφθονη ἐθνικὴ ἔξαρ-
ση ἐνάντια στὸν Τοῦρκο ἐχθρό, ἔκαναν 
τὶς ἐξορμήσεις ἢ παρελάσεις τους μὲ σύ-
νταξη αὐστηρή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 

 

Πολὺ πρώιμα οἱ Σπαρταλῆδες 
εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὴν τεράστια 

σημασία τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ τὴν 
ἀξία της γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς ἐθνικῆς 
τους συνείδησης. Ἐκεῖ, στὰ βάθη τῆς Μ. 
Ἀσίας, σὲ τόπο καὶ χρόνο ποὺ ἦταν βυ-
θισμένοι στὸ σκοτάδι τοῦ Ἰσλαμικοῦ φα-
νατισμοῦ καὶ τῆς στεγανῆς ἀπομόνωσης 
ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Πολιτισμό, οἱ προ-
σπάθειες ὅλες τῆς Χριστιανικῆς Κοινό-
τητας ἦσαν στραμμένες μὲ πάθος πρὸς 
αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, δηλαδὴ τῆς Ἑλλη-
νικῆς Παιδείας. 

Τὸ πόσο μεγάλη σημασία ἔδιναν οἱ 
Ἕλληνες τῆς Σπάρτης στὸ ζήτημα τῆς 
Παιδείας φαινόταν καὶ ἀπὸ τὶς ἀμέτρη-
τες δωρεὲς καὶ ὑποτροφίες ποὺ παρεῖχαν 

στοὺς μαθητές. Ἐξάλλου, ἡ αἴγλη τῶν 
σχολείων ποὺ ἵδρυσαν, γιὰ τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη, ἦταν ἐντυπωσιακή.

Ἡ ἄνθηση τῆς παιδείας στὴ Σπάρ-
τη ἀρχίζει κυρίως μὲ τὴ δημοσίευση τοῦ 
σουλτανικοῦ διατάγματος «Χάττι Χουμα-
γιοῦν» (18 Φεβρουαρίου 1856). Ἤδη, 
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα λειτουρ-
γοῦσε βέβαια στὴ Σπάρτη κάποια μορφὴ 
σχολείων, ποὺ βασιζόταν στὴν ἀλληλο-
διδακτικὴ μέθοδο. Ὑπῆρχε ἑξατάξιο δη-
μοτικὸ μὲ περισσότερους ἀπὸ ἑβδομή-
ντα μαθητὲς σὲ κάθε τάξη. Ἐπίσης, στη 
Σπάρτη ὑπῆρξε το 1880 τὸ πρῶτο ἄρτιο 
Σχολαρχεῖο μὲ δέκα τάξεις (Ἡμιγυμνά-
σιο). Τὸ σχολεῖο αὐτὸ ὑπῆρξε διάση-
μο σὲ ὅλη τὴν Ἀνατολή. Σὲ ὅλη τη μι-
κρασιατικὴ ἐνδοχώρα μονάχα τὸ περί-
φημο Ἑλληνικὸ Σχολεῖο τῆς Καισάρει-
ας μποροῦσε νὰ συγκριθεῖ μ’ ἐκεῖνο τῆς 
Σπάρτης.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα τῆς 
Σπάρτης διέθετε δύο μεικτὰ 

Νηπιαγωγεῖα, βασισμένα στὸ σύστημα 
Fröbel, ἕνα ἑξατάξιο Παρθεναγωγεῖο καὶ 
τὸ δεκατάξιο Ἀρρεναγωγεῖο. Ἡ ἐπάν-
δρωση αὐτῶν τῶν σχολείων ἦταν πάντο-
τε ὑποδειγματική. Ἡ κοινότητα, μέσω τῆς 
Δημογεροντίας, φρόντιζε νὰ ἐπιλέγει μὲ 
αὐστηρὰ κριτήρια ἐπιφανεῖς δασκάλους.

Ἡ στάθμη τῶν σπουδῶν ὑπῆρξε ὑπο-
δειγματική. Τὰ διδακτήρια ἦσαν ὅ,τι κα-
λύτερο μποροῦσε νὰ γίνει μὲ τὰ κριτήρια 
καὶ τὰ μέτρα τῆς ἐποχῆς. Τὰ κτίρια αὐτο-
τελῆ, εὐρύχωρα, πέτρινα, μὲ μεγάλα πα-
ράθυρα, πατώματα ξύλινα, μὲ ἄνετο περί-
βολο. Ἦσαν ἐφοδιασμένα μὲ ὅλα τὰ ἐπο-
πτικὰ μέσα διδασκαλίας τῆς ἐποχῆς. Τὰ 
ἀπαραίτητα βιβλία διανέμονταν δωρεὰν 
στοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴ Σχολικὴ Ἐφορεία. 
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Δωρεάν, ἐπίσης, διανέμονταν ἡ γραφικὴ 
ὕλη καὶ κάθε μαθητικὸ ἐφόδιο. 

Τὰ πάγια ἔσοδα τῆς σχολικῆς συ-
ντήρησης προέρχονταν ἀπὸ ἔκτα-

κτες καὶ μόνιμες πηγές. Οἱ πρῶτες ἦσαν 
κληροδοτήματα, δωρεὲς καὶ ἔρανοι. Ἀξι-
οπαρατήρητο εἶναι ὅτι δὲν ἀναφέρεται 
στὴν ἱστορία τῆς Σπάρτης οὔτε μία δια-
θήκη ποὺ δὲν ἄφηνε ἕνα ὁποιοδήποτε, 
ἔστω μικρό, κληροδότημα στὴν κοινότη-
τα γιὰ τὸν ἱερὸ σκοπὸ τῆς παιδείας. Τὸ 
ὕψος τῶν διδάκτρων καθόριζε ἡ Δημογε-
ροντία εἰδικὰ γιὰ κάθε περίπτωση. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸ πὼς σὲ καμιὰ περίπτωση 
μαθητὴς δὲν στερήθηκε τοῦ ἀγαθοῦ τῆς 
παιδείας γιὰ λόγους οἰκονομικούς.

Τὸ Σχολικὸ Ἔτος ἄρχιζε τὴν 1η τοῦ 
Σεπτέμβρη μὲ μεγάλο Ἁγιασμὸ καὶ τελεί-
ωνε στὰ τέλη Ἰουνίου μὲ τὶς γυμναστικὲς 
ἐπιδείξεις. Οἱ μαθητὲς ἔπρεπε νὰ πηγαί-
νουν στὸ σχολεῖο κουρεμένοι, καθαροὶ 
καὶ εὐπρεπεῖς, ἐνῶ οἱ μαθήτριες καλο-
χτενισμένες καὶ ἀπαραίτητα μὲ ποδιά.

Ὁ σεβασμὸς ποὺ ἔδειχναν οἱ μαθητὲς 
γενικὰ στοὺς δασκάλους, ἀλλὰ καὶ στοὺς 
ἀξιωματούχους τῆς Κοινότητας ἦταν πα-
ροιμιώδης. Ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς δὲν ὑστε-
ροῦσαν σ’ αὐτό. Ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ 
ἔδειχναν στὸ δάσκαλο ἦταν ἀπεριόριστη.

Σὲ κάθε τάξη ὑπῆρχαν δυὸ ἢ τρεῖς 
μαθητές, διαλεγμένοι ἀπὸ τοὺς καλύτε-
ρους, ποὺ εἶχαν ὡς φροντίδα τους τὴν 
τήρηση τῆς καθαριότητας καὶ τῆς τάξης 
στὴν αἴθουσα σὲ ἐπίπεδο κοσμιότητας 
καὶ εὐπρέπειας. Κάθε Σάββατο πρωὶ ὅλοι 
οἱ μαθητὲς παρευρίσκονταν στὴ μεγάλη 
συγκέντρωση τοῦ σχολείου στὴν αἴθου-
σα τελετῶν. Ἐκεῖ γινόταν ὁ ἀπολογισμὸς 
τῆς ἑβδομάδας.

Ὁ ἐκκλησιασμὸς γιὰ τοὺς μαθητὲς 
ἦταν ὑποχρεωτικὸς κάθε Κυριακή. Ἡ συ-
γκέντρωση ὅλων τῶν τάξεων γινόταν στὸ 
σχολεῖο.

Ἡ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν στὴ 

Σπάρτη, πόλη ὀρεινή, δὲν ἦταν βέβαια 
εὔκολη ὑπόθεση. Καθὼς ἦταν φυσικό, 
στὴν προσχολικὴ περίοδο μιλιόταν μο-
νάχα ἡ τούρκικη γλώσσα. Στὴν οὐσία τὰ 
παιδιὰ ἄρχιζαν νὰ φοιτοῦν σ’ ἕνα ξενό-
γλωσσο σχολεῖο, μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες 
ποὺ σήμαινε αὐτό. Ἔτσι, τὰ ἀνάλογα μέ-
τρα εἶχαν ὅλα παρθεῖ μὲ τὸν καλύτερο 
τρόπο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. 

Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ παρακολού-
θηση τῶν μαθητῶν μέσα στὸ σχολεῖο ἀπὸ 
τοὺς «εὐταξίες» ἀναφορικὰ μὲ τὴ γλώσ-
σα. Ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν ὑποχρεωμέ-
νοι μέσα στὸ σχολεῖο νὰ μιλοῦν μονάχα 
τὴν Ἑλληνική. Κάθε παράβαση ἀναφε-
ρόταν ἀμέσως στὴ Διεύθυνση.

Παρ’ ὅλες αὐτὲς τὶς δυσκολίες, τὰ 
ἀποτελέσματα ἦσαν καταπληκτικά. Ἡ 
ἐκμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ 
πλήρης ἦταν καὶ διεξοδική. Τόσο μά-
λιστα, ποὺ ἐνῶ στὰ πρῶτα τους βήματα 
οἱ μαθητὲς μὲ δυσκολία κατόρθωναν νὰ 
συλλαβίζουν μικρὲς λέξεις, στὴ δέκατη 
τάξη ἦσαν ἤδη ἱκανοὶ νὰ μεταφράσουν 
νεοελληνικὰ κείμενα σὲ ἀρχαῖα – σὲ 
ὕφος Ἰσοκράτη!

Ἡ Ἑλληνική τους Παιδεία, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν ἐμμονὴ στὴ Γραμματικὴ καὶ τὸ Συ-
ντακτικό, περιλάμβανε ἀκόμη: Ἱστορία 
Ἑλληνικὴ καὶ Παγκόσμια, μελέτη τῶν 
μεγαλύτερων ἀρχαίων συγγραφέων καὶ 
ποιητῶν (Ξενοφώντας, Λουκιανός, Ἰσο-
κράτης, Θουκυδίδης, Πίνδαρος, Ὅμη-
ρος κ.ἂ.) καθὼς καὶ τῶν σπουδαιότερων 
Πατερικῶν Κειμένων (Ἰωάννης Χρυσό-
στομος, Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς κ.ἂ.).

Τὸ πλῆρες ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα 
περιλάμβανε Μαθηματικά, Φυσικὴ Πει-
ραματική, Χημεία, Γυμναστική, Οἰκοκυ-
ρικὰ (στὸ Παρθεναγωγεῖο), Ἀγωγὴ τοῦ 
πολίτη (!), Ὠδικὴ κ.ἂ.

Οἱ ἐξετάσεις τοῦ Ἰουνίου, ποὺ σήμαι-
ναν καὶ τὸ τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, 
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ἀποτελοῦσε πάντα ἕνα σπουδαῖο κοι-
νωνικὸ γεγονὸς γιὰ τὴ Σπάρτη. Ὑπῆρχε 
μία γενικὴ κινητοποίηση, ὄχι μονάχα γιὰ 
τοὺς ἐντόπιους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ξενι-
τεμένους. Οἱ ἐξεταστικὲς ἐπιτροπὲς τοῦ 
Ἰουνίου συγκροτοῦνταν ἀπὸ ἄτομα ἄρι-
στου ἤθους καὶ παιδείας, ποὺ τοποθε-
τοῦσε ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία καὶ ἡ Δημο-
γεροντία.

Ἡ σχολικὴ χρονιὰ ἔκλεινε πανη-
γυρικὰ μὲ τὶς γυμναστικὲς ἐπι-

δείξεις τῶν μαθητῶν ὅλων τῶν σχολεί-
ων. Ἡ συγκέντρωση αὐτὴ στὸ προαύ-
λιο τοῦ Μεγάλου Σχολείου ἔπαιρνε τὸ 
χαρακτῆρα πανηγυριοῦ. Μέσα σὲ ἀτμό-
σφαιρα ἐθνικῆς ἔξαρσης – ποὺ τὴν ὄξυ-
νε ὁ ἀόρατος ἀλλὰ μόνιμα ὑπαρκτὸς φό-
βος τῶν Τούρκων – οἱ μαθητὲς ἔδιναν 
τὸν καλύτερο ἑαυτό τους. Τόση ἦταν ἡ 
λαμπρότητά της, πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπί-
σημες ἀρχὲς τῶν Χριστιανῶν, τὴν παρα-
κολουθοῦσε ὁλόκληρη σχεδὸν ἡ Ἑλλη-
νικὴ Κοινότητα, καθὼς καὶ μεγάλο μέρος 
τῆς τουρκικῆς.

Οἱ μαθητὲς φοροῦσαν μακρύ, χακὶ 
παντελόνι, ὁμοιόμορφα παπούτσια καὶ 
φανέλες ριγέ, ποὺ ἄλλαζαν τὸ ἄσπρο 
τους μὲ καφέ, μπλέ, κόκκινο ἢ πράσινο. 
Κρατοῦσαν κοντάρια καὶ τραγουδοῦσαν 
ἑλληνικὰ πατριωτικὰ τραγούδια. Τὴν 
πρώτη θέση ἀνάμεσά τους εἶχε ὁ Θούρι-
ος του Ρήγα: «Τί τιμὴ στὸ παλικάρι, ὅταν 
πρῶτο στὴ φωτιά…» κ.λπ. 

Ἡ Κοινότητα εἶχε καὶ Φιλαρμονικὴ 
Ἑταιρεία καὶ Ὕμνο ἀξιόλογο, τὸν «Ἀμφί-
ωνα» (βλ. τὸν Ὕμνο στὸ τεῦχος Ἰουνίου-
Ἰουλίου ΄13 τοῦ π. «Ὁ Πυρσός»). 

Δυστυχῶς, ὁ ἑλληνικὸς κόσμος τῆς 
Ἀνατολῆς δὲν προσέχτηκε, δὲν ἐρευνή-
θηκε, δὲν καταγράφηκαν οἱ δυνάμεις 
του καὶ τὰ προβλήματά του.

Ὅσο κι ἂν ἡ Μ. Ἀσία ἔχει χαθεῖ γιὰ 
τὸν Ἑλληνισμό, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ τὴ 
λησμονοῦμε. Δὲν πρέπει νὰ τὴ χάνουμε 

ἀπὸ τὰ ὁράματά μας καὶ τὶς ἔρευνές μας. 
Ἰδιαίτερα ἀπὸ σήμερα καὶ ἐμπρός, ποὺ 
ἀρχίζουν νὰ λιγοστεύουν οἱ ἄνθρωποι 
τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ χρό-
νο σὲ χρόνο καὶ ἡ προσωπική μας μνήμη 
ἀδυνατίζει. Τὸ ἔθνος δὲν πρέπει νὰ χά-
σει τὴ μνήμη του. Γιατί ἔτσι θὰ χάσει τὴν 
προσωπικότητά του, θὰ χαθεῖ. Ἡ ἱστορία 
ἐκδικεῖται ὅσους τὴ λησμονοῦν κι ἐξαφα-
νίζονται. Καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐξαφανιστοῦν 
οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ Μ. Ἀσία. 
Χάνεται μονάχα ὅποιος θέλει νὰ χαθεῖ. 
Καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ λαοὶ πεθαίνουν 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀρχίζουν νὰ ξεχνᾶνε.

Καὶ ἐπειδὴ δὲν τὸ θέλουμε αὐτό, δὲν 
εἶναι στὴ στόφα τῆς φυλῆς μας ἡ παραί-
τηση ἀπὸ τὶς ἀξιώσεις τῆς ζωῆς, ὀφείλου-
με νὰ διατηροῦμε ζωντανὴ τὴν παρου-
σία τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ 
νὰ ἐρευνοῦμε μὲ ἀγάπη καὶ ζῆλο ὅλες τὶς 
πτυχὲς τῆς ζωῆς του. 

Χ. Γ. Κ.
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Η λάμψη του μετώπου του μας ενοχλεί... 
προφήτης είναι; Μπρος, λιθοβολήστε τον. 
Άγιος είναι; Σταυρωθήτω.

-«Ιερουσαλήμ - Ιερουσαλήμ, η αποκτείνουσα τους προφήτας 
και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν...». 
 
Ήρθε στα μέρη μας εδώ 
απ΄ τα δικά του τ΄ ακτινολουσμένα μέρη... 
Κι είχε για μας ένα λαμπρό δοσίδι φέρει. 
«Ποιος είναι τούτος», είπαμε και τον περιφρονήσαμε. 
Φύγαμε όλοι, ένας-ένας, μακριά του, 
μόνον τον αφήσαμε.

Κι αυτός, εκεί, 
αντί για το δοσίδι που μας έφερνε, 
τώρα, σφιχτά στο στήθος του βαστούσε την καρδιά του.
Κατάμονος, κατάκοπος, περίλυπος έως θανάτου, 
βαριά - συρτά τα βήματά του πήρε κι έφυγε^ 
βαριά - συρτά τα βήματά του...

   *     *     *
-Αγίους και προφήτες, πια, που τόσο μας οχλούν,
                                   δεν λιθοβολούμε. 

Μ΄ αντάρες: 
                    ντέφια, γιούχα και χορούς και γέλια 
                                   δεν τους πάμε σε κρεμάλες... 
Πολιτισμένοι τώρα εμείς, του 20ού αιώνος άνθρωποι,
                                   απλώς τους αγνοούμε. 
 
Ιερουσαλήμ - Ιερουσαλήμ, Έρημη πόλη....

           Στέφανος Μπολέτσης
       (Από τη Συλλογή «Ασύνορο Φως»)

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
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τοῦ Κ. Ε. Τσιρόπουλου

Ὃταν ὁ πολιτισμός περνᾶ 
κρίση, ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώ-

πων πού πασχίζουν νά σταθοῦν ἐπί-
μονα καί νά συλλογιστοῦν τή μοί-
ρα τους, πηγαίνει στούς διανοουμέ-
νους τῆς ἐποχῆς, σέ ὃσους συγκρο-
τοῦν τήν λεγόμενη «ἰντελλιγκέντσια» 
μιᾶς ἱστορικῆς ὣρας. Πηγαίνει πρός 
αὐτούς, διότι ἀπό παράδοση καί δι-
αίσθηση οἱ ἂνθρωποι φρονοῦν πώς 
οἱ διανοούμενοι ὀφείλουν ν' ἀναζη-
τήσουν ἓνα νόημα στή ζωή καί νά 
προφέρουν τόν ἒσχατο λόγο τους, 
λόγο ἐλευθέρωσης ἀπό τήν δεινή 
ἀπορία τοῦ περιπετειωδῶς ὑπάρχειν.

Δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ συγγραφέ-
ας αὐθεντικός πού νά μή διανοεῖται, 
καθείς μέ τόν τρόπο του. Κάθε λέξη 
κρύβει μέσα της, ὃταν κατακτᾶ τήν 
συνείδηση καί κατακτᾶται καί ἀπό 
κείνη, ἓνα δυναμικό νόησης/νοήμα-
τος πού φωτίζει τήν ἒσω ὓπαρξη καί 
μεταλαμπαδεύει στό νοῦ τίς ἀπόκρυ-
φες οὐσίες της. Καί ὁ πεζογράφος, 
καί ὁ δοκιμιογράφος, καί ὁ ποιητής, 
καί ὁ κριτικός τῆς λογοτεχνίας ἀκό-
μη - ἂν τό κριτικό του τάλαντο εἶναι, 
βέβαια, γνήσιο - διανοοῦνται, πα-
λεύοντας νά φτάσουν στό μεγάλο 
φῶς τοῦ ἒργου τους μέ τήν γλῶσσα.

Ἀλλά οἱ διανοούμενοι μιᾶς 
ἰσορροπημένης κοινωνί-

ας δέν προέρχονται μόνο ἀπό τούς 
συγγραφεῖς: ὃσοι νέοι προσέρχο-
νται στίς Ἀνώτατες παιδευτικές Σχο-
λές ὀφείλουν νά προετοιμάζονται ὡς 
πνευματικοί ἡγέτες τῆς ἐποχῆς τους. 
Γιατί τά πανεπιστημιακά χρόνια τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι τά χρόνια τῆς μεγά-
λης ἠθικῆς εὐκαιρίας, χρόνια ὀργα-
νικά, ψυχικά, νοητικά, ἒντονων ἐσω-
τερικῶν ζυμώσεων. Ἡ προσωπικό-
τητα ἀρχίζει νά δένει τούς πρώτους 
καρπούς της^ μέσα της ξυπνοῦν οἱ 
θεμελιώδεις τοῦ ὂντος μανίες: δίψα 
γιά τήν ἀνίχνευση καί τήν εὓρεση 
τῆς ἀλήθειας, λαχτάρα θεμελίωσης 
καί ἂνθισης μιᾶς ζωῆς πνευματικῆς 
πού σημαίνει μόνιμη ἀναστροφή 
μέ τίς ἰδέες καί τά ὑψηλά ἒργα τῆς 
Ὀμορφιᾶς, παγίωση ἐσωτερικοῦ δι-
αλόγου ὂχι μόνο μέ τήν ἐποχή, ἀλλά 
κυρίως μέ τήν ψυχή τήν ἲδια πού δι-
ατυπώνει τά μεταφυσικά της διερω-
τήματα, σύστοιχα μέ τά ἐξ ἴσου συ-
γκλονιστικά ἐρωτήματα πού βιώνει 
τό ἀνθρώπινο σῶμα.

Μέ τέτοια ἐφόδια δομεῖται ὁ δι-
ανοούμενος ἐπιστήμονας καί γίνε-
ται δεκτός στή δημοκρατία τοῦ πνεύ-
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μόνον τον αφήσαμε.

Κι αυτός, εκεί, 
αντί για το δοσίδι που μας έφερνε, 
τώρα, σφιχτά στο στήθος του βαστούσε την καρδιά του.
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                                   δεν λιθοβολούμε. 
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ματος πού σημαίνει πώς αὐτός ἒγινε 
μέ στόχαση καί γνώση ἱκανός νά με-
λετᾶ, νά χειρίζεται, νά διερευνᾶ καί 
νά οἰκειώνεται πραγματικότητες ἂϋ-
λες, ἀόρατες καί ὃμως ἰσχυρότερες 
ἀπό τήν ὑλική πραγματικότητα τοῦ 
κόσμου: τίς συγκλονιστικές, τίς λυ-
τρωτικές πραγματικότητες τοῦ πνεύ-
ματος.

Μέ τήν πυξίδα αὐτή στό χέρι 
ὁδηγούμαστε σήμερα σέ 

χώρα περίπου ἐρημική. Οἱ φύσει 
καί θέσει διανοούμενοι τοῦ και-
ροῦ μας ἢ ἒχουν καταφαγωθεῖ ἀπό 
τό ἐπάγγελμά τους προσχωρώντας 
πλήρως στήν ὑλική πραγματικότητα 
τοῦ κόσμου καί παραθεωρώντας τίς 
πραγματικότητες τοῦ πνεύματος, ἢ 
ἀσκοῦν τήν νόησή τους καί στοχάζο-
νται νοήματα, ἰδέες, καταστάσεις μη-
χανικά, ἀποξενωμένοι ἀπό τήν τρα-
γική εὐθύνη τοῦ ὑπάρχειν, ὡς θαυ-
μαστά τελειοποιημένοι ἠλεκτρονικοί 
ὑπολογιστές.

Ὁ δαίμονας τῆς ὑλικῆς εὐδαιμο-
νίας καί ὁ ναρκισσευόμενος νοητι-
κός ἐκθετισμός ἒχουν ἀχρηστεύσει 
τούς φύσει καί θέσει διανοουμένους 
τοῦ καιροῦ μας γιά νά ἀπομείνουν 
πολύ λίγοι πού «παίρνοντας στά σο-
βαρά» τό ἱερουργικό τους λειτούργη-
μα (γιά τοῦτο ὁ Julien Benda μίλησε 
γιά «τήν προδοσία τῶν κληρικῶν») 
ὑψώνονται στήν ἒρημο τοῦ πολύβο-
ου, τοῦ ἀγκομαχοῦντος ἀπό εὐμά-
ρεια Δυτικοῦ κυρίως Κόσμου, γιά νά 

διατυπώσουν τίς καταιγιστικές ἀλή-
θειες τοῦ Πνεύματος.

Ἡ κατάσταση ἐμφανίζεται πιό 
ἀποκαρδιωτική, ἂν ὁ περί-

φροντις ἂνθρωπος ἀναζητήσει φωτι-
σμό στήν ἐντός του σκοτία ἀπό τούς 
ἂρχοντες στή δημοκρατία τῶν διανο-
ουμένων: τούς συγγραφεῖς. Ἐκεῖνοι 
εἶναι ἀπό τό Δαιμόνιό τους ταγμένοι 
νά βρίσκονται σέ ἀδιάλειπτη, ὀργα-
νική κοινωνία μέ τό πνεῦμα, τίς ἰδέ-
ες, τήν Ὀμορφιά καί τήν Ἀλήθεια, 
μέ τά εὐγενέστερα καί ὑψηλότερα 
τῆς ζωῆς. Καί ἂν προσπαθοῦν, δέν 
καταθέτουν ὡστόσο τήν μοίρα τῆς 
ὓπαρξής τους ἀκέραιη σέ ὃσα στο-
χάζονται καί πλάθουν γράφοντας. 
Δέν συγκληρώνουν τόν ἑαυτό τους 
μέ τήν σκέψη τους καί δέν καθι-
στοῦν τήν ὓπαρξή τους ὁλοκληρω-
τικά συνυπεύθυνη μέ ὃσα στοχάζο-
νται καί ἀποτυπώνουν. 

Τό φαινόμενο ἒχει τίς ἐξαιρέσεις 
του, τότε ὃταν ἂρχει ἀπαρέγκλιτα καί 
στό στοχασμό καί στήν Λογοτεχνία ἡ 
ἂγρυπνη καί αὐστηρή συνείδηση τοῦ 
ἐλεύθερου συγγραφέα. Αὐτή ἡ κοι-
νή μοίρα συγγραφέα καί τοῦ ἒργου 
του πλάθει τόν κυρίαρχο, καθοριστι-
κό μιᾶς ἐποχῆς στοχασμό καί ὑψώ-
νει τό λογοτεχνικό ἒργο ἰσχυρό, θω-
ρακισμένο μέ τήν τραγικότητα μιᾶς 
ψυχῆς πού διεκδικεῖ διά τῆς γλώσ-
σας τήν ἀθανασία της, ἱκανό ν' ἀντι-
μετωπίσει νικηφόρα τήν διάβρωση 
τοῦ χρόνου.
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Ἀλλιώτικα, ὃταν τό ἒργο προσπα-
θεῖ νά γίνει σπουδαῖο ἀλλά ὁ στοχα-
στικός συγγραφέας ἀλλοῦ, στά ἐπί-
γεια, στήν ὑλική εὐμάρεια, βάζει τήν 
ψυχή του, τό ἒργο τελικά προδίδεται, 
καί ἂν γεννηθεῖ φιλότιμα ἀπό τόν 
ἲδιο τόν δημιουργό του, καθώς προ-
δίδεται ὁ ὑψηλός διαλογισμός ἀπό 
μιά χαμηλή ὓπαρξη ζωῆς χαμηλῆς. 
Τό ἒργο, τό προικισμένης μαστο-
ριᾶς ἒργο ὑποσκάπτεται καί παραδί-
δεται στούς ἀνθρώπους ἂψυχο καί 
τοῦ καιροῦ ἓρμαιο ὃταν δέν τό ὑπο-
στηρίζει καί δέν πυρώνει τά σπλά-
χνα του μιά ψυχή ὡραία, τῶν ὁρα-
ματισμῶν τροφός. Καί ἓνας διανο-
ούμενος χάνει, χωρίς νά τό καταλά-
βει, τό ἀνάστημά του, τό κύρος του 
ὡς νοῦ μιᾶς κοινωνίας, ὃταν ζεῖ σέ 
καταφανῆ κοινωνική δυσαρμονία μέ 
ὃσα διατυπώνει.

Καί ἂν γιά τόν δυσαρμονικό δι-
ανοούμενο τῶν καιρῶν μας, - πού 
σέ περιπτώσεις ἀκραῖες καταλήγει 
σέ κατάσταση πνευματικῆς ἀγυρτεί-
ας καί ἰδεολογικῆς κακουργίας μέ 
ἂμεσες πνευματικές σκοταδιστικές 
συνέπειες, - μπορεῖ ὁ μελετητής τῶν 
καιρῶν μας νά τηρήσει τίς ἐπιφυλά-
ξεις του γιατί δέν γνωρίζει τά ὃσα 
διαδραματίζονται στά βάθη τοῦ κα-
θενός, γιά τόν δημιουργό συγγρα-
φέα, τό ἲδιο του τό ἒργο, ὃση μαστο-
ριά καί νά κρύβει, τόν προδίδει. Γιά 

τοῦτο ἒχει πλημμυρίσει ἡ Λογοτεχνία 
τοῦ αἰώνα μας ἀπό τόσα ἒργα θνη-
σιγενῆ πού ἀφοῦ τά στηρίξει στήν 
ἀρχή τοῦ βίου τους ἡ ἐπιτήδεια δι-
αφήμιση, γρήγορα βυθίζονται μέσα 
στήν ἰλύ τοῦ λογοτεχνικοῦ τους θα-
νάτου. Τόν ἒφεραν ἀπ' ἀρχῆς μέσα 
τους, γιατί ὁ συγγραφέας ἀρνήθηκε 
νά τούς δώσει τήν ψυχή του.

Ἡ ἐρήμωση τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς τοῦ αἰώνα μας δέν 

εἶναι ἒργο μόνο τοῦ μηδενισμοῦ 
καί τῆς θανάτωσης τῆς μεταφυ-
σικῆς ἐλπίδας πού ἐπιφέρει θάνα-
το ψυχῶν. Συνιστᾶ συγχρόνως ἀπο-
τέλεσμα τῆς ἀποτυχίας τῶν κοινω-
νιῶν νά ἀναδείξουν αὐθεντικούς δι-
ανοουμένους, ἡγέτες πνευματικούς. 
Διότι γιά νά πλαστοῦν διανοούμε-
νοι αὐθεντικοί, ἀναστήματα ἡγετι-
κά μιᾶς δεινῆς καί πονηρῆς ἐποχῆς, 
καθώς εἶναι ἡ δική μας ἐποχή, χρει-
άζεται νά θεμελιωθεῖ τό ἒργο πάνω 
σέ ὑλικά τῆς ψυχῆς. Καί ὃπου ψυχή 
δέν ὑπάρχει, εἶναι μάταιο καί νά δι-
ανοεῖσαι.

Διανοούμενος χωρίς ψυχή, 
ἒργο χωρίς ψυχή, στοχα-

σμός χωρίς ψυχή, συγγραφέας χω-
ρίς ψυχή: σαρίδια τοῦ χρόνου. Για-
τί ὁ χρόνος μόνο ἀπό μιά ψυχή ἀνα-
χαιτίζεται, τήν ψυχή φοβᾶται. Αὐτή 
εἶναι τοῦ Θεοῦ ἡ πνοή.



Κλείστε τις πόρτες 
μη μπουν αλλότριες φωνές 
να διαλαλήσουνε πραμάτειες 
φανταχτερές, τρανές 
μα ξένες, 
από τη δύση 
κι από το βοριά φερμένες. 
Είναι σαν τα παιχνίδια,  
που πουλούν στα πανηγύρια. 
Που σε μαγεύουν  
τα λαμπρά τους χρώματα. 
Μα πόσο γρήγορα 
παρατημένα κείτονται 
στα χώματα.  
Κλείστε τις πόρτες και φυλάχτε 
τους θησαυρούς μας 
κι ας μοιάζουν θυμητάρια σκονισμένα.  
Έχουν ζωντάνια αθάνατη 
και είναι αγιασμένα.  
Κρυμμένους θησαυρούς  
αν ψάξεις 
παντού στον τόπο μας 
θα βρεις, 
μ΄ αγάπη αν τον κοιτάξεις! 
Τις διδαχές του έθνους και της πίστης μας 
που έθρεψαν και θρέφουνε γενιές 
τις άφθαρτες εκείνες, 
κρατήστε βαθειά.  
Κλείστε τ΄ αυτιά  
σ΄ αλλότριες φωνές, 
στις νέες σειρήνες. 

             Λαμπρούλα Μαλεφάκη

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ε  Τ Ι Σ  Π Ο Ρ Τ Ε Σ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ

τοῦ Νικ. Γ. Κοντοσόπουλου, δ.Φ.,
Γλωσσολόγου

Τὴν σημασία τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σης ὡς ὀργάνου ἐκφράσεως ἀνω-

τέρων ἐννοιῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς βοηθήματος 
γιὰ τὴν ἐπίλυσι γλωσσολογικῶν ζητημά-
των ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, οὐδεὶς σοβαρὸς 
ἄνθρωπος ἀμφισβητεῖ. Τὴν συμβολή της, 
ἐξ ἄλλου, στὴν διαμόρφωσι τῶν εὐρωπα-
ϊκῶν γλωσσῶν γενικὰ καὶ στὸν ἐμπλου-
τισμὸ τοῦ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ - τεχνι-
κοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ λεξιλογίου παραδέ-
χονται φίλοι καὶ ἀντίπαλοι τοῦ ἑλληνισμοῦ. 
Τὸ ὅτι ἡ συμβολὴ αὐτὴ ὀφείλεται ἀποκλει-
στικὰ στὴ μορφὴ ποὺ εἶχε ἡ γλῶσσα μας 
στὰ κλασσικὰ καὶ τὰ ἑλληνιστικὰ χρόνια, 
δηλ. στὴ φάσι της ποὺ τὴ λέμε κοινῶς «τὰ 
ἀρχαῖα ἑλληνικά» καὶ συνετελέσθη κατὰ τὸ 
πλεῖστον μὲ γέφυρα τὴ λατινικὴ γλῶσσα 
δὲν εἶναι καθόλου μειωτικὸ γεγονός. Στὴ 
διαχρονικὴ ἑλληνικὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ 
τὸ χρόνο καὶ τὴν ὁδὸ εἰσόδου τους στὶς δι-
άφορες ξένες γλῶσσες ἀνήκουν τὰ πανευ-
ρωπαϊκὰ σήμερα πρῶτα συνθετικὰ λέξεων 
ὅπως τὰ δακτυλο-, φωτο-, φωνο-, σκηνο, 
οἰνο-, ψυχο-, τραυματο-, καρδιο-, τερατο-, 
σεισμο-, κ.λπ. (dactylo-, photo-, phono-, 
sceno-, oeno-, psycho-, traumato-, cardio-, 
terato-, sismo-), τὰ δεύτερα συνθετικὰ 
ὅπως -γραφία, -λογία, (-graphie, -logie) 
κ.ἂ., λέξεις ὅπως ἠλεκτρισμὸς (καὶ τὰ πα-
ράγωγά της), κυβερνητικὴ καὶ ἄλλοι σύγ-
χρονοι ὃροι, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε καὶ 
σὲ σχεδὸν διεθνῆ πλέον κύρια ὀνόμα-
τα ὅπως Ἑλένη, Νικόλαος, Χριστοφόρος, 
Εἰρήνη. 

Αὐτῆς τῆς γλώσσης μὲ τὴ μοναδικὴ 
ἀξία φορεῖς (ὁ ὅρος «κληρονόμοι» δὲν 
εἶναι δόκιμος) καὶ συνεχισταὶ εἴμαστε οἱ 
σημερινοὶ Ἕλληνες καὶ αὐτὸ εἶναι τερά-

στια εὐθύνη γιὰ ὅλους μας. Δυστυχῶς τὴν 
εὐθύνη αὐτὴ δὲν θέλουν νὰ τὴν ἐπωμι-
σθοῦν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συμπα-
τριῶτες μας καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν πε-
ριφρόνησι ποὺ δείχνουν πρὸς τὴ γλῶσσα 
μας. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀναλύσωμε διεξο-
δικὰ τὴν διαπίστωσι αὐτή, ἀφοῦ τὰ ἀπο-
τελέσματα τῆς περιφρονήσεως πρὸς τὴν 
γλῶσσα εἶναι ὀφθαλμοφανῆ. Τὸ περίεργο 
ἐν προκειμένῳ εἶναι τὸ ὅτι ἐπαινοῦμε τοὺς 
ξένους ποὺ ἐκθειάζουν τὴ γλῶσσα μας γιὰ 
τὶς ἀρετές της, ἀλλὰ καταδικάζομε τοὺς 
Ἕλληνες ποὺ θὰ τολμήσουν νὰ μιλήσουν 
γιὰ τὴν ἀξία της, χαρακτηρίζοντάς τους σω-
βινιστάς, ρατσιστάς καί... φασίστες! Ὅσοι 
ὅμως πραγματικὰ ἐκτιμοῦμε καὶ ἀγαποῦμε 
τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχομε ὑποχρέωσι 
νὰ τὴν καλλιεργοῦμε καὶ νὰ τὴν προστα-
τεύωμε ἀπὸ τὶς ποικίλες παραφθορὲς ποὺ 
τὴν ἀπειλοῦν στὶς ἡμέρες μας. Πρέπει νὰ 
κάνωμε γι΄ αὐτὴν «ἄμυνα καὶ στολισμό», 
πρᾶγμα ποὺ συνιστοῦσε γιὰ τὴν γαλλικὴ 
γλῶσσα στὰ χρόνια τῆς Ἀναγεννήσεως ὁ 
Ἰωακεὶμ ντὺ Μπελαί. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν καλ-
λιεγήσωμε καὶ νὰ τὴν προστατεύσωμε πρέ-
πει ἀσφαλῶς πρῶτα νὰ τὴν γνωρίσωμε καὶ 
νὰ τὴν κατακτήσωμε. 

Ἡ πρώτη γνωριμία καὶ κατάκτησι 
τῆς «μητρικῆς» γλώσσης ἀπὸ τὸν 

ἄνθρωπο ἀρχίζει ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἡλικία 
καὶ συντελεῖται συνήθως μέσα στὸ οἰκογε-
νειακό, τὸ σπιτικὸ περιβάλλον. Ἐκ τῶν 
πραγμάτων λοιπὸν πρωταρχικὸ καὶ κα-
θοριστικὸ ρόλο γιὰ τὴν περαιτέρω γλωσ-
σικὴ ἐξέλιξι τοῦ παιδιοῦ παίζει ἡ οἰκογέ-
νεια: γονεῖς (κυρίως ἡ μητέρα, ἐξ οὗ καὶ 
ὁ ὅρος «μητρική» γιὰ τὴν πρώτη γλῶσσα 
ποὺ θὰ μάθη ὁ ἄνθρωπος), ἀδέρφια, παπ-
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ποῦς, γιαγιά, θεῖοι καὶ θεῖες. Τὸ γλωσσικὸ 
ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν θὰ εἶναι τὸ 
βαθύτερο στρῶμα τοῦ λόγου τοῦ παιδιοῦ 
γιὰ ὅλη του τὴ ζωή. Αὐτὸ θὰ χαρακτηρί-
ζη τὴν ὁμιλία του τουλάχιστον στὶς αὐθόρ-
μητες στιγμὲς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ὁμο-
γλώσσους του. Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ὑπόβαθρο 
τοῦ ἐνδιάθετου λόγου του καὶ θὰ ἐπηρε-
άζη σὲ μικρὸ ἢ μεγάλο βαθμὸ κάθε ξένη 
γλῶσσα ποὺ τυχὸν θὰ ἐκμάθη στὴν κατο-
πινή του ζωή. Ἂν ἡ μητρικὴ γλῶσσα μετα-
δοθῆ πλημμελῶς ἀπὸ ὀλιγογράμματους ἢ 
ἐγγράμματους μὲν ἀλλὰ ἀδιάφορους πρὸς 
τὸ παιδὶ γονεῖς, ἀπὸ ξενόγλωσση τροφὸ ἢ 
«παιδοφύλακα», ἀπὸ ὀλιγομελὲς οἰκογε-
νειακὸ περιβάλλον (μὲ μόνο γονεῖς ἢ μὲ 
τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν καὶ λίγα ἢ καθόλου ἀδέρ-
φια), τὸ γλωσσικὸ αἰσθητήριο τοῦ παιδιοῦ 
θὰ εἶναι ἀνεπαρκῶς ἀνεπτυγμένο, τὸ λεξι-
λόγιό του περιωρισμένο, ἡ δομὴ τῶν φρά-
σεών του ἐλαττωματική. 

Τὰ σχετικὰ κενὰ θὰ βελτιωθοῦν κατὰ 
τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἀργότερα ἀπὸ 

τὸν δεύτερο παράγοντα τῆς γλωσσικῆς 
ἀναπτύξεως καὶ καλλιεργείας πού εἶναι 
τὸ σχολεῖο. Ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι τὸν 
ρόλο τῆς σχολικῆς παιδείας ἐπὶ τοῦ προ-
κειμένου. Πόσοι ἀπό μᾶς δὲν θυμοῦνται 
μὲ ἀγάπη καὶ εὐγνωμοσύνη τοὺς δασκά-
λους καὶ τοὺς καθηγητάς μας ἐκείνους 
πού, μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες γνώσεις, μᾶς μετέ-
δωσαν καὶ τὴν ὀρθοέπεια καὶ τὴν καλλιέ-
πεια! Δυστυχῶς, στὶς ἡμέρες μας, δάσκα-
λοι καὶ καθηγηταὶ (οἱ φιλόλογοι κυρίως, 
ποὺ ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι οἱ ἁρμόδιοι νὰ διδά-
ξουν τὶς δύο αὐτὲς ἀρετὲς τοῦ λόγου) πα-
ραμελοῦν τὶς παραμέτρους αὐτὲς τοῦ σω-
στοῦ χειρισμοῦ τοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου. 
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ γλῶσσα μας δέχεται 
ἰσχυρὴ πίεσι ἀπὸ τὶς λεγόμενες «διεθνεῖς» 
γλῶσσες καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν ἀγγλική. Ἡ 
ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἀγγλομάθεια τῶν ἑλλη-
νοπαίδων ἔβλαψε καὶ βλάπτει πολὺ τὴν 
ὀρθὴ χρῆσι τῆς ἑλληνικῆς, ἐνῶ ταυτοχρό-
νως στερεῖ τοὺς νέους μας ἀπὸ τὸν πλου-
τισμό τους σὲ ἔννοιες. Ὅλα τὰ ἄτομα δὲν 

ἔχουν ἀπὸ τὴ Φύσι τὸ δῶρο τῆς «γλωσ-
σολαλίας» καὶ γι΄ αὐτὸ χρειάζεται μεγάλη 
προσοχὴ στὸ πότε, πῶς καὶ ἀπὸ ποιὸν θὰ 
μάθη τὴν ξένη γλῶσσα τὸ παιδί. Ἄλλως τε 
εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἔννοια «δίγλωσσο ἄτο-
μο» εἶναι πολὺ σχετικὴ καὶ συζητήσιμη. 

Στὴ συντήρησι τῆς γλώσσης μας, σὲ 
παλαιότερες ἐποχές, σημαντικὸ 

ρόλο ἔπαιξε ἡ Ἐκκλησία. Τότε, στὰ χρό-
νια τῆς σκλαβιᾶς τοῦ ἔθνους μας, ὅπου 
σπάνιζαν τὰ ἄτομα μὲ εὐρύτερη παιδεία, τὰ 
μόνα σχεδὸν πνευματικὰ ἐντρυφήματα τοῦ 
ἁπλοῦ λαοῦ ἦσαν τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς 
ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ 
τὰ διάφορα ψυχωφελῆ καὶ ἐποικοδομη-
τικὰ ἔργα (βίοι τῶν ἁγίων κ.ἂ.). Ἀπόδειξις 
τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι τὸ πλῆθος τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν και βιβλικῶν ἐκφράσεων 
ποὺ μέχρι σήμερα φέρονται στὸ στόμα τῶν 
Πανελλήνων. Γλῶσσα τῶν κειμένων ποὺ 
ἀναφέραμε εἶναι ἡ ἑλληνιστικὴ κοινὴ ἢ 
μία μεταγενέστερη ἁπλουστευμένη, ἀλλὰ 
πάντως ἀρχαΐζουσα, ἑλληνική. Ἡ μεγά-
λη ἢ μικρὴ ἐξοικείωσι τῶν ἀνθρώπων τοῦ 
λαοῦ μὲ τὸ γλωσσικὸ αὐτὸ ἰδίωμα, καθώς, 
ἀργότερα, στὸν 19ο αἰῶνα καί τὶς πρῶτες 
δεκαετίες τοῦ 20οῦ, μὲ τὴν «καθαρεύου-
σα», συντηροῦσε τὴν ἑλληνικὴ γλωσσικὴ 
συνέχεια. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
ἑλληνικὴ ἀποτελοῦσε ἕνα κρῖκο στὴ δια-
χρονικὴ ἁλυσίδα τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου. 

Σήμερα πολὺ λίγη σχέσι ἔχουν οἱ 
Ἕλληνες μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ 

γλῶσσα τῶν κειμένων της. Τὸ σχολεῖο, 
ἀπὸ τὴν πλευρά του, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ 
νὰ περιορίση τὴν ἑλληνομάθεια. Ἡ οἰκο-
γενειακὴ φροντίδα γιὰ τὴν γλωσσικὴ ἀνά-
πτυξι τῶν παιδιῶν εἶναι πολὺ χαλαρή. Τὰ 
ἑλληνικὰ τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν δημοσίων 
ἐγγράφων καὶ δημοσίων ἐπιγραφῶν ἀπο-
τελοῦν παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν. Καὶ 
ὅλοι... περιμένουμε κάποιο θαῦμα, ποὺ 
θὰ διορθώση τὰ κακῶς κείμενα. Ξεχάσα-
με τὴν προτροπὴ τῶν ἀρχαίων μας: σὺν 
Ἀθηνᾷ καὶ χείρα κίνει. 



Σα βρεθείς στο Μετρό της Αθήνας 
ένας κόσμος ολόκληρος 
διαβαίνει στο πλάι σου. 
Συντοπίτες, Ευρωπαίοι, 
μελαμψοί Αφρικάνοι, Ασιάτες,
άγνωστοι όλοι για σένα διαβάτες. 

Οι πιο πολλοί προσπερνούν, 
βιαστικοί περπατούν 
ή και τρέχουν. 
Μερικοί φλυαρούνε ανέμελα, 
φαίνεται έγνοιες δεν έχουν. 
Πόσα μάτια εκεί συναντάς! 
Μάτια ανήσυχα, κουρασμένα, 
άλλα χαρούμενα, τσαχπίνικα, 
μα και πόσα θλιμμένα.

Ένας κόσμος μπροστά σου 
ποικίλος, αδιάφορος 
κι όμως στα μάτια 
αν δεις τον καθένα, 
πόσο οικείο τον βρίσκεις, 
πόσο ίδιο με σένα. 

Λ. Μαλεφάκη

Στο Μετρό
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τοῦ Γεωργίου Μποζώνη, 
Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν 

τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν

Πρόσφυγες εἶναι αὐτοὶ ποὺ 
ξερριζώνονται ἀπὸ μία χώρα 

καὶ καταφεύγουν σ΄ ἄλλη χώρα. Ἀντι-
μετωπίζουν κινδύνους, παλεύουν μὲ 
τὴν φτώχεια καὶ τὴν ἀνέχεια, ἀγωνί-
ζονται νὰ γίνουν εὐπρόσδεκτοι καὶ νὰ 
προσαρμοσθοῦν στὶς νέες συνθῆκες 
ζωῆς. Οἱ πρόσφυγες μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἀλλοδαποί, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἀνήκουν 
στὴν ἴδια ἐθνότητα μὲ τοὺς κατοί-
κους τῆς χώρας ποὺ προσφεύγουν. 

Οἱ διωγμοὶ εἶναι γνώρισμα τῆς 
ἑλληνικῆς φυλῆς. Ἡ ἱστορία μας 
εἶναι δακρύβρεκτη καὶ αἱμοβαφής. 
Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα διώκονται οἱ 
ἑλληνικοὶ πληθυσμοί. Σκύθες, Πέρ-
σες, Σλάβοι, Ἄραβες, Τοῦρκοι, πα-
ντοδαποὶ ἀλλόφυλοι, ἐκακοποίησαν, 
ἐβασάνισαν ἢ καὶ ἐξεδίωξαν τοὺς 
Ἕλληνες ἀπὸ τὰ ἐδάφη των.

Στὴν πρόσφατη ἱστορία μας ὁ με-
γάλος ξερριζωμὸς συνετελέσθη μὲ 
τὴν τραγωδία τοῦ 1922. Ἡ Μ. Ἀσία 
ὑπῆρξε ὁ πνευματικὸς πνεύμων 
τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν 

ἀρχαία ἐποχή. Ἐκεῖ ἀνέτειλε ἡ με-
γάλη ποίηση, ἀπ΄ ἐκεῖ ξεκίνησε ἡ φι-
λοσοφία, ἐκεῖ ἐγεννήθη ἡ θεωρητικὴ 
ἐπιστήμη. Ἡ Μ. Ἀσία ἀπετέλεσε τὸν 
πνευματικὸ ἀγωγό τοῦ Βυζαντίου. 
Ἔδωσε πατριάρχες, αὐτοκράτορες, 
στρατηγούς, πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας, διανοουμένους. Ὅλα αὐτὰ ἐχά-
θηκαν τὸ 1922.

Ἡ Ἑλλὰς δὲν  μπόρεσε νὰ ὑπο-
δεχθῆ ἐπαξίως τοὺς πρόσφυγες τῆς 
Μ. Ἀσίας, νὰ ἐπουλώση τὰ τραύματά 
των καὶ νὰ ἀξιοποιήση ἐπαρκῶς τὶς 
δυνατότητές των. Αὐτὴ ἡ διαπίστωση 
ἐγκλείει μία δικαιολογία καὶ μία ἐνο-
χή. Δικαιολογία, διότι ἡ Ἑλλὰς ἦτο 
μικρὴ καὶ πτωχή, γιὰ νὰ ἀντιμετωπί-
ση μεγάλες ὀργανωτικὲς καὶ οἰκονο-
μικὲς δυσκολίες, καὶ ἐνοχή, διότι καὶ 
οἱ ἐλάσσονες σχεδιασμοὶ προστασί-
ας τῶν προσφύγων πολὺ λίγο κατέ-
ληγαν σὲ πράξεις. Οὐσιαστικὰ μό-
νοι τους οἱ πρόσφυγες ἐτόνωσαν τὴν 
κοινωνικὴ δραστηριότητα, ἀνεζωο-
γόνησαν τὰ γράμματα, συνέβαλαν 

ΠρΙν 20 χρόνΙα στΙσ «ΚόΙνωνΙΚΕσ τόμΕσ» 
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στὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς 
παιδείας. 

Στὶς ἡμέρες μας νέο κῦμα προ-
σφύγων παρουσιάζεται. Ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος αἱμορραγεῖ. Σκιαγραφεῖ 
νέα ἀπώλεια μὲ τὴν μετακίνηση τῶν 
Ἑλλήνων στὰ ἐδάφη μας. Παράλλη-
λα μᾶς ἔρχονται οἱ ἀδελφοί μας οἱ 
Πόντιοι, ἐνῶ εὑρίσκουν φιλοξενία οἱ 
Ἀλβανοί, παρὰ τὰ σοβαρὰ ἀντικοινω-
νικὰ ἐλαττώματα ποὺ φέρνουν μαζὶ 
των. Καὶ τὸ πρόβλημα ἀποβαίνει σο-
βαρώτερο, ἂν σκεφθοῦμε τὸ ἐνδε-
χόμενο νὰ μᾶς ἔλθη νέο κῦμα ἀλλο-
δαπῶν προσφύγων σὲ περίπτωση 
ἐπεκτάσεως τοῦ πολέμου στὴν ἄλλο-
τε Γιουγκουσλαβία. 

Ἐμεῖς ὡς ἄτομα, ὡς οἰκογένει-
ες καὶ ὡς κοινωνικοὶ παράγοντες 
φροντίζομε μὲ ἀγάπη καὶ μὲ ἐνεργὸ 
δραστηριότητα τοὺς ξερριζωμένους 
Ἕλληνες καὶ ἀντιμετωπίζομε μὲ 
ἀνοχὴ καὶ ἐπιείκεια τοὺς Ἀλβανούς. 

Καταφεύγουν σὲ σένα καὶ σὺ 
μεριμνᾶς, τοὺς προστατεύεις, 

τοὺς δίνεις φαγητό, τοὺς προσφέρεις 
ἐργασία καὶ κατοικία. Εἶναι φωτεινὰ 
τὰ παραδείγματα ἀρωγῆς καὶ συμπα-
ραστάσεως ἀπὸ μέρους τῶν ἐντοπί-
ων πρὸς τοὺς πρόσφυγες.

Ἀλλ΄ ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία δὲν 
ἐπαρκεῖ, γιὰ νὰ καλύψη τὶς ἀνάγκες. 
Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κινηθῆ σοβαρὰ 
ἡ κρατικὴ μηχανὴ καὶ νὰ ἐκδηλωθῆ 
ὡς ὀργάνωση, ὡς ἀπασχόληση καὶ 

ὡς οἰκονομικὴ συνδρομή. Εἶναι 
ἀναγκαία ἡ συντονισμένη πρόνοια, 
ὥστε οἱ προσερχόμενοι νὰ εὑρί-
σκουν ἀμέσως καταυλισμούς, τροφὴ 
καὶ περίθαλψη. Τοὺς χρειάζεται κα-
τάλληλη ἑτοιμασία, ὥστε νὰ μποροῦν 
νὰ προσαρμοσθοῦν στὴν ἑλληνικὴ 
πραγματικότητα καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν 
οἱ ἐπαγγελματικὲς γνώσεις των μὲ τὶς 
ἀντίστοιχες δεξιότητες.

Δυστυχῶς, ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι 
ἕτοιμη νὰ δέχεται, νὰ ὑποδέχεται 
καὶ νὰ ἀξιοποιῆ τοὺς πρόσφυγες. 
Οἱ Ἕλληνες, στοὺς μεγάλους ἀριθ-
μούς, ἀσκοῦν κριτικὴ ἢ διασκεδά-
ζουν. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀφυπνισθοῦμε 
ἀπὸ τὸν λήθαργο, νὰ ἐργασθοῦμε, 
νὰ συνεργασθοῦμε καὶ νὰ ἀποσπά-
σωμε τοὺς «ξυνεφεστώτας» ἀπὸ τὴν 
ἀβουλησία των. Ἄλλοτε ὑπῆρχε ἡ 
μεγάλη ἰδέα. Σήμερα μποροῦμε νὰ 
μιλᾶμε γιὰ τὴν δημιουργικὴ ἰδέα, γιὰ 
τὸν δημιουργικὸ ἀνθρωπισμό. 

Ὁ Ἕλλην δὲν ζῆ χωρὶς ὁρά-
ματα. Αὐτὰ πηγάζουν ἀπὸ 

τὸν ἐσώτερο ἑαυτό του καὶ ἀπὸ τὴν 
ἱστορία του, ποὺ εἶναι μεστὴ σὲ νόη-
μα. Οἱ οὐσιαστικοὶ πόθοι πλάθονται 
σὲ ἀξίες καὶ ὁ ἄνθρωπος μεγαλουρ-
γεῖ. Ὁ Ἕλλην μέσα στὴν ἱστορία του 
βιώνει τὴν ἀρετὴ ὡς ὑπέρβαση τοῦ 
μικροῦ πρὸς τὸ μεγάλο, ποὺ ἐγκλεί-
ει μεγαλεῖο... 

(Ἰούνιος - Ἰούλιος 1993) 
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Κείμενο
Καί ἐν τῷ συμπληροῦσθαι 

τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς 
ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ 
τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φε-
ρομένης πνοῆς βιαίας, καὶ 
ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ 
ἦσαν καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν 
αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι 
ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα 
ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθη-
σαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, 
καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις 
γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα 
ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 
῏Ησαν δὲ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατοι-
κοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλα-
βεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν 
ὑπὸ τὸν οὐρανόν· γενομένης δὲ 
τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ 
πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκου-
ον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ 
λαλούντων αὐτῶν. ἐξίσταντο δὲ 
πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες 
πρὸς ἀλλήλους· οὐκ ἰδοὺ πάντες 
οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλι-
λαῖοι; καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν 
ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν 

ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, Πάρθοι καὶ 
Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κα-
τοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, 
᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, 
Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, Φρυγίαν 
τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον 
καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς 
κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδη-
μοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε 
καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ 
῎Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων 
αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις 
τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; ἐξίσταντο 
δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος 
πρὸς ἄλλον λέγοντες· τί ἂν θέλοι 
τοῦτο εἶναι; ἕτεροι δὲ χλευάζο-
ντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους μεμε-
στωμένοι εἰσί.

Μετάφραση
Τὸ πρωὶ τῆς ἡμέρας τῆς Πεντη-

κοστῆς (καθὼς ὁλοκληρωνόταν ἡ 
ἡμέρα αὐτὴ ἡ ὁποία ἄρχισε ἀπὸ τὸ 
ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς της) ὅλοι 
οἱ πιστοὶ μὲ μιὰ καρδιὰ ἦταν συναγ-
μένοι στὸ ἴδιο μέρος. Καὶ ξαφνικά, 
χωρὶς νὰ τὸ περιμένει κανείς, ἦλθε 
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μιὰ βοὴ σὰν φύση-
μα σφοδροῦ ἀνέμου, ποὺ κινεῖται 

Πράξεις β΄, 1-11

Η ΚΑΘΟΔΟΣ  ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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μὲ ὁρμὴ καὶ βιαιότητα. Καὶ ἡ βοὴ 
αὐτὴ γέμισε ὅλο τὸ σπίτι ὅπου κά-
θονταν οἱ ἀπόστολοι καὶ ὅλοι οἱ μα-
θητές. Καὶ εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους νὰ 
διαμοιράζονται σ΄ αὐτοὺς γλῶσσες 
σὰν τὶς φλόγες τῆς φωτιᾶς, καὶ στὸν 
καθένα ἀπ΄ αὐτοὺς κάθισε ἀπὸ μία 
γλώσσα. Ὅλοι τους τότε πλημμύρι-
σαν ἐσωτερικὰ μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, κι 
ἄρχισαν νὰ μιλοῦν ξένες γλῶσσες, 
ὅπως τὸ Πνεῦμα τοὺς ἐνέπνεε καὶ 
τοὺς ἔδινε τὴν ἱκανότητα νὰ μι-
λοῦν καὶ νὰ λένε θεϊκὰ καὶ οὐρά-
νια λόγια καὶ διδασκαλίες ὑψηλὲς 
καὶ θεόπνευστες. Στὴν Ἱερουσαλὴμ 
ὑπῆρχαν τότε Ἰουδαῖοι ἀπ΄ ὅλα τὰ 
μέρη τοῦ κόσμου καὶ ἀπ΄ ὅλα τὰ 
ἔθνη ποὺ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸν 
οὐρανό. Αὐτοὶ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ 
ἐκεῖ μόνιμα, ἦταν εὐλαβεῖς καὶ σέ-
βονταν τὸν Θεό. Ὅταν λοιπὸν ἔγινε 
ἡ βοὴ αὐτὴ τοῦ ἀνέμου, συγκεντρώ-
θηκε πλῆθος ἀπ΄ αὐτοὺς κι ὅλοι κυ-
ριεύθηκαν ἀπὸ σύγχυση καὶ κατά-
πληξη· διότι ὁ καθένας τους ἄκου-
γε τοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ νὰ μι-
λοῦν στὴ δική του γλώσσα. Ἔμεναν 
ὅλοι ἐκστατικοὶ καὶ μὲ θαυμασμὸ 
ἔλεγαν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο: Μά, 
ὅλοι αὐτοὶ πού μιλοῦν δὲν εἶναι 
Γαλιλαῖοι; Πῶς λοιπὸν ἐμεῖς τοὺς 
ἀκοῦμε ὁ καθένας μας νὰ μιλοῦν 
στὴ δική μας μητρικὴ γλώσσα, τὴν 
ὁποία μάθαμε καὶ μιλοῦμε ἀπὸ τότε 

πού γεννηθήκαμε; Ὅσοι εἴμαστε 
Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμίτες, κι 
ὅσοι κατοικοῦμε στὴ Μεσοποταμία 
καὶ στὴν Ἰουδαία καὶ στὴν Καππα-
δοκία, στὸν Πόντο καὶ στὴ Μικρὰ 
Ἀσία, στὴ Φρυγία καὶ στὴν Παμφυ-
λία, στὴν Αἴγυπτο καὶ στὰ μέρη τῆς 
Λιβύης ποὺ εἶναι κοντὰ στὴν Κυρή-
νη, καὶ οἱ Ρωμαῖοι ποὺ διαμένουμε 
ἐδῶ, τόσο αὐτοὶ ποὺ λόγῳ τῆς κα-
ταγωγῆς μας εἴμαστε Ἰουδαῖοι, ὅσο 
καὶ οἱ ἐθνικοὶ ποὺ προσελκυσθήκα-
με στὴν ἰουδαϊκὴ πίστη καὶ γίναμε 
προσήλυτοι, καθὼς καὶ ὅσοι κατα-
γόμαστε ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ οἱ Ἄρα-
βες, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ καταγόμαστε 
ἀπὸ τὰ διάφορα αὐτὰ μέρη πῶς συμ-
βαίνει νὰ ἀκοῦμε αὐτοὺς νὰ μιλοῦν 
καὶ νὰ διακηρύττουν στὶς γλῶσσες 
μας τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ; Κι ἔμεναν ὅλοι ἐκστατικοὶ 
καὶ γεμάτοι ἀπορία ἔλεγαν ὁ ἕνας 
στὸν ἄλλο: Τί νὰ σημαίνει ἄραγε τὸ 
ἔκτακτο αὐτὸ γεγονὸς καὶ ποιὰ ἐξή-
γηση μπορεῖ νὰ τοῦ δώσει κανείς; 
Ἄλλοι ὅμως χλεύαζαν κι ἔλεγαν ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι τελείως με-
θυσμένοι μὲ γλυκὸ καὶ δυνατὸ κρα-
σί, καὶ δὲν ξέρουν τί λένε.

(Ἀπὸ Π. Ν. Τρεμπέλα, 
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μὲ σύντομη 

ἑρμηνεία - μεταγλωττισμένη, 
ἔκδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 2011)

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ



ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι. ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

νάστασίς ἐστι καὶ κρί-
σις καὶ εὐθῦναι τῶν πε-

πραγμένων. Καὶ ὅσοι νο-
μίζουσιν εἱμαρμένην εἶναι, 
τοῦτο λεγέτωσαν. Εἰ γὰρ ἀνά-
στασίς ἐστι καὶ κρίσις, οὐκ 
ἔστιν εἱμαρμένη, κἂν μυρία 
φιλονικοῦσι.» Ε.Π.Ε. 13,560

ἰ μὴ ἀνάστασις ἦν, ποῦ 

τοῦ Θεοῦ τὸ δίκαιον 

σωθήσεται, τοσούτων μὲν πο-

νηρῶν εὐημερούντων, τοσού-

των δὲ ἀγαθῶν θλιβομένων, 

καὶ ἐν τῇ θλίψει τὸν βίον κα-

ταλυόντων;» Ε.Π.Ε. 13,564

ν δὲν ὑπῆρχε ἀνάστασις, 

μὲ ποιὸ τρόπο θὰ βεβαιώ-

νεται ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἐφ΄ 

ὅσον σ΄ αὐτὴ τὴ ζωὴ εὐημεροῦν 

τόσοι πονηροὶ καὶ ἀσεβεῖς, κι ἀπ΄ 

τὴν ἄλλη μεριὰ τόσοι ἀγαθοὶ καὶ 

ἅγιοι πονοῦν καὶ ὑποφέρουν; 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

   Κείμενο

   Κείμενο

Μετάφραση

Ἀ

Ε

Ὑ

Ἂ

"

"

πάρχουν ἀνάστασις καὶ 
κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις γιὰ 

τὰ πεπραγμένα μας. Κι ὅσοι νο-
μίζουν ὅτι ὑπάρχει πεπρωμένο, 
ἂς τὸ λένε. Ἂν ὅμως ὑπάρχουν 
ἀνάστασις καὶ κρίσις, δὲν ὑπάρ-
χει πεπρωμένο, ὅσο κι ἂν φιλο-
νικοῦν καὶ φωνάζουν.

Μετάφραση
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Π Ὅ"

Σ"

Κείμενο

άντες μὲν ἀναστήσο-
νται, οὐ πάντες δὲ εἰς 

ζωήν, ἀλλ΄οἱ μὲν εἰς κόλασιν, 
οἱ δὲ εἰς ζωήν. Διὰ τοῦτο οὐκ 
εἶπεν "ἀναστήσει", ἀλλὰ "ζω-
οποιήσει", ὃ πλέον τῆς ἀνα-
στάσεως ἦν καὶ τοῖς δικαίοις 
μόνοις δεδωρημένον.» Ε.Π.Ε. 
17,172

Μετάφραση

λοι μὲν θ΄ ἀναστηθοῦν, ὄχι 
ὅμως ὅλοι γιὰ νὰ ζήσουν 

αἰώνια μὲ τὸ Θεό. Θ΄ ἀναστη-
θοῦν, ἄλλοι μὲν γιὰ τὴν κόλασι, 
ἄλλοι δὲ γιὰ τὴ ζωή. Γι΄ αὐτὸ δὲν 
εἶπε ἁπλῶς ὁ Χριστὸς "Θὰ ἀνα-
στήση", ἀλλ΄ εἶπε, "Θὰ ζωοποιή-
ση", πρᾶγμα πολὺ ἀνώτερο τῆς 
ἀναστάσεως, ποὺ μόνο στοὺς δι-

καίους ἔχει δωρηθῆ.

Π

Ο Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Κείμενο

πουδάζει ὁ διάβολος, 
οὐχ ἳνα ἀνάστασις ἀπι-

στηθῇ μόνον, ἀλλ΄ ἳνα καὶ τὰ 
τῆς ἀρετῆς ἔργα καταλυθῇ. 
Ἄνθρωπος γὰρ μὴ προσ-
δοκῶν ἀναστήσεσθαι καὶ δώ-
σειν λόγον τῶν πεπραγμένων, 
οὒχ ἃψεται ταχέως ἀρετῆς. 
Οὐχ ἁπτόμενος δὲ ἀρετῆς, δι-
απιστήσει τῇ ἀναστάσει πά-

λιν.» Ε.Π.Ε. 18,484

Μετάφραση

ασχίζει μὲ κάθε τρόπο ὁ 
διάβολος, ὄχι μόνο στὸ νὰ 

μὴ γίνεται πιστευτὴ ἡ ἀνάστασις, 
ἀλλὰ καὶ στὸ νὰ καταργηθοῦν 
τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς. Ὅποιος δὲν 
προσδοκᾶ ν΄ ἀναστηθῆ καὶ νὰ 
δώση λόγο γιὰ τὶς πράξεις του, 
δὲν θὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀρετή. 
Κι ὅταν δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν 
ἀρετή, στὴ συνέχεια θὰ δείχνη 

ἀπιστία στὴν ἀνάστασι.

(Βλ. Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, 
«Χρυσοστομικό Λεξικό», 
Τόμος Α΄, σελ. 194-195)



Ο Αισχύλος γεννήθηκε 

στην Ελευσίνα το 525 

π.Χ., τριάντα χρόνια πριν από τον 

Σοφοκλή και σαράντα πέντε χρό-

νια πριν από τον Ευριπίδη. Είναι 

για μας ο αρχαιότερος από τους 

τραγικούς. Αλλά και πριν από τον 

Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευ-

ριπίδη το τραγικό είδος υπήρχε. 

Είχαν προηγηθεί ένδοξοι συγγρα-

φείς όπως ο Πρατίνας και ο Φρί-

νικος, που τα έργα τους έχουν χα-

θεί. 

Η παράδοση αποδίδει στον Αι-

σχύλο από 70 έως 90 τραγωδί-

ες. Σώζονται όμως μόνον επτά. 

Για τις υπόλοιπες αρκούμεθα σε 

τίτλους, σε μικρά αποσπάσμα-

τα ή σε διάφορες  μαρτυρίες με-

ταγενεστέρων. Οι επτά τραγωδί-

ες που διασώθηκαν είναι: «Πέρ-

σαι» (472 π.Χ.), «Επτά επί Θήβας» 

(467 π.Χ.), «Ικέτιδες» (ίσως το 463 

π.Χ.), «Προμηθεύς Δεσμώτης» και 

«Ορέστεια» («Αγαμέμνων, Χοη-

φόροι, Ευμενίδες») (458 π.Χ.).

Σημειώνουμε ότι η τάξη της 

πόλης, επιβεβλημένη από 

τους υπέρτερους θεούς, θριαμ-

βεύει εις βάρος της τυφλής εκδί-

κησης. Οι δύο όψεις που ορίζουν 

την ουσία της έμπνευσης του Αι-

σχύλου είναι η πολιτική και η θρη-

σκευτική. Οι δύο μεγάλες ευχές 

που η Αθηνά διατυπώνει στο τέ-

λος των «Ευμενίδων» είναι ο σε-

βασμός στην τάξη και η άρνηση 

των εμφυλίων πολέμων. Ο σεβα-

σμός στην τάξη ενσαρκώνεται με 

τον Άρειο Πάγο, που την ίδρυσή 

του παρουσιάζει ο Αισχύλος με 

επισημότητα. Μέσω αυτού είναι 

ανάγκη να διατηρηθεί η αρχή του 

φόβου που επιτρέπει στην ελευθε-

ρία να ανθίσει χωρίς να καταλήξει 

στην αταξία. Η Αθηνά επαναλαμ-

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Γ Υ Ρ Ω  Α Π Ο  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο 
Τ Ο Υ  Α Ι Σ Χ Υ Λ Ο Υ   ( 5 2 5  –  4 5 6  π . Χ . )

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
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βάνει αυτό που έλεγαν οι Ερινύες: 

«Ούτε δεσποτισμό μα ούτε αναρ-

χία να στέργει

-κι έγνοια του ας τόχει - το λαό 

μου συμβουλεύω

κι ούτε απ΄ την πόλη κάθε φόβο 

να εξορίζει.

Σα δε φοβάται τίποτε, ποιος θάναι 

δίκαιος;» (στ. 696 - 699)

Είναι σαφές ότι ο Αισχύλος 

σκέπτεται και γράφει ως 

πολίτης. Και γι΄ αυτόν η πολιτική 

επιλογή είναι προπάντων ηθική. 

Δεν θέλει ούτε την ύβρη της κατά-

κτησης, ούτε την ύβρη των τυράν-

νων, ούτε την ύβρη ενός απείθαρ-

χου λαού. Ζει ως πολίτης το πα-

λαιό ιδεώδες που υπάρχει στον 

Ισίοδο και στον Σόλωνα. Και το 

ιδεώδες αυτό είναι τώρα προσφι-

λές, καθώς οι Μηδικοί πόλεμοι 

έχουν καθιερώσει τον θρίαμβό 

του και καθώς οι αγώνες της νέας 

δημοκρατίας  απειλούν να κλονί-

σουν την ισορροπία του. 

Αλλά θα ήταν ακρωτηριασμός 

της έμπνευσης του Αισχύλου αν 

κανείς παρουσίαζε αυτό το ιδεώ-

δες κάτω από ένα φως μόνο αν-

θρώπινο. Αυτό που τιμωρεί τον 

Ξέρξη και σώζει τους Έλληνες, 

αυτό που εξηγεί τον θάνατο του 

Αγαμέμνονα και αργότερα της 

Κλυταιμνήστρας, αυτό που δρα 

και αποφασίζει είναι παντού και 

πάντοτε η θέληση των Θεών. Ο 

Δίας, που προκαλεί με την δύνα-

μή του τον τρόμο, μπορεί να είναι 

και ο σωτήρας, προπάντων όμως 

είναι αυτός που η οργή του σε 

κάθε στιγμή μπορεί να καταστρέ-

ψει τα πάντα: 

«Αυτός κι από τις ψηλοπύργωτες

ελπίδες κάτω τούς γκρεμίζει

στου ολέθρου τους ανθρώπους το 

βυθό

χωρίς με βία το χέρι του να οπλί-

ζει^ 

κόπο δεν δίνει στη θεότη τίποτα^

πάνω στον ουρανό της θρονια-

σμένη

κι απ΄ τους αγίους ψηλά τους θρό-

νους της

όμως η πάσα της βουλή τελειωμέ-

νη.» (Ικέτ. 95-102)

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
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Τέτοιος κόσμος θα ήταν απελ-

πιστικός, αν ο θείος αυτός θυμός 

δεν βασιζόταν πάνω στη δικαιοσύ-

νη, γιατί η θεϊκή παντοδυναμία εί-

ναι κατά τούτο καθησυχαστική, ότι 

δηλαδή ασκείται σύμφωνα με κά-

ποια τάξη. 

Το θέατρο του Αισχύλου είναι 

μια περιπαθής κατάφαση της δι-

καιοσύνης. Και δεν υπάρχει άλλη 

τραγωδία του (εκτός από τον Προ-

μηθέα) στην οποία θα μπορού-

σε να διακηρύσσεται λαμπρά η 

ύπαρξη της θείας δικαιοσύνης. 

Αυτή αποτελεί την ίδια την ουσία 

της τραγωδίας. Κάθε χειρονομία 

προσλαμβάνει ένα είδος θεϊκής 

προέκτασης. Ο άνθρωπος είναι 

βέβαια υπεύθυνος, χωρίς ωστό-

σο να είναι κύριος της μοίρας του. 

Η ύπαρξη αυτής της δικαιοσύ-

νης αποτελεί και το ίδιο το θεμέ-

λιο της ηθικής. Ο φόβος εν σχέ-

ση προς τους θεούς λειτουργεί το 

ίδιο όπως και μέσα στην ανθρώπι-

νη κοινωνία. Και η ίδια η δυστυχία 

γίνεται μάθημα.

Ο ηθικός νόμος που εμπνέει 

το έργο του Αισχύλου εκφράζε-

ται με μεταφορές που δίνουν ζωή 

στο έγκλημα. Ο μυστηριώδης νό-

μος της θείας δικαιοσύνης γίνεται 

ζωντανός κατά τρόπο συγκεκριμέ-

νο: Το ηθικό συναίσθημα που ξυ-

πνά αυτή η δικαιοσύνη αναβλύζει 

αυθόρμητα με μυστηριώδη τρόπο. 

Η τέχνη του Αισχύλου είναι εξί-

σου συγκεκριμένη όσο και ορα-

ματική:

«Αυτός στον άνθρωπο άνοιξε το 

δρόμο

της φρόνησης κι έβαλε νόμο: πά-

θος μάθος.

Αυτός ως και στον ύπνο, στην 

καρδιά μας

στάζει τον πόνο που θυμίζει

με τρόμο τα παθήματά μας

κι αθέλητα μας συνετίζει.» 

  (Αγαμ. 176-184)

 (Βοηθήματα: «Αρχαία Ελληνική 

Γραμματολογία» μετάφρ. Θ. Χριστοπού-

λου-Μικρογιαννάκη, Αθήνα 1988, Εγκυ-

κλοπ. «Πάπυρος-Larousse-Britannica» 

τόμ. 4ος, λήμμα «Αισχύλος».)
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Ο Οικ. Πατριάρχης 
στην ενθρόνιση του Πάπα

Επιδοκιμάζουμε ανεπιφύλα-
κτα τη θέση της Ορθοδόξου 

Χριστιανικής Αδελφότητος «Ο ΣΩ-
ΤΗΡ» αναφορικά με την παρουσία 
του Οικ. Πατριάρχου στην ενθρόνι-
ση του Πάπα, η οποία δημοσιεύθηκε 
ως κύριο άρθρο στο π. «Ο ΣΩΤΗΡ» 
(φ. 2076, 15 Μαΐου 2013). Παραθέ-
τουμε ενδεικτικά μέρος από το τέλος 
της αναφοράς: …«Τὸ ἐρώτημα ποὺ 
προβάλλει τώρα ἐπιτακτικὸ καὶ ἀμείλι-
κτο εἶναι τοῦτο: Τί κερδίζει ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ἀπὸ κινήσεις ὅπως αὐτὴ 
τῆς παρουσίας τοῦ Ὀρθοδόξου Πατρι-
άρχου καὶ ἄλλων ἐκπροσώπων Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν στὴν ἐνθρόνιση 
τοῦ Πάπα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι καταλυ-
τική: Ὄχι μόνο δὲν κερδίζει ἀλλὰ βλά-
πτεται πολλαπλῶς. Γιατί; Διότι οἱ κινή-
σεις αὐτές, ὅπου ἀκούγεται συνεχῶς ἡ 
φράση “ἀδελφὲς Ἐκκλησίες”, καλλι-
εργοῦν λανθασμένες ἐντυπώσεις. Ὁ 
ἀκατατόπιστος λαὸς μένει μὲ τὴν ἐντύ-
πωση ὅτι Ὀρθοδοξία καὶ παπικὴ αἵρε-
ση εἶναι τὸ ἴδιο! Ἔτσι ὅμως καλλιερ-
γεῖται τὸ ἔδαφος γιὰ ἀπαράδεκτη ἕνω-
ση ἐν τῇ πράξει. Ψευδοένωση δηλαδή, 
ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέπει στὴν παπικὴ πλά-
νη νὰ κρατήσει τὶς διεστραμμένες ἀντι-
λήψεις της^ καὶ ὄχι μόνο νὰ τὶς κρατή-
σει ἀλλὰ καὶ ἐμμέσως νὰ τὶς ἐπεκτεί-
νει, ἀφοῦ  ἤδη καὶ τώρα ἀσκεῖ ἀτύπως 
“πρωτεῖο” στὸν χριστιανικὸ κόσμο. 

Τὸ ζήτημα εἶναι σοβαρότατο! 
Ὅποιοι κι ἂν εἴμαστε, δὲν ἔχουμε δι-

καίωμα νὰ ὑποτιμοῦμε “τὸ πατροπα-
ράδοτον σέβας”, τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ 
εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Δὲν μᾶς ἐπιτρέ-
πεται νὰ ὑποτιμοῦμε τὴν Ἐκκλησία 
μας, ποὺ εἶναι ἡ μία  καὶ μόνη ἀληθινὴ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ…».

Ο αρχαίος πολιτισμός 
της Ελλάδος και οι Κινέζοι

Με ενθουσιασμό αντιμετωπί-
ζουν οι Κινέζοι - Πολιτική 

Ηγεσία και κοινή γνώμη - το τελευταίο 
διάστημα την Ελλάδα. Αντικρύζουν 
τη χώρα μας ως κοιτίδα μεγάλου πο-
λιτισμού, όπως και τη δική τους, που 
σφράγισε την πορεία της ανθρωπότη-
τος. Υπ΄ αυτό το πρίσμα είναι πιο εύκο-
λη η προβολή και τα προϊόντα της  χώ-
ρας μας στην Κίνα. Η φιλοσοφία των 
Κινέζων, τόσον στους απώτατους όσον 
και σε πολύ μεταγενέστερους χρό-
νους, είναι τόσον στενά συνδεδεμένη 
με τις θρησκευτικές αντιλήψεις, ώστε 
δύσκολα δύναται να χωρισθεί απ΄ αυ-
τές. Ας θυμηθούμε πως στην Κίνα ανα-
πτύχθηκε ένα από τα πιο αρχαία μυ-
στικά θρησκευτικά συστήματα. Το θε-
ωρητικό του υπόβαθρο βρίσκεται στα 
αρχαία φιλοσοφικά αξιώματα του Λά-
ο-Τσε και τα αποφθέγματα της ποιητι-
κής δημιουργίας του κινεζικού λαού. 
Ο κινεζικός μυστικισμός εμφανίζει στις 
βασικές του πηγές ομοιότητες με τον 
Νεοπλατωνισμό, με τον οποίο συμφω-
νεί τόσο στο θέμα της ενότητας, που εί-
ναι απρόσιτη στη γνώση και επιτυγχά-
νεται με διαίσθηση, όσο και στο ότι η 
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απόλυτη αρχή δεν μπορεί να ταυτιστεί 
με το όλον ή το μέρος του υλικού σύ-
μπαντος.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνε-
ται λόγος για την Ορθοδοξία και στην 
Κίνα. Ο ειδικός στο θέμα Γ. Πιπεράκις 
στο έργο του «Ο Χριστός στην Ασία», 
Αθήνα 2005, αναφέρει ότι διακόσιοι 
είκοσι δύο κινέζοι μάρτυρες έγραψαν 
με το ίδιο το αίμα τους τα ονόματά τους 
στα επίσημα Λειτουργικά Βιβλία της 
Εκκλησίας μας. Η μνήμη τους γιορτά-
ζεται όχι μόνο στην Κίνα αλλά και σε 
άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Λίγοι 
βέβαια γνωρίζουν κατά ποίον τρόπο 
μεταφέρθηκε η πίστη μας στην Κίνα. 
Ο κινεζικός λαός από παλαιά εμφανί-
ζει θρησκευτικότητα και έντονες μετα-
φυσικές αναζητήσεις. Πρώτη φορά η 
πίστη του Χριστού έφτασε στη χώρα 
των Σινών με Πέρσες ιεραποστόλους 
κατά το 635 μ.Χ. Πάντως οι αριθμοί 
των χριστιανών στην Κίνα ήταν πάντο-
τε μικροί. Μέχρι τον περασμένο αιώ-
να οι Χριστιανοί όλων των ομολογιών 
δεν ξεπερνούσαν εκεί τα λίγα εκατομ-
μύρια. Ας ευχηθούμε, τώρα που έφτα-
σε ο καιρός της ανάπτυξης των σχέσε-
ων με τη χώρα του κίτρινου ποταμού, 
η Ορθοδοξία μας να αρχίσει την εξά-
πλωσή της και σε λαούς εις «οὓς οὐκ 
ἀνηγγέλει». 

Σχέδια Ισλαμικού 
προσηλυτισμού

Διαβάσαμε πρόσφατα στον έντυ-
πο καθώς και στον ηλεκτρονι-

κό τύπο ότι «ο πιο επικίνδυνος ισλαμι-

στής της γης, ο Ιμάμης Γκιουλέν, πά-
τησε πόδι και στην Αθήνα». Θα περί-
μενε κανείς, μετά τη δράση του ισλαμι-
κού κινήματος του Φ. Γκιουλέν και τις 
αποκαλύψεις σχετικά με την πραγματι-
κή φύση αυτής της επικίνδυνης οργά-
νωσης, η Ελληνική Κυβέρνηση να είχε 
ευαισθητοποιηθεί και να είχαν απομα-
κρυνθεί οι πρωτεργάτες αυτής της ορ-
γανώσεως. Αλλά τούτο, δυστυχώς, δεν 
συνέβη. Η επόμενη δράση των Γκιου-
λενιστών είναι μια νέα προσπάθεια για 
την έκδοση ενός βιβλίου, του πρώτου 
αυτοτελούς έργου του Γκιουλέν, με τις 
απόψεις του και τον τίτλο «Αγάπη και 
ανοχή». Βασικός σκοπός της εκδόσε-
ως του βιβλίου είναι η εξοικείωση του 
ελληνικού κοινού και ο προσηλυτι-
σμός εκείνων που μπορούν να ελκυ-
σθούν από τη «γοητεία» των κηρυγμά-
των του Ιμάμη Γκιουλέν.

Θα συνειδητοποιήσει άραγε η Εκ-
κλησία μας τη ζημιά που προκαλεί η 
εκστρατεία εξισλαμισμού των Ελλή-
νων, η οποία εξαπλώνεται συνεχώς με 
ταχύ ρυθμό;

Η Αγία Σοφία 
της Τραπεζούντας

Η Τουρκική Κυβέρνηση του Ερ-
ντογάν σχεδιάζει να μεταβάλει 

τον αυτοκρατορικό ναό της Αγ. Σοφί-
ας Τραπεζούντας σε ισλαμικό τέμενος.

 Ο Μουφτής Τραπεζούντας ανα-
κοίνωσε ότι η υπηρεσία θρησκευτικών 
υποθέσεων, που αποτελεί το «βαθύ 
κράτος της Τουρκίας», διόρισε ιμά-
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μη στην Αγ. Σοφία της Τραπεζούντας, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο άλλοτε πε-
ριώνυμος ιερός ναός θα μετατραπεί 
γρήγορα σε ισλαμικό τέμενος. 

Πρέπει να προσεχθεί το σχέδιο του 
Ερντογάν. Ας υπογραμμιστεί η αφορ-
μή του: Με δεδομένη την επιρροή που 
ασκεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο ιδι-
αίτερα στις περιοχές του Πόντου και 
της Βιθυνίας, η κυβέρνηση της Τουρ-
κίας, θέλοντας να προλάβει το ενδεχό-
μενο να ζητηθούν από το Πατριαρχείο 
για να ανοίξουν και πάλι αυτοί οι ιε-
ροί ναοί της Αγ. Σοφίας Τραπεζούντας 
και της Βιθυνίας για τους Χριστιανούς, 
σπεύδει να τους μετατρέψει σε ισλαμι-
κά τεμένη, ώστε να αποτραπεί ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο.  Ο Ερντογάν παρου-
σιάζεται ως νέος πορθητής με την με-
τατροπή των ιερών ιστορικών μας μνη-
μείων σε ισλαμικά τεμένη. Οι δυνατό-
τητες που έχουμε ως Έλληνες Ορθό-
δοξοι να παρεμποδίσουμε σε κάτι τέ-
τοιο την Τουρκία είναι περιορισμένες. 
Είναι όμως χρέος να αγωνιζόμαστε, 
όσο μπορούμε, για να αναχαιτιστεί ο 
ενδεχόμενος κίνδυνος ισλαμοποίησης 
των ιερών και των οσίων μας.

Απογείωση της τουρκικής 
αμυντικής βιομηχανίας

Από το έγκριτο εβδομαδιαίο 
περιοδικό «Επίκαιρα», τεύ-

χος 188 (23/5-29/5/2013) μεταφέρου-
με στις στήλες μας αποσπάσματα από 
το βαρυσήμαντο άρθρο «Η Τουρκι-

κή αμυντική βιομηχανία…», τα οποία 
βλέπουμε ως πολύ ανησυχητικά:

«Το 2007, κατά τη διάρκεια της έκ-
θεσης, η αμυντική βιομηχανία της γει-
τονικής χώρας εξέπληξε τους πάντες, 
παρουσιάζοντας τα πρώτα δείγματα 
της νέας στρατηγικής που βασίζεται 
στη σχεδίαση και ανάπτυξη εγχωρίων 
οπλικών συστημάτων αντί της συναρ-
μολόγησης και κατασκευής κατόπιν 
αδείας ξένων οπλικών συστημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα 
έχει η παρουσίαση στην έκθεση συ-
γκεκριμένων οπλικών συστημάτων 
τα οποία στο μέλλον θα επηρεάσουν 
την ισορροπία δυνάμεων στην περιο-
χή μας… Σε πιο προχωρημένο στά-
διο βρίσκεται και το πρόγραμμα του 
νέου Τουρκικού επιθετικού ελικοπτέ-
ρου Τ-129 Α/Β. Το πρωτότυπο του ελι-
κοπτέρου παρουσιάστηκε στην IDEF-
2013 και, σύμφωνα με την κατασκευ-
άστρια εταιρεία, ο Τουρκικός στρατός 
πρόκειται να παραλάβει το πρώτο ελι-
κόπτερο Τ-129 Α/Β στις αρχές του κα-
λοκαιριού». 

«Δυστυχώς για την Ελλάδα», υπο-
γραμμίζει το π. «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», «η τουρ-
κική αμυντική βιομηχανία φαίνεται να 
εισέρχεται σε φάση απογείωσης, με 
ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη 
στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο 
χωρών». 



Την περίοδο του Εθνικού διχασμού στην Κρήτη, ένας επιθεωρητής 
δημοτικής εκπαίδευσης ανέβαινε μ΄ ένα μουλάρι σ΄ ένα ορεινό και 

δύσβατο χωριό, για να επιθεωρήσει τον εκεί δάσκαλο.
Στο δρόμο που πήγαινε, συναντά έναν αγωγιάτη και τον ρωτά: 
- Δε μου λες, πατριώτη, ο δάσκαλος τι είναι;  Βενιζελικός ή βασιλικός;
-  Βενιζελικός, απαντά ο αγωγιάτης.
-  Α, το γαϊδούρι, σχολίασε ο επιθεωρητής. 
Ο αγωγιάτης όμως ήταν Βενιζελικός και φίλος του δασκάλου και έτρεξε να 

μεταφέρει στο δάσκαλο τη στιχομυθία.
- Το και το, δάσκαλε. Σε είπε γαϊδούρι.
Την επομένη μπαίνει ο επιθεωρητής στην τάξη και ρωτά το δάσκαλο ποιο 

είναι το μάθημα της ημέρας. 
- Τα σημεία της στίξεως, απαντά ο δάσκαλος.
- Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν τα παιδιά, λέει ο επιθεωρητής. 
Ο δάσκαλος σήκωσε ένα μαθητή, τον Σήφη, στον πίνακα και του είπε να 

γράψει τη φράση: 
- Ο επιθεωρητής είπε (κόμμα), ο δάσκαλος είναι γαϊδούρι (τελεία).
Αφού, έκπληκτος ο μαθητής, το έγραψε, τον ρωτά ο δάσκαλος:
- Ποιος είναι, παιδί μου, γαϊδούρι;
-  Ο δάσκαλος, ψέλλισε ο μαθητής. 
-  Και ποιος το είπε; 
-  Ο επιθεωρητής, κύριε. 
-  Ωραία, είπε ο δάσκαλος. Σβήσε τώρα το κόμμα και βάλ΄ το αλλιώς: Ο 

επιθεωρητής (κόμμα), είπε ο δάσκαλος (κόμμα), είναι γαϊδούρι. 
Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο δάσκαλος:
-  Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊδούρι; 
-  Ο επιθεωρητής, απαντά δειλά ο μαθητής. 
-  Και ποιος το είπε; 
-  Ο δάσκαλος, απαντά ο μαθητής.
Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη και λέει: 
-  Είδατε, παιδιά, τι κάνουν τα κόμματα; Πότε βγάζουν γάιδαρο τον 

επιθεωρητή και πότε το δάσκαλο!..

Έτσι μονολογούσε ο παππούς, καθισμένος στην πολυθρόνα του μπροστά 
στην τηλεόραση, που ανακοίνωνε και νέες μειώσεις στις συντάξεις: 

-  Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε τόσο τη δασκάλα μου να λέει:
-  Να προσέχετε τα κόμματα! Ένα λάθος κόμμα μπορεί να σας χαλάσει 

τελείως τη σύνταξη!

Έπρεπε να περάσουν εξήντα χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσε. 

(Από το Διαδίκτυο)

Αντί χρονογραφήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ!



Ο αρχαιολογικός χώρος της Πέργης

Από τα μνημεία και τη φυσική ομορφιά 
της Μ. Ασίας

Η λίμνη Εγιρδίρ



Αγαπητοί Γονείς,

Aναζητάτε για τα παιδιά 
σας ένα Σχολείο πνευματι-
κής δημιουργίας;

Ψάχνετε για ένα άριστο 
Εκπαιδευτήριο με ολόπλευ-
ρη ποιοτική υποστήριξη;

Θέλετε Σχολείο που με σι-
γουριά να μορφώνει γνωσι-
ολογικά, αλλά και να εμπνέ-
ει τα παιδιά σας στο να αγα-
πούν το σπίτι, τους γονείς 
τους, την οικογένεια;

Σταθμίστε το βάρος της 
απόφασής σας και στρέψτε 
την προσοχή σας στην επί-
δραση του Σχολείου.

Ελάτε έγκαιρα να μας 
γνωρίσετε, να δείτε τη μέ-
θοδο και τον τρόπο της ερ-
γασίας μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα 
ικανοποιηθείτε.

Τα Εκπαιδευτήρια
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

(Γυμνάσιο - Λύκειο) 

με τα πιο προσιτά 
δίδακτρα για τους Γονείς

παρέχουν ολοκληρωμένη 
Ελληνορθόδοξη Παιδεία,

προστατεύουν από τις 
κακές πνευματικές ροπές το 
παιδί

και ανεβάζουν πάντα τη 
σκέψη του στην εκπλήρωση 
της υψηλής αποστολής του.

τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

www.apostolospavlos.gr

Γ ΙΑ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΣΑΣ
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