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Στά χρόνια τῆς δουλείας
ἡ ταυτότητα τοῦ Ἕλληνα
εἶναι μόνο ἡ ὀρθοδοξία. Μιά
ὀρθοδοξία ὅμως πού ἦταν
κάτι πέρα ἀπό θρησκευτικό
δόγμα. Ἦταν τό πνευματικό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο
ἀσφαλίστηκε ἡ ἐθνική του
συνείδηση, ὁλόκληρος ὁ
κόσμος του, ὁ ὁποῖος περιλάμβανε τό ἔνδοξο ἀρχαῖο
ἑλληνικό παρελθόν, τήν χριστιανική παράδοση καί τίς
ἐλπίδες τῆς ἀπολυτρώσεως.
Στά χρόνια τῆς δουλείας
ἔχουμε ταύτιση θρησκείας
καί ἑλληνισμοῦ στήν ἔννοια
τοῦ «Γένους». Ἡ πίστη στήν
ὀρθοδοξία σήμαινε αὐτογνωσία καί αὐτοτέλεια μέσα
στόν ἀσφυκτικό κλοιό τοῦ
τουρκικοῦ ἰσλαμισμοῦ.
Ὅπως ὑποστηρίζεται
«ὅπου χανόταν ἡ θρησκεία,
χανόταν καί ἡ ἐθνική συνείδηση. Ἡ διατήρηση τῆς γλώσσας χωρίς τή θρησκεία δέν
ἀπετέλεσε ἰσχυρό συνδεκτικό κρίκο γιά νά συγκρατήσει
τήν ἐθνική συνείδηση, ὅπως
ἀπέδειξε ἡ περίπτωση τῶν
Βαλαάδων τῆς ΒΔ Μακεδονίας καί τῶν Τουρκοκρητῶν,
οἱ ὁποῖοι ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί ἑλληνόφωνοι.
Παρά τό γεγονός ὅτι κράτησαν
τή γλώσσα, τούρκεψαν ὅλοι
ὅταν ἄλλαξαν θρησκεία».
Ζωή Γκενάκου-Μουρούτη,
Ἡ προσφορά στήν Πατρίδα
τῆς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων
Καλαβρύτων, Αἴγιον 2017, σελ. 17

ΓΙΟΡΤΕΣ
Ἤ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;
Κυριολεκτικά, ὅπως λέγανε οἱ παλαιοί «ἐπί τοῦ πιεστηρίου», διαβάσαμε γιά
τά κατορθώματα τῆς Εὐρωπαίας Ἐπιτρόπου γιά τήν Ἰσότητα κ. Ἑλένα Ντάλι,
προερχομένης ἀπό τό Ἐργατικό κόμμα
τῆς Μάλτας. Σέ ἔγγραφο τῆς Κομισιόν,
ὑπό τήν εὐθύνη τῆς ἀνωτέρω δίνονταν
ὁδηγίες γιά πολλά καί διάφορα πού δέν
εἶναι ὅλα τοῦ παρόντος σημειώματος
θέμα. Αὐτό πού προκάλεσε ἀντιδράσεις μέ ἀφετηρία τήν Ἰταλία καί τήν
ἐφημερίδα « Ἰλ Τζιορνάλε – il Giornale»
ἡ ὁποία τό ἔφερε στό προσκήνιο, ἦταν
ἡ εὔσχημη πρόταση γιά κατάργηση τῆς
ἀναφορᾶς στήν γιορτή τῶν Χριστουγέννων, ὡς θρησκευτικῆς γιορτῆς. Ὑπό τό
πρόσχημα ὅτι ὅλοι δέν εἶναι χριστιανοί,
καί ὅλοι οἱ χριστιανοί δέν γιορτάζουν
τήν ἴδια μέρα Χριστούγεννα, ζητοῦσε
ἀπό τούς ὑπαλλήλους τῆς Κομισιόν νά
μή λένε ὅτι «τά χριστούγεννα μποροῦν
νά προκαλέσουν πολύ στρές» ἀλλά «οἱ
γιορτές μποροῦν νά προκαλέσουν πολύ
στρές»!
Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη πραγματικά
ἀδυνατεῖ νά καταλάβει τί ἀκριβῶς εἶχε
στό μυαλό της (;) ἡ ἀνωτέρω ἐπίτροπος.
Ἡ ὑπ’ αὐτήν ἐπιτροπή –γιατί δέν μαθαίνουμε καί ποιοί τήν ἀποτελοῦν;– συνέταξε ἕνα ἔγγραφο τριάντα (30) σελίδων,
γιά νά δώσει ὁδηγίες στούς ἐργαζομένους τί ἀκριβῶς νά λένε γιά διάφορα
θέματα πού κατά τήν ἐπιτροπή πάντα,
ἅπτονται τῆς ἱσότητος. Τό σχέδιο τῆς
προέδρου τῆς Κομισιόν κ. Οὔρσουλας
φον ντερ Λάιεν γιά τή θέσπιση μιᾶς

« Ἕνωσης τῆς ἰσότητας», εἶχε ὡς προϊόν
τό ἐπίμαχο κείμενο. Ἤθελε κατά τήν κ.
Πρόεδρο, νά διασφαλιστεῖ ὅτι «ὅλοι θά
εἰσπράττουν ἐκτίμηση καί ἀναγνώριση
σέ ὅλες τίς ἐργασίες μας ἀνεξαρτήτως
φύλου, φυλῆς ἤ ἐθνικότητας, θρησκείας
ἤ πίστης, ἀναπηρίας, ἡλικίας ἤ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ» (βλ. σχετικά:
ΑΠΕ καί ἐφημ. 2 καί 3/12/2021).
Τό ἔγγραφο ἀπηχεῖ, προσποιούμενο
τό μοντέρνο, ὅ,τι πιό παρωχημένο ἔχει
νά ἐπιδείξει ἡ πρόσφατη εὐρωπαϊκή
ἱστορία. Ἀναμασᾶ ἀθεϊστικά μοντέλα,
γιατί ὅπως θυμόμαστε, στή χώρα μας,
ἐκπρόσωποι κομμάτων πού διακηρύσσουν τήν μή πίστη τους (καί καλά
κάνουν σέ ἕνα πραγματικά ἐλεύθερο
κράτος), περιεφέροντο στά στρατόπεδα
τό Πάσχα, τσούγκριζαν ἀβγά ἤ εὔχονταν στούς στρατιῶτες «χρόνια πολλά».
Ποιᾶς γιορτῆς δέν τολμοῦσαν νά ποῦν.
Ἡ λέξη «Χριστός» ἦταν ἀπαγορευμένη.
Τό τί γιόρταζαν δέν θά τό μάθουμε ποτέ.
Πιστοί λοιπόν στή γραμμή αὐτή, μιά
ὁμάδα στίς Βρυξέλλες, τήν κακή λέξη
«Χριστός» θέλει νά τή βγάλει ἀπό τό
λεξιλόγιο τῶν Εὐρωπαίων. Ὅπως καί
ἄλλες «κακές» λέξεις, ὅπως «ἄνδρας»,
«πατέρας», «γυναίκα», «μητέρα», «ὁμοφυλόφιλος» κ.λπ.
Στρουθοκαμηλισμός σέ ὅλο του τό
μεγαλεῖο. Νομίζουν πώς ἄν πάψουν νά
λένε «Χριστούγεννα» κάτι καταφέρνουν.
Νομίζουν ὅτι θά βάλουν τήν πίστη καί
τόν Χριστό στό περιθώριο.
Ἀπό κοντά ὅμως καί ἡ ἑλληνική
πραγματικότητα. Τό ἴδιο μοτίβο ὅλοι οἱ
δῆθεν ἐκσυγχρονιστές. Οἱ κοπτόμενοι
γιά τίς ἐλευθερίες. Σχεδόν ὅλες οἱ ἐφημερίδες, κατηγοροῦν γιά τήν ἀποκάλυ-
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ψη αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου, τούς «ἀκροδεξιούς» καί τούς «συντηρητικούς». Ὥστε,
ὅταν λέει κανείς «καλά Χριστούγεννα»
καί ἐπιμένει σ’ αὐτό, εἶναι ἤ συντηρητικός ἤ ἀκροδεξιός (βλ. ἐφημ. ἀνωτέρω
ἡμερ.).
Ἡ ἐπιχειρηματολογία τῆς εὐρωπαϊκῆς ὑποεπιτροπῆς γιά τόν ἀνωτέρω
ὁδηγό, εἶναι μνημεῖο ἀνοησίας. Ἡ μνεία
ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοί δέν γιορτάζουν

Ἐφημερίδα Καθημερινή, Δεκέμβριος 2006

τήν ἴδια ἡμέρα, μπορεῖ νά εὐσταθεῖ ὡς
πρός τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα. Για τά Χριστούγεννα, χῶρες πού ἀκολουθοῦν τό
παλαιό ἡμερολόγιο, βρίσκονται ἐκτός
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὅπως π.χ. ἡ
Ρωσία. Γιά τά Χριστούγεννα, δέν νομίζουμε ὅτι θά ἤθελαν τέτοια ρύθμιση οἱ
ἀκολουθοῦντες τό παλαιό ἡμερολόγιο,
εἴτε οἱ μή σχισματικοί ἁγιορεῖτες, εἶτε
οἱ σχισματικοί αὑτοαποκαλούμενοι τοῦ

«πατρίου ἡμερολογίου». Ἔτσι, ὁ δόλιος
συλλογισμός τῆς κ. ἐπιτρόπου καταπίπτει καί ἀποκαλύπτει τό σκεπτικό.
Αὐτό προκύπτει καί ἀπό τό προτεινόμενο στόν ὁδηγό, νά μή χρησιμοποιεῖται ἡ ἔκφραση «χριστιανικά ὀνόματα»
καί τή θέση της νά πάρουν οἱ λέξεις
«μικρό ὄνομα» ἤ «πρῶτο ὄνομα», καθώς
καί νά μήν χρησιμοποιοῦνται ὀνόματα
πού «προέρχονται ἀπό μιά θρησκεία»
(Τό Βῆμα, 02-03-21).
Πολλά θά εἶχε νά παρατηρήσει κάποιος στά ἀνωτέρω. Χρήζουν ἐπιπλέον
σχολιασμοῦ καί τά ὑπόλοιπα πού ὁ ὁδηγός περιλαμβάνει. Καί ἴσως ἐπανέλθουμε στό μέλλον.
Τό βασικό ὅμως πού πρέπει νά παρατηρηθεῖ, εἶναι ὅτι μέ τόν ὁδηγό αὐτό,
πού λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων ἀπεσύρθη
προσωρινά, μέ τήν Μαλτέζα ἐπίτροπο
ἐπικεφαλής, ἡ Εὐρώπη αὐτοαναιρεῖται.
Ἡ ἀνοχή στήν διαφορετικότητα, ὄχι
αὐτή πού κατά κόρον λανσάρει ἡ τωρινή ἐπιτροπή, ἡ ἀποδοχή τοῦ ἄλλου, ἡ
ὕπαρξη κράτους δικαίου καί σεβασμοῦ
τῆς προσωπικότητας καί τοῦ φύλου,
εἶναι κατακτήσεις καί ἐπιτεύγματα τῶν
πυλώνων πού στήριξαν τήν Ἕνωση διαφορετικῶν κρατῶν, πού πολέμησαν
καί ἔχυσαν ποταμούς αἱμάτων μέχρι τή
συμφιλίωση, δηλαδή μέ τή χρονική σειρά: τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου καί τέλος τοῦ χριστιανισμοῦ πού συνετέλεσε στήν ὑπέρβαση
τῶν διαφορῶν καί τήν συναδέλφωση.
Πού δημιούργησε ἕνα περιβάλλον πού
κάθε «Μαλίκα» τοῦ ὁδηγοῦ, θέλει νά
ἔρθει στήν Εὐρώπη τοῦ «Τζόν καί τῆς
Μαρίας» καί δέν θέλει νά πάει σέ δεκάδες χῶρες τοῦ κόσμου πού πλεονάζουν
οἱ Μεχμέτ καί Μαλίκα. Φαίνεται λοιπόν,
πώς στό μυαλό τῆς κ. Ἐπιτρόπου, ἴσως
νά λανθάνει ἡ διάθεση, νά γίνουμε σάν
τίς ἀνωτέρω χῶρες.
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Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Θεολόγου,
πρ. Σχολικοῦ Συμβούλου Θεολόγων
«Κατῆλθεν, ἵν’ ὑψωθῶμεν»*
(Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

Τά Χριστούγεννα ἔχουν τίς
πνευματικές προεκτάσεις
μέσα μας καί τίς ἱστορικοκοινωνικές καί πολιτιστικές τους στήν ἀνθρωπότητα. Κυρίως,
ὅμως, ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τόν ἑαυτό μας καί
τήν πτώση μας, γιατί ἐμεῖς προ(σ)-καλέσαμε
τό κατέβασμα τοῦ Χριστοῦ στόν πλανήτη μας,
ἀλλά καί «ὁ Θεός μᾶς ἀναζήτησε καί μᾶς βρῆκε».
«Ἐάν ὁ Χριστός ἐρχόταν λίγο ἀργότερα στή γῆ
θά εὕρισκε μόνο τό πτῶμα τῆς κοινωνίας», εἶχε
πεῖ χαρακτηριστικά ὁ μεγάλος φιλέλληνας καί
διανοητής Σατωμπριάν, τονίζοντας, ἔτσι, δύο
ἱστορικές πραγματικότητες. Ἀπό τή μιά μεριά,
τήν ἠθική σήψη, τήν πνευματική παράλυση,
τήν ἠθικοθρησκευτική, οἰκογενειακή καί κοινωνική ἀθλιότητα πού ἐπικρατοῦσε πρίν ἀπό
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ, καί ἀπό τήν ἄλλη, τήν τεράστια προσφορά τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ σ’ ὅλους
τούς τομεῖς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, μαζί μέ
τήν ἀναγέννηση καί τή σωτηρία του.
* * *
Ἡ Βηθλεέμ, ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός,
εἶναι τό ὁρόσημο.
Εἶναι τό ὁρόσημο, γιατί ὁ Χριστός, καί μόνο

Αὐτός, (κανείς, μά κανείς ἄλλος, εἴτε ἱδρυτής
θρησκείας ἤ μεγάλος φιλόσοφος ἤ…), ὡς ἱστορική, συγκεκριμένη, μοναδική, πρωτότυπη
καί ἀκτινοβολοῦσα Θεανδρική προσωπικότητα, μέ τήν παρουσία Του «διχάζει τήν ἱστορία
καί δικαιώνει τήν παρουσία τοῦ ἀνθρώπου στόν
κόσμο». Δίνει νόημα στό περιεχόμενο τῆς
ἱστορίας, ἀφοῦ γίνεται ὁ ἴδιος κέντρο τῆς
παγκόσμιας ἱστορίας καί τήν «τέμνει» ποιοτικά καί οὐσιαστικά καί ὄχι τυπικά. εἶναι ὁ
Χριστός ἡ διαχωριστική γραμμή δύο κόσμων
ἀντιθέτων, τοῦ παλιοῦ κόσμου τῆς φθορᾶς καί
τοῦ νέου κόσμου τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῦ
κόσμου τῆς Θ. Χάριτος. Γιατί ὁ Χριστός δέν
εἶναι ἁπλῶς κάποιος μεγάλος Διδάσκαλος ἤ
φιλόσοφος ἤ κοινωνιολόγος, ἀλλά ὁ διδάσκαλος, ὁ Θεάνθρωπος, ἡ ἀλήθεια, τό φῶς, ἡ
ἐλπίδα, ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη,
ἡ ἐλευθερία, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάσταση. Καί
σαρκώθηκε, γιά νά θρέψει τόν ἄνθρωπο καί
τήν ἱστορία ὁλόκληρη μέ αὐτές τίς οὐράνιες
θεῖες ἀξίες. Ἀπό τή Βηθλεέμ ἄρχισε καί συνεχίζεται ἡ ἀναγεννητική δύναμη τῶν ψυχῶν
καί τῶν λαῶν. Ὅλες αὐτές οἱ διαχρονικές,
πανανθρώπινες, ἠθικοκοινωνικές χριστιανικές ἀξίες ἐνσαρκώνονται στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ μας, γι’ αὐτό τοποθετεῖται ἡ εἰκόνα

* Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος Α΄ εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, Ε.Π.Ε., τόμ. 1, σελ. 68. P.G. 35, 400.
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Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Του στά σχολεῖα τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, καί
ἐπιπλέον στά δημόσια γραφεῖα καί δικαστήρια
στήν πατρίδα μας. Γιά τό λόγο αὐτό, κάνουν
λάθος ὅλοι πού ἀπαιτοῦν τήν ἀποκαθήλωση
τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπό τά σχολεῖα,
ὅπου παιδαγωγοῦνται οἱ μαθητές, οἱ νεαροί
βλαστοί μας, καί διαμορφώνεται μέ αὐτές τίς
ἀξίες τό ἠθικό προφίλ τους. Ἑπομένως, στήν
οὐσία, βάλλουν κατά τῆς διαπαιδαγώγησης
καί ὁλοκλήρωσης τῆς προσωπικότητας τοῦ
ἀναπτυσσόμενου ἀνθρώπου. Ἀλλά χτυποῦν
στήν καρδιά καί τόν πολιτισμό μας, τόν εὐρωπαϊκό ἀλλά καί τόν παγκόσμιο, ἀφοῦ πάνω σ’
αὐτές τίς χριστιανικές ἀξίες (ἀλλά καί τίς ἑλλη-

Ἀπό τή
Βηθλεέμ ἄρχισε
καί συνεχίζεται ἡ
ἀναγεννητική δύναμη
τῶν ψυχῶν
καί τῶν λαῶν.

Τή θρησκεία.

νικές καί τό ρωμαϊκό δίκαιο) αὐτός ἑδράζεται καί ἔχει τίς θεμελιώδεις ρίζες του. Ἀκόμη,
ἀποτελεῖ ὁ Χριστός τό πρότυπο τῆς ἀπονομῆς
τῆς δικαιοσύνης, ἀφοῦ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διά
τοῦ προφήτου Ἡσαΐα τονίζει: «δικαιοσύνην
μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς»1 καί ὁ ἴδιος
ὁ Χριστός πολλάκις μίλησε γι’ αὐτήν. Καί ὅταν
στίς δημόσιες ὑπηρεσίες προβάλλεται διά τῆς
εἰκόνος τό πρότυπο τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας, τοῦ δικαίου, τῆς ἰσότητας, τοῦ ἤθους,
τῆς ἀρετῆς, τῆς τιμιότητας, τῆς ἐργατικότητας καί εὐσυνειδησίας, τῆς χωρίς διακρίσεις
καί μεροληψία ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο (καί πρός τόν ἐχθρό μας ἀκόμη) καί τῆς
πραότητας, διατί ἐνοχλοῦνται οἱ σύγχρονοι
εἰκονομάχοι, ἀφοῦ καί οἱ ἴδιοι, τοὐλάχιστον
φαινομενικά καί θεωρητικά, ἀγωνίζονται γι’
αὐτές τίς ἰδέες καί ἀξίες; Ἡλίου φαεινότερο,
λοιπόν, ποῦ στοχεύουν οἱ ἄλογες, ἀντιχριστια1. Ἡσ. 26,9.

νικές καί ἀντικοινωνικές αὐτές ἐνέργειές τους,
καταπατώντας μάλιστα τά «πιστεύω», τά θρησκευτικά καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς
πληθυσμιακῆς πλειοψηφίας τῶν εὐρωπαϊκῶν
λαῶν, ἔναντι τῆς μειοψηφίας φιλοξενουμένων
στίς χῶρες τους μεταναστῶν, μέ διαφορετική
σαφῶς κουλτούρα καί θρησκευτική πίστη,
πού ἀσφαλῶς εἶναι σεβαστά καί τούς παρέχονται προϋποθέσεις γιά νά τά τηροῦν καί νά
τά βιώνουν.
Καί, ὅπως ἔλεγε πρό ἐτῶν καί ὁ μεγάλος
ἐπιστήμων Βέρνερ Φόν Μπράουν, «σήμερα
περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἡ ἐπιβίωσή μας
–ἡ δική σας, ἡ δική μου καί ἐκείνη τῶν παιδιῶν
μας- ἐξαρτᾶται ἀπό τήν προσκόλλησή μας στίς
ἠθικές ἀρχές»2.
Πάντως, ὅμως, αἰωρεῖται ἀκόμη καί σήμερα τό ἐρώτημα: Γιατί ἦρθε ὁ Χριστός καί τί
πρόσφερε στήν ἀνθρωπότητα;
...
Συγκεκριμένα, ὁ ἐρχομός τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ στή γῆ ἄλλαξε:

Ὅλες οἱ ἀρχαῖες θρησκεῖες καί τά εἴδωλα
δέν ἀντέχουν στήν ἀκτινοβολία τῆς Ἀληθινῆς
Πίστεως, πέφτουν ἀπό μόνα τους καί τελειώνουν μέ τήν ἐμφάνισή της. Ἡ πνευματική
ὀρθόδοξη λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ κυριαρχεῖ μέ ὅλες τίς ἁγιαστικές, σωτηριολογικές,
ψυχολογικές, ἠθικοκοινωνικές, μορφωτικές
καί πολιτιστικές της διαστάσεις.
«… Καί σοῦ ἐνανθρωπήσαντος…, ἡ πολυθεΐα
τῶν εἰδώλων κατήργηται…», ὅπως λέει καί τό
δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων.
Ἐξάλλου μᾶς βεβαιώνει καί ὁ ἀπόστολος
Παῦλος περί αὐτοῦ, ὅταν λέγει: «Τά ἀρχαῖα
παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα»3.
Ὅ,τι δέν στηρίζεται στήν ἀλήθεια, δέν εἶναι
γνήσιο. Ἑπομένως εἶναι κίβδηλο, ψεύτικο,
παραμύθι, γι’ αὐτό καί δέν ἐπιβιώνει, δέν δι2. Προσφώνηση Ἀρχιμ. Νικήτα Βουτυρᾶ, στά «Πρακτικά» ΚΘ΄ Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου Χ.Ε.Ε.Λ. μέ
θέμα «Νέες Τεχνολογίες καί Ἀγωγή τῆς Νεολαίας»,
Ἀθήνα 2004, σελ. 18-19.
3. Β΄ Κορ. 5, 17.
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ἀκαδημαϊκοῦ καί καθηγήτριας τῆς Ἱστορίας
στό Παν/μιο τοῦ Χάρβαρντ Ἀγγελικῆς Λαΐου,
ἡ ὁποία ὑποστήριξε ὅτι: «Δέν μαθαίνουμε καί
δέ θέλουμε νά παραδεχτοῦμε ὅτι μεγάλο μέρος
ἀπό τό πνεῦμα τῶν ἀρχαίων διασώθηκε ἀπό τούς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί πολλά ἀρχαῖα κείμενα
σώθηκαν χάρη στούς Βυζαντινούς»6.
Οἱ Χριστιανοί περιέθαλπον καί εἰδωλολάτρες ἀκόμη στίς ἀνάγκες καί τήν ἀρρώστια,
ὅπως π.χ. ὅταν συνέβη θανατηφόρος λοιμός
στήν Ἀλεξάνδρεια γύρω στό 250 μ.Χ. ἤ κατά
τούς χρόνους τοῦ Μαξιμίνου, κατά τούς
ὁποίους ἐνέσκηψε πεῖνα καί πανώλη (χολέρα),
κατά τόν Εὐσέβιο. Οἱ Ἐθνικοί ἀνεγνώριζον τήν
εὐσέβεια καί ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν.
Τή φιλανθρωπική δράση τῶν Χριστιανῶν
καί πρός τούς εἰδωλολάτρες, θά ὁμολογήσει
καί αὐτός ὁ Ἰουλιανός ὁ ἐπωνομαζόμενος «παραβάτης» σέ ἐπιστολή του σέ ἀρχιερέα τῶν
εἰδώλων: «Τρέφουσι δέ οἱ δυσσεβεῖς Γαλιλαῖοι
(ἐνν. τούς Χριστιανούς) πρός τοῖς ἑαυτῶν καί
τούς ἡμετέρους»7.
Τοὐναντίον, ὁ Χριστός ἀπό τῆς Γεννήσεώς
του ἀκόμη, διώχτηκε ἀπό τόν Ἡρώδη, καί
κατόπιν ἡ Ἐκκλησία Του, ἡ Διδασκαλία Του,
ἀπό τούς εἰδωλολάτρες Ρωμαίους αὐτοκράτορες.
Αὐτά τά ἑκατομμύρια τῶν μαρτύρων,
ἐπιβεβαιώνουν τήν ἱστορική ἀλήθεια αὐτή.
Χρονικά, ὅμως, διώχτηκε ἀπό τήν προϊστορία
του, ἀκόμη, δηλαδή στήν Π. Διαθήκη καί συγκεκριμένα στίς διώξεις καί τά μαρτύρια τῶν
προφητῶν Του.

4. Κωνστ. Σπετσιέρη, Εἰκόνες Ἑλλήνων Φιλοσόφων στίς
ἐκκλησίες (Ἀνατ. Ἐπιστημον. Ἐπετηρ. Φιλοσ. Σχολῆς
Πανεπ. Ἀθηνῶν 1963-1964), Ἀθῆναι 1964.
5. Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη, Χριστιανική καί Ἑλληνική πνευματικότητα, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Α΄ ἔκδ., Ἀθήνα
Ὀκτώβριος 2007 (σελ. 79-99). Ἐφημερ. «Τό Βῆμα τῆς

Κυριακῆς», «
», 3-2-2002.
6. Ἐφημερίδα «Τό Βῆμα», 14-1-2001.
7. Ἐπιστολή 84 Ἰουλιανοῦ βασιλέως «Αρσακίῳ ἀρχιερεῖ
Γαλατίας». Βλ. ἐπίσης Ἀνδρέου Φυτράκη, Ἡ ἀξία τῆς
ἀνθρωπίνης προσωπικότητας κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχας,
ἔκδ. Ε.Κ.Π.Α, Ἀθῆναι 1958, σελ. 43.

Τά ἤθη καί τά ἔθιμα.
Μαζί μέ τήν ἀλλαγή τῆς θρησκευτικῆς
πίστης, ἀπό τήν εἰδωλολατρία στήν ἀποκεκαλυμμένη χριστιανική πίστη, ἄλλαξαν καί
τά ἤθη καί τά ἔθιμα, τά ὁποῖα ἐξημερώθηκαν
καί ἐξευγενίστηκαν μαζί μέ τούς λαούς πού
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αιωνίζεται, πέφτει ἀπό μόνο του. Ἡ ἀλήθεια
μπορεῖ νά διώκεται καί νά ματώνεται, ἀλλά
δέν πεθαίνει ποτέ.
Αὐτοαναιρέθηκε καί αὐτοκαταργηθηκε ἡ
πολυθεΐα, ἡ εἰδωλολατρία, καί δέν διώχτηκε (ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ σημερινοί δωδεκαθεϊστές / πολυθεϊστές / ἀρχαιολάτρες /
ἑλληνολάτρες) ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἴσως νά
ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις ἀπό κάποιους ζηλωτές
χριστιανούς, ἀλλά δέν ἦταν πολιτική τῆς
Χριστ. Ἐκκλησίας ἡ δίωξη ἤ τό γκρέμισμα
εἰδωλολατρικῶν ναῶν.
Ἡ Ἐκκλησία διασφάλισε ὅμως καί διαφύλαξε ὅ,τι ὑγιές εἶχε ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτισμός. Καί ἀναβάπτισε αὐτόν ἤ ἔδωσε νέο
πνεῦμα καί καινούριο νόημα σέ ὁρισμένες
«θέσεις» καί διδασκαλίες τοῦ ἀρχαίου ἑλληνισμοῦ (λ.χ. γιά τήν ἀρετή, τό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου, τήν σχέση τῶν δύο φύλων, τή στάση
ἀπέναντι στή γυναίκα καί τά παιδιά κ.ἄ.). Ἡ
Ἐκκλησία μας τό ἀπέδειξε ἐμπράκτως, εἴτε χαρακτηρίζοντας κάποια πρόσωπα τῆς ἀρχαιότητας (Σωκράτη, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη, Σόλωνα,
Πλούταρχο, Θουκυδίδη κ.ἄ.) ὡς «πρό Χριστοῦ
Χριστιανούς», «προδρόμους τοῦ Χριστιανισμοῦ»,
ζωγραφίζοντας μάλιστα καί τά πρόσωπά τους
σέ νάρθηκες μοναστηρίων (λ.χ. στή Μονή Φιλανθρωπινῶν Ἰωαννίνων, σέ μοναστήρια τοῦ
Ἁγ. Ὄρους καί Βαλκανικῶν Χωρῶν κ.ἄ.)4, εἴτε
διασώζοντας τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα,
σκέψη καί φιλοσοφία στά κείμενα τῶν μεγάλων
Πατέρων της. Οἱ ἱστορικοί καί οἱ περί τήν φιλολογίαν ἀσχολούμενοι μᾶς βεβαιώνουν γιά
τήν ἀλήθεια αὐτή, ὅτι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία δέν
στάθηκε ἀρνητικά ἀπέναντι στόν ἑλληνισμό,
ἀλλά τόν περιέσωσε μέσα στά ἱερά κείμενά της.
Θά ἀρκοῦσαν οἱ ἐπανειλημμένες σημαντικές
διαβεβαιώσεις τοῦ πρώην Πρύτανη τοῦ Παν/
μίου Ἀθηνῶν καί καθηγητῆ Γλωσσολογίας
Γεωργ. Μπαμπινιώτη5 καί τῆς ἀείμνηστης

τά τηροῦσαν. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες,
βαρβαρότητα καί βία, δουλεία καί εἰδωλολατρικές συνήθειες, πού κρατοῦσαν αἰχμάλωτο
πνευματικά τόν ἀρχαῖο ἄνθρωπο, ἐξαφανίστηκαν μπροστά στήν ἀγάπη καί τήν ἀληθινή
ἐλευθερία, πού ἔφερε ὁ Χριστός. «Τό κήρυγμα
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἀνατροπήν ὅλου
τοῦ ἀρχαίου κόσμου»8, ὁμολόγησε καί αὐτός ὁ
ἀρνητής τοῦ Θεανθρώπου Φρ. Νίτσε.
Σχετικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος παρατηρεῖ:
«Εἰ σημεῖα ζητεῖς, καί νῦν ὄψει σημεῖα, εἰ μή τοιαῦτα, τάς προρρήσεις τάς μυρίας καί περί μυρίων
πραγμάτων, τῆς οἰκουμένης τήν ἐπιστροφήν, τῶν
βαρβάρων τήν φιλοσοφίαν, τῶν ἀγρίων ἠθῶν τήν
μετάστασιν, τῆς εὐλαβείας τήν ἐπίτασιν»9. (Ἄν
ζητᾶς θαύματα, καί τώρα βλέπεις θαύματα,
ἄλλου εἴδους βέβαια. Βλέπεις τίς μύριες προφητεῖες γιά μύρια γεγονότα. Βλέπεις τήν ἐπιστροφή στό Χριστό τῆς οἰκουμένης. Βλέπεις
τό πῶς ἐξημερώθηκαν οἱ βάρβαροι. Βλέπεις
τό πῶς τά ἄγρια ἤθη μεταβλήθηκαν. Βλέπεις
τήν αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας).
«Τό ἱλαρόν φῶς τοῦ ἀποκεκαλυμμένου
λόγου τοῦ Θεοῦ ἐπέδρασε πρός βελτίωσιν τῆς
ἀνθρωπότητος»10, τόνιζε ὁ πρόεδρος τῶν Η.Π.Α.
Γεώργ. Οὐάσιγκτων, καί παρατηροῦσε ὁ ἴδιος,
ὅτι «ἡ πρόοδος δέν μπορεῖ νά χωρισθεῖ ἀπό τό
Εὐαγγέλιον».
Ἀκόμη καί αὐτός ὁ Δαρβῖνος διαπίστωσε
μέ τά μάτια του τήν μεταμόρφωση καί ἀλλαγή
τῶν ἀγρίων τῆς Παταγωνίας ἀπό Χριστιανούς
ἱεραποστόλους, καί συνεισέφερε χρηματικό
ποσό πρός ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τους11.

Τήν Κοινωνία
καί τίς κοινωνικές σχέσεις.
Μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Σωτῆρα Χρι8.

Ἰωαννίδου Βασιλείου, Ἡ καινή ἐντολή τῆς ἀγάπης,
Ἀθήνα 1958, σελ. 9.
9. Ε.Π.Ε. 18, 158.
10. Θεοδώρου Εὐάγγελος, Ἡ Ἁγία Γραφή, Ἐνορία, τ.
4/1961, σελ. 104.
11. Θεοδώρου Εὐάγγελος, Ὁλοκληρωμέναι Προσωπικότητες, Κατηχητ. Βοηθήματα διά τά Ἀνώτερα
Κατηχ. Σχολεῖα, τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας,
Ἀθῆναι 1970, σελ. 251.

στοῦ, ἡ ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων μεταξύ
τους στηρίζεται πλέον στή σχέση τῆς ἀγάπης
καί εἰρήνης μέ τό Θεό καί τόν συνάνθρωπο.
Ἔτσι, δημιουργεῖται ἡ ἰδεώδης Κοινωνία, πού
δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ
Ἐκκλησία Του, ὅπου ὁ ἄνθρωπος τελικά μπορεῖ νά ἐπιβιώσει κοινωνικά, στηριγμένος
στίς αἰώνιες ἠθικές χριστιανικές ἀξίες, καί
νά σωθεῖ. Μέσα, λοιπόν, σ’ αὐτήν (δηλαδή τήν
Ἐκκλησία Του, πού εἶναι ἡ εὐρύτερη ἔννοια
μιᾶς ἄλλης «οἰκογένειας» μέ ἄλλους ἐκτός
αἵματος δεσμούς), παίρνει ἀξία τό παιδί (ἐνῶ
πρίν εἴχαμε τούς Καιάδες) καί διασφαλίζονται
τά δικαιώματά του. καταξιώνεται ἡ γυναῖκα
στό πρόσωπo τῆς Θεοτόκου καί βρίσκει τό
πρόσωπό της καί τήν ἀξία της. ριζοσπαστικό
τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου γιά τήν ἰσοτιμία
καί ἰσότητα ἀνδρός καί γυναικός (προηγήθηκε ὁ ἀληθινός χριστιανικός φεμινισμός
ἀπό τόν ψευτοφεμινισμό τῆς ἐποχῆς μας), τήν
κατάργηση τῶν κάθε εἴδους φυλετικῶν
καί κοινωνικῶν διακρίσεων, τῆς βίας καί
τῆς δουλείας: «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην,
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν
καί θῆλυ. πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς εστε ἐν Χριστῶ
Ἰησοῦ»12, καί, «ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καί Ἰουδαῖος,
…, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλά τά
πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός»13.
Σ’ αὐτά τά χωρία τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι θεμελιωμένος ὁ πρῶτος «Καταστατικός Χάρτης»
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, καί κατόπιν
ἀκολουθοῦν οἱ κατά καιρούς διάφορες γνωστές
«Διακηρύξεις», ὅπως λ.χ. ἡ Γαλλική, ἡ Ἀγγλική, ἡ
Οἰκουμενική καί ἄλλες. Ὁ Ἀβραάμ Λίνκολν λ.χ.
ἐμπνεύστηκε τήν κατάργηση τῆς δουλείας ἀπό
τό πνεῦμα τῆς Βίβλου, τήν ὁποία καί μελετοῦσε
καθημερινά ἀπό τά βαθιά χαράματα.
Τέλος, τό ἀνθρώπινο σῶμα τιμᾶται,
καταξιώνεται μέ τή Θεία Ἐνσάρκωση
καί δέν περιφρονεῖται: «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»,14 βεβαιώνει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, πού κυριολεκτικά θεολογεῖ.
12. Γαλ. 3, 28-29.
13. Κολοσ. 3, 11.
14. Ἰωάν. 1, 14.
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15. Α΄ Τιμ. 3, 16
16. Περιοδ. «Ζωή» 4-12-2008.
17. «Εἰς τό γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»,
Ε.Π.Ε. 35, 477 καί P.G. 56, 390.
18. «Εἰς τό γενέθλιον …», Ε.Π.Ε. 35, 473 καί P.G. 56, 389.
19. Ρωμ. 8, 11.

προσφέρει σῶμα ἄφθαρτο, μεταμορφωμένο,
ὅμοιο μέ τό ἔνδοξο σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Καί ὅλα αὐτά σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀρχαία
ἑλληνική σκέψη (λ.χ. τοῦ Πλάτωνος), πού θέλει
τό σῶμα «σῆμα», «μνῆμα» τῆς ψυχῆς, πού
πρέπει νά ἐκλείψει γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἡ
ψυχή. Τελεία ὑποτίμηση, συνεπικουρούμενη
καί ἀπό τήν μή ἀποδοχή τῆς ἀνάστασής Του.
Καί ἄθεοι ἀκόμη ἤ προβληματισμένοι
σέ θέματα θρησκευτικῆς πίστεως ἤ μή προσκείμενοι εὐνοϊκά πρός τήν χριστιανική
Ἐκκλησία ἀναγνώρισαν τήν μοναδικότητα ἤ
ἀνωτερότητα τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς. Γιά
παράδειγμα ἄς ἀναφερθεῖ ὁ «ἄθεος» ἐγκυκλοπαιδιστής Ντιντερώ, πού δεχόταν ὅτι «ἡ ἠθική
τοῦ Χρισ/μοῦ εἶναι ἀνώτερη καί ὠφελιμότερη ἀπ’
ὅλες τίς ἄλλες, πού γνωρίζω»20.
Ὁ δέ Γάλλος Καθηγητής τοῦ Δικαίου
Ὀζανάμ παρατηρεῖ ὅτι: «Μόνον τό Εὐαγγέλιον
ἠμπορεῖ νά ἀναγνωρίσει τήν ἀξίαν τοῦ δούλου, τοῦ
ἐργάτου, τοῦ πτωχοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι
ὑφιστάμενος, πού ἐργάζεται καί ὑποφέρει, δηλαδή,
τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῆς ἀνθρωπότητος»21.

Φλέγει καί ἀναγεννᾶ τίς καρδιές.
Αὐτές «πού ἔχουν τή δική τους λογική», κατά
τόν Γάλλο φυσικομαθηματικό Βλ. Πασκάλ, καί
οἱ ὁποῖες, ὅταν δέχτηκαν (ἤ δέχονται ἀκόμη
τόν Χριστό), ἀναγεννήθηκαν. Ὅπου μπῆκε ὁ
Χριστός μετέβαλε τίς διεφθαρμένες, ἄθεες καί
ἄ-χριστες καρδιές. τίς ἀναγέννησε, τίς ἔκανε
ἅγιες, τίς «γέμισε». Ὑπάρχουν συνταρακτικές
ἀποδείξεις καί ὁμολογίες, ἀπό τόν πρώην
Σαούλ καί μετέπειτα ἀπόστολο Παῦλο μέχρι
τούς σημερινούς προβληματισμένους νέους,
ναρκομανεῖς κ.ἄ., γιά τήν ἀλήθεια αὐτή.
«Στό θεῖο Δρᾶμα καί στήν ἐπακολουθήσασα
χαρά τῆς Ἀναστάσεως βρίσκεται ὅλη ἡ ἀλήθεια
τῆς ζωῆς»22, πού μέχρι τώρα δέν εἶχα κα20. Ἐφημερίδα « Ἐπάλξεις», Φεβρουάριος 1981.
21. Ἰωάν. Ν. Ζήκου, «Ἡ διαχρονικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ», Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή, Φεβρουάριος
2002, σελ. 40.
22. Ἀρχιμ. Ἠλία Μαστρογιαννοπούλου, Μεταστροφές
καί ἐπιστροφές, ἐκδ. Δαμασκός, Ἀθῆναι 1981, σελ.
68.
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καί συμπληρώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας: «Μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον .
Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί»15.
Καί μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
γιά νά τονίσουν τήν τιμή καί τήν ἐξύψωση τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος μέ τήν πρόσληψή του
(ἐνανθρώπηση)ἀπό τόν Χριστό, καταθέτουν
μιά θαυμάσια καί χαρακτηριστική σκέψη, ὅτι:
«μποροῦσε καί χωρίς νά ἔλθει στή γῆ, μόνο ἕνα
λόγο νά πεῖ ὁ Θεός καί νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή
δουλεία τῆς ἁμαρτίας» (Μ. Ἀθανάσιος, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)16.
Δέν τό ἔκανε ὅμως αὐτό καί προτίμησε νά
προσλάβει τό ἀνθρώπινο σῶμα, ἀκριβῶς, γιά
νά τό τιμήσει καί νά τό ἐξυψώσει. Ἔτσι ἔχουμε
τήν «ἔνσαρκο οἰκονομία» Του γιά τή δική μας
σωτηρία. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐπισημαίνει
καί ὑπογραμμίζει: «Δέν κατασκεύασε γιά τόν
ἑαυτό του ναό ἀπό πουθενά ἀλλοῦ, οὔτε ἔπλασε
ἄλλο σῶμα καί ντύθηκε αὐτό, γιά νά μή φανεῖ
ὅτι περιφρονεῖ τό φύραμα ἀπό τό ὁποῖο ἔγινε ὁ
Ἀδάμ…»17. Καί ἀλλοῦ, στόν ἴδιο λόγο του, θά
πεῖ: «Ὁ ἀπλησίαστος, ὁ ἀπέριττος, ὁ ἀσύνθετος
και ἀσώματος τυλίγεται μέ ἀνθρώπινα χέρια, …
ἐπειδή αὐτή εἶναι ἡ θέλησή του. Διότι θέλει, τήν
ἀτιμία νά τήν μεταβάλει σέ τιμή, τήν ἀδοξία νά
τήν μεταβάλει σέ τρόπο ἀρετῆς. Γι’ αὐτό λοιπόν
λαμβάνει τό σῶμα μου, γιά νά χωρέσω ἐγώ μέσα
μου τόν Λόγο αὐτοῦ. καί, ἀφοῦ ἔλαβε τό σῶμα μου,
μοῦ δίνει τό Πνεῦμα του, ὥστε, δίνοντας αὐτός σέ
μένα καί παίρνοντας ἀπό μένα, νά μοῦ προσφέρει
τόν θησαυρό τῆς αἰώνιας ζωῆς. Παίρνει τή σάρκα
μου, γιά νά μέ ἁγιάσει. μοῦ δίνει τό Πνεῦμα του,
γιά νά μέ σώσει»18. Καί τό κορύφωμα τῆς τιμῆς
πρός τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι τό δόγμα, ἡ
ἀλήθεια, ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν
ἀνάσταση τῶν σωμάτων: «Ὁ ἐγείρας τόν Χριστόν
ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καί τά θνητά σώματα ὑμῶν
διά τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν»19.
Θά μᾶς δώσει καί πάλι ζωή καί θά μᾶς

ταλάβει, εἶχε ὁμολογήσει ὁ πρίν ἄθεος Ρήγας
Νικολαΐδης, Καθηγητής Φυσιολογίας στό Πανεπ. Ἀθηνῶν στό α΄ μισό τοῦ περασμένου
αἰῶνα.
Δημιούργησε πρότυπα ἠθικά ἀναστήματα,
ἀνδρικά καί γυναικεῖα (μάρτυρες, ὁμολογητές,
ἁγίους, πατέρες καί ἀποστόλους).

Τόν πολιτισμό.
Τόν ἔσωσε καί τόν ἀναβάπτισε, ἐπηρεάζοντάς τον σέ ὅλους τούς τομεῖς γενικά (προαγωγή ἐπιστήμης, Δίκαιο, Κοινωνική Πρόνοια,
ἠθική σύμπηξη οἰκογένειας, ἐπίδραση ἐπί
τῶν ἀγρίων καί ἐξημέρωσή τους, τέχνη, ζωγραφική, ἀρχιτεκτονική, ποίηση, μουσική,
λογοτεχνία κ.λπ.). Οἱ ἱστορικοί τό βεβαιώνουν,
καθώς καί φιλόσοφοι, διανοητές Ἀνατολῆς
καί Δύσης κ.ἄ.
Τά θεμέλια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ
στηρίχτηκαν στίς χριστιανικές ἀρχές. Γι’ αὐτό
ὁ Ἄγγλος νομπελίστας ποιητής Τ. Ἔλιοτ εἶχε
δηλώσει εὔστοχα, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὅτι «ἄν ὁ
Χριστιανισμός ἐξαφανιστεῖ μιά μέρα, τότε ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός μας θά ἐξαφανιστεῖ»23.
Ἀνεφέρθη προηγουμένως τό ὄνομα τοῦ
Γάλλου ἐγκυκλοπαιδιστή Ντιντερώ, πολέμιου
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλως παραδόξως, ὅμως, καί
αὐτός παραδέχθηκε ὅτι: «κάθε τί πού μπορεῖ νά
ὀνομασθεῖ μέγα ἐπί τοῦ πεδίου τῶν τεχνῶν καί
τῶν γραμμάτων, ἤντλησε τήν ὕλη του ἀπό τή Βίβλο
(Ἁγ. Γραφή) ἤ ὀφείλει σ’ αὐτή τή μορφή του»24.
Εἰπώθηκε ἐπίσης ὅτι: «ἡ χριστιανική
θρησκεία … εὐνοεῖ τήν πνευματική ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου στά γράμματα καί τίς τέχνες. Ὁ
νεώτερος κόσμος ὀφείλει τό πᾶν εἰς αὐτήν ἀπό
τῆς γεωργίας μέχρι τῆς ἐπιστήμης, ἀπό τά ἄσυλα
τῶν δυστυχῶν μέχρι τῶν ναῶν πού ἔκτισε ὁ Μιχ.
Ἄγγελος καί ἐκόσμησεν ὁ Ραφαήλ»25.
23. Ε. Ν. Μόσχου, Τόμας Στέρν Ἔλιοτ – Τό ἀληθινό
του πρόσωπο καί ὁ συμβολισμός τοῦ ἔργου του, ἐκδ.
Δαμασκός, Ἀθῆναι 2002.
24. «Ὁμιλοῦν οἱ σοφοί περί τῆς Ἁγίας Γραφῆς», ἐκδ.
Ζωή, Ἀθῆναι 1983, σελ. 69.
25. Εὐελπ. Λιβεριάδη, Ὁ Χριστιανισμός καί ἡ σχέσις
αὐτοῦ πρός τίς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, Ἀθῆναι 1979, ἐκδ. Ε.Φ.Λ., σελ. 90.

Στη δεκαετία τοῦ 1980 ὁ Μίλαν Μάχοβιτς, καθηγητής τῆς ἀθεΐας στό Πανεπ. τῆς
Πράγας σέ βιβλίο του μέ τίτλο: «Ὁ Ἰησοῦς γιά
τούς ἀθέους», ἐπισημαίνει:
«Καί γιά τούς ἀθέους εἶναι ἐντελῶς ἀναγκαῖες
στοιχειώδεις τοὐλάχιστον γνώσεις τῆς Βίβλου,
γιατί ἡ Βίβλος ἔχει διαποτίσει τόν πολιτισμό στόν
ὁποῖο ζοῦμε καί χωρίς τίς ἀναγκαῖες αὐτές βιβλικές γνώσεις δέν μποροῦμε νά τόν κατανοήσουμε»26.
Σέ τελευταία ἀνάλυση ὁ Χριστός ἦρθε καί
ἄφησε ἀνεξίτηλα τά ἴχνη του, τό πέρασμά του
ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἱστορία, καί συνεχίζει νά
προσφέρει στόν ὅλο ἄνθρωπο (παιδαγωγικά,
ψυχολογικά, ἠθικά κ.λπ.).
Ἡ ἐνανθρώπηση ὅμως τοῦ Χριστοῦ δέν
εἶναι ἁπλῶς μιά καλυτέρευση τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καί κοινωνίας, ἀλλά ἡ θέωση
τῆς ἀνθρώπινης φύσης, πού ἐπιτυγχάνεται
ἀκριβῶς μέσα στό μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐνανθρώπηση
ἔχει σημασία αἰώνια, γι’ αὐτό ψάλλει ἡ
Ἐκκλησία μας «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε»
καί ὄχι «γεννήθηκε».
Δέν εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί
ἡ Διδαχή Του ἕνα νέο «κοινωνικό σύστημα»
μέσα σ’ ὅλα τ’ ἄλλα, πού ὑπάρχουν, δέν εἶναι
μιά ἀκόμη κοινωνική διδασκαλία μέσα στίς
ἄλλες, ἀλλά εἶναι μήνυμα σωτηρίας τοῦ «πεπτωκότος» ἀνθρώπου, χωρίς νά ἀποκλείεται,
βέβαια, καί ὁ βαθύς κοινωνικός χαρακτήρας
τῆς διδασκαλίας Του.
Ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάννης μέσα σέ λίγες
λέξεις ἐπισημαίνει τό βαθύτερο νόημα τῆς
ἐλεύσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο: «Δι’
ἀγάπην κατῆλθε πρός ἡμᾶς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί
ὁμόσκηνος καί ὁμοδίαιτος τοῖς ἀνθρώποις γέγονεν, ἵνα τήν πολύθεον καταλύσας πλάνην καί
τήν ἀληθῆ καταγγείλας θεογνωσίαν τήν πρός
ἀλλήλους ἀγάπην διδάξῃ τούς ἀνθρώπους»27.
26. Γεωργίου Χαρ. Τσακαλίδη, «Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν εὐρωπαϊκή πραγματικότητα», περ.
«Ὀρθοδοξία καί Παιδεία», τ. 6 (Δεκέμβριος 2008),
σελ. 37.
27. Migne P.G. 56, 280.
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
– ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

Ἕνα πλήγµα
πού δέχθηκε ἡ παιδεία
Πρίν λίγο καιρό, συζητήθηκε καί ψηφίστηκε ἀπό τή Βουλή ὁ νέος νόµος γιά τό
«νέο σχολεῖο» πού ρυθµίζει, µεταξύ ἄλλων,
τίς διαδικασίες γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν
ἐκπαιδευτικῶν. Ἕνα βῆµα µπροστά γιά
τήν παιδεία καί γιά τήν ἀναγνώριση τῶν
ἐργατῶν τῆς παιδείας.
Ἐδῶ καί σαράντα χρόνια, διά µιᾶς, καταργήθηκε ἡ ἀξιολόγηση αὐτή, µέ τή γενική ἀπόσυρση ἀπό τίς θέσεις τους τῶν
ἐπιλεγµένων στελεχῶν τοῦ θεσµοῦ τῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς Ἐκπαίδευσης. Ἡ παιδεία, ὁ
µόνος σχεδόν καί ὁ πιό πολυάριθµος δηµόσιος θεσµός, ἔµεινε χωρίς ἔλεγχο ἀπό τήν
πολιτεία. Οἱ Σχολικοί Σύµβουλοι, οἱ ὁποῖοι
ἀντικατέστησαν τούς Ἐπιθεωρητές, ἔχουν
ἁπλῶς συµβουλευτικό ρόλο, ὄχι ἀξιολογικό. Ὑπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ τοῦ
ἔργου τους. Ἦταν τό µόνο πού ἤθελαν οἱ
συνδικαλιστές, γιά νά ἀποφύγουν ἁπλῶς
τόν ἔλεγχο. Τό κυριότερο ἐπιχείρηµα πού
προέβαλαν ἦταν, ὅτι οἱ ἐπιθεωρητές ἦταν
πολύ αὐστηροί καί χρησιµοποιοῦσαν τήν
ἐξουσία τους γιά εὐτελῆ ἀνταλλάγµατα.
Καί ἡ πολιτεία, ἀντί νά ἐλέγξει τίς λίγες
ἀποδεδειγµένες περιπτώσεις παραβίασης
καθήκοντος, ὑστέρησε ἀπό τόν µεγαλύτερο ὀργανισµό κρατικῶν ὑπαλλήλων, τόν
ὀφειλόµενο ἔλεγχο. Πόση ἦταν ἡ ζηµιά πού

προκλήθηκε στήν παιδεία τά σαράντα αὐτά
χρόνια, κανείς δέν θά τό µάθει.
Χωρίς νά ἐρωτηθεῖ ἡ κοινωνία, πού
ἐνδιαφέρεται γιά ὅ,τι συµβάλλει στή καλύτερη λειτουργία καί ἀπόδοση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου. Χωρίς νά ἐρωτηθοῦν οἱ γονεῖς
πού τούς ἀπασχολεῖ ἔντονα ἡ ποιότητα
ἐργασίας τῶν δασκάλων καί καθηγητῶν
τῶν παιδιῶν τους. Καί χωρίς νά ἐρωτηθοῦν
οἱ ἴδιοι οἱ µαθητές, πόσο θέλουν νά ἀξιολογοῦνται ἀπό τούς δασκάλους τους, ὅταν
αὐτοί δέν ἀξιολογοῦνται. Καί µόνο ἡ πίεση
τῶν συνδικαλιστῶν, ἔφερε τό πλήγµα αὐτό
στήν ἐκπαίδευση. Τέτοια σφάλµατα αὐταρχισµοῦ στοιχίζουν πολύ στή δηµοκρατία
µας καί στήν παιδεία µας.
Γι’ αὐτό, ἡ νέα νοµοθέτηση τῆς ἀξιολόγησης τῶν ἐκπαιδευτικῶν, δέν εἶναι µόνο
εὐπρόσδεκτη ἀπό ὅλη τήν κοινωνία ἀλλά
καί πολύ περισσότερο, ἀπό ὅσους ἔχουν
ἄµεσο ἐνδιαφέρον γι’ αὐτή, τούς ἐκπαιδευτικούς, τούς µαθητές καί τούς γονεῖς. Εἶναι
πρῶτα ἀπό ὅλα, µία πράξη δίκαιης ἀποκατάστασης ἑνός καίριου θεσµοῦ τῆς παιδείας.
Μέ τίς νέες ρυθµίσεις, ἐλπίζουµε, νά
µάθουµε ὅλοι ἀπό τά σφάλµατα τοῦ παρελθόντος, νά ἐκτιµήσουµε περισσότερο τήν
ἀξία τῆς ἀξιολόγησης, καί νά τῆς δώσουµε
ζηλευτή ποιότητα, ὥστε νά γίνει ἀποδεκτή ἀπό ὅλους, καί ἰδίως ἀπό τούς ἐλάχιστους πού εἶναι ἀκόµη ἐπιφυλακτικοί. Τό
κυριότερο ἀπό ὅλα, θά ἰδοῦµε τήν παιδεία
µας νά προάγεται καί νά ἀνθεῖ πάλι. Τούς
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Τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Κακαβούλη, Καθηγητῆ Παν/μίου

ἐκπαιδευτικούς νά ἔχουν ἐνισχυµένο καί
ἀνανεωµένο τό κύρος καί τήν αὐτοεκτίµησή τους. Τούς µαθητές νά ἐπιζητοῦν τήν
πρόοδό τους στά µαθήµατα µέ περισσότερο
ἐνδιαφέρον. Καί τούς γονεῖς νά ξαναποκτοῦν τήν ἐµπιστοσύνη τους στό σχολεῖο
καί τήν ἱκανοποίηση ἀπό τήν ἐκπαίδευση
τῶν παιδιῶν τους.

Νίκη τοῦ Καλοῦ
ἔναντι τοῦ Κακοῦ
Ὁ ἐκπαιδευτικός δέν βρέθηκε νά ὑπηρετεῖ τήν παιδεία ἐντελῶς τυχαία. Κάτι ἔχει
ἀπό τά χαρακτηριστικά καί τίς ἰδιότητες
πού χρειάζεται αὐτό τό ἔργο. Κατ’ ἀρχήν νά
ἀρχισουµε ἀπό τό τί σηµαίνει ἄνθρωπος,
καί τί φέρει στόν πυρήνα τοῦ προσώπου
του ἀπό τήν πρώτη του καταβολή. Ἀπό
ποῦ προέρχεται ἡ καταγωγή του; Ἀπό τό
µηδέν ἤ ἀπό κάποιο µῦθο, ἤ ἀπό κάποια
θεωρία; Καµιά ἀπό τίς ἀνθρώπινες προσπάθειες δέν εἶναι δυνατόν νά µᾶς δώσει µία
πειστική ἀπάντηση. Μόνο ἡ πίστη στήν
ἀποκαλυµµένη ἀλήθεια, θά µᾶς λύσει τό
πρόβληµα. Καί ἡ ἀπάντηση µᾶς ἔρχεται ἀπό
τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Γενέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γραµµένο ἀπό τόν Προφήτη

Μωϋσῆ περί τό 1500 π.Χ.: «Καί ἐποίησεν ὁ
Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς»
(Γέν. α΄, 27). Ἡ ἀλήθεια αὐτή πού ἰσχύει
γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους,
εἶναι ἴσως ἡ πιό µεγάλη εὐεργεσία πρός τήν
ἀνθρωπότητα. Τό θεϊκό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, εἶναι ἡ αἰτία πού τό καλό
κυριαρχεῖ στόν κόσµο, ἔναντι τοῦ κακοῦ.
Ἡ ἱστορία παρουσιάζει καταστροφές πού
φέρνει ἡ φύση καί ὁ ἄνθρωπος, µέ συνεργό
τόν πονηρό καί ἀρχέκακο διάβολο. Ἀλλά τό
καλό πού πηγάζει ἀπό τό Θεό, θριαµβεύει.
Γίνεται αἰώνιος πολιτισµός καί ὑψώνει κάστρα προστασίας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ζωῆς
καί τῆς δηµιουργίας του. Ἔτσι ὁ Θεός ἄρχει
καί ἐµεῖς ὑπάρχουµε, δηλαδή ἀντλοῦµε ἀπ’
τή δική του ἀγάπη, τή δική µας ὑπόσταση
ὡς ἀνθρωπότητα.

Ὁ Ἕλληνας
ἐκπαιδευτικός
Καί τόν Ἕλληνα ἐκπαιδευτικό πρέπει
νά τόν ἰδοῦµε ἀρχικά ὡς ἄνθρωπο, µέσα
ἀπό τό γεγονός τῆς θεϊκῆς καταγωγῆς του.
Φέρει ὁ καθένας στήν ὕπαρξή του τά χαρίσµατα τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτό φανερώνεται
ἀπό τό γεγονός, ὅτι
µέσα στό µεγάλο
πλῆθος ὅσων ὑπηρετοῦν τήν παιδεία,
ὑπάρχουν ἐκεῖνοι
πού κρίνονται πιό
χαρισµατικοί, ἀλλά
κανείς δέν ὑστερεῖ
στό νά ἀνταποκριθεῖ
στό καθῆκον του.
Σ’ αὐτό ἔρχεται νά
συµβάλλει συµπληρωµατικά, τό γεγονός ὅτι γεννήθηκε,
µεγάλωσε καί ζεῖ ὡς
Ἕλληνας. Ἔχει µία
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ως γιά τό ἔργο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Καί πάλι
ἐδῶ παρατηρεῖται σχετική κλιµάκωση τῆς
ἱκανότητας νά προσφέρουν παιδεία.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα νά
διοριστοῦν ὡς δηµόσιοι ὑπάλληλοι στήν
ἐκπαίδευση, θά πρέπει περάσουν ἀκόµη
µία δοκιµασία, αὐτή τοῦ ΑΣΕΠ, γιά νά φρεσκάρουν τίς ἐπιστηµονικές γνώσεις τους
καί νά ἐπιλεγοῦν οἱ πιό ἄξιοι.

Ἡ νέα ἀξιολόγηση
τῶν ἐκπαιδευτικῶν
Ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἡ
ὁποία ἐπανέρχεται, µετά ἀπό τήν πρίν σαράντα χρόνια κατάργησή της, ἔχει σκοπό
τήν συνεχή ἀνανέωσή τους πάνω στήν
ἐκτέλεση τοῦ διδακτικοῦ καί τοῦ παιδαγωγικοῦ τους ἔργου. Ὅλοι ἔχουν νά ὠφεληθοῦν ἀπό τή ρύθµιση αὐτή. Ὁ ἐκπαιδευτικός πρῶτος, θά νιώσει ἰκανοποιηµένος
διότι θά ἔχει µία κρίση ἑνός ἄλλου προσώπου, κατά τεκµήριο, ἀνώτερου καί ἐµπειρότερου. Ἡ κρίση αὐτή, θά τόν ἀναγνωρίσει
γιά τήν ἀξία του καί θά τοῦ ἐνισχύσει τήν
αὐτοεκτίµησή του. Αὐτό θά µεταφερθεῖ
στή συνέχεια στούς µαθητές του, θά τούς
ἐνισχύσει στήν ὄρεξη γιά πρόοδο καί γιά
µάθηση, καί τήν γενικότερη διάθεσή τους
ἀπέναντι στό σχολεῖο. Θά φθάσει ἡ ἀλλαγή αὐτή καί στούς γονεῖς τῶν µαθητῶν, οἱ
ὁποῖοι θά νιώσουν ἰδιαίτερη ἰκανοποίηση
ἀπό τό δάσκαλο ἤ τόν καθηγητή τῶν παιδιῶν τους.

Ἡ µεγάλη κληρονοµιά
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
Στήν Ἑλλάδα, εἶναι πατροπαράδοτη ἡ
ἐκτίµηση καί ὁ σεβασµός πού ἀποδίδεται
στήν ἀποστολή τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Σέ ὅλες
τίς ἐποχές, προπάντων στή χριστιανική
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ἐθνική ταυτότητα, πού θά πρέπει νά τόν
κάνει ὑπερήφανο, ὅταν σκέφτεται ἀπό πότε
ἄρχισε καί πῶς διατηρήθηκε µέσα στούς
αἰῶνες, ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλάδα µέχρι τήν
Ἑλλάδα τοῦ σήµερα. Πολύ περισσότερο,
ὅταν µαζί µέ τά ἑλληνικά της χαρακτηριστικά, ἔχει ἐνσωµατώσει ἱστορικά καί τά
πνευµατικά στοιχεῖα τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισµοῦ.
Ὁ Ἑλληνικός χῶρος πού γεννιέται καί
ζεῖ, ἡ Ἑλληνική οἰκογένεια µέσα στήν ὁποία
µεγάλωσε καί ἀνατράφηκε, τό Ἑλληνικό νηπιαγωγεῖο, τό δηµοτικό, τό γυµνάσιο καί τό
λύκειο, στό ὁποῖο φοίτησε καί µορφώθηκε,
ἔχουν ἀφήσει µέσα του πολύτιµο πνευµατικό περιεχόµενο, πού στηρίζει τόν ἴδιο,
ἀλλά µπορεῖ νά τό προσφέρει καί σέ ἄλλους.
Διαπιστώνεται βέβαια, ὅτι ὑπάρχουν
καί διαφορές µεταξύ τῶν ὅσων ἔχουν µία
πνευµατική ὑποδοµή πού θά τούς καταστήσει κατάλληλους γιά τήν παιδεία. Ἡ
θεϊκή καταγωγή, ἡ ἑλληνική καί χριστιανική ταυτότητα, ἡ ἑλληνική πατρίδα πού
µεγάλωσε, ἡ οἰκογένεια πού γεννήθηκε καί
ἀνατράφηκε καί ἡ µόρφωση καί ἡ ἐκπαίδευση πού ἔλαβε ἀπό τίς βαθµίδες τῶν
σχολείων πού ἔχει φοιτήσει, ἔχουν ἀλλοιωθεῖ ὡς ἕνα βαθµό, ὅπως συµβαίνει ἀπό
τήν ἀνθρώπινη ἀδυναµία. Οἱ ἀπόφοιτοι
λυκείου, βρίσκονται, ἀπό τό χαµηλότερο
σηµεῖο προοπτικῆς νά ἀνταποκριθοῦν στό
ἔργο τῆς παιδείας, µέχρι καί τά ὑψηλότερα ἐπίπεδα πνευµατικῆς καλλιέργειας πού
ἀπαιτοῦνται γι’ αὐτό.
Πιό µεγάλη ὁµοιογένεια στά χαρακτηριστικά τῶν ὑποψηφίων ἐκπαιδευτικῶν,
µποροῦµε νά βροῦµε στούς ἀποφοίτους
λυκείων, πού θά ἐπιλέξουν τίς σχολές τῶν
Πανεπιστηµίων πού ἐκπαιδεύουν τούς ἐπιστήµονες, γιά νά σταδιοδροµήσουν, κατά τό
πλεῖστο, στήν ἐκπαίδευση. Ἐκεῖ θά συνειδοποιήσουν τήν ἀξία καί τόν σκοπό τοῦ ἀντικειµένου πού θά διδάξουν, τή µέθοδο διδασκαλίας του καί τά ἐποπτικά καί ἄλλα µέσα
πού θά χρησιµοποιήσουν. Ἡ ὅλη διαδικασία
τῶν σπουδῶν τους θά τούς ἑτοιµάσει κυρί-

περίοδο, ὑπῆρχε µεγάλος θαυµασµός καί
πολύς ἔπαινος γιά τό ἔργο τῆς παιδείας πού
προσφέρει. Καί σήµερα ἀκόµη, παρά τίς
ἀλλοιώσεις πού ἔχουν ἐπέλθει, µέ τό ὑλιστικό πνεῦμα καί τήν χρησιµοθηρική καί
βαθµοθηρική νοοτροπία στήν ἐκπαίδευση,
ἡ Ἑλληνική κοινωνία ἔχει τόν ἐκπαιδευτικό,
ἀκόµα πολύ ψηλά στή συνείδησή της.
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα µᾶς ἔρχεται ἡ σοφή
δήλωση τοῦ Ἀριστοτέλη γιά τήν ὑπεροχή
τοῦ δασκάλου ἔναντι τοῦ γονιοῦ. Ὁ γονέας
δίνει στό παιδί του τό πολύτιμο ἀγαθό, τό
«ζῆν». Ὁ δάσκαλος ὅµως, τό διδάσκει τό «εὖ
ζῆν». Μιά τολµηρή σύγκριση, πού δείχνει
τήν ἀξία πού δίδει ὁ µεγάλος φιλόσοφος
στήν παιδεία καί στό ἔργο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ.
Διά µέσου τῶν αἰώνων πολλοί ἔλαµψαν
στό στερέωµα τῆς ἀνθρωπότητας, οἱ ὁποῖοι
προήγαγαν, στή θεωρία καί στήν πράξη, τήν
Παιδεία. Ἀπό τόν Σωκράτη, τόν Πλάτωνα
καί τόν Ἰσοκράτη, µέχρι τόν Pestalozzi, τόν
Foerster καί τήν Montessori, καί µέχρι τούς
Μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τόν Μ.
Βασίλειο, τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο, τόν
Γρηγόριο τόν Θεολόγο κ.λπ. Ἀλλά καί τόσους
ἄλλους ἐπιφανεῖς ἐργάτες τῆς πνεύµατος,
Ἕλληνες καί ξένους, πού πρόσφεραν µέ τή
ἐπιστήµη καί τή σοφία τους στήν ὑπόθεση τῆς ἀγωγῆς καί τῆς ἐκπαίδευσης. Νά
προστεθοῦν ἀκόµη καί οἱ γενιές τῶν δασκάλων (δηµοδιδασκάλων) ἀρχικά καί τῶν
καθηγητῶν ἀργότερα καί τῶν νηπιαγωγῶν
στή συνέχεια, πού πρόσφεραν ἀπό τότε πού
λειτούργησε τό Ἑλληνικό σχολεῖο, τήν πολύτιµη προσφορά τους στήν παιδεία καί
στην ἐκπαίδευση τῶν ἑλληνόπουλων. Εἶναι
µοναδική καί πλούσια κληρονοµιά γιά τήν
παιδεία µας καί γιά τούς λειτουργούς της.
Ἔχουµε ὅµως καί µία ἀκόµα µεγάλη
κληρονοµιά καί µία συνεχή παρουσία στήν
παιδεία µας. Τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ αἰώνιος καί ἀσύγκριτος παιδαγωγός τῆς ἀνθρωπότητας.
«Εἷς ὑµῶν ἐστίν ὁ διδάσκαλος καί εἷς ὑµῶν
ἐστίν ὁ καθηγητής» (Ματθ. κγ΄, 8, 10). Μέ

τίς δύο αὐτές βασικές λέξεις, ἐξυπηρέτησε
ὅλο τό ἔργο τῆς διάδοσης τῆς εὐαγγελικῆς
ἀλήθειάς Του στόν κόσµο. Μέ τίς ἴδιες λέξεις ὑπηρέτησαν καί ὑπηρετοῦν τό ἔργο
τούς οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές στό
ἐκπαιδευτικό µας σύστηµα. Πόση τιµή!
Παράλληλα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός συνδέεται πολλαπλῶς µέ τήν παιδεία µας. Στό
ἀναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων περιλαµβάνεται µέρος τῆς διδασκαλίας Του,
ἡ Χριστιανική ἀγωγή καί τά Θρησκευτικά. Μέσα στίς αἴθουσες διδασκαλίας τῶν
σχολείων ὑπάρχουν, σέ περίοπτη θέση,
οἱ εἰκόνες Του. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ
σχολικοῦ ἔτους γίνεται ἡ πρωινή ὁµαδική
προσευχή. Ἄλλες λατρευτικές καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ὀργανώνονται σέ συνεργασία µέ τήν ἐνορία γιά τόν ἐκκλησιασµό, τήν
ἐξοµολόγηση καί τή θεία Κοινωνία. Καί ὁ
κάθε ἐκπαιδευτικός καί ὁ κάθε µαθητής,
ὅπως καί κάθε ἄνθρωπος, βρίσκεται ὑπό
τήν σκέπη τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καί προστασίας Του.

Ἕνα βῆµα πιό µπροστά
Μετά ἀπό τήν τόση µεγάλη πνευµατική
καί παιδαγωγική κληρονοµιά πού φέρει ἡ
παιδεία µας, οἱ λειτουργοί τῆς ἐκπαίδευσης
καί οἱ µαθητές τῶν σχολείων µας, οἱ νέες
ρυθµίσεις γιά τό ἀνανεωµένο σχολεῖο καί
εἰδικότερα γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν, δίνουν αἰσιόδοξες σκέψεις γιά τό
µέλλον. Εἶναι µία εὐκαιρία νά ἀξιοποιηθοῦν
ἀπό ὅλους, περισσότερο ὅµως ἀπό τούς
ἐκπαιδευτικούς. Νά ἀναδείξουν ἀκόµη πιό
πολύ, τήν προσωπικότητά τους, τό κῦρος
τους καί τό ρόλο τους στήν Ἑλληνική κοινωνία καί στό χῶρο τῆς ἐργασίας τους. Τό
πρότυπο γιά τήν πνευµατική καί ἠθική
προσωπικότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, εἶναι
ἐκεῖνο πού ἰσχύει γιά ὅλους µας: «Ὑπόδειγµα
δέδωκα ὑµῖν, ἵνα καθώς ἐγώ ἐποίησα, καί ὑµεῖς
ποιῆτε» ( Ἰωάν. ιγ΄, 15).
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ΕΡΓΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ.
ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

1. Εἰσαγωγή

ἡ ἐθελοθρησκεία2 καί οἱ ἄπειρες αἱρέσεις3,
βεβαιώνουν τήν ἀνάγκη αὐτή.

Ἡ προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
«Ἔργον ποίησον Εὐαγγελιστοῦ» (Β΄ Τιμ. 4, 5),
ἰσχύει μέχρι σήμερα καί ἡ χριστιανική ἀγωνιστική προσπάθεια, στή σύγχρονη Ἑλλάδα,
ἔχει πολλές Πρίσκιλλες καί Δορκάδες. Εἶναι
ἀξιόλογη ἡ φάλαγγα ὅλων αὐτῶν τῶν «Μυροφόρων» γυναικών, πού θά μποροῦσαν νά
χαρακτηριστοῦν «Συνεργοί Θεοῦ». Εἶναι
μορφές πού ὑπῆρξαν πρότυπα καί ὁδηγοί
μας. Ἀνέλαβαν ἔργο εὐαγγελιστοῦ καί μαζί
μέ τόν προσωπικό τους ἀγώνα, ἡ προτροπή
τοῦ Χριστοῦ «πορευθέντες μαθητεύσατε»
ἔγινε γιά πολλές, ἔργο «διά βίου».
Θεωροῦμε ἀναγκαία μιά σύντομη ἀναδρομή στά γεγονότα, καί στή συνέχεια νά
ἔχουμε τόν προβληματισμό καί τίς προτάσεις γιά τή δική μας στάση.
Ἐν τῷ μεταξύ, στήν παροῦσα συγκυρία, ἡ ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ στόν Ἑλλαδικό χῶρο, ἀλλά
καί διεθνῶς, εἶναι ἐμφανής. Βιώνουμε καταστάσεις πού θυμίζουν τήν μετά
τούς μεγάλους διωγμούς ἐποχή. Θυμίζουν τόν 4ον αἰώνα. Καί ὁ συγκρητισμός1,
1. Συγκρητισμός: Ἡ ἀνάμειξη στοιχείων διαφορετικῆς
προέλευσης, κυρίως θρησκειῶν ἤ τύπων λατρείας,
ὥστε νά προκύψει κάτι καινούργιο. Εἰδικότερα ἡ
ἀνάμειξη στοιχείων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί τῶν
ἀνατολικῶν θρησκειῶν καί τούς ἑλληνιστικούς καί
ρωμαϊκούς χρόνους… (Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Λεξικό τῆς Νέας ἑλληνικῆς γλώσσας, Γ΄ ἔκδοση, Ἀθήνα:
Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 2008, σελ. 1675).

2. Ἡ Δημιουργία
μας «κατ’ εἰκόνα
καί καθ’ ὁμοίωσιν»
τοῦ Θεοῦ-Λόγου
Στό περιοδικό Youth τοῦ Παγκοσμίου
Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν (Τεῦχος Ἰουνίου 1987), μιά νεαρή ὀρθόδοξη δηλώνει
ἀπροκάλυπτα τά ἑξῆς: «Θά αἰσθανόταν κανείς
τόν πειρασμό νά συμπεράνει ὅτι ἡ ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία πολύ λίγα προσφέρει στίς γυναῖκες,
ἀφοῦ δέν εἶναι δυνατή ἡ χειροτονία τους».
Καί δέν εἶναι ἡ μόνη περίπτωση πού
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παρουσιάζεται ὡς
ἀντιδραστική ἤ ἀντιφεμινιστική. Σ’ αὐτό
2. Ἐθελοθρησκεία: Ἡ προσωπική αὐτή ἐπιλογή στοιχείων ἀπό θρησκεῖες, μέ σκοπό τήν κάλυψη προσωπικῶν ἀναγκῶν, εἶναι μιά μορφή αἵρεσης. Τά
νέα θρησκευτικά κινήματα καί ἡ Νέα ἐποχή, εἶναι
οἱ καινούργιες μορφές θρησκευτικότητας (Michel
Lacroix, To New Age, Ἀθήνα: Π. Τραυλός - Ε. Κωσταράκη, 1997, Ἀπό τήν ἐργασία τῆς Νίκης Παπαγεωργίου στό: ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, Τιμητ. Τόμος
γιά τόν Καθηγητή Κωνσταντῖνο Φράγκο: Κυριακίδη,
2003, σελ. 138).
3. Αἵρεση: Κάθε διδασκαλία ἤ δοξασία στό πλαίσιο
συγκεκριμένης θρησκείας, πού ἀποκλίνει ἀπό τό
ἐπίσημο θρησκευτικό δόγμα (Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Λεξικό τῆς Νέας ἑλληνικῆς γλώσσας, Γ΄ ἔκδοση,
Ἀθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 2008, σελ. 89).
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Τῆς κ. Εὐαγγελίας Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη,
Δρ Θεολογίας - Μr Φιλολογίας

συμβάλλει καί ἡ νοοτροπία ὁρισμένων κύκλων, πού κατά καιρούς, μέ τήν ἀρθρογραφία τροφοδοτοῦν παρόμοιες ἐκτιμήσεις.
Εἶναι ὅμως ἔτσι τά πράγματα; Ἀντιμετώπισε
καί ἀντιμετωπίζει τόσο ρηχά ἡ Ὀρθοδοξία
τή γυναίκα, ὥστε νά τήν ἀποκλείει αὐθαίρετα ἀπό τό ποιμαντικό της ἔργο;
Κατ’ ἀρχήν εἶναι γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὡς Ὀρθοδοξία, καμιά διάκριση δέν
κάνει ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, ὡς πρός τήν ἐν Χριστῷ Σωτηρία. Ἡ
ὀρθόδοξη παράδοση ὁμόφωνα διδάσκει,
ὅτι μία εἶναι ἡ φύση τοῦ ἄνδρα καί τῆς
γυναίκας (Γέν. 1, 27) καί ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μυριοπλάσιοι κατά τά πρόσωπα, εἶναι
ὁμοούσιοι ὡς πρός τή φύση τους. Καί ἡ
γυναίκα συνεπῶς εἶναι πλασμένη «κατ’
εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ-Λόγου. Ἡ διαφοροποίηση τῶν
φύλων καί ἡ διάκριση τῶν λειτουργικῶν
ρόλων τους δέν σημαίνει καί ἀντίθεση ἤ
ὑποταγή, ἀλλά ἀλληλοσυμπλήρωση καί
ἀμοιβαιότητα. Τά δύο φύλα εἶναι ἰσότιμα
καί ὁμότιμα μεταξύ τους ἔναντι τοῦ Θεοῦ.
Μέ ἀφετηρία τό παύλειο «οὐκ ἔνι ἄρσεν
καί θῆλυ… ἀλλά πάντες ΕΙΣ ἐν Χριστῷ» (Γαλ.
3, 28), οἱ ἅγιοι Πατέρες θεμελιώνουν θεολογικά τήν ἰσότητα ἀνδρός καί γυναικός, ὡς
πρός τήν σωτηρία. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος4
γράφει: «Ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν οὐκ ἔστιν
ἄρρεν καί θῆλυ, ἀλλά πᾶσαι αἱ εὐαριστήσασαι
γυναῖκες ἀνδρῶν τάξιν λαμβάνουσιν…». Καί ὁ
Μέγας Βασίλειος5 γράφει: «Μία ἀρετή ἀνδρός
καί γυναικός, ἐπειδή καί ἡ κτίσις ἀμφοτέροις
ὁμότιμος, ὥστε καί ὁ μισθός ὁ αὐτός ἀμφοτέροις…». Ἡ διαφορά, ἑπομένως, δέν εἶναι
ὀντολογική ἀλλά λειτουργική, ἐξυπηρετεῖ
δέ καί προάγει τήν ἑνότητα τοῦ σώματος.
Κανένας, συνεπῶς, περιορισμός στήν ἐκκλησιαστική δράση τῆς γυναίκας δέν μπορεῖ
νά τεκμηριωθεῖ σέ φυσική ἤ ὀντολογική
διαφορά τους, ἀφοῦ τέτοια δέν ὑπάρχει.
4. Μεγάλου Ἀθανασίου, Περί παρθενίας, ἤτοι περί ἀσκήσεως, Β.Ε.Π. 33, 64.
5. Μεγάλου Βασιλείου, ὁμ. εἰς τόν Α΄ Ψαλμόν, Β.Ε.Π.
52, 14 καί P.G., 29, 216.

3. Ἡ ἀρχή τῆς
γυναικείας διακονίας
στό ἐκκλησιαστικό σῶμα
Οἱ θεμελιακές αὐτές θεολογικές προϋποθέσεις6 προσδιορίζουν τήν πράξη τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας. Γυναῖκες ἀκολουθοῦν τόν Χριστό,
διακονοῦν τήν ἀποστολική ἱεραποστολική
ὁμάδα «ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς» (Λουκ.
8, 3) –ἀρχή τῆς γυναικείας διακονίας στό
ἐκκλησιαστικό σῶμα– καί γίνονται ἱεραπόστολοι, π.χ. ἡ Σαμαρείτιδα καί ἀργότερα ἡ
Θέκλα. Ἡ ἐσχατολογική ἀτμόσφαιρα, γενικά,
τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, εὐνοεῖ τήν ἀνάπτυξη
τῆς γυναικείας δραστηριότητας στή ζωή τῶν
πρώτων κοινοτήτων, ὅπως καί τό ἑλληνιστικό
περιβάλλον μέ τή γνωστή ἐλευθερία του. Εἶναι
ὅμως πάλι γεγονός, ὅτι ἡ δράση τῆς γυναίκας
ἐπικεντρώνεται στό κήρυγμα-ἱεραποστολή
καί τά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας. Καί παρ’ ὅλη
τή ζωντανή παρουσία τους στή λατρεία, δέν
ἀναλαμβάνουν οἱ γυναῖκες ἱερατικά καθήκοντα, ὅπως συνέβαινε καί στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὡς γνωστόν ὑπάρχουν προφήτιδες τόσο
στήν Π.Δ. (Μαριάμ, Δεββώρα, Ὄλδα, Νωαδίμ
κ.λπ.), ὅσο καί στήν Ἐκκλησία (Α΄ Κορ. 11, 5).
Δέν πρόκειται ὅμως γιά ἱερατική διακονία,
ἀλλά γιά ἐκδίπλωση ἁγιοπνευματικοῦ χαρίσματος. Τά δέ χαρίσματα χορηγοῦνται ἀπό
τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀνάλογα μέ τή δεκτικότητα
τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι σύμφωνα μέ τό φύλο.
Καί εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὄχι μόνο
ἱερατικά καθήκοντα δέν ἀνατίθενται στή
γυναίκα, ἀλλά καί σ’ αὐτό τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς παρατηρεῖται μιά βαθμιαία
ἀποθάρρυνση, μετά τήν ἀποστολική ἐποχή.
Ἀλλά παρατηρώντας προσεκτικά, καί στήν
Καινή Διαθήκη διαπιστώνουμε τάσεις, πού
φαινομενικά εἶναι ἀλληλοσυγκρουόμενες.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Α΄ Κορ.
11, 5 γράφει γιά δράση προφήτιδων καί στό
14, 34 ἀπαιτεῖ ἀπό τίς γυναῖκες σιγή στήν
6. Βαρβάρας Μεταλληνοῦ, Ἡ γυναίκα στήν καθ’ ἠμᾶς
Ἀνατολή, Ἀθήνα: Ἁρμός, 1992, σελ. 331-37.
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4. Αἰτίες περιορισμοῦ
τῆς γυναικείας
δραστηριότητας
Ἡ ἀναζήτηση τῶν λόγων αὐτοῦ τοῦ περιορισμοῦ τῆς γυναικείας συμμετοχῆς στό
ἐκκλησιαστικό, λειτουργικό καί ποιμαντικό
ἔργο, ὁδηγεῖ σέ διάφορες ἀλληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις. Μιά ὁμάδα συνοψίζει τούς
λόγους στό γνωστό ἐκεῖνο ἀπόφθεγμα τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Ἄνδρες
ἦσαν οἱ οἱ νομοθετοῦντες, διά τοῦτο κατά γυναικῶν ἡ νομοθεσία»7, πού ἴσως βρίσκει ὡς
ἕνα σημεῖο δικαίωση. Ὑπάρχουν ὅμως καί
λόγοι οὐσιαστικοί, ὅπως λ.χ. οἱ ἑξῆς:
Α) Ἡ πτώση τῆς πνευματικότητας καί τῶν
ἠθῶν.
Β) Ὁ περιορισμός τῶν χαρισμάτων καί στά
δύο φύλα.
Γ) Ὁ τονισμός τῆς ἄσκησης τῆς παρθενίας καί
Δ) Ἡ δράση τῶν αἱρετικῶν γυναικῶν καί
οἱ δικαιολογημένοι φόβοι τῆς Ἐκκλησίας, πού προσανατολίζουν τό στόχο τῆς
γυναικείας δραστηριότητας πρός τήν
οἰκογένεια.
Μετά τό πέρας τῶν μεγάλων διωγμῶν καί
τῆς ἀναταραχῆς, γιά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία
ἔπρεπε νά λάβει τά μέτρα της, προκειμένου
νά διαφυλάξει τή γυναίκα, ὁρισμένοι ἀπό
τούς περιορισμούς αἴρονται. Ὁ Ἅγιος Ἰω7. Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τό ρητόν τοῦ Εὐαγγελίου «ὅτε
ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τούς λόγους τούτους», P.G., 26, 289.

άννης ὁ Χρυσόστομος, στήν ἑρμηνεία τοῦ
χωρίου Α΄ Κορ. 7, 16 «τί γάρ οἶδας, γύναι, εἰ
τόν ἄνδρα σώσεις;», παρατηρεῖ: Καί πῶς εἶναι
δυνατόν νά σώσει τόν ἄνδρα ἡ γυναίκα; Καί
ἀπαντᾶ8: «Διδάσκουσα, κατηχοῦσα, ὁδηγοῦσα
στό κήρυγμα τῆς σωτηρίας». Καί συνεχίζει τόν
προβληματισμό στό θέμα, ὑποστηρίζοντας,
τελικά, ὅτι ἡ δουλεία καί ὑποταγή ἀκολουθεῖ ὄχι κατά τή φύση, ἀλλά κατά τήν ἀπάτη
καί τήν ἁμαρτία. Τό κείμενο αὐτό, ὅπως καί
πολλά ἄλλα, κινεῖται στό καθαρό πνεῦμα τῆς
Ὀρθοδοξίας. Τό βάρος πέφτει στήν πνευματική κατάσταση, δηλαδή στή μετοχή ἤ ὄχι
στήν ἀλήθεια. Ἔτσι μπορεῖ νά βρεῖ δικαίωση
καί ἡ ἀνάθεση ἀπό τήν ἐκκλησία στή γυναίκα
διδακτικῶν καθηκόντων σέ πολλούς χώρους.
Ὁ περιορισμός τῆς γυναικείας δραστηριότητας, ἐπαναλαμβάνουμε, δέν ἦταν ἀποτέλεσμα ὑποτίμησης τῆς γυναικείας φύσεως,
ἀλλά ἐπιβλήθηκε γιά λόγους καθαρά ἱστορικούς, καί ἀπό ἐσωτερικές ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας (πνευματικές), πού εἶναι δυνατόν νά
ἀρθοῦν, ὅταν παύσουν νά ἰσχύουν καί τά
αἴτια πού τίς προκάλεσαν. Χαρακτηριστικό
εἶναι ἕνα κείμενο9 τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ
Πηλουσιώτου (5ος αἰών), στό ὁποῖο ἀναφέρει
τά ἑξῆς: Θέλοντας νά δώσουν τέρμα στίς φλυαρίες κατά τίς συνάξεις τῶν πιστῶν, οἱ ἀπόστολοι
τοῦ Κυρίου… ἐπέτρεψαν στίς γυναῖκες νά συμμετέχουν στήν ψαλμωδία. Ὅπως ὅμως ὅλες οἱ θεοφόρες διδασκαλίες διαστρεβλώθηκαν, καί αὐτό, ἡ
συμμετοχή τῶν γυναικῶν δηλαδή, ἔγινε αἰτία σέ
8. «Πρὸς τό, Μὴ ἀφιέτω αὐτὸν, τοῦτο πάλιν. Εἰ γὰρ μὴ
στασιάζει, μένε, φησίν. ἔχει γὰρ καὶ κέρδος. μένε, καὶ
παραίνει καὶ συμβούλευε καὶ πεῖθε. οὐδεὶς γὰρ οὕτω
διδάσκαλος ἰσχῦσαι δυνήσεται, ὡς γυνή», Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, ὁμιλία ΙΘ΄ εἰς τήν Α΄ Κορ. Ε.Π.Ε. 18,
σελ. 532 & P. G., 61,155.
9. Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, 90η ἐπιστολή, Ἰσιδώρῳ ἐπισκόπῳ. «Τάς ἐν ἐκκλησίαις φλυαρίας καταπαῦσαι βουλόμενοι οἱ τοῦ Κυρίου ἀπόστολοι, καί τῆς ἡμῶν παιδευταί
καταστάσεως, ψάλλειν ἐν αὐταῖς τάς γυναῖκας συνετῶς
συνεχώρησαν. Ἀλλ’ ὡς πάντα εἰς τοὐναντίον ἐτράπη τά
θεοφόρα διδάγματα, καί τοῦτο εἰς ἔκλυσιν καί ἁμαρτίας
ὑπόθεσιν τοῖς πλείοσι γεγονε. Καί κατάνυξιν μέν ἐκ τῶν
θείων ὕμνον οὐχ ὑπομένουσι. τῇ δέ τοῦ μέλους ἡδύτητι εἰς
ἐρεθισμόν παθημάτων χρώμενοι, οὐδέν αὐτήν ἔχειν πλέον
τῶν ἐπί σκηνῆς ᾀσμάτων λογίζονται», P.G., 78, 244 ἑξ.
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ἐκκλησιαστική σύναξη. Βέβαια, στήν πρώτη
περίπτωση ἔχουμε ἁγιοπνευματικό χάρισμα, πού δέν μπορεῖ νά φιμωθεῖ. Πρόκειται
ὅμως γιά σημαντικό δεῖγμα ταλάντευσης
στήν ἐκκλησιαστική πράξη. Καί ἀκόμη ἰσχυρότερη φαίνεται στίς ποιμαντικές ἐπιστολές
(Α΄ Τιμ. 2, 9 καί Τίτ. 2, 2), ὅπου ἡ γυναίκα
καλεῖται νά περιορίζεται στήν οἰκογένεια
(Α΄ Τιμ. 2, 11-12 καί Α΄ Πέτρου 3, 1 κ.λπ.).

πολλούς νά πέσουν ἠθικά καί νά ἁμαρτήσουν…».
Λόγοι καθαρά πνευματικοί λοιπόν, συντελοῦν κάθε φορά, ὥστε ἡ Ἐκκλησία, σέ
ὁρισμένες περιπτώσεις, νά λαμβάνει ἀποφάσεις πού δείχνουν, ἐκ πρώτης ὄψεως,
ἀνισότητα τῶν δύο φύλων.
Γι’ αὐτό στήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας
καλλιεργεῖται ἡ ἀρετή τῆς διακρίσεως, ὡς
συνισταμένη πασῶν των ἀρετῶν, ὥστε καί ἡ
συμμετοχή στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ
στέρηση, ἡ ἀποχή ἀπό αὐτό, νά συντελεῖ
στήν πνευματική οἰκοδομή.

5. Γυναῖκες
ἱεραπόστολοι γιά τόν
εὐαγγελισμό τῶν ψυχῶν
Μέ τό θεσμό τῶν «διακονισσῶν», πού
ἀποτελοῦσαν στήν Ἐκκλησία τό συνδετικό κρίκο ἀνάμεσα στούς κληρικούς καί τίς
χριστιανές γυναῖκες, ἔχουμε τό καθαρά ποιμαντικό τους ἔργο, μέ τήν κατήχηση καί
τό κήρυγμα. Ἀλλά καί ἐξωθεσμικά, πολλές
Χριστιανές ἀναλάμβαναν ἔργο ἱεραποστόλου γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ψυχῶν. Ἀναφέρουμε παραδείγματα, στή συνέχεια, ὥστε

νά τερματισθεῖ ἡ ἀβάσταχτη μακαριότητα
ἀπό τόν καθιερωμένο ρόλο μας. Δηλαδή,
οἱ ἀντικειμενικές δυσκολίες δέν αἵρονται
πάντοτε, ἀλλά ὑπάρχουν καί ὅρια πού εἶναι
δυνατή ἡ ὑπέρβασή τους.
Θά ἀναφέρουμε παραδείγματα ὑπέρβασης τῶν ὁρίων, ἀπό γυναῖκες πού καθαγιάστηκαν στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή
ἀνέλαβαν ἔργο εὐαγγελιστοῦ καί γι’ αὐτό
μπορεῖ νά ἀποτελοῦν πρότυπά μας. Θά προλάβουμε ὅμως τό λογισμό μας πού, μπορεῖ,
ἐκλογικεύοντας τό θέμα, νά προβάλλει τήν
ἄποψη: «Γιατί νά ἀναλάβω ἔργο εὐαγγελιστοῦ,
ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία, διά τῶν κληρικῶν της, εἶναι
ἐπιφορτισμένη μέ τό ἔργο αὐτό; Καί ἐπιπλέον δέν
ἔχει καί ἡ πολιτεία τήν εὐθύνη, μέ τά προγράμματα καί τή συστηματική διδασκαλία στά σχολεῖα;». Αὐτό μπορεῖ νά εἶναι ἕνας λογισμός,
ἀλλά καί μιά θέση παράλληλα, ἀφοῦ τό ἔργο
τοῦ εὐαγγελιστοῦ καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἔργο πολύ ὑπεύθυνο.

6. Τό «ἔργο
τοῦ εὐαγγελιστοῦ»
Ἀλλά τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε
«ἔργο εὐαγγελιστοῦ»;

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε:
Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε:
Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε».
Δόξα, ὑποδοχή καί ἐξύψωση.
Αὐτή εἶναι ἡ πρόσκληση πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους σήμερα
γιά νά γιορτάσουν τήν ἔλευση τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου.
Εὐχόμαστε, ΟΛΟΙ
νά ἀνταποκριθοῦμε μέ τόν καλύτερο τρόπο σ’αὐτήν.
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!
Ἡ συντακτική ἐπιτροπή καί τό Δ.Σ. τῆς Χ.Ε.Ε.Λ.
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10. Malcolm Skilbeck, Readings in school-Based
Curriculum development. London: Harper and Row,
1984, p. 68, 126, 141.
11. Arthur Hearnden, Paths to University: Preparation,
Assessment, Selection, London: School Council
Publication, 1973, p. 128 & 138.
12. Εὐαγγελίας Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη, Σύγχρονα ἀναλυτικά προγράμματα καί μοντέλα διδασκαλίας, Τεῦχος
Α΄, Ἀθήνα: Λύχνος, 2003, σελ. 57.
13. Εὐαγγελίας Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη, Εἰδική διδακτική
τῶν Θρησκευτικῶν - Διδασκαλίες Μονοθεματικές - Διαθεματικές - Διεπιστημονικές - Project, Ἀθήνα: Κεντρική
Διάθεση: Βιβλιοπωλεῖο Γρηγόρη, 2011, σελ. 175-185.
14. Εὐαγγελίας Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη, Διαθεματικές
- Διεπιστημονικές Διδασκαλίες, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 2008, σελ. 17-19.
15. Μέγας Φαράντος, «Ἡ διδακτική των δογματικῶν
καί ἠθικῶν ἀληθειῶν», Κοινωνία 2 (1982), σελ. 131.

7. Προσανατολισμένοι
πρός τή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ
Ἀλλά δέν λησμονοῦμε τήν ἄποψη ὅτι
σήμερα, ἴσως, παρά ποτέ, ὁ ἐπανευαγγελισμός τῆς κοινωνίας μας καί ὁ προσωπικός
μας ἐπανευαγγελισμός, εἶναι ἀπολύτως
ἀναγκαῖος, ἐπειδή στίς μέρες μας παρατηροῦνται φαινόμενα, πού θυμίζουν πολύ
σκληρές ἐποχές. Θά ἀναφέρουμε γιά παράδειγμα κατανόησης τοῦ θέματος καί τήν
ἐποχή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὡς γνωστόν,
μετά τήν λήξη τῶν διωγμῶν, στελέχωσαν
τήν Ἐκκλησία καί ἄνθρωποι πού δέν ἦταν
ἕτοιμοι νά γίνουν χριστιανοί καί νά ἀκολουθήσουν τήν ἀγωνιστική πορεία της. Ἔτσι, μέ
τόν ὀρθολογισμό τους, πού λειτούργησε κριτικά στά μυστήρια καί τήν ἔλλειψη πνευματικότητας, πολλοί χριστιανοί λειτούργησαν
ἐναντίον τῶν ἀποφάσεων τῶν Συνόδων, μέ
ἀποτέλεσμα τήν πληθώρα τῶν αἱρέσεων. Παρόμοια συναντοῦμε καί σήμερα, κυρίως τόν
ὀρθολογισμό, τόν συγκρητισμό –τό ἀνακάτεμα δηλαδή τῶν διδαχῶν–, τῆς αἵρεσης ἤ τοῦ
παγανισμοῦ μέ τήν Ἐκκλησιαστική ἀλήθεια.
Ὁ ἐπανευαγγελισμός μας λοιπόν θά
δημιουργήσει: 1) τίς προϋποθέσεις γιά
συνεχή καί σταθερή πορεία τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ πρός τό φῶς καί τή Βασιλεία Του καί
2) τίς προϋποθέσεις γιά τή γνήσια πνευματικότητα καί ἀγωνιστικότητα τοῦ καθενός μας. Μένει νά βροῦμε, ὅπως γράφει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τή θύρα
τῆς καρδιᾶς μας καί ὅταν τή βροῦμε, θά
ἀνακαλύψουμε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ θύρα τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Οἱ χριστιανοί ζοῦμε, κινούμαστε, πορευόμαστε, προσανατολισμένοι πρός τή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ στόχος μας ἐσαεί.
Ἔτσι λειτούργησαν οἱ Χριστιανοί ὅλων τῶν
χριστιανικῶν αἰώνων. Καί προκειμένου νά
κατανοήσουμε τόν ἀγώνα τους καί νά ἀνιχνεύσουμε τά βήματά τους γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἀλήθειας καί τήν πορεία τους πρός τό
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Στήν ἑλληνική γλώσσα, σύμφωνα μέ
παλαιότερους καί σύγχρονους θεολόγους,
εὐαγγελισμός εἶναι τό ἄνοιγμα τοῦ ἀνθρώπου στό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Τό εὐαγγέλιο εἶναι
τό εὐχάριστο μήνυμα καί τό κάλεσμα τοῦ
Χριστοῦ γιά σωτηρία, ὅ,τι λαχταρᾶ ἡ ἀνθρώπινη ψυχή καί ὅ,τι ἀναζητᾶ ἡ φιλοσοφική
σκέψη ἀνά τούς αἰῶνες10. Τό ἔργο τοῦ εὐαγγελιστοῦ εἶναι νά μεταφέρει τό μήνυμα τοῦ
Χριστοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, μέ τά
προσφορότερα μέσα τῆς κάθε ἐποχῆς.
Ἀσφαλῶς, τό ἔργο τοῦ εὐαγγελιστοῦ εἶναι
ὅμοιο μέ αὐτό τῶν πρώτων αἰώνων, ὡς πρός
τήν οὐσία καί ὄχι ὡς πρός τή μορφή11.
Ὡς ἐκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ὅτι ὁ ὅρος
μορφή, στή διδασκαλία, σημαίνει τόν τρόπο
ἐπικοινωνίας τοῦ δασκάλου μέ τούς μαθητές
καί τῶν μαθητῶν μεταξύ τους. Ἄρα μορφή
διδασκαλίας12 εἶναι ὁ μονόλογος, ὁ διάλογος
–ἐλεύθερος καί κατευθυνόμενος–, οἱ συνεργατικές διδασκαλίες κ.λπ. Στίς τελευταῖες, τίς
συνεργατικές13, ὑπάγονται οἱ ὁμαδοκεντρικές καί οἱ διαθεματικές14 διαδικασίες καί
αὐτές ὅλες τίς σύγχρονες μεθόδους καί αὐτά
τά μέσα, μποροῦμε νά τά ἐφαρμόσουμε καί
σέ κάθε σύναξή μας. Μέ σύγχρονο τρόπο
θά ἐπικοινωνοῦμε. Σχολιάζοντας ὁ καθηγητής Μέγας Φαράντος τό θέμα15 γράφει: «Μερικοί διδάσκουν, κηρύττουν καί ὁμιλοῦν σά νά
ἔχουν ἐνώπιόν τους χριστιανούς τοῦ 5ου αἰώνα».

λαό τοῦ Θεοῦ, νά ἀναφέρουμε περιπτώσεις
πού συνάδουν μέ τό σημερινό μας θέμα.
Θά ταξιδέψουμε στούς χριστιανικούς
αἰῶνες, σταχυολογώντας πρῶτα ἀπό τίς
βιβλικές Ἅγιες μορφές τῶν γυναικῶν τῶν
Φιλίππων (Πρ. 16, 12-16). Ὅπως γράφει ὁ
Holzner16, στό ἔργο του Παῦλος, «στέκονται
στίς πύλες τῆς Εὐρώπης, σάν νά ἤθελαν νά
ὑπενθυμίσουν σ’ ὅλες τίς ἀδελφές τους αὐτῆς
τῆς ἠπείρου, τήν ἱερή ἀποστολή πού μέσα στή
χριστιανική Ἐκκλησία ἔχουν οἱ γυναῖκες, νά
διατηροῦν τήν ἅγια φλόγα πού ἔκαμε τήν ἤπειρό μας εὐτυχισμένη καί μεγάλη».
Ὅταν τό Εὐαγγέλιο ἔφθασε στήν Εὐρώπη,
τίς γυναῖκες πλησίασε πρῶτες, γιατί οἱ ἄνδρες
ἀπουσίαζαν – ὅπως καί στήν Σαμάρεια, ὅπου
ὁ Ἰησοῦς σέ μιά γυναίκα φανέρωσε τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ γυναῖκες
ὅμως δέν κράτησαν γιά τόν ἑαυτό τους τό
θησαυρό. Στό σπίτι τῆς Λυδίας βαπτίζονται
πανοικεί (Πρ. 16, 15), διότι τολμᾶ ἡ ἴδια νά
τούς μιλήσει. Καί θεωρεῖται βέβαιον, ὅτι ἡ
ἀποφασιστική αὐτή ἔμπορος τῶν Φιλίππων,
ἔγινε ἱεραπόστολος ὄχι μόνο στήν πόλη πού
διέμενε, ἀλλά καί στόν τόπο καταγωγῆς της τά
Θυάτειρα. Σ’ αὐτήν ἀνήκει κατά τόν Holzner
καί ὁ ἔπαινος17, «οἶδα... τήν ὑπομονήν σου» (2,
19), πού κατ’ ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ γράφει ὁ
Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη, ἀπευθυνόμενος
στόν ἄγγελο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Θυατείρων.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκτιμᾶ τήν πνευματικά προικισμένη γυναίκα, ὅπως εἶναι ἡ
Πρίσκιλλα, πού διδάσκει τόν σπουδασμένο
Ἀπολλώ. Παντοῦ στίς ἐπιστολές του ἔχει
χαιρετισμούς καί ἐπαίνους γιά τίς γυναῖκες.
Ἀναγνωρίζει τίς ὑπηρεσίες τῆς Χλόης στήν
Κόρινθο, τῆς Φοίβης στίς Κεχραιές, πού τῆς
ἐμπιστεύεται τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή
του.
Αὐτή τήν ἁλυσίδα τῶν Ἁγίων γυναικῶν
πού ἀκολούθησαν τόν Χριστό καί ἀφιερώθηκαν στή διδασκαλία Του, συνέχισαν πολλές
16. Joseph Holzner, Παῦλος, μτφρ. Ἱερωνύμου Α΄ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα: Δαμασκός, 19677, σελ.
176.
17. Joseph Holzner, ὅπ. παρ., σελ. 174-175.

ἄλλες, μερικές μάλιστα ἔγιναν ὁλοκαύτωμα
γιά τήν ἀγάπη τους στόν Χριστό καί τή διδασκαλία Του. Στή Βέροια σώζεται ἡ κάρα τῆς
Ἁγίας Ἱερουσαλήμ. Εἶναι ἡ ἁγία καί Μάρτυς
τῆς Ἐκκλησίας μας πού ξεκίνησε μέ τά τρία
παιδιά της ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου τόν 3ο αἰώνα. Διέτρεξε ὅλη σχεδόν τήν
Ἑλλάδα, εὐαγγελιζόμενη τό Χριστό καί διατηροῦνται μέχρι σήμερα τά ἔθιμα πού σχετίζονται μέ τό ὄνομά της. Διδάσκοντας τό Χριστό στήν περιοχή τῆς Ἀττικῆς καί Βοιωτίας,
ἔμεινε στήν παράδοση τῶν Μεγάρων ὡς μιά
γενναία χριστιανή, γι’ αὐτό τιμοῦν τή μνήμη
της τήν Τρίτη μέρα τοῦ Πάσχα. Στήν περιοχή
τῆς Μητροπόλεως Θηβῶν ὑπάρχει μοναστήρι
γυναικεῖο, ἀφιερωμένο στήν Ἁγία Ἱερουσαλήμ
καί τά τρία παιδιά της. Στή ρωμαιοκρατούμενη Βέροια πού κατέληξε, συνελήφθη γιά τό
ἱεραποστολικό της ἔργο καί μετά τήν ἀπολογία της στό Διοικητή τῆς πόλης, ὁδηγήθηκε
στό μαρτύριο. Πρῶτα μαρτύρησαν, μπροστά
στά μάτια της, τά τρία ἀνήλικα παιδιά της,
ὁμολογώντας τό Χριστό καί στή συνέχεια, μέ
τό μαρτύριό της, γεύθηκε ἡ Ἁγία, τήν κορυφαία στιγμή, τήν παράδοσή της στό Χριστό.
Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μάρτυρα καί τά τρία
παιδιά της, τόν Σεκοῦνδο, τόν Κήγορο καί
τό Σεκένδικο, στίς 4 Σεπτεμβρίου.
Τόν 4ο αἰώνα κοσμεῖ μιά βασίλισσα
Ἁγία, πού τό ὄνομά της συνδέθηκε μέ τήν
εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ Ἁγία Ἑλένη,
σύζυγος εἰδωλολάτρη ἡγέτη, τοῦ Καίσαρα
Κωνστάντιου τοῦ Χλωροῦ, πέτυχε, μέ τή
φωτισμένη χριστιανική παρουσία της, νά
μεταβάλει τά αἰσθήματα τοῦ συζύγου της
πρός τήν διωκόμενη Ἐκκλησία. Στήν καρδιά
τοῦ γιοῦ της Κωνσταντίνου φρόντισε νά
ἐνσταλάξει τό σεβασμό πρός τήν πίστη τῶν
Χριστιανῶν, ὥστε αὐτός ὁ προικισμένος καί
δυναμικός ἀνθρωπος18 νά ἑλκυσθεῖ ἀπό τό
Χριστό καί νά ὁδηγηθεῖ στό βάπτισμα. Ὡς
βασιλομήτωρ ἀργότερα καί παρά τή μεγάλη
σχετικά ἡλικία της, δέν ἐδίστασε νά ἀνα18. Σαράντου Καργάκου, Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, Ἀθήνα: Σιδέρη, 2015, σελ. 106.
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Ἡ Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Ε.) καί ἡ Χριστιανική Ἕνωσις
Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν (Χ.Ε.Ε.Λ.) συμμετέχουν, ὅπως ὁ ἁπανταχοῦ
Γῆς Ἑλληνισμός, στήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ
1821 πού ὁδήγησε στό ἐλεύθερο Ἑλληνικό Κράτος.
Σέ ξεχωριστή ἑνότητα τῆς κοινῆς μας ἱστοσελίδας μας www.xee.gr,
ἔχουν ἀναρτηθεῖ βιβλία, ἐργασίες καί ἄρθρα ἀπό πνευματικούς ἡγέτες
τῶν ἑνώσεών μας ἤ ἀπό διακεκριμένους συνεργάτες τῶν περιοδικῶν
μας «Ἀκτῖνες» καί « Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή» καί ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες. Ἔργα πού προέρχονται ἀπό συγγραφεῖς πού βίωναν ἔντονα καί
κατανοοῦσαν τήν σημασία τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος τόσο κατά
τήν σκοτεινή περίοδο τῆς δουλείας γιά τή διατήρησης τῆς χριστιανικῆς
πίστεως καί τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, ὅσο καί κατά τήν περίοδο τῆς προετοιμασίας τῆς ἐθνεγερσίας.
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λάβει συχνές περιοδεῖες σέ διάφορα μέρη
τῆς ἀχανοῦς αὐτοκρατορίας. Ἀξιώθηκε ἡ
Ἁγία νά ἀναλάβει καί μακράν ὁδοιπορία,
«νεανικῶς ἡ πρέσβυς», ὅπως εὔστοχα ἔχει
γραφεῖ. Ἔπειτα ἀπό κόπους πολλούς καί
ἔρευνα, ἀνακάλυψε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ
Κυρίου, γι’ αὐτό καί τήν εὐγνωμονοῦμε.
Προχωρώντας ἁλματωδῶς στό χρόνο,
ἀφήνουμε τά πρόσωπα πού στόλισαν τήν
Ἐκκλησία μέσα στούς αἰῶνες, καί ἀναφέρουμε ἐκεῖνες πού ἔζησαν στά τετρακόσια
σκληρά χρόνια της δουλείας. Σέ κλίμα φόβου
καί τρόμου παρέμειναν ὄρθιες, ὑπηρετώντας
τά ἰδανικά της πίστης. Ἀδούλωτη στό φρόνημα ἡ Ἁγία Φιλοθέη, ἡ Κυρά τῶν Ἀθηνῶν.
Ἡ ἐποχή τῆς πιό σκληρῆς δουλείας, ὁ 16ος
αἰώνας, ἀναδείχθηκε ὁ πιό δημιουργικός γιά
τήν Ἀθήνα, χάρη στή σοφία καί τήν ἁγία ζωή
τῆς Φιλοθέης. Ὁδηγήθηκε στό μαρτύριο ἡ
ἁγία, γιατί θεωρήθηκε ἀπό τούς δημίους, ὅτι
διδάσκει τό Χριστό καί στίς μουσουλμάνες,
πού κατέφυγαν στό μοναστήρι της.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη, μέ τό μαρτύριο, ταυτίζεται μέ τό δικαιοκρίτη Χριστό, τόν ὁποῖον

καί μιμεῖται19. Τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία
μας στίς 19 Φεβρουαρίου.

8. Ἐπίλογος
Καί ὁ Χριστός εἶναι ὁ μοναδικός αὐθεντικός λυτρωτής τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης20. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιά
ὑπόσχεση καί μιά κλήση καί γιά τό σύγχρονο ἄνθρωπο πού θά ἤθελε νά ξεπεράσει
λυτρωτικά τα ὅρια τοῦ τραγικοῦ καί τοῦ
ἀδιεξόδου. Εἶναι μιά ὑπόσχεση αἰώνιου
θριάμβου καί μιά κλήση στήν εὐλογία τῆς
Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Μόνο πού γιά νά
συλλάβει τούς λεπτούς καί ἐναρμόνιους
ἤχους τοῦ λυτρωτικοῦ αὐτοῦ μηνύματος,
πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά προετοιμασθεῖ μέ
ἕνα πνεῦμα αὐθεντικῆς κατανύξεως.
Γιά τή βίωση τοῦ γεγονότος τῆς Ἀνάστασης, κορυφαίου γιορταστικοῦ γεγονότος
γιά τούς ὀρθοδόξους, πλήν τῆς προσωπικῆς
περισυλλογῆς καί τῆς προσευχῆς ἤ τῆς συμμετοχῆς στόν ἱερό χῶρο τῶν μυστηρίων, τό
ἔργο τοῦ εὐαγγελιστοῦ εἶναι καθοριστικό. Οἱ
ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη νά διαλέγονται μέ
συνανθρώπους τους πού θά μποροῦσαν νά
συμβάλουν στήν ὀρθή ἐπικοινωνία, διότι
νιώθουν τήν ἀνάγκη τῆς θεϊκῆς ἀναζήτησης. Ἡ κοινωνία ὅμως, ἡ ὁποία εὔστοχα χαρακτηρίζεται ὡς ἐκκλησιαστικά «ἄχρωμη»
δέν διευκολύνει τά μέλη της, εἴτε διότι μέσα
ἀπό τίς διάφορες διαδικασίες τά ἀποπροσανατολίζει, εἴτε ἐξαιτίας ἔλλειψης χρόνου21. Σ’
αὐτή τήν ἀναζήτηση διατίθεται ἡ φιλότιμη
παρουσία τοῦ ἐργάτη τοῦ εὐαγγελίου ὡς
ἱεροκήρυκα, κατηχητή, δασκάλου, κληρικοῦ.
19. Ζωῆς Γκενάκου, Ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800)
καί ἡ συμβολή αὐτοῦ στήν παιδεία τοῦ Γένους, Διδακτορική διατριβή, Ἀθήνα: Βιβλιοθήκη Σοφίας
Σαριπόλου, 1979, σελ. 82 καί ἑξῆς.
20. Ἰωάννου Κορναράκη, Ψυχολογία καί πνευματική
ζωή, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 1980, σελ. 23.
21. Ἰωάννου Κογκούλη, Κατηχητική καί Χριστιανική
Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 2000, σελ.
249.

Φυσικά, τό ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν
μας, εἶναι πάντα τοῦ Ζωοδότη Χριστοῦ.
Τά πρόσωπα πού περιγράφουμε καί
ἀναμένουμε νά μᾶς συγκινήσουν καί νά
μᾶς καθοδηγήσουν, ἀνήκουν σ’ ὅλους τους
χριστιανικούς αἰῶνες καί μέχρι σήμερα.
Λόγῳ τοῦ περιορισμένου χώρου ἑνός
ἄρθρου, δέν περιγράφουμε ὀνομαστικά σύγχρονες μορφές γυναικῶν, πού ἀγωνίστηκαν
γιά τόν εὐαγγελισμό τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καί
δέν θά ἀναφέρουμε ὀνόματα, ἐπειδή σίγουρα
θά λησμονήσουμε πολλά. Ἡ σκέψη μας ὅμως
καί ἡ εὐγνωμοσύνη στρέφεται στή χορεία
ὅλων ἐκείνων πού γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους, θυσίασαν ἀξιώματα, δυνάμεις σωματικές καί πνευματικές,
στάθηκαν ὁλόφωτα ἀστέρια στό στερέωμα
τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου ν’ ἀνοίξουν οἱ
δρόμοι γιά τήν πορεία πρός τό Χριστό. Τά
πρόσωπα αὐτά, πού ὑπῆρξαν πνευματικοί
ὁδηγοί μας, ἀγαπήθηκαν, γιατί μᾶς ταξίδεψαν
στούς λειμῶνες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί
μᾶς ὁδήγησαν μέ τήν ἁγία βιωτή τους.
Γιά τίς γυναῖκες ὅλων τῶν ἐποχῶν πού
πρόσφεραν ἔργο εὐαγγελιστοῦ καί προκειμένου νά ἔχουμε καί ζωντανή τήν εἰκόνα
τους, μποροῦμε νά διαβάσουμε ἀπόσπασμα,
ἀπό κείμενο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Εἶναι
ἀπό τήν ἐπιστολή του «Πρός Εὐστάθιον Σεβαστηνόν»22. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει
καί τά ἑξῆς σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση:
«… Ὅλες οἱ ἄλλες ἐνέργειές μας μπορεῖ νά
εἶναι ἀξιοθρήνητες, ἀλλ’ ὡς πρός τό συγκεκριμένο αὐτό σημεῖο (τό θέμα τῆς πίστης), τολμῶ
νά καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ, ὅτι δέν εἶχα ποτέ πλανημένες ἀπόψεις γιά τό Θεό οὔτε εἶχα παλιότερα
διάφορα φρονήματα καί τά μετέβαλα ἀργότερα.
Ἀντίθετα, τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ πού πῆρα ἀπό τή
μακαρία μητέρα μου καί τή γιαγιά μου Μακρίνα,
τήν ἴδια φύλαξα καί καλλιέργησα. Δέν διδάχτηκα τίποτε τό νέο ἀπ’ ἄλλους, προσθέτοντάς το
στή μόρφωσή μου. Ἁπλῶς τήν ἀρχή πού μου
παρέδωσαν ἐκεῖνες συμπλήρωσα…».
22. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός Εὐστάθιον Σεβαστηνόν,
Ἐπιστολή 223, τόμος 2ος, Θεσσαλονίκη: ΕΠΕ, 1972,
σελ 74-75.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ,
ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Τοῦ κ. 'Ηλία Λιαμῆ, Θεολόγου, Μουσικοῦ, δ. Θεολογίας,
Παιδαγωγοῦ

Ἕνα Ἑλληνικό τραγούδι
λέει:
«Ἕνα παιδί γεννήθηκε ἀπόψε.
Ἐλπίζει ἀκόµη στούς ἀνθρώπους ὁ Θεός».
Αὐτό εἶναι ἡ νεολαία κάθε ἐποχῆς. Μιά
νέα ἐλπίδα. Ἕνα καινούργιο, ἕνα φρέσκο
κοίταγµα στή ζωή, στόν κόσµο. Μιά µατιά ἀπαλλαγµένη ἀπό στερεότυπα, ἀπό
ἐµµονές, ἀπό ἰδιοτέλεια. Μιά µατιά πού
ἀναζητάει τό αὐθεντικό, τό γνήσιο καί πού
γοητεύεται ἀπό τήν ἀλήθεια.
Τό ἐρώτηµα εἶναι σέ τί κόσµο ἔρχεται
κάθε νέα γενιά νά παραλάβει τή σκυτάλη.
Καί σέ τί διαφέρει ἡ δική µας νέα γενιά ἀπό
τίς προηγούµενες.
Ἡ νεολαία τοῦ 21ου αἰώνα ἀντιµετωπίζει ἕναν κόσµο, τόν ὁποῖον δέν ἀντίκρισαν ποτέ οἱ προηγούµενοι. Εἶναι πολύ
εὔκολο νά ἀντιληφθοῦµε τίς διαφορές, ἄν
ρωτήσουµε, ὄχι τούς παπποῦδες µας, ἀλλά
τούς πατέρες µας τί εἰκόνα εἶχαν γιά τόν
κόσµο. Οἱ ἀπάντησή τους θά µᾶς ἐντυπωσιάσουν ἀλλά καί θά µᾶς κάνουν νά συνειδητοποιήσουµε πώς κάθε νέα γενιά, ἀλλά
κυρίως αὐτή ἡ γενιά, εἶναι καταδικασµένη
νά ἀντιµετωπίσει ἕνα µεγάλο ἀριθµό προβληµάτων χωρίς οὐσιαστική βοήθεια. Κι
αὐτό διότι δέν ὑπάρχει ἐµπειρία ἀντιµετώπισης.

– Ἕνα ἀπ’ τά προβλήµατα εἶναι γνωστό µέ τόν ὅρο «παγκοσµιοποίηση». Ἡ ἐπικοινωνία καί οἱ ὑψηλές ταχύτητες ἔχουν
οὐσιαστικά συρρικνώσει τή γῆ. Ὄχι µόνο
ἐµεῖς ἀλλά τά θετικά καί τά ἀρνητικά πού
συµβαίνουν σέ κάθε πλάτος καί µῆκος τῆς
γῆς φτάνουν ταχύτατα σέ κάθε σηµεῖο τοῦ
ὁρίζοντα. Αὐτό δέν εἶναι πρόβληµα. Ποτέ ἡ
ἐξέλιξη δέν εἶναι πρόβληµα. Τό πρόβληµα
ἀρχίζει ἀπό τή στιγµή τῆς κατάχρησης
τῶν καρπῶν τῆς προόδου. Σ’ αὐτό τό µεγάλο χωριό πού ὀνοµάζεται γῆ, ποιός εἶναι
ἐκεῖνος πού ἐλέγχει τήν πληροφορία, ποιός
τήν διαµορφώνει καί ποιός τήν διακινεῖ.
Ἡ νεολαία τοῦ 21ου αἰώνα εἶναι ἡ κρίσιµη
µάζα, τήν ὁποίαν ἀναζητᾶ ἕνα τεράστιο
δίκτυο ἀγορῶν, µέ σκοπό νά τήν µεταµορφώσει σέ ἕνα πρόθυµο καταναλωτή. Γιά
νά ἀγοραστεῖ ὅµως ἕνα προϊόν µαζικῆς
παραγωγῆς, πρέπει νά διαµορφωθεῖ ἕνα
ὁµοιογενές κοινό, µέ κοινές προδιαγραφές,
κοινούς κώδικες, κοινές ἀνάγκες καί κοινή
συµπεριφορά. Χωρίς ἀµφιβολία, διαµορφώνεται µία τάση, οἱ ἄνθρωποι νά χάσουν
τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, προσωπικά,
ἐθνικά, θρησκευτικά καί νά προσαρµοστοῦν
σέ ἕνα παγκόσµιο µοντέλο.
– Ἕνα δεύτερο πρόβληµα εἶναι ὁ πόλεµος. Ὄχι ὅµως µέ τήν παλιά γνωστή του
ἔννοια. Ὁ πόλεµος εἶναι ἴσως ἡ γνωστότερη
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καί ἀρχαιότερη ἀνθρώπινη συµπεριφορά.
Εἶναι ὁ πόλεµος γιά τήν ἀπόκτηση χρήµατος, ὁ πόλεµος γιά τήν ἀπόκτηση δύναµης,
ὁ πόλεµος γιά τήν ἀπόκτηση δόξας. Μόνο
πού ἀπό τήν ἱστορία, τόν πόλεµο αὐτό
τόν ξέραµε ἀπό τά πεδία τῶν µαχῶν, τά
ὅπλα καί τήν ὁρατή βία. Σήµερα, χωρίς νά
ἔχουν σταµατήσει αὐτές οἱ καταστάσεις,
ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία βιώνει καί νέους
τύπους πολέµου. Οἱ νέες αὐτές µορφές
πολέµου διεξάγονται στούς δρόµους τῶν
µεγαλουπόλεων, στά γραφεῖα τῶν οὐρανοξυστῶν, πολλές φορές καί µέσα στά σπίτια.
Οἱ δυτικές κοινωνίες, ἔχοντας ὁρίσει τόν
ἐπιτυχηµένο ἄνθρωπο, ὡς κάποιον πού ἔχει
πλοῦτο, δύναµη νά ἐλέγχει καί νά παίρνει
ἀποφάσεις γιά ἄλλους, ἀλλά καί ὡς κάποιον
πού εἶναι γνωστός καί διάσηµος, ἔχουν
βάλει στό περιθώριο ἕναν µεγάλο ἀριθµό
παραγόντων, πού µέχρι πρίν λίγες δεκαετίες ἦταν καθοριστικό γιά τήν ποιότητα
τῆς καθηµερινῆς ζωῆς. Ὁ ἐλεύθερος χρόνος, ἡ ἀπασχόληση µέ κάτι, χωρίς ἄµεσο
οἰκονοµικό ὄφελος, ἀκόµη καί ἡ κοινωνική
ζωή µέ τούς συγγενεῖς, τούς φίλους ἤ τήν
κοινότητα, ἀποτελοῦν σήµερα γιά τόν δυτικό ἄνθρωπο χαµένο χρόνο. Ὅ,τι δέν ἔχει
κέρδος εἶναι ἄχρηστο. Ὅ,τι δέν προσθέτει
δύναµη ἤ ἐξουσία εἶναι ἄχρηστο. Ὅ,τι δέν
σέ κάνει πιό γνωστό, πιό «ἀστέρα» εἶναι
ἄχρηστο. Ἡ ἁµαρτία τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου
εἶναι τό νά εἶναι κανείς φτωχός, ἀδύναµος
καί ἄσηµος.
Ὁ πόλεµος αὐτός πραγµατοποιεῖται, ὄχι
µόνον ἐντός ἀλλά καί ἐκτός τῶν τειχῶν
τῆς Δυτικῆς κοινωνίας. Μέ ἄλλα λόγια,
ἔχουµε νά κάνουµε µέ ἕνα ἄλλο εἶδος ἐπεκτατισµοῦ, ἕνα ἄλλο εἶδος Ἰµπεριαλισµοῦ.
Ζητούµενο δέν εἶναι πλέον ἕνα καθεστώς
κατακτητῆ σέ µία ἄλλη χώρα, σέ ἕναν ἄλλο
λαό. Ζητούµενο εἶναι πλέον ἡ ἑδραίωση
ἑνός παγκόσµιου µοντέλου ζωῆς, πού θά
ἀποδώσει τά ἴδια καί ἀκόµη περισσότερα ὀφέλη. Ἡ εἰσβολή δέν εἶναι πλέον µόνο
στρατιωτική. Τό µοντέλο αὐτό τῆς ζωῆς
ἔχει ἀποφασίσει νά εἰσβάλλει σέ ὅλες τίς

παραδοσιακές κοινωνίες µέ νέους τρόπους,
ἠλεκτρονικούς καί διαδικτυακούς.
Χωρίς ἀµφιβολία, καθετί τό καινούργιο
ἔχει νά φέρει καί καλά στοιχεῖα. Δυστυχῶς
ὅµως, αὐτό τό καινούργιο δέν ἔρχεται νά
ἀνοίξει ἕνα διάλογο, ἀλλά νά ἐπιβληθεῖ, καί
µάλιστα, πολλές φορές, µέ µία ἑωσφορική ἀλαζονεία, πού διαλύει ὅποιον καί ὅ,τι
τολµήσει νά ἀντισταθεῖ. Ἡ συµπεριφορά
αὐτή ἴσως καί νά ἀποτελεῖ τήν βασική αἰτία
συγκρούσεων ἐντός καί ἐκτός τειχῶν. Πεδίο µάχης µπορεῖ νά εἶναι µία ἔρηµος στή
Μέση Ἀνατολή ἤ τήν Βόρεια Ἀφρική. Πεδίο
µάχης µπορεῖ νά εἶναι καί µία γειτονιά µεταναστῶν σέ µία Εὐρωπαϊκή µεγαλούπολη.
Στίς συνοικίες τῶν µεταναστῶν στό Παρίσι
ἤ τῶν µαύρων στήν Νέα Ὑόρκη, στή Βαγδάτη ἤ στήν Καµπούλ, ἡ βία καί ὁ θάνατος
εἶναι πανταχοῦ παρών, εἶναι τό ἐνδεχόµενο
πού µπορεῖ νά διαλύσει γιά πάντα τή ζωή
τοῦ ἁπλοῦ καί ἀνυποψίαστου ἀνθρώπου.
– Ὑπάρχει καί κάτι τρίτο. Καµιά γενιά
στήν ἀνθρώπινη ἱστορία δέν συνειδητοποίησε τόσο ἔντονα, πώς ἡ ζωή στόν πλανήτη
γῆ µπορεῖ νά πεθάνει. Τό περιβάλλον, πού
παλιότερα εἶχε ταυτιστεῖ πολλές φορές µέ
µία ἤ πολλές θεότητες, ἀποµυθοποιήθηκε καί ἀπεδείχθη ἔρµαιο τῆς ἀνθρώπινης
συµπεριφορᾶς. Ποιός µποροῦσε νά φανταστεῖ ποτέ στήν δεκαετία τοῦ ’30 ἤ τοῦ ’40
πώς ὁ ἄνθρωπος εἶναι σέ θέση νά ἐπηρεάσει τόσο καθοριστικά τό κλίµα, νά µολύνει
σέ τέτοιο σηµεῖο τήν θάλασσα, νά ἀλλάξει
τόσο δραµατικά τό τοπίο! Τό περιβάλλον
διαµορφώνεται ἀπό τόν ἄνθρωπο σχεδόν
ὁλοκληρωτικά. Καί τό χειρότερο εἶναι πώς
καί τό ἴδιο διαµορφώνει τίς νέες γενιές. Τί
θέλει νά πεῖ αὐτό; Μιά πόλη, δοµηµένη βάσει τῆς λογικῆς τοῦ κέρδους, µία πόλη πού
κάθε ἴχνος πρασίνου θεωρεῖται ζηµιά ἀπό
µία οἰκοδοµή πού θά µποροῦσε νά χτιστεῖ
ἐκεῖ, εἶναι ἡ πόλη πού θά διαµορφώσει καί
ἀνθρώπους, πού ἀντί γιά τόν ἐτήσιο κύκλο
τῆς ζωῆς ἑνός δέντρου, γνώρισαν µόνο τήν
νέκρα τοῦ τσιµέντου καί τούς χαµένους ὁρίζοντες τῶν διαµερισµάτων.
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µας πλήττεται ἀνελέητα. Οἱ συγκρούσεις
µεταξύ λαῶν γιά αἰῶνες ἀντικαταστάθηκαν
ἤ συµπληρώθηκαν ἀπό τίς συγκρούσεις γιά
τό εὐλογηµένο καί καταραµένο πετρέλαιο. Ὁ
ἀνταγωνισµός γιά τήν ἀπόκτησή του ντύθηκε συχνά ἀπό ἰδεολογήµατα καί ἰδανικά.
Στό παιχνίδι του µπλέχτηκαν οἱ θρησκεῖες,
οἱ ἐθνικότητες καί οἱ «Μεγάλες δυνάµεις»,
µέ ἀποτέλεσµα, ἡ γῆ πού ἁπλόχερα τό χάρισε, νά βιάζεται καθηµερινά χωρίς ἔλεος
καί χωρίς προοπτική.
Ἐδῶ, στά χώµατα αὐτά γεννήθηκε ἡ
Ἐκκλησία µας. Ἐδῶ, στήν πιό εὔφλεκτη περιοχή τοῦ πλανήτη. Ἴσως γιά νά εἶναι πιό
κοντά στόν ἀνθρώπινο πόνο καί ἡ φωνή
της νά ἀκούγεται εὐκολότερα. Ἴσως γιά νά
ζυµώνεται µέ τόν φόβο καί τόν πόνο τῶν
ἁπλῶν ἀνθρώπων καί νά «φωνάζει» δυνατότερα τό «Κύριε ἐκέκραξα». Τί ἔχει νά πεῖ
ἡ Παράδοσή της σέ αὐτές τίς τρεῖς προκλήσεις;
– Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καί αὐτή µία παγκόσµια οἰκογένεια. «Μία ποίµνη, εἷς
ποιµήν»2 εἶναι τό ὅραµά της. Ἀπεχθάνεται
ὅµως τήν ἐξοµοίωση, τήν ἰσοπέδωση, τήν
ὀµοιοµορφία. Στόν ἄνθρωπο-ἀντίγραφο τῆς
παγκοσµιοποίησης προβάλλει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, δηλαδή τήν µοναδικότητα τῆς
κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί τήν ποικιλία
τῶν εἰκόνων τοῦ ἑνός καί µοναδικοῦ Θεοῦ.
Εἰκόνα Θεοῦ δέν σηµαίνει ἀντίγραφο Θεοῦ.
Σηµαίνει ἐλευθερία νά πλησιάσει καί νά
ἑνωθεῖ µέ τόν Δηµιουργό του. Ἡ ἐλευθερία
τῆς διαφορετικότητας, ἡ ἀνοχή ἀπέναντι
στήν διαφωνία, ἡ προσφορά πρός ἐκεῖνον
πού ἔκανε ἀντίθετη ἀπό µᾶς ἐπιλογή εἶναι
ἡ οὐσία τῆς Ἐκκλησίας, ἀποκαλυµµένη
ἀπό τόν Δηµιουργό πού ἔφτασε στήν θεία
κένωση, χάριν τοῦ ἀποστάτη ἀνθρώπου.
Ἡ Ἐκκλησία χαίρεται τόν πλοῦτο καί τήν
ποικιλία τῶν προσώπων. Πολλές φορές ἡ
διαφορετικότητα ἔγινε αἰτία νά διωχθεῖ
καί νά ὑποφέρει. Τό προτίµησε, ἀπό τό
νά ὁδηγηθεῖ σέ µονοπάτια καθυπόταξης

1. Salom ἐξ οὗ καί Ἱερουσαλήμ.

2. Ἰω. 10, 16.
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Τά τρία αὐτά νέα προβλήµατα, οἱ τρεῖς
αὐτές νέες προκλήσεις εἶναι ἐπόµενο νά
προκαλοῦν πολύ πιό ἔντονες συγκρούσεις
σέ περιοχές µέ βαθιές πολιτιστικές ρίζες,
ὅπως ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος, στήν ὁποίαν
ἀνήκουµε.
– Ἡ παγκοσµιοποίηση ἔρχεται νά
ἀµφισβητήσει τήν ταυτότητα λαῶν τῆς
Ἀνατολῆς µέ πολιτισµό πολλῶν αἰώνων.
Μέ ἤθη, µέ παραδόσεις, µέ συµπεριφορές,
µέ πνευµατικότητα. Ἔρχεται νά ἐπιβάλλει
ρυθµούς, µοντέλα ζωῆς καί καταναλωτικά
ἤθη ἀπό χῶρες µέ ἐντελῶς διαφορετική
κουλτούρα. Ἔρχεται νά δώσει στή ζωή αἰτία
καί νόηµα πολύ διαφορετικά ἀπό ἐκεῖνα
πού αἰῶνες τώρα οἱ λαοί αὐτοί ἐπεξεργάστηκαν, διαµόρφωσαν καί δοκίµασαν στήν
πράξη. Κυρίως ὅµως ἔρχεται ἡ παγκοσµιοποίηση νά ἐπιβάλλει ἀλλαγές µέ τρόπους
καί µεθόδους ἀκατανόητες.
– Ὁ πόλεµος βεβαίως δέν ἦταν ἄγνωστος στά µέρη αὐτά. Ἡ λέξη «εἰρήνη» ἦταν
ὅµως πάντα τό µεγάλο ὄνειρο. Ἡ «εἰρήνη»
ἦταν καί εἶναι ὁ πιό γνωστός χαιρετισµός
γιά Ἑβραίους καί Ἄραβες1. Ἐµεῖς κρατήσαµε
τήν χαρά τῆς εἰρήνης καί τήν συνδυάσαµε
µέ τήν ὑγεία, διαµορφώνοντας πλέον τό
τόσο συνηθισµένο «γειά καί χαρά». Εἰρήνη,
χαρά καί ὑγεία! Αὐτές οἱ τρεῖς λέξεις κλείνουν µέσα τους ὅλες τίς εὐχές τῆς µεγάλης
µας «γειτονιᾶς». Κι ἄν πολλές φορές ἡ γῆ
αὐτή βάφτηκε µέ αἷµα, οἱ µικρές κοινότητες, ἡ πλατιά οἰκογένεια, τό χωριό, ἡ θρησκευτική κοινότητα ἀνέπτυσσαν δεσµούς
ἀλληλεγγύης, ἐντιµότητας, ἐµπιστοσύνης
µέ ἀρχές πολύ ἀνώτερες καί εὐγενέστερες
ἀπό τήν ἁπλή οἰκονοµική δοσοληψία. Τό
καταναλωτικό µοντέλο ὅµως ἀπειλεῖ ξεκάθαρα ἀπό τίς κοινωνίες τῆς Ἀνατολῆς τά
στηρίγµατα αὐτά καί τίς ἀφήνει ἀκάλυπτες
σέ χρόνιες ἀνάγκες, χωρίς τίς παραδοσιακές
λύσεις τους.
– Ἀλλά καί τό περιβάλλον εἶναι ἀπό
τούς παράγοντες ἐκείνους πού στή περιοχή

τῶν «ἐχθρῶν». Ἡ Ἐκκλησία προσδοκᾶ τήν
ἀνάπτυξη τῶν ἰδιαιτεροτήτων τοῦ καθενός µέ τελικό σκοπό τήν ἀποκάλυψη µίας
κοινωνίας συνδυασµοῦ χαρισµάτων, καί
χαρακτηριστικῶν.

Ἡ παγκοσµιοποίηση
ἔρχεται
νά ἀµφισβητήσει
τήν ταυτότητα λαῶν
τῆς Ἀνατολῆς
µέ πολιτισµό πολλῶν
αἰώνων.
– Ἴσως φαίνεται περίεργο, ἀλλά καί ἡ
Ἐκκλησία πιστεύει, πώς τό βαθύτερο νῆµα
τῆς ζωῆς εἶναι ὁ πόλεµος. Μόνο πού τό
πεδίο τῆς µάχης εἶναι ἡ ψυχή τοῦ καθενός.
Ἐκεῖ µέσα ἡ ἀνάγκη γιά πλοῦτο, δύναµη
καί δηµοσιότητα παλεύει µέ τήν ἀρχέγονη ἀνάγκη τῆς µοιρασιᾶς, τῆς προσφορᾶς
καί τῆς ταπείνωσης. Πλαστήκαµε, ὅπως
λέει ὁ Συµεών ὁ νέος Θεολόγος, ἀπό Θεό
ἀνυπερήφανο, ἀπό Θεό ταπεινό. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι τό φυσικό µας. Ἔτσι καί
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅσο ἐπιµένει νά
ἐπικεντρώνει τήν προσοχή τοῦ ἀνθρώπου
στό ἐσωτερικό του, δρᾶ ὡς παράγων εἰρήνης, συνδιαλλαγῆς, ἀνοχῆς, ἀποδοχῆς. Οὔτε
ἀποδέχεται, οὔτε ἐπικροτεῖ τήν ἀδικία. Τήν
ἑρµηνεύει ὅµως καί ὑποδεικνύει λύσεις ριζικές. Καί τέτοια λύση εἶναι ἡ ἔξοδος ἀπό
τόν ἀτοµοκεντρισµό, ἡ ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ
τήν ὥρα τῆς κρίσης καί τῆς ἀπόφασης καί
ἡ δράση.
– Ὅσο γιά τό περιβάλλον, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τό βλέπει, ὄχι µόνο ὡς δῶρο τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά καί ὡς καθρέφτη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Πάνω σ’ αὐτό θά ἀποτυπωθεῖ
ἡ ποιότητα, καλή ἤ κακή τῆς ἀνθρώπινης
ὕπαρξης. Ὁ ἄνθρωπος κάνει ὅ,τι εἶναι. Τό

περιβάλλον εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὅµως καί ἡ
ἔµµεση ἀποκάλυψη τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία πονάει γιά τό περιβάλλον. Ἡ
καταστροφή του εἶναι ἡ αἰτία διαµόρφωσης σκληρῶν καί φοβισµένων ἀνθρώπων.
Σκληρῶν, γιατί ἡ ὀµορφιά, τό κάλλος τῆς
δηµιουργίας εἶναι δοσµένο ἀπό τόν Θεό
γιά νά ὠθεῖ τόν ἄνθρωπο νά ἀναζητήσει
τό κάλλος καί τήν ἁρµονία τῶν ἀοράτων.
Καί τό κάλλος αὐτό εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ
συµπόνια. Ἀλλά καί φοβισµένων, γιατί χωρίς Θεό, ὅλα σκιάζονται ἀπό τή σκιά µιᾶς
ζωῆς χωρίς νόηµα καί ἑνός θανάτου χωρίς
ἐλπίδα. Προστατεύοντας τό περιβάλλον, δέν
σώζουµε ἕνα ὡραῖο τοπίο. Προστατεύουµε
τήν ποικιλία τῆς ζωῆς, µαθαίνουµε καί διδασκόµαστε τούς νόµους τῆς συµβίωσής
τους, ἀσκούµεθα στήν περικοπή τῶν παράλογων ἀναγκῶν µας, προκειµένου νά συµβιώσουµε. Διότι, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἐπιβίωση σηµαίνει συµβίωση. Καί τήν ἀλήθεια αὐτή κάνεις δέν τήν διδάσκει καλύτερα
ἀπό τό φυσικό περιβάλλον.
Κάθε νέα γενιά ἀποτελεῖ µία νέα ἐλπίδα
γιά τόν κόσµο. Ἀποτελεῖ συγχρόνως καί µία
νέα ἐλπίδα γιά τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι θεῖος ὀργανισµός, εἶναι ὅµως καί
ἀνθρώπινος. Καί ὡς τέτοιος, ὑπόκειται
στήν φθορά τοῦ χρόνου, πού κάνει ὁρατά
τά σηµάδια της σέ δοµές, σέ πρόσωπα, σέ
νοοτροπίες. Οἱ γενεές ἔρχονται καί παρέρχονται. Στήν Ἐκκλησία ὅµως δέν ἔχουµε
χάσµα γενεῶν, ὅσο ἡ διαφορετικότητα
νοεῖται ὡς εὐλογία, ἡ εἰρήνη ὡς µέθοδος
καί ζητούµενο καί ὁ κόσµος, ὡς ὁ χῶρος,
ὅπου ἡ ἀγάπη ἐκφράζεται µέ ἔργα ὁρατά,
ἔργα πού καλοῦν τόν κόσµο ὁλόκληρο νά
ἀναζητήσει καί νά ἑνωθεῖ µέ τόν Δηµιουργό
τοῦ κάλλους καί τήν ἀρµονία ὁρατῶν καί
ἀοράτων.
Αὐτόν τόν πλοῦτο ἔχουµε νά παραδώσουµε στή νέα γενιά. Αὐτή εἶναι ἡ προίκα
της. Αὐτά εἶναι καί τά ὅπλα της νά ὑπερασπιστεῖ τή χαρά, τήν ὑγεία καί τήν εἰρήνη.
Ἐντός καί ἐκτός τῶν τειχῶν τῆς ὕπαρξης.

162

Τοῦ κ. Στέφανου Λάντα (Lyad Ladaa), Ὑποψήφιου
διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

1. Εἰσαγωγή
Στήν ἐργασία μας αὐτή θά παρουσιάσουμε τήν λειτουργία τῶν Γεωγραφικῶν
συστημάτων πληροφορικῆς (ΓΣΠ). Τά ΓΣΠ
εἶναι τό τεχνολογικό ἐργαλεῖο πού βοηθάει
στόν βέλτιστο γεωγραφικό προσδιορισμό,
ὥστε οἱ ἀποφάσεις πού λαμβάνονται σέ
σχέση μέ τά γεωγραφικά θέματα νά εἶναι
εὐκολότερες καί πιό ἔξυπνες1.
Ἡ μεθοδολογία πού θά ἀκολουθήσουμε ὥστε νά ὁλοκληρώσουμε τήν παροῦσα
ἐργασία εἶναι ἡ ἑξῆς: ἀρχικά θά ἀναλύσουμε
τίς σχετικές πληροφορίες πού ἀπαιτοῦνται
ὥστε νά γίνει κατανοητή ἡ βάση τοῦ ΓΣΠ
ἡ ὁποία στηρίζεται στή χρήση χαρτῶν καί
χαρτογραφίας. Στή συνέχεια θά παρουσιάσουμε τά εἴδη χαρτῶν, κατόπιν θά παρουσιάσουμε τά ΓΣΠ, τέλος, θά παρουσιάσουμε
τόν τρόπο πού μπορεῖ νά χρησιμοποιηθοῦν
στήν ἐκπαίδευση. Γιά τήν εὐκολότερη ἀνάγνωση τοῦ κειμένου κάποιοι τεχνικοί ὅροι
θά ἀποδοθοῦν μέ συντομογραφίες.
ΓΣΠ:	Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριῶν.
GCS:	Γεωγραφικά Συστήματα Συντεταγμένων.
1. ESRI, (2009), GIS Best Practices: Social Sciences,
United States of America: ESRI, σ. 1.

Ὁ στόχος μας εἶναι νά ἀναδείξουμε τόν
ρόλο τῶν ΓΣΠ στήν ἐκπαίδευση, καί νά παρουσιάσουμε ἕνα παράδειγμα ἀναπαράστασης μνημείων.

2. Χάρτες καί
Χαρτογραφία
Ἡ ἀδυναμία ἐποπτείας ὅλης τῆς γῆς
εἶναι κάτι φυσιολογικό λόγῳ τῆς τεράστιας
διαφορᾶς τῶν ἀνθρώπινων διαστάσεων καί
τῆς διάστασης τῆς Γῆς. Αὐτή ἡ ἀνάγκη τῆς
ἐποπτείας ὤθησε τόν ἄνθρωπο νά ἀπεικονίσει τόν χῶρο γύρο του καί στή συνέχεια τόν
εὐρύτερο. Αὐτή ἡ ἀπεικόνιση τοῦ χώρου,
εἶναι ἕνας τρόπος νά βλέπει ὁ ἄνθρωπος
τήν γῆ. Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἀπεικονίσεων
τῆς Γῆς εἶναι οἱ χάρτες2.
Οἱ χάρτες ἀποτελοῦν σημαντικές πηγές
πληροφοριῶν γιά πολλούς λόγους. Πρῶτον
εἶναι ἐπιστημονικά τεκμηριωμένοι, δεύτερον διατηροῦν ἱστορικά στοιχεῖα καί τρίτον
ἀναπαριστοῦν πράγματα πού γίνονται δύσκολα ἀντιληπτά μέ γυμνό μάτι. Ὁ χάρτης
πολύ ἁπλά, μπορεῖ νά ἀποτελέσει μιά πα2. Εὐάγ. Λιβιεράτος, (1998), Χαρτογραφίας καί χαρτῶν
περιήγησις. 25 αἰῶνες ἀπό τούς Ἴωνες στόν Πτολεμαῖο
καί τόν Ρήγα, Θεσσαλονίκη: Ἐθνική Χαρτοθήκη, σ. 12.
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ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ρουσίαση τοῦ κόσμου. Αὐτή ἡ παρουσίαση
μπορεῖ νά εἶναι ἠλεκτρονική ἤ ἔντυπη, ἀλλά
παράλληλα νά παρουσιάζει καί νά ἐξηγεῖ
διάφορες πτυχές τῆς γῆς. Πιό συγκεκριμένα
ὑπάρχουν τρία εἴδη χαρτῶν. Οἱ Ἀναφορικοί χάρτες, οἱ Θεματικοί χάρτες καί οἱ
Δυναμικοί χάρτες.
Ὁ σκοπός τῶν ἀναφορικῶν χαρτῶν εἶναι
νά προσδώσουν τοπικές πληροφορίες στόν
χρήστη. Γενικά οἱ χάρτες αὐτοί παρουσιάζουν τήν ἀληθινή εἰκόνα τοῦ τόπου μέ ἀκρίβεια. Περιλαμβάνονται σέ αὐτό τό εἶδος οἱ
τοπογραφικοί χάρτες καί οἱ χάρτες εἰκόνας,
ὅπως ἀποτυπώνονται ἀπό τούς δορυφόρους ἤ τά ἀεροσκάφη.
Οἱ θεματικοί χάρτες ἀσχολοῦνται μέ ἕνα
συγκεκριμένο θέμα ἤ σημεῖο ἐνδιαφέροντος
ὥστε νά ἑστιάσουν στό κατά πόσο ἐξελίσσεται ἕνα φαινόμενο. Σκοπός τους εἶναι νά
παρουσιάσουν τό ἀποτέλεσμα ἑνός θέματος
μέ τρόπο κατανοητό ἀλλά καί συγκρίσιμο.
Ἔτσι κατανοεῖται κάποιο φαινόμενο εὐκολότερα. Γιά παράδειγμα τά ποσοστά ἀναλφαβητισμοῦ σέ μία χώρα.
Οἱ δυναμικοί χάρτες, μποροῦν πολύ
ἁπλά νά μεταβληθοῦν ἤ νά ἀναπαραστήσουν διαδραστικά τήν γῆ. Τό σημαντικότερο σημεῖο ἀναφορικά στούς δυναμικούς
χάρτες εἶναι ὅτι ὅλο καί περισσότεροι
ἄνθρωποι ἔχουν πρόσβαση σέ αὐτούς, καί
ὄχι μόνο ἐπαγγελματίες χρῆστες τῶν γεωγραφικῶν συστημάτων πληροφοριῶν. Ἕνα
παράδειγμά τους εἶναι οἱ χάρτες Google
ὅπου ὁ χρήστης μπορεῖ νά μεταβάλλει τήν
κλίμακα3.
Ἡ ἐπιστημονική μεθοδολογία τῆς χαρτογραφίας ἐξελίχθηκε ἀπό τούς Ἕλληνες.
Αὐτοί ἐνέπλεξαν τήν σκέψη, τήν τεχνολογία τῶν μετρήσεων καί τήν ἔννοια τῆς
προσομοίωσης τῆς γῆς, μέ τήν μνήμη καί
τή φυσική ὀπτική παρατήρηση. Καί αὐτή
ἡ μέθοδος χρησιμοποιεῖται μέχρι σήμερα
στήν χαρτογραφία. Ὁ πρῶτος ἐπιστημονι3. J. Capbell and M. Shin, (2012), Geographic Information System Basics, CC, σσ. 34-41.

κός χαρτογραφικός χάρτης ἀποδίδεται στόν
Πτολεμαῖο τόν 2ο αἱ. μ.Χ.4.
Ἄλλες πληροφορίες σχετικά μέ τήν χαρτογραφία καί συγκεκριμένα τήν Χριστιανική, ἀντλοῦμε ἀπό τό ἔργο τοῦ Κοσμᾶ
Ἰνδικοπλεύστη ὁ ὁποῖος ταξίδεψε στόν τότε
γνωστό κόσμο καί ἄφησε στά χειρόγραφά
του, πού ἀποτελοῦνται ἀπό 12 τόμους, τήν
Χριστιανική τοπογραφία. Ἡ σημασία τοῦ
ἔργου του εἶναι μεγάλη γιατί ἀποτυπώνει
ἐκτός ἀπό τόν χάρτη καί ἄλλα σημαντικά
στοιχεῖα γιά τούς τόπους πού περιέγραφε5.

3. Γεωγραφικά
συστήματα
πληροφορικῆς
Ὅπως ἀναφέραμε στή εἰσαγωγή, τά ΓΣΠ,
εἶναι τεχνολογικό ἐργαλεῖο πού βοηθάει
στόν βέλτιστο γεωγραφικό προσδιορισμό,
γιά νά λαμβάνονται ἐξυπνότερες καί πιό
εὐέλικτες ἀποφάσεις πού σχετίζονται μέ
τά γεωγραφικά θέματα. Αὐτό τό ἐργαλεῖο
ἀναπτύχτηκε ραγδαία ἀπό 19706. Τό σύστημα αὐτό ὑποστηρίζει τήν μελέτη τῶν
φαινομένων σέ σχέση τήν τοποθεσία τους7.
Οἱ πληροφορίες πού παρουσιάζονται στό
σύστημα πρέπει νά σχετίζονται μέ μία τοποθεσία. Ὁ χρήστης εἰσάγει τίς πληροφορίες πού τόν ἐνδιαφέρουν. Αὐτές οἱ πληροφορίες μπορεῖ νά εἶναι χαρακτηριστικά
(features) πού ὑπάρχουν, ἤ ὑπῆρχαν ἤ θά
ὑπάρξουν σέ μιά τοποθεσία στόν χάρτη.
Τό σύστημα προβάλλει αὐτά τά χαρακτη4. Ε. Λιβιεράτος, Χαρτογραφίας καί χαρτῶν περιήγησις,
σσ. 177-180.
5. Cosmas Indicopleustes (1897), The Christian Topography of Cosmas, an Egyption Monk. Edited by J. W.
McCrindle. Μετάφραση: J. W. McCrindle, London:
The Hakluyt Society, σσ. i-ii.
6. Ο. Huisman and R. Deby (2009), Principles of Geographic Information Systems, An introductory textbook. 4th, Enschede: ITC, σ. 26.
7. Ο. Huisman and R. Deby, Principles of Geographic
Information System, σ. 17.
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4. Τά ΓΣΠ
στήν Ἐκπαίδευση
Τά ΓΣΠ ἐξυπηρετοῦν τήν ἐκπαίδευση σέ
τρεῖς ἄξονες: στούς ἐκπαιδευτικούς φορεῖς,
στά σχολεῖα καί στήν ἀνώτερη ἐκπαίδευ8.

9.
10.
11.
12.

Capbell Jonathan E. and M. Shin, Geographic Information System Basics, 51. Βλ. ἐπίσης, Ο. Hauisman
and R. Deby, Principles of Geographic Information
System, σ. 32.
J. Capbell and M. Shin, Geographic Information
System Basics, 54.
ESRI. GIS Best Practices: Social Science. 1.
Ο. Hauisman and R. Deby, Principles of Geographic
Information System, σ. 45.
Ο. Hauisman and R. Deby, Principles of Geographic
Information System, σ. 77.

ση. Τρεῖς διαφορετικές καί ἀνεξάρτητες
κατηγορίες. Στίς ἑπόμενες παραγράφους
ἀναφέρονται πιό ἀναλυτικά τα στοιχεῖα γιά
τήν κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

Οἱ ἐκπαιδευτικοί φορεῖς
Τά ΓΣΠ ἀποδεικνύονται χρήσιμα στίς
περιπτώσεις τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς,
ὅταν ἀσκοῦνται ἀπό διάφορους ἐκπαιδευτικούς φορεῖς. Δηλαδή, καθίστανται ἀποτελεσματικά, ὡς πρός τόν διαχωρισμό τῶν
ἐπιπτώσεων καί τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν
πρωτοβουλιῶν πού λαμβάνει ἡ πολιτεία.
Μποροῦν νά ἀπαντηθοῦν, γιά παράδειγμα,
ἐρωτήματα πού σχετίζονται μέ τίς ἀποφάσεις τῶν γονέων, σχετικά μέ τήν ἐπιλογή
τῆς περιοχῆς τοῦ σχολείου καί νά βοηθηθοῦν, ὥστε νά βρεθεῖ τό πιό ἀποτελεσματικό σύστημα μεταφορᾶς πρός καί ἀπό τό
σχολεῖο13.
Γιά τήν ἀποτελεσματική λύση τῶν
ἀναγκῶν ἤ προβλημάτων τῶν ἐκπαιδευτικῶν φορέων, θά πρέπει νά ὁριστεῖ τό πρόβλημα, νά βρεθοῦν οἱ αἰτίες του, νά γίνει
ἐκτίμηση τῆς ἔκτασής του, νά διευρυνθεῖ τό
εἶδος του, νά βρεθοῦν τά σχετικά στοιχεῖα
τῶν ἀναγκῶν, νά ταχθοῦν οἱ ἀνάγκες σέ
σειρά προτεραιότητας, νά ἀναλυθεῖ ἡ αἰτία
κάθε προβλήματος, νά ἀναλυθεῖ ἡ κάθε ἀνάγκη καί τέλος, νά ὁριστοῦν οἱ ἐπιπτώσεις,
ἄν δέν λυθοῦν τά προβλήματα14.

Τά σχολεῖα
Ἡ παρουσίαση τῶν ΓΣΠ στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία γενικά καί στά σχολεῖα
εἰδικά, εἶναι ἕνας τρόπος νά διευκολύνει
τόν μαθητή στήν κατανόηση κάποιων
φαινομένων. Ἡ ἔνταξή τους στό σχολεῖο
βοηθάει τόν μαθητή νά ἀποκτήσει κάποιες
δεξιότητες γιά τήν λύση καθημερινῶν προ13. L. Cohen, L. Manion καί K. Morrison (2007), Μεθοδολογία ἐκπαιδευτικῆς ἔρευνας, Ἀθήνα: Μεταίχμιο,
σ. 652.
14. L. Cohen, L. Manion καί K. Morrison, (2007), ὅ.π.,
Ἀθήνα: Μεταίχμιο, σ. 655.

165

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ριστικά σύμφωνα μέ τήν τοποθεσία τους8.
Τά χαρακτηριστικά γενικά παρουσιάζονται
μέ γεωμετρικά ἀντικείμενα. Ἡ τελεία, μέ Χ
καί Ψ. Ἡ Γραμμή πού ὁριοθετεῖται μέ δύο
τελεῖες. Καί τό πολυγωνικό πού χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ἀπό τρεῖς τελεῖες9.
Οἱ Χάρτες τοῦ ΓΣΠ εἶναι δυναμικοί χάρτες, τούς ὁποίους γιά νά προβάλλουμε ἀπαιτεῖται ἡ χρήση ὑπολογιστή. Ἔτσι ἔχουμε
τήν δυνατότητα νά ἑστιάζουμε ὅπου μᾶς
ἐνδιαφέρει στόν χάρτη, καί νά προβάλλουμε
τίς πληροφορίες πού μᾶς ἐνδιαφέρουν10. Τά
δεδομένα πού προβάλλονται στά γεωγραφικά συστήματα λέγονται χωρικά δεδομένα
(Spatial Data). Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀνάλυσης τῶν χωρικῶν δεδομένων λέγονται
γεωγραφικές πληροφορίες11.
Τά γεωγραφικά ἀντικείμενα εἶναι αὐτά
πού χρησιμοποιοῦν τίς ἑξῆς παραμέτρους:
τήν τοποθεσία, τό σχῆμα, τό μέγεθος καί
τόν προσανατολισμό. Ἡ πληροφορία πού
ἀντλεῖται ἀπό τά δεδομένα αὐτά, ἐξαρτᾶται
ἀπό τά ἀντικείμενα, ὥστε νά ἐξυπηρετήσουν ἕνα συγκεκριμένο σκοπό. Π.χ. ἡ πληροφορία θά βασιστεῖ στόν προσανατολισμό
ἄν χρησιμοποιοῦμε σύστημα πλοήγησης
αὐτοκινήτου12.

βλημάτων. Ἐπίσης, τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά κάνει μιά δική του γεωγραφική
βάση δεδομένων, μέ τά δεδομένα πού τόν
ἐνδιαφέρουν15.
Σύμφωνα μέ τόν Johansson, τά ἐργαλεῖα
δημιουργίας, διαχείρισης καί ἀνάλυσης δεδομένων στά ΓΣΠ εἶναι τά πρῶτα ἐργαλεῖα
μέ τά ὁποῖα ἔρχεται ὁ μαθητής σέ ἐπαφή.
Μέ τήν χρήση τους μπορεῖ νά διαγράφει
τιμές ἀπό τίς ἰδιότητες ἤ νά προσθέτει
ἰδιότητες καί τιμές ἀντίστοιχα. Ἐπίσης, ὁ
μαθητής, ἔχει τήν δυνατότητα ἐξερεύνησης
βάσει τῆς τοποθεσίας καί τῶν ἰδιοτήτων
τῶν ἀντικειμένων16.
Βέβαια, ἡ παρουσία τῶν ΓΣΠ στά σχολεῖα ἀπαιτεῖ τήν κατανόηση κάποιων
ἐννοιῶν ἀπό τούς μαθητές. Αὐτές οἱ ἔννοιες
παρουσιάζονται σάν εἰσαγωγικές πληροφορίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες γιά
τήν χρήση τῶν ΓΣΠ. Ὁ μαθητής ὀφείλει
νά κατανοεῖ τίς χωρικές ἔννοιες, νά ἔχει
τή γνώση τῆς ἐξέλιξής τους, καθώς καί τήν
ἐξέλιξη τῶν ΓΣΠ. Αὐτά, τόν ὁδηγοῦν στό
νά κατανοεῖ καί νά συνδυάζει τήν καθημερινότητά του σύμφωνα μέ τήν χωρική
ἔννοια, ἐπειδή ἡ χωρική πληροφορία εἶναι
στήν καθημερινότητα τοῦ καθενός17. Ἕνα
παράδειγμα διευκρίνησης τῆς διαδικασίας
λήψης ἀποφάσεων σέ συνάρτηση μέ τήν
τοποθεσία μπορεῖ νά εἶναι τό ἑξῆς: ἡ ἐπιλογή τοῦ δρόμου ἀπό καί πρός τήν ἐργασία
σέ μιά μέρα πού ἐκτελοῦνται ἐργασίες σέ
κεντρικούς δρόμους ὥστε νά ἀκολουθηθεῖ
ἡ πιό σύντομη διαδρομή.
Ἡ γνώση τῶν δεξιοτήτων τῶν ΓΣΠ, πέρα
ἀπό τήν ἀπόκτηση τῶν χαρτογραφικῶν
γνώσεων καί τῶν δυνατοτήτων τοῦ συνδυασμοῦ, μεταξύ τῶν φαινομένων, βοηθοῦν
τόν μαθητή νά βελτιώσει τίς ἐρευνητικές
δεξιότητές του, νά ἀναπτύξει παραγωγικές
15. T. Johansson (2006), Gisas project in a nutshell,
in: T. Johansson (Ed.), Geographical Information
Systems Applications for Schools - GISAS (pp. 7-21).
Helsinki: University of Helsinki. σσ. 7-8.
16. T. Johansson (2006), ὅ.π., σσ. 7-11.
17. Αὐτόθι.

ἱκανότητες καί νά κατανοήσει τά στοιχεῖα
πού διδάσκεται. Αὐτά ὀφείλονται στό ὅτι ὁ
μαθητής ἐμπλέκεται ἐνεργά στήν διαδικασία ἐκπόρευσης συμπερασμάτων καί δέν τά
λαμβάνει ἕτοιμα ἀπό κάποιον ἄλλον. Τέλος,
τά ΓΣΠ δίνουν τή δυνατότητα στούς μαθητές νά λαμβάνουν ἀποφάσεις σχετικές μέ
τήν κοινότητά τους καί νά τήν ἐξυπηρετοῦν
ἀποτελώντας ἐνεργό καί δραστήριο μέλος
της18.

Ἀνώτερη καί ἀνώτατη ἐκπαίδευση
Ὁ ρόλος τῶν ΓΣΠ εἶναι συμβατός μέ
τούς σκοπούς τῆς ἀνώτερης ἐκπαίδευσης,
σκοποί, ὅπως εἶναι ἡ ἔρευνα, ἡ κριτική
καί ἡ δημιουργική σκέψη, ἡ στατιστική
παιδεία, ἡ πληροφορική παιδεία, ἡ ἀστική συμμετοχή καί ἡ εὐθύνη, καί ἡ διαπολιτισμική γνώση καί πράξη. Εἶναι οἱ
σκοποί, τούς ὁποίους θέλει νά πετύχει ἡ
ἀνώτερη καί ἡ ἀνώτατη ἐκπαίδευση. Τά
ΓΣΠ, ὡς παιδαγωγικό ἐργαλεῖο, δίνουν τή
δυνατότητα νά πραγματοποιηθοῦν ἔργα
κοινωνικῆς ἐξυπηρέτησης, προπτυχιακά
σχέδια (πρότζεκτ) καί γενικά ἐκπαιδευτικά
σεμινάρια, μέ ἐπίκεντρο τήν ἀκαδημαϊκή
ἐμπειρία. Οἱ ἐκπαιδευτικοί, ἀπό διάφορους
τομεῖς, μποροῦν νά ἐντάσσουν τά ΓΣΠ καί
τήν χαρτογράφησή τους στούς τομεῖς τους.
Τά ΓΣΠ ἀποτελοῦν ἕνα ἐργαλεῖο ἀνάπτυξης
καί ἐμπλουτισμοῦ γιά κάθε ἐπιστήμη19.
Πανεπιστήμια ὅπως τό Χάρβαρντ καί τό
Redland, ἐνσωμάτωσαν τά ΓΣΠ σέ μαθήματα
διαφορετικῶν σχολῶν τους. Ἔτσι, μέ τήν
βοήθεια τῶν ἀνοιχτῶν γεωγραφικῶν πηγῶν
μποροῦσαν νά προσφέρουν στούς φοιτητές δεδομένα γιά τήν ἄσκηση ἀναλύσεων,
πράγμα τό ὁποῖο ἐνθάρρυνε τούς φοιτητές
18. Houtsonen, L. (2006). GIS in the school curriculum: pedagogical viewpoints, in: T. Johansson
(Ed.), Geographical Information Systems Applications for Schools - GISAS (pp. 23-29), Helsinki:
University of Helsinki, σσ.2 5-26.
19. D. S. Sinton (2009), Roles for GIS within Higher
Education, Journal of Geography in Higher Education, 33(S1), σ. 7-S16.
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5. Παράδειγμα
διδασκαλίας
μέ τήν χρήση ΓΣΠ
Εὕρεση τοποθεσίας τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους21:
Σέ αὐτό τό παράδειγμα θά παρουσιάσουμε τήν ἐφαρμογή ἐντοπισμοῦ τοποθεσίας τῶν μοναστηριῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Γιά τήν ἀπεικόνιση τῆς τοποθεσίας
χρησιμοποιήσαμε δεδομένα ἀπό ἀνοιχτές
πηγές. Αὐτή ἡ ἐφαρμογή, παρουσιάζει
τήν τοποθεσία τῶν μοναστηριῶν καί τῶν
σκητῶν, μέ φωτογραφία ἀπό κάθε μοναστήρι, καί κάποιων ἐπιπρόσθετων στοιχείων
(Προστάτης Ἅγιος, ἀριθμός μοναχῶν κ.ἄ.)
γιά κάθε μοναστήρι ἤ σκήτη.
Κατά τή διάρκεια προβολῆς τοῦ σημείου πού μᾶς ἐνδιαφέρει, γιά παράδειγμα
ἡ Μονή Κωνσταμονίτου. Ὅταν χρησιμο20. D. S. Sinton (2009), Roles for GIS within Higher
Education, Journal of Geography in Higher Education, 33(S1), σ. 7-S16.
21. Μπορείτε νά ἐπισκεφτεῖτε τήν διαδικτυακή ἐφαρμογή στό συνδυασμό: https://bit.ly/3cx9uP9.

ποιοῦμε μεγάλη κλίμακα, τά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται ὡς τελεῖες, ἐνῶ ἄν χρησιμοποιοῦμε μικρή κλίμακα, ἡ παρουσίαση
τῶν σημείων μετατρέπεται σέ πολύγωνα,
ταυτόχρονα παρουσιάζονται καί τά καθολικά των μοναστηριῶν μέ τό ἴδιο τρόπο.
Πατώντας πάνω στό σημεῖο ἐνδιαφέροντος, ἐμφανίζεται ἕνα παράθυρο πού
δείχνει περαιτέρω πληροφορίες.

6. Συμπεράσματα
Ὅπως φάνηκε ἀπό τήν ἐργασία μας, τά
ΓΣΠ μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν σέ πολλούς
ἐπιστημονικούς τομεῖς. Ἐπειδή ὅλα τά συμβάντα σχετίζονται μέ τήν τοποθεσία, καί ἡ
τοποθεσία ἀναπαρίσταται στόν χάρτη. Οἱ
μαθητές, οἱ ἐκπαιδευτικοί φορεῖς καί κάθε
ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νά τά χρησιμοποιεῖ ὡς ἐργαλεῖο ἐκμάθησης καί μετάδοσης
πληροφοριῶν στούς σχετικούς πρός τό
ἀντικείμενό τους τομεῖς.
Οἱ μαθητές, μέ τήν χρήση τῶν ΓΣΠ,
μποροῦν νά δημιουργήσουν χάρτες πού
νά περιέχουν πληροφορίες πού τούς ἐνδιαφέρουν. Στήν περίπτωση τῆς θεολογίας
προτείνεται ἡ δημιουργία διαδραστικῶν
χαρτῶν γιά προσκυνηματικές περιηγήσεις
ὅπως λ.χ. στό Ἅγιο Ὄρος. Περαιτέρω πλη-
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νά χρησιμοποιοῦν τίς ἀναλύσεις, γιά νά ἀπαντοῦν στίς ἐρευνητικές ἐρωτήσεις τους20.

ροφορίες πού μποροῦν νά προστεθοῦν στό
παραπάνω παράδειγμα καί μποροῦν νά τό
καταστήσουν ἀκόμη πιό εὔχρηστο εἶναι

περιπατητικές διαδρομές, ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ μνήμης κτήτορα τοῦ μοναστηριοῦ,
ἡμερομηνία πανήγυρης κ.τλ.
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ

Τήν 5η Ὀκτωβρίου 2021 ἔφυγε γιά τόν
Παράδεισο ἡ Μαρούλα Κατσίμπρα ἡ μητέρα
τῶν κωφαλάλων. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἔγινε
στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου
Χαλανδρίου μέ τήν συμμετοχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου
καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί
Λαυραιωτικῆς κ. Νικολάου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεωργίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἀμαντείας κ. Ναθαναήλ καί ἀρκετῶν ἄλλων
κληρικῶν.
Γεννήθηκε στό Μεσολόγγι καί ἦταν τό
τρίτο παιδί πολυμελοῦς οἰκογενείας. Οἱ
γονεῖς της, Γεώργιος καί Ἀγγελική, ἦταν
ἄνθρωποι πολύ κοντά στήν Ἐκκλησία καί
μαθητές τοῦ π. Εὐσεβίου, τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς
Ἀδελφότητος θεολόγων «ΖΩΗ». Ἀπό νωρίς
ἀσχολήθηκε μέ τήν ραπτική καί ἦταν περιζήτητη μοδίστρα. Τό 1950 ἀφιερώθηκε
στήν ἱερορραπτική καί στήν ἐξυπηρέτηση
τῶν ἱερέων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ». Σ’ ὅλη
της τή ζωή ὑπηρέτησε δύο ἀγάπες, πού
ἀναφέρονται στόν λειτουργικό κύκλο τῆς
Ἐκκλησίας μας:
Στήν ὄπισθαμβωνο εὐχή στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας ἀκοῦμε:
• «ἁγίασον τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν
τοῦ οἴκου σου...» καί
• στήν ἑορτή τῶν Θεοφανίων διαβάζουμε
στήν προφητεία τοῦ Ἠσαΐα: «τρανή ἔσται
γλῶσσα μογγιλάλων».
Ἡ «εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ» καί
τῶν λειτουργῶν του, καί οἱ «μογγίλαλοι» καί
ἡ «τρανή γλώσσα» τους ὑπῆρξαν οἱ ἀγάπες
στίς ὁποῖες ἡ Μαρούλα ἀφιέρωσε τή ζωή της

καί μέ αὐτές ὑπηρέτησε τή μεγάλη ἀγάπη
της, τόν Χριστό.
Δεκάδες μοναστήρια καί μοναχές ἔμαθαν τήν ἱερορραπτική ἀπό τήν Μαρούλα.
Μάλιστα γιά νά συμβάλλει στή διάδοση τῆς
σωστῆς ἱερορραπτικῆς, μέ τήν παρότρυνση
τοῦ μακαριστοῦ θεολόγου τῆς Ἀδελφότητος
«ΖΩΗ» Ἀλέξανδρου Βάμβα, ἐξέδωσε ἐγχειρίδιο ἱερορραπτικῆς.
Σέ συγγενή τῆς Μαρούλας πού συνομίλησε μέ τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
πρώην Ἀμερικῆς, π. Δημήτριο Τρακατέλλη
γιά νά γνωστοποιήσει τήν κοίμησή της, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε: «ποτέ δέν ξεχνῶ τή
Μαρούλα, γιατί τά ράσα πού φοράω τά ἔχει
ράψει αὐτή καί μάλιστα τά κοντόρασα πού
μοῦ ἔφτιαξε μέ ἐξυπηρετοῦν θαυμάσια στήν
καθημερινή ἐργασία μου».
Δεκάδες εἶναι οἱ ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς πού
φόρεσαν τά ράσα καί τά ἄμφια πού ἡ Μαρούλα ἔραψε.
Ὅταν τό 2006 ἡ Ἐκκλησία τῆς Κορέας
γιόρταζε τά 100 χρόνια ἀπό τῆς ἱδρύσεώς
της, ἡ Μαρούλα μέ τήν ἀείμνηστη Κλεάνθη
Γαλέτα ταξίδευσε στήν Σεούλ τῆς Κορέας καί
γιά δύο περίπου μῆνες ἔραψαν δεκάδες ράσα,
ἄμφια, καλύμματα ἁγίας Τραπέζης καί ἁγίου
Ποτηρίου, ὥστε ὁ ἑορτασμός παρουσία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νά εἶναι λαμπρός.
Ἦταν νεαρή κοπέλλα ὅταν τό 1947 ὁ
ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ»,
πού ἦταν πνευματικός της, π. Πολύκαρπος
Ἀνδρώνης, τήν ἔστειλε νά βοηθήσει τόν
πνευματικό πατέρα τῶν κωφαλάλων ἀρχιμανδρίτη τότε καί μετέπειτα Μητροπολίτη
Θηβῶν καί Λεβαδείας π. Νικόδημο Γραικό.
Καί ἡ Μαρούλα ἦταν ἡ πρώτη Ἑλληνίδα
πού ἔμαθε ἀπό τούς κωφαλάλους «τήν τρα-
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ΔΑΣΚΑΛΑ «ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ»

νή γλώσσα τῶν μογγιλάλων» καί ἀνέλαβε τό
Κατηχητικό Σχολεῖο, γιά τά κωφάλαλα κορίτσια. Ἔκτοτε, μέ τήν ἔμπνευση, καθοδήγηση
καί τήν εὐθύνη τοῦ π. Νικόδημου Γραικοῦ
–πού ὁ Θεός μή τηρώντας καί μή κατέχοντας
εὐτυχῶς πρωτόκολλα, διαδικασίες, τόμους
καί ἄλλα τέτοια διαδικαστικά, ἀλλά κρίνοντας
ἀπό τή ζωή καί τό ἔργο, τόν ἔχει ἤδη ἁγιάσει– ἔγινε ἡ ἀδελφή καί μητέρα τῶν κωφαλάλων. Μαζί μέ τόν π. Νικόδημο ἀγωνίσθηκε
νά συνδέσει τούς κωφαλάλους μέ τόν Χριστό,
νά τούς βγάλει ἀπό τό κοινωνικό περιθώριο
καί νά τούς φέρει στό προσκήνιο τῆς ζωῆς.
Γιά τήν συστηματικότερη ἐργασία ἱδρύθηκαν τά σωματεῖα «Φίλοι των κωφαλάλων – Ὁ
προφήτης Ζαχαρίας» καί «Ἐφφαθά» δηλαδή
Διανοίχθητι (κατά Μάρκον, κεφ. 7, στίχ. 34)
καί ἀγοράσθηκαν τρεῖς ὄροφοι σέ πολυκατοικία στήν ὁδό Μενάνδρου 24-26. Σ’ ἕναν
ὄροφο ἦταν ἐργαστήρια ὅπου οἱ κωφοί ἀδελφοί μας ἐκπαιδεύονταν σέ εἰδικά συστήματα
νά συνεννοοῦνται μαζί μας, στόν ἑπόμενο
ἦταν ὁ ἱερός ναός τοῦ Προφήτου Ζαχαρία,
ὅπου ἐτελοῦντο εἰδικές θεῖες λειτουργίες γιά
κωφούς μέ παράλληλη «μετάφραση» στή νοηματική ἀπό τή Μαρούλα, ὥστε οἱ κωφοί
νά κατανοοῦν τά τελούμενα καί ὁ ἑπόμενος
ὄροφος ἦταν ἐντευκτήριο, ὅπου μιά φορά τήν
ἑβδομάδα οἱ κωφοί εἶχαν συνάντηση μέ σχετική ὁμιλία στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία
ἀποδιδόταν στή νοηματική ἀπό τή Μαρούλα.
Ἀργότερα καί ἄλλα ἄτομα ἔμαθαν τή νοηματική καί χρησιμοποιοῦντο καί αὐτά γιά
τήν ἀπόδοση τῆς θείας Λειτουργίας καί τῶν
ὁμιλιῶν. Οἱ κωφάλαλοι στίς θεῖες Λειτουργίες
καί στό ἐντευκτήριο καί στίς ὁμιλίες φέρνουν
καί τούς φίλους των καί ἔτσι «ὁ λόγος τοῦ
Κυρίου τρέχη καί δοξάζηται» (Β΄ Θεσ., κεφ.

3, στίχ. 1) μεταξύ τῶν κωφαλάλων.
Ἀργότερα, τό σωματεῖο μέ φροντίδες
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοδήμου
ἀπέκτησε στήν Κυψέλη τῆς Αἴγινας κατοικία
ὅπου οἱ οἰκογένειες τῶν κωφαλάλων περνοῦσαν τά καλοκαίρια.
Σ’ ὅλες αὐτές τίς δραστηριότητες ἡ πρώτη
καί πιό στενή συνεργάτης τοῦ μακαριστοῦ
Νικοδήμου ἦταν ἡ Μαρούλα.
Στή δεκαετία τοῦ 1970 ὁ τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ὁ μακαριστός π. Λεωνίδας
Παρασκευόπουλος μέσα στήν ποιμαντική
του φροντίδα θέλησε νά ἐνδιαφερθεῖ καί γιά
τούς κωφαλάλους. Κάλεσε λοιπόν τήν Μαρούλα νά ὀργανώσει μιά παρόμοια μέ τήν
Ἀθήνα δραστηριότητα. Καί ἡ Μαρούλα ταξίδευε τουλάχιστον μιά φορά τόν μήνα καί ἐπί
δύο τουλάχιστον χρόνια στή Θεσσαλονίκη
καί μαζί μέ τόν π. Γεώργιο Τριανταφυλλίδη
ἀγωνίσθηκαν νά φέρουν τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ στούς κωφαλάλους της πόλης.
Ἡ Μαρούλα ὑπηρέτησε μέ πίστη, μέ ὅλη
της τήν ἀγάπη καί θεῖο ζῆλο τούς ἀδελφούς
της τούς κωφαλάλους. Γι’ αὐτό καί ὅλοι –ἀγόρια, κορίτσια– τήν ἀποκαλοῦσαν «μητέρα».
Ἡ μητέρα τῶν κωφαλάλων Μαρούλα
Κατσίμπρα ἐτάφη τήν 7ην Ὀκτωβρίου 2021,
στό κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό Μαζαράκι Θηβῶν,
ἐκεῖ ὅπου εἶναι θαμμένος καί ὁ πνευματικός πατέρας τῶν κωφαλάλων μακαριστός
Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λειβαδείας κυρός
Νικόδημος Γραικός.
Εἴθε τό παράδειγμά της και τήν ἀφοσίωσή της νά μιμηθοῦν καί ἄλλοι.Αἰωνία της
ἡ μνήμη.
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Βιβλίο-παρουσιάσεις
2. Ἑ
 λένης Παναγιωτοπούλου-Κουρτίδου
Ἕνας ὅσιος στὴ γειτονιά μας
Ἀθήνα: Ὀρθόδοξος Τύπος, 2019, σσ. 158

Δύο ἐνδιαφέροντα βιβλία ἐξεδόθησαν προσφάτως γιὰ μία μορφὴ
τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἡμερῶν μας. Πρόκειται γιὰ τὸν φιλόθεο ἱερομόναχο
π. Μᾶρκο Μανώλη, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ποικιλοτρόπως τὴν Ἐκκλησία
μας ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας μέχρι τὴν ὁσιακὴ κοίμησί του τὸ 2010.
Τὸ πρῶτο βιβλίο ἀναφέρεται περισσότερο συστηματικῶς στὴν
ζωὴ καὶ στὴν δρᾶσι τοῦ θεοφιλοῦς Γέροντος μὲ κεφάλαια ἀπὸ τὰ
παιδικὰ καὶ νεανικά του χρόνια. τὴν περίοδο τῶν πανεπιστημιακῶν
του σπουδῶν καὶ τὴν γνωριμία του μὲ τὸν π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο· τὴν ἔνταξί του στοὺς μαθητὲς καὶ συνεργᾶτες του γύρω ἀπὸ τὴν
Πανελλήνιο Ὀρθόδοξο Ἕνωσι καὶ τὴν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος·
τὴν χειροτονία του εἰς διάκονο καὶ τὴν καθήλωσί του ἐπὶ 20 ἔτη στὸν
βαθμὸ αὐτό· τὴν χειροτονία του εἰς πρεσβύτερον καὶ τὴν πολυσχιδῆ
δρᾶσι του στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν Διόνυσο Ἀττικῆς,
στὴν ὁποία καὶ ὡλοκλήρωσε τὸν ἐπίγειο βίο του. Στὴν δρᾶσι του αὐτὴ
συγκαταλέγονται ἑβδομαδιαῖες ἐπισκέψεις στὶς Φυλακὲς καὶ στὸ Νοσοκομεῖο ΚΑΤ, ἔκδοσις ἐνοριακῶν ἐντύπων, φιλοξενίες Ὀρθοδόξων
ἀπὸ χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ πολύπλευρος ποιμαντικὴ δραστηριότης
στὴν Ἐνορία του.
Τὸ δεύτερο βιβλίο ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρές (δύο ἢ τριῶν σελίδων)
ἀναμνήσεις καὶ περιστατικὰ ἀπὸ τὴν ἀξιοθαύμαστο, φιλόθεο καὶ φιλάνθρωπο βιωτὴ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος μὲ τὸ ἀγαθὸ βλέμμα καὶ
τὴν κύπτουσα ἐκ ταπεινοφροσύνης κεφαλή. Τὰ στιγμιότυπα αὐτὰ
συγκινοῦν, διδάσκουν καὶ ὠθοῦν τὸν ἀναγνώστη στὴν δοξολογία
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καὶ στὶς πονηρὲς ἡμέρες μας ἐνεργεῖ
διὰ τῶν ὁσίων Αὐτοῦ.
Ἀξίζει νὰ μελετηθοῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐμπνεύσουν.
Ἰ.Κ. Ἀγγελόπουλος
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1. Ἱ ερομόναχος Μᾶρκος Μανώλης
Κήρυξ τῆς ἀληθείας καὶ μετανοίας ὁδηγὸς σωτήριος
Ἀθήνα: Ὀρθόδοξος Τύπος, 2019, σσ. 407

Λάβαμε:
Καρυώτης Ἠλίας
Γυναῖκες μετά μύρων ἐλθοῦσαι
ἐκδ. Τῆνος, Ἀθῆναι 2020, σελ. 65
Σέ μιά ἐποχή δύσκολη, οἱ ἐκδόσεις Τῆνος καί ὁ κ. Καρυώτης, μᾶς
προσέφεραν ἀναψυχή μέ τό ἀνωτέρω πόνημά του. Τό βιβλίο παρουσιάζει τίς μυροφόρες γυναῖκες τῶν εὐαγγελίων, μέ βασική πηγή τά
εὐαγγελικά κείμενα καί τίς ἀναφορές τῶν ἱερῶν ὑμνογράφων στίς
ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδίως τοῦ ὄρθρου. Εἶναι μιά μεγάλη
κατάθεση μαρτυρίας γιά τή θέση πού ἔδωσε ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία
στή γυναίκα, εἰδικά σήμερα μέ τόν θόρυβο καί τό σκάνδαλο γιά τήν
ἐκμετάλλευση καί προσβολή τοῦ προσώπου της ἀπό τούς ἐπαγγελόμενους τούς δημιουργούς ἤθους.
Ἐπιπλέον, ὑπενθυμίζει τόν καθοριστικό ρόλο τῶν μυροφόρων καί
συλλήβδην τῶν γυναικῶν στή διάδοση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως. Ἡ
τόλμη, ἡ πίστη καί ἡ ἀποφασιστικότητά τους πρέπει νά γίνει ὁδηγός
γιά τίς γυναῖκες κάθε ἐποχῆς.

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες,
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι:
1. Τό 2021, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐκδόθηκαν τά κάτωθι τεύχη: Ἰανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος (637), Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος (638), Ἰούλιος - Αὔγουστος
(639), Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος (640), Νοέμβριος - Δεκέμβριος (641).
2. Λόγω τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν, ζητοῦμε τήν κατανόησή σας, γιά τήν ἀναπροσαρμογή τῆς τιμῆς τῆς συνδρομῆς. Ἔτσι, γιά τό ἐσωτερικό ἡ ἐτήσια συνδρομή ὁρίζεται
στά 15€, γιά τήν Κύπρο στά 20€, καί γιά τό ἐξωτερικό στά 30€.
3. Ὅσοι ἐκ τῶν συνδρομητῶν εἶχαν καταβάλει συνδρομή γιά τό 2020 –ἔτος πού δέν
ἐκδόθηκε τεῦχος– τό ποσό θά πιστωθεῖ γιά τό 2021. Ἡ συνδρομή γιά τό 2022
παραμένει ὡς ἀνωτέρω.
4. Ἡ καταβολή συνδρομῶν μέσω e-banking, παρακαλοῦμε νά συνοδεύεται ὑποχρεωτικά ἀπό τό ὄνομα τοῦ καταθέτη, καί εἰ δυνατόν νά ἐνημερώνεται ἡ Γραμματεία τοῦ
περιοδικοῦ μας μέσω ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος στό ellinochr.agogi@gmail.com.
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Ὑπενθυμίζουμε στούς συνδρομητές καί συνδρομήτριες τοῦ περιοδικοῦ μας,
τήν ἀνανέωση τῶν συνδρομῶν τους.

Ἄν ἡ συνδρομή καταβληθεῖ μέσω ἠλεκτρονικῆς πληρωμῆς
νά σημειώνεται τό ὄνομα τοῦ συνδρομητῆ.
Ἐπίσης, νά ἐνημερώνετε στό e-mail πού ἀναγράφεται στό ἐσώφυλλο
ὥστε νά γίνεται ὁ ἔλεγχος, δεδομένου ὅτι οἱ Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν.
Τό ΙΒΑΝ γιά τραπεζική πληρωμή (Τράπεζα Eurobank) εἶναι:
GR 8002602010000930100366731

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2021
• ΣΧΟΛΙΑ: τ. 638, σελ. 43-44, τ. 639, σελ. 79-80, 110, τ. 640, σελ. 111-112, τ.
641, σελ. 139-140.
• ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: τ. 637, «Τίμα ἰατρόν» (Σοφ. Σειράχ 38,1), τ. 638, «Π.
Πατρῶν Γερμανός», τ. 639, «Ἡ πνευματική ἀναγέννηση τοῦ ὑπόδ. ἑλληνισμοῦ»,
τ. 640, «Ὁ χαρακτήρας τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης», τ. 641, «Ἡ προσφορά στήν
Πατρίδα τῆς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων»,.
• ΚΕΊΜΕΝΑ ΔΙΆΦΟΡΑ: Ἡ πνευματική ἀναγέννηση τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ,
τ. 637, σελ. 7. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ἡ συνείδησις ὡς παράγοντας τοῦ ἠθικοῦ βίου,
τ. 638, σελ. 71. Προσευχή ἐκπαιδευτικῶν, τ. 640, σελ. 112. Διδάσκαλοι τοῦ γένους,
τ. 640, σελ. 129.
ΑΡΘΡΑ
• ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ:
• Ράπτου Μαίρη, Ἡ παρακαταθήκη τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τ. 637, σελ. 8-11. Παλούκας Παῦλος, Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, Πρό(σ)κληση ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου,
τ. 641, σελ. 141-146.
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Ἡ καταβολή μπορεῖ νά γίνει στά κατά τόπους
βιβλιοπωλεῖα τῆς «ΖΩΗΣ» ἤ στούς ἀντιπροσώπους.

• ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΑ:
Μαυρομμάτης Κων/νος, Λόγιοι κληρικοί καί διδάσκαλοι τοῦ γένους πού δίδαξαν
ἀστρονομία, τ. 637, σελ. 26-31. τοῦ ἰδίου: Διδἀσκαλοι τοῦ γένους πού δίδαξαν ἀστρονομία, τ. 640, σελ. 124-129. Ρίζος Κων/νος, Τό μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ἡ ἐπιβίωση τοῦ γένους κατά τήν Τουρκοκρατία, τ. 637, σελ. 32-33.
• ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ:
Ἀγγελόπουλος Ἰωάννης, Ἐποπτικά στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου, τ. 639,
σελ. 100-101. Γεραρῆς Ἠλίας, Στεργίου Μαρία, Τεχνικές διαχείρισης σχολ. τάξης,
τ. 638, σελ. 45-54. Κακαβούλης Ἀλεξ., Ἡ κρίση καί οἱ κρίσεις στή ζωή μας, τ. 637,
σελ. 2-7. Τοῦ ἰδίου: Παιδεία - Μιά ξεχασμένη λέξη, τ. 640, σελ. 120-123. Τοῦ ἰδίου: Ὁ ἐκπαιδευτικός. Ἕνα βῆμα μπροστά στήν ἀποστολή του, σελ. 641, σελ. 147-150.
Κρουσταλάκης Γεώργιος, Ἡ σεξουαλική ἀγωγή τοῦ νέου ἀνθρώπου, τ. 639, σελ.
91-94. Λάντα Στεφ., Τά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριῶν, τ. 641 σελ. 163-168.
Λιαμῆς Ἠλίας, Ἡ ζωντανή παιδαγωγία, τ. 637, σελ. 23-25. Τοῦ ἰδίου: Ἀνατρέφοντας ἥρωες, τ. 638, σελ. 55-58. Τοῦ ἰδίου: «ich bin Theologe» - Εἶμαι θεολόγος, τ.
639, σελ. 81-90. Τοῦ ἰδίου: Παγκοσμιοποίηση, πόλεμος, περιβάλλον:προκλήσεις καί
ὀρθόδοξη προοπτική γιά τή νέα γενιά, τ. 641, σελ. 159-162. Μαρκότσης Ἰωάννης,
Τά «περιβάλλοντα», τ. 640, σελ. 113-119. Μηλίτσης Γεώργιος, Διαταραχή κοινωνικῆς ἐπικοινωνίας (ΔΚΕ-SCP), τ. 640, σελ. 130-134. Μπράνης Δημ., Τό ἀγαθόν
τῆς παιδείας, τ. 637, σελ.34-35. Τοῦ ἰδίου: Οἱ μαθητές τοῦ κόσμου, τ. 638, σελ.
72-73. Παλούκας Παῦλος, Ὁ Διευθυντής καί ἡ συμβολή του στήν ἀνάπτυξη τῆς
πολιτιστικῆς ζωῆς τοῦ Σχολείου, τ. 638, σελ. 65-69 & τ. 639, σελ. 102-107. Παπαθανασόπουλος Δημ., Ἡ πανδημία τοῦ covid-19 καί ἡ σοφόκλειος θέσις, τ. 637, σελ.
12-15. Συντάξεως: Ἐκκλησία καί Παιδεία τό ’21, τ. 638, σελ. 67-70. ΤσαγκαρλῆΔιαμάντη Εὐαγ., Νεομάρτυρες: Τό κλέος τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Τουρκοκρατία,
τ. 637, σελ. 16-22. Τῆς ἰδίας: Ἡ ἐνθάρρυνση τῶν μαθητῶν γιά τήν ὑπέρβαση τῆς
ἀποθάρρυνσής τους, τ. 639, σελ. 95-99. Τῆς ἰδίας: Γυναῖκες πού ἀνέλαβαν ἔργο
εὐαγγελιστοῦ. Ἐπανευαγγελισμός σήμερα, τ. 641, σελ. 151-158.
• ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ: (†) Κωτσόγιαννης Ἡρακλῆς, τ. 637, σελ. 36-37. (†)
Ἀνδρεάδης Χρῆστος, τ. 637, σελ. 38, (†) Μαρούλα Κατσίμπρα, τ. 641, σελ.
169-170.
• ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ: τ. 637, σελ. 39-40, τ. 638, σελ.
74-78, τ. 639, σελ. 109-110, τ. 640, σελ. 137-138, τ. 641, σελ. 171-172.
• ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: τ. 639, σελ. 108.
• ΕΙΔΗΣΕΙΣ: τ. 640, σελ. 135-136.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ
μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του κοντὰ στὸν
ἑλληνικὸ λαό.

Τὸ περιοδικὸ γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, τὰ Γράμματα καὶ τὴν
Τέχνη, μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ τὸ δυναμικό “παρών” στὶς μάχες του κατὰ τοῦ
ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας.

ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

«Χριστὸς γεννᾶται»
Νύχτα γεμάτη θαύματα...
Τί εἶναι εὐτυχία
Ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση στὴν πνευματικὴ κρίση;

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία μεγαλύτερη τῶν 50 ἐτῶν,
ποὺ ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευματικὴ
καὶ κοινωνική της παρουσία.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς “Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως”
– μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ σφραγῖδα τῆς πίστης
καὶ τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιοδικὸ
ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1946
– ἕνας πολύτιμος πνευματικὸς φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα.
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«EΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561
ΑΘΗΝΑ

Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν

Σπυρ. Καλλιάφα:
ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΟΡΜΗΣ_______________________ 3,00 €
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ, ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ & ΠΑΙΔΕΙΑ___________ 3,00 €
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΤΗ ἔκδοσις Γ΄_____________________________________ 5,00 €
Ἰ. Θ. Κολιτσάρα:
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ τόμοι Β΄ & Γ΄ ἕκαστος_______________________ 6,00 €
Η ΑΠΑ ΓΡΑΦΗ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΟΥ_________________________ 3,00 €
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ____________________________________________________ 10,00 €
Β. Χαραλαμποπούλου:
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ_____________________________________________________ 3,00 €
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ________________ 3,00 €
ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ_____________________________________________ 3,00 €
Μ. Debesse:
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΩΓΗΣ____________________________________________________________ 5,00 €
G. Allport:
ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ____________________________________________ 6,00 €
Ίωάν. Ἀντωνίου:
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩΜΕΝ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ____________________________________________________ 3,00 €
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Χ.Ε.Ε.Λ.:
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΜΑΣ____________________ 6,00 €
Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ_________________________________________ 6,00 €
Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ_________________________________ 6,00 €
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΟΥ______________________________________ 6,00 €
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ_______________________________________ 6,00 €
ΟΔΗΓΉΤΙΚΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ___________________________________________________ 6,00 €
ΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ____________________________________ 6,00 €
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ_____________________________________________ 6,00 €
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ____________________________________________________ 6,00 €
ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ__________________________ 6,00 €
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ__________________________________________ 6,00 €
Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ___________________________________________________ 6,00 €
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ____________________ 6,00 €
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ______________________________________________________ 6,00 €
ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ__________________________________________ 6,00 €
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ______________________________________ 6,00 €
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ___________________________________________ 6,00 €
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ_______________________________________________________ 6,00 €
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ_____________________________________________ 6,00 €
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ______________________________________ 6,00 €
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ______________________________ 10,00 €
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ______________ 10,00 €

