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Συγκλονιστικὸ τὸ σκηνικὸ ποὺ 
µᾶς παρουσιάζει ὁ εὐαγγε-
λιστὴς Μᾶρκος. ῾Η θύελλα 
µαίνεται, ὁ ἄνεµος σφυρίζει, 
τὰ κύµατα ὑψώνονται ἀπει-

λητικά. ῾Η ξαφνικὴ τρικυµία ἀπειλεῖ νὰ 
καταποντίσει τὸ πλοῖο. Οἱ µαθητὲς τὰ 
χάνουν, καὶ ὁ Κύριος µέσα ἐκεῖ κοιµᾶται 
ἀµέριµνος. ᾿Εξουθενωτικὸς ὁ φόβος τοὺς 
προκαλεῖ πανικό.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναµία. 
Καὶ οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ λησµονοῦν, στὴν 
πιὸ κρίσιµη στιγµὴ τῶν δυσκολιῶν, τὴν 
παντοδυναµία τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὴν λησµο-
νοῦν τότε ἀκριβῶς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν 
θυµοῦνται. Ὅταν τὰ ἄτοµα, ἡ οἰκογένεια, 
ἡ Ἐκκλησία, τὸ Ἔθνος ἀντιµετωπίζουν 
τρικυµίες καὶ θύελλες, πόσο συχνὰ νοµί-
ζουµε πὼς ὁ Χριστὸς κοιµᾶται καὶ δὲν 
ἀκούει τὶς προσευχές µας. Ἀδιαφορεῖ 
στὶς ἀγωνιώδεις ἱκεσίες µας. Παραθεω-
ρεῖ τὶς ἀνησυχίες µας. Δὲν συµµερίζεται 

τοὺς πόνους µας καὶ δὲν σπεύδει νὰ µᾶς 
βοηθήσει. Καὶ οἱ πιὸ µεγάλες ψυχὲς δια-
τρέχουν τὸν κίνδυνο νὰ ὑποκύψουν στὸν 
πειρασµὸ τῆς ὀλιγοπιστίας: «Βλέπε µετὰ 
πίστεως ὀλιγοπιστίαν. Πιστεύουσι µὲν 
γὰρ ὅτι σῶσαι δύναται, ὡς δὲ ὀλιγόπι-
στοι λέγουσι... ἀπολλύµεθα. Οὐ γὰρ ἦν 
ἐφικτὸν ἀπολέσθαι ποτὲ συνόντος αὐτοῖς 
τοῦ πάντα ἰσχύοντος», γράφει ὁ ἅγιος 

Κύριλλος Ἀλεξανδρείας. Πίστη καὶ ὀλιγο-
πιστία ὑπῆρχε µαζὶ στοὺς Ἀποστόλους. 
Πίστευαν πὼς µποροῦσε νὰ τοὺς σώσει, 
γι᾿ αὐτὸ καὶ κατέφυγαν σ᾿ Αὐτόν, ὡς ὀλι-
γόπιστοι ὅµως τοῦ λένε χανόµαστε. Διότι 
δὲν ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ χαθοῦν, ἀφοῦ 
εἶχαν µαζί τους τὸν παντοδύναµο Κύριο.

Σ᾿ αὐτοὺς τοὺς κλονισµοὺς καὶ κλυ-
δωνισµοὺς τῆς ὀλιγοπιστίας καὶ λιποψυ-
χίας βρέθηκαν καὶ οἱ πιὸ µεγάλοι ἅγιοι. 
Ἔνιωσαν τὸ σκαρὶ τῆς ψυχῆς τους νὰ 
τρίζει ἀπὸ τὰ µαῦρα κύµατα τῆς ἀπελ-
πισίας. Οἱ ἀλλεπάλληλες δοκιµασίες καὶ 
θλίψεις τοὺς ἔκαναν νὰ ὑφίστανται κάτι 
ἀνθρώπινο καί, ἔστω καὶ πρὸς στιγµή, 
νὰ τὰ χάνουν. Πόσο δραµατικὰ περιγρά-
φει τὴν ψυχική του κατάσταση ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅταν δεχόταν 
ἀλλεπάλληλα τὰ χτυπήµατα τῆς ζωῆς. 
Γράφει στὴν ἐπιστολή του στὸν ρήτορα 
Εὐδόξιο: «Ἐρωτᾷς πῶς τὰ ἡµέτερα. Καὶ 
λίαν πικρῶς. Βασίλειον οὐκ ἔχω, Καισά-

ριον οὐκ ἔχω, τὸν πνευµατικὸν ἀδελφὸν 
καὶ τὸν σωµατικόν. “Ὁ πατήρ µου καὶ 
ἡ µήτηρ µου ἐγκατέλιπόν µε” µετὰ τοῦ 
Δαβὶδ φθέγγοµαι. Τὰ τοῦ σώµατος πο-
νηρῶς ἔχει, τὸ γῆρας ὑπὲρ κεφαλῆς, φρο-
ντίδων ἐπιπλοκαί, πραγµάτων ἐπιδροµαί, 
τὰ τῶν φίλων ἄπιστα, τὰ τῆς Ἐκκλησίας 
ἀποίµαντα. Ἔρρει (χάνονται) τὰ καλά, 
γυµνὰ τὰ κακά, ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς 
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οὐδαµοῦ, Χριστὸς καθεύδει...». ῾Η δο-
κιµασία ἑνὸς µεγάλου ἁγίου. Ἡ ἀπουσία 
τοῦ Μ. Βασιλείου, τοῦ Καισάριου, τοῦ 
πνευµατικοῦ καὶ σωµατικοῦ ἀδελφοῦ του, 
τῶν γονέων του, 
οἱ σωµατικὲς 
ἀσθένειες, τὸ 
προχώρηµα τῆς 
ἡλικίας, οἱ ποι-
κίλες θλίψεις, 
ἡ ἐγκατάλειψη 
τῶν φίλων, ἡ 
κρίση στοὺς 
κόλπους τῆς 
Ἐκκλησίας, ὁ 
παραµερισµὸς 
τῆς ἀρετῆς, ἡ 
ἀδίστακτη πρό-
κληση τῆς κακίας. Ὅλα αὐτὰ τοῦ δηµι-
ουργοῦσαν τὴν ἐντύπωση σὰν νὰ ταξίδευε 
νύχτα, χωρὶς ἕνα φῶς πουθενὰ καὶ μὲ τὸν 
Χριστὸ νὰ κοιµᾶται...

Παρόµοιες καταστάσεις δὲν ζοῦµε καὶ 
σήµερα; Συνασπισµένος ὁ ἀθεϊσµὸς προ-
καλεῖ συνεχῶς. Ἡ χριστιανικὴ πίστη ὑπο-
τιµᾶται καὶ περιθωριοποιεῖται. Οἱ ἠθικὲς 
ἀρχές, οἱ πνευµατικὲς ἀξίες, οἱ ἐθνικὲς 
παραδόσεις, ποὺ κράτησαν ὄρθιο αὐτὸν 
τὸν τόπο, διαβάλλονται. Ἡ ἐκπαίδευση 
στὴ νέα γενιὰ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὶς ρί-
ζες της καὶ µεταβάλλεται σὲ ἐκπαίδευση 
χωρὶς παιδεία. Ὁ ἁγνὸς πατριωτισµὸς µε-
τονοµάζεται σὲ σωβινισµὸ καὶ οἱ ἀπάτρι-
δες δικαιώνονται καὶ διευκολύνονται µὲ 

τίς «ἐναλλακτικὲς κοινωνικὲς θητεῖες». 
Καὶ µόνο ἡ ὑλιστικὴ νοοτροπία καὶ τὰ 
οἰκονοµικὰ µεγέθη προβάλλονται καὶ 
ἐξυµνοῦνται.

Καὶ ὅµως, 
ὁ Χριστὸς δέν 
« καθ εύδ ε ι » , 
ἀ κ ό µ α  κ α ὶ 
ὅταν δίνει τὴν 
ἐντύπωση ὅτι 
κοιµᾶται. Ἀγρυ-
πνεῖ στὸ πηδά-
λιο τῆς ᾿Εκκλη-
σίας. Ἀγρυπνεῖ 
στὶς διώξεις τῶν 
πιστῶν. Παρα-
κολουθεῖ τὶς 
θλίψεις τους, 

τοὺς στεναγµοὺς καὶ τὰ δάκρυά τους. Δὲν 
βιάζεται. Περιµένει τὴν κατάλληλη στιγµή. 
Αὐτὸ ζητεῖ καὶ ἀπὸ τὰ παιδιά Του. Νὰ 
περιµένουν καὶ νὰ µὴν ἀµφιβάλλουν «ὅτι 

ἐρχόµενος ἥξει καὶ οὐ µὴ χρονίσῃ» 
(Ἀββακ. β´ 3). Ναί, καὶ ὅταν φαίνεται 
κοιµώµενος, δὲν κοιµᾶται: «Ἰδοὺ οὐ νυ-
στάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν 
᾿Ισραήλ» (Ψαλµ. ρκ´ 4). Ὁ Χριστὸς δὲν 
κοιµᾶται. Ἀρκεῖ ἐµεῖς νὰ διαθέτουµε ἀνύ-
στακτη πίστη. Τότε θὰ κοπάζει ὁ ἄνεµος 
καὶ θὰ γίνεται γαλήνη µεγάλη καὶ στὴν 
πιὸ δυνατὴ θαλασσοταραχή.

Γ.Β.Μ.

Καὶ ὅµως, ὁ Χριστὸς δέν «καθεύδει», ἀκόµα καὶ ὅταν δίνει τὴν 
ἐντύπωση ὅτι κοιµᾶται. Ἀγρυπνεῖ στὸ πηδάλιο τῆς ᾿Εκκλησίας. 
Ἀγρυπνεῖ στὶς διώξεις τῶν πιστῶν. Παρακολουθεῖ τὶς θλίψεις 
τους, τοὺς στεναγµοὺς καὶ τὰ δάκρυά τους. Δὲν βιάζεται. Πε-
ριµένει τὴν κατάλληλη στιγµή. Αὐτὸ ζητεῖ καὶ ἀπὸ τὰ παιδιά 
Του. Νὰ περιµένουν καὶ νὰ µὴν ἀµφιβάλλουν «ὅτι ἐρχόµενος 

ἥξει καὶ οὐ µὴ χρονίσῃ» (Ἀββακ. β´ 3).
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Κάθε χρόνο τιμᾶμε μὲ ποι-
κίλες ἐκδηλώσεις τὴν ἐπέ-
τειο τοῦ ἱστορικοῦ ΟΧΙ 
καὶ τοῦ Ἔπους τοῦ ’40, 
καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ θυμόμα-

στε καὶ τὴν Κατοχὴ καὶ τὴν Ἀντίσταση. 
Κατὰ παράδοξο τρόπο, ὅμως, ἐλάχιστα 
πράγματα θυμόμαστε ἢ γνωρίζουμε γιὰ 
τὴν ἰταλικὴ κατοχή. Καὶ τὸ σημαντι-
κώτερο, αὐτὸ ποὺ ἀγνοοῦμε δὲν εἶναι 
κάποιες λεπτομέρειες τῆς ὅλης εἰκόνας· 
ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἀντίστροφο: κι ἂν ἀκό-
μα δηλαδὴ θυμόμαστε ἢ γνωρίζουμε κά-
ποιες λεπτομέρειες, ἀγνοοῦμε ἐντελῶς... 
τὴν ὅλη εἰκόνα.

1. Ἡ πρόκληση τῆς κατοχῆς

Ὁ ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος δὲν στοί-
χισε στὴν Ἰταλία ἁπλῶς σημαντικὲς ἀπώ-
λειες. Αὐτές, ἀπὸ μία ἄποψη, ἦταν τὸ μι-
κρότερο κακό. Τὸ πιὸ σημαντικὸ ἦταν ὅτι 
στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας ἐτρώθη ἀνεπα-
νόρθωτα τὸ ἴδιο τὸ κῦρος καὶ τὸ γόητρο 
τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας. Ἡ χώρα ποὺ μέ-
χρι πρό τινος μόλις προβαλλόταν ὡς μιὰ 
ἀνερχόμενη αὐτοκρατορία, μιὰ σύγχρονη 
ὑπερδύναμη ποὺ μποροῦσε νὰ κοιτάξει 
στὰ μάτια καὶ νὰ προκαλέσει ἀκόμα καὶ 
τὴ θαλασσοκράτειρα Μεγάλη Βρετανία, 
εἶχε χλευασθεῖ ὡς χώρα δειλῶν «μακαρο-
νάδων». Καὶ ὁ ἡγέτης της, ὁ «Ντοῦτσε» 
Μπενῖτο Μουσσολίνι, γιὰ τὸν ὁποῖο μέχρι 
πρό τινος μόλις προσωπικότητες σὰν τὸν 
Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ (πρωθυπουργὸ πλέον 
τῆς Μεγάλης Βρετανίας) καὶ τὸν σὲρ Σά-
μιουελ Χόαρ (πρώην ὑπουργὸ τῶν Ἐξω-

τερικῶν της) δήλωναν ἀνοικτὰ ὅτι ἦταν 
ὁ μεγαλύτερος πολιτικὸς στὴν Εὐρώπη1, 
στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας εἶχε ἀποδειχθεῖ... 
γυμνός. Καὶ τίποτα δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ 
κρύψει τὴ γύμνια του.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, τὰ πλήγματα στὸ γόητρο τῶν 
Ἰταλῶν ἔρχονταν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, 
ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἐπονείδιστη εἴσοδο 
τῆς Ἰταλίας στὸν πόλεμο: Ὁ Μουσσολίνι 
εἶχε ἐπὶ μακρὸν ἀμφιταλαντευθεῖ σχετικά. 
Καὶ μόνο ὅταν ἡ γαλλικὴ ἀντίσταση εἶχε 
καταρρεύσει ἀπὸ τὸν κεραυνοβόλο πό-
λεμο τῶν Γερμανῶν, εἶχε κηρύξει πανηγυ-
ρικὰ τὴν εἴσοδο τῆς Ἰταλίας στὸν πόλεμο 
καὶ εἶχε στείλει τὶς ἰταλικὲς στρατιὲς νὰ 
προελάσουν θριαμβευτικὰ στὴ νότιο Γαλ-
λία. Εὔκολα ὅμως ἀντιλαμβάνεται κανεὶς 
ὅτι αὐτὸ ποὺ προβλήθηκε ὡς «θριάμ-
βος» ἀπὸ τὴ φασιστικὴ προπαγάνδα ἦταν 
ὄνειδος ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν στοιχειωδῶς 
σκεπτόμενο Ἰταλό.

Κατόπιν, ὁ Μουσσολίνι εἶχε ἐπιτεθεῖ 
ἐνάντια στὴν Ἑλλάδα στὶς 28 Ὀκτωβρίου 
1940, ἀνήμερα τὴν ἐπέτειο τῆς δικῆς του 
ἀνόδου στὴν ἐξουσία μὲ τὴν περίφημη 
«Πορεία πρὸς τὴ Ρώμη» στὶς 28 Ὀκτωβρί-
ου 1922. Ἤθελε προφανῶς νὰ ἐντάξει τόν 
«περίπατο» στὴν Ἑλλάδα στὸ πλαίσιο 
τῶν λαμπρῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων 

1  Στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἔβλεπαν οἱ πάντες 
τὸν Μουσσολίνι καὶ τὴν Ἰταλία του πρὶν τὸν 
πόλεμο ἔχουμε ἀναφερθεῖ διὰ μακρῶν σὲ 
παρελθὸν ἄρθρο στὶς Ἀκτῖνες· βλ. Ἀκτῖνες 741 
(Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2013), σελ. 155-158.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ἀπὸ τὴν «ὕβριν» στήν «τίσιν»

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Ἡ ὕβρις
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μὲ τὶς ὁποῖες ὁ φασισμὸς τιμοῦσε κάθε 
ἔτος τὴ μεγάλη του ἐπέτειο. Δίχως ἄλλο, 
δὲν φανταζόταν τί θὰ ἐπακολουθοῦσε...

Μέσα σὲ ἕνα μῆνα τὰ πάντα εἶχαν 
ἀλλάξει. Ὅταν στὶς 3 Δεκεμβρίου 1940 
τὸ Τμῆμα Στρατοῦ Δυτικῆς Μακεδονίας 
κατέλαβε τὸ Πόγραδετς, ὁ ἀρχιστράτηγος 
Σοντού, ποὺ ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε ἀντικα-
ταστήσει τὸν Πράσκα ὡς ἐπικεφαλῆς 
τῶν ἰταλικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων 
στὸ μέτωπο τῆς Ἀλβανίας, ἔστειλε στὸν 
Μουσσολίνι τὸ ἑξῆς ἀδιανόητο μέχρι πρό 
τινος τηλεγράφη-
μα: «Ἡ κατάστα-
ση τῶν δύο ἰτα-
λικῶν Στρατιῶν 
στὴν Ἀλβανία 
εἶναι τραγική. 
Ὁποιαδήποτε 
στρατιωτικὴ ἐνέρ-
γεια, μὲ σκοπὸ 
νὰ ἀντιδράσουμε 
στὴν κατάσταση 
ἡ ὁποία ἔχει δη-
μιουργηθεῖ, εἶναι 
πλέον ἀδύνατη, 
καὶ ἡ διευθέτηση 
πρέπει νὰ γίνει μὲ πολιτικὴ παρέμβαση». 
Ὁ Τσιάνο, ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς 
φασιστικῆς Ἰταλίας καὶ γαμπρὸς τοῦ 
Μουσσολίνι, περιγράφει στὸ Ἡμερολόγιό 
του τὸν πανικὸ ποὺ ἀκολούθησε, ὅταν 
ἔλαβαν τὸ τηλεγράφημα. Διηγεῖται ὅτι 
ὁ Μουσσολίνι τὸν κάλεσε στὸ Παλάτσο 
Βενέτσια καὶ τοῦ εἶπε ἀπελπισμένος: 
«Δὲν ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος. Εἶναι πα-
ράδοξο, εἶναι γελοῖο, ἀλλὰ εἶναι γεγονός. 
Πρέπει νὰ παρακαλέσω τὸν Χίτλερ νὰ 
γίνει ἀνακωχή».

Ἐνῷ ὅμως ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἑλληνοϊταλι-
κοῦ πολέμου εἶναι γενικὰ γνωστή, αὐτὸ 
ποὺ συνήθως ἀγνοοῦμε στὴν Ἑλλάδα 
εἶναι ὅτι, τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ ποὺ 
στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου γραφό-
ταν τὸ Ἔπος τοῦ ’40, ἡ αὐτοκρατορία 

τοῦ Μουσσολίνι ταπεινωνόταν καὶ κα-
τέρρεε καὶ σὲ ἕνα ἀκόμη μέτωπο: στὴ 
Βόρειο Ἀφρική. Πρὶν ἀκόμη ἐπιτεθεῖ ἐνά-
ντια στὴν Ἑλλάδα, καὶ συγκεκριμένα στὶς 
13 Σεπτεμβρίου 1940, ὁ Μουσσολίνι εἶχε 
ἐξαπολύσει τὶς ἰταλικὲς στρατιὲς ποὺ 
ἕδρευαν στὴ Λιβύη ἐνάντια στὶς περιο-
ρισμένες σὲ ἀριθμὸ βρετανικὲς δυνάμεις 
τῆς Αἰγύπτου, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν 
ὕψωση τῆς ἰταλικῆς σημαίας στὶς πε-
τρελαιοπηγὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Στὶς 
ἀρχὲς Δεκεμβρίου 1940, ὅμως, οἱ Βρετα-

νοὶ ἐξαπέλυσαν 
μιὰ πραγματικὰ 
σαρωτικὴ ἀντε-
πίθεση (Ἐπιχεί-
ρηση “Compass”), 
ποὺ σὲ ἐλάχιστο 
χρονικὸ διάστη-
μα διέλυσε κάθε 
ἰταλικὴ ἀντίστα-
ση καὶ ἔτρεψε 
τοὺς Ἰταλοὺς σὲ 
ἄτακτη φυγή. 
Καὶ στὴ Βόρειο 
Ἀφρική, ὅπως 
καὶ στὴν Ἀλβα-

νία, οἱ Ἰταλοὶ κινδύνευσαν νὰ ριχθοῦν 
στὴ θάλασσα. Καὶ στὴ Βόρειο Ἀφρική, 
ὅπως καὶ στὴν Ἀλβανία, τὴ λύση ἔδωσε 
ἡ γερμανικὴ παρέμβαση (ἐν προκειμένῳ 
μὲ τὴν ἀποστολὴ στὴ Βόρειο Ἀφρικὴ τοῦ 
γερμανικοῦ Ἄφρικα Κὸρπς ὑπὸ τὴν ἡγε-
σία τοῦ θρυλικοῦ Ρόμμελ).

Καὶ ὅμως, χάρη στὴ γερμανικὴ παρέμ-
βαση, οἱ Ἰταλοὶ βρέθηκαν στὴν Ἑλλάδα 
ὡς δύναμη κατοχῆς – καὶ μάλιστα ὡς ἡ 
βασικὴ δύναμη κατοχῆς. Ὁ Χίτλερ, πολὺ 
λογικά, δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ δεσμεύσει ση-
μαντικὲς σὲ ἀριθμὸ γερμανικὲς στρατιω-
τικὲς δυνάμεις στὰ ἄχαρα καθήκοντα τῆς 
κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα. Τὸ κύριο βάρος 
τῆς γερμανικῆς πολεμικῆς προσπάθειας 
θὰ ἀπορροφοῦσε ἐφεξῆς τὸ ἀνατολικὸ 
μέτωπο, μὲ τὴν Ἐπιχείρηση «Βαρβαρόσ-
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σα» κατὰ τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Ἔτσι, 
ἡ κατεχόμενη Ἑλλάδα διαιρέθηκε σὲ τρεῖς 
ζῶνες κατοχῆς: γερμανική, βουλγαρικὴ 
καὶ ἰταλική. Οἱ Γερμανοὶ διατήρησαν ὑπὸ 
τὸν ἔλεγχό τους τὶς σημαντικώτερες ἀπὸ 
στρατηγικὴ ἄποψη περιοχές: τὴν Ἀθήνα 
(ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς Ἰταλούς), τὴν Κε-
ντρικὴ Μακεδονία μὲ τὴ Θεσσαλονίκη, τὸ 
μεγαλύτερο μέρος τοῦ νομοῦ Ἕβρου, ὁρι-
σμένα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου (Λῆμνο, Λέσβο, 
Χίο καὶ Μῆλο) καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος 
τῆς Κρήτης. Ἡ Βουλγαρία προσάρτησε 
τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ τὴν ὑπό-
λοιπη Δυτικὴ Θράκη. Ὅλη ἡ ὑπόλοιπη 
Ἑλλάδα, ποὺ ἀντιστοιχοῦσε στὰ 2/3 τῶν 
ἑλληνικῶν ἐδαφῶν, περιῆλθε ὑπὸ ἰταλικὴ 

κατοχή.
Ἴσως τὸ πιὸ εὔγλωττο καὶ παραστα-

τικὸ σχόλιο ἔγινε τότε ἀπὸ τὸν πρωθυ-
πουργὸ τῆς Μεγάλης Βρετανίας Οὐΐνστον 
Τσῶρτσιλ, ὁ ὁποῖος, σὲ μήνυμά του στὸν 
ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Λονδίνου μετὰ 
τὴ συνθηκολόγηση τῆς Ἑλλάδας, σχολία-
σε τοὺς κομπασμοὺς τοῦ Μουσσολίνι ὡς 
ἑξῆς: «Θὰ διαβάσατε ἴσως στὶς ἐφημερί-
δες ὅτι ὁ Ἰταλὸς δικτάτορας, μὲ εἰδικὴ 
διακήρυξη, συνεχάρη τὸν ἰταλικὸ στρατὸ 
στὴν Ἀλβανία γιὰ τὶς δάφνες τῆς δόξας 
ποὺ κατέκτησε μὲ τὴ νίκη του κατὰ τῶν 
Ἑλλήνων. Αὐτὸ ἀναμφισβήτητα ἀποτελεῖ 
παγκόσμιο ρεκὸρ στὸ πεδίο τοῦ γελοίου 
καὶ τοῦ ταπεινοῦ. Αὐτὸ τὸ ἀποτυχημέ-
νο τσακάλι, ὁ Μουσσολίνι, πού, γιὰ νὰ 
σώσει τὸ τομάρι του, κατέστησε τὴν Ἰτα-
λία κράτος ὑποτελὲς τῆς αὐτοκρατορίας 
τοῦ Χίτλερ, ἔρχεται νὰ ἁρπάξει λεία στὸ 

πλευρὸ τῆς γερμανικῆς τίγρης, μὲ ὑλακὲς 
ὄχι μόνον ὄρεξης –ποὺ εἶναι κατανοητή–, 
ἀλλὰ καὶ θριάμβου».

Ὁ ἐρχομὸς τῶν ἡττημένων καὶ ταπει-
νωμένων τῆς Ἀλβανίας στὴν Ἑλλάδα ὡς 
δυνάμεων κατοχῆς εἶχε ἀσφαλῶς κάτι τὸ 
κωμικοτραγικό. Καὶ αὐτὸ τὸ κωμικοτρα-
γικὸ δὲν εἶναι ἴσως πουθενὰ ἀλλοῦ τόσο 
πασιφανές, ὅσο στὸ ἀκόλουθο, σχετικὰ 
ἄγνωστο περιστατικό: 

Στὶς 28 Μαΐου 1941, καὶ ἐνῷ ἡ ἔκβαση 
τῆς μάχης τῆς Κρήτης εἶχε πλέον κριθεῖ, 
οἱ Ἰταλοὶ ἐκλήθησαν νὰ ἀποβιβασθοῦν 
στὴν ἀνατολικὴ Κρήτη, ἡ ὁποία κατὰ τὸν 
χωρισμὸ ποὺ εἶχε γίνει θὰ ἐντασσόταν 
στὴν ἰταλικὴ ζώνη κατοχῆς. Ἡ ἀπόβαση 

ἔγινε στὴν περιοχὴ τῆς Σητείας. Καθὼς 
εἶχαν ἤδη κυκλοφορήσει εὐρύτατα φῆμες 
καὶ εἰδήσεις γιὰ τὴν ἀντίσταση ποὺ εἶχαν 
συναντήσει οἱ Γερμανοὶ στὴν ὑπόλοιπη 
Κρήτη, οἱ Ἰταλοὶ ἀποβιβάσθηκαν κατα-
τρομαγμένοι. Ἀντὶ ὅμως γιὰ τὴν ἀντίστα-
ση ποὺ ἀνέμεναν, βρῆκαν νὰ ἐπικρατεῖ 
ἀπόλυτη ἡσυχία. Ὅταν βεβαιώθηκαν ὅτι 
ἡ ἡσυχία ἦταν πραγματικὴ καὶ δὲν ἐπρό-
κειτο γιὰ ἐνέδρα, ἐπιδόθηκαν σὲ λαφυ-
ραγωγία, γιὰ νὰ βροῦν... τρόφιμα, δεδο-
μένου ὅτι δὲν εἶχε ὑπάρξει ἡ παραμικρὴ 
πρόνοια γιὰ τὸν ἐφοδιασμό τους. Τέλος, 
σὲ μιὰ ἄνευ προηγουμένου δονκιχωτικὴ 
ἐπίδειξη, πῆραν τὸ πολεμόχαρο ὕφος ποὺ 
ταίριαζε στὴν περίσταση καὶ κινήθηκαν 
πρὸς τὴν ἐνδοχώρα.

Τὸ κωμικοτραγικὸ εἶναι ὅτι ἡ ἀπόβα-
ση στὴ Σητεία τιμήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς ὅσο λίγα πολεμικὰ 

Γιὰ τοὺς Ἰταλοὺς ἡ κατοχὴ τῆς Ἑλλάδας (καὶ μάλιστα τοῦ με-
γαλύτερου μέρους τῆς Ἑλλάδας, ποὺ βρισκόταν στὴν ἰταλικὴ 

ζώνη κατοχῆς) ἀντιπροσώπευε μιὰ πραγματικὴ πρόκληση: τὴν 
πρόκληση τοῦ νὰ δείξουν «σοβαροὶ κατακτητές» σὲ μιὰ χώρα 

ὅπου ἐλάχιστοι πλέον τοὺς ἔπαιρναν στὰ σοβαρά.
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κατορθώματα. Ἀφοῦ οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶχαν 
νὰ ἐπιδείξουν νίκες, τοὺς ἀρκοῦσε νὰ 
τίς... κατασκευάσουν. Ἔτσι, ἔκπληκτοι 
οἱ κάτοικοι τῆς Σητείας καὶ οἱ περίοι-
κοι πληροφορήθηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων 
ὅτι λυσσαλέες καὶ παρατεταμένες μάχες 
εἶχαν γίνει στοὺς λόφους γύρω ἀπὸ τὴν 
πόλη, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἐξουδε-
τερωθεῖ στὴν ἀκτὴ ἡ ἀντίσταση μὴ κα-
τονομαζόμενου ἐχθροῦ. Ἕνας δρόμος τῆς 
Σητείας ὀνομάσθηκε «Ὁδὸς 28ης Μαΐου» 
εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἱστορικοῦ κατορθώμα-
τος. Γιὰ δύο χρόνια, ἡ... μεγάλη ἐπέτειος 
ἑορταζόταν μὲ μεγαλοπρέπεια, μὲ πα-
ρελάσεις, μὲ φανφάρες καὶ μὲ διανομὴ 
συσσιτίου.

Ὅλα αὐτὰ βέβαια προκαλοῦσαν τὴ 
θυμηδία τῶν ντόπιων, ποὺ γνώριζαν πολὺ 
καλὰ τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ καὶ τῶν 
Γερμανῶν. Οἱ τελευταῖοι μάλιστα δὲν δί-
σταζαν νὰ εἰρωνευθοῦν ἀνοικτὰ τοὺς 
Ἰταλοὺς γιὰ τήν... «κατάληψη» τῆς Ση-
τείας. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ἀκόλουθο 
ἐπεισόδιο: Στὸν 
ἐπιταγμένο ἀπὸ 
τοὺς Γερμανοὺς 
κινηματογράφο 
τῆς πόλης, μιὰ δί-
γλωσση ἐπιγραφή 
(στὰ γερμανικὰ 
καὶ στὰ ἑλληνικά) 
πληροφοροῦσε 
ὅτι τὴ βραδινὴ 
παράσταση μπο-
ροῦσαν νὰ πα-
ρακολουθήσουν 
μὲ μικρὸ εἰσιτή-
ριο καὶ Ἕλληνες 
πολῖτες· ἡ ἀνα-
κοίνωση κατέλη-
γε ὅτι, ἂν ἔμεναν 
κενὲς θέσεις , 
αὐτὲς θά «κα-
ταλαμβάνονταν» 
ἀπὸ Ἰταλοὺς 

στρατιωτικούς...
Μὲ δεδομένα ὅλα τὰ παραπάνω, δὲν 

εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς ὅτι 
γιὰ τοὺς Ἰταλοὺς ἡ κατοχὴ τῆς Ἑλλά-
δας (καὶ μάλιστα τοῦ μεγαλύτερου μέ-
ρους τῆς Ἑλλάδας, ποὺ βρισκόταν στὴν 
ἰταλικὴ ζώνη κατοχῆς) ἀντιπροσώπευε 
μιὰ πραγματικὴ πρόκληση: τὴν πρόκλη-
ση τοῦ νὰ δείξουν «σοβαροὶ κατακτητές» 
σὲ μιὰ χώρα ὅπου ἐλάχιστοι πλέον τοὺς 
ἔπαιρναν στὰ σοβαρά· σὲ μιὰ χώρα ὅπου 
καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀκόμα μαζεύονταν 
στὰ κάγκελα τῶν σχολείων καὶ φώναζαν 
περιπαικτικὰ στὶς ἰταλικὲς περιπόλους 
ποὺ περνοῦσαν: «Ἀέρα!».

2. Ἡ σκληρὴ κατοχή

Ἡ γερμανικὴ σημαία εἶχε ὑψωθεῖ στὴν 
Ἀκρόπολη μὲ τὴν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν 
στὴν Ἀθήνα, ἀπὸ τὶς πρωινὲς ὧρες τῆς 
Κυριακῆς, 27ης Ἀπριλίου 1941, ἀπὸ ἄγη-
μα ποὺ εἶχε ἀνεβεῖ ἐπὶ τούτῳ στὸν ἱερὸ 
βράχο. Τὸν Ἰούνιο ἔγινε ἡ ἔπαρση καὶ τῆς 

ἰταλικῆς σημαί-
ας. Καὶ βεβαίως 
δὲν ἔλειψαν καὶ 
ἐδῶ τά... «κωμι-
κοτραγικά». Στὶς 
25 Ἰουνίου, ποὺ 
εἶχε προγραμμα-
τισθεῖ ἡ ἔπαρση 
τῆς ἰταλικῆς ση-
μαίας στὸν ἱερὸ 
βράχο, ὁ Ἰταλὸς 
διοικητὴς Πάολο 
Μπεράντι ἀπα-
γόρευσε τὴν ὥρα 
τῆς ὑψώσεως τῆς 
ἰταλικῆς σημαίας 
κάθε κυκλοφορία 
κατοίκων στὶς 
περιοχὲς ἀπὸ τὴν 
Ἀκρόπολη μέχρι 
τὴν πλατεῖα Ρη-
γίλλης, διέταξε νὰ 
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μείνουν κλειστὲς ὅλες οἱ πόρτες καὶ τὰ 
παράθυρα τῶν σπιτιῶν καὶ τῶν κατα-
στημάτων ἀπὸ τὶς 5 τὰ ξημερώματα μέχρι 
τὶς 11 καὶ ἀπαγόρευσε κάθε κίνηση τρο-
χοφόρου ἢ τράμ. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, 
ἡ ἑλληνικὴ σημαία βρέθηκε νὰ κυματίζει 
ἀνάμεσα στὴ γερμανικὴ καὶ τὴν ἰταλική, 
ἤ, ὅπως ἔλεγε ὁ κόσμος, «ἐν μέσῳ δύο 
λῃστῶν».

Ὅσον ἀφορᾷ εἰδικώτερα τοὺς Ἰτα-
λούς, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐπέλεξαν 
νὰ ἀντεπεξέλθουν στὴν πρόκληση γιὰ 
τὴν ὁποία μιλήσαμε παραπάνω, τὴν πρό-
κληση δηλαδὴ νὰ δείξουν «σοβαροὶ κα-
τακτητές» σὲ μιὰ χώρα ὅπου ἐλάχιστοι 
τοὺς ἔπαιρναν στὰ σοβαρά, δὲν διεκδικεῖ 
δάφνες πρωτοτυπίας. Οἱ Ἰταλοὶ ἐπέλε-
ξαν καὶ ἀκολούθησαν μὲ συνέπεια τὴν 
ὁδὸ τῆς ὠμῆς βίας καὶ τῆς ἐπιδεικτικῆς 
σκληρότητας.2

Ἤδη ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1941, 
οἱ Ἰταλοὶ ἄρχισαν τὴν κατασκευὴ τοῦ 
στρατοπέδου συγκεντρώσεως τῆς Λάρι-
σας, ποὺ προοριζόταν νὰ εἶναι τὸ μεγα-
λύτερο στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Οἱ συνθῆκες 
σὲ αὐτὸ ἦταν βεβαίως ἄθλιες. Ἀπὸ τοὺς 
1.100 αἰχμαλώτους ἀπὸ τὴν Κρήτη, ποὺ 
ἦταν ὁ ἀρχικὸς πυρήνας τῶν κρατου-
μένων, περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μισοὺς 
εἶχαν πεθάνει μέχρι τὰ μέσα τοῦ 1942. 
Καὶ ὅμως, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐγκλείστων συ-
νεχῶς αὐξανόταν. Πέρα ἀπὸ τοὺς κατα-
δικασθέντες ἀπὸ ἰταλικὰ στρατιωτικὰ 
δικαστήρια, στὸ στρατόπεδο κρατοῦνταν 
καὶ ὅμηροι πολῖτες, οἱ ὁποῖοι χρησιμο-
ποιοῦνταν ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα γιὰ τὴν 
ἀποτροπὴ ἀντιστασιακῶν ἐνεργειῶν καὶ 
ἐκτελοῦνταν σὲ ἀντίποινα γιὰ τέτοιες 
ἐνέργειες. Μέχρι τὴ λήξη τῆς ἰταλικῆς κα-
τοχῆς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943, ἐντὸς τοῦ 
στρατοπέδου τῆς Λάρισας εἶχαν ἐκτε-
λεσθεῖ περισσότεροι ἀπὸ 1.000 ὅμηροι.

2  Βλ. Ἰωάννη Κωτούλα, Ἐγκλήματα πολέμου τοῦ 
Ἄξονα, Ἐκδόσεις Περισκόπιο, Ἀθήνα 2007.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1942, σὲ ἀντίποινα 
γιὰ ἐπιθέσεις ἐναντίον τους στὴν περι-
οχὴ τῆς Εὐρυτανίας, οἱ Ἰταλοὶ ἔκαψαν 
τὰ χωριὰ Χρύσω καὶ Μικρὸ Χωριὸ καὶ 
ἐκτέλεσαν κατοίκους τῆς περιοχῆς.

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα 
ποὺ διαπράχθηκαν τὴν περίοδο τῆς Κα-
τοχῆς εἶναι ἡ σφαγὴ στὸ χωριὸ Δομένικο. 
Στὶς 16 Φεβρουαρίου 1943, σὲ ἀντίποινα 
γιὰ ἐπίθεση ἀνταρτῶν ἐναντίον ἰταλικῆς 
φάλαγγας μὲ ἐννέα θύματα, Ἰταλοὶ στρα-
τιῶτες πυρπόλησαν τὸ χωριὸ καὶ ἐκτέ-
λεσαν 194 κατοίκους του.

Στὶς 6 Μαρτίου 1943 ἰταλικὴ στρα-
τιωτικὴ φάλαγγα ποὺ στρατοπέδευσε 
στὰ Σέρβια κατέστρεψε ὁλοσχερῶς τὸ 
χωριό. Ἡ ἰταλικὴ ἐπιχείρηση στὴν περι-
οχὴ τῶν Σερβίων ὑπῆρξε τόσο σκληρή, 
ὥστε ἡ γερμανικὴ στρατιωτικὴ διοίκηση 
ἀπέστειλε στοὺς Ἰταλούς... ὑπόμνημα 
διαμαρτυρίας!

Στὶς 12 Μαρτίου 1943, στὴν ἴδια περί-
που περιοχή, οἱ Ἰταλοὶ ἔκαψαν τὸ χωριὸ 
Τσαρίτσανη καὶ ἐκτέλεσαν 40 κατοίκους 
του.

Στὶς 6 Ἰουνίου 1943, σὲ ἀντίποινα γιὰ 
τὴν ἀνατίναξη ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες τῆς 
σιδηροδρομικῆς σήραγγας στὴν περιοχὴ 
Κουρνόβου στὸ Τρίλοφο Φθιώτιδας, οἱ 
Ἰταλοὶ ἐκτέλεσαν 106 κρατουμένους.

Στὶς 8 Ἰουνίου 1943, στὸ πλαίσιο 
ἀντιανταρτικῶν ἐπιχειρήσεων, οἱ Ἰταλοὶ 
εἰσῆλθαν στὸ Μουζάκι, τὸ ὁποῖο βρῆκαν 
ἐγκαταλελειμμένο ἀπὸ τοὺς κατοίκους 
του, ποὺ εἶχαν διαφύγει στὰ βουνά. 16 
κάτοικοι ποὺ εἶχαν μείνει στὸ χωριὸ ἐκτε-
λέσθηκαν ἐν ψυχρῷ ἢ κάηκαν μέσα στὰ 
σπίτια τους, ἐνῷ τὸ Μουζάκι ἔγινε πα-
ρανάλωμα τοῦ πυρός.

Λίγες μόλις ἡμέρες πρὶν τὴ συνθη-
κολόγηση τῆς Ἰταλίας, μία ἀκόμη τρο-
μοκρατικὴ ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν κόστισε 
τὴ ζωὴ σὲ 35 ἀνθρώπους στὸν Ἁλμυρό.

Γενικά, τὰ ἰταλικὰ στρατεύματα κα-
τοχῆς ἐπέδειξαν ἰδιαίτερα βίαιη συμπε-
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ριφορὰ πρὸς τὸν ἄμαχο πληθυσμό, τὴ 
δὲ βία τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς βίωσαν μὲ 
τραυματικὸ τρόπο ἰδίως ἡ Θεσσαλία καὶ 
ἡ Δυτικὴ Μακεδονία τὸ 1943. Οἱ ἰτα-
λικὲς μάλιστα ἐπιχειρήσεις στὴν ἑλληνικὴ 
ὕπαιθρο εἶχαν καὶ μερικὰ ἰδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά: Πρῶτον, τὴ συστηματικὴ 
λαφυραγώγηση, ἡ ὁποία μὲ μαθηματικὴ 
σχεδὸν ἀκρίβεια ἐκτρεπόταν σὲ ἐνέργειες 
ποὺ δὲν ἁρμόζουν καθόλου σὲ τακτικὸ 
στρατό. Δεύτερον, τοὺς βομβαρδισμοὺς 
χωριῶν καὶ οἰκισμῶν πρὶν ἢ καὶ μετὰ 
τὶς ἐπιχειρήσεις τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων. 
Τέλος, τὴ συστηματικὴ προσπάθεια τῶν 
Ἰταλῶν γιὰ καταστροφὴ τῶν ὑποδομῶν 
καὶ τῆς ἐν γένει οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς 

ὑπαίθρου· σημειωτέον ὅτι αὐτὴ ἡ προ-
σπάθεια, ἰδιαίτερα ἀπὸ κάποιο σημεῖο 
καὶ πέρα, γινόταν ἐντελῶς ἀπροκάλυ-
πτα, βάσει διαταγῆς ποὺ ἐξέδωσε στὶς 
3 Φεβρουαρίου 1943 ὁ τότε γενικὸς διοι-
κητὴς τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων κατοχῆς 
στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα στρατηγὸς Τζε-
λόζο, στὴν ὁποία ἐτίθετο μὲ σαφήνεια 
τὸ πλαίσιο τῶν ἰταλικῶν στρατιωτικῶν 
ἐπιχειρήσεων κατὰ τῶν ἀντιστασιακῶν 
ὁμάδων καὶ ἀναφερόταν μεταξὺ ἄλλων 
ὅτι «ἡ πεῖνα ἀποτελεῖ τὸν χειρότερο ἀντί-
παλο τῶν ἀνταρτῶν, καὶ ἑπομένως εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ τοὺς στερήσουμε κάθε 
πηγὴ ἀνεφοδιασμοῦ».

Ἂν κάτι εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὰ παραπά-
νω, αὐτὸ εἶναι ὅτι ἡ εἰκόνα ποὺ συχνὰ 
ἔχουμε γιὰ τὸν καλοκάγαθο Ἰταλὸ στρα-

τιώτη, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸν σκληρὸ 
Γερμανὸ κατακτητή, οὐδαμῶς ἀνταπο-
κρίνεται στὴν πραγματικότητα. Θὰ τολ-
μούσαμε μάλιστα νὰ ποῦμε ὅτι, τὸ χρο-
νικὸ διάστημα ποὺ Ἰταλοὶ καὶ Γερμανοὶ 
συνυπῆρξαν ὡς δυνάμεις κατοχῆς στὴν 
Ἑλλάδα, ἡ εἰκόνα ἦταν μᾶλλον ἡ ἐντελῶς 
ἀντίστροφη: οἱ Ἰταλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ 
ἐπεδείκνυαν ὠμὴ βία καὶ ἀπροκάλυπτη 
σκληρότητα, ἐνῷ οἱ Γερμανοὶ διατη-
ροῦσαν ἕνα γενικὰ πιὸ ἤπιο καί «πολι-
τισμένο» προφίλ.

Ὅλα αὐτὰ βεβαίως ἰσχύουν μὲ μιὰ 
σημαντικὴ διευκρίνιση: Οἱ Ἰταλοὶ δὲν 
ἀγωνίζονταν ἁπλῶς νὰ πείσουν ὅτι ἦταν 
«σοβαροὶ κατακτητές» σὲ μιὰ χώρα ὅπου 

ἐλάχιστοι τοὺς ἔπαιρναν στὰ σοβαρά. Τὸ 
σημαντικώτερο εἶναι ὅτι, μὲ δεδομένο τὸ 
γεγονὸς ὅτι εἶχαν στὴν κατοχή τους τὸ 
συντριπτικὰ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλλη-
νικῆς ὑπαίθρου, αὐτοὶ πρῶτοι κλήθηκαν 
νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ διαρκῶς ἐντεινό-
μενο κίνημα ἐθνικῆς ἀντίστασης· καὶ τὸ 
ἔπραξαν αὐτὸ μὲ τρομοκρατικὰ ἀντίποινα 
εἰς βάρος τοῦ ἄμαχου πληθυσμοῦ, ἐξα-
πολύοντας ἕνα κῦμα ὠμῆς βίας. Ὅταν, 
μετὰ τὸ τέλος τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς τὸν 
Σεπτέμβριο τοῦ 1943, οἱ Γερμανοὶ ἔμειναν 
μόνοι νὰ σηκώνουν τὸ βάρος τοῦ ἀντια-
νταρτικοῦ πολέμου, τὸ ἔκαναν αὐτὸ μὲ 
μιὰ σκληρότητα καὶ βαρβαρότητα ποὺ 
ἔχει χαραχθεῖ ἀνεξίτηλα στὴ συλλογικὴ 
μνήμη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ ἑπομένως 
δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε τίποτα περισ-

 Ἡ εἰκόνα τοῦ καλοκάγαθου Ἰταλοῦ στρατιώτη σὲ καμμία πε-
ρίπτωση δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα. Καὶ αὐτὸ 
εἶναι μιὰ πρώτη ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ ποὺ σημειώσαμε εὐθὺς 

ἐξ ἀρχῆς: ὅτι δηλαδή, στὴν περίπτωση τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς, 
αὐτὸ ποὺ ἀγνοοῦμε δὲν εἶναι κάποιες λεπτομέρειες τῆς ὅλης 
εἰκόνας, ἀλλὰ μᾶλλον, κι ἂν ἀκόμα θυμόμαστε ἢ γνωρίζουμε 
κάποιες λεπτομέρειες, ἀγνοοῦμε ἐντελῶς... τὴν ὅλη εἰκόνα.
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σότερο ἐπ’ αὐτῆς. Ἐξάλλου, εἰδικὰ στὴν 
Κρήτη, ὅπου οἱ γερμανικὲς δυνάμεις εἶχαν 
ἀντιμετωπίσει τὴ θαυμαστὴ ἀντίσταση 
τῶν Κρητικῶν ἤδη ἀπὸ τὴ μάχη τῆς Κρή-
της τὸν Μάιο τοῦ 1941, οἱ Γερμανοὶ εἶχαν 
ἀφήσει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στὴν ἄκρη 
τό «πολιτισμένο» προφὶλ καὶ εἶχαν δια-
πράξει εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα, μὲ τρο-
μοκρατικὲς ἐκτελέσεις καὶ καταστροφὲς 
χωριῶν.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅμως, ἡ εἰκόνα 
τοῦ καλοκάγαθου Ἰταλοῦ στρατιώτη σὲ 
καμμία περίπτωση δὲν ἀνταποκρίνεται 
στὴν πραγματικότητα. Καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ 
πρώτη ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ ποὺ σημειώ-
σαμε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς: ὅτι δηλαδή, στὴν 
περίπτωση τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς, αὐτὸ 
ποὺ ἀγνοοῦμε δὲν εἶναι κάποιες λεπτο-
μέρειες τῆς ὅλης εἰκόνας, ἀλλὰ μᾶλλον, 
κι ἂν ἀκόμα θυμόμαστε ἢ γνωρίζουμε κά-
ποιες λεπτομέρειες, ἀγνοοῦμε ἐντελῶς... 
τὴν ὅλη εἰκόνα. Τώρα, τὸ πῶς καὶ γιατί 
ἐπικράτησε ἡ εἰκόνα τοῦ καλοκάγαθου 

Ἰταλοῦ στρατιώτη εἶναι κάτι ποὺ σαφῶς 
ἔχει τὴν ἐξήγησή του, ὅπως θὰ δοῦμε 
στὴ συνέχεια.

3. Οἱ ἐδαφικὲς βλέψεις

Κάτι ποὺ σπανίως γίνεται ἀντιληπτὸ 
εἶναι ὅτι ἡ ἰταλικὴ κατοχὴ τῆς Ἑλλάδας 

ἦταν ἀπείρως περισσότερο ἐπικίνδυνη 
ἐθνικὰ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ κατοχή. Καὶ 
τοῦτο, διότι ἀνάμεσα στὴ γερμανικὴ καὶ 
τὴν ἰταλικὴ κατοχὴ ὑπάρχει μία καίρια 
εἰδοποιὸς διαφορά, τὴν ὁποία δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ παραβλέπουμε: Οἱ Γερμανοὶ 
εἶχαν ἔλθει στὴν Ἑλλάδα ὡς δύναμη κα-
τοχῆς, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχουν βλέψεις ἐπὶ 
τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους· μὲ δυὸ λόγια, 
εἶχαν ἔλθει... γιὰ νὰ φύγουν. Οἱ Ἰταλοί, 
ἀντίθετα, εἶχαν ἔλθει... γιὰ νὰ μείνουν...

Ὅταν ἄρχισε ἡ ἰταλικὴ κατοχή, οἱ 
Ἰταλοὶ εἶχαν ἤδη στὴν κατοχή τους τὰ 
Δωδεκάνησα, ἀπὸ τὶς 22 Ἀπριλίου 1912. 
Ἀπὸ ἐκεῖ εἶχε ἀποπλεύσει τὸ ὑποβρύχιο 
ποὺ τορπίλισε τήν «Ἕλλη» στὸ λιμάνι 
τῆς Τήνου. Ἡ ἐνέργεια τῶν Ἰταλῶν νὰ 
ἀποσπάσουν τὰ Δωδεκάνησα ἀπὸ τὴν 
Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία τὸ 1912 εἶχε 
ἀρχικὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀπὸ τὸν ἑλλη-
νικὸ πληθυσμὸ μὲ αἰσθήματα ἀνακού-
φισης, ὡς ἕνα προσωρινὸ στάδιο στὴν 
πορεία τῆς ἕνωσης τῶν νησιῶν μὲ τὴν 

Ἑλλάδα. Πολὺ γρήγορα ὅμως εἶχε γίνει 
ἀντιληπτὸ ὅτι οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶχαν καμ-
μία ἀπολύτως πρόθεση νὰ φύγουν. Κατὰ 
τὴν ἰταλικὴ κατοχὴ τῶν Δωδεκανήσων, 
ἀπὸ τὸ 1912 μέχρι τὸ 1943, ἐφαρμόσθη-
κε σαφῶς ἀνθελληνικὴ πολιτική, ποὺ 
ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ σβήσει ὅ,τι θύμιζε 

Κάτι ποὺ σπανίως γίνεται ἀντιληπτὸ εἶναι ὅτι ἡ ἰταλικὴ κα-
τοχὴ τῆς Ἑλλάδας ἦταν ἀπείρως περισσότερο ἐπικίνδυνη 
ἐθνικὰ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ κατοχή. Καὶ τοῦτο, διότι ἀνάμεσα 

στὴ γερμανικὴ καὶ τὴν ἰταλικὴ κατοχὴ ὑπάρχει μία καίρια εἰδο-
ποιὸς διαφορά, τὴν ὁποία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παραβλέπουμε: 

Οἱ Γερμανοὶ εἶχαν ἔλθει στὴν Ἑλλάδα ὡς δύναμη κατοχῆς, 
χωρὶς ὅμως νὰ ἔχουν βλέψεις ἐπὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους· μὲ 
δυὸ λόγια, εἶχαν ἔλθει... γιὰ νὰ φύγουν. Οἱ Ἰταλοί, ἀντίθετα, 

εἶχαν ἔλθει... γιὰ νὰ μείνουν...
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Ἑλλάδα. Προσπάθειες τῶν κατοίκων νὰ 
ἀντιδράσουν δυναμικά, ὅπως τὸ Πάσχα 
τοῦ 1919, ἀντιμετωπίσθηκαν μὲ βίαια μέ-
τρα καταστολῆς, ποὺ ἄφησαν πίσω τους 
θύματα. Ἀλλὰ καὶ σήμερα ἀκόμα, ἂν δεῖ 
κανεὶς τὰ κτήρια καὶ μνημεῖα ποὺ ἔκτι-
σαν ἢ ἀνακαίνισαν ριζικὰ οἱ Ἰταλοὶ στὰ 
Δωδεκάνησα (κυρίως στὴ Ρόδο καὶ τὴν 
Κῶ), δὲν δυσκολεύεται νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι 
οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν ἔλθει στὰ Δωδεκάνησα... 
γιὰ νὰ μείνουν.

Τὰ σχέδια τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας 
γιὰ τὸν ἀκρωτηριασμὸ τῆς ἑλληνικῆς ἐπι-
κράτειας ἐκδηλώθηκαν ἀπὸ τὴν πρώτη 
κιόλας στιγμὴ τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς μὲ 
τὸν πιὸ ἰταμὸ καὶ ἐπίσημο τρόπο: μὲ τὴν 

προσάρτηση τῶν Ἑπτανήσων –ἐξαιρουμέ-
νων τῶν Κυθήρων– στὸ ἰταλικὸ κράτος. 
Ἐπικεφαλῆς τῆς νέας πολιτικῆς διοίκησης 
τῶν Ἑπτανήσων ὁρίσθηκε ὁ Πιέρο Παρίνι. 
Ἡ κήρυξη τῆς προσάρτησης ἦταν ἡ ἀφε-
τηρία ἑνὸς συστηματικοῦ προγράμματος 
ἀφελληνισμοῦ, ποὺ ξεκίνησε βεβαίως μὲ 
τὴν ἀνακήρυξη τῆς ἰταλικῆς σὲ ἐπίσημη 
γλῶσσα καὶ μὲ τὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς 
τῆς χρήσης της σὲ ὅλες τὶς δημόσιες ἐκδη-
λώσεις. 

Τὸ πρόγραμμα ἀφελληνισμοῦ ποὺ 
ἐφαρμόσθηκε στὰ Ἑπτάνησα ἦταν κατ’ 
ἐξοχὴν φανερὸ στὸν χῶρο τῆς Δικαιοσύ-
νης καὶ στὸν χῶρο τῆς Ἐκπαίδευσης. Ὁ 
Παρίνι ἀπαγόρευσε τὴ χρήση τῆς ἑλλη-
νικῆς νομοθεσίας, ἐπιβάλλοντας τὴν ἄμε-
ση ἀντικατάστασή της ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα 

ἰταλική. Ὅσοι Ἕλληνες δικαστικοὶ καὶ 
δημόσιοι ὑπάλληλοι ἀρνήθηκαν νὰ συμ-
μορφωθοῦν βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μὲ 
διώξεις. Στὸν χῶρο τῆς Ἐκπαίδευσης, οἱ 
Ἕλληνες διευθυντὲς τῶν σχολικῶν μο-
νάδων ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ Ἰταλοὺς 
ἀξιωματούχους, ἐνῷ καὶ τὸ πρόγραμμα 
διδασκαλίας ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ ἰτα-
λικό. Ἡ εὔλογη ἀντίδραση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ πληθυσμοῦ ὁδήγησε σὲ διώξεις κατὰ 
ἐκπαιδευτικῶν, μαθητῶν καὶ τῶν οἰκο-
γενειῶν τους. Γενικά, κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς ὑπολογίζεται ὅτι 
μόνο στὰ Ἑπτάνησα συνελήφθησαν καὶ 
μεταφέρθηκαν σὲ στρατόπεδα συγκεντρώ-
σεως περισσότεροι ἀπὸ 3.500 Ἕλληνες 

πολῖτες.
Παράλληλα, οἱ Ἰταλοὶ προώθησαν τὸν 

περαιτέρω διαμελισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ἐπι-
κράτειας μὲ τὴν ἵδρυση κράτους ποὺ θὰ 
περιλάμβανε τὸν βλαχόφωνο πληθυσμὸ 
τῆς Πίνδου καὶ τῆς Θεσσαλίας. Ἐπρό-
κειτο γιὰ τό «Πριγκιπάτο τῆς Πίνδου», 
ποὺ προοριζόταν νὰ καλύπτει ὀρεινὲς 
περιοχὲς τῆς Θεσσαλίας, τῆς Ἠπείρου 
καὶ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἐλάχιστοι 
ὅμως ἦταν οἱ βλαχόφωνοι ποὺ δελεά-
σθηκαν ἀπὸ τὴν προοπτικὴ μεγαλείων 
καὶ ὑπουργικῶν θώκων στὸ ὑπὸ ἵδρυση 
κράτος, ὥστε νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὶς 
ἰταλικὲς δυνάμεις κατοχῆς ἢ ἀκόμα καὶ νὰ 
ἐνταχθοῦν σὲ αὐτές. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ οἱ 
ντόπιοι ὀνόμαζαν «λεγεωνάριους», καὶ οἱ 
ὁποῖοι συχνὰ ὑπερέβαιναν σὲ σκληρότητα 

Οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν καταστρώσει καὶ προσπάθησαν  
νὰ προωθήσουν συστηματικὰ ἕνα πρόγραμμα ἐδαφικοῦ  

διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδας, μέσα στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τῶν 
σχεδίων τους γιὰ ἐπαναχάραξη τῶν συνόρων στὰ Βαλκάνια 

ὑπὸ τὴν ἰταλικὴ ἐποπτεία. Σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας, 
ἡ ἰταλικὴ κατοχὴ λειτουργοῦσε ὡς φορέας συστηματικῆς  

ἐθνολογικῆς ἀλλοίωσης. 
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ἀκόμη καὶ τοὺς Ἰταλούς. Τελικά, παρὰ 
τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν Ἰταλῶν, τὸ μόρ-
φωμα τοῦ «Πριγκιπάτου τῆς Πίνδου» δὲν 
κατέστη δυνατὸ νὰ προχωρήσει, ἐπειδὴ 
ἀπορρίφθηκε καὶ περιφρονήθηκε ἀπὸ 
τὸν ἴδιο τὸν βλαχόφωνο πληθυσμὸ τῆς 
Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος ἦταν πρόθυμος νὰ 
ἀνεχθεῖ σχεδὸν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἑλληνικότητά του.

Ἡ ἰταλικὴ ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς ἐδα-
φικῆς ἀκεραιότητας τῆς Ἑλλάδας δὲν 
σταματοῦσε ἐκεῖ. Πρόθεση τῶν Ἰταλῶν 
ἦταν νὰ ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Θεσπρωτίας, παρα-
χωρώντας την στὸ προτεκτοράτο τους, 
τὴν Ἀλβανία. Μὲ αὐτὴ τὴν προοπτική, 
ἐνθάρρυναν τὸν ἀλυτρωτισμὸ τῶν Τσάμη-
δων. Οἱ Τσάμηδες, σημειωτέον, δὲν εἶναι 
παρὰ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ φύλλο τῶν 
Θυάμηδων (Θυάμηδες > Τσάμηδες), ποὺ 
ὤφειλε τὴν ὀνομασία του στὸν πόταμο 
Θύαμη, τὸν σημερινὸ ποταμὸ Καλαμᾶ. 
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας3 
εἶχαν ἐξισλαμισθεῖ καὶ εἶχαν ἀποκτή-

3  Τὸ ζήτημα τῶν Τσάμηδων ἔχει τὴν ἀρχή του 
στὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Σουλεϊμὰν τοῦ 
Μεγαλοπρεποῦς (1494-1556, σουλτ. 1520-1556). 
Στὴν ὑπηρεσία τοῦ Σουλεϊμάν, συγκροτοῦσαν 
σῶμα Ἑλλήνων Ἠπειρωτῶν «σπαχήδων». 
Ἐπρόκειτο γιὰ τιμαριούχους, δηλαδὴ ἦταν 
ὑποχρεωμένοι νὰ πολεμοῦν στὸ πλευρὸ τῶν 
Τούρκων, σὲ ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν παραχώρηση 
σὲ αὐτοὺς γαιῶν (τιμαρίων). Ἐπὶ Σουλεϊμάν, στὸν 
πόλεμο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας κατὰ τῶν 
Περσῶν, οἱ Ἕλληνες σπαχῆδες συγκροτοῦσαν 
ξεχωριστὸ σῶμα, ποὺ ἀριθμοῦσε περίπου 30.000 
ἄνδρες, καὶ διακρίθηκαν ἰδιαίτερα, πολεμώντας 
ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ ἐπίσης Ἕλληνα στὴν 
καταγωγὴ Πάργαλη πασᾶ (1494-1536). Ὁ 
σουλτάνος, φοβούμενος τὴ δύναμη καὶ τὴν αἴγλη 
τους, τοὺς ἔθεσε τὸ δίλημμα: εἴτε θά «τούρκευαν» 
καὶ θὰ διατηροῦσαν τὶς γαῖες καὶ τὰ προνόμιά 
τους, εἴτε θὰ παρέμεναν χριστιανοί, χάνοντας 
ὅμως τὶς περιουσίες τους. Δυστυχῶς, πολλοὶ 
ἀπὸ αὐτοὺς ἐπέλεξαν νὰ προσχωρήσουν στὸν 
μουσουλμανισμό, ξεπουλώντας τὴν πίστη καὶ τὴν 
ἐθνική τους ταὐτότητα, καὶ μάλιστα ἐξελίχθηκαν 
σὲ ὁρκισμένους ἐχθροὺς τῶν Ἑλλήνων.

σει ἀλβανικὴ ἐθνικὴ συνείδηση, καθὼς 
αὐτοπροσδιορίζονταν σὲ ἀντίθεση μὲ 
τοὺς ὀρθοδόξους Ἕλληνες Ἠπειρῶτες. 
Ἡ φασιστικὴ προπαγάνδα ἐνθάρρυνε 
τοὺς Τσάμηδες νὰ ἐνταχθοῦν στὶς ἰτα-
λικὲς δυνάμεις κατοχῆς, ἐνεργώντας σὲ 
πολλὲς περιπτώσεις ἀπὸ κοινοῦ μὲ αὐτὲς 
σὲ ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν ἑλληνικῶν ἀντι-
στασιακῶν ὀργανώσεων καὶ τοῦ ἄμαχου 
ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καὶ πρωταγωνι-
στώντας σὲ ἐγκλήματα κατὰ τῶν ἀμάχων 
Ἑλλήνων.

Τέλος, οἱ Ἰταλοὶ ἐνθάρρυναν καὶ τὸν 
ἀλυτρωτισμὸ σλαβόφωνων τῆς Δυτικῆς 
Μακεδονίας, μέχρι τοῦ σημείου μάλιστα 
νὰ συγκροτήσουν εἰδικὲς μονάδες σλαβο-
φώνων στὴ μεραρχία «Πινερόλο». Μετὰ τὸ 
τέλος τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς, οἱ σλαβόφω-
νοι ποὺ εἶχαν ἐνταχθεῖ σὲ αὐτὲς τὶς μονά-
δες προσανατολίσθηκαν στὴ συνεργασία 
μὲ ἑλληνικὲς ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις 
(κατὰ βάσιν μὲ τὸν ΕΛΑΣ).

Ὅπως εἶναι φανερὸ ἀπὸ ὅλα τὰ πα-
ραπάνω, οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν καταστρώσει καὶ 
προσπάθησαν νὰ προωθήσουν συστημα-
τικὰ ἕνα πρόγραμμα ἐδαφικοῦ διαμελι-
σμοῦ τῆς Ἑλλάδας, μέσα στὸ εὐρύτερο 
πλαίσιο τῶν σχεδίων τους γιὰ ἐπαναχά-
ραξη τῶν συνόρων στὰ Βαλκάνια ὑπὸ τὴν 
ἰταλικὴ ἐποπτεία. Σὲ πολλὲς περιοχὲς 
τῆς Ἑλλάδας, ἡ ἰταλικὴ κατοχὴ λειτουρ-
γοῦσε ὡς φορέας συστηματικῆς ἐθνολο-
γικῆς ἀλλοίωσης. Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, 
ὅταν τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 τὰ ἰταλικὰ 
σχέδια κατέρρευσαν καὶ οἱ Γερμανοὶ ἀντι-
κατέστησαν τοὺς Ἰταλοὺς στὶς μέχρι τότε 
ἰταλοκρατούμενες περιοχές, αὐτὸ ὑπῆρξε 
μακροπρόθεσμα ἐθνικὰ σωτήριο γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα – καὶ τοῦτο παρὰ τὴν ἀπίστευτη 
σκληρότητα τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ποὺ 
ὅλοι ἀσφαλῶς γνωρίζουμε.

(συνεχίζεται)

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Ἡ μοσχοβίτικη Σχολὴ τῆς 
θεωρίας συναρτήσεων 
μιᾶς πραγματικῆς μετα-
βλητῆς1 γεννιέται τὸ 
1911, ὅταν ὁ καθηγητὴς 

στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας Δμίτρη 
Φεντόροβιτς Γεγκόροφ (1869-1931) πα-
ρουσιάζει στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας 
Ἐπιστημῶν στὸ Παρίσι μιὰ σημαντικὴ 
ἐργασία του.2 Ἡ Γαλλία, ἡ χώρα ἡ ὁποία 
δημιούργησε τὸν καινούργιο αὐτὸ κλά-
δο τῶν Μαθηματικῶν μὲ τὶς ἔρευνες 
τῶν Baire, Borel, Lebesgue, σφράγισε 
τὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης τῆς μο-
σχοβίτικης Σχολῆς. Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ 
τοῦ Γεγκόροφ καθιέρωσε ἀργό τερα ἕνα 

*  Τὸ ἄρθρο βασίζεται σὲ κεφάλαιο τοῦ βιβλίου 
τῆς συγγραφέως Χριστίνας Π. Φίλη, Ἐξουσία καὶ 
Μαθηματικά, Ἐκδόσεις Παπασωτηρίου, Ἀθήνα 
2009, Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 2009. 

1  Βλ. S. S. Demidov, N. V. Bougaiev et la création 
de l’ Ecole de Moscou de la théorie des fonctions 
d’une variable réelle στὸ M. Folkerts, U. Lindgren 
(Eds) Mathemata Festschrift für Helmut Gericke 
1985, σσ. 651-673.

2  D. F. Egorov, Sur les suites des fonctions 
mesurables. C.R. Ac. Sci. Paris Vol. 152 1911 σσ. 
244-246.

κλασικὸ θεώρημα3 στὴ θεωρία συναρ-
τήσεων μιᾶς πραγματικῆς μετα βλητῆς.

Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ ὁ μαθητὴς τοῦ 
Γεγκόροφ N. N. Luzin (1883-1950) ἀνα-
κοινώνει ἐπίσης ἕνα σημαντικὸ θεώρημα 
γιὰ τὴν C-ἰδιότητα τῶν μετρή σιμων συ-
ναρτήσεων.4 Μὲ τὶς δύο αὐτὲς ἐργασίες 
ἐγκαινιάζεται μία ἀπὸ τὶς πιὸ σπουδαῖες 
μαθηματικὲς Σχολὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα,5 
ἡ ὁποία, ἀφομοιώ νοντας τὶς ἰδέες τῆς 
ἀντίστοιχης γαλλικῆς Σχολῆς, σύντομα 
μεγαλούργησε.

Τὰ χρόνια πρὶν τὴν Ὀκτωβριανὴ 
Ἐπανάσταση δημιουργεῖται γύρω ἀπὸ 

3  Κάθε συγκλίνουσα ἀκολουθία μετρήσιμων 
συναρτήσεων μπορεῖ νὰ μετασχηματισθεῖ σὲ μιὰ 
ὁμαλὰ συγκλίνουσα ἀκολουθία ἀγνοώντας ἕνα 
σύνολο τυχαίου μικροῦ μέτρου.

4  N. N. Luzin, Sur les propriétés des fonctions 
mesurables. C.R. Ac. Sci. Paris Vol. 155 1912 σσ. 
580-582.

5  Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. S. S. 
Demidov, On an early history of the Moscow 
School of theory of functions. Philos. Math (2) 3 
1988 no. 1, σσ. 28-35, καθὼς ἐπίσης The Moscow 
School of the theory of functions in 1930s; A brief 
survey of the literatury on the development of 
mathematics in the U.S.S.R.; Russian bibliography 
στὸ Golden Years of Moscow Mathematics, S. 
Zdrovkovska & P.L. Duren (eds) L.M.S. A.M.S. 
2nd ed. 2007 (1st ed. 2000).

ΔΜΙΤΡΗ ΦΕΝΤΟΡΟΒΙΤΣ 
ΓΕΓΚΟΡΟΦ*

Ἕνας ὁσιομάρτυρας  
στὴ δίνη τοῦ καθεστῶτος  

ποὺ γέννησε ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση.

ΜΕΡΟΣ Α΄
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τὸν Γεγκόροφ καὶ τὸν Luzin6 μιὰ ὁμάδα 
ἀπὸ σπουδαίους νέους μαθηματικούς: I. 
I. Privalov (1891-1941), A. Ya. Khinchin 
(1894-1959), D. E. Menshov (1892-1988), 
P. S. Aleksandrov (1896-1982) κ.ἄ.

Πῶς ὅμως ξεκίνησε αὐτὴ ἡ θαυμαστὴ 
πορεία τοῦ Γεγκόροφ;

Ἤδη ἀπὸ τὶς γυμνασιακές του σπου-
δές, ὁ Γεγκόροφ διακρίνεται7, ἀφοῦ 
ἀποφοι τώντας τιμᾶται μὲ τὸ χρυσὸ με-
τάλλιο τοῦ γυμνασίου του. Ἀποφασίζει 
νὰ σπουδάσει μαθηματικά, καὶ στὴ Φυ-
σικομαθηματικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστη-
μίου τῆς Μόσχας ἔχει τὴν τύχη νὰ ἔχει 
σπουδαίους καθηγητὲς ὅπως τὸν V. Ya. 
Tsinger, τὸν P. A. Nekrasov, τὸν N. E. 
Jukovski καὶ τὸν N. V. Bugaev, ἀπὸ τὸν 
ὁποῖον μυεῖται στὴν ἀριθμολογία. Τὸ 1894 
ἀρχίζει τὴν ἀκαδημαϊκὴ σταδιο δρομία του 
ὡς ὑφηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μό-
σχας καὶ τὸ 1899 ὑποστη ρίζει τὴν πρώ-
τη διδακτορική του διατριβή: Μερικὲς 
διαφορικὲς ἐξισώσεις 2ης τάξης γιὰ δύο 
ἀνεξάρτητες μεταβλητές8, καὶ τὸ 1901 τὴν 
δεύτερη διατριβή9: Γιὰ μιὰ κλάση ὀρθο-
γωνίων συστημάτων. Τὰ ἀποτελέσματα 
αὐτῆς τῆς διατριβῆς του θὰ συμπε ριλάβει 

6  Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. τὰ ἄρθρα 
τοῦ A. Shields, Luzin and Egorov. Part I The 
Mathematical Intelligencer 9 no 4 1987 σσ. 24-27; 
Part II idem 11 no 2 1989, σσ. 5-8.

7  Ὁ πατέρας του Φεοντόρ Ἰβάνοβιτς Γεγκόροφ 
ἦταν μαθηματικός, διευθυντὴς τοῦ Παιδαγω γικοῦ 
Ἰνστιτούτου τῆς Μόσχας καὶ καθηγητὴς στοὺς 
πρίγκιπες τῆς τσαρικῆς Αὐλῆς.

8  Ἡ ἡμερομηνία ποὺ φέρει ἡ διατριβή του, ἡ 
ὁποία ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Μόσχας, εἶναι 1898.

9  Στὴ Ρωσία, ὅπως καὶ στὴ Γερμανία καὶ 
ὅπως πρὶν λίγο καιρὸ στὴ Γαλλία, ὑπάρχουν 
δύο διδακτορικά· μόνο μὲ τὸ δεύτερο (ποὺ 
στὴ Γαλλία ὀνομαζόταν Doctorat d’Etat, στὴ 
Γερμανία λέγεται Habilitation, θὰ λέγαμε 
ὑφηγεσία στὰ ἑλληνικά, ἡ ὁποία δυστυχῶς 
ἀπὸ τὸ 1982 καταργήθηκε στὸν τόπο μας, καὶ 
ἡ ντοκτόρσκαγια ντισσερτάτσια στὴ Ρωσία) 
μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀρχίσει τὴν ἀκαδημαϊκή του 
σταδιοδρομία. 

ὁ φημισμένος Γάλλος μαθηματικὸς G. 
Darboux στὸ κλασικὸ βι βλίο του γιὰ τὰ 
ὀρθογώνια συστήματα10, καὶ πρὸς τιμὴ 
τοῦ νεαροῦ Ρώσου μαθηματικοῦ ὀνόμασε 
κάποιες ἐπιφάνειες Ε-ἐπιφάνειες.

Τὴν ἑπομένη ἀκαδημαϊκὴ χρονιά, 
1902-1903, μὲ ἔξοδα τοῦ Πανεπιστη μίου 
τῆς Μόσχας ἐπισκέπτεται τὰ Πανεπιστή-
μια τοῦ Βερολίνου, τοῦ Παρισιοῦ καὶ τοῦ 
Göttingen, ὅπου ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ πα-
ρακολουθήσει τὰ μαθήματα τῶν Schwarz 
καὶ Frobenius, τῶν Poincaré, Darboux, 
Goursat, Hadamard, Lebes gue καὶ τῶν 
D. Hilbert, F. Klein, H. Minkowski ἀντί-
στοιχα. Στὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ μεγάλου 
ἐπιστημονικοῦ ταξιδιοῦ ἀνακαλύπτει τὸ 
ἔντονο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ θεωρία τῶν 
πραγματικῶν συναρτήσεων. 

Ἐπιστρέφοντας στὴν πατρίδα του 
ἐκλέγεται ἔκτακτος καθηγητὴς στὸ Πα-
νεπιστήμιο τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἑπόμε-
νη χρονιὰ τακτικός, ἐνῷ παράλληλα μὲ 
τὰ μαθήματά του φέρνει τὸν καινούργιο 

10  G. Darboux, Leçons sur les systèmes orthogonaux 
et les coordonnées curvilignes, 2e éd. Paris 1910.
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ἄνεμο ποὺ ἔπνεε στὰ καλύτερα Πανεπι-
στή μια τῆς Εὐρώπης. Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὶς κωνικὲς τομὲς καὶ τὴ διαφο ρικὴ γεω-
μετρία διδάσκει θεωρία ἐπιφανειῶν, συ-
νήθεις διαφορικὲς ἐξισώσεις, ὁλοκληρω-
τικὲς ἐξισώσεις, θεωρία ἀριθμῶν, θεωρία 
ὁμάδων Lie. Συστηματικὸς καὶ μεθοδικὸς 
δάσκαλος, ὀργανώνει μαζὶ μὲ τὸν B. K. 

Mlodzeevskii σεμινάριο γιὰ τοὺς φοιτητές 
του, τὸ ὁποῖο κάθε χρονιὰ ἔχει καὶ δια-
φορετικὴ θεματολογία, ἡ ὁποία πάντως 
ἀνῆκε στὶς πιὸ σύγχρονες θεωρίες, ὅπως 
τριγωνομετρικὲς σει ρές, θεωρία ἀναλυ-
τικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων, τὴν ἀρχή 
τοῦ Dirichlet κ.ἄ. Ἀπ’ αὐτὸ τὸ ὑπόβαθρο 
θὰ προκύψει ἡ πρώτη ἀνα κοί νωσή του 
στὰ Πρα κτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν 
στὸ Παρίσι, τὴν ὁποί α προαναφέραμε.

Ὁ Γεγκόροφ δὲν ἦταν μόνο ἕνας 
σπουδαῖος μαθηματικὸς καὶ ἕνας ἐκπλη-
κτικὸς δάσκαλος, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄτομο 
«ὅπου τίποτα τὸ ἀνθρώπινο δὲν τοῦ ἦταν 
ξένο».11 Ἔτσι, ὅταν τὸ 1903 στὸ Κισι-
νιὸφ ἀρχίζει ἕνα πογκρὸμ ἐνα ντίον τῶν 
Ἑβραίων, δὲν διστάζει νὰ ἑνώσει τὴ φωνή 
του μαζὶ μὲ ἄλλους διανο ούμενους καὶ 
ἐπιστήμονες, γιὰ νὰ καταγγείλει τὴν ἀδι-
κία. Ἔτσι, στὸ νούμερο 5 τῆς ἐφημερίδας 
Ἐλεύθερος Λόγος τοῦ 1903 ἡ ὑπογραφὴ 
τοῦ Γεγκό ροφ θὰ βρεθεῖ δίπλα μὲ τὴν 
ὑπογραφὴ τοῦ Λ. Τολστόι,12 τοῦ σημα-

11  Ἀπὸ τοὺς στίχους τοῦ Λατίνου ποιητῆ 
Τερέντιου: “Homo sum: humani nihil a me alienum 
puto”.

12  L. N. Tolstoi, Polnoe sobranie sotchinenie. Ser. 
3. Ἐπιστολὴ Μ. 1954 τ. 14.

ντικοῦ γεω λόγου V. I. Vernadskii κ.ἄ.
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὰ μαθηματικὰ ἐνδι-

αφερόταν πολὺ καὶ γιὰ τὴ φιλο σοφία. 
Σὲ μιὰ ἐπιστολή του τὸ 1906 στὸν N. 
N. Luzin ἀναφέρει πόσο πολὺ τιμᾷ τὸ 
ἔργο τοῦ Kant13, ἐνῶ τὸ 1914 τὸν πλη-
ροφορεῖ: «ἔλαβα τὴν διατριβὴ τοῦ P. A. 
Florenskii14 καὶ τὴν βρῆκα πολὺ ἐνδιαφέ-

ρουσα. Ἰδιαίτερα τὴν ἰδέα πὼς τὰ δόγ-
ματα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀντινομικά, 
ἴσως δὲν εἶναι καινούργια, ὅμως ἔχει τεθεῖ 
καὶ ἀναπτυχθεῖ πολὺ ὄμορφα. Ἀκόμα 
παρουσιάζει ἐνδιαφέρον ἡ παρα τήρηση 
γιὰ τὸν Ἄγγελο-Προστάτη ὅπως γιὰ τὸν 
“intelligibiler charakter(sic!) τοῦ Kant”».15

13  Ἐπιστολὲς τοῦ D. F. Egorov πρὸς τὸν Ν. Ν. 
Luzin. επιμ. ἐκδ. F.A. Medveev A.P. Youshkevitch. 
Istorico-Mathematicheskii Issledovania τ. 25 1980, 
σ. 339 (στὰ ρωσικά).

14  Θυμίζουμε πὼς ὁ P. A. Florenskii (1882 -1938) 
σπούδασε μαθηματικά, τὰ ὁποῖα ἀργότερα 
ἐγκατέλειψε, γιὰ νὰ γίνει ἱερωμένος. Μεγίστη 
μορφὴ τῆς ρωσικῆς διανόησης, πολλοὶ τὸν 
ὀνομάζουν ὁ da Vinci τῆς Ρωσίας, ἔπεσε θῦμα 
τῶν σταλινικῶν ἐκκαθαρίσεων καὶ ἐκτελέστηκε 
τὸ 1937. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. τὸ 
ἄρθρο τῶν S. S. Demidov καὶ Ch. Ford, On 
the roads to unify world view: priest Pavel 
Florenskii-theologian, philosopher and scientist 
στὸ Mathematics and the Divine. A historical 
study (eds) T. Koetsier & L. Bergmans 2005 
Elsewier, σσ. 595-612.

15  Ἐπιστολὲς τοῦ D. F. Egorov πρὸς τὸν N. N. 
Luzin ἐπιμ. ἐκδ. F.A. Medveev, A.P. Youshkevitch, 
Istorico-mathematicheskii Issledovania τ. 25 1980, 
σ. 355. Τὸ 1978 δημοσιεύεται ἡ μελέτη του Κο-
σμο λογικὲς ἀντινομίες στὸν Kant στὴ συλλογὴ 
Θέματα γιὰ τὴν θεωρητικὴ κληρονομιὰ τοῦ 
Emmanuel Kant στὸ Kaliningrad.

Πρὶν ξεσπάσει ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση, ὁ Γεγκόροφ χαίρει 
μεγάλης ἐκτίμησης καὶ ἀποδοχῆς στὴν Εὐρώπη γιὰ τὰ σημα-

ντικὰ ἀποτελέσματά του στὴ θεωρία συναρτήσεων, στὴ διαφο-
ρικὴ γεωμετρία, στὴ γεωμετρικὴ θεωρία διαφορικῶν ἐξισώσεων, 

στὴ θεωρία μεταβολῶν. 
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Πρὶν ξεσπάσει ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἐπανά-
σταση, ὁ Γεγκόροφ χαίρει μεγάλης ἐκτί-
μησης καὶ ἀποδοχῆς στὴν Εὐρώπη γιὰ τὰ 
σημαντικὰ ἀποτελέσματά του στὴ θεωρία 
συναρτήσεων, στὴ διαφορικὴ γεωμετρία, 
στὴ γεωμετρικὴ θεωρία διαφορικῶν ἐξι-
σώσεων, στὴ θεωρία μεταβολῶν. Ἀπὸ δὲ 
τὸ 1911 εἶχε δείξει τὶς διοικητικές του ἱκα-
νότητες ὡς γραμματέας16 τῆς Φυσικομα-
θηματικῆς Σχολῆς, καὶ τὸ 1917 ὀνομάζεται 
βοηθὸς τοῦ πρύτανη, θέση ἀνάλογη μὲ 
τὴν σημερινὴ τοῦ ἀντιπρύτανη.

Ἀπ’ αὐτὴ λοιπὸν τὴ θέση ὁ Δμίτρη 
Φεντόροβιτς Γεγκόροφ γνωρίζει τὴν 
Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση.

Δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πὼς ὁ 
Πρῶτος Παγκόσμιος Πόλεμος καὶ κυρίως 
ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση17, ἡ ὁποία θὰ 
καταλήξει σ’ ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο (1918-
1920) μεγάλης διάρκειας, ἦταν ἕνας ἀνα-
σταλτικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
τῆς Ἐπιστήμης στὴ Ρωσία. Ὁ ἐμφύλιος 
πόλεμος θ’ ἀφήσει τὴ χώρα ἐξουθενω-
μένη,18 κατεστραμμένη γιὰ πολλὰ χρό-
νια, μ’ ἕνα μονολιθικὸ καθεστώς, ὅπου 
ὁ στρατὸς καὶ ἡ ἀστυνομία ἔχουν πιὰ 
συντρίψει κάθε ὀργανωμένη ἀντί σταση. 
Ὅλα πρέπει νὰ ξαναγίνουν ἀπὸ τὴν ἀρχή. 

16  Γιὰ τὰ ρωσικὰ δεδομένα ἡ θέση αὐτὴ εἶναι 
ἀρκετὰ σημαντική, προσομοιάζουσα μὲ τὴ θέση 
τοῦ κοσμήτορα.

17  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. E. Hallett 
Carr, La Révolution bolchevique 1917-1923 3 Vols. 
Paris 1969-1974, καθώς και το βιβλίο του M. 
Ferro, La Révolution de 1917, 2 Vols Paris 1967. 

18  Γιὰ νὰ κατανοήσει ὁ ἀναγνώστης τὶς ἀκρότητες, 
θυμίζουμε πὼς ὁ Τρόσκι ἔλεγε: «Τὸ κόμμα εἶναι 
ὑπὲρ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ὁ ἐμφύλιος 
πόλεμος εἶναι ὁ ἀγώνας γιὰ τὸ ψωμί. Ζήτω 
ὁ ἐμφύλιος πόλεμος». Ἐνῷ ὁ στρατηγὸς τοῦ 
λευκοῦ στρατοῦ Kornilov ἔγραφε: «Ἀκόμα κι ἂν 
πρέπει νὰ κάψουμε τὴ μισὴ Ρωσία καὶ νὰ χυθεῖ 
τὸ αἷμα ἀπὸ τὰ τρία τέταρτα τοῦ πληθυσμοῦ, 
θὰ τὸ κάνουμε, ἄν εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν 
Ρωσία». Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. J. J. 
Marie, La Guerre civile russe 1917-1922, Paris 
2005.

Ἄς θυμηθοῦμε πὼς ἡ πρώτη δήλωση τοῦ 
Lenin19 ἦταν: «Τώρα θὰ προχωρήσουμε 
στὴ δημιουργία τῆς σο σια λιστικῆς τάξης».

Μὲ αὐταπάρνηση καὶ πάμπολλες 
θυσίες οἱ ἐπιστήμονες ἀγωνίζονται νὰ 
διατηρήσουν τὴν ἔρευνα καὶ τὴ διδα-
σκαλία, μέσα στὴ βοὴ τῶν ὅπλων. Ἔτσι, 
στὴ διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκόσμιου 
Πολέμου προσπαθοῦν μὲ κάθε μέσο 
νὰ διατηρήσουν τὸ ὑψηλὸ πνευματικὸ 
ἐπίπεδο, ἂν καὶ οἱ μαθηματικὲς ἐκδό-
σεις μειώνονται δραματικά. Ὁ 29ος καὶ ὁ 
30ος τόμος τοῦ μαθηματικοῦ περιοδικοῦ 
Mathematicheskii Sbornik20 (Μαθηματικὴ 
Συλλογή), ποὺ ἐξέδιδε ἡ Μαθηματικὴ 
Ἑταιρεία τῆς Μόσχας, γιὰ ἕξι χρόνια 
ἐκδιδόταν ἀποσπασματικά, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 
1919 μέχρι τὸ 1924 κανένας τόμος δὲν 
κυκλοφόρησε. Ἀκόμα, δὲν θὰ πρέπει νὰ 
ξεχνᾶμε πὼς γιὰ ἕνα μεγάλο διάστημα 
εἶχαν διακοπεῖ οἱ διεθνεῖς ἐπιστημονικὲς 
σχέσεις, καὶ οὐσιαστικὰ ὑπῆρχε μιὰ με-
γάλη ἀσυνέχεια τόσο γιὰ τὴ δυτικὴ βι-
βλιογραφία ὅσο καὶ γιὰ τὰ ἐπιστημονικὰ 
περιοδικά, ἐνῷ ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὸ 
κρύο εἶχε φύγει ὅλη ἡ παλαιὰ φρουρὰ 
τῶν σπουδαίων μαθηματικῶν. Τὸ 1921 
πεθαίνουν οἱ Joukovski καὶ Andreev, τὸ 
1922 ὁ Vlassov, τὸ 1923 ὁ Mlodje evski 
καὶ τὸ 1924 ὁ Nekrassov.

Τὰ χρόνια τοῦ πολέμου, τῆς Ἐπανά-
στασης καὶ τοῦ ἐμφύλιου ἦταν ἐξαι ρετικὰ 
δύσκολα γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότη-
τα, καθὼς ἡ χώρα μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτὰ 
ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν περιπέτεια 
τῆς δημιουργίας τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, 

19  Πβ. τὸ ἔργο τῆς ἀκαδημαϊκοῦ Hélène Carrère 
d’ Encausse, Lénine, Paris 1998. Μιὰ μαρτυρία 
ἀπὸ πρῶτο χέρι παραμένει τὸ βιβλίο τοῦ John 
Reed, Οἱ δέκα μέρες ποὺ συντάραξαν τὸν κόσμο.

20  Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. τὸ ἄρθρο 
τοῦ S. S. Demidov, La revue “Matematicheskii 
Sbornik” dans les années 1866-1935 στὸ E. 
Ausejo, M. Hormigon (eds) Messengers of 
Mathematics : European Mathematical Journals 
(1800-1946), Madrid 1993, σσ. 235-256.
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ἀλλὰ καὶ μιᾶς καινούργιας κοινωνίας ποὺ 
ἀνέτειλε. Ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα, ἄσχετα 
μὲ αὐτὴν τὴν κοσμογονία21, σημάδεψαν τὴ 
ζωὴ τῆς ρωσικῆς καὶ ἀργότερα τῆς σοβι-
ετικῆς μαθηματικῆς κοινότητας. Ξαφνικὰ 
ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ παιδεία βρέθηκαν κάτω 
ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς σοβιετικῆς ἐξουσίας, 
ἡ ὁποία ἐγκαινίαζε τὴν καινούργια πολι-
τικὴ γιὰ τὴν ἀνώτατη παιδεία.

Ἄν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης πε-
ριόδου ἦταν πρακτικὰ ἀδύνατο νὰ ἀντι-
καταστήσουν τοὺς καθηγητές (ἀρχικὰ 
τὸ καθεστὼς δὲν ἀπαιτοῦσε ἀποδεί ξεις 
ὑποταγῆς), δὲν ἦταν ὅμως τόσο δύσκολο 
νὰ μεταβάλλουν τὴν κοινωνικὴ διαστρω-
μάτωση τῶν φοιτητῶν μὲ τὸν νόμο τῆς 2ας 
Αὐγούστου 1918. Τὸ και νούργιο καθεστὼς 
κλείνει τὶς πύλες τῶν Πανεπιστημίων σὲ 
φοιτητὲς ποὺ ἀνή κουν στὴν τάξη τῶν 
γαιοκτημόνων22 καὶ τὶς ἀνοίγει διάπλα-
τα στοὺς προλε τάριους, ἀνεξάρτητα ἂν 
κατέχουν ἢ ὄχι ἀπολυτήριο γυμνασίου,23 
καὶ στοὺς χωρικούς. Ὁ Γεγκόροφ μὲ κάθε 
τρόπο προσπαθοῦσε νὰ βοηθήσει τοὺς 
φοιτητές του. Ἡ χήρα τοῦ σπουδαίου 
μαθηματικοῦ I. G. Petrovskii (1901-1973), 
γνωστοῦ γιὰ τὶς ἔρευνές του στὴν ἀλγε-
βρικὴ γεωμετρία, στὴ θεωρία διαφο ρικῶν 
καὶ ὁλοκληρωτικῶν ἐξισώσεων, στὴν το-

21  Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν 
πνευματικὴ κοσμογονία στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ 
αἰώνα βλ. Χ. Φίλη, Οἱ μετασχηματισμοὶ τῆς 
γυναικείας μορφῆς στὴν ποίηση τοῦ Μπλόκ. Ἡ 
ἐπίδραση τῆς γεωμετρίας τοῦ Λομπατσέφσκι 
στὴ ρωσικὴ διανόηση. Ἀχμάτοβα, Γκουμιλιώφ, 
Μάντελσταμ: τρεῖς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀκμισμοῦ. 
Ἀμφίδρομα ἐκδ. Σμίλη. Ἀθήνα 1987, σσ. 71-89, 
90-126, 127-156.

22  Μὲ τὸ τσαρικὸ καθεστὼς μόνο αὐτοὶ εἶχαν 
δικαίωμα νὰ φοιτήσουν στὰ ἀνώτατα ἱδρύματα. 
Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες πβ. L. B. Shapiro, 
Les Bolchevics et l’ opposition. Origines de 
l’absolutisme communiste (1917-1922). Paris 1957.

23  Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. A. F. 
Lapko, L. A. Lyusternik, ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῶν 
Σοβιετικῶν Μαθηματικῶν. Uspehi Mat. Nauk 22 
1967. No 6 σσ. 13-140 (στὰ ρωσικά).

πολογία καὶ στὴ θεωρία συναρ τήσεων, 
καὶ πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μό-
σχας (ἀπὸ τὸ 1951), στὴ συνάντησή της 
μὲ τὸν καθηγητὴ S. S. Demidov τοῦ ὑπο-
γράμμισε24 τὶς προσπά θειες ποὺ κατέβαλε 
ὁ Γεγκόροφ, γιὰ νὰ συνεχίσει ὁ Petrovskii 
τὶς σπουδές του, ἀφοῦ ὡς γιὸς πλούσι-
ου ἐμπόρου ἔπρεπε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ 
Πανεπιστήμιο. Θὰ θέλαμε νὰ ὑπογραμμί-
σουμε πὼς στὰ πρῶτα μετεπαναστατικὰ 
χρόνια ἡ κοινω νικὴ διαστρωμάτωση τῶν 
φοιτητῶν ἀλλάζει ριζικά. Ὑπῆρχαν ὑπο-
ψήφιοι τῶν ὁποίων ἡ ἰδεολογία ἢ ἡ ἀμφι-
σβητούμενη κοινωνική τους καταγωγὴ 
δὲν τοὺς ἐπέτρεπε νὰ γίνουν δεκτοὶ στὰ 
Πανεπιστήμια. Μάλιστα τὸ 1924 γίνεται 
μιὰ σημαντικὴ ἐκκα θά ριση στὰ φοιτητικὰ 
μητρῶα, καὶ μιὰ μεγάλη μερίδα ἀνεπιθύ-
μητων παύει πιὰ νὰ ὑφίσταται.

Μὲ αὐτὸ ὅμως τὸν τρόπο τὸ ἐπίπεδο 
τῶν Πανεπιστημίων εὐτελίζεται, ἐνῷ πρίν, 
μὲ τὶς αὐστηρὲς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις, 
ἦταν πάρα πολὺ ὑψηλό. Φυσι κὰ αὐτοὶ 
οἱ καινούργιοι φοιτητὲς ἀναδεικνύονται 
οἱ κύριοι σημαιοφόροι τῆς προλεταρι-
ακῆς ἰδεολογίας, ἐπηρεάζοντας τόσο 
τὴ λειτουργία τοῦ Πανεπιστη μίου ὅσο 
καὶ τὴ διδασκαλία. Οἱ συνθῆκες διδα-
σκαλίας εἶναι ἀξιοθρήνητες, ἀφοῦ τόσο 
οἱ διδάσκοντες ὅσο καὶ οἱ διδασκόμενοι 
πεινοῦν καὶ κρυώνουν τὸ ἴδιο. Ἀρκετοὶ 
καθηγητὲς ἐγκαθίστανται στὴν ἐπαρχία, 
ὅπου οἱ συνθῆκες δια βίω σης ἦταν πολὺ 
καλύτερες. Ἔτσι ὁ Luzin μὲ τοὺς πιὸ 
κοντινούς του μαθητὲς ἀπὸ τὸ 1918 μέ-
χρι τὸ 1922 ἐργάζεται στὸ Πολυτεχνικὸ 
Ἰνστιτοῦτο στὸ Ivanov, ἡ ὁμάδα τῶν νέων 
μαθηματικῶν τῆς Πετρούπολης μὲ τοὺς 
A. S. Bezikovitch, I. M. Vinogradov, Ya. D. 
Tamarkin, ἐγκαθίστανται στὸ Perm, ὅπου 
ἐγκαινιάζουν τὸ καινούργιο Πανεπιστήμιο, 
ἐνῶ ὁ V. V. Golybev καὶ ὁ I. I. Privalov 

24  S. S. Demidov, op. cit. σσ. 138-139.
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ἐγκαθίστανται στὸ Σαράτοφ.25
Πρὶν τὸ καινούργιο καθεστὼς ἀρχί-

σει νὰ ἐπεμβαίνει σὲ θέματα ἀνώτα της 
παιδείας, ἔπρεπε πρῶτα νὰ ἐπιλύσει 
πολὺ πιὸ ἐπείγοντα ἀνοιχτὰ προβλή ματα, 
γεννήματα τοῦ ἐμφύλιου πολέμου. Στὴν 
κορυφὴ τῆς ἱεραρχίας τῶν μπολ σεβίκων 
κυριαρχοῦσε ἡ ἄποψη πὼς πολὺ σύντομα 
ἔπρεπε νὰ κηρυχθεῖ ἡ παγκό σμια ἐπανά-
σταση. Ὅμως, ὅταν οἱ μπολσεβίκοι ἀντέ-
κρουσαν μὲ ἐπιτυχία τοὺς ἀντιπάλους 
τους, τὸ θέμα τῆς παγκόσμιας ἐπανά-
στασης παραμερίστηκε καὶ ἡ πραγματο-
ποίησή της μετατέθηκε γιὰ τὸ ἀπώτερο 
μέλλον. Ἡ παγκόσμια ἐπανάσταση ποὺ οἱ 

μπολσεβίκοι περίμεναν νὰ ξεσπάσει στὶς 
καπιταλιστικὲς χῶρες δὲν ἔγινε ποτέ. Στὴ 
Γερμανία οἱ ἀπόηχοι τῆς δυστυχίας τοῦ 
πολέμου θὰ δημιουργήσουν τὴν ἐργατικὴ 
ἐπανάσταση τὸ 1919, ποὺ θὰ συντριβεῖ. 
Στὴν Οὐγγαρία ὁ Bela Kun θὰ ἐπιβιώσει 
ἀπὸ τὸν Μάρτιο μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 
1919, ὣς ὅτου τὸν ἀνατρέψει ἡ ρουμανικὴ 
εἰσβολή. Στὴ Φινλανδία ἡ λευκὴ τρομο-
κρατία θὰ ἔχει 35.000 θύματα. Ἡ Ἰταλία, 
ὅπως καὶ οἱ ἄλλες βιομηχανο ποιημένες 
χῶρες, ἡ Μεγάλη Βρετανία, ἡ Γαλλία, οἱ 
Η.Π.Α., θὰ γνωρίσουν ἀρκετὲς ἀπεργιακὲς 
κινητοποιήσεις, ἀλλὰ ἐπανάσταση δὲν 
ἔγινε ποτέ.

25  Στὴν πόλη αὐτὴ μετὰ τὴν μάχη τῆς μεγάλης 
Στρατιᾶς στὸ Κραζνόι τὸ 1812 ὁ σημαντικὸς 
Γάλλος γεωμέτρης Jean Victor Poncelet θὰ ζήσει 
ὡς αἰχμάλωτος γιὰ δύο σχεδὸν χρόνια καὶ θὰ 
συλλάβει τὴν θεωρία του πόλων καὶ πολικῶν. 

Τὸ ἄμεσο καὶ πρωταρχικὸ πρόβλημα 
εἶναι τώρα ἡ δημιουργία τοῦ κρά τους. 
Σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τῶν μπολσεβίκων, 
οἱ ἐπιστῆμες ἔπρεπε νὰ ἔχουν πολὺ ση-
μαντικὸ ρόλο, καθὼς διακηρύσσουν πὼς 
ἡ δημιουργία μιᾶς καινούργιας ἰδεολογίας 
ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐπιστημονική. Ἔτσι, στὰ 
μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 τὸ σοβιε-
τικὸ κράτος δείχνει τὴν προτίμησή του 
πρὸς τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, καὶ φυσικὰ 
ἀρχίζει νὰ μετασχηματίζει ὅλο τὸ παιδα-
γωγικὸ σύστημα τῆς ἀνώτατης παιδεί ας, 
τὸ ὁποῖο ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἔχει ὡς 
ἰδεολογικὸ πλαίσιο τὸν μαρξισμό. 

Αὐτὸς ὁ μετασχηματισμὸς εὔκολα 

ἀποδεικνύεται, ἂν πάρουμε ὡς παρά-
δειγμα τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας καὶ 
τὴ ζωὴ τῆς μαθηματικῆς κοινό τητας στὴ 
Σχολὴ Μηχανικῆς καὶ Μαθηματικῶν.26 Οἱ 
λιγοστοὶ καθηγητὲς ποὺ ἀπὸ πρὶν εἶχαν 
δηλώσει τὴν ἀριστερή τους προτίμηση 
ὑποστηρίχθηκαν πολὺ ἀπὸ τὸ καινούρ-
γιο καθεστώς. Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν ὁ 
ἀλγεβριστὴς O. Yu. Schmidt (1891-1956), 
ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1926 ἄρχισε νὰ ἐργάζε-
ται στὸ Πανεπιστήμιο.27 Ἀπὸ πολὺ νωρὶς 
ἀκολούθησε τοὺς κομμουνιστὲς καὶ ἔγινε 
ἕνας ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς ποὺ ἀπέκτη-
σαν πολὺ μεγάλη ἐπιρροὴ καὶ τὸ 1931 
διευθύνει τὸ μαθηματικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ 
26  Βλ. καὶ A. Vucinich, Mathematics and Dialectics 

in the Soviet Union: The Pre-Stalin Period. 
Historia Mathematica vol. 26 1999, σσ. 107-124.

27  Ἀπὸ τὸ 1924 μέχρι τὸ 1942 ἦταν ὁ ἐπικεφαλῆς 
τῆς ἔκδοσης τῆς Μεγάλης Σοβιετικῆς 
Ἐγκυκλοπαίδειας.

Στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 τὸ σοβιε τικὸ κράτος δείχνει 
τὴν προτίμησή του πρὸς τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, καὶ φυσικὰ 
ἀρχίζει νὰ μετασχηματίζει ὅλο τὸ παιδαγωγικὸ σύστημα τῆς 
ἀνώτατης παιδεί ας, τὸ ὁποῖο ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἔχει ὡς 

ἰδεολογικὸ πλαίσιο τὸν μαρξισμό. 
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Πανεπιστημίου τῆς Μόσχας. Τὸ 1925 ἡ 
S. A. Yanovskaya (1896-1966), ἡγετικὴ 
μορφὴ τῆς κομμου νιστικῆς ἰδεολογίας 
μεταξὺ τῶν Μοσχοβιτῶν καθηγητῶν, 
ἀρχίζει νὰ διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιο 
τῆς Μόσχας καὶ ὀργανώνει ἕνα σεμινάριο 
γιὰ τὴ μεθοδολο γία τῶν μαθηματικῶν καὶ 
φυσικῶν ἐπιστημῶν. Παράλληλα σπου-
δάζει στὸ Ἰνστιτοῦτο τῶν Κόκκινων Κα-
θηγητῶν, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ 1921, γιὰ 
νά «ἐκ παι  δεύσει» προσωπικὸ μὲ μαρξι-
στικὴ ἰδεολογία γιὰ ἔρευνα καὶ ἐπιστη-
μονικὴ ἐργασία καθὼς καὶ διδασκαλία 
στὰ ἀνώτατα πνευματικὰ ἱδρύματα καὶ 
στὰ κομμουνιστικὰ πανεπιστήμια.28 Πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση ἡ Yanovskaya φοιτᾷ 
στὴν Ὀδησσό (Ἀνώτερα Μαθήματα γιὰ 
Γυναῖκες) καὶ ἀπὸ τὸ 1918 ἐντάσσεται 
στὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα καὶ λαμβά-
νει μέρος στὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Ἕνας 
ἄλλος παλιὸς κομμουνιστὴς καὶ πολε-
μιστὴς στὸν ἐμφύλιο ἀρχίζει νὰ διδάσκει 
στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας. Πρόκειται 
γιὰ τὸν M. Y. Vygodskii (1898-1965), ὁ 
ὁποῖος πρὶν ἐργάστηκε στὸ Κομμουνι-
στικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Sverdlov (πρώ-
ην Ἐκατερίνενμπουργκ) καθὼς καὶ στὸ 
Ἰνστιτοῦτο Κόκκινων Καθηγητῶν.29 Ἐκεί-
νη τὴν ἐποχὴ μαζὶ μὲ τὴν Yanovskaya 
καθιερώνουν σεμινά ριο γιὰ τὴν Ἱστορία 
τῶν Μαθηματικῶν. Σ’ αὐτὴν τὴν τριάδα 
θὰ πρέπει νὰ προ σθέ σουμε τὸ ὄνομα τοῦ 
τσέχου μαθηματικοῦ E. Kolman, ὁ ὁποῖος 
ἐπηρέασε τόσο πολὺ τὴ μαθημα τικὴ ζωὴ 
στὶς δεκαετίες τοῦ 1920 καὶ 1930, ἂν καὶ 
δὲν δίδασκε στὸ Πανεπι στήμιο τῆς Μό-
σχας.

Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 20 ἡ κρα-
τικὴ πολιτικὴ σχετικὰ μὲ τὸ ἐπιστη μονικὸ 
προσωπικὸ εἰσέρχεται σὲ μιὰ καινούργια 
φάση, καθὼς τὸ 1928 σημα δεύεται ἀπὸ 

28  Μικρὴ Σοβιετικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια. 1930. V. 3M 
OGIZ. RSFSR σ. 471 (στὰ ρωσικά).

29  Αὐτὴ ἡ ἀνώτατη Σχολή, ἀφοῦ ἐκπλήρωσε τοὺς 
σκοπούς της, ἔκλεισε τὸ 1930.

τὴν ὑπόθεση Shakhtinska30 καὶ στὸ τέλος 
τοῦ 1930 ἀπὸ τὴ δίκη Prompartia.31 Τὰ 
μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀσχολοῦνται 
πολὺ μὲ τὶς δολιο φθορὲς τῶν ἀντιφρο-
νούντων, παντοῦ κυκλοφοροῦσαν δο-
λιοφθορεῖς, «ἀντιδρα στικοὶ καθηγητές» 
ἐναντιούμενοι στὴ μαρξιστικὴ ἰδεολογία. 
Οἱ προλε τάριοι σπουδαστὲς καὶ οἱ προ-
οδευτικὲς ὁμάδες δασκάλων ἀγωνίζονται 
νὰ ἀπαλλα γοῦν ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τοῦ 
τσαρικοῦ καθεστῶτος, καὶ τὰ καταφέρ-
νουν. Τὰ θύματα χάνουν τὴ θέση τους καὶ 
συχνὰ συλλαμβάνονται ἀπὸ τὴν O.G.P.U.32

Μετὰ τὴν Ὀκτωβριανή Ἐπανάστα-
ση, ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους στόχους τοῦ 
Σοβιετικοῦ Καθεστῶτος ἦταν νὰ δια-
λύσει τὸ παλαιὸ σύστημα μὲ τὸ ὁποῖο 
λειτουργοῦσαν τὰ πανεπιστήμια καὶ νὰ 
δημιουργήσει ἕνα καινούργιο, ὅπου θὰ 
κυριαρχοῦσαν ἄτομα μὲ ἐντελῶς διαφο-
ρετικὴ ἰδεολογία.

Στὴ δεκαετία τοῦ 1920 ἡ πιὸ ση-
μαντικὴ μορφὴ στὸν μοσχοβίτικο μαθη-
ματικὸ33 κύκλο34 ἦταν ὁ Egorov, ὁ ὁποῖος, 
ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, ἦταν ἕνας ὀνο μα-
στὸς μαθηματικός, ἱδρυτὴς μιᾶς ἀπὸ τὶς 
πιὸ σημαντικὲς μαθηματικὲς Σχολές, στὴν 
ἄνθηση τῆς ὁποίας οὐσιαστικὰ συνέβαλε. 
Ὅμως στὴν ἴδια αὐτὴ ἐποχὴ ἦταν καὶ ὁ 
ἀδιαφιλονίκητος ἡγέτης τῆς μαθηματικῆς 

30  Πόλη τῆς Οὐκρανίας στὴν ὁποία ἀρκετοὶ 
μηχανικοὶ κατηγορήθηκαν ἀπὸ τὴν G.P.U. καὶ 
ἐκτελέστηκαν ὡς ἀντιδραστικοί.

31  Προμίσλενα γιὰ Πάρτια, βιομηχανικὸ κόμμα 
τὸ ὁποῖο «κατασκευάστηκε» ἀπὸ τὶς μυστικὲς 
ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ «ἀπαλλαγοῦν» ἀπὸ τοὺς 
ἀντιφρονοῦντες.

32  Πρότερη ὀνομασία τῆς K.G.B.
33  Βλ. Al. Vucinich, Mathematics and Dialectics in 

the Soviet Union: The Pre-Stalin Period. Historia 
Mathematica 1999. Vol. 26, σσ. 107-124.

34  Γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν βλ. 
τὸ ἄρθρο τοῦ D. F. Egorov, Ἡ Πρόοδος τῶν 
Μαθηματικῶν στὴν ΕΣΣΔ, στὸ Ἐπιστήμη καὶ 
Τεχνολογία στὴν ΕΣΣΔ 1917-1927. Τομ. 1. 
Rabotnik Pro sresheheniya Μόσχα σσ. 223-234. 
(στὰ ρωσικά).
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κοινότητας, καθὼς ἦταν μία ἀπὸ τὶς ἐξέ-
χουσες μαθηματικὲς μορφὲς τῆς χώρας. Ὁ 
N. M. Beskin, γραμματέας τοῦ Γεγκόροφ, 
θυμᾶται πώς «ὁ Γεγκό ροφ δὲν ἦταν μόνο 
ἕνας σπου δαῖος μαθηματικός, ἀλλὰ καὶ 
μιὰ ἐξαιρετικὴ προ σω πικότητα. Ἔχαιρε 
καθολικῆς ἐκτίμησης καὶ ἐξασκοῦσε μιὰ 
μαγνητικὴ ἐπί δρα ση στοὺς γύρω του. Τὸν 
εἶχα γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ καὶ θυμᾶμαι 
καλὰ αὐτὴν τὴν ἐπιρροή ...».35

Καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς 
Μόσχας, ὁ Γεγκόροφ ἐκλέγεται γραμ-
ματέας τῆς Μαθηματικῆς Ἑταιρείας36 
τὸ 1917, ἀντιπρόεδρος τὸ 1921 καὶ Πρό-
εδρος τὸ 1923. Τὸ 1921, ἡ μοσχοβίτικη 
Μαθηματικὴ Ἑταιρεία, γιὰ νὰ προάγε-
ται ἡ ἔρευνα, κατορθώνει νὰ ἱδρύσει τὸ 
Ἰνστιτοῦτο Μηχανικῆς καὶ Μαθηματικῶν37 
στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας. Δύο χρό-
νια μετὰ ὁ Egorov γίνεται ὁ διευθυντής 
του, καὶ γραμματέας ὁ μαθητής του V. 
A. Kostitsyn. Τὴν ἴδια χρονιὰ ἐκλέγε-
ται πρόε δρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ θέμα-
τα σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο. Γιὰ τὸ 
ἐπιστημο νικό του ἔργο ἡ Ἀκαδημία Ἐπι-
στημῶν τὸν ἐκλέγει τὸ 1924 ἀντεπιστέλ-
λον μέλος καὶ ἐπίτιμο μέλος τὸ 1929, σὲ 

35  N. M. Beskin, Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴ 
Φυσικομαθηματικὴ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα. 
Istoriko-Mathematicheskii Issledovania. 1993 τ. 
34 σ. 175 (στὰ ρωσικά).

36  Θυμίζουμε πὼς ἡ Μαθηματικὴ Ἑταιρεία τῆς 
Μόσχας ἦταν ἡ πρώτη ποὺ ἱδρύθηκε στὴν 
Εὐρώπη, τὸ 1864. Ἀργότερα ἀκολούθησαν: ἡ 
Μαθηματικὴ Ἑταιρεία τοῦ Λονδίνου (1865), 
ἡ Γαλλικὴ Μαθηματικὴ Ἑταιρεία 1872, ἡ 
Ἀμερικανικὴ Μαθηματικὴ Ἑταιρεία 1888 και ἡ 
γερμανική 1890. Ἡ ἑλληνικὴ ἱδρύθηκε τὸ 1918.

37  Γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ σπουδαίου ἔργου αὐτοῦ 
τοῦ Ἰνστιτούτου βλ. D. F. Egorov, Ἀπολο γισμὸς 
τοῦ Ἰνστιτούτου γιὰ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα στὰ 
Μαθηματικὰ καὶ στὴ Μηχανικὴ στὴ διάρκεια 
τῶν πέντε πρώτων ἐτῶν ἀπὸ τὸ 1923 μέχρι τὸ 
1928. Πρακτικὰ τοῦ Συνδέσμου γιὰ Ἐπι στη-
μονικὴ Ἔρευνα τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Φυσικῆς 
καὶ Μαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Κρατικοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Μόσχας Τομ. 1 nos 3-4, 1928 
σσ. 301-303 (στὰ ρωσικά).

μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ Ἀκαδημία ἀντιμετώπιζε 
μεγάλη πολιτικὴ πίεση, γιὰ νὰ ἁλωθεῖ 
ἀπὸ μέλη τοῦ κόμματος.38

Ὁ Egorov στὰ δύσκολα χρόνια τῆς 
ἐπανάστασης καὶ τοῦ ἐμφυλίου παρα-
μένει σταθερὸς στὶς πεποιθήσεις του, 
ὀργανώνει τὴν διδασκαλία τῶν μαθη-
ματικῶν καὶ ἐξασφαλίζει τὴ συνέχεια 
στὴ μοσχοβίτικη μαθηματικὴ ζωὴ καὶ 
δὲν ἐγκαταλείπει τὴ Μόσχα. Ὅταν τὸ 
1924 παρουσιάστηκε ἡ δυνατότητα 
ἔκδοσης τοῦ ὀργάνου τῆς Μαθηματικῆς 
Ἑταιρείας, τῆς Μαθηματικῆς Συλλογῆς 
(Mathematicheskii Sbornik), ὁ Egorov 
ἐργάζεται γιὰ τὴν ἀνανέωσή του. Προ-
σπαθεῖ νὰ ἐπανασυνδέσει τοὺς ἐρευνητὲς 
μὲ τὴ διεθνῆ μαθηματικὴ κοινό τητα, ἡ 
ὁποία ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν ἔχει πολλὰ 
ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ γιὰ νὰ δημο-
σιεύσει, καὶ λαμβάνει μιὰ ριζοσπαστικὴ 
ἀπόφαση, ἀφοῦ τὸ περιοδικὸ θὰ δέχεται 
ἐργασίες οἱ ὁποῖες δὲν θὰ εἶναι πιὰ γραμ-
μένες μόνο στὰ ρωσικά, ἀλλὰ καὶ στὰ 
γερμανικά, γαλλικὰ καὶ ἰταλικά.39 Σπου-
δαῖοι μαθηματικοὶ ὅπως οἱ E. Cartan, 
M. Fréchet, J. Hadamard, E. Noether, L. 
Tonelli, R. von Mises κ.ἄ. σπεύ δουν νὰ 
δημοσιεύσουν στὸ περιοδικό, καθὼς καὶ 
ἀρκετοὶ ἀπὸ ἄλλες πόλεις τῆς ΕΣΣΔ. Μὲ 
αὐτὸ τὸν τρόπο παύει πιὰ τὸ περιοδικὸ 
νὰ ἔχει ἕναν τοπικὸ χαρα κτῆρα καὶ γί-
νεται ἐθνικὸ περιοδικό, καὶ ὁ Steklov, 
ἀπὸ τὴν Πετρούπολη, γίνε ται μέ λος τῆς 
ἐπιτροπῆς σύνταξής του. 

Ὅταν παρουσιάζεται ἡ δυνατότητα 
πραγματοποίησης Ἐθνικοῦ Συνε δρίου 

38  Πρόσφατα εἶχε ἐκλεγεῖ ὁ Ν. Μπουχάριν. Γιὰ 
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. τὸ ἐμπεριστα-
τωμένο βιβλίο τοῦ L. Graham, The Soviet 
Academy of Sciences and the Communist Party 
1927-1932. Princeton. Princeton University 
Press, 1967.

39  Γι’ αὐτὰ τὰ ἄρθρα ὑπάρχει μιὰ ἐκτεταμένη 
περίληψη ἀρκετῶν σελίδων στὰ ρωσικά, ἐνῷ 
γιὰ τὰ ρωσικὰ ἄρθρα ὑπάρχει περίληψη σὲ μία 
ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες γλῶσσες.
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Μαθηματικῶν40, ὁ Egorov γίνεται ὁ ὀργα-
νωτής του καὶ ὁ πρόεδρός του. Τὸ πρῶτο 
λοιπὸν συνέδριο πραγματοποιεῖται τὸ 
1927 στὴ Μόσχα μὲ τὴν πα ρου σία 378 
συνέδρων, προερχόμενων ἀπὸ διάφορες 

πόλεις τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, καὶ ἀπο-
τελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀναγέννηση 
τῆς ἐθνικῆς Μαθηματικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία 
μὲ τὰ γεγονότα τῆς ἐπανάστασης καὶ τοῦ 
ἐμφυλίου πολέμου εἶχε γίνει τοπική.

Γιὰ τὸν Egorov, ἡ πρώτη προτεραιό-
τητα ἦταν ἡ ὀργάνωση καὶ ἡ δια σφάλιση 
τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στὴν πρω-
τεύουσα, ποὺ ἤδη ἀπὸ τὴ δεκα ετία τοῦ 
20 ἦταν διακεκριμένη καὶ πολύμορφη, 
ἀφοῦ κάλυπτε ἀρκετοὺς κλά δους τῶν 
μαθηματικῶν, ὅπως θεωρία συναρτήσεων 
μιᾶς πραγματικῆς μετα βλητῆς, διαφορικὴ 
γεωμετρία μὲ τοὺς Egorov, Finikov, ἐφαρ-
μοσμένα μαθημα τικὰ μὲ τὸν Tchapligin, 
ἀλλὰ καὶ θεωρία μιγαδικῶν συναρτήσε-
ων μὲ τοὺς Luzin, Privalov, Golybov, το-
πολογία μὲ τοὺς Ursohn, Aleksandrov, 
Pontryagin, θεωρία ἀριθμῶν μὲ τοὺς 
Knitchin, Gelfond, Schnirelman, συναρ-

40  Γενικὰ γιὰ τὸν Egorov καὶ τὰ μαθηματικὰ βλ. 
S. S. Demidov, D. F. Egorov and mathematics 
in Moscow. Algorismus Studien zur Geschichte 
der Mathematik und der Wissenschaften. Heft 
13 München 1994, σσ. 333-346.

τησιακὴ ἀνάλυ ση μὲ τοὺς Lynsternik, 
Schnirelman, διαφορικὲς ἐξισώσεις μὲ 
τοὺς Gelfand, Stepanov, Petrovskii, ὁλο-
κληρωτικὲς ἐξισώσεις μὲ τοὺς Egorov, 
Kosti tsin, καὶ μαθηματικὴ λογικὴ μὲ τοὺς 

Gegalkin, Kolmogorov καὶ ἀργότερα τὸν 
P. S. Novi kov.

Ὅμως γιὰ τὸν Egorov τὸ δυσκολότερο 
πρόβλημα παραμένει ἡ συνύπαρ ξή του μὲ 
τὸ καινούργιο καθεστώς. Ὁ στόχος του 
γιὰ τὴν ὀργάνωση στὸ μαθη μα τικὸ τμῆμα 
Μαθηματικῆς παιδείας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, 
ἡ παρουσία τῶν καλύ τερων καθηγητῶν 
(ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἰδεολογικές τους 
τάσεις) καὶ προικι σμένων σπουδαστῶν 
(ἀδιάφορα ἀπὸ τὴν κοινωνική τους 
προέλευση) ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν Egorov, 
ἀπαράμιλλο σύμβολο μεγίστης ἐπιστημο-
νικῆς καὶ ἠθικῆς κατα ξίωσης, μιὰ μεγάλη 
ἐσωτερικὴ δύναμη, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει 
τὸ γεμᾶτο ἀπὸ ἔντονη ἰδεολογικὴ πίεση 
κλίμα. Μάλιστα, ὅταν κάποτε ἕνας τελει-
όφοιτος φοιτητής του, ὁ V. N. Moldeskii, 
ἐπισκέπτεται τὸν Egorov, γιὰ νὰ συζη-
τήσουν γιὰ μαθηματικά (συγκεκριμένα 
γιὰ τὰ Μαθήματα Ἀνάλυσης τοῦ Γάλλου 
ἀνα λύστα E. Goursat)41, φέροντας τὰ δι-

41  Ὁ E. J. B. Goursat (1858-1936), καθηγητὴς 
τῆς ἀνάλυσης στὴ Σορβόννη ἀλλὰ καὶ στὴν 
Ecole Polytechnique (1896-1930) καὶ στὴν Ecole 

 Γιὰ τὸν Egorov τὸ δυσκολότερο πρόβλημα παραμένει ἡ 
συνύπαρ ξή του μὲ τὸ καινούργιο καθεστώς. Ὁ στόχος του γιὰ 
τὴν ὀργάνωση στὸ μαθη μα τικὸ τμῆμα Μαθηματικῆς παιδεί-

ας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἡ παρουσία τῶν καλύ τερων καθηγητῶν 
(ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἰδεολογικές τους τάσεις) καὶ προικι-
σμένων σπουδαστῶν (ἀδιάφορα ἀπὸ τὴν κοινωνική τους 

προέλευση) ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν Egorov, ἀπαράμιλλο σύμβολο 
μεγίστης ἐπιστημονικῆς καὶ ἠθικῆς κατα ξίωσης, μιὰ μεγάλη 

ἐσωτερικὴ δύναμη, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ γεμᾶτο ἀπὸ ἔντονη 
ἰδεολογικὴ πίεση κλίμα. 
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ακριτικὰ τῆς Κομμουνιστικῆς Νεολαίας 
(Komsomol), ὁ διαπρεπὴς μαθηματικὸς 
ἀντικρίζοντάς τον ἀρνήθηκε νὰ τὸν δε-
χθεῖ.42 Ἡ διάβρωση τῆς Ἐπιστήμης ἀπὸ 
τὴν πολιτικὴ ἦταν κάτι τὸ ἐντελῶς ξένο 
γιὰ τὴν νοοτροπία του.

Ἡ ἐξαιρετική του ἀφοσίωση στὸ 
καθῆκον ἦταν γνωστὴ σὲ ὅλους, ἀλλά, 
ἂν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 
τὸ καθεστὼς μποροῦσε ἀκόμα νὰ ἀπο-
δεχθεῖ μιὰ τέτοια μορφὴ ὡς ἡγέτη τῆς 
Μαθηματικῆς κοινότητας, στὸ τέλος τῆς 
ἴδιας δεκαετίας ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο. 
Οἱ ἐπιστῆμες ἀναδεικνύονται ὡς ἕνας 

σημαντικὸς θεσμὸς τοῦ κράτους, ποὺ τὸ 
σοβιετικὸ καθεστὼς ἔπρεπε συστη ματικὰ 
νὰ ἐπιτηρεῖ, καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίηση 
αὐτῆς τῆς συγκεν τρωτικῆς ἐξουσίας ἔπρε-
πε κάθε ἀντίσταση, κυρίως ἰδεολογική, 
νὰ συντριβεῖ. Τὸ πρῶτο βῆμα ἦταν ἡ ἐξά-
λειψη ἀτόμων ὅπως ὁ Egorov. Μάλιστα 

Normael Supérieure (1900-1929), ἔγραψε πολλὰ 
διδακτικὰ βιβλία. Τὸ ἔργο του Μαθήματα 
Ἀνάλυσης ἀνήκει στή «σειρά» ἔκδοσης 
σπουδαίων ἐγχειρίδιων ποὺ χαρακτηρίζουν τὰ 
μαθήματα τῆς Παρισινῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Lagrange.

42  S. S. Demidov, ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Μόσχας Δμίτρη Φεντόροβιτς Γεγκόροφ καὶ ἡ 
Ἰμοσλάβιε στὴν Ρωσία τὸ πρῶτο τρίτο τοῦ 20οῦ 
αἰῶνα. Istoriko-Mathematicheskii Issle dovanie τ. 
39 1999 σ. 138.

τόση ἦταν ἡ ἔχθρα τοῦ καθεστῶτος πρὸς 
τὸν Egorov, ὥστε, ὅταν τὸν συνέλαβαν, 
ἐμφανίζεται στὶς ἐφημερίδες ὁ ἀντισο-
βιετικὸς ὅρος παράγωγος τοῦ ὀνόματός 
του: egorov shina.

Ἀνάλογες διαδικασίες ἐξελίσσονται 
καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Σοβιετικῆς Ἕνω-
σης. Στὸ Λένινγκραντ διώκονται μερικοὶ 
γνωστοὶ μαθηματικοί, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ 
δὲν ἀντιτίθενται στὸ καθεστώς, δὲν ἤθε-
λαν στὶς ἔρευνές τους νὰ υἱοθετή σουν τὴ 
μαρξιστικὴ ἰδεολογία. Ὡς ἀντίβαρο στὴ 
Μαθηματικὴ Ἑταιρεία τοῦ Λένινγκραντ 
ἰδρύεται ἡ Ἑταιρεία τῶν ὑλιστῶν μαθη-

ματικῶν. Ἡ καινούργια Ἑταιρεία ἀρχίζει 
τὴν ἐπίθεση, τὸ Μαθηματικὸ Μέτωπο τοῦ 
Λένινγκραντ – αὐτὸς ἦταν ὁ τίτλος τοῦ 
πογκρὸμ ποὺ προπαρασκευάστηκε ἀπὸ 
τοὺς ὑλιστὲς μαθη ματικοὺς ἐνάντια στὴ 
Μαθηματικὴ Ἑταιρεία τοῦ Λένινγκραντ 
καὶ τοὺς ἰθύ νοντές της. 

(συνεχίζεται)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΦΙΛΗ 
τ. Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας 
τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν

Οἱ ἐπιστῆμες ἀναδεικνύονται ὡς ἕνας σημαντικὸς θεσμὸς τοῦ 
κράτους, ποὺ τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς ἔπρεπε συστη ματικὰ νὰ 

ἐπιτηρεῖ, καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς συγκεν τρωτικῆς 
ἐξουσίας ἔπρεπε κάθε ἀντίσταση, κυρίως ἰδεολογική, νὰ συντρι-
βεῖ. Τὸ πρῶτο βῆμα ἦταν ἡ ἐξάλειψη ἀτόμων ὅπως ὁ Egorov. Μά-
λιστα τόση ἦταν ἡ ἔχθρα τοῦ καθεστῶτος πρὸς τὸν Egorov, ὥστε, 

ὅταν τὸν συνέλαβαν, ἐμφανίζεται στὶς ἐφημερίδες ὁ ἀντισοβιε-
τικὸς ὅρος παράγωγος τοῦ ὀνόματός του: egorov shina.
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Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα 
ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ 
ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμέ-
νος χρόνος γιὰ κάποιους, 
χρόνος ἀνασυγκρότησης 

τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων 
κατὰ ἄλλους, θὰ συνεχίσει νὰ διεγείρει 
τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ φιλοσοφική μας 
περιέργεια γιὰ πολὺ ἀκόμα. Παρὰ τὶς 
διαφορὲς στὴ θεώρηση τοῦ ὕπνου, ὅλοι 
συμφωνοῦν ὅτι οἱ διαταραχές του ἐπιβα-
ρύνουν σημαντικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν 
ἀνθρώπων ποὺ τὶς ὑφίστανται.

Ἐπιπλέον, οἱ διαταραχὲς τοῦ ὕπνου 

ἀποτελοῦν ἄριστο πεδίο διεπιστημονικῆς 
συνεργασίας, καθὼς μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἀποτέλεσμα ἢ καὶ αἰτία νευρολογικῶν, 
ἀναπνευστικῶν, καρδιολογικῶν, ψυχικῶν 
καὶ ἄλλων παθήσεων, καὶ ἡ διερεύνηση 
ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴ σωστὴ διάγνωση 
καὶ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν διαταραχῶν 
συνήθως ἀπαιτεῖ τὴ συνεργασία πολλῶν 
εἰδικῶν, σὲ σημεῖο ποὺ πλέον νὰ μιλᾶμε 
γιὰ ἕναν ξεχωριστὸ τομέα τῆς Ἰατρικῆς, 
τὴν Ἰατρικὴ τοῦ ὕπνου.

Ὁ ὕπνος εἶναι μιὰ ἀναστρέψιμη μὴ 
συνειδητὴ κατάσταση, μὲ ἐλαττωμένη κι-

νητικότητα, κλειστὰ μάτια καὶ αὐξημένο 
οὐδὸ διέγερσης (δηλαδὴ πρέπει ν’ ἀσκη-
θοῦν ἔντονα ἐρεθίσματα, γιὰ νὰ ξυπνήσει 
κάποιος).

Ἡ ποσότητα τοῦ ὕπνου ἐξαρτᾶται 
βασικὰ ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ κιρκάδιου 
ρυθμοῦ (ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ βιολο-
γικὸ ρολόι ποὺ ἔχουμε μέσα μας καὶ τὸ 
ὁποῖο ρυθμίζει τὴν ἔναρξη τοῦ ὕπνου 
καὶ τὴν ὥρα ἀφύπνισης) καὶ μιᾶς ὁμοιο-
στατικῆς διαδικασίας ποὺ ἀφορᾷ ὅλους 
τοὺς ἄλλους παράγοντες ποὺ σχετίζονται 
μὲ τὴν ἐγρήγορση: περιβαλλοντικούς (π.χ. 
θορύβους), πρόγραμμα ἐργασίας, ἀσθέ-

νειες, λήψη φαρμάκων.
Ὅσο πιὸ μεγάλη εἶναι ἡ περίοδος 

ἐγρήγορσης, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ 
ροπὴ γιὰ ὕπνο, καὶ ὅταν αὐτὸς ἐπέλθει, 
εἶναι ἀνάλογα μεγάλο καὶ τὸ βάθος του. 
Δύο κιρκάδιες αἰχμὲς ροπῆς γιὰ ὕπνο 
ἐμφανίζονται ἀνὰ ἡμέρα: Τὶς πρῶτες πρω-
ινὲς ὧρες (3-5) καὶ νωρὶς τὸ ἀπόγευμα 
(2-3), οἱ ὁποῖες εὐοδώνονται ἢ ὄχι πρὸς 
ὕπνο ἀνάλογα μὲ τὴν ὁμοιοστατικὴ δια-
δικασία ποὺ περιγράψαμε.

Ὁ κιρκάδιος ρυθμὸς εἶναι ἔμφυτος 
(ἀντιστοιχεῖ συνήθως σὲ μιὰ ἀναλογία 

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ 
ΣΥΜΜΑΧΟΣ

Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυ-
πωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνα-
συγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ 

ἄλλους, θὰ συνεχίσει νὰ διεγείρει τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ φιλο-
σοφική μας περιέργεια γιὰ πολὺ ἀκόμα. Παρὰ τὶς διαφορὲς 
στὴ θεώρηση τοῦ ὕπνου, ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι οἱ διαταραχές 

του ἐπιβαρύνουν σημαντικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ τὶς ὑφίστανται.



ΕΤΟΣ 78ο  |  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015  |  753

182 183

περίπου 8 ὡρῶν ὕπνου μὲ 16 ὧρες ἐγρή-
γορσης) καὶ συγχρονίζεται ἢ παρασύρεται 
ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ χρονικὰ ἐρεθίσματα, καὶ 
κυρίως ἀπὸ τὸν καθημερινὸ κύκλο φω-
τός-σκότους. Δηλαδὴ ἔχουμε ἔμφυτο ἕνα 
πρόγραμμα ὕπνου περίπου 8 ὡρῶν, τοῦ 
ὁποίου ἡ ἔναρξη καὶ τὸ τέλος ἐξαρτῶνται 
τελικὰ ἀπὸ τὴν ἔκθεσή μας στὸ φῶς, σὲ 
φάρμακα, θορύβους, τὸ πρόγραμμά μας 
κτλ.

Ὁ βασικὸς τρόπος μελέτης καὶ πα-
ρακολούθησης τοῦ ὕπνου γίνεται στὰ 
ἐργαστήρια ὕπνου (ὅπου μελετῶνται ἡ 
ἀναπνευστικὴ καὶ καρδιακὴ λειτουρ-
γία, ἡ ἀρτηριακὴ πίεση καὶ τὰ ζωτικὰ 
σημεῖα τοῦ ἐξεταζομένου, καθὼς καὶ τὸ 
ΗΕΓ - ἠλεκτροεγκεφαλογράφημα). Μὲ τὶς 
πληροφορίες ποὺ ἀποκομίζουμε ἀπὸ τὸ 
ἠλεκτροεγκεφαλογράφημα, χωρίζουμε τὸν 
ὕπνο σὲ στάδια καὶ γνωρίζουμε κάποιες 
βασικὲς ἀρχές: ποιὰ εἶναι τὰ στάδια ποὺ 
ἀντιστοιχοῦν στὸν ἐλαφρὺ ἢ βαθὺ ὕπνο, 
ποιὸς ὕπνος ξεκουράζει περισσότερο, πό-
τε βλέπουμε ὄνειρα κτλ.

Μὲ βάση τὰ στάδια τοῦ ὕπνου, ἕνας 
πλήρης κύκλος νυκτερινοῦ ὕπνου διαρκεῖ 
περίπου 90-120 λεπτά. Νὰ σημειώσουμε 
ἐδῶ ὅτι, γιὰ νὰ εἶναι ὁ ὕπνος φυσιολογικὸς 
καὶ εὐεργετικός, πρέπει νὰ ἀποτελεῖται 
ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια. Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ 
ὕπνος διακοπεῖ γιὰ κάποιο λόγο πρόωρα, 
ὅταν ξαναρχίσει, ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἔχει τὶς ἀναμενόμενες 
θετικὲς ἐπιδράσεις.

Ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις ὡς πρὸς 
τὴ διάρκεια καὶ τὴ μορφὴ τοῦ ὕπνου ἀνά-
λογα μὲ τὶς ἡλικιακὲς ὁμάδες. Τὰ νεογνὰ 
κοιμοῦνται περίπου 16 ὧρες ἡμερησίως. 
Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν, τὰ περισσότε-
ρα παιδιὰ δὲν χρειάζονται τὸν ὕπνο κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας. Στοὺς ἐνήλικες 
ἕνας ὕπνος διαρκείας 7-8 ὡρῶν, ἀποτε-
λούμενος ἀπὸ 4-6 ΗΕΓ κύκλους, εἶναι 
συνήθως ἀρκετός.

Οἱ ἡλικιωμένοι κοιμοῦνται περισσότε-

ρο καὶ συχνότερα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ἡμέρας ἀπ’ ὅ,τι οἱ νεώτεροι ἐνήλικες. Οἱ 
ἀλλαγὲς αὐτὲς ὀφείλονται πιθανῶς στὴν 
ὑψηλότερη συχνότητα τῶν διαταραχῶν 
τοῦ ὕπνου καὶ στὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιφέ-
ρει ἡ ἡλικία στὸν κιρκάδιο ρυθμό. Ἔτσι 
πολλοὶ ἡλικιωμένοι ἀναγκάζονται νὰ ἀνα-
ζητοῦν τὴ φαρμακευτικὴ βοήθεια γιὰ λίγο 
καλύτερο ἢ περισσότερο ὕπνο. Στὴν ἐγκυ-
μοσύνη, ἐπίσης, ἡ γενικὴ ποιότητα τοῦ 
ὕπνου μειώνεται, ἐνῷ μὲ κακὴ ποιότητα 
ὕπνου συνδέεται καὶ ἡ ἐμμηνόπαυση.

Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀναμενόμε-
νες καταστάσεις ποὺ μειώνουν τὸν ὕπνο, 
ὑπάρχουν καὶ πολλὲς ἄλλες, παθολογικὲς 
καταστάσεις, ὅπως τὸ ὑπνοαπνοϊκὸ σύν-
δρομο, τὰ ἀνήσυχα κάτω ἄκρα, νευρο-
λογικὰ νοσήματα, ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ 
ἐπεισόδια (ΑΕΕ), ἡ κατάχρηση ἀλκοὸλ 
καὶ ἠρεμιστικῶν-ὑπνωτικῶν ἢ ἡ χρήση 
ἄλλων φαρμάκων (ἀντισταμινικῶν-κορτι-
ζόνης ἢ διεγερτικῶν τοῦ Κεντρικοῦ Νευρι-
κοῦ Συστήματος – ΚΝΣ) ποὺ ἐπηρεάζουν 
ἀρνητικὰ τὸν ὕπνο καὶ χρήζουν ἰδιαίτερης 
ἀντιμετώπισης.

Τὸν ὕπνο ἐπηρεάζουν ἐπίσης περι-
στάσεις οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ρύθμιση τοῦ 
ὡραρίου τοῦ ὕπνου, ὅπως ὑπερατλαντικὰ 
ταξίδια, νυκτερινὲς βάρδιες ἐργασίας, με-
λέτη σὲ μιὰ ἐξεταστικὴ περίοδο γιὰ τοὺς 
μαθητὲς ἢ τοὺς φοιτητές. Στὶς περιπτώ-
σεις αὐτές, μετὰ ἀπὸ ἀναπλήρωση τῶν 
ὡρῶν τοῦ ὕπνου, δὲν ὑπάρχουν συνήθως 
ἐπιπτώσεις στὸν ὀργανισμό.

Οἱ διαταραχὲς τοῦ ὕπνου εἰδικῶν ὁμά-
δων προκαλοῦν τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 
τοῦ κοινοῦ. Μιὰ ἀκραία περίπτωση εἶναι 
ἡ ἀυπνία τῶν ἀστροναυτῶν. Διαβάζουμε 
σχετικὰ δημοσιεύματα:

α) Μάστιγα γιὰ τοὺς ἀστροναῦτες ἡ 
ἀυπνία καὶ τὰ ὑπνωτικά...

Δύσκολο νὰ κλείσει κανεὶς μάτι στὸν 
Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμό, μὲ τὰ χέρια 
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καὶ τὰ πόδια νὰ αἰωροῦνται ἀνεξέλε-
γκτα καὶ τὸν ἥλιο νὰ ἀνατέλλει κάθε 
90 λεπτά.

Ἡ μεγαλύτερη μελέτη ποὺ ἔχει πραγ-
ματοποιηθεῖ γιὰ τὸν ὕπνο σὲ συνθῆκες 
ἔλλειψης βαρύτητας ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ 
ἀυπνία εἶναι σοβαρὸ πρόβλημα γιὰ τοὺς 
ἀστροναῦτες. Καὶ τὰ ὑπνωτικὰ ποὺ χο-
ρηγοῦνται στὰ πληρώματα, γιὰ νὰ ἀντι-
μετωπιστεῖ ἡ ἀυπνία, θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἀποδειχθοῦν ἐπικίνδυνα στὴν περίπτωση 
ἔκτακτης ἀνάγκης.

Παρ’ ὅλο ποὺ τὸ πρόγραμμα τῆς NA-
SA προβλέπει 8,5 ὧρες συνεχοῦς ὕπνου 
ἀνὰ 24ωρο, οἱ ἀστροναῦτες σπάνια κοι-
μοῦνταν πάνω ἀπὸ 5 ὧρες, τόσο στά 
(καθηλωμένα πλέον) διαστημικὰ λεωφο-
ρεῖα, ὅσο καὶ στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ 
Σταθμό.

Τὰ πληρώματα τῶν διαστημικῶν λεω-
φορείων κοιμοῦνταν σὲ ὑπνόσακους καὶ 
δήλωσαν ὅτι ἐνοχλοῦνταν περισσότερο 
ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὸν θόρυβο. Στὸν Διεθνῆ 
Διαστημικὸ Σταθμὸ οἱ ἀστροναῦτες κοι-
μοῦνται σὲ σκοτεινές, πιὸ ἥσυχες κου-
κέτες, αὐτὸ ὅμως δὲν φάνηκε νὰ λύνει 
τὸ πρόβλημα.

Σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη, ἡ ὁποία ἔχει 
δημοσιευθεῖ στὴν ἐπιθεώρηση Lancet 
Neurology, τὰ τρία τέταρτα τῶν ἀστρο-
ναυτῶν χρησιμοποιοῦν ὑπνωτικὰ χάπια. 
Μάλιστα, σὲ 4 ἀπὸ τὶς 13 ἀποστολὲς 
διαστημικοῦ λεωφορείου ποὺ ἐξετάστη-
καν, ὅλα τὰ μέλη τοῦ πληρώματος βρί-
σκονταν ταὐτόχρονα ὑπὸ τὴν ἐπήρεια 
τῶν ὑπνωτικῶν.

Παραμένει ἀσαφὲς ἂν ἡ ποιότητα 
τοῦ ὕπνου ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν 
ἔλλειψη βαρύτητας ἢ ἀπὸ ἄλλους παρά-
γοντες. Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἐρευνητὲς 
ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ ὑπνωτικὰ χάπια 
μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν ἱκανότητα 
προσοχῆς καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν κινήσεων. 
Ὅπως ἀναφέρει ἡ δημοσίευση, «ἡ ἱκα-
νότητα ἑνὸς μέλους τοῦ πληρώματος νὰ 

λειτουργεῖ, στὴν περίπτωση ποὺ ξυπνή-
σει ἀπὸ συναγερμό, ἐνδέχεται νὰ τίθεται 
σὲ κίνδυνο ἀπὸ τὴ χρήση φαρμάκων γιὰ 
τὸν ὕπνο».

Δεδομένου ὅμως ὅτι ἡ στέρηση ὕπνου 
εἶναι παράγοντας ποὺ ἐμπλέκεται στὸ 
80% τῶν ἀεροπορικῶν ἀτυχημάτων, ἡ 
NASA θὰ πρέπει νὰ βρεῖ λύση γιὰ τοὺς 
ξάγρυπνους ἀστροναῦτες. Ἄλλωστε, 
καὶ γιὰ τὴν πυρηνικὴ καταστροφὴ τοῦ 
Τσέρνομπιλ ἔχει ἐνοχοποιηθεῖ ἡ στέρηση 
ὕπνου. Ἡ ὑπέρμετρη ὑπνηλία κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς ἡμέρας, ὡς συνέπεια ἑνὸς 
ἀνεπαρκοῦς ἢ διαταραγμένου ὕπνου, 
ἔχει ὁδηγήσει σὲ ἀναρίθμητα τροχαῖα, 
ἐργατικὰ ἢ προσωπικὰ ἀτυχήματα καὶ 
τραυματισμούς.

β) Ἔρευνα γιὰ τὴν παιδικὴ  
παχυσαρκία μὲ τίτλο: «Ἡ τηλεόρα-
ση καὶ ἡ ἔλλειψη ὕπνου παχαίνουν  
τὰ παιδιά»...

«Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ἰταλία, ἡ Σλοβενία 
καὶ οἱ Η.Π.Α. εἶναι οἱ χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ 
στὶς ὁποῖες ἐντοπίζεται τὸ σημαντικώ-
τερο πρόβλημα παιδικῆς παχυσαρκίας, 
καθὼς περίπου 1 στὰ 3 παιδιὰ εἶναι 
ὑπέρβαρο ἢ παχύσαρκο, σύμφωνα μὲ 
τελευταία σχετικὴ ἔρευνα “The ENER-
GY-Project”.

Οἱ ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι 
παράγοντες στοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ 
ὀφείλεται ἡ παιδικὴ παχυσαρκία, ἐκτὸς 
τῶν βιολογικῶν, εἶναι ἡ κληρονομικότητα 
ἀπὸ παχύσαρκους γονεῖς, οἱ λίγες ὧρες 
ὕπνου, ἡ ἔλλειψη σωματικῆς ἄσκησης μὲ 
τὴν παράλληλη τηλεθέαση, ἀλλὰ καὶ οἱ 
διατροφικοὶ περιορισμοί, μὲ ἀποτέλεσμα 
παιδιὰ ποὺ στεροῦνται συγκεκριμένες 
τροφὲς νὰ διατρέχουν ὑψηλότερο κίν-
δυνο νὰ γίνουν ὑπέρβαρα.

Τὰ Ἑλληνόπουλα ἔχουν ἐν τῷ με-
ταξὺ βελτιωθεῖ σημαντικὰ σὲ σχέση μὲ 
τὴν τελευταία ἀντίστοιχη ἔρευνα τοῦ 
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2010, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ 44,5% 
τῶν ἀγοριῶν καὶ τὸ 37,7% τῶν κοριτσιῶν 
ἦταν ὑπέρβαρα ἢ παχύσαρκα. Παρ’ ὅλα 
αὐτά, τὰ Ἑλληνόπουλα γυμνάζονται τὶς 
λιγώτερες ὧρες στὴν Εὐρώπη σὲ σχέση 
μὲ τοὺς συνομηλίκους τους (κάτω ἀπὸ 
200 λεπτὰ τὴν ἑβδομάδα), κοιμοῦνται 
τὶς λιγώτερες ὧρες (κάτω ἀπὸ 9 ἡμε-
ρησίως) καὶ παρακολουθοῦν τὶς περισ-
σότερες ὧρες τηλεόρασης (πάνω ἀπὸ 2 
τὴν ἡμέρα)».

Τὰ παιδιὰ μὲ τηλεόραση στὸ δωμάτιό 
τους σημειώνουν χαμηλὲς βαθμολογίες 
στὰ σχολικὰ τὲστ καὶ συχνὰ ἀντιμετωπί-
ζουν προβλήματα ὕπνου (μένουν ξύπνια 
μέχρι ἀργά, προσαρμοσμένα στὸ πρό-
γραμμα τῆς τηλεόρασης, ποὺ τὰ ἀπορ-

ροφᾷ, τὰ ἀπομονώνει ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη 
οἰκογένεια καὶ ἀναπόφευκτα κλέβει τὸν 
ὕπνο τους. Καὶ τὸ πρωῒ ἔχουν δυσκολία 
νὰ ξυπνήσουν καὶ νὰ πᾶνε στὸ σχολεῖο, 
ἢ τὴν Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία).

Πέραν τούτου, δὲν εἶναι ὑγιεινὸ νὰ 
κοιμοῦνται τὰ παιδιά μας μπροστὰ σὲ 
μιὰ ἀνοικτὴ τηλεόραση. Δυστυχῶς, σὲ 
πολλὰ ὑπνοδωμάτια οἱ τηλεοράσεις παί-
ζουν ὅλη τὴ νύχτα, μὲ ἀποτέλεσμα ἕναν 
ἀνήσυχο καὶ διαταραγμένο ὕπνο, ὁπό-
τε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὰ παιδιὰ ἔχουν 
ὑπνηλία καὶ εἶναι ἀφῃρημένα στὸ σχο-
λεῖο.

Ἀλλὰ εἶναι ἆραγε ἡ τηλεόραση ἡ 
μόνη αἰτία γιὰ τὸν κακὸ ὕπνο τῶν παι-
διῶν μας; Δὲν εἶναι τὸ computer μὲ τὸ 
internet, τὸ facebook κτλ.; Οἱ ἔφηβοι, 
εἰδικά, μέχρι πολὺ ἀργὰ τὴ νύχτα παί-
ζουν βιντεοπαιχνίδια ἢ εἶναι ἀφοσιωμένοι 
στὸν ὑπολογιστή τους ἢ παρακολουθοῦν 

τηλεόραση ἢ χρησιμοποιοῦν τὰ κινητά 
τους τηλέφωνα ἢ ἀκοῦνε μουσική, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ πηγαίνουν τὴν ἄλλη μέρα 
στὸ σχολεῖο μὲ ἐλάχιστο ὕπνο!

Καὶ πάλι, ὅμως, μόνο αὐτὰ εἶναι; Θὰ 
μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ κάποιος, εὔκολη 
ἡ λύση (ἂν καὶ δὲν εἶναι εὔκολη), τὰ 
βγάζω ἀπὸ τὸ δωμάτιο τοῦ παιδιοῦ μου 
καὶ καθάρισα...

Ἂς σκεφτοῦμε ὅμως λίγο. Μήπως ὡς 
γονεῖς ἔχουμε στόχο νὰ φτιάξουμε τὰ 
super παιδιά, καὶ τὰ βάζουμε νὰ τρέχουν 
ἀπὸ τὸ πρωῒ ὣς τὸ βράδυ, ἑπτὰ ἡμέρες 
τὴν ἑβδομάδα, γιὰ τήν «πρόοδό τους» 
(σχολεῖο, extra δραστηριότητες [χειροτε-
χνίες, θεατρικὲς ὁμάδες], ξένες γλῶσσες, 
ἀθλητικὲς δραστηριότητες, μουσική, καὶ 

μετὰ διάβασμα γιὰ τὴν ἄλλη μέρα, καὶ ὁ 
φαῦλος κύκλος δὲν σταματᾷ), ἀγνοώντας 
πολλὲς φορὲς τὴν πνευματική τους τρο-
φοδοσία καὶ τὴν καλὴ κοινωνικοποίησή 
τους (νὰ συνδεθοῦν μὲ μιὰ καλὴ παρέα, 
τὶς Χριστιανικὲς Μαθητικὲς Ὁμάδες, τὰ 
Κατηχητικά, τὶς κατασκηνώσεις); Καὶ τὰ 
μαθαίνουμε ἔτσι ἀπὸ μικρά, γιὰ νὰ ἀπο-
κτήσουν «ἐφόδια» καὶ νὰ εἶναι «εὐτυ-
χισμένα», ὅταν μεγαλώσουν, ἂν ἔχουν 
ὑγεία, σωματικὴ καὶ πνευματική...

Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς πᾶμε πίσω; Δὲν 
τρέχουμε γιὰ τὴν ἐργασία μας, γιὰ τὴν 
ἀναγνώριση, γιὰ τὸ κέρδος, γιὰ τὶς διά-
φορες δουλειὲς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς σπιτι-
οῦ, ἀγνοώντας συνήθως τὶς ἀνάγκες τοῦ 
ὀργανισμοῦ μας γιὰ ἀνάπαυση καὶ ὕπνο;

Ἀκόμα καὶ αὐτὸν τὸν ἐλάχιστο ἐλεύ-
θερο χρόνο δὲν ἔχουμε τὴ διάθεση νὰ 
τὸν ἐκμεταλλευθοῦμε, ἀλλὰ τὸν σπα-
ταλᾶμε συχνὰ στὴν τηλεόραση ἢ στὸ 

Γιὰ πολλούς, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέους μας, ἡ νύχτα εἶναι ὁ 
χρόνος γιὰ τὴ διασκέδαση, γιὰ τὴν ἔξοδο μὲ τὶς παρέες (μπάρ, 
σινεμὰ κτλ.). Ἡ νύχτα δὲν εἶναι πλέον τὸ τέλος τῶν δραστηριο-

τήτων τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης ζωῆς...
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σερφάρισμα στὸ internet, ἀπομονωμένοι 
ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ἀνοίγοντας παρά-
θυρα σὲ ἄλλους κόσμους. Μᾶς κερδίζει 
ἡ ἐνημέρωση, ἡ δύναμη τῆς εἰκόνας, τῆς 
διαφήμισης, καὶ καταλήγουμε γιὰ ὕπνο 
ἀποκαμωμένοι, ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε καὶ ἀλλιῶς, συμφωνώντας λί-
γο ἢ πολὺ μὲ αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν τὸν 
ὕπνο χαμένο χρόνο.

Γιὰ πολλούς, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς 
νέους μας, ἡ νύχτα εἶναι ὁ χρόνος γιὰ τὴ 
διασκέδαση, γιὰ τὴν ἔξοδο μὲ τὶς παρέες 
(μπάρ, σινεμὰ κτλ.). Ἡ νύχτα δὲν εἶναι 
πλέον τὸ τέλος τῶν δραστηριοτήτων τῆς 
ἡμέρας, ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης ζωῆς...

Ὅμως γιὰ ποιὸ σκοπὸ μᾶς ἔδωσε ὁ 
Θεὸς τὴ νύχτα; Κι ἐμεῖς πῶς τὴ χρησιμο-
ποιοῦμε; Κάποτε οἱ νέοι ξαγρυπνοῦσαν 
μελετώντας, οἱ ἐπιστήμονες ἐρευνώντας, 
οἱ φιλάνθρωποι γιὰ νὰ εἶναι δίπλα στὸν 
πονεμένο, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ προ-
σευχόμενοι... Τώρα γιατί, μὲ τί καὶ γιὰ 
ποιοὺς ἀγρυπνοῦμε; Γιὰ νὰ κερδίσου-
με τί; Γιὰ ποιοὺς λόγους εἰδικὰ οἱ νέοι 
θέλουν νὰ ζοῦν τὴ νύχτα καὶ γιὰ τὸ 
σκοτάδι της καὶ ὄχι τὴ μέρα καὶ γιὰ τὸ 
φῶς της; Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν ἀντιστροφὴ τῶν πραγμάτων;

Ἤδη γίνεται πολὺ λόγος γιὰ τὸν 

πρόχειρο ὕπνο, τὸν ἐλάχιστο ἐκεῖνο 
ὕπνο τῶν νέων (ποὺ δὲν ἔχει οὔτε διάρ-
κεια οὔτε ποιότητα), τὸν ἀποκαλούμενο 
καί “junk sleep” (κατὰ τό “junk food”), 
ποὺ ἀπομένει μετὰ ἀπὸ τὶς διάφορες 

ἀσχολίες, μὲ μεγάλες συνέπειες ὄχι μό-
νο στὴν ἀπόδοση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ στὴ σωματικὴ καὶ ψυ-
χικὴ ὑγεία.

Οἱ ἀνάγκες σὲ ὕπνο δὲν εἶναι στα-
θερές. Κατὰ μέσο ὅρο χρειαζόμαστε 7-8 
ὧρες ὕπνο κάθε νύχτα, ἂν καὶ καθένας 
μπορεῖ νὰ ἔχει τὶς δικές του ἀνάγκες. 
Πάντως, φαίνεται ὅτι ἕνας συνεχής, 
καλῆς ποιότητας ὕπνος, διάρκειας 6 
ὧρες κάθε νύχτα, εἶναι ἀπαραίτητος, 
γιὰ νὰ ἐπισκευασθοῦν οἱ φθορὲς ποὺ 
ἐπέφερε ἡ ἐγρήγορση στὸν ἐγκέφαλο, 
προκειμένου νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἐπαρκὴς 
λειτουργία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας.

Ὡστόσο, τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς ἔρευ-
νας στὸ Κέντρο Ὕπνου τοῦ Ἐδιμβούργου 
ἔδειξαν ὅτι οἱ Βρετανοὶ ἔφηβοι καταστρέ-
φουν τὴν ὑγεία τους, καθὼς κοιμοῦνται 
μόνο 4 ὧρες, ἐπειδὴ ἀποσπῶνται ἀπὸ 
τὶς διάφορες ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς 
ποὺ ἔχουν στὸ δωμάτιό τους. Τὸ 30% 
ἀπὸ 1.000 ἐφήβους ἡλικίας 12-16 ἐτῶν 
κοιμᾶται 4-7 ὧρες, ἀντὶ τῶν 8-9 ὡρῶν 
ποὺ συνιστῶνται σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία! Καὶ 
μάλιστα, οἱ ὧρες ποὺ κοιμοῦνται εἶναι 
τὴν ἡμέρα, μετὰ τὶς 6 π.μ.!

Ἐπιπλέον, τὸ 25% τῶν ἐνηλίκων δη-
λώνουν μὴ ἱκανοποιημένοι μὲ τὴν πο-

σότητα ἢ καὶ τὴν ποιότητα τοῦ ὕπνου 
τους, γεγονὸς πού, σύμφωνα μὲ τοὺς 
εἰδικοὺς ἰατρούς, ὀφείλεται σὲ πολλὲς 
περιπτώσεις στὸν στρεσσογόνο σύγχρονο 
τρόπο ζωῆς, ἐνῷ 1 στοὺς 10 ὑποφέρει 

Κάποτε οἱ νέοι ξαγρυπνοῦσαν μελετώντας, οἱ ἐπιστήμονες 
ἐρευνώντας, οἱ φιλάνθρωποι γιὰ νὰ εἶναι δίπλα στὸν πονεμένο, 
οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ προσευχόμενοι... Τώρα γιατί, μὲ τί καὶ 
γιὰ ποιοὺς ἀγρυπνοῦμε; Γιὰ νὰ κερδίσουμε τί; Γιὰ ποιοὺς λό-
γους εἰδικὰ οἱ νέοι θέλουν νὰ ζοῦν τὴ νύχτα καὶ γιὰ τὸ σκοτάδι 
της καὶ ὄχι τὴ μέρα καὶ γιὰ τὸ φῶς της; Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώ-

σεις ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντιστροφὴ τῶν πραγμάτων;
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ἀπὸ χρόνια ἀυπνία!
Ἐκτὸς αὐτοῦ, οἱ ἐνήλικες κοιμόμαστε 

20% λιγώτερο ἐξαιτίας τοῦ τρόπου ζωῆς, 
ἀλλὰ καὶ τῶν παρατεταμένων ὡρῶν 
ἐργασίας καὶ διασκέδασης. Συγκεκριμέ-
να, τὸ 1910 ἡ διάρκεια τοῦ ὕπνου ἦταν 
9 ὧρες, ἐνῷ τώρα 7!

Μᾶς προβληματίζουν καθόλου αὐτά; 
Νὰ τὸ ποῦμε καὶ ἀλλιῶς. Πόσοι δὲν 
ἔχουμε κινητό; Ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε θὰ 
φεύγαμε ποτὲ γιὰ διακοπὲς μὲ τὸ κινητὸ 
χωρὶς τὸν φορτιστή; Πόσοι, ἐνῷ λαμβά-
νουμε μιὰ σταθερὴ ἰατροφαρμακευτικὴ 
ἀγωγή, θὰ πηγαίναμε στὶς διακοπές μας 
χωρὶς τὰ φάρμακά μας, βάζοντας τὸν 
ἑαυτό μας σὲ περιπέτειες;

Γιατί τὰ λέω αὐτά; Γιατὶ ὁ ὕπνος θὰ 
μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὁ «φορτιστής» 
τοῦ ὀργανισμοῦ μας, καὶ ἰδιαίτερα τοῦ 
ἐγκεφάλου:

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου γίνεται 
ἐνεργειακὴ συντήρηση: οἱ ἐνεργειακὲς 
δαπάνες καὶ ἡ κατανάλωση ὀξυγόνου 
μειώνονται, καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν ἐνεργει-
ακῶν ὑποστρωμάτων (ΑΤΡ) αὐξάνονται 
στὸν ἐγκέφαλο.

Ὁ ὕπνος εἶναι ἡ περίοδος ἀνάπτυ-
ξης τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ σώματος, 
καθὼς κατὰ τὴ διάρκειά του αὐξάνεται 
ἡ ἀπελευθέρωση αὐξητικῆς ὁρμόνης.

Ὁ ὕπνος συμβάλλει στὴ σταθεροποί-
ηση τῆς μνήμης, τὴν ἐπανενεργοποίηση, 
ἀνάλυση καὶ βαθμιαία ἐνσωμάτωση τοῦ 
μνημονικοῦ ὑλικοῦ στὴ μακροχρόνια μνή-
μη. Αὐτὰ δικαιολογοῦν τὸ ὅτι ἡ στέρηση 
ὕπνου μετὰ ἀπὸ ἐκπαίδευση ἀλλοιώνει 
τὴν ἀπόδοση σὲ διάφορες δραστηριό-
τητες καὶ ὅτι ὁ ἐγκέφαλος δὲν μπορεῖ 
νὰ πάρει πολλὲς πληροφορίες κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς μάθησης, χωρὶς νὰ ἔχει τὴ 
δυνατότητα νὰ τὶς ἐξασφαλίσει μέσῳ τοῦ 
ὕπνου. Ἔτσι, μὲ τὸν ὕπνο αὐξάνεται ἡ 
ἀπόδοση στὸ διάβασμα καὶ ἡ ἱκανότητα 
ἀπομνημόνευσης.

Ἐξάλλου, ὁ ὕπνος παίζει ρόλο στὴ 

ρύθμιση τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνοσο-
ποιητικοῦ συστήματος, ὅπως φαίνεται 
ἀπὸ πειραματικὰ δεδομένα ποὺ καταδει-
κνύουν τὸν περιορισμὸ τῆς λειτουργίας 
τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ λόγῳ τῆς στέρη-
σης ὕπνου (μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτὸ 
γιὰ τὴν ὑγεία: εὐπάθεια στὶς λοιμώξεις, 
ὑποτροπὲς αὐτοάνοσων νοσημάτων, π.χ. 
γρίππη, Σκλήρυνση κατὰ Πλάκας).

Ἂς δοῦμε ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τί ἄλλες 
ἐπιπτώσεις ἔχει ἡ στέρηση ὕπνου:

Προοδευτικὸ ἔλλειμμα στὴ συγκέ-
ντρωση, στὴν προσοχή, στὴν ἀντίληψη, 
στὴ γνωστικὴ ἀπόδοση, στὴ μνήμη καὶ 
στὶς ἄλλες ἀνώτερες νοητικὲς λειτουρ-
γίες, καθὼς καὶ στὴν κινητικότητα. Τὸ 
ἔλλειμμα εἶναι ἀνάλογο τῆς διάρκειας 
στέρησης ὕπνου.

Αὐτὰ ἔχουν συχνὰ ὡς συνέπεια τὴ 
μειωμένη σχολικὴ ἀπόδοση. Ἀκόμη καὶ 
μία ὥρα ἔλλειψης ἀπὸ τὸν καθημερινὸ 
βραδινὸ ὕπνο μπορεῖ νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις 
στὴν προσοχὴ καὶ τὶς νοητικὲς λειτουρ-
γίες τῶν παιδιῶν, ὅπως ἔδειξε μιὰ ἔρευνα 
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Kentucky τῶν Η.Π.Α. Ἡ ἔρευνα ἔδει-
ξε ὅτι ἡ στέρηση ὕπνου στὰ παιδιὰ δη-
μιουργεῖ μιὰ κλινικὴ εἰκόνα ποὺ μοιάζει 
πάρα πολὺ μὲ τὸ σύνδρομο «διαταραχῆς 
ἐλλειμματικῆς προσοχῆς μὲ ὑπερκινητι-
κότητα».

Ἡ στέρηση ὕπνου ἔχει σχετισθεῖ 
μὲ μείωση τοῦ ἐπιληπτικοῦ οὐδοῦ καὶ 
αὔξηση τῆς ἐπιληπτικῆς δραστηριότητας 
στὸ ἠλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ).  
Στὴ Νευρολογία χρησιμοποοῦμε τὴ δια-
δικασία στέρησης ὕπνου ὡς ἐνισχυτικὸ 
παράγοντα ἐμφάνισης ΗΕΓ-εὑρημάτων, 
προκειμένου νὰ ἀναδειχθεῖ ἐπιληπτικὴ 
δραστηριότητα.

Ἡ στέρηση ὕπνου εἶναι συχνὴ αἰτία 
πρόκλησης ἀτυχημάτων κάθε μορφῆς 
(στὸ σπίτι, στοὺς χώρους ὅπου παίζουν 
τὰ παιδιά, στὸ σχολεῖο). Εὐθύνεται γιὰ 
πολλὰ τροχαῖα, στὰ ὁποῖα εἶναι πιὸ 
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ἐπιρρεπῆ ἄτομα μὲ ἀνεπαρκῆ ἢ καὶ δι-
αταραγμένο ὔπνο. Πολλὲς φορὲς ὁδηγού-
μαστε στὴ διάγνωση διαταραχῶν ὕπνου ἢ 
ἑνὸς ὑπνοαπνοϊκοῦ συνδρόμου ἀπὸ τὴν 
πληροφορία στὸ Ἱστορικὸ τοῦ ἀσθενοῦς 
γιὰ συχνά –μικρὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον– 
τροχαῖα ἀτυχήματα.

Ἐπίσης, ἡ στέρηση ὕπνου θεωρεῖται 
ἐνισχυτικὸς παράγων γιὰ τὴν ἡμικρανία. 
Ἄλλωστε, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς ἐπει-
σοδίου ἡμικρανίας, ὁ ὕπνος θεωρεῖται 
ὅτι βελτιώνει τὰ συμπτώματα τῆς ἡμι-
κρανίας.

Ἡ ἔλλειψη ὕπνου ἔχει συνέπειες καὶ 
στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα: Ἐκτὸς τοῦ 
ὅτι ὁ ὕπνος ἔχει μιὰ ἀντιαρρυθμικὴ δρά-
ση, σὲ μιὰ μεγάλη ἔρευνα (10.308 ἐνη-
λίκων) στὴ Βρετανία διαπιστώθηκε ὅτι 
ἡ μείωση τοῦ ὕπνου ἀπὸ 7 σὲ 5 ὧρες 
διπλασιάζει τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακῆς 
νόσου. Βέβαια, ὁ ἴδιος κίνδυνος παρατη-
ρήθηκε καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ κοιμοῦνται 
πάνω ἀπὸ 8 ὧρες ἡμερησίως.

Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ στέρηση 
ὕπνου μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ παχυσαρ-
κία. Αὐτὸ ἔδειξε καὶ ἔρευνα τοῦ Πα-
νεπιστημίου τοῦ Michigan τῶν Η.Π.Α., 
ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐπιστημονικὴ 

ἐπιθεώρηση Pediatrics, ἀλλὰ καὶ ἡ με-
γάλη ἔρευνα τοῦ CaseWestern Preserve 
τοῦ Ohio σὲ 70.000 γυναῖκες, ποὺ ἔδειξε 
ὅτι οἱ γυναῖκες ποὺ κοιμοῦνταν λιγώτε-
ρο ἦταν καὶ οἱ πλέον ὑπέρβαρες. Καὶ 
πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Warwick τῆς Βρετανίας ἔδειξε ὅτι 

ἡ στέρηση ὕπνου σχετίζεται μὲ σχεδὸν 
διπλάσιο κίνδυνο γιὰ παχυσαρκία σὲ 
παιδιὰ καὶ ἐνήλικες.

Ἡ στέρηση ὕπνου ἐπιφέρει αἴσθημα 
κόπωσης, νωθρότητα, ψυχικὴ ὑπερέντα-
ση, νευρικότητα, εὐερεθιστότητα, θυμό, 
κακὴ ψυχολογικὴ κατάσταση, ἄγχος, 
ἀπογοήτευση καὶ καταθλιπτικὲς ἐκδη-
λώσεις. Ἡ ἐξασθένιση ποὺ συνδέεται μὲ 
τὴ στέρηση ὕπνου ἴσως νὰ ἔχει ἐπιπτώ-
σεις στὴν κοινωνικὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ 
λειτουργικότητα τοῦ ἀτόμου. Αὐτὸ μπο-
ρεῖ νὰ ἐπιδεινώσει τὴν κατάθλιψη. Προ-
κειμένου γιὰ παιδιά, ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ 
ἔχουν στέρηση ὕπνου δὲν λειτουργοῦν 
τὸ ἴδιο ἀπποτελεσματικὰ μὲ τοὺς συμ-
μαθητές τους ποὺ κοιμοῦνται καλύτερα, 
οἱ σχέσεις τους μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ 
τοὺς φίλους τους εἶναι προβληματικές.

Εἶναι λοιπὸν προφανὲς ὅτι ὁ ὕπνος 
ἔχει σαφῶς εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴ σω-

Ὁ ὕπνος ἔχει σαφῶς εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴ σωματικὴ καὶ 
ψυχικὴ ὑγεία καὶ ὅτι εἶναι, ἐφόσον τὸν ἐκμεταλλευθοῦμε, ἕνας 
σημαντικὸς σύμμαχος στὴ ζωή μας. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι ἐπί-
σης ἀλήθεια ὅτι εἶναι ἕνας ξεχασμένος σύμμαχος, ἀφοῦ δὲν τὸν 
ἀξιοποιοῦμε ὅσο καὶ ὅπως θὰ ἔπρεπε, γιατὶ ἡ ἐποχή μας μᾶς 
ἔχει ἀναγκάσει νὰ βάλουμε ὡς προτεραιότητα τὴν καταξίωση 
(ἐπαγγελματική, κοινωνική, τῶν παιδιῶν μας) καθὼς καὶ τὴν 

ψυχαγωγία πάνω ἀπὸ τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία, μὲ συνέ-
πειες πολλὲς φορὲς ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὑγεία μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ 

τὴν οἰκογένειά μας.
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ματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία καὶ ὅτι εἶναι, 
ἐφόσον τὸν ἐκμεταλλευθοῦμε, ἕνας ση-
μαντικὸς σύμμαχος στὴ ζωή μας. Ἀλλὰ 
δυστυχῶς εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι εἶναι 
ἕνας ξεχασμένος σύμμαχος, ἀφοῦ δὲν τὸν 
ἀξιοποιοῦμε ὅσο καὶ ὅπως θὰ ἔπρεπε, 
γιατὶ ἡ ἐποχή μας μᾶς ἔχει ἀναγκάσει 
νὰ βάλουμε ὡς προτεραιότητα τὴν κα-
ταξίωση (ἐπαγγελματική, κοινωνική, τῶν 
παιδιῶν μας) καθὼς καὶ τὴν ψυχαγω-
γία πάνω ἀπὸ τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ 
ὑγεία, μὲ συνέπειες πολλὲς φορὲς ὄχι 
μόνο γιὰ τὴν ὑγεία μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὴν οἰκογένειά μας.

Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ κάνουμε τὴν 
αὐτοκριτική μας καὶ νὰ μὴν εἴμαστε ἤρε-
μοι, ὅταν τὰ παιδιά μας ἀπουσιάζουν τὰ 
μεσάνυχτα ἀπὸ τὸ σπίτι, ἢ ξενυχτοῦν 
ἔστω στὸ δωμάτιό τους μπροστὰ σὲ μιὰ 
ὀθόνη τηλεόρασης ἢ ὑπολογιστῆ, ἢ μὲ 
τὰ ἀκουστικὰ ἀκούγοντας μουσική, ἢ 
στέλνοντας μηνύματα μὲ τὸ κινητό, καὶ 
πηγαίνουν γιὰ ὕπνο κατὰ τὶς 8 π.μ., ἤ, 
ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, καμαρώνουμε γιὰ 
τὶς ἐπιτυχίες τους, καὶ τὰ μαζεύουμε 
λιπόθυμα καὶ ἐξουθενωμένα, γιατὶ τὰ 
βάλαμε νὰ τρέξουν πάνω ἀπὸ τὶς δυνα-
τότητές τους.

Τί λοιπὸν μποροῦμε νὰ κάνουμε; 
Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε εἶναι νὰ ἀρχίσουμε 
ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας.

1) Νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ἀνάγκη τοῦ 
ὕπνου περισσότερο ἀπὸ τὴν ψυχαγωγία, 
τὴν ἐνημέρωση, τὴν καταξίωση, τὸ κέρ-
δος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κερδίσουμε 
σὲ ὑγεία, θὰ δώσουμε τὸ παράδειγμα 
στὴν οἰκογένειά μας καὶ θὰ ἔλθουμε πιὸ 
κοντὰ στὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς μας. 
Καὶ νὰ ξέρετε ὅτι τὰ παιδιά μας καὶ 
ὁ ἄνθρωπός μας ἔχουν τὴ δυνατότητα 
νὰ τὸ καταλάβουν, ὅπως ἄλλωστε καὶ 
ἐμεῖς. Δὲν μπορεῖ νὰ δίνουμε συμβουλὲς 
στὰ παιδιά μας νὰ μὴν ξενυχτοῦν καὶ νὰ 
σηκωθοῦν ἀπὸ τὸ computer ἢ τὴν TV, 
καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ λέμε νὰ τὰ κλείσουμε. 

Δὲν μπορεῖ νὰ φωνάζουμε στὰ παιδιά 
μας νὰ μὴν ξενυχτοῦν, καὶ ἐμεῖς νὰ τοὺς 
δίνουμε τὸ ἀρνητικὸ παράδειγμα.

2) Γιὰ νὰ καταφέρουμε τὰ παιδιά μας 
νὰ πατήσουν τὸ κουμπὶ καὶ νὰ κλείσουν 
τὸ computer ἢ τὴν TV, ἢ νὰ βγάλουν 
τὰ ἀκουστικὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἀκοῦνε μου-
σική, καὶ νὰ ἐπιστρέψουν νωρὶς ἀπὸ 
τὸ ὅποιο ἐξωτερικὸ ξενύχτι, βόλτα κτλ., 
πρέπει νὰ γίνουμε πιὸ ἑλκυστικοὶ γιὰ 
αὐτά. Νὰ ἀναπτύξουμε ἐπικοινωνία καὶ 
φιλικὴ σχέση μαζί τους. Ὅταν τὰ παιδιὰ 
συμπεριφέρονται ἔτσι, αὐτὸ συμβαίνει, 
γιατὶ τό «λιμάνι» τῆς οἰκογένειας τὸ 
ἀντιλαμβάνονται ὡς φουρτουνιασμένη 
θάλασσα καὶ ἀναζητοῦν ἄλλα λιμάνια...

3) Νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ἀξία τοῦ 
ὕπνου γιὰ τὰ παιδιά μας γιὰ τὴ συνολική 
τους ὑγεία (σωματική, ψυχική, πνευματι-
κή), παραπάνω ἀπὸ τὶς ὅποιες ἐπιτυχίες 
καταφέρνουν ἀγκομαχώντας σήμερα. Ἡ 
ζωὴ εἶναι ἕνας ἀγώνας κυρίως ἀντοχῆς, 
καὶ δευτερευόντως ταχύτητας.

4) Νὰ μάθουμε προσωπικὰ καὶ στὰ 
παιδιά μας τὴ σωστὴ διαχείριση τοῦ χρό-
νου, τὶς προτεραιότητες, ὥστε οἱ ὅποιες 
τους ἀσχολίες καὶ τὰ προγράμματα νὰ 
μὴν εἶναι εἰς βάρος τοῦ ὕπνου τους.

Βέβαια, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ δὲν μα-
θαίνονται ἐκ τῶν ὑστέρων, καὶ γι’ αὐτὸ 
καλὸ εἶναι νὰ δημιουργήσουμε στὰ παι-
διά μας μιὰ ὀρθὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι 
στὸν ὕπνο ἀπὸ τὴ βρεφική ἡλικία τους:

1) Ὁριοθέτηση ὕπνου χωρὶς ἀντιφα-
τικὰ χρονικὰ ὅρια ὕπνου, τὰ ὁποῖα τὸ 
παιδὶ ἐκμεταλλεύεται, γιὰ νὰ χρονοτριβεῖ 
ἢ νὰ ἀρνεῖται νὰ πέσει γιὰ ὕπνο.

2) Τὰ ὅρια πρέπει νὰ εἶναι σαφῆ, 
λογικά, καὶ ὄχι ἀσυνεπῆ.

3) Πρέπει νὰ ὑπάρχει σταθερὴ ὥρα 
κατάκλισης.

4) Προσοχὴ στὶς ἀπαντήσεις στὶς 
παράλογες καὶ ἀκατάλληλες συμπερι-
φορὲς τῶν παιδιῶν (π.χ., τρεῖς φορὲς στὸ 
μπάνιο σὲ 10 λεπτά). Ἕνα ἐπιτρεπτικὸ 
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ὕφος τῶν γονιῶν, ποὺ θέτουν λίγους ἢ 
καθόλου περιορισμούς, μπορεῖ νὰ ὁδηγή-
σει σὲ διαταραχὴ ὁριοθέτησης τοῦ ὕπνου 
τοῦ παιδιοῦ.

5) Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κοιμοῦνται 
σὲ ξεχωριστὸ ὑπνοδωμάτιο καὶ ἐπ’ 
οὐδενὶ λόγῳ στὸ κρεβάτι τῶν γονιῶν, 
γιὰ πολλοὺς λόγους, καὶ γιατὶ εἶναι δύ-
σκολο νὰ τεθοῦν ὅρια.

6) Ὅταν οἱ γονεῖς διαφωνοῦν μεταξύ 
τους γιὰ τὸ πῶς νὰ χειριστοῦν συμπε-
ριφορικὰ ζητήματα ὡς πρὸς τὸν ὕπνο, 
ἀλλὰ καὶ γενικά, τὰ παιδιὰ αἰσθάνονται 
τὸν ἕνα γονέα πιὸ αὐστηρὸ καὶ τὸν ἄλλο 
πιὸ ἐπιεικῆ.

7) Καλὸ εἶναι νὰ γίνεται χρήση ἐπαί-
νων γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐπιθυμητῆς συ-
μπεριφορᾶς, καὶ ἀποφυγὴ τιμωρίας γιὰ 
τὴ μείωση τῶν ἀρνητικῶν συμπεριφορῶν.

8) Νὰ μάθουν τὰ παιδιά μας νὰ ἀπο-
κοιμοῦνται χωρὶς γονεϊκὴ παρέμβαση (τὸ 
παιδὶ νὰ τοποθετεῖται στὸ κρεβάτι νυ-
σταγμένο, ἀλλὰ ξύπνιο).

9) Ἂν οἱ γονεῖς δὲν δίνουν προσοχὴ ἢ 
δὲν ἐνισχύουν μιὰ ὁρισμένη συμπεριφορά 
(π.χ. κλάμα), αὐτὴ θὰ μειωθεῖ καὶ τελικὰ 
θὰ ἐξαλειφθεῖ.

10) Νὰ γνωρίζουν οἱ γονεῖς ὅτι τὸ 
παιδὶ ἐκ φύσεως θὰ ἀντιδράσει, ἴσως 
καὶ ἀκραῖα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ δική τους πλέ-
ον ἀντίδραση θὰ κριθεῖ τὸ μέλλον τῆς 
συμπεριφορᾶς τοῦ ὕπνου, καὶ ὄχι μόνο, 
τοῦ παιδιοῦ τους.

Τέλος, θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ὑπογραμ-
μίσουμε κάποια βασικὰ στοιχεῖα γιὰ ἕναν 
καλὸ καὶ εὐεργετικὸ ὕπνο:

Ὁ ὕπνος δὲν εἶναι πάντα μιὰ ἁπλῆ 
διαδικασία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ μόνη της, 
ὅταν βρεθοῦμε στὸ κρεβάτι. Χρειάζεται 
ἕνα ἤρεμο περιβάλλον, τόσο ἐξωτερικό, 
ὅσο καὶ ἐσωτερικό. Χρειάζεται δηλαδὴ 
ἐξωτερικὴ ἡσυχία, ἢ κάποια ἐλαφρὰ μου-
σική, ἢ ἡ μελέτη ἑνὸς βιβλίου, καὶ ὄχι 
ἡ τηλεόραση (ποὺ σπανίως ἠρεμοῦμε 
βλέποντας αὐτὰ ποὺ μᾶς σερβίρει). Ἀλλὰ 

χρειάζεται καὶ ἡ ἐσωτερικὴ ἡσυχία. Αὐτὴ 
μποροῦμε νὰ τὴν ἔχουμε ἀπὸ μιὰ ἥσυχη 
συνείδηση, χωρὶς ἐνοχές, καὶ μετὰ ἀπὸ 
μιὰ εὐχαριστιακὴ ἐπικοινωνία μέσῳ τῆς 
προσευχῆς μὲ Αὐτὸν ποὺ μᾶς χάρισε τὴ 
μέρα ποὺ πέρασε.

Ἂς προσέξουμε τὰ λόγια τοῦ Με-
γάλου Ἀντωνίου: «Ὅταν τὸ βράδυ, μὲ 
εὐχάριστη καρδιὰ φθάσεις στὸ κρεβάτι 
σου γιὰ ὕπνο, φέρνε στὸν νοῦ σου τὶς 
εὐεργεσίες καὶ τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 
Θὰ γεμίσεις τότε ἀπὸ ἀγαθὲς σκέψεις 
καὶ θὰ εὐφρανθεῖ πολὺ ἡ ψυχή σου. 
Τότε ὁ ὕπνος τοῦ σώματος γίνεται ξύ-
πνημα πνευματικὸ τῆς ψυχῆς σου καὶ 
τὸ κλείσιμο τῶν ματιῶν σου θὰ γίνει 
ἀληθινὴ ὅραση τοῦ Θεοῦ...».

Κλείνοντας, νὰ ὑπογραμμίσουμε γιὰ 
μία ἀκόμη φορὰ ὅτι ὁ ὕπνος εἶναι μιὰ 
ζωντανὴ ἀνάγκη τοῦ ὀργανισμοῦ, ὅπως 
ἡ τροφὴ καὶ τὸ νερό. Ὅταν τὸ ἀγνοή-
σουμε, ὁ ἐγκέφαλος «κατεβάζει ρολά». 
Ὁ ὕπνος δὲν εἶναι μιὰ κατάσταση ἀπρα-
ξίας. Κατὰ τὴ διάρκειά του λαμβάνουν 
χώρα πολλαπλὲς σημαντικὲς λειτουργί-
ες ἀνασυγκρότησης, ποὺ ἐπιτρέππουν 
στὸν ὀργανισμό, ἀφοῦ ξεκουραστεῖ, νὰ 
ἀνακάμψει.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Damien Stevens, MD, Secrets Ἰατρικῆς τοῦ 

Ὕπνου,Ἰατρικὲς Ἐκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
2. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου, Ξενυχτώντας μὲ 

τί; Ἐκδόσεις Φωτοδότες.
3. www.thelancet.com/journals/laneur
4. Διαδικτυακὲς πηγές. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ἰατρὸς Νευρολόγος 

Ἐπιμελητὴς Νευρολογικῆς Κλινικῆς  
251 ΓΝΑ



ΕΤΟΣ 78ο  |  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015  |  753

190 191

Μὲ βαριὰ καρδιὰ γύρισα στὸ 
σπίτι ἀπὸ τὸ κοιμητήριο 
ἐκεῖνο τὸ ἀπόγευμα στὶς 
17 τοῦ Μάρτη. Δυσκολευ-
όμουν πολὺ νὰ συνειδητο-

ποιήσω πὼς ἕνα φίλο ξεχωριστό, γνωστὸ 
ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960, δὲν θὰ τὸν 
ξανάβλεπα.

Χρόνια τώρα, μὲ τὸν ποιητὴ καὶ συγ-
γραφέα Νίκο Ἀρβανίτη συνδεόμαστε οἰκο-
γενειακῶς. Μᾶς διάβαζε καὶ τοῦ διαβάζαμε 
ὅ,τι σκαριφήματα γράφαμε, καὶ ζητούσαμε 
ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου τὶς κριτικές του παρατη-
ρήσεις. Κουβεντιάζαμε, συνεργαζόμασταν, 
συμφωνούσαμε καὶ κάποτε διαφωνούσαμε, 
πάντα πάνω στὴ βάση τῆς πνευματικῆς 
διακονίας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Μὲ σοβαρὰ κινητικὰ προβλήματα ἀπὸ 
μικρός, ἐκτὸς ἀπ’ τὸ ἐπαγγελματικό του 
ἔργο, ὁ Νίκος Ἀρβανίτης δούλευε ἀκατα-
πόνητα στὸν χῶρο τῶν Ἑλληνικῶν Γραμ-
μάτων, διαβάζοντας, γράφοντας, κρίνοντας 
καὶ διορθώνοντας κείμενα ἄλλων. Ἡ γνώμη 
του καὶ οἱ παρατηρήσεις του στὰ διάφο-
ρα γραπτά μας ἦταν πολύτιμες, ἀκόμη 
καὶ ὅταν διαφωνούσαμε. Μιλοῦσε πάντα 
μετὰ λόγου γνώσεως γιὰ διάφορα θέματα, 
ὅπως γιὰ τὴν τέχνη καὶ τὴν τεχνικὴ τῆς 
ποιήσεως, γιὰ τὴ γλῶσσα καὶ γιὰ τὴ δομὴ 
τῶν διαφόρων εἰδῶν τῆς πεζογραφίας 
κ.ἄ. Οἱ ἀπόψεις του ξεκάθαρες, τόσο γιὰ 
τὴ μορφὴ ὅσο καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο. Ἡ 
γνώμη του γιὰ μᾶς ἦταν πολύτιμη καὶ τὴν 
ἐπιζητούσαμε συχνά.

Καὶ ξαφνικὰ συνειδητοποίησα τὸ 
ἐρώτημα ποὺ αὐθόρμητα ξεπήδησε ἀπὸ 
μέσα μου: Τώρα ἀπὸ ποιὸν θὰ ζητᾶμε μιὰ 
κριτικὴ παρατήρηση καὶ μὲ ποιὸν θὰ συ-

ζητᾶμε τὶς διαφωνίες μας;
Καθὼς σκεπτόμουν αὐτὰ μὲ τὴν καρ-

διὰ θολωμένη ἀπὸ τὴ θλίψη, εἶδα στὸ γρα-
φεῖό μου ὅτι εἶχε ἔλθει τὸ τεῦχος Μαρτί-
ου τοῦ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες. Ἀσυναίσθητα 
τὸ ξεφύλλισα, καὶ σταμάτησα ξαφνικὰ σὲ 
ἕνα ποίημα τοῦ Ἀρβανίτη γιὰ τὴ σύγχρο-
νη οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὶς δοσοληψίες 
μὲ τοὺς Εὐρωπαίους δανειστές, μὲ τίτλο 
«Γάλα τῆς Πέτρας». Μηχανικὰ διάβασα 
κάποιους στίχους:

Σὲ κόκκινο χῶμα
ἀπὸ αἷμα καὶ δάκρυ ριζώσαμε.
Γάλα τῆς Πέτρας βυζάξαμε.

Αὔριο
ἡ μέρα θὰ δώσει τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερο.

– Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας…

Ἀπ’ τῶν Συνόδων τῆς Νίκαιας
θ’ ἀκουστεῖ καὶ πάλι τό «Πιστεύω» 

τρισφώτιστο.
Φλόγες πυρὸς θ’ ἀποτυπώσουν
στὴν ψυχή μας τὴν Εἰκόνα Του ἔγκαυ-

στη....

– Κύριε,
κλῖνον οὐρανοὺς καὶ κατάβηθι…

Ξαφνικὰ ὁ ποιητὴς ζωντανὸς μπροστά 
μου!

Ὁ Νίκος Ἀρβανίτης γεννήθηκε στὴ 
Μεθώνη τὸ 1928. Πτυχιοῦχος Πολιτικῶν 
Ἐπιστημῶν, ἐργάσθηκε στὸ Ὑπουργεῖο 
Βιομηχανίας, φθάνοντας στὸν βαθμὸ τοῦ 
Γενικοῦ Διευθυντοῦ.

Ἀνήκει στοὺς τελευταίους χριστιανοὺς 
λογοτέχνες ποὺ εἶχαν γαλουχηθεῖ στοὺς 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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κύκλους τῆς «Δαμασκοῦ», ποὺ στὴ δε-
καετία τοῦ 1960 τοὺς παρακολουθοῦσαν 
φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες, μὲ ὑπεύθυνο τὸν 
Σοφοκλῆ Χατζηδάκη. Οἱ κύκλοι αὐτοὶ 
ἀσχολήθηκαν μὲ πολλοὺς τομεῖς τοῦ λό-
γου καὶ τοῦ στοχασμοῦ, ὅπως ποίηση, 
πεζογραφία, θέατρο, φιλοσοφικὸ στοχασμὸ 
κ.ἄ.

Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἀρβανίτης, 
στοὺς κύκλους τῆς «Δαμασκοῦ» σπού-
δασε, θεωρητικὰ καὶ πρακτικά, ὅτι «ἡ 
Χριστιανικὴ Λογοτεχνία εἶναι μιὰ ἰσορ-
ροπιστικὴ πορεία πάνω σὲ δύο ράγες, τῆς 
οὐσίας καὶ τῆς μορφῆς. Δίνει μεγάλη ση-
μασία στὴ μορφή, καὶ ὄχι μόνο στὴν οὐσία. 
Ἕνα λογοτέχνημα πρέπει πρῶτα νὰ εἶναι 
“ὡραῖον εἰς ὅρασιν” καὶ μετά “καλὸν εἰς 
βρῶσιν”. Ὁ ὠφελιμισμὸς δὲν ἔχει θέση στὴ 
χριστιανικὴ λογοτεχνία, οὔτε τὸ ἄγουρο 
θρησκευτικὸ συναίσθημα»1. Ὁδοδείκτης σὲ 
ὅλο τὸ λογοτεχνικό του ἔργο ἦταν αὐτὲς 
οἱ βασικὲς ἀρχές, καὶ αὐτὲς προσπαθοῦσε 
νὰ ἐμπνεύσει σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ 
συνεργάτες.

Τὸ ἔργο τοῦ Ἀρβανίτη θὰ μποροῦσε 
κανεὶς σχηματικὰ νὰ τὸ διαιρέσει σὲ δύο 
κατηγορίες: πρῶτον, τὸ κυρίως συγγραφι-
κό, καί, δεύτερον, τὸ διδακτικό.

1. Συγγραφικὸ ἔργο
Ὁ Νίκος Ἀρβανίτης ἀρθρογραφεῖ ἀπὸ 

τὸ 1950 σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, 
ὅπως τὸν Σύνδεσμο, τὰ Νιᾶτα, τὶς Κοι-
νωνικὲς Τομές, τὸν Κόσμο τῆς Ἑλληνίδος, 
καὶ κυρίως στὶς Ἀκτῖνες.

Καλλιέργησε ὅλα τὰ εἴδη τοῦ λόγου, 
ὅπως ποίηση, διήγημα, παιδικὴ λογοτε-
χνία, μυθιστόρημα, θέατρο, κριτική, με-
λέτες καὶ ἄρθρα. Στὸ συγγραφικὸ ἔργο 
τοῦ λογοτέχνη καὶ ποιητῆ Ν. Ἀρβανίτη 
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει ἐκτενέστερος 
σχολιασμὸς καὶ ἀξιολόγηση στὴν πα-

1  Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων, 
Πορεία στὸ φῶς καὶ στὴν καταιγίδα..., ἐπιμ. 
Νίκος Ἀρβανίτης, Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἀθήνα 
2009, σελ. 25.

ροῦσα σύντομη ἀναφορά· μόνο ἐπιγραμ-
ματικὰ θὰ ἀναφερθοῦν οἱ τίτλοι:

Ποίηση: Ἐν γῇ ἀβάτῳ (1967), Σφραγῖδες 
(συλλογικό).

Διηγήματα: Ὁ Λίβας (1960), Τὸ μεγάλο 
μαντάτο (1967, 19813), Ὁ Βόσπορος φλέ-
γεται (1979).

Μυθιστορήματα: Στὴν ἀετοφωλιὰ τοῦ 
Ταϋγέτου (1971), Ὁ ἀνδρειωμένος (1973).

Χρονικό: Ὁ Γιὸς τοῦ ἀνθρώπου (1986).
Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ὑπογραμμι-

σθεῖ ὅτι, πρὶν ἐκδοθεῖ τὸ πρῶτο λογοτε-
χνικό του βιβλίο, ὁ Ἀρβανίτης ἐπιμελήθηκε 
τὴν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ ποιητῆ καὶ 
συγγραφέα Γ. Βερίτη (Ἀλέξανδρου Γκιά-
λα). Ἔργο πολύμοχθο, ποὺ διαιρεῖται σὲ 
δύο μέρη:

α) Ἅπαντα ποιήματα, Ἐκδόσεις Δαμα-
σκός, Ἀθῆναι 1958, σελίδες 332.

β) Ἅπαντα πεζά, τόμοι 2, Ἐκδόσεις 
Δαμασκός, Ἀθῆναι 1958.

Τὸ ἔργο τοῦ Γ. Βερίτη τὸ μελέτησε 
καὶ τὸ ἀγάπησε ἰδιαίτερα ὁ Ἀρβανίτης, 
ἀναφερόμενος συχνὰ σὲ αὐτό. Ἀπόδειξη 
ἕνα τελευταῖο ἄρθρο του στὶς Ἀκτῖνες τὸ 
2006 μὲ τίτλο «Τὸ φῶς στὴν ποίηση τοῦ 
Γ. Βερίτη».2

2  Ἀκτῖνες 668 (Φεβρουάριος 2006), Γ. Βερίτης 
(Ἀλέξανδρος Γκιάλας), Ἀφιέρωμα στὰ 90 χρόνια 
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Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἀρβανίτης, στοὺς κύκλους τῆς «Δαμα-
σκοῦ» σπούδασε, θεωρητικὰ καὶ πρακτικά, ὅτι «ἡ Χριστιανικὴ 
Λογοτεχνία εἶναι μιὰ ἰσορροπιστικὴ πορεία πάνω σὲ δύο ράγες, 
τῆς οὐσίας καὶ τῆς μορφῆς. Δίνει μεγάλη σημασία στὴ μορφή, 
καὶ ὄχι μόνο στὴν οὐσία. Ἕνα λογοτέχνημα πρέπει πρῶτα νὰ 

εἶναι “ὡραῖον εἰς ὅρασιν” καὶ μετά “καλὸν εἰς βρῶσιν”. Ὁ ὠφελι-
μισμὸς δὲν ἔχει θέση στὴ χριστιανικὴ λογοτεχνία, οὔτε τὸ ἄγου-
ρο θρησκευτικὸ συναίσθημα». Ὁδοδείκτης σὲ ὅλο τὸ λογοτεχνι-
κό του ἔργο ἦταν αὐτὲς οἱ βασικὲς ἀρχές, καὶ αὐτὲς προσπα-
θοῦσε νὰ ἐμπνεύσει σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ συνεργάτες.

2. Διδακτικὸ ἔργο
Μετὰ τὴ μαθητεία του στοὺς κύκλους 

τῆς «Δαμασκοῦ», ὅπου μυήθηκε στοὺς 
προβληματισμοὺς γιὰ τὰ Νεοελληνικὰ 
Χριστιανικὰ Γράμματα, ὁ Ἀρβανίτης εἶχε 
τὴ μεγάλη εὐκαιρία νὰ συνεργασθεῖ μὲ ἕνα 
σπουδαῖο ποιητή, τὸν Στέφανο Μπολέτση.

Τὸ 1960 ὁ Μπολέτσης κάλεσε στὸ σπί-
τι του σὲ μιά «φιλικὴ ποιητικὴ συνάντηση» 
μερικοὺς νέους ποιητὲς ποὺ εἶχαν ἀγάπη 
στὰ Χριστιανικὰ Γράμματα, ὅπως τοὺς 
Νίκο Καμβύση, Νίκο Τυπάλδο, Γιῶργο 
Καχριμάνη, Π. Πάσχο καὶ Π. Σινόπουλο. 
Σκοπὸς τῆς Συντροφιᾶς ἦταν ἡ πνευμα-
τικὴ ἀναστροφὴ καὶ ἡ ἐργαστηριακὴ πα-
ρουσίαση τῆς λογοτεχνικῆς δουλειᾶς τους.

Ἡ Συντροφιὰ λειτουργοῦσε κάθε 15 
μέρες ὡς ἕνα λογοτεχνικὸ φροντιστήριο. 
Διαβαζόταν τὸ κείμενο τοῦ καθενός, μέσα 
σὲ ἕνα κλίμα ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας, καὶ 
ἀκολουθοῦσε ὑπεύθυνη κριτικὴ τόσο γιὰ 
τὸ περιεχόμενο, ὅσο καὶ γιὰ τὴ μορφή. 
Ὁ Στέφανος Μπολέτσης ἦταν ὁ μεγάλος 
δάσκαλος καὶ ἐμπνευστής, ὁ ὁποῖος κα-
θοδηγοῦσε μὲ ἱερότητα στὰ μονοπάτια τῆς 
τέχνης.

Σὲ πέντε χρόνια ὁ Μπολέτσης ἀνα-

ἀπὸ τὴ γέννησή του, σελ. 34-42.

γκάσθηκε νὰ ἀποσυρθεῖ, διότι ἔχασε τὴν 
ἀκοή του καὶ δὲν μποροῦσε νὰ παρακο-
λουθήσει. Ἡ Συντροφιὰ ὅμως θὰ συνεχίσει 
συνεδριάζοντας σὲ σπίτια μελῶν, καὶ ἡ 
ἐργαστηριακὴ δουλειὰ θὰ γίνεται γνωστή, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μεγαλώνει ὁ κύκλος τῶν 
ἐνδιαφερομένων. Ὑπεύθυνοι τώρα εἶναι 
ὁ Νίκος Τυπάλδος, στὸ σπίτι τοῦ ὁποίου 
τελικὰ ἐγίνοντο οἱ συναντήσεις, καὶ ὁ Νί-
κος Ἀρβανίτης.

Ὁ σκοπὸς πάντα ἦταν ἡ καλλιέργεια 
καὶ ἀνάπτυξη τῶν Χριστιανικῶν Γραμ-
μάτων. Τὸ 1983 ἡ Συντροφιὰ ἀπέκτησε 
σωματειακὴ ὑπόσταση μὲ τὸν τίτλο «Χρι-
στιανικὴ Λογοτεχνικὴ Συντροφιά».

Σκοποὶ τῆς Συντροφιᾶς, ὅπως ἀνα-
φέρονται στὸ Καταστατικό της, εἶναι νὰ 

καλλιεργεῖ, νὰ διαδίδει, νὰ ἀναπτύσσει τὴ 
Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία, μέσα στὸ πλαί-
σιο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς πνευματικῆς 
ἐλευθερίας, νὰ φροντίζει γιὰ τὴν καλλιτε-
χνική-πνευματικὴ οἰκοδομὴ καὶ προαγωγὴ 
τῶν μελῶν της, κι ἀκόμη νὰ συμβάλλει 
στὴ συνένωση ὅλων τῶν λογοτεχνικῶν 
χριστιανικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας. 
Οἱ στόχοι αὐτοὶ πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνο-
νται χωρὶς στράτευση καὶ δεσμεύσεις ἀπὸ 
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ὁπουδήποτε.3
Ἀργότερα ὁ τίτλος ἔγινε «Ἑλληνικὴ 

Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων», πρὸς 
ἀποφυγὴν συγχύσεως μὲ ἄλλο λογοτεχνικὸ 
σωματεῖο παρεμφεροῦς τίτλου καὶ δρα-
στηριότητος.

Τὸ λογοτεχνικὸ ἐργαστήρι
Ἡ συντροφιὰ τῶν λογοτεχνῶν συ-

νεχίζει συστηματικὰ τὴν ἐργαστηριακὴ 
συνάντηση κάθε δεκαπέντε μέρες. Ἐκεῖ 
παρουσιάζουν τὰ μέλη τὰ κείμενά τους 
σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα φιλική, καὶ ἀκολουθεῖ 
καλόπιστη κριτικὴ μὲ ἀντικειμενικότητα. 

Στόχος εἶναι ὁ συγγραφεύς, ἀξιοποιώντας 
τὶς παρατηρήσεις καὶ τὶς ὑποδείξεις, νὰ 
βελτιώσει τὸ κείμενό του. Παράλληλα, 
ἔμφαση δίδεται καὶ στὴν πνευματικὴ καλ-
λιέργεια τῶν μελῶν.

Ὑπεύθυνος σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἐργασία 
γιὰ περισσότερο ἀπὸ σαράντα χρόνια ἦταν 
ὁ Νίκος Ἀρβανίτης. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 
συναντήσεων ὑπογράμμιζε τὸ πλαίσιο τῆς 
Νεοελληνικῆς Χριστιανικῆς Λογοτεχνίας 
«μὲ δρομοδείκτη τὶς παρακαταθῆκες τοῦ 
Διονυσίου Σολωμοῦ καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου 
Παπαδιαμάντη».4 Ἐτόνιζε συχνά:

– «Ὁ ὠφελιμισμὸς δὲν ἔχει θέση στὴ 
Χριστιανικὴ λογοτεχνία, οὔτε τὸ ἄγουρο 

3  Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων, 
Πορεία στὸ φῶς καὶ στὴν καταιγίδα..., σελ. 460-
461.

4  ὅ.π., σελ. 25.

θρησκευτικὸ συναίσθημα, ὡς λογοτεχνικὸ 
σπέρμα, δὲν μποροῦν νὰ τὴν καθοδη-
γοῦν»5.

– «Ἡ ἔκφραση ἁπλῶς θρησκευτικῶν 
συναισθημάτων δὲν εἶναι λογοτεχνία»6.

– «Ἕνα λογοτεχνικὸ ἔργο χριστιανικῆς 
πνοῆς καταξιώνεται, ὅταν ἀποκαλύπτει 
τὸν κόσμο τοῦ Πνεύματος μέσα ἀπὸ 
πνευματικοὺς καμάτους “ἐν ἐλευθερίᾳ 
καὶ ἀγάπῃ”. Στράτευση καὶ σκοπιμότητες 
εἶναι πράξη ἀνελεύθερη, ποὺ ὑποβαθμί-
ζει ἀφάνταστα τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα 
καὶ προσβάλλει βάναυσα τὴν ἐλευθερία 
καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε 

αὐτὸς εἶναι ὁ συγγραφέας εἴτε ὁ ἀναγνώ-
στης»7.

– «Εἰδικώτερα στὴν ποίηση παρατη-
ρεῖται τὸ φαινόμενο νὰ ἔχουμε, ἀντὶ γιὰ 
ποιήματα, ἀναιμικὰ στιχουργήματα, ποὺ 
δὲν ἐκφράζουν παρὰ μόνο τὰ ἄγουρα θρη-
σκευτικὰ συναισθήματα τοῦ δημιουργοῦ 
τους. Τέτοια ὅμως “λογοτεχνήματα” εἶναι 
βλαπτικὰ στὴν πνευματικὴ ὑγεία καὶ στὴν 
αἰσθητικὴ καλλιέργεια τοῦ λαοῦ»8.

Στὶς ἐτήσιες ἐκδηλώσεις τοῦ λογοτε-
χνικοῦ ἐργαστηρίου περιλαμβανόταν ἕνα 
ἐκκλησιαστικὸ καὶ λογοτεχνικὸ μνημόσυνο 
γιὰ ὅσους καλλιέργησαν στὸν τόπο μας τὰ 
Νεοελληνικὰ Χριστιανικὰ Γράμματα ἀπὸ 

5  ὅ.π.
6  ὅ.π., σελ. 461.
7  ὅ.π.
8  ὅ.π.

– «Εἰδικώτερα στὴν ποίηση παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο νὰ 
ἔχουμε, ἀντὶ γιὰ ποιήματα, ἀναιμικὰ στιχουργήματα, ποὺ δὲν 
ἐκφράζουν παρὰ μόνο τὰ ἄγουρα θρησκευτικὰ συναισθήματα 

τοῦ δημιουργοῦ τους. Τέτοια ὅμως “λογοτεχνήματα”  
εἶναι βλαπτικὰ στὴν πνευματικὴ ὑγεία  

καὶ στὴν αἰσθητικὴ καλλιέργεια τοῦ λαοῦ».
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τὸν Σολωμὸ ὣς τὶς μέρες μας.
 Ἀπὸ τοὺς πρώτους καρποὺς τοῦ 

λογοτεχνικοῦ ἐργαστηρίου εἶναι ἡ ἔκδοση 
τῆς ποιητικῆς συλλογῆς Σφραγῖδες, ἔργο 
συλλογικό, ποὺ σχολιάσθηκε εὐμενέστατα 
ἀπὸ τὴν κριτικὴ γιὰ τὸν μοντέρνο τρόπο 
γραφῆς.

Οἱ Πανελλήνιοι Λογοτεχνικοὶ  
Διαγωνισμοί

Τὸ μεγάλο ὅμως καὶ πολύμοχθο ἔργο 
τοῦ Ἀρβανίτη ἦταν ἡ διοργάνωση τῶν 
Πανελληνίων Λογοτεχνικῶν Διαγωνισμῶν. 
Στόχος τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἦταν ἡ 
ἀνάπτυξη τοῦ Νεοελληνικοῦ Χριστιανικοῦ 
λόγου. Ὁ Ἀρβανίτης ἐπισημαίνει στὴν εἰση-
γητικὴ ἔκθεση τοῦ πρώτου διαγωνισμοῦ, 
δείχνοντας τὸ πνεῦμα τῆς προσπάθειας 
αὐτῆς:

«Ἡ Νεοελληνικὴ Χριστιανικὴ Λογο-
τεχνία, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὸν Σολωμὸ καὶ 
τὸν Παπαδιαμάντη καὶ ἔχει τὶς ρίζες της 
στοὺς θεμελιωτὲς τοῦ Χριστιανικοῦ Λό-
γου, ὅπως ἐκφράσθηκαν στὸ χριστιανικὸ 
Βυζάντιο, προσπαθεῖ νὰ μένει ζωντανὴ μὲ 
τὴ βίωση τοῦ Ἀληθινοῦ, τοῦ Ὡραίου, τοῦ 
Ἁγίου, καὶ τὴν ὅραση τοῦ Ὑπέρλογου καὶ 
τοῦ Ἐπέκεινα... Σκοπὸς τοῦ διαγωνισμοῦ 
[...] εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ Νεοελληνικοῦ 
Χριστιανικοῦ Λόγου. Ἔπρεπε νὰ δώσουμε 
τὴ δυνατότητα σὲ νέους ἀνθρώπους νὰ 
ἐκφραστοῦν δημόσια, δοκιμάζοντας τὶς δυ-
νάμεις τους»9 σὲ ἔργα χριστιανικῆς πνοῆς.

Σὲ αὐτὸν τὸν πρῶτο διαγωνισμὸ δί-
δονται σαφεῖς διευκρινίσεις διαχρονικῆς 
σημασίας. Γράφει ὁ Ἀρβανίτης:

«Ἀλλὰ τί εἶναι λογοτεχνικὸ ἔργο χρι-
στιανικῆς πνοῆς; Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, τὸ ἔργο 
αὐτὸ πρέπει νὰ πετυχαίνει τὴν ἁρμονικὴ 
σύζευξη μορφῆς καὶ οὐσίας. Ἂν βασικὴ 
προϋπόθεση γιὰ κάθε λογοτεχνικὸ ἔργο 
εἶναι νὰ εἶναι ἄρτιο, πολὺ περισσότερο 
αὐτὴ ἡ προϋπόθεση ἰσχύει γιὰ ἕνα λογο-
τεχνικὸ ἔργο χριστιανικῆς πνοῆς, διατὶ τό 

9  ὅ.π., σελ. 453.

“ὡραῖο”, ὅταν ὑπηρετεῖ τό “ἅγιο”, γίνεται 
ἀξία ὑπέρτατη. Ἡ χριστιανικὴ τέχνη ὡς 
ἀξία ποὺ ὑπηρετεῖ τό “ἅγιο” δικαιώνεται, 
ὅταν ἀποκαλύπτει τὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν 
μὲ καθαρὰ λογοτεχνικὰ μέσα»10.

Κατὰ τὴν τελετὴ τῆς ἀπονομῆς, σχο-
λιάζονται ἀπὸ τὸν Ἀρβανίτη ὅλα τὰ ὑπο-
βληθέντα ἔργα μὲ ἰδιαίτερο σεβασμό, καὶ 
δικαιολογεῖται ἡ πρόκριση τοῦ βραβευ-
ομένου.

Στὶς εἰσηγητικὲς ἐκθέσεις κάθε δια-
γωνισμοῦ, ὁ Ἀρβανίτης καὶ τὰ μέλη κάθε 
ἐπιτροπῆς διατυπώνουν πολὺ ἀξιόλογες 
παρατηρήσεις καὶ θεωρητικὲς ἀπόψεις 
γιὰ τὴν τέχνη καὶ τὴν οὐσία τοῦ κρινο-
μένου ἔργου. Ἡ σταχυολόγηση τῶν θέ-
σεων αὐτῶν θὰ μποροῦσε μελλοντικὰ νὰ 
ἀποτελέσει εἰδικὸ ἐγχειρίδιο αἰσθητικῆς 
μὲ τὰ βασικὰ κριτήρια γιὰ τὴ χριστιανικὴ 
λογοτεχνία.

Ἀπὸ τὸ 1982 ἕως τὸ 2004 πραγματο-
ποιήθηκαν 23 διαγωνισμοί, ἔργο τεράστιο, 
ποὺ τὸ ἐπωμιζόταν κυρίως ὁ πρόεδρος 
Ἀρβανίτης, βοηθούμενος καὶ ἀπὸ ἐπιτροπὴ 
εἰδικῶν.11

Κατὰ τὴν τελετὴ βραβεύσεως τῶν 
λογοτεχνῶν, ἀπενέμοντο παράλληλα τι-
μητικὲς διακρίσεις σὲ ἀνθρώπους τοῦ 
πνεύματος γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἔργου τους 
καὶ σὲ φορεῖς ποὺ μὲ τὸν τρόπο τους 
διακονοῦσαν τὰ Χριστιανικὰ Γράμματα. 
Ἡ πανηγυρικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση, συνήθως 
στὴν αἴθουσα τοῦ «Παρνασσοῦ», ἀποτε-
λοῦσε γεγονὸς στὴν Ἀθήνα, ποὺ ἐκτὸς 
τῶν ἄλλων σχολιαζόταν ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν 
Τύπο.
10  ὅ.π., σελ. 461.
11  Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ εὖρος τοῦ ἔργου, 

ἀρκεῖ νὰ ἀναφερθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἔργων ποὺ 
ὑπεβλήθησαν στοὺς ἑπτὰ πρώτους διαγωνισμούς:

1ος Διαγωνισμός (1982)· ὑπεβλήθησαν 23 ἔργα
2ος Διαγωνισμός (1983)· ὑπεβλήθησαν 35 ἔργα
3ος Διαγωνισμός (1984)· ὑπεβλήθησαν 89 ἔργα
4ος Διαγωνισμός (1985)· ὑπεβλήθησαν 92 ἔργα
5ος Διαγωνισμός (1986)· ὑπεβλήθησαν 153 ἔργα
6ος Διαγωνισμός (1987)· ὑπεβλήθησαν 165 ἔργα
7ος Διαγωνισμός (1988)· ὑπεβλήθησαν 160 ἔργα
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Ἀποτελεῖ πράξη δικαιοσύνης ἡ ἀνα-
γνώριση τῆς ἱεραποστολικῆς ἀφοσιώσεως 
στὰ Χριστιανικὰ Γράμματα τοῦ ζεύγους 
Ἀρβανίτη, καθὼς ὅλος ὁ μόχθος γιὰ κάθε 
Πανελλήνιο Διαγωνισμὸ ἦταν ἔργο πρω-
τίστως δικό τους. Ἀπὸ τὴν προκήρυξη 
στὸν Τύπο, τὴ συγκέντρωση τῶν ὑποβαλ-
λόμενων ἔργων ἀπὸ τὸ Ταχυδρομεῖο, τὸν 
διαχωρισμὸ σὲ κατηγορίες, τὴν ἀποστολὴ 
στὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, τὴ συγκέντρωση 
τῶν ἐπιμέρους εἰσηγητικῶν παρατηρήσεων, 
τὴ δακτυλογράφηση τῆς τελικῆς ἐκθέσεως 

καὶ πολλὰ ἄλλα ἀναγκαῖα γιὰ τὴ διοργά-
νωση τῆς τελετῆς εἶχε ἀναλάβει ἡ κυρία 
Βάσω Ἀρβανίτου, προσφέροντας ἐπιπλέον 
τὸ σπίτι τους ὡς γραφεῖο τῆς Ἑταιρείας. 
Χωρὶς τὴν ὁλοπρόθυμη προσφορά της 
καὶ τοὺς ποικίλους κόπους της, αὐτοὶ οἱ 
Λογοτεχνικοὶ Διαγωνισμοὶ δὲν μποροῦσαν 
νὰ διεξαχθοῦν. Ὁ Ἀρβανίτης βέβαια μὲ τὴν 
κριτικὴ ἐπιτροπὴ διάβαζαν ὅλα τὰ βιβλία 
καὶ ἀπεφάσιζαν γιὰ τὴν ἀπονομὴ ἢ μὴ 
κάθε βραβείου. Ὅμως ἡ κυρία Ἀρβανίτου 
ἐπωμιζόταν ὅλο τὸν ἄλλο μόχθο, προσφέ-
ροντας τὸ σπίτι της, ποὺ γιὰ περισσότερο 
ἀπὸ ἕνα μῆνα, σὲ κάθε Διαγωνισμό, ἦταν 
κατειλημμένο ἀπ’ τὰ βιβλία. Αὐτὴ ἡ θυ-
σιαστικὴ προσφορά της ἦταν σημαντικὸς 
συντελεστὴς αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου ἱερα-
ποστολικοῦ ἔργου, ποὺ κράτησε περισσό-
τερο ἀπὸ εἴκοσι πέντε χρόνια.

Οἱ Πανελλήνιοι Λογοτεχνικοὶ Διαγω-
νισμοὶ σταμάτησαν, ὅταν ἡ ὑγεία τοῦ Νί-
κου Ἀρβανίτη ἐπιδεινώθηκε πολύ, πρᾶγμα 
ποὺ ἐπιβεβαιώνει ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ κύριος 
μοχλὸς αὐτοῦ τοῦ τεράστιου ἔργου.

Ὅμως ἂς μὴ νομισθεῖ ὅτι καὶ στὸ 

δύσκολο διάστημα ποὺ ἀκολούθησε ὁ 
Ἀρβανίτης, αὐτὸς ὁ ἀνιδιοτελὴς ἐργάτης 
τοῦ Εὐαγγελίου, σταμάτησε τὸ διάβασμα 
καὶ τὸ γράψιμο. Πέρα ἀπὸ τὴ συνεχῆ πα-
ρουσία του σὲ περιοδικά, δημοσιεύοντας 
ποίηση, πεζὰ κείμενα, κριτικὲς καὶ ἄρθρα 
μὲ σύγχρονους προβληματισμούς, ὁ Ἀρβα-
νίτης ἄφησε γιὰ τὴ νέα γενιὰ καὶ γιὰ τὴν 
ἱστορία τῶν Νεοελληνικῶν Γραμμάτων ἕνα 
σπουδαῖο ἔργο, τὴν ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἑταιρείας Χριστιανικῶν Γραμμάτων, μὲ 
τίτλο Πορεία στὸ φῶς καὶ στὴν καταιγί-

δα..., Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἀθήνα 2009, 
732 σελ. Στὸ ἔργο αὐτὸ συμμετέχουν μὲ 
ἐργασίες τους πολλὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας, 
καὶ περιλαμβάνονται καὶ ἀξιόλογα κείμενα 
συγγραφέων ποὺ σχετίζονται μὲ τὰ Χρι-
στιανικὰ Γράμματα.

Θαυμάζει κανεὶς καὶ ἀπορεῖ πῶς κα-
τώρθωσε ὁ Ἀρβανίτης νὰ ὁλοκληρώσει τὴν 
ἐκλογὴ καὶ ἐπιμέλεια τῶν κειμένων αὐτοῦ 
τοῦ ὀγκώδους τόμου, καθηλωμένος στὴν 
ἀναπηρικὴ πολυθρόνα καὶ μὲ πολλὰ πρό-
σθετα προβλήματα ὑγείας, ἀφήνοντάς μας 
κληρονομιὰ τὸ πάθος τῆς δουλειᾶς καὶ τὴν 
ἀφοσίωση στὰ Νεοελληνικὰ Χριστιανικὰ 
Γράμματα.

Κλείνοντας αὐτὴ τὴν πρόχειρη ἀνα-
φορὰ στὸ ἔργο καὶ τὴ δράση τοῦ Νίκου 
Ἀρβανίτη, τώρα ποὺ ἔφυγε ἀπὸ κοντά μας, 
ἀπομένει σὲ μᾶς τὸ χρέος νὰ προσευχόμα-
στε ὁ Θεὸς νὰ ἀναδείξει νέους ἐργάτες τοῦ 
μηνύματός του, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ δικό του 
πάθος καὶ τὴ δική του ἀφοσίωση θὰ τὰ 
προσφέρουν «ὅλα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ», 
ὅπως θἄλεγε κι ὁ ποιητής.

ΖΩΗ ΓΚΕΝΑΚΟΥ

Τὸ μεγάλο ὅμως καὶ πολύμοχθο ἔργο τοῦ Ἀρβανίτη ἦταν  
ἡ διοργάνωση τῶν Πανελληνίων Λογοτεχνικῶν Διαγωνισμῶν. 

Στόχος τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἦταν ἡ ἀνάπτυξη  
τοῦ Νεοελληνικοῦ Χριστιανικοῦ λόγου.
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Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο πληροφορη-
θήκαμε γιὰ μιὰ ἔκθεσι ἡ ὁποία δι-
οργανώθη ἀπὸ τὴν αἴθουσα τέχνης 
Genesis τὸν παρελθόντα Ἰούλιο. 
Στὴν ἔκθεσι συμμετεῖχαν εἴκοσι καλ-
λιτέχνες/δημιουργοί, οἱ ὁποῖοι μὲ ἕνα 
ἔργο τους θὰ προσέγγιζαν τὸ βιβλίο 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Κατὰ τὸν σχεδι-
ασμὸ τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκθέσεως, 
«20 δημιουργοὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς 
ἐπικοινωνίας, τῆς διαφήμισης, τῆς 

γραφιστικῆς, τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τοῦ 
κοσμήματος, τῆς κεραμικῆς καὶ τῆς 
φωτογραφίας δέχονται τὴν πρόσκλη-
ση – πρόκληση νὰ συμμετάσχουν 
σὲ μιὰ ἔκθεση ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν 
Ἁγία Γραφή» (Βλ. ἱστοσελίδα Gen-
esis). Φωτογραφίες ἀρκετῶν ἐκ τῶν 
ἐκθεμάτων καθὼς καὶ ἕνα μικρὸ βί-
ντεο ὑπάρχουν ἀναρτημένα στὸ δια-
δίκτυο. (Βλ. φωτογραφίες http://www.
naftemporiki.gr/story/980014/i-agia-
grafi-mesa-apo-to-prisma-tis-texnis 
καὶ βίντεο https://www.youtube.com/
watch?v=WNSNr2Bjf14).

Ἡ συνολικὴ αἴσθησις τὴν ὁποία 
ἀποκομίσαμε ἀπὸ ὅσα ἐκθέματα 
εἴδαμε στὸ διαδίκτυο εἶναι ὅτι οἱ δη-
μιουργοί τους εἶχαν παχυλὴ ἄγνοια 
γιὰ τὸ τί πράγματι εἶναι ἡ Ἁγία 
Γραφή. Ἕνας καλλιτέχνης ἀπεικό-

νιζε ἕνα γυμνὸ ἄνδρα καὶ μιὰ γυναι-
κεία φιγούρα νὰ τοῦ προσφέρῃ ἕνα 
μῆλο! (Πιθανῶς δὲν ἐγνώριζε ὅτι ἡ 
περιγραφὴ τῆς πτώσεως τῶν πρω-
τοπλάστων ὁμιλεῖ περὶ ἀπαγορευ-
μένου καρποῦ γενικῶς καὶ ὄχι περὶ 
μήλου εἰδικῶς). Ἄλλος ἔδειχνε δεμένα 
μὲ χειροπέδες χέρια καὶ στὴ μέση 
τους ἕνα βιβλίο· κατὰ τὴν ἄποψι τοῦ 
καλλιτέχνου ἡ Βίβλος μᾶς δένει τὰ 
χέρια μὲ χειροπέδες! Ἕτερος ἀπει-
κόνιζε τὸν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ ὡς 
ἕνα ἄνθρωπο κατάστικτο ἀπὸ τα-
τουάζ, ἐπιγράφων τὸ δημιούργημά 
του «Παλαιὰ Κενὴ (sic) Διαθήκη»! 
Ἄλλη καλλιτέχνις ἐφωτογράφισε ἕνα 
λευκὸ ἄδειο κουτὶ φαρμακείου μὲ 
ἕνα κόκκινο σταυρὸ καὶ τὸ ἐπέγρα-
ψε «Opium: When Karl met Damien 
(Ὄπιο: Ὅταν ὁ Κάρολος [Μάρξ;] συ-
νήντησε τὸν Ντάμιεν)». Φαίνεται ὅτι 
ἡ ἄποψίς της περὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
συμπίπτει μὲ τὴν ἄποψι τὴν ὁποία 
διετύπωσε ὁ Κάρολος Μὰρξ τὸν προ-
προηγούμενο αἰῶνα ὅτι «ἡ θρησκεία 
εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ». 

Βεβαίως, ἀπὸ χριστιανικῆς ἀπό-
ψεως, ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ γενικώτερα 
ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας θεωρεῖται 
ἀπὸ πολλοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας ὡς ἰατρεῖο καὶ φαρμακεῖο πνευ-
ματικὸ κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων 
καὶ κατὰ πάντων τῶν παθῶν – ἁμαρ-
τημάτων τοῦ ἀνθρώπου, καὶ αὐτὸ 
συχνὰ τονίζεται στοὺς λόγους τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Καὶ ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου ἐπω-
νόμασε ἕνα σύγγραμμά του Πανάριον 
κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων. Ἡ λέξις 
Πανάριον σημαίνει κιβώτιον ἰατρικὸν 
τῶν θηριοδήκτων.

Στὴν ἐποχή μας ἐπικρατεῖ ἡ θέ-

ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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σις ὅτι τὸ ἔργο τέχνης πρέπει νὰ 
προκαλῇ καὶ νὰ ὑπερβάλλῃ. Δὲν ἀρέ-
σει τὸ μέτριο, τὸ ἥσυχο καὶ σιωπηλὸ 
δημιούργημα· πολλοὶ καλλιτέχνες 
ἐπιθυμοῦν τὸ κραυγαλέο καὶ προ-
κλητικό. Αὐτὴ ἡ τάσις, σὲ συνδυασμὸ 
μὲ τὴν ἀπουσία ὑγιῶν θρησκευτικῶν 
ἐμπειριῶν, κατὰ τὴν γνώμη μας, ὡδή-
γησε τοὺς συγκεκριμένους καλλιτέ-
χνες νὰ ἀποτυπώσουν μὲ αὐτὰ τὰ 
ἔργα τὴν ἄποψί τους γιὰ τὴν Ἁγία 

Γραφή, τὸ βιβλίο τῶν βιβλίων. 
Ἐν ἀντιθέσει μὲ αὐτὰ τὰ καλλιτε-

χνήματα, τὰ προκαλοῦντα ἀρνητικὰ 
συναισθήματα, πληροφορούμαστε, 
πάλι ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, γιὰ ἕνα ἀξι-
οθαύμαστο φαινόμενο. Στὴν Κίνα ἡ 
Βίβλος, ἡ Ἁγία Γραφή, ἀντικαθιστᾷ 
τὸ Κόκκινο Βιβλιαράκι τοῦ Μάο 
(Βλ. in.gr 24.12.2014). Ἑκατομμύρια 
ἀντίτυπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς κυκλο-
φοροῦν στὴν κινεζικὴ γλῶσσα καὶ 
γίνονται ἀνάρπαστα ἀπὸ ἀνθρώπους 
οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κἂν βαπτισθεῖ. 
Οἱ Κινέζοι «ἀβάπτιστοι χριστιανοί» 
συναθροίζονται σὲ ἰδιωτικὰ σπίτια 
καὶ μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφή, ἐνῷ 
στὴ χώρα μας Ἕλληνες «ὀρθόδοξοι 
χριστιανοί» προσεγγίζουν τὸ Βιβλίο 
τῆς Ζωῆς ὡς μιὰ ἀφορμὴ ἐπιδείξεως 
τῆς εἰρωνείας ἢ τῆς ὑποτιμήσεώς 
τους πρὸς τὸ περιεχόμενό του.

Στὰ μεγάλα μουσεῖα τοῦ Δυτικοῦ 
κόσμου, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ μονα-
στήρια, διασῴζονται θαυμάσιοι εἰκο-
νογραφημένοι κώδικες τῆς Καινῆς 

Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς. Ἐκεῖ οἱ ἀντιγραφεῖς 
καὶ οἱ καλλιτέχνες ἔβαλαν ὅλη τους 
τὴν τέχνη, τὴν δύναμι καὶ τὸ βάθος 
τῆς πίστεώς τους καὶ ἐδημιούργησαν 
ἀριστουργήματα μικροκαλλιτεχνίας. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπογοητευθήκαμε, ὅταν 
εἴδαμε τὰ τόσο ρηχὰ καὶ ἀναντίστοι-
χα μὲ τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς ἔργα τῶν σημερινῶν 
καλλιτεχνῶν.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ περιέχει «ρήμα-
τα ζωῆς αἰωνίου» (Ἰω. 6:68) καὶ θὰ 
ἐμπνέει εἰς τὸ διηνεκὲς αὐτοὺς τοὺς 
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι θὰ τὰ ἐνω-
τίζονται καὶ θὰ τὰ ἐγκολπώνονται. 
Ὡς παράδειγμα ἀναφέρω δυὸ ἀράδες 
ἀπὸ δημοσίευμα τοῦ Τάκη Θεοδωρό-
πουλου, στὸ ὁποῖο, στηλιτεύων τοὺς 
πολλοὺς καὶ προσκρούοντες στὴν 
σεμνότητα τοῦ ἐκδημήσαντος Ἀνταί-

ου Χρυσοστομίδη ἐπικηδείους, ἐδή-
λωνε: «Τὴ Δευτέρα στὴν κηδεία του 
ἄκουσα πολλὰ γιὰ τὸ στρατευμένο 
του παρελθόν. Λυπᾶμαι, Ἀνταῖε μου, 
ἀλλὰ πῆρα τὴν ἀπόφαση, ὅταν ἔρθει 
ἡ ὥρα μου, νὰ προτιμήσω νὰ μὲ συ-
νοδεύσουν μὲ τὴν ἀθάνατη ἐπιστολὴ 
τοῦ Παύλου πρὸς τοὺς Θεσσαλονι-
κεῖς. Κι ἂς δηλώνω ἀγνωστικιστὴς 
ὅπως κι ἐσύ» (Καθημερινὴ 23.8.2015)!

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στὴν ἐποχή μας ἐπικρατεῖ ἡ θέ-
σις ὅτι τὸ ἔργο τέχνης πρέπει νὰ 
προκαλῇ καὶ νὰ ὑπερβάλλῃ. Δὲν 
ἀρέσει τὸ μέτριο, τὸ ἥσυχο καὶ 
σιωπηλὸ δημιούργημα· πολλοὶ 

καλλιτέχνες ἐπιθυμοῦν τὸ κραυ-
γαλέο καὶ προκλητικό.
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«Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκο-
ντες», διαβάζουμε στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ 
Ἰωάννου, «ὅτι τὰ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ 
μετ’ αὐτῶν» (Ἀποκ. 14, 13).

Μὲ βαθιὰ συγκίνηση ἀπευθύνουμε 
τὸν ὕστατο χαιρετισμὸ σὲ ἕνα πιστὸ μέ-
λος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕναν πολύτιμο 
συνεργάτη, πρωτοπόρο σὲ ἔργα ἀγάπης, 
ἄνθρωπο μεγάλης προσφορᾶς στὸ φι-
λανθρωπικό, πνευματικὸ καὶ ἱεραπο-
στολικὸ ἔργο.

Ὁ μακαριστὸς Τάκης Μπόλας, γεν-
νημένος στὴ μυροβόλο καὶ ἁγιοτόκο 
Χίο, ὑῆρξε γόνος εὐλαβοῦς οἰκογενεί-
ας. Γαλουχήθηκε μέσα στὰ νάματα τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἔζησε μέσα σὲ 
χριστιανικὸ περιβάλλον καὶ μεγάλωσε 
μὲ τὶς ἀρχές, τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ 
τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας. 
Ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, συνδέθη-
κε μὲ τὴ Χ.Φ.Ε. καὶ τὸ πνευματικὸ καὶ 
ἱεραποστολικὸ ἔργο τῶν Σωματείων «Ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος».

Πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς καὶ 
τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου, εἶχε 
μιὰ ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη ἐπαγγελματικὴ 
σταδιοδρομία στὸν ἐπιχειρηματικὸ καὶ 
βιομηχανικὸ τομέα, μὲ δραστηριότητες σὲ 
πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀσίας 
καὶ ἀλλοῦ. Ὑπῆρξε καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ. 
τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπι-
μελητηρίου Ἀθηνῶν.

Λαμπρὸς οἰκογενειάρχης, ἀξιώθηκε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ δημιουργήσει μαζὶ μὲ 
τὴν ἐκλεκτὴ σύζυγό του Κυριακὴ μιὰ 
εὐλογημένη οἰκογένεια, μὲ τὰ τρία παι-
διά τους καλοὺς ἐπιστήμονες, ἐπιτυχη-
μένους στὴν κοινωνία, καὶ τὰ τέσσερα 

χαριτωμένα ἐγγο-
νάκια τους.

Αὐτὸ ὅμως 
ποὺ πρέπει νὰ 
τονισθεῖ ἰδιαίτε-
ρα εἶναι ἡ μεγά-
λη προσφορά του 
στὸ ἔργο τοῦ Φι-
λανθρωπικοῦ Σω-
ματείου «Βηθεσδά 
– Μέριμνα γιὰ τὸν 
ἀνάπηρο», τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἱδρυτικὸ 
μέλος καὶ ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένος Πρό-
εδρος γιὰ μία ὁλόκληρη δεκαετία, ἀλλὰ 
καὶ ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ ἔργου τῶν με-
γάλων ἱδρυτῶν καὶ πρωτεργατῶν (Κλήμη 
Στεφανίδη, Παύλου Κούλη καὶ Κων/νου 
Γερακανάκη).

Ὁ Τάκης Μπόλας ξεχώριζε ἀπὸ 
ὅλους μας γιὰ τὴν εὐγένειά του, τὴ σε-
μνότητα, τὴ σύνεση, τὴν πραότητα καὶ 
τὴ σοφία του. Μὲ τὴ γλυκύτητα τῶν 
λόγων του, μὲ τὸν πλοῦτο τῶν γνώσεών 
του καὶ κυρίως μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν 
σεβασμὸ ποὺ ἔδειχνε στοὺς συνεργάτες 
του, κέρδιζε τὴν ἀγάπη μας, τὴν ἐμπι-
στοσύνη καὶ τὴν ἀπεριόριστη ἐκτίμηση 
ὅλων μας. Ἡ μεγάλη ἀγάπη του πρὸς 
τὸν σκληρὰ δοκιμαζόμενο ἀδελφό μας, 
ἡ ἀφοσίωσή του στὸν Σωτῆρα Χριστὸ 
καὶ ἡ πίστη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς 
στήριζε στὶς δύσκολες στιγμὲς καὶ μᾶς 
ἔδινε θάρρος κι ἐλπίδα γιὰ τὴ συνέχιση 
τοῦ ἔργου.

Ἀλλὰ δὲν ἦταν μόνο ἡ «Βηθεσδά». Σὲ 
πολλοὺς τομεῖς τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου 
ἦταν πρωτοπόρος καὶ ἄξιος πρωτεργά-
της μὲ μεγάλη προσφορά. Ἀναφέρουμε 

Εἰς μνημόσυνον

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΛΑΣ
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μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀξιόλογες αὐτὲς δρα-
στηριότητές του. Ὑπῆρξε:

– Ἐκλεκτὸ μέλος τῆς Χριστιανικῆς 
Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, μὲ σημαντικὸ 
ἔργο στὸν πνευματικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ 
χῶρο.

– Ἱδρυτικὸ καὶ δραστήριο μέλος 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου «Ἅγιος 
Αὐγουστῖνος», ποὺ περιέθαλπε γιὰ 
πολλὲς δεκαετίες παραστρατημένα καὶ 
ἀπροστάτευτα παιδιά.

– Ὑπεύθυνος τοῦ Κύκλου Ἀνδρῶν 
τῶν Φυλακῶν Ἀνηλίκων μὲ ἑβδομαδιαῖες 
ἐπισκέψεις καὶ μὲ ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ στή-
ριξη γιὰ περισσότερα ἀπὸ πενῆντα χρό-
νια.

– Ἐνεργὸ μέλος τοῦ «Ἀνθρωπιστι-
κοῦ Συνδέσμου Ἀθηνῶν» γιὰ ἐνημερώσεις 
θεσμικῶν προσώπων καὶ φορέων στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικὸ σὲ θέματα 
ἐθνικά, θρησκευτικά, κοινωνικὰ κ.ἄ.

– Διακεκριμένο μέλος τοῦ Φιλανθρω-
πικοῦ Σωματείου «Μεταμόρφωσις τοῦ 
Σωτῆρος» γιὰ τὴν ἐνίσχυση καὶ στήριξη 
ὀρφανῶν παιδιῶν καὶ σχετικῶν ἱδρυμά-
των στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.

Ἡ μορφὴ καὶ ἡ προσωπικότητα τοῦ 
μακαριστοῦ Τάκη Μπόλα ἔβαλε τὴ δική 
της θετικὴ σφραγῖδα στὴν πορεία τῆς 
«Βηθεσδά», καὶ γενικώτερα στὸ χριστια-
νικὸ ἔργο. Ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς παράδειγ-
μα πρὸς μίμηση. Τὸ μήνυμά του εἶναι 
γιὰ μᾶς ζωντανὸ καὶ θὰ μᾶς συνοδεύει 
πάντα.

Ἄνθρωποι σὰν τὸν Σταμάτιο Μπό-
λα δὲν χάνονται, ὅταν πεθάνουν. Ἀλλὰ 
ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ μᾶς στηρίζουν 
καὶ μᾶς καθοδηγοῦν. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ 
μὴν ξεχνᾶμε τὸ ἔργο τους, νὰ ἀκοῦμε 
τὸ μήνυμά τους καὶ νὰ μιμούμαστε τὸ 
παράδειγμά τους. Εὐχόμαστε καὶ προ-
σευχόμαστε ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ ἀναπαύει 
μετὰ Δικαίων τὴν ψυχή του στὴ Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΠΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΛΑΣ

Μιὰ αὐθεντικὴ  
ἀνθρώπινη παρουσία

Κάθε ἀνθρώπινη παρουσία σ’ αὐτὸν 
τὸν κόσμο εἶναι μοναδική. Πόσες ὅμως 
ἀπὸ αὐτὲς τὶς παρουσίες εἶναι ἀληθινὰ 
γνήσιες, στὴν κυριολεξία αὐθεντικές;

Προσωπικὰ εἶχα τὴν εὐλογία νὰ γνω-
ρίσω μερικὲς ἀπὸ αὐτές, ἀνάμεσα στὶς 
ὁποῖες ἐκείνη τοῦ Σταμάτη Μπόλα ἦταν 
ἰδιαίτερη καὶ ξεχωριστή.

Καὶ ἦταν ξεχωριστή, γιατὶ ὁ Σταμάτης 
Μπόλας ὄχι μόνο παιδιόθεν γνώρισε τήν 
«πρόταση ζωῆς» τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ 
ὕστερα ἀπὸ συνειδητὴ ἐπιλογὴ τὴν ἀκο-
λούθησε καὶ τὴ βίωσε μὲ τὸν δικό του, 
ἰδιαίτερο τρόπο: Γι’ αὐτὸν ὁ Θεὸς δὲν ἔχει 
ἀγάπη· εἶναι ἀγάπη. Καὶ ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ θέλει νὰ μοιάσει μὲ τὸν Θεὸ πρέπει 
κατ’ ἀναλογία νὰ εἶναι (καὶ ὄχι ἁπλῶς 
νὰ ἔχει) ἀγάπη.

Μὰ εἶναι αὐτὸ δυνατόν; Γιὰ πολ-
λοὺς εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο, σχεδὸν 
οὐτοπικὸ καί, ὡς ριζοσπαστικό, ὁριακὰ 
ἀποδεκτό. Καὶ αὐτό, γιατὶ ἀκόμα καὶ 
γιὰ τόν «μέσο χριστιανό» ἡ χριστιανικὴ 
ζωὴ πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἕνα 
ἰσορροπημένο μεῖγμα ἀρετῶν: κηρύγμα-
τος, μαρτυρίας, ὁμολογίας, παραδοσιακῆς 
φιλακόλουθης ζωῆς, ἀλληλεγγύης («μετ’ 
ὀλίγης» ἀγάπης), ἐλεημοσύνης, ταπεινώ-
σεως, μετανοίας καὶ πάσης φιλοκαλίας.

Ὅλα αὐτὰ ὁ Σταμάτης Μπόλας τὰ 
ὑπηρέτησε μὲ διακριτικότητα καὶ εἰλι-
κρίνεια, χωρὶς ὅμως οὔτε στιγμὴ νὰ χάσει 
ἀπὸ τὰ μάτια του τὸν μεγάλο, τὸν κύριο, 
τὸν βασικὸ στόχο: τὴν Ἀγάπη. Σ’ αὐτὸν 
τὸν ἀγῶνα ὁ Σταμάτης Μπόλας μᾶς καλεῖ 
ἀπὸ τὴν καινούργια του «γειτονιά» νὰ 
συστρατευτοῦμε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύ-
τιμος συμπαραστάτης 
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ 
γονεῖς. 

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία 60 ἐτῶν, ποὺ 
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευμα-
τικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία. 

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

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ πε-
ριοδικὸ ποὺ κυκλοφο-
ρεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας 
πολύτιμος πνευματικὸς 
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνό-
πουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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