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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ

Κύριε, πρὶν 
ἔλθεις στὴ 
γῆ  μας , 
ἤσουν ὁ 
μ ε γά λ ο ς 

Ἀναμενόμενος. Μιὰ πο-
νεμένη καὶ ταλαιπωρη-
μένη ἀνθρωπότητα, 
πληγωμένη θανάσιμα 
ἀπὸ τὰ πυρωμένα βέλη 
τῆς ἁμαρτίας, περίμενε 
ἐναγώνια τὴν ἐξ ὕψους 
ἐπίσκεψή Σου. Καὶ ὅταν 
«ἦλθε τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνου» (Γαλάτ., 
δ´ 4), ἦλθες, Σὺ ὁ πα-
ντοδύναμος Θεός, ἀνάμεσα στοὺς μικροὺς 
ἀνθρώπους τῆς γῆς.

Τὴ νύχτα τῆς Γεννήσεώς Σου, Σὲ 
ἀνύμνησαν στρατιὲς ἀγγελικὲς μὲ οὐρά-
νιους ὕμνους καὶ ὑπερκόσμιες ἁρμονί-
ες (Λουκᾶ, β´ 13). Ἔπειτα Σὲ εἶδαν, Σὲ 
ἄκουσαν, Σὲ ψηλάφησαν οἱ ἁπλοὶ καὶ 
φτωχοὶ ψαράδες τῆς Γαλιλαίας (Α´ Ἰω-
άν., α´ 1-3). Καὶ ὁμολόγησαν ὅτι ἤσουν 
πραγματικά «ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ 
νόμῳ καὶ οἱ Προφῆται» (Ἰωάν., α´ 46). 
Καὶ ἀφοῦ Σὲ βρῆκαν, τὰ ἐγκατέλειψαν 
ὅλα καὶ ἦλθαν κοντά Σου. Ὁ λαὸς ποὺ 
Σὲ ἄκουγε, κρεμόταν ἀπὸ τὰ χείλη Σου 
γοητευμένος (Λουκᾶ, ιθ´ 48). Οἱ ἐχθροί 
Σου ἔπεφταν θαμπωμένοι στὴ γῆ. Οἱ 
ἁμαρτωλοὶ κοντά Σου γίνονταν ἅγιοι. Οἱ 
διῶκτες Σου φλογεροὶ μαθητές Σου. Ἡ 
παρουσία Σου σταματοῦσε ὄχι μόνο τὶς 
φυσικὲς θύελλες, ἀλλὰ καὶ τὶς πνευμα-
τικὲς τρικυμίες. Ὁ παντοδύναμος λόγος 
Σου ἀνάσταινε νεκροὺς καὶ νεκρωμένες 
ψυχές. Ἤσουν πραγματικὰ ὅπως Σὲ πε-
ριμέναμε. Κραταιὸς καὶ Δυνατός, Σωτήρας 
καὶ Λυτρωτὴς τῶν ἀνθρώπων.

Καὶ σήμερα, Κύριε, εἴκοσι ἕνα αἰῶνες 
μετὰ τὸν ἐρχομό Σου, Σὲ ἀναζητοῦμε μὲ 
τὴν ἴδια λαχτάρα καὶ τὸν ἴδιο πόθο, γιὰ 
νὰ μᾶς σώσεις καὶ νὰ μᾶς κυβερνήσεις. 

Καὶ σήμερα, Κύριε,  
εἴκοσι ἕνα αἰῶνες  

μετὰ τὸν ἐρχομό Σου,  
Σὲ ἀναζητοῦμε  

μὲ τὴν ἴδια λαχτάρα  
καὶ τὸν ἴδιο πόθο,  
γιὰ νὰ μᾶς σώσεις  

καὶ νὰ μᾶς κυβερνήσεις. 
Εἶσαι ὁ μεγάλος μας 

Ἀναζητούμενος.  
Δὲν τὸ λέμε πάντοτε. 

Ὅμως ἡ ἀναζήτησή Σου 
εἶναι κρυμμένη στὸ βάθος 

τῆς ψυχῆς μας.
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τὸν δρόμο τῆς ἀγάπης. Ζητᾶμε τὴ χά-
ρη Σου, γιὰ νὰ λυτρωθοῦμε. Ποῦ θὰ σὲ 
βροῦμε, λατρευτέ μας Κύριε; «Διέλθε-
τε ἕως Βηθλεὲμ καὶ εὑρήσετε βρέφος 
ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν φάτνῃ... 
ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος» (Λουκᾶ, β´ 11).

Ὁ Σωτήρας καὶ Κυβερνήτης μας 
«βρέφος ἐσπαργανωμένον»! Καὶ ὅμως, 
σ’ αὐτὴ τὴν «ἀδυναμία» κρύβεται ἡ θε-
ϊκὴ παντοδυναμία. Τί κι ἂν ὁ ἐπῃρμένος 
ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ τὸν 
Κυβερνήτη καὶ Θεὸ μέσα σὲ μιὰ φτωχικὴ 
φάτνη; Ἕνα μικρὸ καὶ ἀδύνατο νήπιο θὰ 
μπορέσει νὰ ἁπαλύνει τοὺς πόνους μας, 
νὰ στεγνώσει τὰ δάκρυά μας, νὰ ἐξαλεί-
ψει τὶς ἀδικίες, νὰ ξεριζώσει τὰ πάθη μας; 
Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, οἱ τεχνοκράτες τοῦ 
21ου αἰῶνα, ζητᾶμε Κυβερνήτη στὰ μέτρα 
μας. Ἕνα μικρὸ νήπιο τί μπορεῖ νὰ κάνει;

Καὶ ὅμως Ἐσύ, τὸ θεῖο Βρέφος τῆς 
Βηθλεέμ, εἶσαι ὁ παντοδύναμος Θεός. Ὁ 
μόνος ἱκανὸς νὰ κυβερνήσει τὸν σημερινό 
μας κόσμο. Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ κατα-
κτήσει τὶς καρδιὲς καὶ νὰ τὶς μεταβάλει 
ἀπὸ πέτρινες σὲ σάρκινες. Ὁ μόνος ποὺ 
μπορεῖ νὰ εἰρηνεύσει τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ νὰ φέρει τὴν εἰρήνη στὴν σπαρασ-
σόμενη γῆ μας.

Κυβέρνησέ μας ἐσύ, θεῖο Βρέφος τῆς 
Βηθλεέμ, γιὰ νὰ μὴ μᾶς κυβερνήσει ἡ τυ-
ραννία, ἡ βία, τὸ ἔγκλημα, τὸ χάος. Ἐσύ, 
ὁ παντοδύναμος Θεὸς τῆς εἰρήνης, τῆς 
ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς χαρᾶς.

Γ.Β.Μ.

Εἶσαι ὁ μεγάλος μας Ἀναζητούμενος. Δὲν 
τὸ λέμε πάντοτε. Ὅμως ἡ ἀναζήτησή Σου 
εἶναι κρυμμένη στὸ βάθος τῆς ψυχῆς μας. 
Πρὶν ἔλθεις, οἱ ἄνθρωποι ἔφτιαχναν 
ἀγάλματα, βωμοὺς καὶ εἴδωλα «ζητεῖν 
τὸν Κύριον, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν 
αὐτὸν καὶ εὕροιεν» (Πράξ., ιζ´ 27). Σήμε-
ρα φτιάχνουμε πυραύλους καὶ διαστημό-
πλοια ποὺ διασχίζουν τὸ στερέωμα. Δὲν 
βλέπεις, Κύριε, καὶ σ’ αὐτὰ τὰ ἔργα τῶν 
χειρῶν μας τὸν πόθο τῆς ψυχῆς μας νὰ 
Σὲ βρεῖ καὶ νὰ Σὲ ψηλαφήσει;

Ἐσένα ζητᾶμε, Κύριε, γιατὶ εἴμαστε 
πονεμένοι καὶ δυστυχισμένοι μέσα στὰ 
πλούτη καὶ στὴ δύναμή μας. Ἐσένα πο-
θοῦμε οἱ ἄνθρωποι σήμερα ὅσο ποτὲ 
ἄλλοτε. Γιατὶ οἱ φόβοι μᾶς ἔχουν ζώσει 
ἀπὸ παντοῦ. Οἱ ἀγωνίες μᾶς δηλητηριά-
ζουν καθημερινά. Τὰ μολυσμένα νέφη καὶ 
τὰ τοξικὰ ἀπόβλητα τῆς ἀπληστίας μᾶς 
τοξινώνουν ἀπειλητικά. Τὸ ἄγχος κοντεύει 
νὰ γίνει ὁ μόνιμος σύντροφος τῆς ζωῆς 
μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅσοι Σὲ πιστεύουμε Σὲ 
ἀναζητᾶμε μὲ μεγαλύτερο πόθο. Θέλουμε 
νὰ δοῦμε τὴ γαλήνια μορφή Σου, γιὰ νὰ 
εἰρηνεύσουμε. Ποθοῦμε νὰ ἀκούσουμε τὸν 
λόγο Σου τὸν ὁδηγητικό, γιὰ νὰ βροῦμε 

Ὁ Σωτήρας καὶ 
Κυβερνήτης μας «βρέφος 

ἐσπαργανωμένον»!  
Καὶ ὅμως, σ’ αὐτὴ  

τὴν «ἀδυναμία» κρύβεται 
ἡ θεϊκὴ παντοδυναμία.
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Τὸ χρέος τῆς μνήμης

Τὸ 2021 σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει στρέψει νοῦ καὶ καρδιὰ πρὸς ἐκείνους 
ποὺ δημιούργησαν τὸ θαῦμα τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821, ποὺ ὅμοιά της δύσκολα θὰ βρεῖ ὁ μελετητὴς στὴν ἱστορία τῶν ἄλλων λαῶν.

Τετρακόσια χρόνια, καὶ γιὰ ὁρισμένες περιοχὲς πολὺ περισσότερα, ὁ ἑλληνισμὸς 
ζοῦσε κάτω ἀπὸ τὴν ἀνελέητη ἐξουσία τοῦ Τούρκου δυνάστη, χωρὶς ἐθνικὴ ὑπόστα-
ση, χωρὶς ἐλπίδα, θαμμένος κάτω ἀπ’ τὴ στάχτη τῆς αὐθαιρεσίας τοῦ κατακτητῆ.

Δικαιολογημένα οἱ ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης ξαφνιάσθηκαν καὶ τρομοκρατήθηκαν 
στὸ ξέσπασμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ποὺ ἔθετε ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὰ 
ἀπολυταρχικά τους πολιτεύματα. Μιᾶς ἐπανάστασης ποὺ τὴ φλόγα της ἄναψαν 
κάποιοι ἀπειροπόλεμοι σπουδαστὲς στὸ Δραγατσάνι, καὶ λαμπάδιασε στὰ λημέρια 
τῶν ἀρματολῶν καὶ τῶν κλεφτῶν στὴν Πελοπόννησο, καὶ στὴ συνέχεια σ’ ὅλη τὴν 
Ἑλλάδα. Μέσα σὲ λίγους μῆνες ἐξανεμίσθηκε ἡ στάχτη σκλαβιᾶς αἰώνων, καὶ ἡ σπίθα 
ποὺ σιγόκαιγε λαμπάδιασε σὲ πυρκαγιά, ἀπειλώντας ν’ ἀφανίσει τὴν Τουρκιά. Ἦταν 
μιὰ τρελὴ πραγματικὰ ἐπανάσταση, χωρὶς ἀρχηγό, χωρὶς σχέδιο, χωρὶς ἐπιμελητεία, 
ποὺ βασιζόταν στὸ πύρωμα τῆς καρδιᾶς γιὰ λευτεριὰ καὶ στὴ βεβαιότητα τῆς «ὑπο-
γραφῆς» τοῦ Παντοδύναμου, ὅπως ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης.

Κανεὶς ξένος δὲν πίστευε πὼς θὰ μέριαζε ὁ βράχος τῆς σκλαβιᾶς τόσων αἰώνων 
ἀπ’ τὸ φουρτουνιασμένο κῦμα τῶν ἀβοήθητων ἐπαναστατῶν.

Τότε ἦταν ποὺ ἔγινε τὸ ἀνέλπιστο θαῦμα. Ὁ βράχος μέριασε, καὶ ἔκπληκτη ἡ 
Εὐρώπη εἶδε νὰ ξεπετιέται μιὰ λεύτερη Ἑλλάδα.

Ὅσο μελετοῦμε τὶς πτυχὲς αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴ λευτεριά, ὅσο προσεγγίζουμε 
τὶς πηγὲς καὶ τὰ κείμενα τῆς ἐποχῆς, τόσο συνειδητοποιοῦμε πόσο λίγα γνωρίζουμε 

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ  
ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821
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γι’ αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ θαῦμα. Τὸ χρέος τῆς μνήμης πρέπει νὰ εἶναι πάντα γιὰ ὅλους 
μας προτεραιότης, γιὰ γνώση, γιὰ ἔμπνευση, γιὰ παραδειγματισμό, γιὰ αὐτογνωσία. 

Διότι δὲν εἶναι μόνο τῶν κατορθώματα τῶν ὁπλαρχηγῶν, τῶν καπεταναίων καὶ 
τῶν πολεμιστῶν ποὺ ἐντυπωσιάζουν τὸν μελετητή. Τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἐπαναστάσεως 
μποροῦμε νὰ τὸ προσεγγίσουμε καὶ μέσα ἀπ’ τὶς ἁπλές, καθημερινὲς ἐκδηλώσεις 
τῶν ἀνθρώπων, ποὺ μᾶς δείχνουν τὸν θαυμαστὸ κόσμο τῆς ψυχῆς τῶν ἐπαναστατῶν.

Πάντα στὸ πρῶτο πλάνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἶναι τὰ κατορθώματα τῶν ἀγω-
νιστῶν, ποὺ πολλὲς φορὲς ξεπερνοῦν κάθε λογικὴ καὶ δικαιολογημένα καταγράφονται 
στὴν ἱστορία. Εἶναι ὅμως πολὺ σημαντικὸ νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι σὲ διάφορα κείμε-
να τῆς ἐποχῆς, ὅπως δημοσιεύματα περιηγητῶν, ἐφημερίδες, δημοτικὰ τραγούδια, 
ἀπομνημονεύματα ἀγωνιστῶν καὶ ἄλλα, συναντοῦμε μαρτυρίες γιὰ κάποιες γυναῖκες 
τῆς ἐποχῆς ποὺ φωτίζουν το μεγαλεῖο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 μὲ τὸ ἦθος, τὴν 
τόλμη καὶ τὴν πνευματικότητά τους.

«Στὸ 1841, ἐπεσκέφθηκε στὴν Ἑλλάδα τὸν ἀδελφό του Ὄθωνα ὁ διάδοχος τοῦ 
Βαυαρικοῦ θρόνου Μαξιμιλιανός.

Στὴ δεξίωση πρὸς τιμήν του, ποὺ δώσανε στὸ παλάτι, ἔτυχε ὁ Μαξιμιλιανὸς νὰ 
δεῖ γιὰ πρώτη φορὰ τὴ Ρόζα Μπότσαρη, τὴν κόρη τοῦ ἥρωα Μάρκου. Σὰν ἀντίκρυσε 
ὁ διάδοχος τὴν πανώρια ἐκείνη Σουλιωτοπούλα, δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσει τὸν θαυ-
μασμό του, καὶ λέει στὸν ἀδελφό της Δημήτρη Μπότσαρη –ποὺ τὸν γνώριζε, ὅταν 
σπούδαζε στὸ Μόναχο– κι ἔτυχε ἐκείνη τὴ στιγμὴ νὰ βρίσκεται πλάι του.

– Ἡ ἀδελφή σας ἔχει τὴν ἑλληνικὴν καλλονήν.
– Ὑψηλότατε, ἡ ἀδελφή μου ἔχει πρὸ παντὸς τήν “ἑλληνικὴν ἀρετήν”, τοῦ ἀπο-

κρίθηκε ὁ αὐστηρὸς Σουλιώτης».
Αὐτὴν τήν «ἑλληνικὴν ἀρετήν» τῆς Ἑλληνίδας θὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγί-

σουμε, κυρίως μέσα ἀπ’ τὸ δημοτικὸ τραγούδι, ἡ ὁποία ἔχει πολλὲς ἐκφράσεις, ἀλλὰ 
ἕνα κοινὸ σημεῖο, τὸ πάθος γιὰ τὴ λευτεριά.

Ὅσο κι ἂν τὰ περισσότερα δημοτικὰ τραγούδια μιλᾶνε γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παλ-
ληκαριὰ τοῦ ἀπροσκύνητου κλέφτη, δὲν εἶναι λίγα τὰ τραγούδια ποὺ μᾶς δείχνουν τὴν 
τόλμη, τὴ γενναιότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς γυναίκας στοὺς δίσεκτους ἐκείνους χρόνους.

Ἡ μάννα

Ὅταν ἡ Ἑλληνίδα μάννα ἔσκυβε νὰ νανουρίσει τὸ μωρό της μὲ τὸ τραγούδι της, τὸ 
μπόλιαζε μὲ τὰ ὁράματα τῆς φυλῆς καὶ τὸ προετοίμαζε νὰ διαφεντέψει τὴ λευτεριά.

Χρέος δικό της ἦταν νὰ κρατήσει τὴν ἱστορικὴ μνήμη καὶ τὰ σύμβολα τῆς φυλῆς, 

Δὲν εἶναι μόνο τῶν κατορθώματα τῶν ὁπλαρχηγῶν,  
τῶν καπεταναίων καὶ τῶν πολεμιστῶν ποὺ ἐντυπωσιάζουν 
τὸν μελετητή. Τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἐπαναστάσεως μποροῦμε 

νὰ τὸ προσεγγίσουμε καὶ μέσα ἀπ’ τὶς ἁπλές, καθημερινὲς 
ἐκδηλώσεις τῶν ἀνθρώπων, ποὺ μᾶς δείχνουν  

τὸν θαυμαστὸ κόσμο τῆς ψυχῆς τῶν ἐπαναστατῶν.
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ἀπ’ τὸ νανούρισμα ἀκόμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀναφορά της στὴν Κωνσταντινούπολη, 
τὴ Βασιλεύουσα, καθὼς καὶ τὸ μεγάλο σύμβολό της, τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, εἶναι συχνή:

«Κοιμήσου κι ἡ μαννούλα σου τὴν κούνια σου κουνάει.
Στὸ πάπλωμά σου κέντησα ἀιτοὺς νὰ σὲ στολίζουν,
σοῦ κέντησα μιὰ Παναγιὰ στ’ ἀχνὸ προσκέφαλό σου,
κι ἀκόμα τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ νά ’χεις στὸ μάγουλό σου»

Θαυμάζει ἡ μάννα τὴν ὀμορφιὰ τοῦ παιδιοῦ τηςς καὶ τὸ παρομοιάζει,

«τσ’ Ἁγιὰ Σοφιᾶς τὸ θυμιατὸ καὶ τοῦ Χριστοῦ καντήλι».

Καημοὺς καὶ λαχτάρες ἔφερε στὴν καρδιά της καὶ μόνη ἡ θύμηση τῆς Ἁγιὰ 
Σοφιᾶς, γι’ αὐτὸ κι ἕνα νανούρισμα ἀπ’ τὴν Κρήτη τελειώνει μὲ τὸ ξέσπασμα τῆς 
μεγάλης λαχτάρας:

«Στὴν ἐκκλησιὰ τσ’ Ἁγιὰ Σοφιᾶς, στὴν ξακουσμένη Πόλη, 
Παιδάκι μου, νὰ λάχουμε στὴ λειτουργιά τζης ὅλοι».

Ἀπ’ τὴν ἴδια περιοχή, ξαστερόγλωσσο τὸ ὄνειρο γιὰ τὴ λευτεριά, σὲ ἕνα ἄλλο 
νανούρισμα:

«Νὰ μεγαλώσεις νὰ γενεῖς μεγάλο παλληκάρι...
νὰ πάεις καὶ στὸν πόλεμο νὰ λιοντοπολεμήσεις,
νὰ πάρεις χάρες καὶ χαρές, χῶρες, χωριὰ καὶ κάστρα,
καὶ σ’ ὅποιον πόλεμο βρεθεῖς νὰ ἔβγεις κερδισμένος».

Κι ἡ ἀντρειοσύνη κι ἡ λεβεντιά του θὰ ἀποδειχθεῖ, ἂν καταφέρει ὄχι μόνο νὰ 
νικήσει, ἀλλὰ νὰ διαφεντέψει τὴ λευτεριὰ καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους:

«Κοιμήσου, ποὺ ν’ ἀνατραφεῖς καὶ ποὺ νὰ μεγαλώσεις
καὶ μὲ τὰ χέρια σου τὰ δυὸ σκλάβους νὰ λευτερώσεις».

Κι ἡ προσευχὴ τῆς μάννας στὸν ἴδιο σκοπὸ εἶναι ἀφιερωμένη.

«Κάνε, Χριστὲ καὶ Παναγιά, νὰ μεγαλώσει ὁ γιός μου,
νὰ πάρει δίπλα τὰ βουνά, δίπλα τὰ κορφοβούνια, 
νὰ μάσει τὰ κλεφτόπουλα σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δύση
κι ἀπὸ τὴ φάρα τῶν Τουρκῶν Τοῦρκο νὰ μὴν ἀφήσει».

Κι ὅταν τὰ παιδιὰ μεγαλώσουν, οἱ μαννάδες καμαρώνουν, ποὺ εἶναι κλέφτες κι 
ἀγωνίζονται γιὰ τὴ λευτεριά:

«Τ’ Ἀνδρούτσου ἡ μάννα χαίρεται, τοῦ Διάκου καμαρώνει,
ποὔχουν παιδιὰ στὴν κλεφτουριὰ καὶ γιοὺς καπεταναίους». 

Ὅσο κι ἂν τὰ περισσότερα δημοτικὰ τραγούδια μιλᾶνε  
γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παλληκαριὰ τοῦ ἀπροσκύνητου 
κλέφτη, δὲν εἶναι λίγα τὰ τραγούδια ποὺ μᾶς δείχνουν  
τὴν τόλμη, τὴ γενναιότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς γυναίκας  

στοὺς δίσεκτους ἐκείνους χρόνους.
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Τὰ δεινὰ τῆς σκλαβιᾶς

Στὰ δημοτικὰ τραγούδια ἔχουν καταγραφεῖ πολλὰ ἀπὸ τὰ δεινὰ τῶν γυναικῶν 
στὴ μακραίωνη σκλαβιά.

Πρῶτο καὶ μεγάλο τὸ παιδομάζωμα, ὅπου τὶς γυναῖκες ὁδηγοῦν στὰ σκλαβοπά-
ζαρα ἢ στὰ χαρέμια. Τὸ 1646 ὁ Χουσεῒν πασᾶς κατέλαβε τὸ Ρέθυμνο:

«Μιὰ Κυριακὴ ξημέρωμα μὴν εἶχε ξημερώσει...
παίρνουν μαννάδες καὶ παιδιά, ἀδέλφια καὶ ξαδέλφια,
παίρνουν καὶ τοῦ παπα-Βαρδῆ τὴ μιά του θυγατέρα.
Ποῦ πᾷς, ἀσῆμι, νὰ χαθεῖς, ποῦ πᾷς, σταυρέ, νὰ λιώσεις,
ποῦ πᾷς, ἀγιοκωνστάντινο, ν’ ἀλλάξεις τ’ ὄνομά σου;
Στὴ Σμύρνη πάω νὰ χαθῶ, στοῦ Γαλατᾶ νὰ λιώσω
κι εἰς τὴν Κωνσταντινούπολη ν’ ἀλλάξω τ’ ὄνομά μου».

Κι ὅταν ὁ Βελῆ πασᾶς τῆς Θεσσαλίας (1812) συνέλαβε τὶς γυναῖκες τῶν Λαζαίων, 
τὴ συμφορὰ ἀποτυπώνει τὸ τραγούδι:

«Τ’ εἶν’ τὸ κακὸ ποὺ πάθαμε τοῦτο τὸ καλοκαίρι!...
Τὶς φαμελιὲς τὶς σήκωσαν, στὸν Τύρναβο τὶς πᾶνε.
Μπροστὰ πηγαίνει ἡ Δήμαινα, ὀπίσω οἱ συννυφάδες,
κι ὀπίσ’ ὀπίσω ἡ Κώσταινα μὲ τὸ παιδὶ στὸ χέρι...
Πάρτε τὶς τρεῖς καὶ βάλτε τες στὸ σπίτι κι ἂς καθίσουν,
Τὴν Κώσταινα τὴν ὄμορφη στεῖλτέ την στὸ χαρέμι».

Κάποτε ἡ αἰχμαλωσία γίνεται ἀπερίγραπτα ὀδυνηρή, ὅταν ἡ γυναίκα εἶναι μι-
κρομάννα:

«Πατήσανε τ’ Ἀντελικό, πῆραν τὸ Μεσολόγγι,
πῆραν μαννάδες μὲ παιδιὰ καὶ πεθερὲς μὲ νύφες,
πῆραν μιὰ ἀρχοντοπεθερὰ μὲ δώδεκα νυφάδες,
πῆραν τὴν Κωνσταντίναινα τριῶν μερῶν λεχῶνα!
Δὲν ηὗρε πέτρα νὰ σταθεῖ, λιθάρι ν’ ἀκουμπήσει,
νὰ λυσσοδέσει τὸ παιδί, νὰ τὸ χορτάσει γάλα...».

Πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τῆς Ἑλληνίδας 
στὴν Ἐπανάσταση δύσκολα θὰ βρεῖ κανεὶς σὲ Ἕλληνες 
συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἴσως νὰ θεωροῦσαν 
αὐτονόητο ὅτι ἡ Ἑλληνίδα, ὅταν ἔφευγε ὁ ἄνδρας της  

στὸν πόλεμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φροντίδα τῶν παιδιῶν,  
τῶν ἡλικιωμένων γονέων καὶ τῆς δουλειᾶς  

γιὰ τὸ καθημερινὸ ψωμί, ὅταν ἡ ἀνάγκη τὸ ἀπαιτοῦσε, 
πολεμοῦσε τὸν ἐχθρὸ μὲ ὅ,τι μέσο διέθετε.
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Πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τῆς Ἑλληνίδας στὴν Ἐπανάσταση δύσκολα 
θὰ βρεῖ κανεὶς σὲ Ἕλληνες συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἴσως νὰ θεωροῦσαν 
αὐτονόητο ὅτι ἡ Ἑλληνίδα, ὅταν ἔφευγε ὁ ἄνδρας της στὸν πόλεμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
φροντίδα τῶν παιδιῶν, τῶν ἡλικιωμένων γονέων καὶ τῆς δουλειᾶς γιὰ τὸ καθημερινὸ 
ψωμί, ὅταν ἡ ἀνάγκη τὸ ἀπαιτοῦσε, πολεμοῦσε τὸν ἐχθρὸ μὲ ὅ,τι μέσο διέθετε.

Ἀντιθέτως, φιλέλληνες, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐπισκέφθηκαν τὴν ἐπαναστα-
τημένη Ἑλλάδα, ἔγραψαν διεξοδικὰ γιὰ κάποιες γυναῖκες ποὺ ἔπαιξαν σπουδαῖο 
ρόλο στὴν Ἐπανάσταση, ὅπως π.χ. γιὰ τὴ Μαντὼ Μαυρογένους.

Ὁ Γάλλος φιλέλληνας Ginouvier, ποὺ εἶχε γνωρίσει τὴ Μαντώ, ἐπιστρέφοντας στὸ 
Παρίσι ἐξέδωσε βιβλίο γιὰ τὴ δράση της τὸ 1825, μὲ ἐπανέκδοση τὸ 1826 καὶ τρίτη 
ἔκδοση τὸ 1830. Ὁ δὲ Ἄγγλος A. Friedel ζωγράφισε τὸ πορτραῖτο τῆς Μαντῶς, καὶ 
ἀντίγραφά του πουλοῦσαν στὰ βιβλιοπωλεῖα σὲ Λονδῖνο καὶ Παρίσι πρὸς ἐνίσχυση 
τοῦ φιλελληνικοῦ κομιτάτου. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ Μαντὼ εἶχε στείλει ἐπιστολὲς ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα στὶς γυναῖκες τοῦ Λονδίνου καὶ τοῦ Παρισιοῦ, ἐξηγώντας τους τὴ ση-
μασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἐνισχύοντας ἔτσι τὸν φιλελληνισμό.

Τὶς περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴ δράση τῶν γυναικῶν στὴν Ἐπανάσταση 
ἔχουμε στὰ δημοτικὰ τραγούδια.

Ἡ ἀντίσταση στὶς προκλήσεις – Ὁ πόλεμος
Στὰ δημοτικὰ τραγούδια συναντᾷ ὁ μελετητὴς παράξενα περιστατικὰ γιὰ τὴ 

δράση τῶν γυναικῶν.
Μιὰ πολὺ παράξενη ἱστορία εἶναι ἀποτυπωμένη στὸ τραγούδι τῆς κοπελιᾶς ἀπὸ 

τὴν Ἀρκαδιά (Κυπαρισσία) τῆς Τριφυλίας:

«Ποιὸς εἶδε ψάρι στὸ βουνὸ καὶ θάλασσα σπαρμένη,
ποιὸς εἶδε τὴν Ἀρκαδιανὴ στὰ κλέφτικα ντυμένη.
Δώδεκα χρόνους ἔκανε στοὺς κλέφτες καπετάνιος,
κανεὶς δὲν τὴν ἐγνώρισε πὼς ἦταν κορασίδα».

Στὰ κλέφτικα ἦταν ντυμένες οἱ γυναῖκες συχνά, ὅταν πολεμοῦσαν. Ἔτσι ντύθηκαν 
καὶ οἱ Μεσολογγίτισες στὴν Ἔξοδο. Ὅσες κατόρθωσαν νὰ γλιτώσουν φύλαξαν ὡς ἱερὴ 
αὐτὴ τὴ στολὴ καὶ ἄφησαν εὐχὴ μ’ αὐτὴ νὰ τὶς νεκροστολίσουν, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τους.

Δὲν εἶναι λίγες οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις στὶς ὁποῖες οἱ γυναῖκες πολεμοῦν μαζὶ 
μὲ τοὺς ἄντρες.

Στὰ 1792 οἱ Σουλιῶτες ἀντιμετωπίζουν μεγάλη ἐπιδρομὴ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Κάποιοι 
στίχοι ἀπ’ τὸ δημοτικὸ τραγούδι ποὺ περιγράφει τὸ γεγονὸς ἀναφέρονται καὶ στὴ 
συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν:

Ἀντιθέτως, φιλέλληνες, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
ἐπισκέφθηκαν τὴν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα, ἔγραψαν 
διεξοδικὰ γιὰ κάποιες γυναῖκες ποὺ ἔπαιξαν σπουδαῖο 

ρόλο στὴν Ἐπανάσταση, ὅπως π.χ. γιὰ τὴ Μαντὼ 
Μαυρογένους.
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«Ἂς ἔρθουν οἱ παλιότουρκοι, τίποτε δὲ μᾶς κάνουν.
Ἂς ἔρθουν πόλεμο νὰ ἰδοῦν καὶ Σουλιωτῶν τουφέκια,
νὰ μάθουν Λάμπρου τὸ σπαθί, Μπότσαρη τὸ τουφέκι,
τ’ ἄρματα τῶν Σουλιωτισσῶν, τῆς ξακουσμένης Χάιδως...
Ἐδῶ εἶν’ Σούλι τὸ κακό, ἐδῶ εἶν’ τὸ Κακοσούλι,
ποὺ πολεμοῦν μικρὰ παιδιά, γυναῖκες σὰν τοὺς ἄντρες,
ποὺ πολεμάει ἡ Τζαβέλαινα σὰν ἄξιο παλληκάρι».

 Στὴ μάχη διακρίθηκαν ἰδιαίτερα οἱ Σουλιώτισσες, μὲ πρώτη τὴ Μόσχω Τζαβέ-
λα. Ἡ Τζαβέλαινα εἶναι καπετάνισσα, ὄχι διότι εἶναι γυναίκα τοῦ καπετάνιου, ἀλλὰ 
διότι ἔχει τὴ λεβεντιὰ τοῦ καπετάνιου:

«Κοπέλες ἀπ’ τὰ Γιάννινα, νυφάδες ’πὸ τὸ Σούλι,
τὰ μαῦρα νὰ φορέσετε, στὰ μαῦρα νὰ ντυθεῖτε.
Τὸ Σούλι θὰ χαρατσωθεῖ, χαράτσι θὰ πλερώσει.
Τζαβέλαινα σὰν τ’ ἄκουσε, βαριὰ τῆς κακοφάνη.
Παίρνει καὶ ζώνει τὸ σπαθὶ καὶ βάνει τὸ τουφέκι.
Παίρνει μολύβια στὴν ποδιά, στουρνάρια στὸ ζωνάρι,
καὶ κάνει δίπλα τὰ βουνά, δίπλα τὰ κορφοβούνια.
Ἄιστε, παιδιὰ Σουλιώτικα, παιδιὰ Σουλιωτοπαίδια».

Ἀργότερα ὁ Ἀλῆς, ἀπ’ τοὺς Σουλιῶτες ποὺ κατέφυγαν στὴ Ρηνιάσα, ποὺ βρίσκεται 
ἀνάμεσα Πρεβέζης καὶ Ἄρτας, ἄλλους ἔσφαξε κι ἄλλους αἰχμαλώτισε. Δὲν κατόρθωσε 
νὰ πιάσει τὴ Δέσπω, τὴ γυναῖκα τοῦ Γεωργάκη Μπότση. Αὐτὴ μὲ δέκα μέλη τῆς 
οἰκογένειάς της κλείστηκε στὸν Πύργο τοῦ Δημουλᾶ κι ἀντιστάθηκε ὣς τὸν θάνατο.

«Ἡ Δέσπω κάνει πόλεμο μὲ νύφες καὶ μ’ ἀγγόνια.
Τὸ Σούλι κι ἂν προσκύνησε κι ἂν τούρκεψεν ἡ Κιάφα,
ἡ Δέσπω ἀφέντες Λιάπηδες δὲν ἔκανε, δὲν κάνει.
Δαυλὶ στὸ χέριν ἅρπαξε, κόρες καὶ νύφες κράζει.
Σκλάβες Τουρκῶν μὴ ζήσομε, παιδιά, μαζί μ’ ἐλᾶτε.
Καὶ τὰ φυσέκια ἀνάψανε κι ὅλοι φωτιὰ γενῆκαν».

Μιὰ ἄλλη Σουλιώτισσα, ἡ Λένω, 15 χρονῶν, κόρη τοῦ Κίτσου Μπότσαρη, πολέ-
μησε μὲ μεγάλο ἡρωισμὸ κοντὰ στὸν ἀδελφό της Γιάννη, κι ὅταν ἐκεῖνος σκοτώθηκε, 
προσπάθησε νὰ γλιτώσει τὴν αἰχμαλωσία.

«Ὅλες οἱ καπετάνισσες ἀπὸ τὸ Κακοσούλι
ὅλες τὴν Ἄρτα πέρασαν, στὰ Γιάννινα τὶς πᾶνε,
σκλαβώθηκαν οἱ ὀρφανές, σκλαβώθηκαν οἱ μαῦρες,

Στὰ κλέφτικα ἦταν ντυμένες οἱ γυναῖκες συχνά,  
ὅταν πολεμοῦσαν. Ἔτσι ντύθηκαν καὶ οἱ Μεσολογγίτισες 
στὴν Ἔξοδο. Ὅσες κατόρθωσαν νὰ γλιτώσουν φύλαξαν 

ὡς ἱερὴ αὐτὴ τὴ στολὴ καὶ ἄφησαν εὐχὴ μ’ αὐτὴ  
νὰ τὶς νεκροστολίσουν, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τους.
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κι ἡ Λένω δὲν ἐπέρασε, δὲν τὴν ἐπῆραν σκλάβα...
Πέντε Τοῦρκοι τὴν κυνηγοῦν, πέντε τζοχανταραῖοι.
Τοῦρκοι, γιὰ μὴν παιδεύεστε, μὴν ἔρχεστε σιμά μου.
– Κόρη, γιὰ ρίξε τ’ ἄρματα, γλίτωσε τὴ ζωή σου.
Τί λέτε, μωρ’ παλιότουρκοι καὶ σεὶς παλιοζαγάρια;
Ἐγὼ εἶμαι ἡ Λένω Μπότσαρη, ἡ ἀδελφὴ τοῦ Γιάννη, 
καὶ ζωντανὴ δὲν πιάνουμαι εἰς τῶν Τουρκῶν τὰ χέρια».

Αὐτὲς οἱ Ἑλληνίδες μάννες, πάνω ἀπ’ ὅλες τὶς ἀγάπες, μετὰ τὸν Θεό, ἔβαζαν 
τὴν ἀγάπη στὴν πατρίδα. Θυσίαζαν ἀκόμα καὶ τὸ παιδί τους. Διαβάζουμε γιὰ τὴ 
Μόσχω, τὴ γυναῖκα τοῦ Λάμπρου Τζαβέλα.

«Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1792 ὁ Λάμπρος Τζαβέλας, ἀφοῦ παράτησε τὸμν γιό του 
Φῶτο, ὅμηρο στὰ χέρια τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ἦρθε στὸ Σούλι. Ὄχι μὲ σκοπὸ νὰ τοῦ τὸ 
παραδώσει, ὅπως ξεπλάνεψε τὸν Ἀλῆ, γιὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσει, μὰ γιὰ νὰ ξεσηκώσει 
τοὺς Σουλιῶτες νὰ χτυπήσουν τοὺς Ἀρβανίτες τοῦ Τεπελενλῆ.

– Ἄιντε, στ’ ἄρματα, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες.
Μ’ αὐτὰ τὰ λόγια τέλειωσε ὁ Λάμπρος, στὴ σύναξη ποὺ εἶχαν οἱ σουλιώτικες 

φάρες.
– Μὰ ὁ Φῶτος εἶναι στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ, τόλμησε νὰ ξεστομίσει δειλὰ κάποιος 

Σουλιώτης. Καὶ τότε μιὰ γυναικεία φωνὴ ἀκούστηκε μέσα στὴ σύναξη νὰ τοῦ δίνει 
ἀπόκριση:

– Τὸ παιδί μου εἶναι παιδὶ τοῦ Σουλίου, καὶ σὰν γλιτώσει τὸ Σούλι, γλιτώνει καὶ 
τὸ παιδί μου, μὰ σὰν χαθεῖ τὸ Σούλι, ἔ, ἂς χαθεῖ κι ὁ Φῶτός μου καὶ ἐγὼ ἡ ἴδια.

Ἦταν ἡ μάννα τοῦ Φώτου, ἡ Μόσχω Τζαβέλαινα».
Κι ὅταν οἱ ἄντρες λείπουν στὸν πόλεμο, οἱ γυναῖκες θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν 

ἐπιδρομὴ τῶν Τούρκων μὲ τὰ δρεπάνια ποὺ θέριζαν, καὶ θὰ τοὺς νικήσουν, ὅπως οἱ 
Μανιάτισσες στὴ μάχη τοῦ Διροῦ τὸ 1826:

«Στὸ ρημοκκλῆσι τοῦ Διροῦ
λειτούργα ὁ πρωτοσύγκελλος...
Ἐκεῖ ἄξαφνα κι ἀπάντεχα
Τοῦρκοι τὸν ἐκυκλώσανε...
Οἱ ἄντρες ὅλοι ἐλείπασι...
Μόνο τὰ γυναικόπαιδα
καὶ γέροντες ἀνήμποροι,
(γιατ’ ἦταν θέρος) βρέθηκαν
Μὲ τὰ δρεπάνια στὰ λουριά.
Καθόλου δὲ δειλιάσασι,
καθόλου δὲν τρομάξασι.
Γυναῖκες βλέπει νὰ ὁρμοῦν
μὲ τὰ δρεπάνια ποὺ κρατοῦν
τοὺς Ἀραπάδες νὰ χτυποῦν.
Εὖγέ σας, ματαεῦγέ σας,
γυναῖκες, ἄντρες γίνατε,
σὰν ἀντρειωμένες κρούετε».

Γιὰ κάποιες ὅμως Μανιάτισσες ἔχουμε ἐπώνυμες ἱστορικὲς μαρτυρίες.
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α) Ἡ Σταυριάνα Σάββαινα. Ὅταν κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση, ἦταν χήρα ἡ Σάβ-
βαινα, τὸν ἄντρα της τὸν εἶχαν σκοτώσει οἱ Τοῦρκοι. Γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν θάνατό 
του, ἐμπιστεύθηκε στὴν ἀδελφή της τὰ μικρά της παιδιά, κατετάγη στὸ σῶμα τοῦ 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη καὶ τὸν ἀκολούθησε στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις.

Σὲ μία ἀπὸ τὶς πρῶτες σπουδαῖες μάχες, στὸ Βαλτέτσι (Μάιος 1821), 1000 Ἕλλη-
νες ἀντιμετωπίζουν 12.000 Τούρκους. Εἶναι τέτοια ἡ πυκνότητα τῶν πυρῶν, ποὺ 
καθιστᾷ ἀδύνατη τὴν ἐπικοινωνία τῶν διαφόρων σωμάτων.

Γράφει ὁ ἱστορικὸς Κόκκινος: «Μόνο μιὰ γυναίκα, ποὺ εὑρίσκετο στὸ σῶμα τοῦ 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ἔτρεχε διαρκῶς ἀπὸ τὸν ἕνα προμαχῶνα στὸν ἄλλο καὶ 
μοίραζε πολεμοφόδια. Ἦταν... ἡ Σταυριανὴ ἡ Σάββαινα... διάβαινε τρέχουσα ἀπὸ τὴ 
μιὰ θέση εἰς τὴν ἄλλην, στόχος βολῆς τῶν Τούρκων, ὅμως ἀκατάβλητος...».

Πολέμησε σὲ πολλὲς μάχες ἡ Σάββαινα, στὴν Εὔβοια, στοῦ Πέτα, στὴ Βέργα 
κ.ἀ. Τῆς ἀπενεμήθη ὁ βαθμὸς τοῦ Ταγματάρχου. Τὸ 1829 στὴ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ 
Ἄργους, πάμπτωχη καὶ καταβεβλημένη ἀπ’ τὶς κακουχίες, ὑπέβαλε αἴτηση στὴν 
Κυβέρνηση γιὰ σύνταξη. Προσκόμισε πιστοποιητικὰ διαφόρων ὁπλαρχηγῶν, ποὺ 
βεβαίωναν τὶς σπουδαῖες στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες της. Ὁρισμένοι ὁπλαρχηγοὶ ποὺ 
εἶχαν πολεμήσει μαζί της μίλησαν μὲ πολλοὺς ἐπαίνους γιὰ τὴν ἀνδρεία της καὶ τὶς 
πολεμικὲς ὑπηρεσίες της.

β) Ἡ Κωνσταντίνα Ζαχαριᾶ ἀπὸ τὴ Σπάρτη ὕψωσε τὴ σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως 
στὸ μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ της. Μαζεύτηκε κόσμος, στὸν ὁποῖο μιλάει ἡ Ζαχαριᾶ μὲ 
φλόγα καὶ ἐνθουσιασμό, γιὰ νὰ ξεκινήσουν τὴν Ἐπανάσταση. Συγκεντρώνονται ἀπὸ 
τὰ γύρω χωριὰ περὶ τοὺς 500 ἄντρες καὶ γυναῖκες.

Ὁ ἐπίσκοπος Ἔλους Ἄνθιμος εὐλογεῖ τὴ σημαία καὶ τοὺς ἐπαναστάτες, και 
ξεκινοῦν γιὰ τὸ Λεοντάρι. Ἐκεῖ κατεβάζουν τὴν ἡμισέληνο ἀπὸ τὰ τζαμιά, ὁρμᾶνε 
καί, πυρπολώντας τὸ κονάκι, φονεύουν καὶ τὸν βοεβόδα.

Συμμετέχει ἐπίσης ἡ Ζαχαριᾶ στὴν πολιορκία τῆς Κορώνης καὶ τῆς Μεθώνης, 
καὶ τὸ 1826 λαμβάνει μέρος μὲ σῶμα γυναικῶν στὶς μάχες στὸν Πολυάραβο, ὅπου 
εἶχαν καταφύγει οἱ Μανιᾶτες.

γ) Ἡ Ἑλένη Ἀναϋπόνυφη. Ὁ Ἰμπραήμ, μετὰ τὴν ἀποτυχία του στὸν Διρό, ἀπο-
φάσισε νὰ ἐπιτεθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πεδιάδα τῆς Λακωνίας. Οἱ κάτοικοι εἰδο-
ποιηθέντες κατέφυγαν στὴν ὀρεινὴ περιοχὴ τοῦ Πολυάραβου, ἀποφασισμένοι νὰ 
ἀντιτάξουν ἄμυνα, οἱ 600 ἀντρες μὲ τὰ ὅπλα καὶ οἱ 200 γυναῖκες μὲ τὰ δρεπάνια. 
Οἱ Αἰγύπτιοι ἦταν 7000, καὶ εἶχαν ἱππικό, πυροβολικό, μηχανικὸ καὶ Γάλλους ἀξι-
ωματικοὺς νὰ τοὺς καθοδηγοῦν. 

Στὴ διάρκεια τῆς πολιορκίας τοῦ Πολυάραβου, μιὰ Μανιάτισσα, ἡ Ἑλένη Ἀνα-
ϋπόνυφη, μὲ τὸ μικρὸ παιδὶ ἀγκαλιά, πῆγε στὴ βρύση γιὰ νερό. Τὴν κυνήγησε ἕνας 

Οἱ Μεσολογγίτισες εἶναι ὅλες ἡρωΐδες. Ἀντέχουν στὶς 
παντοειδεῖς στερήσεις, ἀντέχουν στὴν πεῖνα καὶ πολεμοῦν 
συχνὰ στὸ ἴδιο μὲ τὸν ἄντρα μετερίζι, διότι «ξέρουν ὅτι ὅλα 
τὰ φερσίματα τῶν γυναικῶν ἀντιχτυποῦν εἰς τὴν καρδιὰν 

τῶν πολεμιστῶν», ὅπως γράφει κι ὁ ποιητής.
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Αἰγύπτιος. Στὴ συμπλοκή, κάποια στιγμὴ ἡ Ἑλένη μπόρεσε νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ χέ-
ρια τοῦ ἐχθροῦ, ἅρπαξε τὴ στάμνα καὶ τὴν κατάφερε στὸ κεφάλι του, κοτώνοντάς 
τον ἐπὶ τόπου. Γύρισε στὸ σπίτι της ἡ Ἑλένη μὲ τὸ ὅπλο καὶ τὴ λόγχη τοῦ ἐχθροῦ.

Καὶ πέρα ἀπ’ τὶς Μανιάτισσες, ὅταν ἡ ἀνάγκη τοῦ πολέμου τὸ ἐπιβάλλει, ἡ 
Ἑλληνίδα γίνεται Καπετάνισσα καὶ συνεχίζει τὸν πόλεμο.

Ἡ Γκούραινα

Στὴν Ἀθήνα ὁ Κιουταχὴς μὲ χιλιάδες στρατὸ πολιορκοῦσε τὴν Ἀθήνα τὸ 1826. 
Διοικητὴς τῆς φρουρᾶς ὁ Γκούρας, καὶ δίπλα του ἡ γυναίκα του. Ὅταν εἶδε ὁ Γκούρας 
τὴν πολιορκία νὰ στενεύει, φυγάδευσε στὴ Σαλαμῖνα τὰ γυναικόπαιδα ποὺ εἶχαν 
καταφύγει στὴν Ἀκρόπολη. Ἡ γυναίκα του ὅμως ἔμεινε κοντά του.

Τὴν ἄμυνα τῆς Ἀκρόπολης ἀποτελοῦσαν 880 Ἀθηναῖοι καὶ 250 μισθοφόροι, οἱ 
ὁποῖοι, βλέποντας τὴ δυσκολία, ἄρχισαν νὰ λιποτακτοῦν. Ὁ Γκούρας νύχτα-μέρα 
περιτρέχει τὸ στρατόπεδο, ἐνδυναμώνει τοὺς πολεμιστὲς καὶ κατασκοπεύει τοὺς 
ὑπονόμους ποὺ προσπαθοῦν ν’ ἀνοίξουν οἱ ἐχθροί. Περνώντας ὅμως μπροστὰ ἀπὸ 
μιὰ πολεμίστρα, τὸν πέτυχε μιὰ σφαῖρα τοῦ ἐχθροῦ στὸ κεφάλι, καὶ ἔπεσε νεκρός.

Ὁ θάνατός του προξένησε μεγάλη ταραχὴ στὸ στρατόπεδο. Τὴν ἄλλη μέρα, 
μπροστὰ στὸν ἀνοιγμένο τάφο, ἡ Γκούραινα, σταματώντας τὸν θρῆνο, ἀκούμπησε 
τὸ ξίφος τοῦ Γκούρα πάνω στὸ εἰκόνισμα καὶ φώναξε στοὺς πολεμιστές:

– Σταματῆστε τὸν θρῆνο, κι ἐδῶ ἐπάνω, στὸ λείψανο τοῦ Καπετάνιου, νὰ ὁρκι-
στεῖτε ὅτι θὰ πολεμήσετε μὲ καρδιὰ νὰ σώσουμε τὴν Ἐπανάσταση.

Στὴ συνέχεια, σ’ ὅλη τὴ μάχη, ἡ Γκούραινα, ζωσμένη τὸ σπαθὶ τοῦ Καπετάνιου, 
γύριζε στὶς πολεμίστρες καὶ ἐνεθάρρυνε τοὺς ἀγωνιστές, φρόντιζε τοὺς τραυματίες 
καὶ βοηθοῦσε σὲ κάθε ἀνάγκη. Ὅλοι τὴν ὑπάκουαν μὲ σεβασμό.

Στὴ θάλασσα ἰσάξιο παράδειγμα εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Δόμνας Βισβίζη. Κα-
ταγόταν ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια τοῦ Αἴνου. Τὸ 1808 παντρεύτηκε τὸν πλούσιο 
Καπετάνιο Ἀντώνη Βισβίζη, ὁ ὁποῖος εἶχε μυηθεῖ στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ πρὸς τῆς 
Ἐπαναστάσεως τῆς εἶχε προσφέρει πολλὰ χρήματα.

Τὸν Μάιο τοῦ 1821 πλοῖα ψαριανὰ φέρνουν στὴν περιοχὴ τὸ ἐπαναστατικὸ μήνυμα. 
Ὁ Βισβίζης μὲ τὴ γυναῖκά του καὶ τὰ τέσσερα παιδιά του, μὲ ὅσα μετρητὰ καὶ τιμαλφῆ 
εἶχε, ἐπιβιβάζεται στὸ καράβι καὶ τρέχει νὰ ἑνωθεῖ μὲ τοὺς Ψαριανούς. Τὸ καράβι του 
ἦταν ὁπλισμένο μὲ δέκα ἓξ κανόνια καὶ εἶχε ὡς πλήρωμα ἑκατὸν σαράντα ἄνδρες.

Ὁ Βισβίζης μὲ τὸ πλοῖό του τίθεται ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς ἐπαναστατικῆς Κυ-
βέρνησης, ἡ ὁποία τὸν ἀποστέλλει στὸν Εὐβοϊκὸ κόλπο. Σὲ μία ἀπὸ τὶς συμπλοκές, 
σκοτώνεται ὁ καπετάνιος.

Ἡ Δόμνα, χωρὶς νὰ χάσει τὸ θάρρος της, διέταξε τὸ πλήρωμα νὰ μεταφέρουν 
τὸν νεκρὸ στὸ ἀμπάρι τοῦ σκάφους, ἀνέλαβε αὐτὴ τὴ διακυβέρνηση τοῦ πλοίου 
καὶ ἐξακολούθησε τὴ μάχη. Τὴν ἑπομένη κατέπλευσαν νικητὲς σ’ ἕνα λιμάνι τῆς 
Εὔβοιας, ὅπου ἐν μέσῳ γενικοῦ πένθους ἔγινε ἡ ταφὴ τοῦ Καπετάνιου. Τότε τὸν 
θρήνησε καὶ ἡ γυναίκα του.

Στὴ συνέχεια, ἡ Δόμνα ὡς Καπετάνισσα συνεχίζει τὸν ἀγῶνα σύμφωνα μὲ τὶς 
διαταγὲς τῆς Κυβερνήσεως. Περιπολεῖ τὶς ἀκτὲς τῆς Εὔβοιας, μεταφέρει πολεμοφό-
δια, ἀποκρούει τουρκικὲς ἐπιθέσεις.

Τὸ 1823 οἱ πρόκριτοι τῆς Εὔβοιας μὲ ἐπίσημα ἔγγραφα ἐκφράζουν τὶς εὐχαριστίες 
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τους πρὸς τὴν Καπετάνισσα, «διότι ἐδούλευσαν μὲ τὸ πλοῖό των καὶ ὁ μακαρίτης 
ζῶν καὶ αὐτή... μὲ εἰλικρίνειαν καὶ πατριωτικὸν ζῆλον, χωρὶς νὰ παρακούσωσι τῆς 
προσταγῆς». 

Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης σὲ ἐπιστολή του τὴν ὀνομάζει «Εὐγενεστάτην και Γεν-
ναιοτάτην». Ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος σὲ ἔγγραφό του τὸν Μάιο 1822 ἔγραφε ὅτι 
«ἔσωσεν αὐτὸν καὶ τοὺς ἄνδρες του διὰ τῆς προμηθείας τροφίμων καὶ πολεμοφο-
δίων, ἄνευ τῶν ὁποίων ὁ στρατός του θὰ διελύετο». Οἱ δὲ στρατιῶτες τοῦ Ὀδυσσέα 
ὀνόμαζαν τὴ Δόμνα «Εὐεργέτιδα».

Ἡ Καπετάνισσα γιὰ τρία ἀκόμη χρόνια συνέχισε τὸν ἀγῶνα μὲ τὸ πλοῖό της, 
ξοδεύοντας ἀπ’ τὴν περιουσία της γιὰ τὸ πλήρωμα. Ὅταν τὰ χρήματα τελείωσαν, 
τὸ πρόσφερε στὴν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία τὸ μετέτρεψε σὲ πυρπολικό. Ἡ Δόμνα στὸ 
τέλος ἔμεινε πάμπτωχη. Ἡ Κυβέρνηση τῆς ἀπένειμε μιὰ μικρὴ σύνταξη.

Ἄλλωστε, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση πολλὲς πρώην πλούσιες Ἑλληνίδες εἶχαν 
τὴν ἴδια τύχη, ἀφοῦ εἶχαν προσφέρει στὸν Ἀγῶνα ὅλη τους τὴν περιουσία, ὅπως 
π.χ. καὶ ἡ Μαντὼ Μαυρογένους, ἡ ὁποία σημειώνει ἐπιγραμματικά, «εὑρίσκομαι εἰς 
δυστυχίαν... διὰ τὴν ἀγάπην τῆς πατρίδος ὑστεροῦμαι τὸν ἐπιούσιον ἄρτον».

Κι ἂν στὸν Διρὸ οἱ γυναῖκες πάλεψαν μὲ τὰ δρεπάνια, στὸ Μεσολόγγι, στὴ δύ-
σκολη ὥρα, θὰ ἐπιτεθοῦν ἀκόμα καὶ μὲ τὶς ρόκες, ὅταν τὸ 1826 ἔφτασε ὁ Ἰμπραὴμ 
κι ἑνώθηκε μὲ τὶς χιλιάδες τοῦ Κιουταχῆ. Διαβάζουμε στὸ τραγούδι:

«Πολλὴν Τουρκιὰν ἐπλάκωσε στεριᾶς καὶ τοῦ πελάγου
στὸ Βασιλάδι πέρασαν, στὴν Κλείσοβα διαβῆκαν.
Πιάνουν καὶ γράφουν γράμματα σ’ ὅλους τοὺς καπετάνιους
καὶ τοὺς ζητᾶνε τὰ κλειδιὰ τοῦ κάστρου τὰ κανόνια.
Τοὺς λὲν νὰ προσκυνήσουνε, νὰ γίνουνε ραγιάδες.
– Τί λέτε αὐτοῦ παλιότουρκοι, δυὸ παραδῶνε Τοῦρκοιο.
Ἐδῶ τὸ λένε Κάρλελι, τὸ λένε Μεσολόγγι,
κι εἶναι συντρόφοι διαλεχτοί, ὅλοι καπεταναῖοι,
καὶ πολεμοῦν μικρὰ παιδιά, γυναῖκες μὲ τὶς ρόκες».

Οἱ Μεσολογγίτισες εἶναι ὅλες ἡρωΐδες. Ἀντέχουν στὶς παντοειδεῖς στερήσεις, ἀντέ-
χουν στὴν πεῖνα καὶ πολεμοῦν συχνὰ στὸ ἴδιο μὲ τὸν ἄντρα μετερίζι, διότι «ξέρουν 
ὅτι ὅλα τὰ φερσίματα τῶν γυναικῶν ἀντιχτυποῦν εἰς τὴν καρδιὰν τῶν πολεμιστῶν», 
ὅπως γράφει κι ὁ ποιητής.

Ἀτρόμητες γυναῖκες, οἱ Μεσολογγίτισσες περιγελᾶνε ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο. Κατὰ 
τὴν πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, οἱ γυναῖκες δείξανε μιὰ ἀπίστευτη ἀδιαφορία γιὰ 
τὶς ἐχθρικὲς μπάλες καὶ τὰ βόλια ποὺ κάθε τόσο πέφτανε μέσα στὴν πόλη. Κάποια 
εἶχε βγεῖ στὸ παράθυρο καὶ τίναζε τὸ σεντόνι της. Ἄξαφνα βόλι ἐχθρικὸ χτυπάει τὸ 
σεντόνι καὶ τὸ τρυπάει. Ἀτάραχη ἡ Μεσολογγίτισσα ξεφωνίζει:

– Νά, κακὸ χρόνο νἄχεις καὶ μαῦρο, Ἀγαρηνέ, μοῦ τρύπησες καινούργιο σεντόνι!
Ἄλλη πάλι, ἡ Ἑλένη Στάθη, γύριζε στὸ σπίτι της, κουβαλώντας στὸ κεφάλι της 

πάνω τὴ βαρέλα γεμάτη νερό. Μπάλα ἐχθρικὴ βρίσκει τὴ βαρέλα καὶ τὴν κομματιάζει, 
χωρὶς νὰ βλάψει τὴν Ἑλένη. Μόνο ποὺ ἔγινε μούσκεμα ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ ἔπεσε πάνω 
της. Κι ἡ Μεσολογγίτισσα, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρεξε, κοιτάζει 
κάτω τὴ σπασμένη βαρέλα της καὶ λέει:

– Μπά, κακὸ χρόνο νἄχεις γιὰ μπάλα κι ἐκεῖνος ποὺ σ’ ἔριχνε. Καὶ δὲν ἔχω κι 
ἄλλη βαρέλα καὶ τί θὰ γένω!



ΕΤΟΣ 84ο  |  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021  |  790

220 221

Γιὰ τὶς Μεσολογγίτισες αὐτὲς ὁ Σολωμὸς θὰ γράψει: «Ἰδοὺ αὐτὲς οἱ γυναῖκες 
φέρνονται θαυμαστά! Αὐτὲς εἶναι μεγαλόψυχες». 

Τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς

Τῆς Ἑλληνίδας ἡ ἀντρειοσύνη καὶ ἡ λεβεντιὰ στὸν πόλεμο δὲν εἶναι ἡ πρώτη της 
ἀρετή. Πρὶν ἀπ’ αὐτὴ κι ἀνώτερη εἶναι ἡ πάλη γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς ψυχῆς. Τὸ μεγα-
λεῖο αὐτῆς τῆς πάλης ἀποδίδει θαυμάσια τὸ τραγούδι γιὰ τὴ γυναῖκα τοῦ Λιάκου.

«Πῶς λάμπει ὁ ἥλιος στὰ βουνά, στοὺς κάμπους τὸ φεγγάρι,
ἔτσι ἔλαμπε κι ἡ Λιάκαινα στὰ τούρκικα τὰ χέρια.
Πέντε Ἀρβανίτες τὴν κρατοῦν καὶ δέκα τὴν ξετάζουν
κι ἕνα μικρὸ μπεόπουλο κρυφὰ τὴν κουβεντιάζει.
– Λιάκαινα, δὲν παντρεύεσαι, δὲν παίρνεις Τοῦρκο ἄντρα
νὰ σ’ ἀρματώσει στὸ φλουρὶ καὶ στὸ μαργαριτάρι;
– Κάλλιο νὰ δῶ τὸ αἷμά μου τὴ γῆ νὰ κοκκινίσει,
παρὰ νὰ ἰδῶ τὰ μάτια μου Τοῦρκος νὰ τὰ φιλήσει».

Κι αὐτὴ ἡ λεβεντιὰ τῆς Ἑλληνίδας δὲν κάμπτεται οὔτε τὴν τελευταία στιγμή.  Τὸ 
1824 οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν τὴν Κάσο, καὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους ἄλλους ἔσφαξαν κι 
ἄλλους πῆραν αἰχμάλωτους. Τὸ νησὶ ἔμεινε ἔρημο 16 χρόνια. Σ’ ἕνα δημοτικὸ τρα-
γούδι ποὺ διεκτραγῳδεῖ τὴ συμφορὰ τοῦ νησιοῦ, τὸ μήνυμα γιὰ τὴ λευτεριὰ καὶ τὸ 
ἀτρόμητο φρόνημα τὸ δίνει μιὰ σκλάβα Ἑλληνοπούλα, ποὺ μιλάει ἐξ ὀνόματος ὅλων.

«Μαῦρο πουλάκι κάθεται στῆς Κάσος τ’ ἀγριοβούνι,
βγάλλει φωνίτσα θλιβερὴ καὶ μαῦρο μοιρολόι.
Μάννα κλαμὸς καὶ βογγητὸς εἰς τὸ νησὶ τῆς Κάσος!
Ἡ μάννα κλαίει τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδὶ τὴ μάννα
κι ὁ ἀδελφὸς τὴν ἀδελφὴ κι ἄουρος τὴν καλή του.
Γίνονται στίβες τὰ κορμιά, τὰ αἵματα ποτάμια...
Σφάζουν τοὺς γέρους καὶ τὶς γριὲς κι οὕλα τὰ παλληκάρια,
τὶς κοπελιὲς καὶ τὰ μωρὰ στὴ φλότα τοὺς μπαρκάρουν
σκλάβους νὰ τοὺς πουλήσουσι στῆς Μπαρμπαριᾶς τὰ μέρη.
Καὶ μιὰ ἀπ’ τὶς σκλάβες ἤλεγε μὲ θλιβερὴ φωνίτσα.
Χίλια κι ἂν κάνεις, Χουσεΐν, χίλια κι ἂν μᾶς πουλήσεις,
ἐμεῖς τοῦ Τούρκου τὸ σπαθὶ δὲν θὰ τὸ φοβηθοῦμε,
γιὰ θὰ μᾶς κόψεις οὕλους μας, γιὰ λευτεριὰ θὰ δοῦμε».

Στὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Φωτάκου, ποὺ ἦταν κοντὰ στὸν Κολοκοτρώνη, δια-
βάζουμε γιὰ τὶς γυναῖκες ἀπ’ τὸν Ἀχλαδόκαμπο καὶ τὶς τολμηρὲς προτάσεις τους:

«Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1822, ποὺ ἑτοιμαζόταν ὁ Κολοκοτρώνης νὰ χτυπήσει τὸ Δρά-
μαλη, ἔπιασε γιὰ λίγο μὲ τὸ σῶμά του στὰ Βρυσούλια... κατὰ τὸ δρόμο τοῦ Ἄργους. 
Παράγγειλε τότε ὁ Γέρος στὸ χωριὸ Ἀχλαδόκαμπο νὰ τοῦ πᾶνε τρόφιμα γιὰ τὰ 
παλληκάρια του. Πρόθυμα οἱ Ἀχλαδοκαμπίτες ὑπακούσανε στὴν προσταγὴ τοῦ 
ἀρχηγοῦ. Ἀρματωμένοι μπροστὰ οἱ ἄντρες καὶ πίσω φορτωμένες μὲ τὰ τρόφιμα οἱ 
γυναῖκες πήγανε νὰ τὰ παραδώσουν στὸ στρατόπεδο. Σὲ μιὰ στιγμὴ κάποια Ἀχλα-
δοκαμπίτισσα λέει τοῦ Κολοκοτρώνη.
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– Νὰ τοὺς ἄντρες μας, νὰ τοὺς πάρεις στὸν πόλεμο, κι ἂν δὲν εἶναι παλληκάρια, 
νὰ βγάλουν τὰ ἄρματα νὰ τὰ φορέσουμε ἐμεῖς. Τέτοιους ἄντρες δὲν τοὺς θέλουμε.

Καὶ μὲ τὴ γνώμη της ἦταν ὅλες οἱ ἄλλες γυναῖκες. Γέλασε ὁ Γέρος μὲ τὰ θαρ-
ρετὰ λόγια τῆς Ἀχλαδοκαμπίτισσας, κι ἀφοῦ κράτησε τοὺς ἄντρες στὸ στρατόπεδο, 
πρόσταξε τὶς γυναῖκες νὰ γυρίσουν στὰ σπίτια τους».

Πιστοὶ στὴ φιλοξενία

Ὅμως αὐτὲς οἱ Ἑλληνίδες, ποὺ μισοῦν τὸν Τοῦρκο θανάσιμα, ἔχουν ἕνα θαυ-
μαστὸ μεγαλεῖο ψυχῆς, ὅταν ὁ ἐχθρὸς τρέμοντας ζητᾷ προστασία. Τόσα βάσανα τῆς 
καρδιᾶς κι ὁ ἄγριος πόλεμος τῆς Ἐπαναστάσεως δὲν μπόρεσαν νὰ σβήσουν στὴν 
καρδιά τους τὴ γεμάτη ἀνθρωπιὰ κληρονομιὰ τῆς παραδόσεως. Διαβάζουμε γιὰ τὴ 
γυναῖκα τοῦ Θανάση Κριεζῆ:

«Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1825 ὁ ἑλληνικὸς στόλος βρισκόταν ἀραγμένος στὰ Βάτικα. 
Ἄξαφνα ἀπὸ ἔκρηξη τῆς μπαρουταποθήκης ἀνατινάχθηκε τὸ καράβι “Νηρεύς” τοῦ 
Θανάση Κριεζῆ. Σκοτώθηκε ὁ καπετάνιος του μὲ ἑξῆντα Ὑδραίους, ποὺ ἦταν τὸ 
πλήρωμα».

Στὴν Ὕδρα μαθεύτηκε ἡ εἴδηση συμπληρωμένη, πὼς τάχα κάποιος Τοῦρκος 
αἰχμάλωτος μέσα στὸ καράβι ἔβαλε φωτιὰ στὴ μπαρουταποθήκη καὶ τὸ ἀνατίναξε. 
Ξεσηκώθηκαν οἱ Ὑδραῖοι καί, γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν τὸν θάνατο τῶν δικῶν τους, ρί-
χτηκαν νὰ σφάξουν διακόσιους Τούρκους αἰχμάλωτους, ποὺ κρατοῦσαν στὸ νησί. 

Ἀτελείωτος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν γυναικῶν ποὺ δικαιοῦνται 
νὰ ἰσχυρισθοῦν μὲ παρρησία,  

Ἤμουν κι ἐγὼ στὴν Ἐπανάσταση: 
– ἡ Ἑλληνίδα μάννα ποὺ νανουρίζει τὸ μωρό της  

μὲ τὸ ὅραμα τῆς Ἁγιὰ Σοφιᾶς, 
– ἡ λεβεντονιὰ ποὺ πολεμᾷ καὶ δὲν παραδίδεται, 

– ἡ νέα γυναίκα ποὺ δὲν προσκυνᾷ γιὰ ὅλα  
τὰ πλούτη τοῦ κόσμου, 

– ἡ καπετάνισσα ποὺ ἀντικαθιστᾷ τὸν νεκρὸ  
καπετάνιο στὸν πόλεμο, 

– ἡ χήρα ποὺ προστατεύει τὸν ἀνυπεράσπιστο ἐχθρό της, 
– ἡ χαροκαμένη γερόντισσα ποὺ στὴ μεγάλη γιορτὴ  

σέρνει πρώτη τὸν χορό, 
αὐτὲς εἶναι λίγες ἀπὸ τὶς γνωστές-ἄγνωστες Ἑλληνίδες 

ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνές τους γιὰ τὴ λευτεριὰ ἔδειξαν τὸ εἶδος 
τῆς δικῆς τους λεβεντιᾶς. 
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Ἄδικα προσπαθοῦσαν οἱ προύχοντες νὰ συγκρατήσουν τὸν μανιασμένο λαό. Μερικοὶ 
Τοῦρκοι, γιὰ νὰ σωθοῦν, καταφύγανε σὲ Ὑδραίικα σπίτια.

Δυὸ μπήκανε στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ Θανάση Κριεζῆ. Ἀπ’ ἔξω συνάχθηκαν μανιασμένοι 
οἱ Ὑδραῖοι καὶ ζητούσανε ἀπ’ τὴ χήρα, ποὺ ἦταν ἀδελφὴ τοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη, νὰ 
τοὺς παραδώσει τοὺς Τούρκους. Ἡ Κριεζίνα ὅμως, ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγο εἶχε χάσει τὸν 
ἄντρα της, ἀρνήθηκε νὰ παραδώσει στὴ σφαγὴ τοὺς αἰχμαλώτους ποὺ ζητήσανε κα-
ταφυγὴ στὸ σπιτικό της. Τοὺς θεώρησε πιὰ ξένους της, καὶ ἦταν κατὰ τὸ ἔθιμο ἱεροί.

Ἡ παράδοση λέει πὼς τὸ ἴδιο ἔκανε κι ὁ Ἀνδρέας Μιαούλης γιὰ κάποιον αἰχμά-
λωτο ποὺ μπῆκε στὸ σπίτι του. Δὲν τὸν παρέδωσε, μ’ ὅλο ποὺ οἱ Ὑδραῖοι ξεφώνιζαν 
ἄγρια. Ἄφησε νὰ περάσουν μερικὲς μέρες. Καὶ κάποια νύχτα ὁ Μιαούλης τὸν Τοῦρκο 
ποὺ εἶχε γλιτώσει σπίτι του, καὶ τοὺς ἄλλους δύο τῆς ἀδελφῆς του, τῆς χήρας Κριεζῆ, 
τοὺς μπαρκάρισε κρυφὰ καὶ τοὺς ἔβγαλε σὲ κάποιο ἐρημικὸ ἀκρογιάλι τῆς Ἀσίας.

Ἡ χαροκαμένη στὸν χορό

Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, αὐτὴ ἡ Ἑλληνίδα, ποὺ ὑπέφερε καὶ ὑπέμεινε τόσα, 
τὴ λεβεντιὰ τῆς ψυχῆς της θὰ βρεῖ μὲ ἄλλον τρόπο νὰ δείξει.

Στὶς 25 Μαρτίου 1838 ἔγινε στὴν Ἀθήνα ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς γιὰ τὴν ἐθνικὴ 
ἐπέτειο τοῦ ’21 μετὰ τὸν ἐπίσημο καθορισμὸ τῆς 25ης Μαρτίου ὡς ἡμέρας ἐπετείου 
τῆς Ἐπανάστασης. Ὅλα τὰ χωριὰ τῆς Ἀττικῆς συναχθῆκαν στὴν πρωτεύουσα, γιὰ νὰ 
γιορτάσουν μαζὶ τὴ μεγάλη ἐκείνη μέρα. Τότε ἀκόμα ζοῦσαν καὶ ἀρκετοὶ ἀγωνιστές. 
Αὐτοὶ εἶχαν περισσότερα δικαιώματα ἀπὸ κάθε ἄλλον νὰ χαροῦν μὲ ξεφάντωμα.

Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη δοξολογία, μὲ νταούλια καὶ πίπιζες στήσανε γλέντι 
μπροστὰ στὴν πλατεῖα τοῦ Παλατιοῦ. Κι ὁ Ὄθωνας μὲ τὴν Ἀμαλία, ντυμένοι μὲ 
τὶς ἑλληνικές τους φορεσιές, ἀπ’ τὸν ἐξώστη τοῦ Παλατιοῦ παρακολουθούσανε τὸ 
ξεφάντωμα.

Τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ γλέντι βρισκόταν σ’ ὅλη του τὴν ἔνταση, κι οἱ ἀγωνιστὲς 
στῆσαν τὸν χορό, παρουσιάζεται μιὰ μαυροφορεμένη γερόντισσα, καὶ σταματώντας 
τοὺς χορευτές, λέει δυνατά, γιὰ ν’ ἀκουστεῖ ἀπ’ ὅλους.

«Σταματῆστε, παιδιά μου, σ’ ἐμένα πρέπει νὰ ἀρχίσω τὸ χορό, γιατὶ γι’ αὐτὰ τὰ 
χώματα ἔδωσα δυὸ ἀδέλφια καὶ τὸ μοναχοπαίδι μου».

Καὶ μπαίνοντας μπροστά, ἄρχισε νὰ σέρνει τὸν χορό.
Ἡ γερόντισσα ἐκείνη ἦταν ἡ Ἀθηναία Λέκκα, ἀδελφὴ τῶν Λεκκαίων, ποὺ εἶχαν 

σκοτωθεῖ στὴν Ἐπανάσταση.

Γι’ αὐτὲς τὶς Ἑλληνίδες ὁ Σολωμὸς στούς «Ἐλεύθερους 
Πολιορκημένους» θὰ ἐκφράσει τὸν θαυμασμό του, 

ἀνυψώνοντάς τες σὲ ἀσύγκριτο σύμβολο γράφοντας: 
«Ψυχὴ μεγάλη καὶ γλυκιὰ μετὰ χαρᾶς σ’ τὸ λέω, 

θαυμάζω τὲς γυναῖκές μας καὶ στ’ ὄνομά τους μνέω».
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Ἡ «ἑλληνικὴ ἀρετή»

Ἀτελείωτος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν γυναικῶν ποὺ δικαιοῦνται νὰ ἰσχυρισθοῦν μὲ 
παρρησία, Ἤμουν κι ἐγὼ στὴν Ἐπανάσταση:

– ἡ Ἑλληνίδα μάννα ποὺ νανουρίζει τὸ μωρό της μὲ τὸ ὅραμα τῆς Ἁγιὰ Σοφιᾶς,
– ἡ λεβεντονιὰ ποὺ πολεμᾷ καὶ δὲν παραδίδεται,
– ἡ νέα γυναίκα ποὺ δὲν προσκυνᾷ γιὰ ὅλα τὰ πλούτη τοῦ κόσμου,
– ἡ καπετάνισσα ποὺ ἀντικαθιστᾷ τὸν νεκρὸ καπετάνιο στὸν πόλεμο,
– ἡ χήρα ποὺ προστατεύει τὸν ἀνυπεράσπιστο ἐχθρό της,
– ἡ χαροκαμένη γερόντισσα ποὺ στὴ μεγάλη γιορτὴ σέρνει πρώτη τὸν χορό,

αὐτὲς εἶναι λίγες ἀπὸ τὶς γνωστές-ἄγνωστες Ἑλληνίδες ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνές τους 
γιὰ τὴ λευτεριὰ ἔδειξαν τὸ εἶδος τῆς δικῆς τους λεβεντιᾶς. Ἔδειξαν πῶς ἐννοοῦσαν 
τήν «ἑλληνικὴν ἀρετήν», μιὰ ἀρετὴ μὲ διαχρονικὴ ἀξία, τὴν ὁποία ἀφήνουν καὶ σὲ 
μᾶς κληρονομιά.

Γι’ αὐτὲς τὶς Ἑλληνίδες ὁ Σολωμὸς στούς «Ἐλεύθερους Πολιορκημένους» θὰ 
ἐκφράσει τὸν θαυμασμό του, ἀνυψώνοντάς τες σὲ ἀσύγκριτο σύμβολο γράφοντας:

«Ψυχὴ μεγάλη καὶ γλυκιὰ μετὰ χαρᾶς σ’ τὸ λέω,
θαυμάζω τὲς γυναῖκές μας καὶ στ’ ὄνομά τους μνέω».

Βιβλιογραφία

Φωτάκου, Ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Φιλολογικὰ Χρονικά (1960).
Ρωμαίου Κ., Ἡ ποίηση ἑνὸς λαοῦ, Ἀθήνα 1968.
Λάππα Τ., Ἑλληνικὰ ἱστορικὰ ἀνέκδοτα, x.x. Ἐκδ. Πεχλιβανίδη.
Ἀλιμπέρτη Σωτ., Οἱ ἡρωΐδες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Ἀθῆναι 1933.
Τασούλα Μανουήλ, Μαντὼ Μαυρογένους, 1997, ἔκδ. Δήμου Μυκονίων.
Δημητρακοπούλου Σ., Ἱστορία καὶ δημοτικὸ τραγούδι, Ἀθήνα 1989.
Ἀναγνωστοπούλου Β., Λαϊκὰ τραγούδια καὶ παιχνίδια γιὰ παιδιά, Ἀθήνα 1991, Ἐκδ. Ψυχογιός.

ΖΩΗ ΓΚΕΝΑΚΟΥ
τ. Ἐπίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου



ΕΤΟΣ 84ο  |  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021  |  790

224 225

Ἡπανδημία τοῦ Covid-19, 
μὲ τὰ χιλιάδες κρούσμα-
τα καὶ τοὺς θανάτους 
συνανθρώπων μας ἀνὰ 
τὸν κόσμον καὶ εἰς τὴν 

πατρίδα μας ἰδιαζόντως, ἀποτελεῖ σο-
βαρὸν πρόβλημα, ποὺ ἀπασχολεῖ τοὺς 
πάντας καὶ δημιουργεῖ διαρκῆ ἀπειλὴν 
τῆς ὑγείας μας διὰ κάθε ἡλικίαν μὲ τὰ 
γνωστὰ ἐπακόλουθα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευράν, ἡ ὀξεία 
προκλητικότης τῆς γείτονος Τουρκίας 
εἰς Αἰγαῖον καὶ τὴν Ἀνατολικὴν Μεσό-
γειον, ποὺ προξενεῖ φοβερὸν κίνδυνον 
θερμῶν ἐπεισοδίων, εἶναι τὸ 
μέγα θέμα τοῦ ἔθνους μας. 
Ἡ ὀξεῖα οἰκονομικὴ κρίσις, 
ἡ ἀνεργία, ἡ ἐργασιακὴ ἀβε-
βαιότης πλήττουν κυρίως τὴν 
χώραν μας. Εἶναι τὰ σοβαρὰ 
προβλήματα τῆς δραματικῆς 
ἐπικαιρότητος. 

Οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς 
δὲν ἀποκλείουν καὶ τὴν δι-
απραγμάτευσιν θεμάτων, ἂν 
ὄχι ἀπολύτως ἐπικαίρων, 
ἀλλὰ πολὺ σημαντικῶν διὰ 
τὸν ἄνθρωπον, ἰδίως διὰ τὸν 
σκεπτόμενον καὶ τὸν προ-
βληματιζόμενον πνευματικῶς, 
ὅπως τὸ ὑποδεικνύει ὁ τίτλος 
τοῦ ἀνωτέρω θέματος: «Ἡ 
κενὴ ἀπάτη καὶ ἡ ὑγιὴς Φι-
λοσοφία». Τοῦτο συνιστᾷ τὴν 
διαχρονικὴν ὄψιν τῆς ζωῆς.

Ὁ ὑπογράφων ἀρύεται τὸ 
ὅλον πνεῦμα τῶν σκέψεών 
του ἀπὸ σχετικὸν ἐδάφιον 
τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου Πρὸς Κολασ-

σαεῖς.
Τί γράφει ὁ πολὺς Παῦλος σχετικῶς; 

«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὀ συλαγωγῶν 
διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς κενῆς ἀπά-
της, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 
κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ 
κατὰ Χριστόν, ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν 
τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» 
(Πρὸς Κολασσαεῖς, β΄ 8-9) (Προσέξατε, 
λέγει, μήπως κάποιος σᾶς ἐπηρεάσει μὲ 
ψευδεῖς φιλοσοφικὲς θεωρίες καὶ μὲ ἀπα-
τηλὰ λόγια, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἀνευθύνως 
κατὰ παράδοσιν λέγουν ἢ μὲ κοσμικὰ 
στοιχεῖα διαδίδουν, καὶ ὄχι στηριζόμενοι 

Η «ΚΕΝΗ ΑΠΑΤΗ»  
ΚΑΙ Η ΥΓΙΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
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εις τὴν Χριστιανικὴν διδαχήν, τὸν Χρι-
στόν, ὅπου παραμένει ἀκεραία ἡ σωμα-
τικὴ ὑπόστασίς του).

Εἰς τὸ συγκεκριμένον ἐδάφιον ὁ 
Παῦλος, ἀνὴρ καὶ μὲ φιλοσοφικὴ προ-
παιδείαν ἐφωδιασμένος καὶ κάτοχος τῆς 
θύραθεν παιδείας, ἐφιστᾷ τὴν προσοχὴν 
τῶν ἀναγνωστῶν τῆς Πρὸς Κολασσα-
εῖς ἐπιστολῆς του, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν 
πιστῶν ὅλων τῶν αἰώνων, νὰ προσέχουν 
διαρκῶς νὰ μὴν κλονίσῃ κανεὶς ἐπιτήδειος 
καὶ κάπηλος τῶν ἰδανικῶν αὐτῶν τὴν 
πίστιν των.

Ὁ ὅρος Φιλοσοφία τυγχάνει σεβαστὸς 
εἰς τὸν Παῦλον, καὶ δι’ αὐτὸ τὸν χρησιμο-
ποιεῖ δίπλα εἰς τὸν ὅρον «κενὴ ἀπάτη». 
Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ καπηλεύονται τὸν 
ὅρον Φιλοσοφία, προκειμένου νὰ ἐξαπα-
τήσουν πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύ-
νουν ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν πίστιν. 
Σημειώνει νεώτερος σχολιαστής: «Γιὰ νὰ 
θυμηθοῦμε ὡς παράδειγμα τὸν Σωκράτη 
καὶ τὸν Πλάτωνα, ποὺ προσπαθοῦσαν μὲ 
καθαρὸ νοῦ καὶ λογικὴ νὰ πλησιάσουν τὶς 
ὑπερφυσικὲς ἀλήθειες καὶ τὸ πετύχαιναν 
μ’ ἀξιοθαύμαστο τρόπο, σὲ σύγκριση μὲ 
τοὺς σοφιστές, ποὺ καυχιόνταν ὅτι ἔχουν 
ρητορικὴ δύναμη νὰ κάνουν “τὸ μικρότερο 
μεγαλύτερο καὶ τὸ μεγαλύτερο μικρότε-
ρο”. Δηλαδὴ μποροῦσαν νὰ σαστίσουν 
τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ μὴν ξέρουν 
ποῦ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ ποῦ τὸ ψέμα. 

Δὲν ὑπάρχει εἰλικρίνεια ἐδῶ, ἀλλὰ σκέτη 
ἀπάτη, κατὰ τήν “παράδοσιν τῶν ἀνθρώ-
πων”. Γι’ αὐτὸ τονίζει ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ 
τὴ θεία ἀποκάλυψη τοῦ Ἰ. Χριστοῦ, αὐτὴ 
εἶναι ἀνθρώπινο δημιούργημα, καὶ μάλι-
στα κακό... “Καὶ κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κό-
σμου” ἐννοεῖ ὅτι ἡ φιλοσοφία αὐτή, ποὺ 
εἶναι ἀληθοφανεῖς εἰκασίες καὶ πιθανολο-
γίες, ἀσχολεῖται μὲ στοιχειώδη πράγματα. 
Ἀντιθέτως, ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι τέλεια... “πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θε-
ότητος” σημαίνει ὅτι ὁ Παῦλος τοποθετεῖ 
κάθε σωστὴ φιλοσοφικὴ προσπάθεια καὶ 

κοσμοθεωρία στὸν Χριστόν, δηλ. ἁπλᾶ 
δὲν ὑπάρχουν οἱ θεϊκὲς ἰδιότητες, ἀλλὰ 
ὁλόκληρη ἡ φύση τῆς θεότητος, πραγμα-
τικὰ καὶ οὐσιαστικὰ μὲ σωματικὴ μορφή» 
(Τιμόθεος Κ. Κιλίφης, Ἐπιστολὲς Παύλου 
καὶ Ἑπτὰ Καθολικὲς καὶ ἡ Ἀποκάλυψη 
τοῦ Ἰωάννη, τόμ. Β΄, Κείμενο-Μετάφραση-
Σχόλια, 2000, σελ. 516).

Τὸ νόημα ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω τῆς 
ὑγιοῦς φιλοσοφίας συνίσταται εἰς τὴν 
τιμίαν προσπάθειαν τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ 
νὰ μορφώσῃ εἰκόνα περὶ τοῦ κόσμου καὶ 
τοῦ βίου τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ τὸν Δη-
μιουργὸν ἡ Φιλοσοφία ἐμφυτεύεται καὶ 
καλλιεργεῖται εἰς τὸν ἄνθρωπον ὡς θαυ-
μασμὸς καὶ ὡς ὁ ἔρως πρὸς τό «εἰδέναι», 
δηλαδὴ ὡς ὁ ἵμερος καὶ ὡς ἀγάπη μαθή-
σεως καὶ προσθήκης γνώσεως, καὶ ποτὲ 
ὡς ἀπόπειρα διαστροφῆς τῆς ἀληθινῆς 

Τὸ νόημα τῆς ὑγιοῦς φιλοσοφίας συνίσταται εἰς τὴν τιμίαν 
προσπάθειαν τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ νὰ μορφώσῃ εἰκόνα  

περὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ βίου τοῦ ἀνθρώπου.  
Ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν ἡ Φιλοσοφία ἐμφυτεύεται  

καὶ καλλιεργεῖται εἰς τὸν ἄνθρωπον ὡς θαυμασμὸς  
καὶ ὡς ὁ ἔρως πρὸς τό «εἰδέναι», δηλαδὴ ὡς ὁ ἵμερος  

καὶ ὡς ἀγάπη μαθήσεως καὶ προσθήκης γνώσεως,  
καὶ ποτὲ ὡς ἀπόπειρα διαστροφῆς τῆς ἀληθινῆς 

θρησκείας, καὶ ἰδίως τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας.
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θρησκείας, καὶ ἰδίως τῆς Χριστιανικῆς 
διδασκαλίας.

Ἡ ἀληθὴς καὶ ὑγιὴς φιλοσοφικὴ σκέ-
ψις ἑδράζεται καὶ εἰς τὴν ἐπιστήμην. Καὶ 
σημειώνομεν ἐδῶ ὅτι πάντοτε ἐτίθετο τὸ 
πρόβλημα τῆς σχέσεως Φιλοσοφίας καὶ 
Ἐπιστήμης. Ὁ Σάμιος φιλόσοφος Πυθα-
γόρας (580-500 π.Χ.) ὠνόμασε τὸν ἑαυτόν 
του Φιλόσοφον, ὄχι ἐξ ἐγωισμοῦ, ἀλλ’ ὡς 
ἐραστὴν τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως. 
Ὑπάρχει ὁρισμὸς τῆς Φιλοσοφίας; Ἕνας 
μέγας Χριστιανὸς φιλόσοφος καὶ ἐπιστή-
μων τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, ὁ Χρίστος 
Ἀνδροῦτσος, εἶχε γράψει πρὸ πολλῶν 
δεκαετιῶν περὶ τῆς Φιλοσοφίας: «Ὁ ἐπι-
στημονικὸς ὁρισμὸς τῆς Φιλοσοφίας εἶναι 
ἀδύνατος, διότι οἱ Φιλόσοφοι μέχρι σήμε-
ρον ἐκδέχονται ἄλλως, μείζονα σημασίαν 
ἀπονέμοντες ἄλλοι μὲν εἰς τοῦτο, ἄλλοι 
δὲ εἰς ἄλλο ἐκ τῶν ἀποτελούντων μερῶν» 
(Χρ. Ἀνδροῦτσος, Λεξικὸν Φιλοσοφίας, 
ἐκδ. Β΄, 1965, σελ. 357).

Ἔτσι, κατὰ τρόπον ἀνάλογον διαι-
ρεῖται ἡ Φιλοσοφία σύμφωνα μὲ τὶς ἀπό-
ψεις διαφόρων Φιλοσόφων: Ὑπάρχει ἡ 
Θεωρητικὴ καὶ ἡ Πρακτικὴ Φιλοσοφία, ἡ 
Καθαρὰ καὶ ἡ Ἐφηρμοσμένη, ἡ Φιλοσο-
φία τῆς Φύσεως, ἡ Φιλοσοφία τοῦ Πνεύ-
ματος, χωρὶς νὰ ἀποκλίνουν οἱ κλάδοι 
αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἔννοιαν γενικῶς τῆς ὑγιοῦς 
φιλοσοφικῆς σκέψεως καὶ χωρὶς ποτὲ νὰ 
ὁμοιάζουν πρὸς τὴν ἔννοιαν καὶ πραγμα-
τικότητα τῆς «κενῆς ἀπάτης», ὅπως τὴν 
ἐννοεῖ ὁ Παῦλος.

Τὴν δὲ ἐπιστήμην ὁ Ἀνδροῦτσος ὁρί-
ζει: «Ἐπιστήμη εἶναι τὸ ἄθροισμα ὁμο-
ειδῶν γνώσεων ἐν ὀργανικῷ συνδέσμῳ 
συνηνωμένων» (Χρ. Ἀνδρούτσου, Λεξικὸν 
τῆς Φιλοσοφίας, σελ. 151).

Ἔτσι τὴν ἐννοοῦμεν ὡς ἀνάγκην 
ἑρμηνείας τοῦ κόσμου μὲ ἕνα σύστημα 
ἐννοιῶν ποὺ ἔχουν λογικὴν ἑνοποίησιν, 
καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐξοβελίζονται 
ἡ μαγεία, ὁ μῦθος, οἱ πρωτογενεῖς ὄψεις 
τῆς τεχνικῆς.

Διὰ νὰ κινηθῇ ἡ σκέψις μας εἰς τὸν 

ἄξονα τῆς ὑγιοῦς φιλοσοφικῆς πορείας, 
φρονοῦμεν, καὶ ἔτσι τὸ ἀντιλαμβάνεται 
ὁ καθείς, ὡς ἀνωτέρω. Ἡ Φιλοσοφία καὶ 
ἡ Ἐπιστήμη ἐχωρίσθησαν, καὶ συνεπῶς 
ἐπῆλθε διαφοροποίησις τῶν στόχων τῶν 
δύο ἐννοιῶν.

Ἡ Φιλοσοφία ἐπιδιώκει νὰ συλλάβῃ 
τὴν ὅλην πραγματικότητα, γενικῶς τοῦ 
Εἶναι, ὅπως λέγεται. Θέτει ἐρωτήματα διὰ 
τοὺς σκοποὺς τῆς Γνώσεως, τῆς Ἠθικῆς, 
τῆς Ἀληθείας. Ἡ Ἐπιστήμη εἶναι βεβαίως 
κάτι τὸ διαφορετικόν. Ἔχει ὡς ἀντικείμε-
νόν της συγκεκριμένα νοήματα, φαινόμενα 
καὶ κατηγορίες πραγμάτων. Ἡ κάθε ἐπι-
στήμη ἔχει τὴν περιοχὴν τῶν γνωστικῶν 
της θεμάτων. Λ.χ., ἡ Φυσικὴ ἀπὸ τὴν 
ὕπαρξιν τοῦ φυσικοῦ κόσμου προσπαθεῖ 
νὰ ἑρμηνεύσῃ φυσικὰ φαινόμενα καὶ θέ-
ματα. Ἡ Φιλολογία ὡς ἐπιστήμη μελετᾷ 
τὰ γραπτὰ μνημεῖα τοῦ λόγου, ἀξιολογεῖ 
τὰ κείμενα τῶν συγγραφέων καὶ τὶς ἀξίες 
τοῦ Πνεύματος. Ἡ Ἀρχαιολογία ἀξιολο-
γεῖ, χρονολογεῖ μνημεῖα ἀρχιτεκτονικῆς, 
γλυπτικῆς καὶ λοιπὰ συναφῆ. Ἡ Ἱστορία 
διαμνημονεύει γεγονότα, πράξεις, πρόσω-
πα ποὺ διεδραμάτισαν κύριον ρόλον ἐπὶ 
τῶν ἐξελίξεων τοῦ παρελθόντος.

Εἰς τὴν Φιλοσοφίαν τὸ πνεῦμα 
ὑπερβαίνει κάποιους περιορισμούς. Οἱ 
ἐπιστῆμες ἀναπτύσσονται ραγδαῖα ὡς 
θεωρητικὲς καὶ ὡς θετικές. Ἡ Φιλοσο-
φία ἐφαρμόζει στάσιν ἑρμηνευτικὴν εἰς 
τὰ πορίσματα τῶν ἐπιστημῶν. Συνεπῶς, 
ὁ νοῦς, ἡ σκέψις, ἡ διάνοια, ὁ στοχασμὸς 
τοῦ φιλοσόφου καὶ κάθε διανοουμένου 
εὑρίσκονται ἐν ἀγρυπνίᾳ καὶ ἐν ἐγρηγόρ-
σει. Ἡ Φιλοσοφία ἀποβαίνει πυρσός, ὁ 
ὁποῖος φωτίζει τὴν Ἐπιστήμην καὶ Τε-
χνικὴν χωρίς «κενὴν ἀπάτην». Ἑπομένως, 
καὶ ἡ Ἐπιστήμη καὶ ἡ Φιλοσοφία ἑνώ-
νονται εἰς ὑψηλοὺς στόχους προαγωγῆς 
τῆς γνώσεως, τῆς ἐρεύνης καὶ τοῦ Πολι-
τισμοῦ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ φανερώνεται 
ὁ Θεὸς Δημιουργός.

ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ*
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

* Ὁλοκληρώνουμε ἐδῶ τὴ δημοσίευση σὲ συνέχειες τοῦ σπουδαίου βιβλίου τοῦ Ἀ. Ν. Τσιριντάνη, Ἐμεῖς οἱ 
Ἕλληνες (Ἐκδόσεις «Συζήτησις», Ἀθῆναι 1977), ὡς ἀφιέρωμα στὴ μεγάλη ἱστορικὴ ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς 
μας Παλιγγενεσίας, τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τὸ συγκεκριμένο βιβλίο εἶναι ἕνα 
ἀληθινὰ μεῖζον ἔργο ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, τὸ ὁποῖο δημοσιεύουμε μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ μεγάλη 
ἐπέτειος πρέπει πρωτίστως νὰ ἀποτελέσει γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες μιὰ εὐκαιρία ἐπαναναζήτησης 
καί –ἂν χρειάζεται– ἐπανακατάκτησης τῆς συλλογικῆς ἐθνικῆς καὶ πολιτιστικῆς μας ταὐτότητας. Στὸ 
παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται τὸ κείμενο τῶν σελ. 127-152 τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου.

τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἐκόψαμε κάθε τι τὸ 
«παραδοσιακό», ἐκόψαμε καὶ τὸν ὅρο 
ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμός. Ὑπάρχει 
τώρα ἕνας «μοντέρνος πολιτισμός», ποὺ 
τὶς ρίζες του τὶς ἔχει στὴ γενεά μας. Τὸ 
χρονικὸ ὁρόσημο εἶναι, ἂς ἐπαναλάβωμε, 
ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. 

Ναί, ἀλλὰ ὁ μοντέρνος αὐτὸς πολι-
τισμὸς ἀπὸ τί συνίσταται; Ἂν τὸν κρί-
νωμε μὲ τὴ φιλοσοφία τῶν ἀξιῶν, ποιὲς 
ἀξίες, λοιπόν, συγκροτοῦν τὸν μοντέρνο 
πολιτισμό; 

Καὶ ἂν λέμε στ’ ἀλήθεια πὼς εἴμαστε 
μοντέρνος πολιτισμὸς ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ 
τὴν γενεά μας καὶ ἀγνοεῖ τὸ παρελθόν, 
τότε τί διαθέτομε, γιὰ νὰ ἀπαρτισθῆ τὸ 
οἰκοδόμημα τοῦ πολιτισμοῦ; Κι’ ἂν στ’ 
ἀλήθεια ἀπαρνηθοῦμε κάθε τι ποὺ μᾶς 
ἐκληροδότησε τὸ παρελθόν, ἂν θεωρήσω-
με τὶς αἰώνιες ἀξίες ξεπερασμένες, τότε 
τί μένει ποὺ νὰ μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα 
νὰ λέμε πὼς ἔχομε πολιτισμό, ἔστω καὶ 

Καὶ τώρα, στὴν ἐποχή μας, ὕστερα 
ἀπὸ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἂς 
ποῦμε, τὸ Ἔθνος, ἢ μᾶλλον ἂς μὴν λέμε 
τὸ Ἔθνος, ὁ λαός μας μπαίνει σ’ ἕνα πο-
λιτισμὸ μοντέρνο, ποὺ πάει νὰ διαδεχθῆ 
τόν, ξεπερασμένο πιά, ἑλληνοχριστιανικὸ 
πολιτισμό. Σ’ αὐτὸν τὸν μοντέρνο πο-
λιτισμὸ δὲν ἔχουν θέση τὰ ἰδανικὰ τοῦ 
ἑλληνικοῦ Ἔθνους, καὶ μᾶλλον οὔτε ὁ 
ὅρος Ἔθνος ἔχει πιὰ ἐδῶ καμμιὰ θέση. 
Γι’ αὐτὸ ἄλλως τε καὶ ἀντικαταστήσαμε 
τὴν λέξη Ἔθνος μὲ τὴν λέξη «λαός» (μόλο 
πού, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, λαὸς τί θὰ πεῖ 
κανεὶς δὲν ξέρει, ἀφοῦ, καὶ στὸ γλωσσικὸ 
ζήτημα, «λαός» ἐννοοῦνται οἱ ὁλωσδιόλου 
ἀμόρφωτοι ἄνθρωποι, ὁ κάπως μορφωμέ-
νος δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ λέγεται λαός). 

Καὶ ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς οὔτε μὲ τὸ 
Βυζάντιο ἔχει τὴν παραμικρὴ σχέση, οὔτε, 
βέβαια, μὲ τὸν Πλάτωνα, ἀφοῦ πᾶμε νὰ 
τὸν ξεχάσωμε. Ἐκόψαμε πιὰ τὶς ρίζες 
καὶ τὶς χριστιανικὲς καὶ τὶς ἑλληνικὲς 
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μοντέρνο; Τότε γιατί εἴμαστε πολιτισμένοι 
ἄνθρωποι; 

Πᾶμε νὰ κολλήσωμε στὴ νέα Εὐρώ-
πη, ἐπειδὴ ἐμφανίζει πολλὰ τὰ ἀρνητικά. 
Ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη ἔχει καὶ παρουσιάζει 
σήμερα θησαυροὺς ἀπὸ τὸ παρελθόν, καὶ 
σήμερα, ναί, σήμερα, πασχίζει νὰ τονώσει 
τὴν μελέτη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγ-
γραφέων. 

Μὴ γελιώμαστε! Μὲ τὸ νὰ γίνωμε μο-
ντέρνοι, ποὺ κατάντησε ταυτόσημο μὲ τὸ 
«ἀρνητές», δὲν ἐγινήκαμε Εὐρωπαῖοι. Καὶ 
μεῖς οἱ ἴδιοι, ταξιδεύοντας, φεύγοντας 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, λέμε «πάω στὴν Εὐρώ-
πη», ἐνῶ μὲ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸ πολι-
τισμὸ εἴμαστε στὴν κοιτίδα τῆς Εὐρώπης! 

Ἀλλὰ μήπως εἴμαστε κἂν Βαλκάνιοι; 
Οἱ Ρουμάνοι εἶναι Βαλκάνιοι, ἀλλὰ δὲν 
ἀπαρνοῦνται τὸν παραδεδομένο πολι-
τισμό τους, καὶ ὅ,τι κοινωνικὸ σύστημα 
καὶ ἂν ἔχουν, εἶναι πάντως γαντζωμένοι 
στὴν λατινική τους παράδοση. Οἱ Γιου-
γκοσλαῦοι δὲν ξέρω τί ἐπιδράσεις ἔχουν 
ὑποστῆ ἀπὸ τὸν κομμουνισμό, ἀλλὰ εἶναι 

Σλαῦοι καὶ δὲν ἀπαρνοῦνται τὴν σλαυϊκή 
τους παράδοση. Δυὸ λαοὶ εἶναι ποὺ μπο-
ροῦμε κάπως νὰ τοὺς χρησιμοποιήσωμε, 
γιὰ νὰ ποῦμε πὼς ἔχομε καὶ μεῖς κἄτι 
παρόμοιο: Ἡ Ἀλβανία καὶ ἡ Βουλγαρία. 

Πολιτιστικὰ ἡ «μοντέρνα» Ἑλλάδα τί 
ἔχει νὰ παρουσιάσει; Γιατί τάχα εἴμαστε 
πολιτισμένη χώρα; Ἐπειδὴ ἀρχιτεκτο-
νικὰ ἐφτιάξαμε μιὰ πρωτεύουσα ποὺ οἱ 
Γάλλοι τὴν ὠνόμασαν «μπετονούπολι», 
ἐπειδὴ στὴ ζωγραφικὴ καὶ στὴ μουσικὴ 
ἀνασκαλεύομε τὰ καλάθια τῶν ἀχρήστων 
ἄλλων λαῶν, γιὰ νὰ τὰ παρουσιάσωμε 
μοντέρνα ζωγραφική μας καὶ μοντέρνα 
μουσική μας; 

Ποιοὶ εἶναι οἱ συγγραφεῖς μας – καὶ 
ἐννοοῦμε συγγραφεῖς μὲ κῦρος παγκό-
σμιο ποὺ νὰ θυμίζει τὸ κῦρος ποὺ εἶχαν 
οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς μας, ποὺ τοὺς 
πετᾶμε τώρα σὰν ξεπερασμένους καὶ δὲν 
δικαιούμεθα, ἑπομένως, νὰ τοὺς ἐπικα-
λούμεθα, σὰν τίτλους καὶ τοῦ μοντέρνου 
πολιτισμοῦ μας; – Τί, τέλος πάντων, ἔχει 
προσφέρει αὐτὸς ὁ μοντέρνος πολιτισμός;

Καὶ τώρα, μιὰ καὶ εἴπαμε ὅτι ἔχομε 
ἕνα μοντέρνο πολιτισμό, ἂς τὸ δοῦμε ἀπὸ 
πιὸ κοντὰ τί εἶναι τέλος πάντων στὴν 
οὐσία του ὁ μοντέρνος αὐτὸς πολιτισμός 
μας. 

Ὁ μοντέρνος αὐτὸς πολιτισμὸς ξε-
κινάει ἀπὸ τὴν ἄρνηση, καὶ δὴ ἀπὸ τὴν 
ἄρνηση τοῦ παραδοσιακοῦ. Ἴσως ἡ πιὸ 
κοινόχρηστη λέξη στὶς ἡμέρες μας εἶναι 
ἡ λέξη «ξεπερασμένος», ποὺ χρησιμοποι-
εῖται γιὰ κάθε τι «παραδοσιακό», καὶ μ’ 
αὐτὸ τὸ «ξεπερασμένο» λὲς τὸ πᾶν, πρὸ 
πάντων μ’ αὐτὸ δικαιολογεῖς τὸ γκρέμι-
σμα τοῦ παντός. Ἡ ἄρνηση τοῦ παρα-
δοσιακοῦ εἶναι ἡ βάση τοῦ μοντέρνου 
πολιτισμοῦ. Ἂς μοῦ ἐπιτραπῆ νὰ πῶ πὼς 
σ’ αὐτὸ ἔχομε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες μιὰ θλι-
βερὴ πρωτοτυπία. Καὶ ἄλλοι λαοὶ ζητοῦν 

νὰ ξεγαντζωθοῦν ἀπὸ τὸ παραδοσιακό, 
μὲ τὴν ἔννοια πὼς θὰ βελτιώσουν ἐκεῖνο 
ποὺ παρέλαβαν, γιὰ νὰ βάλουν στὴ θέση 
του κἄτι ποὺ εἶναι καινούργιο, ἀλλὰ καὶ 
ποὺ τὸ κρίνουν σὰν καλύτερο. Ἐμεῖς, τὸ 
περασμένο τὸ πετᾶμε, ἐπειδὴ εἶναι πε-
ρασμένο, καὶ τὸ καινούργιο τὸ λατρεύομε 
καὶ τὸ ἐπιβάλλομε ἔτσι, μόνο καὶ μόνο 
γιατὶ εἶναι καινούργιο, χωρὶς κἂν νὰ τολ-
μήσωμε νὰ τὸ κρίνωμε. Ἂν τὸ καινούργιο 
δὲν μᾶς ἀρέσει, τόσο τὸ χειρότερο γιὰ 
μᾶς. Νὰ μάθωμε νὰ μᾶς ἀρέσει. Θὰ τὸ 
συνηθίσωμε μὲ τὸν καιρό. Ὅμως, ἆρά γε, 
ὅταν πιὰ τὸ συνηθίσωμε, θὰ εἶναι μοντέρ-
νο ἢ ξεπερασμένο; 

Καί, γιὰ νὰ ποῦμε ἕνα παράδειγμα, 
θὰ ἀναφέρωμε τὸ γλωσσικὸ ζήτημα. Ὅτι 
δὲν ἔχει ἡ «Συζήτησις» κανένα γλωσσικὸ 
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φανατισμὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴ γλῶσσα 
ποὺ χρησιμοποιεῖται σὲ τοῦτο τὸ βιβλίο. 
Ὅμως ἐκείνη ἡ μανία νὰ μὴ λέμε τίποτε, 
μὰ τίποτε ποὺ νὰ θυμίζει κάποια μόρ-

φωση, αὐτὸ εἶναι κἄτι ποὺ πραγματικὰ 
φθάνει στὸ παράλογο. Στὰ δικαστήρια, 
λέει, δὲν πρέπει πιὰ ὁ δικηγόρος νὰ πεῖ 
γιὰ μιὰ ὑπόθεση τὸ καθιερωμένο «κρα-
τεῖται», γιατὶ ὁ λαὸς λέει «κρατιέται». 
Μά, ποιὸς λαός; Ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἔλθει 
στὸ δικαστήριο ξέρει τὸ «κρατεῖται» καὶ 
πρέπει νὰ βιάσει τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ 
τὸ πεῖ «κρατιέται». Καὶ ἂς ἐπαναλάβωμε 
τὴν ἐρώτηση. Λαὸς εἶναι, δηλαδή, μόνο 
ἐκεῖνος ποὺ ἐστερήθηκε τὴ μόρφωση; 
Καὶ μόνο αὐτὸν θὰ ἔχωμε ὁδηγό, γιὰ νὰ 
μάθωμε ποιὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας; 

Καὶ τὸ ἄλλο. Σὲ μᾶς τὸ γλωσσικὸ 

ἔγινε θέμα πολιτικὸ καὶ ἀντιμετωπίζεται 
ἅψε-σβῆσε μὲ τὴν κρατικὴ ἐπιβολὴ ποὺ 
ἀσκεῖται γιὰ λόγους πολιτικῆς σκοπιμότη-
τος. Μιὰ χώρα, ὅμως, ὅπου ἡ γλῶσσα της 

ἀλλάζει μὲ ὄργανο τὴν κρατικὴ ἐπιβολή, 
μόνο γι’ αὐτό, δὲν εἶναι πολιτισμένη χώρα. 

Καὶ γιὰ νὰ τὸ κάνωμε ἀκόμη καθαρώ-
τερο. Ὅταν ἡ λογοτεχνία μας, ἡ ποίηση 
πρῶτα καὶ ὁ πεζὸς λόγος, ἀγκάλιασαν 
τὴ δημοτική, αὐτὸ ἦταν πολιτισμός, γιατὶ 
ἔγινε ἀβίαστα. Ὅταν ὅμως ἐκδίδεται δι-
αταγὴ ὅπου ἀπὸ ὡρισμένη ἡμερομηνία 
τὰ δημόσια ἔγγραφα θὰ γράφωνται στὴ 
δημοτική, αὐτὸ εἶναι πολιτικὴ σκοπιμό-
της, ὅ,τι θέλετε εἶναι, πολιτισμὸς ὅμως 
δὲν εἶναι. Πῶς τὸ θέλετε, ἀντιτίθεται στὸν 
πολιτισμὸ νὰ λύνωνται μὲ βία θέματα 
ὅπου τὸν λόγο ἔχει ἡ ἀβίαστη ἐξέλιξη. 

Ἀλλὰ ἂς ἔλθωμε τώρα σ’ ἕνα ἄλλο 
θέμα, ὅπου φαίνεται ὁ μοντέρνος πολι-
τισμός μας. Εἶναι τὸ θέμα δικαιοσύνη. 

Δικαιοσύνη εἶναι τὸ ἀσφαλέστερο καὶ 
εὐγενέστερο κριτήριο τοῦ ἂν ὑπάρχει πο-
λιτισμός. Τὰ ἔθνη τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης 
ἔδειχναν τὸν πολιτισμό τους ἀπὸ τὴν 
δικαιοσύνη, καὶ εἰδικώτερα ἀπὸ τοὺς 
δικαστὰς ποὺ εἶχαν νὰ παρουσιάσουν. 
Ἡ μεγαλύτερη λάμψη τῆς Ἀγγλίας σὰν 
ἡγέτιδος τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ Ἄγγλος 
δικαστής. Μά, μήπως ἡ Γερμανία; Εἶναι 

γνωστότατο δὰ αὐτὸ ποὺ λέμε γιὰ τὸν 
βασιλέα τῆς Πρωσσίας Φρειδερίκο τὸν 
Μέγα. Ἂς μᾶς συγχωρεθῆ νὰ τὸ ἀναφέ-
ρωμε μὲ λίγες λέξεις. Ὀ βασιλιὰς εἶχε τὸ 
παλάτι τοῦ Σὰν-Σουσὶ στὸ Πότσνταμ. 
Καὶ γείτονά του εἶχε ἕνα μυλωνᾶ, ποὺ ὁ 
ἀνεμόμυλός του δὲν ἄφηνε τὸν βασιλιὰ 
νὰ κοιμηθῆ. Ὀ βασιλιάς ζητᾶ ἀπὸ τὸν 
μυλωνᾶ νὰ τοῦ πουλήση τὸν μύλο. Ὁ 
χωρικὸς ἀπαντᾶ ὅτι δὲν πουλᾶ τὸν μύλο 
του, γιατὶ τὸν ἔχει σὰν ἱερὴ κληρονομιὰ 
ἀπὸ τὸν πατέρα του κι’ ἀπὸ παπποῦ 

Ὁ μοντέρνος αὐτὸς πολιτισμὸς ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἄρνηση, 
καὶ δὴ ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ παραδοσιακοῦ. Ἴσως ἡ πιὸ 

κοινόχρηστη λέξη στὶς ἡμέρες μας εἶναι ἡ λέξη «ξεπερασμέ-
νος», ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ κάθε τι «παραδοσιακό»,  
καὶ μ’ αὐτὸ τὸ «ξεπερασμένο» λὲς τὸ πᾶν, πρὸ πάντων  

μ’ αὐτὸ δικαιολογεῖς τὸ γκρέμισμα τοῦ παντός. Ἡ ἄρνηση  
τοῦ παραδοσιακοῦ εἶναι ἡ βάση τοῦ μοντέρνου πολιτισμοῦ. 
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πρὸς πάππου. Τότε, τοῦ μηνάει ὁ βασι-
λιάς, θὰ τοῦ πάρει τὸν μύλο διὰ τῆς βίας. 
«Ναί, ἀνταπαντᾶ ὁ μυλωνᾶς. Θὰ μπο-
ροῦσε νὰ τὸ κάνει αὐτὸ ὁ βασιλιάς, ἂν 
δὲν ὑπῆρχαν δικαστήρια στὸ Βερολῖνο». 
Καὶ τόσο χάρηκε ὁ Φρειδερίκος πὼς ὁ 
λαὸς ἔχει τέτοια ἐμπιστοσύνη στὴ δικαι-
οσύνη τῆς χώρας του, ὥστε τὸν ἄφησε 
ἥσυχο μὲ τὸν μύλο του, ποὺ ἀκόμη σή-
μερα βρίσκεται στὴ θέση του. 

Καὶ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, εὐθὺς μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση, ἄρχισε μὲ μιὰ δικαι-
οσύνη πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τὸν κατὰ τὰ 
λοιπὰ μέσον ὅρο τοῦ πολιτισμοῦ μας. 
Εἴχαμε δικαστὰς ποὺ ἦταν πραγματικὰ 
καμάρι τοῦ Ἔθνους. Ποιὸς θὰ ὑπολογί-
σει τί ἐστοίχισε σὲ τοῦτον ἢ ἐκεῖνο τὸν 
δικαστὴ τὸ νὰ εἶναι πιστὸς στὴ φωνὴ 
τῆς συνειδήσεώς του καὶ ἀντάξιος τῆς 

ἀποστολῆς του, ποὺ τὴν ἔνιωθε ἱερὴ 
ἀποστολή; Καὶ ἡ ἱερὴ ἀποστολὴ τοῦ 
δικαστοῦ εἶναι δύσκολη. Θὰ τολμήσω 
νὰ πῶ, εἶναι ἀποστολὴ σταυροῦ. Πόσες 
φορὲς ὁ δικαστὴς ἐπιτελεῖ τὸ καθῆκον 
του νὰ ἀπονείμει τὸ δίκιο, νὰ χαρακτηρί-
σει ἕνα σὰν ἀθῶο, ἔστω καὶ ἂν οἱ πολλοὶ 
τὸν φωνάζουν ἔνοχο, καὶ νὰ κηρύξει τὸν 
ἔνοχο ἔνοχο, ἔστω κι’ ἂν αὐτὸ θὰ τοῦ 
στοιχίσει τὴν ἔχθρα τῶν πολλῶν ἢ τῶν 
ἰσχυρῶν. Πόσες φορὲς ὁ δικαστὴς δὲν 
αἴρει τὸν σταυρό του! Ἀλλὰ τότε μόνο 
εἶναι δικαστής. Ἀλλιῶς, ὅταν τοῦ ζητᾶμε 
νὰ ρωτάει ὄχι τὴν συνείδησή του, ἀλλὰ τὸ 
πεζοδρόμιο ἢ τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση, 

τοῦ ζητᾶμε νὰ μὴν εἶναι πιὰ δικαστής. Δι-
καστὴς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν δύναμη 
νὰ χτυπήσει τὸν «προεδρικὸν κώδωνα» 
καὶ στοὺς ὄχλους καὶ στὴν κυβέρνηση 
καὶ στὶς ἐφημερίδες καὶ νὰ πεῖ: «Σιωπή! 
Ἐγὼ ἐρεύνησα τὴν ὑπόθεση, ἐγὼ ξέρω, 
ἐγὼ εἶμαι ἁρμόδιος, ἐγὼ ἀποφαίνομαι». 
Ὅταν δὲν τὸ πεῖ αὐτό, ἀλλὰ ἀφήσει νὰ 
τὸν παρασύρει τὸ ρεῦμα τῆς στιγμῆς, τότε 
δὲν δικάζει. Ὑπακούει στὴν φωνὴ τοῦ 
ὄχλου. Δὲν εἶναι δικαστής. Καὶ ἕνας πο-
λιτισμὸς ποὺ δὲν ἔχει δικαστὰς εἶναι ὅ,τι 
ἄλλο θέλετε, ἀλλὰ πολιτισμὸς δὲν εἶναι. 

Ναί, ἀλλὰ αὐτὰ ὅλα προϋποθέτουν 
συνείδηση ποὺ νὰ ἐπιβάλλεται, ἀντιμε-
τωπίζοντας καὶ τὸν σταυρό. Καὶ αὐτὸ 
πάλι προϋποθέτει πνευματικὴ δύναμη, 
πνευματικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς. Μὲ τὸν 
ὑλισμὸ ὅμως, τέτοια πνευματικὴ θεώρη-

ση δὲν μπορεῖς νὰ ἔχεις. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ 
τὸν ὑλισμὸ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει οὔτε 
δικαστικὴ συνείδηση οὔτε δικαιοσύνη. 
Μὴ γελιώμαστε, τὸν Τερτσέτη δὲν τὸν 
ἔκαμε ὁ ὑλισμός! 

Ὅταν, λοιπόν, ἕνας πολιτισμὸς ἀπαρ-
νεῖται τὴν πνευματικὴ βάση του, κόβει 
τὴν δυνατότητα νὰ ἔχει δικαιοσύνη. Σ’ 
αὐτὸ δὲν χρειάζεται πιὸ πολλὴ συζήτηση. 
Qui vivra verra. Ὁ Θεὸς νὰ δώσει ἐκεῖνο 
ποὺ θὰ δοῦμε νὰ εἶναι ἡ ὑπερνίκηση τοῦ 
ὑλισμοῦ σὰν ξεπερασμένου, καὶ ὁμολο-
γοῦμε πὼς ἔχομε τέτοιες ἐνθαρρυντικὲς 
ἐκδηλώσεις, πὼς ὁ ὑλισμὸς ἀρχίζει νὰ 
γερνάει. 

Ὁ πολιτισμὸς ὣς τώρα εἶχε μέσα του τὴν ἔννοια τοῦ ἁγίου. 
Καὶ τοῦ ἱεροῦ. Πολιτισμὸς ὑπάρχει, ὅταν σὲ μιὰ κοινωνία 
μιλᾶ ἡ ἔννοια τοῦ ἱεροῦ. Ὅταν ὅμως θεωροῦμε τὴν ἔννοια 
τοῦ ἱεροῦ ξεπερασμένη, τότε ξεπερασμένο θεωροῦμε καὶ 

τὸν πολιτισμό, ἔστω καὶ ἂν τὴν βαρβαρότητα ποὺ ἔρχεται 
στὴ θέση του τὴν ὀνομάσωμε «μοντέρνο πολιτισμό». 
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Καὶ τώρα μπήκαμε στὸ σπουδαιότε-
ρο ἀπ’ ὅλα. Ὁ πολιτισμὸς ὣς τώρα εἶχε 
μέσα του τὴν ἔννοια τοῦ ἁγίου. Καὶ τοῦ 
ἱεροῦ. Πολιτισμὸς ὑπάρχει, ὅταν σὲ μιὰ 
κοινωνία μιλᾶ ἡ ἔννοια τοῦ ἱεροῦ. Ὅταν 
ὅμως θεωροῦμε τὴν ἔννοια τοῦ ἱεροῦ ξε-
περασμένη, τότε ξεπερασμένο θεωροῦμε 
καὶ τὸν πολιτισμό, ἔστω καὶ ἂν τὴν βαρ-
βαρότητα ποὺ ἔρχεται στὴ θέση του τὴν 
ὀνομάσωμε «μοντέρνο πολιτισμό». 

Γιὰ νὰ γυρίσωμε λίγο στὰ περὶ δικαι-
οσύνης, ἕνα μέσο γιὰ νὰ βρεθῆ ἡ ἀλήθεια 
καὶ νὰ ἀπονεμηθῆ ἡ δικαιοσύνη εἶναι 

Ἀλλά, φυσικά, τὸ ἱερὸ δὲν χρειάζεται 
μόνο γιὰ νὰ λειτουργήσει καὶ νὰ νικήσει 
τὶς τόσες καὶ τόσες πιέσεις στὴν συνείδη-
σή του ὁ δικαστής. Μήπως μπορεῖ, χωρὶς 
αὐτὸ τὸ αἴσθημα τοῦ ἱεροῦ, νὰ ὑπάρξει 
δάσκαλος ἄξιος τῆς ἀποστολῆς του, εἴτε 
νηπιαγωγὸς εἶναι αὐτὸς εἴτε καθηγητὴς 
τοῦ Πανεπιστημίου; (Στὸ θέμα δάσκαλος 
περιοριζόμαστε σὲ λίγες λέξεις, ἀκριβῶς 
γιατὶ εἴχαμε νὰ ποῦμε πολλά). Μήπως 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει δημόσιος λειτουργὸς 
ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἀντέχει στὶς τόσες 
πιέσεις καὶ τοὺς τόσους πειρασμοὺς ποὺ 
κάθε μέρα ἀντιμετωπίζει, ὅταν πρόκειται 
εὐσυνείδητα νὰ ἐκπληρώσει τὸ χρέος του; 
Καὶ ὁ γιατρός; Τοῦ ζητοῦμε νὰ τηρεῖ τὸν 
ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτους, τὴν ὥρα ποὺ 
πασχίζομε νὰ τὸν πείσωμε ὅτι ὁ ὅρκος 
εἶναι «μπούρδα». 

καὶ ὁ ὅρκος, ποὺ τὸν σέβεται ἀκόμη καὶ 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν πιστεύει. Ἔχει ἕνα σε-
βασμὸ σὲ κἄτι ποὺ τὸ θεωρεῖ ἱερό. Ὅταν 
ὅμως ἡ ἔννοια τοῦ ἱεροῦ λείπει, λείπει ὁ 
ὅρκος. Γιατὶ μόνο μὲ τὶς ποινὲς τῆς ψευ-
δορκίας δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ὁ ὅρκος, 
σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ μέσα της δὲν μιλᾶ 
ἡ ἔννοια τοῦ ἱεροῦ. 

Ἔφερα, βέβαια, τὸ παράδειγμα τοῦ 
ὅρκου, ἕνα στὰ πολλὰ ποὺ θὰ μποροῦσα 
νὰ ἀναφέρω. Καὶ ξαναγυρίζω, χωρὶς τὴν 
ἔννοια τοῦ ἱεροῦ, δικαιοσύνη δὲν μπορεῖ 
νὰ ὑπάρξει. 

Τὸ παράξενο, λοιπόν, δὲν εἶναι πὼς 
ὑπάρχουν (καὶ δυστυχῶς ὑπάρχουν) για-
τροὶ ποὺ ὁδηγὸ μέσα τους ἔχουν ὄχι τὸ 
ἱερό, ἀλλὰ τὸ συμφέρον καὶ τὸν χρημα-
τισμό. Τὸ παράξενο εἶναι πὼς ὑπάρχουν 
(καὶ εὐτυχῶς ὑπάρχουν) ἀκόμη γιατροὶ 
ποὺ μέσα τους λειτουργεῖ τὸ αἴσθημα 
τοῦ ἱεροῦ, ποὺ τηροῦν τὸν ὅρκο τοῦ 
Ἱπποκράτους, ποὺ συμπάσχουν μὲ τὸν 
ἄρρωστό τους, ἀντὶ νὰ τὸν ἔχουν πηγὴ 
χρηματισμοῦ. Καί, ἐπαναλαμβάνομε, τέ-
τοιοι γιατροὶ ὑπάρχουν, ἄξιοι τῆς ἐθνικῆς 
εὐγνωμοσύνης. Ἀλλὰ ἂν συνεχισθῆ (καὶ 
πολλὲς ἐλπίδες ἔχομε πὼς δὲν θὰ συνε-
χισθῆ) ἡ διείσδυση τοῦ ὑλισμοῦ, ὣς πότε 
θὰ ἔχωμε τοὺς καλοὺς γιατροὺς ἄξιους 
καὶ τοῦ τιμημένου τίτλου καὶ τῶν εὐγενῶν 
καθηκόντων καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης ποὺ 
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς δείχνωμε;

Δ

Ε

Ὅ,τι εἴπαμε γιὰ τοὺς γιατροὺς ἰσχύει 
φυσικὰ γιὰ τοὺς ὑγειονομικοὺς γενικά, 
καὶ ἂς μᾶς ἐπιτραπῆ νὰ σταθοῦμε ἰδιαί-
τερα στὴν ἀδελφὴ νοσοκόμο. 

Ἀρχικὰ ἡ ἀδελφὴ νοσοκόμος ἦταν 
«μοναχή» σὲ μοναχικὸ τάγμα ἢ σὲ μονα-

στήρι. Τὴν ἀποστολή της τὴν θεωροῦσε 
ἱερή. Ὅταν ἦταν πλάι στὸ κρεββάτι τοῦ 
ἀρρώστου, θυμόταν τὸ κε΄ κεφάλαιο τοῦ 
κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου καὶ στὸ πρό-
σωπο τοῦ ἀρρώστου ἔβλεπε τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό. 
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Ἔπειτα ἦλθαν ἀδελφὲς νοσοκόμοι 
ποὺ δὲν ἦσαν μὲν μοναχές, εἶχαν ὅμως 
τὴν ἴδια χριστιανικὴ πίστη ποὺ ἐστήριζε 
τὴν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς τους. Καὶ 
τὴν ἐκτελοῦσαν μὲ ἀφιέρωση ἐφάμιλλη 
μὲ τὴν ἀφιέρωση τῆς μοναχῆς. Ἐκάναμε 
ὅμως τὸ πᾶν, γιὰ νὰ τὶς ἀποθαρρύνωμε 
καὶ νὰ τὶς πείσωμε πὼς εἶναι σφάλμα, 
ἂν δὲν εἶναι βλακεία, νὰ θεωροῦν τὴν 
ἀποστολή τους ἱερὴ καὶ νὰ βλέπουν στὸ 
πρόσωπο τοῦ ἀρρώστου τὸν Κύριο. 

Συμπέρασμα: Ἡ ἀδελφὴ νοσοκόμος 
ἀρχίζει νὰ μὴν εἶναι πιὰ ὁ ἀφιερωμένος 
ἄνθρωπος ποὺ ἀντιμετωπίζει τὶς ἀφάντα-
στες σκληρότητες τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς 
της μὲ τὸ φῶς τῆς αἰωνιότητας, sub specie 
aeternitatis. Εἶναι ἕνας ἐπαγγελματίας. 

Σὰν ἐπαγγελματίας, ὅμως, συγκρί-
νει πιὰ τὸν ἑαυτόν της μὲ τοὺς ἄλλους 
ἐπαγγελματίες καὶ ζητᾶ νὰ ἔχει καὶ αὐτὴ 
τὴν συνεχῆ βελτίωση τῆς ἀνέσεως ποὺ 
ἔχουν οἱ ἄλλοι ἐπαγγελματίες, καὶ μά-
λιστα οἱ ἄλλες γυναῖκες ἐπαγγελματίες, 
ἂς ποῦμε μία ράπτρια, μία κομμώτρια, 
μία δακτυλογράφος. Μπορεῖ νὰ γίνει σύ-
γκριση ἀνάμεσα στὴν ἀπασχόληση μιᾶς 
ἐπαγγελματίου καὶ τὴν ἐξαντλητικὴ καὶ 
πολλὲς φορὲς ταπεινωτικὴ ἐργασία μιᾶς 

ἀδελφῆς; Ἄσε πιὰ τὸ θέμα τῆς χρηματικῆς 
ἀμοιβῆς καὶ γενικὰ τῶν ὑλικῶν συνθηκῶν 
ζωῆς, τὰ ἔχομε γράψει αὐτὰ τόσες καὶ 
τόσες φορές! 

Μ’ αὐτὰ καὶ μ’ αὐτὰ ἡ ἀδελφὴ νο-
σοκόμος τοῦ μοντέρνου πολιτισμοῦ δὲν 
εἶναι πιὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ θυσιάζει τὴν 
ζωή του χάριν τοῦ πλησίον, εἶναι ὁ προ-
λετάριος πού, ἀντὶ νὰ ἀποβλέπει στὸν 
Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, προστρέχει στὸν 
συνδικαλισμό, τὰ ὡράρια καὶ τὰ τούτοις 
ὅμοια. Ἄν, τώρα, μὲ τὰ ὡράρια καὶ τὶς 
διεκδικήσεις γιὰ ὅσο γίνεται πιὸ ἄνετη 
δουλειά, ἡ περίθαλψη τῶν ἀσθενῶν γίνε-
ται ὅλο καὶ πιὸ ἐλλιπὴς καὶ καμμιὰ φορὰ 
θυμίζει τὴν πλήρη ἐγκατάλειψη, τόσο τὸ 
χειρότερο γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς. 

Καὶ αὐτὴ ἡ νοσοκόμος τοῦ μοντέρνου 
πολιτισμοῦ, αὐτὴ εἶναι ὁ καλύτερος δά-
σκαλος ποὺ θὰ μᾶς διδάξει τί ἐχάσαμε, 
ἀντικαθιστώντας τὸ ἱερὸ μὲ τὸ μοντέρ-
νο. Καὶ σ’ αὐτὸ δὲν χρειάζεται συζήτηση. 
Ὅλοι μας ἢ σχεδόν, θὰ περάσωμε ἀπὸ 
νοσοκομεῖα καὶ θὰ ἔχωμε ἀρκετὴ εὐκαι-
ρία νὰ δοῦμε τί εἶναι μία νοσοκόμος ποὺ 
μέσα της ζῆ τὸ ἱερὸν (ὑπάρχουν ἀκόμη, 
εὐτυχῶς, τέτοιες ἀδελφές) καὶ τί εἶναι 
νοσοκόμος, σκέτος ἐπαγγελματίας.

Ζ

Καὶ πόσες καὶ πόσες τέτοιες περι-
πτώσεις θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρωμε! 
Ἀπ’ τὸν γραφειοκράτη ὑπάλληλο ὣς τὸν 
μάστορη ποὺ θὰ τὸν καλέσετε στὸ σπί-
τι σας γιὰ μία ἐπείγουσα ἐπισκευή, καὶ 
αὐτὸς θὰ κυττάξει πῶς θὰ σᾶς ξεγελάσει 
ὅπως-ὅπως, ὅσο μπορεῖ γρηγορώτερα καὶ 
νὰ πάρει ὅσο μπορεῖ περισσότερα. 

Ἂς ἀναφέρωμε τελευταῖο παράδειγμα 
τὸν ναυτικό. Ἔχετε προσέξει ὅτι, ὅσο τελει-
οποιοῦνται τὰ μηχανήματα ἀποφυγῆς δυ-
στυχημάτων, τόσο τὰ ναυάγια πληθύνονται; 

Γιατί; Γιατὶ τὴν θάλασσα δὲν τὴν νικᾶ 
τὸ μηχάνημα. Τὴν νικᾶ ἡ ψυχὴ τοῦ ναυ-

τικοῦ ποὺ ἐμπνέει. Ὅταν αὐτὴ ἡ ψυχὴ 
δὲν ὑπάρχει, τότε μὴν ἐλπίζεις στὰ μη-
χανήματα. Καὶ ὁ ναυτικὸς τοῦ μοντέρνου 
πολιτισμοῦ καὶ πρῶτα-πρῶτα, βέβαια, ὁ 
ἐφοπλιστὴς τοῦ μοντέρνου πολιτισμοῦ, 
γελᾶ καὶ μόνο νὰ τοῦ ἀναφέρετε τὴν λέξη 
ψυχή. Ξεπερασμένη, λοιπόν, ἡ ἀσφαλὴς 
πορεία, καὶ μοντέρνα οἱ συγκρούσεις καὶ 
τὰ ναυάγια. Σήμερα ὑπάρχουν πρώτης 
τάξεως μέσα τηλεπικοινωνίας, ὥστε ἕνα 
πλοῖο ποὺ κινδυνεύει στὴν ἀνοικτὴ θά-
λασσα, νὰ μπορεῖ νὰ ἐκπέμψει τὸ σῆμα 
τοῦ κινδύνου, τὸ περίφημο S.O.S. καὶ νὰ 
μποροῦν νὰ σπεύσουν ἄλλα πλοῖα γιὰ 
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βοήθεια. Καὶ τὸ μὲν πλοῖο ποὺ κινδυνεύει 
ἐκπέμπει τὸ S.O.S., ἀλλὰ τὸ σῆμα δὲν 
φθάνει στὸ ἄλλο πλοῖο, γιατὶ ὁ δέκτης 
του εἶναι κατειλημμένος ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς 
φλυαρίες μελῶν τοῦ πληρώματος. Καί, 
δυστυχῶς, δὲν εἶναι οὔτε μιὰ οὔτε δυὸ οἱ 

Ἐφέραμε μερικὰ παραδείγματα, με-
ρικὰ ἀπὸ τὰ τόσα καὶ τόσα ποὺ χαρα-
κτηρίζουν, ὅμως, τὸν μοντέρνο πολιτισμό. 
Ἐχάσαμε τὸ ἱερὸν καὶ μ’ αὐτὸ καὶ τὴν 
ἔννοια τοῦ καθήκοντος, τὴν θυσία, ἐκεῖ 
ὅπου τὸ καθῆκον μας τὴν ζητᾶ. 

Βέβαια, αὐτὴ ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ 
ἱεροῦ δὲν ἔγινε ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν 
ἄλλη. Γενεὲς καὶ γενεὲς ἐπάσχισαν, γιὰ 
νὰ ξεθωριάσει καὶ νὰ φύγει ὁλότελα τὸ 
αἴσθημα τοῦ ἱεροῦ, ποὺ τόσες φορὲς 
ἐθαυματουργοῦσε ἄλλοτε. 

Τώρα τὸ ἀντικαταστήσαμε μὲ τὶς δι-
εκδικήσεις, ποὺ καὶ ὅταν εἶναι δίκαιες, 
θυσία πάντως δὲν εἶναι. Καὶ πολιτισμὸς 
δὲν γίνεται χωρὶς θυσία. 

Τώρα, τὸ σύνθημα ποὺ κυβερνᾶ στὸν 
μοντέρνο πολιτισμὸ εἶναι: ἡ ἐργασία εἶναι 
ἕνα ἀναγκαῖο κακό, ποὺ πρέπει ὅσο μπο-

Καιρὸς εἶναι, ὅμως, νὰ ἔλθωμε στὸ 
τελευταῖο καὶ βασικώτερο. Ἐκεῖνο ποὺ 
ἔφερε τὸν μοντέρνο πολιτισμὸ ἦταν μιὰ 
σύγχυση. Ἡ σύγχυση ἀνάμεσα στὸν νε-
ωτερισμὸ καὶ στὴν πρόοδο. Ἡ πρόοδος 
εἶναι ἡ πεμπτουσία τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ 
πρόοδος ἐπιβάλλει πολλὲς φορὲς καὶ νε-
ωτερισμούς. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς 
κάθε νεωτερισμὸς εἶναι καὶ πρόοδος. Δὲν 
σημαίνει πὼς κάθε τι τὸ νεώτερο, ἐπειδὴ 
εἶναι νεώτερο, ἄρα εἶναι καὶ καλύτερο. Ἡ 
πρόοδος τότε εἶναι πρόοδος, ὅταν φέρνει 
ἐκεῖνο τὸ νεώτερο ποὺ εἶναι στ’ ἀλήθεια 

περιπτώσεις αὐτές! Ἄντε τώρα νὰ πῆτε σ’ 
αὐτοὺς τοὺς ναυτικοὺς ὅτι τὸ μηχάνημα 
ἐπικοινωνίας εἶναι ἱερὸ καὶ πρέπει νὰ τὸ 
ἔχουν πάντοτε ἐλεύθερο, γιατὶ δὲν ξέρεις 
ποιὰ στιγμὴ ἐκπέμπεται ἕνα σῆμα ποὺ 
ζητᾶ βοήθεια! 

ροῦμε νὰ τὸ ἀποφεύγωμε. Ἀλλιῶς γινό-
μαστε κοινωνικὰ ἀποσυνάγωγοι, ὅπως 
κοινωνικὰ ἀποσυνάγωγος εἶναι ὁ μαθητὴς 
ποὺ μὲ ζῆλο ἀφιερώνεται στὰ μαθήματά 
του. Πρίν, ὁ μαθητὴς αὐτὸς ἔπαιρνε γε-
νικὸ ἔπαινο. Τώρα παίρνει τὸν τίτλο τοῦ 
«σπασίκλα». Καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν 
ἐλάττωση ἀποδόσεως ποὺ φέρνει ἡ τα-
ξικὴ πάλη, γενικὰ ὁ μοντέρνος πολιτισμὸς 
δὲν ἔχει καλὲς σχέσεις μὲ τὴν ἐργασία, 
καὶ ἀκόμη λιγώτερο μὲ τὸν ἱερὸ μόχθο. 

Ἂν αὐτό, τώρα, εἶναι πολιτισμός... ἂς 
τὸν σερβιρισθοῦμε, καὶ μάλιστα οἱ νεαροὶ 
ἐκεῖνοι ποὺ γκρεμίζουν τώρα τὸ ἱερό, γιὰ 
νὰ τὸ ἀναζητήσουν, ὅταν πιὰ θὰ ἔχουν 
πάψει νὰ εἶναι νεαροί, καί, ἀνάλογα, οἱ 
γονεῖς τῶν νεαρῶν, ποὺ δὲν ἀναλογίζο-
νται σὲ τί πολιτισμὸ θὰ ζήσουν τὰ παιδιά 
τους! 

καλύτερο ἀπὸ τὸ παλαιότερο. Ὄχι ποὺ 
μᾶς κάνει νὰ νοσταλγοῦμε τὰ παλιά. 

Ἀπαραίτητη, λοιπόν, εἶναι μιὰ κριτικὴ 
ἀντιπαραβολὴ τοῦ παλιοῦ μὲ τὸ νέο, μὲ 
βάση τὶς αἰώνιες ἀξίες ποὺ ἀποτελοῦν τὸ 
θεμέλιο κάθε πολιτισμοῦ. Μὲ τὴν ἄκρι-
τη, ὅμως, ἐπιβολὴ τοῦ νέου, δὲν ἔχομε 
πολιτισμό! 

Θὰ πῆτε, βέβαια, πὼς ἀντίστοιχο 
ἰσχύει μὲ τὴν ἄκριτη ἐμμονὴ στὸ παρελ-
θόν, καὶ ὅταν αὐτὸ εἶναι κακό. Ὅμως 
γιὰ τὸ παλιό, τὸ παραδοσιακό, ἰσχύει 
ἕνα πλεονέκτημα. Ὅτι τὸ παραδοσιακὸ 

Η

Θ
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ἀντέσχε στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, γιὰ 
νὰ γίνει παράδοση. Ἐνῶ τὸ νέο εἶναι νέο 
ἀκόμη καὶ ἀδοκίμαστο, καὶ ὅταν ἀκόμη 
θριαμβεύει θορυβωδῶς, ἀκούει τὴν φωνὴ 
τῆς μητέρας τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος, 
ὅταν γινόταν ὁ θρίαμβος γιὰ τὴ στέψη 
τοῦ γιοῦ της σὰν αὐτοκράτορα: Ἀρκεῖ 
αὐτὸ νὰ διαρκέσει (pourvu que cela dure). 

Καὶ ἂς φέρωμε ἐδῶ, μισοαστεῖα-μισο-
σοβαρά, δυὸ φανταστικὰ παραδείγματα. 

Σὲ μερικὰ χρόνια γίνονται ἐκλογές. Καί 
(φανταστικὸ παράδειγμα, εἴπαμε) ἡ και-
νούργια Βουλὴ ἔχει γιὰ τὸ γλωσσικὸ ἄλλες 

ἀντιλήψεις ἀπὸ τὴν σημερινή. Καταργεῖ 
τὴν 27.1.76 καὶ ἐπιβάλλει μιὰν ἄλλην ρύθ-
μιση τοῦ γλωσσικοῦ. Ὁπότε, τί γίνεται μὲ 
τὰ τόσα καὶ τόσα ποὺ γράφτηκαν ὡστόσο 
μὲ βάση τὴν 27.1.76, ἢ μὲ ἐκεῖνα ποὺ πε-
τάχτηκαν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων μὲ 
βάση πάλι τὴν χρονολογία αὐτή; 

Καὶ νἄτανε μόνο ἡ γλῶσσα! Ἡ παρά-
δοση μᾶς ἔφερε καὶ τὴν οἰκογένεια σὰν 
θεσμό. Τὸν θεσμὸ αὐτὸ τώρα τὸν θεω-
ροῦμε σὰν ξεπερασμένο, δηλαδὴ θέλομε 
νὰ τὸν πετάξωμε, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἀντέσχε 
στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων καὶ τῶν χιλι-
ετιῶν. Καὶ στὴ θέση τῆς οἰκογένειας νὰ 
φέρωμε τί; Καὶ ἂν ἀπὸ τὴν πεῖρα τοῦ 
αὐτομάτου διαζυγίου δοῦμε πὼς ἦταν 
λάθος ποὺ γκρεμίσαμε τὸν θεσμὸ τῆς 

οἰκογενείας, τότε νομίζομε πὼς μ’ ἕνα 
παράγγελμα ἀπὸ τὴν μιὰ μέρα στὴν ἄλλη 
μποροῦμε νὰ ξανάχωμε οἰκογένεια; 

Αὐτὸ εἶναι, λοιπόν, ποὺ ἀποτελεῖ 
τὸ σαράκι τοῦ μοντέρνου πολιτισμοῦ. 
Ὅτι, ὣς τώρα, ὁ πολιτισμὸς εἶχε βάσεις 
ποὺ εἶχαν ἀνθέξει στὸ πέρασμα τοῦ χρό-
νου, ποὺ βέβαια ἐχρειάζοντο βελτίωση 
καὶ προσαρμογή, ἐπὶ τέλους, στὶς νέες 
συνθῆκες, ἀλλὰ εἶχε βάσεις. Ἐνῶ ὁ μο-
ντέρνος πολιτισμὸς ἔχει μόνο γκρέμισμα. 
Βάση του ἔχει τὴν ἔλλειψη βάσεως. 

Ἀλλὰ ἐδῶ ἡ συζήτηση πρέπει νὰ στα-

ματήσει. Τὸν λόγο πιὰ θὰ ἔχει ἡ πραγμα-
τικότης στὴν ἐφαρμογή. Καὶ γιὰ νὰ περι-
ορισθῶ σ’ ἕνα θέμα, ἂν γίνει τὸ αὐτόματο 
διαζύγιο καὶ κάθε κοπέλλα ποὺ ἔρχεται 
στὸ γάμο, ἔστω καὶ ἂν συγκεντρώνει ὅλα 
τὰ προσόντα, θὰ μπορεῖ πάντοτε νὰ πά-
ρει τὴν κλωτσιά, γιατὶ ὁ ἄνδρας βρῆκε 
μιὰν ἄλλη ποὺ γιὰ τοῦτον ἢ ἐκεῖνο τὸν 
λόγο τοῦ ἀρέσει περισσότερο, τότε νο-
μίζετε πὼς ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης, μ’ ἕνα 
καινούργιο νόμο, μπορεῖ νὰ ξαναχτίσει 
τὴν οἰκογένεια, ποὺ χρειάσθηκαν χιλιάδες 
ἐτῶν, γιὰ νὰ διαμορφωθῆ; 

Μὰ δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῶ ἄλλη 
πλάνη χειρότερη ἀπὸ τὴν ἰδέα ὅτι ὁ Μο-
ροζίνης θὰ μποροῦσε νὰ ξαναχτίσει τὸν 
Παρθενῶνα! 

Ἐκεῖνο ποὺ ἔφερε τὸν μοντέρνο πολιτισμὸ ἦταν μιὰ 
σύγχυση. Ἡ σύγχυση ἀνάμεσα στὸν νεωτερισμὸ καὶ στὴν 
πρόοδο. Ἡ πρόοδος εἶναι ἡ πεμπτουσία τοῦ πολιτισμοῦ.  
Ἡ πρόοδος ἐπιβάλλει πολλὲς φορὲς καὶ νεωτερισμούς. 
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς κάθε νεωτερισμὸς εἶναι  

καὶ πρόοδος. Δὲν σημαίνει πὼς κάθε τι τὸ νεώτερο, ἐπειδὴ 
εἶναι νεώτερο, ἄρα εἶναι καὶ καλύτερο. Ἡ πρόοδος τότε 
εἶναι πρόοδος, ὅταν φέρνει ἐκεῖνο τὸ νεώτερο ποὺ εἶναι  
στ’ ἀλήθεια καλύτερο ἀπὸ τὸ παλαιότερο. Ὄχι ποὺ μᾶς 

κάνει νὰ νοσταλγοῦμε τὰ παλιά. 
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Καὶ τώρα, τί μπορεῖ νὰ γίνει; 
Εἴδαμε στὸ προηγούμενο κεφάλαιο 

ποῦ ὁδηγεῖ ὁ μοντέρνος «πολιτισμός». 
Ἂς ἐπαναλάβωμε ὅμως τὸ ξεκαθάρισμα: 
Μοντέρνος πολιτισμός, μὲ τὴν ἔννοια 
ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἐδῶ τὸν ὅρο, δὲν 
εἶναι ὁ πολιτισμὸς τοῦ σήμερα, ἀλλὰ ὁ 
πολιτισμὸς ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὸ σήμερα, 
ἀρνεῖται τὸ παρελθόν, ἀρνεῖται κάθε τι τὸ 
περασμένο, ἀρνεῖται τὶς αἰώνιες ἀξίες καὶ 

ὁδηγεῖ σὲ μιὰ πορεία ποὺ ξεκίνημά της 
εἶναι γκρέμισμα, ἀπάρνηση τοῦ παρελθό-
ντος, καὶ φυσικὰ καὶ τοῦ Αἰωνίου. Ὄχι 
συνέχεια, βελτίωση, ἄρα πρόοδος, ἀλλὰ 
ξεκίνημα ὁλότελα μοντέρνο. Αὐτὸς εἶναι 
ὁ μοντέρνος πολιτισμός, ὅπως τὸν ἐννο-
οῦμε σ’ αὐτὴ τὴν ἔρευνα. Καὶ αὐτὸς εἶναι 
σήμερα τὸ κατεστημένο, ποὺ σὲ μερικὲς 
ἐκδηλώσεις τὸ εἴδαμε στὸ προηγούμενο 
κεφάλαιο. Τὸ κατεστημένο τῆς ἐποχῆς μας. 

Β

Καὶ μπροστὰ σὲ τέτοιο κατεστημένο, 
τί μπορεῖ νὰ γίνει; 

Φυσικά, μποροῦν νὰ δοθοῦν διάφορες 
ἀπαντήσεις στὸ ἐρώτημα αὐτό, μποροῦν 
νὰ προταθοῦν διάφορες λύσεις. Μιὰ ἀπά-
ντηση: Μά, ἁπλούστατα, αὐτὸ τὸ κα-
τεστημένο εἶναι κατεστημένο, διότι τὸ 
δέχονται οἱ πολλοὶ στὴν κοινωνία μας. 
Καὶ ἄρα εἶναι τὸ ρεῦμα, ἡ δύναμη. Καὶ 
ἐγὼ θὰ πάω ἀντίθετα στοὺς πολλούς, 
ἀντίθετα στὸ ρεῦμα; Μά, κουτὸς εἶμαι; 
Θὰ συμμορφωθῶ καὶ ἐγὼ μὲ τὸ ρεῦμα 
καὶ μὲ τὸν μοντέρνο αὐτὸν πολιτισμό, 
θὰ γίνω καὶ ἐγὼ μοντέρνος. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ νοοτροπία τῶν πολλῶν, καὶ αὐτό, τὸ 
νὰ γίνω μοντέρνος, εἶναι τὸ ὄνειρο (παρ’ 
ὀλίγο νὰ μοῦ ξεφύγει καὶ νὰ πῶ τὸ ἰδα-
νικό) τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Καὶ αὐτὸ 
εἶναι ἡ μία λύση, ἡ μία ἀπάντηση στὸ 
ἐρώτημα: τί μπορεῖ νὰ γίνει. Ἁπλούστατα, 
θὰ συμμορφωθοῦμε μὲ τὸ ρεῦμα. 

Δεύτερη λύση τώρα: Δὲν ἀξίζει νὰ 
ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν μοντερνισμό. Διότι 
ὁ μοντερνισμὸς ἔχει μέσα του τὸ σπέρμα 
τῆς αὐτοκαταστροφῆς. Ὁ μοντέρνος πο-
λιτισμός, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι κἄτι τὸ προ-
σωρινό. Ἀφοῦ δὲν δέχεται τίποτε ἀπὸ τὸ 
παρελθόν, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἀξί-

ωση νὰ εἶναι τίποτε, ὅταν θὰ γίνει καὶ 
αὐτὸς παρελθόν. Τὸ ὅτι ὁ πολιτισμὸς τοῦ 
σήμερα θὰ εἶναι παρελθὸν ὕστερα ἀπὸ 
δέκα χρόνια, αὐτό, πῶς νὰ τὸ κάνωμε, 
ἔτσι εἶναι. «Τὰ πάντα ρεῖ». Καὶ αὐτὸ δὲν 
διεψεύσθη τόσους αἰῶνες τώρα. Ὁ μο-
ντέρνος πολιτισμὸς μπορεῖ νὰ ἀρνηθῆ τὰ 
πάντα, τὸν Ἡράκλειτο ὅμως δὲν μπορεῖ 
νὰ τὸν ἀρνηθῆ. Ἔτσι, μποροῦμε νὰ ποῦμε 
ὅτι ὁ σημερινὸς μοντέρνος πολιτισμὸς θὰ 
πέσει, θὰ καταρρεύσει μόνος του, καὶ δὲν 
ἀξίζει νὰ πονοκεφαλᾶμε ἐμεῖς μὲ τὸ τί 
θὰ κάνωμε, γιὰ νὰ τὸν ἀντιμετωπίσωμε. 

Καὶ στὸ μεταξύ, ἐγὼ τί θὰ κάνω, ἐγὼ 
ποὺ δὲν μπόρεσα νὰ θαμπωθῶ ἀπὸ τὸ 
μοντέρνο; Ἁπλούστατα, ἐγὼ δὲν θὰ ἀφή-
σω νὰ παρασυρθῶ ἀπὸ τὸ ρεῦμα. Γιὰ 
μένα τὸ ρεῦμα δὲν εἶναι ἐπιχείρημα. Καὶ 
ἂν οἱ πολλοὶ πᾶνε μὲ τὸ ρεῦμα, οἱ πολ-
λοὶ δὲν εἶναι ἐπιχείρημα. Ὅπως δὲν ἦταν 
ἐπιχείρημα γιὰ περασμένους αἰῶνες τί 
ἔκαναν οἱ πολλοί. Ἐγὼ τραβῶ τὸν δρόμο 
μου. Ἂν ὁ μοντέρνος πολιτισμὸς δὲν τὸν 
νιώθει τὸν δρόμο αὐτόν, ἂν δὲν καταλα-
βαίνει τίποτε ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀξίες, τόσο 
τὸ χειρότερο γι’ αὐτόν. Ἐγὼ θὰ τραβήξω 
τὸ δρόμο μου, ἀδιαφορώντας τί κάνουν 
οἱ ἄλλοι. 

11. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

Α
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Γ

Δ

 Ναί, ἀλλὰ οὔτε αὐτὸ εἶναι λύση. 
Εἶναι ἄρνηση, ἀλλὰ δὲν εἶναι δημιουργία. 
Θὰ πῆτε, εἶναι ἄρνηση τῆς ἀρνήσεως. 
Ναί, ἀλλὰ ἡ ζωὴ δὲν εἶναι μαθηματικὸς 
τύπος. Ἡ ἄρνηση τῆς ἀρνήσεως δὲν εἶναι 
θέση. Εἶναι ἀπομάκρυνση ἑνὸς ἐμποδίου, 
γιὰ νὰ γίνει δημιουργία, ἀλλὰ δὲν εἶναι 
δημιουργία. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται, λοι-
πόν, εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ἀρνήσεως νὰ 

ἐμφανισθῆ ὡς θέση, ὡς δημιουργία. Καὶ 
γιὰ νὰ γίνει αὐτό, χρειάζεται ὄχι μόνο 
λυτρωμὸς ἀπὸ τὸν μοντερνισμό, ἀλλὰ καὶ 
ξεκίνημα γιὰ μιὰ πορεία μὲ ἐπίγνωση, μὲ 
μιὰ βάση. Μιὰ τέτοια βάση, ποὺ θὰ ξεκι-
νάει ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα καὶ θὰ συνεχίζει 
τὴν πορεία πρὸς τὴν αἰωνιότητα, ἀγκα-
λιάζοντας τὸ σήμερα, ἀκριβῶς γιὰ νὰ τὸ 
ἐντάξει στὴν αἰωνιότητα. 

Μὲ ἁπλούστερα λόγια, ἐκεῖνο ποὺ 
χρειάζεται εἶναι ἐφαρμογὴ τῶν αἰωνίων 
ἀξιῶν στὰ προβλήματα, τὶς ἀνάγκες, τὶς 
ἰδιορρυθμίες τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Χρει-

άζεται κοσμοθεωρία. Καὶ σὰν μιὰ συμβολὴ 
σ’ αὐτό, ἀφιερώθηκε στὴν κοσμοθεωρία 
τὸ βιβλίο Γιὰ μιὰ πορεία μὲ ἐπίγνωση1. 

 Καὶ ἄν ἐρωτήσετε πόσο ἔχει δια-
δοθῆ τὸ βιβλίο αὐτό, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι 
δὲν τίθεται καλὰ τὸ ἐρώτημα. Τὸ ἐρώτημα 
δὲν εἶναι ἐρώτημα διαδόσεως, ἀλλὰ εἶναι 
ἐρώτημα συνεπείας. Ὄχι πόσοι τὴ διάβα-
σαν τὴν κοσμοθεωριακὴ αὐτὴ τοποθέτηση 
(μ’ ὅλο ποὺ ξέρομε πὼς δὲν εἶναι καὶ τόσο 

λίγοι), οὔτε κἂν πόσοι συμφωνοῦν, ἀλλὰ 
ποιὰ συνέπεια δείχνουν ἐκεῖνοι ποὺ συμ-
φωνοῦν μὲ τὴν κοσμοθεωρία αὐτή. Ἐμεῖς, 
ὅσα εἴπαμε, κάθε ἄλλο παρὰ τὰ θεωροῦμε 

σὰν ἀλάθητα. Καὶ μποροῦμε νὰ καταλά-
βωμε κάλλιστα τὸν ἄλλο ποὺ σκέπτεται 
ἐντελῶς διαφορετικά. Ἕνα μᾶς ἐνδιαφέρει, 
νὰ φύγει ἡ εἰδωλολατρία τοῦ χρόνου. Νὰ 
παύσωμε, δηλαδή, νὰ νομίζωμε ὅτι τὸ νέο, 
μόνο διότι εἶναι νέο, εἶναι καλὸ (ἢ κακό) 
ἢ τὸ παλιό, μόνο γιατὶ εἶναι παλιό, εἶναι 
καλὸ (ἢ κακό). Αὐτὴ τὴν θετικὴ ἢ ἀρνη-
τικὴ εἰδωλολατρία τοῦ χρόνου πρέπει νὰ 
τὴν ξεπεράσωμε. 

1. Ποὺ κατόπιν ἐκυκλοφόρησε σὲ ἀγγλικὴ ἔκδοση 
ἀπὸ τὸν ἀγγλικὸ ἐκδοτικὸ οἶκο Cassell, μὲ τὸν 
τίτλο Knowing Where We Are Going.

Ἕνα μᾶς ἐνδιαφέρει, νὰ φύγει ἡ εἰδωλολατρία τοῦ χρόνου. 
Νὰ παύσωμε, δηλαδή, νὰ νομίζωμε ὅτι τὸ νέο, μόνο διότι 
εἶναι νέο, εἶναι καλὸ (ἢ κακό) ἢ τὸ παλιό, μόνο γιατὶ εἶναι 
παλιό, εἶναι καλὸ (ἢ κακό). Αὐτὴ τὴν θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ 
εἰδωλολατρία τοῦ χρόνου πρέπει νὰ τὴν ξεπεράσωμε. 

Βέβαια, σὲ μιὰ τέτοια δημιουργία, βα-
σισμένη ἐπάνω σὲ μιὰν ὡρισμένη κοσμο-

θεωρία, στὴ «Θεωρία τοῦ Παντός», δὲν 
μπορεῖς νὰ ξεφύγεις ἀπὸ τοῦ νὰ λάβεις 
θέση ἐπάνω στὴ χριστιανικὴ Πίστη. Θέ-
ση συνεπῆ, εἴτε θετικὴ εἴτε ἀρνητική, 
ἀλλὰ συνεπῆ. Νομίζω ὅτι τὸ μὴ χεῖρον 
γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα θὰ ἦταν μιὰ συ-
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νεπὴς ἀρνητικὴ θέση ἀπέναντι στὴ χρι-
στιανικὴ Πίστη, παρὰ ἐκεῖνο ποὺ εἶδαν οἱ 
αἰῶνες, μιὰ ἀσυνεπὴς ὁμολογία πίστεως 
ποὺ αὐτοδιαψεύδεται. 

Καὶ ἆρά γε σήμερα ὑπάρχει δυνατό-
της νὰ βροῦμε ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἔχουν 

αὐτὴ τὴ βάση τῆς χριστιανικῆς Πίστεως 
καὶ μ’ αὐτὴ νὰ προχωρήσουν; Νομίζω ναί. 
Καὶ στὴν Ἑλλάδα, τοὐλάχιστον, τίποτ’ 
ἄλλο νὰ μὴν πῶ, σήμερα οἱ ἐκκλησίες 
εἶναι γεμᾶτες ἀπὸ ἀνθρώπους, καὶ ἀπὸ 
νεολαία, ποὺ καὶ αὐτὴ γεμίζει τὶς ἐκκλη-
σίες. Αὐτοί, ἄρα, κἄτι ἔχουν μέσα τους. 
Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ 
αὐτὸ τὸ κἄτι νὰ τὸ ἀξιοποιεῖ, νὰ κάνει 

ὥστε αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν ἀνάβουν 
μόνο κεράκια στὶς ἐκκλησίες, ἀλλὰ νὰ 
εἶναι οἱ ἴδιοι κεράκια καὶ λαμπάδες μέσα 
στὸ σκοταδισμὸ τοῦ μοντερνισμοῦ. 

Ἄσε πιὰ τὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι 
πέρα ἀπὸ τὸ παραπέτασμα, τὴν Μάρ-

τυρα τῶν διωγμῶν, θὰ ἔλεγα τῶν νέων 
κατακομβῶν, ποὺ εἶναι ὄχι μόνο ἰσάξιες, 
ἀλλὰ καὶ περισσότερο θαυμαστὲς ἀπὸ 
τὶς ἀρχαῖες κατακόμβες κατὰ τοῦτο: Οἱ 
κατακόμβες τῶν πρώτων αἰώνων εἶχαν 
τὸν φωτοστέφανο μιᾶς ἐκκλησίας ποὺ 
τοὺς ἀγκάλιαζε καὶ τοὺς ἔδινε θάρρος 
καὶ δύναμη. Οἱ Μάρτυρες οἱ σημερινοὶ 
ἔχουν ἐγκαταλειφθῆ. 

Τὸ θέμα, λοιπόν, εἶναι τοῦτο: Πιστοὶ 
ἄνθρωποι ὑπάρχουν καὶ σήμερα. Ἀλλὰ 
ἄρτιοι ἄνθρωποι, παράγοντες πολιτισμοῦ, 
αὐτὸ μᾶς λείπει. Ἔχομε πιστούς, ἀλλά, 
στὸν γενικὸ κανόνα, δὲν εἶναι συνεπεῖς. 
Δὲν ἐννοῶ μόνο ἐκείνους ποὺ ἐπίτηδες δὲν 
εἶναι συνεπεῖς. Ἐννοῶ καὶ ἐκείνους ποὺ 
εἶναι ἀσυνεπεῖς χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν καὶ 
εἶναι πιστοὶ χωρὶς νὰ εἶναι ἄρτιοι ἄνθρω-
ποι, χωρὶς νὰ εἶναι δημιουργοὶ πολιτισμοῦ. 

Καὶ ἆρά γε σήμερα ὑπάρχει δυνατότης νὰ βροῦμε 
ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἔχουν αὐτὴ τὴ βάση τῆς χριστιανικῆς 
Πίστεως καὶ μ’ αὐτὴ νὰ προχωρήσουν; Νομίζω ναί. Καὶ 

στὴν Ἑλλάδα, τοὐλάχιστον, τίποτ’ ἄλλο νὰ μὴν πῶ, σήμερα 
οἱ ἐκκλησίες εἶναι γεμᾶτες ἀπὸ ἀνθρώπους, καὶ ἀπὸ 

νεολαία, ποὺ καὶ αὐτὴ γεμίζει τὶς ἐκκλησίες. Αὐτοί, ἄρα, 
κἄτι ἔχουν μέσα τους. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει κανεὶς 
ποὺ αὐτὸ τὸ κἄτι νὰ τὸ ἀξιοποιεῖ, νὰ κάνει ὥστε αὐτοὶ οἱ 
ἄνθρωποι νὰ μὴν ἀνάβουν μόνο κεράκια στὶς ἐκκλησίες, 
ἀλλὰ νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι κεράκια καὶ λαμπάδες μέσα στὸ 

σκοταδισμὸ τοῦ μοντερνισμοῦ.

Ε

Καὶ σήμερα, ἂν ἐξετάσωμε ἀπὸ ἀπόψε-
ως ἀρτιότητος τοῦ ἀνθρώπου, δὲν πρέπει 
ὁ Διογένης μὲ τὸ φανάρι του νὰ μπορεῖ 
νὰ μπεῖ μέσα σὲ μιὰ ἀσφυκτικὰ γεμάτη 
ἐκκλησία καὶ νὰ λέει: «Ἄνθρωπον ζητῶ»! 

Ποιὸ εἶναι λοιπὸν τὸ θέμα; Νὰ γίνουν 
οἱ πιστοὶ ἄρτιοι ἄνθρωποι, ποὺ θὰ ἀνα-
στηλώσουν ὅ,τι ἐγκρέμισε ὁ μοντέρνος 
πολιτισμός. Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι τόσο 
πῶς θὰ βροῦμε πιστούς, ἀλλὰ πῶς τοὺς 
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πιστοὺς ἡ ἀνθρωπότης, ἡ σημερινὴ κοι-
νωνία, ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα μας, θὰ τοὺς 
νιώσει σὰν ἀρτίους ἀνθρώπους καὶ θὰ 
ἐμπιστευθῆ σ’ αὐτοὺς τὴν ἀνοικοδόμη-
ση τῶν ἐρειπίων τοῦ μοντερνισμοῦ. Αὐτὸ 
εἶναι τὸ πρόβλημα: Νὰ μπορέσωμε νὰ 
δώσωμε μιὰ ζωντανὴ ἀπάντηση στὸν μο-
ντέρνο πολιτισμό. 

Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει. Καὶ εἶναι 
ἔγκλημα ὅτι δὲν γίνεται σήμερα. Ἂς τὸ 
ξαναποῦμε: Ὁ μοντέρνος πολιτισμός, ποὺ 
βασίζεται στὴν ἄρνηση τοῦ παντός, βαί-
νει πρὸς τὴν αὐτοκαταστροφή του. Ὁλο-
ταχῶς, γιατὶ ὁλοταχῶς σαπίζει. Ἡ περί-
φημη ἐπιτάχυνση τῆς ἱστορίας κατήντησε 
ἐπιτάχυνση τῆς σαπίλας σ’ ὅλες –μὰ σ’ 
ὅλες– τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ μοντέρνου πο-
λιτισμοῦ. Αὐτὸ εἶναι βέβαιο. Ἀλλὰ τὸ ἐρώ-
τημα εἶναι, ἅμα καταρρεύσει ὁ μοντέρνος 
τοῦτος πολιτισμός, τί θὰ ἔλθει στὴ θέση 
του; Μήπως στὴ θέση του θὰ ἔλθει τὸ 

χάος, ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ νοσταλγοῦμε 
τὸν μοντέρνο πολιτισμό; Γιὰ νὰ μὴ γίνει 
αὐτό, πρέπει ὁ χριστιανικὸς πολιτισμὸς 
νὰ ἐμφανισθῆ σὰν πραγματικότης, καὶ 
μάλιστα πραγματικότης ἑλληνική, γιὰ νὰ 
μπορέσει νὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἑλλη-
νικὴ πορεία μὲ ἐπίγνωση. Καὶ γιὰ νὰ γί-
νει πάλι ἡ πραγματικότης αὐτή, πρέπει 
οἱ Ἕλληνες ποὺ εἶναι σήμερα πιστοὶ νὰ 
καθίσουν νὰ σκεφθοῦν καὶ νὰ βγάλουν 
ἀπὸ τὸ Αἰώνιο τὴν καθοδήγηση τοῦ σή-
μερα. Καὶ αὐτὸ θέλει πολλὴ μελέτη. Ο 
πιστὸς πολλὲς φορὲς τὰ παίρνει ὅλα σὰν 
αὐτονόητα. Δὲν κάθεται νὰ σκεφθῆ, νὰ 
μελετήσει προβλήματα, δυσκολίες, νὰ 
δεῖ ἀγκάθια, μὲ ἄλλα λόγια νὰ βρεῖ τὴν 
ἐπαφὴ ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ προσαρμό-
σει τὸ πρόσκαιρο στὸ Αἰώνιο. Καὶ αὐτὸ 
τὸν κάνει προχειρολόγο, ἐπιπόλαιο, καί, 
πάντως, ὄχι ἄρτιο ἄνθρωπο, δημιουργὸ 
καὶ ἐμφανιστὴ πολιτισμοῦ. 

Ἔτσι ὅμως, καὶ ἂν ἀκόμη ὑποθέσωμε 
–προσοχή: λέω, ὑποθέσωμε– ὅτι ὁ πιστὸς 
αὐτός, καὶ μάλιστα ὁ Ἕλληνας πιστός, 
εἶναι ὅλος στραμμένος πρὸς τὴν Αἰωνι-
ότητα, δὲν ξέρει τὴν ζωὴ τὴν ὁποία θὰ 
ἐντάξει στὴν Αἰωνιότητα αὐτή. Κατα-

φεύγει στὰ ἀνεδαφικά, τὰ ἀνεφάρμοστα, 
συμβιβάζεται κατόπιν μὲ τὶς ἀβαρίες καὶ 
στὴ ζωὴ τῶν ἄλλων καὶ στὴ δική του 
ζωή, γίνεται, ὅπως ἔλεγε ὁ Κύριος, τὸ 
μωρανθὲν ἅλας: «Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ 
μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ κατατατεῖσθαι ὑπὸ 

τῶν ἀνθρώπων». Μὲ τέτοιους ἀνθρώ-
πους ὅμως δὲν μπορεῖς νὰ ἐμφανίσεις 
πολιτισμὸ ποὺ θὰ μᾶς γλυτώσει ἀπὸ τὸν 
μοντέρνο πολιτισμό. 

Ἔχομε λοιπὸν καὶ στὴν Ἑλλάδα πολ-
λούς-πολλοὺς πιστοὺς στὶς αἰώνιες ἀξίες 

τοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ ὅλο ζήτημα εἶναι πῶς 
θὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Καί, 
βέβαια, τὸ ξεκίνημα θὰ γίνει ἀπὸ τὸ νὰ 
μάθουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅτι πρέπει 
νὰ ἀξιοποιηθοῦν καὶ ὅτι πρέπει νὰ κα-
ταρτισθοῦν ἔτσι, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ 

Τὰ χρόνια μας θέλουν ἥρωες. Σὲ προηγούμενες γενεές, 
ἴσως γιὰ τὸν πιστὸ νὰ ἦταν ἀρκετὸ νὰ εἶναι καλός, ἁπλῶς, 
ἄνθρωπος. Στὴ σημερινὴ γενεά, αὐτὸ δὲν φθάνει. Ὁ πιστὸς 

πρέπει νὰ εἶναι ἀγωνιστής, καὶ ἡρωικὸς ἀγωνιστής.
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ἀξιοποιηθοῦν. Ἀλλιώτικα κινδυνεύομε, 
ὅταν καταρρεύσει ὁ μοντέρνος πολιτισμός 
–εἶναι, εἴπαμε, νομοτελὲς νὰ καταρρεύ-
σει– στὴ θέση του νὰ ἔλθει κἄτι ἄλλο, 
ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ τὸν νοσταλγοῦμε. 

Καιρὸς νὰ καταλήξωμε συνοψίζοντας: 
Τὰ προβλήματα ποὺ ἐμφανίζονται στὴν 
πορεία μας εἶναι τρία. 

Πρῶτο, οἱ σημερινοὶ πιστοὶ νὰ γίνουν 
καὶ πολιτισμένοι ἄνθρωποι. Δηλαδή, σκα-
πανεῖς, δημιουργοί, φορεῖς πολιτισμοῦ. 
Καὶ αὐτὸ χρειάζεται πίστη, ἁγνὴ βέβαια, 
ἀλλὰ καὶ «κατ’ ἐπίγνωσιν», μὲ μελέτη καὶ 
κατοχὴ τῶν σημερινῶν προβλημάτων τού-
της ἐδῶ τῆς ζωῆς, τούτης ἐδῶ τῆς γῆς. 

Δεύτερο. Γιὰ νὰ γίνει ἔτσι, ὥστε ἡ 
νομοτελὴς καὶ ἀναπόφευκτη αὐτοκατα-
στροφὴ τοῦ μοντέρνου πολιτισμοῦ νὰ 
μὴ φέρει τὸ χάος, πρέπει νὰ ὑπάρχει 
ὁ συγχρονισμός, ὁ ὑγιὴς συγχρονισμός, 
ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὸν δῆθεν συγ-
χρονισμὸ τοῦ μοντέρνου πολιτισμοῦ. Γι’ 
αὐτὸ τὸ θέμα ὅμως ἔχομε γράψει ἀρκετὰ 
στὸ βιβλίο Γιὰ μιὰ πορεία μὲ ἐπίγνωση 
(Κεφ. 10, σελ. 159 ἐπ.), δὲν χρειάζεται νὰ 
ἐκταθοῦμε περισσότερο. Μὲ ἄλλα λόγια, 
πρέπει ὁ χριστιανὸς νὰ μάθει νὰ συνδυ-
άσει τὴν ἐνατένιση τῶν αἰωνίων ἀξιῶν 
μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν συγκεκριμένων 
προβλημάτων ποὺ τοῦ προβάλλει ἡ σύγ-
χρονη ζωή. Καὶ ὅποιος πιστεύει ὅτι ἔχει 
τὸ ἕνα ἂς ξέρει ὅτι αὐτὸ δὲν ὠφελεῖ τί-
ποτε, ἂν δὲν γίνει καὶ τὸ ἄλλο. 

Καί, τρίτο. Πρέπει ὁ πιστὸς στὶς 
αἰώνιες ἀξίες, ὁ χριστιανός, ὁ χριστιανὸς 
Ἕλληνας, νὰ καταλάβει τὶς εὐθύνες ποὺ 
ἔχει γιὰ τὴ σημερινὴ πορεία τῆς κοινω-
νίας, νὰ καταλάβει τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχει 
γιὰ τὴν σημερινὴ πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους, νὰ βοηθήσει, ὥστε αὐτὴ νὰ δι-
αμορφωθῆ σὲ μιὰ πορεία μὲ ἐπίγνωση. Ὁ 
πιστὸς πρέπει νὰ καταλάβει τὴν εὐθύνη 
του, νὰ γίνει στοιχεῖο ἐξυγιάνσεως τῆς 
σημερινῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Καὶ αὐτὸ 
δὲν θὰ γίνει μόνον μὲ τὴν «ἀθαμβίην» καὶ 

«ἀταραξίην», ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἀγῶνα καὶ 
τὴν θυσία. Ὁ πιστὸς πρέπει μπροστὰ 
στὶς εὐθύνες του νὰ τινάξει ἀπὸ μέσα του 
κάθε ραστώνη καὶ ν’ ἀγωνισθῆ τὸν καλὸν 
ἀγῶνα τῆς πίστεως, νὰ τὸν ἀγωνισθῆ μὲ 
τρία ὅπλα: Τὴν μελέτη, τὸν κόπο, τὴν 
θυσία. Ἀλλιῶς θὰ εἶναι ἄχρηστος, καὶ δὲν 
τὸν σώζει κανένα «ἄνηθο καὶ ἡδύοσμο 
καὶ κύμινο». 

Καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλα, φυσικὰ, ἐκεῖνο 
ποὺ εἴπαμε στὴν ἀρχή. Πιστὸς θὰ πεῖ 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν παρασύρεται ἀπὸ τὸ 
ρεῦμα. Ἐκείνη ἡ ἡττοπάθεια μπροστὰ 
στὸ ρεῦμα ἀποδυναμώνει τὴν πίστη, τὴν 
κάνει ἄχρηστη. 

Θὰ μοῦ πῆτε, ἴσως, ὅτι αὐτὴ ἡ πορεία 
ἀντίθετα στὸ ρεῦμα προϋποθέτει ἡρωι-
σμό. Μά, ἀκριβῶς, αὐτὸ ζητεῖ καὶ τοῦτο 
τὸ βιβλίο. Τὰ χρόνια μας θέλουν ἥρωες. 
Σὲ προηγούμενες γενεές, ἴσως γιὰ τὸν 
πιστὸ νὰ ἦταν ἀρκετὸ νὰ εἶναι καλός, 
ἁπλῶς, ἄνθρωπος. Στὴ σημερινὴ γενεά, 
αὐτὸ δὲν φθάνει. Ὁ πιστὸς πρέπει νὰ 
εἶναι ἀγωνιστής, καὶ ἡρωικὸς ἀγωνιστής. 

Καὶ ὁ ἡρωικὸς αὐτὸς ἀγώνας προ-
ϋποθέτει θυσία. Ἂν ὁ σημερινὸς πιστὸς 
τσιγκουνευθῆ σήμερα στὶς θυσίες, θὰ 
ὑποχρεωθῆ αὔριο σὲ θυσίες πολὺ μεγα-
λύτερες καὶ ἄκαρπες. 

Καὶ ἔτσι κλείνομε τὴν ἔρευνά μας μὲ 
τὴν ἑξῆς διαπίστωση: Ἡ ἑλληνικὴ πο-
ρεία μὲ ἐπίγνωση συνίσταται στὴν πορεία 
τῶν σημερινῶν καλῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν 
ἄπραγη καλωσύνη καὶ τὴν ἄκαρπη πί-
στη, στὸν ἱερὸν ἀγῶνα, γιὰ νὰ μὴ χάσει 
τὸ Ἔθνος τὴν ἐπαφή του μὲ τὶς αἰώνιες 
ἀξίες. 

Δὲν γίνεται ὁ ἀγώνας αὐτός; Τότε, γιὰ 
νὰ θυμηθοῦμε τὸν Δάντη, «ἀφῆστε κάθε 
ἐλπίδα». Γίνεται ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔστω 
καὶ ἀπὸ λίγους; Τότε μὴν ἀμφιβάλλετε 
γιὰ τὴ νίκη. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι κι’ 
ὅλας νίκη! 

Α. Ν. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ
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«ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ»
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Ἀνακαλύψαμε σὲ χῶρο 
μὴ ἀναμενόμενο (σὲ μία 
ἀθλητικὴ ἐφημερίδα) 
μία τολμηρὴ θεολογικὴ 
φωνή· ἕναν δημοσιο-

γράφο ὁ ὁποῖος ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον 
τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ καὶ χωρὶς 
νὰ φοβᾶται ὁμολογεῖ τὶς ἀξίες τῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς σὲ μία ἀθλητικὴ 
ἐφημερίδα.

Ἡ πρώτη ἔκπληξις ἦταν ἀπὸ τὴν 
πρωτοσέλιδο καὶ ὁλοσέλιδο προβολὴ 
τῆς ἀφίσσας γιὰ τὸ ἀγέννητο παι-
δί, αὐτῆς τὴν ὁποία κυβερνητικὴ 
ἐντολὴ ἀπέσυρε αὐθημερὸν ἀπὸ τὰ 
διαφημιστικὰ πλαίσια τοῦ Μετρὸ 
τῶν Ἀθηνῶν τὸ 2019. Ἡ ἐφημερὶς 
Sportime εἶχε τὸ θάρρος νὰ τὴν ἀνα-
δημοσιεύσῃ καὶ νὰ προβάλλῃ τὸ μή-
νυμά της τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2019. 
Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἐνώχλησε τὴν «πο-
λιτικὴ ὀρθότητα» τῶν κυβερνώντων 
ἀνετυπώθη καὶ προεβλήθη ἀπὸ μία 
ἀθλητικὴ ἐφημερίδα.

Κατόπιν, καθ’ ὅλο τὸ διάστημα 
τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας καρα-
ντίνας, ἡ γραφὶς τοῦ δημοσιογράφου 
κ. Ἐλευθερίου Ἀνδρώνη ὑπενθύμιζε 
τὰ αὐτονόητα γιὰ ἕναν πιστὸ χριστια-
νό: τὴν ἀναγκαιότητα τῆς συμμετοχῆς 
του καὶ ὄχι τῆς ἀπὸ τὸ σπίτι του πα-
ρακολουθήσεως τῆς θείας Λατρείας, 
ἰδίως κατὰ τὶς μεγάλες ἑορτές, τὴν 
ὑποτιμητικὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία στᾶσι 
τῆς Πολιτείας, ἰδίως στὸ θέμα τῆς 
ἀπαγορεύσεως τῶν τελετουργιῶν, τὴν 
παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἐγκληματικό-
τητα ὡς καρπὸ τοῦ ἐξοβελισμοῦ τῆς 
χριστιανικῆς ἀγωγῆς ἀπὸ τὰ παιδιά 
μας κ.ἄ.

Παραθέτομε ἐνδεικτικὰ ἀποσπά-
σματα ἀπὸ διάφορα ἄρθρα τοῦ ἀνα-
φερθέντος δημοσιογράφου:

Ὑπῆρχε μία μικρὴ ἐλπίδα πὼς 
στὶς ἀποφάσεις γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν 
ἐκκλησιῶν, θὰ ἐπικρατοῦσε ἔστω μία 
ὑποψία κοινῆς λογικῆς γιὰ τὴν με-
γάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ 
τῶν Θεοφανίων. Μάταια! Ἡ κυβέρνη-
ση συνεχίζει νὰ κρατᾷ τὴν ἐκκλησία 
στὴν ἐντατικὴ καὶ μὲ ἀποφάσεις ποὺ 
ζέχνουν ἀπὸ ὑποκρισία καὶ μικρο-
κομματικὰ συμφέροντα ὁδηγεῖ ἕνα 
μεγάλο κομμάτι τοῦ ἑλληνικοῦ λα-
οῦ στὰ ὅρια του! Ὁ κ. Μητσοτάκης 
ἔβαλε λουκέτο στὴν χώρα ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς Νοεμβρίου καὶ ζήτησε τότε 
ἀπὸ τοὺς πολῖτες νὰ κάνουν αὐτὴν 
τὴν θυσία, «γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ 
κάνουμε Χριστούγεννα». Δὲν ξέρουμε 
πῶς ἀντιλαμβάνεται τὰ Χριστούγεν-
να ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ἂν πιστεύει 
πὼς αὐτὴ ἡ μέρα ἔχει νὰ κάνει μόνο 
μὲ ἔλατα καὶ... χοντρούληδες «ἁγί-
ους» τῆς Coca Cola ποὺ μπαίνουν 
ἀπὸ τὶς καμινάδες, ἀλλὰ θὰ ὄφειλε 
νὰ γνωρίζει πὼς τὸ μοναδικὸ νόημα 
αὐτῆς μεγάλης μέρας εἶναι ὁ ἑορ-
τασμὸς τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ 
ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ καὶ τίποτε ἄλλο. 
Ὁ λαὸς ἔκανε τὶς θυσίες ποὺ τοῦ 
ζητήθηκαν. Ἡ Ἐκκλησία ἔκανε τὴν 
θυσία καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ τῆς ζη-
τήθηκε... Ξαναγυρίσαμε λοιπόν σὲ 
αὐτὴν τὴν ἀστειότητα, αὐτὸν τὸν 
χλευασμὸ κυβερνώντων καὶ εἰδικῶν, 
τῶν ἐννέα ἀτόμων ἀνὰ ἐνορία καὶ 
εἰκοσιπέντε ἀτόμων στοὺς Μητροπο-
λιτικοὺς Ναούς. Τὰ ἔχουμε ξαναπεῖ: 
Ἐννέα ἄτομα στήν ἐκκλησία ἰσοδυνα-
μεῖ μέ ΚΛΕΙΣΤΗ ἐκκλησία γιὰ τοὺς 
πιστούς. Ἐκκλησία χωρὶς πιστοὺς 
οὐσιαστικὰ αὐτοακυρώνει τὸν λόγο 
ὕπαρξής της! Αὐτὸ σημαίνει ἡ λέξη 
ἐκκλησία: συνάθροιση πιστῶν! ... Τὰ 
βιβλιοπωλεῖα πού ἀνοίγουν κανονι-
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κότατα (καὶ καλῶς ἀνοίγουν) μὲ τήρη-
ση ἀποστάσεων εἶναι σημαντικότερα 
γιὰ τὰ Χριστούγεννα ἀπ’ ὅ,τι οἱ ναοί 
ἐντός τῶν ὁποίων ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ τά 
ἴδια τὰ Χριστούγεννα; Καὶ γιὰ ποιὸ 
λόγο ἀπαγορεύτηκε ὁ ἁγιασμὸς τῶν 
ὑδάτων τὴν μέρα τῶν Θεοφανείων; 
Ποιὸ εἶναι τὸ σκεπτικὸ πίσω ἀπὸ 
αὐτὴν τὴν παρανοϊκὴ ἀπόφαση; Τί 
κίνδυνος μετάδοσης παραμονεύει 
γιὰ ἕναν ἱερέα ποὺ θὰ τελέσει τὸν 
ἁγιασμὸ καὶ λίγους πιστοὺς ποὺ θὰ 
βρίσκονται σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο καὶ μὲ 
ἀσφαλεῖς ἀποστάσεις; Γιατί δὲν σέ-
βονται τὶς θρησκευτικὲς ἀκολουθίες 
ἔτσι ὅπως (ἰσχυρίζονται ὅτι) σέβονται 
τὶς πολιτικὲς ἐκδηλώσεις; Ἡ Ἐκκλη-
σία θὰ πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀντιμε-
τωπιστεῖ μὲ σεβασμὸ ἀπὸ τὴν κυβέρ-
νηση καὶ ὄχι μὲ ἀνόητη ὑπεροψία καὶ 
πολιτικὰ τερτίπια. (Δεκ. 2020).

Ἡ μαρτυρία τῆς Σοφίας Μπεκα-
τώρου ἦταν ὁ πρῶτος «κανονιοβο-
λισμὸς» ἐναντίον μίας παγιωμένης 
καὶ ὁλότελα ἄρρωστης νοοτροπίας 
τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας. 
Ἕνας δίκαιος λεκτικὸς «κανονιοβο-
λισμὸς» ποὺ ἔδωσε τὸ σύνθημα γιὰ 
μία μικρὴ κοινωνικὴ ἐπανάσταση ἐνά-
ντια στὸ ἀνήθικο. Ὁ πρῶτος κρίκος 
μίας ἁλυσίδας ἀποκαλύψεων ποὺ 
σήμερα συνταράσσουν τὴν ἑλληνικὴ 
κοινὴ γνώμη... Ἂν σιωπᾷς, ἐνῷ γνω-
ρίζεις, ἀσφαλῶς καὶ εἶσαι συνένοχος. 
Ἐπιβάλλεται νὰ μιλήσεις, γιατὶ τὸ 
ὀφείλεις στὰ ὑποψήφια αὐριανὰ θύ-
ματα. Στὴν τελική, τὸ ὀφείλεις στὴν 
ἴδια σου τὴ συνείδηση. Ἂν ὅμως βγαί-
νεις νὰ κατηγορήσεις, ἐνῷ δὲν γνωρί-
ζεις, εἶσαι ὑποκριτής... Εἶναι βέβαιο 
πὼς γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς παραβατικὲς 
συμπεριφορὲς δὲν ἔχει ἀπολύτως κα-
μία σημασία ἂν εἶσαι ἠθοποιός, τρα-
γουδιστής, πολιτικός, δημοσιογράφος 
ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. Εἶναι καθαρὰ θέμα 
ἀτόμου. Ἀνθρώπου. Ἡ ποιότητα τῆς 

ἠθικῆς σου πηγάζει ἀπὸ τὴν συνθήκη 
ποὺ ἔχεις κάνει μὲ τὸν ἑαυτό σου. Οἱ 
σεξουαλικὲς παρεκτροπές, οἱ παρα-
φιλίες, οἱ παρενοχλήσεις, εἶναι ὅλα 
ἀποτελέσματα βαθιᾶς νοσηρότητας 
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Μία ἀπο-
νεκρωμένη ψυχὴ ποὺ ἔχει στείλει 
τὸν Θεὸ στὴν «ἐξορία», ἀσεβεῖ καὶ 
ἀσελγεῖ ἐπάνω στὸν συνάνθρωπο, 
τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ θεοποιεῖ τὴ σάρ-
κα τοῦ θύματός του. Τὰ πάθη του 
τὸν κατακυριεύουν, γιατί δὲν ὑπάρ-
χει στὴ ζωὴ του ὁ παράγοντας Θεός, 
γιὰ νὰ τοῦ ὑπενθυμίσει τὰ ὅρια τῆς 
ἐλευθερίας του. Δὲν ἔχει πιὰ ἕναν 
ἀκλόνητο ὁδηγὸ ποὺ θὰ τοῦ ὁρίσει 
ποῦ τελειώνει ἡ ἀνθρωπιὰ καὶ ποῦ 
ξεκινᾷ ἡ ἀποκτήνωση. Ἡ συνείδηση 
εἶναι μὲν ἕνα ἰσχυρὸ ἠθικὸ φρένο ποὺ 
ὑπάρχει σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους 
(ἀνεξαρτήτως ἂν πιστεύουν στὸν Θεὸ 
ἢ ὄχι), ἀλλὰ μπορεῖ εὔκολα νὰ ἰσο-
πεδωθεῖ κάτω ἀπὸ τὸν ὁδοστρωτῆρα 
τοῦ «ΕΓΩ» μας. Δὲν εἶναι ἄνθρωποι 
«ποὺ γεννήθηκαν ἔτσι». Εἶναι ἄνθρω-
ποι ποὺ ἔγιναν ἔτσι. Πού ἐπέτρεψαν 
στὸν ἑαυτό τους νὰ ἐξελιχθεῖ ἔτσι. Ἡ 
ρίζα τοῦ κακοῦ κρύβει τὴν ὕπαρξή 
της στὴν προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου, 
καὶ ὄχι στὴ ἴδια τὴ φύση του. Ἡ ἀλη-
θινὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου ἔχει προο-
ρισμὸ ἀφθαρσίας καὶ θέωσης, μέσῳ 
τῆς καταστολῆς τῶν παθῶν ποὺ μᾶς 
κρατοῦν δέσμιους στὴν «θανατίλα» 
τῆς ὕλης. Ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ κακία 
εἶναι ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ἀγαθό, 
ὅπως τὸ σκοτάδι εἶναι ἀπομάκρυνση 
ἀπὸ τὸ φῶς. Ἡ Ἐκκλησία, μέσῳ τῆς 
Ὀρθόδοξης διδασκαλίας, ἀναλαμ-
βάνει (γιὰ ὅλους μας ἀνεξαιρέτως) 
αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν σωτήριο ρόλο. Νὰ 
μᾶς ὑπενθυμίζει πὼς κάθε ἄνθρω-
πος εἶναι ἕνας ἐν δυνάμει ἅγιος, 
ἀρκεῖ νὰ ἀπεκδυθεῖ τὸν «παλαιὸν 
ἄνθρωπον». Πὼς πρέπει νὰ ἀξιολο-
γεῖ τὴ σημασία τῶν πραγμάτων τῆς 
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ζωῆς αὐτῆς, πάντα σὲ σχέση μὲ τὴν 
αἰώνια προοπτική του. Σὲ ἀντίθεση 
μέ ὅλα τὰ κοσμικὰ συστήματα (στὰ 
ὁποῖα πολλὲς φορὲς κυριαρχεῖ ὁ νό-
μος τῆς ζούγκλας), ἡ Ἐκκλησία ἀντι-
μετωπίζει τὸν ἄνθρωπο πρῶτα ἀπ’ 
ὅλα ὡς ψυχή, κατακρίνει μοναχὰ τὴν 
πράξη του καὶ ὄχι τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο. 
Δὲν ξεχωρίζει ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ἁμαρ-
τωλό. Στέκεται γιὰ 20 αἰῶνες ἐχθρικὴ 
πρὸς τὸν κοινωνικὸ κανιβαλισμό. 
Ἀφήνει πάντα ὀρθάνοιχτο καὶ προ-
σβάσιμο τὸν δρόμο ποὺ ἔστρωσε γιὰ 
τὸ ἀνθρώπινο γένος ὁ Χριστός. Τὸν 
δρόμο τῆς μετάνοιας καὶ τῆς συγχω-
ρήσεως. Ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση 
καὶ ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «πυρηνικὰ 
ὅπλα» ἐναντίον τῆς ἀνθρωποκτόνας 
θεοποίησης τοῦ ἐγώ μας. Γκρεμίζουν 
τὸ πάθος τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς φιλη-
δονίας, τῆς σαρκολατρείας, τῆς κε-
νοδοξίας. Ὁδηγοῦν τήν ἀνθρώπινη 
ψυχὴ στὸ νὰ σταματᾷ νὰ λειτουργεῖ 
ἐγωκεντρικὰ καὶ νὰ ξεκινᾷ νὰ σκέ-
φτεται Θεοκεντρικὰ (αὐτὸς εἶναι ὁ 
πραγματικὸς ἀνθρωποκεντρισμός), 
ἀποκαλύπτουν τὴν πλάνη τῆς μα-
ταιότητας καὶ ὠθοῦν τὸ ἄτομο σὲ ἕνα 
κοπιαστικὸ μὲν – σωτήριο δέ, ταξίδι 
ἀληθινῆς αὐτογνωσίας, κάτω ἀπὸ τὴν 
σκέπη τῆς ἄπειρης Θεϊκῆς φιλαν-
θρωπίας ποὺ ἀποκαλύφθηκε ἐπάνω 
στὸν Σταυρό. Ὅλες οἱ ἀρετὲς ποὺ 
ψάχνει ἀπεγνωσμένα ἡ κοινωνία μας 
σήμερα, ἐν μέσῳ τόσων σκανδάλων, 
μποροῦν νὰ ἀντληθοῦν ἀπὸ αὐτὴν 
ἀκριβῶς τὴ στάση ζωῆς. Ἡ ἀγάπη, ἡ 
δικαιοσύνη, ἡ τιμιότητα, ἡ συναισθη-
ματικὴ ἰσορροπία, ὁ σεβασμὸς στὸν 
συνάνθρωπο, ἡ εὐγένεια, ἡ ἰσότητα 
καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἀρετὲς βρίσκονται 
σπαρμένες στὸν δρόμο τῆς μετάνοιας 
καὶ τῆς ἀληθινῆς ἐν Θεῷ ζωῆς. Ὁ 
Χριστός ἦταν Αὐτὸς ποὺ δίδαξε μὲ 
κάθε τρόπο πὼς στὸν τερματισμὸ 
τοῦ πνευματικοῦ στίβου τῆς ζωῆς οἱ 

ἔσχατοι μποροῦν νὰ γίνουν πρῶτοι 
καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. Ἡ ἴδια ἡ ἱστο-
ρία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἱστορία 
καταπληκτικῶν ἠθικῶν ἀνατροπῶν 
πρὸς τὴν θέωση ἢ καὶ πρὸς τὴν 
καταστροφή. Τελῶνες καὶ ταπεινοὶ 
ψαράδες γίνονται μαθητὲς καὶ ἀπό-
στολοι τοῦ Χριστοῦ. Μαθητὲς τοῦ 
Χριστοῦ μεταβάλλονται σὲ προδότες. 
Πόρνες μεταστρέφονται καὶ γίνονται 
μεγάλες ἁγίες. Ληστὲς μετανοοῦν καὶ 
κερδίζουν μέσα σὲ λίγα δευτερόλε-
πτα τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἂς 
θυμόμαστε πάντοτε πὼς ἡ νίκη κατὰ 
τῶν παθῶν δὲν εἶναι κάτι ἄπιαστο 
καὶ ἀκατόρθωτο. Πὼς ἡ δικαιοσύνη 
τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ μὲ διαφορετι-
κοὺς νόμους καὶ μὲ διαφορετικοὺς 
τρόπους ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη τοῦ 
ἀνθρώπου. Καὶ πὼς τὸ ἄπειρο ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ δὲν ἀφήνει καμία ψυχὴ ἔξω 
ἀπὸ τὴν λύτρωση τῆς συγχώρεσης. 
(Φεβ. 2021).

Τὸ φρικιαστικὸ γεγονὸς τοῦ βι-
ασμοῦ τοῦ 14χρονης μαθήτριας Γ΄ 
Γυμνασίου σὲ ἐγκαταλελειμμένο κτί-
ριο στὴ Περαία Θεσσαλονίκης ἀπὸ 
ἑπτὰ συμμαθητές της, ἡλικίας ἀπὸ 
13 ἕως 17 ἐτῶν, μᾶς ὑπενθυμίζει 
τὰ τεράστια κοινωνικὰ κενὰ ποὺ 
ἔχουν δημιουργηθεῖ στὴν Ἑλληνικὴ 
πραγματικότητα τοῦ σήμερα. Κενὰ 
τέτοια, ποὺ δύνανται νὰ ἐξελιχθοῦν 
σὲ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα ὅπως αὐτό. 
Ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ δυσλειτουργικὲς 
οἰκογένειες καὶ συνυπεύθυνους γο-
νεῖς ποὺ δὲν φρόντισαν νὰ μάθουν 
στὰ παιδιά τους πὼς ἡ ἐλευθερία 
εἶναι ἕνα ἀγαθὸ ποὺ πρέπει νὰ χρη-
σιμοποιεῖται μὲ κοινωνικὴ εὐθύνη 
καὶ ὄχι μὲ ἀσύδοτη μανία. Ποὺ δὲν 
φρόντισαν νὰ τοὺς μάθουν τοὺς λό-
γους ἐκείνους ποὺ ὁ ἄνθρωπος ξε-
χωρίζει ἀπὸ τὰ ζῷα καὶ πώς, ὅσο 
περισσότερο ὁμοιάζει μὲ αὐτά, τόσο 
γίνονται συμμέτοχοι σὲ κοινωνίες ποὺ 
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θὰ ἰσχύει ὁ νόμος τῆς ζούγκλας. Ποὺ 
δὲν ἔμαθαν στὰ παιδιά τους πὼς ἡ 
ἀποτρόπαια δολοφονία τῆς Ἑλένης 
Τοπαλούδη προῆλθε ἀπὸ τέτοιες 
ἀκριβῶς ἀηδιαστικὲς νοοτροπίες καὶ 
πὼς ὁ δρόμος τοῦ «κάνω ὅ,τι γουστά-
ρω» ἀργὰ ἢ γρήγορα ὁδηγεῖ στὸ χά-
ος, στὴν καταστροφή, στὸ ἔγκλημα, 
ἀκόμα καὶ στὸν φόνο. Ποὺ δὲν τοὺς 
δίδαξαν πὼς δὲν πρόκειται νὰ τοὺς 
κάνει ποτέ… ἄντρες ἡ τυφλὴ ἱκανο-
ποίηση τῶν γενετήσιων ὁρμῶν τους 
καὶ πὼς ὁ ἀνυπόκριτος σεβασμὸς στὸ 
γυναικεῖο φῦλο εἶναι τὸ ἄλφα καὶ τὸ 
ὠμέγα γιὰ ἕναν ὥριμο, ἀπογαλακτι-
σμένο, πολιτισμένο ἔφηβο, ποὺ δὲν 

συμπεριφέρεται σὰν ἕνα κακομαθη-
μένο κοινωνικὸ ἀπολειφάδι. Ἡ νεο-
λαία δὲν μπορεῖ νὰ ἀνατρέφεται μὲ 
«δασκάλους» τῶν παιδιῶν τὸ tik tok, 
τὸ instagram καὶ τὰ χαζοριάλιτι τῆς 
τηλεόρασης. Εἶναι προφανὲς πὼς 
τὰ κενὰ ποὺ ἀφήνουν οἱ ἀνεπαρ-
κεῖς γονεῖς θὰ συμπληρωθοῦν ἀπὸ 
διαδικτυακὲς πλατφόρμες ποὺ ἐντός 
τους βασιλεύει ἡ ἐλευθεριακότητα, ἡ 
ψευτογκλαμουριά, ἡ ἀθρόα προβολὴ 
τῆς σάρκας καὶ ἡ fast-food πορνεία 
διαφόρων μορφῶν. Καὶ ὡς γνωστόν, 
μὲ ὅποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια 
γράμματα θὰ μάθεις. Ἄλλα καὶ ἡ σύγ-
χρονη ράπ/τρὰπ ὑποκουλτούρα, ποὺ 
τόσο πολὺ προωθεῖται στὴ νεολαία 

ἀπὸ τὸ μιντιακὸ σύστημα, ἐμποτίζει 
ἀνεξέλεγκτα τοὺς ἐφήβους μέ… ἀξίες 
ὅπως ἡ πώληση καὶ χρήση ναρκω-
τικῶν, τὸ μῖσος στὸν συνάνθρωπο, 
ἡ ψυχαναγκαστικὴ ἐπίδειξη χρήμα-
τος καὶ δόξας, ἡ ὁπλοκατοχὴ καὶ 
ἀσφαλῶς ἡ σεξιστικὴ ὑποτίμηση τοῦ 
γυναίκας, ποὺ ἀντιμετωπίζεται ὡς 
ἀπαξιωμένο ἀντικείμενο ἡδονῆς. Καὶ 
ὅταν δὲν ὑπάρχουν τὰ κατάλληλα 
κοινωνικὰ ἀναχώματα γιὰ αὐτὴν τὴν 
καταστροφικὴ πλύση ἐγκεφάλου, θὰ 
δρέψεις τοὺς καρποὺς ποὺ ἔσπειρες. 
Ὁλοκληρωτικὸ ἀμοραλισμὸ σπέρνεις; 
Αὐτὸν καὶ θὰ θερίσεις… Μιλώντας 
γιὰ κοινωνικὰ ἀναχώματα, εἶναι δε-

δομένη ἡ σημασία τῆς οἰκογένειας 
καὶ τοῦ σχολείου γιὰ τὴν πρόληψη 
τέτοιων φαινομένων, ἀλλὰ σὲ καμία 
περίπτωση δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ 
παραλείψουμε καὶ τὸν τεράστιο κοι-
νωνικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ οἰκο-
γένεια, τὸ σχολεῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι οἱ τρεῖς βασικοὶ συνδετικοὶ κρί-
κοι γιὰ τὴν ἐπίτευξη μιᾶς ἰσορροπη-
μένης ἀγωγῆς στὰ παιδιά μας, ποὺ 
τὰ βοηθᾷ νὰ εἰσέλθουν στὸν ἀπαι-
τητικὸ στίβο τῆς κοινωνίας, ἔχοντας 
μιὰ ὑγιῆ κοινωνικὴ συμπεριφορά. Σὲ 
μιὰ διεστραμμένη ἐποχή, ποὺ ἡ κα-
τήχηση τῶν παιδιῶν ἀντιμετωπίζεται 
ἀπὸ πολλοὺς μὲ εἰρωνεία καὶ χλεύη, 
καὶ τὰ κατηχητικὰ ὡς θύλακες με-
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Ἐὰν στὰ «κοσμικά» ἔντυπα γράφονται τέτοια κείμενα, 
τότε τί κείμενα θὰ πρέπει νὰ περιέχονται  

στὰ χριστιανικὰ ἔντυπα καὶ τί λόγοι νὰ ἀκούωνται 
ἀπὸ τοὺς ἄμβωνες τῶν ναῶν μας; Ἐν προκειμένῳ,  

γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἐπαληθεύονται τὰ λόγια  
τοῦ Κυρίου μας: «ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν,  

οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19: 40)!
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σαιωνισμοῦ, ἔρχονται κάτι τέτοια 
περιστατικὰ ὅπως τὸ γεγονὸς στὴν 
Περαία, γιὰ νὰ βάλουν τὰ πράγμα-
τα στὴ σωστή τους διάσταση. Τέτοια 
ἐγκλήματα δείχνουν μὲ ἐμφατικὸ τρό-
πο τὸ ποῦ ἐλλοχεύει ὁ πραγματικὸς 
μεσαιωνισμὸς καὶ ποιὲς κοινωνικὲς 
νοοτροπίες καὶ μόδες τὸν παράγουν 
καὶ τὸν συντηροῦν σὰν ἕνα καρκί-
νωμα ποὺ ὁδηγεῖται σὲ ὁλοένα καὶ 
μεγαλύτερες μεταστάσεις στὸν κοι-
νωνικὸ ἱστὸ τῆς χώρας. Ἡ κοινωνικὴ 
συμπεριφορὰ ποὺ διδάσκεται στὴν 
κατήχηση καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
ζωὴ κινεῖται στὸ ἐντελῶς ἀντίθετο 
ἄκρο μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ διαβρώνουν 
τὴν νεολαία τοῦ σήμερα. Αὐτὰ ποὺ 
μεταφέρουν στὶς παιδικὲς ψυχὲς οἱ 
κατηχητὲς καὶ οἱ ἱερεῖς στοὺς ναούς, 
ὡς διδάγματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ 
τὸ Εὐαγγέλιο, χτυποῦν στὴν ρίζα 
τους ὅλα τα φαινόμενα κοινωνικῆς 
ἀποσταθεροποίησης ποὺ ὁδηγοῦν 
σὲ ἐγκλήματα. Διδάσκεται ἡ ἰσότητα 
μεταξύ των δύο φύλων, ὁ ἀλληλοσε-
βασμός, ἡ εἰλικρινὴς ἀγάπη πρὸς τὸν 
πλησίον, ἡ κοινωνικὴ εὐαισθητοποίη-
ση πρὸς τοὺς ἀδύναμους, τὸ ἀπόλυτο 
σέβας στὴν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου, ἡ 
ἀποχὴ ἀπὸ ἀνήθικες συμπεριφορές, 
οἱ καταστροφικὲς συνέπειες τῆς μα-
ταιοδοξίας καὶ τῆς ἀποθέωσης τῆς 
σάρκας, τοῦ χρήματος καὶ τῆς δό-
ξας, ἡ ταπεινότητα, ἡ ἐγκράτεια, ἡ 

πραγματικὴ ὑπόσταση τοῦ ἔρωτα, 
ἡ ὑπεραξία τῆς οἰκογένειας, ἡ πίστη 
στὸν Θεὸ ὡς ἐλπίδα στὰ προβλήμα-
τα τῆς καθημερινότητας. Ἀπὸ ἐκεῖ 
καταλαβαίνουμε καὶ τί ἔγκλημα δι-
απράττουν ὅσοι… μεγάλοι καὶ μικροὶ 
ἐπιχειροῦν νὰ περιορίσουν μὲ κάθε 
θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο τρόπο τὶς ποιμα-
ντικὲς δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησί-
ας στὴν κοινωνία. Προσπαθοῦν νὰ 
ἀπομακρύνουν τὶς οἰκογένειες καὶ τὰ 
παιδιὰ ἀπὸ ἕναν πανίσχυρο πνευμα-
τικὸ καὶ ψυχολογικὸ κυματοθραύστη 
ποὺ διαχρονικὰ ἀποκρούει τὰ κατα-
στροφικὰ «κύματα» τοῦ νόμου τῆς 
ζούγκλας. Ἡ ὑγιὴς παιδαγωγία ποὺ 
ἐγγυᾶται ἡ στέγη τῆς Ἐκκλησίας δὲν 
εἶναι ὀπισθοδρομισμός. Ἡ κατήχηση 
δὲν εἶναι μεσαιωνισμός. Αὐτὸ ποὺ 
ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη, αὐτὸ εἶναι 
Μεσαίωνας… (19.12.2020).

Ἐὰν στὰ «κοσμικά» ἔντυπα γρά-
φονται τέτοια κείμενα, τότε τί κεί-
μενα θὰ πρέπει νὰ περιέχονται στὰ 
χριστιανικὰ ἔντυπα καὶ τί λόγοι νὰ 
ἀκούωνται ἀπὸ τοὺς ἄμβωνες τῶν 
ναῶν μας; Ἐν προκειμένῳ, γιὰ ἄλλη 
μιὰ φορά, ἐπαληθεύονται τὰ λόγια 
τοῦ Κυρίου μας: «ἐὰν οὗτοι σιωπή-
σωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 
19: 40)!

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ  
ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ... 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ἔντονες συζητήσεις προκάλεσε 
ἔγγραφο 32 σελίδων ποὺ κυκλοφόρησε 
στὰ τέλη Ὀκτωβρίου ἡ Μαλτέζα Ἐπί-
τροπος τῆς Κομισιὸν γιὰ τὴν Ἰσότητα 
Ἑλένα Ντάλι, προοριζόμενο νὰ ἀποτελεῖ 
τὸν νέο κώδικα ἐπικοινωνίας τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ στόχο μιὰ ἐπικοι-
νωνία χωρὶς ἀποκλεισμοὺς καὶ διακρίσεις 
στοὺς θεσμοὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. 
Τὸ σημεῖο ποὺ προκάλεσε τὶς πιὸ ἔντονες 
ἀντιδράσεις εἶναι ἡ σύσταση νὰ ἀποφεύ-
γεται ἐφεξῆς ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὰ 
Χριστούγεννα, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι... δὲν 
πρέπει νὰ θεωρεῖται ὡς δεδομένο ὅτι ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι ἑορτάζουν τὶς χριστιανικὲς 
ἑορτές. Ἔτσι, ἀντὶ νὰ μιλᾶμε γιά «περί-
οδο τῶν Χριστουγέννων», συστηνόταν νὰ 
μιλᾶμε ἐφεξῆς γιά «περίοδο τῶν ἑορτῶν». 
Τὸ ἔγγραφο προκάλεσε ἔντονες ἀντιδρά-
σεις, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ Βατικανό, ἐνῷ 
ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα Il Giornale ἔφθασε 
νὰ κάνει λόγο γιὰ ἀπόπειρα «ἀκύρωσης 
τῶν Χριστουγέννων». Τελικά, ἀντιμέτω-
πη μὲ ἔντονες ἀντιδράσεις, ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Ἐπιτροπὴ ὑποχρεώθηκε νὰ ἀνακαλέσει 
τὸ ἐπίμαχο ἔγγραφο. 

Ἡ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ ἐπίμα-
χο ἔγγραφο τῆς Κομισιὸν μᾶς δίνει τὴν 
εὐκαιρία νὰ προβληματισθοῦμε γύρω ἀπὸ 
τὴν ἀποξένωσή μας ἀπὸ τὸ πραγματικὸ 
νόημα καὶ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. 
Περαιτέρω, ὅμως, ὁδηγεῖ σὲ ἕναν προβλη-
ματισμὸ γύρω ἀπὸ τὸ τί ἀκριβῶς ἐννο-
οῦμε, ὅταν μιλᾶμε γιὰ πολυπολιτισμικό-
τητα καὶ γιὰ σεβασμὸ τῆς διαφορετικότη-
τας. Εἶναι βέβαια ἀλήθεια ὅτι ζοῦμε πλέ-

ον σὲ κοινωνίες περισσότερο ἢ λιγώτερο 
πολυπολιτισμικές, καθὼς καὶ ὅτι ὁ σε-
βασμὸς τοῦ ἄλλου εἶναι ἀδιαπραγμάτευ-
τος. Ἀλλὰ ἔχουν ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον 
τὰ ὅσα ἔγραψε, μὲ ἀφορμὴ τὴ συζήτηση 
ποὺ προκλήθηκε, ὁ διακεκριμένος Ἰταλὸς 
συγγραφέας καὶ ἀκαδημαϊκὸς Ἀντόνιο 
Σκουράτι σὲ ἄρθρο του στὴν ἰταλικὴ 
ἐφημερίδα Corriere della Sera. Ὁ Ἀντόνιο 
Σκουράτι διατυπώνει τὴν ἐκτίμηση ὅτι τὸ 
ζήτημα δὲν εἶναι τόσο ἡ διεκδίκηση καὶ 
ὑπεράσπιση τῶν χριστιανικῶν μας ριζῶν, 
οὔτε, πολὺ περισσότερο, ὁ μὴ σεβασμὸς 
θρησκευτικῶν παραδόσεων διαφορετικῶν 
ἀπὸ τὶς δικές μας. Τὸ ζήτημα εἶναι «νὰ 
ἀντιληφθοῦμε ὅτι δημοκρατία σημαίνει 
νὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἐλεύθερος ὁ καθένας 
νὰ γίνει αὐτὸ ποὺ εἶναι. Μὲ ἀφετηρία τὸν 
ἴδιο του τὸν ἑαυτό, ὄχι τοὺς ἄλλους. Τὸ 
νὰ αὐταπατᾶται κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ τὸ 
κάνει αὐτό, ἀρχίζοντας μὲ τοὺς ἄλλους, 
εἶναι μιὰ πράξη ἀλαζονείας, τύφλωσης 
καὶ ὑπεροψίας, ὄχι ταπεινοφροσύνης». 
Καὶ καταλήγει ὁ βραβευμένος Ἰταλὸς δι-
ανοητὴς: «Ἡ ἐλευθερία τῶν ἄλλων δὲν 
ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴ δική μας καταπίεση. 
[...] Ἡ πολυπολιτισμικότητα δὲν πρέπει 
νὰ καταστεῖ ὁ πολιτισμὸς ὅπου στερεῖται 
πολιτισμοῦ». 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Προβληματισμὸ δημιουργοῦν οἱ δια-
πιστώσεις καὶ τὰ συμπεράσματα μεγάλης 
ἔρευνας στὶς Η.Π.Α. ποὺ δημοσιεύθηκαν 
τὴν 1η Νοεμβρίου στὸ ἔγκριτο ἐπιστη-
μονικὸ περιοδικὸ JAMA Pediatrics. Ἡ 
ἔρευνα διενεργήθηκε σὲ δεῖγμα 5.412 ἐφή-
βων, ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, ἡλικίας 12-13 
ἐτῶν, τὴν περίοδο τῆς πανδημίας. Σύμφω-

 Κριτικὴ ματιά
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να μὲ τὴν ἔρευνα, ἡ μέσος ἡμερήσιος χρό-
νος ποὺ ἀφιέρωναν οἱ ἔφηβοι μπροστὰ 
στὶς ὀθόνες κατὰ τὴν περίοδο τῆς παν-
δημίας ἦταν, χωρὶς ὑπερβολή, διπλάσιος 
ἀπὸ τὸν χρόνο ποὺ ἀφιέρωναν πρὶν τὴν 
πανδημία (7,7 ὧρες τὴν ἡμέρα, ἔναντι 3,8 
ὡρῶν πρὶν τὴν πανδημία). Καὶ μάλιστα, 
στὸν χρόνο αὐτὸν προσμετρῶνται μόνο 
οἱ ὧρες ποὺ οἱ ἔφηβοι ἀφιέρωναν στὰ 
ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, στὰ κοινωνικὰ 
δίκτυα, στὴν ἀνταλλαγὴ μηνυμάτων, στὴν 
περιήγηση στὸ διαδίκτυο καὶ στὴν παρα-
κολούθηση τηλεόρασης ἢ βίντεο. Ὅπως 
γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό, ὁ συνολικὸς 
χρόνος μπροστὰ στὶς ὀθόνες ἦταν στὴν 
πραγματικότητα ἀνατριχιαστικὰ μεγαλύ-
τερος, ἂν συμπεριληφθοῦν καὶ οἱ ὧρες 
μπροστὰ στὶς ὀθόνες γιὰ τὶς σχολικὲς 
ὑποχρεώσεις καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς τηλεκ-
παίδευσης. Ἄλλη διαπίστωση τῆς ὑπὸ 
συζήτηση ἔρευνας εἶναι ὅτι ἀσύγκριτα 
περισσότερο χρόνο ξόδευαν μπροστὰ στὶς 
ὀθόνες οἱ ἔφηβοι τῶν ἀσθενέστερων οἰκο-
νομικὰ οἰκογενειῶν. Καὶ ἡ πιὸ ἀνησυχη-
τικὴ διαπίστωση: Οἱ ἔφηβοι ποὺ ἀφιέ-
ρωναν περισσότερο χρόνο μπροστὰ στὶς 
ὀθόνες εἶχαν πιὸ ἐπιβαρυμένη ψυχικὴ 
ὑγεία καὶ ὑψηλότερο αἴσθημα ἄγχους σὲ 
σχέση μὲ τοὺς νέους ποὺ ἀφιέρωναν λι-
γώτερο χρόνο. Τὸ συμπέρασμα δὲν εἶναι 
δύσκολο νὰ γίνει ἀντιληπτό: Χωρὶς νὰ 
ἀμφισβητεῖται ὁ πολύτιμος ρόλος ποὺ 
μποροῦν νὰ παίξουν οἱ νέες τεχνολογίες 
στὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, ἰδιαίτερα 
σὲ συνθῆκες πανδημίας, οἱ γονεῖς ὀφεί-
λουν νὰ προσφέρουν στὰ παιδιά τους 
ἐναλλακτικές, ὥστε νὰ περιορίσουν τὶς 
ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις τῆς ὑπερβολικῆς 
χρήσης τῆς ὀθόνης στὴν ψυχικὴ ὑγεία 
τῶν παιδιῶν τους.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ  
ΚΑΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ

Ἀποκαλυπτικὰ εἶναι τὰ ἀποτελέ-
σματα πρόσφατης δημοσκόπησης (τοῦ 

Ὀκτωβρίου 2021) τῆς γνωστῆς δημοσκο-
πικῆς ἑταιρείας Metron Analysis γιὰ τὴ 
ΔιαΝΕΟσις, εἰδικὰ στὸ ἐρώτημα ποὺ 
ἀπευθύνθηκε σὲ ὅσους δὲν σκέπτονται 
νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο κατὰ τῆς Covid-19. 
Παραθέτουμε κατὰ σειρὰ δημοφιλίας τὶς 
ἀπαντήσεις ποὺ δόθηκαν αὐθόρμητα (ὄχι 
ἀπὸ ἐπιλογὴ μεταξὺ πολλαπλῶν ἀπαντή-
σεων) καὶ καταγράφηκαν στὴν ἔρευνα. Οἱ 
ἀπαντήσεις ἦταν: Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι 
ἀσφαλές / νὰ ἔχει παρενέργειες, 57,8%. 
Δὲν ἐμπιστεύομαι τὰ ἐμβόλια, 25,7%. Δὲν 
πιστεύω ὅτι θὰ εἶναι ἀποτελεσματικό, 
24,6%. Λόγῳ ἀλλεργιῶν καὶ ἄλλων προ-
βλημάτων ὑγείας, 12,4%. Δὲν ἀνήκω σὲ 
ὁμάδα ὑψηλοῦ κινδύνου, 11,1%. Ἡ νόσος 
εἶναι ἤπια, 8,9%. Ἄλλο (ἐδῶ κατατάσσο-
νται καὶ ἀπαντήσεις μὲ ὕβρεις ἢ ὅ,τι ἄλλο 
μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ κανείς), 7,8%. Ἔχω 
ἤδη νοσήσει, 6,6%. Δὲν πιστεύω ὅτι θὰ 
κολλήσω τὴν ἀσθένεια, 5,8%. Τὸ ἐμβόλιο 
ἀλλοιώνει τὸ DNA, 3,8%. Τὸ ἐμβόλιο ἔχει 
τσιπάκι, 1,2%. Δὲν πιστεύω ὅτι ὑπάρχει 
νόσος, 1,1%. Γιὰ κανένα συγκεκριμένο λό-
γο, 0,7%. Καὶ τελευταία ἀπάντηση: Δὲν 
τὸ ἐπιτρέπει ἡ θρησκεία, 0,6%. Ἀξίζει 
νὰ προσέξουμε αὐτὸ τὸ τελευταῖο. Καὶ 
ἀξίζει νὰ τὸ προσέξουμε, διότι ὅλοι ἔχου-
με πεῖρα δημοσιογράφων ποὺ παίρνουν 
αὐτὸ τὸ τελευταῖο, τὸ εὐτελὲς 0,6%, καὶ 
τὸ ἀνάγουν σέ... βασικὴ αἰτία τῆς ἄρνη-
σης ἐμβολιασμοῦ, προσπαθώντας ἔτσι, 
ἐγκλωβισμένοι σὲ ἕνα δικό τους φαντασι-
ακὸ σύμπαν, νὰ κατασυκοφαντήσουν τὴν 
Ἐκκλησία καὶ νὰ λοιδορήσουν τὴν πίστη 
καὶ τοὺς πιστούς. Εὔλογα τὰ ἐρωτήματα: 
Μήπως αὐτὴ ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς πίστης 
κρύβει μιὰ ἄρνηση τῆς πραγματικότητας 
μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη; Μήπως αὐτὴ 
ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς πίστης στηρίζεται σέ 
“fake news” περισσότερο ἀπὸ ὁτιδήποτε 
ἄλλο;

Η ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΗ

Ἀπὸ τὶς πολλὲς εἰδήσεις τῆς ἐπικαι-
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ρότητας, θὰ ἄξιζε νὰ μᾶς προβληματί-
σουν οἱ πολλὲς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις 
σὲ ἰσλαμικὰ τεμένη στὸ Ἀφγανιστάν, οἱ 
ὁποῖες ἀφήνουν πίσω τους ἑκατόμβες 
θυμάτων. Καὶ αὐτό, μάλιστα, μετὰ τὴν 
ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς Ταλι-
μπάν. Τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς ἐπιθέσεις αὐτὲς 
ἀναλαμβάνει σταθερὰ ὁ βραχίονας τοῦ 
Ἰσλαμικοῦ Κράτους στὸ Ἀφγανιστάν, 
ποὺ αὐτοαποκαλεῖται «Ἰσλαμικὸ Κρά-
τος τοῦ Χορασάν». Εὔλογα θὰ διερωτη-
θεῖ κανείς: Τί εἶναι αὐτὸ τὸ παράδοξο 
ποὺ συμβαίνει ἐδῶ, ὅπου μουσουλμᾶνοι 
δολοφονοῦν μουσουλμάνους; Βεβαίως, 
ὑπάρχει τὸ παλιό, ἄσβεστο μῖσος καὶ ἡ 
σφοδρὴ ἀντιπαλότητα ἀνάμεσα στὸ σιϊ-
τικὸ καὶ τὸ σουνιτικὸ Ἰσλάμ. Ἀλλὰ ἐδῶ τὰ 
πράγματα εἶναι ἀκόμα πιὸ σύνθετα. Διότι 
καὶ οἱ δύο ὀργανώσεις, καὶ ὁ ἀφγανικὸς 
βραχίονας τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ τὸ 
κίνημα τῶν Ταλιμπάν, εἶναι ὀργανώσεις 
σουνιτικές. Ἀλλὰ δὲν παύει νὰ τὶς χωρί-
ζει ἄσβεστο μῖσος. Ὅπως ἀποδεικνύεται 
ἐν τοῖς πράγμασι, ὁ πραγματικὸς ἔνοχος 
εἶναι ὁ φανατισμὸς καὶ ἡ βία ἀφ’ ἑαυτῶν. 
Ἡ βία προσπαθεῖ πάντα νὰ νομιμοποι-
ηθεῖ ὡς στρεφόμενη ἐνάντια σὲ κάποιον 
ἢ κάτι ποὺ ἐμφανίζεται ὡς «ἐχθρός» καὶ 
ὡς «ἀπειλή». Ἀλλὰ πολὺ γρήγορα ἀποκτᾷ 
τὴ δική της δυναμικὴ καὶ μεταβάλλεται 
σὲ ἕνα τέρας ποὺ γυρεύει νὰ ἱκανοποιή-
σει τήν –πάντα ἀκόρεστη– δίψα του γιὰ 
αἷμα, ἐπινοώντας ὅλο καὶ νέους ἐχθρούς. 
Καὶ ἐνῷ προσπαθεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ ὡς 
στρεφόμενη ἐνάντια στὸν ἀλλόφυλο, τὸν 
ἀλλοεθνῆ, τὸν ἀλλόθρησκο, τὴν ἀντίπα-
λη ἰδεολογία ἢ τάξη, τελικὰ καταλήγει 
σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς πού, ἂν προσέξουμε, 
θὰ διαπιστώσουμε ὅτι κάνει ἐξ ἀρχῆς: 
στρέφει τὸν ἀδελφὸ ἐνάντια στὸν ἀδελφό.

Γ. Τ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 2021

Κατὰ τὸ ἀπερχόμενο ἔτος 2021, Πρό-
εδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διετέλεσε 
ὁ διακεκριμένος ἐπιστήμονας κ. Λουκᾶς 
Χριστοφόρου, Ἐπίτιμο Μέλος τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων. Ὁ κ. 
Λουκᾶς Χριστοφόρου γεννήθηκε στὸ Πε-
ντάκωμο τῆς Λεμεσοῦ τῆς Κύπρου τὸ 
1937. Σπούδασε στὴ Φυσικομαθηματικὴ 
Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ 
στὸ τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Machester στὴν Ἀγγλία, τοῦ ὁποίου 
ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τὸ 1963. Ἐργά-
σθηκε στις H.Π.A., ὡς ἐρευνητὴς στὸ Oak 
Ridge National Laboratory (1963-1994) 
καὶ στὸ National Institute of Standards 
and Technology (1995-2001) καὶ ὡς κα-
θηγητὴς Φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 
Tennessee (1964-1997), ἐνῷ δίδαξε ὡς κα-
θηγητὴς καὶ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης σὲ 
πανεπιστήμια καὶ ἐρευνητικὰ κέντρα τῆς 
Ἀμερικῆς, τῆς Eὐρώπης καὶ τῆς Ἰαπω-
νίας. Τὸ ἐρευνητικό του ἔργο ἀφορᾷ τὴν 
Ἀτομικὴ καὶ Μοριακὴ Φυσική, τὴ Φυσικὴ 
ἀκτινοβολιῶν καὶ πλάσματος, τὶς ἀλλη-
λεπιδράσεις φωτονίων, ἠλεκτρονίων καὶ 
ἰόντων μὲ ἄτομα καὶ μόρια, καθὼς καὶ 
τὶς ἐφαρμογὲς ἀποτελεσμάτων βασικῆς 
ἔρευνας στὴν τεχνολογία ὑλικῶν, μικρο-
ηλεκτρονίων, ἀερίων διηλεκτρικῶν καὶ 
ἐνέργειας. Γιὰ τὸ ἔργο του ἔχει λάβει τὸ 
Alexander von Humbolt Senior Scientist 
Award (1991), τὸ Παράσημο τοῦ Τάγματος 
τοῦ Φοίνικος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατί-
ας (1997), τὸ Ἀριστεῖο Ἐπιστημῶν τῆς 
Κυπριακῆς Δημοκρατίας (2015), καθὼς 
καὶ ἄλλες διεθνεῖς τιμητικὲς διακρίσεις.

Ὁ κ. Χριστοφόρου εἶναι Πρόεδρος 
τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνεργείας τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν. ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ ἔχει ὀργα-
νώσει σειρὰ σημαντικῶν Ἡμερίδων, μὲ 
ἔμφαση στὶς διάφορες πλευρὲς τοῦ θέμα-
τος «Ἐνέργεια» ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἑλλά-
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δα, στὶς Ὁμάδες Ἐργασίας τῶν ὁποίων 
συμμετεῖχαν διακεκριμένοι καθηγητὲς 
καὶ ἐρευνητές (2012-2018). Ἡ τελευταία 
εἶχε θέμα «Ἐνεργειακὲς προοπτικὲς τῆς 
Ἑλλάδας τὸ 2030 μὲ ὁρίζοντα τὸ 2050» 
(Ἐπιμέλεια Λουκᾶ Γ. Χριστοφόρου, Ἀθή-
να 2018).

Ἔχει δημοσιεύσει περίπου 400 ἐπι-
στημονικὲς ἐργασίες καὶ ἔχει συγγράψει/
ἐκδώσει 30 βιβλία. Μεταξὺ τῶν βιβλίων 
ποὺ ἔχει συγγράψει, ἀναφέρουμε τὸ Βή-
ματα στὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴ Ζωή (Σύλ-
λογος πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, 
Ἀθήνα 2009). Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχει 
ἕνδεκα πολὺ ἐνδιαφέρουσες καὶ εὔληπτες 
ὁμιλίες του (2002-2008) μὲ κύριο θέμα 
τὴν ἐπιστήμη, τὴν ἐνέργεια, τὶς ἀξίες, 
τὰ προβλήματα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς 
κοινωνίας καὶ τὴν ἐπίδραση τῆς ἐπιστή-
μης καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς τεχνολογίας 
στὸν ἄνθρωπο. Μὲ τὸ ἴδιο εὐρὺ θέμα 
ἀσχολεῖται καὶ τὸ νεώτερο βιβλίο του 
Emerging Dynamics: Science, Energy, 
Society and Values (Springer International 
Publishing AG, part of Springer Nature 
2018), μὲ νεώτερες ὁμιλίες καὶ ἄρθρα του.

Ὁ κ. Λουκᾶς Χριστοφόρου εἶναι ἐπί-
τιμο μέλος τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως 

Ἐπιστημόνων, ἔχει δώσει ὁμιλίες στὴν 
κεντρικὴ αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Συλ-
λόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραπο-
στολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» (Ἀθήνα, 
Καρύτση 14), καὶ οἱ Ἀκτῖνες ἔχουν δη-
μοσιεύσει ἄρθρα του, τὰ ὁποῖα ὑπενθυ-
μίζουμε ἐδῶ:

–  «Ἐνέργεια: Ἐπιστημονική, φιλοσοφικὴ 
καὶ θεολογικὴ διάσταση», Ἀκτῖνες 755 
(Μάιος-Ἰούνιος 2019), σελ. 83-96.

–  «Στὰ ὅρια τῆς Ἐπιστήμης. Ἐπιστημο-
νικὰ  ἐρωτήματα χωρὶς ἐπιστημονικὲς 
ἀπαντήσεις», Ἀκτῖνες 730 (Ἀπρίλιος 
2012), σελ. 99-108.

–  «Πανανθρώπινες ἀξίες», Ἀκτῖνες 667 
(Ἰανουάριος 2006), σελ. 1-9.

–  «Διεθνὲς Συμπόσιο τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν γιὰ τὶς πανανθρώπινες ἀξίες. 
Περίληψη», Ἀκτῖνες 655 (Νοέμβριος 
2004), σελ. 301-305.

–  «Φῶς», Ἀκτῖνες 643 (Ἰούλιος-Σεπτέμ-
βριος 2003), σελ. 201-208.

–  «Ἡ συμπληρωματικότητα Ἐπιστήμης 
καὶ Θρησκείας», Ἀκτῖνες 631 (Μάιος 
2002), σελ. 140-148.

Η.Κ.
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, 

110
ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ, 142
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ, 145
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΙΤΕΣ, 145, 146
ΚΡΕΩΝ, 76
ΚΡΗΤΕΣ, 58
ΚΡΗΤΗ, 50, 57, 64, 65, 70, 

73, 163
ΚΡΗΤΙΚΟΙ, 58, 59
ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 110, 111
ΚΡΙΕΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, 222, 223
ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 29, 31, 

190, 191
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, 114
ΚΡΙΤΩΝ, 120
ΚΡΟΑΤΕΣ, 141, 173
ΚΡΟΝΟΣ (πλανήτης), 28-30, 32, 

33, 190, 191
ΚΡΟΥΝΟΙ, 181
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, 110, 111
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, 215
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ, 85
ΚΥΠΡΟΣ, 85, 86, 116, 248
ΚΩΝΣΤΑ ΑΜΑΛΙΑ Α., 56-66
ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ, 181
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, 181
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗ, 181
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄ Ο ΜΕΓΑΣ, 

157
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ΄ 
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139, 161

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ΄, 160
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 6, 103, 

114, 118, 151, 160, 161, 183, 197, 

213, 214, 153
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΚ, 34
ΛΑΖΑΙΟΙ, 214
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ, 57
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ., 140-

149, 180-183
ΛΑΖΟΥ ΔΗΜΑΙΝΑ, 214
ΛΑΖΟΥ ΚΩΣΤΑΙΝΑ, 214
ΛΑΪΕΝ ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ 

ΝΤΕΡ, 37
ΛΑΚΩΝΙΑ, 109, 218
ΛΑΜΙΑ, 88
ΛΑΠΠΑΣ Τ., 224
ΛΑΡΙΣΑ, 203
ΛΑΣΙΘΙ, 58
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟ, 57-59
ΛΑΣΙΘΙΩΤΕΣ, 58
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ΛΕΟΝΤΑΡΙ, 218
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ, 105
ΛΕΥΚΑΝΤΙ, 62
ΛΕΥΚΟΠΟΛΙΣ, 181
ΛΕΩΝ Γ΄, 159
ΛΕΩΝ Δ΄, 160
ΛΕΩΝΙΔΑΣ, 110, 115, 139
ΛΗΞΟΥΡΙ, 69
ΛΙΑΚΑΙΝΑ, 221
ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 80
ΛΙΒΑΔΙ ΟΛΥΜΠΟΥ, 147
ΛΙΒΑΝΙΟΣ, 157, 158
ΛΙΕΓΗ, 86
ΛΙΟΥΜΠΙΑΝΑ, 176
ΛΙΠΑΗΔΕΣ, 216
ΛΙΣΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

107-112
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ΛΟΥΒΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 100
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ΜΑΓΚΑΛΙΑ, 181
ΜΑΔΡΙΤΗ, 29, 148
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ΜΑΝΗ, 131-139
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ΜΑΝΙΑΤΕΣ, 132, 133, 135, 139, 
218

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 58
ΜΑΝΙΑΤΙΣΣΕΣ, 132, 138, 139, 

217, 219
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 106
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
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212
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ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 53
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139
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ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ, 137
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, 127, 137, 
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ΜΕΓΑΡΑ, 182
ΜΕΓΛΕΝΙΤΕΣ, 141
ΜΕΘΩΝΗ, 135
ΜΕΘΩΝΗ, 218
ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝ, 199
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138, 214, 220
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220, 221
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ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, 203
ΜΕΤΕΩΡΑ, 203
ΜΕΤΤΕΡΝΙΧ ΚΛΕΜΕΝΣ ΦΟΝ, 

119, 172-174
ΜΗΛΙΟΙ, 159
ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 163
ΜΗΤΗ (δορυφόρος Δία), 30
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104
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195, 223
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 110, 111, 115
ΜΙΝΩΪΤΕΣ, 56-59, 65, 66
ΜΙΣΣΙΟΥ, 145
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160
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ΜΑΝΩΛΗΣ, 58
ΜΟΛΔΑΒΙΑ, 142
ΜΟΛΔΑΒΟΙ, 142
ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ, 109, 142
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, 143, 144
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΕΣ, 144
ΜΟΝΑΧΟ, 92, 148
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 108
ΜΟΡΙΑΣ, 136, 195
ΜΟΤΣΑΡΤ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ 

ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ, 33
ΜΟΥΝΤΕΝΙΟΙ, 142
ΜΟΥΡΓΚΕΣΚΟΥ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ, 

47
ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 73
ΜΠΑΝΤΑΡΑ ΝΤΑΜΙΚΑ, 87
ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΑ, 221
ΜΠΑΧ ΓΙΟΧΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ, 

33
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, 242
ΜΠΕΡΚΤΑΫ ΧΑΛΙΛ, 47
ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΦΑΝ, 

33
ΜΠΛΑΚΙΕΡ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ, 111
ΜΠΛΑΝΚΑΡ ΤΕΟΝΤΟΡ, 108, 

109
ΜΠΟΓΔΑΝΙΑ, 142
ΜΠΟΡΙΛΙΑΝΟ Κ., 146
ΜΠΟΡΟΖΙΝΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, 235
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΡΟΖΑ, 212
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΛΕΝΩ, 216, 217
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 216, 

217
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, 216
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 212
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΙΤΣΟΣ, 216
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, 107
ΜΠΟΤΣΗ ΔΕΣΠΩ, 107, 108, 216
ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, 216
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ, 

108
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ, 107, 108, 111
ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ, 56-59, 62, 65, 66
ΜΥΚΗΝΕΣ, 62
ΜΥΚΟΝΙΑΤΕΣ, 110
ΜΥΚΟΝΟΣ, 110, 111
ΜΥΛΛΕΡ ΦΡΗΝΤΡΙΧ 

ΒΙΛΧΕΛΜ, 86
ΜΥΛΟΙ, 134
ΜΥΣΤΡΑΣ, 46
ΜΩΑΜΕΘ Β΄ ΠΟΡΘΗΤΗΣ, 6, 

10, 114
ΜΩΥΣΗΣ, 130, 209

ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΥ, 135, 136
ΝΑΒΑΡΙΝΟ, 114, 133, 134, 138, 

176, 179, 195
ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 44
ΝΑΘΑΝΣΟΝ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ, 36
ΝΑΟΥΣΑ, 48
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, 

110, 163, 175, 235
ΝΑΠΟΛΗ, 63
ΝΑΣΑ, 32, 33, 186, 187, 189, 190
ΝΑΥΠΛΙΟ, 108, 109, 134
ΝΑΥΣΙΚΑ, 40
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 116
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ι.Μ., 37
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΣΙΚΕΛΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 176
ΝΕΚΕΡ ΖΑΚ, 112
ΝΕΛΣΩΝ ΟΡΑΤΙΟΣ, 163
ΝΕΜΕΣΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ, 18, 19
ΝΕΟ ΜΕΞΙΚΟ, 29
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ, 134
ΝΕΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 106
«ΝΗΡΕΥΣ», 222
ΝΙΑΓΑΡΑΣ, 126
ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Θ., 85
ΝΙΚΑΙΑ, 160
ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, 145
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 146
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α΄ ΡΩΣΙΑΣ, 177
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, 

110, 111
ΝΙΞΟΝ ΡΙΤΣΑΡΝΤ, 29-31
ΝΤΑΛΙ ΕΛΕΝΑ, 246
ΝΤΡΕΫΦΟΥΣ ΑΛΦΡΕΝΤ, 74
ΝΩΕ, 24
ΞΑΝΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 196
ΞΕΝΟΦΩΝ, 115, 155
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ, 83
ΞΕΡΞΗΣ, 134
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ, 83
Ο.Η.Ε., 87, 206
ΟΔΗΣΣΟΣ, 153, 196
ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 122
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ», 188
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, 

45, 47, 143, 144, 172-176
ΟΘΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, 139, 212, 

223, 109
ΟΛΒΙΑ, 183
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 86, 151
ΟΛΤΕΝΙΟΙ, 142
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, 147
ΟΛΥΜΠΟΣ, 110, 143, 147
ΟΜΗΡΟΣ, 40, 56, 71, 127, 162, 

166, 192
ΟΞΦΟΡΔΗ, 119, 127
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΘΝΩΝ, βλ. Ο.Η.Ε.
ΟΡΤ νέφος, 32
ΟΡΦΕΑΣ, 182
ΟΥΑΛΛΙΑ, 140, 141
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

30, 31
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, 166
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 35

ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑ, 142
ΟΥΓΓΡΟΙ, 173
ΟΥΕΗΒΕΛ ΑΡΤΣΙΜΠΑΛΝΤ, 170
ΟΥΝΕΣΚΟ, 206
ΟΥΡΑΝΟΣ (πλανήτης), 28, 32, 33
ΟΥΣΑΝΤΑ, 29
ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, 106
ΠΑΝΑΓΙΑ, 163, 170, 213
ΠΑΝΝΟΝΙΑ, 180
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ, 83
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ., 140
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 

58
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
82
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ΠΑΠΙΝΙΟΥ Ι., 143, 146
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ, 127, 206, 235
ΠΑΡΙΣΙ, 110, 111, 142, 147, 148, 
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ, 46
ΠΑΤΡΑ, 111
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ, 

81
ΠΑΥΛΟΣ, 3, 24, 73, 89, 90, 99, 

155-157, 192, 225-227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 203
ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΟΝΑΧΗ, 109
ΠΕΛΟΠΑΣ, 182
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, 62, 64, 65, 

71, 131, 133-137, 211
ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ, 248
ΠΕΡΑΙΑ, 243, 245
ΠΕΡΙΚΛΗΣ, 126, 127, 155
ΠΕΡΣΕΣ, 117
ΠΕΡΣΙΑ, 60
ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, 153
ΠΕΤΑ, 109, 218
ΠΕΤΡΟΣ, 129
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 137
ΠΗΛΙΟ, 49, 110
ΠΗΝΕΛΟΠΗ, 40
ΠΙΘΗΚΟΥΣΕΣ, 63
ΠΙΚΟΤ ΩΓΚΥΣΤ-ΕΜΙΛ, 142
ΠΙΝΔΟΣ, 145, 148, 170
ΠΙΝΟΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, 108
ΠΛΑΤΩΝ, 21, 22, 111, 115, 155, 

226, 228
ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΜΙΣΤΟΣ, 161
ΠΛΙΝΙΟΣ, 181
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, 115, 155
ΠΟΔΕΙΔΩΝΑΣ (πλανήτης), 32
ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ, 158
ΠΟΛΥΑΡΑΒΟΣ, 133, 218, 158
ΠΟΛΩΝΙΑ, 35, 126
ΠΟΜΠΗΙΑ, 39, 206, 207
ΠΟΜΠΗΙΟΣ, 183
ΠΟΡΤΑ ΣΑΡΝΟ, 207
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ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 106
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ (πλανήτης), 28, 

30, 33, 190
ΠΟΤΣΝΤΑΜ, 230
ΠΡΕΒΕΖΑ, 216
ΠΡΙΝΣΤΟΝ, 166, 192
ΠΡΙΝΤΣΙΠ ΓΑΒΡΙΛΟ, 173
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΟΣ, 157
ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ, 194
«ΠΡΟΟΔΟΣ», 185
ΠΡΩΣΣΙΑ, 230
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, 21, 22, 27
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 10», 29
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 11», 28-30
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 158
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 227
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, 151-153
ΠΥΛΟΣ, 62
ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 143
ΡΕΘΥΜΝΟ, 214
ΡΕΜΠΩ ΜΑΞΙΜ, 110-112
ΡΗΝΙΑΣΑ, 216
ΡΙΑΛΑΜΠΕΗΣ, 134
ΡΙΣΕΛΙΕ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ, 68
ΡΟΔΟΣ, 182
ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 10
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, 86
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 126, 142-144, 146-149
ΡΟΥΜΑΝΟΙ, 140-145, 147-149, 

181, 229
ΡΥΓΙΕ ΡΑΙΗΜΟΝ, 40
ΡΩΜΑΙΟΙ, 6, 10, 11, 117, 142, 156, 

180, 181, 183
ΡΩΜΑΙΟΣ Κ., 224
ΡΩΜΑΝΟΙ, 142
ΡΩΜΑΝΟΣ Α΄ ΛΕΚΑΠΗΝΟΣ, 

201
ΡΩΜΗ, 11, 118, 120, 146, 148, 157
ΡΩΣΙΑ, 69, 70, 121, 126, 137, 141, 

144, 151, 170, 195, 198
ΡΩΣΟΒΛΑΧΙΑ, 142
ΡΩΣΟΙ, 121, 163, 170, 185
ΣΑΒΒΑΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ, 218
ΣΑΙΞΠΗΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, 40
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 8, 10, 53, 57, 110, 

117, 219
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, 34
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, 85
ΣΑΝ-ΣΟΥΣΙ, 230
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Θ., 148
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, 117
ΣΕΙΡΙΟΣ, 33
ΣΕΛΗΝΗ, 186, 187
ΣΕΡΑΓΕΒΟ, 173
ΣΕΡΒΙΑ, 87
ΣΙΒΗΡΙΑ, 207
ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ., 56-66
ΣΙΚΑΓΟ, 116
ΣΙΚΕΛΙΑ, 65
ΣΙΛΒΑ ΠΙΓΙΑΝ ΝΙΣΧΑΝΘΑ 

ΝΤΕ, 87
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 50
ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ, 83
ΣΙΝΤΝΕΫ, 126
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 199
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ, 8
ΣΚΟΥΡΑΤΙ ΑΝΤΟΝΙΟ, 246

ΣΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 196
ΣΚΥΘΕΣ, 180, 182
ΣΚΥΛΙΤΣΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΕΛΕΝΑ, 7
ΣΛΑΒΟΙ, 5, 8, 183, 229
ΣΛΟΒΑΚΟΙ, 173
ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 176
ΣΛΟΒΕΝΟΙ, 173
ΣΜΑΤΣ ΓΙΑΝ, 170
ΣΜΙΘ ΜΠΟΜΠ, 167
ΣΜΥΡΝΗ, 116, 150-153, 214
ΣΜΥΡΝΙΟΙ, 153
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, βλ. Ε.Σ.Σ.Δ.
ΣΟΔΟΜΑ, 207
ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 115, 221, 

223, 224
ΣΟΜ, 127
ΣΟΡΒΟΝΝΗ, 142
ΣΟΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖ, 34-36, 204
ΣΟΥΛΙ, 107, 217
ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ, 107, 215, 216, 217
ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ, 108, 216
ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ, 53
ΣΠΑΡΤΗ, 180, 218
ΣΠΕΤΣΕΣ, 111
ΣΠΕΤΣΙΩΤΕΣ, 108
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, 86
ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ, 220
ΣΤΑΪΝΜΑΙΕΡ ΦΡΑΝΚ-ΒΑΛΤΕΡ, 

87
ΣΤΑΛ ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΕ, 112
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 57, 58
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ, 58
ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ, 83
ΣΤΑΦΦ ΒΑΡΟΝΗ, 116
ΣΤΕΤΣΕΝΥΪ ΙΣΤΒΑΝ, 173
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 8
ΣΤΟΟΥ ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΙΤΣΕΡ, 127
ΣΤΟΟΥΝ ΕΝΤ, 32
ΣΤΟΥΔΙΟΥ ΜΟΝΗ, 160
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, 

160
ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 

130
ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ, 157, 

158
ΣΥΡΙΑ, 203
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 111, 120, 122, 125, 

155, 226
ΤΑΛ ΕΛ ΧΑΜΑΜ, 207
ΤΑΛΙΜΠΑΝ, 248
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ, 224
ΤΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΡΕΝΤΙΝΗΣ, 38

ΤΑΤΑΡΟΙ, 181
ΤΑΫΓΕΤΟΣ, 133
ΤΑΧΙΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

ΑΙΜΙΛΙΟΣ, 97
ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ, 111
ΤΕΠΕΝΕΛΗΣ ΒΕΛΗ, 108
ΤΕΠΕΝΕΝΛΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡ, 108
ΤΕΡΓΕΣΤΗ, 109
ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 231

ΤΖΑΒΕΛΑ ΜΟΣΧΩ, 107, 216, 217
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΚΙΤΣΟΣ, 107
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 107, 

216, 217
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΦΩΤΟΣ, 108, 217
ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 58
ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΠΟΡΙΣ, 127
ΤΗΝΟΣ, 109
ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ, 2, 6, 13, 155, 157
ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ, 142
ΤΙΜΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

151-153
ΤΙΡΑΝΑ, 146
ΤΙΡΥΝΘΑ, 62
«ΤΙΤΑΝ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 6», 28
ΤΙΤΑΝΑΣ (δορυφόρος Κρόνου), 

32, 190
ΤΟΚΥΟ, 37
ΤΟΜΙΣ, 181
ΤΟΜΟΙ, 181
ΤΟΠΑΛ ΠΑΣΑΣ (Ο ΧΩΛΟΣ), 111
ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ, 244
ΤΟΥΝΓΚΟΥΣΚΑ, 207
ΤΟΥΡΚΙΑ, 57
ΤΟΥΡΚΟΙ, 6, 10, 41, 46-52, 61, 

108, 110, 111, 116, 118, 123, 138, 
145, 161, 172, 181, 182, 195, 
213, 216, 217, 218, 221-223

ΤΡΑΪΑΝΟΣ, 180
ΤΡΑΜΠ ΝΤΟΝΑΛΝΤ, 37
ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ, 141
ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΟΙ, 142
ΤΡΙΚΑΛΑ, 145
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 132, 

138
ΤΡΙΠΟΛΗ, 108
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ, 109, 116, 134
ΤΡΙΤΩΝ (δορυφόρος Ποσειδῶνα), 

190
ΤΡΟΙΖΗΝΑ, 197
ΤΡΟΠΙΣ (ἀστερισμός), 29
ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 196
ΤΣΕΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ., 14-27, 

37-40, 43-55, 85-88, 137, 138, 
171-179, 246-248, 126-128, 166-
168, 206-208

ΤΣΕΤΑΤΕΑ ΑΛΜΠΑ, 181
ΤΣΕΧΟΙ, 173
ΤΣΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 133
ΤΣΙΜΟΒΑ, 132
ΤΣΙΝΤΣΑΡΟΙ, 142
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Ν., 1, 4-13, 53, 67-74, 113-125, 
154-163, 194-202, 228-240

ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, 106
ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 214
ΤΥΡΡΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 63
ΥΔΡΑ, 110, 111, 135, 222
ΥΔΡΑΙΟΙ, 222, 223
ΥΠΑΤΙΑ, 157
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, 109
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 

163, 176
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

112, 220
ΦΑΛΛΜΕΡΑΥΕΡ ΓΙΑΚΟΜΠ 

ΦΙΛΙΠ, 5, 6, 71, 72
ΦΑΜΠΡ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 108

ΦΑΝΑΡΙ, 162
ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ, 10, 109, 162
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, 

199
ΦΕΙΔΙΑΣ, 111
ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ, 49, 163, 197
ΦΘΙΩΤΙΔΑ, 110
ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, 112
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 219
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ, 142
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

159
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ, 7
ΦΙΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, 16-19
ΦΙΝΛΕΫ ΤΖΩΡΤΖ, 135, 136
ΦΙΧΤΕ ΓΙΟΧΑΝ ΓΚΟΤΛΙΜΠ, 121
ΦΛΑΝΤΡΟ ΓΚΑΡΥ, 33
ΦΟΙΝΙΚΕΣ, 63
ΦΡΑΓΚΙΑ, 10
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ, 

173
ΦΡΑΓΚΟΙ, 8, 70, 71, 118, 160
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ, 148
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, 53, 

132, 138
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙΝΙ ΝΤΑΡΙΟ, 206
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ, 230, 231
ΦΡΥΓΕΣ, 182
ΦΩΚΙΩΝ, 159
ΦΩΤΑΚΟΣ, 221, 224
ΦΩΤΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, 192
ΧΑΪΖΕΝΜΠΕΡΓ ΒΕΡΝΕΡ, 

166, 168
ΧΑΛΚΙΔΑ, 51
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ 

ΛΑΟΝΙΚΟΣ, 161
ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 109
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 85

ΧΕΡΤΣΜΠΕΡΓΚ ΓΚΟΥΣΤΑΒ 
ΦΡΗΝΤΡΙΧ, 134

ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 150-153

ΧΙΟΣ, 151, 203
ΧΙΤΛΕΡ ΑΔΟΛΦΟΣ, 9, 11, 53, 71, 

116, 121, 169
ΧΙΤΤΙΤΕΣ, 53
ΧΟΥΣΕΪΝ ΠΑΣΑΣ, 214
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, 2
ΧΡΙΣΤΟΣ, 3, 36, 38, 41, 44, 45, 

51, 53, 54, 89, 90, 97-105, 130, 
145, 146, 155, 197, 210, 213, 
225, 226, 232, 241, 243

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ., 
248, 249

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΑΚΟΣ), 221, 
224

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄ ΜΑΝΗΣ, 
192-193

ΨΑΡΑ, 111
ΨΑΡΙΑΝΟΙ, 219
ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 106
ΩΝΑΣΗ ΣΤΕΓΗ, 34
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΜΟΥ (2021)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ.Β.Μ., «Ποῦ εἶναι ἡ πίστη σας;», σελ. 
2-3 – «Τὸ ’21 καὶ ἡ ἐποχή μας», σελ. 41-
42 – «Ἐπόπται τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος», 
σελ. 129-130 – «Ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν», 
σελ. 169-170 – «Ὁ μεγάλος Ἀναμενόμενος», 
σελ. 209-210 – Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ἡ 
ὀρθόδοξος πνευματικότης», σελ. 97-106.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Πατερικὴ ἀπάντηση 
στὶς ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως. Ὁ κόσμος 
τῶν ζῴων», σελ. 14-27 – Κωνσταντῖνος 
Δ. Μαυρομμάτης, «Τὸ ταξίδι τῶν 43 
χρόνων (1977-2020) πέρα ἀπὸ τὸ ἡλιακό 
μας σύστημα τῶν διαστημικῶν σκαφῶν 
“Voyager 1 & 2”», σελ. 28-33 – «Τὸ νερὸ 
στὴ Γῆ καὶ στὸ Ἡλιακό μας Σύστημα», σελ. 
184-191 – Ἐλευθέριος Γ. Σιδέρης, Ἀμαλία 
Ἀ. Κώνστα, «Ἡ καταγωγὴ τῶν σύγχρονων 
Ἑλλήνων», σελ. 56-66 – Ἐμμανουὴλ Δ. 
Λασκαρίδης, «Νομοθετικὰ μέτρα γιὰ τὸν 
περιορισμὸ τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19. 
Προβληματισμοὶ καὶ διλήμματα», σελ. 75-
82 – Γεώργιος Κοντόπουλος, «Τεχνητὴ 
νοημοσύνη καὶ συνείδηση», σελ. 91-96.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «1821-2021: 200 
χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. 
“Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, 
ἡ πίστις ἡμῶν”», σελ. 43-55 – «Ἡ διεθνὴς 
ἐπίδραση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης», 
σελ. 171-179 – Δημήτριος Λισμάνης, «Ἡ 
προσφορὰ τῶν γυναικῶν τῆς Ἑλλάδας 
στὸ ’21. Μαντὼ Μαυρογένους», σελ. 107-
112 – Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου, 
«Ἡ ἀπόκρουση τοῦ Ἰμπραὴμ στὴ Μάνη 

τὸ καλοκαίρι τοῦ 1826. Ἐπισημάνσεις γιὰ 
τὴ σημασία της στὴν ἐξέλιξη τοῦ Ἀγῶνα», 
σελ. 131-139 – Ἀχιλλεὺς Γ. Λαζάρου, «Ἡ 
ἐπιχειρούμενη ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος 
τῶν Βλάχων», σελ. 140-149 – «Ἡ ἑλληνικὴ 
παρουσία στὴν κοιλάδα τοῦ Δουνάβεως. 
Ἰχνηλατώντας τὸν ἑλληνισμὸ στὴ Ν.Α. 
Εὐρώπη», σελ. 180-183 – Δέσποινα 
Χίντζογλου-Ἀμασλίδου, «Οἱ ἐπιδημίες 
εὐλογιᾶς, πανούκλας, χολέρας καὶ κίτρινου 
πυρετοῦ στὴ Σμύρνη τὸν 18ο καὶ 19ο αἰῶνα 
καὶ ἡ προσφορὰ σημαντικῶν Σμυρνιῶν 
γιατρῶν στὴν ἀντιμετώπισή τους», σελ. 150-
153 – Ζωὴ Γκενάκου, «Ἡ Ἑλληνίδα στὴν 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821», σελ. 211-224.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ἐμμανουὴλ Δ. Λασκαρίδης, «Νομοθετικὰ 
μέτρα γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς πανδημίας τοῦ 
Covid-19. Προβληματισμοὶ καὶ διλήμματα», 
σελ. 75-82 – Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, 
«Διαπαιδαγώγησις θηρίων», σελ. 164-165.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος Γ΄, 
«Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴ διαιώνιση 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας», σελ. 192-
193.

ΜΟΡΦΕΣ
Γ.Β.Μ., «Παῦλος, ὁ “νέος ἄνθρωπος”», σελ. 
89 – Δημήτριος Λισμάνης, «Ἡ προσφορὰ 
τῶν γυναικῶν τῆς Ἑλλάδας στὸ ’21. Μαντὼ 
Μαυρογένους», σελ. 107-112.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ἱδρύματα 
προπαγάνδας», σελ. 34-36 – «Ψηφιακὸ 
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Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν 

λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις  
Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081 
(ΙΒΑΝ: GR 1102602010000940100366081). Νὰ 
ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώ-
νυμό σας στὴν Αἰτιολογία.

β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυν-
ση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). 
Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συ-
ναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε 
χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή. 

 Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπι-
βάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα 
βιβλιοπωλεῖα.

ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώ-
πους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀπο-
δείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυ-
νατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ 
νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα 
ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:

– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

ἀποθετήριο Ἁγίου Ὄρους», σελ. 83-84 – 
«Διαπαιδαγώγησις θηρίων», σελ. 164-165 
– «Οἱ σύγχρονες “λιτανεῖες”», σελ. 203-205 
– «Καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται», σελ. 241-245.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
Γ.Τ., «Οἱ προβλέψεις τῶν ἀστρολόγων», 
σελ. 37 – «Τὸ δένδρο καὶ οἱ καρποί», σελ. 
37-38 – «Πίστη καὶ ἐπιστήμη», σελ. 38 – «Ὁ 
ἐμμονικὸς πόλεμος κατὰ τῆς πίστεως», σελ. 
38 – «Τὸ πρόβλημα τῶν ἀστέγων», σελ. 39 
– «Πλούσιος ἢ πένης;», σελ. 39 – «Χαρὲς 
καὶ πανηγύρια...», σελ. 39-40 – «Τώρα 
καί... κίνημα κατὰ τῶν μεγάλων κλασικῶν», 
σελ. 40 – «Ὁ... “ἄγνωστος” Ἀντώνης 
Σαμαράκης», σελ. 85 – «Πίσω ἀπὸ τὰ φῶτα 
τοῦ θεάματος», σελ. 85 – «Ἡ ἐλευθερία 
τῆς Τέχνης», σελ. 85-86 – «Λεηλασία τοῦ 
ἑλληνικοῦ μνημείου στὴ Λιέγη», σελ. 86 – 
«Τὸ θαυματουργὸ μαντζοῦνι», σελ. 86-87 
– «Ἡ ἐπιδημία τῆς ἀνισότητας», σελ. 87 – 
«Αὐξημένη φτώχεια λόγῳ τῆς πανδημίας», 
σελ. 87-88 – «Ἐργασία: Τρικυμία ἐν ὄψει!», 
σελ. 88 – «Ἡ Ἑλλάδα ἐκπέμπει SOS», σελ. 
88 – «Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες», σελ. 126 
– «Ἡ Ἑλλάδα πηγὴ ἔμπνευσης», σελ. 126 
– «Ἄλλος ἕνας... “ἑλληνολάτρης”», σελ. 127 
– «Τὸ λογοτεχνικὸ βιβλίο μὲ τὴ μεγαλύτερη 
ἐπιρροή», σελ. 127 – «Τὰ δικαιώματα τοῦ 

παιδιοῦ τὴν ἐποχὴ τῆς πανδημίας», σελ. 
127-128 – «Παρακμὴ καὶ ἀποκήρυξη 
τῶν κλασικῶν σπουδῶν», σελ. 166 – «Ἡ 
ἀλαζονεία τοῦ πλούτου», σελ. 166-167 – 
«Ἡ ἄρνηση τῆς διαφορετικῆς ἄποψης... 
στὸ ὄνομα τῆς διαφορετικότητας», σελ. 
167 – «Ἡ ἐπιδημία τῶν ἀνισοτήτων», 
σελ. 167-168 – «Ἡ ἐμπορευματοποίηση 
τοῦ... τίποτα», σελ. 168 – «Ὣς πότε στὴν 
ξενιτιά;», σελ. 206 – «Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα 
στὴν Πομπήια», σελ. 206-207 – «Γιὰ τὴν 
καταστροφὴ τῶν Σοδόμων», σελ. 207-208 – 
«Ἡ βαθύτερη αἰτία τῶν “γυναικοκτονιῶν” 
ποὺ σοκάρουν», σελ. 208 – «Θυσία στὸν 
βωμὸ τῆς πολυπολιτισμικότητας... τὰ 
Χριστούγεννα!», σελ. 246 – «Ἡ πανδημία 
τῆς ὀθόνης», σελ. 246-247 – «Θρησκεία καὶ 
ἀνεμβολίαστοι», σελ. 247 – «Ἡ βία εἶναι 
τυφλή», σελ. 247-248 – Η.Κ., «Πρόεδρος 
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 2021», σελ. 248-249.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Σημείωμα πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες, σελ. 
1 – Ἀλεξάνδρου Ν. Τσιριντάνη, Ἐμεῖς 
οἱ Ἕλληνες, σελ. 4-13, 67-74, 113-125, 
154-163, 194-202, 228-240 – Δημ. Ν. 
Παπαθανασόπουλος, «Ἡ “κενὴ ἀπάτη” 
καὶ ἡ ὑγιὴς φιλοσοφία», σελ. 225-227 –
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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

Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
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m «Χριστὸς γεννᾶται»
m Νύχτα γεμάτη θαύματα...
m Τί εἶναι εὐτυχία
m  Ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση στὴν πνευματικὴ κρίση;
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ì  H ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ì  Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

ì ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΕΡΓΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ. ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  
ΣΗΜΕΡΑ

ì ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ  
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ì ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» 

καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων» 
Καρύτση 14, 105 61 Ἀθῆναι, Τηλ. 210 32.35.023


