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ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

EΚΔΟΤΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Παρουσιάζοντας τό προηγούμενο πρῶτο τεῦχος τῆς ΕΡΩ, 
εἴχαμε ζητήσει τή συμμετοχή σας ἀλλά καί τίς ὑποδείξεις 
καί παρατηρήσεις σας. Ἡ ἀνταπόκρισή σας ἦταν μεγάλη καί 
οὐσιαστική καί σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά αὐτό. 

Μέλημά μας εἶναι νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς  ἐμπιστοσύνης 
ὅλων ὅσων μᾶς βοήθησαν στήν κυκλοφορία αὐτοῦ τοῦ 
περιοδικοῦ καί ἰδίως ὅσων ἔσπευσαν ἀπό τό πρῶτο κιόλας 
τεῦχος νά γίνουν συνδρομητές του. 

Στό ἐξώφυλλο τοῦ δεύτερου τεύχους τῆς ΕΡΩ συνυ-
πάρχουν τέσσερις μεγάλοι Ἕλληνες. Ἄν καί πρόκειται γιά 
ἀνθρώπους πού ἔζησαν σέ διαφορετικές ἐποχές καί σέ τό-
σο διαφορετικές συνθῆκες, ὡστόσο τό νά ἀπεικονίζονται 
πλάι-πλάι φαίνεται τόσο φυσικό καί αὐτονόητο. Τί κοινό 
ὅμως μπορεῖ νά ἔχει ἕνας εἰδωλολάτρης βασιλιᾶς μέ ἕναν 
πένητα καλόγερο; Ἕνας ἀγράμματος ἐπαναστάτης μέ ἕναν 
αὐτοκράτορα; Ἤ ὁ ἔνδοξος ἱδρυτής ἑνός βασιλείου πού ὅμοιό 
του δέν εἶχε γνωρίσει ἡ Γῆ μέ τόν τραγικό ὑπερασπιστή μιᾶς 
καταδικασμένης Πόλης;

Αὐτό πού τούς ἑνώνει, τό κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς τους 
εἶναι ὅτι εἶχαν τίς ἴδιες Ἀξίες. Πρόκειται γιά Ἀξίες διαχρονι-
κές, ζωοποιές πού μᾶς διαφύλαξαν «ἕως νῦν ἐλευθέρους».

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἔχει τίς Ἀξίες αὐτές ὡς 
ἀντικείμενο μελέτης, προβολῆς καί διάσωσης καί εἶναι κοινή 
πίστη ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Σωματείου ὅτι ἡ διατήρηση καί 
ἐνδυνάμωσή τους εἶναι τό ἀντίδοτο στά συλλογικά προβλή-
ματα πού ἀντιμετωπίζουμε, ὅπως ἐξάλλου ὅλα αὐτά τά χρό-
νια οἱ Ἀξίες αὐτές ἦταν πού ἀποτελοῦσαν τό συνεκτικό δε-
σμό στίς σχεδόν πάντοτε ἀσθενεῖς κρατικές δομές τῆς χώρας  
μας. Ὅσο λοιπόν ὑπάρχουν οἱ Ἀξίες τοῦ Γένους μας, ὑπάρχει 
καί ἡ ἐλπίδα - ἤ μᾶλλον καλύτερα ἡ βεβαιότητα -  ἀπέναντι 
σέ ὅλα τά προβλήματα καί τίς δυστυχίες πού ἐπέρχονται ἤ 
ἐπαπειλοῦνται. 

Στίς δύσκολες μέρες πού διανύουμε ἄς θυμηθοῦμε, κλεί-
νοντας τό σημείωμά μας, τά λόγια ἑνός ἀπό τούς Μεγάλους 
τοῦ Γένους μας, τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη: 

«Ἐκεῖ ὁπού φ̓κιανα τίς θέσεις εἰς τούς Μύλους ἦρθε ὁ 
Ντερνύς νά μέ ἰδῆ. Μοῦ λέγει: -Τί κάνεις αὐτοῦ; Αὐτές οἱ 
θέσεις εἶναι ἀδύνατες, τί πόλεμο θά κάμετε μέ τόν Μπραΐμη 
αὐτοῦ; Τοῦ λέγω: -Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς, ὅμως 
εἶναι δυνατός ὁ Θεός ὁπού μᾶς προστατεύει, καί θά δείξωμεν 
τήν τύχη μας σ̓ αὐτές τίς θέσεις τίς ἀδύνατες. Κι ἄν εἴμαστε 
ὀλίγοι εἰς τό πλῆθος τοῦ Μπραΐμη, παρηγοριόμαστε μ̓ ἕναν 
τρόπον ὅτι ἡ τύχη μᾶς ἔχει τούς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. 
Ὅτι ἀρχή καί τέλος, παλαιόθεν καί ὥς τώρα, ὅλα τά θεριά 
πολεμοῦν νά μᾶς φᾶνε καί δέν μποροῦνε, τρῶνε ἀπό μᾶς καί 
μένει καί μαγιά. Καί οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν νά πεθάνουν, κι 
ὅταν κάνουν αὐτείνη τήν ἀπόφασιν, λίγες φορές χάνουν καί 
πολλές κερδαίνουν. Ἡ θέση ὅπου εἴμαστε σήμερα ἐδῶ εἶναι 
τοιούτη, καί θά ἰδοῦμεν τήν τύχη μας οἱ ἀδύνατοι μέ τούς 
δυνατούς.»

Ἀπό τή Σύνταξη
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(Γέροντας Παΐσιος)

«Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήμερα, θά βγῆ μεγάλο 
καλό. Βλέπω μιά ἐλιά. Τό ἕνα κλωνάρι της ἔχει 

ξεραθῆ, τό ἄλλο τό τρώγει ἡ κάμπια καί θά ξεραθῆ κι 
αὐτό. Ἀλλά πετιέται ἕνα ἄλλο βλαστάρι ἀπό κάτω πού 
ἔχει πολύ θυμό (δύναμη) καί ἀναπτύσσεται γρήγορα».
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κυριότερη αἰτία πού σέ παρα-
κινεῖ νά ἀγαπᾶς τόν Θεό πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο καλό 
εἶναι ὅτι αὐτός εἶναι ἄξιος κά-

θε ἀγάπης. Καί ἄν ὑποθέσουµε ὅτι ὁ Θεός 
δέν ζητοῦσε ἀπό σένα ὡς ἐντολή αὐτήν 
τήν ἀγάπη µέ τόση σφοδρότητα, ἐσύ θά 
ἔπρεπε νά τήν προσφέρεις σέ αὐτόν, κα-
θώς τό ἀπαιτοῦν ὅλοι οἱ νόµοι τοῦ χρέους 
σου, διότι κάθε βαθµός ἀγάπης ἀντικείµενο 
ἔχει τό ἀγαθόν. Ἐπ̓ αὐτοῦ ὁµοφρονοῦν ὁ 
Ἀριστοτέλης καί ὅλοι οἱ ἠθικοί φιλόσοφοι: 
«ἀγαθόν ἐστι, οὗ πάντα ἐφίεται» (καλό εἶναι 
αὐτό πού τό ἐπιθυµοῦν ὅλοι). 

Ἐπειδή δέ ὁ Θεός εἶναι ἄπειρο ἀγαθό, λοι-
πόν ὅλες οἱ καρδιές ὀφείλουν νά ἀγαποῦν 
τόν Θεό µέ  ἄπειρη ἀγάπη.

Θέλεις νά τό καταλάβης καλύτερα; Πές 
µου, τί ἔχεις κατά νοῦ, ὅταν ἀκοῦς  τό ὄνοµα  
Θεός;

Σκέψου µέ τόν λογισµό σου ὅτι αὐτός 
ὁ Θεός εἶναι σάν ἕνα πλήρωµα  ὅλων τῶν 
προνοµίων, ὅλων τῶν  τελειοτήτων, ὅλων 
τῶν προτερηµάτων καί ὅλων τῶν ἀγαθῶν 
πού µπορεῖς νά συλλογισθῆς, δηλαδή ὡραι-
ότητας, σοφίας, δυνάµεως, ἁγιότητας, µε-
γαλειότητας, ἀγαθότητας, ἀπειρίας, ζωῆς, 
εἰρήνης, ἀληθείας, βασιλείας, δικαιοσύνης, 
σωτηρίας. Πρέπει ὡστόσο νά ξέρης, µέ ὅλα 
αὐτά τά µεγάλα καί ὑψηλά πού σκέφτηκες, 
δέν ἔκανες τίποτε, οὔτε φυσικά βρῆκες τήν 
ἀλήθεια, διότι αὐτά δέν εἶναι Θεός, οὔτε ὁ 
Θεός εἶναι αὐτά. Ἀλλά αὐτά µέν εἶναι περί 

«Ὅτι ὀφείλουµε νά ἀγαπᾶµε τόν 
Θεό, διότι αὐτός καθ̓ ἑαυτόν  

εἶναι ἄξιος κάθε ἀγάπης»

Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου

ΟΡΘΟΔΟΞΑ   
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ H
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τόν Θεό, ὁ δέ Θεός εἶναι ἕνα ὄν ἀπείρως 
ἀνώτερο ὅλων αὐτῶν. Γἰ  αὐτό καί ὁ 
Θεοφόρος Μάξιµος λέγει, «πάντων 
τῶν ὄντων καί µετεχόντων (ἤτοι τῶν 
κτισµάτων) καί µεθεκτῶν (ἤτοι τῶν 
ἀκτίστων τοῦ Θεοῦ καί φυσικῶν δυ-
νάµεων καί ἐνεργειῶν, τῶν ὁποίων τά 
κτίσµατα µετέχουν) ἀπειράκις ἀπείρως 
ὑπερεξήρηται ὁ Θεός (κατά τήν οὐσία 
καί τή  φύση δηλαδή) (κεφ. µθ΄ τῆς α΄ 
ἑκατοντάδος τῶν θεολογικῶν). 

Λοιπόν, ξανασκέψου καί ἀναλογίσου 
ἄπειρες φορές ὅλο αὐτό τό ἄθροισµα 
τῶν τελειοτήτων καί προσπάθησε πα-
ροµοίως νά τό στοχάζεσαι µέ αὐτόν 
τόν τρόπο σέ ὅλη τήν αἰωνιότητα, καί 

Ὁ Θεός εἶναι ἕνα ὄν ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο πού ἐµεῖς 
µποροῦµε νά καταλάβουµε. Ὁ Θεός εἶναι µία ἄβυσσος ἀγαθότητας, 

ὡραιότητας, σοφίας, µεγαλειότητας καί δυνάµεως, ἀπείρως ἀνώτερος 
ἀπό ἐκείνη τή γνώση πού ἐµεῖς ἔχουµε στόν νοῦ µας, ὅταν προφέρουµε 

αὐτές τίς λέξεις, ἐπειδή αὐτός ἔχει ὅλες αὐτές τίς τελειότητες ... 

ὕστερα ἀπό πολλούς καί ἀναριθµήτους 
αἰῶνες, θά συνειδητοποιήσης ὅτι ἀπέ-
χεις τόσο πολύ ἀπό τό νά καταλάβεις 
τόν Θεό σου, ὅσον ἤσουν µακράν τήν 
πρώτη ἡµέρα, πού ἄρχισες νά ἐπιχειρῆς 
αὐτήν τήν ὑπόθεση.

Ὁ Θεός εἶναι ἕνα ὄν ἐντελῶς διαφο-
ρετικό ἀπό ἐκεῖνο πού ἐµεῖς µποροῦµε 
νά καταλάβουµε. Ὁ Θεός εἶναι µία 
ἄβυσσος ἀγαθότητας, ὡραιότητας, σο-
φίας, µεγαλειότητας καί δυνάµεως, 
ἀπείρως ἀνώτερος ἀπό ἐκείνην τή 
γνώση πού ἐµεῖς ἔχουµε στόν νοῦ µας, 
ὅταν προφέρουµε αὐτές τίς λέξεις, 
ἐπειδή αὐτός ἔχει ὅλες αὐτές τίς τελει-
ότητες, ἀλλά κατ̓ ἄλλον τρόπο, τελεί-

ως διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνον πού ἐµεῖς 
µποροῦµε νά καταλάβουµε. Τίς ἔχει 
χωρίς τέλος, διότι εἶναι ἄπειρος, διότι 
εἶναι καθαρή ἐνέργεια̇  τίς ἔχει χωρίς 
νά τίς λαµβάνει ἀπό κάποιον ἄλλο, δι-
ότι εἶναι ἀνεξάρτητος̇  τίς ἔχει χωρίς 
ἔλλειψη, διότι εἶναι τό πλήρωµα κάθε 
ἀγαθοῦ˙ τίς ἔχει ὅλες µαζί, διότι εἶναι 
ἀµετάβλητος̇  τίς ἔχει χωρίς φόβο νά τίς 
στερηθῆ, διότι εἶναι σέ αὐτόν οὐσιώδεις. 
Καί γιά νά τό πῶ µέ συντοµία: τίς  
ἔχει ἀπείρως, ὑπερτελῶς, ὑπεραιωνίως, 
ὑπεραγνώστως. Γἰ  αὐτό καί ὁ ἐξοχό-
τατος Θεολόγος, ὁ Ἱερόθεος, ὁ διδάσκα-
λος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου εἶπε 
στίς Θεολογικές στοιχειώσεις, ὅτι «ὁ 
Θεός ὑπερφυῶς ἔχει τό ὑπερφυές καί 

ὑπερουσίως τό ὑπερούσιον» (κεφ. β΄ 
περί θείων ὀνοµάτων).

Λοιπόν, ἕνας Δεσπότης τόσον ἐρά-
σµιος, πού µόνον νά θεωρηθῆ πρόσω-
πο πρός πρόσωπο (δηλ. νά δῆ κανείς 
τό  πρόσωπό Του) ἀρκεῖ γιά νά κατα-
βυθίση σέ ἕνα πέλαγος χαρᾶς αἰωνίως 
ὅλους τούς µακαρίους καί ὅπου, ἐάν 
θεωρηθῆ κατά τρόπο ἀκάλυπτο στόν 
Ἅδη, ἐπαρκεῖ νά τόν µεταβάλη  ὅλον 
σέ ἕνα Παράδεισο, -αὐτός λέγω- ὁ τό-
σος καί τόσος δέν φθάνει καί σένα νά 
σέ µεταστρέψη στήν ἀγάπη Του, δέν 
εἶναι ἄξιος γιά νά Τόν ἀγαπήσης καί νά 
γεµίσης ἀπό τή χαρά Του;

Ὤ παράδοξο  ἄκουσµα! Ἐγώ βλέπω 
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πώς µιά µονάχα σταγόνα καλοῦν νά σοῦ 
δώσουν τά κτίσµατα καί ἀµέσως κερδί-
ζουν τήν καρδιά σου καί τήν ἕλκουν, 
ὅπως ὁ µαγνήτης ἕλκει τόν σίδηρο στό 
νά τά ἀγαπᾶ, καί ἕνας ἄπειρος ὠκεανός 
τῶν καλῶν, νά µή µπορῆ νά κερδίσει 
τήν καρδιά σου; Καί ἄν ἐσύ εἶχες ἐκ 
φύσεως µία ἄπειρη ἀγάπη στήν καρδιά 

σου, ἔπρεπε νά τή χρωστᾶς ὁλόκληρη 
ὡς φόρο σέ ἐκείνη τήν ἄπειρη τοῦ 
Θεοῦ µεγαλειότητα, καί τώρα πού ἡ 
ἀγάπη σου εἶναι τόσο ἐλλιπής καί τόσο 
περιορισµένη, πάλι νά µή θέλης νά τή 
δώσης ὁλόκληρη στόν Θεό, ἀλλά µόλις 
καί µετά βίας νά τοῦ δίνης ἕνα ἐλάχιστο 
µέρος;

Καί τί µεγάλο πρᾶγµα σοῦ ζητεῖ ὁ 
Θεός, ἀδελφέ, ζητώντας σου νά τόν βά-
λεις στόν πρῶτο τόπο τῆς καρδιᾶς σου 
καί νά προτιµᾶς τή φιλία Του περισσό-
τερο ἀπό κάθε κτιστό ἀγαθό;

Συλλογίσου λοιπόν τί λογῆς καται-

σχύνη πρόκειται νά λάβης, ταλαίπω-
ρε, ἄν δέν δώσης στόν Θεό οὔτε κἄν 
αὐτό τό λίγο. Ὅλα τά κτίσµατα σέ 
ὑπηρετοῦν καί σέ ἀγαποῦν µέ αὐτήν 
τήν προϋπόθεση, νά ἀγαπᾶς καί σύ 
τόν δικό τους καί δικό σου ποιητή 
καί Δεσπότη, καθώς εἶπε ὁ µακάριος 
Αὐγουστίνος: «τά µέν ἔξωθεν διά τό 
σῶµα ἐδηµιούργησες, αὐτό δέ τό σῶµα 
διά τήν ψυχήν, τήν δέ ψυχήν διά σέ, 
διά νά ἀσχολεῖται µόνο µέ σέ, µόνο ἐσέ 
νά ἀγαπᾶ» (εὐχ. ι΄ ἤ κα΄).

Συνεπῶς, ὅταν ἐσύ ἀντί νά τόν ἀ-
γαπᾶς, τόν βλάπτεις, γίνεσαι ἄξιος 
νά ξεσηκωθοῦν ἐναντίον σου ὅλα τά 
κτίσµατα καί νά σέ ἀφανίσουν, δι-
ότι δέν ὑποφέρουν αὐτά, ἔµψυχα, 
ἄψυχα, αἰσθητά, ἀναίσθητα, ἄλογα, νά 
ἀγαποῦν τόσο τόν ποιητή τους, κάθε 
ἕνα κατά τή φυσική του δύναµη καί 
ἐπιτηδειότητα (γἰ  αὐτό καί παντοκρα-
τορικό ὀνόµασε τόν θεῖο ἔρωτα, τό πε-
τεινό τοῦ οὐρανοῦ, ὁ θεῖος Διονύσιος, 
ἐπειδή κρατεῖ καί συνέχει τά πάντα). 
Ἐσύ δέ ὁ λογικός ἄνθρωπος νά µήν τόν 
ἀγαπᾶς µέ ὅλη σου τή θέληση;

Λοιπόν, νά ντραπῆς, νά ντραπῆς 
γιά τή ζωή πού ξόδευσες τόσο κακῶς 
ἕως τώρα. Ἀποφάσισε νά διορθώσης 
ὅλες σου τίς ἀταξίες  καί νά ἀγαπήσης 
ὁλόψυχα καί µέ ὅλη σου τήν καρδιά 
τόν Θεό καί εἶµαι βέβαιος ὅτι, ἀφοῦ µιά 
φορά δοκιµάσης πόσο γλυκειά εἶναι ἡ 
θεϊκή ἀγάπη, θά κλαύσης γιά τόν πε-
ρασµένο καιρό τῆς ζωῆς σου, κατά  τόν 
ὁποῖον δέν ἀγάπησες τόν Θεό, καθώς 
εἶχες χρέος. Νά πῆς µαζί µέ τόν ἱερό 
Αὐγουστίνο «ἀργά σέ ἀγάπησα, κάλ-
λος οὕτως ἀρχαῖον, ἀργά σέ ἠγάπησα, 
ἀλλοίµονον γιά τόν χρόνον ἐκεῖνον, 
πού δέν σέ ἀγαποῦσα» (εὐχ. λ́ ).



6

Καί ἐπειδή ὁ Κύριος ἦλθε ἀπό τόν 
οὐρανό γιά νά ἀνάψη στίς καρδιές  τῶν 
ἀνθρώπων αὐτό τό οὐράνιο πῦρ τῆς 
θείας ἀγάπης, παρακάλεσέ Τον νά τό 
ἀνάψη τώρα καί στήν καρδιά σου καί 
νά σοῦ δώση χάρη νά µή σβήση ποτέ 
στούς ἀτελείωτους αἰῶνες: «πῦρ ἦλθον 
βαλεῖν ἐπί τήν γῆν καί τί θέλω εἰ ἤδη 
ἀνήφθη;» (Λουκ. ιβ΄ 49). 

Προπάντων δέ, παρακάλεσέ Τον νά 
φωτίση τόν νοῦ σου γιά νά Τόν γνωρί-
σης πρῶτα καί  ἔπειτα νά Τόν ἀγαπή-
σης, διότι ἡ αἰτία πού δέν ἀγαπᾶς 

τόν Θεό εἶναι, διότι δέν Τόν γνωρί-
ζεις, καθώς λέγει ὁ θεῖος καί µανικός 
ἐραστής τοῦ Θεοῦ Αὐγουστίνος, «φῶς 
αἰώνιον, φώτισε τήν ψυχήν µου, νά 
σέ νοεῖ καί γινώσκει καί ἀγαπᾶ, διά 
τοῦτο γάρ Κύριε σέ οὐκ ἀγαπᾶ, διό-
τι δέν σέ γινώσκει, ἤ διά τοῦτο δέν 
σέ γινώσκει, διότι δέν σέ νοεῖ καί διά 
τοῦτο δέν σέ νοεῖ, διότι δέν καταλαµ-
βάνει τό φῶς σου» (εὐχ. ἐρωτικ. Α΄).  

(Πνευµατικά Γυµνάσµατα Μελέτη ΙΖ,́ β΄)
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«Ἀπό τῶν ἐχθρῶν σου διαχωρίσθητι 
καί ἀπό τῶν φίλων σου πρόσεχε».
Ἀπόφευγε τούς ἐχθρούς σου καί πρόσε-
χε τούς φίλους σου. (Σοφία Σειράχ ΣΤ ,́ 
13)

«Μή δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταρά-
σασθαί σε». Μή δίνεις ἀφορµή σέ κά-
ποιον νά σέ καταρασθεῖ. (Σοφία Σειράχ 
Δ́, 5)

    

«Οἱ εἰρηνεύοντές σοι ἔστωσαν πολ-
λοί, οἱ δέ σύµβουλοί σου εἷς ἀπό 
χιλίων». Νά εἶσαι εἰρηνικός µέ ὅλους, 
ἀλλά νά συµβουλεύεσαι ἕναν στούς χί-
λιους. (Σοφία Σειράχ ΣΤ ,́ 6)

«Εἰ κτᾶσαι φίλον ἐν πειρασµῷ κτῆ-
σαι αὐτόν». Ἄν θέλεις νά ἀποκτήσεις 
φίλο, δοκίµασέ τον πρῶτα στίς δυσκολί-
ες. (Σοφία Σειράχ ΣΤ ,́ 7)

  

«Παντί ἀνθρώπῳ µή ἔκφαινε σήν 
καρδίαν». Νά µήν ἀνοίγεις τήν καρδιά 
σου σέ κάθε ἄνθρωπο. (Σοφία Σειράχ  
Η,́ 19)

«Ὅς φυλάσσει τό στόµα αὐτοῦ καί 
τήν γλῶσσαν, διατηρεῖ ἐκ θλίψεως 
τήν ψυχήν αὐτοῦ». Ὅποιος φυλά-
ει τό στόµα καί τή γλώσσα του φυλάει 
τήν ψυχή του ἀπό θλίψεις. (Παροιµίαι 
Σολοµῶντος ΚΆ, 23)

«Πολλάκις γίνεται διαβολή καί µή 
παντί λόγῳ πίστευε». Μήν πιστεύεις 
κάθε λόγο, γιατί πολλές φορές λέγονται 
συκοφαντίες. (Σοφία Σειράχ ΙΘ,́ 15)

«Δἰ  ὧν τις ἁµαρτάνει, διά τούτων κο-
λάζεται». Ἀπό τίς αἰτίες πού ἁµαρτάνει 
κάποιος, ἀπό αὐτές καί ὑποφέρει (τι-
µωρεῖται). (Σοφία Σολοµῶντος ΙΆ, 16)

«Δόξα καί ἀτιµία ἐν λαλιᾷ, καί 
γλῶσσα ἀνθρώπου πτῶσις αὐτοῦ». 
Ἀπό τά λόγια ἔρχεται στόν ἄνθρωπο εἴτε 
ἡ δόξα εἴτε ἡ ἀτιµία καί ἀπό τή γλώσσα 
του οἱ πτώσεις. (Σοφία Σειράχ Ε,́ 13)

«Κρείσσων λόγος ἤ δόσις». Ἕνας 
καλός λόγος ἀξίζει περισσότερο ἀπό ἕνα 
δῶρο. (Σοφία Σειράχ ΙΗ,́ 16)

απο τη σοφια της π. διαθηκης
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δού λοιπόν ἀξιώθηκες, ἀδελφέ, 
νά γίνεις διάκονος τοῦ Χριστοῦ 
καί κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, 
λειτουργός, βοηθός καί θεατής 

τῶν Μυστηρίων. Δέν ἐµποδίζεσαι τώ-
ρα πλέον ἀπό κάποια παραπετάσµατα, 
ἀλλά βλέπεις ἀνεµπόδιστα καί ἀµέσως 
τό θεῖο φῶς. Εἶσαι σάν ἄλλος Χερου-
βείµ καί βλέπεις ὁλοκάθαρα διά µέσου 
τῶν Μυστηρίων Ἐκεῖνον πού βλέπει τά 
πάντα. Εἶσαι Σεραφείµ πυρφόρος πού 
κρατᾶς τόν ζῶντα Ἄνθρακα. Εἶσαι Θρό-
νος, καθότι διά τῆς Θείας Λειτουργίας 
καί τῆς Κοινωνίας ἔχεις ἀναπαυόµενο 
µέσα σου Tόν πανταχοῦ παρόντα. Καί 
ὅλα αὐτά εἶσαι, ὄχι κατά φαντασίαν, 
ἀλλά πραγµατικά καί στ̓ ἀλήθεια, κα-
θώς διακονεῖς καί ὑπηρετεῖς τά θεῖα 
ὄχι µέσω κάποιας εἰκόνας ἤ κάποιου 
τύπου, ἀλλά ἀληθινά ὑπηρετεῖς Αὐτόν 
τόν ἴδιο τόν Δεσπότη πού περιστοιχίζε-
ται πάνω στούς οὐρανούς ἀπό τίς ἄυλες 
Δυνάµεις. Καί ὅ,τι κάνουν οἱ ἄυλοι 

ἄγγελοι στόν οὐρανό, αὐτό ἐπιτελεῖς 
καί ἐσύ κάτω στή γῆ. Ἐπειδή ἔτσι 
ἀποφάσισε καί θέλησε ὁ Δηµιουργός 
τῶν ὅλων, νά τελεῖται ἡ ἴδια Λειτουρ-
γία πάνω (στόν οὐρανό) καί κάτω (στή 
γῆ).

Τί ἄλλο ἀνώτερο καί ὑψηλότερο ἀπό 
αὐτό µπορεῖ νά δοθεῖ; Ὡς ὑπηρέτες τῶν 
Μυστηρίων λάβαµε ἀξία ὑψηλότερη 
καί ἀπό αὐτήν  τῶν Ἀγγέλων. Ὤ τῆς 

ἀγαθότητας τοῦ Δεσπότου! Ἐκεῖνος 
πού περιέχει τά πάντα, ὁ ἀπερίγραπτος, 
γίνεται (φτάνει) γιά χάρη µας σέ τόπο. 
Ὤ τοῦ θαύµατος! Διά τῶν Μυστηρί-
ων φανερώνεται καί δίδεται καί φέ-
ρεται καί χορηγεῖται καί διαµένει σέ 
µᾶς καί δέν ὁρίζεται καί εἰρηνεύει καί 
ἐξιλεώνεται καί µεταλαµβάνεται. 

Τί ποιό παράδοξο µπορεῖ νά συµβεῖ 
ἀπό τά παραπάνω; Ποιό µεγαλύτερο 
ἀγαθό  πρός τούς ἀνθρώπους; Ποιά  
δύναµη ὑψηλότερη, ποιά ἐξουσία,  ἡ  
ὁποία  νά παρέχει  µεγαλύτερη Χάρη;

Ἀλλά ποιοί ἄρα πρέπει νά εἴµαστε 
ἐµεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀξιωθήκαµε  τόσο µε-
γάλα χαρίσµατα; Πόσα ὀφείλουµε στόν 
Θεό γἰ  αὐτά τά ὑψηλότατα δῶρα;

Λοιπόν, ἄς φροντίσουµε νά φανοῦµε  
ἄξιοι  ὡς πρός τό µεγαλεῖο τοῦ Μυστη-
ρίου,  καθώς  ἁρµόζει σέ  ἐκείνους, οἱ  
ὁποῖοι ἀξιώθηκαν ἐπί  τῆς  γῆς  νά  ἔχουν 
τή δύναµη και  τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Πρέ-

πει νά φανοῦµε τέτοιοι, ὄχι µόνο γιά νά 
µπορέσουµε νά ὠφελήσουµε τόν ἑαυτό 
µας, ἀλλά καί γιά νά δώσουµε τό καλό 
παράδειγµα στούς πολλούς, θυσιάζο-
ντας καί τή ζωή µας ἀκόµα.

Ἡ  Ἱερωσύνη ἀπαιτεῖ  ψυχή  δυνατή, 
µεγάλη  καί  ἱκανή, ψυχή  κεκαθαρµέ-
νη, κατά τό  ἀνθρωπίνως δυνατόν, καί 
πρόθυµη καί ἄοκνη γιά τήν  ὠφέλεια 
τῶν ἀδελφῶν, καθότι εἶναι Θεοῦ ἔργο 

ΛΟΓΟΣ (ΚΑΤ̓ ΕΠΙΤΟΜΗΝ) ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

 Ὀφείλουν δέ οἱ ἱερεῖς νά προκαθαίρονται µέ τή µελέτη καί τήν 
προσοχή καί τήν ἐξοµολόγηση. 

Ι
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ἡ Ἱερωσύνη καί ἀγαπητό  σέ  Αὐτόν 
καί πού δόθηκε ἀπό  ἀγάπη στούς 
ἀνθρώπους.

Οἱ ἱερεῖς εἴµαστε ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ, 
εἴµαστε διάκονοι ἑνός ἔργου, τοῦ πλέον 
θεϊκοῦ ἀπό ὅλα καί µεγάλου, ἐκείνου 
τοῦ ἔργου, δηλαδή, διά τοῦ ὁποίου 
ἑνώθηκαν τά γήινα καί τά οὐράνια 
καί ἡ ἔχθρα ἔπαυσε καί ὁ Θεός µέ τούς 
ἀνθρώπους εἰρήνευσε καί κατήργησε 
κάθε πλάνη καί ἀφανίστηκε τό κράτος 
τῶν δαιµόνων καί γίναµε οἱ ἄνθρωποι 
ἰσάγγελοι καί υἱοί Θεοῦ καί θεοί κα-
τά χάριν. Αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἴµαστε µέ 
ἀνέκφραστο τρόπο ἐνεργοί καί λει-
τουργοί, οἰκονόµοι και µυσταγωγοί.

Ἄς  φρίξουµε, λοιπόν,  ἀναλογιζόµενοι 
ἐνώπιον ποίου παριστάµεθα.  Ἄς παρι-
στάµεθα µέ τρόµο, πλησιάζοντάς Τον 

καί βλέποντάς Τον κατάµατα καί µε-
λίζοντας καί τρώγοντας καί πίνοντας 
καί µεταδίδοντας καί στούς  ἄλλους 
κατά  τή  χάρη πού δόθηκε σέ  µᾶς  τούς 
ἱερεῖς. 

Ἄς ἐπιµεληθοῦµε, λοιπόν, αὐτό τό 
ἔργο περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη  προ-
σευχή καί  αἴνεση, καί,  ἄς  τό κάνου-
µε τίς περισσοτέρες  ἡµέρες  τῆς  ζωῆς 
µας. Διότι  δέν  πρέπει νά µένει ἀργό,  
ἀπό ραθυµία ἤ φαινοµενική εὐλάβεια 
τοῦ  ἱερέως  αὐτό τό µέγιστο ἔργο τῆς 
µεγάλης αὐτῆς  διακονίας τοῦ Θεοῦ, τό 
τελούµενο γιά ὅλη τήν κτίση, διά τοῦ 
ὁποίου ἔργου  χειραγωγοῦνται στό εὖ 
εἶναι τά ὄντα καθώς ἑνώνονται µέ τόν 
Θεό καί  γίνονται θεϊκά, καί  κυρίως οἱ  
ἄνθρωποι  πρό παντός  ἄλλου, ἀκόµα  
καί  ἄν  πεθάνουν, ζοῦν.
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Δέν  εἶναι  εὐλάβεια ἡ ἀργία  τῆς  ἱε-
ρουργίας  τῶν  Μυστηρίων,  δέν εἶναι  
εὐλάβεια, ἀλλά  ἐµπόδιο µάλιστα  τῆς 
σωτήριας θυσίας καί τῆς  ὠφέλειας πού 
προκύπτει ἀπό αὐτήν. Ἄν δεν  συµβεῖ  
λοιπόν  κάποιο ἐµπόδιο πραγµατικό 
γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου, ἄς ἐνε-
ργεῖται ἀδιαλείπτως ἡ σωτήρια  θυσία. 
Ὄργανο  ἱερό  ἀποδείχθηκε ὁ ἱερέας. 
Ἄς  µή µένει ἀργός (ἑποµένως  ἄς λει-
τουργεῖ), ἐπειδή για  τήν  ἀργία  θά δώ-
σει λόγο βαρύ. Ἤ, ἄς παραιτηθεῖ  ἀπό 
τό νά εἶναι ὄργανο ἱερό, ἄν  ἔχει εὔλογη 
δικαιολογία, καί  ἄς  ἀποσυρθεῖ  ἀπό  τό 
ἔργο ἤ  ἐπειδή ἐπανῆλθε στή θέση του 
κατά  τόν νόµο νά εἶναι  θεῖο  ὄργανο  
καί µένει σέ αὐτό  ἄς µην  ἀµελήσει  τό  
ἔργο, ἐπειδή ὁ καθένας πρόκειται  νά 
λάβει τόν µισθό τοῦ δικοῦ του ἔργου, 
καί ἐπικατάρατος γέγραπται ὁ ποιῶν 
ἀµελῶς τό ἔργον  τοῦ  Θεοῦ.

Μέ τήν ἀργία τῆς ἱερῆς θυσίας παύε-
ται ἡ ὠφέλεια ἐκείνων, ὅσοι ἐπρόκειτο  
νά ὠφεληθοῦν µέ αὐτήν. Δέν ἐνεργεῖται 
ἡ ἀνάµνηση τοῦ Σωτῆρος, µήτε τά 
ἐγκαίνια τοῦ θείου Πάθους. Ἄν  δέν 
εἶναι δυνατόν νά ἱερουργεῖ ὁ ἱερέας 
κάθε µέρα, τουλάχιστον ἄς ἱερουργεῖ 
τέσσερις φορές  τήν ἐβδοµάδα, καθώς 
λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Ὀφείλουν δέ οἱ ἱερεῖς νά προκαθαί-
ρονται µέ τή µελέτη καί τήν προσοχή 
καί τήν ἐξοµολόγηση. 

Ἄς φυλάξουµε τούς ἑαυτούς µας, 
ὅσοι  ἀξιωθήκαµε τήν ἱερωσύνη, γιά 
νά παραστοῦµε καθαροί, ὅσο εἶναι 
ἀνθρωπίνως δυνατόν καί νά λειτουρ-
γήσουµε  καί νά φροντίσουµε νά στο-
λισθοῦµε µέ τά ἐξαίρετα χαρακτηρι-
στικά Του, στά ἔργα, στά λόγια καί 
στούς λογισµούς καί νά µιµηθοῦµε τόν 

Δεσπότη µας Χριστό. Ποιά  εἶναι τά χα-
ρακτηριστικά Του; Ἡ φιλανθρωπία, 
ἡ ταπείνωση, τό ἔλεος, ἡ ἀγάπη πρός 
ὅλους, ἡ εἰρήνη, ἡ µετάδοση τῶν θείων 
δωρεῶν. Πρό πάντων ἡ κοινωνία, ἡ µε-
ταξύ µας ὁµόνοια καί ἡ ἁγιωσύνη. Διό-
τι, ἀφοῦ εἶναι ἅγιος  ὁ Θεός µας, ἁγιάζει 
καί ἐκείνους πού Τον πλησιάζουν καί 
εὐδοκεῖ  νά ἀναπαύεται στούς ἁγίους, 
ὁ ὁποῖος εἴθε νά ἀξιώσει καί ἐµᾶς νά 
βρεθοῦµε στή µερίδα τῶν ἐκλεκτῶν 
Του καί τῶν ἁγίων. Καί ἐδῶ, στήν 
παροῦσα ζωή, νά µᾶς καταστήσει καί 
νά µᾶς φυλάξει ἕως τό τέλος ἀξίους ἐν 
ἁγιασµῷ ὐπηρέτες τῶν ἁγιωτάτων Του 
Μυστηρίων. Ἐκεῖ δέ πάλι στή µέλλου-
σα ζωή, νά µᾶς εἰσαγάγει στά Ἅγια τῶν 
Ἁγίων και νά µᾶς κάνει αἰωνίως µετό-
χους τῆς ἄµεσης  κοινωνίας Του, ἐπειδή 
σ̓ Αὐτόν  πρέπει δόξα, τιµή, µεγαλω-
σύνη καί αἴνεσις τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, 
σύν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρί καί τῷ 
παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ Πνεύ-
µατι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας 
τῶν αἰώνων.  Ἀµήν.

Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Συµεών  
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
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Ἱεροµονάχου Ἰακώβου  
Ἱ. Μ. Κοιµήσεως Θεοτόκου Μακρυµάλλης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΠΑΪΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ

µουν φοιτητής στό Ἐκ-
κλησιαστικό Λύκειο Λα-
µίας τό 1986. Ἀνέβηκα 
στό Ἅγιον Ὄρος καί ἐ-

πισκέφτηκα µετά ἀπό εὐλογία πού 
εἶχα ἀπό τόν Γέροντά µου π. Ἰάκωβο 
Τσαλίκη τόν Γέροντα Παΐσιο, γιά νά 
τόν συµβουλευτῶ καί νά µοῦ πῆ ἄν 
πρέπει νά γίνω µοναχός ἤ ὄχι. 

«Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος εὐλαβεῖτο τόν 
γερο-Παΐσιο καί, ὅταν πῆγα, µοῦ ἔδωσε 
νά τοῦ δώσω κάτι γιά εὐλογία, καί µοῦ 
εἶπε: ˝πές στόν γερο-Παΐσιο, ὅταν ἔλθει 
µέχρι τή Θεσσαλονίκη ἄς ἔλθει νά µᾶς 
δεῖ. Ἐγώ Γιαννάκη µου εἶναι δύσκολα 
νά δῶ τόν Γέροντα, γιατί πρέπει νά 
περάσω βουνά, λαγκάδια, θάλασσα, 
πού δέν τό ἐπιτρέπει ἡ ὑγεία µου καί 
ἐξάλλου ὁ γερο-Παΐσιος εἶναι ἅγιος, ἐγώ 
ἁµαρτωλός καί ἀνάξιος .̋ Μοῦ ἔδωσε 
τότε καί 5.000 δραχµές νά ἀνάψω κερί 
στό Κελλάκι του στό Ἐκκλησάκι,  καί 
νά τό ἀφήσω ἐκεῖ. 

Ὅταν πῆγα στό Ὄρος, συνάντησα 
τόν Γέροντα ἔξω ἀκριβῶς ἀπό τήν 
πόρτα του, µόλις µᾶς εἶδε, -ἤµουν 
µαζί µέ κάποιο ἱεροµόναχο- µᾶς λέει:  
- Βρέ καλῶς τους, βρέ καλῶς τους!

Πήραµε εὐχή καί λέει σέ µένα:

-Βρέ τί λές; Θά σέ κάνουµε καλόγερο; 
-Γέροντα, τοῦ λέω, ἔχω πρόβληµα ἀπό 
τούς γονεῖς µου. 

-Ἄκουσε νά σοῦ πῶ, ἄφησε τούς γονεῖς 
σου νά κλάψουν ἕνα-δύο µῆνες γιά νά 
µήν κλαῖς ἐσύ αἰωνίως, καί πήγαινε 
πρίν χάσεις τόν θησαυρό (ἐννοοῦσε τόν 
γερο-Ἰάκωβο), χωρίς νά τοῦ πῶ ποῦ θά 
πάω.

-Γέροντα, ἔχετε τήν εὐχή τοῦ π. 
Ἰακώβου ἀπό τόν ὅσιο Δαβίδ. 

-Ἄχ, παιδί µου, αὐτοί εἶναι σήµερα 
οἱ ἅγιοι πού ἀγωνίζονται καί προ-

H
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σεύχονται ἔχοντας ταπείνωση καί 
ἀγάπη. Ἐγώ δέν εἶµαι ἄξιος νά δῶ αὐτόν 
τόν γίγαντα τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι 
µακριά πολύ γιά νά τόν συναντήσω, 
χρειάζεται ἀγώνας καί κόπος πολύς. 
(Ἀλλά µᾶς ἔχει ὁ Θεός κάνει ἀγάπη καί 
ἐπικοινωνοῦµε πνευµατικά ἐµεῖς)»

Ἀφοῦ εἴπαµε πνευµατικά πολλά καί 
µοῦ ἔδωσε συµβουλές, στό τέλος  τοῦ 
λέω:

-Γέροντα εἶναι εὐλογηµένο νά προ-
σκυνήσω στό Ἐκκλησάκι σας γιά 
εὐλογία; 

Καί ὁ Γέροντας µοῦ λέει: 

-Ὄχι παιδί µου, δέν χρειάζεται. 

-Γέροντα, κάντε ἀγάπη, γιά εὐλογία.  
-Ὄχι παιδί µου, γιατί µπορεῖ ὁ γερο-
Ἰάκωβος νά σοῦ ἔχει δώσει κανένα 
πεντοχίλιαρο καί µετά τί θά τό κάνω 
ἐγώ,  πού ᾿µαι καλόγερος; 

Καί ἔτσι δέν πῆγα. Μοῦ ἔδωσε ἕνα κοµ-
βοσχοινάκι καί ἕνα σταυρουδάκι νά τά 
δώσω στόν Γέροντα. Ὅταν ἐπέστρεψα 
στό Μοναστήρι, µέ δέχτηκε ὁ Γέροντας 
µέ χαρά. Καί τοῦ ἔδωσα τά δῶρα ἀπό 
τόν γερο-Παΐσιο καί ἀµέσως µοῦ λέει: 

-Τό πεντοχίλιαρο πού δέν πῆρε ὁ γερο-
Παΐσιος καί δέν σᾶς ἄφησε νά προσκυ-
νήσετε, πάρτο δικό σου γιά τά ἔξοδα στή 
Σχολή στή Λαµία. Ἐγώ ἔµεινα ἄναυδος.  
-Γέροντα ποῦ τό ξέρετε ἐσεῖς; 

-Νά, µοῦ λέει στό αὐτί ψυθιριστά, ἐµεῖς, 
παιδί µου, ἐπικοινωνοῦµε πνευµατικά. 

«Θαυµαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις 
αὐτοῦ».

 
Ἁµαρτωλός π. Ἰάκωβος.
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πῆρξαν στιγµές κατά τίς 
ὁποῖες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία µας καί ἡ πίστη µας 
ἐδιώχθησαν ἀπό τούς κρα-

τοῦντες καί ἀνέδειξαν πλῆθος µαρ-
τύρων. Ὑπῆρξαν, ὅµως, καί ἱστορικές 
ἐποχές κατά τίς ὁποῖες οἱ ἄρχοντες τοῦ 
κόσµου τούτου συνεργάσθηκαν κατά 
τρόπο θαυµαστό µέ τούς Ἁγίους, τούς 
Πατέρες καί τούς ἀσκητές καί ἡ συ-
νεργασία αὐτή ἀπέβη λίαν ἐπωφελής 
γιά τήν Ἐκκλησία, τήν κοινωνία καί 
τήν πατρίδα. Ἕνα τέτοιο παράδειγµα 
συνεργασίας µέ λαµπρά ἀποτελέσµα-
τα εἶναι καί ἡ συνάντηση τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου µέ τόν στρα-
τηγό καί µετέπειτα αὐτοκράτορα Νικη-
φόρο φωκᾶ, ἀπό τήν ὁποία προέκυψε 

ἡ  οἰκοδόµηση τῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης 
Λαύρας καί οὐσιαστικά ἡ ἵδρυση τῆς 
µοναστικῆς πολιτείας τοῦ Ἄθωνος. 

Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος γεννήθηκε στήν 
Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου µεταξύ τοῦ 
927 καί τοῦ 930. Σπούδασε στήν Κων-
σταντινούπολη καί µόνασε ἀρχικά 
στή Μονή τοῦ Κυµινᾶ, τῆς ὁποίας 
ἡγούµενος ἦταν ὁ Μιχαήλ Μαλεΐνος, 

θεῖος τοῦ Νικηφόρου φωκᾶ. Ὁ ἅγιος 
εἶχε βίαιο θάνατο ἀπό ἀτύχηµα στή 
µονή τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους τό 
ἔτος 1001. Οἱ βιογράφοι του καταγρά-
φουν τήν ἔντονη παρουσία τῆς Πανα-
γίας στή ζωή του καί τίς ἐµφανίσεις 
της, ὅταν τόν καθοδηγοῦσε νά κτίσει 
τό µοναστῆρι. Κοντά στή µονή ὁ ση-
µερινός ἐπισκέπτης µπορεῖ νά προσκυ-
νήσει στό Ἁγίασµα, τό ὁποῖο ἀναβλύζει 
ἀπό τό σηµεῖο ὅπου ὁ Ἀθανάσιος εἶδε 
τή µορφή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ 
ἅγιος συνέγραψε τό θαυµαστό Τυπικό 
τῆς µονῆς, πού θεωρεῖται τό θεµέλιο 
τοῦ Ἁγιορειτικοῦ µοναχισµοῦ, καθώς 
καί δύο ἄλλα σηµαντικά κείµενα, τήν 
Ὑποτύπωση καί τήν Διατύπωση. Κα-
ταγράφονται πάµπολλα θαύµατά του 

καί ἐν ζωῇ καί µετά τήν κοίµησή του. 
Ὁ τάφος του βρίσκεται στό καθολικό 
τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου µπορεῖ νά 
προσκυνήσει ὁ εὐλαβής ἐπισκέπτης. 

Ὁ Νικηφόρος φωκᾶς, γόνος µεγάλης 
οἰκογενείας στρατηγῶν καί ἀρχόντων, 
βασίλευσε ἀπό τό 963 ἕως τό 969,  ὁπότε 
δολοφονήθηκε. Στή σύντοµη βασιλεία 
του δόξασε τό Ἑλληνορθόδοξο κρά-

Ὑπῆ ρξαν ἱστορικές ἐποχές κατά τίς ὁποῖες οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσµου 
τούτου συνεργάσθηκαν κατά τρόπο θαυµαστό µέ τούς Ἁγίους, 

τούς Πατέρες καί τούς ἀσκητές καί ἡ συνεργασία αὐτή ἀπέβη λίαν 
ἐπωφελής γιά τήν Ἐκκλησία, τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα.

Κωνσταντίνου Χολέβα 
πολιτικοῦ ἐπιστήµονος  

ΜΟΡφΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
Nικηφόρος φωκᾶς καί Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης

Y
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τος τῆς Ρωµανίας, αὐτὀ πού σήµερα 
ἀποκαλοῦµε Βυζαντινό. Ἦταν δίκαιος, 
αὐστηρός καί γενναῖος. Κατετρόπωσε 
ὅλους τούς ἐπιβουλευοµένους τήν Ρω-
µηοσύνη καί κυρίως τούς Ἄραβες καί 
τούς Βουλγάρους. Ὡς στρατηγός τοῦ 
αὐτοκράτορος Ρωµανοῦ Β΄ ἐξεδίωξε τό 
961 τούς Σαρακηνούς Ἄραβες ἀπό τήν 
Κρήτη, ἀπ̓ ὅπου ἐξορµοῦσαν µέ πειρα-
τικές διαθέσεις κατά τῶν νησιῶν τοῦ 
Αἰγαίου ἀκόµη καί κατά τοῦ Ἄθωνος, 
ὅπου ὑπῆρχαν ἤδη ἀσκητές. Ὁ Γάλλος 
ἱστορικός Σλουµπερζέ στήν τριλογία 
του γιά τήν ἀκµή τοῦ Βυζαντίου κατά 
τόν 10ο  αἰῶνα ἀφιερώνει ἕναν µεγά-
λο τόµο στή βιογραφία τοῦ Νικηφόρου 
φωκᾶ. 

Ἡ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν ἔγινε 
στή µονή τοῦ Κυµινᾶ τῆς Μικρᾶς 

Ἀσίας, ὅταν ὁ Νικηφόρος ἐπεσκέφθη 
τόν θεῖο του Μιχαήλ Μαλεΐνο. Ὁ στρα-
τηγός γοητεύθηκε ἀπό τήν ἀσκητική 
καί πνευµατική µορφή τοῦ Ἀθανασίου 
καί τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι συντόµως θά 
ἐγκαταλείψει τά κοσµικά ἀξιώµατα 
καί θά µονάσει κοντά του. Αὐτή ἡ 
ὑπόσχεση δέν τηρήθηκε, ὅµως ὁ σε-
βασµός τοῦ Νικηφόρου πρός τόν Ἅγιο 
παρέµεινε ἀδιάπτωτος καί ὁ δεσµός 
τους κατέστη ἰσχυρός. Τό 961, ὅταν ὁ 
Νικηφόρος φωκᾶς ἐστάλη στήν Κρήτη 
γιά νά τήν ἀπελευθερώσει ζήτησε µετ̓ 
ἐπιτάσεως νά ἔχει κοντά του τόν ἅγιο 
Ἀθανάσιο. Παρά τόν ἀρχικό δισταγµό 
του ὁ ἅγιος ἦλθε στήν Κρήτη καί προ-
σηύχευτο συνεχῶς ὑπέρ τῆς ἐπιτυχίας 
τῶν ἑλληνικῶν στρατευµάτων. Ὁ Νι-
κηφόρος τόν ὑπεδέχθη µέ συγκίνηση 
καί τόν κράτησε κοντά του ἐπί µῆνες 
ὡς σύµβουλο. Ὅταν ἔπεσε ὁ Χάνδαξ, 
τό σηµερινό Ἡράκλειο, οἱ Ἄραβες ὑ-
πέγραψαν συνθήκη καί ἀπεχώρησαν 
ἀφήνοντας πολλά λάφυρα. Ἀπό αὐτά 
τά λάφυρα προῆλθαν τά πρῶτα χρή-
µατα τά ὁποῖα ἔδωσε Ὁ φωκᾶς στόν 
Ἀθανάσιο γιά τήν οἰκοδόµηση τῆς Λαύ-
ρας. Βλέπουµε, δηλαδή, ὅτι ὁ Ἅγιος 
εἶχε πατριωτικά αἰσθήµατα καί βοή-
θησε πνευµατικά στήν ἀπελευθέρωση 
ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. Παρατηροῦµε 
ἐπίσης ὅτι ἡ ἵδρυση τοῦ πρώτου καί 
ἱστορικοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ὀφείλεται σέ χρήµατα πού 
προῆλθαν ἀπό ἕναν ἀπελευθερωτικό 
ἀγῶνα τῶν Βυζαντινῶν Ρωµηῶν καί 
ἀπό τήν εὐλάβεια καί τό φιλοµόναχο 
πνεῦµα ἑνός στρατηγοῦ καί µετέπειτα 
αὐτοκράτορος.

Ὅταν τό 963 ὁ Νικηφόρος φωκᾶς 
ἐστέφθη αὐτοκράτωρ, διότι ἦσαν 
ἀνήλικα τά τέκνα τοῦ ἀποθανόντος 
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Ρωµανοῦ Β ,́  τότε ὁ Ἀθανάσιος τόν ἐ-
πεσκέφθη στήν Κωνσταντινούπολη 
καί ὁ βασιλεύς ἐξέδωσε Χρυσόβουλλο, 
διά τοῦ ὁποίου χορηγήθηκε στή Λαύρα 
βοήθεια ἐκ 244 χρυσῶν νοµισµάτων.  
Στήν ἴδια µονή παρεχωρήθη καί ἡ µο-
νή τῶν Περιστερῶν, ἡ ὁποία βρισκόταν 
στήν Θεσσαλονίκη. Κατά τήν ἐπίσκεψή 
του αὐτή ὁ ἅγιος ἔλαβε ἀπό τόν Νικηφό-
ρο βοήθεια χρηµατική καί γιά 
τήν οἰκοδόµηση τοῦ ναοῦ τοῦ 
Πρωτάτου, κατόπιν αἰτήµα-
τος τῶν µοναχῶν τῶν Καρυῶν 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γιά τήν 
ἀποπεράτωση τῆς Λαύρας, ἡ 
ὁποία ἔχει µορφή καστροπολι-
τείας, τόν Ἀθανάσιο βοήθησαν 
ἀργότερα καί ἄλλοι Ρωµαῖοι -
Ρωµηοί αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ 
Ἰωάννης Τσιµισκής, ὁ Βασί-
λειος Β΄ ὁ Μακεδών (Βουλγα-
ροκτόνος), ὁ Μιχαήλ Στ΄ Στρα-
τιωτικός, ὁ Κωνσταντῖνος Ί  
Δούκας καί ὁ Ἀλέξιος Α΄ Κοµνηνός. 

Ὁ Ἀθανάσιος, ὅταν ἐπισκέφθηκε στή 
Βασιλεύουσα τόν νέο αὐτοκράτορα 
καί πνευµατικό του φίλο τόν συνεβού-
λευσε νά διάγει «λιτῶς καί ἐν ταπεινώ-
σει», νά µετανοεῖ καί νά ἐξοµολογεῖται 
καθηµερινῶς γιά ὅλες τίς ἁµαρτίες 
του καθώς καί γιά τό γεγονός ὅτι δέν 
ὑλοποίησε τήν ὑπόσχεσή του νά γίνει 
µοναχός. Ἐπίσης τοῦ ὑπέδειξε νά εἶναι 
ἐπιεικής πρός τούς πολίτες καί νά κά-
νει ἐλεηµοσύνες. 

Στό Τυπικό τῆς Μεγίστης Λαύρας, τό 
ὁποῖο ἐγράφη µεταξύ τοῦ 970 καί τοῦ 
975 ὁ Ἀθανάσιος ἀναφέρεται τιµητικά 
καί στόν ἀοίδιµο πλέον Νικηφόρο. Τόν 
χαρακτηρίζει ζηλωτή τοῦ µοναχικοῦ 
βίου, µέγαν ἐν βασιλεῦσι καί πολύν τήν 
ἀνδρείαν καί τήν ἀρετήν, τόν ὁποῖον ὁ 

ἀριστοτέχνης Θεός τόν ἀξίωσε «ὡς γέ-
ρας (βραβεῖον) ἄξιον» νά ἐκπορθήσει 
τίς βαρβαρικές πόλεις. Ὅµως δέν κα-
τόρθωσε νά ἐπληρώσει τήν φιλόθεο 
πρόθεσή του νά γίνει µοναχός, διότι 
κατέλαβε «τά τῆς βασιλείας τῶν Ρωµαί-
ων σκῆπτρα». Τόν ἐπαινεῖ ἐπίσης, διότι 
ἔζησε µέσα στόν κόσµο ὡς µοναχός µέ 
µακρές νηστεῖες καί κοιµώµενος κάτω 

στό σκληρό πάτωµα, γεγονός 
πού βεβαιώνουν καί οἱ βιο-
γράφοι τοῦ αὐτοκράτορος Νι-
κηφόρου. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος 
τιµᾶ τόν Νικηφόρο γράφοντας 
ὅτι ξεπέρασε τούς µοναχούς 
τῶν ὀρέων µέ τίς ἀγρυπνίες 
του, τίς συνεχεῖς γονυκλισίες 
καί µέ τήν σωφροσύνη του. 
Εἶναι πράγµατι ἐντυπωσιακό 
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πνευµα-
τικότητα εἶχε τόσο βαθειά 
ἐπηρεάσει πολλούς Βυζαντι-
νούς αὐτοκράτορες, ὥστε 

ἄλλοι ἐξ αὐτῶν τελείωναν τόν βίο τους 
ἐνδυόµενοι τό µοναχικό σχῆµα καί 
ἄλλοι, ὅπως ὁ Νικηφόρος φωκᾶς, ζώ-
ντας µέ νηστεία, ἄσκηση καί προσευ-
χή. Παρά τό φιλοµόναχο πνεῦµα του 
ὁ Νικηφόρος ὡς αὐτοκράτωρ ἐτάχθη 
κατά τῆς ἱδρύσεως πολλῶν Μονῶν µέ-
σα στίς πόλεις καί εὐνόησε τήν ἵδρυση 
Μονῶν στήν ὕπαιθρο. 

Ἡ ἐξύµνηση τοῦ ἤθους τοῦ φωκᾶ ἀπό 
τόν ἅγιο Ἀθανάσιο καί ἡ συγκίνηση 
γιά τό µαρτυρικό του τέλος -δολοφονή-
θηκε µετά ἀπό συνωµοσία συνεργατῶν 
του- ὁδήγησαν τόν ἁγιογράφο τοῦ 
Καθολικοῦ τῆς Λαύρας νά παραστήσει 
τόν Νικηφόρο µέ φωτοστέφανο ἁγίου 
καί νά κρατεῖ στά χέρια του τό Χρυ-
σόβουλλο -ἐπίσηµο διάταγµα- µέ τό 
ὁποῖο δίδει χρηµατική δωρεά γιά τήν 
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ἀνέγερση τῆς Λαύρας.  Ὅποιος ἐπι-
σκέπτεται σήµερα τό Ἅγιον Ὄρος καί 
πολύ περισσότερο τήν ἀρχαιοτέρα µο-
νή, δηλ. τή Μεγίστη Λαύρα, ἄς ἀνά-βει 
ἕνα κερί ἐπικαλούµενος τήν βοήθεια 
τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου καί ἕνα ἄλλο κερί 
γιά νά ἀναπαυθεῖ ἡ ψυχή τοῦ ἐνδόξου 
καί εὐλαβοῦς αὐτοκράτορος Νικηφό-
ρου φωκᾶ. Ἡ Θεία Πρόνοια εὐδόκησε 
νά ἔχουµε  τήν συνεργασία τῶν δύο 
αὐτῶν µορφῶν τῆς Ρωµηοσύνης γιά νά 
ἱδρυθεῖ καί νά ἀνθήσει ἡ ὀργανωµένη 
µοναστική κοινότητα τοῦ Ἄθωνος. 
Καί γιά ἐκείνους πού διερωτῶνται 
ἄν ἐµεῖς οἱ Χριστιανοί πρέπει νά 
ἀσχολούµεθα καί µέ τά ζητήµατα τοῦ 
ἔθνους καί τῆς πατρίδος θυµίζω ὅτι 
ἡ Παναγία εὐλόγησε τήν ἵδρυση τοῦ 
πρώτου Ἀθωνικοῦ µοναστηριοῦ ἀπό 
τόν Ἀθανάσιο, ὁ ὁποῖος µόλις εἶχε γυ-
ρίσει ἀπό τήν ἀπελευθερωµένη Κρήτη. 
Ἕνας µοναχός, πού προσηύχετο γιά νά 
ἐνισχυθεῖ ὁ Νικηφόρος καί ὁ στρατός 
του κατά τῶν Σαρακηνῶν, ἔλαβε τήν 
µεγάλη εὐλογία ἀπό τήν Ὑπέρµαχο 
Στρατηγό τοῦ Γένους νά οἰκοδοµήσει 

τό πρῶτο Ἀγορείτικο µοναστῆρι καί νά 
καταγράψει τίς ἀρχές πού  διέπουν τά 
ἀθωνικά κοινόβια.  

Ἄς εὐχηθοῦµε ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος νά πρε-
σβεύει ὑπέρ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν 
εὐλαβῶν προσκυνητῶν του. Ἐπίσης ἄς 
προσευχηθοῦµε ὁ Ἐλληνορθόδοξος λα-
ός µας νά βρεῖ καί σήµερα κυβερνῆτες 
µέ πίστη καί πατριωτισµό, ὅπως ὁ 
ἀοίδιµος Νικηφόρος φωκᾶς. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ
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ό ταξίδι αὐτό µᾶς ὁδηγεῖ 
στά ἁγιασµένα χώµατα τῆς 
Μ. Ἀσίας.

Ταξιδεύουµε νότια τῆς 
Σµύρνης καί τῆς Ἐφέσσου, πολύ κο-
ντά ἀλλά ὄχι ἐπί τῆς Μικρασιατικῆς 
ἀκτῆς. 

Ἡ Σµύρνη καί ἡ Ἔφεσος µᾶς φέρ-
νουν στόν νοῦ τήν πρώτη ἐντυπωσιακή 
καί ἐκρηκτική ἀνάπτυξη τοῦ Χριστι-
ανισµοῦ, ἀµέσως µετά τή Σταύρωση τοῦ 
Χριστοῦ. Μᾶς θυµίζουν τό πέρασµα τοῦ 
Ἀπ. Παύλου, τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου καί τήν περιγραφή του, διά µέσου 
αὐτοῦ, ὡς Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκάλυψης.

Λίγο νοτιότερα ὅµως βρίσκεται ἕνα 
ἄλλο κέντρο, τό ὁποῖο δέν δέχθηκε 
τήν ἐπίσκεψη τῶν µεγάλων αὐτῶν 

Κωστίδη Ἀβραάµ  
ξεναγοῦ  

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΟΡΟΣ «ΛΑΤΡΟΣ»

Τ

Ἡ πόλη Λάτµος (Ἡράκλεια) πάντως γνώρισε τή µεγάλη της ἀνάπτυξη 
ἀµέσως µετά τά χρόνια τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅταν στήν εὐρύτερη πε-
ριοχή τῆς Μ. Ἀσίας, Μέσης Ἀνατολῆς καί Κεντρικῆς Ἀσίας εἴχαµε τή 
δηµιουργία µεγάλων ἀστικῶν κέντρων πού δηµιούργησαν ὑπό τούς 
Ἐπιγόνους ἕνα Οἰκουµενικό, πολιτισµικό καί οἰκονοµικό πλαίσιο.

Ἀποστόλων ἀλλά ἔπαιξε ἕναν σηµαντι-
κό ρόλο στήν ἐξέλιξη τῆς Χριστιανικῆς 
πίστης. Εἶναι τό ὄρος Λάτρος. Ἔχουµε 
ἀφήσει πλέον τήν Ἰωνία καί ἔχουµε 
εἰσέλθει στήν Καρία.

Ὀγδόντα περίπου χιλιόµετρα νότια 
ἀπό τήν Ἔφεσο καί τό παραθεριστικό 

θέρετρο τοῦ Κουσάντασι βρίσκεται ἡ 
λίµνη Μπάφα, ὅπως τήν ὀνοµάζουν 
σήµερα οἱ Τοῦρκοι. Γιά τήν ἱστορία 
καί τούς Ἕλληνες πρόκειται γιά τή 
λίµνη τῆς Ἡράκλειας. Ἀκριβῶς ἐκεῖ 
οἱ Ἕλληνες ἵδρυσαν τήν πόλη πού 
ὀνόµασαν Λάτµο. Ἐδῶ σύµφωνα µέ τή 
µυθολογία ἔζησε καί ὁ Ἐνδυµίων µέ 
τή Σελήνη, πρόσωπα πιθανόν ὑπαρκτά 
πού οἱ Ἀρχαῖοι µυθοποίησαν καί θε-
οποίησαν. Μία πρακτική τήν ὁποία 
ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ Ἀρχαῖοι λαοί καί 
ἀπό τήν ὁποία δέν µπόρεσαν νά ξεφύ-
γουν οὔτε οἱ πρόγονοί µας...

Ἱδρύθηκε ἀπό Ἀχαιούς τοῦ 11ου 
αἰώνα π.Χ. ἀµέσως µετά τόν Τρωϊκό 
πόλεµο. Ὅταν οἱ πρῶτοι Ἕλληνες ἀ-
ντίκρισαν τήν περιοχή πρίν ἀπό τρεῖς 

χιλιάδες χρόνια ἡ γεωµορφολογία της 
ἦταν τελείως διαφορετική. Μπροστά 
τους ἔβλεπαν ἕναν γραφικό θαλάσ-
σιο κόλπο, ὁ ὁποῖος ὅµως ἐξαιτίας τῶν 
προσχώσεων τοῦ Μαιάνδρου ποταµοῦ 
ἀποκλείστηκε ἀπό τό Αἰγαῖο πέλαγος 
καί µετατράπηκε σέ ὑφάλµυρη λίµνη.
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Ἡ πόλη πάντως γνώρισε τή µεγάλη 
της ἀνάπτυξη ἀµέσως µετά τά χρό-
νια τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅταν στήν 
εὐρύτερη περιοχή τῆς Μ. Ἀσίας, Μέσης 
Ἀνατολῆς καί Κεντρικῆς Ἀσίας εἴχαµε 
τή δηµιουργία µεγάλων ἀστικῶν κέ-
ντρων πού δηµιούργησαν ὑπό τούς 
Ἐπιγόνους ἕνα οἰκουµενικό, πολιτι-
σµικό καί οἰκονοµικό πλαίσιο. Κατά τά 
χρόνια τῶν Ἐπιγόνων ἡ πόλη µετονο-
µάστηκε σέ Ἡράκλεια. Ἔτσι, ἀκόµη 
καί σήµερα µπορεῖ νά δεῖ κάποιος στό 
σηµερινό µικρό χωριό τά ἐρείπια τῆς 
κάποτε ἔνδοξης πόλης. Αὐτά περιλαµ-
βάνουν ἐντυπωσιακά ὑπολείµµατα 
τειχῶν µέ τούς µισογκρεµισµένους 
70 πύργους τους πού ἀνάγονται στήν 
Ἑλληνιστική καί Βυζαντινή ἐποχή, 
τόν ναό τῆς Λάτµιας Ἀθηνᾶς, Ἰωνικοῦ 
καί Δωρικοῦ ρυθµοῦ, τό Βουλευτή-

ριο, τόν ναό τοῦ Ἐνδυµίωνα καί τήν 
Ἑλληνιστική Ἀγορά.

Ἡ Ἡράκλεια σήµερα εἶναι τό ἀσήµα-
ντο καί πολύ µικρό χωριό τοῦ Καπικρί. 
Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται µέ τή γεωρ-
γία καί τήν κτηνοτροφία. Τό τελευταῖο 
µάλιστα εἶναι ἄµεσα ἀντιληπτό ἀπό τίς 
ἀγελάδες καί ἄλλα ζῶα τά ὁποῖα περι-
φέρονται ἐλεύθερα ἀνάµεσα στά σπί-
τια τῶν κατοίκων ἀλλά καί ἐξαιτίας 
τῆς ὀσµῆς πού συνήθως συνοδεύει τά 
συµπαθῆ αὐτά ζῶα. Καί ὅµως, ἐδῶ πού 
ἀναδύεται σήµερα αὐτή ἡ ὀσµή κάποτε 
ἀναπεµπόταν τό ἄρωµα τοῦ θυµιάµα-
τος ταπεινῶν ἀνθρώπων καί ὑπηρετῶν 
τοῦ Θεοῦ˙ τῶν µοναχῶν. Γιατί ὅλη ἡ 
εὐρύτερη περιοχή ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπό 
τά µεγαλύτερα µοναστικά κέντρα τοῦ 
ἐνδόξου Βυζαντίου, τῆς Ρωµανίας. Τά 
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πολυάριθµα µοναστήρια πού ὑπῆρχαν 
ἦταν ἀρκετά γιά νά µετονοµαστεῖ ἡ 
περιοχή καθώς καί τό ὑπερκείµενο 
ὄρος, ἀπό Λάτµος στό σχεδόν ὁµόηχο, 
Λάτρος.

Ἡ πόλη συνέχιζε νά ἀκµάζει κατά 
τά Βυζαντινά χρόνια µόνο πού τώρα 
ἡ οἰκονοµία τῆς περιοχῆς ἐξαρτιόταν 
ὄχι µόνο ἀπό τήν ἐγγύτητά της στούς 
παράλιους δρόµους ἀλλά καί ἀπό τήν 
ἀνάπτυξη τοῦ µοναχισµοῦ.

Τά πρῶτα µοναστήρια ἱδρύθηκαν 
στά µέσα τοῦ 7ου αἰώνα µετά τίς τρο-
µακτικές σφαγές µοναχῶν καί τίς κα-
ταστροφές πού προξένησαν Ἄραβες 
κατά τή µουσουλµανική κατάκτηση 
τῶν περιοχῶν τῆς Ραϊθώ καί τοῦ Σινᾶ. 
Οἱ ἀναφορές µᾶς λένε ὅτι τριακόσιοι 
διασωθέντες Πατέρες βρῆκαν καταφύ-
γιο στήν περιοχή τοῦ ὄρους Λάτρος καί 
ἵδρυσαν τίς πρῶτες Σκῆτες καί Μονα-
στήρια. Ἡ γενίκευση ὅµως τοῦ «ἱεροῦ 

πολέµου» τῶν Ἀράβων ἐναντίον τῶν 
Ρωµηῶν θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα οἱ 
Σαρακηνοί νά διεισδύσουν καί ἐντός 
τῆς Ἐπικράτειας τῆς Ρωµανίας, µέ 
ἀποτέλεσµα πολλοί καί ἀπό αὐτούς 
τούς Πατέρες νά σφαχθοῦν ἀπό τούς 
Σαρακηνούς. Νά σηµειωθεῖ ὅτι, κατά 
τά Βυζαντινά χρόνια ὑποδεικνυόταν 
τό σπήλαιο τῆς ταφῆς τους.

Πάντως, εἶναι πολύ πιθανό ὅτι µονα-
χοί ζοῦσαν καί παλαιότερα ἀπό τόν 6ο 
αἰώνα στήν εὑρύτερη περιοχή. Ἄς µήν 
ξεχνᾶµε ὅτι σέ κοντινές ἀποστάσεις 
ἀπό τό ὄρος Λάτµος ὑπῆρχαν τά µεγάλα 
ἀστικά κέντρα τοῦ Ἑλληνορωµαϊκοῦ 
κόσµου τά ὁποῖα συνέχισαν νά ἀνα-
πτύσσονται ἀπρόσκοπτα καί κατά τά 
πρωτοβυζαντινά χρόνια, ἡ Μίλητος, ἡ 
Πριήνη, τά Δίδυµα.

Κατά τά χρόνια τῆς ἀκµῆς τῆς Μέ-
σης Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας (Ρωµα-
νίας) ἐδῶ θά ἱδρυθοῦν οἱ ἱερές Μονές 
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τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Λατρηνοῦ ἤ 
Στύλου, τῆς Καρύας, τῶν Κελλιβάρων, 
τοῦ Δυσικοῦ, τῶν Εἰρηνούντων, τῶν 
Κισσῶν, τοῦ φαλακροῦ Βουνοῦ, τῶν 
Ἀσωµάτων (Βάτιν), τοῦ Περιστερίου 
καθώς καί ἄλλες µικρότερες Μονές ἤ 
Σκῆτες.

Ἐξαιτίας τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς θά 
ἔχουµε καί τή µετονοµασία τῆς περιοχῆς 
ἀπό τό πρωτοελληνικό «Λάτµος» σέ 
Λάτρος, ἀφοῦ πλέον θά ἀποτελεῖ χῶρο 
λατρείας.

Ὡς µεγάλη προσωπικότητα ἡ ὁποία 
ἐπανατοποθετεῖ στόν πνευµατικό χάρ-
τη τήν περιοχή ἀναγνωρίζεται ὁ ὅσιος 
Παῦλος ὁ Λατρινός.

Ὁ ὅσιος γεννήθηκε πλησίον τῆς Περ-
γάµου, στό χωριό Ἐλαία, κατά τά χρό-
νια τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου Πορ-
φυρογέννητου. Ὁ πατέρας του ὑπῆρ-
ξε Ναύαρχος στόν Αὐτοκρατορικό 
στόλο καί µάλιστα σέ ναυµαχία µέ 
τό Ἀραβικό Ἰσλάµ ἔπεσε µαχόµενος 
πλησίον τῆς Χίου. Μέ τή βοήθεια τοῦ 

ἀδελφοῦ του πού ἦταν ἤδη µοναχός στό 
ὄρος Ὄλυµπος τῆς Βιθυνίας, ἐκάρη καί 
ὁ ἴδιος. Τελικά καί οἱ δύο θά βρεθοῦν 
στή µονή τῶν Καρυῶν. Ἡ ἀσκητική 
του ζωή γεµάτη µέ ἄπειρους κόπους, 
ἀγρυπνίες, νηστεῖες καί ἄλλες κακοπά-
θειες θά ἐµπνεύση πολλούς νέους µο-
ναχούς οἱ ὁποῖοι θά ἐφελκυσθοῦν ἀπό 
τήν ἁγιότητά του. Ὁ Κωνσταντῖνος 
Πορφυρογέννητος, ὁ Τσάρος τῆς Βουλ-
γαρίας καί ὁ τότε Ὀρθόδοξος Πάπας Ρώ-
µης θά ἀλληλογραφήσουν µέ τόν ὅσιο. 
Στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ 
ὅσιος θά ἀσκητέψει σέ βραχώδη στύλο 
καί ἐξαιτίας αὐτοῦ ἡ µονή µετέπειτα 
θά ὀνοµαστεῖ «Τοῦ Στύλου». Ἐκοιµήθη 
τήν 15η Δεκεµβρίου τοῦ 956.

Μία ἄλλη ἁγιασµένη προσωπικότη-
τα εἶναι ὁ ἡγούµενος Χριστόδουλος. 
Αὐτός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἅγιο 
Χριστόδουλο τῆς Πάτµου. Βρισκόµα-
στε στήν περίοδο πού ὁ στρατός ὑπό 
τόν Αὐτοκράτορα Ρωµανό Διογένη ἡτ-
τᾶται µετά ἀπό προδοσία τῆς πολιτικῆς 
κάστας τῆς Κωνσταντινούπολης στό  
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Μαντζικέρτ. Οἱ τροµακτικές καταστρο-
φές καθώς καί οἱ δολοφονικές ἐπιδροµές 
τῶν Τούρκων θά ἀναγκάσουν τόν ὅσιο 
νά ζητήσει καταφύγιο στή νῆσο Πά-
τµο, ὅπου καί θά ἱδρύσει τήν ἱερά µονή 
τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Αὐτό 
θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα νά διασωθοῦν 
ἕως σήµερα χειρόγραφοι κώδικες τῶν 
µονῶν τοῦ ὄρους Λάτρος, στή νῆσο Πά-
τµο καθώς καί στό Παρίσι. Μάλιστα δέ 
ὁ κώδικας  Paris 598 φ. 187 ἀναφέρει: 
«Παρελθόντος δέ οὐκ ὀλίγου καιροῦ διά 
τήν ἔφοδον τῶν ἀθλίων Ἰσµαηλιτῶν, ὁ 
ἅγιος Χριστόδουλος µετῴκησεν εἰς τήν 
Πάτµον φέρων ἐν ἑαυτῷ ὅσα δυνάµε-
νος βιβλία καί ἕτερα τινά».

Ἄλλοι ἅγιοι τῆς περιοχῆς εἶναι ὁ ἅγιος 
Ἀκάκιος ὁ ἐν τῇ Κλίµακι, ὑπόδειγµα 
ὑπακοῆς. Ὁ ὅσιος Ἀρσένιος, ἡγούµενος 
καί πρώην στρατηγός καί ναύαρχος 
τοῦ Θέµατος τῶν Κιβυρραιωτῶν. Ὁ 
ὅσιος Μελέτιος ὁ Γαλησιώτης, ὁ ὅσιος 
Νικηφόρος, Ἐπίσκοπος Μιλήτου. Ὡς 
ἐπισκέπτης θά περάσει καί ὁ ἅγιος 
Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ἱδρυτής τῆς 
Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Οἱ ἀνακαταλήψεις τῆς ἐποχῆς τῶν 
Κοµνηνῶν θά ἐπαναφέρουν τόν Ἑλλη-
νισµό στήν περιοχή καί τά Μοναστή-
ρια θά γεµίσουν καί πάλι µέ µοναχούς. 
Στά τέλη τοῦ 12ου αἰῶνα τά Μοναστή-
ρια θά καταστραφοῦν καί πάλι ἀπό τόν 
ἐχθρό. 

Τελική καταστροφή θά ἐπέλθει στά 
µέσα τοῦ 13ου αἰώνα ἀφοῦ τελευταία 
ἀναφορά πού ἔχουµε γιά τά Μονα-
στήρια τῆς περιοχῆς εἶναι ἡ ἀναφορά 
γιά τήν ὕπαρξη ἡγουµένου τό 1222 
στή Μονή τοῦ Στύλου. Ἀπό τήν περί-
οδο αὐτή καί ἔπειτα θά βασιλέψει τό 
ἀπόλυτο σκότος µιά καί ἡ περιοχή θά 

ἐξισλαµιστεῖ καί ἐκτουρκιστεῖ.

Σήµερα ὁ ἐπισκέπτης µπορεῖ νά 
ἐπισκεφθεῖ τούς ἐρειπωµένους ναούς 
καί τά καθολικά τῶν Μοναστηριῶν 
πού βρίσκονται ἄλλοτε στίς ὄχθες τῆς 
λίµνης, ἄλλοτε στά µικρά νησάκια 
ἐντός της καί ἄλλοτε στό ὑπερκείµενο 
ὄρος. Ἐπί τῆς ἀκτῆς µέχρι στιγµῆς 
ἔχει βρεθεῖ Βασιλική τοῦ 5ου αἰῶνα µέ 
ψηφιδωτό δάπεδο ἡ ὁποία πιθανόν νά 
ἀποτελεῖ καί τόν µητροπολιτικό ναό. 

Οἱ τύποι τῶν ναῶν πού συναντῶνται 
εἶναι ὅλων τῶν εἰδῶν: Μικρές Βασιλι-
κές, Βασιλικές µέ τροῦλο, σταυροειδεῖς 
µέ τροῦλο. Οἱ µονές ἐπί τῶν νήσων 
τῆς λίµνης ἔχουν ψηλά τείχη γιά 
προστασία. Μέχρι σήµερα ἔχουν 
βρεθεῖ τά ἐρείπια ἤ ἴχνη 24 ναῶν. Οἱ 
σηµερινές ὀνοµασίες εἶναι οἱ ἑξῆς: 

1. Yediler manastiri καί Σπήλαιο Yediler.

2. Kahveasar ada

3. Kapikiri ada

4. Ikiz ada

5. Mmersinet iskelesi

6. Kiliselik
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7. Latmos magarasi (Σπήλαιο τοῦ 
Χριστοῦ).

Στό Σπήλαιο τοῦ Στύλου (Yediler) 
ὑπάρχουν ἐκπληκτικές ἁγιογραφίες:

Τῆς Σταυρώσεως, τῆς  Μεταµορφώσε-
ως, τῆς Βαπτίσεως, τῆς Κοιµήσεως τοῦ 
ἁγ. Παύλου καί ἄλλες, οἱ ὁποῖες ὅµως 
βρίσκονται σέ κακή κατάσταση καί πρέ-
πει ἐπειγόντως νά συντηρηθοῦν. Στήν 
εὐρύτερη περιοχή ἐπίσης ὑπάρχουν 
καί πολλά κάστρα καθώς καί πύργοι-
παρατηρητήρια, ἔνδειξη τῆς µεγάλης 
στρατηγικῆς σηµασίας τῆς περιοχῆς.

Κλείνοντας τό µικρό αὐτό ἀφιέρωµα 
θά θέλαµε νά παροτρύνουµε σέ ὅσους 
βρεθοῦν στήν εὑρύτερη περιοχή τοῦ 
Κουσάντασι καί Ἐφέσου, νά ταξιδεύ-
σουν λίγο νοτιότερα γιά νά θαυµά-
σουν µία ἄλλη ἄγνωστη πτυχή τῆς 
ἱστορίας µας στά ἁγιασµένα χώµατα 
τῆς ἀσιατικῆς Ἑλλάδας. Γιατί µπορεῖ 

τά ζῶα τῶν ντόπιων καί οἱ πρωτόγονες 
οἰκίες τους νά ἀσχηµονοῦν εἰς βάρος 
τοῦ φυσικοῦ τοπίου, ἀλλά κάτι ἀπό τό 
µυστικό φῶς τῶν Πατέρων µας ἔχει 
παραµείνει ὡς µία ὑπογραφή πού δέν 
σβήνει ποτέ.

***

Βιβλιογραφία:

Anneliese Peschlow-Bindokat, 
HERAKLEIA.

Ματθαίου Λαγγῆ,  
Μέγας Συναξαριστής.

Ἰωάννη Θαλασσινοῦ, Ὑπόδειγµα 
Ὑπακοῆς, ὅσιος Ἀκάκιος ὁ ἐν τῇ 
Κλίµακι.

Σοφία Κοτσάµπαση, Βυζαντινά Χει-
ρόγραφα ἀπό τά Μοναστήρια τῆς Μ. 
Ἀσίας.

φωτογραφίες: Ἀβραάµ Κωστίδης
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ● ΝΕΟΤΗΤΑ

ό θέµα τῆς ἀγωγῆς καί 
ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν εἶναι 
καίριο καί σηµαντικό. Μέ 
πυξίδα τήν  ἁγιοπνευµατική 

καί ἑλληνορθόδοξη παράδοσή µας 
θά ἐπισηµάνουµε τίς βασικές θέσεις 
καί προτάσεις γιά µία ἀγωγή βασι-
σµένη στήν ὀρθόδοξη χριστιανική 
ἀνθρωπολογία, πού ἀντιµετωπίζει τόν 
ἄνθρωπο  ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 

Γιά τήν ἀνατροφή καί ἀγωγή τῶν 
παιδιῶν πολλοί παράγοντες εἶναι ὑ-
πεύθυνοι̇  τό σχολεῖο, ἡ Ἐκκλησία, ἡ 
κοινωνία, κυρίως ὅµως ἡ οἰκογένεια.

Ἡ οἰκογένεια, γιά νά ἀνταποκριθεῖ 
σέ αὐτό τό σηµαντικό ἔργο, πρέπει 
νά εἶναι θεµελιωµένη στίς ἀρχές τῆς 
ἀγάπης καί τοῦ ἀλληλοσεβασµοῦ, 
ὥστε νά διαµορφωθεῖ τό κατάλληλο 
κλίµα γιά σωστή ἀνατροφή καί ἀγωγή 
τῶν παιδιῶν.

Εἶναι µεγάλη τιµή γιά τούς γονεῖς 
ἡ γέννηση τῶν  παιδιῶν˙ αὐτό τούς 
κάνει συνεργάτες τοῦ Δηµιουργοῦ, 
πού εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς. Μεγάλη 
ἡ τιµή ἀλλά καί ἡ εὐθύνη, γιατί σέ 
αὐτούς ἐµπιστεύεται ὁ Θεός τά παι-
διά. Μία εὐθύνη πού, σύµφωνα µέ τόν 
ἱερό Χρυσόστοµο, πέφτει καί στούς δύο 
γονεῖς, ἰδιαιτέρως ὅµως στή µητέρα: 
«καί στούς δύο συζύγους ἐπιβάλλεται 
ἡ φροντίδα γιά τά παιδιά καί µάλιστα 
στίς γυναῖκες, ἀφοῦ παραµένουν πιό 
πολύ στό σπίτι». [1]

Μπούγια  Στέργιου 
θεολόγου  

Η ΑΝΑΤΡΟφΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τ
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Σέ κάθε ἐποχή, ἰδιαίτερα στή σύγχρο-
νη, οἱ γονεῖς ἐνδιαφέρονται  κυρίως νά 
δώσουν στά παιδιά τους οἰκονοµικά καί 
ἐπαγγελµατικά ἐφόδια, ἐνῷ ἐλάχιστα ἤ 
καί καθόλου τούς ἀπασχολεῖ ἡ πνευ-
µατική ἀνάπτυξη καί προκοπή κατά 
Θεόν. Ὁ ἱερός Χρυσόστοµος τονίζει: 
«Ὅταν ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ δέν εἶναι 
ἐνάρετη, καθόλου δέν τό ὠφελοῦν τά 
χρήµατα «Μάθε τό παιδί νά εἶναι καλός 
ἄνθρωπος». [2]

Εἶναι ἀπαραίτητο νά διδαχθοῦν τά 
παιδιά τήν ἀρετή καί τήν εὐσέβεια, γι-
ατί τότε θά ἀποκτήσουν ἐφόδια πνευ-
µατικά, µόνιµα, πού θά τά ὁδηγήσουν 
στή θεογνωσία. Θά µποροῦν νά 
ἀξιολογοῦν σωστά τά πράγµατα καί θά 

 Γιά τήν ἀνατροφή καί ἀγωγή τῶν παιδιῶν  
πολλοί παράγοντες εἶναι ὑπεύθυνοι̇  τό σχολεῖο, ἡ Ἐκκλησία,  

ἡ κοινωνία, κυρίως ὅµως ἡ οἰκογένεια. 

προτιµοῦν τά αἰώνια ἀπό τά πρόσκαι-
ρα. Ἡ σύγχρονη νοοτροπία καί ἀγωγή 
ἔχει ἀνθρωποκεντρικό χαρακτήρα καί 
γἰ  αὐτό ἀπολυτοποιεῖ τά παρόντα.

Τά παιδιά µεγαλώνουν ἔτσι, χωρίς 
σωστό προσανατολισµό. Δέν γνωρί-
ζουν τήν πραγµατικότητα, ὅτι δηλαδή 
ἐρχόµαστε ἀπό τόν Θεό καί πρός Αὐτόν 
βαδίζουµε. Γἰ  αὐτό, οἱ γονεῖς πρέπει νά 
φροντίζουν νά δίνουν σωστή ἀγωγή 
στά παιδιά. Αὐτό τό ἔργο εἶναι πολύ 
σηµαντικό. «Εἶναι τέχνη ἀνώτερη 
ἀπό κάθε ἄλλη τέχνη», ἐπισηµαίνει ὁ 
ἱερός Χρυσόστοµος, διότι «δέν διαµορ-
φώνεις χρυσά σκεύη, ἀλλά διαµορφώ-
νεις ψυχή πού εἶναι πολυτιµότερη ἀπό 
ὁποιοδήποτε χρυσό σκεῦος». [3]

Ἀπό µικρά τά παιδιά µποροῦν νά 

διαµορφωθοῦν, γιατί οἱ ψυχές τους 
εἶναι εὔπλαστες καί δεκτικές. Γιά τόν 
λόγο αὐτό ὁ ἱερός Πατήρ συνιστᾶ «νά 
εἶσθε (οἱ γονεῖς) ἀγαλµατοποιοί, νά 
ἀφιερώνετε ὅλον τόν χρόνο σας γιά νά 
κατασκευάσετε τά παιδιά σας θαυµαστά 
ἀγάλµατα, πού νά µοιάζουν µέ τόν Θεό, 
ἀφαιρώντας τό περιττό καί προσθέτο-
ντας τό ἀναγκαῖο καί χρήσιµο».[4] Ὁ Γέ-
ροντας Παΐσιος προτρέπει σχετικά: «Οἱ 
γονεῖς πρέπει νά βοηθοῦν πνευµατικά 
τά παιδιά, ὅταν εἶναι µικρά, γιατί τότε 
καί τά ἐλαττώµατά τους εἶναι µικρά καί 
εὔκολα µποροῦν νά κοποῦν», καί «ἄν 
οἱ γονεῖς, κατά τό διάστηµα πού τό παι-
δάκι εἶναι ἀκόµη στήν κοιλιά τῆς µητέ-
ρας, προσεύχονται, ζοῦν πνευµατικά, 

τό παιδάκι θά γεννηθεῖ ἁγιασµένο. Καί 
στή συνέχεια, ἄν τό βοηθήσουν πνευ-
µατικά, θά γίνει ἁγιασµένος ἄνθρωπος 
καί θά βοηθάει τήν κοινωνία, εἴτε στήν 
ἐκκλησία θά διακονεῖ εἴτε στήν ἐξουσία 
θά ἀνεβεῖ».[5]

Εἶναι ὄντως θαυµαστά τά ὅσα 
ἀναφέρει καί ὁ Γέροντας Πορφύριος 
γιά τό χρόνο ἔναρξης τῆς ἀγωγῆς: «Ἡ 
ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἀρχίζει ἀπό τήν 
ὥρα τῆς συλλήψεώς τους. Γἰ  αὐτό 
πρέπει ἡ µητέρα νά προσεύχεται πο-
λύ κατά τήν περίοδο τῆς κυήσεως καί 
νά ἀγαπάει τό ἔµβρυο, νά χαϊδεύει τήν 
κοιλιά της, νά διαβάζει ψαλµούς, νά 
ψάλλει τροπάρια, νά ζεῖ ζωή ἁγία. Αὐτό 
εἶναι καί δική της ὠφέλεια̇  ἀλλά κάνει 
θυσίες καί γιά χάρη τοῦ ἐµβρύου, γιά 
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νά γίνει τό παιδί πιό ἅγιο, νὰ ἀποκτήσει 
ἀπό τήν ἀρχή ἅγιες καταβολές».[6]

Τά λόγια αὐτά τῶν ὁσίων γερόντων 
φανερώνουν καί ἐπιβεβαιώνουν πώς 
«ἐκεῖνο πού σῴζει καί «φτιάχνει» καλά 
παιδιά εἶναι ἡ ζωή τῶν γονέων µέσα 
στό σπίτι̇  Ἄν δέν ἁγιάζονται οἱ γονεῖς, 
ἄν δέν ἀγωνίζονται, κάνουν µεγά-
λα λάθη καί µεταδίδουν τό κακό πού 
ἔχουν µέσα τους».[7]

Ἀνάλογα µέ τή συµπεριφορά τῶν 
παιδιῶν πρέπει νά προσαρµόζεται καί 
ἡ τακτική τῶν γονέων. Ἀρκεῖ κά-
θε ἐνέργεια νά γίνεται µέ ἀγάπη, 
εὐσπλαχνία καί ἱλαρότητα. 

Ἀκόµη, ἔχει µεγάλη σηµασία νά γί-
νονται ὅλα τήν κατάλληλη στιγµή, γἰ  
αὐτό καί ὁ ἱερός Χρυσόστοµος τονίζει: 
«Δέν εἶναι µικρό πράγµα ἡ ἱκανότητα 
νά διαλέγουµε τόν κατάλληλο χρό-
νο γιά κάθε µας ἐνέργεια».[8] Εἶναι 
ὠφέλιµο  ἡ ἀγωγή νά εἶναι ἀνάλογη 
καί µέ τήν ἡλικία καί µέ τό χαρακτή-
ρα. Καί ἐδῶ ὁ ἱερός Χρυσόστοµος θά 
µᾶς πεῖ:«Οἱ µητέρες τῶν πτηνῶν δέν 
διδάσκουν ἀµέσως καί σέ µία µέρα στά 
πουλάκια τους ὅλα τά µυστικά τοῦ 
πετάγµατος».[9]

Ὅσο δέ γιά τήν ἀξία τῆς ἐξατοµικευ-
µένης ἀγωγῆς τονίζει χαρακτηριστικά: 
«Δέν πρέπει νά φερόµαστε σ̓ ὅλους µέ 
τόν ἴδιο τρόπο, ἀλλά µέ τρόπο ἀνόµοιο 
καί διαφορετικό ἀνάλογα µέ τίς πε-
ριπτώσεις... Γιατί, ὅπως ἐκεῖνος πού 
χτυπάει τόν καλό καί εὐγενικό τόν 
καταστρέφει καί τόν ἀφανίζει, ἔτσι κι 
ἐκεῖνος πού κολακεύει αὐτόν πού χρει-
άζεται αὐστηρότητα, τόν διαφθείρει 
καί δέν τόν ἀφήνει νά διορθωθεῖ».[10]

Ἡ βρεφική - νηπιακή ἡλικία ἐπίσης 
χρειάζεται ἰδιαίτερη  προσοχή. Μέχρι 

τά ἑπτά-ὀκτώ χρόνια τό παιδί παίρ-
νει ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού στή 
συνέχεια θά καλλιεργήσει. Ἀκούει, 
δέχεται καί ἀντιγράφει τά πάντα. 
«Ἄν τά παιδιά βοηθηθοῦν ἀπό µικρά 
καί γεµίσουν Χριστό, θά εἶναι κοντά 
Του γιά πάντα. Καί νά ξεφύγουν λί-
γο, ὅταν µεγαλώσουν, λόγῳ ἡλικίας ἤ 
µιᾶς κακῆς συναναστροφῆς, πάλι θά 
συνέλθουν».[11]

Εἶναι πολύ ὠφέλιµο σέ αὐτήν τήν 
παιδική ἡλικία νά τρέφονται τά παι-
διά µέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ˙ µέ διηγήσεις 
ἀπό τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, 
µέ ἱστορίες ἀπό τήν παλαιά καί σύγ-
χρονη ἐποχή. Ἀκόµη, στερεά πνευµα-
τική τροφή εἶναι οἱ βίοι τῶν ἁγίων. Μέ 
τούς βίους τῶν ἁγίων θά διδαχθοῦν 
τά παιδιά κάτι πού ἰδιαιτέρως στήν 
ἐποχή µας ἔχει λησµονηθεῖ, πώς βα-
σικός σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἡ ἁγιότητα, ὁ οὐρανός  καί ἔτσι θά 
µποροῦν νά κάνουν σωστές ἐπιλογές.

Ἔχουν χρέος οἱ γονεῖς νά διδάξουν 
στά παιδιά νά ἐµπιστεύονται τή ζωή 
τους πρῶτα στόν Θεό. Ὁ ἅγιος Κοσµᾶς 
ὁ Αἰτωλός θά µᾶς πεῖ: «Νά κάµης µίαν 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ 
Προδρόµου, νά ἔχης καί τόν ἅγιον τοῦ 
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παιδιοῦ σου. Καί, ὅταν τό παιδί σου ση-
κώνεται ἀπό τόν ὕπνο καί σοῦ γυρεύη 
ψωµί, µήν τοῦ δίδῃς, µόνον νά πάρης 
τό ψωµί, νά τό βάλης ἐµπρός εἰς τήν 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί νά τοῦ εἰπῇς̇  
ἐγώ, παιδί µου, δέν ἔχω ψωµί˙ ὁ Χρι-
στός ἔχει. Σήκω νά κάµῃς τόν σταυρόν 
σου, νά παρακαλέσωµεν τόν ἅγιόν σου 
νά παρακαλέση τόν Χριστόν νά σοῦ τό 
δώσῃ».[12]

Ἡ ἀγωγή  στήν παιδική ἡλικία εἶναι 
λιγότερο δύσκολη καί µπορεῖ νά δώσει 
πολλά θετικά ἀποτελέσµατα̇  χρειάζε-
ται ὅµως πολλή προσοχή. Πρέπει νά 
ἔχει θεµέλια τήν ἐλευθερία καί τήν 
ἀγάπη, «δέν εἶναι ἀρκετό νά εἶναι οἱ 
γονεῖς εὐσεβεῖς. Πρέπει νά µήν κατα-
πιέζουν τά παιδιά γιά νά τά κάνουν 
καλά µέ τή βία. Εἶναι δυνατόν νά διώ-
ξουµε τά παιδιά ἀπό τόν Χριστό, ὅταν 
ἀκολουθοῦµε τά τῆς θρησκείας µέ 
ἐγωισµό. Ἡ αἰτία πού ὁρισµένα  παιδιά, 
ὅταν µεγαλώσουν, γίνονται ἀτίθασα, 
ἀφήνουν καί τήν Ἐκκλησία καί τρέ-
χουν ἀλλοῦ νά ἱκανοποιηθοῦν, εἶναι 

αὐτή ἡ καταπίεση πού τούς ἀσκοῦν οἱ 
«καλοί» γονεῖς».[13]

Ἡ καταπίεση, ἡ ἀνθρώπινη ἀγάπη 
καί ἡ ἐγωιστική συµπεριφορά φέρνουν 
ἀντίθετα ἀποτελέσµατα, ἐνῷ «ὅταν 
ἀναπτύσσονται µέσα στήν ἐλευθερία, 
βλέποντας συγχρόνως τό καλό παρά-
δειγµα τῶν µεγάλων, χαιρόµαστε νά τά 
βλέπουµε».

Χρειάζεται νά δηµιουργηθεῖ µέσα 
στό σπίτι ἕνα κλίµα ἀρχοντιᾶς καί 
σεβασµοῦ, «µέ τό ζόρισµα οἱ γονεῖς δέν 
βοηθοῦν τά παιδιά, τά πνίγουν. Πρέπει 
νά προσπαθοῦν νά τά βοηθοῦν µέ τόν 
ἀρχοντικό τρόπο, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖ 
τό φιλότιµο στίς ψυχές τους, ὥστε νά 
καταλάβουν τό καλό ὡς ἀνάγκη».[14]

Ἰδιαίτερη σηµασία ἔχει ἡ ἀγωγή κα-
τά τήν  ἐφηβική ἡλικία. Εἶναι ἡ ἡλικία 
πού ἔχει τά περισσότερα καί µεγαλύτε-
ρα προβλήµατα. Συµβαίνουν ραγδαῖες 
µεταβολές, σωµατικές καί ψυχικές. Ἡ 
ψυχοσωµατική ἰσορροπία διαταράσσε-
ται, γἰ  αὐτό καί παρατηροῦνται τροµε-
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ρές µεταπτώσεις. Ἄλλοτε οἱ ἔφηβοι εἶ-
ναι χαρούµενοι καί εὔθυµοι καί ἄλλοτε 
µελαγχολικοί. Ἄλλοτε ἀναζητοῦν τόν 
διάλογο καί δέχονται νά συζητοῦν καί 
ἄλλοτε κλείνονται στόν ἑαυτό τους 
καί δέν δέχονται συζήτηση µέ κανένα. 
Δέν εἶναι πιά παθητικοί δέκτες, πού δέ-
χονται  χωρίς κρίση κάθε διδασκαλία. 
Γονεῖς, δάσκαλοι καί κληρικοί, τούς 
ὁποίους δεχόντουσαν ὡς αὐθεντίες, 
µπαίνουν πλέον στό περιθώριο καί στή 
θέση τους µπαίνει ὁ ἑαυτός τους. Αὐτοί 
τά γνωρίζουν ὅλα. Κρίνουν θεσµούς 
καί ἀξίες, ἀµφισβητοῦν τήν ὕπαρξη 
τοῦ Θεοῦ, προβληµατίζονται καί στέ-
κονται µέ σκεπτικισµό µπροστά στά 
θαύµατα τοῦ Κυρίου µας καί στά µυ-
στήρια τῆς ἐκκλησίας µας. Ὅλα αὐτά 
δέν πρέπει νά µᾶς ξενίζουν, ἀλλά νά τά 
ἀντιµετωπίζουµε µέ πολλή προσευχή, 
προσοχή, ὑποµονή καί ἀνεκτικότητα. 
Νά εἴµαστε πολύ προσεκτικοί στά λόγια 
µας καί στή συµπεριφορά µας. Νά δεί-
χνουµε σεβασµό στήν προσωπικότητά 
τους, τήν ἐλευθερία τους. Εἶναι καλό 
καί ὠφέλιµο νά ἔχουµε ἐπικοινωνία 
καί διάλογο µαζί τους, ἀλλά µόνον, 
ὅταν ἐκεῖνοι τό ἐπιθυµοῦν. Χωρίς ὕφος 
διδασκαλικό καί συµβουλευτικό, χω-
ρίς ἀφορισµούς καί ἀπολυτότητες. 
Μέ πολλή ἀγάπη καί ταπείνωση καί 
εἰλικρινῆ ψυχική διάθεση νά ἀκοῦµε 
τά ἐρωτήµατα καί τίς ἀπορίες τους καί 
νά συµµετέχουµε στίς ἀγωνίες τους. 
Νά σεβόµαστε τίς  ἀπόψεις καί τις θέ-
σεις τους καί µέ µετριοπάθεια, χωρίς 
ἀντιπαραθέσεις καί διάθεση ὑπεροχῆς, 
νά προβάλλουµε χωρίς νά ἐπιβάλλουµε 
τίς θέσεις τῆς ἐκκλησίας µας καί τῆς πί-
στεώς µας. Εἶναι ἀπαραίτητο οἱ ἔφηβοι 
νά τοποθετηθοῦν ὑπεύθυνα  καί νά 
ἐπιλέξουν ἐλεύθερα. 

Ὅλοι οἱ γονεῖς, πού θέλουµε νά 
ἀναθρέψουµε τά παιδιά µας σύµφωνα 
µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἄς ζητήσουµε 
µέ ταπείνωση  νά φωτίζει ὁ Θεός µι-
κρούς καί µεγάλους, γιά νά ἐνεργοῦµε 
καί νά ζοῦµε θεάρεστα. Ἡ ἀγωνία µας 
ἄς γίνει προσευχή καί ἐµπιστοσύνη 
στόν Θεό˙ ὅ,τι µποροῦµε, µέ τή Χάρη 
τοῦ Θεοῦ, ἄς τό κάνουµε· ἀπό ἐκεῖ καί 
πέρα, ἄς ἐµπιστευθοῦµε τά παιδιά µας 
στόν Παντοδύναµο Θεό. 
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έντε γράµµατα... Ξεκινᾶ  
ἀπό «φ»! Ἔλα µπορεῖς νά 
τά καταφέρεις!! Εἶναι κάτι 
πού ὅλοι συνέχεια τό ψά-

χνουµε κί ὅταν τό βροῦµε µᾶς ἀλλάζει 
τή ζωή καί µᾶς γεµίζει τή µέρα. Βέ-
βαια, δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού µᾶς 
ἀπογοητεύει κιόλας, ἀλλά ἄν ἔχει γερά 
τά θεµέλιά του ἀντέχει στόν χρόνο. 
Μά ναί, πώς δέν τό ̓χα σκεφτεῖ νωρί-
τερα!!!! Ἡ λέξη πού ψάχνουµε εἶναι ἡ 
φΙΛΙΑ!!!!!

Ὡραῖα! Εὔκολα τή βρίσκεις, ὅταν 
πρόκειται γιά σταυρόλεξο, πόσο εὔ-
κολο εἶναι ὅµως ὅλο αὐτό ἐκεῖ ἔξω....

στόν «ἀληθινό κόσµο» πού δέν περιο-
ρίζεται σέ κουτάκια, σέ ὁριζόντια καί 
κάθετα!!!!

Στήν  πραγµατικότητα, δέν ξέρω ἄν 
ὑπάρχει  πιά στίς µέρες µας ἀληθινή  
φιλία. φιλία εἶναι νά δίνεις τόν ἑαυτό 
σου στόν ἄλλο. Νά προχωρᾶτε µαζί 
ἔχοντας µία κοινή πορεία. φιλία εἶναι 
νά θές νά εἶσαι συνέχεια µέ τόν ἄλλον. 
Νά µοιράζεστε κοινά ἐνδιαφέροντα κί 
ἀπόψεις. φιλία εἶναι πολλά πράγµατα, 
ἀλλά, ἄν δέν τήν προσεγγίσουµε κάτω 
ἀπό τό πρίσµα τοῦ Θεοῦ, µία ζωή θά παι-
δευόµαστε, θά ψάχνουµε γιά «φίλους» 
ξοδεύοντας τίς ὧρες µας ἀνούσια!

 Ἄννας-Μαρίας Λαζαρίδου 
φοιτήτριας ΑΠΘ 

Η φΙΛΙΑ

Π
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Ἀν εἶσαι κοντά στόν Θεό δέν ἔχεις 
νά φοβηθεῖς κάτι. Κοντά στόν Θεό δέν 
ἀπελπίζεσαι, ὅταν καµµιά φορά µείνεις 
µόνος, γιατί ξέρεις πώς Ἐκεῖνος εἶναι 
πάντα δίπλα σου. Πάντα! Ποτέ δέν θά 
σ̓ ἀφήσει, ὅ,τι κι ἄν κάνεις, ὅποιος κι ἄν 
γίνεις!!! Ὅσο χαµηλά κι ἄν πέσεις. Γιατί 
ξέρεις, δέν πειράζει καί ἄν καµιά φορά 
πέσεις. Ἡ πτώση εἶναι ἀνθρώπινη, τό 
νά µείνεις ὅµως σ̓ αὐτήν τήν πτωτική 
κατάσταση καί νά µήν καταβάλεις κα-
µία προσπάθεια γιά νά σηκωθεῖς τότε 
αὐτό εἶναι δαιµονικό!! Προσπαθώντας 
λοιπόν νά προσεγγίσουµε τόν Χριστό, 
τόν Θεό µας, τότε ἔχουµε σίγουρα ἕναν 
φίλο. Ἕναν καλό φίλο πού ποτέ δέν 
θά µᾶς ἀφήσει, ὅποια δυσκολία κί ἄν 
ἀντιµετωπίσουµε!!!

Βέβαια, ζοῦµε σ̓ ἕναν κόσµο πού 
δέν µποροῦµε νά µήν ἔχουµε παρέ-
ες, νά µήν συναναστρεφόµαστε µέ 
ἀνθρώπους! Αὐτό πού µετράει ὅµως 
εἶναι νά διαλέγουµε τούς φίλους µας µέ 
σωστά κριτήρια!!! Ξέρω, εἶναι δύσκο-
λο! Εἶναι πολλές οἱ φορές πού θέλεις 
ἁπλῶς νά γίνεις ἀποδεκτός. Θέλεις οἱ 
ἄλλοι νά σ̓ ἀγαπήσουν(!) γἰ  αὐτό πού 
εἶσαι, κί ὄχι γἰ  αὐτό πού περιµένουν 
νά γίνεις! Γιατί αὐτό εἶναι γιά µένα 
ἀληθινή φιλία. Νά δέχεσαι τόν ἄλλον 
ἔτσι ἀκριβῶς, ὅπως εἶναι, νά µήν προ-
σπαθήσεις νά τόν φέρεις στά δικά σου 
µέτρα, νά µήν τοῦ ἀλλάξεις τίς συνή-
θειες καί τόν τρόπο ζωῆς. Σ̓ ἀγαπάω, 
φίλε µου, ἔτσι ὅπως εἶσαι! Μέ τά καλά 
καί τά «στραβά» σου. Πῶς νά σοῦ ζη-
τήσω ν̓ ἀλλάξεις, ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως 
κι ἐγώ ὁ ἴδιος δέν εἶµαι τέλειος; Εἶµαι 
ἕνας ἄνθρωπος, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι 
µέ τά πάθη καί τίς ἀδυναµίες µου! Κι 
ἐδῶ λοιπόν ἔρχεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ! 
Δέν εἶναι κακό νά ζητᾶς πού καί πού 

στήν προσευχή σου ἀπό τόν Θεό νά 
σέ φωτίζει νά συναναστρέφεσαι µέ 
ἀνθρώπους ἀπό τούς ὁποίους µπορεῖς 
νά ὠφεληθεῖς! Κι ἔτσι, κάτω ἀπό τή 
δική Του καθοδήγηση, νἆσαι σίγουρος 
πώς κάποια µέρα οἱ ἄνθρωποι πού θά 
στέκουν δίπλα σου καί θά νοιάζονται 
γιά σένα θά εἶναι τόσοι πού κι ἐσύ ὁ 
ἴδιος δέν θά πιστεύεις στά µάτια σου!!! 
Ὅµως, ἀκόµα καί ἄν τά πράγµατα δέν 
ἔρθουν ἔτσι, µήν ἀπελπιστεῖς. Ὁ Θε-
ός εἶχε ἄλλα σχέδια γιά σένα. Μπορεῖ 
ἐσύ καί µόνο µέ τήν παρουσία σου νά 
δίνεις κουράγιο σέ κάποιους ἄλλους. 
Σέ ἀνθρώπους πού στέκουν δίπλα 
σου καί δέν ξέρεις κἄν πώς ὑπάρχουν. 
Ἄλλωστε ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ πρέπει 
νά εἶναι πάντοτε παράδειγµα. Πάντα 
νά χαίρεται µέ τή χαρά τοῦ συνανθρώ-
που καί νά τόν συµπονᾶ στή θλίψη. Νά 
ἀπεχθάνεται τήν ἁµαρτία καί ὄχι τόν 
ἁµαρτωλό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀκόµα 
ἀδερφός, ἕνας φίλος πού ἔχασε γιά λίγο 
τόν δρόµο του.

Ὅλοι  λοιπόν περιµένουν λίγο πο-
λύ τά ἴδια ἀπό τούς φίλους τους. Θέ-
λουν ὁ φίλος νά προσφέρει γέλιο καί 
ἀφοσίωση, νά ἀποτελεῖ στήριγµα, νά 
δείχνει πάντα τό ἐνδιαφέρον του, ἀκόµα 
καί ἄν εἴπαµε καί µία κουβέντα παρα-
πάνω, νά προσφέρει τήν καταλληλότε-
ρη συµβουλή, νά εἶναι ἔµπιστος, νά..., 
νά...., νά.... 

Ζητᾶµε πολλά, δέν νοµίζετε; Ἐµεῖς 
τί πραγµατικά δίνουµε στούς ἄλλους; 
Πόσο τούς βοηθᾶµε; Μήπως εἴµαστε 
ἀρκετά ἀπασχοληµένοι µέ τίς ζωοῦλες 
µας καί ἀδιαφοροῦµε γιά τούς φίλους; 
Κάπως ἔτσι εἶναι τά πράγµατα. Βέ-
βαια, δέν πρέπει νά σέ πιάνει πανικός. 
Μπορεῖς νά δείξεις τό ἐνδιαφέρον σου 
στούς ἄλλους ἀκόµα καί µέ τά πιό ἁπλά 
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πράγµατα. Μ̓ ἕνα ἁπλό σηµείωµα, µ̓ 
ἕνα τηλεφώνηµα -δέν εἶναι ἀνάγκη 
νά εἶναι πολύωρο- ἀρκοῦν δυό ἁπλές 
κουβέντες καί ὁ ἄλλος καταλαβαίνει 
τό ἐνδιαφέρον µας. Ξέρεις, µπορεῖς 
νά κάνεις πράγµατα πού οὔτε εἶχες 
φανταστεῖ ποτέ. Μπορεῖς νά βοηθή-
σεις ἀνθρώπους πού ἀνταλλάσσετε µία 
τυπική καληµέρα. Πῶς; Μέ τό παρά-
δειγµά σου. Καθένας ἕλκεται ἀπό κάτι 
τό ἀνώτερο καί ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει 
στή ζωή του τόν Χριστό εἶναι πάντα 
ἕνα ἀνέσπερο φῶς. Μία συµβουλή, µία 
καλή κουβέντα, στό κυλικεῖο τοῦ πα-
νεπιστηµίου, στήν αὐλή τοῦ σχολείου, 
στόν δρόµο γιά τή δουλειά. Ὅλα αὐτά 
ἀρκοῦν γιά νά δείξεις τό ἐνδιαφέρον 
σου, γιά νά δείξεις στούς ἄλλους πώς,  
ναί, ὁ χριστιανός δέν εἶναι ἕνα ἄβουλο 
ὄν πού ἀκολουθεῖ τή µάζα. Ἔχει γνώµη 

καί ἀνά πάσα στιγµή προθυµοποιεῖται 
νά βοηθήσει τόν καθένα γύρω του, µιᾶς 
καί βλέπει τόν καθένα ὡς ἀδερφό, ὡς 
φίλο.

Τήν ἐπόµενη  φορᾶ λοιπόν πού θά 
νιώσεις µόνος, χωρίς κανέναν στό 
πλάι σου, στρέψε τό βλέµµα σου ψηλά. 
Μήν ξεχνᾶς πώς πάντοτε θά ὑπάρχει 
Ἐκεῖνος νά σοῦ δώσει κουράγιο, νά 
σοῦ δώσει µία σωστή συµβουλή(ξέρει 
Ἐκεῖνος πώς), νά φέρει τά πάνω κάτω 
στή ζωή σου. Ὁ Θεός δέν θά σέ ἀφήσει 
ποτέ, ἀρκεῖ µονάχα νά τοῦ ἀνοίξεις 
τήν πόρτα καί τότε ὅλα ἀλλάζουν 
µονοµιᾶς. 

Κάνε λοιπόν τό βῆµα καί µήν ἀργεῖς 
καθόλου!!!! Καλωσόρισε στή ζωή σου 
τόν καλύτερο φίλο ἀπ̓ ὅλους· τόν 
Χριστό!!!
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ἑλληνικὴ ἀποτελεῖ µονα-
δικὸ παράδειγµα γλώσσας 
µὲ ἀδιάσπαστη ἱστορικὴ 
συνέχεια καὶ µὲ τέτοια 

δοµικὴ καὶ λεξιλογικὴ συνοχὴ ποὺ 
νὰ ἐπιτρέπει νὰ µιλοῦµε γιὰ µιὰ ἑνιαία 
ἑλληνικὴ γλώσσα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα 
ὥς σήµερα. Μὲ αὐτὸ ἐννοοῦµε ὅτι ὁ 
ἴδιος λαός, οἱ Ἕλληνες, στὸν ἴδιο γεω-
γραφικὸ χῶρο, τὴν Ἑλλάδα, χωρὶς δι-
ακοπή, σαράντα αἰῶνες τώρα, µιλάει 
καὶ γράφει - µὲ τὴν ἴδια γραφὴ (ἀπὸ 
τὸν 8ο αἰ. π.Χ.) καὶ τὴν ἴδια ὀρθογραφία 
(ἀπὸ τὸ 400 π.Χ.) - τὴν ἴδια γλώσσα, τὴν 
ἑλληνική. Αὐτὸ δὲν σηµαίνει, φυσι-
κά, ὅτι ἡ γλώσσα τοῦ Ξενοφώντα, τοῦ 
Πλάτωνα ἢ τοῦ Πλουτάρχου εἶναι φω-
νολογικά, γραµµατικὰ καὶ λεξιλογικὰ 
ἴδια κι ἀπαράλλαχτη µὲ τὴ γλώσσα ποὺ 
µιλοῦµε καὶ γράφουµε στὶς ἀρχὲς τοῦ 
21ου αἰώνα. Μεταβολὲς στὴν προφορά, 
στὴ γραµµατοσυντακτικὴ δοµὴ καὶ στὸ 
λεξιλόγιο πραγµατοποιήθηκαν πολλές. 
Τὰ κύρια χαρακτηριστικά, ὅµως, τῆς  
δοµῆς  τῆς ἀρχαίας  ἑλληνικῆς  γλώσ-
σας  (πτώσεις,  ἀριθµοί, γένος, χρόνος,  
ποιὸν  ἐνέργειας,  πρόσωπο,  φωνές, 
διάθεση ρήµατος κ.τ.λ.) ἐξακολουθοῦν 
νὰ προσδιορίζουν τὴ φυσιογνωµία  καὶ  
τῆς  σὺγχρονης  ἑλληνικῆς  γλώσσας.

Καὶ ποιός, φυσικά, ἀγνοεῖ τὸ σηµαντι-

Ἀρχιµ. Χρίστου  Κυριαζόπουλου 

PhD., MSc. πρ. Σχολικοῦ Συµβούλου 
φιλολόγων Ἀνατ. Θεσσαλονίκης 

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ  

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ ● ΙΣΤΟΡΙΑ   
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ● ΤΕΧΝH

Η
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κότατο ἰδιαίτερο γνώρισµα τῆς ἑλληνι- 
κῆς γλώσσας, τὴν οἰκουµενικότητά της; 
Σὲ ποιὰ γλώσσα τοῦ κόσµου θὰ µποροῦσε 
κανεὶς νὰ κάνει ὁλόκληρη διάλεξη χρη-
σιµοποιώντας ἀποκλειστικά καὶ µόνο 
ἑλληνικὲς διεθνεῖς λέξεις, ὅπως ἔκανε 
κάποτε ὁ ἀείµνηστος Ξενοφῶν Ζολώ-
τας; Ἡ οἰκουµενικότητα αὐτὴ δὲν εἶναι 
ἄσχετη πρὸς τὸ κύρος ποὺ ἀπέκτησε 
διεθνῶς ἡ ἑλληνικὴ ὅπως ἡ  γλώσσα 
τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ γλώσσα τῶν 
µεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί, 
βεβαίως, ὡς ἡ γλώσσα τῆς ὑµνογραφίας 
καὶ τῆς ὀρθόδοξης λατρείας.

Ὁ J. Chadwick, ὁ διακεκριµένος 
ἑλληνιστὴς καὶ συνεργάτης τοῦ Μ. 
Ventris, τοῦ νεαροῦ ἀρχιτέκτονα ὁ 
ὁποῖος τὸ 1952 ἀποκρυπτογράφησε τὴ 

Τὰ κύρια χαρακτηριστικά, τῆς  δοµῆς  τῆς ἀρχαίας  ἑλληνικῆς  γλώσσας   
(πτώσεις,  ἀριθµοί, γένος, χρόνος,  ποιὸν  ἐνέργειας,  πρόσωπο,  φωνές,  

διάθεση ρήµατος κ.τ.λ.) ἐξακολουθοῦν νὰ προσδιορίζουν τὴ φυσιογνωµία   
καὶ  τῆς  σὺγχρονης  ἑλληνικῆς  γλώσσας.

συλλαβογραµµικὴ γραφὴ Β, δήλωσε 
τὸν Νοέµβριο τοῦ 1996: «Ἀπὸ τὴν πρώ-
τη φορὰ πού µοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία, 
πρὶν ἀπὸ ἐξήντα χρόνια,  νὰ γνωρίσω 
τὴν Ἑλλάδα, νεαρὸς τουρίστας τότε, 
ἔνιωσα ἐκστατικὸς µὲ τὴ χώρα, µὲ τοὺς 
ἀνθρώπους καί, περισσότερο ἀπὸ ὅλα, 
µὲ τὴ γλώσσα τους. Νιώθω ἀκόµη τὴν 
ἴδια ἔκσταση, ὅπως στὰ µαθητικά µου 
χρόνια. Ὑπῆρξε µεγάλο εὐτύχηµα γιὰ 
µένα τὸ ὅτι µπόρεσα νὰ προσθέσω κάτι 
στὴ µακρὰ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καὶ 
τῆς γλώσσας τους καὶ νὰ ἐκπληρώσω 
ἔτσι στὸ ἐλάχιστο ἕνα µέρος ἀπὸ τὸ µε-
γάλο χρέος ποὺ ὅλη ἡ Εὐρώπη ὀφείλει 
στοὺς θεµελιωτές τοῦ πολιτισµοῦ της».

Μαζὶ µὲ τὸν  Σεφέρη συγκλονί-
ζεται κανείς, ὅταν συλλογίζεται: Ἡ  
ἑλληνικὴ γλώσσα, γιὰ κοιτάξτε πόσο 
θαυµάσιο πράγµα εἶναι νὰ λογαριάζει 
κανεὶς πὼς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ µίλη-
σε ὁ Ὅµηρος ὣς τὰ σήµερα µιλοῦµε, 
ἀνασαίνουµε καὶ τραγουδοῦµε µὲ 
τὴν ἴδια γλώσσα».  Ἀπὸ κοινοῦ µὲ τὸν 
Ἐλύτη µποροῦµε νὰ διακηρύξουµε: 
«Τὴ γλώσσα µοῦ ἔδωσαν ἑλληνική... 
στὶς ἀµµουδιές τοῦ Ὁµήρου. Μονάχη 
ἔγνοια ἡ γλώσσα µου στὶς ἀµµουδιὲς 
τοῦ Ὁµήρου». Καὶ µεταλλάσσοντας 
τὴ ρήση τοῦ φιλοσόφου τῆς γλώσ-
σας Wittgenstein µποροῦµε νὰ ποῦµε: 
«Τὰ ὅρια τῆς γλώσσας µου ὁρίζουν τὰ 
ὅρια τοῦ κόσµου». Ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ 
Αἰτωλὸς τὸ εἶπε, µὲ τή διαύγειά τῆς 

γλώσσας του,  πολὺ πιὸ ὄµορφα: «Δι-
αβάζοντας τὰ ἑλληνικὰ τὰ ηὗρα ὁποὺ 
λαµπρύνουν καὶ φωτίζουν τὸν νοῦν 
τοῦ µαθητοῦ ἀνθρώπου, καθὼς φωτί-
ζει ὁ ἥλιος τὴν γῆν, ὅταν εἶναι ξαστεριὰ 
καὶ βλέπουν τά µάτια µακριά».

Ἡ νεοελληνικὴ  γλώσσα ἔχει τὸ 
ἀδιαµφισβήτητο -  ἔναντι τῶν ἄλλων 
γλωσσῶν -  προνόµιο νὰ διαθέτει τὴ 
δύναµη µιᾶς µακραίωνης προφορικῆς 
καὶ γραπτῆς καλλιέργειας. Αὐτὸ τὸ 
γεγονὸς δηµιουργεῖ τὴν πρόσθετη 
εὐθύνη σὲ ὅλους µας νὰ τὴν περιφρου-
ρήσουµε, καθὼς διατρέχει τὸν κὶνδυνο 
ἀλλοτρίωσής της ἀπὸ τὴν ἀδιάκοπη 
εἰσροὴ καὶ υἱοθέτηση ξενόγλωσσου λε-



33

ξιλογίου, ὄχι µόνο στὴν ἐπιστηµονικὴ 
ὁρολογία ἀλλὰ καὶ στὴν καθηµερινὴ 
ζωὴ τοῦ µέσου Ἕλληνα, ἀπὸ τὸν τουρι-
σµό, ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἐνασχόληση 
µὲ τὴν πληροφορικὴ καὶ τὸ διαδίκτυο, 
τὸ ὁποῖο ἔχει λάβει, πλέον, κεντρικὴ 
θέση στὴ ζωὴ πολλῶν, καὶ κυρίως τῶν 
νέων µας, ἀπὸ τὴ χρησιµοποίησή της 
ἐκ µέρους τῆς πανσπερµίας τῶν προ-
σώπων ποὺ ἐπὶ εἰκοσιτέσσερις ὧρες 
στὸ εἰκοσιτετράωρο τὴν κακοποιοῦν 
βάναυσα µέσα ἀπὸ τὶς ἀπειροπληθεῖς 
ἐκποµπὲς τῶν λεγόµενων Μέσων 
Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας, ἀσκώντας 
µιὰν ὁλοκληρωτικὴ κυριαρχία στὸ 
ἑλληνικὸ κοινὸ ποὺ τοὺς ἔχει, πλέον, 
παραδοθεῖ ἄνευ ὅρων. Πρόκειται γιά 
µιὰ βαθειὰ κρίση, ποὺ ἔχει σχέση µὲ τή 

γενικότερη «κρίση ἐπικοινωνίας» τοῦ 
σὺγχρονου ἀνθρώπου. Καί, ἐπιπλέον, 
ὅπως ὀρθὰ ἔχει σηµειωθεῖ, ἡ ἔκφραση 
ὡς ἀξία (ὡς ὀρθότητα γραµµατοσυντα-
κτική, µέληµα αἰσθητικὸ καὶ ἐπιδίωξη 
ἀποχρώσεων) σήµερα, πλέον, παραµε-
ρίζεται ἀπροκάλυπτα καὶ ἐσκεµµένα.

Σὲ ὅλα αὐτὰ πρέπει, βέβαια, νὰ 
προστεθεῖ καὶ  ἡ ἀθρόα καὶ ἀνεξέλεγ-
κτη εἰσροή, τὰ τελευταῖα χρόνια, πολὺ 
µεγάλου ἀριθµοῦ ξένων προσφύγων, 
νοµίµων ἢ παρανόµων, τῶν ὁποίων 
τά παιδιὰ ἐγγράφονται, ὡς γνωστόν, 
στὴν τάξη στὴν ὁποία προβλέπει ὁ 
τίτλος τὸν ὁποῖον ἔχουν λάβει ἀπὸ τή 
χώρα προέλευσής τους, ἄσχετα µὲ τὸν 
βαθµὸ γνώσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
τὴν ὁποία, στὴ µέγιστη πλειονότητά 
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τους, ἀγνοοῦν παντελῶς. Σηµειωτέον, 
βέβαια, ὅτι στὰ σχολεῖα ποὺ φοιτοῦν 
παιδιὰ µεταναστῶν, πάρα πολὺ σπάνια 
ἐφαρµόζεται ἡ κείµενη νοµοθεσία, ἡ 
ὁποία προβλέπει τὴ λειτουργία τµηµά-
των ὑποδοχῆς καὶ φροντιστηριακῶν 
γιὰ τὴ γλωσσικὴ ἐνίσχυση τῶν ξένων 
µαθητῶν.

Ὅµως, τὸ µεγάλο µας πρόβληµα 
ὡς πρὸς τὴ γλώσσα δὲν εἶναι µόνο οἱ 
ἀλλόγλωσσοι µαθητὲς. Δέν εἶναι λίγα 
τὰ ἑλληνόπουλα ποὺ ἀντιµετωπίζουν 
τεράστιο πρόβληµα στή γλώσσα παρά 
τό γεγονός ὅτι διδάσκονται στὴ Δευ-
τεροβάθµια Ἐκπαίδευση ἐπὶ ἕξι χρό-
νια ἕνα µεγάλο ἀριθµὸ βιβλίων ποὺ 
ἔχουν νὰ κάνουν µὲ τὴ νεοελληνικὴ 
γλώσσα. Γιὰ τὶς ἕξι τάξεις τῆς Δευτε-
ροβάθµιας Ἐκπαίδευσης διαθέτου-
µε σήµερα βιβλία τοῦ µαθητῆ, βιβλία 
ἐργασιῶν, τοῦ καθηγητῆ, γραµµατικῆς, 
συντακτικοῦ, γλωσσικῶν ἀσκήσεων, 
δεκάδες σελίδων στὰ βιβλία  ὁδηγιῶν 
τῶν φιλολογικῶν µαθηµάτων Γυ-
µνασίου καὶ Λυκείου, ἱκανὸ ἀριθµὸ 
σελίδων γιὰ τὴ διαθεµατικότητα καί, 
ἐπιπλέον, εἰδικὰ γιὰ τὸ Λὺκειο, ἕνα 

ὀγκῶδες βιβλίο θεµατικῶν κύκλων καὶ 
τρία εὐµεγέθη βιβλία ἀξιολόγησης τῆς 
Ἔκφρασης-Ἔκθεσης, τὰ ὁποῖα ἀρκετοὶ 
φιλόλογοι χρησιµοποιοῦν. Σύνολο σε-
λίδων γιὰ τὴ Νεοελληνικὴ Γλώσσα 
στὴ Δευτεροβάθµια Ἐκπαίδευση πε-
ρισσότερες ἀπὸ ἕξι χιλιάδες ὀκτακόσιες!  
Κυριολεκτικὰ µιὰ βιοµηχανία βιβλίων 
Νεοελληνικῆς Γλώσσας, χωρίς, φυ-
σικά, νὰ ὑπολογίζονται τὰ πάµπολλα 
ἐξωσχολικά βοηθήµατα!

Παρὰ ταῦτα ἡ γλωσσικὴ παιδεία 
τῶν µαθητῶν µας στὸν γραπτὸ καὶ 
προφορικὸ λόγο εἶναι ἄκρως ὑποβα-
θµισµένη, ἐνῷ ἡ εἰκόνα των γραπτῶν 
τους στὸ µάθηµα τῆς Νεοελληνικῆς 
Γλώσσας τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσε-
ων εἶναι συχνά ἀπελπιστική. Ποτὲ 
ἄλλοτε δὲ διδασκόταν στὴ Δευτερο-
βάθµια Ἐκπαίδευση τόσο µεγάλος 
ὄγκος ὕλης στὴ Νεοελληνικὴ Γλώσ-
σα καὶ ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἦταν σὲ τόσο 
ἀπόλυτο βαθµὸ ἀντιστρόφως ἀνάλογη 
ἡ πληθώρα τῆς ὕλης  µὲ τὴν πρόο-
δο τῶν µαθητῶν στὴ γλώσσα καὶ τὴ 
συναφῆ µὲ αὐτὴν ἐπιτυχία τους στὶς 
ἐξετάσεις! Χωρὶς νὰ ὑπερβάλλουµε 
καθόλου, εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νὰ 
παραδεχθοῦµε πὼς ὁρισµένοι σηµερι-
νοὶ ἀπόφοιτοι κάποιων Λυκείων µας 
βρίσκονται, δυστυχῶς, στὰ ὅρια τοῦ 
ἀναλφαβητισµοῦ. Ὑπάρχει ὄντως πρό-
βληµα. Καὶ ὄχι µόνο γλωσσικό. Περισ-
σότερο σύνθετο. Θὰ µποροῦσε κάποιος 
νὰ τὸ ἐξετάσει καὶ ἀπὸ ἄλλες πλευρὲς 
πέραν τῆς γλώσσας. Ἀκόµα καὶ ἀπὸ τὴν 
πλευρά τῶν οἰκονοµικῶν συνεπειῶν.

Ὅλοι µας γνωρίζουµε ἀνθρώπους 
παλαιοτέρων ἐποχῶν, οἱ ὁποῖοι, ἔχοντας 
φοιτήσει γιὰ ἕνα - δυὸ χρόνια στὸ Γυ-
µνάσιο, µποροῦσαν καὶ διάβαζαν καὶ 
κατανοοῦσαν τὸν Παπαδιαµάντη, τὸν 
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Κάλβο ἢ τὸν Παπαρρηγόπουλο. Σὴµερα 
- τὸ γνωρίζουµε καλὰ - ἡ δυνατότητα 
αὐτὴ δὲν ὑφίσταται στοὺς πιὸ πολλοὺς 
ἀποφοίτους τῶν Λυκείων µας, Γενικῶν 
καὶ Ἐπαγγελµατικῶν (γιατί ἄραγε πρέ-
πει νά παίρνουν ἀπολυτήριο Λυκείου 
- καὶ µάλιστα ἀβρόχοις ποσὶ -οἱ πά-
ντες;). Καὶ τοῦτο γιατὶ ὅλο καὶ περισ-
σότερο τὰ κείµενα αὐτὰ παραγκωνί-
ζονται, ἄρα καὶ ἡ γνώση της γλώσσας 
µας στὴ διαχρονία της περιορίζεται. Οἱ 
ἀπόφοιτοί µας, δυστυχῶς, συνήθως δὲν 
κατανοοῦν πλήρως, ἂν δὲν προηγηθεῖ 
σχολαστικὴ ἐξοµάλυνση ἀπὸ τοὺς 
φιλολόγους τους, οὔτε κείµενα σοβα-
ρά, δοκιµιακοῦ χαρακτήρα, γραµµέ-
να ἀπὸ σύγχρονους συγγραφεῖς στὴ 
δηµοτική.

Ἄς µοῦ ἐπιτραπεῖ στὸ σηµεῖο αὐτὸ 
µιὰ παρένθεση. Προφανῶς καὶ δὲν πε-
ριλαµβάνω στὰ κείµενα τὰ παντελῶς 
ἀκατανόητα φληναφήµατα, τὰ ὁποῖα µὲ 
βαρύγδουπους τίτλους φιλοξενοῦνται 
συχνὰ στὶς κυριακάτικες ἐφηµερίδες 
οὔτε τὰ χυδαιολογήµατα πολλῶν σύγ-
χρονων λογοτεχνῶν τῶν ὁποίων τὰ 
ἔργα συναντοῦν συχνὰ οἱ µαθητές µας 
στὶς βιβλιοθῆκες οὔτε, δυστυχῶς, καὶ 
πολλὰ κακογραµµένα ἀποσπάσµατα 
ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία Γυµνασίου 
καὶ Λυκείου. Δυστυχῶς, σὲ πολλὰ 
σχολικὰ βιβλία, ὁ πυκνός, σκοτεινός, 
ἐπιστηµονικοφανὴς λόγος συχνὰ 
ἀµβλύνει τὸ ἐνδιαφέρον καὶ καταστρέ-
φει τὸ µάθηµα. Θεωροῦµε ὅτι ἕνα καλὸ 
κείµενο, µὲ ἀποδέκτες µαθητὲς τῆς 
Δευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης, τῶν 
ὁποίων ἡ ἀκοὴ κατακλύζεται ἀπὸ πά-
σης φύσεως «κενούς» λόγους, θὰ πρέ-
πει νὰ περιέχει λόγο σαφῆ, ἁπλό, κατα-
ληπτό, ἀκριβῆ, κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ 
Ἀπ. Παύλου «εὔσηµον» καὶ  ἀπὸ κάθε 

πλευρὰ «ὑγιῆ».

Βρισκόµαστε µπροστὰ σ̓ ἕνα σύγ-
χρονο ὀξύτατο  γλωσσικὸ ζήτηµα, 
ποὺ ὅµως, ἐπειδὴ δὲν δηµιουργεῖ 
ἰδεολογικὲς ἀντιπαραθέσεις, ὅπως τὸ 
πρὸ ἑκατονταετίας, δὲν προκαλεῖ τὶς 
ἀναγκαῖες ἀντιδράσεις καί, ἐπιπλέον, 
ἡ ὀξύτητά του δὲν «ἐνοχλεῖ» λόγῳ τῆς 
ἀδιαφορίας τῶν πολλῶν καὶ τοῦ γενικό-
τερου ἐφησυχασµοῦ τὸν ὁποῖο εὐνοεῖ 
ἡ ἐποχή µας. Μπροστὰ στὸ γλωσσικὸ 
αὐτὸ ζήτηµα ὀφείλουν πρωτίστως οἱ 
ἁρµόδιοι νά σταθοῦν µέ περίσκεψη.

Τὸ  πρῶτο τό ὁποῖο, κατὰ τὴν ταπει-
νή µας γνώµη, πρέπει νά γίνει εἶναι 
νά περιορισθεῖ ἡ ὕλη τῶν σχολικῶν 
βιβλίων Νεοελληνικῆς Γλώσσας Γυ-
µνασίου καὶ Λυκείου. Νὰ διατηρηθεῖ 
ὡς διδακτέα ἡ ἀναγκαιότερη ὕλη τῆς 
θεωρίας ἀπό αὐτήν πού περιλαµβάνε-
ται στὰ ὑπάρχοντα ἐγχειρίδια καὶ νὰ 
ὑποστηριχθεῖ ἀπό ἕνα µικρὸ ἀριθµὸ 
κειµένων καὶ ἀσκήσεων. Ἔτσι, θὰ 
µποροῦσε πιθανῶς νὰ καταστεῖ ἐφικτό 
τά βιβλία τοῦ µαθητῆ στὸ µάθηµα 
τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας νὰ µὴν 
ὑπερβαίνουν σὲ συνολικὸ ἀριθµὸ σε-
λίδων τὸ ἕνα τέταρτο ἐκείνων ποὺ δι-
δάσκονται σήµερα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
θὰ ἐξοικονοµηθεῖ ὁ χρόνος ποὺ εἶναι 
ἀναγκαῖος γιὰ τὴν καλλιέργειά τῶν 
µαθητῶν στὸν γραπτὸ λόγο.

Τὰ  βιβλία, ὅµως, τῆς Νεοελληνικῆς 
Γλώσσας τοῦ Λυκείου παρουσιάζουν 
καὶ ἕνα πρόσθετο πρόβληµα. Ὅπως 
εἶναι γνωστό, ἡ φυσιογνωµία καὶ ἡ 
ταυτότητα ἑνὸς µαθήµατος συναρτᾶται 
καὶ ἐν τέλει διαµορφώνεται σύµφωνα 
µὲ τοὺς σκοποὺς τοὺς ὁποίους τό ἐν 
λόγῳ µάθηµα ἐπιδιώκει. Τὸ µειονέ-
κτηµα στὴν περίπτωση τῆς γλωσσικῆς 
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διδασκαλίας τοῦ Λυκείου εἶναι ὅτι δὲν 
ὑπάρχουν συγκεκριµένα καὶ πλήρη 
ἀναλυτικὰ προγράµµατα µέσα ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα νὰ προκύπτει µὲ σαφήνεια ὁ 
προσανατολισµὸς καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ 
µαθήµατος. Ἄλλωστε, στὸ Λύκειο συ-
νέβη τό ἑξῆς, τὸ ὁποῖο φαίνεται πὼς 
ἀποτελεῖ καὶ παγκόσµια πρωτοτυπία: 
Πρῶτα συντάχθηκαν - τὸ 1989 - τὰ 
διδακτικὰ ἐγχειρίδια καὶ ἐν συνεχείᾳ 
γράφτηκαν - τὸ 1999, ὁπότε καθιερώ-
θηκε τό σύστηµα τῶν Kατευθύνσεων 
στὸ Λὺκειο - κάποιου εἴδους ἀναλυτικὰ 
προγράµµατα, τὰ ὁποῖα ἁπλῶς ἦλθαν 
νὰ ἐπικυρώσουν τὸ περιεχόµενο τῶν 
ἐγχειριδίων. Κατὰ συνέπεια, τὸ µόνο 
στοιχεῖο στὸ ὁποῖο µπορεῖ νὰ στηριχθεῖ 
κανείς, προκειµένου νὰ ἐξάγει συµπε-
ράσµατα σχετικὰ µὲ τὴ φιλοσοφία καὶ 
τοὺς σκοπούς τοῦ µαθήµατος, εἶναι τά 
διδακτικὰ ἐγχειρίδια.

Ἐπιπλέον, στὰ βιβλία τῆς γλώσσας 
τῆς Δευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης 
συναντοῦµε ἕνα πλῆθος δυσνόητων 
ὅρων  οἱ ὁποῖοι ἔχουν γλωσσολογική, 
κατὰ βάση, προέλευση. Τὸ ζητούµε-
νό µας, ὅµως, δὲν εἶναι νά διδάξου-
µε γλωσσολογία στὸν µαθητὴ - κάτι 
ποὺ δυστυχῶς ἐπιχειρήθηκε καὶ στὴν 
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλώσσα τοῦ Γυ-
µνασίου - οὔτε νὰ τοῦ παράσχουµε 
ἐπιστηµονικὲς γνώσεις γιὰ τὰ γλωσσι-
κὰ φαινόµενα οὔτε νὰ τὸν κατακλύσου-
µε, ὅπως συµβαίνει, µὲ ἐπιστηµονικὲς 
πληροφορίες γιὰ τὴ γλώσσα, ἀλλὰ νὰ 
τὸν βοηθήσουµε νὰ βελτιώσει - κυρίως 
µὲ τὴ συνεχῆ ἄσκηση - τὴν ἱκανότητά 
του γιὰ ἀποτελεσµατικὴ χρήση τοῦ 
γλωσσικοῦ κώδικα.

Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται ἡ  καρδιά 
τοῦ προβλήµατος. Ἡ συσσωρευµένη δι-
δακτέα ὕλη τοῦ γλωσσικοῦ µαθήµατος 

καὶ τὸ ἀσαφὲς νοµοθετικὸ πλαίσιο δὲν 
ἐπιτρέπουν τὴν ἄσκηση τῶν µαθητῶν 
Γυµνασίου καὶ Λυκείου στὸν γραπτὸ 
λόγο σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθµό. Γιατί 
δὲν νοµίζω νά θεωρεῖ κανείς ἐπαρκῆ 
ἄσκηση τὴν ἀπάντηση σὲ κάποιες 
γλωσσικὲς ἀσκήσεις - ἂς µή µᾶς διαφεύ-
γει, ἄλλωστε, ὅτι οἱ γλωσσικὲς ἀσκήσεις 
δὲν ἀποτελοῦν αὐτοσκοπό, ἀλλά πρέ-
πει νά ἀντιµετωπίζονται ὡς ἐργαλεῖα 
γιά τή βελτίωση τοῦ προφορικοῦ καὶ 
γραπτοῦ λόγου τῶν µαθητῶν - ἢ τὴ 
σύνταξη µιᾶς παραγράφου ἢ µιᾶς 
σύντοµης περίληψης, ὅπως γίνεται 
συνήθως λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. 
Ἀπαιτεῖται µιὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ πλεύσε-
ως. Ὁ κοινὸς νοῦς καί ἡ ἐκπαιδευτικὴ 
πείρα βεβαιώνουν ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ 
βελτιωθεῖ ὁ µαθητὴς  στὸν λόγο, ἂν 
δὲν γράφει συστηµατικὰ καὶ πολὺ 
συχνὰ ἕνα ἐπαρκῆ ἀριθµὸ γραπτῶν 
δοκιµίων πλήρως ἀνεπτυγµένων 
καὶ κάποιας ἔκτασης, τὰ ὁποῖα ἐν 
συνεχείᾳ νὰ διορθώνει µὲ πολύ µεγά-
λη ἐπιµέλεια ὁ φιλόλογός του. Κατὰ 
τὴν ταπεινή µου ἄποψη, ἡ κακοδαιµο-
νία ποὺ παρατηροῦµε στὸ µάθηµα τῆς 
Νεοελληνικῆς Γλώσσας τά τελευταῖα 
χρόνια ὀφείλεται πρωτίστως στὴν πε-
ριφρόνηση, ἐκ µέρους τῶν ἁρµοδίων, 
αὐτῆς τῆς ἁπλούστατης λογικῆς.

Εἶναι, βέβαια, γεγονὸς πὼς τὰ 
τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται µιὰ 
προϊοῦσα ἀποδυνάµωση τῆς σχολικῆς 
πράξης γενικὰ σὲ ὅλα τὰ µαθήµα-
τα καὶ ὄχι µόνο στὸ γλωσσικό. Στὴν 
ἀποδυνάµωση αὐτὴ συµβάλλει καὶ 
ἡ κρατοῦσα πρακτικὴ τῆς ἥσσονος 
προσπάθειας, ἡ κατάργηση τῶν εἰ-
σαγωγικῶν ἐξετάσεων γιὰ τὸ Λὺκειο 
καὶ ἡ πέραν παντὸς ὁρίου πλέον 
ἐπιείκεια στὴ βαθµολογία.. Τὸ ζήτηµα 
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τῆς γλώσσας ὀξύνεται ἀπὸ τὸν τρόπο 
συντάξεως τῶν Ἀναλυτικῶν Προ-
γραµµάτων, τὸν τρόπο ἐπιλογῆς τῶν 
συγγραφικῶν ὁµάδων καὶ ἀπὸ τὴ διδα-
σκαλία τοῦ γλωσσικοῦ µαθήµατος. Ἡ 
ὅλη ὑπόθεση, βέβαια, δὲν εἶναι ἄσχετη 
µὲ τὴ γενικότερη ἀµφισβήτηση τῶν 
θεσµῶν, καὶ κατὰ συνέπεια καὶ αὐτῶν 
τῆς παιδείας, τῆς ἐκπαίδευσης, τοῦ µα-
θήµατος τῆς γλώσσας.

Στὸ θέµα τῆς διδασκαλίας τῆς γλώσ-
σας, ὅµως, οἱ τελευταῖοι ποὺ φταῖνε 
εἶναι οἱ µαθητές. Στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου 
τοῦ 2006 εἶχα λάβει - ὡς ὑπεύθυνος 
Σχολικὸς Σύµβουλος  φιλολόγων - 
ἕνα γράµµα ἀπὸ τὸ δεκαπενταµελὲς 
µαθητικὸ συµβούλιο ἑνὸς ἀπὸ τὰ 
µεγαλύτερα ΤΕΕ (σηµερ. ΕΠΑΛ) 
τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ µαθητὲς µοῦ 
κοινοποιοῦσαν ἔγγραφό τους, τὸ ὁποῖο 
εἶχαν ἤδη ἀποστείλει πρὸς ὅλες τὶς 
ἁρµόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας καὶ τοῦ Παιδαγωγικοῦ 
Ἰνστιτούτου, καὶ τὸ ὁποῖο δηµοσιεύ-
θηκε σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἡµερήσιες 
ἐφηµερίδες Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονί-
κης στὶς 13 Ἰανουαρίου τοῦ 2006. Στὸ 
ἔγγραφο αὐτὸ µὲ ὡριµότητα, εὐγένεια 
καὶ ἀρχοντιὰ ζητοῦσαν νὰ αὐξηθοῦν 
στὰ Σχολεῖα τους  οἱ µὸλις δυό, συ-
νολικά, ὧρες διδασκαλίας τῶν Νέων 
Ἑλληνικῶν καὶ τῆς Νεοελληνικῆς 
Γλώσσας. Οἱ θέσεις τους ἦταν πολὺ σο-
βαρές. Τὶς ὑποστήριξαν µὲ εἰλικρίνεια 
καὶ πειστικότητα σὲ συνάντηση ποὺ 
εἶχα εὐθὺς ἀµέσως µαζί τους παρουσίᾳ 
τῶν φιλολόγων τους. Παραθέτω δυὸ 
πολὺ µικρὰ ἀποσπάσµατα:

«Ἡ  γλώσσα εἶναι ὄχηµα πολιτισµοῦ, 
ἀλλὰ καὶ ἡ βάση πάνω στὴν ὁποία  
ἀναπτύσσεται ἡ ἱκανότητα σύλλη-
ψης ἐννοιῶν, ἡ διαµόρφωση σύν-

θετης καὶ κριτικῆς σκέψης. Χωρὶς 
βαθιὰ γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
δὲν κατανοοῦµε οὔτε τὰ µαθήµατα 
εἰδικότητας... Δὲν κινδυνεύουµε λοι-
πὸν µόνον ἀπὸ λεξιπενία. Κινδυνεύου-
µε καὶ ἀπὸ ἀκαταληψία, ἀπὸ ἀκρισία, 
ἀπὸ λειτουργικὸ ἀναλφαβητισµὸ ἐµεῖς 
οἱ νέοι τῶν δεκαοκτώ ἐτῶν, τὸ µέλλον, 
ὅπως λέγεται, αὐτῆς τῆς χώρας!».

Καµµιὰ αὔξηση ὡρῶν, βέβαια, δὲν 
θὰ λύσει ἀπὸ µόνη της τὸ πρόβληµα. 
Μποροῦµε, ὅµως, νὰ ἐλπίζουµε. Καί, 
κυρίως, ὑποχρεοῦται ὁ καθένας µας  - 
µηδενὸς ἐξαιρουµένου -  νὰ ἀναλάβει 
τὶς εὐθύνες ποὺ τοῦ ἀναλογοῦν.
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Γεωργίου Ἰ. Βιλλιώτη  
φιλολόγου-θεολόγου  

 
ΗΛΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ

ύµφωνα µέ µιά ὠδή τοῦ 
Πινδάρου οἱ θεοί καθώς µοί-
ραζαν τή γῆ µεταξύ τους ξέ-
χασαν τόν Ἥλιο, πού ἔλειπε 

στό καθηµερινό ταξίδι γύρω ἀπό τή γῆ. 
Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ Ἥλιος ὁ Δίας προ-
θυµοποιήθηκε νά κάνει νέα διανοµή. 
Ἐκεῖνος ὅµως δέν τόν ἄφησε, ἐπειδή 
εἶχε κάνει ἤδη τήν ἐκλογή του· εἶχε 
δεῖ τη Ρόδο νά σχηµατίζεται καί νά 
ἀναδύεται ἀπό τά βάθη τῆς θάλασσας. 
Εἶπε λοιπόν στόν Δία: «Σ΄ ὅλους τούς 
τόπους κι ἄν γυρνῶ/µόνον ἐτοῦτον 
ἀγαπῶ». Οἱ θεοί συµφώνησαν καί τοῦ 
παραχώρησαν τό νησί. Ἡ Ρόδος, τό νη-
σί µέ τή µεγαλύτερη ἡλιοφάνεια, ἔγινε 
µοναδικό κέντρο ἀνόθευτης λατρείας 
τοῦ Ἡλίου.

 Σ̓ αὐτό πιθανότατα τό νησί πλάστη-
κε ἡ λέξη ἅλιος, πού εἶναι  δωρικός 
τύπος τῆς λέξεως ἥλιος. Στή δωρική 
διάλεκτο διατηρεῖται τό πρωτογενές α 
(γυνά). Ἅλιος εἶναι ὁ θαλάσσιος, ὁ προ-
ερχόµενος ἀπό τή θάλασσα. Τά ἐπίθετα 
µέ παραγωγικό τέρµα -ιος δηλώνουν 
προέλευση ἤ ἰδιότητα (π.χ. Κορίνθιος, 
Πόντιος). Οἱ κάτοικοι τῆς Ρόδου καί 
τοῦ Αἰγαίου ἐν γένει ἔβλεπαν τόν ἥλιο 
νά ἀναδύεται ἀπό τή θάλασσα και  τόν  
ὀνοµάτισαν ἅλιο, ὡς προερχόµενο ἀπό 
τή θάλασσα· «Ἠέλιος δ̓ ἀνόρουσε λιπών 
περικαλλέα λίµνην» (Ὀδυσσεια. γ, 1-3): 
ὁ ἥλιος ὀρθώθηκε ἐγκαταλείποντας 
τήν  περικαλλῆ  θάλλασσα.

Τό ἐπίθετο  ἅλιος ἐτυµολογεῖται 
ἀπό τό οὐσιαστικό θηλυκοῦ γένους 
ἅλς πού δήλωνε τήν (ἀβαθῆ) θάλασ-
σα, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ξηρά. Ἡ 
ἅλς ἀποτελοῦσε τήν ἴδια λέξη µέ τό 

ἀρσενικό ἅλς, τό γνωστό µας ἁλάτι. 
Δέν ἀποκλείεται ἡ µονοσύλλαβη αὐτή 
λέξη νά ἦταν ἀρχικά ἐπιφώνηµα, πού 
θά δήλωνε τήν αἴσθηση τῆς ἁλµύρας 
πού νιώθει κάποιος, ὅταν γεύεται τό 
θαλασσινό νερό. 

Τό συνώνυµο τῆς ἁλός πέλαγος 
(ἀπό τή ρίζα πελα- = εὐρύς, πλατύς) 
ἀναφερόταν στήν ἀνοιχτή θάλασσα, 
τό ἐπίσης συνώνυµο πόντος ( άπό τό 
θέµα ποντ- = περνῶ) δήλωνε τό θα-
λάσσιο πέρασµα (πβ. Ἑλλή-σποντος), 

Σ
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ἡ δέ θάλασσα εἶχε γενική σηµασία καί 
ἀντικατέστησε βαθµιαῖα τή λέξη ἅλς 
(ἡ), ἐξαιτίας τῆς ὁµωνυµικῆς σύµπτω-
σης τῶν σηµασιῶν «ἁλάτι» καί «θάλασ-
σα». Ἔτσι ἔµεινε µόνο ὁ ἅλς, τό ἁλάτι 
πού µᾶς προσέφερε ὄχι µόνο τή νοστι-
µιά του, ἀλλά τήν πανευρωπαϊκή λέξη 
σαλάτα, καθώς σαλάτα χωρίς ἁλάτι 
εἶναι ἄγευστη(καί ἄς διαµαρτύρονται 
οἱ διατροφολόγοι) καί τό σαλάµι, λίαν 
εὔγεστον καί ἁλµυρόν συνάµα.

 Τό ἁλάτι ἔγινε ἀπαραίτητο συστα-
τικό τῆς τροφῆς τουλάχιστον ἀπό τή 
δέκατη χιλιετία π.Χ. καί ἦταν λογικό 
νά ἀποκτήσει µεταφορικές σηµασίες 
καί νά χρησιµοποηθεῖ σέ παροιµίες καί 
γνωµικά: 

1. ἡ δύναµη πού συντηρεῖ καί κάνει 
νόστιµο κάτι, πού τό προφυλάσσει ἀπό 
τή σήψη ἤ τή διάλυση «ὁ νοικοκύρης 
εἶναι τ̓ ἁλάτι τοῦ σπιτιοῦ»· «ὑµεῖς ἐστε 
τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν τὸ ἅλας µωρανθῇ 
ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» (ὁ Χριστός πρός 
τούς Ἀποστόλους, Κ.Δ.)· «φῶς ἔσµεν 
καὶ ἅλας» (Οἱ χριστιανοί µέσα στόν 
ἁµαρτωλό κόσµο, Ἰω. Χρυσ.)· «ἅλας 
αὐτοὶ ὑπάρχοντες ἤρτυον καὶ ἤλιζον 
πᾶσαν ψυχήν» (ὁ Μακάριος Αἰγύπτου 
χαρακτηρίζει τούς Ἀποστόλους)· 

2. ἡ νοστιµιά, ἡ χάρη τῶν λόγων 
ἤ τοῦ πνεύµατος «τά λόγια του δέν 
ἔχουν ἁλάτι» (εἶναι ἄνοστα καί βαρε-
τά), «ἀττικὸν ἅλας»· ἡ χάρη καί ἡ λε-
πτότητα τοῦ ἀττικοῦ πνεύµατος, «λό-
γος ἅλατι ἠρτυµένος», «τὸ ἐπουράνιον 
ἅλας τοῦ πνεύµατος ἡ σοφία· «τῷ θείῳ 
τῆς γραφῆς ἅλατι»· ἡ θεϊκή (θεόπνευ-
στη) σοφία τῆς γραφῆς· 

3. τό δόγµα, ἡ ἀναµφισβήτητη ἀλή-
θεια φράσεις: «δέν δίνει οὔτε σπυρί 
ἁλάτι», γιά τόν ὑπερβολικά τσιγκού-

νη· «φάγαµε ψωµί κι ἁλάτι», «πολλοὶ 
κοινωνήσαντες ἁλάτων καὶ τραπέ-
ζης» (Ὠριγένης), δεῖγµα φιλίας καί 
οἰκειότητας πού προέρχονται ἀπό πα-
λιά γνωριµία ἤ µακρά συµβίωση / «ὅσα 
εἴπαµε νερό κι ἁλάτι» ὅσα εἴπαµε νά 
ξεχαστοῦν, νά διαλυθοῦν οἱ παρεξηγή-
σεις, ὅπως τ̓ ἁλάτι µέσα στό νερό / «ἁλάτι 

νά γίνεις» (κατάρα) νά ἐξαφανιστεῖς, νά 
χαθεῖς / «ὅπως λειώνει τ̓ ἁλάτι νά λειώ-
σουν οἱ κατάρες µου» γιά κατάρες πού 
ἀνακαλοῦνται, συνήθως ἀπό µητέρες 
γιά τά παιδιά τους / «σέ ξένο φαΐ ἁλάτι 
µή ρίχνεις» µήν ἀνακατεύεσαι σέ ξέ-
νες ὑποθέσεις / «τό σ̓πειρε ἁλάτι» δέν 
κατόρθωσε τίποτα, ἔφερε καταστροφή 
/ «τόν ἔκανε τ̓ ἁλατιοῦ» τόν ἔδειρε τό-
σο πολύ, ὥστε τό πληγωµένο σῶµα του 
χρειάζεται ἁλάτι γιά νά µή σαπίσει / 
«ἁλάτι πάει στήν ἁλυκή καί φρύγανα 
στό λόγγο» γἰ  αὐτόν πού φέρνει κάτι 
ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἀφθονία ἤ ἐνεργεῖ 
ἄσκοπα καί ἀνόητα.

Ὑπὸ µεταφορική ἔννοια ὁ ἥλιος 
καί τό ἁλάτι χρησιµοποιοῦνται στήν 
Ἁγία Γραφή καί στήν ὑµνογραφία 
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τῆς Ἐκκλησίας µας. Ὅπως ὁ ἥλιος 
ἀνατέλλει γιά ὅλους, ἔτσι γιά ὅλους 
ἀνέτειλε ὁ ἥλιος Χριστός. Καί ἡ ̓Ανατολὴ 
τοῦ ῾Ηλίου - Χριστοῦ διέλυσε τὴ νύκτα 
τῆς ἀγνωσίας. Ἐκ σοῦ κεχαριτωµένη 
Πάναγνε, ἡµῖν ἀνέτειλε, δικαιοσύνης 
Ἥλιος Χριστός, καὶ φωτὶ κατελάµπρυ-
νε, τοὺς καθηµένους πρότερον, ἐν τοῖς 
τοῦ σκότους ὀχυρώµασιν.

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἥλιος τῆς δικαι-
οσύνης καί οἱ µαθητές Του εἶναι τό 

ἅλας τῆς γῆς: «Ὑµεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς 
γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας µωρανθῇ, ἐν τίνι 
ἁλισθήσεται̇  εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ µὴ 
βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ 
τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ. 5, 13), διότι οἱ 
εὐσεβεῖς χρησιµεύουν γιά τή συντή-
ρηση τοῦ κόσµου. 

Συγγενεῖς λοιπόν ὁ ἥλιος καί τό  
ἁλάτι. Δόξα τῷ Θεῷ καί τά δύο τά 
ἔχουµε σέ ἀφθονία.
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Τασούλας Καµπουρίδου 
φιλολόγου  

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κωνσταντινούπολη εἶναι 
ἡ µοναδική πόλη τοῦ κό-
σµου πού εἶναι κτισµέ-
νη σέ δύο Ἠπείρους, τήν 

Εὐρώπη καί τήν Ἀσία.

Ἡ εὐρωπαϊκή πλευρά χωρίζεται σέ 
δύο µέρη, τήν παλιά πόλη καί τό Πέ-
ραν. Χωρίζεται ἀπό τόν Κεράτιο Κόλ-
πο, µήκους 7 χλµ. Ἀπέναντι ὑπάρχει ἡ 
µικρασιατική Κωνσταντινούπολη. 

Κατά  τή διάρκεια τῶν 11 αἰώνων 
ζωῆς τῆς Αὐτοκρατορίας καί τοῦ Πα-
τριαρχείου (330-1453) στήν Κων/πολη 
λειτουργοῦσαν κατά τή Βυζαντινή πε-
ρίοδο 450 ναοί καί 340 µοναστήρια µέ-
σα στά τείχη τῆς Πόλης. Σήµερα στήν 
Κωνσταντινούπολη ὑπάρχουν 100 ὀ-
ρθόδοξες ἐκκλησίες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 
86 λειτουργοῦν ἐκ περιτροπῆς.

 Ἡ Κωνσταντινούπολη, ὅπως εἶναι 
γνωστό, ὀφείλει τό ὄνοµά της στόν Μ. 
Κωνσταντῖνο, πού τό 330 µετέφερε 
τήν ἕδρα τοῦ ρωµαϊκοῦ κράτους ἀπό 
τή Ρώµη στήν Κωνσταντινούπολη.

Σήµερα ἔχει 15.000.000 κατοίκους, 
ἐνῷ στήν τουριστική περίοδο φθάνει 
στά 20.000.000.  Ὅλη ἡ Τουρκία ἔχει 
70.000.000 κατοίκους.

Ἡ εὐρωπαϊκή πλευρά ἦταν καί εἶναι 
τό ἐµπορικό κέντρο τῆς Πόλης.

 Στό  Πέραν βρίσκεται ἡ ἐκκλησία 

τῆς Ἁγ. Τριάδας καί δίπλα τό Ζάππειο 
Παρθεναγωγεῖο, πού ἱδρύθηκε τό 1875 
καί σήµερα λειτουργεῖ ὡς σχολεῖο 
θηλέων.

Στό  Πέραν βρίσκονται τά µεγα-
λύτερα  ξενοδοχεῖα καί οἱ διάφορες 
Πρεσβεῖες, ἐνῷ στήν παλιά Πόλη, 
στήν ἱστορική χερσόνησο, πού εἶναι 
ὁ πρῶτος λόφος τῆς ἑπτάλοφης πό-
λης, εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία, ἡ πλατεία τοῦ 
Ἱπποδροµίου καί τό Μπλέ Τζαµί καί 
κοντά στόν Κεράτιο Κόλπο δεσπόζει 
τό Τζαµί τοῦ Σουλεϊµάν, πού εἶναι τό 
µεγαλύτερο τζαµί τῆς Πόλης µετά  τό 
Μπλέ Τζαµί. Κοντά στή γέφυρα τοῦ 
Γαλατᾶ εἶναι τό Γενί Τζαµί. 

 Ὅλη ἡ παλαιά πόλη τῆς Κων/πολης 
περιβάλλεται ἀπό τά περίφηµα βυζα-
ντινά τείχη καί τούς Πύργους, πού 
ἔχουν ἀναπαλαιωθεῖ· τά παράλια τεί-
χη, πού εἶναι 9 χλµ., ἔγιναν τόν 4ο αἰ. 
ἐπί Μ. Κωνσταντίνου ἐνῷ τόν 5ο αἰ., 
ἐπί Θεοδοσίου Β ,́ τά χερσαῖα τείχη, µή-
κους 7 χλµ.

 Τά τείχη ἐνισχύονταν µέ 96 πύρ-
γους καί εἶχαν συνολικά 46 πύλες, 
µικρές καί µεγάλες. Ἐξωτερικά περιέ-
ζωνε τά τείχη µία τάφρος µέ 20 µ. πλά-
τος καί 10 µ. βάθος γεµάτη µέ νερό.  Οἱ 
ἀποστάσεις µεταξύ τῶν πύργων εἶναι 
50-75 µ. καί ἔχουν ὕψος 25 µ. Τά τείχη 
ἦταν τριπλά καί µεταξύ τους ἦταν ἡ 

H
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τάφρος, ἡ ὁποία σήµερα ἔχει σκεπαστεῖ 
καί καλύπτεται µέ ἄφθονο πράσινο. 

Τά  χερσαῖα τείχη τῆς Κωνσταντινού-
πολης (δυτικά) ἔχουν διάφορες πύλες: 
τοῦ Ἑπταπυργίου (=Γεντί Κουλέ), τοῦ 
Βελιγραδίου, τῆς Σηλυβρίας, τοῦ Τόπ 
Καπί (=Πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωµανοῦ), τῆς 
Ἀνδριανούπολης κ. ἄ. Τά παράλια τεί-

χη εἶχαν ἄλλες πύλες. 

 Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι ἡ Προποντίδα, ἡ 
θάλασσα τοῦ Μαρµαρᾶ, ἑνώνεται µέ τό 
Αἰγαῖο µέσω τοῦ Ἑλλησπόντου ἤ Στε-
νά τοῦ Τσανά-Καλέ ἤ Δαρδανέλια, ἐνῷ 
ὁ Βόσπορος τή συνδέει µέ τή Μαύρη 
θάλασσα (=Εὔξεινος Πόντος). 

Ὁ Βόσπορος, Μπογάζ (=στόµιο) στά 
τούρκικα, πῆρε τό ὄνοµα αὐτό ἀπό τήν 
Ἰώ, τήν ἐρωµένη τοῦ Δία, πού γιά νά 
ἀποφύγει τήν ὀργή τῆς συζύγου του 
Ἥρας, µεταµφιέστηκε σέ βόδι καί πέ-
ρασε τά στενά τοῦ Βοσπόρου καί ἀπό 
τίς λέξεις Βοῦς, βοός (=βόδι) καί πόρος 
(=πέρασµα) ὀνοµάστηκε Βόσπορος. 

Σπουδαῖο εἶναι καί τό Μπαλουκλί 
(Μπαλούχ = ψάρι) µέ τήν ἐκκλησία 
καί τό Ἁγίασµα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 
τούς τάφους τῶν Πατριαρχῶν καί 
πολλῶν εὐεργετῶν τῆς Πόλης. 

Κατά  τήν παράδοση, ὅταν ἔπεσε ἡ 
Πόλη στίς 29 Μαΐου 1453, ὁ καλόγερος 
πού ἐκείνη τήν ὥρα τηγάνιζε ψάρια, 
δέν τό πίστεψε καί εἶπε ὅτι θά τό πι-
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στέψει ἄν τά ψάρια πού εἶχε τηγανίσει 
ἀπό τή µία πλευρά, ζωντανέψουν καί 
πέσουν στό νερό. Πράγµα πού ἔγινε 
καί ὑπῆρχαν τέτοια ψάρια ὥς τό 1955, 
ὁπότε οἱ Τοῦρκοι µέ τούς βανδαλισµούς 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τά κατέστρεψαν. 

Ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι τό σπουδαιότε-
ρο χριστιανικό µνηµεῖο πού πρωτο-
χτίστηκε τό 325-326 µ.Χ., ἀπό τόν Μ. 
Κωνσταντίνο (306-337).

 Πυρπολήθηκε  ὁ ναός αὐτός ἀπό τόν 
ὄχλο τό 404, ἐπειδή ὁ αὐτοκράτορας 
Ἀρκάδιος ἐξόρισε τόν λαοφιλῆ Πατρι-
άρχη Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο. Ἀνοικο-
δοµήθηκε τό 415 ἀπό τόν αὐτοκράτορα 
Θεοδόσιο Β΄ (408-450), κάηκε καί αὐτός 
ὁ ναός στή «Στάση τοῦ Νίκα» (λαϊκή 

ἐξέγερση πού ἔγινε στόν ἱππόδροµο, 
τό 532), ἐρείπιά του ὑπάρχουν µπρο-
στά στή σηµερινή κεντρική πύλη τοῦ 
ναοῦ καί ἀνοικοδοµήθηκε ἀπό τόν 
αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό (527-565), 
ἀπό τό 532-537, πού ἀνάθεσε τό ἔργο 
στούς ἀρχιτέκτονες Ἀνθέµιο ἀπό τίς 
Τράλλεις καί Ἰσίδωρο ἀπό τή Μίλητο. 

Γιά  τήν κατασκευή αὐτοῦ τοῦ ναοῦ 
ἐργάστηκαν 5 χρόνια και 9 µῆνες, 
10.000 ἐργάτες καί τεχνίτες καί στοί-
χισε 360 ἑκατοµµύρια χρυσά νοµίσµα-
τα. Χρησιµοποιήθηκαν µάρµαρα ἀπό 
ἐρειπωµένες ἀρχαῖες οἰκοδοµές, πρά-
σινα µάρµαρα ἀπό τήν Εὔβοια, πορ-
φυρίτες τῆς Αἰγύπτου, ἄσπρα καί ρόζ 
µάρµαρα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς 
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Μ. Ἀσίας καί γενικά ξόδεψε τό κράτος 
ὅλο τόν χρυσό, τό ἀσήµι καί τούς πο-
λύτιµους λίθους γιά τή µοναδική αὐτή 
οἰκοδοµή.  

  Ὁ ναός αὐτός ἔχει 77µ. µῆκος  καί 
πλάτος 71,70µ. Ἔχει σχῆµα  παραλλη-
λόγραµµο καί εἶναι τρίκλυτος Βασιλι-
κή µέ τροῦλο ἐνῷ στό δεύτερο ὄροφο 
βρίσκεται ὁ γυναικωνίτης. 

Ὁ ναός φωτίζεται ἀπό 100 παράθυρα, 
ἀπό τά ὁποῖα τά 40 εἶναι στή στεφάνη 
τοῦ τρούλου, πού ἔχει διάµετρο 31µ. 
καί ἀπέχει ἀπό τό δάπεδο 55µ. καί στη-
ρίζεται πάνω σέ 4 χτιστούς πεσσούς 
ὕψους 24,30 µ. πού γεφυρώνουν τά 
τόξα τοῦ τρούλου, πού στηρίζεται µέ 
ραβδώσεις. 

 Μπαίνει  ὁ ἐπισκέπτης στόν πρῶτο 
νάρθηκα ἀπό 3 θύρες καί στόν δεύτερο 
ἀπό 5 θύρες. Καί οἱ δυό νάρθηκες εἶναι 
στενόµακροι, ἔχουν µῆκος 60µ. πλάτος 
5,75µ. καί ἔχουν µωσαϊκά µέ χρυσές 
ἀποχρώσεις. Ἀπό 9 µεγαλοπρεπεῖς θύ-
ρες, ἡ µεσαία λέγεται βασιλική πύλη, 
µπαίνει ὁ ἐπισκέπτης στόν κυρίως ναό 
µέ τούς θαυµάσιους µονόλιθους χρω-
µατιστούς κίονες µέ τά δαντελωτά κι-
ονόκρανα, πού φέρουν τό µονόγραµµα 
τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί τῆς Θεοδώρας 
(ιθ΄).

Τά διάφορα µωσαϊκά πού προϋ-
πῆρχαν στόν κυρίως ναό στή περίοδο  
τῆς  εἰκονοµαχίας (717-843) πού διήρ-
κεσε 126 χρόνια καταστράφηκαν καί 
ἀντικαταστάθηκαν τά πρόσωπα τῶν 
Ἁγίων, τῶν Προφητῶν καί οἱ σκη-
νές ἀπό τή ζωή τοῦ Χριστοῦ µέ σταυ-
ρούς. Τό 843 µέ τήν ἀναστήλωση τῶν 
εἰκόνων ξανάρχισε ἡ διακόσµηση τῶν 
ἐκκλησιῶν µέ ἁγιογραφίες καί ψη-
φιδωτές εἰκόνες πού παρήγγειλαν οἱ 

αὐτοκράτορες.

 Τή  µορφή τοῦ Παντοκράτορα στόν 
Τροῦλο τή σκέπασαν µέ σουβά οἱ 
Τοῦρκοι καί ἔγραψαν ἕνα ρητό ἀπό τό 
κοράνιο. 

Τήν ὀρθοµαρµάρωση τῶν τοίχων 
σκεπάζουν στρογγυλοί πίνακες (ἀπό 
δέρµα καµήλας), διαµέτρου 0,75 µ. τοῦ 
Μωάµεθ Β΄ τοῦ Πορθητή, µέ χρυσο-
πράσινα γράµµατα. Εἶναι οἱ µεγαλύτε-
ρες ἐπιγραφές τοῦ ἰσλαµικοῦ κόσµου. 

Μέσα στόν κυρίως ναό ὑπάρχουν 
ἀριστερά καί δεξιά δύο ἀλαβάστρινες 
κρῆνες καθαρισµοῦ, πού µεταφέρθη-
καν ἀπό τήν ἀρχαία Πέργαµο, καί το-
ποθετήθηκαν ἐκεῖ ἀπό τόν Μωάµεθ Γ΄ 
(1545-1599).

Στόν γυναικωνίτη, ὅπου ἀνέβαινε 
µέ φορεῖο ἡ αὐτοκράτειρα, λόγῳ τοῦ 
βάρους τῶν στολιδιῶν της, ἀποκαλύ-
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φθηκαν σπουδαῖα µωσαϊκά, ἡ Δέηση 
(παράκληση τοῦ 12ου αἰ), στή µέση ὁ 
Χριστός, ἀριστερά ἡ Παναγία καί δεξιά 
ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος.  

Στόν γυναικωνίτη ἐπίσης δίπλα καί 
πάνω ἀπό τό Ἱερό βρίσκεται τό Μωσα-
ϊκό (1050) µέ τόν αὐτοκράτορα Κων/
νο Μονοµάχο καί τῆς αὐτοκράτειρας 
Ζωῆς, ἐνῷ στή µέση εἶναι ὁ Χριστός, 
καθώς καί τό Μωσαϊκό τοῦ Ἰωάννου Β΄ 
Κοµνηνοῦ, τῆς αὐτοκράτειρας Εἰρήνης 
καί στό πλάι τοῦ γιοῦ τῆς Ἀλέξιου 
(1122). 

Στήν ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ βρίσκεται 
Μωσαϊκό µέ τήν ἔνθρονη Παναγία µέ 
τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά της, καθώς 
καί τῶν Ἀγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, 
ἔργο τοῦ 9ου αἰ. 

Στόν  γυναικωνίτη λειτουργοῦνταν 
οἱ γυναῖκες καί ἐδῶ συγκαλοῦνταν 
καί οἱ ἱερές Σύνοδοι. 

Στόν δεύτερο νάρθηκα, πάνω ἀπό 
τή βασιλική πύλη, πού ἦταν ἐπίχρυση 
(πῆραν τά χρυσά οἱ Λατίνοι κατακτη-
τές) ὑπάρχει ψηφιδωτό τοῦ 9ου αἰ. 
ποῦ παριστάνει τόν Αὐτοκράτορα Λέ-
οντα Στ΄ τόν Σοφό (885-912), σέ στά-
ση ἱκεσίας, µπροστά στόν ἔνθρονο 
Χριστό. 

Στή  νότια θύρα τοῦ δεύτερου νάρ-
θηκα ὑπάρχει ψηφιδωτό τοῦ 10ου αἰ. 
πού παριστάνει τήν ἔνθρονο Παναγία 
µέ τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά, ἀριστερά 
Της ὁ Μέγας Κωνσταντίνος Τῆς προ-
σφέρει τά τείχη τῆς Κων/πολης καί δε-
ξιά της ὁ Ἰουστινιανός Τῆς προσφέρει 
τόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός µέ 
τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφί-
ας, τοῦ θαυµαστότερου οἰκοδοµήµατος 

πού δηµιουργήθηκε ποτέ, σκόπευε νά 
ξεπεράσει τόν ναό τοῦ Σολοµῶντος 
στήν Ἱερουσαλήµ. 

Σύµφωνα  µέ τήν Παράδοση, ὅταν 
µπῆκε στόν ναό, κατά τά ἐγκαίνια, 
ἀνέκραξε: «Δόξα τῷ Θεῷ, τόν καταξι-
ώσαντί µοι τοιούτου ἔργου τελέσαι. 
Νενίκησά σε Σολοµών» (Δόξα τῷ Θεῷ, 
πού µέ ἀξίωσε νά κάνω τέτοιο ἔργο. Σέ 
ἔχω νικήσει, Σολοµών). 

Στίς 12 Ἀπριλίου τοῦ 1204 κατά τήν 
4η Σταυροφορία οἱ θησαυροί τῆς Ἁγίας 
Σοφίας λεηλατήθηκαν ἀπό τούς Λατί-
νους, οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν τήν Πόλη ἐπί 
57 χρόνια (1204-1261). Τά χρυσόχρωµα 
ψηφιδωτά καταστράφηκαν καί χρησι-
µοποιήθηκε ἡ ἐκκλησία ὡς Καθολικός 
Καθεδρικός Ναός. Τότε µετέφεραν καί 
τά χάλκινα ἄλογα ἀπό τόν Ἱππόδροµο 
πού σήµερα βρίσκονται πάνω ἀπό τήν 
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κεντρική πύλη τοῦ Ἁγίου Μάρκου 
Βενετίας.

Ὅταν ἔφυγαν οἱ Λατίνοι τό 1261, ὁ 
ναός ξανάρχισε νά χρησιµοποιεῖται ὡς 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

Ὁ ξακουστός ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας, 
πού χωράει 23.000 ἀνθρώπους, µέ τήν 
ἅλωση τῆς Κων/πολης στίς 29 Μαΐου 
1453, ἡµέρα Τρίτη, ἀπό τόν Μωάµεθ Β΄ 
τόν Πορθητή, πού µπῆκε ἔφιππος στήν 
ἐκκλησία τήν πρώτη Παρασκευή, 1η 
Ἰουνίου 1453 καί ἔκανε τήν πρώτη µε-
γάλη προσευχή ἔγινε τζαµί καί ἀπό τό 
1935 µέ διαταγή τοῦ Ἀταττούρκ ἔγινε 
Μουσεῖο. 

Δίπλα  στήν Ἁγία Σοφία, ἀνατολικά, 
βρίσκεται ὁ ναός τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
καί τό ξακουστό Μουσεῖο Τόπ Καπί. 
Δυτικά της Ἁγίας Σοφίας βρίσκεται τό 
Μπλέ Τζαµί (ἀπό τά µπλέ πλακάκια), 
πού ἔκτισε ὁ Σουλτάνος Ἀχµέτ Α,́ ἀπό 
τό 1606-1616, δαπανώντας ὅλους τούς 
θησαυρούς τοῦ κράτους µέ σκοπό µέ τό 

µέγεθός του νά καλύψει τήν αἴγλη τοῦ 
ναοῦ τῆς Ἁγ. Σοφίας.

Ἀπέναντι ἀπό τήν Ἁγία Σοφία βρί-
σκεται τό Ὑδραγωγεῖο τοῦ Ἰουστι-
νιανοῦ ἤ Γερεµπατάν (=ὑπόγειο) µέ 
τίς 338 κολόνες µέσα στό νερό. Εἶναι 
µία ὑδατοαποθήκη, πού ἔκτισε ὁ 
αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός (527-656) 
γιά νά δώσει νερό στούς κήπους τῶν 
ἀνακτόρων. Τό ἐσωτερικό αὐτῆς τῆς 
δεξαµενῆς εἶναι πολύ ἐντυπωσιακό. 
Στό τέρµα τῆς δεξαµενῆς 4-5 σκαλο-
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πάτια χαµηλά, ὑπάρχουν δύο Μέδου-
σες, ἐντοιχισµένες, µία λοξά καί µία 
ἀνάποδα. 

Στή  συνέχεια βρίσκεται ὁ Ἱππόδρο-
µος, ὅπου ὑπάρχει ὁ Ὀβελίσκος τοῦ 
Θεοδοσίου, ἡ Στήλη τῶν Ὄφεων (πού 
µεταφέρθηκε ἐδῶ ἀπό τούς Δελφούς) 
καί ἡ Γερµανική Κρήνη. 

Στόν  Ἱππόδροµο σώζεται σήµερα τό 
Ντικιλίτας, ὁ Αἰγυπτιακός Ὀβελίσκος, 
πού εἶναι τό παλαιότερο µνηµεῖο τῆς 
Κων/πολης. 

Ὁ κίονας αὐτός κατασκευάστηκε 
στήν Αἴγυπτο, τό 1471 π.Χ. καί µε-
ταφέρθηκε στήν Κων/πολη τό 390 
µ.Χ., ἐπί αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Α΄ 
(379-395), ἀπό τόν ναό τοῦ Ἄµµωνος 
τῆς πόλης Κάρνακα, τῆς περιοχῆς τοῦ 

Λοῦξορ τῆς Αἰγύπτου. Κατασκευά-
στηκε ἀπό πορφυρό µονόλιθο γρανίτη 
τοῦ Ἀσσουάν, ἔχει βάρος 300 τόνων, 
ὕψος 25,60 µ. µαζί µέ τά πόδια (µι-
κρούς κίονες) καί τό βάθρο. Καί στίς 4 
πλευρές ἔχουν φιλοτεχνηθεῖ ὑπέροχα 
σχέδια (ἱερογλυφικά) θεῶν, βασιλέων 
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καί ἱεράκων. Ὁ ὀβελίσκος τοποθετή-
θηκε σέ µαρµάρινο βάθρο, ὕψους 6 
µ. πού κατασκευάστηκε τό 389 µ.Χ. 
καί ἔχει πρότυπα ἀνάγλυφα µέ τόν 
αὐτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ καί τήν 
οἰκογένειά του. Στή βάση τοῦ βάθρου 
µία δίγλωσση ἐπιγραφή στά λατινικά 
καί στά ἑλληνικά ἀναφέρει ὅτι ἡ στή-
λη ὑψώθηκε ἀπό τό µηχανικό Πρόκλο, 
σέ 32 µέρες. 

Λίγο  πιό πέρα βρίσκεται ἡ Στήλη 
τῶν Ὄφεων ἤ Ἐλικτή Στήλη, πού εἶναι 
τό δεύτερο κατά σειρά παλιό µνηµεῖο 
στόν Ἱππόδροµο. Τό 326 µ.Χ. ὁ Μ. Κων-
σταντίνος τή µετέφερε ἀπό τούς Δελ-
φούς, ἀπό τό Ἱερό τοῦ Ἀπόλλωνα, ὅπου 
εἶχε στηθεῖ σέ ἀνάµνηση τῆς νίκης τῶν 
Ἑλλήνων κατά τῶν Περσῶν, στή µάχη 

τῶν Πλαταιῶν, τό 479 π.Χ. (Περσικοί 
πόλεµοι: Μαραθώνας, Σαλαµίνα, Θερ-
µοπύλες, Πλαταιές). Οἱ Ἕλληνες σ̓ ἕνα 
χρυσό τρίποδο χάραξαν τά ὀνόµατα τῶν 

31 ἑλληνικῶν πόλεων, πού νίκησαν 
τόν Ξέρξη (βασιλιά τῶν Περσῶν), στή 
Σαλαµίνα καί στίς Πλαταιές. Ἡ στήλη 
ἦταν ἀπό µπροῦτζο ὕψους περίπου 8 
µ. καί σχηµατίζονταν ἀπό τά σῶµα 3 
ἑλισσόµενων φιδιῶν. Στήν κορυφή τά 
κεφάλια τῶν φιδιῶν στήριζαν ἕνα µε-
γάλο χρυσό τρίποδα, πού συγκρατοῦσε 
ἕνα µεγάλο χρυσό ἀµφορέα µέ 2 µ. διά-
µετρο. Ἕνα ἀπό τά κεφάλια τῶν φιδιῶν 
ἐκτίθεται στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο 
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τῆς Κωνσταντινούπολης ἐνῶ τό δεύ-
τερο βρίσκεται στό Βρετανικό Μουσεῖο 
τοῦ Λονδίνου. Ἡ ἐναποµείνασα σήµερα 
στήλη ἔχει ὕψος 5 µ. καί 29 ἑλιγµούς. 

Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι στήν πλατεία 
τοῦ Ἱπποδρόµου βρίσκεται ἡ Στήλη 
πλεκτῆς πέτρας, πού κτίσθηκε ἀπό 
τόν Κων/νο Ζ΄ Πορφυρογέννητο (912-
959), γιό τοῦ Λέοντα 6ου τοῦ Σοφοῦ, σέ 
ἀνάµνηση τοῦ παπποῦ του Βασιλείου 
Α΄ τοῦ Μακεδόνα. Εἶναι ἔργο τοῦ 10ου 
αἰ. καί ἔχει ὕψος 32 µ. Οἱ θαυµάσιες 
µπρούτζινες πλάκες πού κάλυπταν 
τόν κίονα καταστράφηκαν τό 1204 ἀπό 
τούς Σταυροφόρους πού τίς µετέτρε-
ψαν σέ κέρµατα.

Ὁ Κίονας τοῦ Κων/νου Πορφυρογέν-
νητου ἀποκαταστάθηκε τό 1894, µετά 
ἀπό µεγάλο σεισµό.

Στήν  ἴδια περιοχή τοῦ Ἱπποδρόµου 
βρίσκεται ἡ Γερµανική Κρήνη, πού 
δώρισε ὁ Γερµανός Αὐτοκράτορας Γου-
λιέλµος µετά ἀπό τό δεύτερο ταξίδι 
του στήν Κων/πολη, στόν Σουλτάνο 
Ἀµπντούλ Χαµήτ Β .́ Ἡ Κρήνη κατα-
σκευάστηκε στή Γερµανία καί µετα-
φέρθηκε µέ τρένο τό 1898. Ἔχει 7 βρύ-
σες πού χρησιµοποιοῦνται καί σήµερα. 
Ὁ τροῦλος εἶναι ἀπό χρυσά µωσαϊκά 
καί στηρίζεται σέ 8 καταπράσινους 
κίονες.

Αὐτή ἦταν καί εἶναι ἡ Κωνσταντι-
νούπολη, ἡ βασιλίδα τῶν πόλεων. 
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κόµη εἴµαστε στὴν ἀρχὴ τοῦ 
δρόµου. Κι ἐσὺ εἶσαι ἐκεῖ, µὲ 
ὅλη σου τὴ µεγαλοπρέπεια. 
Ὑπάρχεις. Εἶσαι τὸ φῶς γιὰ 

µένα. Θὰ εἶµαι στὸ πλάι σου. Θὰ προ-
σπαθήσω νὰ σὲ καταλάβω περισσότερο 
καὶ νὰ σὲ ἀφουγκράζοµαι. Δὲν θὰ στα-
µατήσω νὰ δουλεύω γιὰ σένα. Καὶ θὰ 
ζήσω τὴν ἀπόλαυση τοῦ νὰ σὲ γνωρίζω 
καὶ νὰ σὲ ἀνακαλύπτω, διατηρώντας 
πάντα τὸν ἐνθουσιασµὸ τῆς πρώτης 
φορᾶς. Σ᾿ εὐχαριστῶ». Αὐτὰ εἶναι τὰ 
λόγια ποὺ ἔγραψε ὁ Τοῦρκος σκηνο-
θέτης Γκιοκσὲλ Γκιουλένσοϊ, ὄχι γιὰ 

µία γυναίκα, ἀλλὰ γιὰ τὸ λαµπρότερο 
µνηµεῖο τοῦ Βυζαντίου, τὴν Ἁγία Σο-
φία τῆς Κωνσταντινούπολης. Οἱ µύ-
θοι καὶ οἱ εἰκασίες γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία 
ὤθησαν τὸν Γκιουλένσοϊ νὰ ἀσχοληθεῖ 
µὲ τὸ µνηµεῖο. «Ἤθελα νὰ δῶ αὐτὰ ποὺ 
δὲν φαίνονται, νὰ δῶ ὄχι αὐτὰ ποὺ εἶναι 
πάνω ἀπὸ τὴ γῆ καὶ τὰ βλέπουν ὅλοι, 
ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀπὸ κάτω καὶ ποὺ 
δὲν ἔχουν ἀκόµη ἀνακαλυφθεῖ. Ἤθελα 
νὰ µάθω, ἂν εἶναι ἀλήθεια οἱ µύθοι ποὺ 
διάβασα στὰ βιβλία καὶ οἱ εἰκασίες 
γιὰ τὰ ὑπόγεια τῆς Ἁγίας Σοφίας. 
Ἄρχισα σιγὰ-σιγὰ νὰ «ἀνακαλύπτω» 

Γκιοκσὲλ Γκιουλένσοϊ 
Τούρκου σκηνοθέτη 

 
ΑΓΙΑ ΣΟφΙΑ

A
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τὸ µνηµεῖο καὶ καρπὸς αὐτῆς µου τῆς 
προσπάθειας ἦταν τὸ πρῶτο µου ντο-
κιµαντέρ, µὲ τίτλο «Ἁγία Σοφία», ποὺ 
εἶχε ὡς θέµα τὸ µνηµεῖο καὶ τοὺς µύ-
θους σχετικὰ µὲ αὐτό. Τὸ ἔργο µου εἶχε 
ἀπήχηση τόσο στὴν Τουρκία ὅσο καὶ 
στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἡ ἀναγνώριση αὐτῆς 
τῆς ἀγάπης µου ἦταν τὰ βραβεῖα ποὺ 
πῆρα», ἀναφέρει σὲ συνέντευξή του 
στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τὸ ἔργο αὐτὸ βραβεύτηκε τὸ 1994 µὲ 
τὸ 2ο Βραβεῖο Καλύτερου Ντοκιµαντὲρ 
στὸ φεστιβὰλ Κινηµατογράφου Ἄγκυ-
ρας, τὸ 1995 µὲ τὸ Βραβεῖο Καλύτερου 
Ντοκιµαντὲρ στὸ φεστιβὰλ Κινηµα-
τογράφου Τάµπερε καὶ τιµήθηκε µὲ 

Εὔφηµη Μνεία στὸ φεστιβὰλ Κινη-
µατογράφου τοῦ Σὰν Σεµπαστιάν, τὸ 
1996. «Ὅµως, ὁ «ἔρωτάς» µου γιὰ τὴν 
Ἁγία Σοφία γεννήθηκε τὸ 1998. Ἤξερα 
ὅτι θὰ ἦταν µία µακροχρόνια σχέση. 
Πρῶτα ἔπρεπε νὰ τὴ δῶ µὲ τὰ ἴδια µου 
τὰ µάτια, νὰ τὴ γνωρίσω καὶ τὸ πιὸ 
σηµαντικὸ νὰ τὴν ἀνακαλύψω. Καὶ 
αὐτὸ ἔκανα.  Τὸ 2000 ὁλοκλήρωσα τὸ 
δεύτερό µου ντοκιµαντὲρ µὲ τίτλο «Ἡ 
Ἁγία Σοφία καὶ οἱ Κινστέρνες της». 

Οἱ Κινστέρνες εἶναι τὰ ὑπόγεια οἰκο-
δοµήµατα, ποὺ σὲ παλαιότερες ἐποχὲς 
χρησιµοποιοῦνταν γιὰ τὴν ἀποθήκευση 
νεροῦ. Μὲ τὸ πέρασµα τοῦ χρόνου, ἡ 
ἀγάπη µετατράπηκε σὲ πάθος ποὺ µὲ 
κυριαρχεῖ ἐδῶ καὶ 11 χρόνια», προσθέ-
τει ὁ Γκιουλένσοϊ. Ξεκινώντας ἀπὸ τὶς 
εἰκασίες ποὺ θέλουν τὴν Ἁγία Σοφία 

νὰ συνδέεται µέσῳ ὑπόγειων στοῶν µὲ 
τὴν παρακείµενη Βασιλικὴ Κινστέρ-
να, µὲ τὸ συγκρότηµα τοῦ Μεγάλου 
Παλατιοῦ, τὸν Ἱππόδροµο καὶ ἀκόµη 
καὶ µὲ τὰ Πριγκιπόννησα, ὁ Τοῦρκος 
σκηνοθέτης θέλησε νὰ ἐξερευνήσει τὰ 
«βάθη» τοῦ µνηµείου.

«Ἔκανα ἕνα νέο ξεκίνηµα. Ὅµως 
αὐτὴ τὴ φορὰ ἔπρεπε νὰ κατέβω σὲ 
«βάθος», νὰ µάθω καὶ νὰ βγάλω στὴν 
ἐπιφάνεια αὐτά, γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ γνώσεις 
ἦταν ἐλλιπεῖς. Στὸ δάπεδο τοῦ κυρίως 
ναοῦ ὑπάρχουν πλάκες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
οἱ µισὲς κάλυπταν Κινστέρνες καὶ οἱ 
µισὲς σήραγγες νεροῦ. Πῆρα ἄδεια ἀπὸ 
τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ καὶ ξεκίνησα 

τὴν ἐξερεύνηση γιὰ νὰ δῶ τί ὑπάρχει 
στὶς σήραγγες κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς πλά-
κες. Διαπίστωσα ὅτι ὁ ναὸς δὲν συνδε-
όταν οὔτε µὲ τὴ Βασιλικὴ Κινστέρνα, 
οὔτε µὲ τὸ Μέγα Παλάτιο, οὔτε µὲ τὰ 
Πριγκιπόννησα.

Στὶς σηµειώσεις ἑνὸς Ρώσου περιη-
γητῆ τοῦ 13ου αἰώνα εἶχα διαβάσει ὅτι 
στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Ἁγίας Σοφίας 
εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ ἅγιος Ἀντίγονος, 
ποὺ ἦταν παιδί. Μέσα στὶς σήραγγες 
βρέθηκε ὁ σκελετὸς ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ 
µπορεῖ καὶ νὰ ἀνήκει στὸν ἅγιο. Αὐτό, 
ὅµως, θὰ πρέπει νὰ τὸ διερευνήσουν 
οἱ Ἀρχαιολόγοι καὶ οἱ ἄλλοι εἰδικοί. 
Ἐντοπίστηκαν ἀκόµη «δωµάτια», στὰ 
ὁποῖα ἦταν θαµµένοι ἱερεῖς. Στὶς Κιν-
στέρνες βρέθηκαν παγούρια, τὰ ὁποῖα 
χρονολογοῦνται στὸ 1917 καὶ πιθανὸν 

Ἤθελα νὰ δῶ αὐτὰ ποὺ δὲν φαίνονται, νὰ δῶ ὄχι αὐτὰ ποὺ εἶναι 
πάνω ἀπὸ τὴ γῆ καὶ τὰ βλέπουν ὅλοι, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀπὸ 

κάτω καὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόµη ἀνακαλυφθεῖ.
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ἀνῆκαν σὲ Ἄγγλους στρατιῶτες, ποὺ 
ἤθελαν νὰ πάρουν ἁγιασµένο νε-
ρό. Συνάντησα ὀµορφιὲς ποὺ µὲ θά-
µπωσαν. Εἶδα µέρη ποὺ δὲν τὰ εἶδαν 
οὔτε Βασιλεῖς, ἄκουσα τὴ φωνὴ τῆς 
ἱστορίας καὶ ἔγινα µάρτυράς της. 
Δὲν θὰ µποροῦσα νὰ εἶµαι ἐγωϊστὴς 
ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴν ὀµορφιά. Θέ-
λησα νὰ τὴν µοιραστῶ µὲ ὅλους ὅσοι 
θαυµάζουν τὴν Ἁγία Σοφία, θέλησα νὰ 
δοῦν ὅλοι τὶς ἄγνωστες πλευρές της, 
ποὺ εἶναι κρυµµένες κάτω ἀπὸ τὴ γῆ. 
Γἰ  αὐτὸ καὶ φρόντισα νὰ καταγράψουν 
οἱ κάµερες ὅλα ὅσα εἶδα», συνεχίζει ὁ 
Γκιουλένσοϊ.

Καρπὸς ὅλης αὐτῆς τῆς ἔρευνας εἶναι 
τὸ τρίτο ντοκιµαντέρ, ποὺ ἀναφέρεται 
στό µνηµεῖο καί ἔχει τίτλο: «Στὰ βά-
θη τῆς Ἁγίας Σοφίας». Συµπαραστά-
τες καὶ συµβούλους του εἶχε τοὺς 
ἀναπληρωτὲς Καθηγητὲς Βυζαντινῆς 
Ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήµιο τῆς 
Κωνσταντινούπολης, Ἰχσάν Τουνάϊ 
καὶ Χαλοὺκ Τσετίνκαγια. 

«Χρειάστηκαν ἐργασίες 11 χρόνων 
γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ ντοκιµαντέρ, ποὺ 
τώρα εἶναι στὸ στάδιο τοῦ µοντάζ. Ξέρω 
ὅτι, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἔργο, πολλοὶ 
θὰ µὲ ζηλέψουν, γιατί εἶδα ἄγνωστες 
πλευρὲς τοῦ µνηµείου. Ἂς εἶναι, ἂς µὲ 

ζηλέψουν. Ἡ Ἁγία Σοφία θὰ εἶναι πάντα 
ἡ ἀγαπηµένη µου καὶ θὰ κάνω καὶ ἄλλα 
ντοκιµαντὲρ γἰ  αὐτήν. Τὸ ἑπόµενο σχέ-
διό µου εἶναι νὰ κάνω ἕνα ντοκιµαντὲρ 
γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἱερεῖς ποὺ εἶναι 
θαµµένοι στὴν Ἁγία Σοφία», καταλήγει 
ὁ Τοῦρκος σκηνοθέτης. 

 
Πηγή: Διαδίκτυο
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λαµπρότερη, ἀλλά καί ἡ 
πιό συκοφαντηµένη πε-
ρίοδος τῆς ἱστορίας τοῦ 
ἑλληνισµοῦ εἶναι αὐτή 

τῆς ἀποκαλούµενης βυζαντινῆς αὐτο-
κρατορίας, ὅπως τήν βάπτισαν κάποι-
οι δυτικοί συγγραφεῖς διαστρέφοντας 
τό πραγµατικό ὄνοµα τῆς µοναδικῆς 
αὐτοκρατορίας στόν κόσµο πού ἔζησε 
πάνω ἀπό χίλια χρόνια, δηλαδή τῆς 
ἀνατολικῆς ρωµαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

Τήν ἴδια περίοδο πού στή δυτική 
Εὐρώπη, πού σήµερα προβάλλεται 
ὡς ἡ πιό ἐξελιγµένη περιοχή τῆς 
ἀνθρωπότητας, οἱ κάτοικοι ζοῦσαν κά-

τω ἀπό φρικτές συνθῆκες σκοταδισµοῦ 
καί ἀγνοοῦσαν βασικά πολιτιστικά 
στοιχεῖα, στήν ἀνατολική ρωµαϊκή 
αὐτοκρατορία τό πνευµατικό ἐπίπεδο 
εἶχε φτάσει σέ ὕψιστα ἐπίπεδα. 

Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτισµός εἶχε 
µετουσιωθεῖ, µέ τή χριστιανική διάσταση 
πού εἶχε ἀποκτήσει, στό ἑλληνορθόδοξο 
χριστιανικό πρότυπο, τό ὁποῖο καθοδή-
γησε τήν αὐτοκρατορία σέ ὅλη τη διάρ-
κεια τῆς ζωῆς της. Ἕνας ἀπό τούς µε-
γαλύτερους πνευµατικούς φάρους τῆς 
ἀνατολικῆς ρωµαϊκῆς αὐτοκρατορίας, 

οὐσιαστικά τό πρῶτο πανεπιστήµιο σέ 
ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, ἦταν τό πανε-
πιστήµιο τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς 
βασιλίδας τῶν πόλεων, τό γνωστό ἀπό 
τήν πρώτη του περίοδο ὡς «Πανδιδα-
κτήριο», τό ὁποῖο ἀπό τόν ἔνατο αἰώνα, 
ὅταν µεταφέρθηκε στά ἀνάκτορα τῆς 
Μαγναύρας ἔγινε πιό γνωστό ὡς πανε-
πιστήµιο τῆς Μαγναύρας.

Τό Πανδιδακτήριον ἱδρύθηκε ἀπό τόν 
αὐτοκράτορα Θεοδόσιο Β ,́ τό 425 καί 
ἔκτοτε ἡ λειτουργία του τελοῦσε ὑπό 
τήν αἰγίδα τῶν ἑκάστοτε αὐτοκρατόρων. 
Λειτούργησε σχεδόν ἀδιάλειπτα µέχρι 
τό 1453 καί ἀνέδειξε πολλούς πνευ-

µατικούς ἀνθρώπους στόν χῶρο τῶν 
ἐπιστηµῶν ἀλλά καί τῆς θεολογίας

Ἕνας ἀπό τούς ἀνθρώπους πού 
συνετέλεσε στήν ἵδρυση του ἦταν ἡ 
Πουλχερία, ἀδελφή τοῦ αὐτοκράτορα 
Θεοδοσίου, µία εὐσεβής καί θεοσεβού-
µενη γυναίκα καθώς καί ἡ Εὐδοκία, 
(Ἀθηναΐς), σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα, 
µαζί µέ τόν ἔπαρχο τοῦ Πραιτωρί-
ου, Κύρο Πανοπολίτη, γνωστό τότε 
Ἕλληνα ποιητή καί φιλόσοφο. Στίς 
27 φεβρουαρίου τοῦ 425, ἐκδόθηκε τό 
πρῶτο σχετικό διάταγµα ἀπό τόν Θεο-

Νίκου  Χειλαδάκη  
τουρκολόγου-δηµοσιογράφου-συγγραφέως 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΓΝΑΥΡΑΣ 

Ἕνας ἄγνωστος «φάρος» τῆς Ρωµηοσύνης

Ἕνας ἀπό τούς µεγαλύτερους πνευµατικούς φάρους τῆς 
ἀνατολικῆς ρωµαϊκῆς αὐτοκρατορίας, οὐσιαστικά τό πρῶτο πανε-
πιστήµιο σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, τό γνωστό ὡς «Πανδιδακτή-

ριο», µεταφέρθηκε στά ἀνάκτορα τῆς Μαγναύρας...

H
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δόσιο τό Β΄ πού ρύθµιζε τίς λεπτοµέρει-
ες λειτουργίας τῆς Σχολῆς. Τά πρῶτα 
µαθήµατα πού διδάσκονταν στό Παν-
διδακτήριον, πού λειτουργοῦσε πλέον 
ὡς ἀνεξάρτητο πνευµατικό ἵδρυµα, 
τήν ἴδια περίοδο πού στήν ὑπόλοιπη 
Εὐρώπη δέν ὑπῆρχε οὐσιαστικά κα-
µία πνευµατική ἀλλά καί συγγραφική 
δραστηριότητα, (ἦταν δηλαδή ἡ ἐποχή 
τοῦ σκότους τοῦ εὐρωπαϊκοῦ µεσαίω-
να), ἦταν γραµµατική, ρητορική, φιλο-
σοφία, διαλεκτική, δίκαιο, ἀριθµητική, 
γεωµετρία, ἀστρονοµία καί µουσι-
κή. Στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ 
ἀναβαθµίστηκε ἡ Νοµική Σχολή, ἡ 
ὁποία ἀπέκτησε πενταετῆ διάρκεια 
σπουδῶν καί ἀνεξαρτητοποιήθηκε.

Κατά τή διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ 
αὐτοκράτορα φωκᾶ, (602-610), τό Παν-
διδακτήριον διέκοψε τή λειτουργία του 
ἀλλά γρήγορα ἐπαναλειτούργησε, ὑπό 
τόν αὐτοκράτορα Ἡράκλειο, (610-641), 
ὁ ὁποῖος µετά τό 610 εἶχε καλέσει στήν 
Κωνσταντινούπολη τόν Στέφανο τόν 
Ἀλεξανδρέα γιά νά ἐποπτεύσει στήν 
ἀναδιοργάνωση τοῦ πανεπιστηµίου.

Σταθµός στήν ἐξέλιξη τοῦ Πανδι-
δακτηριου ἦταν, ὅταν ὁ Βάρδας, θεῖος 
τοῦ αὐτοκράτορα  Μιχαήλ Γ ,́ (842-
867 µ.Χ.) ἀνέλαβε µέ προσωπική του 
παρέµβαση τήν ἀναδιοργάνωση τοῦ 
πανεπιστηµίου. Ὁ Βάρδας, λίγο µετά 
τό 843, (ἤ κατά τόν Ch. Diehl τό 850 
ἤ κατά τόν Paul Lemerle τό 855 µέ 
856), στελέχωσε τό Πανδιδακτήριον 
µέ κατάλληλο διδακτικό προσωπικό 
καί τό ἐγκατέστησε σέ αἴθουσες τοῦ 
ἀνακτόρου τῆς Μαγναύρας, τµῆµα τοῦ 
ὁποίου εἶχε φροντίσει νά διατεθεῖ γἰ  
αὐτόν τόν σκοπό. Ἔκτοτε τό Πανδιδα-
κτήριον ὀνοµάστηκε πανεπιστήµιο τῆς 
Μαγναύρας. Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Βάρδα 
γιά τούς σπουδαστές τῆς Μαγναύρας 
ἦταν πολύ µεγάλο. Χάρη στό συνεχές 
του ἐνδιαφέρον παρατηρήθηκε  πραγ-
µατική ἀναγέννηση   τῶν γραµµάτων 
καί τῶν ἐπιστηµών   πού τήν προηγου-
µένη περίοδο εἶχαν παραµεληθεῖ καί 
παρακµάσει, ὅπως  µᾶς µαρτυρεῖ ὁ χρο-
νογράφος τῆς ἐποχῆς, Γεώργιος Κεδρη-
νός, «τῇ τῶν κρατούντων ἀγροικίᾳ καί 
ἀµαθείᾳ» (ἐπειδή οἱ κρατοῦντες ἦταν 
ἀγροῖκοι καί ἀµαθεῖς). 

Πρῶτος  καθηγητής στή Μαγναύρα 
διορίστηκε ὁ Λέων,  ἕνας γνωστός φι-
λόσοφος καί µαθηµατικός τῆς ἐποχῆς, 
(790-869), πού εἶχε προηγουµένως δι-
δάξει ἰδιωτικά καί δηµόσια στήν Κων-
σταντινούπολη, γιά 15 ἕως 20 ἔτη, 
(820-838 περίπου) καί εἶχε ἀποκτήσει 
µεγάλη φήµη λόγῳ τῆς εὐρείας µόρ-
φωσής του. Ὁ Λέων ὑπῆρξε µία ἀπό 
τίς σηµαντικότερες µορφές στόν χῶρο 
τῶν γραµµάτων  τόν 9ο αἰώνα. Ἦταν 
οὐσιαστικά  µία µορφή πανεπιστήµο-
να πού ἀσχολήθηκε µέ τή φιλοσοφία, 
τά µαθηµατικά, τή γεωµετρία, τήν 
ἀστρονοµία καί τήν ἀστρολογία, ἐνῷ 

Χάρτης τῆς βυζαντινῆς Κωνσταντινούπολης 
ὅπου διακρίνεται τό Μέγα Παλάτιον, νοτίως 
τοῦ Ἱπποδρομίου, ὅπου στεγάστηκε τό 
πανεπιστήμιο τῆς Μαγναύρας.
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τοῦ ἀποδίδονται καί διάφορες πρακτι-
κές ἐφαρµογές. 

Τό πανεπιστήµιο βελτιώθηκε τόν 
10ο αἰώνα µέ πρωτοβουλίες τοῦ 
αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Πορ-
φυρογέννητου, ὁ ὁποῖος ἐνίσχυσε 
ἠθικά ἀλλά καί ὑλικά τούς διδάσκο-
ντες καί τούς σπουδαστές. Ἀναφέρεται  
ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη δίδασκαν τριάντα 
καθηγητές, δεκαπέντε στήν ἑλληνική 
γλώσσα, γραµµατική καί φιλολογία, 

ἐνῷ ἄλλοι δεκαπέντε δίδασκαν στή 
λατινική γλώσσα, ρωµαϊκή φιλολογία, 
φιλοσοφία καί νοµικά. 

Τόν 11ο αι. ὁ αὐτοκράτωρ Κωνστα-
ντῖνος ὁ Μονοµάχος ἐνδιαφέρθηκε 
γιά τή διεύρυνση τῶν σπουδῶν στό 
πανεπιστήµιο τῆς Μαγναύρας καί 
ἵδρυσε δυό σχολές, τό «Διδασκαλεῖον 

τῶν Νόµων» καί τό «Γυµνάσιον», (φι-
λοσοφική). Στό Γυµνάσιον διδάσκο-
νταν ὅλες οἱ ἐπιστῆµες, ἐκτός ἀπό τά 
νοµικά πού σπούδαζαν οἱ µελλοντικοί 
νοµικοί, δικαστές καί ὑπάλληλοι στό 
«Διδασκαλεῖο τῶν Νόµων». Στό Γυ-
µνάσιο, δηλαδή στή φιλοσοφική σχο-
λή, διευθυντής, («Ὕπατος τῶν φιλοσό-
φων»), τοποθετήθηκε ὁ Μιχαήλ Ψελλός 
καί µετέπειτα ὁ Ἰωάννης ὁ Ἰταλός. Στό 
Διδασκαλεῖο τῶν Νόµων διευθυντής 
ἔγινε ὁ Ἰωάννης Ξιφιλίνος, Νοµοφύ-
λαξ τοῦ κράτους. 

Μεγάλο  ἐνδιαφέρον γιά τό Πανεπι-
στήµιο τῆς  Μαγναύρας ἔδειξαν ἐπίσης 
οἱ αὐτοκράτορες τῆς Μακεδονικῆς 
Δυναστείας, (867-1059), Βασίλειος A,́ 
(867-886), Λέων ΣΤ ,́ (886-912) καί 
Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, 
(913-959). Ὁ τελευταῖος µάλιστα γιά 
τίς ἀνανεωτικές του πρωτοβουλίες 
ἐξυµνήθηκε ἀπό τούς βυζαντινούς 
ἱστορικούς καί χρονογράφους στήν 
ἐποχή του.

Τήν περίοδο  ἀπό τά µέσα τοῦ ἑνδε-
κάτου µέχρι καί  ἀρχές τοῦ δέκατου τρί-
του  αἰώνα, ἐνδιαφέρον γιά τά γράµµα-
τα ἔδειξαν οἱ αὐτοκράτορες Ἰσαάκιος A΄ 
Κοµνηνός, (1057-1059), Κωνσταντῖνος 
I΄ Δούκας, (1059-1067) καί Ἀλέξιος A΄ 
Κοµνηνός, (1081-1118).  Κατά τόν χρο-
νογράφο Ἰωάννη Ζωναρά, (12ος αἰ.), ὁ 
Ἰσαάκιος A,́ «Μολονότι ὁ ἴδιος δέν εἶχε 
ἀποκτήσει µόρφωση φρόντιζε τά γράµ-
µατα καί συναναστρεφόταν τούς λογί-
ους». Ὁ δέ Ἀλέξιος Κοµνηνός µερίµνη-
σε ἐπίσης γιά τή δηµιουργία «σχολῆς 
γραµµατικοῦ» στό ὀρφανοτροφεῖο πού 
εἶχε ἤδη συστήσει. 

Μετά τή µαύρη περίοδο τῆς φρα-
γκοκρατίας καί τήν ἀνακατάληψη τῆς 

Τοπογραφικό σχέδιο περιοχῆς Ἱπποδρομίου 
στή βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. 
Διακρίνεται τό σημεῖο τοῦ ἀνακτόρου 
τῆς Μαγναύρας, ὅπου στεγάστηκε τό 
πανεπιστήμιο.
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Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς Βυζα-
ντινούς, τό 1261, ὁ Μιχαήλ Η΄ Παλαιο-
λόγος, (1261-1282), ἀνέθεσε τή διεύθυν-
ση τοῦ πανεπιστηµίου τῆς Μαγναύρας 
στόν Γεώργιο Ἀκροπολίτη, µεγάλο Λο-
γοθέτη,  καθηγητή τῆς ἀριστοτελικῆς 
φιλοσοφίας καί στόν Γεώργιο Παχυ-
µέρη, τή διδασκαλία τῆς λεγόµενης 
«τετρακτύος», (δηλαδή ἀριθµητική, 
γεωµετρία, ἀστρονοµία καί µουσική) 
στό ἀποκαλούµενο «Οἰκουµενικόν 
Διδασκαλεῖον». 

Πολλά ἦταν τά µεγάλα πνευµατικά 
ὀνόµατα πού λάµπρυναν µέ τήν πα-
ρουσία τούς τό πανεπιστήµιο τῆς Μα-
γναύρας. Ἀρκεῖ µόνο νά ἀναφέρουµε 
ὅτι κατά τόν 9ο αἰώνα πολλοί ἱστορικοί 

συγκαταλέγουν καί τόν Θεσσαλονικέα 
ἱεραπόστολο τῶν Σλάβων, Κύριλλο 
- Κωνσταντῖνο, (περίπου 827-869), κα-
θώς καί τόν λόγιο, µετέπειτα  µέγα Πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, φώτιο, 
(δυό πατριαρχίες: 858-867 καί 877-886).  
Εἰδικά γιά τόν Κύριλλο ἔχουµε πληρο-
φορίες ὅτι ἀνέλαβε γιά ἕνα σύντοµο 
χρονικό διάστηµα τήν ἕδρα τῆς φιλοσο-
φίας στήν Μαγναύρα, ἐνῷ ὁ Βρετανός 
ἱστορικός D. Nicol, ἀναφέρει ὅτι «διαδέ-
χθηκε τόν φίλο του φώτιο στήν ἕδρα 
τῆς φιλοσοφίας», στό ἴδιο πανεπιστή-
µιο. Ὅσον ἀφορᾶ  τόν µέγα πατριάρ-
χη φώτιο, ὑπάρχουν ἀντικρουόµενες 
ἀπόψεις γιά τό ἄν πραγµατικά δίδαξε 
στό πανεπιστήµιο τῆς Μαγναύρας. 

Ὁ πνευµατικός φάρος τῆς Κωνστα-
ντινούπολης, τῆς βασιλίδας τῶν πόλε-
ων καί ἡ µέγιστη πνευµατική κίνηση 
πού εἶχε ἀναπτυχτεῖ µέ τό πανεπιστή-
µιο τῆς Μαγναύρας, ἔσβησαν ὁριστικά 
µέ τήν πτώση τῆς Πόλης ἀπό τόν Μωά-
µεθ τόν Πορθητή. Παρόλα αὐτά οἱ σπί-
θες δέν ἔπαψαν νά σιγοκαίουν καί κατά 
τήν περίοδο τῆς δουλείας. Ἡ ἐκκλησία 
καί ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν αὐτές πού 
διέσωσαν τήν ταυτότητά µας στούς σκο-
τεινούς χρόνους τῆς δουλείας, µακριά 
ἀπό τόν «θανατηφόρο ἐναγκαλισµό» 
τῆς παπικῆς ἐκκλησίας πού προσπάθη-
σε τά τελευταῖα χρόνια της ἀνατολικῆς 
αὐτοκρατορίας νά στραγγαλίσει  τήν 
ἑλληνική ὀρθοδοξία. Δυστυχῶς, ὅµως, 
ὅ,τι διασώθηκε τετρακόσια καί πλέον 
χρόνια σκλαβιᾶς, κινδυνεύει σήµερα 
νά χαθεῖ ὁριστικά.

Ἡ περιοχή τοῦ Ἱπποδρομίου τῆς 
Κωνσταντινούπολης τόν δέκατο ἕκτο 
αἰώνα, ἐπί ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. 
Κωνσταντινούπολη.
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µεγάλη Καππαδοκία εἶναι 
ἡ κοιτίδα  τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ µέ τούς µεγάλους 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

µας. Εἶναι τό λίκνο τοῦ ἔνδοξού µας 
βυζαντινισµοῦ, πατρίδα σπουδαίων 
ἁγίων πού λάµπρυναν τήν Ὀρθοδοξία. 
Εἶναι τό κέντρο µιᾶς ἀτέρµονης 
λαϊκῆς εὐσέβειας µέ τίς τρωγλοδυτι-
κές ἐκκλησίες της, πού κοσµοῦν τοι-
χογραφίες ἀνεκτίµητου κάλλους καί 
ἀπέραντης συγκίνησης.

Προπύργιο τῶν  ἀγώνων τῆς Βυ-
ζαντινής αὐτοκρατορίας κατά τοῦ 
Ἰσλάµ, ἀπό τά πρῶτα κιόλας χρόνια 
τῆς  ἐµφάνισης  τῶν  Ἀράβων στά βυζα-
ντινά σύνορα, εἶδε ἠ Καππαδοκία τούς 
θριάµβους τῶν χριστιανικῶν στρατευ-

µάτων πού εἶχαν ἔµβληµα τόν Σταυρό 
καί σύνθηµά τους τό  «ἐν τούτῳ νίκα». 
Ἀλλά γνώρισε καί τήν εἰρηνική συµ-
βίωση µεταξύ µεθοριακῶν λαῶν, ὅπως 
περίτεχνα τήν κατέγραψε ὁ ἀκριτικός 
κύκλος, γέννηµα κυρίως καππαδοκι-
κό. [1]

Ὅταν  στά τέλη τοῦ 11ου αἰώνα ὑπέ-
κυψε  στήν ὁρµή τῶν Σελτζούκων, πού 
τήν ἔκαναν βάση τοῦ κράτους τους, ἡ 

Καππαδοκία ἀποκοµµένη πιά ἀπό τήν 
αὐτοκρατορική πολιτική, ἀκολούθησε 
τά πεπρωµένα τῶν νέων κυρίων της, 
χωρίς ὡστόσο ὁ χριστιανικός πληθυ-
σµός της νά ἐγκαταλείψει τήν ὀρθόδοξη 
πίστη του. 

Ἡ Καππαδοκία στά παλιά χρόνια 
ἦταν γνωστή µέ τό ὄνοµα Καταονία καί 
οἱ Ἕλληνες ὀνόµαζαν τούς κατοίκους 
της Σύριους, οἱ δέ Πέρσες Καππαδό-
κες. Γιά τήν προέλευση τοῦ ὀνόµατός 
της  ὑπάρχουν διάφορες ἐκδοχές, οἱ 
ὁποῖες ἀντικαθρεφτίζουν τήν πολυτά-
ραχη ἱστορία  της. Πρῶτος ὁ Ἡρόδοτος 
µνηµονεύει τή χώρα µέ τ̓  ὄνοµα Καπ-
παδοκία καί τούς κατοίκους της Καπ-
παδόκες. Ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι ὑπῆρχε 
ὁ Θερµοδών ποταµός, πού χυνόταν 

στή Μαύρη Θάλασσα, τό νερό τοῦ 
ὁποίου, ἔλεγαν, πώς εἶχε ὑπερφυσικές 
ἰδιότητες καί ὅποιος ἔπινε ἀπ̓  αὐτό 
γινόταν ὑπεράνθρωπος. Τόν ποταµό 
αὐτόν τό ὀνόµαζαν Καππαδοκιαλη-
λάρ ἤ Καππαδοξοῦν ἤ Καππαδόξ. Ἡ 
ἄποψη, λοιπόν, ὅτι ἡ Καππαδοκία πῆρε 
τό ὄνοµά της ἀπ̓ αὐτόν τόν ποταµό ἔχει 
κάποια ἱστορική ἀλήθεια. [2]

Ὁ Στράβων ἀναφέρει πώς οἱ Καύκω-

π. Ἀναστασίου  Παρούτογλου 
πρωτοπρεσβύτερου 

 
Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Ὁ τόπος

H

«Ἐστί µέν γάρ καί ἄλλως ἡ Καππαδοκῶν χώρα
κρυµώδης  πᾶσα καί τό κλίµα τοῦτο ψυχεινόν καί δριµύτατον»

( Νικήτα Χωνιάτου Ἱστορία)



58

νες ἦταν ἁπλωµένοι ἀπό τήν Ἡράκλεια 
καί τούς Μαριανδυνούς ἕως τούς Λευ-
κόσυρους, πού ἔτσι ὀνόµαζαν τούς 
Καππαδόκες. [3]

Σύµφωνα µέ τον Αριανό oἱ Ἀσσύριοι 
πού κατοικοῦσαν στήν περιοχή αὐτή, 
ἄλλαξαν τό ὄνoµά τους καί ὀνοµάστη-
καν Καππαδόκες ἀπό τόν Καππάδοκα, 
γιό τοῦ µυθικοῦ βασιλιᾶ τῶν Ἀσσυρίων 
Νινύα. [4]

Ὁ Hiller θεωρεῖ ὅτι ἡ χώρα πῆρε τό 
ὄνοµά της ἀπό τόν ποταµό Καππάδοκα, 
πού παράγεται ἀπό τό Συριακό Capdac, 
πού σηµαίνει σύνορο, ὅριο δηλαδή µε-
ταξύ τῆς Καππαδοκίας καί τῆς Γαλατί-
ας. Σύµφωνα µέ τόν Kiepert, στή χώρα 
αὐτή ζοῦσε τό ἔθνος τῶν Δουχᾶ καί οἱ 
γύρω λαοί ὀνόµασαν τήν περιοχή Κά-
τπα-Δουχά, δηλαδή χώρα τῶν Δουχᾶ. 

Ὁ Benfrey θεωρεῖ ὅτι ἡ ὀνοµασία 
προῆλθε ἀπό τό βακτριανό Huaspa-
dacia, πού θά πεῖ χώρα τῶν καλῶν 

ἀλόγων. Καί πράγµατι ἡ Καππαδοκία 
ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἦταν ὀνοµαστή 
γιά τά ἐκλεκτά, ἀτίθασα καί µαχητικά 
της ἄλογα. 

Οἱ  Ἀσσύριοι καί οἱ Πέρσες γνώρι-
ζαν τήν  ἐπιτηδειότητα τῶν  κατοίκων 
αὐτῆς  τῆς  χώρας στά ἄλογα, γἰ   αὐτό 
καί τήν ἔλεγαν Κατπατούκα, πού  θά 
πεῖ χώρα τῶν  καλῶν ἀλόγων.

Ὁ λαογράφος Γεώργιος Λεκάκης 
ἀναφέρει πώς τό ὄνοµα Καππαδοκία 
εἶναι ἑλληνικό. Κατά τή γνώµη του 
παράγεται ἀπό τή λέξη ἵππος καί τό 
δοκῶ, ἐνῷ τό ἀρχικό «Κ» εἶναι ἡ δασεία 
της. Ἐπίσης, κατά τόν ἴδιο  ἡ ὀνοµασία 
µπορεῖ νά προκύπτει ἀπό τή λέξη 
«ἄπα» πού σηµαίνει νερό µέ δεύτερο 
συνθετικό τό ρῆµα δοκῶ. [5]

Ἡ Καππαδοκία, ἐπαρχία τῆς Κεντρι-
κῆς Μ.Ἀσίας µέ ὑψίπεδο 1.000 - 1.500 
µ., ὁρίζεται Β ἀπό τόν Πόντο µέ φυσικό 
σύνορο τόν ποταµό Ἄλυ (Κιζίλ Ἰρµάκ), 
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Ν ἀπό τήν Κιλικία, Α ἀπό τόν ἐπάνω 
ροῦ τοῦ ποταµοῦ Εὐφράτη καί τήν 
Ἀρµενία καί Δ ἀπό τή Λυκαονία καί τή 
Γαλατία. 

Ἡ Καππαδοκία εἶναι ὀροπέδιο µέ 
συµπαγῆ  ἠφαιστειακή δοµή. Τό µεγα-

λύτερο ὄρος πού ὑπάρχει στήν Καππα-
δοκία εἶναι ὁ Ἀργαῖος (Ἐρτζιγιέ Ντάγ) 
µέ ὕψος 3.916 µ., τό ὁποῖο εἶναι παλαιό 
ἡφαίστειο. Ἕνας κυµατισµός ἀπό κώ-
νους ἀνηφορίζει πρός τήν αἰώνια χι-
ονισµένη αἰχµηρή κορυφή του, πού 
προκαλεῖ δέος. Ἀπό τήν κορυφή αὐτή 
ξεκινοῦν πολλές χαράδρες καί ρέµατα, 
πού κατεβαίνουν χαµηλά στούς πρό-
ποδες µέχρι τόν κάµπο. Μέσα σ̓  αὐτές 
τίς χαράδρες ὑπῆρχαν τά Χριστιανικά 
καί τούρκικα χωριά, πού µόνο οἱ ψηλές 
λεῦκες σηµάδευαν τήν ὕπαρξή τους.

  Οἱ βραχώδεις κῶνοι, πού δεσπόζουν 
σήµερα στήν Καππαδοκία µέ τίς παρά-
ξενες κορυφές, ἔχουν ἕνα σπάνιο καί 
ὡραιότατο χρωµατισµό καί ὁλόκληρος 
ὁ χῶρος εἶναι ἀναµφισβήτητα θεαµα-
τικός. Μοιάζουν σάν µονόλιθοι πού 
ξεπηδοῦν ἀπό τή γῆ. Εἶναι ἀποµεινάρια 
τῆς ἡφαιστειακῆς λάβας, πού κάλυ-
ψε τήν Καππαδοκία µετά τήν φοβερή 
ἔκρηξη τοῦ Ἀργαίου. Πολλοί κῶνοι 
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ἔχουν πάνω βράχους, πού µοιάζουν 
µέ καπέλα. Ὁ Στράβων ἀναφερόµενος 
στήν Καππαδοκία γράφει ὅτι ἦταν «µε-
στή βόθρων πυρός». [6]

Ὁλόκληρος ὁ τεράστιος ὄγκος τοῦ 
Ἀργαίου, ὥς τά χαµηλά κράσπεδά του, 
εἶναι ὁλόγυµνος  καί σταχτής, πράγµα 
πού δίνει  τήν ἐντύπωση τοῦ ἀγέραστου 
καί  αἰώνιου µεγαλειου του.

Τή  βορειοανατολική κατάληξη τοῦ 
Ἀργαίου  οἱ Χριστιανοί τήν ὀνόµαζαν 
«βουνό τοῦ ἅι-Βασίλη» «διά τήν ὀ-
πτασίαν, τήν ὁποίαν εἶδεν ὁ ἅγιος 
οὗτος, ἐν αὑτῷ κατά τοῦ παραβάτου 
Ἰουλιανοῦ.[7] Οἱ ἀρχαῖοι τό ὀνόµαζαν 
Δίδυµον ὄρος (Χασάν Ντάγ µέ ὕψος 
3.253 µ.) ἀπό τίς δυό κορυφές πού φαί-
νονταν ἀπό µακριά, πλησιάζοντας ὅµως 
τό ὄρος ξεπρόβαλε καί τρίτη κορυφή. 

Στήν  τεράστια ὁροσειρά τοῦ Ταύρου   
ὑπάρχει τό Μελεντίζ Ντάγ (ὕψος 2.935 
µ.) µέ πολλά µεταλλεῖα καί λατοµεῖα 
πού βοήθησαν τήν οἰκονοµία ὅλης  τῆς 

Μικρασίας. Στό µέρος τῶν   φαρά-
σων ὑπάρχει ἡ µεγάλη ὀροσειρά τοῦ 
Ἀντιταύρου µέ κορυφές πού φτάνουν 
σέ ὕψος 3.753 µ. 

Στήν  εὐρύτερη περιοχή τῆς  Καππα-
δοκίας  οἱ γνωστοί ἀπό τήν ἀρχαιότητα 
ποταµοί εἶναι ὁ Ἄλυς (Κιζίλ  Ἰρµάκ) 
µέ µῆκος 960 χλµ., πού εἶναι  ὁ µεγα-
λύτερος καί πιό γνωστός  ποταµός τῆς  
Μικρᾶς Ἀσίας, ὁ Μέλας (Καρά Σοῦ), ὁ 
Σάρος ἤ Ὀνοπνίκτης (Σεϊχοῦν) µέ τούς 
παραπόταµους Ζαµάντη καί Σαρρά, 
ὁ Σκορδίσκος καί ὁ Μελεντίζ Τσαγί ἤ 
Νίγδε Τσαγί. [8]

Ἀπό τίς λίµνες τῆς  Καππαδοκίας ξε-
χωριστή  θέση κατέχει ἡ λίµνη Τάττα 
(Τούζ γκιόλ), ἡ πιό ἁλµυρή λίµνη τοῦ  
κόσµου µέ 35% περίπου περιεκτικό-
τητα σέ ἁλάτι. Ἦταν γνωστή ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα γιά τά ὀρυχεῖα ἁλατιοῦ πού 
ὑπῆρχαν σέ αὐτήν. Ἄλλες λίµνες εἶναι 
ἡ Στεφάνη καί ἡ Ἰντζέ Σοῦ.

Οἱ  πρῶτοι κάτοικοι τῆς  Καππαδοκίας, 
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σύµφωνα  µέ ἱερογλυφικές καί γραµµι-
κές γραφές πού ἀνακαλύφθηκαν στό 
Μπογαζκίοϊ, λέγονταν Χάττοι. Τό 2000 
π.Χ. ἔγινε ἐπιδροµή τῆς ἰνδοευρωπαϊκῆς 
φυλῆς τῶν Χετταίων, ἡ ὁποία τούς κα-
τέκτησε καί βασίλευσε ὥς τό 1200 
π.Χ., ὁπότε καταστράφηκε ἀπό τούς λα-
ούς τῆς θάλασσας, ὅπως ἀναφέρεται σέ 
ἀρχαῖα αἰγυπτιακά κείµενα. Ἀπό τότε 
κατακτήθηκε διαδοχικά ἀπό φρύγες, 
Λυδούς, Ἀσσυρίους, Μήδους, Πέρσες, 
Ἕλληνες, Ρωµαίους, Βυζαντινούς, 
Σελτζούκους Τούρκους καί τελευταῖα 
ἀπό τούς Ὀσµανλῆδες τούρκους πού 
τήν κατέχουν µέχρι σήµερα.

Κατά  τούς ἀρχαίους Ἕλληνες  συγ-
γραφεῖς ἡ  Καππαδοκία χωριζόταν σέ 
δύο τµήµατα: τή Μεγάλη Καππαδοκία 

πρός τόν Ταῦρο µέ πρωτεύουσα τή Μά-
ζακα (Καισάρεια) καί  τήν Καππαδοκία 
πρός τόν Πόντο µέ πρωτεύουσα τήν 
Ἀµισό (Σαµψούντα).

Ἡ Καππαδοκία εἶναι ἕνας τόπος τόν  
ὁποῖο κάνει πιό συναρπαστικό καί 
ἐνδιαφέροντα ἡ παρουσία τοῦ  ἔργου 
καί τῆς πίστης τοῦ ἀνθρώπου, πού 
εἶναι ἄρρηκτα δεµένα µέ τό φυσικό 
περιβάλλον. Οἱ πανύψηλοι φυσικοί 
καί ἀλλόκοτοι πύργοι, διάσπαρτοι σέ 
ὅλη σχεδόν τήν Καππαδοκία, εἶναι δι-
άτρητοι ἀπό ἑκατοντάδες µικρές καί 
µεγάλες ἐκκλησίες, κελλιά καί κατοι-
κίες, πού εἶναι λαξεµένες στό µαλακό 
πέτρωµα τῶν ἀλλόκοτων πυραµίδων. 
Αὐτή εἶναι ἡ Χριστιανική, ἡ βυζαντινή 
κατά κύριο λόγο, Καππαδοκία, χωρίς 
ἀµφιβολία ἡ πιό γνωστή, ἡ πιό ἔντονη 
καί συναρπαστική ὄψη αὐτοῦ τοῦ 
χώρου. 
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1. Ἡ προπαγάνδα καί οἱ ἐκβιασµοί.

Οἱ ἐξελίξεις τά τελευταία χρόνια 
γιά τόν Κυπριακό καί γενικότερα 
Οἰκουµενικό Ἑλληνισµό, ἀνέδειξαν 
πολλά καί σηµαντικά ζητήµατα γιά 
τόν χειρισµό τῶν Ἐθνικῶν µας θε-
µάτων καί εἰδικότερα γιά τήν Κύπρο. 
Ὡστόσο, ἀξίζει κανείς νά µείνει στή 
«Σχολή σκέψης» πού µονοπωλεῖ τά 
µέσα ἐνηµέρωσης στήν Ἀθήνα καί 
τή Λευκωσία, θέλοντας νά ἐπιβάλλει 
τή γνωστή κατά τά ἄλλα ἄποψή της. 
«Σχολή σκέψης» πού διαπερνᾶ ὅλους 
τούς λεγόµενους πολιτικούς χώρους. 
Ἐκπρόσωποι τῆς ἀποδοχῆς τοῦ νέου 

σχεδίου Ἀνάν, στήν Ἑλλάδα καί τήν 
Κύπρο, πού προπαγανδίζουν τήν κα-
τάλυση τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας, 
τή νοµιµοποίηση τῆς κατοχῆς καί τῆς 
εἰσβολῆς καί τή µελλοντική τουρκική 
ἐπέµβαση καί στήν ἐλεύθερη Κύπρο.

Ὅλοι αὐτοί περιφέρουν τήν (ἐξαρτη-
µένη) γνώµη τους στήν κρατική καί 
ἰδιωτική τηλεόραση καί ραδιοσταθ-
µούς, ἐφηµερίδες καί διαδίκτυο καί 
προπαγανδίζουν τή «Λύση». Ἐκβιάζουν 
ἕναν ταλαιπωρηµένο λαό, πού µετά 
ἀπό 36 χρόνια στήν προσφυγιά καί 

τήν ἀνασφάλεια, κατάφερε τό στόχο 
τῆς ἔνταξης στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση 
καί τώρα θέτουν τό δίληµµα πώς δέν 
«θά ὑπάρξει καί ἄλλη εὐκαιρία», ἤ «ἡ 
κακή λύση εἶναι χειρότερη ἀπό τή µή 
λύση».

Οἱ ἐπαγγελµατίες τῆς προπαγάνδας, 
ἀγωνιοῦν γιά τό µέλλον τῆς Κύπρου, 
ὅταν ταυτόχρονα σέ  παρεµβάσεις 
τους ὑπονοµεύουν τήν ἐπανένωση τῆς 
Κύπρου, ὑποστηρίζοντας ἕνα σχέδιο 
«Λύσης» πού ἄν µή τί ἄλλο εἶναι µία 
ἀµερικανοβρετανική καί τουρκική 
συµπαιγνία, ἐνάντια στή Δηµοκρατία, 
τήν ἐλευθερία, τίς ἀνθρώπινες ἀξίες 

καί ἀρχές καί στήν Ἑλληνική παρου-
σία στήν Κύπρο.  

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού προπα-
γανδίζουν πώς µία νέα ἀρνητική ἀ-
πάντηση στό σχέδιο «Λύσης» θά φέρει 
τήν ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους 
ἀπό τή Διεθνή Κοινότητα, τήν κατα-
στροφή,  τή  διχοτόµηση,  φοβίζουν τό 
λαό λέγοντάς του νά ἀποφασίσει «ἐάν 
εἶναι ἕτοιµος νά πληρώσει τό τίµη-
µα» καί νά ἀπολέσει µιά γιά πάντα τά 
Κατεχόµενα», ὅταν ὅλοι γνωρίζουµε, 
ποιοί ὤθησαν τούς ἐπίορκους καί τούς 

φάνη Μαλκίδη 
Δρ. Κοινωνικῶν Ἐπιστηµῶν

 
Ο  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ  

ΣΤΟ  ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οἱ ἐπαγγελµατίες τῆς προπαγάνδας, ἀγωνιοῦν  
γιά τό µέλλον τῆς Κύπρου, ὅταν ταυτόχρονα σέ παρεµβάσεις  

τους ὑπονοµεύουν τήν ἐπανένωση τῆς Κύπρου. 
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εἰσβολεῖς στή διαίρεση τῆς Κύπρου. 

Μιλοῦν γιά τήν καλή πρόθεση τῆς 
Τουρκίας στήν ἀπόδοση τῶν ὅποιων 
ἐλάχιστων κερδίζουν οἱ Ἕλληνες µέ 
τίς προτάσεις γιά τή «Λύση», πρόθεση ἡ 
ὁποία ἔχει ἀποδειχθεῖ ἱστορικά πώς δέν 
ἀνταποκρίνεται στήν πραγµατικότητα. 

Ἡ Ἑλληνική Κοινότητα τῆς Κων-
σταντινούπολης, τῆς ὁποίας τά ἔσχατα 
σηµάδια ἀποκάλυψε ἡ «Πολίτικη κου-
ζίνα», εἶναι ἕνα δεῖγµα. Προβάλλονται 
δικαιολογίες-φληναφήµατα, ὅπως περί 
πολιτικῆς κατευνασµοῦ τῆς Τουρκί-
ας, ἀνάδειξης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ προ-
σανατολισµοῦ της, ὁ «ἐκδηµοκρατισµός 
της», ζητήµατα πού ὡς διά µαγείας θά 
προωθηθοῦν µέ τήν ἀποδοχή τῆς «Λύ-
σης». Ἐπιχειρήµατα πού πλέον ἔχουν 
γίνει βαρετά, ἀφοῦ ἐπαναλαµβάνονται 
µονότονα ἐδῶ καί καιρό, χωρίς νά ἔχει 
γίνει ἀπολύτως τίποτα. 

Παραδείγµατα πολλά, ἀπό τόν ρό-
λο τοῦ τουρκικοῦ φασιστικοῦ καί 
ρατσιστικοῦ στρατοῦ, µέχρι τή µαντή-
λα τῶν πιστῶν µουσουλµάνων καί τόν 
σκλαβωµένο Κουρδικό λαό. Προπα-
γανδίζουν τό προϊόν τοῦ πιό αἰσχροῦ 
ἰµπεριαλισµοῦ καί ἀποικιοκρατίας ὡς 
«Σχέδιο Λύσης», πού ἑδραιώνει τά τε-
τελεσµένα τῆς φασιστικῆς εἰσβολῆς 
καί κατοχῆς, διαιωνίζει τό ζήτηµα τῶν 
ἀγνοουµένων καί τῶν ἐποίκων καί 
οὐσιαστικά ἐγκαθιστᾶ τήν ἐς ἀεί τουρ-
κική παρέµβαση στήν Κύπρο. 

Γιατί ἡ «Λύση» πού θά βασίζεται στή 
«Λύση» τύπου Ἀνάν εἰσάγει τήν Τουρ-
κία στήν Εὐρώπη, δηλαδή ἀναπαράγει 
καί στηρίζει τόν ρατσισµό, τή διαιώ-
νιση τῆς ἀδικίας, τόν διαχωρισµό τῶν 
ἀνθρώπων, τήν πολιτική καί στρατιω-
τική ὁµηρεία, καί ὄχι τίς πανανθρώπι-

νες ἀρχές καί  ἀξίες τῆς Δηµοκρατίας, 
τῆς πολιτικῆς καί τῆς ἐλευθερίας, ὅπως 
τό Σχέδιο Ἀνάν,  ἀνέφερε. [1]

2. Ἕνα νέο «Σχέδιο Λύσης Ἀνάν». 
Πρόνοιες καί κατάργηση.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Ἑλληνισµός στήν 
Ἑλλάδα, τήν Κύπρο καί τή Διασπορά, 
δέν ἔχει ἐνηµερωθεῖ ἐπαρκῶς σχετικά 
µέ τίς προτάσεις τοῦ νέου «Σχεδίου 
Λύσης τύπου Ἀνάν». Βεβαίως, ἡ πρό-
ταση γιά ἐκ περιτροπῆς Προεδρία, ἀπό 
Ἕλληνα καί Τοῦρκο, ἡ πλειοψηφία 
δηλαδή νά ὑποτάσσεται στή µειοψη-
φία, εἶναι ἐνδεικτικά τῆς «Λύσης». 

Ὁ  κάθε ἐνδιαφερόµενος Ἕλληνας 
διαπιστώνει µετά ἀπό µία δύσκολη 
προσπάθεια ἀνεύρεσης καί κατανόη-
σης τοῦ «Σχεδίου», ὅτι αὐτό καταργεῖ 
τήν Κυπριακή Δηµοκρατία [2], ἀφοῦ 
ὁ χαρακτηρισµός «Νέα Κατάσταση 
Πραγµάτων», σέ συνδυασµό µέ τή δη-
µιουργία δύο ἐπιµέρους «Συνιστῶντων 
Κρατῶν», καµµιά σχέση ἡ ὁµοιότητα 
δέν θά ἔχει µέ τήν Κυπριακή Δηµο-
κρατία. Θά ὑπάρχει «Συµπροεδρία 
τῶν Ἡγετῶν τῶν Ἑλληνοκυπρίων καί 
τῶν  Τουρκοκυπρίων -ὁ δολοφόνος τοῦ 
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Ἰσαάκ καί τοῦ Σολωµοῦ Ντενκτάς θά 
ἐκπροσωπεῖ τό «Κράτος»- ἡ  πρωτοκα-
θεδρία µεταξύ τῶν «Συµπροέδρων» θά 
ἐναλλάσσεται ἀνά µῆνα, οἱ «Συµπρό-
εδροι» θά ἀσκοῦν τήν Ἐκτελεστική 
Ἐξουσία τοῦ «Κοινοῦ Κράτους», µαζί 
θά καθορίσουν τούς ἕξι Κύπριους πολί-
τες πού θά ἀναλάβουν ὡς Ὑπουργοί.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τούς πρόσφυγες, οἱ ὁποῖ-
οι θά βιώσουν ἕνα ρατσιστικό καθεστώς 
ποσοστώσεων γιά τήν ἐπιστροφή τους, 
[3] ὁ Κατοχικός ἡγέτης, δέν θά ἐπιτρέπει 
τήν ἀσφαλῆ ἐπιστροφή ἐδαφῶν καί 
Ἑλληνοκυπρίων προσφύγων, [4]. 

Σχετικά µέ τήν ἀσφάλεια, ἡ νοµι-
κή ἰσχύς τῆς Συνθήκης Ἐγγύησης 
θά διαρκεῖ στό διηνεκές µέ ἐπεµβα-
τικά δικαιώµατα τῆς Τουρκίας, τά 

ὁποῖα θά ἰσχύουν ἐπί τοῦ Τουρκο-
κυπριακοῦ συνιστῶντος Κράτους, 
ἐπί τοῦ Ἑλληνοκυπριακοῦ καί ἐπί τῆς 
Ὁµοσπονδιακῆς Κυβέρνησης. Ὑπονο-
µεύεται καί τίθεται ὑπό τήν τουρκική 
κηδεµονία ἡ συµµετοχή τῆς Κύπρου 
στήν Κοινή Ἄµυνα καί Ἐξωτερική 
Πολιτική τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, 
ἀφοῦ θά ἀπαγορεύεται ἡ πραγµατο-
ποίηση Εὐρωπαϊκῶν στρατιωτικῶν 
ἐπιχειρήσεων. Παρέχεται ἡ δυνατό-
τητα στήν Τουρκία νά ἀναλαµβάνει 
ἀκόµη καί στρατιωτική δράση σέ πε-
ρίπτωση ἀπειλῆς κατά ἐπιβατῶν, κτη-
ρίων ἤ ἄλλων ὑποδοµῶν Πολιτικῆς 
Ἀεροπορίας, ἐνῷ ὁ Ο.Η.Ε. θά ἔχει κα-
θεστώς παρατηρητή, καί δέν θά δύνα-
ται νά ἔχει τή δυνατότητα ἐπέµβασης, 
σέ περίπτωση κρίσης. Οἱ 650 Τοῦρκοι 
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στρατιῶτες µόλις τό 2018, δέν συνιστᾶ 
γεγονός καθησυχαστικό, ἐάν ληφθεῖ 
ὑπόψη ἡ ἐµπειρία τοῦ 1963 καί τοῦ 
1974 καί ἡ δυνατότητα τῆς Τουρκίας 
νά ἀποστείλει στρατιωτικές δυνάµεις 
σέ ἐλάχιστο χρόνο. Στήν οὐσία δηλαδή 
ἡ Ἑλληνική δύναµη τῶν 950 ἀνδρῶν, 
πού θά βρίσκεται στήν Κύπρο, θά εἶναι 
ὅµηρος τῆς Ἄγκυρας, ὅπως καί ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες. 

3. Οἱ συµπατριῶτες µας στήν Κύ-
προ καί τό ἱστορικό χρέος. 

Τήν ἴδια στιγµή πού γίνεται ἐκ 
νέου προπαγάνδα γιά µία νέα «Λύ-
ση», ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ 
Ἑλληνισµοῦ τῆς Κύπρου ὑποστηρίζει 
ὅτι ἐπιθυµεῖ λύση, ἀλλά πού νά 
ἀνταποκρίνεται στό Κράτος δικαίου, 
τίς ἀποφάσεις Διεθνῶν Δικαστηρίων 
καί ὀργανισµῶν, νά ἐναρµονίζεται µέ τό 
Κοινοτικό κεκτηµένο, νά εἶναι βιώσιµη 
καί τό νέο Κράτος, νά εἶναι λειτουργι-
κό. Ἄλλωστε οὔτε τό «Σχέδιο Λύσης 
Ἀνάν» οὔτε κάποιο νέο, δέν προβλέπει 
κανένα µηχανισµό βιωσιµότητας τῆς 
Λύσης, εἶναι εὐάλωτο καί δυσλειτουρ-
γικό καί ἡ συµβίωση τῶν συνιστώ-
ντων Κρατῶν, θά εἶναι τό ἀποτέλεσµα 
συνεχῶν Τουρκικῶν, Βρετανικῶν καί 
Ἀµερικανικῶν ἐκβιασµῶν καί ἀπειλῶν, 
πώς ἐάν δέν γίνουν δεκτά τά αἰτήµατα 
πού θά ὑπάρχουν, θά προκληθεῖ κρί-
ση, πού σηµαίνει ὑποχώρηση ἀπό τήν 
πλευρά τῶν Ἑλληνοκυπρίων, γιά ν᾿ 
ἀποφευχθεῖ ἡ κρίση, ρητορικά «γιά νά 
µήν χαθεῖ ὅ,τι διαθέτουν». 

Τό ἱστορικό χρέος πού ἀναλαµβάνουν 
καί πάλι οἱ συµπατριῶτες µας Ἕλληνες 
τῆς Κύπρου ὀφείλει νά τό κατανοήσει 
κάθε πατριώτης, συµβάλλοντας στήν 

ἐνδυνάµωση τοῦ φρονήµατος καί τῆς 
ἀντίστασης στόν ἰµπεριαλισµό καί 
τό φασισµό. Συµπαράσταση πού τήν 
ἔχει ἀνάγκη ὁ Ἕλληνας τῆς Κύπρου, 
ἀκόµη περισσότερο τώρα πού τό θρά-
σος, ὁ ἐκβιασµός, ὁ ἐκφοβισµός καί 
ἡ ὠµότητα τῶν ξένων συµφερόντων 
πού  µεθοδεύουν τή νέα «Λύση» εἶναι 
ἐξωφρενικά. 

Παραποµπές

[1] Ἄρθρο 4 τῆς ἱδρυτικῆς Συµφωνί-
ας καί ἄρθρα 10 καί 3 τοῦ Σχεδίου Συ-
ντάγµατος τοῦ «Σχεδίου Ἀνάν».

[2] Τό προτεινόµενο ἀπό τό «Σχέδιο 
Ἀνάν» Σύνταγµα, ἀποτελεῖται ἀπό 46 
ἄρθρα καί συνοδεύεται ἀπό ἀριθµό 
Συνταγµατικῶν Νόµων γιά θέµατα 
Ἀστυνοµίας, ἐσωτερικῆς ἰθαγένειας 
τῶν συστατικῶν Κρατῶν, καθιστώντας 
ἕνα βασικό θεσµικό πλαίσιο λειτουργί-
ας τοῦ νέου Κράτους. Αἰµιλιανίδης Α, 
Κέντας Γ, Κοντός Μ, Μαυροµµάτης Γ, 
φωκαΐδης Π.  Τό Σχέδιο Ἀνάν. Πέντε 
κείµενα κριτικῆς. Ἀθήνα 2003, ἐκδ. 
Ὕψιλον - Αἰγαῖον, σ.55.   Εἶναι ἀκόµη 
σηµαντικό νά ἀναφερθεῖ ὅτι τά ἄρθρα 
1 καί 2, πού καθορίζουν τή µορφή καί 
τή βάση τοῦ πολιτεύµατος, δέν θά 
ὑπόκεινται σέ ἀναθεώρηση.

[3] Δέν κατοχυρώνεται τό δικαί-
ωµα ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν προσφύ-
γων, καθιερώνονται δυσµενεῖς δια-
κρίσεις σέ σχέση µέ τήν ἐπιστροφή 
τῶν περιουσιῶν καί καθιερώνονται 
φυλετικές διακρίσεις σχετικά µέ τήν 
ἐγκατάσταση, µετακίνηση, ἰδιοκτησία 
καί κατοικία. Σχέδιο Παραρτήµα-
τος VII, Προσάρτηµα 2 τοῦ «Σχεδίου 
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Ἀνάν». Ἐπίσης οἱ Ἕλληνες ὑπήκοοι 
κάτοικοι τοῦ νέου Κράτους, δέν θά 
πρέπει νά ὑπερβαίνουν τό 10% τῶν κα-
τοίκων Κυπριακῆς ὑπηκοότητας πού 
διαθέτουν τήν ἐσωτερική ὑπηκοότητα 
τοῦ Ἑλληνοκυπριακοῦ Κράτους. Σχέ-
διο Παραρτήµατος IΙI, Προσάρτηµα 5, 
ἄρθρο 2 τοῦ «Σχεδίου Ἀνάν».

[4] Τό δικαίωµα ἐπανεγκατάστασης 
τῶν προσφύγων περιορίζεται σέ κά-
θε συστατικό Κράτος µέχρι ποσοστοῦ 
9% ἐπί τῶν συνολικῶν ἐδαφῶν τῆς 
περιοχῆς καί τούς ἀριθµούς τῶν 
κατοικιῶν, καθώς καί µέχρι ποσοστοῦ 
14% σέ κάθε Κοινότητα ἤ χωριό. Ἄρθρο 
16 Σχεδίου Παραρτήµατος VII, τοῦ 
«Σχεδίου Ἀνάν».

ηµήτριος Μακρής (Γαβα-
λοῦ, 1772-1841). Ὁπλαρχη-
γός τοῦ Ἀγώνα, ἀπό τούς 
ἰσχυρότερους τῆς Δυτικῆς 

Στερεᾶς. Γιός τοῦ Εὐάγγελου Μακρῆ, 
πού εἶχε πάρει µέρος στά Ὀρλωφικά, 
ὁ Δηµήτριος Μακρής ἦταν ἀρχικά 
Κλέφτης ὑπό τόν Καπετάνιο Γιῶργο 
Σφάλτο, µετά τόν θάνατο τοῦ ὁποίου 
ἀνέλαβε τήν ἀρχηγία τοῦ Σώµατός του. 
Λίγο ἀργότερα, διορίστηκε ἁρµατωλός 
τοῦ Ζυγοῦ. 

Ἦταν ἀνάµεσα στούς ἐλάχιστους µε-
γαλοκαπετάνιους πού δέν ὑπηρέτησε 
στήν αὐλή τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ καί πάντοτε 
βρισκόταν σέ ἐχθρότητα µαζί του. Τίς 
παραµονές τῆς Ἐπανάστασης ὁ Μακρής 
µυήθηκε στή φιλική Ἑταιρεία καί 
ὑπῆρξε ἐκεῖνος πού ἔδωσε τό ἔναυσµα 

Ἥρωες τοῦ 1821 

 
ΔΗΜHΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡHΣ

Ἕνας ἥρωας ὑψηλοῦ ἤθους

Δ



67

τῆς Ἐπαναστατικῆς ἔκρηξης στή Δυ-
τική Ἑλλάδα, χτυπώντας Ὀθωµανούς 
φοροεισπράκτορες στή Σκάλα τοῦ  
Μαυροµάτη (5 Μαΐου 1821). Ἐπίσης 
ὑπῆρξε πρωταγωνιστής στίς καταλή-
ψεις ἀπό τίς Ἐπαναστατικές δυνάµεις 
τῶν πόλεων τοῦ Μεσολογγίου, τοῦ 
Ἀγρινίου καί τοῦ Αἰτωλικοῦ. Ἀργότερα 
ἀκολούθησε τό Γενικό Διευθυντή 
τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς, Ἀλέξανδρο 
Μαυροκορδᾶτο, στήν ἐκστρατεία 
του. Στή συνέχεια, ἡ δράση του πε-
ριορίστηκε γύρω ἀπό τήν πόλη τοῦ 
Μεσολογγίου. 

Τό 1823 πῆρε τό δίπλωµα τῆς στρατη-
γίας ἀπό τήν τότε Προσωρινή Κυβέρ-
νηση. Στούς ἐµφυλίους πολέµους δέν 
ἀκολούθησε τούς ἄλλους Ρουµελιῶτες 
ὁπλαρχηγούς στήν ἐκστρατεία τους 
κατά τῶν «στασιαστῶν» στήν Πελο-
πόννησο. Τό 1825-26, ἐπικεφαλῆς πο-
λυάριθµου στρατοῦ, πῆρε µέρος στήν 
ἄµυνα τοῦ πολιορκηµένου Μεσολογ-
γίου, ὡς ἕνας ἀπό τούς Σωµατάρχες 
τῆς φρουρᾶς, καί ἦταν ἀρχηγός µιᾶς 
ἀπό τίς τρεῖς φάλαγγες τῆς Ἐξόδου. 
Ὅταν ὁ Καραϊσκάκης ἀναδείχτηκε 
Ἀρχιστράτηγος τῆς Στερεᾶς, ὁ Μα-
κρής τόν ἀκολούθησε µέ τό Σῶµα του 
καί µετά τόν θάνατό του, ὅταν σχεδόν 
ὅλοι οἱ Καπετάνιοι εἶχαν προσκυνήσει, 
ἐκεῖνος ἀποσύρθηκε στό ἁρµατωλίκι 
του, ἀποτελώντας ἔτσι µία φωτεινή 
ἐξαίρεση. 

Ἐπί Καπποδίστρια, ὁ Μακρής δέν 
πῆρε καµµία θέση καί παρέµεινε, ἠ-
θεληµένα, στό περιθώριο. Ὑπῆρξε 
πάντως πληρεξούσιος Ζυγοῦ στήν Δ΄ 
κατά συνέχεια Ἐθνοσυνέλευση (1831). 
Στήν Ὀθωνική περίοδο ἔγινε ἀνώτερος 
ἀξιωµατοῦχος τῆς φάλαγγας, ἀλλά 
ἐξακολουθοῦσε νά ἀρνεῖται κάθε ὀργα-

νικό ἀξίωµα.  Ὅταν, µάλιστα, ὁ Ὄθων 
τόν ὀνόµασε Ὑπασπιστή του, ἐκεῖνος 
ἀρνήθηκε νά δεχτεῖ. Ὁ Δηµήτριος Μα-
κρής ἀνήκει στή γενιά τῶν παλιῶν 
ἁρµατωλῶν πού δέν µπόρεσαν νά 
ἐγκλιµατιστοῦν στή νέα πραγµατικό-
τητα, ὅπως αὐτή ἀναδύθηκε µέσα ἀπό 
τό νεοσύστατο Ἑλληνικό Κράτος. Δί-
χως νά τοῦ λείπει ἡ Ἐθνική συνείδη-
ση, εἶχε ἔντονα ἀναπτυγµένη τήν το-
πική. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι σπάνια 
ἀποµακρυνόταν ἀπό τήν περιοχή του 
(τή Δυτική Στερεά) καί ἐξαντλοῦσε τό 
ἐνδιαφέρον του, κυρίως, στή διαφύλαξη 
τοῦ ἁρµατωλικιοῦ καί τῆς εὐρύτερης 
γύρω ἀπό αὐτό περιοχῆς. Κι ἔτσι, ἐνῷ 
εἶχε σηµαντικότατη παρουσία στήν 
περίοδο 1821-27, ἐπί Καπποδίστρια καί 
Ὄθωνα ἔµεινε ἔξω ἀπό τή δηµόσια ζωή 
καί ἀποτραβήχτηκε στό χωριό του, 
ὅπου ἔζησε τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς 
ζωῆς του ὡς κτηνοτρόφος καί τοπικός 
παράγοντας.

Στό δηµαρχεῖο τοῦ Μεσολογγίου πού 
λειτουργεῖ ἡ Κεντρική Πινακοθήκη-
Μουσεῖο βρίσκονται πολλά ἀπό τά ὅπλα 
τοῦ Δηµητρίου Μακρῆ, ἀνάµεσά τους 
καί ὁ ξακουστός Λιάρος, τό ἀσηµένιο 
καριοφύλλι του.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ

Ἀπρίλιος

1-4-1821
Ὁ τουρκικός ὄχλος τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως λεηλατεῖ καί πυρπολεῖ τήν
ἑλληνική ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς. 

1-4-1822
Ἀποφασίζεται µέ νόµο ἡ σύσταση 
τακτικοῦ Στρατοῦ.

1-4-1854
Κηρύσσεται ἡ ἔναρξη τῆς 
Ἐπαναστάσεως στή Χαλκιδική. 

1-4-1955 
Ἀρχίζει ὁ Ἔνοπλος 
Ἀπελευθερωτικός Ἀγώνας 
τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 

2-4-1822 
Ἡ καταστροφή τῆς Χίου. 

3-4-1821
Ὑψώνεται στή Θήβα ἡ σηµαία τῆς 
Ἐπαναστάσεως. 

3-4-1821 
Ἐπαναστατοῦν τά νησιά Σπέτσες, 
Πόρος, Αἴγινα καί Σαλαµίνα. 

4-4-1913
Θάνατος τῶν πρώτων Ἑλλήνων 
ἀεροπόρων.

5-4-623
Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου 
Ἡράκλειος κατατροπώνει τούς Πέρ-
σες κοντά στήν Ἀτροπατηνή τῆς Μηδί-
ας καί τούς ἀναγκάζεινά ἐκκενώσουν 
τή Μ. Ἀσία. 

5-4-1897
Ἡ Τουρκία κηρύσσει τόν πόλεµο κατά 
τῆς Ἑλλάδας.

5-4-1944 
Γερµανικά στρατεύµατα κατοχῆς 
ἐκτελοῦν 270 κατοίκους τῆς κοινότη-
τας Κλεισούρας τῆς Καστοριᾶς. 

6-4-1453
Ὁ Μωάµεθ Β΄ ὁ Πορθητής ἐµφανίζεται 
µπροστά στά τείχη τῆς Πόλης.

6-4-1941
Ἔναρξη τοῦ ἑλληνογερµανικοῦ πολέµου.
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7-4-1824
Θάνατος τοῦ Λόρδου Βύρωνα. 

7-4-1939
Ἰταλικές δυνάµεις καταλαµβάνουν 
ὁλόκληρη τήν Ἀλβανία καί τή Βόρεια
Ἤπειρο. 

9-4-1015
Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Βασί-
λειος Β΄ ὁ Βουλγαροκτόνος καταλαµ-
βάνει τό φρούριο τῆς Ἔδεσσας, πού 
κατεῖχαν οἱ Βούλγαροι.

9-4-1941
Ὑπογραφή Πρωτοκόλλου Συνθηκολο-
γήσεως µεταξύ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 
ΤΣΑΜ Ἀντιστρατήγου Κωνσταντίνου 
Μπακόπουλου καῖ τοῦ Γερµανοῦ
Ἀντιστρατήγου Ροῦντολφ φάιελ 
(General Rudolf Veiel).

10-4-1821 
Ἀπαγχονισµός τοῦ Πατριάρχη Γρηγο-
ρίου Ε .́ 

10-4-1821 
Ἐπαναστατοῦν τά Ψαρά, τήν ἡµέρα 
τοῦ Πάσχα.

10-4-1826
Ἡ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου. 

10-4-1826
Ὁ θρυλικός πρόκριτος τοῦ Μεσολογγί-
ου Χρῆστος Καψάλης ἀνατινάζει 
τήν πυριτιδαποθήκη τοῦ Ἀνεµόµυλου.

10-4-1941
Ὁ Γερµανός ἀξιωµατικός συγχαίρει 
τόν διοικητή τοῦ Ὀχυροῦ Ροῦπελ καί
διαβιβάζει τά συγχαρητήρια τῆς διοι-
κήσεώς του καί τόν θαυµασµό του
για τήν ἡρωική ἀντίσταση τῆς 
φρουρᾶς. 

12-4-1159
Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Μα-
νουήλ Α΄ Κοµνηνός νικᾶ τους
Τούρκους καί καταλαµβάνει τήν 
Ἀντιόχεια. 

12-4-1453 
Ὁ Τουρκικός Στόλος τοῦ Μωάµεθ Β΄ 

Ροῦπελ 1941
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τοῦ Πορθητῆ ἀγκυροβολεῖ στό
Διπλοκόνιο καί ἀπό ἐκεῖ βάλλει κατά 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

12-4-1820
Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης 
ἀναλαµβάνει τήν ἀρχηγία τῆς φιλικῆς
Ἑταιρείας.

13-4-1204 
Κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ἀπό τούς Σταυροφόρους.

13-4-1822 
Τό Ὁλοκαύτωµα τῆς Νάουσας. 13 νέες 
γιά νά ἀποφύγουν τήν ἀτίµωση 
πέφτουν στόν καταρράκτη τῆς 
Ἀραπίτσας. 

14-4-1822
Συλλαµβάνεται καί ἀποκεφαλίζεται 
ἀπό τούς Τούρκους ὁ Γάλλος 
φιλέλληνας ἀξιωµατικός Βαλέστ.

14-4-1828
Ὁ Aὐτοκράτορας τῆς Ρωσίας Νικόλαος 
Α΄ κηρύσσει τόν πόλεµο ἐναντίον τῆς 
Τουρκίας. 

14-4-1915
Ὑπογράφεται στό Λονδίνο συνθήκη, 
µέ βάση τήν ὁποία ἀναγνωριζόταν 
ἡ ἰταλική κυριαρχία στό λιµάνι τοῦ 
Αὐλώνα καί οἱ ἀξιώσεις τῆς 
Ἑλλάδας στή Βόρεια Ἤπειρο.

16-4-1821 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ὕδρας Γεράσιµος 
ὑψώνει στό Διοικητήριο τή Σηµαία 
τῆς Ἐπαναστάσεως. 

17-4-1566 
Ὁ Πιαλή Πασᾶς κυριεύει τή Χίο πού 
τήν κατέχουν οἱ Γενουάτες.

17-4-1821
Ὁ πρόκριτος Κωνσταντῖνος Λαχανᾶς 
ὑψώνει τή Σηµαία τῆς Ἐπαναστάσεως 
στήν πόλη Βαθύ τῆς Σάµου. 

18-4-1829
 Ὑψώνεται στό φρούριο τοῦ Ἴτς-Καλέ 
ἡ Ἑλληνική Σηµαία.

20-4-1941 
Ὑπογράφεται, στό Βοτονόσι τῆς 
Ἠπείρου, τό Πρωτόκολλο Συνθηκολο-
γήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ.

21-4-1941
Ὁ Ἀντιστράτηγος Ἀλέξανδρος Παπά-
γος συνιστᾶ, µέ διαταγή του πρός τό 
στρατό τῆς Ἠπείρου, τή συνέχιση τοῦ 
ἀγώνα.

21-4-1941
Εἴσοδος βουλγαρικῶν στρατευµάτων 
στήν Ἀνατολική Μακεδονία καί τή 
Θράκη, µετά ἀπό ἔγκριση τοῦ 
Γερµανικοῦ Στρατοῦ.
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22-4-1854
Ὁ Νικόλαος Ζέρβας συγκρούεται στήν 
Πλάκα τῆς Ἠπείρου µέ τούς Τούρ-
κους τοῦ Πιτσιάρη, ὅπου οἱ Τούρκοι 
ὑπέστησαν µεγάλη ἥττα.

23-4-1827
Πεθαίνει στό Ν. φάληρο ὁ θρυλικός 
Ἀρχιστράτηγοςτῆς Στερεᾶς
Ἑλλάδας Γ. Καραϊσκάκης. 

23-4-1821
Ἡ µάχη τῆς Ἀλαµάνας καί ὁ φρικτός 
θάνατος τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.

23-4-1823 
Διορίζεταιἀπό 
τήν Κυβέρνηση 
Ἁρµοστής τῆς 
νήσου Κρήτης ὁ
Ὑδραῖος Μανώ-
λης Τοµπάζης. 

23-4-1941
Ὁ Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ καί 
ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση τοῦ 
Ἐµµανουήλ Τσουδεροῦ φτάνουν στήν 
Κρήτη γιά τή συνέχιση τοῦ ἀγώνα. 

24-4-1944 
Γερµανικά στρατεύµατα θανατώνουν 
µαρτυρικά 318 κατοίκους τῆς 
κοινότητας Πύργων Κοζάνης.

25-4-1821 
Ἐπαναστατικά τµήµατα εἰσέρχονται 
στήν Ἀθήνα, τελοῦν δοξολογία καί 
ὑψώνουν τή Σηµαία τῆς 
Ἐπαναστάσεως. 

26-4-1821
Ἐπαναστατεῖ ἡ Σάµος. 

26-4-1886 
Ἀποκλείονται τά ἑλληνικά παράλια 
ἀπό τούς Στόλους τῶν Μεγάλων 
Δυνάµεων.

27-4-1832 
Ἡ Ἀκαρνανία προσαρτᾶται στό 
Ἑλληνικό Κράτος. 

27-4-1941 
Κατάληψη τῆς Ἀθήνας ἀπό τούς Γερ-
µανούς.

28-4-1821
Ὁ Κολοκοτρώνης ἀνακηρύσσεται 
Ἀρχιστράτηγος τῆς Ἐπαρχίας 
Καρύταινας Πελοποννήσου.

28-4-1897
Ἀνάκληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ 
ἀπό τήν Κρήτη. 

29-4-1091 
Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου 
Ἀλέξιος Α΄ Κοµνηνός κατανικάει τούς
Πετσενέγκους στό Λεβοῦντο τῆς 
Θράκης. 

29-4-1854
Ἡ Γαλλία καί ἡ Ἀγγλία ἀξιώνουν ἀπό 
τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση νά
ἀποκηρύξει τά ἐπαναστατικά κινήµα-
τα στή Θεσσαλία καί τήν Ἤπειρο.

30-4-1825
Ὁ Ἑλληνικός Στόλος πυρπολεῖ τόν 
Τουρκικό Στόλο στή Μεθώνη. 
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Μάιος

2-5-1919
Ἀπόβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ 
στή Σµύρνη.
  
3-5-1941 
Τά γερµανικά στρατεύµατα προελαύ-
νουν στούς δρόµους τῆς Ἀθήνας. 

5-5-614  
Περσικά στρατεύµατα νικοῦν τούς 
Βυζαντινούς στά  Ἱεροσόλυµα, 
λεηλατοῦν τήν πόλη καί µεταφέρουν 
τόν Τίµιο Σταυρό στήν Κτησιφώντα. 

5-5-1827
Ἐκλογή τοῦ Καποδίστρια ὡς Κυβερ-
νήτη τῆς Ἑλλάδος. 

6-5-1821
Ψαριανοί ἐπαναστάτες καταλαµβά-
νουν τό φρούριο τῆς Ἴµβρου. 

6-5-1825
Οἱ πολιορκηµένοι τοῦ Μεσολογγίου 
ἐπιχειροῦν τήν πρώτη µικρή ἔξοδο 
ἀπό τήν πόλη. 

7-5-1821  
Στή Μηλέα Πηλίου ὑψώνεται ἡ Ση-
µαία τῆς Ἐλευθερίας. 
           
8-5-1821  
Ἐπαναστατεῖ ἡ πόλη Καρλόβασι τῆς 
Σάµου. 
 
8-5-1821 
Ἡ µάχη στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς. 

9-5-1919
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαµβάνει 
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τή Μαινεµένη τῆς Σµύρνης. 

10-5-1329 
Οἱ Τοῦρκοι ὑπό τόν Ὀρχάν νικοῦν 
τόν Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου 
Ἀνδρόνικο Γ΄ στή µάχη τοῦ Πελεκά-
νου. 

10-5-1821  
Κηρύσσεται ἡ Ἐπανάσταση στό Κε-
ράσσοβο Ἀγράφων. 
  
10-5-1854  
Οἱ ἐπαναστάτες τῆς Θεσσαλίας κατα-
λαµβάνουν τήν Καλαµπάκα. 

10-5-1925  
Ἡ Ἀγγλία ἀνακηρύσσει τήν Κύπρο 
ἀποικία τοῦ Βρετανικοῦ Στέµµατος. 

11-5-330 
Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐγκαινιάζει 
τή Νέα Ρώµη- Κωνσταντινούπολη 
(παλιό Βυζάντιο), πρωτεύουσα τοῦ 
Ρωµαϊκοῦ Κράτους. 

 11-5-1919 
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαµβάνει 
τό Νυµφαῖο κοντά στή Σµύρνη. 

12-5-1821  
Ἡ µάχη τοῦ Βαλτετσίου.   

12-5-1886 
Ὑπογράφεται ἀνακωχή µεταξύ 
Ἑλλάδας καί Τουρκίας.
 
12-5-1904   
Σκοτώνεται ὁ Μακεδόνας ὁπλαρχηγός 
Βαγγέλης Γεωργίου.     
              
12-5-1919 
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαµβάνει 
τή Μαγνησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
 
14-5-1916
Παραδίνεται τό Ὀχυρό Ροῦπελ στά 
γερµανοβουλγαρικά στρατεύµατα.
  
14-5-1919  
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαµβάνει 
τό Ἀϊδίνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 

16-5-1854 
Οἱ Τοῦρκοι ἐπιτίθενται κατά τοῦ 
ἐκστρατευτικοῦ σώµατος τοῦ Τσιάµη 
Καρατάσου στή Χερσόνησο τοῦ Ἄθω. 
 
16-5-1912
Ὑπογράφεται στή Σόφια 
ἑλληνοβουλγαρική ἀµυντική συνθή-
κη. 

16-5-1919  
Διλοχία τοῦ 8ου Συντάγµατος 
Κρητῶν καταλαµβάνει τίς Κυδωνιές 
(Ἀϊβαλί) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
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17-5-1821 
Ὁ Ἐµµανουήλ Παπᾶς κηρύσσει τήν 
Ἐπανάσταση στή Χαλκιδική. 

17-5-1913  
Συνθήκη τερµατισµοῦ τοῦ Α΄ 
Βαλκανικοῦ Πολέµου. 
 
17-5-1914  
Αὐτονοµία Β.  Ἠπείρου - Πρωτόκολλο 
Κέρκυρας.  

17-5-1918  
Η  Μάχη τοῦ Σκρᾶ.  

18-5-1821
 Ἡ µάχη στά Δολιανά τῆς Ἀρκαδίας, 
στήν ὁποία διακρίθηκε ὁ Νικηταρᾶς, 
πού ἀπό τότε ὀνοµάστηκε «Τουρκοφά-
γος». 

19-5-1821
Οἱ Τοῦρκοι ἀπαγχονίζουν τούς 
πρωτοµάρτυρες τῆς Κρήτης, στήν 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821, Μελχισεδέκ 

Δεσποτάκη (Ἐπίσκοπο Κισάµου) 
καί τόν δάσκαλο Καλλίνικο ἀπό τή 
Βέροια. 

19-5-1913  
Συνθήκη Ἑλληνοσερβικῆς Συµµαχί-
ας.  
 
19-5-1919
Τάγµα Εὐζώνων καταλαµβάνει τό 
Ὀδεµήσιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 

20-5-1821 
Κηρύσσεται στό Μεσολόγγι ἡ 
Ἐπανάσταση. 

20-5-1825  
Θάνατος Παπαφλέσσα στό Μανιάκι. 
 
20-5-1828
Πεθαίνει ὁ Ἄγγλος φιλέλληνας 
Ἄµπνεϋ φραγκόσκος. 
  
20-5-1920 
Ὁλοκληρώνεται ἡ ἀπελευθέρωση τῆς 
Δυτικῆς Θράκης. 

20-5-1941 
Η  Μάχη τῆς Κρήτης.
   
20-5-1944
Ἀποφασίζεται ἡ συγκρότηση Κυβερ-
νήσεως Ἐθνικῆς Ἑνότητας. 

21-5-1821 
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαµ-
βάνει τή Ζαράκοβα τῆς Τριπολιτσᾶς.
 
21-5-1821 
Ὁ Δηµήτριος Μακρής ὑψώνει τή 
Σηµαία τῆς Ἐπαναστάσεως στό 
Ἀνατολικό (Αἰτωλικό).  
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21-5-1821  
Ἱδρύεται ἡ Καγκελλαρία τῶν Σφα-
κίων καί ὁρίζεται ἡ ἔναρξη τῆς 
Ἐπαναστάσεως τῆς Κρήτης. 
  
21-5-1864  
Ἕνωση τῶν Ἰονίων Νησιῶν 
(Ἑπτανήσων) µέ τήν Ἑλλάδα. 
  
22-5-337 
Θάνατος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί-
νου.  Ὁ Μ. Κωνσταντίνος, πρῶτος 
Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, προαι-
σθανόµενος τό τέλος του, βαπτίζεται 
Χριστιανός καί πεθαίνει τήν ἴδια µέρα 
στή Νικοµήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ 
σορός του µεταφέρθηκε στήν Κωνστα-
ντινούπολη καί τάφηκε στόν ναό τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων. 

22-5-853  
Βυζαντινός στόλος ἐπιτίθεται κατά 
τῆς Δαµιέτης, κοντά στό Δέλτα τοῦ 
Νείλου. 

22-5-1825 
Δολοφονεῖται στίς Σπέτσες γιά οἰκο-
γενειακούς λόγους ἡ ἡρωίδα τῆς 
Ἐπαναστάσεως Λασκαρίνα Μπου-
µπουλίνα.
   
23-5-1453 
Ὁ Μωάµεθ Β΄ ὁ Πορθητής προτείνει 
στόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο ΙΑ΄ 
Παλαιολόγο νά ἐγκαταλείψει τήν 
πόλη µέ τόν στρατό του, τήν Αὐλή καί 
τούς Θησαυρούς του. Ὁ Κωνσταντῖνος 
ΙΑ΄ ἁπαντά:  «Τό δέ τήν πόλιν σοί 
δοῦναι  οὔτ̓ ἐµόν ἔστιν, οὔτ̓ ἄλλου 
τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ, κοινῇ 
γάρ γνώµῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως 
ἀποθανούµεθα καί οὐ φεισόµεθα τῆς 

ζωῆς ἡµῶν», πού ἰσοδυναµεῖ µέ ἕνα 
νέο «Μολών λαβέ». 

23-5-1878 
Ἡ Τουρκία παραχωρεῖ στήν Ἀγγλία 
τήν Κύπρο.
 
23-5-1919 
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαµβάνει 
τό Ἀξάριο τῆς Σµύρνης. 

24-5-1881  
Παραχωροῦνται στό Ἑλληνικό Κρά-
τος ἡ Θεσσαλία καί ἡ Ἄρτα. 

24-5-1941 
Οἱ Γερµανοί καταλαµβάνουν τό Κα-
στέλλι Κισάµου. 

25-5-1954 
Δήλωση Παρισίων, µεταξύ Ἑλλάδας 
καί Βουλγαρίας. 
27-5-1941
Οἱ Γερµανοί καταλαµβάνουν τήν 
πόλη τῶν Χανίων.
 
28-5-1941 
Οἱ Γερµανοί καταλαµβάνουν τό λιµά-
νι τῆς Σούδας. 
 
29-5-1453
 Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως   
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29-5-1917 
Ἐκθρόνιση τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντί-
νου.
   
29-5-1941
Οἱ Γερµανοί καταλαµβάνουν τό Ρέθυ-
µνο.  

30-5-1826
Πεθαίνει ὁ Ἐπίσκοπος Παλαιῶν 
Πατρῶν Γερµανός. 

30-5-1919 
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαµβάνει 
τήν Πέργαµο. 

30-5-1941
Ἀφαιρεῖται ἀπό τόν ἱερό βράχο τῆς 

Ἀκροπόλεως ἡ Γερµανική Σηµαία ἀπό 
δύο νεαρούς Ἕλληνες φοιτητές (Ἐµµ. 
Γλέζο καί Ἀπόστολο Σάντα). 

31-5-334 π.Χ.
Μάχη Γρανικοῦ.
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Ἰούνιος

1-6-1821
Ὁ Ἐµµανουήλ 
Παπᾶς καταλαµβά-
νει τήν Ἱερισσό.  

1-6-1854
Τερµατίζεται ἡ 
Ἐπανάσταση στή 
Χαλκιδική. 

3-6-1941
Τά γερµανικά στρατεύµατα 
ἀνασκάπτουν τό χωριό Κάνδανος τῶν 
Χανίων.  

4-6-1897 
Τέλος Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέµου 
1897.  

5-6-1825
Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος δολοφονεῖται 
στήν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας.  

5-6-1896
Ἀποβίβαση τοῦ ἀνταρτικοῦ σώµα-
τος τοῦ Μακεδόνα Ὁπλαρχηγοῦ 
Ἀθανασίου Μπρούφα, στή σκάλα 
Ἐλευθεροχωρίου τοῦ Θερµαϊκοῦ.   

6-6-552 
Οἱ Βυζαντινοί, ὑπό τόν Στρατηγό 
Ναρσή, καταλαµβάνουν τή Ρώµη ἀπό 
τούς Γότθους. 

6-6-1822  
Ἀνατίναξη τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδας 
ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Κανάρη. 

6-6-1854
Τερµατίζεται ἡ Ἐπανάσταση τῆς Θεσ-
σαλίας.

6-6-1920 
Τό Ἀνώτατο Συµµαχικό Συµβού-
λιο ἔδωσε τήν ἄδεια προελάσεως 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ γιά τήν 
ἐξασφάλιση τῶν Δαρδανελλίων. 

7-6-1907
Ἀπαγχονισµός τοῦ Ἄγρα. 

8-6-1821 
Ὁ Δηµήτριος 
Ὑψηλάντης ἔρχεται 
ἀπό τήν Τεργέστη 
στήν Ὕδρα  γιά νά 
λάβει µέρος στήν 
Ἐθνεγερσία.  

9-6-1920 
Ἀρχίζει ἡ προέλαση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ στή Μ. Ἀσία. 

10-6-1822
Ἡ Ἀθήνα µετά ἀπό 366 χρόνια ἦταν 
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καί πάλι ἐλεύθερη. 

10-6-1823 
Δύναµη 1.000 Τούρκων πυρπολεῖ τήν 
Ἀράχωβα. 

10-6-1920
Μεικτό ἀπόσπασµα τῆς XIII Μεραρχί-
ας καταλαµβάνει τήν πόλη  Σαλιχλή 
(περιοχή τῆς φιλαδέλφειας).              

10-6-1944
Οἱ Ναζί ἐκτελοῦν στό Δίστοµο 218 
ἄτοµα, ἀπό τά ὁποῖα 20  βρέφη, 15 
παιδιά καί 42 ὑπερήλικες. 

11-6-1798
Ἐκτελεῖται στίς φυ-
λακές Βελιγραδίου 
ὁ Ρήγας φεραῖος. 

11-6-1920
Τµήµατα τοῦ Σώµατος Στρατοῦ Σµύρ-
νης καταλαµβάνουν τήν κωµόπολη 
Σόµα. 

12-6-1821
Ὁ Δηµήτριος Ὑψηλάντης ἐκδίδει τήν 
πρώτη προκήρυξή του, ὡς «πληρεξού-
σιος Στρατηγός» τῆς Πελοποννήσου 
καί τῶν ἄλλων περιοχῶν.  

12-6-1821
Ὁ Διοικητής τῆς Κύπρου, Κιου-
τσούκ Μεχµέτ, συλλαµβάνει µέ 
δόλο 470 Ἕλληνες τήν ὥρα πού 
ἐκκλησιάζονταν.   

12-6-1823
600 Ψαριανοί καταλαµβάνουν τήν 

κωµόπολη Τσανταρλή. 

13-6-323 π.Χ. 
Θάνατος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.  

13-6-1821
Οἱ Τοῦρκοι καταλαµβάνουν τό Ἰάσιο 
τῆς Μολδοβλαχίας. 

13-6-1825
Ὁ Ἰµπραήµ µέ 6.000 ἄντρες καταλαµ-
βάνει τό Ἄργος.  

13-6-1903
Τό πρῶτο ἀνταρτικό σῶµα ἀπό τήν 
Ἐλεύθερη Ἑλλάδα εἰσέρχεται στή 
Δυτική Μακεδονία.  

13-6-1917
Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος σχηµατίζει 
Κυβέρνηση µέ τό Κοινοβούλιο πού 
εἶχε ἐκλεγεῖ στίς ἐκλογές τῆς 31-5-
1915. 

15-6-1821
Οἱ Τοῦρκοι σφάζουν πολλούς ἀµάχους 
στά Χανιά, γιά νά  ἐκδικηθοῦν τόν 
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θάνατο τοῦ ἀρχηγοῦ τους Ἰµπραήµ 
Ταµπουρατζή καί τήν ἥττα τῶν γενι-
τσάρων στή µάχη Λούλου. 

15-6-1914 
Ἡ δολοφονία τοῦ Διαδόχου του 
Αὐστροουγγρικοῦ θρόνου· ἀφορµή 
τοῦ Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου.    

16-6-1913 
Ὁ Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεµος.  

17-6-1771
Ὁ Δασκαλογιάννης θανατώνεται 
ἀπό τούς Τούρκους στόν Χάνδακα 
(Ἡράκλειο) Κρήτης, µέ φρικτό τρόπο. 

17-6-1821
Προσκύνηµα τῆς σοροῦ τοῦ Πατριάρ-
χη Γρηγορίου τοῦ Ε ,́ στόν  Μητροπο-
λιτικό ναό τῆς Ὀδησσοῦ.   

17-6-1913 
Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση ἀποφασίζει 
γενική ἀντεπίθεση γιά νά καθαριστεῖ 
ἡ Θεσσαλονίκη ἀπό τις  Βουλγαρικές 
µονάδες.      

17-6-1917 
Ἡ Ἑλλάδα εἰσέρχεται καί ἐπίσηµα 
στόν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.  

18-6-860
Ρωσικός στόλος εἰσέρχεται στόν 
Βόσπορο, λεηλατεῖ τά παράλιά του καί 
ἐπιτίθεται κατά τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως. 

18-6-1913
Ἡ II Μεραρχία ἀναγκάζει τά Βουλ-
γαρκά τµήµατα στή Θεσσαλονίκη νά 
παραδοθοῦν.   

19-6-1097 
Τά βυζαντινά στρατεύµατα, ὑπό τόν 
Αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α΄ Κοµνηνό,  κα-
ταλαµβάνουν τή Νίκαια τῆς Μ. Ἀσίας.  

19-6-1920
Ἡ Μεικτή Ταξιαρχία Ξάνθης κατα-
λαµβάνει τήν Πάνορµο. 

20-6-1919
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός 
ἀνακαταλαµβάνει τό Ἀϊδίνιο. 

21-6-1818 
Ὁ Ἀναγνωσταρᾶς µυεῖ τόν Παπαφλέσ-
σα στή φιλική Ἑταιρεία. 

21-6-1824 
Καταστροφή τῶν Ψαρῶν.   

21-6-1913
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός κατανικᾶ τίς 
βουλγαρικές δυνάµεις στό Κιλκίς καί 
τόν Λαχανά. 
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21-6-1921
Ἡ νῆσος Τένεδος παραδίνεται στούς 
Ἕλληνες ἀπό τήν Ἀγγλία. 

22-6-168 π.Χ.
Ὁ Μακεδονικός Στρατός, ὑπό τόν 
βασιλιά Περσέα, στή διάρκεια τοῦ 
Γ΄ Μακεδονικοῦ Πολέµου (171-167 
π.Χ.), ἐπιτίθεται στήν Πύδνα ἐναντίον 
τῶν δυνάµεων τοῦ Ρωµαίου Ὑπάτου 
Λευκίου Αἰµίλιου Παύλου. Ἀπό τή 
σύγκρουση ὁ Μακεδονικός Στρατός 
καταστρέφεται σχεδόν ὁλοκληρωτικά. 

23-6-1822
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διαλύει 
τήν πολιορκία τῆς Πάτρας. 

23-6-1913
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθερώνει 
τή Δοϊράνη.  

23-6-1914
Τµήµατα τοῦ στρατοῦ τῆς Αὐτόνοµης 
Βόρειας Ἠπείρου ἀπελευθερώνουν 
τήν Κορυτσά καί τήν ἑπόµενη µέρα 
τή Μοσχόπολη. 

23-6-1941
Ἀρχίζει στήν Αἴγυπτο ἡ ὀργάνωση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Μέσης 
Ἀνατολῆς γιά τή συνέχιση τοῦ ἀγώνα 
ἐναντίον τοῦ Ἄξονα.  

24-6-1941
Εἰσέρχονται στήν Ἀθήνα τά πρῶτα 
τµήµατα τῶν ἰταλικῶν στρατευµάτων 
κατοχῆς. 

25-6-1920
Ἡ Ἑλληνική Ταξιαρχία Ἱππικοῦ 
εἰσέρχεται στήν Προῦσα. 

26-6-1913
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἐκδιώκει τούς 
Βουλγάρους ἀπό τήν  ὀροσειρά τῆς 
Κερκίνης (Μπέλες).  

26-6-1913
Ἀπελευθερώνεται ἡ Καβάλα.   

27-6-1913 
Ἀπελευθερώνεται τό Σιδηρόκαστρο. 
Ἀρχίζουν  οἱ ἐπιχειρήσεις µεγάλης 
κλίµακας, ἀπ̓ ὅλη τή Στρατιά τῆς Μ. 
Ἀσίας, στήν περιοχή Δορύλαιο - Κιου-
ταχεία - Ἀφιόν Καραχισάρ. 

28-6-1797 
Γαλλικά στρατεύµατα τοῦ Βοναπάρτη 
καταλαµβάνουν τήν Κέρκυρα. 

28-6-1913 
Ἀπελευθερώνεται ἡ πόλη τῶν Σερρῶν. 

29-6-1821 
Ὁ Χουρσίτ Πασᾶς καταστρέφει τούς 
Καλαρρύτες καί τό Συρράκο Ἠπείρου.

30-6-763
Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου 
Κωνσταντῖνος Ε΄ κατατροπώνει τούς 
Βουλγάρους, στή µάχη τῆς Ἀγχιάλου 
τῆς Ἀνατολικῆς Ρωµυλίας.                 

30-6-1878
Ὑπογράφεται στό Βερολίνο ἡ «Βερολί-
νειος Συνθήκη».  

30-6-1913
Τό Ὁλοκαύτωµα τῆς κωµόπολης Δοξά-
το τῆς Δράµας ἀπό τούς Βούλγαρους. 

30-6-1921
Καταλαµβάνεται τό Ἀφιόν Καραχισάρ 
ἀπό τήν IV ΜΠ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΔΙΑφΟΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Τό Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 
εἶναι Ἐπιστηµονικό ἵδρυµα. Ἀσχολεῖται 
ἀπό τό 1930 µέ τή συλλογή, ἔρευνα καί 
τεκµηρίωση πληροφοριῶν προφορικῆς 
καί γραπτῆς ἱστορικῆς Παράδοσης, καθώς 
καί τήν ἔκδοση Ἐπιστηµονικῶν µελετῶν 
καί µονογραφιῶν πού ἀναφέρονται στόν 
Ἑλληνισµό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.  

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τό 1929, ὁ Hubert Pernot ἔρχεται στήν 
Ἑλλάδα καί προτείνει στή µουσικολό-
γο Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ συνεργασία 
γιά τήν ἠχογράφηση Ἑλληνικῶν Δηµο-
τικῶν τραγουδιῶν. Γιά τόν σκοπό αὐτόν 
δηµιουργεῖται ὁ «Σύλλογος Δηµοτικῶν Τρα-
γουδιῶν» καί ὑπογράφεται σχετική σύµβαση 
µέ τό Πανεπιστήµιο Παρισίων. 

Ἡ Μέλπω Μερλιέ ἀρχίζει τίς φωνογρα-
φήσεις στήν Ἠπειρωτική Ἑλλάδα, τήν 
Ἤπειρο, τήν Κρήτη, τή Μακεδονία, τά νησιά 
τοῦ Αἰγαίου, τά Δωδεκάνησα καί τή Θράκη. 
Παράλληλα, ὁ χῶρος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, «ἡ 
πρώτη Ἑλλάδα», ὅπως χαρακτηριστικά τήν 
ἀποκαλοῦσε ἡ ἴδια, κινεῖ τό ἐνδιαφέρον της 
καί ἀρχίζει, µαζί µέ τόν πρῶτο της συνεργά-
τη, Δηµήτρη Λουκόπουλο, τήν ἀναζήτηση 
προσφύγων τραγουδιστῶν στούς προσφυ-
γικούς συνοικισµούς.  

Ἔτσι, τό 1930, ὀκτώ χρόνια µετά τή Μι-
κρασιατική Καταστροφή, καί ἕξι µετά τήν 
Ἀνταλλαγή τῶν πληθυσµῶν, δηµιουργεῖ 
τό Μουσικό Λαογραφικό Ἀρχεῖο, τό ὁποῖο, 
ὡς Ἐπιστηµονικό ἵδρυµα, ἀποσκοποῦσε 
στήν καταγραφή καί συλλογή τραγουδιῶν 
καί µουσικῆς τῶν προσφύγων τῆς Μικρᾶς 
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Ἀσίας καί τῆς Θράκης. Ἄν καί ἀρχικῶς 
δέν προβλέπεται ἡ συλλογή καί µικρα-
σιατικοῦ λαογραφικοῦ ὑλικοῦ, σύν τῷ 
χρόνω, λαογραφικά στοιχεῖα ἀρχίζουν 
καί πλαισιώνουν τίς µουσικές κατα  
γραφές. Ἔτσι,  στά µάτια τῶν ἐρευνη-
τῶν, ἡ Μικρά Ἀσία ἀποκαλύπτεται 
πλέον ὡς ἕνας ἀθησαύριστος λαογρα-
φικός και ἱστορικός πλοῦτος. 

Τό 1933 ἱδρύεται τό Ἀρχεῖο Μι-
κρασιατικῆς Λαογραφίας, τό ὁποῖο 
θά καταστεῖ τµῆµα τοῦ Μουσικοῦ 
Λαογραφικοῦ Ἀρχείου. Σκοπός πλέ-
ον αὐτοῦ τοῦ τµήµατος, τό ὁποῖο θά 
µετονοµασθεῖ, τό 1949, σέ Κέντρο 
Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, θά εἶναι ἡ 
καταγραφή καί ἡ διάσωση τῶν στοιχεί-
ων καί τῶν τεκµηρίων πού συνθέτουν 

τήν ἱστορία καί τόν πολιτισµό τῶν 
Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας. Ἔµελλε, µία φωτισµένη προ-
σωπικότητα, ὅπως ἡ Μέλπω Λογοθέ-
τη-Μερλιέ, µέ τή συµπαράσταση τοῦ 
φιλέλληνα-Ἑλληνιστῆ συζύγου της 
Ὀκταβίου Μερλιέ νά πραγµατοποιήσει 
ὅ,τι δέν συνέλαβαν ἤ δέν ἀποτόλµησαν 
τό ἐπίσηµο Κράτος καί οἱ πνευµατικοί 
του φορεῖς. 

Τό 1949, τό Ἵδρυµα ἐπανδρώνεται 
µέ νέους συνεργάτες καί βρίσκει φιλό-
ξενη στέγη σέ µία ἀπό τίς πτέρυγες τοῦ 
κτηρίου τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου 
Ἀθηνῶν. Παράλληλα, ἀρχίζει καί ἡ 

ἐκδοτική του δραστηριότητα, µέσῳ 
τοῦ Τυπογραφείου τοῦ Ἰνστιτούτου. 
Τό 1962, τό Κέντρο Μικρασιατικῶν 
Σπουδῶν θά ἀναγνωρισθεῖ ὡς ΝΠΙΔ. 
Ἀπό τό 1982, στεγάζεται σέ ἕνα ἀπό τά 
ἀρχαιότερα Νεοκλασσικά κτήρια τῆς 
Ἀθήνας, στό διατηρητέο οἴκηµα τῆς 
ὁδοῦ Κυδαθηναίων 11-13.  

Προϊόντος τοῦ χρόνου, τό ἔργο τοῦ 
Ἱδρύµατος ἐπικεντρώθηκε στήν συ-
στηµατική µελέτη καί τεκµηρίωση τοῦ 
ἐκτενέστατου Ἀρχείου του, µέ τήν πα-
ράλληλη προώθηση τῆς ἔρευνας σέ ὅ,τι 
ἀφορᾶ στίς Μικρασιατικές Σπουδές.  
Ἡ ἐργασία του αὐτή ἀποτυπώνεται, 
κατά κύριο λόγο, στούς 10 τόµους τῆς 
ἐπιστηµονικῆς του ἐπετηρίδας (Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν), ἡ 

ὁποία ἱδρύθηκε ἐπί διευθύνσεως φώτη 
Ἀποστολόπουλου (1976-1980), καθώς 
καί στίς ἐκδόσεις του, πού ἀπαριθµοῦν 
60 τίτλους.

Σήµερα, τό Κέντρο Μικρασιατικῶν 
Σπουδῶν διευθύνεται ἀπό τόν Γενικό 
Γραµµατέα τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύµατος, 
Καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτροµηλίδη, 
ὁ ὁποῖος πλαισιώνεται ἀπό µία µικρή 
ὁµάδα ἀφοσιωµένων συνεργατῶν, πού 
ἀγωνίζονται, µέσα σέ συχνά ἀντίξοες 
οἰκονοµικές συνθῆκες, νά συνεχίσουν 
καί νά ἀνανεώσουν τή βαριά παρακα-
ταθήκη τῶν Μερλιέ. Μέ ἀποκλειστικό 
γνώµονα τά ἐπιστηµονικά µέτρα τῆς 

Τό Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν εἶναι Ἐπιστηµονικό ἵδρυµα. 
Ἀσχολεῖται ἀπό τό 1930 µέ τή συλλογή, ἔρευνα καί τεκµηρίω-

ση πληροφοριῶν προφορικῆς καί γραπτῆς ἱστορικῆς Παράδοσης, 
καθώς καί τήν ἔκδοση Ἐπιστηµονικῶν µελετῶν καί µονογραφιῶν 

πού ἀναφέρονται στόν Ἑλληνισµό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
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Διεθνοῦς Ἀκαδηµαϊκῆς Κοινότητας 
καί µέ στρατηγικό στόχο τήν ἄρθρωση 
ἀξιόπιστου Ἑλληνικοῦ λόγου στόν 
Διεθνῆ ἐπιστηµονικό διάλογο, τό 
Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 
ἑξήµισι δεκαετίες µετά τήν ἵδρυσή 
του, µοχθεῖ γιά νά καταστήσει τή µελέ-
τη τοῦ µεταγενέστερου Ἑλληνισµοῦ 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀναγνωρισµένο 
καί ἐπιστηµονικά νόµιµο ἀντικείµε-
νο τῆς θεµατολογίας τῆς Διεθνοῦς 
Ἐπιστήµης. 

Τό Διοικητικό Συµβούλιο τοῦ Κέ-
ντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν συ-
νεδριάζει γιά τήν ἔγκριση τοῦ προϋ-
πολογισµοῦ καί τοῦ ἀπολογισµοῦ, 
τήν πρόσληψη καί τή µισθοδοσία 
τοῦ προσωπικοῦ καί συντονίζει τόν 
ἐκδοτικό προγραµµατισµό. Ἐπίσης, 
συγκαλεῖται ἐκτάκτως ὅποτε παραστεῖ 
ἀνάγκη. 

Ἐκδόσεις  ΚΜΣ
Πολυετής  εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Κέ-

ντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν στόν 
ἐκδοτικό χῶρο: ἀπό τίς τοπικές µονο-
γραφίες ἤ τίς µελέτες γιά τά µικρασι-
ατικά ἰδιώµατα πού ἐκδίδει τήν ἐποχή 
τοῦ Μεσοπολέµου ἕως τίς προσφυγι-
κές µαρτυρίες στή δίτοµη Ἔξοδο τοῦ 
Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Καπ-
παδοκίας καί τῶν δυτικῶν παραλίων, 
τό ἵδρυµα διέγραψε σταθερή πορεία. 
Τό 1977 θεσπίζει τήν ἔκδοση ἐτήσιου 
ἐπιστηµονικοῦ περιοδικοῦ: τό Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 
ἔχει στό ἐνεργητικό του 15 τόµους, 
συµπληρώνοντας 30 χρόνια ἐνεργῆς 
παρουσίας. Μέ τήν πλούσια ἐκδοτική 
παραγωγή του, πού ἀριθµεῖ πάνω ἀπό 
60 τίτλους, τό Κέντρο Μικρασιατικῶν 

Σπουδῶν συµβάλλει στήν ἱστορική 
προσέγγιση τῶν µικρασιατικῶν θεµά-
των καί µετέχει ἐνεργά ὡς ἐρευνητικός 
πυρήνας στόν ἐπιστηµονικό διάλογο. 

 
Οἱ  ὑπόλοιπες ἐκδόσεις
Ἡ Σινασός. Τόµος Α΄ & Β ,́ Σεραφείµ 
Ν. Ρίζος

Τρεῖς µέρες στά µοναστήρια τῆς  Καπ-
παδοκίας, Γιῶργος Σεφέρης

Ἡ Ἔξοδος. Τόµος Α.́ Μαρτυρίες ἀπό  
τίς ἐπαρχίες τῶν   δυτικῶν παραλίων 
τῆς  Μικρασίας

Ἡ Ἔξοδος. Τόµος Β .́ Μαρτυρίες ἀπό  
τίς ἐπαρχίες τῆς   Κεντρικῆς καί  Νό-
τιας Μικρασίας., Εἰσαγωγή - ἐποπτεία: 
Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης

Προκόπι. φωτογραφίες ἀπό  τό 
ἀρχεῖο τοῦ Κέντρου  Μικρασιατικῶν 
Σπουδῶν. / Ἱστορική Γεωγραφία τῆς  
Μικρασιατικῆς Χερσονήσου, Ἰωάννης 
Ἡ. Κάλφογλους

Μνῆµες  Καππαδοκίας, Σοφία 
Ἀναστασιάδη-Μανουσάκη

Ἑλληνορθόδοξες  κοινότητες τῆς  
Καππαδοκίας. Πηγές στά Γενικά 
Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους  καί στό Κέντρο 
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Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. Τόµ. Ι: 
Περιφέρεια Προκοπίου., Ματούλα 
Κουρουποῦ - Εὐαγγελία Μπαλτᾶ

Τά  Σεπτεµβριανά (Κωνσταντινούπο-
λη καί Σµύρνη 1955). Συµβολή  στήν 
πρόσφατη ἱστορία  τῶν  ἑλληνικῶν  
κοινοτήτων., Χριστόφορος Χρηστίδης

Karamanlidika. Τόµ. 1: Nouvelles 
additions et complements I (XVIIIe-
XXe siecles), Evangelia Balta

Συµβολή στή δηµογραφία τῶν   
Ἑλλήνων τῆς Ἐνορίας Ὑπαπαντῆς 
τῆς Τραπεζούντας (1920-1923), 
Ἀρχειακά κείµενα: Ἀχιλλέας Ἰωάννου 
Λαµτζίδης

Ὁ Ἅγιος Μάµας, Ἄννα 
Μαραβά-Χατζηνικολάου

Προσφυγική  Ἑλλάδα. φωτογρα-
φίες  ἀπό το Ἀρχεῖο τοῦ  Κέντρου 
Μικρασιατικῶν  Σπουδῶν. Πρόλογος: 
Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης

Ἀναµνήσεις  τοῦ Μετώπου. 1920 - 1921 
(Μικρά  Ἀσία - Θράκη)., Χαράλαµπος 
Πληζιώτης

The Greek Μinority of Istanbul and 
Greek-Turkish relations 1918-1974, 
Alexis Alexandris 

Ἑλληνικά  Ἐκπαιδευτήρια καί  
Ἑλληνορθόδοξοι Κοινότητες τῆς  Πε-
ριφέρειας  Καισαρείας. , Ἐµµανουήλ Ἰ. 
Τσαλίκογλου

Ἡ συµβολή τῆς  Καππαδοκίας  στή 
χριστιανική  σκέψη, Βασίλειος Ν. 
Τατάκης

La migration grecque en Ionie., Michel 
B. Sakellariou

Τρεῖς µέρες στά µοναστήρια τῆς  Καπ-
παδοκίας, Γιῶργος Σεφέρης

Ἡ λαϊκή λατρεία  τῶν  φαράσων, Δ. 
Λουκόπουλος & Δ. Πετρόπουλος

Τό  Ἀρχεῖο τῆς  Μικρασιατικῆς  Λα-
ογραφίας: Πῶς ἱδρύθηκε - Πῶς 
ἐργάστηκε, Μέλπω Μερλιέ

Ἡ Μικρασιατική καταστροφή. Τό 
χρονικό - τά αἴτια - οἱ ἀναµνήσεις ἀπό  
τό µέτωπο - ἡ περιπλάνηση - ἡ καθη-
µερινή ζωή - τά πρῶτα χρόνια στήν 
Ἑλλάδα. Δεκαπέντε  συγκλονιστικές 
µαρτυρίες ἀνθρώπων πού ἔζησαν τή 
φρίκη τοῦ ξεριζωµοῦ

Σµύρνη. Ἡ µητρόπολη τοῦ  
Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ

ΚΕΝΤΡΟ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεύθυνση: Κυδαθηναίων 11, Πλάκα 
Τ.Κ. : 10558  
Τηλέφωνο: +30 210 3239225 
Fax: +30 210 3229758 
Ἱστοσελίδα: http://www.kms.org.gr 
E-mail: info@kms.org.gr 
E-mail Βιβλιοθήκης: library@kms.org.gr
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ῶ σέ µιά µικρή πόλη τῆς Κα-
λιφόρνιας, τήν Τεµέκουλα, 
πού εἶναι ἀνάµεσα στό Λός 
Ἄντζελες καί τό Σάν Ντιέ-

γκο. Εἶναι µιά χαριτωµένη, µικρή καί 
οἰκογενειακή πόλη. Ὅταν λέµε µι-
κρή πόλη στήν Ἀµερική, ἐννοοῦµε νά 
ἔχει πληθυσµό γύρω στούς 100.000 
κατοίκους. 

Ἐδῶ οὔτε σέ ξέρουν οὔτε νοιάζονται 
γιά σένα. Πολύ δύσκολα νά δεῖς τόν γεί-
τονα ἤ τή γειτόνισσά σου, ὅταν πηγαί-
νεις γιά ψώνια. Ὄχι µόνο αὐτό, ἀλλά 
εἴµαστε κυκλωµένοι ἀπό ἄλλες µικρές 
πολιτεῖες, καί σκορπισµένοι. Οἱ δύο µε-
γάλες πολιτεῖες πού προανέφερα, µέ τά 

ἑκατοµµύρια κατοίκους, εἶναι µιά ὥρα 
µακριά µας. Χάνεσαι στήν Ἀµερική!

Στή δική µου µικρή πόλη, οἱ λί-
γοι Ὀρθόδοξοι πού ἔχουµε ἀποµείνει, 
ἔχουµε χτίσει ἐδῶ καί δεκαπέντε 
χρόνια µιά µικρή ἐκκλησούλα. Τήν 
κρατᾶµε ἀνοιχτή µέ τό ζόρι καί µέ τήν 
«ἀνάσα »  µας. Ὅλοι δουλεύουµε καί τή 
συντηροῦµε. Τό κράτος δέν συντηρεῖ 
τίς ἐκκλησίες, γιατί ὑπάρχουν τόσες 
καί τόσες θρησκεῖες. Ὁ χριστιανισµός 

ἐπίσης εἶναι µοιρασµένος σέ πολλά 
κοµµάτια. Σπασµένος - ποιόν νά πρω-
τοδιαλέξεις - τούς καθολικούς, πού 
εἶναι ἱσχυροί καί ἀποτελοῦν τήν πλειο-
ψηφία; Τούς προτεστάντες, πού ἔχουν 
χωριστεῖ σέ ἑκατοντάδες ἐκκλησίες, ἡ 
κάθε µία µέ τά δικά της πιστεύω; Ἐδῶ 
θά βρεῖς ἀκόµη Βουδιστές, Ἰνδουιστές, 
Μουσουλµάνους, Σατανιστές...

Κί ὅµως, ἡ δικιά µας ἐκκλησούλα, ὁ 
Ἅγιος Νικόλαος τῆς Τεµέκουλα, εἶναι 
πολύ πνευµατική. Οἱ Ἕλληνες, στίς 
µεγάλες πόλεις, ἔχουν ὡραῖες καί µε-
γάλες ἐκκλησίες καί αὐτές εἶναι πού 
τραβοῦν τόν Ἕλληνισµό. Τόν τραβοῦν 
ὅµως περισσότερο γιά ἐθνικούς καί πο-

λιτιστικούς λόγους, παρά γιά θρησκευ-
τικούς. Εἴµαστε ξένοι, σέ ξένη γῆ! 

Οἱ ἐκκλησίες ἐδῶ µᾶς προσφέρουν 
τάξεις γιά τή διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς  
γλώσσας  γιά τά παιδιά µας, τµήµατα 
ἐκµάθησης παραδοσιακῶν ἑλληνικῶν 
χορῶν ἀλλά καί τήν εὐκαιρία νά 
συναντηθοῦν µέ  ἄλλα ἑλληνόπουλα, 
ἔστω γιά µιά µέρα τήν ἑβδοµάδα! Σέ 
µᾶς τούς µεγάλους δίνουν τή δυνα-
τότητα νά γνωριστοῦµε µέ ἄλλους 

Ἰωάννα Βασίλου - Burch

 
ΜΙΑ OΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 

Ἡ ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 

στήν Τεµέκουλα τῆς Ἀµερικῆς

Z

Ὁ Ἑλληνισµός τῆς Διασπορᾶς ἔχει κρατήσει τά ἤθη καί τά ἔθιµα 
τῆς πατρίδας µας, τήν παράδοση, τήν ἐλπίδα ζωντανή.
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συµπατριῶτες µας, νά µιλήσουµε στή 
γλώσσα µας, νά κρατήσουµε ἄσβηστη 
στήν καρδιά µας τήν ἑλληνορθόδοξη 
πολιτιστική κληρονοµιά µας!

Μπορῶ νά σάς πῶ µέ βεβαιότητα, ὅτι 
οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς εἶναι πιό 
Ἕλληνες ἀπ̓ αὐτούς πού ζοῦν στήν 
Ἑλλάδα! Πονᾶµε γιατί βιώνουµε τήν 
ἀποξένωση, τόν ἀποχωρισµό, πονᾶµε 
γἰ  αὐτά πού χάσαµε καί γιά ὅσα δέν 
ἔχουµε. Κρατᾶµε ὄνειρα πολλῶν χρό-
νων στά χέρια µας...

Ὁ Ἑλληνισµός τῆς Διασπορᾶς ἔχει 
κρατήσει τά ἤθη καί τά ἔθιµα τῆς πα-
τρίδας µας, τήν παράδοση, τήν ἐλπίδα 
τῆς πατρίδας ζωντανή.

Δέν θέλουµε νά ἀκοῦµε ξένα τραγού-
δια, ὅπως αὐτά πού ἀκούγονται παντοῦ 
στά µπαράκια τῆς πατρίδας µας, ἀλλά 

ἑλληνικά! Δέν θέλουµε νά τρῶµε ξένα 
φαγητά, ὅπως ἔχει γεµίσει  ἡ Ἀθήνα µέ 
ξένα ἑστιατόρια, θέλουµε ἑλληνικά!

Οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς ἀληθινά 
πονοῦν καί ὑποστηρίζουν τήν Ἑλλάδα! 
Αὐτοί εἶναι πού θυσιάζονται... σπα-
τάλησαν τά νιάτα τους στή δουλειά, 
δίνοντας τόν προσωπικό τους ἀγῶνα 
στήν ξενιτιά, µακριά ἀπό τή µητέρα 

- πατρίδα καί τούς ἀγαπηµένους τους 
συγγενεῖς. Μέ σκληρή προσπάθεια καί 
συχνά κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες 
κατάφεραν νά ἀνελιχθοῦν κοινωνικά 
καί οἰκονοµικά καί νά παίζουν σή-
µερα σηµαντικό ρόλο στήν πολιτική 
σκηνή τῆς χώρας, ἐπηρεάζοντας τούς 
κυβερνῶντες στή λήψη τῶν πολιτικῶν 
τους ἀποφάσεων. Ἄν αὐτή τή στιγµή 
τά Σκόπια δέν ὀνοµάζονται  ἀκόµα Μα-
κεδονία, αὐτό ὀφείλεται ἀποκλειστικά 
καί µόνο στό ἰσχυρό ἑλληνικό λόµπι 
τῆς Ἀµερικῆς!

Οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς ἀγωνί-
ζονται γιά νά µήν πάψει ἡ Ἑλλάδα νά 
ὑπάρχει. Οἱ πρόγονοί µας ὑπέφεραν 
400 καί 500 χρόνια σκλαβιᾶς καί θυσι-
άστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρί-
δας µας, ἐνῷ ἐµεῖς, οἱ Νεοέλληνες, σέ 
µιά µόνο γενιά, ξεπουλᾶµε τά πάντα, 
µέ τό χαµόγελο στά χείλη!

Ὅλα αὐτά δέν ἰσχύουν γιά τόν 
ἑλληνισµό τῆς Διασπορᾶς. Ἐµεῖς  
ἐπιδιώκουµε νά παντρεύουµε µέ Ἕλ-
ληνες τά παιδιά µας ἀγωνιζόµαστε νά 
κρατήσουµε ζωντανά τά ἔθιµά µας, 
νά στηρίξουµε τήν πατρίδα µας στό 
χάρτη τῆς γῆς καί νά σηκώσουµε τήν 
Ὀρθοδοξία.

Μέ λίγα λόγια, οἱ Ὀρθόδοξες ἐκκλη-
σίες ἐδῶ στήν Ἀµερική, δέν εἶναι ἁπλῶς 
ἐκκλησίες, εἶναι ὁ Ἑλληνισµός µας! 

Στή µικρή πόλη τῆς Τεµέκουλα 
ἔχουµε ἱερέα µόνο τίς Κυριακές. Πρό-
σφατα ἀγοράσαµε γῆ γιά νά µεγαλώ-
σουµε τήν ἐκκλησία µας. Δουλέψαµε 
ὅλοι µας σκληρά καί γιά πολλά χρόνια, 
ἀφιερώνοντας ἄπειρες ὧρες ἀπό τόν 
προσωπικό µας χρόνο, γιά νά πάρουµε 
αὐτό τό κοµµάτι γῆς  καί νά τιµήσου-
µε τόν ἅγιο Νικόλαο. Εἴµαστε πολύ 
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πως εἶπε, ἡ ἀπόφασή της  
νά γράψει ἦταν ἐντελῶς 
αὐθόρµητη,  κατόπιν µελέ-
της διαφόρων ἄρθρων πού 

ἀναφέρονταν στόν πόθο, µερικῶν,  τῆς 
ἀλλαγῆς τῆς λειτουργικῆς µας γλώσ-

σας. Ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός 
πώς προσεγγίζει τό θέµα µέ βαθιά πί-
στη καί ὄχι µέ ὀρθολογιστικό πνεῦµα.
Οἱ νεοφώτιστοι πολλάκις δίνουν µα-
θήµατα Ὀρθοδόξου πνευµατικότητος, 
ὅταν ἐµεῖς πού γεννηθήκαµε ἐντός 

τῆς Ὀρθοδοξίας λοξοδροµοῦµε σέ 
ἐσπερίστικες ἀτραπούς, τύπου «Βαρ-
λαάµ». Εὐλογεῖτε. Εἶµαι  ξένη, ἀπό 
τή Γαλλία, ζῶ στήν Ἑλλάδα 20 χρό-
νια. Πρώην Καθολική, ἀσπάσθηκα  
τήν Ὀρθοδοξία πρίν ἀπό 7 χρόνια. 

Ἔφυγα  ἀπό τό «θέατρο», διότι µοῦ  
ἀποκαλύφθηκε ἡ Ἀλήθεια. Μέ τήν 
ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ Ψαλ-
τηρίου  καί τόν ἐκκλησιασµό ἦρθα σέ 
ἐπαφή µέ τά ἀρχαῖα ἑλληνικά. Οὐδέποτε 
ἡ δυσκολία πού ἀντιµετωπίζω στήν 

λίγοι οἱ Ἕλληνες πρώτης γενιᾶς πού 
ἀνήκουµε στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου τῆς Τεµέκουλα. Αὐτοί οἱ λίγοι, 
µιά χούφτα µόνο, εἴµαστε σάν ἀδέρφια. 

Ὁ πόνος τῆς ξενιτιᾶς σοῦ δίνει 
ἄλλη δύναµη. Νοιαζόµαστε ὁ ἕνας γιά 
τόν ἄλλον. Ἡ διαφορά στή δικιά µας 
ἐκκλησούλα εἶναι πώς δέν πᾶµε γιά τήν 
κουλτούρα, ὅπως κάνουν πολλοί στίς 
µεγάλες ἐκκλησίες. Ἐµεῖς πηγαίνουµε 
γιά τή Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουµε 
γιατί µᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Πηγαίνουµε 

γιά νά συµπροσευχηθοῦµε µέ τούς 
συµπατριῶτες µας, γιά τήν κοινωνία, 
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ µας.

Ἐγώ πηγαίνω, γιατί αἰσθάνοµαι 
ἄδεια ἄν τύχει κάτι καί ἀπουσιάσω κά-
ποιες φορές. Πηγαίνω γιατί θέλω νά δῶ 
τήν ἐκκλησία µας νά µεγαλώνει. 

Προσεύχοµαι, ὅµως, νά µήν χάσει 
ποτέ τήν πνευµατικότητά της καί τόν 
προορισµό της.

www.saintnicholastemecula.org

Danielle Bonny 
 

Μήνυµα τό ὁποῖο ἀπέστειλε µιά ἐν Χριστῷ ἀδελφή, 
Ὀρθόδοξη, ἀπό  τή Γαλλία, πού κατοικεῖ στήν Ἑλλάδα.

O
Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι µία θρησκεία, ἕνας σύλλογος,  

ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισµός· εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ  
στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου.
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κατανόηση τῶν Γραφῶν ἀποτελοῦσε 
ἐµπόδιο στήν κοινωνία µου µέ τόν 
Θεό. Τό κάθε τι ἔχει λόγο πού ὑπάρχει, 
ὅπως ὑπάρχει. Ὁ Θεός µέ τή χάρη Του 
ἀναπληρώνει ὅλα µας τά κενά καί τίς 
ἐλλείψεις. Ἄς µήν γίνει ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ λόγια... Ἄς µήν τά φέρουµε ὅλα 
κοµµένα καί ραµµένα στά ἀνθρώπινα 
µέτρα µας. Τόσα φωτεινά παραδείγµα-
τα σύγχρονων ἁγίων καί γερόντων οἱ 
ὁποῖοι κατεῖχαν ἐλάχιστη κατά κόσµον 
µόρφωση καί ὅµως, ἦταν τόσο πλούσιοι 
κατά Θεόν. Σήµερα γεµίσαµε ἀπόψεις, 
ὅλοι ἔχουµε ἀπόψεις γιά τά πάντα. Πολ-
λά λέµε γιά τόν Θεό, ὅµως λίγα βιώνου-
µε ἀπό αὐτά πού λέµε. Ἡ Ὀρθοδοξία 
δέν εἶναι µία θρησκεία, ἕνας σύλλογος, 

ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισµός· εἶναι ἡ 
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά τοῦ 
ἀνθρώπου. 

Ἔτσι τό ζῶ, ἔτσι αἰσθάνθηκα, ὅταν µέ 
καλωσόρισε. Σέ αὐτό τό σπίτι εὔχοµαι νά 
παραµείνω µέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ µέχρι 
νά ἀναχωρήσω γιά τήν αἰώνια πατρί-
δα µας. Αὐτή πού χάσαµε καί ποθοῦµε 
ὅλοι. Τά µυστήρια της Ἐκκλησίας 
ὑπάρχουν ὄχι ὡς αὐτοσκοπός ἀλλά 
ὡς µέσο γιά νά πλησιάσουµε τόν Θεό. 
Καρδιακά, ὄχι ἐγκεφαλικά. Τόν Θεό 
δέν τόν βρίσκει κανείς µέ µαθηµατι-
κή ἀκρίβεια, γἰ  αὐτό ἔλεγε ὁ µακα-
ριστός Γέροντας Παΐσιος ὅτι, «ἕνας 
ἀναστεναγµός µέ πόνο ψυχῆς ἀξίζει 
1000 «Κύριε ἐλέησον»... 

Ναυσικᾶς Καραγιαννίδου 

 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ φΥΛΑΚΕΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΛΩΝΑΣ

υγχαίρουµε  τούς µαθητές 
πού φρόντισαν καί  ἐπιµε-
λήθηκαν τήν καθαριότητα 
αὐτῆς  τῆς τάξης - Μπράβο 

παιδιά!», ἔγραφε ἡ αφίσα πού βρῆκαν 
στόν πίνακα οἱ µαθητές µπαίνο-
ντας στήν τάξη. Ἡ ἐπιβράβευση τῶν 
καθηγητῶν λειτούργησε ὡς κίνητρο 
γιά µιµητές.

Μία «δηµιουργική» ἄµιλλα κυριάρ-
χησε στό σχολεῖο. Οἱ αἴθουσες ἔλαµψαν 
γιά ἕναν ἔπαινο. Ἡ τόσο µεγάλη προθυ-
µία, ὅταν µάλιστα γνώριζαν ὅτι ἡ πρά-

ξη τους δέν θά προσµετροῦσε ἀλλοῦ, 
θά προκαλοῦσε σέ πολλούς ἔκπληξη.

Γιατί οἱ µαθητές  πού µέ τόσο ζῆλο 
καθάρισαν τήν  αἴθουσά τους, για ένα 
«µπράβο», εἶναι µαθητές τοῦ Γυµνα-
σίου - Λυκείου τοῦ Εἰδικοῦ Καταστή-
µατος Κράτησης Νέων Αὐλώνα. Κα-
ταδικασµένοι γιά κάθε εἴδους ποινικό 
ἀδίκηµα, ἀκόµη καί γιά τά βαρύτερα 
-κάποιοι εἶναι ὑπόδικοι- µέ ἀποφάσεις 
δικαστηρίων ἤ µέ τήν κατηγορία ὅτι 
διέπραξαν ἀξιόποινες πράξεις πρίν συ-
µπληρώσουν τά 21 τους χρόνια. Μερι-

Σ
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κοί εἶναι κάτω τῶν 18 ἐτῶν...

«Κανείς δέν  τούς ὑποχρεώνει νά 
πᾶνε στό σχολεῖο, εἶναι δική τους 
ἐπιλογή, καί αὐτό θά ἔπρεπε νά τούς 
τό ἀναγνωρίσουµε. Τά παιδιά πού 
φοιτοῦν στό σχολεῖο ἀγωνίζονται. 
Ἀλλά δέν φτάνει ὁ δικός τους προσωπι-
κός ἀγώνας, πρέπει καί ἐµεῖς ὡς κοινω-
νία νά τά βοηθήσουµε, δίνοντάς τους 
µία οὐσιαστική δεύτερη εὐκαιρία», µᾶς 
εἶπε ὁ διευθυντής τοῦ Γυµνασίου - Λυ-
κείου Εἰδικοῦ Καταστήµατος Κράτη-
σης Νέων Αὐλώνα, Πέτρος Δαµιανός.

Καί πρόσθεσε: «Μᾶς ρωτοῦν κατά 
καιρούς γιά τό σχολεῖο πού  εἶναι µικρό. 
Ψιλά γράµµατα, δέν ἀποθαρρύνουν 
αὐτά τά παιδιά, οὔτε τά κάγκελα τῆς  
φυλακῆς. Αὐτό πού στήν πραγµατι-
κότητα τούς κόβει τά φτερά εἶναι ἡ 
ἀντιµετώπιση τῆς κοινωνίας. Ὅ,τι καί 
νά κάνουµε οἱ καθηγητές καί ὅσο καί 

νά προσπαθοῦν ἐκεῖνα µέσα στή φυ-
λακή, ὅταν βγοῦν ἔξω, καί ἡ κοινωνία 
τά ἀντιµετωπίσει ὡς ἐγκληµατίες καί 
ὄχι ὡς ἀνθρώπους πού προσπαθοῦν νά 
κάνουν µία νέα ἀρχή, εἶναι σάν νά τά 
σπρώχνει ξανά στήν παρανοµία. Θέ-
λουµε ὡς κοινωνία νά τά βοηθήσουµε; 
Νά τούς δώσουµε δουλειά, ὅταν µᾶς 
χτυπήσουν τήν πόρτα. Δέν ἀρνοῦνται 
ὅτι σέ κάποια στιγµή τῆς ζωῆς τους πα-
ρανόµησαν, γἰ  αὐτό βρίσκονται ἐδῶ 
µέσα. Δέν ζητοῦν ἐλεηµοσύνη, ἀλλά 
µία δεύτερη εὐκαιρία».

Ἀπό τήν ἐµπειρία του ὡς ἐκπαι-
δευτικοῦ κατά τή δεκαετή  θητεία του 
στή θέση τοῦ διευθυντῆ  τοῦ Γυµνα-
σίου - Λυκείου ἀναφέρεται στή συ-
γκίνηση πού αἰσθάνεται βλέποντας 
τά παιδιά νά ἀποκαλύπτουν πτυχές 
τοῦ ἑαυτοῦ τους πού ὥς τώρα δέν τούς 
δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἐκδηλώσουν. 
«Ἔρχονται ἀγρίµια, δείχνουν νύχια, 
πού εἶναι τρόπος ἄµυνας, ἀλλά σιγά 
σιγά χαλαρώνουν, γλυκαίνουν τά πρό-
σωπά τους, γιατί συνειδητοποιοῦν ὅτι 
δέν ἔχουν λόγο νά εἶναι ὀργισµένα».

Ὁ διευθυντής τοῦ Δηµοτικοῦ σχο-
λείου τοῦ Εἰδικοῦ Καταστήµατος Κρά-
τησης Νέων Αὐλώνα, Νίκος Ἀρµένης, 
ἐκτιµᾶ ὅτι ἕνα ποσοστό δέν θά ἔπρεπε 
νά βρίσκεται ἐκεῖ, «γιατί εἶναι φυλα-
κή, ὄχι ἀποθήκη ψυχῶν». Πρόκειται, 
ἐξηγεῖ, «γιά ἀλλοδαπά παιδιά πού δέν 
εἶχαν χαρτιά ἤ πού πουλοῦσαν cd «µαϊ-
µού». Δέν εἶναι λόγοι αὐτοί γιά νά κλεί-
σεις ἕνα παιδί στή φυλακή. Ἄν ἔχει κοι-
νωνικό πρόσωπο τό κράτος, ἄς τό δείξει 
δίνοντάς του δουλειά. Συνένοχοι εἶναι 
καί ὅλοι ὅσοι ἀγοράζουν τά cd αὐτά 
ἀπό βασανισµένα παιδιά πού δέν ἔχουν 
νά φᾶνε. Ὅσο γιά τά παιδιά πού πράγ-
µατι ἔχουν παρανοµήσει, θά ἔπρεπε νά 
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ἀσχοληθοῦµε καί µέ τό πρίν. Τί κάνει 
τό κράτος στόν τοµέα πρόληψης; Ἀλλά 
καί ἐµεῖς ὡς κοινωνία, τά καθοδηγοῦµε 
σωστά ὥστε νά µήν παρανοµήσουν;. 
Καί φυσικά τί γίνεται µετά, ὅταν 
ἀποφυλακίζονται;» Ἀλλοδαπός µαθη-
τής ἀπό τήν Τουρκία, καταδικασµένος 
γιά λαθρεµπόριο, µᾶς δίνει µία ζωγρα-
φιά του πού ἀπεικονίζει µία ἀρκούδα 
µέ λεζάντα: «Ἀνακυκλῶστε γιά τίς 
ἀρκοῦδες».

Ἔξω ἀπό το σχολεῖο, οἱ µαθητές ἔχουν 
ζωγραφίσει στούς  τοίχους ἕνα ἡλιακό 
ρολόι πού  δείχνει τόν «ἀληθῆ ἡλιακό 
χρόνο», καί ἀπό κάτω ἔχει γράψει τή 
φράση: «ὁ ἥλιος  λάµπει γιά ὅλους». 
Ἀλλοῦ τή Γῆ, ἕνα περιστέρι πού συµ-
βολίζει τήν εἰρήνη καί δυό χέρια πού 
σφίγγει τό ἕνα τό ἄλλο. Ἄλλη ζωγρα-
φιά ἀπεικονίζει µία σιδερένια µπάλα 
πού σπάει τόν τοῖχο γιά νά φανεῖ ἕνα 
σπίτι µέσα στή φύση.

Πηγαίνουµε  στήν ἐκκλησία τῆς φυ-
λακῆς. Εἶναι ἡ µέρα πού ἐπισκέπτεται 
τά παιδιά ὁ πατέρας Μανώλης Μᾶρκος 
µέ ὁµάδα εὐαισθητοποιηµένων 
πολιτῶν. Κάθε φορά τούς φέρνουν 
ροῦχα, βιβλία, τρόφιµα καί συζητοῦν 
µαζί τους. Τά παιδιά τούς περιµένουν 
ἀνυπόµονα. Ἕνας 19χρονος ἀπό τή Νι-
γηρία, πού βρίσκεται στή φυλακή «γιά 
ναρκωτικά», ζητάει τήν ἑπόµενη φορά 
νά τοῦ φέρουν τή Βίβλο στά ἀγγλικά, 
ἕνας 15χρονος ἀπό τή Σοµαλία εἶναι 
πανευτυχής µέ τά ὁλοκαίνουρια ἀθλη-

τικά παπούτσια πού φοράει καί ἕνας 
20χρονος Γεωργιανός, πού εἶναι µέσα 
«γιά ληστεῖες», κοιτάει φοβισµένος καί 
ἐπιφυλακτικός, ἀποφεύγοντας κάθε 
ἐπικοινωνία.

Λίγο πρίν ἀπό  την ἔξοδο, στό τζάµι 
τοῦ καφενείου τῆς φυλακῆς, στεκόµα-
στε µπροστά  σέ εἰκόνες Ἁγίων καί τῆς 
Παναγίας. «Ἐγώ τίς ἔχω βάλει», µᾶς λέ-
ει ἕνας 23χρονος πού ἀποφυλακίζεται 
µετά ἀπό ποινή 3 χρόνων «γιά ναρκω-
τικά». Περιµένει µέ ἀνυποµονησία καί 
ἐλπίδα.

Ὁ κ. Δαµιανός µᾶς  λέει γιά  ἀνάλογη 
περίπτωση  µαθητῆ του πού αποφυ-
λακίστηκε καί  ἀπό τότε δέν ἔχουν 
ἀκούσει  νέα του... «Τραβήξατε τήν ψυ-
χή µου  ἀπό τή σκοτεινιά τῶν κελιῶν 
καί  τή βγάλατε ἔξω στό φῶς κάποιου  
δικοῦ σας ἥλιου», τοῦ εἶχε γράψει σέ 
γράµµα πού τοῦ ἔδωσε λίγες µέρες πρίν 
ἀπό τήν ἀποφυλάκισή του, καί δηµοσι-
εύθηκε στήν ἐφηµερίδα τοῦ σχολείου. 
«Αὐτό τό παιδί µπορεῖ νά διακριθεῖ στή 
λογοτεχνία», τονίζει. «Πρόκειται γιά 
ἕνα σπάνιο πηγαῖο ταλέντο στό γράψι-
µο. Κάνουµε ἔκκληση -ὅλοι οἱ καθηγη-
τές- νά ἐπικοινωνήσει µαζί µας, νά µά-
θουµε νέα του. Εἶναι ἔγκληµα νά πάει 
χαµένο, νά µή βοηθηθεῖ». 

Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ σχολείου εἶναι: 
http://gym-par-avlon.att.sch.gr.

Ἐφηµερίδα Ἐλευθεροτυπία, 03/03/2010
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Συµβούλιο Ἀποδήµου Ἑλληνισµοῦ  
Ὠκεανίας & Ἄπω Ἀνατολής

 
ΕΝΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

ΣΤΟ ΠΑΝΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ό Σ.Α.Ε. Ὠκεανίας & Ἄπω 
Ἀνατολῆς, κατόπιν ὁµόφωνης 
ἀπόφασης τῶν µελῶν του, 
στήν Ἐτήσια Γενική Συνέ-

λευση τῆς 11-4-2010 γιά ἄµεσες ἐνέργει-
ες ἔνταξης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας 
στό ἀναδοµούµενο ἐκπαιδευτικό πα-
ναυστραλιανό σύστηµα διδασκαλίας, 
συγκάλεσε ἐπείγουσα συγκέντρωση 
γιά τήν 23η Ἀπριλίου 2010 στή Μελ-
βούρνη, στό χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς Κοι-
νότητας Μελβούρνης, 168 Lonsdale 
Street, στίς 7 µ.µ., µέ θέµα τό συντονι-
σµό ἐνεργειῶν γιά ὑποβολή εἰσήγησης 
στήν Ὑπουργό Παιδείας σχετικά µέ 
τήν ἔνταξη τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας.

 Στή συνεδρίαση κλήθηκαν νά συµ-
µετάσχουν οἱ µεγαλύτερες Ἑλληνικές 
καί Ἑλληνοκυπριακές Κοινότητες τῆς 
Αὐστραλίας, τό Ἑλληνο-Αὐστραλιανό 
Συµβούλιο (ΑΗC), ἐκπρόσωποι τῶν 
Τµηµάτων Ἑλληνικῶν Σπουδῶν ἀπό 
τά Πανεπιστήµια Sydney, Macquarie, 
UNSW, La Trobe, Flinders, Notre 
Dame and Charles Darwin, καθώς 
ἐπίσης καί ὁµοσπονδιακοί καί πολιτει-
ακοί Αὐστραλοί πολιτικοί ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς.

 Ἄµεσος στόχος, νά κατανοηθεῖ ἡ 
ἀνάγκη γιά ὑποβολή µιᾶς κοινῆς καί 
ἐκπαιδευτικά ἐµπεδωµένης πρότασης 

τῶν ἀκαδηµαϊκῶν µας, ἐκ µέρους τῆς 
συµπαγοῦς ὁµογένειας τῆς Αὐστραλίας 
πρός τήν ἁρµόδια ὁµοσπονδιακή ἀρχή, 
γιά συµπερίληψη τῆς Ἑλληνικῆς 
Γλώσσας στό νέο σύστηµα.Ἡ συµµε-
τοχή ὅλων τῶν προαναφερόµενων 
φορέων κρίνεται ἀπαραίτητη καί 
εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ συνάντηση θά 
ἀποτελέσει ἀπαρχή ὁµόψυχης καί 
ἀποτελεσµατικῆς δράσης στό θέµα 
αὐτό, πού ἀποτελεῖ γιά τήν ὁµογένεια 
τῆς Αὐστραλίας τή σηµαντικότερη πο-
λιτισµική πρόκληση τῶν τελευταίων 
δεκαετιῶν. 

Στή συνεδρίαση θά παραστοῦν ὁ Ἐξοχ. 
Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στήν Κάµπερρα 
κ. Ἀλέξιος Χριστόπουλος, ὁ Γενικός 
Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Μελ-
βούρνη κ. Χρῆστος Σαλαµάνης καί ὁ 
Ἐκπαιδευτικός Ἀκόλουθος κ. Χαρά-
λαµπος Λαδόπουλος. Εὐελπιστοῦµε 
ὅτι οἱ συντονισµένες ἐνέργειες τῶν 
ὁµογενειακῶν φορέων, θά βοηθή-
σουν στή διαµόρφωση µιᾶς θετικῆς 
ἀπόφασης ἐκ µέρους τῆς ἁρµόδιας 
Ὑπουργοῦ Παιδείας, γιά ἔνταξη τῆς 
Ἑλληνικῆς γλώσσας στό αὐστραλιανό 
σύστηµα Παιδείας, γεγονός πού θά 
ἀποτελέσει ἀπαρχή µίας νέας περιόδου 
γιά τή γλώσσα µας στήν Αὐστραλία. 

20 Ἀπριλίου 2010

Τ
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Πρόεδρος τῆς  Ρωσικῆς Ὁµο-
σπονδίας κ. Ντιµίτρι Μεντβέ-
ντεφ ἐξέπληξε τούς πάντες, 
ὅταν στό ἀµερικανικό τηλεο-

πτικό δίκτυο ABC δήλωσε ὅτι ἡ ζωή του 
ἄλλαξε ριζικά ἀφότου ἀσπάσθηκε τήν 
Ορθοδοξία.

«Πιστεύω εἶναι  καλό γιά µένα, γιατί 
ἀπό τότε ἡ ζωή µου ἔχει ἀλλάξει!    Δέν 
µιλᾶς ποτέ δηµόσια γιά κάτι τέτοιο, δι-
ότι τά θρησκευτικά αἰσθήµατα πρέπει 
νά παραµένουν κάπου βαθειά µέσα 
σου. Ὅταν κάποιος ἐπιδεικνύεται γἰ  
αὐτό δέν εἶναι εἰλικρινής, τό κάνει γιά 
δηµόσιες σχέσεις καί αὐτοπροβολή».

Ἐρωτηθεῖς ὁ Πρόεδρος Μεντβέντεφ 
γιατί µπῆκε µέσα στήν Ἐκκλησία, µε-
ταξύ ἄλλων τόνισε: «Ἔνιωσα ὅτι τό 
ἔχω ἀνάγκη, ἔνιωσα ἐσωτερικά τήν 
ἐπιθυµία νά τό κάνω».

Ἐπίσης, σύµφωνα µέ τόν Πρόε-
δρο τῆς Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ, στήν 
ἐρώτηση γιατί οἱ ἄνθρωποι πηγαίνουν 
στήν Ἐκκλησία; Ἀπάντησε: «ἐπειδή 
αἰσθάνονται µία ἐσωτερική ἀνάγκη».

Τέλος, ὁ ἰσχυρός ἄνδρας τῆς Ρωσίας, 
τόνισε: «Ἐγώ στά 23 µου αἰσθάνθηκα 
ὅτι τό εἶχα ἀνάγκη».

Παναγιώτη  Τελεβάντου 
 

ΟΙ  ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

O
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ΟΙ EΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ - ΩΣ ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗ-
ΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Ἔκδοση τοῦ κέντρου νεότητος καί µελέτης-
προβολῆς τῶν ἀξιῶν µας «Ἑνωµένη Ρωµηοσύνη»

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ

ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Ὀπτικοακουστικὴ ψηφιακὴ κασετίνα µὲ τὸν βίο 
τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ

ΟΣΙΟΥ ΕφΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
Λόγος στὸν Προφήτη Ἰωνᾶ καὶ γιὰ τὴν µετάνοια 
τῶν Νινευϊτῶν. 
 
Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ
Βιοµετρικὰ διαβατήρια, Ἠλεκτρονικὲς 
ταυτότητες... (Δεύτερη ἔκδοση)

Τιµή: 7 Εὐρώ

ΜΟΛΙΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
«Τό Μυστήριο τοῦ Γάµου - Κοινωνία Ἀγάπης»

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ



94

Ὅταν ἡ ψυχή τῶν παιδιῶν γίνεται 
λόγος, ὁ λόγος τῆς εὐαισθησίας, τῆς 
ἁπλότητας, τῶν χρωµάτων, τῆς 
ζωῆς, ἡ φωνή τους γεµίζει τόν κό-
σµο µας µέ ὀµορφιά καί ἀθωότητα. 
Αὐτή τή «φΩΝΗ» ἀκοῦµε καί 
διαβάζουµε στό τριµηνιαῖο περιο-
δικό τοῦ Δηµοτικοῦ Σχολείου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. 
Στό περιοδικό τους οἱ µικροί 
µαθητές, µέ τήν καθοδήγηση τῶν 
δασκάλων καί ἐκπαιδευτικῶν 
τους, παρουσιάζουν θέµατα 
ἐπιλεγµένα ἀπό τίς θεµατικές 
ἑνότητες πού ἐπεξεργάζονται 
στό πλαίσιο τῆς καθηµερινῆς 
ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας καί 
τοῦ σχολικοῦ προγράµµατος 
ἀλλά καί ἐµπνευσµένα ἀπό 
τήν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγή 
καί παιδεία πού προσφέρει µέ 
τή δεκαετή παρουσία του τό 
Δηµοτικό Σχολεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πειραιῶς. 
Γιά τούς µαθητές, τούς 
ἐκπαιδευτικούς, τούς 
ἐπιµελητές καί συντελεστές 
τῆς ἔκδοσης ἡ «φΩΝΗ» τοῦ 
Δηµοτικοῦ Σχολείου εἶναι 
εὐλογία Θεοῦ, κόπος ἀλλά 
καί µεγάλη χαρά. Εἶναι µιά 
φΩΝΗ πού προσδοκᾶ νά 
ἀκουστεῖ στόν κόσµο µας, 
φέρνοντας τό µήνυµα τῶν 
λόγων τοῦ Κυρίου µας 
«γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν 
καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει 
ὑµᾶς». (Ἰω. 8,32). 

Ὑπεύθυνος περιοδικοῦ
Γιῶργος Ἀνανιάδης
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤHN  
ΑΧΕΛΩΟΣ TV

«ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Τ. Κ.:   ΠΟΛΗ:    ΧΩΡΑ:

ΤΗΛΕφΩΝΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 20 ΕΥΡΩ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 40 ΕΥΡΩ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Eurobank, IBAN: GR4002603220000140200352972, BIC: EFGBGRAA

Πρός: «ΕΝΩΜΕΝΗ  ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ 
Μοναστηρίου 225, 54628 Μενεµένη-Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο.: 2310 552207, τηλεοµοιότυπο.: 2310 552209 
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ΕΠΙΣΚΕφΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
www.enromiosini.gr



3 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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Τηλέφωνo: 2310 55 22 07, Email: contact@enromiosini.gr
www.enromiosini.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»


