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Πολιτισμός, Παιδεία, «Ελευθερία» 
 
 
 
        
        Και αυτό το  (3ο) τεύχος  της Εκπαιδευτικής Κιβωτού αποτελεί (όπως και το 2ο)  

ευγενή  χορηγία της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Θέλουμε  να εκφράσουμε προς την 

ιδιοκτήτρια – εκδότρια της «Ε» κ. Δανάη Δημητρακοπούλου τις θερμές μας ευχαριστίες! 

Οχι τόσο για το γεγονός της οικονομικής και τεχνικής στήριξης της έκδοσης του 

περιοδικού μας, όσο για την ζεστασιά με την οποία στέκεται αρωγός – και, ουσιαστικά, 

συνοδοιπόρος – στη προσπάθεια  να υπηρετήσουμε και ν’ αναδείξουμε αξίες, τις αξίες  

της Παιδείας και του Πολιτισμού.  

 

 

 

                                         Ο Δ/ντής και η  

                                              Συντακτική  Επιτροπή  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Της Σύνταξης 
 
 
 

Η «Εκπαιδευτική Κιβωτός», το εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Δ/νσης 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ν.  Λάρισας,  εισέρχεται  αισίως  στο  δεύτερο  έτος  της 
κυκλοφορίας  του,  συνεχίζοντας  την  έκδοσή  του  με  ενθουσιασμό,  φιλοδοξώντας  να 
γίνει το αγαπημένο περιοδικό των καθηγητών. 
    

Η  εκδοτική  επιτυχία  δεν  μας  απομάκρυνε  καθόλου  από  τους  στόχους  που 
θέσαμε  όταν  σχεδιάσαμε  το  ύφος  και  τη  δομή  του  περιοδικού.  Να  είναι  δηλαδή  η 
«Εκπαιδευτική  Κιβωτός»  ένα  περιοδικό  γενικής  ύλης,  που  απευθύνεται  σε 
εκπαιδευτικούς  κάθε  ειδικότητας.  Τα  δε  άρθρα  του  να  έχουν  ως  κύρια 
χαρακτηριστικά  το  επιστημονικό  ενδιαφέρον,  τη  σαφήνεια,  τη  συντομία,  την 
επικαιρότητα.  Μεγάλο  μέρος  της  προσπάθειάς  μας  αφιερώθηκε  και  στο  πάντρεμα 
της  αγαθής  πρόθεσης  του  συγγραφέα  με  τις  προσδοκίες  του  αναγνώστη.  Το 
περιοδικό ακολουθώντας τη πορεία του εμπνευστή του θα εκδίδεται πλέον από τον 
νέο  του  φορέα,  αυτόν  του  Μουσικού  Σχολείου  και  θα  πλαισιώνεται  από  νέους 
ανθρώπους με όρεξη και μεράκι για προσφορά στον πολιτισμό.  

 
* Παραμένοντας πιστοί  στις παραπάνω αρχές παραδίδουμε  το  3ο  τεύχος  του 

περιοδικού, στο οποίο περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, 
μελετήματα  φιλολογικού,  ιστορικού,  θεολογικού,  κοινωνιολογικού  και 
περιβαλλοντικού  περιεχομένου,  γραμμένα  με  μεράκι  από  συναδέλφους  καθηγητές 
Β/βάθμιας  αλλά  και  πανεπιστημιακούς  καθηγητές  που  μας  κάνουν  τη  τιμή  να 
συνεργάζονται με το περιοδικό.   

 
Σ’ αυτό το τεύχος γράφουν για τη «Κιβωτό» ο (καταγόμενος από το Δομένικο 

Ελασσόνας) καθηγητής του τμήματος Δασολογίας του Α.Π.Θ.  Θεοχάρης Ζάγκας για 
το  σημαντικό  και  λίαν  επίκαιρο  θέμα  της  συμβολής  των  δασών  και  του  αστικού 
πρασίνου  στην  αντιμετώπιση  του  φαινομένου  του  θερμοκηπίου,  ενώ  ο  (Λαρισαίος) 
επίκουρος  καθηγητής  του  τμήματος  Ιστορίας  του  Ιονίου  πανεπιστημίου  θαν. 
Ευσταθίου  με το άρθρο του – το οποίο αποτελεί προδημοσίευση μέρους νέου βιβλίου 
του  που  κυκλοφορήσει  σύντομα  από  τις  εκδόσεις  «Ζήτρος»  ‐  μας  γνωρίζει  έναν  εν 
πολλοίς  άγνωστο  ομογενή  ιστορικό  που  έζησε  τον  1ο  π.Χ  αιώνα,  τον  Διόδωρο 
Σικελιώτη.   

 
Περιλαμβάνονται,  επίσης,    σ’  αυτό  το  τεύχος:  ένα  εξαιρετικό  αφιέρωμα  στη 

ζωή  και  το  έργο  του  ποιητή  Αγγελου  Σικελιανού  γραμμένο  από  τον  σχολικό 
σύμβουλο μαθηματικών Θαν. Τριανταφύλλου, ένα, επίσης, αφιέρωμα για τον γνωστό 
Αμερικανό συγγραφέα και ποιητή Wendell Berry από τον θεολόγο και υπ. διδάκτορα 
του  ΑΠΘ    Παναγιώτη  Θωμά,  ο  οποίος  επιχειρεί  να  παρουσιάσει  το  τρόπο  με  τον 
οποίο συνδέεται η έννοια του Τόπου με την έννοια της Τέχνης στα έργα του W. Berry.  
Ακόμη δημοσιεύονται: η εμπειρία του Βασ. Στεγιούλη για το Πάσχα στο Αγιον Ορος,  
μια  ιστορικοφιλολογική  ανάλυση  των    ύμνων  του  Ρωμανού  του Μελωδού  από  τον 
Κώστα Πάνο,    μια  εμπεριστατωμένη μελέτη  για  τη  διδακτική μεθοδολογία  και  την 



αξιοποίηση  των  πηγών  στο  μάθημα  της  Ιστορίας  από  τον  Χρήστο Ντάμπλια,    δύο 
εξαιρετικά άρθρα για τη θρησκευτική ετερότητα στα σχολεία μας (Κων. Ζορμπάς) και 
τη στάση σεβασμού και αγάπης που τρέφει η Εκκλησία μας για τους μετανάστες (π. 
Αχίλλιος  Τσούτσουρας),    μια  εξαιρετική  έρευνα  από  τον  Αλέξη  Γαλανούλη  για  τη 
χρήση  των  ελληνικών  στην  αγγλική  γλώσσα,  μελέτες  για  τη  ζωή  και  το  έργο  του 
ζωγράφου  Δομήνικου  Θεοτοκόπουλου  (“El    Greco”),    των  ποιητών  Καρόλου 
Μπωντλαίρ, Τόμας Ελιοτ και πολλά άλλα ενδιαφέροντα επιστημονικά άρθρα.  

 
Τέλος, στο «Βιβλιοστάσιο» παρουσιάζουμε σειρά επιλεγμένων νέων εκδόσεων 

που απευθύνονται στον εκπαιδευτικό κόσμο.   
 
Καλή ανάγνωση! 
 
Περιμένουμε τη συνεργασία σας για το επόμενο τεύχος της «Κιβωτού», καθώς 

επίσης,    τη  κριτική  σας  και  τις  όποιες  προτάσεις  σας,  στο  e‐mail  του  περιοδικού 
(mail@gym‐mous‐laris.lar.sch.gr).  
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ΘΑΝΑΣΗΣ Θ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ1 
 
 
 
 

Άγγελος Σικελιανός 
- ο Ποιητής - 

 
  (Ένα αφιέρωμα στη ζωή, το έργο και την εποχή του) 

 
 
 
 
  25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821- 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1946 
  
 Του αγώνα μας πρωτόφλεβα, καρδιά του Εικοσιένα, 
 για να Σε χαιρετίσουμε, ορθρό είναι σηκωμένοι 
 γυναίκες, γέροντες, παιδιά, κ’ εγώ στη σύναξή τους 
 για βιαστικό αντροκάλεσμα, για σημερνό σημάδι... 
 Τι τώρα σμίγει το αίμα Σου στην πιο πλατιά του κοίτη 
 μ’ όσο αίμα χύθηκεν εχτές, και,  ’δες το, ξεχειλίζει 
 να μπει ποτάμι ακράταγο με τα ποτάμια τ’ άλλα 
 των Λαών, που ορμάν στη λευτεριά π’ ανοίγεται μπροστά τους 
 ανθρωποθάλασσα της Ζωής, σ’ Εσέ, Δημοκρατία! 
 

   ΕΠΙΝΙΚΟI Β' (1940-1946): Λυρικός Βίος τόμος Ε' 
 
 Το ποίημα του Σικελιανού με το οποίο άρχισε το σημερινό μας αφιέρωμα έχει ως 
τίτλο:  25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1946. Θα μας επιτραπεί το τόλμημα να 
μεταπλάσουμε τον τίτλο του με αφορμή την αυριανή επέτειο σε:  25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821-25 
ΜΑΡΤΙΟΥ 1996 (πενήντα χρόνια μετά). Οι συνειρμοί για τις συνεχιζόμενες, τελευταία, 

                                                 
1 Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε με ομιλία μου, ως αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα ποιητή Άγγελο 
Σικελιανό, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας «Θεσσαλικό Θέατρο», στην 
αίθουσα του ΓΑΛΑΞΙΑ, τότε, ως πανηγυρική εκδήλωση την παραμονή της Εθνικής Εορτής της 25ης 
Μαρτίου 1996. Στην κατάμεστη αίθουσα του ΓΑΛΑΞΙΑ τις απαγγελίες των ποιημάτων έκανε ο τότε 
καλλιτεχνικός Διευθυντής και σκηνοθέτης του Θεσσαλικού Θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Η ομιλία και η 
επιλογή όλων των ποιητικών αποσπασμάτων έγινε από τον ομιλητή, με την τότε ιδιότητά-του του Προέδρου 
της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του εν λόγω θεάτρου.  
 
Η διαχρονική αξία του ποιητή και η δυνατότητα που παρέχει η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» να γνωρίσει 
πτυχές του έργου και της προσωπικότητάς ευρύτερα το κοινό της πόλης και όσοι τυχόν δεν έχουν ασχοληθεί 
με το έργο του, αποτέλεσε κίνητρο να σταλεί προς δημοσίευση η παρούσα ομιλία μου – για πρώτη φορά -, 
μια που συνδέεται και με την ιστορία των δραστηριοτήτων του Θεσσαλικού Θεάτρου.  
 
Η ιδιότητα του ομιλητή, που ήταν διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Λάρισας τότε, και τώρα Σχολικός 
Σύμβουλος της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του δίνουν το δικαίωμα αυτής της συμμετοχής σε ένα καθαρά 
εκπαιδευτικό περιοδικό για το οποίο εύχομαι επιτυχίες και μακροημέρευση, μαζί με τα συγχαρητήρια για τη 
σύλληψη της όλης προσπάθειας. 



εντάσεις με τη γειτονική χώρα μακριά από μας. Κήρυκες της ειρήνης, της δημιουργίας και 
της ζωής με τούτο το αφιέρωμα είμαστε. 
 
 
 Αισθάνομαι υπέρτατη την τιμή και μεγάλη την ευθύνη  να μιλήσω για έναν τόσο 
σπουδαίο άνθρωπο, απόψε, μπροστά σας, στα πλαίσια των παράλληλων, με το κυρίως έργο 
του, εκδηλώσεων, που, τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη προσήλωση και ομολογούμενη, 
πια, επιτυχία έχει καθιερώσει το "Θεσσαλικό Θέατρο", το Θέατρό μας. 
 
 
  
 
 
 " ΄Ήταν Θεός; ΄Ήταν άνθρωπος; Πού να το ξέρεις....Δεν έκανε κανένα θάμα. Για 
άνθρωπος, ωστόσο, του 'πεφτε κάπως λίγο. Δεν έκανε καμιάν ασχήμια. ΄Ήταν  Π ο ι η τ ή ς. 
Αυτό τα λέει όλα" (1). Έτσι αρχίζει ο Μενέλαος Λουντέμης το βιβλίο του "Ο Εξάγγελος", που 
είναι "....ένα ευλαβικό αφιέρωμα σ’ έναν που ήρθε σ’ εμάς περπατώντας πάνω απ’ τις κορφές, 
και κατόπι χάθηκε μες στους αστερισμούς των μεγάλων προγόνων του ΣΤΙΧΟΥ"(2). Κι αυτός 
είναι ο Άγγελος Σικελιανός, ο Ποιητής. Και συνεχίζει ο Λουντέμης λίγο πιο κάτω(3): 
 

 "....Η Ελλάδα είχε κι έχει πολλούς ποιητές και στιχουργούς. Τέτοιον 
λειτουργό όμως δεν είχε άλλον. Γιατί ο Σικελιανός δεν έγραψε, χάραξε. Δεν ήρθε 
να μας ευφράνει. Ήρθε να χρησμοδοτήσει. Να μας φέρει ένα άγγελμα -πότε φριχτό 
και πότε χαρμόσυνο- μα πάντα άγγελμα.(......................). Κοντά στο Σικελιανό 
γινόσουνα Έλληνας. Εδώ όμως θα χρειαστεί να κάνω μια διασάφηση. Όταν λέω 
Έλληνας, δεν εννοώ σώνει και καλά τον άνθρωπο που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα.(......). Όχι. Σαν πρόκειται για το Σικελιανό, αυτός ο χαρακτηρισμός 
παίρνει άλλες διαστάσεις. Εκείνος ήταν Έλληνας όχι γιατί είχε το αρχαίο κάλλος 
εξωτερικά. αλλά γιατί το ζούσε εσωτερικά. (.........) 

Ο Σικελιανός είναι ο τελευταίος των τραγικών μας, ο τέταρτος". 
 
Τέτοια μας λέει ο Λουντέμης. 
 
 Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η θέση μου να πω κι εγώ κάτι για τον Άγγελο 
Σικελιανό, όταν το μεγαλείο του οδήγησε ένα συγγραφέα του αναστήματος του Λουντέμη 
να τον χαρακτηρίσει τέταρτο τραγικό ποιητή της Ελλάδας, κοντά στον Αισχύλο, το 
Σοφοκλή και τον Ευριπίδη. κι όταν, όπου και να στραφεί κάποιος, σε όποιο βιβλίο, μελέτη, 
αφιέρωμα και να ανατρέξει, θα δει να γράφονται τέτοια λόγια και τέτοιοι χαρακτηρισμοί για 
το Σικελιανό, που ό,τι καινούριο -αν υπάρχει, βέβαια, και κάτι τέτοιο- να πεις, δε θα 
προσφέρει τίποτε παραπάνω. Και μίλησαν κι έγραψαν για το Σικελιανό και πολλοί και 
μεγάλοι. "....Άρχοντα της λαλιάς μας" τον αποκάλεσε ο Σεφέρης.(4)  ΄Iδια λόγια κι ο 
Παλαμάς, που σε κάποιο λυρικό του επίγραμμα για το Σικελιανό στα πενηντάχρονα της 
ποιητικής του εργασίας- ο ώριμος Παλαμάς- γράφει(5): 
 
  Μ’ αρμάτωσες με το μανδύα τον ιερό μιας πίστης. 
  Όμως εσύ είσαι ο ιερός, ποιητής, ασκητής, μύστης. 
  Μα πώς να σου παρασταθώ, και πώς μ’ εσέ να τρέξω; 
  Στα πάντα μέσα βρίσκεσαι, κι είμαι στα πάντα απ’ έξω. 
 



΄Iδια λόγια κι ο Βάρναλης(6)  κι ο Καζαντζάκης ίδια(7). Θα γράψει, αργότερα, για το 
Σικελιανό κι ο Π. Πρεβελάκης και θα τον ονομάσει εθνικό ποιητή της περιωπής του 
Σολωμού και του Παλαμά(8). 
 
 Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Άγγελος Σικελιανός, απόγονος 
ιστορικής οικογένειας, γεννήθηκε στις 15 του Μάρτη στα 1884, στη Λευκάδα. Δεν είναι 
τυχαία η σημερινή ημερομηνία (24 Μαρτίου 1996) που επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το 
αφιέρωμα. Πέρα από την αυριανή επέτειο με την οποία μπορεί να συνδυαστεί το σημερινό 
αφιέρωμα στον μεγάλο αυτόν Έλληνα ποιητή, συμπληρώθηκαν και εκατόν δώδεκα  (112) 
χρόνια από κείνο τον Μάρτη που γεννήθηκε ο ποιητής. Τόσο ο παππούς του Αντώνιος όσο 
και ο πατέρας του Ιωάννης Σικελιανός ήταν γλωσσομαθείς με μεγάλη μόρφωση και γνώση 
της λογοτεχνίας του καιρού τους. Η μάνα του Χαρίκλεια Στεφανίτση είχε συγγένεια με τον 
άλλο Λευκαδίτη ποιητή, το Βαλαωρίτη. Μεγάλωσε ο Άγγελος Σικελιανός σ’ ένα 
περιβάλλον, όπου συναντούσε έκδηλη την αγάπη για το βιβλίο και το διάβασμα. 
Παράλληλα, η παραμάνα του με τον πηγαίο γλωσσικό της πλούτο και τις διηγήσεις της θα 
συντελέσει στο να αγαπήσει ο Σικελιανός τη γλώσσα του λαού, την οποία, αργότερα, με τα 
διαβάσματά του, αλλά και με τα συνεχή ταξίδια του θα τη γνωρίσει σε τέτοιο βάθος και σε 
τέτοιο πλούτο, που δύσκολα συναντάς σε άλλον. Ήταν παθιασμένος με την ελληνική 
γλώσσα ο Σικελιανός. κι αυτό φαίνεται σε όλο το μετέπειτα έργο του. 
 
 Σαν τέλειωσε το γυμνάσιο, στη Λευκάδα, ο Σικελιανός (1900), μετακόμισε στην 
Αθήνα, όπου γράφτηκε στη Νομική, την οποία, όμως, γρήγορα παράτησε. Το μυαλό του 
ήταν στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στην ποίηση. Η καρδιά του σ’ άλλα μονοπάτια τον 
οδηγούσε. Έπαιξε στο θέατρο, στη "Νέα Σκηνή" του Κ. Χρηστομάνου  μαζί με τις δυο 
αδελφές του, την Ελένη και την Πηνελόπη. Η Πηνελόπη παντρεύτηκε το Ραϋμόνδο 
Ντάνκαν (Duncan), αδελφό της μεγάλης χορεύτριας, της Ισιδώρας Ντάνκαν. Όλος αυτός ο 
καλλιτεχνικός κύκλος συντέλεσε στο να γνωρισθεί, ο Σικελιανός, με την πλούσια 
Αμερικανίδα Eνa Palmer, που ήταν κόρη του καλλιτέχνη και συγγραφέα Cοyrtlandt Palmer. 
Το 1904 η Πηνελόπη και ο Ραϋμόνδος ταξίδεψαν στο Παρίσι, όπου η Eνa Palmer σπούδαζε 
θέατρο και ελληνική αρχαιολογία. Γνωρίζονται με την Πηνελόπη, μαθαίνει η Eνa απ’ αυτή 
για τον αδελφό της Άγγελο και εκφράζει την επιθυμία της να τον γνωρίσει. Έρχονται όλοι 
μαζί, το 1905, στην Ελλάδα κι έτσι γίνεται η γνωριμία του Άγγελου και της Εύας. Η 
γνωριμία αυτή θα καταλήξει σε γάμο το 1907, στην Αμερική, και θα σημαδέψει τη ζωή και 
των δυο τους με μια σημαντική δημιουργία και πνευματική προσφορά. Ο ρόλος που έπαιξε 
η Εύα στη ζωή και το έργο του Σικελιανού είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό έγινε σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής της: από το 1907 που παντρεύτηκαν μέχρι το 1933 που έζησαν μαζί, αλλά 
και από 1933 που έφυγε -και θα πούμε γιατί- στην Αμερική μέχρι το θάνατό της το 1952. Η 
Εύα ήταν ένα ευρύ μυαλό με πολλά ενδιαφέροντα και με απέραντη αγάπη για την Ελλάδα 
και τον πολιτισμό της, σε όλες τις μορφές και περιόδους. Επιδόθηκε με ιδιαίτερο πάθος στη 
γνωριμία με τη βυζαντινή μουσική, την υφαντική τέχνη και ενδυματολογία, την τέχνη του 
θεάτρου και του χορού. Στο μικρό αφιέρωμα "Γνωριμία με την Εύα"(9) του βιβλίου της 
Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη για το Σικελιανό, φαίνεται, σε αδρές γραμμές, ο μεγάλος 
ρόλος της Εύας στη ζωή του ποιητή, η ακούραστη ζωτικότητά της, η αγάπη της για τα 
ελληνικά πράγματα και την τέχνη. Τονίζεται λοιπόν εκεί ότι:  
 

"(.....) Η συμβολή της στην ποιητική δημιουργία του Άγγελου Σικελιανού ήταν 
ανεκτίμητη. Στάθηκε δίπλα του, στην Ελλάδα όπως και στην Αμερική, ο φύλακας 
άγγελος των ιδανικών και των οραματισμών του, που ασπάσθηκε και η ίδια με 
ακατάβλητο θάρρος και πάθος. Τον απάλλαξε από όλα τα πρακτικά και υλικά 



προβλήματα που καιροφυλακτούν πάντοτε στους ανθρώπους του πνεύματος, για 
να μείνει απερίσπαστος στην πραγμάτωση του έργου του, που για κείνην  
αποτελούσε το νέο χρησμό του Μαντείου των Δελφών".  
 

 Αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο αφιέρωμα για το Σικελιανό να ανατρέξει κάποιος θα 
δει να τονίζεται, με βαρύτητα, ο σημαντικός ρόλος που έπαιξε στη ζωή και το έργο του 
ποιητή η Εύα Πάλμερ. Για το θέμα αυτό, με παρόμοια λόγια μας μιλάει και ο Μάρκος 
Αυγέρης, στη γνωστή κριτική του μελέτη(10). 
 
 Ο Σικελιανός πριν εμφανιστεί δημόσια ως ποιητής διαβάζει πολύ. Βαθαίνει τη 
γνωριμία του με τη μυθολογία και την ιστορία της Ελλάδας. Πλουτίζει τις εκφραστικές του 
δυνατότητες με τη σε βάθος και σε πλάτος γνωριμία του με τη γλώσσα. Μελετάει ελληνική 
και ξένη λογοτεχνία. Επηρεάζεται από τον Iταλό ποιητή Ντ’ Αννούτσιο και από Γάλλους 
ποιητές. Το έργο του μπορεί να χωριστεί σε τρεις ευρύτερες περιόδους: Την Α΄ περίοδο που 
αρχίζει από τον "Αλαφροΐσκιωτο", περιλαμβάνει τις "Ραψωδίες του Ιονίου" και τα λεγόμενα 
«Λυρικά της Α΄ σειράς». Χρονολογικά εκτείνεται η περίοδος αυτή από το 1907 μέχρι το 
1917 περίπου. Την Β΄ περίοδο με τις συνθέσεις του "Μήτηρ Θεού", "Πάσχα των Ελλήνων" 
και "Δελφικός Λόγος", από το 1917 μέχρι το 1927 και τη Γ΄ περίοδο που αρχίζει μετά τη 
Δελφική προσπάθεια μέχρι το τέλος της ζωή του, το 1951. Πρέπει, ωστόσο, να πούμε ότι 
εκτός απ’ αυτή την ευρύτερη διάκριση των περιόδων του έργου του Σικελιανού, υπήρξε και 
μία περίοδος πριν από τον "Αλαφροΐσκιωτο", με ποιήματα δημοσιευμένα σε περιοδικά, 
κυρίως. Τα ποιήματά του αυτά απέχουν από τα κατοπινά του έργα. Φαίνεται σ’ αυτά ο 
επηρεασμός του από ξένα πρότυπα. "μοιάζουν μπαλάντες βόρειων λαών που δεν έχουν τίποτα 
από το ελληνικό φως και τον κόσμο της ελληνικής πατρίδας"(11). Επίσης στη Γ΄ περίοδο 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα τελευταία δέκα χρόνια, από το 1940 μέχρι το τέλος της ζωής 
του, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη φόρτιση κι ένα ιδιαίτερο χρώμα στα έργα του. Αλλά γι’ 
αυτά θα μιλήσουμε παρακάτω.  
 
 Ύστερα από κείνες τις πρώτες ανησυχίες της ζωής του, ο Σικελιανός, πλούσιος σε 
γνώσεις και σε πληροφορίες, πλούσιος και σε χαρίσματα, δεν άργησε να βρει το δικό του 
δρόμο στην ποίηση. Ένα δρόμο που τον λάμπρυνε με τη δική του γνώση, τη δική του άποψη 
και ευαισθησία, τη δική του περπατησιά. Πρώτο του μεγάλο ποίημα, ο "Αλαφροΐσκιωτος". 
Γράφτηκε μέσα σε μια βδομάδα, μέσα στη σκηνή, σε μια εκδρομή του στη Λυβική έρημο. Ο 
Σικελιανός ήταν τότε είκοσι ετών. Γράφει ο ίδιος ο ποιητής:  

 
« Ο "Αλαφροΐσκιωτος" λοιπόν, γραμμένος σε ηλικία είκοσι χρόνων, είναι η πρώτη 

κοσμική μου προέκταση μες στην ψυχή της φύσης, όταν η προσωπική ψυχή μου, 
απαλλαγμένη τότε ακόμα από τα όρια μιας στενής ιστορικότητας, αισθάνονταν να 
επικοινωνεί μυστηριακά μ’ ολόκληρη τη ζωή κι αναζητούσε να ενωθεί σε κάθετην 
ευθύτητα τριγύρα με το Παν.(12)» 

 
 Ο "Αλαφροΐσκιωτος" ξεπήδησε σαν ένα ξέσπασμα της ψυχής του, οδηγημένης από 
το κίτρινο τοπίο της ερήμου, το ακύμαντο, το απέραντο, το νωχελικό. Αποτελεί νόστο στη 
δική του πατρίδα με τις εναλλαγές των χρωμάτων του τοπίου, του φωτός, της βλάστησης 
των δέντρων, των λουλουδιών, της θάλασσας.  Ο "Αλαφροΐσκιωτος" αποτελεί ύμνο στη ζωή 
του λαού του και στα δημιουργήματά του. 
 
 Δεν είναι στην πρόθεσή μου να κάνω αναλυτική προσέγγιση του έργου του 
Σικελιανού. Δεν είμαι άλλωστε ο ειδικός για μια τέτοια δουλειά. Ωστόσο, κάποια έργα, που 



υπήρξαν σταθμός στη ζωή του ποιητή, δεν μπορούμε να τα περάσουμε με μια απλή 
αναφορά του τίτλου τους, μόνο. Στον Α΄ τόμο του εξάτομου ποιητικού του έργου, που είναι 
γνωστό με τον τίτλο "Λυρικός Βίος", υπάρχει εκτενής αναφορά-εισαγωγή του ποιητή, 
γραμμένη το 1938, με την οποία γίνεται με σαφήνεια φανερή η πρόθεσή του ως προς το τι 
θέλει να δείξει με τα ποιήματά του.  
 
 Ο "Αλαφροΐσκιωτος", που αποτελείται από 2293 στίχους, είναι ένα απ’ αυτά τα έργα 
του Σικελιανού, που δεν μπορεί κανείς απλώς και μόνο να το αναφέρει.  Πρέπει να μιλήσει 
λίγο περισσότερο γι’ αυτό. "Πρώτος μεγάλος σταθμός οδηγητικός προς το μεταγενέστερο έργο 
του" (13). Όταν στα 1909 δημοσιεύεται ο "Αλαφροΐσκιωτος" μαζί με τις "Ραψωδίες του 
Ιονίου", κερδίζει ο Σικελιανός επάξια τη θέση του ανάμεσα στους ποιητές μας. "Ολότελα 
κάτοχος των εκφραστικών του μέσων, κυρίαρχος της δημιουργικής του ιδιοτυπίας, ο ποιητής 
παρουσιάζεται εδώ ακεραιωμένος λυρικός οργανισμός" (14). Είναι τεχνίτης του λόγου, ο 
Σικελιανός, μεγάλος. Χρησιμοποιεί με δύναμη τις λέξεις, γνωρίζοντας όλες τις 
εννοιολογικές πτυχές τους. Πληθωρικός στα όλα του. πομπώδης. Κάποιοι θα βρουν ως 
μειονέκτημα την έμφαση που δίνει σε ό,τι γράφει και σ’ αυτά που περιγράφει. Όμως δεν 
προσποιείται ο Σικελιανός. Ο Σικελιανός έτσι ζει, έτσι αναπνέει, έτσι συμπεριφέρεται. Είναι 
πληθωρικός στα όλα του. Είναι αισιόδοξος ποιητής, "Ένας από τους πιο αισιόδοξους 
Έλληνες ποιητές".(15) Αγαπά το φως, τη ζωή, τα δημιουργήματα της ζωής. Χαίρεται το τοπίο. 
Ταυτίζεται μ’ αυτό. Το αναπλάθει. Οι λέξεις κεντίδια στην ποίησή του. "Κανένας άλλος 
τεχνίτης του λόγου δε δίνει με τόση λαγαράδα και πλαστικότητα τη φυσιογνωμία του ελληνικού 
τοπίου, με τις άπειρες εναλλαγές του, τη λάμψη και τη μακαριότητά του. Κανένας άλλος 
τεχνίτης του λόγου δε δίνει αυτό το θάμπος και την ευδαιμονία, που μέσα της πλέει το ελληνικό 
ύπαιθρο. Το τοπίο του Σικελιανού είναι ζωντανό, το βλέπει κανένας ν’' αναπνέει, βλέπει την 
κίνηση και τη θερμότητά του μέσα στο παλλόμενο ελληνικό φως. Απάνω από τα πεύκα και 
τους ελαιώνες, απάνω από τα βράχους, ο αέρας τρέμει από τη ζέστα του μεσημεριού και τα 
τζιτζίκια τραγουδάνε σα να βράζει ολόκληρο το τοπίο ".(16)  
  
 Εξηγώντας ο ίδιος ο ποιητής τι τον παρακίνησε να γράψει τον "Αλαφροΐσκιωτος", 
λέει πως νιώθει να είναι παιδί της Γης και του έναστρου ουρανού. Μας θυμίζει μάλιστα ένα 
παλιό ορφικό ρητό και λέει(17): "Μ’ αυτόν τον τρόπο, το παλιό ορφικό ρητό: 
 
   Παις  ειμί  γας  και  ουρανού  αστερόεντος. 
   αυτάρ  γένος  εμοί  αθάνατον 
 
στο βάθος αποτέλεσε για μένα, κι από πάντα, το πιο έμφυτο και πιο πηγαίο δόγμα οπού 
συνόδευσε και που δεν έπαψε ποτέ να συνοδεύει με τη σταθερή εσωτερική έλλαμψή του, ακόμα 
και τις σκοτεινότερες στιγμές μου, την ψυχή μου κ’ ιδιαίτερα ακέρια την πορεία μου στη ζωή". 
 
 Με τον "Αλαφροΐσκιωτο", και τις "Ραψωδίες του Ιονίου" ο Σικελιανός ανοίγει 
καινούριους ποιητικούς δρόμους. Θα γράψει, στη συνέχεια, κι’ άλλα πολλά επικολυρικά και 
λυρικά ποιήματα, σε όλη την κατοπινή του ζωή. 
  
 Ο Σικελιανός βαδίζει το δρόμο της ποίησης σταθερά και μεγαλόπρεπα. Αντρώνεται. 
Κι’ αυτό φαίνεται στη σύνθεσή του "Μήτηρ Θεού", στο "Πάσχα των Ελλήνων" και σε άλλα 
δημιουργήματά του. Φτάνει σ’ αυτά "στο πλέριο μέστωμα της αντρίκιας δύναμής του".(18) 
 
 Είπαμε, παραπάνω,  πως στο Σικελιανό, πολλές φορές, οι απλές φυσικές εικόνες 
αποκτούν με το λόγο του άλλη διάσταση. Πλαισιώνονται με τέτοιους χαρακτηρισμούς, με 



τέτοια επίθετα που γίνονται πληθωρικές, όπως κι ο ίδιος ήταν. Γίνονται αισθησιακές, όπως 
κι ο ίδιος ήταν. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι μειονέκτημα στην ποίηση του 
Σικελιανού, κι ας το λένε πολλοί έτσι. Κι αυτό γιατί, το ξαναλέγω, ο Σικελιανός δεν 
υποκρινόταν. Ήταν τρόπος ζωής, μέχρι τα τελευταία του, αυτή η συμπεριφορά. Ακόμα και 
το εκκεντρικό του ντύσιμο με μανδύες και σαντάλια αυτό ακριβώς δείχνει. Χαρακτηριστικά 
τα λόγια των ανθρώπων που τον γνώριζαν από κοντά: "Γιατί να ντύνεται σαν εμάς, αφού δεν 
είναι όμοιος με μας;"(19) 
  
 Όσο κάποιος διαβάζει το Σικελιανό, όσο προσπαθεί να τον γνωρίσει καλύτερα, 
διαπιστώνει πως πραγματικά ήταν έξω και πάνω από τα δικά μας μέτρα. Είχε μια δύναμη να 
δίνεται με πάθος σε ό,τι αγαπούσε. Κι αγαπούσε πολλά! Μια από τις πιο μεγάλες αγάπες του 
Σικελιανού, η φύση. "Η αγάπη του Σικελιανού για τη φύση μετουσιώνεται ολοένα στο έργο 
του σε αγάπη για την Ελλάδα. (....). Η αγάπη για το χώμα, για το άνθος, για τον καρπό, είναι 
ταυτόχρονα και αξεδιάλυτα, αγάπη για το λαό, για το έθνος, που βλασταίνει ανάμεσα από αυτό 
το χώμα.(...). Είναι ένα είδος θρησκευτικού παραληρήμα-τος, ένας πανθεϊστικός οργασμός, 
που αποκαθιστά μια αέναη επικοινωνία ανάμεσα στον Ποιητή και τη φύση, και όπου την 
πρωτοκαθεδρία την έχει εκείνη...."(20) 
 
 Άλλα έργα του Σικελιανού της Α΄ περιόδου είναι "Ο Πρόλογος στη Ζωή". Ανάμεσα 
στα 1915 με 1917 εκδίδει τα τέσσερα από τα πέντε μέρη αυτής του της σύνθεσης: "Η 
Συνείδηση της Γης μου" (1915), "Η Συνείδηση της Φυλής μου" (1915), "Η Συνείδηση της 
Γυναίκας" (1916), "Η Συνείδηση της Πίστης" (1917). Το πέμπτο μέρος, "Η Συνείδηση της 
Προσωπικής Δημιουργίας", πήρε την οριστική του μορφή και δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα, 
το 1946. 
Επίσης ανάμεσα στα χρόνια 1912-13 γράφει τους "Επίνικους Α΄", ποιήματα εμπνευσμένα 
από τους Βαλκανικούς πολέμους και κάποια ποιήματα με τον τίτλο "Νέκυια Α΄" (1910-
1915), αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων του πνεύματος. Όλα τα παραπάνω ποιήματα 
αποτελούν την πρώτη σειρά των "Λυρικών" του. 
 
 Στους "Επίνικους Α΄"(για ην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων) υπάρχει και το 
ποίημα "Θεσσαλία" (αποτελείται από πέντε ενότητες, 215, συνολικά, στίχους). Θα 
αναφέρουμε ένα απόσπασμα από το ποίημα αυτό, να δούμε με πόσο ωραίο τρόπο μίλησε για 
τη Θεσσαλία ο Σικελιανός. 
 
      ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 
        I 
   
  Βροχή του Ολύμπου. πνίγει την κοιλάδα 
  το βουνό που το Δία έχει κορφή του. 
  Φέγγ’ η αστραπή σαν καπνισμένη δάδα 
  μπροστά από την αθάνατη μορφή του. 
  Μα στης βουνοκορφής του την πεδιάδα, 
  μόνος τον ήλιο αν χαίρεται λαμπάδα, 
  στον κεραυνό απολύνει την κραυγή του: 
  "Κράτει σφιχτά τον πόλεμό Σου Ελλάδα!" 
 
  Κι ωσά να σβει σ’ απόμακρο ακρογιάλι 
  το κύμα θολωτό, κ’ η ακμή του σώνει 



  να σπάει σαν τα’ αργυρόηχο το κρουστάλλι, 
  η βοή, βαριά πολύκυκλη, ξαπλώνει 
  και σβηέται και κυλάει και δυναμώνει, 
  -στον ίδιο αχό διπλοχτυπάει τ’ αμόνι- 
  τέλος το γέλιο το άφθονο προβάλλει, 
  γέλιο του Δία το βροντερό κανόνι! 
 
  Και στου Πηνειού τα ρέματα από πάνω, 
  καθώς στ’ απόσκια τα κοτσύφια λένε 
  τα’ ανεβρυτό κελάηδισμα το πλάνο, 
  στις λαγκαδιές σουρίζουνε τα βόλια 
  κι ακολουθούνε τα νερά που ρένε, 
  σαν τα κοτσύφια μες στ’ απόσκια λένε, 
  σαν τα πουλιά στ' απόβροχα περβόλια! 
 
         II 
 
  Στη λάμψη την απόβροχη, όταν γύρα 
  θε να καπνίζει ο κάμπος, κι όλη ακόμα 
  τ’ άφθαρτα η γη θα δίνει ακέρια μύρα, 
  ξυπνάω στο νου μου την ολύμπια λύρα, 
  σα θα σιγάει το στρογγυλό το στόμα 
  του κανονιού, κι απ’ των Τεμπών τη θύρα 
  θε να διαβώ κι αγνάντια από τη Μοίρα 
  θ' ανασάνω το ελεύτερο το χώμα! 
 
  Στη λάμψη την απόβροχη, άμα θα 'ναι 
  των παιδιών που ρημάξαν τις μανάδες 
  λησμονημένο το άγιο παραμύθι 
  μέσα στης δόξας τις περικοκλάδες, 
  και θα φουσκώνει η άνοιξη τα στήθη, 
  σαν πέρδικα, στις νέες αναδεντράδες 
  της φυλής, με την όψη μου λουσμένη 
  στη φωτεινή των αθανάτων λήθη. 
 
  σα θα 'ναι η μακρινή δουλεία σωμένη 
  του προβατάρη Απόλλωνα του Φοίβου, 
  κι ολόγυμνη η ματιά μου, σηκωμένη, 
  θα ιδεί το πνέμα το λαμπρό του εφήβου 
  που θα κερνάει στους Ολυμπίους τη Νιότη 
  την αιώνια με τον άμοιαστο κρατήρα- 
  σαν τη νευρή του τόξου θα τανύσω 
  σε σημάδι λαμπρότατο τη λύρα, 
  με την αχώ του θείου του γέλιου πρώτη, 
  σα θα σταθώ στων κρύων Τεμπών τη θύρα! 
 
  Και καθώς βγαίνει ο Ήλιος κι αγναντεύει 
  από ασταχυώνε πέλαγο, και σ’ άλλο  
  πέλαο σταχυώνε πάει και βασιλεύει, 
  στα Τρίκκαλα, κι ο κάμπος μ’ ένα σάλο 



  του ανέμου του ανοιξιάτικου αναδεύει, 
  στο κυμάτωμα το ίδιο το μεγάλο, 
  εκειό που σβει κ’ εκειό που ζωντανεύει, 
  για μιας φωτιάς το ψήλωμα θα βάλω! 
 
   
     III 
   
  .................................... 
 
     IΝ 
 
  .................................... 
 
     Ν 
 
  Κ' εσείς, ώ Τέμπη, που στερνός εστάθη 
  γαλήνιος νικητής σαν ο μεγάλος 
  της Μαντώς λάτρης, κι ως κανένας άλλος 
  εγνώρισε τα κρύα, τα θεία σας βάθη. 
  και τ' όραμά του ωσάν αϊτός εχάθη, 
  φτεροκοπώντας προς το αιώνιο Κάλλος. 
  ώ Τέμπη, ώ ιερή βαθιά κοιλάδα, 
  στον ίσκιο απ’ τα πλατάνια σας σα θα βρω 
  θεού έναν ύπνο, κι όλη την Ελλάδα 
  θ' αγκαλιαστώ μες στ' όνειρο το λαύρο. 
 
  ώ Τέμπη κρύα. χαρίστε μου τη λήθη 
  και του καημού και της σκλαβιάς ακέρια. 
  το νου μου ξαναλούστε μες στα βύθη 
  των αιωνίων πηγών, κι από τα στήθη 
  πάρτε την πλάκα με Νεράιδων χέρια. 
  δώστε με πάλι ολάκερο στα μάγια  
  του θρου και της σιωπής σας. και κρεμάστε 
  αγριόκλημα τη σκέψη μου στα πλάγια 
  τ' αθάνατα των βράχων σας. στην άγια 
  δώστε με φύση, αρμονικό καλάμι, 
 
  να ’χω το κρύο νερό στην απαλάμη 
  χωρίς να το ζητάω, σα να ’ναι πέτρα. 
  η κρύα ριπή σας μέσα μου να δράμει 
  με της ολύμπιας μοίρας σας τα μέτρα,  
  και να νιώσω ανοιχτά και διάφωτα όλα 
  σα μια πηγή, στα στήθη μου, τ’ αστέρια! 
 
  ΄Ω Τέμπη, στην ψυχή μου φωτοβόλα 
  σα φεγγαριού μια γέμιση στα χιόνια. 
  στην πνοή σας δεν είν’ όλα; δεν είν’ όλα;.... 
  Σαν το ζαρκάδι μου σκιρτάν τα χρόνια 
  του πόνου στη γλυκιά σας την κοιλάδα. 



  Το Σήμερα σαν κύκνος πλέει απάνω 
  στο ρέμα του Πηνειού. Αιώνια, αιώνια 
  δεν είν’ η Λευτεριά; ΄Ω! ας ανασάνω 
  το λεύτερο το χώμα, κι απ’ τη Μοίρα 
  αγνάντια, στην αθάνατή σας θύρα, 
  ας κρούσω, σα νευρή σε ημίθεων τόξα, 
  τον κεραυνό του Δία σ’ ολύμπια λύρα, 
  κύκνου φωνή πλασμένη από τη Δόξα: 
  "Κράτει σφιχτά τον πόλεμό Σου, Ελλάδα!" 
 
 « 
 
 Γεμάτη Ελλάδα, λοιπόν, η ποίηση του Σικελιανού, όπου σε κάθε σημείο της, όπως 
μας λέει αλλού ("Ρυθμός και Ναός", στίχοι 90-93),  
  .................................... 
 Σμιλάρι ακούω, κι ο χτύπος του στα κορφοβούνια βουίζει... 
 
 -Ποιος τα βουνά σφυροκοπά και γέμει αχόν ο τόπος; 
 -Η Ελλάδα ολάκερη αγρυπνά και μάρμαρα σκαλίζει! 
 
 « 
 
 Κάναμε κιόλας, λίγο πιο πριν, κάποια αναφορά στις μεγάλες 
συνθέσεις του ποιητή "Μήτηρ Θεού" (1917), "Πάσχα των Ελλήνων"(1919) και αργότερα τη 
σύνθεσή του "Δελφικός Λόγος" (1927). Μ’ αυτές τις συνθέσεις βρισκόμαστε στη Β΄ περίοδο 
δημιουργίας του ποιητή. Παρουσιάζεται εδώ πιο ώριμος ο ποιητής. Κατά τον Κ. Π. 
Μιχαηλίδη η "Μήτηρ Θεού" είναι ένα ποίημα αφιερωμένο στην πρωτοεικόνα της Μάνας 
Φύσης, που απαρχής υπήρξε για τον ποιητή ο χώρος της ιερής ενότητας των πάντων. Ο 
θάνατος σμίγει με τον έρωτα μέσα στον κόρφο μιας ζεστής μητρικής θαλπωρής, από την 
οποία τώρα ξεπηδά το μυστικό της δημιουργίας. Μικρόκοσμος και μακρόκοσμος 
συγκλίνουν, όπως συγκλίνει η Φύση με το πρόσωπο της Παναγίας. (21) 
 Κατά τον Μάρκο Αυγέρη στο σύμβολο της Μητέρας Θεού ο Σικελιανός έκλεισε μια 
από τις κεντρικές ιδέες του και το ποίημα είναι η πιο παραστατική έκφραση της ενδόμυχης 
φιλοσοφίας του. Ένα πανθεϊστικό πνεύμα, ένα πνεύμα αθανασίας πνέει απάνω από τον 
κόσμο του τραγουδιού(22) (............) Μήτηρ Θεού είναι η Αστάρτη, η Δήμητρα κι όλες οι 
χθόνιες θεότητες-μητέρες. όπως ο Παλαμάς, βλέπει κι αυτός να συνεχίζεται η λατρεία της 
Αθηνάς Παρθένου στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας.(23) 
   
 Με το "Πάσχα των Ελλήνων" έχουμε μια απόπειρα μετάθεσης του κέντρου βάρους 
από το "εγώ" του ποιητή στο κέντρο του κόσμου. Είναι η λεγόμενη "ετεροκεντρική" 
περίοδος του ποιητή.(24) 
  
 Με το "Δελφικό Λόγο" έχουμε την πρώτη, αγωνιστικής διατύπωσης, ενόραση του 
ποιητή για τη Δελφική του ιδέα. Είναι γνωστό ότι η Δελφική ιδέα για πολλά χρόνια 
απασχόλησε τον ποιητή και την Εύα Πάλμερ-Σικελιανού. Και είναι η Δελφική ιδέα η 
μεγαλειώδης για την εποχή εκείνη προσπάθεια του Σικελιανού να δημιουργήσει μια νέα 
αμφικτιονία. Οι Δελφοί να γίνουν νέο παγκόσμιο πνευματικό κέντρο, με σκοπό να διαδοθεί 
το πνεύμα, οι τέχνες, η ειρήνη. Όλα αυτά να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός 
πανεπιστημίου. "Η Δελφική προσπάθεια δεν είναι πρόγραμμα πολιτικό, είναι πρόγραμμα 



πνευματικό-είναι πίστη επιστημονική και ιστορική.....Πρόκειται για μια σύγχρονη προσπάθεια 
για την πνευματική και την ιστορική προσέγγιση των λαών" (Α. Σικελιανού: "Η προσπάθειά 
μου στους Δελφούς"- Πεζά Β΄). 
  
 Πολλές αγωνίες πέρασαν ο ποιητής και η Εύα Σικελιανού μέχρι να 
πραγματοποιηθούν οι δυο Δελφικές γιορτές. Οι πρώτες Δελφικές γιορτές έγιναν το Μάη του 
1927. Παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση του "Προμηθέα Δεσμώτη" του Αισχύλου σε 
μετάφραση I.Γρυπάρη. Οι φορεσιές των ηθοποιών και του χορού ήταν από υφαντά 
υφασμένα με το μεράκι της ίδιας της Εύας Σικελιανού. Έγιναν αθλητικοί αγώνες στο αρχαίο 
στάδιο των Δελφών, εκθέσεις με παραδοσιακά εργαλεία, υφαντά κ.λπ.. Μετά το τέλος 
αυτών των γιορτών, όλοι μιλούσαν για τη μεγάλη τους καλλιτεχνική επιτυχία, παρόλες τις 
δυσκολίες που συνάντησαν. Αργότερα, το 1930, έγιναν οι δεύτερες Δελφικές γιορτές, όπου 
παρουσιάστηκαν οι "Ικέτιδες" του Αισχύλου. Όλη αυτή η προσπάθεια, χωρίς καμιά βοήθεια 
από κανέναν, έγινε από το μεράκι και την προσφορά σε κόπο και χρήμα του ζεύγους 
Σικελιανού. Σ’ αυτή την προσπάθεια ξοδεύτηκε η σεβαστή, για κείνη την εποχή, περιουσία 
της Εύας Πάλμερ-Σικελιανού. Έτσι, μετά την εμπορική αποτυχία των Δελφικών γιορτών, 
παρά την καλλιτεχνική τους επιτυχία, αναγκάστηκε η Εύα, το 1933, να ξαναγυρίσει στην 
πατρίδα της την Αμερική, όπου με συνεχείς προσπάθειες, με κείμενα στον τύπο, με ομιλίες 
σε πανεπιστήμια, με εκδόσεις της επιχειρούσε να βρει χρηματοδότες και υποστηρικτές της 
Δελφικής Ιδέας.  
 
 Το επίσημο κράτος δεν υποστήριξε την προσπάθεια. ή καλύτερα θα βοηθούσε το 
κράτος να γίνει η Δελφική Ιδέα κάποια τουριστική εκδήλωση με τους Σικελιανούς να 
μεταβληθούν σε μάναντζερς θεατρικών παραστάσεων και θιασάρχες μόνο και τίποτα άλλο. 
Και μπορεί αυτό σήμερα, με την ανάπτυξη, την προβολή και την αίγλη που χαίρει το καλό 
θέατρο, να είναι μια πάρα πολύ σπουδαία και δημιουργική ενασχόληση, που εγγίζει τα όρια 
της μέθεξης και που απαιτεί, για όσους καταπιάνονται μ’ αυτό, να δίνονται ολόπλευρα και 
να ταυτίζονται πλήρως με ό,τι κάνουν και ό,τι δημιουργούν. Τότε όμως, 70 περίπου χρόνια 
πριν, τα πράγματα με το θέατρο δεν ήταν έτσι. Η κοινωνική αντίληψη που επικρατούσε δεν 
ήταν ευνοϊκή για το θέατρο στο ευρύ κοινό. Ήταν δηλαδή μια παρεξηγημένη, για τους 
πολλούς, υπόθεση. Και δεν είναι ότι οι Σικελιανοί δεν είχαν το σθένος να ’ρθουν 
αντιμέτωποι με κατεστημένες απόψεις. Απλώς το όνειρό τους για τη Δελφική Ιδέα ήταν κάτι 
το ευρύτερο. Διαπιστώνουμε κάποιες ενέργειες και σήμερα από αρκετούς πνευματικούς 
ανθρώπους να προβληθούν οι Δελφοί σε χώρο όπου θα γίνονται συναντήσεις που με την 
ακτινοβολία τους θα προσελκύουν το παγκόσμιο πνευματικό ενδιαφέρον, συναντήσεις όπου 
θα γίνονται ανακοινώσεις για την τέχνη του χορού, το θέατρο, τη φιλοσοφία, την επιστήμη.  
 
 Να τι γράφει ή ίδια η Εύα Σικελιανού:  
 

 " Οι δεύτερες Δελφικές Γιορτές εξασφαλίστηκαν από ένα συμβούλιο Αθηναίων. 
Τις δεχτήκαμε με βαρειά καρδιά, γιατί ήτανε πρόδηλο πως ο αντικειμενικός τους 
σκοπός δεν ήταν ο ίδιος με τον δικό μας. Δεν ενοιάζονταν διόλου για την δυνατότητα 
του Πανεπιστημίου και επερίκοπταν το χορικό στοιχείο όπου μπορούσαν. Το πρό-
γραμμα ήταν όπως και την προηγούμενη φορά, μόνο που πρόσθεσαν τις "Ικέτιδες" 
του Αισχύλου και επαναλήφθηκε τρεις φορές. Η καλλιτεχνική επιτυχία ανέβηκε σε νέα 
ύψη. Όλοι ήταν γοητευμένοι με τα μεγάλα ενθουσιώδη άρθρα των ξένων 
ανταποκριτών και πρόβλεπαν την εγκαθίδρυση μόνιμων εορτών, υπό τον όρο ότι θα 
περιορίζονταν αυστηρά σε θέατρο, αγώνες και εκθέσεις. Τίποτα άλλο δεν επιτρέ-
πονταν. Ένα δόλωμα για τους τουρίστες και τίποτα άλλο. Η κυβέρνηση ήταν 



διατεθειμένη να υποστηρίξει ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά δεν ενθάρρυνε εκείνο που 
εμείς ονομάζαμε "Πνευματικό Κέντρο" (.......). Έτσι λοιπόν η Δελφική προσπάθεια 
έφτασε σ’ ένα χώρισμα δρόμων: ή θα ’πρεπε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής 
μας σαν ιμπρεσσάριοι διασκεδάζοντας τουρίστες, ή να καταστρέψουμε ό,τι 
δημιουργήσαμε, για να μην το εξευτελίσουμε. Και για τους δυο μας δεν υπήρχε πεδίο 
εκλογής. Οι Δελφικές Γιορτές τέλειωσαν"(25). 

 
 Μετά την "αυτοεξορία" της Εύας Πάλμερ στην ίδια της τη χώρα, αρχίζει μια νέα 
περίοδος για τη ζωή του ποιητή. Έχουμε άνοδο του φασισμού στην Ιταλία, άνοδο του 
ναζισμού στη Γερμανία, εμφύλιο πόλεμο και δικτατορία στην Iσπανία, προετοιμασία για 
άνοδο του Μεταξά στην Ελλάδα. Όλα αυτά, μα και οι μέχρι τότε προσωπικές εμπειρίες του 
ποιητή, συντέλεσαν και τον οδήγησαν στο να αλλάξει τη θεώρησή του για τη ζωή. 
Παρόλους τους υπαρξιακούς προβληματισμούς που μπορεί κάποιος να συναντήσει στη 
σκέψη του Σικελιανού αυτή την περίοδο και που, καθαρά, φαίνονται στη σύνθεσή του 
"Μελέτη Θανάτου"(26), ο αισιόδοξος πάντα χαρακτήρας του θα καταφέρει να βρει διέξοδο. 
"Αγωνιά με την αποτυχία του φιλειρηνισμού, το πολιτικό αδιέξοδο και τη μοίρα του κόσμου. Η 
ποίησή του αποκτά έντονη κοινωνική διάσταση".(27) 
   
 Ποίημα χαρακτηριστικό αυτής της εποχής η "Iερά οδός" (1935)(28). Στο ποίημα αυτό 
προεκτείνεται η σκέψη του από τη σκλαβιά της αρκούδας που χορεύει στους κτύπους από το 
ντέφι του γύφτου, στη σκλαβιά του κόσμου, στη σκλαβιά των ανθρώπων που βλέπει γύρω 
του(29). Ωστόσο αυτός ελπίζει. Δίνει απάντηση μόνος στο ερώτημα, αν θα 'λθει η ώρα της 
λευτεριάς του κόσμου. 
 
  ...................... 
  "Θά  ’ρτει τάχα ποτέ, θε να ’ρτει η ώρα 
  που η ψυχή της αρκούδας και του Γύφτου, 
  κι’ η ψυχή μου, που Μυημένη τήνε κράζω, 
  θα γιορτάσουν μαζί;" 
    κι ως προχωρούσα, 
  ......................... 
  ένα μούρμουρο απλώθη απάνωθέ μου, 
  ένα μούρμουρο, 
     κ’ έμοιαζ’ έλεε: 
      "Θά ’ρτει." 
 
 Είναι σίγουρος, λοιπόν, ο ποιητής....."Θά’ρτει." Αισιοδοξεί για το μέλλον. Η 
κοινωνική δυστυχία, είναι σίγουρο, θα πάψει να υπάρχει. Βέβαια, παρατηρώντας, σήμερα, 
όλες τις ανακατατάξεις στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα στις χώρες τις 
γειτονικές μας στα Βαλκάνια, με τη μεγάλη φτώχεια σε μεγάλο τμήμα των ανθρώπων, την 
αβεβαιότητα, την κρίση του πολιτισμού σε ποικίλες πτυχές και παραμέτρους, θα έλεγε 
κανείς ότι αργεί να ’ρθει η ώρα αυτή. Ωστόσο δεν πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε ότι 
"Θα ’ρτει" που φώναξε κι ο ποιητής. 
 
 Το ποίημα "Ιερά οδός" είναι ένα ποίημα χαρακτηριστικό της περιόδου που 
ακολουθεί, μετά την έντονη προσπάθεια του ζεύγους Σικελιανού να περάσει στον κόσμο η 
Δελφική Ιδέα. Γράφονται σ’ αυτή την περίοδο τα πιο σημαντικά ποιήματα της δεύτερης 
σειράς των Λυρικών του. Σημαντικές συλλογές αυτής της περιόδου είναι: "Η Νέκυια Β΄" 
(1930-1945), μια αντίστοιχη συλλογή με τη "Νέκυια Α΄" των Λυρικών της πρώτης σειράς, οι 



"Ίμεροι" και τα "Ορφικά", που αποτελούν ένα μεγάλο κύκλο ποιημάτων του που γράφτηκαν 
ανάμεσα στα 1927 και 1942.  
 
 Από τη συλλογή "Ορφικά", γραμμένο το 1935, χρονολογία που, όπως είπαμε, 
έγραψε και την "Ιερά οδό", ένα άλλο σημαντικό ποίημα είναι και το ποίημα "Στου Όσιου 
Λουκά το Μοναστήρι". Είναι πολύ γνωστό το Μοναστήρι του Όσιου Λουκά, κτισμένο στους 
δυτικούς πρόποδες του Ελικώνα, μεταξύ της Βοιωτίας και Φωκίδας. Μεγάλο πνευματικό και 
μοναστικό κέντρο της Ελλάδας κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Ιδρύθηκε 
από τον Όσιο Λουκά τον Στειριώτη (Καστρί, σημερινοί Δελφοί), κάτω από την ακρόπολη 
του αρχαίου Στειρίου, στη θέση του ιερού της θεάς Δήμητρας.(30) Στο ποίημα αυτό φαίνεται, 
ολοκάθαρα, η με πολύ ωραίο τρόπο διαχρονική σύνδεση του μυθικού Άδωνη που η 
παροιμιακή ομορφιά του οδήγησε στο να τον ερωτευθούν, συγχρόνως, και η βασίλισσα του 
Άδη, η Περσεφόνη -κόρη της θεάς Δήμητρας- και η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, σύμφωνα 
με τη μυθολογία μας. Ζούσε, λοιπόν, ο ωραίος Άδωνις τέσσερις μήνες με την Περσεφόνη 
στον κόσμο των νεκρών και τέσσερις μήνες με την Αφροδίτη. Τους άλλους τέσσερις μήνες 
ζούσε μόνος του, κυνηγώντας. Τον γνώρισε και η θεά του κυνηγιού, η Άρτεμις, και από 
ζήλια προς την Αφροδίτη, ή, κατά μίαν άλλη εκδοχή, ο θεός Άρης που ήταν ερωτευμένος με 
την Αφροδίτη, έστειλαν ένα αγριογούρουνο και τον σκότωσαν. Από το αίμα του φύτρωσε η 
Ανεμώνη. Έτσι, ο Άδωνις πήγε οριστικά να μείνει με την Περσεφόνη. Στη γη έμεινε μόνο ο 
θρήνος για το θάνατο του ωραίου νέου και η ανεμώνη. Ο θρήνος αυτός, αργότερα, πήρε τη 
μορφή ιεροτελεστίας: κάθε χρόνο οι γυναίκες στις διάφορες ελληνικές πόλεις θρηνούσαν 
γύρω από έναν τάφο κατάλληλα στολισμένο με άνθη. Δε σας θυμίζει ο μύθος αυτός τον 
επιτάφιο θρήνο για το Χριστό, με όλη τη διαδικασία του στολίσματος του επιταφίου το 
βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης προς τη Μεγάλη Παρασκευή; Έξοχο συνταίριασμα. διαχρο-
νικό: 
 

Άδωνις      ↔   ανεμώνη 
Χριστός     ↔   ανεμώνη 
Χριστός     ↔  ανάσταση 
ανάσταση   ↔  άνθρωπος 

      άνθρωπος      ↔   ξύλινο ποδάρι! 
 
 Και είναι ο άνθρωπος που στο ποίημα μοιάζει να ενσαρκώνει την ανάσταση του 
Χριστού, ο Βαγγέλης. ο λεβέντης του χωριού, ο χορευτής, αυτός που έκανε τα κορίτσια του 
Στειριού να στενάζουν στο πέρασμά του. ο ωραίος, ο νέος Άδωνις. Χαρείτε το ποίημα με 
όλο του το μεγαλείο, τον λυρικό του τόνο, τη διαχρονικότητά του, το τραγικό του στοιχείο 
που οριοθετείται από τις έννοιες: χαμένος άνθρωπος, θρήνος γυναικών, ξύλινο ποδάρι, 
ανάσταση. Στο τέλος, στην κορύφωσή του, διαπνέεται από αισιοδοξία, η αισιοδοξία είναι η 
κορύφωσή του! Κι ακόμα, μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη διαχρονικότητα του τραγικού 
στοιχείου με το θρήνο των γυναικών για τα ακρωτηριασμένα μέλη, τις σακατεμένες σάρκες 
των παιδιών τους, των αντρών τους, των αγαπημένων τους προσώπων, θυσία ανόητη στον 
πόλεμο. Σκεφτείτε, για λίγο, τις ανάλογες σκηνές φρίκης στον εμφύλιο που ασταμάτητα 
διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν την τελική συμφωνία ειρήνης, στη γειτονική 
Γιουγκοσλαβία και που με τη βοήθεια της τηλεόρασης πολλές φορές μετατραπήκαμε σε 
βουβούς θεατές τους!  
 
   Στ’  Όσιου Λουκά το Μοναστήρι 
 
  Στ’  Όσιου Λουκά το Μοναστήρι, απ’ όσες 



  γυναίκες του Στειριού συμμαζευτήκαν 
  τον Επιτάφιο να στολίσουν, κι όσες 
  μοιρολογήτρες ώσμε του Μεγάλου 
  Σαββάτου το ξημέρωμα αγρυπνήσαν, 
  ποια να στοχάστη-έτσι γλυκά θρηνούσαν!- 
  πως, κάτου απ’ τους ανθούς, τα’ ολόαχνο σμάλτο 
  του πεθαμένου του Άδωνη ήταν σάρκα 
  που πόνεσε βαθιά; 
      Γιατί κι ο πόνος 
  στα ρόδα μέσα, κι ο Επιτάφιος Θρήνος, 
  κ’ οι αναπνοές της άνοιξης που μπαίναν 
  απ’ του ναού τη θύρα, αναφτερώναν 
  το νου στης Ανάστασης το θάμα, 
  και του Χριστού οι πληγές σαν ανεμώνες 
  τούς φάνταζαν στα χέρια και στα πόδια, 
  τι πολλά τον σκεπάζανε λουλούδια 
  που έτσι τρανά, έτσι βαθιά ευωδούσαν! 
 
  Αλλά το βράδυ το ίδιο του Σαββάτου, 
  την ώρα π’ απ’ την Άγια Πύλη το ένα 
  κερί επροσάναψε όλα τα’ άλλα ως κάτου, 
  κι απ’  τ’ Άγιο Βήμα σάμπως κύμα απλώθη 
  το φως ώσμε την ξώπορτα, όλοι κι όλες 
  ανατριχιάξαν π’ άκουσαν στη μέση 
  απ’ τα "Χριστός Ανέστη" μιαν αιφνίδια 
  φωνή να σκούξει: "Γιώργαινα, ο Βαγγέλης!" 
   
  Και να. ο λεβέντης του χωριού, ο Βαγγέλης, 
  των κοριτσιών το λάμπασμα, ο Βαγγέλης 
  που τον λογιάζαν όλοι για χαμένο 
  στον πόλεμο. και στέκονταν ολόρτος 
  στης εκκλησιάς τη θύρα, με ποδάρι 
  ξύλινο, και δε διάβαινε τη θύρα 
  της εκκλησιάς, τι τον κοιτάζαν όλοι 
  με τα κεριά στο χέρι, τον κοιτάζαν,  
  το χορευτή που τράνταζε τ’ αλώνι 
  του Στειριού, μια στην όψη, μια στο πόδι, 
  που ως να το κάρφωσε ήταν στο κατώφλι 
  της θύρας, και δεν έμπαινε πιο μέσα! 
 
  Και τότε -μάρτυράς να ’ναι ο στίχος, 
  ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος- 
  απ’ το στασίδι που 'μουνα στημένος 
  ξαντίκρισα τη μάνα, απ' το κεφάλι 
  πετώντας το μαντίλι, να χιμήξει 
  σκυφτή και ν’ αγκαλιάσει το ποδάρι, 
  το ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη, 
  -έτσι όπως το είδα ο στίχος μου το γράφει, 
  ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος-, 
  και να σύρει απ’ τα βάθη της καρδιάς της 



  ένα σκούξιμο: "Μάτια μου... Βαγγέλη!" 
   
  Κι ακόμα, - μάρτυτάς μου να ’ναι ο στίχος, 
  ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος-, 
  ξοπίσωθέ της, όσες μαζευτήκαν 
  από το βράδυ της Μεγάλης Πέφτης, 
  νανουριστά, θαμπά για να θρηνήσουν 
  τον πεθαμένον Άδωνη, κρυμμένο 
  μες στα λουλούδια, τώρα να ξεσπάσουν 
  μαζί την αξεθύμαστη του τρόμου 
  κραυγή που, ως στο στασίδι μου κρατιόμουν, 
  ένας πέπλος μου σκέπασε τα μάτια!... 
 
 
 Το βαρύ πολιτικό κλίμα των καιρών, ο απόηχος της Δελφικής προσπάθειας, η 
απουσία της Εύας, η φυγή του γιου του στην Αμερική, κάποιοι θάνατοι στο οικογενειακό 
περιβάλλον του ποιητή (έχουν πεθάνει τα αδέρφια του), παρότι του δημιουργούν κάποιες 
περιοδικές κρίσεις κατάθλιψης και μοναξιάς, και αυτό φαίνεται σε κάποια έργα του αυτής 
της περιόδου -κυρίως στη "Μελέτη Θανάτου" (1939)-, ωστόσο γρήγορα θα του δείξουν το 
δρόμο της συνέχισης του έργου του σε άλλα μοτίβα. Η γνωριμία του, εκείνη την εποχή, με 
την Άννα Καραμάνη (1938) θα εξελιχθεί σε ιδιαίτερη σχέση. Παντρεύεται με την Άννα 
(1940), με την ευχή της Εύας από την Αμερική. Η δεύτερη σύζυγος του ποιητή, η κυρία 
Άννα Σικελιανού, είναι αυτή που του παραστέκεται στα δύσκολα αυτά χρόνια της 
τελευταίας περιόδου της ζωής του και η οποία ακούραστα, ακόμη και σήμερα, φροντίζει για 
τη διάδοση του έργου του. Ο ποιητής προμαντεύει, θαρρείς, τα δύσκολα χρόνια που θα 
ακολουθήσουν και κάνει κάποια στροφή στο έργο του, τόσο από άποψη μορφής όσο και 
από άποψη θεματολογίου. Ο στίχος του ..."και στον λαό κατέβηκα..", που με άλλο πνεύμα 
στον "Αλαφροΐσκιωτό"  του είχε πει, παίρνει τώρα άλλη διάσταση. Την πραγματική 
διάστασή του. Έχουμε μια στροφή στη φόρμα του έργου του Σικελιανού. Αρχίζει να 
δουλεύει με περισσότερη προσήλωση την τραγωδία με τον παλιό τρόπο: χορικά, επεισόδια 
κ.λπ.. Κι αυτό γίνεται, όπως αρκετοί μελετητές λένε, όχι τυχαία. Γίνεται, για να τον 
πλησιάσει ο λαός περισσότερο, όπως γινόταν με την αρχαία τραγωδία, η οποία δίδασκε το 
λαό για όλα τα προβλήματα του καιρού του μέσα από μύθους και πραγματικότητες. 
  
 Στον πρόλογο του Α΄ τόμου της "Θυμέλης" (Η "Θυμέλη" είναι το τρίτομο έργο του, 
όπου είναι συγκεντρωμένες  οι τραγωδίες του Σικελιανού), με τίτλο: "Στοχασμοί γύρω στην 
ιδέα της αναγέννησης της τραγωδίας", γράφει ο ποιητής: "Ποια λοιπόν πρέπει να ’ναι η 
ευθύνη όσων τολμούνε να σηκώσουνε τα μάτια τους στην Τραγωδία, απροετοίμαστοι από 
κάθε άποψη για το γιγαντιαίο συνθετικό της πνεύμα. πόσο απέραντη δεν πρέπει νά ’ναι η 
εσωτερική, ηθική, πνευματική, αισθητική προπόνησή τους, η άσκησή τους, ώστε να 
ζητήσουν ν’ 'ανεβούνε στη σκοπιά που μας επαραδόθη στην υπέρτατη στιγμή της Ιστορίας 
μας, και να ιδούνε, να εποπτεύσουνε και σήμερα πραγματικά απ' αυτή! δε συλλογιέμαι εδώ 
καθόλου όλους εκείνους (εξαιρούνται ένας ή δυο ανάμεσά μας) που προσβλέπουνε με 
απίστευτη επιπολαιότητα στην εξωτερική αναστύλωση και στην αισθητική τελεστική 
πλευρά της γιγαντιαίας αυτής κληρονομιάς. Αλλά γι’ αυτούς οπού πιστεύουν στο διαιώνιο 
δημιουργικό της πνεύμα, και φιλοδοξούνε την από μια σπίθα αναζωπύρωση της Κοσμικής 
αποστολής της Τραγωδίας μες στα πλαίσια της σημερινής μας εποχής. (.........)" και συνεχίζει 
ο ποιητής: "Δεν το κρύβω ολότελα πως λογαριάζω τον εαυτό μου σε κείνους που πιστεύουν 
πως η Τραγωδία θα ξαναγεννηθεί, και πως η νέα τούτη γέννα της -αν, όπως ξέρουμε, όποια 



γέννα είναι αιματηρή- δεν είναι δυνατό παρά ν’ αναδυθεί μεσ’ από το περισσότερο αίμα που 
να χύθηκε ποτέ στην Ιστορία... Άλλο το ζήτημα αν θα βγει με το χιτώνα της πλυμένο μες σ’ 
αυτό, σαν τους χιτώνες των Αγίων της Αποκάλυψης. Όλα λέω πως ετοιμάζουνε τον ερχομό 
της. Δεν προεξοφλώ το πιο βαθύ περιεχόμενο. Αλλά το προβλέπω άπειρα ουσιαστικότερο 
από κείνο που προφήτευσεν ο Νίτσε(.....)". Και τελειώνει ο ποιητής λέγοντας: "Η Τραγωδία, 
λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αλλά και κατόπι από τον έλεγχο και την προπόνηση που 
προείπα, οφείλει να’ ναι η άξια πλώρα του πνευματικά καινούριου Ελληνικού μας 
Καραβιού, που ’ναι μοιραίο να το καθελκύσουν αύριο κάποιοι μες στη θάλασσα της 
Ιστορίας μας και της νέας ιστορίας του κόσμου. Κ’ οι κάποιοι αυτοί αναγκαστικά θα ’ναι 
λίγοι. Με τη μόνη διαφοράν, ότι γι’ αυτούς η ομαδική ψυχή δε θα ’ναι ο τόπος κάποιων 
άσκοπων και μάταιων πειραμάτων, αλλά ο άξιος στίβος και ο βαθύς σκοπός μιας 
ουσιαστικής και ιστορικά υπεύθυνης μαζί τους επικοινωνίας για μιαν έξαρση 
ολόκληρης της ζωής.(31)"  
  
 Η στροφή του Σικελιανού στο θέατρο, και συγκεκριμένα προς την τραγωδία, ήταν 
γι’ αυτόν ένας τρόπος να περάσει τα μηνύματά του στο ευρύ κοινό. Και γι’ αυτό τόσο τα 
θέματα όσο και τα σύμβολα των τραγωδιών του σχετίζονται άμεσα με τη λυρική του 
ποίηση(32). Δεν μπορούμε, ωστόσο, να πούμε ότι πέτυχε σ’ αυτόν του το σκοπό ο ποιητής. να 
περάσει δηλαδή τα μηνύματά του στο ευρύ κοινό. Συντέλεσαν σ’ αυτό πολλοί παράγοντες. 
Να αριθμήσουμε μερικούς:  
 
   i) Δύσκολο και βαρύ πολιτικό κλίμα της κατοχής και οι προτεραιότητες που έβαζε 
το λαϊκό κίνημα, όπως επιβίωση, απελευθέρωση, εθνική αξιοπρέπεια. 
  ii)  Δυσκολία στην κυκλοφορία του έντυπου λόγου. 
 iii)  Απουσία σχετικής παιδείας σε μεγάλα τμήματα του λαού. 
  iν) Καταπολέμηση και κατασυκοφάντηση του Σικελιανού από το κατεστημένο της 
εποχής για τις επιλογές του να μην υπηρετήσει την κυβέρνηση κατοχής, αλλά και τους 
αγώνες του, τη συμμετοχή του στη διοργάνωση των λαϊκών συσσιτίων κ.λπ..  
 
 Όλες οι τραγωδίες του ποιητή είναι έξι: Ο "Διθύραμβος του Ρόδου" (1932), η 
"Σίβυλλα" (1940), ο "Δαίδαλος στην Κρήτη" (1942), ο "Χριστός στη Ρώμη" (1946), ο 
"Θάνατος του Διγενή" (1947) και ο "Ασκληπιός" , που έμεινε χωρίς να ολοκληρωθεί, η 
τελευταία μα και η πρώτη τραγωδία του ποιητή. Παρ’ ότι έμεινε ανολοκλήρωτη, μια πρώτη 
δημοσίευση ενός απόσπάσματος έγινε το 1919 (περιοδικό Λύρα). 
 
 Είναι αδύνατο να μιλήσουμε διεξοδικά για την πρώτη του έξοχη τραγωδία, το 
Διθύραμβο του Ρόδου ή τον Τελευταίο Ορφικό Διθύραμβο,  όπως αλλιώς λέγεται. Στον 
πρόλογο ο ποιητής αναλύει το πιστεύω του για τον Ορφισμό, τη λατρεία του Ορφέα, με 
σύμβολα το Στάχυ, το Κλήμα και το Ρόδο. Με έξοχο τρόπο περιγράφει σκηνές από την 
ορφική λατρεία και την ανάβαση του Ορφέα στο όρος Παγγαίο, όπου υψώθηκε ο πρώτος 
Ορφικός βωμός. Εύκολα ανακαλεί κανείς συνειρμούς από το Μυστικό δείπνο του Χριστού 
με τους μαθητές του, πριν τη μεγάλη θυσία. 
 
 Ο Ορφέας είναι καθισμένος σε βράχο στα ριζοβούνια του Παγγαίου. Γύρω του οι 
μαθητές και συμπολεμιστές του. Τους καλεί να μην τον ακολουθήσει κανείς, καθώς θα 
ανεβεί στην κορφή. Αυτό το έργο πρέπει να το τελειώσει μόνος του. Οι μαθητές του τον 
παρακαλούν να τους αποκαλύψει το μυστήριο με το Ρόδο. Περιμένουν να ανοίξει το στόμα 
του ο Ορφέας και να φανερώσει το μυστήριο, να τους διαλαλήσει: 
     



                                              "Σηκώστε 
  στον ουρανό τα μάτια και κοιτάχτε.  
  κάθε αστέρι φωτάει και από 'να κόσμο. 
  Να κόσμοι για κατάχτηση!" 
 
    Ορφέας   
                                                                       (στίχοι 271-442) 
 
   (.......) 
 
                                                                     (στίχοι 601-687) 
 
 
 Η "Σίβυλλα", το δεύτερο τραγικό έργο του ποιητή, είναι έργο συμβολικό, με τα 
σύμβολα καθαρά και φανερούς τους υπαινιγμούς για το ξάπλωμα του φασισμού, για τη νέα 
ρωμαϊκή κατοχή που θα επιβαλλόταν στην Ελλάδα και για τις συμφορές που θα 
επακολουθούσαν(33). Η Σίβυλλα προλέγει το μέλλον αυτών που επιτέθηκαν κατά της 
Ελλάδας, των Ρωμαίων του Νέρωνα. Προβλέπει τη μελλοντική λύτρωση και τη λευτεριά. 
Αφέντης του κόσμου στους μελλούμενους καιρούς θα είναι ο ξωμάχος, ο άνθρωπος της 
υπαίθρου, ο απλός άνθρωπος του λαού και όχι οι σημερινοί κοσμοκράτορες. Ο λαός αρχίζει 
τώρα να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας. Το έργο γράφτηκε τον 
Αύγουστο του 1940. Υπάρχει σ’ αυτό, έντονα, το στοιχείο της εποχής με συμβολικό τρόπο. 
Μαντεύει, ενοράται, θα μπορούσε να πει κάποιος, ο ποιητής την ιστορία, όπως αυτή έμελλε 
να διαγραφεί σε λίγο καιρό και για πολλά χρόνια μετά. Διαβάζει το έργο αυτό, για πρώτη 
φορά, στις 3 του Νοέμβρη 1940 (δηλαδή μια βδομάδα μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού 
πολέμου) στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και λέει καθώς το προλογίζει: ".....Όσο για 
μένα, την ημέρα που η Ελληνική και για το λόγο αυτό Οικουμενική και πανανθρώπινη πνοή 
και ουσία της Ελευθερίας θα συγκρούονταν σε μια σύγκρουσιν υπέρτατη με το Ρομπότ του 
Φασισμού, αυτή προαισθαντικά την έβλεπα από πάντα να πλησιάζει, ώσπου στα ύστερα αυτά 
χρόνια μου 'χε γίνει πλέον ιστορική συνείδηση και προσδοκία ρητή". Η προφητικότητα του 
έργου, την ώρα που στην Ήπειρο οι Έλληνες αντιστέκονται νικηφόρα στη φασιστική 
εισβολή, συνεπαίρνει και ενθουσιάζει το ακροατήριο.(34) 
 
 Στο απόσπασμα που ακολουθεί, στο γεμάτο αγωνία ερώτημα: πότε θα συμβούν οι 
χρησμοί της Σίβυλλας (χρησιμοποιούνται στο έργο και οι δύο τονισμοί), μια και σε λίγο θα 
φτάσουν οι στρατιώτες του Νέρωνα να φέρουν το κακό και αν αυτά που λέει τα ονειρεύεται, 
η Σίβυλλα απαντά: 
 
 
    Η ΣΙΒΥΛΛΑ  
 
   Δεν ονειρεύομαι, όχι. αλίμονό σας! 
   Μα είσαστ’ εσείς, εσείς όπού κοιμάστε 
   τόσον καιρό και πέφτετε στον ύπνο 
   με την κοιλιά, και δίπλα σας περνάνε 
   οι Θεοί και δεν τους βλέπετε, και κράζουν 
   φωνές και δεν ακούτε, και μπροστά σας 
   μυριάδες χέρια υψώνονται, απ’ ολούθε, 
   και τα δικά σας είναι κολλημένα 



   στα πλευρά σας ως είναι του Δαιδάλου 
   τα πρώτα αγάλματα άσειστα δεμένα! 
   Άμοιρη κλήρα, εσύ ’σαι που κοιμάσαι... 
   και δεν ακούς στον όρθρο το τσαπί σου, 
   πώς αντηχεί ο αθάνατός του χτύπος 
   παντού στη γη, καθώς του Ανταίου η φτέρνα 
   που, έβγαινεν η αχώ της μεσ’ απ’ τ’ άντρα, 
   τη δύναμη όλη ξύπναγε του κόσμου. 
   α! δεν τα’ ακούς, άμοιρη κλήρα, μα - όμοια 
   με τα σκυλιά που απλώνονται στο δρόμο 
   κ’ εκεί να ρέψουν μένουν, ώσπου ο ήχος 
   κάποιων τροχών που τρίζουνε τα κάνει 
   λιγάκι να μεριάσουνε, και πάλι 
   στον ίδιον ύπνο πέφτουνε - κοιμάσαι! 
   Μα τώρα κι ο σεισμός που σας τραντάζει 
   δε σας σηκώνει από τον τόπο, αλί σας! 
   
     ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ 
   ...................................... 
 
      Η ΣΙΒΥΛΛΑ 
 
   Α, πώς φουσκώνει ξάφνου ο νους μου πάλι, 
   σα ζωντανός κατακλυσμός, να σβήσει 
   τα μάταια χνάρια του καιρού μπροστά του 
   και να βάλει τα νέα τρανά σημάδια 
   μιας νέας γενιάς! 
     Τι, τις γενιές του ανθρώπου 
   δεν τις ζυγιάζει ο νους μου με το βάρος 
   της σάρκας που για λίγο ανθεί και ρέβει 
   μπρος στου Χρόνου το φάντασμα, αλλά όπως 
   μιας άξιας μάνας η ψυχή, που τρέμει 
   για το γιο της που, ενώ τον είχε φέρει  
   στης ήβης το σκαλί σα νέαν εικόνα 
   Θεού, με μέλη και καρδιά ατσαλένια, 
   και ξαφνικά ως τον μόλεψε το χνώτο 
   των όχλων και μεθάει και ξενυχτάει 
   με τα κρασιά και με τις πόρνες, κι όλος 
   μέρα τη μέρα χάνει από τη λάμψη 
   την άγια που με το ίδιο της το πνέμα 
   του κράταγε, καλύτερα ήθελ’ είχε 
   να μην τον γένναγε ποτέ. παρόμοια 
   κλαίω το Θεό που χάνεται βαθιά σας 
   σε μάταια διαλογίσματα και νιώθω 
   του Θεού τη φλόγα από το σκελετό μου 
   να πιάνεται, μην κάτι σας θυμίσω 
   πώς κλει από το μεδούλι των μεγάλων 
   χρησμών, που πια είναι γύρα σας σα στάχτη... 
   Και να...Πετώ απ' την όψη μου του χρόνου 
   την προσωπίδα, κι όλο απάνωθέ μου 



   πετώ το ντύμα του Καιρού, για να 'βγει 
   από τη θήκη ετούτην η ψυχή μου 
   γυμνή σα σπάθα αντίκρυ σας και, μ' όλο 
   το μυστικόν αθέρα της, τη Μνήμη 
   ν’ ανοίξη ως δίστομη πληγή βαθιά σας! 
 
    Ο ΟΣΙΟΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ 
   ................................... 
 
    Ο ΟΣΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣ 
   .................................... 
 
    Ο ΟΣΙΟΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ 
   ................................... 
 
 
     Η ΣΙΒΥΛΛΑ 
         (αργά) 
 
   Βάραθρο ανοίγει από χιλιάδες χρόνια, 
   και σε τούτο το βάραθρο να πέσω 
   ζητώ, καθώς στη μήτρα μέσα ο σπόρος. 
   Κι όσο αν αργήσει, θά’ρτει μιαν ημέρα 
   που με σπασμούς και πάλι θα τη φέρει 
   στο φως, η γη, ακέραιη την ψυχή μου. 
   Μα την ψυχή μου πια δε δένει η ώρα, 
   και τα’ αύριο και το σήμερα, σαν όλες 
   φυσάν οι πνοές τη μια της αιώνια φλόγα... 
   Κι ως σ’ έξω χρόνου απαντοχή, λαχαίνει 
   μια συννεφιά ν' απλώνεται, κι ολοένα, 
   βαθιά της ως γουρμάζει η τρικυμία, 
   οι ανέμοι, οι κεραυνοί, οι βροχές αντάμα, 
   που ’τανε πριν μετέωρα, όλα ξάφνου 
   να λυθούν, να χορέψουν, να φωνάξουν, 
   όμοια και τώρα το κρυμμένο μέλλον 
   μπορεί για με να σπάσει τα δεσμά του 
   σε ηρώων μορφές, σ’ ατσάλινες θελήσεις, 
   σε πετάματα νέα πιο πέρα απ’ τ’ άστρα! 
   Κι όταν θα πάρει ο άνεμος και πάλι 
   του Απόλλωνα, γαλήνιος και μεγάλος, 
   απάνω από τη γη, καθώς αιφνίδια 
   υψώνονται οι αϊτοί μαζί, κι ωστόσο 
   ακλουθά ο καθένας την τροχιά του 
   στην ίδια μέσα ζέστα αδελφωμένοι- 
   όμοια, απ’ την ίδιαν Απολλώνια φλόγα, 
   τη μυστικήν ανάβοντας ορμή τους, 
   θε να υψωθούν και οι ήρωες προς τον ήλιον 
   όλοι μαζί, το φως να κοινωνήσουν 
   το απέραντο, ακλουθώντας τον ως κάτου 
   στην Υπερβόρεια χώρα που, απ’ τους πάγους 



   πιο πέρα, καθαρή η ψυχή του Ανθρώπου 
   βυθίζεται στης ίδιας λευτεριάς  
   το αθάνατο λουτρό... 
 
  Για μια στιγμή η ΣΙΒΥΛΛΑ, ως να κλονίζεται, κρατιέται από 
  τον Τρίποδα σφιχτότερα από πριν. 
 
             Κι α! Νά τη, νά τη 
   της Λευτεριάς η θάλασσα, π’ ολοένα 
   κυλάει τα σμάραγδά της. νά τα, νά τα 
   στις όχτες της τις άφθαρτες τα ολάσπρα 
   τρανά πουλιά, που φτερουγάνε. νά τα 
   τα θεία ψηλά λουλούδια, που την αιώνια  
   φρουρούνε αδάμαστη άνοιξη, του θάρρους 
   ψυχή, πέρ’ απ’ του θάνατου το σκιάχτρο... 
   Κι α, νά την η ίδια η Λευτεριά!.... 
 
 
 
 Παράλληλα, από την αρχή της Γερμανικής κατοχής, εντάσσεται από τους πρώτους 
στο Ε.Α.Μ. και δουλεύει με ενθουσιασμό στις τάξεις του. Πρωτοστατεί στα συσσίτια, στην 
έκδοση παράνομης εφημερίδας, στην κυκλοφορία χέρι με χέρι των ποιημάτων του που 
τονώνουν το ηθικό των Ελλήνων. 
  
 "Ο Ποιητής και ο Λαός μαζί. Η νέα κατάσταση των πραγμάτων του αποκαλύπτει 
μιαν άλλη εικόνα. Ο λαός που εξιδανίκεψε, άλλοτε, δεν είναι μόνον ο θεματοφύλακας της 
λαϊκής παράδοσης και των εθνικών αξιών, αλλά ο τραγικός μάρτυρας και ο αληθινός ήρωας, 
ο αδελφός που...ή θα κάμει κάτι μεγάλο ή δε θα γυρίσει πίσω... "(35) Έτσι ακριβώς λέει ο 
ποιητής στο ποίημά του "Πρωτέας", αναφερόμενος στο περιστατικό της αύτανδρης βύθισης 
του ομώνυμου υποβρυχίου. 
 
 Κατοχή. 27 του Φλεβάρη 1943. Ο εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς είναι νεκρός. Ο 
Σικελιανός θα τρέξει στην κηδεία μαζί με χιλιάδες άλλους Αθηναίους. Θα σηκώσει το 
φέρετρο στους ώμους του. Αψηφώντας το βαρύ κατοχικό κλίμα, κάτω από τα μάτια και τα 
όπλα των Γερμανών και των Ιταλών, θα ιερουργήσει ως νέος ιεροφάντης απαγγέλλοντας το 
γνωστό του ποίημα.  
 "Ηχείστε οι σάλπιγγες....." 
    .......................... 
   σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα". 
 
 Ο λαός θα ψάλλει τον Εθνικό ύμνο. Στιγμές υπέρτατου μεγαλείου του λαού μ' 
αφορμή πικρές στιγμές και πικρά γεγονότα. Ο Εθνικός ΄Υμνος αντρειώνει πιο πολύ το λαό, 
τον ήδη αντρειωμένο. Γιγαντώνει το μπόι του. Ανάταση ψυχική. Μήνυμα θριάμβου στα 
βουνά, όπου οι άλλοι αδελφοί με τουφέκι δίνουν τη μάχη της εθνικής περηφάνιας, τη μάχη 
της ανθρώπινης, της παγκόσμιας αξιοπρέπειας. Θα υμνήσει με έξοχο τρόπο ο ποιητής τη νέα 
"Ανάσταση".     
                     Ανάσταση 
 
  Τα χελιδόνια του θανάτου, Σου μηνάν μιαν άνοιξη 



  καινούρια, Ελλάδα, κι απ' τον τάφο Σου γιγάντια γέννα. 
  Μάταια βιγλίζει των ρωμαίων η κουστωδία τριγύρα Σου. 
  Ακόμα λίγο, κι ανασταίνεσαι σε νέο Εικοσιένα! 
 

  (Α. Σικελιανού. "Γράμματα στην Άννα", 1981, σελ. 26) 
 
 Κι από πού θα μπορούσε να έλθει η νέα Ανάσταση; Από τον ίδιο το λαό. Από το 
πάλεμά του, από το αίμα του! Θα τραγουδήσει την Αντίσταση του λαού ο ποιητής με έξοχο 
τρόπο. 
 
    Η Αντίσταση 
 
  Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλώνια, 
  εκεί να στέκει ο Διγενής και μπρος να στέκει ο Χάρος. 
  Εδώ σηκώνετ’ όλη η γη με τους αποθαμένους, 
  και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της. 
 
  Κι απάνω απάνω στα βουνά, κι απάνω στις κορφές τους 
  φωτάει με μιας Ανάσταση, ξεσπάει αχός μεγάλος. 
 
  Η Ελλάδα σέρνει το χορό, ψηλά με τους αντάρτες, 
  -χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια- 
  κ' είν' οι νεκροί, στα ξάγναντα, πρωταπανηγυριώτες! 

       (Λυρικός Βίος, Τόμ. Ε΄)  
 

 Έξοχα ποιήματα αυτής της περιόδου  "Οι Επίνικοι Β΄" (1940-1946). Η 
απελευθέρωση δεν αργεί. Τον Οκτώβρη του 1944 οι Γερμανοί, νικημένοι, φεύγουν. Ο 
πανηγυρικός της απελευθέρωσης αρχίζει με τι άλλο(;) με το "Ηχείστε οι  σάλπιγγες...." του 
Σικελιανού, από το κρατικό ραδιόφωνο, τότε. Τα λάβαρα της νίκης στολίζουν τα παραθύρια, 
τις πόρτες, τις πλατείες. Όμως η ξενοκρατία ξανά επεμβαίνει. Αρχίζει ο νέος γύρος. 
Δεκέμβριος του '44. Εμφύλιος σπαραγμός. Ο Σικελιανός γράφει το "Μήνυμά της". της 
Ελλάδας εννοεί. Η φωνή του δεν είναι δυνατόν να ακουσθεί στην τόσο φορτισμένη και τόσο 
παράλογη ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.  
  
 Αυτός είναι ο Σικελιανός της δεκαετίας 1940-1950. Πέρα από τα εμψυχωτικά 
ποιήματά του που τονώνουν το φρόνημα του αγωνιζόμενου λαού, υπογράφει υπομνήματα, 
κάνει ομιλίες, στηλιτεύει, κινείται αδιάκοπα προς όλα τα επίπεδα τα οποία κρίνει ότι 
βοηθούν το έργο του στην κατάσταση, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί. Τα ποιήματα αυτής της 
περιόδου κρύβουν το μεγαλείο των στιγμών, οριοθετούν και προφητεύουν το μέλλον, τη 
λύτρωση. Να θυμίσουμε μερικά: "Το πανανθρώπινο εμβατήριο", "Στρατιώτες του μετώπου", 
"Ανάσταση", "Πνευματικό εμβατήριο" κ.ά.. 
   
 Η στάση του ποιητή κείνα τα χρόνια υπήρξε στάση ασυμβίβαστη με το κατεστημένο 
της εποχής. Ήταν στάση υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν ενδίδει ο ποιητής 
στις πιέσεις των κρατούντων να συνεργαστεί μαζί τους. Αποστρέφεται να υπηρετήσει τον 
κρατικό μηχανισμό της εποχής. Ζει κοντά στον απλό άνθρωπο, στους πόνους του λαού, τους 
αγώνες του, στηρίζει τις ελπίδες του, προφητεύει το μέλλον. Λένε πως τα τελευταία δέκα 
χρόνια της ζωής του έκαναν τον ποιητή άλλον άνθρωπο. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο 
τα χρόνια κείνα και οι καινούριες συνθήκες που έκαναν τον ποιητή να παρουσιασθεί έτσι 
όπως παρουσιάστηκε. Είναι που ο Σικελιανός είχε το κάλλος και την αξιοπρέπεια μέσα του, 



καταβολή του. Είναι που ο Σικελιανός είχε μια εξωανθρώπινη πολυμορφία. Οι συνθήκες 
απλώς βοήθησαν να φανεί αυτή η πολυμορφία σε όλες τις διαστάσεις, σε όλο της το μεγα-
λείο. Την εποχή που άλλοι διάλεξαν το δρόμο του βολέματος, το δρόμο της προσφοράς "γης 
και ύδατος" στους κατακτητές, ο Σικελιανός διαλέγει να ζήσει στη στέρηση, όπως κι ο 
πολύς λαός, και να πεθάνει στη στέρηση. 
 
Ο Μ. Αυγέρης γράφει, σχετικά, για το θέμα αυτό, τα παρακάτω:(36)   
 

"(.....). Δεν απαρνήθηκε την υψηλή πνευματική του αποστολή για τα υλικά του 
συμφέροντα. μπορούσε νάχει όλες τις τιμές και κάθε ωφέλεια, αν πήγαινε με τα νερά των 
ισχυρών της ημέρας, μα ήταν άνθρωπος ελεύθερος ως τα πιο βαθιά του κίνητρα, χωρίς 
συμβάσεις κ’ υπολογισμούς, περήφανος κι ακέραιος. Το βραβείο Νόμπελ ήταν βέβαιο 
πως θα το παραχωρούσαν, για να τιμήσουν και τον ποιητή, που η αξία του είχε 
παγκόσμια αναγνώριση, μα και στην Ελλάδα, που έβγαινε καταματωμένη κ’ ένδοξη από 
έναν αγώνα με το φασισμό και το ναζισμό. Μα η επίσημη ηγεσία της χώρας, πολιτική 
και πνευματική, έκανε το καθετί, για να μην του το δώσουν". 
 

 Και, δυστυχώς, όλα αυτά είναι μάλλον αλήθεια. Κι ας υπέγραφαν, δηλώνοντας την 
υποστήριξη της πρότασης υποψηφιότητας για Νόμπελ στο Σικελιανό οι πνευματικοί 
άνθρωποι παγκόσμιας ακτινοβολίας και μεγάλου αναστήματος, όπως: Πωλ Κλωντέλ, Αντρέ 
Ζίντ, Ζωρζ Ντυαμέλ, Φρανσουά Μωριάκ, Λουΐ Αραγκόν, Πωλ Ελυάρ, Μάριο Μενιέ, Πωλ 
Μαζόν, Λαμίλλ Μπαρμπ, κ.ά. από τη Γαλλία, επίσης από την Αγγλία οι καθηγητές Μαρξ 
Σουΐντλερ, Σταβριανός, Ν. Χρόνης, Κίμων Φράϊερ και Γ. Μυλωνάς, οι συγγραφείς ΄Ηντιθ 
Χάμιλτον, ΄Ελσα Μπάρκερ, Ουίλλιαμ Μπέννετ, Τόμας Μανν, Iζιντόρ Σνάϊντερ, οι πολιτικοί 
Τζων Κόφφε κ.ά.. 
  
 Το Νόμπελ όμως δεν το πήρε ούτε το 1946-47, αλλά ούτε και το 1949. Λέγεται 
μάλιστα, παρότι το διέψευσε, ότι ο ίδιος ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς πήγε με ειδική 
αποστολή να πείσει ορισμένα μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας να μην υποστηρίξουν την 
υποψηφιότητα του Σικελιανού για Νόμπελ. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία ενός Νόμπελ πολύ πριν 
τη βράβευση με το ίδιο βραβείο του Σεφέρη και του Ελύτη. Και επαληθεύτηκε, δυστυχώς, η 
ρήση ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της! Ούτε και η Ακαδημία Αθηνών του άνοιξε την 
πόρτα, όταν υποβλήθηκε πρόταση να γίνει Ακαδημαϊκός από τον Ακαδημαϊκό Διον. 
Κόκκινο (Μάης του 1951). Ό,τι  η επίσημη πολιτεία δεν του πρόσφερε, του το πρόσφερε ο 
λαός. αυτός για τον οποίο πόνεσε και έγραψε. Ο Σικελιανός κέρδισε τη θέση του στη 
συνείδηση του λαού μας δικαιωματικά με το έργο του: έργο αγάπης, λεβεντιάς, αισιοδοξίας, 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά γράμματα έργο, έργο απέραντης ανθρωπιάς, ειρήνης. Μας 
μηνάει με το ποίημά του το "Ταχυδρομικό περιστέρι": 

............................. 
 
............................. 
κ’ Εσείς ανθρώποι, Εσείς ανθρώποι,  
-τάχατε μ’ ακούτε;- 
πεθαίνω κι ανασταίνομαι..... 
μ’ ακούτε; Νάτην η ύστερη πνοή μου 
για Σας: 
"Ειρήνη! Ειρήνη! Ειρήνη!" 

       (Λυρ. Βίος Στ΄) 
 



 Είναι σίγουρο πως, με όσα μέχρι τώρα είπαμε, δεν καταφέραμε να προσεγγίσουμε 
όλες τις πτυχές του έργου και της ζωής αυτού του μεγάλου ανθρώπου. Πρέπει να τονίσουμε 
πως χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη, για να γίνει κτήμα το έργο του ποιητή σε όλους μας. 
Η επίσημη πολιτεία κάπως καθυστερημένα θυμήθηκε πως του χρωστάει πολλά. Στα πλαίσια 
αυτής της αναγνώρισης του χρέους της πολιτείας προς τον ποιητή, το 1981 ο  Ο.Ε.Δ.Β. 
(Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων), με εντολή του Υπουργείου Παιδείας και με 
αφορμή τα τριάντα (30) χρόνια από το θάνατο του ποιητή, μοίρασε προς τους μαθητές τότε 
ένα μικρό Ανθολόγημα του έργου του. Το 1984, το ίδιο υπουργείο, έδωσε εντολή στα 
σχολεία να κάνουν εκδηλώσεις με αφορμή τα εκατό (100) χρόνια από τη γέννηση του 
ποιητή. Παράλληλα στα πλαίσια του μαθήματος των Νεοελληνικών Κειμένων συμπεριλή-
φθηκαν κάποια ποιήματα του Σικελιανού στα σχολικά βιβλία. Μένουν να γίνουν ακόμη 
πολλά. Μένει ως οφειλόμενο χρέος να του αποδοθεί ο τίτλος του προπομπού για την 
παγκόσμια ειρήνη, γιατί τόσο ο Σικελιανός όσο και η Εύα Πάλμερ αφιέρωσαν μεγάλο μέρος 
της ζωής τους στην προσπάθεια να αναδειχθούν οι Δελφοί σε κέντρο παγκόσμιας ειρήνης. 
Από τότε που η Εύα Πάλμερ έφυγε στην Αμερική δεν έπαψε να αγωνίζεται για τα κοινά 
τους ιδανικά. Δεν έπαψε να προσπαθεί να κάνει το έργο του Σικελιανού γνωστό στη χώρα 
της με μεταφράσεις. Πρωτοστάτησε και αυτή να πάρει το Νόμπελ ο Σικελιανός και να γίνει 
γνωστή η τότε πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, την Ελλάδα που τόσο αγαπούσε. Οι 
ενέργειές της αυτές θα της στοιχίσουν να της αφαιρεθεί η άδεια επιστροφής της στη χώρα 
μας, λόγω των "πολιτικών της φρονημάτων".(37) 
  
 Ο Σικελιανός πεθαίνει στις 6 Ιουνίου 1951. Κενό δυσαναπλήρωτο στα Γράμματά 
μας. Κενό δυσαναπλήρωτο στην καρδιά όλων των ανθρώπων. Η Εύα δεν θα προλάβει να 
τον δει ζωντανό. Θα καταφέρει να έλθει στην Ελλάδα πάλι, λίγο μετά το θάνατό του, τον 
άλλο χρόνο, το 1952, και θα είναι 79 χρόνων πια. Θα επισκεφτεί τους Δελφούς, θα 
παρακολουθήσει τον "Προμηθέα Δεσμώτη" που θα παιχτεί για χάρη της. Η συγκίνηση θα 
την καταβάλει. 4 Ιουνίου 1952 πεθαίνει και η Εύα, ακριβώς ένα χρόνο μετά το θάνατο του 
Άγγελού της. 6 Ιουνίου 1951 ο Άγγελος, 4 Ιουνίου 1952 η Εύα. 
 
 Είναι ώρα να θυμηθούμε, ίσως, το ερώτημα που έκανε κάπου ο Σικελιανός: "Είναι 
εθνικός ποιητής ο Παλαμάς; " και αποκρίνεται ο ίδιος: "Για να πούμε εθνικό ποιητή τον 
Παλαμά, πρέπει πρωτύτερα το Έθνος να ’ ναι άξιο του Παλαμά!". 
 Σε παρόμοιο ερώτημα που κάνουμε, για το Σικελιανό τούτη τη φορά, αποκρινόμαστε 
με τα ίδια, ακριβώς, λόγια του, μόλο το σεβασμό σ’ αυτά: 
..... Πρέπει πρωτύτερα το Έθνος να ’ναι άξιο του Σικελιανού!.... 
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΖΑΓΚΑΣ 
 
 

Η συμβολή των δασών και του 
 αστικού πρασίνου  στην αντιμετώπιση 

 του φαινομένου του θερμοκηπίου 
 
 

Η χώρα μας είναι χώρα ορεινή. Το 65% της έκτασής της ανήκει στην ημιορεινή, 
ορεινή και αλπική ζώνη. Από το υπόλοιπο 35% της πεδινής έκτασης της χώρας ένα 10% 
περίπου, ενώ θεωρείται ακατάλληλο ή οριακό για τη γεωργία είναι κατάλληλο για τη 
Δασοπονία. Εξ αυτού προκύπτει ότι θεωρητικά η χώρα μας θα μπορούσε να καλύπτεται 
κατά 75% από δάση. Αντ’ αυτού η χώρα μας σήμερα καλύπτεται κατά 25% της έκτασής 
της με δάση ενώ το 24% της έκτασής της αποτελούν οι δασικές εκτάσεις οι οποίες είναι 
διασπασμένα δάση ή θαμνώνες. 
 

Με δεδομένο ότι τα δάση παγκόσμια θεωρούνται οι σημαντικότεροι αποταμιευτές 
CO2 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια δέσμευσης CO2 αρκεί η 
χώρα μας να χαράξει μια σωστή μακροπρόθεσμη πολιτική σε συνεργασία με το 
Δασολογικό Κλάδο. Οι ελληνικές πόλεις και ιδιαίτερα οι μεγαλουπόλεις ενώ σύμφωνα με 
την παγκόσμια οργάνωση υγείας θα έπρεπε να έχουν μια αναλογία πρασίνου 8-10 
τ.μ./κάτοικο που μαζί με το περιαστικό πράσινο θα έπρεπε να φτάνει τα 25 τ.μ./ κάτοικο, 
δυστυχώς βρίσκονται πολύ-πολύ χαμηλότερα. 
 
Επίσης τα δένδρα των πόλεων, ιδιαίτερα των δενδροστοιχιών που είναι πολύτιμοι 
αποταμιευτές CO2 αλλά και άλλων επιβλαβών αερίων, κλαδεύονται κάθε χρόνο ή 
περιοδικά κατά τρόπο απαράδεκτο, αντιεπιστημονικό και κυρίως αντιοικολογικό. 
Επομένως και στον τομέα του αστικού πρασίνου υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης 
και ουσιαστικής συμβολής στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
 

Εισαγωγή 
 

Η χώρα μας είναι χώρα ορεινή. Το 65% της έκτασής της ανήκει στην ημιορεινή, 
ορεινή και αλπική ζώνη. Από το υπόλοιπο 35% της πεδινής έκτασης της χώρας ένα 10% 
περίπου, ενώ θεωρείται ακατάλληλο ή οριακό για τη γεωργία είναι κατάλληλο για τη 
Δασοπονία. Εξ αυτού προκύπτει ότι θεωρητικά η χώρα μας θα μπορούσε να καλύπτεται 
κατά 75% από δάση. Αντ’ αυτού η χώρα μας σήμερα καλύπτεται κατά 25% της έκτασής 
της με δάση ενώ το 24% της έκτασής της αποτελούν οι δασικές εκτάσεις οι οποίες είναι 
διασπασμένα δάση ή θαμνώνες. 
 

Με δεδομένο ότι τα δάση παγκόσμια θεωρούνται οι σημαντικότεροι αποταμιευτές 
CO2 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια δέσμευσης CO2 αρκεί η 
χώρα μας να χαράξει μια σωστή μακροπρόθεσμη πολιτική σε συνεργασία με το 
Δασολογικό Κλάδο. Οι ελληνικές πόλεις και ιδιαίτερα οι μεγαλουπόλεις ενώ σύμφωνα με 
την παγκόσμια οργάνωση υγείας θα έπρεπε να έχουν μια αναλογία πρασίνου 8-10 
τ.μ./κάτοικο που μαζί με το περιαστικό πράσινο θα έπρεπε να φτάνει τα 25 τ.μ./ κάτοικο, 
δυστυχώς βρίσκονται πολύ-πολύ χαμηλότερα. 
 



 
 
Η συμβολή των δασών στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε η δασοκάλυψη στη χώρα μας 
να φτάνει στο 75%, αυτή τη στιγμή αυτή βρίσκεται κάτω από το 25% γιατί δυστυχώς 
μεγάλο ποσοστό των δασών αυτών καταστράφηκε από τις πρωτόγνωρες δασικές 
πυρκαγιές του καλοκαιριού. Επομένως προκύπτει κατά τρόπο δραματικό ότι αν θέλουμε 
να συνεχίσουμε να μιλάμε για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, θα πρέπει πρωτίστως να 
πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δασών μας. Τα ζητήματα της 
πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών τα γνωρίζει πολύ καλά ο δασολογικός 
κλάδος και είναι πρόθυμος να διαθέσει και διαδώσει τη γνώση του,  αρκεί οι αρμόδιοι να 
μπουν στον κόπο να χτυπήσουν την πόρτα του. 
Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα το μείζον αυτό ζήτημα γιατί διαφορετικά τα όσα θα θιγούν στη 
συνέχεια είναι άνευ σημασίας. 
 

Η προστασία των δασών από κάθε μορφής κίνδυνο θα πρέπει να θεσμοθετηθεί 
κατά τρόπο ουσιαστικό, ενεργό, υποχρεωτικό και αποτελεσματικό ως το σημαντικότερο 
κομμάτι της διαχείρισης των δασών. Επομένως όλα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις θα 
πρέπει να τεθούν σε καθεστώς ενεργού διαχείρισης έστω και αν αυτό θα πρέπει να γίνει 
μόνο για την προστασία τους. Εφ’ όσον η ασφάλεια των υπαρχόντων δασών είναι 
εξασφαλισμένη, οι τρόποι με τους οποίους αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου ως δεσμευτές και δεξαμενές αποθήκευσης 
CO2 είναι οι εξής: 
 

α) Αύξηση ξυλαποθέματος υψηλών δασών. Τα υψηλά δάση της 
 χώρα μας είναι δάση φτωχού ή μέτριου ξυλαποθέματος. 

 
Με την εφαρμογή των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών αυτά μπορούν να αυξήσουν 
σημαντικά μέχρις υπερδιπλασιασμού τα ξυλαποθέματά τους. Αυτό σημαίνει ότι και η 
δέσμευση του CO2 θα αυξηθεί ανάλογα. Επομένως ως γενική αρχή δασοκομικού 
χειρισμού θα πρέπει να τεθεί η αποταμίευση ξυλαποθέματος στα δάση αυτά μέχρι 
προσέγγισης των μέγιστων ορίων τους. 
 

β) Αύξηση ξυλαποθέματος πρεμνοφυών δασών. 
 
Τα πρεμνοφυή δάση της χώρας μας και ιδιαίτερα των δρυοδασών καλύπτουν σημαντική 
έκταση της χώρας μας που ξεπερνά το 45% και ενδεχόμενα προσεγγίζει το 48% 
(Morandidni 1994, Grigoriadis and Zagas 2005). Τα δάση αυτά διαχειρίζονται σήμερα 
κατά πρωτόγονο τρόπο. Υλοτομούνται κάθε 20 περίπου χρόνια αποψιλωτικά και 
παράγουν προϊόντα ευτελούς αξίας, καυσόξυλα  και ξύλο ανθρακοποίησης. Το μέσο 
ξυλαπόθεμα των δασών αυτής της κατηγορίας ανέρχεται στα 20 κ.μ./εκτάριο. 
Με την αλλαγή του συστήματος διαχείρισης στα δάση αυτά μπορούμε σε κάποιες 
περιπτώσεις και σε βάθος χρόνου, να εικοσαπλασιάσουμε το ξυλαπόθεμά τους. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αναγωγή των δασών αυτών κατ’ αρχήν σε διφυή και στη 
συνέχεια σε σπερμοφυή. Τα οφέλη από την αναγωγή των δρυοδασών μακροπρόθεσμα 
τόσο τα οικονομικά όσο και τα οικολογικά είναι πολλαπλά. Επομένως επιβάλλεται να 



ληφθεί το συντομότερο η σημαντική αυτή απόφαση  για τη χώρα μας, η οποία θα τη 
βγάλει ενδεχομένως από ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αδιέξοδο. 
 

Μετατροπή δασικών εκτάσεων σε δάση 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 
της ελληνικής επικράτειας το οποίο ανέρχεται σε 24%. Οι εκτάσεις αυτές είναι είτε 
διασπασμένα δάση με πολύ μικρή δασοκάλυψη, ή θαμνώνες συνήθως αειφύλλων 
πλατυφύλλων. Οι εκτάσεις αυτές έχουν αυτή τη μορφή, λόγω μακροχρόνιων 
ανθρωπογενών επιδράσεων όπως οι εκχερσώσεις, οι αλόγιστες υλοτομίες, οι δασικές 
πυρκαγιές, η υπερβόσκηση και συνήθως συνδυασμός των παραπάνω. 
 
Πολλές από αυτές τις εκτάσεις μετά την άρση των αιτίων υποβάθμισής τους 
μετατρέπονται μέσα σε λίγα χρόνια ακόμα και σε πολύξυλα δάση. Κάποιες άλλες οι οποίες 
έχουν χάσει όλη τη δενδρώδη βλάστηση και αντιμετωπίζουν πλέον θέμα προσιτότητας 
μπορούν να μετατραπούν σε δάση με τη δική μας βοήθεια δηλαδή με τη μερική ή ολική 
αναδάσωση. Η πρώτη περίπτωση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και επομένως θα πρέπει 
να εντοπίσουμε τις εκτάσεις στις οποίες είναι δυνατή η φυσική ανόρθωση. 
 

Αναδάσωση γυμνών και γεωργικών εκτάσεων 
 

Μεγάλο ποσοστό της ελληνικής γης αποτελείται από γυμνές εκτάσεις χωρίς 
καθόλου ξυλώδη βλάστηση. Πολλές από τις εκτάσεις αυτές μπορούν να μετατραπούν σε 
δάση μετά από σωστή μελέτη των προς αναδάσωση περιοχών και την επιλογή των 
κατάλληλων δασοπονικών ειδών και των ενδεδειγμένων τεχνικών αναδάσωσης. 
Δάση μπορούν να εγκατασταθούν και σε γεωργικές εκτάσεις είτε είναι οριακές είτε 
παραγωγικές.  Στις μεν οριακές γεωργικές εκτάσεις ενδείκνυνται ολιγαρκή πλατύφυλλα ή 
κωνοφόρα είδη, ενώ στις παραγωγικές εκτάσεις ταχυαυξή πλατύφυλλα είδη κατά 
προτίμηση ευγενή. Και στις δύο περιπτώσεις το κέρδος είναι μεγάλο γιατί με το χρόνο θα 
δεσμεύονται μεγάλες ποσότητες CO2 οι οποίες αφού φθάσουν σε ένα μεγάλο όριο 
μπορούν να παραμένουν δεσμευμένες σε διαρκή βάση. 
 
 

Η συμβολή του αστικού πρασίνου στην αντιμετώπιση 
 του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

 
Οι ελληνικές πόλεις και ιδιαίτερα οι μεγαλουπόλεις χαρακτηρίζονται από τη μικρή 

αναλογία πράσινων χώρων ανά κάτοικο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η 
αναλογία αυτή θα πρέπει να είναι 8-10 τ.μ./κάτοικο ενώ με τον συνυπολογισμό του 
περιαστικού πρασίνου η αναλογία αυτή θα πρέπει να φτάνει τα 25 τ.μ./κάτοικο. Δυστυχώς 
οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται μακριά από τα όρια αυτά και άρα επιβάλλεται το 
συντομότερο η προσέγγιση των διεθνώς αποδεκτών ορίων (Ζάγκας 1995, Ντάφης 2001). 
Αυτό μπορεί να γίνει με τη φύτευση δένδρων και θάμνων σε κάθε διαθέσιμη έκταση τόσο 
εντός του αστικού χώρου όσο και στην περιαστική ζώνη. Τέτοιες εκτάσεις μπορεί να είναι 
κοινόχρηστοι χώροι μεταξύ πολυκατοικιών, πεζοδρόμια, νησίδες, ακάλυπτοι χώροι, 
ρέματα, αυλές σχολείων και δημοσίων κτιρίων, κοιμητήρια κ.ά. 
 

Εκείνο όμως που μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα είναι η σωστή διαχείριση των 
χώρων αυτών, έτσι ώστε η φυόμενη σ’ αυτούς τους χώρους βλάστηση να δεσμεύει 



μεγαλύτερες κατά το δυνατόν ποσότητες  CO2. Η βλάστηση αυτή καλό είναι να 
αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος της από δένδρα και θάμνους, που έχουν την ικανότητα 
να δεσμεύουν μακροχρόνια μεγάλες ποσότητες  CO2. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό, οι χλοοτάπητες γιατί η συντήρησή τους είναι και 
αντιοικονομική και αντιοικολογική γιατί χρειάζονται πολύ νερό, πολύ ενέργεια για τη 
συντήρησή τους και δεσμεύουν πολύ μικρές ποσότητες  CO2. 
 

Τα δένδρα και οι θάμνοι που φύονται στην πόλη, καλό είναι να αφήνονται να 
αυξάνουν απρόσκοπτα γιατί έτσι δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες  CO2.  Ο τρόπος που 
κλαδεύονται τα δένδρα στην πόλη μας, αποτελεί κακοποίηση επί πληρωμή η οποία 
μειώνει την αισθητική των δένδρων καθώς και το προσδόκιμο επιβίωσής τους. Κατά 
κανόνα τα δένδρα δεν χρειάζονται κλάδευση εφόσον βέβαια στην κατάλληλη θέση, 
φυτευθεί το κατάλληλο είδος από πλευράς μορφής και μεγέθους.  Επειδή όμως κάτι τέτοιο 
δεν γίνεται και τα δένδρα πολλές φορές εμποδίζουν  την κυκλοφορία, τις εναέριες γραμμές 
ή τις κατοικίες, οι Δήμοι αναθέτουν συνήθως σε συνεργεία την κλάδευση των δένδρων. 
Αυτοί αντί να αντιμετωπίζουν το κάθε δένδρο ατομικά σύμφωνα με τις ανάγκες του, 
επιδίδονται σε δραστικές κλαδεύσεις ακόμα και δένδρων τα οποία ουδεμία ανάγκη 
κλάδευσης έχουν . 

 
Το πράσινο αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο για τις πόλεις αφού είναι το 

μοναδικό που συμβάλλει στην απορρύπανση της άκρως επιβαρυμένης ατμόσφαιρας. Τα 
δένδρα και οι θάμνοι θα πρέπει να είναι σε θέση να δεσμεύουν τις μεγαλύτερες κατά το 
δυνατόν ποσότητες  CO2 και να συμβάλλουν στην εξυγίανση της ατμόσφαιρας, την 
αισθητική και την εν γένει βιωσιμότητα του αστικού χώρου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 
όλες οι πόλεις να αποκτήσουν Μητρώο Αστικού Πρασίνου έτσι ώστε να μπορούν να 
διαχειριστούν καλύτερα τους χώρους πρασίνου προς όφελος των πολιτών τους, της χώρας 
αλλά και της Παγκόσμιας Κοινότητας. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
Όπως είδαμε τόσο τα δάση όσο και το αστικό πράσινο είναι σε θέση με απλούς 

τρόπους και χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κόστος να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. Μένει σ’εμάς να πάρουμε τις απαραίτητες αποφάσεις και να 
εφαρμόσουμε την αναγκαία πολιτική αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα στον τομέα 
αυτό. Η χώρα έχει στα χέρια της δύο μεγάλα όπλα. Το πρώτο είναι τα δάση και οι δασικές 
εκτάσεις τα οποία μετά τα συμβάντα του φετινού καλοκαιριού έχει υποχρέωση να τα 
διαχειριστεί σωστά και να τα προστατέψει. Αν γίνει κάτι τέτοιο τα οφέλη θα είναι 
πολλαπλά και η χώρα μας θα αναδειχθεί πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. Το δεύτερο είναι το αστικό πράσινο όπου υπάρχουν 
τεράστια περιθώρια αύξησής του αλλά και βελτίωσης του τρόπου διαχείρισής του. Το 
θέμα των κλιματικών αλλαγών μας αφορά όλους. Δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Θα 
πρέπει να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του μεγάλου μας σπιτιού 
που λέγεται «Γη». 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
 
 

My name is Diodoros of Sicily2  
 

 
Συνήθως,  όταν  ασχολούμαστε  με  την  αρχαία  ελληνική  ιστορία  τα  ονόματα 

που  έρχονται  πρώτα  στη  συζήτηση  ως  κατεξοχήν  πηγές  της  είναι  ο  Ηρόδοτος,  ο 
Θουκυδίδης,  ο  Ξενοφώντας.  Αυτοί  με  το  έργο  τους  όντως  εξαντλούν  το 
σημαντικότερο  μέρος  της  κλασικής  περιόδου,  αφήνοντας  όμως  αρκετά  κενά  που 
έρχονται  ‐σωθέντες  έστω  και  σε  αποσπασματική  μορφή‐  άλλοι  ιστορικοί  να 
καλύψουν∙  ενδεικτικά  και  μόνο  μπορεί  κάποιος  να  αναφέρει  τον  Θεόπομπο,  τον 
Φιλόχορο, τον Δούρι, τον Κτησία, τον Έφορο με τον γιο και συνεχιστή του Δημόφιλο, 
τον Εκαταίο, τον Μεγασθένη, τον Φύλαρχο, τον Διονύσιο Σκυτοβραχίονα κ.ά.3   Αυτοί 
οι  ιστορικοί και πολλοί άλλοι μένουν εντυπωσιακά άγνωστοι ακόμη και στο σύνολο 
των  ανθρώπων  που  ασχολούνται  με  τις  κλασικές  σπουδές∙  ένας  από  αυτούς  τους 
γνωστούς‐αγνώστους  συγγραφείς  της  ελληνικής  ιστορίας  (αλλά  και  της  ρωμαϊκής, 
της αιγυπτιακής, περσικής κ.ά.) είναι και ο Διόδωρος από τη Σικελία.  

Ο Διόδωρος είναι ομογενής μας από τη Σικελία∙ ιστορικός του 1ου   αιώνα π.Χ. 
(η περίοδος  δράσης  του  ορίζεται  από  το  60  περίπου π.Χ.  έως  το  36  π.Χ.)  έλαβε  από 
τους  μεταγενέστερους  το  επώνυμο  Σικελιώτης,  για  να  διακριθεί  από  άλλους 
σημαντικούς  ανθρώπους  των  γραμμάτων  με  το  ίδιο  κύριο  όνομα,  όπως  για 
παράδειγμα  ο  κωμικός  ποιητής  της  Νέας  κωμωδίας  από  τη  Σινώπη,  ο  Διόδωρος 
Κρόνος, ο φιλόσοφος καθώς και ο Αλεξανδρινός μαθηματικός και αστρονόμος του 1ου 
αιώνα π.Χ. Γεννήθηκε στο Αγύριο της Σικελίας, τη σύγχρονη πόλη Agíra (βλ. 1.4.4)· η 
πόλη αυτή βρίσκεται σε απόσταση 70 περίπου χιλιομέτρων από τη σημερινή Κατάνη 
στην  ανατολική  ακτή  του  νησιού.  Το  Αγύριο  (λατινικά:  Agyrium)  φαίνεται  να 
παρουσιάζει κάποια περίοδο άνθησης κατά την περίοδο του Τιμολέοντα τον 4ο αι. π.Χ. 
(πρβ.  16.85.2,  16.83.3),  και  η  παρακμή  της  κατά  την  περίοδο  του  Διοδώρου 
τεκμηριώνεται και από το έργο του Κικέρωνα  Actiο secunda  in Verrem (3.67.1 κ.εξ.). Ο 
ίδιος φαίνεται μετά από κάποια ηλικία να συνεχίζει τη ζωή του στη Ρώμη.   
   Πέρα  από  ελάχιστες  αναφορές  του  ίδιου  και  κάποιων  μεταγενέστερων 
συγγραφέων  στη  ζωή  και  τη  δράση  του  Διοδώρου,  δεν  βρίσκουμε  άλλες  χρήσιμες 
πληροφορίες.  Συγκεκριμένα,  μνημονεύεται  ο  Διόδωρος  στο  χρονικό  του  Αγίου 
Ιερωνύμου, που για το έτος του Αβραάμ 1968, δηλαδή το 49 π.Χ., αναφέρει: Diodorus 
Siculus Graecus scriptor historiae clarus habetur, δηλαδή ο Διόδωρος ο Σικελιώτης Έλληνας 
ιστορικός  συγγραφέας  έγινε  ένδοξος.4    Ενδιαφέρον  επίσης  προκαλεί  το  γεγονός  ότι 

                                                 
2  Το  άρθρο  αυτό,  που  αποτελεί  προδημοσίευση  τμήματος  της  Εισαγωγής  του  βιβλίου  μου  το  οποίο 
σύντομα θα εκδοθεί από τις εκδόσεις «Ζήτρος» στη σειρά Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, αφιερώνεται 
στην ιερή μνήμη του πολυαγαπημένου φίλου μου Θωμά Ν. Μεταξιώτη (1967‐2008).  
3  Τα  αποσπάσματα  του  ιστορικών  της  αρχαίας  ελληνικής  ιστορίας  έχουν  εκδοθεί  και  υπομνηματιστεί 
από τον Felix Jacoby στο πολύτομο έργο του Die Fragmente der griechischen Historiker, Βερολίνο 1923‐1930 και 
Λειψία 1940‐1958.   

4 Βλ. R. Helm (εκδ.), Eusebius Werke: Siebenter Band: Die Chronik des Hieronymus, Berlin 1956 2, 1ος τόμος, σελ.  
155. 



μία από τις ελάχιστες επιτύμβιες ελληνικές στήλες που βρέθηκαν στο Αγύριο φέρει 
το  όνομα  του  Διοδώρου  του  γιου  του  Απολλωνίου  (Διόδωρος  Ἀπολλωνίου),5  όμως 
δεν  έχουμε  στοιχεία  να  αποδώσουμε  με  βεβαιότητα  αυτή  την  επιτύμβια  επιγραφή 
στον  ιστορικό Διόδωρο. Άρα,  μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  γεννήθηκε περί  το 90 
π.Χ., και η περίοδος δράσης του εντάσσεται κατά την ύστερη φάση της Respublica και 
πιο συγκεκριμένα κατά τη δεύτερη Τριανδρία.   Είναι δυνατόν να εικάσουμε ότι είχε 
μία σημαντική οικονομική επάρκεια, αν δεχθούμε ως δεδομένα τα ταξίδια που έκανε 
σε ξένα μέρη, τα οποία υποστήριζε μάλλον με ίδια οικονομικά μέσα. Κατά τα άλλα, 
το Αγύριο ως πόλη  ελάσσονος σημασίας  δεν  είχε  τη  δυνατότητα να  του προσφέρει 
εμπειρίες  ούτε  στη  διοίκηση  ούτε  καν  στον  πολιτικό  και  στρατιωτικό  τομέα,  και 
τέτοιες εμπειρίες δεν αποτυπώνονται στο έργο του.  

 
Επιχειρώντας να διευκρινίσουμε περαιτέρω τα χρονικά όρια της ζωής και της 

δράσης του, σύμφωνα με τις δικές του αναφορές (1.44.1, 1.46.7, 1.83.9) θα εντοπίσουμε 
την πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο κατά τη 180η Ολυμπιάδα  (δηλαδή στα 60‐57 
π.Χ.),  κατά  την  περίοδο  της  βασιλείας  του  Πτολεμαίου  IAʹ  του  Αυλητή,  ο  οποίος 
διατηρώντας μία πολυκύμαντη σχέση με τη Ρώμη αναγνωρίζεται τελικώς το 59 π.Χ. 
ως  βασιλιάς  της  Αιγύπτου  από  τη  Σύγκλητο  και  μάλιστα  με  τη  μεσολάβηση  του 
Καίσαρα και του Πομπήιου.6   Από την αναφορά του  (βλ. 1.44.4) στην κυριαρχία των 
Μακεδόνων στην Αίγυπτο για 276 χρόνια μετά την κατάληψή της από τον Αλέξανδρο 
το  331  π.Χ.  (βλ.  17.49),  εξάγουμε  το  συμπέρασμα  ότι  προφανώς  συγγράφει  την 
ιστορική  του  πραγματεία  μετά  το  56  π.Χ.  Η  αναφορά  του  στο  Ταυρομένιο  της 
Σικελίας (βλ.16.7.1), ότι ο Οκταβιανός Αύγουστος μετακίνησε τους κατοίκους από την 
πόλη  που  γεννήθηκαν  και  εγκατέστησε  εκεί  ρωμαϊκή  αποικία,  γεγονός  που 
τοποθετείται  το 36  π.Χ.  και μετά,  μας  δίδει  ένα ακόμη χρονολογικό στοιχείο  για  το 
όριο  στο  οποίο  θα  μπορούσε  να  καταλήγει  η  ιστορία  του.7  Εντέλει  αποδεικνύεται 
ορθή εν γένει και η μνημόνευση του συγγραφέα του βυζαντινού λεξικού της Σούδας, 
που  προσδιορίζει  την  περίοδο  δράσης  του  Διοδώρου  πριν  από  την  εποχή  του 
Αυγούστου8.    

 

                                                

 

 
5 Βλ. IG XIV, 588.  
6 Βλ. Suetonius, Julius (=Ο αποθεωμένος Ιούλιος), 54.3: Societates ac regna pretio dedit (sc. Caesar), ut qui uni 
Ptolemaeo  prope  sex  milia  talentorum  suo  Pompeique  nomine  abstulerit.  ʺΔιαπραγματευόταν  επίσης 
συμμαχίες  και  βασίλεια  με  αποκλειστικό  του  γνώμονα  το  κέρδος  που  θα  αποκόμιζε. Μόνον  από  τον 
Πτολεμαίο  απέσπασε  έξι  χιλιάδες  περίπου  τάλαντα  πληρωτέα  επ’  ονόματί  του  και  επ’    ονόματι  του 
Πομπηίουʺ  (μετάφρ. Ν. Πετρόχειλου, Σουητώνιος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1997,  τόμ. 1ος,  σελ. 67).   Η παραμονή 
του  στην Αίγυπτο μαρτυρεί  την  άφιξη  της  ρωμαϊκής πρεσβείας  του  59  π.Χ.  (1.83.8‐9). Η  επίσκεψή  του 
στην Αίγυπτο πραγματοποιήθηκε για να κάνει ο Διόδωρος μια προκαταρκτική έρευνα απαραίτητη για 
την ιστορική συγγραφή του.  
7  Πρβλ.  Δίωνα  Κάσιο  (54.7.1),  ο  οποίος  αναφέρει  ότι  το  έτος  21  π.Χ.  ο  Αύγουστος  αναδιοργάνωσε  τη 
Σικελία  και  εγκατέστησε  εκεί  ρωμαϊκές  αποικίες,  και  μία  τέτοια  χρονολόγηση  δημιουργεί  τα  εξής 
δεδομένα: α) είτε ότι η αναφορά του Δίωνα εμπεριέχει λανθασμένο χρονικό προσδιορισμό, β) είτε ότι το 
21  π.Χ.  έχουμε  μία  οριστική  διευθέτηση  και  οργάνωση  ολόκληρης  της  Σικελίας  και  όχι  μόνον  του 
Ταυρομενίου,  του  οποίου  η  ρωμαϊκή  αποικία  είχε  εγκατασταθεί  ήδη  από  το  36  π.Χ.,  και  γ)  είτε  ότι  η 
αναφορά του Δίωνα είναι ορθή και περιλήφθηκε από τον Διόδωρο κατά την αναθεώρηση του έργου του. 
Φαίνεται πιο πειστική η δεύτερη από τις εναλλακτικές που προηγήθηκαν.     
8 γέγονε δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων Αὐγούστου Καίσαρος καὶ ἐπάνω.   
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στην  έκθεση  της  μυθικής 
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ποχή  των Διαδόχων ως  την  εκστρατεία  του Καίσαρα  στη  Βρετανία  το  έτος  54 
π.Χ.  

                                                

 
Ο Διόδωρος έγραψε ένα ιστορικό έργο, τη Βιβλιοθήκη (ο τίτλος δόθηκε από τον Πλίνιο 
(Plinius Secundus, Naturalis Historia Praef. 25. 1‐29), που κατά τον σχεδιασμό του έπρεπε 
να  καλύπτει 

ήκη.  
Η  Βιβλιοθήκη  του  Διοδώρου  συναπαρτίζεται  από  40  βιβλία  που  εκτείνονται 

χρονικά  από  την  αρχή  του  κόσμου  έως  τον  Γαλατικό  πόλεμο  (60/59  π.Χ.)  ή  την 
κατάληψη  της  Βρετανίας  το  54  π.Χ.  (3.38.2·  5.21.2·5.22.1)10.  Έτσι,  το  έργο  αυτό 
αναδεικνύει μία αρκετά πρωτότυπη από αυτήν την άποψη προσπάθεια συγχρονικής 
παρουσίασης της ιστορίας των Ελλήνων και των Ρωμαίων και από πλευράς γενικών 
θεματικών  διαιρείται  σε  τρεις  βασικούς  άξονες, 

ορίας, της ελληνικής και της ρωμαϊκής ιστορίας.  
Ο ίδιος ο ιστορικός στο πρώτο βιβλίο του (1.4.6 κ.εξ.) αναφέρει ότι χωρίζει την 

Ιστορία  του  σε  τρεις  π ριόδους:  α)  στην  προ  του  Τρωϊκού  πολέμου  περίοδο,  όπου 
αναφέρεται  και  στη  γεωγραφία,  εθνογραφία,  θεολογία  και  μυθολογία  της 
οἰκουμένης  (βιβλία  1‐3  για  τους  βαρβάρους,  βιβλία  4‐6  για  τους  Έλληνες),  β)  στην 
περίοδο από την άλωση της Τροίας έως το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 
π.Χ.  (βιβλ.  7‐17)  και  γ)  στην  περίοδο  από  το  323  π.Χ.,  από  την  εποχή  δηλαδή  των 
Διαδόχων, έως το 60/59 π.Χ., την αρχή του Γαλατικού πολέμου του Καίσαρα κατά το 
πρώτο έτος της 180ης Ολυμπι δας ή ίσως μέχρι την κατάληψη της Βρετανίας το 54 π.Χ. 
(3.38.2·  5.21.2·5.22.1)  (βιβλ.  18‐40),  χωρίς  να  είναι  βέβαιο

ασματικότητας του τελευταίου μέρους του έργου τ υ.  
Συγκεκριμένα,  στην  αρχή  ο  Διόδωρος  κάνει  λόγο  για  τη  γένεση  του 

πολιτισμού  και  συντάσσει,  ενδεχομένως  σύμφωνα  με  τον  Θουκυδίδη,  τη  δική  του  
Αρχαιολογία  σε  6  βιβλία,  3  από  τα  οποία  περιλάμβαναν  την  προϊστορία  των 
βαρβαρικών  λαών  (Αιγύπτου,  Μεσοποταμίας,  Ινδίας,  Σκυθίας,  Αραβίας,  βόρειας 
Αφρικής)  και  άλλα  3  την  προϊστορία  των  Ελλήνων,  περιλαμβανομένης  και  της 
ιστορίας των νησιωτών Ελλήνων. Έτσι, τα βιβλία 7‐17 πραγματεύονταν τα γεγονότα 
από τον Τρωικό πόλεμο ως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου, ενώ τα βιβλία 18‐40 από 
την  ε

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Διοδώρου είναι ένα εκτεταμένο ιστορικό έργο από 
το οποίο διασώζεται σήμερα ένα μεγάλο μέρος, τα 15 από το σύνολο των 40 βιβλίων 
σε πλήρη μορφή: τα βιβλία 1‐5 με την προϊστορία και τα βιβλία 11‐20 με την ιστορία 
των ελληνικών πόλεων και των πόλεων του δυτικού ελληνισμού, από την εκστρατεία 

 
9 ...apud Graecos desiit nugari Diodorus et βιβλιοθήκης historiam suam inscripsit.  
10  Πρβλ. McQueen,  σελ.  2,  που  δέχεται  ως  τελευταίο  έτος  της  Ιστορίας  του  Διοδώρου  το  60  π.Χ.,  όταν 
συμπηγνύεται η πρώτη Τριανδρία (1.4.7) ή το έτος 46 (1.5.1). Υπέρ του έτους 46, ως τελευταίου έτους που 
ενδεχομένως  έφτανε  η  Ιστορία  του  Διοδώρου  μπορεί  να  θεωρηθεί  η  υπόσχεση  που  δίνει  ο  ίδιος  ο 
Διόδωρος στα βιβλία 5.21.2 και 22.1 ότι θα περιλάβει με τα οικεία συμφραζόμενά της την κατάληψη της 
Βρετανίας από τον Καίσαρα, αλλά αυτό που σώζεται στο τελευταίο βιβλίο της συγγραφής του φτάνει 
μέχρι    τη Συνωμοσία του Κατιλίνα  (63 π.Χ.) μας οδηγεί μάλλον στο συμπέρασμα ότι η συγγραφή του 
έφτασε μόνον μέχρι το 60 π.Χ. Είναι ενδεχόμενο να σταμάτησε στο 60 π.Χ. ο Διόδωρος γιατί η ιστορία της 
δεκαετίας του 30 π.Χ. ήταν ένα δύσκολο και επικίνδυνο έργο να το αναλάβει κανείς, μιας και αφορούσε 
την προβληματική περίοδο της κατάλυσης της Respublica.    Για το τελευταίο χρονικό όριο της  Ιστορίας 
του Διοδώρου βλ. και Stylianou, σελ. 17 κ.εξ.  



του Ξέρξη ως  τους πολέμους  των Διαδόχων. Με  τη μέθοδο  της  γραμμικής  έκθεσης 
των  γεγονότων  (γραμμική  αφήγηση‐linear  narrative)  ο  Διόδωρος  εξασφαλίζει  τη 
σαφήνεια, αφού η ακολουθία των γεγονότων υπακούει σε μία χρονολογική διαίρεση 
κατ’  έτος,  που  σε  κάποιο  μικρό  βαθμ   δυσχεραίνεται  από  τ ν  παράλλ λη‐
συγχρονική  παράθεση  ελληνικών  και  ρωμαϊκών  γεγονότων.  Επιτατική  της 
σαφήνειας  είναι  και  η  συστηματική    χρήση  προοιμίων  ή  άλλων  συνοπτικών 
εισαγωγών  οι  οποίες  ενισχύουν  τις  αρθρώσεις  της  διήγησης,  επιτυγχάνουν  τη 
σαφέστερη  έκθεση  της  ιστορικής  αφήγησης  των  κυρίων  θεματικών  ενοτήτων.    Τα 
στοιχεία της έκθεσης του ιστορικού υλικού με το συγκεκριμένο τρόπο που ο Διόδωρος 
προτιμά μας φέρουν στην επιφάνεια στοιχεία πρωτοτυπίας του διοδώρειου έργου: ο 
Διόδωρος  τουλάχιστον  παρεμβάλλει  στην  ιστορική  αφήγηση  που  προέρχεται  από 
άλλους  ιστορικούς  συγγραφείς  ανάμεσα  σε  άλλα  και  ένα  δικό  τρόπο  έκθεσης 
(dispositio)  και  οικοδομεί  το  έργο  του σύμφωνα με αυτό που  τον απασχολεί  και που 
αναγν

ό η η

ωρίζεται ακόμα και κατά την διάρκεια μιας γρήγορης ανάγνωσης (βλ. και 40.4 
σχ.   

 
Η Ιστορία κατά Διόδωρον: αρχές και σκοπός της 

η  να  ψηφοθετήσουμε  την 

υ ρ    

                                                

).
 

 
 

Μελετώντας το έργο του Διοδώρου και προσπαθώντας παράλληλα να μείνουμε όσο 
πιο  μακριά  γίνεται  από  τις  αρνητικές  αποτιμήσεις  που  διατυπώθηκαν  από  την 
ύστερη  αρχαιότητα  μέχρι  τις  μέρες  μας,  είμαστε  σε  θέσ
εικόνα του ως ιστορικού και να συνοψίσουμε τις ιδέες του.  
  Ο  Διόδωρος  λοιπόν  εμφανίζεται  να  ακολουθεί  τις  παγιωμένες  και  ευρύτερα 
αποδεκτές θρησκευτικές απόψεις της εποχής του, θεωρώντας ότι η ιστορία αποτελεί 
ένα εργαλείο για την ανύψωση του ηθικού επιπέδου των ανθρώπων (βλ. 1.1.2‐5, 1.2.4‐
7, 4.1.2‐3, 11.3.1‐5, 18.59.5‐6 και αλλού), αφού ακόμη και οι ευκαιριακά διατυπωμένες 
κρίσεις ηθικού περιεχομένου που συνδυάζονται με την ιστορική αφήγηση αποτελούν 
ένα  δυναμικό  στοιχείο    το  οποίο  ωθεί  τους  ανθρώπους  προς  την  αρετή  και  τους 
αποτρέπει από την πονηρία (βλ. 1.1.5, 1.2.1‐5, 11.3.1). Υμνώντας την ιστοριογραφία ως 
λογοτεχνικό  είδος  με  ιδιαίτερα  υψηλούς  τόνους  και  φρασεολογία  ο  Διόδωρος 
καταλήγει  στην άποψη ότι  η  ιστοριογραφία μεταβιβάζει  την  εμπειρία  και αποτελεί 
τον  υπέρτατο  δάσκαλο  για  το  ανθρώπινο  γένος  (1.1.1‐2),  τον  ευεργέτη  του 
ανθρωπίνου γένους και τον πρωταρχικό παράγοντα για την εξέλιξη του πολιτισμού. 
Επιπρόσθετα,  η  αφήγηση  πο   πε ιλαμβάνει τις  πράξεις  των προσώπων  όχι  μόνο 
εμπνέει  την  ανθρωπότητα  να  αναλάβει  δραστηριότητες  ευεργετικές  για  το 
ανθρώπινο  γένος,  όπως  για  παράδειγμα  η  ίδρυση  πόλεων  και  η  κατάρτιση  νόμων, 
αλλά επιπλέον δίνει εναύσματα για πρόοδο και στην επιστήμη και τις τέχνες (1.2.1‐2). 
Κατά  συνέπεια,  ο  ιστορικός  είναι  ευεργέτης  του  ανθρωπίνου  γένους,  ενεργεί  με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει την ανάληψη καλών πράξεων και πρωτοβουλιών 
που  συμβάλλουν  στην  ποιοτική  βελτίωση  του  πολιτισμού  (1.2.4).11  Φαίνεται  λοιπόν 
ότι ο Διόδωρος συντάσσεται με την παράδοση της ιστορικής έρευνας, ενώ ταυτόχρονα 
χαράσσει  την  προσωπική  διαχωριστική  γραμμή  του  από  τον  Θουκυδίδη  και  τον 

 
11 Πρβλ. McQueen, σελ. 3. 



Πολύβιο στους διδακτικούς στόχους που εκείνοι υιοθετούν∙ οι απόψεις του κουβαλούν 
κάτι από το ηρωικό ιδεώδες της αρχαϊκής εποχής, συνδέοντας το έργο του ιστορικού 

χ
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νθρωπίνου  γένους,  προφήτις  της  αλήθειας,  και  μητέρα 

 σημείο του έργου του στο προοίμιo του 15ου βιβλίου (15.1.1) αναφέρει 

                                                

με την υστεροφημία και την αθανασία (1.2.2, 11.38.6, 15.1.1). 
  Στο προοίμιο του πρώτου βιβλίου (βλ. 1.312) όπου ανάμεσα σε άλλα ο Διόδωρος 
κάνει μνεία στα προαπαιτούμενα εφόδια τα οποία θα έπρεπε ο ίδιος να εξασφαλίσει 
για  τον  εαυτό  του,  δηλαδή  τα  ταξίδια,  την  εκμάθηση  της  λατινικής  γλώσσας,  τις 
έρευνες που έπρεπε να διεξαγάγει σε διάφορα αρχεία, μιλάει σε υψηλούς τόνους για 
την  αξία  των  ιστορικών  ερευνών∙  αναφέρεται  επίσης  συγκεκριμένα  και  στην 
ιστοριογραφική παράδοση,  εκφράζοντας  επιφυλάξεις  για  το  έργο  των προπατόρων 
της  ιστοριογραφίας∙ κατά τον Διόδωρο λοιπόν οι προηγούμενοι από αυτόν  ιστορικοί 
περιορίστηκαν στην καταγραφή των πολέμων μίας πόλεως ή ενός έθνους, ενώ  λίγοι 
ήταν αυτοί που περιέλαβαν στις ιστορικές τους πραγματείες τα γεγονότα, τις κοινές 
πράξεις,  από  τα  μυθικά  χρόνια  έως  τις  μέρες  τους·  είθισται  η  μυθική  εποχή  να 
αποδοκιμάζεται από τους ιστορικούς και λόγω της δυσχέρειας πραγμάτευσής της να 
μένει  εκτός  των  ιστορικών  διηγήσεων,  όπως    συμβαίνει  εξάλλου  και  με  τις 
βαρβαρικές  πράξεις.  Άλλωστε  η  ιστοριογραφία  παρουσιάζεται  κολοβωμένη,  αφού 
δεν  προχωρά  μετά  την  εποχή  των  Μακεδόνων.  Το  ιστορικό  στίγμα  του  Διοδώρου, 
όπως εκφράζεται στο προοίμιο του πρώτου βιβλίου, είναι ότι η ιστορική πραγματεία 
που συγγράφει ένας ιστορικός θα πρέπει να ωφελεί όσο το δυνατόν περισσότερο και 
να  μην  ενοχλεί  τους  αναγνώστες  της,  πρέπει  επίσης  να  περιέ ει  πράξεις  του 
σύμπαντος  κ μου από  των αρχαιοτάτων  χρόνων  μέχρ την  εποχή  του  και 
ταυτοχρόνως  να  διατηρεί  τα  χαρακτηριστικά 
ε κολούθητου και όσο το δυνατόν πιο χρήσιμου.  
  Εξάλλου,  φαίνεται  να  αποδέχεται  τις  κοσμοπολίτικες  ιδέες  των  Στωικών 
θεωρώντας  ότι  σύμφωνα  με  τη  θεία  πρόνοια  και  με  την  επέκταση  της  σχύος  της 
Ρώμης  σε  όλον  σχεδόν  τον  κατοικημένο  κόσμο,  τα  ανθρώπινα  επεισόδια 
διατρέχονται  από  ένα  ενιαίο  νήμα  δράσης  και  εξέλιξης  και  δείχνουν σαν  να  έχουν 
κλειστεί όλα μέσα σε έναν κύκλο. Η ιστορία όμως δεν μπορεί να περιορίζεται σε μία 
μόνο πόλη ή ένα μόνο λαό ή σε μία μόνο  εποχή αλλά ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο, 
έναν κόσμο που αντιμετωπίζεται σαν να ήταν μία πόλη (1.3.6) και πρέπει να αρχίζει 
από τις αρχές της ανθρωπότητας και να καταλήγει στις μέρες του συγγραφέα. Όταν 
η  ιστορία  γραφεί  κατά  τέτοιο  τρόπο  γίνεται  φύλακας  της  αρετής,  μάρτυρας  του 
αληθινού,  ευεργέτιδα  του  α
σχεδόν κάθε φιλοσοφίας13.  
  Σε άλλο
τα ακόλουθα: 
Παρ’  ὅλην  τὴν  πραγματείαν  εἰωθότες  χρῆσθαι  τῇ  συνήθει  τῆς  ἱστορίας 
παρρησίᾳ,  καὶ  τοῖς  μὲν  ἀγαθοῖς  ἀνδράσιν  ἐπὶ  τῶν  καλῶν  ἔργων  τὸν  δίκαιον 
ἐπιλέγειν  ἔπαινον,  τοὺς  δὲ  φαύλους,  ὅταν  ἐξαμαρτάνωσιν,  ἀξιοῦν  δικαίας 

 
12 Για εκτενή αναφορά βλ. προοίμιο του 16ου βιβλίου. 
13 1.2.2.  Σχετικά με αυτόν  τον  ορισμό  και  την αβέβαιη προέλευσή  του  βλ. M. Kunz, Zur Beurteilung der 
Prooemien  in Diodors Hist Bibl., Zurich 1935, σελ. 93 κ.εξ. Επίσης ο Κικέρωνας  (De Oratore   2.36) αναφέρει: 
historia  testis temporum,  lux  veritatis,  vita  memoriae,  magistrae  vitae,  nuntia  vetustatis.  Για  τη  θεώρηση  του 
Διόδωρου  περί  Ιστορίας  βλ. M.  Pavan,  La  Teoresi  storica  di Diodoro  Siculo,  στα Πρακτικά  Ακαδημίας  των 
Lincei, 16 (1961), σελ. 149 κ.εξ.  



ἐπιτιμήσεως,  διὰ  τοῦ  τοιούτου  τρόπου  νομίζομεν  τοὺς  μὲν  εὖ  πεφυκότας  πρὸς 
ἀρετὴν τῷ διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέψεσθαι ταῖς καλλίσταις ἐγχειρεῖν 
πράξεσι, τοὺς δὲ τὴν ἐναντίαν ἔχοντας διάθεσιν ταῖς ἁρμοττούσαις βλασφημίαις 

του οποίου τα κρίματα τα περιγράφει 

ης πράξης αλλά και όλους 
όσοι εί

α

χετικά με τον Ιερό πολεμο, επανερχόμαστε στην 
μ

ης 
ιστορίας και στην ευεργετική ε νάπλαση των ανθρώπων.  

Εκδόσεις‐Μ ταφράσεις 

ἀποτρέψειν τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς.  
  Δεν  φαίνεται  να  κοπιάζει  αναφέροντας  συχνά  και  σε    διάφορα  σημεία  του 
έργου  του  διδαχές  προς  τον  αναγνώστη,  συνήθεια  που  τον  φέρνει  πιο  κοντά  στη 
βιογραφική  παράδοση  του  Πλουτάρχου.  Διδακτισμός  και  πίστη  προς  την  ουράνια 
δικαιοσύνη που ανταμείβει  το  καλό και  τιμωρεί  το  κακό συμπορεύονται  στη σκέψη 
του Διοδώρου  και  εμφανίζονται  συχνά στο  έργο,  όπως  για παράδειγμα στο  11.46.4, 
όπου συσχετίζει την απώλεια της Σπαρτιατικής κυριαρχίας στη θάλασσα με τη θεία 
τιμωρία του επιτρόπου‐αντιβασιλέα  Παυσανία 
διεξοδικά στα δύο κεφάλαια που προηγούνται.  
  Ακόμη,  στο προς σχολιασμό 16ο  βιβλίο βρίσκουμε  την  εκτενή περιγραφή της 
τύχης των ιερόσυλων Φωκέων στο τέλος του Τρίτου Ιερού Πολέμου (κεφ. 61‐64), που 
αρχίζει ως εξής (61.1): Δίκαιον δ’ εἶναι νομίζομεν πρῶτον ἀναγράψαι τὴν ἐκ θεῶν 
γενομένην τοῖς εἰς τὸ μαντεῖον παρηνομηκόσι κόλασιν,  ὅλως γὰρ οὐ μόνον τοῖς 
αὐθένταις  τῆς  ἱεροσυλίας,  ἀλλὰ  καὶ  πᾶσι  τοῖς  προσαψαμένοις  μόνον  τῆς 
παρανομίας ἀπαραίτητος ἐκ τοῦ δαιμονίου ἐπηκολούθησε τιμωρία.   (=Θεωρούμε 
δίκαιο κατ’ αρχάς να γράψουμε για την τιμωρία που επιβλήθηκε από τους θεούς σ’ 
εκείνους οι οποίοι είχαν διαπράξει παρανομία εις βάρος του μαντείου. Και τούτο εν 
ολίγοις,  γιατί  επακολούθησε  τα  γεγονότα  της  ιεροσυλίας  θεόσταλτη  τιμωρία 
αμείλικτη, που δεν έπληξε μόνο τους πρωτουργούς αυτής τ

χαν μικρή έστω ανάμειξη στις παράνομες πράξεις). 
Συνεχίζοντ ς  τη  σκέψη  του  για  τα  αίτια  της  τιμωρίας  των  Φωκέων 

αναφέρει(16.64.2):  οἱ  μὲν  οὖν  τοῦ  δαιμονίου  καταφρονεῖν  τολμήσαντες  τὸν 
εἰρημένον τρόπον ὑπὸ τῶν θεῶν τιμωρίας ἠξιώθησαν (= Όσοι τόλμησαν, λοιπόν, να 
καταφρονήσουν τα θεία τιμωρήθηκαν όπως τους άξιζε από τους θεούς με τον τρόπο 
που έχουμε αναφέρει). Τέλος, η βούληση των θεών βρίσκει στο πρόσωπο του Φιλίππου 
την έκφρασή της∙ ο Φίλιππος γίνεται ο τιμωρός των Φωκέων εκ μέρους των θεών (βλ. 
16.64.3): ὁ δὲ [τούτῳ] τῷ μαντείῳ βοηθήσας Φίλιππος ἀπὸ τούτων τῶν χρόνων ἀεὶ 
μᾶλλον  αὐξόμενος  τὸ  τελευταῖον  διὰ  τὴν  εἰς  τὸ  θεῖον  εὐσέβειαν  ἡγεμὼν 
ἀπεδείχθη  τῆς  ῾Ελλάδος  πάσης  καὶ  μεγίστην  βασιλείαν  τῶν  κατὰ  τὴν  Εὐρώπην 
περιεποιήσατο. ἡμεῖς δὲ ἀρκούντως διεληλυθότες τὸν ἱερὸν πόλεμον ἐπάνιμεν ἐπὶ 
τὰς ἑτερογενεῖς πράξεις. (=Αυτός [=Φίλιππος] αφού συνέδραμε το μαντείο, από την 
εποχή αυτή μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο τη δύναμή του και τελικά εξαιτίας της 
ευσέβειάς  του  προς  τους  θεούς  αναδείχθηκε  ηγεμόνας  ολόκληρης  της  Ελλάδας  και 
απέκτησε  το  μεγαλύτερο  βασίλειο  στην  Ευρώπη.  Εμείς,  ωστόσο,  μια  και  έχουμε 
διηγηθεί με αρκετή διεξοδικότητα τα σ
καταγραφή των άλλων συ βάντων). 
  Συμπερασματικά,  ο  Διόδωρος  είναι  ένας  ιστορικός  συγγραφέας  που 
χαρακτηρίζεται  από  την παραδοσιακή  του  σκέψη  και  την πίστη  του  στους  κανόνες 
της  επικρατούσας  στην  εποχή  του  ηθικής.  Πιστεύει  στον  αναμορφωτικό  ρόλο  τ

πίδρασή της στην ηθική α
ε



 
 

(ή  επιτομές)  που  διέσωσαν  ο 
Φώτιος και ένας ανώνυμος βυζαντινός

Εκδόσεις 

  11‐20  και  κάποια  από  τα 
ποσπάσματα των βιβλίων 21‐40), Παρίσι και Γενεύη 1559. 

5  και 11‐20),  από  τον Henri Estienne,  Γενεύη, 1559,  αφιερωμένη στον Urlich 

 αποσπασμάτων από τα 
ιβλία 21‐26 από χειρόγραφο που σήμερα δεν μας σώζεται). 

μ ο  ο
ινικής  μετάφρασης,  χρονολογικών  πινάκων  και  άλλων 

αραρτημάτων. 

θήκη  κριτικών  εργασιών προηγούμενων φιλολόγων,  καθώς  και 
ικών του σχολίων. 

έκδοση 
ασισμένη σε εκείνη του P. Wesseling, Deux‐Ponts και Στρασβούργο 1793‐1807. 

 1‐3 και ο δεύτερος τα 
ιβλία 4‐5, τα αποσπάσματα των βιβλίων 6‐10 και το βιβλίο 11.  

ρος  τα  βιβλία  5  και  11‐14  (κείμενο  ελληνικό  με marginalia  σχόλια  στα 
ατινικά). 

. Dindorf: 4 εκδόσεις.  
 

 βιβλίων 1‐5 και 
1‐20. Στον τελευταίο τόμο υπάρχουν Excerpta και αποσπάσματα. 

a, τα Experta Photii τα Experta 
e Virtutibus, τα Experta Legationum και αποσπάσματα. 

 
Από τα βιβλία που αποτελούσαν  την  Ιστορική Βιβλιοθήκη, μας  έχουν φτάσει 

στο  σύνολό  τους  τα  βιβλία  1‐5  και  11‐20,  πέρα  από  τα  excerpta  Hoescliniana,  τα 
excerpta  Constantiniana  και  από  τα  αποσπάσματα 

 λόγιος. 

 
Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου τμηματική, από τον Vincentius Opsopoeus  (1 
τόμος  σε  τέταρτο  που  περιέχει  τα  βιβλία  16‐20),  Βασιλεία,  1539.  Στη  συνέχεια,  ο 
Διόδωρος  εκδόθηκε  και  από  τον Η.  Stephanus  (βιβλία  1‐5,
α
 
Editio  princeps,  με  το  σύνολο  της  Ιστορικής  Βιβλιοθήκης  (συγκεκριμένα  περιέχει  τα 
βιβλία 1‐
Fugger.  
D. Hoeschel, Augsburg 1603 (Excerpta Hoescheliana, έκδοση των
β
 
Laurent  Rhodoman  (2  τό οι),  Hanau  1604,  αναπαράγει  τ κείμενο  τ υ  Estienne  με 
παράθεση  λατ
π
 
P. Wesseling (2 τόμοι), Amsterdam 1745. Η έκδοση αυτή βασίζεται στην έκδοση του L. 
Rhodoman,  με  προσ
δ
 
C. Heyne  και  I. Eyring  (Société bipontine  ή Bipontine edition), 11  τόμοι  σε 8ο, 
β
 
M.L. Wachler, Lemgo 1799 (2 τόμοι). Ο πρώτος περιέχει τα βιβλία
β
 
C.A. Eichstädt  (2 τόμοι),   Halle, 1800 και 1802. Ο πρώτος τόμος περιέχει τα βιβλία 1‐4 
και  ο  δεύτε
λ
 
L

[1]  Η  πρώτη  (4  τόμοι  σε  12ο)  στη  Λιψία,  1826  στηρίζεται  στην  έκδοση  του 
Wesseling. Στους τρεις πρώτους τόμους υπάρχει το κείμενο    των
1
 
[2] Η  δεύτερη  [Didot]  (5  τόμοι  σε 8ο)  στη Λιψία 1828‐1831,  με  κριτικό  υπόμνημα, 
περιέχει τα βιβλία 1‐5 και 11‐20, τα Experta Hoeschelian
d



 
Editio stereotypa, του C. Tauchnitz, Λιψία 1829 (6 τόμοι σε 16ο). 
 

[3] Dindorf‐Müller (2 τόμοι) 1842‐44. 

(4  τόμοι)  Λιψία  1853‐1854,  μόνο  με  το  ελληνικό  κείμενο,  χωρίς 
ριτικό υπόμνημα. 
 

] Dindorf [Teubner] (5 τόμοι), Λιψία 1866‐1868. 

el ‐ C.T. Fischer (5 τόμοι), Λιψία 1888‐1906 (ανατύπωση το 1964 μόνο των βιβλίων 
‐20). 

ther, C.L. Sherman, C.B. Welles, Russel M. Meer  και F.R. Walton  (12 
όμοι), 1946‐1967. 

udé], Les Belles Lettres, Collection des Universités de France, Παρίσι, 1972 ‐ . 

 
Μεταφράσεις 

ατινικές μεταφράσεις  

. F. Poggio Bracciolini, Bologna 1472: Λατινική μετάφραση των Βιβλίων 1 έως και 5.  

ίο  γνώρισε  πολλές  μεταγενέστερες  εκδόσεις  στο  Παρίσι,  τη  Βενετία  και  τη 
υών. 

ετάφραση του Γεωργίου του Τραπεζούντιου. 

κη  λατινικής  μεταφράσεως  στην 
κδοση του Η. Stephanus, Παρίσι και Γενεύη 1559). 

. Mueller στην έκδοση του Didot του 1842‐44. 

γγλικές μεταφράσεις 

. Booth, Λονδίνο 1700 (2 τόμοι). 

το Corpus Historicum, Λονδίνο 1814. 

her, C.L.  Sherman, C.B. Welles, Russel M. Meer  και  F.R. Walton,  Λονδίνο 
946‐1967.  

ερμανικές μεταφράσεις 
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J. F. Wurm, Στουτγκάρδη 1827‐1840. 

. Wahrmund, Στουτγκάρδη 1866‐1869 (βιβλία 1‐10). 

αλλικές μεταφράσεις 

 Amyot, (βιβλία 11‐13), Παρίσι 1554. 

. F. Miot, Παρίσι 1834‐1838. 

 Chamoux κ.ά., 

ταλικές μεταφράσεις 

αλική μετάφραση των πέντε πρώτων βιβλίων στη Φλωρεντία, 1526. 

 
Αποτίμηση του έργου του Διοδώρου 

 

                                                

 
A
 
 
Γ
 
J.
 
A
 
F.
  
Ι
 
Ιτ
 

 
  Στη ρωμαϊκή εποχή το έργο του Διοδώρου μνημονεύεται από τον Πλίνιο τον 
πρεσβύτερο.14  Από την ύστερη αρχαιότητα και το πρώιμο Βυζάντιο  (4ο αι. μ.Χ. κ.εξ.) 
παρουσιάζεται μία καλή υποδοχή και αναγνώριση του έργου του Διοδώρου. Ανάμεσα 
στους  συγγραφείς  που  παραθέτουν  τον  Διόδωρο  με  σχετική  συχνότητα  είναι  ο 
Πορφύριος15, ο Ευσέβιος16, ο Μαλάλας, ο Σύγκελλος, ο Τζέτζης και ο Ευστάθιος17 ενώ 
ο ίδιος ο Φώτιος στη Βιβλιοθήκη του18 ενσωματώνει παραθέματα που τα αποδίδει στο 
Διόδωρο, και καλύπτουν την περίοδο από το 59 π.Χ. έως το 14 μ.Χ. Κατά τη χρήση των 
παραθεμάτων του διοδωρείου έργου από τον Φώτιο διαπιστώνουμε είτε ότι ο Φώτιος 
κάνει λάθος και αποδίδει στο Διόδωρο μη γνήσια  ιστορικά κείμενα είτε ότι  κάποιοι 
μεταγενέστεροι  ιστορικοί συμπλήρωσαν το έργο του Διοδώρου μέχρι το θάνατο του 
Αυγούστου προσθέτοντας κεφάλαια στο αρχικό κείμενο του Διοδώρου. Σύμφωνα με 
την τελευταία εκδοχή η  Ιστορική Βιβλιοθήκη  του Διοδώρου είναι ενδεχόμενο να είχε 
κυκλοφορήσει κατά την εποχή του Βυζαντίου σε μια σύντομη‐συμπιληματική έκδοση. 
Μάλιστα, η ευρεία αποδοχή που συνάντησε ο Διόδωρος κατά το Βυζάντιο πρέπει να 
συνετέλεσε στην απώλεια κειμένων που ο ίδιος χρησιμοποιεί ως πηγές της Ιστορίας 

 
14 Βλ. Plinius Secundus, Naturalis Historia Praef. 25. 1‐2 καθώς και 1.3c. 5, 1.5c.17. 
15  Βλ. Πορφύριο Χρονικά,  απόσπ. 1,  κεφ. 1.26,  απόσπ. 3,  κεφ. 7.10,  απόσπ. 3,  κεφ. 10.2∙ Εἰς  τὰ ἁρμονικὰ 
Πτολεμαίου ὑπόμνημα, σελ. 92, στ. 26 (εκδ. Döring). 
16 Εὐσέβιος Εὐαγγελικὴ Προπαρασκευὴ 1.6.9.2, 1.8.19.8, 2. Προοίμ. 6.2., 2.2.35.1, 2.2.52.1, 3.2.7.8, 4.16.19.1, 
9.20.4.4, 10.7.22.2. 
17 Εὐστάθιος Ὑπόμνημα εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα τόμ. 4, σελ. 350, στ. 26 και τόμ. 4, σελ. 733, στ. 13 (εκδ. M. 
van der Valk)∙ Ὑπόμνημα εἰς τὴν Ὁμήρου Ὀδύσσειαν τόμ. 2, σελ. 243, στ. 29 και τόμ. 2, σελ. 324, στ. 36 (εκδ. 
G. Stallbaum).  
18 Βλ. Βιβλιοθήκη, 244, σελ. 393α 12. 



του∙  φαίνεται  λο πόν  ότι  το  ίδιο  το  έργο του  Διοδώ ου  ή  μία  σύντο η  μορφ   του 
διαδόθηκε  στο  Βυζάντιο  τόσο  πολύ,  ώστε  τα  κείμενα‐πηγές  που  ο  ίδιος 
χρησιμοποίησε ως πηγές έπαψαν να ενδιαφέρουν και συνεπώς να αντιγράφονται.

ι   ρ μ ή

ον 13ο  αι. ο Διόδωρος αποτελούσε αντικείμενο μελέτης 
στο τ

ι τον Διόδωρο σχεδόν μονολεκτικά με τον 

 

                                                

19 
Τέλος, είναι πιθανό ότι κατά τ

 Ο ράντο της Κ. Ιταλίας.20 
  Το κακό όμως που προκάλεσε ο Διόδωρος, αφού υποκατέστησε τις πηγές του 

και  συνέβαλε  με  τον  τρόπο  αυτό  στην  απώλεια  πολλών  ιστορικών  και  μάλιστα 
σημαντικών, όπως ο Έφορος, ο Αγαθαρχίδης, ο Δίυλλος, ο Τίμαιος, ο Δούρις κ.ά., το 
εισέπραξε αργότερα,  όταν κατά την ανάπτυξη της σύγχρονης κλασικής φιλολογίας 
διατυπώθηκε  μία  πληθώρα  αρνητικών  απόψεων  για  το  έργο  του,  απόψεις  που 
συνοψίζονται με την ακόλουθη φράση: ο Διόδωρος είναι ένας δουλικός αντιγραφέας,  
ένας συμπιλητής που μηχανικά αναπαράγει τα πρότυπά του και συνήθως χρησιμοποιεί 
ένα πρότυπο για κάθε θεματική ενότητα. Αν αναφερθούμε συγκεκριμένα στις κρίσεις 
του  Schwartz  που  διατυπώθηκαν  στο  εκτενές  άρθρο  του  για  τον  Διόδωρο  στην RE 
(1903)21 θα διαπιστώσουμε ότι ο Γερμανός μελετητής παραθέτει έναν μεγάλο πλούτο 
πηγών  και  έχοντας  καταρτίσει  έναν  διεξοδικό  κατάλογο  των  συγγραφέων  των 
οποίων το όνομα εμφανίζεται στην Ιστορική Βιβλιοθήκη διατυπώνει ως συμπέρασμα 
την άποψη ότι η εργασία του Διοδώρου δεν αξίζει να θεωρείται ως πρωτότυπο έργο. 
Τις  αποτιμήσεις  των  γερμανών  φιλολόγων  έρχεται  να  συμπληρώσει  και  αυτή  του 
Wilhelm  Soltau,  ο  οποίος  θεωρεί  τον  Διόδωρο  ως  ʺέναν  συγγραφέα  που  εμπνέει 
ελάχιστη  εμπιστοσύνη,  έναν  μονότονο  και  ανόητο  αντιγραφέαʺ.22  Ανάμεσα  στις 
καταδίκες των φιλολόγων και των  ιστορικών που διατυπώθηκαν με απόλυτο τρόπο 
κατατάσσεται  και  η  περιφρονητική  στάση που  επιδεικνύει  ο Wilamovitz  έναντι  του 
Διοδώρου∙ ο πρώσος φιλόλογος απορρίπτε
χαρακτηρισμό ʺο άθλιος συγγραφέαςʺ23.    
  Είναι  σαφές  ότι οι πολλές  και  σταθερά αρνητικές  κριτικές που  εισέπραξε  το 
έργο  του  Διόδωρου  δεν  είναι  αδικαιολόγητες∙  εντοπίσθηκαν  συγκεκριμένες 
αδυναμίες από τους σύγχρονους μελετητές και αυτές ήταν που οδήγησαν στα τελικά 
αρνητικά συμπεράσματα για την ποιότητά του.  Έτσι, διαπιστώθηκε ότι στο έργο του 
ο Διόδωρος εργάσθηκε στενά εξαρτημένος από άλλους, ενώ η αξία των πληροφοριών 
που  μας  δίνει  εξαρτάται  από  την  αξιοπιστία  των  πηγών  που  χρησιμοποίησε  κάθε 
φορά.  Χρησιμοποιεί  ποικίλες  πηγές  για  τις  διάφορες  περιόδους  και  θεματικές  της 
ιστορίας  του∙  για  τους  παλαιούς  μη  ελληνικούς  λαούς  πηγές  του  θεωρούνται  ο 
Εκαταίος,  ο  Κτησίας  ο  Κνίδιος,  ο Μεγασθένης  και  ένα  μυθογραφικό  εγχειρίδιο  του 
Διονυσίου του Σκυτοβραχίονα για την ελληνική  ιστορία: ο Έφορος από την Κύμη, ο 
Δούρις από τη Σάμο, ο Φύλαρχος από την Αθήνα για τα μεταγενέστερα χρόνια και 

 
19 Πρβλ. MacQueen, ό.π., σελ. 3. 
20 A. Diller, CPh 49 (1954), σελ. 257 κ. εξ. 
21 Schwartz RE 1903, στήλη 663: D.ʹs Compilation‐ein Werk kenn man das Buch nicht nennen...ʺ  
22  Πρβλ.  Wilhelm  Soltau,  Römische  Chronologie,  στο  κεφ.  18:  ʺDie  Chronologie  Diodorʹsʺ,  σελ.  367‐386, 
Freiburg  1889,  βλ.  ειδικώς  σελ.  368,  όπου  αναφέρει:  ʺZwar  ein wenig  vertrauenerweckender Mann,  ein 
schaler thörichter Scribent...ʺ.  
23 Πρβλ. για την άποψη αυτή του Wilamovitz, την παράθεσή της από τον αιγυπτιολόγο Heinrich Schäfer 
στο έργο του Von ägyptischer Kunst, 3η έκδοση, Λιψία 1930, σελ. 350‐351: ʺ V. Wilamovitz mir schrieb, ʹ ... er... 
überhaupt ein so miserabler Skribent istʹ ʺ. Η αποτίμηση του έργου του υπήρξε επίσης αρνητική το 19ο αι. 
και από τους Niebuhr (1828) καθώς επίσης και από τους Nissen (1869) και Mommsen (1859).     
 



ιδίως για  τη ρωμαϊκή  ιστορία:  ο Πολύβιος,  ο Ποσειδώνιος και Ρωμαίοι χρονογράφοι 
(π.χ.  Fabius  Pictor).  Τις  πη ές  του  ο  Διόδωρος  δ ν  τις  αναφέρει  πάντοτε,  ωστ σο 
συχνά  είναι  δυνατό  να  τις  διακρίνουμε  με  αρκετή  βεβαιότητα,  επειδή 

γ ε ό
τις 

η λ

  στο  σύστημα  του  Ερατοσθένη‐Απολλόδωρου,  την  οποία  μάλλον 

ς και περιόδους,  έστω 

τ
ι

με και να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι εκείνος μας 
παραδί    

      

 

ʺΚάκτοςʺ,  ενώ  ετοιμάζεται  και  θα  κυκλοφορήσει  μέσα  στο  πρώτο  ήμισυ  του  2007 

περισσότερες φορές τις αντέγραφε κατά λέξη ή τις χρησιμοποιούσε περιληπτικά.  
  Ακόμη,  στις  χρονολογήσεις  του  παρουσιάζει  πολυάριθμα  σφάλματα  και 
ασυμφωνίες,  εμφανίζει  κατά  προσέγγισ   χρονο ογήσεις  ιστορικών  γεγονότων  και 
διαφορετικές  εκδοχές  χρονολόγησης  ακόμη  και  του  ίδιου  γεγονότος,  που 
εναλλάσσονται  όχι  μόνο  στο  σύνολο  του  έργου  αλλά  μέσα  στο  ίδιο  βιβλίο  (βλ. 
χρονολόγηση του Τρίτου Ιερού Πολέμου καθώς και του Συμμαχικού Πολέμου στο 16ο 
βιβλίο). Διαπράττει τέτοια σφάλματα χρονολόγησης, μολονότι για τη ρωμαϊκή εποχή 
είχε τη βοήθεια των fasti consulares, ενώ για τις ελληνικές χρονολογήσεις υπήρχε μία 
χρονογραφική πηγή γραμμένη σίγουρα τον 1ο αι. π. Χ.  (έφτανε  τουλάχιστον  έως  το 
59/60)  βασισμένη
χρησιμοποίησε. 
  Συμπερασματικά,  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  ο  Διόδωρος  μάλλον  ανέλαβε  να 
συνθέσει  ένα  έργο  παγκόσμιας  ιστορίας  που  μάλλον  τον  ξεπερνούσε∙  μολονότι 
φαίνεται  ικανός να πραγματευθεί την  ιστορία της Σικελίας, παρουσιάζει αδυναμίες 
στις υπόλοιπες θεματικές καθώς και σε αρκετές ιστορικές περιόδους∙ επίσης, γίνεται 
φανερό  από  πολλά  σημεία  του  έργου  του  ότι  του  λείπει  η  συνολική  σύλληψη  της 
παγκόσμιας  ιστορίας,  ένας  συνολικός  σχεδιασμός  του  έργου που  θα  οργάνωνε  την 
ύλη με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει με επάρκεια θεματικέ
και αν οι πηγές που θα χρησιμοποιούσε θα παρέμεναν οι ίδιες. 
  Τελικώς, μετριάζοντας κάπως την μήνιν των φιλολόγων, μπορούμε να πούμε 
ότι    αν  και  τελικά  η  ιστορική  σύνθεση  που  μας  παραδίδει  εμφανίζει  πολλά 
προβλήματα  και  διατηρεί  ελάχιστα  στοιχεία  πρωτοτυπίας,  παραμένει  μία  ιστορική 
πραγματεία  από  ις  ελάχιστες  με  τέτοιο  χρονικό  και  θεματικό  εύρος  και  πρέπει 
αναγκαστ κά  να  εκτιμάται  για  τη  μοναδικότητά  της  για  ορισμένα  γεγονότα, 
ιστορικές  περιόδους  και  θεματικές∙  ενδιαφέρον  σημαντικό  για  παράδειγμα 
παρουσιάζουν τα πέντε πρώτα βιβλία της Ιστορικής Βιβλιοθήκης όπου η εθνογραφία, 
η  μυθολογία,  και  η  γεωγραφία  στηρίζουν  η  μία  την  άλλη,  και  ο  συνδυασμός  τους 
είναι  ευχάριστος.  Δυστυχώς,  για  κάποια  ιστορικά  γεγονότα  πέρα  από  την 
ελλιπέστατη  αποσπασματική  παράδοση  των  χαμένων  ιστορικών  της  αρχαιότητας, 
πρέπει να βασισθούμε μόνο στο έργο του Διοδώρου, και κάτι τέτοιο είναι αρκετό για 
να αναπτύξουμε περισσότερο την έρευνα για τον Διόδωρο, ώστε να είμαστε σε θέση 
να αξιολογού

δει.  

 

Περαιτέρω μελέτη 
  Το κείμενο και τη μετάφραση του κειμένου του Διοδώρου μπορεί κανείς να τα 
μελετήσει  από  τις  εκδόσεις  LOEB  και Les Belles Lettres  (βλ.  βιβλιογραφία)∙  επί  του 
παρόντος  στην  ελληνική  υπάρχει  ολόκληρο  το  έργο  του  Διοδώρου  στη  σειρά 



επίσης ολόκληρο το έργο του Διοδώρου στη σειρά ʺΖήτροςʺ με εισαγωγή, μετάφραση 
και σχόλια από τον σημαντικό έλληνα φιλόλογο Θεόδωρο Μαυρόπουλο. 
  Βασικό παραμένει το άρθρο του E. Schwartz, Diodoros στη RE V.i, στήλη 663‐704. 
Πολύ  αξιόλογη  για  το  ιδεολογικό  και  πολιτικό  περιβάλλον  στο  οποίο  ζει  και 
συγγράφει το έργο του ο Διόδωρος είναι η μονογραφία του K. Sacks, Diodorus Siculus 
and  the First Century, Πρίνστον  1990.  Στο  ίδιο  πνευματικό περιβάλλον  κινείται  και  η 
πολύ  καλή μονογραφία  του W. Spoerri, Späthellenistiche Berichte über Welt, Kultur, und 
Götter:  Untersuchungen  zu  Diodor  von  Sizilien,  Βασιλεία  1959.    Για  τη  γλώσσα  του 
Διοδώρου  μοναδική  είναι  η  μελέτη  του  J. Palm, Über  Sprache  und  Stil  des Diodors  von 
Sizilien. Ein Beitrag zur Beleuchtung der hellenistischen Prosa, Lund 1955∙ μεγάλη βοήθεια 
επίσης  προσφέρει  για  τη  μελέτη  του  έργου  του  Διοδώρου  το  λεξικό  του  J.  I. 
MacDougall, Lexicon  in Diodorum Siculum,  τόμοι 2, Hildesheim 1983. Για τις πηγές που 
χρησιμοποιεί ο Διόδωρος στο έργο του ιδιαίτερης σπουδαιότητας είναι το άρθρο του R. 
Drews, ʺDiodorus and his Sourcesʺ, AJPh 83 (1962), σελ. 383‐392.  
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Περί όρκου 

 
 

* Θεολογικό σχόλιο μ’ αφορή τη συζήτηση για  
το αίτημα κατάργησης της ορκοδοσίας24 

 
 

 
Το τελευταίο διάστημα εξ αφορμής της επικειμένης συνταγματικής αναθεωρήσεως 

γίνεται αρκετή συζήτηση για το θέμα των σχέσεων Κράτους – Εκκλησίας και στη 
συζήτηση αυτή υπεισέρχονται διάφορα επί μέρους θέματα, το καθένα με τη δική του 
ξεχωριστή σημασία. Ένα απ’ αυτά είναι και το θέμα του όρκου, το οποίο από καιρού εις 
καιρόν απασχολεί την επικαιρότητα, όπως π.χ,  συνέβη με την περίπτωση ενίων 
βουλευτών που αρνήθηκαν να προσέλθουν και να δώσουν στη νέα Βουλή (Σεπτέμβριος, 
2007) τον νενομισμένο και καθιερωμένο (θρησκευτικό) όρκο. Το θέμα της κατάργησης 
του όρκου απασχόλησε εκ νέου την επικαιρότητα μ΄ αφορμή την απόφαση (Φεβρουάριος 
2008) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) βάσει της οποίας 
«η διαδικασία του όρκου στο ιερό Ευαγγέλιο για την απόκτηση αδείας ασκήσεως 
δικηγορικού επαγγέλματος,  που υποχρεώνει τους νέους δικηγόρους να δηλώνουν 
δημοσίως τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία»25.  

 
Για το θέμα του όρκου στο επίπεδο της θεωρίας υπάρχουν βασικά δύο 

αντιτιθέμενες – και ιδεολογικοποιημένες στη βάση τους – απόψεις: α) εκείνων που για 
λόγους «παράδοσης» θέλουν να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν (να συνεχίσει, 
δηλαδή, να ισχύει το σημερινό καθεστώς της (θρησκευτικής) ορκοδοσίας, και β) εκείνων 
που θέλουν να καταργηθεί και το επιδιώκουν για λόγους  ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικούς, 
όπως π.χ  κάποιοι πολιτικοί σχηματισμοί και ενώσεις πολιτών, οι οποίοι τάσσονται  
αναφανδόν υπέρ ενός κοσμικού – άθρησκου κράτους («etat laique»).  

 
* Μιας και μιλάμε, όμως, για όρκο που προϋποθέτει τη θρησκευτική πίστη και 

ειδικότερα για μας τους  ορθοδόξους χριστιανούς τη πίστη στον Τριαδικό Θεό, αξίζει να 
δούμε και μια τρίτη άποψη και συγκεκριμένα τη θεολογική, η οποία, δυστυχώς, στον 
δημόσιο  διάλογο,  αν δεν  αποσιωπάται, τουλάχιστον, υποβαθμίζεται.  Επειδή, ωστόσο, 
για εμάς τους χριστιανούς η θεολογική θα πρέπει να είναι η άποψη που θα σηματοδοτεί τη 
στάση και τη συμπεριφορά μας απέναντι στο θέμα, αξίζει να δούμε τι λέγουν σχετικώς η 
Αγία  Γραφή και οι Πατέρες.      
 

Ξεκινώντας από την Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε στο Δεκάλογο: «Ου λήψει το 
όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω» («δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα 
του Κυρίου, του Θεού σου»,  Εξ. 20,7. Δευτ. 5,11). Περνώντας στη Καινή Διαθήκη 
ακούμε το Χριστό να λέει: «Εγώ δε λέγω υμίν μη ομόσαι όλως (…) έστω δε ο λόγος υμών 
ναι ναι, ού ού, το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού εστί…» («εγώ, όμως, σας λέω να μην 

                                                 
24 Αρχική δημοσίευση στη «Ελευθερία» (28/9/2007)  
25 Σχετικό ρεπορτάζ στην «Ελευθερία» (23/2/2008, σελ. 21)  



ορκίζεστε καθόλου (…)  να λέτε μόνο ναι ή όχι, καθετί πέρα απ’ αυτά προέρχεται από τον 
πονηρό», Ματθ. 5, 33 – 37). Σαφέστατη είναι η προτροπή που μας απευθύνει και ο 
αδελφόθεος Ιάκωβος στην Επιστολή του (5, 12): « Προ πάντων δε, αδελφοί μου, μη 
ομνύετε μήτε τον ουρανόν, μήτε την γήν , μήτε άλλον τινά όρκον. Ητω δε υμών το ναί  ναί, 
και το ού ού, ίνα μη υπό κρίσιν πέσητε» («Προ παντός, αδελφοί μου,  να μην ορκίζεσθε 
ούτε στον ουρανό, ούτε στη γή, ούτε να κάνετε άλλον όρκο. Ας είναι το «ναί» σας 
πραγματικό ναί, και το «όχι» σας πραγματικό όχι, για να μη βρεθείτε κατηγορούμενοι στη 
τελική κρίση»).    
 

Πάμε στους Πατέρες της Εκκλησίας: Ο Μεγ. Βασίλειος επισημαίνει ότι ο όρκος 
απαγορεύθηκε μια για πάντα (Κανών 29). Στο ερώτημα πως μπορεί κάποιος να πείθει τους 
άλλους, όταν αποφεύγει τον όρκο, ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος απαντά: με το λόγο και τη 
συμπεριφορά που θα πιστοποιεί το λόγο του (Επη Ηθικά, PG 37, 940).  O Aγ. Γρηγόριος ο 
Παλαμάς απορρίπτει επίσης τελείως τη χρήση του όρκου. Σε όσους δεσμεύθηκαν με όρκο 
προτείνει να τηρήσουν πιστά τις υποσχέσεις τους,  αν αυτές είναι σύμφωνες με το θέλημα 
του Θεού, αλλά και να ζητήσουν ταυτόχρονα το έλεος του Θεού, γιατί ακόμη και σε 
περίπτωση ευορκίας δεν παύουν να είναι παραβάτες της εντολής (Δεκάλογος κατά Χριστόν 
νομοθεσίας, P.G. 150, 1093 BC).  
 

* Η χρήση, λοιπόν, του όρκου στη καθημερινή ζωή αποτελεί καταστρατήγηση της 
ρητής εντολής του Χριστού «μη ομόσαι όλως». Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση,  που 
είναι, αν μη τι άλλο, θεολογικά παράδοξη,  εμφανίσθηκε - όπως επισημαίνει ο κορυφαίος 
καθηγητής Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού Γ.  Μαντζαρίδης στο μνημειώδες έργο του 
«Χριστιανική Ηθική» (εκδ. Π. Πουρναρά, 1995, σελ. 415) -  με την ανασύσταση του 
ελληνικού κράτους και έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία της βαυαροκρατίας που 
κυριαρχούσε στα διοικητικά πράγματα της χώρας τη περίοδο εκείνη (1828 - 33, με βασιλιά 
της ορθόδοξης  Ελλάδος τον ρωμαιοκαθολικό Οθωνα και αντιβασιλιά επί των 
εκκλησιαστικών τον προτεστάντη Μάουρερ).  
 

Εξ αιτίας της δημιουργήθηκε η έντονη διαμάχη ανάμεσα στον Οικονόμο τον εξ 
Οικονόμων και τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ο πρώτος ακολουθώντας την διδασκαλία, αλλά 
και τη πράξη της Εκκλησίας υποστήριξε ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να ορκίζονται. 
Αντίθετα, ο Φαρμακίδης θεώρησε τον όρκο επιτρεπτό, ιδίως όταν επιβάλλεται από την 
πολιτεία.  Αντιμετωπίζοντας το θέμα αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε το 1849 
εγκύκλιο επιστολή «Προς τους απανταχού Ορθοδόξους» που υπογράφεται και από τους 
προκαθημένους των τριών άλλων πρεσβυγενών πατριαρχείων.  Στη επιστολή αυτή 
καυτηριάζεται με δριμύτητα ή φαρμακίδειος άποψη ότι η χριστιανική πίστη δεν 
απαγορεύει τον όρκο και ότι οι πιστοί μπορούν να ορκίζονται στα δικαστήρια 
«απροκριματίστως και οσίως».  
 

- Βεβαίως είν’ αλήθεια ότι την ορκοδοσία την επέβαλε, όχι η Εκκλησία (πως θα 
μπορούσε άλλως τε; ), αλλά το …ανορθόδοξο - επί βασιλείας του ρωμαιοκαθολικού 
Οθωνος και αντιβασιλείας του προτεστάντου Μάουρερ – νεοσύστατο, τότε, ελληνικό 
κράτος, θέλοντας να «αξιοποιήσει» τη θρησκευτική συνείδηση των διαδίκων, των 
μαρτύρων και εν γένει των διοικουμένων για τους δικούς του σκοπούς.  Πέρασαν, όμως, 
από τότε 180 και πλέον χρόνια. Οι καιροί για αλλαγές προς ορθόδοξη κατεύθυνση, δηλαδή 
για την κατάργηση της ορκοδοσίας και την αντικατάστασή της με άλλες διαβεβαιώσεις 
(όπως δίνουν οι νεοεκλεγόμενοι μητροπολίτες ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας) ή 
εγγυήσεις της αξιοπιστίας του μάρτυρα,  ωρίμασαν.  



 
Yπάρχει μάλιστα και η σχετικά πρόσφατη υπ’ αριθμ. 2601/1998 (ορθοδοξότατη!) 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) βάσει της οποίας έχει κάθε νόμιμο 
δικαίωμα να αρνηθεί να ορκισθεί εκείνος που επικαλείται κώλυμα για λόγους 
θρησκευτικής συνείδησης. Με την απόφαση αυτή δικαιώθηκε απόφοιτος του τμήματος 
Θεολογίας του παν/μίου Αθηνών ο οποίος προσέφυγε κατά της πράξεως του προέδρου του 
τμήματος  που επέβαλλε υποχρεωτικά θρησκευτικό όρκο (καθομολόγηση). Ο απόφοιτος 
αρνήθηκε να ορκισθεί διότι ο όρκος είναι απαράδεκτος για το ορθόδοξο δόγμα το οποίο 
πρεσβεύει – και το ΣτΕ δεχόμενο τη προσφυγή του, ακύρωσε τη πράξη του προέδρου του 
τμήματος.    
 

Το ΣτΕ πήρε θέση. Θα πρέπει, επιτέλους, να πάρει  - επισήμως - θέση και η Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας μας: συνάδει ή όχι ο όρκος με το Ευαγγέλιο, με την διδασκαλία 
της Ορθοδοξίας; Η μέχρι τώρα «ουδέτερη» στάση επί του θέματος – δίκην Ποντίου 
Πιλάτου – της εκκλησιαστικής διοικήσεως, το μόνο που καταφέρνει είναι να επιτείνει τη 
σύγχυση. Πιστεύουμε ότι μια απλή δήλωση – διακήρυξη της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας μας ότι η θεολογία μας, ως ορθοδόξων χριστιανών, απαγορεύει τον όρκο, θα 
ήταν αρκετή για την κατάργηση της επιβολής του. Αλλά και θα έδινε τέλος σ’ ένα θέμα 
τόσο απλό, αλλά τόσο βασανισμένο…   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ 
 
 

Τέχνη και Τόπος στα 
 

έργα του Wendell Berry 
 

 
Στο κείμενο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συνδέεται η 

έννοια του Τόπου με την έννοια της Τέχνης στα έργα του Αμερικανού συγγραφέα και 
ποιητή Wendell Berry26. Εξ αρχής πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο, πως στα πλαίσια ενός 
κειμένου που αποτελεί μιά πρώτη προσέγγιση στο θέμα αυτό, θα δοθούν μόνο κάποια 
στίγματα, ικανά ωστόσο να κάνουν κοινωνό των θέσεων του τον μή γνώριμο με το έργο 
του. Τα κείμενά του άλλωστε βρίθουν αναφορών στο συγκεκριμένο θέμα, που θα έκαναν 
δυνατή την συγγραφή σχετικής μονογραφίας.  

 
Οι πηγές απ’ όπου αντλείται υλικό για να γίνει μιά προσπάθεια δημιουργικής 

σύνθεσης των περί Τόπου και Τέχνης απόψεων του συγγραφέα από το Κεντάκυ, είναι κατ’ 
αρχήν τα δοκίμια του, στα οποία εξασκεί αυτό που οι σχολιαστές του ονόμασαν «γεω-
βιογραφία»27, τα κείμενα τεχνοκριτικής του συγγραφέα και οι συνεντεύξεις του. Σε αυτά 
πραγματοποιεί είδος υπομνηματισμού και για τα μυθιστορήματα ή τις νουβέλες του, 
αναδεικνύοντας τον σύνδεσμο Τέχνης και Τόπου.  

 
Ο σύνδεσμος Θεολογίας - Τέχνης και Τόπου θα είναι ζητούμενο όλης της 

προσπάθειας αφού αυτό επιτρέπουν και συγχρόνως απαιτούν τα κείμενα του Wendell 
Berry, ο οποίος ανέκαθεν ασχολείται με τον σύνδεσμο της θεολογίας28 με την ζωή και τα 
πράγματα σε όλες της μορφές της λογοτεχνικής γραφής που ασκεί. Η θεολογία γενικά στο 
έργο του, αλλά και σε σχέση με το υπό πραγμάτευσιν θέμα, είναι κατά βάσιν βιβλική, 
δηλαδή σχολιασμός της Βίβλου, αλλά συγχρόνως και σχολιασμός της χριστιανικής 
διδασκαλίας μέσα από έργα ποίησης κυρίως της Δυτικής λογοτεχνίας. 

 
 Επιλέχθηκε για το κείμενο αυτό ο τίτλος, Τέχνη και Τόπος. Θα μπορούσε επίσης 

να τιτλοφορείται, Τέχνη και Κοινότητα. Νομίζω όμως, ότι η έννοια Τόπος καλύπτει και την 

                                                 
26  Για  πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με την ζωή, εργογραφία και συνεντεύξεις του Wendell Berry, ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να πληκτρολογήσει «Wendell Berry» στο “google”. Υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες 
για τον συγγραφέα. 
27 Wendell Berry, The art of the common place, Counterpoint Washington, D.C. 2002, с. 200. 
28 Ειναι απαραίτητο να επισημάνουμε, πως ο όρος «θεολογία» σπανίζει στα κείμενα του Αμερικανού. 
Απαντάται συχνότερα ο όρος «βιβλική διδασκαλία», «χριστιανική διδασκαλία», ή απλά «θρησκεία». Ο όρος 
«θεολογία» είναι εδώ επιλογή του γράφοντος μιά και δεν καταργεί την ιδιαιτερότητα των αναφορών του 
Αμερικανού. Ένας βασικός λόγος για την επιλογή αυτή είναι ότι χρησιμοποιείται στην προβληματική που 
υπάρχει τα τελευταία χρόνια κυρίως στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης για την σχέση της Τέχνης με 
την Ορθόδοξη Θεολογία και την Ορδόδοξη αισθητική. Βλ. ενδεικτικά τα βιβλία, Η λειτουργική παράδοση 
στον Αλέξανδρο Παπανδιαμάντη, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000. Του ιδίου, Από τον Παπαδιαμάντη 
στον Πεντζίκη, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2004. Νίκου Ματσούκα, Πολιτισμός Αύρας λεπτής,  Εκδόσεις 
Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2000.  Χρυσόστομου Σταμούλη (επιμέλεια), Θεολογία και Τέχνη, Εκδόσεις 
Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 1998. Του ιδίου, Κάλλος το Άγιον, Ακρίτας, Αθήνα 2004. 



έννοια της κοινότητας. Λέγοντας κανείς Τόπος(place) εννοεί το συγκεκριμένο φυσικό 
τοπίο με την κοινότητα των δημιουργημάτων (community of creatures κατά τον Wendell 
Berry), δηλαδή ανθρώπων και λοιπών ζώων. Ακόμα και αν αυτό δεν ίσχυε στην τρέχουσα 
γλώσσα, στα λογοτεχνικά έργα του Αμερικανού πεζογράφου αυτή φαίνεται να είναι η 
κατανόηση των εννοιών. Ωστόσο, πέρα από το ότι στα κείμενα του Αμερικανού 
συγγραφέα αυτό είναι το νόημα των όρων, έχω τη γνώμη, ότι είναι αναγκαίο να 
εισαγάγουμε στην θεολογική μας γλώσσα και στη γλώσσα του πολιτισμού μας την έννοια 
του Τόπου. Γι’ αυτό και στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται εσκεμμένα αντ’ αυτής της 
κοινότητας, η οποία τείνει στα θεολογικά πράγματα, στην εκκλησιαστική ζωή και όχι 
μόνο, να γίνει κάτι αφηρημένο και άσαρκο, μιά ιδέα χωρίς ψηλαφητή γή και νερό χωρίς 
σάρκα και οστά. Η αναφορά στον τόπο- και πιό πολύ η αίσθηση του- μας τοποθετεί και 
κάνει εν τέλει και την πραγματικότητα της κοινότητας πιό απτή και συγκεκριμένη. 

   
Για το θέμα μας κατ’ αρχήν, απολύτως απαραίτητη είναι η διευκρίνιση των δύο 

εννοιών που το αφορούν. Σε αυτήν την διευκρίνιση στηρίζεται η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια των λεγομένων. Εν προκειμένω, θα πρέπει κανείς να 
προσεγγίσει την έννοια της τέχνης και την έννοια του τόπου, όπως αυτές παρουσιάζονται 
στο σύνολο έργο του Wendell Berry. Ξεκινάμε με την περιγραφή της έννοιας του τόπου, 
που περιλαμβάνει και την έννοια της τοπικής κοινότητας η οποία φαίνεται ευκολότερη 
γιατί διαποτίζει ολόκληρο το έργο του Αμερικανού. Εξ’ ανάγκης θα ακολουθήσει μιά 
επιλογή των περιγραφών και ορισμών της έννοιας κατά το δυνατόν περιληπτική και 
περιεκτική. 

 
Για τον Αμερικανό πεζογράφο και ποιητή, ο τόπος δεν είναι ούτε ολοκληρωτικά 

φυσικός ούτε και ολοκληρωτικά κοινωνικός. Είναι παράγωγο σχέσης μεταξύ ανθρώπων 
και φύσης, που έρχεται στην πραγματικότητα με την αλληλεπίδραση των ξεχωριστών 
ατόμων, που βρίσκονται σε διαλεκτική με τις αντικειμενικές καταστάσεις, όπως 
παρουσιάζονται στην φυσική και την κοινωνική πραγματικότητα29. Σε συνάρτηση με τα 
προηγούμενα, για τον Wendell Berry, το άτομο συνδέεται με την φύση μέσω της 
συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινότητα και στην συλλογική της ιστορία. Αυτή η 
πραγματικότητα ορίζεται από τον τόπο ενώ συγχρόνως τον ορίζει30. Έμμεσα μα ξεκάθρα 
προκύπτει από τα προηγούμενα, ότι για τον Αμερικανό, κάθε τόπος είναι ξεχωριστός και 
ιδιαίτερος31 και συνεπώς το ανήκειν σε αυτόν σημαίνει το να κοινωνείς κάθε ιδιαίτερου 
και ξεχωριστού χαρακτηριστικού της ζωής του. Ως εκ τούτου, ο τόπος έχει χαρακτήρα 
διακριτέο από τον χαρακτήρα της φύσεως γενικά. Είναι συγκεκριμένο, μοναδικό και 
δυνατόν να γνωρισθεί μέρος της φύσεως (ή της κτίσεως). Έτσι οι τόποι προσφέρουν στην 
φύση την διαφορετικότητα αλλά και την οικειότητά της. Προκύπτει με αυτόν τον τρόπο, 
ότι μέσω της σύνδεσης με συγκεκριμένο τόπο της οικείωσης του μοναδικού χαρακτήρα 
του, σχετιζόμαστε με την φύση γενικότερα32.      

 
Για την ανθρώπινη κυρίως διάσταση της τοπικής κοινότητας επιβοηθητική θα ήταν 

η πιό κάτω περιγραφή του Berry. Γράφει: Ως κοινότητα εννοώ την κοινοπολιτεία και τα 
κοινά ενδιαφέροντα, που γίνονται κοινώς κατανοητά, από ανθρώπους που ζούν μαζί σε 
ένα τόπο και επιθυμούν να συνεχίζουν να ζουν μαζί. Για να το θέσω διαφορετικά, 
                                                 
29 Kimberly K. Smith, Wendell Berry and the Agrarian Tradition, A Common Grace, University Press of 
Kansas 2003, σ. 143.  
30 Ο.π. σ. 144. 
31 “individuality of placе”  
32 Ο.π. σ. 142. 



κοινότητα είναι η τοπικά κατανοημένη αλληλεξάρτηση  των ανθρώπων, ο τοπικός 
πολιτισμός, η τοπική οικονομία και η φύση του τόπου. (Η κοινότητα, φυσικά είναι ιδέα 
που μπορεί να προεκτείνει τον εαυτό της περά από το τοπικό αλλά αυτό το κάνει μόνο 
μεταφορικά. Η ιδέα της εθνικής ή οικουμενικής κοινότητας είναι χωρίς νόημα ξεχωριστά 
από την συνείδηση και πραγματικότητα της τοπικής κοινότητας)33.  

 
Από τα πιό πάνω προκύπτει, ότι η κοινότητα κατανοείται από τον Αμερικανό ως 

κοινή ζωή εν τόπω, με κοινά αγαθά και συνειδητή εξάρτηση λόγω της εκούσιας 
παραμονής στην κοινότητα. Στα διηγήματά του συχνά αναφέρεται και ο όρος 
«membership» (αδελφότητα) που ομολογεί ότι δανείζεται από τον Απόστολο Παύλο και 
για την οποία ένας από τους ήρωες των μυθιστορημάτων του, υπό μορφήν πρόχειρου 
κηρύγματος, λέει στους γύρω του, πως «την διαφορά δεν κάνει το ποιός είναι μέλος ή όχι 
αλλά το ποιός το γνωρίζει και ποιός όχι». Έτσι, σημασία φαίνεται να έχει η συνειδητή 
ένταξη στην κοινότητα, που για να υπάρξει ο Berry θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η 
αυθεντική θρησκευτική πίστη, ή παρόρμηση. Ο λόγος τον ικανοποιεί αλλά δεν μπορεί να 
φτάσει μακριά στην κοινοτική ζωή. Η εικόνα επίσης του Σώματος του Αποστόλου Παύλου 
φαίνεται να τον ικανοποιεί34.   

 
Ποιά θέση λοιπόν μπορεί να έχουν οι τέχνες στην τοπική κοινότητα και την εν 

τόπω ζωή για τον Αμερικανό λογοτέχνη; Πρώτα όμως, πώς κατανοεί την έννοια της 
τέχνης ή των τεχνών;  Σε λίγες γραμμές η κατανόηση της τέχνης από τον Berry θα 
μπορούσε να δοθεί με τα εξής: Η τέχνη είναι εργασία, γι’ αυτό και χαρακτηρίζει την τέχνη 
της συγγραφής, για παράδειγμα, ως συγκρινόμενη ή όμοια κατ’ αναλογία με το κτίσιμο 
ενός σπιτιού35. Επιπρόσθετα ο Αμερικανός ποιητής γράφει, κάνοντας πιό ξεκάθαρα τα 
προαναφερθέντα: 

 
Με την πρώτη ματιά, η συγγραφή, μπορεί να μήν φαίνεται τόσο πολύ ως τέχνη του 

σώματος, όπως ας πούμε, ο χορός ή η κηπουρική ή η ξυλουργική τέχνη. Παρόλα αυτά η 
γλώσσα (ή ο λόγος) είναι το πιό άμεσα φυσικό από όλα τα μέσα της τέχνης. Την έχουμε 
ψηλαφητά στο στόμα μας, είναι η γλώσσα μας36.   

 
  Σύμφωνα με προέκταση των προηγουμένων από τον σχολιαστή του Wendell 

Berry Kimberly K. Smith, μιά τέτοια γλώσσα ή λόγος εισηγείται ότι ένας ποιητής, όπως 
και ένας καλλιεργητής καπνού, σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Berry, μπορεί να επιτύχει 
ένα είδος χάριτος (grace) στην επιτέλεση της τέχνης του37.  
  

Aπό τα πιό πάνω συμπεραίνει κανείς, πως για τον Αμερικανό συγγραφέα κάθε 
εργασία, που είναι αναγκαία, για να προαχθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός και η διαβίωση 
στον τόπο, είναι τέχνη, όπως και κάθε χρήσιμο και αναγκαίο. Αλλά ο Berry προκρίνει και 
κάτι άλλο σε απόλυτη συμφωνία με τα προηγούμενα: «το χρήσιμο θα μπορούσε να είναι 
και θα πρέπει να είναι όμορφο». (“useful could and should be beautiful”). Έτσι, για τον 
                                                 
33 Wendell Berry, Sex Economy Freedom and Community, Pantheon Books New York and San Francisco, 
1992 pp 119, 120. 
34Wendell Berry’s Community (Interview with Anne Husted Burleigh), Βλ. www.catholicededucation.org.  
σ.σ. 2, 3. 
35Kimberly K. Smith, Wendell Berry and the Agrarian Tradition, A Common Grace, University Press of 
Kansas 2003, σ. 169.  
36Wendell Berry, What are we people for? North Point Press, New York 1990, σ. 192. 
37 Kimberly K. Smith, Wendell Berry and the Agrarian Tradition, A Common Grace, University Press of 
Kansas 2003, σ. 169 

http://www.catholicededucation.org/


Αμερικανό, όλες ανεξαιρέτως οι τέχνες, κάθε δηλαδή μορφή δημιουργικότητας προάγει 
την ζωή αλλά και την ομορφαίνει. Δεν είναι αυτό προνόμιο μόνο των λεγομένων καλών 
τεχνών. Οι τελευταίες πάντως, όπως η ποίηση, η ζωγραφική, το τραγούδι, για τον Berry 
είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να σκοπεύουν στην ενθάρρυνση της αγάπης για τον κόσμο και 
πρέπει να καταλήγουν σε αμεσότερη αίσθηση και εκτίμηση του κόσμου ως κοινής των 
ανθρώπων κατοικίας. 
 
 Από το σημείο αυτό ξεκινά η προσπάθεια εντοπισμού των βασικών σημείων 
αναφοράς στο έργο του Wendell Berry για την σχέση Τόπου και Τέχνης με παράλληλη 
παρουσίαση των θεολογικών προϋποθέσεων και προεκτάσεων που προκύπτουν. 
  

Όλες οι τέχνες για τον Wendell Berry είναι λειτουργικές. Έχουν συγκεκριμένη 
λειτουργία ή συμβολή στο σώμα της τοπικής κοινότητας, και στο σώμα του σύμπαντος, 
στις σχέσεις των ανθρώπων της κοινότητας με τους ανθρώπους και με την φύση. Βάση 
των προηγουμένων είναι το κοσμολογικό σχήμα που υιοθετεί ο Αμερικανός το οποίο 
ισχύει για όλες τις τέχνες, και που θεωρεί, ότι αντιπροσωπεύει το έργο των περισσοτέρων 
ποιητών της Δυτικού πολιτισμού πρίν από την Βιομηχανική Επανάσταση. Είναι αυτό  της 
ιεραρχικής δομής της πραγματικότητας. Αυτή η ιεραρχία των κτιστών πραγμάτων δείχνει 
το ενδιαφέρον για τα όρια της υπεύθυνης πράξης των ανθρώπων. Αυτά τα όρια ορίζονταν 
πρωτίστως από την θέση (ή τόπο) του ανθρώπου στο ιεραρχικό σχήμα του σύμπαντος: Ο 
άνθρωπος βρίσκεται κάτω από τους αγγέλους και πάνω από τα υπόλοιπα ζώα. Η 
καταπάτηση αυτών των ορίων μπορεί να έχει ασύμφορες συνέπειες38. Σύμφωνα με τον 
Wendell Berry, για τους παλαιούς ποιητές, (Από τον Όμηρο έως και τη Βίβλο και τους 
Δυτικούς κλασσικούς): 
  

Το ερώτημα των ορίων μιάς πράξης δεν ήταν απλώς κοινωνικό ή γεωγραφικό. 
Ήταν ιεραρχικό. Είχε για να το θέσουμε έτσι συγχρόνως οριζόντια και κάθετη διάσταση. 
Κάθε πράξη έθετε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο, τους τρόπους...αλλά 
συγχόνως έθετε και ερωτήματα για την αξία της. Μιά πράξη μπορεί να ήταν κατάλληλη 
για έναν άνθρωπο συγκεκριμένου χαρίσματος ή να είναι υποβαθμιστική (χυδαία ή 
ζωώδης) ή αλαζονική. Μπορούσε να παραβιάζει τοπικές συνθήκες ή ήθη, ή να 
σφετερίζεται το θεϊκό προνόμιο. Στην ιστορία του Μωυσή και της καιομένης βάτου 
βρισκόμαστε στο πέρασμα αυτών των δύο άκρων με τέτοιο τρόπο ώστε να ορίζονται τα 
όρια του Μωυσή με την σοβαρότατη απαίτηση. Η φωνή από την βάτο του δίνει τον 
κοσμικό του τόπο (ή τοποθεσία): «Ο τόπος όπου στέκεσαι είναι άγιος». Αλλά, μόνο αφού 
τον είχε τοποθετήσει όπως έπρεπε στην ιεραρχική τάξη (είναι απλώς άνθρωπος), Γι’ αυτό, 
«Βγάλε τα υποδήματά σου.....»39. 
  

Μετά από τα προηγούμενα, που θέτουν το ευρύτερο πλαίσιο της προβληματικής 
του Αμερικανού συγγραφέα για την θέση ή τόπο του ανθρώπου στο σύμπαν, όπως τον 
μαρτυρεί η δημιουργία της ποιητικής παράδοσης, μπορούμε να προχωρήσουμε σταδιακά 
στην πιό συγκεκριμένη περιγραφή του ρόλου των ποιητών που ενστερνίζονται μιά τέτοια 
θεώρηση. Είναι όπωσδήποτε οι «placed» δηλαδή οι υπάρχοντες σε συγκεκριμένο τόπο 
ποιητές. Θεμελιώδης θέση για τον Berry είναι ότι οι ποιητές ποιούν με τα έργα τους το 
«κοσμικό προσκύνημα» (secular pilgrimage).  

 

                                                 
38 Wendell Berry, Standing by Words, Shoemaker & Hoard, Washington D.C. 2005, σ. 118. 
39 Wendell Berry, Standing by Words, Shoemaker & Hoard, Washington D.C. 2005, σ. 117. 



Γράφει: (Το προσκύνημα) είναι κοσμικό γιατί τοποθετείται έξω από και χωρίς 
αναφορά στους θρησκευτικούς θεσμούς και δεν ψάχνει για κάποιο θεσμικό τέμενος ή ιερό 
τόπο. Βρίσκεται σε αναζήτηση του κόσμου. Είναι προσκύνημα ωστόσο γιατί είναι 
θρησκευτική αναζήτηση. Δεν ψάχνει για τον κόσμο της αδρανούς υλικότητας που θέτουν 
ως αξίωμα και οι οριοθετημένες στον ουρανό εκκλησίες και οι βιομηχανίες 
εκμετάλλευσης. Ψάχνει τον κόσμο της δημιουργίας, τον δημιουργημένο κόσμο στον οποίο 
ο Δημιουργός, το Πνεύμα που δίνει μορφή και ζωντανεύει ενυπάρχει ακόμα και 
εργάζεται40. 
  

Για τις προηγούμενες γραμμές πολλά θα μπορούσαν να σχολιαστούν. 
Ακριβολογώντας πάντως, οφείλει κανείς να πει, ότι η ποίηση ως περιγραφή της 
αναζήτησης του Θεού από τον άνθρωπο στην ύλική πραγματικότητα, εφόσον είναι 
προσκύνημα, προϋποθέτει την προτεραιότητα της αποκάλυψης και του αποκαλυπτόμενου, 
του Θεού, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί θρησκευτική αναζήτηση αόριστα και υπό την 
ευρεία χρήση του όρου η οποία δεν θα απέκλειε και τoν νατουραλισμό, την ειδωλολατρεία 
ή τη θεοποίηση της κτίσης41. Ο άνθρωπος προσκυνεί τον Δημιουργό που αποκαλύπτεται 
στην κτίση, προσκυνεί τα «αόρατα από κτίσεως κόσμου» μέσω των ποιημάτων του Θεού, 
του πρώτου Ποιητή42. Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, για τον Berry, ο Θεός ενεργεί άπαυστα 
σε όλη την κτίση, άρα αποκαλύπτεται και προσκυνείται σε όλη την κτίση. Οι εκκλησίες 
που οριοθετούνται στον ουρανό και μόνο στερούν αυτήν την διάσταση των πραγμάτων. 
Στην ρίζα αυτής της ετεροκοσμικότητας βρίσκεται ο δυισμός, ο διχασμός, η διαίρεση 
ουρανίων και επιγείων, που ο Αμερικανός με πάθος απαρνείται. Λέει σε συνέντευξή του: 
  

Δεν μου αρέσει ο δυϊσμός ουρανίων και γηίνων, που πάντα σε οδηγεί στο να 
καταδικάζεις τη γη ως κάτι κακό, κάτι που πρέπει να υποστείς και να υποφέρεις 
προκειμένου να μεταβείς στον Παράδεισο. Μου φαίνεται πως η μιά πραγματικότητα 
διυαρρηγνύει την άλλη, υπάρχει επικοινωνία, και πως το να γνωρίζεις αυτόν τον κόσμο 
στην καλύτερη του μορφή σημαίνει να ξέρεις κάτι παραδείσιο. Και αντίστροφα επίσης, το 
να γνωρίζεις αυτόν τον κόσμο στην χειρότερή του μορφή σημαίνει να ξέρεις κάτι από την 
κόλαση. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε για ποιό πράγμα πρέπει να εργαστούμε και σε τί 
να ελπίζουμε σε αυτόν τον κόσμο και αυτό μου φαίνεται πως εγκρίνεται από την Γραφή43. 
   

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης θα χαρακτηρίσει την πιό πάνω προσέγγιση, από 
τα χαμηλά στα υψηλά- στα πράγματα του χρόνου, στην οικογένεια και στην κοινοτική 
ζωή- ως προσέγγιση της σάρκωσης του Χριστού, της αποδοχής δηλαδή των γηίνων. Γι’ 
αυτό-λέει- καταλαβαίνει ιδιαίτερα τί σημαίνει η εικόνα του Χριστού ως ποιμένα και η 
περιγραφή της πρώτης δημιουργίας ως κήπου44. Τα τελευταία μας φέρνουν αβίαστα στο 
παράδειγμα του ιδίου του Berry ως αγρότη και συζύγου και ταυτόχρονα συγγραφέα και 
ποιητή, του οποίου ολόκληρο το έργο φαίνεται να είναι έκφραση συνδέσμου αγαπητικού 
με τον τόπο του και την ζωή του τόπου του μιά γήινη προσκόλληση θα έλεγε κανείς. Στο 
                                                 
40 Wendell Berry, A continuous harmony Essays Cultural and Agricultural, Shoemaker & Hoard, 
Washington, DC 1972, σ.σ. 3, 4. 
41 Νατουραλισμό και ειδωλολατρεία απαρνείται ξεκάθαρα ο Αμερικανός και μάλιστα με επιχειρήματα από 
την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα το Ιωβ 34, 14-15 στο δοκίμιο του, Standing by Words, Shoemaker & 
Hoard, Washington D.C. 2005, σ. 181.  
42 Ρωμ. 1, 20. 
43Wendell Berry’s Community (Interview with Anne Husted Burleigh), Βλ. www.catholicededucation.org.  σ. 
4 
44Wendell Berry’s Community (Interview with Anne Husted Burleigh), Βλ. www.catholicededucation.org.  σ. 
4. 
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έργο του Αμερικανού πεζογράφου όλα έχουν τον τρόπο, να γίνονται πιό συγκεκριμένα, να 
τοποθετούνται σε συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο. Σε συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο πρέπει 
να ενταχθούν και τα περί χριστιανικού βιώματος για τον Wendell Berry που 
προαναφέρθηκαν, ενώ υπό το φώς αυτού του βιώματος είναι πολύ διαφωτιστικό να 
ειδωθεί η σχέση με τον τόπο στα έργα του. 

 
О Αμερικανός ποιητής και πεζογράφος θεωρεί εσφαλμένο για κάθε ποιητή το 

αξίωμα πως «ο νούς είναι ο τόπος του εαυτού του» (“The mind is it’s place”) Κάτι τέτοιο 
θα οδηγούσε την ποίηση στον ψυχολογισμό, στον συναισθηματισμό και στην 
αυτοεκμετάλλευση απότοκα και τα δύο της απομόνωσης45. Για τον Berry τα είναι 
πράγματα απλά και διαυγή. Γράφει στο δοκίμιό του «Ποίηση και τόπος»: 

 
Μπορούμε να πούμε απλά ότι το να υπάρχεις σε τόπο είναι καλό και το να είσαι 

εκτός τόπου είναι κακό, γιατί το που βρισκόμαστε με σεβασμό, στην θέση που έχει ο 
τόπος μας, στην τάξη των πραγμάτων και στην γή είναι ο ορισμός των ορίων μας με 
σεβασμό στον Θεό και στα άλλα δημιουργήματα που ζουν δίπλα μας46. 

 
Ο ίδιος λοιπόν ο Berry, (και εδώ επικαλούμαι σημεία της βιογραφίας του ή της 

geo-biography- γεωβιογραφίας του), το 1964, εγκαταλείποντας την Νέα Υόρκη όπου είχε 
καταφέρει ως συγγραφέας και Πανεπιστημιακός δάσκαλος να ενταχθεί επιτυχώς στους 
κύκλους των λογοτεχνών και να έχει μπροστά του όλες τις ευκαιρίες της συγγραφικής 
ανέλιξης, επιλέγει να επιστρέψει στην πατρίδα του, το Κεντάκυ, να γίνει καλλιεργητής της 
πατρικής του γής και από τότε να ασκεί συγχρόνως την καλλιέργεια της γης και την 
καλλιέργεια του λόγου. Γι’ αυτή του την απόφαση θεωρήθηκε παράλογος και άφρων, 
τρελλός, από συναδέλφους του47. Ή έλξη όμως προς την γενέτειρά του ήταν δυνατότερη 
της εκλογίκευσης της ζωής και του βολέματος στην πόλη της αφθονίας, όπου κάθε αγαθό 
μπορεί να αγοραστεί, ενώ στα οικογενειακά αγροκτήματα κάθε αγαθό προκύπτει με 
ιδρώτα και πάλη με την γή καθημερική και επίμονη48. Εξομολογείται πως ο τόπος της 
καταγωγής του ήταν μέσα του η ανάμνηση και το πρότυπο κάθε γειτονικής σχέσης, 
ψηλαφητής οικείωσης του τοπίου και δυνατότητας αίσθησης και οικείωσης κάθε μακρινού 
τόπου ή ανθρώπου διά της φαντασίας. Το μέρος αντιπροσώπευε το όλον πιό πολύ από 
κάθε ιδέα του όλου. (Αυτό ονομάζει felt imagination). Επιθυμία του ήταν να γνωρίσει το 
νόημα του γεγονότος ότι αγαπούσε πιό πολύ τον τόπο καταγωγής του από κάθε άλλο 
τόπο49. Από τότε ο Αμερικανός του Κεντάκυ έκανε τον τόπο του θέμα της τέχνης του και 
υπέταξε την τέχνη του στην υπηρεσία της αγάπης για τον τόπο του.  

 
H εμπλοκή στη ζωή ενός τόπου, στις θλίψεις, τις αποτυχίες και τις χαρές του, είναι 

για τον συγγφαφέα ή τον ποιητή, η σάρκα του έργου του. Η ζωή λοιπόν του Wendell Berry 
είναι η ζωή του αγρότη και του λογοτέχνη, του ποιητή και πεζογράφου. Για την σχέση των 
δύο τεχνών, της καλλιέργειας της γής και του καλλιτεχνικού λόγου, όπως την βίωσε, 
πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα σχόλια του. Ακολουθεί επιλογή αντιπροσωπευτική των 
νοημάτων που του χάρισε η ασκηση συγχρόνως των δύο τεχνών. Στο δοκίμιο του 
Imagination in Place γράφει:  

 
                                                 
45 Wendell Berry, Standing by Words, Shoemaker & Hoard, Washington D.C. 2005, σ. 197 
46 Wendell Berry, Standing by Words, Shoemaker & Hoard, Washington D.C. 2005, σ. 192. 
47 Wendell Berry, The art of the common place, Counterpoint Washington, D.C. 2002, σ. 5 
48 Wendell Berry, The way of ignorance, Shoemaker & Hoard 2005, σ. σ. 47, 48. 
49 Wendell Berry, The art of the common place, Counterpoint Washington, D.C. 2002, σ. 6 



Ότι έμαθα ως αγρότης το έμαθα επίσης και ως συγγραφέας, και το αντίθετο. Αυτή 
είναι μιά εμπειρία που αντιστέκεται σε κάθε είδος απλοποίησης (simplification). Θα 
προχωρήσω και θα την ονομάσω συνθετότητα (complexification)50...Το πιό επίμονο και 
μορφοποιό ενδιαφέρον της γεωργίας, όταν αυτή ασκείται σοβαρά, είναι η διαφορετικότητα 
κάθε αγρού, κάθε αγροτικής οικογένειας, κάθε δημιουργήματος σε κάθε αγρόκτημα. Η 
γεωργία γίνεται υψηλή τέχνη όταν οι γεωργοί ξέρουν και σέβονται στην εργασία τους την 
ξεχωριστή ιδιαιτερότητα του τόπου τους και της κοινότητας των δημιουργημάτων που 
ζούν εκεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με προσωπικές δικαιολογίες που καλούμε 
«διαφορετισμό» (ή «ατομικισμό») αλλά είναι συγγενικό με την αγία φιλανθρωπία των 
Ευαγγελίων την πολιτική ευγένεια της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και των 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων51.  

 
Στην ίδια συνάφεια ανήκουν και τα παρακάτω σχόλια του Αμερικανού που 

εργαζόμενος ως συγγραφέας και ως γεωργός καταλήγει στα εξής συμπεράσματα για το 
θέμα της γλώσσας, απολύτως χρήσιμα για τον καθένα που επιθυμεί να απευθυνθεί με την 
συγγραφή του σε ανθρώπους συγκεκριμένου τόπου με λόγο ζωντανό και χειροπιαστό. 
Ισχύει φυσικά και για τους ασκούντες την τέχνη της θεολογίας: 

 
Δεν μπορείς να ασχοληθείς με τα πράγματα απλά σύμφωνα με το σε ποιά 

κατηγορία ανήκουν. Σου ζητείται συνέχεια να λάβεις υπ’ όψιν την ξεχωριστή 
μοναδικότητα ενός ζώου ή ενός δέντρου, ή την μοναδικότητα ενός τόπου ή μιάς 
κατάστασης… Επιπρόσθετα είσαι συνεχώς υπό την πίεση της ανάγκης να εξηγείς σε 
κάποιον (συχνά και στον εαυτό σου) ακριβώς τί πρέπει να γίνει. Όλα αυτά επιβάλλουν μιά 
με ακρίβεια συγκεκριμενοποιημένη γλώσσα, μιά γλώσσα που παράγεται και κινείται θα 
λέγαμε από το έδαφος προς τα πάνω. Είναι το σωστό είδος γλώσσας για τον καθένα, αλλά 
πολύς από τον δημόσιο μας λόγο φαίνεται τώρα να αναπτύσσεται προς τα κάτω, από ένα 
σκοπό. Συνήθως ο σκοπός είναι η αποπλάνηση, και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν 
απλώς επιλεχθεί ή εφευρεθεί για να ταιριάζουν στον σκοπό52.  

 
Ο συγγραφέας που επιθυμεί μιά τέτοια γλώσσα να ασκήσει, πρέπει να αναρωτηθεί 

ποιό θα είναι το αποτέλεσμα της συγγραφής στον τόπο του, και στους ανθρώπους του 
τόπου του. Έτσι η υγεία του τόπου είναι σταθερό κριτήριο για το τί θα γράψει ο 
συγγραφέας και πως θα το γράψει53. Εδώ δεν μπορεί κανείς που έχει διαβάσει τον Νίκο 
Γαβριήλ Πεντζίκη να μην θυμηθεί τα λόγια που γράφει στον «Πεθαμένο και την 
Ανάσταση»: «θέλω να μιλήσω με δύναμη για να μπορέσει να κατορθωθεί η ζωή στον τόπο 
μου». Είναι χαρακτηριστική η έκφρασή του: «Προσφιλής μου πατρίδα, μόνο η ζωή σου 
μπορεί να δικαιώσει την ζωή μου»54. Η τελευταία αυτή φράση του Πεντζίκη της 

                                                 
50 Wendell Berry, The way of ignorance, Shoemaker & Hoard 2005, σ.47 
51 Wendell Berry, The way of ignorance, Shoemaker & Hoard 2005, σ. 45 
52 Wendell Berry, The way of ignorance, Shoemaker & Hoard 2005, σ. σ. 48, 49 
53 Wendell Berry, The way of ignorance, Shoemaker & Hoard 2005, σ. 49 
54 Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, Ο πεθαμένος και η Ανάσταση, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1987, σ. 17. Στο σημείο 
αυτό οφείλει ο προσεκτικός και κατά το δυνατόν επαρκής αναγνώστης των έργων του Ν. Γ. Πεντζίκη, και 
εννοώ όλων των έργων του, να επισημάνει πως η πρόθεση του Πεντζίκη «να μιλήσει με δύναμη» για χάριν 
της πατρίδας συνδέεται εν μέρει ή και σε μεγάλο βαθμό με νεανική συγγραφική φιλοδοξία ή ματαιοδοξία, ή 
ακόμα με έναν νεανικό μεγαλοϊδεατισμό.  Αρκεί κανείς να διαβάσει στην Αρχιτεκτονική της Σκορπιας Ζωής 
(1978), έργο πολύ μεταγενέστερο του Ο πεθαμένος και η Ανάσταση, τις αναφορές του Πεντζίκη για την κοινή 
πεποίθηση που είχε με τον ξάδερφο του Κίμωνα, πως ο καθένας από τους δύο ήταν ο μεγάλος ποιητής και 
ψυχικός αναμορφωτής της φυλής, που είχε εξαγγείλει σε ποίημά του ο Κωστής Παλαμάς. Διάβαζαν πως ο 
τόπος τους χρειαζόταν ένα μυθιστόρημα που να εκφράζει τη ζωή του. Μάλλον για τον Πεντζίκη μιά τέτοια 



Θεσσαλονίκης θα συναντήσει τα επόμενα λόγια του Wendell Berry του Κεντάκυ. Σε αυτά 
σχολιάζει τους σκοπούς και τις προθέσεις του μυθιστορηματικού του έργου, που 
περιγράφει την ζωή στην φανταστική κοινότητα του Port William, πίσω από την οποία 
κρύβεται τо Port Royal ο τόπος όπου γεννήθηκε και ζεί. Γράφει με ιδιαίτερη γλαφυρότητα 
ο Αμερικανός: 

 
Έφτιαξα το φανταστικό μέρος του Port William σε μιά προσπάθεια να τιμήσω τον 

συγκεκριμένο τόπο όπου έχω ζήσει. Με το μέσο του φανταστικού τόπου τα τελευταία 
πενήντα χρόνια έμαθα να βλέπω το τοπίο όπου γεννήθηκα και την γειτονιά μου ως τόπο 
μοναδικό στον κόσμο, ως δημιούργημα του Θεού, που κατέχει κληρονομημένη αγιότητα 
και περιγελά κάθε ανθρώπινη αξιολόγηση που μπορεί να του επιβληθεί. Αν κάτι που 
έγραψα γι’ αυτόν τον τόπο μπορεί να εγκρίνει κακομεταχείρησή του, ή να επιτρέψει σε 
κάποιον να θεωρεί την γη ως κεφάλαιο ή τα ανθρώπινα μέλη του εργατικό δυναμικό, όσα 
έγραψα καλύτερα να μην είχαν γραφεί. Και τότε ας πάνε στην κόλαση μαζί με κάθε αξία 
που μπορεί να βρει κανείς σε αυτά «ως λογοτεχνία»55.  

 
Στο πιό πάνω απόσπασμα ο Berry βλέπει τον τόπο του «ως δημιούργημα του Θεού 

με κληρονομημένη αγιότητα». Σε μιά από τις περιπλανήσεις του σε έρημικό τοπίο του 
τόπου του δηλώνει ότι έκανε είσοδο σε άχρονη κατάσταση. Το μέρος «είχε ειρήνη και 
τιμιότητα άμεσα αισθητή, η δημιουργία ήταν ολόκληρη σε αυτό και απαρακώλυτη...εκεί 
όλα ήταν μέσα σε μιά τάξη, ό, τι μπορεί να φαινόταν αυθαίρετο ή συμπτωματικό 
συμπεριλαμβανόταν στον σχεδιασμό του όλου. Η παρουσία της δημιουργίας εκεί έκανε 
τον τόπο άγιο, και κατάλαβε ότι είχε έρθει σε προσκύνημα». Τον είλκυσε η δημιουργία, η 
τέλεια αλληλοσυγχώνευση της ζωής και σχεδιασμού. Έτσι, έκανε τον ευαυτό του 
ακόλουθο και μαθητευόμενό της56. Σε άλλο κείμενό του όπου και πάλι αναφέρεται στην 
περιπλάνηση στον τόπο του και στην αίσθηση του ανήκειν σε αυτόν, όπως και στην 
αίσθηση της πληρότητας της ύπαρξης σε αυτόν, γράφει πως εκεί έζησε μέρες άγιες57. 
Τέτοιες εμπειρίες θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ίσως με οικειότερους προς εμάς όρους 
εκκλησιασμό της κτίσεως. Ο τόποι της δημιουργίας και ιδιαίτερα οι ερημικοί γίνονται 
χώροι αποκάλυψης της αγιότητας της δημιουργίας, του κόσμου, που τον χαρακτηρίζει η 
αρμονία την οποία χαρίζει ο Δημιουργός. Ο συγγραφέας Wendell στο κείμενο της γεω-
βιογραφίας του γίνεται προσκυνητής του κόσμου, του άγιου κόσμου και αποδεικνύει μιά 
τέτοια λειτουργία της συγγραφής όπως και της ποίησης, λειτουργία δηλαδή προσκυνητική. 
Η αγιότητα δεν κλείνεται στον ναό, ο χρόνος δεν αγιάζεται μόνο στον καθορισμένο 
λειτουργικό χρόνο της εν τω ναώ λατρείας, γίνεται άγιος και ιερός παντού, αφού ο Θεός 
αποκαλύπτει στα δημιουργήματά του εν τόπω την άλλη, την κοσμική λειτουργία. Τα πιό 

                                                                                                                                                    
απόπειρα είναι ο Πεθαμένος και η Ανάσταση. Η σχέση «συγγραφέας ή ποιητής αναμορφωτής - τόπος» που 
ενέχει το στοιχείο του αφηρημένου όπως και περιπτώσεις ενός σωτηριολογικού μεγαλοϊδεατισμού, 
ακολουθείται στον Πεντζίκη από την επιθυμία περιγραφής της πόλης του, της πατρίδας του Θεσσαλονίκης,  
όπως προσωποποιείται σε μιά δυστυχιμένη γυναίκα που εκπροσωπεί την πόλη. Αυτό δεν σημαίνει πως η ζωή 
της πόλης είναι μόνο η δυστυχία, «είναι και πάρα πολλά άλλα...και κρατά κάποιο μυστήριο προσωπικό». Η 
σχέση του ποιητή-συγγραφέα με το θέμα του γίνεται πιό πραγματιστική, πιό ρεαλιστική και μάλλον 
συμπυκνώνεται σε μιά απόπειρα προσφοράς τιμής στην ζωή του τόπου, μιά υπόμνηση της ζωής του και όχι 
μιά επιθυμία διάσωσής και δοξασμού του από ένα προικισμένο άτομο. Κάτι τέτοιο προσεγγίζει σημαντικά 
τις θέσεις του Wendell Berry. Βλ. Πραγματογνωσία και άλλα επτά κείμενα μυθοπλασίας γεωγραφικής, 
Εκδόσεις ΑΣΕ, 1977, σ. 27. 
55 Wendell Berry, The way of ignorance, Shoemaker & Hoard 2005, σ. σ. 50, 51 
56 Wendell Berry, The art of the common place, Counterpoint Washington, D.C. 2002, σ.σ. 23, 24. 
57 Wendell Berry, Recollected essays, 1965-1980, North Point Press, New York 1981, σ. 72 



πάνω ζωντανεύουν και εκδιπλώνουν την αλήθεια του Αγίου Ιωάννη του Χρυστόμου πως 
με την σταυρική θυσία του Χριστού «άπας τόπος ευκτήριον γέγονε»58.   

 
Σχετικά με το ίδιο θέμα, δηλαδή την αγιότητα και ιερότητα του κόσμου, την οποία 

ο άνθρωπος βλέπει παντού μέσω της οικείωσης του συγκεκριμένου τόπου, πολύ 
ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του ζωγράφου Harlan Hubbard του οποίου την βιογραφία 
έγραψε ο Wendell Berry. Ο Ηubbard ήταν ζωγράφος, συγγραφέας και μουσικός. Στo 
απόσπασμα που θα ακολουθήσει γίνεται περιγραφή και συνολικός σχολιασμός από τον 
Berry του τρόπου που ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης αξιοποίησε την τέχνη. Στην αναφορά 
στην ζωγραφική του φαίνεται και η θεώρηση της αγιότητας του τόπου που συγγενεύει με 
αυτήν του Wendell Berry που μόλις έχει σχολιαστεί: 

 
Ο Harlan Hubbard πίστευε πώς η τέχνη συνολικά είναι τελικώς θρησκευτική και 

γι’ αυτόν, η ζωγραφική εξέφραζε μεγάλη χαρά στη ζωή. Η προσπάθεια του ζεύγους 
Ηubbard να φτιάξουν την κοινή τους ζωή μαζί ήταν έργο τέχνης. / ... Ο Ηubbard βρήκε 
την αποκάλυψη όχι στην οργανωμένη θρησκεία αλλά στην φύση... Η πίστη του ήταν 
πρακτική, διαισθητική πίστη στον βυθισμό μάλλον παρά στην υπέρβαση. «Η ομορφιά της 
γης είναι ο Χριστός ο ίδιος» έγραψε ο Ηubbard στο ημερολόγιό του. Όπως παρατηρεί ο 
Berry, «το να καρπώνεται το μέγιστο από όσα προσφέρει η γη ήταν η θρησκευτική κλήση 
του Ηubbard». Ως ντόπιος του Κεντάκυ είχε βαθειά αίσθηση του τόπου και αγάπη για την 
κοιλάδα του ποταμού του Oχάϊο που τον έκανε να επιστρέφει από τα ταξίδια του. Η αγάπη 
του για τους ποταμούς του Oχάϊο και του Μισισίππη αντανακλάται στα ημερολόγια και 
στις ζωγραφιές του. Σε μιά μεγάλη τοιχογραφία του ποταμού Ιορδάνη που του ανατέθηκε 
να ζωγραφίσει για μιά χριστιανική εκκλησία στο Milton στο Κεντάκυ, φαίνεται ξεκάθαρα 
αποτυπωμένος ο ποταμός του Oχάϊο, για να δηλώσει έτσι ότι η βιβλική αγιότητα του 
Ιορδάνη είναι χειροπιαστή (και) εδώ59. 

 
Πολλά θα μπορούσαν ακόμα να παρατεθούν και να σχολιαστούν για την σχέση 

των τεχνών με τον τόπο αλλά και των δύο με την θεολογία μέσα από τα έργα του Wendell 
Berry. Είναι σίγουρο πως ένα βιβλίο θα μπορούσε κάλλιστα να γραφεί γι’ αυτό το θέμα 
και θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Eδώ όμως το να επεκταθούμε περισσότερο θα 
αδικούσε την μορφή μιάς πρώτης προσέγγισης, που σκοπεύει να δώσει ένα δείγμα και να 
κεντρίσει την περιέργεια για περαιτέρω δημιουργική ενασχόληση με αυτά τα θέματα και 
νομίζω πως κάτι τέτοιο το χρειάζεται η θεολογία μας και ο πολιτισμός μας. Κάποιες φωνές 
μακρινές σαν του Wendell Berry ή και άλλες κοντινές που δεν μάθαμε να τις ακούμε 
μπορούν να μας πλουτίσουν τη γνώση και τη ζωή.  

 
«Οι τέχνες οφείλουν να είναι σωστά υποταγμένες στην τέχνη του ζείν. Το μόνο που 

μπορεί να προστατεύσει τις τέχνες είναι η γνώση του ζειν (του τρόπου ζωής) και 
πρωτίστως του πώς να ζεις σε κοινότητα»60.  

 
Κράτησα τα λόγια αυτά του Wendell Berry για κατακλείδα αυτής της πρώτης 

προσέγγισης στο θέμα. Νομίζω πως έγινε αρκετά φανερό σε αυτό το κείμενο, ότι ο τρόπος 
της ζωής όπως τον ζεί και τον περιγράφει ο Αμερικανός ποιητής χαρακτηρίζει την τέχνη 
                                                 
58 P.G. 49, 400 
59 Kimberly K. Smith, Wendell Berry and the Agrarian Tradition, A Common Grace, University Press of 
Kansas 2003, σ. 110 
60 Wendell Berry’s Community (Interview with Anne Husted Burleigh), Βλ. www.catholicededucation.org.  σ. 
8. 
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όπως την κατανοεί στο έπακρο. Η τέχνη του ιδίου του Berry αποτυπώνει την κοινοτική 
του ζωή στον τόπο του και απευθύνεται προς τον τόπο του, ενώ, η συγκεκριμένη τοπική 
ζωή, η αίσθηση του γήινου τόπου δείχνει τον Δημιουργό στα δημιουργήματα και το 
ουράνιο στα γήινα, κάνοντας όλες τις τέχνες να συγγενεύουν με την τέχνη της θεολογίας ή 
να γίνονται και οι ίδιες θεολογία. 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ 
 
 
 

Πάσχα στο Αγιον Ορος 
 
 

Το Πάσχα είναι η πιο λαμπρή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι η γιορτή του 

φωτός και της χαράς. Η γιορτή της συντριβής του θανάτου, ο οποίος προκαλούσε 

φρίκη και τρόμο και στα πιο μεγάλα πνεύματα της ανθρωπότητος. Και γιορτάζεται, 

σύμφωνα με την απόφαση της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τη γλυκιά εποχή 

της άνοιξης, που η φύση ξυπνάει ευχάριστα από τη νάρκη του χειμώνα. 

Παντού η γιορτή αυτή έχει λαμπρότητα και χάρη. Παντού είναι αιτία 

ευφροσύνης και αγαλλίασης. Ιδιαίτερη όμως χάρη και πνευματικό μεγαλείο έχει 

αυτή στο «Περιβόλι της Παναγίας», το Άγιον Όρος. Στην «Πύλη του Ουρανού», 

όπου ο άνθρωπος ηρεμεί και στοχάζεται πιο καθαρά τα θεία και τα ανθρώπινα. 

Εκεί, όπου ζει πιο έντονα την παρουσία του Θεού και το βαθύ μυστήριο της 

πίστης. 

 

Αξιώθηκα να γιορτάσω πριν δύο χρόνια το Πάσχα στο Άγιον Όρος 
και συγκεκριμένα στο ονομαστό μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, που 
είναι το αρχαιότερο, το μεγαλύτερο και πρώτο στην τάξη μεταξύ των 
μοναστηριών του Άθωνος. Είναι το μοναστήρι, που σε μεταφέρει νοερά 
στο Βυζάντιο, καθώς συχνά αναπέμπεται η δέηση στο Θεό για την 
ανάπαυση των ψυχών των μτιτόρων του «Νικηφόρου και Ιωάννου των 
αειμνήστων βασιλέων». Των βυζαντινών δηλαδή αυτοκράτορα 
Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννου Τσιμισκή. 

 
Κτισμένο το μοναστήρι στη βορειοανατολική πλευρά του Αγίου Όρους, σε μια 

έξοχη θέση του Ακράθω που λέγεται Μελανά61 εποπτεύει με χάρη την 

αιγιοπελαγίτικη θάλασσα και τα νησιά της Θάσου, της Σαμοθράκης και της 

Λήμνου. 

Το εξαίσιο γαλάζιο χρώμα της θάλασσας τ΄  ουρανού, το απαλό πράσινο του 

χλοοτάπητα και των δένδρων της περιοχής και ο θεόρατος βουνίσιος όγκος του 

Κούκου, που υψώνεται επιβλητικός πάνω από το μοναστήρι, συνθέτουν μια 

                                                 
61 Εξαιτίας των μελανόμορφων νερών της θάλασσας στο σημείο αυτό. 



φυσική εικόνα εξόχου ωραιότητος. Και τα πτηνά (κοτσύφια, σπίνοι, αηδόνια κ.ά.) 

με τις μελωδίες τους δίνουν παναρμόνιες συναυλίες. 

Όλα είναι ευλογημένα στον ιερό αυτό τόπο. Όλα έχουν χάρη. Όλα 

ενθουσιάζουν και τέρπουν την ψυχή. Ακόμη και η μονότονη φωνή του γκιόνη. Του 

νυκτόβιου πουλιού που ακούγεται από το τεράστιο φουντωτό κυπαρίσσι του Αγίου 

Αθανασίου του Αθωνίτου. Την έναρξη της αγρυπνίας, σηματοδοτεί η χαρμόσυνη 

κωδωνοκρουσία, η οποία προσκαλεί μοναχούς και λαϊκούς να μετάσχουν στο 

λαμπρό πανηγύρι της πίστης. Οι χαρούμενες νότες της διαχέονται σε στεριά και 

πέλαγος. Στη γύρω περιοχή του ιερού καθιδρύματος. Τρομάζουν από αυτές τα 

πουλιά και τ΄  αγρίμια του ιερού βουνού. Τα τσακάλια ουρλιάζουν με μανία. 

Ακολουθεί η κρούση του τάλαντα, του γνωστού ξύλινου σήμαντρου, τρεις 

φορές (στάσεις) γύρω από το ναό, ώστε να ακουστεί σε όλους τους χώρους του 

μοναστηριού. Η παραδοσιακή εξήγηση προέλευσης αυτού του σήμαντρου είναι ότι 

με αυτό τον τρόπο ο Νώε κάλεσε τα ζώα να μπουν στην Κιβωτό για να σωθούν. 

Με τον ίδιο τρόπο καλούνται και οι μοναχοί στο ναό, που είναι η κιβωτός της 

σωτηρίας. Σύμφωνα δε με άλλη εκδοχή το τάλαντο σχετίζεται με την παραβολή 

των ταλάντων και θυμίζει στους μοναχούς ότι δεν πρέπει να ραθυμήσουν, αλλά να 

γρηγορήσουν και να αυξήσουν το τάλαντο που έλαβαν από το ∆εσπότη Χριστό. 

Στη διάρκεια της κρούσης του τάλαντου, οι μοναχοί καταφθάνουν στο 

μεσοσκότεινο ναό, όπου συντόμως διαβάζεται το βιβλίο των Πράξεων των 

Αποστόλων από την αρχή ως το τέλος. ∆ιαβάζεται εκ περιτροπής από διαφόρους 

μοναχούς. 

Στις δώδεκα τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η ανάγνωση του βιβλίου των 

Πράξεων και νέα χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία σηματοδοτεί τώρα την έναρξη της 

ψαλμωδίας του περίφημου Κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι 

θαλάσσης…», ποίημα του Αγίου Ιωάννου του ∆αμασκηνού. 

Στη χρονική διάρκεια της ψαλμωδίας του Κανόνα ο ηγούμενος του 

μοναστηριού περνάει από τα στασίδια και προσφέρει σε κάθε μοναχό και λαϊκό 

από μια μεγάλη αναστάσιμη λαμπάδα, φτιαγμένη από καθαρό κερί. 

Σαν τελειώνει η ψαλμωδία του Κανόνα, σβήνονται γρήγορα όλα τα κεριά και 

τα καντήλια του ναού. Παραμένει αναμμένη μόνο η κανδήλα με το Άγιο Φως από 

τα Ιεροσόλυμα. Κάποιοι νέοι μοναχοί πλησιάζουν στην Ωραία πύλη, έτοιμοι να 

ανάψουν καθένας τη λαμπάδα τους από εκείνη του ηγουμένου με το Άγιο Φως και 



να το μεταδώσουν σε όλους. Κανένας δεν κινείται. Καμιά φωνή δεν ακούγεται, 

καθώς όλοι προσμένουμε τη στιγμή που ο ηγούμενος θα προβάλλει στην Ωραία 

Πύλη με το Άγιο Φως. 

Στο «∆εύτε λάβετε φως…» μια λαμπρή φωτοχυσία καταυγάζει το εσωτερικό 

του ναού και κάνει να λάμπουν εξαίσια τα πρόσωπα όλων καθώς και οι αυστηρές 

βυζαντινές τοιχογραφίες του ονομαστού Κρητικού αγιογράφου Θεοφάνη. 

Εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα οι παραστάσεις της βρεφοκτονίας του Ηρώδη, της 

Μεταμορφώσεως, της δίκης του Ιησού Χριστού και του βυζαντινού αυτοκράτορα 

Νικηφόρου Φωκά. Παριστάνεται να βαστάει στα χέρια του κάποια ειλητάρια. Είναι 

τα συμβόλαια του μοναστηριού. ∆εν χορταίνω να βλέπω την παράσταση αυτή, 

που είναι απέναντι από το στασίδι μου. Αντίκρυ της, πάνω από το κεφάλι μου, 

δεσπόζει η μορφή του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, που έγινε συνεπίκουρος του 

Αγίου στην κτίση του μοναστηριού και θεωρείται δεύτερος κτίτοράς του. Γι΄ αυτό 

και εικονίζεται να προσφέρει στο Χριστό το μοναστήρι. 

Χαρακτηριστική είναι η φωτεινή γραμμή που σχηματίζουν την ώρα αυτή οι 

φλόγες των κεριών που κρατάμε στα χέρια μοναχοί και λαϊκοί, καθώς στεκόμαστε 

όρθιοι στα στασίδια. Εμφανίζει κατά ένα τρόπο εικόνα της κάτοψης του ναού. 

Τονίζει τη διάταξη της τοιχοποιΐας του, καθώς στασίδια είναι όλα κατειλημμένα από 

μοναχούς και λαϊκούς. Κανένα δεν είναι άδειο. Είμαστε όλοι συναγμένοι στο ναό 

την ώρα αυτή. ∆εν απουσιάζει ούτε ο υπερήλικας και ασθενής μοναχός γέρο – 

Νικόλαος. Ένα καλοκάγαθο αποστεωμένο γεροντάκι, ταλαιπωρημένο από το 

βάρος των γηρατειών και της ανίατης ασθένειας. Η κέρινη, μα χαρωπή όψη και 

διάθεσή του δείχνουν τον εσωτερικό του κόσμο. Μαρτυρούν ότι προγεύεται από 

τώρα τη βασιλεία του Θεού. Πώς είναι από εδώ και τώρα μέτοχος του αιωνίου 

Πάσχα, του Μεγάλου ∆είπνου της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτή την εικόνα 

εμφανίζει από την ώρα που ήρθε και κάθισε στο διπλανό μου στασίδι. Βλέποντας 

την αδυναμία του, νομίζω πως θα λιποθυμήσει. Ότι θα του φύγει η λαμπάδα με το 

μπαστουνάκι που κρατάει στο αριστερό του χέρι, για να μπορεί να σταυροκοπιέται 

κάθε τόσο με το δεξί και να χαιρετάει τους νέους στην ηλικία μοναχούς, που με 

λαχτάρα προσέρχονται να του ευχηθούν και να λάθουν την ευλογία του. 

Η τελετή της Ανάστασης γίνεται στις δύο μετά τα μεσάνυχτα έξω από το ναό 

και συγκεκριμένα στον πριν από τη μεγάλη μοναστηριακή Τράπεζα αύλειο χώρο. 

Προς τούτο σχηματίζεται ιερή πομπή με επί κεφαλής τον ηγούμενο, οκτώ ιερείς και 



ένα ιεροδιάκονο, η οποία καταλήγει στα σκαλοπάτια της Τράπεζας. Σε αυτά 

ανεβαίνουν οι ιερωμένοι και ο ηγούμενος, ο οποίος διαβάζει το αναστάσιμο 

Ευαγγέλιο «∆ιαγενομένου του Σαββάτου…». Στη συνέχεια ψάλλει το θριαμβευσικό 

παιάνα «Χριστός ανέστη…», που φέρνει ρίγη συγκίνησης καθώς συνοδεύεται από 

τους ύψους όλων των μεταλλικών και ξύλινων σήμαντρων του μοναστηριού. Όλη 

αυτή η θριαμβευτική ψαλμωδία και η χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία αντηχούν 

δυνατά μέσα στη νεκρική σιγαλιά της νύχτας. Τρομάζουν και φεύγουν εξαιτίας τους 

σαστισμένα τα πουλιά. Ουρλιάζουν πάλι σαστισμένα τα τσακάλια. ∆εν ακούγεται κι 

ο γκιόνης. Του κόπηκε η λαλιά από το δυνατό θόρυβο ή κατέφυγε αλλού 

τρομαγμένος; Κανένας δεν ξέρει. 

Σαν τελειώνει αυτή η ενθουσιαστική και ιδιαίτερα χαρωπή τελετή, δίνει την 

αίσθηση ότι την ώρα αυτή ανοίγουν τα καταχθόνια και ελευθερώνονται οι 

δεσμώτες του Άδη, επιστρέφουμε πάλι με πομπή στον κυρίως ναό, όπου τελείται 

η ακολουθία του Όρθρου. 

Ο αναστάσιμος ασπασμός δίνεται, σύμφωνα με την παράδοση του 

μοναστηριού, στη διάρκεια της ψαλμωδίας των «αίνων». Των τροπαρίων δηλαδή 

στα οποία προτάσσονται οι στόχοι των δοξολογικών ψαλμών του ∆αβίδ που 

αρχίζουν με την προτροπή «αινείτε» . Όπως για παράδειγμα: «Αινείτε αυτόν επί 

ταις δυναστείαις αυτού, αίνειτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού…». 

Ο αναστάσιμος ασπασμός δίνεται στον εξωνάρθηκα, όπου μεταβαίνουμε με 

πομπή. Προπορεύεται ο ηγούμενος με το Ευαγγέλιο και οι ιερωμένοι, που κρατούν 

εικόνες και σταυρούς και ακολουθούν οι μοναχοί και οι λαϊκοί προσκυνητές. Εκεί οι 

ιερείς και ο διάκονος ασπάζονται ο ένας μετά τον άλλο το Ευαγγέλιο και τον 

ηγούμενο καθώς και μεταξύ τους και παρατάσσονται στη σειρά, για να περάσουμε 

να χαιρετίσουμε και οι υπόλοιποι. Η προσφώνηση «Χριστός Ανέστη» και η 

αντιφώνηση «Αληθώς Ανέστη», επαναλαμβάνονται τώρα συνεχώς, η δε παράταξη 

του καθενός μας δίπλα από τον άλλο, δημιουργεί μια μακριά σειρά. 

Κατόπιν επιστρέφουμε στον κυρίως ναό, όπου τελείται η θεία Λειτουργία του 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ιδιαίτερη χάρη έχει η άπλετη φωτοχυσία του 

ναού κατά την επιβλητική και ενθουσιαστική ψαλμωδία του «Όσοι εις Χριστόν 

εβαπτίσθητε, Χριστόν ενδεύσασθε Αλληλούϊα», το οποίο αντικαθιστά τον τρισάγιο 

αγγελικό ύμνο «Άγιος ο Θεός…». Στη διάρκειά της λάμπει χαρωπά ο ναός από το 

φως των μεγάλων λαμπάδων των πολυελαίων και του χορού, που κινούνται 



ρυθμικά για να τονίσουν ακόμη περισσότερο τη χαρμόσυνη γιορτή. Αυτός ο 

υπέροχος συνδυασμός φωτός και ήχου είναι κάτι το ξεχωριστό. Ένα φανταστικό 

θέαμα και άκουσμα. Ιδιαίτερα οι εναλλαγές του φωτός των κινούμενων 

πολυελαίων εμφανίζουν της αυστηρής τεχνοτροπίας βυζαντινές εικόνες να 

κινούνται. Λες και ζωντάνεψαν οι ιερές μορφές τους και συμμετέχουν στην 

αναστάσιμη χαρά. Παρά την κόπωση, δεν υπάρχει διάθεση για ύπνο. Πώς να 

αφήσεις το ναό την ώρα αυτή. 

Η πανευφρόσυνη πανήγυρη εξελίσσεται χαρωπά μέσα στο γλυκοχάραμα 

που διασχίζει σιγά – σιγά το μαύρο πέπλο της νύχτας. Το δείχνουν τα τζάμια του 

καθολικού, που κάνουν τώρα ορατό τον έξω κόσμο. 

Στο «Εξαιρέτως…» οι μοναχοί κυκλώνουν την εικόνα της Παναγίας 

Κουκουζέλισσας62 βγάζουν τους σκούφους τους και ψάλλουν στη Μητέρα του 

Θεού και Προστάτιδα του μοναστηριού το γλυκύτατο θεομητορικό ύμνο «Ο 

άγγελος εβόα τη Κεχαριτωμένη …». Η σκηνή είναι ιδιαίτερα θελκτική, όπως και η 

ψαλμωδία. Μιλάει εύγλωττα στις καρδιές. ∆είχνει την αφοσίωση των μοναχών 

στην Κυρία των Αγγέλων. Αύτη, που είναι κατά τον ποιητή «Μάνα του Πλάστη, μια 

φορά και δύο φορές δική μας». 

Συγκινητική είναι η στιγμή της προσέλευσης τη Θεία Κοινωνία. Προσέρχονται 

όλοι με τάξη και ευλάβεια. Με φόβο Θεού και ευπρέπεια, σύμφωνα με τη 

λατρευτική προσταγή: «Μετά φόβον Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». 

Μεταλαμβάνουν πρώτα οι γέροντες, κατόπιν οι νεότεροι μοναχοί και οι δόκιμοι και 

τελευταίοι οι λαϊκοί. Λόγω του πλήθους των προσερχομένων στο ποτήριο της 

Ζωής, οι ψάλτες αργοψάλλουν το σχετικό ύμνο, που στην εκκλησιαστική και 

λατρευτική ορολογία είναι γνωστός ως Κοινωνικό. Τον ύμνο: «Σώμα Χριστού 

μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε. Αλληλούϊα». 

Με το τέλος της θείας Λειτουργίας κι ενώ έξω χαράζει για καλά η ημέρα, 

κατευθυνόμαστε με πομπή στη μεγάλη μοναστηριακή βυζαντινή Τράπεζα, που 

χωράει περίπου τριακόσια άτομα, για το πασχαλινό υλικό φαγητό. Είναι αυτό η 

τελευταία πράξη της αγρυπνίας. Το υλικό στήριγμα μας. 

                                                 
62 Μία μεγάλων διαστάσεων φορητή θαυματουργή εικόνα του μοναστηριού. Συνδέεται με την ιερή μορφή 
του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη, γι΄ αυτό και φέρει την επωνυμία του. Η μόνιμη θέση της είναι στον 
ομώνυμο ναό, που βρίσκεται στην είσοδο του μοναστηριού, αλλά μεταφέρεται στ ο καθολικό τη μεγάλη 
γιορτή του Πάσχα και την ετήσια πανήγυρη του μοναστηριού (5 Ιουλίου).  



Η έναρξη του φαγητού γίνεται ύστερα από προσευχή, την οποία επισφραγίζει 

η ευλογία του ηγουμένου. Ενόσω δε διαρκεί η ώρα του φαγητού, που είναι 

παρασκευασμένο από ψάρι – κρέας δεν τρώνε ποτέ στο μοναστήρι – ο 

αναγνώστης μοναχός διαβάζει επίκαιρο πατερικό λόγο, που αναφέρεται στη 

μεγάλη γιορτή του Πάσχα. 

Καθώς απολαμβάνουμε το πασχαλινό γεύμα, έρχεται στο νου μου, η 

περίπτωση κοινοβιάτη γέροντα μοναχού, που αισθανόταν τόσο μεγάλη 

πνευματική ηδονή στις αγρυπνίες, ώστε, όταν πήγαινε στην Τράπεζα για φαγητό, 

έριχνε μέσα νερό. ∆εν ήθελε η υλική τέρψη να μειώσει την πνευματική ηδονή! 

 

Το τέλος της χρονικής διάρκειας του φαγητού σημαίνει ο ήχος του 
μικρού σήμαντρου του ηγουμένου. Αμέσως εγειρόμαστε όλοι από τις 
θέσεις για την ευχαριστιακή προσευχή και το «ύψωμα» της Παναγίας, το 
οποίο είναι παραπλήσιο με την τελετή της αρτοκλασίας. 

 
Η αποχώρηση τέλος από την Τράπεζα γίνεται με ψαλμωδία. Προπορεύονται 

οι εκλησιαστικοί, οι μοναχοί δηλαδή, που υπηρετούν στο ναό, με αναμμένα τα 

λαδοφάναρά τους. Ακολουθεί ο ηγούμενος, ο οποίος παίρνει στάση ευλογίας 

κοντά στην πόρτα της Τράπεζας, απέναντι από το μάγειρα και τον τραπεζάρη 

μοναχό, οι οποίοι νεύουν κάτω στο έδαφος. Ζητούν συγγνώμη από όλους τους 

συνδαιτημόνες που εξερχόμαστε από την Τράπεζα, για τις τυχόν παραλείψεις ή 

ατέλειές στο φαγητό. 

Με την έξοδο όλων από την Τράπεζα, ο ηγούμενος, οι εκκλησιαστικοί ναοί και 

οι ιερείς κατευθύνονται στο καθολικό, όπου αναπέμπουν σύντομη δέηση στο Θεό. 

Αυτή η προσευχή είναι και το επισφράγισμα του εορτασμού της Ανάστασης στη 

Μεγίστη Λαύρα, που αιώνες τώρα τελείται σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό. Την 

πανάρχαια δηλαδή παράδοση του ονομαστού μοναστηριού, που είναι κάτι 

ξεχωριστό και ιδιαίτερα ευχάριστο για όσους αξιώνονται να το ζήσουν. Είναι 

πραγματικά μια ευλογία. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 

 

Από το «Ωσανά» του λαού  

στο Γολγοθά και στη Σταύρωση 
 

Κυριακή των Βαϊων η Βαϊφόρος, χαρακτηρίζεται η Κυριακή πριν το 
Πάσχα και η Εκκλησία μας γιορτάζει το γεγονός της θριαμβευτικής 
εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Σύμφωνα με το «Ωρολόγιο» 



της Εκκλησίας μας, ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα καβάλα σ΄ ένα 
ονάριο και το πλήθος του κόσμου έτρεξε να τον υποδεχθεί με βάση 
φοινίκων. Τα βάϊα ήταν κλάδοι φοίνικα ή μυρσίνη, τα οποία κρατούσαν 
στα χέρια τους οι πιστοί και τα έστρωναν για να περάσει ο Βασιλιάς των 
Ουρανών, αναφωνούντες με χαρά το «Ωσαννά» . Ευλογημένος ο 
Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Η γιορτή αυτών των Βαϊων, ήταν κατά 
τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού ενωμένη με τη γιορτή του 
Λαζάρου και αργότερα μετατέθηκε την Κυριακή μετά το Σάββατο του 
Λαζάρου. Η Κυριακή των Βαϊων είναι η αρχή της εβδομάδας των Θείων 
Παθών. Επειδή η μέρα αυτή έχει πανηγυρικό και χαρμόσυνο χαρακτήρα, 
επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος, ελαίου και οίνου, σ΄ αντίθεση με την 
υπόλοιπη περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, όπου επικρατεί αυστηρή 
νηστεία. 

Αλλά ας δούμε πως ο λαός, που την ημέρα αυτή υποδεχόταν τον Κύριο και 

Σωτήρα στα Ιεροσόλυμα, στη συνέχεια τον έστειλε στο Σταυρό; 

Είναι λοιπόν, τραγικό και λυπηρό το γεγονός, ότι ο όχλος αναφωνούσε το 

«Ωσαννά» με χαρά και μετά να αλλάζει και να φωνάζει «Άρον! Άρον! Σταύρωσαν 

Αυτόν». 

Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που, παρασυρμένοι από το λαϊκισμό των 

Γραμματέων και Φαρισαίων, σε λίγες ημέρες θα σταυρώσουν Αυτόν που νωρίτερα 

επευφημούσαν. 

Βέβαια, για το ευμετάβλητο στοιχείο του όχλου έχουν ασχοληθεί αρκετοί 

ψυχολόγοι,  κοινωνιολόγοι και επιστήμονες, δίνοντας τις δικές τους εξηγήσεις. 

Αρκετοί πάλι δίνουν ερμηνεία για το πώς ο ενθουσιασμός και η αγάπη για το 

Χριστό μετατράπηκε ξαφνικά σε μίσος τέτοιο, που οδήγησε τον αναμάρτητο στο 

Σταυρό. Η ουσία είναι πως από σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, αρχίζει το δράμα του 

θεανθρώπου, ο οποίος μετά την ένδοξη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα θα 

οδηγηθεί από την κακία και το μίσος των ανθρώπων στο μαρτυρικό θάνατο, όπου 

οι αφελείς σταυρωτές του θα νομίζουν πως έτσι τελείωσαν πια μαζί του. Αλλά, 

όμως δε γνώριζαν ότι σε λίγο θα ακολουθούσε η μεγάλη και ένδοξη Ανάσταση του 

Κυρίου μας! Το μοναδικό γεγονός στην ανθρωπότητα που γεμίζει τις ψυχές των 

χριστιανών πίστη και ελπίδα. 

Κυριακή των Βαΐων! Οι εκκλησίες είναι στολισμένες με κλαδιά δάφνης, ιτιάς ή 

μυρτιάς. Το έθιμο είναι την ημέρα αυτή οι πιστοί να πηγαίνουν στην εκκλησία και 

να παίρνουν με το αντίδωρο από το χέρι του ιερέα και τα βάϊα. Το μοίρασμα αυτό 

των Βαΐων από τους ιερείς στο εκκλησίασμα, θέλει να υπενθυμίσει στους πιστούς 

την υποδοχή την οποία επεφύλαξε ο λαός των Ιεροσολύμων στον Κύριό μας, κατά 



την είσοδο του στην πόλη τους, με κλαδιά δάφνης. Μαζί με τους κλάδους δένονται 

και μικρές δέσμες από άνθη και προσφέρονται στους πιστούς μετά το τέλος της Θ. 

Λειτουργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σ΄ ορισμένες περιοχές της πατρίδας μας, τα 

λουλούδια αυτά τα προσφέρουν από την επόμενη ημέρα οι γυναίκες εκείνες που 

παντρεύτηκαν το ίδιο έτος, για να έχουν τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου και για 

έναν ευτυχισμένο οικογενειακό βίο. 

Το έθιμο αυτό του μοιράσματος βαΐων την ημέρα αυτή, ανάγεται στις αρχές 

του 9ου αιώνα και από τότε το εκκλησίασμα φροντίζει να προμηθεύεται τα βάγια. 

Παλιότερα, που οι συγκοινωνίες ήταν ελλιπείς, οι επίτροποι των Ιερών Ναών 

φρόντιζαν μια εβδομάδα νωρίτερα να μεταβούν στους τόπους παραγωγής δάφνης 

και να φέρουν στην ενορία τους τα βάϊα… Εξάλλου, σ΄ ορισμένα μέρη, οι 

νεόνυμφες έπρεπε την ημέρα αυτή να πάνε οπωσδήποτε στην εκκλησία μαζί με 

τους άνδρες τους, ενώ οι αρραβωνιασμένες θεωρούσαν καλοτυχία την ημέρα αυτή 

να τους προσφέρει ο αρραβωνιαστικός τους ένα δωράκι. Οι τσελιγκάδες πάλι, 

επέτρεπαν στους υποτακτικούς τους να πηγαίνουν την Κυριακή των Βαΐων στο 

χωριό για να παρευρεθούν στη Θ. Λειτουργία και να κοινωνήσουν, αφού τηνν 

ημέρα της Ανάστασης είχαν σειρά να εγκαταλείψουν το κοπάδι τους τα αφεντικά 

τους. 

Υπήρχε παλιότερα έθιμα σε μερικά χωριά, που κατά πάσα πιθανότητα να 

ήρθε από τη ∆υτική Εκκλησία, την Κυριακή των Βαΐων να περιφέρεται γύρω από 

την εκκλησία γαϊδουράκι με ομοίωμα του Σωτήρα Χριστού. Η ευχή που δίνουν οι 

πιστοί μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας την ημέρα αυτή, είναι: «Καλή Ανάσταση»! 

Από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, ο πιστός μπαίνει στο κλίμα της Μ. 

Εβδομάδας με την Ακολουθία του Νυμφίου και τον υπέροχο ύμνον. «Ιδού ο 

Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός…», θαυμάσιο είναι το τροπάριο. «Τον 

νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω να εισέλθω 

εν αυτώ, λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, αυτόδοξα, και σώσον με». 

Εξάλλου, το απολυτίκιον της ημέρας της Κυριακής είναι το εξής: «Την κοινήν 

ανάστασην προ του σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, 

Χριστέ ο Θεός. Όθεν και ημείς, ως οι παίδες τα της νίκης σύμβολα φερόντες, σοι 

τον νικητή του θανάτου, βοώμεν Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο 

ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». 



Η τελούμενη Θεία Λειτουργία την Κυριακή των Βαΐων είναι του Αγίου Ι. 

Χρυσοστόμου. 

Ευχής έργο θα είναι όλοι οι πιστοί να μπορέσουμε τουλάχιστον αυτές τις 

άγιες ημέρες που αρχίζουν από την Κυριακή των Βαΐων, ως το μέγα, το γεγονός 

της Ανάστασης, να απαλλαγούμε από τις πολλές μέριμνες που μας περισπούν και 

μαζί με τον Ιησού «με κεκαθαρμένω διανίω, συμπορευθώμεν και συσταυρωθώμεν 

και νεκρωθώμεν δι΄ αυτόν ταις τον βίον ηδοναίς», για να ζήσουμε την Ανάστασή 

του, προγευόμενοι αυτήν από την Κυριακή των Βαΐων και να την χαρούμε 

πανηγυρικά την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Μεγάλης Ανάστασης του 

Κυρίου μας. Η Κυριακή των Βαΐων με τη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα 

Ιεροσόλυμα, είναι η πρόγευση του θείου δράματος. Είναι η Κυριακή του θριάμβου 

για τον Χριστό και θα ακολουθήσει στη συνέχεια το δράμα του, για να φτάσει την 

άλλη Κυριακή στη Μεγάλη του Περίλαμπρη ∆όξα του, την Αγία Ανάσταση. 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ 
 

Ύμνοι του Ρωμανού του Μελωδού για  

τα Χριστούγεννα και τα Άγια Θεοφάνεια 

 
 

α. Ολίγα βιογραφικά = γενική τοποθέτηση: 

Ο πρώτος ευρέτης του κοντακίου, ο Ρωμανός ο Μελωδός, γεννήθηκε μάλλον 

προς το τελευταίο τέταρτο (480 μ.Χ.) του 5ου αι. μ.Χ. έμμεσα της Συρίας ενώ 

αργότερα υπηρέτησε ως διάκονος σε ναούς της Κωνσταντινούπολης όπου και 

εκοιμήθη γύρω στο 556 μ.Χ. και μετά έχοντας καταλάβει, πιθανώς, υψηλά 

αξιώματα στην πρώιμη βυζαντινή αυλή. Πολλές σχετικές παραδόσεις για την 

Θεοπνευστία που τον χάρισε προσωπικά η Θεοτόκος και όνειρα στα οποία 

παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως η Παναγία για να του χορηγήσει το ποιητικό 

χάρισμα, εξ αιτίας της αρετής και της πίστης του, σώζονται σε παλιά συναξάρια και 



σύγχρονους και μεταγενεστέρους του συγγραφείς. Η ακμή του ποιητή συμπίπτει 

(μετά από πολυετείς έρευνες και αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις!) με τα χρόνια 

της βασιλείας του μεγάλου αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Β΄ (527-565 μ.Χ.) . Στη 

νεότητά του ο ποιητής υπηρέτησε ως κληρικός στο Ναό της Αναστάσεως του 

Χριστού στη Βηρυτό του Λιβάνου (Συρίως τότε). Όλες οι πληροφορίες, πάντως, 

από τις βυζαντινές πηγές μιλάνε για άσκηση αγιότητας του Ρωμανού αλλά και 

υψηλή λογοτεχνική δύναμη. Μετά τον θάνατό του ανακηρύχθηκε όσιος από την 

ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Λόγω του σπουδαίου υμνογραφικού του έργου 

θεωρείται ο κορυφαίος Χριστιανός ποιητής του Μεσαίωνα που γράφει στα 

ελληνικά. Το χαρακτηριστικό, μάλιστα, «επεκτείνουν» και σε Ανατολή και σε ∆ύση 

οι Καρδινάλιος J.B. Pitra (πρώτος εκδότης του Ρωμανού κατά τα νεότερα χρόνια, 

τον 19ο αιώνα, «princeps poetarum» = πρίγκιπας των ποιητών) και Kari 

Krumpacher (τιμητικά του αποδίδει το προσωνύμιο «Μελωδός» θεωρώντας τον 

μέγιστο Υμνογράφο!). 

∆ιαμόρφωσε ο Ρωμανός κατά την σύνθεση και ως προς την μουσική την 

ποίηση του Κοντακίου με τους «οίκους» των. Λέγεται ότι έγραψε κοντά στα χίλια (!) 

ενώ 85 έφθασαν ως εμάς. Εκτός από τους Pitra και Krumbacher, που 

προαναφέραμε, και όσες εκδόσεις, ακόμη, αναφέρουμε στη επισυναπτόμενη 

βιβλιογραφία, έργα του Ρωμανού ακόμη εξέδωσαν οι Ιταλοί φιλόλογοι G. Camelli 

και E. Mioni (το 1925 και 1937, αντίστοιχα). 

 

β. Εισαγωγικά στην ποίηση του Ρωμανού: 

Τον Ρωμανό τον είπε ο Ε. Boury  «Πίνδαρον της Ρυθμικής ποιήσεως» και με 

αφορμή την ποίησή του ετόνισε ανεπιφύλακτα «ο Χριστιανισμός δεν έχει ανάγκη 

να φθονεί την αρχαιότητα για κανέναν από τους λυρικούς ποιητές της» «ο 

προαναφερθείς Κ. Krimbacher είναι πιο κατηγορηματικός θεωρώντας ότι ολίγο 

απέχει ο καιρός για να θεωρηθεί ο Ρωμανός ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός 

ποιητής του κόσμου! 

Οι αιώνες θα επαναλαμβάνουν τον χαρακτηρισμό του Ρωμανού ως 

Χριστιανού Πινδάρου. Αλλά και χωρίς αντιστοιχία η διαίσθηση τον αποδέχεται 

απόλυτα. Όπως ο θρύλος για τον Ρωμανό με το όνειρό του με την Παναγία είναι 

του Χριστιανού πίστη, ανάλογα και ο αρχαίος έπλασε τον μύθο για τον Πίνδαρο, 

πώς, τάχα, την ώρα που κοιμόταν ήρθαν οι μέλισσες στα χείλη του για ν΄ 



απιθώσουν το μέλι τους. Οι δύο κορυφαίοι ποιητές, παρόλη την διαφορά τους 

ανάμεσα στην θρησκευτική και ηθική φιλοσοφία τους, έχουν, ωστόσο, το ίδιο 

σοβαρό μεγαλείο στη σκέψη. Την ίδιαν ευχέρεια στην κατάκτηση του εγενού, ο 

θεός του Ρωμανού είναι απαράμιλλος, όπως δείχνουν τα λόγια της Παναγίας προς 

αυτόν, στο τροπάριο στ΄: 

«Πως σε γαλουχώ 

πάσης φύσεως τροφέα; 

πως σε χερσίν κατέχω, 

τον κρατούντα τα σύμπαντα; 

πως αδεώς ενατενίζω, 

ω ου τολμά ενατενίζειν 

πολυόμματα;» 

 

Έναν τέτοιον Θεό δε λαχταρούσε ο Πίνδαρος στον β΄ Πυθιονικό τους (στίχοι 

904. Ε.) 

«Θεός άπαν επί ελπίδεσσι τέκμαρ ανύεται, 

Θεός, ο και πτερόεντ’  αιετόν είχε και θαλασσαίον 

Παραμείβεται 

∆ελφίνα, και υψιφρόνων τιν’  έκαμψε βροτών…» 

Στην «θεωρία της ποιήσεώς» του ο δόκιμος μελετητής και μεταφραστής Άρης 

∆ικατίος γράφει κάπου: «Οπωσδήποτε πρέπει να το παραδεχθούμε πως πολλά 

από τα θρησκευτικά στιχηρά κείμενα που μας άφησε το Βυζάντιο, είναι έργα που 

ξεπερνούν κατά πολύ το σκοπό τους και κατορθώνουν να υψωθούν σε ποιητικές 

κορυφές τέτοιες που και ο γνήσιος ελικώνας σπάνια έφτασε…». 

Ο μελετητής, πάλι, και μεταφραστής της εκκλησιαστικής ποιήσεως και 

Υμνογραφίας Π.Α. Σινόπουλος (βλέπε βιβλιογραφία) γράφει στοχαστικά: «Η 

Βυζαντινή εκλησιαστική ποίηση, ξεπερνώντας πολλές φορές το σκοπό της έφτασε 

σε τέτοια ύψη, που η ποίηση της Αρχαιότητας, ακόμα κι αυτή, σπάνια τα πάτησε. 

Έχει να μας επιδείξει ποιητές με καταπληκτικά έργα, όπως τον ανώνυμο 

δημιουργό του «Ακαθίστου Ύμνου» τον άγιο Ανδρέα, επίσκοπό Κρήτης με τον 

«Μεγάλο Κανόνα», τον Ιωάννη ∆ασμακηνό, τον επνομαζόμενο Χρυσορρόα, μετά 

ιδιόμελα (δοξαστικά, κλπ.), την Κασσιανή με το κοσμαγάπητο αριστουργηματικό 

«ιδόμελο στην Μεγάλη Τετάρτη, κ.α. Πάνω απ΄ όλους, όμως, στέκει ο Ρωμανός ο 



Μελωδός με τα «Κοντάκιά του». «Ο μεγαλύτερος ποιητής της όλης Εκκλησίας» 

όπως γράφει ο εκδότης του Καθηγητή Νικόλαος Β. Τωμασάκης, το 1971 στο 

περιοδικό «Λογοτεχνικά χρονικά». 

γ. Η γλώσσα του Ρωμανού και τα σχήματά της: Η ευχέρεια δημιουργίας νέων 

μέτρων το πέρασμα από την προσωδιακή μορφή του στίχου (που βασίζεται στην 

εναλλαγή μακρών (-) και βραχέων συλλαβών (υ) στην τονική μορφή (ρυθμικό 

στίχο που βασίζεται στην εναλλαγή τονισμένων (΄) και άτονων συλλαβών (  ),  που 

πραγματοποιεί ο Ρωμανός, γεφυρώνοντας την αρχαία με την νεοελληνική ποιητική 

παράδοση, το πλούσιο λεξιλόγιό του, οι νεολογισμοί του, οι παράξενες, συχνά, 

εκφράσεις του, τα διανοητικά του πετάγματα, οι ενεργείς του παρομοιώσεις, οι 

συχνές καταφυγές του στην αντίθεση, οι εικόνες του, οι αποφθεγματικές του ρήσεις 

είναι ορισμένα μόνον από τα εκφραστικά χαρακτηριστικά της μοναδικής του 

ποίησης. Και πάλιν, το ασυνήθιστο και μεγαλόπρεπο επίθετό του (λ.χ. θεοϋφαντος 

στολή, γνώσις η λοφοφόρος, το φλόγεον οστούν, η πηλίνη δεξιά, ο περκάζων 

βότρυς κ.α.), η συνήχηση των λέξεων (ακρίδας οικτράς, σμήγμα, σμύρνης, 

ρυπαρά ρήματα, κλπ.) ακτινοβολούν και μετεωρίζονται με θαυμάσια, εν τέλει, 

ποιητικά αποτελέσματα. Ορθά παρατηρεί ο Οδυσσέας Ελύτης ότι υιοθετώντας, ο 

Ελληνοδύρος Ρωμανός, μια άλλη εκδοχή της ελληνικής γλωσσικής παράδοσης, 

διαφορετική απ΄ αυτήν που ακολούθησαν λ.χ. οι Γρηγόριος Ναζιανζηνός και 

Συνέσιος Κυρήνης άρχισε η γλώσσα του Βυζαντίου και της Εκκλησίας «ν΄ απλώνει 

και πάλι το φως της το νικητήριο!». Ο Ελύτης πιστεύει ότι οι μεγάλες κολώνες στην 

ποιητική παράδοση είναι οι Πίνδαρος, Ρωμανός, Κάλβος, Καβάφης, ανάμεσα σ΄ 

άλλες μικρότερες. Για να καταλήξει ο ύψιστος νεοέλληνας κριτικός και ποιητής: «… 

Οι χρόνοι που ακολούθησαν (εννοεί τον 6ο αι. μ.Χ. μας έδωσαν, ασφαλώς, 

περισσότερους έμπειρους στο χειρισμό της γλώσσας υ μνογράφους όμως αυτός, 

ο πρώτος, παραμένει μοναδικός (ενν. τον Ρωμανό τον Μελωδό). Ο πλησιέστερος 

προς τους αρχαίους αλλά και προς τους σύγχρονους, ποιητές μας ένας κρίκος 

ανεξείδωτος ανάμεσα σε δύο μεγάλες περιόδους ενός και του ίδιου πολιτισμού. 

Αυτός επέτυχε να διατηρήσει και ν΄ ανανεώσει τους εκφραστικούς πυρήνες που 

πρέπουν στο ήθος του νεοελληνικού λόγου. Και αυτός εθεμελίωσε 

αρχιτεκτονήματα που ο ίδιος σχεδίασε πάνω στις ανάγκες της συγγραφικής του 

αποστολής. Τα δύο αυτά, επιστεγασμένα από την ηθική του προσωπικότητα, την 

αναπτυγμένη στο μάκρος μιας συνεπέστατης προς τις ιδέες του ζωής, είναι που 



του έδωσαν το δικαίωμα να πλαγιουπογράφει τις συνθέσεις του με την τόσο 

υπερήφανη, στο βάθος ρήση: «Τούτο του Ταπεινού Ρωμανού». Η Εκκλησία μας 

ανακήρυξε (και λόγω του Βίου του και εξαιτίας της μεγαλοφανούς ποίησής τους 

άγιο τον Ρωμανό τον Μελωδό. 

δ. οι Ύμνοι του Ρωμανού για τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια: 

∆ύο ύμνοι για τα Χριστούγεννα παραδίδονται με το όνομα του Ρωμανού, ο 

πρώτος θα μπορούσε να έχει τον υπότιτλο: «Η Μαρία (Θεοτόκος) και οι Μάγοι» 

και ο δεύτερος «ο Αδάμ και η Εύα και η γέννηση του Χριστού». Οι ύμνοι αυτοί 

θεωρούνται ομόφωνα από τους φιλολόγους και εκδότες ως γνήσιοι του Ρωμανού 

του Μελωδού. Εξάλλου, με έναν απ΄ αυτούς, τους ύμνους συνδέεται το θαύμα που 

μας θυμίζει η παράδοση: Κατά την εορτή των Χριστουγέννων αποκοιμήθηκε ο 

ταπεινός ιεροδιάκονος Ρωμανός μέσα στο ναό (στη Βηρυττό) όταν ξύπνησε, μετά 

από σχετικό όνειρο, όπου η Παναγία του έδωσε να φάει ένα εκλητάριον, ανέβηκε 

στον άμβωνα κι έψαλλε το εξαίσιον προοίμιον: «Η Παρθένος σήμερον του 

Υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον τω απροσίδω προσάγει άγγελοι μετά 

ποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε υπό αστέρος οδοιπορούσι δι ημάς γαρ εγεννήθη 

παιδίον νέον, ο προ αιώνων θεός». Σε τρεις περιπτώσεις το θαύμα αυτό εισήχθη 

στην ορθόδοξη εικονογραφία (Καθολικό Ι. Μονής αγ. Ιωάννη του καταρράκτη στον 

Οξύλιθο Ευβοίας, 1606 αγία Κυριακή στην Παλαιοχώρα Αιγίνης, το 1680 

(αμφότερες Τοιχογραφες) τέλος σό  ένα ξυλόγλυπτο αναλόγιο στο παρεκκλήσιο 

της Αγίας Ζώνης στην Αγιορείτικη Ι. Μονή Βατοπαιδίου). Το Κοντάκιο του 

Ρωμανού «εις την Χριστού Γέννησιν» αποτελείται από ένα προίμιο με 24 στροφές 

όλες οι στροφές α΄ - ηδ΄ έχουν το ίδιο «εφύμνιον» καθώς ρυθμικά τους έψαλλε 

παλαιά ο λαός αποτέλεσαν το πρώτο σπέρμα του εκκλησιαστικού άσματος. Οι 

στροφές (που λέγονται «οίκοι») συναπαρτίζουν το κοντάκιον (με τον ίδιον τρόπον 

που, αργότερα τα τροπάρια αποτελούν τον κανόνα (λ.χ. στο μακροσκελέστατο 

ποίημα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης), άλλον τύπο ρυθμοτονικής ποιήσεως. 

Ολόκληρο το κοντάκιον «εις την Χριστού Γέννησιν» (με ακροστιχίδα «του τα 

πεινού Ρωμανού ο ύμνος) ψαλλότ αν ως τον 12ο μ.Χ. αιώνα από τους χορούς της 

Αγίας Σοφίας και των αγίων Αποστόλων στη βασιλίδα των Πόλεων ο 

ενθουσιαστικός τόνος του εποπτεύει υψηλότατες έννοιες, όλα τα πρόσωπα του 

δράματος της Γεννήσεως: το Βρέφος, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Ποιμένες, οι Μάγοι, 

περιέχονται και πρωταγωνιστούν. Τόπος του θείου γεγονότος: το Σπήλαιον της 



Βηθλεέμ προσωποποιούνται, επίσης, τα έμψυχα που παρουσιάζονται ως δρώντα, 

ενώ τα άψυχα δείχνουν αισθανόμενα. Στον α΄ οίκο λ.χ. ψάλλουμε: 

«Την εδέμ Βηθλεέμ ήνοιξε, δεύτε ίδωμεν 

την Τρυφήν εν κρυφή ήραυμεν δεύτε λάβωμεν 

τα του παραδείσου εντός του Σπηλαίου 

εκεί εφάνη ρίζα απότιστος βλαστάνουσα άφεσιν, 

εκεί ευρέθη φρέαρ ανόρνητου, 

ου πιείν ∆αδίβ πριν επεθύμησεν 

εκεί παρθένος, τεκούσα βρέφος, 

την δίψαν έπαυσεν ευθύς την του Αδάμ και του ∆αβίδ. 

∆ιά τούτο και προς τούτο 

επειχθώμεν που ετέχθη                                                                                                            

 

Ι: παιδίον νέον, ο προ αιώνων θεός: 

Αυτή η στροφή έχει μιαν ήρεμην ενότητα, που στο αισθητικό πεδίο κάνει 

δυναμική τη συγκίνηση οι ιδέες, όσες εκφράζονται σ΄ αυτήν, είναι εμψυχωμένες κι 

όταν τις ερμηνεύσουμε ξεπερνούμε κάθε τυπολογία. Το ποιητικό υλικό γίνεται 

αντικείμενο, που πρέπει να εξεταστεί μαζί με το θεματολόγιον και την υφολογία. Ο 

υμνογράφος Ρωμανός παραπέμπει συνεχώς στο άφθαστο πρότυπό του, την 

Παναγία Θεοτόκο, που είναι και το δογματικό του τέρμα. 

Οι στίχοι του β΄ οίκου: «πως ενεσπάρης μοι; 

        η πως ενεφύης μοι; 

    ορώ σε, σπλάγχνον και καταπλήττομαι 

    ότι γαλουχώ και ου νενύμφευμαι… 

Είναι το εύλογο ερώτημα της Παναγίας προς τον Γαβριήλ του Ευαγγελισμού 

με την έκπληξή της για την κυοφορία της, όπως διατυπώνεται στο κατά Λουκάν (α, 

34) και στον β΄ οίκο τον κοντακίον μας. Το ίδιο ερώτημα, συνεχίζεται στον γ΄ οίκο 

μ΄ άλλες μαζί ανάλογες απορίες: 

      «ποιητά ουρανού, τι προς γηΐνους ήλυθας; 

        Σπηλαίου ηράσθης η φάτνη ετέρφθης;» 

Αυτές οι ερωτήσεις και στη συνέχεια οι ευθείες προτάσεις παίρνουν την όψη 

συνθέτων συλλογισμών όπου προκείμενες προτάσεις και συμπεράσματα 

στροβιλίζονται μια αρχή τα ορίζει όλα αυτά: η της τελειώσεως του ανθρώπου, που 



είναι ενδολογική αρχή και συνάπτεται προς το ενεργητικό στοιχείο του. Ας δούμε 

τον ε΄ οίκο: 

   «Ακριβώς γαρ ημίν ο Βαλαάμ παρέθετο 

   των ρημάτων τον νουν ωνπερ προεμαντεύσατο, 

   ειπών ότι μέλλει αστήρ ανατείλλειν, 

   αστήρ σβεννύων πάντα μαντεύματα και τα οιωνίσματα 

   αστήρ εκλύων παραβολάς σοφών 

   ρήσεις τε αυτών και τα αινίγματα 

   αστήρ αστέρος του φαινομένου υπερφαιδρότερος πολύ 

   ως πάντων άστρων ποιητής, 

   περι ου προεγράφη 

   εκ του Ιακώβ ανατέλλει / [παιδίον νέον, 

   ο προ αιώνων θεός! 

(οι στίχοι αυτοί θυμίζουν (ή εμπνέονται) από το 4δ΄, 17 των «Αριθμών» της 

Πεντατεύχου, όπου αναφέρεται ότι ο μάντης Βαλαάμ στη χώρα των Περσών 

προέβλεψε: «Ανατέλει άστρον εξ Ιακώβ και αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ και 

θραύσει τους αρχηγούς, Μωάβ. Αυτά εδίδασκαν και οι επόμενοι μάντεις διαδοχικά 

στους βασιλείς των Περσών, έως ότου οι τρεις Μάγοι είδαν τον Αστέρα και 

οδηγήθηκαν στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ!). 

Στους οίκους ε΄ ως και θ΄ , πάλι, βρίσκουμε στην εκδήλωση της ηθικής 

διαθέσεως τη δίψα της αρετής, έτσι όπως οι Μάγοι την αισθάνονται και όπως ζει 

αυτή στην Παναγία. Οι τρεις θεολογικές, λεγόμενες, αρετές του Χριστιανισμού –η 

πίστη, η ελπίδα, η αγάπη – θαρρεί κανείς πως κυκλοφορούν στους στίχους αυτούς 

μεουσιωμένες. (∆εν είναι, εδώ, η αρετή στην επιστημονική σημασία της, όπως την 

ξέρουμε στα 4 είδη που προσδιόρισε ο Πλάτων και στα δύο είδη που διέκρινε ο 

Αριστοτέλης, ως ηθική δεξιότητα). Στον θ΄ οίκο καταφαίνεται το βάθος του 

αισθήματος, βασική ιδιότητα στην ποίηση του αγίου Ρωμανού του Μελωδού, μία, 

τρόπον τινά, ενθουσιαστική φωτιά, και τον κάνει συχνά να υπερτερεί απέναντι 

στους άλλους Υμνογράφους της Εκκλησίας μας. Ο αναγνώστης των στίχων που 

περιγράφουν την υποδοχή των Μάγων από την Παναγία. 

  «Η δε ανοίγει θύθραν, και δέχεται των Μάγων το σύστημα 

  ανοίγει θύραν η ανοιχθείσα και μη κλαπείσα μηδαμώς 

  τον της αγνείας θησαυρόν αυτή ήνοιξε θύραν 



  αφ  ης εγεννήθη θύρα, / παιδίον νέον, 

  ο προ αιώνων θεός Ι» 

έχει μπροστά του, στην επιμονήν αυτή του Υμνογράφου, στην εικόνα του 

ανοίγματος της θύρας τη διεξοδική εκείνη γονιμότητα της ψυχής, έναν 

ανεξάντλητον πλούτο, που ενώ δεσμεύεται από την ακαμψία του θέματος ξεπερνά 

τη μακρολογία και τον ρητορισμό, έτσι καθώς ατενίζει προς τις πράξεις των 

προσώπων των ποιημάτων του. Τίποτε το πομπόδες δεν έχει αυτή η εικόνα: η 

επανάληψη του ρήματος για την έξαρση της ίδιας δράσεως του ποιήματος την 

οπλίζει με την ιδιότητα εκείνη που κάνει τον λειτουργικό ύμνο επιβλητικότερο. Το 

ίδιο ακριβώς βλέπουμε και στην απόκριση των Μάγων προς την Παναγία στον ιγ΄ 

οίκο. Ο εσωτερισμός της Ανατολής μεταφέρεται αυτούσιος στον οίκον αυτόν. Το 

θυμοειδές και το επιθυμητό στοιχείο των Μάγων είναι αρμονικά συνταγμένα εδώ 

ως ψυχικά είδη: 

   «Εκ Βαβυλώνος, όπου ούη οίδασι 

   τις ο ποιητής τούτων ων σέβουσιν 

   εκείθεν ήλθεν και ήρεν ημάς 

   ο του παιδίου σου σπινθήρ 

   εκ του ουρός του Περσινού 

   πυρ παμφάγον λιπόοντες, πυρ δροσίζον θεωρούντες». 

Είναι οι Μάγοι, από μια χώρα πυρολατρών (Ζωροαστρική), «οι Μάγοι από 

Ανατολών» όπως μας παραδίδει κατά Ματθαίον (β΄ 1,) όπως του αποδέχεται 

ανέπαφους η ελληνική ψυχή στους αιώνες που πέρασαν από τότε. (Τα δώρα τους 

απόκεινται ως ιερά προσκυνήματα, χρυσός, λίβανος και σμύρνα, στην Ιερά Μονή 

Αγίου Παύλου του Αγόυ Όρους! 

Στον ηβ΄ οίκο οι στίχοι του Ρωμανού 

   «Τριάδα δώρων, τέκνον, δεξάμενος, 

   τρεις αιτήσεις δος τη γεννησάση σε» 

ακολουθούνται αμέσως από τον κατονομασμό των «αιτήσεων» αυτών: 

   «υπέρ αέρων, παρακαλώ σε, 

   και υπέρ των καρπών της γης 

   και των οικούντων εν αυτή…» 

είναι σχετικές με τις προεισαγωγικές ευχές του ∆ιακόνου στην Θεία 

Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 



Για τον Ρωμανό τον Μελωδό ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1903-1987) 

στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος (μέρος Α΄ κεφ. γ΄ , σελ. 49-50, έκδοση 

του 1966) γράφει σχετικά: «ο Ρωμανός, όπου έπρεπε να μείνει πιστός σε ιερά 

κείμενα, έκανε, τρόπον τινά, μια παράφραση που ήταν αναγκαία για την 

αποσυμφόρηση των κειμένων με τον ρυθμό των στίχων. Αλλά, όπου υμνεί, χωρίς 

να διηγείται συγκεκριμένα ιερά περιστατικά, αφήνει την έμπνευσή του ελεύθερη 

στην εκλογή των λέξεων και των εικόνων τότε εμφανίζεται όχι μόνον ως αξιόλογος 

ποιητής, αλλ΄ ως ποιητικό πνεύμα Πινδαρικού μεγέθους» . Και αλλαχού:  «…Πήρε 

οι Ρωμανός τα αισθήματα και τα διανοήματα των απλών ανθρώπων και τάβαλε –

προπάντων στους διαλόγους που παρεμβάλλει στους ύμνους – στα χείλη 

προσώπων της Παλαιάς ∆ιαθήκης ή και του Ιησού και της Παρθένου. Την 

ενανθρώπιση του θείου την έκαμε ποιητική πραγματικότητα…». 

Για τον στίχο του Ρωμανού του Μελωδού, ο ∆ιονύσιος Α. Ζακυνθηνός στο 

βιβλίο του «Βυζάντιον» (Έκδοση 1951), σελ. 69 γράφει ότι «είναι λιτός άλλοτε 

βραδύς και άλλοτε σύστροφος, πάντοτε αγέρωχος και μεστός εννοιών και 

εικόνων…». 

Από τον αδρό λόγο, με τον οποίον διακηρύσσει νόμους αιωνίους, μεταπίπτει 

κάποτε στην πολύ ανθρώπινη έκφραση. ∆εν λείπουν τα αποφθέγματα και οι 

παραβολές γιατί ο Ρωμανός δεν ξεχνά ότι η διδασκαλία του Χριστού με αυτά, ως 

μέσα, γινόταν. Οι στίχοι του είναι ανακαινιστικοί από την άποψη ότι υπηρετούν το 

νόημα της ανθρώπινης παλιγγενεσίας τη συνεργεία του Θεού όμως. Άλλοτε, 

πάλιν, μεταπηδούν στη μελαγχολία, εκείνη που φέρνει η συναίσθηση της 

αμαρτίας. Κρηπίδα της αλήθειας για τον Ρωμανό είναι η γνώση. Επίσης, ο 

μέγιστος αυτός ποιητής δεν μένει σε αρνητικούς προσδιορισμούς, αλλά προτιμά 

τους θετικούς, που φθάνουν ως και τους ορισμούς ακόμη . Οι στίχοι του, όταν 

πρόκειται λ.χ. για τον υψηλονόητο ορισμό του θείου, έχουν ποιητική πληρότητα, 

σαν εκείνη πως ως σκέψη την βρίσκει κανένας στον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα, σε 

ανάλογο θέμα, στους «Στρωματείς» του. 

Με τον τίτλο «Αι αγγελικαί» αποδίδονται στιχηρά στον Ρωμανό τον Μελωδό 

που αρχίζουν από τον αριθμό α΄ και σταματούν στον αρ ιθμό 5θ΄. ∆ιαιρούνται σε 4 

μέρη και τα 3 πρώτα μέρη είναι προεόρτια. Τα 7 τροπάρια από αυτά περιέχονται 

στα Μηνιαία ∆εκεμβρίου ως στιχηρά προσόμοια των Αίνων (20 ∆εκεμβρίου). Στις 



31 ∆εκεμβρίου, πάλι, στην Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων ψάλλονται 

στους Αίνους άλλα 3 τροπάρια. 

Το πρώτο μέρος έχει την ακροστιχίδα «του ταπεινού Ρωμανού εις τα 

Γενέθλια». Το 2ο μέρος έχει ακροστιχίδα Ωδήν άδω Α-Ω», όπως προχωρούν, 

δηλαδή τα τροπάρια. Το 3ο ονομάζεται «όμοια προεόρτια». Το 4ο ανήκει στα 

μεθεόρτια. Από το α΄ τροπάριο, ήδη ο αναγνώστης βρίσκεται μπροστά σε ένα 

αληθινότατο ποίημα, που είναι πλήρες από συνδυασμούς λέξεων και πλαστικών 

περιφράσεων. Το ιδεολογικό τους περίγραμμα αγκαλιάζει τον ορατό και τον 

αόρατο κόσμο ταυτόχρονα. Στις επικλήσεις η φράση είναι σύντομη. Άλλοτε ο 

υμνογράφος την κάνει μακρότερη. Οι κύριες και οι επιμέρους ιδέες σμίγουν σ΄ ένα 

λεξιλόγιο που το ορίζει απόλυτα ο ποιητής της Εκκλησίας μας; 

   «Αι αγγελικαί προπορεύεσθε δυνάμεις 

   οι εν Βηθλεέμ ετοιμάσατε την φάτνην 

   ο Λόγος γαρ γεννάται, η σοφία προέρχεται 

   δέχου ασπασμόν, η Εκκλησία, 

   εις την χαράν της Θεοτόκου, λαοί, είπωμεν 

   Ευλογημένος ο ελθών Θεός ημών, δόξα σοι». 

Η τόλμη των παραλληλισμών είναι περισσή. Κυριαρχούν ο συνωνυμικός, 

αντιθετικός και συνθετικός παραλληλισμός, αντίστοιχα: 

   «Άχρονος Υιός 

   εκ παρθένου εγεννήθη» και αλλαχού: 

   «Ως άνθρωπον οφθέντα 

   και εν Φάτνη καθεύδοντα…» 

 

Κανόνες συνθέσεως και ύφους προσφέρει, επίσης, στο ε΄ τροπάριο ο 

Ρωμανός. Η μουσική αρμονία συναγωνίζεται προς την ευαισθησία της ηθικής 

πνοής του. Το αόρατον ύψος δανείζεται σ΄ ένα ορατόν, όπως θέλει ο ποιητής 

εορτασμό: 

  «Σάλπιγγος φωνήν αναλάβετε, ποιμένες 

  λόγους μαγικούς απορρίψατε οι Μάγοι 

  ο Λόγος γαρ γεννάται, ο Θεός εμφανίζεται 

  ∆εύτε, θυγατέρες βασιλέως, εις την Χαράν της Θεοτόκου.» 

 



Η μουσική ιδέα συνέχει τον ποιητή. Η ενότητα του θρησκευτικού ποιήματός 

του, ως λυρικού, είναι αυστηρή τόσο, όσον επιτρέπει η υφή του. Στο τροπάριο θ΄ 

   «εν αλαλαγμώ νυν κρατήσωμεν τας χείρας, 

   την αγγελικήν συστησώμεθα χορείαν». 

Μερικές φορές οι στίχοι του Ρωμανού θυμίζουν δάνεια και την Καινή ή την 

Παλαιά ∆ιαθήκη, όπως οι στίχοι από το τροπάριο Ια΄ 

   «Νόμου ποιητής υπό νόμον ενσαρκώθη 

   άχρονος Υιός εκ Παρθένου εγεννήθη 

   ο Πλάστης των απάντων εν τη φάτνη ανεκλίθη». 

(Ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας επιστολή, δ΄ 4 σημειώνει:  «ότε δε΄ήλθε 

το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ 

γυναικός, γενόμενον υπονόμου».  

Στη Γένεση διαβάζουμε (μθ΄ 10):  «Άρχων εξ Ιούδα …αυτός προσδοκία 

εθνών»). 

             Στο ιβ΄ τροπάριο ο Ρωμανός φθέγγεται: 

   «όντως η χαρά εν σπηλαίω νυν ετέχθη 

   σήμερον χοροί ασωμάτων αγαλλιώνται 

   αινούσιν έθνη πάντα την Παρθένον αμόλυντον». 

Έντονος συναισθηματισμός του ποιητή, εκφραστικά μέσα χωρίς υπόνοια 

φορμαλισμού. Η επαφή μας με την υψηλή ποίηση του Ρωμανού πρέπεπι να είναι 

διαφορετική από κάθε άλλη προσέγγιση συναναστροφή με άλλου είδους έργα 

τέχνης. Η σύνθεση στα τροπάρια του Ρωμανού ακολουθεί συχνά την ανάληψη 

συχνά η μία προϋποθέτει την άλλη. 

   Στο τροπάριο ηστ΄: 

   «Γη και ουρανός συναγάλλεσθε ορώντες τον Εμμανουήλ 

   ον εκήρυξαν προφήται ως άνθρωπον οφθέντα 

   και εν φάτνη καθεύδοντα, 

   όνπερ οι χοροί των ασωμάτων 

   αεί τρομούσιν ατενίζειν…» 

εκπορεύονται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίου (α΄ 22-3). Εκείνος πάλι 

δανείζεται από τον προφήτη της Πρ. Ησαΐα (ζ΄, 14) καθώς ο ίδιος το αναφέρει. 



Στο Ρωμανό χαιρόμαστε τη ρυθμική κατασκευή του στίχου, ζωογονημμένη 

από πνοή ποιητικής ζωής γνήσιας. Αισθανόμαστε τις συλλαγές με τον αριθμό τους 

τις λέξεις με τον τόνο τους (στίχοι τροπαρίου κη΄): 

   «Νυν την Βηθλεέμ καταλάβωμεν σπουδαίως 

   και την της φωνής ιστορήσωμεν ελπίδα…» 

Ο Ρωμανός ζει στην εποχή, που η αρχαία Ελληνική γλώσσα που ηχούσε 

μουσικά χάρη στην εναλλαγή μακρών και βραχέων συλλαβών, περιέπεσε πια σε 

απλό φραστικό ιδίωμα. Ο ίδιος, κατά τον 6ο αι. μ.Χ. και οι επόμενοι ποιητές – 

πρώτες αρχές της εκκλησιαστικής υμνογραφίας σημειώνονται στον 5ο αι. – έζησαν 

έντονα τη διαπίστωση ότι τα αρχαία προσωδιακά μέτρα ήταν πια τύποι νεκροί για 

την αίσθηση της ακοής δεν είχαν, πλέον, σημασία αφού, από τους ρωμαϊκούς, 

ακόμα, χρόνους η ζωντανή ελληνική γλώσσα έχασε τη λεπτότατη διάκριση μεταξύ 

βραχείας και μακράς συλλαβής: 

 Στο στ΄ τροπάριο του 2ου μέρους σε μιαν αποστροφή του λόγου της 

Παναγίας προς τον Χριστό βλέπουμε: 

   «Ήλιε Υιέ, 

   πως σε κρύψω εν σπαργάνοις;» 

Έχουμε την έννοια του φωτός με τη σημασία που ο Ησαΐας (Θ΄,2) χαράζει: «ο 

λαός ο καθήμενος εκ σκότει είδεν φως μέγα», που το ανακαλεί στη μνήμη μας ο 

Ματθαίος (δ, 16). Είναι «Ήλιος της ∆ικαιοσύνης», όπως τον ζούμε πιο κοντά στα 

απολυτίκια των Χριστουγέννων. Ο Χριστός – φως καθώς ανέλυσαν την έννοιαν 

αυτή οι Τρεις Ιεράρχες της Εκκλησίας μας. (το ίδιο φως εμπνέει όλη την 

υμνογραφία των Χριστουγέννων, ενώ για τους Χριστιανούς η γέννηση του φωτός – 

Χριστού συσκοτίζει την εικόνα τα ου «των ∆εδεκαθεϊστών – Παγανιστών Sol 

invictns (=ανίκητος Ήλιος)!. 

Ο Υψιπέτης Ρωμανός, όταν θέλει στους στίχους του μ΄ τροπαρίου να υμνήσει 

την Παναγία ξεχωρίζει όσα συνδέονται με την – κατά θείαν οικονομίαν – κύησή 

της: 

   «Ω μακαριστή της θεόπαιδος κοιλία, 

   ήτις νοητώς ουρανού μείζων εδείχθης, 

   ον ου χωρεί ούτος 

   ου κατέχεις βαστάζουσα…» 



Το χάρισμα της ανάλυσης στον Ρωμανό επικρατεί σχεδόν πάντα, ως 

ποιητικό προτέρημα: Η επιμονή του στην περιγραφή κατανέμει τις εντυπώσεις σε 

εικόνες, μεταφέρει το κυμάτισμα των λυρικών ιδεών στ ην κατονομασία όλων των 

σχετιζομένων με το ποιητικό θέμα του. Όπως για παράδειγμα: 

   «Η δημιουργός νυν προέρχεται σοφία 

   αι προφητικαί διανίσχουσι νεφέλαι 

   η χάρις αιθριάζει η αλήθεια έλαμψεν 

   πάνεται αινίγματα σκιώδη, 

   η της εδέμ ηνοίγη πύλη…». 

Όλα κινούνται ανάμεσα στη σκέψη και την εικόνα. Τα εποπτικά σύμβολα του 

ποιητή είναι τέτοια ώστε ο λόγος να μην αποσυντίθεται από τίποτε αλλά να είναι, 

αντίθετα, σε μια διαρκή λάμψη. Μουσοποιός ο Ρωμανός, κατ’  εξοχήν όπως και ο 

αρχαίος ομόλογός του ο Πίνδαρος, που τον συγκρίναμε, ήδη, μαζί του στην αρχή 

αυτής της εργασίας μας. Η ποίηση και των δύο ψάλλει με την χάρη του 

παντοδυνάμου ύφους τους. Εκτοπίζεται από τα ποιήματά τους κάθε αλλότρια 

προς το θέμα παράσταση ή και το καθαρό σχέδιο του ποιήματός τους που είναι 

για τον έναν ο επίνικος, για τον άλλον ο ύμνος. Η αποστροφή προς το Θείον, 

πάντα σε β΄ πρόσωπο αποκορυφώνεται ως δοξολογία του Θεού. 

Αμέτρητο και απερίληστο ον είναι το πλήρωμα του Θεού, που ο Ρωμανός το 

ζει μ΄ όλο το ποιητικό εύρος του. Το μορφωτικό ιδανικό γι΄ αυτόν είναι ο Χριστός 

όπως είναι και για την ανθρωπότητα όλη (τροπάριο μβ΄): 

   «Βουνοί γλυκασμόν σταλαξάτωσαν 

   ιδού γαρ ήκει ο Θεός εκ θαμάν έθνη ηττάσθε 

   αγάλλεσθε, προφήται πατριάρχαι, σκιρτήσατε 

   άνθρωποι, χορεύσατε ευθέως 

   ο ισχυρός και μέγας άρχων Χριστός τίκτεται, 

   ο βασιλεύς των ουρανών εν γη παραγίγνεται…» 

Αινετική είναι κάθε λέξη του Ρωμανού εγκωμιαστική κάθε πρότασή του. ∆εν 

φειδωλεύεται τις λέξεις (σε τούτο, πάλιν, ομοιάζει με τον Πίνδαρο). Οι έννοιές του 

ποτέ δεν χάνουν την καθολικότητά τους ο λόγος του, καθώς ευκινητεί στην 

ευαισθησία του κάνει πιο επιτυχέστερη τη σύζευξη των ενοιών αυτών. 

Τεκμηριωμένη είναι η συνεχής προσπάθειά του να φέρει τον θνητό άνθρωπο στα 

άδυτα του αθανάτου Θεού. Αισθανόμαστε στα ρυθμικά του κείμενα συχνά την 



πνοή του αιωνίου , διότι ο Ρωμανός δεν υποτάσσεται στο θρησκευτικό έθιμο, αλλά 

φλέγεται ολόκληρος από τη θρησκευτική πράξη. Η Χριστολογία του βρίσκεται στο 

«υπέρ αίσθησιν» θαύμα, το υπεριστορικό γεγονός: 

«Εγγίζει Χριστός Βηθλεέμ προετοιμάζουν, 

ήδη των εθνών το σωτήριον αυγάζει, 

ευτρέπισον την φάτνην, τους ποιμένας συνάγαγε, 

κάλεσον τους Μάγους εκ Περσίδος…»  (Τροπάρινον με΄] 

 

«Το γνωστό περιρρέι το άγνωστο στην ποίηση του Ρωμανού» παρατηρεί ο 

βαθύς μελετητής της βυζαντινής Υμνογραφίας Θεόδωρος Ξύδης σε παλαιό 

μελέτημά του για τον Ρωμανό. Και συνεχίζει ο ίδιος». Το ποιητικό του σκάφος 

άπειρα προγονικά πνεύματα το κατακλύζουν. Τίποτε δεν είναι επιφανειακό στη 

Χριστιανικότητά του και τίποτε δεν είναι χωρίς διακλάδωση μορφής, που έχει 

αντικειμενοποίηση την καλλιτεχνικήν έκφραση. Γενικά, η άρνηση του ποίηση του 

Ρωμανού έχει την όψη περίπλοκης ενέργειας με πολλά επιφαινόμενα…» Κι 

αλλαχού! «έλκεται ο ποιητής, πάντα, από τη συνείδηση της ηθικής αποστολής του 

σαν τον ραβδοσκόπο, που μαγνητίζεται από το έδαφος, όταν αυτό κρύβει τη 

φλέβα του ύδατος…». 

Η διάθεση του Ρωμανού δεν είναι μια μόνον παρένθεση φωτεινή σ΄ έναν 

ψυικό λήθαργο. Αλλά αντίθετα, είναι μια ειλικρινής έφεση προς μίαν επάνοδο στην 

αφετηρία του χριστιανικού μηνύματος, προς μιαν επιστροφή στο ξεκίνημα της 

θρησκευτικής ποιήσεως…. Κ.Π. 

(α΄ μέρος = ολοκληρώθηκε το βράδυ της 16ης Ιανουαρίου 2008, Λάρισα). 

 

Βασική Βιβλιογραφία για τον Ρωμανό 

Το Μελωδό και το έργο του 

α. Εκδόσεις έργων: 

1. Ρωμανού του Μελωδού Ύμνος, τόμος 4, Αθήναι, 1952-1961 (έκδοση υπό 

την επιμέλειαν του καθηγητή Νικολάου Τωμαδάκη και φοιτητών του της 

Βυζαντινής φιλολογίας έκδοση βασισμένη κυρίως σε Πατμιακούς και Σιναϊτικούς 

κώδικες: όλα τα αποδιδόμενα στον Ρωμανό έργα, γνήσια και «νόθα»). 



2. Romanos de Melede, Hymns, edition par Jose Grosbidier de Matons, τόμοι 

4, Paris, Les editions du Cerf, 1964-1967 (Εκδίδονται όλα τα αποδιδόμενα στον 

Ρωμανό έργα. 

3. Sancti Romani Melodi Cantica (Cantica gennina), ed. Panl Maass and 

Constantine A. Trypanis, oxford, Claventon Press, 1963 (2th edition, Snnpiper, 

1997) μόνον τα γνήσια έργα). 

4. Ρωμανού του Μελωδού, Κουτάκια, Α΄(όπως τα έχει μεταφράσει και 

σχολιάσει ο Π.Α. Σινόπουλος που τα παρουσιάζει με μια προθεωρία), εκδόσεις της 

Αποστολικής ∆ιακονίας, Αθήναι, 1974. 

5. Συνολική έκδοση όλων των ύμνων του Ρωμανού του Μελωδού 

(Ερμηνευτική έκδοση) σε 2 τόμους ετοιμάζουν οι εκδόσεις «Κ. Ζήτρος» από τη 

Θεσσαλονίκη (σειρά: Βυζαντινοί συγγραφείς εκδ. Παπαζήση». 

6. Συλλογή ύμνων Βυζαντινών στη Νεοελληνική (κείμενο, μετάφραση, 

σχόλια), Α. Ψιάρης, Εκδ. Παπαζήση Αθήνα, 1981. 

7. Μελέτες – Ερμηνευτικά κείμενα – εκτενείς εργασίες για το κοντάκιο και το 

Ρωμανό: 

1. Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, «Εκλογή εκ της Ορθοδόξου (Βυζαντινής) 

Υμνογραφίας, «Εκδ. ο Σωτήρ» Αθήναι, 1978 (γ΄ έκδοσις). 

2. Θεοδώρου Ξύδη, «Βυζαντινή Υμνογραφία» εκδόσεις Νικόδημος, Αθήνα, 

1978. 

3. «ν Λευκώ» Οδυσσέας Ελύτης Εκδ. Ίκαρος, (β΄έκδοση), Ιανουάριος 1993, 

Αθήνα, (μέρος πρώτο, Ρωμανός ο Μελωδός σελίδες 33-57). 

4. Καριοφύλλη Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία, (Από την εποχή της Καινής 

∆ιαθήκης έως την Εικονομαχία) α΄ έκδοση 1971 (σειρά «Χριστιανική 

Γραμματολογία» του πατριαρχικού ιδρύματος πατερικών μελετών), β΄ έκδοση 

(επαυξημένη εμπλουτισμένη με νέες μελέτες), εκδ. «Γρηγόρη», Αθήνα, 1986 

(Βασικότατο έργο: πολλές εργασίες αναφέρονται στον Ρωμανό το Μελωδό, για το 

έργο, το βίο του, τις πηγές του, στις σελίδες357-525). 

5. Κ. Μητσάκης, «Το έμψυχον Ύδωρ» (μελέτες μεσαιωνικής και 

Νεοελληνικής Φιλολογίας, εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα, 1983 (βλ. σχετικές μελέτς 

στον τόμο: «The Hymnography of the Greek Chyrzh in the Early Christian 

Centuries» και «The Vocabulary of Romanow the Melodist»). 



6. Κ. Mitsakis, “The langnage of Romanos the Melodist”, Munchen, 1967 

(Miscellaned Byzantina Monacensia, αρ. 7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

ΑΜΑΛΙΑ ΗΛΙΑΔΗ 

 

Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής 

παιδείας από το 15ο ως το19ο αιώνα 

 
Με αυτό το άρθρο επιχειρώ την ένταξη των σημαντικότερων γεγονότων της 

ιστορίας της παιδείας -σύμφωνα με τις πηγές μου- στο ευρύτερο σύνολο της ιστορίας του 
ελληνικού έθνους κατά το 19ο αιώνα. Γίνεται, βέβαια, αναφορά και σε προηγούμενους 



αιώνες, που η μελέτη τους, όμως, είναι εξίσου σημαντική για τα εκπαιδευτικά πράγματα 
της χώρας. 

Το τρίτο, κατά σειρά, μέρος του άρθρου μου αποτελεί τη μελέτη ενός πιο ειδικού 
εκπαιδευτικού θέματος, όπως είναι τα αναλυτικά προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης 
από το 1833-1920. Αν μελετήσουμε αυτά τα προγράμματα, σε συνδυασμό με τα 
πολιτειακά γεγονότα της ίδιας περιόδου, μπορούμε να οδηγηθούμε σε επιμέρους 
συμπεράσματα, που σχετίζονται με τη λειτουργία της εκπαίδευσης, ως ενός κοινωνικού 
θεσμού, ο οποίος επηρεάζεται από την εκάστοτε πολιτική εξουσία και ανάλογα 
“μορφοποιείται”. 

Θέτω ως τέλος της περιόδου, που ερευνάται  στο άρθρο μου, το 1913, γιατί τότε 
σταματά η διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού κράτους και τελειώνει, περίπου, ο 19ος 
αιώνας. 

Η εκπαίδευση κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. 

Τότε οι περισσότεροι Έλληνες λόγιοι καταφεύγουν στη Δύση και γίνονται εμψυχωτές της 
αναγέννησης του έθνους. Κύριος λόγος αυτής της καταφυγής τους είναι η καταπίεση των 
Τούρκων. 

Αλλά και οι παραμείναντες στον Ελλαδικό χώρο Έλληνες, δε σταματούν τις προσπάθειες 
για διατήρηση της πνευματικής κίνησης και οργανώνονται γύρω από την Εκκλησία. Έτσι 
ο Γενάδιος Σχολάριος ιδρύει την Πατριαρχική του Γένους Σχολή. Όμως αυτή δεν 
επαρκούσε για όλο το έθνος. Γι’ αυτό τα περισσότερα ελληνόπαιδα μάθαιναν λίγα 
«γράμματα» από τους μοναχούς και τους ιερείς κάθε χωριού ή πόλης, μέσω των 
εκκλησιαστικών βιβλίων. 

Η εκπαίδευση κατά το 17ο αιώνα. 

Αυτή την περίοδο έχουμε σημαντική βελτίωση της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Το 1621 
ιδρύεται το «Φλαγγινιανόν Φροντιστήριον» από τον Κερκυραίο Θωμά Φλαγγίνο. Εκεί 
δίδαξε ο Κρης Φραγκίσκος και ο Ηλίας Μηνιάτης. Αυτό το εκπαιδευτήριο λειτούργησε 
μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. 

Άλλο σημαντικό εκπαιδευτήριο κατά τον 17ο αιώνα ήταν η Πατριαρχική Ακαδημία 
Κων/πόλεως, όπου δίδαξε ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης (1572-16380. αυτός ίδρυσε 
το 1627 ελληνικό τυπογραφείο στην Κων/πολη και μετέφρασε την Καινή Διαθήκη. Εκεί, 
επίσης, δίδαξε ο Θεόφιλος Κορυδαλέας (1625-1641), που υπήρξε ο πρώτος φορέας των 
διδαγμάτων της δυτικής σκέψης. 

Κατά τον ίδιο αιώνα η παιδεία εξαπλώνεται στην Ήπειρο. Το 1647 ίδρυσε στα Ιωάννινα 
σχολείο ο Επιφάνιος. Ακόμη, κατά τα μέσα του 17ου αιώνα, ιδρύθηκε και το φροντιστήριο 
της Τραπεζούντας.  

Γενικές παρατηρήσεις. 



Η παιδεία των παραπάνω αιώνων πρέπει να σημειωθεί ότι εντάσσεται στο ευρύτερο 
πολιτειακό κλίμα της εποχής εκείνης. Έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο 
έχουμε την υποκατάσταση των εθνικών κοινοτήτων από τις θρησκευτικές, την επικράτηση 
της θρησκευτικής κοινότητας των Ρωμαίων (Ρουμ Μιλλέτ), με βάση το Πατριαρχείο της 
Κων/πολης. Η γλώσσα της ορθόδοξης λειτουργίας και της εκκλησιαστικής διοίκησης ήταν 
πάντοτε η ελληνική. Γι’ αυτό και ο εκκλησιαστικός οργανισμός επανδρώθηκε 
αποκλειστικά από Έλληνες. Η εξάπλωση της πνευματικής (και επομένως και κοσμικής) 
εξουσίας του Πατριαρχείου, στο σύνολο των Ορθοδόξων Χριστιανών της Αυτοκρατορίας, 
δημιούργησε στις ελληνόφωνες αρχές του Πατριαρχείου μια ζώνη κυριαρχίας και άμεσης 
επιρροής πολύ ευρύτερη από εκείνη που διέθεταν πριν την άλωση. Ήδη από το 1465 
συναντάμε στις υποσημειώσεις και των λατινικών κειμένων ελληνικούς χαρακτήρες. Η 
διάδοση, επομένως, των ανθρωπιστικών σπουδών από το 1525, κατέταξε τα ελληνικά 
γράμματα σε θέση υπεροχής. Τα πρώτα ελληνικά βιβλία άρχισαν να εκδίδονται στη 
Βενετία, από τη δεύτερη κιόλας δεκαετία του 16ου αιώνα. Τα ελληνικά έφτασαν στο 
σημείο να γίνουν η μόνη γλώσσα συναλλαγής στο χώρο της Χριστιανικής Ανατολής. 

Άλλη παρατήρηση, που συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας γενικής ιδέας, για την επιρροή 
των Ελλήνων στα πολιτειακά πράγματα εκείνης της περιόδου, είναι η εμφάνιση, από το 
16ο αιώνα, των «μεγάλων» ελληνικών οικογενειών των Φαναριωτών. Το κοινωνικό 
στρώμα των Φαναριωτών κατέκτησε σύντομα μια αξιόλογη πολιτική και οικονομική 
δύναμη. Όμως και αυτοί, όπως και η επίσημες αρχές του Πατριαρχείου, είχαν ελάχιστη 
επαφή με τις αναλφάβητες μάζες των ελληνόφωνων χριστιανών. Πρέπει, λοιπόν, να 
μεσολαβήσουν μια σειρά από ριζικές αλλαγές, κοινωνικές και οικονομικές, ώστε στο 
δίκτυο των δεσποτάδων και των Φαναριωτών να προστεθεί ένα άλλο κοινωνικό δίκτυο με 
πολύ ευρύτερη επιρροή, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Η εκπαίδευση κατά το 18ο αιώνα. 

Από το τέλος του 17ου αιώνα μια σειρά από ευρύτερους παράγοντες συντελέσανε στην 
εμφάνιση ενός καινούργιου εμπορευματικού στρώματος στο χώρο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Με τη μαζική του παρουσία, αρχίζει μια νέα περίοδος για την κοινωνική 
ιστορία της Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση μιας ασχημάτιστης, 
ακόμη, ντόπιας εμπορευματικής αστικής τάξης, που τείνει δυναμικά στην κατάκτηση μιας 
ευρείας αγοράς. 

Αυτή η νέα τάξη με τον πλούτο της, που προέρχεται από το εμπόριο, θα βοηθήσει και θα 
επηρεάσει τις παιδαγωγικές εξελίξεις. Κι ενώ ως τα μέσα, τουλάχιστον, του 18ου αιώνα η 
πολιτιστική ταυτότητα του ελληνισμού συγχεόταν με την ελληνόφωνη χριστιανική 
ορθοδοξία, με την ανάπτυξη της νέας αυτής μικροαστικής τάξης- που αρχίζει να 
διαφαίνεται προς τα μέσα του 18ου αιώνα και λήγει με την ελληνική επανάσταση- η 
πολιτιστική ταυτότητα γίνεται πιο «κοσμική». Ο ελληνισμός δεν ταυτίζεται πρωταρχικά με 
έναν παραδοσιακό χριστιανισμό, αλλά αρχίζει ν’ αντιμετωπίζεται σαν πνεύμα 
«ανανεωτικό», πνεύμα της «προόδου». Η πολιτιστική αντιπαράθεσή του με τους 
μουσουλμάνους, ξεπερνάει το πλαίσιο ενός απλού τυπικού θρησκευτικού διαχωρισμού, 
για να καταλήξει στην αντίθεση ανάμεσα στον «εκσυγχρονισμό» και τον «σκοταδισμό». 



Επίσης, αυτή η νέα τάξη άνοιξε το δρόμο, για να δεχτεί ο βαλκανικός χώρος τις επιδράσεις 
της δυτικής Ευρώπης. Αντιτάχθηκε με σφοδρότητα στους Φαναριώτες, που είχαν 
ταυτιστεί με το συντηρητισμό.   

Μέσα σ’  αυτά τα πλαίσια έχουμε την ίδρυση νέων εκπαιδευτηρίων στον ελληνικό χώρο 
καθώς και εμπλουτισμό της διδακτέας ύλης και βελτίωσης των μεθόδων διδασκαλίας. 
Μερικά από αυτά τα νέα «φυτώρια» παιδείας είναι: η Πατμιάς Σχολή (1715), η 
Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης (1723), η Αθωνιάς Ακαδημία στο Άγιο όρος (1749), η 
Παλαμαία Σχολή Μεσολογγίου (1760), η Σχολή Δημητσάνης (1764), η Ακαδημία 
Κυδωνιών (1780), το Γυμνάσιο Χίου (1790). 

Ο 19ος αιώνας. 

Από το 1780-1820 αρχίζει μια πραγματική πνευματική αναγέννηση του ελληνισμού. 
Βασικός φορέας της ήταν τα εξευρωπαϊσμένα στρωματά των εμπόρων: Στο Παρίσι, στη 
Βιέννη, στη Βενετία και στην Οδησσό πολλαπλασιάζονται οι ελληνικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και για πρώτη φορά ο αριθμός των εκδόσεων πολιτικού και επιστημονικού 
περιεχομένου ξεπερνάει τις επικρατέστερες, ως τότε, θεολογικές μελέτες. 

Το 1822, με τη συνέλευση στο Άστρoς, έχουμε συστηματική οργάνωση της εκπαίδευσης 
των νέων με εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, σύμφωνα με το αντίστοιχο 
ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό, που δείχνει μια φιλότιμη προσπάθεια από μέρους της 
πολιτείας για εκπαίδευση του έθνους από την πρώτη κιόλας στιγμή της 
ανεξαρτητοποίησης αυτού, είναι επίσης δείγμα της μεγάλης σημασίας, που δινόταν τότε 
από τους νεοέλληνες, στον εκπαιδευτικό τομέα του νεοσύστατου έθνους. 

Το 1824 πενταμελής επιτροπή με διευθυντή τον Άνθιμο Γαζή προτείνει σύσταση 
δημοτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, ενός Πανεπιστημίου και ενός πρότυπου 
διδασκαλείου στο Άργος. Αυτές οι προτάσεις δείχνουν ότι οι ελλείψεις στον εκπαιδευτικό 
τομέα ήταν αρκετές.  

Ο Καποδίστριας, παρόλο, που προσπάθησε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, (ιδρύει 
Ορφανοτροφείο στην Αίγινα, Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, Γεωργική Σχολή στην 
Τίρυνθα, Στρατιωτική Σχολή στο Ναύπλιο, Κεντρικό σχολείο στην Αίγινα όπου 
προετοιμάζονται νέοι δάσκαλοι, εφαρμόζεται η αλληλοδιδακτική  μέθοδος εισηγητής της 
οποίας είναι ο Γ. Κλεόβουλος) κατηγορήθηκε ως φωτοσβέστης, γιατί δεν προχώρησε στην 
ίδρυση Πανεπιστήμιου. Όμως, η προσφορά του στην παιδεία ήταν σημαντική (το 1830 
έχουμε 130 αλληλοδιδακτικά σχολεία, Ελληνικά, με 12.000 μαθητές, ενώ τότε ο ελληνικός 
πληθυσμός ήταν 600.000), γιατί στήριξε τη γεωργική και επαγγελματική εκπαίδευση όσο 
κανείς άλλος μέχρι τότε, αλλά, και στα επόμενα χρόνια, ως την κατάργηση της βασιλείας. 
Και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος χρειαζόταν σε μεγάλο βαθμό μια τέτοια μορφή 
εκπαίδευσης, για να ανορθωθεί οικονομικά, αφού κύρια πηγή πλούτου του ήταν η 
γεωργία. 

Το 1833 έχουμε την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα. Μαζί με αυτή την άφιξη έχουμε και 
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, που ίσχυε μέχρι στιγμής. Έτσι ψηφίζεται το 1834 
νόμος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτόν η Εκπαίδευση είναι επταετής 



και υποχρεωτική και για τους άπορους μαθητές δωρεάν. Όμως αυτός ο νόμος, στην πράξη, 
δεν εφαρμόστηκε. Το ίδιο και ο νόμος του 1836 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που 
προέβλεπε τριετές Ελληνικό Σχολείο, καθώς και τετραετές Γυμνάσιο. Η μη εφαρμογή των 
παραπάνω νόμων, που είναι επηρεασμένοι από Πρωσσικά και Γαλλικά πρότυπα, δείχνει 
ότι οι θεσμοί δεν μεταφυτεύονται εύκολα. Επίσης, επί Όθωνα ιδρύεται διδασκαλείο 
αρρένων και η περίφημη φιλεκπαιδευτική εταιρία που ήταν σταθμός για τη γυναικεία 
εκπαίδευση, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Όθωνας προχωρεί και στην ίδρυση 
του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα το 1837. αυτό περιλαμβάνει τέσσερις 
Σχολές (Θεολογική, Νομική, Ιατρική, Φιλοσοφική). 

Η βασιλεία του Όθωνα τελειώνει το 1862, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το 1843 έχουμε 
την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται συνταγματικό 
πολίτευμα και καθολική, σχεδόν, ψηφοφορία. 

Το 1863 αναλαμβάνει τη βασιλεία της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Α΄. Με την άφιξή του 
έχουμε αλλαγές και στην εκπαίδευση αλλά και στα σύνορα της χώρας. Συγκεκριμένα το 
1864 καταργείται το διδασκαλείο αρρένων- που λειτουργούσε στην εποχή του Όθωνα- και 
προσαρτίζονται στο νέο κράτος οι περιοχές των Επτανήσων και της Θεσσαλίας. Έτσι 
αυξάνεται ο πληθυσμός και η έκταση της Ελλάδας, ενώ στην Αθήνα ιδρύεται ο «Σύλλογος 
προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων», ο οποίος στέλνει για μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό Έλληνες (Παπαμάρκου, Μωραίτης, Οικονόμου). 

Με τον εκλογικό νόμο του 1877 έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα όλοι οι ενήλικοι 
άνδρες, πράγμα που είναι αρκετά προοδευτικό για την εποχή εκείνη. Επομένως η Ελλάδα 
ήταν τότε μια από τις πιο πρωτοποριακές χώρες σε νομικό, τουλάχιστον, επίπεδο. Το 1881 
έχουμε και προσάρτηση της περιοχής της Άρτας στο Ελληνικό κράτος. Έτσι, ενώ το 1832 
τα σύνορα της χώρας ήταν περίπου 47.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το 1881 φτάνουν τα 
63.606 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Από το 1882 ως το 1895 ο πολιτικός Χ. Τρικούπης επιχειρεί ανορθωτική προσπάθεια. Οι 
κύριοι στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι ο εκσυγχρονισμός και η ισχυροποίηση του 
κράτους, η αναδιοργάνωση του στρατού και του στόλου, η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της 
οικονομίας της χώρας, η αναδιοργάνωση της βιομηχανίας και των συγκοινωνιών της 
χώρας. Όμως ο κακός χειρισμός των εθνικών θεμάτων κατά το 1896-1897, οδήγησε την 
Ελλάδα σε ήττα, από την Τουρκία, και εθνική ταπείνωση. Μετά συμβαίνει το 
πραξικόπημα του Αυγούστου του 1909 και σχηματίζεται νέα κυβέρνηση, η οποία, όμως, 
μετά από διαφωνίες και συγκρούσεις, οδήγησε στην άνοδο του Ε. Βενιζέλου από την 
Κρήτη. 

Η εκπαίδευση αυτής της περιόδου βασίζεται επάνω στα αναλυτικά προγράμματα, για τα 
δημοτικά σχολεία και τα διδασκαλεία, του Χαρίσιμου Παπαμάρκου, ενώ διαδίδεται 
αρκετά και το σύστημα του παιδαγωγού Herbart. Το τελευταίο, δε, τέταρτο του 19ου αιώνα 
εκδίδονται πολλά παιδαγωγικά συγγράμματα. Μερικά από αυτά είναι : ο «Παιδαγωγός» 
και «Σχολική Παιδαγωγική» του Α. Σπαθάκη, η «Διδασκαλική ή σύντομαι οδηγίαι περί 
της χρήσεως της νέας διδασκαλικής μεθόδου» του Σπ. Μωραίτου, «Περί του σκοπού της 
εκπαιδεύσεως της ελληνίδος νεολαίας» και «Τα αναγνωστικά των μικρών ελληνοπαίδων» 
του Παπαμάρκου, «Το δημοτικόν σχολείον εν Ελλάδι», «Περί τεχνικής αναγνώσεως και 



απαγγελίας» του Βρατσάνου. Το βιβλίο, δε, του φιλολόγου Ι. Πανταζίδου «Γυμναστική 
Παιδαγωγική» εκδίδεται την ίδια περίοδο. 

Το 1910 ιδρύεται ο περίφημος «Εκπαιδευτικός Όμιλος», που προτείνει την εισαγωγή της 
δημοτικής γλώσσας στα σχολεία. Πρωτοστάτες αυτής της κίνησης ήταν ο Γληνός, ο 
Δελμούζος, ο Τριανταφυλλίδης. 

Ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της χώρας, πλέον, από το 1910, οργανώνει το κράτος και 
τις ένοπλες δυνάμεις και συνάπτει συμμαχία με τους Βουλγάρους. Ενώ με τον Βαλκανικό 
πόλεμο του 1912 έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα για τη χώρα, αφού προσαρτίζονται σ’ 
αυτή η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.  

Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1920). 

Ελληνικά σχολεία – Γυμνάσια. 

Με διάταγμα της 22ας Μαρτίου 1833 συγκαλείται επιτροπή από λόγιους και 
εκπαιδευτικούς, για την υποβολή προτάσεων για τον σχηματισμό σχολείων του λαού, 
δηλαδή, Ελληνικών, Γυμνασίων και ενός Πανεπιστημίου. 

Με το διάταγμα της 21/11/1833 ιδρύονται σχολεία -ελληνικά και γυμνάσια- στο Ναύπλιο. 
Ενώ με το διάταγμα της 6/18 Φεβρουαρίου του 1834 οργανώνει ο Μάουερ, ο οποίος είναι 
μέλος της αντιβασιλείας και υπεύθυνος για την παιδεία, την δημοτική εκπαίδευση. Έτσι με 
διάταγμα της 25/3/1835 ιδρύονται δέκα ελληνικά σχολεία (εκτός από αυτά της Αθήνας, 
του Ναυπλίου, της Σύρου) στην Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα, Πάτρα, Μεσολόγγι, 
Άμφισσα, Λαμία, Χαλκίδα, Ύδρα, Τήνο. Ενώ με το ίδιο διάταγμα εξομοιώνεται με το 
γυμνάσιο του Ναυπλίου και εκείνο που λειτουργούσε από το 1833 στη Σύρο. Στις 13 
Αυγούστου 1835 ιδρύεται από μια τάξη ελληνικού σχολείου στις: Άνδρο, Νάξο, Θήρα, 
Σκύρο, Υπάτη, Πραστό και Πύργο. Στις 19 Αυγούστου 1835 συστήνεται και γυμνάσιο στο 
Μεσολόγγι, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου ιδρύεται ελληνικό σχολείο στη 
Δημητσάνα.  

Η Μέση Εκπαίδευση οργανώθηκε με το διάταγμα της 31/12/1836 «περί του κανονισμού 
των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων». (τα 152 άρθρα του διατάγματος, που 
αφορούσαν κυρίως λειτουργικά θέματα, ίσχυσαν στα κύρια σημεία τους ως το 1929). 
Σύμφωνα με αυτό η Μέση Εκπαίδευση περιελάμβανε δύο κύκλους. Το τριτάξιο 
«Ελληνικόν σχολείον» και το τετρατάξιο «Γυμνάσιον». Ήταν μια αντιγραφή ξένων 
μορφών Μέσης Εκπαίδευσης και η διάρθρωση αυτή επεκτάθηκε και στις περιοχές, που 
εκάστοτε προσαρτίζονταν στο ελληνικό κράτος. Με διάταγμα της 19ης Αυγούστου 1914 οι 
νέες περιοχές που προσαρτήθηκαν διατήρησαν στα σχολεία τους τη μορφή που είχαν ως 
τότε, ενώ στις 28 Μαΐου 1916 επεκτάθηκαν οι ισχύοντες διατάξεις και στην Β. Ήπειρο. 

Βαρβάκειο Λύκειο - Πρακτικά Λύκεια. 

Το 1834 με τα χρήματα του κληροδοτήματος του Ι. Βαρβάκη ιδρύεται -χωρίς να 
λειτουργήσει- το Βαρβάκειο Λύκειο. Από το 1860, που άρχισε να λειτουργεί, ακολούθησε 
το πρόγραμμα των άλλων σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή αφομοιώθηκε. Το 



1886 με άλλο διάταγμα ιδρύθηκε επτατάξιο Λύκειο. Το Βαρβάκειο έγινε 
προπαρασκευαστικό σχολείο για το πολυτεχνείο και τις στρατιωτικές σχολές. Το 1887 
λειτούργησε μια ακόμη τάξη, όπου διδάσκονταν σε επαναληπτική μορφή κυρίως 
φυσικομαθηματικά και σχέδιο. Το 1920 μεταρρυθμίστηκε σε τετρατάξιο πρότυπο Λύκειο 
και προσαρτήθηκε στο ιδρυμένο από το 1910 Διδασκαλείο Μ. Εκπαίδευσης, στο οποίο 
μετεκπαιδεύονταν οι καθηγητές της Μ. Εκπαίδευσης. 

Διδασκαλεία αρρένων. 

Το πρώτο ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο (αργότερα μεταφέρθηκε στην Αθήνα). Είχαν 
επαγγελματικό χαρακτήρα. Εκπαίδευε δασκάλους και δασκάλες και εξέταζε τους 
υποψήφιους δημοδιδασκάλους. Η φοίτηση ήταν δύο χρόνια . ύστερα από εισιτήριες 
εξετάσεις γίνονταν δεκτοί και αφού ήταν κάτοχοι ενδεικτικού προαγωγής από την δεύτερη 
τάξη του ελληνικού σχολείου. Η χορήγηση διπλώματος δινόταν ύστερα από απολυτήριες 
εξετάσεις. Όμως απέτυχε, γιατί η Εθνοσυνέλευση το Μάρτιο του 1864 έκλεισε το 
Διδασκαλείο όχι δια του νόμου, αλλά απαλείφοντας το σχετικό κονδύλιο από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα έγινε σύσταση στην κυβέρνηση να αναδιοργανώσει το 
διδασκαλείο. Όμως  κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι το διάστημα 1864-1878 δάσκαλοι 
γίνονταν όσοι πετύχαιναν σε εξετάσεις που έδιναν σε ειδικές επιτροπές. Αμφισβητήθηκε η 
εγκυρότητα αυτών των επιτροπών και των εξετάσεων που διεξήγαγαν, με αποτέλεσμα 
διαμαρτυρίες φιλολογικών συλλόγων, λογίων και τύπου και σύσταση μόνιμης, πλέον, 
εξεταστικής επιτροπής στην Αθήνα με διάταγμα της 12ης Σεπτεμβρίου 1872. 

Το 1878, πια, ιδρύθηκε διδασκαλείο στην Αθήνα. Ενώ το 1880 ιδρύθηκαν δύο 
διδασκαλεία στην Πελοπόννησο (Τρίπολη) και τα Επτάνησα (Κέρκυρα) και το 1882 άλλο 
ένα στη Θεσσαλία (Λάρισα). Το 1892 ιδρύθηκαν τα υποδιδασκαλεία στα οποία 
μπορούσαν να φοιτήσουν απόφοιτοι ελληνικού σχολείου και ηλικίας 16-30 χρόνων. Οι 
απόφοιτοι αυτών διορίζονταν σε κατώτερα δημοτικά σχολεία ως «γραμματισταί» 
αντικαθιστώντας τους γραμματοδιδασκάλους που ως τότε -1892- εργάζονταν σε κατώτερα 
σχολεία τα γραμματοδιδασκαλεία που λειτουργούσαν στις κώμες, τις απομακρυσμένες 
από την έδρα του νόμου. Το 1905 καταργήθηκαν για λόγους οικονομικούς τα τρία 
διδασκαλεία (Πελοποννήσου, Επτανήσου, Θεσσαλίας) και διατηρήθηκε μόνο της Αθήνας. 
Αυτό το 1910 μεταρρυθμίστηκε σε τετρατάξιο, μετονομαζόμενο σε «Μαράσλειον», από το 
όνομα του ευεργέτη Γ. Μαρασλή, ο οποίος του δώρισε «καλλιμάρμαρον» διδακτήριο. Εκεί 
γινόταν δεκτοί, με εξετάσεις, οι κάτοχοι ενδεικτικού προαγωγής από την Β΄ τάξη του 
Γυμνασίου. Το 1913 ιδρύθηκαν τρία μονοτάξια διδασκαλεία στην Αθήνα, Θεσ/νίκη, 
Ιωάννινα. Αυτά λειτούργησαν από το 1913 ως το 1914 και δεχότανε αποφοίτους 
Γυμνασίου ή της Ιερατικής Σχολής Τριπόλεως, ηλικίας ως 25 ετών. Διδάσκονταν 
φιλοσοφικά, παιδαγωγικά και πρακτικά μαθήματα. 

Διδασκαλεία θηλέων. 

Από το 1837, που λειτουργεί το διδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 
μονοπωλούσε την γυναικεία εκπαίδευση. Διάταγμα της 13/10/1861 αναγνωρίζει το 
Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας επίσημα, ως Διδασκαλείο θηλέων. Λόγω, 
όμως, της υποβαθμισμένης εκπαίδευσης των γυναικών δασκάλων, το Υπουργείο Παιδείας 
με διάταγμα της 24ης Απριλίου 1881 επεμβαίνει στη λειτουργία της φιλεκπαιδευτικής 



εταιρείας. Καθορίζει το σκοπό, τα παιδαγωγικά μαθήματα και αναγνωρίζει ως 
διδασκαλεία του κράτους τα σχολεία της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας στην Αθήνα και 
Κέρκυρα. 

Διδασκαλεία Νηπιαγωγών. 

 Το 1897 ιδρύεται το διδασκαλείο νηπιαγωγών από το εκπαιδευτικό τμήμα της «Ένωσις 
των Ελληνίδων». Εκπαίδευε νηπιαγωγούς στις οποίες, όμως, χορηγούνταν κρατικό 
δίπλωμα μετά από εξετάσεις μόνο εφόσον ήταν πτυχιούχες δασκάλες, στις άλλες 
χορηγούσε σχετικό πτυχίο η «Ένωσις των Ελληνίδων». Τα τρία πρώτα έτη αποτελούνταν 
από μια τάξη. Το 1900 έγινε διτάξιο, το 1908 τριτάξιο. Ως το 1920 λειτούργησαν τρία 
νηπιαγωγικά διδασκαλεία: στην Αθήνα (Καλλιθέα), Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. 

Διδασκαλεία Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Για την μόρφωση του διδακτικού προσωπικού των τεχνικών μαθημάτων με νόμο του 1914 
ιδρύθηκε στην Αθήνα διδασκαλείο της τεχνικής εκπαίδευσης, αποτελούμενο από τρεις 
τάξεις. Άρχισε, όμως, να φθίνει από το πρώτο έτος της λειτουργίας του. Το 1920 το 
διδασκαλείο τεχνικής εκπαίδευσης μετασχηματίστηκε σε τετρατάξιο.  
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ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Το πρόβλημα του «πρωτείου» 
 

στον διαχριστιανικό διάλογο 
             

       
 

H συμμετοχή της Ορθοδοξίας στον οικουμενικό διάλογο δεν αποτελεί ιστορική ή 
άλλης φύσεως αναγκαιότητα, αλλά, συνέπεια των βασικών πτυχών της χριστιανικής 
θεολογίας. Η οικουμενική διάσταση της Ορθοδοξίας, τονίζει μετ’ εμφάσεως ο γνωστός 
καινοδιαθηκολόγος καθηγητής του ΑΠΘ Πέτρος Βασιλειάδης («Ορθόδοξη θεολογία και 
οικουμενικός διάλογος», εκδ. Αποστολικής Διακονίας, 2005, σελ. 196),  απορρέει από τη 
ρητή εντολή και απαράβατη επιταγή  «ίνα πάντες εν ώσιν» (Ιωαν. 17:21) καθώς και από 



την ακράδαντη πεποίθησή της ότι υπέρτατος στόχος της Θείας Οικονομίας είναι η ενότητα 
των πάντων (κατά το παύλειο «ίνα ή ο Θεός τα πάντα εν πάσι», Α’ Κορ. 15:28) και η εν 
Χριστώ ανακεφαλαίωση σύνολης της κτιστής δημιουργίας. Για το όραμα αυτό, άλλωστε, 
«της των πάντων ενώσεως» αιώνες τώρα ακατάπαυστα δέεται εν συνάξει η Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Και ενώ συνεχίζει να προσεύχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία για το σκοπό αυτό, 
ταυτόχρονα επιχειρεί τη προσέγγιση και συζήτηση με τους ετεροδόξους στα πλαίσια των 
ποικίλων και πολυμερών διαλόγων, όχι μόνο επειδή αυτό είναι το επιτακτικό της καθήκον 
κατά το θέλημα του Κυρίου, αλλά διότι σήμερα το επιβάλλουν, περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά, οι συνθήκες  μέσα στις οποίες ζει ο σύγχρονος κόσμος, όπως επισημαίνεται 
και  στην  διδακτική ενότητα (Δ.Ε.) 35 του νέου βιβλίου Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου 
(ΟΕΔΒ, 2006) και στο  υπό τον τίτλο «Το όραμα και οι προσπάθειες για την ενότητα των 
χριστιανών» σχετικό κεφάλαιο (σελ. 141 – 144).    

 
Με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία (Ρ/Κ) ο επίσημος θεολογικός διάλογος, μετά 

από πολυετή διακοπή, ξαναξεκίνησε πέρυσι (2007), με θέμα συζήτησης το «Πρωτείο εν τη 
Εκκλησία», αλλά, δυστυχώς, όχι μόνο δεν σημειώθηκε «πρόοδος μεταξύ Φαναρίου και 
Βατικανού», όπως αναφέρονταν σε πρόσφατα (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2007) 
δημοσιεύματα του Τύπου, μ’ αφορμή τη συνάντηση αντιπροσωπειών της Ρ/Κ και της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ραβέννα, αλλά οπισθοδρόμηση! Αυτό που πρέπει να 
ξεκαθαρισθεί περί της αναφερομένης σε δημοσιεύματα τινά «συμφωνίας» είναι ότι 
ουσιαστικά πρόκειται για απλή επαναβεβαίωση απόψεων, η οποία, βεβαίως, αφορά, όχι 
στο πρωτείο εξουσίας που διεκδικεί δι’ εαυτήν η Ρ/Κ Εκκλησία, αλλά στο πρωτείο τιμής, 
που όντως αναγνωρίσθηκε στον επίσκοπο Ρώμης από την Δ’ Οικουμενική Σύνοδο, εξ 
αιτίας της πολιτικής σημασίας της πόλεως, αλλά  δεν παρείχε καμμιά διοικητική ή άλλη 
εξουσία.  
 

To «πρωτείο» προβάλλεται από τον Πάπα ως υπέρτατη διοικητική εξουσία σ’  
ολόκληρη την χριστιανική Εκκλησία. Την εξουσία αυτή προσπάθησε να θεμελιώσει η Ρ/Κ 
Εκκλησία πάνω σε μια πλαστή θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο Απόστολος Πέτρος ήταν 
η κεφαλή των Αποστόλων και, βάσει της θεωρίας αυτής, το προνόμιο αυτό μετέδωσε στον 
επίσκοπο της Ρώμης, στην οποία υπήρξε πρώτος επίσκοπος. Ετσι, λένε οι 
Ρωμαιοκαθολικοί, η Εκκλησία πρέπει να αναγνωρίζει τον Πάπα ως κεφαλή της και 
τοποτηρητή του Χριστού στη γή.     
  

Οι απόψεις αυτές των Ρωμαιοκαθολικών είναι βιβλικά και ιστορικά αστήρικτες. 
Στο χωρίο Εφεσ. 5, 23 σημειώνεται απερίφραστα ότι «ο Χριστός έστι η κεφαλή της 
εκκλησίας», στην οποία παραμένει αυτός κατά τη διαβεβαίωσή του «έως της συντελείας 
του αιώνος» (Ματθ. 28, 20). Αλλά και από την Καινή Διαθήκη δεν προκύπτει ότι ο 
Απόστολος Πέτρος ήταν κεφαλή των Αποστόλων με την έννοια της διοικητικής εξουσίας. 
Βέβαια οι Ρωμαιοκαθολικοί προσπαθούν να θεμελιώσουν την εξουσία αυτή στο Ματθ. 16, 
18 («Σύ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν»), το οποίο 
ερμηνεύουν έτσι ώστε χωρίς τον Πάπα, διάδοχο του Απ. Πέτρου, να μην μπορεί να νοηθεί 
η ύπαρξη της Εκκλησίας. 
 

Εδώ όμως οι Λατίνοι παραβλέπουν σκόπιμα τη σωστή ερμηνεία των χωρίου από 
τους Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι στηρίζουν τη σωστή αυτή ερμηνεία στο χωρίο Α’ 
Κορ. 3, 11 – 12: «Θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος έστι Ιησούς 
Χριστός». Κατά την Καινή Διαθήκη όλοι οι Απόστολοι είχαν τα  ίδια προνόμια απ’ το 
Χριστό, ο οποίος απέκρουσε κάθε φιλόδοξη επιθυμία για υπεροχή ορισμένων μόνο 



Αποστόλων (των παιδιών του Ζεβεδαίου Ιακώβου και Ιωάννη. Βλ. σχετ. Ματθ. 20, 25 – 
26 και 23, 8 – 11, Μαρκ. 10, 35 – 45). Στέλνοντας ο Χριστός τους μαθητές για κήρυγμα 
δεν όρισε κανένα για αρχηγό τους και μετά την ανάσταση έδωσε σε όλους ίδια 
δικαιώματα. Οπως μαρτυρούν οι Πράξεις των Αποστόλων και οι άλλες Επιστολές, ο 
Πέτρος δεν είχε λάβει από τον Κύριο καμμιά υπεροχή έναντι των άλλων Αποστόλων. 
Αλλά και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ουδέποτε το προνόμιο αυτό θα μεταβιβαζόταν στον 
επίσκοπό Ρώμης ως διάδοχου του Πέτρου, απλούστατα γιατί ο Πέτρος μαρτύρησε μεν στη 
Ρώμη, ποτέ όμως δεν χρημάτισε πρώτος επίσκοπός της, καθώς οι Απόστολοι  ήταν 
καθολικοί επίσκοποι της Εκκλησίας και όχι μιας επιμέρους τοπικής Εκκλησίας (βλ. 
Θεοδώρου Ανδ., «Απαντήσεις σε ερωτήματα ιστορικοδογματικά», εκδ. Αποστολικής 
Διακονίας,1999). Και βέβαια είχε πρεσβεία ο Ρώμης στην αρχαία Εκκλησία, αυτά, όμως, 
δεν ήταν πρεσβεία εξουσίας και εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, αλλά απλά πρεσβεία τιμής, 
επειδή ήταν επίσκοπος της Ρώμης, της λαμπρής και δοξασμένης πρωτεύουσας της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της μητέρας των αγίων και των μαρτύρων. Και είναι ενδεικτικό 
ότι οι επίσκοποι της Ανατολής συμβουλεύονταν μεν τον Πάπα για διάφορα εκκλησιαστικά 
πράγματα, ουδέποτε, όμως, ελάμβαναν τις γνωματεύσεις του ως δεσμευτικές γι’ αυτούς. 
Στις οικουμενικές συνόδους ο Ρώμης είχε μία μόνο ψήφο, ισότιμη με τις ψήφους των 
άλλων επισκόπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι ο 28ος Κανόνας της Δ’ 
Οικουμενικής Συνόδου έδινε ίσα πρεσβεία τιμής στον Κωνσταντινουπόλεως με εκείνα του 
επισκόπου Ρώμης, οι πάπες δεν παραιτούνταν από τη φιλαρχία και φιλοπρωτία τους και 
ήθελαν να επιβάλλουν τη διοικητική εξουσία τους σ’ ολόκληρη την Εκκλησία. Το παπικό 
πρωτείο ήταν αυτό που ουσιαστικά πυροδότησε την ενότητα της Εκκλησίας. Ετσι όταν ο 
Πάπας Νικόλαος Α’ θέλησε να επιβάλλει το πρωτείο του στην Ανατολή σε συνάρτηση με 
την επιβολή του Filioque στην Εκκλησία της Βουλγαρίας, προκλήθηκε το πρώτο σχίσμα 
Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας (το 867, επί πατριάρχου Φωτίου). Το σχίσμα αυτό 
οριστικοποιήθηκε με αμοιβαίους αναθεματισμούς το 1054 επί πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κηρουλαρίου και επί πάπα Ρώμης Λέοντος Θ’. Εννοείται 
ότι μετά το σχίσμα του 1054 έπαυσε να ισχύει αυτή η αναγνώριση του πρωτείου τιμής 
στον επίσκοπο (της μέχρι τότε αδιαιρέτου, αρχαίας Εκκλησίας) της Ρώμης και ως έχων τα 
πρεσβεία τιμής θεωρείται έκτοτε ο επίσκοπος της  Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και 
Οικουμενικός Πατριάρχης της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας.   

* Δυστυχώς, η Ρ/Κ Εκκλησία μέχρι σήμερα επιμένει στις πλάνες της περί 
«πρωτείου» θέλοντας να επιβάλλει τις φίλαρχες αξιώσεις της στην Ανατολική, τη δική μας 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην «Οδηγία» που εξέδωσε το «Συμβούλιο για το Δόγμα της 
Πίστεως» της Ρ/Κ Εκκλησίας τον περασμένο Ιούλιο καταγράφεται ο ισχυρισμός ότι μόνον 
η Ρ/Κ Εκκλησία εξασφαλίζει σωτηρία των πιστών, διότι είναι εκείνη που ίδρυσε ο Ιησούς 
Χριστός. Η «κοινωνία των επισκόπων μετά του διαδόχου του Πέτρου» (που κατ’ αυτούς 
είναι ο Πάπας) καθορίζεται ως η ουσιαστική προϋπόθεση με την οποία οριοθετούνται και 
όλες οι εκκλησιαστικές δομές και περιγράφονται οι εσωτερικές αρχές και οι όροι, δι’ 
έκαστην «ιδιαιτέραν» Εκκλησία, αλλά δι’ αυτήν την «καθολική Εκκλησία». Η μη επίτευξη 
της κοινωνίας αυτής αποτελεί, κατά την ως άνω «Οδηγία», το εμπόδιο για την μη 
φανέρωση μέσα στην ιστορία εκάστης «Εκκλησίας» ως Εκκλησίας. Και η «Οδηγία» 
καταλήγει στη διαπίστωση ότι «η μόνη αληθινή Εκκλησία, η οποία διατηρεί τα γνήσια 
στοιχεία, τα οποία καθώρισεν ο Χριστός δια την Εκκλησίαν, είναι  η «Καθολική 
Εκκλησία», αυτή είναι η πραγματική και ορατή Εκκλησία εντός της ιστορίας, η οποία 
ιδρύθηκε υπό του Χριστού επί της γης».  



Σύμφωνα με την ίδια «Οδηγία»: Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μεν «αυθεντική 
Εκκλησία», διατηρεί χάρη στην Αποστολική διαδοχή πραγματικά μυστήρια και επομένως 
δικαιούται να λέγεται ιδιόρρυθμη και τοπική, είναι «αδελφή Εκκλησία» με την Καθολική, 
αλλά παρουσιάζει ένα «μειονέκτημα», μία σημαντική «ατέλεια» και η «ατέλεια» αυτή, 
συνίσταται εις το ότι η Ορθόδοξη δεν αναγνωρίζει το «πρωτείο της Ρώμης», δηλαδή δε 
αναγνωρίζει τον Πάπα ως «ορατή κεφαλή» της Εκκλησίας, ως «τοποτηρητή του Χριστού 
στη Γη» («Καθολική», τ. 3078/24-7-07, σελ.3).  

 

Ιδιαίτερα δυσάρεστη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Ρ/Κ Εκκλησία 
επανέλαβε (τον Ιούλιο) τις παραπάνω αιρετικές δοξασίες της, δύο μήνες πριν την 
προγραμματισμένη (για τον Οκτώβριο) συνεδρίαση στη Ραβέννα της Ιταλίας της μικτής 
Επιτροπής εκπροσώπων της Ρ/Κ και της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είχε σαν θέμα το 
επίμαχο πρωτείο. Δηλαδή η Ρ/Κ Εκκλησία έσπευσε  να προκαταλάβει τα συμπεράσματα 
της επιτροπής, υπονομεύοντας σοβαρά τον ίδιο τον διάλογο. Ετσι στη συνεδρίαση της 
Ραβέννας, όχι μόνο δεν υπήρξε συμφωνία για το πρωτείο του Πάπα (πως θα μπορούσε 
άλλωστε, τη στιγμή που η περί πρωτείου αντίληψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 
ορθόδοξη εκκλησιολογία;), αλλά διαπιστώθηκε ότι ούτως εχόντων των πραγμάτων ο 
δρόμος για την ενότητα είναι ακόμη μακρύς. Πολύ μακρύς.  

 

* Αξίζει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο του διαχριστιανικού διαλόγου η Ορθόδοξη 
Εκκλησία, δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξαίροντας το οικουμενικό κύρος του 
Συμβόλου της Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως, έχει δηλώσει ευθύς εξ αρχής και χωρίς 
περιστροφές ότι «πάσα ένωσις δέον να στηρίζηται επί της κοινής πίστεως και ομολογίας της 
αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας των επτά Οικουμενικών Συνόδων και των οκτώ πρώτων 
αιώνων».  (Σταυρίδη Βασ. «Ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως», σελ. 349) και μόνο επί 
αυτής της βάσεως συζητά και προσεύχεται για την ενότητα της διαιρεμένης 
χριστιανοσύνης. Που σημαίνει ότι δεν νοούνται ορθόδοξες υποχωρήσεις στ’ όνομα του 
διαλόγου, αλλά αγώνας και μόνο για την επάνοδο των πεπλανημένων ετερόδοξων 
αδελφών μας στο χώρο της μιάς και μοναδικής, εν Χριστώ, αληθείας, όπως την εξέφρασαν 
με τα δόγματα και τους κανόνες οι Οικουμενικές Σύνοδοι της αδιαίρετης αρχαίας μας 
Εκκλησίας. Αν συμφωνήσουμε σ’ αυτή την αρχή και το πλαίσιο διαλόγου, η επίλυση όλων 
των επιμέρους διαφορών  θά’ ναι είναι απλώς θέμα χρόνου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχιμ. Αχίλλιος Τσούτσουρας  

 

Η Εκκλησία για  

τους μετανάστες63 
        

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας κατανοεί τον άνθρωπο ως «εικόνα Θεού» και την κοινωνία 

των ανθρώπων κατά το πρότυπο της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας τριάδος ως 

σχέση αγάπης. 

                                                 
63 Εισήγηση στην Ημερίδα Θεολόγων που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη και ο Σχολικός Σύμβουλος 
Θεολόγων κ. Απόστολος Ποντίκας, στις 12/2/2008, στην αίθουσα «Επιούσιος» του Επισκοπείου. 



Στην αγαπητική αυτή κοινωνία των προσώπων δεν υπάρχουν περιθώρια για τους συνήθεις 

κοινωνικούς φραγμούς και τις δυσμενείς διακρίσεις με βάση το φύλο,την εθνική ή 

κοινωνική καταγωγή, την οικονομική κατάσταση και τη θρησκευτική πίστη. Ο Απόστολος 

Παύλος στην προς Γαλάτας Επιστολή του (γ΄28) σαφώς και κατηγορηματικώς 

διακηρύσσει: «ουκ ενι Ιουδαίος ουδέ Ελλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι 

άρσεν και θήλυ’ πάντες γαρ υμείς είς εστέ εν Χριστώ Ιησού». Και εις την προς 

Κολοσσαείς Επιστολήν του (γ΄11) υπογραμμίζει ότι από την στιγμή που κάποιος γίνεται 

χριστιανός, από την στιγμήν που αποβάλλει τον «παλαιόν άνθρωπον» με όλες τις 

αδυναμίες και κακίες του και ενδύεται τον «νέον» «τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν 

κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν», από την στιγμήν αυτήν «ουκ ένι Ελλην και Ιουδαίος, 

περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν 

πάσι Χριστός». 

 

* Τρείς κλασσικοί για την προχριστιανική κοινωνία κοινωνικοί διαχωρισμοί και φραγμοί, 

τρία διαχωριστικά τείχη καταρρέουν με μίαν μόνον πρότασιν του Αποστόλου Παύλου:  

 

1. το τείχος των φυλετικών και εθνικιστικών φραγμών, 

2.    το τείχος των κοινωνικών και πολιτισμικών διακρίσεων και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

3. και το τείχος της ανισότητος μεταξύ ανδρός και γυναικός. 

 

Στη θέση αυτών των στάσεων και διακρίσεων ο Απόστολος Παύλος θέτει τις νέες στάσεις 

που διακρίνουν τους χριστιανούς, ως εκλεκτούς και ηγαπημένους του Θεού. Ποίες είναι 

αυτές οι νέες στάσεις: Για τον Απόστολο Παύλο οι στάσεις του αναγεννημένου 

Χριστιανού είναι: 

* η φιλευσπλαχνία, 

* η αγαθότητα, 

* η ταπεινοφροσύνη, 

* η πραότητα, 

* η μακροθυμία, 

* και κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνάντησή       μας με τον «ξένο»: η 

ανοχή και η συγχώρηση (Κολοσσαείς γ΄. 13). 



       Ο ίδιος ο Χριστός μας, αγαπητοί μου, γεννήθηκε ως πρόσφυγας, έζησε ως ξένος, μάς 

εδίδαξε με την παραβολή του Καλού Σαμαρείτου την αγάπη προς τον πλησίον που 

ταυτίζεται με τον ξένο, και μάς διαβεβαίωσε με την περιγραφή της Μελλούσης Κρίσεως 

ότι η στάση μας απέναντι στους ξένους ανάγεται σε αποφασιστικής σημασίας κριτήριο για 

τη δικαίωση και σωτηρία μας. Στον Χριστιανισμό ο ξένος δεν τίθεται πλέον απλώς υπό 

την προστασία του Θεού, όπως συμβαίνει στην αρχαία ελληνική θρησκεία με τον Ξένιο 

Δία: ο ίδιος ο Θεός ταυτίζεται με το πρόσωπο του ξένου! «Ξένος ήμην και συνηγάγατέ 

με» (Ματθ. 25,35) «εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί 

εποιήσατε» (Ματθ.25,40). Και ο Χριστός βεβαίως δεν κάνει διακρίσεις στον ορισμό του 

ξένου. Ξένος και πλησίον δεν είναι μόνον ο ομόθρησκος, ο ομόαιμος, ο συμπατριώτης, ο 

ομοϊδεάτης, και ο «οικείος», αλλά και αυτός που είναι εντελώς διαφορετικός από μάς. 

      Αυτός που πρεσβεύει διαφορετικά πιστεύματα, έχει διαφορετική θρησκεία, ακολουθεί 

διαφορετική ιδεολογία, έχει διαφορετικό χρώμα από μάς και ανήκει σε διαφορετική 

εθνότητα. Απέναντι σε όλους αυτούς ο Χριστιανός οφείλει σεβασμό προς το πρόσωπό 

του, κατάφαση της ετερότητός του και αναγνώριση ως ισότιμου και ισάξιου.  

     Διότι όπως παρατηρεί ένας ανώνυμος σχολιαστής του Λευϊτικού (Σχόλιο στο 

Λευϊτ.19,33-34): στον Χριστιανισμό δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να υποτιμάται και να 

ατιμάζεται εξαιτίας του τόπου της καταγωγής του, αλλά πρέπει πάντοτε να τιμάται για την 

φύση του ως ανθρώπου («ου γαρ ελαττούται άνθρωπος ανθρώπω δια τόπου,αλλά τιμάται 

δια φύσιν»). 

     Αυτός λοιπόν είναι ο συνάνθρωπός μας. Ο ξένος που βρέθηκε στην ξένη γή ανάμεσα 

σε ξένους. Βρέθηκε στην ανάγκη της μετανάστευσης. Βρέθηκε στην πατρίδα μας, στην 

Ελλάδα. Σε ημέρες και καιρούς όπου «εψύγη η αγάπη των πολλών και κυριαρχεί το 

βδέλυγμα της ερημώσεως». 

      Ας μην ξεχνούμε όμως ότι κάποτε ομόδοξοί μας Συνέλληνες βρέθηκαν σε ανάλογη 

περίπου θέση, όταν αναζητούσαν τον επιούσιο άρτο της επιβίωσης στην Αμερική, στην 

Αυστραλία, στη Γερμανία και όπου αλλού. Και είναι γνωστό πως πολλοί από αυτούς τους 

οικονομικούς μετανάστες ανεδείχθησαν σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. Επομένως, όπως θα θέλαμε οι ξένοι να συμπεριφέρονταν στους ομοεθνείς 

μας, αυτό το χρέος έχουμε κι εμείς τώρα προς τους οικονομικούς μετανάστες στη χώρα 

μας.    

    Εξάλλου η ίδια η Αγία μας Εκκλησία, μάς υπενθυμίζει ότι στον κόσμο αυτό όλοι μας 

είμεθα «ξένοι» και «παρεπίδημοι».Οτι «του Κυρίου η Γη και το πλήρωμα αυτής», και ότι 



Εντολή του Θεού είναι τους μεν ξένους να μην θλίβουμε αλλά να τους αγαπούμε και να 

φροντίζουμε γι’ αυτούς. 

     Εαν σήμερα κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε στο μεγαλύτερο ποσοστό μια πολύ 

αρνητική εικόνα για τον μετανάστη. Αυτό δεν είναι μια απλή διαπίστωση. Είναι η καθαρή 

αλήθεια των γεγονότων. Αντικρύζοντας έναν ξένο στην πόλη μας, στο περιβάλλον μας, 

στην γειτονιά μας αμέσως τρομάζουμε, δυσπιστούμε, αμφιβάλλουμε, νοιώθουμε ακόμη 

ότι κινδυνεύουμε. Είμαστε προσεχτικοί και πολύ επιφυλακτικοί απέναντί του. Γιατί 

μάθαμε να αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο. 

   Η Εκκλησία μας όμως, που είναι η μεγάλη Θεϊκή αγκαλιά και το σπίτι του Πατέρα μας, 

η εστία η πνευματική μας, μάς διδάσκει πως ο μετανάστης είναι κι αυτός ένα ανθρώπινο 

πρόσωπο, λευκό ή μαύρο, δημιούργημα του Θεού, όμοιο με εμάς κι ας είναι φορέας ενός 

άλλου πολιτισμού και μίας άλλης Θρησκευτικής και καθημερινής θα λέγαμε νοοτροπίας. 

     *** Ενας μεγάλος σύγχρονος Γέροντας, είπε κάποτε πως δεν πρέπει, μεμονωμένες 

εγκληματικές ενέργειες αλλοδαπών να μας οδηγούν σε γενικές κρίσεις και συμπεράσματα, 

διότι το κακό είναι στη φύση μας και όχι στην ταυτότητά μας. 

      Επομένως η Αγία μας Εκκλησία, δεν μπορεί και δεν το κάνει,να στέκεται με 

αδιαφορία στο σύγχρονο αυτό και σοβαρώτατο θέμα και πρόβλημα. Και για να μιλήσουμε 

σε πρακτικώτερη βάση: 

     Επειδή η παρουσία μεταναστών και προσφύγων στον τόπο μας είναι γεγονός πια μη 

αναστρέψιμο και επειδή πάντοτε πρέπει να προχωρούμε μπροστά με γνώμονα το κοινό 

καλό και την πνευματική προκοπή όλων μας, η Εκκλησία μας που οφείλει να μεριμνά για 

όλους και να δραστηριοποιείται Ιεραποστολικά και ανθρώπινα, παρά τις πολύ φτωχικές 

της δυνάμεις και παρ’ ότι το κύριο έργο της είναι καθαρά λατρευτικό και λειτουργικό, έχει 

καταφέρει μέσω των ενοριών, που είναι το κύτταρο της Εκκλησιαστικής μας ζωής, τα 

κάτωθι:  

 

 *** Παροχή  κάλυψης πρώτων αναγκών στους πρόσφυγες και τους μετανάστες,    που 

βρέθηκαν εξ ανάγκης εις χώραν μακράν της πατρίδος των. 

 

***  Εκατοντάδες και χιλιάδες στο σύνολό τους μερίδες φαγητού στα καθημερινά συσσίτια 

της Εκκλησίας. 

 



***  Βοήθεια με κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα, είδη οικοσκευής, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, είδη πρώτης ανάγκης και κάθε ηθική, υλική και συμβουλευτική στήριξη, ενώ 

έχει ήδη σχεδιάσει τη λειτουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας για Διαπολιτισμικές Ομάδες με 

στόχο τη διευκόλυνση της προσαρμογής και της συνύπαρξης των διαφόρων πολιτιστικών 

ομάδων μεταξύ τους και με τον ντόπιο πληθυσμό, καθώς και την εξυπηρέτηση προσωπικών 

και οικογενειακών τους αναγκών, θεωρώντας το έργο της ενσωμάτωσής τους στις τοπικές 

κοινότητες ζήτημα βασικής προτεραιότητας. 

 

*** Ακόμη, τοποθέτηση νέων μορφωμένων θεολόγων κληρικών και ευπαίδευτων 

συνεργατών σε ειδικά Γραφεία Υποδοχής και Εξυπηρέτησης των μεταναστών. 

 

*** Εξασφάλιση του πρώτου ενοικίου, των εισιτηρίων της πολυπόθητης γι’ αυτούς 

επιστροφής ή αλλιώς του επαναπατρισμού τους. Παροχή νοσηλείας, ηθικής υποστήριξης, 

πληροφοριών, εύρεση εργασίας, ως και ακόμη οικονομικές ενισχύσεις για μεταφορά νεκρού! 

 

***  Σε πολλές Ιερές Μητροπόλεις, όπως και στην δική μας, λειτουργούν Κατηχητικές 

Σχολές, δηλαδή Σχολές Κατηχήσεως των ενδιαφερομένων να ασπασθούν την Χριστιανική 

Πίστη.  

      

Ειδικά εκπαιδευμένοι κληρικοί ασκούν το επίπονο και ευαίσθητο αυτό έργο με πολύ 

μεγάλη επιτυχία, μέσα στις ενορίες (στα Ελληνικά,στα Αγγλικά, στα Γαλλικά) και 

παράλληλα αναζητούν με αυστηρότητα θα λέγαμε κατάλληλους αναδόχους, ούτως ώστε 

να οδηγηθούν κατόπιν δικής τους πάντοτε επιθυμίας και χωρίς καμία διάθεση 

προσηλυτισμού προς το Αγιον Βάπτισμα και κατόπιν, και εφ’ όσον θελήσουν οι 

ενδιαφερόμενοι και έλθει η ώρα του Θεού, στην τέλεση των Γάμων τους. 

     Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ και στο γεγονός ότι και στα σχολεία μας 

σήμερα,είναι πολλά τα παιδιά των αλλοδαπών και μεταναστών συνανθρώπων μας.  

     Μεγαλώνουν μαζί με τα Ελληνόπουλα, αποτελούν μια σχολική οικογένεια και 

οπωσδήποτε αναπτύσσουν την μεταξύ τους ειλικρινή αγάπη και συναλληλία. 

    Γνωρίζω δε, ότι οι Καθηγητές μας φέρονται πολύ διακριτικά στο θέμα αυτό, 

προσπαθώντας μα καταρρίψουν τους πύργους του σύγχρονου και πολύμορφου ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας, των φυλετικών και άλλων διακρίσεων. 



    Στα Κατηχητικά μας Σχολεία τώρα πιά και στις Νεανικές Συντροφιές της Εκκλησίας 

μετέχουν αρκετά παιδιά μεταναστών αδελφών. 

     Η Εκκλησία μας, τέλος, προβάλλει πάντοτε τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου, 

κηρύσσει την αγάπη έναντι όλων, και κατευθύνει τους πάντες στην γαλήνη και την ομαλή 

και ειρηνική συνύπαρξη. 

     Απευθυνόμενος δε προς το εκλεκτό ακροατήριο των λαμπρών Θεολόγων 

εκπαιδευτικών μας και περαίνων του λόγου μου θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εύχεσθε 

πολύ και θερμά, ώστε η Αγία μας Εκκλησία στο σύνολό της και η κάθε Ενορία της να 

συνεχίσουν να συμβάλλουν στην αναγέννηση της κοινωνίας μας και στην μεταβολή της 

σε έναν χώρο, τον οποίο κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, πλούσιος ή φτωχός, γηγενής ή 

αλλοδαπός, Ελλην ή Σκύθης, θα μπορεί να αναγνωρίσει και να βιώσει ως ένα τόπο 

ελευθερίας,  ως ένα χώρο σεβασμού του προσώπου και αναγνωρίσεως της αξίας του 

ανθρώπου ως «βραχύ τι παρ’ αγγέλους ηλαττωμένου» (Εβραίους β΄.9), ως ένα ειρηνικό 

χώρο ελπίδος, αγάπης και αλληλεγγύης. Ως ένα χώρον, στον οποίον τους καιρούς της 

απελπισίας, της αδικίας, της αλλοτριώσεως, της εκμεταλλεύσεως και της 

καταδυναστεύσεως, θα διαδεχθούν οι προαναγελλόμενοι στις πράξεις των Αποστόλων 

«καιροί αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου», (Πράξεις γ΄.20), καιροί δηλαδή 

συγγνώμης, καταλλαγής, πνευματικής αναψυχής. 

                                                          

 

 

 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ 

 

Ερευνα για τη χρήση ελληνικών  

λέξεων στην αγγλική γλώσσα 
 

Προλογικά 
 



∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι η γλώσσα ενός λαού είναι ένας δίαυλος 

επικοινωνίας και ένα εργαλείο σκέψης που συνθέτει την ταυτότητα και τον 

χαρακτήρα εκείνων που την ομιλούν. Θα μπορούσε κανείς να πει επίσης ότι είναι 

και το μόνο αδιαμφισβήτητο στοιχείο που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τα 

άλλα ζώα, του είδους του, αφού και εκείνα μπορεί να σκέπτονται, με τον δικό τους 

τρόπο, αλλά προς το παρόν δεν μιλάνε. 

Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν, όλο και περισσότερο, οι ανησυχίες των 

διανοουμένων αλλά και των απλών πολιτών γύρω από την επιβίωση της 

Ελληνικής Γλώσσας. Οι κοσμογονικές αλλαγές που έλαβαν, και λαμβάνουν, χώρα 

σε παγκόσμιο επίπεδο είναι φυσικό να έχουν επηρεάσει και τον γλωσσικό χώρο. Η 

ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας δημιουργούν καινούρια πεδία 

νόησης και συνεπώς καινούριες λέξεις. Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η 

κατάργηση των συνόρων, στον ευρωπαϊκό χώρο, και η μαζική μετακίνηση 

οικονομικών μεταναστών, αλλά και τουριστών, αναμειγνύουν συμπεριφορές και 

γλωσσικές εκφράσεις που αναπόφευκτα επηρεάζουν και την Ελληνική Γλώσσα. 

Κάποιες από τις σημερινές γλώσσες επηρεάζονται θετικά και άλλες 

αρνητικά. Μερικές διευρύνονται και άλλες συρρικνώνονται ενώ άλλες πέφτουν σε 

αχρησία και πεθαίνουν. Ο θάνατος μιας γλώσσας είναι και ο θάνατος ενός λαού. 

Και εκείνοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την διάσωση διαφόρων ζώων 

θά'πρεπε να ενδιαφέρονται και για τις γλώσσες μέσου των οποίων διασώζονται 

και οι διάφορες ανθρώπινες φυλές. ∆ε νομίζω πως είναι προς το συμφέρον της 

ανθρωπότητας η δημιουργία ενός κόσμου ομοιόμορφων ανθρώπων που να 

μιλάνε μια γλώσσα και να σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο. 

Το ζητούμενο λοιπόν, για μας τους Έλληνες, είναι να διαπιστώσουμε αν 

πράγματι κινδυνεύει η δική μας γλώσσα, σε ποιόν βαθμό, και επιπλέον τι 

μπορούμε να κάνουμε για να τη διασώσουμε. Αυτές οι διαπιστώσεις μπορούν 

μόνο να γίνουν από ειδήμονες που θα πρέπει να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο 

και τις γνώσεις τους για να ερευνήσουν, να εξετάσουν, και να καταλήξουν σε 

αδιάσειστα στοιχεία επί του θέματος. Θα εκλείψει έτσι η ασάφεια και η αβεβαιότητα 

γύρω από το εάν κινδυνεύει η Ελληνική Γλώσσα ή όχι. 

Μέχρι να γίνει αυτό, τούτη η εργασία μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα 

για την διάγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελληνική 

Γλώσσα, ποιες είναι οι προοπτικές αυτής και τι ενδέχεται να συμβεί. 



Η Ελληνική Γλώσσα έχει μια αδιάκοπη πορεία ζωής αρκετών χιλιάδων 

ετών. Γνώρισε δόξα, αλλά και συρρίκνωση. Κυριάρχησε ως μέσο επικοινωνίας για 

όλο τον γνωστό κόσμο της αρχαιότητας και διεύρυνε τους πνευματικούς ορίζοντες 

των ανθρώπων της εποχής εκείνης. ∆έχτηκε τις επιδράσεις άλλων γλωσσών από 

την μείξη των πολιτισμών αλλά και επέδρασε καταλυτικά στην διαμόρφωση του 

σημερινού δυτικού κόσμου. Την ίδια πορεία, με την Ελληνική έχουν διαγράψει και 

άλλες γλώσσες. Και επειδή πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται στην ιστορία της 

ανθρωπότητας, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η σημερινή 

γλώσσα που κυριαρχεί στον κόσμο να γνωρίσει την ίδια τύχη με την ελληνική. 

Φτάνει οι λαοί να μην ξεχνάνε την δική τους μητρική γλώσσα. 

Η σημερινή σπουδαιότητα της Ελληνικής Γλώσσας φαίνεται καθαρά από 

την υιοθέτηση χιλιάδων ελληνικών λέξεων στο επιστημονικό και φιλοσοφικό πεδίο 

των άλλων γλωσσών. Ακόμα και λέξεις καθημερινότητας όπως, ΜΟΤΗΕR, 

FATHER, IDIOT, TALENT, CATASTROPHY, HIDEOUS, EXAMINE, PERIOD, 

PAPER, NEW, και ένα σωρό άλλες λέξεις έχουν γίνει δάνεια από την Ελληνική. 

Ακόμα και εκείνο το αλφάβητο των δυτικών λαών είναι ελληνικό και ο τρόπος 

σκέψης τους έχει επηρεαστεί από την Ελληνική Γλώσσα. Και η τεχνοτροπία τους 

το ίδιο. Υπάρχουν τα γραπτά και οι μαρτυρίες των κλασσικών δημιουργημάτων, σ' 

όλο τον κόσμο, που το επιβεβαιώνουν. Η σοφία, το κάλος και η αρμονία είναι 

γλωσσικές έννοιες που ήκμασαν στον ελλαδικό χώρο πρώτα κι' ύστερα ταξίδεψαν 

έξω από αυτόν. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πολλά παραδείγματα 

επηρεασμού των άλλων γλωσσών και λαών από την Ελληνική Γλώσσα. ∆εν είναι 

όμως αυτό το αντικείμενο τούτης της εργασίας. 

Με δεδομένη λοιπόν την αντοχή και την σπουδαιότητα της Ελληνικής 

Γλώσσας μπορούμε αβασάνιστα να πούμε ότι και πάλι θα αντέξει, αν δεν 

απορριφθεί από τους ίδιους τους Έλληνες. Εκεί εστιάζεται ο μεγάλος κίνδυνος της 

Ελληνικής Γλώσσας. Ένας κίνδυνος που έχει ακόμα ένα πιο επικίνδυνο σκέλος. 

Εκείνο της αποχής των νέων από τον γάμο και της αποφυγής της τεκνοποίησης 

που οδηγεί στον αφανισμό του έθνους και φυσικά της γλώσσας. Ας ελπίζούμε ότι 

τελικά θα υπερισχύσει η λογική της συνέχειας του γένους και θα σταματήσει ο 

ευτελισμός του γάμου και της οικογένειας και θα δοθούν πράγματι σοβαρά 

κίνητρα, στους νέους να βρουν το ρυθμό της ζωής τους ώστε να θέλουν να 

φέρουν κι' αυτοί τα δικά τους παιδιά στον κόσμο. Όσο συρρικνώνεται ο ελληνικός 



πληθυσμός άλλο τόσο θα συρρικνώνεται και η Ελληνική Γλώσσα. Όσο υπάρχουν 

άνθρωποι, σε θέσεις, που ενώ πρέπει να είναι πρότυπα ορθής χρήσης και 

προβολής της γλώσσας και αντί αυτού, από άγνοια ή από σκοπό, κακοποιούν τη 

γλώσσα προφορικώς, γραπτώς, και νοηματικώς, τόσο πιο πολύ θα μειώνεται το 

εύρος και η σπουδαιότητα της Ελληνικής Γλώσσας, σε ντόπιους και ξένους. 

Υπάρχει όμως, και μια αισιόδοξη πτυχή, αν μπορεί να την ονομάσει κανείς 

έτσι, μέσα σε όλη αυτή την γλωσσική απογοήτευση. Τα τελευταία χρόνια 

εισέρευσαν στη χώρα μας πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες απ' όλο τον 

κόσμο, αλλά κυρίως από τις γειτονικές χώρες. Αυτοί όλοι, λόγω εργασίας και 

ανάγκης επικοινωνίας στο χώρο που ζουν, αναγκάζονται να μάθουν ελληνικά. Κάτι 

παρόμοιο συμβαίνει και με τα παιδιά τους τα οποία, πηγαίνοντας στο σχολείο, 

γίνονται φορείς της ελληνικής γλώσσας και έτσι ενισχύουν την διεύρυνση της. Αυτό 

δε μπορεί παρά να θεωρείται, θετικό και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο. 

Είναι λοιπόν βέβαιο πως η τύχη ενός λαού, με όλες του τις ιδιαιτερότητες, 

είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ύπαρξη της ίδιας του της γλώσσας. Όταν ένας 

λαός χάσει τη γλώσσα του χάνει και την ταυτότητα του, και μπαίνει πλέον στο 

χώρο της ιστορίας του  παρελθόντος. Κανένας λαός δεν το θέλει αυτό αλλά, 

δυστυχώς, τα λάθη προηγούνται του αποτελέσματος. Και τα περαιωμένα και τα 

θνήσκοντα ούτε ανακαλούνται, ούτε επανέρχονται στη ζωή. 



Εισαγωγή 
 

Η παρούσα έρευνα προέκυψε από την ανάγκη να διαπιστωθεί αν πράγματι, 

και κατά πόσο, κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα από την αθρόα εισροή και χρήση 

ξενικών λέξεων, κυρίως από την Αγγλική, τα τελευταία χρόνια. Και επειδή έχουν 

λεχθεί και γραφεί πολλά και διαφορετικά, από ειδήμονες και μη, σχετικά με το θέμα 

της γλώσσας θεώρησα ότι είναι αναγκαίο να προσκομιστούν κάποια 

αδιαμφισβήτητα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό 

αξιολόγησης και αποσαφήνισης αυτής της κατάστασης. 

Ερευνήθηκε μια χρονική περίοδος εξήντα ετών περίπου (από το 1948 έως 

το 2005) μέσα από τις σελίδες τριών βιβλίων και πέντε εφημερίδων. Καταβλήθηκε 

προσπάθεια ώστε τα υπό εξέταση έντυπα (βιβλία και εφημερίδες) να καλύπτουν 

όσο το δυνατόν ένα μεγαλύτερο γλωσσικό φάσμα όλων των επιπέδων αυτής της 

περιόδου. Έτσι η επιλογή των βιβλίων στηρίχθηκε στη γλωσσική ποιότητα, τη 

νοηματική σαφήνεια του περιεχομένου τους, τη σχέση αυτού με την επικαιρότητα 

της περιόδου στην οποία αναφέρονται και φυσικά το συγγραφικό επίπεδο που 

πηγάζει ευθέως από τις προσωπικότητες που έγραψαν τα τρία αυτά βιβλία που το 

καθένα απέχει κάπου είκοσι χρόνια από το άλλο. Θα μπορούσε να είχαν επιλεχθεί 

δεκάδες άλλα βιβλία με διαφορετική χρονική πυκνότητα. Αλλά η επιλογή των τριών 

συγκεκριμένων βιβλίων δεν ήταν τυχαία. Έπρεπε μέσου αυτών να καλυφθεί ο 

σκοπός της έρευνας όσο το δυνατόν πληρέστερα. 

1. Πρώτα επιλέχθηκε το βιβλίο του γνωστού συγγραφέα GEORGE 

ORWELL με τίτλο NINENTEEN EIGHTY - FOUR επειδή παρά το γεγονός ότι 

γράφτηκε το 1948 περιέχει πολλά στοιχεία επικαιρότητας τόσα χρόνια μετά. 

2. Ως δεύτερο βιβλίο επιλέχθηκε ΤΗΕ AUTOBIOGRAPHY OF BERTRAND 

RUSSEL (THE FINAL YEARS 1944 - 1969) επειδή, ως αυτοβιογραφία, είναι 

φυσικό να συμπεριλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες πάνω από ένα χρονικό 

φάσμα που αγγίζουν διαφορετικά γλωσσικά πεδία και επειδή ο BERTRAND 

RUSSEL είναι γνωστός σ' όλο τον κόσμο για το συγγραφικό του έργο και κάτοχος 

του Βραβείου ΝΟΒΕL Λογοτεχνίας. Η αυτοβιογραφία του εκδόθηκε το 1969,ένα 

χρόνο πριν τον θάνατό του. 

3. Το τρίτο βιβλίο που επιλέχθηκε ήταν εκείνο του DAVID LODGE με τίτλο 

«NICE WORK» επειδή αυτό συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των βιβλίων που 



διδάσκονται στο τμήμα της αγγλικής φιλολογίας (Α.Π.Θ. σχολ. έτος 2004 -2005) Το 

αντικείμενο του βιβλίου αυτού διαπραγματεύεται τις σχέσεις διαφορετικών 

κοινωνικοπολιτικών τάξεων στον εργασιακό, τον εκπαιδευτικό και τον βιομηχανικό 

χώρο, με αναφορές στην χρονική περίοδο μετά το 1980. 

Και τα τρία μαζί τα βιβλία καλύπτουν όλες τις γλωσσικές πτυχές, όλου του 

κοινωνικού φάσματος του δευτέρου ήμισυ του 20ού αιώνα που ήταν και ο σκοπός 

της παρούσας έρευνας. 

Το δεύτερο μέρος της έρευνας στηρίχθηκε στο περιεχόμενο πέντε 

βρετανικών ημερήσιων και κυριακάτικων εφημερίδων που και αυτές με τη σειρά 

τους καλύπτουν όλο το γλωσσικό φάσμα της επικαιρότητας της πιό πρόσφατης 

περιόδου  (από το 1998 έως το 2005). 

 

Οι εφημερίδες που ερευνήθηκαν είναι οι παρακάτω: 

1. ΤΗΕ  ΤΙΜΕS  του Λονδίνου. 

2. ΤΗΕ  GUARDIAN του Λονδίνου 

3.  SUNDAY EXPRESS του Λονδίνου. 

4. DAILY MAIL  του Λονδίνου. 

5. DAILY STAR  του Λονδίνου. 

 

∆εν κρίθηκε σκόπιμο εδώ να γίνει οποιοδήποτε σχόλιο επιπέδου και κύρους 

των εφημερίδων αυτών γιατί όλες αυτές οι εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα  στην 

Βρετανία και η κάθε μία από αυτές απευθύνεται σε διαφορετικό κοινωνικο-πολιτικό 

αναγνωστικό κοινό. Ο καθένας μπορεί συνεπώς να έχει διαφορετική άποψη για 

την κάθε μία από αυτές. Εκείνο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όμως είναι το 

γεγονός ότι όλες αυτές μαζί καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και τον στόχο της 

έρευνας  αφού όλες είναι διαφορετικών ημερομηνιών, και ετών, εντός της ίδιας 

τελευταίας δεκαετίας, μετά την έκδοση του τρίτου βιβλίου της παρούσας έρευνας. 



Τρόπος εργασίας 
 

Πρέπει να λεχθεί εδώ ότι η διαδικασία της έρευνας υπήρξε άκρως 

χρονοβόρα και επίπονη, κυρίως για την όραση, επειδή, η ανίχνευση για ελληνικές 

λέξεις μέσα από ένα σύνολο 1.012 σελίδων από τα  τρία βιβλία και άλλων 400 

περίπου από τις εφημερίδες, ήταν μια εξουθενωτική προσπάθεια η οποία γίνεται 

ακόμα πιο επίπονη όταν λάβει κανείς υπόψη ότι χρειαζόταν, από μέρους του 

ερευνητού, να έχει αυξημένη την αίσθηση της αναγνώρισης εάν πρόκειται περί 

ελληνικής, ή όχι, λέξεως η οποία απαιτούσε λέξη προς λέξη ανίχνευση όλων των 

σελίδων του κάθε βιβλίου και της κάθε εφημερίδας. Ύστερα, αυτές οι λέξεις 

υπογραμμιζόταν και καταγράφονταν με τη σειρά που τις συναντούσε το μάτι του 

συγγραφέα. Μερικές φορές χρειαζόταν και δεύτερη ανάγνωση για τον εντοπισμό 

και άλλων λέξεων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εντοπισθεί όλες. Όταν 

διαβάζεις ένα αγγλικό κείμενο, βιβλίου ή εφημερίδας, δεν είναι εύκολο να 

αποφασίσεις και στιγμιαίως να αποφανθείς ότι πρόκειται περί ελληνικής λέξεως ή 

άλλης γλώσσας που έγινε δάνειο στην ελληνική. Ενδέχεται λοιπόν κάποιες λέξεις 

να μην εντοπίστηκαν από άγνοια ή επειδή ο συγγραφέας να νόμιζε ότι είναι δάνεια 

από άλλη γλώσσα. 

Μέσα λοιπόν από αυτές τις δυσκολίες βγήκαν πρώτα οι πίνακες που 

δείχνουν τον αριθμό των ελληνικών λέξεων σε κάθε σελίδα. Μετά από αυτό, όλες 

αυτές οι λέξεις, γράφτηκαν με αλφαβητική σειρά, βάσει του πρώτου γράμματος 

μόνο, και προέκυψαν οι πίνακες που δείχνουν πόσες λέξεις προέρχονται από το 

ίδιο γράμμα. Στη συνέχεια μέσα από αυτό το καταγραμμένο σύνολο λέξεων του 

κάθε βιβλίου και εφημερίδας έπρεπε να καταγραφούν μόνο οι διαφορετικές λέξεις 

(παράγωγες ή με προθέματα και καταλήξεις). Έτσι έχουμε τους πίνακες που 

δείχνουν το σύνολο των διαφορετικών λέξεων από κάθε βιβλίο και εφημερίδα. 

Τέλος για ακόμα μία φορά χρειάστηκε όλες αυτές οι διαφορετικές λέξεις, στο 

σύνολό τους, να ελεγχθούν για να καταγραφεί πλέον ο τελικός αριθμός των 

διαφορετικών λέξεων που προέκυψε από όλα τα έντυπα, βιβλία και εφημερίδες, 

που εξετάστηκαν. 

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι κατά την πρώτη καταγραφή των λέξεων 

υπογραμμίστηκαν και γράφτηκαν αρκετές άλλες λέξεις, που όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω, ο ερευνητής τις θεωρούσε ότι προέρχονται από την ελληνική γλώσσα αλλά 



δεν επαληθεύτηκε αυτό όταν αυτές ελέγχθηκαν από τα λεξικά SHORTER 

OXFORD DICTIONARY και READERS DIGEST DICTIONARY. 

Μια ανυπέρβλητη δυσκολία ήταν, και είναι, το γεγονός ότι στην Αγγλική 

γλώσσα υπάρχουν ελληνικές λέξεις που τις δανείστηκαν από την γαλλική γλώσσα 

η οποία Όμως τις είχε δανειστεί από την Ελληνική, που όμως δεν αναφέρονται ως 

ελληνικές από τα αγγλικά λεξικά. Τέτοιες λέξεις είναι όπως: TECHNIC και 

TECHNIQUE, AERO PLANE και ΑΙR-ΡLΑΝΕ, MYSTIC και ΜYSTIQUE, και ένα 

σωρό από άλλες παρ' όμοιες περιπτώσεις. 

Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι ενδέχεται ένα ποσοστό λέξεων από 

αυτές που είναι καταγραμμένες στους πίνακες που ακολουθούν ενδέχεται να μην 

είναι προερχόμενες από την ελληνική γλώσσα, όπως πιστεύει ο ερευνητής. Αυτό 

όμως αντισταθμίζεται και δεν αλλοιώνει το αριθμητικό αποτέλεσμα, που είναι τόσο 

σημαντικό για την εν λόγω έρευνα, επειδή υπάρχει και ένας άλλος αριθμός 

ελληνικών λέξεων που ο ερευνητής, είναι φυσικό να μην κατάφερε να εντοπίσει, ή 

να μην τις θεώρησε ελληνικές και δεν τις έγραψε καθόλου. Το σύνολο αυτών των 

περιπτώσεων της μιας ή της άλλης εκδοχής δεν υπερβαίνει το πέντε έως δέκα τοις 

εκατό. ∆ηλαδή μπορεί από τις λέξεις που εμφανίζονται στους πίνακες να υπάρχει 

αυτό το ποσοστό που δεν είναι τεκμηριωμένες ως ελληνικές. Το ίδιο όμως ισχύει 

και για ένα άλλο παρόμοιο ποσοστό που μπορεί να ήταν ελληνικές και να μην 

καταγράφτηκαν ως τέτοιες εξ αιτίας του μη εντοπισμού από τον ερευνητή ή επειδή 

αγνοούσε ότι  προέρχονται από την ελληνική γλώσσα. 



Οι πίνακες της ερευνητικής εργασίας 
 

Πρώτα ακολουθούν οι πίνακες που περιέχουν τις λέξεις με αλφαβητική 

σειρά, μόνο του πρώτου γράμματος. 

 

Σημ. Σε πολλές από τις παράγωγες λέξεις ο αριθμός αυτών αναφέρεται στην 

τελευταία λέξη. π.χ. arm-s, armed, army, armies, armament, arm-chair, σύνολο 90 

(πρώτος πίνακας στήλη 1) 

 

1.  WORDS OF THE BOOK  NINETEEN   EIGHTY-FOUR 

aristocracy 1 
aristocrat 1 
aristocrats 1 
analogies 1 
allegory 1 
antibodies 1 
analysing 1 
antonyms 1 
air ... (strip) 
air ... (field) 50 

armes 

arm-ed 

army 

armies 

armament 

arm-chair 90 

anachronism 1 

atmosphere 11 

aphorism 1 

astronomy 1 

astronomical 

astrology 4 

academic 1 

anti-sex 6 

austerity 1 

anarchistic 1 

archive 1 

archaic 5 

architecture 2 

athletic 1 

athletical  
athletism 3 
Asiatic 2 
automatic 
automatical 
automatically 9 
agony 
agonisingly 3 
anchored 2 
anonymous 2 
aeroplanes 12 
anthology 1 
atrocity  
atrocities 4 
atom 
atoms 
atomic 8 
axiom 2 
anodyne 1 

anemone 1 
apologetic 2 
apologetically 1 
apathetic 1 
abyss 1 
agriculture 1 
anticeptic 1 
 
Total 241 

 

biologic 
biological 
biologist 4 
base 
based 
basis 
basic 13 
bibliography 1 
barbarity 1 
barbarities 1 
blasphemy 1 
bomb 
bombs 
bombed 
bombing 38 
buzz 1 



biography 1 
bicycle 1 
 
Total 62 

 

cyst 1 

cauterised 1 

crocuses 1 

commas 3 

church 12 

coral 3 

crisis 1 

cosmetics 1 

chemistry 1 

catapult 7 

cubic 

cubicle 

cubicles 12 

centimetres 1 

cylindrical 1 

cylinders 3 

class 

classes 

classification   26 

crystalical 2 

character 

characters 

characterisation 

characteristic 

characteristics 

characterise 19 

comic 1 

code 5 

cynical 1 

cynicism 1 

centre 

central 20 

criticise 

critic 

critical 

criticism 6 

climax 5 

cell 38 

cycle 1 

cyclical 1 

card-board 3 

catalogue 2 

climate 2 

chronic 2 

 

Total 183 

 

dialogue 1 
democracy 
democratic 5 
diaphragm 1 
doctrine 13 
dictator 
dictatorship 3 
drama 3 
decade 
decades 6 
drastically 1 
demon 1 
despotism 1 
dose 1 
disc 1 
dental 1 

demographic 1 
diagram 1 
 

Total 40 

 

echo 

echoes 

echoed 5 

electric 

electrical 

electrically     7 

economy 

economic 

economical 

economies       12 

emphasis         1 

emphasise        1 

ecstasy         1 

encircle         1 

enthusiastically 

enthusiasm 

enthusiasms 

enthusiastic    11 

external         7 

exhaustive       2 

exhausted        1 

exhausting       2 

energy 2 

episode         1 

exercise 

exercising       4 

eclipse 2 

examine 1 



examination 1 

ethic 1 

ethics 1 

ethical 1 

etymological 

etymologically 3 

emblem 1 

euphony 3 

erotic 1 

erotism 1 

 

Total 78 

 

fantasy 4 

fancy 3 

fancied 2 

fanatic 1 

fanatical 1 

fanatically 1 

father 5 

 

Total 17 

 

grammes 2 

grammar 2 

grammatical 1 

gramophone 1 

geological 2 

general  

generally  

generalities  

generalise  

generalised 49  

generation  

generations     10  

genetics         1  

geography  

geographical 

geographically   4 

gymnasium        2 

gyrating       1 

genially         1 

gymnastic 1 

generate 1 

gyroscope 2 

granite 1 

gramophone 1 

 

Total 82 

 

history 

historic 

historical 

histories     49 

hierarchy 

hierarchically 

hierarchical 

hierarchic    11 

hysterically   1 

hysteria       6 

hero 

heroic 

heroism       10 

hideous 

hideously      7 

holocaust      1 

heretic 

heretical 

heretically 

heretics 

heresy 

heresies      33 

helicopter    15 

hymn 1 

hypnosis 

hypnotic       5 

horizon 

horizontal 

horizontally  7 

hyenas         2 

harmonise      1 

hypocretes     1 

hypodermic     1 

hydonistic     1 

hypodromic     1  

hybrid 

 

Total 154 

 

ideology 

ideologically 

ideological 

ideologies      19 

instict 

instinctively 

instinctive 

instincts       10 

idea 

ideas 36 



ideals 4 

irony 

ironic 

ironical       5 

 

Total 74 

 

(J. No words) 

 

kilo 2 

kilogram 1 

kilograms 1 

kilometres 11 

kaleidoscope 3 

 

Total 18 

 

logic 5 

logical 3 

labyrinth 1 

labyrinthine 1 

larynx 1 

lymph 1 

lamps 7 

lythargy 1 

 

Total 20 

 

mass 

massing 

masses 

massed 31 

mother 

mothers 43 

masohistic 1 

mania 1 

mathematicians 3 

mathematical 1 

methods 5 

moustache  

moustachio 7 

metal  

metallic 15 

machine  

machinery 18 

marbled 3 

music  

musician  

musical 25 

mechanic 1 

mechanically 1 

mechanizatio 3 

mysteriously  

mystically  

mystical  

mystique  

mysticism 18 

monologue 2 

myriad 1 

me 81 

monotonous 3 

metres 3 

myth 1 

mythology 1 

monument 2 

murmur 8 

microphones 6 

melancholy 1 

monopoly 1 

metaphysician  1 

martyr 1 

martyrs 1 

mastodons 2 

magic 1 

  

Total 292 

  

nerve  

nerves  

nervously  

neurotically 11 

name  

names  

named 59 

nitric 1 

negroid 2 

neolithic 3 

nausea 1 

nostalgia 1 

nostalgic 1 

nostalgically 1 

nebulous 1 

neurologist 2 

  

Total 83 

  

orthodox  

orthodoxy 21 

over -come  



overcame 3 

overtones 1 

olygarchy 3 

olygarcies 2 

olygarchical 3 

oceanic 7 

organization  

organizations  

organize  

organized  

organising  

organiser 21 

organism 1 

orgiastic 3 

orgasm 2 

  

Total 67 

  

Physic  

physical  

physically 34 

political politics  

politicians  

polycy 57 

polysyllabic 1 

phrase  

phrases 16 

panic 9 

practice 

practical 

practically 

practicable 21 

pain 

pains 57 

period 15 

palm 4 

parenthetically 1 

philosophical 

philosophy 

philosophies 10 

parasites 1 

parasitical 1 

poems 4 

photograph 

photographs 22 

pyramid 

pyramids 

pyramidal 

pyramidical 6 

pause 

paused 

pausing 18 

problem 18 

prophecy 

prophecies 3 

periodical 5 

psychological 2 

plasticity 1 

plaque 2 

physique 2 

parody 1 

paralysing 4 

paragraph 2 

pneumatic 9 

porno-sec 3 

pornography 2 

plane 1 

planes 1 

philologist 1 

parade 1 

paraded 1 

patriotism 2 

pancras 1 

pores 1 

phone 1 

programmes 4 

progress 

progressive 8 

psychologist 1 

psychologically 1 

psysicist 1 

propelled 1 

phraseology 1 

plexus 1 

programme 1 

planet 1 

panegyric 1 

perenials 1 

polemic 2 

paradise 4 

pathos 1 

 

Total 370 

 

rhetoric 1 

rhythmic 

rhythmical 

rhythm 5 

rhyme 



rhymes 13 

recall 

recalled 8 

 

Total 27 

 

school 

scholar 

scholarly 

scholarship 19 

story 

stories 15 

system 

systematic 

systematical 

systematically 28 

sympatheticaly 2 

same 97 

sadomasochist 1 

sadistic 2 

static 2 

sceptical 2 

scepticism 1 

star 3 

stars 2 

stand 

standing 

stood 15 

spiral 1 

spirals 1 

spirally 1 

synthetic 

synthesise 5 

scene 1 

scenery 1 

statistics 

statistical 7 

satirical 2 

saccharine 9 

spongy 1 

synonyms 2 

spasm 5 

scale 3 

syllables 5 

syphilis 1 

station 2 

strategy 

strategic 7 

stratagem 1 

syntax 1 

sphere 1 

scheme 1 

semi 1 

stomach 7 

syringe 2 

stratosphere 1 

skeleton 2 

symbolise 1 

symbol 1 

symptom 2 

symptoms 3 

 

Total 275 

 

 

 

three 102 

theme 

themes 3 

thrillers      1  

theory  

theories  

theoretical  

theoretically   13 

term 

terms  12 

triumph  

triumpant  

triumphing 14  

type  

typed 

typescript  

typography  

typical 13 

tele (screen)  

tele (screens) 

tele (programmes) 106 

tremor 2 

tremulous 1 

trembling 1 

technicalities 2 

technology 

technical 

technique 

technological 

technician   21 

therapy       2 

tragic        2 



trophy        1 

theatre  2 

triangular 2 

talents 2 

tones 5 

tyranny 2  

tyrannies 2 

telescoped  1  

tragedy       2 

unorthodoxy 6 

 

 

 

 

 

unorthodox 6 

unsystematic      1 

ulcer 4 

urine 1 

urinal 3 

urinate 1 

Utopia 2 

Total 24 

 

 

 
There were no words starting with the letters V, W, 
X, Y, in the above mentioned book. 

 

 

 

 

zealot 2 

zealous 1 

zeal 2 

 

Total 5 

 

Total 314 

 

Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει τον αριθμό λέξεων από κάθε γράμμα της 

αλφαβήτου όπως καταγράφτηκαν παραπάνω. 

 
J. (A. 244 No words) S. 275 

B. 62 K. 18 T. 314 
C. 183 L. 20 U. 24 
D. 40 M. 292 V. (No 

words) 
E. 78 N. 83 W. (No 

words) 
F. 17 0. 67 X. (No 

words) 
G. 82 P. 370 Y. (No 

words) 
H. 154 Q. (No 

words) 
Z. 5 

I. 74 R. 27  618   

 931  877   
 



Από το

φορετικές. 

931 

877

61

 σύνολο των σελίδων του βιβλίου NINETEEN EIGHTY-FOUR εντοπίστηκαν  

2.426 λέξεις από τις οποίες οι 623 ήταν δια

 

  

 8 

 2426

Πίνακας που δείχνει τον αριθμό τον διαφορετικών λέξεων από κάθε γράμμα

 βιβλίου

 

  

του   NINETEEN EIGHTY-FOUR. 

 
A. 72 J. 1 S. 66 314
B. 25 K. 5 T. 45 186
C. 66 L. 9 U. 9 123 

D. 19 M. 48 V. -- 623
E. 44 N. 18 w. --  
F. 8 0. 21 X. --  
G. 26 P. 76 Y. --  
H. 36 Q. -- z. 3  
I. 18 R. 8 123  
 314  186   
 

2. Ακολουθούν οι λέξεις από το βιβλίο με τίτλο THE  AUTOBIOGRAPHY OF 

BERTRAND  RUSSEL THE FINAL YEARS: 1944 - 1969 

 

autobiograhpy 9 

aeroplane 2 

aeroplanes 1 

angelic 1 

anglophile 1 

apology 1. 

apologise 2 

atom  

atomic 25 

arm  

arms  

armies  

armed 34 

air... 16 

anti 12 

atmosphere 7 

anarchy  

 

anarchistic 7 

Archbishop 2 

Acadeny 2 

academic 1 

academicians 1 

apogee 1 

analysis  

analise  

analytic 6 

axiom 2 

archivist 1 

anonymous 1 

abyss 1 

alphabetical 1 

alphabet 1 

apostle 4 

analogy 1 



 

analogous 2 

atlantic 1 

aegis 1 

apocalyptic 1 

trocity  

anaemic 1 

a

atrocities 3 

agony 1 

aphorism 1 

ademantine 1 

apathy 2 

amorphous 1 

atheist 1 

automation  

automatically  

automatic 4 

achilles 1 

alarm 1 

autonomous 1 

A.bomb 3 

autopsy 1 

 

Total       174 

 

bicycle 2 

bomb  

bombs  

bombing  

ent  

50 

us  

ric  

1 

s 1 

1 

 

bombardm

bombers 

barbaro

barba

barbarism 8 

bibliographer 1 

basis  

basic  

base  

based 26 

biological 2 

biometry 1 

biography 

blasphemou

biochemical 

 
Total 93 
 
criticism  

criticised  

criticize  

critics  

critic 

critical 24 

clergy 1 

clerical 1 

catholics 1 

Catholicism 1 

chronicle 2 

crisis 26 

chaos 1 

characteristic 

characters 

characteristically 

characterize 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

character 23 

catastrophe 

class 

classical 1 

climate 2 

cinemas 

comic 1 

canibal 

catalyst 1 

cenotaph 

cell 

centre 6 

central 6 

cosmic 1 

cosmos 1 

chemical 3 

criteria 1 

 
Total 105 
 
democracy 

democratic 

democrats 16 

drastic 4 

decade 

decades 8 

dictate 

dictatorship 5 

dramatize 

dramatization 

dramatic 

diabets 1 

7 

2 

1 

diabetic 2 

decalogue 

diagnosis 

diabolic 1 

disarm 



disarmed 7 

1 

1 

57

dogmatize 

dogmatic 1 

dogmatism 1 

dialectical 

 

Total  

t  

ic 1 

asized 

tically 

is 11 

ugenics 5 

is 

ccentric 2 

l 1  

xit 1 

lectrical 1 

1  

eclipse 1 

energy 2 

energies  2 

energetic 

energetical  16 

echo 2 

echonomis

economic 

economy  15 

embrion

enthusiastically 

enthusiasm 

enthusiatic 11 

epitaph 2 

emphasize 

emph

empha

emphas

encyclopaedia 2 

e

exeges 1 

e

epic 1 

emperica

examine  

examined 

examination 6  

elector 

electors 5 

e

epoch 1 

e

episode 

ethic 

ethics 

ethica 

ethical 34 

 

Total  124 

 

fantasy  1 

2  

1 

11

fanatic  

fanatical  

fanatism  

s fanatic 7  

father 

farcial 

 

Total  

2 

2 

iagantic 1 

 

generous 

generously 12 

generation 

generations 

genesis 1 

genocide 1 

geneticist 1 

g

general 

generally 51 

gramophone 2 

 

Total  73 

 

history  

historic  

historical  

historie  

historian 25  

hydrogen-b. 20 

hypothesis  

hypothetic  

hypothetical  2 

horizon 2  

hectic 1 

 

hideous 1 

hero  

heroes  

heroic  

heroism 7 

hymn 2 

hysteria 2 

hysterical 2 

Hellas 1 

  

Total 65 

1

 

  

ideal  

idealistic 1 

idea 



ideas  

ideology  

ideologies  

ideological 24 

doxy 

genious 1 

 

inortho 1 

in

irony  

ironic 

ironical 4 

idiot 1 

idiotology 1 

  

Total 34 

 

J. no words  

K. no words  

  

logic  

logical  9 

lethargy  1 

lethargic 1 

 

Total  11 

 

me 260 icrophone

mother 

mothers 9 osaic

mathematician  

mathematcs  

mathematical  

mathematica 23 

mass  

massive 16 

metaphysics 2 

mystic 1 

mysticism 1 

mystique 1 

mysterious  1 

ines  

ly 2 

oly 2 

  

 1 

monarchs 1 

methods 38 

microscopical 1 

myth  

myths 8 

mechanic  

mechanical  

machine  

machination  

machinations  

mach

machinery 18 

monopo

magic 1 

magical 1 

music 9 

melanch

martyr 

martyrs 3 

m

microphones 3 

m

motor-cycly 1 

meteor 1 

megatons 1 

medal 2 

metal 1 

metaphor 1 

 

Total 410 

 

narcissus 1 

nervous 1 

name  

names 

named 

namely 44 

 

Total 46 

 

1 

 

orthodox 

orthodoxy 9 

orgy 1 

organism 1 

organic 

organs 3 

oxygen 1 

organization  

organizations 

organize  

organizer  

organizers  

organizing 41 

orchestra 1 

orchestral 1 

ostracism 1 

 

Total  60 

 

philosophy  

philosophically  



philosophical  

philosophers 

philosopher 42 

problem  

problems 39 

pneumonia 1 

policy  

politically  

policies  

politicians  

political 166 

plane  

planes 18 

phase  

hpases 3 

progress 3 

panic 1 

paragraph 8 

pain 2 

poem 4 

psycho 6 

practice  

practiced  

practical  

practically  

practicing 19 

photography  

photographer  

photographic  

photographs  

photograph 17 

prophet  

prophecies  

prophecy 5 

period  

periods  

periodic  

periodically 10 

physicist  

physist  

physists  

physic  

physics  

physical  

physically  

physiology 16 

programme 8 

progenitors 1 

paradoxes 1 

paradise  

paradiso 7 

phenomena  

phenomenology 3 

pagan 1 

phrase 2 

planet 1 

pseudonym 2 

parodied 1 

paradoxical 2 

pabulum 1 

paraphrase 1 

platonic 1 

patriots  

patriotism 3 

photostat 1 

phsycometabo-  

lism 2 

pentagon 1 

periphery 1 

phosphorous 2 

pathetic 1 

pyramyds 1 

  

Total 404 

  

role 2 

rhetorical 2 

reorganized 1 

realistic 1 
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story  

stories 43 

same 34 

scheme  

schemes 19 

scene 7 

sea-plane 4 

sympaty  

sympaties  

sympathetic  

sympathizer 33 

strategic  

strategy 3 

scandal 1 

sceptical 1 

scepticism 4 

scope 1 



semantics 1 

systematic  

system  

systems 13 

achool  

 

 

 

1 

1 
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8 
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scholar 

scholars 

scholarly 6 

sophisticated 
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siren 

symbol 1 

symbolically 1 
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star 1 

sperm 2 
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s

synthesis 2 
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1 

chnology 1 
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telephon

telegraphing 

telegraphed  
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telegram  9  
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technique  

techniques 5 

theoretically 15 

type  

typing 

typical 5 

theater 

theatrical 5 

three 1 

taxi (meter) 1 

triumphant 2  

tr

tragedy 7 

technical 1 

tyranny 

topic 1 

t

thermo-nuclear 1 

thrombosis 1 

thesis 1 

te
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tic 2 W 
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u

 

Total  

o words)  
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λουθεί ο ακας που δείχνει τον μό των λέξεων ό κάθ ράμμα τη

αβήτου ς καταγράφηκαν στις απάνω στήλε

 

Ακο  πίν  αριθ  απ ε γ ς 

αλφ  όπω παρ ς. 

 

A. 174 J. -- S. 193 736
B. 93 K. -- T. 74 937
C. 105 L. 11 U. 4     279 

D. 57 M. 410 V. -- 1952



E. 124 N. 46 W. --  
F. 11 0. 60 X. --  
G. 73 P. 404 Y. --  
H. 65 Q. -- Z.      8  
    34 R.       6 279  
 736 937   
 



Από το σύνολο των σελίδων του βιβλίου «THE IOGAUTOB RAPHY ΟF 

 οι 490 ήταν 

διαφορετικών 

BEPTRAND RUSSEL» εντοπίστηκαν 1952 λέξεις από ςτις οποίε

διαφορετικές. Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει τον αριθμό των 

λέξεων από κάθε γράμμα του παραπάνω αναφερόμενου β . ιβλίου

 

A. 62 J. --  S. 40 255
B. 23 K. -- T. 35 156
C. 49 L. 4 U. 3      79 

D. 22 M. 47 V. -- 490
E. 43 N. 7 W. -- 
F. 7 0. 18 X. -- 
G. 12 P. 74 Y. --  
H. 22 Q. -- Z.        1  
I.     15 R.       6 79  
 255  156    
 

3. Ακολουθούν παρακάτω οι λέξεις από το βιβλίο με τίτ ORK» του 
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(al) arm  ectua

arm  
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army 45 s

aero-sol  1 

a

airs 20 

a

automatic

automa

autom

autono

automated 

auto 16 

anathema 1 

anathe 1 

archit

architecture 

archtec

architect

academ

alma 1 

arteries 1 

aristocrat

angels 3 

axioma

analogue     1 

analogy 

atmosphere 

apologetic  

apolog

a

apologies  

apologize  

apology 9  

apathetically  1 

apathetic 1 

astronauts     1  

amazon        1 

athletic 1  

alcohol        1  

analysis 1 

aeroplanes 2 

anorexic      

anchor        1 

acronyms 1 



aporia 4 

anglophiles 1 

arithmetic 1 

anarchy 1 

alergic 1 

asthmatically 1 

 

Total  154 

 

biology 1 
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 1 

nt 1 

lly 

1

1 

1 

1 

23

bicycle 

botanical

bomb 1 

bombing 1 
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base 

basic 

basica

basis 3 

biography 
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barbaric 

barbarous 

 

Total  
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criticism 

critical 

crisis 

critics 

critique 5 

cemeteries 1 

chord 1 

crocuse 1 

crocuses 1 

clitoris 1 

cell 2 

canibal 1 
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c

chemic 1 

c

crystal 2 

cynicism 2 

cathedra
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cylinder 9 

c

code 

c

centre 

centred 

central 

centrally 45 

comic 2 

criterion 

criteria        3 

chaos 
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characterized 

characterize 
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classic 

classics 

classical 

class 
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c
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c
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climate 

cimatic  
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drama  3 
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drastically  1 
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dynamic  1 
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1 
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fantasy 
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general  
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generous 2 

generations 1 

generation 1 
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graffiti 
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museum 1 

me 153 

menopause 5 

mechanica

mechanically  10 

microw

mother   

machinery

machine  

machinined  

machining  

machines  88 

music 

musical 21 

melody 

melodies 1 

monochrome 1 

mass 

massive 6 

masted 1 

method 

methods 

maniac 

mythology 

moustache 

metaphorically 

metaphorical 

metaphoric 

metaphor 30 

metonymy 

metonymic 

metonymies 19 
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metal 14 

mystery 

mysterious

metropolitan 1 
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metaphysics

magical 1 

magic 1 
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monolithic 1 
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politics  
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problems  21 
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psychoanalysis 
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p
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p
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Ακολουθεί ο πίνακας που ίχνει τον αριθμό τω ξεων από κάθε 

μμα τ  ς καταγράφτηκαν π απ . 
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A. 154 J. 1 S. 247 710
B. 23 K. -- T. 191 715
C. 217 L. -- U. 3    441 
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G. 35 P. 230 Y. --  
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R.       21 441  
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Από το σύνολο των σελίδων του βιβλίου  «NICE WORK» εντοπίστηκαν 

52 λέξεις από τις οποίες οι 552 ήταν διαφορετικές. Ακολουθεί ο πίνακας 

υ δείχνει τον αριθμό των διαφορετικών λέξεων από κάθε γράμμα του 
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(η συνέχεια της έρευνας στο επόμενο τεύχος της «Εκπαιδευτικής Κιβωτού) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 

 

Η θρησκευτική ετερότητα 
 

 στα σχολεία μας64 
  
 
Η εικόνα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας μας είναι πολύ σύνθετη 

και

υρώπη του 21ου αιώνα»65 μεταξύ των θεμάτων της νεολαίας, 
της

  η  δεκαετία  του  1990 
σημ

οία  δεν  ήταν προετοιμασμένη  να  δεχθεί  και  να 
ενσ ο

 χαρακτηρίζεται από τη γενικότερη εικόνα της ευρύτερης ευρωπαϊκής. 
Η πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για ένα νέο κοινωνικό 
όραμα στην Ε
  οικονομίας,  του  τρόπου  ζωής  και  των  αξιών  προβάλει  ως  μεγάλο 

πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια το θέμα της επένδυσης σε ανθρώπινο 
και κοινωνικό κεφάλαιο στις πολυπολιτισμικές μας κοινωνίες. 

►  Σήμερα  η  Ελλάδα  περιλαμβάνει  στον  πληθυσμό  της  ομάδες  με 
ιδιαίτερα  εθνοτικά,  θρησκευτικά  και  πολιτισμικά  χαρακτηριστικά.  Ένα 
σημαντικό  στοιχείο  που  επηρέασε  και  διαμόρφωσε  την  νέα  ελληνική 
πραγματικότητα  είναι  η  μαζική  εισροή  μεταναστών.  [Μια  εισροή  που 
ξεκινά επίσημα την περίοδο της επταετίας με τους Πακιστανούς.] Αν και 
Χώρα  υποδοχής  από  τις  αρχές  του  20ου  αιώνα,

αδεύτηκε από τη ραγδαία αύξηση των αλλοδαπών στη Χώρα μας από 
2,5%  το  1990,  στο  10%  επί  του  συνόλου  του  πληθυσμού  το  2001.  Ο 
μεταναστευτικός πληθυσμός έχει παρουσιάσει τετραπλάσια αύξηση από 
το 1991, αγγίζοντας σήμερα περίπου τα 1,15 εκατομμύρια. Ένας μεγάλος 
αριθμός  μεταναστών  προς  τη  Χώρα  μας  εισέρευσε  από  τη  γειτονική 
Αλβανία, από Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  (Ρωσία, Γεωργία και 
Ουκρανία),  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ρουμανία,  Πολωνία, 
Βουλγαρία), αφρικανικές Χώρες (Σουδάν, Σομαλία, Νιγηρία, Αίγυπτο) και 
ασιατικές Χώρες (Πακιστάν, Ινδίες, Φιλιππίνες).  
Το φαινόμενο αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν πρωτόγνωρο για την 

ελληνική  κοινωνία,  η  οπ
ωματώσει  μαλά  τις  παραπάνω  ομάδες.  Και  όχι  μόνον  αυτό. 

Φαινόμενα  ρατσισμού  απέναντι  στο  διαφορετικό  εξακολουθούν  να 
αμαυρώνουν  την  εικόνα  της  ελληνικής  κοινωνίας  ‐αλλά  και  της 
Εκκλησίας‐  και  γενικότερα  του  σχολικού  περιβάλλοντος.  Παρά  τις 
εθνικές πολιτικές και τις δεσμεύσεις της Ελλάδος για την καταπολέμηση 

                                                 
64 Εισήγηση στην Ημερίδα Θεολόγων που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη και ο 
Σχολικός Σύμβουλος θεολόγων ν. Λάρισας κ. Απ. Ποντίκας, στις 12/2/2008  
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της  ξενοφοβίας  και  της  βίας,  οι  δεσμεύσεις  αυτές  δεν  χαρακτηρίζονται 
επαρκείς και θέτουν εύλογα ερωτήματα για το πόσο βοήθησε το δικό μας 
μάθημα  και  η  δική  μας  θεολογική  προσέγγιση  στην  προαγωγή  της 
ανοχής  στο  διαφορετικό,  την  ετερότητα  και  στην  καταπολέμηση  του 
ρατ

τ

λύ σημαντικό ποσοστό από αυτούς που πιστεύουν 
ότι 

π

τητας‐  κι  αυτό  γιατί  είναι  γείτονες  και 
δεύ

π

σισμού. 
►Η  πρόσφατη  έρευνα  που  δημοσιεύθηκε  στο  «Βήμα  Ιδεών»  για  τα 

προβλήματα,  τους  φόβους  και  τις  προσδοκίες  των  ελλήνων  πολιτών 
θέτουν  το  πρόβλημα  των  αλλοδαπών  (ως  κοινωνικό  φαινόμενο),  η 
παρουσία  των μεταναστών βρίσκεται  στα πρώτα  δέκα προβλήματα  των 
Ελλήνων.  

► Οι Έλληνες πιστεύουν ότι οι μετανάστες αυτοί τη στιγμή είναι πάρα 
πολλοί (70,0%) απέναντι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό που απαντά ότι δεν 
είναι (26,4%). 

► Εκείνο όμως που έφερε σ ην επιφάνεια η έρευνα είναι  το γεγονός 
ότι  οι  αλλαγές  που  επιφέρει  στους  εθνικούς  θεσμούς  η  μετανάστευση 
είναι ποιοτικές και όχι ποσοτικές. Αυτό φαίνεται καθαρά στην επόμενη 
διαφάνεια όπου ένα πο

οι μετανάστες είναι περισσότεροι από ότι θα έπρεπε να είναι  (48,5%) 
θεωρούν ότι τα αστυνομικά μέτρα είναι η λύση για τη μετανάστευση, ενώ 
κατ’ ελάχιστα λιγότεροι (48,4 %)  ιστεύουν στην ένταξη των μεταναστών, 
δηλαδή στη  συμμετοχή  τους  στους θεσμούς.  Είναι πάντως  εντυπωσιακό 
το γεγονός ότι οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες66.  

►  Ενδιαφέρον  έχει  και  η  επόμενη  διαφάνεια  ως  προς  τη  συμπάθεια 
των Ελλήνων προς τη μία ή την άλλη εθνική ταυτότητα. Οι Αλβανοί είναι 
πληθυσμός  με  τις  λιγότερες  συμπάθειες  στην  Ελλάδα  –το  ίδιος  και  οι 
Ρουμάνοι  λόγω  της  εγκληματικό

τερον  γιατί  είναι  αριθμητικά  περισσότεροι  από  όλους  τους  άλλους. 
Αυτό  είναι  παγκόσμιο  φαινόμενο  και  κοινωνιολογικά  εξηγείται  όταν 
υπάρχει μια πολυπολιτισμική και γεωγραφική γειτνίαση δημιουργεί  ένα 
είδος  απειλής  πολύ  μεγαλύτερη  από  αυτή  που  δημιουργούν  οι  λαοί  με 
‘εξωτικό’  χαρακτήρα,  όπως  οι  Φιλλιπινέζοι  (οι  πρώτοι  μετανάστες  ου 
ήλθαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του  ’80   και ήταν της μόδας να έχεις τη 
Φιλλιπινέζα στο σπίτι).  
Μια  άλλη  έρευνα  του  Ινστιτούτου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής, 

αποδεικνύει  όμως  ότι  η  συμμετοχή  των  μεταναστών  στην  ελληνική 
οικονομία  φτάνει  το  2,6  του  Ακαθάριστου  Εθνικού  Προϊόντος,  εκ  του 
οποίου  1,9%  προέρχεται  από  νόμιμους  και  το  0,7  %  από  παράνομους 
μετανάστες.  Οι  μετανάστες,  σύμφωνα  με  μια  άλλη  έρευνα  του  Εθνικού 
Κέντρου  Κοινωνικών  Ερευνών,  απασχολούνται  σε  ποσοστό  50%  σε 
οικοδομοτεχνικά  έργα  και  σύμφωνα  με  το  ΙΚΑ,  αποτελούν  το  10%  των 
ασφαλισμένων,  δηλαδή  περίπου  346.000  αλλοδαποί  που  συνεισφέρουν 

                                                 
66 Δέσποινα Παπαδοπούλου, Μετανάστευση, Βήμα Ιδεών, 8(2007)10. 



ετησίως  887  εκατομμύρια  Ευρώ.  Στον  άλλο  μεγάλο  ασφαλιστικό  φορέα, 
τον  ΟΓΑ,  η  παρουσία  των  μεταναστών  φτάνει  τα  44.689  άτομα,  εκ  των 
οπο

ό

ητών. 
Οι  θ  

εκ  των  οποίων  οι  16.049  είναι  αλλοδαποί, 
δηλ

εκπαιδευτικών 
απ

Α  
τροπής της UNICEF για τις Διακρίσεις, το Ρατσισμό και την 

Ξεν

ν ώ   κ ω τ

 των αλλοδαπών. 
Το 

ότητας  των νεαρών ατόμων,  εμφανίζεται  σε 
πολ

ει  να  μπορούν  να  γράφονται  σε 
οπο

σχολείο ειδικό, για αλλοδαπούς. Στην ερώτηση  ʺθα σας ενοχλούσε ή όχι 
ούσε σημαντικός αριθμός αλλοδαπών 

ίων η συντριπτική πλειοψηφία, περίπου 35.318 άτομα, είναι αλβανικής 
καταγωγής. 
Αλλά  ποια  είναι  η  κατάσταση  σε  επίπεδο  εκπαίδευσης;  Με  βάση  τα 

στοιχεία  του  2000  οι  αλλοδαποί  και  οι  παλιννοστούντες  μαθητές  στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα ήταν 65.546 (10,7%), εκ των 
οποίων οι 43.000 προέρχονταν από την Αλβανία, οι 16.459 από την πρώην 
Ένωση  Σοβιετικών  Σοσιαλιστικών  Δημοκρατιών  και  3.500  απ   διάφορες 
Χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  το 
ποσοστό  των  αλλοδαπών  μαθητών  ήταν  μικρότερο,  καθώς  κατά  το 
σχολικό έτος 2000‐2001 ανέρχονταν στο 4,5%  του συνόλου των μαθ
περισσότεροι  από  τους  αλλοδαπούς  μα ητές συγκεντρώνονται  στην 

Αττική  (47%),  στην  Κεντρική  Μακεδονία  (24%)  και  στην  Ανατολική 
Μακεδονία  και Θράκη  (9%).  Στο Δήμο Αθηναίων  συγκεκριμένα φοιτούν 
συνολικά  72.937  μαθητές, 

αδή ποσοστό 22%.  
►Ποιες  είναι  οι  αντιδράσεις  των  γονέων  και  των 
έναντι στην νέα αυτή πραγματικότητα;  Για την Ελλάδα, σύμφωνα με 

έρευνα  που  πραγματοποίησε  η  ΚΑΠ   Research, κατʹ  εντολή  της 
Ελληνικής Επι

οφοβία  στο  Ελληνικό  Εκπαιδευτικό  Σύστημα,  διαπιστώθηκαν 
ανάμεσα  στα  άλλα  και  τα  εξής:  Το  24,3%  των  γονέων  δηλώνει  ότι  η 
παρουσία τω  μεταναστ ν στην ελληνική  οιν νία δεν  ους ενοχλεί και 
το  32,7%  των  γονιών  δηλώνει  ότι  η  παρουσία  των  ξένων  τους  ενοχλεί. 
Αδιάφορο εμφανίζεται το 36,0%.  
Στο θέμα των εκπαιδευτικών οι  ίδιοι αξιολογώντας την εκπαιδευτική 

τους επάρκεια για τη διδασκαλία των αλλοδαπών μαθητών, οι εφτά στους 
δέκα δασκάλους και καθηγητές θεωρούν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν 
είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να διδάξουν τα παιδιά

σχολείο,  ένας  από  τους  βασικούς  χώρους  κοινωνικοποίησης  και 
διαμόρφωσης  της προσωπικ

λές  περιπτώσεις  να  είναι  χώρος  διακρίσεων.  Ο  ένας  στους  τρεις 
ερωτώμενους  δασκάλους  και  καθηγητές  απάντά  ότι  ʺαπό  την  εμπειρία 
του γίνονται διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά 
σχολείαʺ.  Η  συνήθης  αντίδραση  των  εκπαιδευτικών  όταν  γίνονται 
μάρτυρες τέτοιων περιστατικών εκτιμάται πως είναι η επέμβαση υπέρ του 
θιγόμενου μαθητή  (74%). Μόνο το 38,1%  των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι 
τα  παιδιά  των  αλλοδαπών  θα  πρέπ

ιοδήποτε ελληνικό σχολείο. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι θα πρέπει να 
γράφονται  σε  τάξεις  ειδικές  για  αλλοδαπούς  ή  να  γράφονται  σε  άλλο 

αν στο σχολείο που διδάσκετε φοιτ



παιδιών;ʺ, ʺόχι δεν θα με ενοχλούσεʺ απαντά το 67,9%. Ωστόσο τρεις στους 
δέκα εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι θα τους ενοχλούσε.  
Ποιοι  είναι  οι  αλλοδαποί  μαθητές  στα  σχολεία  της  Θεσσαλίας  και 

μάλιστα στο Νομό Λαρίσης; Δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα.  Δεν 
έχουμε αξιόπιστα, πλήρη και μετρήσιμα στατιστικά στοιχεία για το πόσοι 
αλλ

στικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.  
  Κατανομή  αλλοδαπών  μαθητών  ανά  Νομό  (Α’θμια).  Είναι 

ευδ η  Μαγνησία  έχουν  τους  περισσότερους 
μα

 

Εμφανώς  μεγάλη  αύξηση  και  ανοδική  πορεία  των 
αλλ

ν β θ

ή υ

,

θ ν  (

χιστοι  που 
παραμένουν είναι οι καλύτεροι μαθητές. Σχεδόν κάθε χρόνο στις εθνικές 
εορτές παρουσιάζονται περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν εύκολα 

  Ελλάδα;  Το  κοινωνικό 

οδαποί  υπάρχουν  στα  σχολεία.  Η  εικόνα  των  αριθμών  είναι 
διαφορετική  (π.χ.  δεν  υπάρχουν  για  κάποια  έτη  ή  προσθέτουν  στους 
μετανάστες και τους παλλινοστούντες κ.ά. συναφή λάθη που αλλοιώνουν 
την  πραγματική  εικόνα).  Τα  διαγράμματα  που  θα  δείτε  είναι  από 
προσωπική  έρευνα  στα αρχεία  της Α’θμιας  και  Β’θμιας  Εκπαίδευσης Ν. 
Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και της 
Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατι

►
ιάκριτο  ότι  η  Λάρισα  και 
θητές.  Αυτό  συνδέεται  με  την  σχέση  εργασίας  και  έχουμε  πολλούς 

οικονομικούς μετανάστες.   
►Κατανομή αλλοδαπών μαθητών ανά Νομό και ανά φύλο  (Α’θμια). 

Εμφανώς βρίσκουμε να σπουδάζουν περισσότερα αγόρια. 
► Κατανομή αλλοδαπών μαθητών ανά Νομό (Γυμνάσιο). Συνεχίζεται 

η  παρουσία  τους  ως  συνέχεια  του  Δημοτικού  ως  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. 

►Κατανομή  αλλοδαπών  μαθητών  στο  Νομό  Λάρισας  (Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση). 

οδαπών  μαθητών.  Όπως  γράφουν  οι  τοπικές  εφημερίδες,  οι 
αλλοδαποί μαθητές θα αποτελού  τη  ασική αιτία  για να μην μειω εί ο 
μαθητικός  πληθυσμός  του  Νομού.  Και  όπως  μας  λένε  οι  αριθμοί  «η 
ανησυχητικ   μείωση  το   μαθητικού  δυναμικού  της  προηγούμενης 
δεκαετίας ευτυχώς έχει ανακοπεί και ο αριθμός των μαθητών παραμένει 
σταθερός.  Αυτό  είναι  ενθαρρυντικό  γιατί  ευνοούνται  οι  αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί  αφού αυξάνονται οι θέσεις εργασίας»67.   

►  Κατανομή  αλλοδαπών  μαθητών  ανά  φύλο  στο  Νομό  Λάρισας 
(Υποχρεωτική Εκπαίδευση). 

► Κατανομή αλλοδαπών μα ητώ  στη Θεσσαλία Λύκειο). Οι αριθμοί 
μας δείχνουν μια διαρροή των μαθητών από το Γυμνάσιο προς το Λύκειο. 
Είτε  εργάζονται  κοντά  στους  γονείς  τους  είτε  πάνε  σε  κάποια  τεχνική 
σχολή.  Πάντως  ο  μικρός  αριθμός  δείχνει  ότι  αυτοί  οι  ελά

να δεχθούν τη νέα πραγματικότητα.  
►  Θα  αυξηθούν  ή  όχι  οι  μετανάστες  στην

φαινόμενο  της μετανάστευσης  είναι  αρκετά σοβαρό  εάν αναλογιστούμε 
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ότι 
 πενταετία. Πρέπει να πούμε ότι το φαινόμενο στα επόμενα 

χρό

ε  ένα  ανόμοιο  μαθητικό 
πλ

 δυνάμει προνόμιο 

διαφορετικότητας  μέσα  σε  ένα  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  είναι 

αριθμός των αλλοδαπών και μάλιστα των μαθητών θα αυξηθεί μέσα 
στην επόμενη

νια, όχι μόνο θα ενταθεί αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε μόνον 
οικονομικούς μετανάστες αλλά και ενδεχομένως και των κλιματολογικών 
αλλαγών, θα έχουμε τους πρώτους περιβαλλοντικούς μετανάστες68.  
Αυτή  είναι  η  εικόνα αγαπητοί συνάδελφοι  των αλλοδαπών μαθητών 

στις σχολικές κοινότητες, η οποία αυξάνεται ραγδαία. Ας μην κρυβόμαστε 
πίσω  από  το  δάκτυλό  μας.  Ίσως  να  μην  υπάρχει  ισοκατανομή  αλλά 
σίγουρα στις τάξεις μας φοιτούν αλλού λιγότεροι και αλλού περισσότεροι 
μαθητές. Και ασφαλώς το ερώτημα που τίθεται από πολλούς είναι εύλογο 
και  δικαιολογημένο.  Πώς  κάνουμε  το  ΜτΘ  σ
ηθυσμό; Τι μπορούμε να πούμε; 
 
Νέα ευρωπαϊκά δεδομένα 
Είναι  γεγονός  ότι  η  τάση  των  νεώτερων  χρόνων  να  θεωρηθεί,  ότι  η 

εκλογίκευση  της  ζωής  προϋποθέτει  απώθηση  της  θρησκείας  στο 
περιθώριο  και  άρα αδρανοποίησή  της,  εγκαταλείπεται. Ο  γερμανός Rolf 
Breuer, Πρόεδρος της Society for International Dialogue της Deutsche Bank, 
σημειώνει: «το παγκόσμιο χωρίο μας ορίζεται πλέον από την ποικιλία των 
πολιτισμών,  θρησκειών,  απόψεων  και  τρόπων  ζωής.  Με  άλλα  λόγια  τις 
ταυτότητες.  Μόνο  όταν  θα  έχουμε  ένα  ξεκάθαρο  ορισμό  της  δικής  μας 
προσωπικής ταυτότητας θα είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε και τις άλλες 
ταυτότητες».  

►Ποια  είναι  η  ευρωπαϊκή  πολιτική;  Σε  έκθεση  του  Συμβουλίου  της 
Ευρώπης  για  την  εκπαίδευση  και  την  πολιτισμική  ανάπτυξη  των 
μεταναστών  αναφέρονται  τα  εξής:  οι  κοινωνίες  είναι  πολυπολιτισμικές 
με  τάση  διεύρυνσης  της  πολυπολιτισμικότητας,  τα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  του  κάθε πολιτισμού πρέπει  να αναγνωρίζονται  και  να 
γίνονται σεβαστά, η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί εν
που  για  να  αξιοποιηθεί  πρέπει  να  διασφαλιστεί  η  αλληλεπίδραση 
ανάμεσα  στους  διάφορους  πολιτισμούς,  χωρίς  να  εξαφανίζεται  η 
ιδιαίτερη  ταυτότητα  κανενός69.  Βέβαια  η  προσπάθεια  ένταξης  της 

καταδικασμένη σε αποτυχία, εάν αρκεστεί μόνο στην μείωση της φυσικής 
απόστασης,  η  οποία  είναι  αναγκαίο  αλλά  όχι  επαρκές  μέτρο  για  τη 
μείωση και την εξάλειψη των κοινωνικών προκαταλήψεων70.  

                                                 
68 Πόσο χρήσιμη είναι η περιβαλλοντική αγωγή αλλά κυρίως όταν αυτή γίνεται από τον 
εολόγο‐Καθηγητή ως modus vivedi, ως σχέση και ως ήθος! 
 Γ. Μάρκου, Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. ‐ Γ.Γ.Λ.Ε., 1996, σελ. 25. 

70 Α. Αζίζι‐Καλατζή, Α. Ζώνιου‐Σιδέρη, κ.ά., Προκαταλήψεις και στερεότυπα. Δημιουργία 
και αντιμετώπιση, Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. ‐ Γ.Γ.Λ.Ε.,1998, σελ. 44. 
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►Σήμερα υπάρχουν τρεις τάσεις στον τομέα αυτό δηλ. σχολείο‐ΜτΘ‐ 
Κοινωνία71 :  

a) Η πρώτη είναι μια προσέγγιση των θρησκειών, είτε ως  ομολογιακό 
μάθημα είτε όχι, μέ α στα πλαίσια της ειδικής αποστολής του σχολείου 
στην κοινωνία. Στις περισσότερες Χώρες,  επιμένου  σ η διδασκαλία των 
θρησκειών  κ ι  τη  μόρφωση  των  μαθητών  σ   σχέση  με  τις  ευθύνες  των 
μαθητών  ως  αυριανοί  πολίτες  σε  μια  πλουραλιστική  κοινωνία  (έμφαση 
στο Πρόγραμμα European Citizenship). Π.χ. στο Bέλγιο, το ΜΘ είναι έτσι 
δομημένο και οργανωμένο ώστε να υπογραμμίζονται τα κοινά ιδεώδη και 
η  διάπλαση  ενός  ελεύθερου  πολίτη,  είτε  πρόκειται  για  μάθημα  ηθικής, 
είτε για ομολογιακό ή μη ομολογιακό μάθημα. 

b) Η δεύτερη τάση είναι το άνοιγμα, σε διαφορετικά επίπεδα, προς το 
φιλοσοφικό και θρησκευτικό πλουραλισμό. Υπάρχουν πρωτοβουλίες, που 
έχουν αναλάβει  ι  περισσότερες Χώρες  στην  Ε ρώπη,  με  την  οργάνωση 
ενός μαθήματος για το Ισλάμ εκεί όπου υπάρχει ΜτΘ στο σχολείο, είτε με 
την  εισαγωγή  νέων  στοιχείων  για  τον  Μουσουλμανισμό  στα  σχολικά 
εγχειρίδια.  Πολλές  Χώρες  είναι  ανοιχτές  και  προς  τον  φιλοσοφικό 
πλουραλισμό  και  απευθύνονται  προς  όλους  αυτούς  τους  μαθητές  που 
θέλουν να ονομάζονται «χωρίς θρησκεία» και να υπάρχουν εναλλακτικά 
μαθήματα ηθικής ή ουμανιστικές θεωρίες εκεί όπου υπάρχει ομολογιακό 
ΜτΘ. Παρ’  όλα αυτά,  το γεγονός  ότι  γίνεται  όλο και πιο  δύσκολο

σ  
ν τ

α ε

ο υ

  το να 
μην  διδάσκονται  οι  μαθητές  το  θρησκευτικό  φαινόμενο  στο  σχολείο 

συγκρούσεις.  Τα  εθνικά  στοιχεία που  κληρονομήθηκαν από  την  ιστορία 

μεγιστοποιεί  το  γεγονός  και  την  αναγκαιότητα  μιας  διαφορετικής 
προσέγγισης αυτής της κοινωνικο‐ιστορικής προσέγγισης των θρησκειών. 
Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η  «multifaith  religious  education»  της 
Μεγάλης  Βρετανίας  και  της  Γαλλίας  όπου  γίνεται  διδασκαλία  για  τις 
Θρησκείες  στο Μάθημα  της  Ιστορίας  της  Ευρώπης  ή  στο Αμβούργο  της 
Γερμανίας όπου διδάσκεται ένα ΜΘ για όλους  (Religionsunterricht  für alle), 
υπεράνω μιας ομολογιακής διδασκαλίας στο σχολείο.   
c) Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της σημερινής εξέλιξης, είναι το γεγονός ότι 
όλη  αυτή  η  νέα  προβληματική  δημιουργεί  πολλές  εντάσεις  και 

                                                 
71 Le point  sur  la  situation européenne dans :  ‐ Des maîtres  et des dieux. Ecoles  et  religions  en 
Europe  (sous  la direction de  Jean‐Paul Willaime avec  la collaboration de Séverine Mathieu), 
Paris, Belin, 2005 ;  ‐ Religion and Education  in Europe. Developments, Contexts and Debates  (ed. 
with  Robert  Jackson,  Siebren  Miedema,  Wolfram  Weisse),  Münster/New 
York/München/Berlin, Waxmann, 2007.  
 
 
 
 



μετακινούνται κάτω από την πίεση των κοινωνιολογικών εξελίξεων, και 
ενεργοποιούν  ή  επανεργοποιούν  ερωτήματα  όπως  π.χ.  για  τη  θέση  της 
θρησκείας  στην  κοινωνία,  ή  για  το  ποια  θέση  κατέχει  το  Ισλάμ  και  οι 
άλλες  θρησκείες  στην  κοινωνία.  Δύο  Χώρες  βρίσκονται  στην 
προβληματική  αυτή:  η  Ισπανία  και  η  Ρωσία.  Η  Ισπανία  όπου  το 
προνομιακό  καθεστώς  της  θρησκευτικής  εκπαίδευσης  στο  δημόσιο 
σχολείο  ανήκει  στην  καθολική  παράδοση,  κάνει  σχεδόν  αδύνατη  την 
οργάνωση  μαθητών  ισότιμων  με  τις  θρησκευτικές  μειονότητες.  Τα 
πολιτι

περιβάλλον.   α

ε

α ο τ α

τικό),  είναι  αναγκαίο  να  έχουν  χώρο  και  δυνατότητα  να 
μιλήσο ς   έ σ

Ο

κά  κόμματα  που  ανήκουν  στην  αριστερά  πιέζουν  προς  την 
κατεύθυνση δημιουργίας ενός μαθήματος για τον θρησκευτικό πολιτισμό 
στο σχολικό   Στην Ρωσία, υπάρχει μι  πολύ μεγάλη ομάδα η 
οποία προβάλλει  τη διδασκαλία  ενός μαθήματος για «τις βασικές αρχές 
του ορθόδοξου πολιτισμού» απέναντι σε όλους αυτούς που επιθυμούν την 
εισαγωγή  ενός  μαθήματος  θρησκειολογίας  (Histoire  Comparée  des 
Religions) ή ενός ομολογιακού μαθήματος. Παρόμοια  ίναι και η θέση του 
Πρόέδρου  της  Ρωσίας  Vladimir  Poutine,  ο  οποίος  στην  πρόσφατη 
συνάντηση που είχε με στις 19 Νοεμβρίου με την Ιεραρχία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας  της  Ρωσίας  επεσήμανε  ότι  «σήμερα  στο  σχολείο  πρέπει  να 
διδάσκονται όλες οι Θρησκείες  και όχι μόνο μία. Η πρακτική σήμερα είναι 
η διδασκαλία των ομολογιακών πολιτισμών:  ορθόδοξων, μουσουλμάνων 
ή άλλων και ένα μάθημα με τον τίτλο «Οι Θρησκείες στην Ρωσία». 
 

Δεν θέλω ν  απαντήσω στ  ερώ ημα για το που  νήκει η Ελλάδα αλλά 
εάν ο εκπαιδευτικός στόχος στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι η υλοποίηση 
της κοινωνικής αρχής «πώς να ζήσω μαζί με το διαφορετικό» (πολιτισμικό 
ή  θρησκευ

υν  όλε   οι  θρησκείες  σε  όλους τους  μαθητ ς,  ειδικά  τις 
εκκοσμικευμένες  και  πλουραλιστικές  κοινωνίες.  ι  Οδηγίες  1720/05  με 
θέμα  «Θρησκεία  και  Εκπαίδευση»,  καθώς  και  την  παλαιότερη  Οδηγία 
1396(1999)  με  θέμα  «Θρησκεία  και  Δημοκρατία»  του  Συμβουλίου  της 
Ευρώπης72, αλλά και οι πρόσφατες  1804 (28.9.2007) με θέμα «Etat, religion, 

                                                 
72 14.1. Να ενθαρρύνονται οι μαθητές να ανακαλύπτουν τις θρησκείες των άλλων χωρών 

πιστεύουν  σε 

τορία  των  σημαντικότερων 

μή  ανάμεσα  στον  πολιτισμό  και  τη 
ρησκευτική λατρεία,  ακόμα και  στις Χώρες  όπου υπάρχει μια  επικρατούσα θρησκεία. 

και  να  συνειδητοποιούν  ότι  όλοι  έχουν  το  ίδιο  δικαίωμα  να  πιστεύουν  ότι  η  δική  τους 
θρησκεία  αποτελεί  την  «αληθινή  πίστη»  και  ότι  οι  άνθρωποι  που 
διαφορετικές θρησκείες ή που δεν έχουν θρησκεία, δεν έχουν διαφορετική υπόσταση ως 
υπάρξεις. 
14.2.  Να  αντιμετωπίζονται  με  πλήρη  αμεροληψία  η  ισ
θρησκειών καθώς και η επιλογή των όσων δεν έχουν θρησκεία (=του αθεϊσμού). 
14.3. Να εξοπλίζονται οι μαθητές με τις απαραίτητες εκπαιδευτικές ικανότητες, ώστε να 
μπορούν  να  αντιπαρατεθούν  με  αυτοπεποίθηση  στις  απόψεις  και  τις  πρακτικές  του 
θρησκευτικού φανατισμού. 
14.4.  Να  μην  υπερβαίνεται  η  διαχωριστική  γραμ
θ



laïcité  et  droit   de  lʹhomme»  και  η  1805  (28.9.2007)  με  θέ α  «Blasphè e, 
insultes à caractère religieux et  incitation à  la haine contre des personnes au 
motif de  leur  religion»,  υπογραμμίζουν

s μ m

  ή  προτείνουν  δύο  θέματα:  1)  την 
υποχρ

a  k  (

ν 

αίδευσης  του  Συμβουλίου  της 

  διάχυσης  των  αποτελεσμάτων  του 

εωτική διδασκαλία του ΜτΘ και 2) να ενθαρρύνονται οι μαθητές να 
ανακαλύπτουν τις θρησκείες των άλλων Χωρών και να συνειδητοποιούν 
ότι  όλοι  έχουν  το  ίδιο  δικαίωμα  να  πιστεύουν  και  ότι  οι  άνθρωποι  που 
πιστεύουν  σε  διαφορετικές  θρησκείες  ή  που  δεν  έχουν  θρησκεία,  δεν 
έχουν διαφορετική υπόσταση ως υπάρξεις.   

►Από  την πλευρά  του Συμβουλίου  της Ευρώπης για πρώτη φορά 
κατέθεσε ειδική πρόταση και βιβλίο με τον τίτλο «Religious diversity and 
intercultural  education:  reference  boo for  schools»  Θρησκευτική 
ετερότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ένα βοήθημα για τα σχολεία). 
Το βιβλίο εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2007 και σήμερα είναι μεταφρασμένο 
στην  ελληνική  από  την  Ναυσικά  Χαραλαμπίδου  και  τον  σχολικό 
Σύμβουλο  κ.  Άγγελο  Βαλλιανάτο.  Αλλά  εκείνο  που  με  προκαλεί 
εντύπωση είναι η στάση του Π.Ι. Στις  8 και 9 Οκτωβρίου 2007  έγινε στη
Αθήνα Συμπόσιο ανοικτού διαλόγου με θέμα: «Η θρησκευτική διάσταση 
στη  διαπολιτισμική  εκπαίδευση».  Η  συνάντηση  διοργανώθηκε  από  το 
Τμήμα  Ευρωπαϊκής  Διάστασης  της  Εκπ
Ευρώπης  και  φιλοξενήθηκε  από   το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων,  Διεύθυνση  Διεθνών  Εκπαιδευτικών  Σχέσεων,  Τμήμα 
Διεθνών Οργανισμών. Η συνάντηση του Οκτωβρίου το 2007 στην Αθήνα, 
εντάχτηκε  στο  πλαίσιο  της
Προγράμματος  του  Συμβουλίου  της    Ευρώπης  «Η  νέα  πρόκληση  της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης:  θρησκευτική ετερότητα και διάλογος στην 
Ευρώπη».  

►Αυτό  ήταν  αποτέλεσμα  μιας  γενικότερης  πολιτικής  του 
Συμβουλίου  της  Ευρώπης  που  ξεκίνησε  κατά  τη  διάρκεια  της  21ης 
Διάσκεψης  των Υπουργών Παιδείας  των κρατών‐μελών  του Συμβουλίου 
της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2003 στην Αθήνα. 
(στοιχεία στην ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου κ. Νικολάου Ζήκου). 
Εκείνο  που  ακόμη  μια  φορά  επιβεβαιώνεται  από  την  εισήγηση  του 
Συμβούλου  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  κ.  Γιαγκάζογλου  και 
                                                                                                                                            
Δεν είναι ένα θέμα μια  πίστης αλλά της π οσπάθειας των νέων να καταλάβουν γιατί οι 
θρησκείες αποτελούν πηγές πίστης για τα εκατομμύρια των ανθρώπων.  
14.5.     Οι διδάσκοντες τα θρησκευτικά χρειάζεται να έχουν ειδική κατάρτιση. Πρέπει να 
είναι  δάσκαλοι  μιας  πολιτιστικής  ή  λογοτεχνικής  επιστήμης.  Εντούτοις,  οι  ειδικοί  θα 
μπορούσαν να γίνουν αρμόδιοι για αυτήν την εκπαίδευση.  
14.6.    Το κράτος πρέπει να φροντίσει για την κατάρτιση εκπα

ς ρ

ιδευτικών και να καθορίσει 

 

τις διδακτέες ύλες που πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε Χώρας και 
στις ηλικίες των μαθητών. Στην επινόηση αυτών των προγραμμάτων, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης θα συμβουλευθεί όλους τους  ενδιαφερόμενους γονείς, συμπεριλαμβανομένου 
και των εκπροσώπων των θρησκευτικών πίστεων. 



προβάλλεται  η  άποψη  που  θεωρεί  το  θρησκευτικό  φαινόμενο  ως 
«πολιτιστικό γεγονός» και τμήμα του ανθρώπινου πολιτισμού, με σαφείς 

άλια γύρω από τη 
υσιογ

πρόκειται να αμφισβητηθεί από 
καν

φημίζεται  άλλη 
θρη

χ ο   α α

χ
ιότητας  για  τους  Ορθόδοξους  της 

Κωνσταντινούπολης. Έχει επίσης αποδεχτεί  τη δυνατότητα διδασκαλίας 
του ύς μαθητές των 

    ν

ανήκουν στις παραπάνω θρησκευτικές ομολογίες. 
ταχείρισης των μαθητών των σχολείων, 

επιπτώσεις στη δημόσια ζωή διεθνώς. 
►Ενώπιον αυτής της προβληματικής είχαμε καταθέσει ως πρόταση 

για την Ελλάδα τη δημιουργία τάξεων (Ιερά Μονή Πεντέλης, 21.3.2006) και 
χαιρόμαστε που η θέση αυτή αρχίζει να συζητείται νηφ
φ νωμία  και  το  περιεχόμενο  του  ΜτΘ  στην  Ελλάδα.  Το  πιο 
σημαντικό  είναι  ότι  η  παραπάνω  πρόταση  κάνει  υποχρεωτική  τη 
διδασκαλία του Μαθήματος κι αυτό δεν 

ένα. Όπως είναι γνωστό ‐ με νομοθετική πρόβλεψη ‐ οι ετερόδοξοι και 
ετερόθρησκοι  μαθητές  της  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης 
απαλλάσσονται νόμιμα, έπειτα από σχετική αίτηση‐δήλωση των γονέων‐
κηδεμόνων  τους,  της  παρακολούθησης  και  βεβαίως  της  εξέτασης  και 
βαθμολόγησης    του  μαθήματος  των  Θρησκευτικών.  Η  απαλλαγή  αυτή 
επεκτείνεται  και  σε  κάθε  άλλη  υποχρέωση  του  μαθητή  που  συνδέεται 
έμμεσα ή άμεσα με το μάθημα (πρωινή προσευχή, εκκλησιασμός κλ.π.). 
  Στο  ίδιο  πλαίσιο  κινούνται  και  άλλα  μέτρα,  τα  οποία  έχουν 
νομοθετικά  θεσπιστεί  και  θωρακίζουν  απέναντι  σε  ενδεχόμενη  απειλή 
κάθε θρησκευτικής ιδιαιτερότητας όπως : 
  1. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση στο σχολικό χώρο μη εγκεκριμένων 
από  το  Υπουργείο  Παιδείας  εντύπων  πάσης  φύσεως  και  οπωσδήποτε  
εντύπων  με  τα  οποία  προβάλλεται  αρνητικά  ή  δυσ

σκεία, πίστη και παράδοση. 
  2.  Η  Ελληνική Πολιτεία  έ ει  πρ βλέψει  δια νόμου  πό  δεκ ετιών 
και στο πλαίσιο υποχρεώσεών της, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, 
τη  λειτουργία  μειονοτικών  σ ολείων    για  τους  μουσουλμάνους  της 
Θράκης  και  στο  πλαίσιο  της  αμοιβα

 μαθήματος των Θρησκευτικών στους Ρωμαιοκαθολικο
Κυκλάδων  από  Ρωμαιοκαθολικούς  θεολόγους,  οι  οποίοι  στο  πλαίσιο 
συμφωνίας των  τοπικών θρησκευτικώ   κοινοτήτων  εξυπηρετούν με  την 
παρουσία τους τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ανάγκη. Μάλιστα,  ύστερα 
από  σχετικό  διάλογο  με  το  Π.Ι.,  οι  Ρωμαιοκαθολικοί  της  Ελλάδας 
αποδέχθηκαν  τη  χρήση  των  ίδιων  διδακτικών  βιβλίων  με  τους 
ορθοδόξους,  κάτι  που  ασφαλώς  δεν  γινόταν  στο  παρελθόν,  αφού 
χρησιμοποιούσαν  ξεχωριστά  διδακτικά  εγχειρίδια.  Και  στις  δύο 
περιπτώσεις, η άσκηση της συγκεκριμένης πολιτικής δικαιολογείται λόγω 
της  ύπαρξης  στις  ανωτέρω  περιοχές    συμπαγών  ομάδων  πιστών,  που 

  3. Στο πλαίσιο της  ίσης με
όσον αφορά στη λειτουργία επισήμων αργιών για θρησκευτικούς λόγους, 
η Ε  λληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει νομοθετικά  την αναγνώριση εορτών‐



αργιών, πέραν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτές  των   Ρωμαιοκαθολικών 
και των Μουσουλμάνων (βλ. Π. . 294/1979, φ.87 Α΄). 
  4.  Ομοίως  για προφανείς  λόγους  ‐  βλ.  προστασία  ευαίσθητων 
προσωπικών  δεδομένων  ‐  έχει  απαλείψει  από  τους  τίτλους  σπουδών 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, την αναγραφή του θρησκεύματος των 
μαθητών, υιοθετώντας πλέον την ευρωπαϊκή τακτική. 
  5. Τέλος  και σε αντίθεση με προηγούμενες πρακτικές  η Ελληνική 
Πολιτεία  αποδέχεται  πλέον  και  εγκρίνει  διορισμούς  ετερόθρησκων 
εκπαιδευτικών στο δημόσιο σχολείο.   
Όλα  τα παραπάνω θα μου πείτε  ότι  αποτελούν πολιτικές  πρακτικές 

για  να  απαντήσουμε  στην  μέχρι  τώρα

Δ
 

  αντίληψη  που  επικρατούσε  στην 
Ελ δα  για  τους  μετανάστες  και  τους  αλλοδαπούς  ή  ετερόδοξους 
μα δείγματα «καλών πρακτικών» για την 

κ

ροβλήματα των Τσιγγάνων (Ρόμα).  

οι  Ίσοι),  όπου  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  πολίτες  οι 
οποίοι  θα  είναι  ικανοί  να  συνδιαλλαγούν,  να  εμβαθύνουν  στην 
υπά

ς α φ μ

ν

,  Πολίτης  του Κόσμου»  μας  επιτρέπει  να 
ενε

λά
θητές. Χρειαζόμαστε όμως παρα

ενίσχυση  του  διαπολιτισμικού  διαλόγου  στην  Ελλάδα  και  αυτό  έχει 
ζητηθεί  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  αι  το  Υπουργείο  Πολιτισμού,  ως 
προς  την  εθνική  στρατηγική  της  Ελλάδος  για  το  ‘Ευρωπαϊκό  Έτος 
Διαπολιτισμικού  Διαλόγου’,  το  200873.  Ζητούνται  δηλαδή  Προγράμματα 
που αφορούν  εκδηλώσεις στην Ελλάδα και σε  δράσεις που βοηθούν στη 
γνωριμία  των  Ελλήνων  με  τον  πολιτισμό  των  μεταναστών,  οι  οποίοι 
διαμένουν  στην  Χώρα  μας.  Οι  μέχρι  σήμερα  δράσεις  σχετικά  με  την 
προαγωγή  του  διαπολιτισμικού  διαλόγου  στα  σχολεία  περιορίζονται 
αποκλειστικά στα π
Προτείνουμε  λοιπόν  3  (τρία)  σενάρια‐πρωτοβουλίες  με  βάση  την 

ευρωπαϊκή  εκστρατεία  νέων  «All  deferent’s  –  All  equal»  (Όλοι 
διαφορετικοί‐Όλ

ρχουσα διαπολιτισμική κοινωνία. 
 
Α) Χαρτογράφηση των θρησκευτικών κοινοτήτων. 

Το πρώτο Σενάριο είναι η χαρτογράφηση των χώρων λατρείας στο Νομό 
Λαρίσης74.  Είχαμε  και  άλλη  φορά  τονίσει  τη  σημασία  αυτής  της 
προσπάθεια . Καλό θα είν ι να επισκε θού ε, έστω και μια φορά αυτούς 
τους  χώρους  και  να  θέσουμε  τη  συνάντηση  αυτή  μέσα  στα  πλαίσια 
διδασκαλίας  του  ΜτΘ.  Οι  πρόσφατες  δηλώσεις  του  κ.  Ευρυπίδη 
Στυλιανίδη,  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  για  έ α  ‘έξυπνο 
σχολείο,  και  για  καινοτόμες  δράσεις  υπό  την  πλατφόρμα  «Έλληνας, 
Πολίτης  της  Ευρώπης‐Έλληνας
ργοποιηθούμε  σε  πολλά  επίπεδα75.    Από  την  άλλη  οι  πρόσφατες 

                                                 
73 Βλ. Λευκή Βίβλο, Figel, Pottering, κλπ. 
74 Βλ. τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η Επιτροπή Μεταναστών της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους 
τόπους λατρείας των Μουσουλμάνων στην Αθήνα. 

και  Β’θμιας 75  1η  Ημερίδα  Προϊσταμένων  Γραφείων  και  Διευθυντών  Α’θμιας 
Εκπαίδευσης, 28.1.2008. 



πολιτικές  ταραχές  τόσο  στην  Τουρκία  όσο  και  την  Ολλανδία  για  την 
χρήση  ή  όχι  της  ισλαμικής  μανδύλας  αλλά  και  οι  προτάσεις  του 
Αρχιεπισκόπου  του  Καρτέρμπερυ,  Rowan  Williams,  πρέπει  να  μας 
προβληματίσουν  σοβαρά76.  Προτείνω    π.χ.  η  χαρτογράφηση  να  γίνει  με 
θέμ

ί να γίνει μέσα σε 
ένα Κοιμητήριο;77  

επαναπροσδιορίσουμε  το  θεολογικό  μας  ρόλο 
και

σ  

ις φυλές της γης. Τιμάει ισότιμα τη μνήμη 
αγίων  π ε

κτικά,  στην  Ευρώπη, 
την

α    τη  χρήση  της  κανδήλας  στις  διάφορες  θρησκευτικές  κοινότητες. 
Συζήτηση,  έρευνα,  διακόσμηση,  λογοτεχνία,  κείμενα  μαθητών,  ήθη  και 
έθιμα κ.ά. και στο τέλος επίσκεψη στις θρησκευτικές αυτές κοινότητες. Η 
προβληματική  αυτή  μπορεί  να  ενταχθεί  και  στα  πλαίσια    των  17ων 
Μεσογειακών  Αγώνων  «Βόλος‐Λάρισα  2013»,  και  βέβαια  στο  σχεδιασμό 
της «Πολιτιστικής Μεσογειάδας». Μη μου πείτε ότι  δεν υπάρχουν άλλες 
θρησκευτικές κοινότητες στη Λάρισα. 
 
Β) Επίσκεψη στο Κοιμητήριο.  

►Ίσως  το  Σενάριο  αυτό  να  φαίνεται  στα  μάτια  των  παιδιών  και 
περισσότερο  των  γονιών  τους  ως  εξωφρενικό.  Μπορούμε  και  να 
κατηγορηθούμε. Αλλά όταν διαβάζουμε ή ακούμε ειδήσεις στο διαδίκτυο 
κατανοούμε ότι ο θάνατος είναι κομμάτι της ζωής των παιδιών. Τα ηθικά 
διλήμματα και οι αυτοκτονίες μέσω διαδικτύου είναι στην επικαιρότητα. 
Καύση ή Ταφή είναι ερωτήματα που συζητούνται συνεχώς (π.χ. 14.11.2007, 
TRT). Τι νόημα μπορεί να έχει π.χ. η διδασκαλία της Α΄ προς Κορινθίους 
Επιστολής του αποστόλου Παύλου 15:12‐19, όταν μπορε

Μήπως  θα  πρέπει  να 
 τη διδακτική μας πρακτική ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της 

κοινωνίας μας; 
 
Γ) Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας.  

►Ο  εβασμός στην  ετερότητα εκδηλώνεται και καταφαίνεται μέσα από 
το αγιολόγιο και την Υμνολογία της. Το αγιολόγιο της Εκκλησία μας έχει 
συμπεριλάβει αγίους απ’ όλες τ

ου  έζησαν  σ   διαφορετικά  μέρη  του  πλανήτη,  με  διαφορετική 
κουλτούρα,  διαφορετική  καταγωγή  και  γλώσσα.  Η  αποδοχή  της 
διαφορετικότητας εκφράζεται με την τιμή αγίων από τη λευκή, τη μαύρη 
ή  την  κίτρινη φυλή,  που  έζησαν  και  αγίασαν,  ενδει

  Ασία,  την  Αφρική,  που  μιλούσαν,  ενδεικτικά  και  πάλι,  την 
Αιγυπτιακή,  τη  Συριακή,  την  Περσική,  την  Ελληνική,  τη  Ρωσική,  την 
Αγγλική, την Ιταλική γλώσσα.  
Στην  Υμνολογία  της  Εκκλησίας  πλούσιο  είναι  το  λεξιλόγιο  από 

εκφράσεις  που  αγκαλιάζουν  τον  αλλόφυλο  και  τον  αλλόγλωσσο, 
προβάλλοντας έτσι την «αλλοφυλία» και την «αλλογλωσσία» ως φυσική 

                                                 
76 Ζήτησε την ενσωμάτωση μέρους της Ισλαμικής Σαρίας στη Βρετανική Νομοθεσία. 
77 Βλ. Αλέξ. Καρυώτογλου, Μαθητικό Συναξάρη, εκδ. Ακρίτας 2001, σελ. 101‐103. 
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αποτελεί  πραγματικότητα  στις  ημέρες  μας. 
Πρ

υ ,

άσταση και, σε μια βαθύτερη ανάλυση, ως ανάγκη για την προσωπική 
ολοκλήρωση  του  πιστού  και  την  προσέγγισή  του  στο  μυστήριο  του 
Χριστού.  
 
Όλα αυτά μας βοηθούν να εκφράσουμε μέσα από το ΜτΘ πολλές και 

μεγάλες  αλήθειες  όπως  ότι  ο  Θεός  είναι  ο  παντοτινός  ξένος  για  την 
ανθρώπινη  ύπαρξη,  η  χριστιανική  κοινότητα  βιώνει  την  ξενικότητα  ως 
«πάροικος και παρεπίδημος» στον κόσμο, αφού η βασιλεία του Θεού είναι 
η  εσχατολογική  ροοπτική της.  Αλή ειες  πως  ότι  ο  ξένος  δεν  ίναι 
εχθρός  αλλά  φίλος  και  επισκέπτης,  επειδή  κανείς  δεν  είναι  ι ιοκτήτης 
στον κόσμο αυτό που δεν είναι παρά ξενοδοχείο και σύναξη των ετέρων. 
Αλήθειες  ό ότι  πρέπει  να  γίνεται  αποδεκτός  ο πλουραλισμός  των 
ιδεών,  των  σκέψεων,  της  ζωής  και  των  δομών.  Ο  Θεός,  άλλωστε  «ουκ
άρτυρον αυτόν αφήκεν» (Πραξ. 14,17), σημάδια του υπάρχουν και στους 

άλλους πολιτισμ ύς και τις θρησκείες. Τούτο δεν συνιστά σαφώς κάποια 
ανερμήνευτη  φυσική  αναγκαιότητα  αλλά  υπογραμμίζει  τη  θετική  αξία 
της  ετερότητ ς μέσ  στην   πρόνοια του Θ ού να αποκαλύπτεται και να 
συνομιλεί με  την ποικιλομορφία  του κόσμου  του. Αλήθειες  ια  το χρέος 
της αναζήτησης της ετερότητα

ιουργική και  έμπρακτη απάντηση της Εκκλησίας στις νέες συνθήκες 
της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας.  
 
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η απειλή της ομογενοποίησης, το αίσθημα απώλειας της ταυτότητας 

και  η  αδυναμία  προσανατολισμού  των  κοινωνιών  δημιουργούν  τάσεις 
αναδίπλωσης  και  οβία   απέ αντι  τον  λλο.  Μηχανισμοί  άμυνας 
οδηγούν τα υποκείμενα σε εσωστρέφεια και παρακολουθούμε την έξαρση 
των  κινημάτων  ταυτότητας  που  λειτουργούν  ως  αντίδραση  στην 
αμφισβήτηση,  την  υποτίμηση  και  τη  σύγκρουση  που  επιφέρει  η 
συνάντηση με το διαφορετικό.   
Το  διαφορετικό 
αγματικότητα  όμως  είναι  και  ότι  όλοι  οι  άνθρωποι,  μέσα  στην 

μοναδικότητά  τους,  είναι  ίσοι,  έχουν συναισθήματα,  ελπίδες,  όνειρα  και 
είναι κάτοχοι της γήινης ταυτότητας (Edgar Morin).  

►Η μετακίνηση πολλών πληθυσμών από τον τόπο τους στον δικό μας 
και μέσω αυτού στις δυτικότερες Χώρες παρουσιάζεται σήμερα ως έξοδος 
από  την  ‘κόλαση’  της  καθημερινής  μιζέριας.  Για  μας,  που  δεν  είμαστε 
ακόμη  προετοιμασμένοι,  η  ομαδική  αυτή  έξοδος,  που  θα  λάβει,  όπως 
έχουμε  επισημάνει,  μεγάλες  διαστάσεις  στο  μέλλον,  σημαίνει,  μεταξύ 
άλλων  πολλαπλασιασμό  της  αμηχανίας,  που  προκαλεί  η  παρουσία  του 
άλλου  ως  ετερόθρησκου,  ετερόφ λου   ετερόγλωσσου,  ετερογενούς. 
Ανάλογα μεγαλώνει και ο κίνδυνος για μια στάση ζωής που λέει: Δεν μου 
μοιάζει, δεν με νοιάζει!   



Το γεγονός ότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί  από  κανένα.  Ο  πολιτισμικός  πλουραλισμός  αποτελεί 
βασικό  χαρακτηριστικό  της  σύγχρονης  κοινωνίας.  Σήμερα  μιλάμε  για 
διαπολιτισμική  εκπαίδευση  και  γίνονται  μεγάλες  προσπάθειες  για  την 
επίτευξη των σκοπών της. Τα σχολεία μας χρειάζεται να συντελέσουν στη 
μείωσ
της

ατ’ 

ι σ

ικό 
χαρακτηριστικό  της  την  ελληνική  και  ορθόδοξη  συγχρόνως
ικουμενικότητά της.  
Ο μαθητής μέσα από το ΜτΘ μπορεί να γνωρίσει το υπερφυλετικό, το 
ερεθνικό  και  το  διαχρονικό  περιεχόμενο  του  χριστιανικού  μηνύματος 
να  συνειδητοποιήσει  ότι  ο  Χριστιανισμός  δίνει  προτάσεις  στο 

σύγχρονο κόσμο για τη συνοχή του  αι την ποιότητα ζωής. Έτσι θα έχει 
τη  δυνατότητα  να  αξιοποιήσει  την  ροσφορά  του  μαθήματος,  ώστε  να 
συνειδητοποιήσει τη δύναμη του λυτρωτικού μηνύματος του Ευαγγελίου, 
να  καλλιεργήσει  το  ήθος  κα την  προσωπικότητά  του,  να 
ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο σύγχρονο κοινωνικό προβληματισμό και 
να πάρει έμπρακτα θέση. Όταν είσα πραγματικός Έλληνας ή Αλβανός ή 
Βούλγαρος  δεν  έχεις  να  φοβηθείς τίποτα  από  την  πολυπολιτισμική 
κοινωνία.  Αντίθετα  έχεις  να  μάθεις  πολλά  και  να  ωφεληθείς  από  τις 
εμπειρίες των άλλων.  
Στην  κοινωνική  αυτή  ένταξη,  η οποία  απαιτείται  συνεργασία  και 

βούληση τόσο των ξένων, όσο και τω  ντόπιων και η οποία συνεπάγεται 
δικαιώματα και υποχρεώσεις και απ  τις δύο πλευρές, πιστεύουμε ότι το 
σχολείο και η Εκκλησία μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά. Και  τούτο 

ης  καρδιάς  και  της  ψυχής,  πράγματα  προς  τα  οποία  απευθύνεται 

η της ψυχικής απόστασης των πολιτών‐μαθητών και της αποδοχής 
 διαφορετικότητας του άλλου. Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει προς 

την  κατεύθυνση  αυτή.  Αδιαμφισβήτητα  όμως  είναι  αναγκαίο  να  γίνουν 
και  περαιτέρω  βήματα  προόδου  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της 
διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης  σε  ένα  σύγχρονο  ευρωπαϊκό  και  κ
επέκταση  ελληνικό  σχολείο.  Το  γεγονός  ότι  ζούμε  σε  μια  παγκόσμια 
κοινότητα  με  κοινά  πλέον  προβλήματα  κάνει  αναπόφευκτη  την 
ευαισθητοποίηση όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτ κή διαδικα ία. 
      Το ΜτΘ μπορεί  να ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  μιας  ελεύθερης, 

πλουραλιστικής  και  δημοκρατικής  κοινωνίας  που  θα  προάγει  την 
ταυτότητα  και  τη  συνείδηση  της  σύγχρονης  ελληνικής  κοινωνίας,  της 
ενταγμένης  στον  ευρύτερο  ευρωπαϊκό  χώρο,  έχοντας  ως  βασ
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διότι  για  μια  αρμονική,  ειρηνική  και  δημιουργική  κοινωνική  ένταξη  δεν 
είναι  αρκετό  να  υπάρχουν  σωστοί  νόμοι  και  το  κατάλληλο  θεσμικό 
πλαίσιο,  που  είναι  φυσικά  απαραίτητες  προϋποθέσεις.  Απαιτείται 
επιπλέον και μια συμπεριφορά που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό του 
προσώπου,  στην  αποδοχή  και  το  σεβασμό  της  διαφορετικότητας,  στην 
προθυμία  για  αμοιβαία  υποδοχή  και  αποδοχή,  στην  προθυμία  για 
συμπαράσταση και αλληλεγγύη. Με  δύο λέξεις απαιτείται  η  συμμετοχή 
τ



πάντοτε η Εκκλησία και τ α εξασφαλίσει και να τα 
επηρεάσει  κανένας  νόμος.  Είναι  αρακινδυνευμένο  να  κρίνεται  η 
αποτελεσματικότ υχνότητα  του 

ή και την όλη 

Κύριε Σύμβουλε, Σεβαστοί πατέρες, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
Κλείνοντας  την  εισήγησή  μου,  και  παραδίδοντας  τη  σκυτάλη  στον 

επόμ

ι  ανεξάντλητα  διερευνήσει,  και  το 
στάντος,  που  η  Ανατολή  το  έχει 

ανεξ

  

 

 
 

 
 

 
        

α οποία δεν μπορεί να τ
π

ητα  ή  μη  του  ΜτΘ  π.χ.  από  μόνη  τη  σ
ι τη γενικότερη συμμετοχή στη μυστηριαεκκλησιασμού κα κ

ζωή της Εκκλησίας.  

ενο ομιλητή, ‐ ο καθένας από εσάς θα μπορούσε να πει τις δικές του 
εμπειρίες‐ ας μου επιτραπεί να αναφέρω κάποια λόγια του καθηγητή μου 
Olivier Clément, έχοντας απέναντί σας τις φωτογραφίες που θα δείτε: 
►Οφείλουμε  να  δοκιμάσουμε  να  περάσουμε  μέσα  στο  βλέμμα  του  άλλου 
για να ανακαλύψουμε κάποια πλευρά, απρόσμενη για μας η παραμελημένη, 
του  προσώπου  του  Χριστού.  Το  παραμορφωμένο  πρόσωπο  του 
Εσταυρωμένου,  που  η  Δύση  το  έχε
μεταμορφωμένο  πρόσωπο  του  Ανα

άντλητα δοξάσει, είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, και η ίδια η διαφορά 
τους φανερώνει το μέγεθος της αγάπης του Θεού για μας στο έπακρο78.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                         
78 Olivier
έχουμ

ι να δώσουμε τη ζωή μας για χάρη του διπλανού 
νο 

μέσω   μας. Αυτό είναι καθαρότητα καρδιάς: όταν βλέπεις τον αμαρτωλό ή τον 
άρρω πως  ο 
μετανά στην 
πολυπ

«αμαρτωλός» και «άρρωστος»; 

 Clément, Η αλήθεια ελευθερώσει υμάς, Αθήνα 1997, σελ. 238. Με άλλα λόγια τι 
ε  να  αντιτάξουμε  στα  λόγια  του Αγίου  Συμεών  του Νέου Θεολόγου:  «Εμείς  που 

πιστεύουμε θα έπρεπε να είμαστε έτοιμο
μας» ή σ αρίου: «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθούμε παρά μότα λόγια του Αββά Μακ

του διπλανού
στο,  να  νιώθεις  συμπόνια  γι’  αυτούς  και  να  τους  δείχνεις  τρυφερότητα». Μή
στης,  ο  ξένος,  ο  αλλοδαπός,  ο  αλλόφυλος  και  ο  αλλόγλωσσος 
ολιτισμική κοινωνία που ζούμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είναι ο διπλανός μας, 

ο πλησίον, ο συνάνθρωπος, ακόμη κι αν είναι  
 



       ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ 

 

         Λύθρος: Μια ομηρική λέξη  
      

 
 

 γέροντες κα ιοι γριές της 

Δεσκ ντιλαμβανόμουν το νόημα της 

κατάρ

την κατάρα δεν έπρεπε να μείνει τίποτα, ούτε 

λίθος πί λίθου, να εξαφανισθεί το καθετί. 

γα στα λεξικά, οπότε πληροφορήθηκα 

την α

ρος: μολυσμός, ρύπος, κηλίδωσις, κυρίως εξ αίματος πηκτόν 

αίμα, 

ωσα ότι η αρχαιότερη μνεία της γίνεται στα 

ομηρικά έπη. Συγκεκριμένα στην «Ιλιάδα» αναφέρεται τρεις φορές: 

Ζ, 267-268 

έϊ Κρονίωνι αίματι και λύθρω πεπαλαγμένον 

ευχετ

 να προσεύχεσθε μολυσμένοι με αίμα και λύθρο στον γιο του 

Κρόν

 

τον ρύπο στα ακαταμάχητα χέρια του. 

                             στο γλωσσάρι της Δεσκάτης 

Μία από τις κατάρες, τις οποίες εκστόμιζαν οι

άτης, είναι και η εξής: Λύθρος να μη μείνει. Α

ας, αλλά υπολόγιζα πως οι αγράμματοι ηλικιωμένοι πρόφεραν τον λίθο λίθρο, 

από σύγχυση, καθώς στη γλώσσα τους η λέξη λίθος ήταν σχεδόν άγνωστη. 

Σκεφτόμουν, λοιπόν, ότι σύμφωνα με 

 ε

Καθώς είχα τις αμφιβολίες μου, κατέφυ

κριβή σημασία της λέξης. Στο «Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης» (σ. 

585) του Ιων. Σταματάκου αναφέρονται τα εξής: 

Λύθρον ή λύθ

ακάθαρτον αίμα. 

Με αφορμή το λήμα του ως άνω λεξικού και αυτό του «Μεγάλου Λεξικού όλης 

της ελληνικής γλώσσας» (τ. 9,4394) του Δ. Δημητράκου, αναζήτησα στις πηγές την 

λέξη λύθρος και με έκπληξή μου διαπίστ

Ουδέ πη έστι κελαινεφ

άασθαι. 

Δεν επιτρέπεται

ου που συγκεντρώνει τα μαύρα νέφη. 

Λ, 168-169 

Ο δε κεκλήγων έπετ΄ αιεί Ατρεΐδης, λύθρω δε παλάσσετο χείρας αάπτους. 

Εκείνος, λοιπόν, ο Ατρείδης φωνάζοντας ακολουθούσε πάντοτε και ραντιζόταν 

με λύθρο στα ακαταμάχητα χέρια του. 

Υ, 503-503 

Ο δε ίετο κύδος αρέσθαι Πηλεΐδης, λύθρω δε παλάσσετο χείρας αάπτους. 

Εκείνος, λοιπόν, ο Πηλείδης έτρεχε για να κερδίσει δόξα και ραντιζόταν από



Και στην  «Οδύσσεια» (χ.402) υπάρχει, επίσης, μία αναφορά: 

Εύρεν έπειτ΄ Οδυσήα μετά κταμένοισιν νέκυσσιν αίματι και λύθρω 

πεπαλαγμένον. 

Έπειτα βρήκε εκεί τον Οδυσσέα, μεταξύ των σκοτωμένων, ραντισμένο με αίμα 

και λύθρο. 

Στον Καλλίμαχο (εις Λουτρά της Παλλάδος, 7) υπάρχει μία ακόμα αναφορά: 

 πάντα φέροισα. 

ο νέ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, Θ. 323. 

οις πλάθειν, ου θριγκών εντός 

Ενυα

 κρασιά, μακριά από τον περίβολο του Άρη. Λάφυρα ριγμένα και 

πό τις δύο πλευρές που ρέει ο λύθρος των ανδρών που χάθηκαν, εάν βεβαίως είμαι 

από τ

ΓΑΛΗΝΟΣ , 13,268 

 

ο

 

α

τοιούτος, κατά του Ιππο

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ , ΗΘΙΚΑ 496Β (Περί της εις τα έγγονα φιλοστοργίας, 3). 

Ω μόνω σχεδόν ουδέ καθαράν έδωκεν εις φως οδόν η φύσις, αλλ΄ αίματι 

πεφυρμένος και λύθρου περίπλεως και φονευομένω μάλλον ή γεννωμένω εοικώς. 

Ουδ’  όκα δη λύθρω πεπαλαγμένα

Ούτε κι όταν έφερε τα όπλα της γεμάτα λύθρον. 

Εκτενέστερες αναφορές συνάντησα στις επόμενες πηγές, στις οποίες μετέφρασε 

ος κλασικός φιλόλογος και συνεργάτης του περιοδικού μου «Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο» Δημήτρης Σακελλάρης: 

 

Απτολέμων ταδ΄ έοικεν εν οινοπλήξι τεράμν

λίου σκυλά μοι αμφίρυπτα και ολλυμένων οίδε λύθρος ανδρών, είπερ έφυν ο 

βροτολοιγός Άρης. 

Φαίνεται πως αυτά είναι έργα τα οποία πλάθουν απόλεμοι σε σπίτια που 

μαστίζονται από τα

α

ην φύση μου ο ανδροκτόνος Άρης. 

 

, ΙΑΤΡΟΣ
Ξανθή μεν τρίχα βάλλε μυρίπνοον ισοθέοιο, ου λύθρος Ερμείας λάμπεται εν 

βοτάναις. 

Τοποθέτησε μια ξανθή τρίχα, η οποία στάζει μύρο του Θεού, λύθρος του οποίου

 Ερμής λάμπει στα βότανα. 

Σημειωτέον ότι για τους ιατρούς της Αρχαιότητας ο λύθρος είναι το ακάθαρτο

ίμα το οποίο βρίσκεται στη μήτρα της γυναίκας (εκ μητρώων, λύθρων εξέθορε 

κράτη Επιδημίαι, 17). 



Μόνο γι΄ αυτόν σχεδόν μ ς η φύση δεν του έδωσε ούτε 

αν έναν καθαρό δρόμο για το φως, αλλά ρυπαρός όπως είναι από τα αίματα και 

κατάμεστος από λύθρ όλις σκοτώθηκε και 

όχι που γεννήθηκε. 

 

ΞΙΚ

α  

 

ΜΕΓΑ

.   η

ς Ακαδημίας Δημήτρης Κριεκούκιας παρέδωσε για εκτύπωση ένα δίτομο 
έργο με 15.000 περίπου τέτοιες λέξεις 

 

πορεί να πει κάποιος πω

κ

ον, μοιάζει περισσότερο με κάποιον που μ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, 5, 153 
 

Κατά των πολεμίων αναίμακτον και εμβοήσας τω Σαούλ μεγάλη τη φωνή την 

κοινήν ταύτην και θαυμαστήν αριστείαν, εκδιηγείται, ήν λύθρος αίματος ουκ εμίανεν. 

Αναίμακτη εναντίον των εχθρών. Και αφού φώναξε με δυνατή φωνή στον 

Σαούλ την νέα και θαυμαστή πράξη ανδρείας διηγείται, τέτοια που δεν μόλυνε 

λύθρος αίματος. 

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕ ΟΝ GUDIANUM 

Λύθρος ή ακαθαρσία, κυρίως δε το μετά κόνεως αίμα παρά τα λύματα και 

καθάρματα δείσθαι. 

Λύθρος η ακαθ ρσία, κυρίως το αίμα με σκόνη. Αυτό που πρέπει να πλυθεί και 

και να καθαρθεί. 

 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ (10ος – 11ος αι.) 

Λύθρος το μετά κονιορτού αίμα, κυρίως το του λύματος και καθάρματος 

δεόμενον. Λέγεται και η ακαθαρσία. 

Λύθρος το αίμα με κονιορτό, κυρίως αυτό το οποίο χρειάζεται πλύσιμο και 

κάθαρση Έτσι λέγεται και  ακαθαρσία. 

Ο λύθρος, όπως και πάμπολλες άλλες λέξεις, τις οποίες συνέλεξαν οι γλωσσολόγοι 
στα χωριά μας, κυρίως στα ευρισκόμενα μακριά από τα αστικά κέντρα και δεν 

δέχθηκα τις λόγιες επιδράσεις, είναι μια ανεκτίμητη κληρονομιά της Αρχαιότητας, 
ένα αμάχητο τεκμήριο της αδιάσπαστης συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του 
Ελληνισμού. Ευκαιριακά αναφέρω εδώ ότι ο πρώην διευθυντής του Ιστορικού 

Λεξικού τη

 
 
 
 
 
 



ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΥΣΗΣ 
 
 

Λόγος περί κρίσεως 

 
Όπου και να γυρίσει το βλέμμα του κανένας σήμερα δε θα συναντήσει παρά ένα και 

μοναδικό  πλέον φαινόμενο: κρίση. Όλα και όλοι κρινόμενοι καταλήγουν ελλιπείς. 

Οικογένειες διαλύονται σε ρυθμό ρουτίνας. Εκκλησιαστικοί ηγέτες διδάσκοντες την 

ταπείνω

  έξ ς ις ο

ιστού.  Πολιτικοί γελοιοποιούνται καθημερινά. Το χρήμα, η σάρκα και η δόξα 

ποτελούν τη μοναδική τροφή και το πιο κυνικό ιδανικό μιας ανθρωπότητας που 

ατρακυλά σε ένα κατήφορο χωρίς διαφαινόμενο τέλος. 

ς στρέψουμε λίγο την προσοχή μας στην παιδεία. Ένα χώρο φωτός, ελπίδας και 

ισιοδοξίας. Τι ατενίζουμε εκεί; Το ίδιο φαινόμενο: φιλόλογοι με ορθογραφικά λάθη 

ου συναντάς σε μαθητές δημοτικού, ανιστόρητοι και αδαείς διδάσκαλοι, 

κπαιδευτικοί με παντελή έλλειψη γενικής παιδείας.  

 
Στο νευραλγικό χώρο του θρησκευτικού βομβαρδισμού με παντοειδείς 

πικίνδυνες ανατολικές διδασκαλίες και καταστροφικές αιρέσεις καλούνται να 

ιαφωτίσουν τη νεολαία θεολόγοι από άσχετοι έως άθεοι. Σχόλιο: αλίμονο στα 

αιδιά. Πάμε για λίγο και στο ήθος: φυσικός χώρος διδασκαλίας του είναι και πάλι το 

χολείο. Θα περιγράψω την κατάσταση με μια αληθινή ιστορία. Πρόσφατα 

αθηγητής είχε αυτοκινητιστικό. Τρομοκρατημένοι οι συνάδελφοί του που θα 

ιόρθωναν μερικά γραπτά παραπάνω, λόγω του ότι το συμβάν έγινε στην εξεταστική 

ερίοδο, δεν τον πήραν ούτε ένα τηλέφωνο - άκουσον και φρίξον - ούτε για τα τυπικά 

εραστικά - δε συζητάμε  για το ότι ποσώς νοιάστηκαν αν ζει, πέθανε ή έμεινε 

νάπηρος.  

 

Άηθες ήθος  ανθρώπων που δεν ντρέπονται να ονομάζονται εκπαιδευτικοί. 

ντιπροσωπευτικό δείγμα σύγχρονων διδασκάλων του γένους με κύρια προσόντα τη 

ούφα και το ακατάρτιστον. Ο Χριστός, στον οποίο ιστορικά και θεωρητικά πλέον 

όνο πιστεύει ο ελληνικός λαός, καταδίκασε την κακία (έλλειψη αγάπης) και την 

ση και την ελεημοσύνη  κυκλοφορούν με υπερπολυτελή αυτοκίνητα και 

αναλίσκουν το χρόνο τους σε πολυ οδε εκδηλώσε  με τ ν οβολό του φτωχού 
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υποκρισία (αντίφαση ανάμεσα σε έργα-λόγια και εσωτερική πραγματικότητα του 

ανθρώπου). Τα δύο αυτά αστροφής της  ανθρώπινης 

προσωπικότητας περισσεύουν σήμερα σε λους τους χώρους. Αναζητείται εκείνος ο 

πνευματικός της σήψης 

που προχω ι ελπίδα 

στον εκ ς είναι 

προελαύνουσα σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Ο καθένας αρνείται να αναλάβει τις 

 

 

 

 
 

 
 

κυρίαρχα συμπτώματα δι

ό

 χώρος που θα έχει το αλάτι που θα μας  συντηρήσει  ενόψει 

ρά ραγδαία σε όλο τον κόσμο.   Το τραγικό είναι ότι δε διαφαίνετα

παιδευτικό ορίζοντα, τουναντίον μια αίσθηση απογοήτευση

ευθύνες του και τα θύματα είναι πάντα οι νέοι.  

 

Δυστυχώς ή ευτυχώς εναπόκειται στο προσωπικό κριτήριο των τελευταίων να 

επιλέξουν τους δρόμους και τα πρότυπα που θα ακολουθήσουν. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ 

 
 

Διδακτική μεθοδολογία, αξιοποίηση πηγών και 
 

 χρήση εποπτικών μέσων στο μάθημα της Ιστορίας 
 

 Η σύγχρονη ιστορική γνώση, αποτέλεσμα πολύχρονης και ενδελεχούς 
μελέτης των γεγονότων του παρελθόντος από έγκριτους ιστορικούς, απαιτεί μια 
διδασκαλία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σχολείου του σήμερα. Τρεις είναι 
οι παράμετροι πάνω στις οποίες βασίζεται μια ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση: 
α) στους τρόπους οικοδόμησης της διδακτικής πράξης, β) στη χρήση των πηγών στη 
διδασκ

 της οργάνωσης των 
όρων για τη μάθηση και την αναζήτηση του προσφορότερου τρόπου, μέσω του 
οποίου

η ο ς ς σ

γκη να συνεργεί στην 
αναπαραγωγή του παρελθόντος, ώστε να κατακτήσει τις γνώσεις και τα μέσα και να 
καλλιερ

 ανθρώπινη 
συμπεριφορά μέσα στο χρόνο και να προβληματίζεται, με σκοπό τη συνειδητοποίηση 
ότι ο σ

ητας της κοινωνίας κάθε εποχής, στον εντοπισμό 
αιτίων ι αποτελεσμάτων, στη σύλληψη της έννοιας του ιστορικού χρόνου και στον 
κριτικό

ματος 

αλία της Ιστορίας και γ) στο ρόλο των εποπτικών μέσων στη διδακτική της 
Ιστορίας. 

α) Η διδακτική πράξη και οι εφαρμογές της 

Όταν λέμε διδακτική εννοούμε την επιστημονική μελέτη

 ο μαθητής θα πραγματώσει ένα στόχο γνωστικό, συναισθηματικό, 
ψυχοκινητικό. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια εμπειρική διαδικασία, αλλά υπόκειται 
σε έλεγχο και επαλήθευση των πορισμάτων της. 

Η διδακτική της Ιστορίας, συγκεκριμένα, εξελίχθηκε έτσι ώστε να στοχεύει 
στη μετάδοσ  της ιστ ρική  γνώσης και στην καλλιέργεια τη  ιστορικής κέψης του 
μαθητή, αλλά ο τρόπος οικοδόμησής της είναι ιδιαίτερα επίπονος και πολυσύνθετος. 
Και αυτό, επειδή ο μαθητής δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο ως αποδέκτης ιστορικών 
γνώσεων, αλλά και ως παραγωγός της ιστορίας, άρα είναι ανά

γήσει την κριτική του σκέψη.  
Οι σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση καθορίζονται, βέβαια, από τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ για το Γυμνάσιο και 
το Ενιαίο Λύκειο. Συγκεκριμένα, ορίζεται ως γενικός σκοπός της Ιστορίας η 
ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συνείδησης στο μαθητή, ώστε να κατανοεί τα 
ιστορικά γεγονότα, να συνδέει αίτια - αποτελέσματα, να ερμηνεύει την

ύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος και συνδέεται άμεσα με 
τη ζωή του με απώτερο στόχο την οικοδόμηση εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας.  

 
Ειδικότερα, για το Γυμνάσιο οι σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος 

εστιάζονται κυρίως στη γνωριμία της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με αναφορές στην ευρύτερη παγκόσμια ιστορία, στη 
συνειδητοποίηση της πολυσυνθετότ

κα
 έλεγχο των ιστορικών πηγών. 
 
Στη συνέχεια, για το Ενιαίο Λύκειο οι σκοποί διευρύνονται, καθώς το 

επιτρέπει η ωρίμανση των μαθητών. ΄Ετσι, εδώ η διδασκαλία του μαθή



στοχεύ

οποίηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης του ανθρώπου στην 
ξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού. 

η στην οικοδόμηση της 
ιδακτικής πράξης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που μπορεί να εφαρμόσει ο διδάσκων 

 
ενότητα

έτει αμεσότητα, 
ιδίως ό

 ότι ολισθαίνει εύκολα σε 
μονόλο

ίζει περισσότερη αυτενέργεια από την πλευρά των μαθητών.  

 π

ει στη συστηματικότερη μελέτη του ιστορικού γίγνεσθαι, στη γνωριμία με 
τους διάφορους πολιτισμούς και τη συνεισφορά τους στην εμβάθυνση στα ιστορικά 
γεγονότα, στην κριτική προσέγγιση διαφόρων ειδών ιστορικών πηγών, στην 
εξοικείωση με τις διαφορετικές οπτικές προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων και 
στη συνειδητ
ε

Στα καθορισμένα αυτά πλαίσια πρέπει να δοθεί έμφασ
δ
ποικίλλουν. Ωστόσο, κοινό τους χαρακτηριστικό αποτελεί το ότι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος βρίσκονται οι μαθητές  χωρίς, βέβαια, να υποβαθμίζεται ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού. Η υιοθέτηση της μίας ή της άλλης μεθόδου και ο συνδυασμός τους 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος, ο οποίος συνεκτιμά τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης διδακτικής

ς, καθώς και το επίπεδο της τάξης. Φυσικά, βαρύνουσα σημασία έχει η 
εναλλαγή μεθόδων καθώς και η ευελιξία του διδάσκοντος. 

 Βασική μέθοδος παρουσίασης του μαθήματος είναι η αφήγηση. Πραγματικά, 
μια ζωντανή και παραστατική αφήγηση έχει μεγάλη διδακτική σημασία. Προϋποθέτει 
οπωσδήποτε σφαιρική γνώση του αντικειμένου, ύπαρξη σχεδίου διδασκαλίας, 
αφηγηματική ικανότητα, προσαρμογή στο γλωσσικό επίπεδο και την ηλικία των 
μαθητών, πλαισιωμένη με κατάλληλες λεπτομέρειες, ώστε να κερδηθεί η 
βιωματικότητα των μαθητών και να διεγερθεί η φαντασία τους.  

 
Ως μέθοδος η αφήγηση παρουσιάζει πλεονεκτήματα, όπως το ότι επιτρέπει 

την περιληπτική παρουσίαση - ανακεφαλαίωση εκτενών ενοτήτων και εξοικονομεί 
χρόνο, ότι είναι ευπροσάρμοστη στο διδακτικό αντικείμενο, διαθ

ταν συνδυάζεται με έναν καλό αφηγητή, είναι απλούστερη και διαθέτει 
οικειότητα. Όμως, έχει και εμφανή μειονεκτήματα, όπως το ότι είναι 
δασκαλοκεντρική μέθοδος και καταδικάζει το μαθητή σε παθητικότητα, ότι αγνοεί τα 
ατομικά ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών και

γο, δογματισμό, αποκλείοντας τη διαφορετική άποψη.  
 
Η αφήγηση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η σχολιασμένη αφήγηση 

ή ο συνδυασμός της με τον ελεύθερο ή κατευθυνόμενο διάλογο, ώστε ο μαθητής να 
καθίσταται συμμέτοχος στη μαθησιακή διαδικασία. Η σχολιασμένη αφήγηση είναι 
ένας τρόπος μικτός, όπου ο διδάσκων διακόπτει την αφηγηματική διαδικασία, για να 
δώσει εξηγήσεις, να θέσει ερωτήσεις ή να αναπτύξει κάποιο επιμέρους θέμα. 
Εξασφαλ

 
Από την άλλη μεριά, ο ελεύθερος ή ο κατευθυνόμενος διάλογος, σε 

συνδυασμό με την αφήγηση, συνεισφέρει καθοριστικά, ώστε ο διδάσκων να 
εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα που ροσφέρεται, για να ενεργοποιήσει το σύνολο 
της τάξης και να οδηγήσει τους μαθητές στην κατανόηση της σύνδεσης των 
ιστορικών στοιχείων συγχρονικά και διαχρονικά. ΄Ετσι, ξεπερνιέται ο σκόπελος του 
στείρου εγκυκλοπαιδισμού, κεντρίζεται η περιέργεια και δίδεται ερέθισμα για την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.  

 
Μια πιο νέα μέθοδος προσέγγισης του μαθήματος είναι η ερευνητική, που 

υλοποιείται με την εργασία κατά ομάδες, μετά από προετοιμασία των μαθητών και τις 
καθοδηγητικές γραμμές του διδάσκοντος, ώστε να επιλυθούν απορίες και να τεθούν 
προβληματισμοί. Η μέθοδος αυτή επεκτείνεται κυρίως στις Λυκειακές τάξεις.  



Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, βασικός στόχος του διδάσκοντος είναι να μάθει 
τα παιδιά να μαθαίνουν, να μην τους προσφέρει τα πάντα έτοιμα. Οφείλει να τους 
αφήνει χώρο, ώστε να καταφέρει να υλοποιήσει και τις βασικές αρχές διδασκαλίας 
του μα

το να διδάξει κανείς Ιστορία χωρίς τη χρήση πηγών, θα ήταν σαν 
να διδά

ς 
σχηματοποιήσεις. Το μάθημα, επίσης, κερδίζει σε ζωντάνια και ενδιαφέρον με την 

ται η ενεργότερη 
συμμετοχή των μαθητών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ακόμη ότι οι παρατηρήσεις και 
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θήματος, που είναι η συνολικότητα, η εποπτικότητα, η βιωματικότητα και η 
αυτενέργεια. 
 
β) Η αξιοποίηση των πηγών στη διδασκαλία της Ιστορίας 
 
  Σε συνάρτηση με τις παραπάνω μεθόδους, η διδασκαλία της Ιστορίας κρίνεται 
απαραίτητο να συνδυάζει το σχολικό εγχειρίδιο με τη χρήση αυτούσιων ιστορικών 
πηγών. ΄Αλλωστε, 

σκει τις θετικές επιστήμες χωρίς το πείραμα και την απόδειξη. Η διαδικασία 
αυτή προσφέρει βασικά πλεονεκτήματα στη διεξαγωγή του μαθήματος της Ιστορίας.  

Αρχικά, οι μαθητές έχουν την ευχέρεια να έρθουν σε επαφή με πολλαπλές 
πηγές και να σχηματίσουν μια ζωντανή εικόνα του παρελθόντος, αποφεύγοντας τι

παρουσία του αυτούσιου ιστορικού γεγονότος και εξασφαλίζε

λια που γίνονται πάνω στο κείμενο των πηγών συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
κριτικού πνεύματος απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα, καθώς και δεξιοτήτων στην 
ανάλυση και σύνθεση του ιστορικού υλικού. Ταυτόχρονα, υποχωρεί η μηχανική 
μνήμη και ο βερμπαλισμός, που δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα σε ένα μάθημα 
αφηγηματικού τύπου, όπως είναι η ιστορία. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, οι 
μαθητές εθίζονται σε μια πιο μεθοδική εργασία και εξασκούνται στη χρήση 
ενδεδειγμένης επιχειρηματολογίας προς επίρρωση των θέσεώ

Τελικά, οι μαθ τές, μέσα από την ενασχόληση με ην αντιπαραβολή και τον 
έλεγχο της αξιοπιστίας των πηγών,  με τα κίνητρα και τις ερμηνείες των ιστορικώ
συνειδητοποιούν το πολύμοχθο έργο του ιστορικού, την ποιότητα και τη σοβαρότητά 
του, ενώ ο διδάσκων αναλαμβάνει πιο ουσιαστικό ρόλο.  

Για να υπάρξει η δυνατότη
πλεονεκτήματα, πρέπει ο διδάσκων να προεπιλέξει τις πηγές που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας μέσα στην τάξη, με κριτήριο να είναι όσο γίνεται πιο 
πολυφωνικές και να συμβαδίζουν με το επίπεδό της. Μπορεί να τις αντλ

πό το σχολικό εγχειρίδιο, είτε από το βιβλίο του καθηγητή, είτε από άλλα 
βιβλία - άλλες είναι γραπτές και άλλες παραστατικές (εικόνες, χάρτες, διαγράμματα, 
κ.λ.π.). Φυσικά, υπάρχουν και πηγές εκτός βιβλίου (νομίσματα, ευρήματα μουσείων, 
κ.λ.π.).  

Βέβαια, ο διδάσκων πρέπε  πάντα να έχει υπόψη του ότι ι πηγές (δηλαδή τα 
παραθέματα) οφείλουν να υπηρετούν τα θέματα και όχι το αντίστροφο. Οι πηγές, 
λοιπόν, μπορούν να αξιοποιηθούν ως αφετηρία του μαθήματος, για να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον των μαθητών για ό,τι θα ακολουθήσει. Επίσης, ανάλογα με το 
περιεχόμενό τους, μπορούν να λειτουργήσουν σε δρόμους παράλληλους με την 
αφήγηση, για την υποστήριξη κάποιας θέσης ή την παράθεση κάποιας αντίθετης 
άποψης ή επιχειρήματος ή απλά και μόνο, για να «εικονογραφήσουν» το μάθημα. 
Τέλος, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στο τέλος της διαδικασίας συνολικά, για 
εμπέδωση ή αξιολόγηση.  

Η μελέτη, τώρα, των πηγών περιλαμβάνει αρχικά τη γλωσσική ους 
εξομάλυνση, ώστε να διευκολυνθεί η «επικοινωνία» των μαθητών με το περιεχόμενό 
τους. Στη συνέχεια, είναι θεμιτή η στοιχειώδης πληροφόρηση της τάξης από το 
διδάσκοντα σχετικά με την ιδιότητα των συντακτών τους και το βαθμό αξιοπιστίας 



τους. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η αναγνώριση του είδου  των πηγών (π.χ. πίσημα 
έγγραφα, ιστοριογραφικά κείμενα, κ.λ.π.) και ο σχολιασμός της φερεγγυότητάς τους, 
καθώς και η διερεύνηση της πρόθεσης  του συντάκτη τους.   

Κατόπιν, η «ανάγνωση» των πηγών πρέπει να γίνει, αφού εντοπισθούν τα 
σημαντικότερα στοιχεία τους, με βάση τη χάραξη συγκεκριμένων αξόνων από το 
διδάσκοντα δηλαδή, ο διδάσκων θέτει στους μαθητές συγκεκριμένα ερωτήματα και 
κατευθύνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους, ενθαρρύνοντας την άσκηση 
γόνιμης κριτικής. Χρήσιμος, στη συνέχεια, είναι ο συσχετισμός και η σύγκριση με 
άλλες πηγές, με ζητούμενο την εύρεση των αιτιών των διαπιστούμενων διαφορών. Η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με την τελική σύνθεση του περιεχομένου και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων.   

Συμπερασματικά, θα παρατηρούσαμε ότι οι ιστορικές πηγές αποτελούν 
χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία για το διδάσκοντα και, παρά τη δυσκολία που ίσως 
παρουσιάζουν για μαθητές με μικρή ή ελάχιστη εξοικείωση μαζί τους, είναι τα 
«παράθυρα» του παρόντος στον αχανή κόσμο του παρελθόντος της ανθρωπότητας.  

γ)  Η χρήση των εποπτικών μέσων στη διδακτική της Ιστορίας 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη σχολική τάξη κρίνεται 
απαραίτητη η χρήση των εποπτικών μέσων. Με τον όρo «εποπτικά μέσα» εννοούμε 
όλα εκείνα τα αντικείμενα ή τα υλικά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διεγείρουν 
τις αισθήσεις και να δημιουργούν στη συνείδηση εντυπώσεις, δηλαδή ψυχικές 
εικόνες, που διευκολύνουν στην αντιληπτικότητα του κόσμου. Αυτά απευθύνονται 
πρώτα στις αισθήσεις και στη συνέχεια στο νου. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας εί
δυνατό να τα κατατάξει κανείς σε τρεις γενικές κατηγορίες: 
α)  στα πραγματικά αντικείμενα και γεγονότα του φυσικού, τεχνητού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος του ανθρώπου (π.χ. ζώα, φυτά, μηχανές, έργα τέχνης). 
β)  στα υλικά όπου έχουν καταγραφεί τα πραγματικά αντικείμενα και γεγονότα (π.χ. 
φωτογραφίες, βιντεοκασέτες, δίσκοι, ταινίες, διαφάνειες (slides), προπλάσματα, 
μακέτες, σχεδιαγράμματα, CD-ROM). 
γ)  στα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιού ε, ροκειμένου να αντλήσουμε τις 
πληροφορίες που είναι καταγραμμένες στα παραπάνω υλικά (π.χ. μαγνητόφωνο, 
τηλεόραση, κινηματογραφική μηχανή, Γραφοσκόπιο (Overhead Projector). 

Έτσι η άμεση αισθητική επαφή με τα πράγματα που μας περιβάλλουν 
σχηματίζει στο μυαλό του ανθρώπου σαφείς παραστάσεις που αποτελούν τα θεμέλια 
της γνώσης. Δηλαδή, οι πραγματικές εμπειρίες οδηγούν σε ζωηρές παραστάσεις 
με τη σειρά τους αυτές συνεισφέρουν στο σχηματισμό ξεκάθαρων εννοιών. Οι 
αισθήσεις, οιπόν, αποτελούν προϋπόθεση και αφετηρία της γνώσης. Πιο 
εξειδικευμένα, στο μάθημα της Ιστορίας, τα εποπτικά μέσα συνοδεύονται από πολλά 
πλεονεκτήματα.     , διεγείρουν το ε διαφέρον ων 
μαθητών και συντελούν στην άμεση επαφή με αυτούς, καθώς τους δημιουργούνται 
σαφείς παραστάσεις, που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, 
προσελκύουν, συγκεντρώνουν και συγκρατούν την προσοχή στο μάθημα και 
συμβάλλουν σ  μεγάλο βαθμό στην καταν ηση του αντικειμένου. Επιπρόσθετα, 
παρέχουν οικονομία λόγου και συνεισφέρουν στην ουσιαστικότερη εμπέδωση του 
μαθήματος και καθιστούν τη διδασκαλία πιο παραγωγική και εξατομικευμένη. 
   Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η αλόγιστη χρήση των 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας, που μετατρέπει το μάθημα σε παράσταση και 
προδίδει για το διδάσκοντα προχειρότητα και έλλειψη προπαρασκευής, προσμετράται 
στα μειονεκτήματά τους. Απαιτείται, λοιπόν, αίσθηση του μέτρου στη χρήση των 
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εποπτικών μέσων διδασκαλίας, ώστε να καταστούν αποτελεσματικά για τη 
μαθησιακή διαδικασία.     Ας μη διαφεύγει, βέβα
τη οσοχής μας ότι τα βασικά εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παραδοσιακή διδασκαλία της Ιστορίας και που η αξία τους δεν έχει ούτε σήμερα 
εκπέσει είναι ο μαυροπίνακας και ο χάρτης. Στο μαυροπίνακα ο διδάσκων μπορεί να 
σχεδιάζει με ελκυστικό τρόπο το μάθημα, σημειώνοντας τα βασικά στάδια και τις 
παραμέτρους του, ώστε να βοηθήσει το μαθητή να αποκομίσει μια οπτική παράσταση 
του σύνολου μαθήματος. Δεν έχει άδικα χαρακτηρισθεί ως «η ορατή φωνή του 
διδάσκοντος». Ο χάρτης, από την άλλη μεριά, είναι απολύτως απαραίτητος ώστε ο 
μαθητής να αντιληφθεί την ουσιώδη σχέση ιστορίας και γεωγραφίας και την κίνηση 
των πολιτισμών μέσα στο συνεχές ιστορικό γίγνεσθαι.     
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 Αν όμως τα δύο παραπάνω παραδοσιακά 
μεθοδολογικά εργαλεία είναι προσιτά και εύχρηστα για το διδάσκοντα το μάθημα της 
τορίας, δε συμβαίνει το ίδιο και με τα προαναφερθέντα εποπτικά μέσα νεώτερης 

 υφίστανται εγγενείς δυσκολίες που συνδέονται άμεσα 
με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, το 
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  Αν αυτό το μέτρο, που ισχύει σε πολύ περιορισμένη κλίμακα 

ήμερα, γενικευόταν, το τόσο σημαντικό για τη γενικότερη συγκρότηση της 
 

υν  θέσ για τα 
ς από τη 

αίθουσες

 μαθητές και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει στην αποδοτικότερη και 
επωφελέστερη διεξαγωγή του μαθήματος.      
     Σε συνάρτηση με τα παραπάνω και επειδή στην 
καθημερινή σχολική πραγματικότητα αδραματίζουν πλέον καίριο ρόλο οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έχει προταθεί η εισαγωγή της πληροφορικής και στη 
διδασκαλία της Ιστορίας. Θεωρείται ότι οι υπολογιστές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, ώστε να παρακινήσουν τους μαθητές σε έρευνα ιστορικών 
εννοιών, εκεί που οι άλλες μέθοδοι δεν προκαλούν το ανάλογο ενδιαφέρον. Έτσι, οι 
μαθητές, θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προγράμματα επεξεργασίας 
κειμένου, να συγκροτήσουν βάσεις και τράπεζες ιστορικών δεδομένων, να 
επεξεργαστούν στατιστικά στοιχεία, να εκπονήσουν διαγράμματα, να ασχοληθούν με 
την ιστορική προσομοίωση, κ.α. Όλα αυτά ωστόσο, απαιτούν υλικοτεχνική υποδομή 
ανάλογη, οικονομική ενίσχυση και τεχνογνωσία και πολύ δύσκολα υλοποιούνται, 
προς το παρόν, στο ασφυκτικό πρόγραμμ μαθημάτων του σημερινού σχολείου της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αλλά, τ σχολείο, ως στοιχείο της κοινωνικής 
πραγματικότητας και φορέας αγωγής, οφείλει να είναι ανοικτό στις νέες τεχνολογίες, 

Ισ
τεχνολογίας. Και αυτό, επειδή

κόστος για την προμήθεια, τη χρήση και τη συντήρησή τους είναι αρκετά υψ
απαιτούν τεχνική υποδομή και γνώσεις και είναι σε μεγάλο ποσοστό δύσχρηστ
αφού πρέπει να μεταφέρονται κάθε φορά στην αντίστοιχη αίθουσα διδασκα
να σπαταλάται πολύτιμος χρόνος από το μάθημα για τη λειτουργία τους, η οποία, 
σημειωθεί, τις περισσότερες φορές είναι προβληματική και διαταράσσει τη σύνολ
μαθησιακή ατμόσφαιρα. Λύση στο πρόβλημα αυτό θα αποτελούσε χωρίς αμφιβολία
δημιουργία ειδικών αιθουσών Ιστορίας, όπως είναι τα αντίστοιχα εργασ
φυσικής και χημείας για τα θετικά μαθήματα.    
 
σ
προσωπικότητας των μαθητών μάθημα της Ιστορίας θα έβρισκε τη δική του γωνιά
μέσα στο σύγχρονο εκπαιδευτήριο και θα γνώριζε δυναμική αναβάθμιση. Όπως έχει 
προταθεί, οι αίθουσες της ιστορίας θα πρέπει να είναι ευρύχωρες, να υπάρχει η 
δυνατότητα γρήγορης συσκότισής τους και να έχο σταθερές εις 
οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, ώστε να αποφεύγονται βλάβε
μετακίνησή τους, να φυλάσσονται με ασφάλεια και να χρησιμοποιούνται 
εποικοδομητικά. Επίσης, μέσα στις προτεινόμενες  είναι αναγκαίο να 
υπάρχουν χάρτες, εικόνες, κάποια ενημερωμένη ιστορική βιβλιοθήκη, τραπέζια 
εργασίας για τους
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με γνώμονα πάντοτε την εχόμενης γνώσης και τη 
δημιουργία πολύπλευρων προσωπικοτήτων      
 Από όσα προηγήθηκαν, αβίαστα συν γεται το συμπέρασμα ότι η Ιστορία ως 
μάθημα συμβάλλει κ ητας του νέου 
ανθρώπου. Είναι ένας  παρελθόν, η 
ολική συστηματική θ οτεί με γνώση, 
οξύνει την κρίση, καλλιεργεί τη συνείδηση δίνει μαθήματα ζωής και πολιτισμού, 
ωθεί σε εμβάθυνση τω ροετοιμάζει τους 
ολίτες του αύριο. Για ί οφείλουν να τη 
εταλαμπαδεύουν στους μαθητές τους, όσο πιο αντικειμενικά και σφαιρικά γίνεται, 
ξιοποιώντας τις δυνατότητες των βιβλίων, των πολυποίκιλων πηγών και την 
ικουρία των εποπτικών μέσων.  

λολόγων (Π.Ε.Φ.), Αθήνα, 

) Μακρής Χάρης, Σπουδή και διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια 

, 

, Τα εποπτικά μέσα στη διδασκαλία της Ιστορίας, σ. 66 - 77.  

στο μάθημα της Ιστορίας, Εκδ. 
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ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
  

 
Η νομοκανονική υπόσταση  

 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 

 
 
            Στο νέο βιβλίο Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου το οποίο τιτλοφορείται 
“Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας», το οποίο εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, διανεμήθηκε προπέρυσι τον Σεπτέμβριο και ήδη διδάσκεται στους 
μαθητές, στο υπό τον τίτλο “H αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος» Κεφάλαιο Ε’, 
παρ. 31 (σελ. 125), μεταξύ άλλων, αναφέρεται  ότι:  
 
 
            α) «…H Eκκλησία της Ελλάδος το 1850, όπως και το ελληνικό κράτος, 
περιλάμβανε μόνο τη Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Οι άλλες 
εριοχές, τα Επτάνησα και οι ονομαζόμενες «Νέες Χώρες», δηλαδή η Ηπειρος, η 

ι

 μόνο τη Πελοπόννησο, 
 Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες, αποσιωπάται ότι αυτή είναι η σύμφωνα με τον 

Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του  1850 «αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος» 

π
Μακεδονία, η Θράκη, και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, προστέθηκαν μετά 
την απελευθέρωσή τους σταδιακά, ύστερα από πατριαρχική έγκριση….»  και 
 
            β) «….Σήμερα στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος ανήκουν πάνω από 80 
μητροπόλεις…»     
 
           Στα παραπάνω κείμενα, κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν οι κάτωθι ιστορικές και 
νομοκανονικές ανακρίβειες79, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν σύγχυση 
στους μαθητές αναφορικά με το ευαίσθητο (και δη μετά την γνωστή κρίση των 
σχέσεων στο διάστημα 2000 – 2004) θέμα των σχέσεων μεταξύ του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου κα  της Εκκλησίας της Ελλάδος80.   
 
               Α) Στη περίπτωση (α):  ενώ αναφέρεται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του 
βιβλίου ότι η Εκκλησία της Ελλάδος το 1850 περιελάμβανε
τη

στην οποία ναι μεν ενσωματώθηκαν πλήρως (μέσω διοικητικής και πνευματικής 
αφομοίωσής τους) οι μητροπόλεις της Επτανήσου (όπως αναφέρεται στο κείμενο του 

                                                 
79 «Ιστορικές και νομοκανονικές ανακρίβειες στο νέο βιβλίο Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου», ήταν ο 
ίτλος στο πρώτο, για το εν λόγω πολυσύνθετο θέμα, άρθρο μας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην 

 Εκκλησίας της Ελλάδος», ενώ βάσει των κειμένων διατάξεων θα έπρεπε να τον αποκαλέσει είτε 
ιεράρχη των Νέων Χωρών», είτε «ιεράρχη του οικουμενικού θρόνου», είτε – έστω – «ιεράρχη της Εκκλησίας της 

 

τ
εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»  του Βόλου (Κυριακή, 4/6/2006, σελ. 4 στο ένθετο «Πολιτισμός») 
 
80 Υπενθυμίζουμε ότι η  εν λόγω κρίση κορυφώθηκε όταν, το καλοκαίρι του 2003 στην κηδεία του μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος απεκάλεσε τον μεταστάντα «ιεράρχη 
της αυτοκεφάλου
«
Ελλάδος»,  επί τη βάσει των οριζομένων όχι μόνο στους Συνοδικούς Τόμους και τις Πατριαρχικές Πράξεις, αλλά 
και στη καταστατική νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/77, αρθ. 11).   



βιβλίου), αλλά και της Θεσσαλίας (που δεν αναφέρεται στο βιβλίο, προφανώς εκ 
παραδρομής), αλλά όχι και οι μητροπόλεις των Νέων Χωρών για τις οποίες υπήρξε 
(σε μεταγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα το 1928)  επιτροπική παραχώρηση της 
διοικήσεώς τους στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, κι’  όχι πλήρης 
ενσωμάτωσή τους, όπως αφήνεται να εννοηθεί με τη παρομοίωσή τους με τη 
περίπτωση Επτανήσου δια της χρησιμοποιήσεως του ρήματος «προστέθηκαν».  
 
                 Κατά τη γνώμη μας, αυτό που πρέπει να επισημανθεί από τους συγγραφείς 
και  να συνειδητοποιηθεί από τους μαθητές είναι το μέχρι που φθάνει  - δηλαδή, ποιες 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας καλύπτει - η αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Και τούτο διότι η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928 (που αφορά 
στις Νέες Χώρες) δεν επεξέτεινε το αυτοκέφαλο που είχε παρασχεθεί με τον 
Συνοδικό Τόμο του 1850, ενώ έχουμε τέτοιες επεκτάσεις του αυτοκεφάλου (μετά τον 
Συνοδικό Τόμο του 1850) με την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1866 «Περί 
της υπαγωγής των Επαρχιών της Επτανήσου τη  Εκκλησία της Ελλάδος», καθώς και 
με την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1882 «Περί υπαγωγής των Επαρχιών 
ς Ηπείρου και Θεσσαλίας τη Εκκλησία της Ελλάδος». Και με τις δύο αυτές τη

Πράξεις (του 1866 και 1882) έγινε κανονική εκχώρηση των Ιερών Μητροπόλεων 
αυτών στην Εκκλησία της Ελλάδος81, δηλαδή έγινε κανονική ενσωμάτωσή τους82 
στην αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι «επιτροπικώς» ανάθεση της 
διοίκησής τους, όπως με την περίπτωση των Νέων Χωρών.   
 
                 Περί του χαρακτήρος της προσωρινότητος της («άχρι καιρού» - σ’ 
αντίθεση με την οριστική εκχώρηση των Ιερών Μητροπόλεων της Επτανήσου και της 
Θεσσαλίας) επιτροπικής αναθέσεως της διοικήσεως των Ιερών Μητροπόλεων  των 
Ν.Χ. εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της 
Ελλάδος, η αυθεντική ερμηνεία της σχετικής ΠΣΠ ανήκει στον ίδιο τον Πατριάρχη 
Βασίλειο Γ’, ο οποίος στο υπ. αριθμ. πρωτ. 2248/1928 Γράμμα του προς τον υπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδος Α. Καραπάνο, τονίζει ότι «….η τήρησις των διατάξεων 
τούτων (σ.σ. των Ορων της υπ. αριθμ. πρωτ. 2231/1928 Πατριαρχικής και Συνοδικής 
Πράξεως «Περί της διοικήσεως των Ιερών Μητροπόλεων των Νέων Χωρών») 
τυγχάνει απαραίτητος κανονικώς, εφ’ όσον πρόκειται ουχί περί τελείας συγχωνεύσεως 
εκκλησιαστικής, αλλά προσωρινής εκχωρήσεως του δικαιώματος διοικήσεως, 
ανατιθεμένης επιτροπικώς τη Αγιωτάτη Αυτοκεφάλω Εκκλησία της Ελλάδος. Υπό την 
έννοιαν άλλως τε ταύτην και τους όρους τούτους εδέξατο απ’ αρχής το Οικουμενικόν 
Πατριαρχείον την σχετικήν μεταβολήν….»83.       
 
                                                 
81 Χαρακτηριστικές είναι οι φραστικές διατυπώσεις εντός των κειμένων των δύο Πράξεων με τις οποίες 
δηλώνεται σαφώς ότι πρόκειται περί κανονικής υπαγωγής και ενσωμάτωσης στο αυτοκέ αλο της Εκκλησίας της 
λλάδος των Ιερών Μητροπόλεων αυτών.  Στην μέν Πράξη του 1866 εκχωρήθη

φ
καν αυτές «τη κανονική 

οστασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος» ώστε να καταστούν «μέρος αυτής αναπόσπαστον». Στη δε 
Πράξη του 1882 για να είναι αυτές «εκκλησιαστικώς ηνωμέναι και συνημμέναι αναποσπάστως» με την 
αυτοκέφαλο Εκκλησία της Ελλάδος.    
 

 O π. Γεώργιος Μεταλληνός στο βιβλίο του «Η εκκλησιαστική αφομοίωση της Επτανήσου ως εξέλιξη του 

ωρήθησαν επιτροπικώς υπό τύπον προσωρινότητος, ενώ πνευματικώς έμειναν υπό το Οικουμενικό 
τριαρχείο».  

 Πατριαρχική Αλληλογραφία, Κώδιξ 1927 – 1928, 544. Βλ. Βαλάκου – Θεοδωρούδη Μαλαματής, Πολιτικές και 

Ε
πρ

82

ελλαδικού Αυτοκεφάλου» (εκδ. «Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις», Αθήνα – Τρίκαλα, 2004, σελ. 127), επισημαίνει 
ότι «στη περίπτωση των  Μητροπόλεων των Νέων Χωρών δεν έγινε εκκλησιαστική αφομοίωση, αλλά 
αραχπ
Πα
 
83

Συνταγματικές πτυχές του καθεστώτος των Νέων Χωρών, εκδ. Επέκταση, Κατερίνη, 2003, σελ. 420  
 



                  Β) Στη περίπτωση (β): η αναφορά «…σήμερα στην αυτοκέφαλη Εκκλησία 
της Ελλάδος ανήκουν πάνω από 80 μητροπόλεις» έρχεται σε ευθεία σύγκρουση τόσο 
με πατριαρχικές και συνοδικές Πράξεις, όσο και με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν. 
590/77, άρθρο 1 παρ. 3 και άρθρο 11, παρ. 1α και 1β) που ορίζει ότι «Η Εκκλησία της 
Ελλάδος περιλαμβάνει τας Μητροπόλεις της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, 
συμφώνως προς τον της 29ης  Ιουνίου 1850 Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Τόμον και τας 
από Ιουλίου 1866 και Μαϊου 1882 Πατριαρχικάς Συνοδικάς Πράξεις  και τας 
Μητροπόλεις των Νέων Χωρών, συμφώνως προς την από 4ης Σεπτεμβρίου 1928 
Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Πράξιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει ως μέλη 
πάντας τους κατοικούντας εν τη περιοχή αυτών Ορθοδόξους Χριστιανούς». Και 
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, στην μεν Αυτοκέφαλη84 Εκκλησία της 
Ελλάδος ανήκουν σήμερα 44 Ιερές Μητροπόλεις,  στις Μητροπόλεις των Νέων 
Χωρών85 ανήκου  36 Μητροπόλεις. Και συνολικά στην Εκκλησία της Ελλάδος 80 
Μητροπόλεις. Είναι προφανές ότι οι συγγραφείς του βιβλίου – για να’ ναι συνεπείς σε 
κανόνες και νόμους -  θα’ πρεπε στη συγκεκριμένη αναφορά να επιλέξουν τον όρο 
«Εκκλησία της Ελλάδος»,  ο οποίος και αρμόζει και εξ  επόψεως νομοκανονικής.  
 
              Eν μέρει αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Ελλάδος:   Ο όρος «Εκκλησία της 
Ελλάδος» καθιερώθηκε για πρώτη φορά με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 5438/1932, ο 
οποίος με τον όρο

ν  

 αυτό θέλησε να καθορίσει την έννοια της Εκκλησίας της Ελλάδος 
ετά τις επελθούσες στην εκκλησιαστική διάρθρωση της χώρας μεταβολές και να 

5438/1932, χρησιμοποιεί - με την αυτή έννοια - και ο σύγχρονος νομοθέτης. Ο νόμος 
90/77, ο οποίος αποτελεί τον ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της 

υτοκέφαλη 

                                              

μ
απαντήσει στις διάφορες αμφισβητήσεις οι οποίες είχαν εγερθεί μ’ αφορμή ακριβώς 
αυτές τις μεταβολές. Ο νομοθέτης θέλησε μ’ αυτόν τον τρόπο – και τον όρο που 
χρησιμοποίησε - να υπενθυμίσει τη θεσμική σύνθεση της έννοιας της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και την ιστορική προέλευση που τη χαρακτήριζε. Βάσει του νόμου αυτού «η 
Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει την τε Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν της Ελλάδος και 
τας εν αυτή Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνωδά των νόμω 3615/ 
της 11ης Ιουλίου και τη από 14ης Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους Πατριαρχική και 
Συνοδική Πράξει».  Μετά τη δημοσίευση της μνημονευθείσης Πατριαρχικής και 
Συνοδικής Πράξεως του 1928 και του κυρώσαντος αυτήν νόμου 3615 του αυτού 
έτους, η αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος απετέλεσε, μαζί με τις ευρισκόμενες 
στις Νέες Χώρες Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, νέο εκκλησιαστικό 
οργανισμό, ήτοι νέο αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωστό ως 
«Εκκλησία της Ελλάδος»86.  Τον όρο αυτό, έτσι όπως καθιερώθηκε δια του ν. 

5
Ελλάδος (στα άρθρα 1, παρ. 3 και 11,  παρ. 1α και 1β) χρησιμοποιεί τον όρο 
«Εκκλησία της Ελλάδος» με την έννοια ότι αυτή αποτελείται από την Α
Εκκλησία της Ελλάδος και τις μετ’ αυτής διοικητικώς ενωμένες Μητροπόλεις των 
Νέων Χωρών, οι οποίες ανήκουν στο οικουμενικό Πατριαρχείο.  
 

   

τυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2008», εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα, 2008, σελ. 
90.  

εσσαλονίκη, 1973, σελ. 42. 

 
84 Βλ. «Δίπ
2
 
85 «Δίπτυχα, ο.π», σελ. 291.  
 
86 B α β ο ύ σ κ ο υ, Κων/νου, Η νομοκανονική υπόστασις των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών, εκδ. 
Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θ



               «Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελείται από δύο σκέλη», γράφει ο καθηγητής 
Κων/νος Βαβούσκος: “To έν είναι η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος και το έτερον 
αι μετ’ υτής ηνωμένα  διοικητικώς ητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου»α ι Μ

ών κ. Ιωαν. Κονιδάρης και στη Νομική του ΑΠΘ κ. Χαρ. Παπαστάθης. 
 πρώτος τονίζει ότι «Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι εν μέρει μόνο αυτοκέφαλη, το 

Ταυτόσημες ς
ορίας: ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και καθηγητής της 

εολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος γράφει ότι «σύμφωνα 

87. 
Με τον  (ομότιμο) καθηγητή κ. Βαβούσκο συμφωνούν και οι εν ενεργεία 
πανεπιστημιακοί συνάδελφοί του, καθηγητές του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη 
Νομική Αθην
Ο
έτερο δε τμήμα της, εκείνο των Μητροπόλεων των λεγομένων «Νέων Χωρών, 
εξακολουθεί να ανήκει στιν κανονική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου»88. 
Ενώ ο δεύτερος επισημαίνει ότι «από τότε που άρχισε η ισχύς του ν. 3615/28 και της 
Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του 1928, η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος 
και οι πατριαρχικές Μητροπόλεις των Νέων Χωρών συγκροτούν την «Εκκλησία της 
Ελλάδος»….»89. Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Ευαγ. Βενιζέλος, 
υποστηρίζει για το ίδιο θέμα ότι «…κατ’ ακριβολογία «αυτοκέφαλη» δυνάμει του 
Τόμου του 1850, είναι (εδώ η ταυτολογία επιβάλλεται) η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της 
Ελλάδος, στην οποία έχει ανατεθεί – με την Πράξη του 1928 – «επιτροπικώς» η 
διοίκηση των μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Ο συντακτικός νομοθέτης δεν είχε,  
άλλωστε, ούτε την πρόθεση ούτε την αρμοδιότητα να καταστήσει αυτοκέφαλη την 
Εκκλησία της Ελλάδος συνολικά (δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των Νέων 
Χωρών)…»90. 
 
           *  είναι και οι απόψει  από τον χώρο των καθηγητών της 
Εκκλησιαστικής Ιστ
Θ
με τη γενόμενη ρύθμιση (για τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών) η Εκκλησία της 
Ελλάδος αποτελέσθηκε από δύο τμήματα…»91. Ο Εμ. Κωνσταντινίδης (τμ. Θεολογίας 
ΕΚΠΑ) αναφερόμενος στην ανάθεση της διοικήσεως των Μητροπόλεων των Νέων 
Χωρών εκ  μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της 
Ελλάδος, σημειώνει ότι «…πρόκειται περί ρητής εντολής διοικήσεως «επιτροπικώς» 
των ως άνω μητροπόλεων του Οικουμενικού Θρόνου, και όχι περί «αφομοιώσεως» 
αυτών μετά των άλλων επαρχιών της Παλαιάς Ελλάδος, ως συνέβη με την Επτάνησον 
το 1866 και την Θεσσαλίαν (μετά τμημάτων της Ηπείρου) το 1882…»92.  Ο Αθ. 
Αγγελόπουλος (τμ. Ποιμαντικής ΑΠΘ) τονίζει ότι «…το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
είναι ο κανονικός κυριάρχης του εκκλησιαστικού διαμερίσματος των Νέων Χωρών, 
                                                 
 
87 Β  α  β  ο  ύ  σ  κ  ο  υ,  Κων.,  «Η  Εκκλησία  της  Ελλάδος  και  αι  σχέσεις  της  προς  το  Οικουμενικόν 

ο  ν  ι  δ  ά  ρ  η,    Ιωαν.,    Εγχειρίδιο  Εκκλησιαστικού  Δικαίου,  εκδ.  Αντ.  Σάκκουλα,  Αθήνα  – 

π’ αρχής μέχρι του 1934, εκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα, 2000, σελ. 222. 

ής πορείας της εν Ελλάδι Εκκλησίας, Δίπτυχα της 
κκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα, 2000, σελ. κδ’.    

Πατριαρχείον», Δίκαιο κα Πολιτική 15, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 14.  
 
88  Κ 
Κομοτηνή, 2000, σελ. 102. 
 
89 Π α π α σ τ ά θ η,  Χαραλ. , Στοιχεία Εκκλησιαστικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 
1994, σελ. 87. 
 
90 B ε ν ι ζ έ λ ο υ, Ευαγ. , Οι σχέσεις κράτους και Εκκλησίας, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκ, 2000, 
ελ. 174. σ

 
91 Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ,  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, αρχιεπισκόπου Αθηνών, Η Εκκλησία της Ελλάδος. 
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92 K ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η,  Εμ., Σταθμοί της ιστορικ
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γιατί προσωρινά εκχωρεί την διοικητική προστασία τους στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία 
της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι κέκτηται ανά πάσαν στιγμήν το δικαίωμα μονομερούς 
ακόμη άρσεως του καθεστώτος τούτου για εξυπηρέτηση μείζονος ασφαλώς 
εκκλησιαστικ  ωφελείας,  περιπτώσεις μάλιστα που διαπισ νετα αλλοίωση του 
πνεύματος και του 

93

ής σε τώ ι 
γράμματος της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του 

928…» .  

ατριαρχείο 
αι να βρίσκονται κάτω από την πνευματική εποπτεία του» . Τέλος,  ο σεβ/τος 

κ χ τ ς

 του ΣτΕ: Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και οι υπ’ 
ριθμ. 4068/1981 (Δ’) και 534/1999 (Γ’) αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας 

   

αναγνωρίζει 
αι ο ανωτέρω Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος (…) Η μεταβολή της 

1
 
            O Nικ. Ζαχαρόπουλος (τμ. Θεολογίας ΑΠΘ) αναφέρει ότι «από τον Ελλαδικό 
χώρο, οι λεγόμενες Νέες Χώρες συνεχίζουν να ανήκουν στο Οικουμενικό Π

94κ
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου (Κρήτης) και καθηγητής του τμήματος Θεολογίας του 
ΑΠΘ  Ανδρέας Νανάκης θεωρεί ότι «με τους όρους της ΠΣΠ του 1928 γίνεται 
σαφέστατο ότι οι εν Ελλάδι επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου παραχωρήθηκαν 
«επιτροπικώς» στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία διοικητικώς 
υπάγονται, ενώ η πνευματική δικαιοδοσία ανήκει στο Πατριαρχείο…»95.   Ο ίδιος 
μητροπολίτης – καθηγητής αποδίδοντας τη πρόσφατη κρίση των σχέσεων μεταξύ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας της Ελλάδος σε παραβάσεις της Πράξεως 
του 1928  ε  μέρους της Ελλαδικής Εκκλησίας (εκλογές και ειρο ονίες χωρί  τη 
σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου), εκτιμά ότι «οι παραβάσεις αυτές 
δεν ήταν τυχαίες αλλά  μεθοδευμένες αντικαταστατικές πράξεις με συγκεκριμένο στόχο: 
Την ενοποίηση της ελληνικής επικράτειας. Την ταύτιση εθνικού και εκκλησιαστικού 
κέντρου, κατά το πρότυπο των άλλων ορθόδοξων εθνικών εκκλησιών των 
Βαλκανίων…»96.    
 
             Αποφάσεις
α
(ΣτΕ) στις οποίες επισημαίνεται ότι  «υφίσταται διαχωρισμός των Μητροπόλεων «των 
Νέων Χωρών», γιατί το Πατριαρχείο διατηρεί επ’ αυτών ιδιαίτερο δεσμό που 
εκδηλώνεται με τους διαλαμβανομένους στις ανωτέρω διατάξεις ορισμούς (σ.σ.: εννοεί 
τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας και την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 
1928). Ετσι υφίσταται από πολλές απόψεις κατανομή του χώρου της Ελλάδος (εκτός 
Κρήτης όπου ισχύει ειδικό καθεστώς) σε δύο εδαφικές περιφέρειες, εκ των οποίων η 
μια ανήκει στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία και η άλλη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα 
όρια των οποίων προσδιορισθέντα με την ανωτέρω  πατριαρχική πράξη 
κ
                                                 
 
93 Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Αθαν. , Η Εκκλησία των Νέων Χωρών, εκδ. Αφων Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1998, σελ. 
81. 
 
94 Z α χ α ρ ό π ο υ λ ο υ, Νικ. Επίτομο Ιστορικό – Θεολογικό Λεξικό, εκδ. University Press, Θεσσαλονίκη, 2003, 
σελ. 332. Εντύπωση προκαλεί εδώ το γεγονός ότι ο Νικ. Ζαχαρόπουλος καίτοι αναγνωρίζει πως  οι Νέες Χώρες 

 υπό κρίσιν νέο  βιβλίο θρησκευτικών της Γ’ 
 (; ) την εσφαλμένη αναφορά ότι «..σήμερα 

ανήκουν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο
υμνασίου, υπό την ιδιότητα του κριτού – αξιολογητού αποδέχεταιΓ

στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος ανήκουν πάνω από 80 μητροπόλεις» (που σημαίνει αποδοχή της θέσης 
ότι και οι 36 Μητροπόλεις των Νέων Χωρών ανήκουν στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος – κάτι που 
φυσικά δεν ισχύει).    
 
95 A ν δ ρ έ α,  Ν α ν ά κ η, μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Οικουμενικού Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά Β’, εκδ. 
University Press, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 104.  
 
96 Α ν δ ρ έ α,  Ν α ν ά κ η, μητροπολίτου Αρακαλοχωρίου, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ελληνισμός στον 21ο 
αιώνα, άρθρο στην εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ», 8/5/2004, σελ. 18. 
 



εδαφικής περιφέρειας το ι επιτρεπτή παρά  μόνο 
με τη συναίνεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου (…). Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν 
επιτρέπεται αλλαγή των ορίων των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών, η οποία 
συνεπάγεται περιορισμό της εδαφικής ακεραιότητας του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου…»97

 
            Το θέμα της διάκρισης μεταξύ των Μητροπόλεων της αυτοκεφάλου 
Εκκλησίας της  είναι μόνο 
θέμα νομικό (= ί:  
 
             Εχουμε παραδείγματος χάριν να συγκρίνουμε και διακρίνουμε ανάμεσα στην 

ίας της Ελλάδος, μνημονεύει (μόνον) της Ιεράς Συνόδου. Που 
 

ν της 
και 

ία της 

 (εποπτευομένου υπό του υπ. Παιδείας 
κ

υ Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν είνα

.   

 
 Ελλάδος και των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών δεν
νομοκανονικό), αλλά και εκκλησιολογικό. Και ιδού γιατ

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης: αμφότερες 
ανήκουν στην «Εκκλησία της Ελλάδος», διαφοροποιούμενες ωστόσο εις τα 
επιμέρους, καθώς η πρώτη (Ι.Μ. Θεσσαλονίκης) ανήκει στο «πατριαρχικό» τμήμα 
(των Νέων Χωρών), ενώ η δεύτερη (Ι.Μ. Λαρίσης) στο «αυτοκέφαλο» τμήμα 
(ουδεμία εξάρτηση έχουσα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο). Περαιτέρω: ο μέν 
Θεσσαλονίκης, ως «ιεράρχης του οικουμενικού πατριαρχικού θρόνου», (όπως ακριβώς 
αναφέρεται στα «Δίπτυχα») όταν λειτουργεί μνημονεύει του ονόματος του 
Οικουμενικού Πατριάρχου (ως «Πρώτου» της Εκκλησίας των Νέων Χωρών, 
τιμητικώς δε μνημονεύει και της Ιεράς Συνόδου), ο δε Λαρίσης, ως ιεράρχης της 
αυτοκεφάλου Εκκλησ
σημαίνει ότι η διάκριση μεταξύ των μητροπόλεων των βορείων επαρχιών του
οικουμενικού θρόνου (των λεγομένων Νέων Χωρών) και των μητροπόλεω
αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι θέμα μόνο νομικό, αλλά 
εκκλησιολογικό.    
 
              Είναι προφανές ότι οι συγγραφείς του νέου βιβλίου Θρησκευτικών της Γ’ 
Γυμνασίου – για νά’ ναι συνεπείς σε κανόνες και νόμους – θά’ πρεπε στη 
συγκεκριμένη αναφορά να επιλέξουν (όπως και ο νομοθέτης) τον όρο «Εκκλησ
Ελλάδος», ο οποίος αρμόζει και εξ επόψεως νομοκανονικής, καθώς στην 
«αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος» δεν ανήκουν (όπως εσφαλμένως αναφέρεται 
στο βιβλίο) 80, αλλά 44 μητροπόλεις. Στις οποίες αν προστεθούν και οι 36 
μητροπόλεις του οικουμενικού θρόνου («Νέων Χωρών»), έχουμε, ως συγκροτούμενο 
σύνολο, την «Εκκλησία της Ελλάδος»  των,  όντως, 80 μητροπόλεων.     
 
            Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εσφαλμένη αναφορά στο βιβλίο Θρησκευτικών 
της Γ’ Γυμνασίου, το οποίο εξεδόθη υπό του
αι Θρησκευμάτων) Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), οφείλεται 
σε παραδρομή και ότι θα υπάρξει διόρθωση98. Προς όφελος της ιστορικής αληθείας 
την οποία – οφείλει να – υπηρετεί το θρησκευτικό μάθημα.  

                                                 
97 Β α λ ά κ ο υ – Θ ε ο δ ω ρ ο ύ δ η  Μαλαματής, ο.π. σελ. 230. 
 

 Επί σχετικού υπομνήματος που καταθέσαμε (14 Μαϊου 2006) στον Σύμβουλο Θεολόγων του  
αιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρα  Σταύρο Γιαγκάζογλου, λάβαμε (16 Μαϊου 2006) την εξής απάντηση:  
Οι παρατηρήσεις σας  θα τεθούν υπόψη των συντελεστών του βιβλίου και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 
αι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μαζί με ενδεχόμενες άλλες από την εκπαιδευτική και επιστημονική 
οινότητα, στην επόμενη έκδοσή του, μετά από ειδικό πρόγραμμα πιλοτικής αξιολόγησης που θα 
αρμοστεί για όλα τα βιβλία. Και καταλήγει στην απάντησή του ο εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού 
στιτούτου: “Για τις έγκυρες ιστορικά και νομοκανονικά επισημάνσεις σας καθώς και για το ήθος του 
ιστημονικού διαλόγου που κομίζει η επιστολή σας, σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων».  
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ 
 
 

Άγιος Νικόλαος ο εν Βουναίνῃ, 
 

 ο στρατιωτικός άγιος της Λάρισας 
  
 

   

α, για να αναλάβει τη στρατιωτική 
δι

υγε στα κοντινά βουνά του Τυρνάβου. Στον τόπο αυτό ο Νικόλαος και οι 
συστρατιώτες του παρέμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα ζώντας ζωή όμοια με 

            

Ο άγιος Νικόλαος έζησε στα τέλη του 9ου αιώνα. Καταγόταν από κάποιο τόπο της 
Ανατολής, τον οποίο ο βιογράφος του[1] δεν προσδιορίζει με ακρίβεια: «πατρίδα δὲ 
κατὰ γένος τὴν κατὰ Ἑῴαν μᾶλλον γῆν, τὴν νοητὴν Ἀνατολήν»[2]. Επίσης ο βιογράφος 
του αγίου δεν κάνει λόγο ούτε για τους γονείς του Νικολάου. Σε νεαρή ηλικία 
κατετάγη στο βυζαντινό στρατό και σύντομα απέκτησε μεγάλη φήμη για την ανδρεία 
του[3] ώστε ο αυτοκράτορας Λέων Στ΄ ο Σοφός (886 – 912) «ταξίαρχον  αὐτὸν 
λεγεῶνος  πεποίηκε  στρατιωτικῆς»[4]. Με τον στρατιωτικό αυτόν τίτλο ο Νικόλαος 
απεστάλη από τον αυτοκράτορα στη Λάρισ
οίκηση της πόλης. 

Ο Νικόλαος έφθασε σε μια δύσκολη περίοδο για τη Λάρισα και γενικότερα για τη 
Θεσσαλία που ταλαιπωρούνταν από τις αραβικές επιδρομές. Οι Άραβες, αφού 
αποβιβάστηκαν, πολιόρκησαν και λεηλάτησαν την πόλη της Δημητριάδας (αρχές 
Απριλίου του έτους 901 ή 902), θέλησαν να προχωρήσουν προς την κεντρική 
Θεσσαλία με σκοπό να λεηλατήσουν και τη Λάρισα. Άλλωστε μια πιθανή 
καταστροφή της Λάρισας θα σήμαινε την πλήρη υποταγή της Θεσσαλικής ενδοχώρας 
στις αραβικές δυνάμεις και την απώλεια του ελέγχου μιας σημαντικής για τους 
βυζαντινούς περιοχής.  
Πράγματι, η πόλη της Λάρισας πέρασε δύσκολες στιγμές από την προέλαση των 

Αράβων:«Καὶ ἦν ἰδεῖν κοσμικὴν ἀνάλωσιν καὶ σκότωσιν ἄφυκτον, πάντων χειρουμένων 
καὶ σφαττομένων ὑπὸ τῶν αἰμοβόρων τούτων θηρῶν∙ συνελαμβάνοντο γὰρ ἄνδρες ὁμοῦ 
καὶ  γυναῖκες,  νέοι  καὶ  πρεσβύτεροι,  μονασταὶ  καὶ  μιγάδες,  ἱερεῖς  καὶ  ὁ  λαὸς,  πάντες 
ἄρδην φόνου ἐγένοντο παρανάλωμα. Καὶ ἦν βοὴ σὺν οἰμωγῇ καὶ θροῦς, ἄσημος θρῆνος 
καὶ κοπετὸς καὶ οὐαὶ διαέριον∙ αἱ μητέρες ἐθρήνουν τὰ τέκνα, οἱ πατέρες τοὺς υἱοὺς, τὴν 
ἄωρον ἡλικίαν οἱ καθ’ αἶμα προσήκοντες»[5].  
Την κρίσιμη εκείνη στιγμή ο Νικόλαος διαπιστώνοντας ότι δεν ήταν σε θέση να 

προβάλει αντίσταση, εγκατέλειψε τη Λάρισα, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή 
στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη, και κινούμενος προς τα βορειοδυτικά 
κατέφ
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αυτή των μοναχών, με νηστε
προσευχής ένας άγγελος τους α  πλησίαζε η ώρα του μαρτυρίου τους. 

   Λίγες μέρες αργότερα οι επιδρομείς Άραβες, αφού πρώτα λεηλάτησαν την 
ερειπωμένη Λάρισα, έφθασαν στον Τύρναβο και επιτέθηκαν εναντίον του 
στρατιωτ τος του Ν
και ως υ ς είχ
να επιδείξουν γενναιότητα την λοι, 
πρὸς  τοὺ εν  πρὸ  προσώπου  αὐτῶν,  ἐπιδειξώμεθα  τὴν  πολεμικὴν 
πειρίαν  ἡμῶν,  κατασφάξωμεν  δι’  αὐτῶν  τὸν ἀφανῆ  ἐχθρὸν  καὶ  πολέμιον …  μὴ  οὖν 
εισώμεθα  ἑαυτῶν,  μηδὲ  φιλοσωματήσωμεν,  ἵνα  μὴ  τῆς  μερίδος  ἐκπέσωμεν  τοῦ 
ριστοῦ»[6].  
Δυστυχώς όμως μετά από σκληρή μάχη οι Άραβες κατόρθωσαν να περικυκλώσουν 

το στρατιωτικό σώμα του Νικολάου και τελικά να τους συλλάβουν όλους εκτός από

 

ν Βουναίνων της Καρδίτσας. Οι Άραβες δεν μπορούσαν να ησυχάσουν και 

υ Νικολάου να αποκηρύξει τη χριστιανική του πίστη, αφού πρώτα χρησιμοποίησαν 
να πετυχούν το στόχο τους, στη συνέχεια 
θεναρή άρνηση του και τον θανάτωσαν 

πολιούχου της πόλης αγίου 
ως στη Λάρισα είδε ένα όραμα και έλαβε 

τολή να επισκεφθεί τα γειτονικά Βούναινα και να λουσθεί στην πηγή κοντά στο 
κήνωμα του αγίου Νικολάου. Ο Ευφημιανός πήγε στα Βούναινα και πραγματικά, 
φού ανακάλυψε το σκήνωμα του αγίου, «ἀνεγείρει  οἶκον  τῷ μάρτυρι  οὐκ ἄξιον μὲν 
ς ἐκείνου μεγαλειότητος, πλὴν τοῦ πολλοῦ πόθου καὶ τῆς σπουδῆς αὐτοῦ τότ’ ἄριστον 
ύμβολον,  …»[9].  Έτσι, έγινε γνωστή η ύπαρξη ενός νέου αγίου του οποίου η 
ατρεία στα μέρη της Θεσσαλίας και ειδικά της Λάρισας συνεχίζεται ως τις μέρες 
ας. 

ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ία δηλαδή και προσευχή. Εκεί, την ώρα της κοινής 
νήγγειλε πως

ικού σώμα
πόδειγμα ανδρεία

ικολάου. Ο Νικόλαος ως στρατιωτικός αρχηγός αλλά 
ε φροντίσει να ενθαρρύνει τους συστρατιώτες του, για 
 ώρα της μάχης με τα εξής λόγια: «Ἐξέλθωμεν, φί

ς  ἐναντίους …  στῶμ
ἐμ
φ
Χ

 
το Νικόλαο. Οι τιμωρίες που επέβαλαν οι Άραβες στους αιχμαλώτους ήταν φρικτές, 
όπως ομολογεί και ο ίδιος ο βιογράφος: «τὸν  μὲν  ὄνυξι  ξέσαντες,  τὸν  δὲ  τόξοις
κατατοξεύσαντες, ἄλλον τῷ καταπέλτῃ ὑποπιέσαντες, ἕτερον τῷ τροχῷ ἐπιδοῦντες, καὶ 
τοῦ μὲν τὴν κεφαλὴν τυμπανίζοντες, καὶ ἄλλου τὰ μετάφρενα σοῦβλες διατριτῶντες, καὶ 
τοῦτον μὲν κοντῷ κατασπείραντες, ἐκεῖνον δὲ ξύλου ἀπαιωρήσαντες, …»[7], με σκοπό, 
φυσικά, να απαρνηθούν και την πίστη τους[8]. 
Ο Νικόλαος όμως κατάφερε να διαφύγει και βρήκε καταφύγιο λίγο νοτιότερα, στα 

μέρη τω
συνέχιζαν να ψάχνουν αναζητώντας τον αρχηγό της φρουράς της Λάρισας. Έτσι σε 
σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να συλλάβουν και τον Νικόλαο. Στην άρνηση 
το
και κολακείες και υποσχέσεις προκειμένου 
έχασαν την υπομονή τους μπροστά στη σ
διαπερνώντας το σώμα του με την ίδια τη λόγχη που έφερε ο άγιος ως στρατιωτικός 
που ήταν. Το μαρτύριο του πιθανότατα συνέβη στις 9 Μαΐου 902. 
Το σώμα του αγίου παρέμεινε κρυμμένο στα Βούναινα μέχρι το 985. Το έτος εκείνο 

ο δούκας της Θεσσαλονικής Ευφημιανός, ταλαιπωρούμενος από λέπρα έρχεται στη 
Λάρισα με σκοπό να προσκυνήσει το λείψανο του 
Αχιλλίου και να θεραπευθεί. Φθάνοντας όμ
εν
σ
α
τῆ
σ
λ
μ

   
  

 
Β  

  
Δ. Ζ. Σοφιανός,  

Άγιος Νικόλαος 

Δ. Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος ο εν Βουναίνῃ, Ανέκδοτα 
αγιολογικά  κείμενα,  Ιστορικαί  ειδήσεις  περί  της 
Μεσαιωνικής  Θεσσαλίας  (Ι΄  αιών),  Διατριβή  επί 
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διδακτορίᾳ,  [Βιβλιοθήκη  Σοφίας  Ν.  Σαριπόλου  22], 
Αθήναι 

  
Μακάριος  έος  Συναξαριστής  της 

ευή  εκ  του  γαλλικού: 
να 2007, 115 – 117. 

1972. 

Σιμωνοπετρίτης, 
Μακάριος  Σιμωνοπετρίτης,  Ν
Ορθοδόξου  Εκκλησίας,  διασκ

Νέος Συναξαριστής 
Κομνηνός Ξενοφών, 9, Μαΐος, Αθή

. 
  
 
 

 

» (

λαος, 141, 72 – 79· Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής, 115. 

 

σει το στρατιωτικό σώμα του 

[1] Το μαρτύριο του αγίου Νικολάου εξέδωσε ο καθηγητής Δ. Ζ. Σοφιανός, Μαρτύριον  τοῦ  ἁγίου 
ἐνδόξου καὶ μεγάλου μάρτυρος Νικολάου του Νέου, (βλ. Δ. Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος, 138 – 147). 
[2] Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος, 140, 41 – 42· Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής, 115. 
[3] Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή των αρετών του αγίου από τον βιογράφο του:«Λέων τοίνυν … 
ὁ εὐσεβὴς βασιλεύς, ὡδὶ διά τὸ περιὸν τοῦ ἁγίου καὶ διὰ τὴν ὑπερφερῆ τούτου ἀνδρείαν, τήν τε τοῦ 
σώματος ὥραν, τοῦ φρονήματός τε τὴν στερρότητα καὶ τὸ εὐσταθὲς καὶ βεβηκὸς τῶν ἠθῶν αὐτοῦ, 
διὰ τιμῆς ἡγεῖται τὸν ἄνδρα καὶ πάσης προνοίας ἠξίου αὐτὸν∙ Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος, 140, 
50 – 54). 
[4] Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος, 140, 59 – 60· Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής, 115. 
[5] Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικό
  
[6] Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος, 142, 118 – 124. 
[7] Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος, 142, 133 – 137. 
[8] Ο βιογράφος του αγίου Νικολάου διέσωσε τα ονόματα των μαρτυρησάντων από τους Άραβες
συστρατιωτών του Νικολάου: Αρμόδιος, Γρηγόριος, Ιωάννης, Δημήτριος, Μιχαήλ, Ακίνδυνος, 
Θεόδωρος, Παγκράτιος, Χριστόφορος, Παντολέων, Ευώδιος, Αιμιλιανός και δύο γυναίκες, η Ειρήνη 
και η Πελαγία (πιθανότατα από τον άμαχο πληθυσμό που είχε ακολουθή
Νικολάου) · Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής, 116. 
[9] Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος, 146, 287 – 289. 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                          Κρητικές μαντινάδες,  

δα 

ει να ακούω μαντινάδες. 
άδες στην Κρήτη είναι 

 στη  
ό και 

δή τον αυτοσχέδιο χαρακτήρα, το ύφος, την 
σημασιολογικού 

 και 
ές και 

επειδή, όπως λέει 
ίσθημα, συναίσθημα. 

 “mantinada” που είναι 
μως υπήρχε και πριν την 

υ αιώνα, όπου 
ι 

 
άσου”   

ουν 
 παράδοση, της οποίας η παλαιότητα μας ανάγει 

που

λλά και ποιητής και γνωρίζει ότι πρέπει να απομακρυνθεί από την 

ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΑΚΗ 
 
 
  

                        η μουσικότητα της ποίησης 
 
 
                               “Ρωτήξανέ με για να πω ίντα ΄ναι μαντινά
                            κι είπα πως κλείνεις μια ζωή μέσα σε μιαν αράδα”  
 
 
  Ζώντας αρκετά χρόνια στα Χανιά της Κρήτης, είχα συνηθίσ
Κάθε στιγμή, με κάθε αφορμή και για κάθε αιτία, οι μαντιν
κομμάτι της καθημερινότητας. Η επί αιώνες επανάληψή τους έχει καταγράψει
συλλογική μνήμη όλα εκείνα τα στοιχεία που απαρτίζουν αυτό το μικρ
αυτοτελές νοηματικό κείμενο. Δηλα
αισθητική και την ποιητική της διαλέκτου, καθώς και τα θέματα 
περιεχομένου.  
  Η μαντινάδα είναι ένα ποίημα που αποτελείται από δύο δεκαπεντασύλλαβους
ομοιοκατάληκτους στίχους στη διάλεκτο της Κρήτης που αποδίδει ένα αυτοτελ
ολοκληρωμένο νόημα.  
  Η ετυμολογία της λέξης μαντινάδα προέρχεται από το “μαντεύω” 
και η ιστορία της, περιέχει χρησμό ή αλλιώς προμήνυμα, προα
Σύμφωνα με τον Στράβωνα (Γεωγραφικά Ι, IV), ο Κρητικός μάντης και προφήτης 
Επιμενίδης (6ο αι. π.χ.) έγραφε τους καθαρμούς και τους χρησμούς σε ποίηση, έπη.  
Επίσης και ο Παυσανίας (Αττικά, 34) αναφέρει ότι στο μαντείο του Αμφιάραου 
(κοντά στον Ωρωπό) υπήρχε ένας Κρητικός από την Κνωσό με το όνομα Ιοφών, που 
έλεγε τους χρησμούς των εξηγητών με εξάμετρους στίχους.  
  Κατά άλλους θεωρείται εξελλινισμένος τύπος του ενετικού
ταυτόσημο με το ιταλικό “mantinatta”. Αυτό το είδος ό
ενετοκρατία όπως αποδεικνύεται σε βυζαντινό χειρόγραφο του 15ο
περιέχονται τα καταλόγια ( βυζαντινά λαϊκά νυχτερινά τραγούδια), τα οποία είναι κα
μαντινάδες: 
                        “Εψές επερνοδιάβαινα, κόρη, εκ της γειτονιάς σου
                       κι η γειτονιά σου μ’ήννοιωσεν και συ κόρη εκοιμ
 
  Η μαντινάδα είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα λαϊκής δημιουργίας που υπάρχ
σήμερα. Συνδυάζουν μια μακρόχρονη
στη Μινωική Κρήτη, με την έμπνευση και το δημιουργικό πνεύμα. Εκείνο όμως  
την κάνει να είναι μοναδική- αν εξαιρέσουμε τα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου 
και τα μοιρολόγια της Πελοποννήσου- είναι ότι συνεχίζει να δημιουργείται.    
  Η μαντινάδα είναι ταυτόχρονα μουσική και ποίηση και συνοδεύει όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής του Κρητικού. Διακρίνεται από τα άλλα ποιητικά κείμενα για τη 
συνδηλωτική σημασία της, το γλωσσικό ιδίωμα και τις αναφορές σε κοινωνικές αξίες. 
Η γλώσσα παρέχει ικανές δομές που ξεπερνούν την καθημερινή χρήση και κάνουν το 
κείμενο ιδιαίτερο. Ο δημιουργός της μαντινάδας-μαντιναδολόγος δε νοιώθει απλά 
τραγουδιστής α



κυριολεκτική σημασία των λέξεων. Παράλληλα κατέχει δύο θέσεις, μία στο μουσικό  

 μαντιναδολόγος  μέσα από τη γλωσσική πράξη εκφράζει μια ατομική συμπεριφορά 
 

λωσσικό πλαίσιο. 

 θα εμπεριέχει: 
 χρησιμοποιείται συντακτική δομή πραγματικής υπόθεσης με δεδομένο                                

  το αποτέλεσμα  

σου” 

λαμβανόμενης  
υγκεκριμένο σκοπό 

              “Μ’αν πάω ’γω στην εκκλησιά δεν πάω για ν’αγιάσω 

                “Κι αν σ’αγαπώ κι αν μ’αγαπάς, ίντα’ν’το διάφορό μας 

Βασικό και σταθερό σημείο της δομής της μαντινάδας είναι η χρήση του πρώτου και 
εύτερου προσώπου, σαφής απόδειξη της παρουσίας του “εγώ”(ομιλητή) και του 
εσύ”(ακροατή). Το “εγώ” δρα με πρόκληση αναγνώρισης(θέση), ενώ το “εσύ” δρα 
ντιθετικά(αντίθεση), κι έτσι το αποτέλεσμα είναι η ταυτόχρονη δήλωση του “εγώ” 
και του “εσύ”. 
                           “Δίχως εσένα η ζωή θα φύγει να μ’αφήσει 
                    και το κορμί στη μαύρη γης, θα ει, θα σκορπίσει”       
Το “εσύ”(δηλώνεται με την αντωνυμία εσένα) απουσιάζει, το “εγώ” δεν δέχεται την 
απουσία και το αποτέλεσμα της αντίθεσης ναι η τελική θέση του “εγώ”. 
                     
                    “Όποιο πουλί ψηλοπετά, στον ρανό να φτιάξει, 
                         στο χαμηλότερο κλαδί θα πάει να κοιτάξει”  
Το “εσύ”(πουλί) δρα αντίθετα προς την επιθυμία του εγώ.Το “εγώ” προβλέπει το 
αποτέλεσμα(στο χαμηλότερο……).  
 
  Με μια πρώτη ματιά το περιεχόμενο της μαντινάδας είναι ερωτικό, γι’αυτό και 
θεωρείται ως κύριο θέμα της ο έρωτας. Φαινομενικά δηλαδή είναι ένα λυρικό δίστιχο. 
Στην πραγματικότητα όμως με αφορμή το έρωτα, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα 
κυρίαρχο κίνητρο δημιουργίας, προσεγγίζε όλες τις πλευρές του συναισθήματος. 
Συνήθως η ερωτική δήλωση γίνεται απ τον άνδρα και αφορά τη γυναίκα. Τα 
υμνούμενα πλεονεκτήματα είναι περισσότερο σωματικά και λιγότερο ψυχικά. Όμως 
πρέπει να λάβουμε υπ’όψη μας ότι μεταφορικά η εξωτερική ομορφιά ταυτίζεται με 
την εσωτερική 

και μία στο κοινωνικό σύστημα. 
Ο
στο πλαίσιο της κοινωνικής σύμβασης και κινείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο
κοινωνικό-γ
 
  Το περιεχόμενο της μαντινάδας στην τοπική παράδοση απαραίτητα
α) ευχή: όπου
  
                 “Σαν ήπηρές μου τον το νου, πάρε με σκιας και μένα 
                     κι ίντα με θέλει κουζουλό η μάνα που με γέννα” 
 
β) υπόσχεση: όπου χρησιμοποιείται συντακτική δομή σε μέλλοντα χρόνο με δηλω- 
    μένο το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
                 “Αηδόνια δεκατέσσερα θα στείλω στην αυλή σου 
               να κελαηδούν κάθε πρωί να σκάσουν οι οχτροί 
  
γ) απλή δήλωση: όπου χρησιμοποιείται συντακτική δομή επανα
    ενέργειας με σ
  
           Μα πάω για τσι κοπελιές, να δω ποια θα μπολιάσω(διαλέξω)” 
 
δ) πλάγια ερώτηση: όπου χρησιμοποιείται συντακτική δομή απλής υποθετικής  
    σκέψης με δεδομένο αποτέλεσμα 
  
                       όλο με αχ κι όλο με βαχ περνούμε τον καιρό μας”  
 
  
δ
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                     “Νεραι
                       και με τα παραπόταμα μπουμπούλια κοπελιά μου” 
 
Και όταν ο ερωτικ ια ταυτίζεται με 
την ψυχική 
                      “Μα δε σε καταδέχομαι στο σπίτι μας κουτσούρι 
                  πού’χ
*κάτης:γάτα 
 

 σημερινή μορφή της μαντινάδας διαφέρει αρκετά από αυτή του παρελθόντος. 

σε
’χει αυτή η γνήσια όμορφιά της κρητικής λαϊκής δημιουργίας είναι 

οτέλεσμα μιας μακρόχρονης και διαρκούς επεξεργασίας. Είναι μια τέχνη που δεν 
ει τίποτα περιττό και τίποτα περίσσιο.  

δοποταμίδα μου και με τσ’ανθούς μηλιά μου 

ός ύμνος μετατρέπεται σε ύβρη η σωματική ασχήμ

εις του κάτη* τσ’ομορφιές, του ποντικού τη μούρη”  

 Η
Εξελικτικά έχουν συμβεί ορισμένες αλλαγές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τα 
λαογραφικά στοιχεία αλλά με τη μουσική τους επένδυση. Σε γλέντια περασμένων 
εποχών στην Κρήτη, οι οργανοπαίχτες(βιολί, λαούτο) έπαιζαν ένα χορό με άπειρα 
γυρίσματα και αυτοσχεδίαζαν μαντινάδες. Σήμερα υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις: 
από τη μία πλευρά αναπαράγονται παλιές μελωδίες-συνοδίες δε δύο ή τρεις 
παραλλαγές  με σχετικά νέες και επίκαιρες μαντινάδες 
                        “Σύγχρονο υπολογιστή θα βάλω στο μιτάτο 
                      να πέμπω* με το internet το γάλα των προβάτω” 
*πέμπω:στέλνω 
 
και από την άλλη πλευρά παλαιότερες μαντινάδες προσαρμόζονται  νέες μελωδίες. 
Όπως και να
απ
έχ
 
                                     …Μα πιο καλά και πιο μακριά θωρεί η καρδιά του ανθρώπου… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ – ΜΑΛΛΙΔΗ 
 
 

Από τη σχολική εκπαίδευση στην 
 

επικοινωνιακή πρακτική των media 
  
 

 
 Η παιδε γλωσσικής υτική αξία του δημοσιογραφικού λόγου στο επίπεδο της 
καλλιέργειας και της κοινωνικοποίησης των νέων επιτρέπει την αναγωγή των 
καταναγκαστικών/ εξουσιαστικών ('coercive relations of power') και  προσθετικών/ 
συνεργατικών ('collaborative relations of power') έτσι όπως τις διακρίνει ο Cumm   ins
από τη σχολική διαδικασία στη δημοσιογραφική πρακτική.  Όπως ο δάσκαλος 
καλείται να μεταθέσει το κέντρο βάρους της διδασκαλίας από τον ίδιο στους μαθητές, 
έτσι και ο δημοσιογράφος που επιθυμεί την ποιοτική μεταβολή του ρόλου του, θα 
πρέπει να ενισχύσει την ανατροφοδοτική λειτουργία του λόγου του. Αλλά και οι 
αποδέκτες καλούνται να λειτουργήσουν ως μία συγκρουσιακή δύναμη έναντι του 
εξουσιαστικού δημοσιογραφικού λόγου αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη. 
Αναλυτικά: 
 
  
 
 Η ανίχνευση και ο εντοπισμός των πιθανών ομοιοτήτων μεταξύ των γενικών 
μεθοδολογικών κατευθύνσεων που ακολουθούνται στο πλαίσιο της διδακτικής 
πράξης στη σχολική τάξη από τη μια και κατά τη διαδικασία της επικοινωνιακής 
προσέγγισης του υ δημοσιογραφικού λόγου απ ν άλ υνιστά για  αποδέκτη το ό τη λη, σ
το σύγχρονο ερευνητή μία ζωντανή πρόκληση. Πρόκληση η οποία έχει το έρεισμά 
της στην αποδοχή του παιδευτικού ρόλου του δημοσιογραφικού λόγου και των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης ευρύτερα καθώς και την διδακτική του επίδραση στο 
γλωσσικό αίσθημα. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Ν. Μήτση, η γλώσσα των ΜΜΕ και 
πρωτίστως ο τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος εμφανίζει για τους ειδικούς της 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τη γενικότερη 
γλωσσική και κατ' επέκταση ιδεολογική επίδραση που ασκεί σε ερύτερα κοινωνικά 
στρώματα, όσο επίσης για την πιθανολογούμενη παιδευτική του αξία και τον βαθμό 
συμβολής του στον τομέα της γλωσσικής καλλιέργειας και της κοινωνικοποίησης 
των νέων. Και για να καταστεί σήμερα αποτελεσματική η παρέμβαση της 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας στον τομέα της διδασκαλίας της γλώσσας, απαιτείται, 
πέραν των άλλων, συστηματική έρευνα και μελέτη αυτής καθαυτής της γλώσσας των 
μέσων ενημέρωσης, όσο βεβαίως και της επίδρασης που ασκεί το συγκεκριμένο αυτό 
μόρφωμα στη γλωσσική και τη γενικότερη συγκρότηση των αποδεκτών της. 
  
 
 Οι εξουσιαστικές σχέσεις αφορούν στην άσκηση της εξουσίας εκ μέρους μιας 
κυ ίαρχης ομάδας επί  άλλης ομάδας, κατά κανόνα πολυπληθέστερης η οποία ρ μιας  
βρίσκεται σε υποτέλεια με βάση τον προσδιορισμό που της αποδίδει η ηγέτιδα αρχή 
(άτομο ή κοινότητα). Η κυρίαρχη ομάδα αναδεικνύεται ως «ανώτερη», 
προσδιορίζοντας την υποτελή ως «κατώτερη» και «υποδέεστερη», εγείροντας στην 
ανάπτυξή της συγκεκριμένους περιορισμούς (κοινωνικούς, ψυχολογικούς κ.α.), επί 



τη βάσει του αξιώματος ότι η ποσότητα της εξουσίας είναι σταθερή και λειτουργεί 
σύμφωνα με μια λογική μηδενικού αθροίσματος. Ουσιαστικά οι εξουσιαστικές 
σχέσεις λειτουργούν κατά τρόπο, ώστε να συντηρούν την κοινωνική δομή της 
εξουσίας, την υφιστάμενη κατανομή δύναμης και πλούτου. Σε σχέση με τη σχολική 
διαδικασία, η λειτουργία των εξουσιαστικών σχέσεων επιφέρει την υπονόμευση στην 
ενδυνάμωση της ταυτότητας των μαθητών, εφόσον η επίσημη αρχή, η οποία 
εκπροσωπείται από το δάσκαλο και κατ΄ επέκταση την εκπαιδευτική κοινότητα., 
αποδ λάχιστον ίδει την όποια σχολική αποτυχία των μαθητών από κατώτερα του
κοινωνικά και οικονομικά στρώματα σε υποτιθέμενες εγγενείς «μειονεξίες» και 
δυσκολίας της ίδιας της ομάδας, όπως η γενετική κατωτερότητα, η αδιαφορία των 
γονέων, η διγλωσσία. 
 
  
 
 Απεναντίας, στην περίπτωση που μεταξύ δασκάλου - μαθητών αναπτύσσεται μία 
'συνεργατική δημιουργία δύναμης' ('collaborative creation of power'), το 
εξουσιαστικό ισοζύγιο δεν είναι κλειστό αποκλειστικά και μόνον υπέρ της επίσημης 
αρχής. Η δύναμη, η εξουσία με άλλα λόγια δεν αντιμετωπίζεται ως μία σταθερή και 
προκαθορισμένη ποσότητα με συγκεκριμένο κάτοχο και ιδιοκτήτη, αλλά ως ένα 
προϊόν που παράγεται μέσω διομαδικών και διαπροσωπικών σχέσεων  μέσα στο 
φυσικό περιβάλλον της σχολικής διαδικασίας (τάξη). Σε αυτό, ο μαθητής αισθάνεται 
καταρχήν ασφαλής ότι η ταυτότητά του (γλωσσική και κοινωνική) είναι αποδεκτή 
από το status quo και ο ίδιος ικανός να επιφέρει αλλαγές στην κοινωνική και όχι 
μόνον κατάστασή  συνερ καλο δεν ομευτικά  του. Η γασία με το δάσ  λειτουργεί υπον
και αφαιρετικά έναντι της οντότητας του μαθητή. Αυτός ενδυναμώνεται μέσω της 
συνεργασίας με το διδάσκοντα, του οποίου η δύναμη δεν επιβάλλεται, αλλά 
δημιουργείται και αναπτύσσεται μαζί με αυτόν, ο οποίος τονώνει και ενθαρρύνει τον 
εμπλουτισμό των σχολικών βιωμάτων και εμπειριών.  
 
  
 
 Οι φορείς της διδασκαλίας, ως εκπρόσωποι μιας επίσημης εξουσίας, καλούνται εν 
προκειμένω να απομακρύνονται από το ρόλο της 'αυθεντίας', διαβάλλοντας τη 
θεσμική τους εγκυρότητα. Μια τέτοια στάση από την πλευρά του δασκάλου 
προϋποθέτει ασφάλεια καθώς αυτός αναλαμβάνει το ρίσκο να αποτινάσσει τις 
συμβάσεις και τα θεσμικά του βαρίδια, μετατοπίζοντας το κέντρο της διδασκαλίας 
από τον εαυτό του, τον Έναν στους Πολλούς μαθητές. Ο ρόλος του παντογνώστη και 
του ειδήμονα εγκαταλείπεται, η υπόσταση του δασκάλου ως κατεξοχήν 
επιτετραμμένου της συμβολικής τάξης αμφισβητείται και η διαδικασία επιβολής της 
ανωτερότητας διαβάλλεται. Διαμορφώνονται συνθήκες επιτηδευμένης άγνοιας αλλά 
και κοινωνικής διαθεσιμότητας για μια μεγάθυμη αποδοχή του λόγου του μαθητή, 
χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι το υποκείμενο της ομιλίας συνειδητά οδηγείται 
στην αυτοεξόντωση. 
 
  
 
Η ενίσχυση βεβαίως των συνεργατικών σχέσεων σε ό,τι αφορά τη σχέση 
δημοσιογράφου - κοινού συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παραμελημένης έως 
σήμερα υστερογενούς λειτουργίας, που είναι η ανατροφοδοτική. Ο τρόπος, για 
παράδειγμα, με τον οποίο παρουσιάζεται ο τυπικός ηλεκτρονικός δημοσιογραφικός 



λόγος, όπου κατά κανόνα ο δημοσιογράφος/ ρεπόρτερ εκθέτει τα γεγονότα ή τα 
σχόλιά του, νια - ν τηλεθεατών, χωρίς να δίδει - παρά σπά  το λόγο προς τη μάζα τω
δείχνει να λειτουργεί καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση με τον τρόπο με τον οποίο 
διεξάγεται το μάθημα μέσα στην τυπική αμερικανική τάξη και όχι μόνον. Ο 
δάσκαλος ομιλεί για πολλή ώρα, οι μαθητές ακούνε, οι υποβαλλόμενες ερωτήσεις 
είναι περιοριστικές και η όλη διαδικασία στηρίζεται σε μια δομή παραδοσιακή μέσα 
από την οποία διδάσκεται η γραμμική σκέψη, η παθητικότητα και η εξάρτηση από 
την εξουσία.  
 
  
 
 Κατά ένα ανάλογο τρόπο, η εκάστοτε κυρίαρχη ομάδα των ΜΜΕ νομιμοποιεί και 
αναγορεύει τον εαυτό της ως ειδήμονα (ασφαλώς κατέχει σχεδόν το σύνολο των 
δυνατοτήτων για πρόσβαση στους μηχανισμούς και τις πηγές άντλησης 
πληροφοριών), περιορίζον ως «κατώ  τη ζα/ κοιν τσι, όμως, ο τας τερη» ν μά ό. Έ
λεγόμενος - εν  πολλοίς και αυθαίρετα - «απλός πολίτης» αντιλαμβάνεται ή 
διαισθάνεται ότι θα αντιμετωπίσει μία σειρά περιορισμών στην ενδεχόμενη 
προσπάθειά του να ελέγξει το μέσο ή τη «γραμμή» του, πολύ δε περισσότερο τις 
κεντρικές και άλλες επιλογές της ιδιοκτησίας του (κρατικής ή επιχειρη ατική ). μ ς
Ακόμη και αν το μέσο αποφασίσει ότι θα πρέπει λόγου άρη ένας τηλεθεατής να έχει χ  
δικαίωμα παρουσίας στον πολύτιμο χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, η διάρκεια 
και η μορφή της παρέμβασής του, καθορίζεται αυστηρά από το μέσο και τον 
παρουσιαστή της εκπομπής, ο οποίος και μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο, ανά πάσα 
στιγμή κρίνει εκείνος σκόπιμο. 
 
  
 
 Εν προκειμένω, οι αποστάσεις μεταξύ μέσου ενημέρωσης και τηλεθεατή 
συντηρούνται και παγιώνονται, το μέσο διατηρεί για τον εαυτό του το δικαίωμα της 
έναρξης, της παύσης ή της αναστολής της 'επικοινωνιακής περίστασης'. Ο λόγος που 
οι εξουσιαστικές σχέσεις παγιώνονται σε αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία είναι 
εύκολα κατανοητός. Στις περιπτώσεις εκείνες, όπου η ταυτότητα των αποδεκτών 
ενδυναμώνεται και εμπλουτίζεται, αυτό συνεπάγεται την άμεση αμφισβήτηση της 
δομής της εξουσίας, η οποία απειλείται με πιθανή ανακατανομή ή ανατροπή. Το να 
αναγνωρίσει συνεπώς ο φορέας του δημοσιογραφικού λόγου, που αποτελεί και την 
προσωπ ου, ον πολιτισμό οποίηση της εξουσίας του μέσ την ιδεολογία, τη θρησκεία, τ
ή τη γλώσσα των πολιτισμικά διαφερόντων ή και «αποκλινόντων» - στο πλαίσιο της 
κοινωνικής αξιολόγησης - ως οργανωμένες μορφές αυτοέκφρασης και συνεπώς 
σεβαστές και το να ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους, σημαίνει ότι ουσιαστικά ενισχύει 
την αμφισβήτηση των κυρίαρχων τρόπων συμπεριφοράς και τελικά αυτής καθεαυτής 
της εξουσιαστικής δομής που προκαλεί και συγκρατεί αυτές τις συμπεριφορές. 
 
  
 
 Στην περίπτωση ωστόσο των προσθετικών σχέσεων, η προώθηση μιας διαδικασίας 
ουσιαστικής ενδυνάμωσης του τηλεθεατή/ ακροατή/ αναγνώστη, προϋποθέτει ότι 
αυτός θα πρέπει να αισθάνεται ότι η ταυτότητά του (γλωσσικός κώδικας, κοινωνική 
προέλευση, εθνοτική καταγωγή κ.α.) είναι αποδεκτή και ο ίδιος ικανός να πετύχει 
κάποιες αλλαγές στη ζωή του μέσα από τη ημοσ οποίηση των προβλημάτων και των  δ ι
ζητημάτων που τον απασχολούν. Πρόκειται για μια θεμελιώδη προϋπόθεση 



προκειμένου να εγκατασταθούν ανάμεσα στον πομπό και τον αποδέκτη σχέσεις 
οικειότητας και εμπιστοσύνης.  
 
  
 
 Ένας αποτελεσματικός τρόπος για την σύμπηξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ του 
φορέα του δημοσιογραφικού λόγου και των αποδεκτών του αφορά στην ποιοτική 
διάσταση της μεταξύ τους επικοινωνιακής σχέσης. Από τη μια έχουμε τον 
δημοσιογράφο/ 'επικοινωνητή' και από την άλλη το κοινό των 'ληπτών' και 
'επικοινωνουμένων'. Εάν η σχέση επικοινωνητή- επικοινωνουμένων δεν είναι 
αναγκαστικά και αναλλοίωτα σχέση αντίστοιχης προτεραιότητας, εάν με άλλα λόγια 
η έναρξη της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις  
προθέσεις και τις διαθέσεις του επικοινωνητή, αλλά αφήνει περιθώρια και στο λήπτη 
να λειτουργήσει ως 'εγκαινιαστής' της επικοινωνίας, τότε μπορούμε να ισχυρισθούμε 
ότι έχουμε να κάνουμε με σχέσεις συνεργατικές. 
 
  
 
 Στην περίπτωση τω  μέσων μαζικής ενημέρωσης, 'επικοινωνητή ' είναι ο ν ς
δημοσιογράφος (κάτω από άλλες επικοινωνιακές περιστάσεις το ρόλο του 
επικοινωνητή μπορούν να παίξουν ένας ρήτορας, ο δικαστικός αγορητής, ο 
εκκλησιαστικός κήρυκας κ.α.). Κατά κανόνα, ο επικοινωνητής ή 'επικοινωνών' 
«ανοίγει» την επικοινωνιακή εκδήλωση, ως κεντρικό στοιχείο και απαραίτητο 
συστατικό της επικοινωνίας. Εάν ο εγκαινιαστής της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας 
επιδιώκει η σχέση του με τον αποδέκτη του λόγου του να είναι εξουσιαστική, τότε 
επιθυμεί μια περιορισμένη αν όχι μηδενική αντίδραση από αυτόν και πάντως 
προβλέψιμη Στην ουσία, εται ά ή ασύνειδα και χειραγωγήσιμη. καταβάλλ  συνειδητ
προσπάθεια να ταυτίζεται η έναρξη της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας με την 
ιδιότητα του επικοινωνητή, εγείροντας ψυχολογικούς, κοινωνικούς, γλωσσικούς ή 
άλλους περιορισμούς στον επικοινωνούμενο, κατά τρόπον ώστε να μη διανοείται να 
αντιδράσει, ή να αμφισβητήσει τις επιλογές, τη δράση και τις θέσεις γενικότερα του 
φορέα του δημοσιογραφικού λόγου. Έτσι η επικοινωνιακή πρωτοβουλία αρχίζει και 
τελειώνει με βάση τις επιδιώξεις, τις αναμονές και τις προσδοκίες του Ενός/  
επικοινωνητή, χωρίς κατά την ανάπτυξη και την εκδήλωσή της, να προκύπτουν 
ανατροπές και τυχόν εξελίξεις που αυτός δυσκολεύεται ή αδυνατεί να ελέγξει και 
τελικά να καταστείλει. 
 
  
 
 Ας αντλήσουμε ορισμένα παραδείγματα από τη σύγχρονη καθημερινότητα των 
τηλεοπτικών δημοσιογραφικών εκπομπών: Ο παρουσιαστής/ συντονιστής προτιμά 
κατά κανόνα να «βγαίνουν στον αέρα» τηλεθεατές, οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους 
θα επιβεβαιώσουν και δεν θα αμφισβητήσουν τα λεγόμενά του, γεγονός που θα 
μπορο ργήσει πρόβλημα στ να του. ύσε να υπονομεύσει και να δημιου η δημόσια εικό
Η χρονική διάρκεια της παρέμβασης του τηλεθεατή είναι σχετικώς περιορισμένη με 
δεδομένη την καταρχήν «συναίνεσή» του ότι δεν θα πρέπει να μακρηγορήσει σε 
βάρος του πανάκριβου τηλεοπτικού χρόνου. Η 'γλωσσική ποικιλία' που θα 
χρησιμοποιήσει ο τηλεθεατής δεν θα πρέπει να αποκλίνει από την επίσημη νόρμα, με 
το πρόσχημα της ανάγκης για χρήση ενός αποτελεσματικού, κατανοητού κι 
εκφραστικού μέσου. Τέτοιου είδους δεσμεύσεις μπορεί να καταστήσουν όσους 



αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την εθνική γλώσσα απρόθυμους και ανασφαλείς να 
εκφρασθούν. 
 
  
 
 Αντιθέτως, εάν η επιδίωξη είναι  η ευόδωση των προσθετικών σχέσεων, τότε 
δημιουργούνται προϋποθέσεις και συνθήκες τέτοιες που ενθαρρύνουν την έναρξη της 
επικοινωνιακής πρωτοβουλίας από την πλευρά των Πολλών/ κοινού. Τότε, ο 
επικοινωνητής είναι αυτός που εγκαταλείποντας το θεσμικό ένδυμα του ανώτερου, 
οφείλ ης απόκρισ τελέσει ει να εισέλθει στη διαδικασία τ ης, η οποία και μπορεί να απο
με τη σειρά της το επόμενο ερέθισμα για τη συνέχιση της επικοινωνίας. Οι δύο πόλοι 
της επικοινωνίας λειτουργούν ισότιμα, μιλώντας την «ίδια γλώσσα».  
 
  
 
 Ας φέρουμε ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα: Μετά από μια τηλεοπτική 
εκπομπή ή ένα δημοσίευμα εφημερίδας, ενδέχεται να υπάρξουν αντιδράσεις, 
εκδηλώσεις δυσφορίας και δυσαρέσκειας, που να αφορούν και να απευθύνονται σε 
έναν συγκεκριμένο επικοινωνητή (παραγωγός δημοσιογραφικής εκπομπής, 
συντάκτης ε ημερ ας. Ο τελευταίος εφόσον είναι ευαίσθητος κα  διαθέσιμος φ ίδ ι
(κοινωνικά, ιδεολογικά, ψυχικά και συναισθηματικά) να δεχθεί ην αντίδραση μιας τ
μερίδας - έστω και περιορισμένης - της κοινής γνώμης, την παρουσιάζει, την 
αναδεικνύει, είτε έντυπα, είτε ηλεκτρονικά. Δεν αγνοεί, δεν αποσιωπά, ούτε αφορίζει 
μία τέτοια αντίδραση, ακόμη κι αν η παρουσίασή της λειτουργεί υπονομευτικά στο 
δικό του λόγο και ρόλο, τον αμφισβητεί ή τον αναιρεί. Ενδέχεται επίσης οι 
επικοινωνούμενοι (τηλεθεατές/ αναγνώστες/ ακρο τές  να κεντρ σουν λ.χ. με μια α ) ί  
καταγγελία το ενδιαφέρον του επικοινωνητή.  
 
  
 
 Σε μία τέτοια επικοινωνιακή περίσταση, ο φορέας του έντυπου ή ηλεκτρονικού 
δημοσιογραφικού λόγου, αποδεσμεύεται από τον σταθερό και αναγνωρισμένο του 
ρόλο ως εντεταλμένος από την κοινωνία και το εκάστοτε μέσο ενημέρωση 
επικοινωνητής και δεν είναι αυτός που εγκαινιάζει την επικοινωνία. Απεναντίας, 
μετακινείται από τη θέση του  λειτο ως ένας τος, περιστασιακός, αλλά  και υργεί  ευέλικ
και συνεπής λήπτης, ο οποίος καλλιεργώντας συνθήκες εξασκημένης ή ακόμη και 
εμπρόθετης άγνοιας, αφήνεται στην εξέλιξη μιας επικοινωνιακής πρωτοβουλίας, την 
έναρξη της οποίας έχουν εγκαινιάσει οι κατά κανόνα αποδέκτες του λόγου του. Είναι 
διατεθειμένος να αντιμετωπίσει τις τυχόν ανατροπές, οι οποίες ενδεχομένως 
συγκρούονται με τις θέσεις, τους σκοπούς και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο ίδιος 
ή το μέσο στο οποίο εργάζεται και μεταδίδει το λόγο του. Στη συνέχεια μπορεί να 
εισέλθει στο γνώριμο ειτούργημα του επι οινωνητή, που θα επαναφέρει με τη σειρά λ κ
του αυτούς που πρόσκαιρα προκάλεσαν τη νεότερη επικοινωνιακή πρωτοβουλία στη 
θέση των επικοινωνουμένων/ δεκτών. 
 
  
 
 Μια τέτοια δημόσια συμπεριφορά ενός δημοσιογράφου διατεθειμένου να αφιερώσει 
και όχι να ξοδέψει χρόνο από το «δικό του» χρόνο σε έναν απρόβλεπτο αποδέκτη των 
δικών του απόψεων και θέσεων τις οποίες από θέση ισχύος παρουσιάζει μέσα από 



έναν ισχυρό δίαυλο, μπορεί να ενισχύσει την ετερότητα/ ατομικότητα του αποδέκτη. 
Ο φορέας του δημοσιογραφικού λόγου ο οποίος διαθέτει την ασφάλεια να σταθεί 
απέναντι σε έναν μη προδιαγεγραμμένο και προβλέψιμο ή ελέγξιμο ρόλο από την 
πλευρά του αποδέκτη του, ουσιαστικά χαιρετίζει με άνεση την αλληλεπίδραση των 
έμψυχων συντελεστών της ικοινωνίας  ενθαρρύνει τον δέκτη στη αδικασία  επ και  δι
της συνδημιουργίας των εκπεμπόμενων μηνυμάτων. Δεν επιζητεί «πανομοιότυπα» τα 
οποία οφείλουν πειθαναγκαζόμενα ή εξαναγκαζόμενα να προσαρμοσθούν στους 
ρυθμούς και τα προγράμματα της δικής του 'αυθεντίας' ή της 'αυθεντίας' του 
διευθυντικού επιτελείου και κατ' επέκταση της ιδιοκτησίας (κρατικής ή ιδιωτικής) 
ενός εκάστοτε μέσου. 
 
  
 
 Εδώ βεβαίως προκύπτει το ερώτημα εάν η διαθεσιμότητα, η φιλικότητα και η 
οικειότητα που αποπνέει ορισμένες φορές ο δημοσιογραφικός λόγος υφίσταται 
προκειμένου να εμφανίζεται ο δημοσιογράφος και το μέσου που εκπέμπει το λόγο 
του ως ητο να αποκρύβ του κοινωνικά ευαίσθ αλλά με στόχο εται η αυστηρή 
οργάνωση και το γεγονός ότι αυτό (το μέσο) συχνά εκπροσωπεί τις θέσεις όχι του 
'λαού' - με όλες τις ρομαντικές υποδηλώσεις  μιας τέτοιας έννοιας - αλλά της 
ιδιοκτησίας του. Το ερώτημα ετέθη σε εκπροσώπους της τηλεοπτικής 
δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής και οι 
πολυσυλλεκτικές απαντήσεις οι οποίες εδόθησαν κρίνονται ενδιαφέρουσες τόσο από 
γλωσσολογικής πλευράς, όσο και σε κοινωνικό - πολιτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα 
μερίδα των ερωτηθέντων δημοσιογράφων υποστήριξε ότι όσο πιο σκληρή και 
κλειστή είναι η οργάνωση ενός μέσου ενημέρωσης, άλλο τόσο ένας δημοσιογράφος 
εμφανίζεται λαϊκός, προκειμένου να ξεπερνά τη δυσκολία της προσωπικής 
τοποθέτησης. 
 
  
 
 Επιπλέον, υποστηρίχθηκε, ότι ένας φορέας του δημοσιογραφικού λόγου δεν είναι 
εύκολο να «χτυπήσει» μέσα από τις εκπομπές του τους ιδιοκτήτες του μέσου στο 
οποίο εργάζεται. Μια άλλη μερίδα εκπροσώπων του ηλεκτρονικού τύπου εξέφρασε 
την άποψη ότι η λογική της εμπρόθετηςς απόκρυψης της αυστηρής οργάνωσης και 
των συμφερόντων ενός μέσου είναι ισοπεδωτική. 
 
  
 
 Η μείωση της διόγκωσης της εξουσιαστικής λειτουργίας του δημοσιογραφικού 
λόγου αλλά και του 'γλωσσικού ηγεμονισμού' μέσω του οποίου φυσικοποιούνται οι 
επιλογές της κυρίαρχης ομάδας, κατά τρόπο που οι υποτελείς να μη διανοούνται να 
τις αμφισβητήσουν, συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παραμελημένης 
ανατροφοδοτικής λειτουργίας. Ο εμπλουτισμός και η τόνωση αυτής της λειτουργίας 
μπορεί να οδηγήσει τόσο σε ενίσχυση των πρωτογενών και δευτερογενών 
λειτουργιών του δημοσιογραφικού λόγου, όσο και στη μείωση του κινδύνου της 
επιβολής μιας ρυθμιστικής - κανονιστικής κατεύθυνσης, που εμποδίζει σήμερα τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης να μετατραπούν σε μέσα μαζικής επικοινωνίας.  
 
  
 



 Η υπηρέτηση από τους παραγωγούς/ φορείς και διανομείς του δημοσιογραφικού 
λόγου της ανατροφοδοτικής λειτουργίας προϋποθέτει σεβασμό στις γλωσσικές 
ομάδες, ακόμη και απέναντι σε εκείνες που στερεοτυπικά θεωρούνται 'υποδεέστερες' 
ή 'ανεπαρκείς', κοινωική διαθεσιμότητα αλλά και μια συνεχή επιδίωξη εμπλουτισμού 
της δημοσιογραφικής εμπειρίας χωρίς φοβίες και εμμονές. 
 
  
 
 Ως πρακτικές ενίσχυσης του δέκτη και ενθάρρυνσής του ως εν δυνάμει συν - 
δημιουργού της επικοινωνίας, στο πλαίσιο της 'ανάδρασης'('feed back'), θα 
μπορούσαμε να προτείνουμε τη συχνότερη προβολή θεμάτων με ευρύ κοινωνικό 
ενδιαφέρον, περισσότερες ζωντανές συνδέσεις στο πλαίσιο των ενημερωτικών 
εκπομπών με τόπους όπου συγκεντρώνονται αυθόρμητα και όχι κατ' επιλογή του 
δημοσιογράφου ομάδες πολιτών, ενίσχυση της προβολής του ρόλου των μαρτύρων, 
οι οποίοι δεν θα μιλούν μόνον με αφορμή ακραία γεγονότα (ένας φόνος, μια φυσική 
καταστροφή κ ς επ πό την .α.), ενίσχυση της έναρξης τη ικοινωνιακής πρωτοβουλίας α
πλευρά των αποδεκτών κ.α. 
 
  
 
 Άλλοι τομείς ευθύνης στους οποίους καλείται να πρωτοστατήσει ο σύγχρονος 
δημοσιογράφο , ο οποίος έχε  συναίσθηση της παιδ υτική  αξίας του λ γου του, ς ι ε ς ό
επιθυμεί μία ποσοτική και ποιοτική μεταβολή του ρ λου του την της  ό  σ κατεύθυνση 
σύμπηξης συνεργατικών και προσθετικών σχέσεων με το κοινό, αφορούν στη 
δημοκρατική οργάνωση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συζητήσεων (εάν 
μιλάμε για τον ηλεκτρονικό τύπο), την εξασφάλιση κλίματος οικειότητας, άνεσης και 
εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες (για τον έντυπο τύπο) ή τους ακροατές/ 
τηλεθεατές (για τον ηλεκτρονικό τύπο) και την παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση 
του κοινού να παρακολουθήσει, να αναγνώσει και τελικά να συμμετάσχει στη 
δημοσιογρα ική διαδικασία και τη συνδιαμόρφωση των εκπεμπόμενων μηνυμάτων.  φ
 
  
 
 Δυστυχώς, βέβαια, σήμερα πολλά από τα παρεχόμενα κίνητρα δεν έχουν καμία 
σχέση με αυτό καθεαυτό το δημοσιογραφικό προϊόν. Πρόκειται για τις λεγόμενες 
«προσφορές», οι οποίες αποτελούν ένα από τα βασικά κριτήρια επιτυχίας ενός 
εντύπου στην ανταγωνιστική αγορά, πλάι σε αυτά της δημοσιογραφικής δουλειάς 
(παρουσίαση ύλης, δημοσιογραφική ποιότητα, θεματικά αφιερώματα).  
Μερίδιο ευθύνης για την ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων έχουν και οι 
αποδέκτες του δημοσιογραφικού λόγου, δεδομένης μάλιστα της εξουσιαστικής του 
λειτουργίας, η οποία τους «αναγκάζει» σε σιωπή, λόγω και της φύσης του τεχνητού 
διαύλου, ου εν ευνοε  την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Καλούνται να π δ ί
αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση τα δημοσιογρ φικά κείμενα, τα οποία συχνά  α  
αποτελούν εστίες ανάμιξης και διαπλοκής μεταξύ του ιδιωτικού/ προσωπικού 
στοιχείου με το απρόσωπο/ δημόσιο. Το να αναδεικνύονται για παράδειγμα ως  
γεγονότα που αξίζουν να απασχολήσουν τ  'δημόσια σφαίρα' μαρτυρίες ή βιώματα  η
απλών πολιτών, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε να κάνουμε με μια 
ουσιαστική ανατροπή των σχέσεων εξουσίας μεταξύ αυτών που τη διαθέτουν και 
αυτών που τη στερούνται αλλά ταυτόχρονα υφίστανται τις συνέπειές της. 
 



  
 
 Ακόμη κι όταν τα δημοσιογραφικά κείμενα α. δίδουν την εντύπωση ότι καταργούν 
τις αποστάσεις μεταξύ των φορέων της εξουσίας και των εξουσιαζομένων, β. 
εκφράζουν μία γενική ιδεολογική συμπαράταξη με το κοινό, και γ. εγγράφουν την 
υπονόμευση της κοινωνικής, πολιτικής ή άλλης ιεραρχίας, οι αποδέκτες καλούνται να 
τα αντιμετωπίζουν λαμβάνοντας τη θέση που κανείς οφείλει να λαμβάνει απέναντι σε 
οτιδήποτε εκπέμπεται από ένα οργανωμένο σύστημα προνομίων. Να διαβάζουν πίσω 
από τις γραμμές και να αναλύουν τις φαινομενικά αγαθές και εύλογες επιφανειακές 
δομές, να αναζητούν ποίων τα συμφέροντα εξυπηρετούν κάθε φορά οι διάφορες 
μορφές επικοινωνίας. Απεναντίας, η υιοθέτηση μιας στάσης, σύμφωνα με την οποία 
οι εγκαλούμενοι τύποις ως «καταναλωτές» του δημοσιογραφικού λόγου είναι και 
έρμαια του μέσου, δεν προδίδει μόνον παραίτηση και παθητικότητα, αλλά και μια 
συγκαλυμμένη διάθεση για εγκατάλειψη του ρόλου του αποδέκτη, ίσως ακόμη και 
για αυτοτιμωρία για την αδυναμία τους να σηκώσουν το βάρος της κατεστραμμένης 
πολικότητας του λόγου. 
 
  
 
Η εκδήλωση εξάλλου μιας στάσης οικειότητας και ευμένειας ('attitude of sympathy'),  
συχνά και εικονικής, προς τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες από την πλευρά των 
εκπροσώπων των ΜΜΕ, όταν δεν συνιστά μία ουσιαστική απόπειρα 
επαναπροσδιορισμού των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των φορέων του 
δημοσιογραφικού λόγου και των αποδεκτών, αλλά έναν προσωρινό και εικονικό 
επανασυσχετισμό οικειότητας για λόγους ιδεολογικούς (προπαγάνδα) ή εμπορικούς 
(προσέλκυση διαφημίσεων), μπορεί να αποπροσανατολίσει το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται. Ο αποδέκτης ενός τέτοιου λόγου κινδυνεύει να υποπέσει στην 
ψευδαίσθηση της συμμετοχής σε μια δήθεν συνδιαμόρφωση των εκπεμπόμενων 
μηνυμάτων αλλά και συμμετοχής στην παραγωγή της «αλήθειας» του μέσου. 
Κινδυνεύει να εξομοιωθεί με τους επισήμως ομιλούντες, θεωρώντας ότι δεν 
υφίστανται οι αποστάσεις που τον χωρίζουν από τα πανίσχυρα και κραταιά μέσα 
ενημέρωσης.  
 
  
 
 Φράσεις όπως «θα σε πάω στα κανάλια», ή «θα σου φέρω τα κανάλια», όταν 
εκτοξεύονται ακόμη και για ασήμαντη αφορμή από τους πολίτες, εν είδει απειλής, 
μαρτυρούν μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας από την πλευρά των ανθρώπων, οι 
οποίοι πιθανόν έχουν προηγουμένως ηρωοποιήσει το δημοσιογράφο που αρθρώνει 
ένα λόγο κολακευτικό, γητευτικό και εικονικά ευμενή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι  
αποδέκτες συμπεριφέρονται σαν «παραχαϊδεμένα» παιδιά που βρίσκονται σε 
σύγχυση και αντί να αναμένουν ενημέρωση από το μέσο, διεκδικούν τη 
διεκπεραίωση ενός ατομικού αιτήματος έσω και με μη σύννομα μέσα. 
  
 Συνειδητοποιώντας τη δύναμη της πολιτισμικής του οντότητας, αλλά και 
αντιλαμβανόμενος την κυριαρχία της εμπορευματικής λειτουργίας επί του 
δημοσιογραφικού λόγου, ο σύγχρονος πολίτης μπορεί να αποσυνδέσει την παραγωγή 
του από τους «εξουσιαστές κεφαλαιοκράτες» και να τη συνδέσει με τους «υποτελείς 
κυβερνώμενους». Σε μια τέτοια περίπτωση ο αποδέκτης ή καταναλωτής λειτουργεί 
απέναντι στον ειδησεογραφικό πληθωρισμό και το εκάστοτε ρεπερτόριο προϊόντων 



των media ως μία συγκρουσιακή δύναμη, της οποίας η κοινωνική ταυτότητα 
βρίσκεται υπό συνεχή διαπραγμάτευση. 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ  

 
 

Ο επαγγελματικός  προσανατολισμός 
 και οι προοπτικές του 

 
 
«Η γνώση δεν έρχεται κοιτάζοντας προς τα έξω  
          αλλά κοιτάζοντας προς τα μέσα.» 

Ηράκλειτος 
 

 
 
      Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός «είναι το σύνολο των διαδικασιών που 

πραγματοποιούνται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο από άτομα με ειδική 

εκπαίδευση, σκοπός των οποίων είναι η υποβοήθηση

  

 του ατόμου να πάρει μόνο του 

ς πιο κατάλληλες γι’ αυτό αποφάσεις, όσον αφορά στην ακαδημαϊκή και 

ν κα

π ν

στήριξη των νέων, γύρω από τις αλλαγές που συμβαίνουν στον 

τι

επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει»i. 

 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός διακρίνεται σε τρεις φάσεις: 

1. Διάγνωση των προσωπικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν το μέτρο της 

καταλληλότητας για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

2. Συμβουλευτική, η συστηματική επιστημονική υποστήριξη του ατόμου για την 

συνειδητοποίηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και τη σχέση τους με 

συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. 

3. Πληροφόρηση γύρω από τις συνθήκες εκπαίδευσης και άσκησης των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που ταιριάζου στο άτομο, καθώς ι τις προοπτικές 

τους στην αγορά εργασίας. 

      Οι διαρκείς μεταβολές στην αγορά εργασίας αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για 

τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίες καλούνται να παίξουν 

ουσιαστικό και ρωτεύοντα ρόλο στη στήριξη των νέω  ανθρώπων. Ο θεσμός της 

Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού συμβάλλει αποφασιστικά, αφενός στην 

ευαισθητοποίηση και 

κοινωνικο-οικονομικό τομέα και αφετέρου στη μετάβασή τους από το χώρο της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εργασία. Σήμερα οι υπηρεσίες Επαγγελματικού 



Προσανατολισμού σχεδιάζουν τις στρατηγικές παρέμβασής τους έχοντας υπόψη ότι 

οι νέοι, σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους, στα χρόνια ανάμεσα στη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να κάνουν επιλογές σχετικά 

με το μέλλον τους, που φαντάζει όμως αβέβαιο και ρευστό λόγω της κοινωνικής και 

οικονομικής πραγματικότητας (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2000)ii. Για να 

ντιμετωπίσουν οι νέοι αυτοί το μέλλον τους, χρειάζεται να κάνουν προσωπικά 

θα περνούν από φάσεις 

πασχόλησης και από φάσεις ανεργίας.  

 

σ ια λ  ς

τ

τητες με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως είναι οι 

εξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, αυτοπεποίθησης, υπευθυνότητας, 

ς και εκείνες 

είναι οι δεξιότητες του 

ρησιμοποιεί τους 

των πληροφοριών,  η 

 εργασία κλπ (Σιδηροπούλου-

ας η λειτουργία του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι νέοι 

άνθρωποι δεν πείθονται εύκολα ότι θα πρέπει να ζήσουν μέσα σε μιαν αβεβαιότητα 

α

σχέδια που θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις κοινωνικές και οικονομικές 

διαστάσεις της ζωής. Επίσης γνωρίζουν ότι η τεχνολογική εξέλιξη και η 

παγκοσμιοποίηση της αγοράς έχουν φέρει πολλές αλλαγές και εξελίξεις, τις οποίες 

δεν είχαν ίσως προβλέψει. Οι εργαζόμενοι δεν θα διακρίνονται πλέον σε 

απασχολούμενους και ανέργους, αλλά σε ικανούς και μη ικανούς να βρουν και να 

διατηρήσουν μια εργασία. Προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, 

οι άνθρωποι θα αλλάζουν συχνά πεδίο εργασίας και 

α

 

      Ως αποτέλεσμα, στο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζει να παραμένει βασική 

επιδίωξη η σωστή και συνεχής παροχή βοήθειας επαγγελματικού προσανατολισμού 

που θα στηρίζει τον άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Επιδίωξη ακόμη του 

χώρου της εκπαίδευσης μέσα από τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού 

θα είναι η στήριξη του ανθρώπου για ανάπτυξη αλλά και συνεχή αναπροσαρμογή των 

ικανοτήτων του ε όλη τη διάρκε  της ζωής, παρά ληλα με τι  απαιτήσεις των 

καιρών. Ειδικότερα, η συμβουλευτική για απόκτηση των λεγόμενων δεξιοτήτων 

αποτελεί μια ακόμη διάσταση ης σύγχρονης επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ως 

τέτοιες ορίζονται οι κοινωνικές δεξιό

δ

αυτοδιαχείρησης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων καθώ

που έχουν σχέση με τη διαχείριση των πληροφοριών, όπως 

ανθρώπου να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, να χ

ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την επεξεργασία 

χρησιμοποίηση των προϊόντων νέας τεχνολογίας στην

Δημακάκου, 2001)iii. 

           Με δεδομένο τον χαρακτήρα της εποχής μ



σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας, τις οποίες αδυνατούμε, σήμερα, να 

προβλέψουμε αποτελεσματικά. Είναι δύσκολο, επίσης, να αποδεχθούν την ιδέα ότι

δεν επιβεβαιώνεται στην

 

 πράξη η σύνδεση του πτυχίου με την εργασία και ότι 

          Η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής 

ποιηθεί (Watts, Law, Killeen, Kidd, & Hawthorn, 1996). Ο στόχος της θα 

αρακολούθησης των κοινωνικο -οικονομικών εξελίξεων. 

       Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και το ΥΠΕΠΘ κι έτσι σήμερα λειτουργούν 81 

τικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) στις έδρες και σε μεγάλες 

πόλεις των Νομών και 570 Γραφεία Σ. .Π. σε ισάριθμες σχολικές μονάδες της 

την 

Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης προς κάθε 

, γονείς, νέους /-ες, εκπαιδευτικούς. Για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού από τους εκπαιδευτικούς κατά το σχολικό έτος 2007 – 2008 

προβλέπεται η επιμόρφωση συνολικά 1.000 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στα αντικείμενα αυτά. 

 
Οι στόχοι της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. σχετικά με τον Σ.Ε.Π. αφορούν : 

• στην κατάρτιση ολοκληρωμένου Θεσμικού Πλαισίου  

• στη διοικητική στήριξη των ΚΕ.ΣΥ  και Γραφείων Σ.Ε.Π.  

• στην αναβάθμιση του ΚΕ.ΣΥ.Π. το  ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

• στην επιμόρφωση των συμβούλων .Ε.Π.  

• στην επιστημονική στήριξη των Κ .Σ.Υ.Π., των Γραφείων Σ.Ε.Π. και των   

ΓΡΑ.ΣΥ. μέσω του ΚΕ.ΣΥ.Π. του ΥΠ.Ε. .Θ.  

υπάρχει ανάγκη για συνεχή επένδυση στη γνώση, από την οποία γνώση θα εξαρτηθεί, 

σε μεγάλο βαθμό, η προσαρμοστικότητα του μελλοντικού εργαζόμενου. 

 

ως μεθόδου για την υποστήριξη των νέων να αντιμετωπίσουν αυτές τους τις αγωνίες 

θα ισχυρο

είναι να μάθουν οι νέοι να παρακολουθούν την εποχή τους και παράλληλα να 

αναπτύσσουν όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα θα πρέπει να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για πληροφόρηση και μηχανισμούς 

π

 

  

Κέντρα Συμβουλευ
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χώρας, στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και στόχο 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

ενδιαφερόμενο: μαθητές /-τριες
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• στη στήριξη της υλοποί άσεων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II –              

Γ’ Κ.Π.Σ. και στην προώθηση νέων δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

θεσμού του Σ

•  

των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των Γραφείων Σ.Ε.Π., την προβολή του θεσμού του Σ.Ε.Π. 

αλλά και την αποτελε ίς.  
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ΖΩΗ  ΚΑΡΑΤΟΛΙΑ  
 
 

Η ψυχική αλλοτρίωση του προσωπικού 

 των επιχειρήσεων από το εργασιακό τους περιβάλλον 

 και οι ανθρώπινες σχέσεις 
 

                                                            
 

                    

Στις  μέρες  μας ,  μέσα  στον  εργασιακό  χώρο ,  είναι  πολύ  συχνή   η  
διαπίστωση  της  ψυχικής  επιβάρυνσης  που  βιώνει  ο  εργαζόμενος ,  της  
ανάπτυξης  εσωστρέφειας  και  της  αποστασιοποίησης  από  το  αντικείμενο  
της  εργασίας  του .  Αναλύοντας  την  κατάσταση  αυτή  διαπιστώνουμε  ένα  
δυσάρεστο  και  παθογενές  συναίσθημα  γνωστό  ως  «ψυχική  
αλλοτρίωση». 

Η  ψυχική  αλλοτρίωση  είναι  η  αδυναμία  του  ανθρώπου  που  παράγει  
το  έργο ,  να  γευτεί  τα  ωφελήματά  του ,  με  αποτέλεσμα  να  νιώθει  
εξαρτημένος  από  τις θελήσεις  των  άλλων   .

Βασικό  λόγο  αποτελεί  η  απουσία  ανθρώπινης επικοινωνίας  στο  
χώρο  εργασίας .  Αυτό  είναι  η  έλλειψη  ουσιαστικής  επαφής  ανάμεσα  σε  
δυο  άτομα  που  μοιράζονται  τον  ίδιο  χώρο ,  δηλαδή  την  επιχείρηση ,  
τόσο  στην  ιεραρχική  όσο  και  στη  λειτουργική  της  διάσταση .  Έχει  
διαπιστωθεί  από  έρευνες  πώς  η  απουσία  της  «ανθρώπινης στιγμής» 
οδηγεί  έναν  οργανισμό  σε  δυσλειτουργία ,  καθώς  ακόμη  και  
παραγωγικοί  εργαζόμενοι ,  κάτω  από  συνθήκες  αποξένωσης  και  
έλλειψης  συνεννόησης ,  αρχίζουν  να  αμφισβητούν  την  αποδοτικότητά  
τους ,  να  υποτιμούν  την  αξία  τους  και  να  χάνουν  το  ενδιαφέρον  για  το  
αντ ςικείμενο  της  εργασία  τους .  

Το  πρόβλημα  της  ψυχικής  αλλοτρίωσης  επιδεινώνεται ,  με  την  
εξάπλωση  της  δυσπιστίας  και  της  απογοήτευσης  που  λαμβάνει  τη  
μορφή  μεταδοτικής  ασθένειας  και  με  αλυσιδωτές  αντιδράσεις  οδηγεί  το  
προσωπικό  της  επιχείρησης  σε  άγχος ,  αναποφασιστικότητα ,  
ατελέσφορες  ενέργειες  και  αγενή  συμπεριφορά .  Καλλιεργείται  με  
αυτόν  τον  τρόπο  ένα  κλίμα  απόστασης ,  ψυχρότητας  και  
ψευδοαρμονίας ,  ενώ  ατονεί  το  χιούμορ  και  η  διάθεση  αλληλοβοήθειας .  
Η  ψυχική  αλλοτρίωση  ως  παθογένεια  της  οργάνωσης ,  οδηγεί  τελικά  
την  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σε  ποικίλα  κενά .  Εκτιμάται  ότι  σε  
μεγάλες  επιχειρήσεις  ένα  μεγάλο  ποσοστό  περίπου  40% των  
εργαζομένων  βιώνουν  το  αποτέλεσμα  της  ψυχικής  αλλοτρίωσης .  Το  
φαινόμενο  εμφανίζεται  εντονότερο  στις  επιχειρήσεις ,  όπου  η  εργασία  
αποτελεί  καθημερινή  ρουτίνα  ενώ  στις  κατασκευαστικές ,  για  
π  συχνότητά  του  παράαράδειγμα ,  επιχειρήσεις ,  μειώνεται  η  την  ένταση  
της  εργασίας ,  χάρη  στην  αλλαγή  των  θέσεων  εργασίας .  

Εάν  κανείς  εμβαθύνει  στον  όρο  «ψυχική  αλλοτρίωση», δίνει  
ιδιαίτερη  σημασία  στο  καίριο  ζητούμενο  του  προβλήματος .  Με  
γνώμονα  το  σκεπτικό  αυτό  υιοθετείται  μια  νέα  οπτική  σκιαγράφηση  



τον  πραγμάτων  που  ευθύνονται  για  την  μορφή  συμπεριφοράς  των  
εργαζομένων  στις  επιχειρήσεις .  

Κατά  την  διαδικασία  αποδοχής  από  τον  εργαζόμενο  του  
εργασιακού  του  ρόλου ,  συνάπτεται  ένα  είδος  συμβολαίου  μεταξύ  του  
ίδιου  και  των  εκπροσώπων  της  επιχείρησης ,  στο  οποίο  προσδιορίζονται  
οι  ώυποχρεώσεις  που  αυτός  αναλαμβάνει  να  φέρει  σε  πέρας .  Η  πρ τη  
είναι  καθαρά  τυπολογικό  μέρος ,  στο  οποίο  καθορίζονται  με  σαφήνεια  
τα  τυπικά  χαρακτηριστικά  τις  εργασίας  αυτής ,  όπως  η  θέση  εργασίας ,  ς
το  αντι είμενο  ενασχό ησης  το  ωράριο  εργασία ,  οι οικονομικές  κ λ ς  
αποδοχές  του  εργαζομένου .  Η  δεύτερη  διαδικασία  αναφέρεται  στο  
ηθικό-ψυχικό  μέρος ,  που  λειτουργεί  ως  άγραφο  δίκαιο  και  καλύπτει  
ένα  ευρύ  φάσμα  δικαιωμάτων  -  προνομίων  και  καθηκόντων  -  
υποχρεώσεων ,  πο  δεν  αποτελού  τμήμα  μιας υπικ ς  συμφωνίας ,  λλά  υ ν  τ ή α
εξακολουθούν  να  ασκούν  σημαντική  επιρροή  στην  συμπεριφορά  των  
εργαζομένων .  Επίσης  π ριέχει τις αμοιβαίες ελπίδες  και  προσδοκίες  ως  ε    
προς  την  διεκπεραίωση  του  καθήκοντος ,  που  δημιουργείται  ανάμεσα  
στον  εργαζόμενο  και  τον  εργοδότη  του ,  καθώς  και  οι  προσδοκίες  του  
εργοδότη  για  αποδοτικότητα ,  ήθος  πρωτοβουλία ,  προθυμία  του  
εργαζόμενου ,  προσδοκά  και  ο  ίδιος  ο  εργαζόμενος  με  η  σειρά  του ,  την  
αναγνώριση ,  την  υποστήριξη ,  την  δικαιοσύνη ,  την  υλική  ικανοποίηση  
των  προσπαθειών  του ,  την  επαγγελματική  ανέλιξή  του .  
 Κατά  συνέπεια  ως  ψυχική  αλλοτρίωση  στο  χώρο  εργασίας  ορίζεται ,  
μια ο ν τ πρ σωπική  κατάσταση ,  τη  οποία  σηματοδοτεί  η  εσω ερική  
παραίτηση  και  η  ψυχική  απ μάκρυνση του  εργαζομένου  από  τον  ο  
εργασιακό  του  χώ ο  σε συνάρτηση  με  την  αποποίηση της  ατομική  ρ   
πρωτοβουλίας ,  της  αυτενέργειας  και  της  προθυμίας  για  προσφορά   στην  
επιχείρηση .  Είναι  χαρακτηριστικό ,  ότι  αυτή  η  τάση  απροθυμίας  για  
προσφορά  έργου  δεν  εξαντλείται  σε  κάποια  συγκεκριμένη  ομάδα  
εργαζομένων  βάσει  της  θέσης  ή  ης  ηλικίας  τους ,  αλλά  διαποτίζει  όλη  τ
την  ιεραρχική  και  ηλικιακή  κλίμακα  της  επιχείρησης ,  γεγονός  που  της  
προσδίδει  χαρακτηριστικά  επιδημικής  ασθένειας .  

Είναι  ευνόητο ,  ότι  για  την  μέγιστη  δυνατή  αποδοτικότητα  του  
εργαζομένου ,  θα  έπρεπε  να  πραγματοποιούνται  κατά  τρόπο  
ικανοποιητικό ,  οι  προσωπικές  του  επιθυμίες  και  προσδοκίες  στην  
συγκεκριμ νη  θέση  εργασίας .  Στην  αντίθετη  περίπτωση ,  προβάλλει  έ
απειλητική  μια  συχνή  και  σκληρή  εσωτερική  αντιπαράθεση  που  
επιβαρύνει  σοβαρά  τον  ψυχισμό  του  ατόμου .  Η  προσπάθεια  του  ατόμου  
που  βιώνει  αυτή  την  έντονη  ψυχική  φόρτιση  να  προσαρμοστεί  και  να  
συμβιβαστε  με  ην  υπάρχουσα κατάσταση  λόγο  της  πληθώρας  των  ί τ  
ατομικών  και  κοινωνικών  του  αναγκών ,  συνοδεύεται  από  αίσθημα  
αδικίας  και  πικρία .  Η  ψυχική αλλοτρίωση  δεν  εκδηλώνεται  επίσημα ,  ς  
αλλά  άτυπα  και  εν  αγνοία  των  υπολοίπων  συναδέλφων ,  μεταφράζεται  
συνήθως  σε  μια  αδιόρατη  και  ταυτόχρονα  παγερή  υπαναχώρηση   του  
εργαζομένου  ενάντια  των  δεσμεύσεων  και  των  ευθυνών  του .  Η  στάση  
αυτή  αποτελεί  απόρροια  της  επίδρασης  τριών  παραγόντων:  
1  Της  κουλτούρας  της  επιχείρησης .  
2  Της  ηθικής οιότη ς  της ιοίκησης .   π τα  δ
3  Της  στάση  των μελών  της  επιχείρησης .  ς  

Η  κουλτούρα  της επιχείρησης   



Ο  όρος  κουλτούρα  της  επιχείρησης  αναφέρεται  σε  ένα  σύστημα  
κανόνων ,  αξιών  και  αντιλήψεων  το  οποί  σφραγ ζει  την  υμπεριφορά  ο ί σ
των  μελών  της  επιχείρησης  σε  όλες  τις  ιεραρχικές  βαθμίδες ,  καθώς  και  
την  εικόνα  που  εμφανίζει  αυτή  τόσο  στο  εξωτερικό  όσο  και  στο  
εσωτερικό  της  περιβάλλον ,  

Οι  βασικότερες  παράμετροι  που  καθορίζουν  την  κουλτούρα  της  
επιχείρησης  είναι  η  προσωπικότητα  του  manager, ο  τρόπος  οργάνωσης  
του  επικοινωνιακού  συστήματος ,  η  στρατηγική  γραμμή  δράσης ,  ο  
βαθμός  συγκέντρωσης  των  αποφάσεων  καθώς  κα  η  ποιότητα  ι
συμπεριφοράς  των  μελών  της .  Οι  παράμετροι  που  προαναφέρθηκαν  
μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  και  να  συγχωνευθούν  σε  δυο  άξονες:  Τον  
παραγωγικό-επιχειρηματικό  και  τον  ηθικό .  Η  πρώτη  περίπτωση  αφορά  
κατεξοχήν  την  παραγωγική  διαδικασία  της  επιχείρησης ,  την  
χρησιμοποιούμενη  τεχνολογία ,  την  επιχειρηματική  δραστηριότητα  και  
συναλλαγή .  Από  την  άλλη  το  ποιοτικό  επίπεδο  των  ανθρωπίνων  
σχέσεων  εντός  και  εκτός  της  επιχείρησης  συγκαταλέγεται  στην  ηθική  
διάσταση ,  η  οποία  μας  ενδιαφέρει  πρωτίστως ,  διότι  έχει  διαπιστωθεί  
ότι  τυχόν  ανορθόδοξη  αντίληψη-φιλοσοφία  της  επιχείρησης  λειτουργεί  
καταλυτικά  σε  βάρος  της  ψυχολογίας  των  εργαζομένων  της .  

Η  ηθική  ποιότητα  της  Διοίκησης  

Τα  υψηλόβαθμα  στελέχη  της  επιχείρησης  πολλές  φορές  
αντιμετωπίζουν ,  σε  σχέση  με  τους  εργαζομένους ,  απρόσμενες  
καταστάσεις  που  τους  αιφνιδιάζουν ,  όπως  π .χ .  την  αποκλίνουσα  
συμπεριφορά  από  την  α αμενόμενη  ως  προς  τις  αρμοδιότητες  και  τα  ν ,
καθήκοντα  που  έχει  να  επιτελέσει  κάθε  εργαζόμενος ,  ανάλογα  με  τη  
θέση  και  το  αντικείμενο  της  εργασίας  του .  Όμως ,  συχνά  τα  άτομα  αυτά  
δεν  προχωρούν  σε  βαθύτερη  διερεύνηση  των  αιτιών  αυτής  της  
συμπεριφοράς ,  αρκούνται  στην  άσκηση  δριμύτατης  κριτικής ,  γεγονός  
που  χαρακτηρίζ ι  τα διοικητικά  στελ χη  να  προβαίνουν  ε  γρήγορη  ε  έ σ
εκτίμηση ,  αξιολόγηση  και  ταξινόμηση  των  εργαζομένων  σε  διάφορες  
κατηγορίες ,  πολλές  φορές  εκτιμούν  με  όχι  αξιοκρατικά  κριτήρια  το  
χαρακτήρα  των  ατόμων  επηρεάζοντας  έτσι  την  ατομική  και  ομαδική  
επίδοση .  Τα  διοικητικά  στελέχη  των  σύγχρονων  επιχειρήσεων  
εκπαιδεύονται ,  έτσι  ώστε  να  β ζου  ως  κύρια  δύναμη  τη  λογική  ά ν
ανάλυση  σε  βάρος  των  συναισθημάτων ,  υποβαθμίζοντας  έτσι  τον  
αντίκτυπο  που  μπορούν  να  έχουν  τα  όποια  αρνητικά  μηνύματα  στην  
ψυχολογία  των  εργαζομένων .  Γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  διοίκηση  
επιδεικνύει  απροθυμία  να  δεχθεί  την  οποιαδήποτε  κριτική  από  τους  
εργαζομένους .  Η  εσωτερική  διαμάχη  που  προκαλείται   επιφέρει  
δυσμενείς  επιπτώσεις ,  όπως ,  την  αδιαφορία  του  εργαζομένου ,  τη  
δραματική  μείωση  ζήτησης  της  γνώμης  του ,  την  ελλιπή  συμμετοχή  του  
σε  σημαντικές  δραστηριότητες ,  την  περιορισμένη  δυνατότητα  επιλογής  
χειρισμών  και  την  εμφανή  περικοπή  των  δικαιωμάτων  του .  

Το  συμπέρασμα  είναι  ότι  ο  υψηλός  βαθμός  της  ανίας  που  βιώνει  ο  
εργαζόμενος ,  λόγω  των  ψυχοφθόρων  αυτών  συνθηκών  και  
κατ ά   αστ σεων  του στρες ,  σε  συνδυασμό με  την  αδυναμία  ή  και  
απροθυμία  κατανόησης  των  ορίων  της  ψυχικής  του  αντοχής  μέσα  στο  
χώρο  εργασίας ,  οδηγούν  με  μαθηματική  ακρίβεια  στην  ψυχική  



κατάρρευσή  του  και  στην  άρση  της  «εργασιακής  εγρήγορσης», η  οποία ,  
όμως ,  κρίνεται  αναγκαία  προϋπόθεση  για  τη  συνεχή  αύξηση  της  
αποδοτικότητάς  του .  

Η  στάση  των  μελών  της  επιχείρησης  

Μέσα  στο  εργασιακό  περιβάλλον  των  επιχειρήσεων ,  παρατηρείται  
μια  μεγάλη  ποικιλία  χειρισμών  εκ  μέρους  των  μελών  τους ,  τα  οποία  
κατέχουν  διαφορετικές  θέσεις  και  διαδραματίζουν  διαφορετικούς  
ρόλους .  Συχνά  διαπιστώνεται ,  ανομοιογενής  προσέγγιση  αντικειμενικά  
ίδιων  καταστάσεων  ανάλογα  με  το  άτομο  που  τις  επεξεργάζεται  αλλά  
και  συναδελφικότητα  αντιμετώπισης ,   διαφορετικών  καταστάσεων  από  
άτομα  που  διαθέτουν  ετερόκλητα  χαρακτηριστικά .  Για  την  επαρκή  
κατανόηση  των  ποικιλόμορφων  επιλογών  που  υλοποιούνται  κάθε  φορά ,  
σημαντικό  κλειδί  αποτελεί ,  η  ανίχνευση  των  κινητήριων  μοχλών  της  
συμπεριφοράς  τους ,  η  οποία  κατευθύνεται  από  :  

1  Τους  στόχους  των  μελών  τις  επιχείρησης .  
2  Τις  διαθ σεις  τους  έ
3  Τις  προσδο ίες  τους  κ
4  Την   συνθετικότητα  των  ποιοτικών  τους  χαρακτηριστικών  

Στόχοι  των  μελών  της  επιχείρησης  

Είναι  γενικά  αποδεκτή  η  σπουδαιότητα ,  η  θέσπιση  στόχων  και  η  
προσπάθεια  επίτευξής  τους ,  για  την  διατήρηση  της  εσωτερικής  
σταθερότητας  του  ανθρώπου .  Στο  πλαίσιο  της  επιχείρησης  η  
στοχοθεσία  προσδίδει  στην  προσωπικότητα  κάθε  μέλους  το  στοιχείο  
της  αγωνιστικότητας  και  του  δυναμισμού ,  με  αποτέλεσμα  να  
διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στο  καθορισμό  της  συμπεριφοράς  του .  
Η  υλοποίηση  των  θωρακισμένων  στόχων  βρίσκεται  σε  άμεση  
συνάρτηση  με  τα  βαθύτερα  συναισθήματα  και  τις  επιθυμίες  του  
ανθρώπου ,  ενώ  καθοδηγεί  την  ανταπόκρισή  του  στις  ποικίλες  
προκλήσεις  που  δέχεται  και  προσδιορίζει  τη  γραμμή  δράσης  του .  

Ο  συνδυασμός  του  βαθμού  δυσκολίας  του  στόχου  και  του  βαθμού  
αφοσίωσης  του  ανθρώπου  από  την  πραγμάτωσή  του ,  αποτελεί  το  
ρυθμιστικό  παράγοντα  για  το  επίπεδο  της  προσπάθειάς  του  που  τελικά  
καταβάλλεται .  Αξίζει  να  σημειωθεί ,  επίσης ,  ότι  καλύτερη  απόδοση  
παρατηρείται  στην  περίπτωση  απαιτητικών  και  όχι  εύκολα  
υλοποιήσιμων  στόχων ,  αρκεί  το  επίπεδό τους  να  μην  είναι  τόσο  υψ   ηλό
που  να  αγγίζει  τα  όρια  του  μη  εφικτού .  Στη  περίπτωση ,  όμως ,  που  οι  
στόχοι  αν  και ραγματοποι ιμοι  δεν  καθίσταται  για  ικίλες  τίες   π ήσ πο αι
εφικτό  να  υλοποιηθούν ,   προβάλλει  βίωση του  αναπόφευκτα η   
αισθήματος  της  αποτυχίας ,  της  ανεπάρκειας  ικανοτήτων  και  της  μη  
ανταπόκρισης ,  στις  προσδοκίες  του  εργασιακού  περιβάλλοντος .  

Διαθέσεις  των  μελών  της  επιχείρησης  

Οι  διαθέσεις  του  ατόμου  αφορούν  ορισμένες  ρυθμίσεις  των  
συναισθημάτων ,  των  σκέψεων  και  των  προδιαθέσεών  του  για  ανάληψη  
δράσης  απέναντι  σε  διάφορες  θέσεις  του  περιβάλλοντός  του .  ώ  Εν



χρησιμεύουν  στα  άτομα  ή  τις  ομάδες  για  την  κατοχύρωση  των  θέσεων  
τους .  Οι  υπάρχουσες  πληροφορίες  και  τα  ερεθίσματα  που  έχει  στην  
διάθεσή  του  ένα  άτομο ,  ο  βαθμός  και  το  είδος  συμμετοχής  του  σε  μια  
ομάδα  καθώς  κα  το  ε ρύτερο  πολιτιστικό  και  οικο ομικό  περιβάλλον  ι υ ν
που  έχει  βιώσει ,  διαμορφώνουν  τις  διαθέσεις  του ,  η  ποιότητα  των  
οποίων  επιδρά  στο  μέγεθος  της  διαπροσωπικής  έλξης  και  γενικά  της  
επικοινωνίας  μεταξύ  των  ανθρώπων .  

Η  επικοινωνία  αυτή ,  μέσα  σε  μια  ομάδα  συμβαίνει  πολλές  φορές  να  
υπονομεύεται  λόγω  περιορισμού  της  προσωπικής  ελευθέριας  και  της  
δυνατότητας  δράσης  κάποιων  μελών .  Άτομα  με  μειωμένη  απόδοση  
αλλά  και  αυτά  που  υπερβαίνουν  το  ανώτερο  αποδεκτό  όριο  απόδοσης  
απομονώνονται ,  γεγονός  που  καταδεικνύει  ότι  το  φάσμα  που  τα  όρια  
αυτ ε ς αά  πλαισιώνουν ,  ρυθμίζει  και  τον  κανόνα  συμπ ριφοράς  τη  ομάδ ς .  
Άνθρωποι   που  διακρίνονται  για  την  πρωτοβουλία  και  την  δράση  τους  
βιώνουν  συχνά  το  δυσάρεστο  συναίσθημα  βλέποντας ,  η  προσπάθειά  
τους  για  αξιοποίηση  αυτών  των  χαρακτηριστικών ,  να  προσκρούει  στην  
απουσία  ή  στην  απροθυμία  για  διάθεση  χρόνου  από  τους  άλλους  
εργαζομένους σε  σ επτικισμό  και  νευθυνότητ συμ εριφοράς ,  στην  ,  κ α α  π
υπόδειξη  άλλων  μορφών  πρωτοβουλίας  ή  δράσης ,  οι  οποίες  
λειτουργούν  τελικά  ως  τροχοπέδη ,  ακόμη  και  σε  περιπτώσεις  
οικειοποίησης  ή  αντιγραφής  των  δικών  τους  δραστηριοτήτων .  

 
Προσδοκίες  των  μελών  της  επιχείρησης  

Ο  αυτάρκης  και  αυτοδύναμος  χειρισμός  των  καταστάσεων  σε  μια  
επιχείρηση ,  προϋποθέτει  δημιουργική  ικανότητα  την  οποία  διαθέτουν  
πολλά  άτομα  που  είναι  σε  θέση ,  αξιοποιώντας την ,  να  εξεύρουν  
συμφέρουσες  λύσεις  στα  διάφορα  προβλήματα  που  ανακύπτουν .  Το  
άτομο  προσδοκά  να  αισθάνεται  άνετα  και  φυσιολογικά  στο  χώρο  
εργασίας  του ,  ασκώντας  μια  ανεξαρτησία  που  του  επιτρέπει  να  
καλλιεργεί  εξειδικευμένες  ιδιότητες  και  επιδεξιότητες  και  να  εξασκεί  
μεγαλύτερη  ευελιξία  και  προσαρμογή  στις  περιστάσεις .  Τελευταία ,  
όμως ,  σε  αντίθεση  με  την  σταθερή  ζήτηση  για  υλική  ευημερία  και  την  
ελάχιστα  μειωμένη  επιθυμία  για  κοινωνική  ασφάλεια ,  ο  άνθρωπος  έχει  
ισχ κη  για  αυτοεκτίμηση  και  αυτοπραγμάτωση ,  υψηλή  υρή  την  ανάγ
αξιολόγηση  της  διαπροσωπικής  επικοινωνίας ,  καθώς  και  έντονη  τη  
διάθεση  για  ατομική  καταξίωση .  Στην  περίπτωση ,  όμως ,  που  δέχεται  
έντονη  κριτική  η  ελεύθερη  δραστηριότητα  κάποιων  μελών ,  αρχίζουν  
αυτά  τα  μέλη  να  νοιώθουν  αβοήθητα  αναπτύσσοντας  βαθμιαία  ένα  
ισχ ημα  ματαιότητας .  υρό  συναίσθ

Συνθετότητα  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  των  μελών  της  
επιχείρησης  

Άτομα  με  κοινωνική  ευαισθησία ,  με  σταθερότητα ,  άτομα  αξιόπιστα ,  
απαλλαγμένα  από  δογματισμούς  και  με  αυξημένη  ικανότητα  διάκρισης  
και  σύζευξης  διαφορετικών  απόψεων  από  το  πολυσύνθετο  έργο  τους ,  
γίνονται  ευπρόσδεκτα  μέλη  της  ομάδας ,  ευνοώντας  τη  συνοχή  της .  
Αντίθετα ,  άτομα  με  χαμηλό  αίσθημα  αυτοσεβασμού ,  διαστρεβλώνουν  
συχνά  την  πραγματικότητα ,  παρερμηνεύοντας  την  συμπεριφορά  των  



άλλων  και  δημιουργώντας   καταστάσεις  σύγκρουσης .  Τέτοιου  είδους 
άτομα  επιδεικνύουν  μεγαλύτερη  νωθρότητα  και  χαμηλότερο  βαθμό  
ετο τ  ιμότητας ,  καθώς  αποδέχον αι  ότι  δεν  είναι  σε θέση  να  επηρεάσουν  
το  περιβάλλον  τους  και  σταδιακά  απεμπολούν  κάθε  συναίσθημα  
προσωπικής  αξίας  και  αυτ πεποίθησης .  ο

Η  αρνητική  επίδραση  των  παραμέτρων  αυτών  οδηγεί  τελικά  στην  
πρό λή θεκληση  του  προβ ματος  της  ψυχικής  αλλοτρίωσης ,  ενώ  η  τική  
τους  επίδραση ,  που  αποτελεί  και  το  ζητούμενο ,  επιφέρει  ψυχική  ευεξία  
και  εσωτερική  ισορροπία ,  γεγονός  που  ευνοεί  την  αποδοτικότητά  του .  

Συμπτώματα  της  ψυχικής  αλλοτρίωση .  ς

Η  ψυχική  αλλοτρίωση  δύσκολα  γίνεται  αντιληπτή  από  το  
περιβάλλον ,  καθώς  πέρα  από  τους  συνειδητούς  μηχανισμούς  άμυνας  
και  την  τακτική  της  διάψευσης  που  εφαρμόζει  ο  εργαζόμενος ,  η  
ετοιμότητα  και  η  δημιουργικότητά  του  αναιρούνται ,  χωρίς  ωστόσο  να  
λείπει  η  σωματική  του  παρουσία .  Για  να  γίνει  σαφής  η  διάγνωση  και  
αναγνώρισ  το  προβλήμα ος ,  χρειάζεται  να  ιερευνηθεί  η  η υ τ δ
συμπτωματολογία  υ ,  η  οποία ιαμορφώνετα ς  ής:  το  δ ι  ω εξ

Από  πλευράς  εργαζομένου  ατομικά .  

1 Εξελίσσεται  σε  ένα  τυπικό  εκπρόσωπο  καταφατικών  απαντήσεων ,  
που  στερείται  κάθε  ενδιαφέροντος  για  αντιπαραθέσεις  με  
αποτέλεσμα  να  μην  εκφράζει  πλέον  διαφωνίες  ούτε  να  επικαλείται  
αντεπιχειρήματα  υποστηρικτικά  των  προσωπικών  πεποιθήσεων  .  

2 Υποβαθμίζει  την  ατομικότητά  του  καταστέλλοντας  την  πρωτοβουλία  
του ,  αποσιωπά  τις  όποιες  ιδέες  του ,  οδηγείται  σε  ένα  είδος  
τυποποίησης  και   μαζοποίησης   απόψεων ,  τασσόμ νος  πάντα  με  την ε
πλειοψηφία .  

3 Αποδέχεται  αδιαμαρτύρητα  τις  αποφάσεις  των  ανωτέρων  του  χωρίς  
να  ασκεί  κριτική  ή  να  υποβάλλει  νέες  προτάσεις ,  αντιλαμβάνεται  το  
τυχόν  ανορθόδοξο  στην  επιχείρηση ,  αλλά  επιλέγει  συνειδητά  να  
εθελοτυφλεί .  

4 Διαθέτει  αποδυναμωμένο  ηθικό  στην  εργασία  του  με  αποτέλεσμα  να  
υποκύπτει  σε  παρεμβάσεις  στο  πεδίο  της  εξουσιοδότησής  του , 
επιδεικνύει  διακριτική  αμέλεια  μη  εξαντλώντας  πλήρως  τις  
αρμοδιότητές  του  ενώ  συνάμα  παρουσιάζει  μειωμένη  εργασιακή  
πειθαρχία .  

5 Παρασύρεται  συχ ά  σε  ονειροπολήσεις ,  φαιρείται  από  το  ν α
αντικείμενο  εργασίας  του  και  δραπετεύει  νοερά  σε  ένα  κόσμο  
ιδεατό  ω κα φύγιο  από  την υσάρεστη  πραγματικό ητα .  ς  τα  δ τ

6 Ασχολείτα  στο  χώρο  εργασίας  με  δραστη ιότητες  που  του  ι ρ
προξενούν  ευχαρίστηση ,  αλλά  υπερβαίνουν  τα  όρια  των  
αρμοδιοτήτων  του  και  εννοώ εξωτερικά  υποκρίνεται  εσωτερικά  
διακρίνεται  από  έλλειψη  θάρρους  διάθεση  για  παραγωγή  έργου  και  
αυτοπεποίθησης ,  που  οδηγεί  ακόμη  και  σε  σοβαρές  επιβαρύνσεις  
νευρικής  φύσεως .  



Από  πλευράς  εργαζομένων  συλλογικά .  

Ο  τρόπος  συμπεριφοράς  των  εργαζομένων  χαρακτηρίζεται  από   
άσκοπες  κινήσεις ,  ανοίκειες  χειρονομίες ,  παράλληλα  με  το  ψυχρό  
ύφος ,  τον  απ τρεπτικό  τό ο  ομιλίας κα  τον  απωθητικό  τρόπο  ο ν  ι
χαιρετισμού .  

Διαπιστώνονται  συμπτώματα  αναίτιας  προσπάθειας  των  
εργαζομένων να  ποφύγο ν ,  την  κατά  μέτωπο  αντιπαράθεση  με  τον   α υ
προϊστάμενό  τους ,  ακόμα  και  με  τρόπο  απροκάλυπτο  και  προκλητικό .  

Η  από  κοινού  λειτουργία  όλων  των  παραμέτρων  που  
προαναφέρθηκαν ,  συνεπάγεται  την  δημιουργία  στο  χώρο  της  
επιχείρησης  ενός  δυσμενούς  κλίματος  όπου  παρατηρείται  και  η  
εμφάνιση  μιας  σειράς  αρνητικών  επιδράσεων  στην  ψυχολογία  του  
εργαζόμενου .  Η  αιτία  εμφάνισης  όλων  αυτών  είναι  αποτέλεσμα  της  
επίδρασης  τριών  καίριων  παραγόντων ,  δηλαδή  της  κουλτούρας  της  
επιχε ρησης ,  τη  ηθικής  ποιότητας  της  διοίκησης  και  της  στάσης  των  ί ς
μελών  της οργάνωσης .  Η  διαπίστωση  της  ψυχικής αλλοτρίωσης  στο    
εργασιακό  του  περιβάλλον  καθίσταται  δύσκολα  αντιληπτή  με  
αποτέλεσμα  να  κρίνεται  απαραίτητη  η  διερεύνηση  της  
συμπτωματολογίας  της  στο  πεδίο  εργαζομένου  τομικά ,  των  α
εργαζομένων  υνολικά  αλλά  και  της  ίδιας  της  επιχείρησης  εν  ένει .   σ γ

Είναι  επιτακτική  ανάγκη ,  λοιπόν ,  να  αναπτυχθούν  στον  εργασιακό  
χώρο  οι  Ανθρώπινες  Σχέσεις .  
 
Έννοια  και  σημασία  των  ανθρωπίνων  σχέσεων  

Οι  ανθρώπινες  σχέσεις  αναπτύσσονται  με  την  επικοινωνία  και  
καθορίζουν  ένα  τρόπο  συμπεριφοράς  και  ενέργειας  που  
χα ρ τ ο β όρακτη ίζε αι ,  κατά  τ  δυνατό ,  από  το  σε ασμ  στην  
ατομικότητα  αι  την αξιοπρέπεια  του  κάθε  ατόμο .  κ  υ

Στηρίζονται  στην  αποδοχή  των  ατομικών  διαφορών  και  στο  
σεβασμό  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας .  

Η  σπουδαιότητα  των  ανθρώπινων  σχέσεων  σ '  όλους  τους  
τομείς  της  ανθρώπινης  δραστηριότητας  είναι  πολύ  μεγάλη .  Ειδικά  
στις  μέρες  μας  όπου η  τεχνολογική  ανάπτυξη τείνει  όλο  και  
περισσότερο  να  απογυμνώσει  τον  άνθρωπο .  

Βασική  ανάγκη και  απαίτηση για  τον  σύγχρονο  κόσμο  είναι  η  
καλή  επικοινωνία  και  συνεργασία  ανάμεσα  στο  άτομο  και  την  
ομάδα  και  ανάμεσα  στα  μέλη  μιας  ομάδας  σε  σχέση  με  τα  άτομα  
μιας άλλης .  Στο  εργασιακό  χώρο  όταν  ικανοποιούνται οι   ν
προσωπικές  ανάγκες  τότε  η  συμβίωση  γίνεται  πιο  εύκολη ,  και  πιο  
αποδοτική  η  συνεργασία .  Η  αναγκαιότητα ,  λοιπόν ,  των  
ανθρώπινων  σχέσεων  στον  εργασιακό  χώρο ,  είναι  επιτακτική .  
Γιατί  οι  καλές  και  αρμονικές  ανθρώπινες  σχέσεις  στο  χώρο  
εργασίας ,  διευκολύνουν  τη  ανοχή  και  την  αποδοχή  του  άλλου .  ν
Βοηθούν  στη  δημιουργία  ευνοϊκής  ατμόσφαιρας  και  εξασφαλίζουν  
καλή  ψυχική υγεία .  Η  ευνοϊκή  ατμόσφαιρα  και  η  καλή  ψυχική  
υγεία ,  εξασφαλίζουν  με  τη  σειρά  τους  την  καλή  απόδοση  και  την  
υψηλή  παραγωγικότητα .  



 
Αναγκαιότητα  ανθρωπίνων  σχέσεων  στον  εργασιακό  χώρο  

 Μέσα  στους  νεώτερους ,  ομαδικούς  τόπους  εργασίας  λιγότεροι ή  
περισσότεροι  εργαζόμενοι  συμβιούν  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  
ενεργής  ημέρας  και  κατ '  επέκταση  ης  ζωής  τους .  τ

Η  συμβίωση  αυτή  δημιουργεί  σχέσεις ,  επαφές ,  που  εξελίσσονται  
ανθρώπινα ,  σε  φιλίες  ή  μίση ,  σε  συνεργασία  ή  σύγκρουση .  
Προκύπτει  ανάγκη , τα  μίση  που  εκδηλώνονται  στους  εργασιακούς  
χώρους ,  οι  συγκρούσεις  των  εργαζομένων  κατά  τη  διάρκεια  της  
εργασίας  τους ,  να  διευθετούνται  και  να  λύνονται  οι  διαφορές ,  για  
να  μην  προκαλούν  υσ ολίες  στην  παραγωγική  ιαδικα ία  και  την  δ κ δ σ
αποδοτικότητα .  

Στη  συνέχεια  η  οργάνωση  της  κοινωνίας ,  με  τις  διάφορες  δομές  
της ,  την  κατανομή  των  κοινωνικών  ρόλων  μεταξύ  των  ανθρώπων  
που  διαβιούν  σε  κάθε  κοινωνία , οι  κοινωνικές  προδιαγραφές  
(νόρμες), οδήγησαν  βαθμιαία  στη  δημιουργία  του  Κοινωνικού  
Κράτους ,  που  χαράσσει  την  κοινωνική  πολιτική  κάθε  κοινωνίας .  

Η  χάραξη  των  κοινωνικών  πολιτικών ,  ανάλογα  με  τη  κοινωνία  και  
τους  ανθρώπ δενους-μέλη  της ,   αρκεί  για  την  επίλυση  των  
ανθρωπίνων  προβλημάτων  που  προκύπτουν  από  την  ομαδική  
εργασία  στους  χώρους  εργασίας .  

Οι  επιχειρήσεις  από  την  άλλη  πλευρά  έδωσαν  σημασία  στην  οργά-
νωσή  τους  και  εφάρμοσαν  τις  Αρχές  της  Οργάνωσης  και  Διοίκησης .  
Αλλά  ο  ανθρώπινος  παράγων ,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω ,  δεν  είχε  
την  πρέπουσα  θέση ,  παρ '  όλον  ότι ,  όπως  είναι  γνωστό ,  οι  βάσεις  για  
τις  σχέσεις  των  ανθρώπων  υπήρχαν ,  τουλάχιστο  από  τη  πρώτη  χρι-
στιανική  εποχή .  Ακόμη  και  τώρα , σε  πολλές  περιπτώσεις ,  δεν  
δίνουμε  την  πρέπουσα  σημασία  στον  άνθρωπο .  

Τόσο  οι επιχειρήσεις  και  λοιποί οργανισμοί ,  όσο  και  οι  
εργαζόμενοι  έχουν  ανάγκη  από  την  ύπαρξη  καλού  κλίματος 
εργασίας , η  πραγματοποίηση  του  οποίου  εξαρτάται  και  από  τις  δύο  
πλευρές ,  διότι  διαφορετικά  κάποια  από  τις  δύο  θα  έχει  παράπονα .  

Η  ανάγκη  αναγνώρισης  της  σημασίας  του  ανθρώπου  ώθησε  τις  
επιχειρήσεις ,  να  εξετάσουν  τις  διάφορες  στάσεις  των  εργαζομένων ,  
και  τους  μελετητές ,  να  ασχοληθούν  συστηματικά  με  τον  άνθρωπο .  Ο  
άνθρωπος  παίρνει  την  αξία ,  που  επιβάλλεται  να  του  αναγνωρίζεται ,  
και  παρατηρείται  σημαντική  πρόοδος  ως  προς  το  παρελθόν ,  αλλά  με  
μεγάλα  περιθώρια  βελτιώσεων .  

Οι  Ανθρώπινες  Σχέσεις  έχουν  παρουσιαστεί ,  ως  σύνολο  γνώσεων  
και  προσπαθειών  μελέτης  του  ανθρώπου  και  εφαρμογής  των  
γνώσεων  αυτών  για  τη  βελτίωση  της  θέσης  και  της  κατάστασης  τους.  

Η  εφαρμογή  των  Ανθρωπίνων  Σχέσεων  απαιτεί  την  αμοιβαιότητα ,  
ανεξάρτητα  αν  ο  σοφός  Λαός  μας  διετύπωσε  το  γνωμικό  «κάνε  το  
καλό  και  ρίξ '  το  στο  γιαλό». Η  αρνητική  στάση  προς  τον  άνθρωπο 
είναι  βέβα  ότ θα  προξενεί  πολλαπλάσια αρνητικά  σχεδόν  ιο ι  
φαινόμενα  μέσα  στον  εργασιακό  χώρο ,  αλλά  και  στο  οικογενειακό  
περιβάλλον  και  γενικότερα  στο  οινωνικό  σύνολο .  Ο  εργαζόμενος ,  κ
που  τον  κακομεταχειρίζετα οι  προϊστάμενος  του ,  πιθανότατα  θα  
ξεσπάσει  στους  συναδέλφους  του ,  θα  κακομεταχειρισθεί  με  τη  σειρά  



του   τους  νεότερους  συναδέλφους ,  θα  είναι  απότομος στα  μέλη  της  
οικογενε ς  του .  Ενώ η  αρ τική  θέση  στο  άνθρωπο ,  έχει  ρνητικά  ία  νη ν α
αποτελέσματα ,  η  θετική  στάση  πιθανόν  να  επαληθεύσει  τις  απόψεις  
του  Elton Μayo, ότι  «εργαζόμενοι,  που  αισθάνονται ,  ότι  τους  
μεταχειρίζονται  ς  ανθρώπινα  πλάσματα ,  δείχνουν  κατανόηση  για  ω
τις  ανάγκες  και  τα  προβλήματά  τους ,  εργάζονται  καλύτερα  και  
αποδίδουν  περισσότερο». Η  ψυχολογική  ατμόσφαιρα των  χώρων  
εργασίας ,  αποτελεί μία  πραγματικότητα  εξ  ίσου  σημαντική ,  όπως  
και  η  φυσική  ατμόσφαιρα ,  η  οποία  όταν  είναι  καλή  προδιαθέτει  
ευνοϊκά  τον  άνθρωπο .  

Έχει  παρατηρηθεί ,  ότι  οι  ανθρώπινες  διαθέσεις ,  το  ηθικό  των  
εργαζομένων  και  το  ψυχο-κοινωνικό  κλίμα  έχουν  εξαιρετική  
σημασία  για  όλες  τις  οικονομικές  μονάδες .  

Προκύπτει  έτσι ,  σαν  αβίαστο  αποτέλεσμα , ότι ,  η  σωστή  
εφαρμογή  των  Αρχών  των  Ανθρωπίνων  Σχέσεων  είναι  αναγκαία  για  
τις  επιχειρήσεις ,  τους  εργαζομένους  και  την  κοινωνία  και  μάλιστα  
όταν  εφαρμόζονται από  όλες  τις  πλευρές του  κοινωνικού  συνόλου .   
Οι  σωστές  και αποδοτικές  Ανθρώπινες  Σχέσεις  στηρίζονται  σε  
κάποιες  απαιτήσεις  μεταξύ  των  οποίων  περιλαμβάνονται  και  οι  εξής  
περιληπτικά:  
1.  Να  μεταχειρίζεται  η  επιχείρηση  τον  εργαζόμενο ,  ανεξάρτητα  από  

βαθμό ,  θέση   μόρφωση ,  ς  συνάνθρωπο  και  συνεργάτη .  ή ω
2.  Τα  διοικητικά  μέτρα  να  προσαρμόζονται ,  όπου  είναι  δυνατό ,  

ανάλογα  με  την  περίπτωση ,  παρά  τις  φαινομενικές  δυσκολίες .  
3.  Να επιδεικνύεται  σεβασμός  στην  αξιοπρέπεια  το  εργαζόμενου .   υ
4.  Να  αισθάνονται οι προϊστάμενοι  ως  ευθύνη  την  ανύψωση  όχι  

μόνον  της  απόδοσης ,  αλλά  και  των  ανθρώπων  που  εργάζονται  
μαζί  τους  ή  κοντά  τους .  

5.  α  προσφέρουν  ευκαιρίες  για  επιτεύγματα  και  κυρίως  να  μη  Ν
παραλείπουν  να  τα  επαινούν  και  

6.  Οι  εργαζόμενοι  να  εκτιμούν  τις  καλές  προσπάθειες  των  
επιχειρήσεων  και  να  ανταποκρίνονται θετικά  σ '  αυτές .  

Τα  ανωτέρω ,  χωρίς  να  αποτελούν  τα  μόνα  στοιχεία  των  καλών  
Ανθρωπίνων  Σχέσεων ,  αποτελούν όμως ,  κάποια  βοηθητικά  όργανα   
για  τον  εργασιακό  χώρο ,  Η  εφαρμογή  τους  είναι  δύσκολη ,  γιατί  
απαιτεί  ανωτερότητα ,  αυτοπεποίθηση ,  γνώση ,  εθισμό ,  εκείνων  που  
θα  τα  εφαρμόσουν .  Παρά  τις  δυσκολίες  οι  Ανθρώπινες  Σχέσεις  
πρέπει  να  εφαρμόζονται  σωστά .  

Ανάπτυξη  σχέσεων  στον  επαγγελμ  τομέα  ατικό

Όταν  μιλάμε ,  στο  επαγγελματικό  περιβάλλον ,  για  
αποδοτικότητα  και  ενδιαφέρον  γι την  επιχείρηση  και  εξέλιξη  της ,  α  
θα  πρέπει  να  έχουμε  κατά  νου  ότι  κάτι  τέτοιο  δεν  επιτυγχάνεται  
παρά  μόνο  μέσα  από  ένα  λίμα  συνεργασίας ,  αμοιβαίας  κ
εμπιστοσύνης ,  αίσθησης  ασφάλειας ,  αποδοχής  της  προσωπικότητας  
του  άλλου .  Δεν  επιτυγχάνεται  δηλαδή  παρά  μόνο  μέσα  από  τις  
καλές  εργασιακές  σχέσεις .   



Όμως ,  πολλές  φορές  και  να  καλλιεργείται   αντί  να  υπάρχει
πνεύμα  ομόνοιας  και  συνεργασίας ,  αναπτύσσεται  πνεύμα  
ανταγωνισμού ,  αναπτύσ γκρούσεις  και  άλλες  σονται  αντιπάθειες ,  συ
δυσάρεστες  καταστάσει  όχι  μόνο  στην  ψυχική  ς ,  που  έχει επιπτώσεις 
υγεία  και  στον  συναισθηματικό   των  εργαζομένων ,  αλλά ,  κόσμο
άμεσα ,  και   στην  απόδοση  της  επιχείρησης .  

Η  σύγκρουση  -  όπ εί  ένα  πολύ   συχνό  ως  ξέρουμε  -  αποτελ
φαινόμενο  σε  όλους  τους  ανθρώπους ,  σύγκρουση  με  τον  ίδιο  τους  
τον  εαυτό ,  σύγκρουση  με  τους  άλλους ,  καθώς  και  σύγκρουση  που  
συμβαίνει  στα  πλαίσια  μιας  επιχείρησης  ή  ενός  οργανισμού ,  είτε  σε  
σχέση  με  το  αντικείμενο  της  επιχείρησης ,  είτε  σε  σχέση  με  τα  άτομα  
που  προΐστανται  της  επιχείρησης ,  είτε  με  τους  συναδέλφους  

Η  θέση  του  ατόμου ,  του  εργαζόμενου ,  μέσα  στην  ομάδα  των  
συναδέλφων  του ,  ο  τρόπος  διαχείρισης  της  εξουσίας  από  τον  
εργοδότη ,  οι  σχέσεις  προϊσταμένων /  υφισταμένων  και  οι  σχέσεις  
ανάμεσα  στους  συναδέλφους ,  μπορούν - εκτός  των  άλλων  -  να   
χαρακτηρίσουν  την  καλή  βιωσιμότητα  και  να  προγνώσουν  την  
εξέλιξη  της  επιχείρησης .  

Από  πλευράς  του  εργοδότη  ή  του  προϊσταμένου  της  επιχείρησης  
έχει  μεγάλη  σημασία  η  επίτευξη  καλών  διαπροσωπικών  σχέσεων  με  
τους  υφισταμένους  του ,  η  τήρηση  αυτοσεβασμού  των  εργαζομένων  
και  η  αίσθηση  ότι  μπορεί  να  βασισθεί  πάνω  τους .  Παράλληλα ,  
μεγάλη  σημασία  έχει ,  επίσης ,  η  αίσθηση  των  υφισταμένων-
εργαζομένων  ότι  το  αντικείμενο  και  οι  απαιτήσεις  του  εργοδότη  
είναι  με  σαφήνεια  ορισμένα ,  ότι  έχουν  την  δυνατότητα να  
εκφράσουν  τη  γνώμη  τους  σχετικά  με  την  επιχείρηση  και  ακ μη  ότι  ό
τους  παρέχεται  η  δυνατότητα  να  συμμετέχουν  στη  λήψη  των  
αποφάσεων .  

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗ  
 

Eπιμόρφωση στις 

Σ

 

ηροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτελεί έναν από τους 
υριότερους στρατηγικούς στόχους του ΥΠΕΠΘ, στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού 

στόχος αυτός συνδυάζεται με τις ευρύτερες αλλαγές στο 
εκπαι ς 
προκειμένου αυτοί να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις που έχουν 

 ουσιαστική πλέον παιδαγωγική 

 πλαίσιο της πολιτικής που ασκεί είναι 
α καλύψει όσο πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά γίνεται τους στόχους που έχει 

κών των 

ΠΘ. 

 
τύχθηκε στο πλαίσιο του έργου (από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο 

ολογιστών (ΕΑΙΤΥ)). Η πιστοποίηση πραγματοποιείται σε 
εργαστήρια των Ανώτατων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Το σύνολο σχεδόν του έργου υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων, 
οργαν

τα σχολικά 
εργαστήρια καθώς και τα εργαστήρια της Γ΄ Bάθμιας Εκπαίδευσης. 

 νέες τεχνολογίες99 
 

 
Η επιμόρφωση και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των 

Τεχνολογιών Πλ
κ
Πλαισίου Στήριξης, ο 

δευτικό σύστημα της χώρας. Αποτελεί δε προϋπόθεση για τους εκπαιδευτικού

σχεδιαστεί και υλοποιούνται με σκοπό την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο. 

Συνεπώς, πρόθεση του Υπουργείου στο
ν
θέσει για το έργο αυτό. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση εκπαιδευτι
ελληνικών δημόσιων σχολείων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, στη 
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τελικό 
στόχο τη διδακτική τους αξιοποίηση στην τάξη, καθώς και ένα ποσοστό 
εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.  

Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης ήταν 48 ώρες κατανεμημένες σε δύο τρίωρα την 
εβδομάδα, για δύο μήνες και η υλοποίηση στην πλειονότητα των προγραμμάτων 
γινόταν σε αίθουσες σχολικών εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). 

Το πρόγραμμα σπουδών ήταν ενιαίο και η επιμόρφωση γινόταν από 
Επιμορφωτές που ανήκαν σε Μητρώο που έχει καταρτίσει το ΥΠΕ

Το υλικό επιμόρφωσης μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς τόσο σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD) όσο και σε έντυπη μορφή.  

Μετά την επιμόρφωση ακολουθεί και πιστοποίηση με υλικό και σύστημα που
αναπ
Τεχνολογίας Υπ

Στο πλαίσιο επομένως της πιστοποίησης καθιερώθηκε και πιστοποιητικό 
Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ωτικών και υποστηρικτικών δομών του ΥΠΕΠΘ αξιοποιώντας την Κεντρική 
Υπηρεσία, τις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

                                                 
99 Εισήγηση σε ημερίδα του ΥΠΕΠΘ που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 3 Απριλίου 2008  



Για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του ΥΠΕΠΘ 
δραστηριοποιήθηκαν δύο Τεχνικοί και Επιστημονικοί Σύμβουλοι, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

 διαχείριση του έργου, επιμορφώθηκαν 83.300 εκπαιδευτικοί. 
Στην πιστοποίηση μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 81.000 

ιτήσεις συμμετοχής εκ των οποίων 60.000 τουλάχιστον έχουν στεφθεί με επιτυχία. 
 πιστοποίηση συνεχίζεται με στόχο να πιστοποιηθούν τουλάχιστον όλοι όσοι 

επιμορφώθηκαν. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικός προϋπολογισμός: 89.661.162 €, ο οποίος αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Επιδότηση Εκπαιδευτικών (1):   49.673.407 € 
Διενέργεια Επιμόρφωσης –Υποστήριξη Πιστοποίησης (2):  32.531.742€ 
Διενέργεια Πιστοποίησης (3):    4.408.523 € 
 

1. Η επιδότηση, ως συμβολή γι την αγορά Η/Υ, αποδίδεται στους 
εκπαιδευτικούς σε δύο δόσεις: α) 293,50 € μετά την ολοκλήρωση 
παρακολούθησης προγράμματος πιμόρφωσης και β) 293,50 € εφόσον 
διέλθουν επιτυχώς από τη διαδικασ  πιστοποίησης. Σύνολο 587  €. 

2. Περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης για τη διενέργεια προγραμμάτων 
επιμόρφωσης (ανάπτυξη υλικού επιμόρφωσης, ανάπτυξη υποδομών- μητρώα, 
πληροφοριακό σύστημα, λειτουργία και συντήρηση υποδομών, 
υποστηρικτικές ενέργειες και κόστος διενέργειας στα Κέντρα Στήριξης 
Επιμόρφωσης, αμοιβές επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών, αμοιβές 
μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης και ομάδων εργασίας Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου καθώς και τμήμα του  για υπηρεσίες Επιστημονικού και 
Τεχνικού Συμβούλου που προσφέρει το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, για τις δράσεις επιμόρφωσης). 

3. Περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης για τη διενέργεια πάνω από 100.000 
πιστοποιήσεων ( , λειτουργία, 
υποστηρικτικές ντρα Πιστοποίησης). 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Ο αρχικός στόχος ήταν να επιμορφωθούν 75.000 χιλιάδες εκπαιδευτικοί, όμως 
τελικά με καλή

α
Η

α 

ε
ία

 
κόστους

ανάπτυξη υλικού και συστήματος
ενέργειες και κόστος διενέργειας στα Κέ

 
 
Επιπλέον, το ΥΠΕΠΘ πρ α εξωτερικής αξιολόγησης. Ο 

εξωτερικός ανάδοχος (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) διαπίστωσε  
υψηλό βαθμό ποιότητας στα αποτελέσματα του έργου καθώς και ιδιαίτερα θετικά 
στοιχεία που αφορούν σ αιδευτικών. 
 

Σύμφωνα ας όσο και ο 
δείκτης αποδοτικότητα κές τιμές. 

 
ύνδεση με άλλα προγράμματα σε εξέλιξη:

οχώρησε στη διενέργει

την αποδοχή από την κοινότητα των εκπ

με την Αξιολόγηση, τόσο ο δείκτης αποτελεσματικότητ
ς της Πράξης έχουν απόλυτα ικανοποιητι

Σ  

 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες δεν τελείωσε. 



1. Με όμοια οργάνωση και περιεχόμενο συνεχίζεται με πόρους του ΕΠΕΑΕΚ η 
επιμόρφωση ακόμη 35.000 εκπαιδευτικών. Έτσι καλύπτονται όλοι οι 
εκπαιδευτικοί της χώρας που επιθυμούν να επιμορφωθούν 

2. Υλοποιείται η επιμόρφωση, σε Β΄ επίπεδο, 8.400 εκπαιδευτικών στην 
αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών και επίσης 

3. υλοποιείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε τεχνολογίες 
αιχμής 
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Πολιτιστικά και άλλα... 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΥ 
 

Από την αμορφία στο κάλλος -  

Μύηση των νέων στην  του ωραίου  

και στην ομορφιά του αληθινού 
 

Ζούμε σε μια εποχή λατρείας της εικόνας – εξ αιτίας κυρίως της 

Τηλεοράσεως και του ∆ιαδικτύου – αλλά παράλληλα εποχή εκφυλισμού του 



ωραίου. Κυριαρχεί η ποθέωση του υποκειμενισμού, που οδηγεί από την 

αποδοχή του 

α  

άκομψου στην εμμονή του φρικαλέου. Βέβαια ο δρόμος που 

διανύθηκε

ι

 τη είνε θεί Συ τής

μ  

α

η, εκφραστής του ωραίου σε κάθε εποχή, αλλά και ευαίσθητος 

δέκτη

, γιατί το 

στυλ

 ήταν μακρύς, αν και χρονικά τόσο σύντομος. «Σαν να ‘χουν 

περάσει χιλιάδες χρόνια μέσα σε λίγες δεκαετίες», παραφράζοντας τον 

ποιητή1. Ό,τι καλλιέργησαν δεκάδες αιώνων, απαξιώθηκε μόλις σε μερικές 

δεκαετίες. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Η λήξη του προηγούμενου α ώνα έχει σφραγιστεί με την εδραίωση του 

Μοντερνισμού. Ήδη «η Μεταμοντέρνα περίοδος της ιστορίας έχει ξεκινήσει. 

Μια τεράστια φωτιά έχει απλωθεί. Ένα κύμα που εκάλυψε ήδη το μεγαλύτερο 

μέρος ς γης και τ ι να απλω στο σύνολό της. ντελεστές αυ  της 

εξάπλωσης: 

- Ο εκμηδενισμός των αποφάσεων με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς και 

με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και 

- Το τέλος των συνόρων εταξύ κρατών και των ορίων μεταξύ των 

πολιτισμών, που επιβάλλονται μέσα από την κυριαρχία των πολυεθνικών 

εταιρειών, καθώς επιζητούν το κέρδος μέσα στ  πλαίσια της 

παγκοσμιοποημένης αγοράς2». 

Η Τέχν

ς κάθε κοινωνικού μηνύματος κα πρόδρομος κάθε κοσμογονικής 

αλλαγής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη. Το έδαφος είχε ήδη 

προετοιμαστεί – από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα – με τον 

Μοντερνισμό που αναφέρθηκε πριν, δηλαδή την «απόρριψη του στυλ

 απαιτεί σκληρή δουλειά και ταλέντο… 

Ο Μοντερνισμός αγνόησε την ανθρώπινη ανάγκη για στολισμό και 

αισθητικές αναφορές. Οι απολογητές του έφτασαν να βλέπουν ομορφιά – 

όσον αφορά στην Αρχιτεκτονική – μόνο στις ευθείες γραμμές και στα 

γεωμετρικά σχήματα3». Ανάλογα θα μπορούσε να πει κανείς και για τις άλλες 

Τέχνες, Ζωγραφική, Μουσική. «Οι Κονστροκτιβιστές θυσίασαν την Τέχνη, 

απορρίπτοντας την ιστορία σαν αστική πλάνη. «Η αναγκαιότητα πρέπει να 

νικήσει την ομορφιά». Βιομηχανικά υλικά όπως το γυαλί και το ατσάλι ήταν 

«κατάλληλα για να αποδώσουν την κομμουνιστική έκφραση της δομής». Ο 

Μοντερνισμός απέτυχε να αιχμαλωτίσει την φαντασία του κοινού. Ίσως γιατί 

προσέφερε στην πολιτική, μετά τον μεγάλο πόλεμο, ένα υποκατάστατο για 

όσα είχαν χαθεί στην λάσπη των πεδίων της μάχης. Όμως η κατάκτηση αυτού 



του πλεονεκτήματος δημιούργησε αλαζονεία, οδήγησε στον κοινωνικό 

αυταρχισμό.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 – γράφει ο Simon Jenkins – ήμουν 

μάρτυρας της κατεδάφισης μιας ολόκληρης συνοικίας στο Μάντσεστερ για να 

ανεγερθούν τα «α λα Κορμπυζιέ» οικοδομήματα του Λούις Γουόμερσλει. 

Χιλιά

ρ

 Α ο

αι περισσότερο», «η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία», 

προτ

φιεσμένη σε Τέχνη. Άνοιξε με μια 

λέξη 

πίο της Σύγχρονης Τέχνης είναι ασαφές και 

συγκ

περιπτώσεις από ξενόφερτες «Τέχνες» που διεκδικούν μια θέση στις Γκαλερί 

δες άνθρωποι που είχαν επιβιώσει από τους βομβαρδισμούς του Χίτλερ, 

έβλεπαν τώρα τα σπίτια τους να καταστρέφονται από τους ντόπιους 

γκαουλαϊπερ. Τους στοίβαξαν σε κοινοτικά κέντρα για να τους μεταφέρουν σε 

άλλες περιοχές. Ήταν σαν στρατόπεδο προσφύγων του πολέμου βρεγμένο 

από ποταμούς δακρύως. Τα «μαζικά κοιμητήρια» που 

ανηγέρθηκαν,γκρεμίστηκαν αργότερα ως ακατάλληλα για κατοικίες… 

Οι άνθρωποι α νήθηκαν να ζήσουν όπως κάποιοι τους διέταξαν. 

Μίσησαν τα κτήρια από γυαλί. ∆εν αγόρασαν « φηρημένη Τέχνη», ύτε 

άκουσαν «Ατονική Μουσική». Αρνήθηκαν να γυμναστούν μαζικά στις 

πλατείες. Γύρισαν την πλάτη στα συνθήματα – αφορισμούς όπως «το 

λιγότερο είν

ιμώντας ένα ανθρώπινο περιβάλλον που σέβεται και αγα\πάει το 

παρελθόν. 

Ο Μοντερνισμός ήταν πολιτική μεταμ

που τα λέει όλα – «ουτοπία» - και τελείωσε με ένα απροκάλυπτο ψέμα: 

ότι αυτή η μηδενιστική ιδεολογία κατέληξε να είναι απλώς ένα στυλ και δεν 

αποτελεί πλέον απειλή. Μακάρι να ήταν έτσι4» κατά τον Jenkins. 

Όμως η ζημιά είχε γίνει. Πάγιοι αισθητικοί κανόνες – κριτήρια αιώνων 

διαγράφηκαν. Ο δρόμος για το χάος του Μεταμοντερνισμού είχε ανοίξει, 

συνεπικουρούντων – κατά τινας – και των Σιωνιστών, ώστε να φθαρεί κάθε 

πνευματική αντίσταση των λαών στα σχέδια της παγκοσμιοποίησης. «Ο 

Γκρόπιους είπε ότι ένας μοντέρνος καλλιτέχνης ζει σε μια εποχή διάλυσης 

χωρίς καθοδήγηση5». Μπορεί κανείς να φανταστεί τη θέση του σύγχρονου 

Μεταμοντέρνου καλλιτέχνη. «Το το

εχυμένο, σε σημείο που να έχει μπερδέψει τους καλλιτέχνες, τους 

κριτικούς, την πολιτική, την κοινή γνώμη αλλά και το δημόσιο χρήμα (για 

όσους ασχολούνται, πρόσφατα σε περιπτώσεις Outlook και Εθνικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης λένε πολλά) 6». Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλές 



και τα Μουσεία του κόσμου, από ις οποίες κάποιες «καλλιτεχνικές πράξεις» 

είναι και αξιό

τ

ποινες (τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). Οι αρνητικές 

διαφ π  ε

πρώ  ι ου , θ

ς έ σ η

υργικών, κριτικών 

Τέχν  

κ

ε

ας εποχής. Στον ήχο 

της π

ημίσεις της Benetton θα έπρε ε να κρίνονται από ειδική κδήλωση του 

κλάδου, οι Performers από το θέατρο (αν και σε κάποιες περιπτώσεις από 

ψυχίατρο) και όχι να διεκδικούν θέση στα εικαστικά δρώμενα της Τέχνης. 

Το επιχείρημα – δήλωση κάποιων δημιουργών όπως οι Ντανταϊστές, στο 

το τέταρτο του 20ου αιώνα, ότ κάν ν αντιτέχνη α ήταν αποδεκτό αν 

εννοούσαν μια μορφή καλλιτεχνίζουσα  ελεύθερης κφρα ης, χωρίς όμως τ ν 

ανάγκη συνύπαρξης Τέχνης και Αντιτέχνης, ως μορφές του ίδιου αντικείμενου 

στον ίδιο χώρο. Πώς να αποφευχθεί η σύγχυση δημιο

ης, θεατών και όλων όσοι γίνονται αποδέκτες των «καλλιτεχνικών 

μηνυμάτων», όταν παρουσιάζονται μορφές του τυχαίου, εκφράσεις 

χλευασμού, τέχνη χωρίς νόημα και κριτήρια, ατά την δήλωση των 

Ντανταϊστών που προαναφέρθηκαν7 παράλληλα προς την « ύχειρον τέχνην» 

(κατά τον Σοφοκλή8) την τέχνη των κανόνων και της Αρμονίας, της αισθητικής 

απόλαυσης; 

Οι δρόμοι είναι παράλληλοι και στις υπόλοιπες μορφές Τέχνης: Θέατρο, 

Κινηματογράφο, Μουσική, Χορό. Η έννοια της αναρχίας και του χάους, του 

παραλόγου κυριαρχούν στα νέα σχήματα. 

Η ομάδα που ονόμασαν «οι «νονοί του Πανκ», τόλμησαν», κατά την 

έκφραση σχολιαστού, «να παίξουν δυνατό, βρώμικο, θορυβώδες, οργισμένο 

ροκ. Ο επικεφαλής της ομάδας σαν παιδί πήγαινε στην αυτοκινητοβιομηχανία 

του Ντιτρόϊτ, όπου δούλευε ο πατέρας του και εκεί άκουγε τον ήχο από τις 

τεράστιες πρέσες του εργοστασίου. Αυτό τον ήχο θέλησε να κάνει Μουσική, 

όπως έχει δηλώσει. Και τα κατάφερε με το παραπάνω. Άνοιξε μια πόρτα που 

δεν είχε τολμήσει κανείς πριν, και από το ροκ των λουλουδιών, της αγάπης 

και της ειρήνης, πέραν στον βίαιο, καταιγιστικό ήχο της νέ

όλης… Ζώντας και οι ίδιοι τον ροκ μύθο, με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, 

έφτασαν γρήγορα σε αδιέξοδο9».  

Και τίθεται το ερώτημα: Αν η τέχνη εξ ορισμού υπηρετεί το κάλλος, την 

ομορφιά, ποια είναι η αντίληψη για το ωραίο στην εποχή μας; Μια εποχή που 

την χαρακτηρίζει η αποδοχή του άκομψου και όχι η επιδίωξη του κάλλους, η 

αντισυμβατικότητα και η εκζήτηση της προσοχής μέσω του παραλόγου, του 



απροσδόκητου, που καταλήγει στη πρόκληση της φρίκης (περίπτωση 

Eurovision). 

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο τραγικό, που αιώνες 

ανθρώπινης πορείας πάνω σε αυτή τη γη δεν απετόλμησαν: το φαινόμενο του 

Μετα

λά περιθώρια ελπίδας. 

μέσα στην πληκτική ομοιομορφία επαναλαμβονόμενων 

προσ

ν

 εκφράζει την εποχή της. Την απάντηση σε αυτόν τον ισχυρισμό 

θα τη ι  

ν

με την ανακάλυψη της Τέχνης της Αφρικής, των βουντού και 

των 

μοντερισμού στην Τέχνη. Φαινόμενο ανησυχητικό, νοσηρό. Ο επιδημικός 

του χαρακτήρας και η παθολογία του δεν αφήνουν πολ

Νέα αισθητικά κριτήρια ή ανυπαρξία κριτηρίων, δηλαδή 

αναισθητοποίηση του πνεύματος; Θρίαμβος του υποκειμενισμού ή 

ισοπέδωση κριτηρίων, όταν υπάρχουν, κάτω από την πρέσα των ΜΜΕ, των 

Ινστιτούτων καλλονής, της ποικίλης μόδας και του lifestyle. 

Η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου προσώπου 

εξαφανίζεται 

ωπείων. Ψεύτικος κόσμος, ανέκφραστος, εφιαλτικός. Ζούμε τον 

εκφυλισμό της Τέχνης, τον εξοβελισμό του ωραίου στη διαχρονική 

πανανθρώπινη εκδοχή του. Το θάμβος μπροστά στ η φυσική και πνευματική 

ομορφιά, αντικατεστάθηκε από το αρκισσισμό της Τεχνολογίας, με την 

παράδοση άνευ όρων στη δίνη της. Ο ιδεαλισμός, η αναγωγή του ωραίου στο 

αρχέτυπον κάλλος, η μυστική αρμονία του αιώνιου Γεωμέτρη, διασύρεται ως 

ανεπίκαιρος συντηρητισμός, αναρονισμός εκτός ρυθμού και εποχής. 

Τη θέση του κάλλους – όχι χωρίς σκοπιμότητα – θα καταλάβει η 

λεγόμενη Αφηρημένη Τέχνη, αφαιρετική κατ΄ αρχήν και Γεωμετρική, για να 

καταλήξει στην αμορφία της μορφής, στο χαοτικό και εφιαλτικό, με την 

πρόφαση ότι

ν δώσε ο Ελύτης10 στην απολογία του για τον ύμνο στον ήλιο και τη 

θάλασσα, μεσούσης της πικρής κατοχής: Η τέχνη είναι παραμύθιον ψυχής, 

χορηγός ελπίδας. ∆εν βυθίζεται στο θάνατο – έχει εμπιστοσύνη στη ζωή. 

«Ισχύσατε χείρες ανειμένα και γόνατα παραλελυμένα11». 

Και το τραγικότερο όλων: Η σημερι ή Τέχνη, στο σύνολό της σχεδόν, 

«αναγεννήθηκε» 

δαιμονικών μορφών και ήχων. Για τους Αφρικανούς η Τέχνη (ό,τι εμείς 

ονομάζουμε Τέχνη) είναι ταυτόσημη με τη λατρεία. Τα αντικείμενά τους είναι 

μέρος των ιεροτελεστιών τους. Τους είναι άγνωστη η έννοια «Τέχνη» και η 

χρήση της κατά την Περίκλειον ρήση, όπου η εξ αυτής «τέρψις το λυπηρόςν 

εκπλήσσει12». Τη θέση που κατείχε ο «σπερματικός λόγος», που κατηύθυνε 



την προ Χριστού Ελληνική Τέχνη και που οδηγούσ  στο αρχέγονον φάος, 

κατέλαβαν οι παντός είδους εκφράσεις της δαιμονολατρείας της εποχής μας – 

άλλοτε απροκάλυπτα και άλλοτε συνεσκιασμένα. Εντεύθεν και η εκζήτηση της 

φρίκης, που χαρακτηρίζει το αληθινό πρόσωπο του εμπνευστού της. 

Πώς όμως μεθοδεύτηκε όλη αυτή η πορεία; Πώς φτάσαμε έως εδώ; Ποια 

τα αίτια αυτού του φαινομένου που αποπνέει θάνατο; 

Ο σύγχρονος άνθρωπος απετόλμησε ό,τι αιώνες δεν διανοήθηκαν: να 

διακηρύξει τον θάνατο του Θεού. Στην ουσία έκ

ε

ανε την ηρωική έξοδό του από 

τον ο τ   

την ανειρήνευτη συνείδηση και 

μεταδ

χνη (δηλαδή την 

μονο

Η απατηλή λάμψη της Τεχνολογίας οδηγεί στη 

μυωπ

ίκο ου Πατρός του. Σκότωσε τον θεό στην ψυχή του. Και περιφέρει 

πλέον την ορφάνια και την ανεστιότητά του, την απέραντη μοναξιά του, 

ανταλλάσσοντάς τον Πατέρα των οικτιρμών με τον πατέρα του ψεύδους και 

του σκότους.  

Ο εκφυλισμός του ήθους, απόρροια αυτής της ξενιτείας του ανθρώπου, 

ήταν αναμενόμενος. Ισχύει και στην Τέχνη το «κουκιά τρώω, κουκιά 

μαρτυράω». Η ταραγμένη συνείδηση δημιουργεί κατ’  εικόνα της. Ο εφιαλτικός 

«αντίκτυπος του νου» κατακλύζει κάθε έκφραση: κείμενα ασυνάρτητα, 

ελλειπτικά – σοφόν πλέον το ασαφές. Μουσική που θολώνει τη διαύγεια νου 

και συναισθήματος. Τέχνη που μαρτυρεί 

ίδει την ταραχή. Θεοποίηση της ατομικότητας. Προβολή μέσω του 

καινού, του πρωτότυπου, πάση θυσία. Ανταγωνισμός, πνευματικός και 

οικονομικός με αποτέλεσμα τη δημιουργία προκατασκευασμένων ταλέντων, 

μοντέλων μιας χρήσης που επιβάλλονται από τον φανταστικό κόσμο της 

διαφήμισης. 

Με το πρόσχημα της αντιστράτευσης στην στρατευμένη Τέχνη 

(Ναζισμός, Μαρξισμός), της αντίστασης στο φασισμό στην Τέ

μερή επιβολή του «πολιτικά» ωραίου, που φθάνει στην αποθέωση του 

kitsch) οδηγηθήκαμε σε άλλου είδους φασισμό: την εξουθενωτική απαξίωση 

κάθε μορφής που δεν ταυτίζεται με το ανερμάτιστο και χαοτικό του 

Μεταμοντέρνου. 

Στη νέα αυτή πτώση του ανθρώπινου γένους όχι ο στεναγμός, αλλά ο 

λυγμός πλέον της συνωδίνουσας φύσης δεν γίνεται αντιληπτός. Ο θόρυβος 

της μηχανής τον καλύπτει. 

ι8κή αντίληψη της ζωής. Τίποτε πέραν της οθόνης. Μια πλασματική 

θέαση του κόσμου, μακριά από την αρμονία, το ρυθμό, τη νομοτέλεια της 



φύσης. Αυτά δεν μας αγγίζουν πλέον, δεν μας εμπνέουν. Μάλλον τα 

συντονίζουμε – βιάζοντάς τα – στα δικά μας θέλω, με συνέπεια την εξαφάνισή 

τους. «Η κτίση έχει γεράσει». Η καθιερωμένη έξοδος από τις μεγαλουπόλεις 

δεν γ   

 

το αδιέξοδο της 

Τεχν

ράται ο νέος άνθρωπος περνά και πάλι 

από 

  

ι στο κέρδος χωρίς αναστολές. Ό,τι θυμίζει αληθινή 

Τέχν

αυτής της «επιθυμητής μερίδος14» του 

Θεού

 

α

νται μάρτυρες βανδαλισμών: ίχνη από πέλματα 

παπουτσιών στους τοίχους, σημάδια από μπαλιές στο ταβάνι, πόρτες – 

ίνεται για τη φύση, αλλά για τη ματαιοπονία της αλλαγής. Το lab top και 

το κινητό μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας. Αναζητούμε τον πολιτισμό της 

οθόνης στον οποίο έχουμε εθιστεί. Τα παιδιά στις σχολικές εκδρομές, αντί να 

σκύψουν να αφουγκραστούν την ανάσα της γης, μοιράζουν το χρόνο τους στο 

καφενείο, ανάμεσα στο κινητό και το walkman. 

Και όταν κάποιες νεανικές φωνές εκφράζουν 

ολογίας, η φύση δεν υπάρχει στον ορίζοντα των ενδιαφερόντων τους για 

να καλύψει το κενό. Ηγετική φυσιογνωμία των Ciculus (ροκ συγκροτήματος) 

λέει με αφοπλιστική ειλικρίνει: «Τα κίνητρά μας δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από 

αυτά των προγόνων. Αυτοί έψαχναν διέξοδο από τους λοιμούς και τις 

πανούκλες, εμείς θέλουμε να δραπετεύσουμε από την τεχνολογία και το 

Internet13». Η διέξοδος που αποπει

την Τεχνολογία, που θέλει να εξορκίσει, από τον εκκωφαντικό θόρυβο και 

όχι από την ανυπέρβλητη αρμονία της φύσης, όση βέβαια σώζεται από τις 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. Φαύλος κύκλος. 

Η Τέχνη της αρμονίας, του κάλλους, που οδηγείται και εμπνέεται από τη 

φύση, δεν έχει πια θέση στην εποχή μας, που απολυτοποίησε τον οικονομικό 

παράγοντα και επενδύε

η περιθωριοποίηση εφ’  όσον δεν προσφέρεται για πολιτικό κέρδος και 

«δεν πουλάει» για τα ΜΜΕ. Μετατοπίστηκε πλέον το κέντρο βάρους τον υλικό 

παράγοντα, με αποτέλεσμα να καταργηθεί κάθε ευαισθησία που εμπνέεται 

από τη φύση και ταιριάζει στην ψυχοσωματική μας οντότητα. 

Και η αντίδραση των νέων μας, 

, που Εκείνος εμπιστεύεται στα χέρια μας; Πώς αντιδρά η ευαίσθητη 

ψυχή τους. Φθάνει κανείς να παρατηρήσει στους χώρους που κινούνται και 

δραστηριοποιούνται. Αν μάλιστα ζει σ΄ αυτούς, οι παρατηρήσεις ακουμπούν 

περισσότερο στο βάθος των πραγμάτων. Σχολεία, φροντιστήρια, καφετέριες, 

γυμναστήρια χρωματίζονται πό την κάποτε ακαλαίσθητη, θορυβώδη ή 

οργισμένη παρουσία τους. 

Τα δημόσια σχολεία γίνο



σιδερ

ιστιώδη ταραχή της εφηβείας. Η 

φιλόκ

, φθάνει από την 

αναίρ

ς

ημιουργία: Αναπαραγωγή των Comics με τον 

δαιμο

η φ

όπορτες που οι κλειδαριές τους αλλάζουν κάθε εξάμηνο, θρανία σε 

στοίχιση ρευστής τεθλασμένης, ντουλάπες που χάσκουν. Σαν να μην περνούν 

εκεί το μεγαλύτερο μέρος των μαθητικών τους χρόνων. 

Και η εξωτερική αυτή αταξία περνά στην ψυχή τους: αλλά και 

αμφίδρομα: δημιουργείται από την ηφα

οσμος παρουσία των κοριτσιών σε καταστολή. Το χαοτικό του 

Μεταμοντέρνου ταυτίζεται απόλυτα με το θολό τοπίο της ψυχής τους. Σε 

όλους τους τομείς της αισθητικής έκφρασής τους επικρατεί σύγχυση 

κριτηρίων, μακραίνοντας τον δρόμο της ωρίμανσής τους. 

Η Μουσική τους, αποθεώνοντας τον Ανιχρονισμό

εση στην κατάλυση του ρυθμού, όπως μας τον παρέδωσε, η φύση μέσω 

της αναπνοής και των σφυγμών. Η μελωδία αντικατεστάθηκε από τους ήχους, 

δηλαδή τους θορύβους, στοχεύοντας μέσα από το «ρυθμό» στην έκσταση, 

που σκοτώνει τη φυσική αρμονία, τη γνήσια συγκίνηση και τη συνείδηση, 

αναδεικνύοντας νέου  κορύβαντες.  

Σύμφωνα με σχολιαστή Αθηναϊκής εφημερίδας. «Η ροκ κουλτούρα του 

’60» (από τότε! Χαρακτηρίζεται από) «το αλήτικο, αυθάδικο, αγενές, 

επηρμένο, ασυμβίβαστο και αντικοινωνικό τους στυλ… Η Αγγλική κοινωνία 

φρίκαρε με τις συμπεριφορές τους, την εμφάνιση, τις δηλώσεις τους» Και αυτά 

σε συνδυασμό με την άλωση και της Μουσικής από την Αφρικανική Τέχνη, 

όπως προαναφέρθηκε. 

Στον Εικαστικό τομέα, επέλαση της αισθητικής του τρόμου: μπλουζάκια 

όπου φιγουράρουν τίγρεις σε έφοδο, ταύροι που φρουμάζουν, φανταστικά 

θηρία που λυσσομανούν, κινέζικοι δράκοντες ξεφυσώντας σε επιθετική 

εκτίναξη, με το απαραίτητο δηλωτικό – το όνομα αυτού που το φοράει και που 

οικειοποιείται (!) έτσι τη δύναμή τους. 

Στη ζωγραφική τους δ

νοποιημένο τύπο ανθρώπου των αρχετύπων των Cartoon, των 

εξωφύλλων CDs όπου   «ομορφιά» της ρίκης του εξωτερικού, αντανακλά 

στο εντός μουσικό περιεχόμενο. Αναγωγή της αισθητικής των graffiti σε 

ύψιστη μορφή τέχνης που εκφράζει τη διαμαρτυρία, την οξύτητα, την 

αντίδραση, είτε αποτυπώνεται στους απροστάτευτους τοίχους είτε στα 

μαθητικά φύλλα εφημερίδων. 



Η εσωτερική αναστάτωση εξωτερικεύεται. Το χάος του ασυνείδητου 

μεταπηδά πέον στο συνειδητό. Στους ίδιους δρόμους οι επιλογές τους για 

Λογοτεχνία, Θέατρο ή Κινηματογράφο. Η ψυχαγωγία τους θορυβώδης, στην 

προσπάθεια η κραυγή της ψυχής τους να μην ακούγεται πια. Για το Λύκειο 

μάλισ

ικές 

ενδεί

 διδασκάλων με μεράκι, οργανώνουν 

θεατρ

η επί αιώνες, γεμίζουν ελπίδα. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί 

(λογο κ

οτικό 

τοπίο   

φέρον γεννά την ελπίδα για την οικολογική 

ευαισ π

σθητικό παράδεισο που μας 

περιβ

ήβων και στις όποιες 

θετικ

ώγησης των νέων μας 

πέφτ

ο  

τα, το παιχνίδι φαίνεται ήδη χαμένο. 

Θα ήταν όμως άδικο αν πιστεύαμε ότι αυτή μόνον η εικόνα της νεότητας 

του σήμερα. Για το θέμα που μας ενδιαφέρει, υπάρχουν και ενθαρρυντ

ξεις περί του αντιθέτου. Το κακό από τη φύση του είναι κραυγαλέο, ενώ 

οι φιλότιμες αισθητικές προσπάθειες των νέων μας ποτίζουν αθόρυβα το 

αιχμηρό τοπίο της εποχής μας, ώστε να ανθίσει η ελπίδα. 

Με την καθοδήγηση εμπνευσμένων

ικές παραστάσεις απαιτήσεων και υψηλού αισθητικού επιπέδου, παρά 

την απαξίωση της εποχής μας για κάθε τι κλασσικό. Η αγάπη τους για τον 

ξεχασμένο μουσικό μας πλούτο, την «αναπνοή της φυλής μας» κατά τον 

Φώτη Κόντογλου, τους συσπειρώνει γύρω από τους τελευταίους 

εναπομείναντες δασκάλους των παραδοσιακών μας οργάνων. Οι επιδόσεις 

τους στη μουσική που, επενδύοντας στη μοναδική αξία του ανθρώπου, 

έθρεψε την Ευρώπ

τεχνι οί, ζωγραφικοί, χορευτικοί), είναι κάτι που αγκαλιάζουν με τόση 

ειλικρίνεια προθέσεων κάποτε, αναζητώντας μια ακτίνα φωτός στο χα

 που τους περιβάλλει. Το ότι οι νέοι των Γυμνασίων μας πλαισιώνουν τις 

περιβαλλοντικές ομάδες με ενδια

θητοποίηση των αυριανών διαχειριστών του λανήτη μας, ώστε να 

περισωθεί ό,τι θα απομείνει και από τον αι

άλλει. Η ευαισθησία των παιδιών μας δεν εξέλιπε: απλώς υπνώττει και 

μας ξαφνιάζει κάποτε ευχάριστα στη Βουλή των Εφ

ές τους πρωτοβουλίες.  

Φαινομενικά, το βάρος της αισθητικής διαπαιδαγ

ει στ ο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής, στα Εικαστικά, όπως 

πληροφορούνται και τα σχετικά βιβλία, στο Σχέδιο και την Ιστορία της Τέχνης 

(για την Γ΄ Λυκείου). Και βέβαια οι στόχ ι που τίθενται – τόσο από το ΥΠΕΠΘ 

όσο και από το παιδαγωγικό Ινστιτούτο – στα εκάστοτε προγράμματα, είναι 

μεγαλόπνοοι και πρακτικά, κάποιες φορές, πάνω από τις υπάρχουσες 

δυνατότητες υποδομής. 



∆ιαβάζουμε σχετικά με τους γενικούς σκοπούς των μαθημάτων: «Να 

αναπτύξουν τα αιδιά την απαραίτητη ευαισθησία στα καλλιτεχνικά 

δημιουργήματα, όπως και σε κάθε εκδήλωση του ωραίου στη φύση και στη 

ζωή» (για τη ∆ημοτική Εκπαίδευση). 

π απέναντι 

αθήματος της 

Ιστορ

π

ς, αν και οικοδομούνται μόνο 

πάνω

Επίσης: «Να αποκτήσουν προσωπικό, αισθητικό κριτήριο, ικανότητα 

αισθητικής συγκίνησης και απόλαυσης κάθε εκδήλωσης του ωραίου στη ζωή 

και τη φύση, που είναι αποτέλεσμα της προσέγγισης του έργου τέχνης16» 

«Να γίνουν (οι μαθητές του Γυμνασίου) ικανοί να διακρίνουν την Εθνική 

μας πολιτιστική ταυτότητα στη σύγχρονη εποχή. Η Τέχνη να μπει στη σχολική 

και εξωσχολική ζωή τους (εκθέσεις, σκηνικά κ.α) 17» διαβάζουμε σε παλαιές 

διδακτικές «Οδηγίες»για το Γυμνάσιο. 

Στις μέρες μας θα τροποποιηθεί ο σκοπός της Εικαστικής Αγωγής στα 

Γυμνάσισα: «Να δίνουν έμφαση στους σύγχρονους προβληματισμούς της 

Τέχνης και στα πρωτοποριακά έργα τέχνης και όχι μόνο σε παραδοσιακές 

μορφές και τεχνικές… Να χρησιμοποιούν τη θεματολογία της Τέχνης ως μέσο 

εμβάθυνσης σε κοινωνικά θέματα και προβλήματα (αντιρατσισμός, 

αντιμιλιταρισμός, οικολογία, περιβάλλον κ.α.) 18». Η μετάθεση του κέντρου 

βάρους εμφανής. 

«Να εκλεπτύνουν την αισθητική τους εμπειρία απέναντι στα έργα 

Τέχνης19» γράφεται στο μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου της Β΄ Λυκείου. 

Και τέλος, αντιπροσωπευτικά στους σκοπούς του μ

ίας της Τέχνης διαβάζουμε: 

«Να αναπτύξει (ο μαθητής) την ικανότητα να αντιλαμβάνεται με 

ευαισθησία και να ροσεγγίζει τα έργα Τέχνης. 

Να αντιληφθεί τις αδιάκοπες αναζητήσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας 

στο παρελθόν και το παρόν ως αδιάσπαστη συνέχεια. 

Να συνειδητοποιήσει ότι η Τέχνη είναι έκφραση κοινωνικοπολιτικών, 

πολιτιστικών και άλλων παραμέτρων κάθε εποχής20». 

Στόχοι κατά το μάλλον ή ήττον επιτυχεί

 στα ανθρωπιστικά πλαίσια. Η υλοποίησή τους επαφίεται στη 

«φιλοπατρία» των διδασκόντων τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής 

συναδέλφων, αλλά και στη γενικότερη τοποθέτησή τους πάνω στα σύγχρονα 

κοσμογονικά φαινόμενα της Τέχνης. Η παρουσία του εκάστοτε διδάσκοντος 

καταλυτική όσο και ανεπαρκής με τα υπάρχοντα δεδομένα. Μια ώρα την 



εβδομάδα σημαίνει κάποτε μια ώρα το μήνα, εξ αιτίας εκτάκτων εκδηλώσεων 

του Σχολείου ή εορτών – αργιών. Πολύ συχνά ο προσωπικός 

προβληματισμός ή οι προτιμήσεις του διδάσκοντος μεταφέρονται στην τάξη, 

με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την πνευματική συγκρότηση του μαθητή.  

Το μάθημα της Μουσικής μεταλλάχτηκε ουσιαστικά σε Ιστορία της 

Μουσ

τ

μορφιάς και του ωραίου γενικότερα. 

, μ  

ας του, που ξεκινάει από το σύνδεσμό του με τον «κάλλει 

ωραί

μόνον το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής παράγει 

«φιλο

όγου 

αντα ή την Γεωγραφία που γίνεται 

αφορ ου, αλλά και στη Φυσική – η 

κρυμμένη γεωμετρία της φύσης – και στα Μαθηματικά – η παντοδυναμία των 

αριθμ ειος μαγικός αριθμός 1,618, η χρυσή τομή σε όλους τους 

τομεί

του 

δεν είναι μόνον ετυμολογική) ωριμότητα που απεργάζεται 

ο χρό υπόμονος έφηβος είναι βιαστικός στην κατάκτηση 

της ζ ς. Η ηρεμία, η σπουδή, η εσωστρέφεια δεν τον 

ικής, με τα Εικαστικά σταδιακά να ακολουθούν. Η Θεατρολογία, όταν 

διδάσκεται, υπηρετεί συνήθως τη Φιλολογία. Η Αισθητική Αγωγή συνήθως δεν 

αντιμετωπίζεται σοβαρά από τα παιδιά, αλλά – ως μη όφειλε – και από τους 

άλλους διδάσκον ες. Η Τέχνη πρακτικά θεωρείται αμφιβόλου χρησιμότητας 

κάτι σαν είδος πολυτελείας. Και αυτή η αντιμετώπιση συμπαρασύρει και την 

έννοια της ο

Η αισθητική ασχήμια σε όλους τους χώρους και τις εκδηλώσεις – οπτική 

και ακουστική ρύπανση – τείνει να γίνει φυσική κατάσταση. Ο κόσμος του 

παιδιού συμβιβάζεται, αν και αγριεύει εσωτερικά και εκδικείται, συμβάλλοντας 

δυναμικά στην επίταση του φαινομένου. Η ψυχή του ανασαίνει στις μικρές 

νησίδες ομορφιάς. Στην ευγενική συμπεριφορά του δασκάλου, του κάθε 

δασκάλου, στην κόσμια – φιλόκαλη εμφάνισή του, στον προσεγμένο μουσικό 

– μακάρι και ποιητικό – εμπνευσμένο του λόγο στην αρ ονία λόγων κα 

πράξεων του εντός και εκτός Σχολείου, στην ακτινοβολία της συγκροτημένης 

προσωπικότητ

ον παρά πάντας ανθρώπους21» και που οδηγεί σ΄ Αυτόν. 

Και ας μη θεωρηθεί ότι 

καλία». Η ωραιότητα υπηρετείται και ενυπάρχει σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα. Όχι μόνον στη Λογοτεχνία, όπου το κάλλος του λ

γωνίζεται τη δύναμη του πνεύματος, 

μή για ξενάγηση στις Τέχνες όλου του κόσμ

ών, ο πυθαγόρ

ς και τις μορφές της ζωής και της Τέχνης. 

Εναπόκειται στη δική μας επιμέλεια να μυήσουμε τα παιδιά στην αλήθεια 

ωραίου, που πηγάζει μέσα από την ψυχική ωριμότητα (η σχέση του 

ώριμου με το ωραίο 

νος και ο πόνος. Ο αν

ωής και της ομορφιά



εκφρ που 

δάκρ τάχα. Θαρρείς άξιο στολίδι σου το γέλιο είναι 

μονά στα σπλάχνα του η ομορφιά πονάει23». 

Η ομ ε στα βάθη της ψυχής του, της ψυχή 

μας «

ι στη μεταμόρφωση «τη ανακαινώσει του 

νοός δης προσπάθεια, φαινομενικά άπελπις – κυνήγι 

ανεμ για τη λογική του κόσμου, μάλιστα δε του 

σημε

ιον πιστεύει, σε πείσμα των καιρών, ότι η κατ΄ εξοχήν 

φιλοκ  στο «αρχαιον κάλλος», η ανάδειξη 

της α πειρίας είναι προϋπόθεση και αποτέλεσμα. Η λυτρωτική 

αίσθη τική έκφραση με τους 

αρμο ονικές χαράξεις των 

σχημ ουσική για να 

εκφρ και εγκεφαλικοί στην αγκαλιά της Ομορφιάς, 

κουρ  αιώνιου κάλλους. Και «η Ομορφιά θα σώσει 

τον κ

«πτωχοί γάρ άπαντες και του 

θείου

ώτισε καθένας μας 

καλε ει. Ίσως όχι συνειδητά, όχι συγκεκριμένα και άμεσα. 

ν τελειώσει. 
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

προγραμμάτων στα σχολεία 

    
Ο άνθρωπος επηρεάζει μα και επηρεάζετα από το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον 
του.  Ποιο είναι όμως το περιβάλλον στο  καλούνται να ζήσουν οι σημερινοί 
μαθητές που αποτελούν και το ζωντανό υλικό της εκπαίδευσης; 
   Ζούμε σε μια εποχή όπου η πνευματική και η τεχνολογική εξέλιξη δεν 
συμβαδίζουν. Γύρω μας, ενώ η φύση κακοποιείται βάναυσα, βλέπουμε να επικρατεί η 
αισθητική της τερατώδους τσιμεντούπολης
   Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προωθού την διαφήμιση, τον υπερκαταναλωτισμό, 
την κακογουστιά και τη βία. Ταυτόχρονα μας κατακλύζουν, χιλιάδες έντυπα και 
κινηματογραφικά έργα με κύριο περιεχόμενο τη χυδαιότητα και τη βία. Τα έργο 
τέχνης, είδος εμπορεύσιμο και αυτό, λειτουργεί σαν διακοσμητικό μέσο όπως απαιτεί 
το κοινωνικό κατεστημένο, χωρίς να καλύπτει πνευματικές ανάγκες όπως θα έπρεπε. 
   Η λογική του υποκατάστατου που τείνε να περάσει σαν φυσικός τρόπος ζωής, ο 
εφησυχασμός, η αδρανοποίηση, ο χουλιγκανισμός και η απονέκρωση κάθε 
δημιουργικής διάθεσης και κοινωνικού προβληματισμού, έρχονται να μεγαλώσουν 
την έκταση της πολιτιστικής κρίσης και  υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την 
ήδη υποβαθμισμένη ποιότητα της ζωής μα
   Σ’ αυτήν ακριβώς την πολιτιστική κρίσ η τέχνη, η καλλιτεχνική παιδεία μπορεί 
όχι μόνο να αντισταθεί μα και να ανοίξε ελπιδοφόρους δρόμους, δρόμους που θα 
συντελέσουν στη δημιουργία του νέου νθρώπου, του ανθρώπου με κοινωνική 
συνείδηση του ανθρώπου - δημιουργού. 
   Και όλα αυτά επειδή η τέχνη ανήκει τις δυνάμεις με τις οποίες ο άνθρωπος 
δημιουργεί, αλλάζει τον κόσμο και τον εαυτό του. Και αυτός ακριβώς είναι ένας από 
τους βασικούς σκοπούς των πολιτιστικών ρογραμμάτων, να μετατρέπει δηλαδή τον 
άνθρωπο από παθητικό καταναλωτή σε φορέα και δημιουργό πολιτισμού. 
   Ξεκινώντας την καλλιτεχνική αγωγή απ πολύ μικρή ηλικία, δίνουμε μια τεράστια 
ώθηση στην ανάπτυξη και τη βελτίωση τη προσωπικότητας του παιδιού, το βοηθάμε 
να συλλαμβάνει μόνο του μέσα από την άσκηση των φυσικών δυνατοτήτων του, 
την ύπαρξη του σαν διαλεκτική αλληλοσύνδεση του καθολικού κόσμου με τον 
ατομικό. 
   Με το να εκφράζει τα βιώματά του μέσα από καλλιτεχνικές εργασίες ( ζωγραφική, 
φωτογραφία, μουσική, θέατρο, έντυπο, ινίες μικρού μήκους κ.α.), ο μαθητής 
γίνεται ερευνητής, εφευρέτης, συλλαμβάνει την ενότητά του και κόσμο που τον 
περιβάλλει. Ασκείται στην υπομονή και επιμονή, αναπτύσσει ικανότητες και 
δεξιότητες, έρχεται σε επαφή με το φυσικ και τεχνητό περιβάλλον, προσεγγίζει την 
πραγματικότητα, την κατανοεί και μαθαίνει να την διαφοροποιεί. Η απόκτηση 
πολλών γνώσεων μέσα από την αναζήτηση και την παρατήρηση, δίνει στους μαθητές 
τη δυνατότητα, να παίρνουν πρωτοβουλίες  ώστε να ερευνούν αυτοσχεδιάζοντας και 
να αυτοσχεδιάζουν ερευνώντας.   
   Ο εσωτερικός κόσμος, τ’ ατέλειωτα όνειρα, οι φαντασιώσεις τους, παύουν να είναι 
εγκλωβισμένες και βρίσκουν φανταστικές . Το σπουδαιότερο βέβαια είναι 
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ότι ενθουσιάζονται και χαίρονται ι δικαιώνουν τελικά την ύπαρξή 
υς. 

   Έτσι μέσα από τα πολιτιστικά προγράμματα γίνεται προσπάθεια, ώστε ο μαθητής 
να γίνει κοινωνικό όν μ’  και κληρονομιάς, 
και να κατανοήσει την  συμμετέχοντας ενεργά 
στη διαμόρφωση, συντήρ

που ανανεώνουν κα
το

επίγνωση της πολιτιστικής του ταυτότητας
αξία του αισθητικού περιβάλλοντος
ηση και βελτίωσή του.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΦΗ ΜΑΛΑΚΗ 
 

 
Τιμώντας τον Γκρέκο 

 
 

Η  αναμενόμενη  ταινία  του  Γιάννη  Σμαραγδή  «El  Greco» βγήκε  επιτέλους  στις
ελληνικές  αίθουσες. Η  επίσημη  πρεμιέρα  πραγματοποιήθηκε  15  Οκτωβρίου  στην  
Αθήνα  ,παρουσία  του  Υπουργού  Πολιτισμού , της  βασίλισσας  της  Ισπανίας  
Σοφία  και  του  πρώην  υπουργού  πολιτισμού  της  Γαλλίας  κ. Ζακ  Λανγκ .  
Παράλληλα , στο  Μουσείο  Κυκλαδικής  Τέχνης   εγκαινιάστηκε.  έκθεση  με  έργα
του  Θεοτοκόπουλου  από  την  περίοδό  του  της  Ισπανίας  ενώ  στον  Πολυχώρο  
του  Συντάγματος   η  έκθεση  «Στιγμές  από  την  ταινία  El  Greco» . 
Από  το  τέλος  του  19

  

  

σε  

ε  

  
  

  

ου  αιώνα  και  κυρίως  τον  20ο  το  παγκόσμιο  ενδιαφέρον  
για  τον  ελληνικής  καταγωγής  ζωγράφο  παρουσιάζεται  αυξανόμενο . Γίνονται  
μελέτες , αναλύσεις  έργων  του , συλλέγονται  πληροφορίες  για  τη  ζωή  του , την  
ιδιοσυγκρασία  του , τη  φιλοσοφία  του , εγκαινιάζονται  εκθέσεις , οργανώνονται  
συνέδρια . Είναι  αξιοσημείωτο  ότι  από  τον  θάνατό  του  και  για  τρεις  
ολόκληρους  αιώνες  αγνοήθηκε , δεν  είχε  συνεχιστές  και  όχι  μόνο . Ο  
καλλιτέχνης  θεωρήθηκε  περίπτωση  ιδιόμορφη και περίεργη  . Ενδεχομένως  
διαταραγμένος  ψυχικά  ή  απλώς  με  σοβαρό  πρόβλημα  όρασης .  
Ας  δούμε  όμως  εν  συντομία  κάποια  βιογραφικά  στοιχεία . 
Γεννήθηκε  το  1541  στην  Κρήτη . Λένε  στο  Χάνδακα , το  σημερινό  Ηράκλειο , 
κατ’  άλλους  στο  Φόδελε , ένα  χωριουδάκι . Η  Κρήτη  εκείνης  της  εποχής  ήταν  
στην  κυριαρχία  των  Βενετών . Εμπόριο , τέχνες  και  γράμματα  ανθούσαν . 
Υπήρχαν  σημαντικοί  Κρήτες  ζωγράφοι  όπως  ο  Θεοφάνης  ή  ο  Μιχαήλ  
Δαμασκηνός – πιθανώς  διδάσκαλος  του  Θεοτοκόπουλου – και  μάλιστα  πολλοί  
αριθμό , περί  τους  200 , μεγάλος  αριθμός  με  τα  πληθυσμιακά  δεδομένα  της  
εποχής . Μετά  την  άλωση  της  Κωνσταντινουπόλεως  το  κέντρο  τέχνης  στον  
Ελληνικό  χώρο  μεταφέρθηκε  στην  Κρήτη . Η  Βυζαντινή  παράδοση  συνεχίστηκ
με  την  Κρητική  Σχολή . Ο  Θεοτοκόπουλος  που  καταγόταν  από  οικογένεια  
μικροαστών  στην  υπηρεσία  της  Γαληνότατης  Δημοκρατίας  της  Βενετίας  έδειξε  
την  κλίση  του  νωρίς  και  ο  πατέρας  του  τον  έβαλε  μαθητευόμενο  σε  ένα  από  
τα  εργαστήρια  εικονογραφίας  ή  σε  κάποιο  μοναστήρι  του  νησιού . Εκεί  έμαθε  
τη  ζωγραφική  «α la  Greca» και  μάλιστα  πήρε  τον  τίτλο  του  ‘Μαΐστρου’ .Όμως  
οι  Βενετσιάνοι  έφερναν  τον  απόηχο  της  Δύσης  και  πολλοί  ζωγράφοι  πήγαιναν  
προς  Βενετία  για  να  γνωρίσουν  από  κοντά  τον  Αναγεννησιακό , «a  la  Romana» 
, τρόπο  ζωγραφικής . Αυτόν  το  δρόμο  αποφάσισε  να  ακολουθήσει  και  ο  Δ.  
Θεοτοκόπουλος  μετά  τα  25  χρόνια  του . Στη  Βενετία  γνώρισε  τον  Τισιανό  , 
ίσως  μαθήτευσε  για  λίγο  κοντά  του , γνώρισε  το  Βερονέζε , επηρεάστηκε  όμως  
περισσότερο  από  τον  Τιντορέτο . Στη  Ρώμη , με  τη  φροντίδα  του  Αλεσσάντρο  
Φαρνέζε , έμεινε  άλλα  πέντε  χρόνια . Είχε  την  ευκαιρία , εκεί  ,να  γνωρίσει  το  
έργο  του  Μιχαήλ  Αγγέλου . Η  στάση  του  απέναντι  στο  έργο  του  μεγάλου  
καλλιτέχνη  υπήρξε  αρνητική . Ο  Φρανσίσκο  Πατσέκο  ( 1571-1654 ) μας  
διαβεβαιώνει  ότι  κατά  Θεοτοκόπουλο  ο  Μ. Άγγελος  ήταν  καλός  άνθρωπος  αλλά
δεν  ήξερε  να  ζωγραφίζει . Ίσως  υπήρξε  και  ένας  λόγος  που  έφυγε  τελικά  για
την  Ισπανία , με  παραγγελίες  όμως  ήδη  στο  φάκελό  του . Αρχικά  πήγε  στη
Μαδρίτη  συστημένος  στο  Φίλιππο Β’  της  Ισπανίας  για  τη  διακόσμηση  του  
Εσκοριάλ . Λίγο  αργότερα  όμως  εγκαταστάθηκε  οριστικά  στην  παλιά  



πρωτεύουσα  το  Τολέδο  όπου  έμεινε  37  ολόκληρα  χρόνια , μέχρι  το  θάνατό του
το  1614 . Κέρδισε  φήμη , χρήματα  που  τα  κατασπατάλησε , φίλους , μαθητές . 
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ωτισμού , οι  συνδυασμοί  των  χρωμάτων  και  των  σχημάτων . 
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τα  διδάγματα  για  το  χειρισμό  του  φωτός  και  

νακάλυψε  την  παλέτα  του  Βερονέζε  .Διδάχτηκε  επίσης  την  υψηλή  τεχνική    

την  ισπανίδα  Χερόνυμα  ντε  λας  Κουέβες  απόκτησε  ένα  γυιό , που  
υπεραγαπούσε , το  Χόρχε  Εμανουέλ , επίσης  ζωγράφο . 
Ο  Δομήνικος  Θεοτοκόπουλος  έχει  στοιχεία  του  homo  universalis  της  
Αναγέννησης . Εκτός  από  μεγάλος  ζωγράφος  ήταν  γλύπτης , αρχιτέκτονας , 
φιλόσοφος  και  συγγραφέας  βιβλίων  για  τη  ζωγραφική , τη  γλυπτική  και  την  
αρχιτεκτονική . Τα  ανέκδοτα  αυτά  συγγράμματα  παρέμειναν  χειρόγραφα  και  
βεβαίως  χάθηκαν . Διατηρήθηκαν όμως  τα  βιβλία της  βιβλιοθήκης του  μεγάλου  
ζωγράφου . Πολλά  θεολογικού  περιεχομένου , επίσης  οι « Βίοι  των
του  G. Vasari  καθώς  και  το  «περί  αρχιτεκτονικής»  του  Βιτρούβιου ( βρίσκονται  
σε  συλλογές ) με  πυκνές  σημειώσεις  του  Θ.  όπου  διαγράφονται  ξεκάθ
κάποιες  από  τις  βασικές  ιδέες  του  σχετικά  με  την  τέχνη , τη  σκοπιμότητα  και  
την  ιεραρχία  της , τις  μεθόδους  της , τους  επαγγελματίες , τις  σχέσεις  της  με  
άλλες  ελευθέριες  δραστηριότητες  κοκ.  Πίστευε  ότι  η  ζωγραφική  επιδίωκε  να
αποβεί  ελευθέρια  τέχνη  και  όχι  απλώς  χειρονακτική  και  μηχανική . Από  τις  
σημειώσεις  αυτές  συμπεραίνουμε  ότι  ο  ζωγράφος  είχε  προσωπικές  απόψεις  περί  
Τέχνης . Αυτή  η  θεωρητική  του  στάση  παρουσιάζει  έναν  Γκρέκο  πλησιέστε
στο  ουμανιστικό  μοντέλο  του  «ζωγράφου  φιλοσόφου» . Με  άλλα  λόγια  ο  
Γκρέκο  υπήρξε  ένας  καλλιτέχνης  που  ‘πράττει  έπειτα  από  έναν  γαλήνιο  
αναστοχασμό ‘, αν  και  ένας  τέτοιος  αναστοχασμός  δεν  αποκλείει  το  πάθος . 
Θεμελιώδεις  αρχές  της  αισθητικής  του  έλληνα  καλλιτέχνη  είναι  το   πρωτ
φαντασίας  έναντι  της  μίμησης  και  ο  υποκειμενικός  χαρακτήρας  της  δημιουργ
. Η διαίσθηση  και  η  κρίση  του  ματιού  είναι  οι  ασφαλέστεροι  οδηγοί  του  
ζωγράφου . Μέτρα , αναλογίες  και  άλλα  κλασικιστικά  κριτήρια  απορρίπτονται  με
βιαιότητα . Η  χάρη  είναι  η  κορυφαία  
χρώμα  έχει  το  πρωτείο  απέναντι  στο  σχέδιο  διακήρυσσε  ο  Γκρέκο .Είναι  το  πιο  
σημαντικό  και  το  δυσκολότερο  στοιχείο  της  ζωγραφικής . Το  ιδιόμορφο , το  
μοναδικό  ύφος  του  Γκρέκο  έχει  πιθανώς  τις  ρίζες  του  στις  πνευματικές  
καταβολές  τις  ελληνοχριστιανικής  παιδείας  του , στον  κόσμο  των  αναμνήσεων  
και  των  βιωμάτων  από  το  λειτουργικό  και  το  τελετουργικό  της  ορθόδοξη
εκκλησίας . Η  Βυζαντινή  κληρονομιά  τον  δίδαξε  ότι  η  παράσταση  πρέπει  να  
αποτελεί  μια  σύνθεση  καθαρή  και  συγκεκριμένη , οργανωμένη  πάνω  σε  έναν  
κάναβο  συχνά  γεωμετρικής  υφής . Η  ανθρώπινη  μορφή  κυριαρχεί  χωρίς  όμως  
μεγάλο  ενδιαφέρον  για  την  ανατομική  ακρίβεια , και  ακόμη  η  παράσταση  δεν  
έχει  βάθος , είναι  ρηχή . Έτσι  έμαθε  από  την  αρχή  ότι  το  έργο  τέχνης  δεν  
πρέπει  να  μιμείται  δουλικά  τη  φύση . Έμαθε  δηλαδή  την  εκφραστική  αξία  της  
παραμόρφωσης  που  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  τεχνοτροπικο
ύφους  που  αποτελεί  πλέον  προσωπική  δημιουργία . Εκεί  υποτάσσονται  οι  νόμο
του  χώρου , του  φ
Με  την  κυριαρχία  των  μορφολογικών  μέσων  πάνω  στα  φαινόμενα  του  κόσμου  
η ζωγραφική  αποκτά  την  υψηλή  της  πνευματικότητα  ώστε  να  ανταποκριθεί  στο
θρησκευτικό  της  ρόλο . Η  σχετικά  πρόσφατη  ανακάλυψη  της  «Κοίμησης  της  
Θεοτόκου»  της  Σύρου , αυθεντικού  και  ενυπόγραφου  έργου  της  Κρητική
περιόδου  του  ζωγράφου  ,ενισχύει  την  άποψη  ότι  ο  εικονογραφικός  τύ
Κοιμήσεως  χρησίμευσε ως  πρότυπο  σύνθεσης  για  την  «Ταφή  του  Κόμητος  
Οργκάθ» . 
Στη  Βενετία  ο Δομήνικος  γοητεύθηκε  από  τις  συστρεφόμενες  μορφές  του
Μανιερισμού , αφομοίωσε  
α



του  Τισιανού  στα  χρωματικά  περάσματα  , την  οποία  βλέπουμε  να  εφαρμόζει  
στον «Ευαγγελισμό» , σαν  άξιος  συνεχιστής  της  Βενετσιάνικης  παράδοσης .  
Τα  ματα  που  τον  απασχόλησαν  κατά  την  Ιταλική  του  περίοδο  ήταν , 
προσωπογραφίες , θ  . Ενώ  
όταν  πήγε  στην  Ισ ά  θέματα  
εκτός  τριών  έργων . Τα  δύο  με » και  τον  «Λαοκόοντα» . Οι  
ίνακες  που  ζωγραφίζει  την  πρώτη  του  δεκαετία  στην  Ισπανία  αποτελούν  το  
πόγειο  της  Ιταλικής  εικαστικής  παιδείας  και  κουλτούρας . Ενώ  αυτοί  των  

κ

τικισμού . Είτε  ταυτιζόμενος  με  

  του  Ρομαντισμού 
  και  

  πίνακα  του  Θ. στην  κατοχή  του . 

π

  
θέ

ρησκευτικά  θέματα , ηθογραφικές  σκηνές  ή  αλληγορίες
πανία  δούλεψε  προσωπογραφίες  και  θρησκευτικ

 « Όψεις  του  Τολέδο
π
α
επόμενων  25  περίπου  ετών  ,της  ωριμότητας , αποτελούν  την  καθαρά  προσωπική  
του  άποψη  αι  το  απόσταγμα  όλων  των  μέχρι  τούδε  επιρροών . 
Στο  Τολέδο  αποκορυφώνεται  η  συνάντηση  της  κρητικής  του  ψυχής  με  τη  νέα , 
που  θα  είναι  η  ψυχή  του  Τολέδο . Εκεί  υπάρχει  έντονη  η  πάλη  του  
Μουσουλμανισμού  με  το  Γοτθικό  στοιχείο , του  Χριστιανισμού  με  το  Εβραϊκό . 
Ο  Γκρέκο  το  ένοιωσε  βαθιά   και   ανακάτεψε  όλα  τα  γαλάζια  και  κόκκινα  
αίματα  στην  παλέτα  του  και  ζωγράφισε  τον  πόνο  του  βλέμματος  και  της  
ψυχής  μπροστά  στο  θέατρο  του  φανατισμού  τους . Η  αποκάλυψη  λοιπόν  έρχεται  
από  το  Τολέδο . Μακριά  από  την  επίδραση  της  Ιταλίας  , σε  χώρο  ουδέτερο  και  
πνευματικά  ομόλογο  με  το  γενέθλιο  Χάνδακα . Εκεί  του  αποκαλύφθηκε  η  
Ισπανία  και  κατόρθωσε  μεταβάλλοντας  την  ύλη  σε  πνεύμα  να  μετατραπεί  σε  
ερμηνευτή  του  ισπανικού  ασκητισμού  και  μυσ
την  περιρρέουσα  Καστιλιάνικη  θρησκευτικότητα , είτε  επηρεαζόμενος  από  τα  
γραπτά  των  συγχρόνων  μυστικιστών  είτε  πάλι  από  την  προσωπική  του  
βούληση  να  αναζητήσει  την  ένωση  με  τον  Θεό  μέσω  των  ζωγραφικών  του  
έργων . Επιτρέποντας  να  αναδυθούν  και  τα  βυζαντινά  στοιχεία  της  παιδείας  του  
και  να  διαδραματίσουν  καταλυτικό  ρόλο  στη  σύνταξη  της  νέας  εικόνας  που  
μας  προτείνει  στην  ωριμότητά  του .  
Ο  αινιγματικός , ο  αλλότριος  έως  παράφρων  Δομήνικος  Θεοτοκόπουλος  μετά  το  
θάνατό  του  χάθηκε  στην  αιθάλη  του  χρόνου  μέχρι  το  κίνημα
. Ο  Ευγένιος  Ντελακρουά (1798-1863) γοητεύθηκε  από  την  εκφραστικότητα
τον  πλούτο  των  χρωμάτων  του  Γκρέκο –
Ο  Ιμπρεσιονιστής  Μανέ  αργότερα  εμπνέε

είχε
ται  από  την  «Αγία  Τριάδα»  τη  

σύνθεσή  του  «Ο  Νεκρός  Χριστός» . Ο  Σεζάν  που  θεωρείται  πρόδρομος  του  
Κυβισμού , ρόσεξε  πρώτος  το  δομικό  κώδικα  μορφολογίας  του  Θεοτοκόπουλου 
. Η  «Πέμπτη  Σφραγίδα  της  Αποκάλυψης»  του  Θ.  αποδείχθηκε  η  βασική  πηγή  
έμπνευσης  για  «τα  Κορίτσια  της    Αβινιόν»  του  Πικάσο . Ο  Π.  είχε  μελετήσει  
τη  δομική  ανάλυση  της  σύνθεσής  του , την  πολυεδρική  διάθλαση  της  φόρμας  
του , την  αλληλοσυνάρτηση  μορφής  και  χώρου , τη  χρήση  του  φωτός  στο  έργο  
του  Θ.  Τα  στοιχεία  του  επαναστατικού  έργου  του  Πικάσο  είναι  κοινά . 
Τέλος  οι  Εξπρεσιονιστές  και  οι  ζωγράφοι  της  Αφαίρεσης  είδαν  στον  Γκρέκο  
έναν  πρόδρομο .  
Ο  Δομήνικος  Θεοτοκόπουλος  υπογράφοντας  ήδη  από  την  εποχή  της  Ιταλίας  τα  
έργα  του  ως «Εl  Greco» ακολούθησε  στη  ζωή  του  το  χαρακτήρα  του  Έλληνα  
Οδυσσέα . Πηγή  γνώσης  το  ταξίδι  του  , ξεκίνησε  από  Χάνδακα  με  το  σάκο  της  
Βυζαντινής  παράδοσης , στην  Ιταλία  θα  συναντηθεί  με  το  ιδανικό  της  
Αναγέννησης , στη  Ρώμη  θα  ανακαλύψει  τις  διανοητικές  μορφές  του  
Μανιερισμού  και  τέλος  εμπλουτισμένος  με  τη  μυστικιστική  ατμόσφαιρα  του  
Τολέδου  και  της  Ισπανίας  θα  ολοκληρώσει  την  τέχνη  του . 
Χωνευτήρι  τριών  παραδόσεων  και  πολιτισμών  η  Τέχνη  του  Γκρέκο  θα  
παραμείνει  μοναδική  .    
 



                                  ΘΕΑΝΩ ΤΣΙΟΒΑΡΙΔΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 
 
 

Κάρολος Πέτρος Μπωντλαίρ  
(1821 – 1867) 

 
           Ποιητής, το ωραιότερο όνομα από όσα μπορεί να αποκτήσει ο 
άνθρωπος. Ο ποιητής είναι ο υπέρτατος καλλιτέχνης· πολλοί πήραν ή 
δέχτηκαν αυτό το όνομα χωρίς να το αξίζουν. Ανάμεσα σε όλους αυτούς που 
έζησαν στα χρόνια του, ο Μπωντλαίρ είναι ο ποιητής. Άνοιξε μια εποχή, η 
οποία είναι γεμάτη από αυτόν. Και όλη η ποίηση στις πρώτες δεκαετίες του 

ται στις σελίδες του αφιερώματος της Νέας Εστίας τα 
ριστούγεννα του 1967 που ήρθε, έπειτα από μια σειρά πολλών άλλων και 

ικρή βιβλιοθήκη.   
 

20ού αιώνα έχει τη σφραγίδα του.        
       Η μορφή και το έργο του Μπωντλαίρ είναι πάντα αφορμές εξονυχιστικών 
εργασιών και στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, «Τα Άνθη του Κακού», η 
μοναδική ποιητική του συλλογή, παραμένει, με όλα τα σημερινά ρεύματα της 
ποιητικής τέχνης, μια από τις πιο εμπνευσμένες, τις πιο αριστουργηματικές 
συλλογές που καθιερώθηκαν από το χρόνο.   
   Ο Μπωντλαίρ είναι εκείνος που μεταφράστηκε περισσότερο από άξιους 
Έλληνες. Είναι η ποιητική φωνή που είχε ολοφάνερη επίδραση και στον 
ελληνικό στίχο και την ελληνική σκέψη και τη διαμόρφωση των αισθητικών 
κριτηρίων των προπολεμικών γενεών. Οι αποδείξεις πολλές και αναντίρρητες 
συγκεντρώνον
Χ
ανάλογων προσπαθειών που κάνουν μια μ

 ٭                                                         
       Η ζωή του ποιητή υπήρξε αληθινά μια οδυνηρή ζωή. Ο πατέρας του ήταν 
άνθρωπος μορφωμένος, αφοσιωμένος στα ιδανικά του Διαφωτισμού και 
ερασιτέχνης ζωγράφος. Με το θάνατό του το 1827 του άφησε πλούσια 
πνευματική κληρονομιά. Ένα χρόνο αργότερα η μητέρα του παντρεύτηκε το 
συνταγματάρχη Ωπίκ, πράξη που ο Μπωντλαίρ ποτέ δεν της συγχώρεσε. Το 
1839 αποφασίζει να ζήσει ενάντια στις παραδοσιακές αστικές αξίες που 
ενσαρκώνει η μητέρα του και ο πατριός του. Αποπειράται να ταξιδέψει ως τις 
Ινδίες, αλλά τελικά αποτυχαίνει. Το ταξίδι αυτό, ωστόσο, πρόκειται να ερεθίσει 
τη φαντασία και την έμπνευσή του. Μετά την επιστροφή του στο Παρίσι 
συνδέεται με την Ιωάννα Ντυβάλ, μια νεαρή μιγάδα, η οποία θα τον μυήσει 
στις ηδονές αλλά και στις πληγές του πάθους. Στα τριάντα του είναι ένας 
ωραίος νέος με πλούσια μαλλιά και μέτωπο πλατύ, που ζει ελεύθερα, 
περνώντας τις ώρες του στις βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα θέατρα και τις 
συναναστροφές με άλλους λογοτέχνες. Άσωτος, γλεντζές και πάντα χρεωμένος, 
ντυμένος με την τελευταία λέξη της μόδας, ο Μπωντλαίρ είναι ένας αληθινός 
δανδής που κάνει σε όλους ζωηρή εντύπωση. Είναι πάντα ο ανοιχτοχέρης που 
στο βάθος αδιαφορεί για το χρήμα και δεν το αποζητεί παρά για να ικανοποιεί 



τα γούστα του και να ζει τη μεγάλη ζωή.  Η κατάσταση της υγείας του τον 
οδηγεί στο θάνατο στις 31 Αυγούστου του 1867. Ανάπηρος, με τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου βαθουλωμένα, με τα μαλλιά του κατάλευκα στα 
σαράντα έξι του χρόνια, ο Μπωντλαίρ έδινε την εντύπωση ενός γερασμένου 

σώνης. Τη μεγάλη 
πόλαυση που δοκίμασαν, οι περισσότεροι τη θεώρησαν αρκετή για να 

α τον περίφημο ποιητή. Μικρότερος 
ιθμός προχώρησε και στη γνωριμία της παράλληλης συλλογής «Μικρά Πεζά 

λή ιδέα 

α. Και κατά τούτο κυριότατα ο 

ο πρωινό του Παρισιού και στάθηκα μπροστά στον οικογενειακό 
υ τάφο στο Μονπαρνάς, στην πλάκα που οι θαυμαστές του σκάλισαν το 

αγωνίας και φρίκης. Ο ποιητής είχε 

από καιρό. Σε αυτή την ηλικία έφυγε από τη βασανισμένη και οδυνηρή ζωή 
του. Στην κηδεία του ποιητή δεν πήγαν να τον αποχαιρετήσουν παρά μόνο 
λίγοι φίλοι. Οι εφημερίδες έγραψαν ελάχιστα και οι περισσότερες με διάκριση 
ή με περιφρόνηση. Ως άνθρωπος είχε υποφέρει τα πάνδεινα. Ως δημιουργός 
και καλλιτέχνης άφηνε πίσω του ένα έργο λιγοστό σε ποσότητα αλλά μέγιστο 
σε ποιότητα. Τα περίφημα «Άνθη του Κακού» ήταν, είναι και θα είναι ένα 
αριστούργημα της παγκόσμιας ποίησης καθιερωμένο από τη διεθνή κριτική 
και από το χρόνο.   
       Το όνομά του έχει άρρηκτα συνδεθεί με «Τα Άνθη του Κακού», με τα 
Άνθη αυτά έχει γίνει ταυτόσημο, αυτά τα Άνθη σκόρπισαν ρίγη απολαύσεων σε 
πλήθος μορφωμένων ανθρώπων, γράφει ο Τ. Κ. Παπατ
α
εξαντλήσουν τη γνώση που αποκόμισαν γι
αρ
Ποιήματα» που απαιτούν όμως μεγαλύτερο βαθμό αισθητικής καλλιέργειας και 
εσωτερικής ευαισθησίας, για να εκτιμηθεί η αρμονία που διαχύνει η πεζή αυτή 
μορφή στη διατύπωση, πεζή όμως μόνο κατά τα εξωτερικά γνωρίσματα, γιατί 
δεν παύουν να παρέχονται και στη συλλογή αυτή πλούσια τα ποιητικά 
χαρίσματα.   
 

    ٭                                                       
 
        Η τέλεια έκφραση που κυνηγούσε σε όλη του τη ζωή και η υψη
που είχε για την ποίηση έγιναν αφορμή να μη μας κληροδοτήσει ο Μπωντλαίρ 
παρά μόνο μια ποιητική συλλογή : «Τα Άνθη του Κακού». Η συλλογή όμως 
αυτή περιλαμβάνει αριστουργήματα, αποτελεί την πεμπτουσία της ποίησης, 
είναι με μια λέξη «Η Βίβλος της ποίησης».  Ο ίδιος ο Μπωντλαίρ, γράφει ο Ι. 
Μ. Παναγιωτόπουλος, είπε πως αν άλλοι έγραψαν την ποίηση της ομορφιάς, 
αυτός ήθελε να γράψει την ποίηση της ασχήμιας. Αλλά το κακό δεν είναι η 
φυσική ασχήμια· είναι η ενοχή, το αμάρτημ
ακόλαστος, ο παραδομένος στο δαίμονα της ηδονής Μπωντλαίρ, είναι ένας 
χριστιανός ποιητής. Τα ποιήματα των Ανθέων του Κακού θεωρήθηκαν άσεμνα. 
Και το δικαστήριο έκανε μια επιλογή ανάμεσά τους και αποκήρυξε έξι. Η δίκη 
πλήθυνε τους αναγνώστες των Ανθέων και τα εξοβελισμένα από το βιβλίο 
ποιήματα έγιναν περιζήτητα. Ήταν ο «καταραμένος», ο ποιητής που είχε 
υμνήσει την ασέλγεια, που είχε τραγουδήσει την πλήξη, τη βρομιά, όλη την 
ανθρώπινη αθλιότητα. Πήγα, γράφει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος κάποτε ένα 
συννεφιασμέν
το
πρόσωπό του, ένα πρόσωπο ξεπεσμού, 



πληρώσει με μια βασανισμένη ζωή το τίμημα της ασωτίας του. Και είχε 
ροσφέρει στους  ανθρώπους, σαν αντιστάθμισμα του σκανδάλου, ένα κομμάτι 

 

 ς

ση της ανυπαρξίας 

ία του Μπωντλαίρ εκατό 
αράντα χρόνια από το θάνατό του, εκατόν πενήντα χρόνια από την έκδοση 

 ονόματός του και της ποίησής του 
κούγεται σαν καθαρό χρυσάφι. Διαβάζεται με την ίδια θέρμη, όπως πριν 

π
από την αθανασία της τέχνης, που είναι η πιο ελκυστική αθανασία σε τούτη την 
πλάση.   
       Οι διάφορες ψυχικέ  καταστάσεις από τις οποίες περνά ο ποιητής μέσα 
στη ζωή της στυγνής πολιτείας, φερόμενος σα ναυάγιο από τα σκοτεινά της 
κύματα, ψυχικές καταστάσεις που η καθεμιά τους είναι και μια πράξη της 
τραγωδίας των «Λουλουδιών του Κακού», παίρνοντας μια λογική και φυσική 
σειρά εξελίξεων, δίνουν στο βιβλίο ένα σύνολο δεμένο ψυχολογικά και το 
κάνουν έναν καθρέφτη, ζοφερό καθρέφτη της αθλιότητας του αισθαντικού 
ανθρώπου μέσα στη ζωή, έγραψε ο Κώστας Ουράνης. Οι ψυχικές αυτές 
καταστάσεις που παρελαύνουν πένθιμα και σοβαρά, μοιραία πρόσωπα του 
οικουμενικού δράματος που λέγεται ζωή, είναι η συναίσθη
της ευτυχίας, η Ηδονή του Πόνου, η Ανία, η Ανάγκη της λησμοσύνης και, 
στερνή και φυσική συνέχεια, η Έκκληση προς το Θάνατο. 
 

                                 ٭                           
   
       Ο Μπωντλαίρ άγγιξε όλα τα θέματα, όλα τα συναισθήματα, τις 
Sensations, και «Τα Άνθη του Κακού» μοιάζουν με ατομικό, οικείο, intime 
ημερολόγιο. Ο Σαιντ - Μπεβ που δεν κατάφερε να κατανοήσει απόλυτα τα 
ποιήματα αυτά και σωστά να κρίνει είπε, όπως λένε, όταν τα διάβασε για τον 
ποιητή : «θα υπέφερες πολύ καϊμένο μου παιδί!». Ακόμη και όταν δεν 
ομολογείται, η οδύνη διαφαίνεται ανάμεσα από τους στίχους. Προαισθανόταν, 
λες, τους ιλίγγους, τις κρίσεις, την άβυσσο ο ποιητής και τα προφήτεψε όλα 
αυτά στο έργο του. Δύο ποιήματά του, «Η Γεύση του Μηδενός» και «Η 
Άβυσσος» είναι αποκαλυπτικά για την ψυχική κατάσταση του ποιητή.   
       Η αντιθετικότητα απλώνεται και διακλαδώνεται καθώς εντείνεται σε 
ανώτερο επίπεδο μεταπλασμένη σε ποιητική μορφή στα «Άνθη του Κακού». 
Αν δεν βουλιάξεις στο ζόφο δεν μπορείς να απωθήσεις το φως. Ο Μπωντλαίρ 
μας έδειξε την καταθλιπτική εικόνα του κόσμου μας, το άδειο, τη διάλυση και 
το πένθος της ψυχής των μοντέρνων καιρών, μας έδειξε το βούρκο όπου ένιωσε 
να κυλιέται, μα χωρίς ούτε στιγμή να πάψει να έχει στραμμένο το βλέμμα του 
στον ουρανό, να βρει ένα σημείο λύτρωσης.   
       Οικουμενικότητα, σταθερότητα και ακτινοβολ
σ
των «Ανθέων του Κακού», η αντήχηση του
α
χρόνια, είναι ο πιο μεταφρασμένος ποιητής των μοντέρνων καιρών και η 
επίδρασή του είναι πάντα αισθητή για να σημαίνει, με τη διάρκεια της 
γονιμότητάς του, τα στέρεα θεμέλια της μεγαλοσύνης του, γράφει ο Πάνος 
Καραβίας.   
  
 ٭                                                         



 
 
       Στα 1947 ο Ζαν Πωλ Σαρτρ κυκλοφόρησε έναν τόμο για την 
προσωπικότητα του Μπωντλαίρ, κοιταγμένη μέσα από τα δόγματα και τις 
θέσεις της σαρτρικής υπαρξιακής φιλοσοφίας. Μεταφέρουμε εδώ ένα 

ρ  

λλά η ποίησή του, κοιταγμένη σαν ένα 
ωντανό σύνολο, γίνεται πάντα άψογη και αληθινή.   

 ٭                                                       

 από τον οποίο δεν ξέφυγαν, μαζί με τους 
συμπατριώτες του και τους άλλους αλλοεθνείς, ούτε και δικοί μας ποιητές. Και 

απόσπασμα, μεταφρασμένο από τον Ανδρέα Καραντώνη, δημοσιευμένο στη 
Νέα Εστία : «Ο Μπωντλαίρ», γράφει ο Σαρτρ, «υποστηρίζει το Καλό για να 
μπορεί να διαπράξει το Κακό, κι’ αν πράττει το Κακό είναι για να τιμήσει το 
Καλό. Αν παραβαίνει τον Κανόνα, είναι για να νοιώσει καλύτερα τη δύναμη 
του Νόμου είναι για να τον κρίνει ένα βλέμμα και να τον τοποθετήσει, χωρίς 
αυτός να το θέλει, στην παγκόσμια ιεραρχία, κι’ αν αναγνωρίζει σαφώς αυτή 
την Τάξη κι’ αυτή την υπέρτατη δύναμη, είναι για να μπορέσει να ξεφύγει απ’ 
αυτήν και να νοιώσει τη μοναξιά του μέσα στην αμαρτία».   
       Ο Αλμπέρ Τιμπωντέ διακρίνει τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία να 
κυριαρχούν σε όλο το έργο του Μπωντλαίρ. Το πρώτο σημείο είναι ο 
εσωτερικός χριστιανισμός του. Κάτι δηλαδή που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να 
αποκλείει το έ γο. Ένα έργο αμαρτωλό, βλάσφημο, σατανικό που όμως σε 
βαθύτερη θεώρηση αποκαλύπτει τη μυστική υφή και ουσία του. Είναι η 
συνείδηση του προπατορικού αμαρτήματος τόσο αποκαλυπτική μέσα σε αυτή 
την ποίηση, από ένα μάρτυρα - αμαρτωλό, τον ίδιο τον ποιητή, που αισθάνεται 
την πτώση του και τη ζει σαν παντοτινά καταδικασμένος. Το δεύτερο 
χαρακτηριστικό σημείο είναι η έμφυτη κριτική διάθεση του Μπωντλαίρ. Η 
διάθεση αυτή χαρίζει στην ποίησή του μια τρομερή διαισθητική ικανότητα, 
όταν ψάχνεις τα εσώτατα της ύπαρξής του, όταν ενδοσκοπείται παρουσιάζοντας 
όλη τη γύμνια του εαυτού του, αλλά και των πραγμάτων των ίδιων που τον 
περιβάλλουν. Το τρίτο χαρακτηριστικό σημείο είναι η οξύτατη αίσθηση, η 
ανεπανάληπτη του Παρισιού. Άλλοι ποιητές έδωσαν την εξωτερική θέα του 
Παρισιού· ο Μπωντλαίρ έδωσε τη βαθιά ψυχή του Παρισιού, μια ψυχή 
εκλεπτυσμένη και διεφθαρμένη, την ψυχή των νυχτών του, την ψυχή του spleen 
του. Το Παρίσι δημιούργησε τη δόξα του Μπωντλαίρ, αργά μέσα στο κύλισμα 
του καιρού, με διαδοχικές αποκαλύψεις, με τη συνείδηση που έπαιρνε η μεγάλη 
αυτή πόλη του μυστικού της, του δηλητηρίου της, του ποιητή της. Το τέταρτο 
χαρακτηριστικό σημείο είναι η πεζολογία του Μπωντλαίρ. Και η στιχουργία 
του δεν ήταν επίσης πάντα άψογη. Α
ζ
 
  
 
       Η πιο μεγάλη δόξα του Μπωντλαίρ, έγραφε ο Πωλ Βαλερύ «είναι πως 
γέννησε μερικούς πολύ μεγάλους ποιητές». Όχι μόνο η γαλλική αλλά και όλη η 
μοντέρνα Ευρωπαϊκή ποίηση είναι διαποτισμένη από την επιρροή του. Η 
επίδραση και η καθοδήγησή του σε εκλεκτούς και διακεκριμένους ποιητές, 
είναι ως φαίνεται γενικός κανόνας,



στην Ελλάδα η απήχηση της ποίησής του στάθηκε αποφασιστική. Ο Κώστας 
Χατζόπουλος, ο Πορφύρας, ο Ουράνης, ο Καρυωτάκης με την τραγική 
αυθεντικότητά του και τόσοι άλλοι ανήκουν στη γραμμή του Μπωντλαίρ και 
«Τα Άνθη του Κακού» έδωσαν τον κυρίαρχο τόνο στην ποίηση των μοντέρνων 
καιρών μας.  
       Γύρω στα 1920 επιβλήθηκε ορισμένη ομάδα ποιητών και ανάμεσα σε 
αυτούς ένας από τους καλύτερους είναι ο Κώστας Ουράνης που υπήρξε ο 
πρώτος που εισήγαγε ευρύτερα τον Μπωντλαίρ στην Ελλάδα. Στα 1912 
κυκλοφόρησε τη νεανική ποιητική συλλογή του «Spleen». Το βιβλίο είναι πέρα 
για πέρα μπωντλαιρικό και ο Μπωντλαίρ δόξασε τον τίτλο του. Είναι ο τίτλος 
3 ποιημάτων του από τα ωραιότερα και τον βρίσκουμε ακόμη στον τίτλο του 
σπουδαιότερου κεφαλαίου ης συ λογής του «Τα άνθη του Κακού , στο 
«Spleen et Idéal» και στα μικρά ποιήματα  σε πεζό «Le Spleen de Paris».  
       Συντελεστής της γνωριμίας του ποιητικού έργου του Μπωντλαίρ στην 
Ελλάδα είναι ο Γεώργιος Σημηριώτης, ο οποίος παρουσιάζει το 1917 ένα 
μεγάλο αριθμό ποιημάτων του. Στα 1921 εμφανίζεται στα γράμματά μας ένα 
άλλο βιβλίο ποιότητας, τα «Νηπενθή» του Κώστα Καρυωτάκη. Ο 
Καρυωτάκης είναι ο σπουδαιότερος της ομάδας και μαζί ο πιο μπωντλαιρικός. 
Αρκετά απασχολεί τον ποιητή ο Μπωντλαίρ και νοηματικά βρίσκεται συχνά 
κοντά του. Τα «Ελεγεία και Σάτιρες» (1927) που είναι και το καλύτερο βιβλίο 
του Καρυωτάκη, πιο πλούσιο και αντιπροσωπευτικό από το προηγούμενο που 
δημιούργησε μια πρόσκαιρη και χωρίς νόημα ουσιαστικό κίνηση, τον 
«καρυωτακισμό», μας οδηγεί από ορισμένους δρόμους στο Μπωντλαίρ. 

τ λ   »

 

Στα 
922 ο Κλέων Παράσχος εκδίδει τα «Εικοσιδύο ποιήματα» του Μπωντλαίρ. Ο 
αράσχος είναι από τους πνευματικούς μας παράγοντες που βοήθησαν τα 
έγιστα στην επιβολή του Γάλλου ποιητή στα γράμματά μας. Στα 1928 
υκλοφορεί σε τόμο ο Μανόλης Κανελλής μετάφραση εξηντατεσσάρων 
οιημάτων του Μπωντλαίρ. Στις ποιητικές συλλογές της Μελισσάνθης (1931) 
αι του Νικηφόρου Βρεττάκου (1933) θριαμβεύει ο Μπωντλαίρ σε ένα μεγάλο 
έρος των ποιημάτων που περικλείουν. Το 1935 είναι η χρονολογία της 
ελευταίας ακτινοβολίας του Μπωντλαίρ στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Μπεράτης 
ναλαμβάνει να γράψει τον επίλογο ιστορώντας μας τη θλιβερή ζωή του 
οιητή. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1935 με τίτλο: «Αυτοτιμωρούμενος. Ο 
άρολος Μπωντλαίρ ως τα τριάντα». 

 ٭                                                          

     Σίγουρα η παρουσία του Μπωντλαίρ έπαιξε ένα ρόλο από τους 
ημαντικότερους στα ποιητικά μας πράγματα. Βέβαια και άλλοι ξένοι ποιητές 
ροσέχτηκαν, επηρέασαν, αγαπήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά όσο ο Μπωντλαίρ 
τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, κανένας.  Έτσι ο ποιητής στα 
ρόνια αυτά ήταν μια αδιαμφισβήτητη μοντέρνα παρουσία, με ό, τι πρωτότυπο 
αι αξιόλογο έφερε η ποίησή του.  
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       Θα κλείσουμε το θέμα του Καλλιτέχνη» από 
τα «Μικρά πεζά ποιήματα» (Le Spleen de Paris) του Μπωντλαίρ σε μετάφραση 
δική μου : «Πόσο με διαπερνά  ημερών! Α! με 
διαπερνά οδυνηρά. Γιατί υστικές αισθήσεις, η 
κενότητα των οποίων δεν αποκλείει την . Και δεν υπάρχει κόψη πιο 
αιχμ

σ ε
  να   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μας με την «Εξομολόγηση 

 το τέλο  των φθινοπωρινών
υπάρχουν μερικές απολα

ς

ένταση
ηρή από αυτή του άπειρου. Μεγάλη απόλαυση όταν βυθίζεις το βλέμμα 

σου στην απεραντοσύνη του ουρανού και της θάλασσας! Μοναξιά, σιωπή, 
ασύγκριτη αγνότητα του ουρανού! Ένα μικρό ιστίο τρέμει στον ορίζοντα και 
με τη μικρότητά του και την απομόνωσή του, μιμείται την αθεράπευτη ύπαρξή 
μου, μονότονη μελωδία της ταραχής· σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα ή 
αυτά με σκέφτονται (επειδή στο μεγαλείο της ονειροπόλησης το εγώ χάνεται 
γρήγορα !)· σκέφτονται, λέω, αλλά μουσικά και ζωγραφικά, χωρίς 
αοριστολογίες, χωρίς συλλογισμούς, χωρίς συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, 
αυτές οι σκέψεις, είτε βγαίνουν από μένα, είτε εκσφενδονίζονται από τα 
γεγονότα, γίνονται σύντομα υπερβολικά έντονες. Η ενεργητικότητα στην 
απόλαυση δημιουργεί μια στενοχώρια και μια πραγματική οδύνη. Τα 
υπερβολικά τεντωμένα νεύρα μου δε δίνουν πια παρά κραυγαλέες και επώδυνες 
δονήσεις. Και τώρα το βάθος του ουρανού με τρομάζει· η διαύγειά του με 
εξαγριώνει. Η απάθεια της θάλα σας, η ακινησία της θέας, με παναστατούν... 
Α.! πρέπει να υποφέρω αιώνια ή  αποφεύγω αιώνια την ομορφιά; Φύση που 
με μαγεύεις χωρίς οίκτο, αντίπαλε πάντα νικητή, άσε με! Πάψε να βάζεις σε 
πειρασμό τις επιθυμίες μου και την περηφάνεια μου! Η μελέτη της ομορφιάς 
είναι μονομαχία όπου ο καλλιτέχνης φωνάζει έντρομος πριν κατανικηθεί». 
 
 
 
 

 



ΘEOΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 

s Eliot 
 
 

ης στα πρώτα ογδόντα 

as Stearms Eliot (1888-1965) Αγγλικής 

γικά του χρόνια στην 

 ποίημα, ίσως το πιο γνωστό αγγλικό ποίημα του 

), που παρουσιάζει την εικόνα 

 μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταφράστηκε 

ης, Κύρου κ.ά.) και θεωρείται ιδιαίτερα 

ύσκολο. Ένα άλλο όμως αξιόλογο ποίημα είναι το “The love song of J. Alfred 

 – το έγραψε το 1911 σε ηλικία 232 

 ενδιαφέρουσα ανάπτυξη και σύνθεση. Η 

ορφή και το περιεχόμενο αλληλεπιδρώνται, υπάρχει ακρίβεια στη 

ού στον 

liot πως 

μερινής ομιλίας και όχι στην 

ολικά μέσα στη συνείδηση ενός 

ock (1) 

ia risposta fosse 

A persona che mai tomasse al 

mondo 

a flamma staria senza piu 

Ma per cio che giammai di questo 

Non tomo viva alcum, s’  i' odo il vero 

Senza tema d’  in famia ti rispcndd (2) 

Dante 

 

 
 

H ποίηση του Thoma

Το σημαντικότερο όνομα στο χώρο της ποίησ

χρόνια του 20ου αιώνα είναι ο Thom

καταγωγής, γεννημένος στις Η.Π.Α., έζησε τα παραγω

Αγγλία. Το γνωστότερό του

20ου αιώνα, το «The waste land» (Έρημη χώρα

ερήμωσης της Ευρώπης λίγο

δε στα ελληνικά πολλάκις (Γ. Σεφέρ

δ

Prufrock”. Αν και από τα πρώτα του ποιητή

ετών – παρουσιάζει μία αρκετά

μ

διατύπωση, νέες – για την εποχή του – δυνατότητες του ρυθμ

ελεύθερο στίχο και σαφώς έντονη η παρουσία της πεποίθησης του E

η ποίηση πρέπει να στηρίζεται στον τόνο της καθη

κενή ρητορεία. Το ποίημα είναι ένα δράμα καθ

και μοναχικού χαρακτήρα. 

 

Το ερωτικό τραγούδι του  J. Alfred Prufr
S io credesse che m

Quest

scosse 

fondo 

 

Πάμε λοιπόν, εσύ κι εγώ, 



Καθώς το βράδυ απλώνεται στον ουρανό 

τραπέζι 

υς. 

νήσυχων νυχτών σε μιας νύχτας φτηνά ξενοδοχεία 

χοινοτενής συζήτηση 

πό επίβουλη πρόθεση 

 ερώτημα… 

ρόφυλλα, 

 κάπνα που τρίβει τη μούρη της πάνω στα παραθυρόφυλλα, 

 στις γωνιές του δειλινού 

τέκονται στεγνές, 

υς 

λίστρησε απ’  την ταράτσα έκανε ξαφνικά ένα πήδημα, 

τώβρη 

 κοιμηθεί. 

άνω στα παραθυρόφυλλα 

α υπάρχει χρόνος, θα υπάρξει χρόνος 

υργήσεις 

 έργα και ημέρες (3) των χεριών 

Σαν ναρκωμένος άρρωστος πάνω στο 

Πάμε μέσα από μισο – ερειπωμένους δρόμο

Ψιθυριστές υποχωρήσεις 

Α

Και σκονισμένα μαγειριά με στρείδια: 

∆ρόμοι που ακολουθούν ωσάν σ

Α

Και σ΄ οδηγούν σ΄ ένα υπερβολικό

Ω, μη ρωτάς, «Τι  ναι αυτό;» 

Πάμε να κάνουμε την επίσκεψή μας. 

 

Στην κάμαρα οι γυναίκες πάνε κι έρχονται 

Μιλώντας για τον Μικελάντζελο. 

 

Η κίτρινη ομίχλη που τρίβει τη ράχη της πάνω στα παραθυ

Η κίτρινη

Έγλειψε την γλώσσα της

∆ίστασε στις στέρνες που σ

Άφησε στη ράχη της να πέσ’ η κάπνα απ΄ τις καπνοδόχο

Γ

Και βλέποντας πώς ήταν μια νύχτα γλυκιά του Οκ

Τυλίχτηκε δια μιας γύρω απ’  το σπίτι κι έπεσε να

 

Και πράγματι θα υπάρξει χρόνος 

Για την κίτρινη κάπνα που γλιστρά στο δρόμο 

Τρίβοντας τη ράχη της π

Θ

Να προετοιμάσεις ένα πρόσωπο να συναντήσει 

πρόσωπα που συναντάς 

 

Θα υπάρξει χρόνος να σκοτώσεις και να δημιο

Και χρόνος για όλα τα

Που υψώνονται και ρίχνουν μια ερώτηση στο πιάτο σου 



Χρόνος για σένα και χρόνος για μένα, 

αι χρόνος ακόμη για εκατό αβουλίες, 

ε κι έρχονται 

. 

ρόνος 

;» και «τολμώ;» 

ρα να γυρίσω πίσω και να κατεβώ τη σκάλα, 

ς 

 γραβάτα μου άφθονη και μαζεμένη, στερεωμένη με μια απλή καρφίτσα 

ά!») 

α ταράξω το σύμπαν; 

 αντιστρέφει. 

α, 

. 

 

μένος καθήμενος στην καρφίτσα 

σόμενος στον τοίχο, 

 μου; 

Κ

Και για εκατό θεωρήσεις και αναθεωρήσεις, 

Προτού να πάρεις φρυγανιά και τσάι. 

 

Στην κάμαρα οι γυναίκες πάν

Μιλώντας για τον Μικελάντζελο

 

Και πράγματι θα υπάρξει χ

Ν΄ αναρωτηθώ «τολμώ

Ώ

Μ΄ ένα φαλακρό σημείο στη μέση των μαλλιών 

(Θα πουν:  «Πως αραιώνουν τα μαλλιά του!!» 

Το πρωϊνό σακάκι, το κολάρο μου υψωμένο στο πηγούνι σθεναρώ

Η

(Θα πουν: «Μα πώς τα χέρια του και πόδια είναι λιγν

Τολμώ 

Ν

Στο λεπτό υπάρχει χρόνος 

Γι΄ αποφάσεις κι αντιφάσεις που ένα λεπτό

 

∆ιότι τα γνώρισα όλα κιόλας γνωρίζοντάς τα όλα 

Γνωρίζοντας τα βραδυνά, πρωϊνά, απογεύματ

Μέτρησα τη ζωή μου με κουταλάκια του καφέ 

Γνωρίζω τις φωνές που εκπνέουν, μ΄ ένα εκπέον πάθος 

Κάτω απ΄ τη μουσική, ενός απώτερου δωματίου

Έτσι, πώς να τολμήσω; 

 

Και γνώρισα τα μάτια κιόλας, γνωρίζοντάς τα όλα 

Τα μάτια που σε καθηλώνουν σε μια καμωμένη φράση

Κι όταν είμαι καμω

Και καρφιτσωμένος ελισ

Τότε πώς ν΄ αρχίσω 

Να φτύνω τ΄ αποτσίγαρα των ημερών και τρόπων



Και πώς να τολμήσω; 

 

Και γνώρισα τα χέρια κιόλας, γνωρίζοντάς όλα 

ς κάτω μ΄ ανοιχτόχρωμες τις τρίχες!) 

ίγουν ένα σάλι. 

α πω πως πήγα σούρουπο από δρόμους στενωπούς  

 που ορθώνονταν από πίπες 

ς απ΄ τα παράθυρα; 

ς 

πής των θαλασσών. 

ινό κοιμάται τόσο ήρεμα! 

ατευνασμένο από δάχτυλα μακριά, 

ή ποιούμενο 

αι σε μένα. 

 και παγωτό 

άχω τη δύναμη να ωθήσω τη στιγμή την κρίση της; 

αι νήστευσα, έκλαψα και προσευχήθηκα 

ν και το κεφάλι μου είδα (ελαφρώς φαλακρό) 

 πολυπειράζει 

εγαλείου μου να τρεμουλιάζει, 

 το σακάκι μου 

αι να κρυφογελά 

Χέρια με βραχιόλια κι άσπρα και γυμνά 

(Μα στο φως της λάμπας ξαπλωμένο

Είναι το άρωμα στη φούστα 

Που μου παρεκτρέπει γούστα; 

Χέρια που μου απλώνονται σ΄ ένα τραπέζι ή τυλ

Και τότε πώς να τολμήσω 

Και πώς να ξεκινήσω; 

 

Ν

Και θεωρούσα τον καπνό

Ανδρών μοναχικών με πουκαμίσες, σκύβοντα

 

Θα ήμουν ένα ζεύγος από λυσσασμένους κάβουρε

Τρέχοντας στον πάτο της σιω

 

Και το απόγευμα, το δειλ

Κ

Κοιμισμένο… Κουρασμένο… ή τον ασθεν

Στρωμένο εδώ στο πάτωμα, δίπλα σε σένα κ

Θα έπρεπε, μετά το τσάι και κέικ

Ν

Μα αν κι έκλαψα κ

Α

Φερμένο πάνω σ΄ ένα δίσκο (4) 

∆εν κάνω τον προφήτη – και τούτο δεν με

Είδα τη στιγμή του μ

Και είδα τον αιώνιο Θυρωρό να πιάνει

κ

Κι ήμουν φοβισμένος. 

Και θα’  ξιζε μετά τούτα 

Μετά το τσάι, τη μαρμελάδα, το φλυτζάνι, 



Σε μια συζήτηση από σένα και από μένα, μες την πορσελάνη, 

τημα, 

ς, ανέστην εκ νεκρών, 

 πω, θα σου πω τα πάντα» 

α έλεγε: «∆εν είν’  αυτό που εννοούσα, διόλου 

 

 μαγικό φανάρι έριξα τα νεύρα 

χεδιαστά πάνω σε μιαν οθόνη 

 ένα σάλι, 

χι, δεν είναι ο πρίγκηψ Άμλετ, ούτε ήθελα να είμαι 

ίμ’  ένας λόρδου βοηθός 

νας που θα κάνει να ξεκινήσει ένα ταξίδι 

Θα’  ξιζε. 

 

Να καταπιώ το ζήτημα χαμογελώντας, 

Στύβοντας το σύμπαν σε μια κούπα 

Να το κυλήσω σ΄ ένα κατακλυσμικό ερώ

Να πω: «Είμαι ο ο Λάζαρο

Έλα πίσω θα σ’  τα

Ως κάποιος, διευθετώντας ένα μαξιλάρι στο κεφάλι της, 

Θ

∆εν είναι αυτό καθόλου». 

 

Και θα’  ξιζε μετά τούτα, 

Θα’  ξιζε μετά τα δειλινά και τους περίβολους

και τους πασπαλισμένους δρόμους, 

Μετά τα μυθιστορήματα, τα τσάγια, τα φουστάνια 

που σέρνονται στο πάτωμα. 

 

Κι’  αυτό και τόσα άλλα; 

 

Είν’  αδύνατον να πω τι ακριβώς εννοώ! 

Αλλά σαν ένα

σ

 

Θα’ ταν αξιόλογο 

 

Αν ένας διευθετώντας ένα μαξιλάρι ή πετώντας

Και γυρνώντας στο παράθυρο να’  πει: 

«Όχι, δεν είν’  αυτό 

∆εν είναι διόλου αυτό που εννούσα!» 

 

Ό

Ε

Έ



Ν’  αρχίσει μια σκηνή ή δύο 

Τον πρίγκιπα να συμ λο παιχνίδι 

Αξιοσέβαστος, ευτυχής που είναι χρήσιμος 

Συνετός, προσεκτικός

Πλήρης προτάσεων αμβλύνους 

χεδόν, ενίοτε ο Τρελλός, 

Γερνώ… γερν

Γυρισμένους του παντελονιού  θα φορώ 

 

Να χωρίσω τα μαλλιά μ άω ένα μπουμπούκι; 

 πάω στην αμμουδιά. 

Άκουσα τις νεράιδες να

∆εν νομίζω πως για μέν

Τις είδα να καλπάζουν σ  κύματα 

Κτενίζοντας τ΄ άσπρα μ  

ταν ο

Με τα θαλασσοκόριτσα καστανά 

Ώσπου ανθρώπινες

πνιγόμαστε  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Έμπορος επίπλων  νέος. 

2. Απόσπασμα ιητής ζητά από τον 

Guido da Mon

3. Αναφορά στο «Έργα και Ημέραι» του Ησίοδο   π.Χ. αιώνας) 

 

 
 

βουλεύσει, χωρίς αμφιβολία, εύκο

 και λεπτολόγος 

 υψηλών, μα ολίγον τι 

Ενίοτε, πραγματικά, σχεδόν γελοίος (5) 

Σ

ώ… 

μου τους πάτους

ου πίσω; Τολμώ να φ

Θα φορέσω παντελόνι ασπρουδερό λινό και θα

 τραγουδούν μια προς μία 

α θα τραγουδήσουν 

την ακροθαλασσιά, στα

αλλιά κυμάτων που ξεσπούσαν

Ό  άνεμος άσπρα και μαύρα σχίζει πίσω τα νερά 

 

Χασομερήσαμε στις κάμαρες της θάλασσας 

 τυλιγμένα με φύκια κόκκινα και 

 φωνές μας ξύπνησαν, 

 από το St Luis όπου ο Eliot έζησε

από το “Inferno” του ∆άντη, όπου ο πο

te
ος

feltro να αυτοσυστηθεί. 

υ (8

4. Αναφορά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή (Κατά Ματθαίον) 

5. Προφανώς ο ποιητής είχε κατά νου τον Πολώνιο, σύμβουλο του 

βασιλέως στον «Άμλετ». 



 
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
             
             

                                          On m’ a trouvé cher 
                                      pour ce qu’ on cherchait 

                                                                                et on m’ a rejeté. 
                                                                         (MARCHANDEMENT) 
 

          Α       Π       Ο       Λ        Ε        Ι       Π       Ε       Ι       Ν 
 

   LES PERDUES  
Il a dit׃ 

« C’ était tout. Notre ballon est détruit ! 
Et sי il nי est pas encore détruit 
avec tant  le coups de pied 
il sera vite détruit... ». 

                                                                 Et son ballon lui dit׃ 
« Ne pleure pas pour moi ! 
C’est mon rôle ! « Ne pleure pas pour moi ! 
C’est mon rôle ! 
Pleure plutôt pour tes chaussures 
Qui ont encore d’ autres  rôles 
Les coups de pied  à part. 
Ce sont elles qui sont les perdues ». 

        GUERRE 
 Un automne d’ autrefois                               Des amours ont fait la guerre 
            parmi les feuilles                                            ici, dans des années anciennes 
            une demie – lotte abîmée                               l’ un fume et il s’ est perdu 
            s’ est reveillée à  la lumiere du soleil.           et l’ autre contemple les neiges... 

                           TRAHISON 
Petite barque en bois oubliée aux soleils 

aux noeuds commen çants par la barbe des rochers 
seule à leur sable en attachant les sanglots 

de ceux qui se sont perdus avant  à cause des amis. 
 

Petite barque en bois oubliée aux soleils 
aux noeuds commen çants par la barbe des rochers 

seule à leur sable en attachant les sanglots 
de ceux qui se sont perdus avant  à cause des amis. 

 
Petite barque en bois oubliée aux soleils 

aux noeuds commen çants par la barbe des rochers 
seule à leur sable en attachant les sanglots 

de ceux qui se sont perdus avant  à cause des amis. 
 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................…………………….... 
Petite barque en bois oubliée aux soleils 

aux noeuds commen çants par la barbe des rochers 
seule à leur sable en attachant les sanglots 

de ceux qui se sont perdus avant  à cause des amis. 
       * 

               On m’ a pesé 
               On m’ a mesuré 



               (απ’ το 1973 και  ’δώθε , στην  ξένη θέλοντας  να μιλήσω  σε κάποιους φίλους και γνωστούς μου στο 
εξωτερικό,   ως μέλος (αντιπρόσωπος της Ελλάδας) της Κριτικής Επιτροπής του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού 
Συγγραφής Κειμένων του Centre Culturel du Brabant Vallon του Βελγίου 1990, για την κατάντια του κόσμου μας)  

               ( μέρη ήδη έχουν (Αμερική, Ιταλία, Ελλάδα και αλλού) καταχωρηθεί ) 
CAPA   VITA  DELTA 

 (KONSTANTINOS V. DIMOULAS) 
Triantafillou 5, 41221, Larissa HELLAS 



 

 

  

ΕΥΡΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΑΙΩΝΩ

«Οι άνθρωποι γίναν ό,τι γίναν» 
(Paroles, Jacques Prévert) 

 
 
 
 
 

 συσσωρευτής 
μόπλοιο 

μεταλλικές πέννες 
τήριο 

κτρικό φως 
ρομος 

α 

 
αι γαλβανοπλαστική 

 1858:  
 1860: τηλέφωνο 
 1863: γραμματόσημα, ποδήλατο, υποβρύχιο 
 1864: γραφομηχανή 
 1877: φωτογραφική μηχανή 
 1880: ηλεκτρική λυχνία 
 1884: πηδαλιουχούμενο αερόστατο 
 1885: αντιφάρμακο λύσσας 
 1893: κινηματογράφος 
 1895: ακτίνες Ρέντγκεν. 
 1898: ράδιο 
……………………………………………………………………………… 
Αιών εικοστός 
                     Ατομική βόμβα 

 
ΕΦ Ν 

 

Αιώνας δέκατος ένατος 
τρικός 1800: ηλεκ

 1802: ατ
 1803: 
 1810: ταχυπιεσ
 1812: ηλε
 1825: σιδηρόδ
 1827: σπίρτ
 1829: ραπτομηχανή 
 1831: χλωροφόρμιο
 1837: τηλεφακός κ

θωρηκτά



 
INVENTIONS OF TWO CENTURIES 

 
hatever they became» 

9th ce
r 

g press 
t 

ing - machine 
 1831: chloroform 

ectroplating 

cycle, submarine 

 
 lamp 

llon 
of rabies 

 rays 

.. 

INVENTIONS DE DEUX SIECLES 
 

“Les gens sont devenus ce qu’ ils sont 
devenus”. 

(Paroles, Jacques Prévert) 
 

Dix – neuvième siècle  
       1800:accumulateur électrique. 

       1802: bateau à vapeur. 
       1803: pennes métalliques. 

       1810: presse mécanique. 

       1812: électricité. 

       1825: chemin de fer. 

       1827: allumettes. 
       1829: machine à coudre. 

       1831: chlorophorme. 

       1837: téléscope et galvanoplastic. 

       1858: cuirassés. 
       1860: téléphone. 

                                    1863:timbres,bicyclette,sous– marin.

                       1864: machine à écrire. 

       1877: appareil photo. 

       1880: lampe électrique. 

       1884: aérostat à pédale. 
       1885: vaccin de rage. 

       1893: cinéma. 

       1895: rayons X. 
       1898: radio. 

......................................................................................................... 
Vingtième siècle 
                bombe atomique 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE ERFINDUNGEN DES 19. UND 20. JAHRHUNDERT 
Die Menschen sind selbstzestörend geworden” 

(Paroles, Jacques Prévert) 
 

Die neunzehntes Jahrhundert INVENZIONI DI 
DUE SECOLI 

«Le persone sono diventate coms sono» 
(Paroles, Jacques Prévert) 

 
Secolo diciannovesimo 
 1800: accumulatore elettrico 
 1802: piroscafo 
 1803: penne metaliche 
 1810: premente veloce 
 1812: luce ellettrica 
 1825: ferrovia 
 1827: fiammiferi 
 1829: macchina da cucire 

«people became w
(Paroles, Jacques Prévert) 

 
1 ntury 
              1800: electrical accumulato
 1802: steamship 
 1803: metallic pens 
 1810: high – speed printin
 1812: electrical ligh
 1825: railroad 
 1827: matches 
 1829: sew

 1837: telephoto lens and el
 1858: warships 
 1860: telephone 
 1863: stamps, bi
 1864: typewriter 
 1877: camera
 1880: electric
 1884: steering ba
 1885: antidote 
 1893: cinema 
 1895: Roentgen
 1898: radio 
........................................................................................
20th century 
 atomic bomb 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1831: cloroformio 
 1837: telelente e 
 1858: corazzata 
 1860: telefono 
 1863:francobolli, e 
 1864: macchina d
 1877: macchina f
 1880: voluola ele
 1884: aerostato di
 1885: medicina p
 1893: cinematogr
 1895: raggi Rent
 1898: radio 
.......... .........................................................................
Secolo entesimo 

 
1800: Der elektrisch Akkumulator 
1802: Das Dampfschiff 
1803: Die metallische Schreibfeder 
1810: lpresse 
1812: Das elektrisch Licht 
1825: Die Eisenbahn 
1827: Der Weingeist 
1829: Die Nähmaschine 
1831: lo form 
1837: Das Telelinsenglas und die Galvano
1858: Das Panzerschiff 
1860: Das Telephon 
1863: Die Briefmarke, das Fahrrad, das Un rseeboot 
1864: Die Schreibmaschine 
1877: Die Photographishmaschine 
1880: Die elektrische Lampe. 
1884: Der Ruderluftballon. 
1885: Das Gregengift für die Wut 
1893: Das Kino 
1895: Die Röntgenstrahl
1898: Das Radium 
............................

Die zwanzigtes Jah
          
 

galvanoplastica 

bicicleta,somergibil
a scirivere 
otografica 
trica 
vegibile 
er la lissa 
afo 

gen 

...
 v

Die Schnel

Das Ch ro
plastic 

te

en 

.......................................................... 
rhundert 

Die atomische Bombe 

INVENZIONI DI DUE SECOLI 
 
 
 
 
 
 
 



CHAGRIN 
Et je ne pleure pas pour les gens!  
tous, 
Eux, 
tant bien que mal, 
ils vont se perdre de leur  faute! 
Je pleure pour les statues 
qui depuis mille ans se tiennent  à leur pièdestal 
paisibles 
et un jour elles se détruireront 
sans raison et sans faute 
hors de programme par leurs sculpteurs 

pour ler adultères 

Ils le dèsirent 
               tellement 

                  a l’ intèrieur    
même s’ ils ne le crient pas.. 
 
 
GRIZANO- PROVINCE  D’ EUROPE 

“Ses yeux é t pluie” 
(Commentaire à une , C. Topouzis) 

LE DEPART POUR L’ ETRANGER 
       (L’ oraison funebre qui accompagner es funerailles quand viendra l’ hewre…) 

 
 Maintemant que je te quitte pour aller à l’ ranger,      
 une tristesse énorme m’ a envahi pour toi mon village·   
maintemant que je pars à l’ étranger et je vivrai lon emps loin de toi  
un chagrin pur m’ a entouré, ma terre… 
 Champs tourmentes qui vous m’ avez bercé, 
 semailles jusqu’ à la clôture qui depuis des années ous avez absorbé ma pensée, chemins des retours 
au coucher du soleil qui vous avez chanté pour moi
cloche de vêpres qui tu m’ as nourri· adieu mon village. 
 Heures des soirées qui vous m’ enchantaient,  
 nuits en plein août qui vous m’ avez nourri des rêv
lit en face de la lune qui tu m’ as élevé,  
mère qui tu m’ apportais l’ aube en souriant· adieu, on village. 
 Cour aux jasmines et aux roses qui m’ enivraient,  
pots aux gardénias qui, vous m’ avez arosé,  au lieu de moi, 
fontaine à l’ eau et aux fraîcheurs qui me réveillaien
mûrier devant l’ étable aux vieux pisés· adieu, mon illage. 
 Clôture qui avec le bonjour du voisin tu m recevais, 
mon petit quartier aux ruelles qui m’ ont grandi,  
rues aux basilics à l’ entrée qui vous me sacrifiiez,  
maisons aux gouttieres avec des nids·  adieu, mon v lage. 

Cigogne du clocher qui chaque printemps tu m’ accompagnais, 
fenêtres ouvertes avec les jeunes filles à la bordure i vous m’ avez tracé,  

pour mourir… 
 
 
 
 

PRIÈRE 
Priez 

et pour les massacreurs! 

   

 
taien
 photo
 

a m
  
ét

gt

 v
, 

es,  

 m

t, 
 v
e 

il

qu



femmes aux tresses et avec les pa
l’ oncle Alexis avec ses raisins· adieu, mon village. 
 Vignes des côtes que je parcourais  
collines qui vous entouriez nos petites maisons et q vous m’ avez séduit  
fermes qui avec votre pauvreté et vot ez,  
pauvre olte dans nos greniers· adi
 Caves petites et vides qui vous me saluiez,  
visage aigre des mères qui depuis ma naissance tu m’ as influencé, 
pères au visage blanc et aux cheveux blancs qui vous m’ exiliez,  
chápe
 

i é

.............................
..............................

.......... .........................................................................................................................................................

..........

..........

 
 
 

 
 

 

niers qui vous me disiez bonsoir, 

ui 
re simplicité vous me consiédri
eu, mon village…  réc

 m

let amer au café de la place· adieu, mon village… 
Chaises du dimanche qui arrangées vous m’ attendiez, 

le prêtre en soutane de résignation qu  m’ a baptis , 
la mantille de la vieille qui me recevait chalheureusement quand je la rencontrais, 
pas tracés au sentier d’ Aî Lias· adieu, mon village… 
 Petit chemin pour le cimetière qui tu tourmentais toujours ma pensée, cimetière désert avec tes 
veilleuses qui tu m’ as raisonné, 
souvenirs entassés dans mon esprit qui vous m’ apaisiez,  
vent qui tu emportes mes douleurs· adieu mon village… 
 ………………………………………………………………………..............
........................................................................................................................................

...

......... 

......................................................................................................................................... 
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ΜΟΣΧΟΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ  
 
 

Ταξίδι επιστροφής 

εύμα της κλασικής και ανθρωπιστικής παιδείας, στις μέρες μας έχει 

γκαταλειφθεί. Ο κόσμος δεν αναγνωρίζει τις αξίες που δεν 

ονται με επιστημονικό τρόπο και μάλιστα εκείνες που δεν φαίνεται 

ρακτικό αποτέλεσμα. Παντού κυριαρχεί η ιδέα του ωφελισμού. ∆εν 

κουν βέβαια φανερά την αναισθησία, αλλά  σ΄ αυτό κατατείνουμε:  

 

 

Το πν

σχεδόν ε

αποδεικνύ

ότι έχουν π

μας διδάσ

στην υχική σκληρότητα, στην αδιαφορία και στην αποξένωση. 

ν καρδιά της τεχνοκρατίας, στην Αμερική, μεγάλες εταιρείες που 

κατασκευάζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία 

της Ε

ικό «Στιγμές» του Ανδρέα Γιουρμετάκη. Ο 

ελληνολάτρης αυτός αμερικανός φιλόσοφος και ποιητής είχε πει, ότι η Ελλάδα 

θα δ

 ψ

 

Ένα τραγούδι των «Σκαθαριών» λέει πως το πιo πυκνό σκοτάδι της 

νύχτας είναι λίγο  πριν ξημερώσει. Είναι εκπληκτικό ότι στην Αμερική, 

αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της αρχαίας Ελληνικής 

γλώσσας. Στη

λληνικής γλώσσας, της μοναδικής γλώσσας σοφίας και μεγαλείου και 

επιβάλλουν στα στελέχη τους να την μάθουν, διότι οι δυνατότητές της είναι 

απεριόριστες. 

 

Όταν ο Ρόμπερτ Λαξ πέρασε από τη Λάρισα, έδωσε συνέντευξη που 

δημοσιεύθηκε στο περιοδ

ώσει πάλι το φως για μια νέα αναγέννηση. Ο Λαξ όταν ήρθε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα πριν 35 χρόνια εντυπωσιάσθηκε από τον ήλιο και το κλίμα 

της χώρας μας, αλλά και από την καλαισθησία των Ελλήνων. 

 

«Οι Έλληνες θέλουν να είναι τέλειοι στην εμφάνισή τους», είπε. «Κανείς 

δεν συμβιβάζεται να είναι λιγότερο όμορφος από τον Ερμή του Πραξιτέλους». 

Βέβαια τώρα επικράτησε και στην Ελλάδα το αμερικανικό πνεύμα της 

ατημελησίας. Αλλά δεν ξέρω πόσο ο Έλληνας μπορεί να διατηρήσει τον 

αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση ντυμένος σαν κλόουν. Ένα δείγμα της 
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έμφυτης καλαισθησίας του Έλληνα είναι ότι νιώθει άσχημα όταν το ένδυμα 

που φοράει δεν του «πάει» στο χρώμα ή στο σχέδιο. 

του Θεού. Ο Χριστός είναι ποιητής. Το Ευαγγέλιο είναι υπέροχο στην 
απλότητά του και στην ομορφιά του. Εκτός από τη Θρησκεία και η Επιστήμη 
σήμερα λέει πως ο μόνος τρόπος να αλλάξει η νοοτροπία που απειλεί τη γη 
με καταστροφή είναι με την ευαισθησία στα προβλήματα. Οι νέοι θα πρέπει 
να καλλιεργούν την ευαισθησία τους και να μαθαίνουν να προσεγγίζουν τα 
προβλήματα με ευαισθησία και όχι με αναισθησία και ψυχική σκληρότητα. 

 

Ο κόσμος είναι γεμάτος αντιφάσεις. Η ζωή μας είναι ένα ατέλειωτο 

νευματικό ταξίδι. Μερικές φορές ξεκινάμε μια αναζήτηση και δεν ξέρουμε τι 

ητάμε, ώσπου να ξαναρθούμε στην αρχή. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια «Να 

ίνεις αυτό που είσαι» , ότι η γνώση είναι ανάμνηση και η αλήθεια είναι 

ποκάλυψη. 

 

Η άλκη, το μεγάλο ελάφι, έχει ένα αδένα που ευωδιάζει, τον μόσχο. 

ερικές φορές μαγεμένο από το ωραίο του άρωμα ψάχνει να βρει γύρω του 

ν πηγή της ευωδίας ενώ το υπέροχο άρωμά του βρίσκεται μέσα του. Το ίδιο 

υμβαίνει και με εμάς που πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά 

λλού, ενώ η χαρά είναι μέσα μας. Ή ψάχνουμε να βρούμε το Χριστό, ενώ ο 

ριστός είναι στο πλάι μας. 

 

Θα μπορούσαμε να τον δούμε με τα μάτια μας. Αλλά πώς μέσα από τα 

άθη μας, θα δούμε την χωρίς πάθη κατάσταση; Το φίδι όταν πίνει νερό, 

τύνει το σάλιο του, για να μην δηλητηριαστεί από το ίδιο του το δηλητήριο. 

μείς παραμελούμε την εξομολόγηση. Είθε να μας χαρίζει ο Θεός την 

υαισθησία και ειδικότερα την αίσθηση της  αμαρτωλότητας και την γνώση 

ν ατελειών μας. Θα κατακρίναμε λιγότερο και θα είμαστε πιο κοντά ο ένας 

τον άλλον. Ένα μεγάλο φιλοσοφικό πρόβλημα είναι «γιατί οι άνθρωποι 

ίνονται οπαδοί των κραταιών αντί να συναδελφώνονται». Ο Ανρί Μπερξόν 

ου διατυπώνει αυτό το ερώτημα προτείνει τη συμπάθεια ως το ενωτικό 

 
Δεν φαίνεται αν δεν εμβαθύνει κανείς πόσο σημαντικό είναι το θέμα της 

καλαισθησίας. Ο άνθρωπος που έχει καλλιεργήσει το αίσθημα του ωραίου 
δεν έχει σκληρή καρδιά. Η ευαισθησία του δεν του επιτρέπει να είναι 
σκληρός και να εκμεταλλεύεται τον άλλον άνθρωπο. Η Εκκλησία λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη της την καλαισθησία. Η ωραιότητα είναι το παν στη λατρεία 

π
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στοιχείο. Αλλά πριν τη δυσαρ υς ανθρώπους προηγείται η 

υσαρμονία μέσα στον άνθρωπο. 

Η αγωνία και  τους 
άλλους. Φοβούμαστε  στο Θεό. Η 
πνευματική Οδύ ποτε ξεκινάμε 
μια αναζήτηση και δεν ξέρουμε τι ψάχνουμε, ώσπου να ξανάρθουμε στο ξεκίνημά 
μας. Μήπως είναι καιρός να επιστρέψουμε εκεί από όπου απομακρυνθήκαμε: στο 
Θεό; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

μονία ανάμεσα στο

δ

 
 ο φόβος μας δεν είναι ο όβος των άλλων. Δεν φοβούμαστεφ

 μας τον ίδιο τον εαυτό , επειδή δεν πιστεύουμε
σσεια του καθενός μας είναι ένα ταξίδι επιστροφής. Κά
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ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΛΟΣ 
 
 

Δύο αριστοτεχνικές μελοποιήσεις ποιημάτων  
 

του Σωτήρη Σκίπη από τον Γιάννη Σπανό 
 

Το ελληνικό τραγούδι, μέσα στην πορεία του κατά το μεταπολεμικά 

χρόνια (1950 και μετά), είχε θαυμάσιες στιγμές όταν συναντήθηκε η ελληνική 

ποίηση με τη μουσική των συνθετών μας. Μια τέτοια συνάντηση ήταν αυτή 

του Γιάννη Σπανού με ποιήματα ποιητών μας στη συλλογή ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ που 

κυκλοφόρησε σε δίσκο LP βινυλίου (33 στροφών) γύρω στο 1975 (δεν 

αναφέρεται στο δίσκο το έτος). Χρησιμοποίησε ποιήματα των Βιζυηνού, 

Αιμιλίας ∆άφνης, Ν. Παπαθιώτη, Μυρτιώτισσας, Κ. Παλαμά, Παπαντωνίου, Β. 

Ρώτα, Σ. Σκίπη, Τσουκαλά, Χατζηαναγνώστου και Χατζόπουλου. 

 
Εμείς θα σταθούμε στην συνάντηση Γ. Σπανού – Σ. Σκίπη που μας 

έδωσε δύο αριστοτεχνικές μελοποιήσεις που ανέδειξαν τα λόγια και τα 
νοήματα των ποιημάτων «Άσπρα Καράβια» και «Ήρθες εψές». Τα 
τραγ
γνώ

ούδια αγαπήθηκαν τότε που πρωτοκυκλοφόρησαν και από τότε 
ρισαν επανεκδόσεις πάντα με τους ίδιους ερμηνευτές (τραγουδιστές) ενώ 

σήμερα κυκ . Ας δούμε τα στοιχεία τους: 
 

δίσκος ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ A Αθήνα). 

πλευρά Α Νο 4 ΉΡΘ χοι : Σ. Σκίπης) χασάπικο 

    τραγούδι Γιάννης Πουλόπουλος  

πλευρά Β Νο 4 ΑΣΠ ης) 

     τραγ λης Βιολάρης και χορωδία. 

(στο δίσκο η Σοφία ίων, έκανε το εξώφυλλο και 
γράφει: «Ο Γιάννης Σπ ου κάθε ποιήματος»). 

 

Ο λόγος που ταθήκαμε στα δύο αυτά τραγούδια είναι η σχέση του 

ποιητή Σωτήρη Σκ  1881 που γεννήθηκε, η 

οικογένειά του μετα Αθήνα στη Λάρισα, που μόλις τότε είχε 

γίνει μέγρος του ελλ η – συμβολή των μεγάλων 

δυνάμεων. Στη Λά  του ποιητή, η Νοϊλέ (Σοφία το 

ριστιανικό της όνομα) θύμα της εξόδου του Μεσολογγίου το 1826 που ήταν 

αντρεμένη με Τούρκο μπέη. Έτσι μεγαλώνει ο Σωτήρης στην τούρκικη τότε 

λοφορούν σε ψηφιακούς δίσκους

 Γιάννη Σπανού (Εταιρεία LYR

ΕΣ ΕΨΕΣ (στί

ΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ (στίχοι: Σ. Σκίπ

ούδι: Καίτη Χωματά, Μιχά

Ζαραμπούκα), εικονογράφος βιβλ
ανός σεβάστηκε την ιδιομορφία τ

σ

ίπη με τη Λάρισα. Από το

κόμισε από την 

ηνικού κράτους με την επέμβασ

ρισα υπήρχε μια θέση

χ

π
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γειτονιά Αρναούτ (π α υπάρχει η οδός Σ. Σκίπη, 

πάει Σχολείο και Γυ  χρόνια που ο πόλεμος του 1897 

διώχνει την οικογέν σουμε ότι ο πατέρας του 

Ευάγγελος ήταν υψη τικός. Στην Αθήνα ο ποιητής εκδίδει το 

900 την πρώτη του ποιητική συλλογή «Τα τραγούδια της ορφανής», ενώ 

μέχρι

αμμάτων στην Αθήνα και τέλος το 1946 γίνεται Ακαδημαϊκός 

στην

 το 1903 στην Αθήνα. Ο τίτλος στο 

ιβλίο του ποιήματος είναι: Negatio etin somnio. Με την πολυτονική γραφή 

έχει ως εξής: 

Ήρθες

και μου

πώς α

εξαναγύρισες 

 

Τρέχω

προς τ

να γύρω όπως κι έναν καιρό  

μες στ

 

Να βρί

έρμα τ  κύματα 

και πα

έξω στ

 

εριοχή Σάλια) όπου σήμερ

μνάσιο ως τα 15 του

εια στην Αθήνα. Να σημειώ

λόβαθμος στρατιω

1

 το θάνατό του το 1952 εκδίδει πάνω από 18 ποιητικές συλλογές,  

μεταφράζει Ησίοδο, Ομάρ Καγιάμ, Ζαν Μωρεάς, τον Άγγλο Κήτς, γράφει 

θεατρικά, διηγήματα, μελέτες και άλλα. Βραβεύεται από τη Γαλλική Ακαδημία 

(έζησε στη Γαλλία και η γυναίκα του Σαρλότ Λεκλέρ ήταν Γαλλίδα), βραβεύεται 

με το Αριστείο Γρ

 Ακαδημία Αθηνών ως διάδοχος του Γ. ∆ροσίνη. Πέθανε στη Γαλλία και ο 

τάφος του βρίσκεται στο Ρονιάκ της Προβηγγίας (Ν. Γαλλία), ενώ, από την 

μοναδική κόρη του Μαργαρίτα, εγγόνια και δισέγγονα ζουν κυρίως στο Παρίσι. 

Ξαναγυρίζοντας στα δύο τραγούδια πρέπει να πούμε ότι το «Ήρθες εψές» 

έχει στίχους που αναφέρονται στη μάνα κα περιλαμβάνεται στην ποιητική 

συλλογή «Silentii dissolutio» που τυπώθηκε

β

 εψές στον ύπνο μου 

 ψιθύρισες, 

π΄ τα ξένα, Μάνα μου, 

 καλώς να σε δεχτώ  

ο ακρογιάλι σου, 

ην αγκάλη σου. 

σκω ολέρμο το γιαλό, 

α

ίρνω το δρομί και πάω 

α μνήματα. 
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Ήρθες εψές στον ύπνο μου 

και μου ψιθύρισες, 

πως απ΄ τα ξένα Μάνα μου, 

δεν ξαναγύρισες. 

 

Το 1996 η LYRA κυκλοφόρησε δίσκο LP με τίτλο «Ανθολογία Γιάννης 

Πουλόπουλος» όπου το τραγούδι είναι το Νο 2. Τελευταία κυκλοφορεί σε 

ψηφιακό δίσκο CD η ίδια Ανθολογία. Στην πρώτη εποχή το τραγούδι είχε 

κυκλοφορήσει και σε 45άρι δισκάκι 45 στροφών, κυρίως για να παίζεται στα 

Τζιού

π ο

       Η ΣΕΡΕΝΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ 

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας, 

για κάποιο ρόδινο γιαλό, 

άσπρα καράβια τα όνειρά μας, 

 

Θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο 

μυριστικό κι ευωδιαστό, 

θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο! 

 

Κι από ψηλά θα μας φωτίζει 

το φεγγαράκι το χλωμό, 

κι από ψηλά θα μας φωτίζει… 

 

Και θ΄ αρμενίζουν – ω χαρά μας! – 

ίσα στο ρόδινο γιαλό 

τ΄  άσπρα καράβια τα όνειρά μας! 

 

κ – Μποξ. 

Το άλλο τραγούδι «Άρπα Καράβια» είναι σε στίχους από τη Συλλογή 

ποιημάτων του Σ. Σκίπη «ΓΥΝΑΙΚΑ ΙΕΡΗ…» 1900-1949, και είναι το 2ο μέρος 

ενός ποιήματος με τίτλο η ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ. Το βρίσκουμε και 

στην εκλογή ποιημάτων ΚΑΣΤΑΛΙΑ  ΚΡΗΝΗ (1900-1950), Αθήνα 1950, 

(τόμος Β) που είχε επιμεληθεί ο ποιητής πριν τον θάνατό του. Με την 

ορθογραφία του ολυτ νικού έχει ως εξής: 
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Το τραγούδι έχει στην ενορχήστρωση λίγο μπουζούκι (αντίθετα από το 

«ΉΡΘΕΣ  ΕΨΕΣ»). Η διάρκε π΄ ότι ξέρουμε δεν υπάρχει 

ηχογραφημένη εκτέλεση με άλλους τραγουδιστές από τους Χωματά – 

Βιολάρη. Το τραγούδι εντάσσεται το «Νέο κύμα». Εκτός από την 

 Σπανού, κυκλοφόρησε σε δίσκο μεταξύ άλλων 14 

αγουδιών με τίτλο «14 χρυσές επιτυχίες» του Γιάννη Σπανού που σήμερα 

κλοφόρησε και σε ψηφιακό δίσκο (πάντα από τη LYRA) καθώς και στη 

ογή Μάκη ∆ελαπόρτα Νο 15 \σε 

ας» έχει σκαλίσει η Ένωση 

γοτεχνών Συγγραφέων Λάρισας (ΕΛΟΣΥΛ) στο μνημείο με την μπρούτζινη 

σει στην πλατεία (συντριβάνι) 

Σάλια της Λάρισας, το 2007, 

θιερώσει τα «ΣΚΙΠΕΙΑ» την Άνοιξη 

θε έτος. Φέτος στις 10 Απριλίου 2008, στο Χατζηγιάννειο θα παρουσιαστεί 

ΙΑ» του Σ. Σκίπη που είχε 

). 

ιά του είναι 2΄07΄΄. Α

σ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ του Γιάννη

τρ

κυ

σειρά «Νέο κύμα» επιτυχίες LYRA σε επιλ

ψηφιακό δίσκο CD. 

Τη φράση «Άσπρα καράβια τα όνειρά μ

Λο

προτομή του Σ. Σκίπη, που έχει τοποθετή

συμβολή των οδών Καραθάνου και Σ. Σκίπη στα 

για να τιμήσει τον ποιητή. Έχει μάλιστα κα

κά

η επανέκδοση του βιβλίου «ΑΝΘΟΛΟΓ

κυκλοφορήσει το 1922 στην Αθήνα (σελίδες 320
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

Άλλοτε και τώρα
 
1 
Κάποτε ήταν αγνές
Το περιβάλλον υγιέ
Τώρα με πνίγουν αφε
Βουλιάζω στα λασπόνερα
 
2 
Κάποτε έρεε μεστός
Μα ύστερα τα SMS πλημμύρισαν
Στέρεψαν τα πολύτ
η λέξη έγινε χλωμή, 
 
3 
Κάποτε περισσεύανε λουκέτα 
Τα σύνορα αφύλ
Τώρα απογυμνώθηκα
Κλειδώνω απ΄ τ
 
4 
Κάποτε γνώριζα π
Τώρα τα τείχη υψώ
Ζητάνε όρους θλιβερούς
Και μ΄ απειλούν α
 
5 
Κάποτε έβλεπα δικούς και φίλους στο σεργιάνι 
Και ο περίπατος γιορτή τ΄  απόγιομα συνήθως. 
Τώρα σκουριάσαν οι θεσμοί, ο χρόνος δεν  φτάνει, 
Γίναμε όλοι μας βουβοί και ξένοι μεσ΄ στο λήθος. 
 
6 
Κάπο
Και τους
Τώρα τις νύχτες μ΄ ενοχλεί η ερεβώδης Μούσα, 
Με τρώει ακατάπαυστα της έγνοιας το σαράκι. 
 
7 
Κάποτε ήθελα πολύ να γίνω σαν εμένα 
Κι ύστερ΄ αφού μεγάλωσα και πια δεν ωρι , 
Βρήκα τα όνειρα στυφά, λιπόθυμα, στειμμένα. 
Τώρα αρνούμαι να΄ μαι εγώ, δεν θέλω να  μοιάζω! 

ΤΙΤΗΣ

 

 

 οι παροχές της φύσης 
ς για όλους και για μένα. 
ιδώς ποικίλες αποφύσεις, 

, ζω με μεταλλαγμένα 

 ο λόγος, η κουβέντα 
 την πλά , ση

ιμα της γνώσης ντοκουμέντα, 
κοντεύει να γεράσει!! 

και αμπάρες 
ακτα, τα τείχη γκρεμισμένα. 

, με ζώνουν οι λαχτά ες, ρ
ο σούρουπο, φοβάμαι και εμένα. 

ολλούς στης γειτονιάς τα μήκη. 
θηκαν αμείλικτα μπροστά μου, 

, στο όραμά μου νοίκι 
σύστολα, χτίζουν τη μοναξιά μου! 

 μου
π

τ΄ εγώ τον ύπνο μου αμέριμνος ρουφούσα 
 καρπούς της νιότης μου σκορπούσα με μεράκι. 

μάζω

μου
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Το μακρύτερο ταξίδι 

ξεκι α * 

Η ελπίδα αναζητά τα καλύτερα των ανθρώπων αντί να 

Η ελπίδα ανακαλύπτει αυ  που μπορούν να γίνουν 

ε ο ν

Η ελπίδα τραβά μπροστά με επιμονή αντί να εγκαταλείπει 
 

Η ελπίδα συμβιβάζεται με μικρότερα κέρδη γνωρίζοντας ότι 
και το μακρύτερο ταξίδι ξεκινά με ένα βήμα. 

 
Η ελπίδα ανέχεται παρεξηγήσεις σαν αντίτιμο που θα 

επιφέρει μεγαλύτερη ωφέλεια στους άλλους. 
 

Η ελπίδα ξέρει να χάνει γιατί έχει τη θεϊκή διαβεβαίωση 
της τελικής νίκης. 

 
 
 

 
τ  

) 

 
νάει με ένα βήμ

 
στέκεται στα ελαττώματά τους. 

 
Η ελπίδα ανοίγει πόρτες όπου η απόγνωση τις κλείνει. 

 
τά

αντί να γκρινιάζει για όσα δεν μπορούν. 
 

Η ελπίδα αντλεί τη δύναμή της από μια βαθειά 
μπιστ σύνη στο Θεό και στη  έμφυτη καλωσύνη του 

ανθρώπινου γένους. 
 

Η ελπίδα ανάβει ένα κερί αντί να βρίζει το σκοτάδι. 
 

Η ελπίδα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, 
σαν αυτά να ήταν ευκαιρίες. 

 

 
 

( * Το ποίημα είναι του κ. Μιχ. Γρυπαίου, ομοτίμου καθηγητού κβαντομηχανικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών ου ΑΠΘ. Δόθηκε προς τιμητική δημοσίευση από
τον συνάδελφο, καθηγητή φυσικό του 12ου ΓΕΛ Λάρισας, Βασίλειο Αληφακιώτη
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Βιβλιοστάσιον 
 

 
Κων/νου Ζορμπά (εισαγωγή – επιμέλεια, συλλογικού έργου),  
 «Πολιτική και Θρησκείες», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2007 

 
 

Στις  μέρες  μας  η  θεματολογία  γύρω  από  τις  σχέσεις  Θρησκείας  και 
Πολιτικής βρίσκεται στην επικαιρότητα με ποικίλες μορφές. Ειδικά στο χώρο της 
Ευρώπης  ο  διάλογος  αυτός,  εξαιτίας  της  διαμορφούμενης  προοπτικής  μιας 
πολυπολιτισμικής  και  πολυθρησκευτικής  ευρωπαϊκής  ηπείρου,  αποκτά 
εξαιρετ

 

 
  Ευθύς  εξ  αρχής,  απ’  τον  επιμελητή  της  έκδοσης,  καταγράφεται  η 

ξεκάθαρη για το επίμαχο ζήτημα ορθόδοξη θέση, όπως την περιγράφει από τον 

ικό  επιστημονικό  ενδιαφέρον,  όπως γράψαμε και σε σχετικό άρθρο μας 
στην «Ελευθερία»  (27/11/07, σελ. 8) μ’ αφορμή τη πραγματοποίηση στην Αθήνα 
του  διεθνούς  συνεδρίου με  θέμα  «Η Αγία  Γραφή  και  ο  σύγχρονος  Ευρωπαϊκός 
Πολιτισμός»,  που  είχε  (συν‐)  διοργανωτές  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  (υπ. 
Παιδείας)  και  την  Ελληνική  Βιβλική  Εταιρία  (στην  οποία  προεδρεύει  ο 
σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος).    

Στον  επιστημονικό  αυτό  διάλογο  έρχεται  να  συμβάλλει  και  το  βιβλίο 
«Πολιτική  και  Θρησκείες»  (εκδ.  Παπαζήση,  Αθήνα,  2007),  ένα  συλλογικό  έργο 
στο  οποίο  περιλαμβάνονται  έργα  κορυφαίων  επιστημόνων  από  τον  χώρο  της 
θεολογικής  και  κοινωνιολογικής  επιστήμης,  με  προφανή  το  στόχο  της 
διεπιστημονικής προσέγγισης  του κρισίμου θέματος της σχέσεως της Πολιτικής 
– Θρησκειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τόμο επιμελήθηκε ο εκλεκτός  (και εκ 
Λαρίσης  καταγόμενος)  συνάδελφος,  Κω/νος  Ζορμπάς,  δρ.  θεολόγος  –  
κοινωνιολόγος,  καθηγητής  Β/βάθμιας  εκπαίδευσης  στο  Βόλο  και  δ/ντής  του 
«Παρατηρητηρίου  Κοινωνικών  Φαινομένων»  της  Ιεράς  Συνόδου,  που 
φιλοξενείται στην Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος.   

*
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4ο  αιώ

Χρυσόστομος  μας  το  λέει 
ξεκάθα α  ότι  η  Εκκλησία  και  η Πολιτεία  οφείλουν  να περιορίζονται «έσω  των 
οικείων ό  
interna corporis της άλλης.  

 
Στο  βιβλίο  παρατίθενται  πρωτότυπα  κείμενα  πανεπιστημιακών  και 

ειδικών  επιστημόνων.  Πρόκειται  για  μελετήματα  με  εξαιρετικό  επιστημονικό 
ενδιαφέρον που γράφτηκαν για τις ανάγκε της συγκεκριμένης έκδοσης και τα 
ποία  δίδουν  έμφαση  τόσο  στις  σχέσεις  Εκκλησίας  –  Κράτους  στην  ελληνική 
οινωνία, όσο και στο ρόλο της θρησκείας στο νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  

 
O  Πέτρος  Βασιλειάδης  (πρόεδρος  του  τμήματος  Θεολογίας  του  ΑΠΘ, 

ιακεκριμένος  καινοδιαθηκολόγος)  στο  μελέτη  του  κάνει  μια  βιβλική  και 
ατερική  προσέγγιση  του  κατά  πόσο  ο  Ορθόδοξος  Χριστιανός  έχει  μια 
υγκεκριμένη θεωρία για την πολιτική και δεύτερον εάν η πολιτική αποτελεί ή 
χι ένα περιθωριακό κεφάλαιο για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης αναπτύσσει 
ο  «μέσον»  με  τον  οποίο  ο  Ορθόδοξος  Χριστιανός  εκφράζει  τις  πολιτικές  του 
έσεις, κυρίως μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, η οποία γίνεται επίκεντρο 
ροσανατολισμού ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και του πολιτικού 
όλου  των  πιστών,  ο  οποίος,  όπως  εμφατικά  τονίζει  ο  καθηγητής,    αρχίζει 
μέσως μετά τη λειτουργία, «στην μεταλειτουργία της μαρτυρίας τους μέσα στο 
όσμο».  

 
Ο επίσης πανεπιστημιακός (έδρα Χριστιανικής Ηθικής & Κοινωνιολογίας 

ου τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)  π. Βασίλειος Καλλιακμάνης στη μελέτη του προσπαθεί 
α ορίσει τις έννοιες «Κράτος» και «Εκκλησία», δίδοντας έμφαση σε καθημερινά 
κκλησιαστικά  και πολιτικά γεγονότα  τα  οποία πολλές φορές  ταυτίζονται  στη 
υνείδηση των ανθρώπων. Ο συγγραφέας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η 
ολιτική εισέρχεται στον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
ολλές  φορές  η  εκκλησιαστική  ηγεσία  εισέρχεται  στο  χώρο  της  πολιτικής 
φαίρας.  Ο  Γρηγόριος  Λαρεντζάκης,  καθηγητής  στη  Θεολογική  σχολή  του 
κράτς, μας δίδει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι Χριστιανικές Εκκλησίες 
την  Ευρώπη αντιμετωπίζουν  τα  κοινωνικά προβλήματα  (πολιτική,  οικονομία, 
.α.).  

 

να  ο  ιερός  Χρυσόστομος.  Ιδού,  λοιπόν,  τι  γράφει  ο  Χρυσόστομος 
συγκρίνοντας  τις  δύο  αρχές,  την  «βασιλείαν»  και  τη  «ιερωσύνην»,  δηλαδή  την 
Πολιτεία  –  Πολιτική  και  την Θρησκεία  –  Εκκλησία:  «Αλλοι  όροι  βασιλείας  και 
άλλοι όροι  ιερωσύνης. Αλλ’ αύτη μείζων εκείνης. Ου γαρ από των φαινομένων 
φαίνεται βασιλεύς, ουδέ από των πεπηγμένων αυτώ λίθων οφείλει κρίνεσθαι ο 
βασιλεύς. Ούτος μεν γαρ τα επί της γης έλαχεν οικονομείν, ο δε της ιερωσύνης 
θεσμός άνω κάθηται.... Ο βασιλεύς τα ενταύθα πεπίστευται, εγώ (σ.σ.: ο ιερεύς) 
τα ουράνια. Ο βασιλεύς σώματα εμπιστεύεται, ο δε ιερεύς τας ψυχάς. Ο βασιλεύς 
λοιπάδας χρημάτων αφίησιν, ο δε ιερεύς λοιπάδας αμαρτημάτων. Εκείνος όπλα 
έχει  αισθητά,  ούτος  όπλα  πνευματικά,  εκείνος  πολεμεί  προς  βαρβάρους,  εμοί 
πόλεμος προς δαίμονας»  (PG, 56, 126).   Στο κείμενο αυτό φαίνονται καθαρά τα 
όρια  της  Θρησκείας  και  της  Πολιτικής.  Ο  ιερός 

ρ
ρων», χωρίς να δικαιολογεί καμμία αναρμόδια επέμβαση της μιας στα

ς 
ο
κ

δ
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Στο βιβλίο δημοσιεύονται ακόμη ενδιαφέρουσες μελέτες για το ρόλο της 
ρησκείας στη δημόσια σφαίρα (Αντ. Παπαρίζος, Πάντειο παν/μιο), για το ρόλο 
ης θρησκείας στην ελληνική κοινωνία μέσα από το πρίσμα των εξελίξεων στην 
υρώπη (Εφη Φωκά, ΕΛΙΑΜΕΠ), την τάση για το πέρασμα από το «ομολογιακό» 
στο «ουδετερόθ  Αιγαίου), την 
επιρροή των αντιλήψ ς εκπροσώπων της 
Μεταρρύθμισης  και  των  άλλων  προτ σταντικών  κινήσεων,  στο  κοινωνικό, 
ικονομικό  και  πολιτικό  περιβάλλον  της  εποχής  τους  (Σιδέρης  Παχνουδάκης, 
άντειο  παν/μιο),  κ.α.  μελέτες  που  παρουσιάζουν  εξαιρετικό  επιστημονικό 

ενδιαφ ο

... 

                                                                               ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

θ
τ
Ε

ρησκο» κράτος (Πολύκαρπος Καραμούζης, παν/μιο
εων του Λουθήρου και του Καλβίνου, ω

ε
ο
Π

έρον, καθώς αφ ρούν σε θέματα που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της 
επικαιρότητας  και  τα  οποία  είναι  βέβαιο  ότι  θα  μας  απασχολήσουν  και  στο 
εγγύς μέλλον – και,  κατά το μάλλον,  εντονότερα
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Μιχάλη Μοδινού, «Ο Με άλος Αμπάϊ»,  
εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα, 2007 

 
 

γ

 
Ένα  ιδιαίτερα  ενδιαφέρον  βιβλίο  κυκλοφόρησε  πρόσφατα  από  τις 

εκδόσεις  Καστανιώτη:  «Ο  Μεγάλος  Αμπάϊ»  του  Μιχάλη  Μοδινού,  γνωστού 
περιβαλλοντολόγου, γεωγράφου και μηχανικού. 

 

Πρόκειται  για    ένα  πολυεπίπεδο  μυθιστόρημα, 
όπου ο αναγνώστης εκτός από «την τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής και τη 
μεθοδι κ ρ γ α

η

κή  μυθιστορηματι ή  αναπα άσταση  της  οικογεω ραφί ς  του  μετέπειτα 
Τρίτου  Κόσμου»    »,  εκτός  από  τις  ιστορικές  και    ιδεολογικές  προεκτάσεις  που 
συνεπάγεται  η  Μυθολογία  του  βιβλίου,  ο  αναγνώστης  μπορεί  να  εστιάσει 
διαβάζοντας  αλλά  και  να  απολαύσει  προσλαμβάνοντας  όλο  το  πλούσιο  μάνα 
του  βιβλίου που γενναιόδωρα και  αβίαστα προσφέρει  στον αναγνώστη  του:  το 
νόημα  και  την  ουσία  της  ανθρώπινης  περιπέτειας  –  η  πορεία  του  Άγγλου  
εξερευνητή Μπρους και του Γραικού συνοδού του Στρατή εν έτει 1769 στα βάθη 
της Αφρικής προκειμένου να ανακαλύψουν τις πηγές του Νείλου  ‐,    τη Φυσική 
Ιστορία  –  μία  πληθώρα  γεωγραφικών  πληροφοριών,  φυσικών  περιγραφών  και 
πραγματολογικών στοιχείων που περίτεχνα υφαίνει ο συγγραφέας με καμβά τη 
Μαύρ   Ήπειρο  με  παρεκβατικές  αναγωγές  στο  Περιβάλλον,  στοιχεία  που 
οπωσδήποτε προκύπτουν από το γνωστικό του οπλοστάσιο και το θεωρητικό του 
εξοπλισμό100  –,  την  ιδεολογική  και  ψυχική  διαφοροποίηση  των  δύο  ηρώων:  η 
διαφορετικότητα της οπτικής, της αξιολόγησης, και άρα της δεκτικότητας και της 

                                                 
100 Όλο αυτό το υλικό καταγράφεται με απίστευτη ενάργεια όχι μόνο επειδή ο συγγραφέας υπήρξε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας του πολιτισμού της Αφρικής, αλλά και 
επειδή η επιστημονική του ιδιότητα και το συγγραφικό του έργο του  επιτρέπουν την αναπαράσταση 
αυτού του κόσμου με εργαλείο τη γνώση. 
 
 

 246



ανοχής  απέναντι  στον  πολιτισμό  της  Αφρικής,  η    «άλλη  ματιά». 
Διαφορετικότητα αναγωγική σε δύο πολιτισμούς – πόλους που, σχηματικά ίσως 
και  μόνο,  ανήκουν  οι  ήρωες:  ο  Ευρωπαίος  Μπρους,  φορέας  των  ιδεών  του 
Διαφωτισμού  της  εποχής  του,  οπαδός  μιας  αυστηρής  επιστημολογίας  και 
συγχρόνως  φορέας  μιας  βεβαιότητας  που  αναπόφευκτα  τον  οδηγεί  στην 
υπεροψία  και  στην  επιστημονική πλάνη. Από  την άλλη  ο Έλληνας Στρατής,  ο 
Γραικός  υπόδουλος,  ο  στοχαστικός,  φιλοσοφημένος,  ψυχικό  θρέμμα  της 
ατομικής και συλλογικής δυστυχίας, και γι’αυτό βαθιά ανθρώπινος. 

ιακό  τρόπο,  τον 
διεγείρ υν ψυχικά  και πνευματικά, ωθώντας  τον  να γίνει «αναμεταδότης»  του 
πνευμα

ι  ρ

υσία οργανικό μέρος της Ιστορίας, προπομπός και ο καλύτερος «κράχτης» 
του. 

θ

φύση,  η  παρθενική  (όχι  χρονικά  αλλά  σημασιολογικά)  επαφή  μαζί  της,  η 
ω ατιά  ι

οιεί  μία  γνήσια,  αρχέτυπη  συγκίνηση  που  ο  σύγχρονος 

 
Από τα πιο δυνατά λοιπόν σημεία του βιβλίου είναι νομίζω ο τρόπος που 

πλέκει  ο συγγραφέας στην αφήγηση τη φυσική με την ανθρώπινη  Ιστορία,  όχι 
ως  δύο  παράλληλες  γραμμές  που  αναπόφευκτα  θα  τμηθούν,  αλλά  ως  μία 
ενότητα, που η μία τροφοδοτεί διαρκώς την άλλη, γενόμενη σταδιακά αίτιο και 
αποτέλεσμα  Αυτή  η  διαλεκτική  είναι  τόσο  εγγενής  που  τα  δώρα  της  –  το 
στοχασμό,  τη  φιλοσοφία,  την  «ανακάλυψη»,  τα  δέχεται  απλόχερα  ο 
αναγνώστης,  εισπράττοντας  σε  όλη  τη  διαδρομή  την  ανταμοιβή  του:  την 
ανθρώπινη συγκίνηση, συγκίνηση αισθητική, καθαρτική. Σ’ αυτή τη συγκίνηση 
θα  ήθελα  να  σταθώ,  που  ξετυλίγεται  σελίδα  τη  σελίδα,  «πίσω  από  τις 
κουρτίνες», που αλώνει  τον αναγνώστη ως αποτέλεσμα της αναγνωστικής του 
μέθεξης,  σε  εκείνα  με  άλλα  λόγια  τα  στοιχεία  που,  κατά  τη  γνώμη  μου, 
ενεργοποιούν  τον  αναγνώστη  με  αισθητικό  και  άρα  συγκινησ

ο
τικού  ταξιδιού  που  βίωσε.  Πρόκειται  για  μία  διαδικασία  ιδιαίτερα 

σημαντική,  είναι  ο  ομφάλιος  λώρος  που  καταφέρνει  ο  συγγραφέας  να 
δημιουργήσει με το κοινό του, και εν τέλει να καταφέρει κάτι σημαντικό όσο και 
ζητούμενο : να το φέρει κοντά στη διαδικασία της ανάγνωσης. 

 
Από  το  προοίμιο  κιόλας  ο  αναγνώστης  μυείται  σ’ότι  αναγνωστικά  θα 

βιώσει.  Πρόκειται  για  ένα  πολύ  ενδιαφέρον  εύρημα:  το  γεωγραφικό  συμπόσιο 
που γίνεται στη γενέτειρα του ήρωα το 2013! Ο συγγραφέας παίζει με το χρόνο, 
ενώ  η  αληθοφάνεια  υφέρπει.  Στην  ουσία  πρόκειται  για  έναν  επίσης 
μυθιστορηματικό πρόλογο: είναι αυτόγραφος, εμπεριέχει τη δράση – πλοκή εν τη 
γενέσει  της,  τα  πρόσωπα,  την  αφήγηση‐διάλογο,  με  δυο  λόγια  μία  συνθετική 
δύναμη.  Είνα σαν  ο  αναγνώστης  να  εκδύεται  στον  πρόναο  π ιν  μπει  στην 
κολυμπήθρα του ναού! Παρά την επιστημονική του επίφαση,  το προοίμιο είναι 
στην ο

Αξίζει νομίζω να επισημανθούν ακόμη μερικά στοιχεία που κατευθύνουν  
και αισ ητοποιούν την απόλαυση της ανάγνωσης και τα οποία δε λειτουργούν 
ανεξάρτητα αλλά συμπληρωματικά,  διαλεκτικά. Η περιπλάνηση του ήρωα στη 

πρ τόγνωρη μ του, η δεκτικότητά του απέναντ  στο καινούριο, ο θαυμασμός 
και  η  αποδοχή  απέναντι  στο  πολιτισμικά  αλλότριο,  συμβαίνουν  με  ψυχική 
καθαρότητα,  tabula  rasa.  Αυτό  λοιπόν  το  δημιουργικό  και  αισθαντικό 
αγκάλιασμα με  τη φύση  όχι  μόνο αγγίζει  τον  αναγνώστη  καθώς  αφυπνωτίζει 
την πλέον ανοίκεια σχέση του μαζί της, αλλά συγχρόνως δίνει παρορμήματα και 
ωθήσεις,  ενεργοπ
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άνθρωπος  έχει  σταματήσει  να  βιώνει  λόγω  της  απομάκρυνσής    του  από  το 
φυσικό πολιτισμό.  Καθώς λοιπόν  ο  ήρωας ανακαλύπτει  με  «Ανοιχτά πάντα  κι 
άγρυπνα  τα μάτια  της    ψυχής  [τ]ου»101  τον  γεωγραφικό  και  πολιτισμικό  χώρο, 
ωθεί με την αθωότητα της ματιάς του και τον αναγνώστη να νοσταλγήσει κάτι 
από  εκείνο  το  γνήσιο,  αληθινό,  προϋπάρχον, Αρχέτυπο  στοιχείο μέσα  του που 
τον  οδηγεί  σε  μία  συγκίνηση  βαθιά  ανθρώπινη.  Αναμφισβήτητα  ο  ήρωας  μας 
ωθεί  να  δούμε  με  τα  μάτια  της  ψυχής,  να  νιώσουμε,  να  αφουγκραστούμε,  να 
αφεθούμε, να αγαπήσουμε με τρόπο ανθρώπινο.  

 
Δεν είναι μόνο η ρέουσα, ερωτική γραφή του συγγραφέα που κατευθύνει 

την  ανάγνωση  σ’αυτό  το  κανάλι.  Είναι  ένας  πνευματικός  και  ψυχικός  έρωτας 
που αν δύεται για όλα: ένας ύμνος για τη γυναίκα, για την  ίδια τη φύση όπως 
εκφράζ

 

ύ,  μιας  άλλης  σοφίας.  Ίσως  όμως  ο  πιο  μεγάλος    πόθος  να 
βρίσκεται στο λόγο του ήρωα: «το πάθος κινεί τον κόσμο».
«ερωτικό»  και άρα δυσεξήγητο πολλές φορές, από την  εσωτερική ανάγκη   που 
κινητο ιεί τον ήρωα να εξερευνά τα μυστήρια της Γεωγραφίας, τις αντιφάσεις 
των πολιτισμών, τα εμπόδια της φύσης, την κρυμμένη μαγεία;  

έλος,  ένα  στοιχείο  που  θεωρώ  ότι  συνδράμει  στη  γοητεία  του 
μυθιστ ρήματος  αυτού  είναι    και  ο  τρόπος  που  ο  συγγραφέας  «υφαίνει»  τα 
λογοτεχνικά  είδη  μεταξύ  τους.  Αναμφισβήτητα  ο  Μύθος,  η  σκηνική  δράση,  η 
ιστορία των  προσώπων  που  ξετυλίγεται  με  τρόπο  ψυχογραφικό  αλλά  και  η 
πλούσια,  ρέουσα  λογοτεχνική  γραφή,  το  καθιστούν  ένα  απολαυστικό 
μυθιστόρημα.  Θα  μπορούσε  κανείς  ειδικότερα  να  το  εντάξει  στην  ταξιδιωτική 
λογοτεχνία.  Σε  πρώτο  πλάνο,  λόγω  της  περιδιάβασης  στους  τόπους  και  του 
χρονικ   της  περιπλάνησης.  Αν  δεχτούμε  όμως  την  άποψη  του  συγγραφέα 
Ρόμπερτ  Κάπλαν  ότι  «…ένα  βιβλίο  για  να  είναι  ταξιδιωτικό  θα  πρέπει  να 
εμφαν ει  τις  ιδέες  του  συγγραφέα  για  τον  κόσμο  ως  προϊόντα  προσωπικών 
εμπειρι ν»102,  τότε    «Ο  Μεγάλος  Αμπάϊ»  δικαιώνει  το  χαρακτηρισμό  του  ως 
ταξιδιωτικού  μυθιστορήματος,  καθώς  αποτελεί,  όπως  προανέφερα, 
καταστάλαγμα  αυτοψίας  και  εμπειρίας,  απόσταγμα  ψυχικής  και  πνευματικής 
ζωής. 

ο  λογοτεχνικό  ωστόσο  είδος  με  το  οποίο  φλερτάρει  περισσότερο  το 
βιβλίο  είναι  το  δοκίμιο.  Ο  ενίοτε  πληροφοριακός  του    χαρακτήρας–  ο 
αναγνώστης    έρχεται  σε  επαφή  με  πλήθος  γεωγραφικά  και  φυσιογνωστικά 

                                                

α
εται στην εκστατική παράδοση στην αγκαλιά της, ενώ ταξιδεύεις με μία 

φελούκα στα νερά του Μεγάλου Αμπάϊ, για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του, 
όπως αναδύεται στην πρώτη κάθε φορά επαφή με τους ιθαγενείς που κρύβει κι 
αυτή  τον  πόθο  της  ανθρώπινης  προσέγγισης  και  τον  έρωτα  της  Ανακάλυψης  
του  διαφορετικο

 Γιατί τι πιο εγγενώς 

πο

 
Τ
ο

 

ού

ίζ
ώ

 
Τ

 
101 Ο στίχος από τον «Πόρφυρα» του Σολωμού. Συνειρμικά η ψυχική ευδαιμονία  του Στρατή 
(Μεγάλο Αμπάϊ) όταν βρίσκεται στην αγκαλιά της φύσης ανάγει τη φαντασία μας στον ήρωα του 
Σολωμού που χαίρεται με όλες τις αισθήσεις του την ομορφιά και τη γαλήνη της φύσης πριν αυτή  του 
δείξει την εχθρική της όψη. 

ς. Για την 

ς 

102 Ρόμπερτ Κάπλαν, «Τα άκρα του κόσμου: ένα ταξίδι στην αυγή του 21ου αιώνα», πρόλογο
ταξιδιωτική Λογοτεχνία ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του Αναστάση  Βιστωνίτη, δημοσιεύτηκε στο 
Βήμα  της 30/8/1998. 
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στοιχεία ‐, οι ελεύθεροι στοχασμοί του ήρωα και η αναγωγική τους δύναμη,  ‐ η 
έντονα δηλαδή  φιλοσοφική  διάθεση,  στοιχείο  αναπόσπαστο  του  δοκιμιακού 
λόγου   εξομολογητικός – μονοφωνικός συχνά ‐  χαρακτήρας της αφήγησης με 
την  αμεσότητα  που  μερολογιακός  του 
χαρακτήρας,  όλα  αυτ άψογες  λογοτεχνικά 
σελίδες,  το  οδηγούν  ν α  ενός  ούτως  ή  άλλως 
ασταθούς  και  φευγαλέου  χώρου,  όπως ο  δοκίμιο.  Η  πολυμέρεια  λοιπόν  προς 
την οποία αμφιρρέπει  το συγκεκριμένο  – φιλοσοφία,  ημερολόγιο, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
‐, ο

προσφέρει,  ο  παρεκβατικός  λόγος,  ο  η
ά  καθώς  ξετυλίγονται  μέσα  σε 
α  πατήσει  επιτ ώς  τα  σύνορυχ

  τ
μυθιστόρημα 

εσωτερικός  μονόλογος  –  το  οδηγούν  σε  «πνευματική  αλητεία»,  δηλαδή  σε  ένα 
λόγο αφετηριακό, που καταφέρνει «.. να τραβήξει την κουρτίνα που μας κλείνει 
μέσα, κι όχι έξω...»103.  

 
Σαν  ένας  άλλος  Νείλος  «Ο  Μεγάλος  Αμπάϊ»104  του  Μιχάλη  Μοδινού 

καταφέρνει  να  μας  ταξιδέψει.  Και  στο  ταξίδι  αυτό,  της  ανάγνωσης,  ο 
αναγνώστης αισθάνεται ότι συχνά πλέει όχι προς, αλλά κόντρα στο ρεύμα του 
ποταμού. Η ανταμοιβή του; να γυμνάσει με τρόπο μοναδικό το στοχασμό και τη  
συγκίνησή του! 

ΣΟΦΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                 
103 ια Γουλφ, «Το σύγχρονο αγγλικό δοκίμιο» , Διαβάζω 117(24-4-1985),  σσ. 42,43. 

ως 
ελικά ανακαλύφτηκε πολύ αργότερα, ο μεγαλύτερος παραπόταμός του. 

 Βιρτζίν
104 Μεγάλος Αμπάϊ είναι η ονομασία του Νείλου στην τοπική διάλεκτο ή για την ακρίβεια, όπ
τ
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Γιάννη Καισαρίδη, «Μισάντρα,  
εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 2005 105 

 
 
 

  Αν κρίνουμε από την πρόσφατη συγκομιδή του Γιάννη Καισαρίδη (Βέροια, 1959), 
φαίνεται πως η  μακεδονική μήτρα που τρέφει τα διηγήματά του (και, φυσικά, πολλών 
ακόμα) από το 1997 είναι εξίσου θαυματουργή με τη μήτρα του τελευταίου του 
διηγήματος, μέσα στην οποία κυοφορήθηκε ένα θαυμαστό, μυροφόρο βρέφος, ένας 
έτοιμος συγγραφέας. Ένα πλάσμα τυλιγμένο εκ γενετής με τις μυρωδιές, τους ήχους, τα 
πάθη και τα μυστικά της πόλης του, όλα όσα φωλιάζουν στη μιλιά των κατοίκων της. 
Στην τρίτη κατά σειρά διηγηματογραφική συλλογή του ο Καισαρίδης αποτυπώνει τις 
μεταλλαγές της γενέτειράς του μέσα στο χρόνο σε παραλληλία με τις εξίσου 
αποκαρδιωτικές ζημίες που επισωρεύει ο χρόνος στο σώμα και τον ψυχισμό. Σε πολλές 
από τις ιστορίες κυριαρχούν ρημαγμένες φιγούρες ηλικιωμένων, παραπαίουσες 
ανάμεσα στην αναπότρεπτη ταπείνωση του παροπλισμένου τους σώματος και στην 
απαρηγόρητ  συνειδητοποίηση των ανεξόφλητω  προσδοκιών τους. Περισσότερη 
δυναστευτική και από τη βιολογική εκφύλιση, προβάλλει η παγίδευση των προσώπων 
σε συνθήκες πνιγηρές, που υποβάλλουν σε μια κυκλική, περιχαρακωμένη, και γι’ αυτό 
απελπιστικά προβλέψιμη καθημερινότητα. Η ονειρική ατμόσφαιρα και το υπερβατικό 
στοιχείο, προεξάρχοντα στα περισσότερα κείμενα, λειαίνουν τις αιχμές αυτής της 
άνυδρης, περιτειχισμένης ζωής και απλώνουν τους ορίζοντές της. Οι επιμέρους  

η ν

θεματικές των  
διηγημάτων, μαζί με υπερρεαλιστικές πινελιές και θεατρική σκηνοθεσία, 
συνυφαίνονται στην ομότιτλη του βιβλίου ιστορία, την εκτενέστερη και μακράν την 
πλέον υποβλητική. 
 
 
Ψυχική κακοποίηση 
 
  Μολονότι σχεδόν τα μισά διηγήματα της συλλογής έχουν δημοσιευτεί από το 2000 
έως και το 2005 σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες, η συνάθροισή τους όχι 
                                                 
105  Δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2006, στο περιοδικό «Βιβλιοθήκη» τής «Ελευθεροτυπίας»
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μόνο δεν έχει βεβιασμένο χαρακτήρα, αλλά, αντιθέτως, διακρίνεται από στέρεη 
ορίες συγκοινωνούν μεταξύ τους. Ό,τι αφήνεται σκιασμένο, 

άπου αλλού φωτίζεται εντονότερα, ενώ ένας δευτερεύων χαρακτήρας αλλού 

υ ς

ω ς  

 
νέτειρας, αφιερώνει 

ιαίτερες φροντίδες στην απόδοση της λαϊκής ομιλίας των παλαιότερων κατοίκων 

ς ν

ν πνευμόνων του, ανέπνεε άνετα με τα καινούρια του 

συνοχή, ενώ πολλές ιστ
κ
προβιβάζεται σε πρωταγωνιστή. Το κορίτσι του εναρκτήριου διηγήματος καταπράυνε 
τον πόνο της μετανάστευσης καταπίνοντας ρινίσματα γυαλιού από το σπασμένο τζάμι 
του διαμερίσματός της. Στην επόμενη ιστορία, γι διάδοχη ένοικος, μια υπέργηρη, 
επίσης μετανάστρια, αντικαθιστά το τζάμι, μόνο για να επικυρώσει την αποξένωσή 
της και να εποπτεύει τον κόσμο πίσω από το εύθρυπτο σύνορο. Η λυρική απαρίθμηση 
των αναπηριών της γήρανσης, που απολήγει στις λέξεις «μαρασμός των φτερών της, 
ξελαίμιασμα, στραβολαίμιασμα οι ελπίδες», μας εισάγει στο κλίμα των δύο 
ακόλουθων διηγημάτων. Και τα δύο αναπαριστούν την κακοποίηση του σώματος και 
την εξάντληση των ψυχικών αντοχών από τα γηρατειά. Οι ιλαροί τόνοι στ’ 
«Αναγκαίου» δεν απαλύνουν τη σκληρότητα της θεματικής, επικεντρωμένης στο 
βάσανο μιας υπερήλικης, καθηλωμένης σε μια καρέκλα-αποχωρητήριο και μαζί 
αναχωρητήριο. Από τη υπερυψωμένο ερημητήριό της παρακολουθεί το σαβάνωμα 
του λιγοστού κόσμου της, το πακετάρισμα της ελάχιστης περιουσίας της και την 
έξωση από το σπίτι της, ενορχηστρωμένα όλα από το μοναχογιό της. Ο τελευταίος 
αναλαμβάνει και τον ενταφιασμό των υπαρχόντων της στο ποτάμι με συνεργό έναν 
φορτηγατζή. Στο κείμενο επιτάσσεται ανεξήγητα η «Αποθήκη υλικών» του, δηλαδή 
το σχεδίασμά του και σκέψεις για την ανάπτυξή του. Η αναίτια αυτή προσθήκη 
μπορεί να λειτουργήσει μόνο σαν πέρασμα στο επόμενο διήγημα, όπου ο 
φορτηγατζής μεγεθύνεται σε κεντρικό πρόσωπο και σκιαγραφείται επιεικέστερα. 
Περισφιγμένος σε κάθε του βήμα από την επίγνωση της αποτ χία  του, βρίσκει την 
αναπνοή του όταν βυθίζει τ’ αγκίστρια του στο ποτάμι, εκεί όπου εξοστρακίζονται τα 
παράσιτα, απόβλητα της πόλης του, όπως ο ίδιος. Τα αγκίστρια τον ακινητοποιούν 
στις προσ πικέ  του δεσμεύσεις, αλλά συγχρόνως του προσφέρουν την προσμονή 
ενός τσιμπήματος, μιας αναπάντεχης ώθησης. Το ποτάμι, στον πάτο του οποίου 
κατακάθεται η πολύπλαγκτη «Ιλύς του χρόνου», αρδεύει τα περισσότερα κείμενα. 
Στην εν λόγω ιστορία, ανήμερα των Θεοφανίων, τα κρυσταλλωμένα νερά του 
υποδέχονται νεκραναστημένους και ζωντανούς σ’ έναν μεταφυσικό εναγκαλισμό. 
  Ο Καισαρίδης, πέρα από την ατμοσφαιρική αναβίωση της γε
ιδ
της. Γενικότερα, εντυπωσιάζει στη γραφή του Καισαρίδη η αρμονική (ουδέποτε 
επιτηδευμένη) συναίρεση προφορικών τρόπων με λόγια έκφραση. Δύο γειτονικά 
διηγήματα παρουσιάζουν έντονο γλωσσικό ενδιαφέρον. Στο ένα παρακολουθούμε 
την αφήγηση μιας γυναίκας σχετικά με την εκτέλεση στα κατοχικά χρόνια του 
συζύγου της και του παππού του αφανούς συνομιλητή της. Η τραχύτητα και η 
διαπεραστική αμεσότητα των βλάχικων ιδιωματισμών υποσκελίζουν τη δριμύτητα 
του περιγραφόμενου συμβάντος. Στο άλλο αποτυπώνεται ο τραυματισμός της 
γλώσσας εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ το ίδιο το επεισόδιο απλώνεται σε 
υπερφυσικές προεκτάσεις για να υποδειχθεί το άλεσμα του ψυχισμού από τις 
μυλόπετρες ενός αποπνικτικού, προδιαγεγραμμένου βίου. Χαρακτηριστικό το 
«Ενυδρείο» ως προς την αδήριτη επιθυμία των προσώπων να ανοιχτούν σε 
πλατύτερου  τόπους. Επιθυμία που ε τέλει πραγματώνεται μέσω της ριζικής 
μεταμόρφωσης. Επί του προκειμένου, ένας καρκινοπαθής μετενσαρκώνεται σε 
αγγελόψαρο. Στην παρακάτω διατύπωση ο Καισαρίδης συνοψίζει την ιαματική 
μετάσταση, τονισμένη μέσω παρηχήσεως σε τρεις καίριες λέξεις: «Απαλλαγμένος απ’ 
τον βραχνά της αρρώστιας τω
βράγχια, έχοντας λύσει όλους τους βρόχους που είχε περασμένους στο λαιμό του». 
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Τα πολύσημα μισάντρα 
 
Αναμφίβολα στο βιβλίο ξεχωρίζει το ομώνυμο κείμενο, επί της ουσίας ένα πυκνό 
φήγημα, το οποίο εμπεριέχει τους προβληματισμούς των προηγηθέντων διηγημάτων, 
ε κυριότερο εξ αυτών τη διαβρωτική επέλαση του χρόνου. Η μισάντρα –ευμέγεθες, 
εντοιχισμένο έπιπλο, χαρακτηριστικό των παραδοσιακών οικημάτων με περίτεχνη 
διακόσμηση, που χρησίμευε για ντουλάπα- μέσ  στην αφήγηση εμφανίζεται πολύσημη 
και απαντάται σαν ουδέτερο. Τα μισάντρα αλλού δηλώνονται σαν «πονηρό» παιχνίδι, 
αλλού συμβολίζουν τη φυλακή της κεντρικής ωίδας, εξόριστης από την πόλη μέσα 
στο αρχοντικό της, για να υποδηλώσουν στο λος το φέρετρό της. Η ανάπτυξη της 
αφήγησης μετεωρίζεται μεταξύ θεατρικού έργου και κινηματογραφικής ταινίας και 
διαιρείται σε τέσσερις χρονικές στιγμές. Αφετηρία, τα μέσα της δεκαετίας του ’80, 
απότομη οπισθοχώρηση στα 1940-1943 και εν υνεχεία στα τέλη του 1910, επιστροφή 
στα 1980 και τερματισμός το 1999, παραμον  Πρωτοχρονιάς. Σημείο αναφοράς το 
αρχοντικό, από το παράθυρο του οποίου η πρω αγωνίστρια βιώνει τις μεταλλάξεις της 
πόλης της, όσες τουλάχιστον χωρούν στο πλαίσιο του παραθύρου, αλλά και τις δικές 
της αλλοιώσεις στην πορεία της προς το θάνατο. Ο Καισαρίδης στήνει μπροστά στο 
σπίτι της ηρωίδας του μια ιδεατή σκηνή, πάν στην οποία εκτυλίσσεται ένα ζοφερό 
παιχνίδι μεταμορφώσεων στο οποίο συμμετέχε σύμπασα η πόλη. Ένας Από Μηχανής 
Άγγελος επιμελείται τις προβολές των μετ βαλλόμενων όψεων του τόπου και 
συντροφεύει τις κινήσεις των προσώπων μέσα σ’ αυτόν. Η επίσκεψη της Ψυχής στο 
αρχοντικό σηματοδοτεί την αγριότερη τω μεταβάσεων, το ψυχομάχημα της 
έγκλειστης ηλικιωμένης, η οποία είχε αναλάβει ισοβίως τον επαχθέστερο ρόλο, 
επιλέγοντας το προσωπείο της ανυπαρξίας. Τέσ ερα παιδιά, τρία αγόρια κι ένα κορίτσι, 
μετέχουν στις μεταμορφώσεις υποδυόμενα διαφορετικούς κάθε φορά ρόλους, 
αναλόγως της εποχής. Ένας σωρός θρυμματισμένα κεραμίδια, απομεινάρια της στέγης 
του αρχοντικού, εικονογραφούν τη σωματικ κατάρρευση και τις φτερουγισμένες 
δυνατότητες μιας ξοδεμένης ζωής. Το αφήγημ διατρέχει η αμφίσημη αλληγορία των 
φτερών, η οποία επανειλημμένα συναντάτ ι και στα διηγήματα. Φτερά που 
ανυψώνουν, αλλά και απαντοχές που φτερουγίζουν ανεπίστρεπτα. 
 
  Το ηχητικό μοτίβο υφίσταται και αυτό, όπω και τα δραματικά πρόσωπα, συνεχείς 
παραλλαγές. Για παράδειγμα, ο ήχος του  άλλοτε αφυπνίζει νοσταλγικές 
αναπολήσεις ταξιδιού, άλλοτε προκαλεί δέος  την προβολή της επαναστατικής 
ταινίας των αδερφών Λυμιέρ) και άλλοτε ταυτίζεται με την απόλυτη φρίκη (κατά τη 
μεταφορά των Εβραίων στην εξόντωση). Η  ετερόκλητων ηχητικών μερών, 
όπως των θρυμματιζόμενων κεραμιδιών, του ρένου, του λεωφορείου, του ζουρνά, 
των κεραυνών, των παιδικών τραγουδιών, τη φωνητικής πανσπερμίας, ευχάριστος 
των πραματευτών, παρακαλεστικός μεταγενέστερα των προσφύγων, των τριγμών 
μιας σόμπας, ενός άρρωστου, δυσοίωνου βήχα, της εκκωφαντικής σιωπής, της 
μηχανής προβολής, συνθέτει την ιδιαίτερη μουσική επένδυση αυτού του βαθύτατα 
μυσταγωγικού αφηγήματος. Οι απότομες εναλλαγές του φωτισμού επιτείνουν την 
εντύπωση μιας υποδειγματικά και πρωτίστως διακριτικά σκηνοθετημένης 
(ανα)παράστασης. Στο τραγελαφικό φινάλε,  ψοφοδεής θίασος των προσφύγων 
έρχεται
σχολιασ
κιθάρα να ρ
  Ακόμ και χωρίς τα έξοχα: «Λέπια της μοναξιάς», «Τ’ αναγκαίου», «Εγνατία οδός», 
«Πέντι κεφαλάθ, τέθθεριθ αναπνοάθ», «Τα ρουχαλάκια της Χαράς» και «Το 
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 να αποθεώσει την αλλαγή της χιλιετίας. Και πάλι οξύς ο ηχητικός 
μός, με τα πυροτεχνήματα να ακούγονται σαν βόμβες και την ηλεκτρική 

ίχνει την αυλαία. 
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Δημητρίου Νταφούλη, «Αναδρομές στο Χθες – Διαδρομές 

ίο», μόνο γι’ αυτές τις εκατό σελίδες το βιβλίο του Καισαρίδη αξίζει την 
αμέριστη προσοχή ας. 

ΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

του Σήμερα», εκδ. «Δημιουργία», Λάρισα, 2007 
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Οταν  μου  ζητήθηκε  να  συμμετάσχω  στο  πάνελ  των  ομιλητών106  για  τη 
παρουσίαση  του  νέου  βιβλίου  του  Δημήτρη  Νταφούλη,  τις  μέρες  εκείνες,  
ολοκλήρωνα  την  ανάγνωση  ενός  βιβλίου  που  περιείχε  μια  λίαν  ενδιαφέρουσα 
επιστημονική  μελέτη  και  συγκεκριμένα  της  συναδέλφου  Κας  Ροδάνθης 
Ανδρουλιδάκη  –  Πετράκη,  Δρος  Επιστημών  της  Aγωγής,  μελέτη  με  τίτλο 
«Εκκλησιαστικό  Νηπιαγωγείο:  Οριοθέτηση  ιδεολογικού  και  θεσμικού  πλαισίου 
ίδρυσης  και  λειτουργίας  του».    (σ.σ.  Η  μελέτη  δημοσιεύεται  και  στο  υπ’  αριθμ. 
6/2006  επίσημο  δελτίο  της  Εκκλησίας  της  Κρήτης,  «Απόστολος  Τίτος»). 
Ολοκληρώνοντας λίγα 24ωρα μετά την ανάγνωση του νέου βιβλίου του Δημήτρη 
Νταφούλη,  διαπίστωσα,  ένιωσα  ότι  ανάμεσα  στα  δύο  βιβλία  –  στην 
επιστημονική μελέτη απ’  τη μία,   και στο βιβλίο  ‐ Αναγνωστικό για παιδιά του 
Δημ. Νταφούλη, από την άλλη ‐ διεξάγονταν ένας «μυστικός διάλογος», που θα 
σας τον εκμυστηρευθώ στο τέλος της ομιλίας.  

 
 
 
«Αναδρομές  στο  χθές,  διαδρομές  του  σήμερα»  τιτλοφορεί  το  καινούργιο 

του  λογοτεχνικό  βιβλίο  ο  Δημ.  Νταφούλης,  ένα  βιβλίο  μέσ’  απ’  το  οποίο 
ζωντανεύει, με τρόπο προσιτό και εύληπτο για μικρά παιδιά,   η ελληνορθόδοξη 
παράδοση κι ο πολιτισμός μας. Γνωρίζοντας ο συγγραφέας ότι για τα παιδιά της 
ηλικίας  αυτής  είναι  επιβεβλημένη  ανάγκη  να  παρέχεται  η  πνευματική  και 
θρησκευτική τροφή όπως «...το άδολο γάλα στα αρτιγέννητα βρέφη»107, σύμφωνα 
και  με  το  καινοδιαθηκικό  χωρίο,  παρέχει  με  τα  αριστοτεχνικά  διηγήματα  και 
αφηγήματά του «εύπεπτη» τροφή στο θρησκευτικό συναίσθημα του παιδιού, με 
θέματα από το άμεσο περιβάλλον του.  
 

Το  περιεχόμενο  των  κειμένων  δεν  χαρακτηρίζεται  από  νοησιαρχία, 
ιστορισμό  και  προσφορά  στερεότυπης  γνώσης,  αλλά  έχοντας  χριστοκεντρικό, 
εκκλησιολογικό  προσανατολισμό  και  σεβόμενο  τις  αρχές  της  ορθόδοξης 

                                                 
106 Το παρόν κείμενο αποτελεί εισήγηση, την μία εκ των τριών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
παρουσίασης του βιβλίου, την ίδια βραδιά,, σε εκδήλωση στο «Χατζηγιάννειο», στις 18 Οκτωβρίου 
2007 
107 Α’ Πετρ. 2, 1 – 4.  
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ανθρωπολογίας  και  της  ιερής  μας  παράδοσης  διεγείρει  με  έντεχνο  τρόπο  και 
λόγο  το  θρησκευτικό  συναίσθημα,  μεταφέροντας  και  προσφέροντας  στο  παιδί 
βασικά στοιχεία της ορθοδοξίας, απαραίτητα για τα πνευματικά του θεμέλια και 
τη συνέχιση της πορείας του το σώμα της Εκκλησίας.    

 
Ο  χαρακτηρισμός    του  μαθήματος  των  Θρησκευτικών  στο  δημοτικό 

σχολεί ί

π ι

ίγμα του, και 
σ’ αυτό του το βιβλίο, μέσα από τα διηγήματά του, όπως π.χ. με τη συμβουλή του 
παππο ν

α

ο  είναι  ταυτόσημος,  πρωτ στως,  με  το  περιεχόμενο  της  χριστιανικής 
αλήθειας,  που  αναφέρεται  στα  περί  Θεού,  περί  κόσμου,  και  περί  ανθρώπου, 
όπως αποκαλύπτονται στην αγία Γραφή και ερμηνεύονται στην Εκκλησία, μέσα 
από τη διδασκαλία και τη ζωή της. Με αυτή τη δεδομένη πίστη ο δάσκαλος έχει 
ν’  α οκαλύψε   στους  μαθητές  με  λόγο  περισσότερο  βιωματικό  και  χωρίς 
«αποδείξεις»  το  μυστήριο  της  βασιλείας  του  Θεού  και  της  ανακαίνισης  του 
ανθρώπου.  Της  βασιλείας  που  αποκαλύπτεται  διαρκώς  ως  παρούσα 
πραγματικότητα    μέσα  από  την  Εκκλησία. Μιας  βασιλείας  η  οποία,  όπως  μας 
λέει  ο  ίδιος  ο  Χριστός,  «ούκ  έρχεται  μετά  παρατηρήσεως»,  αλλά  εγκαθιδρύεται 
και αυξάνεται «εντός ημών» (Λουκ. 17, 20 – 21).  

 
Ακολουθώντας  αυτόν  τον  δρόμο,  της  βιωματικής  προσέγγισης  ο  Δημ. 

Νταφούλης ως  δάσκαλος  και  συγγραφέας  δεν  στέκεται  απέναντι  στο  μαθητή, 
αλλά δίπλα  του,  όχι απλά για να  τον  διδάξει,  αλλά για να συνυπάρξει  και  να 
συμπορευθεί  μαζί  του  στο  δρόμο  της  χριστιανικής  αλήθειας,  να  τον  οδηγήσει 
στις  ομορφιές  της  ελληνορθόδοξης  παράδοσης.  Η  διακονική  διδασκαλία  την 
οποία υπηρετεί ως λειτουργός της παιδείας διακρίνεται για την ευαισθησία και 
τη  διάκριση,  αλλά  κυρίως  για  την  αυθεντικότητα  και  τη  γνησιότητα  του 
μηνύματος που εκπέμπει. 

 
 Ο  Δημ.  Νταφούλης  υπηρετεί  θρησκευτικές,  ιστορικές,  παιδαγωγικές 

αρχές μεταλαμπαδεύει αξίες, χωρίς εκπτώσεις. Διδάσκει Χριστό και Ελλάδα. Οχι 
τόσο  επειδή  έτσι  το  επιβάλλουν  το  Σύνταγμα  και  οι  νόμοι  της  πατρίδας  μας, 
αλλά  επειδή  είναι  ο  ίδιος,  ως  πρόσωπο,  γνήσιος  και  αυθεντικός  φορέας  και 
εκφραστής αυτών των αρχών και αξιών. Δίνει ευθύς εξ αρχής το στ

 
ύ  στην  εγγονή:  «Οικογέ εια,  σχολείο  και  Εκκλησία  είναι  τα  θεμέλια  της 

κοινωνίας,  κόρη  μου...»,  γράφει.  Οντας  δε  ευθύς  και  αδι πραγμάτευτος  και 
κόντρα  στη  «μόδα»  μιας  απειροελάχιστης  μειοψηφίας  που  επιχειρεί  να  μας 
«αλλάξει  τη  πίστη»,  απαντά,  πάλι  μέσα  από  τις  σελίδες  του  βιβλίου  του: 
«Πολιτισμός  είναι  η  πίστη  μας,  η  ιστορία  μας,  η  παράδοσή  μας.  Αυτά  δεν 
αγοράζονται,  είναι  ολάκερη  ζωή.  Ούτε  πωλούνται...  Λαοί  που  τα  πούλησαν, 
χάθηκαν!».  

 
Σε  μια  εποχή  που  μέσα  από  τη  μόδα  και  τον  συρμό  διαχρονικές  αξίες 

παραθεωρούνται  και    παραδοσιακές  αρχές  εξανεμίζονται,  οι  θέσεις  αυτές  του 
Δημ.  Νταφούλη  θα  μπορούσαν  κάλλιστα  ν΄  χαρακτηρισθούν  ως  ένα  είδος 
κοινωνικού  –  λίαν  επαναστατικού!  –  «μανιφέστου»,  κόντρα  στη  επιχειρούμενη 
μέσω  της  παγκοσμιοποίησης  (=  «εξαμερικανοποίησης»)  ισοπέδωση.  Και  είναι 
ευχής έργο να διαβασθεί και αυτό το βιβλίο όσο το δυνατόν από περισσότερους 
μαθητές, αλλά και μεγάλους – όλοι τό’ χουμε ανάγκη τ’ οξυγόνο της αληθινής 
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μας πίστης, της ηρωϊκής μας ιστορίας, της αυθεντικής μας παράδοσης. Κι’ όταν 
παλεύουμε γι΄ αυτές τις αρχές και τις αξίες κόντρα στο ρεύμα και το συρμό,  τ’ 
αποτελέσματα δεν αργούν να φανούν. Το πρόσφατο παράδειγμα της απόσυρσης 
του  απαράδεκτου  βιβλίου  της  Ιστορίας  της  ΣΤ’  Δημοτικού,  είναι  πιστεύω 
αρκούντως διδακτικό για όλους μας.  

» ύ ε

 
υτά  που  αποτελούν  τη  κτίση.  Πρόκειται  για 

απάντηση  που  εκτείνεται,  όχι  τόσο  στο  ηθικό,  όσο  στο  οντολογικό  επίπεδο 
αναφορά

λλά  δεν  είναι  μόνο  η  οικολογία,  που  ενδιαφέρει  το  συγγραφέα. 
Νοιάζε

ω .

 
θεολογ α  της  υπέρβασης  των  διακρίσεων.  Γράφει  στη  σχετική  ενότητα,  την 
οποία 

ους Χριστιανούς δεν 
υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, όλοι είμαστε ένας 
χάρη  σ

εις εστέ εν Χριστώ  Ιησού».   Ο συγγραφέας εδώ το λέει απλά και κατανοητά: Η 

 
Ιδιαίτερη  εντύπωση  μου  προκάλεσε  –  και  θα  πω  δυό  κουβέντες 

παραπάνω γι’  αυτό ‐ το οικολογικό ενδιαφέρον του συγγραφέα, ένα ενδιαφέρον 
το  οποίο  με  πολύ  όμορφο  τρόπο  μεταφέρεται  ως  (λίαν  επίκαιρος!)  θεολογικός 
προβληματισμός στους μικρούς μαθητές. Στην ιστοριούλα με τίτλο «Το ξωκλήσι 
του  χωρίου   (που  πολ   μου  θύμισ   το  ξωκλήσι  της  Παναγιάς  της 
«Γλυκοφιλούσας» του Αλεξ. Παπαδιαμάντη)   εκφράζεται ο προβληματισμός για 
τη κτίση, για τη φύση, για το περιβάλλον: Γράφει: «είναι το σπίτι μας, προσφορά 
του Θεού  σε  όλους  μας  και  θα  τα  βρούμε με  τη φύση  άμα  συμφιλιωθούμε με  το 
Θεό. Οσο θα ζούμε μακρυά του, θα είμαστε και μακριά από τη φύση...». Μέσα σ’ 
αυτές  τις  τρείς  αράδες    περιλαμβάνει  ο  συγγραφέας  το θεωρητικό απόσταγμα  
όλο  της  θεολογίας  μας  περί  οικολογίας:  Tι  λέει  η  Θεολογία  μας:  Ο,τι  η 
οικολογική  κρίση  δεν  είναι  πρωτογενές  φαινόμενο,  αλλά  παράγωγο  της 
ανθρωπολογικής  κρίσης  και  πως  το  πρόβλημα  είναι  κατά  βάσιν  πνευματικής 
φύσεως  και  οφείλεται  στην απομάκρυνσή μας από  το Θεό  και  το  θέλημά  του. 
Και ποιά είναι η απάντηση για την αποκατάσταση της αρμονικής σχέσεως των 
ανθρώπων με την «συστενάζουσα και συνωδίνουσα» (Ρωμ.8, 22) κτίση; Απάντηση 
είναι η μαρτυρία της «καινής κτίσεως» (Β’ Κορ. 5, 17) εκ της οποίας εκπηγάζει η 
αλλαγή που μπορεί να ανακαινίσει πνευματικά τον άνθρωπο, να μεταμορφώσει 
το ήθος του και τη στάση του απέναντι στο κόσμο και τα πράγματα του κόσμου, 
τη  φύση,  το  περιβάλλον,  όλα  α

ς  του  ανθρώπου,  δηλ.  στην  αναγκαιότητα  να  αγωνισθεί  ο  άνθρωπος 
για να πετύχει τη λεγομένη «καλή αλλοίωσή» του, μ΄ άλλα λόγια – κι’ όπως μας 
το  λέει,  τόσο  απλά  και  όμορφα  ο  συγγραφέας  –  να  «συμφιλιωθεί  με  το  Θεό». 
Αυτή είναι η «καλή αλλοίωση». Και τότε θα «τα βρεί» με τη φύση.   

 
Α
ται  και  γι΄  άλλα  σπουδαία  θέματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  τη 

θρησκευτική  αγωγή,  όπ ς  π χ.  το  πολύ  σπουδαίο  θέμα  της  διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης,  φτιάχνοντας  κι’  εδώ  μια  όμορφη  ιστορία,  δημιουργώντας  κι’  εδώ 
την κατάλληλη ατμόσφαιρα  ‐  της βιωματικής προσέγγισης  ‐ για τη μύηση των 
παιδιών  στη  χριστιανική  αλήθεια,  εν  προκειμένω,  μέσα  από  την  παύλεια

ί
τιτλοφορεί «Καλλιστεία με κούκλες...»: “...Στο μάθημα των Θρησκευτικών 

είδαμε πως όλα τα παιδιά του κόσμου είμαστε αδέλφια και πρέπει να πολεμάμε το 
ρατσισμό γιατί όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, για μας τ

το  Χριστό  μας  και  ένας  είναι  ο  Θεός  μας...».    Πράγματι,  αυτό  λέει  ο 
Απόστολος Παύλος ‐ στη «Προς Γαλάτας» (3, 28) Επιστολή  του: “Ουκ ένι Ιουδαίος 
ουδέ Ελλην, ούκ ένι δούλος ή ελεύθερος, ούκ ένι άρσεν ή θήλυ. Πάντες γαρ υμείς 
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πίστη  μας  δεν  κάνει  διακρίσεις  στους  ανθρώπους  για  το  χρώμα  τους.  Είμαστε 
όλοι αδέλφια. Το λέει και ποιητικά: «Παναγίτσα, Παναγίτσα, πού’ χεις το Χριστό 
αγκαλίτσα  /  Πάρε  στη  χρυσή  ποδιά  σου,  τα  παιδιά  της  γής  κοντά  σου  /  Ασπρα, 
κίτρινα

ς ο ίδιος αυτών των αξιών και 
μέσω  ης  βιωματικής  προσέγγισης  που  χρησιμοποιεί,  τουτέστιν  της 
αφηγηματι τό, 
λοιπόν που  καταφέρνει  ‐  είναι  να  δημιουργεί  ατμόσφαιρα  συναισθηματικής 
φόρτισ ς και  ιερής μυσταγωγίας, μια ατμόσφαιρα που αποτελεί το απαραίτητο 
πνευμα ικό  κλίμα  για  τη  μετάδοση  του  μορφωτικού  αγαθού.  Ο  αείμνηστος 
φιλόσοφος και παιδαγωγός Κων. Γεωργούλης επισημαίνει στα συγγράματά του 
ότι «η  διδασκαλία περί  των  των  θρησκευτικών  νοείται  μόνον  σε  μια  ατμόσφαιρα 
εξυψωμ   συναισθηματικά».  Και  αυτή  η  ατμόσφαιρα  δημιουργείται  από 
διδάσκ τες που πιστεύουν αυτά που γράφουν,  συγκλονίζονται  από αυτά που 
διδάσκ ν,  γιατί  τα  ζούν  οι  ίδιοι.  Μιλούν  με  τη  καρδιά  τους.  Και  «εκ  του 
περισσεύματος  της  καρδίας»,  κατά  τη  Γραφή,  «λαλεί  το  στόμα  τους»  (Ματθ. 
12,34).   συγγραφέας του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα χειρίζεται άριστα 
αυτή τ  τέχνη της παιδαγωγικής, όχι μόνο επειδή είναι άριστος επιστήμονας με 
μεταπτυχιακές  σπουδές,  αλλά  –  και  κυρίως  –  επειδή  αυτά  που  διδάσκει  τα 
πιστεύει.  Και,  συνεπώς,  γράφοντας αι  διδάσκοντας  «λαλεί  εκ  του 
περισσεύματος της καρδίας του». 

 
*  Νομίζω  πως  συμφωνούμε  όλ ι  ότι  για  να  είναι  αποτελεσματική, 

καρπ τος 
στ  
τω  
πρέπει  να επ ωγός.  

 
Με  αυτό  το  θέμα,  της  επιλογής  του  καταλλήλου  παιδαγωγού  για  τη 

θρησκευ

«Γ μένα ενώπιον  του Θεού το πιο υπεύθυνο  επάγγελμα, που προσπαθεί 
να  κάνει  κάποιος  είναι  νηπιαγωγός,  παιδαγωγός.  Αλλά και  το πιό  δύσκολο γιατί 

ατ’ 

, μαυράκια, όλα του Χριστού   αδελφάκια  / Στην ποδιά σου να τα έχεις, να 
μπορείς να τα προσέχεις». 

 
Eίναι πολλά τα παραδείγματα που μπορούν να αναφερθούν για θέματα 

τα  οποία  ο  συγγραφέας  αγγίζει  με  ευαισθησία  μέσα  από  τον  πλούτο  της 
ελληνορθόδοξής μας παράδοσης και του πολιτισμού μας. Αυτό που καταφέρνει 
ο Δημ. Νταφούλης, όντας, όπως προείπαμε, φορέα

τ
κής ανασύνθεσης θεμάτων από τη ελληνορθόδοξη παράδοση – αυ

, 
η
τ

ένη
ον
ου

Ο
ης

  κ

ο
οφόρα η διδακτική απόπειρα μετάδοσης του θρησκευτικού συναισθήμα

ους μικρούς μαθητές, είτε μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών, είτε μέσω
ν Αναγνωσμάτων (του μαθήματος της «Γλώσσας», όπως λέγεται σήμερα), θα

ιλέγεται ο κατάλληλος δάσκαλος, ο κατάλληλος παιδαγ

τική  μόρφωση  και  καλλιέργεια  των  παιδιών  μας,  ασχολείται  η 
επιστημονική μελέτη που ανέφερα στην εισαγωγή της ομιλίας μου. Στη μελέτη 
αυτή  περιλαμβάνονται  σε  γνώμες  ειδικών  επιστημόνων  ‐    πανεπιστημιακών,  
αλλά και απόψεις μεγάλων πνευματικών μορφών από το χώρο της Εκκλησίας.  

 
Ξεχώρισα  και  επεσήμανα  ‐  για  να  σας  τη  μεταφέρω  ‐  την  άποψη  μιας 

μεγάλης  πνευματικής  μορφής  της  εποχής  μας,  του  μακαριστού  γέροντος 
Παϊσίου, ο οποίος λέει για το θέμα που πραγματευόμαστε:  

 
ια 

πλάθει  ψυχές.  Και  πλάθοντας  ψυχές,  πλάθεις  ανθρώπους,  οι  οποίοι  είναι  κ
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εικόνα τ ι  

θηκε  εντός  μου  η  εντύπωση  ότι,    όταν  ο  π.  Παϊσιος  μιλούσε  για  
τέτοιους  ηπιαγωγούς,  τέτοιους  δασκάλους  που  «πλάθοντας  ψυχές,  πλάθουν 
ανθρώπους

                                                       ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ου Θεού πλασμένοι. Κα   έτσι   γίνεσαι συνεργός του Θεού,  όπως γίνονται 
και οι γονείς όταν τεκνοποιούν»108.  

 
Διαβάζοντάς  το  έμεινα  με  την  αίσθηση  ότι  το  ένα  βιβλίο  (αυτό  της 

παιδαγωγικής μελέτης, που περιείχε την άποψη του π. Παϊσίου), μιλούσε νοερά  
με το άλλο (το βιβλίο του Δημ. Νταφούλη). Και έμεινα μ’ αυτή την αίσθηση, γιατί 
σχηματίσ

ν
», όταν μιλούσε για τέτοιους παιδαγωγούς,  ανθρώπους σαν τον φίλο 

μας, τον Δημήτρη Νταφούλη, θα είχε υπ’ όψη του. 
 

              

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

έρουσα  περίοδο  της  ευρωπαϊκής  ‐  και  όχι  μόνο‐    ιστορίας.  Ταυτόχρονα 
αξιόλογε   είναι  και  οι  λογοτεχνικές  κατασκευές    έργων  που  εμπνέονται  από 
αυτή την

              

 
 
 

Jacques Le Goff,»Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα;»  
(μετάφραση Ελευθερία Ζέη, επιμέλεια Άγγελος Ελεφάντης‐  

Άννα Μαραγκάκη), εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006 

Δε  θα  ήταν  υπερβολή  αν  έλεγε  κάποιος  ότι  τα    τελευταία  χρόνια  το 
ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού ‐και στη χώρα μας‐ στρέφεται σε θέματα 
που  σχετίζονται  με  το Μεσαίωνα.  Απόδειξη  γι’  αυτό  είναι  η  μεγάλη  εκδοτική 
παραγωγή  σχετικών  βιβλίων  που  προσπαθούν  να  φωτίσουν  αυτή  την  πολύ 
ενδιαφ

ς
 εποχή. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο: πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι 

στο  Μεσαίωνα  υπάρχει  η  αφετηρία  μυστηρίων  που  ακόμη  δεν  έχουν  λυθεί, 
γεγονός που «εξιτάρει» τη φαντασία και το ενδιαφέρον. 

 

                                   
 Ζουρνατζόγλου Ν., Μαρτυρίες προσκυνητών, Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης 1924 – 1994, έκδ. 

«Αγιοτόκος Καππαδοκία», Θεσ/νίκη, 2005, σελ. 232 
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Από  την  άλλη  και  οι  απαρχές  της  Ευρώπης  είναι  φυσικό  να 
συγκεντρώνουν  την  προσοχή  των  ερευνητών.  Η  προσπάθειά  τους  έχει  άμεση 
σχέση με τον προσδιορισμό της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των πτυχών της. Και 
εδώ  εξίσ
Μάλιστα κάποια  από  αυτά  στο  παρελθόν  δημιούργησαν  συζητήσεις  και 
προβληματισμούς, γεγονός που φανερώνει και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει 
το θέμα. 

 
Ο  Μεσαίωνας  και  η  Ευρώπη  είνα   οι  έννοιες  που  συνυπάρχουν  στο 

βιβλίο του Jacques Le Goff «Η Ευρώπη γενν ηκε τον Μεσαίωνα;» Αποτελεί ένα 
σημαντικό εγχείρημα από έναν σπουδαίο ιστορικό, ίσως τον μεγαλύτερο εν ζωή 
Μεσαιωνολόγο. 

 
Ο  Ζακ  Λε  Γκοφ  γεννήθηκε  το  1924.  Ήταν  διευθυντής  σπουδών  και 

πρόεδρος της Ecole Pratique des Hautes Etudes. Κατόπιν πρόεδρος της Ανώτατης 
Σχολής Κοινωνικών  Επιστημών.  Η  θητεία  του  εδώ  σηματοδοτείται  από  την 
επιθυμ   του  να  ανανεώσει  τη  μεσαιωνική  ιστορία  με  τη  συνδρομή  των 
κοινων ών  επιστημών.  Στην  ελληνική  έχουν  μεταφραστεί  αρκετά  έργα  του. 
Αναφέ   μερικά  από  αυτά:  Ο  πολιτισμός  της  μεσαιωνικής  Δύσης,  Ήρωες  και 
θαυμασ

 
Στο  βιβλίο  «Η  Ευρώπη  γεννήθηκε  τον  Μεσαίωνα;»  μετά  την 

κατατοπιστική  εισαγωγή και  το προοίμιο που  επιγράφεται «Η εποχή πριν από 
τον Με

ρ

 
 
Ο Λε Γκοφ ερευνά την εποχή από το τέλος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

μέχρι  τις  ανακαλύψεις  του  16ου  αι.  Με  το  μάτι  του  έμπειρου  ιστορικού 
ανακαλύπτει  ίχνη  μιας  διαρκούς    εξέλιξης.  Όλα  αυτά  τα  στρώματα  τα φέρνει 
στο  φως  θέλοντας  να  δείξει  τι  έχει  δανειστεί  η  σύγχρονη  Ευρώπη  από  τη 
μεσαιωνική. Ελπίδα του είναι να κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερα τις ρίζες 
τους. 

 
Το  βιβλίο  τελειώνει  με  χρονολόγιο  που  χωρίζεται  σε  δύο  μέρη,  στα 

γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ευρώπη και στα γεγονότα που λαμβάνουν 
χώρα  εκτός  Ευρώπης.  Τέλος    η  παράθεση  της  πλούσιας  βιβλιογραφίας 
φανερώνει το μόχθο και την προσπάθεια του συγγραφέα. 

 
Πρόκειται  λοιπόν  για  ένα  πολύ  σημαντικό  βιβλίο  που  ενδιαφέρει  τον 

κάθε  αναγνώστη  που  θέλει  να  κ τανοήσει  τις  ευρωπαϊκές  ρίζες  και  να  έχει 

 
ου  αρκετά  είναι  τα  βιβλία  που  έχουν  γραφτεί  σχετικά  με  το  θέμα. 
 

ι
ήθ

 
ία
ικ
ρω
τά του Μεσαίωνα, Το πουγκί και η ζωή, Οι διανοούμενοι στο Μεσαίωνα κλπ. 

Να  τονιστεί  σε  αυτό  το  σημείο  ότι  σημαντική  είναι  η  συμβολή  του  στη 
συγκρότηση μιας κοινωνικής  ιστορίας της μεσαιωνικής πόλης και στην  ιστορία 
των μεσαιωνικών νοοτροπιών.  

σαίωνα»  ακολουθούν  έξη  κεφάλαια.  Οι  τίτλοι  τους  είναι  ενδεικτικοί: Η 
σύλληψη της Ευρώπης: 4ος – 8ος αι. Μία εκτρωματική Ευρώπη: Ο καρολιγγειανός 
κόσμος. 8ος‐10ος αι. Η Ευρώπη των  οραμάτων και η Ευρώπη των δυνατοτήτων του 
έτους 1000. Η φεουδαλική Ευρώπη: 11ος‐12ος αι. Η ωραία Ευ ώπη των πόλεων και 
των  πανεπιστημίων:  13ος  αι.  και  Φθινόπωρο  του  Μεσαίωνα  ή  άνοιξη  των  νέων 
χρόνων;

α
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άποψη ια  το  κοινό  παρελθόν  της  Ευρώπης.  Και  εξαιτίας  αυτού  αποτελεί  μία 
σημαντική συμβολή του Λε Γκοφ στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. 

 

 
 

 

 

  γ

 
                                                                                                     ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Αστερίου  Βόγια,  «Αμπελάκια  Θεσσαλίας,  Κοινοτική 

οργάνωση,  διεθνείς  σχέσεις  των  Αμπελακίων  (18ος  –  190ς  αι.) 
και η γενική τους βιβλιογραφία», εκδ. «Φύλλα», Τρίπολη, 2006   

 

 
Την ιστορική ανάδειξη των Αμπελακίων ως του πρώτου εργαστηρίου του 

ελλαδικού  και  ευρωπαϊκού  χώρου,  κοινωνικής  και  οικονομικής ανάπτυξης  των 
νεωτέρων  χρόνων,  επιχειρεί  ο  κ.  Αστέριος  Βόγιας,  συνδυάζοντας  τη  δυναμική 
δράση  του,  ως  πρόεδρος  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Αμπελακίων,  με  τη 
συγγραφική  του  δραστηριότητα,    καρπός  της  οποίας  υπήρξε  ένα  σπουδαίο 
βιβλίο. 
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Πρόκειται  για  το  βιβλίο  «Αμπελάκια  Θεσσαλίας,  Κοινοτική  οργάνωση, 

διεθνεί

το πλούσιο αρχειακό υλικό που αντλήθηκε κατά τα τελευταία 30 χρόνια 
από  ανέκδοτες  πηγές    εμπορικών  προξενικών  εκ
Ελλήνων γεωγράφων, χρονογράφων, από διηγήσεις Ευρωπαίων περιηγητών της
εποχής (18ος  –  19ος  αι.),  καθώς  και  από  τα  έγγραφα  της  ίδιας  της  Κοινής 
Συντρο ίας  και  Αδελφότητας  των  Αμπελακίων  (της  τότε  «εταιρείας»,  που 
απαρτίζονταν  από  μικρότερες  «Συντροφίες»  ‐  εταιρείες  παραγωγής  και 
εμπορίας  τοπικών  προϊόντων),  ο  φιλίστορας  Αστέριος  Βόγιας  προσθέτει 
λεπτομερεια ίζει 
με λεπτομέρ πρωτότυπο 
χειρόγραφο  , με 
τις  υπογραφές,  μεταξύ άλλων,  του  αρχιμ.  Ανθίμου  Γαζή,  του Δημητρίου  Ιωαν. 
Σβάρτς του  Ιωάννη  Χρόνια  Δροσινού,  του  Κωνσταντίνου  Μιχαήλ  Λαρισαίου 
(Κούμα   αποτελεί  δείγμα  γραφής  της  σοβαρότητας  της  ερευνητικής  δουλειάς 
του συγγραφέα.  
  

Το  ως  άνω  δημοσιευόμενο  ντοκουμέντο  εστιάζεται  στην  Κοινοτική 
Οργάνωση και τις ευρωπαϊκές σχέσεις των Αμπελακίων, κατά τον 18ο και 19ο αι., 
μέσα  απ’  τις  οποίες  άνθισε  όχι  μόνο  το  πνεύμα  του  διαφωτισμού,  αλλά  και  ο 
πρώϊμος  ελληνικός  καπιταλισμός,  ο  οποίος  στην  περίπτωση  των  Αμπελακίων 
ήταν κοινοτικός, συνεργατικός και λαϊκός καπιταλισμός,       σημειώνει ο κ. Διον. 
Μαυρογιάννης,    καθηγητής  και  πρώην  πρύτανης  του  Δημοκριτείου  παν/μίου 
Θράκης,  προλογίζοντας το βιβλίο.  
 

* Το έργο χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: 
 

Το  πρώτο  μέρος  αφιερώνεται  στη  διεξοδική παρουσίαση  του  υλικού  για 
τις  ελληνικές  κοινότητες,  για  την  ευρωπαϊκή  και  ελληνική  οικονομία  και 
ειδικότερα  για  το  Αμπελακιώτι σύστημα,  την  έδρα  και  τη  λειτουργία  της 
Κοινής  Συντροφίας,  για  τις  δραστηριότητες  στη  Δυτική  Ευρώπη  και  άλλες 
ηπείρους  και  τέλος  αναφορές  στη  διάλυση  του  Συνεταιρισμού  και  στα 
επιγενόμενα.  
 

μ τ γ

ς  σχέσεις  των  Αμπελακίων  (18ος  –  190ς  αι.)  και  η  γενική  τους 
βιβλιογραφία»   μέσα απ’  το οποίο ο συγγραφέας προβάλλει το αμπελακιώτικο 
μοντέλο  του  18ου  και  19ου  αιώνα,  στο  οποίο  εμπειρικά  και  πρακτικά,  πέρα  από 
θεωρητικές  κατασκευές,  έλαβε  σάρκα  και  οστά  το  πείραμα  της  συνεργασίας 
κεφαλαίου,  τεχνολογίας  και  εργασίας,  με  ισότιμη  συμμετοχή  στα  δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις.  

 
Σ

θέσεων,  από  πληροφορίες  
 

 
φ

κό  υλικό που  επαληθεύει  το  υπάρχον  και  διαφωτίζει  και  διανθ
ειες τη διαχρονική  ιστοριογραφία των Αμπελακίων. Το 
έγγραφο του 18ου αι. π.χ. που φέρνει στο φως της δημοσιότητας

, 
),

κο 

Στο  δεύτερο  έρος  ο  ερευνη ής  και  συγ ραφέας  προσθέτει  ολόκληρη 
σχεδόν  την  υφισταμένη,  ελληνική  και  ξενόγλωσση  βιβλιογραφία.  Η 
συγκέντρωση  και  δημοσίευση  της  βιβλιογραφίας,  όπως  βέβαια  και  το 
δημοσιευμένο  υλικό,  πρωτότυπο  εν  πολλοίς  και  συμπληρωματικό  του 
υπάρχοντος,  αναζωπυρώνουν  το  ενδιαφέρον  για  τα  Αμπελάκια  και  την 
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οικονομική και  κοινωνική ταυτότητα της νεώτερης και σύγχρονης  ιστορίας  της 
Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, η οποία κινδυνεύει να ξεχασθεί.  

 
Ο  Αστέριος  Βόγιας,  πρόεδρος  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Αμπελακίων 

και  δι
ο ο

κ α

 

πλωματούχος  του  τμήματος  Διεθνών,  Ευρωπαϊκών,  Οικονομικών  και 
Πολιτικών Σπουδών του παν/μίου Μακεδ νίας,   με  τ  σπουδαίο αυτό  έργο του 
βοηθά να παραμείνει ζωντανή η  ιστορική μνήμη και  υρίως η παρ δοχή ότι το 
συνεργατικό  –  συνεταιριστικό  πείραμα  που  είχε  συντελεσθεί  στα  Αμπελάκια 
αποτέλεσε  το  προπομπό    πολλών  δράσεων  της  σύγχρονης  εμπορευματικής, 
τραπεζικής και χρηματιστηριακής οικονομίας.   

 
ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

Κώστα Λιάπη, «Το δημοτικό τραγούδι στη Μαγνησία», εκδ. 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, Βόλος, 2006 

 
 

 

 

 
 

 

Ο Κώστας Λιάπης είναι μία από τις εξέχουσες πνευματικές 

προσωπικότητες του Νομού Μαγνησίας. Είχα την τύχη και την τιμή να τον 

γνωρίσω προσωπικά πριν από τριάντα περίπου χρόνια. Από τότε 

παρακολουθώ με θαυμασμό τι  ποικίλες πνευματικές ου δραστηριότητες. ς τ
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Χαλκέντερος ερευνητής της τοπικής ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της 

περιοχής, έχει προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τη γνωριμία και την ανάδειξη 

της πολιτιστικής ταυτότητας της Μαγνησίας. 

Είναι αλήθεια, ότι ο όμορος νομός έχει να παρουσιάσει μια πλούσια 

πνευματική κίνηση «σφυρηλατημένη από την μακραίωνη πολιτισμική 

παράδοση του τόπου και την αέναη δημιουργική διάθεση των ανθρώπων 

της». Είναι επίσης αλήθεια ότι την πολιτισμική αυτή κίνηση στηρίζει και 

προωθεί σήμερα αποτελεσματικά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το 

πολιτιστικό της όργανο η ΕΚΠΟΛ (Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και 

Πολιτισμού) Μαγνησίας. 

Όχι υχαία  λοιπόν, η ΕΚΠΟΛ ανέθεσε στον Κώστα Λιάπη ένα δύσκολο τ ,

αλλά σημαντικό για τον πολιτισμό της περιοχής έργο. Του ανέθεσε, να 

συγκεντρώσει όλο τον πλούτο της λαϊκής μούσας που υπάρχει σήμερα 

διάσπαρτο στο μαγνησιώτικο χώρο. Κι αυτός, με την ευσυνειδησία που τον 

διακρίνει, τις γνώσεις που διαθέτει πάνω στο αντικείμενο και το πάθος του για 

τις λαϊκές δημιουργίες, ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία στο πραγματικό 

επίμοχθο αυτό έργο. 

Καρπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι ήδη ο πρώτος 

τόμος, που περιλαμβάνει 1200 δημοτικά τραγούδια. Στις 616 σελίδες της 

συλλογής έχουν συμπεριληφθεί τα ακριτικά, ιστορικά, κλέφτικα, ερωτικά, 

παραλογές και τα τραγούδια του γάμου. 

Ο συλλογέας εν τιτλοφόρησε το ιβλίο «Το ∆ημοτικό τραγούδι στη 

Μαγνησία». Γνωρίζει πολύ καλ  από τη μ κροχρόνια ενασχόληση τ υ με το 

αντικείμενο αυτό, ό ι είναι ολύ δύσκολο, και τις περισσότερες φορές 

αδύνατο, να εντοπ

δ β  

ά α ο

τ π

ισθεί η καταγωγή ενός δημοτικού τραγουδιού. Η διάδοση 

των δημιουργημάτων της λαϊκής μούσας «δε γνωρίζει σύνορα και στεγανά». 

Μόνο η αναφορά συγκεκριμένων ονομάτων, τοπωνυμίων και 

γεγονότων μπορούν να βοηθήσουν το λαογράφο να αποφανθεί για την 

καταγωγή ενός δημοτικού τραγουδιού. Αλλά και πάλι υπάρχει η πιθανότητα 

να κάνει λάθος, γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο η προσαρμογή των στίχων ενός 

τραγουδιού στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός 

τόπου. 

Όπως αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο Κ.Λ. το «δημοτικό 

τραγούδι δεν έχει επώνυμη γενέτειρα, όπως δεν έχει και επώνυμο 
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δημιουργό». Έτσι δηλώνει με τον τίτλο τού βιβλίου «ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ», ότι δεν συνέλεξε τραγούδια που «ποιήθηκαν» 

στη Μαγνησία, αλλά αυτά που τραγουδιούνται στη Μαγνησία, όπως βέβαια 

έχουν μεταπλασθεί κάτω από την επίδραση των ειδικών τοπικών συνθηκών. 

Ένας άλλος λόγος που δικαιολογεί τον τίτλο της συλλογής είναι η 

πληθυσμιακή σύνθεση των σημερινών κατοίκων της Μαγνησίας. Κατά την 

μακραίωνη ιστορική διαδρομή της περιοχής έχουμε εδώ εγκατάσταση πολλών 

διαφορετικής καταγωγής και κουλτούρας ελληνικών πληθυσμών. Στο «άοικο» 

μέχρι τον 15ο αιώνα Πήλιο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν χιλιάδες Έλληνες από 

διάφορα μέρη, για να απολαύσουν τα προνόμια που είχαν παραχωρήσει για 

το μέρος αυτό οι Τούρκοι κατακτητές. Μετά το 1906 εγκαταστάθηκαν    

πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία. Σταδιακά οι βλαχόφωνοι νομάδες 

κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν την περιοχή. 

Μετά το 1922 επίσης πολλοί πρόσφυγες από τη Μ. Ασία βρήκαν εδώ 

καταφύγιο. Τέλος τα τελευταία χρόνια οι Σαρακατσαναίοι εγκατέλειψαν το 

νομαδικό βίο, έγιναν οι περισσότεροι γεωργοί και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο 

μαγνησιώτικο χώρο. 

τσι ο λαογράφος και εραστής του λαϊκού μας πολιτισμού Κ.Λ. 

ανέλαβε το επίμοχθο έργο να συγκεντρώσει όλο τον πλούτο των δημοτικών 

τραγουδιών των διάφορων πληθυσμιακών ομάδων. Ύστερα από πολύχρονη 

και επίπονη προσπάθεια κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος της συλλογής. Για τη 

συγκέν ηκε τόσο στις 

ροηγούμενες μεμον ς και τα ηχητικά 

τοκουμέντα, όσο και σε σύγχρονες «ζωντανές» πληροφορίες από 

Έ

τρωση του πλουσίου αυτού υλικού στηρίχθ

π ωμένες έντυπες πληροφορίε

ν

ηλικιωμένα άτομα. 

Είναι βέβαιο, ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουμε μια πλήρη 

και λεπτομερή καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών που υπάρχουν στο 

χώρο στη Μαγνησίας. Θα έχουμε έναν καθρέφτη της λαϊκής ψυχής, ένα 

χρήσιμο εργαλείο μελέτης του λαϊκού μας πολιτισμού και ένα σημείο 

αναφοράς για τους μελλοντικούς ερευνητές. 

Στον τόμο που κυκλοφόρησε δεν έχουμε μόνο μια απλή παρουσίαση 

των τραγουδιών. Εκτός από τον κατατοπιστικό πρόλογο, για κάθε θεματική 

ενότητα προτάσσεται επεξηγηματική εισαγωγή. Παρατίθενται οι παραλλαγές   

των τραγουδιών καθώς και υποσελίδια σχόλια. Επίσης για κάθε τραγούδι 
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σημειώνεται η πηγή από την οποία αντλήθηκε, ο τόπος που έγινε η 

καταγραφή και το όνομα του καταγραφέα. Υπάρχει γλωσσάρι καθώς και 

πίνακας οπωνυμίων και κυρίων ονομάτων. τ

Η έκδοση του βιβλίου από την Ε.Κ.ΠΟ.Λ. Μαγνησίας αποτελεί μια 

θαυμάσια πρωτοβουλία, που οπωσδήποτε εγγράφεται ως σημαντική επιτυχία 

στι  δραστη ιότητες της οπική  Αυτοδι ίκησης. Την πρωτοβουλία αυτή ς ρ Τ ς ο

ευτύχησε να την υλοποιήσει ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, 

Κώστας Λιάπης. 

Περιμένουμε να χαρούμε σύντομα και το δεύτερο τόμο, για να έχουμε 

έτσι στη διάθεση μας ένα πολύτιμο και μνημειώδες για την εθνική μας 

αυτογνωσία έργο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, όσο στον πνευματικό άνθρωπο, τον ιστοριοδίφη και 

λαογράφο Κώστα Λιάπη, που μας χάρισαν το πολύτιμο αυτό έργο. 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 

, «Ο χορός» 

ς [διδάκτωρ φιλολογίας] και διδάσκει  
ν  ποίηση  και  την  έρευνα  της 

σει  έξι  ποιητικές  συλλογές  ,τέσσερις 
ρι το 2005. Έχει δημοσιεύσει επίσης 
 περιοδικά. 

 βιβλίο του  . Πρόκειται για μια ποιητική 
ατα σε ελεύθερο στίχο τα πιο 

ύ φίλου Γιώργου Κούτρα  , 

συνοδεύει  το  ποίημα  ‘Ο  χορός’[σελ.9] 

 

 
 

 
 
 
 
 
                           Γιάννη Ζαρογιάννη

(ποιήματα), Λάρισα,  2007 
 
 
Ο Γιάννης  Ζαρογιάννης είναι εκπαιδευτικό
στη  Μέση  Εκπαίδευση.  Ασχολείται  με  τη
νεοελληνικής  λογοτεχνίας.  Έχει  εκδώ
μελέτες και μια μετάφραση από το 1994 μέχ
πολλά άρθρα και μελέτες σε εφημερίδες και
 
«Ο χορός»  είναι το δωδέκατο συνολικά
συλλογή 48 σελίδων μέτριου σχήματος με 35 ποιήμ
πολλά. 
Το βιβλίο έχει  την   αφιέρωση  ‘Στη μνήμη του ακριβο
καθηγητή –συγγραφέα’. 
Το  εξώφυλλο  και  ένα  σχέδιο  που 
φιλοτέχνησε ο Χρήστος Ζαρογιάννης. 
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Από  τα  πρώτα  ποιήματα  της  συλλογής  διακρίνεται  το  ταλέντο  του  ποιητή.  Οι 
χείλη  του  αυθόρμητα  γεμάτοι 

ί.  Τα    θέματα  που  πραγματεύεται  είναι 
ι    να  βρίσκει  τους  τίτλους  ,  πάντα 

εοελληνική  [δημουική]χωρίς  να 
άποια  λέξη  της  καθαρεύουσας  δεν 

ια 
 του 
α. 

λα τα 
ην  αλήθεια  προς  κάθε  κατεύθυνση, 

α δείγμα της γραφής του και….συνεχίζουμε: 
‘Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα 
περνάν από χιλιάδες κύματα, 
από ωκεανούς και πέλαγα, 
μέχρι να βρουν λιμάνι απάγκιο… 
……….κλπ. 
 
Περνάν οι μέρες, περνάν τα χρόνια  
και το γεφύρι ακόμα να χτιστεί. 
Κομμένα τα χωριά στα δύο. 
Σημάντορες νεκρών τα εικονοστάσια. 
Και  μεσ’ στο κλήμα το στραβό θεριεύουν  
τα τρωκτικά και γίνονται αχτύπητα. 
 Παράγοντες παρέχουν μετρητοίς εξυπηρέτηση. 
Άλλοι υφαίνουν τη διαπλοκή μ’ επιταγή, 
μα οι πιο ξύπνιοι την ανώνυμη ζητάν τη μετοχή. 
Κλπ.[‘Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα’σελ.13]
Στο  ποίημά  του  ‘σπαρασσόμενη  κοινωνία’[σελ.  16]  ο  Γ.  Ζ.  ξεσκεπάζει  με 
παρρησία την υποκριτική συμπεριφορά πολλών από εμάς.  
Θα το παραθέσουμε ολόκληρο , γιατί είναι απ’ τα καλύτερα της συλλογής :  
Μόλις χτυπήσει το λαμπρό του ήλιου φω , 
το παρδαλό το δέρμα μας φορούμε ,ως λύκοι, 
σκηπτρούχοι της χολής, γαλακτοφάγοι. 
Σπρώχνουμε με δόλο καθημερινά τον άλλο, 
τον αδελφό, το γείτονα και τον συνάδελ . 
Τονέ τσιμπούμε, το ανάστημά του κατεβάζουμε,  
Πισώπλατα μαχαίρι του καρφώνουμε. 
Όμως μόλις φορτώσουμε τα κοίλα τα καράβια μας 
με  λύματα, στις εκκλησίες σπεύδουμε με δέος  
συναγωνιζόμενοι στις μετάνοιες, στις προσευχές , 
την έρμη την ψυχή μας για να σώσουμε.
Ο Διογένης αραγμένος στο προαύλιο  
και τυλιγμένος με μια κάπα βλέποντας 
να συνωστίζεται τόσο ανθρωπομάνι, μονολογούσε : 

στίχοι  φαίνεται  σα  να  ξεπηδούν  απ’  τα 
μουσικότητα,  όμορφοι    και  υποβλητικο
ποικίλα  και  με  ευκολία  φαίνετα
επιτυχημένους.H  γλώσσα  του  είναι  σωστή  ν
δεσμεύεται  απόλυτα.  Όταν  χρειάζεται  κ
διστάζει να την χρησιμοποιήσει για να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. 
Ο  Γιάννης  Ζαρογιάννης  είναι  λυρικός  ποιητής.  Εκφράζει  τα  πλούσ
συναισθήματα της ψυχής του συγκερασμένα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες
απ’  τη  ζωή.  Έχει  οξεία  παρατηρητικότητα,  καλή  μνήμη  και  ευρηματικότητ
Βλέπει τα καλά και τα στραβά γύρω του και τα πρώτα τα παινεύει, τα δε άλ
στηλιτεύει.  Έχει  το  θάρρος  να  λέει  τ
χρησιμοποιεί δε με επιτυχία και το ‘όπλο’ της ειρωνείας , όπου χρειάζεται. 
Ας δούμε έν

 

ς

φο
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‘O άνθρωπος στον καθημερινό τον στίβο δοκιμάζεται, 
στις συναναστροφές και στις συναλλαγές του. 
Εκεί τα διαπιστευτήρια του καταθέτει, 
εκεί βουλιάζει ή σώζει την ψυχή του. 
Τι κι αν είναι κήρυκας των πιο ωραίων ιδεών; 
Στην πράξη φαίνεται , αν φοράει μάσκα
Ο Γιάννης Ζαρογιάννης είναι γεννημένος ποιητής. Η γραφίδα του ‘έμπειρη’ , η 
ποίησή του ώριμη , διδακτική. Ο  σε καλιλογικά στοιχεία,[ 
μεταφορές, εικόνες, προσωποπ γκινεί , μας θέλγει , μας 
‘ταρακουνάει’, μας υπενθυμίζει τις ξεχασμένες [θεληματικά ή αθέλητα]αξίες 
της ζωής , μας κάνει καλύτερο  και τον συγχαίρουμε. 
                                                                           

                                                                                       ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 
                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

’. 

 λόγος του πλούσιος
οιήσεις κλπ .] μας συ

υς. Τον ευχαριστούμε
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ΤΗΡΗΣ, καθηγητής καλλιτεχνικών, Μ.Sc. 
υζαντινής Αρχαιολογίας & Τέχνης ΑΠΘ, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου 

 
θεολόγος 

ς του Ρ/Σ της Ι. Μητρόπολης Λάρισας (96,3 FM) 
αι της εφημερίδας «Ελευθερία» 

 

 π. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, αρχιμανδρίτης, πρωτοσύγκελλος της Ιεράς 
 Τυρνάβου 

ΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, καθηγητής φιλόλογος, Λάρισα 

ς 

Ιστορίας

 

στο 
αρατηρητήριο Κοινωνικών Φαινομένων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

ΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ, καθηγήτρια φιλόλογος, M.Sc. Bυζαντινής Iστορίας ΑΠΘ, 

ΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, καθηγητής θεολόγος, υπ. διδάκτορας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 
 

 
 

Οι συνεργάτες  
 

του 3ου τεύχους 

 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩ
B
Λάρισας 

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ καθηγητής τεχνολόγος - μηχ/γος μηχ/κός & 
ΑΠΘ, δημοσιογράφος, συνεργάτη
κ

ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, καθηγήτρια φιλόλογος, Βόλος 
 
ΑΧΙΛΛΙΟΣ
Μητροπόλης Λαρίσης και
 
ΓΑΛΑΝΟ
 
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, καθηγητής φιλόλογος, σχολικός σύμβουλος ν. Λάρισα
 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, επίκουρος καθηγητής του τμήματος  του 
Ιουνίου Πανεπιστημίου 
 
ΖΑΓΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, καθηγητής του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής 
Εταιρείας 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, δάσκαλος, Λάρισα 
 
ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, καθηγητής, Δρ. κοινωνιολογίας, διευθυντής 
Π
Ελλάδος,  Βόλος 
 
Η
Τρίκαλα 
 
Θ
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ΚΑΡΑΤΟΛΙΑ ΖΩΗ,  καθηγήτρια φιλόλογος, Λάρισα  
 
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, καθηγητής αγγλικών, Λάρισα 

ΑΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ,  συγγραφέας - λογοτέχνης, Λάρισα 

ΒΑΡΔΟΣ ΜΟΣΧΟΣ,  λογοτέχνης, Λάρισα  

δημοσιογράφος της Ελληνικής 
αδιοφωνίας, διπλ. τοπογράφος μηχανικός, Λάρισα 

ΑΛΑΚΗ ΕΦΗ, καθηγήτρια καλλιτεχνικών, Λάρισα 

ι
φορίας και Επικοινωνιών 

) του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 

ΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, καθηγητής φιλόλογος, Λάρισα 

ΤΑΜΠΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ στορίας, σχολικός 
ύμβουλοςφιλολόγων ν. Λάρ

ΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, καθηγητής φιλόλογος - ερευνητής, αντιπρόεδρος του 
υνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας 

ΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, καθηγητής  φιλόλογος, πτυχ. Σχολής Καλών Τεχνών,  
άννινα 

ΑΝΤΑΛΕΩΝ ΛΙΝΑ, συγγραφέας – βιβλιοκριτικός, συνεργάτις του περιοδικού 
Βιβλιοθήκη» της  εφημ. «Ελευθεροτυπία» 

ΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, καθηγητής θεολόγος,  υπεύθυνος. ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. 
υκείου Αμπελώνα 

 
ΑΥΛΟΥ  ΝΙΚΟΣ,  καθηγητής θεολόγος, Λάρισα, Μ.Sc. Ιστορίας και Θεολογίας, 
ιευθυντής του 14ου Γυμνασίου Λάρισας 

 
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, καθηγητής θεολόγος, δάσκαλος, φιλόλογος, πτυχ. 

πολιτικών επιστημών, σχολικός σύμβουλος θεολόγων ν. Λάρισας & Μαγνησίας 

 
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, δάσκαλος, συγγραφέας, εκδότης του περιοδικού «Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο», Λάρισα  
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, επίτιμος λυκειάρχης, πρόεδρος της Ενωσης 
Θεολόγων ν. Λάρισας 
 

 
Κ
 
ΛΑΓΚΟΥ
 
ΛΑΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ, συγγραφέας – λογοτέχνης, 
Ρ
 
Μ
 
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, υπεύθυνος έργου κα   πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής 
Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληρο
(ΚΕΕΤΠΕ
 
Ν

Ν , καθηγητής φιλόλογος, δρ. Ι
ισας σ

 

Π
Σ

 
Π
Ιω
 
Π
«
 
Π
Λ

Π
δ
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ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, καθηγητής φιλόλογος, υπ. διδάκτορας ΑΠΘ, 
Λάρισα 
 
ΤΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, καθηγητής φιλόλογος, Λάρισα 
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ, καθηγητής μαθηματικός, σχολικός σύμβουλος ν. 
Λάρισας  
 
ΤΣΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ,  καθηγήτρια μουσικός, Λάρισα 
 
ΤΣΙΟΒΑΡΙΔΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ, καθηγήτρια γαλλικών, Λάρισα 
 
ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ  - ΜΑΛΛΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, διδάσκουσα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Δρ. κοινωνιογλωσσολογίας, δημοσιογράφος και συγγραφέας των 
εκδόσεων «Λιβάνη» και «Εμπειρία – Εκδοτική», Λάρισα 

 
 
 
 

*             *            *           * 
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