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Μήνυµα της προέδρου

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
Να που ήλθε πάλι το φθινόπωρο

του 2014 µετά από ένα ηλιόλουστο,
ζεστό καλοκαίρι. Κατά κάποιο τρόπο,
λίγο πολύ όλοι αφήσαµε τα κάθε εί-
δους προβλήµατά µας, για την ώρα
που θα χρειαστεί να λυθούν.
Και προσπαθήσαµε να δώσουµε

κάποια ανάπαυλα, κάποια ανάσα στην
ζωή µας, απαραίτητο εφόδιο για αναδόµηση του
οργανισµού µας.
Αλλά το φθινόπωρο έφθασε, καθένας γύρισε

στο µαγγανοπήγαδο της καθηµερινότητας.
Τα παιδιά ετοιµάσθηκαν για τα σχολεία τους,

φροντίζοντας µαζί µε τους γονείς τους για τα
απαραίτητα εφόδια, και οι παιδικές φωνές γέ-
µισαν τις αυλές των σχολείων.
∆ιαβάζοντας ένα σχετικό άρθρο αναρωτή-

θηκα, λοιπόν, τα παιδιά µας τι εµπειρίες να απε-
κόµισαν από τις θερινές διακοπές τους.
Η Πολιτεία ασφαλώς δεν προσέφερε πολλά

πράγµατα όπως παλιά που διοργάνωναν κατα-
σκηνώσεις, εκδροµές, µέσα από τις οποίες εδι-
δάσκοντο χίλιες πολύτιµες γνώσεις για την φύση,
την Θρησκεία, την Πατρίδα, την οικογένεια.
Και αργότερα στα σχολεία, εκτός από την

ψυχρή µάθηση, εδιδάσκοντο ιδανικά µέσα από
µια σοβαρή και υγιή παιδεία.
Σήµερα µέσα στον παραλογισµό του υπερ-

καταναλωτισµού, του άκρατου υλισµού, της
διεθνοποίησης και της παγκοσµιοποίησης οι
υποστηρικτές τους και συνοδοιπόροι τους,
που δεν είναι άλλοι από τους αδιάφορους και
τους πιθηκίζοντες για να είναι εντός... έχουν
κατορθώσει να µας αναγκάζουν να ασχολού-
µεθα µε την απόδειξη των αυταπόδεικτων και
των θεωρηµάτων.
Έννοιες υψηλές, όπως η Χριστιανική Πίστη

µας, η ιστορία µας, τα ιδανικά, η Πατρίδα. Τα ιερά
µας σύµβολα όπως η Σηµαία, ακόµα ο εορτα-
σµός των Εθνικών µας Επετείων, η απόδοση
τιµής και σεβασµού, στους ηρωικούς υπερασπι-
στές της Εθνικής µας ελευθερίας, όλα τούτα και
άλλα παρόµοια αποτελούν καθηµερινό βήµα για
αγώνες από την πλευρά µας και αφορµή για
ακραίους χαρακτηρισµούς και για την περιθω-
ριοποίησή µας από την άλλη πλευρά.
Ο ρόλος λοιπόν των γονέων παίζει τον σπου-

δαιότερο ρόλο για την σωστή διαπαιδαγώγηση
των παιδιών µας.
∆υστυχώς αυτή η πραγµατικότητα καθιστά

ακόµη περισσότερο δυσχερές το ήδη δύσκολο
έργο της σωστής Ελληνοχριστιανικής αγωγής
των γονιών προς τα παιδιά τους.
Και αυτό γιατί καλούνται να διαπαιδαγωγή-

σουν σήµερα τα παιδιά µας και ταυτοχρόνως τα
βγάζουµε να ζήσουν σε έναν κόσµο όπου όλα
όσα ήταν οι βάσεις της αγωγής την οποία τους
δώσαµε, χλευάζονται, περιφρονούνται, κατα-

στρατηγούνται.
Είναι λοιπόν, ή όχι, δύσκολη η

θέση µας...
Ενηµερωτικά µέσα, φορείς, ηγέ-

τες, µιλούν για αξιοκρατία και ήθος,
την στιγµή κατά την οποία ταυτοχρό-
νως εν πολλοίς την καταργούν.
Οι λέξεις έχουν χάσει το νόηµά

τους και την ίδια στιγµή έχουν απο-
κτήσει ως διά µαγείας το αντίθετο
νόηµα.

Ωστόσο αυτό το δίληµµα δεν πρέπει καθόλου
να µας επηρεάζει. Κι αυτό γιατί ζει πάντα η Ορ-
θοδοξία και ο Ελληνισµός, δηλαδή υπάρχουν
πάντα οι παλιές αγνές πηγές.
Και πιστεύω ότι όλοι, κατά βάθος έχουν αυτή

την µοναδική και άσβεστη λαχτάρα, να πιουν το
γάργαρο και καθαρό νερό αυτών των πηγών.
Και είναι αυτό καθ’ αυτό που µας δίδει το

στίγµα του τι ακριβώς πρέπει να µεταγγίζουµε
στις αγνές ψυχές των παιδιών µας.
∆εν µπορούµε να περιµένουµε να αναπτυχ-

θούν τέτοιου είδους συναισθήµατα στις ψυχές
αν εµείς οι γονείς πρώτα, ή οι παππούδες και
οι γιαγιάδες, δεν µιλούµε και δεν δίνουµε το πα-
ράδειγµα, βιώνοντας και ενεργώντας σαν ζων-
τανά µέλη της Εκκλησίας και της Πατρίδας µας.
Η σκυτάλη σήµερα είναι στα χέρια µας.
Εµείς λοιπόν πρέπει να µεταλαµπαδιάσουµε

στις καρδιές, στις ψυχές και στο µυαλό των
παιδιών τις πληροφορίες εκείνες, που µε την
µορφή ιστοριών θα δηµιουργήσουν συγκίνηση
αρχικά, αίσθηµα συνέπειας και συνέχειας µετά
και τέλος αγάπη, αίσθηση καθήκοντος και υπε-
ρηφάνεια. 
Για να γίνουν άξιοι Έλληνες πολίτες, υπερα-

σπισταί της µακραίωνης και υπέροχης πατρίδας
µας, της Ελλάδας, της οποίας οι Εφιάλτες κά-
ποτε θα κατατροπωθούν.
Αυτή την Ελλάδα που οι ρίζες της είναι βα-

θιές, βαθύτερες από κάθε άλλη πατρίδα. Κι όταν
τα παιδιά γνωρίσουν τις ρίζες τους, έχουν την
αίσθηση της ασφάλειας, της συνέχειας και τα
κάνουν να γίνονται δυνατά.
Τα βοηθούν να αποκτήσουν αυτοσυνείδηση

κι αυτοπεποίθηση. Είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι
στο κτίσιµο της προσωπικότητας των παιδιών
αυτά τα συναισθήµατα.
Ας θυµηθούµε το ποίηµα του Πολέµη «Μη

φοβηθείς».
Μη φοβηθείς το δέντρο που άπλωσε βαθειά

στο χώµα
Και µη φοβηθείς το σπίτι που έριξε στη γη βα-

θειά τα θεµέλια του.
Πόση σηµασία δίδει ο ποιητής στις ρίζες και

στα θεµέλια. Κι αν έχουν τόση σηµασία στα δέν-
τρα και οικοδοµήµατα πόσο µάλλον πρέπει να
έχουν σχέση µε την ανθρωπινή υπόσταση...
Καλό φθινόπωρο, Καλό χειµώνα

Με πολλή αγάπη
Ν. Σκαρβέλη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδειαΕπέτειος του ΟΧΙ
Η Επέτειος του ΟΧΙ µνηµονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις

ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε
στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Έλληνα ∆ικτάτορα που έφερε
τίτλο Πρωθυπουργού, Ιωάννη Μεταξά. Συνέπεια της άρνησης
αυτής ήταν η είσοδος της Χώρας στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και
η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέµου του 1940. Η ηµεροµηνία
αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο ως

επίσηµη εθνική εορτή και αργία.

Ιστορία

Περίπου στις 3 τα ξηµερώµατα της 28 Οκτωβρίου του 1940 η
τότε Ιταλική Κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, δια
του Ιταλού Πρέσβη στην Αθήνα Εµανουέλε Γκράτσι, ο οποίος και
το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύ-
τερου, στην Κηφισιά, µε το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη
διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική µεθόριο
προκειµένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά ση-
µεία του Βασιλείου της Ελλάδος, (λιµένες, αεροδρόµια κλπ.), για
ανάγκες ανεφοδιασµού και άλλων διευκολύνσεών του, στη µε-
τέπειτα προώθησή του στην Αφρική.
Μετά την ανάγνωση του κειµένου ο Μεταξάς έστρεψε το

βλέµµα του στον Ιταλό Πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά
(επίσηµη διπλωµατική γλώσσα) την ιστορική φράση: «Alors,
c’est la guerre», (προφέρεται από τα γαλλικά, αλόρ, σε λα γκερ,
δηλαδή, Λοιπόν, αυτό σηµαίνει πόλεµο), εκδηλώνοντας έτσι την
αρνητική θέση επί των ιταµών ιταλικών αιτηµάτων.
O ίδιος ο Γκράτσι στα αποµνηµονεύµατά του, που εξέδωσε το

1945, περιγράφει τη σκηνή: «Έχω εντολή κ. πρωθυπουργέ να
σας κάνω µία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο. Παρακο-
λούθησα την συγκίνηση εις τα χέρια και εις τα µάτια του. Με στα-
θερή φωνή και βλέποντάς µε κατάµατα ο Μεταξάς µου είπε: αυτό
σηµαίνει πόλεµο. Του απήντησα ότι αυτό θα µπορούσε να απο-
φευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός
Παπάγος..., ο Μεταξάς µε διέκοψε και µου είπε: ΟΧΙ! Έφυγα υπο-
κλινόµενος µε τον βαθύτερο σεβασµό, προ του γέροντος αυτού,
που προτίµησε την θυσία αντί της υποδουλώσεως».
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Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Επέτειος του ΟΧΙ
Συνέχεια από σελ. 1

Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγµή είχε εκφράσει το ελ-
ληνικό λαϊκό συναίσθηµα, την άρνηση της υποταγής,
και αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δη-
µοσιογραφικό τύπο µε την λέξη «ΟΧΙ». Σηµειώνεται
πως αυτούσια η λέξη «ΟΧΙ» παρουσιάσθηκε για
πρώτη φορά ως τίτλος στο κύριο άρθρο της εφηµε-
ρίδας «Ελληνικό Μέλλον» του Ν. Π. Ευστρατίου στις
30 Οκτωβρίου του 1940.
∆ύο ώρες µετά την παραπάνω επίδοση, ξεκίνησε

ο Ελληνοϊταλικός Πόλεµος µε εισβολή των ιταλικών
στρατευµάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αµυνό-
µενη ενεπλάκη στον πόλεµο.

Ο ελληνοϊταλικός πόλεµος του 1940 ήταν η πολε-
µική σύγκρουση µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η
οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 µέχρι τις
23 Απριλίου 1941. Επίσηµη έναρξη του Πολέµου θε-
ωρείται η «επίδοση του τελεσιγράφου», ενώ µετά τις
6 Απριλίου 1941, µε την επέµβαση των Γερµανών,
συνεχίστηκε ως ελληνοϊταλικογερµανικός πόλεµος.
Ο πόλεµος αυτός ήταν το αποτέλεσµα της επεκτα-

τικής πολιτικής του φασιστικού καθεστώτος του
Μπενίτο Μουσολίνι που είχε εγκαθιδρύσει στην Ιτα-
λία. Στα µέσα του 1940, ο Μπενίτο Μουσολίνι, έχον-
τας ως πρότυπο τις κατακτήσεις του Αδόλφου
Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερµανούς συµ-
µάχους του Άξονα ότι µπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει
την Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η Ιτα-
λία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη
του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις στην
Αφρική, όπως τη Σοµαλιλάνδη, το καλοκαίρι του
1940, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες αυτών
της ναζιστικής Γερµανίας. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι
επιθυµούσε να ισχυροποιήσει τα συµφέροντα της
Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένοιωθε ότι απειλούνταν
από τη γερµανική πολιτική από την στιµή που η Ρου-
µανία είχε δεχθεί την γερµανική προστασία για τα
πετρελαϊκά της κοιτάσµατα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του

1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εµανουέλε
Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου,
στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, µε το οποίο απαιτούσε
την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την
Ελληνοαλβανική µεθόριο, προκειµένου στη συνέχεια
να καταλάβει κάποια στρατηγικά σηµεία του Ελληνι-
κού Βασιλείου, (λιµένες, αεροδρόµια κλπ.), για τις
ανάγκες ανεφοδιασµού και άλλων διευκολύνσεών
του για τη µετέπειτα προώθησή του στην Αφρική.
Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού (το περίφηµο
«όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάµεις άρχισαν τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.
Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι ανεξάρ-

τητα των όσων έχουν γραφεί κατά καιρούς σε διά-
φορα έντυπα, ο πόλεµος αυτός δεν ήταν αιφνίδιος. Η

επίδοση του τελεσιγράφου αναµενόταν ήδη από
ηµέρα σε ηµέρα, η δε ηµεροµηνία αυτή της επίδοσης
θεωρούνταν η πλέον πιθανή δεδοµένου ότι αποτε-
λούσε εθνική επέτειο του φασισµού στην Ιταλία από
το 1925. Αλλά και από ένα τεράστιο δίκτυο πληροφο-
ριών που είχε αναπτυχθεί τότε, σε συνδυασµό µε
διάφορα γεγονότα όπως αναφέρονται παρακάτω,
οδηγούσαν µε απόλυτη ακρίβεια την επερχόµενη πο-
λεµική σύγκρουση κατά την οποία η Ελλάδα βρέθηκε
τουλάχιστον έτοιµη να την αντιµετωπίσει.
Ο Ελληνικός Στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον

ιταλικό σε υποχώρηση και µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου,
σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας είχε
καταληφθεί από τους Έλληνες. Η αντεπίθεση των Ιτα-
λών, το Μάρτιο του 1941, απέτυχε, µε κέρδος µόνο µι-
κρές εδαφικές εκτάσεις στην περιοχή της Χειµάρρας.
Τις πρώτες µέρες του Απριλίου, µε την έναρξη της
γερµανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτοί νέα
αντεπίθεση. Από τις 12 Απριλίου, ο Ελληνικός Στρατός
άρχισε να υποχωρεί από την Αλβανία, για να µην πε-
ρικυκλωθεί από τους προελαύνοντες Γερµανούς.
Ακολούθησε η συνθηκολόγηση µε τους Γερµανούς,
στις 20 Απριλίου και µε τους Ιταλούς, τρεις µέρες αρ-
γότερα, οι οποίες περαίωσαν τυπικά τον ελληνοϊταλι-
κόγερµανικό πόλεµο.
Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε τη

πρώτη νίκη των Συµµάχων κατά των δυνάµεων του
Άξονα στη διάρκεια του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πο-
λέµου και ανύψωσε το ηθικό των λαών στη σκλαβω-
µένη Ευρώπη. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η
νίκη των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση ολόκληρου
του πολέµου, καθώς υποχρέωσε τους Γερµανούς να
αναβάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης,
προκειµένου να βοηθήσουν τους συµµάχους τους
Ιταλούς που έχαναν τον πόλεµο µε την Ελλάδα. Η κα-
θυστερηµένη επίθεση τον Ιούνιο του 1941, ενέπλεξε
τις γερµανικές δυνάµεις στις σκληρές συνθήκες του
ρωσικού χειµώνα, µε αποτέλεσµα την ήττα τους στη
διάρκεια της Μάχης της Μόσχας.

Παραρτήµατα

∆ιάγγελµα Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν Λαόν.
28η Οκτωβρίου 1940
Η στιγµή επέστη που θα αγωνισθώµεν δια την ανε-

ξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιµήν
της. Μολονότι ετηρήσαµεν την πλέον αυστηρά ουδε-
τερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία µη αναγνωρί-
ζουσα εις ηµάς το δικαίωµα να ζώµεν ως ελεύθεροι
Ελληνες, µου εξήτησε σήµερον την 3ης πρωινήν την
παράδοσιν τµηµάτων του εθνικού εδάφους, κατά την
ίδιαν αυτής βούλησιν, και µου ανεκοίνωσεν ότι προς
κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευµάτων της
θα ήρχιζεν την 6η πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν
Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτηµα αυτό καθ’ εαυτό
και τον τρόπον µε τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυ-
ξιν πολέµου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος.
Τώρα θα αποδείξωµεν εαν πράγµατι έιµεθα άξιοι των
προγόνων µας και της ελευθερίας την οποίαν µας
εξησφάλισαν οι προπάτορές µας. Ολον το Εθνος ας
εγερθή σύσσωµον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας
γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις
µας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Ιωάννης Μεταξάς

∆ιάγγελµα της Α.Μ. του Βασιλέως προς τον Ελλη-
νικόν Λαόν.

28η Οκτωβρίου 1940
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ ολί-

γου υπό ποίους όρους ηναγκάσθηµεν να κατέλθωµεν εις
πόλεµον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτη-
σίαν της Ελλάδος.
Κατα την Μεγάλην αυτήν στιγµήν είµαι βέβαιος ότι κάθε

Ελλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των
µέχρι τέλους και θα φανώσιν αντάξιοι της ενδόξου ηµών
ιστορίας.
Με πίστη εις τον Θεόν και εις τα πεπρωµένα της φυλής,

το Εθνος σύσσωµον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα
αγωνισθή υπέρ βωµών και εστιών µέχρι τελικής νίκης.
Γεώργιος Β’

Εορτασµός
Το λεγόµενο «Έπος του Σαράντα», το οποίο ακο-

λούθησε, και οι µεγάλες νίκες που ο ελληνικός
στρατός κατήγαγε εις βάρος των Ιταλών, καθιερώ-
θηκε να γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου,
την ηµέρα της επίδοσης του ιταλικού τελεσιγράφου
και της άρνησης του Ιωάννη Μεταξά να συναινέσει.
Η Ελλάδα γιορτάζει µε την 28η Οκτωβρίου την είσοδό

της στον πόλεµο, ενώ οι περισσότερες άλλες χώρες
γιορτάζουν την ηµεροµηνία λήξης του πολέµου.
Κάθε χρόνο αυτή τη µέρα γίνεται στη Θεσσαλο-

νίκη, η επίσηµη εορτή µε κάθε λαµπρότητα, παρου-
σία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και άλλων
επισήµων, µε µεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η
οποία συµπίπτει µε τον εορτασµό της απελευθέρω-
σης της πόλης κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο και τη
µνήµη του πολιούχου της Αγίου ∆ηµητρίου. Στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις γίνονται µαθητικές πα-
ρελάσεις, ενώ δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια υψώνουν
την ελληνική σηµαία.
Κατά στην επέτειο του «ΟΧΙ», τηλεόραση και ραδιό-

φωνο προβάλλουν επετειακές εκποµπές µνήµης και
κάνουν ιδιαίτερη µνεία στην «τραγουδίστρια της νίκης»
Σοφία Βέµπο, η οποία µε τα πατριωτικά της τραγούδια
εµψύχωνε τους στρατιώτες και µετέδιδε τον ενθου-
σιασµό της προέλασης των ελληνικών δυνάµεων στη
Βόρεια Ήπειρο. Σχετικό επίσης επετειακό υλικό πα-
ρουσιάζει και όλος ο ελληνικός έντυπος τύπος (εφη-
µερίδες και περιοδικά).
Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη φορά

στα χρόνια της Κατοχής. Στο κεντρικό κτίριο και στον
προαύλιο χώρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών πραγ-
µατοποιήθηκε ο πρώτος εορτασµός στις 28 Οκτω-
βρίου 1941. Γίνονταν οµιλίες από τους φοιτητές, ενώ
µίλησε για την επέτειο την παραµονή και ο καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος αρνήθηκε να
κάνει µάθηµα την ηµέρα της επετείου µε αποτέλεσµα
να απολυθεί από το Πανεπιστήµιο. Στην δεύτερη επέ-
τειο (28/10/1942), ο εορτασµός έγινε στην Πλατεία
Συντάγµατος µε πρωτοβουλία των οργανώσεων
ΠΕΑΝ και ΕΠΟΝ. Υπήρχε ανησυχία για το πώς θα αν-
τιδράσουν οι ιταλικές δυνάµεις κατοχής, οι οποίοι
όµως δεν παρενέβησαν. Εκδηλώσεις και διαδηλώ-
σεις εκείνη την ηµέρα έγιναν και σε άλλες πόλεις.
Στον Πειραιά πραγµατοποιήθηκαν ολιγοπληθείς συγ-
κεντρώσεις, ανέβαινε κάποιος σε µια καρέκλα,
έβγαζε ένα σύντοµο λόγο, και κατόπιν διαλύονταν,
για να αποφύγουν επέµβαση των καραµπινιέρων.
∆εν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το τι έγινε
στις 28 Οκτωβρίου 1943. Σύµφωνα µε τον Ηλία Βε-
νέζη γιορτάστηκε η επέτειος στο κτίριο της Εθνικής
Τράπεζας, στην πλατεία Κοτζιά (ο Βενέζης ήταν τότε
υπάλληλος της τράπεζας). Κατέφθασαν όµως οι Γερ-
µανοί, που είχαν την ευθύνη της αστυνόµευσης
πλέον, υποχρέωσαν όσους συµµετείχαν να σταθούν
µε τα χέρια ψηλά µέχρι το βράδυ, ενώ έστειλαν και
είκοσι περίπου από αυτά τα άτοµα σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Κάποια δεν επέστρεψαν.
Για πρώτη φορά η επέτειος γιορτάστηκε επίσηµα

στις 28 Οκτωβρίου 1944 µε παρέλαση ενώπιον του
πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

AYΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014-2-

H Ιταλία κηρύσσει πόλεµο και προσβάλλει τα από Αλβα-

νίας σύνορα της Ελλάδας. Συνάντηση Χίτλερ - Μουσσολίνι 

στη Φλωρεντία, τοπική ώρα 11.00. “Φύρερ, προελαύ-

νουµε..” ήταν τα πρώτα λόγια του Μουσσολίνι.

Το έµβληµα της 8ης Μεραρχίας Πεζικού, η οποία ήταν η

πρώτη που ήρθε αντιµέτωπη µε τις εχθρικές δυνάµεις.
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Ό
πως αναφέρεται και σε µια
λαϊκή ρήση, «Των φρονίµων
τα παιδιά πριν πεινάσουν µα-

γειρεύουν» και επιβάλλεται η ρήση
αυτή, να εφαρµόζεται σε όλες τις εκ-
φάνσεις της ανθρώπινης ζωής, είτε
είναι η εργασία, είτε είναι η οικογέ-
νεια, είτε είναι η υγεία, που αποτελεί
και το πολυτιµότερο αγαθό µας, µε
το οποίο έχει προικιστεί ο άνθρω-
πος, για να µπορεί να αντεπεξέρχε-
ται στις απαιτήσεις της καθηµερινής
ζωής.  
Για να µπορεί όµως ένας άνθρωπος

να είναι και να παραµένει υγιής, θα
πρέπει να  υιοθετήσει ως τρόπο ζωής
την έννοια της πρόληψης. Ο ρόλος της
Προληπτικής Ιατρικής, αποδεικνύεται
καθοριστικός και σωτήριος σε όλες
τις περιπτώσεις ασθενειών που απει-
λούν την υγεία και τη ζωή ενός ατό-
µου. Μία από τις ασθένειες αυτές
είναι και ο καρκίνος του µαστού. Στα-
τιστικά στοιχεία, µας αναφέρουν ότι
κάθε έτος 250.000 νέα περιστατικά
καρκίνου του µαστού διαγιγνώσκον-
ται στην Ευρώπη και 175.000 στην
Αµερική και ότι, µία 1/8 γυναίκες πε-
ρίπου, θα αναπτύξει καρκίνο του µα-
στού στη διάρκεια της ζωής της. Για
την Ευρώπη ισχύει 1 στις 9-10 γυναί-
κες αφού συµπεριλαµβάνονται και οι
χώρες της Μεσογείου που έχουν µι-
κρότερη συχνότητα.
Από τα µηνύµατα που λαµβάνουµε

από τις έρευνες που κατά καιρούς
πραγµατοποιούνται διεθνώς, θα
πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη
µας, το θέµα της πρόληψης. 
Ας δούµε όµως τι εννοούµε λέ-

γοντας προληπτική ιατρική. Η πρό-
ληψη βασίζεται σε δύο βασικούς
παράγοντες. Τον ίδιο τον άνθρωπο,
που θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο
σκέψης του και δεύτερον την ίδια
την επιστήµη και κατά συνέπεια και
αυτούς που την υπηρετούν. Το ση-
µαντικότερο όλων είναι να κατανοή-
σουµε, ότι το να προλάβουµε τον
καρκίνο του µαστού είναι πολύ πιο
ανώδυνο, από το να τον αντιµετωπί-

σουµε, µια και οι θεραπευτικές δια-
δικασίες σε προχωρηµένη φάση δεν
είναι ούτε εύκολες, ούτε ευχάριστες
και επιπλέον κοστίζουν πολύ περισ-
σότερο.
Όταν αναφερόµαστε στην πρό-

ληψη του καρκίνου του µαστού, εν-
νοούµε την έγκαιρη ανακάλυψή του,
δηλ. τη διάγνωσή του σε υποκλινικό
στάδιο,  δηλ. σε στάδιο που δεν είναι
ακόµη ψηλαφητός. Αυτό σηµαίνει
ότι οι γυναίκες που δεν έχουν κλη-
ρονοµική επιβάρυνση, -σ’ αυτές
ισχύουν άλλα-, µετά την ηλικία των
40 ετών, να υποβάλλονται χωρίς να
παρουσιάζουν κανένα σύµπτωµα,
σε µαστογραφία κάθε χρόνο.
H µαστογραφία: είναι µία ακτινο-

λογική εξέταση, µπορεί να εντοπίσει
ακόµη και την ύπαρξη πολύ µικρού
µεγέθους καρκίνου στον µαστό, όταν
αυτός δεν έχει δώσει ακόµη, κανένα
κλινικό εύρηµα. Η συµβατική, απλή
µαστογραφία, στις µέρες µας έχει
αντικατασταθεί, από την ψηφιακή µα-
στογραφία, ιδιαίτερα σε γυναίκες
κάτω από 60 ετών. Η ψηφιακή µα-
στογραφία παρουσιάζει καλύτερη
ευκρίνεια, άρα και καλύτερα διαγνω-
στικά αποτελέσµατα  και η γυναίκα
δέχεται µικρότερη ποσότητα ακτινο-
βολίας. Σήµερα έχουµε και µία πιο
προηγµένου τύπου µαστογραφία, την
λεγόµενη ψηφιακή τοµοσύνθεση.
Αυτή έχει ακόµη µεγαλύτερη ευκρί-
νεια άλλα και περισσότερη ακτινοβο-
λία. 
Η γυναίκα οφείλει να συµπληρώ-

νει την εξέταση της µαστογραφίας
µε κλινική εξέταση από  Μαστολόγο,
επειδή ένα ποσοστό, ψευδώς αρνη-
τικού αποτελέσµατος της τάξεως του
15% µπορεί να διαφύγει από την µα-
στογραφία επειδή ο όγκος είναι
ακτινοδιαπερατός (αυτό σηµαίνει ότι
παρόλο που υπάρχει καρκίνος,  η µα-
στογραφία δεν µπορεί να τον απεικο-
νίσει), αλλά και µε υπερήχους.  
α) στην κλινική εξέταση ο Μαστο-

λόγος επισκοπεί  και ψηλαφά τους
µαστούς, 

β) οι υπέρηχοι, που είναι εξέταση
µε υπερηχητικά κύµατα, ακίνδυνη
και χωρίς ακτινοβολία,   µπορεί να
συµπληρώσουν τα µαστογραφικά
ευρήµατα, ή ακόµη µερικές φορές
να εντοπίσουν κάτι που δεν φάνηκε
στη µαστογραφία. Είναι συµπληρω-
µατική εξέταση της µαστογραφίας,
δεν την υποκαθιστά.
γ) Άλλη εξέταση είναι η µαγνητική

µαστογραφία, που στηρίζεται, σε
άλλη πηγή πληροφόρησης, µας δίνει
τα δικά της ευρήµατα. 
Η γυναίκα, το µήνα µια φορά µπο-

ρεί να πραγµατοποιεί και µόνη της
την αυτοεξέτασή της. Με την αυτοε-
ξέταση, η γυναίκα µαθαίνει πολύ
καλά τον µαστό της και έτσι µε την
παραµικρή τυχόν αλλαγή που θα
διαπιστώσει µπορεί να απευθυνθεί
στον Μαστολόγο. 
Όπως όλοι θα πρέπει να γνωρί-

ζουµε, τα κύτταρα που έχουν την
προδιαγραφή να γίνουν καρκινικά,
χρειάζονται ένα αρκετά µεγάλο
χρονικό διάστηµα για να µεταλλαχ-
θούν και να αποβούν επικίνδυνα
για την υγεία της γυναίκας. Η πρό-
ληψη και κατά συνέπεια η έγκαιρη
διάγνωση,  είναι το ήµισυ του παν-
τός και ο καρκίνος του µαστού δεν
σκοτώνει εφόσον η νόσος, δια-
γνωσθεί έγκαιρα και αντιµετωπι-
στεί σωστά. 
Για να αλλάξει όµως η νοοτροπία

των γυναικών και να υιοθετήσουν
την έννοια της πρόληψης θα πρέπει
να υπάρξει και η κατάλληλη ενηµέ-
ρωση. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται
να γίνονται ενηµερωτικές εκδηλώ-
σεις, σεµινάρια και εκποµπές, που
θα ενηµερώνουν, θα αφυπνίζουν
και θα κινητοποιούν τη γυναίκα, να
µπει στη διαδικασία, µε τον τακτικό
έλεγχο των µαστών της. Η Ελληνική
Εταιρεία Μαστολογίας, της οποίας
έχω την τιµή να είµαι Πρόεδρος,
διοργανώνει σε συνεργασία µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Μητρο-
πόλεις, ενηµερωτικά σεµινάρια, για
το κοινό µε θέµα «την πρόληψη και

έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
µαστού». 
Για την πρόληψη και την έγκαιρη

διάγνωση του καρκίνου του µαστού,
θα πρέπει να ενδιαφερθεί και η ίδια
η Πολιτεία, αφού το να προλαµβάνεις
είναι καλύτερο από το να θεραπεύεις.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρ-
ξει µέριµνα, ώστε να δηµιουργηθούν
Εθνικά προγράµµατα Προληπτικής
Μαστογραφίας και να ιδρυθούν ορ-
γανωµένα Κέντρα Μαστού στη χώρα,
στα οποία η γυναίκα θα υποβάλλεται
στον πλήρη διαγνωστικό έλεγχο, την
προεγχειρητική προετοιµασία και θα
µπορεί να αντιµετωπιστεί θεραπευ-
τικά, προσφέροντάς της παράλληλα
και ψυχολογική υποστήριξη, εφόσον
την έχει ανάγκη. Το κόστος της προ-
ληπτικής ιατρικής είναι το 1/10 από τα
έξοδα που δαπανώνται για µακρο-
χρόνιες θεραπείες µε ακριβά φάρ-
µακα. Μια χηµειοθεραπεία κοστίζει
12.000 (δώδεκα) ευρώ για την κάθε
γυναίκα, ενώ µε 12.000 ευρώ θα
µπορούσαν να εξεταστούν ακόµη και
µε ψηφιακή µαστογραφία τουλάχι-
στον 250 γυναίκες τον µήνα. Η πρό-
ληψη θα πρέπει να εφαρµοστεί όχι
µόνο για τον καρκίνο του µαστού,
αλλά και για τον γυναικολογικό καρ-
κίνο, τον καρκίνο του προστάτη και
τον καρκίνο του πνεύµονα. 

Η πρόληψη δεν είναι απλά
ανάγκη, είναι επιλογή.
Επιλέγω να προλάβω, 
επιλέγω να είµαι υγιής, 
επιλέγω να ζήσω.

“Καθοριστικός ο ρόλος της Προληπτικής Ιατρικής 
στον Καρκίνο του Μαστού”

∆ρ. Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα
Kαθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Γυναικολόγος – Χειρουργός-Ειδ. Μαστολόγος-Ογκολόγος
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας 

Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος για τον Καρκίνο και τα Κέντρα Μαστού στην Ε.Ε. 

Για δέκατη όγδοη συνεχή χρονιά έλαβαν χώρα στην πατρίδα µας, µε επί-
κεντρο τη µυροβόλο Χίο, γενέτειρα του Οµήρου, οι εργασίες της Euroclas-
sica (= ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ).
Εκατόν πενήντα σύνεδροι, Ακαδηµαϊκοί, Καθηγητές Πανεπιστηµίων,

διδάκτορες, ερευνητές και φοιτητές από την Ελλάδα και από ολόκληρο
τον κόσµο λάµπρυναν µε την παρουσία τους το ετήσιο παγκόσµιο αυτό

συνέδριο.
Ως διψασµένα ελάφια για γνώση θα αρυσθούν πολύτιµα πνευµατικά κε-

φάλαια από την ελληνική γραµµατεία, γλώσσα, Ιστορία, πολιτισµό, στη δια-
χρονική τους ροή. Εντρύφησαν στα οµηρικά έπη και εµπνεύσθηκαν για να
διδάξουν στη συνέχεια στις πατρίδες τους, εξακτινώνοντας έτσι τα ελληνικά
γράµµατα και τον ελληνικό πολιτισµό στα πέρατα της οικουµένης.

Συνέχεια στη σελ. 4

EUROCLASSICA – ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2014
11 ‐ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ – ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ)
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Εκλεκτοί σύνεδροι,
Ως πρόεδρος του Σωµατείου «Φίλοι του ∆ροµοκαϊ-

τείου», χαιρετίζω εγκαρδίως τις εργασίες του ετήσιου
παγκοσµίου συνεδρίου της Euroclassica-Οµηρικής
Ακαδηµίας. Για 18 χρόνια, άνθρωποι των γραµµάτων κα-
ταξιωµένοι, και φοιτητές των Ελληνικών, από όλα τα
µέρη του κόσµου, προσέρχονται διψασµένοι στην Ελ-
λάδα, την κοιτίδα του πνεύµατος, των γραµµάτων, του
πολιτισµού. Με δίψα σκύβουν στα δηµιουργήµατα του

πνεύµατος, που κληροδότησε η Ελλάδα στην ανθρωπό-
τητα στην ροή των αιώνων. Το συνέδριο αυτό συµβάλλει
στην ακτινοβολία των Ελληνικών γραµµάτων και του πο-
λιτισµού σ' όλη τη γη. ∆ια µέσου του σοφού και ανεπα-
νάληπτου Οµήρου, όλοι εµείς ξαναζωντανεύουµε λέξη
προς λέξη τα αθάνατα νοήµατα στα ποιήµατά του και ξα-
ναζούµε και εµπεδώνουµε την ανεπανάληπτη σοφία
τους. Είµαστε υπερήφανοι που συµµετέχουµε σ' αυτό το
συνέδριο, όχι µόνο σαν Έλληνες, αλλά και σαν αποδέκτες

της ατελείωτης γνώσης που εκπέµπουν τα νοήµατά του.
Μεγάλη τιµή σ' αυτούς που ανιδιοτελώς και θυσια-

στικά το οργανώνουν. Πάντα άξιοι και είθε να συνεχι-
σθεί για πάντα, προσφέροντας υψίστης εθνικής και
πνευµατικής αξίας έργο, όχι µόνο στο νησί µας, την
όµορφη Χίο, την γενέτειρα του Οµήρου, αλλά στην πα-
τρίδα µας και σε όλη την οικουµένη.
Ευχαριστούµε την κα Γιατράκου, την ψυχή του συ-

νεδρίου και της οργάνωσης. 

Χαιρετισμός και Ομιλία της κας Ν. Σκαρβέλη στο Συνέδριο 
της Ομηρικής Ακαδημίας στην Χίο, Ιούλιος 2014 

«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ»

Ο κάθε άνθρωπος έχει µέσα του τον σπινθήρα της θεώσεως και
είναι «κατ' εικόνα θεού». Μέσα του βαθειά ριζωµένη η πίστη του
στο θείον, άσχετα αν γνωρίζει τον αληθινό θεό, όπως συνέβαινε

προ Χριστού, ή από άγνοια µετά Χριστόν. Το έντονο αυτό Θρησκευτικό
στοιχείο είναι διάχυτο στα Οµηρικά έπη. Και τι δεν αντλεί κανείς από τον
Όµηρο, τον µεγαλύτερο ποιητή όλων των αιώνων... Όλες οι επιστήµες,
όλες οι τέχνες, αντλούν πολύτιµα στοιχεία από τα αθάνατα Οµηρικά έπη.
Με την αγορά των Θεών ανοίγει η αυλαία του Οδυσσειακού έπους. Η

σκηνή στον Όλυµπο µε πρωταγωνιστές τον ∆ία και την Αθηνά, µετέχουν
και οι άλλοι θεοί πλην του Ποσειδώνα, αλλά δεν ενεργοποιούνται. Ο ∆ίας
µιλώντας ψέγει τους ανθρώπους οι οποίοι αποδίδουν τις συµφορές τους
στους θεούς, ενώ οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Παρά-
δειγµα η ανάγωγη συµπεριφορά του Αιγίσθου ο οποίος αγνόησε την προ-
ειδοποίησή τους δια του Ερµή ότι θα τιµωρηθεί και πήρε απερίσκεπτα
ως σύζυγό του την Κλυταιµνήστρα, θανατώνοντας τον Αγαµέµνονα.
Η θεά Αθηνά υπογραµµίζει ότι ο Αίγισθος δίκαια τιµωρείται, σε αντίθεση

µε τον Οδυσσέα που βασανίζεται άδικα τόσα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό
η Αθηνά αποσπά την συγκατάθεση του ∆ία για να σταµατήσουν οι περι-
πέτειες του ήρωα. Ο ∆ίας ρυθµίζει τα πάντα, είναι «ο πατήρ ανδρών τε
και θεών». Βέβαια γίνεται µνεία του Ποσειδώνα που φαίνεται οργισµένος.
Η Αθηνά συµπαρίσταται στον Οδυσσέα, πετώντας από την κορυφή του
Ολύµπου, φθάνει στην Ιθάκη µε την µορφή του Μέντη, φίλου του Οδυσ-
σέα, την υποδέχεται ο Τηλέµαχος και της προσφέρει καλοδουλεµένο
θρόνο να καθίσει, βεβαίως ως Μέντη κι ο Ερµής µε πέδιλα αµβρόσεια
και χρύσεια πετά πάνω από στεριές και θάλασσες για να µεταβεί στο νησί
της Καλυψούς. Η Αθηνά συνοµιλεί ως Μέντης, βασιλιάς των Ταφίων, µε
τον Τηλέµαχο, προσπαθεί να τονώσει το σπασµένο του ηθικό και του
απευθύνει σειρά ερωτήσεων για τους µνηστήρες. Του δίνει οδηγίες πώς
να αντιµετωπίσει και να διώξει τους µνηστήρες και να βγει σε ταξίδι για
τη συλλογή ειδήσεων. 
Η συνάντηση Αθηνάς -Τηλεµάχου κλείνει χωρίς ανταλλαγή δώρων µε

την ξαφνική µεταµόρφωση της θεάς σε αετό. Ο ρόλος της Αθηνάς-Μέντη
είναι πολύ αληθινός. Η Αθηνά προσεγγίζει τον Τηλέµαχο παιδαγωγικά,
αριστοτεχνικά κι ο Τηλέµαχος δέχεται τα λόγια της, ως Μέντη βέβαια και
τα θεωρεί πατρικά. Η Αθηνά φροντίζει να ετοιµαστεί το ταξίδι του Τηλε-
µάχου µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Τηλέµαχος µετά από ολονύκτιο
ταξίδι φτάνει στην Πύλο και µαζί µε τους κατοίκους προσφέρουν θυσία
στον Ποσειδώνα. 
Ο Τηλέµαχος µετά τη συνάντησή του µε τον Νέστορα λιποψυχεί. Πα-

ρεµβαίνει και πάλι η Αθηνά-Μέντης, επιπλήττει και ενθαρρύνει συγχρό-
νως τον Τηλέµαχο για τη λιποψυχία του. 
Ο Τηλέµαχος φιλοξενείται στα ανάκτορα της Πύλου και η βασιλική οικο-

γένεια προσφέρει θυσία στη θεά Αθηνά. 
Η πιστή Ευρύκλεια συνιστά στην Πηνελόπη να προσευχηθεί στην

Αθηνά κι η Αθηνά της στέλνει προφητικό όνειρο για να τονώσει το ηθικό
της και της αποκαλύπτει ότι ο Τηλέµαχος θα τα καταφέρει στο ταξίδι του.
Μετά η Αθηνά προτείνει στην αγορά των θεών δύο σχέδια δράσης. 
Να µεταβεί ο Ερµής στην Ωγυγία και να ανακοινώσει την απόφαση επι-

στροφής του Οδυσσέα και η Αθηνά να µεταβεί στην Ιθάκη φροντίζοντας
για το ταξίδι αναζήτησης. Η Αθηνά παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συµ-
βούλιο των θεών. Με τα λόγια της κερδίζει την συµπάθεια του ∆ία υπέρ
του Οδυσσέα. 
Ο Ερµής κατά απόφαση των θεών και του ∆ία µεταφέρει στην Καλυψώ

την εντολή να ελευθερώσει τον Οδυσσέα. Βλέπουµε κι εδώ την παρέµ-
βαση των θεών στα ανθρώπινα. Πρόθυµος διεκπεραιωτής των αποφά-
σεών τους ο Ερµής. 
Γυρίζοντας από τους Αιθίοπες ο Ποσειδώνας βλέπει τον Οδυσσέα µε

την σχεδία του κοντά στην ακρογιαλιά. Η Αθηνά θέλησε να τον σώσει µε
την βοήθεια της Λευκοθέας για να φτάσει στην χώρα της σωτηρίας του.

Και πάλι παρεµβαίνει η Αθηνά για την τελική σωτηρία του και το επιτυγ-
χάνει µε την απουσία του Ποσειδώνα. Η αντίληψη ότι ο ∆ίας στέλλει την
ευτυχία (τον όλβον) στους ανθρώπους τους καλούς (τους εσθλούς), και
τους κακούς και ότι την µοιράζει στον καθένα, διάχυτη στον Οµηρικό άν-
θρωπο. «Ζευς δι αυτός νέµει όλβον Ολυµπίοις ανθρώποις αν εσθλοίς ή
δε κακοίς όπως ηθέλησον, εκάστω». 
Οι Οµηρικοί άνθρωποι σέβονται τους θεούς γι' αυτό ο Οδυσσέας όταν

φτάνει στις πύλες του Άδη προσφέρει στις ψυχές των πεθαµένων νεκρι-
κές χοές: µέλι µε γάλα, κρασί, νερό. Η Αθηνά για να βοηθήσει τον Οδυσ-
σέα παίρνει µορφή άνδρα, γυναίκας, παιδιού, πτηνού. Κι αλλού θα πει:
«µ' έσωσαν άλλοι θεοί» εννοώντας την θαλάσσια νύµφη Λευκοθέα. Αντι-
θέτως αντιµετώπισε τον Ποσειδώνα που τον εκδικείται γιατί ο Οδυσσέας
και οι σύντροφοί του τύφλωσαν τον Πολύφηµο. Η Παλλάς-Αθηνά φρον-
τίζει να εµφανισθεί ο Οδυσσέας όµορφος και µεγαλοπρεπής µπροστά
στη γυναίκα του. 
Και στην Ιλιάδα καίριος ο ρόλος του θείου στα ανθρώπινα. 
Ο Φοίβος Απόλλων θα λύσει την Χρυσιήδα και όχι τα λύτρα. 
Η περιγραφή του Φοίβου είναι πολύ δυνατή. Είναι µανιασµένος και

κάνει πράξη την απειλή του. Βλέπουµε τους θεούς µε ανθρώπινες αρετές
και ανθρώπινα πάθη. Κι όταν ο Αχιλλέας οργίζεται παράφορα στην
Ιλιάδα, παρεµβαίνει η Αθηνά και το κακό αποφεύγεται. Η Ήρα όµως νοι-
άζεται και για τους δύο ήρωες, τον Αγαµέµνονα και τον Αχιλλέα και στέλλει
την Αθηνά να αναχαιτίσει τον Αχιλλέα. Στην σκηνή του Χρύση παρακο-
λουθούµε την ιεροτελεστία της θυσίας σε όλες τις φάσεις της. Τα προκα-
ταρτικά, την προσευχή, το καθιερωµένο γεύµα µετά την θυσία, το
εξιλαστήριο γλέντι και την αντίδραση του θεού σε µια στιγµή απτής επι-
κοινωνίας του ανθρώπου µε το θεό. Και στην Ιλιάδα προβάλλεται η υπε-
ροχή του ∆ία και η προσπάθεια ιεράρχησης των Ολυµπίων θεών. 
Και επεµβαίνει ο Ήφαιστος και διασκεδάζει την βαριά ατµόσφαιρα. Οι

Θεοί του Οµήρου δεν είναι ακόµη ηθικές δυνάµεις αλλά πανοµοιότυπα
των ανθρώπων σε µεγέθυνση. Ο Όµηρος κληρονόµησε θεούς λίγο πολύ
πρωτόγονους ή απρόσωπους και τους ξανάπλασε σύµφωνα µε τον αν-
θρωποµορφισµό και τον ορθολογισµό. Οι αόριστες θεϊκές δυνάµεις στον
Όµηρο πήραν ανθρώπινη µορφή µε συγκεκριµένες ιδιότητες και αρµο-
διότητες η καθεµιά.
Έγιναν φορείς της ανθρώπινης ηθικής, έκριναν και κρίνονταν, σύµφωνα

µε τα ανθρώπινα µέτρα. Η αθανασία τους όµως ήταν η αγεφύρωτη δια-
φορά ανάµεσα σε θεούς και στους ανθρώπους. ∆εν τρέφονταν µε ανθρώ-
πινες τροφές αλλά µε αµβροσία και νέκταρ. Οι Έλληνες για να µοιάσουν
στους θεούς ένιωθαν υπερήφανοι που ήταν άνθρωποι, αλλά ήθελαν κάτι
περισσότερο που δεν το είχαν. Αυτό πρόβαλλαν στους ανθρώπους-θεούς
τους. Ευζωία, ανθρώπινη µακαριότητα, αιώνια νεότητα, αθανασία. Αν και
έπλασαν τους θεούς όµοιούς τους, οι Έλληνες ποτέ οι ίδιοι δεν τόλµησαν
να ονοµαστούν θεοί, µόνο ηµίθεοι. Τήρησαν το µέτρο σε αντίθεση µε τους
Ρωµαίους αυτοκράτορες και τους βασιλείς της Ανατολής. 
Κλείνοντας δεν µπορώ να µην αναφέρω πόσο σπουδαίες ήταν και οι

νεκρικές τελετουργίες στον Όµηρο. 
Μέσα από τις κηδείες του Πατρόκλου, του Έκτορα, του Αχιλλέα αναδει-

κνύεται όλο το µεγαλείο και ο σεβασµός προς τους νεκρούς. Όλα τα θρη-
σκευτικά στοιχεία και ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός αντανακλάται στα
Οµηρικά ποιήµατα τα οποία ουσιαστικά προσδιορίζουν τα όρια της πα-
λαιότερης ανάπτυξης που έφτασε σε πλήρη άνθιση (ένδοξη µυκηναϊκή
εποχή) και της καινούργιας τάξης πραγµάτων η οποία θα φέρει την Ελ-
λάδα στο κέντρο της ιστορίας. Το έντονο Θρησκευτικό στοιχείο που είναι
διάχυτο στα Οµηρικά έπη µαρτυρεί την βαθειά ανάγκη του ανθρώπου να
επικοινωνήσει µε το θείο, έστω κι αν η πίστη του είναι λανθασµένη, από
άγνοια. Αυτήν την άγνοια ήλθε να αποµακρύνει ο Χριστιανισµός και να
φωτισθούν οι ψυχές των ανθρώπων µε τον αληθινό θεό, τον πανυπερτέ-
λειο, τον παντογνώστη, πανάγαθο και παντοδύναµο.



Σ
την εποχή µας ο όρος παιδαγω-
γική παραπέµπει, στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα τουλάχι-

στον, σε µια σειρά ειδικών µαθηµάτων για
τον τρόπο συµπεριφοράς του δασκάλου
στους µαθητές, ώστε αυτοί να διαµορφώ-
σουν την µαθητική και µαθησιακή τους
ταυτότητα και συµπεριφορά. Τα µαθήµατα
αυτά αφορούν στους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθµίδων και των κλάδων του
εκπαιδευτικού συστήµατος, και θα µπο-
ρούσαµε να ισχυριστούµε ότι αλλοιώνουν
και περιορίζουν την πραγµατική, αρχική
έννοια του όρου.
Αν εξετάσουµε τον όρο παιδαγωγική

και την εξέλιξη του σηµασιολογικού του
περιεχοµένου, σίγουρα θα σκοντάψουµε
στον αρχαίο παιδαγωγό, τον πρώτο δά-
σκαλο των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα,
αυτόν που ως κύριο έργο του είχε να
προσέχει και να καθοδηγεί το παιδί
στους δαιδαλώδεις δρόµους της γνώσης
αλλά και της κοινωνικοποίησης. Το παιδί
παίρνεται από τα µητρικά χέρια και του
παραδίδεται. Ο παιδαγωγός είναι αυστη-
ρός και η βέργα του είναι το κύριο επι-
χείρηµα και η βασική µέθοδος αγωγής.
Συνοδεύει τον νεαρό του κύριο παντού
στο σχολείο, στην παλαίστρα, στις δηµό-
σιες τελετές, βαδίζει πάντα πίσω του
κουβαλώντας τα βιβλία του, τις πλάκες,
τα µουσικά όργανα και οτιδήποτε άλλο
χρειαστεί ο νεαρός µαθητής.
Στον δρόµο προσέχει να µην πιάσει το

παιδί συζήτηση µε κάποιον, να βαδίζει µε
χαµηλωµένο το κεφάλι, τα µάτια να είναι
καρφωµένα στην γη, να κάνει στην άκρη
όταν συναντάει κάποιον ηλικιωµένο.
Στο σπίτι ο παιδαγωγός είναι υποχρεω-

µένος να µάθει καλούς τρόπους στο παιδί:
ένα παιδί απαγορεύεται να συζητάει µε
τους µεγάλους, ή να γελάει µε χάχανα, δεν
είναι σωστό να κάθεται µε σταυρωτά τα
πόδια ή το ένα πόδι πάνω στο άλλο και
ούτε να στηρίζει το πηγούνι πάνω στο χέρι
του, αν στο δωµάτιο µπαίνει κάποιος ηλι-
κιωµένος το παιδί πρέπει να σηκώνεται
όρθιο. Ο παιδαγωγός έχει ακόµη µία πιο
σηµαντική αποστολή: πρέπει να είναι ο
µόνιµος συνοδός του παιδιού έως την
εφηβεία, πρέπει να το επιβλέπει συνέχεια,
για την ηθική διαµόρφωση του χαρακτήρα
του, να του απαγορεύει συναντήσεις µε
ύποπτα άτοµα ή να πλησιάζει σε χώρους
όπου µπορεί να δει ή να ακούσει πράγ-
µατα τα οποία θα είναι επικίνδυνα για την
διαµόρφωση του χαρακτήρα του.
Ο παιδαγωγός λοιπόν είναι αυτός που

θα βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει όχι
µόνο γνώσεις αλλά και συµπεριφορά,
ήθος και αρχές ώστε να γίνει χρηστός
πολίτης και να µπορέσει να υπηρετήσει
το υψηλότερο όλων των ιδανικών, που
δεν είναι άλλο από την αγάπη και την
πίστη στην πόλη του. Στους αρχαίους Έλ-
ληνες το συµφέρον του κράτους έπαιρνε
την πρώτη θέση σε σύγκριση µε τα συµ-
φέροντα του ατόµου. Ο Σπαρτιάτης για
παράδειγµα δεν άνηκε καθόλου στους
δικούς του αλλά ανήκε ολοκληρωτικά
στο κράτος. Στις υπόλοιπες Ελληνικές
πόλεις οι νόµοι ήταν πιο επιεικείς. Οι φι-
λόσοφοι που ασχολιόντουσαν µε την
αγωγή της νεολαίας τακτικά κατέκριναν
τις υπερβολές των Σπαρτιατών, εκ των
πραγµάτων όµως αναγκάστηκαν να δα-
νειστούν πολλά από αυτούς. Ο απώτερος
σκοπός της ελληνικής αγωγής ήταν η
πρόοδος του κράτους. Τα παιδιά έπρεπε
να εκπαιδευτούν και να κατανοήσουν ότι
έπρεπε κάποτε να φέρουν κάποιο όφε-
λος στην πόλη, η εφηβεία δε εθεωρείτο
η περίοδος µύησης των νέων στην πο-
λεµική και κοινωνική ζωή. Οι άρχοντες
και ο λαός γνώριζαν την ιδιαιτερότητα

της συγκεκριµένης φάσης των νέων και
είχαν καταρτίσει ειδικά προγράµµατα
εκπαίδευσης για τους έφηβους τα οποία
δεν είχαν καµία σχέση µε την σηµερινή
στρατιωτική θητεία, αλλά ήταν ένα πρό-
γραµµα προετοιµασίας των νέων για να
µπορέσουν να γίνουν ενεργοί πολίτες,
άξιοι µαχητές και υπεύθυνοι οικογενει-
άρχες. Τα αποδοτικότερα προγράµµατα
εκπαίδευσης των νέων στην αρχαία Ελ-
λάδα εφαρµόζονταν στην Αθήνα µε τον
όρο «έφηβος», στην Σπάρτη µε τον όρο
«κρύπτης» και στη Μινωική Κρήτη µε
τον όρο «αγέλης».
Η αρχή της αγωγής παραµένει άγνω-

στη. Η οµηρική αγωγή (1100-800 π.Χ.)
θεωρείται η πρώτη στην ευρωπαϊκή
ιστορία. Στόχος της ήταν η δηµιουργία
του ήρωα, του ρήτορα, του προικισµένου
µε τις αρετές της µετριοφροσύνης, εγ-
κράτειας, φιλοξενίας: «Αιέν αριστεύειν
και υπείροχον έµµεναι άλλων». Η καλο-
καγαθία και η αριστεία ήταν οι παιδαγω-
γικοί στόχοι και τα ίδια τα οµηρικά έπη
προβάλλουν ήρωες λαµπρά παραδείγ-
µατα της πραγµάτωσής τους. Οι ήρωες
αυτοί είναι τόσο χαρακτηριστικά «άρι-
στοι» και οι αρετές τους τόσο αξιοµίµητες,
που, σε συνδυασµό µε την εκφραστική
γλυκύτητα του τυφλού αοιδού, τα κατορ-
θώµατα και οι περιπέτειές τους θα απο-
τελέσουν ανάγνωσµα και µάθηµα όλων
των γενεών των Ελλήνων, από τον
Όµηρο µέχρι σήµερα.

Η διδασκαλία των οµηρικών επών
είναι βασικό κοµµάτι της εκπαίδευσης
της Αθηναϊκής νεολαίας που αποστηθίζει
ραψωδίες θαυµάζοντας τις ηρωικές πρά-
ξεις που περιγράφονται σε αυτές, αλλά
και τα παραδείγµατα σοφίας και ευστρο-
φίας, τον Νέστορα και τον Οδυσσέα. Όταν
το ηρωικό ιδεώδες, µετά την οπλιτική
επανάσταση έδωσε την θέση του, στην
πατριδολατρεία όταν το άτοµο αρχίζει να
τιµάται και να προβάλλεται για την προ-
σφορά του στην πρόοδο και την ευµάρεια
της πόλης του, τα οµηρικά έπη παρέµει-
ναν το βασικό διδακτικό ανάγνωσµα-εγ-
χειρίδιο. Πάλι οι ήρωές τους έγιναν τα
παραδείγµατα προς µίµηση µε σκοπό, όχι
πια την ατοµική προβολή και αριστεία,
αλλά το καλό της πατρίδας. Η ρήση του
Έκτορα «οιωνός άριστος, αµύνεσθαί περί
πάτρις», γεννά το «µολών λαβέ» του Λε-
ωνίδα και η ευστροφία του Οδυσσέα, το
τέχνασµα του Θεµιστοκλή, που ξεγελά
τους Πέρσες και τον αλαζόνα τύραννό
τους, τον Ξέρξη, χαρίζοντας την υπέρλαµ-
πρη νίκη στους Έλληνες.
Η παίδευση των Ελλήνων µε τα οµη-

ρικά έπη συνεχίζεται και στα χρόνια του
Μ. Αλέξανδρου. Και ο ίδιος ο Έλληνας
στρατηλάτης, µαθητής του Αριστοτέλη,
στην πορεία του στα βάθη της Ασίας,
κρατά κάτω από το µαξιλάρι του, ως πο-
λύτιµο ανάγνωσµα, την Ιλιάδα και έχοντας
ως πρότυπο τον Αχιλλέα στην γενναιότητα
και στην αριστεία, τον ξεπερνά, γράφοντας
την δικιά του ένδοξη σελίδα στην ελληνική
ιστορία όχι µόνο για τις κατακτήσεις του,
αλλά και για την συµπεριφορά και το ήθος

που επέδειξε στους λαούς που κατέκτησε.
Στους ελληνιστικούς χρόνους όταν η

Αλεξάνδρεια έγινε το νέο πνευµατικό
κέντρο του ελληνισµού, τα οµηρικά έπη
πρωταγωνιστούν µια ακόµη φορά. Το
µαρτυρούν πηγές, όπως η Σούδα όταν
αναφέρεται στον πρώτο βιβλιοθηκάριο
της Αλεξανδρείας και πρώτο επιστηµο-
νικό θεµελιωτή της οµηρικής φιλολογίας,
τον Ζηνόδοτο τον Εφέσιο: «ος και πρώτος
των Οµήρου διορθωτής εγένετο», αλλά
και στη συνέχεια όταν η γεωγραφία του
Ερατοσθένη του Κυρηναίου χαρακτηρί-
ζεται ως ο απόγονος της οµηρικής. Γενι-
κότερα, δεν υπάρχει φιλόλογος που να
αναφέρεται στους δηµιουργούς και στους
δασκάλους της Αλεξανδρινής Βιβλιοθή-
κης, ο οποίος να µην έχει ασχοληθεί µε
τα οµηρικά έπη, σχολιάζοντας, αντιπαρα-
βάλλοντας και αξιοποιώντας το περιεχό-
µενό τους τόσο για επιστηµονικούς,
λεξιλογικούς ή ετυµολογικούς λόγους,
όσο και για καθαρά παιδευτικούς. Αξιό-
λογο παράδειγµα αποτελεί ο Αρίσταρχος
ο Σαµόθραξ του οποίου σηµαντικότερο
έργο θεωρούνται οι δύο κριτικές εκδό-
σεις του Οµήρου. Το φιλολογικό ενδιαφέ-
ρον δεν είναι βέβαια ανεξάρτητο της
παιδαγωγικής χρησιµότητας των επών,
τα οποία διδάσκονται συστηµατικά και τα
ιδεώδη τους εµπνέουν τους νέους της
εποχής.
Η ρωµαϊκή κυριαρχία δεν αµβλύνει την

παιδαγωγική αξία των οµηρικών επών,
το αντίθετο µάλιστα, µαρτυρείται έντονο
ενδιαφέρον και των ίδιων των Ρωµαίων.
Ενδεικτικά αναφέρουµε εδώ το έργο του
Άκκιου «Didascalica», που αναφέρεται
στο παλιό πρόβληµα, ποιος ήταν αρχαι-
ότερος, ο Ησίοδος ή ο Όµηρος και από τον
τίτλο του µπορούµε να αντιληφθούµε πώς
αντιµετώπιζαν οι Ρωµαίοι το περιεχόµενό
τους. Τα οµηρικά έπη διαβάζονται και δι-
δάσκονται, καθώς οι Ρωµαίοι θεωρούν
ότι τα ιδανικά και οι αξίες που προβάλ-
λουν είναι ικανά και απαραίτητα για την
σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών
τους. Η παιδαγωγική αξία των επών
όµως µαρτυρείται και γίνεται καταφανέ-
στερη, καθώς και η πίστη των παιδαγω-
γών στα διδάγµατά τους, όταν γίνονται
θέµα αναφοράς στα πρώιµα χρόνια του
Βυζαντίου, την εποχή που αυτό ακόµα
διαµορφώνει ταυτότητα και προσπαθεί να
αυτοκαθοριστεί. Η «θύραθεν παιδεία»,
όπως ονοµάζονται τα έργα της αρχαίας
ελληνικής λογοτεχνίας, γίνεται αντικεί-
µενο έντονου προβληµατισµού αλλά και
πεδίο αντιπαραθέσεων, για το πόσο συ-
νάδει το περιεχόµενό της µε τα χριστια-
νικά ιδεώδη και τον χριστιανικό τρόπο
ζωής. Από πολύ νωρίς µεγάλοι δάσκαλοι,
όπως ο Μέγας Βασίλειος, προσπαθώντας
να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να άρουν το
ανάθεµα από την αρχαία ελληνική γραµ-
µατεία, χρησιµοποιούν ως παράδειγµα τα
οµηρικά έπη, θέλοντας να δείξουν ότι
υπάρχουν αρετές, ιδανικά και ιδεώδη και
στα αρχαία ελληνικά συγγράµµατα, αρκεί
να υπάρχει διαµορφωµένη ορθή κρίση και
ευαίσθητα αισθητήρια. ∆εν µας ενδιαφέ-
ρουν οι έρωτες των Θεών, αλλά οι πράξεις
των ανθρώπων, λέει ο Μέγας Βασίλειος
και συµβουλεύει τους πιστούς, ενώ ανα-
φέρεται ειδικά στους νέους, να ακολουθή-
σουν το παράδειγµα της µέλισσας, η οποία
κινείται από λουλούδι σε λουλούδι και
τρυγά το καλλίτερο από όλα, φτιάχνοντας
το εξαίσιο µέλι της. Έτσι πρέπει να φερ-
θούν και στα αρχαία ελληνικά κείµενα: να
πάρουν από αυτά τα ηθικά διδάγµατα και
να παραδειγµατιστούν από τις άριστες
συµπεριφορές µέσα από τις οποίες ο άν-
θρωπος εξυψώνεται και συναντά την
ηθική, την θεία διάσταση που υπάρχει

µέσα του ξεπερνώντας τον εαυτό του, λει-
τουργώντας µε αυτοθυσία για το κοινό
καλό, µε γνώµονα όχι την προσωπική
προβολή ή το συµφέρον, αλλά την πα-
τρίδα. Τα οµηρικά έπη, αν και ανήκουν
στην θύραθεν παιδεία, έχουν σηµαντική
θέση στην παιδεία των ελληνοπαίδων του
Βυζαντίου, αναγνωρίζεται η µεγάλη παι-
δαγωγική τους αξία, διδάσκονται µετά την
βασική εκπαίδευση και γίνονται ένα από
τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των
µορφωµένων ανθρώπων. Μορφωµένος,
για τους Βυζαντινούς, είναι αυτός που
γνωρίζει από στήθους να απαγγέλει τα
έργα του θείου Οµήρου, ενώ συγχρόνως
τα ιδεώδη των οµηρικών επών διαπνέουν
τον βυζαντινό τρόπο ζωής. Στα δύσκολα
χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας,
όταν προσπαθεί να επιβιώσει περιτριγυ-
ρισµένη από εχθρούς, το ήθος και η πρα-
κτική των οµηρικών ηρώων λειτουργούν
παραδειγµατικά για τους φύλακες των συ-
νόρων, τους ακρίτες, και καλλιεργούν την
έντονη φιλοπατρία που τους χαρακτηρίζει,
γεννώντας νέους ήρωες όπως ο ∆ιγενής
Ακρίτας, του οποίου τα κατορθώµατα τρα-
γουδιούνται από το λαό και γίνονται πρό-
γονοι µιας τεράστιας παράδοσης που
γεννά τη νέα ελληνική λογοτεχνία, µέσα
από τα πρώτα δηµώδη κείµενα. Στα δύ-
σκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν η
επιβίωση είναι το ζητούµενο, η οργανω-
µένη παιδεία είναι σχεδόν ανύπαρκτη,
µέχρι το έθνος να βρει εκ νέου τα βήµατά
του. Παρά ταύτα τα οµηρικά έπη διατη-
ρούνται ως προσφιλές ανάγνωσµα των
ελαχίστων από το λαό που γνωρίζουν
ανάγνωση και γραφή και προσφιλές
άκουσµα των περισσοτέρων. Η απελευ-
θέρωση των Ελλήνων και η ίδρυση του
Ελληνικού κράτους, ξαναδίνει στα οµη-
ρικά έπη τη θέση που τους αρµόζει: διδά-
σκονται ξανά και διδάσκουν τους Έλληνες
αξίες που ενυπάρχουν στην φύση τους. Το
ηρωικό οµηρικό ιδεώδες ξαναπερνά στα
σχολεία και γαλουχεί τις νέες γενιές. ∆εν
θα µιλήσουµε εδώ για την άµβλυνση των
αξιών και των ηθών, κοινωνικό φαινό-
µενο παγκοσµίως, που διαπιστώνεται στις
µέρες µας, αλλά θα τονίσουµε ότι τα οµη-
ρικά έπη, εξακολουθούν και σήµερα να
διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία και
στους  Έλληνες έφηβους, προβάλλοντας
ήρωες και χαρακτήρες άξιους προς µί-
µηση, συνεχίζοντας µια παράδοση δυό-
µισι χιλιάδων χρόνων, δίνοντας την
ευκαιρία σε όλους όσους συµµετέχουν
στην διαδικασία της εκπαίδευσης, να ανα-
λογιστούν και να αξιολογήσουν την προ-
σφορά και την προσπάθειά τους, αλλά και
να κατανοήσουν βαθύτερα την έννοια του
δασκάλου και του παιδαγωγού, γιατί τε-
λικά ίσως αυτό να είναι το µεγάλο ζητού-
µενο της εποχής µας.
Συµπερασµατικά, τα οµηρικά έπη απο-

τελούν έργο µε τεράστια παιδαγωγική ση-
µασία και τα πρότυπά τους είναι πρότυπα
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις
αναζητήσεις των ανθρώπων ανά τους αι-
ώνες. Αυτό αποδεικνύεται από την χρήση
τους στην αγωγή από την γέννησή της, ως
τις µέρες µας.
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Η ανθρώπινη µοναξιά έγινε "σήµα κατατεθέν" της εποχής µας, µιας εποχής
που καταντά έτσι ακόµα πιο τυραννική για όλους εµάς που είµαστε φορείς και
δηµιουργοί της ταυτόχρονα.
Οπωσδήποτε ο προσδιορισµός ενός κοινωνικού φαινοµένου που συναντάται

κατ' εξοχήν στις µεγάλες πόλεις, µικροπόλεις αλλά και στα χωριά τώρα που
ερηµώνουν κι αυτά.
∆υστυχώς είναι το πρώτο στάδιο για κάθε άτοµο προβληµατισµένο και ευαι-

σθητοποιηµένο.
Παράδειγµα η πολυκατοικία της πόλης συνεχίζει τη ζωή της τυλιγµένη στην

αδιαφορία και στο σκοτάδι της µοναξιάς στα διαµερίσµατα (κονσερβοκούτια).
Ίσια για µια "καληµέρα", "ωραίος καιρός", ή "καλό χειµώνα" ή "καλό καλοκαίρι"
στο έµπα της εποχής. Η µοναξιά κυριαρχεί την µοναξιά. Όσο κι αν µας φαίνον-
ται απροσπέλαστοι, κατά βάθος όλοι οι υγιείς πνευµατικά και ψυχικά άνθρωποι
διψούν γι' αυτή την επικοινωνία και αυτή η επικοινωνία είναι η φιλία. Η φιλία
είναι µια από τις εικόνες που εξυψώνει το άτοµο και το οδηγεί σε ποιοτική κα-
λύτερη ζωή.
Η φιλία παίζει κανονιστικό ρόλο στις σχέσεις των ατόµων, µια και προϋπο-

θέτει ψυχικό πλησίασµα µεταξύ τους και στενότερη ψυχική και ιδεολογική
ταύτιση. Οι φιλίες συνάπτονται µεταξύ των ατόµων, εξ αφορµής κάποιου επει-
σοδίου, που δένει τα άτοµα και δηµιουργούν πολύ εποικοδοµητικές σχέσεις
και για τους ίδιους αλλά και για το σύνολο, που ανήκουν. 
Πολλές φορές η φιλία αυτή στηρίζεται στην ευγνωµοσύνη ή τον θαυµασµό

του ενός προς τον άλλο, που όµως το ξεπέρασµα τους φέρνει πιο κοντά. Η
φιλία κρατάει ίσως όσο ζουν. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την σύναψη φιλίας,
που οδηγεί τα άτοµα στην επιτυχία, είναι το πνευµατικό επίπεδο, η ψυχική

ισορροπία και η ευελιξία στις ανθρώπινες σχέσεις. Η φιλία συσφίγγει τις σχέ-
σεις των ανθρώπων. Είναι όµορφο να ξέρεις ότι δίπλα σου υπάρχουν άνθρω-
ποι, που σε αγαπούν, σε σκέφτονται και ενδιαφέρονται για σένα και τα
προβλήµατά σου. Ξέροντας ότι θα έχεις δίπλα σου συµβοηθούς, σε κάνει να
αντιµετωπίζεις µε θάρρος τη ζωή και βλέπεις το µέλλον να διαγράφεται ευ-
νοϊκό µπροστά σου.
Όµως η φιλία δε στηρίζεται στη λογική αλλά στο συναίσθηµα, γι' αυτό η

εκλογή ενός λάθος φίλου είναι πολύ πιθανή.
Άλλες φορές κατορθώνει σύντοµα να απαγκιστρωθεί από την κακή φιλία, άλλες

φορές να παρασυρθεί σε µια φθοροποιό σχέση και να χαθεί. Φυσικά αναπτύσ-
σονται και φιλίες µε βάση το συµφέρον, µια φιλία χωρίς εµπιστοσύνη µεταξύ τους,
λόγω του ότι οι άνθρωποι είναι αποξενωµένοι, χωρίς ψυχικούς δεσµούς.
Αυτές όµως διαρκούν µόνο όσο καλύπτονται τα συµφέροντά τους και

παύουν να υπάρχουν όταν αυτά συγκρούονται. Όταν παύουν να υπάρχουν, δεν
έχουν αφήσει πίσω τους τίποτα το ουσιαστικό.
Μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος σχετικά µε την φιλία και ότι

υπάρχουν ιδανικές και αγνές φιλίες και µεταξύ των ανθρώπων, που είναι
όµως λιγότερο διαδεδοµένες. Η αγνή και η αληθινή φιλία θα µπορούσε να
οδηγήσει σ' ένα λαµπρό πολιτισµό, ενώ η ανυπαρξία της θα οδηγούσε στον
µονοχνωτισµό του κόσµου µας.
Αν η σύναψη φιλικών σχέσεων µεταξύ ατόµων και λαών γίνει πιο αγνή, τότε

είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθούµε σε καλύτερες µέρες.

Ο
ι άνθρωποι της Τρίτης ηλικίας είναι ο παππούς και η γιαγιά. Είναι αυτοί που στα παιδικά
µας χρόνια θέρµαιναν τις καρδιές µας και οδηγούσαν τα βήµατά µας στο σωστό δρόµο.
Είναι αυτοί που θυσίασαν τα νιάτα τους, τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους στη λεβεν-

τοπνίχτρα θάλασσα, στη σκληρή βιοπάλη της ξηράς και στους πολέµους. Είναι αυτοί που έγιναν
γέφυρες, που µετέφεραν σε κάθε γενιά τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις. Είναι αυτοί οι
οποίοι στέριωσαν το υπάρχον οικονοµικό και κοινωνικό οικοδόµηµα και γονιµοποίησαν την
κοινωνική µας ζωή, µε υψηλές ιδέες και υψηλά ιδανικά. Είναι ο παππούς και η γιαγιά συµ-
βουλάτορες της οικογένειας στα προβλήµατα που ήθελαν προκύψουν, είναι αυτοί που γίνονται
δύο φορές γονείς στα παιδιά των παιδιών τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι αποτραβηγµένοι
από τη δραστηριότητα και τη δηµοσιότητα, φορτωµένοι µε την πείρα και τη γνώση, που µπο-
ρούν να καταστούν οι πιο ειλικρινείς ανιδιοτελείς χρονικογράφοι της εποχής µε τις αυθεντικές
και αυθόρµητες διηγήσεις τους, που µπορούν να διδάξουν το αλφαβητάρι του λαϊκού µας πο-
λιτισµού, να εµφυσήσουν στη νιότη το πάθος για τη δηµιουργία και την παλιννόστηση των
αξιών. Απόµαχοι πλέον, τους βλέπουµε να έχουν ρίξει άγκυρα σαν τα ταλαιπωρηµένα και θα-
λασσοδαρµένα καράβια που τάχουν χτυπήσει οι θάλασσες και οι καιροί. Σήµερα ο παππούς
και η γιαγιά, τα άτοµα αυτά τnς τρίτης ηλικίας δεν ζητούν πολλά, λίγη φροντίδα και ένα πιο αν-
θρώπινο οικογενειακό περιβάλλον για να µην είναι στην αποµόνωση των ζωντανών νεκρών.
Σ' αυτό τo βάσανο της µοναξιάς και της ανηµποριάς.
Ας µην τους λείψει το χαµόγελο από τα χείλη τους. Ο ∆ιογένης λέει: «δεν υπάρχει τίποτε χει-

ρότερο όσο ο παραγκωνισµός στον ανήµπορο και άρρωστο». Ο νεοπλουτισµός άλλαξε την
ψυχή µας, τις καρδιές µας. ∆υστυχώς πολλοί νέοι σήµερα έχουν αυτή τη νοοτροπία. Τι θέλουν
οι γέροι µας, κάποια συνταξούλα υπάρχει, λεφτά έχουµε, ας τους βάλουµε σε έναν οίκο ευγη-
ρίας. Πόση λίγη ανθρωπογνωσία πρέπει να διαθέτουν οι άνθρωποι! Γι’ αυτό και ξεφύτρωσαν
τόσοι οίκοι ευγηρίας σαν µανιτάρια, σ' όλη την ελληνική επικράτεια. Μπορώ να πω ότι τα ξε-
νοδοχεία αυτά που έχουν µετατραπεί σε οίκους ευγηρίας  είναι καλά, διαθέτουν ωραία δω-
µάτια, άνετους χώρους, τηλεόραση, προαύλια, πρασινάδες, φαγητό κλπ. Όσο καλός όµως και
να είναι ο οίκος ευγηρίας δεν µπορεί µε τίποτα να αντικαταστήσει τη ζεστασιά του σπιτιού. Ο
παππούς και η γιαγιά θέλουν τα εγγόνια. Τα παιδιά θέλουν τον παππού και τη γιαγιά.
Ο ηλικιωµένος νοιώθει αποξενωµένος. Την πίκρα που έχει στην ψυχή του δεν τη δείχνει. Όχι δεν

µπορούν να καταλάβουν τα παιδιά του. Κάνει τον ευχαριστηµένο πάλι για χάρη των παιδιών, για να
µη στεναχωρηθούν. Γι’ αυτό κάποτε σε µια συνέντευξη, σε θέµατα οίκων ευγηρίας, ο υπουργός
υγείας και πρόνοιας σε µια επίµονη ερώτηση δηµοσιογράφου είπε: «Aς βρεθεί µια γωνιά στην καρ-
διά µας και στο σπίτι µας για τον γέροντα γονιό µας. Aς σφίξουµε το χέρι σ' όλους τους γονείς του
κόσµου κι ας τους ευχαριστήσουµε για όλα όσα µας έδωσαν και σ' ό,τι µας έµαθαν».
Aς µην είµαστε αδιάφοροι, ας νοιαζόµαστε για τους γονείς που µας χάρισαν το σπουδαιότερο

απ' όλα, τη ζωή, και µε τα δικά τους φτερά πέταξαν οι περισσότεροι στην επαγγελµατική και οι-
κογενειακή επιτυχία. Aς µην ξεχνάµε πως αν δεν ήταν αυτοί, όλοι εµείς δεν θα ήµασταν τίποτα.

Κώστας Μιχ. Φράγκος

(Κινεζική ρήση: Πώς µπορείς να νοιώθεις ευτυχισµένος όταν παραµελείς τη γιαγιά και τον παπ-
πού που σ' έφεραν στη ζωή).

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ
Εκεί που είσαι ήµουνα 

και εκεί που είµαι θα 'σαι 
και όταν θά 'σαι 

θα δεις πώς θα 'σαι.

Γράφει ο Καπ. Κώστας Φράγκος

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ 
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
«Μην αναβάλεις να βοηθήσεις αυτόν που σε έχει

ανάγκη» (Σοφία Σειράχ)

ΜΕΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΜΠΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

∆ΙΠΛΩΜΑ
ΤΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤ…..   ΚΥΡ….

……………………………………………………………….
ΠΟΥ ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΑ ΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟΝ 

∆ΕΚΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΤΕΜΠΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΞΙΟΣ 
ΒΑΘΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΑ (10)

Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΗΣ:

1. Να αγαπάς το κρεβάτι σου όπως τον εαυτό σου.

2. Να αναπαύεσαι τη µέρα, ώστε να απολαµβάνεις τον ύπνο σου το

βράδυ.

3. Όταν δεις κάποιον να ξεκουράζεται βοήθησέ τον.

4. Κάθε δουλειά είναι προσπάθεια που πρέπει να αποφεύγεται.

5. Μην κάνεις σήµερα αυτό που µπορείς να αναβάλεις για αύριο.

6. Κάνε όσο µπορείς λιγότερες κινήσεις.

7. Ό,τι θα έπρεπε να κάνεις, άφησε να το κάνει κάποιος άλλος.

8. Κανένας δεν πέθανε από υπερβολική ανάπαυση.

9. Αν αισθανθείς διάθεση για εργασία, ξάπλωσε και περίµενε να σου πε-

ράσει.

10. Θυµήσου: ζούµε για να αναπαυόµαστε.

ΧΟΥΖΟΥΡΙΑ ΣΤΙΣ……………… 19 ……

Όλοι οι παραπάνω υπέγραψαν µε νεύµα και ξαπλωτοί.

ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΠΑΡΙΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΠΛΩΜΕΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΘΙΣΤΟΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΑΣ
∆Ρ. ΑΡΧΙΤΕΜΠΕΛΗΣ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΟΡΑΤΙΟΣ ΑΚΑΜΑΤΗΣ
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ΣΕΡΓΙΑΝΙΣΜΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ
Υπό Αναστασίας Φραγκοπούλου 
∆ικηγόρου

Σκύψε, ψυχή, προσκύνησε στ’ άγια τα χώµατα τα ιερά, τα µατοβαµµένα από
Γρηγόριους, Χρυσόστοµους και τόσους άλλους. Προσκυνά την αιολίδα γη, τη
γη την πονεµένη που σε γέννησε και σ' ανάθρεψε, ψυχή, τη γη που άνοµα την
αδράξανε χέρια.
Σκύψε, ψυχή, προσκύνησε στ' ονείρου σου τη γη, τη γη του καηµού και του

πόθου, κι αφουγκράσου καµπάνα απ' τον Αρχάγγελο κι από τα Μοσχονήσια.
Στοχάσου, ψυχή, πέτα κι αγνάντεψε τα µετερίζια. Ανέβα ως τον απάνω µα-

χαλά, σταυροκοπήσου ευλαβικά στην Αγιά Τριάδα τ’ Αϊβαλιού κι ας είναι πια
αγνώριστη ως την καταντήσαν. Μη ζητάς να βρεις τοιχογραφίες πια στον Τα-
ξιάρχη. Μόνο µεσ' στο είναι σου θα βρεις ζωγραφισµένες σαν αναµνήσεις
άγνωστων για σένα χρόνων. Κι ως κατεβείς στης Σµύρνης το γιαλό, µην ψάξεις
για να δεις ένα ψηλό καµπαναριό, µηδέ να στήσεις αυτί για της Αγιά Φωτεινής
το γλυκό µικρασιάτικο καλωσόρισµα. ∆εν είναι πια εδώ. Μη ζητήσεις για να
δεις στο Μπουρνόβα κρύα νερά, µήτε και τις λουλουδιασµένες τις αυλές στον
όµορφο τον Κουκλουτζά. Ξεράθηκαν, µαδήσανε σαν τις ψυχές κι εκείνα.
Πάνε όπου θες, στην Πέργαµο, στη Φώκαια, στην Προύσσα, σεργιάνισε στη

Φιλαδέλφεια, στο Αϊδίνι, στο ∆ικελί. Μπες στα Μουδανιά, στο Μπαλικεσέρ, στην
Πάνορµο. Πέτα στον Πόντο, αγνάντεψε όλες τις αγιασµένες των Ελλήνων πο-
λιτείες, Τραπεζούντα, Κεράσουvτα, Αµάσεια, Σαµψούντα, Κασταµονή. Μα µη
θελήσεις να ξεδιακρίνεις εκεί την οµορφιά, π' ανάµνηση γλυκειά διπλοφυλάς
στα µύχια της καρδιάς σου. Μη ρωτηθείς γιατί έφυγ' η ζωή, πού πήγε.
Πέρνα ύστερα στο Γαλατά, στα Τατάβλα, στο Νιχώρι. Πήγαινε στο Πέραµα και

στο Μπαλουκλί, µα µη ρωτήσεις την Παναγιά γιατί αγίασµα δεν έχει, γιατί δα-
κρύζει οληµερίς στη ρηµαγµένη εκκλησιά Της. Ροβόλησε στης ορφανεµένης
Πόλης τα σοκάκια, µα µη ζητάς εδώ ζωή µε οµορφάδες και ζουµπούλια, µηδέ
το καλόκαρδο πήγαιν-έλα στις αυλές µε τις γλυκές κουβέντες.
Σκύψε, αφουγκράσου τον καηµό που στάζει απ' τα φύλλα, που τρέχει απ' τις

βρύσες τις παλιές, απ' τις βουβές καµπάνες, κι απ' τους µεµέτηδες ακόµα, που
δεν είν' εδώ ο Έλληνας µε τη γερή τη φύτρα, να δώσει στον τόπο τη ζωή, στα
λούλουδα το χρώµα και τις αυλές τις αδειανές να τις γεµίσει µε της ψυχής του
τη ζωντάνια και τα µύρα.
Ξέρω τι αποζητά η καρδιά σου. Ποθεί γιασεµιά και κατηφέδες, το ολόκαρδο

το καληµέρισµα απ' τις καλές κυράδες, το γέλιο των αγνών παιδιών στους µα-
χαλάδες, ζητάς το δαντελένιο κουρτινάκι της γιαγιάς στο παραθύρι και στον
οντά ζεστό καφέ, ζητάς να βρεις εδώ κρύα νερά και πρασινάδες και τις κυρά-
δες -νόνες και µανάδες µας- να τρέχουν στ' άκουσµα καµπάνας αγιασµένης
απ' τη Βλαχέρνα και τους Αποστόλους κι απ' την Κυρά την Μπαλουκλιώτισσα
για το σπερνό και για τη Λειτουργιά µας.
Μα εδώ θα βρεις µονάχα ν' αντηχούν στους τοίχους και τους αφηµένους κή-

πους, αλί, σεβντάδες, µεράκια και καηµοί ενός ξεριζωµένου κόσµου, π' αντί
να πεθάνει αυτός σαν το βασιλικό που βγήκε απ' τη γλάστρα -για να µαταρι-
ζώσει αλλού, να πιάσει, να βλαστήσει- λες και πέθανε το χώµα, η γη που τόσα
χρόνια ατέλειωτα τον εκρατούσε στην ιερή αγκάλη κι έπαιρνε απ' αυτόν ζωή
κι αρώµατα κι ανθούσε.
Μπες και στην Αγιά Σοφιά την έρµη και κάνε ευχή βαθιά, µεγάλη κάνε ευχή

και δάκρυσε για κείνη και για σένα. Μπες στην Αγιά Σοφιά και κάνε ευχή βαθιά
και µείνε εκεί... για πάντα.

Όπως ξέρουµε όλοι, δηµιουργία του Θεού είναι το περιβάλλον.
Από την πρώτη ηµέρα της δηµιουργίας ο Θεός δηµιούργησε το
φως και διέκρινε το φως από το σκότος.
∆ηµιούργησε την γη και την χώρισε από τα ύδατα.
Φρόντισε να στολιστεί µε όλα τα είδη της βλάστησης «Βλαστη-
σάτω η γη βοτάνων χόρτου σπείρων σπέρµα» για να έχει ο άν-
θρωπος στην διάθεσή του όλα τα απαραίτητα για την επιβίωσή
του.
∆ηµιούργησε τα ζωά και τα πουλιά και όπως λέει η Αγία Γραφή
τους ιχθύες της θαλάσσης, τον ευάλωτο πλούτο καθώς και τον
πλούτο των υδάτων, δηλαδή των ποταµών και των λιµνών.
Με τον ατµοσφαιρικό αέρα και το οξυγόνο χαρίζει πνοή στους
ανθρώπους και τους αναζωογονεί.
Με τα νέφη µάς χαρίζει την βροχή, δηλαδή το ύδωρ, πηγή ζωής.
Με τον έναστρο ουρανό µας ευφραίνει και µας διδάσκει την αρ-
µονία του σύµπαντος.
Ενώ όµως όλα αυτά τόσο πλουσιοπάροχα µάς χάρισε ο δηµι-
ουργός, εµείς δεν κάναµε καλή χρήση του περιβάλλοντος µε
αποτέλεσµα να το καταστρέφουµε, άρα να αυτοκαταστρεφό-
µεθα.
Ρυπαίνοντας τις θάλασσες, το πράσινο, την ατµόσφαιρα, την
φύση, γενικά το περιβάλλον µας, εισάγουµε τον θάνατο στις
ζωές µας, καταστρέφοντας συγχρόνως την αίσθηση του
ωραίου.
Εάν είµαστε συνετοί και ευγνώµονες προς τον δηµιουργό, θα
διατηρούσαµε αλώβητο το περιβάλλον όπως µας το χάρισε ο
Κτίστης και δηµιουργός του, και πρώτοι θα απολαµβάνουµε και
θα γευόµαστε τους καρπούς του.
Τι να πούµε για αυτούς που γίνονται µε απροσεξία ή εσκεµµένα
αιτία να καταστραφούν τα δάση ή να γεµίσουν οι θάλασσες µε

ρύπους, τα ποτάµια και οι λίµνες µας να γίνουν σκουπιδότοποι;
Επιεικώς, ίσως, θα τους χαρακτηρίζαµε άφρονες.
Η εκκλησία που αντιπροσωπεύει τον ∆ηµιουργό και σαν στορ-
γική µητέρα ασφαλώς πρέπει να φροντίζει για την φύση και το
περιβάλλον.
Βλέποντας δε και παρατηρώντας γύρω µας τις τόσες οµορφιές,
τα λουλούδια, τα δένδρα, τα βουνά, τους ποταµούς και τις θά-
λασσες, γίνονται αιτία να φιλοσοφήσει ο κάθε χριστιανός για την
παντογνωσία, παντοδυναµία και αγάπη του Θεού προς τους αν-
θρώπους, τα έµψυχα πλάσµατά του.
Θυµάµαι ένα παιδικό τραγούδι µε µουσική Μπετόβεν που τρα-
γουδούσαµε µικροί:

Θεού το Κράτος το σύµπαν γιορτάζει 
Το άπειρο και οι ουρανοί 
Αυτόν η φύσις και η γη δοξάζει 
Αυτόν η θάλασσα υµνεί 
Ποιός τ’ άστρα σκόρπισε στ’ άπειρα ύψη 
Τον ήλιο ποιός κυβερνά 
και ποιός µπορεί απ’ εκείνον να κρύψει 
τι έχει βαθιά στην καρδιά.

∆ύναται ο δάχτυλός του ως µοχλός τη γη να σείσει 
και το κοίλον της χειρός του, τους ωκεανούς να κλείσει 
Μ’ ένα νεύµα του µόνο σβήνει, των αστέρων τους φανούς 
Μ’ ένα νεύµα του µόνο κλείνει προς την γη τους ουρανούς.

Σεβόµενοι λοιπόν ως χριστιανοί το περιβάλλον µας, σεβόµαστε
τον δηµιουργό µας προς χάριν δική µας, των συνανθρώπων
µας και ολόκληρης της δηµιουργίας.

Εκκλησία και περιβάλλον
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Μετανάστες στην Ελλάδα
Αν και η µετακίνηση πληθυσµών δεν αποτελεί νέο ιστορικό φαινόµενο για την Ελ-

λάδα, οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει στη µετατροπή της από
χώρα εκροής σε χώρα διέλευσης και υποδοχής µεταναστών (Μπάγκαβος, 2003). Ο
πληθυσµός των µεταναστών στην Ελλάδα, συµπεριλαµβάνοντας τόσο τους αλλοδα-
πούς όσο και τους Έλληνες οµογενείς παλιννοστούντες ξεπερνά το ένα εκατοµµύριο,
αριθµός που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού πληθυσµού της χώρας
µε βασικό χαρακτηριστικό τις νεανικές ηλικίες (Μπάγκαβος, 2003. Λαµπριανίδης &
Λυµπεράκη, 2001).
Οι περισσότεροι αλλοδαποί µετανάστες προέρχονται από χώρες των Βαλκανίων, µε

τους Αλβανούς να αποτελούν την πολυπληθέστερη οµάδα (65% στο σύνολο των µε-
ταναστών). Μικρότερες είναι οι µεταναστευτικές οµάδες που προέρχονται από τη
Βουλγαρία, τη Ρουµανία, καθώς επίσης από τη Ρωσία και την Πολωνία, ενώ δεν είναι
λίγοι αυτοί που κατάγονται από χώρες της Αφρικής και της Ασίας (24% των µετανα-
στών). Οι υπόλοιποι µετανάστες µοιράζονται µεταξύ 117 άλλων χωρών αποστολής µε-
ταναστών (Λαµπριανίδης & Λυµπεράκης, 2001). Οι περισσότεροι αλλοδαποί που
προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής (Ιράκ, Ιράν, Κουρδιστάν, κ.ά) αποκτούν
την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα εξαιτίας του χαρακτήρα του εκπατρισµού τους
λόγω δικτατορικών και αυταρχικών καθεστώτων της χώρας προέλευσης (Σώτου &
Τοπαλίδου, 2003).
Στην κατηγορία των παλιννοστούντων περιλαµβάνονται: α) Έλληνες Πόντιοι, οι

οποίοι προέρχονται από χώρες της πρώην Σ. Ένωσης, β) Βορειοηπειρώτες, ενσωµα-
τωµένοι στο αλβανικό κράτος, µετά τους Βαλκανικούς πολέµους (Κασιµάτη, 2003),
και γ) παλιννοστούντες Έλληνες από υπερπόντιες χώρες, όπως τις Η.Π.Α., τον Καναδά
και την Αυστραλία, την Αφρική, καθώς και από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.

Μετανάστευση και επιπολιτισµός
Η µετανάστευση ως διαδικασία συνιστά µία σηµαντική «οικολογική µετάβαση» που

συνδέεται µε την εγκατάλειψη της πατρίδας και τη µόνιµη ή προσωρινή µετοίκηση ενός
ατόµου ή µιας οµάδας σε ένα καινούργιο πολιτιστικό πλαίσιο. Η απόφαση του ατόµου

για µετακίνηση σε µια άλλη χώρα αναδυόµενη από την οικονοµική ή πολιτική ανα-
σφάλεια στον τόπο του (Ward et al., 2001) συνιστά µια διαδικασία αποχωρισµού από
σηµαντικά πρόσωπα και αντικείµενα, η οποία συνοδεύεται από το άγχος αποχωρι-
σµού, το οποίο όµως παραµένει συχνά ασυνείδητο ή εξωτερικεύεται µε την προβολή
της ελπίδας για ένα καλύτερο µέλλον (Suarez-Orozco & Suarez-Orozco, 2001). Το
πρώτο διάστηµα που ακολουθεί την άφιξη του µετανάστη, παρατηρείται ένα αίσθηµα
ενθουσιασµού και γοητείας για τις καινούργιες προκλήσεις (Oberg, 1960) το οποίο
όµως σταδιακά υποχωρεί, καθώς η επαφή µε τον καινούργιο πολιτισµό και οι απαι-
τήσεις προσαρµογής στον νέο τρόπο ζωής δηµιουργούν δυσκολίες οι οποίες έχουν
σχέση µε τον επιπολιτισµό.
Ο επιπολιτισµός περικλείει όλες τις αλλαγές που επισυµβαίνουν τόσο σε επίπεδο πο-

λιτισµού και κοινωνικής ζωής όσο και σε επίπεδο προσωπικών αξιών και ταυτότητας
υπό την επίδραση της επαφής ατόµων ή οµάδων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευ-
σης (Sam, 2006). Κατά τη διάρκεια του επιπολιτισµού ασκείται πίεση στα άτοµα να εγ-
καταλείψουν τις δικές τους αξίες ή γνώριµες συµπεριφορές και να συµµορφωθούν µε
τις κοινωνικές νόρµες της χώρας εγκατάστασης. Καθώς ο µετανάστης καλείται να απο-
ποιηθεί ένα κοµµάτι του εαυτού του, δηλαδή του πολιτιστικού πλαισίου µέσα στο οποίο
είχε µέχρι τώρα ζήσει, κινητοποιούνται ενδοψυχικές συγκρούσεις και διαδικασίες πέν-
θους για όλα όσα αφήνει πίσω µε το ανάλογο κόστος για τον ψυχισµό του. Συνάµα, ήδη
από το πρώτο διάστηµα καλείται να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον και να επιλύσει
βασικά θέµατα επιβίωσης, όπως είναι η νοµιµοποίηση, η εύρεση καινούργιας κατοι-
κίας και εργασίας, η αναζήτηση σχολείου για το παιδί του, η δηµιουργία επαφών µε
άλλα άτοµα, η εκµάθηση της καινούριας γλώσσας. Η έλλειψη γνώσεων σχετικά µε τον
τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού και εργασιακού συστήµατος ή του συστήµατος πρό-
νοιας, αλλά και η εκδήλωση µη συµβατών συµπεριφορών και δεξιοτήτων (π.χ και-
νούργια γλώσσα) συσχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε αισθήµατα άγχους, αβεβαιότητας
και χαµηλή αυτοεκτίµηση (Ward et al., 2001).

* Ψυχολόγος 1ου τοµέα Μονάδας Απεξάρτησης ΨΝΑ-18ΑΝΩ
** Ψυχολόγος, Επισκέπτης Υγείας, Επιστηµονικά Υπεύθυνος Συµβουλευτικού Σταθµού
1ου τοµέα Μονάδας Απεξάρτησης ΨΝΑ-18ΑΝΩ
*** ∆ιευθύντρια 18ΑΝΩ, Ψυχίατρος
**** Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω, Ψ.Ν.Α.

• Άβυσσος βαθιά η καρδιά της µάνας. Στα βάθη της
πάντα η συγχώρεση. Μπαλζάκ
• Άµα βλέπεις τη µάνα κλαις το παιδί. Ελληνική Παροι-
µία
• Αν δεν είσαι µητέρα, δεν πρέπει να πιάνεις στο στόµα
σου την υπέροχη λέξη που λέγεται Αγάπη.
• Ας προσπαθήσει καθένας µας να βρει µια γιαγιά… είναι
η µόνη από τους ενήλικες που έχει χρόνο. Άγνωστος
• Για τη µητέρα, το παιδί είναι το παν, ενώ για το παιδί ο
γονέας είναι µονάχα ένας κρίκος στην αλυσίδα της ζωής
του. Ντισραέλι
• ∆εν µπορώ να υποφέρω τα µητρικά δάκρυα. Βιργίλιος
• ∆εν πρέπει να ταπεινώνεται κανείς παρά εµπρός στη
µητέρα του. Αζαήλ
• ∆εν υπάρχει για τα παιδιά καλύτερο καταφύγιο από τη
µητρική αγκαλιά. Μόντι
• ∆εν υπάρχει για τα παιδιά καλύτερο καταφύγιο από τη
µητρική αγκαλιά. Σάνδη Γεωργία
• ∆εν υπήρχε άλλο τόσο όµορφο παιδί κι όµως η µητέρα
του µε χαρά το έβαζε για ύπνο. Έµερσον Ραλφ
• ∆ες µάνα και πάρε κόρη. Ελληνική Παροιµία
• ∆ηµοκρατία θα έχουµε µόνο, όταν η κάθε οικογένεια
ψηφίσει ποιος είναι η µητέρα. Μπραντ Βίλλυ
• ∆ικαίως ονοµάζουµε τη γη µητέρα, αφού την ποδοπα-
τούµε και αυτή δεν παύει να αποδίδει καρπούς και άνθη.
Καµπούρογλου
• Εάν ακόµα και στην παλάµη σου τηγανίζεις µια οµελέτα
για την µητέρα σου, ακόµα και τότε παραµένεις καταχρε-
ωµένος µπροστά της. Αρµένικη παροιµία
• Επειδή ο Θεός δεν µπορεί να βρίσκεται παντού, γι' αυτό
έφτιαξε τη µητέρα. ∆ουµάς (πατέρας)
• Η αγάπη της µητέρας ποτέ δεν παλιώνει.
• Η ανατροφή και η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι
σοφία της µητέρας. Τένυσσον
• Η καρδιά της µητέρας είναι µια άβυσσος, που στο

βάθος της βρίσκεται πάντοτε η συγγνώµη. Βίων
• Η µάνα του σκοτωµένου κοιµάται, η µάνα του φονιά
δεν µπορεί να κλείσει µάτι.
• Η µεγαλύτερη αγάπη είναι της µητέρας, δεύτερη του
σκύλου και µετά απ’ αυτήν της κοπέλας. Πολωνική πα-
ροιµία
• Η µητέρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο, βλέποντας ότι
υπάρχουν µόνο τέσσερα κοµµάτια πίτας για πέντε άτοµα,
λέει ότι ποτέ δεν της άρεσε η πίτα. Τζόρνταν Τ.
• Η µητέρα είναι το αγιότερο ζωντανό πλάσµα.
• Η µητρότητα είναι ο καλύτερος φύλακας της τιµής της
συζύγου.
• Η συµπεριφορά ενός παιδιού είναι πάντοτε έργο της
µητέρας του. Ναπολέων
• Ήταν ή επί τας (Ή µε αυτή -την ασπίδα- νικητής ή πάνω
σ' αυτή -την ασπίδα- νεκρός). [Η τελευταία ευχή της
Σπαρτιάτισσας µάνας στον γιό της που έφευγε για τον πό-
λεµο].
• Και το ψέµα µερικές φορές είναι ιερό σαν την αλήθεια:
όταν η µητέρα τραγουδάει ένα χαρούµενο τραγούδι και
χαµογελάει στο παιδί της που έχει ανίατη αρρώστια. Τρο-
επόλσκι Γ.
• Κατά µάνα κατά κύρη (κατά γιο και θυγατέρα). Ελλη-
νική Παροιµία
• Μάνα είναι µόνο µία. Ελληνική έκφραση
• Μητέρα είναι η άνοιξη που µας χαρίζει καινούργια
βλαστάρια της ζωής. Σπουρτζεόν
• Μια µάνα είπε κάποτε στο αγοράκι της ότι ο Θεός κάνει
τους ανθρώπους καλούς. Και εκείνο απάντησε: "Ξέρω
για τον Θεό, αλλά βοηθούν πολύ και οι µανούλες". Χουί-
λερ Γκ.
• Μια µάνα καταλαβαίνει ακόµα κι αυτά που δεν λέει το
παιδί. Εβραϊκή παροιµία
• Μια µητέρα µπορεί να τρέψει τα εφτά παιδιά της, ενώ
τα εφτά παιδιά την µητέρα τους, όχι. Γαλλική παροιµία

Από Βικιφθέγµατα

Μητέρα – Μάνα – Μητρότητα 

Από τα τετράδια Ψυχιατρικής

Τι συµβαίνει µε τους Χιώτες;
Τι συµβαίνει µε µας τους Έλληνες;

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Σε προηγούµενο φύλλο µας γράψαµε αυτή την

Ανακοίνωση:
Το Σωµατείο µας «Οι Φίλοι του ∆ροµοκαϊτείου»

στηρίζει επί 30 σχεδόν χρόνια το ∆ροµοκαΐτειο.
Αγανακτεί για την οδυνηρή εξέλιξη και την σηµε-
ρινή πραγµατικότητα γι’ αυτό το περίλαµπρο κλη-
ροδότηµα και για την επί 126 χρόνια ιστορία του.
Η Ελλάδα ανέκαθεν στηριζόταν και υπερηφα-

νευόταν για τα άξια τέκνα της, τους µεγάλους
ευεργέτες της.
Σήµερα οι κυβερνώντες καταργούν το έργο

αυτών των µεγάλων ευεργετών της πατρίδας µας
για να µην υπάρχουν άλλοι… Για να µην συνεχι-
στεί το µεγαλείο της Ελληνικής ψυχής σ’ αυτή τη
χώρα. Γιατί αυτό είναι το µεγαλείο της πατρίδας
µας! Τα άξια τέκνα της.
Ολόκληρη η Χίος, ολόκληρη η Ελλάδα πρέπει να

ξεσηκωθεί και να εµποδίσει αυτή την κακουργη-
µατική πράξη, γιατί κακούργηµα θεωρείται η κα-
τάργηση του παραδείσου (γιατί παράδεισος είναι
το ∆ροµοκαΐτειο για τους φιλοξενούµενους σ’
αυτό) και η οδήγηση προς την κόλαση τόσων ψυ-
χασθενών.
Το ∆ροµοκαΐτειο διατρέχει τον κίνδυνο της ερή-

µωσης. Πού είναι η Νοµαρχία, ο ∆ήµος, οι οργα-
νώσεις, τα Σωµατεία της Χίου, να ξεσηκωθούν;
Πού είναι ολόκληρη η Ελλάς και κανείς δεν

ακούγεται για να αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος; Σ’
αυτό και σε πολλά άλλα… σιγή ιχθύος. Αδράνεια,
στωικότητα, αδιαφορία.
Τι συµβαίνει, λοιπόν;
Ας αναρωτηθούµε όλοι και ας προσέξουµε!
Για το ∆.Σ. των «Φίλων του ∆ροµοκαΐτειου»


