ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...!
ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν
Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί οἱ σημερινές συνθῆκες
εἶναι ἀπόλυτα ταιριαστές μέ τίς συνθῆκες τοῦ τότε.
Ὅμως, τό τραγικό εἶναι, ὅτι ἐνῶ οἱ ἐπικρατοῦσες σήμερα
συνθῆκες ταιριάζουν ἀπόλυτα μέ τίς συγκυρίες τοῦ τότε
–ρετουσαρισμένες, βέβαια, μέ τό σύγχρονο μακιγιάζ– ἀπουσιάζει,
σχεδόν παντελῶς, ἀπό τόν λαό μας ἡ ἀντιστασιακή του δύναμη.
Ἀπουσιάζει ἡ εἰδοποιός διαφορά τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, πού
ἔκανε τήν Ἑλλάδα νά μήν πεθαίνη, ἀκόμη κι ἄν τά ἔθνη τήν
καταδίκαζαν καί τήν ὁδηγοῦσαν σέ μυρίους θανάτους.
Τήν Ἑλληνική ψυχή, μέχρι χθές, δέν μποροῦσε νά τήν
ἀπειλήση κανείς ἐπίγειος φόβος, γιατί ἦταν συνυφασμένη μέ
τόν ἀθάνατο Χριστό καί γι’ αὐτό εἶχε καί ἀπόλυτη βεβαιότητα
γιά τήν ἀθανασία της.
Σήμερα τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Τά Μνημόνια τοῦ 1940,
πού εἶχε τό σθένος νά ἀρνηθῆ ὁ Μεταξᾶς –καθώς μέ στοιχεῖα
ἀποδεικνύει ἡ κόρη του Λουκία, πνευματικό τέκνο τοῦ μεγάλου
ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου– τά
ὑπογράφουν μέ μεγάλη προθυμία οἱ σημερινοί πολιτικοί μας
ἄρχοντες καί σπεύδουν νά πουλήσουν τόν Χριστό γιά νά λάβουν
χρυσό!
Οἱ ἴδιοι Ἄξονες Βατικανό – Ντοῦτσε τότε, Βατικανό μέ Γερ
μανό Πάπα καί αἰχμή τοῦ δόρατός του τήν Γερμανίδα Μέρκελ
σήμερα, ζητοῦν τά πάντα ἀπό τήν χώρα μας γιά νά μᾶς κόψουν
χάρτινα νομίσματα, σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ἀνίκανοι νά κόψουμε
τά δικά μας χαρτονομίσματα, ὅπως κάναμε πάντοτε, τότε πού
δέν εἴχαμε κανέναν ἀνάγκη.
Τότε, τό ’40 πού δέν ὑποκύψαμε, μᾶς ἀπείλησαν μέ πόλεμο,
ἀλλά τότε πιστεύαμε στόν Χριστό καί στήν Παναγία μας. Ὁ
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Σταυρός πού προσευχήθηκε τό βράδυ ἐκεῖνο ὁ Μεταξᾶς γιά νά
εἰπῆ τό ΟΧΙ, σώζεται μέχρι σήμερα σέ ἕνα πολύ πνευματικό
Μοναστήρι. Καί τότε, τό ’40, ἀνέλαβε πάλι τόν ἀγῶνα ἡ Παναγία
μας ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί ἐνεφανίσθη πολλές φορές
καί σέ πολλούς! Οἱ μάρτυρες τῶν γεγονότων αὐτῶν ζοῦν μέχρι
τίς μέρες μας.
Σήμερα, ὅμως, τά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει. Οὔτε πολιτικοί
μέ τό σθένος καί τήν Πίστη τοῦ ’40 βρίσκονται στήν Ἑλληνική
Βουλή, οὔτε εἶναι σίγουρο ὅτι ἄν σέ ἕνα ἐνδεχόμενο πόλεμο
ἐμφανισθῆ ἡ Παναγία μας οἱ στρατιῶτες μας θά τήν ἀναγνωρί
σουν! Τόσο πολύ ἔχουμε ἀλλοτριωθεῖ, πού γίναμε ἀγνώριστοι
καί στούς ἴδιους μας τούς ἑαυτούς!
Σήμερα, λοιπόν, μέ αὐτό μας τό κατάντημα, ἔχει γίνει πιά
χειροπιαστή ἡ εὐθύνη ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί
ἰδιαιτέρως τῶν τιτλούχων τῆς Ἐκκλησίας. «Ὕπνος βαρύς στά
μάτια μας ἁπλώνεται ὁλοένα» ἐνῶ τά πάντα σείονται καί χά
νεται ἡ Ψυχή τῆς ψυχῆς μας. Κάποια ξεπετάγματα ἀπ’ τό βαρύ
ὕπνο Ἐπισκόπων – Ποιμένων μεγιστοποιοῦν τήν εὐθύνη τους,
ἀφοῦ οἱ ὀργισμένες ἐξάρσεις δέν ὁδηγοῦν πουθενά πέρα ἀπό
τή δημιουργία ἐντυπώσεων σέ ἀφελεῖς.
Ἀλήθεια, πῶς πιστεύουν ὅτι θά ἀποτιναχθῆ ἡ πολιτική
Χούντα τῆς Βουλῆς, ὅσοι πρίν λίγες μέρες παρώτρυναν τά
νειάτα νά ἐξεγερθοῦν καί νά ἐπαναστατήσουν στό κατεστημένο;
Μέ ἐπανάσταση ὅπλων ἤ μέ δικτατορία; Μέ ποιά δύναμη τά
παιδιά θά παλέψουν τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί τή στυγνή
του δικτατορία ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Ἱεράρχες τρέμουν καί χάνουν
τά λόγια τους μπροστά στούς πολιτικούς; Μέ ἀρχιερατικούς
ἐξορκισμούς τοῦ κακοῦ καί ἐθνικές κορῶνες μπορεῖ νά ὑπάρξη
ἀλλαγή, ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν ἐκθρέψη πολιτικούς μέ τό ἀνόθευτο
πνεῦμα Της, γιά νά ἀναλάβουν τή διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος
μας καί νά ἀναστήσουν τήν Ἑλληνική ψυχή;
Εἶναι ὥρα νά διερωτηθοῦν οἱ Ἱεράρχες μας –μόνοι μόνῳ Θεῷἄν εἶναι ἀποφασισμένοι νά μετανοήσουν γιά τήν μέχρι σήμερα
ποιμαντική τους, γιατί ἡ μετάνοια –ὅπως πρόσφατα ἐτόνισε ὁ
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Ἀρχιεπίσκοπός μας– εἶναι ἡ ἀρχή γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων
μας. Νά διερωτηθοῦν ἄν θέλουν, τελικά, πνευματικούς ἀνθρώ
πους γιά πολιτικούς ἤ ἄν βολεύονται στήν ἄσκηση τοῦ λειτουργή
ματός τους μέ τούς ἀμοραλιστές πολιτικούς. Νά διερωτηθοῦν,
ἀρκετοί Ἱεράρχες μας, τό γιατί ἔχουν στό περιβάλλον τους καί
στίς ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες ἀνθρώπους κάθε ἄλλο παρά
εὐλαβεῖς καί ἀποφεύγουν, σάν μολυσμένους, ἀνθρώπους μέ
ἦθος καί μεμαρτυρημένη εὐσέβεια;
Ὁ λαός μας βγάζει συμπεράσματα. Ὅταν βλέπη Ἱεράρχες
νά εὐνοοῦν διαπλεκομένους ἀνθρώπους καί ἀσχέτους μέ τήν
πνευματική ζωή, παραδίδοντάς τους ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες
ὑψίστης σημασίας καί ἐκκλησιαστική Διαχείριση, τότε ἀβίαστα
συμπεραίνει ὅτι οἱ Ἱεράρχες αὐτοί ἐπιλέγουν, ἐνισχύουν καί
συντάσσονται ἀπολύτως μόνο μέ πολιτικούς τῆς ἴδιας συνο
μοταξίας.
Ὁ λαός συμπεραίνει, ὅτι οἱ πολιτικοί πού ἔχουμε τήν τε
λευταία 50ετία δέν προέκυψαν τυχαῖα ἀλλά εἶναι ἀποτέλεσμα
συνεργίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως!
Ἡ εὐθύνη εἶναι τεράστια. Μᾶς βαρύνει ὅλους. Πρῶτα τούς
Ἐπισκόπους καί κατόπιν ἐμᾶς τούς Πρεσβυτέρους πού κρατᾶμε
τό στόμα μας κλειστό!
Εἴμαστε τό συνέδριο τῶν Ἐπισκόπων μας. Εἴτε τό θέλουν
εἴτε ὄχι! Δέν εἴμαστε ὑπάλληλοι! Καί ὀφείλουμε μέ ἀφορμή
τήν ἐθνική μας ἐπέτειο νά εἰποῦμε τό ΟΧΙ περαιτέρω! Νά εἰ
ποῦμε μέ κάθε σεβασμό πρός τήν Ἱεραρχία μας ὅτι πρέπει νά
πείση τόν λαό μας ὅτι ἀγαπᾶ τήν Ἀλήθεια καί ὄχι μόνο λόγια
ἀληθείας. Μιά Ἱεραρχία πού δέν ἔχει κατορθώσει νά ἐπιβάλη
τά ἔντυπα ψηφοδέλτια στίς ἀρχιεπισκοπικές καί ἐπισκοπικές
ἐκλογές ἀλλά ἐξακολουθεῖ στόν 21ο αἰῶνα τή χειρόγραφη ψη
φοφορία, γιά νά ἐλέγχονται ποιοί Ἱεράρχες ψήφισαν ποιόν,
οὔτε μπορεῖ νά πείση τόν λαό, οὔτε μπορεῖ νά τοῦ προσφέρη
αὐτό πού πραγματικά χρειάζεται, ἰδίως σ’ αὐτές τίς ἐξαιρετικά
δύσκολες μέρες!
							
π. Β. Ε. Β.
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Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940

ΑΦΗΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ
Δέν θέλαμε τόν πόλεμο!
μεγάλη Ἡμέρα φθάνει καί πάλι. Καί μᾶς καλεῖ νά θυμηθοῦμε. Νά
θυμηθοῦμε τί; Ἕνα πόλεμο!
Πόλεμο; Ποιός θέλει τόν πόλεμο; Ὁ πόλεμος εἶναι κακό. Ὁ πόλεμος
ζημιώνει τό χῶμα καί τό αἷμα. Ζυμώνει τή ζωή μέ τίς ταλαιπωρίες, μέ τήν
ἀγριότητα, μέ τόν θάνατο. Ποιός –πού σκέπτεται καλά– θέλει τόν πόλεμο;
Καί τότε ἡ Ἑλλάδα –ἔθνος εἰρηνικό, ἔθνος μέ χριστιανική παράδοση– δέν
ἤθελε τόν πόλεμο. Οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας προσπαθοῦσαν μέ κάθε τρόπο
νά ἀποφύγουμε τόν πόλεμο. Γι’ αὐτό καί ἡ φασιστική Ἰταλία ἦταν διαρκῶς
προκλητική. Μέ τά ἀεροπλάνα της παρενοχλοῦσε στίς θάλασσες τά πλοῖα
μας. Συγκέντρωνε ἀπειλητικά τά τάγματά της. Μά ἐμεῖς παρουσιαζόμασταν
συνεχῶς ὑποχωρητικοί. Προσποιούμασταν ὅτι δέν βλέπαμε καί δέν
ἀντιλαμβανόμαστε. Μέναμε μέ τό στόμα κλειστό. Σιωπήσαμε ἀκόμα καί
ὅταν τή 15η Αὐγούστου τοῦ 1940 εἴδαμε στά γαλανά νερά τῆς Τήνου τήν
«Ἕλλη» μας –ἡ ὁποία σημαιοστολισμένη ἑτοιμαζόταν νά ἀποδώσει τιμές
στήν Παναγία– νά πλήττεται δολοφονικά, νά κλίνει στό πλευρό καί νά
βυθίζεται. Εἴχαμε στά χέρια μας τήν ἀπόδειξη, τά θραύσματα τῶν Ἰταλικῶν
τορπιλλῶν, ἀλλά κλειδώσαμε τό στόμα. Κατάπιαμε ἀδιαμαρτήρητα τά
λόγια μας καί γίναμε «ὡσεί κωφοί...καί ὡσεί ἄλαλοι οὐκ ἀνοίγοντες τό
στόμα αὐτῶν» (Ψαλμ. λζ’ 14). Καί αὐτά ὅλα, διότι δέν θέλαμε τόν πόλεμο.

Η

... καί τόν δεχθήκαμε
Δέν θέλαμε τόν πόλεμο ἕως τό πρωΐ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
Ἀπό τόν ὄρθρο ὅμως τῆς ἱστορικῆς ἐκείνης ἡμέρας ἔγινε τελεία ἀλλαγή.
Βασιλιάς, Κυβερνήτης, στρατός, ἄνδρες, γυναῖκες, γέροντες, παιδιά, οἱ
πάντες μέ ἕνα φρόνημα, μέ μιά ἀδίστακτη γνώμη ἀποδέχονταν τόν πόλεμο,
κάτι περισσότερο ἐγκολπώθηκαν τόν πόλεμο. Τόν πόλεμο–ταλαιπωρία,
τόν πόλεμο-πόνο, τόν πόλεμο–θυσία. Γιατί ἔγινε αὐτή ἡ ἀλλαγή; Διότι τό
Ἔθνος εἶχε τή μαρτυρία τῆς συνειδήσεως ὅτι κανένα δέν εἶχε βλάψει,
κανένα δέν εἶχε ἀπειλήσει, κανενός τό κακό δέν εἶχε ἐπιζητήσει. Εἶχε
κάνει τό πᾶν γιά νά ἀποφύγει τόν πόλεμο. Καί λοιπόν; Τώρα πού ὁ πόλεμος
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τοῦ ἐπιβλήθηκε, πού ζητοῦσαν μέ αὐτό νά αἰφνιδιασθεῖ ὁ λαός μας, νά
χάσει τό θάρρος του καί νά προδώσει τά ἰδανικά του, τήν Πατρίδα, τήν
Ἐλευθερία, νά παραδώσει τήν ψυχή του, τώρα ὁ ἄδικος αὐτός πόλεμος
γινόταν γιά μᾶς πόλεμος δίκαιος, πόλεμος ἱερός. Πόλεμος στόν ὁποῖο
θά εἴχαμε τήν προστασία τοῦ δίκαιου Θεοῦ, θά εἴχαμε σκέπη μας τήν
Ὑπέρμαχο Στρατηγό, τήν Θεομήτορα.
Τό Ἔθνος μας ἔστερξε ἐκεῖνο τόν Πόλεμο. Μέ ἐνθουσιασμό
ἀνέκφραστο τόν διεξήγαγε. Καί ἀφοῦ τελείωσε, δέν θέλει νά τόν
λησμονήσει. Τόν ἔκανε ἑορτή, γιά νά τόν κρατεῖ στή μνήμη, γιά νά τόν ζεῖ
συνεχῶς.
Τί μᾶς ἔμαθε ὁ Πόλεμος τοῦ ΄40
Ἀλλά γιατί τόση ἀγάπη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους πρός τόν πόλεμο
τοῦ 1940; Ποιά τέλος πάντων τά κέρδη τοῦ πολέμου ἐκείνου; Τά κέρδη!...
Ἡ Ἑλλάδα καθηλώθηκε στόν βράχο ὡς ἄλλος Προμηθέας Δεσμώτης.
Ὁ λιμός, ἡ φυματίωση, οἱ ἐμπρησμοί, οἱ ἀνατινάξεις, οἱ φυλακίσεις, οἱ
ἐκτελέσεις, ἡ ἀναρχία, ὁ ἐμφύλιος σπαραγμός ... μερικά ἀπό τά κέρδη καί
τίς κληρονομίες τοῦ πολέμου ἐκείνου.
Καί ὅμως ὁ πόλεμος τοῦ 1940 –ὁ προσφιλής στήν ἑλληνική ψυχή–
ἄφησε τεράστια κέρδη ὄχι μόνο στόν τόπο μας, ἀλλά στό σύνολο τῆς ἀν
θρωπότητας! Ὁ πόλεμος αὐτός ἔγινε φωτεινό μετέωρο καί φώτισε μέ τήν
ἐλπίδα τόν σκοτεινιασμένο καί ἀπογοητευμένο κόσμο. Τοῦ ὑπενθύμισε ὅτι
πέρα ἀπό τά ἀεροπλάνα καθέτου ἐφορμήσεως, τά ἅρματα μάχης καί τίς
ἄλλες ἄψυχες μηχανές, πέρα ἀπό τή βία καί τήν ὑλική δύναμη, ὑπάρχει ἡ
ψυχή, τό πνεῦμα, ὁ ἡρωϊσμός, ἡ ἀρετή. Τοῦ ἔμαθε ὅτι ὅποιος παίρνει τήν
ἀπόφαση νά πεθάνει γιά μιά δίκαιη ὑπόθεση, γιά τά αἰώνια ἰδανικά καί
τήν ἐλευθερία, αὐτός πραγματικά ζεῖ, δημιουργεῖ Ἱστορία, μεγαλουργεῖ,
γίνεται καί τῶν ἄλλων ὁδηγός.
Ἔδωσε μαθήματα στόν κόσμο ὁ πόλεμος τοῦ 1940. Μόνο; Ὄχι,
συνετέλεσε κάτι τό ὑπεροχώτερο. Ὁ Θεός, πού γίνεται Προστάτης, Σκε
παστής καί Ὀχύρωμα τῶν ἀδυνάτων, ὁ Θεός, πού ὑψώνει τούς ταπεινούς,
μέ τόν Πόλεμο–θαῦμα, τόν Πόλεμο–ἔπος, τῆς μικρῆς Ἑλλάδος ἔκρινε
τήν ἔκβαση τοῦ φοβεροῦ Β’ Παγκοσμίου. Γιατί ἡ Ἑλληνική τόλμη καί
οἱ Ἑλληνικές νῖκες σημείωσαν καμπή στήν ἐξέλιξη τοῦ πολέμου αὐτοῦ.
Οἱ Ἑλληνικές νῖκες ἀνάγκασαν τήν ἀήττητη μέχρι τότε Γερμανία τοῦ
Ναζισμοῦ νά ἐπιβραδύνει ἐπί σαράντα περίπου ἡμέρες τήν ἐπίθεσή της
ἐναντίον τῆς Ρωσίας, καί κατ’αὐτόν τόν τρόπο νά ταφεῖ στά χιόνια τῆς
Ρωσικῆς στέππας. Μέ τόν πόλεμο τοῦ 1940 θέλησε ὁ παντοκράτορας Θεός
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νά καταισχύνει τά βάρβαρα ἔθνη τά τούς πολέμους θέλοντα. Τό κυριότερο
ὅμως κέρδος τοῦ πολέμου τοῦ ΄ 40 εἶναι ὅτι ἔμαθε στό Ἑλληνικό Ἔθνος
–μέ σειρά ἐκπληκτικῶν γεγονότων– τί προσφέρει ἡ πίστη καί ἡ καταφυγή
στόν δυνατό Θεό.
Ναί! Μᾶς ἄφησε μεγάλα κέρδη ἡ 28η Ὀκτωβρίου, ὥστε νά ἔχουμε
ἀκόμη καί σήμερα νά λαμβάνουμε ἀπό αὐτά. Ἔτσι ἀπό τόν Πόλεμο τοῦ
΄ 40 μποροῦμε νά ἀνασύρουμε πνεῦμα, ἀφοβία, ἐλπίδα, ἐνθουσιασμό,
μαχητικότητα, ἡρωϊσμό. Νά ἀνασύρουμε μετριοφροσύνη καί σεμνότητα,
ἑνότητα καί ὁμοφροσύνη· λιτότητα, αὐταπάρνηση, πίστη, ἀρετή. Νά
ἀνασύρουμε μεγαλωσύνη!
Ἀναμφίβολα, καί στίς μέρες μας ὑπάρχει ἀνάγκη νά ἀναβαπτιζόμαστε
στά ἱερά νάματά μας. Νά τρεφόμαστε μέ τό μάννα τῆς Ἱστορίας μας. Καί τοῦ
Ἔπους τοῦ ΄ 40. Διότι, ἄς τό ὑπογραμμίσουμε. Εἶναι μεγαλειωδῶς μεγάλη
ἡ Ἡμέρα ἐκείνη. Ἐθνική ἡμέρα, Χριστιανική ὅσο καί Ἑλληνική. Ἡμέραφωτεινός σταθμός στήν Ἱστορία μας. Ἡμέρα–σωτήριος δείκτης στήν
Ἱστορία μας. Εἶναι, τί ἄλλο; Ἀθάνατη καί δοξασμένη ἡ 28η Ὀκτωβρίου!
					
Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
						
τ. Ἱεροκήρυκας
					
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Ἡ Αἱμοδοσία δέν εἶναι Μεταμόσχευση!
Ἡ Ἐκκλησία μας καί πάλι μᾶς καλεῖ στήν αἱμοδοσία ὑπέρ τῶν
ἀδελφῶν μας, πού πάσχουν ἀπό ποικίλες ἀσθένειες καί χρειάζονται
μετάγγιση αἵματος, ἄλλοι περιστασιακά καί ἄλλοι μακροχρόνια.
Ἡ αἱμοδοσία δέν μᾶς στοιχίζει τίποτα. Ἀντίθετα, μᾶς ὠφελεῖ
ποικιλοτρόπως. Καί προσφέρουμε πολύτιμο γιά τή ζωή ἀγαθό στούς
συνανθρώπους μας καί ἐμεῖς ἔχουμε τήν δυνατότητα νά πληροφορη
θοῦμε γιά τυχόν ἀσθένειές μας, πού δέν γνωρίζουμε, ἐφ’ ὅσον γίνεται
ἀνάλυση στό αἷμα μας προτοῦ δοθεῖ σέ ἀσθενεῖς.
Ἡ αἱμοδοσία δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τή μεταμόσχευση
γιατί δέν προσφέρουμε κάποιο μέλος τοῦ σώματός μας, πού ἔχει
προσωπική καί ἀποκλειστική σχέση μέ μᾶς, ἀλλά προσφέρουμε αἷμα
πού ὁ ὀργανισμός μας τό ἀναπληρώνει μετά ἀπό μόλις...15 λεπτά!
Νά σπεύσουμε, λοιπόν, ὅσοι ἔχουμε τήν δυνατότητα, νά
προσφέρουμε λίγο αἷμα ἀγάπης στήν Ἐνοριακή μας Αἱμοδοσία. Ἔτσι
θά νοιώσουμε πιό κοντά στούς συνανθρώπους μας.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ – ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
παράφρων Φύρερ (ἡγέτης) τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας,
Ἀδόλφος Χίτλερ (1889-1945), πού αἱματοκύλισε τήν Εὐρώπη
καί τόν κόσμο, ἀποτελεῖ ἕνα ἱστορικό φαινόμενο, πού ἔχει
δεχθεῖ πολλές ὥς σήμερα ἑρμηνεῖες. Ἔχει γραφεῖ τεράστιος
ἀριθμός μελετῶν καί βιβλίων, πού ἐπιχειροῦν νά τοποθετήσουν
ἱστορικά τήν μορφή αὐτή, συνάγοντας ἀνανεωμένα συμπεράσματα,
γιά τήν κατανόηση τοῦ ρόλου της στή νεώτερη εὐρωπαϊκή ἱστορία.
Βέβαια, ἡ ἐπίσημη ἱστορική ἔρευνα, ἐπίπεδη καί «σιδερωμένη»,
ὅπως ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης, ἐξυπηρετώντας τά συμφέροντα τῶν
ἰσχυρῶν, πού εἶναι καί οἱ συνήθεις ἀρχιτέκτονες τῆς ἱστορίας,
μένει στήν φαινομενολογία, μή μπορώντας ἤ καί μή θέλοντας νά
προχωρήσει στό «δυσθήρατον» βάθος. Ὑπάρχουν ὅμως καί σ’ αὐτά
τά φαινόμενα ἐνδείξεις ἰσχυρές, πού πρέπει νά ληφθοῦν καί αὐτές
ὑπόψει γιά μιά ἐγγύτερη στά πράγματα ἑρμηνεία.
Ἕνα πρῶτο ἰσχυρό στοιχεῖο εἶναι ἡ πολυσυζητημένη ἑβραϊκή
καταγωγή τοῦ Χίτλερ, πού κατά πολλούς τοῦ δημιούργησε ἕνα
ἰσχυρότατο σύμπλεγμα καί τήν τάση νά ἀποσιωπηθεῖ ὁπωσδήποτε.
Σημαντικότερο ὅμως εἶναι, ὅτι, ὅπως γίνεται ἀπό πολλούς δεκτό,
ὁ Χίτλερ χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν Διεθνῆ Σιωνισμό, γιά τήν ἐξυ
πηρέτηση τῶν στόχων του, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους ἦταν ἡ δημιουργία
ἰουδαϊκοῦ κράτους, πού θά ἐλέγχει τήν Μέση Ἀνατολή καί τά
πετρέλαιά της. Γι’ αὐτό, τήν παλαιότερη πρόταση νά δημιουργηθεῖ
ἰουδαϊκό κράτος στήν Οὐγκάντα, ἀντικατέστησε νεώτερη, τό
κράτος αὐτό νά ἱδρυθεῖ στήν Παλαιστίνη.
Στή συνάφεια αὐτή πρέπει νά διευκρινισθεῖ, ὅτι τό μέν ὄνομα
«ἑβραῖος» ἔχει θρησκευτική σημασία καί σημαίνει τόν φορέα τοῦ
ἑβραϊκοῦ θρησκεύματος. Τήν ἐθνικότητα ὅμως δηλώνει τό ὄνομα
«ἰουδαῖος» (JEW, JUDEN-JUDENTUM, JEWDAISM κ.λ.π.). Γι’
αὐτό καί δέν μπορεῖ ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός νά εἶναι ἀντιεβραῖος
ἤ ἀντισημίτης, ἐμπλεκόμενος σέ ἀντιθρησκευτικές καί φυλετικές
ἀντιπαραθέσεις. Τό ἐθνικιστικό καί ἰμπεριαλιστικό στοιχεῖο τοῦ
Ἰουδαϊσμοῦ εἶναι ὁ Σιωνισμός, πού γεννήθηκε στήν ἐποχή τοῦ
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Χριστοῦ καί ταυτίζεται μέ τό ἐθνικιστικό-ἰμπεριαλιστικό στοιχεῖο
του, τόν Φαρισαϊσμό. Τό φαρισαϊκό κίνημα, πού σταύρωσε καί τόν
Χριστό, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ
ἁπλοί καί ταπεινοί ἑβραῖοι εἶναι κατά τοῦ Σιωνισμοῦ, δείχνοντάς
το μέ συχνά ἀντισιωνιστικά συλλαλητήρια μέσα στό Ἰσραήλ.
Σύμφωνα λοιπόν, μέ μιά ἐκδοχή –πού ἀποκρούεται βέβαια
ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό– ὁ Σιωνισμός ἐχρησιμοποίησε τόν Χίτλερ,
ἐκμεταλλευόμενος τήν ὑπέρμετρη φιλοδοξία καί δαιμονική
αὐτοπεποίθησή του. Ἔχει δέ ἀποδειχθεῖ στίς τελευταῖες
δεκαετίες, ὅτι καί πολλοί ἀξιωματικοί τοῦ Χίτλερ, ἤ καί μέλη
τῶν SS, ἦσαν ἑβραῖοι. Ὑπάρχουν, ἐξ ἄλλου, ἰσχυρές ἐνδείξεις,
πού κατά τούς ἐρευνητές τῆς «ἄλλης πλευρᾶς» δέν μποροῦν νά
ἀγνοηθοῦν: α) Ὁ Χίτλερ ἐκινεῖτο μέ κεφάλαια, ὅπως λέγεται,
σιωνιστικά (σιωνιστικές ἐπιχειρήσεις, πού συνεχίζονται μέχρι
σήμερα). β) Ὁ Χίτλερ μέ τήν πολιτική του ἀνάγκασε τά μεγάλα
ἑβραϊκά «κεφάλια» (διανοούμενους-ἐπιστήμονες) νά περάσουν
στίς Η.Π.Α. καί νά ἀποτελέσουν τό σιωνιστικό ὑπόβαθρο τῆς
ἀμερικανικῆς μεταπολεμικῆς πολιτικῆς γιά τήν παγκόσμια
κυριαρχία. γ) Πειστικό εἶναι, ἐπίσης, τό ἐπιχείρημα, ὅτι ὁ Χίτλερ
καί ὁ Ναζισμός στράφηκαν ἐναντίον τῶν «μικρῶν» ἑβραίων, ὥστε
μέ τό «ὁλοκαύτωμα» –διογκωμένο σέ ἀριθμούς– νά ἐφελκύσουν
τήν παγκόσμια συμπάθεια γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν σιωνιστικῶν
σχεδίων, μολονότι ἡ θυσία ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου εἶναι πάντα
σεβαστή καί μάλιστα μέσα στά φρικτά ναζιστικά κρεματόρια. Ὁ
διωγμός ὅμως κατά τῶν μικρῶν καί ταπεινῶν ἑβραίων ἀνάγκασε
τούς ἑβραίους τῆς Εὐρώπης νά κατεβοῦν στό Ἰσραήλ καί νά ἐποι
κισθεῖ τό νέο Κράτος, ἀναγκαῖο γιά τόν ἔλεγχο τῆς Μ. Ἀνατολῆς καί
τῶν πετρελαίων της. Εἰδικοί δέ ἐπιστήμονες ἔχουν ὑποστηρίξει, ὅτι
ἡ Νεκρά Θάλασσα, πού ἔχει ὅλα τά παράγωγα τοῦ πετρελαίου,
εἶναι ὁ κρατήρας τεραστίων πετρελαιοφόρων στρωμάτων.
Ὅπως καί νάχει τό πρᾶγμα, μέ τίς τρεῖς αὐτές κινήσεις ὁ
Χίτλερ προσέφερε τήν μεγαλύτερη ὑπηρεσία στά σιωνιστικά
σχέδια. Ἐπικίνδυνος ὅμως γιά τόν παγκόσμιο Σιωνισμό ἔγινε
ὁ Χίτλερ, ὅταν φάνηκε ὅτι ἐργαζόταν γιά τόν ἑαυτό του, ὁπότε
ἔπρεπε νά συντριβεῖ καί αὐτός καί οἱ ἰμπεριαλιστικές βλέψεις του.
Πῶς μπορεῖ, ἄλλωστε, νά ἐξηγηθεῖ ἡ ρητά ἐπισημαινόμενη ἀπό
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ΟΛΟΥΣ τούς ἱστορικούς, μακρά καί σκανδαλιστική «ἀδράνεια»
τῆς γαλλικῆς καί ἀγγλικῆς, μετά δέ καί τῆς ἀμερικανικῆς, πολι
τικῆς ἀπέναντι στόν Χίτλερ καί ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀπέναντί του ἀνοχή
ἤ καί εὔνοια ἀκόμη;
Πιστεύουμε, ὅτι ὁ Χίτλερ ἔπαθε ὅ,τι καί ὁ Ναπολέων. Ὁ
τελευταῖος ἦταν «εὐγενής», μέλος τῆς φραγκικῆς φεουδαρχίας. Τό
1766 ὁ πατέρας του ἀνανέωσε στήν Β. Ἰταλία τόν οἰκογενειακό
τους τίτλο τοῦ βαρώνου. Γι’ αὐτό ὁ Ναπολέων σπούδασε στήν
Στρατιωτική Σχολή τῆς Μπριέν, πού ἦταν μόνο γιά τούς Εὐγενεῖς.
Ὅσο ὁ Ναπολέων ἐργαζόταν, μένοντας στήν τάξη του, γιά τό
συμφέρον τοῦ Ἀστισμοῦ καί τοῦ τεκτονισμοῦ (ὁ Ροβεσπιέρος καί
οἱ Ἰακωβῖνοι ἦσαν μασόνοι) ἦταν ἀποδεκτός. Ὅταν ὅμως, λόγω τῆς
ἀπεριόριστης φιλοδοξίας του καί αὐτός, τά ἔβαλε μέ τίς ἀνώτερες
βαθμίδες τῆς φραγκικῆς φεουδαρχικῆς ἱεραρχίας (βασιλεῖς καί
αὐτοκράτορες τῆς Εὐρώπης), ἔπρεπε νά συντριβεῖ. Ἔτσι ἄρχισαν
οἱ «συνασπισμοί» αὐτοκρατόρων καί βασιλέων ἐναντίον του, ὡς
τό Βατερλώ (1815). Τό ἴδιο καί ὁ Χίτλερ. Ὅσο ἐξυπηρετοῦσε τά
σιωνιστικά συμφέροντα (ἐνσυνείδητα ἤ ἀνεπίγνωστα) δέν ἐνοχλή
θηκε. Στό πνεῦμα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἡ ἐξολόθρευση μέρους τοῦ
λαοῦ (POPOLO) δέν εἶναι πρόβλημα, ἀφοῦ ἐξυπηρετοῦνται μέ τόν
τρόπο αὐτό τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν.
Πιστεύω, ὅτι γίνεται κατανοητό, πώς ἀφοῦ τό ἔργο τῆς ἱστοριο
γραφίας δέν εἶναι ἡ δίκη καί καταδίκη γεγονότων καί προσώπων,
ἀλλά κυρίως ἡ ἑρμηνεία τους, πρέπει νά λαμβάνονται ὑπόψει καί
νά σταθμίζονται ὅλες οἱ προσπάθειες ἑρμηνείας τοῦ χιτλερικοῦ
φαινομένου καί τῶν τερατουργημάτων του. Ἄλλωστε, σήμερα, μετά
τήν ἀποκτηθεῖσα τεράστια τραγική πείρα, ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι σέ
θέση νά συναγάγει ἀσφαλέστερα συμπεράσματα γιά τήν νουθεσία
καί αὐτοπροστασία της.
							

π. Γ. Δ. Μ.

Γιά μιά πρώτη ἐνημέρωση γιά τά προβλήματα:
http://el.wikipedia.org
http://foteinosnous.blogspot.com
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 112

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
στενός καί ἔμπιστος συνεργάτης τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, Δημήτριος
Θ. Τραυλός ἀφηγεῖται τά γεγονότα πρό καί κατά τήν 28η Ὀκτω
βρίου 1940, ὅπως τά ἔζησε ὡς αὐτήκοος μάρτυς δίπλα στόν τότε
Πρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Στή συνέχεια παραθέτουμε
χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα:

Ο

Γιατί δέν ἀκοῦτε τόν Μεταξᾶ;
Μέ ἡμερομηνία 17 Ὀκτωβρίου 1940 ὁ (Πρεσβευτής τῆς Ἀγγλίας)
Πάλαιρετ μέμφεται τηλεγραφικῶς τούς ἁρμοδίους στό Φόρεϊν Ὄφφις,
γιατί δέν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους τίς προειδοποιήσεις καί προβλέψεις
τοῦ Μεταξᾶ σχετικά μέ τήν συγκέντρωσι ὅλης τῆς συμμαχικῆς βοήθειας
στήν Τουρκία:
«Τό Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς ἔχει λάβει κοινοποιήσεις τῶν
πολυαρίθμων τηλεγραφημάτων μου, τά ὁποῖα ἀναφέρουν τήν αἴτησιν
τοῦ προέδρου τοῦ (ἑλληνικοῦ) ὑπουργικοῦ συμβουλίου δι’ ὁπλισμόν
καί πρό πάντων δι’ἀεροπορικήν ὑποστήριξην εἰς περίπτωσιν ἐπιθέσεως
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος (βλέπε τηλεγράφημά μου 950, 14ης Ὀκτωβρίου
πρός Φόρεϊν Ὄφφις). Καθ’ ὅν χρόνον ἀνασκοπεῖτε τήν θέσιν μας εἰς τήν
Μέσην Ἀνατολήν, θά ἐπεθύμουν νά τονίσω ὅτι ὁ στρατηγός Μεταξᾶς
δέν εἶναι μόνον πολιτικός, ἀλλά καί ἐπιτελικός ἀξιωματικός διεθνοῦς
φήμης. Ἔχει θεμελιώσει τήν πολιτική του ἐπί τῆς πίστεως εἰς τήν νίκην
μας. Ἀλλά μᾶς ἔχει καί προειδοποιήσει ἐπιμόνως περί τοῦ στρατηγικοῦ
κινδύνου τῆς συγκεντρώσεως πάσης βοηθείας μας πρός τήν Τουρκίαν μέ
τήν ἐξαίρεσιν τῆς Ἑλλάδος, εἰς περίπτωσιν μιᾶς ἐκστρατείας τοῦ Ἄξονος
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας. Πιστεύει ὅτι ὁ στρατός του θά
ἠδύνατο νά συγκρατήση τόν ἰταλικόν στρατόν ξηρᾶς, τόν εὑρισκόμενον
τώρα εἰς Ἀλβανίαν, καί νά προστατεύση οὕτω τό πλευρόν μας - ἐάν τοῦ
παρασχεθῆ κάποια ἀεροπορική ὑποστήριξις καί μερικά ἀντιαρματικά
ὅπλα. Ὑπάρχει ἐν τούτοις ὁ κίνδυνος τοῦ ἀποτελέσματος ἑνός ἄνευ
ἀντιστάσεως ἀεροπορικοῦ βομβαρδισμοῦ, τόσον ἐπί τοῦ ἠθικοῦ τοῦ
στρατοῦ, ὅσον καί ἐπί τῆς ἀποφασιστικότητος τῶν πολιτῶν.
2. Ἀντιλαμβάνομαι πλήρως ὅτι ἡ ἄμυνα τῆς Αἰγύπτου πρέπει νά
εἶναι ὁ πρωταρχικός μας στόχος καί ὅτι ἡ ὑποστήριξις τῆς Τουρκίας
εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πολιτικῆς μας εἰς τήν Ἐγγύς Ἀνατολήν.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἀλλά ἀμφιβάλλω κατά πόσον αἱ προειδοποιήσεις τοῦ στρατηγοῦ Μεταξᾶ
ἐλήφθησαν ἀρκούντως ὑπ’ ὄψιν ἤ κατά πόσον εἰς τό ἀποτέλεσμα ἐνδεχο
μένου ἀεροπορικοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς Ἰταλίας ἐξ Ἑλλάδος ἐδόθη ἡ
σημασία τήν ὁποίαν ὅλαι αἱ πληροφορίαι μας περί τῆς καταστάσεως
εἰς τήν Ἰταλίαν φαίνονται νά ἀπαιτοῦν. Δύναμαι, ἑπομένως, νά ζητήσω
ὅπως τό θέμα τῆς ἀεροπορικῆς ὑποστηρίξεως τῆς Ἑλλάδος ἐξετασθῆ
ἐκ νέου σοβαρῶς καί παραμείνη συνεχῶς ὑπό ἐξέτασιν, καθ’ ὅν χρόνον
ἀποστέλλονται αἱ ἐνισχύσεις μας;»
Διασκέψεις καί διαβουλεύσεις γίνονται στό Φόρεϊν Ὄφφις τήν 14ην
Ὀκτωβρίου μέ ἀντικείμενον τήν χορήγησιν βοηθείας στήν Ἑλλάδα. Δύο
μνημόνια μέ τήν ἴδια ἡμερομηνία ἀναφέρονται στίς συνέπειες πού θά
εἶχε μία ἰταλική ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος:
«Ἀφ’ ἑνός ἐπιθυμοῦμεν διαρκῶς ἡ Ἑλλάς νά ἀντισταθῆ ἐναντίον
ἐπιθέσεως τοῦ Ἄξονος ἐφ’ ὅσον:
α) ἡ κατάρρευσις ἀμαχητί τῆς Ἑλλάδος, παρά τήν βρεταννικήν
ἐγγύησιν, θά εἶχε σοβαρές ψυχολογικές ἐπιπτώσεις ἀνά τήν Ἐγγύς καί
Μέσην Ἀνατολήν, καί, ἰδία, στήν Τουρκίαν καί
β) μία Ἰταλική ἐπίθεσις κατά τῆς Ἑλλάδος θά ἀποτελοῦσε πιθα
νώτατα εὐπρόσδεκτο περισπασμό ἀπό τήν κυρία ἐπίθεσιν κατά τῆς
Αἰγύπτου καί πιθανῶς νά μᾶς ἔδιδε τήν εὐκαιρία νά καταφέρωμε πλῆγμα
κατά τοῦ ἰταλικοῦ ναυτικοῦ.
Ἀφ’ ἑτέρου, μία Ἰταλική ἐπίθεσις θά ἀπέληγε ἐν πάση περιπτώσει
πιθανώτατα σέ ταχεῖα κατάληψιν μεγάλου τμήματος τῆς ἠπειρωτικῆς
Ἑλλάδος καί σέ ἐντατικό βομβαρδισμό Ἑλληνικῶν πόλεων, μέ ἀποτέ
λεσμα νά προκληθοῦν εὐρείας ἐκτάσεως καταστροφές κτισμάτων καί
σοβαρές ἀπώλειες ἀνθρώπων, γιά τίς ὁποῖες ἀναποτρέπτως θά ἐθεω
ρούμεθα κατά μέγα μέρος ὑπεύθυνοι» (...) ..................................

Δυό μέρες πρίν
Δύο μέρες πρίν ἀπό τήν ἰταλική εἰσβολή στήν Ἤπειρο ὁ στρατηγός
Παπάγος συναντᾶται μέ τόν στρατιωτικό ἀκόλουθο τῆς Βρεταννικῆς
Πρεσβείας Ἀθηνῶν καί ἡ συνομιλία τους μεταδίδεται στό Λονδῖνο:
«1. Ὁ Ἕλλην ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου (Ἀλέξανδρος Πα
πάγος) συνεζήτησε σήμερα τό πρωΐ μαζί μου τήν ἀλβανική κατάστασιν,
ἡ ὁποία, ἀπό στρατιωτικῆς ἀπόψεως, εἶναι ἀνεξήγητη.
2. Ἐάν ἰταλική πρόθεσις ἦταν πραγματικά ἡ ἐπίθεσις κατά τῆς
Ἑλλάδος, τότε μέ τήν ἕως τώρα καθυστέρησίν των φαίνεται νά ἔχουν
θυσιάσει ὅλα τά πλεονεκτήματα, περιλαμβανομένης τῆς ἐκπλήξεως,
τοῦ καταλλήλου καιροῦ καί τῆς ἀριθμητικῆς ὑπεροχῆς στό πεδίο τῶν
ἐπιχειρήσεων.
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3. Οἱ Ἰταλοί πιθανώτατα ἠμποροῦν νά παρατάξουν καί χρησι
μοποιήσουν πέντε μόνον μεραρχίες πεζικοῦ λόγω ἐλλείψεως ἐπικοινω
νιῶν. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν τώρα συμπληρώσει τίς προετοιμασίες των καί
φρονοῦν ὅτι ἔχουν ἐπαρκεῖς χερσαῖες δυνάμεις γιά νά συγκρατήσουν
ἐπίθεσιν.
4. Οἱ Ἰταλοί πρέπει συνεπῶς, νά ἐξαρτήσουν κατά μέγα μέρος
τήν οἱανδήποτε ἐπιτυχίαν των ἀπό ἀεροπορικές ἐπιδρομές ἐναντίον
τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀπό ἀέρος εἶναι σχεδόν ἀνυπεράσπιστη. Ἴσως
νά σχεδιάζουν καί συνδυασμένη ἐπίθεσιν κατά τῆς ἑλληνικῆς δυτικῆς
ἀκτῆς.
5. Τά ἰταλικά στρατεύματα παραμένουν στά ὄρη σέ σκηνές μέ
σταθερῶς χειρότερες συνθῆκες καί, ὡς οἱ Ἕλληνες ὑποστηρίζουν, μέ
μειωμένο ἠθικό.
6. Ὁ καιρός ἐπί τοῦ παρόντος εἶναι κακός κατά μῆκος τῆς μεθορίου
μέ πυκνές βροχές, χαμηλά νέφη, ψῦχος καί χιόνια στίς κορυφές. Ἴσως
νά βελτιωθεῖ ἐπ’ ὀλίγον πρίν ἀρχίση ὁ χειμώνας.
7. Παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ Ἰταλοί ἔχουν προωθήσει πρός τήν μεθόριον
κατά τίς τελευταῖες ἡμέρες προκεχωρημένα στρατιωτικά τμήματα (...).
8. Δέν ὑπάρχουν μεθοριακά ἐπεισόδια οὔτε πολιτικές ἤ στρατιωτικές
πληροφορίες πού νά ὑποδεικνύουν σχεδιαζομένη ἐπίθεσιν».
Τήν αὐγή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 μετά τήν ἀπόρριψι τοῦ
τελεσιγράφου Γκράτσι, ὁ Μεταξᾶς τηλεφωνεῖ στόν Πρεσβευτή Πάλαιρετ
καί τοῦ ἀναγγέλλει τά δραματικά γεγονότα. Ὁ Πάλαιρετ τηλεγραφεῖ
ἀμέσως στόν λόρδο Χάλιφαξ στό Φόρεϊν Ὄφφις:

«Σέρ Μ. Πάλαιρετ πρός ὑποκόμητα Χάλιφαξ

Ἀθῆναι, 28 Ὀκτωβρίου 1940
Νο 271
Λόρδε μου
Ὁ Πρόεδρος τοῦ (ἑλληνικοῦ) Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου μοῦ
ἐτηλεφώνησε σήμερον τήν πρωΐαν εἰς τάς 3.30’ προκειμένου νά μέ
πληροφορήση περί τοῦ τελεσιγράφου τό ὁποῖον εἶχε λάβει ἡμίσειαν
ὥραν ἐνωρίτερον ἀπό τόν Ἰταλόν πρεσβευτήν. Ἔχω τήν τιμήν νά σᾶς
διαβιβάσω ἐσωκλείστως ἕνα ἀντίγραφον τοῦ ἐγγράφου τούτου, τοῦ ὁποίου
τό σημερινόν Νο 994 τηλεγράφημά μου σᾶς ἔδωσε βραχεῖαν περίληψιν.
Θά ἦτο δύσκολον νά εὕρη κανείς καλύτερον δεῖγμα ἀναισχύντου
ψευδολογίας ἀκόμη καί μεταξύ τῶν πολυαρίθμων παρομοίων προϊόντων
τῶν Δυνάμεων τοῦ Ἄξονος.
2. Φαίνεται σχεδόν ἀπίστευτον ὅτι ὁ Ἰταλός πρεσβευτής ἐνεφανίσθη
ἀδυνατῶν νά ἀπαντήση εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ στρατηγοῦ Μεταξᾶ, ὡς πρός
ποῖα στρατηγικά σημεῖα (τῆς Ἑλλάδος) ἡ κυβέρνησίς του προετίθετο νά
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καταλάβη καί ὅμως, οὕτω συνέβη.
3. Ἡ ἑλληνική κυβέρνησις δέν ἐπέδωσε γραπτήν ἀπάντησιν
εἰς τήν διακοίνωσιν αὐτήν. Ὅπως εἶχα τήν τιμήν νά σᾶς ἀναφέρω, ὁ
στρατηγός Μεταξᾶς ἐδήλωσεν ἀμέσως πρός τόν σινιόρ Γκράτσι ὅτι τοῦτο
ἰσοδυναμοῦσε μέ κήρυξιν πολέμου, ἐνήργησε δέ ἀναλόγως. Ἡ πρώτη
του ἐνέργεια ἦτο νά ζητήση τήν βοήθειά μου.

Διατελῶ κ.λ.π.
Μάϊκλ Παλλαιρέτ
...................

Ἐπειδή ἔτυχε νά εἶμαι αὐτήκοος μάρτυς μιᾶς τηλεφωνικῆς συνδι
αλέξεως μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, θεωρῶ ὑποχρέωσίν μου χάριν τῆς
Ἱστορίας, νά ἐκθέσω τά ἑξῆς:
Κατά τάς μεσονυκτίους ὥρας μιᾶς τῶν ἀνωτέρω ἡμερομηνιῶν,
ὅταν ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ γραφείου ὁ Ἀείμνηστος Πρόεδρος εἰς τήν ἐν
Κηφισσία οἰκίαν του, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀσφαλείας
κ. Κ. Μανιαδάκη, μέ ἐκάλεσαν καί μοῦ ἔδωσαν ἐντολήν ὅπως, ἐπειδή
ὁ Πρόεδρος ἀναμένει ἐπείγουσαν τηλεφωνικήν συνδιάλεξιν μετά τοῦ
Ἕλληνος Πρεσβευτοῦ ἀπό τό Βερολίνον καί ἐπειδή πιθανῶς νά βραδύνη,
καί ὁ Πρόεδρος εἶχεν ἀνάγκην ἀναπαύσεως, λόγῳ ὑπερκοπώσεως,
παραμείνω εἰς τό τηλέφωνον, ἵνα ἀφυπνίσω τόν Πρόεδρον πρός πραγμα
τοποίησιν τῆς τηλεφωνικῆς συνδιαλέξεως.
Πράγματι κατά τήν 2αν νυκτερινήν, ἐκτύπησε τό τηλέφωνον καί
ἐζήτησαν ἀπό τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν Βερολίνου νά ἐπικοινωνήση μέ
τόν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως.
Ἀμέσως ἀφύπνισα τόν Πρόεδρον καί ἄρχισε τήν τηλεφωνικήν
συνομιλίαν του μετά τοῦ Ἕλληνος Πρεσβευτοῦ Ραγκαβῆ. Αὕτη ἦτο σχετι
κή μέ τήν προηγηθεῖσαν πρό ὀλίγου συνομιλίαν τοῦ Ἕλληνος Πρεσβευτοῦ
μετά τοῦ Γερμανοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Φόν Ρίμπεντροπ καί
ἀντελήφθην τόν Πρόεδρον ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΕΤΑΞΑΝ σέ νευρικήν ἔξαψιν
καί μέ ἔντονον ὕφος νά λέγη «Κύριε Ραγκαβῆ νά ἐπισκεφθῆς καί αὔριον
πάλιν τόν Φόν Ρίμπεντροπ καί νά τοῦ ἀνακοινώσητε ἐκ μέρους μου ὅτι,
Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΕΘΗ, καί ἐντός τῆς αὔριον νά μέ ἐνημερώσης.
Ταῦτα ἐκθέτω ἵνα πειστοῦν ὅσοι τυχόν ὑπάρχουν ἀμφιβάλλοντες
διά εἰλικρινήν ἐξωτερικήν πολιτικήν τοῦ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ, ὅστις
ὅπως πάντοτε ἄλλο δέν ἐσκέπτετο παρά μόνον τήν Ἑλλάδα καί μόνον
τήν Ἑλλάδα.		
Ἐν Ἀθήναις τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 1971
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28η Ὀκτωβρίου 1940
Ὥρα 2.45’ νυκτερινήν μέ ξυπνοῦν. Ὁ Ὑπαξιωματικός Ὑπηρεσίας
μοῦ ἀναφέρει ὅτι, ἦλθεν ὁ Γάλλος Πρεσβευτής καί ζητεῖ νά δῆ τόν κ.
Πρόεδρον, κτυπᾶμε τό κουδούνι, ἀλλά δέν ἀκούει κανείς ἀπό μέσα.
Σηκώνουμε ἀμέσως, διά τοῦ μυστικοῦ τηλεφώνου καλῶ τόν Ἀείμνη
στον Πρωθυπουργόν Ἰωάννην Μεταξᾶν καί τοῦ ἀναφέρω:
«Κύριε Πρόεδρε, ἐδῶ Ἐνωματάρχης Τραυλός, ἔχει ἔλθει ὁ Πρεσβευ
τής τῆς Γαλλίας καί θέλει νά σᾶς δῆ».
Καί μοῦ ἀπαντᾷ: Τέτοια ὥρα μωρέ Τραυλέ; Καλά, θά σηκωθῶ.
Ἀμέσως καί ἐγώ ἐξέρχομαι τοῦ οἰκήματος τῆς φρουρᾶς καί εὑρί
σκομαι ἔξωθι τῆς οἰκίας τοῦ Προέδρου, ὅπου εἶχε σταματήσει τό αὐτο
κίνητον τοῦ Ἰταλοῦ Πρεσβευτοῦ, καί ὄχι τοῦ Γάλλου, ὡς ἀνακριβῶς
μοῦ εἶχεν ἀναφέρει ὁ Ὑπαξιωματικός Ὑπηρεσίας, τοῦτο διότι λόγῳ τοῦ
σκότους, ἐνόμισαν τήν σημαίαν τοῦ αὐτοκινήτου ὡς Γαλλικήν.
Ἐν τῷ μεταξύ ἤνοιξεν ἡ θύρα τῆς πρός τήν κουζίναν εἰσόδου, ὅπου
ἐνεφανίσθη μέ τήν νυχτικιάν του ὁ Πρόεδρος.
Ἐπηκολούθησεν ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰταλοῦ Πρεσβευτοῦ Γκράτσι.
Ὄπισθέν του ἠκολούθησα καί ἐγώ. Μετά τόν τυπικόν χαιρετισμόν, οἱ
δύο ἄνδρες εἰσῆλθον εἰς ἰδαίτερον δωμάτιον, ἐγώ δέ παρέμεινα εἰς τόν
διάδρομον.
Ἡ συζήτησις μεταξύ των διήρκεσεν ἐπί πέντε λεπτά περίπου, καθ’
ἥν ἤκουον τήν ἔντονον φωνήν τοῦ ἀειμνήστου Πρωθυπουργοῦ Ἰωάννου
Μεταξᾶ.
Ἅμα τῇ ἐξόδῳ τοῦ Ἰταλοῦ Πρεσβευτοῦ, τόν ὁποῖον σημειωτέον, δέν
συνόδευσε μέχρι τῆς θύρας, ἐξῆλθεν εἰς τόν διάδρομον ὁ Πρόεδρος καί
μέ πλήρη ἠρεμίαν, ὡς νά μή συνέβαινε τίποτε τό σπουδαῖον, μοῦ λέγει:
«Δημήτρη, παιδί μου, ἔχουμε πόλεμο».
Καί ἐγώ τόν ἐρωτῶ: Καί τί θά κάνουμε Κύριε Πρόεδρε;
Μοῦ ἀπαντᾷ:
«ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! Σέ παρακαλῶ
τηλεφώνησε ἀμέσως στό Νικολούδην καί Μαυρουδῆν νά ἔλθουν ἐδῶ καί
ἑτοίμασε τήν Ἀσφάλειάν μου γιά τό Ὑπουργεῖον».
Ὁ ἴδιος ἐτηλεφωνοῦσε εἰς τόν Βασιλέα, Παπάγον καί Ἄγγλον Πρε
σβευτήν.
Μετ’ ὀλίγον ἤρχισαν νά καταφθάνουν, οἱ ἀνωτέρω Ὑπουργοί, ὁ
Ἄγγλος Πρεσβευτής καί ἄλλοι, ἀργότερον δέ κατῆλθον ἅπαντες εἰς τό
Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν.

Ἀθῆναι τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 1971
Δημήτριος Θ. Τραυλός
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΜΑΣ;
άθε χρόνο, αὐτόν τόν μῆνα, γιορτάζουμε τήν ἐθνική μας περηφάνεια.
Τίποτα τό πρωτότυπο, θά μοῦ πεῖτε. Κι ὅμως, τό πρωτότυπο σέ μᾶς
εἶναι τό ὅτι, ἐνῶ ὅλοι οἱ λαοί περηφανεύονται γιά τίς νῖκες τους,
ἐμεῖς περηφανευόμαστε γιά τίς ἦττες μας. Γιατί ἕνας λαός - ὅπως καί ἕνας
μεμονωμένος ἄνθρωπος – χαρακτηρίζεται περισσότερο ἀπό τό πῶς καί
πότε νικιέται, παρά ἀπό τό πῶς καί πότε νικάει.
Τό νά καυχιέσαι γιά τή νίκη σου, εἶναι εὔκολο. Τό κάνουν ὅλοι. Τό
νά μετατρέπεις τήν ἦττα σέ νίκη, εἶναι δύσκολο. Αὐτό εἶναι προνόμιο τῶν
ἐλαχίστων. Κι αὐτό εἶναι ἕνα προνόμιο πού τό ἔχει ὁ Ἑλληνικός λαός. Γι’
αὐτό καί μπορεῖ νά ἀνακηρύσσει τίς ἦττες του σέ ἐθνικές γιορτές.
Δέν νομίζω ὅτι χρειάζεται νά σᾶς θυμίσω τή «νίκη» τοῦ Λεωνίδα
στίς Θερμοπῦλες. Οὔτε τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο πού πέρασε στήν
ἀθανασία μέ τό σπαθί στό χέρι, στήν Πύλη τοῦ Ἁγ. Ρωμανοῦ. Οὔτε τόν
Παπαφλέσσα πού, προδομένος στό Μανιάκι, κέρδισε τό σεβασμό τοῦ πιό
ἀνήμερου θηρίου πού παρουσιάστηκε στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας, τοῦ
Ἰμπραήμ καί τιμήθηκε ἀπό αὐτόν - τόν ἐχθρό – στήν ἦττα του, περισσότερο
ἀπ’ ὅσο εἶχε τιμηθεῖ ἀπό τούς φίλους στίς νῖκες του!
Εἶναι περιττό νά ἀπαριθμήσουμε ἕνα-ἕνα τά ἱστορικά γεγονότα τῆς
ἐθνικῆς μας περηφάνειας γιατί τά ἔχουμε ἀκούσει τόσες φορές, ὥστε
βαρεθήκαμε πιά νά τά ἀκοῦμε. Ἔτσι, κλείσαμε τά αὐτιά μας, κι ἐνῶ ἀκοῦ
με, ἀρνιόμαστε νά ἀκούσουμε. Καί κλείσαμε καί τά μάτια μας, κι ἐνῶ βλέ
πουμε, ἀρνιόμαστε νά δοῦμε. Γι’ αὐτό καί οἱ γιορτές μας εἶναι ἀνώφελες κι
ἀνιαρές κι ἀρχίζουμε νά θέλουμε νά τίς καταργήσουμε.
Γι’ αὐτό καί ἡ ἐθνική μας περηφάνεια διασύρεται στόν παγκόσμιο
τύπο καί στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, κι ἐμεῖς μένουμε ἀπαθεῖς νά
ἀνεχόμαστε νά ἀγανακτοῦν μαζί μας οἱ «φίλοι» καί «σύμμαχοί» μας καί
νά λένε ὅτι δέν θά δουλεύουν αὐτοί γιά νά πληρώσουν τά δικά μας χρέη.
Κι ἐμεῖς σκύβουμε τό κεφάλι ἀκούγοντάς τα αὐτά καί παρακαλοῦμε. Καί
ἀντί γιά τό ΟΧΙ τῶν Πατέρων μας, ἐμεῖς ψελλίζουμε: Yes, sir περιμένοντας
τή σωτηρία μας, ὄχι ἀπό τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, στήν Ὁποία εἶχαν
ἀναθέσει τήν ἡγεσία τους καί ἀπό τήν Ὁποία ἀντλοῦσαν τήν ἐλπίδα τους
καί τήν περηφάνεια τους οἱ Πατέρες μας, ἀλλά ἀπό τήν κ. Μέρκελ, πού τήν
ἀντικατέστησε!!!...

Κ
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Ἐμεῖς στηρίζουμε τίς ἐλπίδες μας σ’ αὐτούς τούς ἴδιους τούς κατακτητές
μας, τούς σφαγεῖς τοῦ λαοῦ μας, ἀντί νά προσβλέπουμε στήν Παναγία μας
πού στάθηκε –καί στέκεται– ἀνεξίκακη φρουρός καί στρατηγός μας.
Μά, θά μοῦ πεῖτε, οἱ πρώην ἐχθροί εἶναι τώρα φίλοι μας! Βεβαίως
εἶναι φίλοι μας. Εἶναι τόσο φίλοι μας, ὅσο καί τότε πού ὁ Λιουτπρᾶνδος
ἐπίσκοπος τῆς Κρεμόνα, πῆγε ἀπεσταλμένος φιλικά ἀπό τόν Ὄττο, τόν
πρῶτο Γερμανό αὐτοκράτορα στήν Αὐλή τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, πρίν ἀπό
τό σχῖσμα τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅταν ἦταν ἀκόμα πολύ φίλοι μας. Καί εἶδε στήν
Κωνσταντινούπολη τόσα πλούτη καί τόση ὀμορφιά, ὅσα δέν εἶχε φανταστεῖ
οὔτε στόν ὕπνο του ὅτι ὑπάρχουν. Πῆγε γιά νά προξενέψει ἕνα γάμο
ἀνάμεσα στόν βασιλιά του καί μιά Ρωμαία πριγκίπισσα, ἀλλά ὁ φθόνος καί
ἡ μειονεξία πού ἔνοιωσε μπροστά στόν ἀνώτερο τρόπο ζωῆς πού γνώρισε
δηλητηριάζει ἀκόμα καί σήμερα τό μελάνι τῶν κειμένων τῶν ἀναφορῶν
πού ἔστειλε στόν ἄρχοντά του. Καί δηλητηριάζει μέχρι σήμερα τίς καρδιές
τῶν «φίλων» καί «συμμάχων» μας.
Μέ τέτοιους φίλους, ποιός τούς θέλει τούς ἐχθρούς, λέει ὁ λαός μας.
Ἀλλά ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νά περιμένουμε τή σωτηρία μας ἀπ’ αὐτούς,
ὅπως τήν περιμέναμε τότε πού οἱ ὀρδές τοῦ Μωάμεθ κύκλωναν τήν Πόλη
μας καί τόν αὐτοκράτορά μας. Ὅσο μᾶς ἔσωσαν τότε, θά μᾶς σώσουν
καί τώρα. Θά μᾶς σώσουν αὐτοί πού πῆραν τό δικό μας ὄνομα τῆς Ἁγίας
Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί μᾶς ἔδωσαν τό ὄνομα Γραικία
(Greece), Βυζάντιο, Ἑλλαδίτσα. Γιά νά μᾶς τιμήσουν τό ἔκαναν, ἀπό τήν
πολλή τους φιλία!...
Καί γιά νά μή νομίσετε ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι δικά μου, νά σᾶς μεταφέρω
τά λόγια ἑνός «δικοῦ τους».
«Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι σέ κάθε περίοδο τῆς ἐξέλιξής του, ὁ
δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε νά ἀπελευθερώσει τόν ἑαυτό
του ἀπό τούς Ἕλληνες. Ἡ προσπάθεια αὐτή εἶναι διαποτισμένη μέ
βαθύτατη δυσαρέσκεια διότι ὁ,τιδήποτε κι ἄν δημιουργοῦσαν, φαινομενικά
πρωτότυπο καί ἄξιο θαυμασμοῦ, ἔχανε χρῶμα καί ζωή στή σύγκρισή του
μέ τό ἑλληνικό μοντέλο, συρρικνωνόταν, κατέληγε νά μοιάζει μέ φθηνό
ἀντίγραφο, μέ καρικατούρα.
Ἔτσι, ξανά καί ξανά μιά ὀργή ποτισμένη μέ μῖσος ξεσπάει ἐναντίον
τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ μικροῦ καί ἀλαζονικοῦ ἔθνους, πού
εἶχε τό νεῦρο νά ὀνομάσει βαρβαρικό ὅ,τι δέν δημιουργήθηκε στό ἔδαφός
του».
Τά λόγια αὐτά ἀνήκουν στόν μεγάλο Γερμανό φιλόσοφο... Φρειδερίκο
Νίτσε!
						
							

Νινέττα Βολουδάκη
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 112

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ!

Ο

Ζήσιμος Λορεντζᾶτος, ὁ μακαριστός πλέον λογοτέχνης μας,
πού βίωσε τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση σάν γνήσιος Ἕλληνας,
μᾶς ἄφησε λίγα γραπτά ἀλλά μεστά σέ νοήματα, πού ἐκφρά
ζουν ἀληθινή ζωή. Στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν παραθέτουμε ἕνα
ἀπάνθισμα ἀπό τό βιβλίο του «Collectanea», ἐκδ. Δόμος, 2009.
Σύγxpovos ἀνθρωπισμός
Ἄν εἶσαι ἀντικομμουvιστήs καί ἐγώ δέν εἶμαι ἤ ἄν εἶσαι κομμου
νιστής καί ἐγώ δέν εἶμαι, μπορῶ νά σοῦ φέρομαι ἀπάνθρωπα (νά σέ
ἀφήνω νά σαπίζεις μέσα σέ στρατόπεδα ἤ νά σέ ξεπαστρεύω). Τέτοιον
ἀνθρωπισμό νά τόν χαιρόσαστε!
Σχετικά μέ θεωρίες
Ἀκόμα δέ βρέθηκε ἐκεῖνος πού θά βάλει τή ζωή μέσα στόν ντορβά
του. Ὁλοένα δοκιμάζουν –Δαρβίνος, Μάρξ, Φρόϋντ– ἀλλά ἡ ζωή
ξεχειλάει, ὅπωs τό νερό, ἀπό παντοῦ καί χύνεται ἀπέξω.
Δέν τήν ξέραμε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀγάπης;
Δέν ἔχομε τήν Παράδοσή μας; Πότε τή χάσαμε; Πῶς ἀναρωτιόμαστε
ἤ φωνάζομε (ἀκόμα καί ό πρόσφυγας ποιητής):
Ἀγάπη, ποῦ ’ναι ἡ ἐκκλησιά σου; Βαρέθηκα πιά, στά μετόχια. Δέν
ξέραμε πώς μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη; Ποιός μᾶς εἶπε νά χή χάσομε
καί τώρα νά «βαριόμαστε» στά μετόχια; Ἀνεξήγητος, ἀνεξήγητος ὁ
σημερινός Ἕλληvας δέκα φορές.
Φιλοσοφία καί Παράδοση
Ὁλάκερη ἡ φιλοσοφία κάνει παραλλαγές γύρω ἀπό τό ρῆμα εἰμί
καί τό οὐδέτερο τῆς μετοχῆς του, τό ὄν. Ἡ παράδοση πάλι εἶναι ὁ Ὤν καί
τό ἐν αὐτῷ γάρ... ἐσμέν. Δυό κόσμοι. Ἀπό τή μιά Dieu d’ Abraham... (ὁ
Θεός τοῦ Ἀβραάμ) καί ἀπό τήν ἄλλη des philosophes et des savants (τῶν
φιλοσόφων καί τῶν σοφῶν). Ἡ διάκριση τοῦ Πασκάλ στό ἐπίκεντρο
πάντα.
Ὅταν σκεφτόμαστε χρησιμοποιοῦμε πάντα τή λογική ἀνάλυση·
δέν μποροῦμε νά κάνομε διαφορετικά· δέ θά μπορούσαμε διαφορετικά
νά ἀνταλλάζαμε ἤ νά μεταδίναμε τή σκέψη μας. Φτάνει ὡστόσο νά μή
λησμονᾶμε πώς γιά τήν ἀληθινή φιλοσοφία ἡ ἀνάλυση τελικά ἐμποδίζει
τήν κατανόηση· ἀναλύοντας, ἡ ἀνάλυση μένει στό ἀκατανόητο –ἀπό
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ἕνα σημεῖο καί πέρα ἀναχαράζει ἤ μηρυκάζει.
Γιατί νά ἀκολουθοῦμε τούς Εὐρωπαίους;
Ἡ καταδίκη τοῦ Γαλιλαίου διάγραψε στήν Εὐρώπη τήν τροχιά
της καί τώρα ἔφτασε στήν
ἄλλη ἄκρη, ὅπου καταδικάζει
ὁ Γαλιλαῖος τόν ἄνθρωπο πού
τολμάει νά πιστεύει στό Θεό
τοῦ Ἀβραάμ (non des philoso
phies et des savants). Ἐμεῖς ἐδῶ
γιατί νά παρακολουθήσομε
καί σέ αὐτό τήν Εὐρώπη; Mή
πως δέ μείναμε ἔξω –τό 17ο
αἰώνα– ἀπό τήν καταδίκη
τοῦ Γαλιλαίου; Πῶς τώρα νά
συμπορευτοῦμε μέ τήν Εὐρώπη
στό ἀντίθετο; Τί δουλειά ἔχομε
ἐμεῖς στό ζήτημα αὐτό μαζί
τους; Καί στήν Ἱερή Ἐξέταση
μείναμε ἀπέξω (ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἔμεινε ἀπέξω). Καί
σέ ἄλλα πολλά. Γιατί νά μήν
κοιτάζομε τή δουλειά μας;
Ἤ μήπως δέν ἔχομε δουλειά;
Ἔργο τοῦ Μάριου Σπηλιόπουλου
Ἤ μήπως δέ μᾶς φτάνουν τά
δικά μας μαζεμένα λασπόνερα καί ἡ διχόνοια πού, ἀπό τά χρόνια τοῦ
Σολωμοῦ, μᾶς κομματιάζει τά τζιέρια (τά σπλάχνα);
Γιά τούς τεχνίτες κάθε λογῆς
Ἕνα συμπέρασμα ἀπό τή Φιλοκαλία (III, 19, 11-16, Ἀθήνα 1960):
«...ἐκ μόνης ἀκοῆς οὐ δύναταί τις τεχνίτης γενέσθαι, ἀλλ’ ἐκ τοῦ ποιεῖν
καί βλέπειν καί πoλλά πράττειν καί διορθοῦσθαι ὑπό τῶν ἐμπείρων καί
διά τῆς ὑπομονῆς καί ἐκκοπῆς τῶν ἰδίων θελημάτων καί τῇ πολυημερίᾳ
εἰς ἕξιν ἔρχεται τῆς τέχνης...». Συμπέρασμα γιά τούς τεχνίτες (κάθε
λογῆς).
Ἀπό τή στιγμή πού ὁ Χριστιαvισμός παύει νά εἶναι πίστη ἤ τρόπος
ζωῆς –ὁ ἄριστος βίoς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων– καί γίνεται ἰδέα, φαντάζει
γιά μένα τό ἴδιο ἄν εἶσαι χριστιανός ἤ ἄθεος.Ὅπως παράλληλα φαντάζει
τό ἴδιο ἄν εἶσαι ἰδεαλιστής ἤ ὑλιστής, σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τῆς
νεότερης εὐρωπαϊκῆς φιλοσοφίας. Ἀφρόψαρα τοῦ νοῦ ὅλα αὐτά, πού
δέν κατεβαίνουν ποτέ στά μεγάλα βάθη τῆς ζήσης μας.
						

Ζήσιμος Λορεντζᾶτος
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 112

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΡΕΚΟΡ
ντλοῦμε ἀπό τήν “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”:
«11% ἐμπορικό ἔλλειμμα τό 2009 τό μεγαλύτερο στήν Εὐρωζώνη.
Τό 2000-7 τό ὑψηλότερο μέσο ἐπίπεδο τελικῆς καταναλώσεως
στήν Εὐρωζώνη καί τό χαμηλότερο ποσοστό ἐξαγωγῶν. Μεταξύ 1997
καί 2009 αὐξήσαμε τό καθαρό ἐξωτερικό χρέος ἀπό 3% σέ 86% τοῦ
ΑΕΠ» (29-5-11).
Γιατί ἐμπορικό ἔλλειμμα; Διότι εἰσάγουμε περισσότερα ἀπό
ὅσα ἐξάγουμε σέ ἀξία. Διότι παραμελήθηκε ἡ γεωργία καί εἰσάγουμε
–γεωργική Χώρα– γεωργικά προϊόντα! Ὄχι μόνον τροπικά φροῦτα
ἀλλά καί πατάτες, λεμόνια, σκόρδα, δαμάσκηνα, ξηρά σῦκα, ἀκτινίδια
κ.ἄ. Ἐπίσης βιομηχανικά προϊόντα. Ἔχουμε καί ἀδυναμία στά ἀκριβά
αὐτοκίνητα!
Στήν πλειονότητά μας βαθμιαῖα ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐγκαταλείψαμε τόν Ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς,
λησμονήσαμε τό «οὐκ ἐπ’ ἄρτω μόνω ζήσεται ἄνθρωπος», διαβρω
θήκαμε ἀπό ὑλοφροσύνη καί πετύχαμε (!) νά ἔχουμε τό ὑψηλότερο
μέσο ἐπίπεδο τελικῆς καταναλώσεως στήν Εὐρωζώνη.
Πῶς καλύφθηκε οἰκονομικά αὐτό τό ἐπίπεδο ζωῆς; Μέ δάνεια.
Οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις μας ἐδανείζοντο στό ἐξωτερικό. Ἔτσι
δημιουργήθηκε τό ὑπέρογκο ἐξωτερικό χρέος τῆς χώρας. Ἀπό τό 3%
τοῦ Ἀκαθάριστου Ἐγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ἔφθασε στό 86%. Σέ
ἀπόλυτους ἀριθμούς στό τέλος τοῦ 2009 ἦταν 298 δισ. εὐρώ, τό 2010
340 δισ. εὐρώ καί τώρα ἐκτιμᾶται σέ 360 δισ. εὐρώ. Δανειζόμαστε
γιά νά πληρώνουμε τοκοχρεωλυτικές δόσεις, δηλαδή μέρος τοῦ
δανεισθέντος κεφαλαίου καί τόκους.
Γιατί τό χαμηλότερο ποσοστό ἐξαγωγῶν; Διότι ὅπως προαναφέ
ραμε μειώθηκε ἡ γεωργική παραγωγή ἀλλά καί ὁ δευτερογενής
τομέας. Σημειώθηκε σημαντική ἀποβιομηχάνιση τῆς χώρας. Δέν
ἐπιδιώχθηκε βελτίωση ποιοτική καί ποσοτική καί στούς δύο αὐτούς
τομεῖς (γεωργία, βιομηχανία). Παραμελήθηκε ἡ ἀνταγωνιστικότητα
τῶν προϊόντων μας (καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερες τιμές, συνέπεια
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στήν ἐκτέλεση τῶν συμβολαίων μέ ἀγοραστές ἐξωτερικοῦ). Ὑπεύθυνοι:
πολιτικοί, κρατικοί λειτουργοί, ἰδιῶτες παραγωγοί. Πακτωλός ἐπιδο
τήσεων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν ἀξιοποιήθηκε γιά οἰκονομική
ἀνάπτυξη.
«Ἡ κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη στήν Ἑλλάδα ἀνερχόταν
τό 2008 σέ 682 εὐρώ καταλαμβάνοντας τήν πρώτη θέση μεταξύ τῶν
30 εὐρωπαϊκῶν χωρῶν» (Καθημερινή 12-6-11).
Γιατί ἔχουμε καταλάβει τήν πρώτη θέση μεταξύ τῶν 30 εὐρωπαϊ
κῶν χωρῶν στήν κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη; Εἴμαστε χώρα
φιλάσθενων ἀνθρώπων; Τά αἴτια εἶναι διάφορα. Φέρουμε εὐθύνη
καί ἐμεῖς οἱ κοινοί θνητοί καί οἱ γιατροί, πού γιά τήν παραμικρή
ἀδιαθεσία θέλουμε νά πάρουμε φάρμακο. Ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός
ἔχει τήν δυνατότητα νά ὑπερνικᾶ ἀσθένειες. Αὐτό τό γεγονός δέν μᾶς
τό ὑπενθυμίζουν οἱ γιατροί καί εὔκολα ἐκδίδουν συνταγές γιά τήν
λήψη φαρμάκων. Γνωρίζουν τήν διαδεδομένη ἐσφαλμένη ἀντίληψη
ὅτι θεωρεῖται καλός ὁ γιατρός ὅταν συνιστᾶ τήν λήψη φαρμάκων. Στό
παρελθόν, πρίν θεσπιστεῖ ἡ ὑποχρέωση ἐπικολλήσεως τῆς σχετικῆς
αὐτοκόλλητης ἐτικέττας τοῦ φαρμάκου στό ἔντυπο τῆς συνταγῆς, μερικές
φορές, ἀντί γιά τό προτεινόμενο φάρμακο ἐχορηγοῦντο καλλυντικά.
Σέ κάποιο βαθμό ὅμως ἡ ἀνάγκη λήψεως φαρμάκων εἶναι
πραγματική. Γιατί; Διότι καί στό κεφάλαιο αὐτό ἀφήσαμε τόν
Ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς καί γενικότερα καί στή διατροφή. Μερικοί
μιλοῦν γιά Μεσογειακή διατροφή. Λησμονήσαμε ὅτι ἡ ὑγεία μας σέ
μεγάλο βαθμό ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας καί τῆς διατροφῆς
μας. Τά τελευταῖα χρόνια ἰατρικά συνέδρια καί μεμονωμένοι εἰδικοί
ἐπιστήμονες ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά,
κάνουν σχετικές ἐπισημάνσεις καί συστάσεις.
«Ἡ παραοικονομία ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ εἶναι στήν Ἑλλάδα ἡ
μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ» (Καθημερινή 19-6-11).
Κάθε τόσο δημοσιεύονται ποσοστά τοῦ ΑΕΠ τῆς παραοικονομίας
καί συγκριτικοί πίνακες ὅπου παρατίθενται σχετικά στοιχεῖα ἄλλων
χωρῶν. Στήν Ἑλλάδα ἔχει ἀποδειχθεῖ, παρά τίς δηλώσεις τῶν
ἁρμοδίων πολιτικῶν, ὅτι ὄχι μόνον δέν πατάσσεται ἡ παραοικονομία,
ἀλλά οὔτε περιορίζεται. Μία δυσμενής συνέπεια εἶναι ὅτι τό Δημόσιο
χάνει φορολογικά ἔσοδα ἀπό συναλλαγές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν
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πού πραγματοποιοῦνται ἀλλά δέν «συλλαμβάνονται». Γιά μερικές
δραστηριότητες ἴσως νά πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε πραγματική δυ
σκολία. Τό κίνητρο τοῦ ὑλικοῦ συμφέροντος ἀξιοποιεῖ τήν ἐφευρε
τικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί ἔτσι κατορθώνεται ἡ διαφυγή ἀπό
ἐλεγκτικούς μηχανισμούς. Ἡ πολιτική βούληση γιά πάταξη τῆς
παραοικονομίας μᾶλλον ἐξαντλεῖται σέ διακηρύξεις ἄν δέν ὑπάρχει
ἔνοχη ἀνοχή. Ἄλλοι λόγοι εἶναι ἀνεπαρκής ὀργάνωση, ἀνεπάρκεια
προσωπικοῦ (ποιοτική, ἀριθμητική).
«Ἡ Ἑλλάδα ἔρχεται πρώτη στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σέ θανάτους
ἀπό ναρκωτικά» (ΕΣΤΙΑ 13-7-11).
Ναρκωτικά, ἕνα ἄλλο πρόβλημα πού κραυγάζει γιά τήν
ἀποστασία μας. Καρπός, συνέπεια τῆς πνευματικῆς ὑποβαθμίσεώς
μας σέ ἐπίπεδο ἀτόμου, οἰκογένειας, κοινωνίας. Ἄρθρα, μελέτες,
βιβλία ἔχουν γραφεῖ γιά τήν σύγχρονη αὐτή μάστιγα. Παιδιά καί
νέοι μεγαλώνουν χωρίς πνευματικό ἐξοπλισμό, πολλές φορές χωρίς
ἐνημέρωση, ἀπροστάτευτοι ἔναντι τῶν ἐπιτήδειων ἐμπόρων τοῦ λευκοῦ
θανάτου. Τί κάνουμε ἄτομα, κοινωνία, πολιτεία γιά τήν πρόληψη, γιά
νά μή μποῦν τά παιδιά μας στό λούκι τῶν ναρκωτικῶν; Ὅσοι εἶναι
ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι προστατευμένοι. Ἔχουν τήν χάρη
καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, ἔχουν νόημα ζωῆς, δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό
τόν «παράδεισο» πού ὑπόσχονται τά ναρκωτικά. Τί κάνουμε, ἄτομα,
κοινωνία, πολιτεία, ποιμένουσα Ἐκκλησία γιά τούς ἀδελφούς μας,
παιδιά, ἐφήβους, νέους πού ἀπό ἄγνοια, περιέργεια, ψυχολογική
ἀνάγκη μπλέχτηκαν στά δίχτυα αὐτοῦ τοῦ κακοῦ πού καταστρέφει
σῶμα καί ψυχή, παραλύει τήν θέληση; Ἡ στατιστική μᾶς ἐλέγχει: ἡ
Ἑλλάδα ἔρχεται πρώτη στήν Ε.Ε. σέ θανάτους ἀπό ναρκωτικά.
«Ἡ χώρα μας κατέστη οὐραγός τῆς Ε.Ε. μέ βάση τήν ἀπορρόφηση
κονδυλίων» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26-7-11).
Γιατί; Ἀδιαφορία; Ἄγνοια; Ἀνικανότητα; Ἔλλειψη τῶν ἀπαιτού
μενων ἐθνικῶν πόρων; Ἔλλειψη ὀργανώσεως; Τό φαινόμενο δέν
εἶναι νέο. Ἀλλά καί καμμία ἐξήγηση στόν «κυρίαρχο» λαό ἀπό τούς
ὑπεύθυνους πολιτικούς.
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Νίκος Τσιρώνης

Α΄ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέ πρωτοβουλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ πραγματοποιήθηκε
κληρικολαϊκή συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στό
κλειστό Γυμναστήριο τοῦ ΜΕΤΣ, τήν Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
2011.

Παρόμοια συνέλευση πραγματοποιεῖται γιά πρώτη φορά
στήν Ἀρχιεπισκοπή καί ἄφησε χρηστές ἐλπίδες γιά μιά καλή
συνέχεια, ἀφοῦ, ὅπως μᾶς ἀνακοίνωσε ὁ Μακαριώτατος στήν
σεμνή καί πνευματική ὁμιλία του, εἰδικές ἐπιτροπές κληρικῶν τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς θά ἐπεξεργασθοῦν τίς κατατεθεῖσες Προτάσεις
τῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων ὅλων τῶν Περιφερειῶν τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
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Κατωτέρω παραθέτουμε ρεπορτάζ ἀλλά καί τίς προτάσεις
τῆς δικῆς μας Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως (Γ΄ Περιφερείας),
ὅπως ψηφίσθηκαν κατά τήν διεξαγωγή της στόν Ναό μας, στίς 11
Σεπτεμβρίου 2011.
«Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ Κληρικολαϊκή
Σύναξη τῆς Γ΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας στόν Ἱ. Ναό Ἁγιου
Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, τήν Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011,
στίς 7 τό ἀπόγευμα.
Τήν σύναξη ἐτίμησαν ὁ Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Ναζι
ανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὁ Ὑπεύθυνος τῆς Περιφερείας, πανοσι
ολογιώτατος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Γ΄ Περιφερείας Ἀρχιμ.
Σεραφείμ Ρίβιος, πολλοί Ἱερεῖς, Ἐπίτροποι τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς
Περιφερείας, Συνεργάτες τοῦ Ποιμαντικοῦ ἔργου καί Λαϊκοί
Ἐνορίτες.
Στή σύναξη αὐτή τονίσθηκαν ὄχι μόνο τά φλέγοντα ζητή
ματα πού ἀπασχολοῦν τίς ἐνορίες, ἀλλά καί προβλήματα πού
ταλανίζουν ὅλη τήν Ἑλλαδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Μέσα ἀπό τίς Είσηγήσεις τοῦ Θεοφιλεστάτου, τοῦ Πανοσιολο
γιωτάτου καί τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη, τήν συζήτηση καί τόν
διάλογο Κλήρου καί Λαού, συνελέγησαν προτάσεις, οἱ ὁποῖες
καταγράφονται κατωτέρω καί ἐτέθησαν ὑπόψη τοῦ Μακαριωτά
του Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἔχη ἡ Ἐκκλησία ἑνιαία ἔκφραση
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καί νά ἀντιμετωπίζη τά ἀφορῶντα στή Θ. Λατρεία καί στήν
ἐν γένει Ποιμαντική Της χωρίς νά ἐπιτρέπη διαφοροποιήσεις
Κληρικῶν σέ θέματα πού ἡ Θεολογία καί ἡ Ἱερά Παράδοση ἔχουν
κατηγορηματικά ἀποφανθεῖ.

Δέν εἶναι δυνατόν νά διακρίνονται οἱ Κληρικοί σέ αὐστηρούς
καί ἐπιεικεῖς, ὅπως εἶναι ἀδιανόητο νά χαρακτηρίζονται οἱ γιατροί
ἐλαστικοί ἤ αὐστηροί! Ἡ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι
μία καί ὄχι πολλές. Οἱ Κληρικοί, λοιπόν, ἤ εἶναι σωστοί ἤ εἶναι
ἄσχετοι μέ τήν ἀποστολή τους. Αὐτό, μέ γνώμονα τήν Ἀλήθεια
τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι τοῦ κάθε Κληρικοῦ ἤ Ἐπισκόπου.
2. Τό Πρόγραμμα τῶν Θ. Λειτουργιῶν πρέπει νά τηρῆται ἀπό
ὅλους τούς Ναούς καί νά ἐποπτεύεται ἀπό τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή.
3. Τά Ἱ. Μυστήρια ὡς ἁγιαστικά ἀλλά καί διδακτικά τῆς
Πίστεως πρέπει νά οἰκοδομοῦν τούς πιστούς μέ τόν τρόπο τῆς
τελέσεώς τους καί ὄχι νά μετατρέπονται οἱ Ἱ. Ναοί σέ θέατρα, καί
“πασαρέλες”. Δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχισθῆ τό οἰκτρό θέαμα
Ναῶν κατά τήν ὥρα τοῦ Μυστηρίου νά θυμίζουν κοσμικό Κέντρο
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ἤ παιδικό Πάρτυ μέ μπαλλόνια καί Μίκυ Μάους ἀκόμη καί στήν
Ἱερά Κολυμβήθρα, ἡ ὁποία εἶναι ἱερό σκεῦος, ὅπως εἶναι καί τό
Ἅγιο Ποτήριο!
4. Ὁ χρόνος τελέσεως τῶν Μυστηρίων πρέπει νά εἶναι ἴδιος
σέ ὅλους τούς Ναούς. Ὄχι νά διαρκῆ μισή ὥρα, εἴκοσι λεπτά ἤ καί
ἕνα τέταρτο!
5. Πρέπει νά παύση μέ ἀπόλυτο τρόπο ἡ τέλεση Γάμων καί
Βαπτίσεων Τετάρτες ἤ Παρασκευές, ὅπου ἡ Ἐκκλησία μας ὁρίζει
ἀπόλυτη καί αὐστηρά Νηστεία. Κάποτε πρέπει νά ἀρχίσουμε τήν
οὐσιαστική Κατήχηση τοῦ λαοῦ μας καί ὄχι νά συμμορφωνόμεθα
μέ τά προγράμματα τῶν Ἑστιατορίων καί τῶν τόπων πού γίνονται
τά ξεφαντώματα μετά τό Μυστήριο. Οἱ πιστοί μας σκανδαλίζονται
–καί δικαίως– ἀφοῦ βλέπουν στήν πράξη νά ἀδιαφοροῦν οἱ Ἱερεῖς
γιά τήν τήρηση τῆς Νηστείας, ἀλλά καί γιά τό ἀσεβές ἦθος πού
διδάσκονται οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι πολύ φυσικό νά συμπεράνουν
οἱ πιστοί ὅτι αὐτή ἡ τακτική τῶν Ἐφημερίων ὀφείλεται στό ὅτι
ἀποσκοποῦν μόνο καί μόνο στήν εἴσπραξη τῶν “τυχηρῶν” καί σέ
τίποτε ἄλλο, ἐφαρμόζοντες τό ἐμπορικό σύνθημα: «Ὅ,τι θέλει ὁ
πελάτης»!
6. Ἄλλο μεγάλο καρκίνωμα, ἀνοχῆς ἀήθους ἤθους εἶναι
ἡ ἀμφίεση τῶν γυναικῶν στά ἱερά Μυστήρια, ἰδίως κατά τούς
θερινούς μῆνες. Καί ἐδῶ πρέπει νά ληφθῆ Ἀπόφαση ἀπό σύμπασα
τήν Ἱεραρχία. Εἶναι ἀδιανόητο νά μή εἰσέρχονται στή Βουλή χωρίς
σακκάκι οἱ βουλευταί, λόγω τῆς σοβαρότητος τῆς ἀποστολῆς τοῦ
βουλευτοῦ καί νά εἰσέρχονται στόν Ναόν τοῦ Θεοῦ οἱ γυναῖκες μέ
τά ἐνδύματα τοῦ ...ὕπνου ἤ τῆς παραλίας!
7. Τά Κατηχητικά πρέπει νά γίνουν οὐσιαστικά. Νά διδά
σκονται οἱ νέοι τήν ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καί τήν Ἱστορία,
πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἐμβάθυνση στή Θεολογία καί στήν
ἀπόκτηση βιωματικῆς Πίστεως. Νά διδαχθοῦν οἱ νέοι ἀπό τά
λάθη τοῦ παρελθόντος ἀλλά καί ἀπό τά κατωρθώματα καί τούς
ἄθλους τῶν Πατέρων μας, ἁγίων καί ἡρώων. Νά ἐκπαιδευθοῦν
στό πῶς κυβερνᾶται ἕνα Κράτος, σύμφωνα μέ τίς Παραδόσεις τῆς
Πίστεως καί τοῦ Γένους μας, ὥστε νά ἀναδειχθοῦν οἱ μελλοντικοί
Κυβερνῆτες, ὄχι μέ τά πρότυπα πού ἐπικρατοῦν σήμερα ἀλλά μέ
πρότυπα ἤθους, τιμιότητος, αὐταπαρνήσεως καί αὐτοθυσίας.
8. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ἔχη λόγο ἡγέτου καί ὄχι πιστοῦ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 112

396

ἀκολούθου τῶν πολιτικῶν. Ὁ Μέγας Φώτιος ἔγραψε τό βιβλίο «Ὁ
Ἡγεμών» σκιαγραφῶντας τόν ἀληθινό ἡγέτη, γιά νά συνειδη
τοποιήσουμε ὅτι ὁ λαός μας δέν πρέπει νά ἀφεθῆ στούς Κυβερνῆτες
γιά νά τόν διαπαιδαγωγήσουν ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μέ τό ἦθος καί τό
κῦρος Της νά διαπαιδαγωγῆ καί Ἄρχοντας καί ἀρχομένους.
9. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νά ἀντιμετωπισθῆ
σοβαρά καί σθεναρά ἀπό τήν Ἱεραρχία μας. Ὅπως ἐξελίσσονται τά
πράγματα, τό μάθημα θά καταργηθῆ. Ἔχει, ἄραγε, γίνει συνείδηση
στόν λαό μας ὅτι ὅποιος βαπτίζεται δέν λαμβάνει ἁπλῶς ἕνα
ὄνομα ἀλλά ἔχει χρέος νά Κατηχηθῆ σ’ αὐτό πού βαπτίσθηκε;
10. Ἡ Ἐκκλησία νά δείξη στόν λαό Της αὐτό πού ἔδειξε μέ
τήν Παρουσία Του στό κόσμο μας ὁ Χριστός. Αὐτό τό ἐντελῶς
καινούργιο καί ἐντελῶς ξένο ἀπό αὐτό πού ἐκφράζει ὁ «κόσμος
καί τά ἐν κόσμῳ».
11. Ἡ Οἰκονομική Κρίση ἔχει πλήξει καί τούς Ναούς. Πάνω
ἀπό 30% εἶναι ἡ μείωση τῶν ἐσόδων τους. Ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή
πρέπει νά ἄρη τήν ἀδιανόητη καί προσβλητική γιά τούς Κληρικούς
ἀπαίτηση ἐπί τῶν Προϋπολογισθέντων καί ὄχι ἐπί τῶν εἰσπράξεων
τοῦ Παγκαρίου. Αὐτή ἡ ἀπαίτηση εἶναι προσβλητική διότι θεωρεῖ
τούς Κληρικούς ἀναξιόπιστους καί λαθροχεῖρες, ὅτι ἀποκρύπτουν
χρήματα, ἀλλά εἶναι καί ἄδικη διότι ἀπαιτεῖ αὐτό πού δέν ὑπάρχει.
Ἀπαιτεῖ αὐτό πού δέν ἔχουν οἱ Ναοί.
12. Σταδιακά πρέπει ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή νά ἀξιοποιήση τήν
περιουσία Της καί νά ἀπαλλάξη παντελῶς τούς Ναούς ἀπό τίς πρός
Αὐτήν εἰσφορές. Ἄλλως, δέν θά ἀργήση ἡ μέρα πού θά πωλοῦνται
–λόγω οἰκονομικοῦ ἀδιεξόδου– οἱ Ναοί (ὅπως στήν Ἀγγλία) γιά
νά μετατραποῦν σέ κοσμικά Κέντρα! Ὁ Θεός νά μή μᾶς ἀφήση νά
ζήσουμε αὐτήν τήν ἡμέρα!
13. Λαμβάνουμε συνεχῶς ἀρνητικά μηνύματα καί σχόλια
γιά τόν Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ πολύς λαός ἔχει
στραφεῖ στήν Πειραϊκή Ἐκκλησία γιατί οἰκοδομεῖται πνευματικά
καί ἐνημερώνεται. Ὁ Σταθμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἶναι ἕνα κακέκτυπο κοσμικοῦ Σταθμοῦ, χωρίς ζεστασιά καί
πνευματικότητα ἀλλά μέ ξύλινον καί ἐπιτηδευμένον λόγον.»
							

π. Β. Ε. Β.
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ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΡΙΣΗ...
Ὁ ἐπίσκοπος καί τό πρεσβυτέριον
α! Τό «κῦμα» πού ἔρχεται...
ερνᾶμε κρίση μεγάλη. Μιά κρίση βαθιά πού σπρώχνει στά ὅρια
τῆς χρεωκοπίας ὁλόκληρο τό κοινωνικό οἰκοδόμημα. Ἐκεῖνο
πού ἄμεσα μᾶς ἀπειλεῖ εἶναι μιά ἐσωτερική μόλυνση, ἡ ὁποία
ἐνδημεῖ στήν καρδιά μας καί στά σπλάχνα τῆς Ἑλλαδικῆς
κοινωνίας. Σπανίζουν οἱ ἀξίες πού ὀμόρφαιναν, καταξίωναν καί ἔδι
ναν νόημα στή ζωή μας. Σήμερα οἱ ἀξίες αὐτές περιφρονοῦνται,
περιθωριοποιοῦνται. Βεβηλώνονται βάναυσα. Πολεμοῦνται ἀδίστα
κτα. Χαρακτηρίζονται ὡς ντεμοντέ. Χαρακτηρίζονται ἄχρηστες καί
ἐπικίνδυνες.
Μερικές πλευρές τῆς βαθειᾶς κρίσεως εἶναι: 1. Ἡ διάλυση τῆς
οἰκογένειας 2. Ἡ κάθετη αὔξηση τῶν διαζυγίων 3. Ἡ βία μεταξύ τῶν
μαθητῶν στά σχολεῖα 4. Ἡ ἀνεργία 5. Ἡ ἀπελπισία τῆς νεολαίας
6. Τό «πνίξιμο» τῆς νεολαίας στήν ἄσπρη σκόνη 7. Ἡ ἀπαξίωση τῆς
πολιτικῆς στίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων 8. Ἡ ὑπογεννητικότητα, ἡ
βραδυφλεγής αὐτή βόμβα 9. Ὁ πανσεξουαλισμός πού σαρώνει τά
πάντα 10. Ἡ οἰκονομική ἐξαθλίωση πολλῶν Ἑλλήνων 11. Ἡ κατάθλιψη
σάν ἀρρώστια. Ὅλα αὐτά προοιωνίζουν ἕνα μέλλον πολύ σκοτεινό
γιά τήν πατρίδα μας. Ἔρχονται μαῦρες ἡμέρες. Ἴσως, ἐάν δέν λάβει τά
μέτρα της ἡ Πολιτεία, ἴσως σημειωθεῖ κοινωνική ἔκρηξη. Καί σάν νά
μήν φτάνουν ὅλα αὐτά, ὁλόκληρο τό πολιτικό Φάσμα διακατέχεται
ἀπό ἀντιεκκλησιαστικό μένος. Δέν μπορεῖ, ἤ δέν θέλει νά δεῖ τό
ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στήν Ρωσία τοῦ Πούτιν καί τοῦ Μεντβέντεφ.
Ὅλο αὐτό τό φάσμα μένει ἀνυποψίαστο γιά τό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας
στήν Ψυχική ἰσορροπία τῶν Ἑλλήνων. Καί τό νῦν ὑπάρχον μέρος τοῦ
φάσματος αὐτοῦ θά κάνει ζημιές στό χρόνο πού ἔρχεται. Μή βλέπετε
πού δέ μιλάει ἐπειδή ἔχει οἰκονομικά ἀδιέξοδα. Ὅταν σταθεῖ στά
πόδια του, ἄν σταθεῖ, τότε θά δείξει τό πραγματικό πρόσωπό του
ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας. Λίγη ὑπομονή...
Γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ τό «κῦμα» πού ἔρχεται, εἶναι ἀδήριτη
ἀνάγκη νά ἐπανασυσταθεῖ ὁ θεσμός, ὁ ἅγιος θεσμός, τοῦ «τιμίου
πρεσβυτερίου» μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὁ θεσμός αὐτός εἶναι πανάρ
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χαιος καί ὅταν λειτουργήσει θά προφυλάσσει τόν ἐπίσκοπο ἀπό
λάθη, γιατί τό «πρεσβυτέριον» θά εἶναι ἡ ἀσπίδα προστασίας τοῦ
Ἐπισκόπου, ὄχι τοῦ προσώπου του τόσο, ὅσο τοῦ θεσμοῦ.
Σήμερα λειτουργοῦν παρά τῷ Ἐπισκόπῳ συνεργάτες, σύμβου
λοι, εἰσηγητές ἤ καί ἐνίοτε συκοφάντες καί κόλακες. Αὐτός ὁ «θεσμός»
τῶν «συνεργατῶν» εἶναι ἄγνωστος παντελῶς στήν Ἐκκλησία μας.
Πουθενά, οὔτε στούς Πατέρες, οὔτε στίς Συνόδους ὑπάρχει αὐτό τό
«σῶμα» τῶν «συνεργατῶν». Αὐτοί μέ τίς εἰσηγήσεις τους κάνουν ζημιά
καί ἐκθέτουν τόν Ἐπίσκοπο ἀρκετές φορές. Ὅταν ὅμως λειτουργεῖ τό
«πρεσβυτέριον», τότε τά λάθη θά εἶναι πολύ λίγα. Ἡ ἐπιμονή τῶν
ἐπισκόπων νά κρατοῦν στό περιθώριο τό «τίμιον πρεσβυτέριον» ἔχει
σάν ἀποτέλεσμα οἱ μέν Ἐπίσκοποι νά φέρονται ἐνίοτε ὡς σατράπες,
οἱ δέ πρεσβύτεροι νά ἀποστασιοποιοῦνται μέ ὅλες τίς ἐκ τούτου
συνέπειες. Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν ἐπανασύσταση τοῦ θεσμοῦ τοῦ «τιμίου
πρεσβυτερίου» θά μεγαλουργήσει, θά εἶναι Ἐκκλησία ἀντοχῆς καί
μαρτυρίας Χριστοῦ στόν κόσμο.
Μιά μικρή ἀναδρομή στό παρελθόν θά καταδείξει τοῦ λόγου τό
ἀληθές.
β! Ἡ ξεχασμένη ἀλήθεια
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος τό
νισε, μιλῶντας στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι «πρέπει νά ἐπι
στρέψουμε στήν ἐποχή πού ὁ Ἐπίσκοπος περιβαλλόταν ἀπό τό
πρεσβυτέριο» καί ὅτι «δέν εἴμαστε αὐτοκρατορία». Καί ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης, κ.κ. Συμεών, ἐξέφρασε ἀνάλογη
στάση στό Ζ’ Πανελλήνιον Λειτουργικόν Συμπόσιον Πρώτη φορά
ἀκουστήκαν τέτοια λόγια.
«Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία οἱ πρεσβύτεροι ἀποτελοῦν ἰσχυρότατον
λειτούργημα. Διά τοῦτο καί οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ Ἀπόστολοι πολλάκις
ἐκαλοῦντο πρεσβύτεροι». Γράφει ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης
πρός τόν Ἀρχιδιάκονο τοῦ Πηλουσίου Λούκιον, ὁ ὁποῖος ἦταν πλεο
νέκτης πουλῶντας χειροτονίες: «Ὀφθαλμοί ἐπισκόπου τυχαίνει νά
εἶναι οἱ τοῦ σεπτοῦ θυσιαστηρίου διάκονοι, ἐσύ δέ εἶσαι ἀρχη
γός αὐτῶν κατά συγχώρησιν Θεοῦ ... καί τόν Ἐπίσκοπον πού πείθε
ται σέ σένα χωρίς νά ἐξετάσει τά πράγματα, καί μολύνεις τό Θεῖον
Βῆμα μέ τήν πλεονεξία σου...» Βλέπουμε νά ὀνομάζει τούς διακόνους
ὀφθαλμούς τοῦ ἐπισκόπου δηλαδή, ὅπως τά μάτια εἶναι ὅ,τι πιό
ὡραῖο καί πολύτιμο στόν ἄνθρωπο, ἔτσι πρέπει νά εἶναι καί οἱ
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ὑπηρετοῦντες τό Θυσιαστήριο Διάκονοι γιά τόν Ἐπίσκοπο! Δηλαδή
μεταξύ ἐπισκόπου καί διακόνων πρέπει νά ὑπάρχει βαθειά σχέση.
Ἔτσι, ἔβλεπε ἡ Ἐκκλησία καί τίς σχέσεις πρεσβυτέρου καί Ἐπισκόπου.
Συγκεκριμένως:
1. Ὁ Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρος, προκειμένου νά καταδικάσει
τόν Ἄρειον, συνεκάλεσε τό πρεσβυτέριον τῆς ἐπισκοπῆς του.
2. Ἡ πρώτη Σύνοδος τῆς Ἀντιοχείας, ἡ ὁποία συνεκλήθη ἐναντίον
τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, περιελάμβανε πρεσβυτέρους καί
διακόνους!! Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐσέβιος, ὁ πρεσβύτερος
Μαλχίων ὑπογράφει στήν συνοδική ἐπιστολή μεταξύ τῶν ἐπισκό
πων.
3. Στίς Ἐκκλησίες τῆς Δύσεως, τῆς Ρώμης καί τῆς Καρθαγένης, ὁ
Ἐπίσκοπος ἐνήργει μετά τοῦ Κλήρου!!
4. Στήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ὁ Ἐπίσκοπος Κορνήλιος ὅταν ἦρθε
τό θέμα τοῦ Μαξίμου καί τῶν ἄλλων ὁμολογητῶν πού εἶχαν πάρει
το μέρος τοῦ Ναβατιανοῦ, δέν ἔπραξε τίποτα ἀπολύτως μέχρι νά
συγκληθεῖ τό Πρεσβυτέριο γιά λήψη συμβουλῆς καί συναινέσεως ἐπί
τοῦ θέματος.
5. Ὁ Ἅγιος Κυπριανός ὁ Καρχηδόνος στίς Ἐπιστολές του ὁμιλεῖ
περί τοῦ Πρεσβυτερίου του. Σέ μιά δέ ἀπό αὐτές γράφει ὅτι ἔθεσε
κανόνα στήν ἀρχή τῆς ἐπισκοπικῆς του ζωῆς, ὅτι δέν θά πράξει
τίποτε χωρίς τήν συμβουλή καί τήν συναίνεση τοῦ λαοῦ!!! Σήμερα ὁ
λαός καί τό πρεσβυτέριον εἶναι στό περιθώριο.
6. Τήν ἴδια τακτική παρατηρεῖ καί ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος στήν
Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσσου κατά τήν καταδίκη τοῦ Νοητοῦ, διότι, ὅπως
γράφει προσήχθη αὐτός πρό τοῦ Πρεσβυτερίου, τό ὁποῖον τόν
ἀπέβαλε τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό βέβαια σημαίνει ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος ἦταν
ἑνωμένος μέ τό Πρεσβυτέριόν του σ’αὐτήν τήν κρίση τοῦ Νοητοῦ.
Σήμερα τά πιό πάνω εἶναι ὄνειρο... θερινῆς νυκτός (!) Πρέπει
ἀκόμα νά ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ Πρεσβύτεροι ἐπιτρεπόταν νά κάθονται
μαζί μέ τόν ἐπίσκοπο στήν Ἐκκλησία. Οἱ θέσεις ἦταν θρόνοι μικρότεροι
ἀπό τό θρόνο τοῦ ἐπισκόπου. Αὐτή τήν πληροφορία μᾶς δίδει ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Νανζιανζηνός στήν ὁμιλία του γιά τήν χειροτονία του εἰς
πρεσβύτερον. Καί ὁ Εὐσέβιος ὁ ἱστορικός μᾶς ἔχει ἀφήσει παρόμοιες
πληροφορίες. Τό σύνθρονον πάνω στό ὁποῖο ἐκάθηντο ὁ ἐπίσκοπος
καί οἱ πρεσβύτεροι εἶχε σχῆμα ἡμικυκλικόν καί στό μέσον ὑπῆρχε ὁ
θῶκος τοῦ Ἐπισκόπου. Ἀπό τήν θέση πού κατεῖχαν οἱ Πρεσβύτεροι
πλησίον τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τόν Ναόν, πρέπει νά ἐννοήσουμε καί
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τήν θέση τους γενικῶς στήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Πράγματι, οἱ
Πρεσβύτεροι τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας ἀποτελοῦσαν τό Συμβούλιο
τοῦ Ἐπισκόπου!! Σήμερα αὐτή ἡ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ἔχει ἐξοβελισθεῖ
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν θέση τῶν ἐγγάμων Πρεσβυτέρων τήν ἔχουν
πάρει ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ὡς μή ὄφειλε, οἱ ἄγαμοι πρεσβύτεροι, δηλ.
ἀρχιμανδρίτες. Οἱ ἔγγαμοι πρεσβύτεροι ἔχουν παραγκωνιστεῖ καί
εἶναι στή ... γωνία. Δέν συμμετέχουν καθόλου στή λήψη ἀποφάσεων.
7. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι οἱ πρεσβύ
τεροι ἀποτελοῦν συνέδριο, τό ὁποῖο θυμίζει τό Σανχεντρίν τῶν
πρεσβυτέρων τῶν Ἑβραίων στήν Ἱερουσαλήμ.
8. Ὁ Ἅγιος Κυπριανός ὁ Καρχηδόνος ἀποκαλεῖ τούς πρεσβυ
τέρους «τό ἱερόν καί ἔντιμον τραπέζιον τοῦ κλήρου».
9. Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος ἀποκαλεῖ τούς πρεσβυτέρους συνέδριον
τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπό τά πιό πάνω φαίνεται καθαρά ὅτι μολονότι ὁ ἐπίσκοπος
εἶναι ὁ πρίγκηψ ἤ ἡ κεφαλή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τί
ποτε δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς αὐτόν, ἐν τούτοις ὁ ἐπίσκοπος τίποτε
δέν δύναται νά πράξει σχετικῶς μέ τήν διακυβέρνηση τῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς Πειθαρχίας, χωρίς τήν γνώμη καί τήν βοήθεια τῶν πρεσβυτέρων.
Ἀκόμη –καί πρέπει νά τονισθεῖ αὐτό– ἔχουμε σαφεῖς μαρτυρίες
περί συμμετοχῆς τῶν Πρεσβυτέρων σέ Ἐπαρχιακές Ἐκκλησιαστικές
Συνόδους. Εἰς τήν σύνοδο τῆς Ἐλβίρας, ἦσαν παρόντες μεταξύ τῶν
ἐπισκόπων καί 36 Πρεσβύτεροι! Στήν πρώτη Σύνοδο τῆς Ἀρελάτης,
ἡ ὁποία συνεκλήθη ὑπό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἦσαν παρόντες
καί πρεσβύτεροι. Τό ἴδιο συμβαίνει καί στίς Ρωμαϊκές ἐπαρχιακές
Συνόδους, οἱ ὁποῖες συνεκλήθησαν ὑπό τοῦ Ἰλαρίου τό 461, ὑπό τοῦ
Φίληκος τό 487, τοῦ Συμμάχου τό 499 καί τό 502 καί τοῦ Γρηγορίου
τοῦ Β’ τό 715.
Ὑπῆρξαν καί περιπτώσεις συμμετοχῆς Πρεσβυτέρων, ἄν καί
ὁλίγες σέ Οἰκουμενικές Συνόδους. Στήν Β’ Οἰκουμενικήν Σύνοδον
ἦσαν παρόντες καί τρεῖς (3) πρεσβύτεροι μεταξύ τῶν 150 ἐπισκόπων.
Στήν Ζ’ Οἰκουμενικήν Σύνοδον ἔλαβε μέρος καί ἕνας (1) πρεσβύτερος
ὀνόματι Λέων.
Ἀπό τά ἐκτεθέντα παραδείγματα πού ἀποτελοῦν καί Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας, φαίνεται καθαρά ὅτι ὑπῆρχε ἁρμονική συνεργασία
πρεσβυτέρων καί ἐπισκόπου. Ἀπό τούς σπουδαιότερους ὅμως ὑπο
στηρικτές τῶν προνομίων τῶν πρεσβυτέρων, εἶναι ὁ ἀφθαρτοστε
φανωμένος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος. Αὐτός
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πάντοτε συνδέει τούς πρεσβυτέρους μέ τούς ἐπισκόπους, ὡς προε
δρεύοντας ἐπί τῆς Ἐκκλησίας. Ἐμελέτησα τίς ἐπιστολές του καί τό
διαπίστωσα. Μπορῶ δέ ἀκόμα νά εἴπω ὅτι αὐτές ἀποτελοῦν πολύτιμα
πετράδια τῆς Χριστιανικῆς Γραμματείας.
Γιά τόν ἐπίσκοπον γράφει ὅτι πρέπει νά τόν προσβλέπουμε,
ὅπως (προσβλέπουμε) τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καί ὅτι ἡ ὑποταγή
στόν Ἐπίσκοπον εἶναι ὑποταγή στόν Ἰησοῦν Χριστόν. Καί ἀλλοῦ
στούς Τραλλιανούς γράφει ὅτι «εἶναι ἀναγκαῖο..., νά μήν πράττουν
τίποτε χωρίς τήν σύμφωνον γνώμη τοῦ Ἐπισκόπου».
Τονίζει ὅμως ἱδιαιτέρως τήν συνεργασία πρεσβυτέρων καί
ἐπισκόπου, ἡ ὁποία πρέπει νά ἐκτείνεται σέ βάθος. Αὐτό ἐννοεῖ
ὅταν γράφει ὅτι οἱ πρεσβύτεροι εἶναι οἱ χορδές στήν ἐπισκοπική
κιθάρα!! Παραθέτω τό κείμενον: «Ὅθεν πρέπον ὑμῖν συντρέχειν τῇ
τοῦ ἐπισκόπου γνώμῃ, ὅπερ καί ποιεῖτε. Τό γάρ ἀξιονόμαστον ὑμῶν
πρεσβυτέριον τοῦ Θεοῦ ἄξιον, οὕτως συνήρμοσται τῷ ἐπισκόπῳ, ὡς
χορδαί κιθάρα. Διά τοῦτο ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν καί συμφώνῳ ἀγάπῃ
Ἰησοῦς Χριστός ἄδεται». Χρησιμοποιεῖ τό ρῆμα «συνήρμοσται» γιά
νά τονίσει ὅτι μέ ἀρμονία πρέπει νά εἶναι τοποθετημένες οἱ χορδές,
οἱ πρεσβύτεροι δηλαδή, στήν κιθάρα, στόν ἐπίσκοπον. Ἀκόμα
ὑπονοεῖ ὅτι χωρίς τίς «χορδές» ἡ «κιθάρα» εἶναι ἄχρηστη, γιατί τότε
δέν ὑπάρχει ὁμόνοια καί ἀγάπη μέ συνέπεια νά μήν «ἄδεται Ἰησοῦς
Χριστός», νά μήν δοξολογεῖται ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.
Σήμερα οἱ «χορδές» εἶναι στήν «ἀποθήκη»... Περιμένουν αὐτόν
πού θά τίς συναρμόσει πάνω στήν «κιθάρα»... Μόνο μέ τήν συναρμο
γήν αὐτήν θά δοξάζεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός!!!...
Γράφει πρός τούς Μαγνησίους καί χαρακτηρίζει τόν ἐπίσκοπον
«ἀξιοπρεπέστατον», τούς δέ πρεσβυτέρους «ἀξιόπλοκον πνευματικόν
στέφανον»!! Καί συνεχίζει: «Δείξτε ὑποταγή στόν ἐπίσκοπον καί
μεταξύ σας, ὅπως ὁ Χριστός ὑπετάγει στόν Πατέρα κατά σάρκα καί
οἱ Ἀπόστολοι στόν Χριστόν, τόν Πατέρα καί τό Πνεῦμα».
Στούς Τραλλιανούς γράφει τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα: «Παρομοίως
ὅλοι νά ἐντρέπονται τούς Διακόνους ὅπως τόν Ἰησοῦν Χριστόν, (νά
ἐντρέπονται) καί τόν ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος εἶναι τύπος τοῦ Πατρός,
τούς δέ πρεσβυτέρους (νά ἐντρέπονται) ὡς συνέδριον Θεοῦ καί ὡς
σύνδεσμον Ἀποστόλων. Χωρίς αὐτούς Ἐκκλησία δέν ὀνομάζεται».
Παρατηροῦμε ὅτι ὁ Θεοφόρος Ἰγνάτιος θεωρεῖ τούς Πρεσβυτέρους
ὡς ἀποστολικόν σύνδεσμον!!! Ἄν ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ζοῦσε σήμερα θά
μποροῦσε νά διατυπώσει τέτοιες θέσεις; Τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας,
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νομίζω, ἐπιτάσσει νά γυρίσουμε πίσω καί νά λάβουμε ὑπ’ ὄψιν τίς
παρακαταθῆκες τῶν Πατέρων μας.
Στούς Σμυρναίους γράφει: «Ὅλοι ἀκολουθεῖτε τόν ἐπίσκοπον,
ὅπως ὁ Ἰησοῦς Χριστός (ἀκολουθεῖ) τόν Πατέρα, καί τούς πρεσβυ
τέρους, ὅπως (ἀκολουθεῖτε) τούς Ἀποστόλους τούς δέ Διακόνους νά
τούς ἐντρέπεσθε ὡς ἐντολήν Θεοῦ...».
Γιά τόν ἐπίσκοπον τονίζει: «Ὅπου φανεῖ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καί ἡ
Ἐκκλησία (τό πλῆθος) ἄς εἶναι ἀκριβῶς ὅπου φανεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ἐκεῖ (φανερώνεται) καί ἡ καθολική Ἐκκλησία. Δέν ἐπιτρέπεται χωρίς
τόν ἐπίσκοπον οὔτε νά βαπτίζει κανείς, οὔτε νά κάνει ἔργα ἀγάπης
ἀλλά ὅτι ἐκεῖνος δοκιμάσει, αὐτό εἶναι εὐάρεστον στόν Θεόν, γιά νά
εἶναι ἔτσι ἀσφαλές καί βέβαιον κάθε τι πού γίνεται». Καί συμπλη
ρώνει: «αὐτός πού πράττει κάτι κρυφά ἀπό τόν ἐπίσκοπον λατρεύει
τόν διάβολον» καί «αὐτός πού τιμᾶ τόν ἐπίσκοπον ἀπό τόν Θεόν
ἔχει τιμηθεῖ». Θεωρεῖ δέ καθαρόν στήν συνείδηση αὐτόν ὁ ὁποῖος
δέν πράττει χωρίς τήν «σύμφωνον γνώμη» τοῦ ἐπισκόπου καί τοῦ
πρεσβυτερίου καί τοῦ Διακόνου.
Ὅταν δέ συνιστᾶ στούς πιστούς ὑποταγήν στόν ἐπίσκοπον,
στούς πρεσβυτέρους καί στούς Διακόνους, νομίζω ὅτι θεωρεῖ πώς
ἡ θέση τοῦ ἐπισκόπου χωρίς τούς πρεσβυτέρους ἀποδυναμώνεται
οὐσιαστικά. Δέν θέλει μόνο τόν ἐπίσκοπον. Δέν μπορεῖ, κατά τόν
Θεοφόρον Ἰγνάτιον, ὁ ἐπίσκοπος νά ποιμαίνει τήν Ἐκκλησίαν, παρά
μόνον σέ συνεργασία καί ἐσωτερικήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα μέ τούς
Πρεσβυτέρους του.
Αὐτοί οἱ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ, εἶναι γιά τόν Ἐπίσκοπον ἡ δύναμίς του,
ὁ στέφανος καί οἱ «χορδές» στήν «κιθάρα»! Μόνον μέ αὐτήν, καί μέσα
ἀπ’αὐτήν τήν ἑνότητα θά δοξάζεται ὁ Τριαδικός Θεός.
Εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτική, «ν’ ἀνανεώσουμε τά ἀρχαῖα τῶν
Πατέρων ἴχνη...». Αὐτά ἔγραφε ὁ Μ. Βασίλειος στόν Ἐπίσκοπον Μεδι
ολάνων Ἀμβρόσιον.
Οἱ ἀλήθειες πού τονίζει καί ἐκφράζει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος, εἶναι
ἀνάγκη νά πάψουν νά εἶναι ξεχασμένες.
Πρέπει νά ἐπανέλθουμε «στό παλαιόν τῆς Ἐκκλησίας σχῆμα»,
ὅπως γράφει ὁ Μ. Βασίλειος.
γ! Σάν Ἐπίλογος
Ἡ βαθειά συνεργασία, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐπισκόπου καί
πρεσβυτέρων θά προσδώσει μεγαλεῖον στόν Θεσμόν τοῦ Ἐπισκόπου.
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Γράφει ὁ G. Coutois γιά τό μεγαλεῖον: «τό ἀληθινόν μεγαλεῖον εἶναι
ἐλεύθερον, γλυκό, οἰκεῖον, λαοφιλές· ἀφήνεται νά τό πλησιάσουν καί
νά τό ψηλαφήσουν· δέν χάνει τίποτα μέ τό νά τό δοῦν ἀπό κοντά. Ὅσο
πιό πολύ τό γνωρίζουν τόσο περισσότερο τό θαυμάζουν· γέρνει ἀπό
καλωσύνη πρός τούς κατωτέρους του καί ξαναγυρίζει χωρίς προσπά
θεια στό φυσικό του». Τέτοιο μεγαλεῖο πρέπει νά ἔχει ἡ καρδιά ἑνός
Ἐπισκόπου. Ἐάν δέν τό ἔχει, τότε κάνει χρήση ἐξουσίας, πού φθάνει
ἑνίοτε μέχρι τήν σκληρότητα... Τότε γίνεται Δεσπότης...
Ἡ δυνατή ἐξουσία εἶναι ἐκείνη πού στηρίζεται στή δύναμη τῆς
ἀγάπης. Ἕνας Ἐπίσκοπος, πρέπει νά τό γνωρίζει, ὅτι δέν θά ζημιωθεῖ
ποτέ ἀπό τήν ὑπερβολική καλωσύνη του. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι συνή
θως δειλοί καί διστακτικοί, καί οἱ καρδιές τους ἀνοίγουν μέ τήν
ἐγκαρδιότητα καί τήν καλωσύνη καί κλείνουν μέ τήν τραχύτητα... Ἡ
ἀμοιβή ἑνός ἐπισκόπου, πού ἀγαπᾶ βαθειά τούς πρεσβυτέρους του,
θά βρίσκεται πάντοτε μέσα στό βλέμμα τους. Αὐτός ὁ Ἐπίσκοπος
μπορεῖ νά τά ζητήσει ὅλα ἀπό τούς πρεσβυτέρους του, γιατί θά ἔχει
βασιλέψει στήν καρδιά τους! Ὁ ἄνθρωπος καί ὁ παπᾶς, ἐλεύθερη
φύση, δέν εἶναι δυνατόν νά κατακτηθεῖ οὐσιαστικά παρά μονάχα μέ
τήν καλωσύνη. Ὁ κάθε παπᾶς μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ σέ ἕνα ἐπιχεί
ρημα, ἀλλά στήν βαθειά καλωσύνη τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἐπισκόπου του
θά λυγίσει, ἔστω καί ἄν εἶναι καμωμένος ἀπό σίδερο...
Ἔρχονται ἡμέρες δύσκολες γιά τήν Πατρίδα μας. Οἱ Ἐπίσκοποι
τῆς Ἐκκλησίας μας ἄς ἀγκαλιάσουν τόν ἔγγαμο παπᾶ. Τότε θά γίνει
«Ἄνοιξη» στήν Ἐκκλησία!!... Γιατί πρέπει ὁ παπᾶς νά σέβεται βαθειά
τόν Ἐπίσκοπόν του καί νά τόν ἀγαπᾶ, καί ὄχι νά τόν φοβᾶται. Εἶναι
ἀδιανόητον νά εἶναι ὁ παπᾶς φοβισμένος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μητέρα
τῆς Ἐλευθερίας!
Μέσα σ’αὐτό τό περιβάλλον τῆς Ἐλευθερίας ἐν Χριστῷ πρέπει
νά ζεῖ καί νά πολιτεύεται καί ὁ Ἐπίσκοπος καί ὁ Πρεσβύτερος...
Μέσα σ’αὐτήν τήν Μητέρα τῆς Ἐλευθερίας δέν ἔχουν θέση
«Αὐτοκράτορες», ὅπως ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Βόλου, κ.κ. Ἰγνά
τιος.
				
π. Κωνσταντῖνος Καπετανόπουλος
					
Παραλία Πατρῶν
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ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΚΟΙΝΩΝΙΑ;
ἱ κληρικολαϊκές συνελεύσεις πού ἔγιναν τελευταῖα, τόσο στίς
περιφέρειες τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὅσο καὶ κεντρικά,
ἐπανέφεραν τό θέμα τῆς ἐνορίας πάλι στό προσκήνιο.
Ὡς μικρότερη διοικητική μονάδα τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ἐνορία
ἀποτελεῖται ἀπό τόν κλῆρο, δηλαδή τούς ἐφημερίους καί τόν πιστό
λαό, καί ἔχει ὡς κέντρο τόν Ἱ. Ναό, ὅπως τά μοναστήρια καί οἱ σκῆτες
τό «Καθολικόν» τους. Ἐκεῖ τελοῦνται οἱ Θ. Λειτουργίες, οἱ ὑπόλοιπες
ἱερές ἀκολουθίες καί τα ἱερά Μυστήρια. Ἐκεῖ ξεκινάει καί τελειώνει
ἡ ζωή καί ἡ ἐπί γῆς πνευματική πορεία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἐκεῖ
ἑνώνονται ὅλοι: πλούσιοι καί πτωχοί, νέοι καί μεγάλοι, ἡ στρατευομένη
καί ἡ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Ἐκεῖ κοινωνεῖ ὁ πιστός τόν Χριστόν.
Ἐκεῖ μαθαίνει τί εἶναι ἀγάπη. Ἀπό ἐκεῖ πηγάζουν ὅλες οἱ ὑπόλοιπες
δραστηριότητες στούς τομεῖς τῆς Κατηχήσεως, τῆς Φιλανθρωπίας, τῆς
κοινωνικῆς καί τῆς πολιτικῆς.
Ἡ ἐνορία καλεῖται νά γίνη τό κύτταρο γιά τήν Χριστοκοινωνία, ἡ
ὁποία σταδιακά ἐπεκτείνεται. Διότι ἐάν ὑπάρχει ἐλπίδα νά ξανανάψη
ἡ σβησμένη φλόγα στίς καρδιές μας, τότε εἶναι ἡ ἐνορία, πού μπορεῖ
νά ἀποτελέση μιά κοινωνία μέ ἀλληλογνωριμία, ἀλληλοεμπιστοσύνη,
ἡ κατάλληλη κινητήρια δύναμη. Ἐκεῖ μπορεῖ νά ἀναπτυχθῆ μιά ὑγιής
κοινωνία, μιά Χριστοκεντρική καί ὄχι ἀνθρωποκεντρική κοινωνία. Ὁ
κάθε πιστός μπορεῖ νά αἰσθανθῆ ἀσφαλής καί μπορεῖ νά γίνη πιστό
μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχεία λαμπαδοφόρος Του.
Συνεπῶς, ἄν θέλει ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία νά λάμψη τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ, εἶναι μονόδρομος τό νά στηρίξη τή μικρότερη διοικητική της
μονάδα, τήν Ἐνορία.
Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο εἰσερχόμαστε στό ἰδιαίτερα λεπτό καί
δύσκολο κεφάλαιο τῆς σχέσεως τῆς Ἐνορίας μέ τήν προϊστάμενη ἀρχή
της, δηλαδή τή Μητρόπολη ἤ τήν Ἀρχιεπισκοπή. Ὅλοι καλούμαστε νά
ἀναλάβουμε τίς εὐθῦνες μας. Ὅλοι ξέρουμε, πόσο ἀπέχουμε ἀπό τήν
ἰδανική ἐνορία, ἡ ὁποία θά ἦταν ἡ ἀναβίωση τῆς κοινωνίας τῶν πρώτων
χριστιανῶν, τῆς κοινωνίας τῆς ἀληθοῦς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ὅπως τήν
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περιγράφει ὁ Ἁγ. Ἀπόστολος Παῦλος. Ὅπου λείπει αὐτή ἡ τελεία
ἀγάπη, ἐκεῖ ἀπουσιάζουν καί οἱ φυσικές της ἐκδηλώσεις. Στή θέση
τῶν φυσικῶν ἐκδηλώσεων ἔρχονται οἱ ἐπίπλαστες δραστηριότητες,
τῶν ὁποίων ἡ ἀνάγκη γίνεται κατανοητή ἀλλά ἀπουσιάζει τό πηγαῖο
καί ζωντανό στοιχεῖο σέ μεγάλο βαθμό.
Ἄρα αὐτό τό στοιχεῖο πρέπει νά ξυπνήσουμε καί νά καλλιεργήσουμε.
Ἐκεῖ ἀποσκοποῦν καί οἱ ὡς ἄνω κληρικολαϊκές συνελεύσεις. Τό
ἐρώτημα εἶναι: Πῶς νά ξυπνήσουμε καί νά ἀναθερμάνουμε τήν
καταψυγμένη ἀγάπη καί τά ἀνύπαρκτα καί κρύα ἔργα μας;
Τό γεγονός ὅτι στό ἴδιο θέμα εἶχε ἀφιερωθῆ τό Α΄ ’Ιερατικό
Συνέδριο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πρίν ἀπό ἀκριβῶς δέκα
χρόνια καί στό ὅτι ἀπό τίς τότε προτάσεις, πού ἔχουν καταγραφεῖ στά
πρακτικά τοῦ συνεδρίου, ἔχουν πραγματοποιηθῆ ἐλάχιστες, αὐτό μᾶς
δείχνει τίς δυσκολίες. Ἕνα πάντως εἶναι σίγουρο: μέ προτροπές καί
ἐντολές δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθῆ τίποτα. Αὐτή ἡ μέθοδος ὁμοιάζει μέ
τό μάγειρα πού δέν πρόλαβε νά ἀποψύξη τό κρέας καί τό βράζει ἤ τό
ψήνει κατ’ εὐθεῖαν μέ ἀποτέλεσμα νά χάση τά ὑγρά του καί νά γίνη
σκληρό καί ἄνοστο. Τό ἀποτέλεσμα μιᾶς τέτοιας μεθόδου θά ἦταν
ἡ ἔναρξη κάποιων ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων κατόπιν ἐντολῆς τῆς
προϊσταμένης Ἀρχής, οἱ ὁποῖες δραστηριότητες θά ἦσαν σκληρές καί
ἄκαμπτες καί ἐξ ἀρχῆς καταδικασμένες νά ξανασβήσουν.
Μιά ἐκκλησιαστική Ἀρχή, ἄν θέλει νά ἐπιτύχη, πρέπει νά
κερδίση τήν ἐμπιστοσύνη τῆς ἐνορίας. Οἱ ἐφημέριοι καί οἱ πιστοί
πρέπει νά αἰσθανθοῦν τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη της. Ἑπομένως
δέν χρειάζονται οὔτε συνέδρια οὔτε ἐγκύκλιοι οὔτε ἐντολές, ἀλλά ἡ
ἔμπρακτη ἐκδήλωση ἀγάπης καί ἐνδιαφέροντος. Οἱ διοικοῦντες τήν
κάθε Μητρόπολη ἤ Ἀρχιεπισκοπή ὀφείλουν πρῶτα νά γνωρίσουν τίς
ἐνορίες καί ἡ γνωριμία δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθῆ μέ μιά χοροστασία
σάν πανήγυρι. Ἀπαιτεῖται παρακολούθηση τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς καί
τῶν διαδραματιζομένων σ’ αὐτήν. Οἱ ἐνορίες δέν γνώρισαν ποτέ μιά
τέτοια ἀντιμετώπιση. Ἀντιθέτως αἰσθάνονται ὅτι τιμωροῦνται, ὅσο
ἐπεκτείνεται τό ἔργο τους, μέ αὐξανόμενες ἀπαιτήσεις τῆς προϊσταμένης
ἀρχῆς. Ἄρα τή θέση τῆς στήριξης τήν παίρνει ἡ ἐπιβάρυνση!
Οἱ πιστοί σχετίζονται μέ τήν ἐνορία τους. Αὐτήν μποροῦν νά
ἐλέγχουν, σ’ αὐτήν μποροῦν νά συμμετέχουν καί σ’ αὐτήν ἐναποθέτουν
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τίς ἁμαρτίες, τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες τους. Σ’ αὐτήν
ἐκκλησιάζονται καί ἁγιάζονται. Συνεπῶς καί αὐτήν θέλουν νά στηρίξουν
καί ὑλικά, ἐφ’ ὅσον μποροῦν. Ποιά σχέση ἔχουν μέ τόν Μητροπολίτη
ἤ τόν Ἀρχιεπίσκοπό τους, ἰδίως ἄν τόν βλέπουν μιά φορά στά πέντε
χρόνια λαμπροφορεμένο στόν Δεσποτικό θρόνο;
Ἄν θέλουμε ἡ Ἐκκλησία νά γίνη πάλι ἡ ἔκφραση τῆς ζωῆς
μας σέ ὅλους τούς τομεῖς της, ἄν θέλουμε ὁ λαός μας νά μή γίνη
ἀγνώριστος, πρέπει νά στηρίξουμε πάση θυσία τόν θεσμό τῆς ἐνορίας
ὡς βασικό κύτταρο τῆς ὅλης κοινωνίας. Ὁ ρόλος τῆς προϊσταμένης
Ἀρχής –ἰδιαίτερα σέ δύσκολους καιρούς– εἶναι νά γνωρίση καί νά
ἀγκαλιάση τά καλῶς ἔχοντα στήν κάθε ἐνορία καί νά ἐνισχύση καί νά
φιλοτιμήση τούς ὑπευθύνους κάθε ἐνορίας, ἐκεῖ πού βλέπει ἀδυναμίες
καί ἐλλείψεις.
Μιά τέτοια στάση αἰσθάνονται ἐφημέριοι καί πιστοί ὡς
πατρότητα καί ὄχι ὡς δεσποτισμό. Ἐνῶ μέ κάθε ἄλλη συμπεριφορά
ἀπομακρύνονται ἀκόμη περισσότερο, μέ ἀποτέλεσμα καί τά καλά ἔργα
καί τά ἱδρύματα τῶν Μητροπόλεων ἤ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς νά καταντοῦν
σκέτες ἐπιχειρήσεις, μέ τίς ὁποῖες ὅλος ὁ λαός αἰσθάνεται ἄσχετος
καί γι’ αὐτό δέν θέλει νά συνεισφέρη σέ κάτι πού τοῦ εἶναι ξένο καί
ἀπόμακρο.
Εἴμαστε ἕνα σῶμα Χριστοῦ, ὅλοι χρειαζόμαστε: Ἀρχιερεῖς,
ἱερεῖς καί πιστοί. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Χριστοκεντρική, ὄχι
Ἐπισκοποκεντρική, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό παπάδες, ὄχι ἀπό πάπες. Οἱ
ἱερεῖς εἴμαστε πού ἐρχόμαστε σέ καθημερινή ἐπαφή καί τριβή μέ τούς
πιστούς. Ἡ ἐνορία εἶναι τό οἴκημα, ἡ ἐπισκοπή τό ἐπιστέγασμα. Ἐάν οἱ
ἐπίσκοποι δέν μᾶς ἐπαναφέρουν ἐμᾶς τούς ἱερεῖς ὡς συμβούλιόν τους,
ἀλλά ἀκούουν μόνο τούς δῆθεν εἰδήμονες νομικούς, οἰκονομολόγους
καί κοινωνιολόγους, πῶς θά μάθουν τίς πραγματικές ἀνάγκες καί τά
αἰτήματα τῶν πιστῶν;
Ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς εἴμαστε πρόθυμοι νά γίνουμε καί χέρια καί
ὀφθαλμοί τῶν ἀρχιερέων, ἀλλά ὄχι παπούτσια ἤ χαλιά μέ δικεφάλους.
Εἴμαστε ὅλοι μέλη τοῦ ἑνός σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Μίας Ἁγίας
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
						

π. Γεώργιος Χάας
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τίς 10 Σεπτεμβρίου τοῦ 1943 ὁ Ὀρχομενός Βοιωτίας σώθηκε μέ
θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὅταν τίς
βραδυνές ὧρες τῆς 9ης Σεπτεμβρίου οἱ Γερμανοί κατακτητές ἔφθασαν
στόν Ὀρχομενό γιά νά προκαλέσουν μεγάλο κακό, μόλις τά τρία τάνκς πού
εἶχαν μαζί τους, πέρασαν τήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας πού τιμᾶται στήν
Κοίμησή της, ξαφνικά ἀκινητοποιήθηκαν γιά ἀνεξήγητο λόγο. Τό πρῶτο
ἔμεινε στήν μέση τοῦ δρόμου. Οὔτε μπροστά πήγαινε οὔτε πίσω μποροῦσε
νά γυρίσει. Τό δεύτερο ἔπεσε σέ ἕνα χαντάκι, καί τό τρίτο ἀκινητοποιήθηκε
σέ ἕνα χωράφι. Τρία τάνκς ἀκίνητα, παράλυτα λές καί κάποια ἀόρατη
δύναμη τά ἐμπόδιζε νά προχωρήσουν. Τήν ἑπόμενη μέρα τά τρία τάνκς
ἐκινοῦντο κανονικά σάν νά μή συνέβη τίποτε. Ὁ Γερμανός ἀξιωματικός
Ὄφμαν ζήτησε νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας. Μπαίνοντας
μέσα στόν Ναό ἔδειξε ὅτι κάτι ἔψαχνε. Πήγαινε κοντά στίς Εἰκόνες καί τίς
παρατηροῦσε. Μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας κοντοστάθηκε. Ξαφνικά
γονάτισε, σήκωσε τό χέρι του, ἔδειξε τήν εἰκόνα καί φώναξε:
– Αὐτή ἡ γυναίκα σᾶς ἔσωσε. Νά τήν τιμᾶτε καί νά τήν δοξάζετε.
Τί εἶχε συμβεῖ; Ὅπως ὁμολόγησε ὁ Ὄφμαν τήν ὥρα πού τά τρία
γερμανικά τάνκς πέρασαν τόν Ναό τῆς Παναγίας, ἀκριβῶς πεντακόσια
πενῆντα μέτρα μετά, ἀκούστηκε μιά γυναικεία κραυγή πόνου. Τότε
ἐμφανίστηκε μπροστά τους μέσα σέ φωτεινή νεφέλη, μιά μεγαλόπρεπη
γυναίκα μέ αὐστηρό ὕφος ἔχοντας σηκωμένο τό χέρι της σέ ἀπαγορευτική
στάση καί τούς ἐμπόδιζε νά προχωρήσουν, μέ ἀποτέλεσμα τά τάνκς νά
ἀκινητοποιηθοῦν.
Ἀφοῦ διηγήθηκε αὐτά ὁ Ὄφμαν, συγκινημένος, ἔδωσε ὑπόσχεση
στούς Ὀρχομενίους ὅτι μέχρι νά τελειώσει ὁ πόλεμος θά εἶναι κάτω ἀπό
τήν προστασία του. Καί πράγματι τήρησε τήν ὑπόσχεσή του.
Τό συγκλονιστικό αὐτό θαῦμα μπορεῖ νά τό διαβάσει κανείς σέ ὅλες
του τίς λεπτομέρειες στό βιβλίο πού ἔχει κυκλοφορηθεῖ ἀπό τόν Ἱερό Ναό
τῆς Παναγίας τῆς Σκριποῦς καί φέρει τόν τίτλο: «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΚΡΙΠΟΥ Η
ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑ». Πρόσφατα μᾶς τό διηγήθηκε ὁ καλός ἐφημέριος τοῦ
Ἱ.Ναοῦ π. Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους στό προσκύνημα πού κάναμε
μέ τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς ἐνορίας μας. Μᾶς ἀνέφερε,
μάλιστα, κλείνοντας τήν διήγησή του ὅτι ὁ Γερμανός ἀξιωματικός Ὄφμαν
καί πολλοί ἀπό τούς στρατιῶτες του, ἔρχονταν γιά πολλά χρόνια στόν
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Ὀρχομενό στίς 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου νά λάβουν μέρος στίς τελετές
πού καθιερώθηκαν γιά νά τιμηθεῖ ἡ Μεγαλόχαρη γιά τήν θαυματουργική
ἐπέμβασή της.
Γιατί ὅμως θυμηθήκαμε αὐτό τό θαυμαστό γεγονός ἀπό τήν περίοδο
τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς; Ἁπλούστατα διότι καί σήμερα βρισκόμαστε σέ
πόλεμο καί ὑπό κατοχή. Ἡ μόνη διαφορά εἶναι ὅτι τότε ὁ πόλεμος ἦταν
στρατιωτικός, ἐνῶ τώρα εἶναι οἰκονομικός. Τότε κινδύνευαν οἱ Ἕλληνες
νά χάσουν τήν ζωή τους ἤ νά ἐκτελεστοῦν ἀπό τά πυροβόλα ὅπλα τῶν
κατακτητῶν. Τώρα κινδυνεύουν ἀπό τήν θηλιά πού ἔχει μπεῖ στόν λαιμό
τους ἐξαιτίας τῶν ἐξοντωτικῶν οἰκονομικῶν μέτρων καί περικοπῶν πού
ἀπαιτοῦν οἱ νέοι κατακτητές, δηλαδή οἱ δανειστές μας. Μάλιστα, ὅσο πιό
οἰκονομικά ἀσθενέστερος εἶναι κάποιος, τόσο πιό πιεστική καί σφιχτά
δεμένη εἶναι ἡ θηλιά στόν λαιμό του. Ὁρισμένους μάλιστα τούς ἔχει ἤδη
πνίξει. Εἶναι γνωστό ἄλλωστε ὅτι τόν τελευταῖο καιρό ἡ ἀπελπισία ἔχει
χτυπήσει τήν πόρτα πολλῶν νοικοκυριῶν ἐνῶ καί οἱ αὐτοκτονίες λόγῳ
τοῦ οἰκονομικοῦ ἀδιεξόδου ἔχουν αὐξηθεῖ κατακόρυφα. Τήν περίοδο
τῆς κατοχῆς πολλά νέα παιδιά ἔφυγαν πάνω στά βουνά γιά νά σωθοῦν
ἤ γιά νά κάνουν ἀνταρτοπόλεμο στούς κατακτητές. Σήμερα πολλοί νέοι
μας φεύγουν ἀπό τήν πατρίδα μας καί πηγαίνουν σέ ἄλλες χῶρες γιά νά
βροῦν ἐργασία. Στήν περίοδο τῆς κατοχῆς ὑπῆρχαν κάποιοι προδότες
Ἕλληνες δοσίλογοι, πού συνεργάστηκαν μέ τούς κατακτητές. Φοβόμαστε
ὅτι καί σήμερα ὑπάρχουν ὁρισμένοι πού δέν σκέπτονται τό συμφέρον τῆς
Πατρίδος ἀλλά μόνο τό προσωπικό τους συμφέρον καί δέν διστάζουν νά
συνεργαστοῦν μέ ὁποιονδήποτε τούς ἐξυπηρετεῖ, ἔστω κι ἄν εἶναι ἐχθρός
τῆς Ἑλλάδος.
Ἔχουμε λοιπόν μιά νέα μορφή κατοχῆς καί σήμερα στήν πατρίδα
μας. Καί ἐάν σέ κάποιον φαίνεται ὑπερβολικός ὁ λόγος, νά θυμήσουμε ὅτι
ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας μας δήλωσε πρίν λίγο καιρό, ὅτι λόγω
τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τοῦ ἐξωτερικοῦ δανεισμοῦ πού χρειαζόμαστε
συνεχῶς ὡς χώρα, ἔχουμε χάσει μέρος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας. Ἡ δέ
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἐγκύκλιό της πρός τόν λαό
γιά τήν σύγχρονη κρίση ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων:
«Ἡ χώρα μας φαίνεται νά μήν εἶναι πλέον ἐλεύθερη, ἀλλά νά
διοικεῖται ἐπί τῆς οὐσίας ἀπό τούς δανειστές μας... Εἴμαστε μία χώρα ὑπό
κατοχή καί ἐκτελοῦμε ἐντολές τῶν κυριάρχων-δανειστῶν μας».
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι γιά τήν τραγική αὐτή κατάσταση στήν ὁποία
ἔχουμε περιέλθει πρῶτοι εὐθυνόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Οἱ εὐθύνες ὅλων
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μας, κυρίως ὅμως καί ἐξαιρέτως τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς τελευταίας
τριακονταετίας, εἶναι τεράστιες. Ταυτόχρονα ὅμως καί οἱ πιέσεις τῶν
δανειστῶν μας εἶναι ἐξουθενωτικές γιά τόν λαό μας. Ἡ μικρή μας χώρα
εἶναι ὑπερχρεωμένη, καί οἱ πολιτικές πού ἀφοροῦν τήν διαχείριση τῶν
οἰκονομικῶν μας θεμάτων ἔχουν ἐκχωρηθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου στίς Βρυξέλλες.
Οἱ Κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος εἶναι δεμένες χειροπόδαρα ἀπό τίς διεθνεῖς
πιστωτές καί τούς οἴκους πιστοληπτικῆς ἀξιολόγησης. Μεγάλο ποσοστό
τῶν χρημάτων πού δανειζόμαστε κατευθύνεται στήν ἐξόφληση τῶν τόκων
πού ὀφείλουμε γιά τά δάνεια πού ἤδη ἔχουμε λάβει. Αὐτή εἶναι ἡ ὀδυνηρή
πραγματικότητα.
Γεννᾶται λοιπόν τό ἐρώτημα: Ἀπό αὐτόν τόν φαῦλο κύκλο ποιός θά
μᾶς βγάλει; Πρέπει νά θυμηθοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὅτι δέν εἴμαστε μόνο
καταναλωτές καί οἰκονομικές μονάδες. Εἴμαστε καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί
μέ πίστη καί ἱστορία. Πιστεύουμε στόν Θεό, καί λάβαμε τό ἱερό βάπτισμα
στήν κολυμβήθρα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά καί ἡ ἱστορία
μας εἶναι γεμάτη ἀπό ἔνδοξες σελίδες
ἀγώνων καί θυσιῶν πού ἔγιναν γιά τήν
ἀποτίναξη κάθε μορφῆς δουλείας.
Δέν ἔχουμε ἀντίρρηση νά ματώ
σουμε. Νά θυσιάσουμε πολλά κεκτη
μένα. Νά στερηθοῦμε. Ὄχι ὅμως νά
γίνουμε παίγνιο στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν.
Καλύτερα φτωχοί ἀλλά ἐλεύθεροι καί
μέ ἀξιοπρέπεια, παρά ἐπαῖτες στίς αὐ
λές τῶν ξένων δυνάμεων πού ἀκόμη καί
ὅταν προσφέρουν, (γιά τήν ἀκρίβεια
δανείζουν) ἐξασφαλίζουν πρωτίστως
τά δικά τους οἰκονομικά συμφέροντα.
Δυστυχῶς δέν βλέπουμε νά ὑπάρχουν
ἡγέτες στίς μέρες μας πού νά εἶναι
ἀποφασισμένοι νά σώσουν τήν πατρίδα
μας χωρίς νά χρειάζονται τίς ὁδηγίες
πού μᾶς δίνουν κάθε φορά οἱ «Μεγάλοι
Προστάτες μας».
Ποιά λοιπόν εἶναι ἡ διέξοδος σ’ αὐτό τό ἀδιέξοδο; Μήπως μποροῦν
νά μᾶς βοηθήσουν οἱ πολιτικοί μας, οἱ οἰκονομολόγοι μας, οἱ ἐπιστήμονές
μας, οἱ ἄνθρωποι τῆς τέχνης καί τῶν γραμμάτων; Στήν παροῦσα συγκυρία
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εἶναι ὅλοι θεατές καί ἀκροατές. Τί θά γίνει λοιπόν; Θά πᾶμε ὅλοι «ὡς
πρόβατα ἐπί σφαγήν;»
Ὅταν τά μεσάνυχτα τῆς 9ης πρός τήν 10η Σεπτεμβρίου τοῦ 1943 οἱ
Γερμανοί κατακτητές ἔμπαιναν στόν Ὀρχομενό γιά νά σκοτώσουν καί
νά καταστρέψουν, τήν ὥρα πού ἡ μυρωδιά τοῦ θανάτου ἁπλώθηκε πάνω
ἀπό τήν πόλη, κάποιοι ἄνθρωποι ἔπεσαν στά γόνατα καί προσευχήθηκαν
στήν Παναγία, τήν προστάτιδα τοῦ τόπου τους, ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἑλλάδος
μας. Γιατί ἤξεραν πολύ καλά ὅτι μόνο αὐτή μπορεῖ νά τούς βοηθήσει τήν
δύσκολη ἐκείνη ὥρα. Καί τό Θαῦμα ἔγινε. Ἡ ἀπάντηση τῆς Παναγίας στήν
πίστη τους ἦταν ἄμεση καί ἀποτελεσματική. Διότι πάντα ἡ Παναγία μας
προστρέχει ἐκεῖ ὅπου μέ πίστη οἱ χριστιανοί ζητοῦν τήν βοήθειά της.
Καί τώρα πού βρισκόμαστε σέ ἀνάλογο κίνδυνο χρειάζεται νά κάνου
με τό ἴδιο. Νά πέσουμε ὅλοι στά γόνατα καί μέ θερμή προσευχή νά ζητή
σουμε τήν ἁγία Σκέπη Της. Δέν ἔχουμε ἄλλη καταφυγή. Εἴμαστε μόνοι καί
ἐγκαταλελειμμένοι. Ἀνήμποροι καί ἀδύναμοι. Ἄν τήν παρακαλέσουμε μέ
πίστη θά σηκώσει πάλι τό δεξί της χέρι καί θά σταματήσει ἀμέσως ὅλους
ὅσους ἐπιβουλεύονται τήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας. Θά ἀκινητοποιήσει τούς
κατακτητές καί θά ἀχρηστεύσει τά μηχανεύματά τους. Τότε, ἔκανε τό θαῦμα
της γιατί ὑπῆρχαν αὐτοί πού μέ πίστη τήν παρεκάλεσαν. Τώρα, μπορεῖ καί
πάλι νά κάνει τό ἴδιο θαῦμα, ἀρκεῖ νά ὑπάρχουν καί σήμερα αὐτοί πού μέ
πίστη θά τήν παρακαλέσουν.
						
π. Πασχάλης Γρίβας

Η ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940
ό ἔπος τοῦ 1940, ὁ ἡρωϊκός δηλαδή ἀγώνας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐναντίον
τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα, ἀπό τήν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 ἕως τήν 31η
Μαΐου τοῦ 1941, ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα μία ἀπό τίς ἐνδοξότερες σελίδες
τῆς Ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς ἱστορίας.
Ὁ Ἑλληνοϊταλικός πόλεμος ἦταν τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς
τοῦ φασιστικοῦ καθεστῶτος, πού ὁ Μπενίτο Μουσολίνι εἶχε ἐγκαθιδρύσει στήν
Ἰταλία. Ὁ Ἰταλός δικτάτορας, ἔχοντας ὡς πρότυπο τίς κατακτήσεις τοῦ Ἀδόλφου
Χίτλερ, θέλησε νά ἀποδείξει στούς Γερμανούς συμμάχους τοῦ Ἄξονα ὅτι μπορεῖ
καί ὁ ἴδιος νά ὁδηγήσει τήν Ἰταλία σέ ἀνάλογες στρατιωτικές ἐπιτυχίες. Ἔχοντας
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κατακτήσει τήν Ἀλβανία ἀπό τήν ἄνοιξη τοῦ 1939, καθώς καί πολλές Βρετανικές
βάσεις στήν Ἀφρική, ὁ Μουσολίνι ἐπιθυμοῦσε, κατακτῶντας τήν Ἑλλάδα, ἀφ’
ἑνός νά σημειώσει μία εὔκολη ἐπιτυχία καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἰσχυροποιήσει τά
συμφέροντα τῆς Ἰταλίας στά Βαλκάνια.
Ἡ Ἑλλάδα βρισκόμενη στό γεωγραφικό χῶρο, στόν ὁποῖο ἀπέβλεπε ἡ ἰμπε
ριαλιστική πολιτική τῆς Ἰταλίας, ἦταν σταθερά ἀποφασισμένη νά παραμείνει
οὐδέτερη, ἀλλά καί ἐλεύθερη. Καθ’ ὅλο τό διάστημα ἀπό τήν ἄνοιξη τοῦ 1939 ἕως
τό φθινόπωρο τοῦ 1940 κατά τό ὁποῖο διήρκεσαν οἱ προκλήσεις καί οἱ πράξεις
βίας τῆς Ἰταλίας ἐναντίον της, ἡ Ἑλλάδα κατέβαλλε συνεχεῖς προσπάθειες γιά νά
ἀποφύγει τόν πόλεμο, λαμβάνοντας ὅμως ὅλα ἐκεῖνα τά στρατιωτικά μέτρα μέ τά
ὁποῖα θά προστάτευε τήν τιμή καί τήν ἐλευθερία της.
Ἡ ἀποφυγή κάθε ἐνέργειας ἤ πράξης πού ἐνδεχομένως θά προκαλοῦσε τήν
Ἰταλία, ἀποτελοῦσε τή βασική πολιτική ἐπιλογή τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Ἀκόμα
καί μετά τόν τορπιλισμό τοῦ εὔδρομου καταδρομικοῦ «Ἕλλη», τό ὁποῖο εἶχε
καταπλεύσει στό λιμάνι τῆς Τήνου, προκειμένου νά συμμετάσχει στίς ἑορταστικές
ἐκδηλώσεις πρός τιμή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπό Ἰταλικό ὑποβρύχιο, ἡ
Ἑλλάδα ἐξακολουθοῦσε νά τηρεῖ αὐστηρή οὐδετερότητα. Σέ διπλωματικό ἐπίπεδο
ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση ἐπεδίωκε ἀκόμα καί τή μεσολάβηση τῆς Γερμανίας, προ
κειμένου νά ἀνατρέψει τή διαφαινόμενη ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν ἐναντίον τῆς Χώρας
μας.
Τά ἱστορικά γεγονότα στή συνέχεια εἶναι λίγο–πολύ γνωστά. Τίς πρῶτες
πρωϊνές ὧρες τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὁ Ἰταλός πρέσβης στήν Ἀθήνα,
Ἐμανουέλε Γκράτσι ἐπέδωσε ἰδιόχειρα στόν Ἕλληνα πρωθυπουργό Ἰωάννη
Μεταξᾶ, στήν οἰκία τοῦ δεύτερου, στήν Κηφισιά, τελεσίγραφο, μέ τό ὁποῖο
ἀπαιτοῦσε τήν ἐλεύθερη διέλευση τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ ἀπό τήν Ἑλληνοαλβανική
μεθόριο, προκειμένου στή συνέχεια νά καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεῖα
τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου, (λιμένες, ἀεροδρόμια κ.λπ.), γιά τίς ἀνάγκες ἀνεφο
διασμοῦ καί ἄλλων διευκολύνσεών του γιά τή μετέπειτα προώθησή του στήν
Ἀφρική. Μετά τήν ἄρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ (μέ τή γαλλική φράση «alors
c’est la guerre»), οἱ Ἰταλικές στρατιωτικές δυνάμεις ἄρχισαν τίς στρατιωτικές
ἐπιχειρήσεις εἰσβολῆς στήν Ἑλλάδα.
Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν γνώριζε τά ξημερώματα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τί εἶχε
προηγηθεῖ ἀπό τίς 3 τό πρωΐ στήν οἰκία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, οὔτε τίς ἀποφάσεις
τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καί ὅμως, ὅταν τήν 6η πρωϊνή ὥρα οἱ σειρῆνες
τῆς ἀντιαεροπορικῆς ἄμυνας ξύπνησαν τήν Ἀθήνα, ὁ κόσμος ξεχύθηκε στούς
δρόμους σάν νά περίμενε ἀκριβῶς τήν στιγμή νά βροντοφωνάξει τό ἱστορικό
“ΟΧΙ”, καθολική ἐπιλογή πού δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά ἦταν διαφορετική. Ποτέ
πρίν οἱ Ἕλληνες δέν ἔσπευσαν στό μέτωπο μέ τόσο ἐνθουσιασμό. Χαρακτη
ριστικές εἶναι οἱ φωτογραφίες τῆς ἐποχῆς, στίς ὁποῖες βλέπουμε τούς ἐφέδρους νά
προσέρχονται στά κέντρα ἐπιστράτευσης μέ τό χαμόγελο στά χείλη, προκειμένου
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νά ὑπερασπίσουν τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας.
Στόν πόλεμο ὅμως αὐτό ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν, οἱ Ἕλληνες, εἶχαν νά ἀντιμε
τωπίσουν, ἐκτός ἀπό τούς Ἰταλούς, καί τίς ἰδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθῆκες,
τό δριμύ ψῦχος τοῦ χειμῶνα τοῦ 1940, καθώς καί τήν ἔλλειψη τροφίμων καί
ἀποθεμάτων. Τίς δοκιμασίες ὅμως αὐτές τίς ξεπερνοῦσαν μέ καρτερία χωρίς
γογγυσμούς, λόγω τῆς βαθύτατης πίστης ὅτι ἡ Θεοτόκος, ὡς Ὑπέρμαχος
Στρατηγός ὁδηγοῦσε τόν Ἑλληνικό Στρατό, στεφανώνοντας τά Ἑλληνικά ὅπλα
μέ νῖκες.
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ἀποσπάσματα ἀπό ἐπιστολές καί διπλωματικά
ἔγγραφα τῶν ἀφανῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ ἔπους τοῦ 1940 μέσα ἀπό τά ὁποῖα
ἀναδεικνύεται τόσο ὁ θρησκευτικός ζῆλος τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν, ὅσο καί
ἡ θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Θείας Χάριτος. Πιό συγκεκριμένα, ἀνώτερος
ἀξιωματικός τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, μέ τά στοιχεῖα Ι. Β., ἔστειλε ἐπιστολή στό
περιοδικό “ΖΩΗ”, στίς 10 Ἀπριλίου 1941, στήν ὁποία, μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει
τά ἑξῆς:
“... Ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τοῦ Μετώπου μας ἐν Ἀλβανίᾳ κυριαρχεῖ πίστις
βαθύτατη πρός τόν Θεόν. Ἐπικρατεῖ ἐλπίς ἀδιάσειστος ἐπί τήν βοήθειαν πρός
τόν ἱερόν μας ἀγώνα. Ἀναπέμπονται ἀπό ὅλους, ἀξιωματικούς καί ὁπλίτας,
ἱκετήριοι προσευχαί πρίν ἀπό κάθε μάχην καί εὐχαριστήριοι ὕμνοι μετά ἀπό
κάθε νίκην.
Ἐπορευόμεθα κάπου εἰς τό Μέτωπον. Ἦτο νύξ σκοτεινή, βροχερά καί
ἡ φάλαγξ ἐπορεύετο σιγαλά. Πάντες ἦσαν κατάκοποι. Δίδω τό σύνθημα μέ
τούς ἀξιωματικούς μου καί ἠρχίσαμεν νά ψάλλωμεν τόν Ἀκάθιστον Ὕμνον.
Ὁλόκληρος ἡ φάλαγξ ἐζωογονήθη ἀμέσως καί ὁ Ὕμνος πρός τήν Ὑπέρμαχον
Στρατηγόν ἀντήχησεν ἐν μέσω τῆς νυκτός, μέ φωνάς παλλομένας ἀπό ἱερόν
ἐνθουσιασμόν καί συγκίνησιν. Εἶναι ἐξαιρετικός ὁ σεβασμός πού ἀπονέμεται
ἀπό ὅλους πρός τήν Θεοτόκον.
Ἡ φράσις “Μᾶς βοηθεῖ ἡ πληγωμένη Παναγία μας” μυριάκις ἔχει λεχθεῖ
μέχρι σήμεραν καί εἰς τάς ψυχάς μας ὑπάρχει ἀκράδαντος ἡ πεποίθησις ὅτι ὁ
ἱερόσυλος ἐχθρός θά συντριβεῖ τελικῶς χάρις εἰς τήν βοήθειαν τῆς Θεοτόκου”.
Εἶναι ἄπειρα μέχρι σήμερον τά παραδείγματα τῶν ὑπερφυσικῶν παρεμβάσεων
εἰς τόν ἀγῶνα μας. Ἐπί χιλίων ὀβίδων τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, αἱ 500 δέν
ἐκρήγνυνται, πίπτουσαι δ’ ἐν μέσω ὁμίλων ἐκ 2, 3, 5, 10 ἀξιωματικῶν ἤ ὁπλιτῶν
οὐδένα θίγουσι! Ὀβίς βαρέου πυροβολικοῦ ἀφοῦ ἐτρύπησε τήν στέγην ἑνός
σταθμοῦ ἐπιδέσεως, ἔπεσεν ἐντός τῆς αἰθούσης ὅπου ἐνοσηλεύοντο 15 τραυματίες
καί δέν ἐξερράγη!
Ἄλλη ὁμοία ἔπεσεν ἔξω ἀπό τήν κωνικήν σκηνήν τοῦ διοικητοῦ τοῦ
Συντάγματός μας, Συνταγματάρχου κ. ..., ἐντός τῆς ὁποίας διέμενεν αὐτός καί
ἄλλοι 5 ἀνώτεροι ἀξιωματικοί συσκεπτόμενοι, καί δέν ἐξερράγη! Ἅμα μοῦ τό
μετέδωσε αὐτό τηλεφωνικῶς, τοῦ ἀπήντησα ὅτι τούς ἐβοήθησεν ἡ Παναγία μας.
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Μοῦ ἀπεκρίθη: “ Ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὄνομά Της”. [...]
... Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἄρχισε τό μαρτύριο. Τή δίψα μας τήν ἐξοικονομούσαμε
μπουκώνοντας χιόνι. Μά ἡ πεῖνα μᾶς θέριζε! Ἔτσι περάσαμε πέντε μερόνυχτα μή
ἔχοντας διέξοδο. Στραγγίξαμε! Σκελετωθήκαμε! Μερικοί ὑπέκυψαν. Τέτοιο τέλος
προσμέναμε “ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος” ὅλοι μας. Ὁπότε μία ἔμπνευση τοῦ
λοχαγοῦ μας ἔκανε τό θαῦμα! Εἶχε στόν κόρφο του μία χαρτονένια εἰκόνα τῆς
Παναγίας.
Τήν ἀσπάσθηκε μέ συγκίνηση καί εὐλάβεια πολλές φορές καί τήν τοποθέτησε
σ’ ἕναν βράχο. Παλληκάρια μου! Στήν πολύ κρίσιμη τούτη στιγμή, μόνο ἕνα
θαῦμα μπορεῖ νά μᾶς γλυτώσει. Γονατῖστε. Παρακαλέστε τήν Παναγία, τή Μητέρα
τοῦ Κυρίου νά μᾶς δώσει βοήθεια. Κατόπιν γονάτισε. Πέσαμε ὅλοι στά γόνατα.
Ὑψώσαμε τά χέρια. Μέσα ἀπό τά πονεμένα στήθη μας πύρινη ἔβγαινε ἡ ἱκεσία
“Ὑπεραγίε Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς”.
Δέν ἄργησε νά ἔρθει ἡ θαυμαστή ἀπάντηση. Μέσα στή σιγαλιά ἀκούστηκε
ἕνας θόρυβος, πού ἐρχόταν πίσω ἀπό ἕνα μικρό ὑψωματάκι. Τί ἦταν; Ἀδράξαμε τά
ὅπλα. Πήραμε θέσιν “ἐπί σκοπόν”. Δέν πέρασε ἕνα λεπτό τῆς ὥρας καί βλέπουμε
ἕνα πελώριο μουλάρι, φορτωμένο, νά ἔρχεται κατά πάνω μας. Δέν τό ὡδηγοῦσε
κανένας. Καί ὅμως κατευθυνόταν σάν νά τό τραβοῦσε κάποιος πρός τό μέρος
μας. Εἶχε ἐπάνω του μία ὁλόκληρη ἐπιμελητεία τροφίμων: Κουραμάνες, τυριά,
κονσέρβες, κονιάκ καί ἄλλα ἄφθονα. Κανένας δέν ἀμφέβαλε πώς τό ὡδηγοῦσε
ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἀπαντῶντας στίς ἀγωνιώδεις ἐπικλήσεις μας. Ὅλοι τήν
εὐχαριστήσαμε ψάλλοντας σιγαλά, ἀλλά ὁλόκαρδα τό “Τῇ Ὑπερμάχῳ” καί ἄλλους
ὕμνους της”.
[...] Ἀπό σημειώματα ἀξιωματικῶν καί φαντάρων: Δέν εἶναι μόνο οἱ
στρατιῶτες μας, πού βλέπουν τήν Παναγία νά τούς ὁδηγεῖ στή μάχη καί νά τούς
κατευθύνει πρός τήν νίκη. Ἰταλοί αἰχμάλωτοι ἀνακρινόμενοι, κατέθεσαν ὅτι
βλέπουν, ἀπό τό μέρος τό δικό τους, μία μαυροφορεμένη γυναίκα νά προχωρεῖ
ἐμπρός ἀπό τίς τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί νά τόν ὁδηγεῖ ἐναντίον τους.
Ἡ ἐντύπωση δέ αὐτή παρέλυσε σέ ἐπανειλημμένες περιπτώσεις τήν Ἰταλική
ἀντίσταση.
Οἱ ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας στό πλευρό τοῦ σκληρά χειμαζομένου Ἑλληνικοῦ
στρατοῦ ἀναφέρονται καί στόν ξένο Τῦπο, ὁ ὁποῖος ἔγραψε γιά τήν ἐπίδραση τῆς
θρησκείας σέ αὐτό τόν πόλεμο: «Οἱ Ἕλληνες εἶναι λαός θρῆσκος... Ἔχουν μία
ἰδιαίτερη εὐλάβεια γιά τήν Παναγία. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἀγώνα, ἀκούγαμε γιά
περίεργα συμβάντα πού ἀναφέρονται σέ ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας”. Ἀλλά καί ὁ
ἴδιος ὁ πρεσβευτής τῆς Μεγάλης Βρετανίας στήν Ἑλλάδα, τήν ἐποχή τοῦ πολέμου,
Sir Michael Palairet, στό ὑπ’ ἀριθμ. 306 ἔγγραφο τῆς 9ης Δεκεμβρίου 1940 πρός
τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀγγλίας ἀναφέρει ἐπί λέξει τά ἑξῆς:
«…Εἰς τήν ἐπιστολήν μου Νο 293 τῆς 23ης Νοεμβρίου, ἀνέφερα τήν εὐρέως
παραδεχόμενην πίστιν ἐδῶ ὅτι ὁ Ἑλληνικός στρατός ἀπολαμβάνει τῆς ἰδιάιτέρας
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 112

414
προστασίας τῆς Παναγίας τῆς Τήνου καί ὅτι οἱ νίκες του, οἱ ὁποῖες δύνανται
ἀσφαλῶς νά ὀνομαστοῦν θαυματουργικές, ὀφείλονται εἰς τήν ἐπέμβασίν της.
Αὐτή ἡ πίστις ἔχει γίνει τώρα πεποίθησις καί ὑπάρχουν ἀναρίθμητες ἱστορίες
τῆς παρουσιάσεως τῆς εὐλογημένης Παρθένου εἰς στρατιώτας εἰς τό μέτωπον,
ἐνθαρρύνοντάς τους εἰς τήν μάχην, μέ ὑποσχέσεις ὅτι ἡ ἱεροσυλία πού ἔγινε ἀπό
τούς Ἰταλούς εἰς τόν Ναόν της κατά τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως θά ἐτιμωρεῖτο ἀπό
μία μεγάλη ἦττα…
Φαίνεται ἀσύνηθες ν’ ἀφιερώνω μία ἐπίσημη ἐπιστολή σέ τοιοῦτο θέμα,
ἀλλά, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ πεποίθησις ὅτι ὑποστηρίζεται ἀπό ὑπερφυσική
βοήθεια ἔχει συμβάλει πολύ εἰς τήν ἐνθάρρυνσιν τοῦ Ἕλληνος στρατιώτου,
εἰς τήν ἀκούραστον ἐπιδίωξίν του διά νίκην, καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τόν
ἐνθουσιασμόν του διά τόν πόλεμον… Ἡ ἐπίθεσις κατά τῆς «Ἕλλης» στήν Τῆνο
ἀπεδείχθη πράγματι ἕνα σοβαρό λάθος, διά τό ὁποῖον πρέπει νά μετανοοῦν οἱ
Ἰταλοί τώρα σκληρά. Ὄχι μόνον ἕνωσε τήν Ἑλλάδα, τήν ἐβοήθησε ἀπό τήν ἀρχή
μέ τήν πεποίθησιν ὅτι τά ὅπλα της ἐβοηθοῦντο θαυματουργικῶς – μία πεποίθησις
ἡ ὁποία εἰς αὐτήν τήν χώραν τῶν ἰσχυρῶν καί βαθέων θρησκευτικῶν παραδόσεων
ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία…»
Ἡ ἄρνηση τῆς Ἑλλάδας νά ἱκανοποιήσει τίς ἀξιώσεις τῆς Ἰταλίας, ἡ ὁποία
ἀπαιτοῦσε τήν ἐλεύθερη διέλευση τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ ἀπό τήν Ἑλληνοαλβανική
μεθόριο, καθώς καί οἱ συνεχεῖς νίκες τῶν Ἑλληνικῶν ὅπλων προκάλεσαν μεγάλη
ἔκπληξη σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ὁ ἀντίκτυπος πού προκάλεσε ὁ Ἑλληνοϊταλικός
πόλεμος σέ ὅλα τά ἔθνη πού μάχονταν στά διάφορα θέατρα ἐπιχειρήσεων τοῦ
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἦταν τεράστιος. Ἦταν τό παράδειγμα μιᾶς μικρῆς καί
φτωχῆς χώρας, ἡ ὁποία πολεμοῦσε ὄχι μόνο γιά τήν ἐθνική της κυριαρχία, ἀλλά
γιά τήν ἐλευθερία, τήν τιμή καί τήν ἀξιοπρέπειά της, βασικές ἠθικές ἀξίες τοῦ
πολιτισμένου κόσμου.
Οἱ ἀνέλπιστες Ἑλληνικές νίκες στά βουνά τῆς Ἀλβανίας, ἡ ἀντιμετώπιση
τοῦ δριμύτατου ψύχους καί τῶν κακουχιῶν τοῦ πολέμου δέν θά μποροῦσε νά εἶχε
πραγματοποιηθεῖ χωρίς τή βαθύτατη πίστη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τήν ἐναπόθεση
τῆς τύχης του στά χέρια τοῦ πανάγαθου Θεοῦ. Ἡγεσία καί λαός κατέφευγαν
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός προπορεύονταν
τῶν Ἑλληνικῶν ὅπλων. Τό Ἑλληνικό ἔθνος στίς δύσκολες ἐκεῖνες στιγμές
διέθετε ἕνα ὅπλο πανίσχυρο καί ἀνίκητο. Τό ὅπλο τῆς προσευχῆς. Οἱ δεήσεις
καί οἱ παρακλήσεις στό μέτωπο καί τά μετόπισθεν ἦσαν θερμές, συνεχεῖς καί
ἀδιάλειπτες. Ἡ Ἑλλάδα εἶχε μεταβληθεῖ σέ «στρατόπεδο προσευχῆς». Μήπως
ἄραγε καί σήμερα δέν θά πρέπει, σέ αὐτές τίς δύσκολες στιγμές γιά τήν πατρίδα
μας νά προσπέσουμε εὐλαβικά στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί μέ τό ἴδιο πανίσχυρο
ὅπλο, τῆς προσευχῆς, νά ζητήσουμε τή βοήθειά Της;
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Σημείωση 1: Ἡ ἐπιστολή πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «ΖΩΗ» τόν
Ἀπρίλιο τοῦ 1941, περιλαμβάνεται σέ ἄρθρο τῆς Παναγιώτας Παναγοπούλου –
Ρουπίνας μέ τίτλο “Ἡ πίστη τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1940” στό περιοδικό “Ὁ κόσμος
τῆς Ἑλληνίδος” τεῦχος Ὀκτωβρίου 2007.
Σημείωση 2: Τό ἔγγραφο τοῦ πρεσβευτή τῆς Μεγάλης Βρετανίας στήν
Ἑλλάδα, τήν ἐποχή τοῦ πολέμου, Sir Michael Palairet, ἀναφέρεται ἀπό τή Ζωή
Γκενάκου στό «Ἡ Λαβωμένη Παναγιά», μέσα ἀπό τά κείμενα τοῦ 1940. Ἄρθρο
στό μαθητικό περιοδικό «Πυρσός», ἐκπαιδευτήρια Ἀπ. Παῦλος, τεῦχος 19
Ὀκτώβριος 2008.
Σημείωση 3: Θά ἤθελα νά σᾶς καταθέσω μία οἰκογενειακή ἱστορία, σχετι
κά μέ τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο. Ὁ παππούς μου, Νικόλαος Ἀνδρικόπουλος,
ἐκ Στομίου Κορινθίας, γεννηθεῖς τό 1913, ὑπηρέτησε στό πυροβολικό κατά τή
διάρκεια τοῦ πολέμου. Εἶχε ἀναφέρει σέ μία ἐπιστολή πού εἶχε γράψει στή
γιαγιά μου, ὅτι εἶχαν ἐμφανιστεῖ στόν ὕπνο του οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί ὅτι τοῦ
εἶχαν πεῖ ὅτι θά κινδυνέψει τρεῖς φορές κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου, ἀλλά ὅτι
θά γυρίσει τελικά ζωντανός στό σπίτι καί στήν οἰκογένειά του. Ὁ παππούς μου
ζήτησε ἀπό τή γιαγιά μου νά πάει στήν ἐκκλησία καί νά ἀνάψει μία λαμπάδα
πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Πράγματι, ὅπως τοῦ εἶχαν πεῖ οἱ Ἅγιοι
Ἀνάργυροι σώθηκε, ἀφοῦ κινδύνεψε τρεῖς φορές.
Πιό συγκεκριμένα:
α) Σέ μία ἀνάπαυλα τῶν ἐπιχειρήσεων, ὁ παππούς μου, ἄρχισε νά λύνει τίς
γκέτες του, γιατί εἶχε πάρα πολύ καιρό νά βγάλει τίς ἀρβύλες του. Στό διάστημα
αὐτό οἱ Ἰταλοί ἔκαναν ἀντεπίθεση καί ἕνας ἀξιωματικός πού πέρασε καί τόν
εἶδε μᾶλλον νόμισε ὅτι δέν ἤθελε νά πολεμήσει καί ἔβγαλε τό ὅπλο του γιά νά
τόν πυροβολήσει. Τήν ἴδια ὥρα, κατά θαυμαστό τρόπο, πέρασε ἕνας ἀνώτερος
ἀξιωματικός, πού γνώριζε τόν παππού μου καί ἀπέτρεψε τό βέβαιο θάνατό του.
β) Κατά τή διάρκεια ἑνός Ἰταλικοῦ βομβαρδισμοῦ ὁ παππούς μου μέ ἕνα
φίλο του εἶχαν καλυφθεῖ γιά νά γλυτώσουν ἀπό τά θραύσματα τῶν βομβῶν τῶν
ἀεροπλάνων. Ὁ φίλος του ὅμως τοῦ πρότεινε νά μετακινηθοῦν, ἐνδεχομένως
γιατί ὁ βομβαρδισμός στό σημεῖο πού καλύπτονταν ἦταν σφοδρός. Ὁ παππούς
μου προσπάθησε νά τόν ἀποτρέψει, ἀλλά δυστυχῶς ὁ φίλος του δέν τόν ἄκουσε.
Κατά τή διάρκεια τῆς προσπάθειάς του νά ἀναζητήσει καλύτερο σημεῖο προφύ
λαξης, τραυματίστηκε θανάσιμα ἀπό τά θραύσματα τῶν βομβῶν.
γ) Ὁ παππούς μου ἦταν ἀρειμάνιος καπνιστής. Σέ μία στιγμή ἀνάπαυλας
μία ὁμάδα στρατιωτῶν τοῦ πρότεινε νά πᾶνε νά καπνίσουν μαζί. Τούς εἶπε ὅτι
ἤθελε νά πάει νά καπνίσει μόνος του. Οἱ φίλοι του, μετά ἀπό λίγο ἐντοπίστηκαν
ἀπό τούς Ἰταλούς καί τραυματίστηκαν θανάσιμα ἀπό θραύσματα ὅλμων. Ὁ
παππούς μου πάλι, κατά θαυμαστό τρόπο, γλύτωσε ἀπό βέβαιο θάνατο.
Δυστυχῶς ὁ παππούς μου πέθανε τό 1980, ὅταν ἤμουν σέ ἡλικία 9 ἐτῶν.
Λόγω τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας μου, δέν εἶχα τή δυνατότητα νά ἀκούσω ἀπό τόν
ἴδιο τό θαυμαστό αὐτό γεγονός, τῆς ἐμφάνισης δηλαδή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.
Ἡ γιαγιά μου ὅμως, πού μᾶς τό διηγοῦνταν, μᾶς ἔλεγε ὅτι ὁ παππούς μας κατά
τή διάρκεια τῆς μετέπειτα ζωῆς του, εὐλαβοῦνταν ἰδιαιτέρως τούς Ἁγίους
Ἀναργύρους. Μέσα καί ἀπό αὐτή τήν οἰκογενειακή μαρτυρία ἀναδεικνύεται
πιστεύω ἡ εὐλάβεια καί ἡ πίστη τοῦ ἁπλοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στό γεγονός ὅτι ἡ
Θεοτόκος καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας θά παραστέκονταν ἀρωγοί καί σέ
αὐτή τή δοκιμασία τοῦ ἔθνους μας.
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