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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
 
Εἰσαγωγικά

Τ
ό κέντρο καί ἡ καρδιά τῆς λατρευτικῆς παράδοσης τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας εἶναι τό Τριώδιο. Τό Τριώδιο ἀποτελεῖ μιά Λειτουργική 
τρά πεζα πνευματικῆς εὐωχίας, μιά ἁλυσίδα Λειτουργικῶν εὐκαι

ριῶν, πού προσφέρονται συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Τό Τριώδιο ἔχει ἁγιογραφική καί πατερική θεμελίωση, ἀφοῦ τό ὅλο 

περιεχόμενό του στηρίζεται κατ’ ἐξοχήν σέ ἁγιογραφικά καί πατερικά 
ἀποσπάσματα. Στό Τριώδιο σφύζει καί σκιρτᾶ τό Πνεῦμα τῆς μακραί
ωνης παράδοσης καί ζωῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Σ’ 
αὐ τό προβάλλονται αὐτούσιες οἱ διδασκαλίες τῶν Μεγάλων Πατέρων, 
ἐνῶ οἱ δημιουργοί τοῦ Λειτουργικοῦ καί ἀσματικοῦ πλούτου τοῦ προσφέ
ρουν ἐσωτερικά βιώματα ἀπό τίς φλογερές τους ἐμπειρίες. Ἔτσι τά πε
ρισ σότερα ἀπό τά ἄσματα τοῦ Τριωδίου δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό τήν 
ἐπίδραση πατερικῶν ἔργων, καί ἰδιαίτερα ἐγκωμιαστικῶν λόγων, εἴτε 
μέ αὐτούσια τή χρησιμοποίηση ἤ διαμόρφωση φράσεων τῶν Μεγάλων 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Τό Τριώδιο –σέ ἀντίθεση μέ τούς Δυτικούς, οἱ ὁποῖοι μέ μονομέρεια 
τονίζουν τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Κυρίου– ἐξαίρει, προβάλλει καί δια
πνέεται ἀπό ὅλους τούς σταθμούς τῆς ἐπίγειας παρουσίας τοῦ Κυρίου 
καί ὅλων τῶν ἀπολυτρωτικῶν ἐνεργειῶν Του. Παράλληλα βοηθεῖ καί 
χειραγωγεῖ τόν πιστό νά ἀνέλθει τή νοητή Κλίμακα τῆς μετανοίας καί 
νά ἀποκτήσει τό γνήσιο πνεῦμα αὐτῆς. Ἐπειδή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει 
πραγματική Χριστιανική ζωή χωρίς κατάνυξη, συντριβή, μετάνοια καί 
ἀναγέννηση, γι’ αὐτό καί ὁ λειτουργικός κύκλος τῆς Μεγάλης Τεσ
σαρακοστῆς –πού προβάλλει τό αἴτημα τῆς μετανοίας– εἶναι ἀπαραίτητο 
καί οὐσιαστικό στοιχεῖο τῆς λειτουργικῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης καί 
ὁδός προετοιμασίας γιά τήν οὐσιαστική καί ἀληθινή βίωση καί μετοχή 
στά γεγονότα τοῦ Πάθους καί τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλά καί τό προπαρασκευαστικό στάδιο τῶν 4 Κυριακῶν, οἱ ὁποῖες 
προηγοῦνται τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς σκοπεύει στήν αὐτή οὐσιαστική 
προετοιμασία τοῦ πιστοῦ, προβάλλοντας τήν ἀληθινή μετάνοια, συντρι
βή καί κατάνυξη.

Ἄς δοῦμε στή συνέχεια καί σύντομα κάποια ἀπό τά τροπάρια 
αὐτῶν τῶν 4 Κυριακῶν.
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Α’ Κυριακή: τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου
Γιά νά «ἀνοίξω τό στόμα μου» σέ προσευχή καί «πληρωθήσεται 

Πνεύ ματος», καί αὐτό νά γεμίσει ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
πρέπει νά ξεκινήσω τή συνομιλία μου μέ τόν Θεό μέ ταπείνωση. 

Καί οἱ ὕμνοι τῆς α΄ προπαρασκευαστικῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί 
τοῦ Φαρισαίου μέσα ἀπό τίς ριζικές ἀντιθέσεις τῶν δύο προσώπων, τήν 
ταπεινή προσευχή προβάλλουν, ὡς τό πρῶτο καί θεμελιῶδες στοιχεῖο 
τῆς μετανοίας. Ἰδιαίτερα τό πρῶτο ἰδιόμελο τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Α’ ἦχο 
προβάλλει μία ἄρνηση καί μία θέση καί ἀποδεικνύει στήν οὐσία ποιά 
εἶναι ἡ ἀρεστή στόν Θεό προσευχή. Ἡ ἄρνηση εἶναι: «Μή προσευξώμεθα 
φαρισαϊκῶς ἀδελφοί», ἄς μή προσευχόμαστε ὑπερήφανα, ὅπως ὁ ἀλα
ζόνας Φαρισαῖος. Καί ἡ θέση: «ταπεινωθῶμεν τελωνικῶς»· ὅπως ὁ 
ἐ ξου θενημένος Τελώνης, πού δέν σήκωνε τά μάτια του στόν οὐρανό, 
ἄς συναισθανόμαστε τήν ἁμαρτωλότητά μας «ἐναντίον τοῦ Θεοῦ», 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πού γνωρίζει τόν «ρύπο τῆς καρδίας μας». Καί ὁ 
πόνος καί ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητας θά μᾶς συσφίγγει «διά 
νηστείας», μέ τήν ἀρετή τῆς ἐγκρατείας, καί θά συρρικνώνει ὅλες τίς 
ἐσωτερικές μας ἀναζητήσεις καί ἐφέσεις σ’ ἕνα λιτό, ἀλλά ἀληθινό καί 
λυτρωτικό αἴτημα: «Ἱλάσθητι ἡμῖν», εὐσπλαγχνίσου μας πολυέλεε Θεέ, 
«τοῖς ἁμαρτωλοῖς», τούς ἁμαρτωλούς. Καί ἡ ἐκζήτηση τοῦ Θείου Ἐλέους 
θά ἐκτοξεύεται μέ κραυγή ἰσχυρή, «κράζοντες». Ἡ ὁδός τῆς προσευχῆς 
μέ ταπείνωση τείνει πρός τόν Θεό, καί ἐκεῖνος πού τήν ἀκολουθεῖ ἑλκύ
εται ἀπό τόν Θεό. Ἡ εὐσπλαχνία καί ἡ ἄπειρη ἀγάπη Του κινεῖται δι
ορθωτικά καί ταπεινώνει τόν πλανηθέντα ἄνθρωπο, ὄχι ὡς τιμωρός, 
ἀλλ’ ὡς ὑψοποιός.

Φαρισαῖος καί Τελώνης! Δύο ἄνθρωποι, δύο κόσμοι, δύο μηνύματα, 
πού διαπερνοῦν τή Λατρευτική ζωή καί Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητας ἑλκύει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, 
καί ὄχι τά «καλά» μας ἔργα, πού στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι «ὡς ράκη 
ἀποκαθημένης», κουρέλια βρώμικα.

Μέ τήν ταπείνωση, λοιπόν, ἄνοιξαν «αἱ πῦλαι τῆς μετανοίας». 
Καί μαζί μέ αὐτές καί οἱ πηγές τῶν δακρύων. Τά δάκρυα εἶναι καί αὐ
τά στοιχεῖο τῆς μετανοίας. Αὐθόρμητα ἐκχύνονται ἀπό τά μύχια τῆς 
«πε φορτισμένης» ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Λευκαίνουν τόν χιτώνα τῆς 
ψυχῆς καί τοῦ σώματος, δημιουργῶντας ταυτόχρονα “καινήν ἐν Χριστῷ 
κτίσιν”. Ἡ ἀλήθεια αὐτή ἀποδεικνύεται ἀπό πάμπολλα παραδείγματα 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Γι’ αὐτό καί ὁ ὑ μνο
γράφος τοῦ πρώτου δοξαστικοῦ τοῦ Τριωδίου ὁμολογεῖ στόν Παντο
κράτορα Κύριο ὅτι γνωρίζει καλά πόση ἀξία καί δύναμη ἔχουν τά δάκρυα 
τῆς ψυχῆς πού μετανοεῖ: «Οἶδα, πόσα δύνανται τά δάκρυα».
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Εἶναι ἐξ ἄλλου τόσο πειστική ἡ ἁγιογραφική τεκμηρίωση μέ τρία 
παραδείγματα, τά ὁποῖα καί ὁλοκληρώνουν τόν ὕμνο: Τόν βασιλέα 
Ἐζεκία, λέει, τόν ἔσωσαν, «ἀνήγαγον», ἀπό βέβαιο θάνατο, «ἐκ τῶν 
πυλῶν τοῦ θανάτου», τά θερμά δάκρυα μέ τά ὁποῖα Σοῦ ζητοῦσε τή 
θεραπεία του ἀπό τή βαρειά ἀρρώστια. Ἀλλά καί τήν ἁμαρτωλή γυναίκα, 
πού ἀναφέρουν τά ἱερά Εὐαγγέλια, ὁ πύρινος ποταμός τῶν δακρύων 
της τήν λύτρωσε «ἐκ τῶν χρονίων πταισμάτων», ἀπό τά μακροχρόνια 
καί σοβαρά ἠθικά ἁμαρτήματά της, πού σάν ἄλλες σιδερένιες ἁλυσίδες 
τήν ἔπνιγαν. Καί μαζί μέ τό τρίτο παράδειγμα τοῦ Φαρισαίου καί τοῦ 
Τελώνου ὁδηγεῖται ἡ σκέψη μας στό λόγο τοῦ Κυρίου: «καί ἔσονται οἱ 
πρῶτοι ἔσχατοι καί οἱ ἔσχατοι πρῶτοι» (Ματθ. Ιθ’ 30).

Ὁ ὑμνογράφος ἀποδεχόμενος τό Ἀγγελικό σάλπισμα «Στῶμεν κα
λῶς» ὁμολογεῖ τήν πολλή του ἁμαρτωλότητα μέ τό «σύν αὐτοῖς ἀριθ
μήσας με», ἀφοῦ μέ θεωρήσεις ὅμοιο μέ τά πρόσωπα πού ἀνέφερα· καί 
ἐκλιπαρεῖ γιά τή δική του σωτηρία, πού πηγάζει ἀπό τό ἀπροσμέτρητο 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ· «δέομαι, ἐλέησόν με».

Δύο εἰκόνες δεσπόζουν: Ἐκείνη τοῦ δακρύβρεχτου, μετανοημένου 
ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή μιά. Καί τοῦ πλήρους οἰκτιρμῶν Θεοῦ
Πατρός ἀπό τήν ἄλλη. Καί σέ κάποιες ἄλλες ἀναφορές οἱ ἐξαίσιοι 
παραλληλισμοί: Τό χαμένο καί ματωμένο πρόβατο καί ὁ Καλός 
Ποιμένας, πού τό φέρνει στόν ὦμο Του γεμᾶτος χαρά γιά τή σωτηρία του. 
Αὐτή εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ: Φυγή, ἀποστασία, ὕβρις, ἁμαρτία 
ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἀνθρώπου. Κυνηγητό ἀγάπης ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
Θεοῦ, πού συλλαμβάνει στά ἐλεύθερα δίχτυα της τούς μετανοημένους 
ἁμαρτωλούς!

Β’ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου
Καί ἡ μετάνοια ξαστερώνει τόν ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς τοῦ «ἀσθενοῦς» 

ἀνθρώπου. Παρέχει τή δυνατότητα τῆς ὁρατότητας τοῦ βάθους καί τοῦ 
πλάτους τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά κατανοεῖ ἐπίσης ὅτι ἀπό δικό 
του φταίξιμο τά ἔχασε ὅλα ἤ σχεδόν ὅλα. Καί ἡ ἀσφυκτική πίεση πού 
δημιουργεῖ ἡ τραγική πραγματικότητα τόν ὠθεῖ σέ λυτρωτική κίνηση
ἐξομολόγηση. Αὐτά τά βήματα τῆς συναίσθησης τοῦ χαμένου βασιλικοῦ 
πλούτου καί τῆς ὁμολογίας ἐνώπιον τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Θεοῦ, τῶν 
ἹερέωνΠνευματικῶν, ἀνεβάζουν ἀκόμη πιό ψηλά στήν κλίμακα τῆς 
σωτηρίας τόν “ἐν μετανοίᾳ ἄνθρωπο”.

Τίς παραπάνω ἀλήθειες ὑπογραμμίζει ἡ Ἐκκλησία μας μέ τή 
δεύ  τερη προπαρασκευαστική Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου. Τή 
συναίσθηση δηλαδή καί ἀναγνώριση τῶν ἁμαρτιῶν, τήν ἐπιστροφή καί 
τήν κοινωνία μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους. Ἔτσι στό Δοξαστικό 
τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου τοῦ Ἀσώτου σέ ἦχο Β’ διεκτραγωδεῖται, 
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στή ζωή τοῦ Ἀσώτου, τό κατάντημα τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
«Ὤ πόσων ἀγαθῶν» –μπορεῖ ἄραγε ὁ ἄνθρωπος νά ὑπολογίσει 

τίς φανερές καί ἀφανεῖς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ;– «ὁ ἄθλιος ἐστέρησα» 
τήν ἴδια μου τήν ὕπαρξη μέ τό νά πάρω τό δρόμο τῆς ἀσωτείας! «Ὤ 
ποίας βασιλείας» –ἤμουνα βασιλόπουλο οὐράνιο– «ἐξέπεσα, ἐγώ ὁ 
τα λαί πωρος»! «Τό πλοῦτον» –τά θεϊκά χαρίσματα καί τάλαντα πού 
μοῦ δόθηκαν– τά ἀχρήστευσα κατασπαταλῶντας τα, «ἠνάλωσα», μέ
σα στήν ἁμαρτία· καί ἔτσι «τήν ἐντολήν» τοῦ Θεοῦ, πού ζητεῖ τήρηση 
τοῦ ἁγίου Του θελήματος, τήν καταπάτησα, «παρέβην». Γιά ὅλα αὐτά 
«οἴμοι», ἀλλοίμονο, ταλαίπωρη ψυχή μου. Διότι ὄχι μόνο στήν παρούσα 
ζωή εἶσαι δυστυχισμένη, μακριά ἀπό τήν ἀναψυχή τῆς πηγῆς τῆς χαρᾶς, 
ἀλλά καί αἰώνια θά βασανίζεσαι, «καταδικάζεσαι», ἀπό τίς τύψεις τῆς 
συνειδήσεως, τά πάθη πού ὑπηρέτησες, τά πονηρά πνεύματα· ὅλα αὐτά, 
ὡς ἄλλη ἄσβεστη φωτιά, «πῦρ αἰώνιον», θά σέ φλογίζουν γιά νά ζεῖς ἕνα 
ἀδιάκοπο μαρτύριο. Προτοῦ λοιπόν ἔλθει ὁ σωματικός θάνατος, «πρό 
τέλους», πού θά διακόψει κάθε δυνατότητα γιά ἐπιστροφή καί μετάνοια, 
«βόησον» καί, ὅπως αὐτός πού πνίγεται, κραύγασε «Χριστῷ τῷ Θεῷ»: «ὁ 
Θεός», Θεέ μου, «ὡς τόν Ἄσωτον υἱόν», στόν ὁποῖο ἄνοιξες διάπλατα τήν 
πατρική ἀγκάλη καταφιλώντας τον, «δέξαι με»· μέ τόση συγκατάβαση 
καί ἀγάπη δέξου καί ἐμένα τόν ἁμαρτωλό πού μετανοημένος γιά ὅλη 
τήν προηγούμενη ζωή μου ἐπιστρέφω κοντά Σου, «καί ἐλέησόν με».

Γ’ Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω
Ἡ Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω ὑπενθυμίζει τό ἀπολογητικό παρόν ὅλων 

τῶν ἀνθρώπων, ἀπό τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου μέχρι τῆς συντελείας 
τῶν αἰώνων, μπροστά στόν Δικαιοκρίτη Κύριο.

Ὅλα τά τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Κρίσεως περι  
γράφουν μέ κτυπητές λέξεις τή μεγάλη ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πί
στης μας, πού ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστης μας: «Καί πάλιν 
ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς».

Στό δοξαστικό ὅμως τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου γίνεται μιά 
βιβλική περιγραφή τοῦ ἀδέκαστου δικαστηρίου τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία 
εἶναι παρμένη ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Μέ τόν χρωστήρα τοῦ 
ποιητικοῦ λόγου ὁ ὑμνογράφος ἔντεχνα στήνει τό σκηνικό τοῦ οὐρανίου 
δικαστηρίου.

Καί ὅταν σ’ αὐτό τό δικαστήριο τοποθετοῦνται οἱ ἐξουσιαστικοί 
«θρόνοι» τοῦ βασιλέα Χριστοῦ καί τῶν δώδεκα Ἀποστόλων Του, τότε 
«ἀνοίγονται βίβλοι» καί ὅλες οἱ ἀνθρώπινες πράξεις δημοσιεύονται. 
Καί τότε «Θεός εἰς κρίσιν καθέζεται». Σύ ὁ δίκαιος Κριτής θά κάθεσαι 
γιά νά δικάσεις τούς δικαίους καί τούς ἁμαρτωλούς. Ὤ, τί φόβος θά 
μᾶς κυριεύσει ὅλους τότε! «Ὤ ποῖος φόβος τότε»! Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι θά 
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στέκουν κοντά στό Θρόνο Σου μέ ἱερό δέος, «ἀγγέλων παρισταμένων 
ἐν φόβῳ», ποταμός γεμᾶτος φλόγες, θά κυλάει καί θά παρασύρει τούς 
ἀνόμους. Μπροστά σ’ αὐτό τό Παντοκρατορικό δικαστήριο «τί ποιήσομεν 
οἱ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι;». Καί «ὅ ταν ἀκούσωμεν» 
τόν οὐράνιο Βασιλέα τῆς δόξης νά προσκαλεῖ «τούς εὐλογημένους τοῦ 
Πατρός Του» –τούς Δικαίους καί Ἁγίους– «εἰς βασιλείαν» τήν αἰώνιο, 
τούς ἁμαρτωλούς δέ νά παραπέμπει σέ κόλαση, «τίς ὑποστήσεται» (ποι
ός θά μπορέσει νά βαστάξει τή φοβερή ἐκείνη ἀπόφαση);

Καί γεμάτος φόβο ὁ ὑμνογράφος –μέ τό στόμα τοῦ ὁποίου ὅλο 
τό ἀνθρώπινο γένος τρέμει καί φρίττει καί συναισθάνεται τή δική 
του οὐτιδανότητα– καταφεύγει στόν φιλάνθρωπο Σωτήρα ζητώντας 
μετάνοια «ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ» καί τό ἔλεός Του: «Μόνε φιλάνθρωπε, 
Σωτήρ, ὁ βασιλεύς τῶν αἰώνων, πρίν τό τέλος φθάσῃ, διά τῆς μετανοίας 
ἐπιστρέψας ἐλέησόν με».

Τό δεύτερο τροπάριο τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, περισσότερο 
διεξοδικά, περιγράφει τή μέλλουσα κρίση καί βεβαιώνει ὅτι κανένας καί 
μέ τίποτε δέν θά μπορέσει νά ξεφύγει τό κριτήριο ἐκεῖνο.

«Ὤ, ποία ὥρα τότε καί ἡμέρα φοβερά, ὅταν καθίσῃ ὁ Κριτής ἐπί 
θρόνου φοβεροῦ». Τότε πού «βίβλοι ἀνοίγονται καί πράξεις ἐλέγχονται, 
καί τά κρυπτά τοῦ σκότους δημοσιεύονται». Τότε τά οὐράνια λειτουργικά 
πνεύματα, οἱ ἄγγελοι, θά τρέχουν παντοῦ γιά νά συγκεντρώσουν, 
«πάντα τά ἔθνη» ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καί συγκλονιζόμενος ὁ ποιητής 
ἀπό τή σκέψη τῆς φοβερῆς ἐκείνης ὥρας, ἀπευθύνει παγκόσμιο προ
σκλητήριο σέ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη: «Βασιλεῖς καί ἄρχοντες, δοῦλοι 
καί ἐλεύθεροι, ἁμαρτωλοί καί δίκαιοι, πλούσιοι καί πένητες» καλοῦνται 
νά ἀκούσουν μέ τ’ αὐτιά τῆς ψυχῆς τό θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί 
νά τό τηρήσουν. Διότι «ἔρχεται κριτής», πού πρόκειται νά κρίνει ὅλους 
ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους τῆς οἰκουμένης. Καί «τίς ὑποστήσεται», 
ποιός θά τολμήσει νά σταθεῖ ἐνώπιον τοῦ ἀδέκαστου προσώπου Αὐτοῦ; 
Τότε πού οἱ ἅγιοι ἄγγελοι θά παρευρίσκονται «ἐλέγχοντες τάς πράξεις, 
τάς διανοίας, τάς ἐνθυμήσεις, τά ἐν νυκτί καί ἐν ἡμέρᾳ». Καί μή βρί
σκοντας ὁ ὑμνωδός τίς κατάλληλες λέξεις, γιά νά χαρακτηρίσει τή μο
να δικότητα τῆς παγκόσμιας ἐκείνης ἡμέρας, ἀναφωνεῖ: «Ὤ ποία ὥρα 
τότε»! Ἀλλά ἐπειδή συλλαμβάνει τή σωτήρια λειτουργία τῆς «νήψεως 
καί τῆς σπουδῆς», προτρέπει: «Προτοῦ φθάσει τό τέλος» τῆς ἐπιγείου 
ζωῆς, μέ σύντομη ἐγρήγορση κραύγαζε διαρκῶς ψυχή: Ὁ Θεός, πού 
ἐνεργεῖς στόν κάθε ἄνθρωπο τή σωτηρία μέσα ἀπό ποικίλα μονοπάτια, 
ὁδήγησέ με καί σῶσε με ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

Δ’ Κυριακή τῆς Τυροφάγου
Ἀπό τήν ἑβδομάδα πού ἀκολουθεῖ τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω κα
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λοῦν ται οἱ πιστοί νά εἰσέλθουν σέ περίοδο περιορισμένης νηστείας, ἀφοῦ 
ὀφείλουν νά ἀπέχουν ἀπό κρεωφαγία. Μέ τήν Κυριακή τῆς Τυροφάγου 
προβάλλονται δύο θέματα: 1.Ἡ ἔξωση τοῦ Ἀδάμ ἀπό τόν Παράδεισο, 
καί 2. Ὁ ἀληθινός χαρακτήρας τῆς νηστείας.

Μέ τό ἁγιογραφικό θέμα τῆς ἐξώσεως τοῦ Ἀδάμ ἡ Ἐκκλησία ὑ πεν
θυμίζει τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων καί τίς θλιβερές συνέπειες 
πού εἶχε ἡ πράξη τους αὐτή σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος.

Ὅταν οἱ ρίζες τοῦ δένδρου παύουν νά τροφοδοτοῦνται ἀπό τήν 
καθαρή πηγή, τότε ἡ τροφοδοσία σταματᾶ καί γιά τά κλαδιά καί τούς 
καρπούς του. Ἔτσι καί οἱ πρωτόπλαστοι, μέ τή δική τους παρακοή 
ἔσπασαν τή δυνατότητα υἱϊκῶν σχέσεων ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους 
καί τόν ΘεόΠατέρα. Ἀπογνυμνώθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή Χάρη καί 
παρουσίασε τή ροπή πρός τήν ἁμαρτία.

Τό δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Τυροφάγου εἶναι ἕνας θρῆνος καί 
κλαυθμός καί ὀδυρμός γιά ὅσα ἔπαθε ὁ ἄνθρωπος στό πρόσωπο τοῦ 
Ἀδάμ μέ τήν ἀπάτη τοῦ φιδιοῦ καί τή συμβουλή τῆς Εὔας.

«Ἐκάθισεν Ἀδάμ» ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου τῆς οὐράνιας εὐτυχίας 
του καί μακαριότητας, πού γευόταν μέ τήν παρουσία τοῦ Δημιουργοῦ 
του, καί, κατανοῶντας τή γύμνωσή του ἀπό κάθε θεϊκό δῶρο, θρηνοῦσε 
καί μέ σπαραγμό ψυχῆς «ὠδύρετο», ταλάνιζε τόν ἑαυτό του καί ἔλεγε: 
«Οἴμοι», ἀλλοίμονο σέ μένα, πού ἐξαπατήθηκα μέ «ἀπάτην πονηρά» 
καί πού μέ «ὕπουλον τρόπον» εὑρίσκομαι ἔξω ἀπό τόν Παράδεισο, χω
ρίς βασιλική δόξα καί τιμή. «Οἴμοι», πρίν ἤμουνα γυμνός, ἀλλά «ἐν 
ἁπλότητι» καρδίας καί διανοίας· γι’ αὐτό καί ἀπολάμβανα τήν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά ἀγαθά. Τώρα ὅμως, πού εἶμαι ντυμένος μέ τά 
φύλλα τῆς συκῆς, βρίσκομαι σέ ἀδιέξοδο, «ἠπορημένος», διότι μοῦ λείπει 
ἡ ἀθωότητα τῆς ψυχῆς, πού ἑλκύει τόν Θεό. Ἀνθρωπίνως δέν ὑπάρχει 
πλέον καμιά ἐλπίδα χαρᾶς καί σωτηρίας.

«Ὦ Παράδεισε, οὐκέτι σου (ποτέ πλέον) τῆς τρυφῆς ἀπολαύσω, 
οὐ κέ τι ὄψομαι (θά δῶ) τόν Κύριον καί Θεόν μου καί Πλάστην». Ἀκόμα 
ἀντηχεῖ ἡ βαρειά, ἀλλά δίκαιη τιμωρία, ὅτι θά ἐπιστρέψω στό χῶμα ἀπό 
τό ὁποῖο καί μέ ἔπλασε, «εἰς γῆν γάρ ἐλεύσομαι ἐξ ἧς και προσελήφθην». 
Ὅμως «ἐλεῆμον, οἰκτίρμον, βοῶ σοι· ἐλέησόν με τόν παραπεσόντα» 
στήν ἐνοχή καί ἁμαρτία.

Καί ἄκουσε ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστός, τήν κραυγή τῶν ἁμαρτωλῶν, 
καί ἄνοιξε μέ τόν τίμιο Σταυρό Του τόν Παράδεισο. 

Ἀλλά καί πάλι ἡ κατάκτησή του παραμένει ὑπόθεση προσωπική 
γιά τόν κάθε ἄνθρωπο.

     Ἀρχιμ. Kαλλίστρατος Λυράκης
          τ.  Ἱεροκήρυκας
      Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΕΥΛΟΓΕΙ  ΟΠΛΑ 
ΑΛΛΑ  ΟΧΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ;

Μ
έσα στόν Φεβρουάριο ἀρχίζει καί τό Τριώδιο, αὐτή ἡ κατανυκτι-
κή περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας πού κορυφώνεται τήν Κυριακή 

τοῦ Πάσχα.
Θά ἔπρεπε, λοιπόν, νά καταπιανόμαστε κατά τήν περίοδο αὐ τή 

κατ’ ἐξοχήν μέ θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, μέ θέματα πού καλ-
λιεργοῦν βαθειά τήν ψυχή καί τίς αἰσθήσεις της. Ὅμως, ἡ ποιμαντική 
μας εὐθύνη μᾶς ὑπαγορεύει νά μήν ἀκολουθοῦμε τυφλά τίς ἐπιταγές 
τοῦ Λειτουργικοῦ χρόνου ἀλλά νά ἐξετάζουμε συγχρόνως καί τήν 
ψυχολογική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων καί ἀνα λόγως αὐτῆς νά ἐ νερ-
γοῦμε, εἴτε γράφοντες εἴτε ὁμιλοῦντες πρός αὐτούς, ὥστε οἱ παρεμ-
βάσεις μας νά μήν εἶναι ἐκτός τόπου καί χρό νου ἀλλά νά ἔχουν 
λόγο, σκοπό καί ὠφέλεια.

Ζῶντας τήν ρευστή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Πατρίδα 
μας ἀπό τήν πολιτική ἀθλιότητα καί τήν προδοτική συμπεριφορά 
τῶν κυβερνώντων, πού ὁλοένα κορυφώνεται, δέν δυσκολεύεται κα- 
νείς νά διαπι στώση ὅτι ἡ ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων κινεῖται σέ ρυθ -
μούς «τεταραγμένης» ἕως «λίαν τρικυ μιώδους» καταστάσεως. Ἀκό- 
μη καί ἄνθρω ποι πού προ σπα θοῦν νά ζήσουν κατά Θεόν εἶναι ἀνή-
συχοι καί δέν τούς ἀφή νει ἡ ταραχή οὔτε κα τά τήν ὥρα πού προ-
σεύχονται.

Συνεπῶς, γιά νά μή νεφελοβατοῦμε, πρέπει νά σεβασθοῦμε τόν 
ὑπαρκτό ψυχισμό τῶν συμπο λιτῶν μας καί, παράλληλα μέ τά Θεολο-
γι κά θέματα πού ἀποκαθαίρουν τήν ψυχή μας, νά προτάξουμε τόν 
ἀφυπνιστικό καί πνευματικά ἐπαναστατικό λόγο. Τόν λόγο πού εἰ-
ρη νεύει τόν νοῦ καί βοηθάει τήν ψυχή νά γαληνέψη, μέ τό νά τήν 
πα ρακινῆ νά ἀγωνισθῆ μέ εἰρηνικά, ἀποτελεσματικά καί ἀπόλυτα 
νό μιμα μέ σα, γιά τήν ἐπικράτηση καί πάλι τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ 
στήν κα θη μερινή ζωή τῆς Πατρίδος μας.

Αὐτή ἡ ψυχική ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ αἰτία πού μᾶς 
προτρέπει νά μή σταματήσουμε τόν ποιμαντικό πολιτικό μας λόγο 
καί κατά τήν κατανυκτική αὐτή περί οδο, δεδομένου ὅτι ἐκτός ἀπό 
κατανυκτική εἶναι καί ἐξαιρετικά κρίσιμη γιά τήν Πατρίδα μας πε-
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ρίοδος, ἀφοῦ ἀπό τώρα μέχρι τό καλοκαίρι, ἀναμέ νον ται ἐξελίξεις 
πού ἀπειλοῦν, κατ’ ἄνθρωπον, νά ἀλλάξουν δραματικά τήν εἰκόνα 
τῆς Πατρίδος μας.

* * *
Μετά τά τόσα πού ἔχουμε γράψει γιά τό θέμα «Ἡ Πολιτική εἶ - 

ναι Ποι μαν τική» καί τά ἐκδώσαμε σέ ἕνα τόμο μέ τόν ἴδιο τίτλο, ὑ - 
πάρ  χουν ἀκόμη, δυστυχῶς, ἀρκετοί –κληρικοί καί λαϊκοί– πού δέν 
θέλουν νά καταλάβουν ὅτι σέ ἕνα Ὀρθόδοξο κράτος, στό ὁποῖο 
δι  εξά γονται Βουλευτικές ἐκλογές, οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ὑ- 
πο  χρε  οῦν ται νά φροντίζουν ὥστε στίς ἐκλογές αὐτές νά θέτουν 
ὑ  πο ψηφιότητα καί ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιαζομένων καί μετεχόν- 
των στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας πιστῶν. Αὐτό, ὅ σο καί ἄν 
δέν τό καταλαβαίνουν κάποιοι, ἀποτελεῖ πνευματικό κα θῆκον τῶν 
χριστιανῶν. Τό νά μή ἀδιαφοροῦν, δηλαδή, γιά τό ποι ός τούς κυβερ- 
νᾶ. Γιατί, ἀπό τίς πεποιθήσεις τῶν κυβερνών των, ἐξαρτᾶται καί τό 
ἦθος καί ἡ ἀγωγή τῶν πολιτῶν, ἀφοῦ οἱ κυβερνῶντες ἐλέγχουν ὅλα 
τά Μέσα Ἐνημερώσεως τοῦ λαοῦ καί, εἶναι φυσικό, τά Μέσα αὐτά νά 
ἔχουν συντριπτική ὑπεροχή ἔναντι τῆς ποιμαντι κῆς, πού ἀσκεῖται 
ἀπό τήν Ἐκκλησία, δεδομένων τῶν πολλῶν ἑβδομα διαίων ὡρῶν πού 
οἱ ἄνθρωποι διαβάζουν ἐφημερίδες καί περιοδικά, βλέπουν καί ἀ- 
κοῦνε τηλεόραση καί ραδιόφωνο, ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ὀλιγόωρη ἑβδο- 
μαδιαία ἐπαφή τους μέ τήν Ἐκκλησία.

Σέ κατά τόπους συζητήσεις τοῦ θέματος αὐτοῦ, ὅπως μέ πλη-
ρο  φοροῦν γνωστά μου πρόσωπα, ὑψώνεται ἀπό κάποιους σάν ἀντε-
πιχείρημα ὅτι κανείς ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας μέχρι σήμερα δέν ἔχει 
καλλιεργήσει στούς πιστούς τήν Κοινοβουλευτική αὐτή ἐνασχόληση 
καί, συνεπῶς, εἶναι διστακτικοί στό ἐάν καί κατά πόσον πρέπει νά 
πεισθοῦν στά λόγια μου.

Ὅμως, ὅπως, ὅλοι γνωρίζουμε, κατά τό 1821 πού ἐξεγέρθηκε 
τό Γένος μας κατά τῶν τυράννων, τόν ἔνοπλο ἀγῶνα συντόνιζαν 
Ἐπί  σκοποι καί Ἱερεῖς καί ἔκρυβαν ὅπλα καί μπα ροῦτι στίς Ἐκκλη-
σίες καί στά Μοναστήρια χωρίς νά θεωροῦν ὅτι διαπράττουν ἁμαρ-
τία καί ἡ συνείδηση τοῦ Ἐκ κλησιαστικοῦ Σώμα τος τούς δι καίωσε 
ἀπολύτως, καί τότε καί ἐκ τῶν ὑστέρων, καί ὑψώνει εἰς τόν αἰῶνα 
τό ἡρωϊκό τους παράδειγμα ὡς αὐθεντική ἔκφραση Ὀρθοδόξου φρο- 
νήματος καί πρακτικῆς. Οἱ Πατέρες μας, οὔτε τότε εἶχαν κά ποιο 
προηγούμενο ἁγίων καί ἡ ἀπόφασή τους πράγματι εἶχε μεγάλη 
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δυσκο λία, γιά τόν πρόσθετο λόγο ὅτι τά ὅπλα καί τό μπαροῦτι 
σκο  τώνουν, καί ὁ φόνος –ἔστω καί ἐχθρῶν– εἶναι ἁμαρτία. Παρά 
ταῦτα δέν ἐδίστασαν νά ἀπο φασίσουν καί νά “πάρουν ἐπάνω τους” 
τήν εὐθύνη, προτιμῶντες ἀκόμη καί νά ἁμαρτή σουν αὐτοί, παρά νά 
ἀφήσουν ἀπροστάτευτη τήν νέα γενεά στά χέρια τῶν ἀλλοθρήσκων 
νά τήν ἀλλαξο πι στήσουν!

Τώρα τά πράγματα εἶναι πολύ πιό ἁπλᾶ ἀπό τό 1821. Δέν τί- 
θεται κανένα δίλημμα, ἀφοῦ δέν προτείνουμε στούς πιστούς κά- 
ποια ἐφά μαρτη πράξη. Τό ἀντίθετο, μάλιστα. Προτείνοντας στούς 
πιστούς μιά πολιτική Παράταξη Πιστῶν, τούς δίνουμε διέξο δο 
καί τούς ἀπαλλάσσουμε ἀπό τό ἁμάρτημα νά ψηφίζουν ἀμορα-
λιστές καί ἀθέους. Τώρα πλέον εἶναι ἀδιανόητο καί ἐντελῶς ἀφι-
λάνθρωπο αὐτό πού ἀκούγεται ἀπό χριστιανικά καί, μάλιστα, ἀπό 
ἱερατικά χείλη, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δέν ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτική», 
γιατί αὐθόρμητη ἔρχεται στό νοῦ μας, σάν νέο ἐρώτημα πρός αὐτούς 
ἡ ἀπάντηση: Ἡ Ἐκκλησία ἀσχο  λεῖται μέ τούς πολέμους καί ὄχι μέ 
τήν πολιτική; Τί εἴδους λο γική καί Θεολογία εἶναι αὐτή πού, ἀπό τή 
μιά μεριά δέν θεωρεῖ ἁμαρτία τό νά ἀ πο θηκεύει ἡ Ἐκκλησία ὅπλα 
καί μπαροῦτι γιά νά τά κρύψη ἀπό τούς ἐχθρούς καί νά ἐνισχύση τόν 
ἔνοπλο ἀγῶνα, καί, ἀπό τήν ἄλλη, θεωρεῖ ἁμαρτία τό νά ἐκπαιδεύη 
ἡ Ἐκκλησία πολιτικούς γιά νά ποιμάνουν στήν καθημερινή ζωή τόν 
λαό Της καί νά τούς προβάλη δημόσια στούς πιστούς γιά νά τούς 
ψηφίσουν; Ὑπάρχει πιό κακουργηματική πνευματικά πράξη 
ἀπό τό νά ἀδια φο ροῦν οἱ Ποιμένες γιά τήν ἐκπαίδευση πιστῶν 
ὥστε νά γί νουν αὐτοί οἱ σημερινοί καί οἱ αὐριανοί Κυβερνῆτες, 
ἀφοῦ εἶναι πασιφανής ἡ ἀλήθεια –πού ἐκταμιεύουμε ἀπό τόν Ἅγιο 
Ἰσίδωρο τόν Πηλουσιώτη– «τῷ γάρ ἄρχοντι ἐξομοιοῦσθαι πέφυκε 
τό ἀρχόμενον»; Ἤ, τό ἐξ ἴσου ἀπαίσιο, νά ἐμποδίζουν οἱ ἴδιοι οἱ 
Ποιμένες τήν προ βολή πολιτικῶν προσώπων, πού γεννήθηκαν 
καί ἀνδρώθηκαν στήν Ἐκκλησία καί με τέ χουν στά Μυστήριά Της, 
ἀποκλείοντάς τα ἀπό τά Ἐκκλησιαστικά Μέσα Ἐνημερώσεως καί τά 
Πνευματικά Κέντρα, ἀντί νά θεωροῦν τά πρόσωπα αὐτά καύχημά 
τους, ὄργανα καί συνεργούς τῆς Θείας Χάριτος στήν ἐξάπλωση τοῦ 
Θελήματος τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη τήν Ἑλλη νική ἐπικράτεια;

Αὐτή ἡ πρακτική τῶν ὅποιων ὑψηλόβαθμων ἤ χαμηλόβαθμων 
Ποιμένων, πού ἰσοδυναμεῖ μέ πολεμική κατά τῶν πνευματικῶν ἀν -
θρώ πων πού ἐπιχειροῦν τήν πολιτική ὡς ἱεραποστολή, θά μποροῦ-



60

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 116

σε νά χαρακτηρισθῆ ὡς πνευματική ἐσχάτη προδοσία ἐκείνων 
πού τήν ἐνεργοῦν συνειδητά καί μέ ἐπίγνωση, γιατί ἐξυπηρετοῦν 
ἀλλοτρίους σκοπούς, δίδοντες ἐκκλησιαστική κάλυψη στούς ἐχ- 
θρούς τῆς Ἐκκλη σίας. Ὡστόσο, καί ἐκεῖνοι πού συμπεριφέρονται 
ἔτσι, νομίζοντες ὅτι προσφέρουν «λατρείαν τῷ Θεῷ», δέν κάνουν 
μικρότερο κακό, ἀφοῦ τό τελικό ἀποτέλεσμα εἶναι νά κλείνονται 
οἱ ἐκκλησιαστικές πόρ τες στούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας πρός 
μεγάλη χαρά τῶν ἐχ θρῶν τῆς Πίστεως, οἱ ὁποῖοι πλέον εἶναι 
ἐξασφαλισμένοι πώς οἱ ἀσχολούμενοι μέ τήν πολιτική πιστοί, 
εἶναι διπλᾶ ἀποκλεισμένοι, καί ἀπό τά κοσμικά καί ἀπό τά 
ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα!

Ἡ πνευματική σύγχυση στό θέμα τῆς Πολιτικῆς εἶναι τόσο με-
γάλη, ὥστε ὅταν μιλήσης γιά πολιτική Παράταξη πού ἀπαρτίζεται 
ἀπό πιστούς πνευματικούς ἀνθρώπους σοῦ ἀπαντοῦν: «Δέν μπορεῖ ἡ 
Ἐκκλησία νά κάνει κόμμα»! Δηλαδή, ἡ δραστηριότητα πιστῶν ἀν-
θρώπων εἶναι δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας; Εἶναι δραστηριότητα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἤ τῆς Ἱεραρχίας; Εἶναι δραστηριότητα πού, τά τυ- 
χόν λάθη τῶν ἐμπλεκομένων σ’ αὐτήν, θά χρεωθοῦν στήν Ἐκκλησία;  
Ἀπό ποῦ συμπεραίνεται αὐτό;

Τί εἴδους λογική εἶναι αὐτή; Καί, ἐπί τέλους! Ντρέπεται ἡ Ἐκ-
κλησία γιά τά παιδιά Της; Τά θεωρεῖ τόσο χαμηλοῦ ἐπιπέδου πού 
δέν μποροῦν νά συναγωνισθοῦν τίς τραγουδίστριες, τούς ἠθοποιούς, 
τούς μπασκεμπωλῖστες, τούς ποδοσφαιριστές καί τούς σύν αὐτοῖς 
πού ἀπαρτίζουν σήμερα τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο;

Γιατί ὅσοι ἔχουν τό ἴδιο «πιστεύω» ἔχουν συμπράξει καί δημι-
ούρ γησαν δικές τους παρατάξεις καί αὐτό τό ἀπαγορεύουμε στούς 
πνευματικούς ἀνθρώπους, συκοφαντῶντας τους ὅτι μετατρέπουν τήν 
Ἐκκλησία σέ κόμμα; Ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ μιά Πολιτική Παράταξη 
«βαπτίζεται» Ἐκκλησία, μόνο καί μόνο ἐπειδή δέν δέχεται νά 
συμπράξη μέ τούς ἐχ θρούς τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί αὐτός ὁ ἰδι-
ότυπος «δαιμονισμός» ὅταν γίνεται λόγος νά ὑποστηριχθοῦν 
πνευ ματικά πρόσωπα στήν πολιτική; Τυχαῖο; Δέν νομίζω! Ὁ Διά-
βολος ξέρει νά κάνη καλά τήν δουλειά του. Θέλει τούς πιστούς νά 
διαμαρτύρονται μέχρι τό μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ποτέ 
ὅμως μέσα στή Βουλή σάν Βουλευτές!

Γιατί θεω ροῦμε ὡς ἀπολύτως φυσιολογικό τό νά κυβερνᾶται ἡ 
Πατρίδα μας, ἐπί 200 χρόνια ἀπό κυβερνήσεις ἀνθρώπων –ἀπό μιά 
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ἀσήμαντη μειο ψηφία 300 ἀνθρώπων– μέ χαλαρή ἕως ἐχθρική σχέση μέ 
τήν Ἐκκλη σία, μέ συνέπεια τόν ἐκτεταμένο πλέον ἀποχριστιανισμό 
τοῦ λαοῦ μας καί δέν ἐπαναστατεῖ οὔτε κατ’ ἐλάχιστον ἡ συνείδησή 
μας –ἔστω καί τήν ὕστατη αὐτή ὥρα– νά μᾶς ἐλέγξη γιά τήν ἐπί δύο 
αἰῶνες ἀσυγχώρητη ἀμέλεια καί ἀδιαφορία μας καί νά μᾶς παρα κι-
νήση νά ἐπανορθώσουμε καί νά ἐπανορθωθοῦμε;

Εἶναι τόσο βαθειά ἡ ἀλλοίωση τῶν φρονημάτων μας ὥστε ἀδυ-
νατοῦμε νά συλλάβουμε τά μηνύματα τοῦ Θεοῦ μέσω συγχρόνων 
μας ἁγίων ἀνθρώπων Του, πού μᾶς σαλπίζουν ὅτι ἡ διακυβέρνηση 
τοῦ λαοῦ δέν εἶναι ἔργο ἀμοραλιστῶν καί «κομπιναδόρων» ἀλλά 
ἔργο Ἱεραποστόλων!

Στίς 28 Σεπτεμβρίου 2008, στό Στάδιο «Εἰρήνης καί Φιλίας» στήν 
εἰσήγησή μου μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Πολιτική στήν Ἑλλάδα· Ἕνα 
θέμα πνευματικό», γιά νά μή θεωρηθοῦν οἱ ἐπί τοῦ θέ ματος ἀπόψεις 
μου αὐθαίρετες, ἀνέφερα, ἐκτός τῶν πολλῶν ἐπιχειρημάτων καί τά 
ὅσα ἔγραψε ὁ ἁγιασμένος π. Παΐσιος γιά τό χρέος μας ὡς χριστιανῶν 
νά ἐνδιαφερόμεθα γιά τά πολιτικά πράγματα ἄλλως θά εἴμαστε «γιά 
κλείσιμο στόν Πύργο», δηλαδή γιά τό τρελοκομεῖο(!), ὅπως, 
ἐπίσης, ὅτι τό νά ἐνδιαφερόμεθα γιά τά πολιτικά πράγματα καί 
νά ἀνησυχοῦμε εἶναι ὁμολογία. Τό ἐκτενές ἀπόσπασμα αὐτό ἀπό 
τό βιβλίο τοῦ π. Παϊσίου «Πνευματική ἀφύπνιση» (Λόγοι Β΄) ἤμουν 
ὁ πρῶτος –ὅσο γνωρίζω– πού τό ἐπεσήμανα, ἐντάσσοντάς το στήν 
εἰσήγησή μου, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στό περιοδικό μας (Ὀκτώβριος 
2008) καί στόν «Ὀρθόδοξον Τύπον», τήν ἴδια περίοδο. 

Μετά χαρᾶς διάβασα τό 2011 νά μνημονεύουν καί ἄλλοι τό ἴδιο 
ἀσπόσπασμα μέ τά λόγια αὐτά τοῦ π. Παϊσίου, ὅμως οἱ σχολιασταί 
του δέν ὁδηγοῦνται στό συμπέρασμα ὅτι πρέπει νά ἀναλάβουν καί 
οἱ χριστιανοί τά πολιτικά πράγματα ἀλλά φθάνουν μόνο μέχρι τοῦ 
σημείου νά προτρέπουν τούς χριστιανούς σέ διαμαρτυρίες καί ἀγῶνες 
κατά τῶν παρανόμων ἤ ἀντιχριστιανικῶν κυβερνητικῶν ἀπο φάσεων.

Ἀλλά οἱ διαμαρτυρίες καί οἱ ἀγῶνες τῶν χριστιανῶν, γίνονται 
ἐδῶ καί 200 χρόνια καί, μάλιστα, κατά καιρούς ἔγιναν μέ ἰδιαίτερη 
δριμύ τητα ἀπό φλογερούς ἱεροκήρυκες –κληρικούς καί λαϊκούς– 
οἱ ὁποῖ οι σήμερα σπανίζουν. Ποιό τό ἀποτέλεσμα; Ἀνεπαίσθητη ἐ - 
πι  βρά δυνση τοῦ κακοῦ, τίποτε περισσότερο! Τά λόγια, ὅμως, τοῦ 
π. Παϊσίου δέν μιλοῦν μόνο γιά ἐπιβράδυνση τοῦ κακοῦ ἀλλά μᾶς 
παραπέμπουν στόν Ἅγ. Κωνσταντῖνο καί μᾶς προτρέπουν νά δια-
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φυλάξουμε τόν πολιτισμό πού δημιούργησε ἡ μακραίωνη χρι στιανι-
κή ζωή καί διακυβέρνηση τῆς Αὐτοκρατορίας μας. Καί αὐτό δέν γί- 
νε ται ἔξω ἀπό τήν διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας ἀλλά μόνο 
μέσα ἀπ’ αὐτήν.

Ἀντί νά σκύψουμε, λοιπόν, ὅλοι τό κεφάλι καί νά ἀναλάβουμε 
τόν ἀγῶνα γιά νά πολεμήσουμε τό κακό, μέσα στήν καρδιά του, στό 
Κοινοβούλιο, ἐκδαπανώμεθα σέ ἀλληλοεξοντώσεις καί ἀποδοκι μα-
σίες ἀλλήλων, σάν νά μή ἔχουν ἠχήσει ποτέ μέσα μας τά λόγια τοῦ 
Χριστοῦ «πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν ἐρημοῦται» (Ματθ. 
12, 25). Ἰδίως κατά τοῦ προσώπου μου καλλιεργεῖται συστηματικά 
ἀπό ὡρισμένους ἕνα ἀπίστευτο πάθος, τό ὁποῖο ἐπεκτείνεται καί σέ 
ἐκείνους πού ἔχουν τήν ὅποια σχέση μαζί μου, ἰδιαίτερα δέ σέ ὅσους 
ἐξ αὐτῶν ἐπιχειροῦν νά πολιτευθοῦν κατά Θεόν, μέ δικαιολογία 
μιά θεολογική διαφοροποίησή μου ἀπό τήν γνωστή ἐπιστολή τοῦ π. 
Παϊσίου περί τοῦ 666 καί τοῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου!

Εἶναι αὐτός λόγος διαιρέσεως τῶν Χριστιανῶν; Δέν ὑπάρχει 
Ἐκ κλησία γιά νά ἀντιμετωπίση τά πάντα, ἤ μήπως θά ἐπηρεασθῆ ἡ 
Ἐκκλησία ἀπό τίς ἀπόψεις μου καί κινδυνεύει νά πλανηθῆ; Μήπως 
κινδυνεύει ἡ ἁγιότητα τοῦ π. Παϊσίου, ἀπό τή δική μου Θεολογική 
διαφοροποίηση ἤ μήπως ἡ ἁγιότητα ἤ ἡ ἀθλιότητα κάποιου ἐξαρτᾶται 
μόνο ἀπό κάποια γνώμη του; Πρός Θεοῦ! Ἄς παύσουμε νά γινώμεθα 
γαυρίαμα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ. Ἔχουμε τήν Ἐκκλησία. Αὐτήν θά 
ἀκολουθήσουμε.

Γιά τό θέμα πού κατηγοροῦμαι ἀλλά καί γιά ὅλα τά ἄλλα θέ-
ματα πού ἔχω διαπραγματευθεῖ, πιστεύω μόνο αὐτά πού ἡ Ἁγία 
μας Ἐκκλησία πιστεύει καί εἶμαι πρόθυμος νά κονιορτοποιήσω 
ὁποιοδήποτε γραπτό μου θεωρήση ἡ Ἐκκλησία μας ἀντίθετο στήν 
Ἀλήθεια Της. Γιατί, ἀλλοίμονό μου νά χωρισθῶ ἀπό τήν Ἐκκλησία 
γιά νά κρατήσω τίς ἀπόψεις μου! Αὐτό μᾶς τό ἔχει καταστήσει σαφές 
ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος: «Εἰ τις τῷ ἰδίῳ λο γισμῷ –ὡς γε νομίζει– 
ἐξακολουθῶν, ἄλλο τι φρονεῖ, παρ’ ὅ παρά τῶν προ η γη σαμένων 
παρειλήφαμεν, ἔστω τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριος»!

Ὁ κοινός ἐχθρός πάντων τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων εἶναι 
σήμερα ἡ ἀντίχριστη Πολιτεία τῆς Πατρίδος μας. Ὅλοι μαζί νά 
ἀντιμετωπίσουμε τόν ἐχθρό αὐτόν μέ ἀποτελεσματικότητα καί νά μή 
διαιρούμεθα τώρα πού ἡ Πατρίδα μᾶς χρειάζεται. Εἶναι μεγάλο κρῖμα 
νά διαιρούμεθα γιατί δέν κατανοοῦμε αὐτονόητα πράγματα, ὅπως 
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φαίνεται ἀπό τό παρακάτω περιστατικό: Πρόσφατα, ὁ Πρόεδρος 
τῆς Παρατάξεως “ΚΟΙ ΝΩΝΙΑ” (πού ἀπαρτίζεται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό  
ἀνθρώπους ἐντε ταγμένους στήν Ἐκκλησία), κ. Μ. Ἠλιάδης, ἐπισκε- 
πτό μενος τήν Θεσ σα λο νίκη δέχθηκε ἕνα ἀπροσδόκητο ἐρώτημα: 

— «Τί πιστεύει ἡ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ” γιά τίς ταυτότητες καί τήν 
“Κάρτα τοῦ πολίτη”;» 

Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Προέδρου ἦταν ἁπλῆ καί ξεκάθαρη: 
— «Δέν ἔχετε διαβάσει ὅτι γιά νά γίνη κάποιος ἁπλῶς μέλος 

τῆς Παρατάξεώς μας πρέπει νά ἀποκηρύξη ἐγγράφως τή Μασωνία 
καί κάθε μορφῆς ἀπο κρυφισμό; Εἶναι δυ νατόν, λοιπόν, νά ὑπο - 
στηρίξουμε ἤ νά ἐκδώ σουμε κρατικά ἔγγραφα μέ δαιμονικές ἀπει - 
κονίσεις καί Ἀντίχριστα σύμβολα ἤ νά συνεργήσουμε στήν κά θε 
μορφῆς δέσμευση τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν τῶν ἀνθρώπων, 
ἀφοῦ ἡ χρι στιανική μας Πίστη μᾶς ἐπιτάσσει τήν προάσπιση καί 
περι φρούρηση τοῖς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος; Εἶναι ποτέ δυνα- 
τόν νά ταράξη ἡ Πολιτική μας τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, ἀφοῦ 
ἡ Πο λιτική μας πηγάζει καί ἐμπνέεται ἀπό τό φρόνημα τῆς Ἐκ-
κλησίας μας;»!

* * *
Ἐπιστρέφοντας στό κύριο θέμα τοῦ ἄρθρου μας, μετά τήν πα - 

ρένθεση γιά τή Θεολογική διαφωνία πού ἔχει πάρει διχαστικές δια-
στάσεις, πρέπει νά τονίσουμε ὅτι δέν εἶναι μόνο ὁ π. Παΐσιος πού 
συνιστᾶ σέ ὅλους μας νά ἐργασθοῦμε σοβαρά καί ὑπεύθυνα γιά τά 
πολιτικά πράγματα τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι καί πολλοί ἄλλοι, πα - 
λαιότεροι καί νεώτεροι ἅγιοι τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ κλη-
σίας μας, τῶν ὁποίων τά κείμενα θά παραθέτουμε σταδιακά γιά νά 
καταδειχθῆ ὅτι ἡ Πολιτική γιά τόν Ὀρθόδοξο χριστιανό εἶναι ἡ 
ἴδια ἡ καθημερινή του ζωή. Νά καταδειχθῆ ὅτι τό χάσμα μεταξύ 
Πολιτικῶν καί Ἐκκλησίας τό δημιούργησαν οἱ πολιτικοί. Καί ὄχι 
μόνο τό δημιούργησαν, ἀλλά καί τό διεύρυναν καί μέ τήν πάροδο τοῦ 
χρό νου, ἐπεκράτησε νά θεωρεῖται –ἡμῶν τῶν πιστῶν, κληρικῶν καί 
λαϊκῶν, κοιμωμένων– ὡς ἀσφαλιστική δικλεῖδα γιά νά μή νοθευθῆ ἡ 
Ἐκκλησία! Θεωρήθηκε ὡς φύλακας τῆς ἱερότητος τῆς Ἐκκλησίας ὁ 
χωρισμός τῶν κληρικῶν ἀπό τήν καθημερινή ζωή τῶν πνευματικῶν 
παιδιῶν τους, ἐνῶ πρόκειται γιά πονηρό πολιτικό κατασκεύασμα, 
ἀπότοκο ἀρχικά τῆς Προτεσταντικῆς καί κατόπιν τῆς ἀθεϊστικῆς 
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ἀντι λήψεως, περί τοῦ ὅτι ὁ Θεός δέν ἔχει καμμιά... ἐξουσιοδότηση(!) 
ἀπό τό Κοινοβούλιο νά ἀναμιγνύεται στά ἐσωτερικά ζητήματα τοῦ 
Κράτους!

Ἐπειδή ἤδη ἐπιμηκύνθηκε πολύ τό ἄρθρο μας θά ἀρκεσθοῦμε 
νά παραθέσουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπό τά πολλά 
κείμενα τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνδρονίκου, Ἀρχιεπισκόπου Πέρμ, 
πού ἐκοιμήθη ἕνα χρόνο μετά τή Ρωσική Ἐπανάσταση, τό 1918. Τά 
λόγια του μᾶς ἀφοροῦν ἄμεσα. Γράφει, περιγράφει καί συμβουλεύει 
σάν νά ζῆ σήμερα τήν Ἑλληνική πραγματικότητα. Μιλάει γιά τήν 
κατάπτωση τῶν ἠθῶν, τήν ἐξασθένιση τῆς Πίστεως, τίς δυναμικές 
μειοψηφίες πού ἐλέγχουν τή δημόσια ζωή, πρίν τό ὁλοκληρωτικό 
καθεστώς ἐπιβληθεῖ. Περιγράφει ἀκριβῶς αὐτό πού συμβαίνει 
σήμερα στήν Πατρίδα μας. Μᾶς προειδοποιεῖ, γιά νά μήν ἔχουμε τά 
ἐπακόλουθα τῆς Ρωσίας τοῦ 1917. Ἤδη συνασπισμοί στρατευμένων 
σέ ὅλες τίς πλάνες τοῦ κόσμου ἀλλά καί ἀποστράτων –ὅλοι ἀπό τόν 
ἴδιο ἀθεϊστικό θίασο– διεκδικοῦν τήν ψῆφο τῶν χριστιανῶν, πα - 
ρα πλανῶντας τους ὅτι θά διώξουν τούς φαύλους γιά νά... σωθῆ ἡ 
Ἑλλάδα! Ὑπόσχονται, ὅ,τι καί ὁ Ναπολέων τότε. Ὅτι θά διώξη τούς 
φαύλους βασιλεῖς καί ἔγινε Αὐτοκράτωρ!

Γιατί «ὅταν δέν ὑπάρχει Θεός, ὅλα ἐπιτρέπονται»!
Νά ἀκούσουμε, λοιπόν, τόν Ἅγιο Ἀνδρόνικο. Καί νά τόν ὑπα- 

κούσουμε:

«...Κανείς ἄς μήν ἀκούει τούς λαοπλάνους, πού ὑποστηρί- 
ζουν ὅτι γιά τόν χριστιανό εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφορο τό πολιτι- 
κό σύ στημα. Ὄχι! Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, 
ζοῦμε σ’ αὐτόν τόν κόσμο, ἀπό τόν ὁποῖο δέν μποροῦμε νά φύγου-
με παρά μόνο ὅταν τό θελήσει ὁ Πλάστης μας. Δέν πρέπει, λοιπόν, 
ν’ ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πολιτική κατάσταση, κα θώς ἕνα καθε- 
στώς ἤ ἕνα πολίτευμα ἤ μιά κρατική ἐξουσία μπορεῖ εἴτε νά 
διευκολύνει τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας εἴτε νά τό δυσχεραίνει εἴτε 
ἀκόμα καί νά τό ἐμποδίζει μέ θανάσιμους διωγμούς... 

...Ἔτσι, ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά ἐξετάσουμε τό παλαιό πολι
τικό σύστημα, πού ὑπάρχει ὡς τώρα, καί τό νέο, πού μᾶς προτείνουν, 
γιά νά διαπιστώσουμε ποιό ἀπό τά δύο συμβάλλει περισσότερο στήν 
ἐπίτευξη τοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς μας. Κάτω ἀπ’ αὐτό τό πρῖσμα 
πρέπει νά ἐξετάζει ὁ χριστιανός ὅλα τά ἐγκόσμια πράγματα, ἕνα 
ἀπό τά ὁποῖα εἶναι καί τό πολιτικό σύστημα...
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Σ’ ὅλους εἶναι γνωστό, τόσο ἀπό ἄλλες χῶρες παλαιότερα ὅσο 
καί ἀπό τή δική μας τώρα, τί γίνεται κατά τίς περιόδους τῶν ἐκλογῶν: 
Θυσιάζονται τά πάντα –ἡ πίστη, ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένεια– στόν βωμό 
τῆς νίκης ἑνός κόμ ματος, ὁποιουδήποτε κόμματος. Τρία μόνο χρόνια 
ἔχουν περάσει ἀπό τίς συν ταγματικές μεταρρυθμίσεις, καί ἡ χώρα 
μας ἔχει γίνει ἀγνώριστη, ὄχι, βέβαια, καλύτερη, ἀλλά χειρότερη. Ἡ 
πίστη ἀδυνάτισε καί τά ἤθη κατέπεσαν. Ἡ ἀ θεΐ α, ἡ ἀπροκάλυπτη 
διαφθορά, οἱ λεηλασίες καί οἱ ληστεῖες δέν ἀποτελοῦν πιά σπάνια 
φαινόμενα. Ἡ προεκλογική κομματική προπαγάνδα καταντᾶ πλήρης 
παραφορά, στήν ὁποία παραδίνονται ὁλοκληρωτικά οἱ ἄνθρωποι, ξε 
 χνῶν  τας ὅλα τά ἄλλα. Καί μετά τίς ἐκλογές, ὅποιο κόμμα καταλάβει 
τήν ἐξουσία μέ μιά εὐκαιριακή πλειοψηφία, αὐτό κυβερνᾶ ἀνεξέ- 
λεγκτα τό κράτος καί διοικεῖ ὅλους τούς πολῖτες του, διακηρύσ- 
σοντας ὅτι εἶναι ὁ μοναδικός ἐκφραστής τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ. 
Ἀλλά ποιός μπορεῖ νά τό πιστέψει;... Μή πως ὑπῆρχε καί ὑπάρχει 
πραγματικό ἐνδιαφέρον γιά τόν λαό καί τήν πατρίδα, ὅταν ὅλα 
συνδέονταν καί συνδέονται μέ τήν πάλη καί τή νίκη τοῦ κόμματος;

Καί ἡ Ὀρθόδοξη πίστη περιφρονεῖται σέ τέτοιο βαθμό, πού ἀκό 
μα καί στήν “Ἐπιτροπή Ὁμολογίας τῆς Πίστεως” ἐξελέγησαν ὄχι μόνο 
χλιαροί ἤ καί ἄπιστοι Ρῶσοι, ἀλλά καί Ἑβραῖοι καί Ρωμαιοκαθολικοί 
Πολωνοί καί Μου σουλμᾶνοι. Κι αὐτό σέ μιά χώρα πού ὁ πληθυσμός 
της στή συντριπτική του πλειοψηφία εἶναι Ρωσικός, Ὀρθόδοξος 
καί πιστός! 

Μιά μικρή ὁμάδα, λοιπόν, τολμᾶ νά παρουσιάζει τόν ἑαυτό 
της σάν λαό καί τά παραληρήματά της σάν φωνή τοῦ λαοῦ! Μά 
αὐτό εἶναι ξεκάθαρος ἐμπαιγμός τοῦ συντάγματος, στόν ὁποῖο, 
ὅπως φαίνε ται, οὔτε οἱ ἴδιοι πιστεύουν...»*.

       π. Β. Ε. Β.

* Ὑποσημ.: Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: Ἕνας ἀσυμβίβαστος Ἱεράρχης Ἱε-
ρο μάρτυς Ἀνδρόνικος Ἀρχιεπίσκοπος Πέρμ (18701918), τοῦ Ἡγουμένου Δαμα
σκηνοῦ (Ὀρλόφσκι), Ἔκδοση Ἱ. Μ. Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς 2011, σελ. 45
47
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ΔΕΝ  ΜΠΟΡΩ  ΠΙΑ  ΝΑ  ΣΩΠΑΙΝΩ ...
ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ...

Ν
τρέπομαι γιατί τήν πατρίδα μου τήν κυβερνοῦν, ἐδῶ καί δεκαετίες, 
τά γνωστά «τζάκια», τά ὁποῖα ἐναλλάσσονται στήν ἐξουσία. Καρα

μανλῆδεςΜητσοτάκηδεςΠαπανδρέϊδες!; Γιατί; Τί συμβαίνει;
Ντρέπομαι γιά τήν κατάντια τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος, γιατί 

ἀπέκρυψε, καί συνεχίζει νά ἀποκρύπτει τήν ἀλήθεια ἀπό τόν λαό μας. 
Ἡ δικτατορία στήν πληροφόρηση συνιστᾶ ἔγκλημα κατά τῆς Δημοκρα 
τίας καί τοῦ λαοῦ μας. Ὅλα γίνονται στό ἡμίφως ἤ στό σκοτάδι. Ὅλοι 
τους συνειδητά ἔφεραν τήν Πατρίδα σέ τέτοιο χάλι. Ναί, συνειδητά!

Ντρέπομαι γιατί τά Κόμματα κατάντησαν «μαγαζάκια» διορισμέ 
νων «ἀνθυπάτων»!

Ντρέπομαι γιά τά κανάλια ἐκεῖνα καί τούς δημοσιογράφους ἐκεί 
 νους πού χρόνια τώρα παίζουν τόν ρόλο τοῦ νταβατζῆ καί τοῦ προαγω
γοῦ... Τά λένε ὅλα, ἐκτός ἀπό τήν ἀλήθεια. Ἔτσι κάποιοι ἄλλοι χειραγω 
γοῦν τόν ἀνενημέρωτο λαό μας σέ «δρόμους» πού ἄλλοι τούς ἔχουν ὑ 
ποδείξει καί ἐπιβάλλει.

Ντρέπομαι γιά τούς βουλευτές ἐκείνους πού ἐψήφισαν τό Μνημό
νιον 1 χωρίς νά τό ἔχουν μελετήσει. Οἱ βουλευτές αὐτοί ἀπεδεί χθησαν 
«μολυβένια στρατιωτάκια» πού ἐκτελοῦν διαταγές «ἀνθυπάτων» ... θά 
τά βροῦν μπροστά τους ... Τό Μνημόνιο 1 περιέχει ὅρους ντροπῆς. Οἱ 
δανειστές μας μᾶς ἀπαγορεύουν νά κάνουμε μέ ἄλλους σχέδια ἀνα  
πτύξεως χωρίς τήν ἄδειά τους! Στό ἄρθρο 14 παράγρ.5 ἡ Ἑλλάδα πα 
ραιτεῖται ἀμετακλήτως καί ἄνευ ὅρων ἀπό τίς ἀσυλίες προστασίας τῆς 
ἐθνικῆς κυριαρχίας. Τέτοιος πρωτόγνωρος ὅρος δέν συναντᾶται οὔτε σέ 
ἀποικιοκρατικές συμβάσεις! Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ δα νειστές μας 
μποροῦν νά μεταβιβάσουν σέ τρίτη χώρα τά δικαιώματά τους ἀπό τήν 
Σύμβαση!

Ντρέπομαι γιατί αὐτοί οἱ ἀνίκανοι μᾶς κατέστησαν ὁμήρους τῶν 
Τραπεζῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τῆς ντόπιας οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας. Μέ 
τούς Κατοχικούς (Γερμανούς καί Ἰταλούς) πολεμούσαμε, γιατί εἴχαμε 
ἐλπίδα τῆς ἀπελευθερώσεως. Τώρα δέν ὑπάρχει ἐλπίδα οὔτε λύση στήν 
τραγωδία τῆς χώρας.

Τό Μνημόνιον ἀποδομεῖ τό Κοινωνικό Κράτος καί δέν εἶναι συμβατό 
μέ τήν Ἑλληνική Συνταγματική νομιμότητα. Εἴμαστε ὑπό κατοχήν καί 
παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἡ Τρό



67

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 116

ϊκα εἶναι παράνομη, δέν ἔχει νόμιμη βάση. Τό Μνημόνιο ἀπέτυχε. Θά 
ἔχουμε συνεχῆ ἀναπαραγωγή ἐλλειμμάτων. Ἡ Κυβέρνηση καί τό ὅλο 
ἁμαρτωλό καί σάπιο σύστημα, διά στόματος πρωθυπουργοῦ, μᾶς εἶπε 
χοντρά ψέματα, ὅπως λεφτά ὑπάρχουν, φόροι δέν θά μποῦν, καί ὅτι δέν 
θά μποῦμε στό Δ.Ν.Τ. Ὅμως ἔγιναν ἀκριβῶς τά ἀντίθετα.

Ντρέπομαι γι’ αὐτά, καί γιά ἄλλα πολλά.
Καί ἐνῶ ὑπῆρχαν τρόποι νά ξεφύγουμε ἀπό τήν μέγγενη (Ρωσία

Κίνα μέ 11/2  τοῖς ἑκατόν, καθώς καί τό Οὐγγρικό πρότυπο), μᾶς ἔρ ριξαν 
στά χέρια ἀναίσχυντων τοκογλύφων καί πληρώνουμε τόκους 5,50% ἕως 
6,50%!!

Ἡ Τρόϊκα δέν ἐπιθυμεῖ τήν ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδος. Αὐτό ἄλλωστε 
εἶναι ἐξώφθαλμο. Ἐκεῖνο πού ἐπιδιώκει εἶναι ἡ καθολική δέσμευση τῆς 
δημόσιας περιουσίας. Θέλουν τίς πλουτοπαραγωγικές μονάδες τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κράτους. Οἱ Τράπεζες τῆς Τρόϊκας εἶναι «πιράνχας», εἶναι 
«ἀλιγάτορες», εἶναι «βδέλλες»! Πίνουν τό αἷμα τῶν λαῶν...

Ντρέπομαι καί γιά τήν Εὐρώπη τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐθνῶν πού 
μετεξελίχθηκε σέ Εὐρώπη τῶν συμφερόντων!!

Ντρέπομαι καί γιά τήν Γερμανία, πού ἐνῶ μᾶς χρωστάει τά μαλ
λιά τῆς κεφαλῆς της γιά ὅσα ἔπραξαν ἐδῶ οἱ Χιτλερικοί, ἀρνεῖται νά 
πληρώσει. Γιατί; Σέ ἄλλους τά πλήρωσε... Γιατί τό ἀρνεῖται σέ μᾶς; 
Ἄν εἴχαμε πραγματικούς ἡγέτες, ἡγέτες πατριῶτες θά μποροῦσαν νά 
σταματήσουν τίς εἰσαγωγές πολεμικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τήν Γερμανία καί 
τήν Γαλλία. Ὑπάρχουν καί ἀλλοῦ «πορτοκαλιές» ...

Ντρέπομαι καί γιά τά δύο νομικά ἐκτρώματα, πού σχεδιάστηκαν 
καί γράφτηκαν στό ἴδιο γραφεῖο στό Λονδίνο, τό ἔκτρωμα «Σχέδιον 
Ἀνάν» καί τό τωρινό Μνημόνιο. Πόσα χρήματα πῆραν; Γιά τό Μνημόνιο 
ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔπρεπε νά ἔχει παρέμβει. Τί περιμένει; 
Ἴσως πάρει καί αὐτόν τό «ποτάμι»...

Τό Μνημόνιο εἶναι ἕνα κοινωνικό μακελειό, εἶναι ἕνας ἐργασιακός 
μεσαίωνας. Τό ΠΑΣΟΚ πού κάποτε ὑπέσχετο κοινωνική δικαιοσύνη, 
τώρα ἐνεργώντας ὑπέρ τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ὥρισε μισθούς  
550 €! Ἐρωτῶ τούς πολιτικούς μας· μποροῦν αὐτοί νά περάσουν τόν 
μῆνα μέ τόσον ὀλίγα χρήματα; Δέν αἰσχύνονται; Δέν ντρέπονται;

Ντρέπομαι γιατί τό σάπιο σύστημα κρατάει ἔξω τούς κλέφτες, τά 
λαμόγια καί τά κομματοκοπρόσκυλα, καί ἀπό τήν ἄλλη ἔχει γδάρει τόν 
μισθωτό καί τόν συνταξιοῦχο στή φορολογία.

Τά οἰκονομικά μέτρα δείχνουν ἀνθρώπους πολιτικῶς ἠλίθιους. 
Μέ ποιό δικαίωμα περικόπτουν μισθούς καί συντάξεις; Δέν ἔχουν τόν 
ἀνδρισμό νά βάλουν τό χέρι στό μεγάλο κεφάλαιο καί στίς Τράπεζες, 
ἐπειδή εἶναι «χωροφύλακες» τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας.
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Ντρέπομαι γιατί τό ΠΑΣΟΚ ἀπό Κόμμα κοινωνικῆς δικαιοσύνης, 
μετεξελίχθηκε σέ «σοσιαλιστικό περιτύλιγμα»(!)

Ντρέπομαι γιατί ἡ κυβέρνηση αὐτή καί ὅλο τό σάπιο πολιτικό 
σύστημα θεωροῦν τό κράτος τσιφλίκι τους, καί ἐμᾶς, τούς πολίτες, μᾶς 
περνοῦν γιά ὑπηκόους καί ὄχι γιά πολίτες.

Ἐξοργίζομαι γιατί αὐτό τό ἄθλιο σύστημα ἐργάζεται καί συνερ γά 
ζεται γιά τήν οἰκονομική Χιτλεροποίηση τῆς Εὐρώπης. Γιατί δέν ζητᾶνε 
ἀπό τήν Γερμανία νά μᾶς δώσει ὅσα μᾶς χρωστάει; Δέν γνωρίζουν 
ὅτι ἡ Γερμανία, ἡ χώρα τοῦ λαδώματος μόνον ἀπό τό ἀεροδρόμιον 
«Ἐλευθέριος Βενιζέλος» μᾶς ὀφείλει τεράστια ποσά; Ἀπό τήν ἄλλη ὅ  
μως ξέρουν νά ρημάζουν τόν ἀστικό ἱστό τῆς χώρας (!)

Ντρέπομαι ἀκόμη γιατί στόν τελευταῖο ἀνασχηματισμό «ἐχρησι 
μο ποίησαν» ἀναίσχυντα καί τόν Πρόεδρον τῆς Χώρας. Ὁ Πρόεδρος ἔ 
πρεπε νά ἔχει παρέμβει, γιά νά σταματήσει τά κομματικά τους τερτίπια. 
Γιατί δέν τό πράττει; Τί περιμένει;

Ντρέπομαι γιατί κυβερνοῦν τήν χώρα κομματικές παρέες, οἱ ὁ  
ποῖες εἶναι ξεκομμένες ἀπό τόν λαόν, καί οἱ ὁποῖες στό ὄνομα τοῦ 
πατριωτισμοῦ ἀπεργάζονται τόν ὄλεθρον τῆς Ἑλλάδος.

Ντρέπομαι ἀκόμη πολύ γιατί ἀρκετοί πολιτικοί ἀπό ὅλο τό σάπιο 
σύστημα εἶναι μέλη Μασονικῶν Στοῶν, ξένων καί δικῶν μας, ἀπό τίς 
ὁποῖες παίρνουν ἐντολές. Στήν ὑπερΣτοά τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ  
πού ἐπραγματοποίησε σύσκεψη στό Σαίν Μόριτς τῆς Ἑλβετίας ἔλαβε 
μέρος ὁ Γ. Παπακωνσταντίνου (!;) Τί πῆγε νά κάνει ἐκεῖ μέσα; Νά πιεῖ 
τό καφεδάκι του; Στίς μυστικές συνεδριάσεις αὐτῆς τῆς Λέσχης ἔχουν 
κατά καιρούς παρευρεθεῖ οἱ Γεώργιος Παπανδρέου, Θ. Πάγ καλος, Ἀλο
γοσκούφης, Καραμανλῆς Κ., Ἀντ. Σαμαρᾶς, Ἄννα Διαμαν τοπού λου καί 
οἰκονομικοί παράγοντες, Τραπεζίτες καί ἄλλοι. Ἔχει λάβει μέρος καί ἡ 
Ντόρα Μπακογιάννη τῆς Ν. Δημοκρατίας.

Εἶναι δέ γεγονός ὅτι γιά τήν στρεβλή πορεία τῆς Ἑλλάδος τά τελευ 
ταῖα χρόνια, μεγάλο μέρος εὐθύνης ἔχει καί ὁ Μασονισμός, ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ «πρακτορεῖον» τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, καί ἐργάζεται μέ ἀφο 
σίωση σκύλου γιά τήν πραγματοποίηση τῶν σχεδίων του.

Ντρέπομαι γιατί ἐνῶ ἡ ντόπια οἰκονομική ὀλιγαρχία εἰσφορο
διαφεύγει καί φοροδιαφεύγει, τό ἄθλιο πολιτικό σύστημα περικόπτει 
ἀπό τό πολυτεκνικό ἐπίδομα δέκα εὐρώ, καί ἑνάμισυ εὐρώ! Χίλιες φορές 
ντροπή ... Δέν ὑπάρχει τσίπα ...

Ντρέπομαι γιά ὅλους ἐκείνους πού ἑτοιμάζονται νά ψηφίσουν 
τό Μεσοπρόθεσμο Μνημόνιο, γιατί θά εἶναι ἕνας ὄλεθρος γιά τήν 
μεσαία τάξη καί λεηλασία τοῦ Ἐθνικοῦ πλούτου. Θά βγοῦνε πολλά στό 
«σφυρί»... Ὅσοι ψηφίσουν τό Μεσοπρόθεσμο πρέπει νά ὁδηγηθοῦν σέ 
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Εἰδικό Δικαστήριο ... Θἄρθει ἡ ΩΡΑ ...
Ντρέπομαι ἀκόμη γιά τίς μυστικές συνεννοήσεις πού εἶχε ὁ Γεώρ

γιος Παπανδρέου μέ τόν τέως Δ/ντή τοῦ ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρός Κάν, 
Γαλλοεβραῖο, πού ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ τόν προόριζε γιά πρόεδρο 
τῆς Γαλλίας. Ὅμως ἔκανε κάποιο χοντρό λάθος ... Μόνον καί μόνον 
γι’ αὐτές τίς ὑπόγειες «δια δρομές» καί συνεννοήσεις ὁ Πρωθυπουργός 
ἔπρεπε νά πάρει «πόδι» ... Ὁ Γ. Παπανδρέου εἶναι «ἐκλεκτός» τῆς Λέσχης 
Μπίλντεμπεργκ καί ἔχει πολλή «δουλειά» ἀκόμα ... Τέτοια τέκνα «ἐκλε
κτά» τῆς ὙπέρΣτοᾶς εἶναι ὁ Σαρκοζί, ἡ πρώην κομμουνίστρια Ἄγκελα 
Μέρκελ, ὁ Ζοζέ Μπαρόζο, ὅπως ἦταν ὁ Τόνυ Μπλέρ, καί τόσοι ἄλλοι.  
Ὅλοι τους ἡγέτες δοτοί!... Αὐτή ἡ ὑπέρΣτοά δολοφόνησε κάποτε τόν 
Ἄλντο Μόρο στήν Ἰταλία καί τόν Τζών Κέννεντυ στό Ντάλλας τοῦ Τέξας. 
Ἡ Ε.Ε. καί ἡ Ἑλλάδα βρίσκονται κάτω ἀπό τήν σιδερένια ἐπιτήρηση αὐ 
τῆς τῆς Λέσχης, στήν ὁποία κουμαντάρουν τά πάντα Ἑβραῖοι Τραπεζίτες 
καί «ἐκλεκτοί» τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ.

Ἐκεῖ μέσα πηγαίνουν καί δικοί μας πολιτικοί γιά νά ... φωτισθοῦν! 
Ἡ Λέσχη δέν ἀστειεύεται ...

Ντρέπομαι ἰδιαιτέρως ἀκόμα γιά τήν κατάντια τῶν τριακοσίων 
τῆς Βουλῆς, ὅταν ἦλθε ἐδῶ καί τούς μίλησε ὁ Ντομινίκ Στρός Κάν. Δέν 
ἀντέδρασε κανένας τους. Ἦταν ἥσυχοι σάν τίς κόττες(!)

Τί πρέπει νά γίνει
Τό πολιτικό σύστημα πού κυβερνᾶ τήν χώρα μας ἐδῶ καί δεκαετίες 

ἔχει σαπίσει πιά, καί εἶναι γι’ αὐτό ἄκρως ἐπικίνδυνο. Πρέπει γι’ αὐτό 
νά πάρει «πόδι». Εἶναι σάν τά ληγμένα τρόφιμα... Ἡ θέση του εἶναι στά 
σκουπίδια... 

Καί ὁ ἀνασχηματισμός πού ἔγινε εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀνακάτωμα 
τῆς «τράπουλας». Πρέπει νά φύγουν ὅλοι. Αὐτοί πού ἐδημιούργησαν 
τό πρόβλημα εἶναι ἀνίκανοι νά τό λύσουν. Ὅταν μιά κυβέρνηση ποι 
νικοποιεῖ τούς μισθούς καί τίς συντάξεις πρέπει νά φεύγει. Εἶναι ἀδια 
νόητο νά πληρώνουν οἱ ἀδύνατοι τά τραγικά καί ἠθελημένα λάθη τῶν 
πολιτικῶν μας. Τό σάπιο σύστημα πού δέν ἔκανε θυσίες γιά τό λαό μας, 
δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀπαιτεῖ θυσίες. Ἐμεῖς, ὁ ΛΑΟΣ, θά ἐπιλέγουμε 
τόν τρόπο τῆς θυσίας, ὄχι νά μᾶς τόν ἐπιβάλλουν ἄλλοι.

• Εἶναι γι’ αὐτό ἀνάγκη μιᾶς Κυβερνήσεως Ἐθνικῆς Σωτηρίας, πού 
θά ἔχει μέσα της πατριῶτες.

• Εἶναι ἀνάγκη ἑνός νέου Συντάγματος, μέσα ἀπό τό ὁποῖον θά χτυ 
πηθεῖ ἡ οἰκογενειοκρατία στήν πολιτική ζωή, καί νά γίνεται ἀνανέωση 
τῆς Βουλῆς. Ἐπί πλέον νά περικοπεῖ ὁ ἀριθμός τῶν Βουλευτῶν. Ἑκατό 
(100) μᾶς φθάνουν. Ὁ δέ Βουλευτής νά λαμβάνει μόνον μία σύνταξη 
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καί ὄχι δύο ἤ τρεῖς ὅπως τώρα. Ὅσον δέ διαρκεῖ ἡ κρίση ὁ Πρόεδρος τῆς 
Δημοκρατίας, οἱ ὑπουργοί καί οἱ βουλευτές νά λαμβάνουν μισή σύνταξη 
ἀπό αὐτή πού παίρνουν τώρα. Ἐάν ὁ πολιτικός κόσμος δέν κάνει θυσίες, 
δίνοντας ἔτσι τό παράδειγμα, δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀπαιτεῖ θυσίες 
ἀπό τούς πολίτες. Πρέπει νά χτυπηθεῖ ἡ χλιδή τῶν κυβερνώντων καί 
τῶν παρατρεχάμενων ...

• Πρέπει νά μπεῖ γερή φορολογία στίς Τράπεζες καί στήν οἰκονο 
μική ὀλιγαρχία. Ἄς δώσουν καί αὐτοί κάτι.

• Νά γίνουν βαθειές καί ριζικές ἀλλαγές στό Τραπεζικό σύστημα, 
ὥστε νά πάψει αὐτό νά εἶναι «βδέλλα»... Ὑπάρχει ἐκεῖ μέσα πολύ «σκο
τάδι»...

• Νά πεταχτοῦν ἔξω ἀπό τά ὑπουργεῖα καί τίς ὑπηρεσίες οἱ κομ
ματικοί στρατοί καί οἱ στρατιές τῶν «εἰδικῶν» συμβούλων.

• Νά ἀπαγορευτεῖ, ὅταν ἔλθει ἡ ΩΡΑ, ἡ ἔξοδος ἀπό τήν χώρα 
ὅ λων τῶν ὑπουργῶν τῶν οἰκονομικῶν ἀπό τό 1974 καί ἐντεῦθεν. Τό 
ἴδιο πρέπει νά γίνει καί γιά τούς Κων. Σημίτη, Γ. Παπανδρέου, Ἄννα 
Διαμαντοπούλου, Θ. Πάγκαλον, Δρούτσα, Γ. Παπακωνσταντίνου, Ἰω. 
Ραγκούση καί Παπουτσῆ. Εἶναι καί ἄλλοι ...

• Νά φύγουμε ὅλοι οἱ πολίτες καί νά ἐγκαταλείψουμε ὁριστικά τίς 
κομματικές στροῦγκες. Τό σύστημα τό σάπιο πού ἔχει κάψει τά ὄνειρα 
τῶν παιδιῶν μας καί πρέπει νά γκρεμιστεῖ ΑΜΕΣΩΣ.

Νά περάσουμε τώρα σέ εἰρηνικούς μά ἀνυποχώρητους τρόπους 
ἀντιστάσεως ... Σέ καθιστική ἄμυνα... Σέ τελεία ρήξη μέ τή σαπίλα ... 
Μιά ἘπΑνάσταση πρέπει νά γίνει...

Στήν Βαλκανική καί τή Μέση Ἀνατολή δέν ἔχει τελειώσει τό ντό 
μινο τῆς φωτιᾶς καί τῶν ἐδαφικῶν καί συνοριακῶν ἀνακατατάξεων... 
Νά ἔχουμε τό νοῦ μας ... Καί πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ἀγάπη γιά τήν ΠΑΤΡΙΔΑ... 
Καί νά ἔχουμε τό νοῦ μας καί στό ἐσωτερικό τῆς χώρας.

Τό κύμα τῶν μεταναστῶν πού εἶναι ἐδῶ μόνον τυχαῖο δέν εἶναι ... 
Μπορεῖ νά κάνει μεγάλη ζημιά ...

Ἀπό τούς τάφους τῶν προγόνων μας, τοῦ Ἀγησιλάου, τοῦ Φιλοποί 
μενος, τοῦ Μιλτιάδη, τοῦ Λεωνίδα, τοῦ Ἐπαμεινώνδα, τοῦ Με γα λέξαν 
δρου, τοῦ Παλαιολόγου, τοῦ Σαμουήλ, τοῦ Καρτάλη, τοῦ Παύ λου Μελᾶ, 
τοῦ Αὐξεντίου σηκώνεται βουή ...

Τώρα ΑΜΕΣΩΣ πρέπει νά ἀποφασίσουμε τί ἔχουμε ΧΡΕΟΣ νά 
πρά  ξουμε.

Νά σαρωθεῖ ἡ σαπίλα ... Νά ξεβρωμίσει ὁ τόπος ... Τό σύστημα τῆς 
πολιτικῆς ἀναξιοπιστίας τελειώνει ... Ἔρχονται πολιτικές καί κοινωνικές 
ἀνακατατάξεις ...

Οἱ νεοσουλτάνοι τοῦ ΔΝΤ, τῆς Ε.Ε. καί τῶν Ἑβραϊκῶν Τραπεζῶν 
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μέ τούς διορισμένους ἐδῶ «ἀνθυπάτους» θά μᾶς βροῦν μπροστά τους 
... Καί ἐάν εἶναι νά χυθεῖ ΑΙΜΑ, αὐτό πρέπει νά εἶναι δικό μας καί ὄχι 
ξένο. Δικό μας ...

Τελειώνοντας θέλω νά ἐπισημάνω τό «σιωπητήριο» πού ἔχει χτυ 
πή σει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ λαός τήν ἄφησε πίσω του ... θλιβερό τό γεγονός. Ὁ 
λαός ὑποφέρει ... Ἡ σιωπή δέν εἶναι πάντοτε χρυσός ...

Καί ἐνῶ ἡ Δημοκρατία στόν τόπο μας καταρρέει, καί ἐνῶ συντε
λεῖται ἐργασιακό καί ἀσφαλιστικό ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, τό σάπιο σύστημα 
ἐπιμένει νά μᾶς «δουλεύει», λέγοντάς μας ὅτι ἔτσι θά γίνουμε... ἀντα
γωνιστικοί (!) Καί ἐνῶ κανένας κλέφτης δέν ἔχει μπεῖ φυλακή, τό ἐκφυ
λισμένο σύστημα ψαλιδίζει τά πάντα, σπρώχνοντας τό λαό μας στήν 
ἀπελπισία.

Συνέλληνες, ψηλά τό κεφάλι!!! Πίσω ἀπό κάθε κρίση ἀκολουθεῖ τό 
γλυκό φῶς τῆς Θείας Ἀγάπης!!! ... Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε! Περά σαμε 
τόσα βάσανα σάν φυλή – κατατρεγμούς – Κατοχές ... Γιά τήν Πατρίδα, 
πού εἶναι ὅ,τι πιό γλυκό ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀξίζει καί θυσία ... Μή 
φοβεῖσθε. «Μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ»!

Θά περάσουμε μονοιασμένοι καί αὐτή τήν ὀδύνη, πού ἄλλοι ἑτοί  
μασαν γιά μᾶς.

«Τό λουλούδι (τῆς λευτεργιᾶς) δέν εἶναι ἀπό τόπο μακρυνό.
Ἔχει ρίζες στήν αὐλή μας καί κλαδιά στόν οὐρανό!»
Γιά νά μᾶς ἐξανδραποδίσουν, θά πρέπει νά ξεριζώσουν τίς καρδιές 

μας ...
Θά πεθάνουμε ΟΡΘΙΟΙ, ὄχι γονατισμένοι.
Δέν μπορῶ πιά νά σωπαίνω...

     π. Κωνσταντῖνος Καπετανόπουλος
        Πρωτοπρεσβύτερος
            Παραλία Πατρῶν
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ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ,
ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΥΛΑ

Τ
ό Ὑπουργεῖο Παιδείας διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων 
στή σχετική ἐγκύκλιο γιά τή γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 
ἁπλᾶ ἐπιβε βαιώνει τή σταθερή κι ἀταλάντευτη πορεία του, 

σέ μιά  πολιτική ἐπιλογή  ἀπομάκρυνσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 
ἀπό τόν κρατικό βίο. Τό ἐγχεί ρημα αὐτό, τῆς ἐγκαθίδρυσης δηλαδή 
ἑνός κοσμικοῦ κράτους μακριά ἀπό θρησκευτικές ἐξαρτήσεις, ἀ  
πο πειρᾶται πιά ἀπροκάλυπτα καί μοιάζει σάν νά ἐπιζητᾶ τήν 
ἀνα  μέτρηση μέ τήν ὅποια ἀντίσταση  τῶν ἀντίρροπων τάσεων. Ἡ 
ἐπίσημη κρατική ἐντολή δέν συσχετίζει τήν ἐπίσημη ἀργία μέ τόν 
ἑορτασμό της καί κατ’ αὐτήν τήν ἔννοια δέν καθιστᾶ ὑποχρεωτικό 
τόν ἐκκλησιασμό.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό περιεχόμενο νόημα  τῆς ἐγκυκλίου, ἐνῶ 
δια τηρεῖται ἐθιμικά ἡ σχολική ἀργία, ἡ μορφή πού θά λάβει τελικῶς 
ὁ ἑορτασμός ἐπαφίεται στή διακριτική εὐχέρεια τοῦ Συλλόγου τῶν 
διδασκόντων καί τοῦ Διευθυντῆ. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο βάλλεται εὐ
θέ  ως ἡ ἑνότητα τῆς ἐκπαιδευτικῆς πρακτικῆς, δεδομένου ὅτι δέν 
προτεί νεται μιά ἑνιαία ἀντιμετώπιση, ἀλλά ἀντιθέτως προκρίνεται 
ἕνας κατακερματισμός τῆς σχολικῆς διαδικασίας. Οἱ ἀνεξάρτητες 
σχολικές μονάδες ἀναλαμβάνουν ἐξ’ ὁλοκλήρου τήν εὐθύνη γιά τό 
περιεχόμενο τῆς μαθησιακῆς πρακτικῆς καί τῆς ἐξωσχολικῆς δρα
στηριότητας. 

Οἱ δυνατότητες, ὡστόσο, πού κατοχυρώνει τό πνεῦμα τῆς ἐγκυ
κλίου  εἶναι οἱ ἑξῆς: Ἡ πλήρης ἀποχή ἀπό τό σχολεῖο καί κάθε μορφῆς 
δραστηριότητα, ὁ ἐκκλησιασμός, οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, καί τά 
δύο τελευταῖα.  Οἱ διδάσκοντες καί ὁ διευθυντής ἀναδεικνύονται σέ 
κορυφαῖο καί μόνο παράγονταρυθμιστή γιά τήν τελική ἀπόφαση. 
Οἱ διδάσκοντες, ὑποδεικνύοντας τόν ἑορτασμό τῆς πανήγυρης μέ 
Ἐκκλησιασμό βρίσκονται ἀντιμέτωποι πιά μέ μιά πράξη ὁμολογιακοῦ 
χαρακτῆρα, δεδομένου ὅτι θά πρέπει νά ὀρθώσουν τό ἀνάστημα 
τους στό ἀντίθεο πνεῦμα τοῦ συρμοῦ τῶν ἡμερῶν καί νά ὑποστοῦν 
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τίς ὅποιες συνέπειες.
Καθίσταται πασίδηλο καί γιά τούς πλέον δύσπιστους ὅτι τό ἐγ 

χείρημα τοῦ Ὑπουργείου ἐντάσσεται στή γενικότερη πολε μική ἐνάν 
τια στό θρησκευτικό φρόνημα τοῦ λαοῦ μας. Ὡστόσο, ἡ πολιτική αὐτή 
δέν συνοδεύεται μέ τήν ἀνάλογη ἀνάληψη πολι τικῆς ὑπαιτιότητας, 
δεδομένου ὅτι τό Ὑπουργεῖο «νίπτει τάς χεί ρας του», μετατοπίζον 
τας τήν εὐθύνη μέ ὅρους ἀπύθμενης …«δημοκρατικότητας» (!) στούς 
διδάσκοντες κα θη γητές. Ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου στερεῖται καί 
τῆς στοιχειώδους παρρησίας, ἐνῶ ἐπιχειρεῖται ἡ συγκάλυψη μέ 
ἀόριστες ἀναγωγές, ἄλλοτε στόν ἐξορθολογισμό, ἄλλοτε στήν πολύ
πολιτισμικότητα, ἄλλοτε γενικῶς στό σεβασμό τοῦ διαφορετικοῦ!

Ἡ διά βίου μάθηση ἴσως ἐκλαμβάνεται ἀπό τήν Ὑπουργό ὡς  
ἰσόβια προπαγάνδα μέ τελικό σκοπό τήν ἀνατροπή τῶν πάτριων 
Πιστευμάτων τοῦ λαοῦ μας καί τό Θρήσκευμα, ἴσως, ὡς ἀφορμή 
γιά ἀποχή ἀπό τήν ἐργασία καί ψυχανάλυση. Ἡ Παιδεία, πάντως, 
καί τυπικά ἔχασε τόν ἐθνικό τίτλο καί τό περιεχόμενο της καί ὑπο 
βιβάστηκε σέ στείρα μαθησιακή  γνώση.

Ἔτσι, ἐνῶ τό Ὑπουργεῖο ἐξαντλεῖ τή …«δημοκρατική» του εὐαι
σθη σία, μοιάζει νά ἐμπιστεύεται τίς ἐπιλογές τῶν διδασκόντων 
κα θηγητῶν σ’ ἀντίθεση μέ τούς ἀπόντες ἀπό τήν πολιτική ἐκκλη
σιαζομένους, οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν χαρίσματα ὁμολογητῶν ἀπό τούς 
δασκάλους τῶν τέκνων τους (ἁμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα). 

Ὡστόσο τό γεγονός ὅτι κατοχυρώνεται ἀκόμα στίς μέρες μας 
ὡς ἐπίσημη κρατική ἐναλλακτική ἐπιλογή ὁ ἐκκλησιασμός καί οἱ 
ἀργίες μέ βάση τό Ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο φανερώνει ἕνα δισταγμό 
ἀπό πλευρᾶς τῆς ἐξουσίας νά ἀποκαλύψει πλήρως τίς προθέσεις 
της. Αὐτό ἀκριβῶς θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅλοι οἱ ἀγωνι
ζόμενοι χριστιανοί πατριῶτες. Νά ἀνακτήσουν τό θάρρος τους, νά 
ἀναμιχθοῦν στά Κοινά, στά πολιτικά δρώμενα τῆς Πατρίδος μας καί 
ν’ ἀντισταθοῦν στίς τάσεις ὁλοκληρωτισμοῦ πού ἀναπτύσσονται 
ὅταν δέν κάνουμε χρήση τῆς Δημοκρατίας.

       Ἠλίας Διαβάτης
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Η  ΕΥΣΕΒΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΡΧΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΥΖΩΪΑΣ  ΤΟΥ  ΛΑΟΥ

Τ
ώρα πού βρισκόμαστε σέ  περίοδο οἰκονομικοῦ ἀδιεξόδου οἱ πολλοί 
περιμένουν τή λύση τῶν δυσχερειῶν ἀπό τούς εἰδικούς οἰκονομολό- 

γους.  Αὐτοί ἐν τούτοις ἔχουν φθάσει στό σημεῖο νά ζητοῦν ἀκόμα καί ἀπό 
τήν Ἐκκλησία οἰκονομική στήριξη, χωρίς νά καταλάβουν ὅτι μέ αὐτόν τόν 
τρόπο ἐπιδεινώνουν τήν ὅλη κατάσταση ἀντί νά τήν βελτιώσουν. 

Οἱ κρατοῦντες ἐμμένοντας καί ἐπιμένοντας στίς συνταγές καί με-
θόδους τῶν τραπεζοαιχμαλώτων οἰκονομολόγων ματαιοπονοῦν. Ὅσα 
χρή  ματα, ὑπαρκτά καί ἀνύπαρκτα καί νά βάλη κανείς, δέν πρόκειται νά 
ἀλλάξουν τίποτα, ἁπλῶς ἐξατμίζονται, ἀέρας ὤν, εἰς ἀέρα χάνεται.

Ἡ μόνη λύση εἶναι νά ζητήσουμε ὅλοι καί κυρίως οἱ ἄρχοντες τήν 
Εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, διότι μόνο ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει 
καί κάνει εὔχρηστα ὅλα τά ἀγαθά, πνευματικά καί ὑλικά, φέρνει καρπόν. 
Στά χέρια τοῦ στερημένου τῆς χάριτος τίποτα δέν καρποφορεῖ.

Αὐτά δέν εἶναι δικά μας λόγια, ἀλλά ἀλήθειες πού μᾶς διδάσκει ἡ 
Ἁγία Γραφή θεωρητικά καί ἡ ἱστορία πρακτικά. 

Ἔτσι ὁ προφητάναξ Δαυΐδ ἀνακοινώνει στούς ἄρχοντες καί στό λαό 
τίς βουλές τοῦ Θεοῦ περί τῆς βασιλείας τοῦ υἱοῦ του, τοῦ Σολωμῶντος καί 
περί τῆς ἀνοικοδόμησης τοῦ Ναοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Δαυΐδ ἔδωσε τό μεγαλύτερο 
μέρος τῆς περιουσίας του γιά τά πολύτιμα ὑλικά γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ 
Ναοῦ, καί παρακίνησε μέ αὐτό τόν τρόπο καί ὅλον τόν Ἰσραηλιτικό λαό νά 
προθυμοποιηθῆ πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Ἀνακοινώνει δέ τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ νά μή ἀνοικομήση ὁ Δαυΐδ τόν Ναό, ἀλλά ὁ υἱός καί διάδοχός 
του, ὁ Σολωμών: “Καί ὁ Θεός εἶπεν∙ οὐκ οἰκοδομήσεις ἐμοί οἶκον τοῦ 
ἐπονομάσαι τό  ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι ἄνθρωπος πολεμιστής εἶ σύ καί 
αἷμα ἐξέχεας. “(Παραλειπομ. Α  28, 3)

“Καί ἀπό πάντων τῶν υἱῶν μου (ὅτι πολλούς υἱούς ἔδωκέ μοι Κύριος) 
ἐξελέξατο ἐν Σολωμών τῶ υἱῶ μου καθίσαι αὐτόν ἐπί θρόνου βασιλείας 
Κυρίου ἐπί τόν Ἰσραήλ∙ καί εἶπέ μοι ὁ Θεός∙ Σολωμών ὁ υἱός σου οἰκο- 
δομήσει τόν οἶκόν μου καί τήν αὐλήν μου, ὅτι ἡρέτικα ἐν αὐτῶ εἶναί μου 
υἱόν, κἀγώ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα. Καί κατορθώσω τήν βασιλείαν αὐτοῦ 
ἕως αἰῶνος, ἐάν ἰσχύση τοῦ φυλάξασθαι τάς ἐντολάς μου καί τά κρίματά 
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μου ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.” (Παραλειπομ. Α  28, 5-7)
Ὁ Δαυΐδ ἀνακοινώνει τήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά κρύβη τήν 

ἀπορία του, γιά τό γιατί δέν ἐπέτρεπε στόν ἴδιον τήν ἀνοικοδόμηση καί 
στό γιατί ἀπ’ ὅλους τούς υἱούς ἐπέλεξε τόν Σολωμῶντα. Καί ὄχι μόνο 
ὑπακούει ὁ Δαυΐδ ὁλόθερμα, ἀλλά προτρέπει τόν λαόν καί τόν υἱόν του 
νά μή ἀπομακρυνθοῦν  ἀπό τόν Θεόν καί τίς ἐντολές του: “Καί νῦν κατά 
πρόσωπον πάσης Ἐκκλησίας Κυρίου καί ἐν ὠσί Θεοῦ ἡμῶν φυλάξασθε καί 
ζητήσατε πάσας τάς ἐντολάς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἵνα κληρονομήσητε 
τήν γῆν τήν ἀγαθήν καί κατακληρονομήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν μεθ’ ὑμᾶς 
ἕως αἰῶνος. Καί νῦν, Σολωμών υἱέ μου, γνῶθι τόν Θεόν τῶν πατέρων 
σου καί δούλευε αὐτῶ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ καί ψυχῇ θελούσῃ, ὅτι πάσας 
καρδίας ἐτάζει Κύριος καί πᾶν ἐνθύμημα γινώσκει∙ ἐάν ζητήσης αὐτόν, 
εὑρεθήσεταί σοι, καί ἐάν καταλείψης αὐτόν, καταλείψει σε εἰς τέλος.” 
(Παραλειπομ. Α 28, 8-9)

Στήν προτροπή του αὐτή ὁ Δαυΐδ συνδέει ἄμεσα τήν κληρονομία τῆς 
γῆς τῆς ἀγαθῆς μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, προτίστως ἀπό τόν 
βασιλέα καί κατόπιν ἀπό ὅλο τό λαό. Καί πραγματικά ἀκολούθησε μιά 
εἰρηνική καί ἀκμαία περίοδος στό τότε ἑνωμένο βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ γιά 
40 ὁλόκληρα χρόνια.

Ἔχουμε ὅμως καί νεώτερα παραδείγματα ἐκτός ἀπό τήν ἐπικράτηση 
τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τῆς ἱδρύσεως τῆς χιλιετοῦς αὐτοκρατορίας. 
Κατά τό ἴδιο χρονικό διάστημα ἀσπάσθηκαν καί σέ ἄλλα μέρη ὁρισμένοι 
ἄρχοντες τήν ἀληθινή Πίστη, ὅπως π.χ. στήν Ἀρμενία καί στή Γεωργία. 
Ὁ βασιλεύς τῆς Γεωργίας, Μιριάν, υἱός τοῦ Σάχη τῆς Περσίας Χοσρόη, 
παρακολούθησε ἐξ ἀρχῆς, ἄν καί ἐξ ἀποστάσεως τή ζωή, διδασκαλία καί 
τά θαύματα τῆς Ἁγ. Νίνας τῆς ἰσαποστόλου, τῆς φωτιστρίας τοῦ λαοῦ τῆς 
Γεωργίας. Ὡς βασιλεύς τῆς Γεωργίας προσπάθησε νά κρατήση ἰσορροπίες 
μεταξύ τῶν συγγενῶν του στήν Περσία, ἀλλά καί τῶν Ρωμαίων, οἱ ὁποῖοι 
κρατοῦσαν ὅμηρο τόν υἱό του Μπακάρ στή Ρώμη. Πρός στιγμή φάνηκε πώς 
τό πολιτικό καί προσωπικό του συμφέρον θά ὑπερτεροῦσε καί θά κήρυττε 
τό διωγμό τῶν Χριστιανῶν καί τῆς Ἁγ. Νίνας, ἀλλά γρήγορα μετενόησε 
καί ἀσπάσθηκε τή νέα διδασκαλία δημοσίως τό Μαϊο τοῦ 319. Τότε κάλεσε 
τούς ἄρχοντες καί τό λαό γιά νά δώσουν δημόσια ὁμολογία: “Ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι νά ἀσπασθῆτε τόν Θεόν τῆς Νίνας, τόν Χριστό, γιατί αὐτός εἶναι 
ὁ αἰώνιος Θεός, καί σ’ Αὐτόν μόνο ἀνήκει κάθε δόξα εἰς τούς αἰώνας”.

Ἡ πρώτη του κίνηση ἦταν νά πέμψη ἀπεσταλμένους του στόν Αὐτο- 
κράτορα, τόν Μέγαν Κωνσταντῖνον, μέ τήν παράκληση νά στείλη ἐκεῖνος 
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κληρικούς στή Γεωργία, γιά νά κατηχήσουν καί νά βαπτίσουν τό λαό. Ὁ 
Μέγας Κωνσταντῖνος ἀνταποκρίθηκε μετά χαρᾶς, στέλνοντας τόν Ἀρχιε- 
πίσκοπο Ἀντιοχείας Εὐστάθιο, δύο ἱερεῖς καί τρεῖς διακόνους. Τότε ὁ 
βασιλεύς μέ διάταγμά του κάλεσε ὅλους τούς ἄρχοντες καί ἀξιωματού- 
χους καί ἔλαβε ἐνώπιον ὅλων μαζί μέ τή βασίλισσα Νάνα καί τά τέκνα τους 
τό ἅγιο Βάπτισμα διά χειρός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εὐσταθίου.

 Ἔτσι ξεκίνησε μιά εὐλογημένη περίοδος γιά τόν λαό τῆς Γεωργίας. Ὁ 
βασιλεύς ξεπέρασε τούς φόβους του, εἰρήνευσε μέ τούς Πέρσες, ἔκτισε τούς 
πρώτους ξύλινους ναούς, καί ἔστειλε νέα ἀποστολή στό Μέγα Κωνσταντῖνο 
μέ τό αἴτημα νά στείλη ἔμπειρους ναοδόμους καί ἀρκετούς ἱερεῖς. Ὁ Μέγας 
Κωνσταντῖνος ὄχι μόνο ἐκπλήρωσε τά αἰτήματα, ἀλλά τοῦ ἀπελευθέρωσε 
καί τόν υἱό του Μπακάρ. Ἔτσι ἀποκαταστάθηκαν πλήρως καί οἱ σχέσεις μέ 
τό Βυζάντιο. Ὁ βασιλεύς Μιριάν ξεκίνησε ἀμέσως τήν ἀνέγερση Ναῶν μέ 
ναοδόμους καί καλλιτέχνες ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη.

 Ἕνα ἀκόμη παράδειγμα εἶναι ὁ βασιλεύς τῆς Σερβίας Στέφανος 
Νεμάνια, γιά τόν ὁποῖο γράφει ὁ Ἁγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς: “Ὁ Στέφανος 
Νεμάνια, ὁ μεγάλος ἡγεμόνας τῶν Σέρβων (1165-1196), εἶναι ὁ δημιουργός 
τοῦ Σερβικοῦ κράτους. Ὑπερασπιστής τῆς Ὀρθοδοξίας καί πολέμιος τῶν 
αἱρέσεων, ὑπῆρξε σ’ ὅλη του τή ζωή ἄνθρωπος μέ μεγάλη πίστη, ἀγάπη καί 
ζῆλο εὐαγγελικό..... Ἦταν ὁ μικρότερος ἀπό τούς ἀδελφούς του, ἀλλά ὁ 
μεγαλύτερος ὡς πρός τήν χάρι πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεόν”.

Καί ἐκεῖνος πέρασε τήν ταλαιπωρία του καί κλωνίσθηκε πρός στιγμή, 
ὅταν ὁ υἱός του Ράστκο ἔφυγε γιά τό Ἅγιον Ὄρος. Τότε ἐξοργίσθηκε 
καί ἔστειλε τόν βοεβόδα τῆς Σερβίας μαζί μέ ἄλλους ἀξιωματούχους γιά 
νά τόν ἀναζητήσουν καί νά τόν φέρουν πίσω. Ἔφθανε δέ μέχρι τοῦ ση- 
μείου νά ἀπειλήση μέ πόλεμο κατά τοῦ Βυζαντίου. Οἱ ἀπεσταλμένοι του 
δέν κατόρθωσαν νά πείσουν τόν Ράτσκο, ὁ ὁποῖος ἐκάρη σέ ἀγρυπνία 
μοναχός.

 Κατόπιν μίας πολύ πνευματικῆς ἐπιστολῆς τοῦ πλέον μοναχοῦ Σάββα 
ὁ πατέρας του μετενόησε καί ἔστειλε πλούσια δῶρα στόν υἱό του, μέ τά 
ὁποῖα ἔγιναν μεγάλες οἰκοδομικές ἐργασίες στή Μονή Βατοπεδίου καί 
ἀλλοῦ.

Μετά ἀπό λίγο καιρό ἀφήνει ὁ βασιλεύς τή δόξα τοῦ κόσμου καί 
ἀκολουθεῖ τόν υἱό του καί γίνεται ὑποτακτικός του, λαμβάνει τό μοναχικό 
σχῆμα μέ τό ὄνομα Συμεών καί γίνονται οἱ δύο κτίτορες τῆς Μονῆς 
Χιλανδαρίου.

Αὐτοί εἶναι οἱ ὄντως μεγάλοι ἡγέτες. Ἀψηφοῦν τά προσωπικά 
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συμφέροντα, γίνονται μέρος τῶν σχεδίων τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τῶν πλεκτανῶν 
τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων, καί κυρίως ὁμολογοῦν τήν πίστη τους μέ παρρησία 
ἐμπράκτως, προσφέροντας στήν Ἐκκλησία καί ὄχι ζητῶντας ἀπ’ αὐτήν.

Τέτοιοι ἄρχοντες μᾶς χρειάζονται, καί μόνο τέτοιοι. Ἄς παρακα-
λέσουμε τόν Κύριο διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Σάββα καί Συμεών, τοῦ Ἁγ. 
Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, νά ἐξαφανίζη ὅλες τίς παρωπίδες μας, γιά νά 
βλέπουμε καθαρά καί νά μή τυφλονόμαστε συνεχῶς ἀπό τίς λάμψεις τῆς 
τηλεόρασης καί τῶν προβολῶν τοῦ ὑπόσχοντος τήν ἐγκόσμια ἐξουσία καί 
δόξα. Μή ξεχνᾶμε τό Ἁγιογραφικά ρητά: “Βασιλέως ὑπακούοντος λόγον 
ἄδικον, πάντες οἱ ὑπ’ αὐτόν παράνομοι” καί “Βασιλεύς δίκαιος ἀνίστησι 
χώραν, ἀνήρ δέ παράνομος κατασκάπτει”. 

                π. Γεώργιος Χάας 

ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΠΟΙΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ;

Τ
ό ὄνομα τῆς χώρας μας, τόν τελευταῖο καιρό, ἔχει γίνει πρωτοσέλιδο σέ 
πάμπολλες μεγάλες καί μικρές ἐφημερίδες τῆς Εὐρώπης. Τά σχόλια πού 

τό συνοδεύουν δέ, δέν εἶναι καθόλου κολακευτικά. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν 
καί ἄνθρωποι πού ταξιδεύουν σέ Εὐρωπαϊκές χῶρες καί ντρέπονται νά 
ὁμολογήσουν τήν ἐθνικότητά τους, γιά νά μήν εἰσπράξουν τά εἰρωνικά καί 
ἀπαξιωτικά σχόλια τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν πού μᾶς θεωροῦν τεμπέληδες 
καί ἅρπαγες πού τούς βάζουμε νά δουλεύουν αὐτοί ἀντί γιά μᾶς καί τούς 
ἁρπάζουμε τούς καρπούς τῶν κόπων τους.

Ὅμως, προτοῦ προλάβουμε νά ἀγανακτήσουμε μέ τήν ἀχαριστία τῶν 
ἄσπονδων «φίλων» μας, εἶναι καλό νά προσπαθήσουμε νά δοῦμε τόν ἑαυτό 
μας μέ τό βλέμμα ἑνός αὐστηροῦ ἀντίθετου κριτή. Καί, γιά νά γίνω πιό 
σα φής, νά σᾶς φέρω τό παράδειγμα μιᾶς Ἑλληνίδας πού ἔκανε αἰσθητή 
τήν παρουσία της στή Βρετανία καί κέρδισε μιά σημαντική θέση σέ δύο 
ἐκδόσεις τῶν Times, μιᾶς ἐφημερίδας πού διαβάζεται παγκόσμια, ἔχει τε-
ράστια κυκλοφορία καί εἶναι ἀπό τίς πιό παλιές καί ἔγκυρες ἐφημερίδες 
ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη. Τόσο πολύ «διαφήμισε» αὐτή ἡ κυρία τό ὄνομα 
τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ ἐν λόγω κυρία, λοιπόν, ἡ ὁποία ἔμενε τά τελευταία 15 χρόνια στή 
Βρετανία καί ἦταν διδάκτωρ ψυχολογίας σέ ἕνα βρετανικό πανεπιστήμιο, 
κλήθηκε σάν ἔνορκος σέ μιά δίκη. Ὁ δικαστής ἔδωσε σαφεῖς ἐντολές γιά τό 
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ὅτι ἀπαγορευόταν στούς ἐνόρκους νά συζητήσουν ἔξω ἀπό τό δικαστήριο 
γιά τήν ὑπόθεση, νά μποῦν στό internet καί νά ἐρευνήσουν τήν ὑπόθεση, ἤ 
νά ζητήσουν –καί νά δώσουν– στοιχεῖα στόν τύπο γιά τόν κατηγορούμενο. 
Οἱ ὁδηγίες αὐτές θά μποροῦσαν καί νά μήν εἶχαν κἄν δοθεῖ, γιατί εἶναι 
αὐτονόητες γιά ὁποιονδήποτε νοήμονα ἄνθρωπο, πολύ περισσότερο γιά 
κάποιον πού διαθέτει βαρύγδουπους ἀκαδημαϊκούς τίτλους.

Ὑπῆρχαν ὅμως διχογνωμίες μεταξύ τῶν ἐνόρκων, κι ἡ συζήτηση 
τραβοῦσε σέ μάκρος καί δέν κατέληγαν σέ ἀπόφαση. Καί τότε ἀνέλαβε 
δράση τό ἑλληνικό δαιμόνιο! Ἡ κυρία μπῆκε στό internet, βρῆκε ἀπόρρητες 
πληροφορίες γιά τόν κατηγορούμενο, ἀνακάλυψε ὅτι εἶχε στό παρελθόν 
κατηγορηθεῖ γιά ἐπίθεση –χωρίς νά καταδικαστεῖ– καί ἀνέλαβε νά «δια-
φωτίσει» καί τούς ὑπόλοιπους ἐνόρκους, τούς ὁποίους καί ἔπεισε νά τόν 
καταδικάσουν. Κάποιος ὅμως ἐνημέρωσε τόν δικαστή γιά τή «δράση» της, 
καί ἡ κυρία ἀπό κριτής, ἔγινε κατάκριτος. Καί μαζί μ’ αὐτήν κατακρίθηκε 
καί τό ὄνομα τῆς χώρας μας καί –δυστυχῶς– ἡ νοοτροπία τῆς πλειοψηφίας 
τῶν νεοελλήνων. Στήν ἀπολογία της ἰσχυρίστηκε ὅτι μπῆκε στό διαδίκτυο 
γιά νά ἐρευνήσει τήν ἔννοια τῆς λέξης grievous –μιᾶς σαφέστατης καί 
ἁπλούστατης λέξης τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσας– καί τυχαῖα(!) βρῆκε καί κάποιες 
πληροφορίες γιά τόν κατηγορούμενο, τίς ὁποῖες δέν ἤξερε ὅτι δέν πρέπει 
νά τίς συζητήσει μέ τούς ἄλλους ἐνόρκους… Ὁ δικαστής, βέβαια, δέν 
«ψωνίζει» ἑλληνικά, κι ἡ κυρία μπῆκε φυλακή γιά ἕξη μῆνες καί ἔχασε καί 
τή θέση της. Ἡ ἐθνικότητά της ὅμως ἔγινε ἀντικείμενο πολλῶν σχολιασμῶν 
–καί ὄχι ἀδικαιολόγητα.

Δυστυχῶς, ἡ νοοτροπία καί ἡ συμπεριφορά αὐτῆς τῆς κυρίας δέν 
εἶναι μεμονωμένη. Ἡ χώρα μας ἔχει διασυρθεῖ πολλές φορές στήν Εὐρώπη 
ἀπό ἀνάλογες συμπεριφορές ἀνθρώπων πού ἔχουν καί τήν ἀλαζονεία νά 
ποζάρουν γιά «σπουδαῖοι».

Οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλικία πρέπει νά θυμοῦνται πρίν ἀπό μερικά 
χρόνια, τότε πού γελοῦσε μέ μᾶς ὁλόκληρο τό Παρίσι γιατί μιά «μεγάλη» 
κυρία δική μας πού εἶχε συνοδεύσει τόν ἄντρα της σέ ἐπίσημη ἐπίσκεψη, 
εἶχε ὁρμήσει νά ψωνίσει σεντόνια (!) σέ τεράστιες ποσότητες, λές κι ἦταν 
γυναίκα ἀφρικανοῦ φυλάρχου πού δέν εἶχε ξαναδεῖ σεντόνια στή ζωή της, κι 
ἄς μέ συγχωρήσουν οἱ ἀφρικανοί φύλαρχοι πού δέν ἔχω καμμιά ἀμφιβολία 
ὅτι εἶναι ἀξιοπρεπέστατοι ἄνθρωποι!

Κάνοντας, λοιπόν, κανείς, αὐτή τήν ἐπώδυνη αὐτοκριτική, δέν μπορεῖ 
νά μήν ἀναρωτηθεῖ σέ ποιά ἱστορική στιγμή ὁ πολυμήχανος Ὀδυσσέας 
ἔγινε κουτοπόνηρος, πεινασμένος ἀπατεωνίσκος. Πότε ἡ ἔμφυτη ἐξυπνάδα 
καί ἐφευρετικότητα τοῦ λαοῦ μας ξέπεσε στό ἐπίπεδο τῆς ὕπουλης καί 
ἀνέντιμης «εὐελιξίας». Ἀπό ποιούς προγόνους μας τόν πήραμε αὐτόν τόν 
χαρακτῆρα; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ πρό Χριστοῦ Ἕλληνες ἦταν ἄνθρωποι ὄχι 
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εὔκολοι. Τά μικροσυμφέροντα καί οἱ ἐγωϊσμοί πολλές φορές τούς ἐμπό-
διζαν νά διακρίνουν τό εὐρύτερο καλό. Γειτονικές πόλεις ἔβλεπαν ἡ μιά 
τήν ἄλλη σάν ἀντίπαλο, πολεμοῦσαν ἡ μιά τήν ἄλλη, ἀφάνιζαν ἡ μιά τήν 
ἄλλη. Οἱ Ἀθηναῖοι θεωροῦσαν σπουδαία τήν πόλη τους, οἱ Σπαρτιᾶτες 
τούς ἀπαξίωναν. Οἱ Κορίνθιοι εἶχαν μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους –εἶναι 
γνωστό τό περίφημο «οὐ παντός πλεῖν εἰς Κόρινθον»– οἱ Ἀθηναῖοι καί οἱ 
Σπαρτιᾶτες μαζί τούς ἀπαξίωναν ὅπως ἀπαξίωναν ὁ ἕνας τόν ἄλλον, οἱ Θη-
βαῖοι τό ἴδιο ἀπαξίωναν ὅλους τούς ἄλλους καί πάει λέγοντας. Ὅλοι δέ 
μαζί, θεωροῦσαν τούς Μακεδόνες βαρβάρους καί ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδας. 
Ἡ διχόνοια, ἄρα, εἶναι ἕνα πρωτογενές χαρακτηριστικό τοῦ λαοῦ μας πού 
πρέπει νά τό ἔχουμε πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν. Γιατί, ἀπό τότε μέχρι σήμερα, 
σχεδόν τίποτε δέν ἔχει ἀλλάξει!

Βρέθηκα κάποτε σ’ ἕνα χωριό μέ ἐλάχιστους κατοίκους, τό πολύ καμ-
μιά δεκαριά. Κι ὅμως, ἡ πάνω γειτονιά δέν μιλοῦσε μέ τήν κάτω. Κι ὁ τόπος 
ἦταν τόσο ἄγριος καί ἔρημος, ὥστε τό χειμῶνα κατέβαιναν ἀκόμα καί λύκοι 
ἀπό τά βουνά γιά νά ἐπιτεθοῦν στά ζῶα. Κι ὅμως οἱ κάτοικοι δέν μαλάκωναν 
οὔτε καί μπροστά στήν ἀπειλή τῶν λύκων!

Οἱ ἱστορικές συγκυρίες θά ἔπρεπε νά μᾶς ἔχουν δώσει τά μαθήματα 
πού χρειαζόμαστε. Ἀκόμα καί πρίν γνωρίσουμε καί δεχθοῦμε στήν πλειο-
ψηφία μας τήν Πίστη, ὑπῆρχαν εὐκαιρίες γιά ἐθνική αὐτοκριτική. Ἡ 
ἐπιγραφή πού συνώδευε τό ἀφιέρωμα τῶν 300 Περσικῶν ἁσπίδων στό ναό 
τῆς Ἀθηνᾶς, μετά ἀπό τή μάχη τοῦ Γρανικοῦ, ἦταν –καί εἶναι– μιά εὐκαιρία 
γιά ἐθνική αὐτοκριτική. «Ἀλέξανδρος Φιλίππου,» ἔγραφε, «καί οἱ Ἕλληνες, 
πλήν Λακεδαιμονίων, ἀπό τῶν βαρβάρων τῶν τήν Ἀσίαν κατοικούντων.» 
Οἱ Ἕλληνες, πλήν αὐτῶν πού θά ’πρεπε νά εἶναι πρῶτοι! Οἱ Ἕλληνες, πλήν 
τοῦ στρατιωτικοῦ τους καυχήματος! Ἐπιτρεπόταν νά λείπει ἡ τελειώτερη 
στρατιωτική μηχανή τῶν Ἑλλήνων, ἀπ’ τή μεγαλύτερη νίκη τῶν Ἑλλήνων; 

Ἀλλά, αὐτό πού δέν μᾶς ἔμαθαν οἱ ἱστορικές συγκυρίες, τό πῶς, δηλα- 
δή, θά ξεπερνᾶμε τίς παραξενιές καί τά ἐλαττώματά μας, δέν θά ἔπρεπε νά 
μᾶς τό ἔχει μάθει ἡ ἐν Χριστῷ ζωή τόσων αἰώνων; Δέν θά ἔπρεπε νά ἔχουμε 
μάθει ἀπό τόσους ἁγίους ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί ὅλων τῶν ἐπαγγελμάτων, μιᾶς 
χιλιόχρονης ζωῆς;  Δέν θά ἔπρεπε νά τούς ἔχουμε διαλέξει γιά προγόνους 
μας, γιά πρότυπα τῆς ζωῆς μας καί τοῦ χαρακτῆρα μας; Γιατί ἐμεῖς 
ξαναγυρίζουμε, τώρα καί κάθε χρόνο πού περνάει, ὅλο καί πιό πίσω, στά 
ἐλαττώματα τῶν εἰδωλολατρῶν πατέρων μας –ἐπιδεινώνοντάς τα κιόλας– 
ἀντί νά γυρίζουμε στίς ἀρετές τῶν πολιτισμένων καί ἐξευγενισμένων καί 
πνευματικά καλλιεργημένων προγόνων μας;

Κάποιοι ἀναζητοῦν δικαιολογίες στά 400 χρόνια τῆς ὑποδούλωσής 
μας στούς Τούρκους. Αὐτές ὅμως εἶναι δικαιολογίες, ὄχι ἀλήθεια. Γιατί οἱ 
δυσκολίες πρέπει νά φέρνουν στήν ἐπιφάνεια τό καλύτερο στό χαρακτῆρα 
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τοῦ ἀνθρώπου, ἄρα καί τῶν λαῶν. Στίς δυσκολίες καί στίς δυστυχίες πρέ  - 
πει κανείς νά ἐπιστρατεύει ὅλες τίς δυνάμεις του, νά μαλακώνει, νά σμι-
λεύεται, νά ἐξαγνίζεται. Ὄχι νά ξαναγυρίζει στήν πρώτη του ἀγριότητα, ἤ 
καί ἀκόμα χειρότερα. Καί, ἐπιπλέον, ὅσο κι ἄν εἴμαστε προαιώνιοι ἐχθροί 
μέ τούς Τούρκους, εἶναι ἄδικο νά τούς κατηγοροῦμε γιά τόν ἐλαττωματικό 
χαρακτῆρα μας, γιατί, πολύ ἁπλᾶ, οἱ Τοῦρκοι δέν μᾶς μοιάζουν σ’ αὐτόν 
τόν χαρακτῆρα. Γι’ αὐτό καί δέν ἔχουν «βγάλει τό ὄνομα» πού ἔχουμε 
βγάλει ἐμεῖς. Δέν εἶναι ἀναξιοπρεπεῖς καί ἀνέντιμοι καί κουτοπόνηροι οἱ 
ἴδιοι, ἄρα, γιατί νά μᾶς φταῖνε πού εἴμαστε ἐμεῖς; Αὐτό πού ἔχουν κρατήσει 
ἐκεῖνοι σάν ἱστορική τους συνέχεια, εἶναι ἡ ἀγριότητα καί ἡ βαρβαρότητα 
τῆς φυλῆς τους, ἀλλά αὐτοί, τοὐλάχιστον –ἐν σχέσει μέ τήν ἀρχική τους 
βαρβαρότητα, ὅταν ξεπήδησαν ἀπ’ τά ἄγρια βάθη τῆς Ἀσίας– προσπάθησαν 
νά μάθουν ἀπ’ τόν πολιτισμό πού ἅρπαξαν ἀπό ἐμᾶς καί νά βελτιωθοῦν. Κι 
ἀκόμα προσπαθοῦν. Ἐμεῖς, τί κάνουμε; Ἐμεῖς, τί προγόνους εἴχαμε καί τί 
ἱστορική τροχειά διαγράψαμε καί σέ τί ἐξελιχθήκαμε;

Ἐμᾶς, ποιοί, ἄραγε, πρόγονοι, – ἄν μποροῦσαν νά ἐρωτηθοῦν– θά 
ἤθελαν νά μᾶς διεκδικήσουν σάν ἀπογόνους τους;

         Nινέττα Bολουδάκη

«Στό Διάστημα βλέπεις τήν χάρη τοῦ Θεοῦ» 

Ε
να ἐρώτημα πού πολλές φορές τέθηκε ἄλλοτε εἰρωνικά, ἄλλοτε 
μέ εἰλικρίνεια σέ μέλη διαστημικῶν ἀποστολῶν μετά τήν ἐπι
στροφή τους στή Γῆ, ἦταν τό ἀκόλουθο: «Συναντήσατε τόν Θεό 

ἐκεῖ πού φθάσατε;». Κάποιοι Ἀμερικανοί ἀστροναῦτες ἀπάντησαν 
κάποτε ὅτι … ἀντίκρισαν τά ἴχνη Του. Οἱ Σοβιετικοί κοσμοναῦτες 
ἀντιθέτως, στήν ἄθεη Σοβιετική Ἕνωση μέχρι τά τέλη τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1980, ἦσαν πιό σοβαροί καί δέν ἀστειεύονταν μέ τέτοια θέματα. 
Σήμερα ὅμως, πού οἱ πολιτικές καί κοινωνικές συνθῆκες στή Ρωσία 
ἔχουν μεταβληθεῖ καί ὁ εὐσεβής Ὀρθόδοξος Ρωσικός λαός ἔχει τήν 
εὐκαιρία νά δοξολογεῖ καί νά ἀνυμνεῖ τόν ἀληθινό Τριαδικό Θεό, οἱ 
Ρῶσοι κοσμοναῦτες ἔ χουν τήν εὐκαιρία νά ὁμολογοῦν ἀπερίφραστα 
ὅτι ἔχουν τόν δικό τους ἐξομολόγο, μέ τόν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦν ἀνά 
πᾶσα στιγμή ἀπό τό Διάστημα.

Ὁ  ἐξομολόγος τῶν κοσμοναυτῶν εἶναι ὁ π. Ἰώβ Τάλατς, ἐφη
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μέ ριος τοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμόρφωσης, στό Κέντρο Ἐκπαίδευσης 
Κοσμο ναυτῶν «Γιούρι Γκαγκάριν» κοντά στήν Μόσχα, ὁ ὁποῖος ἐπι
σκέπτεται συχνά τό κοσμοδρόμιο τοῦ Μπαϊκονούρ, στό γειτονικό 
Καζακστάν, ἀπ΄ ὅπου ξεκινοῦν οἱ ἀποστολές γιά τό Διάστημα. Ἐκεῖ 
προετοιμάζει πνευματικά τούς κοσμοναῦτες λίγο πρίν ἀπό τό μεγάλο 
τους ταξίδι καί τούς περι μένει πάντα κατά τήν ἐπιστροφή τους γιά νά 
εὐχαριστήσουν, ὅπως λέει, ὅλοι μαζί τόν Θεό. «Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος 
εἶναι στό Διάστημα, μπορεῖ νά δεῖ τήν ἀληθινή μεγαλωσύνη τοῦ 
Σύμπαντος καί ἔτσι ἔρχεται κοντύτερα στόν Δημιουργό». Ἄς δοῦμε 
ὅμως τί λέει ὁ π. Ἰώβ Τάλατς γιά τίς ἀνησυχίες καί τά ἐρωτήματα, πού 
ἀπασχολοῦν τούς ἀτρόμητους κοσμοναῦτες, ὅταν αὐτοί βρίσκονται 
σέ τροχιά γύρω ἀπό τήν Γῆ.

«Εἶδα ἴχνη τοῦ Θεοῦ»
Ὁ π. Ἰώβ Τάλατς ἐπικαλεῖται τόν ἀμερικανό ἀστροναύτη 

Φράνκ Μπόρμαν, τόν πρῶτο ἄνθρωπο πού εἶδε τό φεγγάρι ἀπό 
κοντά, ὁ ὁποῖος ἐκείνη τήν ὥρα, ἔπειτα ἀπό μακρά σιωπή μέσα στό 
διαστημόπλοιο, εἶπε: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν 
γῆν. Ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί ἀκατασκεύαστος…». Ἦταν «ὁ πρῶτος 
στίχος ἀπό τή Γένεση, τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πολλά μέλη 
τοῦ πληρώματος δέν μποροῦσαν παρά νά κλάψουν ἐκείνη τή στιγμή. 
Καί ὅταν ὁ Μπόρμαν ἐπέστρεψε στή γῆ, τόν ρώτησε κάποιος: “… εἶδες 
τόν Θεό, ὅταν ἤσουν στό Διάστημα;”. Καί αὐτός ἀπάντησε: “Ὄχι, δέν 
εἶδα τόν Θεό. Εἶδα ὅ μως τά ἴχνη τῆς παρουσίας Του”» λέει ὁ π. Ἰώβ 
Τάλατς.

Αὐτά τά ἴχνη πού εἶδε ὁ Φράνκ Μπόρμαν στό ξεκίνημα τῆς «ὀδύσ
σειας» γιά τή γνωριμία τοῦ Σύμπαντος φαίνεται πλέον νά ὁμολογοῦν 
καί οἱ Ρῶσοι συνάδελφοί του, τονίζει ὁ ἱερέας. «Οἱ κοσμοναῦτες μέ 
καλοῦν πρίν βγοῦν νά περπατήσουν στό Διάστημα ζητῶντας μου 
προσευχές καί εὐλογίες. Ὁ Υuri Lonchakov, διοικητής διαστημοπλοίου, 
διάβασε ὁλόκληρη τή Βίβλο στή διάρκεια τῆς πτήσεώς του. Στίς 
τελευταῖες ὧρες τῆς πτήσεως ἤμασταν τακτικά σέ ἐπαφή, συζητῶντας 
θεολογικά θέματα: πῶς δημιούργησε ὁ Θεός τόν κόσμο, γιατί τόν 
δημιούργησε μ᾽ αὐτό τόν τρόπο, πῶς κατανοοῦσαν οἱ ἅγιοί μας τήν 
φύση τοῦ Σύμπαντος. Ὁ Οleg Skripinchko, ἐνῶ βρισκόταν σέ τροχιά, 
τηλεφώνησε νά μᾶς συγ χαρεῖ γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου 
Κυρίλλου στόν Ναό τῆς διαστημικῆς βάσεως. Καί ὁ Ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς Fyodor Υurchikhin πού ἐπέστρεψε πρόσφατα, κατά τήν 
διάρκεια τῆς 6μηνης περιστροφῆς του γύρω ἀπό τήν Γῆ εἶχε μαζί του 
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τά ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καί τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος».

Ἁγιασμός πρίν ἀπό τήν πτήση
Ὁ π. Ἰώβ Τάλατς ἐπισκεπτόταν τούς κοσμοναῦτες, μέ τούς ὁποί 

ους εἶχε πνευματικές συζητήσεις καί εὐλογοῦσε κάθε λογῆς τεχνικό 
ἐξοπλισμό, πολύ προτοῦ ἱδρυθεῖ Ἐκκλησία μέσα στόν σταθμό. Μετά, «μέ  
τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀποκτήσαμε τήν Ἐκκλησία μας», λέει καί συνε 
χίζει: «Τά τελευταῖα λίγα χρόνια ἔχει ἀναδυθεῖ μία ὁλόκληρη παράδοση. 
Ὅ λα τά πληρώματα διαστημόπλοιων ἐπισκέπτονται τήν Ἁγία Τριάδα 
πρίν ἀπό τήν ἐκτόξευση, γιά νά προσκυνήσουν τά Ἅγ. Λείψανα τοῦ Ἁ 
γίου Σεργίου καί νά συμμετάσχουν σέ μία σύντομη δέηση στήν ἐκκλη 
σία τοῦ Ἁγίου Νίκωνος. Κατόπιν τούς εὐλογῶ μέ Ἁγιασμό καί δίνω στόν 
καθένα τους μικρά Εὐαγγέλια τσέπης καί εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς 
Θεοτόκου πού τά παίρνουν μαζί τους στήν πτήση. Τέσσερις μέρες πρίν 
ἀπό τήν ἐκτόξευση πηγαίνω στό Μπαϊκονούρ, γιά νά τούς ἐξομολογή 
σω καί νά τούς Μεταλάβω. Συζητοῦμε πνευματικά θέματα, διαβάζουμε 
μαζί τό Εὐαγγέλιο καί μιλᾶμε γιά διάφορα σημαντικά ζητήματα. Ὅταν 
οἱ ἄνδρες ἐπιστρέφουν στή Γῆ, εἶμαι ἐκεῖ γιά νά τούς ὑποδεχθῶ μέ μία 
εὐχαριστήρια δέηση στόν Θεό ».

Φόβος καί γενναιότητα
«Καί βέβαια αἰσθάνονται φόβο, ὅπως κάθε φυσιολογικός καί 

ζων  τανός ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ κινδύνου πού μπορεῖ νά ἀπειλήσει 
τή ζωή του», λέει ὁ π. Ἰώβ Τάλατς περιγράφοντας τά αἰσθήματα τῶν 
κοσμοναυτῶν. Ὅσο γι᾽ αὐτά πού σκέφτονται, ὅταν βρίσκονται ἔξω, 
στό Σύμπαν; «Τό Διάστημα εἶναι ἀκόμη ἐχθρικό γιά τόν ἄνθρωπο. 
Φανταστεῖτε ὅτι στόν ἥλιο ἡ θερμοκρασία εἶναι +180 βαθμούς 
Κελσίου, ἐνῶ στή σκιά 150 βαθμούς Κελσίου. Ἂν ὁ ἄνθρωπος βρεθεῖ 
ξαφνικά χωρίς τό σκάφανδρό του, τόν περιμένει βέβαιος θάνατος. Ἡ 
γενναιότητά τους συνίσταται στό γεγονός ὅτι αἰσθανόμενοι τόν φόβο 
μποροῦν νά τόν ξεπερνοῦν. Ἡ πλειονότητα, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
ξεπερνάει τόν φόβο καί βλέποντας τό ἔλεός Του προσεύχονται καί 
κάνουν αὐτό πού πρέπει νά κάνουν. Ὅταν βρίσκονται ἐκεῖ, ἐργάζονται 
καί ἴσως δέν σκέφτονται καί πολύ τό ἐάν φοβοῦνται ἢ δέν φοβοῦνται. 
Προετοιμάζονται ἐπί χρόνια γιά ἐκείνη τή στιγμή. Γιά νά γίνει κάποιος 
κοσμοναύτης, προετοιμάζεται ἐπί δέκα χρόνια καί γνωρίζουν τί τούς 
περιμένει. Ἡ προετοιμασία εἶναι πολύ καλή».

Φθάνει αὐτό; «Ἐμεῖς στή Ρωσία ἔχουμε καί μία παροιμία: “Νά 
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ἐλπίζεις στόν Θεό, ἀλλά κάνε καί σύ κάτι”. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιτελεῖ 
τό ἔργο του σωστά καί μέ πίστη στόν Θεό τότε ὅλες οἱ δυσκολίες, 
ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές, ξεπερνιοῦνται, διότι μόνον ὁ Θεός μπορεῖ 
νά στηρίξει, νά δώσει ἐλπίδα, νά νουθετήσει τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά 
κάνει τό σωστό σέ δύσκολες καταστάσεις », λέει ὁ π. Ἰώβ Τάλατς.

Ἁμαρτίες στό Διάστημα
Μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νά σωθοῦν ἀπό τίς ἁμαρτίες στό Διάστημα 

ἢ θά ὑποπέσουν σέ αὐτές καί ἐκεῖ; Ὁ π. Ἰώβ Τάλατς δέν δυσκολεύεται 
νά ἀπαντήσει. «Ἀπό τόν ἑαυτό σου δέν μπορεῖς νά ξεφύγεις. Ἡ συσ
σώρευση τῶν μειονεκτημάτων καί τῶν ἀδυναμιῶν – ἡ ὁποία σέ ὁδηγεῖ 
στήν ἀνάπτυξη τῶν παθῶν – συμβαίνει, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποῦ βρί
σκε ται ὁ ἄνθρωπος. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε ὅτι ἂν δέν ἀπελευ
θερωνόμαστε ἀπό τήν ἁμαρτωλότητα καί τό πάθος τότε ὅλα αὐτά 
θά τά πάρουμε στήν αἰώνια ζωή. Ὁ φθονερός καί στήν οὐράνια ζωή 
θά παραμείνει φθονερός, ἀλλά ἐκεῖ ἡ ζωή του θά εἶναι ἀνυπόφορη. 
Ἔτσι οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες ὑπάρχουν τόσο ἐδῶ στή Γῆ ὅσο καί 
στό Διάστημα. Στούς κοσμοναῦτες, ὅπως καί σέ κάθε ἄνθρωπο, 
ἐμφανίζονται καί κακές σκέψεις καί ὑπάρχουν καί παράπονα καί 
θυμός, ὅπως σέ ὅλους τούς ζωντανούς ἀνθρώπους. Δέν εἶναι ρομπότ. 
Εἶναι ἔξυπνοι, ταλαντοῦχοι καί πολύπλευροι, ἀλλά καί ἄνθρωποι, γι᾽ 
αὐτό καί ζητοῦν τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ».

«Θεέ μου, γιατί γύρισα;»
Κάθε κοσμοναύτης, κατά τόν π. Ἰώβ Τάλατς, ἀποκομίζει καί με

ταφέρει κατά τήν ἐπιστροφή του τίς δικές του ἐμπειρίες. «Δέν μπορεῖς 
νά τό ἐξηγήσεις. Δέν μπορεῖς νά ἐξηγήσεις ποιός αἰσθάνεται τί, διότι 
οἱ ἄνθρωποι ἀποκομίζουν πολλές καί διαφορετικές ἐμπειρίες. Ἕνας 
κοσμοναύτης, ὁ Βάλερι Ὀλιαγκόφ, ἔχει παραμείνει στό Διάστημα, ἐάν 
δέν κάνω λάθος, ἐπί ἕναν χρόνο καί τρεῖς μῆνες, δηλαδή εἶναι κάτι 
σάν πρωταθλητής. Στήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στό Διάστημα 
γιόρτασε τό Πάσχα. Ἔφτιαξε ὁ ἴδιος ἕνα πασχαλιάτικο γλυκό καί 
ἔψαλε τό “Χριστός Ἀνέστη”, ἀλλά μετά, ὅταν ἐπέστρεψε ἐδῶ, σέ μᾶς, 
ὑπῆρχαν ὅλα τά καθημερινά προβλήματα. Καί ὅταν ἄρχισε νά τά 
ξαναζεῖ καί νά τά βλέπει, εἶπε μισοαστεῖα – μισοσοβαρά: “Θεέ μου, 
γιατί γύρισα;”».
      Ἰωάννης Χαραλάμπης
            Οἰκονομολόγος



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 116

«Ὅσα δέ φτάνει ἡ ἀλεπού ....»

Δ
ιάβασα πρόσφατα ἕνα ἄρθρο, μέ τίτλο «ὁ μῦθος τῆς τέλειας μαμᾶς» 
τό ὁποῖο μέ προβλημάτισε πολύ, ὄχι τόσο γιά τό περιεχόμενό του, ὅσο 

γιά τήν νοοτροπία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου πού ἐκφράζεται σ’ αὐτό.
Ἡ ἀρθρογράφος, –ἀπελπισμένη μητέρα ὅπως φαίνεται ἀπό τά λεγό

μενά της– ἡ ὁποία αἰσθάνεται ἔντονα ὅτι εἶναι ἀνεπαρκής στό ρόλο της 
ὡς μητέρα, προσπαθοῦσε νά δικαιολογήσει τήν ἀδυναμία της νά στα θεῖ 
στό ὕψος τῶν περιστάσεων πού ἀπαιτοῦνται καθημερινά, μέ τό νά σα
τιρίζει τό προφίλ τῆς «τέλειας μητέρας» παρουσιάζοντάς το ὡς μιά εἰκόνα 
μητέρας–ρομπότ, πού ἐπιδιώκει νά τά κάνει ὅλα τέλεια, νά ἔχει ἄψογα, 
ἀλέκιαστα, πειθαρχημένα  παιδιά πού κυκλοφοροῦν «σάν νά βγῆκαν ἀπό 
δια φήμιση», πού σίγουρα μετέχει στό σύλλογο γονέων καί κηδεμόνων «γιά 
νά δίνει μάχες γιά τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν στό χαρτί ὑγείας στίς σχολικές 
τουαλέτες καί τά ποτηράκια μιᾶς χρήσης γιά τίς βρῦσες τῆς αὐλῆς» –ὅπως 
γράφει χαρακτηριστικά μέ ἔντονη εἰρωνεία– καί πού, τελικά, εἶναι ἡ σοῦπερ
μαμά, ἡ ὁποία δέν κουράζεται ποτέ, ἀλλά ὅλα τά προγραμματίζει καί τά 
προλαβαίνει μέ ἀκρίβεια ρολογιοῦ.

Ἀντίθετα, περιγράφει τόν ἑαυτό της μέ αὐτοσαρκασμό καί κωμική δι 
ά θεση, προσπαθῶντας νά δικαιολογήσει τήν ἀδικαιολόγητη στάση της νά 
μήν φροντίζει ἐπαρκῶς τήν οἰκογένειά της καί, περιορίζοντας τήν ἀνικα
νότητά της, νά σταθεῖ σωστά ὡς μητέρα, σέ δευτερευούσης σημασίας 
ἐργασίες, ὅπως τό ὅτι δέν φροντίζει ἀρκετά τήν καθαριότητα τῶν ρούχων 
τοῦ παιδιοῦ της ἤ ὅτι συνηθίζει νά ἀργεῖ στίς σχολικές γιορτές λόγῳ τοῦ 
φόρτου ἐργασίας της, δίνοντας μάλιστα ὡς παράδειγμα μιά πολύ σημαντική 
ἐκδήλωση τοῦ παιδιοῦ της στήν ὁποία κατέληξε νά πάει καθυστερημένα καί 
μέ ἀτημέλητη ἐμφάνιση, προβάλλοντας τό ἐπιχείρημα «καλύτερα νά πάω 
μέ τήν φόρμα πού ἐκτελεῖ χρέη πιζάμας παρά νά χάσω τήν  πεντάλεπτη 
ἐπίδειξη τοῦ γιοῦ μου στή σχολική σκηνή». Ἀφήνει ὅμως ἀσχολίαστο τόν 
ἀντίκτυπο πού ἔχει ἡ στάση της στό παιδί της καί δέν σπουδαιολογεῖ τήν 
στενοχώρια του, ὅταν ντράπηκε νά πάει νά τήν χαιρετίσει στό τέλος τῆς 
γιορτῆς ἐπειδή ἀκριβῶς ἦταν ἀτημέλητη καί δέν ἤθελε νά καταλάβουν τά 
ἄλλα παιδιά ὅτι αὐτή ἦταν ἡ μητέρα του!

Μέσα στά πολλά πού γράφει ἡ ἀρθρογράφος ἀναφέρει ὅτι προσπά
θησε νά πλησιάσει τίς μαμάδες –πρότυπα γιά νά μάθει ἀπ’ αὐτές πῶς τά 
καταφέρνουν, ἀλλά εἰσέπραξε μιά ὑπεροπτική συμπεριφορά, μιά συμπε
ριφορά ἀποδοκιμασίας καί ἔκδηλης ἀποστροφῆς, ἐπειδή τάχα ἡ ἴδια ἦταν 
ἀποτυχημένη. Καί μετά τήν προσπάθεια προσέγγισης, ἦρθε τό μίσος της 
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πρός τίς μητέρες αὐτές καί ἡ ἀπομυθοποίηση τοῦ ὅρου «τέλεια μητέρα». 
Καταλήγει, λοιπόν, στό συμπέρασμα ὅτι ἀφοῦ ἡ «τέλεια μητέρα» εἶναι αὐτό 
τό κωμικοτραγικό πρόσωπο, ὄχι μόνο δέν πειράζει νά μήν εἶμαι ἔτσι ἀλλά 
..δέν εἶμαι καί τόσο χάλια ἐγώ πού αἰσθανόμουν ἀνεπαρκής!

Δέν νομίζω νά ἔχει κανείς ἀναγνώστης ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἄψογη ἐξωτε 
ρική συμπεριφορά, ἡ ὁποία δέν ἔχει οὐσία καί περιεχόμενο ἀλλά περιορί 
ζεται στόν «τύπο» καί στό «φαίνεσθαι», εἶναι πρός ἀποφυγήν. Πράγματι ὁ 
ρόλος τῆς μητέρας δέν πρέπει νά εἶναι τυπικός ἀλλά οὐσιαστικός. Μητέρα 
σωστή δέν εἶναι αὐτή πού ἔχει ἄρτια ὀργάνωση, πρόγραμμα τακτοποιημένο 
μέχρι δευτερολέπτου, πού δέν τῆς ξεφεύγει τίποτε καί τά παιδιά της εἶναι 
πάντα ἄψογα καί προσεγμένα ἐξωτερικά, ἐνῶ μέσα τους βράζουν τά πλεῖ 
στα ὅσα προβλήματά τους. Σωστή μητέρα γίνεται ἡ γυναίκα πού πρωτίστως 
καταφέρνει νά εἶναι ἰσορροπημένη! Τό ποιός ἄνθρωπος εἶναι σωστός καί 
ποιός εἶναι λάθος φαντάζομαι ὅτι θά τό μάθουμε ὅλοι στό τέλος τῆς ζωῆς 
μας. Κανείς δέν μπορεῖ νά κρίνει τόν ἑαυτό του ἤ τούς ἄλλους καί νά πεῖ 
ἀσφαλῶς ὅτι εἶναι σωστός ἤ λάθος. Καί σέ τελική ἀνάλυση, κανένας σωστός 
ἄνθρωπος δέν θεωρεῖ τόν ἑαυτό του σωστό. Συνεχῶς ἐντοπίζει τά λάθη καί 
τίς παραλείψεις του. Τό θέμα μας, ὅμως, δέν εἶναι αὐτό. Δέν προσπαθοῦμε 
σ’ αὐτές τίς γραμμές νά περιγράψουμε τήν τέλεια μητέρα.

Αὐτό πού μέ προβλημάτισε στό ἄρθρο εἶναι μία στάση ζωῆς, ἡ ὁποία 
παρατηρεῖται σέ ὅλες τίς ἐποχές καί ἀποδεικνύει γιατί ὁ κόσμος μας ἔχει 
φθάσει ἐδῶ πού ἔχει φθάσει: ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο δέν ἐπιδιώκει τό καλό 
ἀλλά, ὅπου τό συναντᾶ, τό ὑποτιμᾶ, τό ὑποβιβάζει προκειμένου νά μήν ἐ 
λέγχεται. Ἰδίως στήν ἐποχή μας, ὅπου ἡ ἀνθρωπότητα προσπαθεῖ νά ρίξει 
καί τά τελευταῖα ὅρια τῆς λογικῆς καί τοῦ κοινῶς ἀποδεκτοῦ ὡς ἠθικοῦ,  
αὐτή ἡ μεθοδευμένη συλλογιστική δυστυχῶς ἔχει ἀποτέλεσμα: τό καλό, 
–ἀκόμα καί σάν ἔννοια– χωρίς νά τό βλέπουμε κάπου νά πραγματοποιεῖται, 
πολύ περισσότερο ὅμως ὅταν τό βλέπουμε νά γίνεται,  προσπαθοῦμε νά τό 
ὑποβιβάσουμε, νά τό διαστρέψουμε, νά τό ἀπομυθοποιήσουμε, ὅπως λέμε, 
νά τό παρουσιάσουμε μέ ἕνα πρόσωπο διαφορετικό ἀπό τό πραγματικό, 
ἀποκρουστικό, γιά νά ποῦμε στόν κόσμο καί στήν συνείδησή μας ὅτι τελικά 
δέν εἶναι καί τίποτε σπουδαῖο! 

–Δές πόσο γελοία εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς τέλειας μητέρας! Ἄρα, λοιπόν, κι 
ἐγώ πού εἶμαι ἀτελής μητέρα, ἀδιάφορη ἤ ἐλλειπής, δέν εἶμαι τόσο ἀπαί
σια ὅσο νιώθω! Αὐτή ἡ ὑποκριτική τακτική ἔχει φέρει τήν κοινωνία μας σή
μερα στό σημεῖο πού βρίσκεται. Ἔχουμε «ἀπομυθοποιήσει» τά πάντα, ὄχι 
γνωρίζοντάς τα σέ βάθος, ἔτσι ὅπως  πράγματι εἶναι, ἀλλά πα ρου σιάζον 
τάς τα στόν κόσμο μέ παραπλανητικό τρόπο, μέ ἕνα νέο ἀπο κρουστικό 
πρόσωπο, ὥστε νά ἐπέλθει φυσικά ἡ ἀπό κοινοῦ ἀπόρριψή τους.

Γιά νά ἐπαληθεύουμε συνεχῶς τό ἐπιμύθιο τοῦ γνωστοῦ μύθου τοῦ 
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Αἰσώπου ὅτι «ὅσα δέν φθάνει ἡ ἀλεπού, τά κάνει κρεμαστάρια!» 
Τελικά ἡ λύση εἶναι ἁπλή γιά ὅλα τά προβλήματά μας! Γιατί δέν θέ

λουμε νά τήν δοῦμε; Γιατί ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιλέγει τό μπέρδεμα ἀπό τήν 
ἁπλή λύση; Θά ἔπρεπε κανονικά νά χαίρεται ὁ ἄνθρωπος πού ὑπάρχει κά
που –ἔστω καί σάν ἔννοια– τό καλό! Θά ἔπρεπε νά χαίρεται γιατί ὑπάρχει 
μιά καλύτερη κατάσταση ἀπό αὐτήν τήν δύσκολη πού βρίσκεται ὁ ἴδιος! 
Δέν εἶναι λυτρωτικό αὐτό; 

Ἄν αἰσθάνομαι ὅτι ὑστερῶ ὡς ἄνθρωπος κι ὡς μητέρα, θά ἔπρεπε νά 
χαίρομαι πού ὑπάρχουν ἄλλες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες στέκονται στό ὕψος τῶν 
περιστάσεων καί καταφέρνουν νά φέρουν εἰς πέρας τό ἔργο τους. Αὐτό 
ὑπαγορεύει ἡ λογική. Νά χαίρομαι πού ὑπάρχει λύση στό πρόβλημά μου! 
Θά ἔπρεπε  νά τρέξω κι ἐγώ νά μάθω ἀπ’ αὐτές τόν τρόπο πού πρέπει 
νά σκέφτομαι καί νά ἐνεργῶ, ἀντί νά τίς μισῶ καί νά ὑποβαθμίζω τό ρόλο 
τους. 

Εἶναι δυνατόν ὁ μαθητής νά μισεῖ τό δάσκαλο ἐπειδή γνωρίζει περισ
σότερα; Κι ὅμως, πόσοι μαθητές κριτικάρουν τούς δασκάλους τους καί κα
ταλήγουν νά τούς ἀπαξιώνουν θεωρῶντας τούς ἑαυτούς τους ἴσους! Ἀντί 
νά ἐκμεταλλευτοῦν, μέ τήν καλή ἔννοια, τίς γνώσεις τοῦ δασκάλου καί νά 
ἀποκτήσουν κι ἐκεῖνοι γνώση, ἀπαξιώνουν καί περιφρονοῦν τό δάσκαλο! 

Ἄν ἐκμεταλλευόμασταν οἱ ἄνθρωποι τήν Ἀλήθεια, ἄν μαθητεύαμε 
στήν Ἐκκλησία καί ἀνακαλύπταμε τίς λύσεις στά πλεῖστα προβλήματά μας, 
ἄν μαθαίναμε νά ἐργαζόμαστε σωστά καί ἀποτελεσματικά, δέν θά ἦταν 
καλύτερος ὁ κόσμος μας; 

Ἄς ἀφήσουμε, λοιπόν, τήν λογική τῆς ἀλεποῦς καί ἄς σκεφτοῦμε ὅτι 
μᾶς συμφέρει καλύτερα τό ἐπιμύθιο: «ὅσα δέ φθάνει ἡ ἀλεπού, πηδάει καί 
τά φθάνει!».

       Μαρίνα Διαμαντῆ

ΕΙΜΑΣΤΕ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ

Η παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά κατα δυ-
θοῦμε στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά 
προσφέρουμε στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ 

μέ τά σχόλιά μας.
Τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ παρουσιάζει σέ σχολεῖα τῆς Ἀττικῆς τήν 
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τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ «Ἀντιγόνη».
Ὁ Κορυφαῖος τοῦ Χοροῦ, πού ἀποτελεῖται ἀπό Θηβαίους γέροντες 

προε στούς λέει: «Γιατ’ ὁ Δίας μισεῖ τίς τρανές καυχησιές τῆς περήφανης 
γλώσσας...».

«Ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» 
(Ἰακ. δ΄  6 καί Α΄   Πέτρου ε΄   5). «... διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοία 
καρδίας αὐτῶν· καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς» 
(Λουκᾶ α’51, 52). Σοφία ἡ ταπεινοφροσύνη! Ὁ ἄνθρωπος πού τήν ἔχει 
κατέχει τήν ἀλήθεια γιά τόν ἑαυτόν του, τήν πνευματική του ἔνδεια. 
Γνωρίζει ὅτι μόνος του δέν μπορεῖ νά ἐπιτύχει τίποτε στόν ἀγῶνα του  
στήν ἐσωτερική ἀρένα καί στόν κοινωνικό στίβο. «... χωρίς ἐμοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄   5). Χαρίσματα, προσόντα, ἱκανότητες, 
ἔμφυτες καί ἐπίκτητες, ἐπιτεύγματα εἶναι τοῦ Θεοῦ δῶρα. Δέν λησμονεῖ 
τό ἐρώ τημα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Α΄   Κορ. 4 7): «...τί δέ ἔχεις ὅ οὔκ 
ἔλαβες; εἰ δέ καί ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» Εἶναι συνεργάσι- 
μος, ἐπιεικής στούς συν ανθρώπους του, στήν οἰκογένειά του, στήν ἐργα- 
σία, στούς τομεῖς ὅπου προσ φέρει κοινωφελεῖς ὑπηρεσίες. Ἔχει τήν 
ἐξυπνάδα νά συμβουλεύεται. Βιώνει τήν εὐχή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ 
Σύρου: «... Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα 
καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφό μου...». Ὁ Κύριος στούς ταπεινούς δίνει 
τήν Χάρη Του.

Ἡ ταπεινοφροσύνη δέν εἶναι δειλία, δέν εἶναι εὐήθεια, δέν εἶναι 
μειονεξία. Εἶναι θησαυρός πού μαζί μέ τήν ἀγάπη ἀποτελοῦν ἐφόδια 
γιά οὐσιαστική πνευματική προκοπή.

Στό ἔργο αὐτό ὁ Κρέων, πού μετά τήν ἀλληλοεξόντωση τῶν γιῶν 
τοῦ Οἰδί ποδα Ἐτεοκλῆ καί Πολυνείκη, ἀνεβαίνει στόν θρόνο τῆς Θήβας 
μαζί μέ τό ἔνδυμα τῆς ἐξουσίας φοράει καί τήν ὑπερηφάνεια. Δέν συμ- 
βουλεύεται τούς γέροντες προεστούς τῆς Θήβας καί βγάζει διαταγή νά 
μείνει ἄταφος ὁ Πολυνείκης. Παρα βιάζει προαιώνιο, ἄγραφο, θεϊκό 
νόμο πού καθιερώνει τήν ταφή τῶν νεκρῶν. Νομίζει ὅτι ἔχει στά χέρια 
του τό νόμο γιά τούς πεθαμένους καί τούς ζωντανούς, ὅπως λέει ὁ 
Χορός (στίχ. 213, 214). Ἀμε τάπειστος καί ἀπό τόν γιό του Αἴμονα. Καί οἱ 
τραγικές συνέπειες δέν ἀρ γοῦν νά ἔλθουν. Ἡ Ἀντιγόνη αὐτοκτονεῖ στόν 
τάφο ὅπου τήν καταδίκασε νά κλειστεῖ ζωντανή. Ὁ γιός του Αἴμονας, 
μνηστήρας τῆς Ἀντιγόνης αὐτο κτονεῖ ἀγκαλιάζοντας τήν νεκρή μνηστή 
του. Ἀφοῦ πληροφορηθεῖ τά τρα γικά αὐτά συμβάντα ἡ γυναῖκα του 
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Εὐριδίκη αὐτοκτονεῖ μέσα στό ἀνά κτορο. Ὁ Κρέων παραδέχεται: «Ὤιμέ! 
νοῦ τρελοῦ παράφρονες πράξεις! Θα νάσιμο πεῖσμα!» Καί ὁ Κορυφαῖος 
τοῦ Χοροῦ κλείνει τό ἔργο μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Ἡ εὐτυχία τή φρόνησιν 
ἔχει θεμέλιο πρῶτ’ ἀπό ὅλα· καί πρέπει τούς θεούς νά τιμοῦμε. Τά 
μεγάλα τά λόγια, μεγάλα κακά στούς περήφανους φέρνουν, κι’ ἀργά 
αὐτοί μαθαίνουν νἄχουν φρόνηση, ἀφοῦ τιμωρήθηκαν πιά».

Διαλεγόμενος μέ τόν Φύλακα ὁ Κρέων μεταξύ ἄλλων λέει: «Κι’ 
ἀπ’ ὅσα στούς ἀνθρώπους συνηθίζονται κακό δέ φύτρωσε ἄλλο σάν 
τά χρήματα. Αὐτά στίς πολιτεῖες φέρνουν χαλασμό, αὐτά διώχνουν 
ἀνθρώπους ἀπ’ τά σπίτια τους, αὐτά πλανεύουν τῶν φρονίμων τά μυαλά 
καί τά γυρίζουν πρός τά αἰσχρά τά πράματα· καί στούς ἀνθρώπους ἔδει- 
ξαν τίς πονηριές καί καθεμιάν ἀσέβεια τούς δίδαξαν» (στίχ. 295-301).

Ἡ πιό διαδεδομένη στόν κόσμο θρησκεία εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Μα- 
μωνᾶ. Ἐπίσης διαδεδομένη στόν λαό μας ἡ πεποίθηση: «ἡ δύναμη στόν 
ἄνθρωπο εἶναι τό πορτοφόλι». Τό χρῆμα ἐξασφαλίζει τήν ἱκανοποίηση 
ὅλων τῶν ὑλικῶν ἀναγ κῶν, ἀπολαύσεις, ἀνέσεις. Ὑπόσχεται εὐτυχία, 
ἀλλά μόνον φευγαλέα ὑποκατάστατά της φέρνει. Σ’ ἕνα βαθμό μπορεῖ νά 
ἐξασφαλίζει ὑγεία. Παρέχει διάκριση, προβολή, δόξα. Ἀποτελεῖ δύναμη 
πού ἀνοίγει πόρτες καί δρόμους. Λαδώνει μηχανισμούς, ἀγοράζει συν- 
ειδήσεις, ἀπο κτᾶ ἐξουσία καί δύναμη πάνω στούς ἄλλους. Δύο σύγχρο- 
νοι Ἕλληνες θεατρικοί συγγραφεῖς, ὁ Ἀσημάκης Γιαλαμᾶς (Τό χρῆμα) 
καί ὁ Ἀντώνης Σιμιτζῆς (Χορεύοντας μέ τό χρῆμα) ἀσχολοῦνται μέ 
τήν στάση μας ἀπέ ναντι στό χρῆμα. Βιώνουμε τώρα ὅλοι μας, ἄτομα, 
οἰκογένειες, κράτη τίς συνέπειες τῆς σύγχρονης αὐτῆς εἰδωλολατρείας 
μέ τήν οἰκονομική κρίση. Τονίζοντας τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα κατά τήν 
Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπισημαίνει τόν κίνδυνο νά 
ἀνταλλάξουμε τόν πολύτιμο Μαργαρίτη μέ τριάκοντα ἀργύρια.

Ἔχει διατυπωθεῖ σέ ὅλη τήν ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία πιό βα- 
ρυ σήμαντη ρήση ἀπό αὐτήν πού ἀρθρώνει ἡ νεαρή Ἀντιγόνη στόν ἔντονο 
διάλογό της μέ τόν Κρέοντα; «Γεννήθηκα ὄχι νά μισῶ, μά ν’ ἀγαπῶ».

Εἴμαστε δημιουργήματα τῆς Ἀγάπης. «Κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοί- 
ωσιν». Ἡ ἀγάπη καταξιώνει τήν ζωή μας. Καί ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ζωή ἐν 
τῷ Θεῷ πού εἶναι ἀγάπη.

       Νίκος Τσιρώνης



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 116

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

μέ θέμα τίς «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ» τοῦ Ἁγ. Αὐγουστίνου
καί Ὁμιλητή τόν π. Βασίλειον Βολουδάκη

Οἱ ὁμιλίες-συζητήσεις μέ ὁδηγό τό ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ ἁγίου Αὐγου-
στίνου συνεχίζονται στήν Πνευματική μας Ἑστία. Θά παραθέσουμε στό 
σημείωμά μας αὐτό, τήν παράθεση ἀποσταγμάτων τῆς ἀναλύσεως τοῦ π. 
Βασιλείου στή γενική θεματική ἑνότητα «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ».

Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἐπινοήσει κάτι ἀνύπαρκτο
γιατί τότε θά γινόταν Θεός

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στό βιβλίο τοῦ “Ἀποτύπωση περί ἀνθρώπου” 
ἀνα φέ ρει ὅτι ἡ μή ἀποδοχή τῆς ἀπειλῆς τοῦ θανάτου ἀπό τόν ἄνθρωπο 
ἀποδεικνύει τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Πράγματι ἡ ἔννοια τοῦ θανάτου 
εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν ἀνθρώπινη ψυχή. Καί ἀπό αὐτή τή διαπίστωση 
φαίνεται ἡ “ἐντιμότητα” τοῦ ἀνθρώπου γιατί ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι δυνατόν 
νά ποθεῖ κάτι ἀνύπαρκτο. Ἡ ψυχιατρική σήμερα διατείνεται ὅτι δέν μπορεῖ 
ὁ ἄνθρωπος νά φανταστεῖ κάτι πού δέν ὑπάρχει. Δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος 
νά ἐπινοήσει κάτι ἀνύπαρκτο γιατί τότε θά γινόταν Θεός κατ’ οὐσίαν. 
Μπορεῖ κάτι νά μήν ὑπάρχει στόν ἴδιο ἤ γύρω τοῦ ἀλλά κάπου ὑπάρχει. 
Ἄν διαβάσουμε τόν πιό ἀπίθανο μυθιστοριογράφο, τήν πιό ἀπίστευτη 
μυθολογία θά δοῦμε ὅτι γράφουν γιά πράγματα ὑπαρκτά. Συνεπῶς, ἄν 
δέν ὑπῆρχε ἡ μετά θάνατον ζωή, ὁ ἄνθρωπος δέν θά μποροῦσε νά τήν 
ἐπινοήσει. Ὁ ἄνθρωπος δέν θά μποροῦσε νά ἐπινοήσει τή μέλλουσα ζωή 
ἀλλά οὔτε καί τόν θάνατο ἤ τήν ἀνάσταση. Συγκεκριμένα, ὅσον ἀφορᾶ τό 
θάνατο, δέν εἶναι φυσιολογικό ἕνα ὄν, ὅπως ὁ ἄνθρωπος, νά ἐφεύρει κάτι 
πού τό καταστρέφει γιά πάντα γιατί κάτι τέτοιο ἀντιστρατεύεται τήν λογική 
του.

Ὁ Θεός ἔθεσε τό ἐπιτίμιο τοῦ θανάτου
ἀλλά ὁ ἄνθρωπος τό ἐπέσπευσε μέ τήν ἁμαρτία

Ὁ θάνατος εἶναι ἕνα γεγονός πού τό συναντᾶ κανείς μετά τήν πτώση 
τῶν πρωτοπλάστων καί πού ὡς ἐπιτίμιο δέν προῆλθε ἀπό τόν Θεό. Αὐτό 
φαίνεται πολύ καθαρά ἀπό τό πόσα χρόνια ζοῦσαν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι 
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καί ἀπό τό ὅτι δέν ἐφάρμοσε τό ἐπιτίμιό του ὁ Θεός στόν Ἀδάμ μέ τό νά τόν 
ἀφήσει νά ζήσει λίγα μόνο χρόνια μετά τήν πτώση του καί μετά νά πεθάνει. 
Ἄν συνέβαινε αὐτό τότε ὁ πρῶτος αἴτιος τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἐπιτιμίου θά 
ἦταν ὁ Θεός. Ὁ Θεός ὅμως εἶχε μέν θέσει τό ἐπιτίμιο τοῦ θανάτου ἀλλά 
τήν ἐνεργοποίησή του τήν προκάλεσε καί πάλι ἡ κακία καί ἡ ἁμαρτία τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅταν ὁ Κάϊν σκότωσε τόν Ἄβελ. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος λοιπόν πού 
πέθανε, μετά τό ἐπιτίμιο τοῦ Θεοῦ, δέν πέθανε ἀπό φυσιολογικό θάνατο, 
μέ τήν πρόσκληση δηλαδή τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἀπό ἄλλον ἄνθρωπο καί μάλιστα 
μέ βίαιο τρόπο. Ἄν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα συνειδητοποιοῦσαν τό τί εἶχαν 
πράξει καί μετανοοῦσαν εἰλικρινά, ὁ Θεός θά ἤθελε νά μήν ἐνεργήσει 
τό ἐπιτίμιο καί τό ἐπιτίμιο δέν θά ἐνεργοῦσε. Τό πιστεύω αὐτό. Ὅμως 
οἱ πρωτόπλαστοι ἔνοιωσαν τόσο βαθειά τήν ἁμαρτία ὥστε τή μετέδωσαν 
καί στούς ἀπογόνους τους. Ἡ ἁμαρτία τους δέν ἦταν κάτι στιγμιαῖο, ἦταν 
ἐνσυνείδητη. Καί ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια ἱστορία ὅταν ἦρθε ὁ Χριστός, ὁ 
ὁποῖος γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τήν ἁμαρτία ἔπρεπε ἐκουσίως νά πεθάνει. 
Δέν πεθαίνει, ὅμως, αὐτοκτονῶντας ἀλλά φονεύεται πάλι ἀπό ἄνθρωπο 
καί συγκατατίθεται νά πεθάνει. Φονεύεται Ἐκεῖνος πού ὡς ἄνθρωπος 
δέν μετεῖχε στό προπατορικό ἁμάρτημα διότι δέν γεννήθηκε ἀπό σπέρμα 
ἀνθρώπου.

Ὁ διάβολος εἶναι ὁ ἐφευρέτης τοῦ κακοῦ
καί ὁ Κάϊν ὁ ἐνεργοποιήσας τό ἐπιτίμιο

Παρ’ ὅτι ὁ Κάϊν δέν εἶχε τήν ἐμπειρία τοῦ θανάτου, ἤξερε τό ἐπιτίμιο, 
ὅτι δηλαδή οἱ πρωτόπλαστοι ἔπαψαν νά εἶναι ἀθάνατοι ἐξ αἰτίας τῆς 
παρακοῆς τους. Ὁδηγήθηκε βεβαίως στό φόνο ἀπό φθόνο καί ζήλεια, 
δεχόμενος τίς συμβουλές τοῦ διαβόλου ἀλλά πιστεύοντας κατά βάθος 
λανθασμένα ὅτι στήν πράξη του αὐτή ὁδηγήθηκε ἀπό δική του σκέψη. Ὁ 
διάβολος ὅμως τόν καθοδήγησε νά στραφεῖ ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του 
–μέ τή συγκατάθεσή του βεβαίως– ὑποβάλλοντάς του τή σκέψη, τήν ὁποία 
αὐτός δέχτηκε καί ἐπέφερε τό θάνατο στόν ἀδελφό του. Μάλιστα ἐπειδή 
ὁ Κάϊν γνώριζε τίς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐπιτιμίου, ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά τόν 
προστατεύσει γιά νά μήν τόν σκοτώσουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι καί ὁ Θεός τοῦ 
ἔδειξε “σημεῖο”. Ἄρα γνώριζε πολύ καλά τί εἶναι ὁ θάνατος. Δέν ὑπῆρχε 
βέβαια ἡ ἐμπειρία τοῦ θανάτου διότι δέν εἶχε πεθάνει μέχρι τότε κάποιος 
ἄνθρωπος ἀφοῦ ὁ Ἄβελ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πού πέθανε. Ἔτσι καί 
ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, μετά τήν πτώση, μέ τή γυμνότητά τους, μέ τή στέρηση 
τοῦ Παραδείσου καί τῆς Θείας Χάριτος ἔνοιωθαν ἔντονα τήν αἴσθηση τοῦ 
φόβου τοῦ θανάτου παρ’ ὅλο πού δέν εἶχαν δεῖ νεκρό μέχρι τότε. Αὐτή τήν 
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αἴσθηση τή μετέδωσαν καί στά παιδιά τους. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά 
ποῦμε ὅτι ἐνῶ ὁ διάβολος εἶναι ὁ ἐφευρέτης τοῦ κακοῦ, ὁ Κάϊν εἶναι αὐτός 
πού ἐνεργοποίησε τό ἐπιτίμιο.

Ὁ διάβολος εἶναι ἀνθρωποκτόνος ἀπ’ ἀρχῆς
Ὁ Θεός δέν ἔστειλε τούς πρωτόπλαστους ἀπό τόν Παράδεισο κατ’ 

εὐθεῖαν στό χῶμα, ἀλλά τούς ἄφησε καιρό μετάνοιας. Εἶναι ὅμως προ-
φανές ὅτι ὁ διάβολος ἀκολούθησε τούς πρωτόπλαστους μετά τήν ἔξοδό 
τους ἀπό τόν Παράδεισο καί συνέχισε τίς “συμβουλές” γιατί ὁ διάβολος 
εἶναι ἀνθρωποκτόνος ἀπ’ ἀρχῆς. Ὁ διάβολος εἶναι αὐτός πού ὁδήγησε 
τούς πρωτοπλάστους στό θάνατο, ἀφοῦ πρῶτα τούς παρέσυρε. Τό ὅτι ὁδη- 
γήθηκαν στό θάνατο (μέ τήν ἔννοια τοῦ ἐπιτιμίου πού τούς εἶχε ἐπιβάλλει 
ὁ Θεός) σημαίνει ὅτι ὁδηγήθηκαν στήν πτώση καί στή συνέχεια ὁ διάβο-
λος ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο στήν πραγμάτωση τοῦ ἐπιτιμίου. Αὐτό δείχνει 
πό σο καθοδηγούμενος ἦταν ὁ Κάϊν. Ὁ Ἄβελ, ἀντίθετα, δέν ἐπέλεξε τήν 
κληρονομικότητα τῶν πρωτοπλάστων, ὅπως ὁ ἀδελφός του. Ὁ Κάϊν τήν ὥ- 
ρα τοῦ φόνου ἔμαθε ἀπό τό διάβολο πῶς ἐπέρχεται ὁ σωματικός θάνατος, 
ὁ ὁποῖος κατά τήν ἐποχή τῶν πρωτοπλάστων δέν ἐπεφέρετο ἀκαριαία, δι- 
ότι δέν χωριζόταν ἀμέσως ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα. Δέν ἦταν, ὅπως σήμερα, 
πού ἡ φύση μας ἔχει ἐξασθενήσει καί εἶναι πλέον ἡ ψυχή ἀπό μόνη της 
σχεδόν χωρισμένη ἀπό τό σῶμα, ἀλλά τότε θά διαρκοῦσε πολύ χρόνο αὐτή 
ἡ διαδικασία μέχρι τόν τελικό χωρισμό τους. Κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς 
διαδικασίας ὁ Κάϊν θά εἶχε τή δυνατότητα νά καταγράψει τά αἰσθήματά 
του ὅμως δέν βλέπουμε κάτι τέτοιο.

Ἡ ζήλεια εἶναι ἀπόδειξη ὕπαρξης πάθους
καί ἔλλειψης οὐσιαστικῆς σχέσεως

Ἡ φιλία μεταξύ ἐμπαθῶν ἀνθρώπων μπορεῖ νά καταλήξει καί στήν 
ὁμοφυλοφιλική σχέση, τή σαρκική δηλαδή σχέση, γιατί ὅταν τό συναίσθη- 
μα εἶναι πολύ δυνατό, μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἄλογη σχέση. Ἄν αὐτό 
διαπιστωθεῖ ἐγκαίρως, τότε μπορεῖ νά ὑπάρξει ἴαση. Αὐτό σημαίνει ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι πού συνάπτουν ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις δέν ἔχουν πάντοτε 
κάποια ψυχολογική διαταραχή.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ξεκινοῦν τή ζωή τους ὑγιεῖς ἀλλά 
ἐπειδή ζοῦν σ’ ἕνα περιβάλλον κλειστό καί ἐσωστρεφές εἴτε σ’ ἕνα περι-
βάλλον πουριτανικό, ὅπου γενικά δέν ὑπάρχουν συναναστροφές μέ τό ἄλ- 
λο φῦλο, σχετίζονται μέ ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου φύλου καί ὁ συναισθημα- 
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τισμός τους ξεδιπλώνεται σέ αὐτούς. Ἄν κατά τήν κρίσιμη αὐτή στιγμή, 
δέν βρεθεῖ ἕνας πνευματικός ἄνθρωπος νά τούς καθοδηγήσει, μπορεῖ νά 
πέσουν καί στόν σωματικό ἔρω τα μέ ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου φύλου. 

Ἡ πρώτη ἔνδειξη ὅτι ὑπάρχει πάθος εἶναι ἡ ζήλεια. Ὅταν δηλαδή 
δεῖς τό φίλο σου (τοῦ ἰδίου φύλου) νά συνα ναστραφεῖ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο 
καί  ζηλέψεις. Ἡ πρώτη ἔνδειξη εἶναι ὅπως ὁ πυρετός πού δείχνει ἀμέσως 
ὅτι ὑπάρχει κάποια πάθηση. Ἔτσι καί ἡ ζήλεια, δείχνει ὅτι ἐπιθυμεῖς 
τήν ἀποκλειστικότητα μέ ἕναν ἄνθρωπο ἐνῶ ἀποκλειστικότητα πρέπει 
νά ὑπάρχη μόνο μεταξύ συζύγων. Ἡ ζήλεια εἶναι ἀ πό δειξη τῆς ὕπαρξης 
πάθους καί ταὐτόχρονα τῆς ἔλλειψης οὐσιαστικῆς σχέσης. Ὅταν ἔχεις μέ 
τόν ἄλλο ἄνθρωπο ὑγιή σχέση, νοιώθεις σιγουριά καί δέν ζηλεύεις. Ἄρα 
λοιπόν ἕνας ἀνασφαλής ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά γίνει ποτέ φίλος!

               Ἄννα Μανωλάκη
                                                                     Δικηγόρος

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ: 
«Ἡ θρησκεία εἶναι ὁ ἀνασασμός τῆς βασανισμένης ὕπαρξης»

Ὁ γνωστός καθηγητής καί συγγραφέας κ. Σαράντος Καργά- 
κος μέ μιά σπουδαία ἐπισήμανσή του διαλύει τή σκοταδιστική 
καί συκοφαντική γιά τόν Χριστιανισμό ἑρμηνεία τοῦ γνωστοῦ 
ὡς φρά σεως τοῦ Μάρξ ἀποφθέγματος «Ἡ θρησκεία εἶναι τό 
ὄπιο τοῦ λαοῦ», μιᾶς ἑρμηνείας πού χαλκεύθηκε ἔντεχνα ἀπό 
πλευρᾶς τῶν Ἑλ λη νοαριστερῶν ὑστερικῶν θρησκειομάχων.

Εἶναι ἀνατριχιαστική ἡ μέθοδος τῶν παραχαρακτῶν πού 
θέ λουν τάχα νά ἀναμορφώσουν καί τήν Πατρίδα μας. Ἄς παρα-
κολουθήσουμε τόν σοφό καθηγητή:

«Πολλοί ἀριστεροί πού ἔχουν γνωρίσει τόν Μάρξ ἀπό κομματι- 
κές «ρετσέτες» ἐπαναλαμβάνουν συχνά τό περίφημο: «Ἡ θρησκεία 
εἶναι τό ὄπιο τοῦ λαοῦ». Στά χρόνια τοῦ Μάρξ τό ὄπιο σέ φυσι- 
κή μορφή ὑπῆρχε –ὡς ἀναλγητικό– σέ κάθε σπιτικό. Ἀλλ’ ἰδού πῶς τό 
εἶχε πεῖ ὁ ἐλάχιστα μελετημένος ἀπό τούς ὀπαδούς του διανοητής:
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«Ἡ θρησκεία εἶναι ὁ ἀνασασμός τῆς βασανισμένης ὕπαρ-
ξης, ἡ καρδιά ἑνός κόσμου χωρίς καρδιά, τό πνεῦμα μιᾶς ἐποχῆς 
χωρίς πνεῦμα. Εἶναι τό ὄπιο τοῦ λαοῦ»!

Προτιμῶ αὐτό τό πνευματικό ὄπιο, ἀπό τό ἄλλο τό χημικό ἤ 
πολιτικό καί τό ἀκόμη χειρότερο, τό τηλεοπτικό».

         Σαράντος Καργάκος
www. sarantoskargakos.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ!

Ὅποιος λείψει θά ἔχει ὀδυνηρές...
...συνέπειες!
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ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
* Καθ’ \ολα τά Σάββατα το~υ {ετους τελε~ιται στόν Ναό μας Θεία 
Λειτουργία.

* Τ̀ην Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου [εορτ̀η το~υ [αγίου Χα- 
ρα λάμπους, θ̀α τελεσθ~η Θ. Λειτουργία. { Εναρξη { Ορθρου:  
730 π.μ.

* Τ̀ην Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου [εορτ̀η το~υ [αγίου ] Ονησίμου, 
θ̀α τελεσθ~η Θ. Λειτουργία. { Εναρξη { Ορθρου: 715 π.μ.

*  Τήν Παρασκευή, 17  Φεβρουαρίου, μετ`α τ`ον [  Εσπερινό, 
θ`α ψαλλ~η  τρισάγιο γι`α το`υς ]απ’ α]ι~ωνος κεκοιμημένους κα`ι 
τό Σάββατο 18 τ`ο πρωΐ, μετ`α τ`η Θ. Λειτουργία, θ`α τελεσθο~υν 
τά Μνημόσυνα. Τό α]υτό θά ]επαναληφθ~η τήν Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου καί τό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου.

* [ Ο [ Εσπεριν`ος τ~ης συγνώμης, τ`ην Κυριακ`η τ~ης Τυριν~ης, θ`α  
]αρχίση στ`ις 600 μ.μ.  τ`ο ]απόγευμα.

* [ Η ] Ακολουθία τ`ο πρωΐ τ~ης Καθαρ~ας Δευτέρας θ`α ]αρχίση 
στ`ις 730 π.μ. κα`ι θ`α [ολοκληρωθ~η [ως τ`ις 945 π.μ., περίπου.

* Τ`ο Μέγα ] Απόδειπνον τ`ο [εσπέρας τ~ης Καθαρ~ας Δευτέρας θ`α  
]αρχίση στ`ις 630 μ.μ. Τ`ις [υπόλοιπες [ημ΄΄ερες τ~ης [εβδομάδος θ`α 
]αρχίζη στ`ις 530 μ.μ.

* Ο[ι ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. Λειτουργίες τ~ης πρώτης [ Εβ-
δομάδος τ~ης Μ. Τεσσαρακοστ~ης θ`α τελεσθο~υν πρωΐ μ`ε {εναρξη 
το~υ { Ορθρου στ`ις 700 π.μ.

* Δύο ] Ακολουθίες ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ θ`α τελο~υνται κάθε Πα-
ρασκευή στ`ον Ναό μας.[ Η πρώτη θ`α ]αρχίζη στ`ις 600 μ.μ.  
κα`ι [η δεύτερη στ`ις 730 μ.μ.

* Τ`ις Κυριακ`ες 5, 19 κα`ι 26 Φεβρουαρίου θ`α τελεσθ~η Β΄  
Θ. Λειτουργία στ`ο παρεκκλήσιό μας το~υ [αγ. Νεκταρίου.
{ Εναρξη { Ορθρου 900 π.μ. κὰι λήξη Θ. Λειτουργίας στ̀ις 1130 π.μ.
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* Τ`ην Κυριακ`η 12 Φεβρουαρίου θ`α τελεσθ~η Ρουμανικ`η Θ. 
Λειτουργία στ`ο παρεκκλήσιό μας το~υ [αγ. Νεκταρίου.
{  Εναρξη {  Ορθρου 900 π.μ. κὰι λήξη Θ. Λειτουργίας στ̀ις 1200 π.μ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ–ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ  “ΥΠΑΚΟΗ”

Ο
φείλουμε εὐγνωμοσύνη στίς Ἐκδόσεις-Βιβλιοπωλεῖο “ΥΠΑΚΟΗ” 
(Μαυρομιχάλη 96 Ἀθήνα –τηλ. 2103635913), οἱ ὁποῖες ἐπί μία 

δεκαετία εἶναι ὁ κύριος χορηγός τοῦ Περιοδικοῦ μας, ἀναλαμβάνοντας 
ἐξ ὁλοκλήρου τή δαπάνη ἐκδόσεώς του, ὅταν δέν προσφέρονται ἄλλοι 
χορηγοί, πού κατά καιρούς μνημονεύονται στήν 2η σελίδα. 

Εὐχαριστοῦμε τό Διοικητικό Συμ βούλιο τῆς “ΥΠΑΚΟΗΣ” γιά τήν 
ὁλοπρόθυμη προσφορά του, χωρίς 
τήν ὁποία θά ἦταν ἀδύνατη ἡ τακτική 
ἔκδοση τοῦ Περιοδικοῦ μας.

Στό Βιβλιοπωλεῖο “ΥΠΑΚΟΗ”, 
ἐκτός τῆς πολύ προσεκτικῆς ἐπιλο-
γῆς τῶν βιβλίων μπορεῖ κανείς νά βρῆ 
χειροτεχνήματα σέ δέρμα, μουσαμᾶ 
καί ἀκουαρέλλα, καί, ἐπίσης, ἔχει 
τήν δυνατότητα νά παραγγείλη ἔρ-
γα ζωγραφικῆς καί ἁγιογραφίας. Τό 

ἰδιαίτερα πρωτότυπο εἶναι ἡ συλλογή καρτῶν–πινάκων ζωγραφισμένων 
στό χέρι χωρίς νά μοιάζη καμμιά μέ τήν ἄλλη.   

Οἱ παρατιθέμενες φωτο- 
γραφίες εἶναι ἀπό τόν χῶρο 
τοῦ βιβλιο πωλείου. 
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