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Π

οιά εἶναι ἡ Ἑλλάδα σήμερα καί ποῦ βρίσκεται;Ὅλοι γι’ αὐτήν
μιλοῦν, γι’ αὐτήν, ὑποτίθεται, κόπτονται καί πασχίζουν,
ἀλλά κανείς δέν μπορεῖ πιά νά τήν προσδιορίση.
Δέν μιλοῦμε γιά τούς ξένους, τούς ἀλλοεθνεῖς. Αὐτοί οὐδέ
ποτε κατάλαβαν τί σημαίνει Ἑλλάδα, οὔτε τί εἶναι αὐτό πού
τήν κάνει νά ξεχωρίζη ἀπό ὅλα τά ἔθνη, ἀπό καταβολῆς τῆς
Ἱστορίας. Αὐτοί, τήν παρακολουθοῦν στό διάβα τῶν αἰώνων καί
ἄλλοτε τήν ζηλεύουν –γι’ αὐτά τά ἐπιφανειακά πού μποροῦν νά
διακρίνουν– τήν φθονοῦν καί ἐκστρατεύουν ἐναντίον της γιά
νά τήν κατακτήσουν, νά τήν λεηλατήσουν καί νά πλουτίσουν τά
Μουσεῖα τους μέ τά κλοπιμαῖα τους καί, ἄλλοτε, ὅπως σήμερα
–πού δείχνει τό χειρότερο πρόσωπο τῆς Ἱστορίας της– τήν
χλευάζουν καί τήν εἰρωνεύονται.
Δέν μιλοῦμε, λοιπόν, γιά τούς ἄλλους, πού βλέπουν μό
νο τό περιεχόμενο τοῦ μυαλοῦ τους, καί τήν πολιτιστική ἀνά
πτυξη πού αὐτό σκαρφίζεται καί παράγει, ἀλλά μιλοῦμε γιά
μᾶς τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες πού, μέσα στήν ψυχική παρακμή
καί παραζάλη μας, ξεχάσαμε ἀκόμη καί τό ποιοί εἶναι οἱ γονεῖς
πού μᾶς γέννησαν, ξεχάσαμε τήν φύτρα, πού φυτρώσαμε, «ἥν
ἐφύτευσεν» τό χέρι τῆς Εὐλογίας Ἐκείνου!
Τό τραγικό εἶναι ὅτι σάν λαός βρισκόμαστε σέ ψυχική πα
ρακμή, ἀλλά δέν τό συνειδητοποιοῦμε καί γι’ αὐτό δέν ἀνησυχοῦμε γιά τήν παρακμή μας. Ἀνησυχοῦμε μόνο μέ αὐτό
πού ἐμποδίζει τήν ἐξέλιξη καί ἐπιδείνωση αὐτῆς μας τῆς
παρακμῆς. Ἀνησυχοῦμε γιά τήν οἰκονομική χρεωκοπία πού μᾶς
ταράζει τό παθητικό μας ραχάτι καί ἀπειλεῖ τή βιαία διακοπή
τῶν ἀπολαυστικῶν ὀνείρων μας.

***

Τό περιοδικό μας αἰσθάνεται δικαιωμένο, μέ μιά “Πύρρεια”
ὅμως δικαίωση, γιατί πρίν ἀπό ἕξι χρόνια –τότε πού δέν διαφαι
νόταν οὔτε ὑποψία χρεωκοπίας τῆς Χώρας μας– εἴχαμε ἀρχί
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σει νά σαλπίζουμε πρός «πᾶσαν κατεύθυνσιν» ὅτι πρέπει νά
συναθροισθοῦμε «πάντες οἱ αὐτόχθονες, κατοικοῦντες εἰς
τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν καί πιστεύοντες εἰς Χριστόν»
καί νά ἀναβιώσουμε τήν Α΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου,
παίρνοντας στά χέρια μας τή διακυβέρνηση τοῦ Τόπου μας
μέ τό νά ἐπιλέξουμε ἀνθρώπους Πίστεως, ἐκκλησιαζομένους
–ὅπως ὁ Καποδίστριας– κάθε Κυριακή καί ὄχι εὐκαιριακά καί
“μοστραρισμένα” καί νά τούς προτρέψουμε νά ἀσχοληθοῦν μέ
τά πολιτικά Κοινά.
Δέν μποροῦμε, βέβαια, νά χαροῦμε ἐπειδή ἡ πράξη μας
ἐκείνη δικαιώθηκε ἤδη ἀπό τήν ραγδαία ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων.
Θά ἦταν ἐξ ἄλλου, ὅπως προείπαμε, “Πύρρεια” ἡ χαρά μας, γιά
τήν δικαίωσή μας ἐφ’ ὅσον τό σάλπισμά μας ἐκεῖνο δέν βρῆκε
ἀπήχηση στούς «εἰς Χριστόν πιστεύοντας», τοὐλάχιστον ὅσο
ἔπρεπε καί ὅσο ἐπέτρεπε ἡ ἀπό στόμα σέ στόμα μετάδοση τοῦ
μηνύματός μας, μιᾶς καί ἡ Τηλεόραση εἶναι εἶδος ἰδιαζούσης
πολυτελείας καί ἀπρόσιτο σέ ἐκείνους πού δέν ἔχουν ὠκεανούς
χρημάτων ἤ ὠκεανούς δυσώδους βιοτῆς νά ἐπιδείξουν στούς
κλειδοκράτορές της!
Ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων –πέρα ἀπό τήν προσωπική μας
πικρία καί ὀδύνη γιά τήν προχωρημένη νέκρωση τῶν ψυχικῶν
ἀνακλαστικῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἕλληνα– καθιστᾶ προφανές
ὅτι δέν θά ὑπάρξη λύση τοῦ νεοελληνικοῦ δράματος, ὄχι γιατί
τά πράγματα εἶναι δύσκολο νά διορθωθοῦν καί, μάλιστα, τά
οἰκονομικά (πού εἶναι πιό εὔκολη ἡ λύση τους), ἀλλά γιατί
δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία οὔτε στίς ψυχές τῶν ἐκκλησιαζομένων
χριστιανῶν, ὡς πρός τό ποιά εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ψυχικῆς
καταρρεύσεως τοῦ σύγχρονου Ἕλληνα, μέ συνεπαγωγή καί τήν
κατάρρευση τοῦ Κράτους.
Γράφεται καί ξαναγράφεται ἀπό πολλούς ὅτι ἡ αἰτία εἶναι πνευματική, ὄχι οἰκονομική. Τά αἴτια εἶναι πνευματικά.
Μάλιστα! Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα. Τό εἴπαμε καί τό γράψαμε καί
ἐμεῖς πρῶτοι, ἀπό τό 2007, καί μάλιστα μέ ἐμφαντικό τρόπο
(βλ. «Τά πολιτικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας») καί τό ἐπιτείναμε τό
ἑπόμενο ἔτος μέ τό Συνέδριο «Ἐκκλησία καί Πολιτική στήν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 117

101

Ἑλλάδα. Ἕνα θέμα πνευματικό».
Ὡστόσο, ἄλλα ἐννοοῦν –ὅσοι γράφουν στίς μέρες μας ὅτι
ἡ κρίση εἶναι πνευματική καί ἄλλα ἐννοοῦμε ἐμεῖς καί ἄς μᾶς
συγχωρήσουν τό ὅτι εἴμαστε ἐμεῖς «μικροί» καί αὐτοί πολύ
«μεγάλοι». Ἐξ ἄλλου τό λέει καί ὁ λαός μας: «Ἀπό μικρό καί
ἀπό τρελλό μαθαίνεις τήν ἀλήθεια».
Ἐμεῖς, συμφωνοῦμε μαζί τους ὅτι ἡ κρίση εἶναι πνευματική
ἀλλά δέν συμμεριζόμεθα τήν ἐκτίμηση ὅτι ἡ ἀνάκαμψη ἀπό
τήν πνευματική αὐτή κρίση θά προέλθη ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας μας ἤ μόνο ἀπό τίς Ἐνορίες. Πιστεύουμε ὅτι αὐτό
κυρίως θά προκύψη ἀπό μιά Κυβέρνηση πραγματικῶν εὐσεβῶν
καί ὄχι προσχηματικῶν ἀνθρώπων.
Αὐτό πού γράφουμε, δέν σημαίνει ὅτι ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ
τό κριτήριό μας καί ὅτι ἐπιλέγουμε πολιτικά ἀντί ἐκκλησιαστικά
πρόσωπα γιά νά λύσουν τό πρόβλημα, ἀλλά σημαίνει κάτι πο
λύ ρεαλιστικό. Ὅτι, ἐδῶ πού ἔφθασαν τά πράγματα, δέν ἔχου
με χρόνο γιά χάσιμο. Δέν εἶναι δυνατόν νά πιστεύουμε ὅτι
θά ἀνατρέψουμε τήν ἱστορική πραγματικότητα, ἐλπίζοντες
στήν πνευματική ἀναβίωση τῶν ἐνοριῶν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπικράτειας καί, μάλιστα, σέ χρόνο ρεκόρ, προκειμένου νά
ἀναβαπτισθῆ πνευματικά ὁ λαός μας καί νά ἀπαλλαγῆ ἀπό
τήν πνευματική του ἐξαθλίωση. Αὐτό, ἱστορικά, ποτέ δέν ἔχει
γίνει. Ποτέ, ἕνας ἐξαθλιωμένος πνευματικά χριστιανικός λαός
δέν ἀνέκαμψε ἀπό τήν Ἱεραρχία του, ἀλλά πάντοτε ἀπό τήν
εὐσεβῆ πολιτική του Ἡγεσία, γιατί σέ περιόδους πνευματικῆς
ἐξαθλιώσεως, οἱ πρῶτοι πού ἔχουν γίνει «ἅλας ἄναλον» εἶναι οἱ
ἀνώτεροι ἐκκλησιαστικοί ταγοί, ἀφοῦ οἱ ἀσεβεῖς καί ἀμοραλιστές
Πολιτικοί ἀνεβάζουν (μέ παντοειδεῖς ἀφανεῖς τρόπους) στά
ὕπατα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα ἤ πρόσωπα «ἄοσμα καί ἄγευστα»
–ἰσοδύναμα τῆς ἀνυπαρξίας– ἤ ὅμοιούς τους σέ ἀμοραλισμό
καί ἀθεοφοβία.
Ἄν ἀνατρέξουμε στή δυσχιλιετῆ Ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ
δέν θά βροῦμε οὔτε μιά περίπτωση χριστιανικοῦ ἔθνους πού
ἀνορθώθηκε πνευματικά ἀπό τήν Ἱεραρχία του, χωρίς, βεβαίως,
αὐτό νά σημαίνη ὅτι δέν ἐργάζονταν ταὐτόχρονα μέ ἀθόρυβο,
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μυστικό, ἁγιοπνευματικό τρόπο καί πραγματικοί πνευματικοί
Πατέρες καί Ἐπίσκοποι, πάντοτε, ὅμως, ὡς πολύ περιορισμένη
μειοψηφία.
Ἀκόμη καί τό ἐπί 400 χρόνια ὑπόδουλο Γένος μας, δέν
ἀπέφυγε τήν πνευματική του ἐξαθλίωση καί τήν παντοειδῆ
διαφθορά παρ’ ὅτι τό ἕνωνε ἀπόλυτα ἡ κοινή Πίστη ὄχι μόνο
ὡς πνευματική Λατρεία ἀλλά καί σάν εἰδοποιός διαφορά του
ἀπό τόν ἀλλόπιστο Κατακτητή, τόν κοινό ἐχθρό.
Τό Γένος μας ἀνέκαμψε μέ τήν ἀποφασιστική παρουσία
τοῦ γνήσιου Χριστιανοῦ Ὀρθοδόξου Κυβερνήτη Ἰωάννου Καπο
δίστρια, πού ἀνύψωσε τήν Παιδεία τοῦ Γένους μας στό ἐπίπεδο
τῆς ἐν Χριστῷ Ἁγιοπατερικῆς εὐσέβειας καί ἀπέδωσε τήν πρέ
πουσα τιμή καί ἐξουσία στόν Ἱερό Κλῆρο γιά νά ἐπιτελέση τήν
ἀποστολή του.
Τό ἴδιο ἔγινε πρόσφατα στήν Ὀρθόδοξη Ρωσία. Καί αὐτή
παντοιοτρόπως πνευματικά ἐξαθλιωμένη ἀπό τό χρόνιο ἀθεϊστικό καθεστώς, παρά τήν ἀνύστακτη πνευματική ἐργασία πολ
λῶν ἁγίων κληρικῶν της, πού ἦσαν ὅμως, σταγόνα στόν ὠκε
ανό τοῦ πληθυσμοῦ της. Μέ τή νέα φιλορθόδοξη καί φιλό
χριστη Ἡγεσία της ἐτέθη ἡ πνευματική ζωή στή Ρωσία «ἐπί τήν
Λυχνίαν», ὥστε νά γίνεται ὁρατή ἀπό ὁλόκληρο τό Ρωσικό λαό.
Ἤδη ἦλθαν τά πρῶτα ἀγαθά ἀποτελέσματα.
Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε, λοιπόν, ρεαλιστές καί ὄχι ἄνθρω
ποι πού μιλᾶμε γιά πνευματικές λύσεις μόνο καί μόνο «ἔτσι
γιά νά μᾶς βρίσκονται», τότε πρέπει νά δοῦμε κατάματα τήν
πραγματικότητα. Καί ἡ πραγματικότητα μαρτυρεῖ ὅτι βρισκό
μαστε πνευματικά πάρα πολύ πίσω. Σύν τοῖς ἄλλοις, ἡ Ἱεραρχία
μας ἀκόμη δέν ἔχει καταλήξει στόν ἐάν ἡ Ἐκκλησία περιέχει τό
Κράτος ἤ εἶναι περιεχόμενο τοῦ Κράτους καί γι’ αὐτό ἀφήνει
ἄλυτο τό ἐρώτημα γιά τό πόσες ἐξουσίες ὑπάρχουν ἐπί τῆς γῆς
ἀφοῦ πᾶσα ἐξουσία ἐδόθη στόν Χριστό, ἤ, γιά νά ἀκριβολογοῦμε,
δέν ἀσχολεῖται κἄν μέ αὐτό τό ἐρώτημα. Ἐπιδίδεται μόνο σέ
ἀτελείωτες συζητήσεις καί διαλέξεις περί τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἀκολουθοῦσα τίς Ἑτερόδοξες–Σχολαστικές
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διατυπώσεις περί Συναλληλίας καί διακριτῶν Ρόλων, ἐνῶ στήν
πράξη ἀποδέχεται ἀπόλυτα τήν «Νόμῳ κρατοῦσαν Πολιτείαν»,
ἀλλιῶς δέν ἐξηγεῖται τό πῶς, ὄχι μόνο δέν διαμαρτύρεται ἀλλά
συνευδοκεῖ στό ἐπαναλαμβανόμενο μοτίβο τῶν πολιτικῶν ὅτι
οἱ κληρικοί εἶναι κρατικοί ὑπάλληλοι καί ἡ Έκκλησία ἕνας ἀπό
τούς φορεῖς τοῦ Κράτους!
Ἡ πραγματικότητα, ἐπίσης, μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Ἑλληνική Ὕπαι
θρος εἶναι ποιμαντικά καί πνευματικά ἀποδιοργανωμένη. Σέ
πολλές περιοχές οἱ κληρικοί εἶναι οἱ «χειρότεροι τοῦ χωριοῦ»
καί οἱ πολιτικάντηδες διαφεντεύουν κλῆρο καί λαό! Ἀλλά καί
στίς μεγάλες πόλεις τά πράγματα δέν εἶναι πολύ καλύτερα.
Αὐτό, βέβαια, δέν σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχουν ἅγιες καί σεβά
σμιες μορφές κληρικῶν σέ ὅλα τά μέρη τῆς Πατρίδος μας, πού
ἀγωνίζονται νά καθοδηγήσουν σωστά ἀνθρώπινες ψυχές. Ἀλλά
καί αὐτοί, μέσα στή γενική παραζάλη, ἐπικεντρωμένοι μόνο στήν
θεολογική διδαχή, δέν δίνουν ὅση πρέπει σημασία στίς ἐπιρ
ροές πού δέχονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν καθημερινότητα καί
ἰδίως ἀπό τούς πολιτικούς, ἀπό τή ζωή, τίς πεποιθήσεις καί τά
λεγόμενά τους, πού παρουσιάζει ἀσταμάτητα ἡ Τηλεόραση, ἀπό
τό πρωΐ ὡς τό βράδυ. Ἀπομονωμένοι στήν Ποιμαντική τους, ἔχουν
ἀποκοπεῖ ἐν πολλοῖς ἀπό τήν πολιτική πραγματικότητα πού
καταρρακώνει τήν Ἑλλάδα μέ τίς πολιτικάντικες μεθοδεύσεις,
πού “μαγειρεύονται” μέν κυρίως στήν Ἀθήνα, μεταδίδονται
ὅμως μολυντικά σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια.
Ἕνας τέτοιος ἀγωνιστής, ἀκρίτας Κληρικός –καλός ποιμήν
καί λόγιος– ἀλλά ἀπομονωμένος, ἔγραψε πρό τριετίας ἄρθρο σέ
ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα μέ τίτλο «Ζητεῖται Σαλπιγκτής», καί
στό ἄρθρο αὐτό ἔκανε ἔκκληση νά βρεθῆ κάποιος Ἐπίσκοπος ἤ
κάποιος Κληρικός ἤ ἔστω καί μοναχός νά σαλπίση τό ἐγερτήριο
σάλπισμα τοῦ ἀποτελεσματικοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἀναχαίτιση
τῆς πνευματικῆς καταρρεύσεως τῆς Πατρίδος μας! Τότε τοῦ
τηλεφώνησε ἕνας γνωστός του Στρατηγός καί τοῦ εἶπε:
—«Παπούλη μου, δέν γνωρίζεις ὅτι στήν Ἀθήνα ἔχει δημι
ουργηθεῖ γι’ αὐτόν τόν σκοπό Πολιτική Παράταξη, ἀπαρτιζομένη
ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό ἐκκλησιαζομένους ἀνθρώπους ὅλων τῶν
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εἰδικοτήτων, οἱ ὁποῖοι ταυτίζουν τήν Πολιτική μέ τήν πνευματική
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας;».
Καί ὁ καλός ποιμήν, τοῦ ἀπάντησε:
—«Ἐδῶ, στά ἀκριτικά, δέν ἔχουμε πληροφόρηση»!
Ἔτσι ἀποκομμένοι εἴμαστε μεταξύ μας, ὅσοι πονᾶμε γι’αὐτόν τόν τόπο, ἀφοῦ οἱ μέν “μεγάλοι” καί “τρανοί” –Κληρικοί
καί λαϊκοί– μᾶς ἔχουν ἀποκλείσει ἀπό ὅλα τά Ραδιοτηλεοπτικά
Μέσα, ἄλλοι γιατί εἶναι ἀμοραλιστές καί συμπαῖκτες τῶν πολι
τικῶν καί ἄλλοι, οἱ πιό πνευματικοί, γιατί ἀρκοῦνται σέ πνευματικές προτάσεις, προγραμματισμούς καί λύσεις πού δέν δια
φέρουν σέ “ρεαλισμό” ἀπό τήν πρόταση νά ...κατοικήσουμε
στόν Ἄρη!
Ἡ Πατρίδα μας ὅμως δέν περιμένει! Ἔχει φθάσει στό
ἔσχατο ὅριο καί ἔχει ἀνάγκη μιά ἄμεση λύση.
Ἄν, ὅσοι νουνεχεῖς, θεωρεῖτε ὅτι, μέ τίς ὑπάρχουσες πολι
τικές καί τά συνεπακόλουθα ἐπίπεδα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ χώ
ρου, εἶναι πιό ἐφικτό γιά τήν ἀνάκαμψη τῆς Πατρίδος μας νά
περιμένουμε νά ἀναβιώσουν πρῶτα ὅλες οἱ Ἐνορίες τῆς Ἑλ
λάδος, στό πνευματικό ἐπίπεδο πού τούς ἁρμόζει, ἀπό τό νά
προτρέψουμε –ὅσοι Ποιμένες ἐργαζόμαστε μέ ἐνδιαφέρον γιά
τούς ἀνθρώπους– νά ἑτοιμάσουμε καί νά στείλουμε στή Βουλή
ἔστω μιά χούφτα γνησίων ἐκκλησιαζομένων ἀνθρώπων, ὥστε
ἀπό ἕνα ἐπίσημο Βῆμα νά καλέσουν, νά συσπειρώσουν καί νά
ἐπαναπατρίσουν ὅλον τόν Ἑλληνισμό στίς Παραδόσεις του,
στίς Ἀρχές καί στήν Πίστη του, τότε ὁ γράφων δέν ἔχει πιά
καμμιά θέση ἀνάμεσα στούς λογικούς ἀνθρώπους!
							

π. Β. Ε. Β.
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ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην
αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν»
έ αὐτά τά λόγια ψάλλει χαρμόσυνα καί πανηγυρικά ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία τό μεγάλο γεγονός καί θαῦμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου. Διότι ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι «τῆς σωτηρίας
ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις».
Ἀλλά κατά τήν ἴδια ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου ἑορτάζουμε καί τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας·
διότι τότε οἱ πάντα λίγοι μά ἀπροσκύνητοι Ἕλληνες – αὐτή ἡ «μαγιά
τῆς λευτεριᾶς» κατά τόν Ἰ. Μακρυγιάννη – φούσκωσαν τή ζύμη τοῦ
Ἔθνους μας καί ξεχύθηκε ἡ ἀντρειωμένη ψυχή Του στήν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821 καί ἔκανε ὁ Μεγαλοδύναμος νά ἔρθει τό ποθούμενο καί νά
γίνει ἡ νεκρανάσταση τῆς Ἑλλάδας.
Γι’ αὐτούς, λοιπόν, τούς Ἕλληνες προγόνους μας – «βραχόπε
τρες πού φεγγοβολᾶνε σά διαμάντια πού τά ξεπλένει ἡ βροχή», ὅπως
γράφει ὁ Φ. Κόντογλου –ἀλλά καί γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας– γιά
τήν ὁποία «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν
χάριν εὐαγγελίζεται»– πῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τοῦ 2012 νά μή ἑορτάζουμε
ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Ἑλλάδας; Καί πῶς νά μή πανηγυρίζουμε μέ
χαρά καί ἐνθουσιασμό τήν ἐπέτειο τῆς διπλῆς ἐλευθερίας μας;
Αὐτή τή διπλή ἐλευθερία ἄς δοῦμε μέ συντομία στή συνέχεια.

Μ

«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην
αἰνεῖται οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν»
Ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο ὁ ἱερός ὑμνογράφος νά καλεῖ τή γῆ νά
διακηρύξει τό χαροποιό ἄγγελμα μέ μεγάλη χαρά, καί τούς οὐρανούς
νά δοξολογοῦν τή δόξα τοῦ Θεοῦ.
Διότι ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου –ἡ 25η Μαρτίου– εἶναι
α) ἡμέρα ψυχικῆς ἐλευθερίας. Καί πῶς ὄχι; Ἕως τότε, μετά τήν παράβαση
καί παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα βρισκόταν
στό δρόμο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀποστασίας. Ἦταν κυριευμένη ἀπό
πάθη καί δούλευε σ’ αὐτά. Ἦταν κατά τή χαρακτηριστική ἔκφραση τοῦ
ἀπ. Παύλου «πεπραμένος ὑπό τήν ἁμαρτίαν» (Ρωμ. ζ’14). Πουλημένος
ὁ ἄνθρωπος στήν ἁμαρτία. Καί κατά φυσική συνέπεια γεμάτη πόνο ἡ
ζωή του καί ἐσωτερική ἀγωνία καί ἐνοχή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Διότι ἦταν
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ἀποξενωμένος ἀπό τόν Δημιουργό Του. «Θλῖψις καί στενοχωρία ἐπί
πᾶσαν ψυχήν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τό κακόν» (Ρωμ. β’9), θά
πεῖ πάλι ὁ ἀπ. Παῦλος περιγράφοντας τή φοβερή ἐκείνη κατάσταση
τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων στούς πρό Χριστοῦ αἰῶνες. Ἦταν ἡ περίοδος
κατά τήν ὁποία τό θεόσδοτο δῶρο τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας εἶχε
χαθεῖ.
Ἀκριβῶς ὅμως τώρα, μέ τόν Εὐαγγελισμό, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ
αὐτό τό μήνυμα φέρνει ἐκεῖ στή Ναζαρέτ πρός τήν Παρθένο Μαριάμ:
«Ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καί υἱός ὑψίστου κληθήσεται» (Λουκ. α’3132). Θά συλλάβεις στήν κοιλία σου καί θά γεννήσεις υἱό καί θά καλέσεις
τό ὄνομά Του Ἰησοῦ. Αὐτός θά εἶναι μεγάλος καί γιά τήν ἁγιότητά
Του καί γιά τό ἀξίωμά Του. Καί μολονότι μέ τήν ἐνανθρώπησή Του θά
ἐξομοιωθεῖ μέ τούς ἀνθρώπους, θά ἀναγνωρισθεῖ Υἱός τοῦ Θεοῦ. «Ἡ δέ
ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπί τῷ λόγῳ αὐτοῦ». Ταράσσεται ἡ πάναγνη Κόρη
ἀπό τήν ἐμφάνιση καί τά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου. Ἀλλά ὁ Ἀρχάγγελος
τήν καθησυχάζει καί τήν βεβαιώνει: «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί
σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διό καί τό γεννώμενον ἅγιον
κληθήσεται υἱός τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. α’35). Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον θά σέ
καθαρίσει ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα καί σέ θά ἐξαγιάσει. Ἡ δύναμη
δέ τοῦ Ὑψίστου θά ρίψει τή δημιουργική καί προστατευτική σκέπη καί
σκιά πάνω σου. Γι’ αὐτό καί τό βρέφος, πού κατά τρόπο ὑπερφυσικό θά
γεννηθεῖ, θά ἀναγνωρισθεῖ ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Ἰδού ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, πού ἐσήμαινε τήν ἐλευθερία
τῆς ψυχικῆς δουλείας. Διότι ἔκτοτε, καθένας πού ἀποδέχεται τό μήνυμα
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί στρέφει τήν ψυχή του καί τή ζωή του πρός τόν
Υἱό τῆς Παρθένου, τόν Σωτῆρα Χριστό, θά λυτρώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία,
θά ἀναγεννᾶται σέ νέα ζωή, τή ζωή τοῦ Πνεύματος καί τῆς ἀγάπης.
Δόξα, λοιπόν, στόν Τριαδικό Θεό, πού μᾶς ἔστειλε τόν Λυτρωτή καί
Ἐλευθερωτή τῶν ψυχῶν μας καί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τή δουλεία τῆς
ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου.
Γι’ αὐτό χαίρουμε καί πανηγυρίζουμε τήν 25η Μαρτίου.
«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην
αἰνεῖται οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν»
Ἐπιπλέον, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑορτάζουμε
καί ὡς Ἕλληνες β) τήν ἐθνική μας ἐλευθερία. Διότι οἱ πρόγονοί μας
Ἕλληνες μέ τίς ψυχές ὁπλισμένες μέ τήν πνευματική ἐλευθερία, πού
ἔφερε ὁ Χριστός, ξεσηκώθηκαν καί πέτυχαν τήν ἀπελευθέρωση τοῦ
Ἔθνους μας. Ναί! Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821
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εἶχαν καρδιές γεμᾶτες πίστη καί θερμή ἀγάπη πρός τήν ἐλευθερία. Γι’
αὐτό ξεκίνησαν τόν ἀγώνα τους, «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν
καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν». Γι’ αὐτό ἔτρεχαν πάντοτε νά
προσευχηθοῦν καί νά ζητήσουν ἀπό τόν Θεό τή νίκη καί τήν ἐλευθερία
τους. Γι’ αὐτό δέν φοβόνταν τόν θάνατο καί ἔγραφαν στίς σημαῖες τους
«Ἐλευθερία ἤ θάνατος». Αὐτές οἱ χριστιανικές ψυχές δημιούργησαν τή
θυσία τῶν γυναικῶν τοῦ Ζαλόγγου, τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ψαρῶν, τήν
ἡρωϊκή Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Καί σέ τέτοιες ψυχές, πού ἀγαποῦσαν
τόν Χριστό, ὀφείλεται ἡ μεγαλοψυχία καί ἀνεξικακία τοῦ Κολοκοτρώνη,
πού ἔσωσε τήν Ἑλλάδα. Ἡ ἀνιδιοτέλεια τῶν Ὑψηλάντηδων. Ἡ
ἀφιλοχρηματία τοῦ Νικηταρᾶ. Τό ἀτρόμητο θάρρος τοῦ Κανάρη καί
τοῦ Μιαούλη. Ἡ προσφορά τῆς τεράστιας περιουσίας τῆς Μαντώ
Μαυρογένους καί τῆς Μπουμπουλίνας Λασκαρίνας. Τό ἀκενόδοξο,
ταπεινό καί θυσιαστικό πνεῦμα τοῦ Μάρκου Μπότσαρη. Καί ἀκόμη πιό
πολύ ἡ θυσία τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε’, τοῦ Ἡσαΐα Σαλώνων,
τοῦ Ἀθανάσιου Διάκου καί τῶν μυριάδων ἄλλων κληρικῶν καί λαϊκῶν,
πού προσέφεραν τόν ἑαυτό τους μέχρι θανάτου γιά τήν ἐλευθερία τῆς
Πατρίδας. Καί ἐπειδή ἦταν πιστοί καί πνευματικά ἐλεύθεροι οἱ Ἕλληνες
ἐκεῖνοι, ἔθεσαν μέ ὅλη τους τήν καρδιά καί τό πρῶτο τους Σύνταγμα
ὑπό τή σκέπη «τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος»· καί
ἔκαναν τό τάμα νά προσφέρουν στόν Σωτήρα τῆς Ἑλλάδος Χριστό, Ναό
ἀντάξιο τῆς μεγάλης εὐεργεσίας Του πρός τό Ἔθνος.
«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην
αἰνεῖται οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν»
Ἄς πανηγυρίσουμε, λοιπόν, τή διπλῆ ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε ὁ
Θεός. Νά δοξάσουμε τόν Θεό γιά τήν πνευματική ἐλευθερία, πού μᾶς
ἔφερε ὁ Υἱός Του στίς ψυχές μας. Καί γιά τήν ἐθνική ἐλευθερία, πού
χάρις στούς προγόνους μας χάρισε στό Ἑλληνικό Ἔθνος. Ἀλλά ἄς μή
παύουμε νά ἐνδιαφερόμαστε καί γιά τή δική μας πνευματική ἐλευθερία.
Σήμερα μάλιστα ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἐλευθερώσει ὁ Χριστός
πολλές ψυχές Ἑλληνικές πού βρίσκονται ὑποδουλωμένες στά πάθη
καί τήν ἁμαρτία. Αὐτή τή μεγάλη ἀπόφαση ἄς πάρουμε κατά τή φετινή
ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου: Μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Ἐλευθερωτή
Χριστό. Ἔτσι θά ὁμοιάσουμε καί πρός τούς προγόνους μας. Ἔτσι θά
δοξασθοῦμε καί πάλι ὡς Ἔθνος.

				
Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
					
τ. Ἱεροκήρυκας
				
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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ΤΙ Θ’ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ ΑΡΑΓΕ ΣΕ ΜΑΣ
Ο ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ ΓΕΡΟΣ;
έσα στήν πίκρα μου καί τήν ντροπή μου, μήν ἔχοντας νά περιμένω
τίποτε ἄλλο ἀπό ἄνθρωπο, ἔπιασα νά γράψω δυό γραμμές σάν
προσευχή, σέ ἐκεῖνον πού θυσίασε ὁλόκληρη τή ζωή του στό βωμό τῆς
ἐλευθερίας τοῦ τόπου μας. Σ’ αὐτόν πού
δαπάνησε ὅλη του τή ζωή σέ ἕναν μέχρι
τέλους σκληρό μά καί πικρό ἀγώνα, γιά
νά εἶμαι ἐγώ καί ὅλοι οἱ συμπατριῶτες
μου ἐλεύθεροι. Μέ πόνο ψυχῆς λοιπόν, κι
ἐξομολογούμενος τούς φόβους μου καί
τήν ἀπογοήτευσή μου ἄρχισα νά γράφω
καί νά τοῦ λέω:
«Φοβᾶμαι, γενναῖε μου στρατηγέ,
φοβᾶμαι, τιμημένε Γέρο τοῦ Μοριᾶ.
Ποιός θά μᾶς προστατέψει; Ποιός θά
μᾶς ὁδηγήσει; Ποιός θά κρατήσει ψηλά
τή Ρωμιοσύνη; Ποιός θά μᾶς ξανακάνει
περήφανους;
Οἱ κυβερνῆτες μᾶς προδῶσαν, ἔγιναν
ἕνα μέ αὐτούς πού θέλουν νά μᾶς φᾶνε. Δέν ὑπάρχει κανείς, ἀπ’ αὐτούς
πού κατέχουν τίτλους, ἀξιώματα καί θέσεις, πού νά νοιάζεται γιά τήν
Ἑλλάδα. Ἔρχονται ξένοι καί δικοί καί πολεμοῦν τήν πίστη μας. Θέλουν
ν’ ἀδειάσουν οἱ Ἐκκλησιές μας, νά σωπάσουν, λέει, οἱ καμπάνες διότι
ἐνοχλοῦν τούς ἀλλόθρησκους! Ἡ Ἑλλάδα ταπεινώθηκε καί σέ λίγο θά
μείνει μισή. Χώματα, πού μέ τό αἷμα σου εἶναι ποτισμένα, θέλουν νά
τά δώσουν στούς διάφορους πού σκότωναν, κατά καιρούς καί ἀνά τούς
αἰῶνες, τά παλικάρια μας.
Οἱ Ἕλληνες φτώχυναν, μαράζωσαν καί ντροπιάστηκαν. Τούς λένε
πώς δέν εἶναι Ἕλληνες, δέν εἶναι Ρωμιοί παρά μονάχα ἀπομεινάρια
κι ἀνακατωμένες ρατσῶνες. Μέχρι καί τόν τιμημένο ἀγῶνα σας
θέλησαν νά στραβώσουν καί νά ἀλλάξουν. Κι ἐκεῖνοι δέν μιλοῦν καί
δέν ἀποκρίνονται. Γεμίζουν τά σχολειά ἀπό μοντέρνους δάσκαλους
πού δέν θέλουν Χριστό, δέν θέλουν Ἔθνος κι ἱστορία. Τά Ἑλληνόπουλα
μένουν φτωχά σέ γνώση, ἄδεια ἀπό πίστη, κουρελιασμένα σέ ψυχή.
Ἀκοῦνε καί δέν ἀκοῦν, βλέπουνε καί δέν βλέπουν. Τά χάλασαν μέ τό

Μ
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γλυκό φαρμάκι τῆς καλοπέρασης…».
Ἐκεῖ, ὅμως, πού τά ‘γραφα αὐτά, μιά σκέψη, ἀπότομη καί δυνατή
διαπέρασε τό μυαλό μου καί σταμάτησα. Ντράπηκα καί πιότερο θά πῶ
ὅτι τρόμαξα καί φοβήθηκα, σάν σκέφτηκα τό τί θά μοῦ ἀπαντοῦσε. Τό
δίπλωσα καί τό ‘κρυψα νά μήν τό βλέπω οὔτε ‘γώ. Ἔβαλα μέ τή σκέψη
μου τό Στρατηγό, νά κάθεται μπροστά μου ἀγέρωχος καί περήφανος, μ’
ἐκείνη τήν κάτασπρη Ρωμαίικη φορεσιά του, νά διαβάζει αὐτό τό χαρτί
κι ἔξαφνα τά μάτια του νά θολώνουν καί νά σκοτεινιάζουν. Τόν εἶδα νά
σηκώνεται ὄρθιος καί μέ θυμό νά μέ ρωτᾶ ἄν αὐτά π’ ὀρνιθοσκάλισα
εἶναι ἀλήθεια. Τόν ἀφουγκράστηκα νά ρουφᾶ μέ σφιγμένα δόντια τόν
ἀέρα καθώς τοῦ ἔγνεφα τό ναί. Ἔμεινα σκυφτός νά αἰσθάνομαι τόν
θυμό του καθώς μέ ρωτοῦσε αὐστηρά πῶς ἀφήσαμε νά γίνουν ὅλα αὐτά.
Κι ἀφοῦ δικαιολογήθηκα καί ζήτησα τήν συμβουλή του, ὁ τιμημένος
Στρατηγός βαριαναστέναξε καί μέ πίκρα βαριά μοῦ εἶπε:
Ἐάν μαζί σας ἤμουνα, ἤξευρα τί νά
κάμω,
κι ἄν ὁ Θεός μ’ ἐπέτρεπε γιά νά
‘ρθω λίγο πάλι
καί νά ‘σθανθεῖ τό πόδι μου τά
Ἅγια χώματά μας,
τότες θά μάθαινες κι ἐσύ, τί θά
‘πρεπε νά κάμεις.
Μά ἕνα μόνο σκέφτομαι καί ἕνα μέ
κρατάει
τό ἄν θά μέ ἐπίστευες, καί θά μ’
ἀκολουθοῦσες.
Ἐγώ ἀπό δῶ πού βρίσκουμαι, εἶμαι
σέ καταδίκη
νά βλέπω μόν’ τά χάλια σας καί
τήν καταστροφή σας.
Μωρ’ ἄφηκες καί σέ λήστεψαν,
ἄφηκες σέ πατῆσαν
κι οἱ ξένοι τώρα πᾶνε σου, νά σᾶς χαλάσουν ὅλους.
Μά ἕνα πράμα θά σοῦ πῶ κι ἔχε το μές στό νοῦ σου.
Καί πές το καί στούς ἄλλους σου, τούς Ἕλληνες πού λέγεις.
Πρίν ἀρχινίσω τό κακό καί πιάσω τόν ἀγῶνα,
γονάτιζα καί ἔκλαιγα θερμοπαρακαλῶντας,
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τήν Παναγιά τή Δέσποινα, τήν Ἑλληνοκρατοῦσα,
νά βάλει Ἐκείν’ τό χέρι Της καί νά μᾶς ὁδηγήσει
καί νά τό πεῖ στό γιόκα Της νά βάλει τή γραφή Του
τό γένος μας ν’ ἀναστηθεῖ καί νά ξαναγελάσει.
Κι ἀλαφρωμένο ἀπ’ τόν ζυγό νά πιάσει τίς καμπάνες,
ν’ ἀνοίξουν πάλι τά σχολειά, ν’ ἀρχίσουν τά ψαλτήρια
ν’ ἀνοίξουνε οἱ ἐκκλησιές, νά ψέλνουν οἱ παπᾶδες
κι ὅλο μαζί τό γένος μας, τό χιλιοπικραμένο
νά εἶναι πιά ἐλεύθερο καί νά δοξάζει πάντα
τήν Παναγιά καί τόν Χριστό κι ὅλους μας τούς Ἁγίους
καί ὅλους τούς ἀγωνιστές, πού πλήρωσαν μέ αἷμα
τήν ἀκριβή σας λευτεριά κι ὄμορφη ξεγνοιασιά σας.
Μά βλέπω πώς ἐγίνηκε ἡ ξεγνοιασιά ὀκνηρία
καί τή Ρωμαίικη ψυχή πουλήσατε στούς Φράγκους
καί χάσατε τόν Ἀητό, ξεχάσατε τήν Πόλη
ξεχάσατε τό βασιλιᾶ, πού ‘ναι μαρμαρωμένος
καί τά τραγούδια δέν μιλοῦν, κι οἱ νέοι λησμονῆσαν
στούς ξένους γίναν δουλικά καί χάσανε τό νοῦ τους.
Ἀφοῦ λοιπόν, ἐχάζεψες καί δείλιασε ἡ ψυχή σου
καί σκιάχτηκες ἀπό θεριά κι ἀμπελοφοβερίστρες
καί μονομιᾶς ἐξέχασες ἀγῶνες καί θυσίες,
ἕνα σοῦ μένει μοναχά, ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ:
Εὗρε τήν πίστη μέσα σου καί τοῦ Χριστοῦ τή ζέση
καί λύγισε τά γόνατα ὀμπρός στήν Παναγία
καί ζήτησε συγχώρεση ἀπ’ τόν Μονογενῆ Της
μή καί στό τέλος λυπηθεῖ καί δώσει σου συγχώριο
καί μπεῖ ἡ Παναγιά μας μπρός καί σᾶς σκεπάσει ὅλους
γιατί ὅπως ξέρουν οἱ παλιοί καί ὅλοι οἱ πρόγονοί μας
ὑπάρχει ἕνα τάξιμο, ἀπ’ Ἀρχαγγέλου στόμα,
στήν ἴδια μας τήν Παναγιά, κι ὅλους μας παίρνει μέσα:
«σώπασε κυρά Δέσποινα καί μήν πολυδακρύζεις
Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικά Σου θά ‘ναι».
Ὅσο γιά τούς προδότες σας, ἔγνοια νά μήν τούς ἔχεις.
Αὐτοί ἔχουν τούς ἀφεντάδες τους, τό διάβολο τό χρῆμα,
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γι’ αὐτούς ἐζοῦνε τή ζωή κι αὐτούς ἐπροσκυνοῦνε.
Καί ἄν ἐγώ τιμώρησα, τούς τότε προσκυνημένους
βάλε με νοῦ σου τί θα ’ρθεῖ, γιά τούτους τούς προδότες
πού πήρανε στό σβέρκο τους ὅλη μας τήν Ἑλλάδα
καί πίκραναν τήν Παναγιά καί ὅλους τούς Ἁγίους.
καί τ’ Ἅγια ἐτοῦτα χώματα σέ βάρβαρους τά δίνουν.
Σῦρε λοιπόν καί πήγαινε καί μή μ’ ἀπογοητεύσεις
γιατί νά ξέρεις πώς ἐμεῖς ὅλοι οἱ ἀπεθαμένοι
στίς ἱκεσίες στό Θεό, μά καί στίς προσευχές μας,
ὅλο γιά σᾶς Τοῦ λέγουμε καί ὅλο γιά σᾶς μιλοῦμε
καί ὅλο καί Τοῦ δείχνουμε, τί ἐτραβήξαμ’ οὗλοι
τούς πόνους μας τούς κόπους μας, καί τό πικρό μας αἷμα.
Κι Ἐκεῖνος ὅλο καί σιωπᾶ καί δέν σᾶς τιμωράει
καί περιμένει καί Αὐτός, τήν ἀλλαξογνωμιά σας
τήν πίστη σας, τήν θέρμη σας στά ὅσια κι ἱερά σας
καί στήν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τό πισωγύρισμά σας.
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Ἀναστάσιος Μυρίλλας

«ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ»

Ἕνας Ὕμνος πού δέν ἡττᾶται ἀπό τόν χρόνο
διαίτερη εἶναι ἡ ἀγάπη καί ξεχωριστός ὁ σεβασμός, μέ τόν ὁποῖο τό
σύνολο τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας περιβάλλει τήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου. Ἀγάπη καί σεβασμός πού πηγάζουν καί ἐμπνέ
ονται ἀπό τό πρόσωπο πρός τό ὁποῖο ἀπευθύνεται ἡ Ἀκολουθία, ἀπό
τήν ἐκφραστικότητα καί τόν πλοῦτο τῶν κειμένων, ἀπό τό μελωδικό
ἔνδυμα τῶν λόγων. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἡ πλέον ἴσως
δημοφιλής ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τόν πατέρα
Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ἔχει ἐπικρατήσει νά λέγεται ὁ ὕμνος ἐκεῖνος
πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος ψάλλεται στούς Ἱερούς
Ναούς μας κάθε Παρασκευή τῶν πρώτων πέντε ἑβδομάδων τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ι

Γιατί ὀνομάζεται «Ἀκάθιστος»;
Ὁ ὕμνος αὐτός ὀνομάζεται «Ἀκάθιστος» ἀπό τήν ὄρθια στάση πού
τηροῦν οἱ πιστοί κατά τή διάρκεια τῆς ψαλμωδίας του, οἱ ὁποῖοι μέ τά
λόγια καί μέ τή στάση τοῦ σώματος ἐκφράζουν τήν τιμή, τήν ἀγάπη, τό
σεβασμό, τήν ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί τήν εὐχαριστία πρός Ἐκείνη, πρός
τήν ὁποία ἀπευθύνουμε τούς Χαιρετισμούς μας. Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
ἀρχίζει μέ τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ὁμιλεῖ στή συνέχεια περί τῆς
ἐπισκέψεως τῆς Παναγίας πρός τήν Ἐλισάβετ, περί τῶν ὑποψιῶν τοῦ
προστάτου τῆς Παρθένου Ἰωσήφ, περί τῆς προσκυνήσεως τοῦ Κυρίου
ἀπό τούς ποιμένες καί τούς Μάγους, περί τῆς φυγῆς τοῦ Χριστοῦ στήν
Αἴγυπτο, περί τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, περί τῆς Σαρκώσεως τοῦ
Κυρίου, τῆς Θεώσεως τῶν ἀνθρώπων καί τῆς Θεομητορικῆς ἀξίας τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, τό ἀριστούργημα αὐτό τῆς Βυζαντινῆς ὑμνο
γραφίας, τό ὁποῖο εἶναι γραμμένο πάνω στούς κανόνες τῆς ὁμοτονίας,
ἰσοσυλλαβίας καί ἐν μέρει τῆς ὁμοιοκαταληξίας εἶναι ἕνα «Κοντάκιο».
Στά παλαιότερα χρόνια τά «Κοντάκια» ἦσαν ὁλόκληροι ὕμνοι, ἀνάλογοι
πρός τούς «Κανόνες», οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονταν ἔτσι μᾶλλον λόγῳ τοῦ
κοντοῦ ξύλου ἐπί τοῦ ὁποίου ἐτυλίγετο ἡ μεμβράνη πού περιεῖχε τούς
ὕμνους. Τό πρῶτο τροπάριο τοῦ «Κοντακίου» ὀνομάζονταν «προοίμιο»,
ἐνῶ τά ἑπόμενα, «Οἶκοι», μᾶλλον διότι ὅλος ὁ ὕμνος θεωροῦνταν ὡς
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σύνολο οἰκοδομημάτων ἀφιερωμένων στή μνήμη Ἁγίων.
Τά μέρη πού συνθέτουν τόν «Ἀκάθιστον Ὕμνον»
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ἑπομένως, ἀποτελεῖται ἀπό τό γνωστό σέ
ὅλους μας «προοίμιο», «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ», καί ἀπό 24 «Οἴκους»
(στροφές) σέ Ἑλληνική ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα, ἀπό τό Α ἕως τό Ω.
Κατά τίς πρῶτες τέσσερις ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
ψάλλονται διαδοχικά ἀνά ἕξι, οἱ «Οἶκοι» τοῦ Ὕμνου, ἐνῶ, κατά τήν
πέμπτη ἑβδομάδα, ψάλλεται ὁλόκληρος ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.
Τόσο τά τμήματα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ὅσο καί ὁλόκληρος ὁ
Ὕμνος ψάλλονται μαζί μέ εἰδικό «Κανόνα», ὁ ὁποῖος ἀρχίζει μέ τόν
εἱρμό «Ἀνοίξω τό στόμα μου». Ψάλλονται δέ στό μέσο περίπου τῆς
Ἀκολουθίας τοῦ «Μικροῦ Ἀποδείπνου», δηλαδή τῆς ὡραίας ἐκείνης
προσευχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, πού λέγεται καθημερινά μετά ἀπό τό
δεῖπνο.

Τό ἱστορικό τοῦ Ὕμνου
Τό ἱστορικό γεγονός μέ τό ὁποῖο συνεδέθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκα
θίστου Ὕμνου εἶναι ἡ ἐπί τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου πολιορκία καί
ἡ θαυμαστή σωτηρία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τήν 8η Αὐγούστου τοῦ
ἔτους 626.
Τό ἔτος ἐκεῖνο καί ἐνῷ ὁ Αὐτοκράτορας Ἡράκλειος ἡγοῦνταν
ἐκστρατείας τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ κατά τῶν Περσῶν, ἡ Κωνσταν
τινούπολη πολιορκήθηκε αἰφνιδίως ἀπό τούς Ἀβάρους. Γνωρίζοντας τήν
ἀπουσία τοῦ στρατοῦ, οἱ Ἄβαροι ἀπέρριψαν κάθε πρόταση ἐκεχειρίας
καί τήν 6η Αὐγούστου κατέλαβαν τήν Παναγία τῶν Βλαχερνῶν σέ
συνεργασία μέ τούς Πέρσες.
Τή νύχτα τῆς 7ης πρός 8η Αὐγούστου, καί ἐνῷ οἱ Ἄβαροι ἑτοιμάζονταν γιά τήν τελική ἐπίθεση ὁ Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε
τά τείχη τῆς Πόλης μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βλαχερνίτισσας
καί ἐνεθάρρυνε τό λαό σέ ἀντίσταση. Τή νύχτα ἐκείνη, φοβερός ἀνε
μοστρόβιλος, πού ἀποδόθηκε –χωρίς ἀμφιβολία– σέ θεϊκή ἀρωγή, δημι
ούργησε τρικυμία καί κατέστρεψε τόν ἐχθρικό στόλο, ἐνῷ ἀντεπίθεση
τῶν ἀμυνομένων προξένησε τεράστιες ἀπώλειες στούς Ἀβάρους καί
τούς Πέρσες, οἱ ὁποῖοι ἀναγκάστηκαν νά λύσουν τήν πολιορκία καί νά
ἀποχωρήσουν ἄπρακτοι.
Τήν 8η Αὐγούστου, ἡ Πόλη εἶχε σωθεῖ ἀπό τή μεγαλύτερη ὡς
τότε ἀπειλή τῆς ἱστορίας της. Ὁ λαός θέλοντας νά πανηγυρίσει τή
σωτηρία του, τήν ὁποία ἀπέδιδε σέ συνδρομή τῆς Θεοτόκου, συγκεν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 117

114

τρώθηκε στό Ναό τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν. Τότε, κατά τήν
παράδοση, ὄρθιο τό πλῆθος ἔψαλε τόν ἀπό τότε λεγόμενο «Ἀκάθιστο
Ὕμνο» στήν Παναγία, ἀποδίδοντας τά «νικητήρια» καί τήν εὐγνωμοσύνη
του στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό.

Οἱ ἀπόψεις γιά τή σύνθεση τοῦ «Ἀκαθίστου»
Κατά τήν ἐπικρατέστερη ἄποψη, δέν ἦταν δυνατό νά συνετέθη ὁ
ὕμνος σέ μία νύκτα. Ἄρα, μᾶλλον εἶχε συντεθεῖ νωρίτερα καί μάλιστα
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θεωρεῖται ὅτι ψαλλόταν στό συγκεκριμένο ναό στήν ἀγρυπνία τῆς
15ης Αὐγούστου κάθε ἔτους. Ἁπλῶς ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ ὕμνος ἐψάλη
«ὀρθοστάδην» καί ἀντικαταστάθηκε τό ὡς τότε προοίμιο «Τό προστα
χθέν μυστικῶς λαβών ἐν γνώσει» μέ τό ὡς σήμερα χρησιμοποιούμενο
«Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια», τό ὁποῖο ἔδωσε τόν δοξολογικό
καί ἐγκωμιαστικό τόνο στόν ὡς τότε διηγηματικό καί δογματικό ὕμνο.
Σύμφωνα ὅμως μέ ἄλλες ἱστορικές πηγές, ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος συνδέεται καί μέ ἄλλα παρόμοια γεγονότα, ὅπως τίς πολιορκίες καί τήν
σωτηρία τῆς Κωνσταντινούπολης ἐπί τῶν Αὐτοκρατόρων Κωνσταντίνου
τοῦ Πωγωνάτου (673), Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (717-718) καί Μιχαήλ Γ΄
(860).
Ἐνῷ εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ὁ ὕμνος ψαλλόταν ὡς εὐχαριστήρια
ᾠδή πρός τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,
ἐν τοῦτοις τό πρόβλημα τῆς σύνθεσης τοῦ Κοντακίου τοῦ Ἀκάθιστου
Ὕμνου παραμένει μέχρι καί σήμερα ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα καί
δυσκολότερα φιλολογικά προβλήματα. Σέ ὅλη τή χειρόγραφη παράδοση
ὁ ὕμνος φέρεται ὡς ἀνώνυμος, ἐνῷ ὁ Συναξαριστής πού τόν συνδέει μέ
τά γεγονότα τοῦ Αὐγούστου τοῦ 626 δέν ἀναφέρει οὔτε τό χρόνο τῆς
σύνθεσής του, οὔτε τόν μελωδό του.
Ἡ παράδοση πάντως ἀποδίδει τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο στόν μεγάλο
βυζαντινό ὑμνογράφο τοῦ 6ου αἰῶνα, Ρωμανό τόν Μελωδό. Τήν ἄποψη
αὐτή ὑποστηρίζουν πολλοί ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι οἱ ἐκφράσεις τοῦ ὕμνου, ἡ γενικότερη ποιητική του ἀρτιότητα καί δογματική του
πληρότητα δέν μποροῦν παρά νά ὁδηγοῦν στόν Ρωμανό τόν Μελωδό.
Ἄλλοι μελετητές θεωροῦν ὅτι τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο τόν συνέθεσε εἴτε
ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός ὁ Α΄, εἴτε ὁ μοναχός
Κοσμᾶς ὁ Μελωδός, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τά γεγονότα τῆς θαυμαστῆς λύ
τρωσης τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τήν πολιορκία τῆς Πόλης ἀπό τούς
Ἄραβες τό 718, ἐπί Αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου.
Ἄλλες, λιγότερο πιθανές ἀπόψεις, θεωροῦν ὡς μελῳδό τοῦ ὕμνου
τόν Πατριάρχη Σέργιο, τόν σύγχρονο μέ τήν πολιορκία Γεώργιο Πισίδη,
τόν ἱερό Φώτιο, τόν Ἀπολλινάριο τόν Ἀλεξανδρέα, τόν Μητροπολίτη
Νικομήδειας Γεώργιο Σικελιώτη, κ.ἄ.
Βέβαιο εἶναι, πάντως, ὅτι οἱ εἱρμοί τοῦ Κανόνα τοῦ Ἀκάθιστου
Ὕμνου εἶναι ἔργο τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, ἐνῷ τά τροπάρια, τοῦ
Ἰωσήφ Ξένου τοῦ Ὑμνογράφου.
Ὅποιος ὅμως καί ἄν ἦταν ὁ ποιητής πού συνέθεσε τόν Ἀκάθιστο
Ὕμνο καί μέ ὁποιοδήποτε ἱστορικό γεγονός ἀπό τά ἀνωτέρω καί ἄν
συνεδέθη πρωταρχικά, τό ἐρώτημα πού ἀνακύπτει, εἶναι γιατί ψάλ
λεται ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς; Οἱ λύσεις τῶν ἀνωτέρω πολιορκιῶν δέν συνέπεσαν
μέσα στήν περίοδο αὐτή. Ὅπως γνωρίζουμε, στίς 8 Αὐγούστου λύθηκε
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ἡ πολιορκία ἐπί Ἡρακλείου, τόν Σεπτέμβριο ἡ ἐπί Πωγωνάτου, στίς
16 Αὐγούστου ἑορτάζονταν ἡ ἀνάμνηση τῆς σωτηρίας τῆς Πόλεως ἐπί
Λέοντος Ἰσαύρου καί στίς 18 Ἰουνίου λύθηκε ἡ πολιορκία ἐπί Μιχαήλ
τοῦ Γ΄.

Ἡ πνευματική σημασία τοῦ «Ἀκαθίστου Ὕμνου»
Τό περιεχόμενο τοῦ Ἀκαθἰστου Ὕμνου ἀπηχεῖ τίς δογματικές
θέσεις τῆς Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἑπομένως ἡ χρονολογία σύγκλησής της, τό 431, ἀποτελεῖ μία σταθερά, καθώς εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ
ὕμνος δέν συνετέθη νωρίτερα. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, κάποιοι ἐρευνητές
θεωροῦν ὅτι ἀπό τό περιεχόμενό του συνάγεται ὅτι ὁ ὕμνος ἀναφέρεται
σέ κοινό ἑορτασμό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῶν Χριστουγέννων, ἑορτές
οἱ ὁποῖες χωρίσθηκαν κατά τή βασιλεία τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527-565), τό
ὁποῖο, ἄν ἰσχύει, ἀφ’ ἑνός σημαίνει ὅτι ὁ ὕμνος γράφτηκε τό ἀργότερο
ἐπί Ἰουστινιανοῦ, ἀφ’ ἑτέρου, ἐνισχύει τήν ἄποψη ὅτι προϋπῆρχε τῶν
γεγονότων τοῦ 626.
Μέ τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή συνδέθηκε, σύμφωνα μέ τόν Κα
θηγητή Ἰωάννη Φουντούλη, προφανῶς ἐξ αἰτίας ἑνός ἄλλου καθα
ρῶς λειτουργικοῦ λόγου: Μέσα στήν περίοδο τῆς Νηστείας ἐμπί
πτει πάντοτε ἡ μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Εἶναι ἡ μόνη μεγάλη ἑορτή, πού λόγῳ τοῦ πένθιμου χαρακτήρα τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στερεῖται προεορτίων καί μεθεόρτων. Αὐ
τήν ἀκριβῶς τήν ἔλλειψη ἔρχεται νά καλύψη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκα
θίστου Ὕμνου, τμηματικῶς κατά τά Ἀπόδειπνα τῶν Παρασκευῶν
καί ὁλόκληρος κατά τό Σάββατο τῆς Ε΄ ἑβδομάδος. Τό βράδυ τῆς
Παρασκευῆς ἀνήκει λειτουργικῶς στό Σάββατο, ἡμέρα πού, μαζί μέ τήν
Κυριακή, εἶναι οἱ μόνες ἡμέρες τῶν ἑβδομάδων τῶν Νηστειῶν, κατά
τίς ὁποῖες ἐπιτρέπεται ὁ ἑορτασμός χαρμόσυνων γεγονότων, καί στίς
ὁποῖες μετατίθενται οἱ ἑορτές τῆς ἑβδομάδος.
Σύμφωνα μέ ὁρισμένα Τυπικά, ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ψαλλόταν
πέντε ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐνῷ σύμφωνα μέ
ἄλλα, στόν Ὄρθρο τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς. Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι
τό Κοντάκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὁ ὕμνος τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ
Θεοῦ.
Σέ αὐτές τίς κατανυκτικές Παρασκευές τοῦ Μαρτίου, ἄς παρακο
λουθήσουμε καί ἐμεῖς τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στίς Ἐκκλη
σίες μας καί ἄς παρακαλέσουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο
Στρατηγό, νά λυτρώσει τό ἔθνος μας ἀπό τούς ποικίλους κινδύνους
καί τίς δοκιμασίες καί σέ αὐτή τή δύσκολη καμπή τῆς ἱστορίας του,
σιγοψάλλοντας γιά ἄλλη μία φορά τό «Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε»!

		

			
						

Ἰωάννης Χαραλάμπης
Οἰκονομολόγος
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Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΣ
ιαβάζουμε γιά περασμένες ἐποχές καί ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα καί
ἀποροῦμε πῶς ἦταν δυνατόν οἱ ἄνθρωποι νά ἀφήνονταν ἔτσι χωρίς
ἀντίσταση νά παραδοθοῦν στήν καταπίεση μιᾶς ἐπιβολῆς τοῦ τρόπου
πού ἔπρεπε νά σκέφτονται καί νά ὑπάρχουν.
Διαβάζουμε τήν ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γιά παρά
δειγμα, καί ἀποροῦμε πῶς ἕνας λαός ἀφέθηκε νά πάρει στά σοβαρά καί
νά ἀκολουθήσει ὑπάκουα ἕνα παράφρονα. Οἱ ἱστορικοί τῆς περιόδου,
ἐκ τῶν ὑστέρων, ξέρουν νά ζητοῦν τό λόγο γιατί ὁ τάδε πρέσβυς τῆς τάδε
μεγάλης δυνάμεως εἶχε φιλικές καί ἐγκάρδιες σχέσεις μέ τόν Χίτλερ
καί γιατί ὁ δείνα γαλαζοαίματος ἔκανε διακοπές μαζί του στόν ἐξοχικό
πύργο του. Τώρα, ἀπό τή θέση τοῦ νικητῆ ἀντιπάλου, σπεύδουν νά
καταδικάσουν τήν κοσμοθεωρία τοῦ ἡττημένου, ξεχνῶντας ὅτι, τότε, ἡ
ἐπιβολή τοῦ «πολιτικά ὀρθοῦ» –πού τώρα θεωρεῖται «πολιτικά λάθος»–
δέν ἔγινε ἀπ’ τή μιά μέρα στήν ἄλλη, ἀλλά ξεκίνησε σάν μόδα, λίγολίγο, βῆμα-βῆμα, μέ τό πρόσχημα τοῦ καλοῦ καί τῆς προόδου. Ἡ μία
δικαιολογία διαδεχόταν τήν ἄλλη, τό ἕνα «δῆθεν» ἀκολουθοῦσε τό ἄλλο,
μέχρι πού ἡ Εὐρώπη αἱματοκυλίστηκε, συμπαρασύροντας μαζί της καί
τόν ὑπόλοιπο κόσμο.
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς νέας χιλιετίας, λένε αὐτοί πού παρακολουθοῦν
καί μελετοῦν τά σημεῖα τῶν καιρῶν, φύγαμε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰχθύος
–ὅλοι ξέρουν ὅτι ὁ ΙΧΘΥΣ, ἡ λέξη πού σχηματίζεται ἀπό τά ἀρχικά
τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτῆρ, εἶναι
ἕνα ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά σύμβολα- καί μπήκαμε στήν ἐποχή τοῦ
Ὑδροχόου. Τό νερό εἶναι στοιχεῖο τῆς ἁμαρτίας. «Εἰσήλθοσαν ὕδατα
ἕως ψυχῆς μου», μᾶς δίνει ὁ ψαλμός τήν παραστατικότατη εἰκόνα τοῦ
πῶς κατακλύζει ἡ ἁμαρτία τίς ψυχές μας ἀπό παντοῦ, ἀπό κάθε μικρό
καί ἀνεπαίσθητο κενό πού ἀφήνουμε καί, πολλές φορές, διαπερνάει κι
αὐτούς τούς ἴδιους τούς πόρους μας, χωρίς ἐμεῖς νά ἔχουμε συνειδητά
ἀφήσει κανένα κενό.
Ἔτσι, ἀπό τήν ἀρχή τῆς νέας χιλιετίας, ὁ κόσμος μας ἐπιστρέφει μέ
σταθερό βῆμα στήν κατάσταση πού βρισκόταν πρίν ἀπό δύο χιλιετίες, πρίν
ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ΙΧΘΥΟΣ, πρίν ἀπό τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ.
Καί, μάλιστα, οὔτε κἄν ἔτσι. Γιατί, ἡ ἀνθρωπότητα, ἀπό τότε πού ἄρχισε
νά ζῆ σέ ὀργανωμένες κοινωνίες –ὅσο πρωτόγονη ἤ στοιχειώδη μορφή κι
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ἄν εἶχαν– στρεφόταν πάντα σέ δυό πόλους ἡγεσίας: τόν ἀρχηγό καί τόν
ἐκπρόσωπο τοῦ ὑπερβατικοῦ χώρου, τοῦ μυστηρίου, τοῦ πνευματικοῦ,
μέ ὅποια ἔννοια κι ἄν ἔδινε ὁ κάθε λαός, μάγος, σαμᾶνος, δρυΐδης,
ἱερέας-μάντης –εἴτε σάν πρόσωπο εἴτε σάν τόπος-μαντεῖο– προφήτης.
Ὅλοι οἱ ἡγεμόνες ἀναγνώριζαν τή δύναμη καί τήν ἐπιρροή πού εἶχαν
αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦσαν τήν ψυχή τοῦ κάθε λαοῦ, τούς φόβους,
τούς πόθους καί τίς ἐλπίδες του, γι’ αὐτό καί τούς ἐδίωκαν καί ἤθελαν
κατά καιρούς νά τούς ἀφανίσουν. Ἀκόμα καί ὁ Καίσαρας φοβόταν τούς
δρυΐδες ὅσο δέν φοβήθηκε κανένα στρατό, γι’ αὐτό καί κήρυξε τόσο
σκληρό διωγμό ἐναντίον τους. Καί τούς χριστιανούς γιά τόν ἴδιο λόγο
τούς φοβήθηκαν οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες καί τούς ἐδίωξαν μέ τέτοια
σκληρότητα.
Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὑπέγραψε τό περίφημο Διάταγμα τῶν
Μεδιολάνων, τό διάταγμα τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἡ ἀνθρωπότητα θεώρησε
ὅτι ἔκανε ἕνα βῆμα μπροστά. Καί ὅταν ὁ Ἰουστινιανός τελειοποίησε τό
Ρωμαϊκό Δίκαιο καί ὅταν οἱ αὐτοκράτορες στήριξαν τίς ἀξίες καί τό
δίκαιο τῶν λαῶν τους πάνω στήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ
ἀνθρωπότητα θεώρησε ὅτι ἐκπολιτίζεται, γιατί, ὁ ὑπέρτατος πολιτισμός
εἶναι τό νά ἔρθει ἡ βασιλεία τοῦ οὐρανοῦ στή γῆ.
Καί, γιά νά μή θεωρηθεῖ ὅτι ὁ δικός μας λαός διεκδικεῖ τήν ἀποκλει
στικότητα στήν εὐσέβεια, ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε τό παράδειγμα τῆς
Μεγάλης Βρετανίας, στό Κοινοβούλιο τῆς ὁποίας κάθονται, σέ εἰδική
πτέρυγα, 26 ἐπίσκοποι! Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας, ἔχει 44 diocesan bish
ops (κάτι σάν τούς δικούς μας Μητροπολῖτες) καί 69 suffragan bishops
(περίπου σάν τούς δικούς μας βοηθούς ἐπισκόπους). Ἀπό τούς 44, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Canterbury καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ York γίνονται
ἀμέσως μέ τή χειροτονία τους, μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων. Τό ἴδιο
γίνονται καί οἱ ἐπίσκοποι τοῦ Λονδίνου, τοῦ Winchester καί τοῦ Dur
ham. Οἱ ἄλλες 21 θέσεις καλύπτονται κατά τά πρεσβεῖα τῆς χειροτονίας.
Τό σῶμα αὐτό τῶν ἐπισκόπων, ἐπεμβαίνει στήν νομοθεσία, ὅταν κρίνει
ὅτι θίγονται οἱ θρησκευτικές ἐλευθερίες ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Μ.Β,
ἀνεξάρτητα σέ ποιά θρησκεία ἀνήκουν, ὅπως ἐπίσης ἐπεμβαίνει ὅταν
θεωρεῖ πώς θίγονται οἱ ἀσθενέστερες τάξεις καί οἱ φτωχότεροι πολῖτες,
ὅπως ἔκανε πρόσφατα, ὅταν ἀντιτάχθηκε σέ περικοπές πού ἤθελε νά
ἐπιβάλλει ἡ βρετανική κυβέρνηση στά ἐπιδόματα τῆς Πρόνοιας.
Στή δική μας ὀρθόδοξη καί «εὐσεβῆ» χώρα, ὄχι γιά μέλη τοῦ
Κοινοβουλίου δέν τούς θέλουμε τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς Μητροπο
λῖτες, ἀλλά οὔτε τήν παρουσία τους γιά τόν Ἁγιασμό δέν θέλουμε στή
Βουλή!... Γιατί; Εἴμαστε ἐμεῖς πιό «προοδευτικοί» καί πιό «δημοκρατιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κοί» ἀπό τούς Βρετανούς; Ἤ μήπως ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἄλλο δίκαιο, διαφο
ρετικό ἀπό τό δίκαιο τοῦ Εὐαγγελίου καί δέν θέλει νά ἐλέγχεται ἀπό τήν
Ἐκκλησία της;
Ἐάν, ὅμως, ἐπιτευχθεῖ, στήν ἐποχή μας, ἡ κατάργηση τοῦ δικαίου
τοῦ Εὐαγγελίου, μέ ποιό δίκαιο θά ἀντικατασταθεῖ; Ἐάν ὁ ἄνθρωπος
δέν ἀγαπήσει τό διπλανό του γιατί ἀγαπάει τό Θεό «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος του», γιατί νά τόν ἀγαπήσει; Καλύτερα νά τόν
μισήσει! Ἐάν δέν μοιραστεῖ τά ὑπάρχοντά του μέ τόν διπλανό του γιατί
ἔτσι τοῦ ζήτησε ὁ Χριστός, γιατί νά τά μοιραστεῖ; Καλύτερα νά ἁρπάξει
καί τά ὑπάρχοντα τοῦ διπλανοῦ του. Ἐάν δέν ὑπάρχει τό πρότυπο
τῆς οὐράνιας βασιλείας τοῦ Θεοῦ, γιατί νά ὑπάρχει ἐπίγειο κράτος μέ
νόμους καί διατάξεις καί φόρους καί πρόστιμα; Καλύτερα ὁ κόσμος νά
βυθιστεῖ στήν ἀναρχία καί στό μηδέν.
Ἡ ἐποχή μας ἐπιχειρεῖ νά χτίσει μιά γέφυρα πίσω στό χρόνο πού
νά καλύπτει τήν ἀπόσταση μέχρι αὐτή καθεαυτή τή στιγμή τῆς πτώσης,
μέχρι τό πρῶτο κύτταρο τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει θεός στή
θέση τοῦ Θεοῦ καί τόν πρωτογενῆ λογισμό ὅτι ὁ Θεός τοῦ στέκεται
ἐμπόδιο σ’ αὐτό τό δρόμο. Ἄν τήν περπατήσουμε αὐτή τή γέφυρα, ποῦ
θά ὁδηγηθεῖ ὁ «πολιτισμός» μας; Ἄν ὁ Θεός μοῦ εἶναι ἐμπόδιο, εἶναι
δυνατόν νά ἀνεχθῶ ἄνθρωπο νά μέ ἐξουσιάζει; Νά μοῦ βάζει ὅρους καί
φραγμούς;
Τήν ἀρχή τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου τή βλέπουμε. Τό τέλος της,
ποιός προφήτης μπορεῖ νά τό προφητέψει;
							
Νινέττα Βολουδάκη
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Ψυχωμένη ἐπιστολή ἑνός ἡρωϊκοῦ Δασκάλου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΕ Ο,ΤΙ ΜΥΡΙΖΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ!
								

Ἄλικα, 01/02/2012

Πρός:
Τήν Ὑπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων, κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου – Ἀθήνα.
ΚΟΙΝ.: 1. Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Παιδείας κ. Κ. Ἀρβανιτόπουλο
2. Ὑφυπουργό Παιδείας κ. Εὔη Χριστοφιλοπούλου
3. Δ.Ο.Ε.
Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ,
Εἴθισται νά μονοπωλοῦν τίς συζητήσεις, τίς διαμαρτυρίες, τά ψη
φίσματα, καί τίς ἀπεργιακές κινητοποιήσεις θέματα ἀκραιφνῶς οἰκονο
μικοῦ περιεχομένου. Ἴσως εἶναι ἡ ὥρα νά ἀσχοληθοῦμε καί μέ ὑψηλά
καί βαθύτερα ζητήματα.
Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε τό γεγονός τῆς μή ἀποστολής
χαιρετιστήριου-ἑορταστικοῦ μηνύματος ἀπό μέρους σας ἐπί τῇ ἑορτῇ
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τήν ἑορτή τῶν Γραμμάτων ὅπως τήν ἀποκαλεῖ ὁ
λαός μας. Κι αὐτό, διότι μᾶς ἔχετε συνηθίσει ἀκόμη καί σέ παγκόσμιες
ἡμέρες νά συντάσσετε ἀνάλογα μηνύματα. Ἀρχίζω νά πιστεύω πώς,
ἐάν ὑπῆρχε Παγκόσμια ἡμέρα Μπαταρίας, κάτι θά ἐφευρίσκατε γιά
νά γράψετε. Σέ ἀντίθεση μέ ἐσᾶς, ἡ Κίνηση τῶν Νεοδιορισθέντων
Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ Λακωνίας, διένειμε
1.200 εἰκόνες τῶν σεπτῶν Ἱεραρχῶν σέ Λάκωνες μαθητές.
Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια τό Ὑπουργεῖο
(Ἐθνικῆς τό ἐξάλειψε ἡ πονηρία) Παιδείας, ὅ,τι τοῦ μυρίζει Πατρίδα,
Ἔθνος, γλῶσσα, ἰδανικά, ἱστορία, «πιστεύω», δηλ. τίς πιό εὐωδιαστές
μυρωδιές, προσπαθεῖ νά ἐξαφανίσει μέ τούς ἀπορροφητῆρες τῆς νέας
ἐποχῆς. Ὑπάρχουν τεκμήρια γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὅπως (1) τό
ἀνιστόρητο βιβλίο ἱστορίας τῆς κας Ρεπούση (βλ. πόρισμα Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν), (2) οἱ δηλώσεις τῆς πρώην εἰδικῆς γραμματέως σας, κας
Δραγῶνα, νά καταστεῖ μάθημα ἐπιλογῆς αὐτό τῆς Ἱστορίας, ἀλλά
καί (3) τά ἀνδραγαθήματά της σχετικά μέ τήν ἡρωΐδα δασκάλα Χαρά
Νικοπούλου, (4) ἡ εἰσήγηση τῆς συμβούλου σας (ἀποσπασμένης δα
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σκάλας), κας Ἑλένης Μποῦντα νά μήν ἐκτυπωθεῖ (ὅπως κι ἔγινε)
τό νέο βιβλίο ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, τό ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπό
τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο καί διορθώνει μέ βάση πληροφορίες
τά ἀνυπόστατα τοῦ ἀποσυρθέντος βιβλίου (βλ. Ἐφημ. Παρόν 17-72011), (5) ὁ Προγραμματισμός τοῦ 2011 πού προέβλεπε διορισμό 250
ἱεροδιδασκάλων στίς μουφτεῖες τῆς Θράκης ἐνῶ συγχρόνως διορίζατε
μόνο 52 δασκάλους γιά τά Δημοτικά ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας
(βλ. Πρῶτο Θέμα 10-07-2011), (6) ἡ σχεδιαζόμενη ἀλλαγή τοῦ βιβλίου
τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Β΄ Γυμνασίου, γιά τό ὁποῖο ἡ Ὑφυπουργός
Παιδείας, κα Χριστοφιλοπούλου ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει σέ ἐπερώτηση
βουλευτοῦ ἄν ὄντως ἀληθεύει ὅτι δέν θά ὑπάρχει στό συγκεκριμένο
πόνημα καμμία ἀναφορά στό πρόσωπο τῆς Παναγίας, καί πάρα πολλά
ἄλλα, τά ὁποῖα ἐπιλείψει με ὁ χρόνος διηγούμενον.
Ἡ παροῦσα γραπτή ἐπικοινωνία μας, δέν ἔχει σκοπό νά σᾶς πείσει
γιά κάτι. Ἀμάν κάναμε γιά νά καταλάβετε ὅτι πρέπει νά καταργηθεῖ ἡ
τριετής παραμονή τῶν ἐκπαιδευτικῶν, καί τώρα ἐπιμένετε στήν διετία·
ἔχει μπλοκάρει τό θέμα τῆς ἀναμοριοδότησης τῶν σχολικῶν μονάδων·
δέν ἰκανοποιεῖτε δίκαια αἰτήματα μεταθέσεων καί ἀποσπάσεων, ἀκόμη
κι ὅταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι γιά τούς ἐκπαιδευτικούς μας.
Ὁ Ἕλληνας ἐκπαιδευτικός, ὅπως κι ὁλόκληρη ἡ Ἑλληνική κοινω
νία, καταρρακώθηκε οἰκονομικῶς καί κοινωνικῶς. Στό ἐρώτημα γιατί
φτάσαμε ὡς ἐδῶ, ἡ παπαδιαμάντειος περιγραφή καθίσταται ἀποστο
μωτική: «κάτω, εἰς τήν συσσωρευμένην κόνιν τριῶν δεκαετηρίδων,
ἔβοσκον χιλιάδες βλατοῦδες, ψαλίδες, ἀλογάκια καί ἄλλα ζωΰφια καί
ἐχόρευον μυριάδες ποντικοί»! Ὑλικός ἐξευτελισμός ἐπῆλθε, δέν θά
ἐπιτρέψουμε καί τόν πνευματικό.
Ἐμπόδιο στήν ἀποψίλωσή σας, τό φύτεμά μας.
Ἐμπόδιο στό γκρέμισμά σας, τό κτίσιμό μας.
Ἐμπόδιο στόν παραλογισμό σας, ἡ λογική μας.
Οἱ ἀμυγδαλιές ἄνθισαν, ἔρχεται Ἄνοιξη…
Ἐκζητῶν ἐπί τούτοις τίς πρεσβεῖες
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν,

Νικόλαος Παν. Ἀντωνόπουλος

Προϊστάμενος Δημοτικοῦ Σχολείου
Ἀλίκων Μάνης
Υ.Γ.: Σᾶς ἐσωκλείω ἕνα κλωνάρι ἀμυγδαλιᾶς ἀπό τά ἀκριτικά Ἄλικα.
Βέβαια, ὅταν θά τό παραλάβετε, θά ἔχει μαραθεῖ. Δέν πειράζει ὅμως· μέ
ἀντιπαραβολικό τρόπο θά ἐννοήσετε πώς τά ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν
σας, μαραίνονται σύντομα…
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ὁ πνευματικός σύνδεσμος τοῦ π. Ἐπιφανίου μέ τόν
Ἐπίσκοπο Ἐδέσσης κυρόν Καλλίνικον (Ποῦλον)
Ἐλάβαμε καί πάλι ἀπό τόν ἀγαπητόν μας κ. Πολυνείκην Θεο
δωρόπουλον, ἀδελφόν τοῦ π. Ἐπιφανίου, νέα περιστατικά πού κα
θρεπτίζουν τήν Χριστομίμητη ψυχή τοῦ μακαρίου ἐκκλησιαστικοῦ
Πατέρα μας π. Ἐπιφανίου. Τόν εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν πολύ
τιμη συνεργασία του πού συντελεῖ στό νά πληροφορηθοῦν οἱ πιστοί
ὅσο τό δυνατόν περισσότερα στοιχεῖα γιά τήν προσωπικότητα τοῦ
μεγάλου θησαυροῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ π. Ἐπιφανίου.
Ἀφηγεῖται ὁ κ. Πολυνείκης:

Τρίτη 24 Ἰανουαρίου 1984.
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ.κ. Καλλίνικος βρίσκε
ται στό γραφεῖο τοῦ π. Ἐπιφανίου. Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἔχει
διαγνωσθεῖ ὅτι ὁ ἐκλεκτός αὐτός Ἱεράρχης πάσχει ἀπό κακοήθη ὄγκο
στόν ἐγκέφαλο. Ὁ θεράπων ἰατρός του, τοῦ ἔχει συστήσει μετάβαση
στήν Ἀγγλία γιά ἐγχείρηση. Ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης, ὅπως εἶναι γνωστό,
δέν διαθέτει χρήματα, λόγῳ τῆς παροιμιώδους ἀφιλοχρηματίας του,
πού ἦταν καί τό πλαίσιο τῆς Ἱερατικῆς του διακονίας. Τά χρήματα πού
χρειάζονται γιά τή μετάβασή του στό ἐξωτερικό εἶναι ἀρκετά καί ὁ Ἅγιος
Ἐδέσσης –Ἱεράρχης Κόσμημα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας– δέν μπορεῖ ν’
ἀνταποκριθεῖ, καθ’ ὅσον θεληματικά ἦταν ἐνδεής.
Τήν ὥρα πού εἰσέρχομαι στό γραφεῖο τοῦ π. Ἐπιφανίου γιά σερβί
ρισμα κάποιου γλυκίσματος, ὁ Ἱεράρχης πού συνδεόταν ἀπό πολλῶν
ἐτῶν μέ ἀδελφική ἀγάπη μέ τόν π. Ἐπιφάνιο, ἔχει καταληφθεῖ ἀπό
μεγάλη συγκίνηση, καί, κλαίγοντας, τοῦ ψελλίζει: «Δέν ἔχω χρήματα
ἀδελφέ μου γιά τήν περίπτωση τῆς ὑγείας μου κι ἔχω ἀρκετά ‘‘κουράσει’’
τούς κατά σάρκα συγγενεῖς μου, οἱ ὁποῖοι πάντοτε καί μέ προθυμία μ’
ἐνισχύουν».
Ὁ π Ἐπιφάνιος, πού κάθεται δίπλα του, τόν ἀγγίζει στήν πλάτη
στοργικά καί τοῦ ἀπαντᾶ: «Γέροντά μου, γνωρίζεις πολύ καλά ὅτι κι
ἐγώ εἶμαι πάμπτωχος, ἀλλά μερικά ἀπό τά πιό στενά πνευματικά μου
τέκνα, γνωρίζω ὅτι ἔχουν μία οἰκονομική ἄνεση. Θά τούς τηλεφωνήσω
ἀμέσως καί πολύ σύντομα θά ἔχουμε τά χρήματα πού χρειάζονται γιά
τή θεραπεία σας στό ἐξωτερικό».
Μέ τό τέλος τῶν λεγομένων ἀπό τόν π. Ἐπιφάνιο, τό πρόσωπο
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τοῦ Ἁγίου Ἐδέσσης φωτίστηκε κυριολεκτικά καί τό αἴσθημα λύπης καί
ἀθυμίας, τό διαδέχθηκε αἴσθημα χαρᾶς κι εὐγνωμοσύνης.
Τελικά, τά ἔξοδα νοσηλείας τοῦ Ἐπισκόπου καλύφθηκαν ἀπό τόν
κατά σάρκα ἀδελφό του, ἀνώτερο δικαστικό λειτουργό. Ἄς ἔχουμε τήν
εὐλογία τῶν δύο ἀνωτέρω Κληρικῶν, οἱ ὁποῑοι ἀπό πολλά ἔτη ἔχουν
ἀναχωρήσει εἰς Κύριον καί καλό εἶναι νά γνωρίζουμε ὅτι στήν Ἐκκλησία
μας ὑπηρέτησαν καί ὑπηρετοῦν μέ φόβο Θεοῦ καί αὐταπάρνηση πολλοί
Κληρικοί –καί μάλιστα Ἐπίσκοποι– πού θεληματικά παρέμειναν πάμ
πτωχοι, τόσο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί γιά τήν ἀγάπη τους πρός
τό συνάνθρωπο.

Πέμπτη 26 Ἰανουαρίου 1984.
Εἶχα τήν εὐλογία νά μεταφέρω μέ τό αὐτοκίνητό μου τόν ἐκλεκτό
Ἱεράρχη στό ἀεροδρόμιο προκειμένου νά μεταβεῖ στό Λονδῖνο, λόγῳ
σοβαροῦ προβλήματος ὑγείας πού ἀντιμετώπιζε.
Στό ὄχημα, μαζί του, εὐρίσκοντο ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερόθεος
Βλάχος, νῦν Μητροπολίτης Ναυπάκτου, στενό πνευματικό του τέκνο,
ὁ ὁποῖος τόν ὑπηρετοῦσε πιστά καί ἀφοσιωμένα ‒μέ κορύφωση τήν
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περίοδο τῆς ἀσθενείας του‒ καί
δύο κατά σάρκα συγγενεῖς του.
Περιμένοντας στήν αἴθουσα
ἀναχωρήσεων τοῦ ἀεροδρομίου
τήν ἀναγγελία τῆς πτήσεως, εἴ
χαμε ‘‘χωρισθεῖ’’ σέ παρέες, πολύ
κοντά ἡ μία μέ τήν ἄλλη.
Ὁ Σεβασμιώτατος, θέλοντας
πιστεύω νά τιμήσει στό πρόσωπό
μου τόν π. Ἐπιφάνιο, κάθησε
δίπλα μου. Μιλῶντας μου πάν
τα στόν πληθυντικό, καθ’ ὅσον
ἡ εὐγένεια ἦταν ἕνα ἀπό τά χα
ρακτηριστικά πού τόν διέκρι
ναν, μοῦ ἀνέφερε ἀρκετά γιά τή
διακονία τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξι
ώματος, τό ἀνύστακτο ἐνδια
φέρον πού πρέπει νά διακρίνει
τούς Ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες
γιά τό ποίμνιό τους κ.τ.λ. Σέ κάποια στιγμή κατελήφθη ἀπό μεγάλη
συγκίνηση καί μοῦ τόνισε: «Δέν γνωρίζω κ. Θεοδωρόπουλε ἄν
ὁ Θεός μοῦ συγχωρήσει τό πόσο ἔχω ‘‘ἐκμεταλλευθεῖ’’ τόν π.
Ἐπιφάνιο» καί συνέχισε: «Ἐγώ ἔχω τίς τιμές καί τή δόξα στή Μητρόπολη Ἐδέσσης καί ὁ π. Ἐπιφάνιος τίς σκοτοῦρες καί τά προβλήματα τῆς
διακονίας μου. Σχεδόν πάντοτε προστρέχω σ’ αὐτόν γιά τά δύσκολα
προβλήματα πού ἀναφύονται στή Μητρόπολή μου καί ὁ π. Ἐπιφάνιος
μέ τή σοφία καί τή διάκριση πού τόν ἔχει προικίσει ὁ Κύριός μας, βρίσκει
λύσεις καί θεραπεύει πληγές».
Μόλις τελείωσε τοῦ εἶπα: «Εἰδικά ἐσεῖς, ὄχι μόνο δέν ἔχετε ‘‘ἐκμε
ταλλευθεῖ’’ τόν π. Ἐπιφάνιο, ἀλλά ἔχω καταλάβει ὅτι τόν ἀγαπᾶτε καί
τόν σέβεσθε ὑπέρμετρα, ἄν καί νεώτερός σας, κάτι πού συμβαίνει καί
ἀπό τή δική του πλευρά».
Ὁ Σεβασμιώτατος σχεδόν συμφώνησε μέ τά λεγόμενά μου, ἀλλά
γιά τό θέμα τῆς ‘‘ἐκμετάλλευσης’’ ἐπέμενε στήν ἀρχική θέση του.
Τήν ὥρα ἐκείνη τά μεγάφωνα τοῦ ἀεροδρομίου ἀνακοίνωσαν τήν
ἀναχώρηση τῆς πτήσεως γιά Λονδίνο κι ἔτσι σταμάτησε ἡ εὐλογημένη
συνομιλία μου, μ’ ἕναν Ἐπίσκοπο πρωτίστως ΑΝΘΡΩΠΟ.
Εἴθε νά μεσιτεύει γιά ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας στόν οὐρανό,
ὅπου καί βρίσκεται ἡ ἁγία του ψυχή.

					

Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος
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ΜΝΗΜΗ ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Δέκα χρόνια μετά
ν καί παιδικός ἀδελφικός φίλος, ὁ παπά Μιχάλης, ἐλάχιστα τόν
ἐγνώριζα, ὅπως διεπίστωσα ἐκ τῶν ὑστέρων, διότι μέ πολλή
ἐπιμέλεια ἔκρυβε ὅσα σιωπηλά ἐπιτελοῦσε σέ πολλούς τομεῖς.
Αὐτή ἦταν ἡ κοινή διαπίστωση ὅλων
ὅσοι βρεθήκαμε ἔξω ἀπό τήν Ἐντατική
τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός» τόν
Μάρτη τοῦ 2002.
Καί αὐτό τό διαπιστώσαμε μαζί καί
μέ τούς μαθητές του (2ου πειραματικοῦ
Ἑνιαίου Λυκείου Ἀθηνῶν) στήν Ἐντατική
τοῦ Νοσοκομείου Εὐαγγελισμός κατά
τήν ὀλιγοήμερη σοβαρή ἀσθένεια του.
Μαζί μέ τόν πόνο καί τή θλίψη
ζήσαμε ὅλοι ἐμεῖς παράλληλα καί στιγ
μές ἔντονης
παρηγοριᾶς, μεγάλης
ἀνακούφισης κι ἐλπίδας.
Καί τοῦτο διότι εἴδαμε καί… πι
στεύσαμε.
Εἴδαμε …πνευματικά ὡραῖες εἰ
κόνες νά ξεδιπλώνονται…. Πλῆθος Κληρικῶν, ἐνοριτῶν, συγγενῶν,
φίλων ἀλλά κυρίως μαθητῶν του ἀπό τό 2ο Πειραματικό Ἑνιαῖο Λύκειο
Ἀθηνῶν, νά συνωστίζονται ἔξω ἀπό τήν ἐντατική γιά νά πάρουν τήν
εὐχή του.
Εἴδαμε μαθητές πού ἔρχονταν ἀφήνοντας τά μαθήματα τους καί
ξενυκτοῦσαν ἐκεῖ κάνοντας παρέα στόν πρωτότοκο γιό του, τό Βασίλη,
ὅλη τήν νύκτα.
Εἴδαμε μία ἑβδομάδα μετά, μαθητές, καθηγητές καί γονεῖς νά
κατακλύζουν τόν ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Μετσόβου στήν Ἐξόδιο
ἀκολουθία τοῦ παπά Μιχάλη.
Μίλησαν στό μικρόφωνο καί ἕνα καί δύο μαθητές καί εἶπαν ὅτι:
«Ὅλοι ἐμεῖς, τά πνευματικά σου παιδιά, πασχίζουμε νά βροῦμε τίς
λέξεις γιά νά περιγράψουμε τόν πόνο μας, πού εἶναι μεγάλος. Καί τοῦτο
διότι εἶναι μεγάλη ἡ ἀγάπη μας. Καί ἡ ἀγάπη μας εἶναι μεγάλη… διότι
τόσο μεγάλη ἦταν καί ἡ αγάπη πού σύ μᾶς ἔδινες καί μᾶς ἔμαθες».
«Μᾶς πρόσφερες πίστη, βαθιά πίστη, δύναμη ζωῆς, γαλήνη, σέ ἕνα
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κόσμο ταραγμένο, κάθε εἴδους
ἀγάπη. Μᾶς ἔδωσες καλοσύνη,
μᾶς ἔδωσες ἐλπίδα, ἤσουν ἕνας
πραγματικός φίλος, κάποιος πού
ἀκούραστα νοιαζόταν γιά τόν κα
θένα ἀπό ἐμᾶς καί γιά ὅλο τόν
κόσμο.
Ἤσουν ἕνας μεγάλος δάσκα
λος, ἤσουν τό φῶς τοῦ ἥλιου καί
ἄφηνες τίς ἡλιαχτῖδες σου νά
ἀγκαλιάζουν καί νά θωπεύουν
τίς ψυχές μας.
Παπά Μιχάλη, τό φῶς σου
δέν θά χαθεῖ, θά μείνει μέσα μας,
θά φωτίζει κάθε μας Ἔργο».
Ἀλλά καί ὁ διευθυντής –Λυ
κειάρχης ἐπισφαγίζοντας τά λό
για τῶν μαθητῶν εἶπε:
«Χάρη στή δική σου ταπει
νοφροσύνη καί τήν γαλήνη τῆς
ψυχῆς σου, μᾶς μετέδωσες τήν ταπεινότητα ἀλλά καί τήν αἰσιοδοξία
ὅτι ὁ κόσμος μπορεῖ νά γίνει καλύτερος.
Ἀπό τήν δική σου συνέπεια καί ἐργατικότητα μάθαμε πολλά ὅλοι
μας.
Τά περίσια ἀποθέματα ἀγάπης, ἡ πίστη καί τό πλεόνασμα τῆς
ψυχῆς σου εἶναι οἱ ὑποθῆκες πού μᾶς ἀφήνεις.
Χάρη σέ σένα γνωρίσαμε ὅλα τά πρότυπα πού βίωσες καί ὑπηρέ
τησες:
Τόν Ἱερέα, τόν σύζυγο, τόν πατέρα, τό δάσκαλο, τό συνάδελφο, τό
φίλο…
Ξέρουμε ὅτι ἀπό χθές ἡ Ἐκκλησία, τό σπίτι, τό σχολεῖο, ἡ τάξη θά
εἶναι φτωχότερη. Θά εἴμαστε ἐμεῖς ὅμως πλουσιότεροι, γιατί θά ὑπάρχεις
μέσα μας ὡς πρότυπο ἑνός φωτεινοῦ κόσμου γιά νά συνεχίσουμε νά
δίνουμε ἀγάπη, στοργή, ἐλπίδα, κατανόηση στούς μαθητές μας πρῶτα,
στά ὀρφανά, στούς ἀνήμπορους, στούς πολιτικούς πρόσφυγες.
Θυμᾶμαι, τελευταία σου ἐξόρμηση χαρᾶς καί ἐλπίδας στό Λαύριο,
στίς θεραπευτικές κοινότητες ἀπεξάρτησης, πού τόσα ἔδωσες!…»
Καί στό σαρανταήμερο μνημόσυνο οἱ μαθητές μίλησαν, κάτω
ἐκεῖ στήν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ πού ὁ παπά Μιχάλης συνήθιζε νά τούς
προσφέρει ἕνα κέρασμα μετά τή Θεία Λειτουργία
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Καί ἦταν ἐκεῖ
καί μία παλαιά μα
θήτρια πού ἄνοιξε
τήν καρδιά της καί
εἶπε:
«Τόν εἶχα μία
χρονιά
καθηγη
τή, στήν τρίτη Λυ
κείου.
Τελείωσα
τό σχολεῖο, πέρα
σα στή Σχολή …..
Πέρασαν τέσσερα
χρόνια….καί…στή
Στιγμιότυπο ἀπό τήν τελετή ὀνοματοδοσίας τῆς πτέρυγας
δυσκολία μου ἦλθε
τοῦ 2ου Πειραμ. Ἑ. Λ. Ἀθηνῶν
στό νοῦ μου….στήν
ψυχή…τόν θυμήθηκα….καί θυμήθηκα πού μᾶς εἶχε φέρει στόν Ἅγιο
Βασίλειο γιά λειτουργία.
….Ἔτσι ψάχνοντας βρῆκα τήν Ἐκκλησία ….καί ἔτυχε τήν μέρα
αὐτή νά εἶναι Λειτουργός ὁ π. Μιχάλης. Μέ χαιρέτησε σάν νά εἴχαμε
ἰδωθεῖ τήν προηγούμενη μέρα. Μέ βοήθησε τότε πάρα πολύ καί δέν
ξέρω τί νά πῶ.
Τόν εὐχαριστῶ γιά ὅλα καί εὔχομαι ἐκεῖ στόν οὐρανό πού εἶναι νά
εὔχεται καί γιά μᾶς νά μᾶς βοηθάει ὅλους».
Ὁ πατήρ Ἀνανίας Κουστένης παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ἔκφραση
εὐγνωμοσύνης τῆς φοιτητρίας συμπλήρωσε:
«Πόσοι ξεκλειδώθηκαν ἀπό τόν παπά Μιχάλη καί πόσοι δέν πῆραν
τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ! Πόσοι δέν ἔχουν ἀποταμιεύσει τήν ἀγάπη του!
Καί θά ἔλθει ἡ ὥρα κατά τήν ὁποία θά τήν βγάλουν καί στή ζωή τους.
Εἴδαμε νά πραγματοποιεῖται αὐτό πού λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος πώς
ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νά διορθώσει ἕνα Δῆμο, μιά ὁλόκληρη πόλη,
ὁλόκληρο κόσμο!».
Τό σχολεῖο σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, κατόπιν ἀποφάσεως καθη
γητῶν καί μαθητῶν ἀφιέρωσε μία πτέρυγά του στόν ἀείμνηστο πατέρα
Μιχαήλ.
Ὁ παπά-Μιχάλης ἐκκλησιαζόταν μέχρι τήν χειροτονία του στήν
ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων καί, ὅταν ἦταν μικρός μαθητής,
σ’ αὐτήν τήν Ἐκκλησία ντυνόταν καί «παπαδάκι».
Δέκα χρόνια μετά τιμοῦμε, ἐμπνεόμαστε καί ἀγωνιζόμαστε νά
μιμηθοῦμε τή βιοτή καί τό ἦθος τοῦ παπά-Μιχάλη.
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Δημήτριος Χαραλαμπίδης

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΕΚΑΘΕΝ
ΝΟΥΘΕΤΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Ε

πειδή ὑπάρχουν ἀκόμη ἀρκετοί πού ἀμφιβάλλουν γιά τό ἐάν καί
κατά πόσον πρέπει νά σχετίζεται τό λειτούργημα τοῦ Κληρικοῦ
μέ τό ἔργο καί τήν διακονία τῶν πολιτικῶν, παρά τά ὅσα ἔχουμε ἐπί
πολλά ἔτη γράψει σχετικά μέ τήν ὑποχρέωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Ποιμένων νά νουθετοῦν, νά καθοδηγοῦν καί νά ἐλέγχουν τούς πολι
τικούς, ἀρχίζουμε ἀπό τό τεῦχος αὐτό νά παραθέτουμε κείμενα τῆς
Βυζαντινῆς περιόδου πού μαρτυροῦν μέ τόν πιό πειστικό τρόπο τήν
ἀλήθεια τῶν ἰσχυρισμῶν μας.
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι
ἀποσπάσματα ἀπό τίς παραινέσεις τοῦ
Διακόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἀγα
πητοῦ πρός τόν μαθητή του καί Αὐτοκρά
τορα Ἰουστινιανό γιά τήν ἄσκηση τῶν
βασιλικῶν του καθηκόντων.
Εἶναι περιττό νά τονίσουμε τήν ση
μασία τοῦ κειμένου αὐτοῦ, δεδομένου ὅτι
οἱ παραινέσεις γίνονται ἀπό ἕνα ἁπλό
Διάκονο τῆς Ἐκκλησίας πρός ἕνα ἰσόβιο
Αὐτοκράτορα πού εἶχε σπάνια θεολογική
κατάρτιση καί παιδεία, ἐνῶ αὐτοί πού
ἀρνοῦνται σήμερα τίς παραινέσεις τῆς
Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐφήμερα πολιτικά
πρόσωπα καί τέτοιου μάλιστα ἐπιπέδου, ὥστε καί στά καθαρά βιοτικά
ζητήματα νά τά θαλασσώσουν καί νά ὁδηγήσουν τήν Πατρίδα μας
στήν χρεωκοπία!
Γιά τήν βοήθεια στήν συλλογή τῶν κειμένων ὀφείλουμε χάριτας
στόν ἀγαπητόν καί φιλομαθέστατον συμπρεσβύτερον π. Ἀθανάσιον
Γιαννόπουλον, ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀρτεμίου Γούβας, τόν ὁποῖον
θερμά εὐχαριστοῦμε καί ἐλπίζουμε στήν περαιτέρω συνεργασία
του.

							

π. Β. Ε. Β.
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΩΝ,
ΠΑΡΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Τιμῆς ἁπάσης ὑπέρτερον ἔχων ἀξίωμα, βασιλεῦ, τίμα ὑπέρ ἅπαντας τόν τούτου σε ἀξιώσαντα Θεόν (4), ὅτι καί καθ’ ὁμοίωσιν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας (5), ἔδωκέ σοι τό σκῆπτρον τῆς ἐπιγείου δυναστείας, ἵνα
τούς ἀνθρώπους διδάξῃς τήν τοῦ δικαίου φυλακήν, καί τῶν κατ’ αὐτοῦ
λυσσώντων ἐκδιώξῃς τήν ὑλακήν, ὑπό τῶν αὐτοῦ (6) βασιλευόμενος
νόμων, καί τῶν ὑπό σέ βασιλεύων ἐννόμως.
ΚΕΦΑΛ. Β΄.
Ὡς κυβερνήτης ἀγρυπνεῖ διά παντός, ὁ τοῦ βασιλέως πολυόμματος
νοῦς, διακατέχων ἀσφαλῶς τῆς εὐνομίας τούς οἴακας, καί ἀπωθούμενος
ἰσχυρῶς τῆς ἀνομίας τούς ρύακας, ἵνα τό σκάφος τῆς παγκοσμίου πο
λιτείας μή περιπίπτῃ, κύμασιν ἀδικίας.
ΚΕΦΑΛ. Γ΄.
Θεῖον μάθημα καί πρῶτον οἱ ἄνθρωποι, τό γνῶναι τινά ἑαυτόν (7),
διδασκόμεθα. Ὁ γάρ ἑαυτόν γνούς, γνώσεται Θεόν· Θεόν δέ ὁ γνούς,
ὁμοιωθήσεται Θεῷ· ὁμοιωθήσεται δέ Θεῷ, ὁ ἄξιος γενόμενος Θεοῦ·
ἄξιος δέ γίνεται Θεοῦ, ὁ μηδέν ἀνάξιον πράττων Θεοῦ, ἀλλά φρονῶν
μέν τά αὐτοῦ, λαλῶν δέ ἅ φρονεῖ, ποιῶν δέ ἅ λαλεῖ.
ΚΕΦΑΛ. Δ΄.
Ἐπί προγόνων εὐγενείᾳ μηδείς ἐναβρυνέσθω· πηλόν γάρ ἔχουσι
πάντες τοῦ γένους προπάτορα, καί οἱ ἐν πορφύρᾳ καί βύσσῳ καυχώμενοι, καί οἱ ἐν πενίᾳ καί νόσῳ τρυχόμενοι (8), καί οἱ διαδήματα περικείμενοι, καί οἱ διά δόματα (9) προκείμενοι. Μή τοίνυν εἰς πήλιον ἐγκαυχώμεθα γένος, ἀλλά ἐπί χρηστότητι σεμνυνώμεθα τρόπων.
ΚΕΦΑΛ. Ε΄.
Ἴσθι, ᾦ εὐσεβείας θεότευκτον ἄγαλμα, ὅτι ὅσω μεγάλων ἠξιώθης
παρά Θεοῦ δωρεῶν, τοσούτω μείζονος ἀμοιβῆς ὀφειλέτης ὑπάρχεις αὐτῶ. Οὐκοῦν ἀπόδος τῷ εὐεργέτῃ τό χρέος τῆς εὐχαριστίας, τῷ λαμβάνοντι τό χρέος ὡς χάριν καί τήν χάριτος χάριν ἀντιδιδόντι. Αὐτός γάρ ἀεί
καί χαρίτων ἄρχει, καί ὡς χρέος τάς χάριτας ἀποδίδωσιν· εὐχαριστίαν
δέ ζητεῖ παρ’ ἡμῶν, οὐ τήν διά ῥημάτων ἀγαθῶν προσφοράν, ἀλλά τήν
διά πραγμάτων εὐσεβῶν προσφοράν.
ΚΕΦΑΛ. Η΄.
Ἀπρόσιτος μέν ὑπάρχεις ἀνθρώποις διά τό ὕψος τῆς κάτω βασιλείας· εὐπρόσιτος δέ γίνῃ τοῖς δεομένοις διά τό κράτος τῆς ἄνω ἐξουσίας·
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καί ἀνοίγεις τά ὦτα τοῖς πενίας πολιορκουμένοις, ἵνα εὕρῃς τήν τοῦ Θεοῦ
ἀκοήν ἀνεωγμένην. Οἶοι γάρ ἄν τοῖς ἡμετέροις γενώμεθα συνδούλοις,
τοιοῦτον περί ἡμᾶς εὑρήσομεν τόν Δεσπότην.
ΚΕΦΑΛ. ΙΒ΄.
Ἀποστρέφου τῶν κολάκων τούς ἀπατηλούς λόγους, ὥσπερ τῶν
κοράκων τούς ἁρπακτικούς τρόπους· οἱ μέν γάρ τούς τοῦ σώματος
ἐξορύττουσιν ὀφθαλμούς· οἱ δέ, τούς τῆς ψυχῆς ἑξαμβλύνουσι λογισμούς, μή συγχωροῦντες ὁρᾷν τήν τῶν πραγμάτων ἀλήθειαν. Ἤ γάρ
ἐπαινοῦσιν ἔσθ’ὅτε τά ψόγου ἄξια, ἤ ψέγουσι πολλάκις τά ἐπαίνων
κρείττονα· ἵνα δυοῖν θάπερον αὐτοῖς ἁμαρτάνηται, ἤ τό κακκόν ἐπαι
νούμενον, ἤ τό καλόν ὑβριζόμενον.
ΚΕΦΑΛ. ΙΔ΄.
Εἴ τίς κεκαθαρισμένον ἔχει τόν λογισμόν ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης
ἀπάτης, καί βλέπει τό οὐτιδανόν τῆς ἑαυτοῦ φύσεως, τότε βραχύ καί
ὠκύμορον τῆς ἐνταῦθα ζωῆς καί τόν συνεζευγμένον τῇ σαρκί ῥύπον, εἰς
τόν τῆς ὑπερηφανίας οὐκ ἐμπεσεῖται κρημνόν, κἄν ἐν ἀξιώματι ὑπάρχῃ
ὑψηλῷ.
ΚΕΦΑΛ. ΙΗ΄.
Βασιλέα σέ κατά ἀλήθειαν ὁρίζομαι, ὡς βασιλεύειν καί κρατεῖν τῶν
ἡδονῶν δυνάμενον, καί τόν στέφανον τῆς σωφροσύνης ἀναδησάμενον,
καί πορφύραν τῆς δικαιοσύνης ἀμφιασάμενον. Ἡ μέν γάρ ἄλλη ἐξουσία
τόν θάνατον ἔχει δαδοχήν· ἡ δέ τοιαύτη βασιλεία τήν ἀθάνατον σώζει
διαμονήν· καί ἡ μέν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ λύεται· ὁ δέ τῆς αἰωνίου κολάσεως
ῥύεται.
ΚΕΦΑΛ. ΙΘ΄.
Εἰ τήν ἐκ πάντων βούλει καρποῦσθαι τιμήν, γίνου τοῖς ἅπασιν
εὐεργέτης κοινός· οὐδέν γάρ οὕτω πρός εὔνοιαν ἐφέλκεται, ὡς εὐ
ποιίας χάρις διδομένη τοῖς χρῄζουσιν. Ἡ γάρ διά φόβον γινομένη
θεραπεία, κατεσχηματισμένη ἐστί θωπεία, πεπλασμένης τιμῆς ὀνόματι
φενακίζουσα τούς αὐτῇ προσανέχοντας.
ΚΕΦΑΛ. ΚΑ΄.
Τῇ μέν οὐσίᾳ τοῦ σώματος, ἴσος παντί ἀνθρώπω ὁ βασιλεύς, τῇ
ἐξουσίᾳ δέ τοῦ ἀξιώματος ὅμοιός ἐστι τῷ ἐπί πάντων Θεῷ· οὐκ ἔχει
γάρ ἐπί γῆς τόν αὐτοῦ ὑψηλότερον. Χρή τοίνυν αὐτόν καί ὡς Θεόν μή
ὀργίζεσθαι, καί ὡς θνητόν μή ἐπαίρεσθαι· εἰ εἰκόνι θεϊκῇ τετίμηται,
ἀλλά καί εἰκόνι χοϊκῇ συμπέπλεκται· δί’ ἧς ἐκδιδάσκεται τήν πρός
πάντας ἰσότητα.
ἐφορᾷν, καί μηδέν ἀνέχῃ παρορᾷν. Οὐ γάρ μικρόν ἐπί σοί ὅπερ
μικρόν εἶναι δοκεῖ ἐν συγκρίσει τῶν σῶν· ἐπειδή καί ρῆμα βασιλέως
ψιλόν μεγάλην ἔχει παρά πᾶσιν ἰσχύν.
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εφυλλίζοντας παλιά ἀναγνωστικά, τά ὁποῖα διδάσκονταν τά Ἑλληνό
πουλα στό Δημοτικό σχολείο κατά τά ἔτη 1943, 1951 μέχρι τό 1969
ἀνακαλύπτει κανείς συμπυκνωμένη ὅλη τήν διδασκαλία πού χρειάζεται νά
πάρει ἕνα παιδί ἀπό πέντε μέχρι δώδεκα ἐτῶν.
Κι ὅταν λέμε διδασκαλία δέν ἐννοοῦμε τήν στείρα γνώση τῆς ἀνάγνωσης,
τῆς γραφῆς, τῆς ἀριθμητικῆς, τῆς Γεωγραφίας καί τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν
ἀλλά ἐννοοῦμε τήν ὁλοκληρωμένη παιδεία πού πρέπει νά λαμβάνει ἕνας
μαθητής, συμπεριλαμβανομένης τῆς διδαχῆς καλῶν τρόπων, ἠθικῶν ἀρ
χῶν καί βασικῶν κανόνων ἀξιοπρεποῦς συμπεριφορᾶς, παράλληλα μέ
τήν διδασκαλία τῆς ἀνάγνωσης καί τῆς γραφῆς. Μέσα ἀπό τά κείμενα
πού εἶχαν τά παιδιά νά μελετήσουν γιά νά ἀσκηθοῦν στήν ἀνάγνωση καί
στήν ὀρθογραφία μάθαιναν παράλληλα ὅλες τίς ἀξίες πού πρέπει νά
ἔχει ὁ ἄνθρωπος γιά νά μπορέσει νά ζήσει τή ζωή του. Μάθαιναν γιά
τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, γιά τό σεβασμό στούς γονεῖς καί στούς
μεγαλυτέρους, γιά τήν προσευχή καί τόν Κυριακάτικο ἐκκλησιασμό, γιά τό
νόημα ὅλων τῶν ἑορτῶν..
Σέ ἐκεῖνα τά βιβλία εὕρισκε ὁ μαθητής ἀξιόλογα ἔργα μεγάλων συγγρα
φέων καί ποιητῶν, τούς ὁποίους ἀγνοεῖ σήμερα ὁ «μοντέρνος» μαθητής.
Ποιός θυμᾶται σήμερα τόν Ἰωάννη Πολέμη μέ τά πατριωτικά ποιήματά
του; Καί τί μᾶς χρειάζονται αὐτά στόν 21ο αἰῶνα; Πῶς τιμᾶ σήμερα ἡ
Ἑλλάδα τήν Ἑλληνική σημαία γιά νά ἐκτιμήσει καί ὁ μαθητής τό ποίημα:
Δόξα Ἀθάνατη στολίζει
κάθε θεία σου πτυχή
καί μαζί σου φτερουγίζει
τῆς Πατρίδας ἡ ψυχή. [..]
Κι ὁ Σταυρός, πού λαμπυρίζει
στήν ψηλή σου κορυφή,
εἶν’ ὁ φάρος, πού φωτίζει
μιάν ἐλπίδα μας κρυφή...;

Ξ

Θυμᾶμαι τόν παππού μας νά ἀπαγγέλει τέτοιους στίχους -καί ἄλλους
παρόμοιους- καθώς ἐξιστοροῦσε ἱστορίες ἀπό τόν πόλεμο πού ἔζησε ὁ
ἴδιος, καί ἐμεῖς, μικροί μαθητές τότε, διακρίναμε τήν συγκίνηση στήν φωνή
του καί καταλαβαίναμε πόσο σπουδαῖα ἦσαν αὐτά τά νοήματα.
Σήμερα καταφέρνουμε νά συγκινήσουμε τούς μαθητές κατά τόν
ἑορτασμό τῶν ἐθνικῶν μας ἐπετείων; Συνήθως ἀκούγονται τά ἴδια καί τά
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ἴδια «κενά» λόγια κατά τίς σχολικές ἐκδηλώσεις, χωρίς ζωή, χωρίς περιε
χόμενο, χωρίς παλμό, χωρίς πίστη καί ἐλπίδα, τά ὁποῖα τό μόνο πού τούς
προκαλοῦν εἶναι ἀδημονία νά τελειώσει ἡ γιορτή γιά νά συνεχίσουν τά
παιχνίδια τους.
Τά ἴδια κενά λόγια ἐπαναλαμβάνουν καί οἱ πολιτικοί μας κατά τίς ἐθνικές παρελάσεις –ὅταν γίνονται, καθώς μέ τό πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς
κρίσης, βρήκαμε καλή δικαιολογία νά τίς καταργήσουμε κι αὐτές–, ἀπο
δεικνύοντας ὅτι μιλοῦν ἀπό ἁπλό καθῆκον, χωρίς νά αἰσθάνονται ἴχνος
συγκίνησης καί σεβασμοῦ πρός τήν ἱστορία τῆς Πατρίδος μας.
Τά ἀναγνωστικά τότε ἦταν χωρισμένα σέ ἑνότητες, ἀπό τό Σεπτέμβριο
πού ξεκινοῦσαν τά σχολεῖα ἄρχιζε καί τό βιβλίο μέ μιά προσευχή, μέ
φθινοπωρινά θέματα, μέ ἐθνικά πού σχετίζονταν μέ τήν 28η Ὀκτωβρίου,
ἔπειτα κείμενα καί ποιήματα γιά τό ὄργωμα, γιά τή σπορά, γιά τά Χρι
στούγεννα, γιά τήν Ἄνοιξη, γιά τήν Ἀνάσταση..
Σήμερα ποιά εἶναι ἡ διδακτέα ὕλη στό δημοτικό σχολεῖο κατά τό
Ὑπουργεῖο Παιδείας; Ὕλη «παιδείας» καί ὄχι «Ἐθνικῆς Παιδείας».
Ἀκόμη καί ἀπό τόν τίτλο του τό ὑπουργεῖο ἀφαίρεσε τό «Ἐθνικῆς
Παιδείας» ἐπισφραγίζοντας ὁριστικά τήν πρόθεσή του νά εἶναι ὑπουργεῖο
στεῖρας παιδείας, χωρίς συνείδηση, χωρίς Ἐθνικό περιεχόμενο χωρίς ἀξίες
καί ὅραμα!
Παιδεία σημαίνει σήμερα συσσώρευση πληροφοριῶν καί γνώσεων γε
νικοῦ περιεχομένου, χωρίς νά καλλιεργεῖται ἡ σκέψη τοῦ μαθητῆ, χωρίς
νά τοῦ ἐμπνέονται οἱ παραδόσεις τοῦ Ἔθνους μας, ἀλλά ἐπιχειρεῖται νά
κατευθύνεται ἡ λογική του σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού ἐπιτάσσουν οἱ
«κρατοῦντες» καί ὑπακούει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί τό Παιδαγωγικό
Ἰνστιτοῦτο πού συγγράφει τά βιβλία.
Οἱ μεγάλοι συγγραφεῖς καί ποιητές, τῶν ὁποίων τά κείμενα γέμιζαν τίς
περισσότερες σελίδες τῶν παλαιῶν ἀναγνωστικῶν, σήμερα ἔχουν ἐξαληφθεῖ
ἀπό τήν διδακτέα ὕλη. Ἔχουν παραμείνει μόνο ὁρισμένα ἔργα τοῦ Κόντο
γλου, τοῦ Παπαδιαμάτη καί τοῦ Ξενόπουλου καί τά ὁποῖα ἀπαντῶνται
στήν ἑνότητα «θρησκευτική ζωή»! Tά κείμενα δηλαδή πού ἀποσκοποῦσαν
νά βοηθήσουν τούς μαθητές νά ἀποκτήσουν κρίση, ὀρθή σκέψη καί γερά
θεμέλια γιά τήν μετέπειτα πορεία τῆς ζωῆς τους, θεωροῦνται σήμερα
«θρησκευτικές ἔννοιες» καί ἡ διδασκαλία τους ἔχει γίνει προαιρετική.
Ξεχωρίσαμε λοιπόν σήμερα οἱ «σύγχρονοι» ἄνθρωποι τήν καθημερινή
μας ζωή ἀπό τήν «θρησκευτική» ζωή. Ὅ,τι ἔχει σχέση μέ ἠθικές ἀξίες, ἰδα
νικά καί ἰδεώδη μπῆκε στό ράφι τοῦ παρελθόντος ὡς ξεπερασμένο.
Τά κείμενα τῶν συγχρόνων λογοτεχνῶν πού προβάλλονται καί διδάσκονται στά σχολεῖα, ἔχουν ὡς θεματολογία τήν ἀνοχή στήν διαφορετικότητα τῶν ἀνθρώπων, τό εὖ ἀγωνίζεσθαι καί τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης.
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Αὐτά τά θέματα θεωροῦνται ἀπαραίτητα γιά τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν!
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πώς ἕνα θέμα αὐτονόητο, ἡ καθαριότητα τῶν
παιδιῶν, παλιά ἀποτελοῦσε εἰδικό κεφάλαιο στά βιβλία τῶν μικρῶν μαθητῶν!
Κι ὅμως! Κάνοντας μιά μικρή ἔρευνα διαπίστωσα πόσο ἀπαραίτητα ἦταν καί
εἶναι αὐτά τά θέματα: Διότι σήμερα, δέν ὑπάρχουν σχετικά κείμενα ἀλλά
δέν ὑπάρχουν οὔτε καθαρά παιδιά! Ἡ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν πλένονται
τρεῖς μέ τέσσερις φορές τήν ἑβδομάδα καί λούζονται μία ἤ τό πολύ δύο
φορές!
Τά παιδιά πού πλένονται κάθε μέρα εἶναι ἐλάχιστα!
Σέ παλαιότερες ἐποχές, ὅταν τά σαπούνια ἦταν δυσεύρετα καί ἀκρι
βά, ὅταν τό νερό ἔπρεπε νά τό ἀντλοῦν οἱ γυναῖκες ἀπό τίς πηγές καί
νά τό κουβαλοῦν μέ τίς στάμνες σέ ἀρκετή ἀπόσταση, πού δέν ὑπῆρχε
θερμοσίφωνας νά πατᾶς ἕνα κουμπί καί νά τρέχει ἄφθονο τό ζεστό νερό,
οἱ μητέρες θεωροῦσαν ἀδιανόητο νά στείλουν τά παιδιά τους στό σχολεῖο
βρώμικα καί μέ λερωμένα ροῦχα. Ἀντίθετα σήμερα, σέ μιά ἐποχή πού πατᾶς
ἕνα κουμπί καί ὅλα τά ἔχεις δίπλα σου, τά παιδιά πλένονται τρεῖς φορές
τήν ἑβδομάδα! Αὐτό προστάζει ὁ πολιτισμός! Αὐτό ἐπιτρέπει ἡ σύγχρονη
ζωή πού ζοῦμε!
Διανύουμε μιά ἐποχή τεχνολογικῆς ἐπανάστασης καί προόδου. Ἔχουμε κατορθώσει πράγματα τά ὁποῖα δέν μποροῦσαν οὔτε νά τά φανταστοῦν
οἱ ἄνθρωποι τό 1943, τό 1951, τό 1969.. κι ὅμως! Ὁ μαθητής τοῦ 1943
φαίνεται πώς ἦταν σαφῶς πιό μορφωμένος ἀπό τόν σημερινό μαθητή! Διότι
ἡ γνώση του ἦταν ζωή! Δύο ἁπλοῖ στίχοι ἑνός ποιήματος ἔδιναν μαθήματα
ζωῆς πού δέν δίνουν σήμερα τόμοι συγγραμμάτων!
Μ’ ἀρέσουν τά στολίδια,
σάν εἶναι γιορτινά.
Μ’ ἀρέσουν τά παιγνίδια,
σάν δέν ἔχω δουλειά.
Μά βέβαια ἀπ’ τά δύο
μ’ ἀρέσει πιό πολύ
τό ὄμορφο βιβλίο,
πού τέρπει κι ὠφελεῖ.
Γιατί τό ξέρουν τόσοι,
πώς τό καλό παιδί
στολίδι ἔχει τή γνῶσι
καί τέρψι τή σπουδί.
(ποίημα τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ
Ἀπό τό ἀναγνωστικό Β΄ Δημοτικοῦ τοῦ 1963)
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ία πολύ ἐνδιαφέρουσα ἱστορική ἔρευνα ἦρθε πρόσφατα στό φῶς
τῆς δημοσιότητος. Ἀφορᾶ τήν εὐθύνη τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ σέ
σχέση μέ τά ἐγκλήματα τοῦ Ναζισμοῦ κατά τῆς ἀνθρωπότητος. Μέχρι
πρίν λίγα χρόνια εἶχε ἐπικρατήσει ἡ ἄποψη ὅτι τήν βασική εὐθύνη γιά
τά ἐγκλήματα αὐτά εἶχε ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ καί τό ναζιστικό καθεστώς
πού ἐπέβαλε. Ὁ Γερμανικός λαός ἐθεωρεῖτο, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, θύμα
τοῦ καθεστῶτος. Χαρακτηριστικά ὁ συγγραφέας Τόμας Μάν ἔγραψε, ὅτι
ὁ πόλεμος τοῦ Ναζισμοῦ ἐναντίον τῶν ἄλλων λαῶν, ἀποτέλεσε «ἔγκλημα
εἰς βάρος τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ ἀπό τούς ἡγέτες του».
Μιά νέα ἱστορική προσέγγιση ὅμως ἔρχεται νά ἀνατρέψει αὐτή
τήν ἀντίληψη. (βλ. ἄρθρο Νατάσας Μπαστέα, ΤΑ ΝΕΑ 22-10-2011)
Βασικός ἐκπρόσωπός της ὁ Βρετανός ἱστορικός Ἴαν Κέρσοου πού
θεωρεῖται διεθνῶς ὁ πλέον εἰδικός γιά τήν ναζιστική περίοδο καί
τόν ἀδόλφο Χίτλερ. Σύμφωνα μέ τόν Κέρσοου οἱ νεώτερες ἱστορικές
ἔρευνες φέρνουν στό προσκήνιο τήν οὐσιαστική ἐμπλοκή τοῦ λαοῦ
στά ἐγκλήματα τοῦ ναζισμοῦ, καί ἄρα ὁδηγοῦν στήν ἐνοχοποίηση τοῦ
Γερμανικοῦ λαοῦ σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό ἀπό αὐτόν πού ἀπέδιδαν
οἱ παλαιότερες ἱστορικές προσεγγίσεις. Ὅπως δήλωσε ὁ Κέρσοου στήν
ἐφημερίδα «Times»: «Ἐκεῖ πού κάποτε ἐθεωρεῖτο ὅτι τό καθεστώς καί ὁ
Γερμανικός λαός βρίσκονταν σέ ἀντίθεση, τώρα ἱστορικά τούς βλέπουμε
ὡς κάτι ἐνιαῖο. Δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν εὐρύτερη συναίνεση πού
στήριξε τό ναζιστικό καθεστώς».
Σύμφωνα μέ τόν σέρ Ἴαν ὁ Χίτλερ ποδηγετοῦσε τίς μάζες ὄχι μόνο
μέ τήν πολιτική προπαγάνδα καί τόν μηχανισμό τοῦ τρόμου ἀλλά καί
μέσῳ τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου «τῶν στομαχιῶν τους», ὅπως ἀναφέρει
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα τό κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούμενο
ἀπό τήν λεηλασία τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑβραίων καί τῶν κατακτημένων
Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ἔδωσε στούς περισσότερους Γερμανούς ὑψηλό
βιοτικό ἐπίπεδο σχεδόν μέχρι τούς τελευταίους μῆνες τοῦ πολέμου,
ἀντίθετα μέ ὅσα συνέβαιναν κατά τήν διάρκεια τοῦ Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου ὅταν ὁ κόσμος λιμοκτονοῦσε. «Οἱ Γερμανοί ἐξαγοράστηκαν»
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παρατηρεῖ ὁ σέρ Ἴαν. Ἐγνώριζαν ἄλλωστε πολύ καλά τά αἴτια τῆς δικῆς
τους οἰκονομικῆς εὐμάρειας, κατά τήν συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Σύμφωνα μέ ἕναν ἄλλο ἱστορικό, τόν Φρέντερικ Τέιλορ, ὁ ὁποῖος
ἔχει μελετήσει τίς ἐξελίξεις στήν Γερμανία μετά τόν πόλεμο, μέχρι καί
τήν δεκαετία τοῦ ’50, πολλοί Γερμανοί ἦταν ἀκόμη προσηλωμένοι στίς
ναζιστικές ἰδέες, γεγονός πού ἐπιβεβαιώνει τήν ταύτιση τοῦ Γερμανικοῦ
λαοῦ μέ τόν ναζισμό.
Τό εὐχάριστο εἶναι ὅτι ἡ νέα γενιά τῶν Γερμανῶν ἔχει μεγαλύτερη
ἀποστασιοποίηση ἀπό τούς προγόνους της, καί στέκεται πολύ πιό κριτικά
ἀπέναντί τους. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ σέρ Ἴαν Κέρσοου τιμήθηκε τό
1994 μέ τό παράσημο τοῦ Ὀμοσπονδιακοῦ Σταυροῦ ἀπό τήν γερμανική
Κυβέρνηση γιά τήν προσφορά του στήν ἱστορική ἔρευνα.
Ἀποδεικνύεται γιά ἄλλη μιά φορά ἡ μεγάλη εὐθύνη πού ἔχει ὁ λαός
σέ κάθε ἱστορική συγκυρία. Δέν ἔχουν μόνο οἱ ἡγέτες εὐθύνη γιά τόν λαό
ἀλλά καί ὁ λαός εἶναι ὑπεύθυνος γιά τούς ἡγέτες του. Κάθε στιγμή δείχνει
τήν προθυμία ἤ τήν ἀπροθυμία του γιά τό ἄν θά ἀκολουθήσει τούς ἡγέτες
του εἴτε πρός τήν ἀνόρθωση καί τό μεγαλεῖο, εἴτε πρός τήν κατάπτωση
καί τήν αἰσχύνη. Ἡ εὐθύνη τοῦ λαοῦ εἶναι μεγάλη καί δέν πρέπει ποτέ νά
τήν ξεχνᾶ. Ἀντιθέτως ὀφείλει νά βρίσκεται σέ διαρκή ἐπαγρύπνηση, καί
νά ἐνεργεῖ πάντοτε μέ κριτήριο τό γενικό καλό καί ὄχι τό στενό ἀτομικό
συμφέρον. Εἰδικά ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νά μήν κατακτήσαμε ποτέ
ἄλλους λαούς γιά νά τούς ἐκμεταλευτοῦμε οἰκονομικά, κατά κάποιο
τρόπο ὅμως «ἐξαγοραστήκαμε» κι ἐμεῖς ἀπό τούς πολιτικούς ἡγέτες
μας. Διότι τά τελευταῖα τριάντα χρόνια μᾶς ἔδωσαν τήν δυνατότητα
νά καλοπεράσουμε καί νά ζήσουμε πάνω ἀπό τίς δυνατότητές μας
στηριζόμενοι σέ δανεικά. Μᾶς διόρισαν στό Δημόσιο τά παιδιά μας
χωρίς ἀξιοκρατία ἀλλά χατηρικά καί περιμένοντας ὡς ἀντάλλαγμα τήν
ψήφο μας. Μᾶς ἐξασφάλισαν ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση
χωρίς νά τίς ἀξίζουμε καί χωρίς νά εἴμαστε συνεπεῖς στίς ὑποχρεώσεις
μας. Μᾶς ἔδιναν μισθούς καί ἐπιδόματα ὄχι ἀπό τά ἔσοδα τοῦ Κράτους
ἀλλά ἀπό τά χρήματα πού δανείζονταν ἀπό τό ἐξωτερικό. Διότι τά
ἔξοδα τοῦ Κράτους ἦταν πολλαπλάσια ἀπό τά ἔσοδα. Δέν μᾶς ἔλεγαν
τήν ἀλήθεια ἀκόμη κι ὅταν πλησιάζαμε στήν καταστροφή. Ἀντίθετα μᾶς
ἔδιναν ὑποσχέσεις καί μᾶς ἔταζαν λαγούς μέ πετραχήλια προκειμένου
νά καταλάβουν τά ἀξιώματα καί τίς καρέκλες τῆς ἐξουσίας. Μέ ὅλα αὐτά
καί πολλά ἄλλα, οἱ ἡγέτες μας μᾶς «ἐξαγόραζαν» καί ἐμεῖς (ὄχι ὅλοι
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φυσικά, δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι) δεχόμασταν τήν ἐξαγορά.
Ἀποτέλεσμα; Ἡ θέση πού βρισκόμαστε σήμερα. Χρεοκοπημένοι,
ἀπελπισμένοι, ἀδύναμοι καί ἀνίσχυροι. Ἡ Γερμανία εἶναι καί πάλι ἡ
ἰσχυρή χώρα πού ρυθμίζει τά πράγματα. Αὐτή τήν φορά ὄχι στρατιωτικά
ἀλλά οἰκονομικά. Κι ἐμεῖς σάν λαός αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε ὑπό
κατοχή. Ἐνῶ ὅλα τά προηγούμενα χρόνια μᾶς εἴχανε πείσει οἱ ἡγέτες
μας ὅτι ἤμασταν «ὁ κυρίαρχος λαός». Κι ἐμεῖς τό πιστεύαμε. Μόνο τώρα
πού ἄδειασαν οἱ τσέπες μας ἔχουμε ἀρχίσει νά προβληματιζόμαστε.
Τώρα ἴσως ἀρχίσει καί γιά μᾶς ἡ ἀποστασιοποίηση ἀπό τό ἁμαρτωλό
παρελθόν μας.
Ἡ παράδοσή μας, ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, οἱ ἀγῶνες καί οἱ θυσίες
τῶν προγόνων μας μποροῦν νά ἀποτελέσουν τίς πηγές τῆς ἔμπνευσής
μας γιά τήν νέα μας πορεία.
							
π. Πασχάλης Γρίβας

«Οὐ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον...»
εγαλώνοντας, μαθαίνουμε ἀπό ὅσα μᾶς διδάσκουν καί μᾶς λένε,
ὅτι πατέρας εἶναι αὐτός πού φροντίζει γιά τό σῶμα, τό πνεῦμα
ἀλλά καί τήν ψυχή τῶν παιδιῶν του. Φροντίζει νά ἔχουν ὅλα τά ὑλικά
ἀγαθά πού χρειάζονται γιά τήν ἀνάπτυξη τους. Μεριμνᾶ γιά τό πνεῦμα,
πού συνήθως ἐννοοῦν τή μόρφωση, ἀλλά καί τήν θωράκιση τῆς ψυχῆς.
Τό «ξερίζωμα» τῶν ἀγκαθιῶν ἀπό τίς ψυχές εἶναι μιά δουλειά πού θέλει
τέχνη, λεπτότητα καί εὐγένεια. Τόσο ὅσο καί ἡ ἐνίσχυση τῶν καλῶν
στοιχείων τοῦ παιδιοῦ καί ἡ ἀνάπτυξη αὐτῶν.
Ἐλάχιστοι γονεῖς ξέρουν πῶς νά χειριστοῦν τά στοιχεῖα τοῦ
χαρακτῆρα τους ὥστε νά ἀποδώσουν οἱ συμβουλές τους. Συνηθίζουν
νά μιλᾶνε. Νά λένε συνεχῶς λόγια. Ἔργα ὅμως; Οἱ ἴδιοι τά κάνουν ἔργα
τά λόγια τους;
Εἶχα τήν τιμή καί τή μεγάλη εὐλογία νά γνωρίσω ἕναν ἄνθρωπο
πού τά λόγια του ἀκολουθοῦσαν τά ἔργα του. Ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν
συνεπής, εἰλικρινής, τίμιος, δίκαιος. Σέ ἐνέπνεε ἡ ἴδια του ἡ ζωή.
Ἕνας ἄνθρωπος πού πάλευε ἀπό τή μέρα πού γεννήθηκε, μέχρι
τά τελευταῖα δευτερόλεπτα τῆς ζωῆς του. Δίδασκε μέ τίς πράξεις. Μοῦ
μιλοῦσε λίγο, ἀλλά ἤξερα ὅτι μέ τό βλέμμα του μέ παρακολουθοῦσε

Μ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 117

137
γιά νά μήν πάθω κακό. Μέ στήριζε καί μέ ἀπέτρεπε ἀπό λάθη μέ τέτοια
λεπτότητα κι ἐμπιστοσύνη.
Μοῦ μάθαινε τή ζωή, ἕνας ἄνθρωπος πού δέν εἶχε «φαντάσματα»,
δέν εἶχε κόμπλεξ, δεχόταν τά λάθη του καί μετάνοιωνε γι’ αὐτά.
Ἄκουγε ὅταν μιλοῦσες. Ἦταν ἀγέρωχος. Δέν ἦταν μίζερος. Ἔζησε,
–ὀρφανός ἀπό μητέρα καί προστάτης τριῶν ἀδελφῶν– τή φτώχεια καί
τήν ἀνέχεια, ἀλλά δέν ἔγινε πλεονέκτης ποτέ! Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος
πού περπάταγε ξυπόλυτος στήν παιδική του ἡλικία, δέν ἔγινε ποτέ
πλούσιος, ἀλλά δούλεψε πολύ καί μέ τά χρήματα πού ἀπέκτησε δέν
ξέχασε αὐτούς πού δέν εἶχαν! Εἶχε διακριτικότητα. Ἔβλεπε ξυπόλητους
καί τούς ἔδινε παπούτσια. Ἔβλεπε πεινασμένους καί τούς ἔδινε φαγητό.
Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός δέν τοῦ στέρησε τίποτα.
Ἕνας ἄνθρωπος πού πρίν ἐπιλέξει τή σύζυγό του γονάτισε μπρο
στά στά εἰκονίσματα καί προσευχήθηκε γι’ αὐτό.
Ὅλα αὐτά δέν τοῦ τά δίδαξε κανένας! Ἡ προαίρεσή του τόν ὁδήγησε
ἐκεῖ καί πιστεύω ὅτι ὁ Θεός δέν τόν ἄφησε ποτέ. Οὔτε στά καλά, οὔτε
στήν ἀρρώστεια, τήν ὁποία ὑπέμεινε ὡς τό τέλος μέ τόση ἀξιοπρέπεια
ὅση εἶχε μία ὁλόκληρη ζωή. Αὐτή πού πιστεύω ὅτι συνεχίζει στόν
Παράδεισο.
Ἀκόμα καί ἡ ἀπουσία του, εἶναι παρουσία, μία ἀποκάλυψη.
Ἡ καλοσύνη του καθρεπτίζεται στά πρόσωπα ὅλων ἐκείνων πού
τόν γνώρισαν. Θά ἤθελα νά λέω ὅτι τοῦ μοιάζω, ὅτι ἔχω τίς ἀρετές
πού ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε ὡς τάλαντα καί πού δέν πῆγαν χαμένα, ἀλλά
ἀξιοποιήθηκαν.
Μά, κι ἄν ὅλα ὅσα γράφω μοιάζουν ὑπερβολές καί ὑποκειμενικά,
καί πάλι, πέτυχε σάν πατέρας. Γιατί μοῦ ἐμφύσησε τά αἰσθήματα,
τά ὄμορφα λόγια, αὐτά πού ἀφοροῦν ἕναν ἄνθρωπο πού, ὅσοι τόν
γνώρισαν, τόν χαρακτήρισαν μεγαλόψυχο! Ἐγώ ἁπλᾶ θά σᾶς πῶ ὅτι
ἦταν ἕνας πατέρας πού δίδαξε καί θά ἐξακολουθεῖ νά διδάσκει καί νά
παιδαγωγεῖ ὅσο ἡ μνήμη του μένει ζωντανή.
Μπορεῖ νά σᾶς κούρασα μιλῶντας γιά κάτι πού δέν φαίνεται
τόσο πνευματικό καί θεῖο ἀλλά πιστεύω ὅτι ὅλοι μας ἔχουμε μία ἱστορία
γιά κάποιον πού γνωρίσαμε, μᾶς ἐνέπνευσε στή ζωή μας, πού μπορεῖ
νά μήν μᾶς γέννησε ἀλλά στάθηκε γονιός. Ὅπως τό γράφει καί ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος : «Οὐ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλά τό παιδεῦσαι
καλῶς· οὐδέ τό κυῆσαι μητέρα ἐργάζεται, ἀλλά τό θρέψαι καλῶς».
Κι αὐτός ὁ ἄνθρωπος στάθηκε ΠΑΤΕΡΑΣ. Ἔτσι ἀκριβῶς, μέ
ὅλα τά γράμματα κεφαλαῖα. Εἰς μνήμην τοῦ παπποῦ μου Θεόδωρου
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ό ἀνέβασμα θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε
στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά σχόλιά μας.
Στό θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ παίζεται τό λαμπρό δημιούργημα τοῦ Κρητικοῦ
Θεάτρου «Ἐρωτόκριτος» τοῦ Βιτσέντζου Κορνάρου.
Χτυπημένος ἀπό τό βέλος τοῦ φτερωτοῦ γιοῦ τῆς Ἀφροδίτης, ὁ
Ἐρωτόκριτος λέει στόν φίλο του Πολύδωρο: «Μά ἐπιάστηκα, ἐμπερδεύτηκα,
ξεμπερδεμό δέν ἔχω, μόλο πού βλέπω τό κακό, τό βλάψιμο κατέχω».
Ὁ ἔρωτας παροπλίζει τόν νοῦ, τήν λογική. «Νοῦς ὁρᾶ καί νοῦς ἀκούει»
στήν φυσιολογική λειτουργία. Στόν ἐρωτευμένο καρδιά ὁρᾶ καί καρδιά
ἀκούει. Ὅταν τό αἴσθημα εἶναι ἔντονο, ὁ ἄνθρωπος τυφλώνεται. Στό
ἔργο τοῦ Λόπε ντέ Βέγκα «Οἱ τρελοί τῆς Βαλένθια» τά ὅρια ἀνάμεσα στόν
ἔρωτα καί τήν τρέλα συγχέονται. Στήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη «Ἱππόλυτος»
ἡ Ἀφροδίτη ἐμβάλλει στήν βασίλισσα Φαίδρα ἐρωτικό πάθος γιά τόν
πρόγονό της Ἱππόλυτο τέτοιας ἐντάσεως πού ἡ ἴδια ὑποφέρει ψυχικά καί
σωματικά. Τήν ὁδηγεῖ στήν αὐτοκτονία καί στήν ἐξόντωση τοῦ Ἱππόλυτου.
Ὁ Ἐρωτόκριτος ὁμολογεῖ «ἐπιάστηκα, ἐμπερδεύτηκα, ξεμπερδεμό δέν
ἔχω». Αὐτά ἰσχύουν γιά ὅλα τά πάθη (λαιμαργία, ἁλκοολισμός, χαρτοπαιξία,
φιληδονία, πλεονεξία, κενοδοξία, ἀρχομανία). Καταδυναστεύουν τόν
ἄνθρωπο, θολώνουν τήν πνευματική ὅραση. Μπορεῖ νά ἔχει κάποιες
φευγαλέες ἐπιτυχίες, ἀλλά τελικά ὁδηγεῖται στήν καταστροφή. Καί ἐκτός
ἀπό τόν φορέα τους δημιουργοῦν καί ἄλλα θύματα στό οἰκογενειακό,
ἐπαγγελματικό, κοινωνικό περιβάλλον.
Μέ τό στόμα τῆς Νένας (παραμάνας) ὁ ποιητής ἀρθρώνει μιά
σπουδαία συμβουλή, καρπό μακροχρόνιας πείρας. Λέει στή βασιλοπούλα
Ἀρετοῦσα, τήν καρδιά τῆς ὁποίας ἔπληξε τό ἐρωτικό βέλος μέ τά τραγούδια
τοῦ Ἐρωτόκριτου καί τήν μουσική τοῦ λαγούτου του νύχτες, ἔξω ἀπό τό
παλάτι: «Κάθε κακόν εἰς τήν ἀρχή θέλει γιατρό, Ἀρετοῦσα· κάθε φωτιά
θέλει νερό, νά πάψει τήν ἀφοῦσα».
Κάθε κακό, ἑπομένως καί κάθε πάθος, πρέπει νά καταπολεμεῖται στήν
ἀρχή, πρίν ριζώσει, πρίν γίνει δευτέρα φύση. Ἀλλά ἡ ἔγκαιρη θεραπεία
προϋποθέτει ἔγκαιρη διάγνωση καί αὐτή προϋποθέτει πνευματική
καθαρότητα καί ἐπαγρύπνηση. «Ὀρθοί στά τείχη τῆς καρδιᾶς». Ἄν ἡ
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Ἀρετοῦσα καί ὁ Ἐρωτόκριτος εἶχαν εἰλικρινεῖς συμβούλους, τήν Νένα
καί τόν Πολύδωρο, ὁ Χριστιανός ἐκτός ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἔχει καί
ἔμπειρους, φωτισμένους πνευματικούς πατέρες. Ἄν γιά τόν προχριστιανικό
κόσμο τοῦ Σοφοκλῆ «ἔρως ἀνίκατε μάχαν» («Ἀντιγόνη» στίχος 781), ὁ
Χριστιανός ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Διαθέτει ἀποτελεσματική πνευματική
θωράκιση στόν ἀγῶνα του. Μέσα στό νοσοκομεῖο τῆς Ἐκκλησίας ὅπου
βρίσκεται ἔχει ἐξασφαλισμένη καί τήν πρόληψη καί τήν θεραπεία ἀρκεῖ
νά προσφέρει τήν δική του συνδρομή, τήν ἀνεπιφύλακτη θέληση, τόν
ὁλόψυχο ἀγῶνα του. Στήν ἰατρική εὐλόγως πρεσβεύουν ὅτι ἡ πρόληψη
εἶναι καλύτερη ἀπό τήν θεραπεία. Ἕνα ἀγγλικό γνωμικό λέει: «Μιά βελονιά
ἐγκαίρως ἐξοικονομεῖ ἐννέα». Ἕνα ξήλωμα, ξέφτισμα ρούχου στήν ἀρχή
του μπαλώνεται εὐκολότερα, καλύτερα πρίν μεγαλώσει. Καί ἡ κοινή πεῖρα,
πού συμφωνεῖ μέ τήν γνώμη τῆς Νένας, μᾶς βεβαιώνει ὅτι μιά πυρκαϊά
ἐλέγχεται πιό εὔκολα στήν ἀρχή της, πρίν δυναμώσει, πρίν ἐπεκταθεῖ. Ἡ
πυρόπληκτη χώρα μας ἔχει πικρή πεῖρα σ’ αὐτό τό θέμα.
Ἀφοῦ ἡ Νένα ἄκουσε ἀπό τήν Ἀρετοῦσα κάτι παρόμοιο μέ τήν
ὁμολογία τοῦ Ἐρωτόκριτου λέει μέ ἔκπληξη: «Γροίκα ἀνοστιά, γροίκ’
ἀρρωστιά, γροίκα δαιμόνου ὀδύνη. Μά δέν εὑρέθηκε κιαμιά ἄνθρωπο
ν’ ἀγαπήσει δίχως νά τόνε δεῖ ποτέ, καί νά τόνε γνωρίσει». Ἡ ἔμπειρη,
γνωστική Νένα θέλει νά λογικεύσει τήν Ἀρετοῦσα. Ἴσως ἀγνοεῖ μιά
διαφορά τῶν δύο φύλων. Στήν καρδιά τοῦ ἄντρα ὁ ἔρωτας μπαίνει ἀπό τά
μάτια, στήν καρδιά τῆς γυναίκας ἀπό τά αὐτιά.
Καί ὁ Ποιητής, πού στό ἔργο ἔχει ἐκτενή ρόλο συνδέοντας τίς σκηνές,
σχολιάζοντας ἐνέργειες τῶν προσώπων κ.ἄ., λέει: «Κι’ἴντα δέν κάνει ὁ
Ἔρωτας σέ μιά καρδιά π’ ὁρίζει· σάν τήν νικήσει, οὐδέ καλό οὐδέ πρεπό
γνωρίζει».
Ὅταν κυριεύσει τήν καρδιά, ὁ νοῦς παροπλίζεται, ὅπως γράφουμε
πιό πάνω. Ἡ λογική δέν λειτουργεῖ. Κριτήρια γιά τό τί εἶναι «καλό» γιά τό
ποιό εἶναι «πρεπό» ἀτονοῦν, λησμονοῦνται. Ψυχολογικά καί μέ πνευματικά
κριτήρια ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σέ ἀνισορροπία καί μπορεῖ νά ὑπάρξουν
δυσμενεῖς συνέπειες γιά τήν ζωή του σέ διάφορους τομεῖς, ὄχι μόνον στήν
ἐπιλογή συζύγου. Διότι ὁ νοῦς μᾶς ἐδόθη γιά κυβερνήτης τῆς ὑπάρξεώς
μας. Ὅταν ἡ λειτουργία αὐτή διασαλεύεται, δέν μπορεῖ νά ἔχουμε καλά
ἀποτελέσματα. «Ἡ φωτιά εἶναι καλός ὑπηρέτης, ἀλλά κακός ἀφέντης»
(ἀγγλικό γνωμικό). Ὁ ἔρωτας εἶναι μιά δύναμη πού, ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται,
ἄν θά εἶναι δημιουργική ἤ καταστροφική.
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Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ
ιά πολλοστή χρονιά τό Νεανικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ. Ν.
Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων ὀργάνωσε μιά ὡραία ἀποκριάτικη
γιορτή, τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου τό βράδυ, στό Πνευματικό Κέντρο
Ρουμελιωτῶν.
Πρόσχαρη κλασσική μουσική δημιουργοῦσε εὐχάριστη ἀτμό
σφαιρα. Ἡ γιορτή ἄρχισε μέ τήν σύντομη εἰσαγωγή τοῦ π. Πασχάλη
Γρίβα, ὑπεύθυνου
τοῦ Νεανικοῦ Κέν
τρου τῆς Ἐνορίας
Ἁγίου Νικολάου
Πευκακίων. Μία
ἀπό τίς δημιουρ
γικές δραστηρι
ότητες πρός τίς
ὁποῖες κατευθύ
νονται τά παι
διά εἶναι καί ἡ
θεατρική παρά
σταση πού ἀπε
τέλεσε τόν πυρήνα τῆς γιορ
τῆς.
Ἄν
ἔξω
πραγματοποιοῦνται καταστροφές καί ἐμπρησμοί δημόσιων καί
ἰδιωτικῶν περιουσιῶν ἀπό νέους που ἐκδηλώνουν τήν ζωτικότητα καί
ἐφευρετικότητά τους ἀρνητικά, στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας παιδιά καί
νέοι μαθαίνουν νά δροῦν θετικά καί ἐποικοδομητικά ἀσκούμενοι στήν
ἀνιδιοτελή προσφορά.
Κατόπιν ἐμίλησε ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ πού εἶχε προετοιμάσει
τήν θεατρική παράσταση, λειτουργοῦσα ὡς σκηνοθέτις. Ἄν στό
ἐπαγγελματικό θέατρο χρειάζονται δύο καί τρεῖς μῆνες πρόβες, μετά τήν
διανομή τῶν ρόλων καί ἀφοῦ οἱ ἠθοποιοί, γνωρίζοντας μνημοτεχνική,
ἔχουν μάθει τά λόγια τους, πόσος μόχθος καί ὑπομονή ἀπαιτοῦνται
νά διδαχθοῦν 36 «ἠθοποιοί» γιά νά ἑτοιμάσουν τήν παράσταση τοῦ
ἔργου «Φιλία καί Προκατάληψη» τῆς συγγραφέως Νινέττας Βολου
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δάκη! Ἠθοποιοί;
Παιδιά καί νέοι
καί τῶν δύο φύ
λων πού καλύ
πτουν φάσμα
ἡλικιῶν
ἀπό
νηπ ιαγωγείου
μέχρι καί Πανε
πιστημίου.
Πολύ εὔ
στοχα ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ
ἐτόνισε ὅτι κατά
τήν περίοδο αὐ
τή πολλοί ζη
τοῦν τήν χαρά στό ξεφάντωμα καί στήν ἀποχαλίνωση. Στόν χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας ὑπάρχει καί διασκέδαση ἠθικά καθαρή καί χαρά γνήσια,
χωρίς πικρή γεύση, χωρίς τήν δίψα τοῦ ἀνικανοποίητου.
Στό βῆμα προσκλήθηκε ὁ καταξιωμένος ἠθοποιός Πέτρος Φυσσοῦν
πού ἐν συντομίᾳ ἐμίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ θεάτρου καί τό πνευματικό
ὄφελος πού τοῦ προσπόρισε ἡ θητεία του σ’ αὐτό. Ἐπαίνεσε τήν προσπάθεια τῆς Ἐνορίας μέ τήν ἀξιοποίηση τῆς τέχνης τοῦ θεάτρου.
Ὅταν ἄνοιξε ἡ αὐλαία εἴδαμε ἕνα ὡραῖο σκηνικό δηλωτικό τοῦ
τόπου ὅπου ἐκτυλίσσεται ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου, ἐπαρχιακή πόλη, σκηνικό πού μιλοῦσε
τήν δική του εὐ
χάριστη γλῶσσα,
σκηνικό πού θά
ἐζήλευε
ἐπαγ
γελματίας σκη
νογράφος. Ἕνας
δάσκαλος μέ τήν
γυναῖκα του καί
τά δύο παιδιά
τους
φθάνουν
στήν πόλη. Ὁ
δάσκαλος
θά
ἐργασθεῖ
ἐδῶ.
Ἄλλα πρόσωπα
τοῦ ἔργου, ὁ δή
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μαρχος, ἡ γυ
ναῖκα του καί ἡ
μητέρα της. Ἐπαγ
γελματίες:
ψα
ρᾶς καί ἡ γυναῖκα
του, μανάβης καί
ἡ γυναῖκα του,
παντοπώλης καί
ἡ γυναῖκα του,
ἐστιάτορας,
κα
φετζῆς καί πε
λάτες του, μαθητές καί μαθήτριες
τοῦ
Δημοτικοῦ
Σ χ ο λ ε ί ο υ .
Δύο δρόμοι στή ζωή τους, ἡ ὁδός Φιλίας, καρπός ἀγάπης, ἡ ὁδός
Προκατάληψης, ἔκφανση τῆς ἐγωπάθειάς μας. Ἡ φιλία νικάει τήν
προκατάληψη. Ἡ παράσταση εἶχε ἕνα μουσικοχορευτικό ἰντερμέντζο
καί ἐμπλουτίσθηκε μέ ἀπαγγελίες ἀπό μικρούς «ἠθοποιούς» ἔμμετρων,
ὁ-μοιοκατάληκτων στίχων-σχολίων τῆς ἐμπνεύσεως τοῦ π. Νικολάου
Φίλια. Ἀπαγγελία
ἔμμετρων στίχων
ἀπό
«ἠθοποιό»
κοπέλα καί χο
ρευτικός ἐπίλογος
ἀπό ἕξη μικρά
κοριτσάκια-κομπα
ρσίτες.
Μετά τό θερμό
χειροκρότημα τοῦ
πλήθους τῶν παρι
σταμένων, ὁ π.
Πασχάλης ἀνέφερε
τά ὀνόματα τῶν
«ἠθοποιῶν» καί τόν
ρόλο πού ὑποδύθηκαν. Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ προέδρου τοῦ Π.
Κ. Ρουμελιωτῶν κ. Γεωργίου Κουβέλη πού συνεχάρη τούς συντελεστές
τῆς γιορτῆς καί τῆς παραστάσεως.
Ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης, μεταξύ τῶν ἄλλων σημαντικῶν
πού εἶπε, ἐμίλησε γιά τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί τήν ἐλπίδα πού
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ἔχουμε οἱ Χριστιανοί
ἀκόμη καί στίς πιό
ζοφερές καταστάσεις,
ἄν καί «οἱ ἐμπρηστές
πολλοί καί οἱ πυρο
σβέστες λίγοι». Ἀνέ
φερε ὅτι ἕνας ἐνορίτης
προσέφερε δύο χρυσές
λίρες τίς ὁποῖες ἔθεσε
σέ κλήρωση. Ἔλαχαν
σέ δύο ἀπό τούς
μικρούς «ἠθοποιούς»
τῆς παραστάσεως.
Στό βῆμα κλήθη
καν ὁ π. Νικόλαος Φίλιας καί ὁ π. Φίλιππος πού συνεχάρηκαν τά παιδιά
καί τούς συντελεστές τῆς παραστάσεως.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά π. Βασίλειε, π. Πασχάλη, π. Νικόλαε, κ.
Νινέττα Βολουδάκη,
κ. Μαρίνα Διαμαντῆ,
ἀγαπητοί μας «ἠθο
ποιοί» γιατί ἐστήσατε
μπροστά μας ἕναν
καθρέφτη ὅπου εἴδαμε
οἱ θεατές τό πρόσωπό
μας.
Διαπιστώσαμε
ὅτι δέν εἶναι τόσο
ὡραῖο
οὔτε
τόσο
καθαρό ὅσο νομίζαμε.
Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται
τώρα νά ἀγωνιστοῦμε
νά ἀναβαθμιζόμαστε
πνευματικά. Τό στάδιο
τῶν πνευματικῶν ἀγώνων γιά τήν «καλή ἀλλοίωση» τοῦ εἶναι μας, ἡ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἄνοιξε, γιά πιό ἔντονο ἀγῶνα.
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