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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΣΗ Ο ΘΕΟΣ!

Ε
ἶναι περιττό νά ἐπισημάνω στούς ἀναγνῶστες μας 
–Κληρικούς καί λαϊκούς– τήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν, τόν 

ὁρατό καί ἀόρατο πόλεμο πού γίνεται ἀπό τούς πολιτικούς 
δυνάστες τοῦ Γένους μας ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς 
Ἐκκλησίας Του, τήν ἀπεμπόληση κάθε πνευματικῆς Ἀξίας, τήν 
οἰκονομική ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας, πού ἀπό νοικοκύρης ἔγινε 
ζητιάνος ἀπό τίς ἀμοραλιστικές, ἀπάνθρωπες καί προδοτικές 
πολιτικές τῶν Κομμάτων Ἐξουσίας ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων 
«Ποντίων Πιλάτων» τοῦ Κοινοβουλίου μας. Εἶναι, λοιπόν, 
περιττό νά ἐπισημάνω τίς ταιριαστές μέ τήν «Ἀποκάλυψη» ἡμέ
ρες πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Γνωρίζω ὅτι προσεύχεσθε, ὅπως καί ὅλοι μας, νά σκεπάση 
ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας τό Ἔθνος μας, νά τό ἀνασύρη 
ἀπό τήν πνευματική ἀθλιότητα καί νά τό ἀποκαταστήση στήν 
ἁγιότητα, πού ἦταν ἀνέκαθεν τό πνευματικό περιβάλλον τῆς 
Πατρίδος μας. Ὅμως, ἐπίσης, γνωρίζω ὅτι μαζί μέ τήν προσευχή 
μας ἀπαιτεῖται καί κοπιώδης προσπάθεια, ἰδίως ἡμῶν τῶν 
Ποιμένων, ὥστε νά γίνη πράξη ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ 
Θεός μας δέν θέλει μόνο λόγια ἀλλά καί ἔργα καί αἷμα, ὅπως 
μᾶς εἶπε διά τῶν ἁγίων Του, «δός αἷμα καί λάβε πνεῦμα».

Ἡ Παναγία μας δέν ἀρκέσθηκε νά ἱκετεύη τόν «Υἱόν 
καί Θεόν της» ἀλλά ἔγινε καί «Ὑπέρμαχος Στρατηγός» τοῦ 
Ἔθνους μας καί προασπιστής τῆς Πατρίδος μας, ὥστε  αὐτή, ἡ 
συγκεκριμένη Πατρίδα, νά παραμείνη  ὁ ἰδανικός τόπος γιά νά 
ζήση κανείς τήν πνευματική ζωή. Πολύ περισσότερο ἐμεῖς οἱ 
Κληρικοί καί οἱ χριστιανοί μας ἔχουμε χρέος –παράλληλα μέ 
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τήν προσευχή μας– νά ἐργασθοῦμε δραστικά καί ἀποφασιστικά 
γιά νά ἀναχαιτίσουμε τήν πολιτική λαίλαπα τῆς Πατρίδος μας, 
παρακινῶντας εὐσεβεῖς ἀνθρώπους νά πολιτευθοῦν, κηρύσσον
τας ἔτσι ἀπηνῆ διωγμό σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς πο λι τικούς 
πού ἐκλέχθηκαν στό Κοινοβούλιο τίς τελευταῖες δεκαετίες καί 
ἀποδεκάτισαν κυριολεκτικά κάθε ἱερό καί ὅσιο τοῦ Γένους μας 
καί τοῦ λαοῦ μας.

Εἴμαστε σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τίς ἐκλογές καί δέν 
ὑπάρχει πολύς χρόνος γιά ἐκτενεῖς ἀναλύσεις, γι’ αὐτό θά  
ἀρκε σθῶ νά θέσω κάποια καίρια ἐρωτήματα σέ ἐκείνους τούς 
χριστιανούς πού διστάζουν ἤ καί ἀρνοῦνται τό ἀποτέλεσμα πού 
θά προκύψη ἀπό αὐτά τά ἐρωτήματα, ἀφοῦ, ὅπως πολύ σωστά 
ἔχει πεῖ ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, στερούμεθα 
τῶν ἀπαντήσεων πού μᾶς χρειάζονται, γιατί ξεχάσαμε τά ἐρωτή
ματα!

Ἐρώτημα πρῶτον:
Πιστεύουμε ἤ δέν πιστεύουμε ὅτι ἡ Πολιτική, ὅπως ἔχει 

ἐξελιχθεῖ σήμερα, μέ τήν ἐπί 24ώρου βάσεως χειραγώγηση τοῦ 
λαοῦ μας, ἔχει τόν κυριαρχικό λόγο στή διαμόρφωση τοῦ ἤθους, 
τῶν πιστευμάτων καί τῆς βιοτῆς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας μέ 
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως (Μ.Μ.Ε. =γράφε Μέσα Μα ζι κῆς 
Ἐξαγριώσεως καί Ἐξαθλιώσεως!), τῆς Τηλεοπτικῆς, Ἠλεκτρο
νικῆς καί Ἐντύπου Ἐπικοινωνίας πού διαφεντεύει ἀπόλυτα;

Δέν πιστεύω νά διαφωνῆ κανείς σ’ αὐτό, ἀφοῦ ἡ καθημερινή 
πραγματικότητα τό ἐπιβεβαιώνει καί, μάλιστα, μέ τρόπο πού, 
κατ’ ἄνθρωπον, μᾶς ἀπελπίζει…

Ἐρώτημα δεύτερον:
Ἀφοῦ συμφωνοῦμε, λοιπόν, ὅτι ἡ Πολιτική ἐπηρεάζει τόσο 

βαθειά τήν ψυχή τοῦ λαοῦ μας, πῶς μποροῦμε νά νοιώθουμε 
τόσο «χαλαροί» (γράφε, σχεδόν ἀδιάφοροι!) μπροστά στίς 
ἐκλογές καί νά τίς ἀντιμετωπίζουμε σάν ἕνα γεγονός πού ἔχει 
ἐλάχιστη ἤ καί καθόλου σημασία γιά τή ζωή μας;
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Ἐρώτημα τρίτον: 
Πῶς δέν αἰσθανόμαστε τήν τεράστια πνευματική μας εὐθύ 

νη γιά τήν ἐκλογή τῶν πολιτικῶν Συνδυασμῶν, ἀφοῦ ἔχουμε 
τό δικαίωμα νά ψηφίζουμε καί δέν εἴμαστε ἁπλοί ἀποδέκτες  
ἀρχόντων πού μᾶς ἐπιβάλλονται;

Ἐρώτημα τέταρτον:
Γιατί δέν μποροῦμε νά ξεκολλήσουμε τό μυαλό μας ἀλλά 

τό ἀφήνουμε γαντζωμένο στήν ἐποχή πού δέν ὑπῆρχαν ἐκλογές 
καί οἱ χριστιανοί ἀναγκάζονταν νά ὑπομείνουν τά μαρτύρια 
ἀπό τούς ἀντιχρίστους ἄρχοντεςτυράννους; Εἶναι δυνατόν, 
τόν 21ον αἰῶνα, νά ὑποστηρίζουν νουνεχεῖς ἄνθρωποι ὅτι θά 
πρέπη νά προσευχόμεθα καί νά ὑπομένουμε τούς ἀντιχρίστους 
ἄρχοντες, ἐνῶ αὐτοί δέν μᾶς ἐπιβάλλονται διά τῆς βίας ἀλλά 
τούς ψηφίζουμε μέ τή θέλησή μας; Εἶναι δυνατόν νά ἀποκαλοῦμε 
σταυρωτάς τοῦ Χριστοῦ μόνο τούς Πολιτικούς καί ὄχι καί τούς 
ἑαυτούς μας πού τούς ἐκλέγουμε, δίδοντάς τους τά καρφά στό 
χέρι;  

Ἐρώτημα πέμπτον:
Γιατί  θεωροῦμε χριστιανικό τό νά διαιωνίζουμε  τή σύγχυση 

ἀντί νά χρησιμοποιοῦμε τήν «μάχαιραν», πού μᾶς ἔδωσε ὁ 
Χριστός γιά νά ξεχωρίζουμε τήν Ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα; Δέν 
εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐμεῖς ἐκλέγουμε τούς Πολιτικούς καί ἄρα 
εἴμαστε ἁπολύτως ὑπεύθυνοι γιά ὅ,τι αὐτοί πράττουν καί 
δέν εἶναι ψέμα ὅτι οἱ χριστιανοί εἴμαστε ἀνεύθυνοι γιατί δέν 
πρέπει νά ἀσχολούμεθα μέ τήν Πολιτική;

Ἐρώτημα ἕκτον:
Δέν εἶναι ἄραγε πλάνη καί μωρία τό νά μήν ἀντιλαμβάνεται 

ὁ χριστιανός  τήν πνευματική κοσμοχαλασιά πού γίνεται στήν 
Ὀρθόδοξη Χώρα μας ἀπό τούς ἀντιθέους Πολιτικούς ἀλλά νά 
περιορίζεται μόνο στήν προσευχή, ἀφήνοντας μέσα στήν πλάνη 
καί τήν μωρία  του  τόν Θεό μας νά διορθώση μόνος Του τά 
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Πο λι τικά μας πράγματα, δηλαδή νά τρέξη ὁ Θεός στόν Ἄρειο 
Πάγο(!), νά συστήση Πολιτική Παράταξη, νά βρῆ ὑποψηφίους 
καί νά κατέλθη στίς ἐκλογές; 

Ἤ, μήπως, εἶναι πιό πνευματικά διακριτικό τό νά περι μέ
νου με οἱ χριστιανοί, πότε θά ἐπανέλθη ἡ ἐποχή τῆς μονοκρα
τορίας, γιά νά καταργηθοῦν οἱ ἐκλογές σάν μέσον ἀναδείξεως 
κυβερνήσεων καί νά μᾶς στείλη ὁ Θεός ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν …
Οὐρανό(!) Κυβερνήτη ἅγιο γιά νά σώση τήν Ἑλλάδα καί τόν 
χριστιανισμό τοῦ λαοῦ της; 

Δέν μᾶς ἔμεινε καθόλου κρίση γιά νά ἀναλογισθοῦμε πώς 
ἄν ἐξακολουθήσουμε νά μένουμε ἀδρανεῖς καί ἄπρακτοι, μέ 
«σταυρωμένα χέρια», πάρα πολύ σύντομα δέν θά ὑπάρχη πιά 
οὔτε ἡ Ἑλλάδα πού γνωρίζαμε, οὔτε ἴχνος ἀπό τόν πιστό λαό 
της καί αὐτό, μέ ἀποκλειστικά δική  μας εὐθύνη;

Ἐρώτημα ἕβδομον:
Διακηρύσσουμε ὅτι εἴμαστε χριστιανοί καί, μάλιστα, τόσο 

προχωρημένοι, πού θέλουμε νά ἐξιχνιάσουμε καί τήν «Ἀποκά
λυψη» γιά νά πληροφορηθοῦμε τά ἔσχατα τῶν ἐσχάτων. Πῶς, 
λοιπόν, προχωρήσαμε τόσο στό «μεθαύριο», χωρίς νά προσέξου
με καί νά ἐπιμεληθοῦμε τό χρέος μας τοῦ σήμερα;

Πῶς ξεχάσαμε ὅτι μεταξύ τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ μας μεσολαβεῖ ἡ Ἀποκαθήλωση; Τήν Σταύρωση τήν 
ἔκαμαν οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἀνάσταση Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ 
Χριστός καί Θεός μας, τήν Ἀποκαθήλωση, ὅμως, τήν ἔκαμαν 
οἱ Φίλοι καί Μαθηταί τοῦ Χριστοῦ μας! Ἡ Ἀποκαθήλωση τοῦ 
Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό Του εἶναι δικό μας ἔργο καί εἶναι 
ἀνεπίτρεπτο νά ἀδιαφοροῦμε γι’ αὐτό καί νά ἀρκούμεθα στό νά 
ἀποδίδουμε εὐθῦνες στούς σταυρωτές Του!

Μετά τά ἐρωτήματα, τί;
Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, ἔστω καί αὐτή τήν ὕστατη 

ὥρα, ὅτι τό Ἔθνος μας βρίσκεται στόν σταυρό –πάσχοντας 
πνευματικά, ψυχικά καί ὑλικά– ὄχι ἀπό ἀλλοεθνεῖς ἐξουσιαστές 
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ἀλλά ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους πού ψηφίσαμε, δηλαδή ἐπιλέξαμε 
τούς ἐπί 180 χρόνια σταυρωτές Πολιτικούς. 

Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι μᾶς χάρισε ὁ Θεός μιά Ἀναστη
μένη ἀπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό Ἑλλάδα καί ἐμεῖς, μέ τίς ἐπιλογές 
μας, τήν ξανασταυρώσαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά ἐπευφημοῦμε 
τούς σταυρωτές της!

Τότε πού σταυρώθηκε ὁ Χριστός, οἱ σταυρωτές Του κα ται
σχύν θηκαν καί ἔχασαν τήν ἐξουσία τους. Οἱ σταυρωτές, ὅ μως, 
τῆς Πατρίδος μας ζοῦν καί βασιλεύουν καί κατακυ ριεύουν καί 
καταδυναστεύουν τόν λαό μας  –μέ τίς δικές μας ψήφους(!)– 
ξερριζώνοντας μέ τόν πιό βίαιο καί ἀπάνθρωπο τρόπο τήν 
Πίστη του, τήν ψυχή του καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς καθημερινῆς 
του ζωῆς!

Δέν ἔχει ἀκόμα συνειδητοποιήσει ὁ λαός μας τό τί ἐστί 
πολιτικό σύστημα τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά βλέπει μόνο κάποιες ἀπό 
τίς ἐπιπτώσεις του. Δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ Πολιτικοί μας 
δολοφόνησαν τόν Καποδίστρια γιά νά  φτιάξουν ἕνα δικό τους 
Κράτος μέσα στήν Πατρίδα μας, μέ τό δικό τους προσωπικό, μέ 
τούς δικούς τους μισθοφόρους, πού τούς πληρώνουν ἁδρᾶ ἀπό 
τόν Κρατικό μας Κορβανᾶ, γι’ αὐτό φροντίζουν μέ ἐπιμέλεια 
νά τόν κρατᾶ πάντα ἕνας σύγχρονος Ἰούδας πού δέν τόν μέλει 
γιά τόν λαό ἀλλά μόνο γιά τήν διατήρηση τῶν μανδαρίνων πού 
θά τόν διατηροῦν στήν ἐξουσία.

Οἱ Πολιτικοί μας ἔχουν φτιάξει τό ἀπόρθητο Φρούριο τῆς 
Πολιτικῆς ζωῆς τοῦ Τόπου μας καί ἐλέγχουν ἀπόλυτα καί τίς 
παραμικρές εἰσόδους, ἀπό τίς ὁποῖες θά μποροῦσε κάποιος 
ἄλλος –πού δέν εἶναι δικός τους– νά εἰσέλθη στήν Πολιτική 
μας ζωή. Ἀποτελοῦν τή συνέχεια τῶν Κοτζαμπάσηδων –θά λέγα
με ὅτι εἶναι πιστά ἀντίγραφά τους– πού ἔπιναν τό αἷμα τοῦ 
λαοῦ μας στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκικῆς Κατοχῆς μέ τή 
συμ με τοχή, δυστυχῶς, καί κάποιων κληρικῶν μας, μικροσχήμων 
καί Μεγαλοσχήμων!

Τούς Κοτζαμπάσηδες, πρῶτα ἀπό τό κάθε τι, προσπάθησε 
ὁ Καποδίστριας  νά ἐξαρθρώση μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
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Πατρίδος μας, γνωρίζοντας τό παρασιτικό τους ἔργο καί τό 
ἀξεδίψαστο πάθος τους γιά τό κέρδος καί τήν ἐξουσία, ἀλλά 
δέν πρόλαβε, γιατί τόν  δολοφόνησαν! 

Τώρα πρέπει νά συνεχισθῆ τό ἔργο του. Νά ξηλώσουμε 
ὁρι στι κά τό Κοτζαμπάσικο Πολιτικό  πελατειακό Σύστημα τῆς 
Χώρας μας καί νά ἐνισχύσουμε, ψηφίζοντάς τους, ἀνθρώπους 
μέ τό φρόνημα τοῦ Καποδίστρια καί, κυρίως, μέ τή βαθειά του 
εὐλάβεια καί Πίστη, γιά νά Ἀποκαθηλώσουν τήν Πατρίδα μας 
ἀπό τόν σταυρό πού οἱ ἄθεοι καί ἀμοραλιστές διαχειριστές 
της τήν καταδίκασαν ἐπί 180 ὁλόκληρα χρόνια, ὥστε νά μένη, 
πλέον, στόν Θεό μας τό ἔργο τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἑλλάδος, 
πού δέν εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο ἀλλά Θεϊκό!

Τό ἔργο τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Χριστοῦ ἦταν καί εἶναι 
πάντοτε ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτό 
καί τό ἔργο τῆς Ἀποκαθηλώσεως τῶν ἀνθρώπων τῆς Πατρίδος 
μας ἀπό τή βρωμιά πού ἡ Πολιτική ἔχει κάνει φυσικό μας 
περιβάλλον, εἶναι καί πάλι ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ 
πιστοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας.
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 Οἱ «Συνεχιστές τοῦ Καποδίστρια» βρέθηκαν καί μέ 
πολλές προσωπικές θυσίες ἔχουν ἀρχίσει τόν ἀγῶνα τους ἀπό 
τό 2008 καί μᾶς περιμένουν δίπλα τους σ’ αὐτές τίς Ἐκλογές! 
Δημιούργησαν τήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὅπως πρίν ἀπό τό 
1821 δημιουργήθηκε ἡ «Φιλική Ἑταιρεία» γιά νά ἑτοιμάση τήν  
ἀποκαθήλωση τοῦ Γένους μας ἀπό τήν Δουλεία τοῦ ὁρατοῦ καί 
τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ Διαβόλου. 

Ἔφθασε, 
λοιπόν, ἀδελφοί, 
ἡ δική μας ὥρα!
Ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ 

Κλήρου καί τῶν ἐκκλη
σιαζομένων, γιά νά κά
νου με, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, 
τήν ἀποκαθήλωση τοῦ 
Ἔ θνους μας ἀπό τήν 
180χρονη ἀθεϊστική 
καί ἀμο ραλιστική         
Κοι  νο βουλευτική  Δι
κτα  τορία τῆς Χώρας 
μας, πού συντηρήθηκε 
μέ τίς ψήφους καί τήν εὐθύνη μας. Εἶναι καί πάλι ἡ ὥρα τοῦ 
Κλήρου, ὅπως τό 1821, πού ἔγινε ἡ Πρώτη –μετά τήν Ἅλωση τῆς 
Βασιλεύουσας– Ἀνάσταση τῆς Ρωμηοσύνης! 

Ὅλα τά συνειδητά ἐκκλησιάσματα τῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος 
μας, ἄν εἴχαμε συνειδητοποιήσει τή δύναμή μας καί τό ποιά 
Ἱερή Κληρονομία ἔχουμε χρέος νά ὑπερασπισθοῦμε –ἀκόμα καί 
μέ τήν ἐπίγεια ζωή μας– τότε, στίς 7 Μαΐου 2012 δέν θά ἦταν 
ἁπλῶς ἀποκαθηλωμένη ἡ Ἑλλάδα ἀπό τό ξένων συμφερόντων 
Πολιτικό της Σύστημα, ἀλλά θά ἦταν πολύ κοντά στήν Ἀνάστασή 
της!

Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἑπομένη τῶν Ἐκλογῶν!

        π. Β. Ε. Β
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ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

Η Ἐκκλησιαστική Λατρεία εἶναι ἑορτάσιμη στό ἦθος της. Κάθε 
μέρα εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία «πανήγυρις», ἑορτή, διότι οἱ 

μνῆμες τῶν Ἁγίων ἐπιβεβαιώνουν τή νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω 
στόν κόσμο (Ἰω. 16. 33). Ἡ ἄσκηση, ἐξ ἄλλου, προοδοποιεῖ τήν 
εἴσοδο στήν ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας, στήν πνευματική πανήγυρή 
της. Εἶναι ἡ προετοιμασία γιά τή μετοχή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου στήν 
«καινήν κτίσιν» (Β’ Κορ. 5. 17), πού ἀποκαλύπτεται στή λατρεία. 
Ὅπως σημειώνει ὁ Ἰ. Χρυσόστομος, «τό ζητούμενον ἐνταῦθα 
(=στή λατρεία) ψυχή νήφουσα, διεγηγερμένη διάνοια, καρδία 
κατανενυγμένη, λογισμός ἐρρωμένος. συνειδός κεκαθαρμένον».

Ἡ ἄσκηση ἐπιδιώκει, μέ τήν «ἀδιάλειπτη προσευχή, τήν 

ταπείνωση, τήν ἀπάθεια, τή νηστεία καί τή συνεχή λατρευτική 
πράξη, νά μεταβάλει τή ζωή σέ «θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, τῷ Θεῷ 
εὐάρεστον» (Ρωμ. 12, 1), γιά νά βρεῖ τελικά ἡ ζωή τήν πρωταρχική 
της ὡραιότητα καί γνησιότητα. Ἡ ἄσκηση τῶν πιστῶν βρίσκει 
στή λατρεία μιάν ὄαση πνευματική, πού ἀναπαύει τή σκληρή 
ἀσκητική πράξη. Ἐξ ἄλλου, αὐτό πού γίνεται ὁ ἄνθρωπος μέ τήν 
ἄσκηση του, διά τῆς λατρείας, καί μάλιστα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, 
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ἐκκλησιοποιεῖται ἐντάσσεται δηλαδή στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν 
Ἐκκλησία καί τό ἀτομικό γεγονός γίνεται συλλογικό, δηλαδή 
ἐκκλησιαστικό. Ἡ Λατρεία ἐν-Χριστώνει ὅλη τή ζωή τοῦ μοναχοῦ, 
ἀλλά καί κάθε πιστοῦ. Ἡ ἄσκηση παρέχει τή δυνατότητα γιά τήν 
πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ, ἐφ’ ὅσον ὁ ἀκάθαρτος ἀπό τά 
πάθη ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ὑμνήσει καί δοξάσει ἀληθινά τόν 
Θεό. Ἄς θυμηθοῦμε τόν πασχάλιο ὕμνο: «Καί ἡμᾶς τούς εὐσεβεῖς 
καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ Σέ δοξάζειν». Ἡ «καθαρᾷ καρδίᾳ» 
εἶναι τό σκοπούμενο στήν χριστιανική ἄσκηση (πρβλ. Ψαλμ. 50, 12: 
«καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός...»). Μόνον «ἐν καθαρᾷ 
καρδίᾳ» μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά δεῖ τόν Θεό (Ματθ. 5, 8), νά φθάσει 
δηλαδή στόν ἀπόλυτο σκοπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπάρξεως. 
Αὐτό ἀκριβῶς ἐκφράζει καί ὁ λόγος τοῦ ἱ. Δαμασκηνοῦ στόν 
πασχάλιο κανόνα του: «Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις, καί ὀψόμεθα 
τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς ἀναστάσεως Χριστόν ἐξαστράπτοντα...». 
Ἡ λατρεία ὁδηγεῖ στή θέωση, ὅταν ὅμως ὑπάρχει ἡ καθαρότητα 
τῆς καρδίας καί τῶν αἰσθήσεων. Ἄν ἡ λατρεία, συνεπῶς, εἶναι ἡ 
εἴσοδος στήν οὐράνια βασιλεία, ἡ ἄσκηση εἶναι ἡ ὁδός πρός αὐτήν. 
Ἡ λατρεία καθορίζει καί ἀποκαλύπτει τόν σκοπό τῆς ὑπάρξεως 
μας· ἡ ἄσκηση συμβάλλει στήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. Μέ τήν 
ἄσκηση, ὡς μόνιμο τρόπο ζωῆς γιά κάθε χριστιανό, ὁλόκληρη ἡ ζωή 
τοῦ πιστοῦ μεταμορφώνεται σέ λατρεία τοῦ Θεοῦ «ἐν πνεύματι καί 
ἀληθείᾳ*» (Ἰω. 4. 23). Διότι ὁ ἀσκούμενος χριστιανός μεταβάλλεται 
ὁλόκληρος σέ «ναό τοῦ Θεοῦ», στόν ὁποῖο ἱερουργεῖται τό μυστήριο 
τῆς σωτηρίας. Ἀλλά ὅπως οἱ προσευχόμενοι καρδιακά στήν Κόρινθο 
(Α’ Κορ. 5. 19), μολονότι εἶχαν τήν «ἀδιάλειπτη προσευχή» (Α’ Θεσσ. 
5, 18) τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά τους, μετεῖχαν καί τῆς 
συνάξεως ὅλου τοῦ σώματος, ἔτσι καί ὁ τελειούμενος στήν ἄσκηση 
μετέχει στή σύναξη καί λατρεία τοῦ σώματος, ἐκκλησιοποιῶντας 
τά χαρίσματά του.

     π. Γεώργιος Μεταλληνός
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ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
«Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (Α’ Τιμ. γ’16)

Η Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου πού ἐορτάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὑπῆρξε 
τό ἐπιστέγασμα καί ἡ ἐπισφράγιση τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου Του. 

Διότι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά φανερώσει τόν ἀληθινό 
Τριαδικό Θεό καί νά προσφέρει τόν Ἑαυτό Του θυσία ἐξι λαστήριο 
στόν ἐπουράνιό Του Πατέρα γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Τήν 
τεσσαρακοστή, λοιπόν, ἡμέρα ἀπό τήν Ἀνάστα σή Του, ἐγκαταλείπει 
τή γῆ καί ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν Του ἀνα λαμ βάνεται στούς οὐρανούς. 
Τό θέαμα ὑπῆρξε μοναδικό καί ἔκπαγλο. Καί, καθ’ ὅν χρόνο Τόν 
ἔβλεπαν οἱ Μαθητές «ἀνελήφθη εἰς τόν οὐρανόν καί ἐκάθισεν ἐκ 
δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. ιστ’19). Ἔλαβε ὁ Κύριος ἐξαιρετική καί 
τιμητική θέση στά δεξιά τοῦ Πατέρα Του, ὄχι πλέον ὡς Θεός –διότι 
ὡς Θεός ἦταν προαιωνίως ὁμοούσιος καί ὁμότιμος μέ τόν Πατέρα 
Του– ἀλλά ὡς ἄνθρωπος λαμβάνει τή θέση αὐτή τῆς μεγαλωσύνης 
τοῦ Πατέρα Του. Καί οἱ Μαθητές «ἦσαν ἀτενίζοντες εἰς τόν οὐρανόν». 
Τόσο πολύ τούς συνήρπασε τό θέαμα. Τί δόξα! Τί μεγαλεῖο! Κατ’ αὐτόν 
τόν τρόπο ἀνελήφθη ὁ Κύριος ὥστε δικαιολογημένα ὁ ἀπ. Παῦλος νά 
διακηρύττει: «Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ»!

Ἀλλά γεννᾶται τό ἐρώτημα: Γιατί ἔτυχε μιᾶς τέτοιας τιμῆς καί 
δόξας ὁ Κύριος καί ποιές εἶναι οἱ συνέπειες αὐτῆς;

Ἡ τιμή καί ἡ δόξα τήν ὁποία ἔτυχε ὁ Κύριος ἐκ μέρους τοῦ Πατρός 
Του, εἶναι κατά πάντα δικαιολογημένη. Γιατί;

Διότι πρῶτος ὁ Χριστός δόξασε τόν Θεό Πατέρα. Πῶς; Μολονότι 
ἦταν τέλειος Θεός καί ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα, «ἑαυτόν ἐκένωσε 
μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» (Φιλ. 
β’ 7). Ἐσμίκρυνε μόνος Του πρός καιρόν τή δόξα καί τό μεγαλεῖο τῆς 
θεότητός Του καί ἔλαβε δούλου μορφή, γενόμενος ὅμοιος μέ μᾶς!

Ἐπιπλέον, πόσες φορές εἶπε καί τό ἐπανέλαβε ὁ Κύριος: «... 
καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό 
θέλημα τοῦ πέμψαντός με (Πατρός)» (Ἰω. στ’ 38).

Καί λίγο προτοῦ νά παραδοθεῖ ἔλεγε στούς Μαθητές Του: «Νῦν 
ἐδοξάσθη ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, καί ὁ Θεός ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 
ιγ’ 31). Διότι μέ τή σταυρική Του θυσία καταργεῖται ἡ ἁμαρτία καί ὁ 
θάνατος. Μάλιστα. Ὁ Θεός Πατέρας δοξάσθηκε μέ ὅλη γενικά τή 
ζωή τοῦ Υἱοῦ Του. Γι’ αὐτό καί στήν ἀρχιερατική Του προσευχή ἔλεγε 
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πρός τόν Ἐπουράνιό Του Πατέρα: «Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς, τό 
ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω» (Ἰω. ιζ’ 4). Γνωστοποίησα 
τό ὄνομά Σου στούς ἀνθρώπους, ὑπήκουσα τελείως στό θέλημά Σου. 
Ἔτσι Σέ δόξασα πάνω στή γῆ, καί μέ τή θυσία Μου πάνω στό σταυρό 
φέρω σέ τέλειο πέρας τό ἔργο, πού Μοῦ ἔδωκες νά ἐπιτελέσω.

Ἰδού πῶς ὁ Υἱός πρῶτος δόξασε τόν Πατέρα.
Ἐρχόταν τώρα ἡ σειρά τοῦ Πατέρα νά δοξάσει ἕνα τέτοιο Υἱό.
Πῶς δοξάσθηκε ὁ Υἱός ἀπό τόν Πατέρα; Τό γνώριζε αὐτό ὁ 

Κύριος καί γι’ αὐτό ἔλεγε: «Εἰ ὁ Θεός ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καί ὁ Θεός 
δοξάσει αὐτόν ἐν ἑαυτῷ, καί εὐθύς δοξάσει αὐτόν» (Ἰω. ιγ’ 32). Ἐάν ὁ 
Θεός δοξάσθηκε διά τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ Θεός Πατέρας θά 
δοξάσει Αὐτόν ὄχι μέ ἄγγελο ἤ ἄλλη δύναμη, ἀλλά κατ’ εὐθεῖαν διά 
τοῦ ἑαυτοῦ του, διότι θά ἀναστήσει μέ τή δύναμή Του τήν ἀνθρώπινη 
φύση Του καί θά ὑψώσει αὐτήν ἐνδόξως στόν οὐρανό. Ἡ Ἀνάσταση δέ 
καί ἡ ἔνδοξη Ἀνάληψη μέ τήν ὁποία θά δοξασθεῖ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, 
θά ἐπακολουθήσει ἐντός ὀλίγου.

Γι’ αὐτό καί ὁ ἀπ. Παῦλος διακηρύττει: «Διό καί ὁ Θεός αὐτόν 
ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. β’ 9). 
Γιά τήν ταπείνωση δέ καί τήν ὑπακοή αὐτή ὁ Θεός Πατέρας ὑπερύψωσε 
τόν Υἱό καί ὡς ἄνθρωπο καί τοῦ χάρισε ὄνομα, τό ὄνομα Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός, πού εἶναι παραπάνω ἀπό κάθε ἄλλο ὄνομα. Πότε ἔγινε αὐτό; 
Τήν τεσσαρακοστή ἀπό τήν Ἀνάστασή Του ἡμέρα, ὅταν ἄφηνε τή γῆ ὁ 
Κύριος καί ἀνερχόταν δοξασμένος θριαμβευτής στόν οὐρανό.

Τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀνακόψει τή θριαμβευτική πρός τά ἄνω 
πορεία τοῦ ἀναληφθέντος Κυρίου. Μέ ὅση εὐκολία συνέτριψε τίς πύλες 
τοῦ Ἅδη καί κατέλυσε τό σκοτεινό Του βασίλειο, μέ τήν ἴδια εὐκολία 
ἐγκατέλειψε τή γῆ καί ἀνέβη σέ ὕψος τρισμέγιστο καί «ἐκάθισεν 
ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς» (Ἑβρ. α’ 3). Οἱ οὐρανοί 
πανηγυρίζουν!  Οἱ ἄγγελοι ἀγάλλονται. «Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες 
ὑμῶν καί ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καί εἰσελεύσεται ὁ βασιλεύς τῆς 
δόξης» (Ψαλμ. κγ’ 7). Τί ὕψος! Τί δόξα!  Ποῖο ἀπερίγραπτο μεγαλεῖο 
τοῦ ἀναληφθέντος Θεανθρώπου! Δέν εἶναι ὕψος τοπικό. Διότι τόπος 
καί χῶρος καί χρόνος γιά τόν Θεό δέν ὑπάρχουν. Εἶναι ἀνύψωση τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης στό πρόσωπο τοῦ ἀναληφθέντος Θεανθρώπου!

Ποία δόξα καί γιά τό ἀνθρώπινο γένος! Διότι ὁ ἀναληφθείς 
Θεάνθρωπος συνανυψώνει μαζί Του καί ὅλους ὅσους Τόν πιστεύουμε. 
Δέν μᾶς τό ἐβεβαίωσε; «Ἵνα ὅπου εἰμί ἐγώ, καί ὑμεῖς ἦτε». Θά σᾶς 
παραλάβω μαζί Μου, γιά νά εἶσθε ἐκεῖ ὅπου εἶμαι ἐγώ. Στή δέ 
ἀρχιερατική Του προσευχή ἔλεγε: «Πάτερ, οὕς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα 
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ὅπου εἰμί ἐγώ κἀκεῖνοι ὦσι μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τήν δόξαν τήν ἐμήν 
ἥν δέδωκάς μοι» (Ἰω. ιζ’ 24). Θέλω Πατέρα μου ἐκείνους τούς ὁποίους 
μοῦ ἔχεις δώσει, νά εἶναι μαζί Μου, ὅπου εἶμαι ἐγώ, γιά νά βλέπουν 
καί ἀπολαμβάνουν τή δόξα Μου, τήν ὁποία μοῦ ἔδωκες αἰώνια.

Ὦ! Πόσο μᾶς ἐτίμησε μέ τήν Ἀνάληψή Του ὁ Κύριος!
Ἔνδοξος ὁ Χριστός, ἔνδοξοι καί ἐμεῖς, πού πιστεύουμε σ’ Αὐτόν καί 

ἀναγεννιόμαστε μέ τή Χάρη τῶν ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας Του. 
Αἰώνιος καί ἀθάνατος ὁ Χριστός, αἰώνιοι καί ἀθάνατοι καί ἐμεῖς! Αὐτό 
σημαίνει νά εἶναι κανείς ἑνωμένος μέ τήν πίστη καί τά Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας, μέ τόν Χριστό. Ἐκεῖ πού ἀνέβη κατά τήν ἔνδοξη Ἀνάληψή 
Του ὁ Θεάνθρωπος, ἐκεῖ θά ἀνεβοῦμε καί ἐμεῖς μία ἡμέρα, γιά νά 
«ἐκλάψωμεν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός». Διότι «...Κύριος 
ὁ Θεός φωτιεῖ αὐτούς (ἡμᾶς) καί βασιλεύσουσιν (βασιλεύσωμεν) εἰς 
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. κβ’ 5).

Ἄς δοξάσουμε τόν Θεό, διότι μέ τή θεία Ἀνάληψη τοῦ Υἱοῦ Του, ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς μᾶς ἔδωσε τή μεγάλη καί εὐφρόσυνη πληροφορία ὅτι, 
ὅπως Ἐκεῖνος δοξάσθηκε, θά δοξασθοῦμε καί ἐμεῖς μία ἡμέρα.

Βέβαια, τώρα βρισκόμαστε ἐδῶ στή γῆ. Δεχόμαστε τίς ἐπιθέσεις 
τῆς πολυκέφαλης ἁμαρτίας καί τοῦ παντοειδοῦς κακοῦ. Αἰσθανόμαστε 
πολλές φορές τίς δυνάμεις μας – σωματικές καί πνευματικές – νά μᾶς 
ἐγκαταλείπουν. Οἱ πολλές δέ καί ποικίλες θλίψεις γεμίζουν τήν ψυχή 
μας ἀπό δειλία καί ἀπογοήτευση.

Ὅμως, ἄς μή λησμονοῦμε ποτέ ὅτι ὁ ἐνδόξως ἀναληφθείς Κύριος 
στούς οὐρανούς δέν ἀδρανεῖ. Μέ βλέμμα ἄγρυπνο καί στοργικό μᾶς 
παρακολουθεῖ καί συνεχίζει τό σωτήριο ἔργο Του γιά μᾶς, ὡς αἰώνιος 
Ἀρχιερέας «πάντοτε ζῶν εἰς τό ἐντυγχάνειν ὑπέρ ἡμῶν». Δέν εἶναι 
μακριά μας. Κοντά μας εἶναι. Στό πλευρό μας βρίσκεται. Μέ στοργή 
ἀπέραντη μᾶς περιβάλλει. Μᾶς παρακολουθεῖ. Μᾶς βλέπει. Γνωρίζει 
τούς πόνους μας καί τίς ἀνάγκες μας, τούς κινδύνους καί τίς θλίψεις 
μας. Μᾶς στηρίζει. Μᾶς ἐμψυχώνει. Μᾶς παρηγορεῖ. Εἶναι ἕτοιμος νά 
συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες μας. Νά καθαρίσει τήν ψυχή μας. Πάντοτε 
ἐπιζητεῖ ὅλο καί περισσότερο νά μᾶς κάνει δικούς Του· γιατί ἐπιποθεῖ 
ὁ Κύριος - ὅταν θά μᾶς καλέσει ἀπό τόν παρόντα κόσμο – νά βρεθοῦμε 
κοντά Του, στήν ἀτελεύτητη χαρά καί δόξα τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.

        Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
                τ. Ἱεροκήρυκας
     Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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ΣΙΜΩΝ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ
Ἤ

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

Υ
πάρχουν πρόσωπα στήν Καινή Διαθήκη τά ὁποῖα, μολονότι 
διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στό πασχαλινό δράμα, χάθηκαν 

ἀπό τήν ἱστορία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Καί ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι 
ἀναμφισβήτητα ὁ Σίμωνας ὁ Κυρηναῖος τόν ὁποῖο ὅλοι ἐμεῖς οἱ 
ἱερεῖς μιμούμαστε  κατά τήν ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Πέμπτης 
μεταφέροντες τόν σταυρόν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά γιά τόν ὁποῖο δέν 
γνωρίζουμε παρά τίς λίγες λέξεις πού μᾶς παραδίδουν τά συνοπτικά 
Εὐαγγέλια.

Ἀφοῦ πιάστηκε ἀπό τούς ὁπλοφόρους τοῦ Ναοῦ τούς ὁποίους 
ἔστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς, ὁ Ἰησοῦς μεταφέρθηκε κατά σειρά στόν Ἄν
να, ἔπειτα στόν Καϊάφα τούς ἀρχιερεῖς καί τέλος στήν πολιτική 
ἐξουσία, στόν Πόντιο Πιλᾶτο, ὥστε αὐτός νά ἐπικυρώσει ἁπλῶς 
τήν ἐτυμηγορία τοῦ θανάτου πού εἶχαν ἐπιβάλλει οἱ πνευματικοί 
καθοδηγητές τοῦ λαοῦ. Ὁ Πιλᾶτος θά προσπαθήσει νά σώσει τόν 
Ἰησοῦ ὄχι μόνο διότι κατάλαβε ὅτι «διά φθόνου» τοῦ τόν παρέδω 
σαν οἱ ἀρχιερεῖς, ἀλλά καί διότι ἡ γυναίκα του τόν εἶχε προειδοποιήσει 
ὅτι πολλά «ἔπαθε στόν ὕπνο δι’Αὐτόν». Ὁ φόβος ὅμως γιά τίς 
τυχόν καταγγελίες τῶν ἀρχιερέων πρός τήν Ρωμαϊκή ἐξουσία ἀνάγ
κασε τόν Πιλᾶτο νά παραδώσει τόν Ἰησοῦ στούς στρατιῶτες νά 
τόν βασανίσουν καί νά τόν σταυρώσουν. Οἱ στρατιῶτες ἀφοῦ 
τόν βασάνισαν μέ ποικίλους τρόπους («ἔφεραν ἐπ΄αὐτόν ὅλη τήν 
σπείρα»), τόν ἀνάγκασαν νά ἄρει τόν Σταυρόν του καί νά βαδίσει 
πρός τόν Γολγοθᾶ. 

Βασανισμένος, ἐξουθενωμένος, πληγωμένος ὁ Ἰησοῦς μέ 
δυσκολία κουβαλοῦσε τόν Σταυρό ἐπιβαρημένο μέ ὅλες τίς ἁμαρτίες 
τοῦ κόσμου. Κατέρρεε σχεδόν σέ κάθε πέντε – δέκα βήματα. Κοντά 
Του βρίσκονταν περισσότερες γυναῖκες πού συνόδευαν τήν Μητέρα 
Του καί μᾶλλον πολλά νεαρά ἄτομα πού τόν χλεύαζαν. Ὅλοι οἱ 
μαθητές Του εἶχαν ἐξαφανισθεῖ… Ξαφνικά ἐμφανίσθηκε ἐρχόμενος 
ἀπό τούς ἀγρούς ἕνας γεροδεμένος ἀγρότης μέ τά δύο του παιδιά. 
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Ἐπρόκειτο γιά τόν Σίμωνα τόν Κυρηναῖο καί τά δύο τέκνα του, 
τόν Ἀλέξανδρο καί τόν Ροῦφο. Οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες δέν ἔχασαν 
τήν εὐκαιρία καί τοῦ ἔδωσαν τήν ἐντολή νά κουβαλήσει ἐκεῖνος τόν 
Σταυρό τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Σίμωνας πῆρε στούς ὤμους του τόν βαρύ 
Σταυρό καί τόν κουβάλησε μέχρι τόν τόπο τῆς ἐκτελέσεως. Ἦταν 
ἡ μοναδική βοήθεια πού δέχθηκε ἀπό ἄνθρωπο ὁ Θεάνθρωπος στόν 
ἔργο τῆς σωτηρίας! Ὁ ἅγιος εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐπισημαίνει ὅτι 
ὁ Ἰησοῦς κουβάλησε μόνος Του καθ’ ὅλη τήν διαδρομή τόν Σταυρό. 
Ἡ παράβλεψη μπορεῖ πιθανόν νά ὁφείλεται στό γεγονός, ὅτι ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης δέν συνόδεψε τήν  πομπή γιά τόν Γολγοθᾶ, ἀλλά ἔφυγε ἀπό 
τήν αὐλή τῶν ἀρχιερέων καί συνάντησε τήν Παναγία ἀργότερα στά 
πόδια τοῦ Σταυροῦ, ὅταν καί ὁ Ἰησοῦς ἐμπιστεύθηκε τήν μητέρα Του 
στήν φροντίδα τοῦ ἀγαπημένου Του μαθητή. Μά ποιός ἦταν αὐτός 
ὁ Σίμωνας; Οἱ τρεῖς εὐαγγελιστές ( Μτ 27.32, Μκ 15, 2122 καί Λκ 
23, 26) τόν ὀνομάζουν «Κυρηναῖον». Ἡ Κυρήνεια (στήν βόρεια τῆς 
σημερινῆς Λιβύης) ἦταν παλαιά Ἑλληνική ἀποικία, ἡ ὁποῖα διέθετε 
μεγάλη παροικία Ἑβραίων. Ἡ παροικία αὐτή ἀριθμοῦσε, κατά τόν 
Δ΄ αἰώνα π.Χ. περί τούς 100.000 Ἑβραίους. Πολλοί ἀπό αὐτούς 
ἔρχονταν κατ’ ἔτος στά Ἱεροσόλυμα γιά τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων. 
Ἐκεῖ οἱ Κυρηναῖοι κατεῖχαν καί μιά μεγάλη συναγωγή. Παρόμοιες 
παροικίες ὑπῆρχαν καί στήν Ἀντιόχεια (Πρ. 11,20), ὅπου ἀργότερα 
οἱ «Κυρηναῖοι» θά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο στούς Ἕλληνες. Εἶναι 
πιθανόν ὁ Σίμωνας νά εἶχε ἐγκατασταθεῖ στά Ἱεροσόλυμα, ἐφ’ ὅσον 
«ἐρχόταν ἀπό τόν ἀγρό». Πολλοί ἐρευνητές θεωροῦν ὅτι ὁ Σίμωνας, 
ὡς Λίβυος, ἦταν ἔγχρωμος – μαῦρος – γεγονός πού θά ἐξηγοῦσε 
καί τήν «ἀγγάρευσή» του νά ἄρει τόν Σταυρό. Ἀλλά ἐκτός ἀπό 
κάποιο Ρωμαῖο πολίτη,  οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες δέν θά δίσταζαν νά 
ὑποχρεώσουν καί ὁποιονδήποτε ἄλλον πρός αὐτή τήν ἀγγαρεία.  

Γιά τόν Σίμωνα, τόν ἄνθρωπο αὐτό πού βοήθησε τήν δύσκολη 
στιγμή τόν Θεάνθρωπο, ἡ Ἱστορία δέν μᾶς δίνει καί ἄλλες 
πληροφορίες. Τό ἔτος 1941, ἕνας ἀρχαιολόγος ἀνακάλυψε σέ κάποιο 
τάφο Κυρηναίων στήν Κοιλάδα τῶν Κέδρων ἕνα ὁστεοφυλάκιο μέ 
τήν ἐπιγραφή «Ἀλέξανδρος ὁ υἱός τοῦ Σίμωνος». Ἐπειδή ὁ τάφος 
χρονολογεῖται ἀπό τό ἔτος 70 μ.Χ., οἱ ἐρευνητές θεωροῦν ὅτι 
πρόκειται γιά τόν Ἀλέξανδρο τόν υἱό τοῦ Σίμωνος, ὁ ὁποῖος μαζί 
μέ τόν ἀδελφό του Ροῦφο ἔγιναν χριστιανοί καί συνόδεψαν τούς 
ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο στήν Ρώμη.



209

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 119

Μιά ἀρχαία παράδοση λέει ὅτι κατά τήν διαδρομή πρός τόν 
Γολγοθᾶ, ὁ Ἰησοῦς γύρισε μιά φορά τό κεφάλι Του πρός τόν Σίμωνα 
πού ἀκολουθοῦσε μέ τόν Σταυρό καί τόν εὐχαρίστησε. Ὁ Σίμωνας 
αἰσθάνθηκε ξαφνικά ὅτι ὁ Σταυρός ἐλάφρυνε καί ἡ καρδιά του γέμισε 
ἀπό χαρά. Δέν ἔφυγε ἀμέσως. Παρέμεινε κοντά στόν τόπο μέχρι 
τό τέλος καί φώναξε μαζί μέ τόν Ρωμαῖο στρατιώτη· «Πράγματι, 
αὐτός ἦταν Υἱός τοῦ Θεοῦ». Ἔπειτα βαπτίσθηκε χριστιανός, ἀλλά  
δέν κουβάλησε ποτέ ἄλλον σταυρό στήν πλάτη του…

* * *
  Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς δέχεται στήν πλάτη του κατά τήν 

βάπτιση τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ὁ καθένας 
μας γίνεται ξανά ἄλλος «Κυρηναῖος» πού δέν πρέπει νά ζεῖ πλέον 
γιά τό ἑαυτό του, ἀλλά νά ἀφιερώσει  τήν κάθε στιγμή τῆς ζωής 
του στόν Χριστό, νά γίνει ἡ ζωή του ἐν τῷ Χριστῷ ζωή. Καί ὁ ζυγός 
αὐτός τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι βαρύς, ἀλλά εὐκολοφόρητος· «ἄρατε 
τόν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καί ταπεινός 
τῇ καρδίᾳ, καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γάρ ζυγός μου 
χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν». (Μτ. 11, 29-30). 

Δυστυχῶς ὅμως ὁ καθένας μας κρεμάει πάνω στόν ἀρχικό 
αὐτό σταυρό, εἴτε δεξιά, εἴτε ἀριστερά, χίλια δύο βαρίδια καί ἔτσι 
ὁ σταυρός μας γίνεται ὁλοένα καί πιό βαρύς μέχρι πού  τελικά 
ἐμεῖς γονατίζουμε ἀπό τό βάρος του. Ἀλλά ὅσες φορές πέφτουμε, 
κάποιο ἀόρατο χέρι μᾶς σηκώνει ἐμᾶς καί τόν σταυρό μας καί μᾶς 
βοηθᾶ νά πορευόμαστε ξανά. Εἶναι ὁ Χριστός πού, ἀνταποδίδοντας 
τήν βοήθειά τοῦ Σίμωνος, σηκώνει τόν καθημερινό μας σταυρό, 
ὁδηγῶντας μας  ὄχι πλέον πρός τόν Γολγοθᾶ, ἀλλά πρός τήν οὐράνια 
Βασιλεία Του.

        π. Ἠλίας Φρατσέας
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Η ΠΟΛΗ ΕΠΕΣΕ, ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ!
Σ

’ ἕνα ἀπό τά τελευταῖα βιβλία “ἀναθεωρημένης” ἱστορίας κάποιου 
Βρετανοῦ ἱστορικοῦ, διάβασα ὅτι δέν πρέπει νά βλέπουμε τήν 

πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως μονόπλευρα, σάν τό πραγματικό τέλος 
τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλά νά δοῦμε αὐτό τό ὁρόσημο τῆς 29ης 
Μαΐου 1453 σάν τήν ἀρχή μιᾶς νέας αὐτοκρατορίας, τῆς Ὀθωμανικῆς, 
πού κράτησε μέχρι τό 1922!

Δηλαδή, ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι δέν ἔχει σημασία πού 
χάθηκε κάτι ἀρχαῖο, ἀλλά ὅτι ξεκίνησε κάτι καινούριο. Δέν ἔχει σημασία 
ὅτι ποτέ στήν ἱστορία τοῦ κόσμου δέν ὑπῆρξε –καί δέν ὑπάρχει– πολιτικό 
σύστημα πού νά ἄντεξε 1.100 χρόνια. Κι αὐτά τά 1.100 χρόνια εἶναι 
ἄν μετρήσουμε μόνο τά χρόνια τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἀπό τό 
χωρισμό της σέ Ἀνατολική καί Δυτική καί δέν συμψηφίσουμε καί τά 
χρόνια ἀπό τόν Αὔγουστο Ὀκταβιανό, τόν πρῶτο μονοκράτορα, μέχρι 
τόν Μέγα Κωνσταντῖνο πού διαπίστωσε μέ προφητική διορατικότητα 
ὅτι τό μέλλον τῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ Ἀνατολή, γιατί ἡ Δύση δέν 
θά ἄντεχε γιά πολύ νά ὑπερασπίζει τά σύνορά της ἀπό τίς ὀρδές τῶν 
βαρβάρων πού ἀσκοῦσαν ἀφόρητη πίεση.

Καί ἐδῶ κρύβεται ἡ ἐξήγηση γιά τήν ἀνεξήγητη, μέ ὁποιονδήποτε 
ἄλλο τρόπο, προσκόλληση τῆς Δύσης στήν Τουρκία.

Τά βαρβαρικά φῦλα –Γότθοι, Βησιότθοι, Ὀστρογότθοι, Ἀλα
μανοί, Γαλάτες, Φρᾶγκοι, Νορμανδοί– πού κατέλυσαν τή Δυτική 
Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία καί οἰκειοποιήθηκαν τόν Ρωμαϊκό πολιτισμό 
καί ὀνόμασαν τούς ἑαυτούς τους Ρωμαίους καί συνεχιστές τῶν Ρωμαίων, 
ἀναγνώρισαν στό πρόσωπο τῶν βαρβάρων τῆς Ἀνατολῆς τήν ἴδια δίψα 
γιά ἐξομοίωση μέ ἕνα πολιτισμό πού θαύμαζαν καί φθονοῦσαν ἀπό τήν 
ἀρχή τῆς παρουσίας τους στό χάρτη τῶν λαῶν.

Ὅλοι σχεδόν οἱ λαοί σέ Δύση καί Ἀνατολή ὀνειρεύονταν τήν 
κατάκτηση τῆς Βασιλεύουσας, τῆς ὡραιότερης πόλης τοῦ τότε κόσμου. 
Εἰδικότερα οἱ στρατιές τοῦ Ἰσλάμ τήν ὀνειρεύονταν ἀπό τόν 8ο αἰῶνα, 
μέ ἀποκορύφωμα τούς Ὀθωμανούς γιά τούς ὁποίους ἡ οἰκειοποίηση 
τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας εἶχε πάρει διαστάσεις ἐμμονῆς. Οἱ 
τελευταῖοι Σουλτᾶνοι –πρίν ἀπό τόν Μωάμεθ– ὀνόμαζαν τούς ἑαυτούς 
τους “SyltaniRum” κυβερνῆτες τῶν Ρωμαίων, γιά νά οἰκειοποιηθοῦν τήν 
Ρωμαϊκή καταγωγή καί νά πείσουν τούς ἑαυτούς τους –καί τόν κόσμο– 
ὅτι δέν εἶναι βάρβαροι! Γι’ αὐτό καί τόσα χρόνια μετά τήν κατάκτηση 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀκόμη φοβοῦνται ὅτι θά τήν χάσουν, ἀκόμη 
δέν πιστεύουν πῶς τήν πῆραν, ἀκόμη προσπαθοῦν μέ καυχησιές καί 
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κομπασμούς νά βεβαιωθοῦν ὅτι εἶναι δική τους καί δέν κινδυνεύουν νά 
τούς τήν πάρουμε πίσω.

Ὅσο γιά τήν “χριστιανική” Δύση, ἀφοῦ πέρασε χρόνια καί χρόνια 
προετοιμάζοντας τόν ἀφανισμό μας –καί δέν ντράπηκε ὁ “ἀλάθητος” 
Πάπας νά ζητήσει καί δημόσια συγνώμη γιά τά ἐγκλήματα σέ βάρος 
μας τῶν ἄλλων “ἀλαθήτων” Παπῶν– στάθηκε χαιρέκακα ἄπρακτη νά 
παρατηρεῖ τό τέλος τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἕνα 
τέλος πού ἐξυπηρετοῦσε τούς Δυτικούς ἀφάνταστα, ἀφοῦ ἐξαφάνιζε 
τόν ἐπικίνδυνο ἀνταγωνιστή τους στό ὄνομα “Ρωμαῖοι”.

Μέ τήν ἴδια ἐπιμέλεια καί τό ἴδιο πάθος ὑπηρέτησε ἡ Δύση τόν 
ἀφανισμό μας στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς μας πού ἀκολούθησαν, ἀλλά 
καί στά χρόνια πού άγωνιζόμαστε γιά τήν ἐλευθερία μας καί πού 
ξαναρχίσαμε νά χτίζουμε τή ζωή μας ἀπ΄τίς στάχτες καί τά χαλάσματα. 
Οἱ Βρετανοί καί οἱ Γάλλοι φιλέλληνες πού ἀγάπησαν καί βοήθησαν 
τό λαό μας ἦταν οἱ ἐξαιρέσεις στόν κανόνα πού ἰσχύει μέχρι τίς μέρες 
μας.

Ἡ Δύση ἐνοχλεῖται ἀπό τήν Ρωμηοσύνη. Κι ἡ Ἀνατολή ἐνοχλεῖται 
ἀπό τήν Ρωμηοσύνη. Κι οἱ λαοί τῶν Βαλκανίων πού ἐμποδίζονται ἀπό 
τήν παρουσία μας νά οἰκειοποιηθοῦν τή δική μας ζωή, τούς δικούς μας 
προγόνους γιά νά βροῦν κι αὐτοί μιά θέση στό μωσαϊκό τῶν λαῶν τοῦ 
κόσμου, κι αὐτοί ἐνοχλοῦνται ἀπό τήν Ρωμηοσύνη.

Καί φτάσαμε τώρα, νά εἴμαστε ξανά ὅπως εἴμαστε καί στήν ἀρχή 
τοῦ κόσμου: μιά γωνίτσα γῆς περιτριγυρισμένη ἀπό φανερούς ἐχθρούς κι 
ἀπό προδότες φίλους. Ἡ μόνη διαφορά εἶναι ὅτι τώρα πιά, κουραστήκαμε 
κι ἐμεῖς, μπερδευτήκαμε, πιστέψαμε τά ψέμματα πού μᾶς τά “πουλᾶνε” 
γιά ἀλήθειες, ζηλέψαμε τήν “ἄλλη” ζωή, αὐτή πού δέν εἶναι δική μας 
καί οὔτε θυμίζει σέ τίποτα τή δική μας. Τώρα, ἀντί γιά “πᾶς μή Ἕλλην 
βάρβαρος”, λέμε: “πᾶς μή Ἕλλην πολιτισμένος, ἔξυπνος καί δυνατός”. 
Καί κατεβάζουμε μέ ντροπή τό κεφάλι καί παραδεχόμαστε ὅτι εἴμαστε 
πράγματι κλέφτες, τεμπέληδες, ἀπατεῶνες καί ψιλο–κανίβαλοι, γιατί 
ἔτσι μᾶς παρουσιάζουν οἱ ἀπόγονοι τῶν Γότθων καί τῶν Ἀλαμανῶν πού 
θέλουν νά “περνᾶνε” γιά Ρωμαῖοι.

Ἀδελφοί Ρωμηοί, ὅσο οἱ θρύλοι ζοῦν κι οἱ Τοῦρκοι φοβοῦνται μήν 
τή χάσουν, ἡ Πόλη μας ἔπεσε, ἀλλά δέν χάθηκε! Ὅσο τό Ρωμαίϊκο DNA 
συνεχίζεται ἀπό πατέρα σέ γιό κι ἀπό μάνα σέ κόρη καί τό πρόσωπο τοῦ 
μαρμαρωμένου Βασιληᾶ στοιχειώνει τά ὄνειρά μας, ἡ κλειστή Πύλη τῆς 
Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, περιμένει νά ἀνοίξει. Κανένας δυνατός, κανένας 
πολυάριθμος λαός, κανένας “πλανητάρχης” δέν μπορεῖ νά ἀφανίσει τή 
Ρωμηοσύνη. Ἡ Ρωμηοσύνη θά χαθεῖ ὅταν ὁ τελευταῖος Ρωμαῖος φύγει 
ἀπό τόν κόσμο καί μαζί του σβήσει ἡ Πίστη, ἡ Ἐλπίδα καί τά ὄνειρα!

       Νινέττα Βολουδάκη
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Η  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΑΜΕΣΑ  ΣΤΟ  ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ

Τ
ό ἀνέβασμα θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά καταδυθοῦμε 
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά 

προσφέρουμε στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά 
σχόλιά μας.

Στή ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ παίχθηκε τό ἀριστούργημα 
τοῦ Σαίξπηρ «Μάκβεθ».

Μετά τήν νίκη τους ἐπί τῶν Νορβηγῶν εἰσβολέων καί τοῦ 
Σκωτσέζου προδότη εὐγενοῦς οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ στρατοῦ τοῦ βασιλέα 
τῆς Σκωτίας Ντάνκαν στρατηγοί Μάκβεθ καί Μπάνκο συναντοῦν 
σέ ἔρημο θαμνοτόπι τρεῖς μάγισσες πού τούς ἀποκαλύπτουν τά 
μέλλοντα καί ἐξαφανίζονται. Ἡ πρώτη προφητεία τους γιά τόν Μάκβεθ 
ἐπαληθεύεται σύντομα. Οἱ δύο στρατηγοί ἀνταλλάσσουν σκέψεις καί 
σχόλια. Μέ τό στόμα τοῦ Μπάνκο ὁ Σαίξπηρ λέει: «Μά ‘ναι παράξενο: 
συχνά μᾶς ξεπλανεύουν γιά τόν χαμό μας τά ὄργανα τοῦ σκότους 
λέγοντας ἀλήθειες ...».

Ὁ πανοῦργος ἐχθρός μας μετέρχεται τό πᾶν γιά νά μᾶς πλανᾶ. 
Ἀπευθύνεται καί στόν νοῦ καί στήν καρδιά. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 
ἔμπειρος ἀγωνιστής τοῦ καλοῦ καί μέ τήν πεῖρα πνευματικοῦ πατέρα 
πολλῶν χριστιανῶν ἐπισημαίνει: «καί οὐ θαυμαστόν· αὐτός γάρ 
ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός» (Β’Κορ. ια’ 14). 
Παρουσιάζει τό μαῦρο ἄσπρο. Στήν πρώτη πράξη τοῦ ἔργου οἱ μάγισσες 
λένε: «τ’ὡραῖο εἶν’ ἄσκημο, τ’ ἄσκημο ὡραῖο». Αὐτό δηλώνει τήν σύγχυση 
πού ἐπέρχεται στόν ἄνθρωπο πού ζεῖ στήν βασιλεία τοῦ κακοῦ. Δέν 
ὑπάρχει διάκριση καλοῦ - κακοῦ,  δικαίου - ἄδικου. Ἔχει διατυπωθεῖ 
καί τό δόγμα «ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα» πού παρασύρει πολλούς. 
Ἀκούσθηκε στίς ἡμέρες μας καί ἡ θέση «τό νόμιμο εἶναι ἠθικό». Τί εἶναι 
νόμιμο; Αὐτό πού ἐπιτρέπεται ἀπό τήν ἰσχύουσα νομοθεσία. Τώρα ποιά 
σχέση ἔχουν μέ τήν ἠθική, τήν δικαιοσύνη ἀκόμη καί μέ τήν λογική 
κάποιοι νόμοι εἶναι ἄλλη ὑπόθεση!

Μιλῶντας γιά τόν προδότη εὐγενή Κάουντορ ὁ βασιλέας Ντάνκαν 
λέει: «Δέν εἶναι τρόπος νά ‘βρεις τῆς ψυχῆς τό φτιάξιμο πάνω στό 
πρόσωπο».

Φαινόμενο σύνηθες στή ζωή καί στό θέατρο ἡ διάσταση ἀνάμεσα 
στό εἶναι καί στό φαίνεσθαι. Γιατί ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ὑποκρίνεται. 
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Τέλειο πορτραῖτο ὑποκριτοῦ σκιαγραφεῖ ὁ Μολιέρος στόν “Ταρτοῦφο” 
του. Καί στήν τραγωδία “Μάκβεθ” στό τέλος τῆς πρώτης πράξεως μετά 
τήν συνομιλία του μέ τήν γυναῖκα του ὁ Μάκβεθ λέει στόν ἑαυτό του: 
«Ἐμπρός κι’ ἀπάτα τόν καιρό μέ τήν πιό ὡραία ματιά: μέ ψεύτικη ὄψη 
ἄς κρύβεται ἡ ψεύτικη καρδιά». Προηγουμένως ἡ Λαίδη Μάκβεθ τόν 
συμβούλευσε: «Γιά νά γελᾶς τόν κόσμο δείξου ὅπως ὁ κόσμος: φόρα 
καλογνωμιά στό μάτι σου, στό χέρι, στή γλῶσσα· φαίνου τό λουλούδι 
ἀθῶο, μά νά ‘σαι φίδι κάτωθέ του ...» Ὁ ὑποκριτής καταφέρνει νά 
ἐπιτυγχάνει τούς σκοπούς του κάποιο διάστημα, ἀλλά ἔρχεται ἡ ὥρα 
πού τό προσωπεῖο πέφτει καί ἀποκαλύπτεται τό ἀπαίσιο πραγματικό 
πρόσωπο. Καί ἄν συμβεῖ νά μήν ἀποκαλυφθεῖ στούς ἀνθρώπους τό 
πραγματικό πρόσωπο τοῦ ὑποκριτοῦ, ὁ παντογνώστης Θεός βλέπει τί 
κρύβεται πίσω ἀπό τήν μάσκα. Γνωρίζουμε πῶς ἐστηλίτευσε ὁ Κύριος 
τήν ὑποκρισία κάποιων θρησκευτικῶν ἀνθρώπων καί θυμόμαστε κάθε 
Μεγάλη Ἑβδομάδα τά φοβερά ἐκεῖνα “οὐαί” πού τούς ἀπηύθυνε. Ἄλλο 
πρᾶγμα εἶναι ἡ προσπάθεια, ὁ ἀγῶνας νά ὑπερνικοῦμε τά ἀρνητικά 
στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα μας καί ἄλλο νά προσπαθοῦμε συνειδητά καί 
μελετημένα νά παρουσιαζόμαστε στούς ἄλλους καλύτεροι ἀπό ὅ,τι 
εἴμαστε. Ὅταν δείχνουμε ὅτι τούς ἀγαποῦμε ἐνῶ τούς μισοῦμε, ὅτι θέλουμε 
τό καλό τους ἐνῶ τούς σκάβουμε τόν λάκκο. Ὅταν τούς θαυμάζουμε, 
τούς ἐπαινοῦμε, τούς κολακεύουμε ἐνῶ τούς περιφρονοῦμε.

Κινούμενος ἀπό φιλοδοξία καί παροτρυνόμενος ἀπό τήν 
περισσότερο φιλόδοξη καί ἀποφασιστική γυναῖκα του γιά νά πάρει τόν 
θρόνο, ὁ Μάκβεθ δολοφονεῖ στόν ὕπνο τόν βασιλέα Ντάνκαν συγγενή 
του καί φιλοξενούμενο στόν πύργο του. Βλέποντας τό ματωμένο χέρι 
του λέει: «Θά ξεπλύνει τοῦ μεγάλου Ποσειδῶνα ὅλος ὁ ὠκεανός τό αἷμα 
αὐτό ἀπ’ τό χέρι μου;» Καί ἡ Λαίδη Μάκβεθ, πού ἔβαλε δύο ματωμένα 
μαχαίρια στούς δύο παρακοιμόμενους, γιά νά ἀποδοθεῖ σ’ αὐτούς τό 
ἔγκλημα, λέει γιά τά δικά της ματωμένα χέρια, «λίγο νερό μᾶς καθαρίζει 
ἀπό τήν πράξη αὐτή».

Ὄχι, δύστυχοι, οὔτε λίγο νερό, οὔτε ὅλοι οἱ ὠκεανοί δέν μποροῦν νά 
ξεπλύνουν τό ἔγκλημά σας. Λαίδη Μάκβεθ, ἀργότερα θά διαπιστώσεις 
καί θά ὁμολογήσεις: «Ἐδῶ μυρίζει αἷμα ἀκόμα· ὅλα τά μυρωδικά τῆς 
Ἀραβίας δέ θ’ ἀρωματίσουν τοῦτο τό χεράκι». Ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά σας, 
πού συνέλαβαν καί ἐγέννησαν τό ἔγκλημα, πρέπει νά καθαρθοῦν. Μέ 
τά δάκρυα τῆς μετανοίας πού θά σμίξουν μέ τό Αἷμα τοῦ Ἀρνίου!

       Νίκος Τσιρώνης
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΕΚΑΘΕΝ 
ΝΟΥΘΕΤΟΥΣΕ  ΤΟΥΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

β΄ συνέχεια

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, ἀρχί
σαμε ἤδη νά παραθέτουμε κείμενα τῆς 
Βυζαντινῆς περιόδου πού μαρτυροῦν μέ 
τόν πιό πειστικό τρόπο τήν ἀλήθεια τῶν 
ἰσχυρισμῶν μας.

Συνεχίζουμε καί πάλι μέ τό κείμε
νο τῶν παραινέσεων τοῦ Δια κόνου 
τῆς Κων σταν τινουπόλεως Ἀγα πη τοῦ 
πρός τόν μαθητή του καί Αὐτοκρά
τορα Ἰουστινιανό γιά τήν ἄσκηση τῶν 
βασιλικῶν του καθηκόντων, τοῦ ὁποίου 
κειμένου δειγματοληπτικά ἀπό σπασμα 
δημοσιεύσαμε στό τεῦχος 117 τοῦ περιο

δικοῦ μας. Στό παρόν τεῦχος ὁλοκληρώνουμε τήν δημοσίευση αὐτοῦ 
τοῦ κειμένου, παραλείποντας τά κεφάλαια πού ἤδη δημοσιεύσαμε. 

Γιά τή ση μα σία τοῦ κειμένου αὐτοῦ οἱ ἀναγνῶστες μας μποροῦν 
νά διαβάσουν στό τεῦχος μας 117.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΩΝ,
ΠΑΡΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.
Οὐδὲν οὕτως εὐδόκιμον ἐργάζεται ἄνθρωπον, ὡς δύνασθαι 
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(10) μὲν ἂ βούλεται πράττειν, ἀεὶδὲ φιλάνθρωπα καὶ βούλεσθαι καὶ 
πράττειν. Ἐπειδὴ τοίνυν ἐκ Θεοῦ σοι κεχάρισται δύναμις, ἧς ἐδεῖτο δι’ 
ἡμᾶς ἡ ἀγαθή σου βούλησις, πάντα καὶ βούλου καὶ πρᾶττε, ὡς ἀρέσκει 
τῷ ταύτην σοί δεδωκότι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄.
Τῶν ἐπιγείων χρημάτων ὁ ἄστατος πλοῦτος τῶν ποταμίων 

ῥευμάτων μιμεῖται τὸν δρόμον· πρὸς ὀλίγον μὲν ἐπιῤῥέων τοῖς ἔχειν 
νομίζουσι· μετ’ ὀλίγον δὲ παραῤῥρέων, εἰς ἄλλους ἀπέρχεται. Μόνος δὲ 
τῆς εὐποιίας ὁ θησαυρὸς, μόνιμός ἐστι τοῖς κεκτημένοις αὐτόν· τῶν γὰρ 
ἀγαθῶν ἔργων αἱ χάριτες ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας ἐπαναστρέφοσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ΄.
Τὴν πολυμέριμνον τοῦ βασιλέως ψυχὴν, κατὸπτρου δίκην 

ἀποσμήχεσθαι χρὴ, ἵνα ταῖς θείαις αὐγαῖς ἀεὶ καταστράπτηται, καὶ 
τῶν πραγμάτων τὰς κρίσεις ἐκεῖθεν διδάσκηται. Οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ 
τὰδὲοντα καθορᾷν, ὡς τὸ φυλάσσειν ἐκείνην διὰ παντὸς καθαράν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι΄.
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν πλεόντων, ὅταν μὲν ὁ ναύτης σφαλῇ, μικρὰν 

φέρει τοῖς συμπλέουσι βλάβην, ὅταν δὲ αὐτὸς ὁ κυβερνήτης, παντὸς 
ἐργάζεται τοῦ πλοίου ἀπώλειαν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν, ἂν μὲν τις 
τῶν ἀρχομὲνων ἁμάρτῃ, οὐ τὸ κοινὸν τοσοῦτον, ὅσον ἑαυτὸν ἀδικεῖ· 
ἄν δὲ αὐτὸς ὁ ἄρχων, πάσης ἐργάζεται τῆς πολιτείας τὴν βλάβην. Ὡς 
οὗν μεγάλας ὑφέξων εὐθύνας, εἴ τί παρίδοι τῶν δεόντων, μετὰ πολλῆς 
ἀκριβείας καὶ λεγέτω πάντα καὶ πραττέτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΑ΄
Κύκλος τις τῶν ἀνθρωπίνων περιτρέχει πραγμάτων, ἄλλοτε 

ἄλλως φέρων αὐτὰκαὶ περιφέρων∙καὶ τούτοις ἀνισότης ἐστὶ, τὸ μηδὲν 
τῶν παρόντων ἐν ταυτὸτητι μένειν. Δεῖ οὖν σε, κράτιστε βασιλεῦ, ἐν 
τῇ τούτων ἀγχιστρόφῳ μεταβολῇ, ἀμετάβλητον ἔχειν τὸν εὐσεβῆ 
λογισμόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΓ΄.
Ἴσον εἶναι χρὴ πάντοτε τοῦ βασιλέως τὸ φρόνημα· τὸ γὰρ 

συμμεταβάλλεσθαι ταῖς ῶν πραγμάτων μεταβολαῖς, διανοίας ἀβεβαίου 
τεκμήριον γίνεται· τὸδὲ παγίως ἐν τοῖς καλοῖς ἐρηρεῖσθαι, ὡς τὸ εὐσεβὲς 
ὑμῶν ἐστήρικται κράτος, καὶ μήτε πρὸς ἀλαζονείαν ὑπεραίρεσθαι, 
μήτε πρὸς ἀθυμίαν καταφέρεσθαι, βεβηκότων ἐστὶν ἀσφαλῶς, καὶ 
ἀκράδαντον ἐχόντων τὴν ψυχήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΕ΄.
Ὑπὲρ πάντα τῆς βασιλείας τά ἔνδοξα, τῆς εὐσεβείας τὸ στέμμα 

τὸν βασιλέα κοσμεῖ· ὁ γὰρ πλοῦτος ἀπέρχεται, καὶ ἡ δόξα μετέρχεται· 
τὸδὲ κλέος τῆς ἐνθέου πολιτείας ἀθανάτοις αἰῶσι συμπαρεκτείνεται, 
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καὶ λήθης ἐπέκεινα  τοὺς ἔχοντας ἵστησι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΣΤ΄.

Σφόδρα μοι δοκεῖ ἀτοπώτατον εἶναι, ὅτι πλούσιοι καὶ πένητες 
ἄνθρωποι ἐξ ἀνομοίων πραγμάτων βλάβην πάσχουσιν ὁμοίαν. Οἱ μὲν 
γὰρ ὑπὸ τοῦ κόρου διαῤῥήγνυνται, οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ λιμοῦ διαφθείρονται· 
καὶ οἱ μὲν κατέχουσι τοῦ κόσμου τὰ πέρατα, οἱ δὲ οὐκ ἔχουσι ποῦ 
στῆσαι τά πέλματα. Ἵνα τοίνυν ἄμφω τῆς ὑγείας τύχωσιν, ἀφαιρέσει 
καὶ προσθέσει τούτους θεραπευτέον, καὶ πρὸς ἰσότητα τὴν ἀνισότητα 
μετενεκτέον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΖ΄.
Ἐφ’ ἡμῖν ἀνεδείχθη τῆς εὐζωΐας ὁ χρόνος, ὃν προεῖπέ τις τῶν 

παλαιῶν ἔσεσθαι, ὅταν ἢ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν, ἢ βασιλεῖς 
φιλοσοφήσωσι· καὶ γὰρ φιλοσοφοῦντες ἠξιώθητε βασιλείας, καὶ 
βασιλεύσαντες οὐκ ἀπέστητε φιλοσοφίας. Εἰ γὰρ τὸ φιλεῖν σοφίαν ποιεῖ 
φιλοσοφίαν, ἀρχὴδὲ σοφίας ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος, ὃν ἐν τοῖς στέρνοις ὑμῶν 
διαπαντὸς ἔχετε, εὔδηλον ὡς ἀληθὲς τὸ παρ’ ἐμοῦ λεγόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Κ΄.
Σεπτὴ δικαὶως ἐστὶν ἡ ἡμῶν βασιλεία ὅτι τοῖς πολεμίοις μὲν 

δεικνύει τὴν ἐξουσίαν, τοῖς ὑπηκόοις δὲ νέμει φιλανθρωπίαν· καὶ νικῶσα 
ἐκείνους τῇ δυνάμει τῶν ὅπλων, τῇ ἀόπλῳ ἀγάπῃ τῶν οἰκείων ἡττᾶται· 
ὅσον γὰρ θηρίου καὶ προβάτου τὸ μέσον, τοσοῦτον ἀμφότερων ἡγεῖται 
τὸ διάφορον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΒ΄.
Ἀποδὲχου τοὺς τὰ χρηστὰ συμβουλεύειν ἐθέλοντας, ἀλλὰ μὴ 

τοὺς κολακεύειν ἑκάστοτε σπεύδοντας. Οἱ μὲν γὰρ τὸ συμφέρον (11) 
συνορῶσιν ἐν ἀληθείᾳ· οἱ δὲ πρὸς τὰ δοκοῦντα τοῖς κρατοῦσιν ἀφορῶσι, 
καὶ τῶν σωμάτων τὰς σκιὰς μιμούμενοι, τοῖς παρ’ αὐτῶν λεγομένοις 
συνᾴδουσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΓ΄.
Τοιοῦτος γίνου περὶ τοὺς σοὺς οἰκέτας, οἷον εὔχῃ σοι τὸν 

Δεσπότην γενέσθαι· ὡς γὰρ ἀκούομεν, ἀκουσθησόμεθα, καὶ ὡς 
ὁρῶμεν, ὁραθησόμεθα ὑπὸ τοῦ θείου καὶ παντεφόρου (12) βλέμματος. 
Προεισενέγκωμεν οὖν τῷ ἐλέῳ τὸν ἔλεον, ἵνα τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον 
ἀντιλάβωμεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΔ΄.
Ὥσπερ τὰ ἀκριβῆ τῶν κατόπτρων τοιαύτας δείκνυσι τὰς τῶν 

προσώπων ἐμφάσεις, οἷάπέρ ἐστι τὰ πρωτὸτυπα, φαιδρὰ μὲν τῶν 
φαιδρυνομένων, σκυθρωπὰδὲ τῶν σκυθρωπαζόντων· οὕτω καὶ ἡ δικαία 
του Θεοῦ κρίσις ταῖς ἡμετέραις πράξεσιν ἐξομοιοῦται. Οἷάπερ γὰρ ἂν ᾗ 
τὰ παρ’ ἡμῶν εἰργασμένα, τοιαῦτα ἡμῖν ἐκ τῶν ὁμοίων παρέχει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΕ΄.
Βουλεύου μὲν τὰ πρακτέα βραδέως, ἐκτέλει δὲ τὰ κριθέντα 

σπουδαίως· ἐπεὶ λίαν ἐστὶ σφαλερὸν, τὸ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπερίσκεπτον. 
Εἰ γὰρ τὰ ἐξ ἀβουλίας τις ἐννοήσει κακὰ,τὸτε γνώσεται καλῶς τῆς 
εὐβουλίας τὰ χρήσιμα· ὡς καὶ τῆς ὑγείας τὴν χάριν, μετὰτὴν πεῖραν τῆς 
νόσου. Δεῖ τοίνυν, εὐφρονέστατε βασιλεῦ, καὶ βουλῇ συνετωτέρᾳ,καὶ 
εὐχῇ συντονωτέρᾳ ἐξερευνᾷν ἀκριβῶς τὰ συνοίσοντα τῷ κόσμῳ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΣΤ΄.
Ἄριστα διοικήσεις τὴν ἀγαθήν σου βασιλείαν, εἰ πάντα σπουδάζεις 

ἐφορᾷν, καὶ μηδὲν ἀνέχῃ παρορᾷν. Οὐ γὰρ μικρὸν ἐπὶ σοὶ, ὅπερ μικρὸν 
εἶναι δοκεῖ ἐν συγκρίσει τῶν σῶν· ἐπειδὴκαὶ ῥῆμα βασιλέως ψιλὸν 
μεγάλην ἔχει παρὰ πᾶσιν ἰσχύν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΖ΄.
Σαυτῷτὴν τοῦ φυλάττειν τοὺς νόμους ἐπίθες ἀνάγκην, ὡς μὴ ἔχων 

ἐπὶ γῆς τὸν δυνάμενον ἀναγκάζειν· οὕτω γὰρ καὶ τῶν νόμων ἐπιδείξεις 
τὸ σέβας, αὐτὸς πρὸ τῶν ἄλλων τούτους αἰδούμενος καὶ τοῖς ὑπηκόοις 
φανήσεται τὸ παρανομεῖν οὐκ ἀκίνδυνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΗ΄.
Ἴσον τῷ πλημμελεῖν, τὸ μὴ κωλύειν τοὺς πλημμελοῦντας λογίζου. 

Κἂν γὰρ τις  πολιτεύηται μὲν ἐνθέσμως, ἀνέχηται δὲ τῶν βιούντων 
ἀθέσμως, συνεργὸς τῶν κακῶν παρὰ Θεῷ κρίνεται· εἰ δὲ βούλει διττῶς 
εὐδοκιμεῖν, καὶ τοὺς τὰ κάλλιστα ποιοῦντας προτίμα, καὶ τοῖς τὰ χείριστα 
δρῶσιν ἐπιτίμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΘ΄.
Λίαν συμφέρειν ὑπολαμβάνω, τὸ φεύγειν τὰς τῶν κακῶν 

συνδιαιτήσεις· τὸν γὰρ συνόντα πάντοτε ἀνθρώποις πονηροῖς, ἢ παθεῖν 
ἢ μαθεῖν ἀνάγκη τι πονηρόν· ὁ δὲ τοῖς ἀγαθοῖς συνδιάγων, ἢ μίμησιν 
τῶν καλῶν ἐκδιδάσκεται, ἢ μείωσιν τῶν κακῶν ἐκπαιδεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Λ΄.
Ἐγκόσμιον ὑπὸ Θεοῦ πιστευθεὶς βασιλείαν, μηδενὶ χρῶ τῶν 

πονηρῶν πρὸς τὰς τῶν πραγμάτων διοικήσεις. Ὧν γὰρ ἂν ἐκεῖνοι κακῶς 
διαπράξωνται, λόγον ὑφέξει Θεῷ ὁ τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς δεδωκώς. Μετὰ 
πολλῆς οὖν ἐξετάσεως αἱ τῶν ἀρχόντων προβολαὶ γἰνέσθωσαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΑ΄.
Ἴσον νομίζω κακὸν, καὶ τῶν ἐχθρῶν θυμοῦσθαι ταῖς κακουργίαις, 

καὶ τῶν φίλων θέλγεσθαι ταῖς κολακείαις. Δεῖ γὰρ πρὸς ἑκατέρους 
γενναίως ἀνθίστασθαι, καὶ τοῦ πρέποντος μηδαμῶς ἀφίστασθαι, μήτε 
τὴν ἀλόγιστον ἐκείνων δυσμένειαν ἀμυνόμενον, μήτε τὴν ἐπίπλαστον 
τούτων εὐμένειαν ἀμειβόμενον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΒ΄.
Ἡγοῦ τούτους εἶναι φίλους ἀληθεστάτους, μὴ τοὺς ἐπαινοῦντας 

ἅπαντα τὰ παρὰ σοῦ λεγόμενα, ἀλλὰ τοὺς κρίσει δικαίᾳ πάντα 
πράττειν σπουδάζοντας, καὶ συνηδομένους μὲν ἐπὶ τοῖς χρηστοτέροις, 
ἐπιστυγνάζοντας δὲἐπὶ τοῖς ἐναντίοις. Οὗτοι γὰρ ὄντως ἀψευδεστάτης 
φιλίας δεικνύουσι τεκμήριον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΓ΄.
Μὴ μεταβαλλέτω σοιτὴν μεγαλόφρονα γνώμην τῆς ἐπιγείου ταύτης 

δυναστείας ὁ ὄγκος, ἀλλ’ ὡς ἐπίκηρον διέπων ἀρχὴν, ἄτρεπτον ἔχε τὸν 
νοῦν ἐν πράγμασι τρεπτοῖς, μήτε ἐν ταῖς εὐθυμίαις ἐξυψούμενος,  μήτε 
ἐν ταῖς ἀθυμίαις ταπεινούμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΔ΄.
Ὥσπερ χρυσὸς ἄλλοτε ἄλλως ὑπὸ τῆς τέχνης μετατυπούμενος, 

καὶπρὸς διάφορα κοσμίων εἴδη μεταποιούμενος, ὅπερ ἐστὶ διαμένει, καὶ 
τροπὴν οὐχ ὑπομένει· οὕτω καὶ αὐτὸς, εὐκλεέστατε βασιλεῦ, ἄλλην ἐξ 
ἄλλης ἀμείβων ἀρχὴν, φθάσας δὲκαὶαὐτὴντὴν ἀνωτάτω τιμὴν, ὁ αὐτὸς 
διαμένεις, οὐκ ἐν τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν, ἀναλλοίωτον ἔχων ἐν τῷ καλῷ 
τὸ φρόνημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΕ΄.
Νόμιζε τὸτε βασιλεύειν ἀσφαλῶς, ὅταν ἐκόντων ἀνάσσῃς τῶν 

ἀνθρώπων. Τὸ γὰρ ἀκουσίως ὑποταττὸμενον, στασιάζει καιροῦ 
λαβόμενον· τὸδὲ τοῖς θεσμοῖς τῆς εὐνοίας κρατούμενον, βεβαίαν ἔχει 
πρὸςτὸ κρατοῦν τὴν εὐπείθειαν (15).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΣΤ΄.
Ἵνα τὸ κράτος τῆς βασιλείας ποιήσῃς ἀοίδιμον, ὅσην ἔχεις κατὰ 

τῶν ὑπηκόων ἁμαρτανόντων ὀργὴν, τοσαύτην ἔχειν καὶ κατὰ σαὐτοῦ 
πλημμελοῦντος ἀξίου· οὐδεὶς γὰρ ἰσχύει τὸν ἐν ἐξουσίᾳ τηλικαύτῃ 
παιδεύειν, εἰ μὴ λογισμὸς οἰκεῖος ἐξ αὐτοῦ τοῦ πλημμελοῦντος 
κινούμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄.
Ὁ μεγάλης ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος, τὸν δοτῆρα τῆς ἐξουσίας 

μιμείσθω κατὰ δύναμιν· εἰ γὰρ πως τὴν εἰκόνα φέρει τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ, 
καὶ δι’ αὐτοῦ κατέχει τὴνἐπὶ πάντων ἀρχὴν, ἐν τούτῳ δὴ μάλιστα τὸν 
Θεὸν μιμήσεται, ἐν τῷ μηδὲν ἡγεῖσθαι (14) τοῦ ἐλεεῖν προτιμώτερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΗ΄.
Ὑπὲρ χρυσίoν καὶ λίθον τίμιον τῆς εὐποιίας τὸν πλοῦτον ἐαυτοῖς 

θησαυρίσωμεν· τὸν καὶ ὧδε κατευφραίνοντα τῇ ἐλπίδι τῆς μελλούσης 
ἀπολαύσεως, κἀκεῖ καταγλυκαίνοντα τῇ πείρᾳ τῆς ἐλπισθείσης 
μακαριότητος· τὰδὲ νῦν περὶ ἡμᾶς ὡς οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς, μὴ τερπέτω 
ἡμᾶς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΛΘ΄.
Σπούδαζε λαμπροτέραις ἀμείβεσθαι δωρεαῖς τοὺς μετ’ εὐνοίας 

ποιοῦντας τὰ παρὰ σοῦ προσταττὸμενα· τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ 
τῶν ἀγαθῶν ἐπαυξήσεις τὴν προθυμίαν, καὶ τοὺς πονηροὺς διδάξεις 
μεταμαθεῖν τὴν κακίαν· τὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσθαι τοὺς μὴ τὰ αὐτὰ 
ποιοῦντας, ἄγαν ἐστὶν ἀθέμιτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Μ΄.
Τιμιώτατον πάντων ἐστὶν ἡ βασιλεία· τὸτε δὲ μάλιστα τοιοῦτόν 

ἐστιν, ὅταν ὁ τοῦτο περικείμενος τὸ κράτος, μὴπρὸς αὐθάδειαν 
ῥέπῃ, ἀλλὰπρὸς ἐπιείκειαν βλέπῃ· τὸ μὲν ἀπάνθρωπον, ὡς θηριῶδες 
ἀποστρεφόμενος, τὸδὲ φιλάνθρωπον, ὡς θεοείκελον ἐνδεικνύμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΑ΄.
Ἴσως πρός τε φίλους καὶ ἐχθροὺς ποιοῦ τὰς κρίσεις, μήτε τοῖς εὐνοοῦσι 

χαριζόμενος διὰτὴν εὔνοιαν, μήτε τοῖς δυσμενέσιν ἀνθιστάμενος δί 
ἀπέχθειαν· ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς ἐστιν ἀτοπίας,καὶ δικαιοῦν τὸν ἄδικον, εἰ 
καὶ φίλος ὑπάρχει, καὶ ἀδικεῖν τὸν δίκαιον, εἰ καὶ ἐχθρὸς τυγχάνει· τὸ 
γὰρ κακὸν ἐν ἀμφοτέροις ὅμοιον, κἂν ἐν τοῖς ἐναντίοις εὐρίσκηται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΒ΄.
Νουνεχῶς ἀκροᾶσθαι δεῖ τοὺς τῶν πραγμάτων κριτάς· δυσθήρατος 

γάρ ἐστιν ἡ τοῦ δικαίου εὕρεσις, ῥᾳδίως ἐκφεύγουσα τοὺς μὴ λίαν 
προσέχοντας. Ἂν δὲκαὶτὴν τῶν λεγόντων ἀφέντες δεινότητα, καὶτὴν τῶν 
λεγομένων παρέντες πιθανότητα, εἰς τὸ βάθος τῶν νοημάτων ἑαυτοὺς 
ἐμβάλλωσιν, οὕτως ἀνιμήσονται τὸ παρ’ αὐτῶν ζητούμενον, καὶ διπλῆν 
ἁμαρτίαν ἐκφεύξονται, μήτε αὐτοὶτὸ καλὸν προδιδόντες, μήτε ἄλλοις 
τοῦτο δρᾷν συγχωροῦντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΓ΄.
Ἰσάριθμα τοῖς ἄστροις ἂν κτήσῃ τὰ κατορθώματα, οὐδὲποτε 

νικήσεις τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητα· ὅσα γὰρ ἂν τις προσενέγκῃ Θεῷ ἐκ 
τῶν αὑτοῦ, τὰ αὐτοῦ προσφέρει αὐτῷ· καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ὑπερβῆναι τὴν 
ἰδίαν ἐν τῷ ἠλίῳ σκιὰν, προλαμβάνουσαν ἀεὶκαὶτὸν λίαν ἐπειγόμενον· 
οὕτως οὐδὲτὴν ἀνυπέρβλητον τοῦ Θεοῦ χρηστὸτητα ταῖς εὐποιίαις 
ὑπερβήσονται ἄνθρωποι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΔ΄.
Ἀδαπάνητός ἐστι τῆς εὐποιίας ὁ πλοῦτος· ἐν τῷ διδόναι γὰρ 

λαμβάνεται, καὶ ἐν τῷ σκορπίζειν συνάγεται. Τοῦτον ἔχων ἐν τῇ ψυχῇ 
σου, πλουσιόδωρε βασιλεῦ, δίδου πᾶσι δαψιλῶς τοῖς αἰτοῦσι παρὰ σοῦ· 
ἀπειροπλασίας γὰρ ἕξεις τὰς ὑπὲρ τούτων ἀμοιβὰς, ὅταν ἔλθῃ ὁ καιρὸς 
τῆς τῶν ἔργων ἀντιδόσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΕ΄.
Νεύματι Θεοῦ τὴν βασιλείαν λαβὼν, μίμησαι αὐτὸν δί ἔργων 
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ἀγαθῶν· ὅτι τῶν εὖ ποιεῖν δυναμένων ἐγένου, ἀλλ’ οὐ τῶν εὖ παθεῖν 
δεομένων. Τὸ γὰρ ἕτοιμον τῆς τῶν χρημάτων δαψιλείας ἀνεμπόδιστόν 
ἐστι πρὸς τὰς τῶν πενήτων εὐποιίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΣΤ΄.
Ὥσπερ ὀφθαλμὸς ἐμπέφυκε σώματι, οὕτω βασιλεὺς τῷ κόσμῳ 

ἐνήρμοσται, ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δεδομένος εἰς συνεργίαν τῶν συμφερόντων. 
Χρὴ οὖν αὐτὸν, ὡς οἰκείων μελῶν, οὕτω πάντων ἀνθρώπων προνοεῖν, 
ἵνα προσκόπτωσιν (15) ἐν καλοῖς, καὶ μὴ προσκόπτωσιν ἐν κακοῖς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΖ΄.
Ἀσφαλεστάτην ἡγοῦ τῆς σωτηρίας σου φυλακὴν, τὸ μηδὲποτέ 

τινα τῶν ὑπηκόων ἀδικεῖν· ὁ γάρ τινα μὴ ἀδικῶν, οὐχ ὑφορᾶταί τινα· 
εἰ δὲτὸ μὴ ἀδικεῖν ἀσφάλειαν προξενεῖ, τὸ εὐεργετεῖν πολλῷ πλέον. Τὸ 
ἀσφαλὲς γὰρ δίδωσι, καὶτὸ προσφιλὲς οὐ προδίδωσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΗ΄.
Γίνου τοῖς ὑπηκόοις, εὐσεβέστατε βασιλεῦ,καὶ φοβερὸς διὰτὴν 

ὑπεροχὴν τῆς ἐξουσίας, καὶ ποθεινὸς διὰτὴν παροχὴν τῆς εὐποιίας· μήτε 
τοῦ φόβου καταφρονῶν διὰτὸν πόθον, μήτε τοῦ πόθου παραμελῶν διὰτὸν 
φόβον· ἀλλὰτὸ ἥμερον ἔχων ἀκαταφρόνητον, καὶτὸ εὐκαταφρόνητον 
ἔχων ἀνήμερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΘ΄.
Ἅ τοῖς ὑπηκόοις νομοθετεῖς διὰ τῶν λόγων· ταῦτα προλαβὼν 

ὑπέδειξας διὰ τῶν ἔργων· ἵνα τοῖς λόγοις οἷς πείθεις, καὶ χρηστὸς 
συναγωνίζηται βίος. Οὕτω γὰρ εὐδόκιμον ἀποφανῇ σου τὸ κράτος, καὶ 
λέγων πρακτικῶς, καὶ πράττων λογικῶς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ν΄.
Πλέον ἀγάπα, βασιλεῦ γαληνότατε, τοὺς λαμβάνειν παρὰ σοῦ 

χάριτας ἱκετεύοντας, ἤπερ τοὺς σπουδάζοντας δωρεάς σοι προσφέρειν. 
Τοῖς μὲν γὰρ ὀφειλέτης ἀμοιβῆς καθίστασαι· οἱ δέ σοιτὸν Θεὸν ὀφειλέτην 
ποιοῦσι, τὸν οἰκειούμενον τὰ εἰς αὐτοὺς γινόμενο, καὶ ἀμειβόμενον 
ἀγαθαῖς ἀντιδόσεσι τὸν φιλόθεον καὶ φιλάνθρωπόν σου σκοπόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΑ΄.
Ἡλίου μὲν ἔργον ἐστὶ, τὸ καταλάμπειν ταῖς ἀκτῖσι τὴν κτίσιν· 

ἄνακτος δὲ ἀρετὴ, τὸ ἐλεεῖν τοῖς δεομένοις (16). Κἀκείνου δὲ φανερώτερος, 
ὁ εὐσεβὴς βασιλεύς· ὁ μὲν γὰρ ὑποχωρεῖ ταῆ διαδοχῇ τῆς νυκτός· ὁ δὲ 
οὐ παραχωρεῖ τῇ συναρπαγῇ τῶν κακῶν, ἀλλὰ τῷ φωτὶ τῆς ἀληθείας 
ἐξελέγχει τὰ κρυπτὰ τῆς ἀδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΒ΄.
Τοὺς μὲν πρὸ σοῦ βασιλεῖς ἡ ἀρχὴ κατεκόσμησε· σὺδὲ ταύτην, 

κράτιστε, φαιδροτέραν ἐποίησας, ἡμερότητι κιρνῶν τῆς ἐξουσίας τὸν 
ὄγκον, καὶ χρηστὸτητι νικῶν τῶν προσιόντων σοιτὸν φόβον. Ὅθεν τῷ 
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λιμένι τῆς σῆς γαληνότητος πάντες προσορμῶσιν οἱ ἐλέους δεόμενοι, 
καὶ τῶν κυμάτων τῆς πενίας ἀπαλλαττὸμενοι, εὐχαριστηρίους ὕμνους 
σοι ἀναπέμπουσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΓ΄.
Ὅσον τῇ δυναστείᾳ πάντων ὑπερανέχεις, τοσοῦτον καὶ τοῖς ἔργοις 

ὑπερλάμπειν ἀγωνίζου· ἀναλογοῦσαν γὰρ τῷ μεγέθει τῆς δυνάμεως 
τὴν ἐργασίαν τῶν καλῶν ἀπαιτεῖσθαι προσδόκησον. Ἵνα τοίνυν παρὰ 
Θεοῦ ἀνακηρυχθῇς, μετὰ τοῦ στεφάνου τῆς ἀηττήτου βασιλείας, κτῆσαι 
καὶτὸ στέμμα τῆς τῶν πενήτων εὐποιίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΔ΄.
Σκέπτου πρὶν ἐπιτάττειν ἃ θέλεις, ἵνα προστάττῃς ἐμφρόνως ἃ 

θέμις· εὐόλιθον γὰρ τὸ τῆς γλώττης ὄργανον καὶ μέγιστον παρέχει τοῖς 
ἀμελοῦσι κίνδυνον. Εἰ δὲτὸν εὐσεβῆ λογισμὸν ὡς μουσικὴν ἐπιστήσεις 
αὐτῷ, τὸ παναρμόνιον τῆς ἀρετῆς ἀνακρούσεται μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΕ΄.
Ὀξὺν μὲν εἶναι χρὴ περὶ πάντα τὸν ἄνακτα,καὶ μάλιστα περὶ 

τὰς κρίσεις τῶν δυσχερῶν πραγμάτων, βραδὺν δὲ λίαν εἰς ὀργὴν 
ἐπιδείκνυσθαι.Ἐπειδὴκαὶτὸ πάντη ἀόργητον εὐκαταφρόνητον, καὶ 
θυμούσθω μετρίως, καὶ μὴ θυμούσθω· τὸ μὲν, ἴνα τῶν φαύλων τὰς 
ὁρμὰς ἀναστέλλῃ· τὸδὲ, ἵνα τὰς ἀφορμὰς τῶν χρηστῶν ἀνιχνεύῃ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΣΤ΄.
Ἐν τῷ ἀκριβεῖ τῆς καρδίας σου βουλευτηρίῳ, ἐπιμελῶς κατανόει 

τῶν συνόντων σοι τοὺς τρόπους, ἵνα γινώσκῃς ἀκριβῶς καὶ τοὺς ἐν 
ἀγάπῃ θεραπεύοντας, καὶ τοὺς ἐν ἀπάτῃ κολακεύοντας· πολλοὶ γὰρ 
εὐνοεῖν ὑποκρινόμενοι, μεγάλα τοὺς πιστεύοντας καταβλάπτουσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΖ΄.
Λόγον ἀκούσας ὠφελῆσαι δυνάμενον, μὴ μόνον· ἀκοῇ τοῦτον, 

ἀλλὰκαὶ πράξει διαδὲχου· οὕτω γὰρ τὸ τοῦ βασιλέως ἀγλαΐζεται 
κράτος, ὅταν ἢ παρ’ ἑαυτοῦ τὰδὲοντα συνορᾷ, ἢ παρ’ ἄλλου εὑρεθέντα 
μηδαμῶς παρορᾷ, ἀλλὰ μανθάνει μὲν ἀνεπαισχύντως, ἐπιτελεῖ δὲ 
ἀνυπερθέτως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΗ΄.
Ἀκρόπολις μὲν ἀπορθήτοις τείχεσιν ἠσφαλισμένη καταφρονεῖ 

τῶν πολιορκούντων αὐτὴν πολεμίων· ἡ εὐσεβὴς δὲ βασιλεία ὑμῶν 
ἐλεημοσύναις τετειχισμένη, καὶ προσευχαῖς περιπυργουμένη, ἀήττητος 
γίνεται τοῖς τῶν ἐχθρῶν βέλεσιν, ἀοίδιμα κατ’αὐτῶν ἐγείρουσα 
τρόπαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΝΘ΄.
Χρῆσαι δεόντως τῇ κάτῳ βασιλείᾳ, ἵνα κλίμαξ σοι γένηται τῆς 

ἄνω εὐδοξίας· οἱ γὰρ ταύτην καλῶς διοικοῦντες, μετὰ ταύτης κἀκείνης 
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ἀξιοῦνται. Ταύτην δὲ διοικοῦσι καλῶς, οἱ πατρικὸν τοῖς ἀρμοχένοις 
ἐπιδεικνύοντες πόθον, καὶ ἀρχικὸν παρ’ αὐτῶν ἀντιλαμβάνοντες φόβον· 
ἀπειλαῖς μὲν τὰ πταίσματα προαναστέλλοντες, τιμωρίαις δὲ πεῖραν 
αὐτοῖς οὐ προσάγοντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ξ΄.
Ἱμάτιον ἁπαλαίωτόν ἐστι τὸ τῆς εὐποιίας περιβόλαιον, καὶ 

ἀδιάφθορος στολὴ ἡ πρὸς τοὺς πένητας στοργή. Δεῖ οὖν τὸν βουλόμενον 
εὐσεβῶς βασιλεύειν, τοιούτοις ἐνδύμασι τὴν ψυχὴν καλλωπίζειν· 
φιλοπτωχίας γὰρ ἠμφιεσμένος πορφύραν, καὶ οὐρανίου βασιλείας 
καταξιοῦται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΑ΄.
Σκῆπτρον βασιλείας παρὰ Θεοῦ δεξάμενος, σκέπτου πῶς ἀρέσεις 

τῷ ταύτην σοί δεδωκότι· καὶ ὡς πάντων ἀνθρώπων ὑπ’αὐτοῦ προτιμηθεὶς, 
πλέον πάντων ἐπείγου καταγεραίρειν αὐτόν. Τοῦτο δὲ γέρας ἡγεῖται 
μέγιστον, ἂν ὡς αὐτὸν τοὺς ὑπ’αὐτοῦ διαπλασθέντας ὁρᾷς, καὶ ὡς 
χρεὼν καταβολὴν τὰς εὐποιίας πληροῖς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΒ΄.
Τρέχειν μὲν εἰς τὴν ἄνω βοήθειαν πᾶς ἄνθρωπος ὀφείλει, ὁ σωτηρίας 

γλιχόμενος· ὁ βασιλεὺςδὲ πρὸ πάντων, ὡς μεριμνῶν ὑπὲρ πάντων. 
Ὑπὸ τοῦ Θεοῦ γὰρ φυλαττὸμενος, καὶ τοὺς πολεμίους καταγωνιζεται 
γενναίως, καὶ τοὺς οἰκείους κατασφαλίζεται σπουδαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΓ΄.
Ὁ μὲν Θεὸς οὐδενὸς δεῖται· ὁ βασιλεὺςδὲ μόνου Θεοῦ. Μιμοῦ 

τοίνυν τὸν οὐδενὸς δεόμενον,καὶ δαψιλεύου τοῖς αἰτοῦσι τὸν ἔλεον, μὴ 
ἀκριβολογούμενος περὶ τοὺς σοὺς οἰκέτας, ἀλλὰ πᾶσι παρέχων τὰς 
πρὸςτὸ ζῇν αἰτήσεις. Πολὺ γὰρ κρεῖττόν ἐστι διὰ ἀξίους ἐλεεῖν καὶ τοὺς 
ἀναξίους, ἢ τοὺς ἀξίους ἀποστερεῖν διὰ τοὺς ἀναξίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΔ΄.
Συγγνώμην αἰτούμενος ἁμαρτημάτων, συγγίνωσκε καὶ αὐτὸς τοῖς 

εἰς σὲ πλημμελοῦσιν· ὅτι ἀφέσει ἀντιδίδοται ἄφεσις, καὶ τῇ πρὸς τοὺς 
ὁμοδούλους ἡμῶν καταλαγῇ, ἡ πρὸς Θεὸν φιλία καὶ οἰκείωσις (17).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΕ΄.
Δεῖ τὸν ἀμέμπτως ἀνάσσειν ἐσπουδακότα, καὶ τὰς τῶν ἔξωθεν 

ἀδοξίας φυλάττεσθαι, καὶ ἑαυτὸν πρὸ ἐκείνων αἰσχύνεσθαι, ἵνα καὶ τοῦ 
φανερῶς ἁμαρτάνειν δι’ ἐκείνους ἀπέχηται, καὶ τοῦ κατ’ ἰδίαν πλημμελεῖν 
ὑφ’ἑαυτοῦ κωλύηται. Εἰ γὰρ οἱ ὑπήκοοι αἰδοῦς ἄξιοι φαίνονται, πολλῷ 
πλέον ὁ βασιλεὺς ἄξιος ταύτης γίνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΣΤ΄.
Ἰδιώτου μὲν εἶναι κακίαν φημὶ, τὸ πράττειν φαῦλα καὶ κολάσεως 

ἄξια· ἄρχοντος δὲ πονηρίαν, τὸ μὴ ποιεῖν τὰ καλὰκαὶ σωτηρίας πρόξενα. 
Οὐ γὰρ ἡ τῶν κακῶν ἀποχὴ δικαιοῖ τὸν κρατοῦντα, ἀλλ’ ἡ τῶν καλῶν 
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παροχὴ στεφανοῖτὸν τοιοῦτον. Μὴ μόνον τοίνυν πονηρίας ἀπέχεσθαι 
λογιζέσθω, ἀλλὰκαὶ δικαιοσύνης ἀντέχεσθαι σπουδαζέτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΖ΄.
Ἀξιωμάτων λαμπρότητας οὐ δυσωπεῖται ὁ θάνατος· κατὰ πάντων 

γὰρ ἐπιβάλλει τοὺς παμφάγους αὐτοῦ ὀδόντας. Οὐκοῦν πρὸ τῆς ἐκείνου 
ἀπαραιτήτου παρουσίας, μεταθῶμεν εἰς οὐρανὸν τὴν τῶν χρημάτων 
περιουσίαν. Οὐδεὶς γὰρ ἃ ἐν κόσμῳ συνάγει, ἐκεῖσε ἀποδημήσας ἀπάγει, 
ἀλλὰ πάντα καταλιπὼν ἐπὶ γῆς, γυμνὸς λογοθετεῖται τὸν βίον αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΗ΄.
Κύριος μὲν πάντων ἐστὶν ὁ βασιλεὺς, δοῦλος δὲ μετὰ πάντων 

ὑπάρχει Θεοῦ. Τὸτε δὲ μάλιστα κληθήσεται κύριος, ὅταν αὐτὸς ἑαυτοῦ 
δεσπόζῃ, καὶ ταῖς ἀτὸποις ἡδοναῖς μὴ δουλεύῃ, ἀλλὰ σύμμαχον ἔχων τὸν 
εὐσεβῆ λογισμὸν, τὸν ἀήττητον αὐτοκράτορα τῶν ἀλόγων παθῶν, τοὺς 
πανδαμάτορας ἔρωτας τῇ πανοπλίᾳ τῆς σωφροσύνης καταγωνίζηται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΞΘ΄.
Ὃν τρόπον αἱ σκιαὶ τοῖς σώμασιν ἕπονται, οὕτως ἁμαρτίαι ταῖς 

ψυχαῖς ἀκολουθοῦσιν, ἐναργῶς τὰς πράξεις ἐξεικονίζουσαι. Διὰ τοῦτο 
οὐκ ἔστιν ἐν τῇ κρίσει ἀρνήσασθαι· αὐτὰγὰρ ἑκάστου καταμαρτυρήσει 
τὰ πράγματα, οὐ φωνὴν ἀφιέντα, ἀλλὰ τοιαῦτα φανέντα, οἷα παρ’ ἡμῶν 
ἐπράχθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ο΄.
Νηὸς ποντοπορούσης μιμεῖται διάβασιν ἡ βραχυτελὴς τοῦ παρόντος 

βίου κατάστασις, ἡμᾶς τοὺς αὐτῆς πλωτῆρας λανθάνουσα, καὶ κατὰ 
μικρὸν παρασύρουσα δρόμον,καὶπρὸς ἴδιον ἑκάστου παραπέμπουσα 
τέλος. Εἰ τοίνυν ταῦθ’ οὕτως ἔχει, παραδράμωμεν τὰ παρατρέχοντα 
τοῦ κόσμου πράγματα, καὶ προσδράμωμεν τοῖς εἰς αἰώνας τῶν αἰώνων 
μένουσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΑ΄.
Ὁ σοβαρὸς καὶ ὑπέροφρυς ἄνθρωπος, μὴ ὡς ταῦρος ὑψίκερως 

ἐπαιρέσθω, ἀλλ’ἐννοείτω τῆς σαρκὸς τὴν ὑπόστασιν,καὶ παυέτω τῆς 
καρδίας τὴν ἔπαρσιν. Εἰ γὰρ καὶ γέγονεν ἄρχων ἐπὶ γῆς, μὴ ἀγνοείτω 
ὑπάρχων ἐκ τῆς γῆς, ἀπὸ χοὸς ἐπὶ θρόνον ἀναβαίνων, καὶ εἰς αὐτὸν 
μετὰ χρόνον καταβαίνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΒ΄.
Σπούδαζε διάπαντὸς, ἀήττητε βασιλεῦ· καὶ ὥσπερ οἱ τὰς κλίμακας 

ἀναβαίνειν ἀρξάμενοι, οὐ πρότερον ἵστανται τῆς ἐπὶ τὰ ἄνω φορᾶς, 
πρὶν ἂν τῆς ἄκρας ἐφίκωνται βαθμίδος· οὕτω καὶ αὐτὸς ἔχου τῆς τῶν 
καλῶν ἀναβάσεως, ὅπως ἂν καὶ τῆς ἄνω βασιλείας ἀπολαύσειας. Ἤν 
σοι παράσχοι Χριστὸς μετὰ τῆς ὁμοζύγου, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων 
καὶ βασιλευομένων, εἰς τοὺς αἰώνας. Ἀμήν.
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ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ

Α
ἰφνίδια καί ἀπρόσμενη ἦταν ἡ εἴδηση πού ἀκούσαμε τό πρωΐ 
τῆς Τετάρτης τῆς 25ης Ἀπριλίου: «Ἐκοιμήθη ὁ Πρωτοψάλτης 

Παναγιώτης Μαρούλης». Μά εἶναι δυνατόν; Ἀναρωτηθήκαμε: Μήπως 
ἔχει γίνει κάποιο λάθος ἤ κάποια παρανόηση; Δυστυχῶς ὅμως τό θλιβερό 
νέο ἐπιβεβαιώθηκε! 

Ὁ Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Μαρούλης πού γιά 40 ὁλόκληρα χρόνια 
ἔψαλλε στόν Ἱερό Ναό μας ἔφυγε ἀπό τήν ζωή. Ὁ Θεός τόν κάλεσε κοντά 
του στά 68 του ἔτη γιά νά συνεχίσει νά ὑμνεῖ τόν Θεό καί Δημιουργό του 
στίς οὐράνιες μονές. Ἐδῶ στήν ἐνορία μας, ἀκούσαμε γιά τελευταία φορά 
τόν καλλικέλαδο Πρωτοψάλτη μας τήν Μ. Τρίτη τό βράδυ. Τό τροπάριο 
τῆς Κασσιανῆς ἦταν τό «κύκνειο ἄσμα» του. Ἡ σοβαρή ἴωση πού τόν 
προσέβαλλε δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά ξαναέλθει. Καί τελικά οἱ ἐπιπλοκές στήν 
ἀσθενική του καρδιά, ἐπέφεραν τό τέλος.
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Ἡ κηδεία του ἔγινε στόν Ἱερό Ναό μας τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, στίς 
27 Ἀπριλίου 2012. Κατά τήν Νεκρώσιμο Ἀκολουθία συμμετεῖχε πλῆθος 
ἱερέων καί μαθητῶν του, ἰδιαιτέρως ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ἐνῶ τό δεξιό ἀναλόγιο παρέμεινε κενό, μόνο μέ τό 
ράσο τοῦ Πρωτοψάλτου μας καί ἕνα ἀναμμένο κερί, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί 
σεβασμοῦ. Ἀπό τό ἀριστερό ἀναλόγιο ἔψαλλε πλῆθος Ἱεροψαλτῶν τοῦ 
Πανελληνίου Συνδέσμου. 

Τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας ἐκπροσώπησε ὁ Θεοφιλέστα
τος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὁ ὁποῖος συνεδέετο ἀπό πολ
λῶν ἐτῶν μέ τόν ἀείμνηστο Παναγιώτη Μαρούλη. Στήν σύντομη ὁμιλία 
του τόν ἀπεκάλεσε ἀηδόνι καί Ἄρχοντα τοῦ ἀναλογίου, πού διηκόνησε 
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τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέ πίστη καί εὐσέβεια τιμώντας τήν Παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στήν συνέχεια ἔλαβε τόν λόγο ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας Πρωτ. 
Βασίλειος Βολουδάκης. Ἐξέφρασε ὅλους τούς ἐνορίτες λέγοντας ὅτι 
αἰσθανόμαστε σάν νά κηδεύουμε ἕνα μέλος τῆς οἰκογενείας μας. Διότι 
ἡ ἐνορία ἀποτελεῖ μιά πιό στενή οἰκογένεια σέ σχέση μέ τήν μεγάλη 
οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ἀνήκουμε ὅλοι. Ἔπειτα ἀνέφερε 
τό ἱστορικό τῆς προσλήψεως τοῦ Π. Μαρούλη στόν Ναό μας τό 1972, 
κατόπιν δικῆς του προτάσεως πρός τόν τότε Προϊστάμενο καί πατέρα 
του π. Ἐμμανουήλ Βολουδάκη. Ὑπογράμμισε ἐπίσης τήν μεγάλη ἀγάπη 
πού ἔτρεφε ὁ Πρωτοψάλτης μας γιά τήν Ἐκκλησιαστική Μουσική καί 
τήν Ἐκκλησία μας, ἀγάπη πού θά τήν ἔχει μαζί του στήν ἄλλη ζωή, μιᾶς 
καί αὐτό πού ἔχουμε στήν ψυχή μας μᾶς συνοδεύει καί μετά τόν θάνατό  
μας, καί ὄχι ὅλα αὐτά πού μᾶς περιβάλλουν.

Ἀκολούθως ἔλαβαν τόν λόγο ὁ κ. Γεώργιος Ναούμ, Πρόεδρος τῆς 
Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος (ΟΜΣΙΕ), ὁ κ. Θεολόγος 
Ἐρσωτέλος, Πρόεδρος τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν «Ρωμα
νός ὁ Μελωδός καί Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», ὁ κ. Ἀνδρέας Χρόνης, 
Ἀναγνώστης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν, ὁ κ. Κωστῆς Γαϊτάνος, 
Διευθυντής τοῦ Ὠδείου «Μουσικοί Ὁρίζοντες», ὅπου δίδασκε Βυζαντινή 
Μουσική ὁ Παναγιώτης Μαρούλης τά τελευταῖα χρόνια, ὁ Πρωτοψάλτης 
κ. Ἠλίας Τούμπας, ἡ κ. Αἰκατερίνη Χορδᾶ, ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου 
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Φίλων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, συμπατριῶτες του ἀπό τό νησί τῆς 
Κύθνου καί ὁ ἀγαπημένος του μαθητής Σταμάτης. 

Ὅλοι ἐξέφρασαν τήν ὀδύνη τους γιά τόν θάνατο τοῦ ἀγαπημένου 
τους συναδέλφου καί ἀναφέρθηκαν στίς ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες του στά 
Ἱεροψαλτικά Θέματα, στήν δυναμική προσωπικότητά του, στόν ζῆλο του 
γιά τήν διατήρηση τῆς πατρώας παραδοσιακῆς μουσικῆς, στό πλούσιο 
ἔργο του, στήν ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία καί τό ἀναλόγιο καθώς καί 
στό πλῆθος τῶν μαθητῶν του πού εἶναι καί ὁ πιό πολύτιμος καρπός τῆς 
προσφορᾶς του.

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας νά ρίξει βάλσαμο 
καί νά παρηγορήσει τήν οἰκογένειά του καί ὅλους τούς συγγενεῖς καί 
φίλους του.

Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς πού λειτουργούσαμε καί ψάλλαμε μαζί του στίς Ἱερές 
Ἀκολουθίες, θά μνημονεύουμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία τό ὄνομά του, 
προσευχόμενοι γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του ἐν Χώρα ζώντων. 

Αἰωνία του ἡ μνήμη.
       π. Πασχάλης Γρίβας 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!  Καί σέ ὅποιον ἀρέσει!
Ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς 2012

Σεβαστέ μου πατέρα Βασίλειε
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Καί σέ ὅποιον ἀρέσει!
Ἡ εύχή αὐτή πρέπει νά γίνη ἐπαναστατικό σύνθημα ὅπως ἦταν 

τό ’21 .
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό ὑπέροχο τελευταῖο τεῦχος καί σᾶς εὔχομαι 

τά βέλτιστα. Ἔχετε δημιουργήσει στόν Ἅγιο Νικόλαο Μεσολογγίτικο 
Προμαχώνα, Πνευματική καί θρησκευτική ἔπαλξη.

       Σᾶς ἀσπάζομαι σεβαστικά
       Σαράντος Ι. Καργάκος
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