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Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Θ
ά εἶναι μεγάλο κρῖμα, ἄν πάει χαμένη καί ἡ φετεινή ἐπέτειος τῆς 
25ης Μαρτίου 1821, μέ ἕναν ἑορτασμό ρουτίνας ἤ μᾶλλον μέ 

μιά σειρά ἀπό ἀνιαρές ἐκδηλώσεις πού μᾶς ὁδηγοῦν σιγά-σιγά στήν 
κατάργηση τῆς ἑορτῆς.

Εἶναι πολύ νωπές οἱ ἀπόπειρες πού ἔγιναν ἀπό πολιτικά πρό-
σω πα γιά νά δοκιμασθῆ ὁ βαθμός πνευματικῆς ἀναισθησίας τοῦ  λα-
οῦ μας, ἄν, δηλαδή, ἔχει ἀκόμη ἤ δέν ἔχει δυνάμεις ἀντιστάσεως 
στήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας του. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ δοκιμές 
γίνονται γιά νά παραποιοῦνται συστηματικά τά Γεγονότα, ἡ Ἱστο-
ρι κή Πραγματικότητα, καί τότε, ἄν ἀκυρωθοῦν τά Γεγονότα, εἶναι 
προφανές ὅτι ἡ κατάργηση τοῦ ἑορτασμοῦ τους θά εἶναι αὐτο νό-
ητη!

Ἡ κατάργηση τῶν ὑπαρξιακῶν ἐπετείων τοῦ Γένους μας εἶναι 
καί τό τελικό ζητούμενο καί ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός τῶν ξένων 
ἀλλά καί τῶν ντόπιων ξενόδουλων ὑποτακτικῶν τους, στήν προ  κει-
μέ νη δέ περίπτωση, ὡς πρός τήν ἐπέτειο τῆς Παλιγγενεσίας μας, 
προ στί θε ται καί ἕνας ἐπιπλέον λόγος, ἡ ...ἐνόχληση τῶν γειτόνων 
μας Ὀ θω μα νῶν, οἱ ὁποῖοι, σημειωτέον, ἑορτάζουν μέ προκλητικό, 
μάλιστα, τρόπο τήν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης, ὀργανώνοντας 
–ἐκτός ἀπό στρατιωτικές παρελάσεις– καί ἀναπαραστάσεις τῶν 
τελευταίων στιγμῶν τῆς Βασιλεύουσας!

Δυστυχῶς, οἱ ἀπόπειρες ἀποδομήσεως τῆς Ἱστορίας μας ὁλοένα 
καί περισσότερο πετυχαίνουν τόν δόλιο σκοπό τους, παρά τίς πε νι-
χρές ἀντι δρά σεις μας, τίς ὁποῖες θεωροῦμε, μάλιστα, σθεναρή ἀντί-
στα ση, ἀφοῦ ἔχουμε πρό πολλοῦ χάσει τό κριτήριο καί τό μέτρο τῆς 
Ἀντιστάσεως πού ἀπαιτεῖται γιά νά κρατηθοῦν κραταιά καί ζωντανά 
στή ζωή τοῦ λαοῦ μας τά Γεγονότα τῶν Προγόνων μας, πού εἶναι 
Γεγονότα Ζωῆς, ὄχι πρόσκαιρης, ἀλλά αἰωνίου.

Αὐτά τά γράφω γιατί τό Γένος μας δέν ἑορτάζει ἐθνικοθρησκευ-
τικές ἑορτές, ὅπως συνηθίσαμε νά λέμε. Ἡ σύζευξη τῶν ἀγώνων τοῦ 
Ἔθνους μέ Ἐκ κλη σιαστικές ἑορτές ἀποκαλύπτει τόν Ἐκκλησιαστικό 
χαρακτῆ ρα πού εἶχε ὁλόκληρη ἡ ζωή τῶν Ἑλλήνων, γι’ αὐτό καί ἡ 
πολεμική κατά τῶν Ἐθνικῶν ἐπετείων εἶναι κατ’ οὐσίαν Ἐκκλησιαστική 
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πολεμική.
 Πολλά πρέπει νά καταθέσω καί πολύ περισσότερα νά ἑρμηνεύσω 

γιά νά κατανοηθῆ τό μήνυμα τοῦ ἄρθρου μου αὐτοῦ, ὡστόσο θά 
προ   σπα   θή σω ἔστω καί μέ λιγώτερα –λόγῳ τῆς περιορισμένης χω-
ρη   τι  κότητος ἑνός περιοδικοῦ– ἐλπίζοντας στήν ἀγαθή διάθεση τῶν 
ἀναγνωστῶν μας γιά τόν πολλαπλασιασμό τους.

Ἡ 25η Μαρτίου δέν εἶναι μιά αὐτοτελής ἑορτή, μιά ἐπέτειος 
μέ τήν ὁποία πανηγυρίζουμε τόν ἡρωϊσμό τοῦ λαοῦ μας, πού ἀπο-
τί ναξε τόν Τουρκικό ζυγό καί ἐπανεῦρε, τήν ἐλευθερία του. Εἶναι, 
βε βαίως, καί αὐτό, ἀλλά ὄχι μόνο αὐτό. Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι κυ-
ρίως ἡ ὑπόμνηση ὅτι ὁ λαός μας ἐπέτυχε τό ἐλάχιστον ἔναντι 
τοῦ μείζονος πού σχεδίαζαν, οἱ Ποιμένες του, οἱ ὁποῖοι μέ «νοῦν 
Χρι στοῦ» προσπαθοῦσαν νά ἀνασυγκροτήσουν τήν Ἑλληνορωμαϊκή 
(Βυ ζα ντι νή) Αὐτο κρα   το ρία μας, ὥστε ἡ ἀπελευθέρωσή μας, νά μή 
πε ρι ο ρι σθῆ στήν σω μα  τική καί στήν ἀστική μας ἀπελευθέρωση, ἀλλά 
νά συνδυασθῆ μέ τό πάλαι ποτέ φυσικό πολιτικό μας περιβάλλον, 
τό ὁποῖο γιά 1000 καί πλέον χρόνια μᾶς ἐξασφάλιζε τίς ἰδανικές 
προ ϋ  ποθέσεις γιά νά ζήσουμε τήν πνευματική μας ζωή.

Αὐτήν τήν θεώρηση τῆς ἱστορικῆς μας ἐπετείου τήν ἀγνοεῖ ἡ 
πλει ο ψη φία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διότι ἡ ἀλήθεια γιά τήν ἀπο τυχία 
τοῦ ἀρχικοῦ στόχου τοῦ Γένους μας συσκοτίσθηκε, ἀφοῦ ὑπερ κα λύ-
φθηκε ἀπό τούς ἡρωϊκούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας καί τήν θερμή 
τους Ὀρθόδοξη Πίστη, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλ-
λα δι κοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος ὅμως, σημειωτέον, εἶναι μόνο τό ἕνα δέ-
κα το τέταρτο τῆς χαμένης Αὐτοκρατορίας μας!

Θέλω εὐθύς ἐξ ἀρχῆς νά διευκρινήσω ὅτι ἡ ἀναψηλάφιση αὐτῆς 
τῆς ἱστορικῆς θεωρήσεως δέν γίνεται ἐκ μέρους μου, ὡς ἀπόπειρα 
δημιουργίας στόν λαό μας διαθέσεων ἐπεκτατισμοῦ, ἀλλά γιατί πρέ-
πει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ ἀγῶνες μας, γιά νά εἶναι ἀληθινοί, 
ὀφείλουν νά ὑπηρετοῦν εἰς βάθος τίς ψυχοσωματικές ἀνάγκες τοῦ 
λα  οῦ καί ὄχι νά ἀποσκοποῦν μόνο σέ μιά ἐπιφανειακή τακτοποίηση  
τῶν βιοτικῶν καί ἀστικῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἐνεργεῖ ἡ 
σύγ  χρο  νη διεθνής πολιτική, ἡ ὁποία, βεβαίως, ἀφοῦ δέν δίνει λύ ση 
στά βαθύτερα ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, τελικά στε ρεῖ 
τούς πολῖτες ἀκόμη καί στοιχειωδῶν προϋποθέσεων γιά τήν ἀξι ο-
πρε πῆ διαβίωσή τους.
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Ἦταν φυσικό, λοιπόν –καί αὐτό ἀπέδειξε ἡ μέχρι σήμερα ἱστο-
ρική πραγματικότητα– νά προκληθοῦν βαθειές ψυχικές ἀλλοι ώσεις 
στόν Ὀρθόδοξο Ρωμέϊκο λαό μας, λόγῳ τῆς μερικῆς καί ὄχι ὁλικῆς 
ἀπελευθερώσεως ὅλων τῶν περιοχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτο κρα το
ρι κῆς Ἐπικρατείας μας, ἀφοῦ ἡ ἀπελευθέρωση μόνο τοῦ Ἑλλαδικοῦ 
χώρου –καί αὐτοῦ τμηματικά– οὐσιαστικά ἐλευθέρωσε ἀνθρώπους 
ψυ  χι  κά τσακισμένους, μέ πεσμένο τό ἠθικό τους καί χαμένη τήν 
Ρω   μέ  ϊ  κη πνευματική λεβεντιά, πού ἀναγνώριζε ἀπό ἀρχαιοτάτων 
χρό   νων τήν ἀξία στό Ἀληθινό καί ὄχι στό κοσμικά καί κυριαρχικά 
ἐπι   βε  βλη μένο.

Ἡ ἀπελευθέρωση ἑνός –στήν πλειοψηφία του– ἐπτοημένου λαοῦ, 
γιά τούς Δυτικούς λαούς τῆς ἐπιδείξεως καί τοῦ νεοπλουτισμοῦ, γιά 
τούς γεννήτορες τῆς ἀθεΐας, ἦταν ἡ καλύτερη εὐκαιρία γιά μιά ἐκ 
νέ ου ὑποδούλωση τῶν ἐλευθερωμένων Ἑλλήνων, μιά ὑποδούλωση 
ὕ  που  λη, ὑποδούλωση πνευματική, μέ προοπτική νά ἀλλοτριωθῆ στα-
δι  ακά ὁ Ὀρθόδοξος λαός καί νά γίνη «υἱός γεένης διπλότερος» τῶν 
Δυ τικῶν, πρᾶγμα τό ὁποῖο, ἀλλοίμονο, ὁλοκληρώνεται στίς μέ ρες 
μας!

Γιά νά μή φανοῦν αὐθαίρετοι οἱ συλλογισμοί, καί τά συμπε ρά-
σμα τά μου θά παραθέσω εὐθύς τήν ἄγνωστη ἱστορική πραγματικότητα, 
ἡ ὁποία ἀρχίζει μέ τόν Εὐγένιο Βούλγαρη καί τήν Μ. Αἰκατερίνη 
τῆς Ρωσίας καί φθάνει μέχρι τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια. Μιά 
πραγματικότητα τεκμηριωμένη στό ἄγνωστο γιά πολλούς (ἄγνω-
στο καί στήν εἰδική ἐρευνήτρια τοῦ ἔργου τοῦ Καποδίστρια Ἑλένη 
Κούκου) βιβλίο τοῦ Ἱερολοχίτου καί λοχαγοῦ τῆς Βασιλικῆς φά-
λαγ γος Παναγιώτου Καλεβρᾶ, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε στήν Ἀθήνα τό 
1873 καί ἀφιερώθηκε στόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος Κ. Ε. Δε λη-
γιώρ γη.

Ὁ Καλεβρᾶς ἔζησε πολύ κοντά στόν Καποδίστρια, ὑπῆρξε ἀρ-
χη γός τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας τῆς Ρωσίας καί ἐξιστορεῖ ὅπως 
ἀ φη γεῖται ὁ ἴδιος, τό τί ἔπραξε ὁ Καποδίστριας «ὡς ὑπουργός καί 
μυ  στι κός σύμβουλος ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῶν δύο ἀει μνήστων 
Αὐτοκρατόρων τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου τοῦ Α΄ καί Νικο λάου τοῦ Α΄ καί 
ὡς Κυβερνήτης τῆς  Ἑλλάδος, ἵνα ἐλευθερώση τό Ἔθνος του ἀπό τούς 
ἐξωτερικούς καί ἐσωτερικούς ἐχθρούς του».

Στό προλογικό σημείωμά του ὁ Καλεβρᾶς ἐξηγεῖ στόν Πρω θυ-
πουργό Δεληγιώργη ὅτι τοῦ ἀφιερώνει τόν βίο τοῦ Καποδίστρια «ἵνα 
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καταμάθητε τόν πολιτικόν βίον του καί γενῆτε μιμητής τοῦ ἀνδρός τούτου, 
ὅπερ δέν ἀμφιβάλλω ὅτι θά ἀκολουθήσετε κατά γράμμα».

Ἡ ἐξιστόρηση τοῦ Καλεβρᾶ ἔχει ἀνυπολόγιστη ἀξία, γιατί μέσα 
ἀπό αὐτήν φαίνεται ἡ λυσσαλέα μάχη τῶν Προτεσταντοπλήκτων Ἑλ-
λήνων, ὅπως ὁ Κοραῆς, ἐναντίων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, πού ἐ πι-
χειροῦσαν τήν ἀνασύσταση τῆς Ρωμαϊκῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκρα το ρί-
ας μας, ὄχι γιά νά κατακτήσουν τόν κόσμο ὡς πλανητάρχες, ἀλλά 
γιά νά ἐπαναφέρουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς, πού εἶχε 
πα  ρα χα ρα χθεῖ ἀπό τήν ἐπικράτηση τῶν Φράγκων τοῦ Καρλομάγνου 
στόν Ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ρώμης μέ τά γνωστά ἐπακόλουθα τοῦ 
Σχίσματος, τῆς Φραγκικῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως καί τῶν δογματικῶν 
παρα χα ράξεων, πού ἔγιναν ἡ αἰτία νά ἐκτοπισθῆ ἀργότερα ὁ Θεός 
ἐντελῶς ἀπό τή Δημόσια ζωή, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνερμάτιστη καί 
παράλογη ζωή πού ἐπικρατεῖ σήμερα σάν πρόοδος, πολιτισμός καί 
«πολιτικά ὀρθόν»!

Τά ἱστορικά στοιχεῖα τοῦ Καλεβρᾶ εἶναι ἀτράνταχτα, ἀφοῦ προ-
έ ρ χον ται ἀπό χειρόγραφα τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ διαμένοντος στήν 
Μόσχα –καί ἐξ Ἰωαννίνων καταγομένου– βαθύπλουτου ἐθνικοῦ εὐ-
ερ γέτου Ζώη Ζωσιμᾶ, ἕτοιμα πρός ἐκτύπωση, ἡ ὁποία, ὅμως, δέν 
ἔγι νε, λόγῳ τῆς εἰσβολῆς τῶν Γάλλων στή Μόσχα καί τῆς ξαφνικῆς 
ἀνα χωρήσεως τοῦ Ζωσιμᾶ λόγῳ τῆς εἰσβολῆς αὐτῆς.

Ἡ Βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφα καθώς καί ἡ κινητή καί ἀκίνητη 
περιουσία, παραχωρήθηκαν ἀπό τόν Ζωσιμᾶ στόν Καλεβρᾶ.

Ἕνα ἀπό αὐτά τά χειρόγραφα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Εὐγενίου 
Βουλγάρεως ἀναφέρει ὅτι: «Ὁ Βολταὶρ καὶ ὁ Εὐγένιος ὁ Βούλγαρης συμ
μαθηταὶ ὄντες, ὅταν ἐτελείωσαν τὰς σπουδάς των, ἦλθον εἰς ὁμιλίαν, περὶ τοῦ, 
ποία φιλοσοφικὴ αἵρεσις ὠφέλησε τὴν κοινωνίαν· καὶ φιλονικείας γενομένης 
ἀπεδείχθη καὶ παρεδέχθη, «ἡ τοῦ Πυθαγόρα ἐκτὸς τῆς μετεμψυχώσεως», 
ποῖον πολίτευμα ἁρμόζει εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ ποία θρησκεία. Ταῦτα πάντα 
μὲ λεπτομέρειαν καὶ ἐκτεταμένως ἐῤῥέθησαν· τὸ ῥηθὲν χειρόγραφον τὸ 
ἀνέγνωσε πολλάκις, καὶ τὸ ἔφερε μαζῆ του εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ τὸ τυπώσῃ 
μὲ ἄδειαν τοῦ Ζωσιμᾶ, διότι ἦτον περίεργον διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσαν 
φιλολογικὴν ὕλην. Ἀλλὰ πολιορκηθεὶς ὁ Καλεβρᾶς εἰς τὸ φρούριον τῶν 
Ἀθηνῶν ἐπὶ Κιουταχῆ κατὰ τὸ 1827 ἔτος, βόμβα τουρκικὴ ἐπιπεσοῦσα 
ἀνελπίστως εἰς τὸ κι βώ τιόν του κατέστρεψεν οὐ μόνον αὐτὸ, ἀλλὰ καὶ ἄλλα 
ἔγγραφα μυ στι κὰ χρησιμεύοντα ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, διὰ τὴν μέλλουσαν 
ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος. Καθ’ ὅτι οἱ δύο οὗτοι σοφοὶ καὶ πεπαιδευμένοι ἄνδρες, 
ἐσυμφώνησαν τελευταῖον μυστικῶς, ὅτι ὁ μὲν Βολταὶρ νὰ γενῇ Πά πας εἰς τὴν 
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Ῥώμην, ὁ δὲ Εὐγένιος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς τὴν Κων σταν τινούπολιν, 
καὶ νὰ προσκαλέσουν ὅλας τὰς χριστιανικὰς αἱρέσεις εἰς γενικὴν Οἰκουμενι 
κὴν Σύνοδον, ὅπως διορθώσωσι τὰ κακῶς κείμενα τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀλλ’ 
ἐπειδὴ καὶ δὲν ἠδύνατο τοῦτο νὰ γίνῃ ἐν ὅσῳ ἦτον δεδουλωμένον τὸ ἑλληνι 
κὸν ἱερατεῖον εἰς τοὺς Τούρκους, ἀνέβαλον τὸν εἰρημένον σκοπόν των ἀορί
στως. Ἀλλ’ εἰς τὸ διάστημα τοῦτο φοραθέντες, ὁ μὲν Βολταίρ κατετρέχθη 
ἀπὸ τὸν κλῆρον τοῦ Πάπα, ὁ δὲ Εὐγένιος ἀπὸ τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει 
φαναριώτικον ἱερατεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕνεκα τοῦτο ὁ 
σκοπός των δὲν ἐπέτυχεν. Ὁ Εὐγένιος ἐσύστησε τὴν σχολήν του εἰς τὸ Ἅγιον 
Ὄρος ἄνωθεν τῆς Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου, καὶ ἐκεῖθεν ἐσφενδόνιζε τὰς πε
ρὶ ἐλευθερώσεως τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἰδέες του εἰς ὅλον τὸ τουρκικὸν 
Κράτος. Πρὶν τούτου ὅμως, οὐδεὶς τῶν πολιτικῶν ἤ θρησκευτικῶν καὶ 
σοφῶν προυχόντων ἀνδρῶν τοῦ ἔθνους, ποτὲ δὲν ἐσκέφθησαν, πώς πρέπει 
νὰ ἐλευθερωθῇ τὸ Ἔθνος ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγὸν, παρ’ ὅλοι ἤλπιζον καὶ 
ἐπεριμένον ἀπὸ τὰς προφητείας τοῦ Ἀγαθαγγέλου, τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καὶ ἀπό τινας χρησμοὺς τῶν Αὐτοκρατόρων 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως εὑρισκομένων εἰς τὰ μνήματα αὐτῶν».

Πρέπει ἰδιαιτέρως νά θαυμάσουμε τήν ὀξυδέκρεια καί πνευματική 
ὅραση τοῦ Εὐγένιου Βουλγάρεως, ὁ ὁποῖος ἔδωσε προτεραιότητα 
στήν κατά Θεόν ἕνωση μέ τήν Ὀρθοδοξία τῶν ἀποκεκομμένων ἀπό 
τήν Ἐκκλησία χριστιανικῶν δογμάτων, Παπικῶν καί Προτεσταντῶν, 
διότι ἐγνώριζε ὅτι ἄν αὐτή δέν προηγεῖτο, δέν ἐπρόκειτο νά παύσουν 
τά ἑτερόδοξα Κράτη τόν πόλεμο κατά τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας. 
Ἦταν, μάλιστα, τόσο βαθειά ἡ ἐπίδραση τοῦ Βουλγάρεως ἐπί τοῦ 
Βολ ταίρου, ὥστε ὁ Βολταῖρος νά δεχθῆ νά συμπράξη στήν κατά Θεόν 
ἀποκατάσταση τῶν Θεολογικῶν πραγμάτων, ἀφοῦ εἶχαν, βεβαί ως, 
προηγηθεῖ μεταξύ τους πάμπολλες γραπτές καί προφορικές συζη-
τή σεις.

Τό ἐγχείρημα τοῦ Βουλγάρεως καί τοῦ Βολταίρου εἶχε ὑπό-
βαθρο τήν στήριξη τῆς Μ. Αἰκατερίνης, ἡ ὁποία, ἀφοῦ παρακινήθηκε 
ἀπό τίς περί ἐλευθερίας καί ἀποκαταστάσεως τῆς Ρωμέϊκης Αὐ το -
κρατορίας ἰδέες τοῦ Βουλγάρεως ἐκίνησε πόλεμο κατά τῆς Τουρ-
κίας. Ὁ Βούλ γα ρης ἐνημέρωσε τούς Ἕλληνες γιά τίς ἐξελίξεις αὐτές 
καί τότε, Ἐπιτροπή ἀπό Πε λο πον νησίους ζήτησε τό 1769 βοήθεια 
ἀπό τήν Μ. Αἰκατερίνη γιά νά ἐπαναστατήση ἡ Πελοπόννησος. 
Μέ τήν μεσολάβηση τοῦ Ὀρ λώφ ἡ Μ. Αἰκατερίνη ἔδωσε στόλο καί 
χρήματα. Ὅμως, «ἐλθοῦσα ἡ εἰρημένη ἐπιτροπὴ εἰς τὴν Πελοπόννησον 
εὗρε δυ στυχῶς ὅτι μόνον δύο ἐπαρχίαι τῆς Πελοποννήσου ἔλαβον τὰ ὅπλα, 
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αἱ δὲ λοιπαὶ ἐκάγχαζον χὰ, χὰ, χά! θὰ μᾶς ἐλευθερώσουν οἱ Ῥῶσσοι, καθὼς 
λέγει ὁ Ἀγαθάγγελος1. Δὲν ἔλαβον τὰ ὅπλα διότι ἦτο ἀδιοργάνιστος καὶ 
ἀπροετοίμαστος τότε ὁ λαὸς καὶ ἀνίδεος· διότι ἤλπιζε τὴν ἐλευθερίαν του 
ἄνωθεν. Πληροφορηθεὶς ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Αὐστρίας Μετερνὶχ συνεννοήθη 
μετὰ τῆς Ἀγγλίας καὶ ἀπὸ κοινοῦ διεκοίνωσαν εἰς τὴν αὐτοκράτειρα τῆς 
Ῥωσσίας, ὅτι δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ διεγείρῃ εἰς ἐπανάστασιν τοὺς ὑπηκόους 
τοῦ Σουλτάνου διὰ τῆς βίας, διότι εἰσὶν εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα των, 
ὡς ἀπεδείχθη ἀπὸ τὴν ἀκινησίαν των· ἑπομένως ἠπείλησαν τὴν Αὐτοκράτειρα, 
ὅτι ἄν δὲν παραιτηθῇ τοῦ ἀδίκου τούτου κινήματος, εἶναι βιασμέναι καὶ αἱ 
δύο δυνάμεις νὰ καύσωσι τὸν στόλον της. Ἰδοὺ τὸ ἀληθὲς ἱστορικὸν τοῦτο 
γεγονός· φοβηθεῖσα ἡ Αἰκατερίνη ἑκοῦσα ἄκουσα ἔκλεισε τὴν εἰρήνην καίτοι 
προόδευον τὰ ὅπλα της.

Μάτην κατηγοροῦσι λοιπὸν τινὲς ἱστορικοὶ καὶ δημοσιογράφοι τὴν 
Ῥωσσίαν ὅτι ἐγκατέλειπε τοὺς  Ἕλληνας εἰς τὴν βαρβαρότητα τῶν Τούρ
κων, παρακινούμενοι ἀπὸ εἰσηγήσεις τῆς τουρκιζούσης διπλωματίας ἵνα 
τὴν μισήσουν οἱ  Ἕλληνες καὶ μὴ ἔχουν φιλίαν ἤ καὶ ἀπὸ ἄγνοιαν ἱστορικὴν 
ἀδίκως, διότι οἱ ἡμέτεροι ἔσφαλον καὶ οὐχὶ ἡ Ῥωσσία· διότι ἄγουρον ἐκόπει 
τὸ πορικὸν τῆς Ἐπαναστάσεως· διὰ τοῦτο πρέπει νὰ εἴμεθα δὶκαιοι καὶ νὰ 
εὐγνωμονῶμεν εἰς τοὺς εὐεργέτας μας, διότι ὁ σκοπὸς τῆς τουρκιζούσης 
διπλωματίας εἶναι νὰ μᾶς ἔχῃ εἰς διχόνοιαν πάντοτε μετὰ τῆς Ῥωσσίας». 

Ἡ ἱστορία ἐκτείνεται πολύ. Σημασία ἔχει, ὅμως, νά πληροφο ρη-
θοῦ με τό πῶς καί τό γιατί ἐφθάσαμε μέχρι σήμερα νά ὑποπτευόμεθα 
ἕνα λαό, τήν Ρωσία, ἡ ὁποία οὐδέποτε μᾶς ἐπρόδωσε ἤ μᾶς ἀδίκησε 
καί, ὅλως παραδόξως νά ἐμπιστευόμεθα τήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία –ὡς 
κα θα ρά Φραγκική καί οὐδεμία σχέση ἔχουσα μέ τήν Ἑλληνορωμαϊκή 
Ὀρθό δοξη Αὐτοκρατορία μας– ἀπό τοῦ 9ου αἰῶνος μέχρι σήμερα 
συ νε χῶς μᾶς προδίδει, μᾶς ἀποχριστιανίζει καί μᾶς ἀτιμάζει μέ τούς 
κλη ρι κολαϊκούς πολυποίκιλους πράκτορές της.

Ἡ προσπάθεια τοῦ Βουλγάρεως καί τῆς Μ. Αἰκατερίνης γιά τήν 
ἀνασύσταση τῆς Αὐτοκρατορίας μας συνε χί σθηκε ἀπό τόν Καπο-
δίστρια καί τόν Αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλέ ξαν δρο, ἀλλά πρός 
στιγμήν τήν ἀνέκοψε ἡ μεσολάβηση τοῦ Κοραῆ στόν Ναπολέοντα 
(τοῦ ὁποίου, σημειωτέον, ἦταν πράκτορας), γιά νά ὑπαγάγη τήν Ἑλ-
λά δα στούς Γάλλους! Αὐτό, βεβαίως, ἄν εἶχε πραγματοποιηθῆ, θά 
ἦταν ὀλέ θριο, ἀφοῦ ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ ἐθνική μας συνείδηση, πού 
εἶναι συνυφασμένα, θά ἦσαν πρό πολλοῦ παρελθόν γιά τό Γένος 

1. Ἡ προφητεία τοῦ Ἀγαθαγγέλου ἔγινεν ἀπὸ ἱερωμένον πρόσωπον κατὰ τὴν ἐν 
Φλωρεντίᾳ σύνοδον.
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μας! 
Ὅπως σημειώνει ὁ Καλεβρᾶς, ἄν εἶχε συμβῆ ἡ ὑπαγωγή μας στή 

Γαλλία, τότε «οἱ  Ἕλληνες αὐθέντην μόνον ἤθελον ἀλλάξει καί οὐχί νά 
ἐλευθερωθοῦν»!

Τό καταστρεπτικό αὐτό σχέδιο γιά τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
ἦταν μέν ἰδέα τοῦ Ρήγα Φερραίου ἀλλά τό υἱοθέτησε καί τό προώθησε 
στόν Ναπολέοντα ὁ Κοραῆς.

Ὡστόσο, φάνηκε γιά ἄλλη μιά φορά ἡ διπλωματική δει νό τητα 
τοῦ Καποδίστρια ἀλλά καί ἡ προσήλωσή του στίς ἀξίες τοῦ Γέ νους 
μας. Δέν προσπάθησε νά γίνη ἐχθρός τοῦ Ναπολέοντα μέ τό νά 
τόν ἀντιστρατευθῆ, οὔτε, ὅμως, ἦταν δυ να τόν νά ἀφήση τούς Γάλ-
λους νά ἀναλάβουν αὐτοί διαπαντός τήν δια κυ βέρ νηση τοῦ Κρά-
τους μας. Σημειώνει ὁ Καλεβρᾶς ὅτι ὁ Καποδίστριας «ἐπρότεινεν εἰς 
τὸν Αὐτοκράτορα τῆς Ῥωσσίας Ἀλέξανδρον νὰ προτείνῃ δι’ αὐτοῦ εἰς τὸν 
Βονοπάρτην, νὰ τοῦ δώσῃ τὴν αὐταδέλφην του ὡς σύζυγον (αὐτὴν ὅπου 
ἐνυμφεύθη ὁ Λαχταμβὲργ) ἵνα ἀποκτήσῃ, διαδόχους ἀπὸ Βασιλικὴν οἰ
κο γέ νει αν, (διότι ἡ σύζυγός του Ἰωσηφῖνα δὲν ἐτεκνοποιοῦσε). Τούτου 
γενομένου ὁ Βονοπάρτης παρεδέχθη τὴν πρότασιν τοῦ Καποδίστρια, ἐπὶ 
σκοπῷ μυστικῷ νὰ ἀφιερώσῃ τὸν δευτερότοκον υἱόν του εἰς τὸ ἀνατολικὸν 
δόγμα καὶ νὰ ἀνατραφῇ εἰς τὴν Ῥωσσίαν βασιλικῶς, ὥστε νὰ διορίσουν 
αὐτὸν ἐν καιρῷ τῷ δέοντι Αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ νὰ 
εἶναι ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων, ἔπειτα νὰ ὁρμήσουν 
ἀμφότεροι εἰς τὰς Ἰνδίας καὶ νὰ ἀποπέμψουν τοὺς Ἄγγλους ἀπὸ αὐτὰς. Ταῦ 
τα ἀναμφιβόλως ἔπρεπε νὰ μένουν μυστικά. Ἰδοὺ καὶ δευτέρα προσπάθεια 
τοῦ Καποδιστρίου τίνι τρόπῳ καὶ μὲ ποῖα μέσα μετεχειρίζετο διὰ τῆς Ῥωσσίας 
πρὸς ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἔθνους του, ὦ ἀναγνῶστα. Ταῦτα τὰ ἐδιηγεῖτο 
ὁ Καποδίστριας εἰς τὸν Ζωσιμᾶν καὶ ὁ Καλεβρᾶς ἔλαβε σημείωσιν καὶ τὰ 
ἠξεύρει».

Καί πάλι, ὅμως, ἐπενέβη ἡ πανουργία τοῦ Μέτερνιχ γιά νά 
μα ται ώ ση τήν ἀνασύσταση τῆς Αὐτοκρατορίας μας γνωρίζοντας τί 
θά ἐσήμαινε μιά τέ τοια ἀντίσταση γιά τό μέλλον τοῦ κόσμου πού 
σχε δίαζαν ἀπό τότε οἱ λε γό με νες Μεγάλες, κατ’ ἀκρίβειαν, ὅμως, 
ἐλεεινές Δυνάμεις.

Ὁ Μέτερνιχ, πληροφορηθείς τό σχέδιο τοῦ Καποδίστρια –προ-
φανῶς ἀπό Ἕλληνες προδότες τοῦ καιροῦ ἐκείνου– τό ἀνεκοίνωσε 
«εἰς τὴν Ἀγγλίαν, ὥστε ἐκ συμφώνου ῥαδιουργήσασαι εἰς τὴν μητέρα τῆς 
νύμφης δὲν ἐτελεσφόρησεν τὸ συνοικέσιον αὐτὸ καὶ ἀμέσως ἐνήργησαν εἰς 
τὸ Δοβλέτι καὶ ἐδιορίσθη νέος Ἡγεμὼν εἰς τὴν Βλαχίαν, ὁ Ἰω. Καρατζᾶς ἔχων 
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πρῶτον γραμματέα του τὸν ἐν Ἑλλάδι διατρίψαντα Ἀλέξανδρον Μαυ ρο κορ
δάτον. Ταῦτα πάντα τὰ ἤκουσεν ὁ Καλεβρᾶς ἀπὸ τὸν Ζωσιμᾶν διηγούμενον, 
ὅστις τὰ ἤκουσεν ἀπὸ τὸν Καποδίστριαν καὶ ὁ Καλεβρᾶς ἔλαβε σημείωσιν. 
Μετὰ ταῦτα διὰ συμβουλῆς τοῦ Μέτερνιχ ἐσχημάτισεν ὁ Καρατζᾶς τὴν 
ἑταιρίαν τοῦ λέοντος (σύμβολον τῆς Τουρκίας) ἵνα πείσουν τὸν Σουλτάνον 
νὰ παραχωρήσῃ εἰς ἕκαστον προνομιοῦχον ἐκ τῶν ἐν Φαναρίῳ οἰκογενειῶν 
ἀνὰ μίαν ἐπαρχίαν ἐκ τοῦ Κράτους του ὡς ἰδιοκτησίαν αὐτῶν διαδοχικῶν, 
ἵνα ἐξ αὐτῆς τῆς οἰκογενείας νὰ γίνεται Ἀρχιερεὺς εἰς τὴν αὐτὴν ἐπαρχίαν, 
τὰ δὲ εἰσοδήματα αὑτῆς νὰ τὰ εἰσπράττῃ ἡ αὐτὴ ἡ οἰκογένεια καὶ νὰ ζῇ ἐν 
ἀνέσει πρὸς διαφύλαξιν τὴν ἀξιοπρεπείας τοῦ βαθμοῦ της, διατηρουμένου 
καὶ τοῦ Ἀρχιερέως νὰ ζῇ καὶ οὗτος ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τῆς ἐπαρχίας 
ταύτης ἀξιοπρεπῶς· ἐπὶ σκοπῷ καὶ τούτῳ, ἵνα μὴ δυνηθῶσιν οἱ Ἕλληνες 
νὰ σχηματίσουν συνομωσίαν κατὰ τῆς Τουρκίας, (καθὼς διαλαμβάνει ἐν 
ἐκτάσει καὶ μὲ λεπτομέρειαν περὶ τῆς ἑταιρίας ταύτης ὁ Καλεβρᾶς εἰς τὸ 
πονημάτιόν του «ἡ ἐν Ἑλλάδι πολυκέφαλος πολιτικὴ λερναῖα ὕδρα»)».

Ἀπό τότε καθιερώθηκε καί ἐπίσημα πλέον ἡ προδοσία τῆς Πα-
τρί δος μας ὡς μέσον κοινωνικῆς, πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς 
ἀνό δου στά ὕπατα κρατικά καί ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα. Ἀπό τότε 
ἡ παρέμβαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στά ἐσωτερικά τῆς Πατρίδος 
μας ἔγινε συστηματική καί ἀδιάκοπη και, βεβαίως, συνεχίζεται μέ 
ταχύτατους ρυθμούς καί πολλά γιά τούς Δυτικούς ἀποτελέσματα, 
ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες προδότες ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ.

Ὁ Καποδίστριας καί πάλι ἀντέδρασε: «κατέτρεξε καὶ διεσκόρπισε 
διὰ τῆς Ῥωσσίας καὶ τὴν ἑταιρίαν τοῦ λέοντος καὶ τὸν Καρατζᾶν Ἡγεμόνα 
τῆς Βλαχίας μετὰ τοῦ Ἀλεξ. Μαυροκορδάτου γραμματέως του, οἵτινες 
κατέφυγον εἰς τὴν Πίσαν ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Αὐ στρίας ἵνα σωθῶσι· καὶ 
μετὰ ταῦτα διωρίσθη νέος ἡγεμὼν τῆς Βλα χίας ὁ Ἀλέξ. Σοῦζτος· (βλέπεις, 
ὦ ἀναγνῶστα, ποίαν ἀδιάκοπον δι πλω ματικὴν πάλην εἶχεν ὁ Καποδίστριας 
μὲ τὸν Μετερνὶχ περὶ τῆς ἐλευθερώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ κατὰ 
πόσον ἦτον ἄγρυπνος, καὶ ποῖα μέσα μετεχειρίζετο διὰ τῆς Ῥωσσίας διὰ νὰ 
εὐκολύνῃ τοὺς μέλλοντας σκοπούς του)».

Μετά τήν ματαίωση ὅλων τῶν σχεδίων τοῦ Βουλγάρεως καί τοῦ 
Καποδίστρια γιά τήν ἀνασύσταση τῆς Αὐτοκρατορίας μας ὁ ἀγώνας 
ἐπικεντρώθηκε μόνο στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, 
πρᾶγμα τό ὁποῖο ἐπιθυμοῦσαν σφόδρα οἱ Δυτικοί, ἀφοῦ ἔτσι θά 
ἐξέλιπε ὁ κίνδυνος νά γίνουν κάποια μέρα οἱ Ἕλληνες διεκδικηταί 
τῆς Ἑλληνορωμαϊκῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκρατορίας.

Ἡ ἱστορία πού ἔγραψε ὁ Καποδίστριας προσπαθῶντας νά ὠφε-
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λήση τήν Πατρίδα μας καί νά τήν ἐξασφαλίση ἀπό τίς πολυποίκιλες 
ἐπιβουλές τῶν τάχα πολιτισμένων Δυτικῶν, εἶναι πολύ μεγάλη καί 
πολύπτυχη. Δέν εἶναι, ὅμως, δυνατόν νά ἐπεκταθοῦμε ἄλλο σέ αὐτό 
τό ἄρθρο μας. Ἀρκεῖ ἐπί τοῦ παρόντος νά μεταφέρουμε τά λόγια 
τοῦ Καλεβρᾶ, μέ τά ὁποῖα εὔγλωτα χαρακτηρίζει τήν προσφορά τοῦ 
Καποδίστρια: «Ὥσπερ ἄλλος Μωϋσῆς τούς Ἑβραίους» ἔτσι «ὦ ἀναγνώστα 
ὠφέλησε κατά καιρούς τήν Ἑλλάδα ὁ Καποδίστριας». Μεταχειριζόμενος 
περίτεχνους τρόπους καί μέσα, κατώρθωνε μέ αὐτά νά «διευκολύνη 
τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἔθνους του».

Ὡστόσο δέν εἶναι δυνατόν νά μή προστεθῆ ὅτι ὁ Καπο δίστρι ας 
ὡς πραγματικός ἄγγελος τῆς Ἑλλάδος ἀπέτρεψε στήν πιό κρίσιμη 
στιγμή τήν ματαίωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τήν ὁποία πάλι 
ὁ Μέτερνιχ μέ δολιότητα διπλωματική σχεδίαζε.

Ὅπως διηγεῖται ὁ Καλεβρᾶς, ὁ Μέτερνιχ εἶχε πληροφορίες ὅτι στήν 
Ρωσία γίνονται κινήσεις γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος. «Ὅθεν 
εὐφυῶς σκεφθεὶς πρὸς μηδένισιν κάθε περὶ τούτου σκοποῦ, ἐπροσκάλεσεν ἐν 
Λαϊμπὰχ εἰς σύνοδον κατὰ τὸ 1821 ἔτος ὅλους τοὺς ἡγεμόνας τῆς Εὐρώπης, 
ἵνα σκεφθῶσι περὶ τῆς παραγραφῆς νόμου τῶν ἐθνῶν, ὅσα ἔθνη δηλ. εἶναι 
δεδουλωμένα ὑπὲρ τὰ 200 ἔτη καὶ δὲν ἠλευθερώθησαν μὲ κανένα τρόπον, 
νὰ μὴ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐλευθερωθοῦν, ἀλλὰ νὰ συγχωνευθῶσι μὲ τὸ 
ἐπικρατέστερον, ἀλλ’ οὔτε καμμία δύναμις ξένη νὰ μὴ τὰ προστατεύσῃ· καὶ 
τοῦτο τὸ ἐπρόβλεψεν ὁ Μετερνὶχ διὰ τοὺς Ἕλληνας μὲ τὴν Ῥωσσίαν. Γνοὺς 
ταῦτα ὁ Καποδίστριας καὶ τὸν σκοπὸν τῆς Συνόδου ὅτι ἀπέβλεπε μόνον 
διὰ τοὺς Ἕλληνας ἔγραψεν εἰς τὸν Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην (τὸν ὁποῖον 
ἐδιόρισεν ἡ ἐπιτροπὴ τῶν φιλικῶν Φενικὸν ἀρχηγὸν τῆς ἐπαναστάσεως) 
νὰ κηρύξῃ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ ἑλλ. ἔθνους (μεγάλη ἀπελπιστικὴ τόλμη 
ὅμως) διότι ἡ ἐπανάστασις ἔμελλε νὰ γενῇ κατὰ τὸ 1831 ἔτος καὶ οὐχὶ εἰς τὸ 
21, (διότι δὲν εἴμεθα ἑτοιμασμένοι, οὔτε ὅπλα, οὔτε πολεμοφόδια εἴχομεν, 
οὔτε τοὺς ἐμπείρους ἀρχηγοὺς τοῦ πολέμου ὅπως παντοῦ διορίσωμεν, οὔτε 
νὰ διοργανόσωμεν στρατὸν μὲ πειθαρχίαν)».

Ἔτσι ἐφθάσαμε στό 1821 μέ τίς γνωστές ἐξελίξεις, ἔνδοξες καί 
ἄδοξες, ἡρωϊκές καί προδοτικές. Ἐφθάσαμε καί στό 2014 νά τιμοῦμε 
ἀκόμη τούς ἀγῶνες τοῦ Γένους μας, ἀλλά μέ πολύ ξεθωριασμένη μνή-
μη καί ἀλλοιωμένα μηνύματα, ἀφοῦ ἔχουμε πρό πολλοῦ ἀποκοπεῖ 
ἀπό τίς πραγματικά Ἱστορικές Πηγές μας.

Τό Ἀρχεῖο τοῦ Καποδίστρια εἶναι διάσπαρτο σέ Ἑλλάδα καί Ρωσία, 
σέ Εὐρώπη καί ποιός ἄραγε γνωρίζει ποῦ ἀλλοῦ, ἀλλά παραμένει 
ἀνέγ γιχτο ἀπό ἐρευνητικά μάτια, ἀφοῦ ἡ ψυχή μας ἔχει μάθει νά θεω-
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800 Χιλιάδες ἀμόρφωτοι
 θυσιάστηκαν τό 1821 

γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι!!!

Καί ἐμεῖς οἱ “μορφωμένοι”, 
κάνουμε τά πάντα τό 2014 
γιά νά ζήσουμε σκλάβοι!!!

ρῆ πολιτισμό ὅτι ἀνταποκρίνεται στίς 5 αἰσθήσεις μας. Καί ἐπειδή 
οἱ αἰσθήσεις κατ’ ἐξοχήν χαϊδεύονται ἀπό τήν Ἀμερικανοευρωπαϊκή 
κατασκευαστική μανία, ἔχουμε στρέψει ὁλόκληρο τό εἶναι μας στή 
Δύση. Συνειδητοποιοῦμε, ὅμως, ἄραγε ὅτι ἡ Δύση ἔχει ὁριστικά δύσει 
καί δέν ἔχει νά μᾶς προσφέρει ἀπολύτως τίποτε, πλήν τῆς τεχνο-
γνωσίας της; Συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἡ Δυτική νοοτροπία μαζί μέ τόν 
«θάνατο τοῦ Θεοῦ» κατεργάζεται καθημερινά καί τόν ψυχοσωματικό 
θάνατο τῶν ἀνθρώπων;

Ἀπό τόν βαθμό αὐτῆς τῆς συνειδητοποιήσεως θά κριθῆ ὁ καθένας 
μας καί στό παρόν, ἀλλά, κυρίως, στό Αἰώνιο Μέλλον του!

    πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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«Τριῴδιον παρ’ ἀνθρώπων δέχου, Κύριε..»

Π
ροετοιμάζοντας  τίς ἀποσκευές της  ἡ Ἐκκλησία  γιά τό νέο καί ἐν πολλῇ, 
ἀλλά καί πολλαπλῇ διακινδυνεύσει ἐπιχειρούμενο ταξίδι στό πέλαγος 

τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προσκομίζει στήν πνευματική Της τράπεζα τό 
Τριώδιον, καί μέ ἱεροκατάνυξη τό ἀνοίγει. Τό  ἀνοίγει καί μᾶς θυμίζει ὅτι τό 
ταξίδι εἶναι μακρύ καί πολυήμερο, σκιασμένο κάποτε ἀπό τόν χειμῶνα πού 
δέν ἔχει παρέλθει, μέ τούς νοητούς «Λαιστρυγόνας καί Κύκλωπας» ὑπούλως  
νά καιροφυλαχτοῦν.  Ὡστόσο,  εἶναι ψυχωφέλιμο ταξίδι καί ἀποκαλυπτικό. 
Γι᾿ αὐτό κι ἀπαιτεῖ κατάλληλη προετοιμασία. Γιατί ἕνα ταξίδι δέ σχεδιάζεται 
μονάχα, ἀλλά πρωτίστως ἀξιολογεῖται: πόσο χρήσιμο εἶναι στ᾿ ἀλήθεια;

Τριῴδιο λοιπόν. Μιά κρίσιμη γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς μας χρονική περίοδος, πού ἀποσυμπιέζει σιγά σιγά  τήν ψυχή καί τῆς 
χαρίζει τήν εἰρήνη, τή σιωπή καί τήν κατάνυξη. Τά ἀγαθά ἐκεῖνα δηλαδή, 
πού τήν ἀναζωογονοῦν καί συγυρίζουν, τακτοποιῶντας τίς ὅποιες σκόρπιες 
σκέψεις, ἐπιθυμίες, λογισμούς. Μέ ἄξονα καί μέ τή συνδρομή τοῦ πολύτιμου 
ἐργαλείου τῆς μετάνοιας. Γι᾿ αὐτό καί ἱκετεύουμε, «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν 
μοι πύλας, Ζωοδότα..». Αὐτές τίς πῦλες ἀνοίγει ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, καί μᾶς 
ὑπενθυμίζει : «Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί». 

Θεμέλιος λίθος ἡ προτροπή αὐτή, στηρίζει τήν πνευματική μας οἰκοδομή 
καί γίνεται κερί ἀναμμένο,  πού φωτίζει τόν βηματισμό μας μέσα στό ἱερό 
στάδιο ὅπου πρόκειται νά εἰσοδεύσουμε, «οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι». 

Αὐτές, λοιπόν, οἱ πρῶτες  λέξεις τοῦ Τριῳδίου γίνονται ἀναμφίβολα 
τό κλειδί πού ἀνοίγει τοῦτες τίς πῦλες τῆς μετανοίας, ἀπομακρύνοντας τήν 
κάθε ἀλαζονική συμπεριφορά μας, ἡ ὁποία καί ἀποτελεῖ πρόσκομμα γιά τήν 
ἀποποίηση τῆς κάθε ὑποκριτικῆς μας ἐνέργειας. Γιατί ἴδιον τοῦ φαρισαϊσμοῦ 
εἶναι ἡ δαιμονική ὑπεροψία, πού ἀναχαιτίζει τή Θεία Χάρη, σύμφωνα μέ τήν 
πατερική ἐντολή: «Ἡ μέν ταπείνωσις συνάπτεται τῷ Χριστῷ, ἡ δέ ἀλαζονεία τῷ 
πεφρονιματισμένῳ καί πλήρους ὄγκου δαίμονι»( Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης).  

Ὡστόσο, τό μέγα ζητούμενο, τό ὁποῖο ὀφείλει νά διακριβώσει κάθε 
θεοκατάνυκτος ψυχή, εἶναι ἡ ἀποβολή τοῦ φαρισαϊκοῦ στοιχείου ἀπό τήν 
μετά τοῦ Θεοῦ σχέση καί κοινωνία. Καί εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἐπικοινωνία μετά 
τοῦ Θεοῦ ἐπιτυγχάνεται διά τῆς εἰλικρινοῦς καί ἀσχηματίστου προσευχῆς:  
ἐκείνης δηλαδή πού ἀνοίγει δρόμους συνάντησης μεταξύ Θεοῦ κι ἀνθρώπου. 
Μόνο πού ἀπαιτεῖται εἰλικρίνεια καί συντριβή, ἀποβολή τοῦ προσωπείου καί 
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δυνατότητα τοῦ προσευχομένου «τοῦ ὁρᾶν τά πταίσματά» του. Καί ἡ δυνα
τότητα αὐτή ἐπιτυγχάνεται ὅταν ὑπάρξει συντριβή καί ταπείνωση. Διότι ἡ 
θεόδωρος αὐτή χάρη, «ἡ ταπείνωσις, τροφή ὑπάρχει τῶν ἀρετῶν...τῶν παθῶν 
ἀναίρεσις, συντήρησις ὑγρότητος ἐν τῇ ρίζῃ τῆς πίστεως» (Ἁγ. Ἀνδρέας ὁ 
Κρήτης).   

Ἀνοίγει, λοιπόν, τό Τριῴδιο ὑπενθυμίζοντάς μας νά προσέξουμε, μήπως 
ὑποπέσουμε στήν παγίδα τῆς αὐτοδικαίωσης, πού ἀσφαλῶς γεννᾶ κατάκριση, 
ὑποτίμηση καί περιφρόνηση τοῦ ἄλλου, ἀφοῦ ὁ «φαρισαϊκῶς προσευχόμενος» 
καί κατ᾿ ἀκολουθίαν, ζῶν, κινούμενος καί ὑπάρχων, δέν εἶναι δυνατόν νά 
διαπιστώνει στόν ἄλλο, τόν συνάνθρωπό του, ἔστω καί ψῆγμα καλωσύνης, 
τρυφερότητος καί μετανοίας. Διότι, «ἄν καί ἀπομονώνεται γιά νά προβάλλῃ 
τήν θρησκευτική του ὑπεροχή, συγχρόνως ἐπικαλεῖται τίς ἀδυναμίες καί 
τίς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων ἀνθρώπων γιά νά βιώση τήν ἱκανοποίηση τῆς 
θρησκευτικῆς του αὐταρκείας». ( Ἰ. Κ. Κορναράκης) Καί μ᾿ αὐτήν ζεῖ. Γιά 
νά αἰσθάνεται ὅτι εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου κι ὄχι «ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν 
ἀνθρώπων» (Λκ. 18,11), μεταξύ αὐτῶν κι  ὁ Τελώνης πού συμπροσεύχεται 
μαζί του λίγο παραπέρα καί στόν ὁποῖο προβάλλει, μεταθέτει ὅλο τό φᾶσμα 
τῶν ἐνοχῶν.  Ἀντίθετα ἀπό τόν Τελώνη, πού συνοψίζει ὅλη του τή βιοτή καί 
τήν ἐνσυνείδητη μετάνοιά του σέ τρεῖς λέξεις  «Ὁ Θεός, ἱλασθητί μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ»( Λκ.18, 13 ). Καί τό κυριώτερο: «βιώνει τήν ἐνοχή του «κατά 
μόνας»... καί δέν τήν μεταφέρει ἐπί ἄλλων ἀνθρώπων. Αἰσθάνεται ὅτι εἶναι 
ἔνοχος καί ἡ εὐθύνη τῆς ἐνοχῆς αὐτῆς βαρύνει ἀποκλειστικῶς αὐτόν μόνο» 
(Ἰ. Κ. Κορναράκης). 

Τό βασικό διερώτημα πού ἀναδύεται ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς τοῦ 
καθενός, καθὼς προσεγγίσαμε αὐτή τήν ἱεροπρεπέστατη χρονική περίοδο 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἶναι τό ἑξῆς: Τελικά σέ ποιά μερίδα ἀνήκουμε: 
ἐκείνων πού μέ φαρισαϊκή ὑψηγορία ἐπιμένουν νά βηματίζουν ἀκόμα πρός 
τό ἱερό προσεύξασθαι, ἤ ἐκείνων πού μέ βεβαρυμένους τούς ὀφθαλμούς 
προσέρχονται καί ψελλίζουν: « Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε»;

     π. Κων. Ν. Καλλιανός
       Ἐφημέριος Σκοπέλου
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Η  ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΡΣΗ  ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

Ο ἀπ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἀξιολόγησε κατά Χριστόν τά πράγματα τοῦ 
κόσμου, διακηρύττει: «’Eγώ ἔχω σταυρωθεῖ καί ἀποθάνει μαζί μέ 

τόν Χριστό. Δέν ζῶ πιά ἐγώ, ὁ παλαιός ἄνθρωπος, ἀλλά ζεῖ μέσα μου ὁ 
Χριστός».1 Καί καυχᾶται: «Μή γένοιτο ποτέ ἐγώ νά καυχηθῶ γιά τίποτε 
ἄλλο, παρά γιά τό ὅτι γιά μένα ἔλαβε δούλου μορφή καί σταυρώθηκε γιά 
τή σωτηρία μου ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Μόνο καύχημά μου εἶναι τοῦ Κυρίου 
ὁ σταυρικός θάνατος, μέ τήν πίστη δέ στόν θάνατο αὐτόν ἔχει νεκρωθεῖ 
καί ἔχει χάσει τή δύναμή του ὡς πρός ἐμέ ὁ κόσμος. Ἀλλά καί ἐγώ ἔχω 
νεκρωθεῖ ὡς πρός τόν κόσμο».2

Ναί. Ἡ αὐταπάρνηση τοῦ ἀπ. Παύλου εἶχε φθάσει σέ τέτοιο ὕψος, 
ὥστε νά βιώνει μιά σταυροαναστάσιμη ζωή. Γιατί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 
ἦταν νεκρός ὡς πρός τήν ἁμαρτία, καθ’ ὅν χρόνο ὁ Χριστός ζοῦσε ἐντός του 
καί ἁγίαζε τήν ὅλη ὕπαρξή του καί διακονία του.

Ἡ διάθεση αὐτή τῆς καρδίας τοῦ Παύλου πρέπει νά γίνει κτῆμα κάθε 
χριστιανοῦ, πού θέλει νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἄλλωστε αὐτός 
ὁ συνεχής καί ἀδιάλειπτος ἀγώνας διεξάγεται κάτω ἀπό τά βλέμματα 
ἀνθρώπων καί ἀγγέλων καί ἀγωνοθέτης του εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, 
ὁ Ὁποῖος ἔπαθε στό Σταυρό γιά τή λύτρωση τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων. 
Καί ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριος δέν παρακολουθεῖ ἀμέτοχος καί ἀπαθής 
τούς ἀγωνιζόμενους, ὅπως συμβαίνει μέ τούς κριτές τῶν ἀθλητικῶν 
ἐπιγείων ἀγώνων. Ὁ Κύριος μετέχει ἐνεργῶς στόν «καλόν ἀγῶνα», διότι 
ἐνισχύει μέ τήν πανσθενουργό Χάρη Του μυστικῶς τούς πιστούς καί ἔτσι 
προπαρασκευάζει τή νίκη, τήν ὁποία ἤδη ἔχει κερδήσει γι’ αὐτούς μέ τό 
προσωπικό Θεῖο Πάθος Του καί τήν Ἀνάστασή Του.

Καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἔνθερμα προτρέπει τούς πιστούς νά 
σηκώνουν τόν σταυρό τῆς αὐταπάρνησης, ἐνῶ παράλληλα τούς φιλοτιμεῖ 
μέ τό νά τούς ὑπενθυμίζει τήν ἄφατη πατρική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος 
πάντοτε κλίνει τό οὖς Του μέ εὐμένεια πρός τά πλάσματα Του, ὅταν ἐκεῖνα 
μέ τήν προσευχή Τόν παρακαλοῦν. Γράφει, λοιπόν, ὁ ἱερός Πατήρ:

«Θά ἤθελα, μαζί μέ τόν Παῦλο νά μποροῦσα νά λέω ὅτι «μέ τήν 
πίστη σ’ Αὐτόν, ὁ κόσμος ἔχει σταυρωθεῖ ὡς πρός ἐμένα καί ἐγώ ὡς πρός 
τό κόσμο», ἀλλά δέν μπορῶ, διότι εἶμαι κυριευμένος ἀπό διάφορα πάθη. 

1. «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῷ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. στ΄ 4).
2. «Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριοτοῦ, 
δι’ οὗ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. στ΄ 4).
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Γι’ αὐτό συμβουλεύω καί σᾶς, καί μάλιστα πρίν ἀπό σᾶς τόν ἑαυτό μου, 
νά σταυρωθοῦμε ὡς πρός τόν κόσμο καί νά μήν ἔχομε τίποτε τό κοινό μέ 
τή γῆ, ἀλλά νά ἐπιθυμοῦμε μέ ἐνθουσιασμό τήν οὐράνια πατρίδα καί τή 
δόξα καί τά οὐράνια ἀγαθά, τά ὁποῖα πηγάζουν ἀπό ἐκεῖ... Γι’ αὐτό καί 
ὁ Προφήτης ἔλεγε: «Δέν θά φοβηθῶ τά κακά, διότι Ἐσύ εἶσαι μαζί μου» 
(Ψαλμ. κβ΄ 4). Καί σ’ ἄλλη περίπτωση ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔλεγε: «Ἐγώ εἶμαι 
Θεός, ὁ Ὁποῖος βρίσκομαι κοντά καί ὄχι Θεός, ὁ Ὁποῖος βρίσκεται μακριά» 
(Ἱερ. κγ΄ 23). Ὅπως ἀκριβῶς, λοιπόν, οἱ ἁμαρτίες μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό 
τόν Θεό, ἔτσι καί οἱ ἀρετές μᾶς φέρνουν κοντά Του. Διότι λέγει: «Μόλις 
ἀρχίσεις νά μιλᾶς ἐσύ, ἐγώ θά πῶ· ἰδού, εἶμαι παρών» (Ἠσ. νη΄ 9). Ποιός 
πατέρας θά ἦταν ποτέ δυνατό νά ἀνταποκριθεῖ τόσο εὔκολα στό κάλεσμα 
τῶν παιδιῶν του; Ποιά μητέρα εἶναι τόσο προετοιμασμένη καί περιμένει 
συνεχῶς, μήπως καί τήν ζητήσουν ποτέ τά παιδιά της; Δέν ὑπάρχει κανείς, 
οὔτε πατέρας, οὔτε μητέρα, μόνο ὁ Θεός στέκεται καί περιμένει συνεχῶς μή 
τυχόν καί τόν καλέσει κάποτε κάποιος ἀπό τούς δούλους του· καί οὐδέποτε 
ὁ Θεός παρήκουσε αἴτημα μας, πού ἔγινε ὅπως ἔπρεπε. Γι’ αὐτό λέει:«Ἐνῶ 
ἀκόμη θά μιλᾶς ἐσύ, δέν περιμένω νά τελειώσεις καί ὑπακούω ἀμέσως στό 
αἴτημα σου».3

Ἀλλά ἀκόμη ἄρση τοῦ σταυροῦ εἶναι καί τό καθῆκον. Τό καθῆκον δέν 
εἶναι παιχνίδι. Δέν εἶναι κάτι τό εὔκολο. Ἡ ἐκπλήρωσή του ζητεῖ συχνά 
κόπο καί ἱδρῶτα. Ἀπαιτεῖ συνέπεια, πού κουράζει τόν ἄνθρωπο. Τό καθῆκον 
ἀπαιτεῖ θυσίες, ἀκόμη καί μέχρι θανάτου ὁρισμένες φορές. Καί γιά νά τό 
ἐκπληρώσει κανείς πρέπει νά ὑπερνικήσει τό ἐγώ του καί τή φιλαυτία 
του. Νά λησμονήσει ἴσως καί τά δικαιώματά του. Νά ἀγρυπνήσει καί νά 
λιώσει σάν λαμπάδα, γιά νά ἀνταποκριθεῖ στό χρέος τῆς ἀποστολῆς του. Ὁ 
χριστιανός ἐκπαιδευτικός π.χ., ὁ εὐσυνείδητος ἰατρός, ἤ ἀδελφή νοσοκόμος, 
ὁ ὑπάλληλος πού κατέχει ἐμπιστευτική ἀποστολή, οἱ χριστιανοί γονεῖς, 
ἀλλά καί καθένας πού ἀσκεῖ ἕνα ἔργο, ὅλοι πρέπει νά αἰσθάνονται τήν 
ἱερότητα καί τήν εὐθύνη τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο ἐπιτελοῦν. Καί τό καθῆκον 
τους νά τό ἐκπληρώνουν μέ αὐταπάρνηση, μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας, μέ 

3. «Ἐβουλόμην καί μετά Παύλου δύνασθαι λέγειν, ὅτι «δι’ οὗ ἐμοί κόσμος 
ἐσταύρωται, κἀγώ τῷ κόσμω», ἀλλ’ οὐ δύναμαι, ποικίλοις πάθεσι κατεχόμενος. 
Διό παραινῶ καί ὑμῖν καί πρό γε ὑμῶν ἑμαυτῷ, σταυρωθῆναι τῷ κόσμῳ, καί μηδέν 
κοινόν ἔχειν πρός τήν γῆν, ἀλλά τῆς ἄνω πατρίδος ἐρᾶν,καί τῆς ἐκεῖθεν δόξης καί τῶν 
ἀγαθῶν. Διά τοῦτο καί ὁ προφήτης ἔλεγεν «οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ μετ’ ἐμοῦ 
εἶ»· καί αὐτός πάλιν ὁ Θεός· «Θεός ἐγγίζων ἐγώ εἰμι, καί οὐχί Θεός πόῤῥωθεν». Ὥσπερ 
οὖν «αἱ ἁμαρτίαι διϊστῶσιν ἡμᾶς ἀπ’ αὐτοῦ, οὕτω καί αἱ δικαιοσῦναι συνάγουσιν ἡμᾶς 
πρός αὐτόν· «ἔτι γάρ λαλοῦντός σου, φησιν, ἐρῶ, ἰδού πάρειμι». Ποῖος πατήρ οὕτως ἄν 
ὑπήκουσε ποτε τοῖς ἐγγόνοις; ποία μήτηρ οὕτως ἐστί παρασκευασμένη καί διηνεκῶς 
ἐστηκυῖα, μή ποτε καλέσειε αὐτήν τά παιδία; Οὐκ ἐστιν οὐδείς, οὐ πατήρ, οὐ μήτηρ· 
ἀλλ’ ὁ Θεός διηνεκῶς ἔστηκεν ἀναμένων, εἴ τίς ποτε κάλεσειεν αὐτόν τῶν οἰκετῶν, καί 
οὐδέποτε καλεσάντων ἡμῶν ὡς δεῖ, παρήκουσε. Διά τοῦτο φησίν· «ἔτι λαλοῦντός σου 
οὐκ ἀναμένω σε πληρῶσαι, καί εὐθέως ὑπακούω» (Ε.Π.Ε. 11,196198).
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ἀπόφαση νά φθάσουν καί μέχρι θανάτου ἀκόμη.
«Κακοπάθησον ὡς καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἔλεγε ὁ ἀπ. 

Παῦλος πρός τόν μαθητή του τόν Τιμόθεο (Β΄ Τιμ. β΄ 3), ὁ ὁποῖος εἶχε 
ἐπωμισθεῖ τό καθῆκον νά ποιμαίνει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου. Μάλιστα. 
Τό καθῆκον γιά τούς πιστούς εἶναι συνυφασμένο μέ τήν κακοπάθεια. Εἶναι 
ἕνα εἶδος σταυροῦ, πού πρέπει νά εἴμαστε πρόθυμοι νά σηκώνουμε μέ 
ὑπομονή καί καρτερία κατά τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ἐπίσης σταυρός, τόν ὁποῖο ζητεῖ ὁ Κύριος νά σηκώνουμε, εἶναι οἱ 
δοκιμασίες καί οἱ θλίψεις τῆς ζωῆς. Διότι στήν παρούσα ζωή δέν ἔρχονται 
ὅλα τά γεγονότα εὐνοϊκά καί εὐχάριστα. Δέν ἐπικρατεῖ πάντοτε γαλήνη καί 
αἰθρία στή ζωή. Ἀλλά ἔρχονται καί σύννεφα καί τρικυμίες. Παρουσιάζονται 
ἀσθένειες, ἀποτυχίες, δοκιμασίες, πού γεμίζουν τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου 
μέ πόνο καί πικρία. Ἀνατρέπουν τά σχέδια καί τούς ὑπολογισμούς καί 
φέρνουν ἀναστάτωση. Ἔρχονται θλίψεις καί θάνατοι, πού βυθίζουν στό 
πένθος καί τή λύπη.

Μπροστά στά θλιβερά αὐτά γεγονότα καί οἱ πιστοί ὑποφέρουν, 
διότι εἶναι ἄνθρωποι καί αὐτοί. Θλίβονται, ἀλλά δέν συνθλίβονται. Δέν 
ἀπελπίζονται. Δέν τά βάζουν μέ τόν Θεό καί δέν γογγύζουν ἐναντίον Του. 
Σηκώνουν τόν σταυρό τῆς δοκιμασίας μέ ὑπομονή καί εἶναι «τῇ ἐλπίδι 
χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες» (Ρωμ. IB΄ 12)» Δηλαδή, ἡ ἐλπίδα τους 
στά μέλλοντα ἀγαθά τούς γεμίζει χαρά καί τούς βοηθεῖ νά ὑπομένουν τίς 
θλίψεις.

Γνωρίζουν οἱ πιστοί ὅτι οἱ θλίψεις ἄλλοτε μᾶς δίδονται ἀπό τήν θεία 
Πρόνοια γιά νά γίνομε ταπεινότεροι καί νά αἰσθανόμαστε τή μικρότητα 
καί τήν ἀδυναμία μας καί νά στηριζόμαστε περισσότερο στόν Θεό. Ἄλλοτε 
πάλι προέρχονται ἀπό τήν κακία καί τήν ἀδικία τῶν ἀνθρώπων καί ἄλλοτε 
ὀφείλονται στή δική μας ἀπροσεξία καί ἀσθένεια.

Πάντως, εἴτε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, εἴτε κατ’ ἄλλον οἱ πιστοί σηκώνουν 
τόν σταυρό τους μέ ὑπομονή καί εἰρήνη ψυχῆς. Καί ἐπιζητοῦν νά ἐννοήσουν 
ποιό εἶναι τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτούς, δηλαδή τί ζητεῖ ὁ οὐράνιος Πατήρ 
μέ τήν Α΄ ἤ Β΄ δοκιμασία πού ἐπιτρέπει νά τούς ἔλθει. Καί στόν ἀνήφορο 
τῆς ζωῆς τους ἐμπνέονται ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ, τόν Πρῶτο Σταυροφόρο.

Αὐτή ἡ ὁλόψυχη ἀπόφαση τῆς θυσίας τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἡ 
ἀναντίρρητη καί μέ γενναῖο φρόνημα ἐσταυρωμένη πορεία τοῦ χριστι
ανοῦ, αὐτός ὁ ὁλόψυχος πόθος νά ἀντιγράφουμε ὁλοένα καί περισσότερο 
τό πανάγιο παράδειγμα τοῦ σταυροφόρου Χριστοῦ ἐνισχυόμενοι ἀπό τήν 
παντοδύναμη χάρη Του, ὅλα αὐτά συνιστοῦν αὐτό πού ὁρίσαμε ὡς «ἄρση 
τοῦ σταυροῦ».

    Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
        Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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«ΠΑΡΙΖΙΜ» ΚΛΕΦΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό Ἱερόν προσεύξασθαι. 
Ὁ εἷς Φαρισαῖος καί ὁ ἕτερος Τελώνης».

Δ
ύο ἄνθρωποι αἰσθάνθησαν τήν ἀνάγκη νά προσευχηθοῦν. Δύο ἄνθρωποι 
διαφορετικῶν κοινωνικῶν στρωμάτων.
Ὁ πρῶτος ἦταν Φαρισαῖος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ πῆρε θέση καί ὕφος Φαρισαίου, 

ἄρχισε νά διαλαλεῖ καί νά διαφημίζει τό ἐμπόρευμα τῶν ἀρετῶν του.
Ἄς τόν ἀφήσουμε ὅμως νά συνεχίσει, γιατί κανείς δέν πρόκειται νά 

συγκινηθεῖ ἀπό τίς φαινομενικές καί ἀνύπαρκτες ἀρετές του.
Ἄς ἀφήσουμε αὐτόν τόν ἠθοποιόν καί πλαστογράφο τῆς ἀρετῆς καί 

ἄς στραφοῦμε πρός τόν ἕτερον, τόν τεταπεινωμένο Τελώνη, “τόν πτωχόν τῷ 
πνεύματι” καί πενθοῦντα γιά τίς ἁμαρτίες του, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ἀναίδεια 
νά ὑψώσει πρός τόν οὐρανόν τά ἁμαρτωλά μάτια του. Μέ αὐτόν πρέπει νά 
ἀσχοληθοῦμε γιά νά τόν δοῦμε.

Ὁ Τελώνης στόν ἐξωχριστιανικόν κόσμο

Οἱ Τελῶναι στήν ἐποχή τοῦ Κυρίου ὀνομάζοντο ἐκεῖνοι πού ἀγόραζαν 
τούς δημοσίους φόρους ἀπό τούς κατακτητές Ρωμαίους.

Οἱ Τελῶναι αὐτοί ἀποτελοῦσαν δύο τάξεις ἐντελῶς ξεχωριστές. Στήν 
πρώτη τάξη ἀνῆκαν ἐκεῖνοι πού ἐνοικίαζαν τούς φόρους ἀπ’ εὐθείας ἀπό τό 
δημόσιο γιά τό ἀτομικό τους συμφέρον. Καί αὐτοί ἐλέγοντο ἀρχιΤελῶναι, 
ὅπως ὁ Ζακχαῖος τοῦ Εὐαγγελίου τῆς περασμένης Κυριακῆς. Στήν δεύτερη 
τάξη ἀνῆκαν ἐκεῖνοι πού ἦσαν ὑπάλληλοι, εἰσπράκτορες θά λέγαμε, τῶν 
ἀρχιτελώνων.

Ἕνας τέτοιος ἦταν καί ὁ Τελώνης τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Εἰσπρά
κτωρ, ἕνας τέτοιος ἦταν καί ὁ Τελώνης, ὁ μετέπειτα Ἱερός Εὐαγγελιστής 
Ματθαῖος.

Ὅμως τόσο τούς πρώτους ὅσο καί τούς δεύτερους οἱ Ἑβραῖοι τούς 
μισοῦσαν. Γιατί ὡς περιούσιος λαός αὐτοί, λαός τοῦ Θεοῦ, θεωροῦσαν 
προσβολή νά βρίσκωνται ὑπό ζυγόν καί νά πληρώνουν φόρους. Ἀκόμη τούς 
ἀποστρέφονταν ὡς «παριζίμ» δηλ. ὡς κλέφτες καί ἄρπαγες καί ληστές, γιατί 
κατά τήν εἴσπραξη τῶν φόρων ἐγίνετο ὅτι γίνεται καί σήμερα. Ἀκόμη καί 
οἱ είδωλολάτρες τούς ἀπεστρέφοντο. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεόκριτος ὅταν κάποτε 
ρωτήθηκε: Ποιοί εἶναι οἱ χειρότεροι ἄνθρωποι στήν κοινωνία, ἀπάντησε: «Οἱ 
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Τελῶναι». «Οἱ Τελῶναι, λέγει, εἶναι οἱ λύκοι εἰς τάς πόλεις».
Καί ἡ σημερινή κοινωνία μας ἔχει νά παρουσιάσει τέτοιους «παριζίμ». 

Πολλούς τέτοιους κλέφτες καί ληστές.
Ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, γνωρίσαμε πολλούς τέτοιους κλέφτες κατά τούς 

χρόνους τῆς Κατοχῆς καί τῆς δουλείας, οἱ ὁποῖοι δέν ζητοῦσαν ἁπλῶς τό 
πολύ, τό ὑπερβολικόν, ἀλλά ζητοῦσαν τό πᾶν. Τό ὅλον.

Ζητοῦσαν κτήματα, ἐνδύματα, κοσμήματα, ἔπιπλα, σπίτια, κινητά 
καί ἀκίνητα, μέ ἄλλα λόγια ζητοῦσαν τό αἷμα καί τή ζωή τοῦ λαοῦ καί 
δέν ἐδίσταζαν νά καταδικάζουν σέ θάνατο γέροντες καί νέους, ἄνδρες καί 
γυναῖκες, γιά νά γίνουν αὐτοί παντοκράτορες Ζακχαῖοι.

Ἀλλά καί σήμερα ὑπάρχουν οἱ «παριζίμ» κλέφτες ἀνάμεσά μας.
Εἶναι ἐκεῖνοι πού προσποιοῦνται πλαστές χρεωκοπίες, πτωχεύσεις καί 

κάθε εἴδους ἀπάτες γιά νά πλουτίζουν δολίως.
Εἶναι ἐκεῖνοι πού χρησιμοποιοῦν, ἐλλειπῆ μέτρα καί σταθμά καί 

διαρκῶς κλέπτουν τούς ἄλλους.
Εἶναι ἐκεῖνοι πού ληστεύουν τόν πτωχό λαό ὁ ὁποῖος ἀπό ἀνάγκη 

καταφεύγει στούς δανειστές καί παίρνει ἕνα μικρό δάνειο καί κατόπιν τοῦ 
βγάζουν τό σπίτι στόν πλειστηριασμό. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ τοκογλύφοι πού 
ἀναγκάζουν πλείστους ὅσους χρεοφειλέτες νά θέσουν τέρμα στή ζωή τους.

Ἡ ἀδικία καί ἡ ἀπάτη ἔχει γίνει νόμος κράτους.
Ἀκόμη εἶναι ἐκεῖνοι πού κατακρατοῦν τούς μισθούς τῶν ὑπηρετῶν καί 

τῶν ὑπαλλήλων των.
Εἶναι ἐκεῖνοι πού χρησιμοποιοῦν τούς ἐν ἀνάγκῃ καί περιστάσει ὄντας 

ἀδελφούς μας ἀλλοδαπούς, πού ἡ δουλεία καί ἡ ἀθεΐα τῶν κυβερνώντων τίς 
χῶρες αὐτές τοῦ παραδείσου, ὅπως μᾶς ἔλεγαν, τούς ἔστειλε κοντά μας καί 
τούς ἐκμεταλεύονται δίνοντάς του τό μισό μεροκάματο.

Εἶναι οἱ πλαστογράφοι καί ἀπατεῶνες μέ τίς διεφθαρμένες τηλεοπτικές 
ἐκπομπές ὅπου πολλές φορές ἐμπαίζουν τά Ἱερά καί τά ὅσιά μας.

Τί κι ἄν λέγονται χριστιανοί; Στήν πραγματικότητα εἶναι οἱ «παριζίμ» 
τῆς ἐποχῆς μας οἱ ἀρχιληστές τῆς σήμερον.

Καί τώρα ἄς δοῦμε τόν Τελώνη στόν ἐσωχριστιανικόν κόσμο.

Ὅταν ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο σάν ἁπλός καί ταπεινός ἄνθρωπος, 
ἐκεῖνοι πού τόν πλησίασαν περισσότερο, ἐκεῖνοι πού μετενόησαν γιά τίς 
παραβάσεις τοῦ ἠθικοῦ νόμου, ἐκεῖνοι πού ἄκουσαν μέ χαρά τήν πρόσκλησή 
Του «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω 
ὑμᾶς», ἦταν οἱ «παριζίμ», οἱ Τελῶναι.

Θέλετε παράδειγμα;
Νά, μετανοεῖ ὁ ἀρχιΤελώνης Ζακχαῖος καί τρέχει νά ἀποδόσει, 

νά ἀποκαταστήσει τίς ἀδικίες, πού ἔκαμε, στό τετραπλοῦν. «εἰ τινος τί 
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ἐσυκοφάντησα, λέγει, ἀποδίδομι τετραπλοῦν».
Μετανοεῖ ὁ Τελώνης Ματθαῖος καί γίνεται μέγας ἀναμορφωτής, γίνεται 

ἀπόστολος, γίνεται εὐαγγελιστής, γίνεται ὁ πνευματικός προβολέας πού 
φωτίζει τούς «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου» καθημένους καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Καί ἄν ἡ σημερινή κοινωνία διασώζει πολλά, μεγάλα καί ὑψηλά ἰδανικά 
δέν τό ὀφείλει στούς φιλοσόφους, στό Ρενάν ἤ τό Στράους ἤ τόν Νίτσε ἤ 
τόν Τολστόϋ, οὔτε στίς μηχανικές καί ἠλεκτρονικές προόδους, οὔτε στούς 
σχεδιαστές τῆς παγκοσμιοποίησης, ἀλλά τό ὀφείλει στόν πρώην Τελώνη, τόν 
Ματθαῖο, πού ἔγραψε τό Ἱ. Εὐαγγέλιον καί τήν περίφημον καί μοναδική 
ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου, τόν καταστατικόν αὐτόν χάρτην τῆς 
κοινωνίας, πού φωτίζει τά σκοτάδια τῆς ψυχῆς μας καί λύνει ὅλα τά μεγάλα 
καί δύσκολα προβλήματα γιά τή συμβίωση τῶν ἀνθρώπων.

Τό ὀφείλει σέ ἕνα πρώην μεγαλοαμαρτωλόν καί πρώην διώκτην τοῦ 
Χριστοῦ Παῦλον, πού κατόπιν θεωρεῖ τόν ἑαυτόν του πρῶτον μεταξύ 
ἁμαρτωλῶν, πού ἔγινε διά τῆς μετανοίας καί μεταστροφῆς πρῶτος μεταξύ 
κοινωνικῶν ἀναμορφωτῶν διά μέσου τῶν αἰώνων. 

Ποιός φιλόσοφος ἤ ποιητής ἤ νομοθέτης ἤ ὅπως τώρα ὀνομάστικαν οἱ 
αὐτοδιαφημιζόμενοι εἰρηνιστές καί ἡγέτες, ποιός λέγω, μπορεῖ νά συγκριθεῖ 
μέ τόν μετανοήσαντα Τελώνη Ματθαῖον, ἤ τόν πρώην διώκτην Παῦλον;

Αὐτοί ἀνεκαίνισαν καί ἀνακαινίζουν ψυχές, δημιουργοῦν χαρακτῆρες 
πραγματικῆς μεγαλειότητος.

Μόνον ἕνας Θεός γνωρίζει πόσοι ἐγκληματίες καί κακοῦργοι καί 
μεγαλοαμαρτωλοί πού διάβασαν τό Εὐαγγέλιον τοῦ πρώην Τελώνου καί τίς 
ἐπιστολές τοῦ Παύλου, ἐξύπνησαν καί μετανόησαν καί μεταμορφώθηκαν 
καί ἔγιναν εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἀπό τέτοιους ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας. Μόνο τέτοιοι ἄν καταλάβουν 
θέσεις καί ἀνώτερα ἀξιώματα μέσα στήν κοινωνία, μέσα στήν Ἐκκλησία 
θά χτυπήσουν τή σύψη καί τήν σαπύλα τῶν ἀρουραίων τῆς σήμερον, τῶν 
«παριζίμ» καί ἀπηλλαγμένοι ἀπό μισαλοδοξίες ἀπό τίς ὁποῖες διακατέχονται 
πολλοί ἀπό τούς σήμερον διοικοῦντες καί κυβερνῶντες, θά φέρουν τήν 
ἐθνικήν ἑνότητα καί πνευματικήν ἀνώρθωση, τήν ἀσφάλειαν, τήν τάξιν, τήν 
πειθαρχίαν καί τήν κοινωνικήν δικαιοσύνη.

Μόνο τέτοιες προσωπικότητες θά ἀνασύρουν τά ναυάγια τῆς κοινωνίας 
μας, τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τά σκοτεινά βάραθρα καί τόν μαρασμόν πού τήν 
ἔριξαν οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ «παριζίμ» τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων.

Οἱ πρώην ἀγράμματοι ἁλιεῖς, οἱ πρώην ἁμαρτωλοί καί Τελῶναι, οἱ 
πρώην διῶκτες καί βλάσφημοι παρέλαβαν μιά κοινωνία ἐντελῶς ἐξαρθρωμένη, 
μιά κοινωνία γεμάτη ἀπό ἐγκληματίες καί τήν μετέβαλαν σέ κοινωνία 
πραγματικῶν ἀνθρώπων, σέ μιά ἀτελείωτη παράταξη μαρτύρων καί ἁγίων.
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Μιά κοινωνία γεμάτη ἀπό ἐπιστῆμες καί τέχνες καί ἐφευρέσεις καί 
ἀ να καλύψεις, τήν ὁποίαν παρέλαβαν οἱ φαρισαΐζοντες, κατόπιν οἱ αὐτο 
τιτ λοφορούμενοι ἡγέτες καί σωτῆρες, οἱ ἐργατοπατέρες, οἱ μηδεμίαν σχέ σιν 
ἔχοντες μέ τήν χριστιανικήν πίστη καί τήν ἔρριξαν στήν σημερινή σκοτο
δύνη.

Γιατί αὐτοί περιφρονοῦν νόμους ἠθικούς, νόμους κοσμικούς, πού αὐ τοί 
οἱ ἴδιοι ἐνομοθέτησαν καί σπρώχνουν τίς ἀδύνατες τάξεις μέ τή ζωή καί τό 
παράδειγμά τους στήν κλοπή, στήν ἀσυδοσία, στήν ἠθική σήψη, στήν ἐξα
θλίωση, στήν καταστροφή.

Τόσα καί τόσα προβλήματα ἐθνικά καί ἐκκλησιαστικά μᾶς περιζώνουν, 
γιά τά ὁποῖα στάθηκαν ἀνίκανοι νά μᾶς τά λύσουν.

Ὅλα αὐτά ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι μόνον ὁ Χριστός ἔχει τή 
δύναμη νά μᾶς βγάλει ἀπ’ ὅλα τά ἀδιέξοδα. Πῶς; Ὅταν τοῦ ζητήσουμε 
ὅπως ὁ Τελώνης τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μέ ταπείνωση, μέ ἐπίγνωση, μέ 
μετάνοια.

Ὁ Φαρισαῖος, πού εἶχε ὄντως τηρήσει ὁρισμένες ἐντολές τοῦ Νόμου 
καταδικάστηκε γιατί τίς προέβαλε ἐγωϊστικά, σά νά ἔλεγε στό Θεό. Νά εἶσαι 
εὐχαριστημένος Θεέ πού βρέθηκα καί ἐγώ σ’ αὐτή τή γῆ καί φροντίζω τίς 
ἐντολές Σου. Ἐνῶ ὁ Τελώνης ἐσώθη, γιατί ζήτησε μέ ταπείνωση καί μετάνοια  
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Κάποτε ἕνας βασιλιάς ἐπισκέφθηκε τούς φυλακισμένους κάποιας πόλης, 
μέ τήν πρόθεση νά συγχωρήσει καί νά χαρίσει τήν ποινή των, ἄν πραγματικά 
τούς ἔβρισκε μετανοημένους.

Τί ἔχεις κάνει ἐσύ; ρωτᾶ τόν πρῶτο. Τίποτε βασιλιά μου εἶμαι ἀθῶος, 
ἀπαντᾶ ἐκεῖνος. Ρωτᾶ τό δεύτερο, τόν τρίτο, τόν τέταρτο καί ἔλαβε τήν 
ἴδια ἀπάντηση. Ρωτᾶ τόν πέμπτο. Ἐγώ βασιλιά μου ἀπαντᾶ ταπεινωμένος 
εἶμαι ἕνας κακοῦργος. Πολύ καλά τοῦ λέγει ὁ Βασιλιᾶς. Καί γυρίζοντας στό 
δεσμοφύλακα τοῦ λέγει: Αὐτόν ἐδῶ νά τόν βγάλετε γρήγορα ἀπό ἐδῶ. Γιατί 
ἕνας κακοῦργος νά βρίσκεται ἀνάμεσα στούς ἀθώους; Καί ἔτσι ἐσώθη ἐκεῖνος 
πού εἶχε τό θᾶρρος νά ὁμολογήσει τά σφάλματά του.

Ἡ Ἐκκλησία αὐτό τόν καιρό ἰδιαιτέρως μᾶς καλεῖ σέ μετάνοια καί 
πνευματική περισυλλογή: Ἀνοίγει τό Τριῴδιο. Γιά νά μιλήσει κανείς γιά 
τό Τριῴδιο θά χρειαστεῖ πολύς χρόνος ὅμως πρέπει νά ξέρετε πώς ἀνοίγει 
ἀπό σήμερα καί ὁ διάβολος τό δικό του Τριῴδιο καί ὑπόσχεται πολλά 
ξεφαντώματα, χορούς και ἀσωτεία. Ἐμεῖς ὅμως;...

               π. Ἠλίας Στεφόπουλος
     πρώην Ἐφημέριος Ἱ. Ν.  Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων
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«Ὁ θρίαμβος καί ἡ ἧττα δέν βρίσκονται στή βοή
τῶν πολυάνθρωπων δρόμων, 

οὔτε στίς κραυγές καί στίς ἐπευφημίες τοῦ πλήθους, 
ἀλλά μέσα στούς ἑαυτούς μας»1

Τ
ό χαρακτηριστικό τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων εἶναι ἡ ἀκατάπαυστη καί 
ἀνικανοποίητη ἀναζήτηση καταξίωσης καί προβολῆς. Ἡ συντριπτική 

πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ψάχνουμε συνεχῶς μία ἐπιβεβαίωση πού 
δέν μποροῦμε οὔτε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά τή συγκεκριμενοποιήσουμε, νά τήν 
περιγράψουμε καί νά τήν ὁρίσουμε, ὥστε νά ξέρουμε καί πότε τήν πετύχαμε, 
γιά νά ἡσυχάσουμε.

Οἱ γυναῖκες θέλουν νά πετύχουν τήν ἐπαγγελματική ἰσότητα μέ τούς 
ἄνδρες, ἀλλά καί νά τραβοῦν καί τόν ἐρωτικό θαυμασμό καί τήν προσοχή, 
πρᾶγμα πού τούς δίνει τήν αἴσθηση ἐξουσίας πάνω στό ἀντίθετο φῦλο. 

Οἱ ἄντρες δέν θέλουν ἰσότητα μέ τίς γυναῖκες, ἀλλά ἐπαγγελματική 
καταξίωση, νίκη στόν ἀνταγωνισμό τους μέ τούς ἄλλους ἄντρες, ἀλλά καί 
στό προαιώνιο ἐρωτικό παιχνίδι μέ τό ἀντίθετο φῦλο.

Γενικά, ὅλο το πολύπαθο ἀνθρώπινο εἶδος –μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις– 
κινεῖται στό ἴδιο πάνω-κάτω πλαίσιο: ἐπιδιώκουμε νά μᾶς ἐπιδοκιμάζουν, 
νά μᾶς θαυμάζουν, νά μᾶς παραδέχονται, νά ἀναρριχηθοῦμε στήν κορυφή 
τῆς δουλειᾶς μας. Ἀνοίγει ἡ καρδιά μας στούς ἐπαίνους καί στά κοπλιμέντα. 
Ὅποιος μᾶς λέει καλά λόγια, εἶναι φίλος μας. Ὅποιος διαφωνεῖ ἔχει ἄλλη 
ἄποψη ἀπό μᾶς, εἶναι ἐχθρός μας. Ὅποιον ἀκοῦμε νά διαφημίζεται τόν 
θαυμάζουμε, τόν ζηλεύουμε, θέλουμε νά τοῦ μοιάσουμε, τόν θεωροῦμε 
σπουδαῖο, χωρίς νά κάνουμε τόν κόπο νά ψάξουμε ἄν ἡ βιτρίνα δείχνει 
τήν ἀλήθεια, ἤ εἶναι marketing. Μέ τήν ἴδια λογική, ὅταν ἀκοῦμε κάποιον 
νά κατηγορεῖται, «καταπίνουμε» ὅλες τίς κατηγόριες, χωρίς νά σκεφτοῦμε 
μήπως διασύρουμε ἕναν ἀθῷο. Γι’ αὐτό τό marketing ἔχει μπεῖ βαθειά στήν 
καθημερινότητά μας καί στή νοοτροπία μας. Γι’ αὐτό τά εἴδωλα πῆραν τήν 
ἐκδίκησή τους καί βρῆκαν ξανά τόπο στίς καρδιές μας.

Ὅμως, παρά τό ἀτέλειωτο κυνῆγι τῆς προβολῆς τοῦ καταπληκτικοῦ 
καί τέλειου ἑαυτοῦ μας, παρά τόν ἀγῶνα μας γιά τήν ἐπιβεβαίωση τῆς 
σπου  δαιότητάς μας, γιά τήν εἴσπραξη χειροκροτημάτων καί θαυμασμοῦ 

1.  H.W. Longfellow: «Not in the clamour of the crowded street, not in the shouts and 
plaudits of the throng, but in ourselves are triumph and defeat.”
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καί ἀναγνώρισης, βαθειά μέσα μας δέν ἡσυχάζουμε ποτέ. Γιατί ὁ ἐαυτός 
μας δέν κοροϊδεύεται, δέν ξεγελιέται, δέν πείθεται ἀπό τό marketing πού 
«πουλᾶμε» στούς ἔξω…

Ἀκόμα κι ἄν πληρώνουμε ἐπαγγελματίες γιά νά μᾶς κατασκευάσουν τό 
image –ὅπως κάνουν οἱ πολιτικοί καριέρας καί πολλοί «διάσημοι» ἄνθρωποι– 
ἀκόμη κι ἄν πληρώνουμε δημοσιογράφους γιά νά μᾶς διαφημίζουν, ὁ ἑαυτός 
μας ξέρει πώς, πίσω ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ νικητῆ, κρύβεται ἕνας ἄνθρωπος 
ἡττημένος καί φτιασιδωμένος γιά νά δείχνει κάτι πού δέν εἶναι.

Ἔτσι ἐξηγεῖται τό πῶς, ἄνθρωποι μέ δύναμη καί προβολή, πού θά 
ἔπρεπε νά αἰσθάνονται ἀπρόσβλητοι, τρέμουν μήπως καί φανεῖ κάποιος 
δίπλα τους, πού θά τούς ἀπειλήσει τή δόξα. Πῶς, ἐνῷ φαινομενικά τά ἔχουν 
ὅλα, νοιώθουν ἀπειλημένοι ἀπό κάποιον πού δέν ἔχει οὔτε τή φήμη, οὔτε 
τά χρήματα, οὔτε τήν προβολή τους, ἀλλά ἔχει τήν ἁπλῆ βεβαιότητα τοῦ 
«νικητῆ» ἑαυτοῦ του. Γι’ αὐτό ὁ φθόνος, ὠμός καί ἀπροκάλυπτος, εἶναι τό 
δεύτερο –μετά τή σεξουαλική μανία– κυρίαρχο συναίσθημα τῆς ἐποχῆς 
μας.

Κανένα χειροκρότημα καί κανένας ἔπαινος δέν μᾶς πείθει γιά τήν 
ἀξία μας. Ἀντίθετα, μᾶς αὐξάνεται ἡ ἐπιθυμία νά γαντζωθοῦμε πάνω στίς 
ὅποιες «δάφνες» μας καί νά τίς κρατήσουμε, γιατί ἔτσι καί μαραθοῦν θά 
δοῦμε τόν ἑαυτό μας καί θά τρομάξουμε!

Δέν εἶναι πολλές οἱ γενιές πίσω, πού οἱ ἄνθρωποι πρίν ἀπό μᾶς, ἔψα-
χναν τή νίκη καί τήν ἧττα μέσα τους. Γι’ αὐτό ἦταν τόσο διαφορετικοί ἀπό 
μᾶς. Σταθεροί, ἐκεῖ πού ἐμεῖς παρασερνόμαστε ἀπό τόν ἄνεμο. Βέβαιοι, 
ἐκεῖ πού ἐμεῖς ἀλλάζουμε γνώμη κάθε λίγο. Αὐτάρκεις καί ἥσυχοι, ἐκεῖ 
πού ἐμεῖς δέν ἠρεμοῦμε ποτέ. Ἄνθρωποι νικητές, ἀκόμη καί στήν ἧττα 
τους. Ἄνθρωποι πού ἐνέπνεαν σεβασμό στούς ἄλλους, χωρίς οἱ ἴδιοι νά 
διαφημίζουν τόν ἑαυτό τους. Ἄνθρωποι πού δέν αἰσθάνονταν ἀπειλημένοι 
ἀπό τό διπλανό τους, γιατί, στό πρόσωπο τῶν ἄλλων ἔβλεπαν, ἤ ἕνα 
σύντροφο καί φίλο στή νίκη, ἤ ἕνα σύντροφο καί φίλο στήν ἧττα. Γι’ αὐτό 
ἦταν γεμάτοι κατανόηση, φιλία, συμπαράσταση.

Οἱ ὑλικές περιουσίες μεταβιβάζονται ἀπό γενιά σέ γενιά κι οἱ νεώτεροι 
προσθέτουν στήν περιουσία τῶν παλαιοτέρων κι ὁ πλοῦτος αὐξάνει. Γιατί 
στήν πνευματική περιουσία μας ἔχει γίνει τό ἀντίθετο; Ἄν κοιτάξει ὁ 
καθένας πρός τά πίσω, θά βρεῖ πλούσιους ἀνθρώπους, νικητές ἀνθρώπους 
στή γενιά του. Ποῦ πῆγαν αὐτά τά πλούτη καί μείναμε νά ζοῦμε φτωχοί, 
κυνηγημένοι, ὄχι ἀπό ἐχθρούς, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, ἡττημένοι, 
ἐμεῖς, τά παιδιά τῶν νικητῶν ἀνθρώπων;

      Νινέττα Βολουδάκη
Γιά σχόλια: Ninetta1blogspot.com
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Ο  ΗΘΙΚΟΣ  ΞΕΠΕΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  ΜΑΣ!

Π
ρίν λίγες ἡμέρες (4/2/2014) ἀνακοινώθηκε πώς πέρασε ἀπό τήν Εὐρω
βουλή ψήφισμα, ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς τῆς νοοτροπίας 

καί τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων, στούς πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, 
μέ τίτλο “Χάρτης πορείας τῆς Ε.Ε. κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων 
λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”.

Μέ βάση τό ψήφισμα αὐτό, ἡ ὁμάδα τῶν ΛΟΑΔΔ ὅπως λέγεται (δηλαδή 
λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν (τρανσέξουαλ) καί 
διαφυλικῶν), ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καί ἀποκτᾶ ἰδι
αί τε ρα προνόμια. Καί γιά νά γίνει αὐτό, θά πρέπει τά κράτη τῆς ΕΕ νά ἐνη με
ρώσουν τούς πολίτες μέ προγράμματα, ἐκδηλώσεις, ἀκόμα καί μέ ἀλλαγές 
στή διδασκαλία σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ὅπου θά προστεθοῦν στά 
σχολεῖα μαθήματα γιά τήν ὁμοφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά τῶν 
ἀτόμων. Ἐπίσης θά πρέπει νά νομοθετηθοῦν διατάξεις γιά τήν πάταξη τῆς 
ὁμοφυλοφοβίας καθώς ἐπίσης καί νά δείχνεται ὁ ἐπιβεβλημένος σεβασμός 
σέ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων πού τελευταία γίνονται καί στή χώρα μας 
(gay pride καί gay parade). Αὐτά καί πάρα πολλά ἄλλα ἀναφέρονται σ’ 
αὐτό τό ἐπαίσχυντο καί παναισχρό ψήφισμα, τό ὁποῖο, ὅποιος θέλει μπορεῖ 
νά μπεῖ στό διαδίκτυο καί νά λάβει γνώση γι’ αὐτό. 

Δέν ξέρω πλέον μετά ἀπό αὐτό σέ τί διαφέρουμε ἀπό τά Σόδομα καί 
τά Γόμορρα καί ποιά θά εἶναι ἡ τιμωρία πού δικαίως μᾶς περιμένει. Αὐτό 
ὅμως πού μέ πίκρανε (ἄν καί δέν θά ἔπρεπε) ἦταν ὅτι ΚΑΝΕΝΑΣ Ἕλληνας 
Εὐρωβουλευτής δέν τό καταψήφισε. Ὅλοι ψήφισαν “ὑπέρ” καί δυό τρεῖς 
ἁπλᾶ ἔλειπαν. …Οἱ  Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές…!!! Αὐτοί στούς ὁποίους 
ἀνατέθηκε ἡ ὕψιστη ἀποστολή νά ἐκπροσωποῦν τήν Ἑλλάδα μας στήν 
Ε.Ε., ἔχοντας στούς ὤμους τους τήν βαριά καί πολύτιμη παρακαταθήκη τῆς 
μακραίωνης καί γεμάτης ἰδανικά, ἀξίες καί πίστη Ἱστορίας καί Παράδοσής 
μας, μέ ἐλαφρά τῇ καρδίᾳ ψήφισαν “ὑπέρ”!!! 

 Δέν ξέρω τί ἔκαναν ἤ τί ψήφισαν οἱ Εὐρωβουλευτές τῶν ἄλλων 
χωρῶν, εἶναι ἄλλωστε γνωστό σέ ὅλους τό πόσο … προοδευτικοί εἶναι 
οἱ Εὐρωπαῖοι συμπολῖτες μας. Ὅμως, οἱ δικοί μας Εὐρωβουλευτές θά 
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ἔπρεπε νά παρευρίσκονταν ὅλοι καί νά φώναζαν ἕνα δυνατό ΟΧΙ. Ὅταν 
βλέπουν οἱ γύρω, αὐτόν πού ἐκπροσωπεῖ μία χώρα, ἡ ὁποία πρωτοστατεῖ 
(τοὐλάχιστον μέχρι πρότινος) στήν ἠθική, στίς ἀξίες καί στήν Χριστιανική 
πίστη νά ψηφίζει ἕνα τέτοιο αἰσχρό ψήφισμα μέ ὅλες αὐτές τίς ἀνήθικες 
προτάσεις γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας, τότε δικαίως καταφρονοῦν καί 
αὐτούς ἀλλά καί αὐτό πού ἐκπροσωποῦν αὐτοί οἱ ἀνάξιοι. 

Πραγματικά, μετά ἀπό αὐτό, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, μέσα ἀπό τήν 
ψυχή μου, νά ζητήσω ἕνα μεγάλο συγνώμη, ΣΥΓΝΩΜΗ,  ἀπό ὅλους 
ὅσους, ἀνά τόν κόσμο, ἔχουν τήν Ἑλλάδα στήν ὑψηλή καί περίλαμπρη θέση 
τῆς χώρας ἡ ὁποία γέννησε τόν Ὅμηρο, τόν Λεωνίδα, τόν Σωκράτη, τόν 
Ἀριστοτέλη, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, πού φώτισε τόν κόσμο μέ πολιτισμό, 
ἐπιστῆμες καί Δημο κρατία  καί πού ὑπῆρξε ἡ πηγή τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς 
Ἀληθινῆς Πίστης τοῦ Χριστοῦ γιά ὅλο τόν κόσμο. 

Τούς παρακαλῶ πάρα πολύ νά μήν ταυτίζουν καί νά μήν συγχέουν 
τήν ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ μέ κάποια πρόσωπα, πού ἀτυχῶς καί ἀναξίως 
βρέθηκαν σέ κάποιες ὑπεύθυνες θέσεις. Τούς παρακαλῶ νά μήν ποῦν 
«κοίτα ποῦ κατάντησε ἡ Ἑλλάδα» καί βεβαίως νά μήν πάψουν ποτέ νά 
ἔχουν τήν Ἑλλάδα μας στήν περίοπτη καί περίλαμπρη θέση πού τήν εἶχαν 
καί παλαιότερα. 

Ἄλλωστε, αὐτός πού ἀγαπᾶ καί σέβεται καί τιμᾶ τήν χώρα αὐτή, 
ξέρει πολύ καλά ὅτι ἡ Πατρίδα μας, ἀνά τούς αἰῶνες, ἐξαιτίας κάποιον 
ἀναξίων δικῶν της ἀνθρώπων προδόθηκε, σκλαβώθηκε, πόνεσε, μάτωσε 
καί πληγώθηκε τόσο βαριά ὅσο κανένας ἄλλος καί λεηλατήθηκε ἀπό 
ἐχθρούς καί φίλους κι ἔμεινε μόνη κι ἐγκαταλελειμμένη ἀπό ὅλους. 
Ὅμως ποτέ δέν χάθηκε, ποτέ δέν ἔσβησε, ποτέ δέν σταμάτησε νά ζεῖ 
καί νά ἀκτινοβολεῖ πίστη, ἀξίες, πολιτισμό καί ἰδανικά. Ἑπομένως, περι
μένουμε, προσευχόμαστε, ἐλπίζουμε. Δέν χάνουμε τό κουράγιο μας! 
Ὑψώνουμε φωνή δέησης πρός τόν Θεό, τόν ΜΟΝΟΝ ΦΙΛΛΕΛΗΝΑ, 
καί συνεχίζουμε νά ζοῦμε ἔχοντας φωτεινό ὁδηγό τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς 
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Καλή Ἁγία Σαρακοστή!

      Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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ΤΟ 1821 ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ

Σ
τήν διπλή γιορτή τοῦ Μάρτη γονατίζουμε εὐλαβικά μπροστά στήν ταπεινή 
κόρη τῆς Ναζαρέτ καί ταὐτόχρονα μέ συγκίνηση ἀντικρύζουμε ἐλεύθερα 

τά ματοβαμμένα καί ἁγιασμένα χώματα τῆς Πατρίδας μας.
Κάτι σάν πίκρα ὅμως σκιάζει τή χαρά τῆς ἑορτῆς: Εἶναι ἡ διαπίστωση 

ὅτι ἀπεμπολήσαμε ἤ ἀπεμπολοῦμε τήν κληρονομιά πού παραλάβαμε, ἐμεῖς, οἱ 
σύγχρονοι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Παραλάβαμε Πίστη ἀληθινή, διότι «εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν καί 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».

Παραλάβαμε Παράδοση ἁγία.
Παραλάβαμε νέφος Ἁγίων, ὁδηγῶν στήν πορεία μας καί μεσιτῶν ὑπέρ 

ἡμῶν στόν Θεό.
Παραλάβαμε τρόπους καί ἦθος καί ἀξίες ζωῆς δοκιμασμένα στόν χρόνο 

καί ζυμωμένα μέ τό προζύμι τοῦ Θείου Νόμου.
Παραλάβαμε Πατρίδα ἐλεύθερη, χάρη στούς κόπους, τίς θυσίες, τό 

δάκρυ καί τό αἷμα τῶν πατέρων μας.
Παραλάβαμε... καί τί δέν παραλάβαμε!... Ὅ,τι ὄμορφο, ἀληθινό, ἅγιο, 

ὑψηλό μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει κανείς καί πού περικλείεται μέσα στίς ἔννοιες: 
Πίστη καί Πατρίδα, Χριστός καί Ἑλλάδα.
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Καί τώρα;
Τώρα, ἐν ὀνόματι τῆς “ἐλευθερίας”, τῆς ἰσότητας, τῆς ἀνοχῆς καί 

ἀποδοχῆς τῆς ὁποιασδήποτε διαφορετικότητας, τώρα, στό βωμό τῆς 
ἀναπόφευκτης(;) πολυπολιτισμικότητας θυσιάζουμε “τά Σεμνότατα καί 
Τιμιώτατα καί Ἁγιώτατα”. Ὑπερβολή; Γιά νά δοῦμε...

● Χλευάζουμε –καί μάλιστα δημοσίως– τά Θεῖα καί δή τό ἱερώτατο 
Μυστήριο τῆς Θ. Μεταλήψεως.

●  Ἀδιαφοροῦμε γιά τούς ὑπαρκτούς καί σοβαρούς κινδύνους πού 
ἀπειλοῦν τή Χώρα μας (Μακεδονικό, Θρακικό, Κυπριακό, ΑΟΖ κλπ. 
zητήματα).

● Καταργοῦμε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, παραβλέποντας τήν ἐντολή 
τοῦ Θεοῦ γιά μιά ἠμέρα τῆς ἑβδομάδος ἀφιερωμένη σ’ Ἐκεῖνον, καί ἴσως 
βρισκόμαστε κοντά στήν κατάργηση καί ἄλλων ἀργιῶν, πού σχετίζονται μέ τή 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

● Νομοθετοῦμε γιά τήν “συμφωνία συμβίωσης”, πού ἀντιβαίνουν στόν 
Νόμο τοῦ Θεοῦ, εὐτελίζουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί καταρρακώνουν τόν 
εὐλογημένο θεσμό τῆς οἰκογένειας.

● Τσαλαπατοῦμε τίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί τά εὐγενῆ συναισθήματα 
τῆς ἀγάπης, τῆς τρυφερότητας, τῆς στοργῆς, τῆς ἀμοιβαιότητας ἐν εὐθύνη, γιά 
χάρη τῆς ἀτομιστικῆς ἀπόλαυσης καί ἀπάνθρωπης ἐκμετάλλευσης, πού δέν 
διστάζει νά κακοποιήσει ἀκόμη καί βρέφη ἡλικίας ἕξι μηνῶν.

● Μεθοδεύουμε ἀλλαγές στή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν στή Δημόσια Ἐκπαίδευση, τέτοιες, πού, μαζί μέ τίς ἀλλαγές στό 
περιεχόμενο διαφόρων μαθημάτων, θέτουν σέ κίνδυνο τήν ψυχή ἀλλά καί τό 
σῶμα τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ δέν διδάσκονται ὅπως ἔπρεπε τόν σεβασμό καί 
τίς ἀξίες.

● Ὁρίσαμε ὡς ἁπλῆ σχολική ἀργία –καί ὄχι σχολική ἑορτή– τήν 30η 
Ἰανουαρίου, ξεχνῶντας ὅτι ὡς μεγάλων Διδασκάλων καί προστατῶν τῆς 
Παιδείας καί τῶν γραμμάτων θέσπισαν οἱ πρόγονοί μας –ἀμέσως μέ τήν 
ἵδρυση τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους– τόν ἐτήσιο πανηγυρικό ἑορτασμό τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν.

● Ἔχουμε ἐκπαιδευτικούς μέ τόσο “ἐλεύθερη” σκέψη, ἠθική καί ἰδεολογία, 
πού δέν διστάζουν καθόλου νά σπέρνουν στίς ἄπλαστες καί εὔπλαστες ψυχές 
τῶν παιδιῶν, σέ κάθε ἐκπαιδευτική βαθμίδα, τήν ἀθεΐα, τόν ἀμοραλισμό, τήν 
ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ μας, χλευάζοντας μάλιστα ἐκείνους 
ἀπό τούς μαθητές, πού μέ παρρησία ὁμολογοῦν καί ἡρωϊκά ἀγωνίζονται νά 
κρατήσουν τήν πίστη τους, ζῶντας σέ τόσο ἀντίξοες συνθῆκες, πού θα λύγιζαν 
κι ἕναν μεγάλο στήν ἡλικία.

Εἶμαι σε θέση, ὡς προσφάτως ἀποχωρήσασα ἀπό την Δημόσια Δευτε
ροβάθμια Ἐκπαίδευση ἐκπαιδευτικός, να γνωρίζω τί γίνεται μέσα στά σχολεῖα, 
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ὄχι μόνο τήν ὥρα τοῦ διαλείμματος στά προαύλια τῶν διδακτηρίων ἀλλά καί 
μέσα στίς αἴθουσες διδασκαλίας, τήν ὥρα τοῦ μαθήματος, ὅπου ἔχει καταργηθῆ 
κάθε ἔννοια πειθαρχίας καί ἀλληλοσεβασμοῦ, ὅπου ὁ καθηγητής δέν ἀφήνεται 
ἀπό τούς μαθητές νά κάνει τό μάθημά του, ὅπου δέν ὑπάρχει ἐνδιαφέρον γιά 
μάθηση ἀλλά γιά “χαβαλέ”, ὅπου κάτω ἀπό τό θρανίο ἀλλά καί φανερά πάνω 
σ’ αὐτό ὁ μαθητής ἔχει και διαβάζει ἀποκρυφιστικά βιβλία ἤ παίζει χαρτιά 
ὅπου κυριαρχοῦν ἡ χυδαιότητα, ἡ αἰσχρολογία, ἡ σεξολογία, ἤ μέ τό κινητό 
καί ὅπου ἐμπαίζεται ὁ δάσκαλος, πού θά τολμήσει νά ἐναντιωθῆ σ’ αὐτό τό 
γενικό ξεχαρβάλωμα καί νά προτείνει κάτι ὑγιέστερο, ἀνώτερο, ἤ, ἔστω, ἁπλᾶ 
ἀνθρώπινο: τόν σεβασμό στήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου μέσα στήν 
τάξη, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώματος, ἐθνικότητος, γλώσσας, θρησκείας, 
πολιτικῶν πεποιθήσεων κλπ.

Αὐτά κι ἄλλα πολλά ἀκόμη γεμίζουν τήν καρδιά μας μέ πίκρα «και διη
γῶντας τα νά κλαῖς», κατά τόν στίχο τοῦ Σολωμοῦ. Ναί, νά κλαῖς. Γιατί ὅλα 
αὐτά δέν θά συνέβαιναν ἄν οἱ Ἕλληνες ἐξακολουθοῦσαν στήν πλειοψηφία τους 
νά νιώθουν Ἕλληνες καί μαζί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Δέν θά εἴχαμε πέσει τόσο 
χαμηλά, ἄν ἡ πίστη καί τό φρόνημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν εἶχαν ἀλλοιωθῆ, 
μέσα ἀπό τήν ὕπουλη καί συνεχῆ προσπάθεια κέντρων καί προσώπων, πού 
συστηματικά ἐπιδιώκουν νά ξεριζώσουν ἀπό τήν ψυχή μας ὅλα ἐκεῖνα, πού 
ἀποτελοῦν τήν ἰδιαίτερη φυσιογνωμία μας ὡς λαοῦ, ὅλα ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα 
κάποτε χαιρόμαστε, νιώθαμε εὐλογημένοι καί προσφέραμε καί σ’ ἄλλους 
λαούς.

Γι’ αὐτό, τούτη τήν ὥρα, ὅσοι ἀπομείναμε πιστοί στόν αἰώνιο καί ἅγιο 
Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅσοι ἀγαπᾶμε τήν Πατρίδα μας καί ἀνησυχοῦμε γιά τό 
μέλλον της, ὅσοι βλέπουμε “τά χάλια μας” καί ὄχι μόνο τήν οἰκονομική κρίση, 
θά πρέπει νά ἀντισταθοῦμε. Ὁ λαός μας πρέπει νά ἀφυπνισθῆ. Ἀρκετά μᾶς 
προπαγάνδισαν τήν ἄνευ ὅρων καί προϋποθέσεων ἀνοχή, ἤ, τήν ἐλευθερία. 
Ποιά ἐλευθερία; Ἐλευθερία πού φιμώνει τήν ἀλήθεια, πού παρουσιάζει τό 
κακό γιά καλό, πού διαστρεβλώνει τό καλό γιά νά τό ἐξοστρακίσει, ἐλευθερία 
πού ὑποδουλώνει σέ ξένα συμφέροντα, σέ ὕποπτα κέντρα, σέ ἀνεξέλεγκτα 
πάθη, δέν εἶναι πραγματική ἐλευθερία. Δέν ἀγωνίσθηκαν γι’ αὐτήν οἱ πρόγονοί 
μας τό 1821, ἀλλά γιά τήν ὄντως ἐλευθερία. Ἄς μή μᾶς ἐξαπατοῦν, λοιπόν, μέ 
ὡραῖες λέξεις καί ὕπουλα συνθήματα.

Στό σημεῖο αὐτό διαφαίνεται, νομίζω, τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας μας: 
Νά ἐλέγξει τούς πολιτικούς μας καί ὅσους παίρνουν κρίσιμες ἀποφάσεις γιά 
τόν τόπο καί τήν Παιδεία μας. Ἀλλά καί νά διαφωτίσει, νά φροντίσει γιά τόν 
ἐπανευαγγελισμό τοῦ λαοῦ μας καί νά προτείνει λύσεις στά ἑκάστοτε ἀνα φυ
όμενα ζητήματα, δίνοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν δημόσια ἐκπαίδευση. Μέ σα 
ἀπό τά σχολεῖα βγαίνουν τά κακά ἀλλά μποροῦν νά βγοῦν καί τά κα λά. Ἄς 
πάψει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά ἀποδέχεται εὔκολα εἰσηγήσεις γιά ρυθμίσεις, 
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οἱ ὁποῖες ἐφαρμοζόμενες μᾶς ὁδήγησαν καί μᾶς ὁδηγοῦν σέ κα τάν τημα. Ὁ 
καλός δάσκαλος δέν εἶναι ἁπλῶς αὐτός πού ξέρει καί ἑτοιμάζει ἕνα “τέλειο” 
“power point”. Ἄλλο χρειάζονται τά παιδιά μας. Τό νά μάθουν νά ἐργάζονται 
ὡς “μικροί ἐρευνητές” στά διάφορα projects δέν ἀποτελεῖ πα νά κεια. Τά παιδιά 
πρέπει νά βρίσκουν στά σχολικά βιβλία, στά ἀναλυτικά προ γράμ ματα, στήν 
προσωπικότητα τῶν δασκάλων τους, τά οὐσιώδη γιά τή ζωή καί γιά τή 
διάπλαση τοῦ χαρακτῆρα καί τῆς προσωπικότητός τους.

Ἡ Ἐκκλησιαστική καί ἡ Ἐθνική μας Ἱστορία προσφέρουν πλῆθος προ
τύπων. Ἄς ἀποτινάξουμε τόν ἐκ τοῦ πονηροῦ φόβο μήπως εἶναι ρατσισμός ἄν 
τά διδάξουμε, καί ἄς τά προβάλουμε στά παιδιά καί στούς νέους μας τώρα, 
σήμερα, γιά νά ἔχουμε ἕνα λεῖμμα –ἔστω– ὑγιῶς σκεπτομένων καί ἐνερ γούντων 
ἀνθρώπων αὔριο καί γιά τά ἑπόμενα χρόνια. Ἄς ξαναρχίσουμε νά διδάσκουμε, 
μέ λόγο καί ἔργο, τό σωστό, τό ἠθικό, τό δίκαιο, τό ἀληθές, τό ἅγιο καί ἄς 
ἀφήσουμε τούς μαθητές μας νά κάνουν τίς ἐπιλογές τους. Ὁ Χριστιανισμός 
εἶναι ἐλευθερία, ὄχι ἐξαναγκασμός καί φασισμός.

Αὐτός ὁ τόπος δέν πρέπει νά ἀφεθῆ νά χαθῆ. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας 
πρέπει νά μεταλαμπαδευθῆ, οἱ ἀξίες  τῆς παράδοσής μας νά διασωθοῦν. Θά 
χρειασθῆ κόπος καί χρόνος καί ἴσως καί θυσίες. «Γιά νά γυρίσει ὁ ἥλιος θέλει 
δουλειά πολλή». Ἄς ἐπιστρέψουμε, λοιπόν, γιά ἄλλη μιά φορά στίς ρίζες μας, 
μέ μετάνοια γιά τά σφάλματα καί τήν ὀλιγωρία μας καί μέ ταπείνωση ψυχῆς, 
πού ἑλκύει τό ἔλεος καί τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Τό χρωστᾶμε στό Θεό μας, στόν 
ἑαυτό μας, στά παιδιά μας, στό παρελθόν, στό παρόν καί στό μέλλον μας.

      Θεοδώρα Στ. Ζύγουρα
               Φιλόλογος

Σημείωση: Εὐχαριστῶ τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη, γιά τήν τιμή πού μοῦ 
ἔκανε παροτρύνοντάς με νά γράψω γιά τό ἀνά χεῖρας τεῦχος τοῦ Περι
οδικοῦ «Ἐνοριακή Εὐλογία». Εἶχα τήν εὐλογία νά παρακολουθήσω τά 
θεολογικά του μαθήματα στά φοιτητικά μου κυρίως χρόνια, στό ναΰδριο, τότε, 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἀλλά καί μετέπειτα στήν Πνευματική Ἑστία, καθώς καί 
νά ὑπηρετήσω ὡς φιλόλογος γιά ἕνα διάστημα στό (δημόσιο) Ἐκκλησιαστικό 
Λύκειο Ἀθηνῶν, ὑπό τήν διεύθυνσή του καί νά ζήσω ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν 
ἀφοσίωση στό ἔργο του καί τήν παιδαγωγοῦσα ἀγάπη του πρός ὅλους. Εἰς 
μνημόσυνον δέ τοῦ ἀειμνήστου πατέρα του, π. Ἐμμανουήλ Βολουδάκη, ἀναφέρω 
τά λόγια, πού ὡς συμβουλή καί ὑποθήκη μοῦ ἀπηύθυνε, λίγες μέρες πρίν ἀνα
χωρήσω ἀπό τήν Ἀθήνα, ἀποδεχόμενη τόν διορισμό μου σέ παραμεθόριο 
ἀκριτικό νησί τῆς Δωδεκανήσου: «Χριστό καί Ἑλλάδα, παιδί μου, ἐκεῖ πού θά 
πᾶς! Χριστό κι Ἑλλάδα!».

       Θ. Στ. Ζ
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ΖΑΠΛΟΥΤΟΙ  ΠΡΟΓΟΝΟΙ 
ΚΑΙ  ΠΑΜΦΤΩΧΟΙ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

O
ταν οἱ προπαπποῦδες μας, οἱ ἄξιοι ἀγωνιστές τοῦ ’21, θέλησαν νά 
ἀγοράσουν τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς λευτεριᾶς, κοίταξαν τήν τσέπη τῆς 

καρδιᾶς τους καί εἶπαν: «Ἕλληνες, τί καθόμαστε;  Ἔχουμε ὅλα ὅσα πρέ πει γιά 
νά τήν ἀγοράσουμε. Ἀγάπη γιά τήν πατρίδα;  Ἔχουμε! Αἷμα γιά νά σφρα γί
σουμε τήν γῆ μας; Ἔχουμε! Παιδιά μονάκριβα κι ἀγαπημένα νά τά δώσουμε 
θυσία στήν Πατρίδα;  Ἔχουμε. Δάκρυ πικρό ἀπό ψυχῆς  γιά νά παρακαλέσουμε 
τήν Παναγιά μας; Ἔχουμε!  Ὅμηρο, Λεωνίδα, Σωκράτη καί Μέγα Ἀλέξανδρο; 
Ἔχουμε! Ἅγιο Μέγα Κωνσταντῖνο, Βυζάντιο καί Μαρμαρωμένο Βασιλιά; 
Ἔχουμε! Δικέφαλο χρυσαετό γιά νά μᾶς ὁδηγήσει;  Ἔχουμε! Πίστη ἀνυπόκριτον 
καί ἀληθινή στόν Χριστό, τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους μας; Ὄχι μόνον 
ἔχουμε, ἀλλά αὐτό εἶναι καί ὁλόκληρο τό πουγκί μας, ὁλόκληρη ἡ καρδιά 
μας πού κλείνει ὅλα τά ἄλλα μέσα της». Κι ἔτσι, οἱ πάμπλουτοι, πνευματικῶς, 
πρόγονοί μας ἀγόρασαν τό πολυτιμότερο ἀγαθό πού λέγεται λευτεριά καί 
μᾶς τό προσέφεραν λέγοντάς μας: «Πάρε το, εἶναι τό πολυτιμότερο πού 
ὑπάρχει! Τό πληρώσαμε ἀκριβά ἀλλά ἄξιζε. Πάρτο καί φύλαξέ το, διότι εἶναι 
πανάκριβο κι ἄν τό χάσεις θά πρέπει νά πληρώσεις πάλι ἀπό τήν ἀρχή γιά νά 
τό ἀποκτήσεις. Κι ἀλλοίμονο ἐάν βρεθεῖς φτωχός!».

Σήμερα σχεδόν ὅλοι οἱ  Ἕλληνες, λίγο ἕως πολύ, εἴμαστε πνευματικῶς 
φτωχοί! Πάμφτωχοι! Καί μάλιστα ἡ φτώχια μας εἶναι τραγική, διότι εἴχαμε 
ζάπλουτους παπποῦδες, ΟΛΟΙ μας! Εἶναι μετρημένοι στά δάχτυλα αὐτοί τῶν 
ὁποίων οἱ παπποῦ δες ἦσαν φτωχοί. Παραπονιόμαστε γιά τήν φτώχια μας, 
ἔχοντας ὅμως, ΚΑ ΤΑ ΦΑ ΕΙ τήν περιουσία μας. Ἄλλοι τήν κατασπατάλησαν 
ὅπως πρόσταζαν οἱ μόδες, ἄλλοι μέ ἀδιαφορία ἐπέτρεπαν στά ἄμυαλα παιδιά 
τους νά τήν διαχειρίζονται ἐπενδύοντάς την σέ νέες, “μοντέρνες” ἀντιλήψεις 
καί ἄλλοι στυγνά καί ἐντελῶς συμφεροντολογικά, τήν ἐμπιστευόντουσαν σέ 
χέρια ξένων γιά νά ἐξαγοράζουν θέσεις καί ἀξιώματα. 

Κι ἔτσι, μείναμε πάμφτωχοι μέ ἀδειανή τσέπη καρδιᾶς, νά μᾶς περι γε
λοῦν τώρα οἱ τριγύρω,  λέγοντας περιπαικτικά: «κοίτα … οἱ  Ἕλληνες»! Κι 
ἐμεῖς ντρεπόμαστε καί σκύβουμε τό κεφάλι, διότι «ὅποιος ἔχει γρόσια, ἔχει 
γλῶσσα». Κι ἐμεῖς δέν ἔχουμε μία. 

Ὁ παπποῦδες μου ἦρθαν μέ τόν διωγμό ἀπό τήν Μικρά Ἀσία. Πλούσιοι 
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ἐκεῖ, πάμφτωχοι ἐδῶ. Πάμφτωχοι ὅμως, μόνον ἀπό χρήματα. Διότι ὁ 
πραγματικός τους πλοῦτος δέν βρισκόταν στίς τσέπες τους, ἀλλά στήν 
καρδιά τους. Ὅπου ἀκριβῶς βρισκόταν καί ὁ θησαυρός τῶν προγόνων τους. 
Καί αὐτόν τόν πλοῦτο τόν ἄφησαν κληρονομιά στά παιδιά τους, μιλῶντας 
τους διαρκῶς γιά αὐτά πού εἶχαν κι ἔχασαν, μά ποτέ δέν ξέχασαν καί δέν 
ἔπαψαν νά προσμένουν. Μιλοῦσαν γιά αὐτά πού εἶχαν φυλαγμένα καλά στήν 
καρδιά τους. Καί τί εἶχαν, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, φυλάξει; Μά αὐτά πού πῆραν 
κι ἐκεῖνοι ἀπό τούς γονεῖς τους! Δηλαδή αὐτά πού ἔδωσαν οἱ προ παπ ποῦδες 
τους καί γενικά οἱ πρόγονοί μας. Καί τί ἦταν αὐτά; Ἡ πίστη στά ἰδανικά μας, 
ἡ γενναιότητα, ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα, ἡ ἱστορία, ἡ αἴσθηση εὐθύνης 
γιά τήν διαφύλαξη τῶν χωμάτων στά ὁποῖα ἦταν θαμμένοι οἱ πρόγονοί τους 
(καί κατ’ ἐπέκτασιν καί δικοί μας πρόγονοι), ἡ πολύτιμη ἀξία τῆς οἰκογένειας, 
ἡ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική, ἡ μόρφωση καί ἡ Παιδεία, τό ὑψηλόν φρόνημα, ἡ 
σεμνότητα, ἡ ἐν Χριστῷ ἠθική, ἡ αὐτοθυσία, ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί 
βεβαίως πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη στόν Θεό καί στούς Ἁγίους μας. 
Καί ὅλα αὐτά φαίνονταν ξεκάθαρα σέ ὁλόκληρη τήν βιωτή τους.

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γονάτιζε μπροστά στήν εἰκόνα τῆς 
Παναγίας (ὄχι γιά τό θεαθῆναι ἀλλά ἐπειδή ἔλιωνε ἡ καρδιά του μπροστά 
στή Μεγαλόχαρη Θεοτόκο) καί παρακαλοῦσε μέ δάκρυα μέσα ἀπ’ τήν ψυχή 
του γιά τήν λευτεριά μας. «Δέν εἶμαι οὔτε Ἀγγλόφιλος, οὔτε Γαλλόφιλος. 
Εἶμαι Θεόφιλος, διότι σάν τόν Θεό κανείς δέν ἀγαπᾶ τήν Ἑλλάδα», ἔλεγε 
σέ αὐτούς πού τόν ρωτοῦσαν γιά κόμματα. Ὁ διακαής πόθος  τοῦ λεβέντη 
Ἕλληνα Στρατηγοῦ ἦταν ἡ λευτεριά τοῦ Γένους καί τῆς πατρίδας μας, μόνο 
πού, γι’ αὐτόν, πατρίδα ἦταν ὁλόκληρη ἡ Ρωμανία, μέ κέντρο τήν Πόλη. Πρίν 
ἀπό κάθε μάχη προσευχόντουσαν ὅλα τα παλικάρια τελειώνοντας μέ τό «Τῇ 
Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ» τόν ὁποῖο ὕμνο ἤξεραν ὅτι ἦταν ὁ πρῶτος Ἐθνικός 
Ὕμνος τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας μας, τῆς Ρωμανίας. Κρατοῦσαν τίς 
Σαρακοστές, Τετάρτες, Παρασκευές, ἀσχέτως τῆς ταλαιπωρίας τους καί 
τῆς νηστικομάρας τους στίς πολυήμερες μάχες καί νήστευαν διότι ἦταν 
Χριστιανοί. Ὁ Μιαούλης ὅταν ἀρρώστησε βαριά ἀρνήθηκε νά φάει κρέας ἤ 
νά πιεῖ γάλα, ἐπειδή ἦταν Μεγάλη Σαρακοστή, κι ἔπινε μόνο ροφήματα γιά 
νά δυναμώσει. Ὁ Κανάρης ἀπέθεσε τό δάφνινο στεφάνι πού τοῦ ἔδωσαν οἱ 
συμπολῖτες του, στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Τά παλλικάρια ἀποχαιρετοῦσαν 
τά παιδιά τους καί τήν γυναῖκα τους, ξέροντας ὅτι ἴσως ἦταν ἡ τελευταία 
φορά πού ἀγκάλιαζαν τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα καί πήγαιναν νά ριχτοῦν 
μέ αὐτοθυσία στή μάχη. Οἱ γυναῖκες καί οἱ μάνες τους, ἔπνιγαν τόν φόβο καί 
τήν στεναχώρια μέσα στήν ὑπερηφάνεια καί τήν προσευχή, ἀλλά καί στήν 
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σκέψη ὅτι ὁ ἄντρας τους ἤ ὁ γιός τους, πηγαίνει γιά νά ἐξαγοράσει μέ τό 
αἷμα του ἤ καί τήν ζωή του, τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας. Οἱ μπουρλοτιέρηδες 
πρίν ἀναχωρήσουν ἔψελναν τήν παράκληση τῆς Παναγίας μας καί στήν ἀκτή 
κατά τήν ὥρα τῆς ἐπιβίβασης στίς βάρκες, τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ» κι 
ἔτσι ξεκινοῦσαν πρός τόν θάνατο. Τά παιδιά περπατοῦσαν μέ τό φόβο τοῦ 
Τούρκου μέσα στό σκοτάδι καί τίς ἐρημιές γιά νά φτάσουν στό ράσο τοῦ παπᾶ 
καί νά μάθουν γράμματα, τά «Ἅγια Γράμματα».  Ὁ Καραϊσκάκης ξεψυχοῦσε 
ἀλλά δέν ἔλεγε ποιός τόν πυροβόλησε γιά νά μήν πιαστεῖ διχόνοια καί χαθεῖ 
ἡ ἐπανάσταση. Ὁ Παπαφλέσσας μέ τήν αὐτοθυσία του καί τήν γενναιότητα 
τῶν παλικαριῶν του, ἀναβίωσε τόν Λεωνίδα, ἑνώνοντας ἔτσι τά ἰδεώδη τῶν 
ἀρχαίων προγόνων μας μέ τά ἴδια ὑψηλά ἰδεώδη τῶν νεωτέρων προγόνων 
μας, τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21.

Αὐτά καί πάμπολλα ἄλλα ἦταν ἡ ἀμύθητη περιουσία τῶν παππούδων 
μας πού φύλαγαν στό θησαυροφυλάκιο τῆς ψυχῆς τους, τά ὁποῖα καί μᾶς 
ἄφησαν κληρονομιά μαζί μέ τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας.  Ἤλπιζαν ὅτι 
αὐτά τά ἀτίμητα θά τά φυλάγαμε καί θά τά αὐγατίζαμε καί θά τά προσφέραμε 
κι ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας στά δικά μας παιδιά. Κι αὐτό θά τούς γέμιζε χαρά 
καί ὑπερηφάνεια. Περίμεναν ὅτι ἀπό ψηλά θά ἔβλεπαν τούς μακρινούς 
ἀπογόνους τους νά τούς εὐχαριστοῦν καί μέ ἕνα τρισάγιο γιά τίς ψυχές τους 
νά δείχνουν ὅτι ἀναγνωρίζουν τήν μεγάλη θυσία πού ἔκαναν. Πόσο ἄραγε 
εἶναι ἀναπαυμένες οἱ ψυχές τους; Πόσο ἱκανοποιημένοι αἰσθάνονται πού 
βλέπουν τούς ζητιάνους ἀπογόνους τους νά μήν ἔχουν τίποτε νά ἀφήσουν 
κληρονομιά στά παιδιά τους; Πόσο ἀπογοητευμένοι εἶναι ἄραγε ἀπό τά 
φερσίματά μας; Τί λόγο θά δώσουμε στό Θεό γιά τήν ἀδιαφορία μας καί τήν 
περιφρόνησή μας στίς θυσίες ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων καί τί θά ἀκούσουμε 
ἀπό Αὐτόν; … Ἕνα πάντως εἶναι σίγουρο! Πώς κάποια στιγμή, θέλουμε δέν 
θέλουμε, θά τό μάθουμε, καί τότε θά εἶναι πολύ ἀργά!

      Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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Φατρίες, ἡ μάστιγα τοῦ Ἔθνους!

Ο
ταν ὁ Καποδίστριας ἦρθε στήν Ἑλλάδα βρῆκε μιά χώρα κατεστραμμένη, χωριά 
ἐγκατελελειμμένα καί ἐρείπια ἀκόμα νά καπνίζουν ἀπό τίς φωτιές.

Ὅμως ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα πού ταλάνιζαν τήν ἐποχή καί προ ξέ
νησαν μεγάλες συμφορές ἦταν τά ἄγρια πάθη καί οἱ διχόνοιες μεταξύ τῶν Ἑλλή
νων.

Πάθη καί διχόνοιες οἱ ὁποῖες εἶχαν τήν ρίζα τους στήν ἀπληστία τῶν φατριῶν 
κοτζαμπάσηδων νά ἐλέγξουν τόν τόπο.

Μιά γλαφυρή ἀναφορά τῶν ὅσων συνέβαιναν ἔχουμε στόν ἐνθρονιστήριο λόγο 
τοῦ Καποδίστρια πού ἐκφώνησε ὁ Θ. Καΐρης στήν Αἴγινα, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων 
ἀναφέρει:

«Ὅσοι εὑρέθητε εἰς τὴν Ἐθνικὴν ἐκείνην Συνέλευσιν, ἐνθυμεῖσθε ἀκόμη 
ποῖα ἄγρια πάθη ἠγέρθησαν διὰ νὰ καταστρέψωσιν ὅ,τι ἡ μανία τῶν τυράννων 
ἤ παρέβλεψεν, ἤ δὲν ἐδυνήθη νὰ ἀφανίσῃ. Ποία φλὸξ διχονοιῶν ἐξήφθη διὰ νὰ 
κατακαύσῃ, ὅσα τὸ ἐχθρικὸν πῦρ δὲν ἠμπό ρεσε νὰ καταφλέξῃ πῶς ὁ Ἕλλην κατὰ 
τοῦ Ἕλληνος, ὁ συγγενὴς κατὰ τοῦ συγγενοῦς, ὁ ἀδελφὸς κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ 
καθωπλίζετο, καὶ ὁ ἄσπλαγ χνος καὶ ἀδυσώπητος ἐμφύλιος πόλεμος ἑτοιμάζετο 
νὰ καταφέρῃ τὴν τε λευταίαν εἰς τὴν πνέουσαν τὰ λοίσθια πατρίδα πληγήν. Τότε, 
μόλις τὸ ὄνομα προφέρεται τοῦ Καποδίστρια, καὶ ὅλα καταπραΰνονται ἡ ὁρμὴ 
τῶν ἀγρίων παθῶν κατέπαυσε, καὶ τὰ ὀλέθρια τῶν διχονοιῶν ἀποτελέσματα 
ἐμποδίσθησαν. Φέρετε ἀκόμη κατὰ νοῦν πόσην χαρὰν ἐπροξένησεν ἡ ἐκλογή του· 
μὲ ποίαν ἀγαλλίασαν τὴν ἐδέχθησαν οἱ ἐκεῖ εὐρεθέντες· μὲ πόσην ταχύτητα διεδόθη 
εἰς ὅλον τὸ ἔθνος καὶ ποίας ἐλπίδας τοῦ ἐνέπνευσεν.»

Οἱ Ἕλληνες κουρασμένοι καί ἀπογοητευμένοι ἀπό τίς δυστυχίες πού τούς 
προξένησαν τά ἄγρια πάθη καί οἱ διχόνοιες, δέχθηκαν μέ ἀγαλλίαση τήν ἀνάληψη 
τῆς διακυβέρνησης τῆς πατρίδος ἀπό τόν Καποδίστρια.

Ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁ Θ. Καΐρης ἀναφέρει: «Καὶ εἶναι ἡ κατάπαυσις τῶν διχονοιῶν, 
ἡ διάλυσις τῶν φατριῶν, ἡ ὀρθὴ, ἡ δικαία, ἡ μὴ ψευδομένη τὸ ὄνομα Κυβέρνησις τῆς 
Ἑλλάδος, ἡ ἀναγέννησις ἀνθρώπων, ἡ ἀνάπλασις ἀληθινῶν Ἑλλήνων. Κατόρθωμα 
τῳόντι, ὅσον δύσκολον, ὅσον ἐργῶδες, ὅσον μέγα, ἄλλο τόσον περιφανὲς, λαμπρὸν, 
ἔνδοξον. Διὰ νὰ ἐπιτύχης δὲ τὸν ὑψηλὸν τοῦτον καὶ μόνον σκοπὸν, ἄκουσον τὴν 
ἀλήθειαν καὶ ἀπὸ ἄνθρωπον,ὅστις δὲν ἔχει καμμίαν πρόφασιν νὰ Σὲ εἰπῇ ψεῦδος.» 
καί «Ἐὰν ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐνθυμούμενος κατορθώσῃς, ὥστε νὰ παύσωσιν αἱ 
διχόνοιαι, νὰ διαλυθῶσιν αἱ φατρίαι, νὰ ἐνεργῶνται, καὶ νὰ ἰσχύωσιν οἱ νόμοι, νὰ 
ἀσφαλισθῇ ἑκάστου ἡ ζωὴ, ἡ τιμὴ, ἡ ἰδιοκτησία· ἐὰν ἐμπνεύσῃς τὴν ὁμόνοιαν, τὴν 
συμφωνίαν, καὶ τὴν πρὸς τήν Πατρίδα ἀγάπην· ἐὰν ὁδηγήσῃς τοὺς πολιτικούς της 
εἰς τὰ ἀληθινὰ αὐτῆς συμφέροντα, καὶ τοὺς πολεμικούς της εἰς τὴν ἀληθινὴν αὐτῆς 
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δόξαν· ἐὰν κάμῃς, ὥστε νὰ εὐδαιμονῇ ἐσωτερικῶς εὐνομουμένη, καὶ νὰ θριαμβεύωσι 
τὰ ὅπλα της κατὰ τοῦ ἀσπόνδου ἐχθροῦ της, νὰ μένῃ ἀσάλευτος καὶ ἀκλόνητος ἡ 
ἀνεξαρτησία της, ἄθικτος ἡ αὐτονομία της, ὤ ποία δόξα τότε! ἀλλὰ τότε καὶ μόνον, 
Σὲ περιμένει· ποῖοι στέφανοι Σοῦ ἑτοιμάζονται! Ποῖοι αἰῶνες θέλουσι παραλάβει 
τὸ ὄνομά Σου.»

Εἶναι πολύ δύσκολο τό ἐγχείρημα τοῦ Κυβερνήτη νά παύσει τίς διχόνοιες νά 
κατεναύσει τά ἄγρια πάθη καί ἔτσι νά διαλύσει τίς φατρί ες. Εἶναι πολύ δύσκολο 
διότι ἔχει νά κάνει πρωτίστως μέ τήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ προσπάθεια τοῦ 
Καποδίστρια ἦταν  ἄοκνος, ἡ μακροθυμία καί ἡ εὐγένειά του ὑπῆρξαν μεγάλες ὥστε 
νά μονιάσει τούς Ἕλληνες καί νά τούς δείξει τό συμφέρον τους. Ἤθελε νά τούς 

δείξει πόσο πιό δυνατή θά ἦταν ἡ Ἑλλάδα ἄν ἔβλεπαν ἔστω καί μιά φορά τό ἐθνικό 
συμφέρον καί δέν κοίταζαν μόνο τό δικό τους συμφέρον.

Δέν παραδειγματίστηκαν οὔτε ἀπό τόν ἴδιο, ὁ ὁποῖος ἄφησε δόξες καί μεγαλεῖα 
γιά νά ἡγηθεῖ ἑνός μικροῦ κρατιδίου μέ ἀμφίβολο μέλλον. Δέν παραδειγματίστηκαν 
οὔτε ὅταν ἔδωσε τήν περιουσία του, γιά νά σώσει τόν ταλαίπωρο τοῦτο τόπο.

Ὁ ἀγώνας πού ἔδωσε ἐναντίον τῶν φατριῶν ἦταν ἕνας ἀγῶνας μοναχικός καί 
τιτάνιος. Δέν λύγισε καί προχώρησε μέχρι τέλους. 

Ὁ ἴδιος ἀναφέρει στόν Π. Καλεβρᾶ τά ἑξῆς: «Βλέπεις, εἶπε, Καλε βρᾶ, ὁποῖα 
ἄγρια θηρία κατασπαράττουσι τὴν τάλαιναν Ἑλλάδα!  Ὁ Μαυρομιχάλης, ἤκουσες 
ἰδίοις ὠσὶ, ζητεῖ νὰ κηρύξω αὐτὸν Πρίγγιπα τῆς Σπάρτης καὶ τὴν Σπάρτην καθέδραν 
τῆς Ἑλλάδος, ὁ Κουντουριώτης τῆς Ὕδρας, ὁ Μαυροκορδᾶτος τοῦ Μισολογγιοῦ, ὁ 
Κωλέτης τῆς Ἠπείρου, καὶ ἄλλοι μικρότεροι τούτων θέλουσι νὰ γίνωσι Κόμητες καὶ 
Δοῦκες κατὰ τὰς ἐπαρχίας αὐτῶν, ὡς ἄν αὐτοὶ ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα οἱ δὲ ὀπαδοὶ 
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τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ἐν ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ τῆς γεννήσεως αὐτῶν, ζητοῦσι τὴν ὁπλαρχηγίαν 
διαδοχικήν.»

Ἡ Ἑλλάδα ἀπελευθερώθηκε ἀπό τούς Τούρκους ἀλλά οἱ φατρίες ἔμειναν καί 
συνέχισαν νά λυμαίνονται τόν τόπο. Θέλησαν ἀφοῦ ἔφυγαν οἱ Τοῦρκοι νά πάρουν 
αὐτοί τήν θέση τους ὥστε ὁ Ἕλληνας νά μήν ἀπελευθερωθεῖ ποτέ. Ἔδωσαν χρήματα 
καί πολέμησαν στήν Ἐπανάσταση καί τώρα τά θέλουν πίσω διπλᾶ καί τρίδιπλα ὡσάν 
νά μήν πολέμησαν γιά τίς οἰκογένειές τους ἀλλά νά πολεμήσουν ὡς μισθοφόροι γιά  
ἄλλη πατρίδα. 

Ὅταν ὅμως εἶδαν ὅτι δέν μποροῦν νά τόν ἔχουν τοῦ χεριοῦ τους καί ὅτι οἱ 
ἀλλαγές πού ἐπέρχονται θά εἶναι μόνιμες πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ καί θά συμβάλλουν 
στόν ἐκδημοκρατισμό τῆς χώρας ἀποφάσισαν νά τόν δολοφονήσουν. Μέ ἐντολή τοῦ 
Λάζαρου Κουντουριώτη δίνονται χρήματα στόν ὑπηρέτη του νά τοῦ ρίξει δηλητήριο 
στόν καφέ του. Ὅταν ἀποτυγχάνουν, ὀργανώνουν τήν δολοφονία του ἔξω ἀπό τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνα στό Ναύπλιο.

Μεγάλος ὁ ἀγῶνας τοῦ Καποδίστρια ἐνάντια σέ αὐτά τά θηρία. Προσεύχεται 
ὁ ἁπλός κόσμος «Ἀλλ’ ὦ Κυβερνῆτα τοῦ παντός! Σὲ ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδίας 
ἐπικαλούμεθα! Διαφύλαξε τὸν Κυβερνήτην ἡμῶν καθαρὸν ἀπὸ τὸ ὀλέθριον τῶν 
φατριῶν μίασμα!»  

Ὁ ἀνεξίκακος Καποδίστριας περιγράφει «Οὐδέποτε ἐπίστευον, μοὶ ἔλεγεν, 
ὅτι ὑπῆρχέ τις μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων τοσοῦτον δόλιος ὥστε νὰ ἐπιβουλευθῇ τὴν ζωήν 
μου τὶ κακὸν ἐπέφερον εἰς τὸ ἔθνος, ὅπως καὶ ὅσον ἐδυνήθην, ἀντιπροσωπεύσας 
αὐτὸ, ὑπερασπίσθην ἀείποτε καὶ ἔσωσα ἀπὸ τῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν. Ἔχω τὴν 
συνείδησιν καθαρὰν, ὁ θά νατος οὐδὲν ἄλλο, ἤ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τῶν 
δεινῶν τοῦ βίου τούτου. Κτῆσον Καλεβρᾶ, μοὶ ἐπρόσθεσεν, ὄνομα καλὸν, θήρευε τήν 
ἀρετήν. Μυριάδες ἀνδρῶν ἐφονεύθησαν εἰς τὰς μάχας ὑπέρ πίστεως καὶ πατρίδος, 
καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀθάνατον διαμένει. Ἄς ἀποθάνω ὅπως πέτρωται, ἐν ὅσῳ ὅμως 
ὑπάρχω, ἀφιερῶ ὅλην τὴν ζωήν μου ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἴσως ὁ θάνατός 
μου ἀπαλλάξῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν. Γενηθήτω 
τό θέλημα Κυρίου!»

Καταλαβαίνει ὅτι τά ἄγρια πάθη τῶν ἀνθρώπων δέν ἔχουν τέλος, καταλαβαίνει 
ὅτι μόνο ὁ Κύριος μπορεῖ νά τόν προστατεύσει ἀπό τήν ἀδυσώπητη ἔχθρα αὐτῶν 
πού λυμαίνονται τόν τόπο. Ἐναποθέτει τίς ἐλπίδες του στόν Θεό καί προχωράει μέ 
ἥσυχη τήν συνείδησή του στήν ἀποστολή του.

Οἱ Ἕλληνες ὄχι μόνο δέν  συγκλονισθήκαμε ἀπό τήν δολοφονία του, ἀλλά 
γιά διακόσια χρόνια θάψαμε τό ἔργο του καί ὄχι μόνο δέν προσπαθήσαμε νά τό 
συνεχίσουμε ἀλλά οὔτε κἄν νά τό κατανοήσουμε.

Ἔτσι ἴσως μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ γιατί ὁ Θεός ἐπέτρεψε τήν δολοφονία τοῦ 
Καποδίστρια, διότι πράγματι δέν μᾶς ἄξιζε ἕνας τέτοιος ἡγέτης, ἀλλά –δυστυχῶς– 
μᾶς ἀξίζουν αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν  ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα.

            Νίκος Καρζής
          Ἠλεκτρολόγος-Μηχ/κός Ε.Μ.Π.
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Βαθειά ἐρωτήματα καί ρηχές ἀπαντήσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΟΥ ... “ΑΕΡΑ”!

Μ
έ ἀφορμή τήν ἐγκατάστασή του ὡς ἀντιπροέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
ὁ διακεκριμένος Καθηγητής θεωρητικῆς Φυσικῆς στό Πανεπιστήμιο 

τοῦ Τέξας κ. Δημήτριος Νανόπουλος ἔδωσε συνέντευξη στό Ἀθηναϊκό 
καί στό Μακεδονικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ἀπαν τῶντας σέ ἐρωτήσεις 
δημοσιογράφων. Ἀρχικά ἀναφέρθηκε στά νέα ἐπιστημονικά δεδομένα πού 
κατέρριψαν παλιότερες ἐπιστημονικές θεωρίες. Εἶπε συγκεκριμένα: «Παλιά 
νομίζαμε ὅτι ἡ Γῆ εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου. Καί δέν εἶναι. Ὅτι τό ἡλιακό 
σύστημα εἶναι τό μόνο. Καί δέν εἶναι. Μέχρι τό 1925 πιστεύαμε ὅτι ὁ γαλαξίας 
μας ἦταν τό σύμπαν. Ὄχι μόνο δέν εἶναι, ἀλλά ὑπάρχουν 100 δισεκατομμύρια 
γαλαξίες μέ ἑκατό δισεκατομμύρια ἄστρα ὁ κάθε γαλαξίας. Ἀκοῦστε τώρα τό 
νούμερο πού θά σᾶς πῶ: Ἔχουμε καταλήξει ὅτι ὑπάρχουν, δυνητικά, 10 εἰς 
τήν 500στή εἴδη συμπάντων. Αὐτό σημαίνει ὅτι κάποια ἀπό αὐτά μπορεῖ καί 
νά μήν συμβοῦν, ἀλλά καί ὅτι πολλά μπορεῖ νά ὑπάρξουν πολλές φορές».

Τά νούμερα πού ἀναφέρει ὁ κ. Καθηγητής, πραγματικά προκαλοῦν 
ἴλιγγο στό ἀνθρώπινο μυαλό, καί αὐθόρμητα φέρνουν στά χείλη μας λόγια 
δοξολογίας πρός τόν Δημιουργό, ὁ ὁποῖος «πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν».

Στήν συνέχεια ὁ κ. Νανόπουλος κάνει ἀναφορά στήν ἀνακάλυψη τοῦ 
σωματιδίου τοῦ Χίγκς τονίζοντας ὅτι ἡ ἀνακάλυψη αὐτή βοηθᾶ στό νά 
ἐπαληθευτεῖ σταδιακά τό ὄνειρο τῆς μεγάλης ἑνοποίησης: «Ὅτι, δηλαδή, ὅλες 
οἱ δυνάμεις εἶναι μία, ὅτι ὑπάρχει μιά βασική θεωρία, μέ τήν ὁποία μποροῦμε 
νά καταλάβουμε τόν κόσμο, ἀπό τήν ἀπαρχή του ἕως τώρα, στηριγμένοι μόνο 
σέ πειραματικά δεδομένα τῆς φυσικῆς.»  

Στήν ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου: –Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά γιά τίς 
ζωές τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων; ὁ κ. Νανόπουλος ἀπάντησε: «Νομίζω ὅτι θά 
πρέπει νά τούς ἐλευθερώσει ἀπό πολλά ὑπαρξιακά ἐρωτήματα, ὅπως «γιατί 
εἴμαστε ἐδῶ» καί «πῶς προήλθαμε». Γνωρίζουμε πειραματικά ὅτι ἡ ὁλική 
ἐνέργεια στό σύμπαν εἶναι μηδέν, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι δέν μπορεῖ νά 
δημιουργηθοῦν ζωή καί φαινόμενα. Εἶναι ἕνα μηδέν δυναμικό. Καί ἐπειδή 
ξέρουμε ὅτι ἰσχύει ἡ ἀρχή τῆς διατήρησης τῆς ἐνέργειας, τό συμπέρασμα τῆς 
παγκόσμιας κοσμολογίας ὅτι τό σύμπαν εἶναι μιά διακύμανση τοῦ τίποτα, 
εἶναι σωστό. Ὅπως ἔλεγε καί ὁ Καζαντζάκης, «στό τίποτα ξεκινᾶμε καί στό 
τίποτα φτάνουμε, κι αὐτό τό λέμε ζωή. Καμιά φορά σκέφτομαι, αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι μέ τή δική τους προσέγγιση εἶχαν ἀναπτύξει τή σωστή φιλοσοφία 
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ἀπό ἄλλον δρόμο. Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ. Κι 
ἐρχόμαστε τώρα ἐμεῖς  σιγά – σιγά καί λέμε ὅτι αὐτή ἡ φιλοσοφική σχολή 
ἔχει δίκιο.» Καί παρακάτω συνεχίζει ὁ κ. Καθηγητής: «Τά τελευταῖα 
χρόνια καί μέσα ἀπό πειραματικά δεδομένα καταλήξαμε ὅτι γίνονται 
πολλές διακυμάνσεις καί ὑπάρχουν πάρα πολλά σύμπαντα, αὐτό πού 
λέμε πολυσύμπαν. Σύμφωνα δέ καί μέ τή θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν, ἡ ἁπλῆ 
αὐτοσυνέπεια μᾶς λέει ὅτι πρέπει νά ζοῦμε σέ περισσότερες ἀπό τέσσερις 
διαστάσεις καί συγκεκριμένα σέ δέκα. Κάποιος ὅμως θά πεῖ, μά ἐγώ βλέπω 
ὅτι ζοῦμε σέ τέσσερις, κι ἄν ἀφήσουμε ἔξω τόν χρόνο, σέ τρεῖς διαστάσεις. Τί 
γίνεται; Οἱ ἄλλες ἕξι «διπλώνονται» σέ κάθε σημεῖο, εἶναι πάρα πολύ μικρές 
καί δέν μποροῦμε νά τίς δοῦμε. Ὁ τρόπος πού γίνεται αὐτό τό «δίπλωμα» μᾶς 
καθορίζει καί τούς φυσικούς νόμους πού λειτουργοῦν σέ αὐτό τό σύμπαν. 
Ἄρα τό σύμπαν, γεννιέται μαζί μέ τούς φυσικούς νόμους του. Κάθε ἕνα ἀπό 
αὐτά τά σύμπαντα ἔχει διαφορετικούς φυσικούς νόμους, γιατί ἀντιστοιχοῦν 
στόν τρόπο πού «διπλώνονται» οἱ ἔξτρα διαστάσεις. Ἔχουμε δηλαδή φτάσει 
τά τελευταῖα χρόνια νά ἀπαντοῦμε σέ ἀπίστευτα βαθιά ἐρωτήματα. Βέβαια 
δέν λέω ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι ἀποδεδειγμένα μέ τήν πειραματική ἔννοια, ἀλλά 
βλέπουμε ὅλο αὐτό τό σύμπλεγμα νά ἑνώνεται μέ ἕναν πολύ ὡραῖο τρόπο».

Σεβόμαστε ἀπόλυτα τίς ἐπιστημονικές καί φιλοσοφικές τοποθετήσεις 
τοῦ κ. Νανόπουλου, ἀλλά θά μᾶς ἐπιτρέψει, ὡς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι, νά 
κάνουμε κάποιες ἐπισημάνσεις σέ ὁρισμένα σημεῖα τῆς συνέντευξής του.

Καταρχάς ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει μέ πολλά παραδείγματα, παλαιότερα 
ἐπιστημονικά δεδομένα ἀνετράπησαν στήν συνέχεια μέ τίς νέες ἐπιστημονικές 
ἀνακαλύψεις. Αὐτό μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά πιστεύουμε ὅτι πολλές καί ἀπό 
τίς δικές του ἐπιστημονικές ἀπόψεις ἀλλά καί τῆς παγκόσμιας κοσμολογίας, 
μετά ἀπό κάποια χρόνια θά ἀνατραποῦν καί θά ἀναθεωρηθοῦν. Θά ἔρθουν 
στό φῶς νέα ἐπιστημονικά δεδομένα καί θά διατυπωθοῦν νέες ἐπιστημονικές 
θεωρίες πού θά βάλουν στό περιθώριο τίς παλαιότερες, δηλαδή τίς σημερινές. 
Δέν συζητοῦμε γιά τίς φιλοσοφικές προεκτάσεις πού κάνει ὁ κ. Καθηγητής. 
Αὐτές εἶναι τελείως αὐθαίρετες καί ὑποκειμενικές. Ἄλλωστε ὅταν ἀκόμη 
καί οἱ ἐπιστημονικές τοποθετήσεις ἀνατρέπονται, εἶναι αὐτονόητο ὅτι οἱ 
φιλοσοφικές στέκονται στόν ἀέρα.

Γιά νά ποῦμε μάλιστα τήν ἀλήθεια, ἀπό ἕνα διακεκριμένο ἐπιστήμονα 
Φυσικῆς δέν περιμένουμε τόσο νά ἀκούσουμε τίς προσωπικές του φιλοσοφικές 
ἀπόψεις ὅσο τά τεκμηριωμένα ἐπιστημονικά, δηλαδή πειραματικά, 
συμπεράσματα στά ὁποῖα καταλήγει μετά ἀπό πολυχρόνιες καί σοβαρές 
ἔρευνες.

Στό σημεῖο αὐτό, βέβαια, ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι ὁ κ. Νανόπου
λος εἶναι πολύ εἰλικρινής ὅταν παραδέχεται ὁ ἴδιος ὅτι ὅλα αὐτά πού μᾶς 
παρουσιάζει ὡς ἐπιστημονικές ἀπαντήσεις σέ βαθιά καί δύσκολα ἐρωτήματα 
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«δέν εἶναι ἀποδεδειγμένα μέ τήν πειραματική ἔννοια». Μετά ἀπό αὐτή τήν 
παραδοχή, κάθε δικό μας σχόλιο περιττεύει. Καταλαβαίνει ὁ καθένας ὅτι 
μιλᾶμε γιά «ἐπιστημονικές ἀπαντήσεις» ἔξω καί πέρα ἀπό τό ἐπιστημονικό 
πεδίο. Ἀπαντήσεις πού ἀναπαύουν προσωπικά τόν κ. Νανόπουλο ἀλλά ὄχι 
τόν ἀπαιτητικό ἐρευνητή καί τόν κάθε σοβαρά σκεπτόμενο ἄνθρωπο, πού σέ 
ἀπίστευτα βαθειά ἐρωτήματα ἀπογοητεύεται ὅταν ἀκούει ἀπίστευτα ρηχές 
ἀπαντήσεις.

Πάντως, πέρα ἀπό τίς ὁποιεσδήποτε ἀληθινές ἤ φανταστικές περιγραφές 
γιά τήν λειτουργία τοῦ σύμπαντος, τό θεμελιῶδες ἐρώτημα παραμένει καί 
περιμένει τήν ἀπάντησή του: –Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν λειτουργία 
τοῦ σύμπαντος; Ποιανοῦ τήν σοφία φανερώνει ἡ ἁρμονική λειτουργία τοῦ 
κόσμου μας; Ποιός δημιούργησε τίς τέσσερις δέκα ἤ καί περισσότερες διαστά
σεις μέ τίς ὁποῖες ζοῦμε; Ποιός τίς ἔβαλε σέ λειτουργία; Πῶς ἐξηγεῖται ἡ 
τέλεια ἀντιστοιχία φυσικῶν νόμων καί ἔξτρα διαστάσεων; Πῶς γεννιέται ἕνα 
σύμπαν μαζί μέ τούς δικούς του φυσικούς νόμους; Ποιός τό «γεννάει»; Ποιός 
ὁ αἴτιος αὐτοῦ τοῦ τοκετοῦ; Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Νανόπουλου στά ἐρωτήματα 
αὐτά εἶναι ὅτι ὅλα ὀφείλονται σέ αὐτόματες καί τυφλές διαδικασίες. Κάνει 
δηλαδή μιά θεοποίηση τοῦ σύμπαντος καί τῶν λειτουργιῶν του. Καί ἀφοῦ ὁ 
ἴδιος μιλάει γιά πολλά σύμπαντα, ἄρα κάθε σύμπαν κατ’ αὐτόν εἶναι καί μιά 
θεότητα πού δημιουργεῖ καί τούς φυσικούς νόμους πού τό διέπουν.

Ἀλλά, ἄς σοβαρευτοῦμε. Τά ὑπαρξιακά ἐρωτήματα «γιατί εἴμαστε ἐδῶ» 
καί «πῶς προήλθαμε» δέν ἀπαντῶνται μέ τό «δίπλωμα τῶν αἰσθήσεων» οὔτε 
μέ τήν «διακύμανση τοῦ τίποτα» οὔτε μέ τό «δυναμικό μηδέν». Ἄν γιά τόν 
κ. Νανόπουλο ἡ ζωή εἶναι τό τίποτα, γιά μᾶς τούς χριστιανούς ἡ ζωή εἶναι 
δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀληθινή ζωή εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός 
πού εἶπε: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14,6). Καί 
ἡ θεμελιώδης ἀπάντηση γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τῶν φυσικῶν 
νόμων πού τόν διέπουν βρίσκεται στίς λίγες λέξεις πού διαβάζουμε στόν 
πρῶτο στίχο τῆς Γενέσεως . «Ἐν ἀρχῆ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί 
τήν γῆν.» (Γεν. 1,1) Ἐπίσης καί στά θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἀποστόλου καί 
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο (τοῦ Λόγου) καί χωρίς 
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν.» (Ἰωάν. 1,3) Ὅλα αὐτά δέν ἔρχονται σέ 
καμία σύγκρουση μέ τήν λογική μας. Ἀντιθέτως τήν ἱκανοποιοῦν. Ἐνῶ γιά 
νά πιστέψει κανείς τίς ἀναλύσεις τῶν συγχρόνων διανοητῶν – ἐπιστημόνων 
πρέπει νά «διπλώσει» ἤ νά ἀναστείλει ὅλες τίς λειτουργίες τοῦ μυαλοῦ του. 
Αὐτό δέν θά τό εὐχόμουν σέ κανέναν.

      π. Πασχάλης Γρίβας
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Ἀφιερώνεται στούς ἐπιστήμονες “τοῦ ἀέρα”!

ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ;
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Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΑΡΒΙΝΟ!

Δ
έν εἶναι λίγοι οἱ ἐντός ἐκκλησίας ἄνθρωποι (πολλές φορές μάλιστα 
καί ἱεράρχες) οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Γένεση δέν ἀποτελεῖ μιά 

ἐπιστημονική περιγραφή τῆς Δημιουργίας, ἀλλά μιά συμβολική παράθεση 
γεγονότων. Ἐπιπλέον μεγάλες μορφές τῆς σύγχρονης γενετικῆς ἐπιστήμης 
οἱ ὁποῖοι εἶναι, ὅπως δηλώνουν, καί ἄνθρωποι τῆς πίστης(;) ὅπως ὁ 
Ντομπζάνσκι καί ὁ Collins δηλώνουν ὅτι “κανένας σοβαρός βιολόγος σήμερα 
δέν ἀμφιβάλει ὅτι ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης ἐξηγεῖ τή μεγάλη πολυπλοκότητα καί 
διαφορετικότητα τῆς ζωῆς”! 

Σάν βιολόγος, ἔχω πολλά στοιχεῖα πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ Γένεση 
εἶναι ταὐτόχρονα καί ἐπιστημονική Ἀποκάλυψη. Στό ἄρθρο μου, ὅμως, 
αὐτό, θά ἀρκεσθῶ νά παραθέσω ἕνα μόνο στοιχεῖο. Θά μοιρασθῶ μέ τούς 
ἀναγνῶστες τῆς «Ἐνοριακῆς Εὐλογίας» ἕναν προβληματισμό τοῦ ἴδιου τοῦ 
Δαρβίνου σχετικά μέ τή θεωρία του, μεταφέροντας ἀκριβῶς τά λόγια του. 

Ὁ ἴδιος ὁ Δαρβίνος, λοιπόν, εἶπε: «Τό ἀνθρώπινο μάτι, μέ ὅλες του 
τίς ἀμίμητες ἐπινοήσεις γιά τήν προσαρμογή τῆς ἑστίασης σέ διάφορες 
ἀποστάσεις, γιά τήν ρύθμιση εἰσδοχῆς διαφορετικῶν ποσοτήτων φωτός, κα
θώς καί γιά τή διόρθωση τῶν σφαιρικῶν καί χρωματικῶν ἐκτροπῶν, δέν θά 
μποροῦσε νά ἔχει σχηματιστεῖ μέσῳ φυσικῆς ἐπι λογῆς. Αὐτό, μπο ρῶ ἀνοιχτά 
νά τό ὁμολογήσω, φαίνεται παράλογο στό μέγιστο βαθμό»! (Κάρολος Δαρ
βί νος, «Περί τῆς Καταγωγῆς τῶν Εἰδῶν μέσῳ τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς, ἤ τή 
διατήρηση τῶν Εὐνοουμένων Φυλῶν στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς», 1859, σελ. 155). 
Φυσικά, ὁ Δαρβίνος στή συνέχεια τοῦ κειμένου του, μέσα ἀπό φιλοσοφικούς 
συλλογισμούς, προσπαθεῖ νά πείσει ὅτι παρ’ ὅτι φαίνεται ἀδιανόητο στήν 
ἀνθρώπινη λογική, δεδομένης πάντα τῆς θεωρίας του, δέν θά ἦταν παντελῶς 
ἀδύνατο νά συμβεῖ(!). Ὡστόσο ὁ ἀρχικός του προβληματισμός παραμένει μέ 
ἀμείωτο βάρος, τό ὁποῖο ἄν δέν ὑπῆρχε, ὁ συγκεκριμένος προβληματισμός 
δέν θά εἶχε τεθεῖ ἐξαρχῆς. Τελικά καταργεῖται καί ἡ ἐπιστήμη καί ἡ λογική 
γιά νά πάρει τή θέση τους μιά θεωρία, μιά φαντασία πού ἐφευρίσκεται μέ 
σκοπιμότητα. Τή σκοπιμότητα θεοποιήσεως τοῦ τυχαίου!

Πρόκειται γιά ἕναν προβληματισμό πού ἐκφράστηκε καί στή σύγχρονη 
ἐποχή ἀπό ἕνα βιοχημικό ἐν ὀνόματι Michael Behe ὁ ὁποῖος διατύπωσε τό 
λεγόμενο ἐπιχείρημα τῆς “ἀμείωτης πολυπλοκότητας”. Σύμφωνα μέ αὐτό, 
ὁρισμένα βιολογικά συστήματα εἶναι ὑπερβολικά πολύπλοκα γιά νά ἔχουν 
ἐξελιχθεῖ ἀπό ἁπλούστερους ἤ “λιγότερο πλήρεις” προκατόχους, μέσῳ τῆς 
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διαδικασίας τῶν τυχαίων μεταλλάξεων καί τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς. Ἐδῶ θά 
πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι φαίνεται λίγο παράξενο τό γεγονός ὅτι πώς 
σύσσωμη ἡ ἐπιστημονική κοινότητα, ἔσπευσε νά ἀπορρίψει καί νά καταδικάσει 
τό πα ρα πάνω ἐπιχείρημα ὡς ἀβάσιμο καί ἀντιεπιστημονικό, χωρίς κατ’ οὐσίαν 
νά ἔχει ἁπτά ἐπιστημονικά δεδομένα, τά ὁποῖα νά τό καταρρίπτουν, παρά τό 
γεγονός ὅτι τό ἐπιχείρημα αὐτό ἀποτελεῖ προέκταση ἑνός προβληματισμοῦ 
πού ἐκφράστηκε ἀπό τόν ἴδιο τό δημιουργό τῆς θεωρίας τῆς ἐξέλιξης, τόν 
Δαρβίνο! Τό ὅτι ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι οἱ διαδικασίες τῶν τυχαίων μεταλλάξεων 
καί τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς ὄντως συμβαίνουν στά βιολογικά συστήματα, 
δέν σημαίνει αὐτομάτως ὅτι αὐτές οἱ διαδικασίες ἦταν καί οἱ κινητήριες 
δυνάμεις πίσω ἀπό τή δημιουργία τῶν εἰδῶν. Εἶναι δηλαδή πιθανό, οἱ τυχαῖες 
μεταλλάξεις καί ἡ φυσική ἐπιλογή νά δόθηκαν στά εἴδη μετά τή δημιουργία 
τους ὡς ἕνας μηχανισμός προσαρμοστικότητας στίς διαρκῶς μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές συνθῆκες, καί ἐλλείψει ἐπιστημονικῶν δεδομένων πού νά 
φτάνουν τόσο πίσω στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, δέν μπορεῖ κανείς νά ἀποδείξει 
ὅτι κάτι τέτοιο δέν ἰσχύει.

Ἐκτός ἀπό ἐπιστήμονας, ἐπέλεξα νά εἶμαι καί παιδί τῆς Ἐκκλησίας. 
Αὐτή τήν ἐπιλογή τήν ἔκανα συνειδητά διότι ἔχω τή σιγουριά ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
διαφυλάσσει τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τήν μεταφέρει σέ ὅσους θέλουν νά 
ἀκούσουν καί νά μάθουν. Ἡ Ἀλήθεια αὐτή πιστεύω ὅτι δέν εἶναι συμβολική 
ἤ ἀλληγορική ἀλλά Ἀλήθεια μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξεως, ἡ ὁποία πολλάκις 
μάλιστα ἔχει ἐπαληθευθεῖ μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια τῶν ἐπιστημόνων, 
ὅπως γιά παράδειγμα στήν περίπτωση τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας (Βλ. 
Ἐνοριακή Εὐλογία τεύχη 130131 καί 132133). 

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, ὁ τελικός μου προβληματισμός εἶναι ὁ ἑξῆς: Ποιά 
εἶναι  αὐτή ἡ βαθύτερη  αἰτία πού μᾶς ὁδηγεῖ στό νά ἀποδεχόμαστε  ἀβίαστα 
τήν κάθε μοντέρνα ἐπιστημονική θεωρία, ἀκόμα καί αὐτές πού ἀγγίζουν 
τά ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἐνῷ ταυτόχρονα προσπαθοῦμε νά 
διαγράψουμε ὅλη τή γνώση πού μᾶς ἔδωσε ὁ Πατέρας μας ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 
κόσμου, μετονομάζοντάς την σέ “ἀλληγορικό συμβολισμό;”

Μᾶλλον δέν θέλουμε τίποτα ἀπό Ἐκεῖνον. Μᾶλλον θέλουμε ὅλα νά τά 
βροῦμε μόνοι μας καί νά τά ἔχουμε μόνοι μας... Μᾶλλον ἡ φράση “τά σά 
ἐκ τῶν σῶν...” δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἕνας γλαφυρός συμβολισμός πού 
καλά θά κάνουμε νά τόν ξεχάσουμε στό ὄνομα τῆς δικῆς μας μεγαλοσύνης 
καί παντογνωσίας(!) Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ!...

                Κωνσταντῖνος Βουγᾶς
       Μοριακός  Βιολόγος
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Συζυγία μέ ...Μαθηματική ἀκρίβεια!

Θ
ά θυμόμαστε οἱ περισσότεροι  ἀπό τά μαθητικά μας χρόνια, αὐτά πού 
συνήθως μᾶς ἔλεγαν οἱ καθηγητές μας τῶν Μαθηματικῶν. Ὅτι οἱ πρῶτοι 

πολιτισμοί  πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν Γεωμετρία ἦταν αὐτοί τῶν Ἀρχαίων 
Αἰγυπτίων, καί οἱ πολιτισμοί τῆς Μεσοποταμίας. Μάλιστα μᾶς ἔλεγαν ὅτι λόγῳ 
τῶν συχνότατων πλημμυρῶν καί ὑπερχειλίσεων τοῦ Νείλου, οἱ ἄνθρωποι συ
χνά ἔχαναν τά ὅρια τῶν γεωργικῶν ἰδιοκτησιῶν καί ἔτσι παρίστατο ἀνάγκη 
νά προστρέξουν στήν υἱοθέτηση τεχνικῶν γιά τήν μέτρηση καί ἐπαναχάραξή 
τους. Αὐτή μᾶς παρουσιαζόταν ὡς ἐναρκτήρια προϋπόθεση γιά τίς ἀπαρχές 
τῆς Γεωμετρίας. Καί αὐτό ἦταν ἐν μέρει σωστό. Γνώριζαν τόν ὑπολογισμό 
μέτρησης τῶν ἐμβαδῶν τῶν ὁριζοντίων σχημάτων, ὅπως τό ἐμβαδόν τοῦ 
κύκλου καί γνώριζαν ἐπίσης τόν ὑπολογισμό τοῦ ὄγκου τῆς πυραμίδας. Ἀπό 
τήν ἄλλη πλευρά οἱ Βαβυλώνιοι, ἐκτός ἀπό τήν Γεωμετρία, εἶχαν ἀναπτύξει 
καί τίς δεξιότητές τους στόν Μαθηματικό Λογισμό (δέν ὀνομαζόταν ἀκόμη 
Ἀλγεβρικός). Δέν ἐνσωμάτωσαν ὅμως καθόλου τόν δέοντα συμβολισμό πού 
ἦταν ἀπαραίτητος γιά τά Μαθηματικά αὐτά. 

Οἱ πρῶτοι στόν κόσμο πού καταπιάστηκαν μέ τά Μαθηματικά μέ 
πρωτο φανέρωτη ἐπιστημονική δεξιότητα ἦταν οἱ Ἀρχαῖοι  Ἕλληνες.  Αὐτοί 
ἀποσύνδεσαν τά Μαθηματικά ἀπό τήν καθημερινότητα καί τίς ἀνάγκες ἐπί
λυσης τῶν προβλημάτων της καί ἀνύψωσαν τήν διανοητική τους προσπάθεια 
στήν (ἀτελέσφορη βεβαίως) ἀναζήτηση τῆς ἀρχῆς τῶν ὄντων. Ἡ προσπάθειά 
τους ἀνοίχθηκε στήν βάσανο τῆς ἀποδείξεως, καί τῆς υἱοθετήσεως ἀρχῶν 
καί κανόνων τοῦ μαθηματικῶς σκέ πτε σθαι. Ἔτσι εἰσήχθησαν οἱ ἔννοιες τῶν 
ὁρισμῶν, τῶν ἀξιωμάτων, τῶν θεωρημάτων καί τῶν ἀποδείξεων καί τῶν 
μεθόδων ἐπιλύσεων τῶν προβλημάτων. Γιά τούς Ἀρ χαί ους Ἕλληνες, ἡ ἀπό
δειξη ἦταν τό κεντρικό ζήτημα γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προ βλή ματος. Πρῶτοι 
αὐτοί στήν Ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔθεσαν τά θεμέλια της ἀπόδειξης 
μιᾶς προτάσεως. Ἐάν δέν ἀποδεικνυόταν μιά πρόταση, τότε ἦταν ψευ δής καί 
ἐστερεῖτο νοήματος. Ἡ ἀπόδειξη ἑπομένως ἦταν ἡ διαύγαση τῆς ἀλή θειας. 
Ἦταν τό βῆμα πού τούς ὁδηγοῦσε στό ξέφωτο μιᾶς  ἀληθοῦς θέασης τῆς 
ἀρθρω μένης πραγματικότητας. Ἡ πραγματικότητα, πού τούς περιέβαλλε δέν 
ἦταν ἁπλῆ ὑπόθεση. Ἦταν ἕνας κόσμος εὔτακτος, ἕνας χῶρος νοήματος,  ἕνα 
ὅλον τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦσαν ἀναπόσπαστο τμῆμα. Ἐντός τῶν πλαισίων 
αὐτῶν καί τῶν πρωταρχικῶν προϋποθέσεων, καταπιάστηκαν καί μέ τήν Γεω
με τρία καί αὐτοί τῆς προσέδωσαν τό μεγαλεῖο πού σήμερα γνωρίζουμε. Ἐτυ
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μολογικά, βέβαια, Γεωμετρία σημαίνει «μέτρηση τῆς γῆς». Ὅμως οἱ Ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες προσέδωσαν στήν Γεωμετρία τά χαρακτηριστικά μιᾶς δομημένης 
ἐπιστήμης, πού θεωροῦσαν ὅτι εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τήν ἀλήθεια 
τῆς ζωῆς  καθώς καί τήν διαδικασία τῆς σκέψης. Καί αὐτό ἦταν μιά ἀπαρχή 
ἀρχαιοελληνική πού μέ τήν σειρά της κληροδοτήθηκε  στούς πολιτισμούς καί 
τήν ἀνθρωπότητα. 

Θεμελιώδη καί σημαντικότατο ρόλο ἔχουν στήν Γεωμετρία οἱ ἀναλογίες, 
οἱ λόγοι τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων καί μεγεθῶν.  Ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος 
ἀσχολήθηκε μέ τούς λόγους καί τίς ἀναλογίες στήν Γεωμετρία. Συγκεκριμένα 
ἡ Γεωμετρία κα θώς καί οἱ γεωμέτρες ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τήν λεγόμενη 
«Ἁρμονική διαίρεση εὐθυ γράμμου τμήματος». Μάλιστα ἡ Γεωμετρία συν
δέει τήν ἁρμονική διαίρεση δεδομένου εὐθυγράμμου τμήματος ἀπό δύο ση
μεῖα πού τά ὀνομάζει συζυγῆ. Τό θεώρημα τῆς ἁρμονικῆς διαίρεσης τοῦ εὐ θυ
γράμ μου τμήματος  ἔχει ὡς ἑξῆς : 

«Σέ δεδομένο εὐθύγραμμο τμῆμα ΑΒ ὑπάρχει ἕνα καί μόνο ἐσωτερικό 
σημεῖο Μ καί ἕνα μόνο εξωτερικό Ν πού χωρίζουν τό ΑΒ στόν αὐτό (ἴδιο)  
λόγο       ὅπου λ καί μ δεδομένα εὐθύγραμμα τμήματα»

                                       
 
 

            

Τό θεώρημα αὐτό ἀποδεικνύεται καί μάλιστα ἰσχύει :  

      
(ὅπου λ και μ δεδομένα εὐθύγραμμα τμήματα)
Σημαντικό εἶναι ὅτι γιά δεδομένο σημεῖο (ἐσωτερικό) πού διαιρεῖ 

τό εὐθύγραμμο τμῆμα ΑΒ κατά σταθερό λόγο, ὑπάρχει μόνον ἕνα σημεῖο 
(ἐξωτερικό) πού διαιρεῖ τό αὐτό εὐθύγραμμο τμῆμα κατά τόν αὐτό λόγο.

Τά σημεῖα Μ καί Ν ὀνομάζονται συζυγῆ ἁρμονικά ὡς πρός τά Α καί 
Β, μόνον ὅταν χωρίζουν τό τμῆμα ΑΒ στόν αὐτόν λόγο, δηλαδή                Τό 
τμῆμα ΑΒ λέμε ὅτι διαιρεῖται ἁρμονικά ἀπό τά σημεῖα Μ καί Ν . Τά σημεῖα 
Α,Β,Μ καί Ν ὁρίζουν μιά ἁρμονική σημειοσειρά, συμβολικά  (Α,Β,Μ,Ν).

Ἐπίσης ἀποδεικνύεται καί τό ἑξῆς : (Θεώρημα) Ἐάν τά σημεῖα Μ καί 
Ν εἶναι συζυγῆ ἁρμονικά ὡς πρός τά Α καί Β, τότε καί τά σημεῖα Α, Β εἶναι 
συζυγῆ ἁρμονικά ὡς πρός τά Μ, Ν. 

Κατά τόν Εὐκλείδη  ἡ ἰσότητα δύο (ἤ περισσοτέρων) λόγων καλεῖται 
ἀναλογία. Αὐτές οἱ ἀναλογίες εἶναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι δέν πρόκειται 
ἁπλῶς γιά ἰσότητα δύο λόγων μεταξύ τους. Πρόκειται γιά ἕνα ζεῦγος σημείων 
μοναδικό πού ἱκανοποιεῖ καί πληροῖ, ἐκτός ἀπό τήν ἰσότητα τῶν δύο λόγων 

µ
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μεταξύ τους, τήν ἰσότητα καί τῶν δύο λόγων μέ τό σταθερό μέγεθος      πού 
διαιρεῖ τό εὐθύγραμμο τμῆμα ΑΒ. Τά δύο αὐτά σημεῖα πού ἱκανοποιοῦν τήν 
σχέση τῆς συζυγικῆς ἁρμονίας (ἀποδεικνύει ἡ Εὐκλείδιος Γεωμετρία) εἶναι 
μοναδικά. Ἀφοῦ γιά ἕνα σημεῖο Μ, ὑπάρχει ἕνα καί μόνο Ν πού ἱκανοποιεῖ 
τήν σχέση ἀναλογικῆς ἁρμονίας.

Ἡ Εὐκλείδιος Γεωμετρία δέν ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά μέ τήν “φωτο τυ πική” 
ἀποτύπωση ποσῶν καί μεγεθῶν. Ἀσχολεῖται μέ σχέσεις ποιοτήτων. Οἱ Ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες ἔτσι ἀντιλαμβάνονταν τήν Γεωμετρία. Ἡ ἔννοια τοῦ μαθηματικοῦ 
σημείου (τομή δύο εὐθειῶν)  δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα σημεῖο τῆς φύσεως. Εἶναι αὐτό 
πού συνέλαβε στήν διαύγειά του ὁ νοῦς πού θέλει νά ἀνακαλύψει τό ἀληθές 
βάθος τῶν πραγμάτων. Δέν αὐτό τό ἴδιο το βάθος τῶν πραγμάτων, μά αὐτό διά 
τό ὁποίου τείνει κανείς πρός τό βάθος πού ζητάει κανείς.

Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ σχέσεις ποιοτήτων.  Ἐάν ὡς Α ἀντιστοιχίσομε 
τήν ἀπαρχή τῆς ζωῆς σέ αὐτόν τόν κόσμο γιά τόν καθένα μας, καί ὡς Β τό 
τέλος τῆς ἐπίγειας παρουσίας μας, μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι  τά σημεῖα 
αὐτά ἀποτελοῦν δυό βασικούς πόλους πού δίνουν νόημα στόν ἄνθρωπο. Ἡ 
ἀπαρχή τῆς παρουσίας τοῦ καθενός εἶναι οὐσιαστικά καί τό πῶς βλέπει καί 
διαχειρίζεται τήν ζωή του, ἐδῶ σέ αὐτόν τόν κόσμο. Τό τέλος τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς ἀνάγει δυναμικά πρός τόν σκοπό καί τό ὄντως νόημα τῆς ζωῆς. Ὡς πρός 
αὐτούς λοιπόν τούς δύο πόλους, ὑπάρχουν δύο μόνον ἄνθρωποι πού ἔχουν 
τίς ἴδιες ἀκριβῶς θεωρήσεις–θεάσεις. Καί μάλιστα ἐάν συμβολίσουμε τούς 
δύο ἀνθρώπους μέ Μ καί Ν ἔχουμε : 

(ἀπό τό θεώρημα τῆς ἁρμονικῆς διαίρεσης) 
 Δηλαδή βλέπουμε, ὅτι γιά τόν ἄνθρωπο Μ ὑπάρχει ἕνας μόνον ἄνθρωπος 

Ν πού “μετράει” καί ζυγίζει τό νόημα τόσο τῆς ἐπίγειας ζωῆς ὅσο καί τῆς 
μετά ἀπό αὐτήν κατά τόν ἴδιο ἀπολύτως τρόπο. Ἔχουμε δηλαδή ἕνα σύστημα 
ἀναλογιῶν πού δημιουργεῖ μίαν αἴσθηση τάξης μεταξύ τῶν στοιχείων μιᾶς 
σύνθεσης. Ἡ σχέση αὐτή εἶναι δυναμική, ἀνάγει πρός τήν ἀλήθειά της μέσῳ 
τῆς διαρκοῦς βασάνου πού καταβάλλουν οἱ σύζυγοι ὥστε νά ἀχθοῦν στό 
μέτρο τῆς σταθερῆς συζυγικῆς ἁρμονίας. Ἁπλᾶ ἡ Γεωμετρία μέ τήν διαύγειά 
της, τήν ἀποδεικνυόμενη ἀλήθειά της μᾶς δείχνει ἕνα δρόμο πού πρέπει νά 
ἔχουμε ὑπ’ ὄψη ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πού θέλουμε νά «ζυγίζουμε» τήν ζωή μας 
μέ μέτρα πέρα ἀπό τά τετριμμένα “μέτρα” καί τά “μέτρα”  τῆς ὀδύνης καί τῆς 
παραλογίας πού χαρακτηρίζουν καί σημαδεύουν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.

      Βασίλης Π. Μακρής 
         Μεταλλειολόγος

µ
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Τό ἐκκλησιαστικό ἦθος, 
δείκτης τῆς πνευματικῆς κατάστασης κάθε ἐποχῆς

Σ
τήν ἐποχή μας, ἴσως περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἡ Ἐκκλησία μας 
καλεῖται νά ἀνταποκριθεῖ στίς σύγχρονες ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ὄχι μόνο τίς 

πνευματικές ἀλλά καί στίς ὑλικές, μεταστρέφοντας τό ρόλο Της ἀπό Ἰατρεῖο τῆς 
ψυχῆς σέ ἰατρεῖο τοῦ σώματος, σέ κοινωφελές Ἵδρυμα, σέ κοινωνική τράπεζα, σέ 
Γηροκομεῖο, Ὀρφανοτροφεῖο, καλύπτοντας τό ἔργο τοῦ ἀνύπαρκτου κράτους καί 
ἐπιτελῶντας οὐσιαστικό κοινωνικό ἔργο. Ὁ ἐκσυγχρονισμός αὐτός τῆς Ἐκκλησίας, 
ἡ προσαρμογή τοῦ ἔργου Της καί τῆς διδασκαλίας Της ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τῆς 
κάθε ἐποχῆς εἶναι δικαιολογημένος. Οἱ πνευματικές ὅμως ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων 
δέν μεταβάλλονται ἀνά τούς αἰῶνες. Παραμένουν ἴδια, στήν οὐσία, τά θέματα 
πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο. Τίς ἴδιες κατά βάθος ἐπιδιώξεις ἔχει ἡ ψυχή του. 
Αὐτό πού ἀλλάζει σέ κάθε ἐποχή εἶναι τό λεγόμενο κοινωνικό κατεστημένο, οἱ 
ἠθικές ἀξίες, οἱ κοινωνικοί ἄγραφοι νόμοι τούς ὁποίους διαμορφώνει ὁ ἄνθρωπος 
ἀνάλογα μέ τό πνευματικό του ἐπίπεδο καί ἔχει φθάσει σήμερα –ἐπαναλαμβάνοντας 
παλαιότερα φαινόμενα στήν ἱστορία– νά διαστρέφει τήν Ἀλήθεια, νά διαστρέ φει 
τήν φυσιολογία τῶν πραγμάτων προκειμένου νά νομιμοποιήσει τίς λανθασμέ νες 
ἐπιλογές του καί νά τίς δικαιολογήσει, ἐλπίζοντας ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο θά 
λύσει τά προβλήματα πού ὁ ἴδιος δημιούργησε.

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται, λοιπόν, σέ κάθε ἐποχή νά εἶναι Αὐτή πού θά θέτει 
τά ὅρια τῆς Ἀλήθειας καί τοῦ ψεύδους, τοῦ φυσιολογικοῦ καί τῆς διαστροφῆς, 
τοῦ “πολιτικά ὀρθοῦ” καί τοῦ λάθους. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτή πού ἔχει τόν ρόλο 
τοῦ ρυθμιστῆ τῶν γραπτῶν καί ἄγραφων νόμων τῆς κάθε κοινωνίας. Ἐκείνη εἶναι 
ἡ μόνη πού ἔχει τόν τρόπο νά διατηρήσει τίς ἠθικές ἀξίες τῶν ἀνθρώπων διότι 
Ἐκείνη ἔχει τήν Ἀλήθεια.

Αὐτός ὅμως, ὁ ἀναπόφευκτος ἐκσυγχρονισμός τῆς Ἐκκλησίας πού ἐπιτελεῖται 
σέ κάθε ἐποχή, δέν πρέπει νά συνεπάγεται τήν ἀλλοίωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
ἤθους καί ὕφους Της. Δέν πρέπει δηλαδή, ἐν ὀνόματι τῆς ἀνάγκης νά σταθεῖ δίπλα 
στόν ἄνθρωπο, νά ἀλλοιωθεῖ ἡ πνευματικότητα τῶν ἐνοριῶν, τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
χώρων, τῶν κληρικῶν μας μέ σκοπό νά προσελκύονται οἱ ἄνθρωποι. Ὁ κόσμος 
χρειάζεται τήν πνευματική ποιότητα. Χρειάζεται τήν Ἐνορία ὡς σπουδαστήριο 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὄχι ὡς ἕνα χῶρο πού ὁ καθένας κάνει ὅ,τι θέλει χωρίς 
τάξη καί σεβασμό. Χρειάζεται τόν Ἱερέα ὡς δάσκαλο, νά τόν ἀγαπᾶ σάν φίλο 
καί πατέρα, ἀλλά νά σέβεται παράλληλα τό Ἱερατικό του σχῆμα. Χρειάζονται 
ραδιοφωνικοί σταθμοί πού θά διαφέρει οὐσιαστικά τό πρόγραμμά τους ἀπό τό 
πρόγραμμα τῶν λοιπῶν σταθμῶν. Χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος ἄλλη ποιότητα ἀπό 
τήν καθημερινή του μιζέρια, καί αὐτή τήν ποιότητα τήν ὁποία μόνο ἡ Ἐκκλησία 
μπορεῖ νά τοῦ τήν ἐξασφαλίσει!

Βλέπουμε ἔντονα τά σημάδια τῆς ἀλλοίωσης αὐτῆς σήμερα, ἰδίως στίς δράσεις 
τῆς Ἐκκλησίας πού ἀπευθύνονται στούς νέους. Φροντίζει νά τούς ἐξασφαλίζει 
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διάφορες δραστηριότητες πού τούς ἀρέσουν καί καλῶς πράττει,  ἀλλά παράλληλα 
πρέπει νά φροντίζει νά τούς προσφέρει κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτό πού τούς 
προσφέρει ὁ κόσμος, κάτι αὐθεντικό κάτι γνήσιο. Μπορεῖ νά τούς μεταδώσει αὐτό 
πού ἔχουν ἀνάγκη: νά τούς μάθει νά σκέπτονται μέ ἄλλο πνεῦμα, νά βλέπουν μέ 
ἄλλη ματιά, νά μποροῦν νά ἀτενίζουν τή ζωή καί νά μήν τή φοβοῦνται. Νά τήν 
ἀντιμετωπίζουν μέ θάρρος, μέ παρρησία, μέ ἐλεύθερο πνεῦμα.

Κοσμικοί χῶροι καί κοσμικές δραστηριότητες ὑπάρχουν πάμπολλες σήμερα. 
Δέν χρειάζεται νά δημιουργεῖ  καί ἄλλους ἡ Ἐκκλησία γιά νά προσελκύσει τούς 
νέους. Τά παιδιά, ἄν θέλουν κοσμικούς χώρους θά πᾶνε ἐκεῖ πού θά βροῦν 
τούς γνήσιους. Γιατί νά προτιμήσουν τούς ἐκκλησιαστικούς πού μιμοῦνται 
τούς κοσμικούς, ἀλλά εἶναι καί  διανθισμένοι μέ χριστιανικά τραγουδάκια καί 
Κυριακάτικο ἐκκλησιασμό; Δέν εἶναι αὐτό πού ἀναζητοῦν. Οἱ νέοι σήμερα ψάχνουν 
μέ ἀγωνία γιά κάθε τι αὐθεντικό, γνήσιο, ἀληθινό.

Ἐκκλησιαστικό ὕφος εἶναι τό νά καλλιεργεῖται στά παιδιά ὁ σεβασμός πρός 
τόν Ἱερέα, ὁ σεβασμός πρός τόν χῶρο πού τά φιλοξενεῖ, ἡ εὐσέβεια καί ὄχι ἡ 
θρησκοληψία, ἡ σεμνότητα καί ὄχι ἡ σεμνοτυφία, ὁ σεβασμός πρός τό Θεό καί ὄχι 
ὁ φόβος τῆς τιμωρίας. 

Δυστυχῶς σήμερα μεγάλη μερίδα τοῦ κόσμου πιστεύει ὅτι οἱ  ἐκκλησι
αστικοί χῶροι εἶναι χῶροι ὅπου ἡ θρησκοληψία καί ἡ σεμνοτυφία, ἀνακα τεμένη μέ 
κοσμικές “ἐλευθερίες,” διαπλάθουν ἕναν ἄνθρωπο ψυχαναγκαστικό, πού ὑπακούει 
τυφλά σέ ἕνα Θεό τιμωρό, χωρίς νά λαμβάνει ἀπάντηση στίς ἀναζητήσεις του. Κι 
ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ αὐτήν τήν ἀντί ληψη. Στήν Ἐκκλησία ὁ 
ἄνθρωπος γνωρίζει τόν πραγματικό τρόπο λειτουργίας τοῦ ἑαυτοῦ του, γνωρίζει 
τήν Ἀλήθεια πού τόν ἐλευθερώνει ἀπό τά δεσμά πού τοῦ βάζει ὁ κόσμος καί τοῦ 
δίνει Ἐλπίδα.

 Τό Ἐκκλησιαστικό ἦθος θά πρέπει νά διατηρεῖται ἀναλλοίωτο ἀνά τούς 
αἰῶνες, ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς σέ κάθε κοινωνία, ὡς μέτρο τοῦ βαθμοῦ ἀπο μά
κρυνσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Δημιουργό του.

Ἐάν ἀλλοιωθεῖ τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, ἐάν ἡ νοοτροπία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
χώρων “ἐκσυγχρονισθεῖ” γιά νά γίνει ἀρεστή στόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί χάσει 
τήν πνευματικότητά της,  τότε θά χαθεῖ καί ἡ τελευταία ἐλπίδα τοῦ ἀνθρώπου νά 
ξαναβρεῖ τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρός τό Θεό. 

Ἐάν ἀλλοιωθεῖ ὁ πλοηγός μας, τί ἐλπίδα ἔχουμε νά ξαναβροῦμε τό λιμάνι;   

      Μαρίνα Διαμαντῆ
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Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Τ
ό Περιοδικό μας μέ δύο ἄρθρα του, στά ὁποῖα τονίσαμε τή δια-
φο ρά Ἡμερολογίου καί Ἑορτολογίου, ἀπηύθυνε Πρόσκληση 

πρός τούς πιστούς τοῦ Ἀρχαίου Ἡμερολογίου γιά διάλογο.
Ἄμεση ἦταν ἡ ἀνταπόκριση ἐκ μέρους τοῦ ἀνήκοντος στό Ἀρχαῖο 

Ἡμερολόγιο ἐκπαιδευτικοῦ κ. Ν. Μάννη καί τοῦ Ἱστολογίου του 
«Κρυφό Σχολειό», μέ τή δημοσίευση σχετικοῦ ἄρθρου.

Κατόπιν αὐτοῦ ἐπικοινωνήσαμε μέ τόν κ. Δημήτριο Κάτσουρα, 
ὑπεύθυνον τοῦ Περιοδικοῦ τῶν Γ.Ο.Χ. καί τοῦ ἐκφράσαμε τήν ἐπι-
θυμία μας αὐτός ὁ Διάλογος νά γίνη δημοσίως, διότι ἄλλως καθί-
σταται ἀδύνατος, δεδομένου ὅτι τό Περιοδικό μας καί πολύ χῶρο δέν 
διαθέτει (λόγῳ τῆς ἄλλης ποικίλης ὕλης του), ἀλλά καί ὡς μηνιαῖο 
δέν προσφέρεται γιά τόν σκοπό αὐτόν πού ἀπαιτεῖ ἀμεσότητα.

Δυστυχῶς, ἐκπρόσωποι τῶν Γ.Ο.Χ. ἐμποδίζονται πρός τό παρόν 
διότι καί γιά τήν ἄτυπη συμμετοχή τους ἀπαιτεῖται ἀπόφασις τῆς Συ-
νό δου των. Ἐλπίζουμε ὅτι αὐτή ἡ ἄδεια θά τούς δοθῆ σύντομα.

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων καί ἡ 
«Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων»(ΠΕΘ) διοργανώνουν Δημόσια 
συζήτηση τήν Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, 6–9 μ.μ. μέ θέμα:

«Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ,
“ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”»

Τό θέμα θά συζητηθῆ γιά νά ἀνασκευασθοῦν τά σύγχρονα ρεύματα 
πού ἐπιχειροῦν μέ κάθε τρόπο νά περιθωριοποιήσουν τήν ὄντως Ἐπιστήμη, 
τήν Θεολογία, ἀναγορεύοντες ἐπιστήμη τήν ἐπιστημονική φαντασία! Θά 
συζητήσουν οἱ:
● πρωτ. Βασίλειος Βολουδάκης ● κ. Θωμᾶς Ἰωαννίδης, ἐπίκ. Κα-
θηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ ● κ. Εὐάγ  γε
λος Πονηρός, Σχολικός Σύμβουλος, Μέλος Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ ● κ. Λέ
ων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας ● κ. Κωνσταντῖνος Βουγᾶς, Μοριακός 
Βιολόγος, Ἐρευνητής Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
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