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Μία ἄγνωστη Ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Σ
υχνά μέ ἐρωτοῦν ἄνθρωποι πού μέ ἐμπιστεύονται γιά νά 
πληροφορηθοῦν περί τῶν Διαλόγων μεταξύ Ὀρθοδόξων 

καί Παπικῶν, καθ’ ὅτι ἔχουν κυριολεκτικά «ζαλισθεῖ» μέ τόν 
ὠκεανό κειμένων πού ἔχουν δημοσιευθεῖ γιά τό θέμα αὐτό μεταξύ 
Ὀρθοδόξων διαφορετικῶν τάσεων καί ἀποροῦν, πῶς, ἐνῶ εἶναι 
σχεδόν ἀδύνατη καί ἡ ἁπλή συνεννόηση μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων 
γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν, προσδοκοῦν 
κάποιοι θετικά ἀποτελέσματα ἀπό τούς Διαλόγους Ὀρθοδόξων 
μέ Παπικούς;

Τό ἐρώτημα αὐτό ἀλλά καί ἡ εὔλογη ἀπορία τους μέ 
ὁδήγησε νά ἀναπτύξω ἐκτενῶς τό θέμα στό πλαίσιο ἑβδομαδιαίων 
Διαλογικῶν Ὁμιλιῶν μου στήν Πνευματική Ἑστία «ΥΠΑΚΟΗ», σέ 
ἐντελῶς, ὅμως, διαφορετική διάσταση ἀπό τή συνηθισμένη.

Ὡστόσο, μέ παρεκίνησαν ἀρκετοί νά δημοσιοποιήσω τό 
σκεπτικό μου, σάν μιά σημερινή γραπτή μαρτυρία μου, δεδομένου 
ὅτι –παρά τίς μικρές μου δυνάμεις– ὑπῆρξα ἕνας ἐκ τῶν παλαιοτέρων 
ἐπιζώντων, πού ἀρθρογράφησαν στήν Ἐκκλησιαστική Ἐφημερίδα 
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
καί ἐπί μακρόν ἔχω σιωπήσει.

Παρά ταῦτα, δέν θά ἔσπευδα νά ἀνταποκριθῶ στό αἴτημα 
τῶν καλῶν συνεργατῶν μου ἄν δέν μέ παρακινοῦσε ἐπιτακτικά ἡ 
ἀπροσδόκητη εὕρεση στό Ἀρχεῖο μου ἑνός κειμένου, τό ὁποῖο μοῦ 
εἶχε δώσει πρό πολλῶν ἐτῶν ὁ μακαριστός π. Μᾶρκος Μανώλης 
μέ τήν ἔνδειξη «Ντοκουμέντο», γραμμένη μέ τό χέρι του!

Πρόκειται γιά μιά Ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου 
πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρόν Ἱερώνυμον τόν Α΄, 
γραμμένη στίς 26 Ἰανουαρίου 1971.

Παραθέτω ὁλόκληρη τήν Ἐπιστολή αὐτήν καί κατόπιν θά 
προχωρήσω στόν σχολιασμό μου:
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« Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε 

ἀδελφέ
καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος 

κύριε Ἱερώνυμε, 
τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα 
ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι,

 ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἡ ὑποδοχή, τῆς ὁποίας ἔτυχεν ὁ Καρδινάλιος τοῦ 
Παλέρμο Σεβασμιότατος κ. Φρ. Κάρπινο, παρά τῆς Ὑ με
τέ ρας λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Μα κα
ριότητος, κατά τήν εἰς Ἑλλάδα ἔλευσιν αὐτοῦ, προὐξένησεν 
ἐντύπωσιν βαθυτάτην, τήν ὁποίαν ἐπη ύ ξησε τό τελευταίως 
κυκλοφορῆσαν καί περιελθόν καί εἰς χεῖρας ἡμῶν μετά 
πολλῶν φωτογραφιῶν βιβλιάριον ἐπί τῆς ὑποδοχῆς 
ταύτης.

Τό κεντρικόν σημεῖον τῆς ὑποδοχῆς ἦτο ἡ ἔκδηλος 
καί αὐθόρμητος θερμότης, μεθ’ ἧς ἡ Ὑμετέρα σεβασμία 
Μακαριότης ὑπεδέχθη αὐτόν, οἱ ἐκφωνηθέντες ἐν συνεχείᾳ 
λόγοι, αἱ ἐπισκέψεις, τό γεῦμα ἐν τῇ Μονῇ Πεντέλης καί 
αἱ λοιπαί ἐκδηλώσεις.

Οὕτω, διά μίαν στιγμήν ὡραματίσθημεν τήν Ὑμε
τέραν φίλην Μακαριότητα ἐπί δίφρου φερομένην, πρός 
τήν ὁριστικήν συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο πρεσβυγενῶν 
ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ πράξει.

Εἰς ταύτην ἀντιτίθενται οἱ Θεολόγοι ἡμῶν, ἀλλά δέν 
λέγουσιν ἡμῖν, πῶς ἐννοοῦσι τήν ἀποκατάστασιν τῶν 
πραγμάτων μεταξύ τῶν δύο πρεσβυγενῶν Ἐκκλησιῶν, 
ἐκτός ἐάν προτιμῶσι τήν διαιώνισιν τῆς διαιρέσεως.

Οὐδέ ἀπαντῶσιν εἰς τό ἐρώτημα: Ἀφοῦ διά τῆς ἄρσεως 
τοῦ Σχίσματος, τήν 7ην Δεκεμβρίου 1965, ἐπανήλθομεν 
αὐτομάτως εἰς τήν πρό τοῦ 1054 ἐποχήν, καθ’ ἥν ὑπῆρχον 
μέν διαφοραί μεταξύ τῶν δύο ἐκκλη σιῶν καί ἐνίοτε 
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σκληρότερον ἐκδηλούμεναι, ἀλλά διετήρουν τήν ἑνότητα 
ἐν τοῖς Ἱ. Μυστη ρίοις καί ἰδίως ἐν τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ, 
ποῖα νέα μετά τό 1054 ἐμπόδια ἐνεφανίσθησαν κωλύοντα 
τήν ἐπάνοδον εἰς τήν πρό αὐτοῦ ἐποχήν;

Καί ἐπί τούτοις συγχαίροντες Αὐτῇ ὁλοψύχως καί 
περιπτυσσόμενοι Αὐτήv καί αὖθις ἐν φιλήματι ἁγίῳ, 
δια τελοῦμεν μετ’ ἀγάπης ἀδελφικῆς καί ἐξιδιασμένης 
τιμῆς.

1971 Ἰανουαρίου κς́   
Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρας ».

Τό κείμενο αὐτό εἶναι πράγματι «ντοκουμέντο». Ὄχι γιατί 
ἀποκαλύπτει γιά ἄλλη μιά φορά τόν οἰκουμενιστικό –ἄνευ ὁρίων– 
οἶστρο τοῦ ἀξιοθρηνήτου Πατριάρχου, οὔτε γιατί φανερώνει τήν 
προσπάθειά του νά παρασύρη διά κολακείας τόν πολύ προσεκτικόν 
Ἀρχιεπίσκοπον Ἱερώνυμον τόν Ά, καί, δι’ αὐτοῦ, ὁλόκληρη τήν 
Ἑλλαδική Ἐκκλησία σέ μιά ὀλέθρια οἰκουμενιστική συμπόρευση. 
Εἶναι «ντοκουμέντο» γιατί ἀπογυμνώνει τόν Οἰκουμενισμό, «σύν 
πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καί πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ καί πάσῃ τῇ 
λατρείᾳ αὐτοῦ καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ», ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος αὐτός ἦταν ἕνα ἁπλό ἐκτελεστικό ὄργανο, ἄνωθεν (ἐκ 
τοῦ Λευκοῦ Οἴκου) κατευθυνόμενο, χωρίς, συνάμα, τήν στοιχειώδη 
πνευματική μόρφωση, παιδεία ἀλλά καί νοημοσύνη, γιά νά μπορῆ, 
τοὐλάχιστον, νά κρύψη αὐτή τήν τυφλή ἐξάρτησή του.

Νοεῖται Πατριάρχης νά γράφη ὅτι μέ τήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων 
«ἐπανήλθομεν αὐτομάτως εἰς τήν πρό τοῦ 1054 ἐποχήν, καθ’ ἥν 
ὑπῆρχον μέν διαφοραί μεταξύ των δύο ἐκκλησιῶν καί ἐνίοτε σκλη
ρό τερον ἐκδηλούμεναι, ἀλλά διετήρουν τήν ἑνότητα ἐν τοῖς Ἱ. Μυ
στη ρίοις καί ἰδίως ἐν τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ, ποία νέα μετά τό 1054 
ἐμπόδια ἐνεφανίσθησαν κωλύοντα τήν ἐπάνοδον εἰς τήν πρό αὐτοῦ 
ἐποχήν;»!
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Εἶχε τό “κουράγιο” νά ἐρωτᾶ τούς θεολόγους περί τοῦ τί ἄλ
λαξε ἀπό τοῦ 1054 ἕως τοῦ 1971 (πού ἔγραψε τήν Ἐπιστολή του), 
ἐνῶ ταυτόχρονα ὁ Πατριάρχης ἦταν “γυμνός” ἀκόμη καί ἀπό 
στοιχειώδη Ἱστορική γνώση; Δέν εἶχε, ἄραγε, ποτέ πληροφορηθεῖ 
περί τῶν Σταυροφοριῶν, περί τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, περί τῆς 
ἐγκαθιδρύσεως Κράτους μέ Ἀρχηγό (=Πρόεδρο) τόν Πάπα, περί 
ὑπουργοποιήσεως τῶν Ἐπισκόπων καί τῆς μετατροπῆς τους σέ 
Καρδιναλίους;

Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ ὅτι οἱ Λατίνοι –μετά τήν κατάληψη 
τοῦ θρόνου τῆς Ρώμης ἀπό τούς Φράγκους τοῦ Καρλομάγνου–  
ἔπαψαν, ὁριστικά πιά, νά θεολογοῦν «ἁλιευτικῶς» καί θεολογοῦν 
«ἀριστοτελικῶς», ἔχοντες τόν Ἀριστοτέλη «ὡς τρίτον καί δέκατον 
τῶν Ἀποστόλων»; Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ τούς σχετικούς μέ αὐτά 
ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Ἁγίου Μάρκου 
τοῦ Εὐγενικοῦ, τό «Συνοδικόν της Ὀρθοδοξίας» ἁπάσης, πού 
ἀνυψώνει τόν Ἅγιον Παλαμᾶν ὡς Οἰκουμενικόν Διδάσκαλον;

Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ ὅτι στή Δύση δέν ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος 
Ρώμης ἀλλά Ἀρχηγός Κράτους καί, μάλιστα (ὅπως πολύ εὔστοχα 
σχολιάζει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός), ὄχι ἀπό τό Σῶμα τῶν 
Ἐπισκόπων ἀλλά ἀπό τούς ὑπουργούς του, τούς Καρδιναλίους; 

Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ τό ἀποκορύφωμα τῆς πτώσεως τοῦ 
«Ἑωσφόρου τῆς Δύσεως», πού αὐτοανακηρύχθηκε Ἀλάθητος(!) καί 
ὑποκατέστησε τήν Ἐκκλησία μέ τόν ἑαυτόν του, δηλαδή, μέ ἕνα 
ἄτομο, τό ὁποῖο δέν λογαριάζει κανέναν καί δέν δίνει λογαριασμό 
σέ κανέναν;

Τό Σχίσμα τῆς Δύσεως ἀπό τήν Ἀνατολή εἶναι μόνο θέμα ἀνα
θεμάτων; Εἶναι θέμα πού λύεται διά τῆς ἀναγνώσεως αὐτοσχεδίων 
εὐχῶν σκοπιμότητος; Γιατί, βεβαίως, Εὐχή γιά ἄρση Ἀναθέματος 
κατά τῆς πλάνης τοῦ Ἑωσφόρου δέν ἔχει ποτέ συνταχθεῖ μέ τήν 
Χάριν καί τόν Φωτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

Ὅμως, ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἀθηναγόρου δέν πάσχει μόνο ἀπό 
Ἱστορική καί Θεολογική γυμνότητα, ἀλλά φανερώνει καί τήν ἀλα
ζονεία καί ἀφροσύνη ἑνός Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος, ἄν καί παν τελῶς 
ἄγευστος τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ἀλαζονεύεται ὅτι ἀπο
κατέστησε τό κῦρος τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἄρση τοῦ Ἀναθέματος 
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κατά τῶν Παπικῶν, ἀνυψώνοντας ἔτσι τόν ἑαυτόν του ἐπάνω ἀπό 
τήν Ὀρθοδοξία, βλασφημῶν κατ’ οὐσίαν κατά τῶν ἁγίων ἐννέα 
αἰώνων καί, μάλιστα, ἁγίων, ἰσοστασίων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν!

Τό λυπηρό γιά τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα εἶναι ὅτι, ἀντί νά 
Ἀναθεματισθῆ, ὁ τόσον βαρέως βλασφημήσας κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος Πατριάρχης, οἱ μετά τόν Ἀθηναγόρα Πατριάρχαι ἐδήλωσαν 
ὅτι θά ἀκολουθήσουν τά ἴχνη του!

Μέ ποιό, ὅμως, σκεπτικό;
Συνυπέγραψαν αὐτήν τήν Ἐπιστολή ἤ τό νόημά της;
Ἀγνόησαν καί ἐκεῖνοι τήν Ἱστορική πραγματικότητα, χάριν 

τῆς ὑλοποιήσεως τῆς σκοπιμότητος, πού ἐγκαινίασε ὁ Πρόεδρος 
Τρούμαν, μέ τό νά ἐγκαταστήση στήν Κωνσταντινούπολη τόν 
Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, μεταφέροντάς τον ἀπό τήν Ἀμερική μέ 
τό Προεδρικό του ἀεροπλάνο; Ἄν ὄχι, τότε, γιατί ἀκολουθοῦν τά 
ἴχνη του;

Ἡ «σκοπιμότητα Τρούμαν» ἦταν νά μή ἀρκεσθῆ ἡ Ἀμερική 
στήν Πολιτική κηδεμονία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά διά τῆς Πολιτικῆς 
νά «ἀστυνομεύεται» καί ἡ Ἐκκλησία –ἡ Ὁποία στήν Ἑλλάδα 
ἐπηρεάζει πολύ τόν λαό– ὥστε νά ἐξυπηρετοῦνται ἀπόλυτα τά 
συμφέροντά της, ἀλλοτριώνοντας μέ τόν Οἰκουμενισμό τήν Πίστη 
καί, διά τῆς ἀλλοτριώσεως αὐτῆς, νά διασπασθῆ ἡ συνοχή τοῦ 
Γένους μας.

Μέ ἕνα λόγο, ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἕνα ὄργανο πολιτικό, 
πού δέν ξεκίνησε ἀπό κληρικούς ἀλλά ἀπό πολιτικούς –ἀπό τόν 
πολύ προβληματικόν Μανουήλ Κομνηνόν μέχρι τόν Αὐτοκράτορα 
τῆς Ἁλώσεως Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον, καί ἀπό τόν Τρούμαν (διά 
τοῦ Ἀθηναγόρα) μέχρι σήμερα– πού χρησιμοποιοῦν τήν Ἐκκλησία 
γιά τίς ἐξουσιαστικές τους σκοπιμότητες. Ἡ οὐσιώδης, ὅμως, 
διαφορά ἔγκειται στό ὅτι, ἐνῶ πρό τῆς Ἁλώσεως ὁ Οἰκουμενισμός 
ἐπιβάλλεται στήν Ἐκκλησία ἀναγκαστικά ἀπό τούς Αὐτοκράτορες 
τῆς παρακμῆς, μετά τόν Ἀθηναγόρα ἔχουμε ἑνιαία οἰκουμενιστική 
γραμμή πολιτικῶν καί Πατριαρχῶν, σέ βαθμό, μάλιστα, νά προ
τρέχουν οἱ Πατριάρχαι καί νά ἀναδεικνύονται «βασιλικότεροι τῶν 
βασιλέων» σέ σπουδή γιά Οἰκουμενισμό!

Ὁ Οἰκουμενισμός, μέ τή δομή καί τίς ἐπιδιώξεις του δέν 
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ἐξυπηρετεῖ τήν Ὀρθοδοξία, οὔτε τόν χριστιανισμό, ἀλλά μόνο 
τούς πολιτικούς σχεδιασμούς, γι’ αὐτό καί δέν ἀντέχει οὔτε κἄν 
σέ στοιχειώδη Θεολογικό Διάλογο. Δέν ἀντέχει, οὔτε σέ διάλογο 
μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἑτεροδόξων, ἀλλ’ οὔτε σέ διάλογο μεταξύ 
Ὀρθοδόξων καί Οἰκουμενιστῶν, γιατί γιά νά “ἀντέξη” πρέπει νά 
γκρεμισθῆ ἐκ βάθρων ἡ Ὀρθοδοξία! Πῶς, ἄλλωστε, μπορεῖ νά γίνη 
θεολογική συζήτηση μέ ἀνθρώπους πού ἄλλοτε “καταπίνουν” τούς 
αἰῶνες γιά νά κάνουν λήψη τοῦ ζητουμένου, ὅπως, π.χ. διαβάζουμε 
στήν Ἐπιστολή Ἀθηναγόρου, καί ἄλλοτε διαγράφουν ἀκόμη καί τίς 
ἀλάθητες καί αἰώνιες Ἁγιογραφικές προσταγές, ὅπως «αἱρετικόν 
ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τίτ. 3,10), 
ἀντικαθιστῶντας τις μέ ἐπινοήσεις τοῦ τύπου: «δέν δύναται ἡ 
Ἐκκλησία νά ἔχη διατάξεις ἀπαγορευούσας τήν εἴσοδον εἰς 
τούς Ναούς τῶν ἑτεροδόξων καί τήν μετ’ αὐτῶν συμπροσευχήν 
καθ’ ἥν στιγμήν αὕτη διά τῶν  ἐκπροσώπων αὐτῆς προσεύχεται 
ἀπό κοινοῦ μετ’ αὐτῶν, διά τήν τελικήν ἕνωσιν ἐν τῇ πίστει, 
τῇ ἀγάπη καί τῇ ἐλπίδι»(!), ὅπως διαβάζουμε σέ κείμενο τοῦ 
σημερινοῦ Πατριάρχου μας (Περί τήν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ.Κανόνων και 
τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξω Ἐκκλησία, Θεσσαλονίκη 1970, 
σ.73). 

Δηλαδή, μᾶς δηλώνεται ρητά μέ τό κείμενο αὐτό ὅτι ὅλοι ἐμεῖς  
στό ἑξῆς καλούμεθα νά μή δίνουμε καμμιά ἀπολύτως σημασία στό ἐν 
προκειμένῳ πρόσταγμα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ἐφ’ ὅσον οἱ 
σημερινοί «ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας» ἀκολουθοῦν διαφορετική 
ἀπό τόν Ἀπόστολον Παῦλον τακτική στήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρε
τικῶν! Καί αὐτό θά ἰσχύη πάντοτε. Ἐν ὀνόματι τῆς Ἐκκλησίας θά 
ἀποφαίνονται οἱ κατά περιόδους ἐν ζωῇ «ἐκπρόσωποι Αὐτῆς» ὡς 
αὐθεντικοί ἑρμηνευτές τῆς Ἐκκλησίας!

Τά πράγματα μεθοδεύονται σταδιακά καί μέ ἐκκλησιαστική 
ἐπισημότητα ἀλλά θά ἔχουν τήν κατάληξη πού εἶχαν πάντοτε οἱ 
ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις, πού δέν ἔφεραν τήν σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος.

Προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν καί στήν Ὀρθοδοξία τίς ἀρχές τῆς 
κωδικοποιήσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού ἐπενόησαν οἱ Γραμματεῖς 
καί οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ διάδοχοί τους Ἰησουΐτες, ὥστε καί οἱ Ἱ. 
Κανόνες ἀλλά καί ἡ Ἁγία Γραφή νά “κόβονται καί νά ράβονται” 
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στίς ἀπαιτήσεις τῆς πολιτικῆς μόδας κάθε χρονικῆς περιόδου. 
Αὐτό σχεδιάζεται «ἐν ἀπολυπραγμονήτῳ σιγῇ» ἀπό τήν μελετωμένη 
Πανορθόδοξον Σύνοδον, κατά τήν ὁποία φιλοδοξοῦν νά συνταχθῆ 
–μεταξύ τῶν ἄλλων– ἕνας Νέος Κῶδιξ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ὁ ὁποῖος «θά τροποποιήση καί θά καταργήση ἀναποφεύκτως 
καί κανόνας τῶν οἰκουμενικῶν Συνόδων» (ὅ.ἀ. σελ. 93), ὅπως 
εἰσηγεῖται ὁ Πατριάρχης μας στήν διδακτορική του διατριβή!

  
Ἡ ἐπικρατοῦσα οἰκουμενιστική συλλογιστική ὑποστηρίζει 

ὅτι τάχα οἱ ἀλλαγές πού εἰσάγονται στή διδασκαλία τῆς Ἐκ κλη
σίας μας εἶναι ἐξωτερικές καί δέν θίγουν τήν οὐσία της, ἀφοῦ 
«ἐκ τῶν Κανόνων παραμένει ἡ ἰδέα, ὁ πυρήν, τό πνεῦμα, αἱ 
ἐξω  τε  ρι καί ἱστορικαί μορφαί αὐτῶν ὑπόκεινται εἰς μεταβολήν 
καί διαρρύθμισιν συμφώνως πρός τάς νεωτέρας ἀνάγκας τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς»! (ὅ.ἀ. σελ. 31).

Εἶναι λυπηρό νά ἀγνοοῦν Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας αὐτό πού 
ἐγνώριζαν τίμιοι καί εὐσεβεῖς Κυβερνῆτες, ὡς πρός τήν ἀνάγκη 
ἀκριβείας, ὄχι μόνο τοῦ πνεύματος ἀλλά καί τοῦ γράμματος 
τῆς Νομοθεσίας, ὅπως ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία 
σημειώνει: «Οὐδὲν ἐπισφαλέστερον τοῦ κοινοῦ ἐκείνου καὶ τε τριμ
μένου ἀξιώματος. “πρέπει νὰ ἐκλαμβάνῃ  τὶς τὸ πνεῦμα τοῦ Νόμου, 
καὶ ὄχι νὰ προσκολλᾶται εἰς τὸ Γράμμα”. Οὕτω διωρύσσεται τὸ 
πρόσχωμα τὸ ἀντιφράττον τὸν χειμάῤῥουν τῶν ὑπολήψεων… Ἕκαστος 
τῶν ἀνθρώπων βλέπει τὰ πράγματα καθ’ ἕνα τινὰ τρόπον ἰδιάζοντα, καθ’ 
ὅν παρίστανται εἰς τὴν φαντασίαν αὐτοῦ. Ἠθέλαμεν ἰδῇ τὴν τύχην ἑνός 
Πολίτου νὰ μεταβάλλεται, μεταφερομένης τῆς αὐτοῦ δίκης ἀπὸ ἕν εἰς 
ἄλλο  Κριτήριον  καὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἐξηρτημένην 
ἀπὸ τὸν παραλογισμὸν, ἤ ἀπὸ τὴν ἀθυμίαν καὶ σκυθρωπότητα τοῦ Κριτοῦ 
αὐτοῦ. Ἠθέλαμεν ἰδῇ τὰ αὐτὰ ἐγκλήματα κολαζόμενα διαφερόντως 
εἰς διαφόρους καιρούς ἀπὸ τὸ αὐτὸ Κριτήριον, ἄν ὁ Κριτὴς ἤθελε νὰ 
συμβουλεύεται, ὄχι τὴν φωνὴν, τὴν σταθερὰν ἑνὸς Νόμου ἀμετατρέπτου, 
ἀλλὰ τὴν ἄστατον καὶ ἀπατηλὴν τῶν αὐτεξουσίων διερμηνεύσεων»! 
(«Εἰσήγησις», Ἄρθρο 153, μεταφρ. Εὐγενίου Βουλγάρεως, ἐκδ. ΥΠΑΚΟΗ, 
Ἀθῆναι 2013).

Τά πράγματα, λοιπόν, εἶναι πολύ διαφορετικά. Δέν ἀλ
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λοι ώνεται μόνο ἡ οὐσία τῶν Ἱ. Κανόνων μέ τήν σχεδιαζομένη 
κωδικοποίησή τους ἀλλά ἀνατρέπεται ἀκόμη καί ἡ διδασκαλία 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως διαπιστώσαμε στό ἀνωτέρω παράδειγμα 
τῆς προτροπῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου!

Βέβαια, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀνθίσταται, ὡς ἐπί τό 
πλεῖ  στον, καί δέν ὑπηρετεῖ τόν Οἰκουμενισμό, στόν βαθμό 
τοὐλάχιστον, πού θά ἤθελε ἡ Ἀμερική, καί γι’ αὐτό μέχρι σήμερα 
οἱ Ἑλληνικές Κυβερνήσεις, ὄχι μόνο δέν φροντίζουν νά ἑνώσουν, 
ἀλλά συντηροῦν καί καλλιεργοῦν τήν διάσπαση τῆς Ἑλλαδικῆς 
Ἱε ραρ χίας σέ Ἱεραρχία τῶν Παλαιῶν καί τῶν Νέων Χωρῶν, ὥστε 
νά εἶναι ἀνά πᾶσαν στιγμήν ἕτοιμη καί ἡ ὁρολογία γιά νά γίνουν 
οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, ἄλλες Χῶρες!

Ἄν κάποιοι πιστεύουν ὅτι δέν ἔχουμε δίκιο στή θεώρηση τοῦ 
θέματος αὐτοῦ θά πρέπει νά μᾶς δώσουν μιά πειστική ἀπάντηση 
γιά τό ποιό εἶναι τό νόημα τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων μέ τούς 
Ἑτεροδόξους; Τί συζητοῦν ἐκεῖ; Δέν ἔχουν βιβλία νά διαβάσουν 
οἱ Ἑτερόδοξοι ἤ ἔχουν ἀλλά δέν τά καταλαβαίνουν καί πρέπει νά 
τούς τά ἐξηγήσουν οἱ δικοί μας; Δέν ὑποτιμοῦμε τήν νοημοσύνη 
ὅλων μας μέ αὐτήν τήν τακτική;

Ἡ Ἱστορία τῶν ἀπό Ἀθηναγόρου ἐτῶν δέν ἔδειξε ἁπλῶς 
ἀλλά ἀπέδειξε, ὅτι ἡ μόνη ἀλήθεια εἶναι ὅτι στούς Διαλόγους 
αὐτούς συζητοῦν γιά τό πῶς θά ἐξαφανίσουν τήν Ἱστορία ἐννέα 
αἰώνων καί, ταυτόχρονα, πῶς θά κρατήσουν τά πρακτικά πολιτικά 
ἀποτελέσματα τῶν παραχαράξεων τῆς Πίστεως.

Καί συζητοῦν Ὀρθόδοξοι μέ Παπικούς, χωρίς κἄν νά ὑπο
ψιάζονται οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι συζητηταί ὅτι χρησι μο ποι
οῦνται. Ὅτι δέν συζητοῦν μέ Ἐπισκόπους τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά μέ 
τό Βατικανό, δηλαδή μέ τούς Πολιτικούς τῶν Πολιτικῶν! 

    πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ἐνῶ οἱ Προτεστάντες “γκρεμίζουν” τίς πολιτικές θεωρίες τοῦ Λουθήρου...

ΕΜΕΙΣ  ΘΑ  ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ  ΣΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΘΕΩΡΙΕΣ  ΤΗΣ  ΒΑΥΑΡΟΚΡΑΤΙΑΣ;

Τ
ό προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας ἔκανε σαφές μέ τό πρῶτο 
ἄρθρο του, ὅτι ἡ πλανεμένη  διδασκαλία τοῦ Λουθήρου περί δύο ἀνε

ξαρτήτων ἐξουσιῶν (Ἱερατικῆς καί Βασιλικῆς), οἱ ὁποῖες, τάχα, δίδονται κατ’ 
εὐθεῖαν ἀπό τόν Θεόν, εἰσήχθη στήν χώρα μας ἀπό τούς Βαυαρούς τοῦ 
Ὄθωνος καί διεπότισε τήν καθημερινή μας ζωή σ’ ὅλους τούς τομεῖς, στή 
θεολογία, στήν πολιτική, στή νομική, στίς ἐπιστῆμες καί ἀλλοῦ.

Ἐνῶ ἡ προτεσταντική αὐτή πλάνη ἔγινε ἀποδεκτή καί ἀπό ὅλους, 
σχεδόν, τούς Ὀρθοδόξους, παρατηρεῖται μιά προσπάθεια ἐπανεξετάσεώς 
της στόν τόπο πού γεννήθηκε αὐτή ἡ πλάνη, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς EKD 
(Εὐαγγελική ἐκκλησία τῆς Γερμανίας), ἡ ὁποία, στά πλαίσια τοῦ προ γραμ
ματισμένου γιά τό 2017 ἑορτασμοῦ τῶν 500 χρόνων ἀπό τήν Μεταρρύθμιση, 
ἀνεκήρυξε τό 2014 ὡς ἔτος μέ τό κεντρικό θέμα Reformation und Politik, 
δηλ. Μεταρρύθμιση καί Πολιτική. Ἐπί πλέον προχώρησε στήν ἔκδοση 
μιᾶς σχετικῆς φυλλάδας μέ τίτλο “Fürchtet Gott, ehrt den König! Refor-
mation. Macht. Politik.” (“Νά φοβᾶσθε τόν Θεόν, νά τιμᾶτε τόν βασιλέα. 
Μεταρρύθμιση. Ἐξουσία. Πολιτική”). 

Στίς τρεῖς αὐτές ἑνότητες γίνεται μιά κριτική παρουσίαση τῆς δι
δασκαλίας τοῦ Λουθήρου, παρουσιάζονται οἱ συνέπειες τῆς ἀρ ρω στη
μένης ὑπακοῆς τῶν πιστῶν στήν ἑκάστοτε ἐξουσία καί ἀναζητεῖται μιά νέα 
θρησκευτική ταυτότητα τῆς πολιτικῆς. 

Ἔτσι διαβάζουμε στήν πρώτη ἑνότητα: «Ἐνῶ τονίσθηκε ἐναντίον 
τοῦ Παπισμοῦ καί τῶν ἀρχόντων-ἐπισκόπων, ἀλλά καί ἐναντίον τῶν 
ἰδεῶν τῶν Βαπτιστῶν, δηλ. τῆς ἀκραίας πτέρυγος τῆς μεταρρυθμίσεως, ἡ 
διαφοροποίηση τῆς θρησκείας καί τῆς πολιτικῆς, ἔγινε στά προτεσταντικά 
ἐδάφη μιά προσπάθεια ἀνάπτυξης μιᾶς νέας σχέσεως μεταξύ ἐκκλησίας 
καί ἀρχόντων. Οἱ δοῦκες πού εἶχαν ἁσπασθεῖ τόν Προτεσταντισμό δέν 
ὑποχρεώνονται μόνο νά ἐξασφαλίζουν τήν προστασία πρός τά ἔξω. Τούς 
ἀνατίθεται καί ἡ ἐποπτεία τῆς ἐκκλησίας, ἡ εὐθύνη γιά τή μόρφωση καί 
τήν παιδεία καί ἡ ἐπίβλεψη τοῦ προτεσταντικοῦ τρόπου ζωῆς ἐν γένει. ... Γι’ 
αὐτό τό σκοπό ἐγκατέστησε ὁ Θεός τήν ἄρχουσα τάξη»! Καί λίγο παρακάτω: 
«Ὡς ἀπό τόν Θεόν τόν ἴδιον ἐγκατεστημένη καί χωρίς τήν αὐθεντία τῆς 
διοικούσης ἐκκλησίας ὡς διορθωτική δύναμη ἀφέθηκε στήν κοσμική 
ἄρχουσα τάξη ὑπερβολικός χῶρος δράσεως. Ἡ συχνή κατηγορία εἰς βάρος 
τοῦ Προτεσταντισμοῦ γία ἀποχή ἀπό τό πολιτικό γίγνεσθαι, ἡ κριτική, 
ὅτι ἄφησε ἀνεξέλεγχτη τήν πολιτική, ἔχει ἐδῶ τίς ρίζες της.» Καί τελικά 
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ἀναρωτιέται ὁ ἀρθρογράφος, σέ ποιό βαθμό εὐθύνεται αὐτή ἡ στάση γιά 
τήν “διαδρομή τῶν τριῶν σταθμῶν” Λούθηρος –Μπίσμαρκ –Χίτλερ 
(σελ.7).

Σέ ἄλλο ἄρθρο, μέ τίτλο «Οἱ πρόγονοι τοῦ Συντάγματος», ἡ διδασκαλία 
τοῦ Λουθήρου θεωρεῖται ὑπεύθυνη γιά τήν ἀποκλειστική δικαστική ἐξουσία 
τοῦ κράτους, γιά τήν ἀνάθεση ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητος τοῦ κράτους στούς 
τομεῖς τῆς παιδείας, τῆς κοινωνικῆς προνοίας, τοῦ γάμου καί τῶν ἐλευθέρων 
συμβιώσεων, τοῦ διαζυγίου καί τῆς ἐν γένει νομοθεσίας. (σελ.1821)

Ἴσως ἀναρωτηθοῦν κάποιοι, γιατί παρουσιάζουμε ἐδῶ αὐτά τά δη μο
σι εύματα τῶν Γερμανῶν Προτεσταντῶν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Γιατί 
ἐπα ληθεύουν αὐτά πού γιά χρόνια “φωνάζει” τό περιοδικό μας: Ὅτι εἶ
ναι καθαρός Προτεσταντισμός τό νά γίνουν οἱ Πολιτικοί τά ἀφεντικά τῆς 
Ἐκκλησίας ἀντί νά εἶναι τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Παρ’ ὅτι ἔχουμε ἀνα τρα φεῖ 
καί μεγαλώσει μέ μιά Ὀρθόδοξη Παράδοση καί ἔχουμε ζωντανά παρα
δείγματα ὄχι μόνο ἀρίστους καί ἐναρέτους ἡγέτας, ἀλλά Ἁγίους(!) ἀνά τούς 
αἰῶνες, παρά ταῦτα υἱοθετήσαμε τήν Βαυαρική πρακτική τῆς ὑποταγῆς τῆς 
Ἐκκλησίας στούς κοσμικούς ἄρχοντες καί τό νά μή ἐποπτεύη τήν Πολιτική 
ζωή ὡς ἀπολύτως σωστά, Ὀρθόδοξα καί ἐπιβεβλημένα, ἐνῶ οἱ Προτεστάντες 
αἰσθάνονται ἐπείγουσα ἀνάγκη τό νά ἀναθεωρήσουν τήν θεολογική καί 
κοινωνική ἀντίδραση τοῦ Λουθήρου, ἐπειδή διαπίστωσαν ὅτι οὐσιαστικά 
ἡ Λουθηρανική θεωρία ἀκύρωσε τήν Πίστη τους, ὑποτάσσοντάς την στούς 
Πολιτικούς.

Γιατί ἐμεῖς ἐδῶ συνεχίζουμε νά θεωροῦμε αὐτά τά θέματα ὡς ταμπού; 
Γιατί ἡ δική μας Ἐκκλησιαστική ἡγεσία παρ’ ὅτι ἔχει τήν Ἀλήθεια ὅτι ὅλες 
οἱ ἐξουσίες τοῦ Θεοῦ δίδονται μόνο διά τῆς Ἐκκλησίας Του μένει ἄφωνος; 
Γιατί, ἐνῶ ἐπί πολλά ἔτη κάνει ἀγῶνα τό περιοδικό μας, φέρνοντας στό 
φῶς τήν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας ὅτι ἡ Πολιτική εἶναι διακόνημα πού τό 
ἐπιβλέπει ἡ Ἐκκλησία, οἱ Ἱεράρχες μας ἀδιαφοροῦν καί τούς ξεπέρασαν οἱ 
Προτεστάντες Ποιμένες σέ πνευματική ὀξυδέρκεια, ἀφοῦ κατάλαβαν πώς 
ἡ σύρση τῆς Ἐκκλησίας στό ἅρμα τῆς Πολιτικῆς ἔχει σάν κατάληξη τήν 
ἀκύρωση τῆς Ἐκκλησίας; 

Καί δέν φθάνει αὐτό. Ὄχι μόνο δέν ἀντιδροῦμε καί δέν ἀναθεωροῦμε 
τίς προτεσταντικοῦ τύπου πεποιθήσεις μας, ἀλλά ἀποποιούμεθα ἀκόμα καί 
κάποιων δικαιωμάτων μας, τά ὁποῖα μᾶς ἄφησαν οἱ γερμανογενεῖς νόμοι.

Ποιός νόμος μᾶς ὑποχρεώνει νά χάνουμε τίτλους ἰδιοκτησίας, ἐπειδή 
μοναστηριακές –κυρίως– ἐκτάσεις ἔχουν δωρηθεῖ ἢ παραχωρηθεῖ γιά 
ὁρισμένη χρήση, τήν ὁποία ἡ Πολιτεία ἄλλαξε, ὅπως συνέβη μέ τήν ἔκταση 
πού ἔδωσε ἡ Μονή Πετράκη στήν Πάρνηθα γιά νά γίνη Σανατόριο τοῦ 
Νοσοκομείου «Εὐαγ γελισμός» καί ἀντί αὐτοῦ, ὁ ἀλήστου μνή μης Κων σταντῖνος 
Κα ρα μανλῆς ὁ τότε Πρωθυπουργός, ἔκτισε τό Καζίνο «Μόν Παρνές»; 

Ποιός νόμος μᾶς ὑποχρεώνει νά παραχωροῦμε τήν κατοχή καί διοίκηση 
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τῶν κοιμητηρίων στούς δήμους, ἐνῶ κατά τόν ἰσχύοντα νόμο μέχρι τούς 
50.000 ἐγ γε γραμ μέ νους κατοίκους ἡ πλησιέστερη ἐνο ρί α εὐθύνεται γιά 

τό κοιμητήριο, καί τή στιγμή πού Ὀρθόδοξες κοινότητες στήν Εὐρώ πη καί 
Ἀμερική κατορ θώνουν νά φτιάξουν δικά τους κοιμητήρια;

Τελικά τό προσωρινό φαινομενικό(!) συμφέρον καί ἡ ἄρρωστη  ξενομανία 
μας δέν ἔχουν ὅρια; Θά μᾶς ὁδηγοῦν γιά πολύ ἀκόμη μέχρι νά ἐκμηδενίσουμε 
μόνοι μας τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στήν Πατρίδα μας;

                π. Γεώργιος Χάας
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Ἕνα ἀταυτοποίητο ἄρθρο τοῦ μακαρίου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

Καθιερώθη ἡ «Δηµοτική» 
καὶ ἐπεκράτησεν ἡ... Σκυθική!

Δ
ημοσιεύουμε ἕνα, μέχρι σήμερα, ἀταυτοποίητο ἄρθρο τοῦ 
μακαριστοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα 

ἀγνοοῦσαν οἱ πολλοί ὅτι προήρχετο ἀπό τήν γραφίδα τοῦ ἁγίου αὐτοῦ 
Ἐκκλη σιαστικοῦ Πατρός, διότι εἶχε δοθεῖ στήν δημοσιότητα ἀπό τόν 
ἴδιο, μέ τήν ἔνδειξη «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ» καί ὄχι μέ τό ὄνομά 
του, ὅπως, κατά κανόνα συνήθιζε νά ὑπογράφη τά δημοσιεύματά του.

Τό ἄρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε μέ τόν ἀνωτέρω τίτλο στήν κα
θη με ρι νή ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» στίς 19 
Ἰανουαρίου 1983 καί ἀνα δη μο σι εύ θη
κε στήν Ἐκ κλη σι α στι κή Ἐφημερίδα 
«ΟΡΘΟ ΔΟ ΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», στίς 4 Φε 
βρου  α  ρί ου 1983 καί πάλι χωρίς τό 
ὄνομά του ἀλλά μέ ὑπογραφή «ΟΡ
ΘΟ  ΔΟΞΟΣ ΚΛΗ ΡΙ ΚΟΣ».

Σήμερα 25 χρόνια μετά τήν κοί
μηση τοῦ π. Ἐπιφανίου ἔχουμε χρέος 
νά φανερώσουμε τόν συντάκτη τοῦ 
τόσο σημαντικοῦ ἀλλά καί ἐπικαίρου 
αὐτοῦ ἄρθρου, καί γιά νά προστεθῆ 
στά συγγράμματά του ἀλλά, κυρίως, 
γιά νά ἀφυπνισθοῦν οἱ ὀρθόδοξες 
συνειδήσεις τῶν πιστῶν μας καί νά 
δραστηριοποιηθοῦμε ὅλοι στήν ἀπο
τε λε σμα τι κή ἀντιμετώπιση τῶν ἐκ τῆς 
Πολιτείας προκαλουμένων δεινῶν, 
τά ὁποῖα στοχεύουν στόν, διά τοῦ 

ἀφελληνισμοῦ μας, ταχύτερο ἀπο χρι στιανισμό τοῦ Γένους μας.
    (πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης)

Παραθέτουμε παραπλεύρως τό ἄρθρο:
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«Παρῆλθον ἱκανὰ ἔτη ἀπὸ τοῦ 1976, ὁπότε ἐνοµοθετήθη ή 
περιβόητος «ἐκπαιδευτικὴ-γλωσσικὴ µεταρρύθµισις», δι’ ἦς 

«ἐτάφη» ή καθαρεύουσα καὶ ἐθεσπίσθη ἡ δηµοτική. Κατά τό διαρρεῦσαν 
ἔκτοτε διάστηµα ἐφθάσαµεν εἰς τοιοῦτον σηµεῖο γλωσσικῆς ἀναρχίας, 
ἀσυδοσίας καὶ ἐκβαρβαρώσεως, ὥστε διαπρεπεῖς καὶ µαχητικοὶ δηµο-
τι κι σταὶ τοῦ παρελθόντος νὰ τίλλουν ὀλοφυρόµενοι τάς τρίχας τῆς κε-
φα λῆς των διὰ τὸ κατάντηµα τῆς γλώσσης. Ἔντροµοι διαπιστοῦν καὶ 
αὐτοὶ ὅτι ἠνοίχθησαν πλέον οἱ ἀσκοί τοῦ Αἰόλου καὶ ἕκαστος γράφει 
ὅ,τι «τοῦ κατέβη» καὶ ὅπως «τοῦ κατέβη». Τοιουτοτρόπως ἡ γλῶσσα 
νοθεύεται, κακοποιεῖται καὶ  διαστρέφεται, ὁ δὲ λαός µας τροφοδοτεῖται 
καθηµερινῶς διά προϊόντων γλωσσικῆς τερατογονίας... Καίτοι ἡµεῖς 
εἴµεθα ὀπαδοί τῆς καθαρευούσης καὶ θεωροῦµεν ὡς µέγιστην ἐθνικὴν 
συµφορὰν τήν κατάργησιν τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν εἰς 
τά Γυµνάσια ἐν τούτοις δὲν δυνάµεθα νὰ ἀρνηθῶµεν ὅτι καὶ ἡ δηµοτικὴ 
εἶναι γλῶσσα Ἑλληνική, ἢ µᾶλλον µορφή τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης.

Ἀλλὰ ποία δηµοτική; Ὁ γλωσσικός κυκεών, ὁ τραγέλαφος, τά 
«κορακίστικα», ἡ βιβλική Βαβέλ; Ἂν αὐτὰ τὰ Φρικτὰ καὶ ἀλλόκοτα, 
πού ἀκούοµεν καθηµερινῶς ἀπὸ τῶν µέσων «µαζικῆς ἐνηµέρωσης» ἢ 
ἀναγινώσκοµεν εἴς τινας δηµοσιογραφικὰς στήλας, εἶνε Ἑλληνικά, τότε 
ἀναµφιβόλως οἱ Σκύθαι καὶ οἱ Σαυροµάται δὲν θὰ εἶχον νά «ζηλεύσουν» 
καὶ πολλὰ πράγµατα ἐκ τῶν ἡµετέρων.

Ἐπισηµαίνοµεν ὅλως ἐνδεικτικῶς δύο καταλυτικὰ ἐλαττώµατα 
τοῦ χρησιµοποιουµένου κατά τά τελευταῖα ἔτη γλωσσικοῦ ἰδιώµατος, ἢ 
µᾶλλον ἐξαµβλώµατος: 

α) Τὴν ἀπελπιστικὴν πτωχείαν.
Ἐλάχιστος  ἀριθµὸς λέξεων ἀποτελεῖ ὅλον τόν «πλοῦτον» αὐτοῦ τοῦ 

ἰδιώµατος. Ἕν ἁπλοῦν παράδειγµα. Ἡ λέξις «φοβερός» ἢ «τροµερός» 
ἀντικατέστησεν εἰκοσάδα τοὐλάχιστον λέξεων. Δὲν χρειάζεται πλέον 
νὰ γνωρίζης καὶ νὰ χρησιµοποιῆς τὰς λέξεις ἱκανός, σπουδαῖος, ἔξοχος, 
ἄριστος, μοναδικός, ἀφάνταστος, ἀπαράµιλλος, εὔστοχος, εὐφυής, 
ἄφθαστος, ἀνυπέρβλητος, θαυµάσιος, ἀπερίγραπτος, ἐξαίρετος, 
διακεκριµένος, κ.τ.τ... Ἀρκεῖ ἡ λέξις «τροµερός» νά τρέψῃ ὅλας αὐτὰς 
εἰς ἄτακτον φυγήν!... (Πρὸ καιροῦ ἤκουσα ἀπό ραδιοφώνου τὸ ἑξῆς 
ἀµίµητον: «Τὸ ταξίδι µας ἦταν τροµερὰ ὡραῖο»!). Τὸ «σφαιρικός» πάλιν 
ἠχρήστευσε τὰς λέξεις γενικός, καθολικός, ὡλοκληρωµένος, τέλειος, 
ἄρτιος, πολύπλευρος, πολυµερής, κ.τ.τ. Τόσην πτωχείαν λεξιλογίου 
οὐδ’ εἰς ἀναλφαβήτους χωρικοὺς θὰ ἠδύνατο τις νὰ εὕρη. Ἐν ταὐτῷ 
καθιερώθησαν καὶ τινες «µαγικαὶ» λέξεις, τῶν ὁποίων ἡ χρῆσις εἶναι 
συνεχὴς καὶ ἀκατάπαυστος. Ἀπέβησαν λεκτική «µόδα». «Οἱ δοµές», «οἱ 
δέσµες», «οἱ ἐπιλογές», «τὰ κάθετα» καὶ «τὰ ὁριζόντια», «τὸ βάθεµα 
καὶ πλάτεµα», «τὰ πλαίσια», «οἱ καθετοποιήσεις», «οἱ ἰδιαιτερότητες», 
καὶ πολλὰ ἄλλα, ἄσχετα ἢ κακόζηλα, κυριολεκτούµενα ἢ µὴ κυρι-
ολεκτούµενα, πλήττουν συνεχῶς τὰ ταλαίπωρα ἀκουστικά µας τύµπανα 
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ἢ τοὺς ἀλλοιθωρίζοντας ἐξ ἐκπλήξεως ὀφθαλµούς µας. 
β) Τούς ἀνατριχιαστικοὺς φραστικοὺς βαρβαρισµούς. 
Καθ’ ἑκάστην βλέποµεν ἢ ἀκούοµεν ἀποκρουστικωτάτας λέξεις καὶ 

φράσεις, ὅπως «τοῦ Πανεπιστήµιου», τοῦ «Συµβούλιου», «τοῦ πόλεµου», 
«τῶν φυλάκιων», «τῶν ὑπάλληλων», «τῶν σύνοδων», «τῶν περίοδων», «τῶν 
εἰδικότητων», «τῶν µάγισσων», «οἱ διαγραφητὲς» (ἀντὶ οἱ διαγράφοντες· 
ἴσως αὔριον καὶ ὁ συγγραφεὺς γίνη συγγραφητής!), τοῦ «διαφωνούντα» 
(ὀνοµαστική, ὁ διαφωνούντας;), «οἱ µέθοδες», «θὰ ἐνηµερωθῶ ὁριζόντια», 
«ἡ δράσταινα τοῦ ἐγκλήµατος», «ὁ ἀγώ νας διαξήχθηκε», ὁ νεκρός 
«εἶχε πολύ µεγάλο µπόϊ» (δηλαδὴ εἶχεν ἀνάστηµα, ἦτο ἀξιόλογος), 
«προηγούµενα», «κύρια», «πιθανά», «ὁλό γραφα», «δυσµενά», (τὰ πέντε 
τελευταῖα ὡς ἐπιρρήµατα:), «πλήχτηκαν», «ἐπιτίθοµαι», «τῆς διεθνῆς», 
«τῆς πλήρης», «στὸ ἕξη χιλιόµετρο τῆς ὁδοῦ...», «σκοτώθηκε ὁ δεῖνα, 
τριαντατρία χρονῶν», «δὲν ἔκφρασε διαφωνία», «τὸ τελείωµα τῆς ἔκθεσης», 
«ἡ βόµβα ἐκρήχτηκε», «γύρω ἐκρήχτονταν οἱ ὀβίδες», «ἀπαλλάχτηκε», 
«προάχθηκε», «νὰ ἐπανακτιµήσουν», «εἶµαι εἰδικά (!) συγκινηµένος», «ὁ 
καιρὸς βελτιώθηκε καὶ ἡ ὁµίχλη βασικά(!) ὑποχώρησε», «τὸ πεδίο τοῦ 
Ἄρη», «κάλεσµα σέ µάζωξη» (ἤτοι πρόσκλησις εἰς συγκέντρωσιν!), «πρὶν 
τὴν Ἔναρξη» καὶ «πρὶν τὸ τέλος», «τόν Ἰούνη» καὶ τὸν «Ἰούλη», «ἀπὸ 
19 Ὀκτώβρη», «ἡ ἐπιβίωσή µας σὰ Λαός, σὰν κοινωνία, σὰν Ἔθνος», «τὸ 
νοσοκοµεῖο διοικιόταν», «τῶν νεολαιΐστικων ὀργανώσεων», κ.τ.λ., κ.τ.λ...

Ἀλλ’ αὐτὰ δὲν εἶναι πλέον Ἑλληνικά· εἶνε ἀµιγέστατα Σκυ–θι–κά! 
Ἐπειδὴ δὲ ἡ βάναυσος αὐτὴ κακοποίησις ἢ µᾶλλον κατακρεούργησις 
τῆς γλώσσης ἀπέβη πλέον µόνιµος κατάστασις καὶ µάλιστα συνεχῶς 
ἐπιδεινουµένη, δὲν ἀπαιτεῖται νά εἶναι τις προφήτης ἵνα εἴπῃ ὅτι 
βαίνοµεν ὁλοταχῶς πρὸς ἀγλωσσίαν. Δὲν θὰ παρέλθουν πολλαὶ δεκαετίαι 
καὶ θὰ συνεννοούµεθα, ὡς ἄλλοι κωφάλαλοι, διὰ νευµάτων καὶ διὰ... 
γρυλισµῶν!

Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτηµα: Τὶ δέον γενέσθαι πρὸς µερικήν, ἔστω, 
ἀνάσχεσιν τοῦ κακοῦ; Ἐκ τῆς Πολιτείας οὐδὲν δυνάµεθα νὰ ἀναµένωµεν. 
Δυστυχῶς ὅλα τὰ Κόµµατα ἐψήφισαν τὴν εἰς θάνατον καταδίκην 
τῆς καθαρευούσης, ὅλα συνεφώνησαν εἰς τὴν διὰ Νόµου ἐπιβολὴν 
«τῆς γλωσσικῆς µεταρρύθµισης», ἡ ὁποία ἀντὶ νὰ ὁδηγήση εἰς µίαν 
εὐπρεπῆ καὶ εὔηχον δηµοτικήν, ὡδήγησεν, ἀντιστάσεως µὴ οὔσης, εἰς 
ἕν ἀηδέστατον µιξοβάρβαρον ἰδίωµα, προκαλοῦν τὴν ἀγανάκτησιν καὶ 
αὐτῶν ἀκόµη τῶν ἰδεολόγων δηµοτικιστῶν, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἐλέχθη. 
Οὐδαµοῦ δέ φαίνεται ἔνδειξίς τις ὅτι αὐτὴ ἡ ἀλλοίωσις καὶ τοῦτ’ αὐτὸ 
καταστροφὴ τῆς γλώσσης «προβληµατίζει», ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον, 
τοὺς κυβερνῶντας, τόσον τοὺς χθεσινοὺς ὅσον καὶ τοὺς σηµερινούς. Καὶ 
οἱ µὲν καὶ οἱ δὲ ἀναπαύονται µακαρίως εἰς τὰς ... δάφνας των ὅτι 
κατήργησαν τὴν ἐπάρατον καθαρεύουσαν καὶ εἰσήγαγον τὴν «γλῶσσα 
τοῦ λαοῦ». Ὡς ἐκ τούτου πᾶσα ἔκκλησις πρὸς τὴν Πολιτείαν θὰ ἀπετέλει 
καθαρὰν µαταιοπονίαν. Ἐπιδείνωσιν τῶν πραγµάτων ἐνδέχεται νὰ 
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ἴδωµεν (ὅρα καὶ θέσπισιν µονοτονικοῦ!), βελτίωσιν ὄχι. Μόνον ὅταν θὰ 
φθάσωµεν εἰς τὴν παντελῆ ἀγλωσσίαν, εἰς τοὺς... γρυλισµούς, µόνον 
τότε θὰ ἀφυπνισθῆ ἡ Πολιτεία καὶ θὰ πραγµατοποίηση στροφὴν 180 
µοιρῶν. Εἴµεθα βέβαιοι περί αὐτοῦ. Ἕως τότε ὅµως οὐδεµία ἐλπὶς 
παρεµβάσεως τῆς Πολιτείας ὑπάρχει. 

Δι’ αὐτὸ ἕν καὶ µόνον µέσον ἀποµένει εἰς ἡµᾶς σήµερον: Ἡ κατ’ 
ἰδίαν ἀντίστασις εἰς τὸ ἀκατάσχετον ρεῦµα. Εἷς ἕκαστος ἂς βαδίσωµεν 
CONTRA TORRENTEM. Μὲ ποῖον τρόπον; Τὸν ὑποδεικνύει ἡ φωτεινὴ 
ἔµπνευσις ἑνὸς εὐσεβοῦς ἐπιστήµονος (ὄχι θεολόγου οὔτε φιλολόγου, 
ἀλλὰ χηµικοῦ-µηχανικοῦ!) καὶ πολυτέκνου οἰκογενειάρχου, κατοικοῦντος 
ἐν Ἁγίᾳ Παρασκευῇ Ἀττικῆς.* Τὴν ἐπληροφορήθην καὶ τὴν ἐθαύµασα. 
«Πολλοὶ γονεῖς —ἐσκέφθη— στέλλουν τὰ παιδιά των, ἀπὸ ἡλικίας 7 καὶ 
8 ἐτῶν, δι’ ἐκµάθησιν ξένων γλωσσῶν Ἀγγλικῆς, Γερµανικῆς, Γαλλικῆς, 
κ.τ.λ. Ἐγὼ θὰ τοὺς µάθω τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικήν, ἀφοῦ εἰς τὸ Σχολεῖον 
δὲν πρόκειται νὰ τὴν µάθουν. Δὲν θὰ τὰ ἀφήσω ἀγράµµατα». Εἶπε 
τήν σκέψιν του καὶ εἴς τινας ἄλλας φιλικάς του οἰκογενείας καὶ ἤδη 
συγκεντροῦται εἰς τὴν οἰκίαν του δέκα πέντε περίπου «πιτσιρίκοι», 
µαθηταὶ τῶν τριῶν τελευταίων τάξεων τοῦ Δηµοτικοῦ, εἰς τοὺς ὁποίους 
φοιτήτρια φιλολογίας παραδίδει µαθήµατα ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης! 
«Τώρα µαθαίνουµε τὸ ρῆµα εἰµί», ἔλεγε προχθὲς περιχαρὴς εἷς ἐκ τῶν 
µαθητῶν τοῦ νέου αὐτοῦ «κρυφοῦ σχολειοῦ» καὶ ἀπήγγειλεν ἀπταίστως 
ὅλους τοὺς χρόνους καὶ ὅλας τὰς ἐγκλίσεις τοῦ ρήµατος. Ὡς βοηθητικὰ 
δὲ βιβλία τῆς διδασκαλίας χρησιµοποιοῦνται κείµενα τῆς Ἐκκλησίας. 
Οὕτω τὰ µικρὰ καὶ τὴν Ἑλληνικήν γλῶσσαν µανθάνουν καί τὴν 
Ὀρθοδοξίαν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων διδάσκονται.

Γονεῖς, ὅσοι ἐπιθυµεῖτε νὰ µάθουν τὰ τέκνα σας Ἑλληνικά, τὸ 
παράδειγµα τοῦ ὡς ἄνω οἰκογενειάρχου εἶναι διδακτικώτατον καὶ καλλεῖ 
εἰς µίµησιν. Ἔχετε βαρείας εὐθύνας ἔναντι τῶν ἀνυπόπτων τέκνων σας. 
Μὴ τὰ ἀφήσετε οὔτε νὰ σχηµατίσουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι Ἑλληνικὴ γλῶσσα 
εἶναι τὸ ὡς ἄνω ἀποτρόπαιον καὶ αὐτόχρηµα Σκυθικὸν ἰδίωµα, οὔτε 
νὰ ἀποκτήσουν, διὰ τοῦ ἤδη νοµοθετηθέντος µονοτονικοῦ συστήµατος, 
ἀπέχθειαν καὶ ἀποστροφὴν πρὸς ὅλα τὰ µέχρι σήµερον ἐκτυπωθέντα 
ἀπειράριθµα βιβλία, καθαρευούσης καὶ δηµοτικῆς, τὰ ὁποῖα, µὲ τοὺς 
τόνους καὶ τὰ πνεύµατα, θὰ τοὺς φαίνωνται, λόγῳ ἀντιθέτου συνηθείας, 
τελείως ἀποκρουστικά.

Σκεφθῆτε, ἀποφασίσατε καὶ ἐνεργήσατε. «Ὁ καιρὸς συνεσταλµένος 
ἐστί». Τὰ Ἀγγλικὰ καὶ τὰ Γαλλικὰ τῶν τέκνων σας ἂς καθυστερήσουν 
ἐπί τινα ἔτη. Τὰ Ἑλληνικὰ προηγοῦνται!...
 «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ» ἢ   † Ἀρχιµ. Ἐπιφάνιος Ἰ. Θεοδωρό που λος

* Σημ. Ὁ Πολύτεκνος αὐτός, εἶναι γνήσιο πνευματικό τέκνο τοῦ π. Ἐπιφανίου, 
σήμερα εἶναι Κληρικός, ὀνομάζεται π. Παῦλος Παυλίδης καί εἶναι Πνευματικός 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Μακρυνοῦ, στά Μέγαρα.
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Μέ τόν Ἀντιρατσιστικό Νόμο

ΤΟ  ΣΩΜΑ  ΤΩΝ  ΠΙΣΤΩΝ
ΕΓΙΝΕ  ΣΩΜΑ  ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ!

Ψ
ηφίστηκε, λοιπόν, τό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο καί 
ἀποτελεῖ νόμο τοῦ κράτους. Στό ἑξῆς ὅποιος ἐκφράσει τήν γνώμη 

του καί εἶναι «προσβλητική»  ἤ παρωθεῖ σέ βίαιες πράξεις κατά 
μειονοτήτων πάσης φύσεως ἤ προτρέπει σέ διακρίσεις καί βιαιότητες 
κατά προσώπων ἤ ὁμάδων πού προστατεύονται ἀπό τίς διατάξεις τοῦ 
ψηφισθέντος νόμου, θά τιμωρεῖται μέ βαρύ χρηματικό πρόστιμο καί θά 
ἀντιμετωπίζει ἀκόμη καί τό ἐνδεχόμενο ποινῆς φυλάκισης.

Βεβαίως ἐκ τῶν ὑστέρων πολλά ἀκούσθηκαν, περισσότερα 
ἀκούονται καί πλεῖστα ὅσα πρόκειται νά διατυμπανιστοῦν περί τοῦ νέου 
ἀντιρατσιστικοῦ νόμου. Ὅλα αὐτά προέρχονται ἀπό τίς κατεστημένες 
φωνές τοῦ «κυριάρχου» πολιτικοῦ συστήματος πού ταλαιπωρεῖ τόν 
τόπο καί τήν πατρίδα μας.

Εἶναι ἀπαραίτητο νά τονιστεῖ ὅτι ἡ μεγαλύτερη σπουδαιότητα πού 
ὑπέχει τό «ἀντιρατσιστικό» νομοσχέδιο, εἶναι ἕνα σύνολο νομοτεχνικῶν 
λεπτομερειῶν πού διαφεύγουν ἀπό τήν προσοχή μας. Εἶναι λοιπόν κάτι 
πού ἔχει νά κάνει μέ τήν εἰσάγουσα πρόταση πού ἀποτελεῖ καί τόν 
τίτλο τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ» νομοσχεδίου («α»/ν στό ἑξῆς). Ὁ  τίτλος 
τοῦ «α»/ν  ἔχει ὡς ἀκολούθως:

 “Τροποποίηση τοῦ ν. 927/1979 (Α’ 139) καί προσαρμογή στήν 
ἀπόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕ τῆς 28ης Νοεμβρίου 2008, γιά τήν 
καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί 
ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου (L 328).

Πιό κάτω στήν περιληπτική ἀναφορά πληροφορούμαστε ὅτι τό 
προ τει νόμενο νομοσχέδιο, ἀποτελεῖ τροποποίηση τοῦ ὑπάρχοντος 
ἀντι ρα τσιστικοῦ  νόμου 927/1979 ἀλλά καί ταὐτοχρόνως προσαρμογή 
του στήν ἀπόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕ (28-11-2008), πού δέν εἶναι 
παρά ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Δηλαδή ὁ 
Ἕλληνας νομοθέτης ἐπιθυμεῖ νά καταστήσει νόμο τοῦ κράτους καί 
μάλιστα μέ ἐνίσχυση εἰδι κῶν ποινικῶν διατάξεων, μιά ἀπόφαση τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ε.Ε. ποΎ ἀπο τελεῖ πλαίσιο ἀλλά καί πεδίο ἀναφορᾶς 
(σχεδόν ἀποκλειστικῆς). Αὐτό πουθενά δέν ἀκούστηκε. Οὔτε ἀπό τά 
ἠλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. ἀλλά καί σχεδόν πουθενά δέν ἀναφέρθηκε στό 
διαδίκτυο. Ἔπρεπε πάσῃ θυσίᾳ λοιπόν νά προσαρμοσθεῖ ἀλλά καί νά 
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προσομοιωθεῖ ἡ νομοθετική ἐργασία τῆς Βουλῆς στίς ἐπιταγές καί στίς 
ντιρεκτίβες τοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Ε. Πρωταρχικός στόχος τοῦ ὅλου 
ἐγχειρήματος δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τήν προσαρμογή καί προσομοίωση 
τοῦ νομικοῦ συστήματος τῆς χώρας μας στίς νέες «πραγματικότητες» 
πού κατασκευάζουν οἱ ἰθύνοντες τῆς Ε.Ε. Καί ἰδού ἡ ἀπόδειξη: (ἀπό 
τήν Αἰτιολογική Ἔκθεση πού ἐξέδωσε γιά τό «α»/ν τό Ὑπουργεῖο 
Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Μέ τόν παρόντα νόμο θεσπίζεται τό γενικό πλαίσιο ρύθμισης γιά 
τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί 
ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου σύμφωνα μέ τήν Ἀπόφαση-πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ τοῦ Συμβουλίου τῆς 28ης-11-2008, ἡ ὁποία βασίζεται στήν 
προϊσχύσασα Συνθήκη γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἰδίως στά ἄρθρα 
29, 31 καί 34§2 στοίχ. β΄ (ἤδη ἄρθρα 67§3 καί 83 τῆς Συνθήκης γιά τή 
λειτουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης), ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ μεγαλύτερη 
προσέγγιση τοῦ ποινικοῦ δικαίου τῶν κρατῶν-μελῶν ἀναφορικά μέ τήν 
ἀποτελεσματικότερη καταπολέμηση τῶν ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί 
τῆς ξενοφοβίας, καθώς καί τῶν ἐγκλημάτων πού τελοῦνται μέ τέτοια 
κίνητρα. (§ 5 τοῦ Γενικοῦ Μέρους).

Ἔτσι λοιπόν ἀπαιτεῖται προσέγγιση τοῦ ποινικοῦ δικαίου τῶν κρα-
τῶν μελῶν τῆς Ε.Ε. γιά νά ἰσχύσει ἁπανταχοῦ ἡ νέα ἐπικράτεια καί ἰσχύς 
τῶν νέων ἀναγκῶν πού προκύπτουν ἀπό τόν πολυπολιτισμικό πολτό πού 
«μαγειρεύουν». Δηλαδή ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ ἐξ ἰδίων νά νομοθετεῖ, 
ἀλλά χρειάζονται οἱ ντιρεκτίβες, οἱ κατευθύνσεις, οἱ ἀποφάσεις καί οἱ 
ἐπιβολές ἐξ ἑσπερίας, τόσο στήν μορφή, ὅσο καί στό περιεχόμενο τῶν 
νέων ζοφερῶν νόμων πού στανικῶς πιά μᾶς ἐπιβάλλονται. 

Λένε κάποιοι σοφοί ὅτι τά πρῶτα σου λόγια ξετυλίγουν σχεδόν τήν 
μισή ἄν ὄχι ὅλη σου τήν ἀλήθεια. Ἡ πρώτιστη μέριμνα καί ὁ τελικός σκοπός 
τῶν κρατούντων πού εἰσήγαγαν τό «α»/ν δέν εἶναι ἄλλος παρά ἡ νομική 
καί θεσμική δημόσια κατοχύρωση τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων, 
ὅσο καί τῶν ἀλλοδαπῶν πού ἀθρόως κατακλύζουν τίς μεγαλουπόλεις 
τῆς Ἑλλάδας. Τάχιστη φροντίδα λοιπόν τοῦ κράτους τῆς χώρας μας, 
εἶναι ἡ κατοχύρωση τοῦ συμφώνου συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων, τό 
δικαίωμα νά υἱοθετοῦν παιδιά, ἡ δυνατότητα μεταβίβασης περιουσιακῶν 
στοιχείων (λόγῳ τοῦ συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους), ἀλλά καί τό 
κυριότερο νά μποροῦν νά μηνύουν αὐτεπαγγέλτως ὅσους εἰρωνεύονται 
ἤ καγχάζουν ἤ περιφρονοῦν τήν «σεξουαλική» τους ἰδιαιτερότητα. Οἱ 
προβλεπόμενες ποινές ἀπό τόν τροποποιηθέντα ποινικό κώδικα εἶναι 
πλέον αὐστηρές. Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ἡ χώρα μας ξαναζεῖ ἕνα νέο 
«ἰδιώνυμο» πού εἶναι πλήρως ταυτισμένο μέ τό ἀδίκημα γνώμης.

Ὁ ὅρος «ἰδιώνυμο» χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στό νομικό 
μας σύστημα τό 1929 μέ τόν νόμο 4229, ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε ὕστερα 
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ἀπό πρόταση τῆς κυβέρνησης Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ἦταν ἕνας νόμος 
περί «μέτρων ἀσφαλείας τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καί προστασίας 
τῶν ἐλευθεριῶν», ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς στόχο τήν ποινικοποίηση ἰδεῶν πού 
κρίνονταν «ἀνα τρε πτικές» ἤ «ἀναρχικές».

Ἔτσι τό κράτος θέλει νά μετατρέψει τό κοινωνικό σῶμα τοῦ συνόλου 
τῶν πιστῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας μας σέ δυνάμει σῶμα διωκομένων, 
ἀφοῦ κανείς μας δέν ἀποδέχεται τήν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλά καί δέν ἐγκρίνει 
τήν διαρκῶς αὐξανόμενη εἰσροή καί παρουσία ἀλλοδαπῶν στήν χώρα 
μας. Δηλαδή ὅποιος δυσανασχετεῖ μέ ὅ,τι ἐκφράζουν ἤ διατυμπανίζουν 
ἤ θέλουν νά ἐπιβάλλουν στά δημόσια πράγματα τῆς Ἑλλάδας οἱ ὁμοφυ-
λόφιλοι, τότε αὐτεπαγγέλτως μηνύεται καί ὁδηγεῖται στήν στέρηση 
τῆς ἐλευθερίας του. Πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι τό ἰδιώνυμο εἶναι ἕνα 
ἀδίκημα πού προβλέπεται καί τιμωρεῖται ἀπό ἕναν εἰδικό ποινικό νό μο. 
Εἶναι αὐτοτελές καί δέν ὑπάγεται ἀλλά οὔτε καί ἐντάσσεται στίς γενι-
κό τερες  κατηγορίες ἀξιόποινων πράξεων, ἐπειδή ἀπαιτεῖται ἕνας  πιό 
δρακόντειος κολασμός τῶν ἀδικημάτων. Ἐξ οὗ καί ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ 
ἰδιωνύμου. Δεῖτε φερ’ εἰπεῖν τί γράφεται στήν Αἰτιολογική Ἔκθεση τοῦ 
Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
(ἀπό τό Γενικό Μέρος):

«Στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη, οἱ συμπεριφορές πού ἀποβλέπουν σέ 
φυλετικές διακρίσεις ἔχουν ποινικοποιηθεῖ, ὡς ἕνα βαθμό, ὅπως προ-
αναφέρθηκε ἀπό τόν ν. 927/1979. Δεδομένου, ὅμως, ὅτι ὁ παραπάνω νό-
μος ἔχει ἐφαρμοστεῖ ἐλάχιστα καί ἤδη κρίνεται ἀνεπαρκής, ἐν ὅψει τῶν 
σοβαρῶν προκλήσεων πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ χώρα μας κατά τή 
μετάβασή της σέ μιά πολυπολιτισμική κοινωνία, ὅπου ἡ ἰσότιμη προστασία 
ὅλων τῶν ἀτόμων, ἀνεξάρτητα ἀπό τά ἰδιαίτερα φυσικά καί πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά τους ἤ τόν γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισμό τους, 
προβάλλει ὡς πρωταρχική ὑποχρέωση τοῦ κράτους.

Γιά τό λόγο αὐτό θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη ἡ εἰσαγωγή ἑνός ἐπι και ρο-
ποι η μένου καί βελτιωμένου νομοθετήματος, σέ ἀντικατάσταση τοῦ προ-
η γουμένου, ὥστε νά ἀντιμετωπισθοῦν ἀποτελεσματικότερα οἱ σοβαρές 
μορφές ἐκδήλωσης ρατσιστικῶν καί ξενόφοβων συμπεριφορῶν.»

Ἐπειδή λοιπόν δέν ἐπαρκεῖ ὁ νόμος 927 τοῦ 1979 καί ἔχει 
ἐφαρμοστεῖ ἐλάχιστα, γιά τόν λόγο αὐτό φορτῶστε στό «πόπολο» νέες 
ποινικές δια τά ξεις καί διώξεις, αὐστηρή νομοθεσία καί ταυτοχρόνως 
ἄσκηση τρο μο κρα τούσης βίας εἰς βάρος τῶν πολιτῶν πού δέν ὑποτιμοῦν 
οὔτε τήν νοημοσύνη τους, μά οὔτε ἐπιθυμοῦν καί νά λοβοτομηθοῦν ἀπό 
τίς αἰ τιά σεις καί κακοφωνίες τῶν κρατούντων.

Στήν § 4 τῆς ἴδιας πάντα Αἰτιολογικῆς Ἔκθεσης ἐμφαίνεται μιά 
ὕπουλη διάθεση:

«πρέπει νά ἀποφεύγεται ἡ ποινική ἀπαξίωση ἐκδηλώσεων πού θεω-
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ροῦν ται ἐντελῶς ἀπρόσφορες νά ὁδηγήσουν στή θυματοποίηση συγκε-
κρι μέ νης ὁμάδας ἤ προσώπου ἐξ αἰτίας τῶν φυσικῶν καί πολιτισμικῶν 
χαρακτηριστικῶν τους ἤ τοῦ γενετήσιου-σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ 
τους.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, κατά τή μεταφορά τῆς προκειμένης 
ἀπόφασης-πλαίσιο ἀποδόθηκε πρωταρχική σημασία στήν προσφορότητα 
κάθε συγκεκριμένης ἐκδήλωσης νά παράγει ἄμεσο καί ἐπικείμενο 
κίνδυνο τόσο συνολικά γιά τήν εἰρηνική καί ὁμαλή κοινωνική συμβίωση 
(δημόσια τάξη) ὅσο καί εἰδικότερα γιά τά δικαιώματα τῆς ὁμάδας ἤ τοῦ 
προσώπου κατά τῶν ὁποίων στρέφεται.»

Δηλ. τί λέει: Καμιά ἐκδήλωση (ὅσο καί ἀσήμαντη νά εἶναι) δέν 
πρέ  πει νά ὑποτιμᾶται. Ἐκεῖνο πού πρέπει νά ἐπισημαίνεται πάντοτε 
εἶ ναι τό ποιό μήνυμα ἀποπνέει ἡ κάθε ἐκδήλωση. Δηλαδή ἡ ἀπόφανση 
γιά τό ἐάν προσφέρουν καί παράγουν τό πλαίσιο γιά τήν διατάραξη 
τῆς κοινῆς συνυπάρξεως τῶν πάσης φύσεως μειονοτήτων, τόσο οἱ 
διοργανωτές τῆς ἐκδήλωσης ὅσο καί τό περιεχόμενο μέ τήν μορφή 
της. Αὐτή εἶναι ἡ ἐλευθερία ἔκφρασης, αὐτό εἶναι τό σύγχρονο πνεῦμα 
διαλόγου καί σεβασμοῦ τῶν ἀπόψεων! Σεβασμός ὑπάρχει βέβαια γιά 
τούς κρατοῦντες: Σέ ὅσους κα  τα  πα τοῦν, λοιδοροῦν καί ἀσχημονοῦν 
ἀσύστολα καί φασιστικά εἰς βάρος τῶν θέσμιων καί τῶν παραδόσεων 
τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας μας! 

Ἐάν οἱ θιγόμενες εὐαίσθητες ψυχές τῶν ὁμοφυλοφίλων ἤ τῶν ἀλ-
λο δαπῶν δέν μηνύουν τούς «παρεκτρεπομένους», τότε ἡ δίωξη εἶναι 
αὐτεπάγγελτη (§ 5α τῆς Αἰτιολογικῆς Ἔκθεσης):

«Ἐξασφαλίζεται ὅτι ἡ διερεύνηση καί ποινική δίωξη τῶν ἐγκλημάτων 
ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας γίνεται αὐτεπάγγελτα καί δέν ἐξαρτᾶται ἀπό 
ἀναφορές ἤ καταγγελίες τῶν θυμάτων, τά ὁποῖα εἶναι συχνά ἰδιαιτέρως 
εὐάλωτα καί διστάζουν νά κινήσουν δικαστικές διαδικασίες.»

Αὐτεπάγγελτα σημαίνει ἄμεσα, μέ συνοπτικές διαδικασίες. Ἀρκεῖ 
ἕνα ἠχογραφημένο στιγμιότυπο νά ἐπιστρατευθεῖ καί νά καταστεῖ ἀντι-
κεί με νο τῆς κατάλληλης διαχείρισης ἀπό τίς διωκτικές ἀρχές πού εἶναι 
Ἰαβέρηδες... τῶν ἀδικημάτων γνώμης. Ὅλα τα ὑπόλοιπα εἶναι ἕτοιμα: 
νόμος, ποινικές διατάξεις, ἑρμηνευτικό πλαίσιο, δυνάμεις «σωφρονισμοῦ» 
καί ἀμεσότητα τοῦ ἰδιωνύμου.

Πιό κάτω στήν § 5β τῆς Αἰτιολογικῆς Ἔκθεσης θεσπίζεται καί ἡ διοι-
κητική εὐθύνη τῶν νομικῶν προσώπων πού ὑποπίπτουν σέ ἀδικήματα πού 
προβλέπονται ἀπό τό «α»/ν (πού ἔχει καταστεῖ νόμος τοῦ κράτους πλέον):

«Θεσπίζεται ἡ διοικητική εὐθύνη τῶν νομικῶν προσώπων πού ἐμ-
πλέ κονται μέ ὁποιοδήποτε τρόπο σέ ἐκδηλώσεις ρατσισμοῦ καί ξενο-
φοβίας ἤ στή διάπραξη ἐγκλημάτων μέ τέτοια κίνητρα.»

Δηλαδή ἕνα ἐκκλησιαστικό σωματεῖο ἤ μιά ἕνωση φυσικῶν προ σώ-
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πων ὅπως μιά ἐπιχείρηση μπορεῖ νά ὑποστεῖ ἄμεσα διώξεις καί κολασμό 
ἐάν οἱ δραστηριότητές τους ἤ οἱ πράξεις τους ἤ οἱ ἀπόψεις τους ἐγείρουν 
(κατά τόν ἐν λόγῳ νόμο καί κατά τούς κρατοῦντες) διακρίσεις καί  
φυλετικό ἤ  «ὁμοφοβικό» μίσος. Ἡ διοικητική εὐθύνη ὑπέχει τήν ἔννοια 
ὅτι τό κρά τος μέσω τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀν θρω-
πίνων Δι και ω μάτων μπορεῖ νά ὑποβάλλει στό νομικό πρόσωπο κυρώσεις 
ὅπως διοι κητικό πρόστιμο ἀπό 15.000 ἕως 150.000 εὐρώ, ἀνάκληση ἤ 
ἀναστολή τῆς ἄδειας λειτουργίας του γιά χρονικό διάστημα ἕως ἕξι 
(6) μηνῶν. Τό διοικητικό πρόστιμο ἐπιβάλλεται πάντοτε ἀνεξαρτήτως 
τῆς ἐπιβολῆς ἄλλων κυρώσεων. Σέ περίπτωση ὑποτροπῆς οἱ κυρώσεις 
μπορεῖ νά ἔχουν ὁριστικό χαρακτήρα καί ἐφ’ ὅσον πρόκειται περί 
σωματείων ἤ ἑνώσεων προσώπων μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ ἡ διάλυσή τους, 
ὅπως προβλέπεται ἀπό τίς ἑκάστοτε ἰσχύουσες διατάξεις.

Τό παραπάνω ἀπόσπασμα ἀποτελεῖ τμῆμα ἀπό ἀνάρτηση τοῦ 
ἔγκυ ρου διαδικτυακοῦ νομικοῦ περιοδικοῦ e-law.gr.

Τά πρόστιμα αὐτά ἀναφέρονται καί στό Εἰδικός Μέρος τῆς Αἴτ. 
Ἔκθεσης (§ 6).

Ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν λοιπόν! Αὐτή εἶναι ἡ ἐλευθερία 
ἔκφρασης τῆς σύγχρονης νεωτερικῆς «δημοκρατίας»!

Στήν § 5ε τῆς ἴδιας πάντοτε Αἰτιολογικῆς Ἔκθεσης ἀνα φέ ρεται ὅτι 
παρέχεται τό δικαίωμα παράστασης πολιτικῆς ἀγωγῆς σέ νομικά πρό-
σω πα πού ἑδρεύουν στήν Ἑλλάδα καί θίγονται ἀπό πρά ξεις ἤ δρα στη-
ριότητες πού κολάζονται καί τιμωροῦνται βάσει τοῦ «ἀντι ρατσιστικοῦ» 
νόμου. Μέ ἄλλα λόγια σωματεῖα μουσουλμάνων ἤ ἑνώσεις ἀτόμων 
«ἰδιαιτέρου» σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ (πού ἑδρεύουν στήν χώρα 
μας) μπορεῖ κάλλιστα νά παρίστανται ὡς πολιτική ἀγωγή σέ δίκες στίς 
ὁποῖες δικάζονται «παραβάτες» τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου:

«Παρέχεται τό δικαίωμα παράστασης πολιτικῆς ἀγωγῆς νομικῶν 
προσώπων ἤ ἑνώσεων προσώπων, πού ἑδρεύουν στήν Ἑλλάδα, σέ δίκες 
πού ἀφοροῦν ἐγκλήματα τοῦ παρόντος καί μόνο γιά τήν ὑποστήριξη τῆς 
κατηγορίας, ὑπό τήν προϋπόθεση νά περιλαμβάνονται, μέ ὁποιοδήποτε 
συμβουλευτικό καθεστώς (γενικό, εἰδικό, roster) στό σχετικό κατάλογο πού 
τηρεῖται ἀπό τό Οἰκονομικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ECOSOC).»

Στό δεύτερο εἰδικό μέρος τῆς Αἰτιολογικῆς Ἔκθεσης (§2 τοῦ Εἰδι-
κοῦ Μέρους) γράφεται ὅτι εἰσάγονται οἱ ἔννοιες «ἐχθροπάθεια» ἀν τί 
γιά «μίσος», «πρόκληση» ἤ «διέγερση» ἀντί γιά «ὑποκίνηση». Ὁ συν-
τά κτης τό λέει ξεκάθαρα. Ἡ ἐχθροπάθεια εἶναι ἔννοια εὐρύτερη τοῦ 
μίσους (κατ’ αὐτόν) καί ἔτσι πρέπει καί οἱ προβλεπόμενες ποινές νά 
ἀντι στοιχοῦν καί στήν διεύρυνση τοῦ κολασμοῦ τῶν «ὁμοφοβικῶν», τῶν 
«ρατσιστῶν» κλπ. Ἐπίσης στήν ἔννοια τῆς θρησκείας …εἰσάγει καί τήν 
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ἀθεΐα. Δηλαδή καί ἡ ἀθεΐα ἐντάσσεται στό «δίχτυ» προστασίας πού 
προσφέρει ὁ ψηφισθεῖς «ἀντιρατσιστικός» νόμος:

«Κατά τήν ἐνσωμάτωση τῆς ἀπόφασης-πλαίσιο ἔγινε προσπάθεια 
χρήσης ὅρων πού ἀπαντῶνται ἤδη στόν ἑλληνικό ποινικό κώδικα καί ἔχουν 
τύχει ἐκτεταμένης θεωρητικῆς ἐπεξεργασίας καί νομολογιακής ἑρμηνείας 
(π.χ. «ἐχθροπάθεια» ἀντί γιά «μίσος», «πρόκληση» ἤ «διέγερση» ἀντί 
γιά «ὑποκίνηση», κ.λπ.). Εἰδικότερα, στό ἄρθρο 2 προσδιορίζεται τό 
πε ρι ε χό μενο τῶν ὅρων «ἐχθροπάθεια» καί «θρησκεία». Ὁ πρῶτος εἶναι 
εὐ ρύ τε ρος τοῦ μίσους (ἐνδιάθετη κατάσταση) καί ἀναφέρεται στήν 
ἄ με ση διέγερση σέ βίαιες πράξεις, ἱκανές νά προκαλέσουν πραγματικό 
κίνδυνο στά προστατευόμενα ἀγαθά. Ὁ δεύτερος πρέπει νά ἑρμηνεύεται 
μέ εὐρύτητα, ὥστε νά καλύπτει ὄχι μόνο τήν πίστη σέ κάθε γνωστή 
θρησκεία ἀλλά ἀκόμη καί τήν ἄρνησή της (ἀθεΐα)».

Ἐπίσης στήν § 5 τοῦ Εἰδ. Μέρους τῆς Αἴτ. Ἔκθεσης τιμω ροῦνται 
τά ἴδια «ἀδικήματα» πού διαπράττονται ἠλεκτρονικῶς στό δια δίκτυο:
«Τό ἄρθρο 5 ἀφορά εἰδικά στή μέσω τοῦ διαδικτύου ἐκδήλωση ποινικά 
κολάσιμων συμπεριφορῶν ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας καί ὁρίζουν τήν 
ἀρχή τῆς ἐδαφικότητας ἀναφορικά εἴτε μέ τόν δράστη εἴτε μέ τό ὑλικό 
πού αὐτός χρησιμοποιεῖ.»

Δέν εἶμαι νομικός, ἀλλά ἔπρεπε νά γίνει αὐτή ἡ ἀναφορά γιά νά 
γνω στοποιηθεῖ ἡ πλήρης στρέβλωση τῆς λογικῆς ἀλλά καί τό μέγεθος τῆς 
νέας ἐπερχόμενης δικτατορίας. Σέ λίγο θά διώκεται καί ὁποιαδήποτε 
ἀναφορά στήν ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅπου καταδικάζεται 
καί στιγματίζεται ὅ,τι προστατεύει ὁ «ἀντιρατσιστικός» νόμος (Α΄ Κορ. 
στ΄ 9-11, Ρωμ. A΄ 26-27).

Ἴσως κούρασα ἀρκετά μέ τίς διαρκεῖς ἀναφορές σέ κείμενα καί 
ἐκθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δι-
και ω μά των. Ἤθελα ἁπλῶς νά τονισθεῖ τό μέγεθος ἀλλά καί ἡ ἔνταση 
τῆς κατάφορης καταρράκωσης τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλεύθερης ἔκφρα-
σης ἀλλά καί τῆς ἀνεμπόδιστης προάσπισης τῶν ἱερῶν καί θέσμιων τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεών μας ἀλλά καί τῆς Ἱστορίας τῆς Πα τρί δας 
μας. Δέν εἶναι δυνατό νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἀτμόσφαιρα κα τα τρο μο κρά-
τησης πού ἐπιχειρεῖται νά ἐγκαθιδρυθεῖ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. Τήν περίοδο 
αὐτή τό κακό γαυριά, κομπορρημονεῖ, στρεβλώνει κάθε ἔννοια λογικῆς, 
ἑρμηνεύει τόν κόσμο, θέλει νά ἐκμηδενίσει κάθε προσπάθεια ἐναντίωσης 
στήν παραλογία του, στήν κακεντρέχειά του καί στήν παθολογία του.

Μπορεῖ κάποιοι νά θέλουν νά μήν ἔχουν φύλο καί νά εἶναι ἄφυλοι 
ἤ νά μήν συμπεριλαμβάνονται σέ ἕνα ἀπό τά δύο γένη καί νά εἶναι 
ἀγενεῖς. Θά προσκρούουν πάντοτε στό αἷμα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί 
τήν δυναμική τῆς ζώσης Ἐκκλησίας μας.
       Βασίλης Μακρής   
        Μεταλλειολόγος
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Στιγμές ποιμαντικῆς διακονίας

A
νοίγεις καί πάλι τούς δρόμους τῆς ἐπικοινωνίας μέ τούς ἀναγνῶστες 
σου, γιατί ἐπιθυμεῖς νά τούς καταστήσεις κοινωνούς τῶν ὅσων 

βιώνεις στήν ποιμαντική σου διακονία/διαδρομή. Καί τοῦτο γίνεται γιά 
ἕνα καί μοναδικό σκοπό: τήν ἀποκάλυψη τοῦ αὐθεντικοῦ σου εἶναι, 
πού παραμένει ἐγκλωβισμένο καί ἀφρόντιστο στά δίχτυα τῆς φιλαυτίας 
καί τῆς κενοδοξίας πού χαρακτηρίζει πάντα τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, 
ἄρα καί τόν ποιμένα.

Ὅσο περνοῦν τά χρόνια 
ὅλο καί συνειδητοποιεῖς τά 
λάθη σου, τίς ἀτέλειές σου, 
πού σέ φέρνουν πάντοτε σέ 
δυσχερῆ θέση ἀπέναντι στό 
Θεό καί, φυσικά, στόν πιστό 
Του λαό,  τόν ὁποῖο σοῦ 
ἐμπιστεύτηκε τήν ἡμέρα τῆς 
Προσωπικῆς σου Πεντηκοστῆς: 
τῆς Εἰσόδου σου δηλαδή στό 
Θυσιαστήριο, “εἰς τά Ἅγια 
τῶν Ἁγίων”, ὅπου μοναδική 
μέριμνα ἀπομένει ἡ κατάθεση 
πάσης βιοτικῆς μερίμνης καί ἡ 

ἀνάβαση τῆς πνευματικῆς Κλίμακος.
Τριάντα πέντε χρόνια τῆς δικῆς μου Ἱερωσύνης... Ἕνα κοίταγμα 

καί πάλι στό χθές, καθώς, κάθε φορά πού θά φτάσεις σ’ αὐτό τό σύ νο
ρο τοῦ δικοῦ σου χρόνου, τῆς προσωπικῆς σου ἐπετείουεἰσόδου στήν 
Ἱερωσύνη, προσπαθεῖς, ἀτενίζοντας αὐτό τό χτές, νά μετρήσεις μέσα στά 
τόσα χρόνια πού πέρασαν τήν ἀντοχή πού σοῦ ἀπόμεινε, τήν ὑπο μο
νή πού χρειάζεσαι ν’ ἀνανεώσεις τό εἶναι σου καί τή σιωπή, τήν ὁ ποία 
εἶναι ἀπαραίτητο ν’ ἀποταμιεύεις, καθώς οἱ πρῶτες φωνές τῶν ἐνθου
σιαστικῶν σου τάσεων  μαζεύονται καί οἱ χειροκροτητές στρέφουν ἀλ
λοῦ τό πρόσωπό τους, κοιτῶντας νά βροῦν νέα θύματα πρόσκαιρης 
ὑποσχεσιολογίας καί ἐπιφανειακῆς φιλίας, ἔτσι, γιά νά ποικίλλει ὁ κενός 
τους χρόνος μέ τή φαρισαϊκή τους συμπεριφορά καί τή θυσία τοῦ κάθε 
εἰσαγομένου στό δημόσιο προσκήνιο τῆς ἐπερχόμενης σκληρῆς θητείας. 

Αὐτοί οἱ ὕμνοι, αὐτά τά θεσπέσια τροπάρια πού ἀνοίγουν δρόμους 
στήν ψυχή γιά νά πλησιάσει τό Θεό, ὅσες φορές καί νά τά ψάλλεις 
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πάντοτε φρέσκα θά εἶναι, χλωρά, σάν τό νέο κλαδί πού θαλερό τό κόβεις 
ἀπό τό δάσος, καί μέ τά κορυφαῖα τους νοήματα κρυμμένα πίσω ἀπό 
τίς λέξεις.

Ὡστόσο, αὐτό πού συγκινεῖ περισσότερο καί, πολλές φορές ἀφήνει 
τά μάτια ὑγρά, τή φωνή κομμένη καί σφιγμένη τήν ψυχή, εἶναι τά 
πρόσωπα πού κρύβονται πίσω τους: πίσω ἀπό τή μελωδία, τά λόγια, τή 
φόρμα τῆς ἐκτέλεσης, γενικά ὅλων ἐκείνων τῶν σημείων πού συνθέτουν 
αὐτό πού ὀνομάζουμε Ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό ὕμνο.

Γιατί ξέρεις πολύ καλά, πώς τά πρόσωπα πού κρύβονται πίσω ἀπ’ 
αὐτά τά τροπάρια εἶναι μυριάδες... Μιά χορεία ἀτέλειωτη, μιά λιτα
νεία Μορφῶν πού κράτησαν τόν ἴδιο ρυθμό, εἶπαν τά ἴδια λόγια, ὁ 
καθένας τους ὅμως μέ τό εἰδικό ἐκεῖνο βάρος τῆς εὐαισθησίας καί τῆς 
πίστεως πού διακρατοῦσε μέσα του. Γιατί πέρα ἀπό τήν κενοδοξία, τήν 
ὁποία δημιουργεῖ κάποτε ἡ ἀνακούφιση τῆς τέλειας ἐκτέλεσης, ὑπάρχει 
καί ἡ ταπεινοφροσύνη, ἤ μᾶλλον ὀφείλουμε νά σκάψουμε νά βροῦμε 
τήν περιούσια ἐκείνη εὐλογία καί νοηματική φόρτιση πού κρατοῦν οἱ 
λέξεις, οἱ φράσεις, ἡ μελωδία. Μιά μελωδία πού περνάει μέσα ἀπ’ τούς 
αἰῶνες μέ τό ἴδιο πάντα Πρόσωπο, μέ τήν ἴδια ἀσφαλῶς κληρονομιά: ν’ 
ἀποδείξει τήν βεβαιότητα τοῦ νοήματος πού ἔρχεται νά δώσει στή ζωή 
μας ἡ κάθε γιορτή, ἡ κάθε Πανήγυρις, καθώς εἰσέρχεται μέσα μας μέ 
ἕνα καί μοναδικό τρόπο: τήν ποίηση πλαισιωμένη μέ τή μελωδία καί 
εἰκονισμένη μέ τήν ἐξ ἴσου ἱερή “ποίηση τῶν χειρῶν”, τήν εἰκονογραφία. 
Κι ὅλα τοῦτα  νοηματισμένα πάντα μέ τό σωτηριολογικό τρόπο, μέ 
τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία προσεγγίζει τόν Ἄνθρωπο ἄν φυσικά κι αὐτός 
δεχθεῖ νά ἐρευνήσει τόν Κόσμο της καί ν’ ἀνακαλύψει, παράλληλα μέ 
τή σωτηρία του, τήν Ὀμορφιά: αὐτή πού θά σώζει πάντοτε....

Προνόμιο μέγα σέ μᾶς τούς Ἱερεῖς τῶν χωρίων, γιά νά θυμηθῶ τόν 
Παπαδιαμάντη, εἶναι τό ἄναμμα τῶν λαδοκάντηλων, ὄρθρου βαθέως καί 
τότε πού ἀρχίζει νά ἐμφανίζεται ἀργόσυρτα ἡ κρυμμένη σέ μυστικά τῆς 
γῆς ἑρμάρια νύχτα. Ἔτσι καί στίς δύο περιπτώσεις ὑπάρχει ἡ δυνατότητα 
νά δεῖς ἐκεῖνο τό φῶς, πού δέν τό παράγουν οἱ μηχανές, ἀλλά ἔχεις 
τήν ἐντύπωση ὅτι εἶναι τό πρῶτο τό φῶς, πού ἄρχισε δειλά δειλά στό 
γκριζοσκέπαστο στερέωμα νά ἐμφανίζεται μετά ἀπό τόν προστακτικό τό 
λόγο τοῦ Δημιουργοῦ; “Γεννηθήτω τό φῶς καί ἐγένετο φῶς “(Γεν. 1,)

Ἔχει λοιπόν μιά ἰδιαίτερη συγκίνηση ὁ φωτισμός τοῦ Προσώπoυ 
τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων ἀπό τή λιτή, τή μικρή, τήν 
ὁλόχρυση φλογίτσα τοῦ καντηλιοῦ –περίσσευμα λές ὅτι εἶναι μιᾶς 
ἡλιαχτίδας, πού ἀπόμεινε ἀπό τή μέρα πού ἀναπαύτηκε στό νυχτερινό 
τό στάδιο.
     Σκόπελος    π. Κων. Ν. Καλλιανός 
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Mετά ἀπό 50 χρόνια σιωπῆς

Δοξάσθηκε ἀπό τόν Θεό καί τόν Λαόν Του 
ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος

M
ετά ἀπό 50 χρόνια σιωπῆς ἀπό τῆς ὁσιακῆς Κοιμήσεως τοῦ 
συγχρόνου φωτιστοῦ τοῦ Γένους μας Ἀρχιμανδρίτου Γερβασίου 

Πα ρα σκευοπούλου, μίλησε ὁ 
Θεός διά στόματος χιλιάδων 
λαοῦ, πού συνέρρευσαν κατά τίς 
δύο ἡμέρες τῆς προετοιμασίας 
καί τῆς ἐκταφῆς τοῦ μακαριστοῦ 
Γέροντος, στίς 29 καί 30 Ἰουνίου 
2014.

Ὁ Θεός μίλησε μέ τήν αὐθόρ
μητη ὁμοφωνία τῶν χιλιάδων πι
στῶν, ὅταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πατρῶν κ. Χρυσόστομος ὕψωσε 
τήν τιμία Κάρα τοῦ π. Γερβασίου 
εὐ λο γῶν τας τόν λαό, ἀκούσθηκε 
ἡ μυριόστομη φωνή: ΑΓΙΟΣ! ΑΓΙ
ΟΣ! ΑΓΙΟΣ!

Μιά αὐθεντική φωνή τοῦ λα
οῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος κινήθηκε 
θείᾳ δυνάμει, χωρίς νά ἔχουν 

προ ηγηθεῖ ἐκδηλώσεις προβολῆς τοῦ προσώπου του, ἀλλά οὔτε κἄν 
εὐρεῖα ἐνημέρωση περί τῆς ἐκτα φῆς τῶν λειψάνων του.

Ἀκολούθησε τά ἴχνη τοῦ πνευματικοῦ του Πατέρα, τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου, καί ἐπετέλεσε ἐν ζωῇ ἔργα «κραυγῆς», τελεσιουργηθέντα, 
ὅμως ἐν συστολῇ καί μακράν τῆς ἀνθρωπίνης τυμπανοκρουσίας.

Ἐδόξασε τόν Θεόν, ἐδίδαξε τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, ἠλέησε τούς 
πρόσφυγας καί κάθε μορφῆς κατατρεγμένους. Ἐπροίκισε ὀρφανές 
κοπέλλες ἐστήριξε πολυτέκνους. Κυρίως ὅμως ἐκόσμησε «τά τῶν 
ἀνθρώπων ἤθη» μέ τό ἅγιο παράδειγμά του, μέ τήν αὐταπάρνηση 
καί ἀφιλοχρηματία του καί μέ τό μεστόν Θεολογίας καί Θ. Χάριτος 
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λόγον τῶν κηρυγμάτων του.
Ἄν καί ὑπῆρξαν μέχρι σήμερα δόκιμοι βιογράφοι τοῦ ὁσίου 

Γερβασίου Παρασκευοπούλου, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν 
κυρός Νικόδημος καί ὁ ἀγωνιστής Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος 
Κωστόπουλος, ἡ βιογράφισή του ἀπό τό γνήσιο πνευματικό του 
τέκνο, τόν μακαριστόν Μητροπολίτη Ὕδρας κυρόν Ἱερόθεον, ἔχει 
ἰδιαιτέρα ἀκρίβεια καί Χάριν. 

Ἀπό τήν ἐκτενῆ βιο
γρα φία του, παραθέτουμε 
ἕνα χαρακτηριστικό ἀπό
σπα σμα:

«Καί ἰδού ἐφθάσαμεν 
εἰς τό ἔτος 1964, καί ἀκριβέ
στερον εἰς τήν 29ην Ἰουνίου 
1964. Εἶναι ἡ ἡμέρα αὕτη ἡ 
ἐπίσημος ἡμέρα, καθ’ ἥν 
με τήλ λαξε τόν βίον ὁ ἅγιος 
Γέ ρον τας.

Χαρακτηρίζει αὐτός 
οὗ  τος τήν ἐσχάτην ἡμέ ραν 
τῆς ἐκδημίας ὡς πα νευ φρό
συ νον. Δέν ὑπάρχει ἄλλη 
ἡ μέ ρα πλέ ον χαρμόσυνος 
ἐκείνης, καθ’ ἥν τε λει ού
μενοι ἀνα χωροῦμεν διά τήν 
γλυκυτάτην πατρίδα. Γρά φει 
σχετικῶς:

“Ἄς προσέξωμεν, μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ προφήτης Ἀμώς, νά 
μήν θεωρῶμεν τά ρευστά, παρόδια καί φεύγοντα ὡς μένοντα καί 
αἰώνια”. Καί προσθέτει ὁ ἅγιος Γέροντας: “Ὁ θάνατος γίνεται τῶν 
πόνων ἀντίδοσις, ἡ γλυκυτέρα στιγμή τοῦ ἐπιγείου βίου, τό δέ 
κενόν μνῆμα ἡ κλῖμαξ ἡ πρός οὐρανούς μετάγουσα, ἡ ὅλη δέ 
διαδικασία τῆς ἐξόδου, τοῦ μέν σώματος εἰς γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθη, 
τῆς δέ ψυχῆς πρός οὐρανόν, ὁμοιάζει πρός γάμον τῆς ψυχῆς 
ἡμῶν μετά τοῦ Ἀρνίου, μετά τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Νυμφίου τῆς ψυχῆς 
ἡμῶν, τόν ὁποῖον ἀναζητοῦντες, ἐγρηγορούσαμεν καθ’ ὅλην τήν 
διάρκειαν τῆς ἐπιγείου βιοτῆς”».
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Σέ πρόσφατη μετάβασή μας στήν Πάτρα γιά νά λάβουμε τήν 
εὐλογία τοῦ π. Γερβασίου, προ σκυνήσαμε τά ἱερά του λείψανα, πού 
εὑρίσκονται ἀποτεθησαυρισμένα στήν Κατασκήνωσή του, στόν Ναό 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τόν ὁποῖο ὁ π. Γερβάσιος εἶχε ἀνεγείρει καί 
λειτ ουρ γοῦ σε.

Ἡ ἐμπειρία ἦταν μεγάλη εὐ λο γία. Εἴχαμε τήν αἴσθηση ὅτι ὁ π. 
Γερβάσιος ἦταν παρών!

Γι’ αὐτήν τήν εὐεργεσία, ἐκτός 
τῆς εὐγνωμοσύνης μας πρός τόν Θεόν 

καί τόν ἅγιόν Του, εἴ μα στε εὐγνώμονες καί πρός τόν Πανο σι ο λο
γιώτατον Ἀρχιμ. Γερβάσιον Παρακεντέν, ὁ ὁποῖος μέ ἀδελφική 
ἀγάπη, ὄχι μόνο ἔλαβε τόν κόπο νά ἔλθη εἰδικά γιά μᾶς καί νά μᾶς 
ἀνοίξη τήν Κατασκήνωση γιά τό προσκύνημά μας, ἀλλά καί μᾶς 
διηγήθηκε –μέ τόν κατανυκτικό του τρόπο– περιστατικά τῆς ζωῆς 
τοῦ ἁγίου Γέροντος, καί μᾶς προσέφερε, μαζί μέ ἐν Χριστῷ μαθητάς 
του, τήν φιλοξενία τῆς ἀγάπης του.

Προτρέπουμε τούς ἀναγνῶστες μας νά μή στερηθοῦν τίς εὐλο
γίες αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος. Νά ἔχουμε τήν ἐπιστασία καί 
τίς προσευχές τοῦ ὁσίου Γερβασίου, καί νά τόν παρακαλέσουμε ἰδι
αιτέρως νά εὐλογήση τήν Νεολαία μας καί τήν νέα Κατηχητική περίοδο, 
διότι –ἐκτός τῆς πολυμόρφου πνευματικῆς του προσφορᾶς– ὑπῆρξε 
καί ὁ ἱδρυτής τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Πατρίδος μας!

    πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Μέ ἀφορμή τό Δημοψήφισμα τῆς Σκωτίας

Τί κάνει ἕνα λαό νά ἀκυρώσει τή ζωή 
τῶν προγόνων του;

Τ
ό πρόσφατο δημοψήφισμα πού ἔγινε στή Σκωτία, μιά χώρα πού ἔχει πάθει 
πολλά στήν ἱστορία της ἀπό τό νότιο γείτονά της, τήν Ἀγγλία, εἶναι μιά 

πολύ καλή ἀφορμή προβληματισμοῦ καί μελέτης τῆς ψυχολογίας τῶν λαῶν. 
Ἴσως, στή χώρα μας δέν γνωρίζουμε πολλά πράγματα γιά τή Σκωτία καί 

τούς ἀνθρώπους της καί εἶναι κρῖμα, γιατί ἔχουμε πολλά κοινά στό χαρακτήρα 
μας σάν λαοί. Ἀκόμα καί ἡ σκωτσέζικη προφορά, εἶναι γιά τήν ἀγγλική 
γλώσσα περίπου ὅ,τι εἶναι ἡ κρητική προφορά γιά τά ἑλληνικά. Ἐπίσης, 
σάν κι ἐμᾶς, οἱ Σκωτσέζοι εἶναι θερμόαιμοι, φιλόξενοι, γενναῖοι καί ἀγαποῦν 
πολύ τά ἄγρια βουνά τους πού, σέ κάποια μέρη, μοιάζουν μέ τά δικά μας. 
Σάν καί μᾶς –δυστυχῶς– ἔχουν διχόνοια μεταξύ τους καί ἔχουν ὑποφέρει ἀπ’ 
αὐτήν. Μερικοί ἱστορικοί μάλιστα ὑποστηρίζουν ὅτι ἐνδέχεται ἡ Σκωτία νά 
κατοικήθηκε καί ἀπό μεσογειακούς λαούς πού τήν πλησίασαν ἀπό τά δυτικά 
της παράλια καί, ἀργότερα, αὐτοί οἱ θαλάσσιοι δρόμοι κράτησαν ἀνοιχτή τήν 
ἐπικοινωνία της μέ τήν Ἱσπανία καί τή Γαλλία.

Πάντως, ἡ Σκωτία γίνεται εὐρύτερα γνωστή ἀπό τόν 1ο π. χ. αἰῶνα, ὅταν 
οἱ Ρωμαῖοι ξεκινοῦν τήν κατάκτηση τῶν βρετανικῶν νησιῶν. Τότε, οἱ Πῖκτες, 
πού κατοικοῦσαν τήν Καληδονία –ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο λαούς πού ἀπετέλεσαν 
τόν πυρήνα τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς βόρειας ἄκρης τῶν βρετανικῶν νησιῶν– 
μέ τίς συνεχεῖς ἐπιθέσεις τους, ἀνάγκασαν τούς Ρωμαίους νά περιοριστοῦν 
κάτω ἀπό τό περίφημο τεῖχος τοῦ Ἁδριανοῦ, πού ἔγινε τό ὅριο τῆς Ρωμαϊκῆς 
Βρετανίας. Ὁ δεύτερος λαός ἦταν οἱ Σκῶτοι, πού κατάγονταν ἀπό τή βόρεια 
Ἰρλανδία καί ἀποίκησαν τίς δυτικές ἐπαρχίες, ἱδρύοντας τό βασίλειο  
Dalriada.

Παρ’ ὅλο πού οἱ δύο αὐτές φυλές βρίσκονταν σέ διαμάχη, ἀναγκά στηκαν 
νά ἑνωθοῦν λόγῳ τῆς ἐπέλασης τῶν Βίκινγκς στό τέλος τοῦ 8ου αἰ. Ἀπό αὐτή 
τήν ἕνωση, προέκυψε τόν 9ο αἰῶνα τό Βασίλειο τῆς Σκωτίας.

Τούς ἑπόμενους αἰῶνες, ἡ ἱστορία τους εἶναι γεμάτη ἀπό διχόνοιες καί 
διαμάχες ἀνάμεσα στίς μεγάλες οἰκογένειες (clans) πού εἶχαν ἡ κάθε μιά τούς 
συμμάχους της καί τά ἰδιαίτερα καρώ στά ροῦχα τους, ἀναγνωρίσιμα τῆς μιᾶς 
ἤ τῆς ἄλλης οἰκογένειας. Τό ἀποτέλεσμα τῆς μακρόχρονης διχόνοιας τους 
ἦταν ἡ ὑποδούλωσή τους στούς Ἄγγλους, μέχρι πού ὁ περίφημος ἥρωάς 
τους Robert Bruce νίκησε τόν βασιλιά τῆς Ἀγγλίας Edward ΙI στή μάχη 
τοῦ Bannockburn τό 1314 καί, ἀφοῦ ἐξόντωσε τόν ἀντίπαλό του John Bal-
liol, ἀνακηρύχθηκε βασιλιάς τῆς Σκωτίας. Τό 1320, ὁ Robert Bruce καί μιά 
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μεγάλη ὁμάδα σκωτσέζων εὐγενῶν, συνέταξαν καί ὑπέγραψαν τή Διακήρυξη 
τῆς Σκωτσέζικης Ἀνεξαρτησίας τοῦ Arbroath.

Οἱ διαμάχες μέ τήν Ἀγγλία δέν σταμάτησαν καί τό χῶμα τῆς Σκωτίας 
ποτίστηκε μέ πολύ αἷμα, μέχρι πού, τό 1603, ὁ Ἰάκωβος ὁ VII, γιός τῆς Μαρίας 
Στιούαρτ –τῆς βασίλισσας τῆς Σκωτίας τήν ὁποία ἀποκεφάλισε ἡ ἐξαδέρφη 
της, ἡ Ἐλισάβετ Ά  τῆς Ἀγγλίας– ἀνέβηκε στόν Ἀγγλικό θρόνο σάν Ἰάκωβος 
Ά , μετά τό θάνατο τῆς Ἐλισάβετ. Καί, τελικά, τό 1707, μέ τήν Πράξη Ἑνώσεως 
τῆς Σκωτίας, Ἀγγλίας, Οὐαλλίας, δημιουργήθηκε ἡ Μεγάλη Βρετανία.

Ἡ αὐτονομία ἦταν πάντα τό ὄνειρο τῶν Σκωτσέζων πατριωτῶν καί ἡ 
ἀγάπη τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς χώρας τους ἐκφράζεται στή Διακήρυξη 
τῆς Σκωτσέζικης Ἀνεξαρτησίας, ὅπως τήν ὑπέγραψαν ὁ Robert Bruce καί 
ἡ σύναξη τοῦ Arbroath: «…γιά ὅσο παραμένουμε στή ζωή ἔστω καί ἑκατό 
ἀπό ἐμᾶς δέν θά συγκατατεθοῦμε ποτέ νά ὑποταχθοῦμε στούς κανόνες τῶν 
Ἄγγλων, γιατί δέν εἶναι ἡ δόξα αὐτή γιά τήν ὁποία πολεμᾶμε… ἀλλά μόνον ἡ 
ἐλευθερία…»

Ὕστερα ἀπό τρακόσια ἑπτά χρόνια δόθηκε στό λαό τῆς Σκωτίας ἡ 
εὐκαιρία νά ξανακερδίσει τήν ἐλευθερία πού πλήρωσαν μέ τό αἷμα τους οἱ 
πρόγονοί τους. Καί μέ τί αἷμα; Ὁ ἐθνικός τους ἥρωας Sir William Wallace, πού 
ἔπεσε στά χέρια τοῦ Ἄγγλου βασιλιά Edward I –πού ὀνομάστηκε «τό σφυρί 
τῶν Σκώτων», γιά τό ἀνελέητο σφυροκόπημα πού τούς ἔκανε– πλήρωσε τή νίκη 
του στή γέφυρα τοῦ Sterling (1297) καί τό μῖσος τοῦ Ἄγγλου μέ τόν ἑξῆς φριχτό 
τρόπο: πρῶτα τόν κρέμασαν, μετά τόν κατέβασαν προτοῦ πεθάνει, τόν ἔδεσαν 
σέ τέσσερα ἄλογα πού μαστιγώθηκαν γιά νά τρέξουν σέ ἀντίθετες διευθύνσεις 
διαμελίζοντάς τον, κι ὅταν ὁ δήμιος ἄνοιξε τό στέρνο του καί ξερρίζωσε τήν 
καρδιά του, ἐκείνη χτυποῦσε ἀκόμη! Ἐλευθερία πληρωμένη στήν κυριολεξία 
μέ τό αἷμα τῆς καρδιᾶς του!

Κι ὅμως, τρακόσια χρόνια μετά, ὁ λαός πού τόν ὀνομάζει ἥρωά 
του, ἀρνήθηκε τήν ἐλευθερία πού θά τοῦ δινόταν ἀναίμακτα. Γιατί; Γιατί 
φοβήθηκε μή χάσει τήν οἰκονομική του εὐμάρεια, ἐπειδή τούς ἀπείλησαν μέ 
ἀντίποινα; Γιατί ἀδιαφορεῖ γιά ἰδέες καί πατριωτισμούς καί ἀσχολεῖται μέ 
τήν καθημερινότητά του; Γιατί ὅταν γεννηθεῖ ἕνα πουλί στό κλουβί, δέν θέλει 
νά φύγει ἀκόμη κι ὅταν ἡ πόρτα εἶναι ἀνοιχτή, ἐπειδή δέν ἔχει γνωρίσει ποτέ 
του τόν ἀέρα τῶν βουνῶν καί τήν ἀπεραντωσύνη τοῦ οὐρανοῦ;

Ἴσως γιά ὅλα αὐτά μαζί καί γιά ἄλλα πολλά, πού θά πρέπει νά μᾶς 
προβληματίσουν, γιατί κι ὁ δικός μας λαός εἶναι τῆς ἴδιας νοοτροπίας καί 
πολύ πιθανό νά ἐπέλεγε τό ἴδιο ἀποτέλεσμα.

Ὅμως, ὅταν κανείς συλλογίζεται πώς κάθε κόκκος σκόνης πού πατάει, 
εἶναι καί μιά ἀνθρώπινη ζωή πού κόπηκε ἄγρια καί πρόωρα, δέν μπορεῖ νά μήν 
ἀναρωτηθεῖ: τόσος κόπος, τόσος πόνος, τόσες χαμένες ζωές… ἀξίζει, ἄραγε;

Γιά σχόλια: ninetta1.blogspot.com  Νινέττα  Βολουδάκη



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 146

Οἱ σημερινοί «Ἐφιάλτες»!

Τά Τζαμιά τῶν... “ἀτζαμήδων”!

Π
ολλές φορές στό παρελθόν ἔχω ἀναφερθεῖ στήν στάση τῶν πολιτικῶν 
ἀπέναντι στίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 

τίς ἀγνοοῦν ὅταν δέν τούς ἐξυπηρετοῦν. Κομμάτι τῆς στρατηγικῆς τους εἶ
ναι νά τίς υἱοθετοῦν στήν περίπτωση πού εἶναι σύμφωνες μέ τά ἀντιλαϊκά ἤ 
ἀντεθνικά συμφέροντά τους πού, ὅμως, ἐξυπηρετοῦν τούς παγκόσμιους ἐργο
δό τες τους. Μία τέτοια ἀπόφαση εἶναι ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 2399/2014 τῆς ὁλο μέ λει ας 
τοῦ ΣτΕ, ἡ ὁποία ἐνέκρινε ὡς νόμιμη τήν κρατική χρηματοδότηση ἀνέ γερσης 
τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἐπί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ, στήν περιοχή τοῦ Βοτανικοῦ τοῦ 
Δήμου Ἀθηναίων, σέ μιά ἔκταση πού ἀνῆκε στό Πολεμικό Ναυτικό μας! Ὦ! τῆς 
ἐσχάτης προδοσίας τό μέγεθος! Ἑλληνικό ἔδαφος καί μάλιστα στρατιωτικό νά 
παραχωρεῖται καί νά ἐπιχορηγεῖται μέ 1.100.000 € στούς ἐχθρούς τῆς πατρίδας 
γιά νά μποροῦν αὔριο νά μᾶς σφάξουν στό ὄνομα τῆς βαρβαρότητας πού οἱ 
ἴδιοι ἀποκαλοῦν θρησκεία! Τό ἀντεθνικό σκεπτικό τῆς ἀπόφασης καταδεικνύει 
ἡ φραστική της διατύπωση: «εἰσάγεται μία συνολική ρύθμιση πού ἔχει ὡς 
σκοπό νά παρασχεθεῖ ἡ δυνατότητα στούς μουσουλμάνους πού ζοῦν στήν 
Ἀττική νά ἀσκοῦν τά λατρευτικά τους καθή κον τα κατά πρῶτο σύμφωνο μέ τό 
γενικό δημόσιο συμφέρον», ἡ ὁποία ἀφήνει πε ρι θώ ρια ἐπανάληψης παρόμοιας 
ἀπόφασης καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Πατρίδος μας.

Ὁ πρωθυπουργός πρῶτος ἀνακίνησε τό θέμα πού εἶχε παγώσει ἀπό 
τό 2011 καί ὁ συνεταῖρος του στήν ἐξουσία ἔκανε περιχαρής τήν παρακάτω 
ἀνακοίνωση: 

«Ἡ ἀπόφαση γιά τήν ἀνέγερση τεμένους στό Βοτανικό λήφθηκε μέ 
αὐξημένη πλειοψηφία στή Βουλή τό 2011 μέ πρό τα ση τῆς κυβέρνησης τοῦ 
ΠΑΣΟΚ. Μέ τή σημερινή ἀπόφαση τῆς Ὁλομέ λειας τοῦ ΣτΕ γίνεται τό τελικό 
βῆμα γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν κα τα σκευῆς μέ εὐθύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ 
κράτους. Εὐχόμαστε καλό Ραμα ζά νι, χρόνια πολλά μέ εἰρήνη, ὑγεία καί 
εὐτυχία στούς Ἕλληνες ἤ μή μου σουλ μάνους πολῖτες πού ζοῦν ἤ βρίσκονται 
γιά διακοπές αὐτήν τήν περίοδο στή χώρα μας. Και εὐχόμαστε ὁ ἑορτασμός  
τοῦ Ραμαζανιοῦ τοῦ 2015 νά λάβει χώρα στό καινούργιο τέμενος σέ συνθῆκες 
ἀξιοπρέπειας καί ἐλευθερίας»! 
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Ἀκοῦτε; Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2014 ὡς θρησκευτική ἐλευθερία λογίζεται ἡ 
δημιουργία τζαμιῶν καί ἡ φίμωση τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας τῶν Ὀρθόδοξων 
ἐκκλησιῶν! Θρησκευτική ἐλευθερία λογίζεται ἡ κατά 1.100.000 € κρατική 
ἐπιχορήγηση σέ καιρό πού ὁ Ἑλληνικός στενάζει κάτω ἀπό τό βάρος τῆς 
ἀβάσταχτης καί παράλογης φορολογίας καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἡ χειροτονία 
νέων Ἱερέων στήν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία γίνεται χωρίς μισθό! Ἐλευθερία στούς 
βάρβαρους πού κομίζουν τόν θά νατο καί θάνατος στήν πίστη πού κομίζει τή 
ζωή! Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα τοῦ 2014... Κι ἐμεῖς νομίζαμε πώς εἶναι σεισμογενής 
ἡ χώρα μας! Δέν εἶναι! Τά κόκκαλα τῶν Πατέρων μας πού τρίζουν εἶναι αὐτά 
πού σείουν καί τραντάζουν τή γῆ μήπως καί ξυπνήσουμε! 

      Μανώλης Β. Βολουδάκης

ΠΟΛΥΤΙΜΗ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τ
όν τελευταῖο καιρό, ὅλοι ἔχουμε γίνει μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ τόσο σπουδαίου 
γεγονότος τῆς ἀνασκαφῆς πού λαμβάνει χώρα στήν Ἀμφίπολη καί ὅλοι, 

λίγο ἕως πολύ, ἔχουμε τήν ἀγωνία νά δοῦμε τί εἶναι τελικά ὅλο αὐτό τό 
ἀριστουργηματικό οἰκοδόμημα καί σέ ποιόν ἀναφέρεται. Βέβαια ὅ,τι καί νά 
ἀποκαλυφθεῖ στό τέλος, ἐγώ προσωπικά, εἶμαι πολύ χαρούμενος πού ἦρθε 
στήν ἐπιφάνεια ἄλλο ἕνα μεγαλούργημα τῶν προγόνων μου, τό ὁποῖο εἰδικά 
στή σημερινή ἐποχή, ἔρχεται νά μέ γεμίσει ὑπερηφάνεια, θυμίζοντάς μου τόν 
λαμπρό πολιτισμό μας. Εἰδικά στήν σημερινή ἐποχή, πού τόσο προδοτικά 
ἔχουμε, σάν λαός, ταπεινωθεῖ καί ἐξευτελιστεῖ.

Τά συναισθήματα πού μέ γέμισε ἡ ἀνασκαφή τῆς Ἀμφίπολης ἦρθαν 
σάν ἐπιστέγασμα σέ ὅλα αὐτά πού εἶχα αἰσθανθεῖ σέ μία ἐπίσκεψή μου, 
τό καλοκαίρι πού μᾶς πέρασε, στόν ἀρχαῖο ναό τῆς Ἀφαίας Ἀθηνᾶς στήν 
Αἴγινα, στόν ὁποῖο δέν εἶχα ξαναπάει καί πραγματικά ἐντυπωσιάστηκα, ὅπως 
ἄλλωστε συμβαίνει μέ ὅλα αὐτά τά ἀρχαῖα μνημεῖα μας ὅπου μπροστά τους 
δέν μένει κανείς ἀδιάφορος καί ἀσυγκίνητος.

Πιστεύω πώς κάθε ἄνθρωπος ἐντυπωσιάζεται καί ἐκστασιάζεται 
συνάμα, ὅταν βλέπει αὐτά τά μεγαλόπρεπα ἀριστουργήματα ἀρχιτεκτονικῆς 
καί γλυπτικῆς τέχνης, καί σκεπτόμενος μάλιστα τό πόσους αἰῶνες πρίν 
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χτίστηκαν, εὔκολα καταλαβαίνει καί τό πόσο ἀνεπτυγμένες ἦταν οἱ 
ἐπιστημονικές καί τεχνικές γνώσεις τῶν προγόνων μας, ἀλλά καί τό πόσο 
ἔξυπνοι, καλλιεργημένοι καί πολιτισμένοι ἄνθρωποι ἦσαν. Ἔπειτα, ὅπως καί 
νά τό κάνουμε, εἶναι συγκλονιστικό νά περιφέρεσαι ἐκεῖ ὅπου, πρίν 3000 
ἤ καί 4000 περίπου χρόνια, περιφέρονταν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τούς ὁποίους 
κατάγεσαι. Εἶναι συγκλονιστικό νά ἀγγίζεις πράγματα πού καί ἐκεῖνοι 
ἄγγιζαν καί ἔφτιαχναν. Μέ λίγα λόγια εἶναι συγκλονιστικό νά ἔρχεσαι σέ 
ἐπαφή μέ τίς ρίζες σου. Νά ἔρχεσαι σέ ἐπαφή μέ ἁπτές ἀποδείξεις ὅτι ἡ γῆ 
πού πατᾶς εἶναι ἡ γῆ τῶν προγόνων σου, τῶν δικῶν σου προγόνων καί ὅτι 
αὐτά τά μεγαλόπρεπα ἔργα, εἶναι ἔργα χειρῶν αὐτῶν τῶν ὁποίων τά γονίδια 
κουβαλᾶς μέσα σου. Καί πέραν, βέβαια, τοῦ σκιρτήματος πού αἰσθάνεται 
κανείς συλλογιζόμενος ὅλα τά παραπάνω, ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπόδειξη 
ὅτι αὐτά εἶναι ἡ κληρονομιά σου; Ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι αὐτά 
ἀνήκουν σέ ἐσένα, στά παιδιά σου, στό ἔθνος σου; Δέν φτιάχτηκαν ἀπό χέρια 
μέ γοτθικά, ἀγγλοσαξωνικά ἤ φραγκικά γονίδια. Δέν τά ἔφτιαξαν Ἀλαμανοί, 
Βουργουνδοί, Οὗννοι ἤ ἄλλοι βάρβαροι λαοί. Τά ἔφτιαξαν Ἕλληνες καί ἐπειδή 
καί ἐσύ εἶσαι Ἕλληνας ἀνήκουν σέ σένα. Καί ὄχι γιά νά τά ἐμπορεύεσαι ἤ μέ 
ἔπαρση νά τά ἐπιδεικνύεις, ἀλλά γιά νά τά θαυμάζεις καί νά προβάλεις καί 
νά διδάσκεις μέσω αὐτῶν τήν ἱστορία τοῦ γένους σου στόν κόσμο ὁλόκληρο 
καί προπαντός στούς ἀπογόνους σου. Γιά νά ξέρουν τά παιδιά σου ποιᾶς 
πολυτίμου περιουσίας εἶναι κληρονόμοι.

Συνεχίζοντας νά κοιτάζω προσεκτικά ὅλο το οἰκοδόμημα, μέ μεγάλη 
μου λύπη διαπίστωσα ὅτι καί ἀπό ἐδῶ ἔλειπαν πάρα πολλά κομμάτια γλυπτῶν 
καί ἀναγλύφων, τά ὁποῖα, ὅπως καί ὅλα τά ἄλλα ἀπό τούς ἄλλους ναούς πού 
λείπουν, κοσμοῦν μεγάλα μουσεῖα ἀνά τόν κόσμο, ναούς, πλατεῖες, πύργους 
“εὐγενῶν” τῆς Δύσης ἤ ἀκόμη καί δημόσια κτήρια καί θαυμάζονται ἀπό 
ἑκατομμύρια τουρίστες στόν ξένο τόπο ὅπου καί βρίσκονται.

Πραγματικά εἶναι τραγικό νά βλέπεις τήν ζωφόρο τοῦ ναοῦ (δωρικός 
ρυθμός) γυμνή ἀπό τίς μετῶπες (θαυμάσια ἀνάγλυφα πού στόλιζαν περιμετρικά 
τόν ναό), νά ἔχουν μείνει μόνο τά ἁπλᾶ τρίγλυφα καί ἀνάμεσά τους νά 
διακρίνεις τήν σπασμένη πέτρα, πού ἀπό τήν κατάστασή της καταλαβαίνεις 
ὅτι πραγματικά κατακρεούργησαν τό οἰκοδόμημα γιά νά μπορέσουν νά 
ξεκολλήσουν τά ἐπί ἑκατοντάδες αἰῶνες κολλημένα ἀριστουργήματα, νά τά 
κλέψουν καί νά τά πᾶνε στίς χῶρες τους. Θά μοῦ πεῖτε, τί νά κάνουν; Ἔτσι 
εἶχαν μάθει πάντα, μόνο νά ἁρπάζουν καί νά καταστρέφουν. 

Ἔσπασαν τά ἀετώματα, ξεκόλλησαν τά ἀγάλματα, κατέστρεψαν κίονες 
καί πῆραν τά κιονόκρανα καί γενικά δέν ἄφησαν τίποτε ἀπό ἐκεῖνα τά ἀρχαῖα 
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ἑλληνικά ἀριστουργήματα τῶν προγόνων μας. Καί δέν τά πῆραν μέ σκοπό 
νά ἐξυμνήσουν τήν Ἑλλάδα ἤ νά δηλώσουν σάν λαοί τήν ἑλληνικότητά 
τους (ὅπως ἔγινε στήν Ἀνατολική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία  μέ τά γλυπτά πού 
μεταφέρθηκαν μέ μεγάλη προσοχή καί κοσμοῦσαν τήν Πόλη, δηλώνοντας 
ἔτσι ὅτι ὅλη ἡ αὐτοκρατορία εἶναι Ἑλλάδα). Τά πῆραν σάν κλέφτες, σάν 
ἁρπαχτικά … σάν βάρβαροι (καθώς ἦταν) πρός ἴδιον ὄφελος καί πάσαν 
ἐμπορική ἤ ἄλλη ἐκμετάλλευση. Τί ὡραῖο πρᾶγμα νά στολίζω τό σπίτι μου 
μέ πράγματα πού ἔκλεψε ὁ πατέρας μου ἀπό τό σπίτι τοῦ γείτονα!!! Καί νά 
διαμαρτύρομαι ἀπό πάνω ὅταν ὁ γείτονας λέει πώς εἶναι δικά του καί τά θέλει 
πίσω!!! Μόνο βάρβαρα μυαλά θά σκέφτονταν ἔτσι. Ἀλλά τί περιμένει κανείς 
ἀπό λαούς οἱ ὁποῖοι στήριξαν τόν πλοῦτο τους, τήν εὐμάρειά τους καί τόν 
πολιτισμό τους, στίς ἀπάνθρωπες, βάρβαρες κι ἀντίχριστες λεηλασίες καί 
σφαγές τῆς Πόλης τοῦ φωτός, τῆς Κωνσταντινούπολης!

Τά περισσότερα, λοιπόν, ἀρχαῖα μας βρίσκονται στό ἐξωτερικό καί 
κοσμοῦν διάφορα οἰκοδομήματα. Ὅλοι αὐτοί οἱ ξένοι πού καπηλεύονται τά 
ἀριστουργήματα τῶν προγόνων μας, ξέρουν ὅτι δέν εἶναι δικά τους. Ξέρουν, 
καί μάλιστα πολύ καλά, ὅτι διαπράττουν τό ἀδίκημα τῆς ἀρχαιοκαπηλίας 
καί τῆς κλεπταποδοχῆς (Ὁ Ἄγγλος συγγραφέας Thomas Hardy χαρακτήριζε 
τά μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα ὡς «αἰχμαλώτους σ’ ἐξορία»). Ὅμως δέν τούς 
νοιάζει. Προκλητικά κωφεύουν.

Καί περισσότερο σήμερα πού ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς πατρίδας μας ἔχει φτάσει 
σέ ἔσχατο σημεῖο, καί τήν στιγμή μάλιστα πού ἀκούγονται καί κάποιες φωνές 
(εὐτυχῶς λίγες ἀλλά ἀκούγονται) νά λένε μέ αὐτή τήν ψευτοκουλτουριάρικη 
ἀνωτερότητα τοῦ δῆθεν φιλοσόφου ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δέν εἴμαστε ἄξιοι νά 
τά ἔχουμε στήν κατοχή μας καί νά τά συντηροῦμε, ὅτι οἱ ξένοι προβάλουν 
καλύτερα ἀπό ἐμᾶς τόν πολιτισμό μας, ὅτι αὐτά ἀνήκουν σέ ὅλους τους 
λαούς καί ὄχι μόνο σέ ἐμᾶς … καί διάφορα ἄλλα τέτοια μοντέρνα καί 
ψευτοπροοδευτικά. (Τά λένε ἄραγε τυχαῖα ἤ προετοιμάζουν γιά κάτι…;). Καί 
ὑπάρχουν βεβαίως καί ἐκεῖνοι πού ἐπειδή τούς ἀπασχολοῦν ἄλλα προβλήματα, 
μιλοῦν ἐντελῶς ἀδιάφορα γι’ αὐτές τίς …πέτρες, καί μάλιστα δηλώνουν ὅτι 
ἄν εἶναι νά ἐξοφλήσουμε αὐτά πού χρωστᾶμε, βεβαίως καί νά τά δώσουμε! 

Στήν σημερινή ἐποχή, ὅπου ὅλα πλέον ἔχουν τιμή πώλησης καί θυσιάζονται 
ἔναντι πινακίου φακῆς στό βωμό τῶν ἀπάνθρωπων κι ἐξαθλιωτικῶν … 
δανείων, κουρεμάτων, ἐνισχύσεων, δόσεων καί τόσων ἄλλων δυσνόητων καί 
παράξενων ὅρων κι ἐννοιῶν, πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεχτικοί καί στά 
λόγια μας καί στίς πράξεις μας καί προπαντός στίς ἐπιλογές μας. Ὅλοι ἐμεῖς 
οἱ ἁπλοῖ πολίτες, πού δέν ἀνήκουμε σέ ὑψηλά ἱσταμένους μά διεφθαρμένους 
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χώρους, πρέπει νά κρατήσουμε τίς ἀξίες μας, τίς ἀρχές μας, τά ὅσια καί τά 
ἱερά μας, πού δέν εἶναι ἄλλα ἀπό αὐτά τῶν προγόνων μας.

Στήν πολιορκία τῆς Ἀκρόπολης οἱ ἁπλοῖ Ἕλληνες ἀγωνιστές, ὅταν 
κατάλαβαν ὅτι οἱ πολιορκημένοι Τοῦρκοι ἔσπαγαν τά ἀρχαῖα ἀγάλματα 
γιά νά φτιάξουν βόλια, ἀποφάσισαν νά τούς δώσουν ἐκεῖνοι βόλια γιά νά 
σταματήσουν ἔτσι τήν καταστροφή τῶν μνημείων μας. Δέν ἄφησαν τούς 
Τούρκους νά τά καταστρέψουν, ὡς σάν φανατικοί χριστιανοί ὄφειλαν, 
ἀφοῦ στό κάτω κάτω ἦταν εἰδωλολατρικοί ναοί (ὅπως θέλουν πολλοί νά 
κατηγοροῦν τούς χριστιανούς)! Προτίμησαν νά δώσουν βόλι τό ὁποῖο θά 
τούς σκότωνε, προκειμένου νά σώσουν τήν κληρονομιά τους. Πῶς γίνεται 
ὅλοι οἱ παλιοί, ἁπλοί κι ἀμόρφωτοι προπαπποῦδες μας νά γνώριζαν καί νά 
σκιρτοῦσαν ἀπό δέος καί σεβασμό γιά τήν ἀρχαία κληρονομιά τους, τήν 
ὁποία εἶχαν ἄρρηκτα συνδέσει μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη τους, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ 
προοδευμένοι, πολιτισμένοι καί παρά…μορφωμένοι νά μήν ἀναγνωρίζουμε 
καί νά μήν αἰσθανόμαστε τίποτε!!! Αὐτό εἶναι ἀπό τήν μία ἀπορίας ἄξιον ἀλλά 
ἀπό τήν ἄλλη εἶναι καί ἡ ἀπόδειξη τοῦ γιατί φτάσαμε ἐδῶ πού φτάσαμε.

Οἱ παλιοί ἐκεῖνοι ἀγωνιστές, ἀπέτρεπαν τήν πώληση ἀκόμα καί τῶν πιό 
μικρῶν ἀρχαίων ἀντικειμένων λέγοντας ὅτι αὐτά εἶναι ἡ Ἐθνική Κληρονομιά 
ὅλων των Ἑλλήνων καί δέν εἶναι γιά ἐμπόριο. Πραγματικά, δέν θά ἤθελα 
μέ τίποτε νά ἤμουν παρών, σέ μία ὑποτιθέμενη πρόταση κάποιου ἀρχηγοῦ 
κράτους πρός τόν Κολοκοτρώνη, περί πώλησης ἑνός μικροῦ κομματιοῦ 
Ἑλληνικῆς γῆς ἤ ἀκόμα χειρότερα, ἑνός ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ μνημείου, ἄς 
ποῦμε τῆς Ἀκρόπολης, πρός ἐξόφληση ὑποχρεώσεων ἀπό τά τότε δάνεια. 

Ἄς ἀγαπήσουμε λοιπόν καί πάλι τήν ἱστορία καί τήν πατρίδα μας. Ἄς 
διαβάσουμε, ἄς μάθουμε τήν ἀλήθεια. Ἄς ξυπνήσει καί πάλι ὁ πόθος γιά 
τά ὅσια καί τά ἱερά μας. Ἄς ἀνοίξουμε τά μάτια μας νά ἐκτιμήσουμε καί νά 
θαυμάσουμε τήν μοναδική καί πολύτιμη κληρονομιά μας. Ἄς μεταδώσουμε 
στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας τό δέος καί τήν ὑπερηφάνεια γιά τούς προγόνους 
τους, πού τόσο ἀτιμωτικά καί ἀδιάφορα παραμερίστηκαν ἀπό ἀήθη καί αἰσχρά 
πρότυπα. Καί τέλος ἄς κατανοήσουμε ὅτι μόνον οἱ αἰώνιες Ἑλληνορθόδοξες 
ἀξίες μας μποροῦν καί νά ἀναστήσουν ἀλλά καί νά κρατήσουν γερά στά πόδια 
του τό Ἔθνος μας, ὅπως κρατοῦσαν καί προφύλασσαν ἐπί χίλια διακόσια ἔτη 
τήν Ἑλληνορθόδοξη αὐτοκρατορία μας.

      Ἀναστάσιος  Μυρίλλας
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Η  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΝΟΣ  ΜΗΔΕΝΙΣΤΗ

Θ
ὰ ἤθελα νὰ ἀρχίσω, προσπαθῶντας νὰ σᾶς ἐξηγήσω τί σημαίνει τὸ νὰ εἶναι 
κανεὶς μηδενιστής. Μηδενιστής, ὄχι τῆς θεωρίας καὶ τῆς καλοπέρασης, ἀλλὰ 

αὐτὸς ποὺ μισεῖ βαθειὰ πρῶτα τὸν ἑαυτό του καὶ ὕστερα κάθε ἀνθρώπινο ὂν ποὺ 
ὑπάρχει γύρω του. Αὐτὸς ποὺ θὰ ἤθελε νὰ μποροῦσε μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ 
νὰ ἐξαφανίσει ὅλο τὸ γνωστὸ ἡλιακὸ σύστημα, ἢ ἴσως –ἀκόμα καλύτερα– καὶ ὅλο 
τὸ γαλαξία, ἀφοῦ τὸ μηδὲν –κατὰ τὴν ἄποψή του– ὑπῆρξε ἡ ἀνεπιθύμητη ἀρχὴ 
τῶν πάντων. Μία κακὴ καὶ μαύρη τύχη ἔκανε τὸ μηδὲν ἀρχή, ἄρα, αὐτὸς ποὺ θὰ 
βάλει τέλος στὴ μισητὴ ἀρχή, θὰ εἶναι ὁ ἥρωας, ὁ εὐεργέτης, ὁ σωτήρας, ποὺ θὰ 
ἀπαλλάξει τὰ μίζερα καὶ κακομοίρικα ἀνθρώπινα ὄντα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ 
μηδὲν καὶ καταλήγουν στὸ μηδέν, ἀφοῦ περάσουν τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς ζωῆς 
τους μέσα στὴν ἀθλιότητα. 

Ἀθλιότητα ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔρχονται στὴν ὕπαρξη, ἐξαρτημένα 
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς γεννοῦν, τοὺς βασανιστὲς ποὺ τοὺς παραλαμβάνουν 
στὴν πιὸ εὐάλωτη στιγμή τους καὶ τοὺς κρατοῦν ὑπόδουλους τῶν δικῶν τους 
ἀναγκῶν, τῶν δικῶν τους προγραμμάτων, τῶν δικῶν τους σχεδίων, παίζοντας 
μὲ τὶς ἐνοχὲς καὶ τὶς τύψεις ποὺ οἱ ἴδιοι τούς ἐμφυτεύουν ὥστε νὰ μποροῦν νὰ 
τοὺς χειρίζονται. Σὲ φέρνουν στὴ ζωὴ ἀπὸ τὸ μηδέν, χωρὶς νὰ σὲ ρωτήσουν καὶ 
σὲ κρατοῦν δεμένο στὶς ἀπαιτήσεις τους μέχρι ἐπιτέλους νὰ γυρίσουν ἐκεῖνοι στὸ 
ἴδιο μηδὲν ἀπὸ ὅπου σὲ ἔφεραν καὶ νὰ σὲ ἀφήσουν ἥσυχο. 

Μετὰ ἀπὸ αὐτούς, ἀκολουθοῦν οἱ ἔρωτες, οἱ ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ 
κυριαρχήσουν πάνω σου, νὰ σὲ ἀπομυζήσουν. Τὸ μεγάλο ἀνθρώπινο παραμύθι 
τῆς δῆθεν ἀφοσίωσης, ποὺ ἄλλο δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀνελέητη πάλη ποιὸς θὰ 
ἐξοντώσει τὸν ἄλλο. Τὰ θηλυκὰ ἐκεῖνα ἔντομα ποὺ κατασπαράζουν τὸ ἀρσενικό 
τους, ἔχουν πολὺ μεγαλύτερη εὐσπλαχνία –ἀφοῦ τὸ μαρτύριο τοῦ ἀρσενικοῦ 
εἶναι σύντομο– ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες ἀράχνες ποὺ ἔχουν δώσει στὸ σαδισμὸ τῆς 
ἐξευτέλισης καὶ τῆς κατασπάραξης τῶν συντρόφων τους ἀπύθμενες διαστάσεις.

Μετά, φέρνεις παιδιὰ στὸν κόσμο, τὰ δικά σου θύματα, γιὰ νὰ πάρεις κι ἐσὺ 
ἐπιτέλους μὲ τὴ σειρά σου ἐκδίκηση γιὰ τὰ ὅσα σοῦ ἔκαναν. Ἔτσι, βασανίζοντας 
καὶ ὑποφέροντας, περνᾶς τὸ χρόνο τῆς καταδίκης σου, μέχρι νὰ φτάσεις νὰ γίνεις 
ἕνα παρασιτικὸ γερόντιο, ποὺ περνάει τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ἄθλιας καὶ μάταιης 
ζωῆς του ἐξευτελιστικὰ ἐξαρτημένος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μισεῖ καὶ τὸν μισοῦν.

Αὐτὴ εἶναι ἡ κακόγουστη κωμωδία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης! Ποιὰ εὐεργεσία 
εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ νὰ βάλεις τὴν τελεία καὶ τὴν παύλα σ’ αὐτὴ τὴ 
σαδομαζοχιστικὴ ματαιότητα πάνω στὴν ὁποία γραπώνονται τὰ ἀδύναμα, 
ἠλίθια ἀνθρωπάκια μὲ τέτοια λαχτάρα; Μπορεῖ ὁ ἀτροφικός τους ἐγκέφαλος νὰ 
μὴν ἀρκεῖ γιὰ νὰ καταλάβουν τὴν εὐεργεσία ποὺ τοὺς κάνεις ἐξοντώνοντάς τους, 
ἀλλὰ ἐσὺ ξέρεις πώς, ὅσο πιὸ γρήγορα γυρίσουν στὸ μηδὲν ἀπὸ ὅπου ξεπήδησαν, 
τόσο τὸ καλύτερο γι’ αὐτούς.

Ὅποιος πέρασε ἀπὸ αὐτὸ τὸ μηδὲν μπορεῖ μόνο νὰ καταλάβει πώς, ὁ Ἅδης, μὲ 
ὅλα του τὰ φόβητρα, εἶναι Ἠλύσια Πεδία μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴ μαύρη τρύπα ποὺ 
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καταπίνει τὸν ἄνθρωπο μέχρι τὴν τελευταία σταγονίτσα τῆς ὕπαρξής του, ἂν ὁ 
Θεὸς τὸν ἐγκαταλείψει.

Ἐμένα, ὁ Θεὸς δὲν μὲ ἐγκατέλειψε –γιὰ λόγους ποὺ μόνον Αὐτὸς ξέρει. Ἐμένα 
μὲ «περιμάζεψε» λίγο προτοῦ μὲ καταπιεῖ ἡ μαύρη τρύπα, ἕνας ἄνθρωπος, πού 
μοῦ γνώρισε τὴ Δημιουργία. Σὰν τὸν προσκυνητὴ τοῦ ποιήματος, ποὺ ψάχνει 
τὶς γωνιὲς τῆς γῆς ὅπου «ὑπάρχει ὁ προφήτης ποὺ κατανοεῖ γιατί οἱ ἄνθρωποι 
γεννιοῦνται», ἔτσι κι ἐγὼ βρῆκα τὸ δικό μου «προφήτη» ποὺ μὲ πῆγε πίσω ἀπὸ 
τὸ μηδὲν ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτέ, ἀφοῦ ὑπάρχει ὁ Λόγος. Τὸ φόβητρο, τὸ θηρίο 
ποὺ δυνάστευε τὴ ζωὴ ὅπως τὴν ἔβλεπα, δὲν ἦταν τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ μία σκιά, 
ἕνα φάντασμα ποὺ παίρνει ζωὴ ἀπ’ τὴ φαντασία καὶ τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων. 
Μπροστὰ στὸ φῶς τῆς Δημιουργίας, οἱ σκιὲς σβήνουν κι οἱ ἄνθρωποι –σὰν τὸ 
δικό μου «προφήτη»– εἶναι λουσμένοι στὸ φῶς καὶ δὲν τοὺς σκιάζει τίποτα.

Τώρα, ὁπωσδήποτε θὰ ἀναρωτιόσαστε γιατί κάθομαι καὶ τὰ γράφω ὅλα αὐτά, 
τί σᾶς ἀπασχολεῖ ἡ περιπέτεια τῆς δικῆς μου ζωῆς καὶ γιατί θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν 
μάθετε. Γράφω γιὰ νὰ γίνω καθρέφτης. Καὶ θὰ σᾶς ἐξηγήσω ἀμέσως τί ἐννοῶ: Γιὰ 
ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει κοιτάξει τὸ μηδὲν στὰ μάτια, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα τερτίπια, 
ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ψέμματα –καλυμμένα ἢ μὴ– δὲν ἔχουν μυστικά. Εἶχα, λοιπόν, 
τὴν ἀφέλεια νὰ πιστεύω πώς, μέσα στὴν Ἐκκλησία, θὰ συναντοῦσα ἕνα μέσο 
ὅρο ἀνθρώπων –ὅσο κι ἂν ὁ καθένας ἔχει τὶς ἀτέλειές του ὅπως πρῶτος ἐγὼ τὶς 
ἔχω– ποὺ θὰ μοῦ ἀποκαθιστοῦσε τὴν πίστη μου στὴν ὀμορφιὰ τοῦ ἀνθρώπινου 
γένους, ἔτσι ὅπως τὴν ἔμαθα ἀπὸ τὸν «προφήτη» μου. Πίστευα πώς, μπροστὰ 
στὴ μαύρη τρύπα τοῦ μηδέν, οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, 
θὰ καθρεφτίζονταν σὰν φῶς, σὰν ἀλήθεια, σὰν γλυκύτητα, σὰν ἀρετή, σὰν φίλοι. 
Ἀντὶ γι’ αὐτό, ἔζησα καὶ ζῶ ὅλη τὴ μιζέρια, τὴν ψευτιὰ καὶ τὴν ὑποκρισία πού 
πάντοτε μοῦ δημιουργοῦσαν ἀποστροφὴ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος. 

Πρίν, θεωροῦσα τοὺς θρησκευόμενους ἕνα μπουλούκι ἀποβλακωμένους 
τυφλούς, ποὺ βάζουν δεκανίκι στὴ δειλία τους τὴν πίστη στὸ τίποτα, γιατί δὲν 
εἶχαν τὴ γενναιότητα νὰ κοιτάξουν τὸ μηδὲν στὰ μάτια. Τώρα, διαπιστώνω μὲ 
ἀφόρητη θλίψη πώς, καλὰ ποὺ δὲν κοιτάζουν τὸ μηδὲν –πολὺ καλὰ κάνουν– 
ἀλλά, ζῶντας μέσα στὸ φῶς τῆς Δημιουργίας καὶ τοῦ Δημιουργοῦ, ὄχι μόνο δὲν 
βλέπουν τίποτα, ἀλλὰ νομίζουν ὅτι τὰ βλέπουν ὅλα καὶ μιλοῦν στὸ ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ μὲ τέτοια πεποίθηση, λὲς καὶ τοὺς ὑπαγορεύει Ἐκεῖνος τὴν κάθε τους λέξη. 
Καὶ δὲν ξέρουν τί λένε. Καὶ δὲν ξέρουν οὔτε τί θέλει ὁ Θεός, ἀλλὰ οὔτε καὶ τί 
θέλουν οἱ ἄνθρωποι, οὔτε τί ἀναπαύει τὴν κουρασμένη καὶ συντετριμμένη ψυχὴ 
ποὺ πάλεψε καὶ παλεύει μὲ τὸ σκοτάδι της.

Κι ὅλοι αὐτοὶ ζοῦν ἀπὸ τὸν κόπο καὶ ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ δικοῦ μου «προφήτη» 
καὶ τῶν ἄλλων λίγων ποὺ γνώρισαν καὶ γνωρίζουν τὸν Λόγο ποὺ δίνει λόγο 
στὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Καὶ σφετερίζονται τὴ δική τους ζωή, αὐτῶν τῶν λίγων 
φωτεινῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ προσπαθοῦν νὰ καταπιοῦν μέσα στὸ σκοτάδι τους 
τὸ δικό τους φῶς, γιὰ νὰ παρουσιάσουν, δῆθεν, πὼς εἶναι ἴδιοι μὲ ἐκείνους. Κι 
ἀλοίμονο, μὴν ἔρθει ὥρα ποὺ τὸ φῶς ἀπορροφηθεῖ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τους. 
Πιστέψτε με –πιστέψτε κάποιον ποὺ ξέρει– καλύτερα νὰ μὴν εἶχε γεννηθεῖ αὐτὸς 
ὁ ἄνθρωπος πού, ἐνῶ ἔχει μπροστά του τὸ φῶς, θὰ κλείσει τὰ μάτια καὶ θὰ ἀφεθεῖ 
στὸ σκοτάδι. 

        Γ.  Ν.
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Ἐνῶ ἐμεῖς ἐν μέσω Κρίσης ἐξακολουθοῦμε τίς σπατάλες

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!

Πατέρα Βασίλειε εὐλογεῖτε!

A
ρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, μέ καινούριες προσδοκίες γιά παιδιά 
καί γονεῖς. Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος, κάθησε ἡ γυναίκα μου 

νά "ντύσει" τά βιβλία, πού ἔφεραν τά παιδιά ἀπό τό σχολεῖο.
Ἐγώ κρατῶντας της συντροφιά, ἄρχισα νά ξεφυλλίζω τά βιβλία κοιτῶντας 
τήν ὕλη.

Νά σημειώσω, ὅτι στό Ἁμβοῦργο, τά βιβλία τά δανειζόμεθα ἀπό 
τό σχολεῖο, μέ ὑποχρέωση νά τά ἐπιστρέψουμε στό τέλος τοῦ ἔτους, σέ 
κατάσταση πού νά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν πάλι. Ἐξαίρεση ὁρισμένα 
βοηθήματα ἤ βιβλία ἐργασίας πού οἱ μαθητές λύνουν ἀσκήσεις καί, γενικά, 
γράφουν πάνω στίς σελίδες τους.

Ὁπωσδήποτε ὑπάρχει ἡ εὐκαιρία νά ἀγοράση κάποιος τά βιβλία, στό 
ἐλεύθερο ἐμπόριο. Ὅταν ὅμως τό πρότεινα πρό ἐτῶν στήν γυναίκα μου, 
ἐκείνη τό ἀπέρριψε λέγοντας "θά κάνουμε ὅ,τι κάνουν ὅλοι".

Ἀρχίζοντας νά ξεφυλλίζω τό βιβλίο τῶν Γερμανικῶν τοῦ γιοῦ μου, 
στήν σφραγῖδα τοῦ σχολείου στό ἐσώφυλλο, ὑπῆρχαν τά ὀνόματα ἄλλων 
δυό παιδιῶν, πού σημαίνει ὅτι τά δυό προηγούμενα χρόνια, δυό παιδιά 
χρησιμοποίησαν τό συγκεκριμένο βιβλίο. 

Στό βιβλίο τῶν μαθηματικῶν ὑπῆρχαν τρία ὀνόματα, δηλ. ἄλλα τρία 
παιδιά ἀρχῆς γενομένης τήν περίοδο 2011/12 διδάχθηκαν ἀπό τό ἴδιο 
βιβλίο. Στό βιβλίο βιολογίας ὑπῆρχαν τέσσερα ὀνόματα, πού σημαίνει 
ἀπό τό σχολ. ἔτος 2010/11 ἀλλά τέσσερα παιδιά, διδάχθηκαν ἀπό τό ἴδιο 
βιβλίο.

Αὐτά, λοιπόν, ὅσον ἀφορᾶ στά σχολικά βιβλία, στήν πρώτη οἰκονομική 
δύναμη τῆς Εὐρώπης σήμερα. Ἀναπόφευκτα γυρίζω πίσω στά δικά μου 
σχολικά χρόνια, κάπου στά μέσα της δεκαετίας τοῦ 70. Στό νοῦ μου ἔρχεται 
ἡ εἰκόνα τοῦ μεγάλου προαυλίου, τοῦ Γυμνασίου μας στήν Ν. Σμύρνη. Κάθε 
Ἰούνιο καί μετά ἀπό κάθε γραπτό διαγώνισμα, αὐτό τό τεράστιο προαύλιο, 
ἦταν σκεπασμένο ἀπό ἕνα ἄσπρο χαλί!! Τί ἦταν αὐτό τό χαλί;Ἦταν οἱ 
σελίδες τῶν βιβλίων πού μόλις εἶχαν σχίσει οἱ μαθητές!!!!! Τοῦ μαθήματος, 
δηλαδή, στό ὁποῖο μόλις εἶχαν γράψει διαγώνισμα.

Τά βιβλία τά λαμβάναμε δωρεάν, ἀλλά κανείς δέν φρόντιζε νά μᾶς 
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εὐαισθητοποιήσει, γιά τό ἀγαθό τῆς δημόσιας περιουσίας. Οὔτε οἱ σχολικές 
ἀρχές,  οὔτε κανείς.. Ἁπλᾶ τά βιβλία, ἐκτός ἐξαιρέσεων, πήγαιναν στά 
σκουπίδια. Αὐτά τότε σέ μιά Ἑλλάδα πού μόλις εἰσερχόταν στήν τελευταία 
πράξη μιᾶς ἐθνικῆς τραγωδίας.

Μέ τήν μεταπολίτευση τό "ἔθιμο" συνεχίσθηκε, μιά καί γιά τούς 
περισσότερους πολιτικούς τῆς περιόδου –Κυβερνήση καί Ἀντιπολίτευση– 
οἱ λέξεις ἀνακύκλωση, οἰκολογία κ.λ.π ἦταν παντελῶς ἄγνωστες. Νά 
προσθέσω ὅτι τήν ἴδια περίπου περίοδο, οἱ πρῶτες ἀνησυχίες γιά τήν πορεία 
τοῦ δημόσιου χρέους (Ξ. Ζολώτας) ἔφθαναν στήν δημοσιότητα.

Μόνο ἡ Ἐκκλησία ἐκείνη τήν ἐποχή, μάζευε χαρτί, γιά τήν 
ἀποπεράτωση ναῶν, δείχνοντας μόνο ἐκείνη, πνεῦμα οἰκονομίας καί 
σεβασμοῦ στό περιβάλλον. Θυμᾶμαι πού σέ τακτικά διαστήματα,πήγαινα 
παλιές ἐφημερίδες στό ὑπόγειο τοῦ Ναοῦ, πού ἦταν γεμᾶτο ἀπό δέματα 
χαρτιοῦ τῶν ἐνοριτῶν.

Σκαλίζοντας λίγο τήν μνήμη μου, βλέπω σήμερα, τήν ἀσεβῆ γενικώτερα 
συμπεριφορά μας, ἀπέναντι στόν Δημιουργό καί τίς πλούσιες εὐλογίες 
Του. Νά θυμηθῶ τίς ἐτήσιες εἰδήσεις τῶν ἐφημερίδων, γιά χιλιάδες τόννους 
καρπῶν –π.χ. ροδακίνων– πού ἀπό τά δένδρα πήγαιναν κατ’ εὐθείαν στήν 
χωματερή; Ἀναγνωρίζοντας τό πρόβλημα τῆς συγκρατήσεως τῶν τιμῶν καί 
διαθέσεως τοῦ προϊόντος, δέν μπορῶ νά μήν σκεφθῶ, ὅτι ἑκατομμύρια 
ἄνθρωποι στόν κόσμο, πέθαιναν ἀπό πεῖνα. Ἄραγε τυχαῖα  ἡ πείνα χτύπησε 
ἐσχάτως καί τήν Ἑλληνική πόρτα;

Νά θυμηθῶ τόν διπλάσιο σχεδόν ἀριθμό ἀμβλώσεων, ἐν σχέσει μέ 
τίς γεννήσεις; Σέ ἐποχή πού ὑποτίθεται ὅτι ἦταν καί ὑπό ἀπαγόρευση; 
Πραγματική αὐτοκτονία γιά μιά μικρή κοινωνία. Τριάντα χρόνια ἀργότερα, 
ἄκουσα ἀπό ἔνστολο νά λέει "Ξέρετε, τά στρατόπεδα κλείνουν" καί ὅταν 
ρώτησα γιατί, ἀπήντησε "Νά... δέν ἔχουμε πιά τόσους στρατιῶτες"!!

Φθάσαμε, λοιπόν, σήμερα στό σημεῖο, νά σπᾶμε τό κεφάλι μας νά 
βροῦμε, πῶς βρεθήκαμε σέ αὐτήν τήν οἰκονομική, καί ὄχι μόνο, κρίση, πού 
ἐπιτρέπει ἐκτός τῶν ἄλλων, σέ κάθε ἐθνομηδενιστή νά γίνεται ἀστέρας τῆς 
πολιτικῆς.

Μά ἐμεῖς ἔχουμε ἀκέραιη τήν εὐθύνη. Ἐμεῖς καί μόνο ἐμεῖς,  πού 
ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν Θεό καί τίς παραδόσεις μας. Νά ἐλπίζουμε 
ὅτι θά μᾶς λυπηθεῖ καί θά μᾶς στείλει Μακκαβαίους, ὅπως ἔλεγε καί ὁ π. 
Παΐσιος.

                Μέ σεβασμό
Ἀμβοῦργο 13.9.2014                        Στυλιανός Ρουτζούνης



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 146

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ;

Μ
έ αὐτόν τόν τίτλο, ἕνας πιστός χρι στι ανός οἰκογενειάρχης ἀπό 
τό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, μᾶς ἀπέστειλε τήν κατωτέρω εἴδηση, 

διατυπώνοντάς μας τήν εὐσεβῆ του ἀνησυχία, μήπως τελικά, καί ἡ 
Ἐκκλησία υἱοθετήση τήν πλάνη νά ἐνθαρρύνη τούς ἀνθρώπους στό νά 
ἀντιλαμβάνονται τόν Χριστόν, ὄχι ὅπως εἶναι, ἀλλά ὅπως ὁ καθένας 
νομίζη, ζωγραφίζοντάς Τον, ἀκόμη καί χωρίς φωτοστέφανο!

Ἐκθεση μέ θέμα: « Ὁ “Χριστός στήν Κρήτη σήμερα”
Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ 

Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί σέ συνδιοργά-
νωση μέ τήν Περιφέρεια Κρή της καί τό Δῆμο Ἡρακλείου, 

παρουσιάζεται ἡ εἰκαστική 
συλ λογή ἔργων ζωγραφικῆς 
τοῦ Καθηγητῆ Εὐθυμίου 
Βαρ λάμη μέ γενικό θέμα: 
«Ὁ Χριστός στήν Κρήτη 
σήμερα» στή Βασιλική τοῦ 
Ἁγίου Μάρκου στό Ἡράκλειο 
ἀπό τίς 12 Αὐγούστου μέχρι 
τίς 30 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται γιά μιά Ἔκ θε-
ση ἔργων τέχνης, μέ πε ρισ-
σότερα ἀπό 300 ἔργα μεσαίων 
καί μεγάλων δια στά σεων, μέ 
ἀπεικονίσεις τοῦ Χριστοῦ. 
Σκοπός τοῦ ζωγράφου εἶναι 

μέσα ἀπό τά δεκάδες πορτραῖτα τοῦ Θεανθρώπου, ὁ κάθε 
ἐπισκέπτης νά βρεῖ τόν δικό του Χριστό, ὅπως τόν νιώθει στήν 
καθημερινότητά του καί τόν αἰσθάνεται στήν ψυχή του. Ἡ 
συλλογή ἔχει παρουσιασθεῖ μέ μεγάλη ἐπιτυχία στό Μουσεῖο 
Τέχνης τῆς Αὐστρίας καί στό Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ 

         « 
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Συμμεριζόμεθα τήν ἀνησυχία τοῦ εὐλαβοῦς καί ἀγωνιστοῦ Κρη
τός καί τόν φόβο του γιά σκανδαλισμό ψυχῶν, ἀλλά, συγχρόνως, 
γνω ρί ζου με καί τήν εὐλάβεια, τήν Πίστη καί τήν σύνεση τοῦ Σεβα
σμι  ω τά του Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος δέν θά 
ἄ φη νε ποτέ τό Ποίμνιό του νά παρασυρθῆ ἐκεῖ ὅπου ὁ φραγμός, πού 
ἔθεσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας τό ἀπαγορεύει: «Τίνα μέ λέγουσιν οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι;» Ρώτησε ὁ Χριστός μας. Οἱ ἄνθρωποι πάντοτε ἔλε
γαν καί ἐξακολουθοῦν νά λένε, ὅ,τι νομίζουν. Ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, 
καί οἱ πιστοί Της ἔχουν τήν ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «Σύ εἶ 
ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος»!

Αὐτήν τήν διαφορά, φρονοῦμε, θέλει νά δείξη καί ὁ Σεβ. Ἀρχι
επί σκοπος Κρήτης στό ποίμνιό του μέ αὐτήν τήν ἔκθεση. Τήν διαφορά 
μεταξύ τῆς νοοτροπίας τοῦ κόσμου καί τῆς Ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ.

    πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῶ γιά τό 2015 σχεδιάζεται ἡ παρουσίασή 
της στήν Ἀθήνα. Τήν ἐπιμέλεια τῆς ἔκθεσης ἔχουν ἀναλάβει τό 
Πειραματικό Ἐργαστήρι Βεργίνας καί τό Μουσεῖο Τέχνης τῆς 
Αὐστρίας.  »

«… ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώσεις, Κύριε» (ψαλμὸς 35ος, στίχος 7)

ΣYΝΗΘΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΑ!

Ε
ἰδήσεις ποὺ διαβάζουμε καθημερινὰ καὶ ἐξοικειωνόμαστε μαζί τους, 
εἴτε τὸ θέλουμε, εἴτε ὄχι, διαμορφώνουν τὶς ἀνοχὲς καὶ τὶς ἀντοχές μας. 

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι τὰ ἀμέτρητα videos ἀποκεφαλισμῶν ἀθῴων 
ἢ δημοσιογράφων ἀπὸ τοὺς πολεμιστὲς τῆς Isis (is). Δὲν μπορῶ νὰ ἀντιληφθῶ 
πὼς ἕνας “πολιτισμένος” ἄνθρωπος ἀρέσκεται ἢ ἀντέχει νὰ παρακολουθεῖ ἕνα 
τόσο ἀποτρόπαιο θέαμα τοῦ ὁποίου καὶ ἡ ἀναφορὰ προξενεῖ ἀποστροφή.

Ὁ ἄνθρωπος σιγὰσιγὰ ἐξοικειώνεται στὸ θέαμα τῆς βίας καὶ κάποια 
στιγμὴ φτάνει στὸ σημεῖο νὰ θέλει νὰ τὴν βιώσει καὶ ἀπὸ κοντά: Ὅπως 
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ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα Wall Street Journal, ἡ ἡλικίας 7 ἐτῶν λευκὴ τίγρη ποὺ 
κατασπάραξε τὸν ἄτυχο νεαρὸ μέσα στὸν ζωολογικὸ κῆπο στὸ Νέο Δελχὶ 
ἔχει γίνει πόλος ἕλξης, μὲ τοὺς ἐπισκέπτες νὰ συρρέουν προκειμένου νὰ 
ἀντικρίσουν τὸ ἄγριο ζῷο. «Ὁ συγκεκριμένος ζωολογικὸς κῆπος ὑποδέχεται 
καθημερινὰ περίπου 20.000–25.000 ἐπισκέπτες, ὡστόσο ὁ ἀριθμὸς ἔχει 
αὐξηθεῖ ἐντυπωσιακὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες. Στὶς ὧρες αἰχμῆς οἱ οὐρὲς ποὺ 
σχηματίζονται φτάνουν ἀρκετὲς δεκάδες μέτρα», δήλωσε ἕνας ἀπὸ τοὺς 
ὑπεύθυνους τοῦ κήπου στὴν ἐφημερίδα.

Ἡ ἐξοικείωση αὐτὴ ξεκίνησε ἀπὸ τὶς ταινίες καὶ τὴν τηλεόραση, ἐπε
κτάθηκε στὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια ἐνῷ παράλληλα εἶχε ὡς ὑπο στή ριξη καὶ 
ἐπιβεβαίωση τὰ δελτία εἰδήσεων ποὺ πρόβαλλαν καὶ προβάλλουν τὴν ὠμὴ 
βία, παραχωρῶντας της ἄπλετο τηλεοπτικὸ χρόνο.

Στὶς μέρες μας ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν ἔχει καμία ἀξία. Ἀκοῦμε καὶ διαβά
ζουμε γιὰ τὸ θάνατο ἀνθρώπων καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένοι 
μὲ τὸ στενό μας περιβάλλον δὲν δίνουμε ἰδιαίτερη σημασία. Ὁ ἀριθμὸς τῶν 
νεκρῶν μιᾶς εἴδησης εἶναι ἕνα νούμερο καὶ ὄχι ψυχὲς ποὺ ἡ διαδρομή τους 
στὸν πλανήτη σταμάτησε βίαια. Δὲν ἀναλογιζόμαστε πὼς τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς 
διαβάζουμε αὐτὴ τὴν εἴδηση καθισμένοι ἀναπαυτικά, κάποιοι βιώνουν τὸν 
πόνο. Πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ νιώσει ἄνετα μὲ τὸν θάνατο καὶ μάλιστα 
ὅταν αὐτὸς ἔχει προέλθει ἀπὸ βίαια αἴτια;

Πιστεύω πὼς ἔχουμε βάλει πολὺ νερὸ στὸ κρασί μας καὶ ἀνεχόμαστε 
καταστάσεις καὶ πρακτικὲς ποὺ μᾶς ἐξομοιώνουν μὲ τὰ κτήνη. Εἶναι ἔξω ἀπὸ 
τὴν ἀνθρώπινη φύση το νὰ τῆς γίνει συνήθεια ἡ βία, ἡ βαρβαρότητα καὶ ἡ δίψα 
γιὰ αἷμα. Μόνο τα ἀγρίμια κατασπαράζουν τὸ ἕνα το ἄλλο κι αὐτὸ ὄχι πάντα! 
Μόνο ὅταν πεινοῦν καὶ ὑποχρεωτικὰ ὑπακούουν στὸ πανίσχυρο ἔνστικτο τῆς 
αὐτοσυντήρησής τους. Δὲν τοὺς ἀρέσει τὸ θέαμα, δὲν τὸ βιντεοσκοποῦν καὶ 
δὲν τὸν ξαναβλέπουν στὸν καναπὲ τοῦ σπιτιοῦ τους τὴν ὥρα ποὺ τρῶνε!

Νομίζω πὼς εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ ἀναθεωρήσουμε ἄμεσα τὶς 
συνήθειές μας καὶ κυρίως αὐτὰ ποὺ ἀνεχόμαστε. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ ἐφευρέτης 
καὶ πατέρας τῆς τηλεόρασης Vladimir Zworykin: «τὸ καλύτερο ἐξάρτημα τῆς 
τηλεόρασης εἶναι τὸ κουμπὶ ποὺ τὴν κλείνει». 

      Μανώλης Β. Βολουδάκης
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«ΤΡΩΑΔΕΣ»

H τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη ( 484—406 π,Χ.) παρουσιάσθηκε ἀπό τό 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας κατά τούς θερινούς μῆνες σέ διάφορα μέρη τῆς 

πατρίδας μας σέ σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη.
Μέ ἀφορμή τήν φυγή τῆς Ὡραίας Ἑλένης, γυναίκας τοῦ βασιλέα τῆς 

Σπάρτης Μενέλαου, μέ τόν Πάρη, γιό τοῦ βασιλέα τῆς Τροίας Πριάμου, 
οἱ Ἕλληνες ἐξεστράτευσαν ἐναντίον τῆς Τροίας. Μετά δεκαετῆ πολιορκία 
ἡ Τροία ἁλώθηκε. Οἱ νικητές ἐσκότωσαν τούς ἄντρες, αἰχμαλώτισαν τίς 
γυναῖκες, λεηλάτησαν τήν πόλη καί τήν κατέστρεψαν. Ὁ προστάτης τῆς Τροίας 
Ποσειδῶνας θά τήν ἐγκαταλείψει γιατί καταστράφηκε μέ τήν βοήθεια τῆς 
Ἀθηνᾶς. Καί ἡ Ἀθηνᾶ εἶναι τώρα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων γιά τά ἀνοσιουργήματά 
τους. Οἱ δύο θεοί συμφωνοῦν νά τούς τιμωρήσουν καθώς θά διαπλέουν 
τό Αἰγαῖο ἐπιστρέφοντας στήν Ἑλλάδα. Στίς καλύβες τῶν Ἑλλήνων ἔχουν 
συγκεντρωθεῖ οἱ αἰχμάλωτες Τρωαδίτισσες. Ἡ βασίλισσα Ἑκάβη, κουρεμένη 
θρηνεῖ. Ὁ ἀγγελιοφόρος Ταλθύβιος τίς πληροφορεῖ: ἡ Ἑκάβη κληρώθηκε 
σκλάβα τοῦ Ὀδυσσέα, ἡ κόρη της Κασσάνδρα παλ λακίδα τοῦ Ἀγαμέμνονα, ἡ 
νύφη της Ἀνδρομάχη στόν Νεοπτόλεμο. Ἡ κόρη της Πολυξένη σφαγιάσθηκε 
στόν τάφο τοῦ Ἀχιλλέα. Ἡ μόνη ἐλπίδα γιά ἀναβίωση τῆς Τροίας ὁ γιός τοῦ 
Ἕκτορα Ἀστυάνακτας, χάνεται γιατί φέρνουν τό παιδί νεκρό στήν ἀσπίδα τοῦ 
πατέρα του. Τό γκρέμισαν ἀπό τά τείχη.

Ὁ Πελοποννησιακός Πόλεμος μαίνεται. Μέ τήν τραγωδία αὐτή πού 
διδάχθηκε στήν Ἀθήνα τό 415 π.Χ. ὁ ποιητής ὑπενθύμιζε στούς συμπολῖτες 
του τό κακό πού εἶχαν κάνει στήν οὐδέτερη Μῆλο καί τούς προειδοποιοῦσε 
γιά τίς συνέπειες πού μποροῦσε νά ἔχει ἡ ἐκστρατεία στή Σικελία πού 
ἑτοιμάζονταν νά ἐπιχειρήσουν (βλ. ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙA Μάϊος 2014 σελ. 238). 

Ἐκτός ἀπό τήν πολιτική διάσταση, τό ἔργο ἔχει νά μᾶς πεῖ πολύ 
σημαντικά πράγματα. Στούς στίχους 95-97 ὁ θεός Ποσειδῶνας λέει: “Εἶvαι 
ἀνόητος ὅποιος ἀπ’ τούς θνητούς κουρσεύει πόλεις, ναούς καί τάφους, καί τά 
ἱερά αὐτῶν πού ἔχουν πεθάνει· τήν ἐρημιά σκορπίζοντας κι ὁ ἴδιος, ἀργότερα 
ἀφανίζεται”. Οἱ ἐνέργειες αὐτές δέν εἶναι μόνον ἀνοησίας ἔργα, ἀλλά καί 
κακίας καρποί. Ἡ ἀλήθεια τῆς ἐπισημάνσεως αὐτῆς δέν θεμελιώνεται μόνον 
στήν “θεότητα” τοῦ “προσώπου” πού τήν διατυπώνει, ἀλλά καί στήν ζωή, 
στήν πραγματικότητα, στήν ἱστορία ἀπό τίς ὁποῖες ἀρνούμεθα ἀφρόνως 
νά διδαχθοῦμε καί νά συνετισθοῦμε κοινοί θνητοί καί ἄρχοντες, ἄτομα καί 
κράτη.
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Ἡ Ἑκάβη στόν ἑαυτόν της: “Σήκωσε, δύστυχη, ἀπ’ τή γῆ τό κεφάλι σου· 
ὕψωσε τό λαιμό σου· πιά δέν εἶναι ἡ Τροία αὐτή ἐδῶ κι ἐμεῖς δέν εἴμαστε 
τῆς Τροίας βασιλιάδες. Καθώς ἡ τύχη σου ἀλλάζει, ἄντεξέ την. Ταξίδευε 
κατά τό ρέμα πού ἔρχεται, ταξίδευε κατά τή μοίρα σου, μήν κοντραρίζεις 
τήν πλώρη τῆς ζωῆς σου, καθώς ταξιδεύεις, μέ τό κύμα τῆς τύχης σου” (στ. 
98-104). Φρόνιμη συμβουλή γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐναντίων μεταβολῶν καί 
συμφορῶν τοῦ βίου. Οἱ Χριστιανοί ἔχουμε τό προνόμιο, τήν εὐλογία τῆς 
Πίστεως – ἡ προστασία τοῦ παντοδύναμου, πάνσοφου, πανάγαθου Θεοῦ 
δεδομένη. Ἡ στάση τοῦ Ἰώβ ὑπόδειγμα.

Ὄχι μόνον ἡ δόξα καί ἡ δύναμη τῆς βασιλείας, ἀλλά καί τά πλούτη 
χάθηκαν.”Ὤ πλούτη πολλά ταπεινωμένα τῶν προγόνων μου, λοιπόν τίποτε 
δέν ἀξίζατε.” (Ἑκάβη στ. 108, 109). Ἄν ἄκουαν αὐτή τή θλιβερή διαπίστωση καί 
οἱ πορθητές τῆς Τροίας Ἀχαιοί! Ἄν τήν εἴχαμε πάντα κατά voῦ οἱ ἄνθρωποι, 
θά ἤμαστε πνευματικά πιό ἐλεύθεροι!

Μέ τό στόμα τῆς μάντισσας Κασσάνδρας, κόρης τοῦ Πριάμου, ὁ 
Εὐριπίδης καταθέτει τίς θέσεις του γιά τόν πόλεμο (400-402): “Πρέπει βέβαια 
ὁ γνωστικός ν’ ἀποφεύγει τόν πόλεμο· ἄν ὅμως ὁδηγηθεῖ σ’ αὐτόν, δέν 
εἶναι δόξα κακή γιά τήν πόλη του ἔνδοξα νά δώσει τή ζωή του, ἐνῶ ἄδοξος 
θάνατος εἶναι κακοφημία”. Γνωστά τά αἴτια τῶν πολέμων, τά πάθη κενοδοξία, 
ἀπληστία, φιλαρχία, μισαλλοδοξία, ἐκδικητικότητα κ.ἄ. Οἱ δοῦλοι αὐτῶν τῶν 
παθῶν δέν εἶναι γνωστικοί. “Πόλεμος πάντων πατήρ”. Πολλῶν δεινῶν αἴτιος. 
Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες τόν ὀνόμαζαν Ἄρη. Ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι εἶναι ὁ μισόκαλος 
διάβολος.

Ὁ κήρυκας τῶν Ἀχαιῶν Ταλθύβιος κάνει μιά σοβαρή ἐπισήμανση μέ 
ἀφορμή τόν ἔρωτα τοῦ ἀρχιστρατήγου Ἀγαμέμνονα γιά τήν Κασσάνδρα. 
“Ὡστόσο φαίνεται πώς περιπτώσεις ἀνθρώπων σοβαρῶν πού γιά σοφοί 
περνοῦν δέν εἶναι διόλου καλύτερες ἀπ’ αὐτούς πού λέγονται ἀσήμαντοι...” 
(411-415). Ἄσημος ἄνθρωπος αὐτός δέν θά ἔπαιρνε ποτέ γυναῖκα του μιά 
τέτοια “μαινάδα”. Γιά σοβαροί καί σοφοί μπορεῖ νά περνᾶμε, σημασία ἔχει 
τί εἴμαστε, καί αὐτό φαίνεται στή ζωή μας. Πάμπολλοι “μεγάλοι” ἔχουν 
ἀδυναμίες, “ἀχίλλειες πτέρνες” πού τούς ἐκθέτουν. Μέ ποιά κριτήρια εἶναι 
μεγάλοι; Στά μάτια τοῦ κόσμου ἤ τοῦ Θεοῦ;

Ἡ πλούσια, ἰσχυρή βασίλισσα Ἑκάβη σέ ἐσχάτη κατάπτωση, σκλάβα 
τοῦ Ὀδυσσέα. Σ’ αὐτήν τήν ἀδυναμία θυμᾶται τήν ἰδιότητα πού κανείς δέν 
μπορεῖ νά τῆς ἀρνηθεῖ ἤ ἀφαιρέσει: εἶναι ἡ μάνα πού γέννησε πολλά “παιδιά 
ἐξαιρετικά”, “τά καλύτερα ἀνάμεσα στούς Φρύγες” (475, 476). Ξεχνᾶ τό ἦθος 
τοῦ Πάρη καί ἀρθρώνει μιά προκλητική καύχηση: “οὔτε Τρωαδίτισσα οὔτε 
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Ἑλληνίδα οὔτε ξένη γυναῖκα θά μποροῦσε ποτέ νά καυχηθεῖ πώς γέννησε 
τέτοια παιδιά”  (477, 478). Ψυχολογική ἀνάγκη ἀντισταθμίσεως τῆς συμφορᾶς 
ἤ ἀθεράπευτη ἀλαζονεία.

“Καί ἀπό τούς εὐτυχισμένους μή πιστεύετε πώς κανένας εὐτυχεῖ, 
προτοῦ αὐτός πεθάνει” λέει ἡ Ἑκάβη στό Χορό (509). Μιά ἄλλη διατύπωση 
τοῦ “Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε”. Ἡ λέξη εὐτυχία εἶναι ἄγνωστη 
στό χριστιανικό λεξιλόγιο. Ἡ λέξη χαρά ὑπάρχει, εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Αὐτή τή χαρά οὐδείς αἴρει ἀφ’ ἡμῶν. Συχνός χαιρετισμός τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, πού χαίρει ἐν τοῖς παθήμασί του!

Ἡ Ἑκάβη πρός τήν νύφη της Ἀνδρομάχη (612, 6I3): “Βλέπω πώς οἱ θεοί 
ὑψώνουν ψηλά ὅσους δέν ἦταν τίποτε καί ὅσους εἶχαν ὑπόληψη συνήθως 
ἀφανίζουν”. Ἕvα ἀπό τά πάμπολλα παραδείγματα ἀποδόσεως στούς θεούς 
ἐνεργειῶν πού ἄμεσα ἀφοροῦν τούς ἀνθρώπους. “Σερνόμαστε λάφυρο μαζί 
μέ τό παιδί· οἱ ἄρχοντες σκλάβοι ἔγιναν” ἀπαντᾶ ἡ Ἀνδρομάχη (615). “ Ἔχει ὁ 
καιρός γυρίσματα” λέει ὁ λαός. Οἱ ἰσχυροί, οἱ πλούσιοι, οἱ ὑγιεῖς, οἱ “εὐτυχεῖς” 
φρόνιμο νά μή τό λησμονοῦν. Συζητήσιμο ὅμως καί τό τί ἀποτελεῖ “ὕψωση” 
καί τί “ἀφανισμό”, ἀξιολογικά.

«Ὅποιος εὐτυχισμένος ἔζησε καί πέφτει σέ δυστυχία ταλαιπωρεῖται 
ψυχικά γιά τήν προηγούμενη εὐτυχία του» (Ἀνδρομάχη, 640). Φαίνεται πώς 
αὐτό πράγματι συμβαίνει στήν ἐπικράτεια τήν ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ Πατέρα, 
ἔξω ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, χρονικά πρό καί μετά Χριστόν.

Γιά κυβερνήτη τῆς ζωῆς μας, μᾶς ἐδόθη ὁ νοῦς. Μήπως γι’ αὐτό εἶναι τό 
κεφάλι τό πιό ὑψηλό μέλος τοῦ σώματός μας; Εὐλογία νά ὀρθοφρονοῦμε, νά 
εἶναι φωτισμένος. Στούς στίχους 652, 653 ἡ Ἀνδρομάχη μᾶς λέει ὅτι βοηθοῦσε 
τόν ἑαυτόν της ἔχοντας τό μυαλό της “τίμιο δάσκαλό” της.

Μέ τό στόμα τῆς Ἀνδρομάχης ὁ Εὐριπίδης δίνει χρήσιμες ὁδηγίες στίς 
συζύγους: “Ἡ γλῶσσα μου σώπαινε κι’ ἡ ματιά μου γαλήνια τόν ἄντρα μου 
πρόσεχε· καί ἤξερα σέ ποιά ζητήματα νά νικῶ τόν ἄντρα μου καί σέ ποιά 
ἔπρεπε τή νίκη σ’ ἐκεῖνον νά τή δίνω” (654-656). Παράδειγμα διακρίσεως;

Ὁ Ταλθύβιος στήv Ἀνδρομάχη (730, 731): “ Ἡ πόλη σου κι’ ὁ ἄντρας σου 
ἔχουν χαθεῖ κι’ ἐσύ εἶσαι αἰχμάλωτη κι ἐμεῖς μέ μιά γυναίκα εἴμαστε ἱκανοί 
νά τά βάλουμε”. Νά κατάλαβαν οἱ συμπατριῶτες τοῦ ποιητῆ καί οἱ ἑκάστοτε 
καί ἑκασταχοῦ νικητές αὐτήν τήν φράση-κόλαφο; Ἡ ἀλαζονεία τῶν ἰσχυρῶν 
ἐξοβελίζει τήν λογική, ἀποκλείει τήν ντροπή.

Στό τρίτο ἐπεισόδιο (860-1059) ἔχουμε ἕναν ἀγῶνα λόγου ἀνάμεσα στήν  
Ἑκάβη καί τήν Ἑλένη μέ κριτή τόν Μενέλαο. Κατά τήν ἅλωση τῆς Τροίας 
ὁ στρατός αἰχμαλώτισε τήν Ὡραία Ἑλένη καί τήν παρέδωσε στόν ἄντρα 
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της Μενέλαο νά τήν σκοτώσει. Ἐκεῖνος ἐπροτίμησε νά τήν μεταφέρει στήν 
Ἑλλάδα γιά νά τήν σκοτώσουν “γιά ἐκδίκηση” ὅσοι “δικούς τους ἔχασαν 
μέσα στήν Τροία”. Ἱκανοποιῶντας αἴτημα τῆς Ἑκάβης ὁ Μενέλαος δίνει τόν 
λόγο στήν Ἑλένη γιά νά ἀπολογηθεῖ!» Μέ σοφιστική στρεψοδικία ἡ Ἑλένη 
προσπαθεῖ νά ἀποσείσει τίς εὐθῦνες της γιά τόν Τρωϊκό Πόλεμο. Πρῶτα 
κατηγορεῖ τήν Ἑκάβη διότι αὐτή ἐγέννησε τόν Πάρη. Πετᾶ τόν γέροντα πού 
δέ σκότωσε τό βρέφος–Πάρη πού τοῦ εἶχαν δώσει οἱ γονεῖς του Πρίαμος 
καί Ἑκάβη ἀλλά τό ἀνάθρεψε. Τρίτον τήν θεά Ἀφροδίτη πού τοῦ τήν ἔταξε 
κατά τόν διαγωνισμό κάλλους τῶν θεῶν ( Ἥρα, Ἀθηνᾶ, Ἀφροδίτη). Τέλος 
κατηγορεῖ εὐθέως τόν ἄντρα της Μενέλαο πού ἐνῶ φιλοξενοῦσε τόν Πάρη 
στό ἀνάκτορό τους στήν Σπάρτη, ἔφυγε ταζίδι στήν Κρήτη. Ἰσχυρίζεται, ὅτι 
μετά τόν θάνατο τοῦ Πάρη προσπάθησε νά δραπετεύσει, ἀπό τήν Τροία, ἀλλά 
ἐμποδίστηκε. Δέν ἀρκεῖται νά τοῦ ζητήσει συγχώρεση, ἀλλά ἰσχυρίζεται ὅτι 
πρέπει νά τιμηθεῖ ἐπειδή ἔγινε ἡ ἀφορμή νά γίνει ὁ Τρωϊκός Πόλεμος καί νά 
ἀναδειχθοῦν νικητές οἱ  Ἕλληvες!

Μέ ἀκράδαντη λογική ἡ Ἑκάβη ἀντικρούει τόν ἰσχυρισμό τῆς Ἑλένης 
γιά τήν ἐνοχή τῶν τριῶν θεῶν, Ἥρας, Ἀθηνᾶς καί Ἀφροδίτης. “Ἀστόχαστες 
μήν παριστάνεις τίς θεές στολίζοντας τά δικά σου κακά, τούς γνωστικούς 
δέν πείθεις” (98I, 982). Tήv κατηγορεῖ εὐθέως, ἀπό τόν ἔρωτα νικήθηκε, δέν 
ἀπήχθη βίαια. “ Ἦταν ὁ γιός μου ξεχωριστός ἐντελῶς γιά τήν ὀμορφιά του κι’ 
ὁ δικός σου ὁ voῦς, μόλις τόν εἶδες, χτυπήθηκε ἀπό ἔρωτα... Ὅταν τόν εἶδες 
μέ τά ροῦχα του τά ξενικά καί λαμπερό μές τό χρυσάφι, ἔφυγε τό μυαλό σου 
ἀπ’ τό κεφάλι σου”  (987-992). Κατά τόν πόλεμο ἡ συμπεριφορά τῆς Ἑλένης 
ἄλλαζε ἀνάλογα μέ τήν τροπή τῶν συγκρούσεων. “Στήν τύχη τή ματιά σου 
ρίχνοντας ἔκανες αὐτό, γιά νά εἶσαι μέ τό μέρος της, δέν ἤθελες νά εἶσαι 
μέ τό μέρος τῆς ἀρετῆς”, τήν κατηγορεῖ (1008, 1009). Ἐπίσης γιά τήν ἄσχημη 
συμπεριφορά της στό παλάτι καί διαψεύδει τούς ἰσχυρισμούς της ὅτι ἐπεδίωξε 
νά δραπετεύσει ἀπό τό κάστρο. Τῆς συνιστᾶ “νά ἔχεις σεμνότητα μεγαλύτερη 
ἀπό τήν ἀναίδεια σου γιά ὅσα σφάλματα ἔκανες ὡς τώρα στή ζωή σου”  (1025-
1027).

Ἡ μνεία τῶν σφαλμάτων, πτώσεών μας τροφή σεμνότητας, ταπεινο-
φροσύνης πού γίνεται μαγνήτης τῆς Χάριτος. Προλαμβάνει νέες πτώσεις. 
Ἰσόβιο ἄθλημα τοῦ Χριστιανοῦ ἡ μετάνοια.

       Νίκος Τσιρώνης
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