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Τελικά, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἄλλη ράτσα;

Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΚΕΪ & ΤΙΣ... ΓΚΕΪΣΕΣ!

Ο

πως κάθε τί ψεύτικο, πού δέν προέρχεται ἀπό τήν Σαρκωθεῖσα
Ἀλήθεια, δέν ἀντέχει σέ σοβαρή ἀντιμετώπιση καί κριτική,
παρομοίως συμβαίνει καί μέ τό ψηφισθέν (ἀπό ἰσχνοτάτη πλειοψηφία
τοῦ ὀλιγομελοῦς Τμήματος Διακοπῶν τῆς Βουλῆς), στίς 9 Σεπτεμβρίου
2014, νομοσχέδιο.
Πρόκειται γιά τήν «τροποποίηση τοῦ Ν.927/1979 (Α΄ 139) καί
προσαρμογή του στήν ἀπόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ τῆς 28ης
Νοεμβρίου 2008, γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί
ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποινικοῦ Δικαίου
(L328)».
Ἡ τροποποίηση τοῦ Νόμου 927/1979 ἔγινε σαφῶς καί ἀπο
κλειστικῶς γιά νά δημιουργήση ἕνα εὐρύτερο πεδίο πολεμικῆς κατά
τῶν Ὁδηγιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀλλά καί φιμώσεως καί διωγμοῦ
τῶν Ποιμένων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό προκύπτει
καί ἀπό τήν ἁπλῆ μελέτη τῶν διατάξεων πού ἀντικατεστάθησαν,
ἀφοῦ μέ τίς νέες, ὄχι μόνο δέν προστατεύονται οἱ ταλαίπωροι
ἄνθρωποι, οἱ ἐπιλέξαντες τήν ὁμοφυλοφιλία σάν συναισθηματική καί
σωματική ἔκφρασή τους, ἀλλά καί διασύρονται ἀπό τούς γεμάτους
ἀντιχριστιανική σκοπιμότητα πολιτικούς “προστάτες” τους, οἱ
ὁποῖοι, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἐπέλεξαν νά κοροϊδέψουν μιά μερίδα
ἀνθρώπων πώς τάχα τούς προστατεύουν, μέ πανοῦργο, ὅμως, σκοπό,
νά φιμώσουν τούς περιδεεῖς χριστιανούς, πού “φοβοῦνται καί τόν
ἴσκιο τους” γιά νά μιλήσουν. Πολλοί ἀπό αὐτούς –δυστυχῶς– εἶναι
καί Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό καί ἡ τρομοκρατία πού θά
ἀσκήση ὁ Νόμος αὐτός θά δυσχεράνη ἔτι πλέον τήν πνευματική
διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ μας καί αὐτό τό γνωρίζουν πολύ καλά οἱ
κυβερνῶντες!
Ὅμως, ἄς ρίξουμε μιά πιό κοντινή ματιά σ’ αὐτές τίς περιβόητα
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διαβόητες(!) διατάξεις, ὄχι σάν νομικοί, ἀλλά σάν λογικοί ἄνθρω
ποι:
« Ἄρθρο 1
Τό ἄρθρο 1 τοῦ ν.927/1979 ἀντικαθίσταται ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρο 1
Δημόσια ὑποκίνηση βίας ἤ μίσους
§1. Ὁποῖος μέ πρόθεση, δημόσια, προφορικά ἤ διά τοῦ τύπου,
μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἤ μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἤ τρόπο, ὑποκινεῖ,
προκαλεῖ, διεγείρει ἤ προτρέπει σέ πράξεις ἤ ἐνέργειες πού
μποροῦν νά προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ἤ βία κατά προσώπου ἤ
ὁμάδας προσώπων πού προσδιορίζονται μέ βάση τή φυλή, τό χρῶμα,
τή θρησκεία, τίς γενεολογικές καταβολές, τήν ἐθνική ἤ ἐθνοτική
καταγωγή, τό σεξουαλικό προσανατολισμό, τήν ταυτότητα φύλου ἤ
τήν ἀναπηρία κατά τρόπο πού ἐκθέτει σέ κίνδυνο τή δημόσια τάξη ἤ
ἐνέχει ἀπειλή γιά τή ζωή, τήν ἐλευθερία ἤ τή σωματική ἀκεραιότητά
των ὡς ἄνω προσώπων, τιμωρεῖται μέ φυλάκιση τριῶν (3) μηνῶν ἕως
τριῶν(3) ἐτῶν καί μέ χρηματική ποινή πέντε ἕως εἴκοσι χιλιάδων
(5.000-20.000) εὐρώ»!
Διαβάζοντας αὐτά, παρατηροῦμε ὅτι ἀκόμη καί ὁ τίτλος τοῦ
1ου ἄρθρου πάσχει νομικά καί λογικά: Ἐξισώνει τό μῖσος μέ τή
βία, πραγματικότητες ἐντελῶς διαφορετικές, ἀφοῦ τό μῖσος εἶναι
ἐσωτερική κατάσταση καί κίνηση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐνῶ ἡ βία
εἶναι ἐκδήλωση καί τέλεση ἀξιοποίνου πράξεως! Τί, ἄραγε, ἐπιδιώκει
ὁ νομοθέτης μέ αὐτήν τήν διατύπωση; Μετατρέπει τούς δικαστές
σέ Πνευματικούς-Ἐξομολόγους, γιά νά ἐρευνοῦν τίς ἀνθρώπινες
ψυχές ἤ μέ τήν ἐξίσωση αὐτή ἐπιδιώκεται ἡ ταύτιση ἀξιοποίνου
πράξεως μέ τήν κατασυκοφάντηση κάποιου ὅτι τάχα μέ τά λόγια
του παρακίνησε κάποιον ἄλλον νά νοιώση μῖσος;
Τί εἴδους ἀκρίβεια νομικῆς διατυπώσεως εἶναι αὐτή, ἄν
σκοπός της εἶναι πράγματι ὁ «ἡσύχιος βίος» τῶν πολιτῶν καί ὄχι ἡ
πρόκληση τεχνητῆς ἀναταραχῆς γιά νά μεθοδευθῆ ἡ κατάργηση
τοῦ Εὐαγγελίου;
Δέν εἶναι προφανές ὅτι μέ τόν νόμο αὐτόν ἀνοίγονται οἱ «ἀσκοί
τοῦ Αἰόλου» γιά νά γίνη ἡ Χώρα μας ἕνας τόπος πού θά κυριαρχῆ
ὁ χαφιεδισμός καί οἱ ἐκβιασμοί, ἐφ’ ὅσον ὁ καθένας πού θά ἔχη
ὁποιαδήποτε ἀντιδικία μέ κάποιον ἄλλον ἤ οἰκονομικές διαφορές,
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δοσοληψίες καί ποικίλες ἐκκρεμότητες, θά μπορῆ κάλλιστα –ὅταν
δέν ἔχη δίκιο στίς διεκδικήσεις του– νά μεταθέτη τή διαμάχη του
σέ ἄλλο πεδίο, ἐπικαλούμενος ὅτι ὁ ἀντίδικός του τοῦ ἔθιξε τόν
«προσδιορισμό του»(!), πού προστατεύεται ἀπό τόν νόμο;
Ἀλλά, πέραν τοῦ τίτλου, καί αὐτό καθ’ ἑαυτό τό περιεχόμενο
τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι ντροπή καί προσβολή, ὅταν προσδιορίζει
τήν προσωπικότητα μιᾶς ὁμάδος ἀνθρώπων, μόνο καί μόνο ἀπό τόν
σεξουαλικό της προσανατολισμό, τόν ὁποῖον, μάλιστα, ἀποκαλεῖ
«ράτσα»!
Μέ τούς ἀνθρώπους αὐτούς, πού ἐπιλέγουν ἕνα τέτοιον προσα
νατολισμό καυχώμενοι καί ὄχι προβληματιζόμενοι ἤ ἀγωνιζόμενοι
νά τόν ἀλλάξουν, μᾶς χωρίζει τόση ἀπόσταση, ὅση χωρίζει τήν
Ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα, ἀφοῦ τήν ἐν προκειμένῳ Ἀλήθεια τήν
ἔχουμε ἀποκεκαλυμμένη ἀπό τόν Θεό μας καί δέν εἶναι ἀντικείμενο
συζητήσεως καί, μάλιστα, ἐλαφρᾶς, ὅπως συνήθως γίνεται, γιατί
πρόκειται γιά θέμα ὑπαρξιακό καί δέν πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται,
ὅπως ἀντιμετωπίζουν οἱ “μαθητοπατέρες” δάσκαλοι τούς “σκράπες”
μαθητές τους πού μαθησιακά καταποντίζονται, γιά νά τούς γίνουν
ἀρεστοί, παριστάνοντας τούς προοδευτικούς δασκάλους μέ τή βα
θειά κατανόηση! Ὡστόσο, δέν μποροῦμε νά μήν ἐπισημάνουμε τήν
προσβολή πού γίνεται στούς ἀνθρώπους αὐτούς ἀπό τήν Πολιτεία,
μέ τό νά τούς συρρικνώνη τήν προσωπικότητα ἀποκλειστικά στόν
«σεξουαλικό τους προσανατολισμό», ἀφοῦ ἀπό αὐτόν καί μόνον
τούς προδιορίζει καί, κατόπιν, ἀφοῦ τούς συρρικνώσει, τούς θέτει τήν
ἐπιτάφια πλάκα, ἀποκαλῶντας τους …ἄλλη ράτσα, κοροϊδεύοντάς
τους ὅτι τούς προστατεύει ἀπό τούς κακούς!
Θά μπορούσαμε νά σχολιάσουμε βῆμα-βῆμα τόν ἀλλοπρόσαλλον
αὐτόν Νόμο, ἀλλά τό ἔργο αὐτό τό ἀφήνουμε σέ νομικούς συνεργάτες
μας, πού θά ἐκθέσουν στό τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου τίς ἀπόψεις
τους, ἀλλά καί τήν ἀντισυνταγματικότητά του. Ἤδη, ἔχει προηγηθεῖ
τό σπουδαῖο ἄρθρο τοῦ κ. Βασίλη Μακρῆ (τεῦχος Ὀκτωβρίου 2014).

Προτιμήσαμε ἐπί τοῦ παρόντος ἕνα εὔθυμο σχολιασμό, γιατί, πράγματι,
τό νομοθετικό αὐτό κατασκεύασμα εἶναι γιά κλαυσίγελω!...

Πάντως, ὅλο αὐτό τό πρᾶγμα ἔχει καί τήν θετική του πλευρά.
Δίνει μιά ἀπέραντη δυνατότητα στούς πιστούς νά καταγγέλλουν ὅλους
ἐκείνους πού εἰρωνεύονται ἤ καί ἀμφισβητοῦν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μέσα
στίς μαθητικές καί φοιτητικές αἴθουσες, στά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα,
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στήν Ἔντυπη δημοσιογραφία, στά σχολικά ἐγχειρίδια πού υἱοθετοῦν
ὑποθετικές καί ἀναπόδεικτες θεωρίες (Ἐξελίξεως καί Bing Bang), οἱ
ὁποῖες ἀντιτίθενται εὐθέως καί προσβάλλουν τήν Ἁγία Γραφή, ὅπως,
ἐπίσης, τούς πολυποίκιλους ὑβριστές τῶν τριόδων, πού βλασφημοῦν
καθημερινά καί ἀκατάσχετα κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας,
στή χορεία τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται οὐκ ὀλίγοι πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι,
ὅπως ὁ μακαρίτης Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ξεπερνοῦν σέ καθημερινή
βλαστήμια, ἀκόμη καί τούς «καραγωγεῖς» τῆς παλαιᾶς Ἀθήνας! Ἐκτός
ἄν ἡ βλασφημία κατά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως δέν θίγει πιά καμμιά
ἀνθρώπινη …ράτσα!
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Στίς 4 Νοεμβρίου

ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΟΡΤAΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΤΑΤΖΗ
ΤΟΝ ΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τ

ό Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο ἐγκαινίασε πρίν ἀπό ἕνα χρόνο
ἀκριβῶς, στίς 4 Νοεμβρίου, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου τόν
"Ξενῶνα Φιλοξενίας Ἀπόρων Ἐνοριτῶν" ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου στήν
συμβολή τῶν ὁδῶν Βατάτζη καί Στρατηγοπoύλου.
Στόν ξενῶνα φιλοξενοῦνται ἕνα ζεῦγος, μία τριμελής οἰκογένεια
καί πέντε μοναχικοί ἄνθρωποι, συνολικά 10 ἄτομα, σύν ἄλλα 4 ἄτομα
σέ ἄλλους χώρους, τούς ὁποίους ἐνοικιάζει τό Φιλόπτωχο γι’ αὐτό τόν
σκοπό καί οἱ ὁποῖοι κατά κάποιον τρόπο λειτουργοῦν σάν παραρτήματά
του.
Τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Δευτέρα 3-11, ὥρα 5 μμ. Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ναό μας
Τρίτη 4-11, ὥρα 7.30 πμ. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία
Τρίτη τό ἀπόγευμα, ὥρα 4.30 μμ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου στόν
χῶρο τοῦ Ξενῶνος (Στρατηγοπούλου 2).
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Τόν Κοραησμό νά καταρᾶσθε!

Τ

ό Περιοδικό μας ἀπό ἐτῶν προσπαθεῖ νά φέρη στό φῶς κείμενα
Διδασκάλων τοῦ Γένους μας, τά ὁποῖα σκόπιμα τά βύθισαν στό
σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀγωνίσθηκαν μέ κάθε τρόπο
νά ἀλλοιώσουν τό Ὀρθόδοξον «πατροπαράδοτον σέβας» καί νά
καταντήσουν τήν Πατρίδα μας ἕνα ἐξαμβλωματικό παράρτημα τοῦ
σκοτισμένου “Διαφωτισμοῦ”, μέ πρωταγωνιστή τόν ὀλέθριο Ἀδαμάντιο
Κοραῆ!
Ὁ μετέπειτα πράκτορας τοῦ Ναπολέοντα Κοραής, ἀφοῦ ἀπό
νέος, ζῶντας στήν Ὁλλανδία, ἀπέβαλε κάθε ἔνδυμα ὀρθοδοξίας
ἀπό τήν προσωπική του ζωή, καταργῶντας τόν τακτικό Κυριακάτικο
ἐκκλησιασμό του, τήν νηστεία του, τήν ἐν γένει πνευματική του ζωή
καί συναναστρεφόμενος κυρίως μέ Προτεστάντες, κατέληξε –παρά
τήν πολύπλευρη μόρφωσή του– πνευματικό ναυάγιο καί, ὅπως ἦταν
ἀναμενόμενο, ἕνας φυσιωμένος διαφημιστής τοῦ “Διαφωτισμοῦ”,
μέ ἀποτέλεσμα νά καταδικάση ἐπί διακόσια χρόνια –μαζί μέ τούς
διαχρονικούς ὁμοϊδεάτες του– τόν Ἑλληνισμό σέ δουλικό καί ἀδιάκριτο
μιμητισμό τῆς Δύσεως.
Ὁ Κοραής, κυρίως, εἶναι ἐκεῖνος πού γιά πρώτη φορά στήν
μακραίωνα ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἔκαμε τόν Ἕλληνα νά ντρέ
πεται και νά νοιώθει κομπλεξικός γιά τήν καταγωγή του καί νά
ἀλλοιθωρίζη πρός τούς Εὐρωπαίους σάν φτωχός συγγενής, ἀγροῖκος
καί ἀμαθής! Αὐτή τήν ντροπή δέν κατορθώσαμε σάν Ἔθνος νά τήν
ἀποβάλλουμε μέχρι σήμερα.
Ἀντιθέτως, μάλιστα, μέ τήν ξιπασμένη ξενόφερτη Παιδεία –σχολική
καί πανεπιστημιακή– πού συμφύρθηκε με τόν Κοραητικό μειοδοτισμό
καί καλλιεργήθηκε, στηρίχθηκε καί στηρίζεται ἀπό ὁλόκληρο τό
μετακαποδιστριακό πολιτικό κατεστημένο τῆς Χώρας μας, διαμορφώθηκε
ἕνας «νεόφτωχος» πνευματικά νεοελληνισμός. Ἕνας νεοελληνισμός,
ἐντελῶς ἀγνώριστος καί ἀνάξιος τῶν σοφῶν καί πνευματικῶν προγόνων
του, ὁ ὁποῖος, ἀπό ἀρχοντόπουλο κατήντησε παρίας καί ἀξιολύπητος
διακονιάρης τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐλεημοσύνης!
Κάλλιστα θά μπορούσαμε νά ἀξιολογήσουμε τίς ἐπιπτώσεις τοῦ
Προτεσταντικοῦ Κοραησμοῦ στήν δημόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή τοῦ
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Ἕλληνα, συσχετίζοντάς τις μέ τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Παπισμοῦ στήν μετά
τήν Ἅλωση ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, ἐπιπτώσεις πού ἀνάγκασαν τόν
πλήρη ἀγάπης καί φιλανθρωπίας ἅγιον τοῦ Θεοῦ Ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ
τόν Αἰτωλόν νά διακηρύξη: «τόν Πάπα νά καταρᾶσθε!».
Τόν Παπισμό ἔμαθε ὁ Λαός μας νά τόν ἀντιμετωπίζη μέ τά
πνευματικά ἀντισώματα τῶν ἁγίων πού μᾶς θωράκισαν, ἀπό τοῦ
Σχίσματος μέχρι τά τέλη τῆς Τουρκοκρατίας, μέ τελευταίους τούς
ἁγίους, Ἀθανάσιον τόν Πάριον, Μακάριον τόν Νοταρᾶν, Νικόδημον
τόν Ἁγιορείτην καί ὅλους ἐκείνους πού ἦσαν κατά πνεῦμα συγγενεῖς
τους.
Καί κατόπιν, ἀρκετοί Πατέρες μας καί πραγματικοί Διδάσκαλοι
τοῦ Γένους μας προσπάθησαν νά κρατήσουν ἀναμμένη τήν λαμπάδα
τῆς Ἀληθινῆς Παραδόσεώς μας καί, μάλιστα, ὁ χριστιανός Κυβερνήτης
Ἰωάννης Καποδίστριας, ὡς ἔχων καί τήν δύναμη τῆς ἐξουσίας, ἔθεσε
τήν Ὀρθόδοξη Ζωή “ἐπί τήν λυχνίαν” τοῦ Κράτους καί περιέβαλε
τό Ἱερατεῖο μέ τιμή καί σεβασμό, θέτοντας ὡς προτεραιότητα τῆς
ἀνασυστάσεως τῆς Πατρίδος μας τόν πνευματικό καταρτισμό Κλήρου
καί λαοῦ.
Τήν Προτεσταντική, ὅμως, νοοτροπία, πού ἐπέβαλε στήν ζωή τοῦ
τόπου μας ὁ Κοραής καί μᾶς ὁδήγησε σταδιακά στόν ἀποχριστιανισμό
καί στόν ἀθεϊσμό, δέν βρέθηκαν στό πέρασμα τοῦ χρόνου –ἀπό τῆς
δολοφονίας τοῦ Καποδίστρια καί ἑξῆς– πνευματικά ἀναστήματα
νά τήν καυτηριάσουν, ὅσο ἀπαιτοῦσε ἡ ἐπικινδυνότητά της καί νά
τήν ἀναχαιτίσουν, γι’ αὐτό καί ἔχει μέ ἀριστοτεχνική σατανικότητα
ἐνσωματωθεῖ στήν Ὀρθόδοξη βιοθεωρία μας ὥστε νά θεωρεῖται πλέον
ἀπό τούς πολλούς ὡς ἀναπόσπαστο μέρος της!
Εἶναι, βέβαια, ἀλήθεια, ὅτι γιά νά μποροῦσε κανείς νά διαγνώση
τίς μελλοντικές, τίς μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς σατανικῆς
Λουθηρανικῆς αἱρέσεως, πού οὐσιαστικά ἐκτόπισε μαζί μέ τόν Πάπα
καί τόν Ἴδιο τόν Θεό ἀπό τή ζωή τῶν ἀνθρώπων (μέ τό νά δώση στόν
κάθε ἄνθρωπο τήν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι ἀλάθητος καί γι’ αὐτό δέν
πρέπει νά ἀκούη κανένα ... πλήν, βεβαίως, τοῦ Κράτους(!)) ἔπρεπε νά
ἔχη μοναδικές ἀπό τόν Θεό ἱκανότητες ὥστε νά προΐδη ὅτι θά φθάση
ἡ ἡμέρα πού ἡ Πολιτική ἐξουσία θά ἐπικρατήση σέ ἀπόλυτο βαθμό,
καθορίζοντας ψυχοσωματικά τήν ἀνθρωπότητα καί κάθε λεπτομέρεια
τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς της.
Στίς δυσκολίες πού ἐμπόδιζαν τήν πρόβλεψη τοῦ ἀποπνευματισμοῦ
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καί ἀποχριστιανισμοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τή διάβρωση τῆς Ρωμέϊκης
ψυχῆς τοῦ λαοῦ μας, πρέπει νά συνυπολογισθοῦν καί οἱ ἱστορικές
συνθῆκες τῆς τότε ἐποχῆς, ἀφοῦ, ὄχι μόνο δέν βοήθησαν νά ἐμποδισθῆ
ἡ ὕπουλη διείσδυση τοῦ ἀντιθέου λαϊκοῦ ‘‘ἀλαθήτου”, ἀλλά θεωρήθηκαν
ὁ Κοραής καί οἱ ὅμοιοί του –ἀκόμη καί ἀπό ἀγωνιστάς Ποιμένες– ὡς
Διδάσκαλοι καί φωτισταί τοῦ Γένους μας!
Τό μέγεθος τῆς δυσκολίας πού ἔχει ἡ κατανόηση τῶν συνεπειῶν
τῆς μετακαποδιστριακῆς Βαυαροκρατίας γιά τό πνευματικό ἀλλά καί
γιά τό βιοτικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ μας φαίνεται στίς μέρες μας, ὅπου ὅλα
αὐτά πού “φωνάζουμε” χρόνια τώρα περνοῦν ἀπό τούς περισσοτέρους
ἀπαρατήρητα καί ἀδιάφορα, ἐνῶ σέ κάποιους ἄλλους –πού τούς ἔχει
διαβρώσει μέχρι τό μεδούλι τους ὁ “ὀρθόδοξος” Λουθηρανισμός–
φαντάζουν ...αἱρετικά! Καί νά σκεφθοῦμε ὅτι ἐξακολουθοῦμε νά μήν
καταλαβαίνουμε ἐνῷ εἴμαστε καί σήμερα ἀπό παντοῦ ζωσμένοι ἀπό
τήν Βαυαροκρατία!...
Σήμερα, λοιπόν, γιά νά ἀφυπνισθοῦμε καί νά συνειδητοποιήσουμε
τό μέγεθος τῆς πνευματικῆς καταστροφῆς πού ἔχουμε ὑποστεῖ ὡς
Ἔθνος, χρειαζόμαστε νά ξεπροβάλλη μιά μεγάλη προσωπικότητα,
ἰσάξια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γιά νά βροντοφωνήση μέ θεία
δύναμη: τόν Κοραησμό νά καταρᾶσθε! Καί μέ οὐράνια καθοδηγητική
ἀποτελεσματικότητα νά ἐπανεντροχιάση τήν πνευματική ἐκτροπή τοῦ
Γένους μας.
Ἕως ὅτου ὁ Θεός παρουσιάσει τόν ἄνθρωπό του νά μᾶς μιλήση μέ
τό χάρισμα τῆς προφητείας γιά τή γνώση τοῦ παρόντος, ἔχουμε χρέος
νά ἐπανεμφανίσουμε ὅσα κείμενα-φάρμακα κατά τοῦ “Κοραησμοῦ” μᾶς
ἔχουν ἀφήσει οἱ προφητικοί Πατέρες μας πρίν ἀπό δύο αἰῶνες. Ἕνα
τέτοιο κείμενο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου παρουσιάζουμε στό
τεῦχος αὐτό, γιατί τό εἴχαμε ὑποσχεθεῖ σέ προηγούμενο ἄρθρο μας ἀλλά
καί γιατί ἔχει ἰδιαίτερη ἐπικαιρότητα, ἀφοῦ ἀναφέρεται στό θέμα τῆς
νηστείας, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό τίς 15 τοῦ μηνός Νοεμβρίου. Πρόκειται
γιά μιά ἐπικριτική Ἐπιστολή τοῦ ἁγίου πρός τόν Ἀδαμάντιον Κοραῆ,
ὁ ὁποῖος ἐχλεύαζε τήν νηστεία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπιστρατεύοντας
Λουθηρανικές “ἐξυπνάδες”!
Ἀποσπάσματα τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου γιά
τήν Νηστεία ἀναφέρει στό βιβλίου του «Περίοδος Τριῳδίου», ὁ νεώτερος
Διδάσκαλος τοῦ Γένους μας π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, γράφων ὅτι
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 147

466

ἡ ἐπιστολή ἀπευθύνεται σέ κάποιον ἰατρό, χωρίς νά ἀναφέρη τό ὄνομα
τοῦ ἰατροῦ, δηλαδή τοῦ Κοραῆ. Δέν γνωρίζουμε, ὅμως, ἄν σκοπίμως
ἀπέκρυψε τό ὄνομα τοῦ Κοραῆ ἤ ἄν εἶχε ἀντλήσει τίς πληροφορίες τῆς
Ἐπιστολῆς ἀπό ἄλλη πηγή καί ὄχι ἀπό αὐτό τό ἴδιο τό κείμενό της.
		

			

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ἐπιστολή Ἀθανασίου τοῦ Παρίου πρὸς Διαμαντὴν τὸν Κοραήν

Α

νέγνων σου τὴν πρὸς τὸν Πρωτοψάλτην, σοφώτατε ἰατρῶν, ἐν ᾗ δηλαδή,
καὶ αὐτὸν πως ἐμέμφου, ὅτι τὰ μὲν ὠὰ τὴν τορινὴν ἀπορροφᾶ, τῆς δὲ
μητρὸς αὐτῶν δέδοικεν ἅψασθαι, καὶ ὡς λύπῃ σου τιτρώσκεται ἡ καρδία ἐπὶ
τῇ τῶν σῶν ὁμογενῶν ἀμαθείᾳ πρὸς αὐτὸν ἐδήλους, τῶν αὐτόθι ποτὲ
τριβαρβάρων, τοῖς ἡμετέροις τὸ τήμερον ἀνθούντων καλοῖς· ταυτὶ γὰρ μόνα
τὰ δύω τῶν ἐν αὐτῇ περιεχομένων ἁπάντων ἔγωγε σεσημείωκα· ἐπεί τοι γε
τὸ μὲν αὐτῶν ὡς ἐν σκώματι φιλικῷ, ἠρέμα πως καὶ ἐκ πλαγίου τοῦ κοινοῦ
τῆς ἐκκλησίας ἡμῶν, δεισιδαιμονίας καταχέει γέλωτα· τὸ δὲ ἕτερον γνώμην
μὲν ἐμφαίνει φιλογενῆ, οὐ μὴν περὶ τὸ τῶν καλῶν βέλτιστόν τε καὶ ἔσχατον,
ὅπερ οἱ ἔξω σοφοὶ εὐδαιμονίαν ἐκάλεσαν· ὅτι δὲ τὸ πρῶτον ἐκεῖνο κοινῇ
διακωμῳδεῖ τὴν τῶν ἀνατολικῶν ἐγκράτειαν, αὐτόθεν δῆλον, αὐτὰ γὰρ ἐκεῖνα
λέγεις περὶ ἡμῶν, ἃ μέχρι κόρου καὶ ναυτίας, οἱ ἡμέτεροι λέγουσιν ἐχθροί,
μᾶλλον δὲ οἱ ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ, κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, ὧν τὸ τέλος, φησίν,
ἀπώλεια ὧν ὁ θεός ἡ κοιλία (σελ. 398) καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνη αὐτῶν· οἱ
τὴν βδελυκτὴν ἀδιαφορίαν εἰσαγαγόντες, οὐχ ἵνα τι λόγον ἄξιον συστήσωσιν,
οἱ καὶ τῶν ἀλόγων αὐτῶν ἀλογώτεροι, ἀλλ’ ἵνα τὴν γαστέρα καὶ τὰ ὑπό τὴν
γαστέρα παναισχίστως θεραπεύσωσιν· ἐπεὶ τίνα λόγον ἔχει τὸ ὠὸν μὴ ζῶον
ὄν, ταυτὸν ἡγεῖσθαι τῇ ὄρνιθι, ἥτις ἐνεργείᾳ ζῶον καὶ ἔστι καὶ λέγεται; καὶ
πλατὺ δῆθεν καταγελᾶν τῶν τὰ ὠὰ μὲν ῥοφώντων, διευλαβουμένων δὲ τῆς
ἀλεκτορίδος ἅπτεσθαι; ὅτι γὰρ τὸ ὠὸν τοῖς ὅλοις ἡττᾶται τῆς μητρὸς ὄρνιθος,
τὴν ὑμῶν τῶν ἀσκληπιαδῶν προκαλοῦμαι κρίσιν· τοὺς γὰρ κομιδῆ νεαροὺς
τῶν ὀρνίθων τοῖς ἀπό νόσου πρὸς ὑγείαν ὁρῶσι, πρὸς τροφὴν ὀρέγειν
κελεύετε· τί δήποτε; ἵνα μὴ τις, φατέ, ἀλλοίωσις καὶ σύγχυσις τῇ ἄρτι
καθισταμένῃ κράσει γένηται ἐκ τῆς λιπωδεστέρας βρώσεως, ἀδυνάτως ἔτι
διακειμένου τοῦ στομάχου, εἰς τὸ στερροτέραν κατεργάσασθαι τροφήν· εἰ
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οὖν τὰ νεογνὰ πτηνάρια καίτοι ζῶα ὄντα ἐνεργείᾳ, ὅμως ὑποδεέστερα πολλῷ
τῆς τελείας κρίνονται ὄρνιθος, πολλῷ τῷ μέσῳ δήπου τὰ ὠὰ τῆς ἐν τῇ περὶ
τελειότητος ἀπολείπεται· καὶ τοσοῦτον οἶμαι, ὅσον οὐδ’ ἀναλογίαν ἔνι μεταξύ
τῶν τριῶν τούτων συστήσασθαι· εἰ οὖν οὐ ταυτὸν ὠὸν καὶ ἀλεκτορὶς εἰς λόγον
ποιότητος καὶ δυνάμεως, οὐ δῆλον ὅτι ἀλόγως χλευαζόμεθα, ὡς τούτων μὲν
ἀπεχόμενοι ἐν ἐγκράτειας λόγῳ, ἐκεῖνα δὲ προσφερόμενοι; ἀλλά γάρ, εἴπερ
οἱ κατάπτυστοι παπολάτραι, καὶ οἱ ψευδώνυμοι (σελ. 399) εὐαγγελικοί, καὶ
πρὸς τὸ χεῖρον ῥιφορμάτοι, οἱ τῷ φωτὶ τοῦ ἑαυτῶν πυρός, κατὰ τὸν προφήτην,
καὶ τῇ φλογὶ ἧ ἐξέκαυσαν πορεύεσθαι ἐγνωκότες, εἰ φημὶ οἱ προφανεῖς
ἐχθροὶ ἡμῶν ἦσαν, καθάπερ δὲ καὶ εἰσίν, οἱ διὰ ταῦτα ἡμῶν καταγελῶντες,
κατεγελάσαμεν ἂν καὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἐκ τοῦ ἴσου, μᾶλλον δὲ ἠλεήσαμεν ἂν
αὐτοὺς τῆς ἀνοίας, καὶ τῆς περὶ τὰ καλὰ τυφλότητος, καὶ σκαιότητος· οἳ πρᾶγμα
καλὸν ὁπωσοῦν παρὰ φαῦλον τιθέμενοι διασύρουσι, μὴ εἰδότες, μηδὲ εἰδέναι
βουλόμενοι οἱ ὅντως κοιλιολάτραι, ὅτι κατὰ τοὺς θεόφρονας διδασκάλους,
καὶ ἡ τινῶν βρωμάτων ἀποχὴ νηστεία ἐστι· νῦν δὲ σὺ ἄνθρωπε ἰσόψυχε, σὺ
γένος μου, σὺ γνωστέ μου, σύ ὁ γραικὸς κατά τῶν σῶν γραικῶν, ὡς δῆθεν
ἐκείνων μὴ ἀρκούντων, τὸν ἄδικον τοῦτον προσεπάγεις ὀνειδισμόν, δαιμο
νιώδη καλῶν τὴν τοιάνδε τῶν κρεῶν ἀποχήν, ὡς ἐκ τοῦ Παύλου δῆθεν τὰς
ἀφορμὰς λαβών· καὶ εἰ μὲν χθιζή τις ἦν αὕτη συνήθεια, καὶ παρὰ τινων τῶν
πνεύμασι πλάνης φερομένων εἰσενεχθεῖσα, εἰκότως ἂν οἱ φρενῶν εὖ ἔχοντες
ὡς εὔλογόν τι νεωτέρισμα, καὶ πλάνης ἐφεύρημα, ταύτην ἐξουθένησαν καὶ
ἀπέπτυσαν· νῦν δὲ καὶ τὴν ἀρχαιότητα οἱονεὶ πολιὰν προβάλλεται (χιλιοετὴς
γὰρ καὶ ἐπέκεινα οὖσα εὑρίσκεται) καὶ ἐξ εὐχῆς πρὸς τὸν θεόν βασιλικῆς
τὴν ἀρχὴν ἐσχηκέναι, παρὰ τῷ Ξανθοπούλῳ ἱστόρηται· εἰσεποιήσατο δὲ
ταύτην καὶ ἡ Εκκλησία οὐκ ἀλυσιτελὴς εἶναι τὸ χρῆμα καὶ πρὸς τὴν ὑγείαν
τοῦ σώματος (σ. 400) κρίνασα· σφαλερὰς γὰρ οἶδεν ὁ λόγος τὰς ἀμέσους εἰς
τὸ ἄκρον μεταβολάς· ὥστε οὐ βδελυσσόμενοι, ἄπαγε, ἀλλὰ συνήθειᾳ
παλαιφάτῳ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐξακολουθοῦντες, ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
τῶν κρεῶν ἀπεχόμεθα, οἷον προκαθάρσιμον ταύτην ἄγοντες ἑβδομάδα, καὶ
πρὸς τὸ τέλειον τῆς νηστείας ἑαυτοὺς ἐθίζοντες· ὥστε τίνα δὲ λόγον ἔχει, τὰ
πρὸς τοὺς βδελυσσομένους τὸν γάμον καὶ τὰ κρέατα φανεροὺς ὄντας
αἱρετικούς, ὑπὸ τοῦ Παύλου προφητικῶς εἰρημένα κατὰ τῶν ἀσκήσει καὶ
λόγῳ ἐν καιρῷ τεταγμένῳ μὴ κρεοφαγούντων, μεταφέρειν καὶ ταύτη ἐκ
πλαγίου εἰς τὴν τῶν αἱρετικῶν μοῖραν ἀριθμεῖν; ὧν οἱ θεῷ εὐαρεστήσαντες
καὶ σημείοις δοξασθέντες καὶ θαύμασι, καὶ αὐτὴν οἶμαι τὴν τοῦ ἀριθμοῦ
φύσιν ὑπερβαίνουσι· καὶ τοῦτο τὸ μεῖζον εἰς ὁσιότητα καὶ αἰδεσιμότητα τοῦ
πράγματος, τοῦτ’ ἔστι τῆς συνηθείας ταύτης, αἱ μετ’ αὐτὴν καὶ ἐν αὐτῇ
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οἰκουμενικαὶ σύνοδοί εἰσιν, ἡ Æ΄ , ἡ ζ΄ καὶ ἡ η΄ λέγω δὲ ὀγδόην τὴν κανονικὴν
ἀναδείξασαν τὴν τοῦ Φωτίου πατριαρχίαν καὶ τὴν ἑβδόμην κυρώσασαν· τίνι
γὰρ οὐ δῆλον, ὅτι εἰ δαιμονίων διδασκαλία καὶ ἀνδρῶν κεκαυτηριασμένων
τὴν συνείδησιν, εἰσήγησις τὸ τοιοῦτον ἔργον ἦν, οὐκ ἂν σιγὴ ταύτην παρῆλθον,
οἱ τῶν παντοίων δεισιδαιμονιῶν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καθαίροντες,
καὶ μάλιστα ἡ πενθέκτη, ἡ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασι καὶ τὴν τοῦ Σαββάτου
νηστείαν, τῇ ῥωμαίων πόλει, διὰ κανόνος ἐκώλυσεν; εἶεν· ἐλάας δὲ καὶ μὴ
ἔλαιον (σ. 401) ἐσθίειν τὸν νηστεύοντα, πῶς οὐ δοκεῖ σοι διαφέρειν τοῦ τῷ
ἐλαίῳ λιπαινομένου; εἰ γὰρ καὶ ἐξ ἐκείνων τὸ ἔλαιον, ἀλλ’ οὕτως ἐν αὐταῖς
ὑπάρχει, ὡς κἂν ταῖς σταφυλαῖς ὁ οἶνος· ὥσπερ οὖν ἐκ τῶν σταφυλῶν, πλὴν
τοῦ τὴν γαστέρα ἐξογκοῦν, τοῖς κἂν ὅτι πλείσταις ἐσθίουσιν, εὐφραίνη τις ὡς
ἀπό οἴνου (ὃ κέφι τουρκιστὶ καλεῖν εἰώθαμεν) οὐδαμῶς προσγίνεται; οὕτως
ὁ τὰς πολλὰς ἐσθίων ἐλαίας, πολλοστημόριον τῆς τοῦ ἐλαίου χρείας οὐκ
ἀνέπλησε· καὶ ἵνα κἂν τῶν σῶν καὶ σφόδρα σοι θαυμαζομένων, τὸ ἐν τούτοις
παραστήσω διάφορον, τίς ποτε σῶμα εἶδε πυρπολούμενον, παρὰ τὸ ἁπλῶς
ἡλιάζεσθαι, καίτοι γε ἀπειράκις ἀπείρως αἱ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ἡμῖν ἀεὶ
προσβάλλουσι, ἀλλ’ οὐδείς ποτε ἀνθρώπων ἐντεῦθεν ὤφθη καιόμενος· τί
δήποτε; ὅτι μανόν καὶ διῃρημένον ἐστι τὸ ἐν τῷ ἡλίῳ πῦρ· πότε δὲ οὖν ἐνεργοῦν
ἀναφαίνεται; ἢ δῆλον ἐπειδὰν πυκνωθῆ ὡς ἐν τοῖς φακοειδέσιν ὑάλοις καὶ
τοῖς καυστικοῖς κατόπτροις ἡ πείρα δείκνυσι· τότε γὰρ θραυόμεναι,
ἀντανακλώμεναι καὶ ὡς ἀπὸ διαφόρου περιφερείας εἰς τὸ κέντρον, ὃ παρ’
ὑμῖν τοῖς περὶ ταῦτα δεινοῖς ἑστία καλεῖται, αἱ τοῦ ἡλίου συνιοῦσαι ἀκτῖνες,
τὴν τοῦ πυρός ἐνέργειαν ἐπιδείκνυνται· τοιγαροῦν ταυτὸ τοῦτο συμβαίνει κἀπί
τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν τοιούτων· ἔνεστι μὲν γὰρ ταῖς σταφυλαῖς τὸ
τοῦ οἴνου πνεῦμα· ἔνεστι δὲ κἂν ταῖς ἐλαίαις τὰ ἐλαιώδη μόρια, οὐ μέντοι
καὶ ὑφέν, ἀλλὰ διηρημένα· εἰς τὰ τῆς ὕλης μέρη, καὶ τῇ ὕλῃ αὐτῇ
ἐπιπροσθούμενα· ὅπερ οἶμαι, τῷ παρὰ τῷ ἡλίῳ πυρί, εἴτ’ οὖν ταῖς ἀκτίσιν οὐ
πρόσεστιν (σελ. 402) ἐκτὸς εἰ μήτις τὸν ἀέρα προσλογίσαιτο, καὶ τὴν
περιέχουσαν ἀτμοσφαίραν, τὴν τε καθόλου καὶ τὴν μερικήν· γίνεται οὖν, ἢ
μᾶλλον εἰπεῖν ἀναφαίνεται τῆς ὕλης ἀποκριθὲν τὸ ἔλαιον, διά τῆς ἀποθλίψεως
ὁμοῦ κατά ταυτό γενομένων τῶν μορίων ἁπάντων, ὅτε δὴ καὶ τοὔνομα δέχεται,
καὶ προσφυῶς καὶ κατὰ λόγον, ἔλαιον λέγεται· καὶ τὰ τῆς ἰδιότητος αὐτοῦ ἐν
τοῖς ἐσθίουσιν ἐνεργεῖ· εἰ οὖν οὕτω φύσεως ἔχει τὰ πράγματα, πῶς ὁ ἐλαίας
ἐσθίων, ὡς ὁ ἐσθίων ἔλαιον λογισθήσεται; καὶ εἰ τοῦτο δοίημεν, ἔσται λοιπὸν
τὸ δυνάμει ταυτὸν τῇ ἐνεργείᾳ, καὶ τὸ ὂν τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν διενήνοχε. Ταῦτα
μὲν περὶ τοῦ πρώτου, ἤτοι τῆς τῶν βρωμάτων ἀποχῆς, δεύτερον δ’ ἄρα ἦν, ἡ
ἐπὶ τῇ ἡμῶν ἀμάθειᾳ τῆς σῆς καρδίας λύπη· ἐφ’ οἷς καὶ χάριτας ἴσμεν σου,
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 147

469

τῇ ἀγάπῃ, εἴ γε τῶν σῶν ἀδελφῶν ἔτι μέμνησαι, καὶ στοργῇ ἀδελφικῇ οὐ
διαλείπεις κηδόμενος· ἴσθι μέντοι καὶ πέπεισο, ἀγαπητέ, ὅτι ἡμεῖς τὴν ἔξω
καλουμένην σοφίαν, μετὰ μὲν θεοσέβειας, μέγα τι ἡγούμεθα, καὶ τῶν
ὀργανικῶν ἀγαθῶν τὸ κράτιστόν τε καὶ κάλλιστον· διατὶ γὰρ οὐχί; ὅπου γε
καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ θεῖοι καὶ ἔκκριτοι διὰ πάσης διῆλθον, καὶ αὐτοὶ ἐξ
αὐτῆς εἴτι καλὸν καρπωσάμενοι, κοινὴν καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν ἐξ αὐτῆς ὠφέλειαν
προὔθηκαν· ἄνευ γε μὴν ταύτης, εἴτ’ οὖν τῆς θεοσέβειας, οὐ μόνον αὐτὴν οὐ
θαυμάζομεν, ἀλλά καὶ μισητὴν καὶ ἀπόβλητον κρίνομεν, ὡς Ἄγαρ τινὰ
βάρβαρον καὶ ἐξανισταμένην τῆς Κυρίας, ὥσπερ δὴ νῦν μάλιστα ἐν τοῖς νῦν
καιροῖς αὐθαδιαζομένη ἀποθρασύνεται· ἔνθα δὴ (σ. 403) καὶ πολλὰ ἐστιν
εἰπεῖν καὶ δεῖξαι, ὅσον τὸ ταύτης βλάβος· ἐπειδὴ μέντοι γε ταῦτα συγγραφῆς
χρῄζει ἰδίας, καὶ γένοιτ’ ἂν πραγματεία οὐχ’ ἡ τυχοῦσα, μόνοις ἀρκεσθῶμεν
τό γε νῦν ἔχον, οἷς ὁ θεῖος Ἰάκωβος τῷ πνεύματι ἐμπνευσθείς, τὴν φύσιν
αὐτῆς ἡμῖν ὑπέγραψε λέγων, ὅτι ἡ τοῦ κόσμου τούτου σοφία ἐστιν ἐπίγειος,
ψυχική, δαιμονιώδης· καὶ ἔστι μὲν ἐκτὸς δήπου οἱασοῦν ἀμφιβολίας ὁ
ὁρισμός, ἅτε δὴ χρησμὸς ἀντικρὺς τοῦ πνεύματος· ἐμαρτύρησε γε μὴν καὶ ἡ
σὴ γλῶσσα τῇ τοῦ λόγου ἀληθείᾳ ἐν τῇ πρὸς τὸν φίλον αὐτῆς ταύτῃ ἐπιστολῇ,
λέγοντος, ὅτι οἱ τὰ πρῶτα φέροντες τῶν αὐτόθι σοφῶν, οὕτως εἰσὶ μιαροί,
ἐξωλέστατοι καὶ τῆς φύσεως ὑβρισταί, καὶ θεῶν ὄπιν, κατὰ τὸν ποιητὴν οὐκ
ἀλέγοντες, ὡς καὶ τοὺς πάντῃ βαρβάρους μηδὲν εἶναι πρὸς αὐτούς· εἰ δὲ τὸ
φῶς τοιοῦτον, τὸ σκότος πόσον; καίτοι γε αὐτοί σου οἱ σοφοὶ εἰσὶ δήπου οἱ
τὰ τῶν πάλαι θεωρήματα, οἷον παίδων ἀθύρματα ἀναδείξαντες·τίς οὖν ὁ τῆς
τοιαύτης καὶ τηλικαύτης σοφίας καρπός, ὁ ἀνὰ πᾶσαν ἤδη τὴν Εὐρώπην
κοινότατος γενόμενος; Ἰδού, ἡ δαιμονιώδης αὕτη καὶ βδελυκτὴ καὶ ἀντίθεος
ἀδιαφορία τὸ μηδὲ πρόνοιαν ὅλως εἶναι ἡγεῖσθαι τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων
μηδὲ ἐξέτασιν τῶν βεβιωμένων καθολικωτάτην καὶ μέλλουσαν· καὶ θεμιτῶν
πρὸς ἀθέμιτα παρὰ μόνοις τοῖς ἀνοήτοις εἶναι διαστολήν· δι’ ὃ καὶ
μητρογαμοῦσι, καὶ θυγατρογαμοῦσι, καὶ ἀδελφογαμοῦσιν ἀνυποστόλως καὶ
ἀδεῶς οἱ σοφώτατοι· εἶτα οὐ πολλῷ ἄμεινον μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἢ δύω ὀφθαλμοὺς ἔχοντα (σελ. 404) βληθεῖναι εἰς τὴν
γέενναν; τὸ γὰρ τέλος τοῦ ἀνθρώπου, ὦ λῶστε, ᾗ ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ ᾗ
χριστιανός, οὐκ ἔστιν αὐτὸ τὸ τῶν γνώσεων ἁπασῶν ἄθροισμα (τοῦτο γὰρ ἂν
εἴη, τἀληθὲς εἰπεῖν, λογία ματαιότης) ἵνα καὶ ὁ κτησάμενος ὡς δῆθεν εἰς τὸ
ἄκρον ἐλάσας τῆς εὐδαιμονίας κομπάζῃ, καὶ ὁ μὴ κτησάμενος ὡς κακοδαίμων
ἐλεῆται, ἀλλ’ ἡ μετὰ θάνατον καθαριότης, κἄν ᾖ βρωμερωτάτη ὕλη τοῦ αἰωνίου
πυρός, ὁ τὴν ἀθεΐαν ὑπερέξοχος, διαρραγῇ γελῶν ὁ μισόθεος Βολταίρ· ἔνθα
δή, οὐδὲν πλέον ἔχει τῆς ἀμάθειας, ἡ τῶν ἔξω λόγων σοφία καὶ δύναμις, ἀλλ’
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ἡ τῶν σωτηρίων ἐντολῶν τήρησις τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν
αἰσχίστων παθῶν κάθαρσις, καὶ πρὸς Θεὸν καθ’ ὅσον ἔξεστι νεῦσις τε καὶ
οἰκείωσις, τῆς ἀλήκτου ἐκείνης τροφῆς, καὶ τῆς εἰκονιζούσης εὐδαιμονίας
γίνεται πρόξενος· καὶ γὰρ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐλθὼν Ἰησοῦς Χριστός, ἵνα τῆς
μακάριας ἐκείνης λήξεως ἡμῶν ὑπόδειξῃ τὴν ὁδόν, οὔτε γεωμετρεῖν, οὔτε
ἀστρονομεῖν, οὔτε μὴν τῆς φύσεως ἐξιχνεύων τὰ ἀπόκρυφα, ἵνα τοῦ τέλους
ἐκείνου ἐπιτύχοιμεν, ἐνετείλατο ἡμῖν, ἀλλὰ τὰς θείας αὐτοῦ ἐρευνᾷν γραφάς
καὶ διὰ τῶν θεοειδῶν πράξεων, μετά τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως, πρὸς ἀθανασίαν
ἐπείγεσθαι· οὐ μὴν ἀλλά καὶ ἁλιεῖς τινας καὶ σκηνορράφους ἀνθρώπους, ὧν
τὸ γνώρισμα ἰδιωτεία, καὶ ὁ σταυρὸς καύχημα, άποστείλας ἵνα ταῦτα τῆς
ἀπανταχοῦ γῆς κηρύξωσι, τὴν φύσαν τῶν σοφῶν σοφίαν, καὶ τὴν ἐπηρμένην
σύνεσιν τῶν συνετῶν, κατήργησεν, ἐμώρανε, καί, τέλος πάντων ἡ σοφὴ καὶ
(σ. 405) σωτήριος αὐτοῦ πρόνοια καὶ πόρρω τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας ἀπήλασεν·
ὅπερ οὐκ ἂν ἐποίησε δήπου ἀγαθὸς ἄν, καὶ δοτὴρ ἀγαθῶν, εἰ συμφέρουσαν
ᾔδει ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς· καὶ γὰρ νῦν οἱ τὰς μακρὰς ὁδοὺς στελλόμενοι
ἵνα ταύτην κτήσωνται πάντως ἕν τι εἶδος παραφθορᾶς, ἵνα μὴ λέγω ἀθεΐας
(ἡ γὰρ περὶ τὰ βρώματα καὶ τὰς ἐκκλησιαστικὰς νηστείας ἀδιαφορία
τοὐλάχιστον ἔδοξε τῶν κακῶν) ἐπανερχόμενοι κομίζουσι καὶ τοίνυν, ἀγαπητέ,
τῆς ἀμαθείας ταύτης ἕνεκα μὴ ἄλγει περὶ ἡμῶν ἔστ’ ἂν διὰ τοὺς θείους
οἰκτιρμούς, τότε τῆς εὐσεβείας φῶς ὑπάρχῃ μεθ’ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας,
ὅς ἐστιν ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος, οὕτω ἡμῶν ἀπέστη, ὥστε καὶ μητρογαμεῖν· μὴ
φημι τούτου ἕνεκα ἄλγει· ἀλλὰ μᾶλλον σύ, ὡς εὐχόμεθα, σαυτοῦ γενοῦ,
σαυτόν οἴκτειρον, τῆς σαυτοῦ ἀσφαλείας φρόντισον· καὶ τὴν τοῦ Νῶε
περιστεράν, οὐ τὸν σαρκοφάγον μιμησάμενος κόρακα, εἰς τὴν νοητὴν κιβωτὸν
θᾶττον ἐπίστρεψον· καὶ γὰρ κατὰ τὸν εἰπόντα, χρονίζειν οὐ καλόν, ἔνθα μὴ
εἰσὶν ὅμοιοι. Οἱ παλαιοὶ μόνην τὴν κεντρόμολον τῶν σωμάτων ἐγίνωσκον
δύναμιν· ὁ δὲ σὸς Νεύθων, καὶ τὴν κεντρόφυγα προσεξεῦρε, ἵνα φασί, τὴν
διαγώνιον βαίνῃ τὸ ὑπ’ ἀμφοῖν ὠθούμενον· θαυμάζω οὖν ἔγωγε, σοφώτατε,
εἰ γε τἄλλα πάντα μαθὼν τὰ τῶν νεωτέρων, τὴν κεντρόφυγα εἰσέτι καὶ νῦν
οὐ δύνασαι μαθεῖν· ἔρρωσο κατά τὸν διπλοῦν ἄνθρωπον.
31 Μαρτίου 1791		
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† Ἀθανάσιος ὁ Πάριος

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ
Ἀπό τίς διδαχές τοῦ γέροντα Θαδδαίου τῆς Βιτόβνιτσα.

άντοτε ὁ λόγος τῶν ἁγίων γερόντων τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀκουμπάει
βαθιά μέσα στήν ψυχή μας καί μᾶς καλεῖ σέ ἐγρήγορση καί πνευματικό
ἀγῶνα. Μᾶς βοηθάει ἐπίσης νά δοῦμε καί νά συναισθανθοῦμε τήν κατάστασή
μας καί ταυτόχρονα νά ποθήσουμε τήν θεραπεία μας. Αὐτές οἱ σκέψεις
ἦρθαν στό μυαλό μου ὅταν διάβασα πρόσφατα τό βιβλίο «ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» (ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ») πού περιέχει τόν
βίο καί τίς διδαχές τοῦ γέροντα Θαδδαίου τῆς Βιτόβνιτσα. Πρόκειται γιά ἕναν
ἀπό τούς μεγαλύτερους Σέρβους ἀσκητές τοῦ 20ου αἰώνα (1914-2003) πού
ὑπῆρξε πνευματικός καθοδηγός τοῦ σερβικοῦ λαοῦ. Ὁ Γέροντας Θαδδαῖος
κατέστησε τόν ἑαυτό του σκεῦος ἐκλεκτό τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί
ὅσοι τόν γνώρισαν ἤ συζήτησαν μαζί του ἤ ἐξομολογήθηκαν σ’ αὐτόν
ἔγιναν μάρτυρες τῆς μεγάλης ἁγιότητός του.
Θά παραθέσουμε γιά μιά πρώτη γνωριμία μέ τόν ἅγιο γέροντα μερικά
ἀποσπάσματα ἀπό τό κεφάλαιο «Περί λογισμῶν» ὅπου ὁ π. Θαδδαῖος τονίζει μέ ἔμφαση τήν μεγάλη σημασία πού ἔχουν οἱ λογισμοί γιά τήν πνευματική μας ζωή. Τόσο μεγάλη σημασία ὥστε νά ὑπογραμμίζει τήν ἀλήθεια
ὅτι οἱ λογισμοί καθορίζουν τήν ζωή μας. Ἀναφέρει συγκεκριμένα:
«Ἡ ζωή μας ἐξαρτᾶται ἀπό τό εἶδος τῶν λογισμῶν πού καλλιεργοῦμε.
Ἄν οἱ λογισμοί μας εἶναι εἰρηνικοί καί ἤρεμοι, ἄν ἔχουν πραότητα καί
καλοσύνη, τότε ἔτσι εἶναι καί ἡ ζωή μας. Ἄν ἡ προσοχή μας εἶναι στραμμένη
στίς συνθῆκες τοῦ βίου μας, τότε μᾶς καταπίνει μιά δίνη λογισμῶν, καί δεν
μποροῦμε νά ἔχουμε οὔτε εἰρήνη οὔτε γαλήνη».
«Καθετί, καλό ἤ κακό, προέρχεται ἀπό τούς λογισμούς μας. Οἱ λογισμοί
μας γίνονται πραγματικότητα … Μέ τούς λογισμούς μας ἐπηρεάζουμε τά
μέγιστα τούς ἄλλους. Μπορεῖ νά εἴμαστε πολύ καλοί ἤ πολύ κακοί, ἀνάλογα
μέ τό εἶδος τῶν λογισμῶν καί τῶν ἐπιθυμιῶν πού καλλιεργοῦμε».
«Ἄν οἱ λογισμοί μας εἶναι ἀγαθοί, εἰρηνικοί καί ἥσυχοι, στραμμένοι
ὁλότελα πρός τό ἀγαθό, τότε ἐπηρεάζουμε τόν ἑαυτό μας καί ἀκτινοβολοῦμε
εἰρήνη τριγύρω μας – στήν οἰκογένειά μας, σ’ ὁλόκληρη τή χώρα μας, παντοῦ
… Ὅταν ὅμως καλλιεργοῦμε ἀρνητικούς λογισμούς, τό κακό εἶναι μεγάλο.
Ὅταν ὑπάρχει κακό μέσα μας, τό ἀκτινοβολοῦμε στήν οἰκογένειά μας καί
ὅπου ἀλλοῦ πηγαίνουμε. Βλέπετε λοιπόν ὅτι μποροῦμε νά εἴμαστε πολύ
καλοί ἤ πολύ κακοί. Ἄν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, εἶναι σίγουρα καλύτερο
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νά ἐπιλέγουμε τό καλό! Οἱ καταστροφικοί λογισμοί καταστρέφουν τήν
ἐσωτερική ἠρεμία καί πλέον δεν ἔχουμε μέσα μας εἰρήνη».
«Τό σημεῖο ἐκκίνησής μας εἶναι πάντοτε ἐσφαλμένο. Ἀντί νά ξεκινοῦμε
μέ τόν ἑαυτό μας, ἐμεῖς θέλουμε πάντοτε νά ἀλλάξουμε πρῶτα τούς ἄλλους
καί τελευταίους ἐμᾶς. Ἄν ὁ καθένας ξεκινοῦσε πρῶτα μέ τόν ἑαυτό του, θά
εἴχαμε παντοῦ τριγύρω εἰρήνη! Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι
κανείς δέν μπορεῖ νά βλάψει τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού δέν βλάπτει τόν ἑαυτό
του, οὔτε καί ὁ ἴδιος ὁ διάβολος. Βλέπετε; Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀρχιτέκτονες, οἱ
μοναδικοί ἀρχιτέκτονες τοῦ μέλλοντός μας».
«… Οἱ λογισμοί μας εἶναι κακοί καί γι’ αὐτό δέν ἀποκομίζουμε καλή
καρποφορία. Πρέπει νά ἀλλάξουμε. Καθένας μας πρέπει να ἀλλάξει, ἀλλά
εἶναι κρῖμα πού δέν ἔχουμε παραδείγματα νά μᾶς καθοδηγήσουν, οὔτε στίς
οἰκογένειές μας οὔτε στήν κοινωνία μας».
«Βλέπετε συνεπῶς πῶς ἔχουν τά πράγματα. Ὅταν καλλιεργοῦμε κακές
σκέψεις, γινόμαστε κακοί. Ἴσως ἐμεῖς νά νομίζουμε ὅτι εἴμαστε καλοί, ἀλλά
τό κακό εἶναι ἐντός μας. Δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά τοῦ ἀντισταθοῦμε. Καί
γνωρίζουμε ὡς χριστιανοί ὅτι δέν πρέπει κἄν νά σκεφτόμαστε τό κακό,
πόσο μᾶλλον νά τό διαπράττουμε».
«Ἐμεῖς ὠστόσο, ἔχουμε θεία δύναμη, θεία ζωή καί θεία ἐνέργεια. Τήν
ἡμέρα τῆς τελικῆς κρίσεως θά ἐρωτηθοῦμε γιά τό τί εἴδους χρήση κάναμε
αὐτῆς τῆς θείας δύναμης, τῆς ζωῆς καί τῆς ἐνέργειας, πού μᾶς δόθηκαν:
συμβάλλαμε στήν ἁρμονία τοῦ σύμπαντος ἤ σπείραμε δυσαρμονία;»
«… Ὁ Κύριος εἶναι πανταχοῦ Παρών καί τίποτα δέν συμβαίνει
δίχως τό θέλημά Του ἤ τήν παραχώρησή Του, εἴτε σ’ αὐτή τή ζωή εἴτε
στήν αἰωνιότητα. Ὅταν ἀποδεχόμαστε αὐτή τήν ἰδέα, καθετί καθίσταται
εὐκολότερο. Ἄν ὁ Θεός μᾶς ἐπέτρεπε νά κάνουμε τά πάντα μέ τόν τρόπο
πού ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε καί ὅποτε τό ἐπιθυμοῦμε, τότε αὐτό θά ὁδηγοῦσε μέ
βεβαιότητα στήν καταστροφή. Οὔτε νά φανταστεῖ δέν μπορεῖ κανείς τό
χάος πού θά προέκυπτε. Ὁ Θεός μᾶς ὑπενθυμίζει μέ διάφορους τρόπους
τήν παρουσία Του. Ἐμεῖς ὡστόσο, τή λησμονοῦμε σύντομα, εἰδικά ὅταν τά
πράγματα πηγαίνουν καλά γιά μᾶς. Λησμονοῦμε ὅτι εἴμαστε ἐδῶ γιά μικρό
μονάχα χρονικό διάστημα, καί νομίζουμε ὅτι θά εἴμαστε γιά πάντα· ὅταν
ὅμως μᾶς βρίσκουν ἀναποδιές, κλαῖμε, «Ἔλεος, Κύριε!», ἀναφωνοῦμε. Γι’
αὐτό καί πρέπει νά προσπαθήσουμε σκληρά νά ἀλλάξουμε τόν χαρακτήρα
μας πρός τό καλύτερο».
«… Οἱ ἥσυχοι καί εὐγενεῖς λογισμοί, οἱ γεμᾶτοι ἀγάπη καί συγχώρηση,
ἀποτελοῦν τό δρόμο πρός τήν εἰρήνη καί τήν ἡσυχία. Γιατί ἄραγε ὁ Κύριος
ἐντέλλεται νά ἀγαπᾶμε τούς ἐχθρούς μας καί νά προσευχόμαστε γι’ αὐτούς;
Ὄχι γιά δικό τους καλό, ἀλλά γιά δικό μας! Διότι ὅσο κρατᾶμε μνησικακία
σέ κάποιον καί κρατᾶμε μέσα μας τήν προσβολή του, δέν πρόκειται νά
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 147

473
ἔχουμε εἰρήνη».
«Ἄν ἡ κεφαλή μιᾶς οἰκογένειας εἶναι ἐπιβαρημένη μέ μέριμνες καί
σκοτοῦρες γιά τό μέλλον τῆς οἰκογένειας, δέν πρόκειται νά εἰρηνεύσει ποτέ.
Ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας θά νιώθουν τήν ἀνησυχία του. Θά γνωρίζουν
ὅτι κάτι πηγαίνει στραβά, ἀλλά δέν θά ξέρουν τί ἀκριβῶς. Τότε μπορεῖ κανείς
νά δεῖ πόσο ἐπηρεάζουν οἱ λογισμοί μας τούς ἄλλους. Καί συμβαίνουν καί
παρεξηγήσεις μέσα στήν οἰκογένεια ἐξαιτίας τῶν λογισμῶν μας».
«… Λαχταρᾶμε τόν Θεό στήν καρδιά μας, ἀλλά Τοῦ ἐναντιωνόμαστε
μέ τούς λογισμούς μας. Ἡ ἐναντίωσή μας δέν μπορεῖ νά βλάψει τόν Θεό,
διότι εἶναι Παντοδύναμος, ἀλλά σίγουρα μπορεῖ νά βλάψει ἐμᾶς. Οἱ λογισμοί,
οἱ διαθέσεις καί οἱ ἐπιθυμίες μας ἀνοίγουν δρόμο στή ζωή μας. Οἱ λογισμοί
μας καθρεφτίζουν ὁλόκληρη τή ζωή μας. Ἄν οἱ λογισμοί μας εἶναι ἥσυχοι,
εἰρηνικοί καί γεμάτοι ἀγάπη, ἀγαθοσύνη καί ἁγνότητα, τότε θά ἔχουμε
εἰρήνη, διότι οἱ εἰρηνικοί λογισμοί καθιστοῦν ἐφικτή τήν ὕπαρξη τῆς
ἐσωτερικῆς εἰρήνης, πού ἀκτινοβολεῖ ἀπό μέσα μας. Ἄν ὅμως ἐκτρέφουμε
ἀρνητικούς λογισμούς, τότε ἡ ἐσωτερική μας εἰρήνη θρυμματίζεται».
«Λογισμοί ἐμφυτεύονται στόν νοῦ μας κάθε ὥρα καί στιγμή, ἀπ’ ὅλες
τίς πλευρές καί τίς κατευθύνσεις. Ἄν μπορούσαμε νά δοῦμε τίς ἀκτῖνες τῶν
λογισμῶν, θά βλέπαμε ἕνα πραγματικό δίχτυ λογισμῶν. Ὁ καθένας μας ἔχει
ἕνα «δέκτη» στό μυαλό του, ἕνα δέκτη πολύ πιό ἀκριβῆ καί περίπλοκο ἀπό
τόν ἀντίστοιχο ραδιοφωνικό ἤ τηλεοπτικό. Πόσο ὑπέροχο εἶναι τό ἀνθρώπινο
μυαλό! Δυστυχῶς δέν τό ἐκτιμοῦμε αὐτό. Δέν γνωρίζουμε πῶς νά ἑνώσουμε
τόν ἑαυτό μας μέ τήν πηγή τῆς Ζωῆς καί νά νιώσουμε χαρά. Ὁ ἀντίδικος
σπέρνει διαρκῶς σπόρους στόν νοῦ μας. Στόν ἅγιο Ἀντώνιο ἐπετράπη νά δεῖ
τούς ἱστούς τῶν λογισμῶν γύρω του, κι ὅταν τούς εἶδε, ἀναφώνησε: «Κύριε,
ποιός μπορεῖ νά σωθεῖ;» Καί ἄκουσε μιά φωνή νά τοῦ λέει: «Μόνον οἱ πραεῖς
καί ταπεινοί τῇ καρδίᾳ» Τά κακά πνεύματα δέν μποροῦν νά προσβάλλουν
ὅσους ἔχουν πραότητα καί ταπείνωση στήν καρδιά τους, διότι εἶναι ἑνωμένοι
μέ τήν εἰρήνη καί τή σιωπή. Δεν ἔχουν ἀρνητικούς λογισμούς. … Ἔτσι
πρέπει νά ζήσουμε – ἐλέγχοντας τούς λογισμούς μας. Δεν εἶναι καλό νά
κλωθογυρίζουμε κάθε λογισμό πού μᾶς ἔρχεται κατά νοῦ, γιατί θά χάσουμε
τήν εἰρήνη μας. Ἄν μάθουμε νά ἀρνούμαστε τέτοιες ὑποβολές, θά εἴμαστε
ἐν εἰρήνῃ. Δέν θά φαντασιωνόμαστε οὔτε θά πλάθουμε εἰκόνες στό μυαλό
μας…».
«Πιστεύουμε συχνά ὅτι τό κακό βρίσκεται «κάπου ἐκεῖ ἔξω». Ἄν ὅμως
δέν ὑπῆρχε ἤδη τό κακό πού φωλιάζει μέσα μας, τό κακό «ἐκεῖ ἔξω» δέν θά
εἶχε τή δύναμη νά μᾶς ἀγγίξει. Τό κακό εἶναι μέσα μας. Δέν εἶναι ὅμως αὐτό
τό κακό πού εὐθύνεται. Ἐμεῖς εὐθυνόμαστε πού τό ἀφήνουμε νά διεισδύει
στήν καρδιά μας καί πού διαταράσσουμε τήν εἰρήνη μας. Εἶναι σάν νά μᾶς
ἀπειλεῖ κάποιος ἤ νά προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει νά κάνουμε κάτι κακό. Ἄς
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κάνει ὅ,τι θέλει – δικό του εἶναι τό θέλημα. Ἄς κάνει αὐτός τή δουλειά του κι
ἐμεῖς τή δική μας, πού εἶναι νά διατηρήσουμε τήν ἐσώτερή μας εἰρήνη».
Τά λόγια τοῦ ἁγίου Γέροντος Θαδδαίου μιλοῦν ἀπευθείας μέσα στήν
καρδιά μας καί μᾶς φέρνουν ἀντιμέτωπους μέ τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό.
Ἔχουμε συνηθίσει ἤ ἀρεσκόμαστε στό νά καλλιεργοῦμε στό μυαλό μας
κακούς λογισμούς γιά τούς ἄλλους καί λογισμούς αὐτοδικαίωσης γιά τόν
ἑαυτό μας. Τό κακό φωλιάζει μέσα μας, ἐμεῖς ὅμως τό ἐντοπίζουμε μέ μεγάλη
εὐκολία ἔξω ἀπό ἐμᾶς. Ἄν δέν ἀναγνωρίσουμε τήν κακία πού ὑπάρχει μέσα
μας, μέ τήν ὁποία μάλιστα ταὐτιζόμαστε μέ μεγάλη ἄνεση καί εὐχαρίστηση,
ἄν δέν δυσαρεστηθοῦμε ἀπό τόν ἑαυτό μας καί δέν ξεκινήσουμε ἕναν
ἀγῶνα ἐναντίωσής μας στούς κακούς - ἀρνητικούς λογισμούς πού μᾶς
κατακλύζουν, οὔτε ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ θά ἔρθει στήν ψυχή μας, οὔτε ὁ
ἴδιος ὁ Θεός δέν θά μπορέσει νά μᾶς βοηθήσει. Γιατί ἐμεῖς εἴμαστε οἱ μόνοι
ὑπεύθυνοι γιά τούς λογισμούς πού καλλιεργοῦμε, καί γι’ αὐτό θα δώσουμε
λόγο γι’ αὐτούς, ἐάν δέν μετανοήσουμε καί δέν τούς ἐξομολογηθοῦμε.
Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἴμαστε ὅ,τι τρῶμε. Μελετῶντας τόν γέροντα
Θαδδαῖο διαπιστώνουμε ὅτι εἴμαστε ὅ,τι σκεπτόμαστε.
						

π. Πασχάλης Γρίβας

Σχόλια φιλάδελφα ἑνὸς ἐγγάμου Κληρικοῦ

ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΕΚΛΟΓΑΙ...
τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Πρακτορεῖα εἰδήσεων εἴδαμε καὶ σήμερα περισσῶς
τὴν προβολὴ διὰ εἰκόνων (φωτογραφιῶν) τῶν ἑπομένων μιᾶς
Ἀρχιερατικῆς ἐκλογῆς. Κι εὐτυχῶς τὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ εἶναι ἀρκετὰ
πλούσιο ὥστε νὰ παρατηρήσουμε μὲ προσοχὴ καὶ μὲ ἀγαπητικὴ διάθεση
ὅ,τι πρὸς τὸ συμφέρον μας τὸ πνευματικὸ καὶ πρὸς οἰκοδομήν, διέσωσε
ὁ φωτογραφικὸς φακός.
Ἀρχικὰ ὀφείλω νὰ πῶ, ὅτι τιμῶ τὴν Ἀρχιερωσύνη καὶ τοὺς ἐντίμως
διακονοῦντας Αὐτήν. Εἶναι ἀναμφίβολα οἱ πνευματικοί μας πατέρες
ποὺ συνειδητῶς μεριμνοῦν καὶ ἀγρυπνοῦν ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου τους. Γι᾿
αὐτὸ καὶ χρειάζονται τὴν συνδρομή μας καὶ περισσότερο τὴν κατανόησή
μας.
Ὡστόσο, ὁ λόγος μου, στὸ σημείωμα αὐτό, δὲν θὰ σταθεῖ μήτε στοὺς

Σ
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νεοεκλεγέντες Ἀρχιερεῖς, μήτε στὰ ὅσα γράφονται καὶ λέγονται κατὰ τὴν
διαδικασία αὐτή: τῆς ἐκλογῆς δηλαδή.
Προσωπικὰ μὲ προβληματίζει τὸ ἄλλο γεγονός, τῶν μὴ ἐκλεγέντων,
ὅμως συμμετεχόντων στὴν ὅλη διαδικασία τῆς ἐκλογῆς, ἐκείνων δηλαδὴ
ποὺ κάποιοι τοὺς θεωροῦν χαμένους, μὴ κερδισμένους δηλαδή. Κι ὅμως,
ἄν ἐξετάσει κανεὶς τὰ πράγματα μὲ γνώμονα καὶ ἀρχὴ τὴν Ἐκκλησιαστική
μας παράδοση, τότε θὰ ἐπιβεβαιώσει ἀπόλυτα τὸ λόγο ἑνὸς σοφοῦ καὶ
ἔμπειρου περὶ τὰ πνευματικὰ ἁγιορείτη Γέροντα, ὀ ὁποῖος ἔλεγε τὰ ἑξῆς:
«Ἡ ἀποστολὴ τοῦ πνευματικοῦ ἐργάτου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι νὰ
ἀποτυγχάνη, διὰ νὰ μαρτυρεῖται ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ » (π. Αἰμιλιανὸς
Σιμωνοπετρίτης). Κι οἱ πρῶτοι ἀποτυχόντες, ἄς μὴν τὸ λησμονοῦμε ἦσαν
καὶ εἶναι οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι καὶ φέρουν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ μὴ ἐκλεγέντες, ὡς μοναχοὶ πρωτίστως θὰ πρέπει νὰ ἔχουν
καταλάβει ἕνα πρᾶγμα. Ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς ἄλλη μερίδα τοὺς ἐτοιμάζει
καὶ μέσα ἀπὸ τὸ δρόμο αὐτὸ τῆς ἀποτυχίας-ἴσως καὶ τῆς πικρίας. Γιατὶ
ὁ μοναχὸς πάνω ἀπ᾿ ὅλα πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
βιώνει καὶ στὴ συνέχεια διδάσκει τὴν ταπεινοφροσύνη, αὐτὸ τὸ μεγάλο
θεμέλιο πάνω στὸ ὁποῖο καὶ ὑψώνεται τὸ πνευματικό μας οἰκοδόμημα.
Κι ἡ ταπεινοφροσύνη ἀπό ἕνα καὶ μοναδικὸ λόγο ἀρχίζει: «Γεννηθήτω
τὸ θέλημά Σου, Κύριε...»ἤ ὅπως λέγανε οἱ πατέρες μας, «Τοῦ Θεοῦ νὰ
γένει».
Καὶ σήμερα τοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα γίνηκε. Κι ὅλοι ὅσοι συμμετεῖχαν
στὴν ἐκλογικὴ διαδικασία κερδισμένοι εἶναι, γιατὶ ἀγωνίστηκαν καὶ θὰ
συνεχίσουν ν᾿ ἀγωνίζονται ἀπὸ τὸ μετερίζι ποὺ Ἐκεῖνος τοὺς ἔταξε.
Μακάριοι, λοιπόν, ὅσοι κράτησαν στὰ χέρια τους τὴ σκυτάλη καὶ
σ᾿ αὐτὸ τὸ δρόμο κι ἀγωνίστηκαν μὲ τὴν καρδιὰ γεμάτη Χριστὸ κι ὄχι
μὲ φροῦδες ἐλπίδες καὶ ὄνειρα πρωτοκαθεδρίας καὶ ὑπεροχῆς. Γιατὶ δὲν
εἰπώθηκε τυχαῖα ὁ λόγος "Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς
δὲ δίδωσι χάριν." (Καθ. Ἐπιστ. Ἰακ. δ΄.6). Νὰ εἶναι ὑπερβολὴ αὐτό,
ἄραγε;
Παρασκευὴ 10 Ὀκτωβρίου 2014
Σκόπελος 		
		

π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Τό σημερινό μήνυμα τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ *
χω διαιρέσει τήν παρουσίαση τοῦ θέματός μου σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο
μέρος θά ἤθελα νά ἀφήσουμε νά ἐντυπωθεῖ ὁ λόγος τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ
E
ἀπ’ εὐθείας στίς καρδιές μας. Πρόκειται γιά λόγο ἀπόλυτα πατερικό,

διαχρονικό, ἄρα καί πάντα ἐπίκαιρο. Στό δεύτερο μέρος θά ἀποτολμήσω
νά δῶ τήν ἐποχή μας λίγο μέ τά μάτια τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ.
Ἀλλά, ἄς ἀφήσουμε τόν ἴδιο τόν Ἅγιο νά μᾶς μιλήσει καί ἀρχικά
νά μᾶς ἐμφυσήσει κάτι, ἔστω, ἀπό τό φλογερό του ζῆλο γιά τόν Χριστό
καί τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά καί ἀπό τήν ταπείνωσή του. Στήν
1η Διδαχή λέει: «Ἀνίσως, ἀδελφοί μου, καί ἦτο δυνατόν νά ἀνεβῶ εἰς
τόν οὐρανόν, νά φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, νά κηρύξω εἰς ὅλον τόν
κόσμον, πώς μόνος ὁ Χριστός μας εἶνε Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, καί
Θεός ἀληθινός, καί ζωή τῶν πάντων, ἤθελα νά τό κάμω. Καί ἐπειδή δέν
δύναμαι νά πράξω ἐκεῖνο τό μέγα, κάμω τοῦτο τό μικρόν, καί περιπατῶ
ἀπό τόπον εἰς τόπον, καί διδάσκω τούς ἀδελφούς μου τό κατά δύναμιν,
ὄχι ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς ἀδελφός∙ διδάσκαλος μόνον ὁ Χριστός μας
εἶνε.»
Ὁ Πατροκοσμᾶς, «ζηλωτής τῶν ἀποστόλων γενόμενος», ὅπως λέγει
τό Ἀπολυτίκιό του, ἀφήνει τήν ἄσκησή του στό Ἅγιον Ὅρος προκειμένου
νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς του. Καί, παρ’ ὅτι ὡς καλόγηρος πού θέλει
νά φυλάξει τήν παρθενία του σύμφωνα μέ τά ἴδια του τά λόγια θά ὤφειλε
λόγῳ τῶν παθῶν πού ἀκολουθοῦν τόν ἄνθρωπο νά ἀποφεύγει τόν κόσμο
καί περισσότερο ἀκόμα τήν γυναίκα, ἐκεῖνος στρέφεται μέ ὅλη αὐτή του
τήν ἀγάπη πρός τόν κόσμο καί τόν συναναστρέφεται καί ὁμολογεῖ: «μά
ἐπειδή τό γένος μας ἔπεσεν εἰς ἀμάθειαν, εἶπα: Ἄς χάση ὁ Χριστός ἐμένα,
ἕνα πρόβατον, καί ἄς κερδίση τά ἄλλα. Ἴσως ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καί
ἡ εὐχή σας, σώση καί ἐμένα.»
Ὁ Ἁγ. Κοσμᾶς ὑπῆρξε ἕνας συναρπαστικός διδάσκαλος. Ὁ λόγος
του γεμάτος μέ εἰκόνες καί ἀπόλυτα ζωντανός. Τό ἀπόσπασμα πού
ἀκολουθεῖ, ἀπό τήν 4η Διδαχή του, φανερώνει τή δύναμη αὐτή τοῦ Λόγου
του: «κἄν ὁ οὐρανός νά κατεβῆ κάτω, κἄν ἡ γῆ νά ἀνεβῆ ἐπάνω, κἄν ὅλος
ὁ κόσμος νά χαλάση, σήμερον, αὔριον, νά μή σᾶς μέλλη τί ἔχει νά κάμη ὁ
Θεός. Τό κορμί σας ἄς τό καύσουν, ἄς τό τηγανίσουν∙ τά πράγματά σας
ἄς σᾶς τά πάρουν∙ μή σᾶς μέλλει∙ δώσατέ τα∙ δέν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχή
καί Χριστός σᾶς χρειάζονται. Αὐτά τά δύο ὅλος ὁ κόσμος νά πέση, δέν
* Εἰσήγηση στό Συνέδριο γιά τόν Ἅγ. Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, πού διοργάνωσε ἡ ΠΟΕ καί ἡ Ἐφημερίδα
“Ὀρθόδοξος Τύπος” στήν Αἴθουσα Ἀρχιμ. Μᾶρκος Μανώλης Ἐκάλης, στίς 19-10-2014.
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ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, ἐκτός καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αὐτά τά
δύο νά τά φυλάγετε, νά μή τά χάσετε.»
Γι’ αὐτό καί ἡ τόσο μεγάλη ἀπήχηση τῶν λόγων του. Ὅπως τότε
ὅταν κήρυττε ἐνθουσίαζε καί ξεσήκωνε τούς ἀνθρώπους, ἔτσι καί σήμερα,
ὅταν διαβάζει κανείς τίς Διδαχές καί τίς Προφητεῖες του, αἰσθάνεται ὅτι
ἡ διδασκαλία του τόν ἀγγίζει βαθύτατα.
Δέν ὑπάρχει λέξη τῶν κηρυγμάτων του πού δέν εἶναι πατερική καί
ἐπίκαιρη καί σήμερα: Σταχυολογῶ κάποια ἀποσπάσματα. Πρῶτα ἀπ’
ὅλα γιά τήν ἀγάπη πού ὀφείλουμε νά ἔχουμε πρός τόν Χριστό μᾶς δίνει
τό ἑξῆς θαυμάσιο παράδειγμα: «πῶς σέ θέλει ὁ Θεός; Καθώς δέν θέλης
ἐσύ νά ἔχη ἡ γυναῖκα σου καμμίαν συναναστροφήν μέ ἄλλον, ἔτσι σέ θέλει
καί ὁ Θεός νά μή ἔχης καμμίαν μερίδα μέ τόν διάβολον. Εὐχαριστεῖσαι, ἡ
γυναῖκα σου νά πορνεύη μέ ἄλλον; Ὄχι. Νά τήν φιλήση ἄλλος τήν γυναῖκα
σου; Μήτε καί αὐτό δέν θέλεις. Ἔτσι θέλει καί σένα ὁ Θεός, ἀδελφέ μου,
νά μή ἔχης καμμίαν συναναστροφήν μέ τόν διάβολον.» (5η Διδαχή)
Γιά τό σχολεῖο μᾶς λέει: «Νά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖον
καλόν, νά βάλετε καί ἐπιτρόπους νά τό κυβερνοῦν, νά βάνουν διδάσκαλον
νά μανθάνουν ὅλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια καί πτωχά. Διότι ἀπό
τό σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε Ἁγία Τριάς, τί εἶνε Ἄγγελοι,
δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία∙ τί εἶνε ψυχή, σῶμα κ.λ.π.
Διότι χωρίς τό σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος∙» (1η διδαχή). Καί
ἀλλοῦ: «Νά σπουδάζετε καί ἐσεῖς, ἀδελφοί μου, νά μανθάνετε γράμματα
ὅσον ἠμπορεῖτε. Καί ἄν δέν ἐμάθετε οἱ πατέρες, νά σπουδάζετε τά παιδιά
σας, νά μανθάνουν τά ἑλληνικά, διότι καί ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε εἰς τήν
ἑλληνικήν. Καί ἄν δέν σπουδάσης τά ἑλληνικά, ἀδελφέ μου, δέν ἠμπορεῖς
νά καταλάβης ἐκεῖνα ὁπού ὁμολογεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Καλύτερον,
ἀδελφέ μου, νά ἔχης ἑλληνικόν σχολεῖον εἰς τήν χώραν σου, παρά νά ἔχης
βρύσες καί ποτάμια∙ καί ὡσάν μάθης τό παιδί σου γράμματα, τότε λέγετε
ἄνθρωπος. Τό σχολεῖον ἀνοίγει τάς ἐκκλησίας∙ τό σχολεῖον ἀνοίγει τά
μοναστήρια». (5η Διδαχή)
Ἀλλά ποῦ νά ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα τέτοια σχολεῖα. Στίς μέρες μας
ἰσχύει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο: τό σχολεῖο μέ τή μορφή καί τό περιεχόμενο
πού ἔχει, κλείνει τά μοναστήρια καί τήν Ἐκκλησία.
Τό τελευταῖο ἀπόσπασμα στήν συνάφεια αὐτή ἀφορᾶ στήν Κυριακή:
«Πρέπει καί ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νά χαιρώμεθα πάντοτε, μά
περισσότερον τήν Κυριακήν, ὁπού εἶνε ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας.
Διότι Κυριακήν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νά
ἀναστήση ὅλον τόν κόσμον. Πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τάς ἕξ ἡμέρας
διά ταῦτα τά μάταια, γήϊνα καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακήν νά
πηγαίνωμεν εἰς τήν ἐκκλησίαν καί νά στοχαζώμεθα τάς ἁμαρτίας μας, τόν
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θάνατον, τήν κόλασιν, τόν παράδεισον, τήν ψυχήν μας ὁπού εἶνε τιμιωτέρα
ἀπό ὅλον τόν κόσμον, καί ὄχι νά πολυτρώγωμεν, νά πολυπίνωμεν καί νά
κάμνωμεν ἁμαρτίας∙ οὔτε νά ἐργαζώμεθα καί νά πραγματευώμεθα τήν
Κυριακήν. Ἐκεῖνο τό κέρδος ὁπού γίνεται τήν Κυριακήν εἶνε ἀφωρισμένο
καί κατηραμένο, καί βάνετε φωτιά καί κατάρα εἰς τό σπίτι σας καί ὄχι
εὐλογίαν∙» (4η Διδαχή)
Ἡ Κυβέρνησή μας, βέβαια, κινούμενη μέ οἰκονομικά κριτήρια καί
μέσα στό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει γιά τό
ἀντίθετο. Ποιός ἄραγε ἔχει δίκαιο;;;
Μέ αὐτό θά περάσω στό δεύτερο μέρος τῆς παρουσίασης τοῦ
θέματός μου. Ἐξαρχῆς θά ἤθελα νά τονίσω ὅτι μέ ὅσα θά ἀκολουθήσουν
δέν διεκδικῶ καμμία πρωτοτυπία. Ὅλα ἔχουν λεχθεῖ ἀπό ἄλλους καί
μάλιστα ἔχουν ἀναπτυχθεῖ εὐρύτατα. Ἁπλῶς τά συνδέω ἐδῶ μέ τόν Ἁγ.
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Γνωρίζω ὅτι πρόκειται γιά τόλμημα. Ἀλλά πιστεύω ὅτι
κινοῦμαι στό πνεῦμα του. Γι’ αὐτό ἄλλωστε τολμῶ αὐτό τό ἐγχείρημα.
Δύο ἀποσπάσματα πάλι παραθέτω ἀπό τίς Διδαχές τοῦ Ἁγίου, μέ
βάση τά ὁποῖα θά κάνω κάποιες ἐπισημάνσεις σχετικά μέ τήν πορεία τοῦ
Ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση ὡς τίς μέρες μας. Τό πρῶτο
εἶναι:
«Τριακόσιους χρόνους μετά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἔστειλεν
ὁ Θεός τόν ἅγιον Κωνσταντῖνον καί ἐστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν∙
καί τό εἶχαν χριστιανοί τό βασίλειον 1150 χρόνους. Ὕστερον τό ἐσήκωσεν
ὁ Θεός ἀπό τούς χριστιανούς καί ἔφερε τόν Τοῦρκον καί τοῦ τό ἔδωσε διά
ἰδικόν μας καλόν, καί τό ἔχει ὁ Τοῦρκος 320 χρόνους. Καί διατί ἔφερεν ὁ
Θεός τόν Τοῦρκον καί δέν ἔφερεν ἄλλο γένος; Διά ἰδικόν μας συμφέρον∙
διότι τά ἄλλα ἔθνη θά μᾶς ἔβλαπτον εἰς τήν πίστιν, ὁ δέ Τοῦρκος ἄσπρα
ἅμα τοῦ δώσης κάμνεις ὅ,τι θέλεις.» (3η διδαχή)
Τό δεύτερο ἔχει σχέση μέ τόν ἀντίχριστο: «Ὁ ἀντίχριστος εἶνε∙ ὁ
ἕνας εἶνε ὁ Πάπας καί ὁ ἕτερος εἶνε αὐτός ὁπού εἶνε εἰς τό κεφάλι μας,
χωρίς νά εἰπῶ τό ὄνομά του∙ τό καταλαμβάνετε, μά λυπηρόν εἶνε νά σᾶς
τό εἰπῶ, διότι αὐτοί οἱ ἀντίχριστοι εἶνε εἰς τήν ἀπώλειαν.» (9η Διδαχή)
Καί ἀπό τίς προφητεῖες τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ στήν ἴδια συνάφεια: «Τόν
Πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶνε ἡ αἰτία».
Γενικά, ὅταν μελετάει κανείς τό κήρυγμα τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ, καταλήγει
ἀβίαστα στό ἑξῆς συμπέρασμα: Ἡ βασική ἐπιδίωξη τοῦ Ἁγίου εἶναι ὁ
ἀναβαπτισμός ὅλης τῆς ζωῆς μέσα στόν Χριστό. Αὐτό εἶναι τελικά
τό «ποθούμενο» τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ στήν πλήρη διάστασή του, ἐκεῖνο τό
«ποθούμενο», τό «Ρωμαίικο», γιά τό ὁποῖο μιλάει τόσο συχνά στίς
προφητεῖες του. Ταυτίζεται μέ τή χριστιανική βασιλεία, τήν ὁποία ὁ ἅγιος
Κωνσταντῖνος στερέωσε γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία, ἡ ὁποία ὅμως
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χάθηκε μέ τήν πτώση τῆς Πόλεως. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς μέ τό ἱεραποστολικό
του ζῆλο, μέ τό κήρυγμά του καί μέ τήν ἵδρυση σχολείων ἀγωνίζεται
γιά τήν ἀνασύσταση αὐτοῦ τοῦ πλαισίου τῆς ζωῆς, τό ὁποῖο κατά τήν
διακυβέρνηση τῆς χώρας ἀπό τόν Ἰωάννη Καποδίστρια φάνηκε ὅτι θά
γίνει πάλι πραγματικότητα. Μέ τή δολοφονία, ὅμως, τοῦ Κυβερνήτη αὐτό
τό ποθούμενο ἀπομακρύνθηκε περισσότερο ἀπ’ ὅσο ποτέ ἄλλοτε.
Μέ ἔναρξη τή Βαυαροκρατία τέθηκαν στήν πράξη τά θεμέλια γιά
τόν περίφημο ἐξευρωπαϊσμό τῆς χώρας. Τό κήρυγμα τοῦ Κοραῆ γιά τή
μετακένωση, γιά τή μεταφύτευση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς στήν
Ἑλλάδα, παίρνει σάρκα καί ὀστᾶ μέ τήν πολιτική τῶν Βαυαρῶν, τή
διοργάνωση τοῦ κράτους κατά τά δυτικά πρότυπα. Δηλαδή ἀνταλλάξαμε
τόν ἀντίχριστο, τόν σουλτάνο, τήν ὄντως φοβερή καταπίεση τῶν Τούρκων,
μέ τή δουλεία στούς Εὐρωπαίους, τῶν ὁποίων ὁ «χριστιανισμός» σύμφωνα
μέ τόν μαρτυρικό πατριάρχη Κύριλλο Α΄ Λούκαρι δέν θά ἄντεχε οὔτε
δέκα χρόνια μιά τέτοια τυραννία, δηλαδή θά χανόταν. Καί αὐτό, ἐπειδή
στούς Λατίνους λείπει σύμφωνα μέ τόν πατριάρχη ἡ «χάριτι Θεοῦ σοφία»,
πού ὅμως διαθέτει τό γένος τῶν Ὀρθοδόξων. Μέ τήν ἐξωτερική σοφία,
τόν τεχνολογικό της πολιτισμό μπορεῖ βέβαια ἡ Δύση νά θαμπώνει. Καί
ὄντως θάμπωνε καί θαμπώνει μέχρι σήμερα, ἤ καί ἰδίως σήμερα ὅλους
ἐκείνους πού ἔχουν ἀμελήσει τήν καλλιέργεια τῆς ἄνω σοφίας.
Τελικά ἀνταλλάξαμε τόν ἕνα ἀντίχριστο πού κατά τόν Ἁγ. Κοσμᾶ
«ἄσπρα ἅμα τοῦ δώσης κάμνεις ὅ,τι θέλεις» (3η διδαχή) μέ ἐκεῖνον πού
μᾶς βλάπτει στήν πίστη. Ἔτσι ἐγκαταστάθηκε ὁ ἀλάθητος ἄνθρωπος τοῦ
δυτικοῦ πολιτισμοῦ στή χώρα μας. Μάλιστα, δέν ἐγκαταστάθηκε μέ τή
μορφή τοῦ πρώτου Ἀντιχρίστου πού ἀναφέρει ὁ Ἁγ. Κοσμᾶς, τοῦ Πάπα,
τοῦ πρώτου ἀλάθητου ἀνθρώπου, ἀλλά μέ τή μετεξέλιξη ἐκείνου. Ὁ Πάπας,
τοῦ ὁποίου τήν πτώση ὁ Ἁγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς συγκαταλέγει στό ἔργο
του «Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος» ἀνάμεσα στίς τρεῖς κυρίως πτώσεις
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἐπειδή θέλει νά ἀντικαταστήσει τόν Θεάνθρωπο
μέ τόν ἄνθρωπο (οἱ ἄλλες δύο εἶναι τοῦ Ἀδάμ καί τοῦ Ἰούδα), ὄντως
εἶναι ἡ αἰτία πού ὁδήγησε στόν προτεσταντισμό, εἶναι, ὅπως πάλι τονίζει
ὁ Ἁγ. Ἰουστῖνος ὁ πρῶτος προτεσταντισμός, εἶναι ἡ αἰτία καί ἀφετηρία
ὅλων τῶν οὑμανισμῶν, πού ἐκθειάζουν τόν ἀλάθητο ἄνθρωπο. Αὐτόν
τόν ἀλάθητο δυτικό ἄνθρωπο μέ τό κοσμοείδωλο πού τόν χαρακτηρίζει
φρόντισαν νά ἐγκαταστήσουν στήν Ἑλλάδα οἱ «διαβασμένοι» (μέ κορυ
φαῖο τόν Κοραή), ἀπό τούς ὁποίους σύμφωνα μέ ἄλλη προφητεία τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ «θά σᾶς ἔρθη τό κακό».
Ὁ Λούθηρος, πού ἦταν πολύ καλά προσγειωμένος στήν πραγματικότητα, ἐξασφάλισε τήν ἐπιτυχία τῆς ἐπανάστασής του ἐναντίον τοῦ παπισμοῦ, στηρίζοντας τήν ἔκβασή της στούς εὐγενεῖς ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς του.
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Εἶναι χαρακτηριστικό τό φυλλάδιο τό ὁποῖο ἀπευθύνει «Στούς χριστιανούς
εὐγενεῖς Γερμανικοῦ γένους γιά τήν βελτίωση τῆς χριστιανοσύνης» (1520).
Στό φυλλάδιο αὐτό ἀνάγει αὐτούς τούς εὐγενεῖς σέ ἄρχοντες ἀπ’ εὐθείας
ἐγκατεστημένους ἀπό τόν Θεό, χωρίς τή μεσολάβηση τῆς Ἐκκλησίας. Μέ
δόλωμα τήν ἀποδέσμευσή τους ἀπό τόν Πάπα προσπαθεῖ νά τούς κερδίσει
γιά τήν ὑπόθεσή του. Δημιουργεῖ ἕνα νέο ἀντίχριστο τέρας, μιά κοσμική
ἐξουσία, ἐκ Θεοῦ μέν, ἀλλά ἀνεξάρτητη καί πέρα ἀπό τήν Ἐκκλησία, κατ’
εὐθείαν ἐγκατεστημένη ἀπό τόν Θεό. Πρακτικά ἐφαρμόζεται γιά πρώτη
φορά, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Λούθηρος τό 1525 ζητάει ἀπό τόν Φρειδερῖκο τόν
Σοφό, τόν πρίγκιπα-ἐκλέκτορα τῆς Σαξονίας νά διεξάγει τόν ἔλεγχο τῶν
κληρικῶν ὡς πρός τήν πιστότητά τους στήν πίστη καί ὡς πρός τήν ἐξάσκηση
τοῦ ἀξιώματός τους σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο. Αὐτή ἡ πρακτική σύντομα
ἔγινε κανόνας στίς προτεσταντικές περιοχές καί ὁδήγησε στήν ἐξέλιξη τῶν
ὁμολογιακῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Κρατιδίων (Landeskirchen) στήν Γερμανία,
ὅπου οἱ πολιτικοί ἡγέτες μέχρι τήν κατάργηση τῆς μοναρχίας τό 1918 ἦταν
ἡ κεφαλή τῶν ἐκκλησιῶν στά διοικητικά θέματα.
Ἡ τερατώδης ἔμπνευση τοῦ Λουθήρου, ἡ ὁποία καταργεῖ τό ἴδιο τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἔγινε καθοριστική γιά τήν διαμόρφωση
τῆς Ἑλληνικῆς πραγματικότητας μετά τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια.
Μέ τήν πιστή ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς ἔμπνευσης τοῦ Λουθήρου ἐγκα
θίσταται στήν Ἑλλάδα ὁ Ὄθωνας, ὄντας ὁ ἴδιος παπικός, ὡς κεφαλή τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στά διοικητικά. Στήν πράξη αὐτό σημαίνει τήν
πλήρη περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἀπόλυτο ἔλεγχό της ἀπό
τόν Βασιλιά, ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία μέ τά γνωστά ἐπακόλουθα (κλείσιμο
μοναστηριῶν, ἀποεκκλησιαστικοποίηση τῆς παιδείας, μετατροπή τῶν
κληρικῶν σέ ὑπαλλήλους πού ἐλέγχονται ἀπό τό κράτος κ.ἄ.). Σημαίνει
φυσικά τήν πλήρη ἀνατροπή τῆς ζωῆς τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πού
τήν θεμελιώνει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, λέγοντας: «καί ἄν τύχη ἕνας ἱερεύς καί
ἕνας βασιλεύς, τόν ἱερέα νά προτιμήσης∙ καί ἄν τύχη ἕνας ἱερεύς καί
ἕνας ἄγγελος, τόν ἱερέα νά προτιμήσης, διότι ὁ ἱερεύς εἶνε ἀνώτερος ἀπό
τούς Ἀγγέλους.» Εἶναι πολύ σημαντικό τό χωρίο αὐτό, ἐπειδή μᾶς δίνει
τήν τάξη στήν χριστιανική βασιλεία, μιά τάξη πού σύμφωνα μέ αὐτό τό
προτεσταντικό μοντέλο ἔχει πλήρως ἀνατραπεῖ.
Αὐτή ἡ ἔννοια τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας ὡς ἀνεξάρτητης, ἰδίῳ δικαι
ώματι, ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν Θεό, ἄλλαξε βέβαια προοδευτικά στήν
συνείδηση τοῦ λαοῦ. Ἀφοῦ εἶχε ἀποδεσμευτεῖ ἡ κοσμική ἐξουσία ἀπό
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μετατρέποντας τήν Ἐκκλησία σέ ἐξάρτημα δικό
της, πηγή της μέ τήν ἐγκατάσταση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος δέν
θεωρήθηκε πλέον ὁ Θεός, ἀλλά ὁ λαός. Ἡ οὐσία τοῦ θέματος πάντως
δέν ἀλλάζει μ’ αὐτό. Τόσο στήν πρώτη ὅσο καί πολύ περισσότερο στή
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δεύτερη περίπτωση θεωρεῖται παραμύθι, ὅτι στόν Χριστό «ἐδόθη πάσα
ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς», ἄρα καί ἡ πολιτική ἐξουσία. Ὁ Χριστός
ἐκτοπίζεται καί στή θέση τοῦ ἐνθρονίζεται ὁ ἀλάθητος, ὁ ἀπόλυτα
αὐτονομημένος ἄνθρωπος, πρῶτα τοῦ προτεσταντισμοῦ καί ἔπειτα τοῦ
δυτικοῦ οὑμανισμοῦ, ὁ ὁποῖος σήμερα πλέον ὡς ὑπεράνθρωπος τοῦ Νίτσε
προχωρεῖ στήν ἀνατροπή ὅλων τῶν ἀξιῶν. Ἑπομένως στήν Ἐκκλησία δέν
πέφτει λόγος στά θέματα πού ἀφοροῦν στήν πολιτική ἐξουσία, δηλ. στήν
ὅλη κοινωνική πραγματικότητα, τήν καθημερινότητα τῶν πιστῶν, τήν
παιδεία, τά ΜΜΕ πού διαμορφώνουν ἤ μᾶλλον παραμορφώνουν σήμερα
τίς ἠθικές ἀξίες, πρίν τίς ὁρίσει ἡ νομοθεσία στήν συνέχεια (βλ. ἐνδεικτικά
τούς νόμους γιά τίς ἐκτρώσεις, τόν πολιτικό γάμο, δηλ. τήν ἀποϊεροποίηση
τοῦ γάμου, τήν καύση τῶν νεκρῶν, τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων κ.ἄ.). Καί
μάλιστα ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ὑποστηρίζουν, εἶναι ἕνας ἁπλός κοινωνικός
φορέας, στήν οὐσία τίποτε παραπάνω ἀπό ἕνα σύλλογο πού ἀποστολή
ἔχει νά ἀσχοληθεῖ αὐστηρά μέ τά τοῦ οἴκου της.
Τελικά, τόσο ὁ κλῆρος ὅσο καί οἱ πιστοί ἔχουμε καταπιεῖ αὐτό
τό χάπι. Θεωροῦμε ὅτι αὐτή ἡ κατάσταση εἶναι ἡ φυσική τάξη τῶν
πραγμάτων. Μόνο σέ ὁρισμένα συμπτώματα ἀντιδροῦμε. Καταλήξαμε,
τήν πολιτική νά τήν θεωροῦμε ἰδεολογία πού μέ μικρές διαφοροποιήσεις
ἐκφράζεται ἀπό τά διάφορα ξενόφερτα κόμματα. Ἀντί νά ἐπιλέγουμε
τόν Χριστό, τήν πηγή κάθε ἐξουσίας, καί τῆς πολιτικῆς, ἑπομένως καί τόν
μόνο ἀπόλυτο γνώμονα τῆς αὐθεντικῆς ἄσκησης τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
μέ τήν ἐποπτεία τοῦ κλήρου, στηρίζουμε τήν ἐλπίδα μας ἐπ’ ἄνθρωπον,
καί ὄχι ἁπλῶς ἐπ’ ἄνθρωπον, ἀλλά στόν χρεωκοπημένο Εὐρωπαῖο
ἄνθρωπο, πού ἔχει καταστήσει τόν ἑαυτό του ἀλάθητο καί ἔχει πετάξει
τόν Χριστό στά ἀζήτητα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Μέ τήν ἀποδοχή
αὐτῆς τῆς θεώρησης τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, γιά νά τό ἐκφράσουμε μέ τή
γλώσσα τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ, ἐπιλέγουμε καί προσκυνοῦμε τόν Ἀντίχριστο.
Ἐάν δέν κατανοήσουμε τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη – τουλάχιστον γιά μᾶς τούς
χριστιανούς – τῆς ἐπιστροφῆς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας στόν Χριστό, ἐάν μέ
ἄλλα λόγια δέν ἀναδεικνύουμε ἀνθρώπους πιστούς σέ πολιτικά ἀξιώματα,
πού ποιμαίνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία, πού θεωροῦν καί διακηρύττουν ὅτι
ἡ πολιτική ἐξουσία μόνο στόν ΧΡΙΣΤΟ ἀνήκει καί ὄχι στόν ἀλάθητο καί
αὐτονομημένο ἄνθρωπο, καί ἑπομένως ὅτι καί ἡ Πολιτική εἶναι διακονία
τοῦ λαοῦ μέ τόν τρόπο καί τίς προδιαγραφές πού ὁρίζει ὁ Χριστός, ἐάν
ὅλα αὐτά δέν κατανοήσουμε καί πράξουμε, τότε μέ μαθηματική ἀκρίβεια
θά ὁδηγήσουμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν Ἐκκλησία πάλι στίς
κατακόμβες μέ ὅλες τίς εὐνόητες ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει αὐτό σε ὅλους
ἐμᾶς καί, κυρίως, στά παιδιά μας.
							
Λέων Μπράνγκ

							

Δρ Θεολογίας
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Ἔτσι μαθαίναμε οἱ Ἕλληνες τήν Ἱστορία!

ΟΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΜΑΣ «ΦΙΛΟΤΙΜΟ»
ἀνασκαφή τοῦ τάφου τῆς Ἀμφίπολης εἶναι ἕνα θέμα πού κρατᾶ τό
δημόσιο ἐνδιαφέρον γιά περισσότερο ἀπό δύο μῆνες καί πολύ καλά
κάνει, γιατί εἶναι πράγματι μιά σπουδαιότατη ἀρχαιολογική ἀνακάλυψη.
Ὁ νεκρός-μυστήριο συζητεῖται ἀδιακρίτως ἀπό εἰδικούς καί μή, ἁρμόδιους
καί ἀναρμόδιους, σχετικούς καί ἀνίδεους, λές καί ἡ ὕπαρξή του –τήν ὁποία
μέχρι τό καλοκαίρι ἀγνοούσαμε– ἔχει ζωτική σημασία γιά μᾶς. Ἰδίως αὐτό
τό «εἶναι ὁ μέγας Ἀλέξανδρος καί ἄρα ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι
Ἑλληνική», πού ἀκούγεται ἀπό ἐπίσημα καί ἀνεπίσημα χείλη μέ τήν πρώτη
εὐκαιρία, εἶναι τό ἀποκορύφωμα –συγχωρεῖστε μου– τῆς ἀσχετοσύνης καί
τῆς κουταμάρας! Εἶναι ἡ ἀνόητη ὁμολογία ὅτι κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἀμφιβάλλουμε
γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καί χρειαζόμαστε ἀποδείξεις γιά
νά ἡσυχάσουμε καί νά πιστέψουμε! Λές κι ὁ τόπος τῆς ταφῆς του εἶναι
αὐτός πού προσδιορίζει αὐτόν τόν ἄνθρωπο, τό βασιλιά καί στρατηλάτη,
πού εἶναι ὁ δυσκολότερος ἄνθρωπος νά προσδιοριστεῖ, ἀκριβῶς γιατί ἦταν
μεγάλος, ἀκριβῶς γιατί ἦταν παγκόσμιος, ἀκριβῶς γιατί ἦταν γεννημένος
Μακεδόνας, ἀλλά μεγαλύτερος καί ἀπό τή γενιά του καί ἀπό τήν ἐποχή
του καί ἀπό τόν κόσμο του. Κι ἐμεῖς πασχίζουμε νά τόν ἐγκλωβίσουμε στή
μικρονοϊκή μας προπαγάνδα γιά νά ἀποδείξουμε τά αὐταπόδεικτα!
Κι ὡστόσο, τό ἐνδιαφέρον καί ὁ καημός μας ἐξαντλεῖται στόν ἕνα
νεκρό, ἐνῶ ἀγνοοῦμε τούς χιλιάδες νεκρούς πού τάφηκαν ἀργότερα στή
γῆ τῆς Μακεδονίας, στή γῆ πού, μπορεῖ νά μή γεννήθηκαν, ἀλλά πέθαναν,
πάνω σ’ αὐτήν καί γι’ αὐτήν, χωρίς νά χρειάζονται ἱστορικές θεωρίες καί
ἀποδείξεις γιά τήν Ἑλληνικότητά της.
Ἀπό τόν Ἰούλιο πού μᾶς πέρασε, ὅταν στή Βρετανία καί στή Γαλλία
ξεκίνησαν οἱ τελετές τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατό χρόνων ἀπό τήν κήρυξη τοῦ Α΄
Παγκοσμίου πολέμου, ἦταν ἐντυπωσιακή ἡ συνειδητή λήθη τῆς ἐπετείου
αὐτῆς στή χώρα μας. Λές κι αὐτός ὁ πόλεμος δέν εἶχε σχέση μέ μᾶς, δέν μᾶς
ἄγγιξε, δέν μᾶς ἐπηρέασε, δέν διαμόρφωσε τό σύγχρονο πρόσωπό μας. Λές
καί οἱ νεκροί μας δέν μᾶς καλοῦν ἀπό τούς τάφους τους νά δικαιώσουμε τό
θάνατό τους, νά μήν ἀφήσουμε τή θυσία τους νά πάει χαμένη, λές καί δέν
πέθαναν αὐτοί γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς. Καί λησμονοῦμε αὐτούς πού πότισαν

Η
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μέ τό αἷμα τους τά πάτρια χώματα.
Τήν ἴδια στιγμή, βλέπουμε ἄλλα ἔθνη νά τιμοῦν τούς νεκρούς τους, ἄν
καί δέν πολέμησαν στήν πατρίδα τους καί γιά τήν πατρίδα τους. Τά σώματα
τῶν Βρετανῶν νεκρῶν τοῦ Πρώτου πολέμου, τάφηκαν μακριά ἀπό τή γῆ
τους καί τό αἷμα τους πότισε τά λειβάδια τῆς Γαλλίας, ὅπως λέει κι ἕνας
ποιητής τους, μιλῶντας γιά τά κόκκινα λειβάδια, ἐκεῖ ὅπου τό αἷμα καί οἱ
ἀνθισμένες παπαροῦνες γίνονταν ἕνα.
Ἡ δική τους πατρίδα δέν τούς ξέχασε ὅμως, ὅπως δέν τούς ξέχασαν καί
οἱ δικοί τους ἄνθρωποι καί οἱ συγγενεῖς τους. Καί, ἀπό τήν ἐπέτειο τῆς ἔναρξης
τοῦ πολέμου, στήν τάφρο τοῦ Πύργο τοῦ Λονδίνου, ἄρχισαν νά «φυτεύονται»
κεραμικές παπαροῦνες, μία γιά κάθε νεκρό τοῦ πρώτου πολέμου καί θά

φυτεύονται μέχρι τίς 11 Νοεμβρίου πού εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς ἀνακωχῆς καί
μέχρι νά φτάσουν στόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν νεκρῶν Βρετανῶν, 888.246!
Χιλιάδες ἄνθρωποι ἀπό ὅλο τόν κόσμο ἀγοράζουν ἀπό τό ἐπίσημο
site αὐτές τίς παπαροῦνες, μία γιά κάθε χαμένη ζωή, ἐνῶ 25.000 ἐθελοντές
διηρημένοι σέ 24ωρες βάρδιες, ‘‘φυτεύουν’’ ἀπό 15.000 παπαροῦνες
τή μέρα, ἀφοῦ τίς συναρμολογήσουν, γιατί τό ἐργοστάσιο πού τίς κατα
σκευάζει τίς στέλνει συσκευασμένες ἀνά πέντε πέταλα –πού ἀποτελοῦν τό
κάθε λουλούδι– καί ξεχωριστά τή σιδερένια «καρδιά», πάνω στήν ὁποία
τοποθετεῖται ἡ λεπτή σιδερένια βέργα πού τή στερεώνει στό ἔδαφος. Τό
κάθε λουλούδι εἶναι φτιαγμένο ἕνα-ἕνα πέταλλο στό χέρι καί κανένα δέν
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εἶναι ὅμοιο μέ τά ἄλλα! Τό κάθε ἕνα κοστίζει μόλις 25 λίρες, ἀπό τίς ὁποῖες
οἱ 9 θά δοθοῦν σέ φιλανθρωπίες, δηλαδή σέ συλλόγους συμπαραστάσεως
οἰκογενειῶν στρατιωτῶν πού ἔπεσαν στό καθῆκον.
Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἐργαστηρίου πού τίς κατασκευάζει –ἕνα μικρό,
οἰκογενειακό ἐργαστήριο– ἔχασε δύο ἀπό τά δάχτυλά του ἐξαιτίας τῆς
βιασύνης του νά προλάβει τίς παραδόσεις, ἐνῶ τό κόστος ἴσα πού καλύπτει τά
ἔξοδά του, ἐπειδή χρειάστηκε νά προσλάβει πολύ περισσότερο προσωπικό
γιά νά ἀνταπεξέλθει στό βάρος τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Δέν τόν πειράζει ὅμως,
εἶπε, γιατί καί ἡ δική του οἰκογένεια ἔχει χάσει δύο ἀνθρώπους της σ’ αὐτό
τόν πόλεμο.
Ἔτσι, ἀπό τά παράθυρα τοῦ Πύργου τοῦ Λονδίνου, ξεχύνεται ἄλλη
μιά κόκκινη «θάλασσα», ὄχι αἵματος, ἀλλά μνήμης! Ὄχι θανάτου, ἀλλά
τιμῆς καί σεβασμοῦ! Ὅλους αὐτούς τούς μῆνες, οἱ οἰκογένειες στέλνουν
στό ἐξουσιοδοτημένο site τά ὀνόματα τῶν νεκρῶν τους καί, κάθε σούρουπο,
πρίν δύσει ὁ ἥλιος, σέ μιά εἰδική τελετή, ἕνας διαφορετικός ἄνθρωπος,
διαβάζει ἕνα ποίημα καί μετά, πρίν ἠχήσει ἡ τελευταία σάλπιγγα, ἀκολουθεῖ
τό προσκλητήριο 180 ὀνομάτων κάθε μέρα, τό προσκλητήριο ἑνός ἔθνους

πού ἀγαπάει τόν ἑαυτό του, ἀγαπάει καί τιμάει καί εὐχαριστεῖ τούς νεκρούς
του!
Κάθε μέρα, πλῆθος ἀνθρώπων παρακολουθεῖ αὐτή τήν τελετή, ὅπως
πλῆθος ἀνθρώπων ἐπισκέπτεται τήν κόκκινη τάφρο τοῦ Πύργου. Καί, ἀπό
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τήν ἑπόμενη τῆς 11ης Νοεμβρίου, οἱ ἐθελοντές, θά συσκευάζουν μία-μία
παπαρούνα καί θά τήν στέλνουν στόν ἄνθρωπο πού τήν ἀγόρασε, σέ ὅποιο
μέρος τοῦ κόσμου κι ἄν βρίσκεται!
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, καυχιόμαστε ὅτι ἔχουμε στή γλῶσσα μας μιά λέξη
πού δέν τήν ἔχει κανένας ἄλλος λαός καί πού δέν μεταφράζεται σέ καμμιά
ἄλλη γλῶσσα. Τή λέξη «φιλότιμο»! Δέν θά ’πρεπε, λοιπόν, τό παράδειγμα
τῶν Βρετανῶν νά ‘‘ξυπνήσει’’ τό κοιμισμένο μας φιλότιμο καί νά μᾶς πα
ρακινήσει, ἄν ὄχι νά μιμηθοῦμε ἕνα τέτοιο τεράστιο ἔργο, τοὐλάχιστο νά
ἐνεργοποιήσει τή μνήμη μας καί τήν ἀγάπη μας γιά τούς δικούς μας νε
κρούς; Ἀντί γι’ αὐτό, τό σπίτι ὅπου ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ Παῦλος
Μελᾶς, καταρρέει ξεχασμένο στή Μακεδονία πού περιμένει τόν τάφο τοῦ
Μ. Ἀλεξάνδρου γιά νά ἐπιβεβαιώσει τήν Ἑλληνικότητά της!...
Καί, τό ἀκόμα χειρότερο: πληροφορήθηκα ἀπό ἕναν ἄνθρωπο –ὁ
ὁποῖος δέν μποροῦσε νά συνέλθει ἀπ’ τήν ἔκπληξή του– ὅτι πρόσφατα,
σέ κεντρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν καί σέ μεγάλη γιορτή, ἄκουσε ἀπό χείλη
Ἐπισκόπου, τήν προτροπή «νά μή διαβάζουμε Ἱστορία, νά μήν ἀσχολούμεθα
μέ τή Γλῶσσα, νά μήν ἀσχολούμεθα μέ τά πολιτικά πράγματα»!!!! Δηλαδή,
ἡ Γλωσσολογία, οἱ Πολιτικές ἐπιστῆμες καί ἡ Ἱστορική ἐπιστήμη, εἶναι
ἐπιστῆμες «ἀφορισμένες» κατά τή γνώμη του, κι ὅσοι τίς σπούδασαν ἤ τίς
σπουδάζουν, θά πρέπει νά ἀναθεωρήσουν σοβαρά τήν καριέρα τους!
Κι ἀναρωτιέμαι: ὑπῆρξε ἐκκλησίασμα πού καθόταν καί ἄκουγε ἀδια
μαρτύρητα αὐτά τά λόγια; Δέν βρέθηκε κανείς νά τόν πλησιάσει –μέ ὅλο τό
σεβασμό στό ἀξίωμά του, ἔστω κι ἄν ὁ ἴδιος δέν τό σέβεται καί δέν τό τιμᾶ–
νά τοῦ μιλήσει –ἐκτός τῶν ἄλλων– γιά τόν πιό πρόσφατο συνεπίσκοπό του,
τόν ἅγ. Χρυσόστομο Σμύρνης, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε γιατί μιλοῦσε γιά τήν
Ἱστορία καί τή Γλῶσσα τοῦ λαοῦ του καί γιατί ἀντιστάθηκε στά πολιτικά
πράγματα τοῦ καιροῦ του; Ἀνέχθηκαν Ἕλληνες Ἐπίσκοπο νά τούς λέει
νά μή μαθαίνουν τήν ἱστορία τους; Δηλαδή, νά τούς λέει νά ἀρνηθοῦν τόν
ἑαυτό τους; Γιατί οἱ Ἕλληνες πού ξέρω ἐγώ, δέν ἔμαθαν στά θρανία τήν
ἱστορία τους, ἀπό καθηγητές καί «σοφούς», ἀλλά τήν ἔμαθαν ἀπό τούς
γονεῖς τους, ἀπό τούς παπποῦδες καί τίς γιαγιάδες τους, πού εἶδαν τό αἷμα
νά χύνεται μπροστά τους, πού ἔζησαν μέσα στό φόβο καί στίς στερήσεις
καί, πού, μαζί μέ τή γνώση τῆς ἱστορίας, περνοῦσαν στά παιδιά καί στά ἐγ
γόνια τους ἕνα κομμάτι τῆς ψυχῆς τους!
Ἔτσι ἔμαθα κι ἐγώ τήν Ἱστορία! Ἔτσι τήν ἀγάπησα! Ἀπό ἕνα λεβέντη
παπποῦ πού εἶχα τήν εὐτυχία νά εἶναι νονός μου καί πού πολέμησε στή
Μικρά Ἀσία, δεκαοχτώ χρόνων παιδί καί πού μοῦ ἔμαθε πῶς ἦταν ἡ φριχτή
πορεία στό Σαγγάριο ποταμό καί τί θά πεῖ νά βλέπεις τούς ἀδερφούς καί
συμπολεμιστές σου νά ξεψυχοῦν στά χέρια σου! Ἀπό αὐτόν ἔμαθα νά
ἀγαπάω καί νά τιμῶ τούς νεκρούς μου. Κι ἀπό ἕνα πατέρα πού γνώρισε
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τή φρίκη τοῦ πολέμου στήν Ἀλβανία καί μοῦ τήν περιέγραφε, ὅταν μοῦ
διηγόταν τήν εἰκόνα ἑνός πληγωμένου ἀλόγου, πάνω στή μάχη, πού ἔτρεχε
τρελλαμένο ἀπό τόν πόνο καί τό φόβο, σκοντάφτοντας πάνω στά ἔντερά του
πού ἔβγαιναν ἀπ’ τήν ἀνοιχτή του κοιλιά!
Ἔτσι μαθαίνουμε οἱ Ἕλληνες τήν Ἱστορία. Ἀπό ἀνθρώπους πού
ἦταν ἡ Ἱστορία. Αὐτούς θά φιμώσει, ὁ Ἐπίσκοπος; Ἐμᾶς θά φιμώσει;
Νά μήν ποῦμε ὅ,τι διδαχτήκαμε στά παιδιά καί στά παιδιά τῶν παιδιῶν
μας; Μέ ποιό δικαίωμα; Ποιός τοῦ ἔδωσε αὐτή τήν ἐξουσία; Ἐπειδή τό
ἐκκλησίασμα δεσμεύεται ἀπό τήν εὐπρέπεια καί ἀπό τό σεβασμό στήν
Ἱερωσύνη καί δέν μπορεῖ νά ἀντιδράσει; Ἤ ἐπειδή νομίζουμε ὅτι χάθηκε
καί ξεχάστηκε τό πρότυπο τοῦ ἐπισκόπου, ἔτσι ὅπως τό ὥρισε στό πρόσωπό
του ὁ Μέγας Βασίλειος, καί ἄρα, ὁ καθένας εἶναι ἀνεξέλεγκτος νά λέει καί
νά κάνει ὅ,τι θέλει;
Εἶναι δυνατόν, νά βρίσκει κανείς ὁμόψυχους σέ ξένα ἔθνη καί στό
δικό του ἔθνος νά μήν ὑπάρχει παρηγοριά οὔτε καί ἀπό αὐτούς πού
ὑποτίθεται ὅτι εἶναι οἱ «παρακλήτορες» τῆς ψυχῆς του; Ἐπιτέλους πιά!
«Αἰδώς, Ἀργεῖοι!»

Γιά σχόλια: ninetta1.blogspot.com 		

Νινέττα Βολουδάκη

Παιδικές ἀναμνήσεις,
ἀναπλάσεις ψυχῆς ἀπό τόν πνευματικό μας
Πατέρα Γερβάσιον Παρασκευόπουλον
ά μπῶ κατ’ εὐθεῖαν στό θέμα γιατί πραγματικά φοβᾶμαι μή τυχόν
Θ
καί ξεχάσω κάτι ἀπ’ ὅλα ὅσα στήν παιδική μου ἡλικία ἔμαθα καί τά
ὁποῖα ἐλπίζω καί εὔχομαι νά μέ ἀκολουθοῦν μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς
μου.

Ὑπῆρξα μαθήτριά του ἀπό τά τρία μου χρόνια. Ναί, μήν ἀπορεῖτε, ἀπό
τά τρία μου χρόνια. Καλά, καλά δέν μίλαγα ἀκόμη καί ὅμως καταλάβαινα
–ὅσο βεβαίως ἦταν δυνατόν– ὅλα ὅσα μοῦ ἔλεγε μέ αὐστηρό, ἀλλά καί
πολύ γλυκό τρόπο, ἔτσι ὅπως ἔπρεπε σέ ἕνα παιδάκι.
Στήν ἀρχή τόν φοβόμουν γιατί εἶχε πολύ μακριά καί ἄσπρα γένεια,
λέπια στά χέρια του –ἔπασχε ἀπό ψωρίαση– μακριά μαλλιά καί γενικά
τόν ἔβλεπα ἐγώ σάν κάτι ξεχωριστό ἀπό τούς ἄλλους ἄνδρες.
Ἐκεῖνος προφανῶς καταλάβαινε τί σκεπτόμουν, μέ νουθετοῦσε
ὅσο γινόταν καί στό τέλος μοῦ ἔλεγε: «Ἀφοῦ εἶσαι καλό κορίτσι καί
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ἄκουσες μέ προσοχή ὅλα ὅσα σοῦ εἶπα, ἔλα νά σοῦ δώσω ἕνα λουκουμάκι.»
Θυμᾶμαι ὅτι τό ἔφαγα ἀπνευστί γιατί τό θεωροῦσα καί αὐτό μέρος τοῦ
μαθήματος …
Κάποια ἡμέρα πῆγα στό σπίτι μου καί δήλωσα κατηγορηματικά:

«Ἐγώ δέν ξαναπάω στόν παππούλη γιατί μοῦ μιλάει σέ μία γλῶσσα πού
δέν καταλαβαίνω καί πολλά». Οἱ θεῖες μου μοῦ εἶπαν ὅτι μοῦ μιλοῦσε
σχεδόν ὅπως μιλοῦσε στούς μεγάλους καί μοῦ τόνισαν: «Δέν πειράζει,
ἐσύ θά πηγαίνεις καί ὅ,τι καταλάβεις, γιατί ὁ παππούλης - ἄν δέν ξαναπᾶς
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 147

488
θά στενοχωρηθεῖ καί θά ἀρρωστήσει».
Ἔτσι λοιπόν συνέχισα νά πηγαίνω καί κάποιες φορές, συνελάμβανα
τόν ἑαυτό μου νά τραβάω τά πτερύγια τῶν αὐτιῶν μου, νομίζοντας ἔτσι
ὅτι θά καταλάβαινα καλύτερα τά ὅσα μοῦ ἔλεγε …
Ἡ πρώτη μου ἐξομολόγηση ἦταν σέ ἡλικία 5-6 ἐτῶν, γιατί ἀπό
αὐτήν τήν περίοδο ἔλεγε πώς πρέπει νά ἀρχίζη ἡ ἐξομολόγηση καί τό
πρῶτο πού μέ ρώτησε ἦταν ἄν ἔκλεβα γλυκό ἀπό τό βάζο τῆς μητέρας
μου. Τοῦ ἀπήντησα ἀρνητικά καί χάρηκε.
Μετά μέ ρώτησε ἄν, ὅταν νευριάζω, μουτζώνω κ.λ.π. καί τοῦ εἶπα
«ναί». Καί ἐκεῖνος σχολίασε: «Αὐτό πού κάνεις εἶναι πολύ κακό, ἀλλά
μπράβο σου πού μοῦ τό λές, γιατί αὐτό μοῦ δείχνει ὅτι λές τήν ἀλήθεια
καί αὐτό τό πῆρες ἀπό τήν Αἰκατερίνη» Αἰκατερίνη λεγόταν ἡ μητέρα
μου, τήν ὁποία ὑπεραγαποῦσε.
Ἡ ἐξομολόγηση τελείωσε, σηκώθηκε ἀπό τήν πολυθρόνα του –μία
πάνινη ἄσπρη πλιάν– καί συνέχισε: «Καί τώρα ζήτα συγγνώμη ἀπό τήν
μητερούλα μας, τήν Παναγία» Ἐγώ προσωπικά δέν τόν ἄκουσα ποτέ νά
τήν ὀνομάζει Παναγία, ἀλλά πάντοτε τήν ἔλεγε Μητερούλα.
Σέ ἡλικία ἕξη ἐτῶν μέ πῆγε ἡ θεία μου ἡ Ἑλένη ἡ ὁποία ἦταν
καί γραμματέας του καί κατηχήτρια, στήν κατασκήνωση πού πήγαιναν
κοριτσάκια καί ἀγοράκια ἡλικίας 6-10 ἐτῶν. Ἄλλη περίοδο πήγαιναν
τά κορίτσια καί ἄλλη τά ἀγόρια, γιατί πίστευε ὅτι τό ἐρωτικό στοιχεῖο
ἀρχίζει ἀπό πολύ μικρή ἡλικία.
Ἦταν, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε τότε, ὁ φύλακας ἄγγελός μας.
Πολλές φορές ἔρχονταν στήν κατασκήνωση καί μερικά ἀγοράκια
πού συνοδεύονταν ἀπό ἄλλες κατηχήτριες. Αὐτό τό ἀναφέρω γιά νά σᾶς
διηγηθῶ ἕνα περιστατικό πού συνέβη καί εἶμαι βεβαία ὅτι θά γελάσετε.
Ἦταν Τετάρτη ἀπόγευμα καί ἔκανε ζέστη ἀφόρητη γιατί ἦταν
Ἰούλιος μήνας. Τά περισσότερα κορίτσια φορούσαμε κοντά παντελονάκια
(σόρτς), λές καί πηγαίναμε γιά μπάνιο.
Ὁ πατήρ Γερβάσιος μόλις μᾶς εἶδε εἶπε: «Ἄλλα ἤθελα νά σᾶς
διδάξω, ἀλλά ἄλλα θά σᾶς πῶ τώρα. Λοιπόν, ὁ Παῦλος εἶπε: «Οὐ σκεῦος
ἀνδρός ἐπί γυναικί». Ἐμεῖς «κόκκαλο». Δέν καταλαβαίναμε τίποτα.
Τότε μᾶς ἐξήγησε ὅτι δέν πρέπει οἱ γυναῖκες νά φοροῦν παντελόνια,
πολύ δέ περισσότερο ὅταν προσέρχονται νά λάβουν τήν Θεία Κοινωνία
καί ὅτι δέν θά δοῦν Θεοῦ πρόσωπο οἱ Ἱερεῖς πού Κοινωνοῦν γυναῖκες
μέ παντελόνια».
Ἐμεῖς, ἀκούγοντας αὐτά τά λόγια, ἀρχίσαμε νά ντρεπόμαστε καί
πήγαμε, μετά τό μάθημα, νά ἀλλάξουμε τά ροῦχα μας. Στό μεταξύ μέχρι
νά φθάσουμε στά δωμάτιά μας, συναντήσαμε ἕνα ἀγοράκι τῆς αὐτῆς
ἡλικίας μέ μᾶς πού τό ἔλεγαν Παῦλο καί τό ρωτήσαμε: «Βρέ Παῦλο,
ἐσύ εἶπες στόν παππούλη ὅτι δέν πρέπει νά φορᾶμε παντελόνια;» Καί ὁ
καημένος ὁ Παῦλος: «Ἐγώ δέν εἶπα τίποτε τέτοιο, οὔτε καταλαβαίνω τί
μοῦ λέτε». Τότε ἐμεῖς ξαναπήγαμε στόν πατέρα Γερβάσιο καί τοῦ εἴπαμε
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ὅτι ὁ Παῦλος δέν εἶπε τήν φράση «Οὐ σκεῦος ἀνδρῶν …» δέν τό εἶπε ὁ
Παῦλος, γιατί τόν ρωτήσαμε καί αὐτός τό ἀρνήθηκε. Ὁ παππούλης μᾶς
εἶπε: «Αὐτό τό εἶπε ὁ Ἀπόστολος καί ὄχι ὁ Παυλάκης» Δέν ἀρκεσθήκαμε
σ’ αὐτό, ἀλλά ὅταν συναντήσαμε καί τόν Ἀποστόλη, ἄλλο παιδάκι, τόν
ρωτήσαμε καί αὐτόν καί ἀσφαλῶς καί αὐτός τό ἀρνήθηκε.
Ὅταν ὁ πατήρ Γερβάσιος τό πληροφορήθηκε, γέλασε μέ τήν ψυχή
του καί εἶπε: «Ἄχ, πόσο θά ἤθελα νά εἶχα τήν ἡλικία σας …».
Διάφορες ἀναμνήσεις
Εἶχε μεγάλη ἀδυναμία στήν ὀρθή Ἑλληνική γλῶσσα καί πάντα
ἔλεγε σέ ἕνα θεῖο μου:
«Νῖκο, πρόσεχε τά Ἑλληνικά πού διδάσκεις στά παιδιά, νά εἶναι στή
γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν ἱερῶν Γραφῶν, ἔστω καί ἄν δέν γίνονται
κατανοητά, γιατί σκοπός τῶν ἀντιφρονούντων εἶναι νά καταστρέψουν
τή γλῶσσα μέ τό πρόσχημα τῆς ἀντίληψης, γιά νά μή μποροῦμε νά
διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή».
Διήγηση
Περιμέναμε, σέ κάποια αἴθουσα ἀναμονῆς γιά νά ἐξομολογηθοῦμε,
μέ μία κατηχήτριά μου καί μαθήτρια βεβαίως τοῦ π. Γερβασίου, σέ ἕναν
Ἱερομόναχο, μαθητή τοῦ παππούλη ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη κοιμηθεῖ.
Αὐτή λοιπόν ἡ κυρία μοῦ διηγήθηκε γιά τόν παππούλη, τό ἑξῆς
περιστατικό:
Ἐξομολογοῦσε ὁ παππούλης ἕνα μικρό κοριτσάκι καί ἐνῶ ἦταν
ἕτοιμο νά ἀρχίσει, τοῦ εἶπε: «Δέν μπορῶ, παππούλη, νά σᾶς πῶ τίποτε
γιατί φοβᾶμαι.» «Γιατί φοβᾶσαι παιδί μου; Ἐγώ δέν θά σέ μαλώσω ὅ,τι
κι’ ἄν ἔχεις κάνει». Τότε τό παιδί εἶπε: «Φοβᾶμαι γιατί πάνω στό κεφάλι
σας στέκεται ἕνα ἄσπρο περιστέρι». Καί ὁ παππούλης: «Αὐτό τό πουλάκι
εἶναι πού δέν πρέπει νά φοβᾶσαι, γιατί αὐτό στέκεται ἐδῶ γιά νά μᾶς
βοηθήσει νά τά ποῦμε ὅλα καί νά μᾶς συγχωρήσει».
Ἄλλο περιστατικό
Κάποιος Ἱερέας, πολύ γνωστός τῆς οἰκογενείας μου, Λειτουργοῦσε
Κυριακή πρωΐ στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν. Στή μέση τῆς
Λειτουργίας, ὁ Ἱερέας αὐτός σταμάτησε καί δέν μποροῦσε νά συνεχίσει.
Τότε οἱ λοιποί Ἱερεῖς, τό ἐκκλησίασμα κ.λ.π. προσεφέρθησαν νά φέρουν
ἰατρό γιά τίς πρῶτες βοήθειες. Νόμιζαν ὅτι κάτι ἔπαθε.
Ἔληξε τό περιστατικό καί μετά ἀπό ἀρκετό καιρό, ὁ Ἱερέας αὐτός
εἶπε στήν οἰκογένειά μου, ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας,
βρισκόταν στό πλάϊ τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί σέ ὕψος ἑνός μέτρου ἀπό τό
δάπεδο, ὁ π. Γερβάσιος ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη κοιμηθεῖ πρό πολλῶν ἐτῶν.
Ἄλλο περιστατικό
Κάποια φορά εἶπε σέ κάποιο πολύ ὑψηλά ἱστάμενο πρόσωπο πού
πῆγε νά Κοινωνήσει: «Δέν θά λάβεις ἀπό ἐμένα τήν Θεία Κοινωνία, γιατί
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ἔχω τήν πληροφορία ὅτι ἀνήκεις στή μασωνία. Τότε στήν Πάτρα ἔγινε
μεγάλος θόρυβος, ἀλλά ὁ παππούλης ἦταν ἀπτόητος.
Αὐστηρός στό ἔπακρον
Ἐπίσης δέν Κοινωνοῦσε γυναῖκα μέ βαμμένα μαλλιά (Τότε δέν
ἦταν μόδα νά βάφουν τά μαλλιά τους κομοδινί καί οἱ ἄνδρες). «Ἐγώ θά
δώσω λόγο στό Θεό γιά σᾶς, περισσότερο ἀπ’ ὅτι ἐσεῖς γιά τόν ἑαυτό σας»
ἔλεγε.
Κατάρα
Μία μητέρα, ἀγανακτισμένη ἀπό τήν ἄσχημη συμπεριφορά τοῦ
παιδιοῦ της, τοῦ εἶπε: «Φῦγε καί νά σέ φέρουν ἐδῶ στήν ταῦλα».
Μετά ἀπό λίγο, κτύπησε ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της καί τῆς πῆγαν τό
παιδί της πεθαμένο ἐπάνω σέ ἕνα καρότσι ξύλινο.
Εἰδοποίησαν τόν π. Γερβάσιο καί ἐκεῖνος ἀφοῦ διάβασε τό παιδί,
ἔβγαλε πύρινο λόγο γιά τίς κατάρες καί τίς συνέπειές τους.
Διδασκαλίες
Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα ἔκανε μάθημα στούς γονεῖς.
Κάθε Κυριακή ἀπόγευμα ἔκανε κατήχηση στούς μεγάλους.
Κάθε Κυριακή πρωΐ πήγαινε ἀπροειδοποίητα σέ διάφορες ἐκκλησίες
γιά νά παρακολουθήση τά μαθήματα πού ἔκαναν οἱ κατηχήτριές του καί
οὐαί κι’ ἀλοίμονο ἄν ἔλεγαν κάτι πού προηγουμένως δέν τό εἶχε ὁ ἴδιος
ἐλέγξει.
Θεράπευσε δαιμονισμένη
Ἦταν κάποια γυναίκα ὀνόματι Ἀνθούλα. Εἶχε πάει σέ πολλούς
Ἱερεῖς γιά νά τήν διαβάσουν κ.λ.π. Τελικά τήν ἔφεραν καί στόν παπ
πούλη.
Ἐνῶ τήν διάβασε μέ θέρμη, ἀκούστηκε τό δαιμόνια νά λέει:
«Μή, φθάνει. Ὁ Γεράσιμος κι’ ἐσύ μέ κάψατε» (ἐννοῶντας τόν Ἅγιο
Γεράσιμο).
Διακοπές
Κάποιοι, ἤ μᾶλλον πολλοί, τοῦ ἔλεγαν νά κάνει κι’ αὐτός λίγες
ἡμέρες διακοπές καί ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε: «Ὁ διάβολος κάνει διακοπές,
ἤ ὀργιάζει ἰδιαιτέρως τά καλοκαίρια; Πῶς λοιπόν θά φύγω ἐγώ γιά
παραθέρισμα;»
Λίγο καιρό πρό τῆς κοιμήσεώς του, ἦταν πολύ ἄρρωστος καί δέν
μποροῦσε νά σηκωθεῖ ὄρθιος. Ἔ, λοιπόν, ἔκανε ὅλα τά μαθήματα ἀπό τό
κρεββάτι του, σέ χῶρο ἰδιαίτερο ἀπό τόν κόσμο, κρατῶντας στά χέρια
του μικρόφωνο…
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Εὔα Μπεκιάρη
Νομικός

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΗΤΑΝ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ολλές φορές κάποιος ἤ κάποιοι πού θέλουν νά θεμελιώσουν μίαν
ἐπιχειρηματολογία τους, διαπράττουν ἕνα καίριο λάθος. Προϋποθέτουν
αὐτό πού θέλουν νά ἀποδείξουν. Οἱ βασικές θέσεις μιᾶς ἐπιχειρηματολογίας
ἀποτελοῦν μιά διαδικασία συλλογισμῶν καί λογικῶν προτάσεων μέσω τῶν
ὁποίων αὐτός πού ὁμιλεῖ, συζητᾶ ἤ γράφει, ἀναπτύσσει μιά σειρά καίριων
τοποθετήσεων. Αὐτό γίνεται προκειμένου νά προβληθεῖ ἕνας ἰσχυρισμός.
Αὐτές οἱ λογικές προτάσεις καί αὐτοί οἱ συλλογισμοί εἶναι οἱ ὑποθέσεις,
ἐνῶ ὁ ἰσχυρισμός εἶναι τό συμπέρασμα. Ὅταν οἱ ὑποθέσεις πού ὁδηγοῦν
στό συμπέρασμα ἀμφισβητοῦνται, τότε ἔχουμε μιά κλασσική περίπτωση
λήψεως τοῦ ζητουμένου. Δηλαδή αὐτό πού θέλουμε νά ἀποδείξουμε, τό
ἔχουμε ἤδη δεχθεῖ ὡς ἤδη ἰσχύουσα προϋπόθεση (petitio principii).
Γράφονται αὐτά στήν ἀρχή, γιατί πάρα πολλοί θέλοντας νά
ἀντλήσουν ἐπιχειρήματα κύρους γιά τίς πολιτικές τους τοποθετήσεις,
ἀναφέρονται στό ἱστορικό παρελθόν τῆς Ἀρχαίας Ἀθήνας μέ πλήρως
λαθεμένο τρόπο. Αὐτό γίνεται κατά κόρον ἀπό πολλούς πού καταλήγουν
νά ἐπιχειρηματολογοῦν ἀδιάκριτα ὑπέρ τῆς σημερινῆς ψιμμυθιωμένης
δημοκρατίας, στηριζόμενοι (δῆθεν) στήν Πολιτεία τῆς Ἀρχαίας Ἀθήνας.
Λέγουν φερ’ εἰπεῖν, ὅτι ἡ αὐθεντική ἄμεση δημοκρατία (τῆς Ἀρχαίας
Ἀθήνας) ἦταν τό ὄχημα ἔκφρασης καί πρόσβασης στήν Ἐξουσία καί στήν
Ἀρχή, ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀδιακρίτως, χωρίς καμμιάν προϋπόθεση καί
προαπαιτούμενο ἀποκλεισμοῦ. Αὐτό πού ὀρέγονται ὡς αὐθεντικότητα
γιά τήν σημερινή περίοδο (τελείως χιμαιρικά βεβαίως) τό θεωροῦν ὡς
δεδομένο, πού ἴσχυε στήν κλασσική ἀρχαιότητα, ἐνῶ μένει νά ἀποδειχθεῖ.
Αὐτό, βέβαια, ὅταν διαπράττεται λόγῳ συγγνωστῆς ἄγνοιας ἔχει
κάποια ἐλαφρυντικά. Ὅταν ὅμως τελεῖται σκόπιμα συνιστᾶ ἐκτός ἀπό
μεθοδολογική ἀνεντιμότητα καί διανοητική ἀπάτη.
Ὁμολογῶ ὅτι ἐξεπλάγην εὐχάριστα ἀπό τό ἔργο τῆς Μεγάλης
Αἰκατερίνης «ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ» (Τά Θεμέλια τῆς Ἰδανικῆς Νομοθεσίας)
τῶν Ἐκδόσεων «ΥΠΑΚΟΗ». Στήν Εἰσαγωγή τοῦ ἐν λόγω ἔργου ὁ π.
Βασίλειος Βολουδάκης, μεταξύ των ἄλλων, ἀναφέρεται στόν Κορνήλιο
Καστοριάδη καί ἐπισημαίνει γιά πρώτη φορά, αὐτό πού ἐπιμελῶς
ἀποφεύγουν νά ἐπισημάνουν οἱ θιασῶτες τῆς φιλοσοφίας του, τό ὅτι,
δηλαδή ὁ Καστοριάδης θεωροῦσε ὅτι γιά τούς Ἀρχαίους Ἀθηναίους «ἡ
ἐπιστήμη τῆς πολιτικῆς στηρίζεται σέ μιά ὑπερβατική γνώση καί μάλιστα,
στήν ἴδια τήν ὑπερβατικότητα» (σελ.26 τοῦ ἰδίου ἔργου, ἀπό συνέντευξη τοῦ Κ.

Π
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Καστοριάδη στήν «Ἐλευθεροτυπία» τῆς 15/12/2001).

Μετά τήν ἐπισήμανσή του
αὐτή, συμπεραίνει ὁ π. Βασίλειος κάτι ἀξιοπρόσεκτο καί ἀπαραίτητο
γιά τόν ἐπανεντροχιασμό τῆς σημερινῆς Πολιτικῆς: «Ἀπό τά λεγόμενα

τοῦ Καστοριάδη κρατοῦμε ὡς πολύ σημαντική καί τήν ἐπισήμανσή
του ὅτι γιά τούς Ἀρχαίους Ἀθηναίους ἡ ἐπιστήμη τῆς πολιτικῆς
στηρίζεται στή γνώση τοῦ Θεοῦ καί, συνεπῶς, ἡ σύζευξη πολιτικῆς
καί πνευματικῆς ζωῆς (θρησκευτικότητος) ἦταν προαπαιτούμενο τοῦ
ἀρχαίου κόσμου –πού τόσο τόν ἐκθειάζουν χωρίς νά τόν γνωρίζουν οἱ
ἀθεϊστές– ὅπως εἶναι προαπαιτούμενο καί τοῦ συνειδητοῦ Ὀρθοδόξου
Λαοῦ, κάτι, πού, βεβαίως, φαίνεται καθαρά καί στό ἔργο «Εἰσήγησις»
τῆς Μ. Αἰκατερίνης».

Εἶναι ἑπομένως σαφές ἀλλά καί πολλή σημαντικό ὅτι γιά τούς
Ἀρχαίους Ἀθηναίους ἡ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας θεμελιωνόταν στήν
ἐπιστήμη τῆς πολιτικῆς καί ὄχι στήν «δόξαν», στήν γνώμη δηλαδή τοῦ
καθενός. Καί ὅτι ἡ ἐπιστήμη τῆς πολιτικῆς ἦταν ἀδιάρρηκτα συνυφασμένη
μέ τήν πνευματική καί θρησκευτική ζωή ὡς ἔκφρασή της καί ὡς αὐτή
πού νοηματοδοτοῦσε τόν ὅλον βίον τῶν Ἀρχαίων Ἀθηναίων. Καί αὐτό,
θά γίνει προσπάθεια νά καταδειχθεῖ παρακάτω.
Ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης εἶναι γνωστό ὅτι ἦταν ὁ στοχαστής τῆς
αὐτοθέσμισης τῆς κοινωνίας καί ἦταν πολέμιος κάθε παραδεδομένης
ἐξωκοινωνικῆς πηγῆς τῆς Ἐξουσίας. Ὅμως σάν βαθύς καί ὀξύνους
φιλόσοφος διακρινόταν γιά τήν μεθοδολογική του ἐντιμότητα. Δέν
προχωροῦσε σέ ψευδεῖς κατασκευές πού ὕστερα τίς κατεδάφιζε.
Ἀποτύπωνε τήν πνευματικότητα τῆς ἱστορικῆς περιόδου πού ἐξέταζε, ἔτσι
ὅπως ἀκριβῶς ἦταν. Γράφει λοιπόν ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης μιλῶντας
γιά τήν πραγματική καί ὕστατη νομοθετική ἀρχή τῆς κοινωνίας: «Ποιά
εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ αἰτία, τό θεμέλιό τῆς θέσμισης [τῆς κοινωνίας]; Ποιό
εἶναι τό γιά τί της, ὁ λόγος ὕπαρξής της; Σ’ αὐτό τό ἐρώτημα ἡ
θρησκεία δίνει ἀνέκαθεν μιά ἀπάντηση, βεβαιώνοντας ὅτι ἡ θέσμιση
τῆς κοινωνίας προέρχεται ἀπό τήν ἴδια «ἀρχή» ὅπως καί κάθε ἄλλο
πράγμα, ὅτι συνεπῶς κατέχει τήν ἴδια στερεότητα καί τό ἴδιο θεμέλιο
μέ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί τά πράγματα πού τόν γεμίζουν, καί μιά
τελικότ ητα ἀρθρωμένη μέ τήν δική τους» (Ἀπό τό ἔργο τοῦ ἰδίου “Χῶροι
τοῦ ἀνθρώπου” Ἐκδόσεις ΥΨΙΛΟΝ , Ἀθήνα 1995 σέλ. 292-293).
Ἐδῶ ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης ἀποτυπώνει μέ σαφήνεια αὐτό πού
πίστευαν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι, ἔστω καί ἄν ὁ ἴδιος ἦταν τύπος
τοῦ Ἀναγεννησιακοῦ στοχαστῆ πού ποθοῦσε τήν χειραφέτηση τοῦ ὅλου
ἀνθρώπου ἀπό τά δεσμά κάθε «ἀλλοτριωμένης» δυνάστευσης.
Οἱ Ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι σαφῶς θεωροῦσαν καί ἐκλάμβαναν τήν ὑπερβα
τικότ ητα τῆς θρησκείας ὡς ἔρεισμα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καί ἀρχῆς.
Αὐτή ἵστατο ὑπεράνω κάθε «δόξης», δηλ. ὑποκειμενικῆς καί αὐθαίρετης
γνώμης καί ἄποψης τοῦ καθενός. Ἀποτελοῦσε τό σῶμα τῆς ἐπιστήμης, ὄχι
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μέ τήν ἔννοια αὐτήν πού τῆς προσδίδομε σήμερα, ἀλλά ὑπό τήν σαφέστα
τη ἔννοια τῆς ἐσω-βιωμένης καλλιέργειας καί ἐμβιώσεως. Ἔτσι λοιπόν
στό ἔργο του «ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ὁ Ἀριστοτέλης περιγράφει
τούς διοικητικούς θεσμούς καί τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ συγχρόνου
του ἀθηναϊκοῦ πολιτεύματος. Μετά τό σύντομο προοίμιον, ὁ φιλόσοφος
πραγματεύεται τά καθήκοντα καί τίς ἁρμοδιότητες τῶν κληρωτῶν καί
αἱρετῶν ἀξιωματούχων καί τῶν ὑπαλλήλων τῆς διοίκησης. Φτάνει ἔτσι
στούς Ἐννέα ἄρχοντες καί γράφει:

[55.1] Αὗται μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ κληρωταί τε καὶ κύριαι τῶν εἰρημένων
[πάντ]ων εἰσίν. οἱ δὲ καλούμενοι ἐννέα ἄρχοντες τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ὃν
τρόπον καθίσταντο [εἴρ]ηται· [νῦν] δὲ κληροῦσιν θεσμοθέτας μὲν ἓξ καὶ
γραμματέα τούτοις, ἔτι δ’ ἄρχοντα καὶ βασιλέα καὶ πολέμαρχον κατὰ
μέρος ἐξ ἑκάστης φυλῆς.
[55.2] δοκιμάζονται δ’ οὗτοι πρῶτον μὲν ἐν τῇ βουλῇ τοῖς φ’ πλὴν
τοῦ γραμματέως, οὗτος δ’ ἐν δικαστηρίῳ μόνον ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄρχοντες
(πάντες γὰρ καὶ οἱ κληρωτοὶ καὶ οἱ χειροτονητοὶ δοκιμασθέντες ἄρχουσιν),
οἱ δ’ ἐννέα ἄρχοντες ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ πάλιν ἐν δικαστηρίῳ. καὶ πρότερον
μὲν οὐκ ἦρχεν ὅντιν’ ἀποδοκιμάσειεν ἡ βουλή, νῦν δ’ ἔφεσίς ἐστιν εἰς τὸ
δικαστήριον, καὶ τοῦτο κύριόν ἐστι τῆς δοκιμασίας.
[55.3] ἐπερωτῶσιν δ’, ὅταν δοκιμάζωσιν, πρῶτον μὲν «τίς σοι πατὴρ
καὶ πόθεν τῶν δήμων, καὶ τίς πατρὸς πατήρ, καὶ τίς μήτηρ, καὶ τίς μητρὸς
πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων;» μετὰ δὲ ταῦτα, εἰ ἔστιν αὐτῷ Ἀπόλλων
πατρῷος καὶ Ζεὺς ἑρκεῖος, καὶ ποῦ ταῦτα τὰ ἱερά ἐστιν, εἶτα ἠρία εἰ
ἔστιν καὶ ποῦ ταῦτα, ἔπειτα γονέας εἰ εὖ ποιεῖ, καὶ τὰ τέλη <εἰ> τελεῖ,
καὶ τὰς στρατείας εἰ ἐστράτευται. ταῦτα δ’ ἀνερωτήσας, «κάλει», φησίν,
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«τούτων τοὺς μάρτυρας».
[55.4] ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ «τούτου
βούλεταί τις κατηγορεῖν;» κἂν μὲν ᾖ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ
ἀπολογίαν οὕτω δίδωσιν ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ
δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον· ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι
τὴν ψῆφον. καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ’ ἀνάγκη
πάντας ἔστὶ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα, ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ
τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι.
[55.5] δοκιμασθέν<τες> δὲ τοῦτον τὸν τρόπον βαδίζουσι πρὸς τὸν
λίθον ἐφ’ οὗ τὰ τόμι’ ἐστίν, ἐφ’ οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὀμόσαντες ἀποφαίνονται
τὰς διαίτας καὶ οἱ μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς μαρτυρίας· ἀναβάντες δ’
ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους, καὶ δῶρα μὴ
λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα, κἄν τι λάβωσι ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν.
ἐντεῦθεν δ’ ὀμόσαντες εἰς ἀκρόπολιν βαδίζουσιν καὶ πάλιν ἐκεῖ ταὐτὰ
ὀμνύουσι, καὶ μετὰ ταῦτ’ εἰς τὴν ἀρχὴν εἰσέρχονται.
Καί σέ ἔξοχη μετάφραση τοῦ Ἄγγελου Σ. Βλάχου:
[55.1] Αὐτά, λοιπόν, εἶναι τά ἀξιώματα στά ὁποῖα ὁ διορισμός γίνεται
μέ κλῆρο καί οἱ ἁρμοδιότητές τους εἶναι αὐτές πού ἀναφέρθηκαν. Γιά
τούς λεγομένους ἐννέα ἄρχοντες ἔχει κιόλας λεχθεῖ πῶς διορίζονταν
παλαιότερα. Τώρα διορίζουν μέ κλῆρο ἕξη θεσμοθέτες καί ἕναν γραμματέα
τους, καθώς καί τόν ἄρχοντα, τόν βασιλέα καί τόν Πολέμαρχο, τόν
καθένα ἀπό μία φυλή μέ τήν σειρά. [55.2] Οἱ ἄρχοντες αὐτοί, ἐκτός ἀπό
τόν γραμματέα, ἐξετάζονται πρῶτα ἀπό τήν βουλή τῶν πεντακοσίων.
Ὁ γραμματέας ἐξετάζεται ἀπό τό δικαστήριο ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι
ἀξιωματοῦχοι γιατί ὅλοι ὅσοι διορίζονται σέ ἀξίωμα εἴτε μέ κλῆρο εἴτε
μέ ἐκλογή ἐξετάζονται ἀπό δικαστήριο προτοῦ ἀναλάβουν ὑπηρεσία. Οἱ
ἐννέα ἄρχοντες ἐξετάζονται πρῶτα ἀπό τήν βουλή καί ὕστερα ἀπό τό
δικαστήριο. Παλαιότερα δέν ἀναλάμβανε ἐξουσία ὅποιος ἀποδοκιμαζόταν
ἀπό τήν βουλή ἀλλά τώρα μπορεῖ νά γίνει ἔφεση στό δικαστήριο πού
ἔχει καί τελεσίδικη ἁρμοδιότητα. [55.3] Ὅταν γίνεται ἡ ἐξέταση ρωτοῦν:
«Ποιός εἶναι ὁ πατέρας σου καί σέ ποιόν δῆμο ἀνήκει, καί ποιός εἶναι ὁ
πατέρας τοῦ πατέρα σου, ποιά ἡ μητέρα σου καί ποιός ὁ πατέρας τῆς
μητέρας σου καί ἀπό ποιούς δήμους;» Μετά τόν ρωτοῦν ἄν συμμετέχει
στήν λατρεία τοῦ πατρῴου Ἀπόλλωνα καί τοῦ ἐρκείου Διός καί ποῦ
βρίσκονται τά ἱερά τους. Ὕστερα ἄν ἔχει οἰκογενειακούς τάφους καί
ποῦ βρίσκονται, ἔπειτα ἄν φροντίζει τούς γονεῖς του καί ἄν πληρώνει
τούς φόρους καί ἄν εἶχε πάρει μέρος σέ ἐκστρατεῖες. [55.4] Καί ἀφοῦ
παρουσιάσει τούς μάρτυρές του, ρωτοῦν: «Ἔχει κανείς κάποια κατηγορία
ἐναντίον του;» Καί ἄν ὑπάρχει κάποιος κατήγορος τό δικαστήριο τοῦ
δίνει τόν λόγο καί μετά ὁ κατηγορούμενος ἀπολογεῖται. Ὕστερα βγαίνει
ἀπόφαση, στήν βουλή μέ ἀνάταση χεριῶν καί στό δικαστήριο μέ ψῆφο.
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Ἄν δέν παρουσιαστεῖ κατήγορος γίνεται ἀμέσως ἡ ψηφοφορία. Ἄλλοτε
μόνο ἕνας δικαστής ἔριχνε τήν ψῆφο του (στήν ψηφοδόχη) ἀλλά τώρα
ὅλοι οἱ δικαστές πρέπει νά ψηφίσουν γιά τούς ἐννέα ἄρχοντες ὥστε,
ἄν κανένας πονηρός ὑποψήφιος δωροδοκήσει τούς κατηγόρους του,
νά μποροῦν οἱ δικαστές νά τόν ἀπορρίψουν. [55.5] Ἀφοῦ περάσουν τήν
δοκιμασία αὐτήν πηγαίνουν στόν βράχο ὅπου εἶναι τοποθετημένα τά
κομμάτια ἀπό τά θυσιασμένα ζῶα, τόν ἴδιο βράχο ὅπου παίρνουν ὅρκο
οἱ δικαστές ὅταν ἐκδίδουν τήν ἀπόφασή τους καθώς καί ὅσοι παίρνουν
ὅρκο ὅτι δέν ἔχουν νά καταθέσουν τίποτε. Ἀνεβαίνουν, λοιπόν, ἐπάνω
στόν βράχο καί δίνουν ὅρκο νά ἀσκήσουν τά καθήκοντά τους μέ
δικαιοσύνη καί σύμφωνα μέ τούς νόμους καί νά μή δεχθοῦν δῶρα πού
θά εἶναι σχετικά μέ τήν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας τους, καί ἄν τό κάνουν
νά δώσουν ἀνάθημα ἕναν ἀνδριάντα ἀπό χρυσό. Ἀφοῦ ὁρκιστοῦν
ἐκεῖ πηγαίνουν στήν ἀκρόπολη καί ὁρκίζονται πάλι τόν ἴδιο ὅρκο.
Καί μετά ἀπό αὐτά ἀναλαβαίνουν τά καθήκοντά τους.
(Ἀριστοτέλης: «I. Ἀθηναίων Πολιτεία. II Γερο-Ὀλιγαρχικός»
(Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, σέ Μετάφραση τοῦ Ἄγγελου Σ. Βλάχου)
Ἐμφαίνεται λοιπόν καθαρότατα ὅτι ἀκόμη καί κατά τή λεγομένη
δημοκρατική περίοδο τῆς πλέον προηγμένης ἀντιπροσωπευτικότητας καί
τῆς ἀδιαμεσολάβητης ἀμεσότητας (ὅπως ἀρέσει σέ μερικούς κενολόγους
τῆς λεξιθηρίας νά ἀερολογοῦν), οἱ Ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι εἶχαν συναρθρώσει
ἀδιάρρηκτα τόν καθημερινό τους βίο καί τήν πολιτική ἀρχή μέ τό «θεῖον»
καί τό «ὑπερβατικόν» ὅπως αὐτοί τό ἐκλάμβαναν καί προσπαθοῦσαν
νά τό βιώσουν. Λαχταροῦσαν γιά τή νοηματοδότηση τοῦ βίου τους, τῶν
σχέσεών τους, ποθοῦσαν τήν ἀλήθεια ἔστω καί ἐάν δέν τήν ἔβλεπαν
σαρκωμένη. Ἡ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀποτελοῦσε τό ἄθλημα
τοῦ «λόγον διδόναι» σέ ὅλους. Δηλαδή τῆς ἐνσυνείδητης ἀπολογίας τοῦ
πολιτικοῦ ἀνδρός στό σύνολο σῶμα τῆς κοινωνίας. Αὐτό ὅμως ἦταν τό
ἀποτέλεσμα ἀλλά καί προϋπόθεση τῆς ἀναζήτησης τοῦ «ἱεροῦ» καί τοῦ
«ὁσίου» πρωτίστως στούς ἑαυτούς τους.
Βλέπουμε λοιπόν πόσο ἀβασάνιστα καί ἐπιπόλαια καί μέ ποιά κουφότητα υἱοθετοῦνται «θεωρήσεις» περί δημοκρατίας τῶν Ἀρχαίων Ἀθηναίων.
Μᾶλλον τέτοιου εἴδους ἐγχειρήματα ἐκκινοῦν ἀπό τίς ἀνάγκες κάποιων
προοδευτικοφανῶν, νά στηρίξουν τίς δημοκρατικές τους ἀναζητήσεις
στούς Ἀρχαίους Ἀθηναίους. Τό διαπράττουν ὅμως μέ ἰδεολογική καί
μεθοδολογική ἀνεντιμότητα.
						
						

Βασίλης Π. Μακρής
Μεταλλειολόγος ΕΜΠ
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Η ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40
ρίν ἀρκετά χρόνια, σέ κάποια ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τότε πού
ὁ ἑορτασμός τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων μας, ἦταν γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες
μεγάλο γεγονός, πού γέμιζαν τήν ψυχή μας ἀπό πίστη κι ἐθνική ὑπερηφάνεια,
ἄκουσα ἐντελῶς τυχαῖα τήν διήγηση ἑνός γέροντα (ἔχει τώρα πιά πεθάνει)
καί αὐτά πού εἶπε μέ συγκλόνισαν. Διηγοῦνταν ἕνα γεγονός πού ἔζησε ὁ
ἴδιος, ὅταν πολεμοῦσε νηστικός, μέ μισή ἀρβύλα καί μιά τρύπια χλαίνη, ὅπως
ἔλεγε, ἐπάνω στά βουνά τῆς Πίνδου μέσα στά χιόνια, γράφοντας κι ἐκεῖνος
κάποιες γραμμές στό ἔνδοξο ἔπος τοῦ ’40. Μέ τρεμάμενη, ἀπό συγκίνηση,
φωνή λοιπόν, ἐκεῖνος ὁ ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν, ἀγωνιστής ἔλεγε τά ἑξῆς (θά
τά ἀναφέρω ὅπως περίπου τά θυμᾶμαι):
Εἶχε ἔρθει ἐντολή ἀπό τό Ἐπιτελεῖο, πέντε λόχοι νά φτάσουν σέ ἕνα
ὁρισμένο σημεῖο τῆς Ἠπείρου, μέ σκοπό τήν ἐπίθεση ἤ προκάλυψη (δέν
θυμᾶμαι). Ὁ λόχος τους ἦταν ὁ πιό μακρινός καί ἔμεινε ὁ τελευταῖος πού
ἔπρεπε νά φτάσει σ’ ἐκείνη τήν τοποθεσία. Ἦταν ἀρκετά πίσω ἀπό τούς
ὑπολοίπους κι ἐπικοινωνοῦσαν μόνο μέσω ἀσυρμάτου. Περνῶντας μέσα ἀπό
δύσβατα καί χιονισμένα μονοπάτια, σέ κάποια στιγμή, ἔφτασαν στήν ἀρχή
μίας τεράστιας καί μακριᾶς χαράδρας, μέ πολύ ψηλές κι ἀπόκρημνες, δεξιά κι
ἀριστερά, πλαγιές. Εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ὅτι πίσω τους ἔρχονταν Ἰταλοί, ὁπότε
ἔπρεπε νά βιαστοῦν νά προχωρήσουν, ὅμως αὐτό ἦταν ἀδύνατο διότι πάνω
ἀπό τήν χαράδρα, σέ ἕνα ὕψωμα, ὑπῆρχε ἕνα πολυβολεῖο τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι
ἔριχναν συνέχεια ὅλμους μέσα στήν χαράδρα, οὔτως ὥστε νά μήν μπορεῖ νά
περάσει κανείς μέσα ἀπό αὐτήν. Ὅποιος τό τολμοῦσε θά γινόταν κομμάτια.
Πίσω τους λοιπόν οἱ Ἰταλοί καί μπροστά τους, καθώς ἄλλος δρόμος δέν
ὑπῆρχε, οἱ ὅλμοι. Πῆραν τήν ἀπόφαση νά ἀντιμετωπίσουν τούς ἐχθρούς πού
ἐρχόντουσαν πίσω τους καί ὅ,τι ἤθελε ἄς γινόταν. Ἄλλωστε μπροστά ἦταν
ἀδύνατον νά πᾶνε.
Μέσα, ὅμως, σέ ὅλη αὐτήν τήν ἀγωνία, ἔρχεται ἕνα μήνυμα, τό ὁποῖο
ἦταν σά νά ἔβαζε τήν σφραγῖδα τοῦ χαμοῦ τους. Τό μήνυμα ἔλεγε πώς σέ
λίγη ὥρα θά περνοῦσαν ἀπό πάνω τους Ἰταλικά μαχητικά ἀεροπλάνα καί θά
τούς χτυποῦσαν. Αὐτό ἦταν! Κατάλαβαν πώς ὅ,τι κι ἄν ἔκαναν ἦταν χαμένοι.
Κάθισαν ὅλοι χάμω καί χωρίς νά μιλοῦν κοιτοῦσαν μέ ἀγωνία τόν ἀξιωματικό
τους, τί ἀπόφαση θά ἔπαιρνε. Κι ἐκεῖ πού ὅλοι τους εἶχαν πιά ἀπελπιστεῖ, ὁ
ἀξιωματικός σηκώνεται καί δίνει τήν πιό ἀναπάντεχη κι ἀπρόσμενη διαταγή.

Π
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«Γονατίστε ὅλοι νά προσευχηθοῦμε στήν Παναγία», τούς εἶπε, «ὅπως ἔκανε
ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης καί ὅλοι οἱ ἥρωες πρόγονοί μας τό ’21 καί
μέ τήν Σκέπη Της νίκησαν ὁλόκληρη τουρκιά. Ἐμπρός σηκωθεῖτε …». Κι
ἀφοῦ γονάτισαν καί προσευχήθηκαν, ψέλνοντας ὅλοι μαζί τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ
Στρατηγῷ» ξεκίνησαν γιά τόν βέβαιο θάνατο. Θά περνοῦσαν μέσα ἀπό τήν
χαράδρα!
Καί τότε γίνεται τό ἑξῆς ἀπίστευτο. Ἀκριβῶς πάνω ἀπό τά ἀπόκρημνα
καί ψηλά βράχια, ἀρχίζει νά φυσάει ἕνας δυνατός ἀέρας, ἀντίθετος στήν
πορεία τῶν ὅλμων, μέ ἀποτέλεσμα νά τούς μειώνει σέ ἐκεῖνο τό σημεῖο τήν
ταχύτητα καί ἀντί νά πέφτουν μέσα στήν χαράδρα, ἔπεφταν καί ἔσκαγαν ψηλά
ἐπάνω στήν ἀριστερή πλαγιά, ἀφήνοντας ἀνέπαφη ὁλόκληρη τήν διαδρομή
πού ἔπρεπε νά κάνουν οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες. Κλαίγοντας ἀπό συγκίνηση
καί δοξολογῶντας τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πέρασαν ὅλοι ἀπέναντι χωρίς
νά πάθουν τό παραμικρό! Καί μόλις πέρασε καί ὁ τελευταῖος στρατιώτης, ὁ
παράξενος ἐκεῖνος ἄνεμος ἔπαψε νά φυσᾶ καί οἱ ὅλμοι συνέχισαν νά πέφτουν
μέσα στήν χαράδρα.
Αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀμέτρητα καί πάμπολλα θαυμαστά γεγονότα
πού ἔζησαν οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες, ὅταν πολεμοῦσαν ἐπάνω στά χιονισμένα
βουνά τῆς Βορείου Ἑλλάδας, καί βεβαίως δέν θά ξεχάσουν ποτέ. Ποιός
μπορεῖ ἄλλωστε νά ξεχάσει ἕνα τέτοιο γεγονός; Σέ ὅλη του τή ζωή μέχρι
πού πέθανε, ὁ παππούς ἐκεῖνος διηγιόταν τό θαῦμα αὐτό, πού δέν τοῦ τό
εἶχε πεῖ κάποιος, οὔτε τό ἄκουσε στό ράδιο. Τό εἶχε ζήσει ὁ ἴδιος! Ἦταν ἕνας
ἀπό τούς στρατιῶτες ἐκείνους, πού ψάλλοντας τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ»,
πέρασε μέσα ἀπό τήν χαράδρα τοῦ θανάτου καί σώθηκε. Εἶχε τήν τιμή νά
περάσει κάτω ἀπό τά πανάχραντα χέρια τῆς Παναγία μας, ἡ ὁποία ἄκουσε
τήν προσευχή τῶν πιστῶν παλλικαριῶν καί σάν στοργική μάνα ἔτρεξε καί
σκέπασε τά παιδιά της, σώζοντάς τα ἀπό τόν βέβαιο θάνατο.
Ποιός μπορεῖ νά προσφέρει τέτοια προστασία; Ποιός ἔρχεται τόσο
γρήγορα στό κάλεσμα τοῦ κάθε πονεμένου; Ποιός ἀνταποκρίνεται μέ τέτοια
στοργή στίς ἱκεσίες τοῦ ἀπελπισμένου ἀνθρώπου; Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη … ποῦ
μπορεῖς νά βρεῖς (στήν ἀντίχριστη ἐποχή πού ζοῦμε) τόση πίστη, ὅση εἶχαν
ἐκεῖνα τά παλλικάρια;
Σήμερα, μετά ἀπό 70 χρόνια, ἦρθαν καί πάλι οἱ ἐχθροί. Ἔχουν πατήσει καί
πάλι τήν μπότα τους στήν Πατρίδα μας οἱ κατακτητές. Χάνουμε λίγο-λίγο τήν
ἐλευθερία μας. Ἴσως σέ λίγο νά ἀρχίσουν νέοι διωγμοί γιά τούς Χριστιανούς.
Ἄς μήν φοβηθοῦμε. Ἄς μήν δειλιάσουμε. Ἄς σταθοῦμε στά πόδια μας καί,
παίρνοντας κι ἐμεῖς τήν ἴδια ἀπόφαση μέ ἐκεῖνα τά εὐλογημένα παλικάρια,
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ψάλλοντας ὅπως ἐκεῖνοι, μέ βαθιά καί στερεή τήν πίστη μέσα στήν ψυχή μας,
θά περάσουμε καί ἐμεῖς ἀπό τήν χαράδρα. Θά περάσουμε ἀπό ὅλα τα δεινά πού
βλέπουμε καί πέφτουν βαριά στήν πλάτη μας. Θά φτάσουμε ὅλοι ἀνέπαφοι
ἀπέναντι, ἀρκεῖ νά ἔχουμε πίστη καί νά βρεθεῖ ἐκεῖνος ὁ ἀξιωματικός πού θά
μᾶς πεῖ «Γονατῖστε, προσευχηθεῖτε καί ἐμπρός … ξεκινᾶμε». Ἴσως ἐχθροί καί
φίλοι νά κοροϊδέψουν, ἴσως νά γελάσουν, ὅπως θά γελοῦσαν καί οἱ Ἰταλοί
τότε, βλέποντας νά πηγαίνουν ψάλλοντας οἱ Ἕλληνες πρός τόν βέβαιο
θάνατο. Δέν πειράζει, δέν θά εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γίνεται κάτι τέτοιο.
Ἄλλωστε αὐτό πού μετράει εἶναι τό ἀποτέλεσμα.
						

Ἀναστάσιος Μυρίλλας

Λαέ τῆς Ἑλλάδος “νῆφε ἐν πᾶσι...” (Β Τιμ. δ, 5)

Τεμένη ξεφυτρώσανε, στά ὕψη Μιναρέδες·

στό Ἄστυ τό “Κλεινόν” θά ‘δῆς Χαρέμια καί ντεκέδες.
Χαμαιτυπεῖα θέ νά ‘δῇς ὑπαναπτύκτου κόσμου,
σέ πόλεις, Χῶρες καί Χωριά, καταμεσίς τοῦ δρόμου.
Καμπάνες θά σιγήσουνε, ὁ Χότζας θά κραυγάζη
Παρασκευή πρωΐ-πρωΐ, πρίν ἡ Αὐγή χαράζῃ.
Τό Ραμαζάνι τους αὐτοί θά τό τηροῦν μέ δέος
κι’ ἐμεῖς θά λησμονήσουμε Σαρακοστῆς τό χρέος.
Ἀμπέλια, Σπίτια... Κτήματα στά χέρια τους θά πέσουν,
γιατί, οἱ γέροι κι’ οἱ γρηές, θ’ ἀντέχουν νά δουλέψουν;
Μᾶς φεύγει ἡ Παράδοσι· Χριστούγεννα καί Πάσχα.
Σβήνουνε Γάμοι καί Γιορτές, ὄμορφα Πανηγύρια.
Τά ἐγγόνια μας θά φτιάχνουνε... κόσκινα καί κοφίνια.
Φοβᾶμαι, στήν Ἀκρόπολι, μήπως τσαντίρια στήσουν
κι’ ὅλα τά “καλλιμάρμαρα” πιάσουν καί τά γκρεμίσουν.
Ἰκτῖνος, Καλλικράτης δέ κι’ ὁ Χαλεπᾶς ἀκόμη,
Θά κλαῖνε ὀδυρόμενοι, βλέποντας μόνο σκόνη.
Λεβέντες καί Νεάνιδες, Ἕλληνες, Ἑλληνίδες,
γιά φτιάξτε οἰκογένειες, μήν ἀδρανῆτε ἄλλο.
Γιατί κακό στόν τόπο μας θά δῆτε πιό μεγάλο,
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ὅταν τό γιό σας τ’ ἀκριβό θέ νά τό δῆτε... Σκλάβο!
Μέ... Κυβερνήτη ἀπ’ τό Ἰσλάμ καί Βουλευτές ἀνατολῖτες
Ἑλλάς; Μιά Χώρ’ ἀλλιώτικη μέ Μουσουλμάνους τούς πολῖτες.
Πολύτεκνοι αὐτοί, γερόντια ἐμεῖς χωρίς παιδιά·
τούς παραδίδουμ’ Ἐξουσία, Μέλλον κι’ Ἐλευτεριά.
Αὐτά ‘ν’ τά ἀποτελέσματα τοῦ ψεύδους, τῆς ἀπάτης,
τῶν... Νεοελλήνων τά καμώματα, τῆς ἀπιστίας λάτρεις,
τῆς ψευτοκουλτούρας οἱ σοφίες, πού ἐγινόνταν πράξεις...
Καί τότε ὁ... Ἐμφύλιος μήν ἔλθῃ μέ μανία;
Καί μέ τό δίκαιο θά μᾶς ποῦν: “Ἐμεῖς, πλειοψηφία!”
Ἀδέλφια, παλληκάρια μας, “Παῖδες Ἑλλήνων, Ἴτε”,
Πρίν ἔλθῃ ἐδῶ ἡ συμφορά, συνέλθετε, ξυπνῆστε!
Ἡ Ἑλλάδα εἶν’ αἰώνια, δέν πρέπει νά πεθάνη.
Ψηλά τά μάτια, ἕνας νοῦς, γερή καρδιά κι’ Ἐμπρός!
Πατρίδα Ἑλλάδα, φῶς τοῦ κόσμου, ξαναγίνου Ὁδηγός!...
					

π. Ἀθανάσιος Ἀθανασίου

Μικροὶ κι ἀνώριμοι Εὐρωπαῖοι πολιτικοὶ

ρὸ ἡμερῶν (11/10) ἔγραφα γιὰ τοὺς μικροὺς καὶ ἀνώριμους πολιτικούς τῆς
Εὐρώπης (http://voloudakis.blogspot.gr/2014/10/blog-post_11.html).
Βλέποντας ὅμως τὴν κατάσταση στὴ Σουηδία, θεωρῶ πὼς πρέπει νὰ ἀνασκευ
άσω τὸν τίτλο ἐὰν θέλω νὰ ἀκριβολογῶ: Μικροὶ γενίτσαροι Εὐρωπαῖοι πολι
τικοὶ ἀναλαμβάνουν σιγὰ-σιγὰ
τὰ ἡνία τῆς διακυβέρνησης στὴν
Εὐρώπη. Γενίτσαροι μιᾶς φυλῆς
ποὺ δὲν ἔχει πατρίδα, δὲν ἔχει
θρησκεία, δὲν ἔχει σεξουαλικὸ
προσανατολισμό, χωρὶς ἠθικοὺς
φραγμούς, χωρὶς γνώση τῆς ἱστο
ρίας, χωρὶς ὅραμα, πλήρως κα
τευθυνόμενοι ἀπὸ τὴ λεγόμενη
“νέα τάξη” ποὺ δὲν εἶναι τίποτε

Π
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ἄλλο παρὰ ἡ παλιὰ θεώρηση τῆς καταδυνάστευσης ὅλων τῶν λαῶν ἀπὸ τὴ
μπότα τοῦ ἑνὸς ἀφεντικοῦ.
Ἐκτός τοῦ νεαροῦ ἀνθέλληνα ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας
γιὰ τὸν ὁποῖο σᾶς ἔγραψα ἤδη, στὸ τέλος τῆς ἑβδομάδας διάβαζα γιὰ τὸν
Per Johan Gabriel Wikström ποὺ ἂν καὶ μόλις 29 ἐτῶν, διορίστηκε ὑπουργὸς
τῆς Ὑγείας καὶ τοῦ Ἀθλητισμοῦ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ μῆνα (3/10) στὴ Σουηδία.
Μαζί του καὶ ἡ Aida Hadzialic, στὴν ὁποία ἀνατέθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν
Σοσιαλδημοκρατῶν καὶ Πρασίνων τὸ ὑπουργεῖο τῆς Παιδείας τῆς Σουηδίας.
Γιὰ τὸν Wikström δὲν ἔχουν γνωστοποιηθεῖ πολλὰ ἀπὸ τὸ παρελθόν του, ἀλλὰ
φαίνεται πὼς ἔχει ἕναν ἰδιαίτερο δεσμὸ μὲ τὴν Τουρκία. Δὲν πιστεύω ἄλλωστε
πὼς εἶναι τυχαῖο πὼς ἡ σελίδα τοῦ βιογραφικοῦ του στὴν προβοκατόρικη wikipedia εἶναι μεταφρασμένη ἐκτός τῶν Σουηδικῶν καὶ τῶν Ἀγγλικῶν, μόνο στὰ
Τουρκικά! Οὔτε τὸ γεγονὸς πὼς στὸν twitter δημιούργησε ἰδιαίτερη περιοχὴ
γιὰ τοὺς θαυμαστές του στὴν Τουρκία! Αὐτὸ ποὺ συζητεῖται κυρίως καὶ τὸν
ἔχει κάνει γνωστό, εἶναι ὁ θαυμασμὸς ποὺ ἀπολαμβάνει ἀπὸ τὸ γυναικεῖο
φῦλο. Εἶναι περισσότερο ἀπὸ βέβαιο πὼς οἱ λόγοι ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὸ
ὑπουργικὸ ἀξίωμα δὲν εἶναι προφανεῖς καὶ θὰ φανοῦν κάποια στιγμὴ στὸ
μέλλον.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Hadzialic, εἶναι μόλις 27 ἐτῶν (γεννημένη στὶς 21
Ἰανουαρίου 1987 στὴν πόλη Foca στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη), ἐνῶ εἶναι ἡ πρώτη
μουσουλμάνα ποὺ ἀναλαμβάνει ὑπουργικὸ ἀξίωμα στὴ Σουηδία καὶ μάλιστα
αὐτὸ τῆς Παιδείας. Ἡ μέχρι σήμερα ἀθεϊστικὴ Σκανδιναβικὴ χώρα φαίνεται
πὼς θέλει νὰ μετατραπεῖ σὲ μουσουλμανική. Κόρη μεταναστῶν, κατέληξε στὴ
Σουηδία σὲ ἡλικία μόλις 5 ἐτῶν μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς της, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν
ἄσυλο προκειμένου νὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὴ δίνη τοῦ πολέμου. Σπούδασε Νομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Lund, ἐνῶ σὲ ἡλικία μόλις 23 ἐτῶν ἀνακηρύχθηκε
δήμαρχος τῆς πόλης Halmstad. Ἀλήθεια ποιὰ ταλέντα τὴν ἀνέδειξαν σὲ τόσο
μικρὴ ἡλικία καὶ κυρίως πῶς γνωστοποιήθηκαν στοὺς ψηφοφόρους τόσο
γρήγορα; Ποιοὶ κρύβονται πίσω τόσο ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ της ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι
τὸ Σουηδικὸ ἐπιχειρηματικὸ περιοδικὸ «Veckans affärer» τὴ συμπεριέλαβε τὸ
2013 στὴ 10η θέση τῆς λίστας του μὲ τοὺς 101 πιὸ ταλαντούχους ἀνθρώπους
στὴ Σουηδία;
Ἡ ἴδια ἔχει δηλώσει πὼς εἶναι σοσιαλδημοκράτισσα(!) καὶ θαυμάστρια
τοῦ Σουηδικοῦ μοντέλου κοινωνικῆς πρόνοιας ποὺ προσέφερε στὴν οἰκογένειά
της νέες εὐκαιρίες γιὰ νὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μιὰ νέα ζωὴ μετὰ τὸν διωγμὸ
ἀπὸ τὴν πατρίδα λόγῳ τοῦ πολέμου. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἐξήγησε ποτέ, εἶναι τὸ
πῶς συμβιβάζει τὶς ἀσυμβίβαστες καὶ ἀλληλοαναιρούμενες πεποιθήσεις της
ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν πολιτική της τοποθέτηση καὶ τὴν θρησκευτικὴ
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“πίστη” της. Πῶς ἡ “πίστη” της ποὺ προστάζει τὴν σφαγὴ τῶν ἀπίστων δίνει
εὐκαιρίες στοὺς ἀνθρώπους;
Ἡ Εὐρώπη ἀλλάζει πρόσωπο καθὼς βουλιάζει στὴν παρακμή της.
Ψάχνει ἀπεγνωσμένα τὸ καινὸ καὶ καταλήγει στὸ κενό. Ἀναζητᾶ λύσεις
δημιουργῶντας προβλήματα. Ἀρνεῖται τὸν Θεὸ ἀγκαλιάζοντας σφιχτά τὸ
διάβολο. Προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει τὴν εἰρήνη ἀνοίγοντας μέτωπα πολέμου.
Κηρύσσει τὴν ἐλευθερία καταδυναστεύοντας ὁλόκληρα ἔθνη. Κυνηγάει τὴν
εὐημερία ἐξαθλιώνοντας λαούς. Ἡ Εὐρώπη πεθαίνει καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνει.
Τὸ κακὸ εἶναι πὼς ἡ μοναδική της ἐλπίδα γιὰ σωτηρία, ἡ Ἑλλάδα, ἔχει πεθάνει
πρώτη. Ἀφομοιώθηκε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ ὑπέκυψε στὰ τραύματά της...
						

Ἐμμανουήλ Β. Βολουδάκης

Πρeπει νa Eχουν τa παιδικa βιβλiα “Happy End”;
ιά δημοσιογράφος σχολίαζε, σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα τοῦ περασμένου
μηνός, τήν ἀρνητική κριτική πού ἔγινε σέ ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο ἀπευθύνεται
Μ
σέ παιδιά καί ἐφήβους καί τό ὁποῖο κέρδισε τό καλοκαῖρι τό βραβεῖο παιδικοῦ

βιβλίου «Carnegie Medal», στή Βρετανία. Ἡ ἀρνητική κριτική προῆλθε ἀπό τό
γεγονός ὅτι, ἐκτός τοῦ ὅτι τό θέμα τοῦ βιβλίου ἦταν ἡ ἱστορία ἑνός ἀπαχθέντος
καί φυλακισθέντος σέ ἕνα μποῦνκερ ἐφήβου (The “Bunker Diary”), δέν εἶχε
καθόλου αἴσιο τέλος, ἀντίθετα εἶχε κάκιστο τέλος. Ἐξ ἀφορμῆς, λοιπόν, αὐτῶν τῶν
κριτικῶν, ἡ δημοσιογράφος ἔφερε στήν ἐπικαιρότητα μιά διαμάχη πού φαίνεται
νά ὑπάρχει στούς συγγραφικούς κύκλους, κυρίως τῆς Βρετανίας, ἀναφορικά
μέ τό ἐάν πρέπει νά ἔχουν τά παιδικά βιβλία εὐτυχισμένο τέλος (happy end),
σχολιάζοντας παράλληλα τό ὅτι οἱ γονεῖς σήμερα εἶναι ὑπέρ-προστατευτικοί μέ
τά παιδιά τους, ἐμποδίζοντάς τα ἔτσι νά δοῦν τήν ἀληθινή ζωή.
«Τελικά, ἡ παιδική ἡλικία δέν εἶναι μόνο Κῆπος τῆς Ἐδέμ. Εἶναι συχνά ἕνα
φυτώριο ἀπορρίψεων, ματαιώσεων καί ἀποτυχιῶν, ἀπό τό ὁποῖο, ὅμως, μπορεῖς
νά βγεῖς ζωντανός», καταλήγει στό ἄρθρο της, ἐπισημαίνοντας ὅτι «τά παιδιά
δικαιοῦνται τό δικό τους μερίδιο στή δυστυχία, γιά νά μπορέσουν ἀργότερα (ὡς
ἐνήλικοι) νά πέσουν, νά παλέψουν καί νά ξανασηκωθοῦν».
Δέ νομίζω νά διαφωνεῖ κανείς μέ τήν ἄποψη ὅτι τά παιδιά πρέπει νά
γνωρίζουν γύρω τους τί γίνεται καί νά μήν μεγαλώνουν μέσα σέ μιά γυάλινη
σφαίρα ἄγνοιας καί φαντασίας. Συμφωνοῦμε ὅτι τά παιδιά δέν ὠφελοῦνται
ὅταν μεγαλώνουν σέ μιά φανταστική σφαίρα ἑνός τέλειου κόσμου, ὁ ὁποῖος
δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, οὔτε ὅταν τά ὑπερπροστατεύουμε
καί προλαβαίνουμε τά πάντα πρίν ἀπό αὐτά, γι’ αὐτά. Πράγματι ἡ ζωή ἔχει
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καί τήν ὄμορφη ἀλλά ἔχει καί τήν ἄσχημη πλευρά της. Ὑπάρχει ἡ δυστυχία
στόν κόσμο, αὐτό δέν τό ἀμφισβητεῖ κανείς. Ὑπάρχει δυστυχία καί δέν πρέπει
οὔτε νά κάνουμε ὅτι δέν τήν βλέπουμε, οὔτε νά μεγαλώνουμε τά παιδιά μέ τήν
ἰδέα ὅτι ὅλος ὁ κόσμος εἶναι μιά χαρά καί τίποτε κακό δέν θά τά ἐνοχλήσει.
Προσπαθῶντας ὅμως, νά ἀποφύγουμε τό ἕνα ἄκρο, πῶς καταλήγουμε ἀβίαστα
στό ἄλλο ἄκρο, νά δείχνουμε δηλαδή, μέ κάθε τρόπο στά παιδιά μας πόσο
δύσκολη εἶναι ἡ ζωή, τονίζοντάς τους τή δυστυχία καί στερῶντας τους ἀκόμα
καί τήν ἐλπίδα τοῦ “happy end”;
Τά παιδιά δέν ἔχουν τήν ἀπαιτούμενη ὡριμότητα νά διαχειριστοῦν τή
δυστυχία καί τίς συνέπειές της στήν ψυχή τους. Πολλές φορές δέν ἔχουμε τή
δύναμη οὔτε ἐμεῖς οἱ ἐνήλικοι νά ἀντέξουμε τή δυστυχία τοῦ κόσμου. Πῶς εἶναι
λοιπόν, δυνατόν νά ἰσχυριζόμαστε ὅτι πρέπει τά παιδιά μας, ἀπό τήν τρυφερή
καί εὐαίσθητη παιδική ἡλικία νά ἀντέξουν τήν ζωή, ὅπως τή διαμορφώσαμε;
Εἶναι μιά πραγματικότητα ὅτι ἡ καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων ἔχει
γίνει ἀφόρητη. Δυστυχία καί ἀπόγνωση παντοῦ. Ἄνθρωποι ἀργοσβήνουν στίς
πλατεῖες ἀπό τά ναρκωτικά. Ἄστεγοι, ἀπελπισμένοι, ὀργισμένοι ἄνθρωποι
συνθέτουν μιά κοινωνία τρέλλας. Ἀκόμη καί τά παιδιά ἔχουν καταντήσει ἀπό
τήν ἕκτη δημοτικοῦ νά καπνίζουν. Ἡ ζωή μας μιά τρέλλα. Γιατί; Γιατί ὅλες οἱ
σταθερές καί οἱ ἀξίες πού κρατοῦσαν τή ζωή σέ μιά ἰσορροπία ἔχουν ἀνατραπεῖ.
Ὅ,τι μέχρι χθές ἦταν ἀρρώστια, σήμερα παρουσιάζεται ὡς ὑγεία. Ὅ,τι μέχρι
χθές ἦταν διαστροφή, σήμερα λανσάρεται ὡς μόδα ἤ ἰδιαιτερότητα. Ἔχουμε
χάσει τελείως τόν προσανατολισμό μας. Δέν ἀναζητοῦμε τόν τέλειο κόσμο πού
θά μπορούσαμε νά εἴχαμε ἄν δέν ἀπομακρυνόμασταν ἀπό τόν Δημιουργό μας,
ἀλλά προσπαθοῦμε νά ποῦμε στά παιδιά μας ὅτι δέν ὑπάρχει τέλειος κόσμος.
Ὁ ἄνθρωπος σήμερα σπάνια εἶναι εὐτυχισμένος. Καί ἀντί νά ἀσχοληθεῖ μέ
τό πῶς θά γίνει εὐτυχισμένος ἀναπτύσσει θεωρίες τοῦ τύπου: «Μή νομίζεις ὅτι
εἶσαι ἀποτυχημένος ἄν δέν εἶσαι εὐτυχισμένος! Ἡ δυστυχία δέν εἶναι ματαίωση
καί ἀποτυχία. Ὡς παιδί ἔχεις κι ἐσύ δικαίωμα νά εἶσαι δυστυχισμένο!» Αὐτά
εἶναι τά μηνύματα τῆς ἐποχῆς μας. Καί φυσικά, μέ αὐτές τίς σύγχρονες θεωρίες
ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ οἱ αὐτοκτονίες νέων παιδιῶν. Εἶναι φοβερό τό πῶς
ἐνεργοῦμε αὐτοκαταστροφικά οἱ ἄνθρωποι! Βλέπουμε ὅτι ἐδῶ πού ἔχουμε φθάσει
εἶναι ἀδιέξοδο καί ἀντί νά ἐπιστρέψουμε πίσω, νά δοῦμε πού ξεστρατήσαμε,
στεκόμαστε στό ἀδιέξοδο καί παριστάνουμε τά ἀντράκια λέγοντας: «Τό ἀδιέξοδο
εἶναι ἡ μόνη ὁδός! Ὅποιος δέν φθάσει στό ἀδιέξοδο δέν ἔχει πετύχει τίποτε!»
Τά παιδιά ὅμως, ἔχουν ἀνάγκη τήν ἐλπίδα. Ἔχουν ἀνάγκη νά αἰσθάνονται
ἀσφαλεῖς. Δέν εἶναι λύση νά τά ἐκθέτουμε στούς κινδύνους τῆς ζωῆς, ἀντί νά
τά προστατεύουμε. Ἄς μήν τά ὑπέρ-προστατεύουμε. Δέν μποροῦμε ὅμως νά τά
ἀφήσουμε ἔκθετα στήν ἀσχήμια τῆς ζωῆς, ὅπως τήν καταντήσαμε σήμερα, ἐν
ὀνόματι τοῦ ὅτι πρέπει νά ἀντιμετωπίζουν τήν ἀλήθεια καί ὄχι τή φαντασία.
Τά παιδιά ἔχουν ἀνάγκη νά ἀναπτύξουν μηχανισμούς ἐλπίδας καί
αἰσιοδοξίας. Διαφορετικά θά ὁδηγηθοῦν στήν ἀπελπισία. Γι’ αὐτό χρειάζονται
τό εὐτυχές τέλος τῶν παραμυθιῶν. Ὄχι γιά νά μπερδεύουν τό μύθο μέ τήν
πραγματικότητα, ἀλλά γιά νά ἐλπίζουν. Νά ἐλπίζουν ὅτι πέρα ἀπό τή δυστυχία
τοῦ κόσμου ὑπάρχει καί ἕνας ἄλλος κόσμος, στόν ὁποῖο ἔχουν κάθε δικαίωμα
νά ζήσουν.
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Ὁ Ὄλιβερ Τουίστ, στό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Ντίκενς, ἦταν ἕνα ὀρφανό ἀγόρι
πού ὄχι μόνο δέν εἶχε γνωρίσει ἴχνος ἀγάπης καί στοργῆς ἀλλά ἡ μιά συμφορά
στή ζωή του διαδεχόταν τήν ἄλλη. Ἡ ἱστορία ἀπεικόνιζε τήν ἀληθινή ὄψη
τῆς βρετανικῆς κοινωνίας, τήν ἐποχή τοῦ συγγραφέα. Ἡ κατάληξη ὅμως τῆς
ἱστορίας ἔχει πολλή μεγάλη ἀξία γιατί δίνει τό μήνυμα τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς
ἐλπίδας. Ὑπάρχει ἐλπίδα γιά ὅλους! Ὑπάρχει ἐλπίδα καί στό μέχρι χθές ὀρφανό
ἀγόρι νά ἀποκτήσει Πατέρα. Γιατί νά στεροῦμε ἀπό τόν ἑαυτό μας τήν ἐλπίδα
ὅτι ὑπάρχει τρόπος νά διορθώσουμε τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς μας;
Τά παιδιά, λοιπόν, δικαιοῦνται τό μερίδιό τους στήν ἀληθινή ζωή, ἔστω
κι ἄν αὐτή ἀντικατοπτρίζει τή δυστυχία, ἔχουν ὅμως καί μερίδιο στήν ἐλπίδα.
Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τοῦ happy end, τό ὁποῖο ἔχουν ἀνάγκη ὅλοι οἱ ἄνθρωποι,
ὄχι μόνο τα παιδιά.

							

Μαρίνα Διαμαντῆ

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε
H
στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά σχόλιά μας.

Ἡ τραγωδία “Ἀντιγόνη” τοῦ Σοφοκλῆ (496-406 π.Χ.) παρουσιάσθηκε ἀπό
τόν Όργανισμό Ἑλληνικοῦ” θεάτρου “ΑΙΧΜΗ” σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας
μας τούς θερινούς μῆνες σέ μετάφραση Κώστα Πολιτόπουλου καί σκηνοθεσία
Γιάννη Νικολαΐδη.
Οἱ γιοί τοῦ Οἰδίποδα Ἐτεοκλῆς καί Πολυνείκης συμφώνησαν νά
βασιλεύουν στή Θήβα ἐναλλακτικά. Στό τέλος τοῦ πρώτου χρόνου ὁ Ἐτεοκλῆς
δέν παρέδωσε τήν ἐξουσία καί ὁ Πολυνείκης ἔφυγε ἐξόριστος. Παντρεύτηκε
τήν κόρη τοῦ βασιλέα τοῦ Ἄργους Ἀδράστου καί ἐκστρατεύει μέ ἄλλους ἕξη
ἀρχηγούς ἐναντίον τῆς Θήβας διεκδικῶντας τά δικαιώματά του. Πολιορκεῖ
τήν Θήβα. Οἱ γιοί τοῦ Οἰδίποδα ἀλληλοεξοντώνονται σέ σκληρή μονομαχία,
ὁ Ἀργίτικος στρατός ἀποχωρεῖ νικημένος. Βασιλέας γίνεται ὁ Κρέοντας
ἀδελφός τῆς μητέρας τους Ἰοκάστης. Βγάζει διαταγή νά ταφεῖ μέ ὅλες τίς τιμές
ὁ Ἐτεοκλῆς καί νά μείνει ἄταφος ὁ Πολυνείκης πού ἐξεστράτευσε ἐναντίον
τῆς πατρίδας του. Ἡ Ἀντιγόνη ἀψηφᾶ τήν διαταγή τοῦ Κρέοντα καί θάβει
τόν νεκρό προσφέροντας στοιχειώδεις τιμές παρά τήν παρουσία φρουρῶν.
Συλλαμβάνεται καί ὁδηγεῖται στόν βασιλέα πού τήν καταδικάζει νά κλειστεῖ
ζωντανή σέ σπηλιά-τάφο. Ὁ Κρέοντας δέν μεταπείθεται ἀπό τόν γιό του
Αἴμονα, μνηστῆρα τῆς Ἀντιγόνης, οὔτε ἀπό τόν μάντη Τειρεσία. Ὅταν, μετά
ἀπό παρότρυνση τοῦ Χοροῦ, σπεύδει στόν τάφο, εἶναι ἀργά. Ἡ Ἀντιγόνη
κρεμάστηκε “ἀπό τόν τράχηλο στοῦ πέπλου της πνιγμένη τήν στριφτή θηλειά”
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καί ὁ Aἴμονας ἔμπηξε τό σπαθί του στό σῶμα του. Ἡ γυναίκα τοῦ Κρέοντα
Εὐριδίκη, πού πληροφορεῖται μαζί μέ τόν Χορό τά θλιβερά συμβάντα ἀπό τόν
Ἀγγελιοφόρο, μπαίνει στό ἀνάκτορο καί αὐτοκτονεῖ.
Ὁ Πρόλογος τῆς τραγωδίας εἶναι διάλογος ἀνάμεσα στίς δύο κόρες τοῦ
Οἰδίποδα. Ἡ Ἀντιγόνη γνωστοποιεῖ στήν Ἰσμήνη τήν διαταγή τοῦ Κρέοντα γιά
τούς νεκρούς ἀδελφούς τους, τήν ἀπόφασή της νά θάψει τόν Πολυνείκη καί
ζητᾶ τήν συνεργασία της. Ἡ Ἰσμήνη καλύπτει τήν ἀτολμία της μέ τήν λογική:
“εἴμαστε γυναῖκες καί δέν μποροῦμε μέ ἄντρες νά τά βάζουμε” (στ. 62), “ἀπ’
τή φύση μου εἶμαι ἀνίκανη νά ἐνεργῶ ἀντίθετα μέ τοῦ λαοῦ τή θέληση” (στ.
78). “Ὅμως γενικά δέν πρέπει νά κυνηγοῦμε τ’ ἀδύνατα” (στ. 92). Ἡ Ἀντιγόνη
γνωρίζει ὅτι ἡ παράβαση τῆς βασιλικῆς διαταγῆς σημαίνει θάνατο. Τόν ἀψηφᾶ
ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἀδελφό της καί διότι προαιώνιος, ἄγραφος, θεῖος νόμος
θεσπίζει τήν ὑποχρέωση ταφῆς τῶν νεκρῶν. Λέει γιά τόν Κρέοντα: “Αὐτός
δέν ἔχει τό δικαίωμα νά μ’ ἐμποδίζει ἀπ’ τά δικά μου (στ. 46). Ὁ Κρέοντας
ὑπερβαίνει τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του. Ἡ διαταγή του ἀντιβαίνει σέ θεῖο
νόμο καί ἀπαγορεύει στούς συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ Πολυνείκη νά ἐκδηλώσουν
τήν ἀγάπη τους προσφέροντας τίς συνηθιζόμενες τιμές καί ἐνταφιάζοντάς τον.
Οἱ Χριστιανοί πιστεύουμε “πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις” (Πράξεις
5 29). Στήν Ἀντιγόνη ἰδεαλισμός καί λογική συνυπάρχουν: “Ὡραῖo, κάνοντας
αὐτό, μοῦ εἶναι νά πεθάνω... γιατί εἶναι περισσότερος ὁ χρόνος πού πρέπει ν’
ἀρέσω στούς κάτω ἀπ’ ὅσο στούς ἐδῶ” (72-75). Ἐννοεῖ τούς θεούς τοῦ κάτω
κόσμου καί τούς νεκρούς συγγενεῖς της. Παροῦσα ζωή-αἰωνιότητα. “...οὐκ ἄξια
τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς
ἡμᾶς” (Ρωμ. 8 18).
Διαλεγόμενος μέ τόν Χορό, πού ἀποτελεῖται ἀπό γέροντες, προεστούς
Θηβαίους, ὁ Κρέοντας λέει: “Εἶναι βέβαια ἀδύνατο νά γνωρίσει κανείς καλά
τήν ψυχή, τά αἰσθήματα καί τίς ἰδέες κάθε ἀνθρώπου, προτοῦ δοκιμαστεῖ
αὐτός στήν ἐξουσία καί στούς νόμους του” (175-177). “Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσει”.
Ἡ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας πειστικό δοκιμαστήριο. Σ’ αὐτή δοκιμάστηκε καί ὁ
Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ μόνος σωστός κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος. Μήπως
τήν προσωπικότητα, τό ἦθος, τίς ἀρχές, τήν πολιτεία του, τό ποιόν τῆς
διακυβερνήσεώς του τά ἐκτιμήσαμε, τά ἀξιολογήσαμε, τά κρατήσαμε σάν
πρότυπα γιά τίς ἑπόμενες ἐκλογές μας; Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε
πρότυπο στήν ἀρχή τοῦ ἐλεύθερου βίου τῆς Ἑλλάδος. Τὀ ἀγνοήσαμε, τό
λησμονήσαμε καί πορευόμαστε ἀπό κρίση σέ κρίση ἔχοντας παροπλίσει καί
μνήμη καί κρίση!
Ἀπαντῶντας στόν Χορό πού ἰσχυρίζεται, ὅτι δέν θά εἶναι κανένας τόσο
ἀνόητος, πού θά ριψοκινδυνεύσει νά θανατωθεῖ θάβοντας τόν Πολυνείκη,
ὁ Κρέοντας λέει (222): “ὅμως ἡ προσδοκία τοῦ κέρδους συχνά ἀνθρώπους
καταστρέφει”. Δελεάζει πράγματι τό κέρδος, ἰδίως ἄν εἶναι μεγάλο. Μπορεῖ νά
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εἶναι ὑλικά ἀγαθά, μπορεῖ νά εἶναι κάτι ἄϋλο (δόξα, διάκριση, προβολή, φήμη). Ἡ
καταστροφή μπορεῖ νά εἶναι οἰκονομική, τραυματισμός, θάνατος, ἐξευτελισμός.
Πειρασμός ἡ προσδοκία τοῦ κέρδους. Ἡ προσδοκία τοῦ πνευματικοῦ κέρδους
κίνητρο πνευματικοῦ ἀγῶνα πού δέν ἀπογοητεύει.
Ὑποπτευόμενος ὅτι οἱ φρουροί τοῦ νεκροῦ ἐχρηματίσθηκαν, ὁ Κρέοντας
λέει: “Γιατί κανένας θεσμός τόσο κακός σάν τό χρῆμα δέ φύτρωσε μές τούς
ἀνθρώπους. Αὐτό καί πόλεις κυριεύει, αὐτό κι’ ἄντρες ἀπ’ τά σπίτια τους
ξεσηκώνει” αὐτό καθοδηγεῖ καί γυρίζει τά μυαλά τῶν συνετῶν ἀνθρώπων,
ὥστε νά παρασύρονται σ’ ἄσχημα πράγματα” (295-299). Τό χρῆμα εἶναι μέσον
οἰκονομικῶν ἐκτιμήσεων, συναλλαγῶν. Ἐάν ἐμεῖς τό κάνουμε μέσον ἐξαγορᾶς
συνειδήσεων, ἐκμεταλλεύσεως συνανθρώπων μας, διαφθορᾶς, πνευματικῆς
μας ὑποδουλώσεως κ.ἄ. εἶναι δική μας εὐθύνη, ἀτομική καί συλλογική. Ποιός
εἶναι ὁ θησαυρός μας; Ὁ Χριστός ἢ τό χρῆμα; Ἡ λατρεία τοῦ Μαμωνᾶ ἡ πιό
διαδεδομένη θρησκεία στόν κόσμο (βλ. ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ τ. I40, Ἀπρίλιος
2014, σελ. I88-I9I). Πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε ἀπέναντι στά ὑλικά ἀγαθά, στόν
πλοῦτο; Ὁ ἄφρων πλούσιος τῆς παραβολῆς (Λουκᾶ 18 16-21) δέν ἀποταμίευσε
σέ τράπεζα χρῆμα, ἀλλά προϊόντα τῶν ἀγρῶν του σέ ἀποθῆκες. Ἡ ἐγχρήματη
οἰκονομία ἔχει κάνει τήν πλεονεξία ... ἀποδο-τικότερη.
Ἀπευθυνόμενος στόν Ἀγγελιοφόρο ὁ φιλύποπτος Κρέοντας λέει (322):
“Καί μάλιστα φαίνεται ὅτι πούλησες τήν ψυχή σου μέ χρήματα”. Ἄδικη
κατηγορία. Ὅμως σύνηθες τό φαινόμενο νά ἀνταλλάσουμε τά ἀτίμητα καί
αἰώνια μέ πρόσκαιρα καί εὐτελῆ.
Καί ἄλλες δύο σχετικές ἐπισημάνσεις τοῦ Κρέοντα: “Γιατί ἀπό τά
κέρδη τά ἄσχημα μπορεῖς νά δεῖς τούς πιό πολλούς νά ζημιώνονται παρά νά
ὠφελοῦνται”(313, 314). “... τά ἄπρεπα κέρδη προξενοῦν συμφορές” (326). Καί
ἄν ἡ δημιουργία παράνομων κερδῶν δέν συνεπάγεται ζημίες καί συμφορές, ἡ
ἠθική, πνευματική ζημιά πού ὑφιστάμεθα εἶναι βέβαιο γεγονός.
Στό πρώτο στάσιμο ὁ Χορός ὑμνεῖ τίς ἰκανότητες καί τά ἐπιτεύγματα
τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπισημαίνει ὅτι ἡ πορεία του δέν εἶναι πάντα σωστή διότι
“ἄλλοτε πρός τό κακό κι’ ἄλλοτε πρός τό καλό τραβᾶ” (367). Μᾶς ἐδόθη τό
προνόμιο τῆς ἐλευθερίας, νά ἐπιλέγουμε τόν δρόμο πού θέλουμε. Ὁ σεβασμός
τῆς προσωπικότητάς μας καί τῆς ἐλευθερίας μας ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἀγάπης
τοῦ Δημιουργοῦ μας. Ποιό εἶναι καλό καί ποιό εἶναι κακό; Μετά τήν ἔξοδό μας
ἀπό τόν Παράδεισο τά πράγματα ἐθόλωσαν ἀρκετά. Δέν ἐπῆλθε ὅμως πλῆρες
σκοτάδι. Στήν συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου ἔμεινε χαραγμένη ἡ γνώση τοῦ καλοῦ/
κακοῦ. “ὅταν γάρ ἔθνη τά μή νόμον ἔχοντα φύσει τά τοῦ νόμου ποιεῖ, οὗτοι
νόμον μή ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσί νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τό ἔργον τοῦ νόμου
γραπτόν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως
μεταξύ άλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἤ καί ἀπολογουμένων (Ρωμ.
2 14-15). Οἱ χριστιανοί ἔχουμε τήν ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια καί μποροῦμε νά
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γνωρίζουμε ποιό εἶναι σωστό καί λάθος, κακό καί καλό, καί μέσα μας καί στό
κόσμο. Καί ὅταν ἀπό ἀδυναμία ἤ πλάνη κάνουμε ἐσφαλμένες ἐπιλογές, ὁ
Kύριος μας ἔχει τόν τρόπο καί μᾶς παρέχει τά μέσα (Ἐκκλησία, πνευματικοί
πατέρες, κλπ.) νά μᾶς ἐπαναφέρει στήν σωστή πορεία.
Στίς ἔντονες στιχομυθίες Κρέοντα-Ἀντιγόνης, Aἴμovα-Κρέοντα καί
Τειρεσία-Κρέοντα διατυπώνονται ἀπόψεις, ἰδέες, θέσεις πολιτικές πού κάποτε
πρέπει νά ἐκθέσουμε καί νά σχολιάσουμε. Μέ τό στόμα τῆς Ἀντιγόνης ὁ
Σοφοκλῆς κάνει, μιά σημαντική πολιτική ἐπισήμανση μέ κάποια δόση
εἰρωνίας: “Ὅμως τό τυρρανικό πολίτευμα καί σ’ ἄλλα πολλά πλεονεκτεῖ καί
ὅσα θέλει μπορεῖ νά κάνει καί νά λέγει (504, 505). Καί αὐτά πού λέει καί κάνει
δέν συνιστοῦν διακονία τοῦ λαοῦ. Οἱ ἀκόλουθες φράσεις ἀποκαλύπτουν τήν
ἀντίληψη τοῦ Κρέοντα καί τῶν ὁμοίων του. Ὁ λαός, ἡ χώρα, ἡ πόλη-κράτος
ὑπάρχουν γιά νά ἀσκοῦν αὐτοί τήν ἐξουσιολαγνεία τους. “Καί ἡ πόλη θά μοῦ
πεῖ τί πρέπει νά προστάζω;” (734). “Γιά ἄλλον ἤ γιά μένα πρέπει τή χώρα αὐτή
νά κυβερνῶ: (736). “Δέν θεωρεῖται πώς ἡ πόλη ἀνήκει σ’ ὅποιον τήν κυβερνᾶ;)
(738). Καί ὁ Αἴμονας τοῦ ἐπισημαίνει (757): “θέλει, νά μιλᾶς καί μιλῶντας τίποτε
νά μήν ἀκοῦς”. “Δικτάτωρ” σημαίνει αὐτός πού ὑπαγορεύει. Νά σκέφτονται,
νά ζοῦν οἱ ὑπήκοοι ὅπως θέλει αὐτός. Πολύ σωστά λέει στό στίχο 672: “Δέν
ὑπάρχει κακό μεγαλύτερο ἀπό τήν ἀναρχία”.
Ὁ ποιητής ἀποκαθιστᾶ τήν Ἰσμήνη πού δέν ἐτόλμησε νά συνδράμει
τήν ἀδελφή της στήν ταφή τοῦ ἀδελφοῦ τους. Λέει στόν ἀνακριτή Κρέοντα:
“Τήν πράξη ἔχω κάνει, ἄν βέβαια συμφωνεῖ κι’ αὐτή, καί συνεργάστηκα κι’
ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη μου” (536). Ἡ Ἀντιγόνη τήν διαψεύδει καί ἡ Ἰσμήνη
ἀπαντᾶ: “Ὅμως μέσα στίς συμφορές σου δέν ντρέπομαι νά κάνω τόν ἑαυτόν
μου συμμέτοχο στό πάθημά σου” (540,541). Τελικά ἀπαλλάσσεται.
Ἡ νεαρή Ἀντιγόνη μέ σεμνότητα καί γενναιότητα ὑψώνει τό ἠθικό
ἀνάστημά της ἀπέναντι στήν αὐθαιρεσία τῆς ἐξουσίας τοῦ Κρέοντα
ἀρθρώνοντας τήν ἀκόλουθη βαρυσήμαντη ρήση, διαμάντι τοῦ σπερματικοῦ
λόγου (523): “Οὔ τοι συνέχθειν, ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν”. “Δέ γεννήθηκα μέ
ἄλλους νά μισῶ, μά μέ ἄλλους νά ἀγαπῶ”. Εἴμαστε δημιουργήματα τῆς Ἀγάπης,
“κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν”. Ἡ ἀγάπη καταξιώνει τήν ζωή μας. Καί ἡ αἰώνια
ζωή εἶναι ζωή έν τῇ ἀγάπῃ.
Ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη, τό πεῖσμα, ἡ σκληροκαρδία τοῦ Κρέοντα σκοτώνουν
τήν ἀνηψιά του Ἀντιγόνη, τόν γιό του Αἴμονα καί τήν γυναίκα του Εὐριδίκη.
Μετά τά “ἐπιτεύγματά” του αὐτά συντετριμμένος ἐπικαλεῖται τόν θάνατό
του. Ό Χορός κλείνει τό ἔργο μέ τά ἀκόλουθα λόγια: “Ἡ φρόνηση γιά τήν
εὐτυχία εἶναι τό πιό σημαντικό˙ πρέπει στούς θεούς ἀσέβεια νά μή δείχνουμε˙
τά μεγάλα λόγια τῶν περήφανων, ἀφοῦ τιμωρηθοῦν μέ μεγάλα χτυπήματα,
μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου τή φρόνηση διδάσκουν”.
								
Νίκος Τσιρώνης
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ναδημοσιεύουμε τό φθινοπωρινό ποίημα τοῦ Δροσίνη γιατί ἡ
νέα Γενιά δέν ἔχει πλέον πρόσβαση στήν Ἀληθινή ποίηση, ἀφοῦ
τά σχολικά βιβλία ἔχουν μαζέψει ὅλα τά σκουπίδια τοῦ παρηκμα
σμένου “σήμερα” καί διδάσκουν μ’ αὐτά τά παιδιά μας.
Χάθηκε ἡ εὐαισθησία καί ἡ λεπτότητα, ἡ εὐγένεια, ὁ σεβασμός
στούς πάντες καί στήν κτίση. Πῶς νά μάθουν τά παιδιά μας νά πα
ρατηροῦν μέ σεβασμό καί προσοχή τήν κτίση τοῦ Θεοῦ μας, τά που
λάκια, τή φύση, τήν ἀλλαγή τῶν ἐποχῶν καί νά ἀποκτοῦν βιώματα
ζῶντας μέσα σέ ἕνα κλῖμα ἀπόλυτης ἀσέβειας καί ἀγένειας, σάν αὐτό
πού καταντήσαμε καθημερινό φυσικό περιβάλλον τῆς νεολαίας μας;
Ἄς χαροῦμε ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι διαβάζοντας ξανά τό πῶς μα
θαίναμε νά ὑποδεχόμαστε τό φθινόπωρο, ἀλλά καί τά παιδιά καί τά
ἐγγόνια μας ἄς πάρουν μιά γεύση ζωῆς, γιά νά τή συγκρίνουν μέ τήν
θλίψη καί τήν κατάθλιψη πού ποτίζονται καθημερινά στίς σχολικές
αἴθουσες.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Χειμώνιασε καί φεύγουν τά πουλιά
γοργά ὁ πελαργός τά πελαγώνει
κι ἡ φλύαρη χελιδονοφωλιά
χορτάριασε παντέρημη καί μόνη.
Τοῦ σπίνου χάθηκ’ ἡ γλυκιά λαλιά
φοβήθηκε ὁ μελισσουργός τό χιόνι
κι ἡ σουσουράδα στήν ἀκρογιαλιά
δέν τρέχει δέν πηδᾶ δέν καμαρώνει.
Στῆς λυγαριᾶς τ’ ὁλοξερό κλαδί
τοῦ φθινοπώρου φτωχικό παιδί,
ὁ καλογιάννος* πρόσχαρος προβάλλει,
λόγια ταπεινά καί σιγανά.
Μικρός προφήτης, φτερωτός μηνᾶ
τήν ἄνοιξη, πού θά γυρίσει πάλι.
*

ὁ Κοκκινολαίμης

Γεώργιος Δροσίνης
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