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Η ΕΛΛΑΔΑ  ΔΕΝ  ΠΕΘΑΝΕ, 
ΕΜΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ!

Π
αρακολουθῶντας τὶς καθημερινὲς ἐξελίξεις ἐκεῖνος ποὺ μαθή-
τευσε κοντὰ σὲ Διδασκάλους–ἐνσαρκώσεις τοῦ ἁγίου Εὐαγγε-

λίου, θλίβεται βαθειὰ γιατί διαπιστώνει ὅτι ἐμεῖς, τὸ χριστεπώνυμο 
Πλήρωμα –Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ– ἔχουμε τόσο πολὺ πνευματικὰ συρ-
ρικνωθεῖ ὥστε συρρικνώσαμε σὲ βαθμὸ πνευματικοῦ κακουργήματος 
τὸ ἔργο καὶ τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στὴν Πατρίδα μας, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ μὴν διαφέρη πλέον ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες Εὐρωπα-
ϊκὲς Χῶρες ὡς πρὸς τὴν ἀπουσία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν καθημερινὴ 
καὶ τὴν Δημόσια ζωὴ τοῦ Κράτους!

Τὸ τραγικὸ εἶναι πώς, ὄχι μόνο καταντήσαμε σ’ αὐτὴν τὴν ἐσχά-
τη πνευματικὴ ἔνδεια ἀλλὰ καὶ ἔχουμε πεισθεῖ πὼς τὸ “ὑπεροχικὸ” 
καὶ ...“ὑπερπνευματικὸ” κριτήριο πολιτισμοῦ καὶ προόδου εἶναι τὸ 
σημερινὸ «σχῆμα τοῦ κόσμου»(!) καὶ σπεύδουμε νὰ ἐκσυγχρονίσουμε 

«ΟΙ ΝΕΚΡΟΘΑΠΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ξένες Δυνάμεις καί οἱ δικές μας ἀνομίες).
(Ἡ γελοιογραφία εἶναι ἀπό τήν ἐφημερίδα «Νέος Ἀριστοφάνης» (26-07-1886), σέ ἐπανέκδοση 
τοῦ 2014 ἀπό τό Ἐθνικὸ Ἱστορικό Μουσεῖο).
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τὴν Πίστη  καὶ τὴν Ποιμαντική μας μὲ αὐτὸ τὸ ψεύτικο κοσμοείδωλο 
τοῦ «ἀπατεῶνος αἰῶνος» μας! Στεκόμαστε μπροστὰ στὴν ἀπάτη τοῦ 
«κόσμου», ὅπως στέκεται ὁ κομπλεξικὸς ἄνθρωπος ἀντίκρυ στοὺς 
ἀνωτέρους του καὶ κάνουμε συνεχῶς ‘‘ἀβαρίες’’ γιὰ νὰ μὴν μᾶς χαρα-
κτηρίσουν ἀφελεῖς, φοβικοὺς ἢ φονταμενταλιστές.

Ἡ στάση αὐτή, εἶναι κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς ἀπουσίας  πνευμα-
τικῆς ζωντάνιας καὶ ἐλλείψεως βιωμάτων Πίστεως καί, συνάμα, ἔνδει-
ξη μιᾶς πολὺ βαθειᾶς ἀπελπισίας γιὰ τὴν τάχα ἀνεπάρκεια καὶ ἀνα-
ποτελεσματικότητα τῆς Πίστεως στοὺς κατακλυσμιαίους καιρούς μας! 
Φαίνεται καθαρά, πὼς ἔχει χαθεῖ ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν θρησκευ-
ομένων ἡ ἐπαλήθευση καὶ ἡ βίωση «τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» καί, ἀλλοί-
μονο, γιατί σ’ αὐτὴν τὴν πλειονότητα ἀνήκουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
ἄνθρωποι μὲ μεγάλα διοικητικὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα!

Ἡ νόσος ἔχει ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ἀνθρώπους ποὺ συνανεστράφη-
σαν μὲν ἁγίους Γέροντες ἀλλὰ μόνο ἐπιφανειακά, καὶ γι’ αὐτὸ ὑπη-
ρετοῦν καὶ αὐτοὶ –ἑκόντες ἄκοντες– τὴν συρρίκνωση τῆς Ἐκκλησίας 
στὰ ὅρια τῶν Ἱ. Ναῶν καὶ τῶν συναφῶν κοινωνικοαλτρουϊστικῶν ἐπι-
δόσεων. Ἀγνοοῦν καὶ αὐτοὶ  ἢ καὶ ἀμφισβητοῦν –τοὐλάχιστον στὴν 
πράξη– τὸ μεῖζον ἀλλὰ καὶ πρωτεῦον ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ «κη-
ρύξατε τὸ Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ Κτίσει» (ὥστε νὰ γίνη τὸ Εὐαγγέλιο ἡ 
Ζωὴ ὅλων τῶν Ἐθνῶν καὶ μὴν μείνη μόνο ἁπλῆ θρησκευτικότητα) καὶ 
περιορίζονται στὸ νεοελληνικὸ εὐσεβιστικὸ “ρεφραὶν”: “περιορισθῆτε 
στὰ τοῦ οἴκου σας! Διδᾶξτε τὸ Εὐαγγέλιο στὸ Ναό σας γιὰ νὰ σώσε-
τε καμμιὰ ψυχούλα, γιατί ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μόνο τὸ 
Θυσιαστήριο”!

Ἔτσι, ἀποτυγχάνουν καὶ στὸ ἔλλασσον, δηλαδὴ στὴ διαποίμανση 
τῶν προσερχομένων σ’ αὐτοὺς πιστῶν, τοὺς ὁποίους καὶ ἀπονευρώ-
νουν καὶ ἀποκοιμίζουν πνευματικά, βυθίζοντάς τους σὲ μιὰ αὐτάρε-
σκη καὶ ἀνέξοδη πνευματικὴ νάρκη. Τὸν τελευταῖο καιρό, μάλιστα, 
μετὰ τὸ ἀπίστευτο πνευματικὸ ξεχαρβάλωμα τῆς Πατρίδος μας καὶ 
τὴν πρωτοφανῆ κοσμοχαλασιά, ἐδέησαν νὰ τοὺς δώσουν καὶ μία καὶ 
μόνη(!) ἐξωλατρευτικὴ προτροπή: «Νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ νὰ βοηθή-
ση ὁ Θεὸς τὴν Πατρίδα μας»! Καὶ αὐτό, βεβαίως, τὸ ἐννοοῦν, χωρὶς νὰ 
προτείνουν κάτι πού πρέπει νὰ πράξουμε ἐμεῖς γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, 
κάτι δραστικό, ὡς συνέπεια τοῦ χρέους πού ἔχουμε νὰ ὑλοποιοῦμε 
τὴν Πίστη μας. Τελικά, ἐπιφυλλάσσονται νὰ μᾶς συμβουλεύουν μόνο 
γιὰ τὸ ὅτι πρέπει νὰ δραστηριοποιούμεθα γιὰ νὰ μαγειρεύουμε στοὺς 



107

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 151

ἀνθρώπους ποὺ πεινᾶνε καὶ νὰ μὴν περιμένουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 
μαγειρέψη τὰ φαγητά μας; Μήπως, ἄραγε, εἶναι ἡ ἑτοιμασία τοῦ φα-
γητοῦ …ἀσυγκρίτως δυσκολότερη ὑπόθεση(!) ἀπὸ τὴν προάσπιση καὶ 
διατήρηση τῆς Πίστεως τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ γιὰ τὴν ἑτοιμασία τοῦ 
φαγητοῦ δὲν ἀρκεῖ μόνο ἡ προσευχή μας;

Αὐτὴ ἡ ἀναλγησία μας γιὰ τὴν συρρίκνωση τῆς ἐσωτερικῆς Ἱε-
ραποστολῆς –σὲ βαθμό, μάλιστα, νὰ δικαιώνουμε ἐκκλησιομάχους 
Ἄρχοντες καὶ νὰ γινόμαστε συμπαῖκτες τους, συμφωνοῦντες μαζί τους 
γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα χωρισμοῦ τοῦ Κράτους τῆς ἁγιοτόκου Ἑλλάδος 
μας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία της– εἶναι ὅ,τι πιὸ ἀποτρόπαιο ἔχει νὰ παρου-
σιάση ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τῆς συστάσεώς του, καί, ὅμως, τεχνηέντως 
παρουσιάζεται ὡς ἡ πεμπτουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας!

Ἔχουμε πλειστάκις γράψει ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ Ἐκκλησιο-
λογία καὶ ἡ Ποιμαντικὴ δὲν προκύπτει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολο-
γία ἀλλὰ μόνο ἀπὸ τὴν Προτεσταντικὴ Πολιτειαρχία τοῦ Λουθήρου 
καί τοῦ “δικοῦ” μας Θεοκλήτου Φαρμακίδου, τοῦ συμπαίκτου τῶν 
Βαυαρῶν κατακτητῶν μας. Δὲν προκύπτει ἀπὸ καμμιὰ Ἁγιογραφικὴ 
ἢ Πατερικὴ Διδασκαλία, ἀφοῦ ὁλόκληρη ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοσή 
μας εἶναι ἀντίθετη σ’ αὐτὴν τὴν μυωπικὴ καὶ ὀλέθρια προοπτική, 
τοῦ νὰ περιορίζεται ἡ Παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μόνο στὸ Θυσι-
αστήριο καὶ νὰ μὴν μετουσιώνεται ἡ Πίστη σὲ Προσωπικὴ καὶ σὲ 
Δημόσια ζωὴ ἑνὸς ἐκ γενετῆς Ὀρθοδόξου Κράτους!

Δὲν εἶπε ποτὲ ὁ Χριστός μας στοὺς Ἀποστόλους Του “περιο-
ρισθῆτε, ἀρκεσθῆτε στὸν μικρὸ ἀριθμὸ τῶν Πιστῶν, μὴν διεκδικῆτε 
τὴν ἐξάπλωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Εὐαγγελίου στὶς Πόλεις καὶ 
στὰ Ἔθνη, «εἰς πᾶσαν τὴν Κτίσιν»”, ἀλλά, ἀντιθέτως, τοὺς προέτρεψε 
ἤ, μᾶλλον, «κηρύττειν ἐπέταξε (=διέταξε), λέγοντάς τους: «Μὴ φο-
βηθῆτε (ἀκόμη καὶ) ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν 
μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι. Φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ 
ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν τῇ γεένῃ» (Ματθ. 10, 28).

Καὶ οἱ γνήσιοι Μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ «ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ 
Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακο-
λουθούντων σημείων» (Μάρκ. 16, 20). Τὸ κήρυγμα τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων δὲν ἦταν κήρυγμα μόνο λατρευτικό, γιὰ τὸν καταρτισμὸ τῶν 
ἤδη Χριστιανῶν, ἀλλὰ κήρυγμα δημόσιο, κήρυγμα μεταμορφωτικό, 
ποὺ ἀποσκοποῦσε στὴν ἐπέκταση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Οὐρα-
νοῦ στὴν καθημερινότητα τῶν Χωριῶν, τῶν Πόλεων, τῶν Κρατῶν. Γι’ 
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αὐτὸ ἐδιώχθησαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ ἅγιοι Πάντες, γιατί ἐνο-
χλοῦσαν μὲ τὸν λόγο τους καὶ ἐμπόδιζαν τὴ συνέχιση τῆς βασι-
λείας τῶν κοσμοειδώλων τῆς ἐποχῆς τους. Ἐμπόδιζαν τοὺς κρα-
τοῦντες νὰ κατευθύνουν τὴν ζωὴ τῶν ὑπηκόων τους, γιατί ἐκήρυτταν 
τὴν Ἀλήθεια καὶ ἡ Ἀλήθεια –ὅταν ἰδίως καταγγέλλεται ἀπὸ ἀνθρώ-
πους ἀληθινούς– “σπάει κόκκαλα”, ἀναστατώνει τοὺς κατὰ Θεὸν πα-
ραβάτες, ἐξαγριώνει τοὺς «νοητοὺς λύκους» καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, 
καί, ἰδίως ἐκείνους, πού, ἐνῶ εἶναι «λύκοι βαρεῖς», παρουσιάζονται 
προβατόσχημοι!

Ὁ Χριστός μας δὲν ἀρκέσθηκε μόνο στὸ ἔργο τῶν Ἀποστόλων 
καὶ τῶν διαδόχων τους Ἀρχιερέων, ἀλλὰ παρεκίνησε τοὺς Ἀρχιερεῖς 
Του νὰ κατηχήσουν Ἄρχοντες λαῶν στὴν εὐσέβεια, ὥστε ἡ Θεία Ζωὴ 
νὰ γίνη καὶ ἐπίγεια βασιλεία καὶ νὰ πραγματοποιηθῆ ἡ εὐδοκία τοῦ 
Οὐρανοῦ, ἡ Ὁποία –ὅπως μᾶς ἐδίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς- πρέπει νὰ 
γίνη καὶ δικός μας πόθος καὶ αἴτημα: «γεννηθήτω τὸ Θέλημά Σου, ὡς 
ἐν οὐρανῶ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς»!

Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχη ἀμφιβολία ὅτι εἶναι θεόπνευστη ἡ Ποιμαντική 
τῶν ἁγίων μας ὡς πρὸς τὸ νὰ ποδηγετοῦν ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μὴν 
ἔχουμε καμμιὰ δικαιολογία γιὰ τὴ δική μας ἀδράνεια καὶ ἀντορθόδο-
ξη τακτική, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐμφανίσθηκε στὸν Μ. Κωνσταντῖνον 
καὶ τοῦ ὑπέδειξε τὸ πῶς πρέπει νὰ πολιτευθῆ γιὰ νὰ μεγαλουργήση 
πραγματικά, εὐεργετῶντας μὲ μοναδικὸ τρόπο τοὺς ὑπηκόους του. 
Καὶ ὁ Μ. Κωνσταντῖνος δὲν ἔγινε «ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ», 
ἀλλὰ ἔθεσε τὸν Χριστὸν Ἡγεμόνα τῆς χώρας του καὶ τὸν Σταυρὸν Του 
Θεμέλιον καὶ Δημιουργόν τοῦ «διὰ τοῦ Σταυροῦ Πολιτεύματος»! 

Ἔτσι, ἀπρόσμενα καὶ ἀπροσδόκητα, ἡ ἀνολοκλήρωτη καὶ πολυ-
ειδῶς σπαρασσομένη Χώρα, «διὰ τοῦ Εὐαγγελίου» ἔγινε Αὐτοκρατο-
ρία, καὶ ὁ Μ. Κωνσταντῖνος Ἅγιος διὰ τῆς Θεοστρατηγικῆς, ποὺ τοῦ 
ἐνέπνευσε ὁ Χριστὸς μὲ κάθε λεπτομέρεια, γιὰ τὴν ἐφαρμογή της σὲ 
κάθε πτυχὴ τῆς Κρατικῆς εὐθύνης του, εἰς ἀπάντησιν τῶν πολλῶν 
προσευχῶν τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Αὐτοκράτορος, κάποιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
σώζωνται γραπτῶς μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

Καὶ ἡ αὐτοκρατορία ἄντεξε 1100 χρόνια καὶ ἀνεβλήθη ἡ Δευτέρα 
Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, χάρις στὴ Θεόπνευστη βασιλεία τοῦ μονα-
δικοῦ αὐτοῦ καὶ οὐρανομήκους ἐπιγείου βασιλέως! Ἄντεξε καὶ μετὰ 
τὴν Ά  πτώση τῆς Βασιλευούσης, τὸ 1204, ποὺ τὴν προκάλεσαν οἱ 
ἀνάξιοι διάδοχοί του, οἱ ὁποῖοι κάλεσαν... “σὲ βοήθεια” τοὺς ἐχθροὺς 
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Σταυροφόρους ἀπὸ τὴ Δύση, γιὰ νὰ τοὺς ἐπιλύσουν τὶς προσωπικές 
τους διαφορὲς καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ἀτομικές τους φιλοδοξίες, 
εἰσπράττοντας ἀπὸ αὐτούς, τελικά, σὰν “βοήθεια”, τὸν θάνατο καὶ τὴν 
ἄνευ προηγουμένου βέβηλη λεηλασία!

Τὸ πνεῦμα τῆς Βασιλεύουσας ἄντεξε καὶ μετὰ τὴν τελική της 
Πτώση τοῦ 1453 καί, ὄχι μόνο κράτησε τὸ Γένος μας πνευματικὰ ζω-
ντανό, παρὰ τὴν γιὰ 400 χρόνια ὑποδούλωσή του σ’ ἕνα λαὸ βάρβαρο 
καὶ χωρὶς ἴχνος πολιτισμοῦ, κάτω ἀπὸ τὶς πιὸ ἀντίξοες καὶ ἀπάνθρω-
πες συνθῆκες, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνέστησε καὶ τὸ ἀπελευθέρωσε τὸ 1821.

Αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς Βασιλεύουσας, ποὺ δὲν εἶναι μόνον ἡρωϊκὸ 
καὶ γενναῖο, ἀλλὰ πρωταρχικὰ Ὀρθοδόξως Χριστιανικό, συνυφάν-
θηκε ἀπόλυτα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ ἀπετέλεσε τὴν ψυχὴ τῆς 
ψυχῆς καὶ τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ. Ριζώθηκε βαθειὰ μέσα στὸ εἶναι μας 
ἡ Πίστη –δηλαδή, ἡ Ζωὴ τοῦ Χριστοῦ– καὶ μᾶς κράτησε ἀλλοιώτικους 
καὶ ξεχωριστοὺς ἀπὸ ὅλους τους ἄλλους λαούς, ποὺ νόθευσαν, ἢ 
ἀγνόησαν τελείως τὸν Χριστιανισμό.

Τὸ πνεῦμα τῆς Πίστεως, τὸ πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, τοῦ 
Ἁγίου Αὐτοκράτορός μας Κωνσταντίνου τοῦ Ἰσαποστόλου, μᾶς προ-
φύλαξε γιὰ ἄλλα 200 χρόνια μετὰ τὴν Παλιγγενεσία, παρὰ τοὺς συ-
νεχεῖς ἐπιπολαίους ἀκροβατισμούς μας καὶ τὶς ἐρωτοτροπίες μας μὲ 
τὶς ἀλλοφροσύνες καὶ τὶς διαστροφὲς τῆς Δύσεως καὶ δὲν μᾶς ἄφησε 
νὰ σαπίσουμε πνευματικὰ καὶ νὰ ἀφανισθοῦμε ἐθνικά.

Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ συνεχισθῆ γιὰ πολὺ ἀκόμη. Ἤδη, ἡ κατεδάφι-
ση τῆς Πίστεώς μας, δηλαδὴ ἡ βιαία –ἀβίαστη φαινομενικὰ– ἀφαίρεση 
τῆς θρησκευτικότητος τοῦ λαοῦ μας, ποὺ εἶναι ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ 5000 χρόνια(!), ἔχει ἀπὸ καιρὸ ἀνατεθεῖ σὲ Εὐρω-
παϊκοὺς “ἐργολάβους” γιὰ νὰ ἐπισπεύσουν τὶς διαδικασίες. Τὸ σχέδιο 
εἶναι πλέον ὁλοφάνερο. Μεθοδεύεται τὸ γκρέμισμα τοῦ παλαιοῦ Πο-
λιτικοῦ Συστήματος γιὰ νὰ οἰκοδομηθῆ ἕνα ἄλλο, προσποιητὰ δίκαιο 
καὶ ἀληθινό, ἀλλὰ στὴ φύση του ἴδιο, καί, ἐπιπροσθέτως, ἄθεο, παιδὶ 
τοῦ ἴδιου “Κοσμοκράτορα” «τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος»!

Αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσουν; Πρῶτα πρέπει νὰ προ-
βληματίσουν ὅλους ἐμᾶς τοὺς Πνευματικοὺς Πατέρες τοῦ Τόπου μας 
καὶ νὰ παύσουμε, ἐπὶ τέλους, νὰ “κρατᾶμε τὸ ἴσο” στοὺς Πολιτικούς 
τῆς Πατρίδος μας, μᾶλλον δὲ νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ τόλμη, χωρὶς τὸν 
φόβο τῶν ὀνειδισμῶν τῶν πρωτοστατῶν τῆς παγκοσμίου γελοιότητος!
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Πῶς, ἄραγε, κάποιοι Ποιμένες μας ἔπεσαν ἤδη θύματα τῆς πο-
λιτικῆς πανουργίας καὶ βιάσθηκαν νὰ βοήσουν “ὠσαννὰ” σὲ δεδηλω-
μένους ἀθέους; Ἀπὸ πότε, ἄραγε, «δένδρον σαπρὸν ποιεῖ καρποὺς 
καλούς»; Πότε καὶ ἀπὸ ποιὸν ἐμάθαμε νὰ συλλέγουμε «ἀπὸ τριβόλων 
σύκα»; Ἀπὸ πότε ἔπαυσε νὰ ἰσχύη ὁ Λόγος τῆς Παναληθείας «ὁ μὴ 
συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει»; Ἀπὸ πότε οἱ Ποιμένες τοῦ Χριστοῦ 
ἔπαυσαν νὰ διαφωτίζουν τοὺς Πιστοὺς ὅτι εἶναι ἀδιανόητο οἱ χρι-
στιανοὶ νὰ ψηφίζουν δεδηλωμένους ἀθέους καὶ νὰ ἀνέχονται ἀθέους 
Κυβερνῆτες στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἑλλάδα τοῦ ἐπ’ Ὀνόματι τῆς Ἁγί-
ας Τριάδος Ἑλληνικοῦ Συντάγματος; Προβλέπει τὸ Σύνταγμά μας 
ἄθεο Κυβερνήτη καὶ σὲ ποιὰ διάταξή του, καί, μάλιστα, χωρὶς καμμιὰ 
ἀντίδραση τῶν Ποιμένων μας καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας, ποὺ εἶναι ὁ 
θεματοφύλακας τῆς Πίστεως ἀλλὰ καὶ τῆς πιστῆς τηρήσεως τοῦ Συ-
ντάγματος; 

Ποιὰ ἐνδοτικότητα ὁδηγεῖ Ποιμένες τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀσκοῦν τὴν 
ποιμαντική τους στὴν Πατρίδα μας σὰν νὰ εἶναι Ποιμένες Εὐρωπα-
ϊκῶν καὶ ἄλλων ξενικῶν Μητροπόλεων, δηλαδὴ σὰν ξένοι καὶ παρε-
πίδημοι, φιλοξενούμενοι «ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας»; Ποιὰ ἀγαθὰ ἀποτε-
λέσματα προσδοκοῦμε νὰ ἔχουμε μὲ τέτοια μειοδοτικὴ Ποιμαντική; 
Πῶς θὰ βαστάσουμε τὴν τεράστια πνευματική μας εὐθύνη ἐνώπιον 
τῆς Ἱστορίας τῆς μαρτυροβαφοῦς Ἑλλάδος καί, κυρίως, ἐνώπιον τοῦ 
Ἀδεκάστου Κριτηρίου τοῦ Χριστοῦ μας, παραδίδοντες «ἐλαφρᾷ τῇ 
καρδίᾳ» τὸν λαὸν μας πνευματικὰ ἀνυπεράσπιστον στὰ χέρια τῶν 
ἀποχριστιανιστῶν του, χωρὶς κἄν νὰ τὸν ἐνημερώσουμε δημόσια ὅτι, 
ἐπιλέγοντας συνειδητοὺς ἀθέους Κυβερνῆτες, ἀρνεῖται στὴν πράξη 
τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»; 
Πότε ἄθεοι Κυβερνῆτες ὠφέλησαν τὸν λαό τους; Οὐδένα καὶ εἰς οὐδὲν 
ὠφέλησαν ποτέ! Θὰ ἀρχίσουν νὰ ὠφελοῦν ἀπὸ τώρα, διαψεύδοντας 
τὸν Χριστό;

Ἐὰν ἐμεῖς οἱ Ποιμένες ἔχουμε ξεπέσει τόσο πολὺ χαμηλὰ καὶ 
ντρεπόμαστε γιὰ τὸν Χριστό μας καὶ συσχηματιζόμεθα μὲ τὸν σύγ-
χρονο «κόσμον καὶ τὴν ἐν κόσμῳ ἀλαζονείαν τοῦ βίου» γιὰ νὰ μὴν 
περιθωριοποιηθοῦμε, θεωρούμενοι φοβικοί, «φονταμενταλιστὲς» καὶ 
«ταλιμπὰν» ἀπὸ τοὺς ὑβριστὲς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομί-
ας Του, τότε θὰ γίνουμε «ἅλας ἄναλον», σκέτο χῶμα, καὶ θὰ καταπα-
τηθοῦμε πρῶτα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν Θεό!

Ὅποιος Ποιμένας αὐτοῦ τοῦ ἁγιασμένου Τόπου νομίζει ὅτι ἡ 



111

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 151

Ἑλλάδα τῆς Βασιλευούσης τῶν Πόλεων πέθανε καί, μάλιστα, ἀμα-
χητί, εἶναι ὁ ἴδιος πνευματικὰ ἀπὸ καιρὸ πεθαμένος, καί, ὅποιος μὲ 
ὁποιοδήποτε τρόπο συμπράξει μὲ τοὺς «ἀθέους ἐν τῷ κόσμῳ» γιὰ νὰ 
κρατηθῆ στὴν προτίμηση τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν Μέσων Ἐνημερώ-
σεως, παριστάνοντας τὸν φωτισμένον καὶ τὸν προοδευτικό, θὰ πάρη 
τὴν ἱστορικὴ θέση του, δίπλα στοὺς ριψάσπιδες καὶ στὰ ξιπασμένα 
“παγώνια” τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐτραπελίας!

Ὁποῖος, ὅμως –πέρα ἀπὸ τὴν προσωπική του δειλία καὶ τὴν ἀδι-
αφορία του γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῆς συνυφασμένης μὲ τὸν Θεὸ Ἑλλά-
δος– κάνει χρήση τῆς Διοικητικῆς του ἐξουσίας καὶ θελήσει νὰ φιμώ-
ση τοὺς θερμουργοὺς Ποιμένες, ἐκείνους ποὺ πιστεύουν περισσότερο 
καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξή τους ὅτι ἡ αἰώνια καὶ ἀμετακίνητη Ἀλήθεια τῶν 
πάντων εἶναι μόνο ὁ Χριστὸς «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς  τοὺς 
αἰώνας», τότε αὐτός, ἄς διαβάση καὶ πάλι τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς 
μετέφερε στὴ Γῆ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, καθ’ ὅτι –ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ 
ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος– «ὅσα προεγράφη, εἰς τήν ἡμετέραν δι-
δασκαλίαν προεγράφη»:

«Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου γῆ, ὅτι Κύριος ἐλάλησεν. Υἱοὺς 
ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δὲ με ἠθέτησαν. Ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμε-
νον, καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ• Ἰσραὴλ (=Ἑλλὰς) δὲ 
με οὐκ ἔγνω, καὶ ὁ λαὸς οὐ συνῆκεν. Οὐαί, ἔθνος ἁμαρτωλόν, λαὸς 
πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρόν, υἱοὶ ἄνομοι! Ἐγκατελίπατε 
τὸν Κύριον, καὶ παροργίσατε τὸν Ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ. Τί ἔτι πληγεῖτε, 
προστιθέντες ἀνομίαν;... Ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις ὑμῶν πυρί-
καυστοι• τὴν χώραν ὑμῶν, ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν 
αὐτήν, καὶ ἠρήμωται, κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων.... Πῶς 
ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ (ἡ Ἑλλάς), πλήρης κρίσεως; ἐν ᾗ δι-
καιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτῇ... Οἱ ἀρχοντές σου ἀπειθοῦσι, κοινωνοί 
κλεπτῶν, ἀγαπῶντες δῶρα, διώκοντες ἀνταπόδομα... Οὐαί τοῖς 
ἰσχύουσιν ἐν Ἱερουσαλήμ (=ἐν Ἑλλάδι)! Οὐ παύσεται γάρ μου ὁ 
θυμός ἐν τοῖς ὑπεναντίοις. Οἱ γάρ ὀφθαλμοί Κυρίου, ὑψηλοί• ὁ δέ 
ἄνθρωπος ταπεινός• καί ταπεινωθησέται τό ὕψος τῶν ἀνθρώπων, 
καί ὑψωθήσεται Κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ»!

«Τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα»!

     Πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Στῆς Σαρακοστῆς τὰ ἔνδοξα εἰσόδια
«Τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου ἡμᾶς καταξίωσον...» 

Α
ρέσκεται ὁ κόσμος στὸ νὰ παραλλάσσει τὴ μορφή του, τὴ ζωή καὶ τὴ 
συμπεριφορά του, ἀναζητῶντας μὲ τὸ τρόπο αὐτὸ μιὰν ἐκτόνωση 

καὶ μιὰ περίεργη ψυχαγωγία, πού, κατὰ τὴ γνώμη του, τὸν ἀπομακρύ-
νει ἀπὸ τὰ καθημερινὰ καὶ δύσκολα καὶ τὸν φέρνει σιμὰ σὲ παραδείσιες 
στιγμές. Γἰ  αὐτὸ καὶ τοῦτες τὶς μέρες, τῶν μεταμφιέσεων τὶς ἐπίσημες 
τὶς  μέρες, ἀποφεύγει τὸν πραγματικό του ἑαυτὸ καὶ ἀναζητεῖ προ-
σωπεῖα. Προσωπεῖα πρόχειρα  τὰ ὁποῖα, ὡστόσο, χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ 
κινεῖται μὲ ἄνεση ἀνάμεσα στοὺς συνανθρώπους του. Καὶ ἀρέσκεται νὰ 
ζεῖ μὲ τὸν τρόπο αὐτό, γιατὶ μὲ τὰ προσωπεῖα ποὺ χρησιμοποιεῖ, κατα-
φέρνει νὰ ἐπιβιώνει. Νὰ τὰ «φέρνει βόλτα», κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο. 
Φυσικὰ ἄν  μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ κατακερματίζει τὴν ψυχή του, κάνοντάς 
την ἕνα σπασμένο καθρέφτη, μὲ πολλὰ καὶ ἀκρωτηριασμένα πρόσωπα/
εἴδωλα, αὐτὸ λίγο τὸν ἀπασχολεῖ. Ἔτσι τὶς μέρες αὐτὲς τῶν προσωπίδων 
καὶ τοῦ μασκαρέματος, ἡ διάθεση μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, ὅμως δὲν τροπο-
ποιεῖται ὁ ψυχισμὸς κανενός, γιατὶ τελικὰ ὁ παράδεισος, ποὺ νομίζει ὁ 
καθένας ὅτι τὸν προσεγγίζει, εἶναι πολὺ μακρυά, μὲ ἀποτέλεσμα ὅταν 
συνειδητοποιήσει κάποτε τὴν αὐταπάτη ποὺ τὸν παγίδευσε, τὸτε νά με-
ταμεληθεῖ γιὰ τὸ χρόνο ποὺ ἀνάλωσε γιὰ ἐπουσιώδη καὶ δευτερεύοντα 
ζητήματα βιοσοφίας καὶ ὄχι μόνο.  Κι ἕνα ἀπὸ αὐτά, εἶναι ἀναμφίβολα 
καὶ ἡ ἀναζήτηση προσωπείων κι ὄχι ἡ ἐκζήτηση τοῦ γνήσιου ἑαυτοῦ του, 
τοῦ χαμένου μέσα στὶς στοῖβες τοῦ χρόνου. Τοῦ χαμένου του χρόνου.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ κορύφωση τῆς Ὀρθόδοξης ἀνθρωπολογίας 
ἐμφανίζεται μέσα στὸ Τριῴδιο καὶ φυσικὰ στὴ Μ. Σαρακοστὴ, ἀρχῆς γε-
νομένης ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, μιὰ θεοσύστατη 
ἡμέρα μὲ  ἐκρηκτικὸ περιεχόμενο, ἀφοῦ ἀνατέμνει τὸν ἀνθρώπινο ψυχι-
σμό καὶ ἐμφανίζει τὴν ταπείνωση ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπίγνωση τοῦ 
σκοτασμοῦ τοῦ νοός, ἄρα καὶ τοῦ ἀγῶνα γιὰ φωτισμὸ τοῦ σκότους τῆς 
ψυχῆς, μὲ κινητήριο μοχλὸ τὴ μετάνοια.

Τὴ μετάνοια, στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Τριῳδίου, παραλαμβάνει ἡ ἐπιθυ-
μία γιὰ ἐπιστροφή στὴν Πατρικὴ στέγη καὶ φιλοτιμία. Γἰ  αὐτὸ καὶ  φα-
νερώνεται τὸ κορυφαῖο παράδειγμα τοῦ φιλεύσπλαχνου Πατέρα Θεοῦ, 
ἀπαλλαγμένο ἀπὸ μυθικὰ σύμβολα καὶ προτάσεις, ποὺ διακηρύσσουν 
τὴν ἄτεγκτη καὶ γρανιτένια θέληση ἑνὸς Θεοῦ Πατέρα, ὁ ὁποῖος μὲ σα-
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δισμὸ συπεριφέρεται καὶ ἄρχει. Κι αὐτὸ τὸ μήνυμα, δυστυχῶς, ἔχει πε-
ράσει στὸν κόσμο, ποὺ θεωρεῖ ὅτι πάνω του αἰωρεῖται μιὰ κοφτερὴ ρομ-
φαία ποὺ τιμωρεῖ, κι ὄχι τὸ ἀνοιχτὸ χέρι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦ 
Ὁποίου «τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος» (Ψαλμ. 103, 28)  

  Ὡστόσο, συνοδευτικὴ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, γνωρίζουμε 
πὼς εἶναι κι ἡ Δικαιοσύνη, ἀφοῦ πρόσταγμα Του εἶναι: «Δικαιοσύνην 
μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» ( Ἠσ. 26, 9)

Ἂν ἡ λέξη Δίκη, ποὺ παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα δείκνυμι, ἀφορᾶ καὶ 
διαφυλάσσει τὴν ἰσορροπία μέσα στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, ὥστε νὰ μαρ-
τυρεῖται πάντοτε ἡ ἀλήθεια, δηλαδὴ  ἡ ἀκρίβεια καὶ ἡ συνέπεια, τότε 
Αὐτὸς ποὺ εἶναι «ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή» (Ἰω.14, 6) ἀσφαλῶς δὲ μπορεῖ νὰ 
μὴν εἶναι καὶ ἀκριβὴς καὶ Κριτὴς ἔντιμος. Κι ὅπως Ἐκεῖνος εἶναι ἀκριβής, 
ἔντιμος καὶ δίκαιος ἀπέναντι στὸν κόσμο, αὐτὸ ὀφείλουν νὰ πράττουν 
στὶς διαπροσωπικές τους σχέσεις οἱ ἄνθρωποι/δημιουργήματά Του (πρβλ. 
Ἰω. 13, 14). Γιατὶ μονάχα τότε θὰ βιώσει αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀπώλεσε, ὅταν 
ἐτόλμησε νὰ φανεῖ στὸ Δημιουργό του, ψεύστης, αὐθάδης καὶ ἀγνώμων. 
«ἡ γυνή, ἥν ἔδωκας μετ̓  ἐμοῦ, αὕτη μοὶ ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ 
ἔφαγον» (Γεν. 3,12 ) Κι αὐτὸ ποὺ ἀπώλεσε εἶναι ὁ Παράδεισος, τὸν ὁποῖο 
καθημερινὰ ἐπιδιώκει νὰ ἐπισκεφθεῖ, νὰ τὸν ξανακατοικήσει, νὰ τὸν 
χαρεῖ. Πρβλ. τὸ λεξιλόγιο τῶν ἀνθρώπων ὅταν ἐπιθυμοῦν τὴν ἠρεμία, 
τὴν ἐκτόνωση ἀπὸ τοὺς κόπους, ἀπὸ τὸν βασανισμὸ τῆς καθημερινότη-
τας μὲ τὸν «ἄρτον μοχθηρότητος» ποὺ μᾶς κομίζει, καὶ βρεθοῦν κάπου 
ἥσυχα καὶ ἀθόρυβα. Τότε λοιπὸν ἀνεβαίνει ἀπὸ μέσα μας ἡ ἀπωθημένη, 
πλὴν χαμένη κάποτε, ἐπιθυμία, ποὺ ἔχει ὄνομα: «Ἄχ, τὶ παραδεισένιος 
τόπος εἶναι ἐδῶ!» ἤ, «νοιώθω ὅτι εἶμαι στὸν Παράδεισο».Κι ἄν κανένας 
ἐξετάσει τὶς λέξεις αὐτὲς θὰ δεῖ στὸ βάθος τους νὰ ἀχνοφέγγει ἡ ἐπιθυ-
μία τους γιὰ ἐπιστροφή. Ποῦ ἀλλοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «θεόκτιστον σκήνωμα, 
τὸ ὡραιότατον κάλλος, τὸν πάντιμον Παράδεισον».

Αὐτὸν τὸν Παράδεισο λοιπόν, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία νὰ μᾶς ξαναδεί-
ξει καὶ φέτος. Γιὰ νὰ μᾶς θυμήσει ὅτι μᾶς ἀνήκει κι ὅτι, γιὰ μᾶς δημι-
ουργήθηκε κι ἑτοιμάστηκε. Μονάχα πὼς ἐμεῖς, ἄτακτοι ὄντες καὶ ἐπι-
πόλαιοι, θεωρήσαμε σωστὸ νὰ δεχτοῦμε τὴν ἔξωση, παρὰ τὴ μεταμέλεια 
καὶ τὴν αἴτηση συγνώμης.  «Στολὴν θεοΰφαντον, ἀπεξεδύθην ὁ τάλας, 
σοῦ τὸ θεῖον πρόσταγμα, παρακούσας Κύριε, συμβουλίᾳ ἐχθροῦ..»  Ἔτσι, 
ζοῦμε μὲν μὲ τὴ νοσταλγία τοῦ Παραδείσου, ὡστόσο δὲν κάνουμε τίποτε 
γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ τὸν οἰκήσουμε κάποτε. Γιατὶ στὸ νοῦ μας, στὴν 
ψυχή μας ἔχει σχηματιστεῖ ἕνα ἄλλο εἴδωλο Παραδείσου δίχως τὸ Θεὸ 
καὶ τοὺς ἁγίους Του. Ἕνα εἴδωλο ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ἐφήμερους «Παραδεί-
σους» ν̓  ἀνοίξουν τὶς πύλες τους καὶ νὰ μᾶς δεχθοῦν. Μόνο ποὺ ἐκεῖ 
δὲν ὑπάρχει ἡ παρουσία Ἐκείνου, ποὺ δημιούργησε τὸν παραγματικὸ 
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Παράδεισο, μὲ πᾶν κάρπιμον ξύλον καὶ τὸ κυριώτερο: μὲ τὴν ἐπίσκεψή 
Του κάθε ἀπόβραδο (βλ. Γεν, 3, 8). Καὶ τὸ γνωρίζουμε αὐτό, ἀλλὰ δὲν 
τὸ ἐπιθυμοῦμε, ὅπως δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ φέρουμε στὴν καθημερινότητα 
τὸ πραγματικό μας πρόσωπο καὶ φορᾶμε προσωπίδες, γιὰ νὰ ξεγελᾶμε 
τοὺς συνανθρώπους μας κι ἄν τὰ καταφέρουμε καὶ τὸν ἴδιο τὸ Δημι-
ουργό. Γιατὶ τὶ ἄλλο εἶναι τὸ προσωπεῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ψευδεπίγραφο 
φαρισαϊκὸ ταλέντο μας, ὥστε νὰ φαινόμαστε τοῖς ἀνθρώποις ( καὶ στὸ 
Θεό, φυσικά) εὐλαβεῖς, χωρὶς νὰ εἴμαστε, ἀλλὰ καὶ γνήσιοι δίχως νὰ τὸ 
κατορθώνουμε;

Γιὰ νὰ κατορθώσουμε, λοιπόν, «τοῦ Παραδείσου τὴν οἴκησιν, πάλιν 
νὰ ἀπολαύσωμεν», τοῦ ἀληθινοῦ καὶ θεοσύστατου Παραδείσου, μὲ τὰ 
«θεόφυτα φυτά», θὰ χρειαστεῖ νὰ τὰ ξαναβροῦμε μὲ τὸ Δημιουργό μας, 
ὥστε Ἐκεῖνος νὰ μᾶς ἐμπιστευθεῖ καὶ πάλι. Ἄλλωστε τὸ παρακάτω χωρίο 
μᾶς τὸ πιστοποιεῖ μὲ ἐμφανῆ τὴν Πατρικὴ μεγαθυμία: «Καὶ ἔλαβεν ὁ 
Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παρα-
δείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γεν. 2, 15). 

Ἄραγε, κατανοοῦμε πὼς μὲ τὰ εἰσόδιά μας στὸν πάτερπνο κόσμο 
τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἀρχίζει καὶ ἡ διαδικασία ἐπιστροφῆς μας στὸν Παρά-
δεισο; Κι ὅπως ὁ καθένας μας, ὅταν βιολογικὰ ἀσθενήσει καταφεύγει σὲ 
εἰδικὰ θεραπευτήρια, ὥστε κάτω ὑπὸ τὴν ἰατρικὴ ἐπίβλεψη νὰ ξαναβρεῖ 
τὴν ὑγεία του, ἔτσι συμβαίνει καὶ τώρα: καταφεύγουμε στὸ θεραπευτή-
ριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴ σαρακοστιανὴ θεραπευτικὴ ἐπιζητοῦμε τὴν 
ὑγεία μας καὶ τὴν ἐπιστροφή μας στὸν οἶκον μας ὡς ὑγιεῖς πλέον, ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὴν ἐντολή: «μηκέτι ἁμάρτανε»( Ἰω. 5, 14)   

Ὅμως γιὰ νὰ ὑπάρξει ἡ θεραπευτικὴ αὐτὴ ἀγωγὴ ἀπαιτεῖται ἡ ἀπου-
σία κάθε ὑποκριτικῆς μεταμφιέσεως, γιατὶ διαφορετικὰ ἐμπαίζουμε καὶ 
τὸν ἰατρὸ καὶ τὸν ἑαυτό μας. Γἰ  αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ 
βιωθεῖ ὁ ἱκέσιος λόγος ποὺ ψάλλουμε τὴ Μ. Τρίτη καὶ πολὺ σωστὰ ἀνα-
φέρει,  «Τὴν δυσείμονά μου μορφήν, τῶν πταισμάτων ἀπαμφίασον», νὰ 
γίνει κανονισμὸς βίου πνευματικοῦ, ὥστε στὴ συνέχεια νὰ δυνηθοῦμε 
νὰ Τὸν παρακαλέσουμε:

«Κατάνυξον (Κύριε) ἡμῶν τὰ καρδίας τῶν δούλων Σου καὶ πρόσδε-
ξαι τὰς ἐν φόβῳ εὐχὰς ἡμῶν, παρέχων ἡμῖν εὔδρομον τὸ τῆς Νηστείας 
στάδιον...» ( Ὄρθρος Τρίτης τῆς Α΄  Ἑβδομάδος).

Σκόπελος      π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ἡ ἐπανάληψη – Μήτηρ τῆς μαθήσεως

ΤΟ  ΤΡΙΩΔΙΟΝ  ΕΠΑΝΕΝΩΝΕΙ
ΤΟΝ  ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΝ  ΑΝΘΡΩΠΟΝ

Τ
ριώδιον ὀνομάζεται τό Βιβλίο τό περιέχον τίς Ἱ. Ἀκολουθίες τῆς προ-
παρασκευαστικῆς περιόδου τοῦ Πάσχα. Ἡ χρήση του ἀρχίζει τήν Κυ-

ριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί ὁλοκληρώνεται τό Μέγα Σάββατο. 
Κατ’ ἐπέκτασιν Τριώδιον ὀνομάζεται καί ἡ ὅλη χρονική περίοδος, κατά 
τήν ὁποίαν τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἐν χρήσει.

Οἱ τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες μᾶς εἰσάγουν στήν Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή. Τήν πρώτη ἑβδομάδα, Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου, περιέ-
χει μόνο ἀκολουθίες τῆς Κυριακῆς, τήν δεύτερη ἑβδομάδα, Κυριακή τοῦ 
Ἀσώτου, τῆς Κυριακῆς καί τοῦ Σαββάτου (Ψυχοσάββατο), καί ἀπό τήν 
τρίτη Κυριακή, τῆς Ἀπόκρεω, περιέχει καθημερινές Ἀκολουθίες, τήν δέ 
Τετάρτη καί Παρασκευή τῆς Τυρινῆς κατά τό Τυπικό τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς. 

Ἡ φιλανθρωπία τῆς Ἐκκλησίας μας θέλει νά μᾶς προετοιμάση ὁμαλά 
γιά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέ “ἐκπτώσεις”. Ἔτσι τήν πρώτη ἑβδομάδα 
δέν ἔχει νηστεία, ἡ δεύτερη μόνο Τετάρτη καί Παρασκευή, καί τήν Τρίτη 
τρῶμε ἀπ’ ὅλα πλήν τοῦ κρέατος. Αὐτή ἡ εἰσαγωγική περίοδος ἔχει ἰδιαι-
τέρα σημασία, ἐπειδή δημιουργεῖ στήν ψυχή καί στό σῶμα τίς ἀπαραίτητες 
προϋποθέσεις νά ξεκινήσουμε τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ τήν ἐλπίδα 
νά ὠφεληθοῦμε. Φαρισαϊκῶς σκεπτόμενοι μέ ὑπερηφάνεια ἤ αὐτόνομοι, 
ἀποκομμένοι ἀπό τόν Πατέρα μας δέν θά ἦταν δυνατό νά εἴχαμε τό παρα-
μικρό ὄφελος ἀπό τή Νηστεία. 

Ἀκριβῶς αὐτές τίς προϋποθέσεις μᾶς θυμίζουν καί οἱ ἐπαναλήψεις 
στίς Ἱ. Ἀκολουθίες τῆς περιόδου αὐτῆς, κυρίως ἡ εὐχή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ: 
«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας 
καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, 
ὑπομονῆς καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώ-
ρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν 
μου· ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων·  Ἀμήν.» Ὀκτώ φορές 
τήν ἡμέρα λέγεται αὐτή ἡ εὐχή σ’ ὅλες τίς Ἱ. Ἀκολουθίες ἀπό τό Μεσο-
νυκτικόν μέχρι τό Ἀπόδειπνον, ὡς σύνοψη τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς 
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περιόδου  καί γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζη συνεχῶς τή βάση, πάνω στήν ὁποία 
καλούμεθα νά κτίσουμε. 

Καί πάλι ὅμως θέλει ὁ Θεός νά μᾶς ἐνισχύση καί νά μᾶς στερήση 
κάθε δικαιολογία. Τά πρόσωπα τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, καθώς 
καί τοῦ Ἀσώτου μᾶς συνοδεύουν σ’ ὅλη τήν πορεία τοῦ Τριωδίου, ἰδιαιτέ-
ρως στά Ἰδιόμελα στά Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου, κυρίως κατά τήν 
τρίτη καί τετάρτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, κατά τίς ὁποῖες ἐμφανίζονται 
τά πρῶτα σημάδια κοπώσεως: Τήν Δευτέρα «Τόν χαλεπόν τῶν πταισμάτων 
μου ρύπον ἐνδέδυμαι, καί τῆς χαρᾶς τοῦ Νυμφῶνος ἐκβέβλημαι· οἴκτει-
ρόν με τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, ὡς τόν Ἄσωτον παῖδα ὁ Θεός, καί 
ἐλέησόν με». Τήν Τρίτη «Ἥμαρτον ὁμολογῶ σοι Κύριε, ὁ ἄσωτος ἐγώ· 
οὐ τολμῶ ἀτενίσαι εἰς Οὐρανόν τό ὄμμα· ἐκεῖθεν γάρ ἐκπεσών, ἐγενόμην 
ἄθλιος. Ἥμαρτον εἰς τόν Οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου, καί οὐκ εἰμί ἄξιος 
κληθῆναι υἱός σου· ἐμαυτόν ἀποκηρύττω, οὐ χρήζω κατηγόρων, οὐδέ πά-
λιν μαρτύρων· ἔχω θριαμβεύουσάν μου τήν ἀσωτίαν· ἔχω στηλιτεύουσαν  
τήν φαύλην πολιτείαν· ἔχω καταισχύνουσαν τήν παροῦσαν μου γύμνωσιν, 
πρός ἐντροπήν δέ τά ράκη, ἅ περιβέβλημαι. Εὔσπλαγχνε Πάτερ, Υἱέ μο-
νογενές, τό Πνεῦμα τό ἅγιον, μετανοοῦντά με δέξαι, καί ἐλέησόν με». Καί 
τήν Πέμπτη «Τῆς υἱοθεσίας ἐκπεσών ὁ ἄσωτος ἐγώ, δουλοπρεπῶς χοίροις 
συνδιαιτώμενος, καί μηδέ τῆς αὐτῶν τροφῆς χορταζόμενος, ἐπανέρχομαι 
πρός σέ τόν Πατέρα τόν εὔσπλαγχνον· ὅθεν ἐξῆλθον κακῶς, ὑποστρέφω 
καλῶς ἐν μετανοίᾳ, κραυγάζων· Ἥμαρτον εἰς τόν Οὐρανόν καί ἐνώπιόν 
σου, Πάτερ· Παράσχου μοι ἐν ἐπιστροφῆ τό μέγα ἔλεος.» 

Κατά τήν τετάρτην ἑβδομάδα: τήν Δευτέρα «Ἀρίστην ὁδόν ὑψώσεως, 
Χριστέ, τήν ταπείνωσιν ἔδειξας, σεαὐτόν κενώσας καί μορφήν δούλου λα-
βών, τοῦ Φαρισαίου τήν μεγάλαυχον εὐχήν μή προσιέμενος, τοῦ δέ Τελώ-
νου τόν συντετριμμένον στεναγμόν, ὡς ἱερεῖον ἄμωμον, ἐν τοῖς ὑψίστοις 
προσδεχόμενος· διό καγώ βοῶ σοι· Ἱλάσθητι ὁ Θεός, ἱλάσθητι Σωτήρ μου 
καί σῶσόν με. Τήν Τρίτη «Τοῦ μεγαλαύχου Φαρισαίου, τήν ἐξ οἰήσεως 
ἐννοοῦσα ψυχή μου κατάκρισιν, καί τοῦ ταπεινόφρονος Τελώνου, τήν δι’ 
ἐξαγορεύσεως πταισμάτων ἐπιγνοῦσα δικαίωσιν· τοῦ μέν ἀποθέσθαι κατε-
πείγου τήν ἐπ’ ἀρετῆς προπέτειαν· τοῦ δέ προλαβέσθαι τήν ἐφ’ οἷς ἐπλημέ-
λησας ἐξομολόγησιν· διεγείρου τήν ἀταπείνωτον σεαυτῇ καρπουμένην διά 
μετριοπαθείας ὕψωσιν, παρά Χριστοῦ τοῦ ἔχοντος τό μέγα ἔλεος». Καί τήν 
Παρασκευή «Ὁ τῆς ἀληθείας ἐξεταστής, καί τῶν κρυπτῶν γνώστης Κύριος, 
τόν Φαρισαῖον τῇ κενοδοξίᾳ νικώμενον, καί ταῖς ἐξ ἔργων ἀρεταῖς δικαι-
ούμενον κατέκρινας· τόν δέ Τελώνην κατανύξει προσευχόμενον, καί ὑπ’ 
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ἐκείνου κατακριθέντα ἐδικαίωσας· οὗ καί ἡμᾶς, τῆς μετανοίας ζηλωτάς, ὁ 
σταυρωθείς ἀνάδειξον, καί τῆς ἀφέσεως ἀξίωσον ὡς φιλάνθρωπος».

Τίς ὑπόλοιπες ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου, πλήν τῶν δύο πρώτων, οἱ 
Ἀκολουθίες ὅλης τῆς ἑβδομάδος ἀναφέρονται στά πρόσωπα καί γεγονότα 
τῆς ἀντίστοιχης Κυριακῆς, γιά νά τά ἐμπεδώσουμε διά τῆς ἐπαναλήψεως.

Βοηθητικά δρᾶ καί ἡ ὅλη κατανυκτική ἀτμόσφαιρα: ὁ χαμηλός φω-
τισμός, τό κατζίον, τό θυμιατό, τά μώβ ἄμφια μᾶς ὑπογραμμίζουν τήν ἰδι-
αιτερότητα τῆς περιόδου, τήν χαρμολύπην, καί μᾶς βοηθοῦν στήν συγκέ-
ντρωση. Ὡς ἄνθρωποι πού ἔχουν μάθει κυρίως στήν εἰκόνα, καί δή στήν 
κινούμενη, ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ νά μᾶς ἑνώση πάλι ὅλες τίς αἰσθήσεις, 
νά μᾶς τονίση τήν ἀξία τῆς ψυχῆς μας καί νά τήν ἐπανενώση μέ τό διά τῆς 
νηστείας ἀπελευθερωμένο ἀπό τήν προσκόλληση πρός τήν ὕλη σῶμα.

Εἶναι καιρός νά στραγγαλίσουμε τόν Φαρισαϊκό ἑαυτούλη μας, νά 
ἀποκτήσουμε τήν ταπεινότητα τοῦ Τελώνου, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό 
τήν γνώση καί ἐπίγνωση τοῦ ποιοί εἴμαστε ἐν συγκρίσει μέ τόν Θεάνθρω-
πον Χριστόν. Εἶναι καιρός νά νηστέψουμε μέ χαρά καί ὄχι σκυθρωποί, 
ὅπως τονίζει καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: «Ἀγαπήσωμεν σφόδρα τήν νηστεί-
αν· μέγα γάρ φυλακτήριόν ἐστιν ἡ νηστεία, καί ἡ προσευχή καί ἡ ἐλεημο-
σύνη· ἐκ θανάτου γάρ ρύονται τόν ἄνθρωπον. Ὥσπερ γάρ διά βρώματος 
καί παρακοῆς ἐξεβλήθη ὁ Ἀδάμ ἐκ τοῦ παραδείσου, οὕτω πάλιν διά νη-
στείας καί ὑπακοῆς ὁ θέλων εἰσέρχεται εἰς τόν παράδεισον».

Νά νηστέψουμε, λοιπόν, ἀπό λιπαρές τροφές καί πάθη, νά μή λεί-
ψουμε ἀδικαιολόγητα ἀπό τίς Ἱ. Ἀκολουθίες, γιά νά φθάσουμε μέ ὁδηγό 
τό Τριώδιο στήν μετάνοια τοῦ Ἀσώτου καί τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτί-
ας. 

Ἀπό ἐκεῖ μέχρι τήν Ἀνάσταση ὑπολείπεται μόνο ἕνα ἐλάχιστο βῆμα!

                                                                π. Γεώργιος Χάας
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ΘΕΛΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΣΤΑΥΡΟ  ΣΤΗ  ΣΗΜΑΙΑ  MAΣ
ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΗΣ!

Θ
έλουμε ἡ πατρίδα μας νά εἶναι ὑπό τήν σκέπη καί τήν προστασία τοῦ 
Θεοῦ. Γιά νά γίνει αὐτό πρέπει νά πιστεύουμε στόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, στόν 

Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, στήν παντοδυναμία Του, πανσοφία καί ἀγάπη 
Του γιά ἐμᾶς, ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἐάν πράγματι πιστεύουμε, θά Τόν ἀγα-
ποῦμε ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ μας καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μας καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ μας 
(Ματθ. 12 37) καί τόν πλησίον μας ὅπως τόν ἑαυτόν μας (Ματθ 12 39).

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό ἐκφράζεται καί ἀποδεικνύεται μέ τήν τήρηση 
τῶν ἐντολῶν Του: «ὁ ἔχων τάς έντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστίν ὁ 
ἀγαπῶν με» (Ἰωάν. 14 21). Αὐτή ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τόν Κύριό μας εἶναι 
ἡ σωστή ἀγάπη πρός τόν ἑαυτόν μας. Ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί 
ἡ συμμόρφωση πρός αὐτό, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του πρέπει νά εἶναι τό 
κύριο μέλημα τῆς ζωῆς μας. Γιατί αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικό συμφέρον μας. Ὁ 
Κύριος γνωρίζει καί θέλει αὐτό πού εἶναι τό καλύτερο γιά τόν καθέναν, γιά 
τήν καθεμία ἀπό ἐμᾶς, γιά τήν κοινωνία μας, γιά τήν Πατρίδα μας. Αὐτός 
γνωρίζει καί θέλει τό πραγματικό, τό οὐσιαστικό συμφέρον μας γιά τήν πα-
ροῦσα ζωή καί τήν μέλλουσα.

Πίστη δέν εἶναι μόνον ἡ ἀποδοχή ὅσων διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ἔκφραση τῆς Πίστεως ἀποτελεῖ καί ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, ἡ ὑπακοή στό 
θέλημά Του, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Ἔκφραση τῆς ἀσύλληπτης, τῆς ἀπό-
λυτα ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης Του δέν εἶναι μόνον οἱ γνωστές καί ἄγνωστες σω-
τηριώδεις ἐνέργειές Του γιά κάθε ἄνθρωπο, γιά τήν πραγματική εὐτυχία μας, 
στήν πραγματική ἄνθιση καί καρποφορία  τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώ-
που, στήν πνευματική ὡρίμανση, στήν ἠθική τελειοποίηση, στήν κατά χάριν 
θέωσή μας. Καί ὄχι μόνον τῆς ἀθέατης ὑπαρκτῆς οὐσιαστικῆς διαστάσεως 
τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀλλά καί τοῦ σώματος.

Ὁ Χριστιανός δέν εἶναι ἄτομο μεμονωμένο. Εἶναι πρόσωπο, μέλος μιᾶς 
κοινότητας, τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πνευματική προα-
γωγή τῶν μελῶν ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν πνευματική ἀναβάθμιση τοῦ ὅλου 
σώματος. Ὅσο περισσότερα μέλη ἀναβαθμίζονται πνευματικά τόσο εὐρύτερα 
συντελεῖται πνευματική προαγωγή τοῦ σώματος.

Κεφαλή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος εἶναι ὁ Χριστός (Ἐφεσ. Í  22, Ἐφεσ. 
5 23). Οἱ πιστοί, οἱ Χριστιανοί ἀποτελοῦμε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ 
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(Ά  Κορ. 6 Ι5). Τήν εἰκόνα πού φιλοτεχνεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συγκρίνο-
ντας τό ἀνθρώπινο σῶμα μέ τό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα ἐπεξεργάζονται καί 
ἀναπτύσσουν ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπι-
σημαίνοντας τήν ἀλληλεξάρτηση καί ἀλληλοσυμπλήρωση τῶν μελῶν, «κα-
θάπερ γάρ ἐν ἑνί σώματι μέλη πολλά ἔχομεν, τά δέ μέλη πάντα οὐ τήν αὐτήν 
ἔχει πρᾶξιν, οὕτως οἱ πολλοί ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δέ καθ’ εἷς ἀλλήλων 
μέλη. Ἔχοντες δέ χαρίσματα κατά τήν χάριν τήν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα...» 
(Ρωμ. 12 4-8).

«Καθάπερ γάρ τό ἕν ἐστι καί μέλη ἔχει πολλά πάντα δέ τά μέλη τοῦ σώμα-
τος τοῦ ἑνός, πολλά ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καί ὁ Χριστός... ἀλλά τό αὐτό 
ὑπέρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τά μέλη... Ὑμεῖς δέ ἐστέ σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ 
μέρους» (Ά  Κορ. 12 12-31).

Μιά ἄλλη εἰκόνα αὐτῆς τῆς πνευματικῆς πραγματικότητας μᾶς ἐκθέτει ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος. «Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα, ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ 
ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» 
(Ἰωάν. 15 5). Ἐδῶ τονίζεται ἡ σημασία τῆς σχέσεως, τοῦ δεσμοῦ τοῦ μέλους 
μέ τήν Κεφαλή. Καί ἡ σχέση αὐτή δέν εἶναι στατική, οὔτε παθητική. Ἡ τρο-
φοδοσία τοῦ μέλους, τοῦ κλήματος μέ τούς χυμούς τῆς Χάριτος, τῆς Θείας 
δυνάμεως, τοῦ φωτισμοῦ, τῆς προστασίας προϋποθέτει τήν ἐλεύθερη βούλη-
ση τοῦ ἀνθρώπου καί τόν σχετικό ἀγῶνα. Καί ἀπό τήν πλευρά τοῦ Χορηγοῦ 
δέν λείπει ἡ ἐνεργητικότητα: «... καί πᾶν τό καρπόν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα 
πλείονα καρπόν φέρῃ» (Ἰωάν. 15 2).

Ποίους καί πόσους τρόπους ἡ πάνσοφη, παντοδύναμη Ἀγάπη χρησιμοποι-
εῖ γιά νά «καθαίρει, ἵνα πλείονα καρπόν φέρῃ» κάθε μέλος, ποιός ξέρει, ποιός 
μπορεῖ νά περιγράψει;

Μέχρι τώρα εἴδαμε τό θέμα ἀπό θεολογική, Ἐκκλησιολογική καί πνευμα-
τική ἄποψη. Ὑπάρχει καί ἡ κοινωνική, ἡ κοινωνιολογική καί ἡ πολιτική ἄπο-
ψη, διάσταση. Γιατί ἐδώσαμε προτεραιότητα στήν πρώτη; Γιατί εἶναι ἡ ὄντως 
σημαντική, οὐσιαστική. Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό περιέχον (βλ. Πρωτοπρ. π. 
Βασιλείου Βολουδάκη «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ»).

Ἐάν, εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ, θά φέρουμε τό Σταυρό Του καί θά Τόν ἀκολου-
θοῦμε. Μέ αὐτόν ἐνίκησε τόν ἄρχοντα τοῦ κακοῦ, τό κακό, τήν φθορά καί 
τόν θάνατο. «Ἐν τούτῳ» νικοῦμε καί ἐμεῖς. Ἐάν μᾶς συμφέρει νά «μένωμεν 
ἐν Αὐτῷ» ὡς ἄτομα, δέν μᾶς συμφέρει ὡς κοινωνία, ὡς Ἔθνος, ὡς κράτος; Γι’ 
αὐτό θέλουμε τόν Σταυρό στή σημαία μας καί στό κοντάρι της. «Ὁ Σταυρός 
Σου, Κύριε, ζωή καί ἀνάστασις...»

Ἄλλη ἔξοδος ἀπό τήν πολλαπλῆ κρίση πού ἀντιμετωπίζουμε, δέν ὑπάρχει.

       Νῖκος Τσιρώνης
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Ὁ Θουκυδίδης ἀνατέμνει τέλεια 
καὶ τὴν σύγχρονη ψυχοπαθολογικὴ 

πολιτικὴ συμπεριφορά

Δ
ὲν ὑπάρχει καλύτερος τρόπος νὰ διατηρήσει κάποιος τὸ κῦρος τῆς  
πολιτικῆς του ὅταν αὐτή σαφῶς ὁδεύει σὲ ἀποτυχία, προκαλῶντας 

συγχρόνως ἐπαχθεῖς καὶ ὀδυνηρὲς συνέπειες στοὺς ἀνθρώπους (ποὺ τὴν 
ὑφίστανται), ἀπὸ τὸ νὰ τὴν ἀναδιαμορφώνει. 

Δὲν εἶναι πρωτοφανὴς οὔτε καινούργια ἡ πολιτικὴ αὐτὴ συμπε-
ριφορὰ. Ἔχει ἐμφανιστεῖ πάμπολλες φορὲς στὸν τρικυμιώδη ροῦ τῆς 
Ἱστορίας. Συνήθως στὸ προσκήνιο τῆς Ἱστορίας αὐτοὶ ποὺ ἐπικρατοῦν 
στὸ πραγματικὸ πεδίο τῶν συγκρούσεων, εἴτε αὐτὲς εἶναι ἰδεολογικὲς ἢ 
πνευματικὲς ἢ καὶ πολεμικές, προβάλλουν τὴν δική τους ἐκδοχὴ καὶ τὴν 
προσφιλῆ τους «ἀνάγνωση» ὅσων γεγονότων ἔλαβαν χώρα. Πρόκειται 
γιὰ μιὰ πάγια τακτική τῆς πλευρᾶς ποὺ ἐπικράτησε καὶ ἐμφανίζεται ὡς 
νικήτρια, προκειμένου νὰ ἐγείρει μίαν νομιμοποιητικὴ ἑρμηνευτικὴ ἐπί-
φαση τῶν κινήτρων της καὶ νὰ ἐπενδύσει τὶς πράξεις της μὲ τὸν «ἠθικὸ 
μανδύα» τῶν καλῶν της προθέσεων. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο (ἡ ἐπικρατή-
σασα πλευρὰ) ὁδηγεῖ σὲ μιὰ δικαιολόγηση τῶν ὅσων ἔχουν συμβεῖ. Γιὰ 
νὰ λάβει χώρα ὅμως, αὐτὴ ἡ σειρὰ τῶν ἐνεργειῶν θὰ πρέπει νὰ προηγη-
θεῖ μιὰ ἀλλοίωση τῆς πραγματικότητας, μιὰ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθει-
ας, μιὰ ἀποδόμηση τῶν σημασιῶν καὶ τῶν ἐννοιῶν ποὺ ἔχουν οἱ λέξεις 
γιὰ τὸν σύγχρονο πολιτισμό. Κάνουμε αὐτὴν τὴν εἰσαγωγή, γιατί αὐτὴν 
τὴν ὀδυνηρὴ καὶ στρεβλὴ πραγματικότητα βιώνουμε διαρκῶς στὴν χώρα 
μας. Μάρτυρας εἶναι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς. Τὰ συμπεράσματα αὐτὰ δὲν 
εἶναι αὐθαίρετα. Οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες, οἱ τεχνικὲς διαδικασίες, οἱ συ-
σχετισμοὶ τῶν δυνάμεων τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων ἀλλάζουν διαρκῶς. 
Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ὅμως παραμένει ἀπαράλλακτη, τόσο στὸ βάθος 
της, ὅσο καὶ στὶς ἐκδηλώσεις της. Δὲν ὑπάρχει βαθύτερος γνώστης τῆς 
ἀνθρωπίνης ψυχοπαθολογίας τόσο σὲ καιρὸ πολέμου, ὅσο καὶ σὲ καιρὸ 
εἰρήνης, ἀπὸ τὸν θεμελιωτὴ τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἱστορίας τὸν Θουκυδίδη. 
Ὁ Θουκυδίδης δὲν μένει στὴν ἁπλὴ ἐκτύλιξη καὶ ἐξιστόρηση τῶν γεγο-
νότων. Ἡ μέθοδός του ἀκολουθεῖ τὴν ἀντικειμενικὴ αἰτιολόγηση τῶν 
γεγονότων καὶ τῶν καταστάσεων, υἱοθετεῖ τὴν ἀναζήτηση τῶν βαθύτε-
ρων κινήτρων ποὺ ὠθοῦν σὲ συγκεκριμένες δράσεις. Σὰν θεμελιωτὴς 
τῆς κριτικῆς καὶ ἀμερόληπτης ἔρευνας τῆς Ἱστορίας δὲν ἦταν δυνατὸν 
νὰ μὴν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ μεγάλο ζήτημα τῆς ἀνθρωπίνης ψυχοπαθολο-
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γίας. Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου του γιὰ τὸν Πελοποννησιακὸ Πόλεμο ποὺ 
συντάραξε τὴν Ἑλλάδα τὸν 5ο π. Χ. αἰῶνα, ἀσχολεῖται ἐν ἐκτάσει μὲ τὸ 
καίριο θέμα τῆς ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς σὲ συνθῆκες ἐμφυλίου πο-
λέμου καὶ ἔντονων ἀντιπαραθέσεων. Ἀσχολεῖται μάλιστα ἐπισταμένως 
καὶ λεπτομερῶς μὲ τὴν πρώτη ἐμφύλια σύρραξη ποὺ ἔλαβε χώρα μέσα 
στὴν ἴδια πόλη-κράτος, δηλαδὴ τὴν Κέρκυρα. Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀκρότητες 
ποὺ διέπραξαν οἱ δημοκρατικοὶ εἰς βάρος τῶν ὀλιγαρχικῶν ἀντιπάλων 
τους ὁ μεγάλος ἱστορικὸς ἐπιστήμων ἀνατέμνει τὴν ψυχοπαθολογία τῶν 
ἀνθρώπων ποὺ δροῦν πλέον ὡς πολιτικὰ ὑποκείμενα. Ἂς δοῦμε ὅμως 
τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς σύγκρουσης στὴν Κέρκυρα ποὺ ἀποτέλεσε τὸ 
προοίμιο ἀλλὰ καὶ τὴν ἀφορμὴ τῆς καθολικῆς σύρραξης μεταξὺ Ἀθήνας 
καὶ Σπάρτης: Ἡ ἀκμάζουσα πόλη τῆς Ἐπιδάμνου στὴν Ἰλλυρία ἦταν 
τὸ «μῆλον τῆς ἔριδος» μεταξύ τῆς Κέρκυρας καὶ τῆς Κορίνθου. Μετὰ 
ἀπὸ ἀλλεπάλληλες συγκρούσεις καὶ συνεχεῖς ἐναλλαγὲς ἐπικρατήσε-
ων μεταξὺ «δημοκρατικῶν» καὶ «ὀλιγαρχικῶν» τόσο στὴν Κέρκυρα, 
ὅσο καὶ στὴν Ἐπίδαμνο, ἐπεμβαίνει στὸ προσκήνιο τῶν συγκρούσεων 
καὶ ὁ στόλος τῶν Ἀθηναίων. Χωρὶς νὰ ὑπεισερχόμεθα σὲ περιγραφὴ 
τῶν ἱστορικῶν συμβάντων, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι  ἡ ναυτικὴ ὑπεροχὴ 
τῶν Ἀθηναίων δημιούργησε  τὸ πλαίσιο νίκης τῶν Κερκυραίων «δη-
μοκρατικῶν» καὶ τῆς ἐπακόλουθης κατατρόπωσης τῶν ἐντοπίων «ὀλι-
γαρχικῶν». Ὅμως αὐτὴ ἡ «δημοκρατικὴ» ἐπικράτηση συντελέσθηκε μὲ 
ἀκρότητες καὶ εἰδεχθῆ συμπεριφορὰ εἰς βάρος τῶν ἡττημένων «ὀλιγαρ-
χικῶν». Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν τὶς ἀκρότητες τῶν «δημοκρατικῶν» γράφει 
ὁ Θουκυδίδης.

Σὲ θαυμάσια μετάφραση – ἀπόδοση  τοῦ Ἐλευθερίου Κ. Βενιζέ-
λου (2α  Ἔκδοσις: Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας 1960) τὸ κείμενο ἔχει ὡς 
ἑξῆς:

“3.82.1] Εἰς τοιαύτας ὑπερβολὰς ὠμότητος ἔφθασεν ὁ ἐμφύλιος 
σπαραγμός, ὁ ὁποῖος ἐθεωρήθη ἀκόμη ὠμότερος τῆς πραγματικότητος, 
λόγῳ τοῦ ὅτι ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος. Διότι βραδύτερον τουλάχιστον, ὅλος 
σχεδὸν ὁ Ἑλληνικὸς κόσμος συνεταράχθη, καθόσον ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν 
ἀρχηγῶν τῶν δημοκρατικῶν καὶ τῶν ὀλιγαρχικῶν, εἰς τὰς διαφόρους 
πόλεις, ἀποτέλεσμα εἶχεν οἱ μὲν πρῶτοι νὰ ἐπικαλοῦνται τὴν βοήθειαν 
τῶν Ἀθηναίων, οἱ δὲ δεύτεροι τῶν Λακεδαιμονίων. Καὶ ἐν καιρῷ μὲν 
εἰρήνης οὔτε πρόφασιν εἶχαν, οὔτε διάθεσιν νὰ ἐπικαλοῦνται τὴν ἐπέμ-
βασίν των. Τώρα ὅμως ποὺ αἱ δύο αὐταὶ πόλεις εὑρίσκοντο εἰς πόλεμον, 
καὶ οἱ δημοκρατικοὶ καὶ οἱ ὀλιγαρχικοί τῶν ἄλλων πόλεων ἐπεδίωκαν 
βιαίας πολιτικὰς μεταβολάς, εὕρισκαν εὐκόλως τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐξα-
σφαλίζουν συγχρόνως τὴν βοήθειαν τῶν συμμάχων, διὰ νὰ κατατροπώ-
σουν τοὺς ἀντιπάλους των, καὶ μὲ τὸ ἴδιον μέσον ἐνισχυθοῦν οἱ ἴδιοι. 
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[3.82.2] Ἕνεκα τῷ ὄντι ἐμφυλίων σπαραγμῶν, ἐνέσκηψαν εἰς τὰς πόλεις 
πολλαὶ καὶ μεγάλαι συμφοραί, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται καὶ θὰ ἐξακο-
λουθήσουν νὰ παρουσιάζωνται πάντοτε, ἐφ’ ὅσον ἡ ἀνθρωπίνη φύσις 
μένει ἡ ἰδία, φέρουν ὅμως βαρύτερον ἢ ἐλαφρότερον χαρακτῆρα καὶ 
διαφέρουν κατὰ τὴν μορφήν, ἀναλόγως τῆς μεταβολῆς τῶν παρουσιαζο-
μένων ἑκάστοτε περιστάσεων. Διότι ἐν καιρῷ μὲν εἰρήνης καὶ εὐημερίας 
καὶ αἱ πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται διαπνέονται ἀπὸ εὐγενέστερα αἰσθήματα, 
καθόσον δὲν περιπίπτουν ὑπὸ τὴν πίεσιν ἀναποτρέπτων ἀναγκῶν. Ἀλλ' 
ὁ πόλεμος, ἀφαιρῶν ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὴν κα-
θημερινὴν εὐμάρειαν, γίνεται διδάσκαλος βίαιος, καὶ τείνει ν' ἀφομοι-
ώση τὰς διαθέσεις τῶν πολλῶν πρὸς τὴν παροῦσαν αὐτῶν κατάστασιν. 
[3.82.3] Αἱ πόλεις λοιπὸν ἤρχισαν μαστιζόμεναι ἀπὸ στάσεις, καὶ ὅσαι 
τυχὸν περιέπιπταν εἰς αὐτὰς βραδύτερον, ἐπειδὴ ἐμάνθαναν τὰ ἀλλα-
χοῦ γινόμενα, ἐφιλοτιμοῦντο νὰ ὑπερβάλλουν εἰς ἐξεύρεσιν νέων ἐπι-
νοήσεων, διὰ τῆς πολυμηχάνου ὑπουλότητος τῶν ἐπιθέσεών των καὶ 
τοῦ πρωτοφανοῦς τῶν ἐκδικήσεών των. [3.82.4] Καὶ κατήντησαν νὰ 
μεταβάλουν αὐθαιρέτως τὴν καθιερωμένην σημασίαν τῶν λέξεων, 
διὰ τῶν ὁποίων δηλοῦνται τὰ πράγματα. Τῷ ὄντι, ἡ μὲν παράλο-
γος τόλμη ἐθεωρήθη ὡς ἀνδρεία, ἑτοίμη εἰς θυσίαν χάριν τῶν πολιτικῶν 
ὁμοφρόνων, ἡ προνοητικὴ διστακτικότης ὡς εὔσχημος δειλία, ἡ σωφρο-
σύνη ὡς πρόσχημα ἀνανδρίας, ἡ διὰ κάθε τι σύνεσις ὡς βραδυκινησία. 
Ἡ τυφλὴ παραφορὰ ἐκρίθη ὡς ἀνδρικὴ ἀρετή, ἐνῷ ἡ χάριν ἀσφαλείας 
περαιτέρω σκέψις ὡς εὔσχημος πρόφασις ὑπεκφυγῆς. [3.82.5] Ὁ τὰ 
πάντα ἐπικρίνων καὶ τοὺς πάντας κακολογῶν ἐθεωρεῖτο ἄξιος ἐμπιστο-
σύνης εἰς κάθε περίστασιν, ἐνῷ ὁ ἀντιτιθέμενος πρὸς αὐτόν, ὕποπτος. 
Ὁ στήνων ἐπιτυχῆ παγίδα ἐθεωρεῖτο ἄνθρωπος εὐφυής, ἀλλὰ πολὺ 
περισσότερον ἱκανός, ὁ ὀσφραινόμενος ἐγκαίρως αὐτήν. Ἐνῶ ἐκεῖνος 
ποὺ ἐφρόντιζε νὰ μὴν εὑρεθῆ εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ κάμη οὔτε τὸ ἕν, οὔτε 
τὸ ἄλλο, ἐθεωρεῖτο διαλυτὴς τοῦ κόμματος καὶ πανικόβλητος ἀπέναντι 
τῶν ἀντιπάλων. Μὲ μίαν λέξιν, ὁ προτρέχων ἄλλου εἰς τὴν διάπρα-
ξιν κακοῦ ἐκρίνετο ἄξιος ἐπαίνων, καθὼς καὶ ὁ παρακινῶν ἄλλον εἰς 
διάπραξιν κακοῦ, τὸ ὁποῖον ἐκεῖνος δὲν εἶχε διανοηθῆ. [3.82.6] Καὶ ὁ 
ἴδιος ἄλλωστε ὁ συγγενικὸς ἀκόμη δεσμὸς ἐθεωρήθη ὀλιγώτερον στε-
νός τοῦ μεταξὺ πολιτικῶν ὁμοφρόνων δεσμοῦ, διότι οἱ τελευταῖοι ἦσαν 
προθυμότεροι εἰς τὸ νὰ τολμήσουν κάθε τί χωρὶς δισταγμόν. Καθόσον οἱ 
φατριαστικοὶ σύνδεσμοι δὲν συνιστῶντο χάριν ἀμοιβαίας βοηθείας, 
ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κειμένων νόμων, ἀλλὰ χάριν ἰδιοτελῶν σκοπῶν, 
ἀντιθέτων πρὸς τοὺς καθεστώτας νόμους. Καὶ ἡ πρὸς ἀλλήλους 
ἐμπιστοσύνη ἐνισχύετο ὄχι τόσον διὰ τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς ὅρκων, 
ὅσον διὰ τῆς ἀπὸ κοινοῦ διαπράξεως ἐγκλημάτων. [3.82.7] Ὁσάκις 



123

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 151

οἱ ἀντίπαλοι διετύπωναν εὐλόγους προτάσεις, ἐκεῖνοι πρὸς τοὺς ὁποί-
ους ἐγίνοντο αἱ προτάσεις, ἐὰν ἦσαν ἰσχυρότεροι, δὲν τὰς ἀπεδέχοντο 
μὲ αἴσθημα εἰλικρινοῦς ἐμπιστοσύνης, ἀλλὰ λαμβάνοντες συγχρόνως 
τ' ἀναγκαῖα ἐξασφαλιστικὰ μέτρα. Ἐπροτίμων πολὺ περισσότερον ν' 
ἀντεκδικηθοῦν διὰ κακόν, τὸ ὁποῖον ἔπαθαν, παρὰ νὰ προλάβουν τὸ 
κακόν. Καὶ ὁσάκις ὑπὸ τὴν πίεσιν τῶν περιστάσεων ἀντηλλάσσοντο 
τυχὸν ὅρκοι πρὸς ἐνίσχυσιν συνδιαλλαγῆς, οἱ ὅρκοι ἴσχυαν μόνον προ-
σωρινῶς, ἐφόσον ἀμφότεροι οἱ ὁρκισθέντες δὲν εἶχαν ποῦ ἀλλοῦ νὰ 
στηριχθοῦν. Ἀλλ' ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος, δοθείσης εὐκαιρίας, πρῶτος ἀνέκτα 
τὸ θάρρος του, ἐὰν ἔβλεπε τὸν ἀντίπαλον ἀπροφύλακτον, ἐξεδικεῖτο μὲ 
μεγαλητέραν εὐχαρίστησιν, λόγῳ τοῦ ὅτι ἐξηπάτα τὴν πρὸς τὸν ὅρκον 
ἐμπιστοσύνην τοῦ ἀντιπάλου του, παρὰ ἐὰν ἐξεδικεῖτο παλληκαρίσια. 
Διότι ὑπελόγιζεν, ὅτι ἐκτός τοῦ πλεονεκτήματος τῆς ἀσφαλείας, ἐκέρ-
διζε καὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἐπιτηδειότητος ἀφοῦ ἐπεκράτησε δι' ἀπάτης. 
Οἱ περισσότεροι τῷ ὄντι ἄνθρωποι προτιμοῦν νὰ εἶναι ἀχρεῖοι καὶ 
νὰ ὀνομάζωνται ἐπιτήδειοι, παρὰ νὰ εἶναι χρηστοὶ καὶ νὰ λέγωνται 
εὐήθεις, καὶ διὰ τὸ τελευταῖον τοῦτο μὲν ἐντρέπονται, ἐνῷ διὰ τὸ 
πρῶτον ὑπερηφανεύονται. [3.82.8] Αἰτία ὅλων αὐτῶν ἦταν ἡ δίψα τῆς 
ἐξουσίας, τὴν ὁποίαν γεννᾶ ἡ πλεονεξία καὶ ἡ φιλαρχία, καὶ τὸ φατρια-
στικὸν πνεῦμα, τὸ ὁποῖον ἐκτρέφουν τὰ δύο αὐτὰ πάθη, εἰς ὅσους περι-
πέσουν ἅπαξ εἰς φατριαστικὰς ἔριδας. Διότι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν φατριῶν εἰς 
τὰς διαφόρους πόλεις, προβάλλοντες ἑκατέρωθεν εὔηχα συνθήματα, οἱ 
δημοκρατικοὶ τὴν πολιτικὴν ἐνώπιόν τοῦ νόμου ἰσότητα τοῦ πλήθους, οἱ 
ὀλιγαρχικοὶ τὴν σώφρονα ἀριστοκρατίαν, λόγῳ μὲν ὑπηρέτουν τὰ κοι-
νά, πράγματι ὅμως καθίστων αὐτὰ βραβεῖον τοῦ προσωπικοῦ των 
ἀνταγωνισμοῦ. Ἀγωνιζόμενοι, ἐξ ἄλλου, νὰ ὑποσκελίσουν ἀλλήλους μὲ 
κάθε μέσον, ἐτόλμησαν τὰ τερατωδέστερα πράγματα. Ἀλλὰ καὶ ταῦτα 
ἀκόμη ὑπερέβαιναν αἱ ἐκδικήσεις των, τὰς ὁποίας καὶ αἱ δύο μερίδες 
ὤθουν ὄχι ἁπλῶς μέχρι τῶν ὁρίων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπέβαλλε τὸ δίκαιον καὶ 
τὸ κοινὸν συμφέρον ἀλλὰ μέχρι τοῦ σημείου, τὸ ὁποῖον ἀνταπεκρίνετο 
ἑκάστοτε εἰς τὴν ἱκανοποίησιν τῆς φατρίας των. Καὶ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ 
κορέσουν τὸν πόθον τῆς ἀμέσου ἐκδικήσεως, εἴτε δι’ ἀδίκων καταδικῶν, 
εἴτε ἐπιβαλλόμενοι διὰ τῆς βίας. Καὶ ἐνῷ καμμία ἀπὸ τὰς δύο μερίδας 
δὲν ἐνεπνέετο ἀπὸ αἰσθήματα εὐσεβείας, ἐκεῖνοι ποὺ κατώρθωναν νὰ 
συγκαλύψουν ἀπεχθεῖς πράξεις ὑπὸ ὡραίους λόγους ἐπηνοῦντο πολὺ 
περισσότερον. Οἱ πολῖται, ἐξ ἄλλου, ὅσοι δὲν ἀνῆκαν εἰς καμμίαν ἀπὸ 
τὰς δύο μερίδας, ἔπιπταν θύματα καὶ τῶν δύο, εἴτε διότι ἠρνοῦντο ν' 
ἀγωνισθοῦν παρὰ τὸ πλευρόν των, εἴτε διότι τοὺς ἐφθόνουν διὰ τὴν 
ἀκίνδυνον καὶ ἥσυχον ζωὴν ποὺ ἐζοῦσαν. 

[3.83.1] Τοιουτοτρόπως, ἕνεκα τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν, ὅλαι 
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αἱ μορφαὶ τῆς μοχθηρίας ἐνεφανίσθησαν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν κόσμον. 
Ἡ ἀγαθότης, ἡ ὁποία συνδέεται στενῶς μὲ τὴν εὐγένειαν τοῦ χα-
ρακτῆρος, κατεγελᾶτο τόσον, ὥστε ἐξηφανίσθη, ἐνῷ ἐπεκράτησεν ὁ 
πλήρης δυσπιστίας ἀμοιβαῖος ἀνταγωνισμός, [3.83.2] καθόσον δὲν 
ὑπῆρχε τίποτε ποὺ νὰ ἠμπορῆ νὰ ὁδηγήση εἰς συνδιαλλαγήν, οὔτε 
ὑποσχέσεις πανηγυρικαί, οὔτε ὅρκοι φοβεροί. Ἕκαστος, ἐφόσον 
ἦτον ἰσχυρότερος, σκεπτόμενος πόσον ἀπελπιστικῶς ἀναξιόχρεοι ἦσαν 
αἱ διδόμεναι ἐγγυήσεις, ἐλάμβανε τ' ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἀσφάλειάν του 
μέτρα, χωρὶς νὰ ἠμπορῆ νὰ στηριχθῆ εἰς ἄλλους. [3.83.3] Καὶ οἱ ἔχοντες 
ἀσθενεστέραν τὴν ἀντίληψιν ἐπεκράτουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Διότι, φο-
βούμενοι, ὡς ἐκ τῆς ἰδικῆς των ἀνεπαρκείας καὶ τῆς εὐφυίας τῶν 
ἀντιπάλων των, μήπως ὄχι μόνον ἡττηθοῦν κατὰ τὴν συζήτησιν, 
ἀλλὰ καὶ ἕνεκα τῆς εὐστροφίας τοῦ πνεύματος τῶν τελευταίων πέ-
σουν πρῶτοι θύματα τῶν μηχανορραφιῶν των, ἔφθαναν τολμηρῶς 
μέχρις ἐγκλήματος. [3.83.4] Ἐνῶ ἐκεῖνοι, ἐπειδὴ ἕνεκα καταφρονήσεως 
τῶν ἀντιπάλων των ἐνόμιζαν ὅτι ἠμποροῦν ἐγκαίρως ν' ἀντιληφθοῦν 
τοὺς σκοπούς των, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἐπιδιώξουν διὰ τῆς 
δυνάμεως ὅ,τι ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῆ διὰ τῆς εὐφυίας, κατελαμβάνοντο 
ἀπροφύλακτοι καὶ ἐφονεύοντο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον.”

Ἐὰν δὲν ἤξερε κάποιος, τὸν συγγραφέα αὐτοῦ τοῦ ἔργου καὶ σὲ 
ποιὰ ἱστορικὴ περίοδο ἀναφέρεται, θὰ ἔβγαζε ἀβίαστα τὸ συμπέρασμα, 
ὅτι ὅλα τὰ παραπάνω κάλλιστα ἀφοροῦν καὶ τὴν ἐποχή μας. Καὶ αὐτὸ 
γιατί ἡ φύση τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς δὲν μεταβάλλεται καὶ μένει ἡ ἴδια 
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Μάταια πολλοί, μὰ πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι, ἐγκλείο-
νται, θωρακίζονται, μονώνονται, αὐτομυκτηρίζονται καὶ παραμορφώνο-
νται πίσω ἀπὸ  τὴν ἀπατηλὴ ἐπίκληση νομιμοποιητικῶν ἰδεολογιῶν ποὺ 
στὴν οὐσία δὲν παίζουν παρὰ τὸν ρόλο τῆς μαζικῆς φρεναπάτης. Μπορεῖ 
ἡ πατρίδα μας νὰ μὴν γνωρίζει συνθῆκες ἐμφυλίας συρράξεως, ἀλλὰ τὰ 
πολιτικὰ ἤθη διέπονται ἀπὸ πολιτικὸ ἀμοραλισμό, καὶ ὀξύτατο φατρια-
σμό, ὅσο καὶ ἂν ἐπικαλοῦνται ὁρισμένοι τὸν λεγόμενο «πολιτικὸ πολι-
τισμό». Καὶ σήμερα κυριαρχεῖ ἡ πάσῃ θυσίᾳ ἀναρρίχηση στὰ πολιτικὰ 
ἀξιώματα, ἐπειδὴ ἡ ἴδια ἡ νομὴ τῆς ἐξουσίας λειτουργεῖ ὡς αὐτοσκοπός. 
Δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἡδονικὴ ἀπόλαυση ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἄσκη-
ση τῆς ἴδιας τῆς ἐξουσίας. Ποτὲ δὲν κατονομάζεται αὐτὴ ἡ παθολογικὴ 
κατάστασις τῶν ἀνθρώπων. Καὶ εἶναι κοινῶς πανθομολογούμενο ὅτι καὶ 
οἱ κρατοῦντες ποτὲ δὲν ὀνοματίζουν αὐτὴν τὴν εἰδεχθῆ κατάσταση, ἀλλὰ 
καὶ ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ πολίτες ἂν καὶ τὴν ὀνοματίζουμε καὶ τὴν γνωρίζουμε, 
ἐν τούτοις τὴν ἀνεχόμαστε καὶ ὑποτασσόμαστε γιατί πληττόμαστε καὶ 
ἐμεῖς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ψυχοπαθολογία. Ἔτσι λοιπὸν δὲν ὑπάρχει 
καλύτερη μέθοδος γιὰ τὴν πραγμάτωση αὐτῆς τῆς ἰδιοτέλειας ἀπὸ τὴν 
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ἀλλοιώνουσα μετονομασία τῶν σημασιῶν καὶ τῶν ἐννοιῶν ποὺ ὑπέχουν 
οἱ λέξεις στὸν σημερινὸ πολιτισμό. Καὶ ὅταν μιλᾶμε γιὰ μετονομασία 
ἀναφερόμαστε στὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος, κάτι ποὺ ἐπιφέρει καὶ ἄλλη 
σημασία, ἄλλον ὁρισμόν, ἄλλο νόημα. Γιατί ὁ ὁρισμὸς τῆς σημασίας 
εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς λέξεως ἢ τῆς πράξεως σημαινόμενο. Ἔτσι ἀλλάζοντας 
τὴν σημασία μιᾶς λέξης ἢ ἑνὸς πράγματος μιλᾶμε γιὰ ἄλλο πρᾶγμα, 
ἄλλη κατάσταση. Μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐνταφιασθεῖ καὶ νὰ ἐξαφανισθεῖ 
ἡ ἀνεπιθύμητη ἀλήθεια. Ἀντὶ γιὰ τὴν ἀληθῆ καὶ κρυστάλλινη ἐμφάνεια  
τῶν πραγμάτων ὡς ἔχουν, προτιμᾶται ἡ σκοπιμοθηρικὴ κατασκευὴ μιᾶς 
καινοφανοῦς «πραγματικότητος». Γιατί κανεὶς κρατῶν καὶ κανεὶς ἀπὸ 
«τὰ περιβάλλοντα τῶν κρατούντων» δὲν θέλει ἐπ’ οὐδενὶ νὰ ἀναφερθεῖ 
μὲ ἁπλοὺς ὅρους ἀλήθειας στὴν γυ μνὴ ἀλήθεια τῶν παθῶν ποὺ τοὺς 
κανοναρχοῦν. Ἐξ οὗ καὶ ὁ ἐπικοι νω νι α κὸς πόλεμος ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν 
ἐντυπωσιοκρατία καὶ στὴν περί τεχνη παρουσίαση τῆς «πραγματικότη-
τας», πού, βέβαια, δὲν εἶναι πραγ μα τι κό τητα.

Ἔτσι λοιπόν, ἐνῷ πολλοὶ ἐξυμνοῦν τὸν λαὸ καὶ διαρρηγνύουν τὰ 
ἱμάτιά τους γιὰ τὰ δίκαιά του, στὴν πραγματικότητα τὸν χρησιμο-
ποιοῦν. Καὶ ὡς διαπραγματεύσιμη ὕλη καὶ ὡς σκαλοπάτι ἀναρρίχησης 
στὴν ἐξουσία. Πολλοί, ἐνῷ δείχνουν ὅτι σέβονται καὶ λένε ὅτι τιμοῦν 
τὰ ἱερὰ καὶ τὰ θέσμια τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας, στὴν πραγματικότη-
τα ἐγκλωβίζουν τοὺς εὐπίστους καὶ ἁλιεύουν τὶς προτιμήσεις τους. 
Πλεῖστοι ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες μιλοῦν γιὰ τὸ δικαίωμα στὴν  ἐργασία 
καὶ μὲ αὐτὸ ὑπονοοῦν τοὺς ἀθρόους διορισμοὺς στὴν κρατικὴ μηχανὴ 
εἰς βάρος τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας. Πολλοὶ μιλοῦν γιὰ τὴν κατάργηση 
τῶν ἀποκλεισμῶν ἀπὸ τὸ δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση καί, οὐσιαστικά, 
μὲ αὐτὸ τὸ ψεῦδος ποὺ ἐπικαλοῦνται, εἰσάγουν τὴν παντελῆ κατάργη-
ση καὶ τῆς πιὸ στοιχειώδους ἔννοιας τῆς ἀξιολογήσεως στὴν ὁποία θὰ 
ἔπρεπε ὅλοι νὰ προστρέχουν ἐὰν διεκρίνοντο ἀπὸ ἐσωτερικὴ τιμιότητα. 
Ἀρκετοὶ μιλοῦν γιὰ «εἰρήνη» καὶ «τζάμπα μάγκες» ἐνῷ στὴν πραγμα-
τικότητα ὑποκρύπτουν τὴν ἀνεπαρκῆ μικρότητά τους καὶ τὴν ἐθνική 
τους μειοδοσία. Ὁ κατάλογος τῶν ψυχικῶν παθῶν εἶναι ἀτελείωτος. 
Ἀτελείωτα ὅμως εἶναι καὶ τὰ τενάγη στὰ ὁποῖα ἔχει ἐμπλακεῖ ὁ βίος μας 
καὶ ὁ συλλογικὸς ἀλλὰ καὶ ὁ ἀτομικός. Τουλάχιστον, ἄς ἔχομε κάποια 
στοιχειώδη συναίσθηση τῆς καταστάσεως ποὺ ὅλοι ὑφιστάμεθα.

       Βασίλης Π. Μακρῆς
      Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.
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ΕΠΤΑΕΤΗΣ  Η  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ MΑΣ 

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ  Β́

Σ
τίς 7 Φεβρουαρίου 2015 συμπληρώθηκε 7ετία ἀπό τῆς ἀνόδου εἰς 
τόν Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 

Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β .́
 Ἡ ἑπταετία αὐτή συνέπεσε μέ τήν ἐπιδείνωση τῶν ἐσωτερικῶν 

ἀλλά καί τῶν ἐξωτερικῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος μας καί, ὅπως 

Φωτογραφία ἀπό τήν Θ. Λειτουργία στόν Ναό μας (Κυριακή 21-4-2013)

εἶναι φυσικό, ἐπηρέασε ἄμεσα καί τήν πνευματική ζωή τοῦ Τόπου μας 
ἀλλά καί τήν ἐνδοεκκλησιαστική διακονία.

Ἔχουμε τονίσει μέ πολλούς τρόπους τήν ἄμεση σχέση τῆς Πολι-
τικῆς ἤ Πολιτειακῆς ζωῆς μέ τήν πνευματική–λατρευτική ἐκκλησια-
στική ζωή, ὅπως, ἐπίσης, καί τήν ἀνάγκη νά ἀντιληφθῆ τό Ἐκκλησι-
αστικό Σῶμα αὐτή τήν ταύτιση καί νά μήν ἀδιαφορῆ γιά τήν ἐπιλογή 
πολιτικῶν Ἀρχόντων. Δυστυχῶς, καί τό Ἐκκλησιαστικό Πλήρωμα 
ἀλλά καί οἱ Ἱεράρχες μας δέν ἐννοοῦν νά ἐνστερνισθοῦν αὐτή τήν 
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ἀλήθεια καί ἀναγκαιότητα καί, γι’ αὐτό, ἄφησαν ἐντελῶς μόνον τόν 
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας νά ἀντιμετωπίση τήν Πολιτειακή 
λαίλαπα.

Οἱ πνευματικές καί διοικητικές ἱκανότητες τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου συνετέλεσαν ὥστε ἡ παρουσία τῆς 
Ἐκκλησίας μας κατά τήν περίοδο αὐτή νά μήν γίνη ἀντικείμενο χλευ-
ασμοῦ καί εὐτελισμοῦ, μᾶλλον δέ νά ἀποσπάση τόν σεβασμό καί τήν 
προσοχή ἀκόμη καί τῶν ἐχθρῶν Της. Ὡστόσο ὡς ἐνεργά Μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας μας καί, μάλιστα, ὡς Ποιμένες Αὐτῆς δέν εἴμαστε καθόλου 
εὐχαριστημένοι ἀπό τήν δραστηριότητα, τήν θεολογική παρουσία καί, 
κυρίως, ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς παρουσίας 
στήν ἀντιμετώπιση τοῦ πνευματικοῦ προβλήματος τῆς Μαρτυρικῆς 
Χώρας μας, τό ὁποῖο τείνει νά ἀφανίση κάθε ἔκφραση τοῦ πάλαι ποτέ 
εὐσεβοῦς Γένους μας.

Αἰσθανόμεθα, καί τό καταθέτουμε μέ κάθε σεβασμό, ὅτι ἡ Ἱε-
ραρχία μας θεωρεῖ πώς ἡ προάσπιση τῶν Πνευματικῶν Παραδόσεων 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἀποκλειστικό ἔργο τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιε-
πισκόπου.

Ὅμως, αὐτή ἡ θεώρηση εἶναι ἐντελῶς ἀντορθόδοξη καί βλαπτική 
γιά τήν πνευματική ὑγεία τοῦ Λαοῦ μας καί φανερώνει, συγχρόνως, 
ἔλλειψη διαθέσεως Κυρηναίου, ἀφοῦ δέν προθυμοποιεῖται νά προ-
σφέρη δυναμική καί οὐσιαστική βοήθεια στόν Πρῶτο Ἱεράρχη τῆς 
Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος –ὡς ἐκ τοῦ ἀξιώματός του– βαστάζει τόν Σταυρό 
τῆς Ποιμαντικῆς Πηδαλιουχίας τοῦ Γένους μας καί οἱ πνευματικές 
καί διοικητικές κινήσεις του προϋποθέτουν συντονισμένη συμπαρά-
σταση ὁλοκλήρου τῆς Ἱεραρχίας, διότι τήν Ἱεραρχία φοβοῦνται οἱ 
Ἄρχοντες τοῦ Κακοῦ, ἐφ’ ὅσον οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλάδος εἶναι οἱ 
Πνευματικοί Ὁδηγοί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.

Ἀντί συμπαραστάσεως, ἀκούσαμε πρόσφατα Ἀρχιερατικές φωνές 
νά συνευδοκοῦν μέ τήν ἀντισυνταγματική, ἀντορθόδοξη καί ἀλαζο-
νική ὁρκωμοσία τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ, ἀμαυρώνοντας μέ τόν τρό-
πο τους αὐτόν τήν συνετή καί σοβαρή στάση τοῦ Προκαθημένου τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος δέν θέλησε οὔτε νά συμμετάσχη οὔτε νά 
νομιμοποιήση μέ τήν παρουσία του τό ἀθέμιτο θεολογικό καί νομικό 
Πρωθυπουργικό πραξικόπημα!

Εὐχόμεθα υἱκῶς στόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας κ. Ἱε-
ρώνυμον Β΄ ἔτη πολλά καί εὐλογημένα ἀλλά καί πνευματική δύναμη 
καί φωτισμόν παρά Θεοῦ στήν ἰδιαιτέρως δύσκολη πηδαλιουχία τῶν 
ἡμερῶν πού ἔρχονται...

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Πλεκτάνη  Παλαιᾶς  &  Νέας  ἡγεσίας
τοῦ  Ὑπουργείου  Παιδείας  εἰς  βάρος 
τοῦ  μαθήματος  τῶν  Θρησκευτικῶν

Τ
ρεῖς μέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογές, ἡ ἀπερχόμενη ἡγεσία τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) μᾶς ἐξέπληξε μὲ τὴ δη-

μοσίευση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΠΣ) γιὰ ὅλα τὰ μαθήματα 
τοῦ Λυκείου, τὰ ὁποῖα πρόκειται νὰ ἐφαρμοστοῦν ἀπὸ τὸ ἑπόμενο σχο-
λικὸ ἔτος 2015-2016. Ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν ποικίλες. Ἡ κριτικὴ στὰ πε-
ρισσότερα μαθήματα ἐπικεντρώθηκε στὸ σημεῖο ὅτι τὰ προγράμματα 
ἔχουν φορτωθεῖ σὲ ἀπίστευτο βαθμὸ μὲ ὕλη καὶ γι’ αὐτὸ οἱ στόχοι εἶναι 
ἐξωπραγματικοὶ ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐξειδικευμένοι. Ἤδη ὁ νέος ὑπουργὸς 
Παιδείας κ. Μπαλτᾶς ἔχει ἀναγγείλει τὸν ἐπανασχεδιασμὸ τῶν ἀναλυ-
τικῶν προγραμμάτων καὶ τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων πρὸς τὴν κατεύθυν-
ση τῆς μείωσης τοῦ ὄγκου τῶν πληροφοριῶν, ὥστε νὰ δοθεῖ περισσότε-
ρο βάρος στὴν ἐμβάθυνση καὶ στὴν καλλιέργεια τῆς κριτικῆς σκέψης. 
Μέσα στὸν ὄγκο τῶν νέων ΠΣ περιέχεται φυσικὰ καὶ τὸ νέο ΠΣ στὸ 
Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) γιὰ τὶς τρεῖς τάξεις τοῦ Λυκείου1.

Τὸ νέο ΠΣ γιὰ τὰ Θρησκευτικά τοῦ Λυκείου, ἀκολουθεῖ πιστὰ τὴ 
φιλοσοφία τοῦ νέου ΠΣ ποὺ καταρτίστηκε τὸ 2010 γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ 
τὸ Γυμνάσιο ἀπὸ μιὰ μερίδα νεωτεριστῶν Θεολόγων σὲ συνεργασία μὲ 
τὸ Ὑπουργεῖο καὶ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο2 καὶ πού, ἀπὸ τὸ 2011, 
ἐφαρμόζεται ἤδη πιλοτικά. Τὸ ΜτΘ ἀπὸ τὴν παλαιὰ μορφὴ ποὺ εἶχε 
μετατρέπεται στὴν οὐσία σὲ πολυθρησκειακὸ μάθημα. Ἀπὸ τὴν Γ΄ Δη-
μοτικοῦ διδάσκονται παράλληλα ἕξι θρησκεῖες καὶ τρεῖς χριστιανικὲς 
ὁμολογίες, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ὀρθόδοξη, στὴν ὁποία, φυσικά, ὡς 
θρησκεία τοῦ τόπου δίνεται ἰδιαίτερη βαρύτητα. 

Ἔτσι ἡ συνταγματικὴ ἐπιταγὴ τῆς ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς 
συνείδησης ὡς στόχου τῆς Παιδείας3, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὸ δικαίω-
μα τῆς πλειοψηφίας4 ὀφείλει νὰ γίνει μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης 
Χριστιανικῆς παράδοσης5 θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστὲς τῶν νέων ΠΣ 
ὡς «θρησκευτικὴ ἀπολυτότητα»6. Ἡ διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ὑπογραμμίζει ὅτι εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» 
καὶ ἡ οἰκείωση τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, 
κρύβει, ὅπως μαρτυροῦν ἔμμεσα οἱ «Ὀρθόδοξοι θεολόγοι» – συντάκτες 
τῶν νέων ΠΣ, τὸν κίνδυνο «τοῦ ἰδεολογικοῦ ἐγκιβωτισμοῦ … σὲ μερι-
στικὲς καὶ ἀπολυτοποιημένες ἑρμηνεῖες καὶ στάσεις ζωῆς»7. Δεδομένο 
γι’ αὐτοὺς τοὺς «θεολόγους» εἶναι, ὅτι «στὶς περισσότερες θρησκεῖες 
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ὑπάρχουν “πηγές” θεραπείας καὶ  συμφιλίωσης»8. Αὐτὰ τὰ λίγα, προ-
φανῶς, ἀρκοῦν, γιὰ νὰ κάνουν  κατανοητό τὸ πνεῦμα τῶν συντακτῶν 
τῶν νέων ΠΣ γιὰ τὸ ΜτΘ.

Δὲν ἀρκοῦνται ὅμως μόνο στὴν ἀντισυνταγματικότητα, στὸ δια-
συρμὸ τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, στὴ διάψευση τοῦ ἰδίου τοῦ 
Χριστοῦ, ἀλλὰ προχωροῦν καὶ στὸν προσηλυτισμὸ τῶν Ὀρθόδοξων μα-
θητῶν. Πολὺ διαφωτιστικὴ προκειμένου εἶναι ἡ ἐμπεριστατωμένη με-
λέτη τοῦ Γεωργίου Η. Κρίππα, δρος Συνταγματικοῦ Δικαίου, μὲ τίτλο 
«Κατὰ πόσον τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν συνιστᾶ τὴν ἀξιόποινο πράξη τοῦ προσηλυτισμοῦ»9. Ὁ κ. 
Κρίππας ἀποδεικνύει μὲ ἀπόλυτη τεκμηρίωση, ὅτι τὸ νέο ΠΣ τοῦ ΜτΘ 
σύμφωνα μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Δίκαιο συνιστᾶ πράξη προσηλυτισμοῦ ἔναντι 
τῶν Ὀρθόδοξων μαθητῶν.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω δεδομένα, μὲ βάση τὴν μεγάλη πληθώρα 
ἀντιδράσεων ἐκ μέρους τῶν Θεολόγων ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἡ Πανελλήνια 
Ἕνωση Θεολόγων10, ἐκ μέρους ποικίλων ἄλλων ἑνώσεων καὶ συλλό-
γων11, ἐκ μέρους πανεπιστημιακῶν διδασκάλων, ἐπιστημόνων καὶ ἐρευ-
νητῶν12, κάνει ἐντύπωση ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ ΥΠΑΙΘ προχωρεῖ ἀκάθεκτα 
καὶ κυριολεκτικὰ μὲ μανία στὴν ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν ΠΣ, ὅπως φανε-
ρώνει ἡ καθιέρωση τοῦ νέου ΠΣ τοῦ ΜτΘ γιὰ τὸ Λύκειο καὶ ἡ ἐφαρμογή 
του ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2015-2016.

Μαζὶ μὲ τὴ δημοσίευση τοῦ νέου ΠΣ στὸ ΜτΘ τοῦ Λυκείου, ὁ ἀπερ-
χόμενος ὑπουργὸς ἀπέστειλε μὲ ἡμερομηνία 23.1.2015 καὶ νέα ἐγκύκλιο 
γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ ΜτΘ13. Μὲ τὴν πρώτη ματιὰ ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ 
λύνει τὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ λόγῳ τῆς ρύθμισης τῶν 
ἀπαλλαγῶν ποὺ ἀκολουθήθηκε ἀπὸ τὸ 200814 καὶ ἔπειτα, δηλ. τὴν ἀθρόα 
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ ΜτΘ χωρὶς νὰ ἐκπληρώνεται ἡ οὐσιαστικὴ προϋπόθε-
ση, δηλαδὴ ὅτι ὁ μαθητὴς ποὺ ἀπαλλάσσεται δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθό-
δοξος – σύμφωνα μὲ τὴ νομοθεσία καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας τὸ δικαίωμα αὐτὸ ἰσχύει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ ἄθε-
ους, ἀλλόδοξους καὶ ἑτερόδοξους. Ἡ τελευταία ἐγκύκλιος τῆς 23.1.2015 
διαφέρει ριζικὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ 2008 καὶ ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἐγκύκλιο 
τῆς 19.9.201315, στὴν ὁποία, ἀπὸ τὶς στῆλες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ, εἴχα-
με ἀσκήσει ἐκτενῆ κριτική16, στὸ ἑξῆς σημεῖο: ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς 
περιορίζεται πλέον αὐστηρὰ στοὺς μαθητές, τῶν ὁποίων οἱ δύο γονεῖς –ἢ 
οἱ ἴδιοι στὴν περίπτωση ποὺ εἶναι ἐνήλικοι– ὀφείλουν νὰ δηλώνουν ὅτι 
«ὁ μαθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐπικαλεῖται 
λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης». Σύμφωνα μὲ τὴν προηγούμενη ἐγκύ-
κλιο, ὑπῆρξε ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα εἴτε μὲ τὴν ἀνα-
γραφὴ στὴ δήλωση ὅτι «ὁ μαθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος» εἴτε 
μὲ τὴν ἀναγραφὴ ὅτι «ἐπικαλεῖται λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης». 
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Ἔτσι, ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ βρίσκονταν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητὲς 
ποὺ εὐνοοῦνταν καὶ ἐκμεταλλεύονταν τὴ χαλαρότητα, μὲ τὴν ὁποία χει-
ριζόταν τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολείων 
τους, ἐπικαλούμενοι λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ προδίδοντας 
μὲ αὐτή τους τὴ δήλωση οὐσιαστικὰ τὴν πίστη τους. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρὰ βρίσκονταν οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητὲς ἐκεῖνοι ποὺ ἡ συνείδησή τους 
δὲν τοὺς ἐπέτρεπε μὲ ψευδεῖς ὑπεύθυνες δηλώσεις νὰ κοροϊδεύουν, τόσο 
τὸν ἑαυτό τους ὅσο καὶ τὶς Ἀρχὲς τῆς χώρας, ἢ ποὺ οἱ Διευθυντὲς τῶν 
σχολείων τους δὲν τοὺς ἐπέτρεπαν αὐτὴ τὴν ἐξαπάτηση. 

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, βλέποντας ἐπιτέλους τὴ λύση 
τοῦ ζητήματος ποὺ ἐπὶ τόσα χρόνια τὴν ἀπασχολοῦσε, μὲ προφανῆ ἱκα-
νοποίηση χαιρέτησε τὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς ἐγκυκλίου17. Ὅμως, δικαιώ-
θηκαν ὄντως οἱ ἀγῶνες τῆς Ἕνωσης ἢ μήπως ὁ ἀπερχόμενος ὑπουργὸς 
κ. Λοβέρδος ἐνέπαιξε ἐκ νέου τούς, σὲ μεγάλη πλειοψηφία, Ὀρθόδο-
ξους Χριστιανοὺς αὐτῆς τῆς χώρας; 

Σὲ ἄλλο ἄρθρο μου18 εἶχα ἐπισημάνει τὴν ἄμεση σύνδεση τοῦ νέου 
ΠΣ στὸ ΜτΘ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν. Τὸ 2008 χωρὶς κανένα λόγο, 
χωρὶς νὰ ὑπάρχουν ἀλλαγὲς στὴ σχετικὴ νομοθεσία ἐκδίδονται οἱ πα-
ραπάνω ἐγκύκλιοι ἐν μέσῳ θέρους. Ἰδίως μὲ τὴν πρώτη δημιουργήθηκε 
ἡ ἐντύπωση ὅτι πλέον καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητὲς μποροῦν ἐλεύθερα νὰ 
ζητήσουν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ ΜτΘ. Ἡ ἐντύπωση αὐτὴ παγιώθηκε μὲ τὴν 
δεύτερη ἐγκύκλιο καὶ μόνο ἡ τρίτη ἐγκύκλιος ἀνέφερε, ἔστω ἔμμεσα σὲ 
δευτερεύουσα πρόταση σχετικὰ μὲ τὴν ἀπασχόληση τῶν ἁπαλλαγέντων 
μαθητῶν, ὅτι τὸ ΜτΘ εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους μαθητές. 
Πάντως, τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν οἱ κάθε χρόνο καὶ αὐξανόμενες αἰτήσεις 
ἀπαλλαγῶν Ὀρθόδοξων μαθητῶν ἀπὸ τὸ ΜτΘ ὅπως ἀναφέρθηκε πα-
ραπάνω. Τὸ 2010 καταρτίζονται τὰ νέα ΠΣ γιὰ τὸ ΜτΘ στὸ Δημοτικὸ 
καὶ τὸ Γυμνάσιο μὲ τὰ ὁποῖα, τὸ μάθημα, στὴν οὐσία μετατρέπεται σὲ 
πολυθρησκειακὸ μάθημα. Πέρα ἀπὸ τὴ μυθοπλασία τοῦ πολυπολιτι-
σμικοῦ χαρακτῆρα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀνάγκης καταπολέμησης τοῦ 
ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας, ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴ νέα 
μορφὴ τοῦ ΜτΘ ἦταν: Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀναβάθμιση 
τοῦ ΜτΘ. Ἔτσι θὰ ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀμφισβητίες τὰ ἐπιχειρήματα 
ὑπὲρ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα. Θὰ εἶναι ἕνα μάθημα ὑποχρεω-
τικὸ γιὰ ὅλους καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει καθόλου δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, 
ἀφοῦ θὰ διδάσκονται οἱ βασικὲς θρησκεῖες μὲ βαρύτητα στὴ θρησκεία 
τοῦ τόπου, ποὺ εἶναι ἀπόλυτα λογικὸ καὶ θεμιτό. Στὶς 23-1-2015 καθι-
ερώνεται τὸ νέο ΠΣ γιὰ τὸ ΜτΘ τοῦ Λυκείου, τὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ 
ἐφαρμοστεῖ ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2015-2016. Τὴν ἴδια ἡμέρα (23-1-2015) 
ἐκδίδεται ἡ νέα ἐγκύκλιος γιὰ τὴν δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ ΜτΘ, 
ἡ ὁποία περιορίζεται πλέον αὐστηρὰ στοὺς «μὴ Χριστιανοὺς Ὀρθόδο-
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ξους μαθητές, δηλαδὴ ἀλλόθρησκους ἢ ἑτερόδοξους ἢ ἄθρησκους, ποὺ 
ἐπικαλοῦνται λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης». Ἄρα, εἶναι πασιφα-
νές, ὅτι ἡ νέα ἐγκύκλιος συντάχτηκε γιὰ τὸ νέο ΠΣ τοῦ ΜτΘ.

Ἔτσι προκύπτει τὸ ἑξῆς ἐνδιαφέρον στοιχεῖο: Ὅσο τὸ ΜτΘ εἶχε τὸν 
παραδοσιακὸ ὀρθόδοξο χαρακτήρα, ἡ ἡγεσία τοῦ ΥΠΑΙΘ ἀπὸ τὸ 2008 
ἔδινε μὲ ἀσαφεῖς διατυπώσεις, ἐντελῶς ἀντισυνταγματικά, σὲ Ὀρθόδο-
ξους μαθητὲς τὴν δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, μαθαίνοντάς τους στὴ ἀπάτη 
μὲ ψευδεῖς δηλώσεις καὶ χρησιμοθηρία, ἀφοῦ εἶχαν ἕνα μάθημα λιγότερο 
νὰ διαβάζουν. Τώρα ποὺ ἡ ἡγεσία τοῦ ΥΠΑΙΘ καθόρισε, πάλι ἐντελῶς 
ἀντισυνταγματικά, μὲ τὰ νέα ΠΣ τὸν πολυθρησκειακὸ χαρακτῆρα τοῦ 
ΜτΘ καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καθιερώνει πλέον ἐλεύθερα τὸν προσηλυτι-
σμό, ἀποκλείει πιὰ μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια καὶ αὐστηρότητα τὴν ἀπαλλαγὴ 
Ὀρθόδοξων μαθητῶν ἀπὸ τὸ ΜτΘ, ἐπιτρέποντας αὐτὴ τὴν ἀπαλλαγὴ 
μόνο σὲ ἀλλόθρησκους ἢ ἑτερόδοξους ἢ ἄθρησκους μαθητές. Τώρα ποὺ 
μὲ βάση τοὺς ἐμπνευστὲς «θεολόγους» τῶν νέων ΠΣ τὸ μάθημα θὰ ἔπρε-
πε νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ ἀνεξαιρέτως ὅλους τοὺς μαθητές, ἐπειδὴ δὲν 
ὑπάρχουν πλέον λόγοι θρησκευτικῆς συνείδησης ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἐπικαλεστοῦν, ἡ ἡγεσία τοῦ ΥΠΑΙΘ δίνει πάλι σὲ μὴ Ὀρθόδοξους μαθητὲς 
τὴ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ προσηλυτίζονται αὐτοὶ 
κατὰ λάθος στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ εἶναι σὲ πλεονεκτικὴ θέση ἔναντι 
τῶν Ὀρθοδόξων συμμαθητῶν τους μὲ ἕνα μάθημα λιγότερο. Στοὺς δὲ 
Ὀρθόδοξους μαθητὲς ἐπιβάλλει τὸ μάθημα, γιὰ νὰ προωθήσει τὴ σύγχυ-
ση σὲ αὐτοὺς καὶ γιὰ νὰ προσηλυτίζονται ὅσο γίνεται περισσότεροι ἢ σὲ 
ἄλλες θρησκεῖες ἢ στὴν ἀθεΐα. Αὐτὸς μοιάζει νὰ εἶναι ὁ στόχος τῆς ἡγεσί-
ας τοῦ ΥΠΑΙΘ σύμφωνα μὲ τὸν χειρισμὸ τοῦ ζητήματος τῶν ἀπαλλαγῶν 
καὶ τὴν καθιέρωση τῶν νέων ΠΣ στὸ ΜτΘ.

Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς πλεκτάνης τοῦ ΥΠΑΙΘ ποὺ ἔχει στηθεῖ μὲ τόσο 
ἔντεχνο τρόπο καὶ μὲ τόση περιφρόνηση καὶ ἀπέχθεια πρὸς τὴν Ὀρθο-
δοξία μοῦ ἔρχεται στὸ νοῦ τὸ παραμύθι, γιὰ τὸν «Μαγεμένο Αὐλὸ» ἢ 
τὸν «Αὐλητὴ τοῦ Χαμελίν». Στὸ παραμύθι ἕνας ποντικοκυνηγός, ἀφοῦ 
ἀπελευθέρωσε μιὰ πόλη ἀπὸ τὴν πληγὴ τῶν ποντικιῶν καὶ τελικὰ δὲν 
πληρώθηκε ἀπὸ τοὺς πολῖτες, παρέσυρε μαζί του ὁλόκληρη τὴ νεολαία 
τοῦ τόπου, ἡ ὁποία καὶ στὴ συνέχεια χάθηκε. Μήπως, τηρουμένων τῶν 
ἀναλογιῶν, αὐτὲς οἱ προθέσεις καὶ αὐτὲς οἱ ἐνέργειες τῆς πολιτικῆς 
ἡγεσίας τοῦ τόπου μας, ἡ ὁποία, μάλιστα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ποντικο-
κυνηγὸ πληρώνεται ἁδρᾶ, δὲν παραπέμπουν σὲ ἕνα παρόμοιο κίνδυ-
νο; Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς τόσο σοβαρῆς ἀπειλῆς ἰδιαίτερα γιὰ τὴ νεολαία 
ἀλλὰ καὶ γενικὰ γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς, ἀπορεῖ κανεὶς μὲ στάση τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ σιωπᾶ, ποὺ ὡς τώρα δὲν ἔχει πάρει 
θέση. Καὶ ἀναρωτιέται κανείς, ἂν ὄντως οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας 
θέλουν νὰ ἐκχωρήσουν τὴ διαποίμανση τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου στοὺς 
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ἐπιτήδειους αὐτοὺς νεωτεριστές, σ’ αὐτοὺς τοὺς  ἀθεολόγητους «θε-
ολόγους» ποὺ ὑπηρετοῦν πιστά τὰ ἀφεντικά τους στὴ καθιέρωση τῆς 
νέας τάξης τῶν πραγμάτων μὲ τὶς ἠχηρὲς ἀξίες τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὸν 
ἄλλο, τῆς ἀνεκτικότητας κ.τ.λ. – σὰν νὰ τὶς ἀπέκλειε τὸ ἦθος τοῦ Χρι-
στοῦ ποὺ εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ ἤθους κάθε Ὀρθόδοξου χριστιανοῦ. 

Θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ νὰ ἑνώσω τὴ φωνή μου μὲ πολλὲς ἄλλες καὶ ἀπὸ 
τὶς στῆλες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ νὰ ἀπευθύνω ἔκκληση πρὸς τὴν Σε-
βαστὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ὑψώσει τὸ ἀνάστημά 
της, ὥστε ἔστω αὐτὴ τὴν ὕστατη ὥρα νὰ ἀποτραπεῖ αὐτὸς ὁ κίνδυνος.

       Λέων Μπρὰνγκ
         Δρ. Θεολογίας
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Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
13. Ἀρ.Πρωτ.12773/Δ2/23-01-2015.
14. Ἐγκύκλιοι μὲ Ἀρ. Πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και 
Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08.
15. Ἀρ. Πρωτ.13309¬/Γ2/19-09-2013.
16. Βλ. τεύχ. 134, Ὀκτώβριος 2013, σσ. 365-368
17. Βλ. http://www.petheol.gr/nea/ethesetespethgiatenearythmiseapotoypaithtouzetemato
stesapallagesapo tomathematonthreskeutikon
18. Βλ. ἐφημερίδα «Κοινωνία», ἀρ. 20, Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2013, σ. 2.
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ΜΩΡΑ ΜΕ ...ΤΡΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ!

Ε
χει γίνει πολὺς  λόγος γιὰ τὰ  μωρὰ μὲ τοὺς τρεῖς γονεῖς, ἰδίως μετὰ 
τὴν ἀπόφαση ποὺ ἤδη, πρὶν λίγες μέρες, ἔλαβε ἡ Βουλὴ τῶν Λόρδων 

στὴν Μ. Βρετανία προκειμένου νὰ νομιμοποιήσει τὴ διαδικασία.
Θὰ ἤθελα σὰν μοριακὸς βιολόγος νὰ περιγράψω μὲ ἁπλᾶ καὶ κατα-

νοητὰ λόγια τὴ διαδικασία, προκειμένου ὅλοι οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ γνω-
ρίζουν τὶς τεχνικὲς λεπτομέρειες, οὕτως ὥστε νὰ μποροῦν νὰ κατανοήσουν 
εἰς βάθος καὶ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς προεκτάσεις τοῦ θέματος.

Σὲ προηγούμενα ἄρθρα, στὰ ὁποῖα εἴχαμε ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα 
τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας, εἴχαμε ἀναφέρει ὅτι τὰ μιτοχόνδρια, τὰ ὁποῖα 
εἶναι τὰ ἐργοστάσια παραγωγῆς ἐνέργειας τοῦ κυττάρου καὶ τὰ ὁποῖα 
περιέχουν δικό τους αὐτόνομο γενετικὸ ὑλικό, τὰ κληρονομοῦμε κατ’ 
ἀποκλειστικότητα ἀπὸ τὶς μητέρες μας.

Ὑπάρχουν ὁρισμένες περιπτώσεις, ὅπου οἱ μητέρες μεταφέρουν 
ἐλαττωματικὰ μιτοχόνδρια χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν. Μιὰ γυναῖκα μπορεῖ 
νὰ μεταφέρει ἕνα περιορισμένο ἀριθμὸ ἐλαττωματικῶν μιτοχονδρίων, ὁ 
ὁποῖος εἶναι μικρὸς σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπόλοιπα φυσιολογικά, γεγονὸς ποὺ 
ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀπουσία συμπτωμάτων καὶ προβλημάτων.

Ὡστόσο, τὰ ἐλαττωματικὰ αὐτὰ μιτοχόνδρια εἶναι δυνατὸν νὰ πε-
ρά σουν στὰ ὠάρια τῆς γυναῖκας σὲ πολὺ μεγαλύτερη ἀναλογία σὲ σχέ-
ση μὲ τὰ φυσιολογικὰ καὶ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ μιὰ ἐγκυμο-
σύνη, ἐνδέχεται νὰ πάσχει ἀπὸ ἕνα ἀπὸ τὰ κληρονομικὰ νοσήματα, ποὺ 
σχετίζονται μὲ τὴ μιτοχονδριακὴ δυσλειτουργία, ὅπως ἡ ἀσθένεια τοῦ 
Leigh καὶ τὸ σύνδρομο τοῦ Bath ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἀσθένειες ποὺ 
ἔχουν συνδεθεῖ μὲ τὴ μιτοχονδριακὴ δυσλειτουγία ὅπως ἡ νόσος τοῦ 
Parkinson, κώφωση, ἀπώλεια ὅρασης, ἐπιληψία καὶ διαβήτης.

Ἡ συχνότητα ἐμφάνισης τῶν μιτοχονδριακῶν νοσημάτων εἶναι περί-
που 1 στὰ 200 παιδιά. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ θὰ ἔχουν ἤπια συμπτώματα καὶ 
προβλήματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐμφανιστοῦν ἀργότερα στὴ ζωή τους. Ὡστόσο, 
σὲ 1 ἀπὸ τὰ 6.500 ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιά, περίπου, παρουσιάζονται σοβα-
ρότατα προβλήματα τὰ ὁποῖα μειώνουν σημαντικά τὸ προσδόκιμο ζωῆς 
χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἀπολύτως κανένας τρόπος ἀντιμετώπισης.

Προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση, οἱ ἐπιστήμο-
νες ἀνακάλυψαν μιὰ τεχνικὴ (περὶ ἧς ὁ λόγος), μὲ τὴν ὁποία, τὸ ὠάριο 
τῆς μητέρας ποὺ φέρει τὰ ἐλαττωματικὰ μιτοχόνδρια γονιμοποιεῖται 
στὸ ἐργαστήριο (in vitro fertilization) ἀπὸ τὸ πατρικὸ σπέρμα. Στὴ συ-
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νέχεια ὁ πυρήνας τοῦ γονιμοποιημένου ὠαρίου ἀπομονώνεται καὶ με-
ταφέρεται στὸ ὠάριο μιᾶς δεύτερη γυναίκας, ποὺ εἶναι ἡ δότρια, ἀφοῦ 
προηγουμένως ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ μέσα ὁ πυρήνας μὲ τὸ ἀρχικὸ γενε-
τικὸ ὑλικό (τὸ γενετικὸ ὑλικό τῆς δότριας). Τέλος αὐτὸ τὸ τροποποιη-

μένο ἔμβρυο ἐμφυτεύεται στὴ 
μήτρα τῆς μητέρας. Τὸ παιδὶ 
ποὺ θὰ προκύψει, ἔχει τρεῖς 
γενετικοὺς γονεῖς, τὸν πατέρα 
καὶ τὴ μητέρα του, ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους ἔχει κληρονομήσει τὰ 
23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, καὶ 
τὴ δότρια, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει 
κληρονομήσει τὰ μιτοχόνδρια, 
τὰ ὁποῖα, ὅπως προείπαμε, πε-
ριέχουν τὸ δικό τους γενετικὸ 
ὑλικό, τὸ μιτοχονδριακὸ DNA. 
Γιὰ μιὰ γραφικὴ ἀναπαράστα-
ση τῆς ὅλης διαδικασίας δεῖτε 
τὴν εἰκόνα ποὺ συνοδεύει τὸ 
παρὸν ἄρθρο.

Ὑπάρχουν πολλὰ μέλη 
τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας 
ποὺ προειδοποιοῦν ὅτι τὰ δε-
δομένα ποὺ ἔχουμε δὲν ἐπαρ-
κοῦν, προκειμένου νὰ εἴμαστε 

βέβαιοι πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία ὅτι ἡ διαδικασία εἶναι ἀσφαλὴς καὶ 
ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ αὐτὴ θὰ εἶναι φυσιολογικά. Οἱ 
ἐπιστήμονες συνεχίζουν λέγοντας ὅτι δὲν γνωρίζουμε ἂν τὸ μιτοχονδρι-
ακὸ DNA μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὰ χαρακτηριστικά τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
κατὰ πόσον αὐτὸ ἀλληλεπιδρᾶ μὲ τὸ γενετικὸ ὑλικό τοῦ πυρῆνα, τὸ 
ὁποῖο, σύμφωνα μὲ παροῦσα γνώση, καθορίζει τὸ ποιοὶ εἴμαστε.  

Ὡστόσο, ὁ Ἀγγλικὸς Ὀργανισμὸς Ἐμβρυολογίας καὶ Ἀνθρώπινης 
Γονιμοποίησης, γνωμοδότησε ὅτι δὲν διαφαίνεται καμμία ἐπικινδυνό-
τητα ὅσον ἀφορᾶ σ’ αὐτὴ τὴν ἐπεμβατικὴ διαδικασία, ὁπότε καὶ τὸ 
θέμα δὲν συνάντησε καμμιὰ δυσκολία καὶ ψηφίσθηκε ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν 
Λόρδων... 

Καὶ στὰ δικά μας!

       Κώστας Βουγᾶς
      Μοριακὸς Βιολόγος
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Τὰ ἐρευνητικὰ ἀποτελέσματα χρειάζονται 
τὴ “συμφωνία” Τοῦ Θεοῦ

Μ
ὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συζήτησης τοῦ Περιοδικοῦ, ποὺ ἀφορᾶ στὴ συσχέ-
τιση τῆς Θεολογίας μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση, ἐπιθυμῶ νὰ παρα-

θέσω τὴν προσωπική μου ἐμπειρία, ποὺ εἶχα κατὰ τὴ διάρκεια ἐκπόνησης 
τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς στὸ Ὀρθοδοντικὸ Τμῆμα τῆς Ὀδοντια-
τρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐργαστήριο Πει-
ραματικῆς Χειρουργικῆς καὶ Χειρουργικῆς Ἔρευνας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς 
Ἀθηνῶν. Σκοπός μου εἶναι νὰ καταδείξω πὼς οἱ δυσκολίες, ποὺ συνοδεύουν 
τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, εἶναι τόσες, ὥστε ἡ κατάκτηση τῆς ἐπιστημο-
νικῆς γνώσης νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα, τὸ ὁποῖο πρωτίστως 
χρειάζεται τὴν εὐλογία Τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως νομίζω συμβαίνει μὲ κάθε ὀρθόδοξο/η  χριστιανὸ/ὴ ὁπλισμένο 
μὲ τὸ θάρρος καὶ τὸ πάθος γιὰ δημιουργία, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἐλπίδα 
στὴ στήριξη Τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀσχοληθῶ μὲ ἕνα θέμα 
πρωτότυπο καὶ ἐνδιαφέρον, ἐπέλεξα ἕνα φιλόδοξο στόχο. Νὰ διερευνήσω 
σὲ πειραματόζωα (ποντίκια), ἐὰν οἱ χημικοὶ παράγοντες RANKL καὶ OPG, 
ποὺ ὑπάρχουν στὸ αἷμα καὶ τὸ ὑγρό τῆς οὐλοδοντικῆς σχισμῆς, συσχετίζο-
νται μὲ κάποια ἐπιπλοκὴ τῆς ὀρθοδοντικῆς μετακίνησης1, 2.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ συναισθάνθηκα τὴ δυσκολία τοῦ ἐγχειρήματος. Ὁ ἴδιος 
ὁ σχεδιασμὸς  τῆς ἔρευνας φάνταζε ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο. Πολὺ σύντο-
μα διαπίστωσα πόσο οἱ χριστιανικὲς ἀρετές, ὅπως ἡ καθαρὴ λογικὴ σκέ-
ψη ἀπεγκλωβισμένη ἀπὸ ὁποιαδήποτε φαντασία καὶ προκατάληψη, ἀλλὰ 
καὶ ἡ ταπείνωση τοῦ ἐρευνητῆ, συνιστοῦν ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιὰ τὸ 
σχεδιασμὸ τῆς ἔρευνας. Πόσες πληροφορίες γιὰ τὸ θέμα ἔπρεπε νὰ συ-
γκεντρωθοῦν, νὰ ἀξιολογηθοῦν, νὰ ὑποστοῦν ἐπεξεργασία, ἀλλὰ καὶ πόσα 
ἀξιόλογα στοιχεῖα ἀπὸ ἀντίστοιχες ἐρευνητικὲς ἐργασίες ἄλλων ἐρευνητῶν 
ἔπρεπε νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν, ὥστε ἡ ὀργάνωση τοῦ 
πειράματος νὰ εἶναι καλή, ἕως καὶ τὴν τελευταία της λεπτομέρεια (ὅσο 
αὐτὸ βέβαια εἶναι δυνατόν).

Ὅμως ἡ θεωρία ἀπὸ τὴν πράξη ἀπέχουν πάρα πολύ. Σὲ ἕνα πείραμα, 
ποὺ περιλαμβάνει πειραματόζωα, ἀπαιτεῖται ἡ συνεργασία πολλῶν ἀνθρώ-
πων: τοῦ κτηνιάτρου, ποὺ ἔχει τὴν κύρια ἐπίβλεψη τῶν πειραματόζωων 
καὶ τὴν εὐθύνη ἀναισθητοποίησής τους, τῶν ἐργαζομένων ποὺ φροντί-
ζουν γιὰ τὸ εἶδος τῆς τροφῆς ποὺ θὰ καταναλώσουν τὰ πειραματόζωα, τὶς 
συνθῆκες φωτισμοῦ καὶ θέρμανσής τους, τὴ μέτρηση τοῦ βάρους τους, τὴ 
συγκέντρωση κάποιων ἀπαραίτητων ὑλικῶν, τῶν χημικῶν τοῦ ἐργαστηρίου 
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ποὺ θὰ ὑποβάλλουν τὰ συγκεντρωθέντα στοιχεῖα στὸν κατάλληλο ἐργα-
στηριακὸ ἔλεγχο γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων κ.λ.π. 
Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, ἕνας καλὸς συντονισμὸς διαφορετικῶν ἀνθρωπίνων χα-
ρακτήρων, ποὺ μέσα ἀπὸ ὁμαδικὴ δουλειά, θὰ πρέπει νὰ ἐξασφαλίσουν 
τὴν ἐπίτευξη ἑνὸς κοινοῦ στόχου. Δόξα Τῷ Θεῷ ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στὸ 
ἐρευνητικὸ πρωτόκολλο ὑποστήριξαν τὴν προσπάθειά μου μὲ μεγάλη κα-
λοσύνη καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ νιώθω βαθιὰ εὐγνωμοσύνη.

Ἡ περιπέτεια ὅμως μιᾶς ἔρευνας δὲ σταματᾶ ἐδῶ. Στὶς ἐρευνητικὲς 
ἐργασίες, ποὺ περιγράφονται στὴ βιβλιογραφία ὅλα φαίνονται ἰδανικά. 
Δὲν ἀναφέρεται πουθενά, ὅτι τὰ ποντίκια ἀπαιτοῦν πολὺ προσεκτικοὺς 
χειρισμοὺς γιατί εἶναι πιθανὸν νὰ πεθάνουν, ὅτι τὰ ὀρθοδοντικὰ σύρμα-
τα εἴτε σπᾶνε εἴτε ἀποκολλῶνται, ὅτι ἡ σωστὴ ἐξαγωγὴ τῶν δοντιῶν τῶν 
ποντικῶν εἶναι δύσκολη καὶ γενικὰ ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πειράματος 
προκύπτουν χίλιες δύο δυσκολίες, ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ ρόδινη χαρακτηρί-
ζουν τὴν ἐρευνητικὴ διαδικασία καὶ κάθε ἄλλο παρὰ περήφανο κάνουν τὸν 
ἐρευνητή. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀντιξοότητες ἔπρεπε μὲ ταπείνωση καὶ ἐλπίδα 
στὴ στήριξη Τοῦ Θεοῦ νὰ βρίσκεται ἡ κατάλληλη λύση. Πράγματι, ὅλες οἱ 
δυσκολίες ἀντιμετωπίστηκαν μὲ ἐπιτυχία καὶ σύντομα τὰ συγκεντρωθέντα 
στοιχεῖα ἔγιναν ἐπαρκῆ πρὸς ἐργαστηριακὸ ἀρχικὰ καὶ ἐν συνεχείᾳ στατι-
στικὸ ἔλεγχο.

Πρὸς μεγάλη μας χαρὰ καὶ συγκίνηση  ἡ τελικὴ ἔκβαση τῆς ἔρευνας 
ἦταν ἡ ἀποκάλυψη πρωτότυπων ἀποτελεσμάτων ἰσχυρῶν στατιστικά, μετὰ 
τὶς δυσκολίες τῆς ἐρευνητικῆς διαδικασίας καὶ παρὰ τὸ μικρὸ ἀναλογικὰ 
κόστος κατὰ τὸν οἰκονομικὸ προϋπολογισμό. Ἡ προσωπική μου αὐτὴ ἐμπει-
ρία μὲ δίδαξε πώς, ὅπως καὶ ἡ ζωή, ἡ ἔρευνα χρειάζεται σὲ κάθε της βῆμα 
τὴν εὐλογία Τοῦ Θεοῦ. Μὲ ἔκανε νὰ συναισθανθῶ τὰ ἐρευνητικὰ ἀποτελέ-
σματα ὡς Θεῖο Δῶρο, ὡς μιὰ ἀποκάλυψη Τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπιβράβευση τοῦ 
ἀνθρώπινου ἀγῶνα καὶ ὡς ἐπιστέγασμα τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας  γιὰ 
τὴν ὠφέλεια τῆς κοινωνίας.
     Ἰωάννα Β. Τυροβολᾶ
          Ὀδοντίατρος - Ὀρθοδοντικός
               Δρ Παν/μίου Ἀθηνῶν  
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2)  Tyrovola JB, Spyropoulos MN, Makou M, Perrea D. <Root resorption and the 
OPG/RANKL/RANK system: a mini review>. Review Article, Journal of Oral 
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Πολιτικὴ Ὁρκωμοσία;
Πατέρα Βασίλειε εὐλογεῖτε!

Α
ἴσθηση προκάλεσε σέ ὅλους ἐμᾶς στό Ἀμβοῦργο, ἡ ἀπόφαση τοῦ κ. 
Τσίπρα, νὰ προχωρήση σὲ πολιτικὴ ὁρκωμοσία, κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν 

καθηκόντων του. Μιὰ ἀπόφαση ποὺ συζητήθηκε ἀρκετὰ καὶ δημιούργησε 
ἀλγεινὴ ἐντύπωση, στὴν πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

“Διαβεβαιώνω στὴν τιμὴ καὶ στὴν συνείδησή μου” εἶπε ὁ κ. Τσίπρας, 
ὁ ὁποῖος ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτόν του καὶ ὄχι «εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ 
Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»!

Ἡ ἐπίσκεψη στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ἄμβλυνε λίγο τὶς ἐντυπώσεις, ἀλλὰ 
μᾶλλον ἐντάσσεται στὰ πλαίσια μιᾶς ἐπικοινωνιακῆς πολιτικῆς. Στὰ ἴδια 
πλαίσια, ἦταν βεβαίως καὶ ἡ προεκλογικὴ ἐπίσκεψή του στὸ Βατικανό. 
Εἰλικρινὰ δὲν γνωρίζω ἀπὸ πότε εἴθισται ὁ μελλοντικὸς Ἕλληνας πρωθυ-
πουργός, νὰ ἐπισκέπτεται ἐθιμοτυπικῶς τὸν Πάπα στὴν Ρώμη, πρακτικὴ 
ποὺ ἁρμόζει μᾶλλον σὲ πολιτικούς τῶν δυτικοβαλκανικῶν κρατιδίων, ποὺ 
προέκυψαν ἀπὸ τὴν διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας.

Τὸ περιστατικὸ τῆς πρωθυπουργικῆς ὁρκωμοσίας, στάθηκε ὅμως 
ἀφορμή νὰ θυμηθῶ μιὰ συγκινητικὴ κατ’ ἐμὲ σκηνή, ποὺ εἶδα στὸ διαδί-
κτυο. Πρὶν λίγους μῆνες, κατὰ τὴν ἐγκατάσταση τῆς νέας Δημοτικῆς ἀρχῆς, 
στὸ Δῆμο Ἀλίμου καὶ παρουσίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης, κάποιοι 
ἐκλεγμένοι σύμβουλοι, ἔδωσαν πολιτικὸ ὅρκο. Τότε ὁ σεβαστὸς Ἱεράρχης 
κ. Συμεών, τονίζοντας τὴν ἀξία ποὺ δίδει ἡ Ἐκκλησία στὸ ἀγαθό τῆς ἐλευθε-
ρίας, παρεκάλεσε αὐτοὺς τοὺς συμβούλους, ἂν ἤθελαν νὰ φωτογραφηθοῦν 
τοὐλάχιστον μαζί του. Αὐτοί, εὐτυχῶς, ἀνταποκρίθησαν στὴν παράκληση 
τοῦ Ἱεράρχου. Δὲν γνωρίζω τί ἔνοιωσαν ἐκείνη τὴν στιγμή, δὲν γνωρίζω ἐπί-
σης ἂν ἡ θέλησή τους νὰ δώσουν πολιτικὸ ὅρκο, ὀφείλεται σὲ προσωπική 
τους πεποίθηση, ἢ ἂν πρόκειται γιὰ πάγια κομματικὴ τακτική, στὴν ὁποία 
οἱ ἴδιοι εἶναι φυλακισμένοι. Θαύμασα ὅμως τὴν ταπείνωση τοῦ Μητροπο-
λίτου.

Προκύπτει βέβαια τὸ ἐρώτημα, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ παρακινεῖ ἐμᾶς νὰ 
τοὺς ψηφίζουμε γιὰ ἐκπροσώπους μας; Πῶς εἶναι δυνατόν, αὐτὸς ποὺ δὲν 
σέβεται τὴν Ἐκκλησία νὰ σεβασθῆ ἐμᾶς τοὺς ψηφοφόρους; Πῶς εἶναι δυ-
νατόν, κάποιος ποὺ δὲν ἔχει φόβο Θεοῦ, νὰ φοβηθῆ τὸν λαό; Μὲ τί κριτή-
ρια δίδουμε τὴν ψῆφο μας; Τί καλὸ εἴδαμε, ἀπὸ μιὰ πολιτικὴ τάξη, ποὺ 
μᾶς κατήντησε “Τιτανικό”; Τὸ ὅτι ἐδανείζοντο στὸ ὄνομά μας, χωρὶς νὰ μᾶς 
ἐνημερώνουν; Τὸ ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ ἱερὸ καὶ συνταγματικῶς κατοχυρωμένο, 
δικαίωμα τῆς ἐργασίας, ἔγινε ἀντικείμενο βρώμικης συναλλαγῆς μεταξὺ 
ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων; Τί προσδοκίες ἔχουμε, ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὑποτι-
θέμενους ἐκπροσώπους μας;
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Πιστεύω σέ ἕνα μοναπάτι πού θά εἴμαστε μαζί... 
 

Ο 
Φεβρουάριος εἶναι ἕνας πολὺ ἀγαπητὸς μήνας στοὺς περισσότε-
ρους ἀνθρώπους, ἕνας μήνας ποὺ τὸν περιμένουν μὲ ἀνυπομονησία, 

καθὼς στὶς 14 Φεβρουαρίου γιορτάζεται ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου 
ποὺ θεωρεῖται ἡ μέρα τῶν ἐρωτευμένων. Ἔτσι, οἱ περισσότεροι περιμέ-
νουν τὴν μέρα αὐτὴ γιὰ νὰ δείξουν στὸν σύντροφό τους τὸν ἔρωτα καὶ 
τὴν ἀγάπη ποὺ αἰσθάνονται γι’ αὐτόν. Τὰ πάντα ντύνονται στὸ κόκκι-
νο, καθὼς αὐτὸ εἶναι τὸ χρῶμα ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν μέρα καὶ τὴν 
γιορτὴ αὐτή. Σὲ κάθε γωνία παρατηρεῖ κανεὶς ἀνθρώπους νὰ πουλοῦν 
τριαντάφυλλα κόκκινα, οἱ βιτρίνες εἶναι γεμάτες μὲ λουλούδια κυρίως 
κόκκινα, ἀρκουδάκια, σοκολατάκια μὲ κόκκινο περιτύλιγμα, κοσμήματα 
καὶ ἄλλα παρόμοια. Οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονται ὅτι ἡ μέρα ποὺ ξημερώνει 
εἶναι τόσο ξεχωριστὴ γι’ αὐτὸ καὶ ξυπνοῦν μὲ μιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ 
διάθεση ἀπὸ κάθε ἄλλη μέρα καὶ ἀντιλαμβάνονται διαφορετικὰ τὴν 
πραγματικότητα. Δὲν ξέρω ἂν ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀσυνείδητα στοὺς ἀνθρώ-
πους ἢ ἂν γίνεται ἐνσυνείδητα, πάντως αὐτὴ τὴν μέρα τοῦ ἔρωτα ὅλοι 
αἰσθάνονται “ὑποχρεωμένοι” νὰ δείχνουν ἐρωτευμένοι καὶ εὐδιάθετοι. 
Τὰ προβλήματα κλείνονται σὲ μιὰ σκονισμένη ντουλάπα γιὰ νὰ ἀσχο-
ληθοῦν κάποια ἄλλη στιγμὴ μὲ αὐτὰ –ὅταν ὁ χρόνος τὰ κάνει νὰ φαί-
νονται τόσο μεγάλα σὰν τέρατα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιμετωπιστοῦν 
καὶ εἶναι μάταιο κάποιος νὰ προσπαθήσει ἀκόμα καὶ νὰ τὰ πολεμήσει, 

“Ὅ,τι θέλει ὁ λαός, τὸ θέλει καὶ ὁ Θεὸς” ἔλεγε ὁ π. Εὐμένιος Σαρι-
δάκης. “Σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν καλοὺς ἄρχοντες, στέλνει ὁ Θεὸς καλοὺς 
ἄρχοντες. Σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν ἁγίους, στέλνει ὁ Θεὸς ἁγίους. Ὅ,τι θέλει 
ὁ λαός, στέλνει ὁ Θεός. Ὅπως εἴμαστε ἐμεῖς, ὅπως θέλουμε ἐμεῖς, θὰ μᾶς 
δώση ὁ Θεός. Ὅταν θέλουμε καλά, ὁ Θεὸς θὰ μᾶς δώση καλά.”

Μήπως ἔχουμε καὶ ἐμεῖς οἱ ψηφοφόροι εὐθύνη; Μήπως ἐμεῖς εἴμε-
θα, ποὺ δὲν θέλουμε τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς καλοὺς ἄρχοντες; Μήπως προτι-
μοῦμε τοὺς ἀμοραλιστὲς καὶ καιροσκόπους;

Οἱ Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, κατὰ τὸ παρελθόν, προσπάθησαν ἄλλες 
νὰ φιμώσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ ἄλλες νὰ τῆς ἐπιβάλλουν κάποιο ρόλο δια-
κοσμητικό. Οἱ προσπάθειές τους ὅμως ἀπεδείχθησαν μάταιες.

Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἀναμειγνύεται στὰ κοινά. Ἡ Ἐκκλησία ὑπο-
χρεοῦται νὰ ἐλέγχη τὴν κοσμικὴ ἐξουσία. Ποιὸς ἄλλος μπορεῖ νὰ προστα-
τεύση τὸν λαό, ἀπὸ τὶς αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας; Ποιὸς ἄλλος πονᾶ πε-
ρισσότερο τὸν λαό, ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία; Ποιὸς ἄλλος ἔσπευσε νὰ 
ἐπουλώση, τὰ τραύματα τοῦ λαοῦ, μετὰ ἀπὸ κάθε ἐθνικὴ περιπέτεια;

           Μὲ σεβασμὸ
Ἀμβοῦργο     Στυλιανὸς Ρουτζούνης
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καθὼς ἡ προοπτική τοῦ νὰ νικηθοῦν δὲν ὑπάρχει στὸν ὁρίζοντα. Εἶναι 
πάντως ἀδιανόητο τὸ νὰ προσπαθήσει κάποιος νὰ λύσει τὰ προβλήματά 
του αὐτὴ τὴ μέρα ὅπως καὶ εἶναι ἀδιανόητο νὰ ξεχάσει κάποιος αὐτὴ 
τὴν μέρα. Πρέπει ὅλοι νὰ εἶναι προετοιμασμένοι ἀπὸ πρὶν καὶ νὰ ἀντα-
ποκριθοῦν ἀναλόγως στὶς 14 Φεβρουαρίου. 

Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν αὐτὴ τὴν πολὺ «σημαντικὴ» μέρα γράφτηκαν 
πολλά. Μάλιστα 4 ἄνθρωποι, ἕνας φυσικός, μιὰ ψυχοθεραπεύτρια, ἕνας 
φιλόσοφος καὶ μιὰ συγγραφέας προσπάθησαν νὰ δώσουν τοὺς δικούς 
τους ὁρισμοὺς σχετικὰ μὲ τὴν ἀγάπη, τὸ πῶς, δηλαδή, αὐτοὶ τὴν ἀντι-
λαμβάνονται. Σύμφωνα μὲ τὸν Φυσικὸ: «Βιολογικά, ἡ Ἀγάπη εἶναι μιὰ 
ἔντονη νευρολογικὴ κατάσταση, ὅπως ἡ πείνα ἢ ἡ δίψα, ἀλλὰ πιὸ μό-
νιμη. Ὁ ἐγκέφαλος ἀπελευθερώνει ἕνα τεράστιο συνδυασμὸ ὁρμονῶν: 
Φερομόνες, Ντοπαμίνη, Νορεπινεφρίνη, σεροτονίνη, ὠκυτοκίνη καὶ βα-
ζοπρεσίνη (ADH). Ὡστόσο, ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς ἐξέλιξης, ἡ ἀγάπη μπο-
ρεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὡς μηχανισμὸς ἐπιβίωσης. Ἕνας μηχανισμὸς ποὺ 
ἔχουμε ἀναπτύξει ὥστε νὰ χρειαζόμαστε τὶς μακροχρόνιες σχέσεις, ποὺ 
σημαίνουν ἀμοιβαία ἀλληλοϋπεράσπιση, φροντίδα τῶν γονιῶν πρὸς τὰ 
παιδιὰ καὶ προώθηση τοῦ αἰσθήματος ἀσφάλειας καὶ σιγουριᾶς.» 

Σύμφωνα μὲ τὴν ψυχοθεραπεύτρια: «Ἀντίθετα μὲ ἐμᾶς, οἱ ἀρχαῖοι 
δὲν στρίμωχναν, ποικίλα συναισθήματα ποὺ τοὺς δίνουμε τὴν ἐτικέτα 
«Ἀγάπη», στὴν ἴδια λέξη. Εἶχαν πολλὲς παραλλαγές, μεταξύ τῶν ὁποί-
ων οἱ ἑξῆς: Φιλία, τὴν ὁποία ἀντιλαμβάνονταν ὡς μιὰ βαθιὰ οἰκειότητα, 
ἀνάμεσα σὲ στενοὺς φίλους ἢ μέλη μιᾶς οἰκογένειας ἢ ὡς ἕνα βαθὺ 
δέσιμο, ποὺ σφυρηλατεῖται ἀνάμεσα σὲ στρατιῶτες, ποὺ πολεμοῦσαν 
ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλον στὴ μάχη. Πρᾶγμα, εἶναι ἡ ὥριμη ἀγάπη ποὺ 
ἐξελίσσεται μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἀνάμεσα σὲ ζευγάρια ποὺ βρί-
σκονται πολὺ καιρὸ μαζὶ καὶ περιλαμβάνει ἀλληλοκατανόηση στὴν 
πράξη, ἀφοσίωση καὶ συμβιβασμούς. Ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀρχαίους, ἦταν 
ἕνας πιὸ γενικευμένος ὅρος καὶ δὲν εἶχε νὰ κάνει μὲ τὴν ἀποκλειστικό-
τητα ἀλλὰ μὲ ἕνα πανανθρώπινο συναίσθημα ποὺ ἀφοροῦσε τοὺς γύρω 
σου.Φιλαυτία, εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν ἑαυτό σου, ποὺ δὲν εἶναι τόσο 
ἐγωιστικὴ ὅσο ἀκούγεται. Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης, ἤ, ὅπως θὰ σᾶς 
πεῖ ὁποιοσδήποτε ψυχοθεραπευτής, γιὰ νὰ μπορέσεις νὰ νοιαστεῖς γιὰ 
τοὺς ἄλλους, πρέπει πρῶτα νὰ ἔχεις φροντίσει τὸν ἑαυτό σου. Ἀγάπη 
εἶναι ὅλα τὰ παραπάνω. Ἀλλὰ εἶναι παράλογο καὶ μὴ ρεαλιστικὸ νὰ 
ἔχουμε τὴν προσδοκία νὰ βιώσουμε καὶ τὶς ἕξι ἐκδοχές της μὲ ἕνα μόνο 
πρόσωπο.»

Σύμφωνα μὲ τὸν φιλόσοφο: «Κάθε μιὰ ἀγάπη ἔχει τὶς παραλλα-
γές της: Τυφλή, μονόπλευρη, τραγική, σταθερή, ρευστή, ὑστερόβουλη, 
ἀνολοκλήρωτη, ἄνευ ὅρων... Στὴν καλύτερη περίπτωση πάντως, ὅλες 
οἱ ἐκδοχές της εἶναι μιὰ εὐγενὴς καὶ παθιασμένη δέσμευση, τὴν ὁποία 
καλλιεργοῦμε καὶ ἐξελίσουμε, ἂν καὶ συχνὰ ἐμφανίζεται στὶς ζωὲς μας 
ἀπρόσκλητη. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνα δυνατὸ συ-
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ναίσθημα. Χωρὶς τὴν δέσμευση, εἶναι μόνο ἕνας ἐνθουσιασμός. Χωρὶς τὸ 
πάθος εἶναι μόνο ἐμμονή.»

Καὶ τέλος, σύμφωνα μὲ τὴν συγγραφέα «Ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ κίνη-
τρο γιὰ τὶς μεγάλες ἀφηγήσεις. Ὄχι μόνο γιὰ τὶς ἱστορίες μὲ ρομαντικὴ 
ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ γονιοῦ πρὸς τὸ παιδί του, γιὰ τὴν 
ἀγάπη στὴν οἰκογένεια, στὴν πατρίδα. Εἶναι τὸ σημεῖο πρὶν τὴν ὁλο-
κλήρωσή της ποὺ συναρπάζει. Αὐτὸ ποὺ σὲ χωρίζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὰ 
ἐμπόδια ποὺ μπαίνουν ἀνάμεσά σας.»

Καθὼς διάβαζα αὐτὰ μαζὶ μὲ διάφορα ἄλλα ποὺ ἔχουν γραφτεῖ 
γιὰ τὴν μέρα τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου συνειδητοποίησα ὅτι ἐνῶ ὑπάρχει 
τὸ παραλήρημα τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐπικρατεῖ μιὰ τρομερὴ τρέλα σχε-
τικὰ μὲ τὴν μέρα αὐτή, τελικὰ οἱ ἄνθρωποι γιορτάζουν κάτι τὸ ὁποῖο 
εἶναι ἄγνωστο σ’ αὐτούς. Δὲν ξέρουν τί εἶναι ἀγάπη. Δὲν μποροῦν νὰ τὸ 
προσδιορίσουν. Ἀοριστολογίες καὶ σκέψεις ποὺ προσπαθοῦν νὰ τοπο-
θετηθοῦν σὲ μιὰ σειρὰ γιὰ νὰ βγεῖ τελικὰ ἕνας ὁρισμὸς γιὰ τὴν ἀγάπη, 
ὁ ὁποῖος ὅμως βρίσκεται πολὺ μακριὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι πραγματικὰ 
ἡ ἀγάπη. Γιορτάζουν κάτι τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν τὸ ἔχουν γνωρίσει, δὲν τὸ 
ἔχουν γευτεῖ καὶ μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς πρακτικὲς ἀπομακρύνουν ὅλο καὶ 
περισσότερο τούς ἑαυτούς τους ἀπὸ αὐτὸ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνουν 
τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν ἕνα ἀπὸ τὰ ὀμορφότερα καὶ πιὸ σπουδαῖα 
συναισθήματα. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἀγάπη νὰ ἐξηγεῖται βιολογικὰ καὶ 
νὰ προσπαθεῖ κανεὶς νὰ τὴν ὁρίσει ὡς μιὰ νευρολογικὴ κατάσταση, ὡς 
ἕναν μηχανισμὸ ἐπιβίωσης, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν οἱ ἄνθρωποι 
τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς σιγουριᾶς; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ 
θεωρεῖται μὴ ρεαλιστικὴ ἡ προσδοκία νὰ βιώσουμε τὴν ἀγάπη σὲ ὅλες 
της τὶς μορφὲς μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ πρόσωπο καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ 
θεωρεῖται λογικό τὸ νὰ τὴν κατακρεουργήσουμε καὶ νὰ τὴν μοιράσουμε 
σὲ τόσα διαφορετικὰ πρόσωπα ὅσες εἶναι καὶ οἱ μορφὲς ποὺ παίρνει; 
Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἀγάπη νὰ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο ἕνα κίνητρο γιὰ 
ἀφηγήσεις καὶ νὰ ἀξίζει μόνο λίγο πρὶν τὴν ὁλοκλήρωσή της; 

Τελικὰ πόσο δὲν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ τὴν πραγματικὴ ἀγάπη καὶ 
τὴν οὐσία της καὶ πόσο τὴν ἀδικοῦμε; Τὴν ἀντιλαμβανόμαστε σὰν κάτι 
χειροπιαστό, σὰν ἕνα παιχνίδι τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ βαρεθοῦμε μετὰ ἀπὸ 
λίγο καιρὸ καὶ νὰ τὸ πετάξουμε στὰ σκουπίδια σὰν νὰ μὴν ἔχει τὴν 
παραμικρὴ ἀξία. Τὴν κακομεταχειριζόμαστε καὶ τὴν κατακρεουργοῦμε 
ἀλλὰ παρόλα αὐτὰ ἔχουμε θεσπίσει μιὰ μέρα ἀφιερωμένη σὲ αὐτὴν 
κατὰ τὴν ὁποία τὴν γιορτάζουμε μὲ ὅλο μας τὸ «εἶναι». 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, ἔγρα-
ψε τὸν ὑπέροχο ὕμνο τῆς ἀγάπης ποὺ εἶναι πραγματικὰ ἕνας ὕμνος 
ποὺ τὴν χαρακτηρίζει ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι, ποὺ ἀναδεικνύει τὸ 
μεγαλεῖο της καὶ τὴν ἐξυψώνει. «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, 
ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχη-
μονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἐαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ 
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χαίρει τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, 
πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει·» (Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν 
ἀγάπη εἶναι μεγαλόψυχος, ἀνεκτικὸς καὶ μὲ πλατιὰ καρδιά. Γίνεται 
εὐεργετικὸς καὶ ὠφέλιμος. Ἡ ἀγάπη δὲν ξιππάζεται καὶ δὲν φέρεται μὲ 
ἀλαζονεία καὶ προπέτεια. Δὲν φουσκώνει ἀπὸ οἴηση καὶ ὑπερηφάνεια. 
Δὲν πράττει τίποτα τὸ ἄσχημο, δὲν ζητεῖ τὰ δικά της συμφέροντα δὲν 
ἐρεθίζεται ἀπὸ θυμὸ καὶ ὀργὴ δὲν σκέπτεται κακὸ κατὰ τοῦ πλησίον 
οὔτε λογαριάζει τὸ κακὸ ποὺ ἔπαθε ἀπὸ αὐτόν. Δὲν χαίρει ὅταν βλέπει 
νὰ γίνεται κάτι ἄδικο χαίρει δὲ ὅταν βλέπει τὴν ἀλήθεια νὰ ἐπικρατεῖ. 
Σκεπάζει ὅλες τὶς ἐλλείψεις τοῦ πλησίον καὶ δὲν τὸν διαπομπεύει γι’ 
αὐτές. Σχηματίζει εὐμενῆ πεποίθηση ὑπὲρ τοῦ ἀγαπωμένου σὲ ὅλα καὶ 
ὅταν βρίσκεται ἐνώπιον παρεκτροπῶν τοῦ πλησίον ἐλπίζει ὅτι ἀπὸ ὅλα 
αὐτὰ θὰ διορθωθεῖ αὐτά. Σὲ ὅλα δείχνει ὑπομονὴ γιὰ τὸν πλησίον. Ἡ 
ἀγάπη δὲν ξεπέφτει ποτὲ ἀλλὰ μένει πάντοτε βεβαία καὶ ἰσχυρή, ἀκό-
μα καὶ μετὰ τὸν θάνατό μας.)

Πόσοι ἀντιλαμβάνονται ἔτσι τὴν ἀγάπη; Γιὰ πόσους ἡ ἀγάπη εἶναι 
ἀνιδιοτελής; Πόσοι μποροῦν μέσῳ τῆς ἀγάπης νὰ χαίρονται ὅταν βλέ-
πουν τὴν ἀλήθεια νὰ ἐπικρατεῖ καὶ ὄχι ὅταν βλέπουν τὸ ἄδικο νὰ ὑπε-
ρισχύει; Καί, τὸ πιὸ σημαντικό, πόσοι ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀγάπη ὡς 
κάτι ποὺ δὲν ἐκπίπτει, δὲν ξεπέφτει καὶ ὑπάρχει ἀκόμα καὶ μετὰ τὸν 
θάνατο;

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μὲ τόση προσμονὴ περιμένουν 
τὶς 14 τοῦ Φλεβάρη γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴν ἀγάπη, τὴν θεωροῦν πὼς 
εἶναι κάτι πού, ἐνῶ ὑπάρχει, κάποια στιγμὴ μπορεῖ νὰ σβήσει, μπορεῖ νὰ 
ἐξαφανιστεῖ καὶ νὰ πάψει. Οἱ νέοι κυρίως, θεωροῦν πὼς εἶναι δυστύχη-
μα νὰ βρεῖς ἕναν καὶ μοναδικὸ ἄνθρωπο στὸν ὁποῖο νὰ δώσεις τὴν ψυχή 
σου, καθὼς τὸ ἰδανικότερο εἶναι νὰ σκορπίζεσαι ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
καὶ νὰ ἀποκτᾶς ἐμπειρίες μέχρι νὰ συναντήσεις τὸν ἄνθρωπό σου. Ἡ 
λογικὴ πίσω ἀπὸ αὐτό, εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος γίνεται δυνατότερος  μέσα 
ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες καὶ πὼς αὐτὲς θὰ τὸν προετοιμάσουν ἀνάλογα γιὰ τὴ 
στιγμὴ ποὺ θὰ βρεῖ τὸ ἄλλο του μισό. Πῶς ὅμως θὰ μπορέσει κάποιος 
νὰ δώσει ὅλη του τὴν ψυχὴ στὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ ὅταν δίνει κομμάτια 
του, κομμάτια τῆς ψυχῆς του σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους; Ὅταν σκορπᾶ ὅ,τι 
πιὸ πολύτιμο ἔχει στοὺς διάφορους τυχόντες; Πῶς θὰ μπορέσει κάποιος 
νὰ ἀφοσιωθεῖ στὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ ἄνθρωπο, ὅταν ἔχει ἤδη «ἀφοσι-
ωθεῖ» –ἂν ἔχει ἀφοσιωθεῖ– σὲ τόσους πολλούς; Συναντᾶς ἀνθρώπους 
νέους ἀλλὰ –καὶ μεγαλύτερους– νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀγάπη χάνεται, 
ἐξαφανίζεται.

Κι ὅμως ἡ ἀγάπη εἶναι αἰώνια καὶ ἀκόμα καὶ ὅταν οἱ γνώσεις καὶ 
οἱ διακρίσεις πάψουν νὰ ὑπάρχουν καὶ δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ ἀξία, 
αὐτὸ ποὺ μένει εἶναι ἡ ἀγάπη… 
      Χρύσα Μπέτα
          Φοιτήτρια
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Η ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ

Η ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ψυχαγωγία. Ἀγωγή τῆς ψυχῆς 
μας ἀπό τό «κατ’ εἰκόνα» στήν πραγμάτωση τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν», στήν 

κατά χάριν θέωση. Μέ Θεία ἔμπνευση, φωτισμό χρησιμοποιεῖ τήν μουσική 
– θαυμαστή ποικιλία - ἀπευθύνεται στά μάτια (ἁγιογραφίες, Ἁγία Τράπεζα, 
Ἐσταυρωμένος, ἄμφια λειτουργῶν, κινήσεις, στάσεις, δρώμενα), τήν ὄσφρη-
ση (θυμίαμα), στήν καρδιά καί στόν νοῦ μέ τόν λόγο (ὕμνοι, ἀναγνώσματα, 
εὐχές, δεήσεις κλπ.)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν περιφρονεῖ τήν διασκέδαση. Εἶναι γνωστό 
αὐτό πού λέγεται γιά τόν σπουδαῖο ἀσκητή Ἅγιο Ἀντώνιο καί τούς ὑποτακτι-
κούς του. Εἶναι γνωστό ὅτι ἀκόμη καί στίς Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους τό πρό-
γραμμα προβλέπει καί κάποιο χρόνο ἀνάπαυλας, χαλαρώσεως καί γιά τούς 
μοναχούς. Ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται τήν διασκέδαση, ἡ Ἐκκλησία δέν ἀγνοεῖ 

αὐτήν τήν ἀνάγκη, τήν θέλει καθα-
ρή, τήν εὐλογεῖ.

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, δέν 
θά μποροῦσε νά ἀφήσει ἔξω ἀπό τίς 
πολλές δραστηριότητές του τούς 
νέους μας. Ἔτσι τό Νεανικό Κέντρο 
του ὀργάνωσε γιά δέκατη χρονιά 
ἀποκριάτικη γιορτή πού ἀπολαύ-
σαμε τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς, 13 
Φεβρουαρίου, στήν αἴθουσα «ΔΕΛ-
ΦΟΙ» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου 
Ρουμελιωτῶν.

Σάν ἔκφανση τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας, 

ἡ δουλειά καί ὁ καρπός της ἔφερε τήν ἐκκλησιολογική σφραγίδα: Ἀλληλοσυ-
μπλήρωση καί ἀλληλεξάρτηση. Συνεργασία τοῦ κληρικοῦ (π. Πασχάλης Γρί-
βας ὑπεύθυνος τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων) 
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καί μεγάλου ἀριθμοῦ λαϊκῶν καί τῶν δύο φύλων, ἑνός εὐρύτατου φάσματος 
ἡλικιῶν (νήπια, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Πανεπιστημίου, ὥριμοι). Ἡ 
συγγραφέας τοῦ θεατρικοῦ ἔργου Νινέττα Βολουδάκη, ἡ κατηχήτρια Μαρί-
να Διαμαντῆ (σκηνοθέτις), ὁ πρωτοψάλτης Μανώλης Βολουδάκης (μουσική 
ἐπιμέλεια), ἡ καλλιτέχνης κ. Σαπφώ Νίνου μέ τά ἐκπληκτικά σκηνικά, γνω-
στή καί ἀπό τήν φιλοτέχνηση τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Ναοῦ «Ἐνοριακή Εὐλογία», 
ὁ Δημήτρης Χαραλαμπίδης (ἐπιμέλεια ἤχου, φωτισμῶν) καί ἄλλων πού βοή-
θησαν στό στήσιμο τοῦ σκηνικοῦ, στόν στολισμό τῆς αἴθουσας, στήν ὑποδο-
χή κλπ. Καί πάνω ἀπό ὅλους καί ὅλα ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἄμεσα καί ἔμμεσα, 
διά τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἡ εὐρύχωρη αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμε-
λιωτῶν ἀνάλογα διακοσμημένη: μπαλόνια καί σερπαντίνες διαφόρων χρω-
μάτων. Οἱ λαϊκοί συνεργάτες τῶν Πατέρων τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου μᾶς 
ὑποδέχονται εὐγενικά καί πρόσχαρα. Ὁ π. Πασχάλης Γρίβας μᾶς καλωσορί-
ζει. Μέ τήν ἐλπίδα, θεμελιωμένη στήν πεῖρα ἀπό προηγούμενες παρόμοιες 
ἐκδηλώσεις, νά ἀπολαύσουμε τούς καρπούς μιᾶς φιλότιμης ἐργασίας, ἔχουμε 
ἀφήσει δουλειές καί ὑποχρεώσεις, ἔχουμε ἀψηφήσει τό κρύο. Αὐτά τά ἐπιση-
μαίνει στήν προσφώνησή του ὁ π. Πασχάλης. Δικαίως ὑπογραμμίζει τήν δου-
λειά πού ἔχει κάνει ἡ πολύτεκνη μητέρα καί κατηχήτρια Μαρίνα Διαμαντῆ 
γιά τήν προετοιμασία τῆς παραστάσεως τοῦ θεατρικοῦ ἔργου «Προσοχή στίς 
εὐχές σας» τῆς συγγραφέως Νινέττας Βολουδάκη.

Εἶναι ἀδύνατον νά συλλάβει κανείς τί σημαίνει ἡ προετοιμασία μιᾶς τέ-
τοιας παραστάσεως: κόπος, χρόνος, ἐνθουσιασμός, ἔμπνευση, ὑπομονή. Οἱ 
«ἠθοποιοί», μικροί καί μεγάλοι πρέπει νά μάθουν ὄχι μόνον τά λόγια τους καί 

πότε πρέπει καί πῶς πρέπει νά τά ποῦν, ἀλλά 
καί σέ ποιό σημεῖο τῆς σκηνῆς νά σταθοῦν, πότε 
καί πῶς νά κινηθοῦν, τί χειρονομίες, μορφα-
σμούς νά κάνουν κλπ. Δικαιότατα καλοτυχίζει 
τά παιδιά πού ἔχουν μιά τέτοια κατηχήτρια πού 
μπορεῖ νά ἐμπνέει μέ τό ἦθος, τήν συμπεριφορά, 
τήν δραστηριότητά της. Τυχερή καί ἡ ἴδια πού 
ἔχει εὐλογηθεῖ μέ τήν εὐθύνη τέτοιου ἔργου.

Ἡ πρόσκληση τοῦ π. Πασχάλη καί τά ζω-
ηρά χειροκροτήματά μας, φέρνουν στό βῆμα 
τήν κ. Μαρίνα Διαμαντῆ, πού μᾶς ὑπενθυμίζει 
τήν σημασία τῆς πνευματικῆς καί λοιπῆς προ-
σφορᾶς τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου στά παιδιά καί 
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στούς νέους τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων.
Ἀλλά θεατρική παράσταση προϋποθέτει θεατρικό ἔργο. Αὐτό τό ἔχει 

ἄλλη μιά φορά ἐξασφαλίσει τό ἐνδιαφέρον, ὁ μόχθος, ἡ γνώση, ἡ πεῖρα, ἡ 
ἔμπνευση, τό ταλέντο τῆς συγγραφέως Νινέττας Βολουδάκη. Ἔτσι δικαίως 
δέχεται, μετά τήν «σκηνοθέτιδα» Μαρίνα Διαμαντῆ, τήν ἔκφραση τῆς εὐγνω-
μοσύνης τοῦ κόσμου ἀπό τήν πλατεῖα μέ τά ζωηρά χειροκροτήματά μας.

Στή συνέχεια ὁ π. Πασχάλης εὐχαριστεῖ τούς ἄλλους συντελεστές τῆς 
παραστάσεως καί τῆς ἑορτῆς καθώς καί τόν πρόεδρο καί τό Δ.Σ. τοῦ Πνευ-
ματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν γιά τήν δωρεάν παραχώρηση τῆς αἰθούσης.

Ἡ αὐλαία ἀνοίγει καί μᾶς ἀποκαλύπτει ἕνα σκηνικό ἐπαγγελματικῶν 
προδιαγραφῶν. Ἕνα ὀρεινό χωριό στό μέσον, σέ πρῶτο πλάνο λιθόκτιστο γε-

φυράκι μικροῦ ποταμοῦ πού κατεβαίνει ἀπό βουνό ἀριστερά, δεξιά πλατεῖα 
μέ ἀνδριάντα ἄντρα, πίσω του Ἐκκλησία μέ ψηλό καμπαναριό καί πιό πίσω 
κτίρια, δρόμος.

Ἡ παράσταση ἀρχίζει καί καθώς ἐκτυλίσσεται ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου δι-
απιστώνουμε τί ἔχει προηγηθεῖ, ἀπό τήν συγγραφή τοῦ ἔργου πού ἀποτελεῖ 
δραματοποίηση καί σύνθεση τριῶν παραμυθιῶν τῆς ἴδιας συγγραφέως, τήν 
ἐπιλογή τῶν «ἠθοποιῶν», τήν διδασκαλία τους, τήν κατασκευή καί ἐπιλο-
γή τῶν κουστουμιῶν καί σχετικῶν ἀξεσουάρ. Στό θέατρο προέχει ὁ λόγος. 
Ὅμως οἱ ταλαντοῦχοι σκηνογράφοι, ἐνδυματολόγοι, χορογράφοι καθιστοῦν 
εὔγλωττα καί τά ἄψυχα ἀντικείμενα. Ἀρωγοί τῶν ἠθοποιῶν καί ὅλων αὐτῶν 
ἡ μουσική, ἄλλοι ἤχοι καί οἱ φωτισμοί.

Ἐδῶ ἔχουν συστρατευθεῖ οἱ πάντες γιά νά μᾶς προσφέρουν διασκέδαση 
καί ψυχαγωγία. Σάν τούς ταλαντούχους μαστόρους τοῦ εἴδους ἡ συγγρα-
φέας χρησιμοποιεῖ ὡς πρόσωπα τοῦ ἔργου τόν ἄνεμο, τό ποταμάκι, φυτά, 
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ζῶα, ἀνθρώπους διαφόρων ἡλικιῶν καί ἐπαγγελμάτων γιά νά μᾶς μεταφέ-
ρουν μηνύματα καί μέ τά θετικά καί μέ τά ἀρνητικά στοιχεῖα τους. Στή σωστή 
ἀναλογία καί τό χιοῦμορ. Ὁ Πρόλογος (Γεράσιμος Βουρνᾶς), πού στίς ἑπόμε-
νες παρεμβολές του γίνεται Ἀφηγητής, στήν ἀρχή μᾶς κάνει τήν ἀπαραίτητη 
ἐνημέρωση, ὡς πρός τό ποῦ θά μᾶς ὁδηγήσει.

Ὁ Ἄνεμος (Γιῶργος Νῖνος), ἡ Κουκουβάγια (Κατερίνα Χαρίση) καί ἡ 
Βελανιδιά (Ναταλία Διαμαντῆ) συνδιαλέγονται, σχολιάζουν ἐνέργειες καί 
λόγια ἄλλων προσώπων. Τρεῖς μαθήτριες (Ἀλίκη Διαμαντῆ, Ἀλεξάνδρα Κα-
λουτᾶ καί Γλυκερία Ροβάτσου) ἐκφράζουν τίς ἐπιθυμίες τους, τί θέλουν νά 
γίνουν, τί νά κάνουν στή ζωή τους ρίχνοντας τίς ἀνάλογες εὐχές τους στό 
ποταμάκι. Αὐτό τίς μεταφέρει στή θάλασσα, ἐνῶ ὁ ἄνεμος τίς ἀνεβάζει στίς 
βουνοκορφές.

Μπαίνουν στή σκηνή τά Παγώνια (Λυδία Βουγᾶ, Θεοδώρα Διαμαντῆ, 
Ναταλία Λεμονῆ, Νεφέλη Γωγούση, Δήμητρα Σπάρταλη καί Κωνσταντῖνα 
Παπαδοπούλου) καί ἡ Κότα ἡ πιτσιλωτή (Νινέττα Διαμαντῆ) πού δέν κου-
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ράζεται νά ἐπαναλαμβάνει τήν ἐπιθυμία-εὐχή της «Θέλω νά γίνω παγώνι». 
Ἡ σκηνή γεμίζει ἀπό ἀγόρια καί κορίτσια (Συμεών Χάας, Νάσια Παπαδο-
πούλου, Νικόλας Βουγᾶς, Βασίλης Χαρίσης, Κωνσταντῖνος Λεμονῆς, Ἀγά-
πη Καλουτᾶ, Ἄννα Μακρῆ, Δημήτρης Τζέμος, Ἑλένη Τζέμου, Πέτρος Σιγά-
λας, Λυδία Χαρίση) ντυμένα ἀποκριάτικα καί ἡ μουσική δίνει ἀνάλογο τόνο. 
Ἐκτός ἀπό τήν κουφιοκέφαλη Κότα, ὑπάρχει καί ὁ ματαιόδοξος πλούσιος 
(Βαγγέλης Σιγάλας) πού ἐπιδιώκει ὑστεροφημία. Ἔχει διαθέσει πολλά χρήμα-
τα γιά νά στήσουν τό ἄγαλμά του στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ καί νά τόν τιμοῦν 
μεταθανάτια.

Ἔρχονται νά τόν ἰδοῦν ὁ Κυρ Ἀπόστολος (Γιῶργος Διαμαντῆς) μέ τήν 
γυναῖκα του (Ἰωάννα Χαρίση), ἕνα ἀγόρι (Παῦλος Χάας) μέ ἕνα κορίτσι 
(Νεφέλη Βουγᾶ), ὁ παπποῦς (Σίμωνας Βουρνᾶς) μέ τήν ἐγγονή του (Μαρί-
ζα Καλουτᾶ), δύο νοικοκυρές (Γεωργία Τζουβάρα, Ζωή Καρζῆ), μιά γριού-
λα (Εἰρήνη Χαρίση). Σ’ ὅλους ὅσοι τόν πλησιάζουν φέρνεται ἄσχημα, τούς 
ἀποπαίρνει. Δέν ἦταν μόνον πλεονέκτης καί ματαιόδοξος στή ζωή του, ἀλλά 
καί ἀγενής καί σκληρόκαρδος. Ὁ Δήμαρχος (Θοδωρῆς Δεληγιαννάκης) καί ὁ 
σύμβουλος (Σταῦρος Χάας) ἀποφασίζουν νά γκρεμίσουν τό ἄχρηστο ἄγαλ-
μα, νά φτιάξουν κούνιες γιά τά παιδιά, παγκάκια, συντριβάνι, νά φυτέψουν 
λουλούδια. Αὐτά φέρνουν ψήφους. Θά πάρουν χρήματα ὁ ξυλουργός, ὁ σι-
δερᾶς, ὁ κηπουρός, ὁ ὑδραυλικός καί οἱ ἐργάτες τους.

Οἱ τρεῖς μαθήτριες πού ἔριξαν τίς εὐχές τους στό ποταμάκι, εἶναι πλέον 
ὥριμες γυναῖκες (Ἀντιγόνη Μακρῆ, Χρύσα Μπέττα, Ἄννα Βουρνᾶ) καί μᾶς 
ἀποκαλύπτουν πῶς ὁ Θεός ἰκανοποίησε τίς ἐπιθυμίες τους μέ τήν πάνσοφη, 
πανάγαθη παντοδυναμία Του. Ἀποχωροῦν ἀγκαλιασμένες μέ βαθειά ἱκανο-
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ποίηση. Κουκουβάγια, Ἄνεμος καί Βελανιδιά περατώνουν τόν ρόλο τους. Ὁ 
Ἀφηγητής κλείνει τήν παράσταση παρουσιάζοντας ὅλους τούς «ἠθοποιούς» 
πού ὑποκλίνονται στά θερμά χειροκροτήματα τοῦ κοινοῦ. Εὐχάριστη, θριαμ-
βική μουσική.

Ὁ π. Πασχάλης ἀπό τό βῆμα δικαιολογεῖ τό θερμό χειροκρότημα τῶν 
θεατῶν γιά τούς κόπους καί τό ἐπίτευγμα τῶν συντελεστῶν, μεγάλων καί 
μικρῶν καί εὔχεται νά συμμετάσχουν καί τήν ἑπόμενη χρονιά σέ παρόμοια 

παράσταση. Προσκαλεῖ στό βῆμα 
τόν π. Νικόλαο Φίλια, «μεγάλο παι-
δί» πού μέ τούς ὁμοιοκατάληκτους 
στίχους του ἐξυμνεῖ τήν παιδική 
ζωντάνια, σχολιάζει τό σκηνικό, 
τούς διάφορους τύπους-πρόσωπα 
τοῦ ἔργου καί τίς ἀνάλογες εὐχές 
πού κάνουν. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ 
τήν συγγραφέα Νινέττα Βολουδά-
κη στήν ὁποία τά παιδιά - ἠθοποιοί 
προσφέρουν ὡραία ἀνθοδέσμη. Θά 
μποροῦσαν νά λησμονήσουν τήν 
σκηνοθέτιδά τους κ. Μαρίνα Δια-
μαντῆ; Οἱ θεατές ἐπιδοκιμάζουν 
τήν εὐγενική αὐτή χειρονομία τῶν 

παιδιῶν καί συγχαίρουν τίς τιμώμενες κυρίες μέ θερμό χειροκρότημα.
Προσκαλεῖται στό βῆμα ὁ Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Δημήτριος 

Κουτρούμπας, πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, πού συγ-
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χαίρει τά παιδιά καί τούς δασκάλους τους. Μεταξύ τῶν ἄλλων καί παίρνο-
ντας ἀφορμή ἀπό τόν τίτλο τοῦ ἔργου λέει: «Ἡ καλύτερη εὐχή εἶναι νά εἶσαι 
Ἕλληνας καί Ὀρθόδοξος». 

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Βασίλειος Βολουδάκης κλείνει τήν ἑορτή μιλῶντας γιά τίς ἐκπλήξεις 
πού μᾶς ἐπεφύλαξαν ὅλοι οἱ παράγοντές της, τούς συγχαίρει καί τούς ἐπαινεῖ 
γιά τήν τιτάνια προσπάθειά τους. Τό γεφυράκι, εἶπε, παραπέμπει στήν Πα-
ναγία μας πού ἔγινε ἡ γέφυρα πού ἔφερε τόν Θεό στή γῆ καί εἶναι αὐτή πού 
ἀνεβάζει τίς προσευχές μας στόν θρόνο Του. Οἱ «ἠθοποιοί» πού ντύθηκαν 

ἀποκριάτικα, ἀλλά ὄχι «μασκαράδες», νά μή γίνουν καί στή ζωή τους μασκα-
ράδες, ἀνέντιμοι ἄνθρωποι. Ἡ Ἐκκλησία χαρίζει χαρά, ζωή, σοφία, γνώση, 
ξεχωρίζει τήν ἦρα ἀπό τό σιτάρι. Ὁ καθένας ἔχει τούς πόθους του, ὁ Θεός 
ἔχει τό σχέδιό Του γιά τόν καθέναν. Εὐχήθηκε ἡ χαρά τῆς προετοιμασίας νά 
διαρκέσει. «Ἡ χαρά πού μᾶς ἐδώσατε ἀπόψε νά εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη τῆς 
ζωῆς σας».

Στή συνέχεια προσφέρει στούς 40 «ἠθοποιούς» ἀπό ἕνα μικρό δῶρο 
«ἀπό τήν Παναγία μας καί τόν Ἅγιο Νικόλαο» καί βραβεύει δύο κοπέλες, 
τήν Χρυσούλα Κυζιρίδη καί τήν Ἄννα Βουρνᾶ πού πρόσφατα ἐπέτυχαν στό 
Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο καί στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἀντίστοιχα. Ἡ 
βράβευση ἔχει καί χρηματικό ἔπαθλο 300 εὐρώ στήν κάθε μία μαζί μέ τιμητι-
κή περγαμηνή.

Θερμό χειροκρότημα πού ἐπισφραγίζει τήν ἑορτή ἐκφράζει τήν εὐγνω-
μοσύνη μας γιά τίς συγκινήσεις πού μᾶς προσέφεραν μικροί καί μεγάλοι, κλη-
ρικοί καί λαϊκοί, τήν καθαρή διασκέδαση πού ἀπολαύσαμε καί τά πνευματικά 
μηνύματα πού εἰσπράξαμε. Οἱ πόθοι μας, οἱ ἐπιδιώξεις μας, οἱ φιλοδοξίες μας, 
τά ὄνειρά μας, οἱ ἐπιθυμίες μας, οἱ εὐχές μας νά ἐναρμονίζονται μέ τά σχέδια 
τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας. Γι’ αὐτῆς τῆς ἐναρμονίσεως τόν ἀγῶνα ἡ Ἐκκλη-
σία μας μᾶς ἀνοίγει τό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

                                                                              Νίκος Τσιρώνης
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ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
Ἀπὸ τὴν Ἅλωση μέχρι τὶς παραμονὲς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821:  

Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχει τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, ποὺ εἶχε θέμα του 
τὸν ἀνωτέρω τίτλο τοῦ τόμου, ἔλα-
βε χώρα στὶς 30-31 Μαρ τίου 2013 
καὶ ὀργανώθηκε ἀπό τοὺς Φορεῖς: 
«Νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ», «Νέα 
ΕΥΘΥΝΗ», «MANI FESTO», «ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙ ΣΤΗ  ΜΟΝΩΝ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ» καὶ «ΧΡΙ ΣΤΙ Α ΝΙ ΚΗ».

Ἡ ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 
Συνεδρίου ἀπετελεῖτο ἀπὸ τοὺς κ. 
Κων. Σβολόπουλον, Ἀκαδημαϊκόν, 
καὶ τοὺς Πανεπιστημιακοὺς Καθη-
γητὰς κ. Γ. Κοντογιώργην, κ. Βασ. 
Κῦρκον, πρωτ. Γεωργ. Μεταλληνὸν 
καὶ κ. Κων. Φωτιάδην.

Ὁ Τόμος ἐξεδόθη μὲ τὴν ἰδιαί-
τερη φροντίδα καί ἐπιμέλεια τοῦ 
κ. Ἀθανασίου Κουρταλίδη, Μέλους 
τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ 
περιέχει σπουδαῖα κείμενα, τὰ 
ὁποῖα φέρουν στὸ φῶς ἄγνωστες 

πληροφορίες καὶ ἀποδεικνύουν πολλαπλῶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἡ ψυχὴ 
τοῦ Γένους μας, ὄχι μόνο κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ἀλλὰ 
καθ’ ὅλην τὴν Χριστιανικὴ ζωή, ἀπό τοῦ Ἁγίου Μ. Κωνσταντίνου μέχρι 
τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε κάποιους τίτλους 
Εἰσηγήσεων ποὺ καταχωρίζονται στόν Τόμο αὐτόν γιά νά φανῆ τό μεγάλο 
ἐνδιαφέρον του: κ. Κ. Σβολόπουλου «Ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρ-
χείου στό ἱστορικό πλαίσιο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας», κ. Ἀπ. 
Διαμαντῆ «Ἡ ἐκπαίδευση κατά τήν πρώϊμη Τουρκοκρατία», πρωτ. Γ. 
Δ. Μεταλληνοῦ «Ἐθνικά καί ὑπερεθνικά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ χώρου 
στό δοῦλο Γένος», πρωτ. Γ. Εὐθυμίου «Ἡ συμβολή τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ στήν 
Παιδεία τοῦ Γένους», κ. Γ. Καραμπελιᾶ «Ὁ Ἀδαμαντ. Κοραῆς μετα-
ξύ Ὀρθοδοξίας καί “Μετακένωσης”», κ. Χ. Μηνάογλου «Οἱ Ἕλληνες 
τῆς Τουρκοκρατίας αὐτοσυστήνονται στήν Εὐρώπη», κ. Ἀχ. Λαζάρου 
«Ἐλλείμματα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας κατά τήν Μεταπολίτευση» κ.ἄ.

Ὁ Τόμος αὐτός πρέπει νά γίνη ἀφορμή εὐρυτέρας συζητήσεως.
        π. Β. Ε. Β.
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