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Εὐαγγελία Κοντάκη
Εἰς μνήμην τοῦ πατρός της Γεωργίου

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ μας ἀποτελεῖ τὴν ἀποκορύφωση τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας Του: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη
ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη
ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (1 Τιμ. 3, 16). Αὐτὴ ἡ ἀποκορύφωση
τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας Τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ ἡ ἀποκορύφωση τοῦ
ἀνθρωπίνου Γένους μας, ἡ οἰκείωση καὶ ἡ μετοχή μας στὴν ἄφθαρτη
ἀλλὰ καὶ ἄτρεπτη ἀνθρώπινη φύση μας ἡ ὁποία, ὄχι μόνο ἀποκατεστάθη στὴν προπτωτική της κατάσταση ἀλλά καὶ ἐθεώθη χωρὶς τὸν
κίνδυνο πλέον τῆς πτώσεως καὶ τῆς ἀποκοπῆς της ἀπὸ τὸν Θεό.

Η

Ἡ σημασία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο Γένος
δὲν ἔχει γίνει κατανοητὴ ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους χριστιανοὺς λαϊκοὺς καὶ Κληρικούς, γιατὶ δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι ὅλα τὰ
γεγονότα τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ μας ἀφοροῦν ἄμεσα
τὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ καθενός μας, τὴν παροῦσα καὶ τὴν Μέλλουσα.
Ἀρκούμεθα στὴν ἐν πολλοῖς ἀόριστη ἀκαδημαϊκὴ γνώση τῆς Θεολογίας καὶ δὲν ἐμβαθύνουμε στὶς λεπτομέρειες τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν λειτουργία Της, λησμονῶντας πὼς αὐτὴ
ἡ ἐμβάθυνση δὲν εἶναι ματαία ἐνασχόληση, ἀλλὰ ἡ ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ
μετοχή μας στὴν αἰώνια ζωή, ἀφοῦ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς τὸ εἶπε:
«αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον Ἀληθινὸν
Θεὸν καὶ ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω. 17, 3).
Χωρὶς τὴν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ μας θὰ ἔμενε ἀνολοκλήρωτη ἡ
σωτηρία μας, ἐφ’ ὅσον ἡ Ἀνάστασή Του θὰ ὁδηγοῦσε τὴν ἀνθρώπινη
φύση μας, μέχρι τὴν ἀθανασία ἀλλὰ ὄχι στὴν Θέωσή της.
Γιὰ νὰ ἐννοήσουμε καλύτερα τὴν ἐν προκειμένῳ διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας μας πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε μὲ περισσότερη σαφήνεια
στὰ προγενέστερα στάδια τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας καὶ αὐτὸ θὰ τὸ
ἐπιχειρήσουμε μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη συντομία.
Ζητῶ ἀπὸ σᾶς τοὺς καλοὺς ἀναγνῶστες νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ
παραθέσω –παράλληλα μὲ τὴν ὑγιᾶ διδασκαλία– καὶ παρανοήσεις καὶ
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κακοδοξίες Ὀρθοδόξων Θεολόγων, χωρὶς νὰ ἀναφέρω τὰ ὀνόματά
τους, παρ’ ὅτι κάποιοι νέοι θεολόγοι τοὺς χρησιμοποίησαν καὶ τοὺς
χρησιμοποιοῦν, ἀγκιστρωμένοι στὴν Προτεσταντική, κυρίως, Χριστολογία, ποὺ διδάχθηκαν οἱ καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν
κυρίως στὴν Γερμανία. Εἶναι, συνεπῶς περιττὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε
ὅτι ὑπάρχει βαθὺ χάσμα μεταξὺ τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Θεολογίας καὶ τῆς
Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ διαστρέβλωση τῆς Χριστολογίας ἀρχίζει μὲ τὴν συγκεχυμένη θεολογία ποὺ ἐπικρατεῖ ὡς πρὸς τὴν ἀνθρώπινη φύση ποὺ ἔλαβε
ὁ Χριστὸς γενόμενος ἄνθρωπος. Ἡ Ἐκκλησία μας ὁμολογεῖ ὅτι ἡ
ἀνθρώπινη φύσις τοῦ Χριστοῦ «ἐξ ἄκρας συλλήψεώς» της στὴν Παρθενικὴ Μήτρα τῆς Θεοτόκου εἶναι «ὁμόθεος», «τεθεωμένη», λόγῳ τῆς
Ὑποστατικῆς ἑνώσεώς της στὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου. Αὐτὸ εἶναι
ἀναμφισβήτητο καὶ διακηρύσσεται καὶ ἀπὸ πολλοὺς Ἁγίους Πατέρας
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας»: «Τῶν λεγόντων ὅτι ἡ
σάρξ τοῦ Κυρίου, ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως ὑπερυψωθεῖσα, καί ἀνωτάτω
πάσης τιμῆς ὑπερκειμένη, ὡς ἐξ ἄκρας ἑνώσεως ὁμόθεος γενομένη, ἀμεταβλήτως, ἀναλοιώτως, ἀσυχγύτως, καί ἀτρέπτως, διά τήν
καθ’ Ὑπόστασιν Ἕνωσιν, καί ἀχωρίστως καί ἀδιασπάστως μένουσα τῷ προσλαβομένῳ αὐτήν Θεῷ Λόγῳ, ἰσοκλεῶς αὐτοτιμᾶται καί
προσκυνεῖται μιᾷ προσκυνήσει, καί τοῖς βασιλικοῖς καί θεῖοις
ἐγκαθίδρυται θρόνοις ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καί Πατρός ὡς τά τῆς
Θεότητος αὐχήματα τῷ τρόπῳ τῆς ἀντιδόσεως, καταπλουτίσασα,
σωζωμένων τῶν ἰδιοτήτων τῶν Φύσεων, Αἰωνία ἡ μνήμη!».
Ὡστόσο, μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν παραδοχὴ –ποὺ εἶναι καὶ ἡ Πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας– κάποιοι θεολόγοι διαφοροποιήθηκαν, καί,
ἐνῶ παραδέχονται ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύσις τοῦ Χριστοῦ ἐθεώθη «ἐξ
ἄκρας συλλήψεως», ἰσχυρίζονται συγχρόνως ὅτι αὐτὴ ἡ θεωθεῖσα «ἐξ
ἄκρας συλλήψεως» ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ εἶχε ὑποχρεωτικὰ
καὶ ἀναγκαστικὰ τὰ ἀδιάβλητα πάθη (δηλ. τὴν ἀνάγκη τῆς πείνας, τῆς
δίψας, τὴν κόπωση, τὸν θάνατο)! Κάποιοι, ἐν συνεχείᾳ, τροποποιοῦν
καὶ αὐτὴ τὴν παραδοχή τους καὶ ...ἐξαιροῦν τὴν ἀνάγκη τοῦ θανάτου
ἀπὸ τὸν Χριστό(!), ὅπως γράφουν, λόγῳ τῆς ἀναμαρτησίας Του, ἀλλὰ
καὶ γιὰ νὰ μὴν ἔλθουν ἀντιμέτωποι μἐ τὴν διακήρυξη τῆς Ἐκκλησίας
περὶ τοῦ ἑκουσίου Πάθους τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς, ὅμως, νὰ μᾶς ἐξηγοῦν αὐτὴν τὴν ἐπιλεκτική τους ἐξαίρεση ἑνὸς ἀδιαβλήτου πάθους,
ἀπὸ τὴν δέσμη τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν, ποὺ συνεπάγεται ἡ πεπτωκυῖα
ἀνθρώπινη φύση μας.
Αὐτὸ εἶναι, λοιπόν, τὸ κομβικὸ σημεῖο, γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ΧριΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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στολογία. Σ’ αὐτὸν τὸν κόμβο προσκρούουν πολλοὶ καὶ ἀποπροσανατολίζονται καὶ ἀποπροσανατολίζουν. Καὶ αὐτό, διότι, ἀφ’ ἑνὸς μὲν
ἀγνοοῦν τὸ πῶς ἦταν ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς Πτώσεώς
του καί, ἀφ’ ἑτέρου, παραβλέπουν ἐντελῶς τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη
ΑΣΠΟΡΩΣ, χωρὶς σπέρμα ποὺ εἶναι ὁ μοναδικὸς φορέας τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν, ἐφ’ ὅσον τὰ ἀδιάβλητα πάθη εἶναι ἡ κληρονομία–ἐπιτίμιο
τῆς ἀνθρωπότητος λόγῳ τῆς Παρακοῆς καὶ Πτώσεώς της.
Ἡ Ἐκκλησία μας ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Δεύτερος Ἀδάμ.
Ὁ πρῶτος Ἀδὰμ δὲν ἦλθε στὴν ὕπαρξη «σπερματικῶς» μὲ σπέρμα,
ἀλλὰ «δημιουργικῶς», δημιουργήθηκε. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Χριστός. Δὲν
ἔγινε ἄνθρωπος «σπερματικῶς, ἀλλὰ δημιουργικῶς, ὅπως μᾶς ἐξηγεῖ
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «οὐ ταῖς κατά μικρόν προσθήκαις
ἀπαρτιζομένου τοῦ σχήματος, ἀλλ’ ὑφ’ ἕν τελειωθέντος αὐτός ὁ
τοῦ Θεοῦ Λόγος χρηματίσας τῇ σαρκί ὑπόστασις».
Συνεπῶς καὶ ὁ πρῶτος Ἀδὰμ καὶ ὁ Δεύτερος Ἀδὰμ (ὁ Χριστὸς)
εἶναι πραγματικοὶ ἄνθρωποι καί, μάλιστα, ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ τέλειος ἄνθρωπος, διότι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις Του ἐθεώθη λόγῳ τῆς ὑποστατικῆς της Ἑνώσεως στὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἐνῶ ὁ Ἀδὰμ
ἐπορεύετο πρὸς τὴν τελειότητα, πρὸς τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν». Εἶναι καὶ οἱ
δύο (Ἀδὰμ ὁ πρῶτος καὶ Ἀδὰμ ὁ Δεύτερος) πραγματικοὶ ἄνθρωποι,
χωρὶς ἀδιάβλητα πάθη καὶ χωρὶς νὰ μειώνεται ἡ ἀνθρωπότητά τους
ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν.
Αὐτὴ ἡ παραδοχὴ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν συνέχεια, διότι οἱ
θεολόγοι ποὺ παραπαίουν στὴν Χριστολογία θεωροῦν α) ὅτι ἡ ὕπαρξη
τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν συνιστᾶ τὴν μοναδικὴ πραγματικὴ ἀνθρώπινη φύση μετὰ τὴν πτώση καὶ β) ὅτι ἡ ὑποχρεωτικὴ καὶ ἀναγκαστικὴ
λειτουργία τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν εἶναι ἀπόδειξη τῆς πραγματικῆς
λειτουργίας τους, ἐνῶ ἂν δὲν εἶναι ἀναγκαστικὴ ἡ λειτουργία τους
πρόκειται περὶ «δοκήσεως», περὶ «φαινομενικῆς καὶ ὄχι πραγματικῆς
λειτουργίας», περὶ «ἀφθαρτοδοκητισμοῦ»!
Μὲ αὐτήν, ὅμως, τὴν πλανεμένη θεολογικὴ συλλογιστικὴ δὲν
εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ Ὁδηγὸς τῆς πεπτωκυίας ἀνθρωπίνης φύσεως πρὸς
τὴν Ἀνάστασή της, ἀλλὰ εἶναι ὁ πεπτωκὸς ἄνθρωπος ὁδηγὸς τῆς «ἐξ
ἄκρας συλλήψεως» θεωθείσης ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν
πτώση! Τὶ ἄλλο ἄραγε, σημαίνει αὐτὸ ποὺ συνεχῶς ἐπαναλαμβάνεται,
ὅτι, δηλαδή, τὰ ἀδιάβλητα πάθη ἦσαν ἀναγκαστικὰ στὴν ἀνθρώπινη
φύση ποὺ ἔλαβε ὁ Χριστός;
Ἡ Ἐκκλησία μας, λοιπόν, διδάσκει ὅτι ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη ὡς
Δεύτερος Ἀδάμ, χωρὶς ἀδιάβλητα πάθη, χωρὶς τοὺς καταναγκασμοὺς
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τῶν παθῶν αὐτῶν καὶ χωρὶς συνεπῶς, τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀποθάνη.
Πῶς, ἄλλωστε, θὰ μποροῦσαν νὰ συνυπάρχουν θέωση καὶ ἀναγκαστικὴ
λειτουργία τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν, ἀφοῦ καὶ κατὰ τὶς στιγμὲς τῆς ἐπὶ
γῆς ἐμπειρίας θεώσεως ποὺ ἀξιώνονται νὰ βιώσουν οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι,
γίνεται ἀναστολὴ τῆς λειτουργίας τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν τους;
Θέωσις καὶ καταναγκασμὸς εἶναι ἀδιανόητη σύζευξη καί, μάλιστα,
ὅταν ὁ καταναγκασμὸς ἀποδίδεται στὸν Σαρκωθέντα Θεόν!
Ὁ θεολογικὸς ἀντίλογος στὰ ἀνωτέρω ἐγείρει τὸ ἀντεπειχείρημα: Ἡ ἔλλειψη ἀδιαβλήτων παθῶν στὸν Χριστὸ σημαίνει ἀφθαρσία.
Ἄρα, πῶς μὲ τὴν ἀφθαρσία ἔχουμε πραγματικὴ λειτουργία ἀδιαβλήτων παθῶν; Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας μας σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα εἶναι
διαυγής: Ὁ Χριστὸς ἔλαβε ἄφθαρτη ἀνθρώπινη φύση, ὅπως οἱ Πρωτόπλαστοι πρὸ τῆς πτώσεως «δι’ ὅλου ἄφθαρτοι κτισθέντες καὶ ἀθάνατοι» ἀλλὰ ὄχι ἄτρεπτη ἀνθρώπινη φύση, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ Πρωτόπλαστοι. Ἀκολούθησε, δηλαδή, ὁ Χριστὸς τὴν πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου
Γένους. Μὲ τὴν διαφορά, ὅτι ὡς Σαρκωθεὶς Θεὸς δὲν ἐχρημάτισε πεπτωκὸς ἄνθρωπος ἀλλά, ἐνῶ δὲν εἶχε στὴν ἀνθρώπινη φύση Του τὰ
ἀδιάβλητα πάθη ὡς ἀναπόφευκτα, τὰ ἐνήργησε ἑκουσίως ὅποτε καὶ
ὅσο αὐτὸς ἤθελε, ὥστε νὰ συγκαταβῆ στὴν ταπεινωτικὴ κατάσταση
ὅλων ἡμῶν τῶν πεπτωκότων ἀνθρώπων καὶ νὰ μᾶς συμπεριλάβη στὴν
ἀθανασία Του, ἡ ὁποία, χωρὶς αὐτήν Του τὴν ἰδιαιτέρα συγκατάβαση
δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ γίνη καὶ δική μας κατάσταση.
Μὲ τὸ νὰ ἐνεργήση ἡ «Ὁμόθεος» ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ
ἑκουσίως τὰ ἀδιάβλητα πάθη, ἐνῶ δὲν ὑποχρεοῦτο νὰ τὰ ἐνεργήση,
ἔπαυσαν αὐτὰ νὰ ἐνεργοῦν ὡς ἀπαγορευτικὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ
Ἀθανασίας μας, ἔπαυσαν νὰ ἀποτελοῦν κώλυμα, ἐμπόδιο μετοχῆς
μας στὴν προπτωτικὴ ἀνθρώπινη φύση καὶ ἀνοίχθηκε ὁ δρόμος
καὶ γιὰ τὴν δική μας θέωση. Ὁ Χριστὸς δὲν κατήργησε ὁριστικὰ τὰ
ἀδιάβλητα πάθη μας μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Τὰ καταργεῖ μὲ τὴν ἔνδοξη Ἀνάληψή Του. Τότε προσέλαβε καὶ τὴν ἀτρεψία,
ὥστε εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων νὰ παραμένη ἡ ἀνθρώπινη φύση μας
τεθεωμένη, ἄφθαρτη καὶ ἄτρεπτη.
Μὲ τὴν Ἀνάληψή Του ὁ Χριστός, μεταδίδει καὶ σὲ μᾶς τὴν θέωση, ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Παλαμᾶς, διότι πρὸ αὐτῆς ἦτο τεθεωμένη καθ’ ἑαυτὴν μόνο ἡ ἰδική Του ἀνθρωπίνη φύσις. Ἡ Ἀλήθεια αὐτὴ ἐκφράζεται καὶ στὴν ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως.
«Ὁ τῇ ἐνδόξῳ Σου Ἀναλήψει τῆς σαρκός θεώσας τό πρόσλημμα,
καὶ τοῦτο τῇ δεξιᾷ καθέδρᾳ τιμήσας τοῦ Πατρός». Θέωσις τοῦ προσλήμματος σημαίνει, βεβαίως, θέωση τῆς δικῆς μας πεπτωκυίας καὶ
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ἀναγκασμένης φύσεως καὶ ὄχι τῆς ἀπὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως Ὁμοθέου
ἀνθρωπίνης Φύσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἂς γίνη τοῦ καθενός μας προσευχὴ καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῆς φράσεως ποὺ παραθέσαμε ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Θ. Μεταλήψεως: «Ἀξίωσόν με, διὰ τῆς τῶν ἁγίων σου Μυστηρίων Μεταλήψεως, τῆς
δεξιᾶς μερίδος τῶν σωζομένων τυχεῖν».
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΛΗ

ὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου 2015 τελέσθηκε στὸν Ναό μας τὸ τριετὲς
μνημόσυνο τοῦ ἀλησμονήτου Πρωτοψάλτου μας Παναγιώτη
Τ
Μαρούλη. Τὴν Δευτέρα 27 Ἀπριλίου ἔγινε ἡ ἐκταφή του καὶ τὰ ὀστᾶ του
ἐναπετέθεισαν στὸ ὀστεοφυλάκειο τοῦ Ναοῦ μας.
Oἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας ἀλλὰ καὶ Ἱερεῖς ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς
προσευχηθήκαμε μαζὶ μὲ τὸν λαό μας ὅπως ὁ Ἀναστὰς Κύριός μας τὸν
ἔχη πάντοτε μέσα στὸ Φῶς τοῦ Προσώπου Του! Αἰώνια ἡ μνήμη του!
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Ταπεινή προσωπική κατάθεση

Περί τοῦ Ἁγίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
όν Γέροντα Παΐσιο1 εἶχα τήν εὐκαιρία νά τόν γνωρίσω ἀπό δύο ἀδελ
φούς καί Πατέρες. Τόν Ὁσιολογιώτατο Μοναχό καί λόγιο Ἁγιορείτη,
τόν π. Μωϋσῆ, τοῦ ὁποίου τή φιλόξενη Καλύβη, τήν κειμένη ἀπέναντι
ἀπό τήν Καλύβη τοῦ ὁσίου Γέροντος, πάλιν καί πολλάκις εἶχα ἀβρα
μιαίως φιλοξενηθεῖ, καί ἀπό τόν ἀκρίτα ἱεροδιδάσκαλο καί λόγιο, τόν
π. Διονύσιο Τάτση ὕστερα ἀπό
τή μελέτη τοῦ θαυμάσιου βι
βλίου του, “Ἀθωνικό Ἡμε
ρολόγιο”.2 Καί λέω ὅτι τόν
γνώρισα, γιατί αὐτοί οἱ δύο
ἀδελφοί μέ προέτρεψαν νά
τόν ἐπισκεφθῶ, τόσο μέ τόν
γαλήνιο καί πειστικό λόγο του
ὁ πρῶτος, ὅσο καί μέ τά γρα
φόμενά του ὁ δεύτερος.
Οἱ ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες
ἐπισκέφθηκα τόν Γέροντα
ἦταν καί τίς δύο φορές θερι
νές, κάπου σιμά στίς ἀρχές
τοῦ Σεπτεμβρίου, τήν πρώτη
φορά, καί στίς ἀρχές Ἰουλίου
ἡ ἑπομένη, σέ ὦρες ἀπομεσή
μερες, δροσερές. Τό σημειώνω
δέ αὐτό, γιατί θέλω νά θυμίσω
στόν ἀναγνώστη μου καί, στόν
πιό τακτικό ἀπό τόν ὑποφαι
νόμενο, ἐπισκέπτη τοῦ Γέ
Εἰκόνα τοῦ ἁγίου Παϊσίου
ροντα, ἐκεῖνο τό ἀπέριττο, ἀλ
ἀπό τοιχογραφία τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας,
λά τόσο ἑλκυστικό “ Ὑπαίθριο
τοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.
Ἀρχονταρίκι”.3
Ὁ καλός Γ. Μωϋσῆς μοῦ ἔδειξε τό μονοπάτι πού κατέβαινε ἀπό τήν
Καλύβη του πρός τό χείμμαρο, τόν ὁποῖο περνοῦσες μέ μιά λιτή ξύλινη
γέφυρα. Μετά ἀνηφόριζες κι ἔφτανες στό συρματοπλεγμένο χῶρο τῆς
Παναγούδας.

Τ
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Ἡ ἀπόσταση ἦταν σχετικά μικρή· ἡ ἀγωνία μονάχα μεγάλωνε, καθώς
τά προβλήματα πού πίεζαν ἐκεῖνες τίς μέρες τήν ψυχή, εἶχαν σχηματίσει
μέσα μου ἕνα περίεργο κουβάρι, πού ἐξάπαντος ἤθελε ξεμπέρδεμα.
Στό δρόμο θυμόμουν τά ὅσα εἶχε γράψει ὁ παπα-Διονύσιος στό
Ἡμερολόγιο, τό ὁποῖο, μάλιστα εἶχα διαβάσει στήν Χαλκίδα, ὅπου μέ
συντρόφευσε ἕνα χειμωνιάτικο βράδυ καί γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια μοῦ
ξαπόστασε πολύ τήν ψυχή, ἀλλά καί μοῦ κίνησε τήν περιέργεια, ὥστε,
ὅταν βρεθῶ στό Ὄρος, νά πάω νά συναντήσω τόν Γέροντα. Ὅπως ἔγινε
μέ τή βοήθεια τῆς Παναγίας καί τήν προτροποπή τοῦ Γ. Μωϋσῆ. Πόσο
τόν εὐγνωμονῶ, αὐτόν τόν φιλότιμο Μοναχό!
Ἡ πρώτη αὐτή ἐπίσκεψη, ἐπίσκεψη γνωριμίας, μοῦ ἔδωσε τήν
ἐντύπωση πώς τόν Γέροντα τόν γνώριζα πολλά χρόνια. Ἁπλός, καταδε
χτικός, χωρίς σιδερωμένο ζωστικό καί ἐπιτηδευμένο ὕφος ἀκούει ὅ,τι τοῦ
λές καί χαμογελᾶ. Ὄχι, δέν εἶναι τό χαμόγελό του, φτιασιδωμένο, ἤ “προ
ετοιμασμένο”, οὔτε φορᾶ τή μάσκα τῆς εἰρωνίας ἤ τοῦ καθωσπρεπισμοῦ
τοῦ κόσμου, ὥστε νά σέ φέρει σέ ἀδιέδοξο καί νά ἐκτραπεῖ ἡ κουβέντα.
Ὁ Γέροντας ὁμιλεῖ ὡς τό μικρό παιδί· ἥσυχα, παραμυθητικά, στέρεα καί
πιό πολύ οἰκεῖα. Γίνεται δικός σου ἄνθρωπος ἀμέσως, καταργῶντας σέ
ἐλάχιστο χρόνο τίς χαώδεις ἀποστάσεις. Γι᾿ αὐτό καί κατά τή διάρκεια
τῆς κουβέντας, τοῦ ἀνοίγεσαι. Καί μέ τό ἄνοιγμα αὐτό παρατηρεῖς ὅτι
γίνεσαι ξαφνικά ὁ προσεχτικός ἐρευνητής τῆς ψυχῆς σου, στήν ὁποία,
στή συνέχεια, ὁδηγεῖς μέσα της τόν Γέροντα, δείχνοντάς του τίς σκο
τεινές πλευρές της, ἀλλά καί τά γρανιτώδη ἐμπόδια, ὥστε νά εἰσέλθει τό
φῶς τοῦ Θεοῦ καί νά τά καταυγάσει ὅλα. Ἐκεῖνος ἀκούει προσεχτικά,
παίζει στά χέρια του κάποιο ἀντικείμενο καί σέ ἀνύποτο χρόνο, ὅταν
ἀνεβαίνει τό θερμόμετρο τῆς ψυχοσωματικῆς κόπωσης σέ διακόπτει.
Ξέρει, γιατί. Γιά ν᾿ ἀποφορτίσει τή συζήτηση. Γιά νά πάρεις νέο ὀξυγόνο
στά πνευμόνια σου, νά λαμπικαριστεῖ ὁ ἐγκέφαλος καί νά βρεῖ ἡ καρδιά
σου τό χαμένο της μονοπάτι: τῆς παραμυθίας καί τῆς εἰρήνης.
Ὅμως πολύ μάκρυνε ὁ θεωρητικός μου λόγος κι ἴσως νά μήν
προφτάσω νά καταθέσω τίς προσωπικές μου ἐμπειρίες, τίς ὁποῖες ἔχω
καταγράψει στό σημειωματάριό μου καί τώρα τίς προσφέρω, κατά τό
δυνατόν ἐπεξεργασμένες. Χωρίς φυσικά νά διεκδικῶ τίποτε περισσότερο
ἀπό τίς εὐχές καί πρεσβεῖες τοῦ Γέροντα.
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1992. Ὥρα 5 ἀπογευματινή. Τά μεγάλα
δέντρα σκιάζουν τόν τόπο στό ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι. Εἴμαστε ἀρκετοί
καί περιμένουμε. Μεταξύ αὐτῶν κι ἕνας ἀνώτερος δικαστικός μέ τό γιό
του. Εἶχαν χάσει τό δρόμο τους, ἔπεσαν σέ κάποιο μονοπάτι, μέ ἀποτέλε
σμα νά τραυματιστεῖ ὁ πατέρας, ὁ ὁποῖος καί περίμενε τή σειρά του, γιατί
ὁ γιός του, πού ἔπασχε ἀπό κάποιο ψυχικό νόσημα μόνο στό Πρόσωπο
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τοῦ παππούλη –ἔτσι ἔλεγε τόν Γέροντα– ἔβλεπε τόν δικό του ἄνθρωπο.
Γι᾿ αὐτό καί μόνον ἐκεῖνον ἄκουγε, ἐκεῖνον ἐμπιστευόταν, ἀπ᾿ αὐτόν
περίμενε τό λόγο-πυξίδα, γιά νά πλεύσει στοῦ βίου τήν θάλασσαν. Καί
ἐκεῖνος ὁ καλός πατέρας ὑπέμεινε καί περίμενε, ἄν καί τραυματισμένος,
ἀγόγγυστα τή σειρά του, γιατί ἤξερε ποῦ βρισκόταν καί τί ἤθελε.4
Ἡ σειρά μου ἦλθε ὕστερα ἀπό ὥρα. Νύχτωνε κι ὅλας. Ἴσκιοι μα
ζεύονταν ἐκεῖ γύρω. Ὅμως ἡ καλή συντροφιά τῶν ἀγνώστων φίλων, ἡ
Καλύβη τοῦ Γ. Μωϋσῆ πού ἀντίκρυζα πιό πάνω, ἡ χαριτωμένη Μορφή
τοῦ Γέροντα καὶ γενικά ἡ εὐκατάνυκτη ἀτμόσφαιρα, ἐξουδετέρωναν
κάθε ἀνησυχία.
Ὅταν τοῦ μίλησα γιά τά προβλήματα τά ὁποῖα μέ ἀπασχολοῦσαν,
στά χέρια του ἔπαιζε ἕνα φακό μπαταρίας, καινούργιο καί πρωτότυπο.
Σέ κάποια στιγμή στάθηκε καί μέ κοίταξε. Καί μέ ὕφος φυσικό μοῦ εἶπε
πολύ ἁπλᾶ: Τόν θέλεις; -Ἔχω, Γέροντα, τοῦ εἶπα καί τοῦ ἔδειξα τόν δικό
μου. Αὐτή δέ τή διακοπή ἀργότερα τήν κατάλαβα, γιατί τήν εἶπε. Μέ
ἀποφόρτισε ἀπό τήν ἀγχωτική κατάσταση, στήν ὁποία βρισκόμουν. Μέ
ἄφησε νά ἠρεμήσω κι ἀμέσως μοῦ μίλησε λέγοντας περίπου τά ἑξῆς:
“Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν δίκιο θέλουν καί καλά καί σώνει νά ἔχουν ὅλο
τό δίκιο μέ τό μέρος τους. Κι ἄν δέν τούς φτάνει, τότε δέ γυρεύουν
τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πηγαίνουν στά κοσμικά δικαστήρια νά
τή βροῦν. Ὅποιος δέ μᾶς πειράξει, νά μή λέμε ποτέ, “ὁ Θεός νά τόν
πληρώσει”, γιατί ὁ Θεός πληρώνει πολύ ἀκριβά. Ἁπλῶς νά συγχωροῦμε
καί νά μή μιλᾶμε πολύ. Ὁ Θεός, σ᾿ ἐκεῖνον πού σιωπᾶ, μιλάει περισσότε
ρο καί τόν εὐεργετεῖ”.
Ὅσον ἀφορᾶ δέ τό πρόβλημά μου, γιά τό ὁποῖο τόν παρακάλεσα
νά προσευχηθεῖ, γιατί βρισκόμουν σέ μεγάλη ἔνταση ἐκεῖνον τόν καιρό,
σύντομα πέρασε καί λύθηκε. Τό λέω αὐτό μέ βαθύτατη συγκίνηση καί
τό ἐμφανίζω γιά πρώτη φορά, μιά καί τὄφερε ἡ περίσταση νά γράψω γιά
τήν ὁσιακή αὐτή Μορφή τῶν καιρῶν μας. Πάντως, κι ἔτσι λέω νά κλείσω
μ᾿ αὐτό, στό νοῦ μέχρι σήμερα ἔμεινε ὁ σημαδιακός του λόγος “Ἔ, καί
νά μή σκέφτεσαι πάντα τήν καταστροφή......” Δέν ἦταν τυχαῖος ὁ λόγος
ἐκεῖνος οὔτε καί χωρίς τή σημασία του. Γιατί ὅσο περνοῦν τά χρόνια ὅλο
καί πιό πολύ διαπιστώνω αὐτή μου τήν ἀτέλεια, τήν ὁποία δέν κρύβω,
ὡστόσο πασχίζω νά ὑπερβῶ βάζοντας στή ζυγαριά τῆς συνείδησής μου
τόν στερνό τό λόγο πού μοῦ εἶπε ὁ Γέροντας, ὅταν τόν συνάντησα τή
δεύτερη καί τελευταία φορά (Παρασκευή 16 Ἰουλίου 1993), γιά νά τόν
εὐχαριστήσω καί νά τοῦ ζητήσω νά εὐχηθεῖ, ὥστε νά μή σκέφτομαι ἤ νά
ἐνεργῶ ἀρνητικά.
“ Ὑπομονή. Ὁ Χριστός κάνει τόση ὑπομονή ἀκούγοντας τόσα δισε
κατομμύρια ἀνθρώπων, ὅπου ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό παραπονό του. Ὑπο
μονή καί προσευχή”.
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Αὐτά μοῦ εἶπε. Ἀργότερα, ὅταν ἔμαθα πώς, τήν ὥρα πού μᾶς πα
ραμυθοῦσε καί ἐνίσχυε, ἦταν βαρειά ἄρρωστος, πραγματικά ντράπηκα.
Γιατί κατάλαβα πώς τήν πραγματική ὑγεία Ἐκεῖνος τήν εἶχε, καθώς καί
τήν ἀντοχή. Ἐμεῖς, μόνο τίς δικαιολογίες καί τίς ὑπεκφυγές μας κουβα
λούσαμε, οἱ ὑγιεῖς ἄρρωστοι καί μπερδεμένοι σέ πλῆθος μεριμνῶν.
Μέ βαθύτατο σεβασμό γονατίζω στόν Τάφο του καί προσεύχομαι,
ὅπως ἕνα πλῆθος φιλόθεων ψυχῶν, πού περισσῶς ἔλαβαν τίς εὐεργεσίες
του.
Εὔχου, Γέροντα, ὅπως τότε, ὅπως πάντα... Τό ξέρεις, πόση ἀνάγκη
τὄχουμε....
Σκόπελος

			

π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός

Ὑποσημειώσεις:
1. Βιογραφικά καί ἄλλα στοιχεῖα περί τοῦ Γέροντος Παϊσίου βλ. π. Διονυσίου Τάτση,
Ὁ Γέροντας Παΐσιος, Κόνιτσα 1996
2. Ἐκδ. Ὀρθόδοξος Τύπος, Ἀθ. 1988
3. Θά ἦταν μεγάλη ἀστοχία ἄν δέν μνημόνευα ἐδῶ τό χαριτωμένο βιβλίο τοῦ καλοῦ
παπα-Διονυσίου Τάτση, Ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι, Κόνιτσα 1994
4. Καλά ἔλεγε ὁ Γέροντας ὁ Μωϋσῆς, ὅτι “ἐδῶ στό Ὄρος εὔχονται καλές ὑπομονές”.
Γιατί εἶναι βέβαιο ὅτι πάντα σώζει ἡ ὑπομονή.

Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ1
ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ τὴν τυπολογική της ἐκπλήρωση
στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀποτελεῖ μία βασικὴ ἀρχὴ τῆς βιβλικῆς ἑρμηνευτικῆς τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. Τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ τὴν μυσταγωγικὴ ὁδὸ γιὰ τὸν πιστὸ στὸ Μυστήριο τοῦ
Χριστοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν πνευματικὸ τρόπο ὁ ἅγιος Κύριλλος κατανοεῖ
τὸν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. “Ὁ λόγος τῶν προφητῶν διαμορφώνεται σὲ σχέση μὲ τὰ ὁρατὰ καταληπτὰ πράγματα, ἀλλὰ ἔχει τὴν ἀναφορά του στὰ ὑπὲρ νοῦν καὶ διάνοιαν”.2 Αὐτὸ εἶναι τὸ καθῆκον τοῦ
ἑρμηνευτῆ, νὰ ἀνασηκώσει τὸ κάλυμμα ποὺ ἐπισκιάζει τὴν ζωὴ τῶν
ἀνθρώπων, τὶς διατάξεις καὶ τὴν τελετουργία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
νὰ ἀποκαλύψει τὶς αἰνιγματώδεις εἰκόνες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ νὰ

H

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 153

210
φανερώσει τὴν δύναμη τῆς ἀλήθειας.3
Ἡ ἑρμηνευτικὴ μέθοδος ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος καὶ
προσδιορίζει τὴν σχέση τῆς Παλαιᾶς μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη ὡς σκιὰ
καὶ τύπον τῆς ἀληθείας, καλεῖται τυπολογικὴ καὶ εἶναι κοινὴ ἀνάμεσα
στοὺς ἑρμηνευτὲς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει δὲ τὴν ἀπαρχή της
στὴν θεολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου
στὴν Καινὴ Διαθήκη συχνὰ βασίζεται στὴν χρήση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ὡς ἀναφορὰ καὶ ἀπόδειξη τῶν ἐπιχειρημάτων του. Χρησιμοποιεῖ τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη ὡς μαρτυρία ὑψηλῆς θεολογικῆς αὐθεντίας σὲ θέματα
δόγματος καὶ ἑρμηνείας. Οἱ προτυπώσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βρίσκουν τὴν ἐκπλήρωσή τους στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἑπομένως ἡ
πνευματική τους ἀλήθεια ἀποκαλύπτεται πλήρως.4 Ἔτσι ἡ ἑρμηνεία τοῦ
ἁγίου Κυρίλλου εἶναι τυπολογική, πνευματική, μὰ κυρίως Χριστοκεντρική. Συχνοὶ καὶ ἐπαναλαμβανόμενοι τύποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τῶν
ὁποίων ὁ ἅγιος Κύριλλος κάνει χαρακτηριστικὴ τυπολογικὴ ἑρμηνεία,
μὲ σαφῆ ἀναφορὰ στὸν Χριστό, εἶναι ὁ Μωϋσῆς, ἡ κιβωτὸς τῆς Διαθήκης, ἡ Σκηνή, τὸ Σάββατο, ἡ περιτομή, κ.ἄ.5 Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀποδίδει
στὶς τελετουργικὲς διατάξεις τοῦ Νόμου ὡς πρὸς τὴν προσφορὰ θυσιῶν,
τὴν Σκηνή, τὸ θυσιαστήριο κλπ. Μία τυπολογία ἐκπληρούμενη στὴν ἐν
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ Χριστιανικὴ λατρεία. Καθῆκον τοῦ ἑρμηνευτῆ
εἶναι νὰ ἀποκαλύψει τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀλήθεια τῶν τύπων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιὰ νὰ γίνει κατανοητό τὸ κεκρυμμένο νόημα αὐτῶν.6
Ὁ ἅγιος Κύριλλος παίρνει αὐτὲς τὶς προτυπώσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τὶς ἑρμηνεύει ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας τῆς Καινῆς Διαθήκης,
πάντοτε μέσα ἀπὸ μία Χριστολογικὴ καὶ Χριστοκεντρικὴ ἑρμηνευτική.
Ὡς πρὸς τοῦτο, ἀκολουθεῖ τὴν τυπολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἰδίως
στὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολή, τῶν πρώτων ἀποστολικῶν πατέρων καὶ
τῆς Ἀλεξανδρινῆς ἐξηγητικῆς σχολῆς. Στὸ σημεῖον αὐτό, καλὸν εἶναι νὰ
ἀναφερθοῦμε σὲ δύο πιὸ χαρακτηριστικὲς τυπολογίες ποὺ κατέχουν
σημαίνουσα θέση στὴν ἑρμηνευτική τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, αὐτὲς τοῦ Μωϋσέως–Χριστοῦ καὶ τοῦ μάννα–Ἄρτου τῆς Ζωῆς.
Ἤδη ὁ ἅγιος Κύριλλος ἔχει ἀσχοληθεῖ ἐκτενῶς μὲ τὴν τυπολογία
Μωϋσέως- Χριστοῦ στὰ “Γλαφυρὰ εἰς τὴν Ἔξοδον”.7 Στὸ Ὑπόμνημα
εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην δηλώνει ὅτι ὁ Μωϋσῆς σημαίνει τὴν ἔλευση τοῦ
Σωτῆρος, καὶ ἐπικεντρώνεται στὸ χωρίο τοῦ Δευτερονομίου 18:15-19,
στὸ ὁποῖο, σημαίνεται τὸ Μυστήριο τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως οἱ Ἰσραηλῖτες
δὲν μποροῦσαν νὰ ἀκούσουν τὴν φωνὴ τοῦ Κυρίου ἢ νὰ Τὸν δοῦν χωρὶς
νὰ πεθάνουν, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ τὸν Μωϋσῆ ὡς μεσολαβητὴ γιὰ νὰ
μεταδώσει τὸ θέλημά Του καὶ τὸν Νόμο στοὺς Ἰσραηλῖτες, ἔτσι καὶ στὴν
Καινὴ Διαθήκη ὁ Χριστὸς μεταφέρει καὶ φανερώνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ
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στὸν λαό Του. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ “νέος Μωϋσῆς”, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι
ὁ Μωϋσῆς ἦταν ἁπλῶς αὐτὸς ποὺ μετέδωσε τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ στὸν
λαό, ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Νομοθέτης. Στὴν ὑπόσχεση τοῦ
Θεοῦ ὅτι θὰ ἐγείρει ἕνα προφήτη ἀπὸ ἀνάμεσά σας ὅμοιο μὲ τὸν Μωϋσῆ (Δεύτ. 18:18), προτυπώνεται ἡ ἔλευση τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἐνσάρκου
Λόγου. Ὅταν ὁ Χριστὸς λέγει ὅτι “ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
οὐ μοιχεύσης. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν…” (Ματθ. 5:27), ὁμιλεῖ ὡς νέος Μωϋσῆς
ποὺ νομοθετεῖ. Ἐφ’ ὅσον οἱ Ἰουδαῖοι πιστεύουν στὸν Μωϋσῆ, ὀφείλουν
νὰ πιστεύσουν καὶ στὸν Χριστὸ ποὺ ἐκπληρώνει τὸν Νόμο καὶ τοὺς
Προφῆτες.8 Καὶ οἱ δύο, Μωϋσῆς καὶ Χριστὸς μεταφέρουν τὸν Νόμο τοῦ
Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἕνας
ἁπλῶς ἀνθρώπινος νομοθέτης, ἀλλὰ Θεϊκός, ὁ Ἴδιος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ,
ὁ ἐκπληρῶν τὸν Νόμο, ἀνώτερος τοῦ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης.
Μία ἄλλη συνήθης τυπολογία στὴν ἑρμηνευτική τοῦ ἁγίου Κυρίλλου εἶναι αὐτὴ τοῦ μάννα, “ποὺ ἀποτελεῖ τύπον τῆς παρουσίας τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν πνευματικῶν χαρίτων μέσω Αὐτοῦ”. Ὁ ἅγιος Κύριλλος
χρησιμοποιεῖ τὸ μάννα ὡς τύπο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἔκανε καὶ μὲ τὸν
Μωϋσῆ. Τὸ μάννα ἦταν ἕνα καθημερινῶς ἐπαναλαμβανόμενο θαῦμα
τοῦ Θεοῦ ἐπὶ σαράντα ἔτη. Ὁ μυστηριώδης αὐτὸς οὐράνιος ἄρτος ποὺ
ἔθρεψε τοὺς Ἰσραηλῖτες στὴν ἔρημο ἀποτελεῖ προτύπωση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ δίδεται στοὺς πιστοὺς ὡς πνευματικὴ τροφὴ (ἄρτος ζωῆς, σῶμα Χριστοῦ στὴν Θεία Κοινωνία). Ὅπως τὸ
μάννα ἔθρεψε τοὺς Ἰσραηλῖτες στὴν ἔρημο, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς ἀποτρέψει ἀπὸ τὴν ἐνθύμηση τῶν τροφῶν στὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν ἐπιθυμία ἐπιστροφῆς σὲ αὐτὴν (Ἔξοδος 16:1-3), κάτι ποὺ θὰ σήμαινε ἐπιστροφὴ στὶς
κοσμικὲς ἀπολαύσεις τῆς σαρκός, φροντίζει ὁ Θεὸς νὰ παράσχει στὸν
λαὸ Του τροφή. Τὸ ἴδιο κάνει καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅπου τὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν πνευματικὴ τροφὴ τῶν πιστῶν.9
Ἐπὶ πλέον, ἡ Ἁγία Γραφὴ λέγει ὅτι τὴν ἕκτη ἡμέρα, ὁ λαὸς μάζευε ποσότητα μάννα γιὰ δύο ἡμέρες (Ἔξοδος 16:5). Ὁ ἅγιος Κύριλλος
ἑρμηνεύει ὅτι τὴν ἑβδόμη ἡμέρα, ποὺ σημαίνει τὸν χρόνον ἐλεύσεως τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ἄρτος ὁ ἀληθινὸς βρίσκεται ἀνάμεσά μας, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν
χρειαζόμαστε τὸ μάννα. Ὁ Χριστὸς ὡς ὁ Ἄρτος τῆς Ζωῆς, ἀντικαθιστᾶ
τὸν τύπο τοῦ μάννα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τὸ μάννα ποὺ διετηρεῖτο
ἀδιάφθορο στὴν Σκηνή, στὰ “Ἅγια τῶν Ἁγίων”, κρυμμένο στὴ στάμνο
τοῦ Ἀαρὼν, σημαίνει τὸ κεκρυμμένο πνευματικὸ μάννα, τὸν πολύτιμο
Λόγον τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀποθησαυρίζει μέσα στὴν καρδιά του ὁ κάθε πιστός, καὶ τοῦ προσφέρει, μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας, τροφὴν ἀθανασίας
καὶ ὁδηγεῖ σὲ καινὴ ζωὴ ἄφθορο καὶ αἰώνιο.10
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Ὁ ἅγιος Κύριλλος κάνει χρήση αὐτῆς τῆς τυπολογίας τοῦ μάνναἌρτου τῆς Ζωῆς, ὅταν ἑρμηνεύει τοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συσχετίζουν τὸ μάννα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς, τὸ ἴδιο τὸ
σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τρέφει τοὺς πιστούς, καὶ ἔχει τὴν ἴδια οὐράνια
προέλευση (Ἰω. 6:34).
Συμπερασματικά, θὰ λέγαμε ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος βασίζεται στὴν
Παλαιὰ Διαθήκη, ὡς πηγὴ ἀποδεικτική τοῦ Χριστιανικοῦ δόγματος καὶ
τῆς ἀληθοῦς Πίστεως. Ζῶντας ὁ ἴδιος στὸ πνευματικὸ κλῖμα τῆς Ἀλεξανδρείας, μὲ τὴν πολυπληθῆ ἑβραϊκὴ κοινότητα κείμενη ἐχθρικὰ πρὸς
τὸν Χριστιανισμό, ὁ ἅγιος Κύριλλος καταφεύγει στὴν Παλαιὰ Διαθήκη
συχνὰ ὡς κείμενο ὑψηλῆς αὐθεντίας ἀλλὰ καὶ πηγὴ θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων, ὡς μία ἀδιαμφισβήτητη μαρτυρία ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὄντως
Υἱὸς Θεοῦ, καὶ Θεὸς Σωτήρας Λυτρωτὴς (Μεσσίας). Ἔτσι, ἡ Παλαιὰ
Διαθήκη τοῦ παρέχει ἐκείνους τοὺς τύπους καὶ τὶς προτυπώσεις ποὺ
χρησιμεύουν ὡς βάση τῆς Χριστολογίας καὶ τῆς ἑρμηνευτικῆς τοῦ ἁγίου
Κυρίλλου.
				
Ὑποσημειώσεις:

Ἀρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος

1. Τὸ παρὸν ἄρθρο βασίζεται στὴν μεταπτυχιακὴ ἐργασία τοῦ π. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου μὲ τίτλο “Cyril of Alexandria as an Exegete: A Fifth-Century Example of
Patristic Biblical Hermeneutics”, (= Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ὡς ἑρμηνευτής:
Ἕνα παράδειγμα Πατερικῆς Βιβλικῆς Ἑρμηνευτικῆς τοῦ 5ου αἰ.) Athens/California,
2011, καὶ εἰδικῶς σελ. 16-27.
2. Ὑπόμνημα εἰς Ἡσαΐαν 4,4 (P.G. 70, 1092 A).
3. Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, P.G. 72, 901M.
4. Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή, P.G. 74, 780 D.
5. Ὑπόμνημα εἰς Ἰωάννην, P.G. 73, 420 B- 440 B.
6. Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας, P.G. 68, 149 C.
7. P.G. 69, 386 C- 392 B.
8. Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην, P.G. 73, 266- 267B.
9. Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην, P.G. 73, 313. Ἡ ὅλη διαπραγμάτευση τῆς τυπολογίας τοῦ μάννα βρίσκεται στὸ P.G. 73, 310 D- 328.
10. Ο.π., P.G. 73, 319-320.
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πάρχουν κάποιες φωνὲς ποὺ ζητοῦν μὲ ἐπιμονὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ συμβαδίζει μὲ τὴν κουλτούρα κάθε ἐποχῆς καὶ νὰ ἐκσυγχρονίζεται, νὰ γίνει πιὸ δραY
στήρια καὶ νὰ μπορεῖ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς προσδοκίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν

συνεχῶς κοσμικοποιημένη κοινωνία. Πλάι στὴν κουλτούρα ὀρθοδόξου ἐμπνεύσεως
ἡ Ἐκκλησία ἀντιπαραβάλλεται μὲ ἕνα κοσμικοποιημένο πολιτισμὸ μὲ προέλευση
ἀπὸ τὸν Διαφωτισμό.
Συμφωνοῦμε ὅτι ὁ Διαφωτισμὸς συνέβαλε στὴν ἄνευ προηγουμένου πρόοδο
τῶν συγχρόνων ἐπιστημῶν καὶ ἐγέννησε τὸν μοντέρνο καὶ ἀνθηρὸ πολιτισμό, πρὸς
τὸν ὁποῖο τείνουν πολυάριθμοι λαοί. Ὁποιοσδήποτε πολιτισμὸς ἔχει καὶ θετικὲς
πλευρές. Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ μέχρι τὸ νὰ ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
νὰ ἐκμοντερνισθεῖ εἶναι μιὰ τόσο μεγάλη ἀπόσταση ὅσο ἐκείνη ἀπὸ τὴν γῆ στὸν
οὐρανό, διότι ὁ ἐκσυγχρονισμὸς ποὺ φέρνει ὁ Διαφωτισμὸς προϋποθέτει κάποιες
ἀπόψεις ποὺ ἔρχονται σὲ θεμελιακὴ σύγκρουση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς
ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ καταγράφεται στὴν Ἁγία Γραφή.
Γιὰ νὰ καταλάβουμε καλύτερα τὶς συνέπειες καὶ τὸν κίνδυνο τοῦ ἐκμοντερνισμοῦ γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, θὰ ὑπογραμμίσουμε τρεῖς κύριες μεταβολὲς τὶς ὁποῖες ὁ ἐκμοντερνισμὸς εἰσήγαγε στὴν σύγχρονη
κουλτούρα.

1. Πρῶτον, ὁ μοντερνισμὸς μετέφερε τὸ κέντρο βαρύτητας τοῦ κόσμου ἀπὸ
τὸν Θεὸ στὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται τόσο αὐτόνομος μπροστὰ
στὴν θεότητα, ὥστε θεωρεῖ τὴν θέληση τοῦ Θεοῦ σὰν ἀπόπειρα ἐναντίον τῆς δικῆς
του ἐλευθερίας. Κατ’ αὐτὴ τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ θεώρηση, ὁ ἄνθρωπος αὐτοδημιουργεῖται, χωρὶς καμία βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ δὲ ἱερὸν ἐν γένει, θεωρεῖται
ὡς βασικὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἐλευθερία του καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος δὲν αἰσθάνεται
ἐλεύθερος παρὰ στὸ μέτρο ποὺ ἀποβάλλει τὸ θεῖον ἀπὸ τὴν φύση. Ὁ ἄνθρωπος δὲν
ὑπακούει πλέον στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ στοὺς φυσικοὺς νόμους, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς ἔθεσε στὰ θεμέλια τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ νομίζει ὅτι ὁλόκληρη ἡ πραγματικότητα μπορεῖ νὰ κυβερνηθεῖ μὲ νόμους καταστρωμένους ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ
παρόλο ποὺ οἱ νόμοι αὐτοὶ προκαλοῦν πραγματικὲς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς καταστροφὲς στὴν ἀτομικὴ καὶ οἰκογενειακὴ ζωὴ του (ὅπως ἁμαρτίες κατὰ τῆς φύσεως), σημασία γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο ἔχει τὸ ὅτι τοῦ παρέχεται –ὅπως θέλει νὰ
πιστεύει– ἡ εὐχέρεια “νὰ κάνει τὸ δικό του” καὶ νὰ δημιουργεῖ τὴν προσωπικὴ καὶ
τὴν κοινωνική του ζωὴ σύμφωνα μὲ τὴν δική του ἀντίληψη καὶ τὸν δικό του νόμο,
ἀδιαφορῶντας γιὰ τὶς πνευματικὲς καὶ τὶς ἠθικὲς συνέπειες. Ὁ ἄνθρωπος χάνει
ἔτσι τὴν συνείδηση τῆς ἁμαρτίας (διότι ἀτροφεῖ ἡ ἠθικὴ συνείδηση) καὶ δὲν μπορεῖ
πλέον νὰ κάνει διάκριση ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ στὸ κακό, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ
συνεπάγονται ἀπὸ αὐτὸ γιὰ τὸ ἄτομο καὶ τὴν κοινωνία, ὅπως εἶναι ἡ ἡδυπάθεια, ἡ
ἐπιθετικότητα, ἡ ἀπέχθεια ἢ ἡ βιαιότητα, οἱ ὁποῖες αὐξάνονται ἀσταμάτητα.
2. Δεύτερον, ὁ μοντερνισμὸς ἐπέφερε κάποιον τεχνητὸ διαχωρισμὸ μεταξὺ
τῆς ἰδιωτικῆς καὶ τῆς δημόσιας ζωῆς. Καὶ ὁ μοντερνισμὸς αὐτὸς ἐκδηλώνεται μὲ
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τὴν τάση ἐκτόπισης τῆς θρησκείας ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ καὶ τῆς μετατροπῆς τῆς
κοινωνίας σὲ ξεχωριστὸ πεδίο, προορισμένο κατὰ προτεραιότητα γιὰ ἐνασχολήσεις
οἰκονομικῆς φύσεως, οἱ ὁποῖες παρακινοῦν τὸν ἄνθρωπο νὰ ξεχνᾶ τὶς πνευματικὲς
ἀξίες, ποὺ τὸν ἀνυψώνουν πρὸς τὴν ὁμοίωση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ὠθοῦν σὲ φρενήρη
ἀνταγωνισμὸ γιὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν θὰ εἶναι
ποτὲ ἱκανὰ νὰ καταπραΰνουν τὴν δίψα του γιὰ αἰωνιότητα. Κάποιος πληροφορημένος εἰδικὸς σημειώνει ὅτι ὅλα συμβαίνουν ὅπως στὴν περίπτωση δύο δίδυμων
ἀδελφῶν, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ ἕνας γίνεται δεσπόζων, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἀναγκάζεται νὰ
ἀποσυρθεῖ σὲ ἀτομικὸ καὶ παθητικὸ πεδίο. Ἔτσι, ἐμεῖς ζοῦμε μιὰ ὀδυνηρὴ ἱστορία
βασισμένη στὸν χωρισμὸ ἀνάμεσα στὸν ἀντικειμενικὸ κόσμο τῆς οἰκονομίας, τῆς
ἐργασίας, τῆς τεχνολογίας καὶ ἐκεῖνο τὸν ὑποκειμενικό τῆς κουλτούρας, τοῦ νοήματος, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημιουργίας. Καὶ τὸ σύγχρονο πεδίο τῶν μέσων ἐπικοινωνίας (mass-media) ἐπιβαρύνει ἀσταμάτητα τὸν χωρισμὸ αὐτό, ἐπειδὴ ἡ κοινωνία
παραμένει ἐξαρτημένη ἀπὸ τὴν φιλελεύθερη ἰδεολογία καὶ τὸν καταναλωτισμὸ καὶ
προσπαθεῖ νὰ ἀναπτύξει τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία τοῦ ὑποκειμένου διὰ μέσου τῆς
«κυρίαρχης ἀγορᾶς» καὶ «τῆς ἄρνησης τῆς ὑπερβατικότητας» ἢ «τῆς πνευματικῆς
διάστασης τῆς ζωῆς»1. Φαίνεται νὰ ἐπαληθεύεται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ λόγος τοῦ
Σωτῆρος ποὺ προειδοποιεῖ ὅτι «τίποτα δὲν ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ κερδίσει τὸν
κόσμον ὅλο, καὶ νὰ χάσει τὴν ψυχήν του».
3. Τρίτον, ὁ μοντερνισμὸς διαχώρισε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν περιβάλλουσα
φύση καὶ τὸν μετέτρεψε σὲ ἀπόλυτο κυρίαρχο τῆς φύσης. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸν καρτεσιανὸ χωρισμὸ ἀνάμεσα στὴν “res cogitans” καὶ στὴν “res extensa” , δηλαδὴ ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο ὡς σκεπτόμενη καὶ λογικὴ ὕπαρξη καὶ στὴν φύση, ὡς ἄμορφη
πραγματικότητα ποὺ στερεῖται δικῆς της λογικότητας, ὁ μοντερνισμὸς θεώρησε ὅτι ὁ
ρόλος τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται στὸ νὰ ἐπιβάλλει τοὺς δικούς του νόμους στὴν φύση,
διαφορετικοὺς ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ πλάθει καὶ νὰ ἐκμεταλλεύεται
τὴν φύση σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία του γιὰ κέρδος καὶ γιὰ κατακυρίευση τῆς γῆς.
Οἱ συνέπειες αὐτοῦ τοῦ τρόπου θεώρησης τῆς σχέσεως ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο
καὶ στὴν Φύση κατέληξαν στὴν ἐμφάνιση τῆς σύγχρονης οἰκολογικῆς κρίσεως, ἡ
ὁποία ἀπέκτησε πραγματικὰ παγκόσμιες διαστάσεις, θέτοντας σὲ κίνδυνο καὶ τὴν
ζωὴ τῆς σημερινῆς γενεᾶς, ἀλλὰ ἰδίως τὴν ζωὴ τῶν μελλοντικῶν γενεῶν. Ἠχοῦν
συνεχῶς σήματα κινδύνου γιὰ τὶς ἀνησυχητικὲς διαστάσεις τῆς περιβαλλοντικῆς
ρύπανσης, ἀλλὰ ὁ ἀγώνας γιὰ τὸ κέρδος εἶναι τόσο δυνατός, ὥστε οὔτε κατάλληλα
μέτρα λαμβάνονται ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκολογικὴ κρίση αὐξάνεται συνεχῶς, βλάπτοντας
ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ἀτμόσφαιρα, τὸν ὑδάτινο ἱστό, τὰ δάση καὶ ἀκόμη τὴν ἴδια
τὴν γῆ. Ὁ μοντερνισμὸς ξεκίνησε ἀπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ Φύση ἐξαρτᾶται ἀπὸ
τὸν ἄνθρωπο καὶ ἑπομένως ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει μὲ τὴν Φύση,
ἀλλὰ λησμόνησαν τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Φύση καὶ –ἐὰν
ὁ ἴδιος δὲν παίρνει μέτρα νὰ περιορίζει τὶς ὅλο καὶ πιὸ ἀνησυχητικὲς διαστάσεις
τῆς μόλυνσης τοῦ περιβάλλοντος– ὁ ἄνθρωπος ὑποσκάπτει τὴν ἴδια τὴν ζωὴ καὶ τὴν
ὕπαρξή του.
*
Οἱ τρεῖς αὐτὲς μεταβολές, «μεταθέσεις βίου»2, στὶς ὁποῖες ἀναφερθήκαμε παραπάνω, ὡς συνέπειες τοῦ μοντερνισμοῦ καὶ τῆς κοσμικοποίησης, εἶχαν δραματικὲς
συνέπειες γιὰ «τὴν σχέση ἀνάμεσα στὸν Κόσμο, στὴν Ὑπερβατική του Πηγὴ καὶ
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στὸν Ἀνθρώπινό της ἑρμηνευτή»3. Οἱ σχέσεις αὐτὲς ὑπέστησαν μεγάλες ἀλλαγὲς
καὶ ἐπηρέασαν βαθιὰ τὶς συνδέσεις μεταξύ τοῦ Θεοῦ, τῆς Φύσης καὶ τῶν ἀνθρώπων.
Ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 1610, ὁ ποιητὴς John Donne περιέγραψε σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ποιήματά του τὴν κρίση αὐτὴ γράφοντας:
«Ὑπάρχει μιὰ καινούργια φιλοσοφία ποὺ ὅλα τὰ πράγματα ἀμφισβητεῖ. Ἡ
φλόγα ἔσβησε καὶ ὅλα ἐξαερώνονται. Τίποτε δὲν εἶναι πλέον συγκροτημένο»4. Μὲ
ἄλλα λόγια ἐξαφανίστηκε ἡ σύνθεση ἀνάμεσα στὸν Θεό, στὸν Ἄνθρωπο καὶ στὸν
Κόσμο. Ο Nicolae Balca, ὁ Ρουμάνος φιλόσοφος καὶ καθηγητὴς Θεολογίας (19031983), ἔλεγε στὴν ἐποχή του, τὸ ἔτος 1936, ὅτι «ὁ ἀρχαῖος ἄνθρωπος μιλοῦσε μὲ τὸν
κόσμο, ὁ μεσαιωνικὸς ἄνθρωπος συνομιλοῦσε μὲ τὸν Θεό, ἐνῶ ὁ μοντέρνος ἄνθρωπος μιλᾶ μὲ τὸν ἑαυτόν του»5! Πράγματι, ὅπως ὁμολογεῖται σήμερα, «ὁ μοντερνισμὸς
προκάλεσε ἕνα κατακερματισμὸ σὲ τρεῖς διευθύνσεις: τοῦ “Ἐγώ», δηλαδή, ποὺ γίνεται μοναχικὸς καὶ αὐτόνομος, τῆς «ἀληθείας», ἡ ὁποία κατέληξε νὰ μετριέται μὲ
τεχνικὰ μηχανήματα, καὶ «τοῦ Θεοῦ», ὁ ὁποῖος ἀπομονώνεται θεϊστικὰ σὲ κάποια
ἀπλησίαστη ὑπερβατικότητα»6!
Μὲ ἄλλα λόγια, ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος
διαμορφώνεται σὲ μιὰ ὕπαρξη χωρὶς ρίζες, ἡ ὁποία μιλᾶ μὲ τὸν ἑαυτόν της, ἐὰν δὲν
ἀρέσκεται μᾶλλον στὴν ὀχλοβοὴ τῶν σταδίων. Μὲ τὶς συνθῆκες αὐτές, ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἐκσυγχρονισθεῖ, τότε σημαίνει ὅτι αὐτὴ πρέπει νὰ ὑπακούσει περισσότερο στὰ
θελήματα τῶν ἀνθρώπων, παρὰ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ νὰ ὁδηγήσουμε παραπέρα τὴν ἀνάλυσή μας.
*
Ἡ κατάτμηση αὐτὴ τῆς σχέσεως μεταξύ του Θεοῦ, τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Κόσμου, ἡ ὁποία κατέληξε στὴ διάπλαση ἑνὸς ἀνθρώπου χωρὶς ρίζες, βρίσκει τὴν ἐξήγησή της σὲ μιὰ τεχνολογικὴ σκέψη, ποὺ μετέτρεψε τὸν κόσμο σὲ μιὰ μηχανὴ ποὺ
λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν Δημιουργό της. Βασισμένη στὴν ὕπαρξη αὐτοῦ καθ’
ἑαυτοῦ γεγονότος καὶ στὴν ἐξωτερικὴ σύνδεση ἀνάμεσα στὸ αἴτιο καὶ στὸ αἰτιατό,
χωρὶς καμία ἐσωτερικὴ διασύνδεση, ἡ μηχανιστικὴ αὐτὴ θεώρηση τοῦ σύμπαντος
προωθήθηκε ἀπὸ τὴν κλασσικὴ φυσική τῶν προηγουμένων αἰώνων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
ἕνα μέρος τῆς χριστιανικῆς θεολογίας. Ὑπάρχει μιὰ θεολογία ἡ ὁποία ὑποστηρίζει
ἀκόμη καὶ σήμερα ὅτι «ὁ Θεὸς δὲν παρέχει στὰ δημιουργήματά Του μονάχα τὴν
ὕπαρξή τους, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀξίωμά τους γιὰ νὰ δροῦν ἀπὸ μόνα τους, γιὰ νὰ τυγχάνουν αἰτίες καὶ ἀρχὲς ἀναμεταξύ τους καὶ νὰ συνεργάζονται γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ
σκοποῦ στὸ ὁποῖο ἀποβλέπει ὁ Θεός»7. Ἀλλὰ πῶς νὰ συνεργάζονται ἐξωτερικά τὰ
δημιουργήματα, ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη, ἐὰν παραμελεῖται ἡ ἐσωτερική τους σύνδεση ποὺ τὴν ἔπλασε ὁ Θεός;
Ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στὴν Καμπέρα (1990) θεώρησε ὅτι ὁ μοντερνισμὸς καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι ἀποτέλεσμα
ἑνὸς ὀλέθριου θεολογικοῦ σφάλματος, ποὺ σύγχυσε τὴν ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ
μὲ τὴν ἀπουσία Του ἀπὸ τὴν δημιουργία. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
ἐξοβελίστηκε ἀπὸ τὴν δημιουργία, καὶ ὁ Κόσμος, ὅπως καὶ ὁ Ἄνθρωπος ἔγιναν
αὐτόνομοι8. Χάρη στὴν αὐτονομία αὐτή, ὁ ἄνθρωπος προώδευσε ἀπὸ τεχνικὴ ἄποψη, ἀλλὰ ἔχασε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὶς ρίζες του, ποὺ ἦταν βαθιὰ μπηγμένες τόσο στὴν
πραγματικὴ ὑπερβατικότητα τοῦ Δημιουργοῦ ὅσο καὶ στὴν ἐνυπάρχουσα πραγματιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κότητα τοῦ κόσμου. Διὰ μέσου τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς ὁ ἄνθρωπος ἀπέκτησε
μεγάλη δύναμη ἐπάνω στὸν ἐξωτερικὸ κόσμο, ἀλλὰ παραμένει ἀδύναμος μπροστὰ
στὶς παράλογες δυνάμεις μὲ τὶς ὁποῖες ἔρχεται σὲ ἀντιπαράθεση στὸν ἐσωτερικό
του κόσμο, γενόμενος ἔτσι δοῦλος τῶν παθημάτων ἢ τῶν παραμορφωμένων ἀπὸ
τὶς ἁμαρτίες ἐνστίκτων. Ἡ τιμὴ ποὺ πλήρωσε γιὰ τὴν τεχνικὴ πρόοδο συνέβαλε ἔτσι
στὴν ἐξάντληση τῆς πνευματικῆς δυνάμεως τοῦ ἀνθρωπίνου πλάσματος.
*
Ἰδοὺ ὅμως πῶς ἡ ἀντίδραση ἐναντίον τῆς τάσεως αὐτῆς γιὰ ἐκμηδένιση τῆς
σχέσεως ἀνάμεσα στὸν Θεό, στὸν Ἄνθρωπο καὶ στὸν κόσμο ἦρθε ἀκριβῶς ἀπὸ
ἐκεῖ ποὺ τὴν περιμέναμε λιγότερο, ἀπὸ τὴν πλευρὰ δηλαδὴ τῆς βασικῆς ἢ κβαντικῆς
φυσικῆς. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ διείσδυσε στὸν ὑποατομικὸ κόσμο, ἡ νέα αὐτὴ ἐπιστήμη ἀνακάλυψε ἕνα ἐξαιρετικῆς σημασίας γιὰ τὴν χριστιανικὴ θεολογία γεγονός,
ὅτι δηλαδὴ στὸ μικρόκοσμο σύμπαν δὲν ὑπάρχει τίποτε καθ’ἑαυτό, ἀλλὰ τὰ πάντα
βρίσκονται σὲ ἀμοιβαία ἐσωτερικὴ σχέση. Ἰδοὺ πὼς περιγράφει τὸ γεγονὸς ἕνας
ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἀντιπροσώπους τῆς νέας αὐτῆς ἐπιστήμης: «Τὰ ἀτομικὰ
συμβάντα δὲν ἔχουν πάντα κάποια ξεκάθαρη αἰτία, διότι ἡ παραγωγή τους
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δυναμικὴ ὁλοκλήρου του ἀτομικοῦ συστήματος. Ἐνῶ στὴν
κλασσικὴ φυσικὴ οἱ ἰδιότητες καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῶν μερῶν καθορίζουν τὴν
συμπεριφορὰ καὶ τὶς ἰδιότητες τοῦ συνόλου, στὴν κβαντικὴ φυσική τα πράγματα ἀλλάζουν, διότι τὸ σύνολο καθορίζει τὸ μέρος καὶ ἡ ἐπιρροὴ τῶν συνολικῶν
διασυνδέσεων γίνεται ὅλο καὶ σημαντικότερη καὶ ὁ διαχωρισμὸς τοῦ μέρους
ἀπὸ τὸ σύνολο γίνεται ὅλο καὶ δυσκολότερος»9.
Ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν πραγματικότητα αὐτή, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους φυσικοὺς γίνονται μεταφυσικοὶ καὶ θεωροῦν ὅτι «μιὰ αὐτονόητη τάξη, πολὺ
βαθιὰ καὶ ἀόρατη, ἐργάζεται ὑποκάτω της ἀδιάσειστης ἀταξίας (ποὺ τὴν συναντᾶμε
στὸ κάθε βῆμα). Στὶς ἀρχὲς τῆς δημιουργίας δὲν ὑπάρχουν τυχαία γεγονότα, δὲν
ὑπάρχει ἀπρόοπτο συμβάν, ἀλλὰ μιὰ τάξη πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ ὁτιδήποτε ἐμεῖς μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε: μιὰ ὑπέρτατη τάξη ποὺ ρυθμίζει τὶς σταθερὲς φυσικές, τὴν
συμπεριφορὰ τῶν ἀτόμων καὶ τὴν ζωὴ τῶν ἄστρων. Δυνατή, ἐλεύθερη, ἀεὶ ὑπάρχουσα, μυστική, συνεπαγόμενη, ἀόρατη, αἰσθητή, ἡ τάξη βρίσκεται ἐκεῖ, αἰώνια καὶ
ἀναγκαία, πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα, πολὺ ὑψηλὰ ἐπάνω ἀπὸ τὸ σύμπαν, ἀλλὰ παροῦσα στὸ κάθε μόριο»!10
*
Στὴν καινούργια αὐτὴ ἐπιστημονικὴ θεώρηση ἐνδιαφέρον καὶ προνοιακὸ
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν κοσμολογικὴ οἰκοδομὴ ποὺ
ἐπιχείρησε στὴν ἐποχὴ του ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας μὲ σκοπὸ νὰ κάνει προσιτὴ
ἀπὸ πολιτισμικὴ καὶ φιλοσοφικὴ ἄποψη τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου. Ἀκριβῶς τὴν
ἴδια συσχέτιση γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶνε οἱ σύγχρονοι φυσικοὶ ἀνακαλύπτουμε καὶ στὰ
συγγράμματα τοῦ διάσημου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ τετάρτου αἰῶνος. «Αὐτὸς
λοιπὸν ὁ παντοδύναμος καὶ παντέλειος ἅγιος Λόγος τοῦ Πατρός, ἀφοῦ ἐστάθη πάνω
εἰς ὅλα καὶ ἥπλωσε παντοῦ τὰς δυνάμεις Του καὶ ἐφώτισεν ὅλα τὰ ἀόρατα καὶ ὁρατά,
τὰ συγκρατεῖ σφικτὰ καὶ δὲν ἀφῆκε τίποτε ἔξω ἀπὸ τὴν δύναμίν Του, ἀλλ’ ὅλα καὶ
δι’ ὅλων τὰ ζωοποιεῖ καὶ τὰ διαφυλάσσει, καὶ τὸ καθένα χωριστὰ καὶ ὅλα μαζὶ καὶ
κάνει νὰ μὴ ἀντιμάχωνται, ἀλλὰ νὰ ἀποτελοῦν μίαν ἁρμονικὴν συμφωνίαν συνενώνοντας τὰ βασικὰ συστατικά τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου δηλαδὴ θερμόν, ψυχρόν, ὑγρόν,
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ξηρόν, συνδέων αὐτά (…) Ὅπως παραδείγματος χάριν, ἐὰν κάποιος μουσικὸς παίξη
καταλλήλως τὴν λύραν, θὰ δημιουργήση τὴν μουσικὴν συνδιάζων ἁρμονικῶς διὰ
τῆς τέχνης του τοὺς βαρεῖς μὲ τοὺς ὀξεῖς καὶ τοὺς μέσους μὲ τοὺς ἄλλους φθόγγους,
ἔτσι καὶ ὁ σοφὸς Θεὸς κρατῶν ὡς λύραν τὸ σύμπαν, καὶ συνενώνων ὅσα ὑπάρχουν
εἰς τὸν οὐρανὸν μὲ ὅσα ὑπάρχουν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ συνάπτων τὰ σύνολα μὲ τὰ ἐπὶ
μέρους καὶ κατευθύνων μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν θέλησίν Του τὰ πάντα, ἀπαρτίζει ἕνα
κόσμον μὲ μίαν διάταξιν εἰς αὐτὸν μὲ ὡραιότητα καὶ ἁρμονίαν, καὶ Αὐτὸς μὲν παραμένει ἀκίνητος πλησίον τοῦ Πατρός, τὰ πάντα δὲ θέτει εἰς κίνησιν διὰ τῆς καθοδηγήσεώς Του, ὅπως ἀρέσει τὸ κάθε τί εἰς τὸν Πατέρα Του»11.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν δημιουργήθηκε γιὰ νὰ μιλάει μὲ τὸν ἑαυτόν του καὶ νὰ ἐκκοσμικεύεται, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι συνεταῖρος στὸ διάλογο μὲ τὸν Δημιουργό του καὶ ὁ
κρίκος συνδέσμου ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ στὸν κόσμο, μὲ ρίζες βαθιὰ μπηγμένες
στὴν κοσμική, ἀλλὰ καὶ στὴν Τριαδικὴ πραγματικότητα, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ μεταμορφώνει ἐν Χριστῷ ὅλη τὴν δημιουργία. Σύμφωνα μὲ τὴν θεολογικὴ αὐτὴ θεώρηση, ὁ κόσμος δὲν παραμένει πλέον κλειστὸς στὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ ἀνοίγεται πρὸς
τὴν ὑπερβατικότητα, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ ἀναφύονται ἀπ’ αὐτό.
*
Αὐτὴ τὴν συνοχὴ ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας στὸν Χριστὸ ἀποδεικνύει λαμπρὰ
ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς μὲ δύο προσεγγίσεις: Βαδίζοντας στὸν δρόμο ποὺ
ἄνοιξε ὁ ἅγ. Ἀθανάσιος ὁ Μεγάλος, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὑπογραμμίζει ὅτι «οἱ πολλοὶ
λόγοι εἶναι Ἕνας καὶ ὁ Ἕνας εἶναι πολλοί. Διὰ τῆς εὐεργετικῆς, δημιουργικῆς καὶ
στηρικτικῆς ἐξόδου τοῦ Ἑνὸς πρὸς τὰ δημιουργήματα, ὁ λόγος ὁ ἕνας γίνεται πολλοί,
καὶ μὲ τὴν ἐπάνοδο τῶν πολλῶν στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ κέντρο τῶν πραγμάτων ἀπ’ὅπου
ἔλαβαν τὶς ἀρχές τους καὶ ποὺ συγκεντρώνει ὅλους (τοὺς λόγους), οἱ πολλοὶ ἔγιναν
ἕνας»12. Σύμφωνα μὲ τὴν σκέψη τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, ὁ θεῖος Λόγος ἐμφανίζεται ὡς
κέντρο διαφοροποίησης καὶ ἑνοποίησης τῶν λόγων ὅλων τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων
δημιουργημάτων. Ἐὰν ὁ ὁρατὸς καὶ ὁ ἀόρατος κόσμος διατηροῦν τὴν συνοχή τους,
τὸ γεγονὸς ὀφείλεται στὴν δυναμικὴ σχέση μεταξύ τοῦ Λόγου καὶ τῆς δημιουργίας,
κατὰ τὴν εὐαρέσκεια τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῇ συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι
ἐξηγεῖται καὶ τὸ γιατί ἡ σωτηρία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν Χριστόν, ὡς ἐνσαρκωμένον Λόγον τοῦ Θεοῦ, ἔχει κοσμικὴ διάσταση. Ἐφ’ ὅσον ὁ κόσμος κτίσθηκε ἀπὸ
τὸν Θεὸ Πατέρα, διὰ τοῦ Θείου Λόγου ἐν τῷ Ἁγίω Πνεύματι, τότε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ
δὲν ἦρθε γιὰ νὰ σώσει μόνο μέρος τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ ὁλόκληρη ἡ δημιουργία
ἀποκτᾶ τὸν χαρακτήρα μιᾶς ἀληθινῆς κοσμικῆς Λειτουργίας. Ἡ δημιουργία ἀποκτᾶ
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ πνευματικά της θεμέλια, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν βάση τῆς συσχέτισής της μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο, ἐν τῷ Χριστῷ.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς μᾶς ξαφνιάζει, ὅταν
μὲ τὴν κάθετη σύνδεση τῆς δημιουργίας μὲ τὸν Θεὸν Λόγον παρουσιάζει καὶ τὴν
ἱστορικὴ ἡ ὁριζόντια προοπτική τοῦ Λόγου στὴν δημιουργία. Ἰδοὺ τί γράφει ὁ ἅγιος:
«Αὐτὸς ποὺ πραγματοποίησε τὴ δημιουργία ὅλης τῆς κτίσεως, τῆς ὁρατῆς καὶ τῆς
ἀόρατης, μὲ μόνη τὴν δύναμη τοῦ θελήματός Του, πρὶν ἀπὸ ὅλους τοὺς αἰῶνες, εἶχε
ἀνείπωτη καὶ τὴν ὑπεράγαθη θέληση Του γι’ αὐτά, δηλαδὴ γιὰ τὴν δημιουργία τῶν
κτισμάτων. Καὶ αὐτὴ ἦταν νὰ ἀναμιχθεῖ Ἐκεῖνος «ἀτρέπτως» στὴν φύση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν ἀληθινὴ ὑποστατικὴ ἕνωση καὶ νὰ ἑνώσει ἀναλλοίωτα μὲ τὸν ἑαυτό Του
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 153

218
τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ νὰ γίνει Αὐτὸς ἄνθρωπος, ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει, καὶ μὲ
τὴν ἕνωση μὲ τὸν ἑαυτό Του νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο Θεό13. Χώρισε δηλαδὴ μὲ σοφία
τοὺς αἰῶνες καὶ ὥρισε σ’ αὐτοὺς νὰ γίνει Ἐκεῖνος πραγματικὰ ἄνθρωπος καὶ σ’
ἐκείνους νὰ κάνει πραγματικὰ τὸν ἄνθρωπο Θεό»(…) «… ἐπειδὴ καὶ ἀρχὴ καὶ μεσότητα καὶ τέλος ὅλων τῶν αἰώνων τῶν περασμένων, τῶν τωρινῶν καὶ τῶν μελλοντικῶν
εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, εὔλογα κατέληξε σ’ ἐμᾶς δυνάμει τῆς πίστης τὸ
τέλος τῶν αἰώνων ποὺ θὰ γίνει κατὰ χάρη ἁπλὴ πραγματικότητα γιὰ τὴν θέωση τῶν
ἀξιῶν»14.
Στὰ παραπάνω κείμενα ὁ ἅγιος Μάξιμος καταδεικνύει τὸ νόημα τῆς δημιουργίας καὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν προφητικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἱστορία.
Ἀλλὰ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴν θεμελιώδη ἀξία ποὺ ὁ ἅγιος ἀποδίδει μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ στὴν Ἱστορικὴ διάσταση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, πρέπει νὰ συγκρίνουμε τὸν
τρόπο κατὰ τὸν ὁποῖο θεωρεῖται ἡ Ἱστορία στὸν κόσμο ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ πανθεϊστικὰ συστήματα καὶ στὸν χριστιανικὸ κόσμο.
Στὸν κόσμο τῶν πανθεϊστικῶν συστημάτων –εἴτε θρησκευτικῶν, εἴτε φιλοσοφικῶν– κανεὶς δὲν μιλάει οὔτε γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου, οὔτε γιὰ τὴν ἐσχατολογία του, διότι ὁ κόσμος θεωρεῖται τόσο αἰώνιος ὅσο καὶ ἡ θεότητα μὲ τὴν ὁποία
συγχέεται. Ἡ Ἱστορία τοῦ κόσμου ἔχει κυκλικὸ χαρακτήρα καὶ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὸν
μύθο τῆς αἰωνίου ἐπιστροφῆς, ὁ ὁποῖος ἀνυψώνει ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια στὸ δρόμο
τῆς ἀνθρωπίνης προόδου. Ἀκόμη καὶ ὁ μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων ἦταν ὀπαδὸς
κάποιας παρόμοιας θεώρησης ὅταν ἰσχυριζόταν, ὅτι ἀπὸ τὴν φύση τους ὑπάρχουν
ἄνθρωποι ποὺ εἶναι προορισμένοι νὰ κυριεύουν καὶ ἄλλοι νὰ εἶναι δοῦλοι. Κατὰ
τὴν πανθεϊστικὴ ἀντίληψη, ὁ ἄνθρωπος εἶναι προορισμένος νὰ βυθίζεται καὶ νὰ
ἀποπροσωποποιεῖται στὴν ἀνώνυμη ἢ στὴν «κολεκτιβιστικὴ» μάζα τοῦ «Μεγάλου
Σύμπαντος»!
Στὸν Χριστιανισμὸ ὅμως τὰ πράγματα ἐμφανίζονται τελείως διαφορετικά, διότι ὁ Χριστὸς ἄλλαξε τὸ νόημα τῆς Ἱστορίας καὶ τὸ πεπρωμένο τῆς ἀνθρωπότητας.
Μὲ ὁλόκληρο τὸ λυτρωτικό Του ἔργο –τὴν ἐνανθρώπηση, τὴν θυσία, τὴν Ἀνάσταση,
τὴν Ἀνάληψη, τὴν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς καθέδρα ἐπὶ θρόνου οὐράνιας δόξης μαζὶ
μὲ τὴν τέλεια Θεοποιημένη ἀνθρώπινη φύση Του– ὁ Χριστὸς μετέτρεψε τὴν κυκλικὴ
Ἱστορία τοῦ κόσμου σὲ εὐθύγραμμη Ἱστορία. Ὁ κόσμος, ὅπως καὶ ὁ ἄνθρωπος, δὲν
εἶναι πλέον προορισμένος νὰ βυθίζεται στὴν ἀπρόσωπη πραγματικότητα τοῦ «Μεγάλου Σύμπαντος», ἀλλὰ εἶναι προορισμένος νὰ βρίσκει τὴν τελική του ἐκπλήρωση,
σὰν καινούριος οὐρανὸς καὶ καινούρια γῆ, στὴν Παρουσία τοῦ Κυρίου, στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ποὺ θὰ εἶναι «τὰ πάντα ἐν πᾶσι». Ὁ Θεὸς ἔκτισε τὸν ἄνθρωπο ἐκ
τῆς γῆς κατὰ τὴν εἰκόνα Του, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ τυγχάνει συγχρόνως σύνθεση
ὁλοκλήρου τοῦ σύμπαντος, ἕνας μικρόκοσμος, καὶ γιὰ νὰ ἔχει μέσα του τὴν ἄκτιστη
δύναμη τῆς Τριάδος, ὡς μικροθεός, μὲ ρίζες βαθιὰ ἀγκυροβολημένες στὴν Τριαδικὴ καὶ στὴν κοσμικὴ πραγματικότητα, ὥστε νὰ διαιωνίζει τὸν κόσμο μὲ τὴν πνοὴ
ζωῆς ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τὸν Δημιουργό του. Ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ αὐτονόμηση τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου καταστρέφουν τὸ νόημα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, διότι
ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ κτίση δὲν ἀποσκοποῦν πλέον νὰ φθάσουν στὴν δόξα τῶν Υἱῶν
τοῦ Θεοῦ, σὰν πληρότητα ζωῆς, ἀλλὰ ὑποχρεοῦνται νὰ γευτοῦν τὴν γεμάτη ἀπὸ φόβο
ἐμπειρία τοῦ μηδενισμοῦ. Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ
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στὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου, κατὰ τὸν λόγο τῆς Γενέσεως, προορίζονται νὰ γίνουν νέος
οὐρανὸς καὶ “νέα γῆ”, στὸ τέλος τοῦ Χρόνου, ἐν Χριστῷ. Χάρη στὴν συνέργια μεταξύ
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀρχίζει στὸν κόσμο αὐτὸ καὶ θὰ τελειώσει
στὸν ἐπέκεινα. Ὁ κόσμος ἔπαυσε νὰ μένει ἀκίνητος στὶς ἀμετάβλητες ἀπὸ αἰῶνες
κοινωνικὲς δομὲς ποὺ τοῦ δίδαξε ὁ Θεός, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ γνωρίζει ἀλλεπάλληλες πολιτισμικὲς ἐποχές: τὴν ἀρχαία, τὴν μεσαιωνική, τὴν μοντέρνα ἢ σύγχρονη, οἱ
ὁποῖες συνέβαλαν, ἡ κάθε μία μὲ τὸν τρόπο της, στὴν λεγομένη πρόοδο τοῦ κόσμου
ποὺ ζοῦμε. Ἡ ἀνθρωπότητα περιπλανήθηκε ἀπὸ λάθη σὲ λάθη. Ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς
δουλείας ἔφθασε στὴν δημοκρατία καὶ ἀπὸ τὸν δοῦλο, ποὺ ἐστερεῖτο ὁποιουδήποτε
δικαιώματος, φθάσαμε στὰ σημερινὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία
ἐκσυγχρονιζόταν αὐτὸ θὰ ἐσήμαινε τὴν κατάδυσή Της στὴν ὑλικότητα αὐτοῦ τοῦ
κόσμου καὶ θὰ ἔχανε τὸ ἱστορικό της νόημα. Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι τὸ
νὰ παραμένει στὴν ἄκρη τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ νὰ γίνει ἡ Ἴδια τὸ φῶς τοῦ κόσμου ἐν
Χριστῷ.
Ἀσφαλῶς ἡ Ἱστορία τοῦ κόσμου δὲν τελειώνει μὲ τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, διότι
μέχρι τὸ τέλος τῶν χρόνων, μέχρι δηλαδὴ τὸ “νέο οὐρανὸ” καὶ τὴν “νέα γῆ” τῆς
Ἀποκαλύψεως, θὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐποχές. Ἀλλὰ δὲν πρέπει οὔτε νὰ φανταζόμαστε ὅτι ἡ “πρόοδος” τοῦ κόσμου εἶναι ἀπαραίτητα καὶ ἀνοδική. Ὁ Χριστὸς μᾶς
προειδοποίησε ὅτι, στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα προχωρᾶ πρὸς τὴν ἀποκαλυπτικὴ
μεταμόρφωσή της, ὁ ἀγώνας ἀνάμεσα στὶς δυνάμεις τοῦ σκότους καὶ ἐκεῖνες τοῦ
φωτὸς θὰ δυναμώνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν θὰ ἐλαττωθεῖ, ὅτι τὸ μίσος θὰ αὐξηθεῖ, ὅτι θὰ ἔχουμε θλίψεις στὸν κόσμο καὶ ὅτι πολλοὶ θὰ παραπλανηθοῦν ἀπὸ τὴν
ὀρθὴ Πίστη. Ἀκόμη καὶ σήμερα ὑπάρχει ἕνας κόσμος ποὺ δὲν θεωρεῖται πλέον
Χριστιανικὸς κόσμος, ἀλλὰ ἕνας ἐκκοσμικευμένος καὶ κρατικοποιημένος κόσμος,
ὁ ὁποῖος – ὅπως δείξαμε παραπάνω - τείνει νὰ ἀποβάλλει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν
κοινωνία. Ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖ ὅτι δὲν ἔχει πλέον ἀνάγκη τῆς Ἐκκλησίας, διότι
πιστεύει ὅτι μπορεῖ νὰ σωθεῖ διὰ μέσου τῆς κουλτούρας. Ἡ κουλτούρα, ὁ πολιτισμὸς
κατέχει γιὰ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο σωτήριο ρόλο. Ἀλλὰ πρέπει ὅλοι νὰ γνωρίζουμε
ὅτι χωρὶς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία ὁ κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχουν ἄλλη
ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ νὰ βυθίζονται στὴν ἀνυπαρξία τοῦ «Μεγάλου Σύμπαντος». Γι’ αὐτὸ
καὶ δὲν ξενίζει τὸ γεγονός, ὅτι σήμερα γιὰ τὸν κάθε ἀποθανόντα λέγεται ὅτι «πέρασε
στὴν ἀνυπαρξία». Ὁ κοσμικοποιημένος ἄνθρωπος ξέχασε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀρχίζει
μὲ τὴν δημιουργία τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς διὰ τοῦ Δημιουργοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ
συνεχίζει μὲ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἐν τῷ Σωτηρίῳ Λόγῳ καὶ
ὅτι ἀποπερατώνεται, στέφεται μὲ τὸν “νέο οὐρανὸ” καὶ τὴν “νέα γῆ” ἐν τῷ Θριαμβευτικῷ Λόγῳ, ὁ ὁποῖος θὰ ἔρθει στὸ τέλος τῶν αἰώνων στὴν λαμπρότητα τῆς δόξης
Του γιὰ νὰ ἀναστήσει τοὺς πάντες καὶ νὰ κρίνει τὸν κόσμο.
*
Ὁ Χριστὸς ὅμως δὲν μᾶς ἄφησε νὰ κυριευθοῦμε ἀπὸ μιὰ ἀπαισιόδοξη θεώρηση τῆς Ἱστορίας, ἀλλὰ μᾶς προέτρεψε νὰ μὴ χάνουμε τὸ θάρρος μας διότι ὁ Ἴδιος
νίκησε τὸν κόσμο.
Σ’ ἕνα κόσμο ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε χωρὶς γήϊνες καὶ οὐράνιες ρίζες, ἡ
ἀποστολή μας δὲν ἔγκειται μόνο στὸ νὰ προσανατολισθοῦμε πρὸς τὸν οὐρανὸ
ξεχνῶντας τὴν γῆ, καὶ οὔτε μόνο νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν γῆ, ξεχνῶντας τὸν οὐρανό,
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ἀλλὰ νὰ προχωροῦμε πρὸς τὸν Οὐρανὸ καὶ στὴν γῆ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς μας ἐπιθυμοῦν νὰ δηλώνουν
μαθητὲς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος τονίζει τὴν κατακόρυφη ἢ τὴν
πνευματικὴ διάσταση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἐνῶ συγχρόνως ἄλλοι δηλώνουν ὀπαδοὶ
τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, ὁ ὁποῖος καταπιάνεται μὲ τὴν ὁριζόντια ἢ τὴν ἱστορικὴ διάσταση τῆς μίμησης τοῦ Χριστοῦ. Στὴν πραγματικότητα πρέπει νὰ εἴμαστε
μαθητὲς καὶ τῶν δύο, διότι ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ἡ μίμηση, ἡ ἀκολουθία τοῦ Χριστοῦ
ἀποτελοῦν τὰ μονοπάτια τῆς προσωπικῆς μεταμορφώσεώς μας (ὡς μετατροπὴ τῶν
παθῶν σὲ ἀρετὲς) καὶ τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος (ὡς ἀγῶνος γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῆς δικαιοσύνης ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους), γεγονότα ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ
προχωροῦμε ἐν Χριστῷ πρὸς κοινωνία αἰωνίου ζωῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ πρὸς
τὴν ἐσχατολογικὴ πραγματικότητα «νέου οὐρανοῦ» καὶ «νέας γῆς».
*
Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ Χριστὸς ἀποτελεῖ
τὴν ἀρχή, τὸ μέσον καὶ τὸ τέλος τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων αἰώνων καὶ διαμέσου Αὐτοῦ τὸ τέλος τῶν αἰώνων θὰ φθάσει σ’ ἐμᾶς. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει τίποτε
ἄλλο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὸν Θεανθρώπινο χῶρο στὸν ὁποῖο
οἱ πιστοὶ ζοῦν τὴν δυνητικὴ ἐμπειρία τοῦ νέου κόσμου τῆς μεταμορφώσεως καὶ τῆς
κοινωνίας, ὁ ὁποῖος θὰ γίνει ἐπίκαιρη πραγματικότητα κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Κυρίου.
Σ’ ἕναν ἀποπροσανατολισμένο κόσμο, στὸν κόσμου τοῦ ἀνθρώπου ποὺ παρέμεινε χωρὶς ρίζες, ἡ Τριαδικὴ εὐλογία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν
Θείων Λειτουργιῶν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ ἁγ. Μεγάλου Βασιλείου, πρέπει νὰ ξυπνήσει μέσα μας τὴν συνείδηση τῆς ἐσχατολογικῆς ἀποστολῆς
τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε ἡ Ἐκκλησία διασχίζοντας μὲ τοὺς πιστούς της τὰ κοινωνικὰ συστήματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, νὰ μὴ παραμείνει αἰχμάλωτη κανενὸς ἀπὸ αὐτά,
ἀλλὰ νὰ προχωρεῖ μὲ τὴν κτίση πρὸς τὸν τελικό της σκοπό, ὅταν ὁ Θεὸς θὰ εἶναι «τὰ
πάντα ἐν πᾶσι» καὶ νὰ δώσουμε «καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ
Χριστοῦ», κατὰ τὴν Παρουσία τοῦ Κυρίου. Τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας ἀποκαλύπτεται
μόνο τότε, ὅταν θὰ ἀνακαλύψουμε, δηλαδή, τὶς ρίζες μας ποὺ ἔχουν «σκηνώσει»
στὴν τριαδικὴ καὶ στὴν κοσμικὴ ἐν Χριστῷ πραγματικότητα.
† π. Δημήτριος Ποπέσκου*
Ὑποσημειώσεις:
Μετάφραση: π. Ἠλίας Ι. Φρατσέας
* Ὁ π. Δημήτριος Ποπέσκου (1929-2010) –μαθητὴς καὶ διάδοχός τοῦ π. Δημητρίου Στανιλοάε - ἦταν
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συσχέτιζε πάντα μὲ τὴν ἐκκλησιολογία, τὴν κοσμολογία, τὴν ἀνθρωπολογία. 1. Michael Paul Gallager,
Fede e Cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, Edizioni San Paolo, Milano, 1999, p. 104. 2. Γρ. Ναζιανζηνοῦ. 3. Michael Paul Gallager, Fede e Cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, Edizioni San Paolo,
Milano, 1999, p. 102. 4. Βλ. αὐτόθι. 5. Nicolae Balca, Criza culturii (Ἡ κρίση τοῦ πολιτισμοῦ) στὸ περιοδικὸ Telegraful Roman, ἀριθμ.42, Σιμπίου, 1936, σ. 58. 6. Michael Paul Gallager μν. ἔργ. σ. 105. 7. Nouveau
Cathechisme de l’Eglise Catholique, Ed. Mame, Paris, 1993, σ. 300. 8. Pr. Prof. Dumitru Popescu, Teologie
si cultura (Θεολογία καὶ πολιτισμός), EIMBO, Βουκουρέστι, 1993, σ. 119. 9. Fritjof Capra, Taofizica. O
paralsela intre fizica moderna si mistica orientala (Ταοφυσική. Ἕνας παραλληλισμὸς μεταξύ της μοντέρνας φυσικῆς καὶ τῆς ἀνατολικῆς μυστικῆς), Editura Tehnica, Βουκουρέστι, 1999, σ. 234. 10. Αὐτόθι. 11.
Ἁγ. Ἀθανασίου, Κατὰ Εἰδώλων 42 , ἐκδόσεις ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 207-209. 12. Ὁ ἅγιος Μάξιμος
ὁ Ὁμολογητής, PG 91, 1345C. Βλ. Sf. Maxim Marturisitorul, Ambigua, PSB, 42, (PG 91, 1345C). 13. Πρὸς
Θαλάσσιον, Περὶ ἀποριῶν, ἐρώτηση 22, 1-2 (ΕΠΕ σ. 133) (Raspunsuri catre Talasie 22,1-2 Filocalia,
3, Tipografia Arhidiecezana, Sibiu, 1948, p. 69). 14. Πρὸς Θαλάσσιον, Περὶ ἀποριῶν, ἐρώτηση 22, 4
(ΕΠΕ σ. 137) (Raspunsuri catre Talasie 22, 4 Filocalia, 3, Tipografia Arhidiecezana, Sibiu, 1948, p. 69).
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ
_ _ _ _ _ _ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΤΗΣ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ΚΡΗΤΗΣ!
_
Κραυγή Πόνου! Κραυγή Ἀπελπισίας! Ἀπογοήτευση!
Κύριε χανόμαστε! Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

τίς ἡμέρες μας τό κακό ὀργιάζει. Ἡ ἁμαρτία θριαμβεύει. Ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων κατάμεστη ἀπό κακοποιά στοιχεῖα. Ληστάς καί δολοφόνους. Στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὁ νόμος τῆς ζούγκλας κυριαρχεῖ.
Οἰκογένειες διαλύονται, καί μικρά παιδιά, κυκλοφοροῦν στούς δρόμους
ἕρμαια τῆς τύχης. Ἡ Ἀρετή διώκεται. Τό δίκαιο καταπατεῖται. Ἡ τιμιότης
περιφρονεῖται. Ἡ ἀνηθικότης βραβεύεται καί παρασημοφορεῖται. Ἡ Ἁγιότης ἐμπαίζεται καί γελοιοποιεῖται. Ἡ Ἐκκλησία λυσσαλέως βάλλεται καί
πάντα ἀνυπεράσπιστη. Τρομακτικός ἀκούεται ὁ σάλος τῶν κυμάτων τῆς
πύρινης θάλασσας τῶν ναρκωτικῶν, πού στό παγερό σάββανό της, τυλίγει καθημερινά ἀμέτρητους νέους καί παιδιά. Γοερό ἀκούεται τό κλάμα
καί θυμωμένος κυλᾶ στούς ὑπονόμους τῆς πατρίδος μας, ὁ ποταμός τῶν
αἱμάτων 400.000 κατ’ ἔτος σφαγιασθέντων ἀκάκων βρεφῶν, μέσα εἰς τόν
ἱερώτερο χῶρο κυοφορήσεως τῆς ζωῆς, στά μητρικά σπλάχνα.

Σ

Καί ἐρωτᾶ κανείς:
Οἱ φρουροί τί κάνουν; Καθεύδουν τόν Ὕπνον τοῦ δικαίου; Οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἀδιαφοροῦν γι’ αὐτούς, τίποτα δέν συμβαίνει; Οἱ Ἄμβωνες, ἰχθύος
σιγή. Οἱ σαλπιγκταί γιατί δέν σαλπίζουν; Οἱ ποιμένες γιατί σιωποῦν; Οἱ
μαχηταί τοῦ πνεύματος γιατί δέν ἁρπάζουν τά ὅπλα; Οἱ δικαστικοί λειτουργοί γιατί στέκονται μαρμαρωμένοι; Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά, ὅλοι ἡμεῖς
ὡς μοιραῖον ἀποτέλεσμα περιμένουμε τήν καταστροφή.
Ὦ Θεέ τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαχνίας, βάλε τό χέρι σου, καί στεῖλε Ἀγγέλους νά σαλπίσουν Συναγερμόν. Κύριε χανόμαστε. Σπεῦσον μήν ἀργεῖς.
Πανοικτίρμον «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί Ἴδε, καί ἐπίσκεψαι
τήν ἄμπελον ταύτην»!
Καί σῶσον τόν λαόν σου, τό ἔργον τῶν χειρῶν σου!
Ὁ τῶν Ἁμαρτωλῶν Ἁμαρτωλότερος καί
ὁ ἔσχατος καί ἐλάχιστος ἐν ἱερομονάχοις
Ἰωαννίκιος Ἀνδρουλάκης
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ταν συμβαίνει ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονός, ἡ ἀπήχησή του στοὺς λαοὺς
εἶναι ἔντονη καὶ –ἀνάλογα τὸ γεγονὸς– οἱ ἐπιπτώσεις του διαρκοῦν γιὰ
πολλὰ χρόνια. Μετά, ὁ ἀπόηχος σιγὰ-σιγὰ ἐξασθενεῖ, τὸ γεγονὸς περνάει
στὴ διάσταση τοῦ θρύλου καὶ καταλήγει σὰν ἀχνὴ ἀνάμνηση διηγήσεων
ποὺ ἀλλάζουν ἀπὸ στόμα σὲ στόμα, καθὼς παραδίδονται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά. Ἐκεῖ, τὸ συναίσθημα, οἱ ἀνεκπλήρωτοι πόθοι, τὰ ὄνειρα καὶ οἱ ἐπιθυμίες, κερδίζουν τὴν ἀντικειμενικὴ θεώρηση καὶ θολώνουν τὴ σωστὴ ἐκτίμηση τῶν λαθῶν.
Ἀκολουθῶντας τὴν ἴδια ἀναπόφευκτη πορεία, ἡ κατάλυση τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ ἔγινε ὁριστικὴ πραγματικότητα μὲ
τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης –τὸ γεγονὸς ποὺ συγκλόνισε τὴν οἰκουμένη τοῦ 15ου αἰῶνα καὶ ἔρχεται στὴ μνήμη μας κάθε μήνα Μάϊο- ἔγινε γιὰ
τὸ λαό μας ἕνας ἐπώδυνος θρύλος, πηγὴ θρήνων γιὰ τὴ χαμένη δόξα, τὴ
χαμένη δύναμη, τὸ χαμένο πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴν ἱστορία τῆς παγκόσμιας ζωῆς.
Ἡ ὀδύνη τῆς καταστροφῆς μας, ὅπως καὶ ὁ καθημερινὸς ἀγώνας ἐπιβίωσης κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ δύσκολες συνθῆκες, ἡ ζωὴ μέσα στὸν διαρκῆ
φόβο τῆς αἰχμαλωσίας, τῆς σκληρῆς καταπίεσης καὶ τῆς μόνιμης ἐφιαλτικῆς ἀπειλῆς, ἐμπόδισε τὴν δική μας φυσικὴ ἱστορικὴ ἐξέλιξη ποὺ ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ –ἐμπόδισε, δηλαδή, τὴν ἱστορικὴ ὡρίμανσή
μας– καὶ μᾶς μετέτρεψε σὲ ἕνα λαὸ αἰώνιο ἔφηβο, ἀνασφαλῆ, ἀπρόβλεπτο,
κυκλοθυμικό, κομπλεξικὸ καὶ εὐεπηρέαστο. Τὴ μιὰ στιγμὴ καυχιόμαστε
γιὰ τοὺς ἔνδοξους προγόνους καὶ γιὰ τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ δώσαμε
στοὺς βαρβάρους καὶ τὴν ἄλλη στιγμὴ ὑποκλινόμαστε καὶ ἐκλιπαροῦμε,
γιατί εἴμαστε μικρὴ χώρα καὶ πρέπει νὰ καλοπιάνουμε τοὺς ἰσχυροὺς φίλους μας. Γιατί ἔχουμε τὸ ἐφηβικὸ ἐλάττωμα τῆς ὑποκειμενικότητας καὶ
τῆς εὐπιστίας καὶ ὄχι τὴν ὡριμότητα νὰ καταλάβουμε τὸ πῶς μᾶς βλέπουν
πραγματικὰ οἱ ἄλλοι.
Ἡ κατάλυση τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας –ποὺ μεθο
δεύτηκε πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν τελικὴ πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης–
ἔχει τρεῖς κυρίως θεωρήσεις. Ἡ πρώτη εἶναι, βέβαια, ἡ δική μας θεώρηση,
ἡ θεώρηση τοῦ λαοῦ ποὺ διαμόρφωσε τὴ νοοτροπία της καὶ ἐργάστηκε γιὰ
τὴν ἀκμὴ ἀλλὰ καὶ τὴν παρακμή της. Ἡ δεύτερη θεώρηση εἶναι αὐτὴ τοῦ
Τουρκικοῦ λαοῦ καὶ ὅλων τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς ποὺ διαμόρφωσαν τὴ
δική τους νοοτροπία καὶ διεκδίκησαν μὲ τὰ στίφη τους τὴν ἱστορική τους
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παρουσία. Καὶ ἡ τρίτη θεώρηση εἶναι αὐτὴ τῶν λαῶν τῆς Δύσης, πού, ἀφοῦ
κατέλυσαν τὴ Δυτικὴ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία καὶ ἰδιοποιήθηκαν τὴν ἱστορική της συνέχεια, θέλησαν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο καὶ στὴν Ἀνατολική. Ὅταν
ἀπέτυχαν, ἀφοῦ τὴν ἀποδυνάμωσαν καὶ τὴν γκρέμισαν κομμάτι-κομμάτι,
ἔκαναν πίσω καὶ τὴν ἐγκατέλειψαν, ἀφήνοντας τὰ στίφη τῆς ἀνατολῆς νὰ
δώσουν τὸ τελικὸ χτύπημα σὲ ἕνα ἑτοιμοθάνατο σῶμα ποὺ ἀρνιόταν πεισματικὰ μέχρι τὸ τέλος, νὰ πεθάνει.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξηγήσει κανεὶς μέσα σὲ λίγες γραμμὲς θέματα
πολύπλοκα καὶ πολυδιάστατα. Μποροῦμε ὅμως νὰ ἐπισημάνουμε κάποια
χαρακτηριστικά τῶν δυὸ διαφορετικῶν κόσμων ποὺ μᾶς ἔχουν ἀνάμεσά
τους καὶ τρέφουν γιὰ μᾶς ἀντιφατικὰ καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα, στιγματισμένα ἀπὸ τὶς ἐνοχὲς τῆς συμπεριφορᾶς τους –γιὰ νὰ μὴν πῶ
τῶν ἐγκλημάτων– σὲ βάρος μας.
Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, τὴν Ἀσία καὶ τοὺς λαούς της,
μᾶς εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβουμε τὴ γοητεία ποὺ ἀσκοῦσε πάντοτε ἐπάνω
τους ἡ Ἑλλάδα, ἤδη ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Περσικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς δύναμής του. Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῆς Περσικῆς δύναμης δὲν μποροῦσε νὰ συμβιβασθεῖ μὲ τὴν ἰδέα νὰ θεωρεῖται βαρβαρικὸς ἀπὸ μιὰ μικρότερη –καὶ διαιρεμένη ἐσωτερικὰ– δύναμη ποὺ δὲν ὑπολόγιζε ἀριθμοὺς καὶ ὑπεροπλίες,
δὲν ὑπολόγιζε τίποτα, ἀλλὰ ζοῦσε μὲ αὐτοπεποίθηση καὶ πολλὴ “τρέλα”!
Μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, μπορεῖ τὰ τουρκικὰ φύλα νὰ πῆραν τὴ
θέση τῆς Περσικῆς δύναμης, ἀλλά, ὁ θαυμασμὸς καὶ ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ κατακτητικὴ διάθεση ἔμεινε ἡ ἴδια. Ἡ Ἀνατολὴ ἦταν γιὰ μᾶς ἕνας ἐχθρὸς μὲ
διαφορετικὴ πίστη καὶ διαφορετικὸ πολιτισμό, ἀλλὰ ἕνας ἐχθρὸς ποὺ μᾶς
σεβόταν καὶ τὸν σεβόμαστε, ποὺ μᾶς καταλάβαινε καὶ τὸν καταλαβαίναμε,
ποὺ –σὲ πολλὲς περιπτώσεις– μᾶς ἐμπιστευόταν καὶ τὸν ἐμπιστευόμαστε.
Ἡ Ἀνατολὴ ἦταν ἕνας ἐχθρὸς ποὺ ἀπειλοῦσε τὸ σῶμα μας, ὄχι τὴν ψυχή
μας. Κι ὅταν μᾶς κατέκτησε, τελικά, κατέκτησε καὶ ἀφομοίωσε τὸν πολιτισμό μας, τὴ ζωὴ ποὺ θαύμαζε, τὴν Πόλη ποὺ ὀνειρευόταν, τὴν ἐλευθερία
μας, ἀλλὰ ὄχι τὴν ψυχή μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ζήσαμε καὶ ζοῦμε δίπλα-δίπλα.
Δύσκολα, ἄγρια, τραγικά, ἐχθρικά, ἀλλὰ δίπλα-δίπλα.
Οἱ λαοὶ τῆς Δύσης δὲν ἔχουν ἱστορικὴ συνέχεια ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εἶναι μεταγενέστεροι λαοί, “νεαρὰ βάρβαρα ἔθνη”, ὅπως
τοὺς ὀνόμαζαν –γιὰ μεγάλη τους δυσαρέσκεια– στὸ Βυζάντιο. Αὐτοὶ οἱ λαοὶ
ἦρθαν νὰ κατακτήσουν γιὰ νὰ σφετεριστοῦν, νὰ ὑποκαταστήσουν, νὰ κυριαρχήσουν, νὰ σβήσουν καὶ νὰ ξαναγράψουν, ὅπως ἔκαναν στὴ Δυτικὴ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία πού, τελικὰ ὑπέκυψε στὴν ἐπιδρομή τους. Αὐτοὶ οἱ
λαοὶ ἦρθαν νὰ ἁρπάξουν τὴν ψυχὴ τῆς Δυτικῆς αὐτοκρατορίας –καὶ τὴν
ἅρπαξαν!
Δὲν εἶχαν θαυμασμὸ γιὰ τὴ δύναμη καὶ τὴ δόξα καὶ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν
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ὑπεροχὴ ποὺ ἔβλεπαν στὴν Ἀνατολικὴ αὐτοκρατορία. Εἶχαν μόνο φθόνο
καὶ ἁρπαχτικὴ διάθεση. Δὲν ἀκολούθησαν τὴν τακτικὴ τῆς κατὰ μέτωπον
ἐπίθεσης τῶν ἀνατολικῶν λαῶν, ἀλλὰ ξεκίνησαν μιὰ διαβρωτικὴ προσέγγιση, προσφέροντας φιλία καὶ συμμαχία ὅπου δὲν μποροῦσαν νὰ πολεμήσουν, μὲ τὸ δόλωμα τῆς ἴδιας θρησκευτικῆς πίστης. Στὴν πρώτη εὐκαιρία
ὅμως, ἅρπαζαν ὅ,τι βρισκόταν διαθέσιμο. Κι ἡ ἁρπαγή τους ἦταν τόσο ριζική, ὥστε δὲν ὑπῆρχε ἀνάκαμψη. Ἕνα παράδειγμα χαρακτηριστικὸ ἦταν
τὰ ἐργοστάσια μεταξιοῦ τῆς Θήβας, τὰ μοναδικὰ στὴν κατεργασία τοῦ μεταξιοῦ στὴν Εὐρώπη, γιατί, μετὰ τὴν Κίνα, μόνον ἡ αὐτοκρατορία εἶχε τὴν
ἀποκλειστικότητα τῆς κατεργασίας τοῦ μεταξιοῦ. Ὅταν οἱ Νορμανδοὶ τοῦ
Ρογέριου τῆς Σικελίας ἰσοπέδωσαν τὴ Θήβα, τὸν 12ο αἰῶνα, ὅλοι οἱ ἐργάτες,
οἱ τεχνίτες, οἱ ἔμπειροι ἔμποροι μεταξιοῦ, μεταφέρθηκαν στὸ βασίλειό του
καὶ πίσω δὲν ἔμεινε τίποτα παρὰ ἔρημη γῆ!
Θὰ μπορούσαμε νὰ γράψουμε σελίδες μὲ τέτοια παραδείγματα, ἀλλὰ
θὰ περιοριστῶ σὲ ἕνα μόνο ἀκόμα. Ὅταν ὁ περίφημος Ριχάρδος ὁ Λεοντόκαρδος, ὁ ἥρωας τόσων ρομαντικῶν μύθων, ἔπλεε μὲ τὸ στρατό του στὴ
Συρία –γιὰ νὰ “ὑπερασπίσει” τὴ χριστιανωσύνη καὶ νὰ ἐλευθερώσει τὴν
Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς ἀπίστους!– σταμάτησε στὴν Κύπρο, τὴν ἄνοιξη τοῦ
1192, ζήτησε νὰ ἀποβιβαστεῖ γιὰ ἀνεφοδιασμό. Ὁ Ἰσαάκιος Κομνηνὸς
–ἀνεψιὸς τοῦ αὐτοκράτορα Μανουὴλ Κομνηνοῦ– ποὺ βασίλευε στὴν Κύπρο, τοῦ ζήτησε νὰ ὑπογράψει συνθήκη ὑποταγῆς, ὅπως συνηθιζόταν νὰ
κάνουν ὅλοι οἱ ἀρχηγοὶ στρατῶν ποὺ περνοῦσαν μέσα ἀπὸ φιλικὲς ἡγεμονίες. Ὁ Ριχάρδος ὅμως ἐπειδὴ –συγχωρεῖστε μου τὴν ἔκφραση, ἀλλὰ εἶναι ἡ
μόνη ποὺ εἶναι τόσο χαρακτηριστικὴ– “εἶχε τὶς τσαντίλες του” γιατί ὑπέφερε ἀπὸ ναυτία καὶ εἶχε κινδυνέψει νὰ βυθιστεῖ ἀπὸ μιὰ τρομερὴ καταιγίδα,
ἀντὶ γιὰ ἄλλη ἀπάντηση, κατέβασε τὸ στρατό του καὶ ἰσοπέδωσε τὸ νησί.
Ἀπὸ τότε καὶ μετά, ποτὲ ἡ Κύπρος δὲν ἑνώθηκε μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα!
Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ καὶ ἡ φθορὰ τῶν “φίλων” καὶ “ὁμόθρησκων”
λαῶν, ἔστρωσε τὸ δρόμο τῆς ἅλωσης καὶ τῆς κατάλυσης τῆς αὐτοκρατορίας
μας. Καί, νομίζω, ὅσο τὰ χρόνια περνοῦν καὶ ὁ ἀπόηχος τῆς θλίψης μας
ἐξασθενεῖ, θὰ πρέπει νὰ δυναμώνει ἡ ἀντικειμενικὴ θεώρηση τῶν παθημάτων μας, ὥστε νὰ ἔχουμε τὴ σοφία –ἔστω καὶ ἀργὰ– νὰ ξαναβροῦμε τὴν
αὐτοπεποίθηση καὶ τὴ θέση ποὺ χάσαμε. Ἴσως, ἔτσι, νὰ μπορέσουμε νὰ
ἀρχίσουμε καὶ πάλι νὰ ὀνειρευόμαστε...
γιὰ σχόλια: ninetta1.blogspot.com 		
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Νινέττα Βολουδάκη

Ἡ “ρετσινιὰ” τοῦ «μακρακισμοῦ»
έχρι τὶς μέρες μας, ὅταν θέλει κάποιος νὰ στιγματίσει μιὰ προσπάΜ
θεια στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, συχνά τῆς ἐπιρρίπτει τὴ “ρετσινιὰ”
τοῦ “μακρακισμοῦ”, ἢ τὴ χαρακτηρίζει ὡς “μακρακιστική”, ἀσχέτως τοῦ

ἂν σχετίζεται αὐτὴ ἡ προσπάθεια μὲ αὐτὰ ποὺ κατεδίκασε ἡ Ἐκκλησία
στὸν Μακράκη.
Πρόκειται γιὰ “ρετσινιά”, ἐπειδὴ ὁ Ἀπόστολος Μακράκης καταδικάστηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1878) γιὰ
συγκεκριμένα θέματα καὶ ὄχι γενικῶς καὶ ἀορίστως, κυρίως δέ, γιὰ
τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ «τρισυνθέτου», μὲ τὴν ὁποία διεκήρυσσε
ὅτι «ἐκ τριῶν οὐσιῶν συνίσταται ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος ἐκ σώματος,
ψυχῆς καὶ πνεύματος». Ὄντως πρόκειται γιὰ μιὰ αἱρετικὴ διδασκαλία,
ἐπειδὴ θεωρεῖ, ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Ἅγ. Πνεύματος ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο καὶ
ἀναφαίρετο συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, ὁδηγούμενος μὲ τὴ θέση
αὐτὴ ἀναμφίβολα στὸν πανθεϊσμό.
Χαρακτηριστικὸ ὡστόσο εἶναι, ὅτι τόσο τὰ πρόσωπα ὅσο καὶ οἱ
προσπάθειες ποὺ τοὺς ἐπιρρίπτεται ἡ “ρετσινιὰ” αὐτή, κατὰ κανόνα δὲν
ἔχουν καμία σχέση μὲ αὐτὴ τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ Μακράκη.
Ἄλλωστε ἡ καταδίκη αὐτὴ τοῦ «τρισυνθέτου» τοῦ Μακράκη δὲν μπορεῖ
νὰ σημαίνει ὅτι δὲν ἐπισήμανε σὲ πολλὰ ἄλλα σημεῖα τῆς δράσης του
ὀρθῶς τὰ κακῶς κείμενα τῆς ἐποχῆς του. Μπορεῖ, ἴσως, ὁ τρόπος τῆς
κριτικῆς του νὰ μὴ ἦταν πάντοτε ὁ ἐνδεδειγμένος, αὐτὸ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀναιρέσει τὸ δίκαιο ποὺ εἶχε σὲ πολλὲς ἐπισημάνσεις του. Αὐτὸ
ὑπογραμμίζουν πολλοὶ ἐρευνητὲς σὲ μιὰ πιὸ νηφάλια ἐκτίμηση τοῦ ἔργου
τοῦ Μακράκη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’70 καὶ ἔπειτα. Τονίζεται ἰδιαίτερα
ἡ καθολικότητα τοῦ ἔργου τοῦ Μακράκη, ἡ κατανόηση ἀπὸ αὐτὸν τῆς
Ἐκκλησίας ὡς Κυριακοῦ Σώματος, ποὺ συμπεριλαμβάνει καὶ πρέπει νὰ
ἐξυπηρετεῖ ὅλες τὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς τῶν μελῶν του, τὶς πνευματικὲς
ὅπως καὶ τὶς βιοτικές.
Ὁ Μακράκης, ὅσο ἐλάχιστοι, στράφηκε ἐναντίον τῶν καθαρὰ προτεσταντικῶν προτύπων τοῦ Κοραῆ, γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ Νεοελληνικοῦ
Κράτους, δηλαδὴ τὴν πλήρη ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸ Κράτος, ποὺ
ἀπὸ τὴν Βαυαροκρατία καὶ ἔπειτα μὲ ἀρχιτέκτονες τὸν Φαρμακίδη καὶ
τὸν Ἀντιβασιλέα Maurer γίνεται πραγματικότητα μὲ τὸν καταστατικὸ
νόμο τοῦ 1833. Ὁ νόμος αὐτὸς ἀποτελοῦσε στὸ σύνολό του σχεδὸν μιὰ
ἀντιγραφὴ τῆς Βαυαρικῆς ἐκκλησιαστικῆς νομοθεσίας, ὅπως διατυπώθηκε στὸ Βαυαρικὸ Κονσιστόριο τοῦ 1818.
Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ περιέχον γίνεται περιεχόμενο, πλήρως ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία. Ὡς κεφαλή της, κατὰ τὸ διοικητικὸ
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μέρος, ἔχει πλέον τὸν καθολικὸ Βασιλέα ποὺ μὲ τὸ θεσμὸ τοῦ βασιλικοῦ
ἐπιτρόπου ἐξουσιάζει ἀπόλυτα τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ κάνει μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ ἀδύνατη τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας μετὰ ἀπὸ τὰ δύσκολα
χρόνια τοῦ Ἀγῶνα. Μὲ τὴν παράλληλη ἀποεκκλησιαστικοποίηση τῆς παιδείας καὶ τὴν ὑπαλληλοποίηση τοῦ Κλήρου, ὅπως καὶ μὲ τὴ διὰ νόμου διάλυση περισσότερων ἀπὸ 400 μοναστηρίων ὁ λαὸς ἀπομακρύνεται στὸν
19ο αἰῶνα ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὸν αὐθεντικὸ Ὀρθόδοξο τρόπο τῆς
πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς καὶ προοδευτικὰ ἐκπροτεσταντίζεται.
Ἐνάντια σ’ αὐτὴ τὴ διαμόρφωση τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικοπολιτικῆς πραγματικότητας, στὸν ἐκδυτικισμὸ τῆς συνολικῆς ζωῆς, ὁ
Ἀπ. Μακράκης μὲ δυναμισμὸ προβάλλει τὴν ἀπαίτηση τῆς «Χριστοκρατίας», δηλαδὴ τῆς ἐπικράτησης τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς
ζωῆς. Καὶ τὸ αἴτημα αὐτὸ εἶναι ἀπόλυτα ὀρθόδοξο. Ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα
βήματά της ἡ Ἐκκλησία τὸ ἐφάρμοσε μὲ τὸ θεσμὸ τῶν διακόνων, ἑνὸς
καθαρὰ κοινωνικοπολιτικοῦ θεσμοῦ, ἀφοῦ εἶχε ὡς ἀποστολὴ τὴν διακονία τῶν τραπεζῶν, δηλαδὴ τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν. Αὐτὸς ὁ
ἐμβαπτισμὸς ὅλης τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν μέσα στὸ πρόσωπο καὶ στὸ
πρότυπο ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, στὸν Ὁποῖο «ἐδόθη πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ
καὶ ἐπὶ γῆς» πάντοτε ἐπικρατοῦσε στὴν ὀργάνωση τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν,
στὸ βαθμὸ βέβαια ποὺ τὸ ἐπέτρεπαν οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες. Ἄρα αὐτὸ
τὸ αἴτημα τοῦ Μακράκη γιὰ Χριστοκρατία, στὸ ὁποῖο ἀφιερώνει τὴν ἀναγεννητική του προσπάθεια μὲ τὴν ἵδρυση συλλόγων, σχολείου καὶ τὴ δραστηριοποίηση στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς ἐποχῆς του, θεμελιώνεται ἀπόλυτα
μέσα στὴν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τίποτε τὸ ἐπιλήψιμο δὲν ἔχει. Ὁ
τρόπος, βέβαια, τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ἀγώνα του, ἡ ἰδιορυθμία τοῦ προσώπου του, τὰ πιστεύω γιὰ τὸν ἑαυτὸ του κ.ἄ. σηκώνουν στὴ συνέχεια
πολλὴ συζήτηση. Καὶ στὸν τομέα αὐτό, δηλαδὴ στὴν προσπάθεια ἀξιολόγησης τοῦ συνολικοῦ φαινομένου «Μακράκης», ἔχουν γίνει ἀρκετὰ
βήματα τὶς τελευταῖες δεκαετίες.
Ἡ τακτική, ὅμως, τῆς σπίλωσης προσώπων καὶ συλλογικῶν προσπαθειῶν ὡς «μακρακιστῶν» ἢ «μακρακιστικῶν», ἐπειδὴ καὶ αὐτές,
παρόμοια μὲ τὴν «Χριστοκρατία» τοῦ Μαρκάκη, στοχεύουν σὲ μιὰ χριστιανικὴ θεώρηση τῆς πολιτικῆς διάστασης τῆς ζωῆς μας καὶ στὴν καθιέρωση ἀνάλογων πολιτικῶν ἐπιλογῶν καὶ πρακτικῶν, ἁπλῶς μοῦ προκαλεῖ ἀποστροφή. Καὶ ἀναρωτιέμαι σχετικὰ μὲ τὴν βαθύτερη σκοπιμότητα
τῶν προσώπων ποὺ τὶς ἐφαρμόζουν, χωρίς, μάλιστα, νὰ παραθέτουν οὔτε
ἕνα οὐσιαστικὸ ἐπιχείρημα γιὰ νὰ αἰτιολογήσουν τὴν ἐπιλογὴ αὐτῶν τῶν
χαρακτηρισμῶν.
							
Λέων Μπρὰνγκ
							
Δρ. Θεολογίας
Σημ.
τῆς Συντάξεως:
Ὁ κ. Λέων Μπρὰνγκ συνέγραψε τὴν διδακτορική του Διατριβὴ μὲ θέμα τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀ. Μακράκη.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 153

Ἡ Γερμανία ἔχει φερθεῖ στὴν Ἑλλάδα ὅπως στὸν “σάκκο τοῦ μπόξ”!

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΗ
ΚΑΜΜΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΟΧΗ!

Ο

ἱ συζητήσεις κατά τό διάστημα τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, ἡ ἐπιμονή τῶν
Εὐρωπαίων ἑταίρων καί κυρίως τῆς Γερμανίας γιά τήν ἔνταξη τῆς χώρας
μας σέ νέο ἀπάνθρωπο καί ἐξευτελιστικό πρόγραμμα, καθώς καί ἡ θλιβερή
ἐπέτειος τῆς κατάκτησης τῆς χώρας καί κυρίως τῆς “Μάχης τῆς Κρήτης” ἀπό τίς
20 Μαϊου μέχρι 2 Ἰουνίου 1941, μέ ὤθησαν νά χαράξω αὐτές τίς γραμμές.
Ἡ ἐμπλοκή τῆς χώρας μας στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δέν ἦταν τό θέλημά μας, ἀλλά ἀποτέλεσμα ἀπειλῶν καί τελεσιγράφων τῶν χωρῶν τοῦ Ἄξονος.
Μετά τό ξεκίνημα τῆς Ἰταλίας σύντομα μπαίνει ἡ Ἑλλάδα καί στόν στόχο τῆς
Γερμανίας, παρά τίς ἐπίσημες δηλώσεις, ὅτι δῆθεν ἦλθε ἐξ ἀνάγκης, γιά νά βοηθήση τήν σύμμαχό της Ἰταλία. Δέν εἶναι ὅμως αὐτή ἡ ἀλήθεια, διότι ἤδη ἀπό
τίς 12/11/1940, δηλ. πέντε μῆνες πρίν τό τυπικό τελεσίγραφο τῆς 6ης Ἀπριλίου
1941 καθόρισε ὁ Χίτλερ μέ διαταγή του: “Καταλαμβανομένης τῆς ἠπειρωτικῆς
Ἑλλάδος ὑπό τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων, ταῦτα θά καταστήσουν δυνατήν
τήν χρησιμοποίησιν τῶν Γερμανικῶν ἐναερίων δυνάμεων ἐναντίον στόχων εἰς
τήν Ἀνατολικήν Μεσόγειον”1.
Τίς ἐπίσημες δηλώσεις τῶν Γερμανῶν, ὅτι δέν στόχευαν στήν κατάληψη τῆς
Ἑλλάδος ἀπέδειξε ὡς ψευδεῖς καί ὁ διευθυντής τῆς ἐφημερίδος Καθημερινή,
Γεώργιος Βλάχος, σέ ἀνοικτή ἐπιστολή “πρός τήν Α.Ε. τόν Ἀρχικαγκελλάριον
τῆς Γερμανίας Ἀδόλφον Χίτλερ”. Γράφει μεταξύ ἄλλων2: “Δέν ὑπῆρξε, λοιπόν,
ἀπ’ ἀρχῆς ἡ κατά τῆς Ἑλλάδος ἐπιχείρησις εἰς τόν Ἄξονα ἀναγκαία. Εἶναι λοιπόν τώρα; Ἀλλά διατί; Μήπως διά τό νά μή δημιουργηθῆ Μέτωπον κατά τῆς
Γερμανίας εἰς τά Βαλκάνια; Ἀλλ’ αὐτά εἶναι μυθιστορήματα. Οὔτε ἡ μαχομένη
Ἑλλάς, οὔτε ἡ Ἀγγλία –τό λέγει σαφῶς τό ἐπίσημο ἀνακοινωθέν τῆς προχθεσινῆς 6ης Μαρτίου, ἀλλά τό λέγει σαφέστερον ἀκόμη ἡ λογική –οὔτε ἡ Σερβία,
οὔτε ἡ Τουρκία ἔχουν λόγον νά προκαλέσουν τήν ἐξάπλωσιν τοῦ πολέμου. Αὐτός
πού εἶναι καί ὅπου εἶναι, τούς φθάνει. Ἀλλά τότε; Μή διά νά σωθοῦν εἰς τήν
Ἀλβανίαν οἱ Ἰταλοί; Ἀλλά περί ποίου εἴδους σωτηρίας θά πρόκειται; Οἱ Ἰταλοί
δέν θά εἶναι ἡττημένοι ὁριστικῶς, τελεσιδίκως, παγκοσμίως καί αἰωνίως μόλις
καί εἷς μόνον Γερμανός στρατιώτης πατήση εἰς τήν Ἑλλάδα; Δέν θά φωνάζη
ὅλος ὁ κόσμος ὅτι σαρανταπέντε ἑκατομμύρια αὐτοί, ἀφοῦ ἐπετέθησαν ἐναντίον ἡμῶν πού εἴμεθα μόλις ὀκτώ, ἐζήτησαν τώρα τήν βοήθειαν ἄλλων ὀγδοήκοντα πέντε ἑκατομμυρίων διά νά σωθοῦν; Καί εἰς τό τέλος, ἄν θέλουν νά σωθοῦν,
διατί νά ἔλθουν ἄλλοι κατά τρόπον ἀπολύτως ἐξευτελιστικόν δι’ αὐτούς νά τούς
σώσουν, ἀφοῦ τούς σώζομεν εὐχαρίστως ἡμεῖς χωρίς ἐξευτελισμούς; Ἄς φύγουν μόνοι ἀπό τήν Ἀλβανίαν οἱ Ἰταλοί. Ἄς εἴπουν παντοῦ ὅτι μᾶς ἐνίκησαν, ὅτι
ἐκουράθησαν νά μᾶς κυνηγοῦν, ὅτι ἐχόρτασαν ἀπό δόξα καί ἄς φύγουν. Ἡμεῖς
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τούς βοηθοῦμεν”.
Ἀπ’ ὅλα αὐτά φαίνεται ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἦταν ἐπιθυμία τῶν Γερμανῶν ἡ κατάκτηση τῆς Ἑλλάδος, καί ὄχι μόνο ἡ κατάκτηση, ἀλλά ἡ καταστροφή. Διαφορετικά ποῦ στηρίζεται ἡ ἰδιαιτέρα συμπεριφορά κατά τήν ἐπίθεσιν καί κατοχήν τῆς Ἑλλάδος; Ἀλλοῦ προσπάθησαν οἱ Γερμανοί νά ἀποσπάσουν κάποιες
παραδοσιακά Γερμανόφωνες περιοχές ἀπό τά κράτη, στά ὁποῖα ἀνῆκαν μέ τό
σύνθημα “πίσω στήν αὐτοκρατορία (heim ins Reich)”, μόνο στή Γιουγκοσλαβία
καί κυρίως στήν Ἕλλάδα προχώρησαν σέ αὐθαίρετο διαμελισμό.
Καί τό κύριο χαρακτηριστικό καθ’ ὅλην τήν περίοδον τῆς κατοχῆς ἦταν νά
μή ὑπολογίζουν τόν ἄμαχο πληθυσμό καί τίς ἀθῶες ἀνθρώπινες ζωές. Αὐτό δέν
ἦταν τυχαῖο, ἀλλά ἀπολύτως προγραμματισμένο ὡς ἐντολή τοῦ ἰδίου τοῦ Χίτλερ,
τήν ὁποία ἐξέφρασε σέ συγκέντρωση στρατηγῶν του στό Σάλτσμπουργκ τῆς
Αὐστρίας στίς 22-8-1939: “Ἡ δύναμίς μας συνίσταται εἰς τήν ταχύτητα καί τήν
θηριωδίαν μας. Ὁ Τσέγκις Χάν ὡδὴγησε ἑκατομμύρια γυναῖκες καί παιδιά εἰς
τήν σφαγήν ἐκ προμελέτης καί μέ ἐλαφράν τήν καρδίαν. Ἡ ἱστορία βλέπει εἰς
τό προόσωπόν του μόνον τόν ἱδρυτήν ἑνός Κράτους. Μοῦ εἶναι τελείως ἀδιάφορον τί θά εἰπῆ δι’ ἐμέ ὁ ἀσθενής δυτικός πολιτισμός. Ἐξέδωκα διαταγήν καί
ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος θά τολμήση νά ἐκστομίση ἔστω καί μίαν λέξιν ἐπικρίσεως θά
τόν στείλω εἰς ἐκτελεστικόν ἀπόσπασμα. Οἱ σκοποί τοῦ πολέμου μας δέν συνίστανται εἰς τό νά φθάσωμεν εἰς ὡρισμένας γραμμάς, ἀλλ’ εἰς τήν καταστροφήν
τῆς ἐχθρικῆς δυνάμεως. Συνεπῶς ἐτοποθέτησα τούς φέροντας ὡς ἔμβλημα τήν
νεκροκεφαλήν σχηματισμούς μου εἰς ἐπιφυλακήν καί πρός τό παρόν μόνον εἰς
τήν Ἀνατολήν, μέ ρητάς διαταγάς, ὅπως ἐξαποστέλλουν ἀνηλεῶς εἰς τόν ᾍδην
ἄνδρας, γυναῖκας καί παιδιά Πολωνικῆς γλώσσης καί καταγωγῆς”.3
Γιά νά ἰσχύση αὐτή ἡ ἐντολή ρητά καί γιά τήν Ἑλλάδα καί δή τήν Κρήτη,
ἐξέδωσε τό Ἀνώτατον Γερμανικόν Στρατηγεῖον στίς 30 Μαϊου 1941 τό ἑξῆς ἀνακοινωθέν: “Κατά τάς ἐν Κρὴτῃ μάχας Γερμανοί στρατιῶται, ἐξ ὅσων δύναται νά
κρίνη τις ἐκ τῶν τραυμάτων των, ἠκρωτηριάσθησαν τόσον κτηνωδῶς, ὥστε νά
δύναται νά λεχθῆ ὅτι παρόμοιαι πράξεις μόνον κατά τήν ἐν Πολωνίᾳ ἐκστρατείαν συνέβησαν”4. Καί σέ ἄλλη δήλωση ἔλεγαν: “Ἐμεῖς ἔχομεν ἀνάγκην τῆς
Κρὴτης καί ὄχι τῶν Κρητῶν”.
Ὅπως ἀπεδείχθη, ἡ ἐξόντωση τοῦ Κρητικοῦ πληθυσμοῦ στηριζόταν σέ
ἕνα ψέμμα, σέ μιά σκευωρία, ὅπως ὁμολόγησε ἕνας ἀπό τούς μεγάλους δημίους τῆς Κρήτης, ὁ στρατηγός Μπόγερ κατά τήν ἀπολογία του στό δικαστήριο ἐγκληματιῶν πολέμου: “Κακοποιὴσεις δέν ἔγιναν. Πολλά πτώματα λόγῳ
τῆς ὑπερβολικῆς ζέστης ὑπέστησαν ἀλλοιώσεις, διότι παρέμειναν ἄταφα ὑπέρ
τό δεκαήμερον, ἄλλα δέ κατεκρεουργήθησαν ὑπό ὀρνέων. Καί αὐτό ἐθεωρήθη
ἐσφαλμένως ὅτι προήρχετο ἀπό Κρήτας”.
Ἡ συστηματική δίωξη τοῦ πληθυσμοῦ ἄρχισε ἀμέσως μετά τήν κατάκτησιν τῆς Κρήτης ἀπό τούς Γερμανούς μετά ἀπό 12ήμερες μάχες. Ἔτσι ἤδη στίς 3
Ἰουνίου 41 κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τήν Κάνδανον γκρεμίζοντες ἀκόμα καί τούς
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τοίχους πού ἀπέμειναν μετά τήν πυρπόληση. Κατόπιν τοποθέτησαν χειρόγραφη
πινακίδα στήν εἴσοδο τοῦ χωριοῦ μέ τήν ἐπιγραφή: “Διά τήν κτηνώδη δολοφονίαν Γερμανῶν Ἀλεξιπτωτιστῶν, Ἀλπινιστῶν καί Μηχανικῶν ἀπό ἄνδρες,
γυναῖκες καί παιδιά μαζί μέ τόν Παπᾶ, καί ἐπειδή ἐτόλμησαν νά ἀντισταθοῦν
κατά τοῦ Μεγάλου Γερμανικοῦ Ράϊχ, κατεστράφη τήν 3-6-41 Η ΚΑΝΔΑΝΟΣ ἐκ
θεμελίων, διά νά μή ἀνοικοδομηθῆ ποτέ”5.
Αὐτές οἱ καταστροφικές θηριωδίες κράτησαν καθ’ ὅλην τήν περίοδο τῆς
Κατοχῆς, μέ μικρή κάμψη λόγῳ τῶν ὑπερανθρώπων προσπαθειῶν, μεσολαβήσεων καί διπλωματικῶν ἱκανοτήτων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου Ἀγαθαγγέλου Χηρουχάκη, ὁ ὁποῖος τόν Σεπτέμβριο 44 διορίσθηκε καί Ὑπουργός Γενικός Διοικητής Κρήτης, ζητῶντας καί τήν ὑποστήριξη ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Κρήτης: “Πρός τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους
τῆς Νὴσου καί Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρὴτης. Ἔχομεν τήν τιμήν νά
γνωρίσωμεν ὑμῖν, ὅτι, ἀναχωρήσαντος ἐκ Κρὴτης τοῦ Ὑπουργοῦ Γ.Δ.Κ. Ἰ. Πασσαδάκη, ἀνελάβομεν ἀπό τῆς πρωΐας τῆς χθές προσωρινῶς τά καθὴκοντα τοῦ
Γενικοῦ Διοικητοῦ Κρὴτης. Ἀποβλέποντες μόνον εἰς τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην
ἐξυπηρετήσεως τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ, ἐδέχθημεν, παρά τήν ἡλικίαν ἡμῶν καί τάς
ἐκκλησιαστικάς κ.λ.π. ἀσχολίας μας, νά ἐπωμισθῶμεν τό βάρος τῆς διοικὴσεως τῆς Νὴσου, εἰς τόσον δύσκολας στιγμάς. Εὐελπιστοῦμεν δέ, ὅτι ἅπαντες, καί
ὅλως ἰδιαιτέρως οἱ Θεοφιλέστατοι μετά τοῦ Κλὴρου των, θέλουσι συντρέξει,
πάσῃ δυνάμει, ἡμᾶς εἰς τό βαρύτατον ἔργον μας. Ὁ Γενικός Διοικητής Κρὴτης.
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἀγαθάγγελος”6. Ἀπό τήν θέση αὐτή κατόρθωσε
νομοθετικές ρυθμίσεις –ἐγγυήσεις τῶν κατοχικῶν δυνάμεων, ὅτι δέν θά πειραχθῆ πλέον ὁ ἄμαχος πληθυσμός, καί μερικῶς ἔπεισε καί τούς ἀντάρτες νά μή
ἐπιτεθοῦν σέ ἀποχωροῦντες Γερμανούς στρατιῶτες, “διότι τό κέρδος θά εἶναι
δυσανάλογον τοῦ διατρεχομένου κινδύνου ἀντιποίνων, τοσούτω μᾶλλον, καθ’
ὅσον ἡ τύχη τῶν Γερμανῶν τούτων ἔχει ἤδη ὑπό τοῦ Στρατηγείου κριθῆ”7.
Ὡστόσο ἡ συνολική θυσία ἀνέρχεται σέ 8580 ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά. Περίπου 17000 παιδιά ἔμειναν ὀρφανά ἀπό ἕναν ἤ καί τούς δύο γονεῖς.
Καί αὐτά μόνο στό διάστημα 1941 –1945 καί μόνο στήν Κρήτη. Ἄν λάβουμε
ὑπ’ ὄψιν καί τά ἐκτός Κρήτης ἐγκλήματα σέ ὅλο τόν Ἑλλαδικό χῶρο μέ ἀποκορύφωμα τίς σφαγές στά Καλάβρυτα καί στό Δίστομο, διαπιστώνουμε, ὅτι σέ
Καμμία περίοδο τῆς μακρόχρονης ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος δέν εἴχαμε τόσα ἀθῶα
θύματα. Ἀκόμα καί ὁ Ὀθωμανικός ζυγός τῶν 400 ἐτῶν ὑπολείπεται σέ βία καί
ὠμότητα τῶν 4 ἐτῶν Γερμανικῆς Κατοχῆς. (Ἴσως νὰ συγκρίνεται μέ τά πρόσφατα στή Μέση Ἀνατολή καί στή Συρία).
Γιά τήν ἀνωτερότητα καί τήν συγχώρηση ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμα
καί συγγενῶν τῶν θυμάτων, στό περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» στό τεῦχος
τοῦ Νοεμβρίου 2003. Καί αὐτή ἡ στάση εἶναι θαυμαστή, εἶναι ἡ μόνη σωστή
καί ὄντως χριστιανική. Εἶναι ἡ ἀνθρώπινη στάση, αὐτή πού τηροῦν οἱ πολῖτες
ἔναντι τῶν πολιτῶν τοῦ ἄλλου κράτους. Γιατί μόνο μέ αὐτή τή στάση μποροῦν
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νά διδαχθοῦν ἐκεῖνοι, νά προβληματισθοῦν καί νά ἀποστασιοποιηθοῦν ἀπό τά
ἐγκλήματα τῶν προγόνων τους. Εἶναι ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων τοῦ Χριστοῦ, τῆς
Καινῆς Διαθήκης.
Αὐτή ἡ σταση ὅμως, δέν μπορεῖ νά τηρηθεῖ στίς διακρατικές σχέσεις σέ
ἐπίπεδο κυβερνήσεων, ἰδίως ἄν οἱ κυβερνήσεις καλλιεργοῦν τήν ἀθεΐα, καί μάλιστα ἄν οἱ κυβερνήσεις τῶν πρώην σφαγέων καί μετέπειτα ἡττημένων, ἀντί νά
ταπεινωθοῦν καί νά ζητήσουν ἐμπράκτως συγγνώμη, ἐπιμένουν στήν ἴδια Μπισμαρκική καί Χιτλερική νοοτροπία καί ὑπεροψία, ἁπλῶς –γιά τήν ὥρα– χωρίς
τήν χρήση ὅπλων. Ἐκεῖ πρέπει νά ἐφαρμοσθῆ ἡ Παλαιά Διαθήκη.
Τίς ἰδιαίτερες θυσίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τόνισε ἤδη πρός τό τέλος τοῦ
πολέμου ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας τοῦ Γ΄ Ραϊχ, Φούνγκ, λέγοντας ὅτι
δοκίμασε ἡ Ἑλλάδα τά δεινά τοῦ πολέμου καί ὑπέστη τίς συνέπειές του ὅπως
ἴσως Καμμία ἄλλη χώρα τῆς Εὐρώπης.
Δέν εἶναι λογικό νά ἀποζημιωθῆ γιά αὐτά τά μοναδικά παθήματα; Οἱ ζημιές ἦταν ἀνυπολόγιστες. Σύμφωνα μέ εἰδικές μελέτες8 τά χρέη τῆς Γερμανίας
ἀνήκουν σέ δύο κατηγορίες: α) τίς ἐπανορθώσεις γιά ζημιές πού ὑπέστησαν
τόσο τό Ἑλληνικό δημόσιο ὅσο καί ἰδιῶτες, ὕψους 7,1 δισεκ. δολ. ἀγοραστικῆς
ἀξίας τοῦ 1938, ἄρα 108 δισεκ. Εὐρώ, καί β) τό ἀναγκαστικό κατοχικό δάνειο
3,5 δισεκ. δολ., ἄρα 54 δισεκ. Εὐρώ.
Αὐτά εἶναι μόνο τά σέ ἀπολύτους ἀριθμούς μετρημένα ποσά, τά ὁποῖα
εἶναι σαφῶς κατώτερα ἀπό τίς πραγματικές ἀνάγκες ἀνορθώσεως, χωρίς τυχόν
ἠθικές ἀποζημιώσεις γιά τήν σωματική καί ψυχική ὀδύνη πού ὑπέστησαν πολλοί τῶν ἐπιζώντων.
Καμμία κυβέρνησις δέν ἔχει τό δικαίωμα νά παραιτηθῆ ἀπό τήν ἀπαίτησιν τοὐλάχιστον αὐτῶν τῶν ποσῶν, ὅπως καὶ καμμία κυβέρνησις τῆς ἄλλης
πλευρᾶς δέν ἔχει δικαίωμα νά ἀρνηθῆ τήν καταβολή τοῦ ποσοῦ, ἀλλιῶς αὐτομάτως παραμένει casus belli!
Ἐκτός ἀπό τήν δόλια προσπάθεια –στήν οὐσία καθαρή δωροδοκία καί
ληστεία –συμψηφισμοῦ τῶν χρεῶν τῆς Γερμανίας μέ τά λύτρα ὕψους 115 ἑκατ.
μάρκων γιά τήν παράνομη ἀποφυλάκιση καί ἔκδοση τοῦ “τρόμου τῆς Θεσσαλονίκης” Μάξ Μέρτεν τό 1959, τόν ὁποῖον συμψηφισμό πρός τιμήν του δέν
ὑπέγραψε ὁ τότε πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στή Βόννη, Θωμᾶς Ὑψηλάντης, χάνοντας βέβαια τήν θέση του, δέν ἔγινε καμμία προσπάθεια καταβολῆς. Αὐτή ἡ
προσπάθεια συμψηφισμοῦ ἦταν πέρα γιά πέρα ἀνήθικη διότι, πρῶτον, τό ποσό
δέν ἔχει Καμμία σχέση μέ τά χρεωστούμενα καί, δεύτερον, θά ἦταν τό πολύ ἡ
ἐπιστροφή τοῦ “θησαυροῦ τοῦ Μέρτεν”, δηλ. τῶν κλαπέντων κοσμημάτων, χρημάτων καί χρυσαφικῶν 54000 Ἑβραίων, τούς ὁποίους ἔστειλε στά στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ἐπίσημα προοριζόταν αὐτό τό ποσό γιά τούς συγγενεῖς τῶν
ἐκτελεσθέντων Ἑβραίων δηλ. 36000 δρχ. ἀνά δικαιοῦχο. Στήν πραγματικότητα
πῆρε κάθε δικαιοῦχος – οἰκογένεια μόνο 18000 Δραχμές, ἐπειδή δόθηκε μόνο
ἡ 1η δόσις, 65 ἑκ. Μάρκα.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἔκτοτε συμφωνήθηκαν (ἤ καί ὄχι; Πάντως ὄχι φανερά) ἀλλεπάλληλες
ἀναβολές μέ τήν δικαιολογία ὅτι δέν πρόκειται γιά χρέη μόνο τῆς Δ. Γερμανίας,
ἀλλά καί τῆς Ἀνατολικῆς, ἐπειδή κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου τά δύο Γερμανικά κράτη ἦταν ἕνα.
Αὐτό τό status quo σταμάτησε μέ τήν συνθήκη 2+4 στή Μόσχα καί τήν
ἐπανένωση τῶν δύο Γερμανικῶν κρατῶν τό 1990. Ἔκτοτε δέν μπορεῖ νά δικαιολογηθῆ καμμία ἀναβολή καί κυρίως καμμία ἄρνηση! Ἀφοῦ ἡ κατάρα στήν
πινακίδα τῆς Κανδάνου ἐγράφη «ἐσαεί», πῶς μπορεῖ νά λήξη ἡ ὑποχρέωση γιά
ἐπανόρθωση;
Γράφει χαρακτηριστικά ὁ Οἰκονομολόγος Ἰωάννης Χολέβας στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του9: “Στήν περίπτωση τῆς Γερμανίας πράγματι ὑπάρχουν οἰκονομικές διεκδικήσεις ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος σοβαρές καί ἀπόλυτα τεκμηριωμένες, τίς ὁποῖες δέν ἔχουμε δικαίωμα νά λησμονοῦμε ἤ νά τίς παραγράψουμε.
Γιά διαφόρους λόγους καί γιά τήν ἐξυπηρέτηση διαφόρων σκοπιμοτήτων μπορεῖ νά τίς παραμερίσαμε. Ἀλλά δέν τίς διαγράψαμε. Καί εἶναι λάθος ἡ ἄρνηση
τῶν Γερμανῶν, γιατί μέ αὐτή τους τήν συμπεριφορά μᾶς ἐξωθοῦν νά θυμηθοῦμε
πρωτάκουστα ἐγκλήματα, καταστροφές καί ἁρπαγές, πού τίς φορτώσαμε ὅλες
στόν Χίτλερ καί στούς Ναζί, σάν νά μή εἶναι γνωστό ὅτι στόν πόλεμο εἶχε πάρει
μέρος, μᾶλλον μέ τή θέλησή του, τό πλεῖστο τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ. Ἄς μή μᾶς
ὁδηγοῦν, λοιπόν, στό ξύσιμο τέτοιων πληγῶν”.
Εἶναι πλέον καιρός νά καταλάβουν οἱ πολιτικοί, ὅτι ἐκπροσωποῦν μίαν
χώραν καί ἕνα λαόν καί ὅτι δέν εἶναι μέλη μιᾶς κάστας, πού θά τά βροῦν μεταξύ τους εἰς βάρος τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῶν συμφερόντων τῶν λαῶν τους.
Εἶναι εὐκαιρία οἱ δικοί μας νά ἐγκαταλείψουν τά κόμπλεξ μειονεξίας καί νά
σταθοῦν στά πόδια τους, ἄν χρειασθῆ προσωρινῶς καί ὑπό τήν καθοδήγηση
τῆς Ἐκκλησίας, καί οἱ Γερμανοί νά ταπεινωθοῦν, νά ζητήσουν συγγνώμη καί νά
ἀνταποκριθοῦν στά ἠθικά καί ὑλικά χρέη ἀπέναντί μας.
Τρόποι ὑπάρχουν, ἀρκεῖ νά ὑπάρχη καί θέληση. Ἐδῶ καί δεκαετίες δέν
εἴμαστε ἐχθροί. Ἄς παρακαλέση ὁ ἕνας τόν ἄλλον γιά βοήθεια εἰλικρινῆ καί
ὅλα λύνονται. Ἄς ἐξοφλήσουν οἱ Γερμανοί τά χρέη μας στούς Εὐρωπαίους ἑταίρους, κερδισμένοι θά εἶναι, διότι ἄλλα ποσά θά δώσουν ἀπ’ αὐτά πού ζητοῦν
ἀπό μᾶς, καί τό ξέρουν πολύ καλά! Ἄς μᾶς ζητήσουν τήν ἔκδοση ἐκείνων, τούς
ὁποίους δωροδόκησαν καί ἐξαγόρασαν, γιά νά πάρουν πίσω τά ἀργύρια πού
τούς ἔδωσαν. Δέν τά πῆρε ὁ Ἑλληνικός λαός, καί δέν θά δεχθῆ νέα κατοχή
οἱασδήποτε μορφῆς.
π. Γεώργιος Χάας*

* Ὁ π. Γεώργιος Χάας εἶναι Γερμανικῆς καταγωγῆς.

1. Στυλιανοῦ Καλλονᾶ, Ἡ ἀπό ἀέρος εἰσβολή εἰς Κρήτην, Ἀθῆναι 1957, σελ. 103 2. Καλλονᾶ, παράρτημα 1,
σελ. 331 3. Δ. Κόκκινου, Οἱ δύο πόλεμοι 1940 –1941, τομ.Α, σελ. 309 4. Καλλονᾶ, ὅ.ἀ. σελ. 278 5. Μανώλη
Γλέζου, Καί ἕνα Μάρκο νά ἦταν, ἐκδ. Λιβάνη, Ἀθῆναι 2012, σελ. 54, ὅπου καί φωτογραφία τῆς πινακίδας.
6. Στεφάνου Μυλωνάκη, Ἐκκλησία Κρήτης καί Γερμανική Κατοχή, Χανιά 1948, σελ. 216 7. Μυλωνάκη ὅ.ἀ.
σελ. 218 8. Γλέζος Ἰωάννου Χολέβα, Οἱ πολεμικές ἀποζημιώσεις, ἐκδ. Πέλαγος, Ἀθῆναι 1995 9. Χολέβας
ὅ.ἀ. σελ. 14-15
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 70 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΛΗΞΗ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ὲ λίγες ἡμέρες συμπληρώνονται 70 χρόνια ἀπὸ τὴν 9η Μαΐου τοῦ
1945 ποὺ σήμανε καὶ τὴν λήξη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ἑνὸς πολέμου ποὺ δὲν ἦταν σὲ τίποτα ὅμοιος μὲ ὅσους προηγήθηκαν, μιᾶς καὶ ἦταν ὁλοκληρωτικός, ἀποκαλυπτικὸς καὶ ὀλέθριος γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα. Στόχος τοῦ παρόντος κειμένου δὲν εἶναι ἡ ἐπετειακὴ
ἐνατένιση καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀνασκόπηση, ἀφοῦ γιὰ τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ
ἀπαιτεῖται ὑψηλὴ ἱστορικὴ ἐπιστημονικὴ δεξιότητα ποὺ οὔτε κατὰ διάνοια διαθέτουμε. Ἐπίσης τὸ σημείωμα αὐτὸ δὲν ἔρχεται νὰ ἐπιτελέσει
τὸν ρόλο τοῦ «δικαστικοῦ ἐπικριτῆ» ἢ τοῦ ἐπιλεκτικοῦ ἀναγνώστη τῶν
ὅσων ἔλαβαν χώρα ἀπὸ τὴν ἔναρξη ἕως τὴν λήξη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ
πολέμου.

Σ

Ἐρωτήματα θέλει νὰ θέσει τὸ μικρὸ αὐτὸ κείμενο. Διότι μόνον
ἡ ἀναζήτηση τῶν ἐρωτημάτων μπορεῖ νὰ διανοίξει «ρήγματα» στὶς
στρεβλὲς βεβαιότητες ἐντός τῶν ὁποίων ἐγκλείεται ἡ αὐταρέσκειά μας.
Ἄλλωστε ἡ τραγικὴ ἐπανάληψη τῶν ἴδιων καὶ ἀπαράλλαχτων ἀνοσιουργημάτων, καταμαρτυρεῖ καὶ τὴν ἐμμονὴ στὸ ἀσέβημα καὶ τὸν βαυΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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καλισμὸ τοῦ ἀτοπήματος.
Πρέπει ἑπομένως νὰ ἐξετασθεῖ τί προηγήθηκε τῆς 1ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1939 ἡμέρας ἔναρξης τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μὲ
τὶς πενιχρὲς πενιχρότατες δυνατότητές μας θὰ ἐμμείνουμε ὄχι τόσο
στὴν ἀνάδειξη τῆς «καλῆς» καὶ στὴν καταδίκη της «κακῆς» πλευρᾶς.
Τοὐναντίον θὰ γίνει μιὰ μικρὴ μικρότατη προσπάθεια νὰ διερωτηθοῦμε «γιατί ἔγινε, ἔτσι ὅπως ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἐπῆλθε σὰν παγκόσμιος
ὀλετήρας;», «γιατί ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας, ἐργατικότατοιμεθοδικότατοι-καταρτισμένοι, διεκπεραίωσαν καὶ διαχειρίστηκαν
ἐκτρωματικὲς καταστάσεις, ὅπως ἦταν τὰ κολαστήρια τῶν στρατοπέδων συγκέντρωσης/ἐξόντωσης πολλῶν χιλιάδων ἀθυρμάτων;»,
«πῶς κοινοὶ κοινότατοι οἰκογενειάρχες, στὸ καθημερινὸ ὑπηρεσιακό
τους δεκάωρο ἔφεραν εἰς πέρας μὲ ἐργαλειακὴ ἀκρίβεια, ἀνοσιουργήματα καὶ ἐγκλήματα ἀνείπωτης ὕβρεως καὶ βαρβαρότητας; Καί,
μετά, πῶς ἀπολάμβαναν τὴν συζυγικὴ θαλπωρὴ καὶ τὴν οἰκογενειακὴ γαλήνη; Καί, τέλος, «πῶς μετατρέπεται μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία σὲ μαζικὸ ἐπιδοκιμαστικὸ ἀποδέκτη ποὺ ἐγκρίνει καὶ ἀποδέχεται μίαν ἐκσυγχρονισμένη μηχανικὴ ποὺ ἐξοντώνει τὴν ἀνθρώπινη
ὕπαρξη;» Αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα (καὶ φυσικὰ ὑπάρχει πληθώρα ἄλλων)
τίθενται καὶ μᾶς ὁδηγοῦν νὰ καταπιαστοῦμε μὲ τὴν ἀνθρώπινη ψυχοπαθολογία, ποὺ ὅσο ἀβυσσαλέα καὶ ἐρεβώδης εἶναι, τόσο πόνο, ὄλεθρο
καὶ θλίψη σκορπᾶ.
Τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1939 ὁ Γερμανικὸς στρατὸς ἐπιτέθηκε κατὰ
τῆς Πολωνίας. Μὲ τὴν Γερμανικὴ ἀστραπιαία ἐπίθεση ἄρχισε οὐσιαστικὰ ὁ Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ὁ ἡγέτης τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, Ἀδόλφος Χίτλερ ἐγκαινίασε κατὰ τὰ λεγόμενά του τὸ τρίτο Ράϊχ.
Ράϊχ (reich) σημαίνει αὐτοκρατορία. Τὸ πρῶτο Ράϊχ ἦταν ἡ ἐπονομαζόμενη Ἁγία Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους, γνωστὴ
στὶς τότε ἱστορικὲς ἀναφορὲς ὡς Sacrum Romanum Imperium Nationis
Germanicae. Ἡ κυριαρχία της ἐγκαινιάσθηκε τὸ 962 μ.Χ. ὅταν ὁ «μέγας» Ὄθων στέφθηκε αὐτοκράτοράς της. Τὸ πρῶτο Ράϊχ κατόρθωσε
νὰ ἐντάξει στὴν κυριαρχία του τεράστιες περιοχὲς τῆς Εὐρώπης, ὅπως
τὴν Αὐστρία, τὴν Ἐλβετία, τὴν Τσεχία, τὴν Σλοβακία, τὴν Σλοβενία, τὴν
Ὀλλανδία, τὸ Βέλγιο, τὸ Λουξεμβοῦργο, τὴν Πολωνία, τὸ μεγαλύτερο
μέρος τῆς Γαλλίας, τὴν μισὴ σχεδὸν Ἰταλία. Ἡ αὐτοκρατορία αὐτὴ θεμελίωσε τὴν κατίσχυσή της στὸ πρόταγμά της ὅτι ἀποτελοῦσε τὸ μοναδικὸ ἐπὶ τῆς γῆς ἀποτύπωμα τῆς Οὐράνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ
τὸ πρόταγμα βεβαίως προερχόταν ἀπὸ τὴν ὑστερόβουλη παραχάραξη
τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Δογματικῆς, καὶ ὑλοποιήθηκε χάρη στὴν
ἐγκληματικὴ ἰδιοποίηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας. Τὸ δεύτερο
Ράϊχ τὸ δημιούργησε ὁ Otto von Bismarck μετὰ τὴν νικηφόρο ἔκβαση
ὑπὲρ τῆς Γερμανίας τοῦ Γάλλο-Γερμανικοῦ πολέμου τοῦ 1870-1871. Ὁ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Γουλιέλμος ὁ Α΄ στέφθηκε στὴν αἴθουσα τῶν καθρεπτῶν στὸ ἀνάκτορο
τῶν Βερσαλλιῶν, γεγονὸς ποὺ ἀποτέλεσε ἄλλην μίαν ἐθνικὴ ταπείνωση
γιὰ τὴν Γαλλία. Τὸ δεύτερο Ράϊχ διήρκεσε μέχρι τὸν Νοέμβριο τοῦ 1918,
μετὰ τὴν ἧττα τῆς Γερμανίας στὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ἦταν ἡ μεγαλομανὴς ἐμμονὴ τοῦ Χίτλερ –ποὺ ἂν καὶ διαταραγμένη, ματαιωμένη προσωπικότητα– ἔδωσε τὴν ὑβριστικὴ ἐκκίνηση στὸ
τρίτο Ράϊχ τὸ 1933, ὅταν ὁ ἴδιος καὶ τὸ κόμμα του τὸ NSDAP ἀνῆλθαν
κοινοβουλευτικὰ στὴν ἐξουσία. Μὲ κραυγαλέο τρόπο ὁ ναζισμὸς καὶ ὁ
Ἀδόλφος Χίτλερ ἀποτύπωσαν τὸ κεντρικὸ πρόταγμα τοῦ μοντέρνου/
σύγχρονου κράτους στὴν πρωτοφανῆ βία καὶ καταπίεση, στὴν ὁλοσχερῆ
ποδηγέτηση καὶ χειραγωγία ὅλων τῶν τεχνικῶν καὶ διαδικασιῶν ὥστε
νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος καὶ ἡ ἀπρόσκοπτη κηδεμόνευση τῶν
ἄβουλων καὶ ἐνδοτικῶν μαζῶν. Ἀρκετοὶ λέγουν ὅτι ὁ ναζισμὸς καὶ ὁ
Χίτλερ μὲ τὴν παρουσία καὶ δράση τους συνιστοῦσαν ὅ,τι πιὸ ἐχθρικὸ
στοιχεῖο στὸ πνεῦμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ διαφωτισμοῦ. Ὅμως ἡ διαβρωτικὴ ἐπιρροὴ τῆς ἰδεολογίας τῆς φυλετικῆς ἀνωτερότητας, μαζὶ μὲ τὴν
ἰδιοτελῆ χρήση τῆς (τότε) σύγχρονης τεχνολογίας, δημιούργησαν τὸ
πρόσφορο ἔδαφος γιὰ νὰ στηθεῖ μιὰ ἄριστα κουρδισμένη «κοινωνικὴ
μηχανική». Δὲν ἄργησε πολὺ ὁ ἐκτροχιασμὸς ποὺ ἐπῆλθε ἀργότερα.
Οὐσιαστικὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ πόλεμο ποὺ ἐξαπέλυσε
ἕνα ὁλοκληρωτικὸ κράτος στηριζόμενο σὲ μιὰ μοντέρνα, ἐξελιγμένη καὶ
«πολιτισμένη» κοινωνία. Ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ «πολιτισμένη βαρβαρότητα» ποὺ ἀπέκτησε τὰ χαρακτηριστικὰ γενικευμένης σκληρότητας. Αὐτὴ
ἡ κατάσταση ἦταν ἐξακολουθητικὸ πνευματικὸ παράγωγο τῆς ἀποστασίας τοῦ Εὐρωπαίου ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ φασισμὸς καταφάσκει
ἀπόλυτα στὸ ἐπίπεδo τῆς βιολογικῆς ζωτικότητας. Ἔχει ὡς κεντρικό του
πυρήνα τὴν εὐγονική του ὑπεροχὴ καὶ τὴν βιολογική του αὐτοαναφορά.
Θεωρεῖ τὸν πλανήτη καὶ τὸν κόσμο
ὡς πεδίο ἀπόλυτης
βούλησης καὶ ἀνεμπόδιστης ἐπιβολῆς.
Τὰ ἱστορικὰ γεγονότα μπορεῖ νὰ εἶναι
ἀπρόβλεπτα
καὶ
ἀστάθμητα,
ἀλλὰ
ἐκκολάπτονται στὸ
κατάλληλο πνευματικὸ
«ἐκκολαπτήριο». Ο Friedrich
Nietzsche γράφει στὸ
ἔργο του «ΧαρούμεΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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νη ἐπιστήμη» (Ἐκδόσεις Βάνιας 2008):
«Ὅταν οἱ Γερμανοὶ κυριεύονται πραγματικὰ ἀπὸ ἕνα πάθος (καὶ
ὄχι μόνον, ὅπως συνήθως, ἀπὸ τὴν καλὴ θέληση γιὰ πάθος!), συμπεριφέρονται τότε ὅπως ἀκριβῶς πρέπει νὰ κάνουν, καὶ δὲν σκέφτονται
περαιτέρω τὴν συμπεριφορά τους. Ἡ ἀλήθεια πάντως εἶναι ὅτι συμπεριφέρονται τότε πολὺ ἀδέξια καὶ ἄσχημα, σὰν νὰ μὴν ἔχουν καθόλου
ρυθμὸ καὶ μελωδία».
Ἐπίσης ὁ μεγάλος συνθέτης Richard Wagner σὲ ἕναν λόγο του (γιὰ
τὸ ζήτημα τῆς ἵδρυσης Γερμανικῶν ἀποικιῶν) ποὺ ἐκφώνησε τὸ 1844
στὴν Δρέσδη στὸν Πατριωτικὸ ὅμιλο, τόνιζε μεταξύ τῶν ἄλλων τὰ ἀκόλουθα:
«Θὰ τὸ κάνουμε καλύτερα», εἶπε, «ἀπὸ τοὺς Ἱσπανούς, γιὰ τοὺς
ὁποίους ὁ Νέος Κόσμος ἔγινε ἕνα σφαγεῖο μὲ τὴν εὐλογία τῶν παπάδων· διαφορετικὰ ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, γιὰ τοὺς ὁποίους ἔγινε μικρομάγαζο. Θὰ τὸ πραγματοποιήσουμε Γερμανικὰ καὶ μεγαλόπρεπα!»
Ὅπως προαναφέρθηκε, οἱ αἰτίες ποὺ προκαλοῦν τέτοιας ὑφῆς
φαινόμενα εἶναι καθαρὰ πνευματικές. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἑρμηνεύσει κανεὶς τὴν μετατροπὴ ἑνὸς συμπλεγματικοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀπόλυτα
ἱστορικὸ πρόσωπο καὶ μάλιστα ἐκφράζοντας τὴν παθιασμένη προτροπὴ
μιᾶς συμπλέουσας κοινωνίας; Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ὁ Ἄγγλος ἱστορικὸς
Ian Kershaw στὸ ἔργο του «Χίτλερ, 1889-1936 ΥΒΡΙΣ» (Α΄ τόμος, Ἐκδόσεις Scripta) γράφει:
«Μὲ ποιὸν τρόπο μποροῦμε νὰ ἐξηγήσουμε πῶς κάποιος μὲ τόσο
λίγα πνευματικὰ χαρίσματα καὶ τόσο λίγα κοινωνικὰ γνωρίσματα, κάποιος ποὺ δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἕνα κενὸ δοχεῖο ἔξω ἀπὸ
τὴν πολιτική του ζωή, ἀπρόσιτος καὶ ἀνεξήγητος ἀκόμη καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀποτελοῦν τὸν στενό του κύκλο, ἀνίκανος, φαίνεται, νὰ κάνει
μιὰ γνήσια φιλία, χωρὶς τὸ ἀναγκαῖο ὑπόβαθρο γιὰ ἕνα ὑψηλὸ ἀξίωμα,
χωρὶς οὔτε μιὰ ἐμπειρία διακυβέρνησης πρὶν γίνει Καγκελάριος τοῦ
Ράϊχ, πῶς μπόρεσε παρ’ ὅλα ταῦτα νὰ ἔχει μιὰ τέτοια τεράστια ἱστορικὴ ἐπίδραση, πῶς μπόρεσε νὰ κάνει ὁλόκληρο τὸν κόσμο νὰ κρατᾶ
τὴν ἀνάσα του;»
Χιλιάδες ἀσήμαντοι ἄνθρωποι βγαλμένοι ἀπὸ τὸ ἐκμαγεῖο τοῦ
«Fuhrer» τους, δούλεψαν στὴν ἐντέλεια γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς κυριαρχίας τῆς δικῆς τους ἐπιβολῆς στοὺς συνανθρώπους τους. Ὅπως τονίζει ἡ
Γερμανοεβραία φιλόσοφος Hannah Arendt , τὸ μεγαλύτερο κακὸ δὲν διαπράττεται μόνον ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς ἰδεολόγους τῆς ὁλοκληρωτικῆς
ἰδεολογίας, ἀλλὰ ἀπὸ χιλιάδες ἀπρόσωπους, μικροὺς κι ἀσήμαντους,
ἀκόλουθους γραφειοκράτες ποὺ μὲ ἐπαγγελματικὴ ἀκρίβεια καὶ χωρὶς
σκέψη τηροῦν τὶς ἐπιταγὲς καὶ ἐντολὲς τῶν «ἀνωτέρων».
«Τὰ εἰδεχθέστερα ἐγκλήματα διαπράττονται ἀπὸ τιποτένιους
ἀνθρώπους ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἴδια τους τὴν ἀτομικότητα» Hannah
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Arendt «Ὁ Ἄϊχμαν στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἔκθεση γιὰ την κοινοτοπία τοῦ
κακοῦ» (Ἐκδόσεις Νησίδες 2009)
Δὲν ἐξήχθησαν ἐν μιᾷ νυκτί, οὔτε ὁ Χίτλερ, οὔτε οἱ ὀπαδοί του, οὔτε
ἡ ὁλοκληρωτική τους ἰδεολογία. Στὸ κάτω – κάτω τῆς γραφῆς ἐκτὸς ἀπὸ
τὶς παθολογικὲς ἐνδογενεῖς αἰτίες τῆς ἡττημένης (ἀπὸ τὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο) Γερμανίας συνέτρεξαν καὶ ἄλλοι λόγοι ποὺ ἐξέθρεψαν
αὐτὴν τὴν τερατώδη ὕβρη. Οἱ μετέπειτα ἀντίπαλοι τῆς Γερμανίας στὸν
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (πρὶν τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1939) κατεύνασαν, συνέπλευσαν, ἀδιαφόρησαν, ἐξέθρεψαν, συνεργάσθηκαν, καλλιέργησαν αὐταπάτες, συναποφάσισαν συνθῆκες ντροπῆς (Μόναχο 1938),
συνέπηξαν σύμφωνα μὴ ἐπίθεσης καὶ ἀμυντικῆς συνεργασίας (σύμφωνο
Molotov–Ribbentrop Pact), καὶ ἄφησαν νὰ ἐξαφανίζονται μικρῆς γεωγραφικῆς ἔκτασης χῶρες ἀπὸ τὴν ἐκκολαπτόμενη ὕβρη. Ὅταν ἡ λαίλαπα
ἄρχισε νὰ σκορπίζει τὸν ὄλεθρό της σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, τότε ἦταν
ἀδύνατον νὰ τῆς ἀντισταθμιστεῖ καὶ ἡ πιὸ στοιχειώδης δύναμη ἀνάσχεσης. Ἤδη μέχρι τὴν καθοριστικὴ μάχη τοῦ Στάλινγκραντ τὸ 1943, οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄξονα διακατεῖχαν στὴν Εὐρώπη μιὰν τεράστια ἔκταση ἀπὸ
τὰ Πυρηναῖα μέχρι τὰ περίχωρα σχεδὸν τῆς Μόσχας, καθὼς καὶ στὴν
Ἀνατολικὴ Ἀσία μίαν ἐξ ἴσου τεράστια ἔκταση ἀπὸ τὴν Μαντζουρία ἕως
τὴν Σιγκαπούρη καὶ τὸ τότε Σιάμ.
Σὲ μίαν ἐποχὴ ποὺ τὸ σύγχρονο κράτος μετατρέπει τὴν πολιτικὴ
σὲ τεχνικὲς διαχείρισης καὶ μόνον, χωρὶς κανένα πνευματικὸ ὅραμα,
ἀναφύονται προβλήματα τῶν ὁποίων ἡ λύση δὲν εἶναι τεχνική. Κατὰ τὴν
ταπεινή μας γνώμη τὸ σημαντικότερο ὅλων εἶναι ἡ δραματικὴ ἀνικανότητά μας νὰ ἐκφέρουμε ἠθικὴ κρίση ἐξαιτίας μιᾶς διαρκῶς αὐξανομένης καὶ ἐντεινόμενης ἐγκόσμιας ἰσχύος. Κάτι ποὺ εἶναι σαφῶς ζήτημα
πνευματικῆς ὑφῆς καὶ ἅπτεται τῆς ἐσωτερικῆς κατάστασης τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.
Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος, ὁ τελῶν ἐν ἀποστασίᾳ καὶ ἀνταρσίᾳ ἀπὸ
τὸν Θεὸ μετατρέπεται σὲ Φρανκεστάϊν. Εἴτε ἐνεργητικό, εἴτε παθητικό.
Η Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντιτάσσει τὸ πνευματικό της ἦθος σὲ αὐτὴν τὴν
ὕβρη καὶ μὲ τὸ ἐσωτερικὸ ἀνάστημα τῶν λειτουργῶν της ἀποτυπώνει
τὸ ὑπόδειγμά της στὸ ἐκκλησίασμα ποὺ ἀκολουθεῖ. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
Βελιμίροβιτς, ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Σμορέλ, ἡ ἀδελφὴ Στεφανίδα τοῦ
Κοσσυφοπεδίου, ἡ Ὁσία Μαρία Σκόμτσοβα (ἡ διὰ Χριστὸν σαλή), ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος εἶναι σπουδαῖες μορφὲς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ποὺ μὲ τὴν δράση τους καὶ τὸ ἦθος τους ἔδειξαν
ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ κάθε Χριστιανοῦ ἀπέναντι σὲ κάθε
ὁλοκληρωτισμὸ ὁποιασδήποτε ἀπόκλισης καὶ ἂν πρόκειται.
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Βασίλης Π. Μακρῆς
Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ;
ὸ τελευταῖο διάστημα ἔχω ἰδιαίτερα προβληματιστεῖ διαπιστώνοντας τὶς διαστάσεις ποὺ ἔχει πάρει ἡ ἀνία, στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας, κυρίως ὅμως στοὺς νεαρούς. Καὶ ἐξαπλώνεται
σὰν καρκίνωμα σὲ ὅλο καὶ μικρότερες ἡλικίες. Καὶ τὰ μικρὰ παιδιά,
ἀλλὰ καὶ οἱ νεαροὶ ἐνήλικες βαριοῦνται, αἰσθάνονται κουρασμένοι,
ταλαιπωρημένοι ἀπὸ τὴν ζωὴ ποὺ δὲν ἔζησαν. Ταὐτόχρονα, πάρα
πολὺ συχνὰ ἀκούγεται ἡ φράση: “Ζῆσε τὴ στιγμή, ζῆσε τὸ τώρα γιατί
ἡ ζωὴ εἶναι πολὺ μικρὴ καὶ πρέπει νὰ προλάβεις νὰ κάνεις ὅσα περισσότερα πράγματα μπορεῖς.”
Ὅμως, αὐτὲς οἱ δύο καταστάσεις, πόσο ἀντιφατικὲς φαίνονται;
Ἀπὸ τὴν μία ἡ κούραση καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἐπιθυμία καὶ ἡ πρόθεση
ἡ ὁποία τὶς περισσότερες φορὲς ὅμως παραμένει μόνο πρόθεση, καὶ
τὰ λόγια δὲν γίνονται ποτὲ πράξεις. Ἡ ζωὴ περνάει μπροστὰ ἀπὸ τὰ
μάτια μας χωρὶς πολλὲς φορὲς νὰ τὴν ἀντιλαμβανόμαστε, χάνεται,
φεύγει χωρὶς νὰ ἔχουμε λόγο στὰ γεγονότα ποὺ λαμβάνουν χώρα
στὴν ζωή μας, χωρίς, οὐσιαστικὰ νὰ ζοῦμε..
Σκεφτόμουν, λοιπόν, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ νὰ ζεῖ κάποιος μὲ
πάθος τὴ ζωὴ καὶ νὰ ρουφάει κάθε στιγμή της. Ἔχει χαθεῖ ἡ φλόγα
ἡ ὁποία κινεῖ τὰ πάντα, ἡ φλόγα ἡ ὁποία δίνει ὤθηση στὸν ἄνθρωπο
καὶ κίνητρο γιὰ νὰ ζήσει. Μπορεῖ κανεὶς νὰ μὴν καταφέρει νὰ πραγματοποιήσει τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχει ἐπιθυμήσει νὰ κάνει στὴν
ζωή του, ἀλλὰ εἶναι τελείως διαφορετικὸ τὸ νὰ ἐπιθυμήσει κάτι καὶ
νὰ μὴν καταφέρει νὰ τὸ πραγματοποιήσει, ἀπὸ τὸ νὰ μὴν ἐπιθυμεῖ
τίποτα ἐξαρχῆς. Κάνοντας κάποιες συζητήσεις μὲ ὁρισμένα ἄτομα
συνειδητοποίησα ὅτι ὄχι ἁπλῶς δὲν ὑπάρχει τὸ πάθος, ἡ φλόγα καὶ
ἡ ἐπιθυμία, ἀλλὰ ὅτι λείπει ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἀκὀμα καὶ ἡ στοιχειώδης θέληση νὰ πραγματοποιήσουν ὁρισμένα πράγματα. Ἡ ζωὴ
εἶναι προδιαγεγραμμένη καὶ προκαθορισμένη γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμεῖς
νὰ χαράζουμε ἔστω τὴν πορεία, χωρίς, νὰ καθορίζουμε ἔστω καὶ
κάτι ἐλάχιστο κάτι πολὺ μικρό ἀπὸ τοὺς ἄξονες στοὺς ὁποίους θὰ
κινηθοῦμε. Θὰ κάνουμε τὴν ζωή μας, θὰ γλεντήσουμε, θὰ ξεδώσουμε,
θὰ προσπαθήσουμε νὰ τελειώσουμε τὴν σχολή μας, νὰ πάρουμε ἕνα
πτυχίο, νὰ βροῦμε μιὰ ἀξιοπρεπῆ δουλειά, καὶ μετὰ ἐπιβάλλεται φυσικὰ νὰ σοβαρευτοῦμε καθώς, κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων,
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θὰ ἔχουμε μεγαλώσει, θὰ ἔχουμε ὡριμάσει -ἐντελῶς ὑποθετικὰ- καὶ
θὰ ἔχει φτάσει ὁ καιρὸς νὰ παντρευτοῦμε καὶ νὰ κάνουμε οἰκογένεια
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἡ ζωή μας ἀλλάζει καὶ κινεῖται σὲ μιὰ διαφορετικὴ τροχιά.
Πῶς ἔχουν τοποθετηθεῖ τὰ πάντα σὲ κουτιά; Πόσους συμβιβασμοὺς κάνει ὁ ἄνθρωπος χωρὶς νὰ ἀναγκάζεται, ἀλλὰ μὲ τὴν θέλησή
του; Καί, ἐπιπλέον, γιατί νὰ ἐπιβάλλει ἡ ἡλικία στὸν ἄνθρωπο τὴν
συμπεριφορά του; Αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ στὴν ἐποχὴ μας εἶναι ὅ,τι ὁ
ἄνθρωπος στὴν μικρὴ ἡλικία πρέπει νὰ κάνει τρέλες, νὰ γλεντάει, νὰ
κάνει ὅτι ἐπιθυμεῖ –πολλὲς φορὲς χωρὶς νὰ ὑπολογίζει καὶ νὰ σέβεται
τοὺς γύρω του– νὰ δοκιμάζει πράγματα καί, κυρίως, νὰ ἀποκτάει
ἐμπειρίες. Ἀργότερα θὰ σοβαρευτεῖ καί, βάσει τῶν ἐμπειριῶν του,
θὰ ἐπιλέξει τί θέλει νὰ κάνει στὴν ζωή του. Ὅμως ἕνα μὴ σοβαρὸς
ἄνθρωπος πῶς θὰ σοβαρευτεῖ κάποια στιγμή; Δηλαδὴ ἕνας ἀνώριμος
τὴν μιὰ μέρα ἄνθρωπος ξυπνάει ὥριμος τὴν ἑπόμενη; Ἢ πιστεύουμε ὅτι ὅλα στὴν ζωή μας μποροῦμε νὰ τὰ προγραμματίσουμε ὅπως
ἐπιθυμοῦμε, καὶ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ θὰ ἀκολουθηθεῖ πιστά, ὅπως,
γιὰ παράδειγμα, οἱ περισσότερες κοπέλες σήμερα οἱ ὁποῖες ὁρίζουν
στὸν ἑαυτό τους τὰ 25 χρόνια –καὶ ἄνω– σὰν κατάλληλη ἡλικία γιὰ
γάμο;
Σὲ ὅλα τελικὰ εἴμαστε νερόβραστοι ἄνθρωποι. Σὲ ὅλα. Δὲν
ὑπάρχει πάθος γιὰ τίποτα στὴν ζωή μας. Σὰν ζωντανοὶ νεκροὶ σηκωνόμαστε ἀπὸ τὸ κρεβάτι μας, τακτοποιοῦμε τὶς δουλειές μας, κοιτᾶμε
συνεχῶς τὴν ὥρα ποὺ περνάει μέχρι νὰ ξαναπέσουμε στὸ κρεβάτι
μας. Πρὶν λίγο καιρὸ εἶχα μιὰ συζήτηση μὲ μιὰ κοπέλα σχετικὰ μὲ
τὸν ἔρωτα καί, κάποια στιγμή, φτάσαμε καὶ στὸ ζήτημα τοῦ γάμου.
Ἡ κοπέλα αὐτὴ λοιπὸν ὑποστήριζε ὅτι ὁ γάμος εἶναι μιὰ ρουτίνα,
ὅτι μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια χάνεται ὁ ἔρωτας καὶ ἡ ἀγάπη –ἐκτὸς
ἀπὸ ἐξαιρετικὰ σπάνιες περιπτώσεις ποὺ μένει– ἀλλά, κυρίως, ὅτι
ὁ γάμος εἶναι μιὰ συνήθεια καὶ ἕνας συμβιβασμός. Ἂν ὁ ἄνθρωπος
ἀποφασίσει νὰ παντρευτεῖ νωρίς, καταδικάζει τὸν ἑαυτό του, καθὼς
θὰ βαρεθεῖ ὅσο εἶναι ἀκόμα πολὺ νέος καὶ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ
θὰ ζεῖ μιὰ βαρετή, συμβιβασμένη καὶ ρουτινιασμένη ζωή.
Γιατί συμβαίνει αὐτό; Γιατί, ἀντὶ νὰ προσπαθήσουμε ἡ ζωή μας
νὰ ἀποκτήσει ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ τὸν ἄλλον ἄνθρωπο
ποὺ παντρευτήκαμε, ἐμεῖς ἀποδεχόμαστε ἄκριτα κι ἀκολουθοῦμε
ὅλα τὰ στερεότυπα ποὺ ἔχουν καλλιεργηθεῖ καὶ ἑδραιωθεῖ στὴν ἐποχή μας, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα καὶ δὲν ἀλλάζουν. Ταὐτόχρονα ὅμως, πιστεύουμε ὅτι έναντιωνόμαστε σὲ ὅλα τὰ
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κακῶς κείμενα καὶ θέλουμε νὰ ὀνομαζόμαστε ἐπαναστάτες. Ἔ, λοιπόν, ἡ κατάσταση αὐτὴ ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ ὁλοένα στὸν πάτο, δὲν
χαρακτηρίζεται ἐπανάσταση ἀλλὰ ραθυμία, τεμπελιὰ καὶ βαρεμάρα.
Ὅπως κάποιος μένει ἄνεργος, ὄχι ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν δουλειές,
ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ψάχνει ὁ ἴδιος νὰ βρεῖ κάποια δουλειά, λόγῳ τεμπελιᾶς. Ἔτσι εἴμαστε καὶ ἐμεῖς τεμπέληδες, ποὺ καθόμαστε στὸν καναπέ μας καὶ δεχόμαστε ἄκριτα ὅλα αὐτὰ τὰ στερεότυπα ποὺ ἔχουν
κυριαρχήσει στὴν κοινωνία, ἀντὶ νὰ δουλέψουμε γιὰ κάτι καλύτερο,
ἀντὶ νὰ παλέψουμε γιὰ νὰ πετύχουμε κάτι, ἀντὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ
κάνουμε τὴν κάθε μέρα ἰδιαίτερη καὶ ξεχωριστή, χωρὶς νὰ βαριόμαστε οὔτε δευτερόλεπτο.
Καὶ ἐνῶ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ κατάσταση, αὐτὴ ἡ ἀνία καὶ ἡ χλιαρότητα, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι ποὺ μᾶς δείχνουν τί θὰ πεῖ πάθος καὶ ὄρεξη γιὰ ζωή. Διάβαζα τὶς προάλλες γιὰ
τὸν Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν γιὰ τὴν ζωή του καὶ τὸ ἔργο του. Ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ ἔγραψε, ἔζησε καὶ ἐρωτεύτηκε μὲ πάθος. Ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ
ἐπειδὴ ἐρωτεύτηκε τὴ ζωή, μπόρεσε νὰ ἐρωτευτεῖ καὶ ἕναν ἄλλον
μοναδικὸ ἄνθρωπο, τὸν ἄνθρωπό του. Ἡ γυναίκα του λεγόταν Ἤντιθ
Μέρι Μπράτ. Τὴ γνώρισε στὸ οἰκοτροφεῖο ποὺ εἶχε μετακομίσει
αὐτὸς μὲ τὸν ἀδερφό του καὶ στὸ ὁποῖο ζοῦσε καὶ ἡ Ἤντιθ. Ὅπως
ἀναφέρεται σὲ μιὰ βιογραφία του:
«Ὁ Ρόναλντ καὶ ἡ Ἤντιθ, σύχναζαν σὲ τεϊοποτεῖα τοῦ Μπέρμιγχαμ, εἰδικότερα σὲ ἕνα, ποὺ εἶχε μπαλκόνι μὲ θέα τὸν πεζόδρομο.
Ἐκεῖ, λοιπόν, καθόντουσαν καὶ πετάγανε κυβάκια ζάχαρης στὰ καπέλα τῶν περαστικῶν, ἀλλὰ μόλις τὸ βάζο ἄδειαζε, ἄλλαζαν τραπέζι...
Μὲ αὐτὰ τὰ δύο ἄτομα, αὐτῆς τῆς προσωπικότητας, ἦταν σίγουρο
πὼς τὸ εἰδύλλιο θὰ ἄνθιζε. Ἦταν καὶ οἱ δύο ὀρφανοὶ καὶ εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ ἀγάπη, καὶ βρῆκαν ὅτι μποροῦσε νὰ τὴ δώσει ὁ ἕνας στὸν
ἄλλο. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ θέρους τοῦ 1909, ἀποφάσισαν ὅτι εἶναι
καὶ ἐρωτευμένοι.»
Ὁ ἔρωτας αὐτὸς ἀντιμετωπίστηκε μὲ ἐπιφύλαξη ἀπὸ τὸν πνευματικὸ τῆς οἰκογένειας Francis Havier Morgan, στὸν ὁποῖο ἡ μητέρα τοῦ Τόλκυν εἶχε, πρωτοῦ πεθάνει, παραδώσει τὴν κηδεμονία τῶν
παιδιῶν της. Αὐτὸς θεώρησε τὴ συναναστροφὴ τοῦ κηδεμονευόμενου
του μὲ τὴν Ἤντιθ, σὰν πειρασμὸ καὶ τοῦ ὥρισε μιὰ περίοδο δοκιμασίας, στὸ διάστημα τῆς ὁποίας τοῦ ἀπαγόρευσε νὰ τὴν συναντᾶ νὰ
τῆς μιλᾶ ἢ ἀκόμα καὶ νὰ τῆς γράφει ἐπιστολές. Καὶ ὅμως ὁ Τόλκιν
ἤξερε τί ἤθελε. Δὲν ἦταν χλιαρὸς καὶ νερόβραστος ἄνθρωπος καὶ ἔτσι
δὲν τὸ ἔβαλε κάτω ἀλλὰ ἐπέμεινε. Ἤξερε ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ γυναίκα
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ποὺ ἤθελε, αὐτὴ ἦταν ἡ γυναίκα τῶν ὀνείρων του καὶ δὲν τὰ παράτησε μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Ἤντιθ, ἡ ὁποία ἦταν ἐρωτευμένη μαζί του, νὰ
τὸν παντρευτεῖ.
Κυνήγησε μὲ πάθος αὐτὸ ποὺ ἤξερε ὅτι ἤθελε. Ὄχι ἀόριστα
μιὰ γυναίκα, ἀλλὰ τὴν Ἤντιθ γιατί αὐτὴ ἦταν ἡ γυναίκα ποὺ ἤθελε.
Αὐτὴν ἐρωτεύτηκε. Δὲν συμβιβάστηκε. Δὲν τὰ παράτησε. Δέχτηκε
καὶ τήρησε τὶς ἐντολὲς τοῦ πνευματικοῦ του γιατί ἦταν πραγματικὰ πιστὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ δὲν τὰ παράτησε. Δὲν τὸν ἔνοιαζε ποὺ
ἦταν τόσο νέος, οὔτε εἶχε στὸ μυαλό του ὅτι πρῶτα θὰ ἔπρεπε νὰ
ζήσει ἐμπειρίες καὶ νὰ κάνει τρέλες καὶ μετὰ νὰ σοβαρευτεῖ. Ἤξερε
τί ἤθελε καὶ τὸ κυνήγησε μέχρι τέλους. Μάλιστα, στὴν ταφόπλακα τοῦ Τόλκιν ὑπάρχει χαραγμένο τὸ ὄνομα «Μπέρεν», ἐνῶ στὸν
τάφο τῆς γυναίκας του τὸ «Λούθιεν». Πρόκειται γιὰ τὰ ὀνόματα τῶν
πρωταγωνιστῶν τῆς ἱστορίας ἀγάπης μεταξὺ ἑνὸς θνητοῦ Ἀνθρώπου
καὶ μιᾶς ἀθάνατης Ξωτικίνας. Μιὰ ἱστορία ἀγάπης σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία ὁ Μπέρεν εἶναι δεμένος μὲ τὴν μοῖρα τῶν ἀνθρώπων καί, ἄρα,
μὲ τὸν θάνατο ποὺ τὴν συνοδεύει, ἐνῶ ἡ Λούθιεν εἶναι δεμένη μὲ τὴν
μοῖρα τῶν ξωτικῶν καί, ἄρα, μὲ τὴν ἀθανασία μέχρι τῆς συντελείας
τοῦ κόσμου. Ὅμως προτιμάει νὰ ἀφήσει αὐτὴ της τὴ μοῖρα γιὰ τὸν
ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπάει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ μοναδικὴ ἀπὸ
τὸ γένος τῶν ξωτικῶν ποὺ πραγματικὰ πέθανε ἀφήνοντας τὸν κόσμο
τῶν ξωτικῶν ἀπὸ πολὺ παλιά.
Πρέπει νὰ βροῦμε αὐτὴ τὴν φλόγα μέσα μας, ἡ ὁποία εἶναι
κρυμμένη καὶ ἀδύναμη, ἕτοιμη νὰ σβήσει καὶ νὰ κάνουμε τὰ πάντα
γιὰ νὰ τὴν δυναμώσουμε. Πρέπει νὰ σκεφτοῦμε τί θέλουμε, νὰ κατασταλάξουμε καὶ νὰ τὸ κυνηγήσουμε χωρὶς συμβιβασμούς.
Πρὶν λίγο καιρὸ εἶχα δεῖ γραμμένη σὲ ἕναν τοῖχο μιὰ φράση.
Αὐτὸς ποὺ τὴν ἔγραψε ἀναρωτιόταν ἂν ὑπάρχει ζωὴ πρὶν τὸν θάνατο
καὶ αὐτό μοῦ ἔκανε πολὺ ἐντύπωση, γιατί εἶναι σύνηθες νὰ ἀκοῦς
ἀνθρώπους νὰ συζητοῦν γιὰ τὴν μετὰ θάνατον ζωὴ καὶ νὰ προβληματίζονται γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχει, ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ σπάνιο τὸ νὰ ἀκοῦς γιὰ
τὸ ἂν ὑπάρχει ζωὴ πρὶν τὸν θάνατο. Ὑπάρχει ζωὴ καὶ πρὶν καὶ μετὰ
τὸν θάνατο, ἀλλὰ ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τὸ ἂν θὰ τὶς ζήσουμε...
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Χρύσα Μπέτα
Φοιτήτρια

ΜΑ, ΠΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ;
(Δεύτερη Δόση Στοιχείων)

Ὁ ἐκλεκτὸς συνεργάτης μας, οἰκονομολόγος κ. Νίκος Τσιρώνης σέ προϋγούμενο ἄρθρο του μᾶς εἶχε παραθέσει ἀποκαλυπτικὰ
στοιχεῖα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύεται τὸ βάθος καὶ τὸ εὖρος τῆς διασπαθίσεως τῶν κρατικῶν χρημάτων, ποὺ ὁδήγησε τὴ Χώρα μας σὲ
χρεωκοπία.
Μὲ αὐτὸ τὸ δεύτερο ἄρθρο του ἔρχεται νὰ προσθέση μιὰ δεύτερη
δόση στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν σὲ παλαιότερα ἀλλὰ καὶ σὲ πρόσφατα
ἔτη ὥστε ἡ ἐνημερωτική μας εἰκόνα νὰ εἶναι πληρέστερη, δεδομένου
ὅτι πολλοὶ καλοπροαίρετοι ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ συνδράμουν
τὸ κράτος στὴν ἀποπλήρωση τοῦ χρέους τῆς πατρίδος μας.
Τὰ στοιχεῖα τοῦ εὐλαβοῦς ἑρευνητοῦ κ. Τσιρώνη δὲν ἀφήνουν
περιθώρια παραπληροφορήσεως τῆς κοινῆς γνώμης, δεδομένου ὅτι
πρόκειται γιὰ ἀπίστευτη λεηλασία τῶν κρατικῶν ἐσόδων γιὰ τὴν στήριξη ἑνὸς πελατιακοῦ Κράτους τῶν πολιτικῶν μας!
Κάθε παραχώρηση προσωπικῆς ἢ Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας,
χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση νὰ ἀποχωρήσουν πάραυτα ἀπὸ τὴν
πολιτικὴ σκηνὴ ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ κατὰ τὰ τελευταῖα 40 χρόνια
κυβέρνησαν τὴν Πατρίδα μας θὰ εἶναι ματαία, ἀφοῦ –ὅπως τὰ στοιχεῖα βοοῦν– ἡ Ἑλληνικὴ χρεωκοπία δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονὸς ἢ
ἀποτέλεσμα κάποιου ἀνθρώπινου πολιτικοῦ λάθους, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα πολυετοῦς ἐνσυνειδήτου ληστρικῆς διακυβερνήσεως μὲ τὴν
ἀνοχὴ καὶ τὴν κάλυψη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ ἡ
Χώρα μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ ὑποτέλεια, μὲ ἔπαθλο τὸν πλουτισμὸ τῶν
πολιτικῶν μας. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο του:
τό προηγούμενο ἄρθρο μας (τεῦχος Φεβρουαρίου 2015) μέ τό θέμα αὐτό,
μέ ἁπλό συλλογισμό ἀνατρέψαμε τόν ἰσχυρισμό τῶν πρωτίστως ὑπευθύνων γιά τήν πτώχευσή μας ὅτι –δῆθεν– ἀπέτρεψαν τήν χρεωκοπία τῆς πατρίδας μας. Ἰδοὺ δύο ἄλλες μαρτυρίες γιά τό γεγονός τῆς πτωχεύσεώς μας:
«Ὅλοι ξέρουμε πῶς χρεωκοπήσαμε. Οἱ κυβερνήσεις τοῦ δικομματισμοῦ δανείζονταν ἀφειδῶς καί σκόρπιζαν τά λεφτά σέ πελατειακά δίκτυα μέ στόχο
τήν ἐπανεκλογή τους» Πάσχος Μανδραβέλης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-12-14). «Ἡ
Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ πού μοιράστηκαν τήν ἐξουσία ἐπί 40 χρόνια μᾶς ὁδήγησαν
στήν χρεωκοπία» (Οἰκονομολόγος Παναγῆς Βουρλούμης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
1-2-15).
Συνεχίζουμε τήν ἔρευνά μας, ὅπως ὑποσχεθήκαμε στό τεῦχος Φεβρου
αρίου τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
«43 δισ. τά δανεικά καί ἀγύριστα τῶν συνεταιρισμῶν ἀπό τήν Α.Τ.Ε.»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27-11-87).

Σ
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«Πάνω ἀπό 270 δισ. οἱ ὀφειλές τῶν ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν στήν
Α.Τ.Ε.» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-1-88).
«Δύο νέες ὑποθέσεις λαθραίων καυσίμων. Ζημίωσαν τό Ἑλληνικό Δη
μόσιο 258 ἑκατ.» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6-8-96).
«Δημόσια ἔργα. Τό μεγάλο φαγοπότι. Σέ «παραθυράκια» τῆς νομοθεσίας πού οὐσιαστικά ἐπέτρεπαν τήν καταστρατήγησή της, ἀποδόθηκαν οἱ
«ὑπερβάσεις τιμῶν, οἱ καθυστερήσεις καί οἱ ἀτέλειες στά δημόσια ἔργα τῆς
χώρας, πού συνέβησαν καί συνέβαλλαν στή διασπάθηση τοῦ δημόσιου χρήματος. Αὐτά τά «παραθυράκια» τῆς νομοθεσίας χρησιμοποίησαν ἐργολάβοι καί ὑπάλληλοι τοῦ ΥΠΕΧΩΔΕ γιά νά πολλαπλασιάσουν τό κόστος τῶν
ἔργων. Εὐθύνες οὐδέποτε ἀποδόθηκαν, ἀφοῦ ὅλα συνέβαιναν στά πλαίσια
τοῦ νόμου» (ΤΟ ΒΗΜΑ 27-10-96).
«Ἁμαρτωλά κρατικά αὐτοκίνητα. Τά 22.000 καί πλέον «ἁμαρτωλά κρατικά αὐτοκίνητα», ὅπως ἔγραψε ΤΟ ΒΗΜΑ τήν περασμένη Κυριακή, ἐξακολουθοῦν νά εἶναι «ἁμαρτωλά» καί τίς νυχτερινές ὧρες, καθώς καί τίς ἀργίες»
(ΤΟ ΒΗΜΑ 22-12-96). Γιατί ἁμαρτωλά; Ἐπειδή μετατρέπονται σέ Ι.Χ.!
«Χρέη παρασιτισμοῦ. Δανειζόμασταν 40 δισ. γιά νά αὐξήσουμε τό ΑΕΠ
κατά 10-16 δισ. εὐρώ κάθε χρόνο» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18-1-2009).
«Μιά ἱστορία 40 χρόνων. Νύχτες ἀφορολόγητες στό ἄβατο τῆς πίστας»
(ΤΑ ΝΕΑ 5-8-13).
«Ἐλεγκτές Δημόσιας Διοικήσεως: Κοπανατζῆδες οἱ 7 στους 10 σέ ΕΟΤ
καί ΕΤΕΑ (Ἑνιαῖο Ταμεῖο Ἐπικουρικῆς Ἀσφάλισης). Ὑπάλληλοι «τουρίστες»
ἔπαιρναν καί ὑπερωρίες» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 9-8-13).
«Ὑπεξαίρεση χιλιάδων εὐρώ στό Τζάνειο. Ἀποκαλύφθηκε κατά τόν
ἔλεγχο τῶν ὁρκωτῶν λογιστῶν γιά τό 2011 καί 2012» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 11-8-13).
«Ἀπώλειες 2,7 δισ. ἀπό τό λαθρεμπόριο τσιγάρων» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-9-13).
«Φαγοπότι ἑκατομμυρίων στό Ταμεῖο Ἐθνικῆς Ὁδοποιΐας» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-9-13).
«Παροχές ὑγείας. «Πάρτυ» πολλῶν δισεκατομμυρίων τήν ἑξαετία 20042009 … ἐνῶ τό 2003 οἱ δαπάνες τοῦ συνόλου τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων γιά
παροχές ἀσθενείας ἀνέρχονταν σέ 4,4 δισ. εὐρώ, τό 2009 ὅταν καί παρέδωσε
τήν κυβέρνηση τό κόμμα τῆς Ν.Δ. , τό σχετικό κονδύλι ἄγγιξε 8,3 δισ. εὐρώ!»
(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 25-9-13).
«Ἔδωσαν 4.000 ἐπιδόματα τέκνων μέ πλαστά στοιχεῖα. Ἀλαλούμ στή
χορήγηση τῶν οἰκογενειακῶν βοηθημάτων ἀποκαλύπτουν ἔλεγχοι τοῦ ΟΓΑ»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1-11-13).
«Βίλες ἀναψυχῆς, ἄνδρο φοροδιαφυγῆς. Ἕως ἕνα δισ. τά διαφυγόντα
ἔσοδα ἀπό παράνομη ἐνοικίαση ἐξοχικῶν» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-12-13).
«2,5 δισ. εὐρώ τό κόστος ἑνός νόμου πού δέν ψηφίστηκε. Δίνει κίνητρα
σέ διωκόμενους νά ἐπιστρέψουν στό Δημόσιο αὐτά πού ἔχουν καταχραστεῖ»
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(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22-12-13).
«Σύμφωνα μέ ἔκθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἡ Ἑλλάδα κατεῖχε τήν
ὄγδοη θέση σέ ποσοστό παραοικονομίας στοὺς «27» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
μέ ποσοστό 24,3% τοῦ ΑΕΠ, περίπου 45 δισ. εὐρώ … Ὑπολογίζοντας τό μέσο
ποσοστό φορολόγησης σέ 30%, ἡ ἀπώλεια ἐσόδων γιά τό Δημόσιο ἀνέρχεται
σέ περίπου 14 δισ. εὐρώ ἐτησίως» (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-1-14).
«Νά πληρώσουν οἱ ὑπουργοί. Πάνω ἀπό 60.000.000 εὐρώ ἔχει ὑποχρεωθεῖ νά καταβάλει τό Ἑλληνικό Δημόσιο ὡς ἀποζημιώσεις σέ δύο κοινοπραξίες
καζίνο γιά τή μή ἐκχώρηση ἄδειας λειτουργίας πού τούς εἶχε παραχωρηθεῖ»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 5-1-14).
«Πέντε καθηγήτριες, μέ μηνυτήρια ἀναφορά, καταγγέλλουν τό ΤΑΙΠΕΔ. Πούλησε 28 ἀκίνητα τό Δημόσιο γιά 281 ἑκατ. εὐρώ καί θά τά νοικιάσει
γιά 20 χρόνια μέ 600 ἑκατ. εὐρώ!» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 5-1-14).
«Πάρτυ δισεκατομμυρίων καί μέ τά περιβόητα ἀντισταθμιστικά! «Τά
κονδύλια πού διακινοῦνται διαμορφώνουν παράπλευρα μή νόμιμα δίκτυα
πληρωμῶν» καταγράφει ἔκθεση πού ἔχουν ὑπογράψει Βενιζέλος, Παπακωνσταντίνου καί Μπεγλίτης! Οἱ συμβάσεις ξεπερνάνε τά 23 δισ. εὐρώ καί ἡ
πραγματική ἀξία τους εἶναι μόνο τό 10%!» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 5-1-14).
«Πετάνε 50 ἑκ. εὐρώ γιά νά ὑποδεχθοῦμε τούς τοκογλύφους δανειστές.
Πάνω ἀπό 60.000 εὐρώ ἡ δημιουργία τοῦ σάιτ τῆς Ἑλληνικῆς προεδρίας»
(Kontranews 8-1-14).
«Τί ἔδειξε ἡ ἔρευνα. Βρῆκαν «τρύπα» 500 ἑκατ. εὐρώ». Στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. «Διακριβώθηκε συγκεκριμένα ὅτι «ἀστρονομικά» ποσά
ἑκατομμυρίων εὐρώ χορηγήθηκαν χωρίς καμία ἐγγύηση, κατά παράβαση τῆς
σχετικῆς εἰδικῆς νομοθεσίας, ἐνῶ οἱ δανειοδοτούμενοι ἐπιχειρηματίες δέν
ἐπέστρεψαν οὔτε ἕνα εὐρώ! … ἡ ζημία τῶν συμφερόντων της καί τοῦ Δημοσίου ὑπολογίζεται ὅτι ἀνέρχεται σέ 400 μέ 500 ἑκατομμύρια εὐρώ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 10-1-14).
«Ἀπολογία Εὐσταθίου γιά τά ἐξοπλιστικά. Μοίραζε μίζες 5 ἑκατ. εὐρώ
μετά τό 2005» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 10-1-14).
Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς τοῦ 2005 κ. Γιάννης
Τραγάκης σέ συνέντευξη Τύπου: «Ἡ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς τοῦ
2005 εἶχε τεκμηριώσει πλήρως τήν ἀπιστία, σέ βαθμό κακουργήματος, τοῦ
Ἄκη Τσοχατζόπουλου γιά τή διακίνηση μεγάλων χρηματικῶν ποσῶν, ἑκατομμυρίων δολαρίων, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς συμβάσεις προμήθειας ἐξοπλιστικῶν
συστημάτων TOR-MI καί τίς ἀντίστοιχες συμβάσεις Ἀντισταθμιστικῶν
Ὠφελημάτων, εἶχε ἐντοπισθεῖ μέ ἀκρίβεια δολαρίου ἡ προμήθεια πού εἶχε κατατεθεῖ γιά τά Ἀντισταθμιστικά Ὠφελήματα, ὕψους 25.091.957 δολαρίων …
Θάψανε ὅλα τά κόμματα τίς ἀποκαλύψεις Τραγάκη» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12-1-14).
«Πάνω ἀπό 95 ἑκατ. εὐρώ γιά ὑπερωρίες στήν ΥΠΑ. Ἔκθεση-κόλαφος
ἀπό τό Σῶμα Ἐλεγκτῶν Δημόσιας Διοικήσεως γιά τήν περίοδο 2008-2012»
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 153

244

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19-1-14).
«Ἀνοίγει ὁ βόθρος μέ τά σκάνδαλα ΑΤΕ - Ὀλυμπιάδας. Ἔχουν βρεθεῖ
ὑπερτιμολογήσεις – μαμούθ ἀπό μεγαλοεργολάβους καί προμηθευτές. Οἱ διοικητές τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας Δ. Μηλιᾶκος καί Π.Λάμπρου εἶχαν χορηγήσει τεράστια παράνομα θαλασσοδάνεια μέ ἐντολές πολιτικῶν» (Kontranews
21-1-14).
«Στόν εἰσαγγελέα γιά τήν «μαύρη τρύπα» τοῦ ΟΚΑΝ. Ἀναφορά στήν
Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου κατέθεσε ἡ ὑφυπουργός Ὑγείας Ζέτα Μακρῆ
γιά τήν «τρύπα» 10 ἑκατ. εὐρώ στόν ΟΚΑΝΑ» (Kontranews 22-1-14).
«Πασίγνωστος ἐπιχειρηματίας τῆς πληροφορικῆς, ἐργολάβοι, βιομήχανοι καί ἀγροτοσυνδικαλιστές ἐμπλέκονται στό γιγαντιαῖο σκάνδαλο. 17
ἐντάλματα σύλληψης γιά τή «ληστεία» τῆς ΑΤΕ. Δισεκατομμύρια εὐρώ τά
θαλασσοδάνεια πού χορηγοῦσαν οἱ διοικήσεις τῆς Κρατικῆς Τράπεζας μέ
ἄνωθεν ἐντολές» (Kontranews 23-1-14).
«Νέα ἀποκάλυψη-βόμβα. Μέ ἐντολή τοῦ Γιωργάκη καί τοῦ ἀρχηγοῦ
τῆς ΕΥΠ 20.000.000 σέ δημοσιογράφους ἀπό τό ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.
Τούς λάδωναν γιά νά στηρίζουν τόν Πρωθυπουργό καί τίς ἀθλιότητές του»
(Kontranews 25-1-14).
«Γερμανικοί κολοσσοί ἀγωνίζονταν νά μᾶς πουλήσουν τήν πραμάτεια
τους καί νά μᾶς δανείσουν» (Kontranews 25-1-14).
«Δέν εἶχε ὅρια τό ὄργιο τῆς ἀρπαχτῆς πού γινόταν μέ τούς ἐξοπλισμούς,
24.000.000 πῆρε ὑπουργός σέ βαλίτσα. Μέ ἐντολή τῶν Γερμανικῶν ἑταιρειῶν
δίνονταν οἱ μίζες. 40.000.000 καί ὄχι 17.000.000 οἱ μίζες πού τσέπωσε ὁ Κάντας» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 26-1-14).
«Ἐντοπίσθηκε νέα ἑταιρεία – «πλυντήριο». Τά ἐμβάσματα γιά τίς μίζες.
Ὁ λογαριασμός Ματαντοῦ. Περί τά 84 ἑκατ. εὐρώ διακινήθηκαν ἀπό τόν λογαριασμό τοῦ Μ.Ματαντοῦ. Σέ ποιούς κατέληξαν τά χρήματα ἀπό τίς μίζες.
Ἡ ἐφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 26-1-14 ἀναφέρει ὀνόματα: Ἄκης Τσοχατζόπουλος, Σωτ. Ἐμμανουήλ, Ἰω. Μπέλτσιος, Στ. Κομνόπουλος καί Χάνς
Σμίτ μέ τά ποσά πού εἰσέπραξαν.
«Βρέθηκαν ἑκατομμύρια εὐρώ σέ μαῦρο λογαριασμό ἀξιωματούχου τοῦ
Πενταγώνου πού ἔκανε κουμάντο στό ὑπουργεῖο Ἄμυνας ἐπί Σπηλιωτόπουλου. Οἱ μίζες καῖνε καί γαλάζιους Ὑπουργούς. Ἀπό λογαριασμό τοῦ Προέδρου
τῶν Γερμανῶν βιομηχάνων τροφοδοντοῦνταν τά μαῦρα ταμεῖα γιά τίς μίζες
στήν Ἑλλάδα, ἀποκαλύπτει τό SPIΕGEL» (Kontranews 27-1-14).
«Σκάνδαλο σέ ἀγροτικούς συνεταιρισμούς. Μεγάλο σκάνδαλο κατάχρησης Κοινοτικῶν ἐπιδοτήσεων, ὕψους περίπου τεσσάρων ἑκατομμυρίων
εὐρώ στήν Ἤπειρο φέρεται νά ἔχει ἐντοπίσει ἡ τοπική Διεύθυνση τοῦ ΣΔΟΕ»
(Kontranews 27-1-14).
«Ποινικές διώξεις σέ βαθμό κακουργήματος ἀσκήθηκαν ἀπό τήν εἰσαγγελέα κατά τῆς διαφθορᾶς σέ βάρος 19 μελῶν τῶν διοικήσεων τῶν ΕΑΣ. Οἱ
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κατηγορίες ἀφοροῦν τίς διοικήσεις τῆς περιόδου 2006 ἔως 2010 τῆς ἑταιρείας
Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα, γιά ὑπόθεση κακῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης,
πού φέρεται νά προκάλεσε ζημιά τοῦ Δημοσίου πού ὑπερβαίνει τά 50 ἑκατομμύρια εὐρώ» (Kontranews 28-1-14).
«Μέ … ρεφενέ τῶν Γερμανῶν βιομηχάνων γινόταν τό λάδωμα τῶν πολιτικῶν μας! … Ἄν εἴμαστε Ἐλεύθερο, Δημοκρατικό καί Ἀνεξάρτητο κράτος
καί ὄχι κράτος ὑπό Γερμανική κατοχή, θά ἔπρεπε πρῶτα ἀπ’ ὅλα … ΟΛΟΙ οἱ
εἰσαγγελεῖς τῆς χώρας νά ἀσκήσουν ΔΙΩΞΗ ἐναντίον τοῦ Προέδρου τῶν
Γερμανῶν βιομηχάνων κ. Οὔλριχ Γκρίλο γιατί σύμφωνα μέ ἀποκάλυψη τοῦ
ἔγκυρου Γερμανικοῦ περιοδικοῦ «DER SPIEGEL» ὁ κύριος αὐτός … ΜΑΖΕΥΕ χρήματα, ἀπό ὅλους τούς Γερμανούς βιομηχάνους, μέ τά ὁποῖα ΛΑΔΩΝΕ τούς Ἕλληνες ὑπουργούς καί λοιπούς ἁρμόδιους γιά νά ἀγοράζουν
Γερμανικά προϊόντα, κύριος οἶδε … μέ τί ΚΑΠΕΛΑ στίς τιμές» (Kontranews
28-1-14).
«Κατασχέθηκε λίστα μέ ἐμβάσματα. Λίστα μέ ὕποπτα ἐμβάσματα πού
ἀφοροῦν τήν περίοδο 2001 ἕως τό 2010 κατάσχεσαν οἱ ἀνακριτές τῆς ὑποθέσεως τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων σ’ἔφοδο πού ἔκαναν στό γραφεῖο τοῦ
προσωρινά κρατούμενου Δ.Παπαχρήστου. Οἱ ἀνακριτές πού χειρίζονται τήν
ὑπόθεση γιά τήν προμήθεια τῶν αὐτοκινούμενων πυροβόλων τοῦ στρατοῦ
ἀπό τήν Γερμανική ἑταιρεία WEGGMAN, ἔχουν πλέον στή διάθεσή τους τήν
λίστα» (ΕΣΤΙΑ 29-1-14).
«Ἀπίστευτο σκάνδαλο! Στίς 904.000 εὐρώ τό κόστος γιά μιά ἱστοσελίδα
τοῦ ΥΠΕΞ! Δουλειές κάποιοι δέν ἔχουν καί τελικά τίς ἐφευρίσκουν μέ ἕνα
ὅμως πρόβλημα: τήν ἐπιβάρυνση τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ σέ περιόδους μεγάλης κρίσης … Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο πού σύμφωνα μέ πληροφορίες δέν ἔχει ἐπί τῆς οὐσίας καμία κατεπείγουσα χρήση πού νά τό ἐπιβάλλει καί
τό ὁποῖο γιά ἀδιευκρίνιστους λόγους ἐπιταχύνεται» (Kontranews 30-1-14).
«Ἔδιναν προνοιακά ἐπιδόματα καί σέ πεθαμένους. Σέ 1343 θανόντες
καταβλήθηκαν προνοιακά ἐπιδόματα …» (Kontranews 4-2-14).
«Χωρίς τελειωμό τά σκάνδαλα στά ἐξοπλιστικά πού ἔγιναν ἐπί ὑπουργείας Ἄκη Τσοχατζόπουλου στό ὑπ. Ἄμυνας. Δώσαμε 22 ἑκατ. δολάρια γιά
φωτογραφικές μηχανές πού δέν πήραμε ποτέ …» (Kontranews 5-2-14).
«Ὅλοι ξέραμε τό πλιάτσικο πού γινόταν στά Δημόσια ἔργα. 2-3 φορές
ἀκριβότερα ἔχουν στοιχίσει ὅλα τά Δημόσια ἔργα» (Kontranews 7-2-14).
«Μεγάλη ἀπάτη 9 ἑκατ. εὐρώ σέ βάρος τοῦ Δημοσίου μέ τήν ἀνάμειξη ΜΚΟ. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πρόκειται γιά τό «Διεθνές Κέντρο Ἀποναρκοθέτησης». Στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐπί ἐποχῆς ΠΑΣΟΚ οἱ
ἐμπλεκόμενοι» (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 18-2-14). Ἡ ἔρευνά μας πρέπει νά συνεχισθεῖ.
							
Νίκος Τσιρώνης
							
Οἰκονομολόγος
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