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(π. Κ. Ν. Καλλιανός)
03. Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 νήστευαν καὶ τὸ λάδι στὶς Σαρακοστές!
						
(π. Γεώργιος Πετρῆς)
04. Μνήμη Φώτη Κόντογλου (Θεοδώρα Ζύγουρα)
05. Αὐτοκτονία καὶ Θρησκευτικὴ Πίστη (Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου)
06. Ugly era ἢ, ἀλλιῶς, 21ος αἰώνας! (Μανώλης Βολουδάκης)
07. Τὸ Παπικὸ Πρωτεῖο (Χρῆστος Νικολόπουλος)
08. Ἡ Παγκόσμιος Χαρὰ (Δημήτρης Νεαπολίτης)
09. Πρὸς μία νέα φεουδαρχία! (Λέων Μπράνγκ)
10. Λύκε, λύκε εἶσαι ἐδῶ; (Εὐανθία Κωλέτη)
11. «…Καὶ ἐξαλείψει ἀπ’ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν…» (Νινέττα Βολουδάκη)
12. Μά, πῶς ἐπτωχεύσαμε; (Νίκος Τσιρώνης)

Ἡ οἰκογένεια Σ. & Σ. Ν.
Εἰς Μνήμην τῆς Γιαγιᾶς τους
Φούλας Βούλγαρη

Σελίς
441
446
448
451
460
462
464
471
473
477
480
482

«Πῶς παραδόθηκε ἡ Ἑλλάδα στοὺς νεκροθάφτες κάθε ἀξίας;»

«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ
ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ»!
Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

Στὰ πλαίσια τοῦ μικροῦ ἀφιερώματός μας στὸν Φώτη Κόντογλου
γιὰ τὴν συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του, παραθέτουμε τὸ
παρακάτω κείμενό του, ἀπόσπασμα τοῦ τελευταίου κεφαλαίου τοῦ
βιβλίου του «Μυστικὰ Ἄνθη», τὸ
ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν «ἐκ βαθέων»
ὁμολογία τῆς Πίστεώς του ἀλλὰ
καὶ τὴν δημόσια καταγγελία ὅλων
ἐκείνων τῶν χαμερπῶν ἀνθρωπομόρφων καί μεγαλοσχήμων τρωκτικῶν, ποὺ τοῦ ἔκαμαν μαρτυρικὴ
τὴν ζωή, καὶ τὸν κατασυκοφάντησαν ἀντὶ νὰ τὸν τιμήσουν καὶ νὰ
τὸν εὐγνωμονοῦν γιὰ τὸ τεράστιο
πνευματικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἔργο
του. Ὅσο ζοῦσε τὸν ἐκμεταλλεύθηκαν σὲ ἀπίστευτο βαθμό, παραμερίζοντάς τον, καταληστεύοντες
τὰ συγγραφικά του δικαιώματα
ἀλλὰ καὶ τὰ δικαιώματά του ἀπὸ
τὶς μοναδικὲς ἁγιογραφίες του,
πολλαπλῶς σφετεριζόμενοι τοὺς
καρποὺς τοῦ πολυπλεύρου μόχθου του.
Μετά τόν θάνατό του, ὅταν ὅλος ὁ κόσμος στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ
ἐξωτερικὸ μιλοῦσε πλέον γι’ αὐτόν μὲ ἰδιαίτερο θαυμασμό, ὅλοι αὐτοὶ
οἱ “δήμιοι” καὶ οἱ ἐκμεταλλευτές του καρπώθηκαν καὶ ἄλλα ὠφέλη,
αὐτοπροβαλλόμενοι ὡς στενοὶ φίλοι καὶ συνεργάτες του! Ἔτσι κατήντησαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ «εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους»!
Προβάλλουμε ἐδῶ τὸ κείμενό του αὐτό, ὄχι μόνο γιὰ νὰ δοῦμε
πιὸ καθαρὰ καὶ βαθειὰ τὴν προσωπικότητα αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἀν
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θρώπου, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ διαπιστώσουμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν Ἁγι
ογραφικὴ Ἀλήθεια «οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται: πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ
τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (2 Τιμ. 3, 13).
Τὸ κείμενο τοῦ Κόντογλου ἔχει στὶς μέρες μας μιὰ ἐξαιρετικὴ
ἐπικαιρότητα, ἀφοῦ μὲ τὸ σημερινὸ πρωτοφανὲς κατάντημα τῆς Πα
τρίδας μας, ὄχι μόνο ὑπάρχουν ἀλλὰ καὶ πολλαπλασιάσθηκαν «οἱ
πλανῶντες καὶ οἱ πλανώμενοι», ἐνῶ ἔγιναν εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν
οἱ «εὐσεβῶς ζῶντες», οἱ ὁποῖοι καὶ ὑποφέρουν τὰ πάνδεινα ἀπὸ «τὶς
ἀνθρωποκάμπιες ποὺ μαραζώνουνε τὸ πνευματικὸ ὁλόδροσο δέντρο
τῆς φυλῆς μας».
Τὸ κατάντηµα αὐτό, δηλαδὴ ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἀληθινῆς καὶ
γνήσιας εὐσέβειας, δὲν ἄφησε ὄρθιους οὔτε τοὺς Κληρικούς, σὲ τέτοιο, µάλιστα, βαθµό, ὥστε κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς, ἀφοῦ ἀπογυμνώθηκαν
ἀπό κάθε τι ἱεροπρεπές, ἀπαρνήθηκαν ἀκόµη καὶ τὴ «Μητέρα τῆς
σωφροσύνης», τήν Νηστεία, ἡ ὁποία, κατὰ τοὺς Θεοπνεύστους Ἱ.
Κανόνες, ἔχει τόσο καίρια σημασία, ὥστε ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ συστατικὸ τοῦ Κληρικοῦ ἀλλὰ καὶ κάθε Χριστιανοῦ (γι’ αὐτὸ –ἐξ ἄλλου–
οἱ παραβάτες τῆς Νηστείας Κληρικοὶ καθαιροῦνται καὶ οἱ Λαϊκοὶ
ἀφορίζονται!), καὶ ὁρµηνεύουνε τὰ πνευµατικά τους παιδιά, ἀντίθετα
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πὼς δὲν ἔχει σηµασία ἡ Νηστεία! Ὅσο δὲ γιὰ τὴν
ἄλαδη Νηστεία καγχάζουν καὶ λένε πὼς δὲν εἶναι πουθενὰ γραμμένη,
ἀλλὰ εἶναι ἐφεύρηµα τῶν αὐστηρῶν, τῶν φανατικῶν καὶ ἀδιακρίτων
πνευµατικῶν!
Γι’ αὐτό, καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων,
ποὺ ἀρχίζει στὶς 15 Νοεμβρίου, δηµοσιεύουµε στὸ τεῦχος µας αὐτὸ
ἕνα ἄλλο σπουδαῖο ἄρθρο, ποὺ µιλάει µὲ ντοκουµέντα γιὰ τὴν ἄλαδη
Νηστεία τῶν Ὁπλαρχηγῶν τοῦ ’21!
Εὐνόητο, λοιπόν, εἶναι ὅτι τὸ μήνυμα τοῦ κειμένου τοῦ Κόντογλου ἔχει μὲν σήμερα πολὺ λίγους ἀποστολεῖς, ἀλλὰ μυριάδες
παραλῆπτες!
							
π. Β. Ε. Β.

***

ὰ γράφω αὐτά, μισοπεθαμένος, ἐνῶ βρίσκομαι ἀκόμα μισοβουτηγμένος

Τσ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση ποὺ λέγω. Καὶ τὰ γράφω γιὰ ὅσους γνοιασθή-

κανε γιὰ τὴν ἀρρώστεια μου κι ἀνησυχήσανε. Ἂς εἶναι καλά! Φοβηθήκανε
μήπως χάσει ἡ Βενετιὰ βελόνα! Κι ὅλοι θέλουνε νὰ μάθουνε τί ἀρρώστεια
εἶχα.
Λοιπόν, ἂς τὴ μάθουνε: Μοῦ κάνανε ἐγχείρηση καὶ μοῦ βγάλανε ἀπὸ
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τὴν κύστη δυὸ μεγάλες πέτρες. Ἡ μιὰ ἤτανε ἀπαράλλαχτη μὲ τὰ βότσαλα τῆς
θάλασσας, ποὺ ἔχω μανία νὰ τὰ μαζεύω. Ἡ ἄλλη, ἡ μικρότερη, ἤτανε ἄλλο
σχέδιο καὶ σκληρὴ σὰν σιδερόπετρα. Αὐτὴ ἔκανε τὸ μεγαλύτερο κακό, γιατὶ
εἶχε γαντζώσει στὴν οὐρήθρα καὶ μπόδιζε νὰ βγοῦνε τὰ μολεμένα νερὰ τοῦ
ὀργανισμοῦ, κι ἔτσι μολύνθηκε ἡ κύστη καὶ μόλυνε καὶ τὴν κοιλιὰ καὶ τ’ ἄλλα
τὰ γύρω ὄργανα.
Οἱ πέτρες βγήκανε, μὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει δύναμη τὸ κορμί, γιὰ νὰ βαστάξει
σὲ ὅσα θὰ περνοῦσε ὥς νὰ καθαρίσει αὐτὸ τὸ μόλεμα, κι ὥς νὰ γιατρευτεῖ ἡ
καταπληγωμένη οὐρήθρα.
Ἂς μέ συγχωρήσουν ὅσοι διαβάζουνε αὐτὰ ποὺ γράφω, ἀλλὰ ἂς συλλογιστοῦνε τί εἴμαστε καὶ τί μπορεῖ νὰ μᾶς βρεῖ κι ἂς μὴ θέλουνε νὰ διαβάζουνε
ὁλοένα διασκεδαστικὰ πράγματα.
Τὸ πιὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι τοῦτο: Οἱ γιατροὶ εἴπανε πὼς ἐκεῖνες τὶς πέτρες μπορεῖ νὰ τὶς εἶχα μέσα μου πολλὰ χρόνια. Τὴ μεγάλη, ἴσως καὶ εἰκοσιπέντε χρόνια. Πῶς ἔζησα, λοιπόν, κι ὄχι μοναχὰ ἔζησα μὲ κέφι καὶ μὲ ζωηρότητα, τόσο ποὺ ἀπὸ μένα παίρνανε κι οἱ γύρω μου, ἀλλὰ πῶς δούλευα κιόλας
σὰν πολλοὶ ἄνθρωποι μαζί, μέρα-νύχτα, δουλειὰ πολύπλοκη, ἀτελείωτη κι
ἀδιάκοπη, πνευματικὴ καὶ σωματική; Καὶ τί; Ὄχι μόνο γράψιμο ἀπάνω σὲ
πολλῶν εἰδῶν θέματα, ἀλλά, κοντά σ’ αὐτό, δούλευα ἀπάνω στὶς σκαλωσιὲς
στὶς ἐκκλησιές, δουλειὰ σκληρή, δουλειὰ γιὰ χεροδύναμα παλληκάρια.
Ἀληθινὰ θαυμαστὸ πρᾶγμα αὐτὴ ἡ ἀντοχή, μιὰ δύναμη ποὺ ἐρχότανε
σὲ μένα ἄνωθεν, ἀφοῦ μάλιστα εἶχε σπάσει τό πόδι μου ἕνα αὐτοκίνητο, πρὶν
ἀπὸ ἕνα χρόνο. «Ἡ δύναμις αὕτη οὐκ ἐξ ἡμῶν, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ». Δὲν ἀπορήσανε
μοναχὰ οἱ γιατροί, πῶς ἔζησα τόσα χρόνια μὲ τὶς πέτρες, ἀλλὰ κι ἐγὼ ὁ ἴδιος.
Ναί. Μόνο ὁ Χριστὸς μὲ τὴν παντοδύναμη χάρη Του μὲ βαστοῦσε καί ζωογονοῦσε ἕνα κορμὶ μισοπεθαμένο καὶ τὸ βαστοῦσε ζωντανὸ κι ἀκατάλυτο. Σὰν
νἄκουγα ὁλοένα μέσα μου, τὰ λόγια τοῦ προφήτη Ἠσαΐα, καὶ τἄκανα ζωή καὶ
δύναμη: «Ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα... Ἰσχύσατε καὶ μὴ φοβεῖσθε». (Ἠσ. λε΄, 3).
Ἀληθινά, ἐγὼ ποὺ θἄπρεπε νὰ εἶμαι κακοκεφιασμένος, ἔδινα κουράγιο
σὲ κείνους ποὺ εἴχανε γερὰ καὶ παλληκαρίσια κορμιά. Ἐγὼ ποὺ θἄπρεπε νὰ
εἶμαι παράλυτος, «ἡλόμην ὡς ἔλαφος», κι ἡ γλῶσσα μου, ποὺ θἄπρεπε νὰ
εἶναι βουβή, «ἐγένετο τρανή».
Λογαριάζω πὼς στὸ διάστημα ποὺ εἶχα μέσα μου τὶς πέτρες, ἔγραψα
στίβες χειρόγραφα σὲ δέκα λογιῶν θέματα, ποὺ τὰ περισσότερα εἶναι ἀτύπωτα, γραμμένα γιὰ τὸν ἑαυτό μου. Ἔγραψα κι ἴσαμε 10.000 γράμματα. Ζωγράφισα ἕνα σωρὸ εἰκονίσματα σὲ ξύλο καὶ σὲ τοίχους. Δὲν λογαριάζω τὰ σχέδια
ποὺ ἔκανα γιὰ βιβλία καὶ γιὰ ἄλλους σκοπούς.
Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅποτε καυχιέται ὁ χριστιανός, γιὰ τὶς
ἀδυναμίες του καυχιέται, γιὰ τὶς ἀδυναμίες του, ποὺ φανερώνουνε τὴ δύναμη
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τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶπε: «ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», «ἡ δύναμη ἡ δική μου, φανερώνεται μὲ τὴ δική σας τὴν ἀδυναμία».
Ἀλλά, ἀγαπητὰ ἀδέρφια μου, μήπως τὰ ἀνθρωπάρια μ’ ἀφήσανε ἥσυχον, σ’ ὅλον τὸν καιρὸ ποὺ δούλευα πνευματικὰ καὶ πού, παρεκτὸς ἀπ’ αὐτό,
ἀγωνιζόμουνα γιὰ νὰ ζήσω τὴν οἰκογένειά μου; Ποῦ νὰ μ’ ἀφήσουνε αὐτὰ τὰ
κακογεννημένα πλάσματα, ποὺ μᾶς μισοῦνε «δωρεάν», μόνο καὶ μόνο γιατὶ
εἶναι κακῆς γέννας γεννήματα, γεμάτα ἀπὸ κάθε κακία, μωροφιλοδοξία, μικρολογία, βλακεία, ἀμάθεια, ἐγωϊσμό, φθόνο μαῦρον κι ὅ,τι ἄλλο βρώμικο
πάθος. Μισοῦνε τὸν ἄξιο δίχως νὰ τοὺς πειράξει, δίχως νὰ τοὺς δώσει ἀφορμή, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ζεῖ καὶ πιστεύει κι εἶναι ζωντανός.
Σὲ χλωρὸ κλαρὶ δὲν μ’ ἀφήνουνε, ὥς τὰ σήμερα. Τὸ φωνάζω, γιὰ νὰ τὸ
μάθει ὁ κόσμος, γιατὶ τὸ ποτήρι ξεχείλισε. Μπροστά τους ταπεινώθηκα συχνά,
γιὰ νὰ δώσω τόπο στὴν ὀργὴ καὶ νὰ μπορέσω ἔτσι νὰ κάνω ὅ,τι μ’ ἔστειλε νὰ
κάνω ὁ Κύριος. Ἔκανα πὼς δὲν ἄκουα τὶς σιχαμερὲς ἀνοησίες τους «περὶ βυζαντινῆς τέχνης, περὶ θεολογίας, περὶ Ὀρθοδοξίας». Δὲν βαρυέσαι! Αὐτὰ
τὰ φτωχογεννημένα πλάσματα δὲν ἔχουνε μέσα τους τίποτα ἀληθινό, τίποτα
πνευματικό, καὶ ὅμως γίνουνται καὶ δάσκαλοι καὶ ὁδηγοὶ στοὺς ἄλλους, οἱ θεόστραβοι. Μοῦ βάλανε σκληρὰ ἐμπόδια, παγίδες πονηρές, μεταχειρισθήκανε συκοφαντίες καὶ κάθε σιχαμερὴ πανουργία, μὲ τὴν ἰδέα πὼς ἔτσι
στεκόντανε στὸν ψεύτικο θρόνο ποὺ τοὺς βάλανε κάποιοι «ἰσχυροί». Μὲ
τὸν τίτλο ποὺ πήρανε ἀνάξια, πολεμᾶνε ἐκείνους ποὺ δὲν καταδεχθήκανε
νἄχουνε τίτλους, γιατὶ δὲν ὑποκλίνουνται καὶ δὲν κολακεύουνε.
Κοντὰ στοὺς παλιοὺς ἐχθρούς μου, φανερωθήκανε, τώρα τελευταῖα,
κι οἱ παπόφιλοι, ρασοφόροι καὶ πανταλονοφόροι, ἄλλη τούτη φυλλοξήρα.
Αὐτοὶ δυσφημίζουνε τὴν τέχνη μου, μὲ τὸ θράσος ποὺ ἔχουνε οἱ ἀπελέκητοι,
καὶ ὑποστηρίζουνε κάθε μπογιατζῆ ποὺ τοὺς ἐγκωμιάζει καὶ ποὺ κάνει τὰ
χατήρια τους.
Μὲ ξεχωριστὴ μανία μὲ πολεμούσανε καὶ μὲ πολεμᾶνε κάποιοι
«καθηγητάδες», ποὺ καμαρώνουνε καθισμένοι στὸν θρόνο τῆς σοφίας.
Δὲν ξέρουνε τίποτα ἀπὸ τέχνη κι ὁλοένα γιὰ τὴν ἔρημη τέχνη μιλᾶνε καὶ
ἀποφθέγγονται σὰν τὶς Πυθίες γιὰ πράγματα ποὺ ἔχουνε μεσάνυχτα. Μιλῶ
ἔτσι, κι ἂς γνωρίζει ὁ ἀναγνώστης πὼς μιλῶ μὲ μεγάλη ἐπιείκεια.
Τὸ ὅτι δὲν ξέρουνε τίποτα γιὰ τὴν τέχνη ποὺ θέλουνε νὰ μιλᾶνε, αὐτὸ
τοὺς τρώγει καὶ τοὺς διαβολίζει. Καὶ τὰ βάζουνε μαζί μας, ἀντὶ νὰ μαζευτοῦνε
στὸ καβούκι τους. Κάνουνε τέτοιες παρατηρήσεις ἀπάνω στὰ σχέδιά μας, ποὺ
ν’ ἀπορεῖ κανένας μὲ τὸ ἀμέτρητο βάθος τῆς ἀμάθειας ποὺ βρίσκονται, καὶ
δὲν ντρέπονται νὰ ξεστομίζουν ἐκεῖνες τὶς ἠλιθιότητες «ἀπὸ καθέδρας», ὡς
«ἐπιστήμονες». Μὲ τέτοια ἄχερα θρέφουν τοὺς σπουδαστές, κι ἂν κανένας
ἀπ’ αὐτοὺς πεῖ πὼς κάποιοι ἄλλοι τὰ γνωρίζουνε καλύτερα αὐτὰ τὰ πράγματα,
δαιμονίζουνται, καὶ τὸν ἐκδικιοῦνται. Ἔτσι, τὸ σκοτάδι κι ἡ ἀμάθεια διαιωνίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ζουνται στὰ «πνευματικὰ ἱδρύματα» τῆς Ἑλλάδας.
Στὸ ὄνομα τῆς ἀλήθειας, ἂς μοῦ συγχωρεθεῖ ἡ σημερινὴ ὀργή, ὀργὴ
ἱερὴ καὶ χίλιες φορὲς δίκαιη. Χρόνια τώρα κάνω ὑπομονή, γιὰ νὰ ἀποθρασύνουνται ὁλοένα αὐτὰ τὰ φουσκωμένα χαρτοφάναρα. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐκεινοῦ ποὺ δωρίζει σ’ αὐτὴ ἔργα τιμημένα, κανωμένα μὲ αἷμα καὶ μὲ ὑπομονή,
ἔργα ποὺ τὰ κάνει μονάχα ἡ ἀγάπη. Δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα ἀπάνω στὴν
Ἑλλάδα ὁ «γυμνοσάλιαγκας», ποὺ τὸν καθίζει στὴν «ἕδρα» κάποιος ἀσήμαντος πολιτικός. Αὐτὰ τὰ πρόσωπα ποὺ λέγω, τὰ πήρανε δὲν ξέρω ποιοὶ
ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες, κάτι δασκαλάκια φοβισμένα, καὶ τὰ θρονιάσανε στὰ
ὑπουργεῖα, στὰ Πανεπιστήμια καὶ στ’ ἄλλα πόστα τῆς πολιτείας, καὶ γινήκανε, αὐτὰ τὰ ψοφήμια, θηρία ἀνήμερα, νὰ καταξεσκίσουν κάθε ἄξιον
ἐργάτη.
Λοιπὸν σήμερα, ὕστερ’ ἀπὸ τὸ χαροπάλεμα, στέκομαι ἐδῶ ὁλόρθος, γιατὶ
ἔδωσα πολλὰ στὸν τόπο μου, καὶ φωνάζω δυνατά: Καθαρίσετε ἀπὸ τὴν πνευματικὴ πανούκλα τὴ δυστυχισμένη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μπορέσουνε νὰ
δουλέψουνε οἱ ἄξιοι δουλευτάδες. Τὰ σκουλήκια ποὺ εἶπα, γιὰ νὰ σώσουνε
τὴν τιποτένια ὕπαρξή τους, δὲν ἀφήνουνε καμμιὰ ἄξια ψυχὴ νὰ ὀρθοπηδήσει, ἀπὸ συμφέρον κι ἀπὸ φθόνο. Ὅλοι τοῦτοι οἱ πνευματικοὶ σαλταδόροι
ἔχουνε πιάσει τά πόστα, ὅλα τά πόστα, κι ἡ δύναμή τους εἶναι ἱερὴ συμμαχία
ποὺ ἔχουνε κάνει μεταξύ τους, ἐνῶ ὁ καθένας εἶναι σὰν μιὰ μυτζήθρα, ποὺ
παριστάνει τὸ κάστρο. Ἀλλὰ εἶναι δεμένοι μεταξύ τους, ὅπως εἶναι οἱ κάμπιες
κολλημένες ἡ μιὰ στὸν πισινὸ τῆς ἄλλης. Μόλις τὶς χωρίσει κανένας ψοφᾶνε.
Ἔτσι πρέπει νὰ γίνει καὶ μὲ τὶς ἀνθρωποκάμπιες ποὺ μαραζώνουνε τὸ πνευματικὸ ὁλόδροσο δέντρο τῆς φυλῆς μας.
Φωνάζω δυνατά, γιατὶ εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀπόχτησα τὴν τιμὴ καὶ
τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ μας, μὲ τὴν ἀφοσίωση ποὺ ἐπιδόθηκα σὲ κεῖνα ποὺ πίστεψα καὶ ποὺ δὲν τ’ ἀρνήθηκα ποτέ. Μήτε ἀξιώματα, μήτε θέσεις, μήτε σιχαμερὲς πρωτοκαθεδρίες παραδέχτηκα. Ἀλλὰ ὅμως, τοὺς φοβήθηκα αὐτοὺς
τοὺς μυρμηγκοφάγους ποὺ φωλιάζουνε μέσα στὰ χαρτιά, στὰ ὑπουργεῖα καὶ
στ’ ἄλλα γραφεῖα.
Σήμερα ποὺ ἔφθασα «μέχρι τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου», τοὺς καταγγέλω
στὸν λαό μας, ἀπὸ πόνο βαθύ. Εἶναι νεκροθάφτες τῆς κάθε ἀξίας. Πῶς,
λοιπόν, παραδόθηκε ἡ Ἑλλάδα σ’ αὐτούς; Ἂς φαντασθεῖ κανεὶς μοναχὰ
πὼς τὰ ἔργα τῆς ἁγιογραφίας, γιὰ τὰ ὁποῖα πολέμησα, στερήθηκα, κοπίασα,
πέθανα, τὰ κρίνουν σήμερα ἄνθρωποι ποὺ ξέρουνε ἀπὸ βυζαντινὴ τέχνη ὅσο
γνωρίζω ἐγὼ κινέζικα. Καὶ μοιράζουνε «τὶς δουλειές», ἐκεῖ ποὺ θέλει τὸ κέφι
τους, δίχως νὰ ρωτήσουν κανέναν.
Τίμια ἀδέρφια μου, Ἕλληνες καθαρογεννημένοι, ξερριζῶστε αὐτὰ
τὰ φαρμακερὰ βρωμοχόρταρα!
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ΑΥΤΟΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ,
Ἤ, Ψάχνοντας πίσω ἀπό τά προσωπεῖα
Στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέργης κύριο Εὐάγγελο, ὀφειλή
ταν βρεθεῖς στό κατῶφλι τοῦ πόνου, ὅταν στιγματιστεῖς ἀπό τίς κορυφαῖες τῆς ἀγωνίας ὧρες, τότε οἱ ἀνάγκες σου γιά μιά χειραψία ἀδελφική, γιά ἕνα χαμόγελο πού θά θραύει τούς καθρέφτες τῆς φαρμακωμένης
σου ζωῆς, αὐξάνονται ὅλο καί περισσότερο. Γιατί τότε χρειάζεται νά στυλωθεῖς, νά βρεῖς τίς ρίζες τοῦ ἑαυτοῦ σου ἀπ᾿ ὅπου καί θά κρατηθεῖς, ἐλπίζοντας πάντα στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί στή συναντίληψη τῶν “φίλων καί τῶν
πλησίων”, ἀλλά καί ὅλων τῶν ὅσων πασχίζουν νά δοῦν μέσα ἀπό τόν πόνο
σου τό δικό τους δείκτη εὐαισθησίας. Ὅπως ἐπίσης τότε εἶναι πού χρειάζεται ὁ συνάνθρωπος καί, γιά νά μή πολυλογῶ, τότε εἶναι πού ἀναμένεις τή
συνδρομή του σ᾿ αὐτή σου τή ζητεία: μιά ζητεία προσφορᾶς τῆς ἀνθρωπιᾶς
καί τῆς φιλοτιμίας τοῦ ἄλλου, ὥστε νά προστρέξει χαρίζοντας ἕνα χαμόγελο κι ἕνα λόγο εἰλικρινῆ, τίμιο, φιλάδελφο καί φιλόξενο.
Στέκομαι ἔπειτα ἀπό ἱκανό χρονικό διάστημα, διάστημα ὀχτώ χρόνων,
καί πασχίζω νά βάλω σέ μιά τάξη πρόσωπα, γεγονότα, συμπεριφορές.
Ξαναβλέπω τή χορεία τῶν συνανθρώπων πού συνάντησα σέ πολυτελεῖς αἴθουσες, σέ μεγαλόπρεπα γραφεῖα, σέ θέσεις ἀνώτερες. Βλέπω ὅλους
ἐκείνους πού ἀδιαφόρησαν κρατῶντας ὅμως τά σχήματα καί τήν ἀναγκαία
ἀπόσταση, ὥστε νά περιφρουρεῖται ἡ ἡσυχία τους. Συναντῶ καί πάλι ἐκεῖνα
τά πρόσωπα πού στέκουν ἀτσαλάκωτα πίσω ἀπό τά φρούρια-γραφεῖα τους
καί πασχίζω νά ἑρμηνεύσω τήν ψυχρή τους ἀντιμετώπιση στό κορυφαῖο
μου πρόβλημα καί φυσικά τήν ἐπιθυμία τους νά τούς ἀφήσω τό γρηγορώ
τερο ἥσυχους.
Ὡστόσο, ὅταν περάσουν ἐκεῖνες οἱ ὧρες τῶν ἀνήσυχων καί ἀγωνιωδῶν
καταστάσεων, ὅταν διέλθεις σχεδόν ἀλώβητος κι αὐτές τίς συμπληγάδες,
τότε εἶναι εὔκολο νά καταλάβεις κάποια πράγματα, τά ὁποῖα ἐξισορροποῦν
μέσα σου ποικίλες ἀντιδράσεις, ἀντιλήψεις περίεργες καί δύστροπους ψυχωτικούς κινδύνους. Γιατί τότε μπορεῖς νά δεῖς τά πράγματα μέ ἠρεμία καί
κατανόηση. Καί τοῦτο, ἐπειδή πίσω ἀπό τά πρόσωπα ἐκεῖνα καί τίς συμπεριφορές τους, ὑπάρχει, ἤ μπορεῖ νά ὑπάρχει, τό ἄγνωστο παιχνίδι στό ὁποῖο
εἶναι κεκλημμένοι νά συμμετάσχουν. Ἔτσι, πίσω ἀπό τίς φαινομενικές καταστάσεις τῆς ἀταραξίας καί τῆς ἀδιαφορίας, τῆς ἀπουσίας κάθε εἰλικρινοῦς συνδρομῆς, τῆς λησμονημένης εὐαισθησίας καί ἀνθρωπιᾶς, μπορεῖ
νά κρύβεται μιά ἐπώδυνη κατάσταση, ἕνας σταυρός βαρύτερος τοῦ δικοῦ
σου, πού τόν συγκαλύπτει γιά λίγο αὐτή ἡ στάση, αὐτή ἡ τάση γιά ὑπεροχή, γιά κυριαρχία. Ποιός γνωρίζει ἄν στό βάθος τῆς ψυχῆς αὐτῶν τῶν

O
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ἀνθρώπων δέν ὑπάρχει μιά τρικυμία, ἡ ὁποία καί ταλανίζει τό εἶναι, ἄν τά
σπλάχνα τους δέν τά ροκανίζει ἡ ἀρρώστεια, πού καί τελικά ρυθμίζει ὅλες
τίς πτυχές τοῦ ἀνθρώπινου βίου, ὅταν φτάσει στήν κορύφωσή της; Ἔτσι
βλέπεις πίσω ἀπό τά ἄγνωστα αὐτά πρόσωπα καί τό δικό σου τό πρόβλημα·
συγκρίνοντάς το λοιπόν πιό ψύχραιμα, πασχίζεις νά ρυθμίσεις τό βίο σου
κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μπορέσεις νά σταθεῖς ὄρθιος ἀπέναντι στά σοβαρά προβλήματα, τά ὁποῖα ὅλο καί περισσότερο ὑψώνουν τά τείχη τους.
Πάντως ὀφείλω νά ὁμολογήσω καί νά καταθέσω, ὡς προσωπικῆς ἀναψυχῆς βίωμα καί διέξοδο ἀπό κάποιες πνιγηρές καί ἀρρωστημένες ὧρες
μέσα σέ γραφεῖα καί νοσοκομεῖα, μεσοῦντος τοῦ θέρους, τή δροσερή καί
φιλόξενη πλατεία τῆς Μονῆς Πετράκη, ὅπου πέρασα πολλά μεσημέρια,
κάτω ἀπό τίς ζείδωρες φυλλωσιές τῶν δέντρων καί σιμά σ᾿ ἕνα ἱερό χῶρο,
χῶρο γνώριμο ἀπό παλιά. Ἡ ἀρμονία τοῦ ἤρεμου θερινοῦ μεσημεριοῦ συνταίριαζε πλήρως μέ τό σεμνό καί εὐκατάνυκτο Καθολικό, τό ὁποῖο παρ᾿
ὅλο πού ἦταν κλειστό ἐκεῖνες τίς ὧρες, ὧρες κοινῆς ἡσυχίας, ἐν τούτοις
ἀπέπνεε ἕνα κάλλος, μιά παρηγορία, μιά ἀνάπαυση, βοηθῶντας πλήρως
στήν ἀποφόρτιση τῆς ψυχῆς. Ἐκεῖ γύρω καί τά σεμνά κελλία, συντρόφευαν, ἔστω καί κλειστά, γιατί ἄφηναν στήν ψυχή ἐκείνους τούς σταλαγμούς
ἀπό τό τόσο εὐῶδες καί βαθύ ποίημα τοῦ γείτονά μου, τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη.
“Κίνησα πάλι γιά νά ρθῶ, Χριστέ μου, στήν αὐλή σου....”
Αὐτή ἡ αὐλή πού ξέρει ν᾿ ἀναπαύει, ἡ ὅποια αὐλή τοῦ Κυρίου εἶναι
πού μεταβάλλει τόν πόνο μας σέ ἀναψυχή, τόν θυμό μας σέ συγκατάβαση
καί φυσικά τήν ὀργή σέ μιά σταγόνα εὐαισθησίας καί περίσκεψης. Γιατί
ἐδῶ εἶναι πού χωρᾶμε ὅλοι, πού μποροῦμε νά ξαποστάσουμε, νά βγάλουμε τό ψωμί, τό νερό καί τή ντομάτα, γιά νά στυλωθοῦμε, ἀλλά καί ν᾿
ἀποθέσουμε τήν ἀδυναμία μας στά χέρια τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἐκεῖ κοντά
καί μᾶς ἀκούει.
Πᾶνε χρόνια ἀπό τότε. Ὅμως ἡ αὐλή1 ἐκείνης τῆς Ἀθηναϊκῆς Μονῆς
ἀκόμα μέ ἀναψύχει, μέ διδάσκει καί μέ παρηγορεῖ, γιατί οἱ βλοσυρές μορφές
τῶν ἀνθρώπων δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν, οἱ ἀποστάσεις νά κρατοῦνται μέ
περισσή βεβαιότητα καί φυσικά ἡ ἀπανθρωπία νά γίνεται δικαίωμα τοῦ καθενός πού ἐπιμένει νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό του τό κέντρο αὐτοῦ τοῦ μάταιου
κόσμου....Ἔστω γιά λίγες ὧρες. Γιατί τίς ὑπόλοιπες, τοῦ ἡμερήσιου κύκλου
του, τίς διατρέχει ἡ βασανισμένη καί πικραμένη βιοτή, ἐπιμερισμένη σέ
ποικίλες θλίψεις καί σταυρούς. Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἄν ἔχουν κι αὐτοί
ἀνακαλύψει μιά δροσερή αὐλή ὅπου θά ξαποστάσουν......

Σκόπελος

π. Κων. Ν. Καλλιανός

1. Προτείνω ἐδῶ στόν ἀναγνώστη μου νά μελετήσει μέ προσοχή τό ποιητικό δοκίμιο τοῦ

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέργης κυρίου Εὐαγγέλου Γαλάνη, “Ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ
Κυρίου”, πού περιλαμβάνεται στό βιβλίο του, «Λαός Χάριτος», Ἀθήνα 1973, σελ. 61-79
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Ἔτσι ξεφορτωθήκαμε τὴν Τουρκιά!

ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΝΗΣΤΕΥΑΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΙΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΕΣ!
ρία ἔγγραφα ἐπισήμανε ἕνα φιλικὸ πρόσωπο ξεφυλλίζοντας μὲ κόπο
καὶ ὑπομονὴ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους. Εὐγενικὰ μοῦ τὰ διέθεσε.
Τ
Ἔχουν ὡς θέμα τους τὴν καθημερινὴ διατροφὴ τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων κατὰ τὸν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1825.
Ἀπὸ τὸν χειμῶνα τοῦ χρόνου αὐτοῦ ὁ Ἰμπραὴμ εἶχε ἀποβιβαστεῖ στὴ
Μεσσηνία. Ἁπλώνεται σταθερὰ στὴν κεντρικὴ Πελοπόννησο καὶ φθάνει
μέχρι τοὺς Μύλους. Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ναυπλίου τρομαγμένη καὶ ἀνίκανη
ἐν πολλοῖς, ἀναθέτει στοὺς ὁπλαρχηγοὺς τὴν ἄμυνα. Ὀργανώνει μάλιστα
«φροντιστήρια», φροντιστικὲς ἐπιτροπὲς ἐφοδιασμοῦ τοῦ στρατοῦ. Ἕνα
ἀπὸ αὐτὰ ἑδρεύει στὸ «Ἄστρος» (σημερινὸ Παράλιο Ἄστρος) καὶ βασικὸ
μέλος εἶναι ὁ Κυριάκος Λιγινὸς (πρόκριτος Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ μετέπειτα
Δήμαρχος Βρασιῶν). Παράλληλα ὁρίζονται καὶ τριμελεῖς ἐπιτροπὲς διαχείρισης καὶ ἐλέγχου τῶν πολεμοφοδίων καὶ τῶν ἐξόδων. Μία ἀπὸ αὐτὲς
μὲ ἀρχικὴ ἕδρα τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα βρίσκεται στὸ «Ἄστρος». Τὴν ἀπαρτίζουν
ὡς μέλη οἱ Δεληγιανναῖοι καὶ ὁ Ἀναστάσιος Λόντος.
Στὴ συνέχεια παραθέτουμε τὰ ἔγγραφα μεταγεγραμμένα καθὼς καὶ φωτογραφικά ἀποτμήματα τῶν πρωτοτύπων:

1. Ἐπίταξη ἀγροτικῶν προϊόντων

«Πρὸς τὸ ἔξοχον ὑπουργεῖον τοῦ πολέμου
Ἡ ἐπιτροπὴ διὰ νὰ κάμη τὴν ἀναγκαίαν προμήθειαν τοῦ στρατοπέδου,
κατὰ ζήτησιν τοῦ Γενικοῦ ἀρχηγοῦ, ἀπὸ ἐλιαῖς, λάδι, καὶ σκορδοκρόμυδα, διὰ
τὴν ἐρχομένην νηστείαν, ἀπηγόρευσε τὴν ἐξαγωγὴν τῶν τοιούτων εἰδῶν, ἕως
νὰ ἐξοικονομήση τὴν ἀναγκαίαν ποσότητα διὰ τὸ στρατόπεδον. Καταγίνεται
λοιπὸν εἰς τὸ εἶδος τοῦτο ὁλονένα, καὶ ἔγραψε καὶ πρὸς τὸ ὑπουργεῖον τοῦτο
διὰ μερικὴν αὐτόθεν οἰκονομίαν καὶ εἰς βάρος τῆς Διοικήσεως διευθύνει

τοὺς νοικοκυρέους τῶν τοιούτων εἰδῶν, μὲ ἀποδεικτικὰ τῆς ἐνταῦθα φροντιστικῆς ἐπιτροπῆς, δι’ ὅσην παραλαμβάνει ποσότητα. Τὸ ἔξοχον ὑπουργεῖον
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ὡς διαπραγματευθῆ τὴν ἐξόφλησιν τούτων ὅπως ἂν ἐγκρίνη.
					
					
					
					
Τῇ 29 Ἰουλίου 1825 Ἄστρος»

Ἡ τριμελὴς Ἐπιτροπὴ
Ἀναστάσιος Λόντος
Κ. Δηλιγιάννης
Κωνσταντῖνος Δεληγιάννης

2. Διατροφὴ κατά τὴν περίοδο
τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταύγουστου
«Πρὸς τὸ ἔξοχον ὑπουργεῖον τοῦ πολέμου
Διὰ τῆς ταπεινῆς μου ἀναφορᾶς ἀναγγέλω πρὸς τὸ ἔξοχον ὑπουργεῖον ὅτι
ἐπειδὴ διωρίθησαν ὅλα κοινῶς τὰ στρατόπεδα διὰ νὰ νηστεύσουν τὴν παροῦσαν ἁγίαν τεσσαρακοστήν, ἀναγκαίως νηστεύουν καὶ οἱ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν

μου στρατιῶται. Ὄντες ὅμως τοποθετημένοι εἰς τὰ βουνά, δὲν ἠμποροῦν νὰ
ζήσουν μὲ μόνον τὸ ψωμί. Διὰ τοῦτο παρακαλεῖται τὸ ἔξοχον ὑπουργεῖον νὰ
ἀναφέρη πρὸς τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν διὰ νὰ διατάξη νὰ σταλθῆ καὶ πρὸς
ἡμᾶς χίλιαις πεντακόσιαις ὀκάδες ἐλιαῖς, καὶ καμμιὰ εἰκοσαριὰ μπότζες
λάδι διὰ νὰ ἐξοικονομηθοῦν κατ’ αὐτὰς τὰς ἡμέρας. Διότι ἐδῶ ὁποῦ εἴμεθα μήτε ἐλιαῖς εὑρίσκονται, μήτε λάδι, μήτε κρομμύδι, μήτε σκόρδον, ὥστε
ὁποῦ μὲ μόνον ψωμὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑποφέρουν, καθὼς τὸ γνωρίζετε.
Ἂν ἦτον τρόπος νὰ τὰ προβλέψω ἀπὸ τὰ χωρία τῆς ἐπαρχίας, δὲν ἐνωχλοῦσα τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν, ἀλλ’ εἶναι ἀδύνατον νὰ εὑρεθῆ μήτε μία
ὀκὰ ἐλιαῖς.
Ὑποσημειοῦμαι δὲ μὲ τὸ ἀνῆκον σέβας.
							
ὁ δοῦλος σας
					
Ἰωάννης Νοταρᾶς
Ἀπὸ Διάσελον τῆς Κανδήλας 1825 Αὐγούστου 1»
3. Ὀψαροφαγία τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως
«Πρὸς τὸ ἔξοχον ὑπουργεῖον τοῦ πολέμου
Ἐπειδὴ καὶ οἱ στρατιῶται νηστεύουσι τὴν τεσσαρακοστὴν ταύτην, καὶ
ἐπειδὴ πλησιάζει ἡ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ
ὀψαροφαγήσουν διὰ τοῦτο τὸ ὑπουργεῖον νὰ διατάξη τὴν ἐπιτροπὴν τῶν
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λειῶν νὰ μᾶς προφθάσει τὸ συντομώτερον εἴκοσι χιλιάδας τζίρους πρὸς
χρῆσιν τῶν στρατιωτῶν.
			
Ἡ τριμελὴς Ἐπιτροπὴ
					
Ἀναστάσιος Λόντος
					
Κ. Δηλιγιάννης
Ἐν Ἄστρει τῇ 3 Αὐγούστου 1825»
Κωνσταντῖνος Δεληγιάννης
Πῶς νὰ ἀφήσει κανεὶς ἀπαρατήρητα τὰ κρυστάλλινα καὶ ρεαλιστικότατα αὐτὰ κείμενα; Πῶς νὰ μὴν ραγίσει ἡ καρδιὰ ὅταν μαθαίνει ἀπὸ
πρῶτο χέρι πῶς ἀγωνίζονταν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὸ
φοβερὸ γιαταγάνι τοῦ Τούρκου καὶ τῶν συμμάχων του. Φτωχοὶ οἱ πλεῖστοι
τρεφόμενοι μὲ ξερὸ ψωμὶ ἢ μὲ προσφάϊ ἐλιές, κρεμμύδια καὶ σκόρδα.
Ποιὸς ξέρει καὶ ποιὸς ρουχισμὸς τοὺς φύλαγε ἀπὸ τὸ καλοκαιρινὸ καῦμα,
τί εἴδους τσαρούχια προστάτευαν τὰ πέλματά τους ἀπὸ τὰ ἀσταμάτητα
τρεξίματα. Ποῦ ξεκούραζαν τὰ βράδια τὸ ταλαιπωρημένο κορμί τους. Καὶ
μ’ ὅλα αὐτὰ ἡ νηστεία! Ἦταν καὶ γενικὴ ἐντολὴ νὰ νηστεύσουν τὰ στρατεύματα. Ἀργότερα φαίνεται ἐφευρέθηκε ἡ πονηρὴ λαϊκὴ ρήση «ἀσθενὴς
καὶ ὁδοιπόρος ἁμαρτίαν οὐκ ἔχει», γιὰ νὰ μὴν νηστεύουν. Ἔκαμαν ἀκόμα
καὶ τὴν διάκριση νὰ καταλύσουν ψάρι τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως. Τὸ
Γένος μας ζοῦσε πιστὸ στὶς ἀπὸ αἰώνων βαθιὰ ριζωμένες Παραδόσεις του.
Δὲν τὶς ἀπεμπόλησε, δὲν τὶς ἀθέτησε, δὲν τὶς ξεπούλησε τότε στὶς τραγικὲς
στιγμὲς τῆς ζωῆς του. Ἴσα ἴσα μὲ βαθιὰ εὐλάβεια τὶς τηροῦσε. Καὶ τοῦτο
ὄχι ἀπὸ κάποια ἀνούσια τυπικότητα ἀλλὰ γιατί αὐτὲς οἱ Παραδόσεις
ἀποτελοῦν τὴ συνεκτικότητά του, συνιστοῦν τὴ συνοχή του. Ἀπὸ αὐτὲς
ἀπαρτιζόταν τὸ ἕρμα τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ ἔτσι διαπερνοῦσε τὶς κατὰ
καιροὺς φουρτουνιασμένες θάλασσες.
Διαβάζοντας τὰ παραπάνω ὁ Νεοέλληνας ἴσως μὲ συγκατάβαση
δεχθεῖ τὴν παρελθοντολογία. Μπορεῖ νὰ τὰ κατανοήσει ὡς πολιτιστικὸ
μουσεῖο, ξένο ἀπὸ τὴ ζωή. Ἐνδέχεται καὶ νὰ καγχάσει, νὰ γελάσει περιπαικτικὰ κάτω ἀπὸ τὰ μουστάκια του γιὰ τὸ πῶς καταλάβαιναν τὴ ζωὴ
μερικὰ πνευματικὰ ἀπολιθώματα(!) Ἡ ζωή, σοῦ λέει, τραβάει μπροστὰ
μὲ πρόοδο, ἀνάπτυξη, ἐκσυγχρονισμὸ ὄχι μὲ σκοταδισμούς. Δὲν ἀναλογίζεται ὅμως ὁ νεοελλαδίτης Ρωμιὸς ὅτι σὲ τίποτα δὲν τὸν βοηθάει αὐτὸς
ὁ ἐκσυχρονισμὸς γιὰ νὰ ξεφορτωθεῖ τὸν βρόγχο ποὺ ἐδῶ καὶ καιρὸ τοῦ
ἔχουν φορέσει οἱ σύγχρονοι σταυροφόροι.
						
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 159

π. Γεώργιος Πετρῆς

Μνήμη Φώτη Κόντογλου
(1895 – 1965)
υμπληρώθηκαν φέτος 50 χρόνια ἀπό τόν θάνατο καί 120 χρόνια
Σ
ἀπό τή γέννηση τοῦ Φώτη Κόντογλου. Στό Ἀϊβαλί τῆς Μ. Ἀσίας,
τίς ἀρχαῖες Κυδωνίες, τήν 8η Νοεμβρίου τοῦ 1895, γεννήθηκε ὁ Φώτης

Κόντογλου. Οἱ γονεῖς του ἦσαν ὁ Νικόλαος Ἀποσ τολέλλης καί ἡ Δέσποινα Κόντογλου καί τά ἀδέλφια του ὁ Ἰωάννης, ἡ Ἀναστασία καί ὁ
Ἀντώνης.
Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του τόν ἑπόμενο χρόνο, τήν φροντίδα
τῶν παιδιῶν ἀνέλαβε ὁ ἀδελφός τῆς μητέρας του π. Στέφανος Κόντογλου, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας
Παρασκευῆς Κυδωνιῶν. Δέν ἐπρόκειτο γιά μοναστήρι μέ τή γνωστή
μας ἔννοια, ἀλλά γιά ἕνα ὑποστατικό, μέ βουνά, ἐλαιῶνες, χωράφια,
περιβόλια, βοσκοτόπους, ἁλυκές,
θάλασσα, ζωντανά, ὅπου διέμενε
κατά διαστήματα ὁ Φώτης καί εἶχε
τήν εὐκαιρία νά γνωρίση πολλούς
ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του1.
Ἀπό πολύ μικρός ὁ Φώτης
ἔδειξε τήν ἐξαιρετική του εὐχέρεια
στή ζωγραφική. «Ἔπιασα πολύ
μικρός νά ζωγραφίζω, καλά κι ὄχι
παιδιακίσια. Σέ ἡλικία ἑφτά-ὀχτώ
χρονῶν ἀποτύπωνα φυσιογνωμίες
μέ μεγάλη φυσικότητα. Ζωγράφιζα ἁγίους, γέρους, γριές, τσοπάνηδες, γίδια, πρόβατα, ψάρια καί τοπία» σημείωσε ὁ ἴδιος2. Σέ ἡλικία
μόλις 16 ἐτῶν μέ τήν συνεργασία
συμμαθητῶν του ἐξέδωσε τό πολυ- Μέ τό βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
γραφημένο περιοδικό «Μέλισσα»
κοσμημένο μέ δικά του σχέδια.
Μετά τό τέλος τῶν γυμνασιακῶν του σπουδῶν στό Ἀϊβαλί (1912)
ἦλθε τό 1913 στήν Ἀθήνα, ὅπου ἔγινε ἀμέσως δεκτός στό τρίτο ἔτος
τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν γιά νά σπουδάση ζωγραφική. Τό ἑπόμενο
ἔτος 1914 ταξίδεψε στήν Ἱσπανία καί τήν Γαλλία, ὅπου, χωρίς νά κάνη
συστηματικές σπουδές, γνώρισε τά διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα,
ἐπηρεάσθηκε μᾶλλον ἀπό τόν ἐξπρεσσιονισμό καί ἀνακάλυψε τό ἔργο
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τῶν μεγάλων δασκάλων τῆς Εὐρωπαϊκῆς ζωγραφικῆς, θαυμάζοντας ἰδιαίτερα τό ἔργο τοῦ Δ. Θεοτοκόπουλου. Ταὐτόχρονα συνεργάσθηκε ὡς
ζωγράφος μέ τό Γαλλικό περιοδικό «Illustration» καί βραβεύθηκε γιά
τήν εἰκονογράφηση τῆς «Πείνας» τοῦ Κνούτ Χαμσούν.
Ἐπέστρεψε τό 1919 στό Ἀϊβαλί, ὅπου τό 1920 διορίσθηκε καθηγητής τῆς Γαλλικῆς γλώσσας καί τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης στό ἐκεῖ
Παρθεναγωγεῖο. Σ’ αὐτό ἀρχικά ἐργάσθηκε γιά δύο χρόνια. Στό Ἀϊβαλί
τυπώθηκε σέ βιβλίο τό πρῶτο ἔργο του, ὁ «Πέδρο Καζᾶς», βιβλίο πού
εἰσήγαγε ἕνα νέο στύλ στή νεοελληνική λογοτεχνία καί ἐξέφραζε τό
«ἄνοιγμα» τοῦ Κόντογλου πρός τίς συναρπαστικές ἱστορίες, μέ κυρίαρχο τό ἐξωτικό καί περιπετειῶδες στοιχεῖο.
Κατά τήν Μικρασιατική ἐκστρατεία ἐπιστρατεύθηκε (1921).
Ἐπανῆλθε στή θέση του στό Παρθεναγωγεῖο τοῦ Ἀϊβαλιοῦ, μετά τήν
ἀποστράτευσή του. Τό 1922 ἔγινε στήν Μυτιλήνη ἡ πρώτη ἔκθεση ἔργων
του. Ἀκολούθησε ἡ Μικρασιατική Καταστροφή καί ἡ ἐγκατάστασή του
στήν Ἀθήνα.
Τό 1923 ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ αἰσθάνθηκε νά «διανοίγονται οἱ ὀφθαλμοί του», καθώς «δέν περίμενε νά εὕρη μιά τέχνη τόσο
τέλεια μέσα στίς ἐκκλησίες τῶν Μοναστηριῶν»3. Ταυτόχρονα ἔγραφε
τά πρῶτα κείμενα τῆς «Βασάντας».
Μέ τήν ἐπιστροφή του στήν Ἀθήνα τό 1924, μαζί μέ τόν Κωστῆ
Μπαστιᾶ καί μέ συνεργάτες τόν Στρ. Δούκα, τόν Βάρναλη, τόν Δασκαλάκη καί τόν Πικιώνη ἐξέδωσε τό Περιοδικό Τέχνης καί ἐλέγχου «Φιλική Ἑταιρία».
Τό 1926 νυμφεύθηκε τήν Μαρία Χατζηκαμπούρη. Ἀπό τό γάμο
τους ἀπέκτησαν μιά κόρη, τήν μετέπειτα κυρία Δέσπω Ἰω. Μαρτίνου.
Ἀπό τό 1928 ἕως τό 1934 ἐξέδωσε τά «Ταξίδια», ἐργάσθηκε ὡς
συντηρητής τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου τῆς Ἀθήνας (1930-31), ἐξέδωσε τό
βιβλίο «Icones et fresques d’ Art byzantin» καί ἄρχισε νά ζωγραφίζη τίς
τοιχογραφίες τοῦ σπιτιοῦ του, μέ θέματα κοσμικά, ἀλλά κατά τήν διάταξη τῶν μεταβυζαντινῶν ἐκκλησιαστικῶν τοιχογραφιῶν. Ἐργάσθηκε ὡς
καθηγητής ζωγραφικῆς καί Ἱστορίας τῆς Τέχνης στό Ἀμερικανικό Κολλέγιο. Ἐξέδωσε τόν «Ἀστρολόγο» (1934), γνωστὸ ὡς «Ἀστρολάβο».
Ἀπό τό 1935 καί ἐν συνεχεία γιά ἀρκετά ἔτη, μόνος του ἤ μέ
συνεργεῖα βοηθῶν του, ἱστόρησε μέ τοιχογραφίες/ἁγιογραφίες Ἱ. Ναούς καί Παρεκκλήσια, ὅπως τῆς Ἁγίας Λουκίας στό Ρίο Πατρῶν, τῆς
Ἁγ. Εἰρήνης στήν Κηφισιά, τοῦ Ὀρφανοτροφείου Καΐρου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Παιανίας, τό τέμπλο τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Νοσοκομείου
τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τῆς Καπνικαρέας Ἀθηνῶν, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα
Πατησίων, τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἄρεως καί τοῦ Ἁγ. Νικολάου Κ.
Πατησίων. Παράλληλα διακοσμοῦσε διάφορα ἐκδιδόμενα βιβλία καί ζωγράφιζε πορτραῖτα δημοσίων προσώπων. Συγκρότησε καί διοργάνωσε
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τό βυζαντινό τμῆμα τοῦ Μουσείου τῆς Κέρκυρας.
Τό 1938, μέ τό ἐπιτελεῖο τῶν βοηθῶν του, δημιούργησε τό μεγαλύτερο μή ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς ἔργο του, τίς τοιχογραφίες τοῦ
Δημαρχείου Ἀθηνῶν, ὅπου ἱστόρησε τήν πορεία τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά
μυθικά χρόνια μέχρι τό 1821.
Μετά τό τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀφοσιώθηκε κυρίως στήν Ἐκκλησιαστική ζωγραφική, τοιχογραφῶντας ναούς ἤ ἁγιογραφῶντας φορητές εἰκόνες γιά τούς Ὀρθοδόξους σέ ὅλον τόν κόσμο,
εἰκόνες μέ τήν ὑπογραφή «Χείρ Φ. Κόντογλου», πού, στή συνείδηση τῶν
Ὀρθοδόξων «εἶναι ἡ αὐθεντική καί ἀνόθευτη δογματική ἔκφραση τῆς
πίστης τῆς Ἀνατ. Ἐκκλησίας»4.
Ἀπό τό 1950 δημοσίευε σέ ἑβδομαδιαία βάση ἄρθρα ἐξαιρετικοῦ περιεχομένου καί χριστιανικῆς πνευματικότητας στήν ἐφημερίδα
«Ἐλευθερία». 1951-52 ἐκδίδει μαζί μέ τόν Βασίλη Μουστάκη τό περιοδικό «Κιβωτός». Τό 1960 ἔλαβε τό Βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (Ταξιάρχης τοῦ Φοίνικος) γιά τό ἔργο του «Ἔφρασις». Τό 1961 ἐξέδωσε τό
βιβλίο «Ἡ ἀπελπισία τοῦ θανάτου στή ζωγραφική τῆς Δύσης», τό 1962
τό «Σημεῖον μέγα» καί τά «Ἅπαντά» του, τό 1963 ἔλαβε τό βραβεῖο
Πουρφίνα γιά τό βιβλίο του «Τό Ἀϊβαλί, ἡ πατρίδα μου», ἐνῶ τό 1964
ἐκδόθηκαν διάφορα βιβλία του.
Τό 1965 τοῦ ἀπενεμήθη τό «Ἐθνικό Ἀριστεῖο Γραμμάτων καί
Τεχνῶν» τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Στίς 13 Ἰουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σέ ἡλικία 70 ἐτῶν.
Ὁ Φώτης Κόντογλου ὑπῆρξε μιά μοναδική προσωπικότητα στό
χῶρο τῆς Τέχνης καί τῶν Γραμμάτων τῆς νεώτερης Ἑλλάδος, μέ ἀκατάβλητη ἐργατικότητα καί ἀστείρευτο πάθος νά ἐξωτερικεύση καί νά
μεταδώση στούς συμπατριῶτες του – καί
ὄχι μόνο – τόν ἐσωτερικό του πλοῦτο.
Μέ τήν πένα καί τόν
χρωστῆρα του συνέβαλε καθοριστικά
στήν ἀναζωογόνηση
τῆς λογοτεχνίας καί
τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωγραφικῆς,
μέσω
τῆς ἐπιστροφῆς στίς
ρίζες τῆς Ὀρθόδοξης
Ρωμιοσύνης, φέρνοντας στόν τόπο μας «ἕναν ἄλλον ἀέρα ὑγείας καί ἐλευθερίας»5.
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Εἶναι τεράστιος ὁ ὄγκος τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου καί μεγάλη
ἡ ποικιλία τῶν εἰδῶν στά ὁποῖα ἐκτείνεται: μυθιστορήματα, βίοι ἁγίων,
βίοι παλαιῶν ἡρώων ὑπό τύπον συναξαρίου, περιγραφές, ταξιδιωτικά
κείμενα, ἠθογραφικές διηγήσεις, δοκίμια ἀρχαιολογικά, αἰσθητικά, φιλολογικά, θεολογικά, ἱστορικές ἀφηγήσεις ἀλλά καί κείμενα προσωπικοῦ
στοχασμοῦ. Ὅλα περιστρέφονται γύρω ἀπό τόν ἄξονα τῆς Ὀρθοδοξίας
καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί προσφέρουν πλουσιότατο ὑλικό γιά μελέτη καί
προσέγγιση ἀπό διάφορες πλευρές.
Ἀπό τούς μελετητές τοῦ Κόντογλου, ἄλλοι ἐξετάζουν τό ἐντελῶς
ξεχωριστό καί πρωτότυπο προσωπικό του ὕφος, πού ἀποπνέει εἰλικρίνεια, γνησιότητα, ἁπλότητα, πολλές φορές παιδικότητα, ἀλλά καί
γνώση, ἔντονα βιώματα καί πλούσιο ψυχικό περιεχόμενο. Ἄλλοι ἐπισημαίνουν τήν δύναμη τοῦ ἁπλοῦ, ἄμεσου, ταπεινοῦ καί ἀνεπιτήδευτου
λόγου του. Ἄλλοι ἀναλύουν τά χαρακτηριστικά τῆς ἀφηγηματικῆς του
τέχνης. Ἄλλοι διερευνοῦν τήν ἐπιλογή τῶν θεμάτων καί τῶν χαρακτήρων
στά ἔργα του. Ἄλλοι, τέλος, τονίζουν τήν βαθύτατη ἐπίδραση πού εἶχε
στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του καί στήν λογοτεχνική (καί
ζωγραφική) δημιουργία του ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ Ἐκκλησιαστική
Παράδοση, ἡ γνώση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί ἡ καταγωγή τοῦ Φ.Κόντογλου ἀπό τά ἅγια χώματα τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων τῆς Ἀνατολῆς,
πού διατήρησαν γιά πολλούς αἰῶνες τήν Παράδοσή μας ζωντανή.
Ὁ περιορισμένος χῶρος καί ὁ προσανατολισμός ἑνός ἐνοριακοῦ
περιοδικοῦ δέν προσφέρονται ἰδιαίτερα γιά φιλολογικές ἀναλύσεις. Δέν
εἶναι ἄλλωστε αὐτός ὁ σκοπός μας. Ἁπλῶς αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη
νά ἐκθέσουμε κάποιες ἀπό τίς σκέψεις καί τά συμπεράσματά μας γιά
τήν προσωπικότητα τοῦ Φ.Κόντογλου, ὅπως προέκυψαν ἀπό τή μελέτη
μέρους τοῦ ἐκδεδομένου συγγραφικοῦ ἔργου του, καθώς, ὅσο γνωρίζουμε, ἀρκετά κείμενά του παραμένουν ἀνέκδοτα ἤ βρίσκονται διάσπαρτα
σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά τῆς ἐποχῆς του.
Ὁπωσδήποτε, ὅποιος διαβάζει κείμενα τοῦ Κόντογλου παρατηρεῖ
ἀμέσως τήν μεγάλη ἀγάπη του γιά τήν φύση, μέ τήν ὁποία φαίνεται νά
τόν συνδέη ἕνας βαθύς ἐσωτερικός, μυστικός δεσμός. Μιά πέτρα, ἕνα
ἔντομο, τό φεγγάρι, τά ταξιδιάρικα σύννεφα, οἱ μυρωδιές τῆς γῆς, τά
κοχύλια καί - ἰδίως - ἡ θάλασσα, γίνονται ἀφορμή νά γράψη ὑπέροχες σελίδες, ὅπου ἀπό τήν περιγραφή περνάει στόν στοχασμό, γιά νά
ἀναχθῆ τελικά στόν Θεό, Δημιουργό τοῦ παντός, πού μέ ἀγάπη, σοφία
καί ὀμορφιά ἔπλασε τήν κτίση. «Ὅποιος δέν ἔζησε ὁλομόναχος μέσα
στή φύση, δέν μπορεῖ νά πῆ πώς τήν ἀγάπησε ἀληθινά, γιατί δέν τήν
κατάλαβε ἀληθινά», γράφει στήν Ἀθόλωτη εὐτυχία, τῆς συλλογῆς «Τό
Ἀϊβαλί, ἡ πατρίδα μου», ἐκδ. Ἀστέρος, ε΄, 1988, σελ. 276.
Ὁ Κόντογλου, ὅμως τήν εἶχε καταλάβει ἀληθινά τήν φύση, γιατί
στά παιδικά καί ἐφηβικά του χρόνια πέρασε πολλά μερόνυχτα μόνος
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του στά ἐρημονήσια τῆς πατρίδας του, κοιμώμενος μέσα σέ σπηλιές ἤ
στή βάρκα του, περπατώντας στίς ἀκρογιαλιές, μαζεύοντας διάφορα
ὀστρακόδερμα ἤ ψαρεύοντας, σχίζοντας γιά ὧρες τήν θάλασσα σάν τόν
«δέλφινα», παλεύοντας μέ τ’ἀγριεμένα κύματα, κουμαντάροντας τήν
βάρκα του ἤ τό τρεχαντήρι, πού εἶχε κατασκευάσει μόνος του μέ τήν
βοήθεια ἑνός καραβομαραγκοῦ. «Μονάχα μιά φορά κλείστηκα ἀπ’ τή
φουρτούνα καί τά ‘φερα σκοῦρα. Σέ τέτοια περίπτωση βρίσκεσαι ἀληθινά μέ τόν ἑαυτό σου, κι ἄν ἔχεις πίστη κρεμάζεις τήν ἐλπίδα σου στό
Θεό» (ἐ.ἀ. σ. 278).
Οἱ φυσικές ὀμορφιές τῆς πατρίδας του ἐπανέρχονται ξανά καί ξανά
στά κείμενά του καί ζωντανεύουν μέ τίς περιγραφές καί τίς ἀφηγήσεις
του. Σάν νά βλέπουμε καί μεῖς μπροστά μας μαγευτικά ἀκρογιάλια,
θεόρατους βράχους, ἐρημονήσια, λόφους καί βουνά, μέ τόν θαλάσσιο
πλοῦτο, τή χλωρίδα καί τήν πανίδα τους, ἀλλά καί μέ τά κατανυκτικά
ἐρημοκκλήσια ἤ μοναστήρια τους, τόπους καταφυγῆς, ἀνάτασης καί
προσευχῆς τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς.
Τό κάλλος, ἡ ὀμορφιά, ἡ ὡραιότητα τόν θαμπώνουν: «καί ποθῶ
ὅλο ὡραῖα νά βλέπω καί νά ψηλαφῶ καί νά τραγουδῶ» ἔγραψε σ’ ἕνα
ποίημά του, τό 1913.
Ἡ ἄλλη μεγάλη ἀγάπη τοῦ Φ. Κόντογλου εἶναι οἱ ἄνθρωποι. Πολύ
συχνά ἀναφέρεται στούς ἁπλοϊκούς ἀνθρώπους τοῦ Ἀϊβαλιοῦ ἀλλά καί
ἄλλων τόπων, πού ζοῦσαν τήν ἁπλῆ καθημερινή ζωή τους, μακρυά ἀπό
ψεύτικα στολίδια καί φτιασιδώματα. Βοσκοί, ψαράδες, ταβερνιάρηδες,
μικροεπαγγελματίες, καπετάνιοι, παλληκάρια ρωμαλέα, ὄμορφες καί
δυνατές γυναῖκες τῆς ἐποχῆς του ἔχουν κατακτήσει στήν καρδιά του
μιά θέση γεμάτη ἀγάπη καί κατανόηση. «Οἱ ἁπλοῖ κι οἱ καταφρονεμένοι μᾶς μαθαίνουνε κάποια πράγματα, πού δέ θά μᾶς τά μάθουνε ποτές
οἱ σοφοί μέ τή σοφία τους. Τά πολύπλοκα καί μπερδεμένα ταράζουνε
κι ἀγριεύουνε τήν ψυχή μας, τά ἁπλᾶ τήν εἰρηνεύουνε. Ὁ Χριστός μᾶς
παράγγειλε νά ’μαστε ἁπλοῖ, καί νά ’ναι τά λόγια μας ναί ναί, καί ὄχι
ὄχι, «τό δέ περισσόν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν». (Τό Ἀϊβαλί, ἐ.ἀ. σ.
220)
Χάρη στήν γνήσια πίστη του στήν ἀλήθεια καί στή διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ, ὁ Κόντογλου ἀγάπησε βαθειά τόν ἄνθρωπο στήν ἀρχετυπική
του εἰκόνα. Ἔτσι, παράλληλα πρός τίς ἀγαθές φυσιογνωμίες τῶν ἁπλῶν
ἀνθρώπων, παρουσίασε στά κείμενά του καί ληστές, κουρσάρους, τυχοδιῶκτες, ἐγκληματίες, πού ἔτυχε νά γνωρίση προσωπικά, καί μέ μερικούς ἀπ’ αὐτούς νά ζήση μαζί γιά κάποιο χρονικό διάστημα, σέ κάποιο
ἐρημοκκλήσι ἤ στήν Ἁγία Παρασκευή Κυδωνιῶν. Στά ἔργα του παρουσίασε αὐτούς τούς ἀνθρώπους ὅπως ἦσαν στήν πραγματικότητα. Παρά
τό ὅτι δέν τούς ὡραιοποιεῖ, κάνει τόν ἀναγνώστη νά τούς παρακολουθῆ
διακριτικά, ἀκόμη καί μέ συμπόνια, ποθῶντας νά βρῆ ὁ καθένας ἀπό
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αὐτούς τούς δυστυχεῖς, ἔστω καί στό τέλος τῆς ζωῆς του, τήν εἰρήνη
τῆς ψυχῆς καί τή λύτρωση. Ὁ Κόντογλου ἀποφεύγει νά τούς κατακρίνη, ἀποφεύγει τήν ἀπόρριψη καί τήν καταδίκη τους ὅπως καί τήν πρός
αὐτούς ἀφ’ ὑψηλοῦ διδαχή, ὅσο διάστημα εἶναι κοντά τους καί συζητεῖ
μαζί τους. Φτάνει μάλιστα σέ τέτοιο σημεῖο ἀγάπης καί εὐσπλαχνίας,
ὥστε νά ἀποκαλῆ κάποιους ἀπ΄ αὐτούς «ἀθώους φονιάδες», διότι κατανοεῖ τόν παροξυσμό τῆς στιγμῆς, πού τούς ὁδήγησε νά διαπράξουν τό
κακό, χωρίς κατά βάθος νά εἶναι ἐγκληματικές φύσεις.
Παρ’ ὅτι κοσμογυρισμένος καί πολύ μελετημένος, ἡ σκέψη καί ἡ
καρδιά τοῦ Κόντογλου γύριζαν πάντα στόν τόπο του, τήν ἄλλη μεγάλη
ἀγάπη του, τό Ἀϊβαλί. Ἀναπολοῦσε, συχνά μέ πόνο ψυχῆς, τά ὄμορφα
χρόνια τῆς ἁπλῆς καί ξέγνοιαστης ζωῆς του κοντά στή φύση, ἀλλά – κυρίως – μέσα στήν ὁλοζώντανη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, σέ καιρό πού ἡ
Παράδοση αὐτή εἶχε ὑποτιμηθῆ στόν Ἑλλαδικό χῶρο. Οἱ εὐαίσθητες καί
καθαρές πνευματικές του κεραῖες, πού συνελάμβαναν τά μυστικά τῆς
φύσης ἀλλά καί τά μυστήρια τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἀντιλαμβάνονταν
ὅτι στήν νέα πατρίδα, ὅπου ζοῦσε ἀναγκαστικά μετά τό 1922, οἱ Ἕλληνες δέν ἦταν σάν τούς Ἕλληνες πού ἐκεῖνος γνώριζε. Δέν στοιχοῦσαν
πρός τό ἰδεῶδες τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ Ἕλληνα, ἰδεῶδες πού ὁ
ἴδιος διατηροῦσε ὡς πολύτιμο θησαυρό μέσα στήν ψυχή του. Τόν πονοῦσε ψυχικά ἡ ξενομανία, πού χαρακτήριζε τούς Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς
του στήν Ἑλλάδα, ὄχι ἐπειδή δέν ἀγαποῦσε τούς ξένους, ἀλλά ἐπειδή
ἔβλεπε νά ἀπεμπολοῦνται τά «τζιβαϊρικά» τοῦ γένους μας μέ τήν ἀκατάλυτη καί διαχρονική πνευματική ἀξία τους.
Ὁ Κόντογλου σέ κάθε τι ἔβλεπε τήν φανερή ἤ κρυμμένη γιά τούς
πολλούς πνευματική διάσταση. Σάν ποιητής ἔδινε πνευματικό περιεχόμενο ἀκόμη καί στά πιό ἁπλᾶ καί ἄψυχα πράγματα, ὅπως εἶναι λ.χ. μιά
πέτρα, πού τοῦ θυμίζει τά λόγια τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ταπείνωση, ἤ τό
πανί μιᾶς βάρκας, πού σιγά σιγά χάνεται στόν ὁρίζοντα καί τόν φέρνει
σέ μυστική ἐπικοινωνία ἀγάπης καί φιλίας μέ τόν ἄνθρωπο πού βρίσκεται μέσα στή βάρκα. Γι’ αὐτό πολλές φορές ὁ κόσμος δέν καταλάβαινε
τόν Κόντογλου, ὅπως κι ὁ ἴδιος διεπίστωνε καί παραδεχόταν. Γιά νά τόν
καταλάβη κανείς θά πρέπει νά ἔχη τήν ἁγνή πνευματική διάθεση καί τά
εὐαίσθητα πνευματικά αἰσθητήρια ἑνός παιδιοῦ.
Ὁ Φ. Κόντογλου εἶναι ἀπό κείνους τούς λογοτέχνες πού ἔχουν κάτι
οὐσιῶδες νά ποῦν, πού μιλᾶνε κατ’ εὐθεῖαν στήν ψυχή μας, ψυχή μέ
ψυχή, μακρυά ἀπό τούς διαδαλώδεις συλλογισμούς τῆς κουλτουριάρικης διανόησης τοῦ τότε καί τοῦ τώρα. Μακρυά ἀπό τά ψιμμύθια μιᾶς
στείρας καί ματαιόδοξης ἐπίδειξης σοφίας, ἐπιστημοσύνης καί παντογνωσίας. Ὁ Κόντογλου ἁπλά «εἶναι ἐδῶ» καί μᾶς βοηθεῖ νά δοῦμε κι
ἐμεῖς μέσα ἀπό τά δικά του μάτια. Νά δοῦμε αὐτή τήν ἄλλη διάσταση
τῶν πραγμάτων, τήν ἀληθινή, τήν ὄμορφη, τήν πνευματική καί τήν ἁγιαΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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σμένη ἀκόμα, τήν ἐξαγνιστική καί λυτρωτική. Πόσο λείπει αὐτό στήν
ἐποχή μας! …
Ὁ Κόντογλου, κοντά στίς ἄλλες του ἀγάπες, τῆς φύσης, τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παράδοσης, τῆς βυζαντινῆς τέχνης
κλπ., ἀγαποῦσε καί κάτι ἄλλο: τήν ἡσυχία! «Ἡσυχία! Σιωπή! Ὦ βλογημένη σιωπή, πού μέσα σέ σένα ἀκούγω τίς μυριάδες μυστικές φωνές
τοῦ παντός! Κι ὦ ταραχή καί βουή τῆς πολιτείας, πού μέ ἐμποδίζεις ν’
ἀκούσω τήν ὑπερκόσμια αὐτή καί πολύηχη σιωπή, πού τήν ἀκούω σέ
τούτη τήν ἔρημο! Τώρα καταλαβαίνω καλά, γιατί στήν ἔρημο ἀκούγανε
οἱ ἀσκητές τή φωνή τοῦ Θεοῦ καί καταλαβαίνανε τά μυστήρια», ἔγραφε6.
Αὐτή του ἡ ἀγάπη τῆς ἡσυχίας συμβαδίζει μέ τήν ἀγάπη του στά
κείμενα τῶν μεγάλων Νηπτικῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα
μελετοῦσε συνεχῶς. Ἀποσπάσματα τῶν Ἁγίων Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καθώς καί
ἁγιογραφικά χωρία παρατίθενται συχνά στά ἔργα του. Ἤθελε πολύ
νά διαδοθοῦν τά ἔργα τῶν Πατέρων στήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς του καί
ἐργαζόταν πρός τό σκοπό αὐτό, μεταφράζοντας τά κείμενά τους.
Ὁ Φώτης Κόντογλου ἔζησε πολύ φτωχικά, ταπεινά, ἀσκητικά, μέ
τήν οἰκογένειά του, στή συνοικία Κυπριάδου τῶν Πατησίων, στήν ὁδό
Γαβριηλίδου 39. Θά μποροῦσε καί πλοῦτο νά ἔχη καί δόξα καί καλοπέραση, ἄν ἤθελε, ἀρκεῖ ν’ ἀκολουθοῦσε τόν συρμό τῆς ἐποχῆς. Προτίμησε
ὅμως τήν συντροφιά μέ τούς Ἁγίους, πού ζωγράφιζε προσευχόμενος καί
ψάλλοντας ὕμνους σχεδόν ἀδιαλείπτως. Προτίμησε τήν καθημερινή μέ
ἱερό ζῆλο μελέτη καί ἐνασχόληση μέ τά κείμενα τοῦ Εὐαγγελίου καί
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ζῶντας
μέσα στόν κόσμο καί ἐπικοινωνῶντας
μέ πάρα πολλούς ἀνθρώπους στήν
Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, ζοῦσε
ταὐτόχρονα, ἐκτός τοῦ κόσμου, μέ τήν
συντροφιά τοῦ Θεοῦ καί μέ μυστικές
ἐμπειρίες τῆς παρουσίας Του.
«Τό καλύβι μας εἶναι φτωχό στά
μάτια τοῦ κόσμου, καί μολαταῦτα στ’
ἀληθινά εἶναι χρυσοπλοκώτατος πύργος καί ἡλιοστάλακτος θρόνος, γιατί
μέσα σκήνωσε ἡ πίστη καί ἡ εὐλάβεια.
Κι ἐμεῖς πού καθόμαστε μέσα, εἴμαστε οἱ πιό φτωχοί ἀπ’ τούς φτωχούς,
πλήν μᾶς πλουτίζει μέ τά πλούτη Του
Ἐκεῖνος, πού εἶπε: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες
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τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ»7.
Πολλοί τόν ἐκτίμησαν καί τόν ἀγάπησαν μά καί πολλοί τόν περιφρόνησαν. Δοσμένοι στό κυνήγι τοῦ χρήματος δέν ἦταν σέ θέση νά
κατανοήσουν οὔτε τό ἔργο του οὔτε τόν τρόπο ζωῆς του. Τόν χαρακτήρισαν φανατικό, ὀπισθοδρομικό, χασομέρη, ἀνόητο, ἴσως καί βλαμμένο.
«Ὡστόσο ἐμένα δέν μέ φοβερίζουνε αὐτές οἱ προσβλητικές ὀνομασίες,
γιατί τίς συνήθισα καί γιατί τίς ἀκούσανε κι ἄλλοι, πιό σπουδαῖοι ἀπό
μένα, ἀλλά καί γιατί δέν ἔχω πολλή ἐκτίμηση σέ ὅσα ἐκτιμοῦν οἱ σημερινοί ἄνθρωποι. Καί γι’ αὐτό, ὅπως πάντα, φανερώνω τί ἔχω μέσα στήν
καρδιά μου, κι ὅποιος θέλει ἄς τ’ ἀκούσει»8.
Στερεωμένος ἀσάλευτα στήν πίστη ἀντιμετώπιζε μέ χριστιανική
καρτερία τούς ἐπικριτές του καί κάθε κακόβουλο ἄνθρωπο. Πονοῦσε
ὅμως καί πληγωνόταν ἡ εὐαίσθητη ψυχή του, ὄχι τόσο γιά τίς ἐπιθέσεις
πρός τό πρόσωπό του καί τό ἔργο του, ὅσο γιά τήν καταφρόνηση πού
ἐπεδείκνυαν οἱ Νεοέλληνες στούς θησαυρούς τῆς Ὀρθόδοξης καί Ἑλληνικῆς Παράδοσης, αὐτῆς, πού ἀγωνιζόταν σκληρά κι ἐπίμονα νά μεταλαμπαδεύση στίς ἑπόμενες γενιές.
Κλείνοντας αὐτήν τήν περιορισμένη καί φτωχή ἀναφορά στό πρόσωπό του καί στό ἔργο του, θά λέγαμε ὅτι ὁ Φώτης Κόντογλου ἦταν
ἕνας ἄνθρωπος:
• με βαθιά ψυχή, • μέ διεισδυτικό βλέμμα, • μέ ἄδολη ἀγάπη γιά
ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, • μέ ἁγνή φιλοπατρία, μακριά ἀπό
ἔχθρες καί μισαλλοδοξίες.
Ὁ Φώτης Κόντογλου ἦταν:
• ἕνας ταλαντοῦχος ζωγράφος καί ἁγιογράφος, • ἕνας χαρισματικός ποιητής – συγγραφέας, • ἕνας γνήσιος ἐκφραστής τῆς Ὀρθόδοξης
Ρωμιοσύνης, • ἕνας ἀτόφιος Χριστιανός καί Ἕλληνας, • ἕνας ἄνθρωπος
τοῦ Θεοῦ.
Τί θά εἶχε νά μᾶς πῆ σήμερα; Ἄς τόν ἀκούσουμε:
«Ἀνοῖξτε τίς καρδιές σας στό φῶς, ὅσοι ποθεῖτε νά χαρεῖτε ἀληθινά, ἀφήσετε τήν καλοσύνη νά μπεῖ μέσα της καί νά τή φαρδύνει, ὥστε
ἀπό στενή φυλακή, νά γίνει περιβόλι ἁπλόχωρο καί μοσκοβολημένο!
Ποτῖστε τη μέ τό δροσερό νερό τῆς ἀγάπης, θρέψτε τη μέ ἁγνότητα καί
μέ εἰρήνη γιά νά νιώσετε ἀληθινά πώς ζεῖτε καί πώς δέν εἴσαστε πεθαμένοι: «Νά, μέσα σου εἶναι ὁ οὐρανός, ἄν εἶναι καθαρά τά φυλλοκάρδια
σου. Εἰρήνεψε μέσα στόν ἑαυτό σου, καί θά εἰρηνέψει ὁ οὐρανός κι ἡ
γῆ. Ἔμπα στό θαλάμι πού βρίσκεται μέσα σου, καί θά δεῖς τό παλάτι
τ’ οὐρανοῦ, γιατί ἕνα εἶναι καί τοῦτο καί κεῖνο κι ἀπό τήν ἴδια θύρα
τά θωρεῖς καί τά δυό». Μή φοβᾶσαι τή φτώχεια τοῦ κορμιοῦ παρά νά
τρέμεις τή φτώχεια τῆς ψυχῆς, γιατί ὅποιος ἔχει τούτη τή δεύτερη φτώχεια θαρρεῖ πώς ζεῖ, μά ἀληθινά εἶναι πεθαμένος. Λυπήσου τόν ἑαυτό
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σου καί μή θυμώνεις καί θαρρεῖς πώς ἔτσι εἶσαι γενναῖος. Ἀγάπησε τήν
πραότητα καί τήν ὑπομονή, καί θά δεῖς πώς θά βρεῖς ξεκούραση καί θά
ἀπογευτεῖς κάποια θροφή ἀθάνατη. Ὁ ὑπομονητικός ἄνθρωπος νιώθει
πώς βρίσκεται μέσα σ’ ἕνα κάστρο πού δέν μπορεῖ νά τό πατήσει κανένας ὀχτρός, κι εἶναι ἀτάραχος στίς ἀνεμοζάλες πού τόν κροῦνε. Διῶξε
ἀπό μέσα σου τά πονηρά νοήματα, καί σέ λίγο θά νιώσεις τή βρῶμα πού
ἔκλεινες μέσα σου καί πού τήν εἶχες πρωτύτερα γιά εὐωδία. Ἔβγα λίγο
ἀπό τή νύχτα τῆς περηφάνιας πού σέ σκεπάζει καί θά λάμψει μπροστά σου τό γλυκό φῶς τῆς ταπείνωσης· καί θά νιώσεις χαρά μεγάλη κι
ἡσυχία βλογημένη. Πόθησε νά κλάψεις καί νά πικραθεῖς, καί τότε θά
καταλάβεις ἀπό ποῦ βγαίνει ἡ ἀληθινή χαρά. Μή φυλάγεσαι ὁλοένα ἀπό
τά λυπηρά γιατί δέ θά νιώσεις ἀληθινή παρηγοριά. Ἔχε παντοτινά στόν
νοῦ σου πώς σήμερα εἶσαι καί αὔριο δέν εἶσαι σ’ αὐτόν τόν κόσμο, καί
θά ταπεινωθεῖς· κι ἅμα ταπεινωθεῖς, θά φτάξεις κοντά στόν Θεό, καί τό
ἔλεός Του θά σέ κάνει ν’ ἀνοίξεις τά μάτια σου σέ κεῖνον τόν κόσμο πού
ἀνατέλλει ὁ ἀβασίλευτος ἥλιος τῆς ἐλπίδας.
Μή φοβᾶσαι ν’ ἀπομείνεις μοναχός στόν ἑαυτό σου, καί καταγίνεσαι ὁλοένα μέ χίλια πράγματα γιά νά τόν ξεχάσεις· γιατί ὅποιος ἔχασε
τόν ἑαυτό του, κάθεται μέ ἴσκιους καί μέ φαντάσματα μέσα στήν ἔρημο
τοῦ θανάτου. Ἀγάπησε τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιο περισσότερο ἀπό
τίς πεθαμένες σοφίες τῶν ἀνθρώπων καί περισσότερο ἀπό κάθε ἀρχοντιά κι ἀπό κάθε δόξα ἐτούτου τοῦ κόσμου, καί τότε μοναχά θά χαίρεσαι σέ κάθε ὥρα τῆς ζωῆς σου και θά νιώθεις τήν πνευματική ὄρεξη.
Κανένας δρόμος δέν βγάζει στήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς, παρά μονάχα ὁ
Χριστός, πού σέ καλεῖ πονετικά καί πού σοῦ λέγει: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός».
Κι ὅποιος δέν ἔχει μέσα του εἰρήνη, μήν περιμένει νά βρεῖ χαρά. Αὐτά
γράψε τα στήν καρδιά σου, κι ὄχι στόν νοῦ σου»9.
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, οἱ
αὐτοκτονίες παρουσίασαν σημαντικὴ αὔξηση τὰ χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ ὁποία παρατείνεται γιὰ ἄγνωστο χρονικὸ ὁρίζοντα, ἀποτέλεσμα τόσο τῶν κακῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν
κυβερνήσεων ἀπὸ τὴ Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ὅσο καὶ τῶν λανθασμένων ἐπιλογῶν τῶν Ἑλλήνων ὅσον ἀφορᾶ τὸν ὑπερκαταναλωτισμὸ καὶ
τὴν κακὴ μίμηση ξένων πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα συνηθειῶν καὶ
τρόπων ζωῆς.
Ἡ αὐτοκτονία ἀποτελεῖ τὴν ἐντονότερη ἔκφραση ἀπελπισίας τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου. Σύμφωνα μὲ τὸν Carl Menninger εἶναι «ἀνεστραμμένη δολοφονία», δηλαδὴ στροφὴ ἐνάντια στὸν ἑαυτὸ ἐπιθετικότητας ποὺ
θὰ κατευθυνόταν σὲ ἄλλο ἢ ἄλλα πρόσωπα ποὺ εἶναι κυρίως «ἀντικείμενα
ἀγάπης».
Σύμφωνα μὲ στατιστικὰ δεδομένα τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ
Ὑγείας (WHO) κάθε 20 δευτερόλεπτα πραγματοποιεῖται μιὰ αὐτοκτονία
παγκοσμίως.
Ὡστόσο, παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ καλύτερη θέση ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, δεδομένου ὅτι
στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν κοινωνικὰ ὑποστηρικτικὰ συστήματα καὶ συγκεκριμένα παρὰ τὴν αὔξηση τῶν διαζυγίων, ὑπάρχει ἀκόμη ὡς συνεκτικὸς
καὶ ἀκατάλυτος θεσμὸς ἡ οἰκογένεια, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἀκόμη λόγῳ τῆς
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ τοῦ ὑψηλοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Λαοῦ μας.
Τὸ πλέον ἰσχυρὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ φάρμακο κατὰ τῆς αὐτοκτονίας σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο τεκμηριώνεται καὶ
βιβλιογραφικά, εἶναι ἡ Πίστη καὶ ἡ Θρησκευτικότητα.
Βεβαίως δὲν παραγνωρίζεται καὶ ἡ χρησιμότητα τῶν νέων ἀντικαταθλιπτικῶν φαρμάκων στὴν περίπτωση τῆς Κλινικῆς Κατάθλιψης ποὺ
χορηγοῦνται στοὺς ἀντίστοιχους ἀσθενεῖς. Ὡστόσο πρέπει ἡ Μελαγχολία
νὰ εἶναι ἄγνωστη λέξη στὸ λεξιλόγιο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, δεδομένου ὅτι ἡ Μελαγχολία σὲ ἄτομα ποὺ δὲν ἐπιβαρύνονται γενετικὰ σημαί-
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νει ἐγωϊσμό, φιλαυτία, «δευτερογενὲς ὄφελος», δηλαδὴ προσπάθεια ἐπικέντρωσης τοῦ ἐνδιαφέροντος τόσο τῶν οἰκείων, ὅσο καὶ τῶν ἄλλων ἀτόμων
πάνω στὸν ἀσθενῆ.
Ὁ Χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ στρέφει τὶς ἐπιθυμίες του σὲ γήϊνους καὶ
μάταιους στόχους, νὰ μὴν διακατέχεται ἀπὸ πνεῦμα πρόσκαιρης ἐκκοσμίκευσης καὶ ματαιοδοξίας, καὶ βεβαίως νὰ μὴν καταρρέει στὴ ματαίωση τῶν
προσωπικῶν του φιλοδοξιῶν.
Ἐπίσης, ἡ Κατάθλιψη ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν ἔλλειψη πνευματικῆς
ζωῆς, ἐντὸς βεβαίως τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἔδειξε τὸ δρόμο τόσο μὲ τὴ διδασκαλία Του, ὅσο καὶ μὲ τὴ Σταύρωση καὶ
τὴν Ἀνάστασή Του, τὸν πιὸ ἀσφαλῆ καὶ σίγουρο δρόμο πρὸς τὴν Αἰωνιότητα.
Αἰωνιότητα καὶ Κατάθλιψη εἶναι ἔννοιες ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες, ποὺ
καὶ οἱ πλέον πρόσφατοι καὶ νεώτεροι Ἅγιοί μας, Πορφύριος καὶ Παΐσιος,
ὑποστήριζαν καὶ τόνιζαν στὰ πνευματικά τους τέκνα.
Αὐτὸ ποὺ συνιστᾶται ὡς ἀσφαλὲς ἀντικαταθλιπτικὸ στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς εἶναι ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Βίοι Ἁγίων, ποὺ ἡ καθημερινή
τους ἀνάγνωση δημιουργεῖ στὸν Χριστιανὸ ἀνάταση ψυχῆς, προσδοκία,
ἐλπίδα καὶ σωματικὴ καὶ Ψυχικὴ Ὑγεία.
Ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τὰ ἔργα καὶ οἱ Διδαχὲς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουν ἀπαντήσεις κατὰ τρόπο θαυμαστὸ σὲ ὅλα
τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο.
Καὶ κλείνω τὸ ἄρθρο μου μὲ τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Γέροντος Παϊσίου:
«Ἂν ὑπῆρχαν πολλοὶ καὶ καλοὶ Πνευματικοί, δὲν θὰ εἶχαν κανένα ρόλο οἱ
Ψυχίατροι».
Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου
Ψυχίατρος
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Ugly era ἢ, ἀλλιῶς, 21ος αἰώνας!
σημερινὴ ἐποχὴ μπορεῖ κάλλιστα νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ἡ «ἐποχὴ τῆς
μοναξιᾶς καὶ τῆς ἀσχήμιας». Ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ ἀσχήμια εἶναι τὰ πιὸ
ἔντονα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα ποὺ
μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν στὸν ἄνθρωπο τοῦ
21ου αἰῶνα, προκειμένου νὰ ἀποτυπώσουν
μὲ μεγάλη ἀκρίβεια τὸν πολιτισμὸ καὶ τὸν
τρόπο τῆς ζωῆς του σὲ αὐτὴν τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο.
Ὁ 21ος αἰώνας παρουσιάζει μιὰ περίεργη ἀντίφαση: ἐνῶ θεωρητικὰ εἶναι ἰδιαίτερα προηγμένος τεχνολογικά, ἐν τούτοις
οἱ ἄνθρωποί του βρίσκονται σὲ ἀπίστευτα πρωτόγονη κατάσταση. Ὁ σημερινὸς
ἄνθρωπος δὲν διαφέρει σὲ τίποτε –ἀκόμα
καὶ ἐμφανισιακὰ– ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῶν
σπηλαίων ποὺ κατοίκησαν κάποιες περιοχὲς
τῆς γῆς πρὶν ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Νῶε.
Ὅπως σήμερα, ἔτσι καὶ λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ οἱ ἄνθρωποι
εἶχαν σημειώσει σημαντικὴ τεχνολογικὴ πρόοδο. Ὁ πολιτισμός τους, ὅμως,
«κατασκεύαζε» ἀνθρώπους ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ ζήσουν ἁρμονικὰ μεταξύ
τους, ἀλλὰ προτιμοῦσαν τὴν μοναξιὰ καὶ τὴν ἀπομόνωση.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὶς μέρες μας, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ζοῦν στοιβαγμένοι ὁ ἕνας πάνω στὸν ἄλλο στὶς πολυκατοικίες καὶ στὶς πολύβουες πόλεις,
ὄντας ὅμως πλήρως ἀπομονωμένοι καὶ ἀποξενωμένοι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο. Ἡ
ἔλλειψη τῆς κοινωνικῆς παιδείας ἔχει κρυφτεῖ πίσω ἀπὸ τὰ λεγόμενα “social
media” ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ τόσο πρωτόγονη μορφὴ ἐπικοινωνίας, μὲ γλωσσικὲς συντμήσεις καὶ ἐκφράσεις ποὺ κάνουν τὰ ἰνδιάνικα «οὒγκ»
νὰ ἀκούγονται ὡς φλυαρία καὶ ἀκατάσχετη πολυλογία.
Ἡ ἔλλειψη τῆς ἐπιθυμίας γιὰ ἐπικοινωνία καὶ συναναστροφὴ μεταξύ
τῶν ἀνθρώπων ἔφερε καὶ τὸ μεγάλο ἔλλειμμα ποὺ παρατηροῦμε σήμερα στὶς
τέχνες. Ἡ τέχνη δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου νὰ
μοιραστεῖ μὲ ἄλλους κάποιες σκέψεις, κάποια συναισθήματα, κάτι ἀπὸ τὴν
ζωή του. Αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία νὰ μοιραστεῖ τὴν ζωή του μὲ τοὺς συνανθρώπους
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του ὁδηγεῖ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὸ συγγραφικὸ ταλέντο στὸ νὰ γράψει τὰ διηγήματά του, τὸν ποιητὴ στὸ νὰ ἐμπνευστεῖ τὰ ποιήματά του, τὸν μουσικὸ στὸ
νὰ συνθέσει τὶς μουσικὲς δημιουργίες του, τὸν ζωγράφο στὸ νὰ ζωγραφίσει
μὲ χρώματα τοὺς πίνακές του, τὸν γλύπτη στὸ νὰ δώσει ζωὴ στὸ ἄψυχο μάρμαρο καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς.
Σήμερα ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ ἀκούει μουσικὴ μόνος του καὶ γι’ αὐτὸ
φοράει τὰ ἀκουστικά του καὶ κλείνεται στὸν μικρόκοσμό του. Δὲν θέλει νὰ
διαβάσει λογοτεχνία ἢ ποίηση, ἀλλὰ οὔτε κἂν ἐφημερίδα ἢ περιοδικὸ καὶ ἀρ
κεῖται σὲ ὀλιγόλεπτα videos ποὺ βρίσκονται ἀτάκτως ἐρριμένα στὸ internet
ὅπου περιορίζεται ὁλόκληρος ὁ κόσμος του. Ἡ τέχνη τοῦ 21ου αἰώνα δὲν
ὑπάρχει! Δὲν ὑπάρχει λογοτεχνία, ποίηση, μουσική, ζωγραφική, ἀλλὰ τὴν
θέσ η τους ἔχουν πάρει τὰ posts, οἱ selfies, τὰ likes, τὰ tweets, τὸ chat, τὰ
tatoos ποὺ μοιάζουν σὰν μιὰ ἀνεξίτηλη βρῶμα πάνω στὰ ἀνθρώπινα σώματα, οἱ ἄνδρες μὲ περίεργες γενειάδες ποὺ τοὺς κάνουν ἀποκρουστικοὺς (ἐνῶ
–σύμφωνα μὲ τὰ γνωστὰ κόλπα τοῦ διαβόλου– οἱ ἁγιογραφικὲς γενειάδες
τῶν κληρικῶν μας ἔχουν ἀντικατασταθεῖ μὲ ἐπιτηδευμένο ξύρισμα!) καὶ τὰ
χιλιοτρυπημένα κορμιὰ τῶν γυναικῶν!
Οἱ ἄνθρωποι, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸ Δυτικὸ φρόνημα, πιστέψαμε πὼς ὁ
Θεὸς καὶ οἱ ὁδηγίες του ἦταν ἡ αἰτία ποὺ δὲν προοδεύαμε καὶ δὲν ἀναπτυσσόμασταν ἐπιστημονικὰ καὶ τεχνολογικά. Ἔτσι, λοιπόν, Τὸν διώξαμε ἀπὸ
τὴν ζωή μας καὶ “προοδεύσαμε” καταλήγοντας, ἐκ νέου, στὰ σπήλαια πού,
ὅμως, διαθέτουν wifi. Διώξαμε ἀπὸ τὴν ζωὴ μας τὸν Δημιουργὸ τῆς ὀμορφιᾶς
καὶ τὸν ἀντικαταστήσαμε μὲ τὴν ἀσχημοσύνη τῆς ἀπελπισμένης μας ψυχῆς.
Ὁ Γερμανοεβραϊκῆς καταγωγῆς ἀμφιλεγόμενος ἐπιστήμονας Albert
Einstein –προσωπικὰ ἔχω μεγάλες ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ἂν ἦταν ὁ ἐπιστήμονας τοῦ βεληνεκοῦς ποὺ παρουσιάζει ἡ Δύση ἢ ἂν ἁπλᾶ πρόκειται γιὰ ἀκόμα
ἕνα “προϊόν” marketing τῆς ἐποχῆς του– εἶχε κάνει μιὰ σωστὴ διαπίστωση
γνωρίζοντας πολὺ καλὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ εἶχε ἡ διάσπαση τοῦ ἀτόμου
στὴν ὁποία εἶχε συμμετοχή: «Δὲν ξέρω μὲ τί ὅπλα θὰ γίνει ὁ Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ἀλλὰ ὁ Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος θὰ γίνει μὲ ξύλα καὶ
πέτρες».
Φρικτὴ διαπίστωση, ἀλλὰ ἐντελῶς ἀληθινή. Ὁ σημερινὸς πολιτισμὸς
μᾶς ὁδηγεῖ στὸν πλήρη ἀφανισμὸ καί, ἴσως, λυτρωτικὰ στὴν ἐπιστροφή μας
στὴν συναίσθηση καὶ στὸν Δημιουργό μας. Πρέπει, ὅμως, νὰ φθάσουμε νὰ
καταστραφοῦμε γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ αὐτονόητο ποὺ κρύβει τὸ ἀδιέξοδο τῆς ἐποχῆς μας;
					
Μανώλης Β. Βολουδάκης
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Σειρά ἄρθρων τοῦ Περιοδικοῦ μας γιὰ τὸ πῶς ἀλλοιώθηκε ὁ Χριστιανισμός

Τὸ Παπικὸ Πρωτεῖο

κοινωνία τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἐκφράζεται πάντοτε μὲ τὴν κοινωνία
τοῦ σώματος τῶν Ἐπισκόπων. Ἀπὸ τοὺς τιμώμενους μὲ ἐθιμικὰ “πρεσβεῖα τιμῆς” (τὰ πρεσβεῖα τιμῆς δὲν συγχέονται σὲ καμία περίπτωση μὲ πρεσβεῖα ἐξουσίας) ἐπισημότατους θρόνους τῆς Ἐκκλησίας (Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, Ἱεροσόλυμα Παλαιστίνης, Ἀντιόχεια Συρίας, Κωνσταντινούπολη καὶ
Ρώμη), μόνη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης προσπάθησε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Δ΄ αἰ. τὴ
θεμελίωση μίας μορφῆς “παπικοῦ πρωτείου”, θέτοντας σὲ ὑποδεέστερη μοίρα
τοὺς ἄλλους θρόνους.
Ὁ ὅρος «παπικὸ πρωτεῖο» ἔχει φορτισθεῖ ἱστορικά, μὲ Ἐκκλησιολογικὲς
προσπάθειες τοῦ παπικοῦ θρόνου γιὰ τὴ διεκδίκηση τῆς ἀναγνωρίσεώς του
ὡς θεσμοῦ θείου δικαίου στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ παπικὸς θρόνος τῆς Ρώμης, μὲ τὸν καιρό, ὅπως θὰ ἀναπτυχθεῖ παρακάτω, ἀνέπτυξε μία θεωρία, τὴ
θεωρία τοῦ “πρώτου θρόνου” (prima sedes) μὲ τὴν ἔννοια τοῦ πρωτείου ἐξουσίας, κάτι ποὺ ἐθεωρεῖτο ξένο γιὰ τὴν Κανονικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση. Σύμφωνα μὲ τὴν αἱρετικὴ θεωρία αὐτή, ὁ ἀπόστολος Πέτρος1 παρέλαβε
ὁ ἴδιος, μόνος, ἀπὸ τὸν Κύριo τὸ πλήρωμα τῆς Ἀποστολικῆς ἐξουσίας, τὴν
ὁποία αὐτὸς καὶ ὄχι ὁ Κύριος μετέδωσε στοὺς ἄλλους ἕνδεκα Ἀποστόλους(!)
Ὁ Πέτρος λοιπὸν τὴν Ἀποστολικὴ ἐξουσία τὴν ἔλαβε κατ’ εὐθείαν ἀπὸ τὸν
Κύριο, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι τὴν ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Πέτρο καὶ κατὰ συνέπεια
ὅλοι μαζί, οἱ ἕνδεκα Ἀπόστολοι, δὲν εἶχαν κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
Πέτρο. Ὁ Πέτρος ἦταν ὁ ἐνδιάμεσος μεταξύ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ὑπολοίπων
Ἀποστόλων. Ὁ ἑκάστοτε Ἐπίσκοπος Ρώμης, σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία αὐτή,
θεωρεῖται ὄχι μόνο ὡς κανονικὸς διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (ἀφοῦ
ὁ ἀπόστολος Πέτρος δίδαξε καὶ μαρτύρησε στὴ Ρώμη) ἀλλὰ καὶ ὡς μία μυστικὴ προέκταση τοῦ “λειτουργήματος” τοῦ Πέτρου (officium Petri), στὴ ζωὴ
τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἰδέα αὐτή, τοῦ ἐνεργοῦ πρωτείου ἐξουσίας τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης,
ὑποτίθεται ὅτι στηρίχτηκε στὴν ἀρχὴ σὲ ἕνα δυσερμήνευτο κείμενο τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου (178-202)2 (σημερινὴ Λυὼν Γαλλίας)
στὸ ἔργο τοῦ «Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» (Contra
Haereses libri quinque), τὸ ὁποῖο σώθηκε σὲ λατινικὴ μετάφραση ὡς ἑξῆς: Ad
hanc enim ecclesiam (ἐννοεῖ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης), propter potentiorem
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principalitatem, necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt
undique fideles, in qua semper, ab his qui sunt undique, conservata est ea,
quae est ab apostolis traditio. Ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι στὸ
κομμάτι αὐτὸ θεμελιώνεται ἡ ἀξίωση γιὰ τὴ συμφωνία ὅλων τῶν τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Ἑρμηνευτικὸ πρόβλημα γιὰ τὸ τί
ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος δὲν θὰ ὑπῆρχε, ἂν εἶχε σωθεῖ τὸ πρωτότυπο
Ἑλληνικὸ κείμενο τοῦ συγκεκριμένου ἀποσπάσματος. Νεότεροι ὅμως ἐρευνητὲς ἀξιολογοῦν τὴ λατινικὴ μετάφραση ὡς αὐστηρῶς προσηλωμένη καὶ
μὲ δουλικὴ πιστότητα στὸ γράμμα τοῦ πρωτότυπου Ἑλληνικοῦ κειμένου. Γι’
αὐτὸ καὶ πιστεύουν ὅτι τὸ ἀποκατεστημένο ἑλληνικὸ ἀπόσπασμα θὰ πρέπει
νὰ εἶχε ὡς ἑξῆς: Πρὸς ταύτην οὖν τὴν Ἐκκλησίαν (ἐννοεῖ τῆς Ρώμης), διὰ τὴν
ὑπεροχωτέραν ἀρχήν, ἀνάγκη τὴν πάσαν συμφωνεῖν Ἐκκλησίαν (ἐννοεῖ τῆς
Ρώμης), τούτ’ ἔστιν τοὺς ὀποθενδήποτε πιστούς, ἐν ἢ (ἐννοεῖ τὴν Ἐκκλησία
Ρώμης) πάντοτε ἐφυλάχθη ὑπὸ τῶν ὀποθενδήποτε (ἐννοεῖ τοὺς πιστούς τῆς
Ρώμης) ἡ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων Παράδοσις αὕτη. Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος μὲ αὐτὸ τὸ
ἀπόσπασμα ἤθελε νὰ δηλώσει ὅτι τὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία διέθετε ὑπεροχωτέραν ἀρχὴν (potentior principalitas)
λόγω τῆς ἱδρύσεώς της ἀπὸ τοὺς δύο Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο, ὀφείλουν νὰ σέβονται καὶ νὰ ἀκολουθοῦν ὅλοι οἱ προερχόμενοι χριστιανοὶ
τῆς Ρώμης καὶ ὄχι ὅλες οἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίες. Ἐπεδίωκε λοιπὸν μὲ τὸν
τρόπο αὐτὸ νὰ προβάλει ἕνα πρότυπο, τὴν ἀνάγκη συμφωνίας ὅλων τῶν
πιστῶν κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν «κατ’ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ» τῶν
Ἐπισκόπων φυλασσόμενη σὲ κάθε Τοπικὴ Ἐκκλησία αὐθεντικὴ Ἀποστολικὴ
Παράδοση. Τὸ ἴδιο κατ’ ἐπέκτασην ἐννοοῦσε καὶ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας Αἰγύπτου ἢ τῆς Ἀντιόχειας Συρίας.
Κάθε Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, κατὰ τὸν δεύτερο αἰώνα, μποροῦσε νὰ
ἀντιπαραθέσει τὴν αὐθεντικότητα τῆς Ἀποστολικῆς της Παραδόσεως, χωρὶς
νὰ ὁδηγεῖ αὐτὸ στὴν ἰδέα ἑνὸς πρωτείου ἐξουσίας τῆς ἴδιας ἔναντι τῶν ἄλλων
Ἐκκλησιῶν. Ἔτσι ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης Σωτήρας (166-175) ἦρθε σὲ ρήξη
μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Κορίνθου Διονύσιο (165-180), ὁ Σωτήρας χρησιμοποίησε τὸ
ἐπιχείρημα τῆς Πετρείου καὶ Παυλείου Ἀποστολικότητας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρώμης. Τὸ ἴδιο ὅμως ἐπιχείρημα ἐπικαλέστηκε καὶ ὁ Διονύσιος λέγοντας ὅτι
οἱ δύο ἐπισκοπές, ἡ Ρώμη καὶ ἡ Κόρινθος, εἶναι ἰσόκυρες καθὼς καὶ οἱ δύο
ἔχουν ἱδρυθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀνάλογες ἀντιδράσεις ἐκδηλώθηκαν καὶ ἀπὸ τὸν Τερτυλλιανὸ3 (150/160-225/240) ἐναντίον τοῦ
Ἐπισκόπου Ρώμης Καλλίστου (217-222), τὸν ὁποῖο μέμφηκε γιὰ τὴ χρησιμοποίηση τοῦ χωρίου τοῦ Ματθαίου «Σὺ εἰ ὁ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτη τὴ πέτρα
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν» (Ματθ. 16, 18-19) γιὰ τὴ διεκδίκηση μεγαλύτερης αὐθεντίας σὲ ἕνα Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα.
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Βλέπουμε ὅτι τοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς χριστιανοσύνης, ἡ προβολὴ
τῆς ὑπεροχῆς τῆς Ἀποστολικότητας τοῦ θρόνου τῆς Ρώμης ἔναντι τῆς Ἀποστολικότητας τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ἦταν μόνο μία ἁπλὴ διεκδίκηση ὑπεροχῆς στὴν ἱεραρχία τῶν “πρεσβείων τιμῆς” τῶν Ἀποστολικῶν θρόνων. Μὲ
τὸν καιρὸ ὅμως ἡ ἰδέα ἑνὸς πρωτείου ἐξουσίας τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης θεμελιώθηκε Ἐκκλησιολογικᾶ σὲ ἕνα «Θείῳ Δικαίῳ» “λειτούργημα” τοῦ Πέτρου
(officium Petri).
Ὁ πάπας Ρώμης ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ Δ΄ αἰ. ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν
Πέτρειο Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας του, κυρίως γιὰ τὴ διεκδίκηση διοικητικῆς καὶ ὑπερμητροπολιτικῆς δικαιοδοσίας. Ἡ αἰτία γιὰ αὐτὸ ἦταν ὅτι οἱ
αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀποδίδουν εὐρύτατη διοικητικὴ δικαιοδοσία στὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Νέας Ρώμης), λόγῳ
τοῦ ὅτι ἦταν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας. Μὲ διατάγματα οἱ αὐτοκράτορες εἶχαν δώσει στὸ θρόνο τῆς πρωτεύουσας διοικητικὲς ἐξουσίες στὶς διοικήσεις Ἀσίας, Πόντου, Θράκης καὶ Ἀνατολικοῦ Ἰλλυρικοῦ. Ὁ διοικητικὸς
αὐτὸς χαρακτήρας τοῦ παπικοῦ πρωτείου δὲν ἀποτελοῦσε κατ’ἀρχὴν ἐπικίνδυνη διαφοροποίηση ἔναντι τῶν Κανονικῶν κριτηρίων.
Ἡ ἔναρξη τῆς προσωπικῆς συνδέσως τοῦ πάπα μὲ τὸν Ἀπόστολον Πέτρον, μέσω τῆς ὁποίας ἐπιχειρεῖται νὰ γίνη ὁ πάπας ἡ “ζῶσα” καὶ “δρώσα”
παρουσία τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου στὴν Ἐκκλησία, παρατηρεῖται γιὰ πρώτη
φορὰ ἐπὶ πάπα Γελασίου Α΄ (492-496). Ὁ πάπας στὶς ἐπιστολὲς ποὺ ἀντάλλαξε
μὲ ἄλλους Ἐκκλησιαστικοὺς ἱεράρχες: Α) Πρόβαλε τὴν ἄμεση Πέτρειο Ἀποστολικότητα μόνο τοῦ παπικοῦ θρόνου (cathedra Petri). Β) Ὑποστήριξε ὅτι ὁ
παπικὸς θρόνος εἶναι ἡ ὑπέρτατη Ἐκκλησιαστικὴ αὐθεντία, ἡ ὁποία κρίνει τελεσιδίκως καὶ ἀνεκκλήτως ὅλες τὶς ὑποθέσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία. Γ)
Ἰσχυρίστηκε ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ παπικοῦ θρόνου δὲν ὑπόκεινται στὴν κρίση
κανενός, ἀκόμα καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν συνόδων. Στὴν οὐσία οἱ Οἰκουμενικὲς
σύνοδοι ἔχουν Κανονικὴ ἰσχύ, μόνο ὅταν κυρώνονται ἀπὸ τὸν παπικὸ θρόνο.
Δ) Τέλος ἀνέφερε ὅτι ὁ παπικὸς θρόνος μπορεῖ νὰ κρίνει τοὺς πάντες ἀλλὰ
ὁ ἴδιος δὲν κρίνεται ἀπὸ κανέναν (a nemine judicatur). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ
πάπας, ὁ ὁποῖος κατέχει τὰ πρωτεῖα ἐξουσίας, κρίνει ὅλους τοὺς πατριάρχες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν κρίση του.
Ὁ πάπας εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ κεφαλὴ ὅλων τῶν τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν (caput ecclesiarum). Ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι μετέχουν στὸ πλήρωμα
τῆς ἱερατικῆς ἐξουσίας διὰ τοῦ πάπα καὶ μόνο ἂν βρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ
αὐτόν. Ὁ παπικὸς θρόνος διαχειρίζεται τὴν ἑνότητα καὶ τὴν κοινωνία ὅλων
τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν στὴν ὀρθὴ πίστη.
Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, οἱ θέσεις αὐτὲς προκάλεσαν τὴ σφοδρὴ ἀντίδραση τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖοι ἀντιπαρέθεσαν στὶς ἀξιώσεις
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αὐτὲς τὴν αὐθεντία τοῦ κανονικοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν4 .
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ παπικὸς θρόνος προχώρησε καὶ παρακάτω, διατυπώνοντας
τὶς θέσεις αὐτὲς ἐπισήμως καὶ σὲ ἕνα κείμενο γνωστὸ ὡς «Ὁ τύπος ἢ ὁ Λίβελλος τοῦ Πάπα Ὀρμίσδα» (Formula Hormisdae) τὸ 519.
Στοὺς μετέπειτα αἰῶνες τὰ ἐδάφη τῶν πατριαρχικῶν θρόνων τῆς Ἀνατολῆς (Ἀλεξάνδρεια, Ἱεροσόλυμα καὶ Ἀντιόχεια) κατακτήθηκαν ἀπὸ τοὺς
Ἄραβες καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὰ ἄλλα πατριαρχεῖα (Κωνσταντινούπολης καὶ
Ρώμης) ἔγινε δυσχερής. Ἐπιπλέον, ἡ ὑπόσταση τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἀπειλήθηκε σοβαρὰ ἀπὸ τὰ καίρια ζητήματα ποὺ προέκυψαν κατὰ τὴν
περίοδο τῆς εἰκονομαχίας. Ἔτσι, οἱ ἀπὸ κάθε πλευρὰ ἀντιδράσεις πρὸς τὶς
ἀνυποχώρητες λανθασμένες θέσεις τοῦ παπικοῦ θρόνου μειώθηκαν ἢ παραμερίστηκαν, μὲ συνέπεια τὴ διαφοροποίηση τοῦ παπικοῦ θρόνου ἀπὸ τὴ
Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία. Ὑπῆρξε μάλιστα ρήξη μεταξύ τοῦ πάπα Ρώμης καὶ
τῶν Εἰκονομάχων Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων γιὰ τὸ ζήτημα τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία σὲ σύνοδο τοῦ 732 εἶχε καταδικάσει τὴν πολιτικὴ
τῶν εἰκονομάχων Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων. Ὁ Αὐτοκράτορας Λέοντας Γ΄
(886-912) ἀντέδρασε, φυλακίζοντας παπικοὺς ἀπεσταλμένους καὶ ἀποσπώντας ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ παπικοῦ θρόνου τὶς ἐπαρχίες Καλαβρίας (Νότια
Ἰταλία), Σικελίας καὶ Ἀνατολικοῦ Ἰλλυρικοῦ, τὶς ὁποῖες ὑπήγαγε στὸ πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ πάπας Ρώμης ἔχασε σημαντικὰ εἰσοδήματα (περίπου 25000 χρυσὰ νομίσματα) ποὺ συντηροῦσαν τὸ
θρόνο του, ἐνῶ ἀντίστοιχα ἐνισχύθηκε τὸ πατριαρχεῖο τῆς Βασιλεύουσας. Τὰ
γεγονότα αὐτά, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀδυναμία τῶν Βυζαντινῶν νὰ προστατεύσουν, ἀπὸ τὰ βάρβαρα στίφη τῶν Λογγοβάρδων, τὰ ἐναπομείναντα ἐδάφη ποὺ κατεῖχαν ἀκόμη στὴν Κεντρικὴ καὶ Νότια Ἰταλία, ἔκαναν τὸν πάπα νὰ
στραφεῖ γιὰ προστασία πρὸς τὸ ἀναπτυσσόμενο Φραγκικὸ κράτος. Ὁ Φράγκος ἡγεμόνας, Πιπίνος ὁ Βραχὺς (751-768), νίκησε τοὺς Λογγοβάρδους καὶ
τὰ ἐδάφη ποὺ κατεῖχαν, γύρω ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ τὴ Ραβέννα, τὰ παραχώρησε
στὸν πάπα. Τὰ ἐδάφη αὐτὰ ἀποτέλεσαν τὸν πυρήνα τοῦ παπικοῦ κράτους
(756) καί, ὅπως θὰ ἀναπτυχθεῖ παρακάτω, τὴ βάση θεμελίωσης διεκδίκησης
κοσμικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν παπικὸ θρόνο.
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας (ἀρχὲς 8ου-μέσα 9ου αἰ.), ὁ παπικὸς
θρόνος ἐνίσχυσε τὴ θεωρία τοῦ παπικοῦ πρωτείου μὲ τὶς ψευδὸ-Ἰσιδώρειες
Διατάξεις. Οἱ χαλκευμένες αὐτὲς παπικὲς διατάξεις ἀποδόθηκαν στὸν Ἰσίδωρο Μερκάτορα5 καὶ συντάχθηκαν σὲ κάποιο μέρος τῆς Δύσης ἀλλὰ ὄχι στὴ
Ρώμη. Συγκροτήθηκαν ἀπὸ τέσσερα τμήματα (Collectio Hispana, Capitula
Angilrami, Capitularia τοῦ Βενεδίκτου Λεβίτα, ψευδo-Ἰσιδώρειες Διατάξεις)
καὶ περιέχουν: α) 60 πλαστὰ παπικὰ δεκρετάλια ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Κλήμη
(92-101) μέχρι τὸν Μιλτιάδη (311-314). β) Νοθευμένα συνοδικὰ κείμενα καὶ
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τέλος γ) παπικὰ δεκρετάλια ἀπὸ τὸν Σίλβεστρο (314-335) μέχρι τὸν πάπα
Γρηγόριο Α΄ (590-604), ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 115 εἶναι ἐξ’ ὁλοκλήρου πλαστὰ καὶ
τὰ 125 ἔχουν ὑποστεῖ ἐπὶ μέρους νοθεῖες. Στόχος αὐτῆς τῆς νόθευσης τῶν
ἐγγράφων ἦταν ἡ κατοχύρωση τῆς συγκεντρωτικῆς παπικῆς ἐξουσίας μὲ τὴν
ἱστορικοκανονικὴ θεμελίωση τοῦ παπικοῦ πρωτείου. Σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Στεφανίδη: «Οὐδεμία ἄλλη νοθεία στὴ παγκόσμια ἱστορία συντελέστηκε μὲ τόση τέχνη καὶ οὐδεμία ἄλλη εἶχε τόσο μεγάλα ἀποτελέσματα».
Σύμφωνα μὲ τὶς νοθευμένες αὐτὲς διατάξεις, ὁ πάπας εἶναι ἡ κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς προέκταση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (Petrus
ipse), τοῦ ἔχουν δοθεῖ τὰ Κλειδιὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν («καὶ δώσω
σοὶ τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὁ ἐὰν δήσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται
δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὁ ἐὰν λύσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν
τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 16,19)) καθὼς καὶ ἡ Ἱερατικὴ ἐξουσία. Τὸ πρῶτο παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο μόνο στὸν Πέτρο, ἐνῶ τὸ δεύτερο παραχωρήθηκε
πρῶτα στὸν ἀπόστολο Πέτρο καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ στοὺς ὑπόλοιπους Ἀποστόλους. Ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας λαμβάνουν τὴν ἱερατικὴ
ἐξουσία μόνο ἀπὸ τὸν πάπα! Οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι ἁπλοὶ ἐκπρόσωποι (vicarii)
τοῦ πάπα στὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες, γι’αὐτὸ καὶ τὰ δημιουργημένα σοβαρὰ
Ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα (causae majors) πρέπει νὰ ἐπιλύονται ἀπὸ τὸν πάπα.
Οὐδεμία σύνοδος ἐπίσης εἶναι δυνατὸν νὰ συγκληθεῖ καὶ νὰ πραγματοποιηθεῖ, εἴτε αὐτὴ εἶναι τοπικὴ εἴτε οἰκουμενική, χωρὶς τὴν προηγούμενη ἄδεια
τοῦ πάπα. Οἱ ἀποφάσεις ὅλων τῶν συνόδων δὲν ἔχουν κανένα κύρος, ἂν δὲν
ἐγκριθοῦν τελικὰ ἀπὸ τὸν ἐν ἐνεργεία πάπα, ποὺ εἶναι ὁ ἀνώτατος δικαστὴς
καὶ διοικητὴς τῆς Ἐκκλησίας, ὑπερκείμενος τῶν Συνόδων.
Ἄρα ὁ ἑκάστοτε πάπας Ρώμης –κατὰ τὴν αἱρετικὴ ἀντίληψη τῶν Λατίνων– εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν κάθε Ἐπίσκοπο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σύνολο
τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας! Ἂν ὁ θρόνος τῆς Ρώμης παραμείνει κενὸς
δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν ἄλλοι Ἐπίσκοποι καὶ χωρὶς Ἐπισκόπους δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει Ἐκκλησία. Ἄρα ὁ πάπας Ρώμης εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς ἴδιας τῆς
Ἐκκλησίας. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἡ ἐκλογὴ νέου πάπα ἔχει ἀποκτήσει στὶς μέρες μας
αὐτὴν τὴν ἰδιαίτερη παγκόσμια σημασία καὶ προβολή!
Τὴ νοθεία τῶν Διατάξεων αὐτῶν ἀπέδειξαν στὰ νεότερα χρόνια, γιὰ
πρώτη φορὰ οἱ Λουθηρανοὶ συγγραφεῖς τῶν Μαγδεβουργικῶν ἑκατονταετηρίδων τοῦ 16ου αἰ. Ἐπίσης γιὰ τὴ νοθεία αὐτὴ ἔγραψαν καὶ πολλοὶ καθολικοὶ ἐρευνητές: Μετὰ ἀπὸ διεξοδικὴ ἔρευνα βρέθηκαν στὶς Διατάξεις διάφορα
ἀποσπάσματα παπῶν ποὺ ἔζησαν πολὺ ἀργότερα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρονται ὅτι ἐκδώσανε τὰ δεκρετάλια. Ὅλες σχεδὸν οἱ χρονολογίες εἶναι ἐπινενοημένες καὶ φανερώνεται εὔκολα τὸ ψέμα στὸ περιεχόμενό τους, ἀναφέρει ὁ
γνωστὸς Γάλλος Ἐκκλησιαστικὸς ἱστορικὸς Claude Fleury (1640-1723).
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Τὸν 9ο αἰ. ὁ παπικὸς θρόνος στὴ προσπάθειά του νὰ ἐπιβάλει τὸ παπικὸ
πρωτεῖο, δηλαδὴ τὴ δυνατότητά του νὰ ἐπεμβαίνει στὰ ζητήματα τῶν κατὰ
τόπους Ἐκκλησιῶν, ἐπενέβη καὶ στὸ ζήτημα τῆς κανονικότητας τῆς χειροτονίας τοῦ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου (858-867 καὶ 877-886).
Τόσο ὅμως ἡ παπόφιλη Σύνοδος (869-870), ὅσο καὶ ἡ σύνοδος τῆς Ἁγίας Σοφίας (879-880), ποὺ ἀποκατέστησε τὸν Φώτιο στὸ πατριαρχικὸ θρόνο τῆς
Νέας Ρώμης, κατέστησαν σαφῆ στὴ Ρώμη τὴν ἀμετακίνητη θέση τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων πατριαρχῶν ὑπὲρ τοῦ κανονικοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας
τῶν πατριαρχῶν καὶ ἀπέκλεισαν ἐφεξῆς κάθε δυνατότητα ἀναγνωρίσεως τοῦ
παπικοῦ πρωτείου στὴν Ἀνατολή.
Τὰ γεγονότα αὐτὰ συντέλεσαν στὴ διαφοροποίηση τοῦ παπικοῦ θρόνου ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Ἐπιπλέον, ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ Φραγκικὸ κράτος, κατέστησαν πλέον τὴ ρήξη Ἀνατολῆς καὶ Δύσης ζήτημα χρόνου, ἡ ὁποία ἦλθε
ὁριστικὰ μὲ τὸ γνωστὸ σχίσμα τοῦ 1054. Τὸ χάσμα μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης ἦταν ἀποτέλεσμα μίας μακραίωνης σειρᾶς Ἐκκλησιαστικῶν μεταβολῶν
καὶ ἐξελίξεων, οἱ ὁποῖες τόνισαν τὴ διαφορὰ τοῦ Ρωμαϊκοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ
πνεύματος, μία διαφορὰ μεταξύ τῆς συγκεντρωτικῆς ἐξουσίας τοῦ παπικοῦ
θρόνου καὶ τῆς συνοδικῆς συνειδήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς. Γι’ αὐτὸ
καὶ τὸ κύριο αἴτιο τοῦ σχίσματος τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, θὰ
πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὸ παπικὸ πρωτεῖο καὶ στὴν προσπάθεια τοῦ παπικοῦ θρόνου νὰ τὸ ἐπιβάλει σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία.
Στὴν προσπάθειά του ὁ πάπας, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς εἰκονομαχίας καὶ
σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ θρόνο τῆς αὐτοκρατορίας τὸν κατεῖχε μία γυναίκα (ἡ
Εἰρήνη Ἀθηναία), νὰ διαφοροποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ Αὐτοκράτορα καὶ
τὴν Ἀνατολή, προσεταιρίστηκε τοὺς Φράγκους. Ἔστεψε τὸ 800 τὸν Φράγκο
βασιλιὰ Καρλομάγνο (Carolus Magnus-Μέγας Κάρολος) στὴ Ρώμη ὡς διοικητὴ τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας (Romanum gubernans imperium). Στὸν
τίτλο τοῦ γίνεται ἀναφορὰ καὶ στὴν ἄμεση στέψη του ἀπὸ τὸν Θεὸ (a Deo
coronatus). Δὲν στέφθηκε αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει
ἀντίδραση τοῦ Βυζαντίου. Παρόλο αὐτὰ μὲ τὴ στέψη αὐτὴ συνδέθηκε καὶ
ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας περὶ μεταφορᾶς τῆς αὐτοκρατορίας (translatio imperii)
ἀπὸ τὸ Βυζάντιο στοὺς Φράγκους.
Οἱ διάδοχοι τοῦ Καρλομάγνου (9ος αἰ.) ἐκμεταλλεύθηκαν τὴν προσέγγιση τοῦ παπικοῦ θρόνου μὲ τὸ βασίλειό τους καὶ προσπάθησαν νὰ θέσουν ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοὺς τὸν πάπα. Τὰ ἰδιαίτερα προνόμια τοῦ βασιλιὰ τῶν
Φράγκων στὸν παπικὸ θρόνο ἐκφράστηκαν μὲ τὴ “Ρωμαϊκὴ Διάταξη” τὸ 824
(Constitutio Romana). Ἡ Διάταξη αὐτὴ ὅριζε ὅτι ὁ ἑκάστοτε πάπας ἔπρεπε νὰ δίνει ὅρκο ἀφοσιώσεως στὸν Φράγκο βασιλιά, ἐνώπιον τοῦ βασιλικοῦ
ἀπεσταλμένου καὶ τοῦ λαοῦ ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογή του ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ
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τοὺς εὐγενεῖς τῆς Ρώμης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ βασιλιὰς εἶχε τὸ δικαίωμα
νὰ ἀσκεῖ τὴν ἀνώτατη δικαστικὴ ἐξουσία καὶ νὰ ἀποστέλλει ἀντιπροσώπους
του στὸν παπικὸ θρόνο. Ὁ πάπας πρέπει νὰ συνειδητοποίησε τότε τὸ τραγικὸ
λάθος τῆς προσεγγίσεως τοῦ Φράγκικου βασιλείου καὶ τὴν ἀποστασιοποίησή του ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου (1ος αἰ.) ὁ παπικὸς θρόνος ὑποδουλωνόταν σὲ κάποιον ξένο ἡγεμόνα.
Δὲν ἐπρόκειτο ὅμως νὰ τὸ δεχτεῖ γιὰ πολὺ καιρό. Μόνη δυνατότητα γιὰ τὴν
ἐξουδετέρωση αὐτῶν τῶν ἐπαχθῶν ρυθμίσεων ἦταν ἡ διεύρυνση τῆς παπικῆς
αὐθεντίας καὶ στὰ κοσμικὰ πράγματα. Μέχρι στιγμῆς ὁ παπικὸς θρόνος εἶχε
χαλκεύσει ἱστορικὰ ἔγγραφα γιὰ νὰ διευρύνει τὴν ἐξουσία του πάνω στοὺς
ἄλλους πατριαρχικοὺς θρόνους τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἔτσι νὰ ἀποκτήσει διευρυμένη ἱερατικὴ ἐξουσία. Τώρα ἦταν ἡ σειρὰ νὰ χαλκεύσει νέα ἱστορικὰ ἔγγραφα γιὰ νὰ ἀποκτήσει καὶ κοσμικὴ ἐξουσία.
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΑ
τὶς 21 τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου ἑορτάζουμε ἕνα γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο καμία ἐφημερίδα, κανένα Μέσο Ἐνημέρωσης, κανένα τηλεοπτικὸ κανάλι δὲν θὰ κάνει
λόγο, οὔτε ἐκπομπή, οὔτε θὰ ἀφιερώσει χρόνο, ὅπως κάνει γιὰ τόσα καὶ τόσα
βλακώδη περιστατικά.
Μόνο ἡ Ἐκκλησία μᾶς κάνει λόγο, γιατί ὅλα τα ὡραῖα καὶ τὰ σπουδαῖα γεγονότα ποὺ ἄλλαξαν τὸν ροῦν τῆς Ἱστορίας καὶ ὅλες οἱ λύσεις τῶν ἀνθρωπίνων
προβλημάτων βρίσκονται σ’ Αὐτήν. Καὶ τὴ ζωὴ γιὰ νὰ τὴ ζήσει κάποιος, μὲ ὅλη
τὴ σημασία τῆς λέξεως, αὐτὴ τὴ ζωὴ μὲ τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες της, δὲν μπορεῖ νὰ
τὴν εὐχαριστηθεῖ ἐὰν δὲν ἀκολουθεῖ αὐτὰ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας, δηλαδὴ ὁ Θεός,
παραγγέλει. Εἰσέρχεται στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ κι ὄχι ἁπλῶς στὸ Ναὸ ἀλλὰ στὰ Ἅγια

Σ

Ἡ ὡς ἄνω εἰκόνα τῆς Προυσιωτίσσης, ποὺ ἔχει ὁ Ναός μας, ἀφιέρωμα τῶν ἐν Ἀθήναις
Ρουμελιωτῶν, ἑορτάζεται Πανηγυρικὰ κάθε χρόνο στὴν ἐκκλησία μας ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ
Ρουμελιῶτες τὴν Κυριακὴ μετὰ τὶς 21 Νοεμβρίου. Οἱ φωτογραφίες ποὺ παραθέτουμε εἶναι
ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῆς εἰκόνος μας αὐτῆς στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Νεκταρίου Χαλκῖδος, στὸν ὁποῖον
ἀπὸ ἐτῶν τὴν παραχωροῦμε –εὐθὺς μετὰ τὸν πανηγυρισμό της στὸν Ναό μας– γιὰ ὀλιγοήμερη
προσκύνηση καὶ πανηγυρικὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ διοργανώνει ὁ Σύνδεσμος
Ρουμελιωτῶν Εὐβοίας.

τῶν Ἁγίων.
«Ἡ Παγκόσμιος Χαρά», ὅπου παρευρίσκεται, «πᾶσα λύπη πέπαυται»…
Τί σημαίνει αὐτὸ τὸ γεγονός;
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Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ποὺ κανένα δημόσιο μέσο προβολῆς δὲν προβάλλει, ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ προοίμιο τοῦ πιὸ συγκλονιστικοῦ γεγονότος ποὺ ἐπρόκειτο νὰ
γίνει ποτὲ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.
Στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων δὲν ἐπιτρεπόταν οὔτε στοὺς Ἱερεῖς νὰ εἰσέρχονται.
Μόνο στὸν Ἀρχιερέα ἐπιτρεπόταν μία φορὰ μόνο τὸ χρόνο, «οὒ χωρὶς αἵματος», μὲ
ἰδιαίτερη προετοιμασία, νὰ προσεύχεται «ὑπὲρ ἑαυτοῦ» καὶ τῶν ἁγνοημάτων τοῦ
λαοῦ. Ἀλλὰ κατόπιν πληροφορίας τοῦ Θεοῦ, ὁ Μέγας Ἀρχιερεὺς Ζαχαρίας δέχεται
τὴν Παναγία μας, «εὐφραινόμενος», ὅπως λέει τὸ τροπάριο, διότι εἶναι αὐτὴ ὁ Ναὸς
ὁ ἔμψυχος, ἡ ἡγιασμένη σκηνὴ, τοῦ Θεοῦ τὸ κατοικητήριο.
Ποιὸς φανταζόταν ὅτι τὸ μικρὸ αὐτὸ κοριτσάκι ἦταν τῶν Προφητῶν τὸ καύχημα, τῶν Ἀποστόλων ἡ δόξα, τῶν Μαρτύρων τὸ καύχημα καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων
ἡ ἀνακαίνιση;
Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ἰουδαίων ὁ ἅγιος Ἀρχιερεὺς Ζαχαρίας δέχτηκε
στὸ Ναό, τὸν Θεοχώρητο Ναὸ καὶ τότε νεαρὲς κοπέλες, παρθένες, μὲ λαμπάδες
ὑποδέχτηκαν Αὐτὴν προτυπώνοντας μὲ τὸ φῶς τῶν λαμπάδων τους τὴν ἀνείπωτη
αἴγλη καὶ λάμψη ἡ ὁποία ἔμελλε νὰ φωτίσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονταν
καὶ βρίσκονται στὸ σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας καὶ τῆς ἄγνοιας τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὴ ἡ γιορτὴ δὲν βρίσκεται τυχαία τὸ Νοέμβριο μήνα ἀλλὰ πολὺ εὔστοχα,
γιατί ἔχει ξεκινήσει ἤδη ἡ περίοδος προετοιμασίας μας γιὰ τὰ Χριστούγεννα ποὺ
εἶναι στὶς 25 Δεκεμβρίου, ἡμέρα σπουδαιότατη καὶ μοναδικὴ γιὰ κάθε Χριστιανό.
Ἡ χαρὰ ποὺ αὐτὴ ἡ γιορτὴ φέρνει εἶναι ἡ χαρὰ ποὺ πάντοτε εἶχε ἀνάγκη ἡ
ἀνθρωπότητα, ἰδιαιτέρως ὅμως τὴν ἔχει ἀνάγκη στὶς ἡμέρες μας. Προαναγγέλεται
ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, ὅπως τὸ εἶχαν προείπει οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ,
οἱ Προφῆτες καὶ ὅπου ἔρχεται ὁ Θεὸς ἐκεῖ βρίσκεται καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς, καὶ ἡ
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χαρὰ καὶ ἡ πληρότητα καὶ ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία. Καὶ ὁ Θεὸς ἦρθε, γεννήθηκε, ἔζησε,
συναναστράφηκε μὲ μᾶς, δίδαξε, μαρτύρησε, ἔδειξε Ποιὸς εἶναι…
Ἔδωσε λύσεις σὲ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα προβλήματα, ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὥστε
νὰ λέει ἕνας σύγχρονος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἐὰν κάποιος ἰσχυρίζεται ὅτι
τὸ πρόβλημά του δὲν ἔχει λύση στὴν Ἁγία Γραφή, τότε τὸ πρόβλημά του εἶναι ἀνόητο καὶ ἀνάξιο λόγου…
Ὁ Χριστός μας μὲ τὴ θυσία Του μᾶς ἔδειξε ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἡ λύση ὅλων τῶν
προβλημάτων, ὅλων ἀνεξαιρέτως, αὐτῶν ποὺ ταλανίζουν τὸν κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, αὐτῶν ποὺ βασανίζουν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους μαζί, καὶ αὐτῶν ποὺ φαίνεται
ὅτι ταλανίζουν σήμερα ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.
Ἄρα γιὰ νὰ μὴν προβάλλει ὁ κόσμος τὴν γιορτὴ αὐτὴ μὲ τὴν ὁποία «χαίρει ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ», μὲ τὸ νὰ μὴν χαίρεται μὲ τὴν εἴσοδο τῆς «Προξένου τῆς χαρᾶς
τοῦ κόσμου» στὸ Ναὸ μήπως μὲ τὴ θέλησή του προτιμάει νὰ μένει στὴν ἄγνοια,
μήπως μὲ τὴ θέλησή του προτιμάει νὰ μὴν ἔχει τὴν λύση στὰ προβλήματά του;
						

Δημήτρης Νεαπολίτης

Πρὸς μία νέα φεουδαρχία!
φορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ στάθηκε ἕνα βιβλίο τοῦ Γερμανοῦ δημοσιογράφου Udo Ulfkotte, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Gekaufte Journalisten.
Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien
lenken» (Ἐξαγορασμένοι δημοσιογράφοι. Πῶς οἱ πολιτικοί, οἱ μυστικὲς
ὑπηρεσίες καὶ τὸ μεγάλο κεφάλαιο κατευθύνουν τὰ Μέσα Μαζικῆς
Ἐνημέρωσης τῆς Γερμανίας) καὶ κυκλοφορήθηκε στὴ Γερμανία τὸ 2014.
Πρόκειται γιὰ ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο, ἐπειδὴ ἐκθέτει μὲ πλῆθος στοιχείων
καὶ ὀνομάτων τὴ διαπλοκὴ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν δημοσιογράφων καὶ φυσικὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ποὺ ὑπηρετοῦν μὲ τὶς
πολιτικές, ἐπιχειρηματικὲς καὶ τραπεζικὲς ἐλὶτ τοῦ σημερινοῦ κόσμου.
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονός, ὅτι ὁ συγγραφέας γράφει ἀπὸ προσωπικὴ ἐμπειρία. Ὁμολογεῖ, ὅτι ὁ ἴδιος σὲ μία ἀπὸ τὶς ὀνομαστὲς ἐφημερίδες τοῦ ἡμερήσιου τύπου τῆς Γερμανίας, τὴν Frankfurter Allgemeine
Zeitung, ἐπὶ 17 χρόνια ἀποτελοῦσε γρανάζι αὐτοῦ τοῦ συστήματος πληροφόρησης, ποὺ φυσικὰ μόνο πολυφωνικὸ δὲν εἶναι. Παραπλανᾶ, ἐκμεταλλεύεται καὶ κατευθύνει τὴν κοινὴ γνώμη πρὸς τὸ συμφέρων τῶν ἐλὶτ
ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω. Τὸ γεγονὸς αὐτό, βέβαια, δὲν ἀποτελεῖ
συνταρακτικὸ νέο γιὰ τὸν σκεπτόμενο ἄνθρωπο. Ὡστόσο ὁ ἀναγνώστης
μυεῖται στὶς μεθόδους ποὺ ἐκτίθενται λεπτομερῶς καὶ ἔχει τὴν εὐκαιρία
νὰ συνειδητοποιήσει, ὅτι ἡ ἴδια ἡ δημοκρατία καὶ ἡ δῆθεν πολυφωνία

A
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τῆς πληροφόρησης ποὺ αὐτὴ ἐγγυᾶται εἶναι ἕνα μεγάλο παραμύθι ποὺ
ἔχει στηθεῖ μὲ σκοπὸ νὰ κατευθύνει τὰ πράγματα πρὸς μιὰ παγκόσμια
οἰκουμενιστικὴ διακυβέρνηση.
Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει, ὅτι τὸ δικό του προσωπικὸ παραμύθι γιὰ τὴ δημοσιογραφία καταστράφηκε ὁλοσχερῶς, ὅταν τὸ Ἰρὰκ μὲ
ἀρχηγὸ τότε τὸν Σαντὰμ Χουσεῒν κατέλαβε στὶς 2 Αὐγούστου τοῦ 1990
τὸ Κουβέιτ. Λίγο ἀργότερα τὸ Ἀμερικανικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Hill
and Knowlton διέδωσε τὴν ψευδῆ εἴδηση, ὅτι Ἰρακινοὶ στρατιῶτες δῆθεν
εἰσέβαλαν σὲ νοσοκομεῖα τοῦ Κουβέιτ καὶ ἄρπαξαν θερμοκοιτίδες γιὰ
νὰ τὶς μεταφέρουν στὸ Ἰράκ, πετῶντας τὰ ἔμβρυα ποὺ ἦταν μέσα σ’
αὐτὰ στὸ πάτωμα. Αὐτὴ ἡ εἴδηση τὶς 10 Ὀκτωβρίου 1990 ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ αὐτόπτη μάρτυρα, ἕνα μικρὸ κορίτσι μὲ τὸ ὄνομα Ναϋίραχ,
μπροστὰ σὲ ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσου τῶν ΗΠΑ. Ἀφοῦ υἱοθετήθηκε στὴ
συνέχεια σὲ ἔκθεση τῆς Amnesty International γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ Κουβέιτ, ἔκανε τὸν γύρω, ὅπως φάνηκε καθαρά, στὰ ἀπόλυτα
συντονισμένα ΜΜΕ τοῦ δυτικοῦ κόσμου, προετοιμάζοντας τὴν κοινὴ
γνώμη γιὰ τὸν πόλεμο, ποὺ ἀκολούθησε λίγο ἀργότερα τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1991. Ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ ἱστορία αὐτὴ ἀποδείχτηκε ὡς μεγάλο
ψέμα. Στὸ πρόσωπο τοῦ μικροῦ κοριτσιοῦ ἀναγνωρίσθηκε ἡ κόρη τοῦ
πρεσβευτῆ τοῦ Κουβέιτ στὴν Οὐάσιγκτον ποὺ εἶχε εἰδικὰ ἐκπαιδευτεῖ
ἀπὸ τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Hill and Knowlton γιὰ τὴν πειστικὴ κατάθεσή του. Ἡ δὲ κυβέρνηση τοῦ Κουβέιτ εἶχε διαθέσει συνολικὰ 12 ἑκατ.
δολάρια γιὰ αὐτὴν τὴν τόσο ἐπιτυχημένη προπαγανδιστικὴ ἐκστρατεία
στὰ εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα καὶ μέσα ἐνημέρωσης.
Ἀντίθετα, ὅταν λίγο νωρίτερα, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1988, χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ χημικὰ ὅπλα Γερμανικῆς κατασκευῆς στὸν πόλεμο
ἐναντίον τῶν Ἰρανῶν, δὲν ὑπῆρξε κῦμα ἀγανάκτησης. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ
ἀποσιωπήθηκε σχεδὸν ὁλοσχερῶς ἀπὸ τὴ Γερμανικὴ εἰδησεογραφία. Ὁ
ἴδιος ὁ συγγραφέας μὲ τὴν κάμερά του, ἦταν μάρτυρας αὐτῆς τῆς φρίκης, ὅπου ἀπὸ τὰ μάτια, τὸ στόμα καὶ τὴν μύτη τῶν θυμάτων ἐκχυνόταν
ὁ ἐγκέφαλός τους. Τὸ πλούσιο φωτογραφικό του ὑλικὸ ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς
μάχης δὲν χρησιμοποιήθηκε ποτὲ ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστες, σχετικὰ ἀθῶες,
φωτογραφίες.
Παρὰ τὰ τόσο ἀπροκάλυπτα αὐτὰ γεγονότα, ὁ Ulfkotte συνέχισε,
ὅπως ὁμολογεῖ, γιὰ ἄλλα 12 χρόνια, μέχρι τὸ 2003, νὰ ὑπηρετεῖ ἀπὸ τὴν
ἴδια ἐφημερίδα αὐτὸ τὸ σύστημα παραπληροφόρησης. Πολὺ συνοπτικὰ
ἀναφέρω στὴ συνέχεια τὶς στρατηγικὲς αὐτῆς τῆς ἐξαπάτησης καὶ καθοδήγησης τῆς κοινῆς γνώμης ποὺ ἀναλύει ὁ συγγραφέας:
Οἱ ὑποτροφίες ποὺ παρέχονται σὲ ταλαντούχους νέους γιὰ σπουδὲς
σὲ ἀκαδημίες δημοσιογραφίας ποὺ πρόσκεινται στὰ μεγάλα πολιτικὰ
κόμματα τῆς Γερμανίας.
Πολυτελῆ ταξίδια, πληρωμένα ἀπὸ μεγάλες ἐταιρίες ἢ δικτάτορες
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κρατῶν, μὲ ἀντάλλαγμα τὴ θετική τους παρουσίαση ἀπὸ τοὺς συγκεκριμένους δημοσιογράφους ἐν γνώσῃ, βέβαια, τῶν Μέσων Ἐνημέρωσης
γιὰ τὰ ὁποῖα ἐργάζονται.
Ἀπ’ εὐθείας ἐκ μέρους τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στὸ Βερολίνο χρηματοδότηση μὲ 5000 ὡς 20.000 δολάρια ὀργανώσεων στὴ Γερμανία,
οἱ ὁποῖες μέσῳ τῶν δημοσιογράφων ποὺ πρόσκεινται σ’ αὐτὲς ἀσκοῦν
ἐπιρροὴ ὑπὲρ τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ στὴ Γερμανικὴ κοινὴ γνώμη.
Ἡ βράβευση δημοσιογράφων ποὺ ὑπηρετοῦν πιστὰ τὸ σύστημα,
ἢ πού, ὅπως τὸ διατυπώνει ὁ ἴδιος ὁ Ulfkotte, ὑπηρετοῦν πιστὰ «Γερμανοαμερικανικὰ ἱδρύματα-ἐργοστάσια καθοδήγησης τῆς σκέψης» μὲ
γνωστὰ βραβεῖα δημοσιογραφίας καὶ χρηματικὰ ἔπαθλα.
Δεδομένο τῆς ἐπικρατούσης Γερμανικῆς δημοσιογραφίας εἶναι ὁ
προσανατολισμός της πρὸς τὶς ΗΠΑ καὶ ἡ ἐπικριτική της στάση ἀπέναντι στὴ Ρωσία. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει ὁ συγγραφέας πανεπιστημιακὴ μελέτη σχετικὰ μὲ τοὺς ἐπιθετικοὺς καὶ ἐπιρρηματικοὺς προσδιορισμοὺς ποὺ ἀποδίδονται στοὺς ἀρχηγοὺς κρατῶν Ὀμπάμα (ΗΠΑ)
τοῦ Πούτιν (Ρωσία) σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἄρθρων πασίγνωστης ἐφημερίδας
στὴ Γερμανία. Ὁ Πούτιν παρουσιάζεται σαφῶς ἀρνητικὰ ὡς: ἀπειλητικός, ὠμός, ἐπιθετικός, συγκρουσιακός, ἀντιδυτικός, ἐξουσιαστικός,
ἀναληθής, ψυχρὸς κ.ἄ. Ἐντελῶς ἀντίθετα ὁ Ὀμπάμα χαρακτηρίζεται
ὡς: δραστήριος, μὲ φρενήρη χαρὰ ἀποδεκτός, ἐνθουσιαστικός, φιλικός,
ἐλπιδοφόρος, ἀποφασιστικὸς κ.ἄ.
Στρατολόγηση ταλέντων δημοσιογραφίας ἤδη ἀπὸ τὰ φοιτητικά
τους χρόνια ἀπὸ καθηγητές τους γιὰ λογαριασμὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.
Ἡ μεγάλη ἐγγύτητα γνωστῶν δημοσιογράφων πρὸς τὶς μυστικὲς
ὑπηρεσίες, σὲ σημεῖο μάλιστα ποὺ αὐτές, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ συγγραφέας
μὲ βάση τὴ δική του προσωπικὴ ἐμπειρία, τοὺς σχεδιάζουν λεπτομερῶς
τὰ ἄρθρα τους. Γιὰ τοὺς ἀνταποκριτὲς ἐξωτερικοῦ Ἀμερικανικῶν καὶ
Ἀγγλικῶν ἐφημερίδων καταθέτει, ὅτι σχεδὸν ὅλοι εἶχαν ἀναλάβει δράση
καὶ γιὰ τὶς ἐθνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες τους. Ὁ ἴδιος ἀναφέρει σχετικὰ
μὲ τὶς ἀποστολές του στὸ ἐξωτερικό, ὅτι πρῶτα γινόταν ἀναφορὰ στὶς
μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἔπειτα στὴν ἐφημερίδα του.
Συμμετοχὴ ἐπιφανῶν δημοσιογράφων σὲ ὀργανώσεις καὶ λέσχες
ποὺ συγκαταλέγουν στὰ μέλη τους τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐλίτ,
ὅπως εἶναι π.χ. οἱ German Marschall Fund καὶ Atlantik-Brucke (Γέφυρα
τοῦ Ἀτλαντικοῦ: Μέλος καὶ ἡ καγκελάριος τῆς Γερμανίας Ἄγγελα Μέρκελ) ποὺ δημιουργήθηκαν στὴ Γερμανία ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 50΄ ὡς
κοινωφελῆ ἱδρύματα μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση τῶν κοινῶν ἀξιῶν καὶ τὴν
καλὴ συνεργασία Γερμανίας καὶ ΗΠΑ. Σχετικὰ μὲ τὴ δραστηριοποίηση
δημοσιογράφων στὶς παραπάνω ὀργανώσεις ἀλλὰ καὶ σὲ διεθνεῖς ὀργανώσεις ὅπως ἡ Μπίλντερμπεργκ (Bilderberg) καὶ ἡ Τριμερὴς Ἐπιτροπὴ
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(Trilateral Commission) ὁ συγγραφέας παραπέμπει στὴν διατριβὴ τοῦ
Uwe Kruger μὲ τίτλο «Meinungsmacht» (Ἐξουσία [τῆς διαμόρφωσης]
τῆς γνώμης). Ο Kruger, ὁ ὁποῖος στὴν ἐργασία αὐτὴ ἐξετάζει τὴν ἐπιρροὴ τῶν διαφόρων ἐλὶτ στὴ Γερμανικὴ δημοσιογραφία, καταγράφει 64
δημοσιογράφους μὲ συμμετοχὴ σὲ 84 ὀργανώσεις.
Ὅλα αὐτὰ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μία βασικὴ διαπίστωση: Κινούμαστε
πλέον πρὸς μιὰ νέα μορφὴ φεουδαρχίας.
Ἐπὶ πλέον ὁ συγγραφέας καταγγέλλει τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ
ἀσκεῖται μέσῳ τῆς κατευθυνόμενης δημοσιογραφίας. Ὅποιος κινεῖται
πέρα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ προβάλλεται ὡς πολιτικὰ ὀρθό, στιγματίζεται. Παλαιὰ οἱ ἐκτελέσεις γίνονταν στὸ κέντρο τῆς ἀγορᾶς. Σήμερα τὸ ἔργο
αὐτὸ ἔχουν ἀναλάβει τὰ ΜΜΕ. Ἀλλοίμονο σ’ αὐτοὺς ποὺ ἀμφισβητοῦν
τὸ Εὐρὼ ἢ ποὺ ἐκφράζουν ἀμφιβολίες γιὰ τὴ δῆθεν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος. Ἀντίθετα, γιὰ τὸν χριστιανισμὸ ἰσχύει: ὅσο περισσότερο σπιλώνονται οἱ χριστιανικὲς ἀξίες, τόσο καλύτερα. Ὅποιος, ὅμως, ἀσκεῖ
κριτικὴ στὸ Ἰσλὰμ πάσχει ἀπὸ ξενοφοβία. Πληθώρα λέξεων μέσῳ τῆς
δημοσιογραφίας ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἄλλες μέσα στὸ πνεῦμα
τῆς νέας ἐποχῆς. Ὁ θάνατος ἀμάχων χαρακτηρίζεται ὡς «παράπλευρες
ἀπώλειες», ἡ διεξαγωγὴ πολέμου ἐκ μέρος τῆς Δύσεως μὲ τὴν εἰσβολή
της σὲ ξένες χῶρες ὀνομάζεται «περιορισμένη ἐπιχείρηση» μὲ σκοπὸ
τὸν συνετισμὸ κ.ἄ.
Αὐτὰ κυρίως, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα καταθέτει ὁ Udo Ulfkotte στὸ
βιβλίο του, ἐπισημαίνοντας καὶ καταγγέλλοντας τὴν ἀπόλυτη εὐθυγράμμιση, βασικὰ τὴν ὑποδούλωση τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ μέσω τῶν
ἐλίτ του στὶς ἐπιδιώξεις τῶν ΗΠΑ μὲ τελικὸ στόχο τὴν ὑποταγή του σὲ
μία παγκόσμια οἰκουμενιστικὴ κυβέρνηση. Κεντρικῆς σημασίας γιὰ τὸ
ἐγχείρημα αὐτὸ εἶναι ἡ λεγομένη 4η ἐξουσία, ἡ δημοσιογραφία. Ἡ δεοντολογία ἐπιβάλλει βέβαια στὴ δημοσιογραφία νὰ μείνει μακρυὰ ἀπὸ
τὶς διάφορες ἐλίτ, ἀλλὰ αὐτὸ δυστυχῶς ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχει ἀναιρεθεῖ. Οἱ μεγαλοεκδότες καὶ κυρίαρχοι τῶν καναλιῶν ποὺ εἶναι καὶ αὐτοὶ
μέρος τῆς παγκόσμιας ἐλὶτ ἐπιβάλλουν σήμερα τὸ κυρίαρχο στίγμα τῆς
δημοσιογραφίας. Αὐτὸ ποὺ μένει γιὰ τοὺς δημοσιογράφους ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν ἀποστολή τους, εἶναι ἡ ἐξ ἰδίων δυνάμεων
ὅσο τὸ δυνατὸ εὐρύτερη ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ γιὰ αὐτὴν τὴ συνωμοσία
ποὺ ἐξελίσσεται ἐκ μέρους τῶν ἐλὶτ ἐναντίον του καὶ στοχεύει στὴν ἀπόλυτη πνευματική του ὑποτέλεια καὶ αὐτὸ μάλιστα σὲ ἐποχὴ ποὺ δῆθεν
ἐπικρατεῖ ἡ δημοκρατία καὶ ἡ πολυφωνία τῶν μέσων ἐνημέρωσης.
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Λέων Μπράνγκ
Δρ. Θεολογίας

Λύκε, λύκε εἶσαι ἐδῶ;

μικρός μας ἐπισκέπτης ἔπρεπε νὰ ἀπασχοληθεῖ εὐχάριστα ἀλλὰ καὶ δημιουργικὰ στὶς καλοκαιρινές του διακοπές. Ἐπιστρατεύτηκε λοιπὸν ἡ
φαντασία τῶν μεγάλων, ἐπιστρατεύτηκε καὶ ἡ δική του καὶ τὸ ἀποτέλεσμα
ἦταν, ἀπ’ ὅτι φάνηκε, εὐχάριστο γιὰ ὅλους. Ἕνας ἀπὸ τοὺς καρποὺς αὐτῆς τῆς
«ἐπιστράτευσης» ἦταν ἕνα σκονισμένο πακέτο ἀπὸ παραμύθια «Κλασσικὰ
Εἰκονογραφημένα», ἀναμνήσεις γλυκὲς μακρινῶν ἐποχῶν: τῶν παιδικῶν
μας χρόνων. Ὁ μικρός μας ἐπισκέπτης εἶναι πιὰ μακριὰ καὶ ἀπασχολεῖται
δημιουργικὰ στὰ θρανία τοῦ νηπιαγωγείου, ἡ δική μας ὅμως νοσταλγία ἔχει
ἀφήσει τὸ πακέτο μὲ τὰ παραμύθια ἀκόμη σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ γραφείου. Πάνωπάνω ἡ Κοκκινοσκουφίτσα, ἀγαπημένο παραμύθι ἀμέτρητων παιδιῶν, καὶ
ὄχι μόνο… Ὅταν, μικρὸ παιδί, διάβαζα τὸ παραμύθι αὐτό, θυμᾶμαι πόση
ἀνακούφιση ἔνιωθα ποὺ κατοικοῦσα σὲ πόλη. Κοντά μας δὲν ὑπῆρχε μεγάλο δάσος –οὔτε κἂν μικρὸ– ἄρα δὲν κινδυνεύαμε ἀπὸ κάποιον κακὸ λύκο!
Πολὺ σύντομα βέβαια κατάλαβα ὅτι εἶναι κρῖμα ποὺ δὲν ἔχουμε κοντά μας
δάσος, γιατί τὸ δάσος εἶναι χαρὰ καὶ ζωή. Καὶ ἐπίσης ἀρκετὰ σύντομα συνειδητοποίησα ὅτι ὑπάρχουν λύκοι ποὺ ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὰ δάση. Οἱ πιὸ πολλοὶ
καί, σίγουρα, οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι…
Δίπλα στὰ παραμύθια ἕνα δεύτερο πακέτο μὲ ἐφημερίδες. Πάνω-πάνω
τὸ φύλλο μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. Σίγουρα δὲν ἔχουν μείνει ἐκεῖ
ἀπὸ νοσταλγία… Περιμένουν νὰ τακτοποιηθοῦν ὡς τὴν ὥρα ποὺ θὰ γίνουν
προσάναμμα στὸ τζάκι! Βρέθηκαν δίπλα-δίπλα: παραμύθια, ἐκλογές, Κοκκινοσκουφίτσα, λύκοι… Οἱ συνειρμοὶ ἀναπόφευκτοι. Καὶ … ἀναπόφευκτα
τοὺς ἀκολουθοῦμε.
Ὅταν οἱ ἀδελφοὶ Grimm ἐξέδωσαν τὴ συλλογὴ τῶν παραμυθιῶν τους
στὴν τελική τους μορφὴ στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα, δὲν εἶχαν βέβαια σκοπὸ
νὰ γράψουν σενάρια τρόμου γιὰ παιδιά. Ἤθελαν νὰ καταγράψουν τὶς παραδόσεις καὶ τοὺς θρύλους τῆς πατρίδας τους καὶ ταὐτόχρονα, διαμορφώνοντάς τους κατὰ τὰ ἤθη τῆς ἐποχῆς, νὰ περάσουν κάποια μηνύματα. Τὸ βασικὸ μήνυμα στὸ συγκεκριμένο παραμύθι εἶναι ξεκάθαρο: τὰ παιδιὰ πρέπει
νὰ ἀκοῦνε τὶς συμβουλὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὰ ἀγαποῦν καὶ πρωτίστως τῶν
γονιῶν τους. Ἀκολουθοῦν ὅμως καὶ ἄλλα μηνύματα: νὰ μάθουν νὰ μὴν ἐμπιστεύονται τὸν ὁποιονδήποτε, νὰ μάθουν νὰ ξεχωρίζουν τὸ ἀληθινὸ ἀπὸ τὸ
ψεύτικο, νὰ ἔχουν τὰ μάτια τοὺς ἀνοιχτά. Ὡς παιδιὰ τὰ λαμβάναμε τότε τὰ
μηνύματα αὐτά. Καὶ ὄχι μόνο μέσα ἀπὸ τὰ παραμύθια. Πῶς στὰ χρόνια ποὺ
μεσολάβησαν τὰ ξεχάσαμε ἐντελῶς;
Ἡ μικρὴ Κοκκινοσκουφίτσα ἔπρεπε νὰ πορευθεῖ μόνη της στὸ ἀπέραντο καὶ ἐχθρικὸ δάσος –γιὰ νὰ ὑπάρξει ἡ ἀπαραίτητη πλοκὴ στὸ παρα-
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μύθι– ἔχοντας ὅμως ὡς προστασία τὶς συνετὲς συμβουλὲς τῆς μητέρας της.
Ποιοὺς νὰ συναναστραφεῖ καὶ ποιοὺς νὰ ἀποφύγει. Ἂν τὶς ἄκουγε δὲν θὰ
κινδύνευε, τοὐλάχιστον ὄχι τόσο. Ἐμεῖς; Ἀκούσαμε τὶς συμβουλὲς τῶν πνευματικῶν μας πατέρων; Ἢ μήπως δὲν ὑπῆρξαν; Ἀλλιῶς δὲν ἐξηγεῖται πῶς
πορευόμαστε ἀμέριμνοι ἐπὶ τόσα χρόνια νιώθοντας προστατευμένοι ἀπὸ
τὴν ἐξουσία, ἐνῶ στὴν οὐσία βρισκόμαστε παγιδευμένοι στὰ χέρια μεταμφιεσμένων λύκων. Ἔτσι, χωρὶς καθοδήγηση, φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ μὴν
μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὸ ὑγιὲς ἀπὸ τὸ σάπιο. Κι ἐνῶ τώρα ὑπάρχουν
κάποιες φωνὲς πνευματικῶν πατέρων ποὺ ὑποδεικνύουν ὑγιεῖς λύσεις, ἐμεῖς
τοὺς γυρίζουμε τὴν πλάτη καὶ συνεχίζουμε νὰ πέφτουμε στὴν ἀγκαλιὰ τῶν
ἐχθρῶν μας, φανερῶν καὶ μή.
Εἶχα πάντοτε τὴ βεβαιότητα ὅτι ἡ Κοκκινοσκουφίτσα, ἀκόμα καὶ ἂν
δὲν τῆς ἀποκαλυπτόταν ὁ κακὸς λύκος, θὰ ἔβρισκε τὸν τρόπο νὰ φύγει καὶ
νὰ σωθεῖ. Στὴν Ἑλληνικὴ ἐκδοχὴ ὁ λύκος φανερώνεται στὸ τέλος, ἀλλὰ ἡ
μικρούλα προλαβαίνει νὰ τρέξει καὶ νὰ ζητήσει βοήθεια. Στὴ Γερμανικὴ
ἐκδοχὴ ὁ λύκος «καταπίνει» τὴ μικρὴ Κοκκινοσκουφίτσα. Ἔχει προηγηθεῖ καὶ ἡ γιαγιά της. Τελικὰ σώζονται ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση τοῦ δασοφύλακα
ποὺ ἀνοίγει τὴν κοιλιὰ τοῦ κοιμισμένου λύκου! Ἡ δίψα γιὰ ἐξαφάνιση τῶν
μικρῶν καὶ ἀδυνάτων εἶναι διαχρονικὴ στοὺς «δυνατούς» τῆς γῆς… Τὸ μικρὸ
κοριτσάκι στὸ παραμύθι μας εἶχε ἀρχίσει νὰ καταλαβαίνει τὸν κίνδυνο γιατί εἶχε ἐπισημάνει τὶς διαφορὲς καὶ εἶχε θέσει τὰ σωστὰ ἐρωτήματα. «Γιατί
γιαγιὰ ἔχεις τόσο μεγάλα χέρια, γιατί γιαγιὰ ἔχεις τόσο μεγάλο στόμα;…». Σ’
ἐμᾶς σήμερα ὅλα φαίνονται ἴδια καὶ φυσιολογικὰ καὶ εἴμαστε πολὺ ράθυμοι
γιὰ νὰ θέσουμε ἐρωτήματα. Ἀκόμα καὶ τὰ πλέον ἁπλᾶ. Τοῦ τύπου: αὐτοὶ
ποὺ ψηφίζουμε τί νόμους ψήφιζαν χθές, τί ψήφιζαν προχθές; (καὶ ὄχι μόνο
τὰ οἰκονομικὰ μνημόνια). Τί ἔλεγαν χθές, τί ἔλεγαν προχθές, τί λένε σήμερα; Τί ἔπρατταν χθές, τί ἔπρατταν προχθές; Αὐτὰ θὰ πράξουν καὶ σήμερα!
Καὶ αὔριο, ἂν τοὺς τὸ ἐπιτρέψουμε… Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, ὅμως, ἡ Γερμανικὴ
ἐκδοχὴ τοῦ παραμυθιοῦ ταιριάζει σὲ μᾶς περισσότερο. Μόνο ποὺ τὸ καταβρόχθισμα ποὺ θὰ μᾶς κάνουν δὲν θὰ ἔλθει ξαφνικὰ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν θὰ
ἔχουμε δικαιολογία. Εἴμαστε συνυπεύθυνοι. Ἢ μήπως καὶ συμπαῖκτες; Καὶ
ἐπὶ πλέον ὁ καλὸς «δασοφύλακας» θὰ εἶναι δύσκολο νὰ μᾶς σώσει γιατί οἱ
δικοί μας οἱ λύκοι συνήθως δὲν κοιμοῦνται…
Τελικὰ ὁ λύκος τοῦ παραμυθιοῦ δείχνει τὸ ἀπεχθὲς πρόσωπό του στὸ
μικρὸ κοριτσάκι, ἔστω καὶ λίγο πρὸ τοῦ τέλους. Οἱ προβατόσχημοι λύκοι
εἶναι ὅμως διαφορετικοί. Οἱ πρώην, οἱ νῦν καὶ κατὰ πᾶσα πιθανότητα καὶ οἱ
ἑπόμενοι. Δὲν ρίχνουν εὔκολα τὰ προσωπεῖα τους. Ἐκτὸς ἂν κάποια στιγμὴ
ἔχουν τὴν ἀπόλυτη σιγουριά –καὶ ἴσως δὲν εἶναι μακριὰ ἡ ἡμέρα αὐτὴ– ὅτι
αὐτὸν τὸν λαὸ τίποτα δὲν τὸν προβληματίζει, τίποτα δὲν τὸν ἐξοργίζει, τίποτα δὲν τὸν τρομάζει. (Μόνο ἡ τσέπη του ποὺ ἀδειάζει, ἀλλὰ ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται
καὶ αὐτὸ τὸ συνηθίζει κανείς…)
Τὸ παραμύθι βέβαια ἔχει αἴσιο τέλος. Τὸ κακὸ κατατροπώνεται, τὸ
καλὸ ὑπερισχύει. Ὅπως σὲ ὅλα τὰ παραμύθια. Ὅπως καὶ στὸ ἀρχαῖο δρᾶμα,
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ὅπου ἔρχεται πάντα λυτρωτικὰ ἡ κάθαρση. Ἡ λύση στὰ ἀδιέξοδα στὸ ἀρχαῖο
δρᾶμα δίνεται συνήθως ἀπὸ μιὰ θεότητα. Στὰ παραμύθια τὴ λύση τὴ δίνει
κάποια καλὴ μάγισσα ἢ κάποιος ἄνθρωπος μὲ καλὰ αἰσθήματα. Ἡ ἔννοια
τοῦ Θεοῦ ἀπουσιάζει παντελῶς. Ἔστω ὅμως κι ἔτσι καὶ τὰ δύο αὐτὰ εἴδη διασώζουν μιὰ μεγάλη ἀλήθεια. Πράγματι, τὸ καλὸ στὸ τέλος θὰ θριαμβεύσει,
ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ θὰ πεῖ τὴν τελευταία λέξη στὴν Ἱστορία
τοῦ κόσμου. Καὶ σίγουρα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἱστορίας ἐπεμβαίνει,
ἄλλοτε διακριτικὰ καὶ ἄλλοτε δυναμικά, καὶ ἀνατρέπει ἄνομα σχέδια καὶ
ἀπονέμει τὸ δίκαιο, ὅταν καὶ ὅπου Ἐκεῖνος κρίνει. Τὸ πιὸ πιθανὸ ὅμως εἶναι,
ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ ζήσουμε ἐμεῖς στὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται θὰ εἶναι τὰ ὀλέθρια
ἀποτελέσματα τῶν δικῶν μας λαθῶν, τῶν δικῶν μας κακῶν ἐπιλογῶν ἢ τῆς
ἀδιαφορίας μας.
Ὅπως ἔχει ἀναλυθεῖ σὲ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας, τὴν
Ἱστορία μας τὴν μελετᾶμε, ἢ τὴν ἑρμηνεύουμε μὲ τοὺς παραμορφωμένους
φακοὺς τῶν ἰδεολογιῶν μας κι ἔτσι δὲν διδασκόμαστε ἀπὸ αὐτήν. Τὰ παραμύθια τῶν πραγματικῶν παραμυθάδων δὲν τὰ διαβάζουμε πιά. Καὶ καταλήξαμε νὰ ἀκοῦμε μόνο τὶς μυθοπλασίες ποὺ μᾶς σερβίρουν οἱ πολιτικοί, οἱ
δημοσιογράφοι καὶ κάποιοι (δυστυχῶς ὄχι καὶ λίγοι) ψευτοεπιστήμονες ποὺ
οἱ θεωρίες τους κυριαρχοῦν στὰ ΜΜΕ. Καὶ τὰ πιστεύουμε ὅλα. Χωρὶς τὴν
ἐπεξεργασία τῆς μνήμης, τῆς κρίσης, τῆς ἁπλῆς ἔστω λογικῆς.
Τί κρίμα γι’ αὐτὸν τὸν λαό! Ἰδιαίτερα οἱ χριστιανοί, ἤ, καλύτερα, αὐτοὶ
ποὺ θέλουμε κάποτε νὰ γίνουμε χριστιανοί, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε οἱ κατ’
ἐξοχὴν λογικοὶ ἄνθρωποι, ἐφ’ ὅσον ἡ Πίστη μας δὲν στηρίζεται σὲ ὑποθέσεις
καὶ φαντασίες, ἀλλὰ σὲ πραγματικὰ γεγονότα καὶ λογικότατα συμπεράσματα. Καὶ τελικὰ διαπιστώνουμε ὅτι δὲν διαθέτουμε οὔτε τὴν ἁπλῆ, στοιχειώδη
λογική, μιᾶς μικρούλας ἀθώας Κοκκινοσκουφίτσας…

Εὐανθία Κωλέτη
Θεολόγος
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«…Kαὶ ἐξαλείψει ἀπ’ αὐτῶν ὁ Θεὸς
πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν…»

						

(Ἀποκάλυψις κα΄, 4)

ρὶν ἀπὸ σαράντα περίπου μέρες, ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ μιὰ γυναῖκα. Ἔφυγε
ἀκριβῶς ὅπως ἔζησε: ἥσυχα καὶ ἀθόρυβα. Γιατί ἦταν ἕνας ἄνθρωπος,
πού, φαινομενικά, δὲν ἔκανε σπουδαῖα κατορθώματα, δὲν ξεχώρισε ἀπὸ τὸ
πλῆθος, δὲν ἐντυπωσίασε.
Ὡστόσο, ἦταν ἕνας ἄνθρωπος τῆς παλιᾶς γενιᾶς, ἕνας ἄνθρωπος πολύτιμος, ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους ποὺ ἀπόμειναν καὶ πού, ἕνας- ἕνας φεύγει,
γιατί ὁ κόσμος μας δὲν ἔχει τόπο γι’ αὐτούς. Οὔτε κι αὐτοὶ εἶχαν -ἢ ἔχουντόπο γιὰ τὸν κόσμο μας, γιατί
ὁ κόσμος μας δὲν τοὺς ἐντυπωσιάζει καὶ γιατί τίποτα ἀπὸ
αὐτὰ ποὺ θεωρεῖ ὁ κόσμος
μας σπουδαῖα, δὲν ἔχουν ἀξία
γι’ αὐτούς. Ἡ παρουσία αὐτῶν
τῶν ἀνθρώπων εἶναι τὸ ἁλάτι
τῆς γῆς. Κι ὅταν φεύγει ἕναςἕνας, χωρὶς φασαρία, χωρὶς
φανφάρες, “χωρὶς νὰ σχίσουν
τὴ θολὴ γραμμὴ τῶν ὁριζόντων”, ὁ κόσμος μας ἀπομένει
πιὸ φτωχὸς καὶ ἄνοστος.
Ἡ συγκεκριμένη γυναῖκα –τὸ ὄνομά της ἦταν καὶ
εἶναι Μαρία Πρέκα– δὲν ὑποψιάστηκε ποτέ της πόση ἀξία εἶχε ἡ ζωή της
καὶ πόσο πολύτιμη ἦταν. Ἂν τὴ ρωτοῦσες νὰ σοῦ πεῖ τὴν κεντρικὴ ἰδέα
τῆς ζωῆς της, ὅπως καὶ γενικά τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀπάντηση ἦταν:
“βάσανα, παιδί μου, βάσανα.” Κι ὅταν σκεφτόταν τὴ ζωή της καὶ μιλοῦσε γι’
αὐτήν, τὰ μάτια της ἔτρεχαν δάκρυα, ἐνῶ, ταυτόχρονα, χαμογελοῦσε! Γιατί
τὸ χαρακτηριστικό της ἦταν ὅτι εἶχε γνωρίσει στὴ ζωή της πολὺ πόνο καὶ
ἔτσι εἶχε ἀποκτήσει μιὰ σπάνια γλυκύτητα καὶ ἀνθρωπιὰ καὶ μιὰ καρδιὰ
γεμάτη συμπόνοια γιὰ τοὺς ἄλλους.
Ἡ ζωή της ἦταν ἕνα μέτρο ποὺ ντροπιάζει ὅλους ἐμᾶς τοὺς “καλομα
θημένους”, ποὺ χαλᾶμε τὸν κόσμο ὅταν ὅλα δὲν γίνονται ἀκριβῶς ὅπως τὰ
θέλουμε. Ἐκείνη ἔφυγε μαζὶ μὲ τὸ σύζυγό της καὶ δυὸ μικρὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ
νησί της, τὴ Σαντορίνη, ὅταν ἔγινε ὁ μεγάλος σεισμός, ποὺ τοὺς ἄφησε κυ
ριολεκτικὰ στὸ δρόμο, χωρὶς σπίτι, χωρὶς δουλειά, χωρὶς τίποτα ἀπολύτως.
Ἦρθαν στὴν Ἀθήνα μέσα σὲ τραγικὲς συνθῆκες, ψάχνοντας τὰ ἀπολύτως
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ἀπαραίτητα γιὰ νὰ ζήσουν, ἀλλὰ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀπὸ ὅλες τὶς
ἀπώλειές της αὐτὸ ποὺ μᾶς διηγόταν ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ τῆς στοίχισε περισ
σότερο, ἦταν τὸ πῶς γκρεμίστηκε ὁ Ἐσταυρωμένος τῆς Ἐκκλησίας τους!
Ἐδῶ, ἔμεναν σὲ ἕνα δωμάτιο ποὺ εἶχε γιὰ πόρτα μιὰ κουρτίνα καὶ μαγείρευε σὲ μιὰ γκαζιέρα στὴν αὐλή! Ὁ ἄντρας της –ἕνας μελαγχολικὸς καὶ
φιλάσθενος ἀλλὰ πολὺ καλὸς ἄνθρωπος– ἐργαζόταν στὶς οἰκοδομές, ὅπου
ἔφτιαχνε λάσπη καὶ τσιμέντο μὲ τὰ χέρια, γιατί δὲν ὑπῆρχαν οὔτε κἂν χει
ροκίνητες μπετονιέρες καὶ μετὰ φόρτωνε τὰ ὑλικὰ σὲ τενεκέδες καὶ τὰ κουβαλοῦσε στὴν πλάτη του ἐπάνω στὶς σκαλωσιές! Αὐτὴ ἡ σκληρὴ δουλειὰ
κλόνισε ἀκόμα περισσότερο καὶ τὴν ψυχικὴ καὶ τὴ σωματικὴ ὑγεία του.
Ὅταν μεγάλωσαν λίγο τὰ παιδιά τους –καὶ ἕνα τρίτο ποὺ εἶχε ὡστόσο
γεννηθεῖ– ἄρχισε καὶ ἐκείνη νὰ ἐργάζεται γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν οἰκογένειά
της. Καὶ τότε ὁ μικρότερος γιός της σκοτώθηκε σὲ ἐργατικὸ ἀτύχημα, σὲ
ἡλικία 17 ἐτῶν, ἐνῶ ὕστερα ἀπὸ λίγο καιρὸ τὸν ἀκολούθησε στὸν τάφο καὶ
ὁ πατέρας του.
Θὰ ἦταν πολὺ εὔκολο, ὅλος αὐτὸς ὁ πόνος, νὰ εἶχε γίνει θυμὸς καὶ
ἀγανάκτηση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν ἄφθονα ὅλα
ὅσα εἶχε αὐτὴ στερηθεῖ. Ἐκείνη ὅμως, στὴ θέση τοῦ παιδιοῦ ποὺ ἔχασε,
ἀγάπησε ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ ἰδίως τὰ παιδιὰ τοῦ σπιτιοῦ στὸ ὁποῖο ἐργαζόταν. Καὶ ἔγινε μητέρα καὶ πιστὴ φίλη καὶ γιαγιὰ ὅποιου τὴν εἶχε ἀνάγκη,
πρόθυμη νὰ ἀκούσει τὸν πόνο τῶν ἄλλων, νὰ σκουπίσει δάκρυα, νὰ παρηγορήσει, νὰ στηρίξει, νὰ βοηθήσει, νὰ ἐνθαρρύνει. Στάθηκε πάντα μὲ χαμό
γελο, κι ἂς ἔτρεχαν τὰ μάτια της δάκρυα.
Γι’ αὐτὸ ἦρθε τώρα ἡ δική της ἡ ὥρα νὰ ἐκπληρωθεῖ σ’ αὐτὴν ἡ ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς στὴν Ἀποκάλυψη: «…καὶ ἐξαλείψει ἀπ’ αὐτῶν
ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται
ἔτι, οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα
ἀπῆλθον…»!
							
Νινέττα Βολουδάκη
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΜΑ, ΠΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ;

(Τέταρτη δόση στοιχείων – συμπεράσματα)
πως ὑποσχεθήκαμε στό προηγούμενο σχετικό ἄρθρο μας (ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Ἰουνίου-Ἰουλίου 2015), συνεχίζουμε καὶ ὁλοκληρώνουμε τήν παράθεση
στοιχείων ἀπό ἔρευνά μας γιά τά αἴτια τῆς πτωχεύσεώς μας.
«Κλείνουν τό σκάνδαλο μέ τό C41 (σύστημα ἀσφαλείας τῶν Ὀλυμπιακῶν
Ἀγώνων). Πάνω ἀπό 300.000.000 πληρώσαμε καί δέν δούλεψε ποτέ!» (Kontra-news
15-7-14). Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ἐπιβαρυνθήκαμε. Μόνον οἱ προμηθευτές-πωλητές κέρδισαν;
«Φοροδιαφυγή πολλῶν ἑκατ. εὐρώ ἀπό ἐλέγχους τοῦ ΣΔΟΕ… ὑπερβαίνει τό
ἐπίπεδο τῶν 124 ἑκατ. εὐρώ…» (ΕΣΤΙΑ 13-8-14).
«Γυναικολογικές κλινικές χρέωναν τοκετούς σέ … ἄνδρες!» (Kontra-news
8-10-14).
«Ζάκυνθος: Ποινικές διώξεις γιά ἐπιδόματα τυφλότητας» (Kontra-news 1010-14). Ἐναντίον τοῦ πρώην νομάρχη Διονύση Γάσπαρου καί ὀφθαλμιάτρου. Ποσό
ἄνω τῶν 120 χιλ. εὐρώ.
«Ἕνα βῆμα πρίν ἀποκαλύψει ποιοί μπούκωναν μέ δισεκατομμύρια τά μεγάλα κόμματα, βρίσκεται ὁ Εἰσαγγελέας Παναγιωτόπουλος, πού γράφει ἱστορία. Γιά
χιλιάδες κουμπαράδες ξέρει ὁ Σ. Κόκκαλης. Λεφτά στούς κουμπαράδες ἔβαζε καί
ἡ SIEMENS, πού ἦταν συνέταιρος τοῦ Κόκκαλη, γιά νά λαδώνονται οἱ Ἕλληνες
πολιτικοί» (Kontra-news 26-10-14).
«Πάρτυ φοροδιαφυγῆς ἀπό γιατρούς, δικηγόρους καί κτηματομεσίτες. Ἀπίστευτες ὑποθέσεις πολλῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ» (Kontra-news 6-11-14). Ἡ
ἐφημερίδα παραθέτει συγκεκριμένες περιπτώσεις σέ Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη,
Θήβα, Πάτρα, Λῆμνο κ.ἄ. μέ ποσά καί χρονικές περιόδους.
«720.000 εὐρώ τόν μῆνα χάνει ἡ ΔΕΗ ἀπό ρευματοκλοπή!» (Kontra-news 12-1114).
«Μαύρη τρύπα 4 δις τό χρόνο ἀπό τό λαθρεμπόριο τσιγάρων» (Kontra-news
16-11-14).
«2,5 δις δάνεια ἐγγυήθηκε τό δημόσιο σέ ἰδιῶτες. Ἤδη κάποιοι ἔφαγαν τά
500.000.000 καί θά τά πληρώσουν οἱ φορολογούμενοι» (Kontra-news 16-11-14).
«Ἔβγαλε λαβράκια ἡ νέα ἔρευνα τοῦ ΣΔΟΕ. Ἀδήλωτα ἑκατομμύρια, εἰκονικά
τιμολόγια καί «μαῦρα εἰσοδήματα» (Kontra-news 18-11-14). Παρατίθενται συγκεκριμένες περιπτώσεις καί ποσά.
«Ἔφαγαν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἀπό μίζες αὐτοί πού ἔχουν τίς τύχες μας
στά χέρια τους. Ἐμετικές οἱ περιπτώσεις χρηματισμοῦ πολιτικῶν πού ἐπί σειράν
ἐτῶν δροῦν σέ βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ὑπέρ τῆς τσέπης τους» (Kontra-news
23-11-14).
«Τήν παραπομπή σέ δίκη τοῦ ἄλλοτε στενοῦ συνεργάτου τοῦ κ.Κ.Σημίτη, κ.
Θ. Τσουκάτου, ζητεῖ ὁ εἰσαγγελεύς πού ἐρευνᾶ τήν ὑπόθεση τῶν μαύρων ταμείων
τῆς Siemens» (ΕΣΤΙΑ 26-11-14)
«Κάθε μῆνα, νέοι γιατροί μέ «φακελλάκια», δικηγόροι μέ μάστερ στή φοροκλοπή, ἀγρότες μέ ἐπιδότηση ἀπ’ τήν ἐφορία, πανεπιστημιακοί μέ ντοκτορά στή
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φοροδιαφυγή» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30-11-14).
«Βόμβα μεγατόνων … Φωτιά τά πορίσματα τῆς Γερμανικῆς Δικαιοσύνης. Ἀπό
τά δισεκατομμύρια τῆς SIEMENS καί τῶν ἐξοπλισμῶν. Μίζα 2% σέ ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ!
Τό 8% πήγαινε σέ ἀξιωματούχους τοῦ ΟΤΕ. Τούς κρατάνε ὅλους οἱ Γερμανοί γι’ αὐτό
κάθονται σούζα…» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 30-11-14).
«Στό σκαμνί γιά τά σκάνδαλα τοῦ Λιάπη 13 στελέχη τοῦ ΟΣΕ. Κανένας πολιτικός ἀπό αὐτούς πού τά ἅρπαξαν δέν πῆγε φυλακή» (Kontra-news 9-12-14).
«Παραπέμπονται 32 γιά τήν ὑπόθεση μέ τίς μίζες τῶν ὑποβρυχίων» (Kontranews 13-12-14).
«60.000.000 εὐρώ μίζες σέ πολιτικούς. Ἔδωσαν οἱ Γερμανοί γιά τά μπαταρισμένα ὑποβρύχια» (Kontra-news 15-12-14).
«Ἀπάτη-μαμούθ μέ πλαστές ἀναπηρικές. Ἀπό 253 «μαϊμοὺ» συντάξεις πού
εἶχε διεκπεραιώσει ἡ σπείρα ἔχουν ἐρευνηθεῖ οἱ 44, μέ ζημία 700.000 εὐρώ γιά τό
ΙΚΑ!» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16-12-14).
«Ὄργιο φοροδιαφυγῆς ἀπό 6 γιατρούς καί διευθυντή νοσοκομείου» (Kontranews 17-12-14).
«Τά πέντε ἴχνη τῆς «μίζας» στά ἀντιαεροπορικά. Ἡ Γερμανική ἑταιρεία
Rheinmetall ἀναγκάστηκε νά «ὁμολογήσει» παράνομες πρακτικές στήν Ἑλλάδα …
Συνολικά ἔχουν ἀποτυπωθεῖ μίζες 4 ἑκατ. εὐρώ, ἀπό τίς 900.000 τοῦ Κάντα ἕως τίς
66.075 ἑνός πρώην ἀρχηγοῦ τοῦ Ναυτικοῦ» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-12-14).
«Ἀποδείξεις γιά μίζες καί στά Leopard 2 … Γερμανοί καί Ἕλληνες ἐρευνητές
διαπίστωσαν ὅτι ὑπῆρξαν δωροδοκίες καί στήν πώληση τῶν Leopard 2 …» (Kontranews 14-1-15).
«Τήν ὥρα πού σφάζουν τούς συνταξιούχους, «Τρόϊκα» καί κυβέρνηση στηρίζουν τούς λαθρεμπόρους καυσίμων! Δισεκατομμύρια εὐρώ χάνει τό Δημόσιο» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 18-1-15).
«Εἰσαγγελική δίωξις κατά ἕξι γιατρῶν … καί ὀκτώ διοικητικῶν στελεχῶν νοσοκομείων … γιά ὑπόθεση ὑπερκοστολογήσεως ἀναλώσιμων ὑλικῶν … ζημία ἄνω
τῶν 3 ἑκατ. εὐρώ στό Δημόσιο …» (ΕΣΤΙΑ 4-2-15).
«Τά 2,5 ἑκατ. εὐρώ τῆς ΜΚΟ πού «καῖνε» τόν Ἀνδρέα Παπαμιμίκο τόν ἐκλεκτό τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἐρευνῶνται τά ἀδικήματα τῆς ὑπεξαίρεσης σέ βάρος τοῦ
Δημοσίου, τῆς κατ’ ἐξακολούθησης ἀπάτης σέ βάρος τοῦ Δημοσίου, τῆς νομιμοποίησης ἐσόδων ἀπό ἐγκληματικές δραστηριότητες καί τῆς ἔκδοσης πλαστῶν καί
εἰκονικῶν τιμολογίων» (Kontra-news 8-2-15).
«Ὁ Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας Γιῶργος Σούρλας ἀποκαλύπτει. Δέν
εἰσπράχθηκαν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό φόρους, πρόστιμα καί προσαυξήσεις. Μέ ἐγκύκλιο τοῦ Θεοχάρη» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 8-2-15).
«Πρατηριοῦχοι: Ἀπώλειες δημοσίων ἐσόδων 25 δις εὐρώ ἀπό λαθρεμπόριο
καυσίμων» (Kontra-news 10-2-15).
«Ἀπίστευτο: Πληρώνουμε 400.000 εὐρώ ἐνοίκιο γιά ὀργανισμό μέ ἰδιόκτητο
κτίριο!» (Kontra-news 10-2-15).
Ὁ πρώην ἀντιεισαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου καί μέχρι πρό καιροῦ ὑπουργός
κατά τῆς διαφθορᾶς κ.Π.Νικολούδης: «3.500 πολῖτες διέπραξαν φοροδιαφυγή 7 δις
εὐρώ» (Kontra-news 11-2-15, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-2-15).
«Ὕφεση καί εἰσφοροδιαφυγή «κοστίζουν» στό σύστημα κοινωνικῆς ἀσφάλισης περί τά 20 δις εὐρώ» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-2-15)
«Τό ἁμαρτωλό κτίριο τοῦ ΕΚΕΠΥ … 5.000.000 εὐρώ τό χρόνο γιά 15 ὑπαλλήΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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λους! Ἡ σπατάλη σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο!» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ15-2-15).
«Τρεῖς Γερμανικές ἑταιρεῖες λάδωναν ἀξιωματικούς γιά νά παίρνουν ἐξοπλιστικά προγράμματα. 62.000.000 εὐρώ οἱ μίζες πού ἔδωσαν» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 15-2-15).
«Ἀπίστευτες περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς στήν «τσιμπίδα» τοῦ ΣΔΟΕ. Ἕνα
ἀπίστευτο πάρτυ φοροδιαφυγῆς ἀποκάλυψε τό Σῶμα Δίωξης Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος (ΣΔΟΕ) σέ ὅλη τή χώρα. Πρωταγωνιστές τῆς φοροδιαφυγῆς ἦταν, ἀκόμα μιά
φορά, γιατροί-δικηγόροι-ἐπιχειρηματίες πού ἔκρυβαν ἀμύθητα ποσά, εἰς βάρος τοῦ
Δημοσίου» (Kontra-news 4-4-15). Ἡ ἐφημερίδα παραθέτει περιπτώσεις φυσικῶν καί
νομικῶν προσώπων χωρίς ὀνόματα ἀλλά τά ποσά.
«Ἡ μεγάλη κομπίνα μέ τίς περιβόητες ἐνδοομιλικές συναλλαγές. Ἰδοῦ πῶς
φοροαποφεύγουν οἱ θυγατρικές τῶν πολυεθνικῶν στήν Ἑλλάδα. Δισεκατομμύρια
εὐρώ κερδίζουν μέ … νόμιμο τρόπο, παρουσιάζοντας λιγότερα κέρδη. Δηλώνουν
17,5 φορές λιγότερα κέρδη ἀπό ὅσα δηλώνει ἡ μητρική ἑταιρεία» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 5-415). Δημοσιεύεται πίνακας 23 ἑταιρειῶν μέ σχετικά ἀριθμητικά στοιχεῖα.
«Τό Swap Goldman Sachs – Σημίτη τῶν 2,8 δις τό πληρώνουμε μέ τόκους 13
δις!!!» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 9-4-15).
«ΝΑΤ: 101.324.850 εὐρώ οἱ ὀφειλές τῶν ἀκτοπλόων» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10-415).
«Ἔτσι «πέταξε» στά 360 δις εὐρώ τό χρέος. Τό μεγάλο φαγοπότι ἀπό τό 1974
μέχρι τό 2010. Ταρίφα στίς μίζες. 4% στά ἐξοπλιστικά, 2,5% στίς συμβάσεις ἔργων
καί 23% στό ἰατροφαρμακευτικό ὑλικό» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12-4-15).
«Συνελήφθη πρατηριοῦχος γιά φοροδιαφυγή ὕψους 500.000 εὐρώ!» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-4-15).
«Ἐσύ Ἕλληνα φορολογούμενε νά τά βλέπεις. Τό Ἑλληνικό δημόσιο πλήρωσε
τό 2012 1,5 ἑκατ. εὐρώ στήν General Electric γιά νά ἀγοράσει τόν πιό σύγχρονο
μαγνητικό τομογράφο στήν Εὐρώπη ὁ ὁποῖος 3 χρόνια μένει στά κουτιά τοῦ νοσοκομείου Ἀγρινίου» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25-4-15).
«Στό ἐδώλιο τοῦ τριμελοῦς ἐφετείου κακουργημάτων παραπέμπει μέ βούλευμά του τό συμβούλιο ἐφετῶν τόν Ἄλεξ Ρόντο, στενό συνεργάτη τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, γιά τό γιγαντιαῖο σκάνδαλο μέ τή χρηματοδότηση τῶν ΜΚΟ, μέ μαῦρα
κονδύλια ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν» (Kontranews 25-4-15).
«Μίζες 32 ἑκατ. ὡς τό 2011 στά Ἐξοπλιστικά. Νέα στοιχεῖα γιά τό «πάρτυ»
ἔδωσαν στόν ἀνακριτή δύο Γερμανοί, στελέχη τῆς Rheinmetall, πού ἦλθαν μυστικά
στήν Ἀθήνα γιά νά ἀπολογηθοῦν» (ΤΟ ΒΗΜΑ 26-4-15)
«Τό δεξί χέρι (ὁ κ. Σταῦρος Παπασταύρου) τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ (Ἀντώνη Σαμαρᾶ) ὁδηγεῖται στήν δικαιοσύνη ὡς ἐμπλεκόμενος στήν ὑπόθεση τῆς λίστας
Λαγκάρντ γιά τά 5,5 ἑκατομμύρια εὐρώ πού ἔβγαλε στό ἐξωτερικό» (Kontra-news
26-4-15).
«Ποινικές διώξεις σέ ἑπτά γιά τίς μίζες τῆς Daimler 2.000.000 εὐρώ τά ὁποῖα
ἀπό τό 2001 καί μετά φέρεται ὅτι κατέληξαν σέ κρατικούς ἀξιωματούχους …» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28-4-15).
«Στή φυλακή γιά τή μίζα τῶν 3.000.000 εὐρώ ὁ πρώην στρατιωτικός Παναγιώτης Κατσῆς γιά τά Λέοπαρντ» (Kontra-news 12-5-15, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12-5-15).
«Τό πάρτυ στόν ΕΟΠΥΥ μέ τίς 694(!) ἐξετάσεις. Πλήρωνε περισσότερο ἀπό
τά ἄλλα Ταμεῖα. Ἀνακοστολόγηση τώρα γιά μείωση δαπανῶν κατά 50.000.000»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16-5-15).
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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«Νέο χτύπημα στό λαθρεμπόριο καπνοῦ ἀπό τό ΣΔΟΕ. Κατασχέθηκαν
12,3 ἑκατ. λαθραῖα πακέτα τσιγάρα καί διαφεύγοντες δασμοί ἀνέρχονται ὕψους
2.250.688,42 εὐρώ» (Kontra-news 23-5-15).
«Τό 2014 ὑπολογίζεται ὅτι τά νοσοκομεῖα εἶχαν δαπάνη πού ξεπέρασε τά 8
ἑκατ. εὐρώ γιά τή νοσηλεία ἀνασφάλιστων ἀπό χῶρες ἐκτός Ε.Ε.» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
24-5-15).
Ἐκτός ἀπό τίς περιπτώσεις λεηλασίας τοῦ δημόσιου ταμείου πού ἐκθέτουμε
στό ἄρθρο αὐτό καί στά τρία προηγούμενα (φοροδιαφυγή, εἰσφοροδιαφυγή, μίζες,
ὑπερκοστολογήσεις ἔργων καί πάσης φύσεως ἀγαθῶν ἀπό εἴδη πολεμικοῦ ὑλικοῦ
μέχρι ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ, ἀπάτες γιά συντάξεις, ἐπιδοτήσεις καί διάφορες ἀμοιβές), ἔχουμε καί πρόστιμα ἀπό τήν Ε.Ε. γιά παράβαση κανονισμῶν(χωματερές κλπ).
Στόν δημόσιο τομέα δέν εἶναι ἄγνωστα γεγονότα ἡ σπατάλη, οἱ κλοπές, οἱ ὑπεξαιρέσεις.
Ὁ καθαρισμός κτιρίων, μνημείων, χώρων ἀπό τήν κακοήθη δραστηριότητα
συμπατριωτῶν μας καί ἀλλοδαπῶν κοστίζει. Οἱ καταλήψεις σχολείων καί πανεπιστημίων προκαλοῦν ρύπανση καί καταστροφή χώρων, ἐπίπλων, συσκευῶν, μηχανημάτων, ὀργάνων. Κλοπή συσκευῶν, μηχανημάτων, ὀργάνων. Ἐμεῖς οἱ φορολογούμενοι καλύπτουμε τίς σχετικές δαπάνες μέσω τοῦ δημόσιου ταμείου. Ἐπίσης γιά
τήν ἐπούλωση πληγῶν πού προκαλοῦν φυσικές καταστροφές σέ ὑποδομές, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο.
Γιατί συμβαίνουν ὅλα αὐτά; Σχετικές νομοθεσίες καί κανονισμοί ἠθελημένα ἤ
μή δέν εἶναι πλήρεις, ἀφήνουν «παραθυράκια» πού οἱ ἐπιτήδειοι ἐκμεταλλεύονται.
Καί ὅταν εἶναι ἱκανοποιητικοί δέν τηροῦνται. Κοινό μυστικό ἡ παραβατική συμπεριφορά προσωπικοῦ τοῦ φορολογικοῦ μηχανισμοῦ (ΕΣΤΙΑ 28-1-15). Δέν ὑπάρχει
πολιτική βούληση γιά τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Ὁ Αὐστριακός καθηγητής
οἰκονομικῶν Φρίντριχ Σνάϊντερ ὑποστηρίζει ὅτι τό Ἑλληνικό δημόσιο θά ἔχει ἔσοδα
15 δις εὐρώ ἐάν φορολογηθοῦν οἱ καταθέσεις τῶν Ἑλλήνων στήν Ἑλβετία. (Kontranews 26-3-15). Θά τολμήσουν οἱ πολιτικοί μας;
Ἡ οἰκονομική πτώχευσή μας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς μας πτωχεύσεως. Αὐτοπεριοριστήκαμε στήν ὑλική διάσταση τῆς ὑπάρξεώς μας. Στήν πλειονότητά μας διαβρωθήκαμε ἀπό ὑλοφροσύνη. Προσχωρήσαμε στή λατρεία τοῦ
Μαμμωνᾶ. Ἐκτενῆ ἀνάλυση τοῦ φαινομένου στό ἄρθρο «Τό εὐρώ πάνω ἀπό ψυχή
καί Χριστό;» στό τεῦχος Ὀκτωβρίου 2012 (ἀριθ. 122) τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ».
Ἡ δήλωση ἑνός ὑπουργοῦ «Μαζί τά φάγαμε» ἔχει μεγάλη δόση ἀλήθειας. Οἱ
πολιτικοί μας «τά ἔφαγαν» μέ τήν κομματική τους πελατεία, ἑνός εὐρύτατου φάσματος μικρῶν καί μεγάλων συμφερόντων. Τίς συνέπειες τίς ὑφιστάμεθα οἱ πολλοί πού
δέν συμμετείχαμε στό φαγοπότι. Δέν ἔχουμε εὐθύνη; Νομίζω ναί, ἔχουμε. Αὐτοί πού
μᾶς κυβερνοῦν μετά τήν δολοφονία τοῦ μόνου σωστοῦ κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια δέν πέφτουν ἀπό τά σύννεφα. Ἐμεῖς τούς ἐκλέγουμε. Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Γιατί δέν ἐκλέγουμε τούς κατάλληλους, ἱκανούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς
γιά νομοθέτες καί κυβερνῆτες; Ἂς ἀφυπνιστοῦμε, γιά τήν πατρίδα μας, γιά τά παιδιά
μας. Αὐτοί πού μᾶς ἔχουν καταχρεώσει, μᾶς ἔχουν ὑποδουλώσει σέ ξένα Κέντρα
ἐξουσίας.
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