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ἱ Ἐκκλησιαστικὲς καὶ οἱ Ἐθνικὲς ἑορτὲς εἶναι πάντοτε ὁρόσημα
καὶ ὁδοδεῖκτες τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος. Τῆς παρούσης
ζωῆς καὶ τῆς Μελλούσης.
Εἰδικότερα στὸ Ἔθνος μας, οἱ Ἐθνικὲς ἑορτές –ὅπως αὐτή τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, πού θά ἑορτάσουμε τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στίς 25 Μαρτίου– συμπίπτουν πάντοτε μὲ μεγάλες ἑορτὲς
τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ τονίζουν σὲ ὅλους μας ὅτι ἡ Ἱστορία μας
σ’ αὐτὴ τὴ γῆ εἶναι καὶ τὸ πρόκριμα γιὰ τὴν ζωή μας μετὰ θάνατον,
γιὰ τὴν Αἰώνια Ζωή μας! Εἶναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό τό γεγονός
ὅτι στίς Ἐθνικές Ἐπετείους ἑορτάζουμε τήν ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τοῦ
ἐνόπλου ἀγῶνος καί ὄχι τήν ἡμέρα τῆς νικηφόρου ἐκβάσεώς του.
Καί τοῦτο, διότι «ἀπό Θεοῦ ἀρχόμεθα», ἀπό τόν Θεό πρέπει νά ἀρχίζουμε, ἀλλά καί γιατί ἡ βαθειά Πίστη μας σέ Ἐκεῖνον μᾶς δίδει τήν
σιγουριά καί τήν ἀνάπαυση ὅτι θά ἐπιτρέψη νά μᾶς συμβῆ αὐτό πού
μακροπρόθεσμα εἶναι τό πνευματικό μας συμφέρον καί ὄχι τό δικό
μας κοντόφθαλμο θέλημα.
Αὐτὴ ἡ συμπόρευση τῆς Θρησκευτικότητός μας μὲ τὴν καθημερινότητά μας ἀπορρέει ἀπὸ τὰ Δόγματα τῆς Πίστεώς μας, ποὺ μᾶς
ἐπιτάσσουν νὰ μὴν κάνουμε τίποτα στὴ ζωή μας τὸ ὁποῖο νὰ μὴν
ἐκφράζη τὴν ἀκρίβεια τῆς Πίστεώς μας.
Δυστυχῶς, στὶς μέρες μας, αὐτὴ ἡ Ἀλήθεια ἔχει πάψει νὰ σημαίνεται στὴν διάνοια καὶ στὴν καρδιά μας, γιατί ὁ Προτεσταντικὸς τρόπος τῆς ζωῆς τοῦ Νεοέλληνα μᾶς ἔχει ὁδηγήσει νὰ θεωροῦμε ἐντελῶς
ἄσχετη μὲ τὴν πνευματικότητά μας τὴν λειτουργία καὶ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Κράτους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κοροϊδευόμαστε πὼς ζοῦμε
Χριστιανικά, ἐνῶ –λόγῳ τῆς Ἀθεϊστικῆς δομῆς τοῦ συγχρόνου Κράτους μας– ἡ προσωπικὴ καὶ ἡ οἰκογενειακὴ συμπεριφορὰ τῶν περισσοτέρων συμπατριωτῶν μας ἔχει ἀλλοιωθεῖ κάτω ἀπὸ τὴν συντριπτικὴ
ἀνισότητα ἐπιρροῆς τῆς ἀθεϊστικῆς νοοτροπίας τοῦ Κράτους, ἔναντι
τῆς σχεδὸν ἀφανισμένης Ἐκκλησιαστικῆς διδαχῆς, τὴν ὁποία, μάλιστα, πρέπει νὰ ἐπιζητῆ καὶ νὰ ἐπιλέγη κάθε Πιστὸς καταφεύγοντας
μόνο στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἀφοῦ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες πτυχὲς τῆς ζωῆς
ἡ διδαχὴ αὐτὴ καὶ ἡ πρακτική της εἶναι ἐξαφανισμένες!
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Ὡστόσο, τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ἀσυγχύτου ἀλλὰ καὶ ἀδιαιρέτου συζεύξεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῶν Ἐθνικῶν μας ἑορτῶν
ἀγνοεῖται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Λαϊκῶν συμπα
τριωτῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν στεγανοποιήσει τὴν Ἐκκλησιαστικοπνευματικὴ ζωή τους, νομίζοντας ὅτι δὲν κινδυνεύουν οὔτε αὐτοί,
οὔτε τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τους ἀπὸ τὴν ἀθεϊστικὴ ὀσμὴ ποὺ ἀποπνέει τὸ σύγχρονο Ἑλληνικὸ Κράτος, σὰν νὰ ζοῦσαν τὴν καθημερινή
τους ζωὴ μέσα σὲ πνευματικὰ ἀποστειρωμένα σκάφανδρα!
Πρόσφατα, μάλιστα, κάποιος Κληρικὸς, μαθητής μου στὴν ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση ἔγραψε ἕνα ἄρθρο μὲ τὸ ὁποῖο –προκειμένου νά
στραφῆ ἐναντίον μου– πολεμάει τὴν παραπάνω Δογματικὴ Ἀλήθεια,
ἐπιστρατεύοντας ἄσχετα θεολογικὰ καί ἁγιοπατερικά ἀποσπάσματα,
ἀρνούμενος ἀκόμη καὶ τὴν Ἀλήθεια ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν διδαχὴ
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «Τὸ σχολεῖο ἀνοίγει τὴν Ἐκκλησία»!
Αὐτήν τήν Διδαχή, προσήρμοσα στὴν σύγχρονη πραγματικότητα (γιατί στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ δὲν ὑπῆρχαν ἐκλεγόμενοι Πολιτικοί,
ἀλλὰ μόνο ὁ Τοῦρκος κατακτητής), γράφοντας: «Ἡ Πολιτική εἴτε
ἀνοίγει εἴτε κλείνει τὴν Ἐκκλησία». Καί ὅμως, ἐκεῖνος, σκέπτεται
καί γράφει σάν νά μήν ζῆ στόν παρόντα κόσμο καί σάν νά μήν πληροφορήθηκε ποτέ πόσα ἀθεϊστικά καθεστῶτα ἔκλεισαν Ἐκκλησίες, ἤ
σάν νά μήν ἔχη τὴν δυνατότητα νά ἀντιληφθῆ τόν πόλεμο πού γίνεται
διεθνῶς κατά τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, τοῦ Σταυροῦ καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων καί τήν καθημερινή ὑποτίμηση καί ἀπαξίωση τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας ἀπό τό σύνολο σχεδόν καί τοῦ Πολιτικοῦ
κόσμου τῆς Πατρίδος μας! Καί νά συνυπολογίση κανείς ὅτι τό ἀντορθόδοξο καί ἐξωπραγματικό αὐτό ἄρθρο τό ἔχει ἀναρτήσει καί ἱστοσελίδα, πού ἰσχυρίζεται ὅτι ἀγωνίζεται ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
καί μιᾶς πραγματικά Χριστιανικῆς Ἑλλάδος!
Σέ ἀντίθεση μέ ἐμᾶς τούς ὑποτιθεμένους πιστούς, οἱ ἀθεϊστές
καί ἀμοραλιστές πολιτικοί μας ἔχουν καταλάβει αὐτή τήν σύζευξη
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς πνευματικῆς ζωῆς μέ τήν καθημερινή ζωή τοῦ
Κράτους καί τῶν πολιτῶν, πού ἀπορρέει ὡς ἀπαραίτητο ἐπακόλουθο τῆς συνεποῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καί γι’ αὐτό ἔχουν ἐπιδοθεῖ
σέ μιά ἐπίμονη προσπάθεια, ἀρχικά νά ὑποβαθμίσουν καί σταδιακά
νά καταργήσουν τίς Ἐθνικές Ἐπετείους, μέ τό προδοτικό ἐπιχείρημα
ὅτι τἄχα οἱ ἑορτές αὐτές καλλιεργοῦν τόν ...ἐθνικισμό(!) καί ἐμποδίζουν τήν εἰρηνική συμβίωση στήν πολυπολιτισμική κοινωνία μας! Τό
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 163

101

πραγματικό πρόβλημά τους, ὅμως, εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του. Αὐτούς θέλουν νά ἐξοβελίσουν ἀπό τήν Πατρίδα μας!
Τίς ἑορτές πού συμβάλλουν στήν ψυχική, πνευματική καί σωματική μας ὑγεία καί εὐφροσύνη, ἔχουν ἀρχίσει οἱ κρατοῦντες νά
ἀντικαθιστοῦν μέ ἀνόητες, ἐπιβλαβεῖς, πολυδάπανες καί ἐπιζήμιες
κατ’ εὐφημισμόν ἑορτές. Μᾶς ἔχουν κατακλύσει μὲ κάθε λογῆς ἀνήθικες καί διεστραμμένες ἐπινοήσεις, ἀπό Διονυσιακά καρναβάλια πορνοβοσκῶν, παρελάσεις ὑπερηφάνων ἀνωμάλων, μέχρι ἑορτῶν τοῦ
τύπου ...«ἑορτή χρήσεως προφυλακτικῶν»!!! Ἔτσι, τώρα πιά, μέ τήν
ἐπικρατοῦσα πολιτική, τήν «γουρουνίσια ὁρατότητα» (γιά νά θυμηθοῦμε λίγο καί τόν Λόρδο Βύρωνα), στό ἑξῆς, ὄχι μόνο οἱ Ἐθνοπνευματικές ἐπέτειοι, ἀλλά καί οἱ γιορτές τῆς Μητέρας καί τοῦ Πατέρα θά
θεωροῦνται «κολοκύθια στό πάτερο»!
Καί καλά ἐμεῖς. «Ἄξια ὧν ἐπράξαμε» καί ἐξακολουθοῦμε νά
πράττουμε, ἀπολαμβάνουμε. Ποιά ἀπολογία, ὅμως, θά ἔχουμε γιά τήν
διαφθορά τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐγγονῶν μας, τήν ὁποία παρακολουθοῦμε σάν ψυχικά καί νοητικά παράλυτοι νά ἀνοσιουργεῖται ἀπό τούς
πολιτικούς πού ἐμεῖς ἐκλέγουμε καί πληρώνουμε γιά δικούς μας Κυβερνῆτες καί παιδαγωγούς τῶν παιδιῶν μας, χωρίς κἄν νά “παίρνουμε
εἴδηση” ὅτι παντοιοτρόπως μᾶς διαφθείρουν; Καί, πῶς θά ἀντικρύσουμε κάποια μέρα, στήν Μέλλουσα Κρίση ὅλους ἐκείνους, Κληρικούς
καί λαϊκούς, Ἁγίους καί γενναίους Ἀγωνιστές τοῦ 1821, πού ἔδωσαν
τό αἷμα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός τους γιά νά μᾶς ἀπαλλάξουν
ἀπό τήν διακυβέρνηση καί καταπίεση ἀλλοθρήσκων, ὥστε νά ζοῦμε
ἀνεμπόδιστα τόν Παράδεισο τῆς Πίστεώς μας; Καί τώρα ἐμεῖς, μέ τήν
θέλησή μας, ψηφίζοντας, χειροκροτῶντας καί ἐκλιπαρῶντας γιά
“ρουσφέτια” τήν ἀσέβεια, ὁδηγοῦμε τήν Πατρίδα μας σέ χειρότερη
ἀπό τήν Τουρκική δουλεία. Τήν ὁδηγοῦμε, στόν ἀλύτρωτο ζυγό τῆς
Εὐρωπαϊκῆς ἀπάτης, πού μετά τόν καγχασμό της κατά τοῦ Θεοῦ καί
τῶν Ὁδηγιῶν Του –ὅπως ἐκάγχασε κάποτε ὁ ἄφρων καί δυνάστης Ναπολέων στό Καπιτώλιο– δέν περιμένει τίποτε ἄλλο πιά, παρά τό μόνο
βέβαιο: ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΤΕΡΛΩ!!!
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Λόγος ἀκροτελεύτιος γιὰ τὸ ζήτημα
τῆς λεγομένης καύσεως τῶν νεκρῶν
ὲν ἐπιθυμῶ νὰ κάμω τὸ δάσκαλο, μήτε καὶ νὰ ὑποβάλλω προτάσεις
γιὰ ἕνα θέμα ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι πρωτίστως ζήτημα πίστεως καὶ
ὁμολογίας. Κι ἀναφέρομαι στὸ κορυφαῖο καί θεολογικότατο θέμα, ποὺ
ἀφορᾶ στὴν καύση τῶν νεκρῶν. Ὄχι τῶν κεκοιμημένων, γιατὶ αὐτὴ εἶναι
ἡ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε μὲ τοὺς ὅποιους ἀντιρρησίες τοῦ θέματος: Βλέπεις, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἀντιμετωπίζει τὸν «ἄπνου καὶ νεκρὸ» μὲ
τὴν ἔννοια τοῦ ἄχρηστου καὶ περιττοῦ, ἀλλὰ μὲ τὴν ἄλλη προοπτική:
Τῆς προσδοκίας τῆς Ἀναστάσεως. Ἑπομένως καὶ νοιάζεται τί θὰ ἀπογίνει
αὐτὸ τὸ ἄπνουν σῶμα, τὸ λείψανον ἀλήθεια, τὶ ὄμορφη λέξη καὶ συνάμα
διδακτική! Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ φροντίζει ( βλ. κηδεία, ἀπὸ τὸ ρ. κήδομαι, ποὺ
σημαίνει φροντίζω), τὸ ταχτοποιεῖ, τὸ ἐπιστρέφει ὡς ὅμοιο στὸν οἰκεῖο
χῶρο του, τὴ γῆ, τὴ μάνα-γῆ ποὺ λέγανε κι οἱ σοφοὶ προπάτορές μας. Τὸ
ἐπιστρέφει κι ἔχει κι ἐκεῖ τὴν ἔγνοια του, ἀφοῦ ἡ παρουσία τοῦ μνημείου,
ὅπου τίθεται ὁ κεκοιμημένος, δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος τόπος: εἶναι πάνω
ἀπ᾿ ὅλα ἱερὸ ταμιευτήριο ἀναμνήσεων ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸν
κόσμο αὐτόν.
Ὅμως θὰ χρειαστεῖ νὰ προσθέσουμε καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμη. Ὄχι γιὰ
νὰ ὑποστηρίξουμε τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ὁποία στὸ κάτω-κάτω τῆς
γραφῆς δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη, ἐμεῖς Τὴν ἔχουμε- ἀλλὰ γιὰ νὰ κατανοήσουμε
τὸ ποιοὶ τιμοῦν τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ ποιοὶ τὸ περιφρονοῦν. Γιατὶ δὲν
μπορεῖς τὸ σῶμα σου νὰ τὸ περιποιεῖσαι, νὰ τὸ φροντίζεις, νὰ τὸ προβάλλεις καὶ σὲ κάποια στιγμή, ὅταν πιὰ ἔχει μείνει ἄπνου καὶ νεκρό, ἐκεῖνοι
ποὺ τὸ θαύμαζαν, τὸ ὕψωναν ὡς ἕνα ἔργο τέχνης καὶ τὸ σέβονταν, τώρα
νὰ τὸ περιφρονοῦν, νὰ τὸ θεωροῦν ἄχρηστο, τιποτένιο, χωρὶς καμμιὰ ἀξία
καὶ νὰ τὸ χαντακώνουν, δίχως καμμιὰ τιμή, καμμιὰ εὐαισθησία, καμμιὰ
προσπάθεια διατήρησης τῆς μνήμης. Ναί, τὸ χαντακώνουν, δηλαδή νὰ τὸ
ρίχνουν στὴν πυρά, λές καὶ εἶναι κάτι τὸ ἀπόβλητο, τὸ μισητό. Κι αὐτὰ
τὰ κάνει ἡ ἴδια ἡ μερίδα τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, ποὺ μέχρι χθὲς θαύμαζε
τὸ εἶδος καὶ τὸ κάλλος τοῦ κορμιοῦ καὶ σήμερα τὸ καταστρέφει.
Ἡ Ἐκκλησία, ποὺ στέκει φιλάνθρωπα καὶ τιμητικὰ ἀπέναντι σὲ κάθε
της παιδί, σὲ κάθε δηλαδή πιστό –χωρὶς νὰ ὑποτιμᾶ τὸν διαφορετικό, τὸν
ὑποτιθέμενο «ἄπιστο» (ἀλήθεια, ὑπάρχει ἄ–πιστος;) ἁπλῶς διατηρεῖ τὴν
ὑπομονή Της καὶ τοῦ προβάλλει τὴ διδαχή Της– ἔχει μιὰ ἄλλη ἄποψη, γιὰ
τὸ θέμα. Δὲν παραπετᾶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπως ἐπίσης δὲν ἀπορρίπτει
καὶ τὴν ψυχή. Γιατὶ δέχεται τὸν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματικὴ ὀντότητα,
καθόσον ἔτσι προῆλθε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ. (βλ. Γεν.1, 26-30).
Ὁπότε, πῶς μπορεῖ νὰ ἀπορρίψει τὸ ἕνα, τὸ σῶμα δηλαδή, καὶ νὰ ἀπο-
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δεχτεῖ μόνο τὸ ἄλλο; Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε ἔγιναν τόσες καὶ τόσες Σύνοδοι,
ἀλλὰ καὶ τόσες πραγματεῖες ἤ καὶ λόγοι γράφτηκαν, ὥστε νὰ ὑποστηρίξουν τὸ συναμφότερον τῆς ψυχοσωματικῆς ὀντότητας τοῦ ἀνθρώπου.
Μιὰ πρώτη προσπάθεια περιφρόνησης τοῦ σώματος, γιατὶ πρέπει
νὰ τονιστεῖ κι αὐτό, εἶναι αὐτὴ ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν παραμόρφωσή
του. Ὄχι τὴν μεταμόρφωσή του, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ ὁδός, ἡ ὁποία
κι ὁδηγεῖ στὴν ἁγιότητα καὶ θέωση, ἀλλ᾿ ἐκείνη ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν
ἀπομάκρυνσή μας, ἀπὸ τὴν πραγματική, αὐθεντικὴ καὶ μοναδικὴ εἰκόνα/
σφραγῖδα ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὸ Θεό/Δημιουργό, Εἰκόνα, ποὺ παραποιοῦμε
μὲ τὴν πρόσληψη ξένων στοιχείων, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι Θεία δωρεά, ἀλλὰ
ἀνθρώπινη «προσφορὰ» γιὰ τὴν τάχα βελτίωση τῆς εἰκόνας ποὺ λάβαμε
καὶ πλαστογραφοῦμε μὲ τρόπο αὐθάδη καὶ ἄκρως περιφρονητικό. Γιατὶ
ὅταν κάποιος ἤ κάποια, καλὰ καὶ σώνει παραποιεῖ τὴν εἰκόνα ποὺ ἔλαβε
ἀπὸ τὸ Δημιουργό, καὶ προσπαθεῖ νὰ τὴν ἀλλοιώσει, τότε δυναμικὰ καὶ
αὐτόνομα ἐπεμβαίνει στοὺς αὐστηροὺς κανόνες ποὺ ἔθεσε ὁ Δημιουργός
στὰ ὅρια τοῦ σωματότυπου. Κι ἕνας ἀπὸ τοὺς κανόνες εἶναι κι αὐτὸς
τῆς ἡλικίας, ποὺ ἐνῶ καθημερινὰ μεταβάλλεται, ὅπως ἡ θερμοκρασία,
κάποιοι καὶ κάποιες ἐπιμένουν νὰ περαμένουν νέοι καὶ νέες, κι ἄς ἀνεβαίνουν τὰ χρόνια πάνω τους καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν τὴν
ἐνηλικίωση καὶ τὰ γηρατειά. Ἐκεῖνοι ἐπιμένουν νὰ δείχουν νέοι χωρὶς νὰ
εἶναι, ἀπατῶντας ἔτσι καὶ τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό. Ὁποία τραγικότης !!!
Μὲ αὐστηρὸ γνώμονα τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ προοπτικὴ
τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται ἀντιληπτὸ καὶ φανερὸ τοῖς πᾶσι, ὅτι ἡ
ὁποιαδήποτε ἐπέμβαση στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, συνιστᾶ ἔγκλημα κατὰ τῆς
ἴδιας τῆς Δημιουργίας, καὶ τοῦ Δημιουργοῦ. Αὐτό, φυσικά, δὲν εἶναι κατανοητὸ ἀπ᾿ ὅλους. Καὶ μήτε ἀποδεικνύεται. Βιώνεται μονάχα, γιατὶ εἶναι
καθαρὰ θέμα πίστεως. Καὶ ἡ πίστη, ὡς ἐμπιστοσύνη δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ
ἀποδειχτεῖ μὲ πειράματα καὶ ἐξισώσεις, ἀλλὰ συνειδητοποιεῖται βαθειά.
Πολὺ σωστὰ γράφτηκε ὅτι:
«Τό ἀνθρώπινον σῶμα εἶναι εἰκόνισμα τῆς ἀθανάτου ψυχῆς καί
προβολή τῆς αἰωνιότητος εἰς αὐτόν τόν κόσμον. Ἡ καῦσις τοῦ σώματος ἀποτελεῖ εἰκονοκλαστικήν πρᾶξι πού προσβάλλει τήν πίστι εἰς τήν
αἰωνιότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ διαδικασία τῆς φθορᾶς τοῦ σώματος
πρέπει νά εἶναι φυσική καί ποτέ ἐξαναγκασμένη. Ἡ φύσις ἀναλαμβάνει τήν φθορά τοῦ σώματος. Ἡ καῦσις εἶναι πρᾶξις βίας ἐπί τοῦ σώματος. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας προερχομένη ἐκ τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων
Λειψάνων πείθει ὅτι τά Λείψανα πνευματικῶς ζοῦν, δι’ αὐτό διά τήν
Ἐκκλησίαν ἡ ταφή ἀποτελεῖ αἰωνία ἀξία καί ἡ καῦσις δέν θεωρεῖται ὡς
ἀτομικόν δικαίωμα διά τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, διότι εἶναι μία
καθαρά μηδενιστική πρᾶξις, πού σηματοδοτεῖ τό τέλος τοῦ ἀνθρώπου,
ἐνῶ ἀντιθέτως, ἡ ταφή σηματοδοτεῖ τήν ἐλπίδα καί τήν προσδοκίαν
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τῆς Ἀναστάσεως». (Μητροπολίτης Πειραιῶς, Σεραφείμ).
Ὅμως ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη διάσταση στὸ ζήτημα αὐτό τῆς καύσεως
τῶν νεκρῶν. Κι αὐτὴ ἀφορᾶ τὴν ἠθελημένη ἀπόσταση τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου ἀπὸ αὐτὸ ποὺ οἱ Πατέρες ὀνόμασαν μνήμη θανάτου.
Θὰ ἀρχίσω μὲ ἕνα παράδειγμα. Πᾶνε πολλὰ χρόνια ἀπὸ τότε, ποὺ σὲ
γνωστὸ μοναστήρι εἶδα, σὲ μουσειακό, φυσικά, χαρακτήρα, τὸ παλιὸ κελλὶ
τοῦ μοναχοῦ. Ἐκεῖ, λοιπόν, πρόσεξα, πὼς μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀντικειμένων ποὺ «στόλιζαν»τὸ κελλὶ ἦταν καὶ ἕνα κρανίο ἀνθρώπινο. Καὶ ὑπῆρχε
αὐτό, γιὰ νὰ δείχνει στὸν μοναχὸ τὸ πρόσκαιρο τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ περισσότερο νὰ τὸν εἰσάγει καθημερινὰ στὴ μελέτη τοῦ θανάτου ἤ στὴ μνήμη
τοῦ θανάτου. «Καθεζόμενος ἐν τῷ κελλίῳ σου, συνάγαγέ σου τὸν νοῦν,
μνήσθητι ἡμέρας θανάτου, ἴδε τότε τοῦ σώματος τὴν νέκρωσιν, ἐννόει
τὴν συμφοράν, λάβε πόνον, κατάγνωθι τῆς ἐν τῷ «κόσμῳ ματαιότητος» (Εὐάγριος μοναχός). Κι ἡ χρησιμότητα τοῦ στεγνοῦ κρανίου ἔγκειται
στὸ νὰ θυμίζει καθημερινὰ στὸ μοναχὸ τὴ ματαιότητα τῶν ἐπιγείων καὶ
τὴν ἀποστολή του, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν διὰ τῆς προσευχῆς καὶ
τῶν μυστηρίων πνευματικὴ ἐνηλικίωση τοῦ πιστοῦ.
Αὐτό, ὅπως καταλαβαίνει ὁ καθένας, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει κατανοητὸ
ἀπ᾿ ὅλους, ὅπως δὲν μπορεῖ νὰ βιωθεῖ ἀπὸ τὸν καθένα ἡ χρησιμότητα καὶ
ἡ παρουσία τῶν Ἁγίων Λειψάνων, τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ ἀποτελοῦν τεκμήρια
ἁγιότητος καὶ παρουσίας Θεοῦ στὸν κόσμο.
Κάποτε, ἕνας ξένος περιηγητὴς καὶ λόγιος, βρέθηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος.
Ἐκεῖ οἱ πατέρες, ὅπως εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό, ἔχουν σὲ περίοπτη θέση τοὺς
θησαυρούς τους, τὰ Ἅγια Λείψανα δηλαδή, τὰ ὁποῖα καὶ παραθέτουν γιὰ
προσκύνηση στοὺς ἐπισκέπτες. Αὐτό, λοιπόν, ἔπραξε καὶ κάποιος μοναχός στὸν ἐν λόγῳ ἐπισκέπτη, ποὺ τὸ ἀφηγεῖται, μάλιστα, ὁ ἴδιος ὡς ἑξῆς:
«Καὶ τώρα μέσα στὴ λιακάδα τῆς μεγάλης αὐλῆς [ὁ μοναχός] μὲ ὁδηγεῖ
πρὸς τὸ Καθολικόν, χωρὶς νὰ βγάζει ἄχνα....Στὴν ἐκκλησία ἀνοίγει ἕνα
ἑρμάρι καὶ βγάζει ἀπὸ μέσα Λείψανα φυλαγμένα σὲ γυάλινες λειψανοθῆκες, κοσμημένες μὲ πολύτιμες πέτρες. Κρανία ἁγίων. Μιὰ μασέλα,
Κόκκαλα...... “ Ἔχουμε ἀκόμα κι ἄλλα πολλά” μοῦ κάνει δείχνοντας
τὶς κλειστὲς ντουλάπες....Ἀηδία μ᾿ ἔπιασε βλέποντας αὐτὰ τὰ παράλογα ἀπομεινάρια» (j. Lacarrièle). Εἶναι φυσικό, πιστεύω, ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ δὲν ἔχει βιώσει τὸ λόγο τοῦ Μ. Βασιλείου ὅτι δηλαδή, «ὁ ἀψάμενος
ὀστέων μάρτυρος λαμβάνει τινὰ μετουσίαν ἁγιασμοῦ» ποὺ εἶναι κατ᾿
ἐπέκταση ἡ ἴδια ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐκφράζεται ἔτσι. Καὶ τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι, ὅταν δὲν πιστεύεις, ὅταν προέρχεσαι ἀπὸ μιὰν ἄλλη
«κουλτούρα» καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια, ὅπως εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα, τότε εἶναι ἀδύνατο νὰ καταλάβεις τὴν πίστη ἐκείνων ποὺ
ἀπονέμουν τιμὴ στὰ Ἅγια Λείψανα, γιατὶ ξέρουν, πιστεύουν καὶ ἀντιλαμβάνονται ὅτι «οὐχὶ τὰ ὀστᾶ μόνον τῶν μαρτύρων, ἀλλὰ καὶ οἱ τάφοι
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αὐτῶν, καὶ οἱ λάρνακες, πολλὴν βρύουσι εὐλογίαν» (Ἰω. Χρυσόστομος).
Γι᾿ αὐτὸ κι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιλέγουν τὴν ὁδὸν τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καὶ
κατ᾿ ἀκολουθίαν τὴν ἐξαφάνιση τῶν λειψάνων αὐτῶν, δηλαδή, ἐκείνων
ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι ὑποψήφιοι ἅγιοι –(ἀλήθεια, τυχαῖα ψάλλεται στὴ Νεκρώσιμο Ἀκολουθία τό, «Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ...»;)– εἶναι
σαφὲς ὅτι δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ
σέβεται τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καὶ στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο. Γι᾿ αὐτὸ καὶ
ὀνομάζει τὰ κατοικητήρια τῶν νεκρῶν κοιμητήρια, ἐπειδὴ τὰ θεωρεῖ ἀπὸ
τὴ μία ὡς ξενοδοχεῖα, τὰ ὀποῖα φιλοξενοῦν τὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων
«ἄχρι καιροῦ», ἀλλὰ καὶ ὡς διδακτήρια, ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ πρόσκαιρο τοῦ παρόντος βίου καὶ κατ᾿ ἐπέκταση τὴν ματαιότητα τῶν πάντων.
Ὅταν ἐξαφανιστοῦν ὅλ᾿ αὐτά, λοιπόν, εἶναι φυσικὸ νὰ χαθοῦν καὶ πολλά
ἄλλα, ποὺ εἶναι χρήσιμα στοιχεῖα πολιτισμοῦ (βλ. π.χ. ἔργα καλλιτεχνῶν
ποὺ στολίζουν τοὺς τάφους κ.λ.π.). Γιατί, μὴν τὸ λησμονοῦμε ὅτι μεγάλη
πηγὴ πολιτισμοῦ εἶναι, αἰῶνες τώρα, κι ἡ Ἐκκλησία. Ποιοί θὰ τὸ καταλάβουν ὅμως αὐτὸ καὶ πῶς;
Σκόπελος				

π. Κων. Ν. Καλλιανός

Κυριακή τῆς Τυρινῆς

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
τίς ἡμέρες μας πού ὁ λαός τοῦ Θεοῦ χειμάζεται, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία,
δηλαδή ὁ Θεός μας, μᾶς ἐμψυχώνει, μᾶς ἐνδυναμώνει, μᾶς ἐνισχύει, μᾶς
ἐξοπλίζει, μᾶς παρουσιάζει τόν πραγματικό προορισμό μας, τό ἀληθινό μας
περιβάλλον, τήν πραγματική καί μόνιμη κατοικία μας.
Μᾶς θυμίζει ὅτι «οὐκ ἔστιν ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν
μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι». Καί μᾶς θυμίζει ὅτι μᾶς ἔπλασε γιά νά
εὐφραινόμαστε, νά χαιρόμαστε, νά ζοῦμε, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως,
ἑνωμένοι μέ Αὐτόν –πού εἶναι Ἡ Ζωή– καί μεταξύ μας σέ μιά τέλεια ἑνότητα.
Νά χαιρόμαστε καί νά εὐφραινόμαστε ὄχι γιά ἕνα διάστημα, ὄχι γιά μιά στιγμή,
ὄχι προσωρινά ἀλλά μόνιμα, πάντοτε, αἰώνια. Αὐτές τίς προδιαγραφές ἔχουμε
ὄχι γιατί τό ἀξίζαμε, ἀλλά γιατί ὁ Πλάστης μας εἶναι ὁ μόνος φιλάνθρωπος
καί μᾶς ἀγάπησε καί μᾶς ἀγαπάει τόσο, ὥστε ἔκανε καί κάνει τό πᾶν γιά νά
μᾶς χαρίσει τίς δωρεές Του, νά μᾶς πλουτίσει μέ τή δόξα Του, νά μᾶς χαρίσει
τήν ἀληθινή εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση πού χαρίζει ἡ ἑνότητα μέ Ἐκεῖνον.
Ἐξ’ ἀρχῆς τήν εὐφροσύνη μας ἐπιζητεῖ καί δέν ἔχει πάψει νά τήν ἐπιζητεῖ.
Αὐτό ὅσοι μετέχουμε ἐνεργά στήν Ἐκκλησία Του, τό γνωρίζουμε. Καί θά
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σᾶς ἐξηγήσω γιατί κάποιοι παρεξηγοῦν τά πράγματα καί τά παρουσιάζουν
ἀλλιώτικα ἀπό ὅ,τι εἶναι.
Ἡ αἰτία πού δέν μετέχουμε σ’ αὐτήν τήν εὐφροσύνη πού προόρισε καί
προορίζει ὁ Θεός γιά μᾶς ἦταν καί εἶναι μία: ἡ παρακοή. Παρακούσαμε μία
ἐντολή ἀλλά ὄχι μιά ἁπλή ἐντολή, μία Θεία, μία Θεϊκή ἐντολή. Καί ἡ Θεϊκή
ἐντολή ἔχει καθολική, δηλαδή ὁλοκληρωτική, πανανθρώπινη σημασία.
Κάποιος, παρά τή φύση μας, μᾶς εἰσηγήθηκε κάτι ἄλλο ἀπ’ αὐτό πού
εἴμαστε πλασμένοι γιά νά ζοῦμε. Αὐτός ὁ ἄλλος, δηλαδή ὁ διάβολος, ὑπῆρξε ὁ
εἰσηγητής αὐτῆς τῆς παρακοῆς. Ἀκέραια ἡ εὐθύνη ὅμως ἐβάρυνε καί βαρύνει
μόνο ἐμᾶς!
Πολλοί φέρνουν σάν δικαιολογία γιά τίς πράξεις τους τόν διάβολο,
ὅμως αὐτός δέν ἐξαναγκάζει κάποιον νά τόν ἀκολουθήσει, ἁπλῶς εἰσηγεῖται.
Ἐξ’ ἄλλου, ἐάν κάποτε μετανοήσει, ποιά δικαιολογία θά μπορέσουμε νά
προβάλλουμε; Ἡ εὐθύνη λοιπόν βρίσκεται στόν ἄνθρωπο, σέ ἐμᾶς. Γι’ αὐτό,
αὐτό πού μᾶς προτρέπει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, δηλαδή ὁ Θεός, εἶναι τό πιό
ἁπλό πρᾶγμα: ἐφ’ ὅσον μέ τήν παρακοή χάσαμε τήν εὐτυχία μας, νά τήν
ξαναβροῦμε μέ τό ἀντίθετό της: τήν ὑπακοή! Ὅπως μέ τήν ἀκράτειά μας γιά
τό φαγητό χάσαμε τήν ἰσορροπία μας, ἔτσι μέ τήν ἀποχή ἀπό τίς λιπαρές
τροφές νά βροῦμε πάλι τήν ψυχική καί σωματική εὐρωστία μας. (Δυστυχῶς
αὐτό πολλοί, ἀκόμη καί κληρικοί, δέν τό γνωρίζουν).
Καί ἐμεῖς πού ἔχουμε γευθεῖ τά πολλαπλά ὠφέλη τῆς νηστείας μέ
πολλή χαρά θά μποῦμε σ’ αὐτή τήν περίοδο ψάλλοντας: «Προκαθάρωμεν
ἑαυτούς ἀδελφοί τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν. Ἰδού, παραγέγονεν, πλοῦτον ἡμῖν
κομίζουσα…». Εὐχαριστῶντας γιά μιά ἀκόμη φορά τόν φιλάνθρωπο Θεό μας
πού μᾶς ἀξίωσε καί ἐφέτος αὐτῆς τῆς χαρᾶς.
Αὐτό τό γεγονός προβάλλεται τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, φέτος στίς 13
Μαρτίου, μία ἡμέρα πρίν τήν Καθαρά ἑβδομάδα.
Αὐτή ἡ ἐπιθυμία, ὁ πόθος καί ἡ ἁγία νοσταλγία γιά τή ζωή πού χαρίζει
ὁ Θεός, ἀποτυπώνεται καί στό τροπάριο: «Παράδεισε πάντιμε, τό ὡραιότατον
κάλλος, θεόκτιστον σκήνωμα, εὐφροσύνη ἄληκτε καί ἀπόλαυσις, δόξα τῶν
δικαίων, προφητῶν τερπνότης καί ἁγίων οἰκητήριον, ἤχῳ τῶν φύλλων σου
Πλάστην τῶν ὅλων ἱκέτευε..ἀξιωθῆναι τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς μεταλαβεῖν καί
τῆς χαρᾶς ἧς τό πρότερον ἐν σοί κατετρύφησα».
Αὐτῆς τῆς ἀπολαύσεως, διά τῆς νηστείας, νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς ὅλοι
«εὐάρεστοι γενόμενοι Χριστῷ», τοῦ Χορηγοῦ τῆς σοφίας καί τῆς φρονήσεως,
τοῦ Παιδευτοῦ τῶν ἀφρόνων καί τοῦ Ὑπερασπιστοῦ τῶν πτωχῶν…
							
Δημ. Νεαπολίτης
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Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΣ π. ΣΙΜΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
τίς 6 Μαρτίου 2016, ἡμέρα Κυριακή θά τελέσουμε στόν Ἱ. Ναό
μας τό Μνημόσυνο τοῦ ἁγίου Γέροντός μας π. Σίμωνος Ἀρβανίτη.
Συμπληρώνονται, στίς 4 Μαρτίου, 28 χρόνια ἀπό τῆς Ὁσίας
Κοιμήσεώς του καί ἀκόμη δέν ἔχω ἐκπληρώσει τό χρέος τῆς ὑπακοῆς
μου νά φέρω εἰς φῶς «ὅσα ἤκουσα καί εἶδα», συμφώνως πρός τήν
προτροπή του: «Νά γράφης αὐτά πού θά βλέπης»!
Τά λόγια αὐτά μοῦ τά εἶπε ὅταν ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά αὐτοεξορισθῆ γιά κάποιες μέρες ἀπό τό Μοναστήρι του, τόν Ἅγιο Παντελεήμονα Κοκκιναρᾶ Ἀττικῆς, καί νά μεταβῆ στούς πρόποδες
τῆς πίσω μεριᾶς τοῦ βουνοῦ, στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, γιά
νά ἀπομονωθῆ, νά νηστέψη παντελῶς καί νά προσευχηθῆ, ὑπέρ
τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς μετανοίας δύο μοναχῶν του, πού εἶχαν ἐγείρει
ἀνταρσία ἐναντίον του!
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Ὁ π. Σίμων τελεῖ τόν Μ. Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων ἔξω ἀπό τό Κελλάκι του,
Κυριακή 6-1-1974. Δίπλα του, Διάκονος τότε, ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης
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Ἐλπίζω καί εὔχομαι, πρίν μέ καλέση ὁ Κύριος, νά προλάβω
τήν συγγραφή τοῦ βιβλίου αὐτοῦ πού θά ἐκπληρώση τήν ὑπακοή
μου στό θέλημα τοῦ Γέροντός μας, πού, ὅπως πάντοτε, μᾶς ἀπεδείχθη, ὅτι ταυτίζεται μέ τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό πιστεύω αὐτό καί τό
γράφω γιατί εἶναι ἡ Μόνη Ἀλήθεια, ἀφοῦ κοντά του γνωρίσαμε γιά
πρώτη φορά τί σημαίνει αὐτό πού διαβάζουμε στά βιβλία τῶν ἁγίων
μας: Γνωρίσαμε, ὄχι μόνο τί σημαίνει ἀληθινή ταπείνωση, ἀλλά τί
σημαίνει ἀπάθεια!
Βέβαια, ὁ χῶρος τοῦ περιοδικοῦ μας δέν ἔχει περιθώρια γιά νά
ἐπεκταθοῦμε, οὔτε εἶμαι ἀκόμη ἕτοιμος γι’αὐτό. Ὡστόσο αἰσθάνομαι
τήν ἀνάγκη νά ἐλαφρυνθῆ λίγο τό βάρος τῆς ἀνυπακοῆς μου καί γι’
αὐτό θά ἀναφερθῶ μόνο στά ὅσα ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι ἐπρόκειτο νά
συμβοῦν πρίν ἀπό τόν Μεγάλο Πόλεμο, τόν ὁποῖο, μάλιστα, ἀναφέρει καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου
«θά πνιγῆ τό δαμάλι στό αἷμα»! Τόσο αἱματηρός θά εἶναι! Τόν πόλεμο αὐτόν ὁ π. Σίμων τόν ἀποκαλοῦσε «Κάθαρση», εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ
πού θέλει νά σώση ὅλα τά παιδιά του. «Μέ τήν κάθαρση αὐτή (ἔλεγε
ὁ Γέροντας) ὁ Θεός θά χωρίση τήν ἤρα ἀπό τό σιτάρι»!
Ἡ ἀναφορά μου αὐτή, νομίζω ὅτι εἶναι καί ἐπίκαιρη, γιατί, διαβάζοντας κανείς τά ὅσα γράφονται καί ἀκούγοντας τά ὅσα λέγονται,
ἔχει τήν ἐντύπωση ὅτι πλησιάζει ἡ Β΄ Παρουσία!
Ὁ Γέροντάς μας, ὁ π. Σίμων, μᾶς ἐφιστοῦσε τήν προσοχή στήν
κατάσταση πού τότε ἔβλεπε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί σήμερα ἐμεῖς
ζοῦμε τά προεόρτιά της.
Μᾶς ἔλεγε ἐπί λέξει: «Ἐγώ δέν θά ζῶ, ἀλλά ἐσεῖς θά ἰδῆτε ποῦ
θά φθάση ὁ κόσμος. Θά πληθυνθῆ πολύ ἡ παρανομία καί τό Κράτος
δέν θά τήν ἐλέγχη. Τότε οἱ πολῖτες θά ὁπλοφοροῦν καί θά ὑπερασπίζονται τή ζωή τους καί τό δίκιο τους ἐπί τόπου!» «Μετά, συνέχισε, τό κακό θά κορυφωθῆ. Καί, τότε, ὅταν τό κακό ὑπερκορυφωθῆ,
ἀνάμενε καί τό τέλος»! Μέ τά λόγια του αὐτά, δέν ἐννοοῦσε τό
τέλος τοῦ κόσμου, τήν Β΄ Παρουσία, ἀλλά τό τέλος τῆς ἀνωμάλου
αὐτῆς περιόδου, ἡ ὁποία δέν θά μπορέση νά ἀναχαιτισθῆ ἤ νά ἀνατραπῆ μέ ἀνθρώπινη δύναμη.
Θυμᾶμαι ὅτι ἡ συνομιλία ἔγινε στό Κελλάκι τοῦ Γέροντός μας,
κάποιο μεσημέρι τοῦ 1972. Μέσα στό κελλάκι του βρισκόμαστε ἕνας
μεσήλικας ἀνώτατος ἀπόστρατος τῆς ἀεροπορίας, ἡ πρεσβυτέρα μου,
ὁ πρῶτος γυιός μας, ὁ Μανώλης, μωρό, ξαπλωμένος πάνω στό κρεββάτι τοῦ π. Σίμωνος καί ὁ γράφων, διάκονος τότε.
Ὁ ἀπόστρατος τόν ρωτοῦσε συνεχῶς, προτάσσοντας, μάλιστα,
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τήν προσφώνηση «ἅγιε». «Πεῖτε μας ἅγιε, τί θά γίνη μετά;». Καί ὁ
π. Σίμων, συνέχισε: «Τότε, ὅταν τό κακό ὑπερκορυφωθῆ θά γίνη ὁ
μεγάλος Πόλεμος. Θά χαθοῦν περίπου τά 2/3 τῆς ἀνθρωπότητος.
Θά ἐμφανίζονται οἱ ἅγιοι στούς δρόμους καί οἱ ἄνθρωποι θά πιστέψουν. Ὅλοι οἱ καλοπροαίρετοι θά επιζήσουν καί μετά θά βασιλεύση
ὁ Χριστός. Θά μείνουν μόνο πιστοί ἄνθρωποι. Κατόπιν, ὀλίγον κατ’
ὀλίγον μετά ἀπό δύο ἤ τρεῖς γενεές θά γίνουν καί πάλι ἄπιστοι οἱ
ἄνθρωποι, θά χάσουν τήν πίστη τους καί οἱ μέχρι τότε πιστοί καί
θά ἀρχίσουν νά λένε “τότε γίνονταν, τώρα δέν γίνονται” καί θά ὀλιγοπιστοῦν. Ὁ κόσμος θά φθάση σέ πρωτοφανῆ κατάπτωση. Τότε θά
ἔλθη ὁ Ἀντίχριστος»!
Αὐτά μᾶς ἔλεγε ὁ π. Σίμων καί ἐπειδή ἦταν πάντοτε πολύ φειδωλός στά λόγια του καί, κυρίως, στίς Προφητεῖες, ἀλλά καί γιατί
εἶχε τέτοια ἁπλότητα καί ταπείνωση ὥστε νά μή μᾶς ἀποκρύπτη ὅτι
τοῦ μιλοῦσε ὁ Θεός, πιστεύουμε ὅτι ἡ μαρτυρία του εἶναι αὐθεντική.
Νά ἔχουμε τήν εὐχή Του καί ὁ Γέροντάς μας νά ἔχη τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά πάμπολλα, κυρίως ὅμως, γιά τό ὅτι μᾶς ἄνοιξε τά
μάτια τῆς ψυχῆς πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μας!
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ἐν τῷ Ναῷ ἑστῶτες

ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
τίς 11 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, ἐπισκόπου Σεβαστείας. Στόν Ναό μας πάνω ἀπό μισό
αἰῶνα τώρα ψάλλεται ἡ ἀκολουθία του καί τελεῖται Θ. Λειτουργία, καθώς καί
ἁσπαζόμεθα τή μεγαλοπρεπῆ εἰκόνα του.
Φέτος εἶχα τήν ἰδιαιτέρα εὐλογία νά βρεθῶ στή μνήμη του στό χωριό
Παναγία Θηβῶν, ὅπου τιμᾶται ὁ Ἅγιος χωρίς διακοπή ἐδῶ καί 14 αἰῶνες στόν
ὁμώνυμο Ναό του, νῦν κοιμητηριακό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπό τούς ἀρχαιότερους
τῆς Βοιωτίας καί τοῦ ὁποίου τμήματα, ὅπως ἡ κόγχη τοῦ Ἱ. Βήματος (βλ. φωτογραφία) καί ἡ περιοχή τῆς θύρας τῆς νοτίου πλευρᾶς, σώζονται ἀπό τά χρόνια
τοῦ Ἰουστινιανοῦ.
Δυστυχῶς τίς τελευταῖες τρεῖς δεκαετίες, κυρίως μετά ἀπό τούς σεισμούς
μέ ἐπίκεντρο τίς κοντινές Ἀλκυονίδες νήσους, ὁ Ναός θεωρήθηκε ἐπικίνδυ-

Σ
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νος καί ἐγκαταλείφθηκε σχεδόν στήν τύχη του. Ἐπειδή ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου
ἑορτάζεται καί στήν καρδιά τοῦ χειμῶνα, μεταφέρθηκε ὁ ἑορτασμός στόν Κεντρικό Ναό τοῦ χωριοῦ, ὁ ὁποῖος διαθέτει πολύ μεγαλύτερες ἀνέσεις καί ὡς
πρός τόν χῶρο καί ὡς πρός τήν θέρμανση.
Τήν τελευταία πενταετία ἔγιναν προσπάθειες νά συντηρηθῆ καί νά διασωθῆ ὁ σπουδαῖος αὐτός Ναός, πρᾶγμα ἰδιαιτέρως λεπτό καί δύσκολο,
διότι ὡς ἀρχαιολογικό μνημεῖο ἀπαγορεύεται κάθε οὐσιαστική ἐπέμβαση
στό κτίριο, μέχρι νά ἐνταχθῆ σέ ἐπίσημο πρόγραμμα ἀνακαίνισης, τό ὁποῖο
συνεπάγεται πανάκριβες μελέτες καί μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Παρά
τήν δύσκολη οἰκονομική κατάσταση τῶν περισσοτέρων κατοίκων τοῦ χωριοῦ
ἐκπονήθηκαν πέρυσι οἱ ἀπαραίτητες μελέτες καί ἄρχισε ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν ριζική ἀνακαίνιση τοῦ μνημειακοῦ ναοῦ.
Φέτος, γιά πρώτη φορά μετά ἀπό 25 χρόνια ἐψάλη ὁ Ἑσπερινός τοῦ
Ἁγίου πάλι στό Ναό του. Ἀνήμερα στόν Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας, κ. Γεώργιος στόν Κεντρικό Ναό τοῦ χωριοῦ, στόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τότε πού ἀνέλαβε τήν Μητρόπολη, δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν διάσωση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Βλασίου καί
πιέζει τίς ἁρμόδιες ἀρχές καί ὑπηρεσίες. Γι’αὐτό μέ πρωτοβουλία του κλήθηκαν φέτος καί τά σχολεῖα, τόσο τῆς Παναγίας ὅσο καί τῶν Θεσπιῶν στή Θ.
Λειτουργία.
Μετά δέ τό πέρας τῆς Λειτουργίας πήγαμε στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου,
ὅπου ἐψάλη μιά σχετική δέησις, καί ὅπου κάλεσε ὁ Σεβασμιώτατος γιά ἄλλη
μιά φορά τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, ἀλλά καί ὅλους τούς παρευρισκομένους
νά προσευχηθοῦν καί νά στηρίξουν τή διάσωση τοῦ Ναοῦ κατά τό δυνατό.
Ἄν αἰσθάνεται κανείς μπαίνοντας στόν Ἱ. Ναό ὅτι πλησιάζει τόν Οὐρανό,
ὅτι ἀπαλλάσσεται, ἔστω πρός στιγμήν, ἀπό τήν καθημερινότητα, ὅτι ἀφήνει
τό ἐγώ καί συμμετέχει στήν κοινή δοξολογία ἀνθρώπων καί ἀγγέλων, πόσο
μεγαλυτέρα εἶναι ἡ συγκίνηση ἄν διαπιστώνει, ὅτι συμμετέχει καί ἡ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία καί ὅτι ἑνώνεται μέ ὅλους, οἱ ὁποῖοι ἀνά τούς αἰῶνες στόν
ἴδιον ἱερό χῶρο τιμοῦσαν τόν Ἅγιον καί δοξολογοῦσαν τόν Θεόν.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί αὐτό τό πνεῦμα νά παρακαλέσουμε τόν Πανάγαθον Θεόν νά ἀναπαύση ὅλους τούς ἀνά τούς αἰῶνας κεκοιμημένους
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί μέ αὐτό τό πνεῦμα νά διέλθουμε τή Μεγάλη
Σαρακοστή καί νά συνεορτάσουμε ὅλοι μαζί, Στρατευομένη καί Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, τά πάθη τοῦ Χριστοῦ καί τήν Τριήμερον Ἔγερσίν Του.
π. Γεώργιος Χάας
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«Ἔξωθεν μάχαι»: Οἱ Πατριαρχικοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐφαρμόζουν τὴ
“συνταγὴ’’ ποὺ ὁδήγησε τὴν Βασιλεύουσα στὴν Πτώση της!
«Ἔσωθεν φόβοι»: Ποῦ καὶ πῶς ὁδηγεῖται ὁ Ἀντιοικουμενιστικὸς Ἀγών;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: «ΦΑΝΑΡΙ» Ἢ «ΛΥΧΝΙΑ»;
ὲ ψυχικὴ συνοχὴ ἐπιθυμῶ νὰ γράψω γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ περὶ τῆς
σχεδιαζομένης «Πανορθοδόξου Συνόδου», ἡ ὁποία ἔχει ἀποτεΜ
λέσει τήν ἔμμονη ἰδέα τοῦ «Φαναρίου» ἐδῶ καὶ ἑκατό, περίπου, χρό-

νια(!) καὶ ἑτοιμάζεται, τελικά, νά συγκληθῆ στὰ …πρόθυρα ἑνὸς Τρίτου
Παγκοσμίου Πολέμου(!), χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἐνδιαφέρον τῶν διοργανωτῶν της γιὰ τὰ σαλευόμενα θεμέλια τῆς Οἰκουμένης καὶ τὰ ψυχικὰ
κατάγματα τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ ἔχουν προέλθει κυρίως ἀπὸ τὴν
Παπικὴ διαστροφὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὴν Προτεσταντικὴ μετάλλαξη αὐτῆς τῆς διαστροφῆς σὲ Παγκόσμια ἀθεΐα, ποὺ κυβερνᾶ
σήμερα τὸν κόσμον ἅπαντα!
Ἀδιαφοροῦντες γιὰ τὶς κραυγὲς ἱκεσίας ἑνὸς Μεγάλου ἁγίου,
Ὁμολογητοῦ καὶ Μάρτυρος τοῦ αἰῶνος μας, τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς ἀλλὰ καὶ πλειάδος ἁγίων ἀνδρῶν τῆς ἐποχῆς μας νὰ ματαιώσουν τὴν ματαιοδοξία τους καὶ νὰ παύσουν νὰ ἑτοιμάζουν Μεγάλη Σύνοδο, ποὺ θὰ διαιρέση ἀκόμη περισσότερο τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, οἱ
τοῦ «Φαναρίου» ἄνθρωποι, χωρὶς φόβο Θεοῦ καὶ ἐντροπῆς ἀνθρώπων,
ἐξωθοῦν τὸ Ἱστορικὸ Πατριαρχεῖο στὸν ἐξευτελισμό του, μέ βέβαιο
ἀποτέλεσμα τὸν διασυρμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Αἰσθάνομαι, λοιπόν, ὑποχρέωσή μου, νὰ προσθέσω καὶ τὴν δική
μου ἰσχνὴ καὶ ἀσθενικὴ φωνὴ στὶς κραυγὲς τῶν πολλῶν Πιστῶν ἀνθρώπων ὡς Κληρικὸς καὶ Ποιμὴν ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπὶ 40 καὶ πλέον χρόνια στενὸς συνεργάτης τοῦ μακαριστοῦ καὶ ἁγίου Πατρὸς μας, Ἀρχιμ.
Μάρκου Μανώλη, καὶ συμμέτοχος τῆς Ποιμαντικῆς φροντίδος τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου» καὶ τῶν πολυποικίλων ἀγώνων του.
Προσωπικὰ παρακαλῶ τὸν Θεό μας καὶ εὔχομαι νὰ μὴν συγκληθῆ
ποτὲ ἡ Σύνοδος αὐτὴ (βαθειὰ μέσα μου, μάλιστα, ἔχω καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ συγκληθῆ) διότι –ὅπως προέγραψα– κανένα, μὰ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ὄφελος δὲν πρόκειται νὰ
προκύψη, ἀλλὰ μόνο διαιρέσεις καὶ Σχίσματα, ἐφ’ ὅσον ἀπουσιάζουν
παντελῶς ἀπὸ τοὺς διοργανωτάς τὰ πνευματικὰ Κριτήρια ἀλλὰ καὶ τὸ
Θεολογικὸ ὑπόβαθρο ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ μιὰ Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας
στοὺς ἰδιαιτέρως κρίσιμους καιροὺς ποὺ διέρχεται τὸ Γένος τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι προφανὴς –ἐκτός τῶν πολλῶν ἄλλων– ἡ μεγάλη ἐγγύτητα
ποὺ ἔχουν οἱ συντονιστές καὶ πρωτοστάτες τῆς Συνόδου Ἐπίσκοποι
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 163

112

στὴν φιλοσοφία καί στόν κοσμικό στοχασμό, παρὰ στὴν Θεολογία.
Αὐτό μαρτυροῦν ἡ Ἀριστοτελική παρουσίαση τῆς Θεολογίας τοῦ Προσώπου καὶ ἡ συνεχὴς πρόσκληση ἑτεροκλήτων ἀνθρώπων (ἑτεροδόξων
καὶ ἀλλοθρήσκων) σέ συμπροσευχές καὶ συνεργασία μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους, σὰν νὰ ἀπορρέη ἡ ἠθική, ἡ συνεργασία καὶ ἡ καθημερινή
πρακτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τίς κοινωνικές συνθῆκες καὶ τὸν
ἀλτρουϊσμὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Δογματικὴ ἢ σὰν νὰ ἔπαυσε νὰ ἰσχύη
στὶς μέρες μας τὸ ἀλάθητο πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου: «φθείρουσιν ἤθη χρηστά, ὁμιλίαι κακαί»!
Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο, ὅμως, χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς Συνόδου,
ἐκτός τῆς ἀπολύτου ἐκκοσμικεύσεως τῶν συντελεστῶν της καὶ τῶν
περισσοτέρων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρώπης (καὶ τῶν περιοχῶν, οἱ
ὁποῖες τῇ κακίστῃ ἀνοχῇ τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας –ἰδιαιτέρως
δὲ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, λόγῳ τῆς ἀδιακρισίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου– περιῆλθαν στὴν ἐκκλησιαστικὴ
δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως), εἶναι ἡ παθητικὴ στάση τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν καὶ ἡ παραίτηση τῶν Μητροπολιτῶν τους ἀπὸ τὶς Κανονικὲς δικαιοδοσίες τους, τὶς ὁποῖες οὐσιαστικὰ ἔχουν ἐκχωρήσει στὸν Οἰκουμενικῶς Πρῶτον(!) διὰ τὸν φόβον
τῆς καρατομήσεώς τους!
Εἶχα γράψει καὶ πρὶν ἀπὸ 34 χρόνια γιὰ τὴ Σύνοδο αὐτή, τὸ ἔτος
1982, στὰ φύλλα 517 καὶ 518 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» μὲ τίτλο: «Ἡ
σχεδιαζομένη Μεγάλη Σύνοδος, Σκέψεις, Ἀνησυχίαι, φόβοι». Συμπλήρωνε τότε ἡ προετοιμασία της 59 χρόνια ἀπὸ τὸ «Πανορθόδοξο
Συνέδριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως» τοῦ 1923.
Στὸ ἄρθρο μου ἐκεῖνο εἶχα διὰ μακρῶν ἀναφερθεῖ στὴν περίεργη Ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτου Τρανουπόλεως Δαμασκηνοῦ
(μετέπειτα Μητροπολίτου Ἑλβετίας), ὁ ὁποῖος ἀμφισβητοῦσε ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Μία καὶ Μόνη Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ εἰσηγεῖτο
περὶ τροποποιήσεως ἢ μᾶλλον περὶ καταργήσεως τῆς νηστείας!
Ὅσο γνωρίζω, ἡ ἴδια θεματολογία θὰ ὑπερισχύση καὶ σήμερα, παρὰ τὰ
“φτιασίδια” ποὺ ἔχουν προσθέσει σὰν καμουφλάζ.
Τότε, στὸ φύλλο 517, κατὰ τὴν ἀνεπανάληπτη δημοσιογραφική του
χάρη, ὁ μακαριστὸς π. Μάρκος Μανώλης δημοσίευσε δίπλα ἀκριβῶς
στὸ ἄρθρο μου, στὴν πρώτη σελίδα, τὴν φωτογραφία τῆς Ἀποδεί
ξεως Πληρωμῆς τῶν εἰσφορῶν τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου (μὲ
τὸ κοσμικό του ὄνομα Ἀριστοκλῆς Σπύρου) γιὰ τὴν λήψη τοῦ 30ου
Μασωνικοῦ βαθμοῦ, στὶς 25-5-1940, ὅταν, δηλαδή, ἦταν ἤδη Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς! Τὸ 1948 ἔγινε Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, ἀφοῦ εἶχε ἐν τῷ μεταξὺ λάβει καὶ τὸν 33ο Μασωνικὸ βαθμό! Ἡ ἀπόδειξη Πληρωμῆς εἶναι ἀναλυτική: Εἰσφοραὶ μέ
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χρι 1940: 60 ὀστρ. (ὀστρ.= ἄγνωστη χρηματική αξία, συνθηματική τῶν
Μασώνων), Δικαίωμα μυήσεως ἀπὸ τὸν 28ο στὸν 30ο βαθμὸ ὀστρ.
500, Δίπλωμα 30ου βαθμοῦ ὀστρ. 200, Τυπικὰ 30ου βαθμοῦ ὄστρ.
70. Σύνολον: 830 ὀστρ.!
Ἐὰν αὐτά, λοιπόν, ἐγίνοντο τὸ 1940 καὶ τὸ 1948, πολὺ περισσότερο συμβαίνουν καὶ σήμερα ποὺ τὸ κακὸ ἔχει ὑπερκορυφωθεῖ καί, μά
λιστα, σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἐκθειάζουν τὸν Ἀθηναγόρα καὶ διαδηλώνουν
urbi et orbi ὅτι ἀκολουθοῦν πιστά τά βήματά του, ὡσὰν ἡ φράση αὐτὴ
νὰ ἦταν –ὅπως καὶ εἶναι– τὸ πιὸ ἀξιόπιστο διαπιστευτήριο μασωνικῆς ὑπακοῆς καὶ ἀφοσιώσεως!
Καὶ οἱ μὲν Οἰκουμενισταὶ ταῦτα ἐποίησαν καὶ ποιοῦν.
Ὅμως, καὶ στὴ
φάλαγγα τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν
καὶ
Ἀνθενωτικῶν
τά
πράγματα δὲν βρίσκονται σὲ κατάσταση ποὺ προοιωνίζει
ἀγῶνα πνευματικῆς
ποιότητος ἀναλόγου
τοῦ παρελθόντος.
Τὸν πνευματικό
μας ὁρίζοντα δυσχεραίνει κυρίως ἡ σημερινὴ ἔλλειψη Θεολογικῆς αὐθεντίας,
ἡ ὁποία ὑπῆρχε καὶ
κυριαρχοῦσε ἕως πρὸ
ὀλίγου κατὰ τὴν τελευταία 40ετία. Μετὰ
τὴν κοίμηση τῶν τελευταίων
Πατέρων
μας, οἱ ὁποῖοι σὲ κρίσιμες στιγμὲς ὄρθωναν αὐθεντικὸ Θεολογικὸ λόγο, ἔχουμε
μείνει ὀρφανοί, «ἐν
ἀπορίᾳ καὶ σάλῳ
περὶ τῶν μελλόντων
γενέσθαι» εἰς τὴν
Ὀρθόδοξη Οἰκουμένη.
Βεβαίως, ὑπάρΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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χουν καὶ σήμερα ἅγιοι, ἀλλὰ εἶναι κρυμμένοι. Δὲν ἐμφανίζονται, δὲν
ἐκφράζονται δημόσια, δὲν δίδουν τὸ στίγμα τῆς Ὀρθοδόξου αὐθεντικῆς Θεολογικῆς μαρτυρίας, δὲν ἀπευθύνουν λόγον Θεοῦ «ζῶντα
καὶ ἐνεργῆ καὶ τομώτερον ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενον ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ
μυελῶν, καὶ κριτικὸν ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας» (Ἑβρ. 4,
12).
Ἔχει κανεὶς τὴν ἐντύπωση ὅτι ζοῦμε σήμερα αὐτὸ ποὺ περιγράφει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ,
Χριστὸς καθεύδει»! Μὲ τὴν οὐσιώδη διαφορά, ποὺ συνάμα ἀποκαλύπτει τὴν τραγικὴ κατάστασή μας. Τὴν διαπίστωση σήμερα, δὲν τὴν κάνει ἕνας θεοφόρος ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀλλὰ ἐμεῖς!
Δημοσιεύεται καθημερινά ἕνα ἀκατάσχετο πλῆθος θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων, ἄλλοτε ὀρθῶν, ἄλλοτε ἀθεολογήτων ἢ ἀδιακρίτων, ἄλλοτε
ἐπικινδύνων καὶ αὐτοαναιρουμένων, πολλὲς φορὲς περιττῶν καί χιλιοειπωμένων καί ἀτελεσφόρων, διότι προσφέρονται σέ “κατεβατά’’,
σάν Τηλεφωνικός Κατάλογος, ξύλινος λόγος, ἄσχετος μέ τή ζωή, χωρίς
σύνθεση, ταύτιση καί συσχετισμό μέ τήν σημερινή πραγματικότητα.
Παρουσιάζεται ἡ Δογματική μας Θεολογία καί κατοχυρώνεται σάν νά
πρόκειται γιά μιά θεωρία ἄσχετη ἀπό τήν προσωπική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἀμφιβάλλω ἄν πολλοί ἀπό τούς Ἀνθενωτικούς μαχητάς γνωρίζουν
τίς συνέπειες πού ἔχει ἡ Χριστολογία στήν ἀνθρωπολογία τους!
Παρὰ ταῦτα, δημοσιεύεται συχνά καί πολὺς θεολογικὸς λόγος, πόνος πνευματικὸς πολλῶν ἀγωνιστῶν Πατέρων ἐν ὄψει τῆς Μ. Συνόδου
προτάσεις, αἰτήματα, αἰτιάσεις, ἀγανάκτηση καὶ ἀποδοκιμασίες ἐναντίον τῶν νεωτεριστῶν Ἀρχιερέων, τῶν Πατριαρχικῶν καὶ ἄλλων Κληρικῶν
ἀνωτέρων βαθμίδων, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, δὲν φαίνονται νὰ συγκινοῦνται.
Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἀγωνία τῶν πιστῶν παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς
θεωροῦν ἀναξίους ἀπαντήσεως, διαλόγου καὶ προσοχῆς. Ἐνδιαφέρονται νὰ συζητοῦν μόνο μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους, ἀφοῦ πλέον
ἀπέκτησαν περισσότερη οἰκειότητα καὶ συγγένεια μὲ ἐκείνους. Στήν
πρόσφατη ἐπίσκεψη στὴν Κούβα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ὁ Πατριάρχης
μας ἐνδιαφέρθηκε νὰ προστατεύση τὸ Βατικανὸ(!) καὶ συνέστησε
στὸν Πάπα νὰ προσέξη γιὰ νὰ μὴν πέση θῦμα τῶν ἐπιδιώξεων καὶ
φιλοδοξιῶν τῆς Μόσχας!
Ἔτσι, δέν ἀποκλείεται νά ἐπιφυλλάσσουν καί μία “ἔκπληξη’’ στήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί, κατά συνέπεια, στήν Πατρίδα μας: Νά
θέσουν ἐντελῶς αἰφνιδιαστικά οἱ Πατριαρχικοί ἐκεῖ στή Σύνοδο
θέμα ἐπανυπαγωγῆς τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», δηλαδή ὁλοκλήρου τῆς Βορείου Ἑλλάδος στήν Ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως(!), ὁλοκληρώνοντας τά σχέδια Ἀμερικῆς καί Τουρκίας γιά τόν κατακερματισμό τῆς Πατρίδος μας!
Οἱ μέχρι σήμερα Πατριαρχικές Περιοδεῖες, οἱ κινήσεις, τά γραπτά καί
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τά προφορικά τοῦ Πατριαρχείου περί τοῦ θέματος αὐτοῦ, δέν μᾶς ἀφήνουν περιθώρια νά θεωροῦμε τή σκέψη μας αὐτή ὡς καχυποψία!
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ γενικὸ κλῖμα, ὅσοι μαθητεύσαμε κοντὰ σὲ Ὁμολογητὰς ἁγίους Πατέρας καὶ κληρονομήσαμε αὐτὴ τὴν μέριμνα τῆς
Ἀληθείας, καίτοι παντελῶς ἀνάξιοι, ἀποροῦμε πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀρθρωθῆ λόγος ἱκανὸς νὰ ἑνώση ὅλους ὅσοι ἀντιτίθενται στὶς καινοτομίες τῶν νεωτεριστῶν, ποὺ ἀσκοῦν τὴν Πανορθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ
Διοίκηση;
Ἡ Παράταξη τῶν «Ἀνθενωτικῶν» φαίνεται κατακερματισμένη καὶ
ἀλληλοεξοντουμένη, λόγῳ μικροτήτων ποὺ ἔχουν ἀναγορευθεῖ σὲ μείζονα πνευματικὰ καὶ σωτηριολογικὰ θέματα. Πολλὲς φορὲς ἔχει κανεὶς
τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ ἀντιοικουμενιστικὸς ἀγώνας στὶς μέρες μας δὲν
γίνεται γιὰ νὰ ἐπικρατήση τὸ Πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας στὴ ζωὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ κατάλληλοι συσχετισμοὶ ποὺ θὰ καθορίσουν τὸ ποιὰ θρησκευτικὴ Ὁμάδα θὰ ἐπιβάλλη τὴ δική της θεολογικὴ ὁρατότητα στὸ σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων,
στηριζομένη στὸν ἀριθμὸ τῶν Θρησκευτικῶν Σωματείων καὶ Συλλόγων
ποὺ τὴν ἀκολουθοῦν. Ὅταν δὲ οἱ ὁμάδες ἔχουν στὶς τάξεις τους καὶ
“γνωστὰ ὀνόματα”, τότε οἱ ἐλπίδες ἐπικρατήσεως εἶναι πολλές.
Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι κανένα πρόσωπο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διεκδικοῦν σήμερα τὴν αὐθεντικότητα τῆς ἐκφράσεως τοῦ ἀντιοικουμενι
στικοῦ ἀγῶνος δὲν εἶχε ποτὲ πλησιάσει γιὰ συνεργασία τὸν ἐπὶ 40
χρόνια αὐθεντικὸ ἐκφραστὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καὶ ἀρχιστράτηγο τοῦ πολέμου κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ π.
Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον, κάποιοι, μάλιστα, τὸν εἰρωνεύοντο καὶ
ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερα νὰ τὸν ὑποτιμοῦν «ἐν τῷ κρυπτῷ», ἐνῶ «ἐν
τῷ φανερῷ» τόν ἐπικαλοῦνται!
Ὡστόσο, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ δὲν ἀρέσει σὲ κάποιους, ὁ π. Ἐπιφάνιος, μὲ τὴν πολύπλευρη σοφία του καὶ τὴν αὐθεντική του γνώση ἦταν
ἐκεῖνος ποὺ συντόνιζε τὰ πάντα καὶ ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης μὲ τὴν
θεολογική του πληρότητα, τὴν διορατικότητα καὶ μὲ τὸ χάρισμα τῆς
κατὰ Θεὸν δημοσιογραφικῆς του αὐθεντίας παρουσίαζε στὸ παγκόσμιο
Ὀρθόδοξο πλήρωμα τὴν ἀνόθευτη Ὀρθοδοξία σὲ ὅλα τά ζητήματα καὶ
ἐπίπεδα, μέσῳ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».
Μιὰ εὐλογημένη ὁμάδα μὲ εὐσέβεια, μὲ γνώση θεολογική, μέ ψυχή,
μὲ φλόγα Θεοῦ, μὲ ταπείνωση, κινητοποιοῦσε ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα:
π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, π.
Μᾶρκος Μανώλης, π. Σπυρίδων Μπιλάλης, οἱ Καθηγηταὶ Κων/νος
Μουρατίδης καὶ Ἀνδρέας Θεοδώρου, ὁ φλογερὸς π. Αὐγουστῖνος
Καντιώτης, π. Γαβριήλ Διονυσιάτης, ὁ Φώτιος Κόντογλου, ὁ κ.
Ἀθανάσιος Σακαρέλλος μέ πολλά ψευδώνυμα (Κεδρηνός, Ἀθωνίτης, Λατρηνός, Ἀθανασίου κ.ἄ.) καὶ ὁ π. Θεόκλητος Διονυσιάτης,
ἡ ἡγετικὴ ὁμάδα καὶ ἀκολουθοῦσε ἕνα πλῆθος ἐν Χριστῷ μαθητῶν καὶ
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φοιτητῶν τους. Μὲ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη ὅτι ἡ πορεία εἶναι ἀταλάντευτη.
Παρακολουθούσαμε ἀπὸ κοντὰ πῶς ἕνας καθηγητὴς τῆς περιωπῆς
τοῦ μακαριστοῦ Διδασκάλου μας Κων/νου Μουρατίδου ἔσβηνε χωρὶς
συζήτηση φράσεις ὁλόκληρες ἀπὸ τὰ κείμενά του(!), ὅταν ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἐρωτώμενος ἀπὸ τὸν καθηγητή, ἐξέφραζε τὴν ἄποψή του, χωρίς,
βεβαίως, τὴν παραμικρὴ διάθεση νὰ διορθώση ἢ νὰ ἀντικρούση τὰ γραφέντα. Στὴν ἔνσταση τοῦ π. Ἐπιφανίου νὰ μὴν ἀπαλείφη φράσεις του,
ὁ Μουρατίδης ἀπαντοῦσε: «Ὄχι π. Ἐπιφάνιε! δὲν ἔχουν σημασία καὶ
προτεραιότητα τὰ γραπτά μου, ἐσεῖς ὅ,τι εἰπῆτε εἶναι λόγος Θεοῦ,
διδάσκομαι»!
Εἶναι ἱστορικὲς οἱ Θεολογικὲς συγκρούσεις τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ Ἀνδρέα Θεοδώρου μὲ τὸν ἀντιφρονοῦντα κ. Εὐαγ. Θεοδώρου,
μὲ κονίστρα τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον».
Πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν εὐλογημένη καὶ “μάχιμη” ὁμάδα ὑπῆρχε ἡ
ὑποστήριξη τῶν πνευματικῶν στύλων τῆς ἐποχῆς μας, τῶν μακαριστῶν
Πατέρων μας Φιλοθέου Ζερβάκου, Γερβασίου Παρασκευοπούλου,
Σίμωνος Ἀρβανίτη, ἁγίου Πορφυρίου Μπαϊρακτάρη, Ἰακώβου Τσαλίκη, ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Γερασίμου Μικραγιαννανίτου
καὶ πολλῶν ἄλλων φανερῶν καὶ ἀφανῶν Πατέρων μας. Μιὰ ὑποστήριξη
μὲ τὴν προσευχή τους ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συγκατάθεσή τους στὴν Θεολογία ποὺ διετύπωναν οἱ λογιώτεροί τους ὁμολογητές.
Στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀγῶνος ἐμφανίζοντο οἱ καθηγηταὶ Κωνσταντῖνος Μουρατίδης καὶ Ἀνδρέας Θεοδώρου καὶ ὁ π. Θεόκλητος Διονυσιάτης. Αὐτοὶ ἔγραψαν τά περισσότερα κείμενα, πίσω τους,
ὅμως, κρύβονταν τὸ «βαρὺ πυροβολικό»!...
Ὅλη αὐτὴ ἡ τότε πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, ἡ ὁμοφωνία καὶ ἡ συμφωνία ὅλων στὴν ἑνιαία στρατηγικὴ ποὺ ὑπῆρχε (γιατί ἀναγνώριζαν ὅλοι τὴν λογική, τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ Θεολογικὴ
συλλογιστική), ἔχει λείψει σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ ζήσαμε ἀπὸ κοντά, σὰν
μαθητὲς καὶ ἁπλοῖ στρατιῶτες, δίπλα σ’ αὐτοὺς τοὺς φοβεροὺς πολιορκητικοὺς κριοὺς τῆς παναιρετικῆς πλάνης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν Κοίμηση τοῦ π. Μάρκου Μανώλη, ἡ κατάσταση
ἔχει γίνει δραματική!
Διαπιστώνουμε μὲ πολλὴ θλίψη ὅτι σήμερα ἔχουν διαμορφωθεῖ
ἐκκλησιαστικὲς “φατρίες”, οἱ ὁποῖες, ἀντὶ νὰ ἐλέγξουν τὴν προσωπική
τους διαδρομὴ καὶ τὸ βεληνεκὲς τῆς πνευματικῆς τους ὁρατότητος,
σπιλώνουν πρόσωπα παλαιοτέρων τους ἀγωνιστῶν, μὲ προσχήματα ποὺ
εἶναι τόσο σαθρὰ ὥστε ἀφήνουν νὰ φανῆ καθαρὰ ἡ ἐμπάθεια! Ὅμως τὸ
πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ ἐμπάθεια, ἡ ὁποία ἀφορᾶ σ’ ἐκείνους ποὺ τὴν
ἔχουν, ἀλλὰ ἡ πολυποίκιλη ὁρατότητα ποὺ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα
τὴν ἑνιαία καὶ ἀποτελεσματικὴ του στρατηγική!
Αὐτὴ ἡ “ποικιλία” τῆς θεολογικῆς ὁρατότητος, εὐνοεῖ, βεβαίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ως, τοὺς νεωτεριστάς, οἱ ὁποῖοι ἐπιχαίρουν μὲ τὶς διαιρέσεις τῶν Παραδοσιακῶν Πιστῶν καί ἔχουν μεγαλυτέρα ἄνεση νὰ καταρτίζουν τὰ
φαινομενικῶς θεολογικά τους σχέδια, ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σχέδια τῶν Πολιτικῶν ἀφεντικῶν τους, ποὺ ἔχουν γίνει καὶ τὰ
ἀφεντικὰ τῆς Ἐκκλησίας!
Κλείνοντας αὐτὸ τὸ εἰσαγωγικὸ ἄρθρο, δὲν θὰ ἤθελα νὰ ἀφήσω μετέωρες κάποιες ἀπὸ τὶς ἐπισημάνσεις μου, πχ. ὅτι «γράφονται
κείμενα ἄλλοτε ἀθεολόγητα ἢ ἀδιάκριτα, ἄλλοτε ἐπικίνδυνα καὶ
αὐτοαναιρούμενα» καὶ γι’ αὐτὸ θέτω μερικὰ ἐρωτήματα πρὸς τοὺς
ἀναγνῶστες μας καί, ἂν ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐπιτρέψουν, θὰ τοποθετηθῶ προσεχῶς ἐπ’ αὐτῶν.
α) Ἔχουμε ξεκαθαρίσει πότε καὶ ἀπὸ ποῦ ἄρχισε καὶ ἀπὸ ποῦ
κατευθύνεται ὁ Οἰκουμενισμός;
β) Ἔχουμε γνώση τί εἶναι Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ σὲ τί διαφέρει ἀπὸ τὶς Συνόδους μὲ Οἰκουμενικὸ κῦρος;
γ) Εἶναι δυνατὴ ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἂν ἦταν, εἶναι ποιμαντικῶς ὠφέλιμη μιὰ αὔξηση τοῦ
ἀριθμοῦ τους;
δ) Εἶναι λογικὸ νὰ ζητοῦμε ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸ Φανάρι, νὰ καταδικάση τὸν Οἰκουμενισμὸ στὴν σχεδιαζομένη Σύνοδο;
ε) Ἔχουν ἀνάγκη ἀναγνωρίσεως αἱ Σύνοδοι τοῦ Μ. Φωτίου
καὶ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ;
Πέρα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρῳ ἐρωτήματα τίθεται τὸ ὑπὲρ πᾶν ἐρώτημα
τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελῆ ΤΟ ΘΕΜΑ μιᾶς πράγματι ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ: Λειτουργεῖ ἄραγε ἡ Ἀρχιερωσύνη ὡς «τύπος
Χριστοῦ» ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος, γίνεται “ἀφεντικὸ’’ τῶν Ἱερέων; Ὄχι
βέβαια! Τί νὰ εἰποῦμε τότε γιὰ μιὰ Σύνοδο, στὴν ὁποία θὰ δεσπόζη μόνο ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἀφοῦ οἱ νεωτεριστὲς
θεολόγοι τοῦ ἔχουν κατασκευάσει μία “ἐκκλησιολογία” σύμμορφη
μὲ τὶς ἐπιδιώξεις καὶ τὶς ἐντολὲς τῶν πολιτικῶν, πού ἔχουν συμφέρον νὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης τὸ “ἀφεντικὸ’’ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὥστε μέσῳ αὐτοῦ νὰ τὴν ἐλέγχουν;
Ἡ Ἐκκλησία μας κατὰ τὴν δισχιλιετῆ ἱστορία Της δὲν ὑπέκυψε σὲ
αἱρετικοὺς καὶ τυράννους Αὐτοκράτορες, ποὺ ἤθελαν καὶ ἐπεδίωξαν νὰ
πνίξουν τὴν Φωνή Της, ἔχοντες, μάλιστα, τὴν ΑΠΟΛΥΤΗ ἐξουσία νὰ
τὸ ἐπιτύχουν καὶ θὰ ὑποταχθῆ τώρα στὸ Στρατηγεῖο τῶν Ἡνωμένων
Πολιτειῶν, τὸ «Φανάρι», ἐπειδὴ τὸ ἐπιχειροῦν οἱ Πατριαρχικοί;
Ὁ Θεὸς νὰ μὴν ἐπιτρέψη νὰ συγκληθῆ αὐτὴ ἡ Σύνοδος!
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ἡ Θεολογία ἐξηγεῖ τήν Ὀδοντιατρική

“ Ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων ”

φράση αὐτή, μᾶς παραπέμπει στά λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας
«οἱ ἄγγελοι ἀφορίσουσι τούς πονηρούς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, καί
βάλουσιν αὐτούς εἰς τήν κάμινον τοῦ πυρός, ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός
καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων». (κατά Ματθαῖον, κεφ. ιγ, 49-50)
Ἄς δοῦμε ὅμως τί ἀναφέρεται στή σύγχρονη βιβλιογραφία γιά
τόν βρυγμό τῶν δοντιῶν. Σήμερα, ὁ βρυγμός ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ὡς μία
ἀπό τίς παραλειτουργικές συνήθειες τοῦ στοματογναθικοῦ συστήματος. Στόν ὅρο αὐτό, συμπεριλαμβάνονται τό τρίξιμο (τριγμός) καί τό
σφίξιμο τῶν δοντιῶν. Ἡ συχνότητα ἐμφάνισής του στή σύγχρονη κοινωνία αὐξάνεται συνεχῶς μέ ὑψηλό ρυθμό.
Ὁ βρυγμός συσχετίζεται ἄμεσα μέ τήν ψυχική κατάσταση τοῦ
ὑπερβολικοῦ ἄγχους. Χρόνιο ἄγχος, καταπιεσμένα συναισθήματα,
παθολογικές συναισθηματικές ἐμπειρίες, ἡ ἀνικανότητα τῆς ἀποδοχῆς τῆς καθημερινῆς πραγματικότητας, ἡ ὑπερβολή στήν ἑρμηνεία τῶν ἐξωτερικῶν ἐρεθισμάτων, ἡ κατάθλιψη, ἡ νεύρωση, οἱ φοβίες, ἡ διαταραχή τῆς προσωπικότητας καί ἡ παράνοια ἀναφέρεται
πώς συνδέονται σέ μεγάλο ποσοστό μέ τήν ἐκδήλωση βρυγμοῦ.
Ἐκδηλώσεις τοῦ βρυγμοῦ εἶναι ὁ ἦχος ἀπό τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν, ἡ ἀπώλεια ὀδοντικῆς οὐσίας, κατάγματα στά δόντια, μυϊκός
πόνος, αὐξημένη κινητικότητα τῶν δοντιῶν, εἴτε πονοκέφαλος (ἐξ’
αἰτίας μυϊκῆς ὑπερλειτουργίας). (Biomed Res Int, 2014, J Int Med Res
2009).
Προφανῶς, ἐνῶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἔχει κατορθώσει νά δαμάσει, μέ τά τεχνολογικά του ἐπιτεύγματα, πολλές ἀπό τίς δυσκολίες,
πού βασάνιζαν τή ζωή του τά παλαιότερα χρόνια, δέν προοδεύει ὅμως
στή βελτίωση τῆς ψυχικῆς του ὑγείας, πόσο μᾶλλον στήν ἀπόκτηση
πνευματικῆς ἀρτιότητας.
Στήν Ἁγία Γραφή καί τά κείμενα τῶν Πατέρων τῆς ἐκκλησίας
μας περιγράφεται μέ σαφήνεια ἡ ψυχική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου,
πού βρίσκεται κοντά στόν Θεό (ἔχει ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, ἐγκράτεια) (Γαλ. 5,
22-23).
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Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει πώς: «γιά ὅσα χρόνια εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τό σῶμα, συνδεόμαστε καί μέ πολλά πού μᾶς δημιουργοῦν
ταραχή. Ἀναζήτησε λοιπόν τήν εἰρήνη, πού ἀποτελεῖ ἀποδέσμευση
ἀπό τούς θορύβους τοῦ παρόντος κόσμου. Ἀπόκτησε ἤρεμο νοῦ, γαλήνια καί ἀτάραχη κατάσταση τῆς ψυχῆς, πού οὔτε ἀπό πάθη νά σαλεύεται, οὔτε ἀπό ἀπατηλές πεποιθήσεις….νά ἑλκύεται σέ συμφωνία,
ὥστε νά κάνεις κτῆμα σου τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, “τήν πάντα νοῦν
ὑπερέχουσαν”, ἡ ὁποία θά φρουρεῖ τήν καρδιά σου» (Migne Ε.Π. 29,
στ. 373) (ἀπό τό βιβλίο τῆς μοναχῆς Μαριάμ Ἀνδρεάδου- Ἡγουμένης
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ροδολείβους Σερρῶν- Ὁ καρπός
τοῦ Πνεύματος).
Ὁ δέ χρυσορρήμων Ἅγιος Ἰωάννης σημειώνει: «ὅπου ὑπάρχει
μεγάλος φόβος, ἔρχεται Ἐκεῖνος πού διώχνει τό φόβο. Ὅπου ὑπάρχει
μεγάλη ταραχή, ἀστράφτει ἡ γαλήνη. Ὅπου βλέπει νά δοκιμάζεται
τό σκάφος τῆς εὐσέβειας, προσφέρει τήν ἄριστη γνώση τῆς πλοήγησής του….» (Migne 52, 776) (ἀπό τό βιβλίο τῆς μοναχῆς Μαριάμ
Ἀνδρεάδου- Ἡγουμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ροδολείβους Σερρῶν- Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος).
Ἑπομένως, ὁ Χριστός μας, μᾶς ἀποκάλυψε πλήρως, μέ ἀκρίβεια καί ἔγκαιρα τίς ψυχικές συνέπειες, πού ἀπορρέουν ἀπό τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τήν ψυχική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου,
πού βρίσκεται κοντά στό Θεό. Μέ τόν τρόπο αὐτό μᾶς παραχώρησε τό
αὐτεξούσιο τῆς ἐπιλογῆς· εἴτε νά προσκολληθοῦμε στή Θεία Ἀγάπη,
μέσῳ τῆς συμμετοχῆς μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἀγωνιζόμενοι νά πραγματοποιοῦμε τό θέλημα Τοῦ Θεοῦ, ἀναμένοντας
μέ ταπείνωση καί ὑπομονή τή δωρεά Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴτε νά
χαράξουμε ἀνεξάρτητη πορεία, πού ὅμως ἔχει πολύ δυσάρεστες ψυχικές συνέπειες.
Εἶναι εὔκολο ὅμως νά ἀντιταχθεῖ ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλες τίς ἀδυναμίες τοῦ χαρακτήρα του; Σίγουρα ΟΧΙ ! Εἶναι ὅμως εὔκολο νά συνεχίζει νά προσπαθεῖ! Νά λυγίζει καί νά μήν ὑποχωρεῖ, ὅταν σφάλλει νά
μήν ἀπελπίζεται! Νά ἐλπίζει στό ἔλεος καί στήν ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας στή θύμησή του πάντα τά λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «οὐδείς
ἄξιος», καί τήν ὑπόσχεση Τοῦ Θεοῦ γιά ἕναν Παράδεισο κοντά Του,
ὅπου δέν θά ὑπάρχει “ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων”.
				
				

Δρ. Ἰωάννα Β. Τυροβολᾶ
Ὀδοντίατρος - Ὀρθοδοντικός
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Τό Ἰσλαμικό μέλλον τῆς Εὐρώπης
ό ὅτι ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ‒ἤ ὅτι ἡ Ἱστορία κάνει κύκλους‒ εἶναι
κάτι χιλιοειπωμένο, κάτι πού τό λέμε καί τό ξαναλέμε χωρίς, τελικά καί
νά τό ἐννοοῦμε. Γιατί, ἄν τό ἐννοούσαμε, θά εἴχαμε μάθει νά ξεχωρίζουμε
καί τά συμπτώματα τοῦ “κύκλου” πού ζοῦμε, ἀφοῦ αὐτός ὁ “κύκλος” ἔχει
ἐπαναληφθεῖ κάποια στιγμή καί στό παρελθόν!
Ἀντίθετα, ἐμεῖς ζοῦμε σάν νά εἴμαστε οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι πού πάτησαν τό πόδι τους στή γῆ. Μπορεῖ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πρίν ἀπό μᾶς
νά ἔχουν κάνει λάθη καί νά ἔχουν βαδίσει ἕνα δρόμο, πού τούς ἔφερε στήν
καταστροφή. Ἐμεῖς θά ἐπαναλάβουμε ἀκριβῶς τά ἴδια καί θά βαδίσουμε
μέ σιγουριά καί αὐτοπεποίθηση ἀκριβῶς τόν ἴδιο δρόμο, ἔχοντας τήν ἐλπίδα ὅτι ἐμεῖς θά πετύχουμε κάποιο ἄλλο ἀποτέλεσμα! Τό χειρότερο, ὅμως,
εἶναι ὅτι πιστεύουμε μέχρι τό βάθος μας, πώς ἡ ζωή μας εἶναι κάτι πρωτότυπο, κάτι πού δέν ἔχει ἐπαναληφθεῖ ποτέ στή ζωή τοῦ κόσμου. Γιατί ἐμεῖς
εἴμαστε οἱ πιό ἔξυπνοι, οἱ πιό σοφοί, οἱ πιό προοδευμένοι καί δέν ὑπάρχει
πρόβλημα ἄλυτο γιά ἐμᾶς!
Ἔτσι, ἀκοῦμε ‒μέ μεγάλη ἀπορία‒ νά λέγεται καί νά γράφεται ὅτι
τό μεταναστευτικό πρόβλημα εἶναι πρωτοφανές, δέν ἔχει ὑπάρξει ποτέ
πρίν μαζική μετανάστευση σέ τέτοια κλίμακα, ἄρα, ἐμεῖς ‒οἱ ἔξυπνοι‒ θά
τό ἀντιμετωπίσουμε καί θά τό λύσουμε μέ ἕναν ἀνθρωπιστικό, δίκαιο καί
ἀποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή μέ τόν ΤΕΛΕΙΟ τρόπο, πού μόνον ἐμεῖς οἱ
τέλειοι θά μπορούσαμε νά βροῦμε!
Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅμως, ὅτι μεταναστεύσεις λαῶν ἔχουν γίνει πολλές
φορές στήν Ἱστορία, καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι πάντα το ἴδιο: ἡ κατάληψη
καί ἡ ἀφομοίωση τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν ἀπό αὐτούς πού εἰσβάλλουν
στά ἐδάφη τους. Ἡ ἴδια ἡ Εὐρώπη, τήν ὁποία θαυμάζουμε τόσο, ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπό μιά τέτοια μεγάλη μετανάστευση λαῶν!
Νομίζουμε ὅτι ἐμεῖς πρῶτοι συλλάβαμε τήν ἰδέα τῆς ἑνωμένης οἰκουμένης, πού τήν ὀνομάζουμε παγκοσμιοποίηση καί τήν παρουσιάζουμε σάν
τή μόνη λύση γιά μιά ἰδανική ζωή ἐπί γῆς, γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ
ὁράματος τῆς χώρας τῆς Οὐτοπίας, τοῦ ἄπιαστου ὀνείρου πού ἐδῶ καί
αἰῶνες κυνηγάει ἡ ἀνθρωπότητα καί πού, μόλις τό ἀγγίξει, τῆς γλιστράει
μέσα ἀπό τά δάχτυλά της.
Κάνουμε ὅμως μεγάλο λάθος! Καί, γιά νά μήν πάω πολύ πίσω καί σᾶς
κουράσω, θά πάω τόσο πίσω, ὅσο χρειάζεται γιά νά δοῦμε τήν αὐγή τοῦ
δικοῦ μας κόσμου, ὅπως τόν ξέρουμε.
Ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία ‒πού ξεκίνησε ἀπό Δημοκρατία‒ θέλη-
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σε νά πετύχει τήν “παγκοσμιοποίηση”, χρησιμοποιῶντας τήν τεχνολογική,
οἰκονομική καί στρατιωτική της ὑπεροχή. Ἕνωσε τήν οἰκουμένη κάτω ἀπό
τήν περίφημη “Pax Romana” καί κυβέρνησε τούς λαούς μέ ὅλους τούς τρόπους: μεταδίδοντάς τους ἕναν ἀνώτερο πολιτισμό, ἕνα ἀνώτερο βιοτικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί μέ τήν ἐπιβολή τῆς ἰσχυρότερης στρατιωτικῆς δύναμης πού
εἶχε μέχρι τότε γνωρίσει ὁ κόσμος.
Ὡστόσο, ὑπῆρχαν καί οἱ βάρβαροι πού πολιορκοῦσαν τά σύνορά της,
πού δέν ἤθελαν νά ὑποταχτοῦν στήν ἀνωτερότητα τῆς Ρωμαϊκῆς ζωῆς, ἤ,
ἤθελαν νά ἐκμεταλλευτοῦν αὐτήν τήν “ἀνωτερότητα” μέ τό δικό τους τρόπο. Γαλατικά καί Γερμανικά φῦλα στήν Εὐρώπη, Σκανδιναυικά φῦλα στό
βορρᾶ, Κέλτικα φῦλα στή Βρετανία, ἀπασχολοῦσαν συνεχῶς τήν προσοχή
τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν τίς ἰσορροπίες ἄλλοτε
μέ τό φόβο, ἄλλοτε μέ δωροδοκίες, ἄλλοτε μέ τό νά ἐκμεταλλεύονται τίς
ἐσωτερικές διχόνοιες τῶν ἀντιπάλων λαῶν. Ὅλα αὐτά, ὅσο ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία ἦταν ἰσχυρή, ἑνωμένη καί ἀποτελοῦσε ἕνα ἠθικό, οἰκονομικό καί
πολιτισμικό πρότυπο γιά τούς λαούς.
Ὕστερα, ἦρθε ἡ παρακμή. Κυρίως ἠθική παρακμή, ἀπομάκρυνση
ἀπό τά Ρωμαϊκά ἰδεώδη καί τίς ἀρετές πού εἶχαν δώσει τόση δύναμη στήν
αὐτοκρατορία. Μετά τήν ἠθική, ἀκολούθησε ἡ τελεία παρακμή, σέ ὅλους
τούς τομεῖς.
Τότε, γιά πρώτη ‒καί ὄντως μοναδική φορά‒ στήν Ἱστορία τοῦ κόσμου, ἔζησε ἕνας ἄνθρωπος, πού εἶχε τή δύναμη νά κρατήσει τό ρεῦμα τοῦ
ποταμοῦ τῶν λαῶν, κι ἀπό τή φθορά νά ἀναστήσει ἕναν νέο τρόπο ζωῆς.
Ἀκόμα ὅμως κι ἕνας γίγαντας σάν αὐτόν τόν ἄνθρωπο ‒τόν αὐτοκράτορα
Κωνσταντῖνο τόν Ἅγιο καί Μέγα, τόν πρῶτο καί μόνο στόν ὁποῖο ἀξίζει νά
δοθεῖ ὁ τίτλος τοῦ πλανητάρχη‒ δέν μποροῦσε νά ζήσει γιά πάντα! Ἔτσι,
μετά τόν θάνατό του, ἡ παρακμή καί ἡ φθορά γύρισε. Τό 480 μ.Χ. πεθαίνει
ὁ Ἰούλιος Νέπος, ὁ τελευταῖος Ρωμαῖος αὐτοκράτορας καί ἡ Εὐρώπη κατακλύζεται σταδιακά ἀπό τούς λαούς πού μέχρι χθές ἐθεωροῦντο βάρβαροι καί τώρα ὀνομάζουν τούς ἑαυτούς τους Ρωμαίους! Φρᾶγκοι, Βάνδαλοι,
Γότθοι, Ὀστρογότθοι, Βησιγότθοι, Σουηβοί, Ἀλανοί ἐγκαθίστανται ἀπό τήν
Ἰταλία μέχρι τήν Ἰβηρική χερσόνησο καί τά βόρεια παράλια τῆς Ἀφρικῆς.
Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός πέτυχε γιά λίγο διάστημα νά ἀνακτήσει κάποια ἐδάφη, πού ὅμως χάθηκαν μετά τό θάνατό του, γιά νά φτάσουμε στό
800, νά στεφθεῖ ἐπίσημα ὁ Φρᾶγκος Καρλομάγνος, αὐτοκράτορας τῶν “Ρωμαίων” ἀμφισβητῶντας τόν τίτλο τῶν γνήσιων Ρωμαίων αὐτοκρατόρων τῆς
Ἀνατολῆς!
Στή Βρετανία, οἱ “μετανάστες” Ἀγγλοσάξονες ἀπό τό 450 ἀρχίζουν νά
ἀφομοιώνουν τά κέλτικα φῦλα, οἱ Βίκινγκς ἀπό τό 793 ἀρχίζουν νά ἐγκαθίστανται στά παράλια, ἐνῶ οἱ Νορμανδοί, μετά τή μάχη τοῦ Hastings τό
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1066, μεταναστεύουν καί τούς ἀφομοιώνουν ὅλους!
Γιά νά μή μακρύνω τό λόγο, δέν θά προχωρήσω στίς μεταναστεύσεις
τῶν Τουρκικῶν λαῶν καί τό ἀδιάκοπο σφυροκόπημα τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, μέχρι τήν πτώση της. Ἴσως γράψουμε γι’ αὐτό στήν
ἐπέτειο τῆς πτώσης. Δέν νομίζω πώς ‒ἄν θελήσει νά δεῖ κανείς ἀντικειμενικά καί χωρίς τήν ὑποκειμενικότητα κάποιας πολιτικῆς ἄποψης‒ μπορεῖ
νά ὑπάρξει ἀμφιβολία ὅτι ἡ Εὐρώπη βαδίζει πρός τό Ἰσλαμικό μέλλον της.
Τά σημάδια τῆς ἠθικῆς καί οἰκονομικῆς παρακμῆς εἶναι ὁλοφάνερα. Ἡ
σήψη, ἡ βία καί τά ἀδιέξοδα εἶναι συστατικά τῆς κοινωνικῆς καθημερινῆς
Εὐρωπαϊκῆς ζωῆς. Ὁ παλιός κόσμος εἶναι κουρασμένος, ἕτοιμος νά πέσει
σάν ὥριμο φροῦτο. Πότε καί ποῦ; Ὁ χρόνος κυλάει ἀδυσώπητα γρήγορα
καί ‒δυστυχῶς‒ θά τό δοῦμε!
Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com			

Νινέττα Βολουδάκη

Ἕνας ὡραῖος ἄνθρωπος
(Εἰς μνήμην τῆς Παναγιώτας Καψῆ)

Γ

ιά τούς περισσότερους ἀνθρώπους χαρά καί αἰσιοδοξία σημαίνει μόνο
μιά μεγάλη γιορτή, ὅπως ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων. Σ’ αὐτή τή γιορτή γεμίζουμε μὲ μηνύματα αἰσιοδοξίας καὶ χαρᾶς. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
μας ἔρχεται νὰ γεμίσει τὴν καθημερινότητά μας, τὰ ἄρθρα στὰ βιβλία καὶ
στὰ περιοδικά μας, νὰ ζεστάνει καὶ πάλι τὶς καρδιές μας.
Μέρες ἀγάπης ὀνομάζονται ἡμέρες τῶν γιορτῶν, ποὺ ὁ καθένας μας
ὀφείλει νὰ κοιτάξει τὸν συνάνθρωπο στὰ μάτια. Νὰ τοῦ προσφέρει ὑλικὰ
καὶ ἄϋλα ἀγαθά, νὰ τὸν συγχωρέσει καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσει! Νὰ ἀφήσει αὐτὴ
τὴν ἀγάπη ποὺ κρύβει μέσα του νὰ ἀγκαλιάσει τὰ πάντα γύρω του, νὰ μὴ
φοβηθεῖ ἀλλὰ νὰ προσφέρει ὅλα ὅσα θὰ ἤθελε κι ὁ ἴδιος γιὰ τὸν ἑαυτό του!
Εἴθισται, μέρες ποὺ εἶναι!
Γιὰ κάποιους ὅμως –δυστυχῶς ἐλάχιστους– Χριστούγεννα εἶναι κάθε
μέρα! Ὄχι γιατί παίρνουν δῶρα καὶ ἀγάπη ἀλλὰ γιατί δίνουν συνεχῶς ἀπὸ
μία ἀστείρευτη, θὰ ’λεγες, πηγὴ μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή τους! Χωρὶς πόνο, μὰ μὲ
χαρὰ σχεδὸν ἀνεξήγητη, θυσιάζουν στὸ βωμὸ τῆς ἀγάπης τὸν ἑαυτό τους!
Μοιάζει ὑπερβολικό! Τὸ ξέρω! Ἴσως καὶ τὰ λόγια νὰ εἶναι τετριμμένα. Μὰ
ποῦ νὰ βρεῖς λέξεις ἀνθρώπινες γιὰ νὰ περιγράψεις τὰ ὑλικὰ μὲ τὰ ὁποῖα
ὁ Θεὸς ἔφτιαξε τὴν ἀνθρώπινη ψυχή! Ποῦ νὰ βρεῖς καὶ τί φαντασία νὰ βάλεις γιὰ νὰ περιγράψεις τί μπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ χαρίσματα
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ποὺ τοῦ δόθηκαν ἀπὸ τὸ Δημιουργό του, ὅταν αὐτὸς ἀποφασίσει νὰ τὰ
χρησιμοποιήσει σωστὰ καὶ θεάρεστα!
Καὶ πιὸ συγκεκριμένα, φτάνω στὸ σημεῖο νὰ προσπαθήσω νὰ περιγράψω τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἡ ὀμορφιά του δὲν ἦταν στὸ σῶμα
του μὰ στὴν ψυχή, στὰ ἔργα καὶ στὰ λόγια του! Μιὰ γυναίκα μικρόσωμη,
κουρασμένη, ταλαιπωρημένη ἀπὸ βάσανα καὶ ἀνθρώπους. Μιὰ ἐξωτερικὴ
περιγραφή, ἀντιστρόφως ἀνάλογη ἀπὸ τὴν ἐσωτερική της δυναμική. Γιγάντια παρουσία, χαρούμενος ἄνθρωπος, ἀκούραστη ψυχή! Ὁ δικός μου ἥρωας!
Κινοῦνταν στὴ ζωή της μὲ κόπο, πέρασε δυσκολίες καὶ κακουχίες. Δὲν
τὸ ἔβαζε κάτω, ἔφτιαξε οἰκογένεια κι ὁ Θεὸς τὴν ἀξίωσε νὰ δεῖ παιδιά, ἐγγόνια καὶ δισέγγονα! Τὴν κοιτοῦσα κι ἀναρωτιόμουν πόση ὀμορφιὰ μπορεῖ νὰ
κρύβει ἕνας ἄνθρωπος! Τὰ χέρια της ζαρωμένα ἀλλὰ ἁπλωμένα πάντοτε
γιὰ νὰ προσφέρουν, γιὰ νὰ ἀγκαλιάσουν ὅσους τὸ εἶχαν ἀνάγκη! Ἡ πλάτη
της ἀνήμπορη, ἀλλὰ σήκωνε καϋμοὺς μὲ τόση ἀξιοπρέπεια καὶ δύναμη σὰ
νὰ σηκώνει πούπουλα! Τὰ πόδια της μικρὰ καὶ δύσκαμπτα, μὰ τρέχανε νὰ
ὑπηρετήσουν ὅσους περισσότερους μποροῦσαν. Τὸ πρόσωπο κουρασμένο,
μὰ τὰ μάτια λάμπανε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ ὅποιον τὰ κοιτοῦσε. Τὸ στόμα μιλοῦσε
μόνο γλυκομίλητα καὶ γιὰ νὰ δίνει τὴν εὐχή της μὲ ἁπλότητα, ἀπ΄ ὅπου κι
ἂν περνοῦσε! Μόρφωση ἐλάχιστη, ἀλλὰ τόση σοφία σπάνια ἔβρισκες! Μιὰ
γυναίκα πιστή, ἁπλῆ, καλοσυνάτη!
Τελικά, τὸ πέρασμα ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ τί σημαίνει; Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀφήνεις πίσω σου; Πόσο σημαντικὸς ὑπῆρξες; Πῶς ἐξελίχθηκες;
Γιὰ μένα, αὐτὴ ἡ γυναίκα ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀξιοποίησε τὰ χαρίσματα ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸ Θεό, τὰ πολλαπλασίασε καὶ τὰ μοίρασε πάλι
πίσω! Ἕνας ἥλιος ποὺ ἀγόγγυστα φώτισε καὶ δίδαξε μὲ τὴ ζωή της χωρὶς
πολλὰ λόγια.
“Ἔφυγε” ἀθόρυβα, ὅπως ἔζησε γιὰ νὰ συναντήσει ἐκεῖ ψηλὰ τὸ σύζυγό της καὶ νὰ συνεχίσουν τὰ ἑξῆντα χρόνια ποὺ ἔζησαν παρέα ἐδῶ στὴ γῆ,
αἰώνια στὸν οὐρανό!
Ἕνα εὐχαριστῶ εἶναι λίγο! Γιὰ τὴν εὐγνωμοσύνη ποὺ νιώθω ποὺ τὴ
γνώρισα, ποὺ ὑπῆρξε στὴ ζωή μου, γιὰ τὸν καθοριστικό της ρόλο σ΄ αὐτὸ
ποὺ εἶμαι ἐγὼ σήμερα!
Στὴ γιαγιά μου –τὴ μητέρα μου– ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνομά της, εὔχομαι
νὰ ἀποκτήσω τὴ χάρη, τὴν εὐχή της, τὴν ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς της καὶ νὰ τὴν
μοιράζω τόσο ἁπλόχερα ὅσο κι ἐκείνη! Καλὸ Παράδεισο, γιαγιά μου!
					

Παναγιώτα Καμπάνη-Λεμονῆ
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Τότε οἱ Τοῦρκοι, σήμερα τό Ἑλληνικό(;) πολιτικό σύστημα. Ὁ θύτης μπορεῖ
νά ἄλλαξε, ἀλλά τό θῦμα παραμένει τό ἴδιο.

Σ

Ἡ Σφαγή τῆς Χίου δέν τελείωσε…

έ λίγες ἡμέρες θά γιορτάσουμε(;) τήν διπλή γιορτή, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Δυστυχῶς, στίς μέρες μας καί οἱ δύο αὐτές γιορτές δέν ἔχουν κανένα νόημα γιά τούς νεο-Ἕλληνες, πού πλέον καταχρῶνται τήν ὀνομασία τοῦ Ἕλληνα. Οὔτε ἡ χαρμόσυνη
εἴδηση τῆς ἐλεύσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, οὔτε τό μήνυμα τῆς ἐπαναστάσεως
ἐναντίον τῶν βαρβάρων κατακτητῶν ἀγγίζουν τίς σκληρές καί ἄκαμπτες καρδιές
τῶν ἐγωκεντρικῶν νεοραγιάδων, πού τό μόνο τους μέλημα εἶναι οἱ προσταγές τῶν
Δυτικῶν ἀφεντικῶν γιατί αὐτοί κρατοῦν τά “πολύτιμα” εὐρώ.
Στήν σημερινή Ἑλλάδα ὁ Χριστός καί ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἔχει ἐκτοπιστεῖ, μέ
εὐθύνη δυστυχῶς καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἐνῶ τό ἐπαναστατικό φρόνημα τῶν Πατέρων μας ἔχει χαθεῖ· δέν ὑπάρχει, οὔτε σάν ἀνάμνηση, ἀλλά, οὔτε καί ὡς ἱστορική
ὑπενθύμιση. Οἱ νεο-Ἕλληνες ἔχουν ἀποδεχθεῖ τήν παραποίηση τῆς Ἱστορίας ἀπό
τούς ἀμόρφωτους προβοκάτορες τῆς Δύσης, καί, πλέον, θεωροῦν τήν γενοκτονία τῶν
Ἑλλήνων ὡς “συνωστισμό” καί τήν ἐν γένει Ἱστορία τοῦ Ἔθνους ὡς τό παραμύθι
κάποιων σκληροπυρηνικῶν, πού ἀκόμα πρεσβεύουν μύθους περί Πατρίδος.
Στόν καιρό τῆς ἐπαναστάσεως οἱ Κλέφτες καί οἱ Ἁρματωλοί ἦσαν αὐτοί, πού προέβαλλαν ἀντίσταση στούς Τούρκους. Ὅπως διασώζει στήν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους ὁ Κ. Παπαρρηγόπουλος, μέχρι τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τό
1821, οἱ Κλέφτες, μαζί μέ τούς Ἁρματολούς, ἀποτέλεσαν τήν μόνη στρατιωτική δύναμη τῆς Ἑλλάδος, πού μποροῦσε νά πολεμήσει ἐπιτυχῶς τόν κατακτητή, ἐφαρμόζοντας μέ ἐπιτυχία τήν μέθοδο τοῦ κλεφτοπολέμου. Αὐτές οἱ ὁμάδες ἀποτέλεσαν τήν
“μαγιά τῆς λευτεριᾶς”, ὅπως ἔγραψε λίγο ἀργότερα ὁ Μακρυγιάννης.
Στήν σημερινή Ἑλλάδα, οἱ κοτζαμπάσηδες ἔχουν μεταβληθεῖ σέ κλέφτες, μέ τήν
διαφορά πώς δέν μάχονται ἐνάντια στόν κατακτητή, ἀλλά ἐνάντια στό Ἔθνος. Τά
ἔχουν βρεῖ σέ ὅλα μέ τούς Δυτικούς κατακτητές καί σάν κλέφτες ἁρπάζουν ὁλόκληρο
τόν πλοῦτο τῆς Πατρίδος. Δέν πολεμοῦν πιά γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί
τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία», ἀλλά πολεμοῦν τόν Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξο Πίστη
ἔχοντας ἤδη ὑπονομεύσει τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.
Τί θά μποροῦσε, ὅμως νά περιμένει κανείς, ὅταν οἱ νοσταλγοί τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς
ἔχουν ἀναρριχηθεῖ σέ ὅλα τά ἀξιώματα, εἴτε αὐτά εἶναι θρησκευτικά, εἴτε πολιτικά;
Ἦταν λίγους μῆνες μετά ἀπό τό ἀνίερο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν στήν
Καμπέρα, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991, ὅταν ὁ τότε ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος Βαρθολομαῖος
τόλμησε νά σπιλώσει τήν μνήμη τῶν ἡρώων τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 μέ τήν ἑξῆς
ἀπαράδεκτη δήλωση: «Δυστυχῶς οἱ δυό λαοί διέκοψαν τήν ὑπέροχη συμβίωση τῶν
400 χρόνων, ὅταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι, τό 1821 καί δημιούργησαν τίς γνωστές προστριβές»! Αὐτή ἡ φιλοτουρκική δήλωση ἔγινε μία μόλις βδομάδα πρίν ἀπό τήν
ἐνθρόνισή του καί τήν ἀναγόρευσή του σέ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως(!), στίς
2 Νοεμβρίου τοῦ 1991. Ἡ δήλωση αὐτή δημοσιεύτηκε στίς ἐφημερίδες «Αὐριανή» καί
«Ἐλεύθερη Ὥρα» (30 Ὀκτωβρίου 1991). Παρά ταῦτα, κάποιοι ἀκόμα μέχρι σήμερα
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ἔχουν τό κουράγιο νά μιλοῦν γιά τόν Ἑλληνισμό, πού ἐκφράζει τό Φανάρι!
Σήμερα, ὅλα τά κομματίδια τοῦ σάπιου πολιτικοῦ κατεστημένου μέ τήν πολιτική
πού ἀκολουθοῦν, καταστρέφουν τόν τόπο χειρότερα ἀπό ὅ,τι τό ἔκαμαν οἱ Τοῦρκοι.
Τουλάχιστον τότε, ἦταν σαφές πώς οἱ Τοῦρκοι ἦσαν οἱ κατακτητές καί συνεπῶς ὁ
ἐχθρός. Σήμερα ἡ πολιτεία, πού ὑποτίθεται πώς διαφυλάσσει τά σύνορα καί τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος, εἶναι αὐτή, πού προδίδει τήν χώρα καί τήν παραδίδει ἀμαχητί
στά χέρια τῶν ἐχθρῶν της. Τό σάπιο πολιτικό κατεστημένο ἐπαναφέρει στίς μνῆμες
ὅλων τῶν νησιωτῶν τίς φρικαλεότητες, πού ἔζησαν προδομένοι καί ἀποκομμένοι ἀπό
τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, πού τούς γύρισε ἀδιάφορα τήν πλάτη.
Εἶναι ἀνατριχιαστικές οἱ λεπτομέρειες, πού διέσωσε ὁ Στυλιανός Βίος στό βιβλίο
μέ τίτλο «Ἡ Σφαγή τῆς Χίου εἰς τό στόμα τοῦ Χιακοῦ λαοῦ».
Διηγήσεις Μαρίας Μπούρα (Ἐκ τῆς πόλεως Χίου)
α) Στή Σφαγή ἐκαθούμαστε στό Βουνάκι, κοντά στό τζαμί, ὅπου οἱ γονιοί μου
εἴχανε φοῦρνο καί καφενέ, γιατί ἤτανε καλοί νοικοκύρηδες. Ἐγώ τότες ἤμουνα 14
χρονῶ καί τά θυμοῦμαι ὅλα.
Ἄξαφνα μιά μέρα ὁ πατέρας μου μᾶς λέει: «Παιδιά μου, οἱ Τοῦρκοι μαζεύουν
ὅλους τους ἀρχόντους τοῦ τόπου μας». Ὡς πού νά τό καλομάθουμε, τούς εἴχανε
ὅλους κρεμασμένους στοῦ Κάστρου τήν πόρτα.
Ἀμέσως, τό λοιπόν, ὁ πατέρας μου λέ(λέει) τῆς μητέρας μου: «Βγεροῦ, τά ‘μαθές;
Οἱ Τοῦρκοι ἐκρεμάσανε ὅλους τους ἀρχόντους καί ζητοῦν καί τό Μισέ Κωνσταντή
τό Χωρέμη».
Μά ἡ γυναίκα του τόν εἶχε χωμένο σ’ ἕνα μνῆμα 40 μέρες κ’ ἤτρωγε νερό καί
ψωμί κ’ ἔτσι ἐσώθηκε.
Τήν ἄλλη μέρα τό πρωΐ, νά τά ταγκαλάκια ἀπ’ τήν Ἀνατολή! Ἐβαστοῦσαν στά
χέρια τως φωτιές καί μαχαίρια κι ἐφωνάζανε: «Μωρέ Γκιαούρηδες, τί ἔχετε νά δεῖτε
τό ταχύ!». Οἱ καμένοι(οἱ καημένοι, οἱ δυστυχεῖς) οἱ Χριστιανοί κλειστήκανε στά σπίτια τως.
Τουφέκια, μαχαίρια δέν εἴχανε, γιατί ἀπό τά πρίν οἱ Τοῦρκοι ἑμαζέψανε καί τά σουγιαδάκια(μικρά μαχαιράκια), ἀκόμη καί τά κατσουνάκια(κλαδευτήρια) δέν ἐφήκανε(ἄφησαν).
Τότες ἡ μητέρα μου λέ τοῦ πατέρα μου: «Φραγκούλη, νά πάρομε τά παιδιά μας νά
φύγομε, γιατί οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἄσκημο σκοπό». Παίρνει λοιπόν ὁ πατέρας μου τή
μητέρα μου, ἐμένα καί τήν ἀδελφή μου, παίρνει καί δύο ψωμιά καί μερικούς ψιλούς
παράδες καί φεύγομε. Μά πρίν νά φύγομε, τί ν’ ἀκούσομε… Ἐσπούσανε τίς πόρτες
οἱ Τοῦρκοι κ’ ἐκόβανε(ἔσφαζαν), ὕστερι βάζανε φωτιά σ’ ὅλα τα σπίτια. Ἐμεῖς ἀπό ταράτσα σέ ταράτσα (ἀπό στέγη σέ στέγη) βγήκαμε στή θάλασσα, ὅπου πήραμε δρόμο κατά
τόν Ἅγιο Μηνᾶ. Στό δρόμο μᾶς ἀπάντησαν δυό ἀνθρῶποι κ’ ἐβαστοῦσαν κουτάλια
καί χαρανί(χύτρα. Τουρκ.). Τά πῆραν ἴσως πᾶν σέ κανένα μέρος καί βροῦνε τίποτα χόρτα
καί ψήσουνε.
Ἀνηβαίνομε λοιπόν στόν Ἅγιο Μηνᾶ καί βλέπομε τόν κόσμο χιλιάδες μέσα. Ὅ,τι
καθήσαμε νά φᾶμε λίγο ψωμί, ἀκοῦμε φωνές «Τά ταγκαλάκια ἔρχουνταινε!». Τότες
ὁ πατέρας μου λέει:
«Βγερού, ἄν μείνομεν ἐδῶ, θά μᾶς σφάξουν, μόνον ἄς φύγομε, πρίν κλείσει τό
μοναστήρι».
Παίρνομε δρόμο καί καταβαίνομε στό Λιμνιώνα, ἴσως βροῦμε κανένα καΐκι. Ἡ
κακή μας τύχη καί ἀπαντήσαμεν ἕνα μπουλούκι Σαμιῶτες καί μᾶς πῆραν τόν
πατέρα μας καί ἀφήσανε τή μητέρα μου, ἐμένα καί τήν ἀδερφή μου. Πήραμε
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δρόμο κ’ ἐβγήκαμε στό Λιθί. Ἐκεῖ ἀπαντοῦμεν ἕνα χωριάτη καί τόν ἀρωτᾶ ἡ μητέρα μου: «Ποῦ βρισκόμαστε καλέ;». Κ’ ἐκεῖνος τῆς λέει: «Μωρή παλιοκαστρινή, γά σᾶς μᾶς σφάζουν οἱ Τοῦρκοι». Καί ἤπιασε πέτρες καί μᾶς τραβοῦσε. Ἡ
μητέρα μας ἡ καϋμένη ἔμεινε μοναχή, χωρίς ἄντρα, νύχτα, μέ δυό κορίτσια, χωρίς
νά ξέρη ποῦ ἤτανε. Παίρνομεν τά βουνά καί φτάνομε στῆς Ἁγιᾶς Μαρκέλλας τόν
ποταμό καί βλέπομεν τά βουνά γεμάτα Τοῦρκοι, πού ἐρκόντανε πρός τό μέρος τό
δικό μας. Τότες μᾶς παίρνει ἡ μητέρα καί κρυφτήκαμενε μέσα στούς βάτους καί ἐκεῖ
ξημερωθήκαμε. Τή νύχτα ποῦ νά κοιμηθούμενε, πού περνοῦσαν οἱ Τοῦρκοι ἀφ’ τό
δρομαλάκι πού ἤτανε ἀπό πάνω μας. Τέλος, ἐξημέρωσεν ὁ Θεός τήν ἡμέρα κ’ ἐπήγαμεν στήν Ἁγιά Μαρκέλλα. Κ’ ἐκεῖ ὅμως δέν βρήκαμεν καΐκι καί γυρίσαμε πίσω
καί πάμενε σ’ ἕνα χωριό. Ἐκεῖ μας ἀπάντησεν ἕνας κουμπάρος μας καί λέ τῆς μητέρας μου: «Ἔλα νά σέ κρύψω μέ τά κορίτσια σ’ ἑνός Τούρκου τόν ἀχερώνα». Μά
ὁ ἄθλιος μόντις(μόλις) μᾶς ἤκρυψενε, πάει καί λέ τοῦ Τούρκου: «Ἔλα νά δεῖς πού
σοῦ ’χω δυό κορίτσια κρυμμένα». Τοῦ λέ ὁ Τοῦρκος: «Τί σου εἶν’ αὐτές;». Λέει:
«Κουμπάρες μου». Τότες ὁ Τοῦρκος βγάζει τό σπαθί του καί τοῦ κόβει τό κεφάλι
ὀμπρός στά μάτια μας κ’ ἔρκεται καί μᾶς λέει: «Αὐτόν ἐπειδή ἤτανε κουμπάρος
σας καί σᾶς ἐπρόδωσενε, τόν σκότωσα, μόνο ἐσεῖς φευγᾶτε». Καί μᾶς ἤδειξε δρόμο κ’ ἐβγήκαμε πάλι στό Μέγα Λιμιώνα. Κι’ ἐκεῖ εἴδαμε καΐκια Σαμιώτικα βαθειά
ἀραγμένα, καί στήν ἀκρογιαλιά ἤτανε πολύς κόσμος, γυναικόπαιδα πολλά. Οἱ Σαμιῶτες μέ τίς βάρκες ἐπαίρνανε τόν κόσμο, μά ὅποιος εἴχενε πολλούς παράδες
καί χρυσά, ὅποιος δέν εἴχενε τόν ἀφήνανε ὄξω. Ἡ καϋμένη ἡ μητέρα μου εἶχε
στό στῆθος της ἕνα πουγγί γεμᾶτο μέ ψιλούς παράδες καί Μισιριώτικα κουκάκια
πού μᾶς ἤδινεν ἀπό δυό τριά τῆς κάθε μιανῆς, γιά νά περάσει ἡ πεῖνα, βγάζει μιά
φουχτιά καί τά δείχνει τῶν Σαμιωτῶν. Αὐτοί νομίζοντας πώς ἤτανε τό στῆθος της
γεμᾶτο παράδες, μᾶς ἐπήρανε μέσα στό καΐκι. Τήν ὥρα πού μπήκαμεν στή βάρκα,
εἴδαμεν τή θάλασσα κόκκινην ἀφ’ τό αἷμα. Ἄλλο δέν ἀκούαμεν φωνές, κλιάματα κ’
ἐβλέπαμεν παντοῦ φωτιές. Σάν ἐφύγαμεν λίγο μακριά, οἱ Τοῦρκοι μᾶς τραβούσανε
καί τά κουρσούμια(οἱ σφαῖρες kurcun=σφαίρα) περνοῦσαν ἀπό πάνω ἀφ’ τά κεφάλια μας.
Λίγο νά μᾶς σκοτώσουν. Βλέπαμε στήν ἀκρογιαλιά ἐκείνους πού μείνανε καί τί νά
δούμενε… Οἱ Τοῦρκοι τούς ἐσφάζανε, τούς ἐκάμνανε κομμάτια καί τά πετούσανε στόν ἀγέρα.
Τά ὅσα εἶδαν τά μάτια μου ποτές μου δέν θά τά ξεχάσω!
Σάν ἠφτάσαμε στή Σάμο, οἱ Σαμιῶτες δέν μᾶς ἠθέλανε γιατί δέν εἴχαμε λεφτά. Ὅποιοι δέν εἴχανε λεφτά, τούς ἐγδύνανε καί τούς ἐστέλλανε στό Μοριά. Ἐκεῖ
μᾶς ἐστείλανε κ’ ἐμᾶς. Ὁ πατέρας μου πού τόν πῆραν οἱ Σαμιῶτες, τούς ξέκοψεκαί
πῆγε κ’ ἐκεῖνος στό Μοριά, καταγυρεύοντας νά μάθει γιά μᾶς. Τόν ἔπιασε (τόν κατέλαβε) θέρμη(ψηλός πυρετός) καί ἐκοιτούντανε(ἦταν κατάκοιτος) σ’ ἕνα ὑπόγειο. Ἐπηγαίνανε τό
λοιπόν τότες ὅλες οἱ Χιώτισσες ὅπου ἐμαθαίνανε πώς ἦταν Χιῶτες καί τούς ἐκάμνανε
ρεμέντια(θεραπεῖες, γιατροσόφια). Ἐπήγαινε λοιπόν καί ἡ μητέρα μου γιά νά μάθει γιά τόν
ἄντρα της. Μά δέν τόν ἐγνώρισενε γιατί ἦταν ἀγνώριστος ἀφ’ τήν ἀρρώστια. Ἐρώτανε πιά τούς ἄρρωστους: «Ποιός εἶσαι σύ; Ποιός εἶσαι σύ;». Καί τῆς ἐλέγανε. Ἐρώτησε κ’ ἐκείνονε καί τῆς εἶπεν! «Εἶμαι ὁ Φραγκούλης ὁ Μπούρας». Τότες ἡ μητέρα μου
τόν γνώρισενε καί μεῖς τόν ἐγνωρίσαμεν καί ἀνταμωθήκαμεν πάλι ὅλοι.
Σάν ἐγίνηκεν καλά ὁ πατέρας μου, μᾶς ἤλεγενε: «Εἴχαμεν τύχη πού φύγαμεν ἀφ’
τόν Ἅγιο Μηνᾶ, γιατί οἱ Τοῦρκοι τούς ἔσφαξαν ὅλους. Ἐπειδή δέν ἠμπορούσανε ν’
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ἀνοίξουνε τήν πόρτα, ἐκάμανε μίαν τρύπα στόν τοῖχο κ’ ἐμπήκανε μέσα κ’ ἔμπαιναν
ἕνας ἕνας. Ὕστερι ἐμπῆκαν ὅλοι κ’ ἔσφαξαν ὅλους τούς Χριστιανούς κ’ ἐκάψανε
τήν Ἐκκλησιά ὡς καί μέσα στή στέρνα ἐρρίξανε φωτιά καί τούς ἐκάψανε».
Ὕστερ’ ἀπό κάμποσα χρόνια ἐγυρίσαμε πίσω στή Χίο κ’ ἐπήγαμεν νά βροῦμε
τά σπίτια μας. Μά ὄχι σπίτια, ἀλλά οὔτε σημάδι δέ βρήκαμενε.
Ἡ Χίος ὅλη ἦταν σκόνη, καμένα ὅλα καί δέν μπορούσαμεν νά καταλάβομεν ποῦ
ἦταν τό σπίτι μας, κ’ ἔτσι ἐφύγαμεν κ’ ἐπήγαμεν στή Σύρα.
β) Ἡ ἀδερφή μου ἡ παντρεμένη, τήν ὥρα πού γίνηκεν ἡ σφαγή, ἐγέννησενε. Ὁ
ἄντρας της ἤφυγενε καί τήν ἄφηκε μοναχή στό σπίτι κ’ ἔτσι ἐγέννησε μοναχή
της. Οἱ Τοῦρκοι κάτω ἀπό τό σπίτι τῆς ἐβάζαν φωτιά. Τί νά κάμει τό λοιπόν; Παίρνει τό μωρό καί τό δένει μπρός στό λαιμό της κ’ ἕνα μπογαλάκι ροῦχα στήν
πλάτη της καί τό τετραβγάγγελο(τό τετραβάγγελο) κι’ ἀπό ταράτσα σέ ταράτσα βγαίνει
στήν ἀκρογιαλιά καί πέφτει στή θάλασσα. Ἡ θάλασσα κοκκίνησεν ἀφ’ τό αἷμα της,
ἐκείνην τήν στιγμήν ἦταν ὅ,τι πού γέννησενε. Ἐκείνην τήν ὥρα ἤρχουνταν μιά βάρκα
ἀπό βασιλικό ἐγγλέζικο βαπόρι, κ’ ἐνόμισαν πώς ἤτανε λαβωμένη καί τήν πήρανε
καί τήν πήγανε στό βαπόρι καί τήν ἀρωτούσανε ποῦ ἦταν κτυπημένη. Τῶς εἴπενε πώς
δέν ἦταν κτυπημένη πούβετα(πουθενά.), μόνο πώς ἐγέννησε. Τήν ἀλλάξανε, τῆς ἐδώκανε ροῦχα καί βαφτίσανε τό μωρό καί τό βγάλανε Χιωνίτσα. Τήν ἐφέρανε στή Σύρα,
ὅπου ἀνταμώθηκε μέ τήν ἀδελφή της. Τόν ἄντρα της τόν ἐσκότωσαν οἱ Τοῦρκοι.
Εἶναι πολλά αὐτά, πού θά μποροῦσε νά ἀναφέρει κανείς ἀπό τό συγκεκριμένο βιβλίο,
ὅπου φαίνεται καθαρά ἡ βιαιότητα τῶν Τούρκων ἀλλά καί ἡ προδοσία τῶν Ἑλλήνων
γιά τά χρήματα! Εἶναι ἀνατριχιαστική ἡ διήγησή του πώς ὁ Τοῦρκος ἀπέδωσε δικαιοσύνη σκοτώνοντας τόν προδότη, πού ἐπιχείρησε νά πουλήσει τήν κουμπάρα του. Εἶναι
ἐντελῶς ἐλεεινή καί ἀχαρακτήριστη ἡ στάση τῶν Σαμιωτῶν, πού ἀπαιτοῦσαν χρήματα
προκειμένου νά σώσουν τούς συμπολίτες τους ἀπό τήν σφαγή, ὅπως καί ἡ στάση ὅλων
ὅσοι προσπαθοῦσαν νά σώσουν τούς ἑαυτούς τους ἀδιαφορῶντας γιά τούς ὑπόλοιπους.
Εἶναι, ὡστόσο, συγκινητική ἡ ψυχή τῆς γυναίκας, πού ἐνῶ εἶχε μόλις γεννήσει, ἐκτός
ἀπό τό μωρό της καί μιά ἀλλαξιά ροῦχα, πῆρε μαζί της τό Εὐαγγέλιο δείχνοντας τό ποῦ
εἶχε ἐναποθέσει τήν ἐλπίδα της.
Σήμερα, τά νησιά μας κινδυνεύουν νά ξαναζήσουν αὐτήν τήν φρίκη. Οἱ μετανάστες
εἶναι τρεῖς, τέσσερις καί κάποιες στιγμές καί πέντε φορές περισσότεροι ἀπό τούς κατοίκους καί αὐτό κάνει τήν ζωή τους πολύ δύσκολη. Ἡ πολιτεία, ὄχι ἁπλῶς ἀποστρέφει τήν προσοχή της ἀπό τό πρόβλημα, ἀλλά τό μεγαλώνει μέ τό νά ἀπαγορεύει τήν
μεταβίβαση τῶν ἀλλοδαπῶν ἀπό τά νησιά στήν ἠπειρωτική χώρα. Ἡ πολιτεία, ἀναμφίβολα, ἔχει ἀποφασίσει νά πουλήσει φθηνά τό Αἰγαῖο, ὅπως ἔκανε πρό ἐτῶν μέ τήν
Κύπρο μας.
Ὁ φετινός ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ συνειρμική ἀνάμνηση
τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Πατέρων μας θά πρέπει νά εἶναι ἀρχή μετανοίας γιά ὅλους μας.
Θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε πώς, εἴτε ἀδιαφορῶντας, ἤ, συμμετέχοντας μέ τήν
ψῆφο μας, εἴμαστε συνένοχοι στό ἔγκλημα κατά τοῦ Ἔθνους.
Ὀφείλουμε νά γονατίσουμε καί νά ζητήσουμε συγχώρεση, τόσο ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας, ὅσο καί ἀπό ὅλους ὅσοι θυσιάστηκαν ὑπέρ τῆς Πίστεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Πατρίδος τήν ἐλευθερία, μέ προεξάρχοντα τόν Μαρτυρικό Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος,
Ἰωάννη Α. Καποδίστρια!
			

Μανώλης Β. Βολουδάκης
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΕΜΟ 1946-1949
ήμερα οἱ ἀναφορὲς σὲ πολιτικοὺς χαρακτηρισμοὺς ὅπως «συντηρητικὸς» καὶ «προοδευτικὸς» ἢ «δεξιὸς» καὶ «ἀριστερὸς» δὲν
παραπέμπουν πουθενά. Ἰδίως μάλιστα ὅταν προσπαθεῖ νὰ βρεῖ κάποιος
τί εἴδους διέξοδο χρειάζεται ἡ μαστιζόμενη ἀπὸ τὴν κρίση Ἑλληνικὴ
κοινωνία, ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ προαναφερθέντες ὅροι δὲν παραπέμπουν πουθενά. Μᾶλλον δέ, συσκοτίζουν καὶ ἀποπροσανατολίζουν κάθε
εἰλικρινῆ διάθεση νὰ βρεθοῦν οἱ αἰτίες τοῦ σημερινοῦ ἀδιεξόδου ποὺ βιώνουμε ὡς κοινωνία καὶ ὡς συντεταγμένο κράτος. Οἱ παραπάνω πολιτικοὶ χαρακτηρισμοὶ δεσμεύουν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἀποδέχονται ὡς πρὸς τὸ
τί εἴδους ἀνάγνωση ἐπιτελοῦν τοῦ πρόσφατου ἱστορικοῦ παρελθόντος
τῆς χώρας μας καὶ μάλιστα τῆς περιόδου 1940-1949.
Στὶς 26 Μαρτίου 1946 μὲ τὴν ἐπίθεση στὸν σταθμὸ χωροφυλακῆς
στὸ Λιτόχωρο τῆς Πιερίας ἄρχισε καὶ ἐπιχειρησιακὰ ὁ ἀμφιλεγόμενος
ἐμφύλιος πόλεμος ποὺ συντάραξε τὴν πατρίδα μας ἕως καὶ τὰ τέλη τοῦ
Αὐγούστου τοῦ 1949. Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι
εἶναι οἱ πλέον σκληροὶ καὶ ἀδυσώπητοι. Οὐσιαστικά, ὅμως, ὁ πόλεμος
ποὺ συγκλόνισε τὴν Ἑλλάδα δὲν ἄρχισε τὸ 1946, οὔτε ἔχει τά χαρακτηριστικά τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις εἶχαν
ἀρχίσει κατὰ τὴν τριπλῆ κατοχὴ τῆς πατρίδας μας.
Στόχος τοῦ σημειώματος-κειμένου αὐτοῦ δὲν εἶναι ἡ ἀπόδοση ἱστορικῆς δικαίωσης στὴν μιὰ ἢ τὴν ἄλλη πλευρά. Πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν εἶναι
ἡ διατύπωση κάποιας πρότασης ἱστορικῆς ἀνάγνωσης μὲ χαρακτηριστικὰ
ἰδεολογικῆς λαθροχειρίας. Ἔχει μεγάλη σημασία νὰ στέκεται κανεὶς ἔναντι τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος χωρὶς ἐμπάθεια, χωρὶς προκαταλήψεις
καὶ χωρὶς ἀνομολόγητες σκοπιμότητες. Τὸ ὀφείλουμε στὸν ἑαυτόν μας
ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πολέμησαν καὶ ἄφησαν ἕνα κομμάτι
τῆς ψυχῆς τους καὶ τῆς ζωῆς τους στὴν Μουργκάνα, στὸν Κλέφτη στὴν
Πυρσόγιαννη, στὸν Βοϊδομάτη καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἤπειρο. Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἀντικατοπτρίζει οὐσιαστικὰ τὴν ἐσωτερικὴ πνευματικὴ σχάση ποὺ
βιώνει ὁ καθένας μας. Ἐὰν οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν συνέκλιναν πνευματικὰ ἐν Χριστῷ εἶμαι σίγουρος ὅτι οὔτε οἱ παραμικρὲς ἀφορμὲς δὲν θὰ
μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ ὁποιαδήποτε σύγκρουση. Εἶναι
τραγικὸ καὶ προσδίδει χαρακτηριστικὰ παχυλῆς ἀμάθειας τό νὰ ἐμμένει
κανεὶς στίς ἰδεοληψίες του καὶ νὰ διψᾶ γιὰ δικαίωση μέσῳ ἐμπαθοῦς
ἀνάγνωσης τοῦ πρόσφατου ἱστορικοῦ παρελθόντος.

Σ
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Πολλοὶ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι μὲ πατριωτικὴ συνείδηση προσέτρεξαν στὶς τάξεις τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Μετώπου μὴ γνωρίζοντας ὅτι αὐτὸ καθοδηγεῖτο καὶ τελοῦσε ὑπὸ τὴν ἐπιτροπεία τῆς ἐπιτήρησης ἑνὸς πολιτικοῦ σχηματισμοῦ ποὺ τὸν χαρακτήριζε ὁ σταλινικὸς
ὁλοκληρωτισμός. Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς αὐτὸς εἶχε σχεδὸν χαρακτηριστικὰ
μιᾶς μεσσιανικῆς “θεολογίας” χωρὶς Θεό. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ κάθε
ἕνας ποὺ δὲν ταυτιζόταν ἢ δὲν εὐθυγραμμιζόταν μὲ τὰ προτάγματα καὶ
τοὺς σκοποὺς τοῦ μετώπου, ἦταν ἕνα κώλυμα ποὺ ἔπρεπε νὰ παραμερισθεῖ, μὲ ὅτι ὑπονοοῦσε αὐτό. Ἔτσι ἀρκετοὶ πατριῶτες ποὺ εἶχαν βγεῖ
στὸ βουνὸ γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Ἀντίσταση κατὰ τῶν Γερμανῶν, ὅταν
διατάχθηκαν νὰ προβοῦν σὲ ἐκκαθαρίσεις ἐξάλειψης ἀντιφρονούντων
Ἑλλήνων, δραπέτευαν καὶ δὲν μετεῖχαν σὲ τέτοια ἀποτρόπαια ἐγχειρήματα. Ἕνας ἄγραφος ἐμφύλιος πόλεμος ἐκτυλισσόταν ἐνῶ διαρκοῦσε
ἡ Κατοχή. Ἀποκορύφωμά του ἡ διάλυση τοῦ 5/42 συντάγματος Εὐζώνων καὶ τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ συνταγματάρχη Δημήτρη Ψαρροῦ ποὺ
ἀνῆκε στὴν ὀργάνωση ΕΚΚΑ (Ἐθνικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἀπελευθέρωση)
καὶ ἔλαβε χώρα στὴν ὀρεινὴ Φωκίδα τὸ 1944, ἐνῶ διαρκοῦσε ἡ Κατοχή.
Δὲν ὑπῆρχε τὸ παραμικρὸ ἔδαφος ἀνοχῆς νὰ ἐμφανισθεῖ μιὰ δύναμη
πολιτικῆς ἀντίστασης, μὲ πρόσημα, μάλιστα, ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ
τὰ χαρακτηρίσει οὔτε φασιστικὰ οὔτε ἀντιδραστικά. Τὸ γεγονός, ὅμως,
ὅτι ἀρκετὲς χιλιάδες συμπατριωτῶν μας ἔμεναν στέρεα προσκολλημένοι σὲ μιὰ καθοδήγηση ποὺ τὴν διεῖπε ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀπολυτότητα-βαναυσότητα φανερώνει πολλά. Πολλοὶ προσέδιδαν στὶς ἐπιλογές
τους καὶ στὶς πράξεις τους ἕναν ὡραιοποιημένο μανδύα συγκάλυψης
τῶν ἀπωθημένων ἐπιδιώξεών τους. Ἔτσι ἔφθαναν στὸ σημεῖο νὰ πολιτικοποιοῦν τὶς προσωπικὲς διαφορές τους μὲ ἄλλα ἄτομα. Τὴν διακαῆ
ἐπιθυμία τους γιὰ ὑφαρπαγὴ τῆς περιουσίας τοῦ γείτονα τὴν βάφτιζαν
κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ κατάργηση τῶν ἀνισοτήτων. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ
πλαίσιο καὶ κάτω ἀπὸ ἕνα παντελὲς κενὸ ἐξουσίας ἡ χώρα ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944. Ἡ περίοδος 19441946 εἶναι ἐξ ἴσου δραματική, μιᾶς καὶ χαρακτηριζόταν ἀπὸ σποραδικὲς
συγκρούσεις. Ἦταν ὀλέθριο νὰ σπαράσσεται ἡ Ἀθήνα ἀπὸ τὰ Δεκεμβριανά τοῦ 44, ἐνῶ ὁ Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ἐμαίνετο στὴν κυριολεξία.
Ὅμως τὰ τυφλὰ ὁρμέμφυτα καὶ ὁ ὁλοκληρωτισμὸς σὲ ἀξεδιάλυτο σύμπλεγμα μὲ τὴν προσωπικὴ καιροσκοπία χαρακτηρίζουν καὶ τὴν
πλευρὰ ποὺ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση θέλησε νὰ συγκαλύψει τὴν σύμπλευσή της καὶ τὴν συνεργασία της μὲ τὶς κατοχικὲς δυνάμεις. Ἔτσι
μετὰ τὸ 1944 ἄρχισαν οἱ κύκλοι αὐτοὶ νὰ ἐπιτίθενται κατὰ ὀπαδῶν ποὺ
χαρακτηρίζονταν ὡς ἀντιστασιακοί. Εἶναι μιὰ περίοδος ποὺ ἡ πλευρὰ
τοῦ Ε.Α.Μ. χαρακτηρίζει ὡς «λευκὴ τρομοκρατία».
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Ὁ Ἑλληνικὸς ἐμφύλιος πόλεμος μόνον ὅταν θεωρηθεῖ ὑπὸ τὸ ἑνιαῖο
πρίσμα τῶν ἐξωτερικῶν γεωπολιτικῶν καὶ ἐσωτερικῶν συγκυριῶν, μπορεῖ νὰ γίνει κατανοητός. Ἡ χώρα μας ἀποτέλεσε τὸ πεδίο τῆς σύγκρουσης τῶν δύο κυρίαρχων πόλων τῆς ψυχροπολεμικῆς ἔριδος. Ἄμεσα οἱ
δύο αὐτοὶ πόλοι δὲν συγκρούσθηκαν. Ἔμμεσα, ὅμως, χρησιμοποίησαν
τοὺς παράγοντες τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ ὡς ὄχημα τῶν δικῶν
τοὺς ἐπιδιώξεων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ νεκροὶ κατὰ τὸν ἐμφύλιο
ἀνῆλθαν σὲ δεκάδες χιλιάδων. Ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων τοῦ ἐμφυλίου
πολέμου, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, ἔφτασε στὰ 154.000 ἄτομα. Οἱ ἀπώλειες τοῦ κυβερνητικοῦ στρατοῦ, ὅπως ἀναφέρονται στὶς
στατιστικὲς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, ἔφτασαν στὶς 15.969 νεκρούς, τὶς 37.557 τραυματίες καὶ τὶς 2.001 ἀγνοούμενους, δηλαδὴ συνολικὰ 55.527 ἄνδρες. Οἱ ἀπώλειες τῶν ἀνταρτῶν τοῦ “Δημοκρατικοῦ
Στρατοῦ Ἑλλάδας” ἦταν 38.839 νεκροί, τραυματίες καὶ ἀγνοούμενοι
καὶ 20.128 αἰχμάλωτοι. Σύμφωνα μὲ τὰ ἴδια στοιχεῖα, καταστράφηκαν
47.000 κατοικίες, 240 βιομηχανικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νοσοκομεῖα, 930
γέφυρες, 1.650 σχολεῖα. Ἐξοντώθηκαν 1.500.000 ζῶα. Μία ἄλλη ἐπίπτωση, ἦταν ὁ ἐξαιρετικὰ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν προσφύγων, κυρίως στὴ
Βόρεια Ἑλλάδα, ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια καὶ
τὰ χωριά τους γιὰ νὰ μὴν βρεθοῦν στὸ ἐπίκεντρο τῶν μαχῶν κυβερνητικοῦ στρατοῦ-ἀνταρτῶν, εἴτε πάλι ἐπειδὴ ἐξαναγκάστηκαν, στὴ διάρκεια
τῶν μεγάλων ἐκκαθαριστικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ, ὥστε
νὰ ἀποκοπεῖ κάθε δυνατότητα ἐφοδιασμοῦ τῶν ἀνταρτικῶν τμημάτων.
Σύμφωνα μὲ ἕνα “Μνημόνιο γιὰ τὸ ἑλληνικὸ προσφυγικὸ πρόβλημα”,
ποὺ ἐστάλη στὶς 8 Ὀκτωβρίου 1949 πρὸς τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν, ὁ πρωθυπουργὸς Π. Τσαλδάρης δήλωνε πὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν
προσφύγων τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἀνέρχονταν σὲ 684.607 ἄτομα. Ἀπὸ
αὐτὰ 166.000 πρόσφυγες εἶχαν ἐπαναπατρισθεῖ καὶ ἄλλοι 225.000 θὰ
ἐπαναπατρίζονταν σύντομα.
Ἡ ἐμπλοκὴ τῶν ξένων δυνάμεων ἦταν προφανής. Ἡ καθεμιὰ ἤθελε
τὴν Ἑλλάδα πεδίο τῶν δικῶν τῆς ἐπιδιώξεων. Ἡ Ἀμερικανικὴ Ἀποστολὴ
Βοήθειας στὴν Ἑλλάδα (AMAG) παρεῖχε 74.000 τόνους στρατιωτικοῦ
ὑλικοῦ, κονδύλια 100 ἑκατομμυρίων δολαρίων στὸν Ἑλληνικὸ στρατό.
Ἐπίσης σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ Chris Woodhouse, τὴν περίοδο 19481949 στάλθηκαν μεταξὺ ἄλλων, 140 ἀεροπλάνα, 3.900 περίπου πυροβόλα, 97.000 τυφέκια καὶ 10.000 ὀχήματα, στὸ πλαίσιο πάντοτε τοῦ
Σχεδίου Marshall. Καὶ βέβαια, ἐὰν οἱ ἡττηθέντες τονίζουν αὐτὴν τὴν
πλευρὰ τῆς ἀνάμιξης τῶν δυτικῶν χωρῶν στὸν ἐμφύλιο, οἱ ἴδιοι ἀποσιωποῦν τὴν ἀμέριστη βοήθεια ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς κυβερνήσεις.
Τὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας τῆς Τσεχοσλοβακίας ἀπέστειλε 15 ἑκατομμύρια
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 163

131
δολάρια σὲ ὑλικοτεχνικὴ ὑποδομὴ πρὸς τὸν Δ.Σ.Ε. Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Κ.Κ.
Τσεχοσλοβακίας πρὸς τὴν Κ.Ε. τοῦ Πανρωσικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ἀναφέρονται τὰ ἀκόλουθα:
Ἀγαπητοὶ σύντροφοι,
Τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο τῆς Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας σᾶς ἀποστέλλει πληροφορίες γιὰ τὴ βοήθειά μας πρὸς τὸ ΚΚΕ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
ἀποστολὲς στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ. Κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ ποὺ παραδόθηκε ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 1947 μέχρι τὸ τέλος τοῦ
1948 διαπιστώθηκε ὅτι ἡ συνολική του ἀξία ἀνέρχεται σὲ 750 ἑκατ.
κορόνες (δηλαδὴ 15 ἑκατ. δολάρια). Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς καμπανίας
παραδόθηκαν:
1. Ὅπλα γιὰ τὸ πεζικό: 600 πιστόλια, 2.500 ὁπλοπολυβόλα, 670
πολυβόλα, 275 πιστόλια φωτοβολίδων, 3.300 τυφέκια, 100 φλογοβόλα,
20 ἀνιχτευτὲς ναρκῶν.
2. Ὁπλισμὸς γιὰ τὸ πυροβολικό: 115 ὅλμοι διαφόρων διαμετρημάτων, 50 πολυβόλα PL, 28 πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων.
3. Πυρομαχικὰ γιὰ τὸ πεζικό: 35.040 τροχιοδεικτικὲς σφαῖρες,
48,5 ἑκατ. σφαῖρες γιὰ ἐλαφρὺ ὁπλισμό, 74.500 χειροβομβίδες, 10.000
ἀντιαρματικὰ βλήματα.
4. Πυρομαχικὰ γιὰ τὸ πυροβολικό: 123.000 βλήματα ὅλμων διαφόρων διαμετρημάτων, 120.000 ἀντιαεροπορικὰ βλήματα, 123.000 βλήματα πυροβόλων διάφορων διαμετρημάτων.
5. Ἐκρηκτικὰ καὶ ὑλικὰ μηχανικοῦ: 13.300 μηχανισμοὶ ἀνάφλεξης,
10.000 σωλῆνες ἐκρηκτικῶν, 500.000 πυροκροτητές, 1.400 κιλὰ δυναμίτη, 56 κιβώτια μὲ ὑλικὰ μηχανικοῦ.
6. Ὑγειονομικὸ ὑλικό: 1 ἀκτινοσκοπικό, 2 ἐξοπλισμοὶ νοσοκομειακῶν μονάδων, 200 κλίνες, διάφορα φάρμακα καὶ ὑλικὸ ἐπίδεσης.
7. Ἐπικοινωνιακὸ ὑλικό: 10 κατασκοπευτικοὶ ἀσύρματοι, 1.000 τηλεγραφικοὶ μηχανισμοί, 10.000 ἠλεκτρικὰ (γαλβανισμένα) στοιχεῖα, 500
χλμ. τηλεφωνικὸ καλώδιο, 2 ἀσύρματοι, 1 τηλεφωνικὸ κέντρο, 50 διασυνδέσεις καὶ ἄλλα ὑλικὰ ἐπικοινωνιῶν.
8. Τρόφιμα: 100 τόνοι ἀλεύρι, 105 τόνοι ζυμαρικά, 40 τόνοι ζάχαρη,
10 ἑκατ. τσιγάρα, 22 τόνοι βρόμη, 114 τόνοι κριθάρι, 1.000 τόνοι καθαροῦ οἰνοπνεύματος.
9. Στολές: 10.000 πουκάμισα, 10.000 παντελόνια, 20.000 καραβάνες φαγητοῦ, 20.000 μαχαιροπίρουνα, 5.000 κουβέρτες, 2.000 σκηνές,
2.000 μάλλινα προϊόντα, 70.000 ζευγάρια ὑποδημάτων, 10.000 τακούνια, 30.000 ἐνισχυτὲς τακουνιῶν, 500 σαμάρια, 62.000 σήματα.
10. Μέσα μεταφορᾶς: 100 φορτηγὰ τριῶν τόνων, 32 ὀκτῶ τόνων, 5
Ι.Χ., 4 νοσοκομειακά, 300 μοτοσικλέτες, 50 μπαταρίες αὐτοκινήτων, 25
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 163

132
κιβώτια ἀνταλλακτικῶν, 12 τρακτέρ.
11. Ὀπτικὸ ὑλικό: 55 κιάλια, 28 διόπτρες μὲ τρίποδα, 50 πυξίδες
τσέπης.
12. Ἄλλο ὑλικό, ἐργαλεῖα: 1 ἐκτυπωτικὸ μηχάνημα, 50 χειροκίνητα
τρυπάνια, 150 κασμάδες, 300 τσεκούρια, 10 σὲτ ξυλουργικῶν ἐργασιῶν,
10 σὲτ ἐπιπλοποιοῦ, 100 σὲτ κουρείων, 2 ξύλινες προπαρασκευασμένες
κατοικίες, 82 μεταφερόμενα ντεπόζιτα, 3.000 κιλὰ σίδερα οἰκοδομῶν,
2.000 κιλὰ καρφιά, 200 πριόνια, 10.000 τμ. ὑλικὸ κάλυψης, 2.000 φακοὶ
τσέπης, 5.000 ἠλεκτρικὰ (γαλβανικὰ) στοιχεῖα, 10 σὲτ βουλκανιζατέρ,
ὑλικὰ γραφείου, φωτογραφικὸ ὑλικό.
Σᾶς ἐνημερώνουμε, τέλος, ὅτι στὸ ἔδαφός μας βρίσκονται περὶ τὶς
12.000 Ἕλληνες πολιτικοὶ πρόσφυγες, ἐκ τῶν ὁποίων 4.000 ἀνήλικοι.
[…]. Καὶ αὐτὴ ἦταν ἡ βοήθεια ἀπὸ τοὺς Τσεχοσλοβάκους συντρόφους
μόνο. Ἀπεριόριστη βοήθεια προσέφεραν καὶ ἄλλες κομουνιστικὲς χῶρες
ὅπως ἡ Γιουγκοσλαβία τοῦ Τίτο, ἡ Βουλγαρία, ἡ Ἀλβανία, ἡ Ρουμανία
καὶ ἡ Οὐγγαρία. Ἡ βοήθεια τῶν Γιουγκοσλάβων ὑπολογίζεται σήμερα σὲ 35.000 τουφέκια, 3.500 ὁπλοπολυβόλα, 2.000 βαριὰ γερμανικὰ
ὁπλοπολυβόλα, 7.000 ἀντιαρματικὰ ὅπλα, 10.000 νάρκες καθὼς καὶ
ροῦχα γιὰ 12.000 ἄτομα.
Ἡ Ἑλλάδα πληγώθηκε θανάσιμα καὶ φέρει ἀκόμη ἐντός της τὰ
ἴχνη τῆς σύρραξης αὐτῆς. Ὅσο δὲν διδάσκεται ἀπὸ τὴν ὀδυνηρὴ τροπὴ
τοῦ πολέμου αὐτοῦ θὰ ὑφίσταται ἀκόμη τὶς συνέπειές του. Ἡ νικήτρια πλευρὰ τοῦ ἐμφυλίου δὲν ἀξιοποίησε τὴ νίκη της γιὰ τὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν τῆς χώρας καὶ δὲν μερίμνησε γιὰ τὴν ριζικὴ ἀνάταξή
της. Ἡ ἡττηθεῖσα πλευρὰ μετέτρεψε τὴν ἥττα της σὲ ἀφήγημα ἠθικῆς
δικαίωσης ποὺ κορυφώθηκε ἰδίως μετὰ τὴν μεταπολίτευση τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1974. Οἱ στρεβλώσεις αὐτὲς μαρτυροῦν μυωπικὴ ὁρατότητα
καὶ πνευματικὴ καχεξία. Μόνον ὅταν τὸ κοινωνικὸ σῶμα τῆς Ἑλλάδος
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς στρεβλώσεις τῶν ἐμπαθειῶν του καὶ τῆς ἐμμονὲς τῆς
προσκόλλησής του στὴν Δύση, θὰ μπορεῖ νὰ διαδραματίσει ρόλο οὐσιαστικῆς αὐθυπαρξίας μὲ ὅρους ἀξιοπρέπειας καὶ σεβασμοῦ ἀπὸ τοὺς
ὑπολοίπους. Γιὰ νὰ λάβει ὅμως χώρα αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη, πρέπει ὁ καθεὶς
ἐξ ἡμῶν νὰ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὴν δική του ἐσωτερικὴ ἀνεπάρκεια καὶ
νὰ τὴν μετατρέψει διὰ τῆς μετανοίας σὲ δύναμη καλῆς ἀλλοίωσης καὶ
πραγματικῆς ἀναγέννησης.
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Βασίλης Π. Μακρῆς
Μεταλλειολόγος

Ἡ ὑπερβολική ἐξοικείωση μέ τούς ἀνθρώπους
μᾶς στερεῖ τήν δυνατότητα νά τούς γνωρίσουμε

Π

αρακολούθησα πρόσφατα ἕναν ἄνθρωπο νά διηγεῖται περιστατικά ἀπό
τήν ζωή καί τόν χαρακτῆρα τοῦ Γέροντά του πού ἔχει φύγει ἀρκετά χρόνια
ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Ἡ διήγηση ἦταν τόσο παραστατική καί ζωντανή πού ἦταν
ἔκδηλη καί στόν πιό παθητικό ἀκροατή ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐγνωμοσύνη πού ἔνιωθε
ὁ ἄνθρωπος αὐτός γιά τόν Γέροντά του. Αὐτό ὅμως πού μοῦ ἔκανε μεγαλύτερη
ἐντύπωση ἦταν ἡ διαπίστωση πού ἐξέφρασε στό τέλος: «τά περισσότερα στοιχεῖα τοῦ Γέροντός μας τά κατανοήσαμε ἀφοῦ ἔφυγε ἀπό τήν ζωή. Ὅσο ἦταν κοντά μας καί τόν συναναστρεφόμασταν, δέν τά βλέπαμε, ἴσως ἦταν ἡ ἐξοικείωση
μέ τόν χαρακτῆρα τοῦ Γέροντα πού μᾶς ἐμπόδιζε νά δοῦμε.»
Πόση ἀλήθεια κρύβεται, πράγματι, σέ αὐτήν τή διαπίστωση! Πόσες φορές δέν συνειδητοποιοῦμε «κατόπιν ἑορτῆς», ἀφοῦ χάσουμε τήν εὐκαιρία, ὅτι
δέν ἀξιοποιήσαμε ὅπως ἔπρεπε τούς ἀνθρώπους ἤ τίς καταστάσεις στίς ὁποῖες
βρεθήκαμε; Ὅσο ἔχουμε τούς ἀνθρώπους δίπλα μας, νά μᾶς προστατεύουν, νά
μᾶς διδάσκουν μέ τά λόγια καί μέ τό παράδειγμά τους, νά τρέχουν γιά μᾶς πρίν
ἀπό ἐμᾶς, εἴμαστε ἥσυχοι καί δέν προσπαθοῦμε ἀρκετά νά τούς ἀξιοποιήσουμε.
Ὅταν φύγουν ὅμως, τότε θυμόμαστε ὅτι χάσαμε μιά μεγάλη εὐκαιρία νά μάθουμε
περισσότερα ἀπό αὐτούς.
Σήμερα πού ἔχει στερηθεῖ ὁ κόσμος τίς ἅγιες μορφές τῶν Πατέρων μας,
μέσα στήν πνευματική ξηρασία πού ἔπληξε ἀκόμη καί τήν Πατρίδα μας, δέν ἔχουμε τήν πνευματική ὅραση νά ἀναγνωρίσουμε τούς Πατέρες πού βρίσκονται ἀκόμη δίπλα μας, ἀλλά οὔτε καί νά ἀξιοποιήσουμε γενικά ὅλους τούς ἀνθρώπους
πού μᾶς περιβάλλουν καί μᾶς ὑπηρετοῦν μέ τόν δικό τους τρόπο, εἴτε εἶναι γονεῖς
μας, εἴτε εἶναι καθηγητές καί δάσκαλοί μας, εἴτε εἶναι φίλοι μας, εἴτε εἶναι ἁπλᾶ
συνεργάτες μας.
Πόσα παιδιά δέν λένε ὅτι κατάλαβαν τούς γονεῖς τους ἀφοῦ αὐτοί ἔφυγαν
ἀπό τήν ζωή; Πόσες φορές ἀκοῦμε ἄλλους νά μακαρίζουν τούς δασκάλους τους ἤ
τούς εὐεργέτες τους, διαπιστώνοντας μέ πικρία ὅτι δέν ἀπέδωσαν στούς ἀνθρώπους αὐτούς ὅση τιμή θά ἤθελαν νά τούς ἀποδώσουν, ὅσο τούς εἶχαν δίπλα
τους;
Γιατί ἄραγε δέν ἔχουμε τήν ἱκανότητα νά ἀξιοποιήσουμε πλήρως τούς
ἀνθρώπους, ὅσο τούς ἔχουμε ἀκόμα κοντά μας; Γιατί πρέπει νά στερηθοῦμε κάτι
γιά νά τό ἐκτιμήσουμε;
Ἕνας βασικός λόγος εἶναι, πράγματι, ἡ ἐξοικείωση μαζί τους. Συνηθίσαμε νά
τούς βλέπουμε, συνηθίσαμε νά τούς ἀκοῦμε καί διακρίνοντας δύο πράγματα σέ
αὐτούς, νομίζουμε ὅτι τούς γνωρίσαμε σέ βάθος καί στήν οὐσία, μέ ἀποτέλεσμα
νά μήν μποροῦμε νά ἀξιοποιήσουμε τόν πλοῦτο πού κάθε μέρα μᾶς προσφέρουν
ἁπλόχερα. Τί γνωρίσαμε ἄραγε ἀπό τούς ἀνθρώπους γύρω μας; Πόσες φορές
καθίσαμε νά τούς σπουδάσουμε, νά μελετήσουμε σέ βάθος ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι στήν πραγματικότητα καί ὄχι ποιοί νομίζουμε ἐμεῖς ὅτι εἶναι;
Συνηθίζουμε οἱ ἄνθρωποι νά «διαβάζουμε» τούς ἄλλους καί νά τούς ἑρμη
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νεύουμε σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού ἔχουμε ἐμεῖς στό μυαλό μας καί μέ τόν
τρόπο πού ἐμεῖς βλέπουμε τά πράγματα. Δέν καθίσαμε ὅμως, ὡς ἁπλοῖ παρατηρητές, μέ μόνο ἐφόδιο τήν λαχτάρα νά ἀποκτήσουμε τήν ἀληθινή γνώση τῶν
ἀνθρώπων αὐτῶν, νά παρατηρήσουμε ἔξω ἀπό ἐμᾶς καί χωρίς καμμία σύγκριση
μέ τόν ἑαυτό μας, νά παρατηρήσουμε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων γύρω μας
καί νά ἀκούσουμε τί ἔχουν νά μᾶς ποῦν. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι καταλαβαίνουμε τί
θέλουν νά μᾶς ποῦν καί ἀρκούμεθα σέ αὐτήν τήν βεβαιότητα, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἐλάχιστα στοιχεῖα εἴμαστε σέ θέση νά ἀντλήσουμε ἀπό αὐτούς.
Ἡ ἐξοικείωση πού νιώθουμε κοντά τους, μᾶς στερεῖ τήν δυνατότητα νά
δοῦμε σέ βάθος τό ποιοί εἶναι πραγματικά οἱ ἄνθρωποι γύρω μας. Ἡ συνήθεια, ἡ
ἐπιπολαιότητα πού μᾶς διακρίνει πολλές φορές, στήν προσπάθειά μας νά ἀνταποκριθοῦμε στούς ταχεῖς ρυθμούς τῆς καθημερινότητας, μᾶς ἐμποδίζει τήν πνευματική ὅραση. Καί ὅταν, ἐκ τῶν ὑστέρων, καθίσουμε ψύχραιμα καί νηφάλια νά
ἀναπολήσουμε αὐτά πού ζήσαμε καί ἀκούσαμε ἀπό τούς ἀνθρώπους γύρω μας,
τότε διαπιστώνουμε πολλά στοιχεῖα γι’ αὐτούς, τά ὁποῖα δέν εἴχαμε δεῖ ὅσο ἦσαν
δίπλα μας.
Βέβαια, εἶναι σημαντικό, νομίζω, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων νά μᾶς ἀνοίξουν
τά μάτια νά κατανοήσουμε τούς ἀνθρώπους ὥστε νά ὠφεληθοῦμε ἀπό αὐτούς
καί νά μήν ἀποτελέσει ὁ χωρισμός μας δικαιολογία γιά τήν πνευματική στασιμότητα πού μπορεῖ νά βρισκόμαστε χωρίς αὐτούς, ἰσχυριζόμενοι ὅτι τώρα δέν
ὑπάρχουν καθοδηγητές, ἄρα δέν μποροῦμε νά προχωρήσουμε.
Πόσα ὅμως, περισσότερα στοιχεῖα θά εἴχαμε ἀντλήσει ἀπό αὐτούς ἐάν
τούς προσεγγίζαμε μέ μεγαλύτερο «ἄντλημα», ὅπως ἡ Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία ἀμέσως ἀναγνώρισε ὅτι ὁ συνομιλητής της, ὁ Χριστός, δέν ἦταν ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος, καί ἔσπευσε νά λύσει ὅλα τά προβλήματα πού τήν ἀπασχολοῦσαν. Ἐμεῖς
ὅμως, ἀναλώνουμε πολύτιμο χρόνο ἐξετάζοντας μέ καχυποψία καί τσεκάροντας
τόν Πνευματικό μας, ἤ τόν δάσκαλό μας, ἤ τόν διπλανό μας, ἐάν πράγματι εἶναι
αὐτός πού φαίνεται ὅτι εἶναι, ἤ αὐτός πού λένε οἱ ἄλλοι ὅτι εἶναι –ἐάν πρόκειται
γιά πρόσωπο ἐγνωσμένου κύρους, πού ἔχει φήμη ἁγίου ἤ σπουδαίου πνευματικοῦ– καί ἔτσι χάνουμε πολύτιμα μαθήματα.
Ἡ ἐξοικείωση λοιπόν, εἶναι ἕνα μεγάλο ἐμπόδιο στή σχέση μας μέ τούς
ἄλλους ἀνθρώπους. Ἀκόμη καί στή σχέση ἑνός ζευγαριοῦ, ἡ ὑπερβολική ἐξοικείωση βλέπουμε ὅτι ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στό νά χάσουν τόν σεβασμό καί τήν
ἐκτίμηση τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλο, στερῶντας τους τήν δυνατότητα νά γνωριστοῦν σέ βάθος καί νά ὁδηγηθοῦν στήν ἀγάπη.
Πόσο πιό ἐνδιαφέρουσες, ἀλήθεια, θά ἦταν οἱ σχέσεις μας μέ τούς ἀνθρώπους, ἐάν ἀποβάλλουμε τήν συνήθεια νά τούς θεωροῦμε δεδομένους καί προβλέψιμους, (μέ βάση τά δικά μας κριτήρια) καί τούς ἀφήσουμε νά μᾶς ὁδηγήσουν οἱ ἴδιοι στό ποιοί εἶναι, χωρίς νά ἔχουμε προκαταλήψεις γι’ αὐτούς, πού
προέκυψαν ἀπό τά δικά μας αὐθαίρετα συμπεράσματα. Ἡ διαρκής ἀναζήτηση
τῆς ἀλήθειας, ἀπελευθερωμένης ἀπό ὅλα τα ὑποκειμενικά στοιχεῖα εἶναι, νομίζω,
μεγάλη καί ἐνδιαφέρουσα πρόκληση, ἡ ὁποία θά διατηρεῖ τό ἐνδιαφέρον μας γιά
τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἀμείωτο καί θά μᾶς ὁδηγήσει τελικά στήν ἀληθινή γνώση
τόσο τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ὅσο καί τοῦ ἑαυτοῦ μας.
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Μαρίνα Διαμαντῆ

Σειρά ἄρθρων μὲ γενικό τίτλο:

ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
B΄. Ἡ ἱστορία τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων
ὲ τὴ μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας ἀπὸ τὴ Ρώμη στὴν Κωνσταντινούπολη, (στὶς 11 Μαΐου 330 ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τῆς Νέας Ρώμης) ὁ
ἐμπνευστὴς αὐτῆς τῆς μεταφορᾶς, Μέγας Κωνσταντῖνος (324-337), σκέφτηκε τὴν ἀνέγερση μίας ἐκκλησίας πρὸς τιμὴ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Σύμφωνα μὲ τὴν σύγχρονη ἱστορικὸ Χριστίνα Ἀγγελίδη «ἡ πραγματοποίηση αὐτοῦ
τοῦ σχεδίου ἀπέβλεπε σὲ τρεῖς σκοπούς: τὴ συνέχιση τῆς Ρωμαϊκῆς παράδοσης
τῶν αὐτοκρατορικῶν μαυσωλείων-ἡρώων, τὴ σταδιακὴ μετάθεση τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ κοσμολογικοῦ κέντρου ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν Κωνσταντινούπολη
καί, κυρίως, τὴν προσπάθεια καθιέρωσης τοῦ αὐτοκράτορα ὡς αὐθεντικοῦ συνεχιστῆ τῆς ἀποστολικῆς παράδοσης».
Ὁ ναὸς θὰ ἀποτελοῦσε εἰδικὸ χῶρο γιὰ νὰ τιμηθοῦν καὶ οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου, ἐνῶ θὰ περιεῖχε τὴν κατασκευὴ τοῦ προσωπικοῦ τάφου
τοῦ Κωνσταντίνου. Ὁ αὐτοκράτορας φαίνεται ὅτι ἐπιθυμοῦσε τὸ σκήνωμά
του νὰ μετέχει στὴ λατρεία τῆς μνήμης τῶν Ἀποστόλων. Ἡ αὐτοκρατορικὴ
σαρκοφάγος θὰ ἐτοποθετεῖτο στὸ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ ναοῦ, μεταξύ τῶν
12 κενῶν ἀποστολικῶν σαρκοφάγων, ἕξι στὴν κάθε πλευρά. Τὰ κενοτάφια
θὰ ἐτοποθετοῦντο σὲ ἡμικυκλικὴ διάταξη. Ὁ πατέρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἱστορίας Εὐσέβιος, ἐπίσκοπος Καισαρείας, ἀναφέρει: «δώδεκα δ’ οὖν αὐτόθι
θήκας ὡσανεὶ στήλας ἱερὰς ἐπὶ τιμῇ καὶ μνήμῃ τοῦ τῶν ἀποστόλων ἐγείρας χοροῦ,
μέσην ἐτίθει τὴν αὐτὸς αὐτοῦ λάρνακα· ἧς ἑκατέρωθεν, τῶν ἀποστόλων ἀνὰ ἓξ διέκειντο. Καὶ τοῦτο γοῦν, ὡς ἔφην, σώφρονι λογισμῷ, ἔνθα αὐτῷ τὸ σκῆνος τελευτήσαντι τὸν βίον εὐπρεπῶς μέλλοι διαναπαύεσθαι, ἐσκόπει».
Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ θυμίζει τὸ σχέδιο τῶν αὐτοκρατορικῶν μαυσωλείων,
περίκεντρων καὶ τρουλαίων, τῆς ἐποχῆς τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τοῦ
3ου αἰ.
Ἀνάλογα μαυσωλεῖα ὑπῆρχαν, τοῦ Διοκλητιανοῦ στὸ Σπάλατο τῶν Δαλματικῶν ἀκτῶν, τοῦ Γαλερίου στὴ Θεσσαλονίκη (Ροτόντα) καὶ τοῦ Μαξεντίου, στὴν Ἀππία ὁδὸ τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου. Σκοπὸς τοῦ αὐτοκράτορα
ἦταν νὰ συλλέξει ὅλα τὰ ὀστᾶ τῶν Ἀποστόλων ποὺ βρίσκονταν θαμμένα
σὲ διάφορα μέρη τῆς αὐτοκρατορίας καὶ νὰ τὰ τοποθετήσει μέσα στὶς σαρκοφάγους. Μὲ τὴ κίνηση αὐτὴ φαίνεται ὅτι ὁ αὐτοκράτορας θέλησε νὰ πάρει
τὴ θέση τοῦ ἰσότιμου ἀποστόλου, ὡς δέκατο τρίτο μέλος, πρᾶγμα ποὺ τονίζει τὴ θέση τοῦ αὐτοκράτορα-ρυθμιστῆ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων
μέσα ἀπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἐπισκόπου. Ὁ βυζαντινὸς λόγιος Νικόλαος
Μεσαρίτης ἀναφέρει, ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν, μετὰ τοὺς δώδεκα μαθητές,
ὁ δέκατος τρίτος κήρυκας τῆς χριστιανικῆς πίστης. Πολλοὶ ἐρευνητὲς ἑρμή-
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νευσαν τὴ στάση του αὐτή, ὡς προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς ἀντιστοιχίας αὐτοκράτορας-ἰσόθεος. Ὑποστήριξαν ὅτι, ἔμμεσα, ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ στηρίζεται
στὴ λατρεία τοῦ αὐτοκράτορα-Ἥλιου ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴ χριστιανικὴ παρομοίωση τοῦ Χριστοῦ ὡς «Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης». Ὁ σύγχρονος Γάλλος
ἱστορικὸς Gilbert Dagron πιστεύει ἐσφαλμένα «ὅτι ὁ νικητὴς αὐτοκράτορας
ὑποκαθιστᾶ στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν ἀναστημένο Χριστὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ
καὶ ὅτι περιμένει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὑποκατάσταση ἀποθέωση καὶ ἀνάσταση. Εἶναι
φανερὸ ὅτι ἡ ἔμπνευση τῶν ἁγίων Ἀποστόλων δὲν εἶναι ἀμιγῶς χριστιανική».
Ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος ἀφηγεῖται, ὅτι ὁ ναὸς ἦταν πολὺ ψηλός, οἱ τοῖχοι
ἦταν διακοσμημένοι μὲ κάθε εἴδους πολύτιμες πέτρες. Ἡ στέγη καλυπτόταν ἐσωτερικὰ μὲ φατνώματα καὶ εἶχε ὑπερυψωμένο τὸ κεντρικὸ τμῆμα. Ἡ
στέγη ἐξωτερικὰ καλυπτόταν μὲ πλάκες ὀρειχάλκου ἀντὶ γιὰ κεραμίδια,
γιὰ καλύτερη προστασία ἀπὸ τὴ βροχή. Τὴ στέγη αὐτὴ περιέζωνε ἕνα κυκλικὸ ὀρειχάλκινο κιγκλίδωμα μὲ κάθε εἴδους ἀστραφτερὲς ἐπιχρυσώσεις.
Οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἀντανακλοῦσαν ὅταν ἔπεφταν πάνω στὸ ναό, λόγῳ
τῆς μεγάλης ποσότητος χρυσοῦ ποὺ περιεῖχε τὸ οἰκοδόμημα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ζαλίζει αὐτὸν ποὺ τὸ ἀτένιζε ἀπὸ μακριά: «αὐτὸς δὲ νεῶν ἅπαντα
εἰς ὕψος ἄφατον ἐπάρας, λίθων ποικιλίαις παντοίων ἐξαστράπτοντα ἐποίει
εἰς αὐτὸν ὄροφον ἐξ ἐδάφους πλακώσας, διαλαβὼν δὲ λεπτοῖς φατνώμασι
τὴν στέγην χρυσῷ τὴν πᾶσαν ἐκάλυπτεν, ἄνω δὲ ὑπὲρ ταύτην πρὸς αὐτῷ
δώματι χαλκὸς μὲν ἀντὶ κεράμου φυλακὴν τῷ ἔργῳ πρὸς ὑετῶν ἀσφάλειαν παρεῖχεν, καὶ τοῦτον δὲ πολὺς περιέλαμπε χρυσός, ὡς μαρμαρυγὰς τοῖς
πόρρωθεν ἀφορῶσι ταῖς ἡλίου αὐγαῖς ἀντανακλωμέναις ἐκπέμπειν». Γιὰ
τὴν πρωτοφανῆ ἀνέγερση αὐτοῦ τοῦ μαυσωλείου ὁ αὐτοκράτορας ἐπέλεξε
τὸ σχῆμα τῆς σταυρικῆς βασιλικῆς, μὲ ἵσες τὶς τέσσερις κεραῖες καὶ κεντρικὸ
τύμπανο.
Βέβαια, στὶς πηγὲς παρατηρεῖται καὶ μία διάσταση σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ κτήτορα αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας. Ἀρκετὲς πηγὲς τῆς ἐποχῆς, ὅπως οἱ
ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς Εὐσέβιος Καισαρείας, Σωζόμενος καὶ Σωκράτης, ἀναφέρουν τὸν Κωνσταντῖνο, ἐνῶ κάποιες ἄλλες, ὅπως ὁ Προκόπιος Γάζης, ὁ Κωνσταντῖνος Ρόδιος καὶ ὁ Νικόλαος Μεσαρίτης ἀναφέρουν
τὸν γυιὸ τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν Κωνστάντιο Β΄ (337-361). Αὐτὴ ἡ ρήξη τῶν
πηγῶν προκάλεσε καὶ διχογνωμία τῶν σύγχρονων ἐρευνητῶν, ἡ ὁποία συνεχίζεται ὡς τὶς μέρες μας.
Μὲ τὸ θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου τὸ 337 καὶ τὴν τοποθέτηση τῆς σοροῦ του στὸ κεντρικὸ τμῆμα τοῦ ναοῦ, ἀνάμεσα στὰ ἄδεια κενοτάφια τῶν
Ἀποστόλων, ὁ ναὸς ἀποτέλεσε τὸ σημεῖο ὅπου συναντιόταν τὸ σταυρικὸ
σχῆμα καὶ ἡ αὐτοκρατορικὴ “ἰσαποστολικὴ” χρήση του. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, τὸ 356, ἀντέδρασε γιὰ τὸ
διφορούμενο χαρακτήρα τοῦ ναοῦ
καὶ ἄσκησε πιέσεις στὸν Κωνστάντιο Β΄ νὰ λάβει δραστικὰ μέτρα.
Οἱ ἐπίσκοποι δὲν μποροῦσαν νὰ
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τορικῆς λατρείας, μὲ τὴ λατρεία τῶν μαρτύρων. Τὸ πρῶτο ἀνῆκε στὴν παγανιστικὴ λατρεία ἐνῶ τὸ δεύτερο στὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Τὰ ἀμέσως
ἑπόμενα χρόνια μεταφέρθηκαν καὶ κατατέθηκαν στὴν Ἐκκλησία, μέσα στὰ
ἄδεια κενοτάφια, τὰ ὀστᾶ τοῦ Τιμοθέου Ἐφέσου (μαθητῆ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου), τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ καὶ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Μετὰ ἀπὸ
20 χρόνια μεταφέρονται γιὰ πρώτη φορὰ στὶς ἄδειες σαρκοφάγους λείψανα ἁγίων Ἀποστόλων. Ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 438, κατατέθηκε στὴν
ἐκκλησία τὸ σκήνωμα τοῦ Ἰωάννη Χρυσοστόμου καὶ τὸν 10ο αἰ. μέρος τοῦ
σκηνώματος τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ1. Ἡ σαρκοφάγος τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου μεταφέρθηκε γιὰ ἕνα μικρὸ διάστημα στὴν ἐκκλησία
τοῦ ἁγίου Ἀκακίου, μέχρι ποὺ ἐναποτέθηκε στὸ νέο αὐτοκρατορικὸ μαυσωλεῖο ποὺ χτίστηκε δίπλα ἀπὸ τὸν κυρίως ναὸ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Τὴν
ἀνακαινισμένη ἐκκλησία τὴν ἐγκαινίασε ὁ Κωνστάντιος Β΄ στὶς 9 Ἀπριλίου
370.
Μὲ ἐπέμβαση τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ναὸς τὸ 370 ἔπαψε νὰ λειτουργεῖ ὡς μαυσωλεῖο καὶ νὰ στεγάζει τὴν ἰδέα τοῦ αὐτοκράτορα-ἰσαποστόλου. Ὁ χῶρος
καθιερώθηκε ὡς τόπος λατρείας στὴ μνήμη ἁγίων, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι
ναοὶ τῆς Κωνσταντινούπολης. Οἱ αὐτοκρατορικοὶ σαρκοφάγοι κατετίθοντο
στὸ ἑξῆς, δίπλα στὴν ἐκκλησία, στὸ λεγόμενο μαυσωλεῖο τοῦ Κωνσταντίνου.
Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὸν τρόπο χρήσης τῆς ἐκκλησίας, ποὺ ἔγινε στὰ χρόνια
τοῦ Κωνστάντιου Β΄, εἶχε ὡς ἀποστέλεσμα τὴ σύγχυση, ὅπως ἀναφέρθηκε
παραπάνω, μεταξύ τῶν πηγῶν γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ.
Ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιὰ τὴ διαρρύθμιση τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ καὶ τὴ θέση
τῶν αὐτοκρατορικῶν σαρκοφάγων, δίνει ὁ ἴδιος ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ἰωάννης Χρυσόστομος (398-404). Σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς λόγους του,
ἀναφέρεται στὸ μαυσωλεῖο τοῦ Κωνσταντίνου. Ἰσχυρίζεται ὅτι στὴν πόλη
τῆς Ρώμης οἱ ἀνώτατοι ἄρχοντες πηγαίνουν στοὺς τάφους τῶν ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου. Στὴν Κωνσταντινούπολη ὅμως οἱ αὐτοκράτορες νιώθουν
ἱκανοποιημένοι ἂν ὁ τάφος τους βρίσκεται στὸν προθάλαμο τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων, ἐπειδὴ γίνονται θυροφύλακες τῶν Ἀποστόλων. “Ἐν τῇ βασιλικωτάτῃ πόλει Ρώμῃ, πάντα ἀφιέντες, ἐπὶ τοὺς τάφους τοῦ ἁλιέως καὶ τοῦ σκηνοποιοῦ τρέχουσι καὶ βασιλεῖς καὶ ὕπατοι καὶ στρατηγοί. Καὶ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει
δέ, οὐδὲ πρὸς τοὺς ἀποστόλους ἐγγύς, ἀλλὰ παρ’ αὐτὰ τὰ πρόθυρα ἔξω ἀγαπητὸν
εἶναι ἐνόμισαν οἱ τὰ διαδήματα περικείμενοι τὰ σώματα αὐτῶν κατορρύτεσθαι, καὶ
γεγόνασι θυρωροὶ λοιπὸν τῶν ἁλιέων οἱ βασιλεῖς, καὶ ἐν τῇ τελευτῇ οὐκ αἰσχύνονται, ἀλλὰ καὶ ἐγκαλωπίζονται, οὐ μόνον αὐτοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἔκγονοι ἐκείνων. Καὶ
ἔσται, φησίν, ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή”.
Σὲ ἄλλη πάλι ἐπιστολή του, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι ὁ Κωνστάντιος Β΄ θέλοντας νὰ τιμήσει τὸν πατέρα του τοποθέτησε τὴ σορό του
στὸν προθάλαμο τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. “Καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα
Κωνσταντῖνον τὸν μέγαν μεγάλη τιμὴ τιμᾶν ἐνόμισεν ὁ παῖς, εἰ πρὸς τοῖς προθύροις
αὐτὸν τοῦ ἁλιέως κατάθοιτο. Καὶ ὅπερ εἰσὶν οἱ πυλωροὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἐν τοῖς βασιλείοις, τοῦτο ἐν τῷ σήματι οἱ βασιλεῖς τοῖς ἁλιεῦσι· καὶ οἱ μὲν ὥσπερ δεσπόται τοῦ
τόπου τὰ ἔνδον κατέχουσιν, οἱ δὲ ὡς πάροικοι καὶ γείτονες ἠγάπησαν τὴν αὐλείαν
αὐτοῖς ἀφορισθῆναι θύραν. Καὶ οἱ μὲν βασιλεῖς οἰκετῶν καὶ ὑπηρετῶν, οἱ δὲ ἀρχόΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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μενοι βασιλέων τὴν ἀξίαν περικεῖνται”.
Δύο αἰῶνες ἀργότερα ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς (527-565) ἢ σύμφωνα
μὲ ἄλλη πηγή, ἡ γυναίκα του ἡ Θεοδώρα (527-548)2, ἀποφάσισε τὴ ριζικὴ
ἀνακαίνιση τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἐπειδὴ φαινόταν ὅτι δὲν θὰ ἄντεχε στὸ
πέρασμα τῶν χρόνων. Σύγχρονoς τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὁ ἱστορικὸς καὶ γραμματέας τοῦ Βυζαντινοῦ στρατηγοῦ Βελισαρίου, Προκόπιος, ἀναφέρει σχετικά: “μήκει δὲ χρόνου κατασεισθεὶς ἤδη καὶ πρὸς τὸ μηκέτι ἐστήξειν γεγονὼς
ὕποπτος. Τοῦτον περιελῶν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ὅλον οὐχ ὅσον ἀνανεώσασθαι διασπουδῆς ἔσχεν, ἀλλὰ καὶ μεγέθους καὶ κάλλους περὶ ἀξιώτερον καταστήσασθαι”.
Ἡ παλιὰ ἐκκλησία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου κατεδαφίστηκε ἐντελῶς
καὶ στὴν ἴδια θέση ἄρχισε ἡ κατασκευὴ τῆς καινούριας ἐκκλησίας. Ὁ νέος
ναὸς σχεδιάστηκε καὶ κτίστηκε ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν ἀρχιτεκτόνων τῆς
Ἁγίας Σοφίας, Ἀνθέμιου καὶ Ἰσίδωρου. Ἦταν σταυροειδὴς βασιλική, μὲ πέντε τρούλους: ἕνας σὲ κάθε βραχίονα τοῦ σταυροῦ καὶ ἕνας στὸ κέντρο, στὸ
σημεῖο τομῆς τῶν βραχιόνων. Ὁ δυτικὸς βραχίονας τοῦ σταυροῦ προεκτεινόταν, σχηματίζοντας αἴθριο. Ἱερὸ δὲν ὑπῆρχε, καθὼς ἡ Ἁγία Τράπεζα ἦταν
τοποθετημένη στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ, κάτω ἀπὸ τὸν κεντρικὸ τροῦλο, ἐνῶ κτίστηκε καὶ σταυροειδὲς μαυσωλεῖο γιὰ τὸν Ἰουστινιανὸ καὶ τὴν οἰκογένειά
του, στὸ βόρειο κλῖτος. Τὸ μαυσωλεῖο τοῦ Κωνσταντίνου δὲν γκρεμίστηκε. Ὁ
θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε τὸ 536 καὶ τὰ ἐγκαίνια ἔγιναν στὶς 28 Ἰουνίου
550. Τότε τοποθετήθηκαν ξανὰ τὰ ἅγια λείψανα τῶν ἁγίων Λουκᾶ, Τιμοθέου καὶ Ἀνδρέα, κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα.
Ἂν κανεὶς συγκρίνει τὴν ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τοῦ Εὐσεβίου μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ Προκοπίου, δύο αἰῶνες μετά, θὰ παρατηρήσει ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ Ἰουστινιανοῦ διατήρησαν στὴ γενική του μορφὴ τὸ παλαιότερο
σχῆμα τῆς ἐκκλησίας. Δηλαδή, τὶς τέσσερις κεραῖες ποὺ συνέκλιναν πρὸς
τὸ κεντρικὸ θυσιαστήριο. Μόνο ἡ στάθμη τῆς στέγης ἄλλαξε. Ἡ ἐκκλησία
διακοσμήθηκε ἀργότερα ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστῖνο Β΄ (565-578). Ὁ Βασίλειος A΄ Μακεδὼν (867-886) τὴν ὑποστήριξε μὲ ἀντερείσματα: ἀλλὰ καὶ τὸ
τῶν θείων ἀποστόλων περιφανὲς καὶ μέγα τέμενος, τῆς προτέρας εὐπρεπείας καὶ ἀσφαλείας διαπεσόν, ἐρεισμάτων περιβολαῖς καὶ ταῖς τῶν διαρραγέντων ἀνοικοδομαῖς ὀχυρώσας, καὶ ἀποξέσας τὸ ἀπὸ χρόνου γῆρας καὶ τὰς
ρυτίδας περιελών, ὡραῖον αὖθις καὶ νεουργὸν ἀπετέλεσεν. Γιὰ πάνω ἀπὸ
7 αἰῶνες, ὁ ναὸς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἦταν ὁ δεύτερος σημαντικότερος
ναὸς τῆς Βασιλεύουσας. Ἐνῶ ἡ Ἁγία Σοφία βρισκόταν στὸ παλαιὸ μέρος
τῆς Πόλης, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι κυριαρχοῦσαν στὴν πλευρὰ τῶν νεότερων
ἐπεκτάσεων, πάνω στὴν ὀνομαζόμενη Μέση ἢ Κεντρικὴ Ὁδό, ἡ ὁποία ἕνωνε τὴν Ἀγορὰ τοῦ Θεοδοσίου μὲ τὴ Πύλη τοῦ Χαρισίου. Ὁ ναὸς λεηλατήθηκε τὸ 1204 ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους τῆς Δ΄ Σταυροφορίας. Λειψανοθῆκες,
χρυσὰ καὶ ἀργυρᾶ σκεύη μὲ πολύτιμους λίθους, εἰκόνες, πολυτελῆ ἄμφια
καὶ ἄλλοι ἀνεκτίμητοι θησαυροὶ τοῦ ναοῦ ἐξαφανίστηκαν. Ὁ ἱστορικὸς Νικήτας Χωνιάτης ἀναφέρει ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ τάφοι τῶν αὐτοκρατόρων συλλήθηκαν καὶ ἀφαιρέθηκε ὁ,τιδήποτε πολύτιμο περιεῖχαν. Τὰ ὀστᾶ τους ὅμως
παρέμειναν στὴ θέση τους. Ἀνοίχτηκε ἀκόμη καὶ ὁ τάφος τοῦ Ἰουστινιανοῦ,
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ἐνῶ ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρακλείου ἀφαιρέθηκε τὸ χρυσό του
διάδημα, μαζὶ μὲ τὰ μαλλιά του, στὰ ὁποῖα εἶχε προσκολληθεῖ: “ἐκ πρώτης
δ’ ὃ φασὶ γραμμῆς τὸ ἐθνικὸν παραδεικνύντες φιλοχρυσὸν ἐννοοῦσι πόρον λημματισμοῦ καινόν τε ἅμα καὶ λαθόντα ξύμπαντας, οἳ τὴν βασιλίδα πόλιν ἐσκύλευσαν.
Τὰς γὰρ τῶν βασιλέων θήκας ἀνοίξαντες, ὁπόσαι ἔνεσι τῷ ἡρώῳ τῷ περὶ τὸ μέγα
τέμενος ἱδρυμένῳ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν, λωποδυτοῦσι νυκτὸς ἁπάσας καὶ παναθεμίτως ἐγκολπίζονται, εἴ τις χρύσειος κόσμος ἢ μαργάρων σφαίρωμα ἢ λίθος
διαυγὴς καὶ πολύτιμος ἀδιάφθορος εἰσέτι ταύταις ἐνέκειτο. εὑρόντες δὲ καὶ τὸν
νεκρὸν Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως τοῖς μακραίωσιν ἀπαραλύμαντον ἔτεσι τὸ μὲν
ὁραθὲν ἐν θαύματι ἔθεντο, τῶν δὲ νεκροταφίων οὐμενοῦν οὐδ’ ὅλως ἀπέσχεντο.
Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θησαυροὺς μεταφέρθηκαν στὴ Ρώμη, ἐνῶ οἱ περισσότεροι
στὴ Βενετία καὶ εἶναι σήμερα σὲ κοινὴ θέα στὴ Βασιλική τοῦ ἁγίου Μάρκου”.
Πρὶν τὴν ἐπέλαση τῶν Σταυροφόρων ὅμως, ὁ αὐτοκράτορας Ἀλέξιος Γ’
Ἄγγελος (1195-1203) εἶχε ἀφαιρέσει μεγάλος μέρος τῆς πολύτιμης διακόσμησης τῶν σαρκοφάγων τοῦ ναοῦ καὶ τὸ ὁδήγησε στὰ χυτήρια, στὴν προσπάθειά του νὰ ἐξοικονομήσει χρήματα γιὰ νὰ ἐξαγοράσει τὴ συνεργασία τοῦ
Ἑρρίκου Στ΄: “ἔγνω δεῖν τοῖς ἀλάλοις καὶ κωφοῖς τῶν βασιλέων ἐπιθέσθαι μνήμασι, μηδένα τὸν ὑπερφθεγξόμενον ἔχουσιν. ἐτυμβωρυχοῦντο οὖν τὰ μνήματα, ὡς τοῖς
πώποτε Ρωμαίων ἄρξασι, καὶ ὅσοις αἱ πράξεις περίδοξοι, τοὺς λινοὺς περιλελεῖφθαι
μόνον χιτῶνας, τὸ ψυχρὸν καὶ τελευταῖον κάλυμμα τοῦτο, παντὸς γεγυμνωμένοις
ἐπικοσμήματος τιμαλφοῦς”. Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος
(1259-1282) ἐπανακατέκτησε τὴν Πόλη, ἀνήγειρε στὸ ναὸ ἕνα ἄγαλμα τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐπάνω σὲ στήλη, σὲ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος, καὶ τοῦ
ἑαυτοῦ του. Τὸ ἄγαλμα καταστράφηκε ἀπὸ σεισμὸ τὸ 1328. Στὶς ἀρχὲς τοῦ
14ου αἰῶνα, ὁ Αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος Β’ Παλαιολόγος ἀναπαλαίωσε τὸ
ναό, ὁ ὁποῖος ὅμως κατόπιν ἐγκαταλείφθηκε, καθὼς ὁλόκληρη ἡ Βυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία παρήκμασε καὶ ὁ πληθυσμὸς τῆς Πόλης μειωνόταν συνεχῶς. Σύμφωνα μὲ μαρτυρία τοῦ Φλωρεντίνου καθολικοῦ ἱερέα Cristoforo
Buodelmonti, τὸ 1420 ὁ ναὸς ἦταν ρημαγμένος. Ὁ ἴδιος ὅμως κατόρθωσε
νὰ δεῖ ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς μεγαλόπρεπους τάφους τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων πού, ὅπως ἀναφέρει, ἦταν λαξευμένοι σὲ πορφυρὸ μάρμαρο καὶ
κυρίως τὴν πελώρια σαρκοφάγο τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Κατὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1453, ὁ ναὸς καταστράφηκε ὁλοκληρωτικά. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱστορικούς τῆς ἅλωσης, ὁ Κριτόβουλος
ὁ Ἴμβριος, ἀναφέρει ὅτι φανατικοὶ δερβίσηδες μὲ ρόπαλα καὶ λοστοὺς κατέστρεφαν ἐπὶ ὧρες τὸ ναό. Ἀφοῦ δὲ συνέθλιψαν τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὰ
ὀστᾶ τῶν αὐτοκρατόρων, διασκόρπισαν τὰ ὑπολείμματα στοὺς δρόμους
τῆς πόλεως: κατεβάλλοντο μὲν ἀτίμως εἰς γῆν εἰκόνες καὶ ἀφιδρύματα καὶ
τ’ ἄλλα τῶν ἱερῶν, ἀπεσπᾶτο δὲ κόσμος ὁ τούτων, ἐδίδοτο δὲ τὰ μὲν αὐτῶν
τῷ πυρί, τὰ δὲ ἒς λεπτὰ τεμνόμενά τε καὶ συντριβόμενα ἐπὶ τῶν τριόδων
ἐρριπτεῖτο, ἠνοίγοντο δὲ θῆκαι τῶν παλαιῶν καὶ μακαρίων ἀνδρῶν καὶ τὰ
τούτων ἐξήγετο λείψανα καὶ ἀτίμως λεπτυνόμενα καὶ λυόμενα εἰς ἀέρα
ἐλικμᾶτο, τὰ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀμφόδων ἐρριπτεῖτο.
Μετὰ τὴν Ἅλωση, ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἕδρα ὡς τότε τοῦ Πατριαρχείου, μετατράπηκε σὲ τζαμί. Ὁ Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητὴς παραΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 163

140
χώρησε τὸν κατεστραμμένο πιὰ ναὸ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων στὸν Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο, προκειμένου νὰ μεταφερθεῖ ἐκεῖ τὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ
περιοχὴ ὅμως κατοικήθηκε ἀπὸ Τούρκους καὶ ὑπῆρχε αὐξανόμενη ἐχθρότητα, καθὼς ἕνα τόσο μεγάλο οἰκοδόμημα παρέμενε σὲ χριστιανικὰ χέρια.
Ἔτσι, τὸ 1456, ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση γιὰ μεταφορὰ τῆς ἕδρας τοῦ Πατριαρχείου στὴ Μονὴ Παμμακαρίστου. Τὸ 1461, ὁ Σουλτᾶνος Μωάμεθ κατεδάφισε τὸ
ναὸ καὶ στὴ θέση τοῦ οἰκοδόμησε ἐντυπωσιακὸ μουσουλμανικὸ τέμενος, τὸ
Φατὶχ τζαμὶ (Τέμενος τοῦ Πορθητῆ), τὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἐκεῖ μέχρι σήμερα.
Ἔτσι, τὰ ὀστᾶ τῶν αὐτοκρατόρων τῆς ὑπερχιλιετοῦς βυζαντινῆς ἱστορίας
διασκορπίστηκαν καὶ χάθηκαν σὲ μιὰ στιγμή, ὅπως ἔσβησε σὲ μία μέρα καὶ
ἡ ἴδια ἡ αὐτοκρατορία. Τίποτα δὲν ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ μαυσωλεῖο τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου καὶ τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Ὅλα τὰ πῆρε πίσω ἡ ἴδια ἡ γῆ ποὺ τὰ
γέννησε. Ὅπως λέει καὶ ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας συγγραφέας καὶ ἐκπρόσωπος
τῆς Νέας Κωμωδίας Μένανδρος (τέλη 4ου αἱ. π.Χ.) γῆ πάντα τίκτει καὶ πάλιν κομίζεται. Οἱ Ὀθωμανοὶ δὲν ἔδειξαν σεβασμὸ στὶς σοροὺς τῶν νεκρῶν.
Ἀλλὰ καὶ σήμερα, τὸ ἴδιο δὲν κάνουν μὲ τὸ νὰ συνεχίζουν νὰ βεβηλώνουν
νεκροταφεῖα Ἑλλήνων στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ στὴν Κύπρο;				
						
Χρῖστος Νικολόπουλος
				
Θεολόγος - Βυζαντινολόγος
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«ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ΄»

παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε στά
κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε στούς
ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά σχόλιά μας. Τό ἱστορικό
αὐτό ἔργο τοῦ Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) παίζεται αὐτήν τήν θεατρική
περίοδο στό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Μετά τόν Ἑκατονταετῆ Πόλεμο (1337-1453) πού διεξῆγαν – μέ διαλείμματα
– βασιλιάδες τῆς Ἀγγλίας στό ἔδαφος τῆς Γαλλίας, ἄρχισε στήν Ἀγγλία
ἐμφύλιος πόλεμος γνωστός μέ τό ὄνομα Πόλεμος τῶν δύο Ρόδων (14551485). Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος ἀπό τήν Γαλλία κατέκλυσε
τήν Ἀγγλία μέ ἱππότες καί τοξότες ἐθισμένους στόν πόλεμο, στήν ἀχαλίνωτη
συμπεριφορά καί στή λεηλασία. Αὐτοί ἔγιναν μισθοφόροι, ὄργανα εὐγενῶν
πού ὑποστήριζαν ἄλλοτε τόν Οἶκο τοῦ Γιόρκ ἄλλοτε τόν Οἶκο τοῦ Λάνκαστερ,
ἀνάλογα μέ τή φορά τῶν πραγμάτων καί τά συμφέροντά τους. Ἡ βασιλεία τοῦ
Ριχάρδου Γ’ (1483-1485) ἀποτελεῖ τήν τελευταία φάση τοῦ ἐμφύλιου αὐτοῦ
πολέμου. Μετά τήν μάχη στό Μπόσγουερθ (22 Αὐγούστου 1485), ὅπου ὁ
Ριχάρδος νικήθηκε ἀπό τόν Ἑρρῖκο Τιοῦντορ τοῦ Οἴκου Λάνκαστερ, ἀρχίζει ἡ
λαμπρή περίοδος τῆς δυναστείας τῶν Τιοῦντορς.
Στό ἔργο παρακολουθοῦμε τήν αἱμοσταγῆ πορεία τοῦ Ριχάρδου, Δούκα
τοῦ Γκλῶστερ, πρός τόν θρόνο, τήν σύντομη βασιλεία του καί τήν πτώση
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του. Γνήσιος ἐκφραστής τοῦ Μακιαβελισμοῦ ὁ Ριχάρδος χρησιμοποιεῖ ὅλα
τά μέσα γιά νά φθάσει στό σκοπό του, στό θρόνο, στήν κατάκτηση καί νομή
τῆς ἐξουσίας. Συκοφαντεῖ, κολακεύει, ψεύδεται, ἀπειλεῖ, ὑβρίζει, ὑποκρίνεται,
δολοπλοκεῖ, φυλακίζει, σκοτώνει, νυμφεύεται, μετέρχεται τά πάντα γιά νά
ἐπιτύχει τόν στόχο του. Ἀλλά ἔρχεται τέλος γιά τίς κακουργίες καί τήν ζωή
του.
Τό ἔργο δέν παρουσιάζει μόνον φιλονικίες, δολοπλοκίες καί ἐγκλήματα.
Ἔχει καί πολύ χιοῦμορ. Ἰδιαίτερη ἀπόλαυση ἡ ποιητική γλῶσσα τοῦ Σαίξπηρ
μέ εὐφυολογήματα, λογοπαίγνια, παρομοιώσεις, μεταφορές, εἰκόνες,
βαθυστόχαστες ρήσεις καί ἐπισημάνσεις.
Ἡ ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἔργου, οἱ ἐνέργειες τόσο τοῦ Ριχάρδου ὅσο καί
τῶν ἄλλων προσώπων, εὐγενῶν καί μή, λαϊκῶν καί κληρικῶν, τό τέλος τους,
ἐκπέμπουν σοβαρά μηνύματα. Ἐπίσης καί ὁ λόγος πού ἐκφέρεται ἀπό δικαίους
καί ἀδίκους.
Συνομιλῶντας μέ τόν Ριχάρδο ὁ Λόρδος Χάστιγξ λέει: «Τόσο πιό κρῖμα
νά εἶναι οἱ ἀϊτοί κλεισμένοι, ἐνῶ ἀτσίδες καί γεράκια ἁρπάζουν λεύτερα».
Σύνηθες φαινόμενο οἱ ἱκανοί νά ἀγνοοῦνται, νά παραμερίζονται νά ἀδικοῦνται
καί οἱ πανοῦργοι, οἱ ἀσυνείδητοι, οἱ καπάτσοι νά ἀνέρχονται, νά εὐημεροῦν,
νά ἐπικρατοῦν. Σέ διάλογο μέ τήν Βασίλισσα Ἐλισάβετ ὁ Ριχάρδος λέει: «…
τόσο ἔχει χαλάσει ὁ κόσμος, πού οἱ τρυποφράκτες ἀλωνίζουν ὅπου ἀϊτοί δέν
τολμοῦν νά κουρνιάσουν ἀπό τότε πού κάθε τζουτζές ἔγινε ἄρχοντας, πολλοί
ἄρχοντες κατάντησαν τζουτζέδες».
Ἡ Λαίδη Ἄννα στόν Ριχάρδο: «Στό χέρι σου εἶχες μόνον τό θνητό του σῶμα,
μά τήν ψυχή του δέν τήν ἔχεις …» Ἡ ρήση αὐτή μᾶς θυμίζει τούς λόγους καί
τήν στάση Χριστιανῶν μαρτύρων καί ἡρώων πρός διῶκτες καί δυνάστες. Ἡ
ἀθάνατη ψυχή μπορεῖ νά μένει ἀδούλωτη καί γενναία ἐάν πιστεύει σέ ἰδανικά,
ἐάν στηρίζεται στή δύναμη Ἐκείνου πού ἐνίκησε τό κακό καί τόν θάνατο.
Καί στή συνέχεια τοῦ ἔντονου διαλόγου τους: «Δαίμονα αἰσχρέ, γιά τόν
Θεό, μακριά, μή μᾶς ταράζεις· γιατί ἔχεις κάμει κόλασή σου τήν καλή τή γῆ».
Ὁ Θεός μᾶς ἔβαλε νά ζήσουμε στόν Παράδεισο. Μέ τήν παρακοή μας Τόν
ἐγκαταλείψαμε καί μέ τήν ἁμαρτία μας ἐκάναμε κόλαση καί τήν γῆ καί τήν ζωή
μας. Ἄς ἀναλογιστοῦμε τό παρελθόν μας ἡ ἀνθρωπότητα, πόσο σημαδεμένη
ἀπό τό παντοειδές κακό ὑπῆρξε καί συνεχίζει νά εἶναι ἡ πορεία μας. Ἡ λέξη
μόλυνση εἶναι πολύ ἀδύναμη γιά νά ἐκφράσει τόν βαθμό τοῦ κακοῦ πού ἔχουμε
προκαλέσει.
Ὁ πανοῦργος Ριχάρδος: «Κυρία, δέν ξέρεις νόμους τῆς ἀγάπης πού
ἀνταμείβει κακό μέ τό καλό, κατάρες μ’ εὐλογίες». Ἐπικαλεῖται ὁ ὑποκριτής τόν
Εὐαγγελικό νόμο: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθροῦς ὑμῶν, εὐλογεῖτε
τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχεσθε
ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί διωκόντων ὑμᾶς» (Ματθ. 5, 44).
Ἡ Λαίδη Ἄννα κατάπληκτη ἀπό τό θράσος του ἀναφωνεῖ: «Ὤ θαῦμα! ὅταν
διαβόλοι λένε τήν ἀλήθεια». Μάλιστα ὁ διάβολος χρησιμοποιεῖ καί αὐτήν τήν
μέθοδο γιά νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του. Καί τήν ἀλήθεια λέει, καί μισές ἀλήθειες
λέει καί τήν Ἁγία Γραφή χρησιμοποιεῖ. Στήν τραγωδία «Μάκβεθ» ὁ Σαίξπηρ μέ
τό στόμα τοῦ στρατηγοῦ Μπάνκο ἐπισημαίνει: «Μά εἶναι παράξενο: συχνά μᾶς
ξεπλανεύουν γιά τό χαμό μας τά ὄργανα τοῦ σκότους λέγοντας ἀλήθειες, μᾶς
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 163

142

μαυλίζουν μέ λιανά νομίσματα γιά νά μᾶς ρίξουν στό βαθύτερο κατάντημα». Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, ἔμπειρος ἀγωνιστής τοῦ καλοῦ καί μέ πεῖρα πνευματικοῦ
πατέρα πολλῶν Χριστιανῶν γράφει: «καί οὐ θαυμαστόν· αὐτός γάρ ὁ σατανᾶς
μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός» (Β’ Κορινθ. 11, 14).
Σέ ἄλλο σημεῖο ἡ Λαίδη Ἄννα τόν ἀποκαλεῖ «διαβόλου σκλάβο». Εἶναι
πράγματι ὄργανο τοῦ διαβόλου ἔτσι πού σκέφτεται, μέ αὐτά πού ἐπιδιώκει, μέ
τίς ἐνέργειές του. Ἀλλά ὁ Ριχάρδος δέν ἐνεργεῖ μόνος του. Χρησιμοποιεῖ ἐπίσης
ἄλλα πρόσωπα, εὐγενεῖς καί κοινούς θνητούς πού ἐκτελοῦν τίς ἐντολές του ἀπό
πολιτικό, οἰκονομικό συμφέρον, πλάνη, ἔλλειψη πνευματικῆς ἀντιστάσεως,
εὐήθεια. Ὅταν γινόμαστε ὄργανα τοῦ διαβόλου, εἴμαστε σκλάβοι τῆς ἁμαρτίας
καί τοῦ διαβόλου καί ἄς νομίζουμε ὅτι εἴμαστε ἐλεύθεροι ἀπό τά δεσμά τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Βασίλισσα Μαργαρίτα: «Ὅσοι στέκονται ψηλά δέρνονται ἀπό πολλούς
ἀνέμους, κι ὅταν πέσουν σκορπίζονται κομμάτια». Ἄπειρα τά παραδείγματα
στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, ἀλλά δέν διδασκόμαστε, δέν συνετιζόμαστε. Ἄν
φρονοῦμε καί ἐπιδιώκουμε τά ἄνω, τά πνευματικά, δέν συντριβόμαστε.
Καί μία ὕβρις – μέ τήν ἀρχαιοελληνική ἔννοια - ἀπό τόν Ριχάρδο: «… μά ἐγώ
ἔχω γεννηθεῖ τόσο ψηλά, ἡ ἀετοφωλιά μας εἶναι στήν κορφή τοῦ κέδρου καί
παίζει μέ τόν ἄνεμο, καταφρονάει τόν ἥλιο». Ὁ Οἶκος τοῦ Γιόρκ ἡ ἀετοφωλιά
του, αἱματοβαμένη ὅπως καί οἱ ἄλλες «ἀετοφωλιές πού ἔχουν ὑποταχθεῖ στόν
ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου πού ὑπόσχεται δύναμη, πλούτη, ἀπολαύσεις. Στήν
πραγματικότητα δυστυχία καί σ’ αὐτήν καί στήν ἄλλη πλευρά τῆς αἰωνιότητας.
Στό Μπόσγουερθ, στίς 22 Αὐγούστου 1485 κατάλαβες, δύστυχε, πόσο μπορεῖς
νά καταφρονᾶς τόν ἥλιο, καί ἀκόμη χειρότερα τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης!
Αὐτό πού λέει ὁ Ρίβερς μόνον τά σωματικά αὐτιά του τό δέχονται. Στήν
καρδιά τοῦ Ριχάρδου δέν φθάνει. «Χριστιανικό κι ἐνάρετο εἶναι νά εὐχόμαστε
γιά ὅσους μᾶς ἔχουν βλάψει». Ἄς εὐχόμαστε νά τό εἰσπράττουν οἱ ἑκάστοτε
παρακολουθοῦντες τήν παράσταση τοῦ ἔργου.
Ὁ Ριχάρδος σέ μονόλογό του: «… στενάζοντας, μ’ ἕνα κομμάτι ἀπ’ τή Γραφή
τούς λέω πώς λέει ὁ Θεός νά κάνουμε καλό ἀντί κακό· κι ἔτσι ντύνω τή γυμνή
μου κακουργία μέ ἀποκόμματα κλεμμένα ἀπ’ τή Γραφή, καί φαίνομαι ἅγιος
ὅταν παίζω πιό καλά τόν διάβολο». Παίζει τόν διάβολο, ἀλλά ὁ διάβολος τόν
ἔχει κάνει ἄθυρμά του!
Ὁ ἀξιωματικός τοῦ Πύργου τοῦ Λονδίνου Μπράκενμπερυ: «Οἱ δόξες τῶν
πριγκίπων εἶναι μόνο οἱ τίτλοι τους, τιμή ἐξωτερική γιά βάσανο ἐσωτερικό».
Μόνον ὅσοι ἔχουν ὑψηλά ἀξιώματα μέ τίς ἀνάλογες εὐθύνες μποροῦν νά
ἀντιληφθοῦν αὐτήν τήν δυσάρεστη, συχνά μαρτυρική πραγματικότητα. Τό
στέμμα εἶναι ἀκάνθινος στέφανος. Ὁ Σαίξπηρ τό ἐπισημαίνει καί σέ ἄλλα ἔργα
του («Μάκβεθ» κ.ἄ.)
Οἱ φονιάδες πού ἔχουν ἀναλάβει τόν φόνο τοῦ Κλάρενς φυλακισμένου στόν
Πύργο συνομιλοῦν γιά τήν λειτουργία τῆς συνειδήσεως.
Ὁ Ριχάρδος πάλι ὑποκρινόμενος: «ἡ ἐχθρότητα εἶναι θάνατος γιά μένα· τή μισῶ
κι ἐπιθυμῶ ὅλων τῶν καλῶν ἀνθρώπων τήν ἀγάπη». Εἴμαστε δημιουργήματα
τῆς Ἀγάπης. Ἡ ἀπουσία της ἀπό τήν καρδιά μας καί τήν ζωή μας ἀποτελεῖ
πρόγευση τῆς κολάσεως. Ὁ Ριχάρδος ἐπιθυμεῖ «ὅλων τῶν καλῶν ἀνθρώπων
τήν ἀγάπη», ἀλλά δέν τρέφει ἀγάπη γιά κανέναν. Ἡ ἐγωπάθειά του μᾶς δείχνει
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σέ ποιό βαθμό τυφλώσεως καί διαστροφῆς μποροῦμε νά ἐκπέσουμε.
Ἡ Δούκισσα Γιόρκ: «Ἄχ! πῶς ἡ ἁπάτη κλέβει τέτοιο ὡραῖο σκῆμα καί μ’
ἐνάρετη μάσκα κρύβει κακία μαύρη». Τό θέατρο δέν θά μποροῦσε νά ἀφήσει
ἔξω ἀπό τήν μελέτη του τό θέμα τῆς ὑποκρισίας. Μιά ὁλόπλευρη μελέτη του
ἔχει συνθέσει στόν «Ταρτοῦφο» του ὁ Μολιέρος, στό ἔργο αὐτό πού ἐξετάζουμε
μέ τό ἄρθρο αὐτό καθώς καί στήν τραγωδία «Μάκβεθ» (βλ. ΕΝΟΡΙΑΚΗ
ΕΥΛΟΓΙΑ τεῦχος 119 «Ἡ διάσταση ἀνάμεσα στό εἶναι καί στό φαίνεσθαι») καί
ἀλλοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε τά «οὐαί» πού ἀπηύθυνε ὁ Κύριος στούς Φαρισαίους.
Ἕνας Πολίτης: «Οὐαί στόν τόπο πού τόν κυβερνάει ἕνα παιδί!» Στήν
πραγματικότητα δέν κυβερνάει τό παιδί, ἀλλά ἐπίτροποι. Τό εἶδος τῆς
διακυβερνήσεως ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἦθος καί τήν ἱκανότητα αὐτῶν πού στήν
πραγματικότητα κυβερνοῦν. Εἶναι ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι; Αἰσθάνονται τήν
εὐθύνη τους ἀπέναντι στόν Θεό καί στόν λαό; Ἔχουν ὡς κριτήριά τους τίς
ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τά πραγματικά συμφέροντα τοῦ λαοῦ; Ἄς σταθοῦμε σ’
αὐτό τό ἐρώτημα οἱ Νεοέλληνες πού δέν ἔχουμε σημειώσει ἰδιαίτερη ἐπιτυχία
στήν ἐπιλογή ἀρχόντων μετά τήν δολοφονία τοῦ μόνου σωστοῦ κυβερνήτη,
τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια.
Ὁ Σέρ Οὐίλλιαμ Κέϊτσμπυ στόν Λόρθο Χάστιγξ: «Εἶναι κακό, καλέ μου κύριε,
νά πεθαίνεις ἀνέτοιμος κι ἀνυποψίαστος γι’ αὐτό». Πολύ φτωχή ἡ λέξη «κακό»
γιά νά ἐκφράσει τήν βαρύτητα, τήν σημασία αὐτοῦ τοῦ θέματος. Ὁ Χριστιανός
μιά ὁλόκληρη ζωή ἑτοιμάζεται γιά νά ζήσει στό φῶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Πολύ χρήσιμη ἡ μνεία τοῦ θανάτου, γιά τήν «καλήν ἀπολογίαν». Ὁ πανοῦργος
ἐχθρός ἐργάζεται δραστήρια γιά νά μᾶς ἀπογυμνώσει καί νά περάσουμε τήν
πύλη τοῦ θανάτου χωρίς «ἔνδυμα γάμου». Συνομιλῶντας μέ τόν Σέρ Ράτκλιφ
ὁ Χάστιγξ λέει: «Ὤ, ἐφήμερη χάρη τοῦ θνητοῦ, πού πιό πολύ σέ κυνηγᾶμε
ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ!». Πόσοι δέν ἀναγνωρίζουμε τό πρόσωπό μας μέσα
στόν καθρέφτη αὐτῆς τῆς βαρυσήμαντης ρήσεως; Μέ τήν Ἁγία Γραφή, μέ τά
κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τόσων ἄλλων, ἀκόμη καί μέ τόν λόγο
κοσμικῶν ὁ Θεός μᾶς φωνάζει «ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ…».
Προτιμᾶτε τά αἰώνια καί οὐσιώδη ἀπό τά φθαρτά καί πρόσκαιρα.
Σέ σκηνές τῆς τρίτης πράξεως ἔχουμε τήν κορύφωση τῆς ὑποκρισίας τοῦ
Ριχάρδου καί «στημένες» ἐκδηλώσεις λαϊκῆς ἐπιδοκιμασίας τῆς ἀνόδου του
στόν θρόνο.
Συνομιλῶντας μέ τήν Βασίλισσα Ἐλισάβετ ἡ Λαίδη Ἄννα, παντρεμένη μέ
τόν Ριχάρδο, ἀποκαλύπτει: «… οὔτε μιά ὥρα στό κρεβάτι του δέ χάρηκα τοῦ
ὕπνου τή χρυσή δροσιά, παρ’ ὁλοένα μέ ξύπναγαν οἱ φοβεροί του ἐφιάλτες».
Τραγωδία ἡ ζωή μακρυά ἀπό τόν Θεό.
Μιά ἀξιοπρόσεκτη πολιτική καί ὄχι μόνον ἐνέργεια τοῦ νικητοῦ Ἑρρίκου
Κόμη τοῦ Ρίτσμοντ (Βασιλιάς Ἑρρῖκος Ζ’ τῆς Ἀγγλίας) ἡ χορήγηση ἀμνηστίας
«στούς στρατιῶτες πού ἔφυγαν καί ὑποταγμένοι θέλουν νά ἔλθουν σέ μᾶς»
καί ἡ ἐπισφράγιση τῆς ἑνότητας, εἰρήνης μέ τόν γάμο του μέ τήν Ἐλισάβετ
ἀπόγονο τοῦ βασιλικοῦ Οἴκου τοῦ Γιόρκ: «Κατά τόν ὅρκο πού ἔχουμε ὁρκισθεῖ,
θά ἑνώσουμε τό ἄσπρο ρόδο μέ τό κόκκινο». Ὁ Ρίτσμοντ κλείνει τό ἔργο μέ τά
ἀκόλουθα λόγια: «Πάει ὁ ἐμφύλιος σπαραγμός, ἡ εἰρήνη ξαναζεῖ: νά ζήσει ἐδῶ
πολύν καιρό, τό ἀμήν ὁ Θεός ἄς πεῖ». 		
Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος
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