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«Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν... τοῦ γὰρ καὶ 
γένος ἐσμέν» (Πραξ. 17, 28)

ΔΕΝ  ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ  ΠΙΑ
ΟΤΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΓΕΝΟΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΜΑΣ!

Δ
ιαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή «Ὅρασις ἥν εἶδεν Ἡσαΐας...», 
«Ὅρασις ὤφθη πρός με, ἐγὼ Δανιήλ...» (Δαν. 8,1), «ἠνοίχθη-

σαν οἱ οὐρανοὶ καὶ εἶδον ὁράσεις Θεοῦ...» (Ἰεζεκ. 1,1) «Ὅρα-
σις τῶν Προφητῶν» καί ἐνδόμυχα αἰσθανόμαστε ἀδικημένοι ἐπειδή 
ἐμεῖς στερούμεθα τέτοιων ὁράσεων, θεωροῦμε δέ, ὡς δικαιολογία 
τῆς κακῆς πνευματικῆς καταστάσεώς μας τήν ἔλλειψη τέτοιων ἤ πα-
ρομοίων ἐμπειριῶν.

Ὅμως ὁ Θεός δέν εἶναι προσωπολήπτης, «οὐ θαυμάζει πρόσω-

πον οὐδέ λαμβάνει δῶρον», ἀλλά ἐνεργοποιεῖ τά ἀδρανοποιημένα 
λόγῳ τῆς ραθυμίας χαρίσματα τοῦ καθενός μας ἀναλόγως τῆς πνευ-
ματικῆς ἐργασίας μας καί τοῦ ἐνδιαφέροντός μας γιά τήν Ἀλήθεια 
καί ὄχι γιά τήν ὑποστήριξη τῶν αὐθαιρέτων συλλογισμῶν μας. Δέν 
εἶναι δυνατόν νά μᾶς δώση ὁ Θεὸς ὁράσεις τῶν ἐπουρανίων, ὅταν 
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ἐθελοτυφλοῦμε καί δέν ἐξετάζουμε τήν πνευματική μας ὅραση γιά 
τήν ἐπακριβῆ γνώση τῶν ἐπιγείων συμβάντων. Αὐτό μᾶς τό διευκρί-
νησε σαφῶς ὁ Χριστός, λέγοντάς μας «εἰ τά ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν 
καί οὐ πιστεύετε, πῶς ἐάν εἶπον ὑμῖν τά ἐπουράνια πιστεύσετε;» 
(Ἰω. 3,12).

Αὐτή τήν προσωπική μας εὐθύνη –γιά τήν ἀδρανοποίηση τῶν 
χαρισμάτων μας– αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδο τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπου ἀνακεφαλαιώνονται καί συνοψίζονται 
ὅλα τά Θεϊκά Προστάγματα καί μένουμε ἔκθετοι συνειδητοποιῶντας 
τίς ἐλλείψεις καί παραλείψεις μας. 

Βασικότερη ἔλλειψη γιά τόν καθένα μας εἶναι ἡ ἀδρανοποί-
ηση τῆς πνευματικῆς μας ὁράσεως, ἕνεκα τῆς ὁποίας ἀδυνατοῦμε 
νά διακρίνουμε τήν Ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα, τό σωστό ἀπό τό λάθος, 
τό Θεϊκό ἀπό τό δαιμονικό. Ἀπό αὐτό πάσχει ἰδιαιτέρως ἡ ἐποχή 
μας. Ἔχει πλήρη σύγχυση γιά τά πάντα. Κοιτάει ἡ ἀνθρωπότητα, 
πληροφορεῖται ἀλλά οὔτε βλέπει, οὔτε μαθαίνει, οὔτε γνωρίζει! Πο-
ρεύεται στά τυφλά καί, ὅπως μᾶς ἔχει προειδοποιήσει ὁ Θεός, ἄν 
«τυφλός τυφλόν ὁδηγῆ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται»! Ἐκεῖ 
ἔχουμε πέσει σήμερα. Κληρικοί καί λαϊκοί, ἄλλος λίγο ἄλλος πολύ, 
ὁδηγούμεθα σέ δυσάρεστες ἐξελίξεις καί συνέπειες λόγῳ ἐλλείψεως 
ὁρατότητος ἤ καί συγχύσεως ὁρατότητος.

Βασική ἐπίπτωση τῆς παθήσεως τοῦ ὀπτικοῦ τῆς ψυχῆς μας 
εἶναι ἡ σύγχυση τῶν προτεραιοτήτων, μέ συνέπεια τήν μεγαλοποίηση 
ἤ καί ἀπολυτοποίηση δευτερευόντων ζητημάτων καί ἡ ὑποτίμηση ἤ ἡ 
πλήρης ἀδιαφορία γιά τά πρωτεύοντα καί ζωτικά.

Σήμερα, ἔχει πάψει πιά νά ἀπασχολῆ κάθε ἄνθρωπο τό ζήτημα 
τῆς προτεραιότητος καί γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο παρατηρεῖται τό 
θλιβερό φαινόμενο νά ταυτίζονται στήν πράξη πιστοί καί ἄθρησκοι! 
Οἱ μέν ἄθρησκοι, λόγῳ ἀρνήσεως τῆς Θεϊκῆς αὐθεντίας, ὁδηγοῦνται 
ἀπό τά ἀκυβέρνητα πάθη τους σέ αὐτοσχεδιασμούς ἐπιθυμιῶν καί 
στήν ἀγνόηση τῶν ζωτικῶν ὑπαρξιακῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου, οἱ 
δέ πιστοί, λόγῳ ἀνατροπῆς τῶν προτεραιοτήτων, ὁδηγοῦνται στήν 
ἀπολυτοποίηση τοῦ σχετικοῦ καί στήν νόθευση τῶν θεολογικῶν νο-
ημάτων, προκειμένου νά ἀναδειχθῆ τό ἐπουσιῶδες σέ κύριο καί ση-
μαντικό! Καί στήν μία καί στήν ἄλλη συμπεριφορά τό ἀποτέλεσμα 
εἶναι τό ἴδιο: Σύγχυση, ἀποπροσανατολισμός καί ἀπουσία τῆς Ἐνυ-
ποστάτου Ἀληθείας!

Κάτω ἀπό αὐτές τῆς συνθῆκες δέν μπορεῖ νά ὑπάρξη μετάνοια 
οὔτε ἀλλαγή τῆς ἀθλιότητος τοῦ κόσμου. Ὁπότε ὁ κίνδυνος ὅλων 
μας εἶναι μεγάλος χωρίς νά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε στήν ἀποφυγή 
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τῶν μελλόντων δεινῶν «τῶν ἐπερχομένων τῇ Οἰκουμένῃ».
Εἶναι νά θρηνῆ κανείς βλέποντας ὅτι ἐφθάσαμε οἱ λιγοστοί 

πιστοί στό κατάντημα νά ταὐτισθοῦμε μέ τούς «μή ἔχοντας ἐλπίδα» 
Ζωῆς Αἰωνίου. 

Εἶναι πιά ὀφθαλμοφανές ὅτι καί οἱ εἰς Χριστόν πιστεύοντες δέν 
εἶναι σέ θέση νά δώσουν λύσεις στά φλέγοντα βιωτικά καί πνευμα-
τικά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἀνθρωπότητος. Δέν εἴμαστε 
σέ θέση νά ὑποδείξουμε στούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου τή σημερινή 
πραγματικότητα τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν κοινωνιῶν, σάν τήν μεγαλύ-
τερη ἀπόδειξη τῆς ἀνάγκης ἐπιστροφῆς στόν Θεό Πατέρα μας. Ἀδυ-
νατοῦμε νά δοῦμε καί νά δείξουμε τόν ἀδιάκοπο ἐκθηριωδισμό τῆς 
ἀνθρωπότητος καί τήν καλπάζουσα ἐπιστροφή της στήν κοινωνία 
τῆς προγονικῆς Ζούγκλας! Δέν εἴμαστε εἰς θέσιν νά νοιώσουμε 
ὅπως οἱ Προφῆτες τήν προειδοποίηση τοῦ Θεοῦ μας «Ἐὰν θέλετε 
καὶ εἰσακούσετέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε, ἐὰν δὲ μὴ θέ-
λητε μηδέ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται», γιατί δέν 
ἔχει πιά μείνει μέσα μας τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἔχει ἀντικατα-
σταθεῖ ἀπό τό Εὐρωπαϊκό πνεῦμα. Δέν νοιώθουμε ὅτι εἴμαστε γενιά 
τοῦ Θεοῦ μας (παρ’ ὅτι «γένος ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ»), δέν νοιώ-
θουμε «συμπολῖται τῶν Ἁγίων», δέν νοιώθουμε πνευματικά τέκνα 
τῶν συγχρόνων Ἁγίων Πατέρων μας, ἀλλά νοιώθουμε, σκεπτόμεθα 
καί μιλοῦμε σάν παιδιά τῆς Εὐρώπης, σάν παιδιά τοῦ αἰῶνος τούτου 
τοῦ ἀπατεῶνος, σάν νά εἶναι ἡ σημερινή ἐποχή ἡ πεμπτουσία τοῦ 
πολιτισμοῦ καί τῆς διανοητικῆς καί πνευματικῆς προόδου.

Ἔχουν ἀλλοιωθεῖ τά κριτήριά μας, ἡ σκέψη, οἱ διαθέσεις τῆς 
ψυχῆς μας, οἱ φιλοδοξίες, οἱ στόχοι μας. Ἔχει ἀλλοιωθεῖ ὁ νοῦς καί 
οἱ αἰσθήσεις μας. Μᾶς φεύγει συνεχῶς ἡ ζωή σέ κάθε ἀναπνοή μας.

Χάσαμε τήν δροσιά πού ἀφήνει στίς ψυχές ἡ εὐσέβεια, ἡ βα-
θειά ἐπίγνωση καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεόν μας καί στόν Λόγο Του 
καί ὄχι στίς ἀνθρώπινες ἐπίνοιες, ὅσο καί ἐάν αὐτές προσποιοῦνται 
θρησκευτικότητα.

Σέ ἕνα κόσμο πού οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀρνοῦνται ἀκόμη 
καί τό ὅτι ἔχουν ψυχή, καί οἱ ὑπόλοιποι πού δέν τό ἀρνοῦνται λίγο 
διαφέρουν, δέν ἔχει πιά θέση ὅποιος ἔμαθε τήν εὐσέβεια καί θέλει 
νά τήν δεῖ νά βασιλεύση.

Ἀλλά καί ἕνας τέτοιος κόσμος δέν ἔχει νά περιμένη τίποτε 
ἄλλο πιά, παρά τό τέλος του!

        π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ,…*

† Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Α
ξιωθήκαμε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν χάριν Του νὰ περάσω-
μεν τὴν πρώτην ἑβδομάδα τῆς νηστείας. Τώρα ἂς βάλλωμεν περισ-

σοτέραν προθυμίαν εἰς τὸ ὑπόλοιπον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ 
ἄσκησις μὲ μέτρον διὰ τὴν ὑγείαν τοῦ σώματος. Καλύτερον ὀλίγον καὶ 
παντοτεινὸν παρὰ τὸ περισσὸν καὶ ὀλιγοχρόνιον.

Ἄριστον βοήθημα εἰς τὸν ἀγῶνα μας οἱ καλοὶ λογισμοὶ καὶ ἔννοιαι 
πνευματικαὶ διὰ τῶν ὁποίων τρέφεται ἡ ψυχή.

Ἀπὸ ὅλας τὰς προσευχάς καὶ τούς ὕμνους τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς 
μία προσευχὴ μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ ἡ προσευχὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς. Εἶναι ἡ προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, ποὺ λέγει:

«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, 
φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μὴ μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης 
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμά πταίσματα, καὶ 
μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμὴν».

Ἡ προσευχὴ λέγεται συχνὰ πυκνὰ κατὰ τὶς ἀκολουθίες τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς. Λέγοντας τὴν προσευχὴ κάνουμε καὶ μία μεγάλη (στρωτή) 
μετάνοια σὲ κάθε στάσι. Ἔπειτα κάνουμε δώδεκα μικρὲς μετάνοιες 
λέγοντας «Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» καὶ ἐπαναλαμβάνεται 
ἡ Τρίτη στάσις τῆς προσευχῆς, ὁπότε κάνουμε μία ἀκόμη μεγάλη μετά-
νοια.

Κάποιος πνευματικὸς τὴν ἔλεγε καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους 
καὶ τὴν συνιστοῦσε εἰς ὅλους τούς χριστιανοὺς μάλιστα εἰς τοὺς μονα-
χούς.

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀναλύσουμε ὅλη τὴν προσευχή. Εἰς τὴν πρώτη 
στάσι ὁμιλεῖ διὰ τὰ τέσσερα πάθη, τὰ ὁποῖα μᾶς πολεμοῦν. Εἶναι αὐτὰ 
ποὺ ὁδηγοῦν εἰς τὴν δουλείαν τοῦ διαβόλου. Οἱ Πατέρες ὁμιλοῦν διὰ 
πολλὰ πάθη. Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνὸς ἀριθμεῖ 298 (καὶ 228 ἀρε-
τές). Διατὶ ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ διάλεξε μόνο τέσσαρα;

Ἂς τὰ δοῦμε ἀπὸ κοντὰ καὶ ἴσως λάβουμε τὴν ἀπάντησι. 

* Ὁμιλία εἰς Ἱ. Μονὴν Πετράκη –Ἑσπερινός, Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας, 11-3-1984
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Πνεῦμα ἀργίας. Δὲν εἶναι ἡ ἁπλῆ σωματικὴ ἀργία. Ὁ ἄνθρωπος προ-
ωρίσθηκε νὰ ἐργάζεται. Εἶναι φυσικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῶν ἀπα-
ραιτήτων: τροφή, κατοικία, ἐνδυμασία. Ὑπάρχει μία ἀργία πιὸ ἐπιβλαβής. 
Τῆς μὴ ἐκτελέσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς εἶναι κρυμμένος στὶς 
ἐντολές, λέγει ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητὴς καὶ ἀποκαλύπτεται κατὰ τὸ 
βαθμὸ τῆς ἐκτελέσεώς των. Ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ κατάστασις 
τῆς ἀναδείξεως τοῦ νέου ἀνθρώπου, τοῦ ἀγωνιζομένου, νὰ ἐπιτύχῃ τὸ καθ’ 
ὁμοίωσιν. Ὁ ἄνθρωπος ἐκλήθη νὰ γίνῃ Θεὸς κατὰ χάριν, νὰ γίνη ἅγιος. 
Ἂν δὲν τὸ ἐπιτυγχάνη, ὀφείλεται στὴν ὀκνηρία, στὴν ἀργία, ἡ ὁποία εἶναι 
εὐθέως ἀντίθετη μὲ τὴν ἀνάπτυξι τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ἄρνησις τῆς 
προσωπικῆς του ἐξελίξεως, τὸ μαράζωμα στὴν στασιμότητα.

«Πολλὴν κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία» (Σοφ. Σειράχ)
«Ἀργία μήτηρ πάσης κακίας» ἀρχαῖον.
«Φεύγειν ἀργίαν. Εἰργάζονται οἱ περὶ τὸν Πέτρον ὡς ἁλιεῖς, οἱ περὶ τὸν 

Παῦλον καὶ Ἀκύλα ὡς σκηνοποιοί…, ὁ Μ. Βασίλειος ὡς ἀρχὴ κακουργὶας 
ἐργατικότης τῶν ζώων.

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος:«Ἁμαρτία πάσης ἐντολῆς καὶ τῆς ἐλα-
χίστης παράβασις. Ἀργία τὸ μὴ ποιεῖν καὶ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. 
Ἀμέλεια τὸ ἐργάζεσθαι μέν, ραθύμως δέ».

Ἐργασία «πάσης ἀπάγει πονηρίας τὴν τῶν ἐργαζομένων διάνοιαν» 
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

Διά τὸ πάθος αὐτὸ ἰδιαιτέρως νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸν νὰ μᾶς τὸ 
ξερριζώση. Αὐτὸ τὸ πάθος τῆς τεμπελιᾶς διαρκῶς προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείση 
ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξουμε κι ἑπομένως δὲν χρειάζεται νὰ ἐπι-
θυμοῦμε τὴν ἀλλαγή. Εἶναι ἕνας βαθειὰ ριζωμένος κυνισμός, πού σὲ κάθε 
προσπάθεια ἀπαντᾶ γιατί; Αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα ὅλης τῆς ἁμαρτίας, γιατί δη-
λητηριάζει κάθε πνευματικὴ ἐνεργητικότητα.

Περιέργεια. Ἔνδειξη ὑποδουλώσεως στὰ ὑλικά. Κόλλα ποὺ μᾶς 
κρατάει στὰ γήϊνα, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Εἶναι συν-
δεμένη μὲ τὴν ἀργία καὶ ἀθετῶντας τὴν τήρησι τῶν ἐντολῶν ἀναζητᾶ μία 
ἀπατηλὴ ὁλοκλήρωσι στὴ μέριμνα γιὰ πολλὰ πράγματα, πῶς νὰ κερδίση 
τὰ εὐχάριστα καὶ ἀποφύγη τὰ ἐπώδυνα.

«Ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον 
δὲ ἀργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα» (Α´ 
Τιμ. ε,́ 13).

Ἄκαιροι ἐπισκέψεις.
Περιεργίαν ἐκ τοῦ ἐρευνᾶν πάντα, καὶ εἰς φλυαρίαν ἐκ τοῦ λέγειν τὰ 

πάντα πρὸς πάντας.
Ἡ διαρκὴς μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου τῶν παθῶν εἶναι ἡ φυγοπονία, 

ἀργία, καὶ ἡ ἐπιδίωξις τῶν εὐχαρίστων πραγμάτων, λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιμος 
ὁ Ὁμολογητής. 



152

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 164

Ἀντιθέτως οἱ Πατέρες παραγγέλλουν ἀμεριμνία γιὰ ὅλα. Μία μέριμνα 
ἐπιβάλλεται. Ἡ μέριμνα γιά τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Φιλαρχία εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ, ποὺ ἀλλοτριώνει τὴ συμπερι-
φορά μας πρὸς τὸν πλησίον, μὴ ὑπολογίζοντάς τον καὶ μετασχηματίζοντάς 
τον σὲ ἕνα ἁπλὸ ἐργαλεῖο καὶ μέσο γιὰ τὸ κέρδος. Ἐξευτελίζει τὴν ἀξία 
τοῦ ἀνθρώπου, ὑποβιβάζοντάς τον στὴν τάξη τῶν πραγμάτων. Ἀληθινὴ 
ἐξουσία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι ἡ ἐκμετάλλευσι, ἀλλὰ ἡ διακονία, 
κατὰ τὸ παράδειγμα καὶ τὸν λόγο τοῦ Σωτῆρος. «Ὅστις θέλει ἐν ὑμῖν εἶναι 
πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος».

Ἡ φιλαρχία εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν περιέργεια. Ὅταν ἡ φροντίδα 
εἶναι στραμμένη στὰ ὑλικά, εὔλογα καὶ ὁ ἄνθρωπος μετασχηματίζεται σὲ 
πρᾶγμα ἤ ἐργαλεῖο, τὸ ὁποῖο δὲν ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὸ κέρδος, ποὺ 
φέρνει.

Ἔτσι ἡ ζωὴ γίνεται ἐγωϊστικὴ καὶ ἐγωκεντρική.
Ἂν ὁ Θεὸς δὲν εἶναι «Κύριος καὶ Δεσπότης τῆς ζωῆς μου», τότε τὸ 

ἐγώ μου γίνεται ὁ κύριος καὶ δεσπότης, τὸ κέντρον τοῦ κόσμου. Πολλάκις 
δὲν ἐκφράζεται αὐτὸ μὲ διαλόγους, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀδιαφορία, περιφρόνη-
σι, ἔλλειψι ἐνδιαφέροντος, φροντίδος, σεβασμοῦ. Ἀργία, περιέργεια, εἶναι 
πνευματικὴ αὐτοκτονία. Φιλαρχία πνευματικὴ δολοφονία.

Ἀργολογία. Ἐξευτελισμὸς τοῦ πιὸ πολύτιμου δώρου τοῦ Θεοῦ στὸν 
ἄνθρωπο, τοῦ χαρίσματος τοῦ λόγου. Ἡ φλυαρία καὶ κενολογία δείχνουν 
ἕνα διεφθαρμένο ἐσωτερικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος ἐπιφέρει καὶ τὴν διαφθορὰ 
τῶν ἄλλων, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Εἶναι ὁ θρόνος τῆς μα-
ταιοδοξίας, ἡ συνέπεια τῆς ἀκολασίας καὶ τῆς ἀχρειότητος. Ὁ Χριστὸς 
μᾶς λέγει ὅτι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως θὰ δώσουμε λόγο διὰ «πᾶν ρῆμα ἀργὸν» 
(Ματθ. 12, 36). Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐπαίνεσαν περισσότερον τὴν σιωπὴ (Ἀγά-
θων, Ἀρσένιος). Ἡ σιωπὴ εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος (Ἀββᾶς 
Ἰσαὰκ ὁ Σύρος). Ὁ λόγος, ὅταν ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴν θεία καταγωγὴ καὶ τὸν 
θεῖο σκοπὸ, γίνεται ἀργολογία. Ἐνισχύει τὴν ἀργία, τὴν περιέργεια καὶ τὴν 
φιλαρχία καὶ κάμνει τὴ ζωὴ κόλασι.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐμπόδια τῆς μετανοίας, τὰ σχοινιὰ ποὺ μᾶς κρατοῦν 
δεμένους. 

Ἡ Πνευματικὴ ἰατρικὴ καὶ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ξε-
χωρίζει σῶμα καὶ ψυχή. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε. Ὅλος νὰ ἀνορθωθῆ. Ἡ 
σωτηρία καὶ μετάνοια δὲν εἶναι ἡ περιφρόνησις τοῦ σώματος, οὔτε ἡ πα-
ραμέλησίς του, ἀλλὰ ἀποκατάστασις στὴ θέσι του. Ναὸς τῆς ἀνεκτίμητης 
ψυχῆς. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος μετανοεῖ. Τὸ σῶμα παίρνει μέρος στὴ προσευχὴ 
τῆς ψυχῆς μὲ γονυκλισίες, τὰ ψυχοσωματικὰ δείγματα τῆς μετανοίας. Ἱε-
ροτελεστία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης 
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναὶ, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμά πταίσματα, καὶ 
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μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἀνάγκη μὲ πνευματικὰ νοήματα νὰ τρέφωμε τὴν ψυχὴ (Εὐχὴ Ἁγίου 
Ἐφραίμ).

Ἡ προθυμία δίδει δύναμιν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα. Τὰ βαρειὰ 
τὰ κάμνει ἐλαφρά, τὰ δὲ δύσκολα τὰ κάμνει εὔκολα. Ἡ ἀμέλεια καὶ ἡ 
ὀκνηρία τὰ ἐλαφρὰ τὰ κάμνει βαρειὰ καὶ τὰ εὔκολα τὰ κάμνει δύσκολα.

Ἡ πρώτη στάσις τῆς εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ ἀναφέρεται εἰς τὰ 
ἐμπόδια, ποὺ πρέπει νὰ μετακινηθοῦν. Εἶναι ἡ σκάλα ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ 
ἀπὸ τὸ κακὸν εἰς τὸ χειρότερον. Ἀπὸ τὴν πνευματικὴν αὐτοκτονίαν εἰς 
τὴν πνευματικὴν δολοφονίαν τοῦ πλησίον. Ἡ β´ στάσις κινεῖται εἰς τοὺς 
θετικοὺς σκοποὺς τῆς μετανοίας, ποὺ εἶναι πάλιν τέσσερεις. Εἶναι ἡ σκά-
λα τῆς ἀνόδου. Ἡ ὁδὸς ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Κύριόν μας. Ἡ ὁδὸς τῆς 
τελειότητος. Ἡ ὁδὸς τῆς θεώσεως.

Σωφροσύνη. Ὄχι μόνον εἰς τὰ σαρκικά. Μὲ τὴν εὐρύτερη ἔννοια 
εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τῆς ἀργίας. Ἡ ἁγνότητα εἶναι τὸ πρῶτον βῆμα τῆς 
«ἀπαθείας», ἡ κατάστασις τῆς καθαρισμένης ἀπὸ τὰ πάθη ψυχῆς, τῆς 
ἕτοιμης διὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν. «Πῶς ἄσωμεν τὴν ὠδὴν τοῦ Κυ-
ρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας» (Ψαλμ. 136, 4 Πολυέλεος τῶν ἡμερῶν Ἀποκρέῳ 
καὶ Τυρινῆς). Οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ φέρουμε οὔτε 
ἕνα καρπὸν καλῶν ἔργων ὅσον καιρὸν εὑρισκόμεθα εἰς τὴν δουλείαν τῶν 
παθῶν. Θεμέλιον λοιπὸν τῆς πνευματικῆς προόδου καὶ σωφροσύνης ἡ 
ἁγνότης μὲ τὴν στενότερη, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερη ἔννοια.

Πνεῦμα ταπεινοφροσύνης. Ὁ πρῶτος καὶ ὑπέροχος καρπὸς τῆς 
σωφροσύνης εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ ψεύ-
δους, μέσα στὸ ὁποῖο συνήθως ζοῦμε. Ἡ νίκη τῆς ἀληθείας μέσα μας. 
Ποῖοι εἴμεθα πραγματικά. Μόνον μὲ τὴ ταπεινοφροσύνη μπορεῖ κανεὶς 
νὰ δῆ καὶ νὰ δεχθῆ τὰ πράγματα ὅπως εἶναι καὶ ἔτσι νὰ ἰδῆ τὸν Θεόν, τὸ 
μεγαλεῖον Του, τὴν καλωσύνην Του καὶ τὴν ἀγάπην Του στὸ κάθε τί. Νὰ 
γιατί ὅπως ξέρουμε, ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δί-
δωσι χάριν. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔλεγαν ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι νὰ θεωρῆ 
ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτὸ του κατώτερο ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη 
καὶ ἀπὸ τὰ κτήνη, καὶ νὰ ἀποδίδη στὸ Θεὸ ὅλες τὶς καλές του πράξεις.

Ὑπομονή. Μετὰ τὴν σωφροσύνη καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη ἀκολου-
θεῖ ἡ ὑπομονή. Ὁ πεπτωκὸς ἄνθρωπος εἶναι ἀνυπόμονος, γιατί εἶναι τυ-
φλός γιά τὸν ἑαυτό του καὶ βιαστικὸς νὰ κρίνη καὶ νὰ καταδικάση τοὺς 
ἄλλους. Μετράει τὰ πάντα μὲ βάσι τὶς δικές του προτιμήσεις, τὶς δικές 
του ἰδέες. Ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν καθένα γύρω του ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, 
θέλει ἡ ζωή του νὰ εἶναι ἐπιτυχημένη τώρα, αὐτὴ τὴ στιγμή. Ἡ ὑπομονὴ 
εἶναι μία θεϊκὴ ἀρετή. Ὁ Θεὸς εἶναι ὑπομονετικὸς, διότι βλέπει τὸ βάθος 
ὅλων τῶν πραγμάτων, ποὺ ἐμεῖς δὲν βλέπουμε. Ὅσο πιὸ κοντὰ ἐρχόμα-



154

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 164

στε στὸν Θεό, τόσον περισσότερο ὑπομονετικοὶ γινόμαστε καὶ τόσο πιὸ 
πολὺ ἀντανακλοῦμε αὐτὴν τὴν ἀπέραντη ἐκτίμηση γιὰ ὅλα τὰ ὄντα. 
Ὑπομονὴ ἔχει ὁ ταπεινὸς ποὺ ἀντιλαμβάνεται ὅτι εἶναι ἄξιος ἀπείρων 
τιμωριῶν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, σὰν ἕνας τεμπέλης δοῦλος, ποὺ ἀθετεῖ 
τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτὸ ὑπομένει μὲ χαρὰ τὶς δυσκολίες καὶ 
δοκιμασίες τῆς ζωῆς, ἐπειδὴ εἶναι πεπεισμένος ὅτι «διὰ πολλῶν θλίψεων 
δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 14, 22) καὶ ὅτι 
μόνον «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος σωθήσεται».

Ἀγάπη. Τέλος τὸ ἀποκορύφωμα καὶ ὁ καρπὸς ὅλων τῶν ἀρετῶν, 
κάθε καλλιεργείας καὶ κάθε προσπαθείας εἶναι ἡ ἀγάπη, ποὺ μπορεῖ νὰ 
δοθῆ μόνον ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι τὸ δῶρο, ποὺ ἀποτελεῖ σκοπὸ γιὰ κάθε 
πνευματικὴ προετοιμασία καὶ ἄσκηση. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση 
ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὅποιος ἔχει σωφροσύνη, ταπεινοφροσύνη καὶ ὑπο-
μονή, αὐτὸς ἀγαπάει καὶ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον. Σ’ ὅποιον κατοικεῖ ἡ 
ἀγάπη, κατοικεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ εἶναι Ἀγάπη (Ἰωάν. 4, 8).

Οἱ τέσσερεις αὐτὲς ἀρετὲς εἶναι ἀντίθετες ἀπὸ τὰ τέσσερα πάθη 
τῆς πρώτης στάσης καὶ μᾶς δείχνουν πῶς μποροῦμε μὲ τὴν χάριν καὶ τὴν 
βοήθεια τοῦ Κυρίου νὰ θεραπεύσουμε τὴν ἀσθενοῦσα ἀπ’ αὐτὰ ψυχή.

Ἡ ἁγνότητα θεραπεύει τὴν ἄρρωστη ἀπὸ ἀργίαν ψυχή.
Ἡ ταπεινοφροσύνη συσφίγγει τοὺς δεσμοὺς μὲ τὸν πλησίον. Τὸν τα-

πεινόφρονα ὅλοι τὸν ἀγαποῦν. Εἶναι λάσπη –συγκολλητικὴ οὐσία. Ἐνῶ ἡ 
περιέργεια, τὸ κουτσομπολιὸ καὶ ἡ φλυαρία διαλύουν τοὺς δεσμούς.

Ἡ ὑπομονὴ μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ὑποδούλωση ἀπέναντι στοὺς 
ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα καὶ ἡ ἀγάπη θεραπεύει τὴν ἀδιαφορία 
γιὰ τὴν σωτηρία μέσῳ τῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης ἀπέναντι τοῦ 
Θεοῦ.

Στὸν σώφρονα ὅλα εἶναι ἁγνά, συνεπῶς καὶ ἡ γλῶσσα. Ὁ ταπεινό-
φρων ὑπολογίζει τὸν πλησίον του περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του. Ὁ 
ὑπομονετικὸς δὲν ἀποθέτει τὶς ἐλπίδες του στὰ πράγματα καὶ ὁ ἀγαπῶν 
τὸν Θεὸν προσπαθεῖ συνεχῶς νὰ ἐκτελῆ τὶς ἐντολές του. Εἶναι ἡ εἰκόνα 
τοῦ ἐξαγνισμένου ἀνθρώπου. 

Ἡ πρώτη στάσις εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ διεφθαρμένου ἀπὸ τὰ πάθη 
ἀνθρώπου.

Ἡ Δευτέρα στάσις εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἀναγεννημένου μέσῳ τῶν 
ἀρετῶν ἀνθρώπου.

Ἁμαρτωλὴ κατάστασις ἀπὸ τὴν μία καὶ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ 
μᾶς ἀπαλλάξη.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ πνευματικὴ κατάστασις πρὸς τὴν ὁποία τείνουμε 
παρακαλώντας τὸν Θεὸν νὰ μᾶς τὴν χαρίση.

Εἰς τὴν τρίτην καὶ τελευταίαν στάσιν συγκεφαλαιώνονται ὅλα καὶ 
ζητοῦμε «δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμά πταίσματα, καὶ μὴ κατακρί-
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νειν τὸν ἀδελφόν μου». Ἐδῶ δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνον ἕνας κίνδυνος, ἡ 
ὑπερηφάνεια. Εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ κακοῦ καὶ ὅλο τὸ κακὸ εἶναι ἡ ὑπερη-
φάνεια. Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ βλέπω τὰ «ἐμά πταίσμα-
τα». Ἐὰν δὲν προσέξουμε καὶ ἡ αὐτομεμψία μπορεῖ νὰ ὁδηγήση σὲ μία 
πνευματικὴ δαιμονικὴ ὑπερηφάνεια. Ἀλλ’ ὅταν βλέπουμε τὰ δικά μας 
σφάλματα καὶ δὲν κατακρίνουμε τοὺς ἀδελφούς μας, ὅταν ἡ σωφρο-
σύνη, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἀγάπη γίνονται ἕνα σ’ ἐμᾶς, 
τότε καὶ μόνο τότε ὁ αἰώνιος ἐχθρός, ἡ ὑπερηφάνεια θὰ ἀφανισθεῖ μέσα 
μας.

Τὸ νὰ βλέπουμε τὰ ἴδια πταίσματα εἶναι μία ἔνδειξη ταπεινοφρο-
σύνης. Τὸ μὴ κατακρίνειν τὸν πλησίον εἶναι ἔνδειξη ἀγάπης, ἡ ὁποία 
«πάντα στέγει καὶ οὐκ ἀσχημονεῖ» (Α´ Κορ. 13).

Στενὰ συνδεμένες ταπεινοφροσύνη καὶ ἀγάπη. Ἡ ἁγία δυὰς λέγει 
ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη. «Ἡ πρώ-
τη ὑψώνει καὶ ἡ δεύτερη στηρίζει τοὺς ὑψωμένους καὶ δὲν τοὺς ἀφήνει 
νὰ πέσουν» (Κλίμαξ 25, 36).

Τὸ τέλος τῆς προσευχῆς μὲ τὴν αἴτηση τῶν δύο κορυφῶν τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς: ταπείνωση καὶ ἀγάπη, θέλει νὰ μᾶς δείξη ὅτι γιὰ τὸν λυ-
τρωμένο ἀπὸ τὰ πάθη καὶ πορευόμενο τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς ἀνοίγεται 
ἀτελείωτος ὁ δρόμος τῆς τελειώσεως, τῆς ὁμοιώσεως πρὸς τὸν Θεόν, ὁ 
ὁποῖος εἶναι ὁ ἴδιος, ταπεινοφροσύνη καὶ ἀγάπη.

Ὁ Τελώνης ἀναστέναξε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του «Ἱλάσθητί μοι 
τῷ ἁμαρτωλῷ» καὶ ἀμέσως διορθώθηκε. Ὁ ληστὴς ἐπάνω στὸν Σταυρὸ 
ἔκραξε «Μνήσθητί μου Κύριε» καὶ ἀμέσως ἤκουσε «Σήμερον μετ’ ἐμοῦ 
ἔση ἐν τῷ Παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43).

Ἡ μετάνοια εἶναι ἀνταπόκρισις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν θεϊκὴ ἀγάπη 
μέσῳ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσιώσεως στὸν Θεό. Ὁ Θεὸς δέχεται τὴν 
θυσία τῆς μετανοίας καὶ καθαρίζει καὶ ἀνανεώνει τὸν ἄνθρωπον μὲ βα-
θειὰ ἀλλαγή. «Καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα 
λευκανῶ» (Ἠσαΐου ι ,́ 18).

Παράδειγμα Παύλου ἁπλοῦ καὶ μετανοήσαντος ἀνθρώπου. «Ἐὰν 
δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ». 

Τόσο βαθειὰ καὶ ὁλοκληρωτικὴ εἶναι ἡ ἀνανεωτικὴ δύναμις τῆς με-
τανοίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καθόρισε γιὰ κάθε χριστιανὸ 
μία ὁρισμένη περίοδο τοῦ ἔτους, τὴν ἁγία τεσσαρακοστή, νὰ ἀσχολῆται 
ἰδιαίτερα μὲ αὐτὴν τὴν καθαρτικὴν καὶ καθαγιαστικὴ πρᾶξιν.

    † Ἀρχιμανδρίτης Μᾶρκος Μανώλης
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Μεγάλη Ἑβδομάδα διορθώσεως καί μεταστροφῆς

ΧΑΙΡΕ ΣΦΟΔΡΑ, ΘΥΓΑΤΕΡ ΣΙΩΝ!»

Π
ολλά συγκλονιστικά, µοναδικά καί πολυσήµαντα –παρά τήν ἁπλότητά 
τους– γεγονότα θά ζήσουµε µέσα στήν Ἐκκλησία µας αὐτό τό µῆνα καί 

µάλιστα τήν τελευταία ἑβδοµάδα τοῦ µηνός.
Οὔτε µία ἁπλῆ φράση τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν στερεῖται τῆς δυνατότητας 

νά ἀξιοποιηθεῖ καί νά ὁδηγήσει ἀκόµη καί σέ µεταστροφή, ἀλλαγή πορείας τῆς 
ζωῆς καί διόρθωση βίου κάθε καλοπροαίρετο. Τό ἴδιο –καί πολύ περισσότερο– 
ἰσχύει γιά τά σωτήρια Γεγονότα, τά ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένα συμβάντα, πού 
πραγµατοποιήθηκαν στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ µας. Αὐτά, ἐκτός ἀπό τήν 
σωτήρια διάσταση πού ἔχουν γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, προσφέρονται στόν 
κάθε ἄνθρωπο καί, κυρίως, στόν ἀποδιοργανωµένο καί µπερδεµένο σύγχρονο 
ἄνθρωπο, γιά νά τοῦ δείξουν τό νόηµα τῆς ζωῆς του, νά τόν θρέψουν, νά τόν 
δυναµώσουν καί νά τόν καταστήσουν πολίτη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ µας.

Θέλουµε, µέ αὐτή τήν ἀναφορά µας, νά ἐµβαθύνουµε καί ὅσο εἶναι 
δυνατόν νά συµµετάσχουµε σέ ἕνα ἀπ’ αὐτά τά Γεγονότα. Γιατί αὐτό τό 
γεγονός, νοµίζουµε, ἀποδεικνύει τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ πρίν ἀπό τό 
µεγάλο γεγονός πού δέν ἀφήνει κανένα περιθώριο ἀµφισβήτησης αὐτῆς τῆς 
ἀλήθειας.

Νεκραναστάσεις ἔγιναν στό παρελθόν κι ἄλλες. Ὁ προφήτης Ἠλίας 
ἀνέστησε τόν υἱό τῆς χήρας στά Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
εἶχε ἀναστήσει πρωτύτερα τόν γιό τῆς χήρας στή Ναΐν. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος 
ἀργότερα ἀνάστησε τήν Ταβιθά. Ὅµως, ἀνάσταση νεκροῦ µέ τόσο αὐθεντικό 
τρόπο δέν µποροῦσε νά πραγµατοποιήσει κανείς, παρά µόνο ὁ Θεός: «Κύριε, 
ἡ φωνή Σου κατέλυσε τοῦ  ᾍδου τά βασίλεια».

Ἡ φωνή αὐτή, ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀντήχησε στόν ᾍδη καί κάλεσε 
τό φίλο Του. Πρίν ἀπό τήν Παρουσία Του ἐκεῖ, ἀντήχησε ἡ Θεία Φωνή. «Ὁ 
θάνατος ἐδέθη φωνῇ». Αὐτό τό µεγαλεῖο, αὐτή ἡ αὐθεντία ἀνήκει µόνο στόν 
Θεό. Καί ἔγινε ὁ ἅγιος Λάζαρος τῆς παλιγγενεσίας, ἀναστηµένος ἀπό τόν 
«Στάχυ τῆς Ζωῆς», τό σωτήριο προοίµιο τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Ἀπαρχῆς τῶν 
κεκοιµηµένων.

Αὐτή ἡ ἀνάσταση ἦταν ἡ ἀπόδειξη, ἦταν ἡ καταλυτική καί ἀναµφισβήτητα 
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καθοριστική πράξη πού δέν ἄφηνε περιθώρια σέ κανένα νά ἀµφισβητήσει τό 
ποιός ἦταν Αὐτός. Ὅτι δέν εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος. Ὁ ἅγιος Χρυσόστοµος 
ἐξηγεῖ πῶς µέ θαυµαστό τρόπο ἀνέµειξε ὁ Κύριος τήν µεγαλειότητα µέ τήν 
συγκατάβαση. Δάκρυσε, συνεκινήθη ἀλλά «ἐπιτιµήσας τῷ πάθει» ἐρωτᾶ 
«ποῦ τεθείκατε αὐτόν;». Ἀπό αὐτό ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Χριστός εἶχε λάβει 
πραγµατικά τήν ἀνθρώπινη φύση.

Τό γεγονός τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἁγίου Λαζάρου µᾶς τό περιγράφει µόνο 
ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰωάννης. Καί ἦταν ἡ αἰτία νά µαζευτεῖ ὅλο τό πλῆθος 
γιά νά προϋπαντήσει καί ἐπευφηµήσει τόν Χριστό καί νά ἀκουστεῖ αὐτό τό: 
«Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών!». Τί σηµαίνει αὐτό;

Ἐπειδή ὅλοι σχεδόν οἱ βασιλιάδες καί οἱ ἄρχοντες ἦσαν ἄδικοι, 
πλεονέκτες καί δέν ἐνδιαφέρονταν γιά τό λαό ἀλλά τόν παρέδωσαν στούς 
ἐχθρούς του  –ὅπως γίνεται καί σήµερα– ἔχε θάρρος, λέει ὁ προφήτης Ζαχαρίας, 
αὐτός δέν εἶναι ὅµοιός τους, ἀλλά εἶναι πρᾷος, ταπεινός καί ἐπιεικής µέσα 
στή µεγαλειότητά Του καί αὐτό φαίνεται ἀπό τόν τρόπο πού εἰσῆλθε στήν 
ἁγία πόλη. Γιατί δέν εἰσῆλθε ἀκολουθούµενος ἀπό στρατό, κάνοντας ἐπίδειξη 
δύναµης καί ἐξουσίας, ἀλλά πάνω σέ ἕνα γαϊδουράκι. Αὐτό τό ζωάκι, µέσα 
στήν ἁπλότητά του, κρύβει τά χαρίσµατα πού λείπουν ἀπό τόν κόσµο καί τότε 
καί σήµερα. Εἶναι ἄκακο, ἐργατικό, λιτοδίαιτο, ὑπάκουο, ὑποµονετικό. Ἔτσι, 
αὐτό τό ταπεινό ζωάκι, µέ τά γλυκά µάτια καί τά µεγάλα, βελούδινα αὐτιά, 
ἀξιώθηκε νά µεταφέρει τόν Ἀληθινό καί µόνο Μεγάλο Βασιλιά, «εἰς τήν Ἁγίαν 
Πόλιν, πρό ἕξ ἡµερῶν τοῦ Πάσχα»...

       Δημ. Νεαπολίτης
             Θεολόγος

«ΤΙ  ΕΣΤΙΝ  ΑΛΗΘΕΙΑ;»

Ο Κύριος ἔχει σταλεῖ ἀπό τούς Ἰουδαίους στό πραιτώριο γιά νά ἐκτελέσει 
ὁ Ρωμαῖος ἄρχοντας τήν δική τους ἐπιθυμία καί ἀπόφαση νά τόν 

θανατώσουν. Ὁ Ἐλευθερωτής Ἰησοῦς Χριστός δέσμιος ἀνακρίνεται ἀπό τόν 
Πιλᾶτο. Κατά τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς ἀνακρίσεως ὁ Ἰησοῦς λέει: «ἐγώ εἰς 
τοῦτο γεγέννημαι καί εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τόν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ 
ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὤν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς» (Ἰωάν. 18, 37). 
Καί ὁ Πιλᾶτος: «τί ἐστιν ἀλήθεια;». Δέν διατύπωσε ἐρώτημα. Γι’ αὐτό καί δέν 
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περίμενε ἀπάντηση ἀπό τόν Κύριο, ἀλλά «ἐξῆλθε πρός τούς Ἰουδαίους καί 
λέγει αὐτοῖς· ἐγώ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ …» (Ἰωάν. 18, 38).

Οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦμε νά γνωρίζουμε τήν ἀλήθεια γιά τόν Θεό, γιά 
τόν ἑαυτόν μας, γιά τόν κόσμο. Ὡς πρός τόν Θεό, λόγῳ τῆς πτώσεώς μας, 
ἀγνοούσαμε τήν ἀλήθεια. Ὁ Θεός ἀποκάλυψε στόν Ἰσραήλ μεγάλη δόση 
ἀλήθειας - ἄν μποροῦμε νά χρησιμοποιοῦμε τέτοια ἔκφραση – γιά τόν Ἑαυτόν 
Του. Πόση ἀπό τήν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια ἐκράτησε ὁ Ἰσραήλ στό σύνολό 
του καί ὁ κάθε Ἰσραηλίτης εἶναι ἄλλο θέμα. Ἔχουμε κάποια στοιχεῖα στήν 
Παλαιά Διαθήκη καί στήν Καινή Διαθήκη ὅπως καί στήν κοσμική Ἱστορία.

Μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Λόγου, τήν διδασκαλία, τά θαύματα, τήν 
σταυρική θυσία, τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν 
ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς ἀπεκαλύφθηκε ὅση ἀλήθεια χρειαζόμαστε 
γιά τόν Θεό, ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, τόν κόσμο. Ταμεῖον τῆς ἀλήθειας εἶναι ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μᾶς διδάσκει (κήρυγμα Θείου Λόγου, Θεία Λειτουργία 
καί ἄλλες ἀκολουθίες, ἁγιογραφία) ποιός εἶναι, τί εἶναι, τί θέλει, τί ἔκανε, τί 
κάνει, τί θά κάνει, πῶς ἐνεργεῖ, τί σκοπεύει ὁ Θεός.

Ὡς πρός τούς ἀνθρώπους. Πῶς ἤλθαμε ἀπό τήν ἀνυπαρξία στή ζωή, 
ποιά ἡ φύση μας, γιά ποιόν λόγο δημιουργηθήκαμε, πῶς πρέπει νά ζοῦμε, 
ποῦ πηγαίνουμε. Ποιά ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό, τόν συνάνθρωπο, τόν κόσμο. 
Ποιά ἡ πνευματική μας κατάσταση.

Ὡς πρός τόν κόσμο. Ὑπάρχει ὁ ὑλικός κόσμος καί ὁ πνευματικός κόσμος. 
Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τόν κόσμο. Πῶς πρέπει νά διαχειριζόμαστε 
ὅ,τι μᾶς προσφέρεται, τά ὑλικά ἀγαθά, ἐνέργειες (π.χ. ἠλεκτρική).

Γι’ αὐτά τά σημαντικά θέματα ἐπιθυμοῦμε νά μάθει τήν ἀλήθεια καί 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ εἰδωλολατρικοῦ χώρου. Προσπαθοῦσε μέ τόν στοχασμό. 
Θρησκεῖες καί φιλοσοφία ἀναζητοῦσαν. Ὁ Θεός δέν ἔμεινε ἀδιάφορος καί 
ἀνάλογα μέ τήν δεκτικότητα τῶν παιδιῶν Του ἀπεκάλυπτε δόσεις ἀλήθειας 
(σπερματικός λόγος).

Μέσα σ’ αὐτόν τόν κόσμο καί ὁ Πιλᾶτος εἶχε ἀσφαλῶς προβληματισθεῖ 
γιά τά τρία αὐτά σημαντικά θέματα-προβλήματα. Ἴσως εἶχε φοιτήσει σέ 
κάποια σχολή. Στήν ἀπάντησή του «τί ἔστιν ἀλήθεια;» ὑποκρύπτεται ἕνας 
σκεπτικισμός, προϊόν ἀδιέξοδου προβληματισμοῦ, ἀναζητήσεως. Γι’ αὐτό 
δέν περίμενε ἀπάντηση ἀπό τόν Ὑπόδικο.

Ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς 
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παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. 1, 14).
Ἀνταποκρίθηκε στήν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ἀλήθεια. «Ἐγώ εἰς 

τοῦτο γεγέννημαι καί εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τόν κόσμο, ἵνα μαρτυρήσω τῇ 
ἀληθείᾳ» λέει στό Πιλᾶτο πού τόν ἀνακρίνει, καί σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. 
Εἶναι τόσο σημαντικό αὐτό ὥστε ὁ Λόγος νά ἐνανθρωπίσει! Δέν εἶναι θέμα 
θεωρητικῆς γνώσεως ἡ ἀλήθεια. Εἶναι ζήτημα ζωῆς καί θανάτου γιά τόν 
ἄνθρωπο. Ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό, μέ τούς συνανθρώπους μας, μέ τόν κόσμο, 
πνευματικό καί ὑλικό.

Μιλῶντας πρός τούς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους ὁ Κύριος εἶπε: 
«καί γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32). 
Ἐλευθερία ὄχι μόνον ἀπό τήν πλάνη, ἀλλά ἐλευθερία καί ἀπό τήν ἁμαρτία, 
τήν δουλεία τοῦ σατανᾶ. Ἡ πλάνη δέν εἶναι μόνον θεωρητικό θέμα, ἀποτελεῖ 
καί τρόπο ζωῆς. Ὁ Κύριος ἐλευθερώνει τόν νεαρό δέσμιο τῆς λεγεώνας 
τῶν πονηρῶν πνευμάτων, θεραπεύει ἀπό ἀσθένειες, ἀνασταίνει νεκρούς, 
συσφίγγει παραλυτικούς ἀλλά ἐλευθερώνει καί τόν Ζακχαῖο.

Ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι μόνον γνώση. Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτει στούς μαθητές 
Του: «ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6). Ὁ Χριστός 
εἶναι τρόπος σκέψεως, τρόπος ζωῆς. Ὅποιος εἶναι ἐν Αὐτῷ, εἶναι μέσα στήν 
ἀλήθεια, ζεῖ ἐν τῇ ἀληθείᾳ. Ὁ Χριστός εἶναι ζωή. Ὅποιος ἔχει τίς ἐντολές Του 
καί τίς τηρεῖ, ζεῖ ἐν τῷ Θεῷ καί ὁ Θεός «μονήν παρ’ αὐτῷ ποιεῖ».

Στόν Πιλᾶτο παραπέμφθηκε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τούς Ἰουδαίους. Πρίν 
ἀποφανθεῖ γιά τό βάσιμο τῶν κατηγοριῶν πού Τοῦ καταμαρτυροῦσαν, ἔπρεπε 
νά κάνει τήν ἀπαραίτητη ἀνάκριση. Ἀναζήτησε τήν ἀλήθεια καί ἀποφάνθηκε: 
«ἐγώ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ…». Ἀλλά δέν ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν 
ὑπαρξιακή ἀλήθεια, γιά τά μεταφυσικά προβλήματά του. Εἶχε μπροστά του 
τήν Ἀλήθεια καί δέν τήν εἶδε. Διότι δέν ἦταν «ἐκ τῆς ἀληθείας». Ὁ ληστής 
πάνω στό σταυρό ἀπέδειξε ὅτι ἦταν «ἐκ τῆς ἀληθείας» καί ἀναγνώρισε στόν 
Ἐσταυρωμένο «τήν Ὁδό, τήν Ἀλήθεια καί τήν Ζωή». Καί ἔλαβε τήν ἐπίσημη 
διαβεβαίωση ἀπό τόν φαινομενικά ἡττημένο ἀλλά Νικητή: «ἀμήν λέγω σοι, 
σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκᾶ 23, 43).

«Πᾶς ὁ ὤν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς». Κριτήριο πνευματικῆς 
συγγένειας μέ τόν Χριστό.

       Νίκος Τσιρώνης
        Οἰκονομολόγος
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!
Μ

εγάλο Σάββατο σήμερα καὶ ἡ εὐχὴ ποὺ κυριαρχεῖ, μαζὶ μὲ τὰ 
ὑπόλοιπα δρώμενα τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴ Γιορτὴ εἶναι: «Καλὴν 

Ἀνάσταση». Δυὸ λέξεις μὲ ἐκρηκτικό, ὄντως περιεχόμενο, ἕνα λιτὸ μὲν 
ἀλλὰ κορυφαῖο εὐχετήριο, ποὺ ἀδειάζει τὸ φαρμάκι τῆς ψυχῆς καὶ 
σταλάζει μέσα της ἐνθουσιασμὸ καὶ τῆς παραμυθίας τὸ χαμόγελο. Δυὸ 
λέξεις, λοιπόν, λέξεις, ἴσως, γιὰ κάποιους ἀνίδεους, μαγικές, ὡστόσο 
τόσο χρήσιμες. Γιατὶ μονάχα τὸ ἐπίθετο «καλὸς-ή-ό» νὰ λάβει ὑπόψη 
του ὁ καθένας, ἕνα ἐπίθετο δηλαδή, ποὺ μεταδίδει/μετακενώνει στὸν 
ἄλλον αὐτὴ τὴν εὐχὴ, τοῦτο μονάχα, ἄν σκεφτοῦμε, πόση σημασία 
κρύβει μέσα του, θὰ νοιώσουμε διαφορετικά. Κι αὐτό, ἐπειδὴ μέσα στὴν 
κοινωνία τοῦ σήμερα τὸ μόνο ποὺ τελικὰ ἀπομένει νὰ στερεύει, σὰν 
τὸ νερὸ στὴν πηγὴ σὲ καιρὸ ξηρασίας εἶναι τὸ καλό, εἶναι ἡ καλωσύνη, 
ἡ εὐγένεια, ἡ ἐντιμότητα καὶ φυσικὰ ἡ φιλανθρωπία. Αὐτὰ δηλαδὴ 
ποὺ δαψιλῶς μᾶς προσφέρει Ἐκεῖνος ποὺ κι ἀπόψε θ᾿ ἀνοίξει τὶς 
Πῦλες τοῦ Ἅδου, γιὰ νὰ ξεθάψει τὸ χαμόγελο, τὴν ἐλπίδα, τὸ φῶς. 
Αὐτὰ ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ὅσοι θὰ συναχθοῦμε ν᾿ 
ἀκούσουμε τὸν «καλὸ τὸ λόγο», ὅπως λέγανε οἱ παλιότεροι τὸν οὐράνιο 
παιάνα «Χριστὸς Ἀνέστη». Λόγος καλός, λόγος ἀγαθός, προσφορά γιὰ 
νὰ χορτάσουν τὴν πεῖνα τὴν πνευματικὴ καὶ τὴν ἠθικὴ τοῦ Κόσμου, 
ὁ ὁποῖος νυχθημερὸν ὁδοιπορεῖ μέσα στὴν πονηρία, στὸ ψεῦδος, στὴν 
ἀπάτη καὶ στὸν ἐμπαιγμό. Ὁδοιπορεῖ κι ἀναζητᾶ τὸ φῶς ἐκεῖνο ποὺ θὰ 
τὸν ὁδηγήσει σιμὰ στὴν παραμυθία, στὴν εὐγένεια, στὸ κάλλος: στοιχεῖα 
ἑνὸς ἄλλου πολιτισμοῦ ποὺ δὲν βασίζεται στοὺς τυπικοὺς νόμους τῆς 
ἐπίπλαστης εὐγένειας, ἀλλὰ στὸ βασικὸ τὸ νόημα ποὺ θὰ δωρήσει ἀπόψε 
ὁ Μεγάλος Οἰκοδεσπότης Κύριος μὲ τὸ λόγο Του καὶ τὴ βιοτή Του. «Καὶ 
ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω.1,14). Δηλαδὴ ἦλθε, 
εἶναι μέσα μας μὲ ὅλες Του τὶς εὐεργεσίες χορηγημένες μὲ δαψίλεια καὶ 
φιλανθρωπία. Ἄσχετα ἂν ὁ καθένας μας ἀπωθεῖ αὐτὲς τὶς εὐεργεσίες, τὶς 
ἀπορρίπτει, τὶς ἀπαξιώνει. Ὅπως ἀπαξιώνει τὴν ἴδια του τὴ ζωὴ ἐκεῖνος 
ποὺ αὐτοκτονεῖ. Ὁ Κύριος καὶ μάλιστα ὁ συγκεκριμένος, ὁ Ἀναστὰς 
Κύριος προσφέρει μὲ καλωσύνη τὰ πάντα, τονίζοντας ἐμφατικὰ ὅτι τὰ 
δίνει «ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσόν»( Ἰω. 10,10 ).

Μέγα Σάββατο, λοιπόν, καὶ δή Σάββατον ὑπερευλογημένον μὲ τὴν 
εὐχὴ «Καλὴν Ἀνάσταση» ν’ ἀνθίζει στὰ χείλη καὶ στὰ πρόσωπα τῶν 
ἀνθρώπων. Κὰι τὸ ἐρώτημα ποὺ διαχέεται παντοῦ εἶναι τὸ ἑξῆς: Πόσοι 
συνειδητοποιοῦν αὐτὰ ποὺ λένε, αὐτὰ ποὺ θ᾿ ἀκούσουν ὅταν συναχθοῦν 
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τὰ μεσάνυχτα στὶς πλατεῖες τῶν ἐκκλησιῶν, γιὰ νὰ χαροῦν, νὰ γευτοῦν 
τὴν ὑπέρλαμπρη Πανήγυρι, αὐτὴ τὴ μεγάλη καὶ κορυφαία δωρεὰ Του; 

Καλὴ Ἀνάσταση!....

Σκόπελος                              π. Κων. Ν. Καλλιανός

Ἕνας Ἀπρίλης χωρίς Ἀνάσταση

Λ
ίγο πρίν ἡ Ἄνοιξη μᾶς ἐπισκεφθεῖ ἐπίσημα, ὅπως κάθε χρόνο τήν ἴδια 
μέρα τοῦ Μαρτίου, τή μέρα τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας, μιά ἄλλη ἄνοιξη εἶχε 

ἤδη ἀρχίσει γιά τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς. Μιά «ἄνοιξη πνευματική» 
πού ξεκίνησε μέ τήν εἴσοδό μας στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Ἀνέτειλε τό 
ἔαρ τῆς νηστείας καί τό ἄνθος τῆς μετανοίας...» ἔψαλε ἡ Ἐκκλησία σέ ἕναν 
ἑσπερινό τῆς ἑβδομάδας τῆς Τυρινῆς, καλωσορίζοντας τήν περίοδο τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς.

Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς «ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδεί-
σου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ». Ὅπως διαβάσαμε στό 
ἄρθρο τοῦ Δημήτρη Νεαπολίτη «Μιά μέρα πρίν τήν Καθαρά Ἑβδομάδα» 
στήν Ἐνοριακή Εὐλογία τοῦ Μαρτίου, ἡ ἀνυπακοή ὁδήγησε τούς Πρωτο-
πλάστους ἔξω τοῦ Παραδείσου καί ἡ δική μας ἀνυπακοή μᾶς κρατάει ἀκόμα 
μακριά του. Ἀκόμη, ὅτι ἡ ὑπακοή καί ἡ ἐγκράτεια εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιά 
ἐπιστροφή. Ἔτσι, τήν ἑπόμενη κιόλας μέρα, τήν Καθαρά Δευτέρα, ἀρχίζει 
τό ταξεῖδι τῆς ἐπιστροφῆς μας στήν Πατρική γῆ. Εἶναι ἕνα ταξεῖδι πού, οὐσι-
αστικά, κρατάει μιά ὁλόκληρη ζωή. Σέ κάποιες ὅμως περιόδους, ὅπως π.χ. 
τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ προσπάθεια γιά ὁριστική ἐπιστροφή γίνεται 
ἐντονώτερη. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού συγκρότησαν τόν κύκλο τῶν 
Ἀκολουθιῶν τῆς περιόδου αὐτῆς, καί οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι, πού συνέθεσαν 
τούς ὕμνους, ἔχουν δημιουργήσει τήν ἀτμόσφαιρα ἐκείνη πού μπορεῖ νά μᾶς 
κρατήσει ὅσο τό δυνατόν καλύτερα προσηλωμένους στό στόχο μας. Μιά ἀπό-
λυτη ἰσορροπία ἀνάμεσα στή λύπη καί τή χαρά, τή σκληρή πραγματικότητα 
καί τήν ἐλπίδα. «Διέρρηξα, νῦν τήν στολήν μου τήν πρώτην, ἥν ἐξηφάνατό 
μοι ὁ Πλαστουργός ἐξ ἀρχῆς, καί ἔνθεν κεῖμαι γυμνός» ἔχουμε διαπιστώσει 
ἤδη ἀπό τήν πρώτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, ἐπαναλαμβάνοντας τούς στί-
χους τοῦ Μ. Κανόνος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης. Ἡ σκληρή πραγματικότητα. 
Ὅμως δέν ὁδηγεῖ στήν ἀπόγνωση. Ὁ ἴδιος  Ἅγιος μᾶς βεβαιώνει: «Ἐβόησα 
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου πρός τόν οἰκτίρμονα Θεόν, καί ἐπήκουσέ μου ἐξ ᾍδου 
κατωτάτου καί ἀνήγαγεν ἐκ φθορᾶς τήν ζωήν μου». Ἡ ἐλπίδα, ἡ χαρά...

Καί τώρα βρισκόμαστε στόν Ἀπρίλη. Ἔχουμε φθάσει στή μέση τῆς 
Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, «ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός», 
ἔχει ὑψωθεῖ στούς ναούς μας, «ὡς δένδρον εὐσκιόφυλλον», ὅπου βρίσκουν 
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ἀνάπαυση οἱ ὁδοιπόροι καί «ὠσανεί νεαροί γενόμενοι τό λοιπόν τῆς ὁδοῦ 
διανύουσιν». Ἡ πορεία συνεχίζεται, λοιπόν, μέ χαρά, μέ φαιδρότητα, ὅπως 
μᾶς προτρέπει συχνότατα ἡ ὑμνολογία τῆς περιόδου αὐτῆς. Καί πῶς νά μή 
γίνεται μέ χαρά, ἐφ’ ὅσον ὁ τελικός σκοπός εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί ἡ 
Ἀνάσταση;

Ὁ ἀγώνας πού γίνεται μέ χαρά, μέ κέφι, χωρίς γογγυσμούς, δέν ἀκυρώ-
νει τήν ἀτμόσφαιρα τῆς χαρμολύπης πού διαποτίζει ὅλη τήν Μ. Τεσσαρακο-
στή. Στίς μέρες πού θά ἀκολουθήσουν θά ἔχουμε σίγουρα πολλές ἀφορμές 
πού θά μᾶς φέρουν πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ἐσωτερική μας ἀσχήμια 
καί ἡ θερμή ἱκεσία  μας θά ἐκφραστεῖ μέ τούς στίχους τοῦ ψαλμωδοῦ: «μή 
ἀποστρέψεις τό πρόσωπό σου ἀπό τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι». Ὅσο γιά 
τήν κατάσταση τριγύρω μας, ἰδίως στίς μέρες μας –μέρες παρακμῆς καί σή-
ψης– πυκνό ἀδιαπέραστο σκοτάδι μᾶς κυκλώνει. Ὅμως ἐκείνη ἡ ἀναμμένη 
λαμπάδα στήν Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων πού συνοδεύει τά 
λόγια τοῦ Ἱερέως: «Φῶς Χριστοῦ, φαίνει πᾶσι» δέν ἀφήνει περιθώρια γιά 
ἀπελπισία. Ὑπάρχει φῶς, ὑπάρχει Τό Φῶς, ἀρκεῖ νά θελήσουμε νά ἀνοίξου-
με τά σφαλισμένα μάτια μας καί νά τό δοῦμε. Φῶς εἶναι καί τά προστάγματά 
Του ἐπί τῆς γῆς, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν  λύσεις στά καθημερινά 
μας ἀδιέξοδα –προσωπικά καί κοινωνικά– ἀρκεῖ νά θελήσουμε νά τό παρα-
δεχθοῦμε. Καί βέβαια χρειάζεται νά κάνουμε πράξη τά προστάγματά Του 
ἀναζητῶντας βοήθεια, ὄχι στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, πού καί ἀνίσχυροι τελικά 
ἀποδεικνύονται καί ἀνελέητοι, ἀλλά στόν «Κύριο τῶν δυνάμεων», τόν ἐλεή-
μονα καί παντοδύναμο. Πρέπει ὅμως νά τό θελήσουμε, καί ὡς ἄτομα καί ὡς 
λαός...

Τήν Ε΄ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν θά ψάλλουμε πάλι τόν Μ. Κανόνα, τόν 
θρηνητικό ὕμνο τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης. Μιά ἀνακεφαλαίωση τοῦ Μυστη-
ρίου τῆς μετανοίας ἤ ἀφορμή γιά ἕναν σέ βάθος προσωπικό ἀπολογισμό; 
Πάντως, ὅταν ἡ Ἐκκλησία θά μᾶς καλέσει, μέ τήν ἔναρξη τῆς Μ. Ἑβδομά-
δος, νά ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό θά διαπιστώσουμε γιά ἄλλη μιά φορά 
τή γυμνότητά μας καί θά ὁμολογήσουμε γιά ἄλλη μιά φορά, ὅτι στερούμεθα 
ἐνδύματος γιά νά εἰσέλθουμε στόν νυμφώνα Του...

Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς χαρᾶς καί τῆς λύπης, τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους 
θά μᾶς συντροφεύσει καί κατά τή διάρκεια τῆς Μ. Ἑβδομάδος. Φωτεινά καί 
σκοτεινά παραδείγματα θά μᾶς προβληματίσουν καί θά μᾶς διδάξουν. Ἡ με-
τανοημένη πόρνη, ὅμως, καί ὁ εὐγνώμων ληστής θά μᾶς δείξουν πῶς κερδί-
ζεται ὁ χαμένος Παράδεισος. Ἀκολουθῶντας τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός 
τά Ἅγια, Φρικτά, Σωτήρια Πάθη Του θά σταθοῦμε μπροστά στόν Σταυρό 
καί θά ἀκούσουμε τό: Τετέλεσται. Ὁ Χριστός παραδίδεται ἑκουσίως στόν 
θάνατο. Τό ἐπίγειο ἔργο Του γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει πλέον 
τελειώσει, ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. 
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30 Ἀπριλίου Μ. Σάββατο: «τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν εἰς ᾍδου κάθοδον ἑορτάζομεν...». 
Ἡ γῆ καλύπτει ἐκόντα τόν Δημιουργό. Σιωπή παντοῦ καί ἀναμονή. Αὐτή 
ὅμως εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἀπριλίου. Τοῦ λείπει μιά ἡμέρα μόνο, 
ἀλλά ἡ πιό σημαντική,  ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα. Θά μπορούσαμε ἄραγε νά 
σιωπήσουμε πραγματικά καί νά ἀναλογιστοῦμε, πῶς θά ἦταν ἡ ζωή μας ἄν 
τά γεγονότα σταματοῦσαν ἐδῶ; Θά μπορούσαμε νά ἀναλογιστοῦμε, πῶς θά 
ἦταν ἡ ζωή μας χωρίς τή σιγουριά κατά τήν ἀναμονή τῆς Ἀναστάσεως; Εἶναι 
μᾶλλον ἀδύνατο γιά μᾶς νά ἔλθουμε στή θέση τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Χριστοῦ, νά ἀντιληφθοῦμε τί ἔνιωσαν οἱ μαθητές Του καί ὅλοι ὅσοι Τόν 
εἶχαν ἀκολουθήσει βλέποντάς Τον «νεκρόν, γυμνόν, ἄπνουν». Ἐμεῖς ἔχουμε 
τή μαρτυρία τῶν Ἀποστόλων, τήν πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας 20 αἰώνων. Σέ κάθε 
Λειτουργία ἐπαναλαμβάνεται τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πέννα καί ὁ 
λόγος χιλιάδων ἀνθρώπων ἔχουν βεβαιώσει μέ ἀτράνταχτα, λογικά ἐπιχει-
ρήματα τό γεγονός αὐτό καί κυρίως νέφη Ἁγίων τό ἔχουν ἐπιβεβαιώσει μέ 
τήν ἀναστημένη ζωή τους καί μέ τόν ὁσιακό ἤ μαρτυρικό θάνατό τους. Παρά 
ταῦτα,  θά μπορούσαμε γιά λίγο νά σιωπήσουμε καί νά ἀναλογιστοῦμε, πῶς 
θά ἦταν ἡ ζωή μας χωρίς τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως; Χωρίς τό γεγονός τοῦ 
κενοῦ μνημείου; Χωρίς τό γεγονός τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος τῶν ἀγγέλων: 
«Τί ζητεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν; οὐκ ἐστιν ὧδε ἀλλ́  ἠγέρθη»;  Χωρίς 
τό γεγονός τῶν ἐμφανίσεων τοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές του; Γεγονός πού 
τούς ἔδωσε τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεώς Του καί τούς ὅπλι-
σε μέ δύναμη γιά νά μεταδώσουν στούς ἀνθρώπους τό μήνυμα τῆς νέας, ἐν 
Χριστῷ, ζωῆς. Μποροῦμε νά ἀναλογιστοῦμε πῶς θά ἦταν ἡ ζωή καί τό μέλ-
λον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας  χωρίς τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως-ἔστω καί ἄν 
ἕνα μέρος της  δέν τό παραδέχεται ἤ δέν τό γνωρίζει; Ὁ Σέρβος Ἅγιος τοῦ 
20ου αἰῶνα, ὁ ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, πολύ εὔστοχα μᾶς ἐπισημαίνει ὅτι 
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μοναδική νίκη πού ἀφορᾶ ὅλη τήν ἀνθρω-
πότητα, πού δέν χωρίζει τούς ἀνθρώπους σέ νικητές καί ἡττημένους, γιατί 
κερδήθηκε ἀπό τόν Χριστό γιά ὅλους καί Ἐκεῖνος χαίρεται, ὅταν γινόμαστε 
καί ἐμεῖς νικητές μέ τή δική Του νίκη. Χάρη σέ αὐτή τή νίκη τοῦ Χριστοῦ 
πάνω στήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο ἡ πορεία μας, ὄχι μόνο αὐτή πού ξεκίνη-
σε τήν Μ. Τεσσαρακοστή, ἀλλά ὅλη ἡ πορεία τῆς ζωῆς μας ἀποκτάει νόημα. 
Γίνεται συνοδοιπορία μέ κύριο συνοδοιπόρο τόν Χριστό καί γι’ αὐτό γίνεται 
πορεία ἀτελεύτητη, ΖΩΗ ἀτελεύτητη...

Τή φετινή χρονιά ὑπάρχει μιά ἰδιαίτερη συγκυρία. Ἡ Κυριακή τοῦ 
Πάσχα συμπίπτει μέ τήν Πρωτομαγιά, τήν ἡμέρα–σύμβολο τῶν ἀγώνων τῶν 
ἐργαζομένων. Ἀλήθεια, θά φανταζόταν κανείς ἀπό ἐμᾶς, ἰδιαίτερα τούς 
μεγαλύτερους στήν ἡλικία, ὅτι –μετά ἀπό τόσους ἀγῶνες, πορεῖες, ἀπεργί-
ες– τά κεκτημένα μας δέν θά εἶχαν διάρκεια οὔτε μιᾶς γενιᾶς; Μπορούσαμε 



164

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 164

νά φανταστοῦμε, ὅτι θά ἐρχόταν τόσο σύντομα μιά ἐποχή, ἡ σημερινή, πού 
οἱ σκληρά ἐργαζόμενοι καί μέ μισθό πείνας ἀμειβόμενοι θά θεωροῦντο καί 
προνομιοῦχοι; Μόνο χάρη στή νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ κακοῦ καί τοῦ θα-
νάτου οἱ ἀγῶνες μας, κοινωνικοί ἀλλά καί πνευματικοί, ἔχουν νόημα καί 
ἀξία.  Ἀκόμα καί ἄν δέν καταφέρουμε νά ὁλοκληρώσουμε τόν πνευματικό 
μας ἀγῶνα, τίποτα δέν θά πάει χαμένο. Ἀκόμα καί ἄν οἱ κοινωνικοί μας 
ἀγῶνες, πού γίνονται  σύμφωνα μέ τά «προστάγματα» τοῦ Θεοῦ, δέν εὐοδο-
θοῦν  ἄμεσα, τίποτα δέν εἶναι μάταιο. Γιατί τά πάντα γίνονται μέ προοπτική 
αἰώνια καί ἡ Κρίση τοῦ Θεοῦ εἶναι καί δίκαιη καί φιλεύσπλαχνη.

Στόν φετινό μας Ἀπρίλη  λείπει αὐτή ἡ μιά ἡμέρα, «ἡ μιά τῶν Σαββά-
των, ἡ βασιλίς καί κυρία». Θά μᾶς τήν προσφέρει μέ ἀπόλυτη φυσικότητα ὁ 
Μάης. Δέν θά μείνουμε χωρίς Ἀνάσταση! Θά ἦταν τραγικό... Ὁ Ἀπ. Παῦλος 
ἔχει ἐκφράσει αὐτή τήν τραγικότητα μέ σαφήνεια, σύντομα καί κατηγορη-
ματικά: «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν». Χωρίς τήν 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἡ πορεία τῆς ζωῆς μας, τελικά, γίνεται μιά πορεία 
χωρίς νόημα μέ ἕνα τέρμα, ἐπίσης,  χωρίς νόημα...

Καλή ὑπόλοιπη Τεσσαρακοστή καί, παρ’ ὅτι ἀκόμη... Ἀπρίλιος.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 
                                                                Εὐανθία  Κωλέττη
               Θεολόγος

ΜΙΑ  ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ!

Ε
χουν περάσει πέντε χρόνια ἀπό ἐκεῖνο τό τραγικό συμβάν πού ἔγινε στήν 
Χαλκίδα τήν ὥρα τῆς Ἀναστάσιμης Ἀκολουθίας. Πέντε χρόνια ἀπό τήν 

φοβερή στιγμή (ἡ ὁποία διαδραματίστηκε μπροστά στά μάτια μου) ὅπου μία 
φωτοβολίδα λοξοδρόμησε καί σκότωσε ἕνα παιδάκι ὀκτώ χρονῶν, τό ὁποῖο 
ἦταν παπαδάκι καί μάλιστα ἦταν ὁ γιός τοῦ Ἱερέα τοῦ χωριοῦ!

Εἶναι μία στιγμή πού δέν θά ξεχάσω ποτέ, ὅπως δέν θά ξεχάσω ποτέ 
καί τήν μεγαλοψυχία αὐτοῦ τοῦ Ἱερέα-πατέρα, ὁ ὁποῖος, παραμερίζοντας τόν 
ἀβάσταχτο πόνο πού εἶχε μέσα του, ἔτρεχε νά παρηγορήσει καί τήν οἰκογέ-
νεια αὐτοῦ πού ἔριξε τήν φωτοβολίδα. Δέν τόν εἶδα ποτέ νά βαρυγκομᾶ ἤ νά 
πεῖ ἕνα «γιατί» καί ὅποτε τόν ἔβλεπα ἦταν ἐγκάρδιος, ζεστός καί χαμογελα-
στός καί μ’ αὐτή του τή στάση μέ ἔκανε πάντα νά αἰσθάνομαι ὅτι παρηγορεῖ 
ἐκεῖνος ἐμένα κι ὄχι ἐγώ αὐτόν.

Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή μοῦ ἔρχονταν συνεχῶς στό μυαλό τά λόγια ἑνός 
γνωστοῦ τραγουδιοῦ, πού λέει «μιά φωτοβολίδα μές τήν νύχτα σκάει».  Καί 
πράγματι, πόσες φωτοβολίδες δέν πέφτουν κάθε μέρα, κάθε ὥρα καί κάθε 
στιγμή στά κεφάλια ὅλων μας; Πόσες φωτοβολίδες δέν ἀκοῦμε ἔξαφνα νά 
σκᾶνε στόν διπλανό μας, στόν φίλο μας, στούς συγγενεῖς μας, στούς γονεῖς 
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ἤ καί σέ ἐμᾶς τούς ἴδιους; Καί, βεβαίως, ἄλλες ἔρχονται καί σκᾶνε ἀμέσως, 
κάνοντας φοβερό κρότο καί λάμψη, καί ἄλλες πέφτουν χωρίς νά τίς κατα-
λάβουμε καί καίγονται ἀργά–ἀργά μέχρι νά σβήσει ἡ φλόγα τους καί μαζί μ’ 
αὐτήν σβήνει πολλές φορές καί ἡ ζωή μας. 

Σ’ αὐτές πού σκᾶνε ἀμέσως ὁ πόνος εἶναι ἀπότομος καί βαρύς, ἐνῶ στίς 
ἄλλες πού καίγονται ἀργά ὁ πόνος εἶναι μακρύς κι ἀγωνιώδης. Τίς πρῶτες τίς 
καταλαβαίνεις ἀμέσως, ἐνῶ τίς δεύτερες πολύ μετά. Σέ ἕναν ξαφνικό θάνατο 
π.χ. ἀπό ἀτύχημα, τό χτύπημα γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτό, ἐνῶ σέ μία ἀσθέ-
νεια τό χτύπημα ἔρχεται ἀμέσως μόλις προσβληθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό κάποια 
ἀρρώστια, χωρίς νά τό καταλάβει, ἀλλά θά τό μάθει ἀργότερα ὅταν τοῦ τό 
ἀνακοινώσει ὁ γιατρός. 

Ἀσχέτως λοιπόν, μέ τό πότε θά τό μάθει κανείς, τό σίγουρο εἶναι πώς 
οἱ φωτοβολίδες πέφτουν συνεχῶς, τακτικῶς κι ἀνελλιπῶς καί καῖνε μέχρι νά 
σβήσουν. Τό ζήτημα σέ ὅλο αὐτό τό θέμα εἶναι ἐμεῖς πῶς ἀντιμετωπίζουμε τό 
χτύπημα. 

Μία φωτοβολίδα ἦταν καί ἡ εἴδηση πού ἔφτασε στήν Παναγία μας, 
ὅταν ἔτρεξαν καί τῆς εἶπαν ὅτι ὁ υἱός καί Θεός Της, συνελήφθη ἀπό τούς 
Ἑβραίους, δικάστηκε, καταδικάστηκε κι ὅτι σέ λίγη ὥρα θά Τόν σταύρωναν. 
Ξαφνικός κι ἀβάστακτος ὁ πόνος. Συντριβή ἕως θανάτου. Τά συναισθήματα 
ἐκείνη τήν ὥρα συντριπτικά, ποικίλα καί πολύπλοκα. Γιά ὅλους τούς ἄλλους 
(γι’ ἄλλους δίκαια καί γιά ἄλλους ἄδικα) σταυρώνεται ἁπλᾶ ἕνας Ἰουδαῖος. 
Γιά τήν Παναγία ὅμως, σταυρώνεται ὁ γιός Της. Γιά ὅλους τούς ἄλλους σταυ-
ρώνεται ἁπλᾶ ἕνας ἄνθρωπος. Γιά τήν Παναγία ὅμως, σταυρώνεται ὁ Θεός 
καί Πλάστης ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Σταυρώνεται ὁ Λυτρωτής, 
ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου! Πῶς χωροῦν ἄραγε αὐτά στό μυαλό καί στήν ψυχή 
Της; Τί νά πρωτοδεχτεῖ; Τήν ἀδικία; Τήν βλασφημία; Τήν ἐγκατάλειψη; Τήν 
πίκρα; Τόν ἀβάσταχτο πόνο; Τήν ταπείνωση; Τόν φόβο Θεοῦ πού δέν αἰσθά-
νονται οἱ ὑπόλοιποι; Τό ξάφνιασμα στόν ἀτιμωτικό θάνατο τοῦ Θεοῦ; 

Σκληρή καί βασανιστική ἡ ρομφαία πού διαπερνᾶ τήν ψυχή Της. Καί 
ὅμως, μέ πίστη καί ὑπομονή δέχεται τήν ἐντολή τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ Της, ὁ 
ὁποῖος γυμνός, καταματωμένος κι ἑτοιμοθάνατος, Τῆς μιλᾶ γιά τελευταία 
φορά πάνω ἀπό τόν σταυρό. Καί Ἐκείνη σκυφτή κι ἀκουμπισμένη στήν ἀγκα-
λιά τοῦ ἀγαπημένου Του μαθητή Ἰωάννη, φεύγει γιά νά συνεχίσει τήν Ἁγία 
ζωή Της μέ πίστη, ὑπομονή, ὑπακοή καί πολύ προσευχή. 

Γιά ποιόν βαρύτερο πόνο ἔχει νά τῆς μιλήσει κανείς; Ποιά ἰσχυρότερη 
φωτοβολίδα ἔχει νά Τῆς ἐπιδείξει κανείς; Ὁ πόνος εἶναι διπλός. Ἕνας γιά τόν 
ἄνθρωπο–υἱό καί ἕνας γιά τόν Θεό–Σωτῆρα. Ἐάν ἤμασταν ἐμεῖς, ἴσως νά εἶχε 
κλονισθεῖ ἡ πίστη μας, ἔτσι ἀδύναμο πού εἴδαμε τόν ἴδιο τόν Θεό νά πεθαίνει. 
Κι’ ὅμως, Ἐκείνη δέν τήν ταράζει τίποτε. Δέν ἀφήνει κανέναν λογισμό καί 
καμία ἀμφιβολία νά φωλιάσει στήν Ἁγία ψυχή Της. Συνεχίζει μέ ἀκλόνητη 
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πίστη καί ὑπακοή νά προσεύχεται, μέχρι πού τήν μεθεπόμενη μέρα φτάνει σ’ 
Αὐτήν ἕνα ἄλλο μήνυμα, ἕνα φοβερό μήνυμα, ἕνα ἀπίστευτο μήνυμα. Ἀκούει 
τόν Ἄγγελο νά Τήν χαιρετίζει λέγοντάς Της: «Ἁγνή Παρθένε χαῖρε καί πά-
λιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός Ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου». 

Τώρα σκάει μιά ἄλλη φωτοβολίδα, μιά ἄλλη κροτίδα. Μία κροτίδα πού 
φέρνει χαρά. Μία κροτίδα πού σκάει καί φέρνει σωτηρία. Μία κροτίδα πού 
φέρνει ἐλπίδα κι ἀθανασία, συγχώρεση κι ἀνάσταση. Πού περίτρανα διαλα-
λεῖ τόν θάνατο τοῦ θανάτου καί φέρνει φῶς σέ ΟΛΟ τόν κόσμο. Καί λέμε ἀπό 
τότε μέχρι καί σήμερα ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι: «Δόξα τῷ Θεῶ πού ἔπεσε 
ἐκείνη ἡ κροτίδα. Δόξα τῷ Θεῶ γιά τήν θυσία Του. Διότι ἐάν δέν βλέπαμε 
τόν θάνατο, δέν θά ἐρχόταν ἡ Ἀνάσταση». Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο καί 
προσκυνοῦμε καί τιμοῦμε τό ξύλο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό ὁποῖο ἀπό ξύλο 
σκληρῆς τιμωρίας καί θανάτου ἔγινε ξύλο Σωτηρίας καί Ζωῆς.

Σκάει λοιπόν, μία κροτίδα, ἀλλά δέν γνωρίζουμε τό ἀποτέλεσμα. Δέν 
εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε τί θά βγεῖ ἀπό τό κακό πού ἔκανε πέφτοντας. 
Σίγουρα θά φέρει πόνο. Ὅμως δέν ξέρουμε πῶς θά χειριστεῖ ὁ Θεός τό κακό 
πού ἔγινε καί τί καλό θά βγάλει Ἐκεῖνος ἀπό τήν καταστροφή πού βλέπου-
με ἐμεῖς μέ τά ἀνθρώπινα μάτια μας. Ἐάν Ἐκεῖνος ἤθελε, δέν θά ἐμπόδιζε τό 
κακό; Ἐάν Ἐκεῖνος ἤθελε, δέν θά ἔσβηναν στόν ἀέρα οἱ φωτοβολίδες; Κάποιες 
τίς σβήνει. Οἱ περισσότερες ὅμως, πέφτουν. Τό γιατί, Ἐκεῖνος τό ξέρει. Ἐμεῖς 
τό μόνο πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά μήν χάνουμε τήν πίστη μας. Νά μήν 
βαρυγκομοῦμε. Σίγουρα θά πονέσουμε, σίγουρα θά ὑποφέρουμε, σίγουρα θά 
κουραστοῦμε. Δέν πρέπει ὅμως, ποτέ νά ἀπελπιστοῦμε. Προχωροῦμε μέ πί-
στη καί προσευχή καί ἴσως νά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε τό καλό τό ὁποῖο βγῆκε 
ἀπό κάθε φωτοβολίδα πού ἔπεσε, εἴτε ἐπάνω μας εἴτε ἐπάνω σέ ἀγαπημένα 
μας πρόσωπα. Καί πάντα νά σκεφτόμαστε τό ἑξῆς: «εἴμαστε ἐμεῖς ἀνώτεροι 
ἀπό τήν Παναγία μας πού τράβηξε τόσα, ἐνῶ ἦταν Αὐτή πού ἦταν; Ἤ μή-
πως εἴμαστε καλύτεροι ἀπό ὅλους τούς Ἁγίους Μάρτυρες (νέους, γέρους, 
κοπέλες, μικρά παιδάκια), πού τούς ἔτρωγαν ζωντανούς τά θηρία μέσα στίς 
ἀρένες ἐπειδή ἦταν χριστιανοί;». 

Ἄς προσέχουμε λοιπόν, ὄχι τήν φωτοβολίδα πού πέφτει, ἀλλά τό πῶς θά 
ἀντιμετωπίσουμε ἐμεῖς τήν πτώση της. Ἄς ἔχουμε γιά παράδειγμα τήν Πανα-
γία μας, τούς Ἁγίους μας ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας, 
οἱ ὁποῖοι σβήνουν τίς φαρμακερές κι ἀβάσταχτες κροτίδες μέ ὑπομονή, μέ 
πίστη, μέ προσευχή καί μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Ἄς ἔχουμε γιά παράδειγμα 
αὐτόν τόν τραγικό Ἱερέα-πατέρα, πού λίγο μετά τό φοβερό συμβάν, μέσα σ’ 
ἐκείνη τήν βαθιά κι ἀπέραντη θλίψη του, τόν ἄκουσα νά λέει: «Δέν πρέπει νά 
στεναχωριόμαστε. Ἴσως ὁ Κύριος νά εἶχε ἀνάγκη ἀπό ἕνα παπαδάκι στόν 
Οὐρανό. Ἐκεῖνος ξέρει». Καλή Ἀνάσταση!

       Ἀναστάσιος  Μυρίλλας
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ΟΠΟΙΟΣ  ΣΠΕΡΝΕΙ  ΑΝΕΜΟΥΣ, 
ΘΕΡΙΖΕΙ  ΘΥΕΛΛΕΣ

Ο
λοι οἱ ἄνθρωποι –ἤ, τοὐλάχιστον, οἱ περισσότεροι– θέλουμε νὰ πιστεύ-
ουμε ὅτι ἔχουμε πάντα δίκιο, ὅτι εἶναι οἱ ἄλλοι ποὺ μᾶς ἀδικοῦν καὶ 

μᾶς ἐκμεταλλεύονται, μᾶς κακομεταχειρίζονται καὶ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν 
ἀξία μας. Εἶναι ἐλάχιστοι καὶ ξεχωριστοὶ ἐκεῖνοι οἱ λίγοι ποὺ ἐξετάζουν τὴ 
δική τους συμπεριφορὰ μὲ ἀντικειμενικότητα, φέρνοντας τὸν ἑαυτό τους 
στὴ θέση τοῦ ἀποδέκτη τῆς συμπεριφορᾶς τους, δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια 
ἐκεῖνοι ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, νὰ μὴν κάνουν στοὺς 
ἄλλους αὐτὸ ποὺ δὲν θέλουν νὰ τοὺς κάνουν.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς λαούς. Γιατί καὶ οἱ λαοὶ ἔχουν ὁ καθένας 
τὸν χαρακτῆρα του –πρᾶγμα ἀπόλυτα φυσικό, ἀφοῦ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἕνα 
σύνολο ἀνθρώπων μὲ κοινὰ φυλετικὰ γνωρίσματα– κι αὐτὸ φαίνεται πολὺ 
καθαρά, ἂν κανεὶς ἀσχοληθεῖ νὰ μελετήσει τὴ ζωὴ καὶ τὴ συμπεριφορά 
τους μέσα στοὺς αἰῶνες τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους.

Ὅπως, λοιπόν, οἱ μεμονωμένοι ἄνθρωποι, ἔτσι καὶ οἱ λαοί, καμαρώ-
νουν γιὰ τὶς ἀρετές τους, χαίρονται μὲ τὶς ἐπιτυχίες τους καὶ τὶς γιορτάζουν 
καὶ θρηνοῦν τὶς ἀποτυχίες καὶ τὶς καταστροφές τους, προσπαθῶντας νὰ τὶς 
δικαιολογήσουν μὲ τὸ νὰ αἰτιῶνται τοὺς ἐχθροὺς ποὺ τὶς προκάλεσαν. Σπά-
νια κάποιοι λίγοι συνειδητοποιοῦν πὼς ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς ἑνὸς ἀνθρώ-
που καὶ ἑνὸς λαοῦ, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του!

Ὁ μήνας Ἀπρίλιος –τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες ὀνόμαζαν Ξανθικὸ– ἔχει 
δύο ἐπετείους, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ προβληματίσουν πολὺ τὸν δικό μας λαό. 
Ἡ μία εἶναι ἡ σφαγὴ τῶν Λατίνων τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ ἔγινε τὸ 
1182 καὶ ἡ ἄλλη ἡ πτώση τῆς Βασιλεύουσας στοὺς Φράγκους, εἰκοσιδύο 
χρόνια ἀργότερα, τὸ 1204. 

Ἡ σφαγὴ τῶν Λατίνων εἶναι ἕνα γεγονὸς τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ μᾶς 
προβληματίσει πολύ. Ὁ φθόνος, ἡ ἁρπαχτικότητα καὶ τὸ μίσος ποὺ ἔδειξε 
ἡ Δύση γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, εἶναι ὁπωσδήποτε μιὰ 
πραγματικότητα. Μέχρι ποιὸ σημεῖο ὅμως, αὐτὰ τὰ ἀρνητικὰ αἰσθήματα 
εἶχαν δικαιολογία; Ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὶς διαφωνίες τῶν ἀνθρώπων, 
ἔτσι καὶ μὲ τὶς διαφωνίες τῶν λαῶν, ἡ ἀνυποχώρητη ἀδιαλλαξία ποὺ ὑπο-
δαυλίζει τὰ πάθη ἀντὶ νὰ τὰ κατασιγάσει, δὲν ἔχει ποτὲ καλὸ ἀποτέλεσμα.

Στὴ δική μας περίπτωση, ἡ Ἀνατολικὴ αὐτοκρατορία, στὴν ἀρχή, κα-
ταφρόνεσε τὴ Δύση ποὺ στάθηκε ἀδύναμη νὰ ἀντισταθεῖ στὰ νεαρὰ βαρ-
βαρικὰ φῦλα καὶ ὑποτάχτηκε. Ἡ πολυπλοκότητα τῆς ἐξευγενισμένης δια-
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νόησης, τῆς ἐκπαιδευμένης τόσα χρόνια στὴ φιλοσοφία, στὶς ἐπιστῆμες, 
στὶς τέχνες, ἀντιμετώπιζε μὲ εἰρωνικὸ χαμόγελο τοὺς ἄξεστους βάρβαρους 
ποὺ δὲν ἤξεραν οὔτε τοὺς στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφορᾶς καὶ καθαρι-
ότητας. Καὶ τοὺς ὑποτίμησε!

Ὕστερα ὅμως ἀπὸ λίγο, βλέποντας τὸ πεῖσμα καὶ τὴν πρόοδό τους, 
ἀκόμα καὶ τὴ συμμόρφωσή τους σὲ κάποιους δικούς τους εὐγενικοὺς κα-
νόνες, ἄρχισε νὰ τοὺς θαυμάζει. Καὶ τέλος, ὅταν γνώρισε τὸ συνδυασμὸ τῆς 
ἀλαζονείας καὶ τῆς ὠμῆς βίας μὲ τὰ ὁποῖα τὸ Δυτικὸ πνεῦμα ἀντέδρασε 
στὴν καταφρόνια τῆς Ἀνατολῆς, τοὺς φοβήθηκε!

Γιὰ νὰ συγκεκριμενοποιήσουμε τὸ πρᾶγμα –ἴσως ἁπλουστεύοντάς το 
λίγο– ὥστε νὰ γίνει κάπως καλύτερα κατανοητό, ἂς πάρουμε γιὰ παράδειγ-
μα τὴ δυναστεία τῶν Κομνηνῶν, τότε ποὺ ἡ Ἀνατολὴ ἄρχισε νὰ γεύεται πιὸ 
ἔντονα τὴν παρουσία τῆς Δύσης, λόγῳ τῆς μεγάλης μετανάστευσης τῶν δυ-
τικῶν λαῶν πρὸς τὴν Ἀνατολή, μὲ τὸ φαινόμενο τῶν σταυροφοριῶν.

Ὁ πρῶτος τῆς δυναστείας τῶν Κομνηνῶν, ὁ Ἀλέξιος, ἦταν καὶ ὁ πρῶτος 
ποὺ ἀντιμετώπισε τὰ στίφη τῆς Α΄ Σταυροφορίας! Τὰ ἀντιμετώπισε ἔχο-
ντας πεποίθηση στὴν ἐξυπνάδα καὶ τὴν πανουργία του, τοὺς «ἔπαιξε» σὰν 
τὴ γάτα μὲ τὸ ποντίκι, ἐνῶ οἱ δέσποινες τῆς Αὐλῆς του –ὅπως πολὺ χαρα-
κτηριστικὰ περιγράφει ἡ διάσημη κόρη του, Ἄννα Κομνηνή– σχεδὸν λιπο-
θυμοῦσαν ἀπὸ τρόμο βλέποντας τοὺς γιγαντόσωμους, ἄξεστους, ἄπλυτους 
βάρβαρους μέσα στὰ μάρμαρα καὶ τὴ χρυσὴ πολυτέλεια τῶν παλατιῶν καὶ 
κρατοῦσαν τὰ ἀρωματισμένα μαντηλάκια τους μπροστὰ στὴ μύτη τους γιὰ 
νὰ ἀντέξουν τὴ βρῶμα καὶ νὰ κρύψουν τὴν ἀπέχθεια γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη 
συμπεριφορά τους. Ὡστόσο, ἡ πρώτη ἐπαφὴ ἔγινε, τὸ ἀδιανόητο πραγμα-
τοποιήθηκε, κι οἱ δυὸ κόσμοι ἀνακάλυψαν τὴν ἀπώθηση καὶ τὴ γοητεία ποὺ 
ἀσκοῦσε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον.

Ὁ γιὸς τοῦ Ἀλέξιου, ὁ δεύτερος τῆς δυναστείας τῶν Κομνηνῶν, ὁ Ἰω-
άννης, δὲν συμπάθησε καθόλου τοὺς λαοὺς τῆς Δύσης καὶ προσπάθησε νὰ 
τοὺς κρατήσει μακριὰ ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορία του καὶ νὰ πάρει πίσω τὰ 
ἐδάφη του ἀπὸ αὐτούς. Δὲν κατάφερε ὅλα ὅσα ἤθελε καί, κυρίως, δὲν μπό-
ρεσε νὰ περιορίσει τὴν ἁρπαχτικὴ διάθεση τῶν Ἐνετῶν, ποὺ καλόβλεπαν τὰ 
νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ὡστόσο κατάφερε νὰ τοὺς κρατήσει σὲ ἀπόσταση καί 
νὰ τοὺς ἐμπνεύσει φόβο καὶ σεβασμό.

Λίγο μετὰ τὸ θάνατό του, ὅμως, ὁ γιὸς καὶ διάδοχός του Μανουήλ, 
ἀντιμετώπισε τὸ κῦμα τῆς Β΄ σταυροφορίας καί, τελικά, προχωρῶντας στὴν 
ἡλικία, γοητεύτηκε τόσο ἀπὸ τὸν κώδικα τῆς δυτικῆς ζωῆς, ὥστε ὑποδου-
λώθηκε σ’ αὐτήν, πρᾶγμα ποὺ προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις σὲ ὅλες τὶς 
τάξεις τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς Αὐλῆς του. Σ’ αὐτὸ βοήθησε καὶ ἡ δεύτερη 
γυναῖκα του, ἡ Μαρία τῆς Ἀντιόχειας, μιὰ γυναῖκα ποὺ ἔγινε ἀντιπαθητικὴ 
σὲ εὐγενεῖς καὶ λαὸ καὶ ποὺ ὅλοι τὴν ἀποκαλοῦσαν «ἡ Φράγκισσα»!
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Ἡ ζωὴ τοῦ Μανουὴλ κατέστρεψε, μέσα σὲ λίγα χρόνια, ὅ,τι εἶχε περι-
σώσει μὲ δυσκολία ὁ παπποὺς καὶ ὁ πατέρας του. Τὸν καιρὸ ποὺ πέθανε, 
ἡ αὐτοκρατορία ζοῦσε τὸ πιὸ χαμηλὸ σημεῖο παρακμῆς, ἠθικῆς, στρατιω-
τικῆς καὶ οἰκονομικῆς. Οἱ Τοῦρκοι κατέστρεψαν ἀνεπανόρθωτα τὴ δύνα-
μη τοῦ στρατοῦ μὲ τὴ νίκη τους στὸ Μυριοκέφαλο, οἱ ἀλόγιστες σπατάλες 
–καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ Μυριοκέφαλου– ἐξαθλίωσε τὰ ἀνθηρὰ οἰκονομικὰ 
τοῦ κράτους καὶ ἡ δυτικολατρεία του εἶχε δώσει ὅλες τὶς κρατικὲς θέσεις–
κλειδιὰ σὲ δυτικούς, ποὺ τὶς ἐκμεταλλεύονταν. Ὅταν πέθανε, δὲν ἄφησε 
οὔτε κἂν διάδοχο, ἀλλὰ ἕνα ἀνήλικο παιδί, ποὺ τὸ κηδεμόνευε ἡ μισητὴ 
ἀπὸ ὅλους μητέρα του.

Τὸ μῖσος ξεχείλισε ὅταν φάνηκε στὴν ἀπέναντι ἀκτὴ τῆς Πόλης ἕνας 
ἄλλος Κομνηνός, αὐτὸς ποὺ ἦταν ἀνέκαθεν σφόδρα ἀντιδυτικός, ὁ ἐξάδερ-
φος τοῦ Μανουήλ, ὁ Ἀνδρόνικος, ἕνας γερο-πολέμαρχος μὲ ταραγμένη καὶ 
παραμυθένια ζωή, ἡράκλεια δύναμη καὶ πολὺ γοητευτικὴ καὶ παράξενη 
προσωπικότητα. Αὐτὸς ἔδωσε διέξοδο στὸ μῖσος τοῦ ὄχλου, δίνοντάς τους 
τὴν ἐλευθερία νὰ ξεχυθοῦν στὶς λατινικὲς συνοικίες τῆς Πόλης καὶ τοῦ Γα-
λατᾶ, σκοτώνοντας ὅποιον ἔβλεπαν, ἀδιάκριτα καὶ λεηλατῶντας τὰ πάντα.

Οἱ μεγάλοι χαμένοι ἦταν οἱ Ἐνετοί, γιατί ἀρκετοὶ Γενοβέζοι εἶχαν 
προλάβει νὰ μποῦν στὰ πλοῖα καὶ νὰ καταφύγουν στὰ Πριγκιπονήσια καὶ 
στὴν Πρώτη, ὅπου, μάλιστα ἔκαψαν καὶ λεηλάτησαν κάποια μοναστήρια 
ἐκεῖ, σὰν ἀντίποινα. Κάποιοι, ἄλλοι Γενοβέζοι, ἑνώθηκαν μὲ τὸ πλῆθος καὶ 
συμμετεῖχαν στὴ σφαγὴ τῶν Ἐνετῶν καὶ ἐκεῖνοι καί, μάλιστα, μὲ  μεγάλη 
ἀγριότητα.

Ἀπὸ τότε καὶ μετά, ἡ παρακμὴ καὶ οἱ ἔριδες μέσα στὴν αὐτοκρατο-
ρία, τὴν παρέδωσαν στὸ ἔλεος τῶν λαῶν τῆς Δύσης, οἱ ὁποῖοι, ἕναν ἄλλον 
Ἀπρίλιο, 22 χρόνια ἀργότερα, ἔμπαιναν στὴν Πόλη σχεδὸν ἀναίμακτα, σὲ 
σημεῖο ποὺ ἀπορεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἱστορικός τους, γράφοντας: «Ποτὲ τόσοι 
λίγοι δὲν νίκησαν τόσους πολλούς!...»

Δυστυχῶς, ἡ αἰχμαλωσία ποὺ ξεκίνησε τότε, δὲν ἔχει τελειώσει ἀκόμα! 
Γιατί τὸ σαράκι ποὺ διέλυσε τὰ θεμέλια τῆς δύναμής μας ἐξακολουθεῖ νὰ 
μᾶς τρώει μέχρι σήμερα. Καὶ γιατί, μέχρι σήμερα, ἡ Δύση ἐξακολουθεῖ νὰ 
μᾶς ἀσκεῖ τὸ ἴδιο παράξενο μεῖγμα γοητείας καὶ ἀπέχθειας ποὺ ἀσκοῦσε 
ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com   Νινέττα Βολουδάκη 
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Ἡ ὕπαρξη τῆς πληροφορίας στόν ἄνθρωπο
παραπέμπει ἄμεσα σέ πάνσοφο Δημιουργό

Π
ρόσφατα εἶδα μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση στό διαδί-
κτυο μέ τίτλο: «Ὁ ἄνθρωπος: Προϊόν τύχης ἤ ἰδιοφυής κατα-

σκευή;». Προέρχεται ἀπό τόν Werner Gitt (βλ. https://www.youtube.com/
watch?v=JQsBM3r3mi0), ὁ ὁποῖος, ὡς καθηγητής πληροφορικῆς ἐπί 24 
χρόνια (1978-2002), ἦταν διευθυντής τοῦ Φυσικοῦ-Τεχνολογικοῦ Ἰνστι-
τούτου τῆς Γερμανίας στήν πόλη Braunschweig. Ὁ W. Gitt προσεγγί-
ζει τό ἐρώτημα γιά τήν προέλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν πλευρά τῆς 
ἐπιστήμης του, τῆς πληροφορικῆς. Στήν ἀρχή τῆς παρουσίασης ἐκθέ-
τει σύντομα τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου, 
ὑπογραμμίζοντας ἐξ ἀρχῆς, ὅτι στόν Δαρβίνο, ἐφ ὅσον ἔζησε στό 19ο 
αἰῶνα, ἔλειπαν πάρα πολλές ἐπιστημονικές γνώσεις γιά τόν ἄνθρωπο, 
τίς ὁποῖες διαθέτουμε ἐμεῖς σήμερα. Δέν εἶχε π.χ. καθόλου γνώση τοῦ 
DNA τοῦ ἀνθρώπου καί γενικά τῆς δομῆς τοῦ ἐγκεφάλου, ὅπως καί τοῦ 
νευρικοῦ συστήματος. Ἐκθέτοντας ἔπειτα τή βασική θέση τοῦ Δαρβίνου 
ὅτι ἡ ζωή προῆρθε ἀπό τήν ὕλη, τήν ἀντικρούει μέ βάση τήν πληροφορι-
κή. Ἐπίσης ἀντικρούει καί τήν ἄκρως παράλογη θέση περί τοῦ θανάτου 
στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου. Παρά τόν μεγάλο θησαυρό γνώσεων πού δια-
θέτει ἡ ἐπιστήμη σήμερα γιά τήν ἐξαιρετικά πολύπλοκη κατασκευή καί 
λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου, τή θέση αὐτή ὑπερασπίζονται μετά μανίας 
πολλοί σύγχρονοι ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι φθάνουν στό σημεῖο νά ἰσχυ-
ρίζονται ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση τῆς ζωῆς, ὅτι εἶναι 
κατά κάποιον τρόπο ἀνακάλυψη τῆς ἐξέλιξης γιά τήν ἐπιτάχυνσή της, 
ὅτι εἶναι δημιουργός τῆς ζωῆς καί φυσικά καί τό τελευταῖο, ὅτι εἶναι τό 
ἀπόλυτο τέλος της. Δηλαδή, μιά ἐντελῶς ὑλιστική ἀντίληψη τῆς ζωῆς.

Ἡ ἀντίκρουση αὐτή ξεκινάει μέ τήν ἔκθεση συστημάτων πού βασί-
ζονται στήν πληροφορία. Ἕνα ρομπότ λ.χ. μέ ἕξι πόδια, προκειμένου νά 
κινεῖται καί νά ἐκτελεῖ διάφορες ἐργασίες, προφανῶς ἔχει ἀνάγκη ἀπό 
ἕναν ἐγκέφαλο καί ἕνα ἀντίστοιχο μέ τίς λειτουργίες του πρόγραμμα. 
Χαρακτηριστικό ἐδῶ εἶναι, ὅτι ἡ πληροφορία ἤ οἱ πληροφορίες πού τοῦ 
δίνονται μέ τό πρόγραμμα αὐτό δέν εἶναι ὅπως ὅλο τό μηχάνημα καί ὁ 
ἐγκέφαλός του ὑλικό στοιχεῖο, ἐπειδή ἡ πληροφορία δέν ἔχει βάρος, δέν 
ἐμπίπτει στά βασικά φυσικά μεγέθη πού περιγράφουν τήν ὕλη, ὅπως 
εἶναι ἡ μάζα (kg), τό μῆκος (m), ὁ χρόνος (s), ἡ θερμοκρασία (K), ἡ ἔντα-
ση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (A), ἡ ποσότητα ὕλης (mol) καί ἡ ἔνταση ἀκτι-
νοβολίας (cd). Ἡ πληροφορία εἶναι μή ὑλικό στοιχεῖο. Ὅταν ἐξετάσει 
κανείς στή συνέχεια ὅλη τή δομή τοῦ ἀνθρώπινου σώματος διαπιστώνει 
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ἕνα τεράστιο σύστημα καλωδίωσης πού εἶναι οἱ νευρικές ἵνες, μέσα ἀπό 
τίς ὁποῖες μεταδίδονται σέ κλάσματα δευτερολέπτου οἱ πληροφορίες. 
Μέ βάση τίς σημερινές ἐπιστημονικές γνώσεις γύρω ἀπό τόν ἀνθρώπινο 
ἐγκέφαλο (ἀποτελεῖται ἀπό 100 δισεκατομμύρια περίπου νευρῶνες, οἱ 
ὁποῖοι κατά μέσο ὅρο συνδέονται ὁ κάθε ἕνας μέ περίπου 1000 ἄλλους) 
καί τό νευρικό σύστημα, καταλήγει κανείς κατά τήν προσπάθεια προσ-
διορισμοῦ τοῦ συνολικοῦ μήκους τῶν νευρικῶν ἱνῶν στόν ἐγκέφαλο 
στόν ἀσύλληπτο ἀριθμό τῶν 500.000 χιλιομέτρων καί γιά τό ὑπόλοιπο 
νευρικό σύστημα στά 380.000 χιλ. Καί ἐάν ἤθελαν –καί κυρίως ἐάν μπο-
ροῦσαν– οἱ ἐπιστήμονες νά δημιουργήσουν σχεδιάγραμμα μέ τίς συν-
δέσεις ὅλων τῶν νευρώνων τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου, ἀσφαλῶς θά 
χρειάζονταν ἀρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα χαρτιοῦ. Αὐτά τά ὀλίγα 
γιά τόν ἐγκέφαλο καί γιά τό νευρικό σύστημα τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν 
ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα ἀπό τά πανθαύμαστα πού ἀναφέρει ἡ παρουσίαση 
γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα, δηλ. τήν ὑλική δομή τοῦ ἀνθρώπου.

Πῶς ὅμως θά μποροῦσε νά ὁριστεῖ αὐτή ἡ πληροφορία, αὐτό τό 
μή ὑλικό στοιχεῖο, τήν ὁποία συναντήσαμε παραπάνω στό πρόγραμμα 
τοῦ ρομπότ, τήν ὁποία συναντᾶμε ἐπίσης στή μορφή ἑνός βιβλίου, μιᾶς 
ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς κ.ἄ. Ἡ πληροφορία αὐτή πού προφανῶς συν-
δέεται μέ ὅλες τίς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου καί χωρίς τήν ὁποία δέν 
μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά τή ζωή, σύμφωνα μέ τόν W. Gitt πρέπει νά ἔχει 
πέντε ἐπίπεδα. Πρέπει νά διαθέτει: 

α. «στατιστική», δηλ. σημάδια γιά τήν ὑλική ἀποτύπωση τῆς πλη-
ροφορίας (γράμματα ἑνός βιβλίου, μαγνητικά πεδία ἑνός σκληροῦ δί-
σκου, DNA-ζευγάρια ἀζετούχων βάσεων, ἠχητικό φάσμα). 

β. «σύνταξη», δηλ. τήν παράθεση τῶν σημαδιῶν σύμφωνα μέ τούς 
συντακτικούς κανόνες μιᾶς γραμματικῆς.

γ. «σημαντική», δηλ. τήν ἀναγνώριση τῆς σημασίας τῆς πληρο-
φορίας μέσῳ ἑνός κωδικοῦ. Τά κωδικοποιημένα σημάδια πάνω σέ ἕνα 
φορέα πληροφορίας (π.χ. βιβλίο) πρέπει νά ἔχουν ἀντιπροσωπευτικό 
χαρακτήρα. Λ.χ. ἡ ἀκολουθία τῶν σημαδιῶν «d-o-o-r» στά ἀγγλικά 
ἀντιστοιχεῖ στήν ἔννοια «πόρτα» ἤ στά κινέζικα τό σημάδι «人» ἀντι-
στοιχεῖ στήν ἔννοια «ἄνθρωπος».

δ. «πρακτική», δηλ. τόν πρακτικό ἀντίκτυπο τῆς πληροφορίας, 
ἐνδεχομένως μιά συγκεκριμένη πράξη πού θέλει νά προκαλέσει ἐκεῖνος 
πού ἐκπέμπει τήν πληροφορία. 

ε. «στόχο», δηλ. τό σκοπό πού ἐπιδιώκεται καί ἐπιτυγχάνεται μέ 
τήν πληροφορία ἀπό τόν πομπό στόν δέκτη.

Σέ βιολογικά συστήματα ὅλα αὐτά τά ἐπίπεδα τῆς πληροφορίας 
τά συναντάει κανείς στό DNA πού βρίσκεται στόν πυρήνα τοῦ κυττά-
ρου. Ἔχει τέσσερα σημάδια ἤ γράμματα, τίς ἀζωτοῦχες βάσεις: κυτο-



172

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 164

σίνη (C), γουανίνη (G), θυμίνη (T) καί ἀδενίνη (A). Εἶναι συντεταγμένες 
σέ ἕνα διπλό ἕλικα. Ἡ ἀκολουθία τῶν γραμμάτων  «G-G-A» π.χ. στό 
κωδικό σύστημα τῶν γονιδίων ἀντιστοιχεῖ στή Γλυκίνη, τό ἁπλούστερο 
ἀμινοξύ πού τό περιέχουν οἱ περισσότερες πρωτεΐνες. Ἔπειτα, στό ἐπί-
πεδο τῆς πρακτικῆς μέσῳ τοῦ γενετικοῦ κωδικοῦ, συντελεῖται ἡ σύνθε-
ση πρωτεϊνῶν καί τέλος στό ἐπίπεδο τοῦ στόχου ὑπηρετεῖται εὐρύτερα 
ἡ ζωή. Ἔχοντας ὁρίσει τήν πληροφορία, μπορεῖ κανείς νά καταγράψει 
στή συνέχεια τούς φυσικούς νόμους τῆς πληροφορίας. Οἱ φυσικοί νόμοι, 
ἐπειδή εἶναι ἀπόλυτα σταθεροί καί ἀμετακίνητοι, ἐπιτρέπουν κάποια 
πράγματα καί ἐπίσης ἀπαγορεύουν ἄλλα. Ὁ νόμος τῆς βαρύτητας π.χ. 
μᾶς ἐπιτρέπει νά οἰκοδομοῦμε σπίτια, νά ὁδηγοῦμε αὐτοκίνητο κ.ἄ., 
καθιστᾶ ὅμως ἀδύνατο στό νερό νά ρέει πρός τά πάνω. Πάντα, χωρίς 
τήν παραμικρή ἐξαίρεση, σέ φυσικές συνθῆκες τό νερό ρέει πρός τά 
κάτω. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τούς φυσικούς νόμους τῆς πληροφορίας, οἱ 
ὁποῖοι εἶναι:

α. Ὁποιοδήποτε ὑλικό πρᾶγμα, ὅπως φυσικές καί χημικές διαδι-
κασίες, δέν μπορεῖ νά δημιουργήσει κάτι τό μή ὑλικό.

β. Ἡ πληροφορία εἶναι ἕνα μή ὑλικό θεμελιῶδες μέγεθος καί ὄχι 
μιά ἰδιότητα τῆς ὕλης.

γ. Ἡ πληροφορία δέν μπορεῖ ποτέ νά δημιουργηθεῖ μέσῳ τυχαίων 
διαδικασιῶν.

δ. Ἡ πληροφορία μπορεῖ μόνο νά δημιουργηθεῖ μέσῳ ἑνός νοήμο-
νος πομποῦ.

Καί ἔτσι καταλήγει ὁ W. Gitt στά ἑξῆς συμπεράσματα:
α. Ἐπειδή ὁ κώδικας τοῦ DΝΑ σαφῶς ἐμπίπτει στόν ὁρισμό τῆς 

πληροφορίας πρέπει νά ὑπάρχει ἕνας πομπός! Καί αὐτός ὁ πομπός φυ-
σικά ἀποκλείεται νά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Ἄρα πρέπει νά εἶναι κάτι 
ἀνώτερο ἀπό τόν ἄνθρωπο.

β. Ἐπειδή ἡ πυκνότητα καί πολυπλοκότητα τῆς πληροφορίας πού 
ἔχει ἀποκωδικοποιηθεῖ στό DΝΑ ξεπερνάει δισεκατομμύρια φορές τή 
δική μας σημερινή τεχνογνωσία, πρέπει αὐτός ὁ πομπός νά εἶναι ἰδιαί-
τερα εὐφυής! 

Οὐσιαστικά πρέπει νά εἶναι ἐκεῖνο πού ὀνομάζουμε Θεό, ἕνας πα-
ντογνώστης Θεός, ὁ ὁποῖος ὡς δημιουργός τῆς ὑλικῆς καί μή ὑλικῆς 
πραγματικότητας τοῦ σύμπαντος πρέπει νά γνωρίζει τί κάνει τό κάθε 
μόριο στόν ἥλιο, τί συμβαίνει αὐτή τή στιγμή στό νεφέλωμα τῆς Ἀνδρο-
μέδας, τί κάνει τό κάθε κύτταρο στό σῶμα μας, τί ἔχουμε σκεφτεῖ σέ 
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας, καί αὐτό γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Πρέπει 
νά ἔχει ἀπάντηση γιά ὅλα τα ἐρωτήματα, πρέπει νά γνωρίζει τά πά-
ντα.

γ. Ἐφ’ ὅσον ἡ πληροφορία εἶναι ἕνα θεμελιῶδες μή ὑλικό μέγε-
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θος πού δέν μπορεῖ νά προέρχεται ἀπό ὑλικές διαδικασίες, ὁ ἄνθρωπος 
ὅμως εἶναι σέ θέση νά παράγει πληροφορίες, πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά 
ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα μή ὑλικό παράγοντα (Ψυχή, Πνεῦμα). Ἕνα παρά-
δειγμα ἐδῶ: Γράφω μέ τό στυλό μου ἕνα κείμενο, δηλ. παράγω μιά πλη-
ροφορία. Ἀσφαλῶς δέν μπορῶ νά πῶ, ὅτι τό στυλό μου εἶναι ἡ πηγή τῆς 
πληροφορίας. Μήπως τό χέρι μου μέ τό ὁποῖο γράφω τό κείμενο εἶναι ἡ 
πηγή τῆς πληροφορίας; Προφανῶς ἐπίσης ὄχι. Τότε μήπως ὁ ἐγκέφαλός 
μου εἶναι πηγή τῆς πληροφορίας; Ἐπίσης σίγουρα ὄχι, ἐπειδή ὁ ἐγκέφα-
λός μου εἶναι ὕλη. Ἄρα δέν μπορεῖ νά εἶναι πηγή τῆς πληροφορίας. Καί 
τό στυλό καί ὁ ἐγκέφαλος εἶναι καλά ἐργαλεῖα, χρειάζονται, ἀλλά δέν 
εἶναι ἡ πηγή τῆς πληροφορίας.

Παρέθεσα αὐτά τά στοιχεῖα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ καθηγητῆ 
πληροφορικῆς Werner Gitt, ἐπειδή μᾶς φωτίζουν τό θέμα τῆς προέλευ-
σης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό μία ἰδιαίτερη ὀπτική γωνία. Δέν προβαίνει σέ 
ὑποθέσεις, δέν δημιουργεῖ νεφελώδεις θεωρίες, προκειμένου νά στηρί-
ξει μέ ψευδοεπιστημονικά ἐπιχειρήματα μιά φανταστική ἀντίληψη γιά 
τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο. Δομεῖ μέ αὐστηρό ἐπιστημονικό τρόπο τήν 
ἐπιχειρηματολογία του. Καί ἀκριβῶς ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἀξία της.

      Λέων Μπράνγκ
         Δρ. Θεολογίας

(Καὶ) Μαθηματικὰ ἀποδεδειγμένο:
«Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται καὶ δὲν ἀνακαλύπτεται»

Τ
ὰ Μαθηματικὰ σήμερα θεωροῦνται –καὶ εἶναι– τὸ ἀπόλυτο τῶν ἐπι-
στημῶν. Στὰ Μαθηματικὰ δὲν ὑπάρχει πείραμα, ἀλλὰ μόνο ἀπόδειξη. 

Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ διατυπώνουν, εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια καὶ ὄχι σχετική· ἀπὸ 
ἐκεῖ ἄλλωστε προκύπτει καὶ ἡ ἔκφραση εἶναι «μαθηματικῶς ἀποδεδειγμέ-
νο».

Στὶς βασικὲς ἀρχὲς τῶν Μαθηματικῶν ἀνήκουν καὶ τὰ δύο θεωρήματα1 
τῆς “μὴ πληρότητας” τοῦ Kurt Friedrich Gödel. Ἡ ἁπλῆ διατύπωση τῶν δύο 
θεωρημάτων καταλήγει στὸ συμπέρασμα, πὼς ὅσο καλὰ καὶ νὰ εἶναι δομημέ-
νη μιὰ μαθηματικὴ θεωρία, κάποια στιγμὴ θὰ φθάσει σὲ ἕνα σημεῖο ὅπου θὰ 
διατυπώσει μία πρόταση, ποὺ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀληθὴς ἢ 
ψευδής, δηλαδὴ ἡ ὁποιαδήποτε μαθηματικὴ θεωρία ὅσο καλὰ νὰ εἶναι δομη-
μένη δὲν ἔχει πληρότητα.

Αὐτὸ ὁδηγεῖ τοὺς ἐπιστήμονες στὸ λανθασμένο συμπέρασμα πὼς δὲν 
ὑπάρχει ἀπόλυτο, ἀλλὰ ὅλα εἶναι σχετικά. Στὴν πραγματικότητα, αὐτό ποὺ 
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ἰσχύει εἶναι, πὼς ἀκόμα καὶ τὸ τελειότερο ἐργαλεῖο τῆς ἐπιστήμης τοῦ ἀνθρώ-
που, ποὺ κατὰ κοινὴ ὁμολογία εἶναι τὰ Μαθηματικὰ –παρὰ τὴν ἀπόλυτη δομὴ 
καὶ τὴν λογικὴ ποὺ τὰ διέπει– δὲν μποροῦν νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὴν Ἀλήθεια 
καὶ στὸν Θεὸ γιατί κάποια στιγμὴ ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκῆ. Πρακτικὰ αὐτὸ 
σημαίνει, πὼς καὶ μαθηματικὰ εἶναι ἀποδεδειγμένη ἡ ἀναγκαιότητα τῆς 
ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.

Ὅπως μόνο ἡ Ὀρθόδοξος Πίστη διδάσκει, ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται στοὺς 
ἀνθρώπους καὶ δὲν ἀνακαλύπτεται ἀπὸ αὐτοὺς μέσῳ τῆς ἐπιστήμης, τῆς 
γνώσης, ἤ, τῆς διανόησης. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, ποὺ 
παραμένει ἁγνὴ καὶ ἔξω ἀπὸ σκοπιμότητα.

Ὡστόσο, ἡ ἐπιστήμη ὅπως τὴν προβάλλει ἡ Δύση, δὲν εἶναι καθαρὴ ἀπὸ 
σκοπιμότητα. Σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀκόμα καὶ ἡ μαθηματικὴ ἀποτύπωση, ἀπὸ τὴν 
περίοδο τῆς Ἀναγέννησης καὶ μετά, ἔγινε μὲ σκοπὸ νὰ μὴν εἶναι ἀπολύτως 
κατανοητὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Ὅλες οἱ ἐπιστῆμες, ποὺ παρατηροῦν τὸ ὁποιοδήποτε φυσικὸ φαινόμε-
νο προκειμένου νὰ τὸ μελετήσουν καὶ νὰ τὸ ἐπεξεργαστοῦν, τὸ ἀνάγουν σὲ 
κάποιο μαθηματικὸ μοντέλο. Ἡ ἀναγωγὴ αὐτή, ὅμως, ποτὲ δὲν εἶναι ἀκριβὴς 
ἀποτύπωση τῆς πραγματικότητος. Αὐτὸ σημαίνει πὼς κάθε συμπέρασμα ποὺ 
θὰ προκύψει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπεξεργασία, εἶναι μὲν μαθηματικῶς ὀρθή, ἀλλὰ 
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίζουμε σὲ ποιὸ βαθμὸ ἀποτυπώνει ἢ ἑρμηνεύει 
ἀπόλυτα τὸ κάθε φυσικὸ φαινόμενο. Προκειμένου νὰ ἐπαληθευθοῦν αὐτὰ τὰ 
συμπεράσματα, γίνονται τὰ πειράματα ὅπου σχεδιάζονται, ἐκτελοῦνται καὶ 
παρουσιάζονται ἀπὸ ἀνθρώπους (ἐπιστήμονες), ποὺ δὲν ἦσαν σὲ θέση στὰ πα-
ραπάνω ἀναφερθέντα θεωρήματα τοῦ Gödel, νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ προφανές!

Τὰ Μαθηματικά, σήμερα ἀποδεδειγμένα διαπιστώνουν, πὼς δὲν μπο-
ροῦν νὰ εἶναι ἀπόλυτα καὶ ἄρα δὲν μποροῦν νὰ εἶναι τὸ μέτρο, ποὺ μπορεῖ νὰ 
μετρήσει τὰ πάντα. Ἄρα, λοιπόν, οἱ ἐπιστήμονες θὰ ἔπρεπε νὰ καταλήξουν 
στὸ προφανὲς καὶ νὰ αἰσθανθοῦν ἐλάχιστοι καὶ ἀνεπαρκεῖς στὸ νὰ ἐξηγήσουν 
τὰ πάντα μέσῳ τῆς ἐπιστήμης τους.  Ἀντὶ αὐτοῦ, συμπεραίνουν αὐθαίρετα 
πὼς δὲν ὑπάρχει ἀπόλυτο! Μήπως αὐτὸ δὲν εἶναι ἡ ἀλαζονεία τοῦ ἀνθρώπου 
σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ σκοπιμότητα νὰ μὴν δεῖ τὴν Ἀλή-
θεια;

Μήπως, τελικά, πρέπει ἡ ἀνθρωπότητα νὰ σταματήσει νὰ ἔχει τυφλὴ 
ἐμπιστοσύνη σὲ ὅ,τι διατυπώνει ἡ ἐπιστήμη ἀφοῦ πρόκειται γιὰ διατυπώσεις 
ἀνθρώπων, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν ἐμπαθῆ νοοτροπία καὶ 
τὴν μυωπικὴ ἀντίληψή τους;

      Στέλλα Χαρίση
        Μαθηματικός

1. Godel’s Incompleteness Theorems (Oxford Logic Guides) by Raymond M. Smullyan, 
ISBN-13: 978-0195046724, ISBN-10: 0195046722
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ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ...ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ!

Η γήρανση καί, τελικά, ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι 
τῆς μεταπτωτικῆς φύσης καὶ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ “λαμπροὶ” 

ἐπιστήμονες τοῦ καιροῦ μας ὡστόσο ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη. Ἰσχυρί-
ζονται ὅτι ἡ γήρανση δὲν ἀποτελεῖ ὑποχρεωτικὴ πορεία μέσα στὴ φύση, 
καθὼς ὑπάρχουν εἴδη τὰ ὁποῖα δὲν γερνοῦν, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἕνα 
εἶδος μικροσκοπικῶν μεδουσῶν μὲ τὴν ὀνομασία Turritopsis nutricula. 
Τὸ εἶδος αὐτό,  ὅταν γερνάει, ὅταν ἀρρωσταίνει, ἤ,  ὅταν ἀπειλεῖται ἀπὸ 
δυσμενεῖς περιβαλλοντικὲς συνθῆκες, ἁπλᾶ ἀντιστρέφει τὴ διαδικασία 
γήρανσης καὶ μέσα σὲ 3 ἡμέρες ἐπιστρέφει στὴν νεανική του κατά-
σταση, ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἕνα ἀκόμα παράδειγμα ἀποτελοῦν 
οἱ χελῶνες, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνο εἶναι ὑπὲρ-αἰωνόβιες ἀλλὰ σύμφωνα μὲ 
μιὰ ἀναφορὰ στοὺς New York Times δὲν φαίνεται νὰ γερνοῦν, καθὼς τὰ 
ὄργανά τους δὲν φθείρονται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου. Ἑπομένως, καὶ 
σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ συνέγραψαν τὴν ἐν λόγῳ ἀναφορά, 
ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀποφύγουν τοὺς θηρευτὲς καὶ τὶς ἀσθένειες θὰ 
μποροῦσαν θεωρητικά, νὰ ζοῦν γιὰ πάντα. Βέβαια, κανένας ἀπὸ αὐτοὺς 
τοὺς ἐπιστήμονες δὲν μᾶς ἐξηγεῖ γιατί δὲν ἔχει γεμίσει ὁ κόσμος ἀπὸ 
μέδουσες καὶ χελῶνες –ἀφοῦ δὲν πεθαίνουν– ἀλλὰ ὑποθέτω ὅτι αὐτὰ 
εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς …μεγάλους διανοητὲς ποὺ ξεκίνησαν νὰ 
νικήσουν τὸ θάνατο! Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι o Aubrey de Grey ὁ ὁποῖος 
εἶναι Μοριακὸς Βιολόγος καὶ συγγραφέας τοῦ βιβλίου “Καταργῶντας 
τὸ Γήρας” (2007). Ὁ Δρ. de Grey μέσα στὸ βιβλίο του μᾶς διαφωτίζει γιὰ 
τὴν κατάργηση τοῦ γήρατος καὶ χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει:

“Εἶναι μιὰ προσέγγιση ἐπισκευῆς καὶ συντήρησης γιὰ τὴν ἐπέ-
κταση τῆς λειτουργικῆς διάρκειας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπινου σώματος. 
Εἶναι ἀκριβῶς ὅπως ἡ συντήρηση ἑνὸς αὐτοκινήτου, ἢ ἑνὸς σπιτιοῦ, ἡ 
ὁποία, ἂν γίνει σωστά, τὸ σπίτι ἢ τὸ αὐτοκίνητο μποροῦν νὰ διατηρη-
θοῦν λειτουργικὰ γιὰ πάντα. Ὁ μόνος λόγος ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀντι-
μετωπίσουμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι γιατί ἔχουμε 
ἐλλειπῆ γνώση τῶν μηχανισμῶν ποὺ διέπουν τὸ γῆρας καὶ ἑπομένως 
δὲν ξέρουμε πῶς νὰ παρέμβουμε”. Ἐπιπλέον, εὐθαρσῶς δηλώνει ὅτι 
στὸ ἐγγύτατο μέλλον οἱ ἄνθρωποι θὰ ζοῦν 1000 χρόνια καὶ ἀκόμα πιὸ 
εὐθαρσῶς συμπληρώνει ὅτι ὁ καιρὸς εἶναι τόσο κοντά, ποὺ οἱ πρῶτοι 
σύγχρονοι “Μαθουσάλες” ἔχουν ἤδη γεννηθεῖ. Ὁ  Δρ. de Grey, ἐκτὸς 
ἀπὸ συγγραφέας εἶναι καὶ ἱδρυτὴς δύο μὴ-κερδοσκοπικῶν ἱδρυμά-
των, τοῦ ἱδρύματος “SENS  Research Foundation” καὶ τοῦ “Methouselah 
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Foundation” (Ἵδρυμα Μαθουσάλας) τὰ ὁποῖα συγκεντρώνουν χρήματα 
καὶ ἑστιάζουν τὶς ἐρευνητικὲς προσπάθειές τους γύρω ἀπὸ τὴν κατανό-
ηση τῶν μηχανισμῶν τῆς γήρανσης, προκειμένου νὰ καταστεῖ δυνατὸν ἡ 
λειτουργία τους νὰ καθυστερήσει, νὰ διακοπεῖ, καὶ γιατί ὄχι, ἀκόμα καὶ 
νὰ ἀντιστραφεῖ. Ὁ Δρ. de Grey θεωρεῖται ἀπὸ μέρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ 
κόσμου ὡς ἀνατρεπτικὸς διανοητὴς καὶ ἄνθρωποι τοῦ χρήματος σπεύ-
δουν νὰ ἐνισχύσουν τὶς προσπάθειές του, ὅπως ὁ Peter Thiel (συνιδρυτὴς 
καὶ πρώην Διευθύνων Σύμβουλος τῆς PayPal) ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη δωρίσει 
$ 3.5 ἑκατομμύρια στὸ  Ἵδρυμα Μαθουσάλας.  

Ὅμως ὁ Δρ. de Grey δὲν εἶναι ὁ μόνος. Στὶς 24 Ἰουνίου 2016 ἐρευ-
νητὲς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Δρ. Barzilai τοῦ Κολεγίου Ἰατρικῆς Albert 
Einstein Νέας Ὑόρκης, θὰ συναντηθοῦν μὲ στελέχη τῆς Ἀμερικανικῆς 
Ὑπηρεσίας Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (FDA) ὅπου καὶ θὰ προσπαθήσουν 
νὰ τοὺς πείσουν ὅτι ἡ γήρανση πρέπει νὰ ἀποχαρακτηριστεῖ ἀπὸ φυσι-
ολογικὴ κατάσταση καὶ νὰ συγκαταλεγεῖ τυπικὰ καὶ νομικὰ στὶς ἀσθέ-
νειες. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη φαρμά-
κων καὶ τὴν διεξαγωγὴ μεγάλων κλινικῶν δοκιμῶν, ποὺ στόχο θὰ ἔχουν 
τὴν καθυστέρηση τῆς ἔλευσης τοῦ γήρατος μὲ ὅλες του τὶς συνέπειες 
καί, ἰδανικά, τὴν ἀποτροπή του. Συγκεκριμένα, οἱ ἐν λόγῳ ἐρευνητὲς 
θὰ προσπαθήσουν νὰ πάρουν ἄδεια ἀπὸ τὸν FDA γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τῆς 
πρώτης μεγάλης κλινικῆς δοκιμῆς φαρμάκου κατὰ τοῦ γήρατος ἡ ὁποία 
μὲ τὸ παρὸν νομικὸ πλαίσιο δὲν μπορεῖ νὰ διεξαχθεῖ, διότι τὸ γῆρας δὲν 
θεωρεῖται ἀσθένεια. Ὁ Robert Temple πάντως, ἀναπληρωτὴς διευθυντὴς 
τοῦ Κέντρου Ἀξιολόγησης καὶ Ἔρευνας Φαρμακευτικῶν Οὐσιῶν τοῦ 
FDA, ἀνέφερε ὅτι ὁ Ὀργανισμὸς βλέπει τὴν ἰδέα θετικά.

Τὸ φάρμακο ποὺ θὰ χορηγηθεῖ στὴν προαναφερθεῖσα κλινικὴ με-
λέτη εἶναι ἡ μετφορμίνη ποὺ εἶναι τὸ πιὸ εὐρέως διαδεδομένο φάρμακο 
γιὰ τὸν διαβήτη, ποὺ κοστίζει μόλις 10 πένες τὴν ἡμέρα. Ἡ μετφορμίνη 
ἔχει βρεθεῖ ὅτι αὐξάνει τὸν ἀριθμὸ τῶν μορίων τοῦ ὀξυγόνου ποὺ ἀπε-
λευθερώνεται σὲ ἕνα κύτταρο, γεγονὸς τὸ ὁποῖο φαίνεται νὰ ἐνισχύει 
τὴν εὐρωστία καὶ τὴ μακροζωΐα. Ὅταν Βέλγοι ἐρευνητὲς ἐξέτασαν τὴ 
συμπεριφορὰ τῆς μετφορμίνης στὰ μικροσκοπικὰ σκουλήκια C. elegans, 
αὐτά, ὄχι μόνο ἄρχισαν νὰ γερνοῦν μὲ βραδύτερους ρυθμούς, ἀλλὰ πα-
ρέμεναν ὑγιῆ  γιὰ μεγαλύτερα διαστήματα σὲ σχέση μὲ ἄλλα σκουλήκια 
ποὺ δὲν ἔπαιρναν τὴν οὐσία. Ἡ οὐσία δοκιμάστηκε καὶ σὲ ποντίκια στὰ 
ὁποῖα ἡ ζωή τους αὐξήθηκε κατὰ 40% ἐνῶ παρατηρήθηκε ὅτι τὰ ὀστᾶ 
τους παρέμειναν ἰσχυρότερα σὲ σχέση μὲ ποντίκια ποὺ δὲν ἔπαιρναν 
τὴ μετφορμίνη. Ἐπιπλέον, τὸ 2015 ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ 
Cardiff (Ἡνωμένο Βασίλειο) διαπίστωσαν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ διαβήτη 
ποὺ ἔπαιρναν μετφορμίνη, στὴν πραγματικότητα ζοῦσαν περισσότερο 
ἀπὸ τὸ μέσο ὅρο τῶν ὑγιῶν ἀνθρώπων, παρ’ ὅλο ποὺ τὸ προσδόκιμο 
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ἐπιβίωσής τους εἶναι ὀχτὼ χρόνια μικρότερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν φυσιολο-
γικῶν ἀνθρώπων.  

Ἐπιστρέφοντας στὶς λεπτομέρειες τῆς ἐπικείμενης –καθὼς ὅλα 
δείχνουν– κλινικῆς μελέτης, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι “Στοχεύοντας τὴ 
γήρανση μὲ τὴ μετφορμίνη” (Targeting Aging with Metformin, or TAME) 
καὶ ἡ ὁποία θὰ διεξαχθεῖ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸν ἐρχόμενο χειμῶνα, 
οἱ ἐπιστήμονες θὰ χορηγήσουν τὸ φάρμακο σὲ 3.000 ἀνθρώπους 70-80 
ἐτῶν ποὺ πάσχουν ἢ ἀνήκουν σὲ ὁμάδα ὑψηλῆς ἐπικινδυνότητας γιὰ 
καρκίνο, καρδιακὲς παθήσεις καὶ ἄνοια. Ἐλπίζουν νὰ ἀποδείξουν ὅτι 
τὸ φάρμακο ἐπιβραδύνει τὴ διαδικασία τῆς γήρανσης καὶ σταματᾶ τὴν 
ἑκάστοτε νόσο. 

Δεδομένου τοῦ ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀθάνατος καὶ ἑπομένως 
ἡ γήρανση καὶ ὁ θάνατος δὲν εἶναι μέρος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ 
ἀναζήτηση τῆς αἰώνιας νεότητας καὶ ἑπομένως καὶ τῆς ἀθανασίας, εἶναι 
κάτι φυσιολογικὸ καὶ ἀναμενόμενο γιὰ τοὺς πιστεύοντας καὶ ὄχι γιὰ 
τοὺς ἀθεϊστές, οἱ ὁποῖοι μέχρι σήμερα ἀρνοῦνται τὴν αἰώνια ζωή. Ὡστό-
σο, οἱ Χριστιανοὶ γνωρίζουμε ὅτι ἡ πορεία πρὸς τὴν ἀθανασία περνάει 
κατ’ ἀποκλειστικότητα μέσα ἀπὸ τὸ ἐπιτίμιο τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τὸ 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι χωρὶς Αὐτὸν δὲν νοεῖται ἀθανασία, ἐφ’ 
ὅσον χωρὶς Αὐτὸν δὲν νοεῖται ζωή. 

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, τὸ πνεῦμα τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ἀπὸ τὴ 
σημερινὴ ἐπιστήμη, δείχνει μὲ τὴν ἐνασχόλησή του γιὰ τὴν κατάργηση 
τῆς γηράνσεως, δηλαδὴ τῆς φθορᾶς, μιὰ ἐπιστροφὴ στὴν φυσική  του 
τάση καὶ ἀναζήτηση τῆς αἰώνιας ζωῆς (αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πλέον σημαντι-
κό, ποὺ θέλουμε νὰ ἐπισημάνουμε στὸ ἄρθρο μας), τὴν ὁποία προσπα-
θεῖ νὰ ὑλοποιήσει μόνος του βγάζοντας τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴν ἐξίσωση.

 Ἔτσι, λοιπόν, καὶ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινᾶμε τὴ μεγά-
λη μάχη γιὰ νὰ κατατροπώσουμε τὸ θάνατο καὶ νὰ κατακτήσουμε τὴν 
ἀθανασία χωρὶς τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος μᾶς τὴν προσέφερε ἑκουσίως μὲ 
τὴ Σταυρική του θυσία. Πιστεύουμε ὅτι μποροῦμε νὰ τὰ καταφέρου-
με μόνοι μας χρησιμοποιῶντας χαπάκια, γιατροσόφια καὶ “μεγάλους 
διανοητές”, νὰ μᾶς παραμυθιάζουν σὲ καθημερινὴ βάση. Συνεχίζουμε, 
ἢ μᾶλλον, ἐπαναλαμβάνουμε τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα –ἐπιβεβαιώνο-
ντας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ– ἀναζητῶντας νὰ γίνουμε θεοὶ 
χωρὶς τὸν Θεό!  Γι’ αὐτό, ὁ,τιδήποτε μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτο καὶ θεμιτὸ 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τοῦ 21ου αἰῶνα, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἔχει μέσα του Χριστό.  
Καὶ μὴ χειρότερα, ἀλλὰ τί λέω, νομίζω ὅτι δὲν πάει παρακάτω...

      Κώστας Βουγᾶς
            Μοριακός Βιολόγος
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Ἡ Ἑλλάδα τῶν Guinness Records

Π
ρὶν ἀπὸ περίπου 104 χρόνια, στὶς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1912, τὸ Βρετανικὸ 
ἐπιβατηγὸ ὑπερωκεάνιο “RMS Titanic”, γνωστὸ στοὺς περισσότερους 

ὡς “Τιτανικός”, βυθίστηκε στὸν Βόρειο Ἀτλαντικὸ Ὠκεανὸ µετὰ ἀπὸ πλαϊνὴ 
σύγκρουση µὲ παγόβουνο, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ παρθενικοῦ ταξιδιοῦ του, 
ἀπὸ τὸ Southampton τῆς Νότιας Ἀγγλίας πρὸς τὴν Νέα Ὑόρκη τῶν Ἡνωµέ-
νων Πολιτειῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βύθισης τοῦ πλοίου πολλοὶ ἀπὸ τοὺς 
ἐπιβάτες, κυρίως στὴν Ά  θέση, συνέχισαν νὰ χορεύουν σὰν νὰ μὴν συνέβαινε 
τίποτε, παρὰ τὸν ἐκκωφαντικὸ θόρυβο τῶν σειρήνων, ποὺ οὔρλιαζαν ἀπεγνω-
σμένα προσπαθῶντας νὰ τοὺς ἀφυπνίσουν.

104 χρόνια µετά, στὸ σύγχρονο ναυάγιο µιᾶς ὁλόκληρης χώρας, ποὺ 
βυθίζεται ἐξαιτίας τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν τῶν κυβερνόντων ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀδιαφορίας τῶν πολιτῶν της, 740 ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς Καλαµάτας χόρευ-
αν τὸ Σάββατο τῆς Ἀπόκρεω στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλης γιὰ 15 λεπτὰ 
καὶ 15 δευτερόλεπτα ἕναν παντελῶς ἄγνωστο latin χορό, ὀνόµατι bachata, 
καταρρίπτοντας ἔτσι τὸ σχετικὸ record τοῦ βιβλίου Guinness!

Ὁ τόπος χάνεται καὶ οἱ νέο-Ἕλληνες ἀσχολοῦνται, ὄχι ἁπλᾶ µὲ ἥσσο-
νος σηµασίας ζητήµατα, ἀλλὰ µὲ θέµατα παντελῶς ἀνάξια λόγου! Ἐδῶ καὶ 
καιρὸ στὴν Πατρίδα µας δὲν λειτουργεῖ τίποτε στὸ κατ’ εὐφηµισµὸν λεγόµε-
νο Κράτος.

Οἱ Ἔνοπλες Δυνάµεις, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνοµία καὶ γενικότερα οἱ Δυ-
νάµεις Ἀσφαλείας τῆς χώρας εἶναι ἁλυσοδεμένες ἐξαιτίας τῆς διαπλοκῆς τῆς 
ἡγεσίας τους µὲ τὸ σάπιο πολιτικὸ κατεστηµένο τῆς χώρας, ποὺ προδίδει τὴν 
Ἑλλάδα σὲ ξένα χέρια. Ἐξίσου ἀνύπαρκτη εἶναι καὶ ἡ δικαστικὴ ἐξουσία, µὲ 
ἀποτέλεσµα κάθε ἀναρχοαυτόνοµη τηλεκατευθυνόµενη ὁµάδα νὰ δρᾶ κατὰ 
βούληση, καταλύοντας τὸ πολίτευµα καὶ ἐφαρµόζοντας τὸν δικό της κανόνα, 
τὸν νόµο τῆς ζούγκλας καὶ τῆς βίας.

Κατευθυνόµενες καὶ πλήρως ἐλεγχόµενες “κινήσεις πολιτῶν” καὶ πρω-
τοβουλίες καταλαµβάνουν διάφορα δηµόσια καὶ δηµοτικὰ κτίρια, τὰ µετα-
τρέπουν σὲ στρατῶνες καὶ πυρῆνες ταραχῶν, θυµίζοντας ἔντονα τὴν τακτι-
κή, ποὺ ἀκολούθησε ἡ Δύση στὰ γεγονότα τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 2014, στὴν 
Οὐκρανία.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνοµία παρατηρεῖ “ἐξ ἀποστάσεως” τὸ τί συµβαίνει, 
ὄχι ἀπὸ ἀνικανότητα, ἀλλὰ ἐξαιτίας τοῦ ἰσχυροῦ κρατικοῦ παρεµβατισµοῦ 
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στὸ ἔργο της. Οἱ κινήσεις αὐτὲς τῶν κοινωνικὰ περιθωριοποιηµένων ὁµάδων 
χρηµατοδοτοῦνται καὶ ἐνισχύονται οἰκονοµικὰ ἀπὸ ἀλλοδαπὲς ΜΚΟ, ποὺ 
ἔχουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν δράσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν τους.

Ἐπίσης, ἡ Ἑλληνικὴ Κρατικὴ Τηλεόραση ξεκίνησε καὶ µεταδίδει κα-
θηµερινὰ δελτία εἰδήσεων στὰ Ἀραβικὰ µὲ σκοπὸ τὴν ἐνηµέρωση τῶν µετα-
ναστῶν! Ὅπως ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὴν Κρατικὴ Τηλεόραση, τὰ καθηµερινὰ 
δελτία εἰδήσεων στὰ Ἀραβικὰ µεταδίδονται ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόρα-
ση, καθὼς καὶ τὴν ἐπίσηµη ἱστοσελίδα της!

Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπικίνδυνες καὶ προδοτικὲς κινήσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς 
χώρας ἔχουν ἕναν ψεύτικο µανδύα “φιλανθρωπίας” καὶ “κοινωνικῆς ἀλληλεγ-
γύης”. Ὡστόσο, ὅταν τὸ 1922 ἦρθαν στὰ µέρη µας ὡς µετανάστες οἱ Ἕλλη-
νες τῆς Σµύρνης, γνώρισαν τὴν ἀπανθρωπιὰ καὶ τὴν ἐκμετάλλευση ἀπὸ τοὺς 
“Ἑλλαδίτες”. 

«Ὕστερα ἦρθε ἕνα βαπόρι καὶ µᾶς πῆρε. Μᾶς ἔφερε στὴν καραντίνα. 
Στὴν ἀρχὴ οὔτε ψωμὶ δὲν μᾶς δίνανε. Χώρια µᾶς εἴχανε, τάχα χολέρα λέγα-
νε»1.

«Τὸ καράβι µᾶς ἔβγαλε στὴ Χίο. Βγήκαμε στὴν αὐλὴ τῆς ἐκκλησίας, 
ἐπίασε ὅµως δυνατὴ βροχὴ καὶ στριµωχτήκαµε... Μείναμε τρεῖς μέρες. Ἦρθε 
ἄλλο καράβι καὶ µᾶς πῆγε στὴ Σύρο. Οἱ ἄρρωστοι ὅπως κι οἱ κρυολογηµένοι 
ἔµειναν, δὲν ἦρθαν µαζί µας, οἱ περισσότεροι πέθαναν»2.

«Μερικοὶ ἔτρεξαν σὲ µιὰ ἀποβάθρα. Καὶ ἄρχισαν νὰ πηδᾶνε µέσα σὲ 
µιὰ µαούνα ποὺ ἦταν ἐκεῖ. Ἡ µαούνα γέµισε. Ὄχι ἄλλους θὰ βουλιάξουμε, 
φώναζαν κι ἔκαναν κουπιὰ μὲ τὰ χέρια τοὺς ν’ ἀπομακρυνθοῦν […] Ἀκού-
στηκε ἕνας τρομερὸς κρότος καὶ ἡ ἀποβάθρα ὑποχώρησε ἀπὸ τὸ πολὺ βάρος 
τοῦ κόσμου. Ἑκατοντάδες ἄνθρωποι ἔπεσαν στὰ βαθιὰ νερά»3.

«Τὴν ἄλλη µέρα, πλησίασε ἕνα καράβι. Μπήκαµε µέσα, βρήκαµε µιὰ 
θέση νὰ καθίσουµε. Μιὰ οἰκογένεια ἔστρωσε νὰ φᾶνε. Λένε στὴ θεία Ε.: ἐσὺ 
ἔχεις ἕνα παγούρι νερό, δῶσε µας νὰ πιοῦµε καὶ νὰ πᾶµε νὰ σᾶς φέρουµε. 
Ἀπ’ τὸ καράβι, ὅµως, ποῦ νὰ φέρεις νερό; Τὸ ‘δῶσε ἡ θεία καὶ µείναµε χωρὶς 
νερό. Ἡ μάνα μου ἔπαθε ἀφυδάτωση. Ὁ ξάδερφός µου, ὁ Σ. µὲ τὸν Ζ. νὰ πη-
γαίνουν στὶς μηχανὲς καὶ νὰ βάζουν κυπελλάκια νὰ μαζέψουν τὰ ὑγρὰ ποὺ 
πέφτανε, νὰ τῆς φέρουν νὰ πιεῖ»4.

«Ὁ µπαµπάς µου, πρὶν ἐγκαταλείψουµε τὸ σπίτι µας, εἶχε πάρει ἕνα 
τσουβάλι χρήµατα, ἀλλὰ ἦταν χάρτινα, µεγάλα. Τὰ λεφτὰ τους τὰ πῆραν καὶ 
οἱ ὑπόλοιποι συγγενεῖς. Γιὰ νὰ ζήσουμε μέσα στὰ καΐκια καίγανε τὰ λεφτὰ 
γιὰ νὰ τηγανίσουνε αὐγὰ νὰ φᾶμε. Ἀπὸ τὰ συνολικὰ πέντε τσουβάλια ἔµεινε 
µόνο το ἕνα, ὅταν φτάσαµε».
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«Οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Σµύρνη τὸ 1922 κατέφθασαν στὸν Πειραιᾶ καὶ 
στὶς γύρω παραθαλάσσιες περιοχὲς µὲ κάθε µέσον. Βέβαια μὲ κάποια πλοῖα 
στοιβαγμένοι σὰν τσαμπιὰ σταφύλια πάνω στὰ καράβια ἔφεραν τοὺς ἀνθρώ-
πους καὶ τοὺς πέταξαν στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ καὶ στὰ παράλια. Τὴν πε-
ριοχὴ δὲν τὴν διάλεξαν, ἁπλῶς τοὺς ἔριξαν ἐκεῖ γιὰ νὰ φτιάξουν τὴν τύχη 
τους. Τοὺς ἔδωσαν κάποια ξύλα, κάποιες σανίδες νὰ πᾶνε νὰ φτιάξουν µιὰ 
παράγκα γιὰ νὰ ζήσουν. Βρέθηκαν σὲ τραγικὴ κατάσταση, ἄνεργοι, ἄστεγοι, 
ἄποροι στεροῦνταν τὸ καθετὶ ποὺ ἦταν ἀπαραίτητο γιὰ τὴ ζωή»6.

«Οἱ πρόσφυγες μὲ τὴν ἀποβίβασή τους στὸ ἐλεύθερο ἔδαφος τοπο-
θετοῦνταν σὲ καραντίνες. Τὸ Ἀπολυµαντήριο τῆς Καλαµαριᾶς ἦταν ἡ πιὸ 
χαρακτηριστικὴ περίπτωση. Γιὰ ἕνα διάστηµα ἕως τὸ καλοκαίρι τοῦ 1923, 
δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες ἄφησαν τὴν τελευταία τους πνοὴ στὰ λιμοκα-
θαρτήρια ἐξαιτίας τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν. Αὐτὴ εἶναι µιὰ ἀπὸ τὶς 
τραγικότερες στιγµὲς τῆς καταστροφῆς»7.

Τὸ ἴδιο συνέβη µὲ τοὺς Ἕλληνες µετανάστες τῆς Κύπρου τὸ 1974, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν δεκαετία τοῦ 1980.

Σήµερα ὅλοι µας, ὡς γνήσιοι “Ἑλλαδίτες” καὶ ὄχι Ἕλληνες, ἀµφι-
σβητοῦµε τὴν ἱστορία τοῦ τόπου µας µετονοµάζοντας τὴν καταστροφὴ σὲ 
“συνωστισµό”, τὴν προδοσία σὲ “ἐξωτερικὴ πολιτική”, καί, τοὺς προδότες 
σὲ “ἐθνάρχες”. Ταὐτόχρονα, καὶ ἐξίσου ὑποκριτικά, ἐπιδεικνύουµε “φιλάν-
θρωπα” αἰσθήµατα στοὺς ἀλλόθρησκους ἀλλοεθνεῖς, ποὺ κατακλύζουν τὴν 
Πατρίδα µας.

Πῶς καὶ γιατί νὰ ἐµπιστευτεῖς ἕναν λαό, ποὺ ντρέπεται γιὰ τὴν Πίστη 
του, ξέχασε τὴν Ἱστορία του, σκοτώνει τὰ ἀδέλφια του καὶ ἐκλέγει γιὰ ἐκπρο-
σώπους του µονίµως τοὺς προδότες ἢ/καὶ τοὺς χειρότερους;

Τὸ µόνο record, ποὺ δὲν κινδυνεύει νὰ χάσει ποτὲ αὐτὸς ὁ λαὸς εἶναι 
στὴν προδοσία! Ὁ µόνος, ποὺ τὸν ξεπερνοῦσε –βλέπε Ἰσκαριώτης– κρεµά-
στηκε! 

      Μανώλης Β. Βολουδάκης

Ὑποσημειώσεις
1. Μαρτυρία τοῦ Ἀντώνη καὶ τῆς Κωνσταντίνας Πικριδᾶ, Σµύρνη.
2. Μαρτυρία τῆς Ἄννας Χατζησωτηρίου, Κασαµπᾶς.
3. Μαρτυρία τῆς Ἀνζὲλ Κουρτιάν, Σµύρνη.
4. Μαρτυρία τῆς Κατίνας Ἐµφιετζῆ–Μητσάκου, Προῦσα.
5. Μαρτυρία τῆς Ἐλευθερίας Ψαλτήρα, Σµύρνη.
6. Μαρτυρία τοῦ Ἐπαµεινώνδα Σαρανταένα, Σµύρνη.
7. Δήλωση στὸ Ἀθηναϊκό–Μακεδονικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (ΑΠΕ–ΜΠΕ) τοῦ ἐπίκου-
ρου καθηγητῆ Νεότερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας τοῦ ΑΠΘ, Ἰακώβου Μιχαηλίδη.
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Ἡ Μαρτυρική, ἀλλὰ καὶ Αἱρετικὴ Ρώμη!

A
ς μοιραστοῦμε μερικὲς σκέψεις…

Ἕνα ταξίδι σὲ μιὰ ἄλλη χώρα εἶναι πάντοτε μιὰ καλὴ εὐκαιρία 
γιὰ νὰ γνωρίσει κανεὶς ἕναν κόσμο τελείως διαφορετικὸ ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἐπανεκτιμήσει τὸν δικό του.

Ἡ Ρώμη θεωρεῖται μιὰ ἀπὸ τὶς ὡραιότερες πόλεις καὶ σίγουρα 
μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀνακαλύψει σὲ αὐτὴν τὶς πιὸ σημαντικὲς περιόδους 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἱστορίας. Ὅλη ἡ Πόλη εἶναι ἕνα μουσεῖο. Περπατῶντας 
την, νομίζεις πὼς ὁ χρόνος ἔχει σταματήσει κάπου στὸν 15ο αἰῶνα, 
ἀφοῦ ὁ σεβασμὸς τῶν Ἰταλῶν γιὰ τὸν Πολιτισμό τους ἔχει διατηρή-
σει ἀκόμη καὶ τὰ σπίτια ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν τότε, 
προσαρμόζοντάς τα διακριτικὰ στὰ σύγχρονα δεδομένα. Ἀκόμη καὶ οἱ 
ἴδιοι ὁμολογοῦν πὼς μιὰ ζωὴ δὲν φτάνει γιὰ νὰ γνωρίσεις ὁλόκληρη τὴν 
Ρώμη. Πόσο μᾶλλον ἐμεῖς, ποὺ μείναμε μόνο λίγες μέρες. 

Σὲ κάθε δρόμο ποὺ περνᾶς ἔχεις τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ καλλιτέχνης 
κάποιου μνημείου ἢ ναοῦ θέλησε νὰ μείνεις ἄναυδος ἀπὸ τὴν ἐπιβλη-
τικότητα καὶ τὸ μέγεθος τῶν δημιουργημάτων του. Τὸ ἴδιο συμβαίνει 
καὶ στὶς ἐκθέσεις μὲ τὰ ἀγάλματα, τοὺς πίνακες καὶ τὶς τοιχογραφίες. 
Ὑπάρχει παντοῦ ἡ αἴσθηση, ὄχι ἁπλῶς τῆς τελειότητας τῶν μορφῶν, 
ὅπως τὴν ἐπεδίωκε ἡ κλασσικὴ καὶ ἡ ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ στὴν Ἑλλάδα, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑπερφυσικοῦ καὶ τοῦ μεγαλεπήβολου. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα 
κυριαρχοῦν καὶ κορυφώνονται κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀναγέννησης. Οἱ 
Πάπες καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς δὲν εἶχαν σὲ αὐτὴν τὴν περίοδο κα-
νένα πρόβλημα νὰ συγκεντρώνουν ἔργα τέχνης μὲ θέματα Χριστιανι-
κά, ἀπὸ τὴν ἀρχαία πολυθεϊστικὴ μυθολογία ἢ ἀκόμη καὶ τὴν ἀρχαία 
Αἴγυπτο. Τὰ περισσότερα, ὅμως, τὰ ἀπέκτησαν λεηλατῶντας μὲ τοὺς 
Σταυροφόρους τους τὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1204!

Ἔτσι ἂν κανεὶς κουραστεῖ ἀπὸ τὴν τόση Ἀναγέννηση, δὲν ἔχει 
παρὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Μουσεῖο Μοντέρνας Τέχνης τῆς πόλης καὶ θὰ 
καταλάβει ἀμέσως γιατί κάποια στιγμὴ οἱ ἄνθρωποι ἀποφάσισαν νὰ 
ἀφήσουν τοὺς τέσσερις τοίχους τῶν ἐργαστηρίων τους καὶ νὰ βγοῦν ἔξω, 
νὰ ζωγραφίσουν τὴν φύση, τοὺς ἀγρότες μὲ τὸν κόπο ἀποτυπωμένο στὰ 
πρόσωπά τους, τὴν μελαγχολία τῶν γυναικῶν ποὺ οἱ ἄνθρωποί τους 
φεύγουν γιὰ κάποιον πόλεμο ἢ ἀκόμη καὶ κάποια ἡλικιωμένη μὲ ὅλα τα 
σημάδια τοῦ χρόνου ἐπάνω της, ὄχι πιὰ ἐξιδανικευμένα (Ἰμπρεσιονι-
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σμός). Ὕστερα ἀπὸ τόση Ἀναγέννηση μπορεῖ κανεὶς νὰ δεχθεῖ εὐχάρι-
στα ἀκόμη καὶ τὴν τρέλα τῶν πιὸ μοντέρνων καλλιτεχνῶν ἔστω κι ἂν τὰ 
ἔργα τους δὲν βγάζουν πολλὲς φορὲς κανένα νόημα!

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ μιὰ μόνο πόλη συμβιώνουν τόσα πολλὰ καὶ 
διαφορετικὰ μεταξύ τους στοιχεῖα, οἱ ἄνθρωποι φαίνονται συμφιλιωμέ-
νοι μὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι οἱ ἴδιοι καὶ ἡ Ἱστορία τους. Νιώθουν περήφανοι, 
ἀγαποῦν τὴν πρωτεύουσά τους καί, παρὰ τὰ ὅποια προβλήματα ἀντι-
μετωπίζουν, τὴν σέβονται καὶ τὴν διατηροῦν μεγαλόπρεπη. Δὲν δυσκο-
λεύεσαι νὰ συναντήσεις ἀνθρώπους ποὺ κάνουν τὴν… δουλειά τους μὲ 
προσοχὴ καὶ συνέπεια, ὅσο ἁπλὴ καὶ ταπεινὴ κι ἂν εἶναι αὐτή.

Ἀντὶ ὅμως νὰ μάθουμε ἀπὸ τὴν Ἱστορία καὶ τὴν ζωὴ αὐτῶν τῶν 
ἀνθρώπων, τὰ λάθη καὶ τὰ προτερήματά τους, ἐμεῖς θέλουμε νὰ ἑνω-
θοῦμε μαζί τους μὲ τὸ ζόρι, χωρὶς ὅρους, εἴτε ἡ ἕνωση αὐτὴ ἀφορᾶ στὴν 
πολιτικὴ ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. 

Ἔτσι ὁ λαός μας δείχνει νὰ ἔχει ἐξαρτήσει τὴν ἐπιβίωσή του πο-
λιτικὰ ἀπὸ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Ἰταλία, οἱ ὁποῖες, 
φυσικά, κοιτοῦν μονάχα τὸ δικό τους συμφέρον καὶ καλὰ κάνουν. Τὸ 
βλέπουμε αὐτὸ νὰ ἐπιβεβαιώνεται καὶ μὲ τὰ γεγονότα τοῦ μεταναστευ-
τικοῦ ζητήματος, ὅπου ἔστειλαν στρατιῶτες τους στὰ σύνορά μας μὲ 
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τὴν Ἀλβανία.
Ἀκόμη πιὸ λυπηρὸ ὅμως εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, πρωτίστως τὸ Πατρι-

αρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλη-
σίας, ἐπιδιώκουν ἕνωση τοῦ Παπισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
χωρίς, ὅμως, θεολογικὰ κριτήρια ἀλλὰ μᾶλλον μὲ ἀφελεῖς ἢ καὶ κακο-
προαίρετους σκοποὺς καὶ συλλογισμούς.

Μὲ αὐτὴν τὴν δυσάρεστη κατάσταση βρεθήκαμε ἀντιμέτωποι ὅταν 
ἀναγκαστήκαμε νὰ ἀποχωρήσουμε ἀπὸ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ 
ἔχουν γίνει –ὅπως φαίνεται– συνήθεια οἱ συμπροσευχὲς μὲ παπικοὺς 
ἱερεῖς. Ὅταν ἐκφράσαμε,  μάλιστα, τὴν ἀπορία μας στὸν προϊστάμενο 
τοῦ Ναοῦ γιὰ ὅσα εἴδαμε, ἀκούσαμε πὼς «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοὺς 
δέχεται ὅλους»! Τοῦ εἴπαμε ὅτι ὑπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες δὲν θὰ μπορέ-
σουμε νὰ μείνουμε στὴν Θεία Λειτουργία καὶ ἐκεῖνος μᾶς ἀπάντησε: 
“Στὸ καλὸ νὰ πᾶτε”! 

Τί εἶναι ὅμως αὐτὸ ποὺ πᾶνε νὰ κάνουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τελι-
κά; Αὐτὴ ἡ Ἑνότητα ποὺ διακηρύσσουν πηγάζει ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ 
ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, ἢ μήπως κρύβονται ἄλλες αἰτίες ἀπὸ πίσω; 
Ποιὰ ἕνωση μποροῦμε νὰ ἔχουμε μὲ μιὰ Ἐκκλησία ποὺ μὲ τὴν νόθευση 
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τῆς Θεολογίας τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἔχει μετατραπεῖ ἐδῶ 
καὶ αἰῶνες σὲ κράτος–δυνάστης καὶ κερδοσκοπικὴ ἑταιρία; Θέλουμε 
μήπως νὰ κάνουμε ἑταιρία καὶ τὴν δική μας Ἐκκλησία; Μήπως τελικὰ 
δεχόμενοι τοὺς πάντες βγάλουμε ἔξω τὴν Ἀλήθεια;

Ἐπιστρέφοντας στὴν Ἑλλάδα καταλάβαμε πόσο μᾶς ἔλλειψε αὐτὴ 

ἡ μοναδικὴ  ζεστασιὰ τοῦ ἥλιου μας καὶ ἀναρωτηθήκαμε πῶς μποροῦμε 
ὑπὸ τὸ φῶς του νὰ ἀφήνουμε τὴν ἀσχήμια νὰ κυριεύει κάθε τί. Συνειδη-
τοποιήσαμε ἐπίσης ὅτι τὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας, ποὺ ἀκόμα εἶναι ἀναμμένο 
στὴν Πατρίδα μας, θὰ μποροῦσε νὰ φωτίσει  ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν 
κόσμο, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν τοῦ δίνουμε καμία σημασία. 

Πόσο μοναδικὴ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὸν κόσμο ὅλον θὰ ἦταν ἡ Πατρί-
δα μας ἂν τὴν ἀγαπούσαμε πραγματικά! Θὰ ἦταν ἡ ὀμορφότερη καὶ ἡ 
μοναδικότερη τοῦ κόσμου!

      Γεράσιμος Βουρνᾶς
              Φοιτητὴς Θεολογίας
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Σειρά ἄρθρων μὲ γενικό τίτλο:
ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ

Γ .́  Τό Μαρτύριο 
τοῦ Πατριάρχου Ἰγνατίου Κωνσταντινουπόλεως 

(846-858, 867-877) 
 

Ο ἱστορικός Ἰωσήφ Γενέσιος πληροφορεῖ ὅτι τό μαυσωλεῖο συνδέεται καί 
μέ τά βασανιστήρια πού ὑπέστη ἐκεῖ ὁ Ἰγνάτιος, πατριάρχης τῆς Βασι-

λεύουσας. Ἡ αὐστηρή κριτική τοῦ Ἰγνατίου πρός τόν Καίσαρα Βάρδα, θεῖο 
τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαήλ Γ (́842-867) καί ἰσχυρό ἄνδρα τῆς αὐτοκρατορίας, 
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά κατηγορηθεῖ γιά συμμετοχή σέ συνωμοσία. Ἀφοῦ 
ἐξαναγκάστηκε σέ παραίτηση, ὁ Βάρδας τόν συνέλαβε καί δεμένο τόν 
ὑπέβαλε σέ βασανιστήρια. Ἀργότερα τόν μετέφερε ἁλυσοδεμένο καί τόν 
ἔκλεισε μέσα στό μαυσωλεῖο τῶν αὐτοκρατόρων. Ἐκεῖ ἀφοῦ τόν ἄφησαν 
νηστικό γιά ἀρκετές μέρες, τόν ξεγύμνωσαν καί τόν ἔκλεισαν μέσα στή 
σαρκοφάγο πού βρίσκονταν τά ὀστᾶ τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου 
(741-775): ἐν τῷ τῶν ἀποστόλων περιβοήτῳ ναῶ, ἐν ἡρώῳ τῶν βασιλέων, ἐφ’ 
ὄτῳ ἐγκέκλειστο λιμῷ καί δίψει τρυχόμενος καί πολλῷ πλέον ταῖς κατά 
σῶμα κακώσεσιν, οἵτινες λάρνακι Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου περι-
σκελίσαντες κατά γύμνωσιν εἴασαν. Τό κρύο καί ἡ δυσεντέρια κλόνισαν 
τήν ὑγεία τοῦ πατριάρχη. Εὐτυχῶς κάποιος Κωνσταντῖνος Ἀρμένιος, ξε-
γελῶντας τούς φρουρούς, τάϊζε κρυφά τόν πατριάρχη μέ κρασί, ψωμί καί 
μῆλα. Ἀπελευθερώθηκε λίγες μέρες ἀργότερα, μετά τή δολοφονία τοῦ 
Βάρδα.

Τό ὅραμα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα, τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Σαλός ἔζησε ἐπί τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ φιλο-

χρίστου βασιλέως τοῦ Μεγάλου. Σύμφωνα μέ τό Συναξαριστή τῶν δώδεκα 
μηνῶν τοῦ ἑνιαυτοῦ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (18ος αἰ.), ὁ Λέοντας 
Ά  (457-474), καί ὄχι οἱ ἑπόμενοι συνονόματοί του, ἀπεκαλεῖτο Μέγας: μνή-
μη τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως ΛΕΟΝΤΟΣ τοῦ μεγάλου, τοῦ καλουμένου 
Μακέλλη καί Θρακός, τοῦ βασιλεύσαντος ἐν ἔτει υοζ΄(δηλαδή τό ἔτος 477). 
Ἀπό λάθος ὁ συγγραφέας ἀντί νά βάλει τό γράμμα ν, τό ὁποῖο θά ἔδινε τό 
ἔτος 457, ἔβαλε τό γράμμα ο). Ἐπίσης καί ὁ Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος 
Πορφυρογέννητος ὅταν ἀναφέρεται στή σαρκοφάγο τοῦ Λέοντα Ά  γρά-
φει: ἕτερος λάρναξ πράσινος Ἰερακίτης, ἐν ᾧ ἀποκεῖται Λέων ὁ μέγας. Ὁ 
ἅγιος λοιπόν ἔζησε τόν 5ο αἰ., ὅταν ὑπῆρχε ἀκόμη ἡ πρώτη ἐκκλησία πού 
εἶχε κτίσει ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.  Σύμφωνα μέ τόν Βίο του, ἕνα βράδυ, 
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ὅταν πέρναγε πλησίον εὐκτηρίου τινός τῶν ἁγίων καί κορυφαίων Ἀποστό-
λων Πέτρου καί Παύλου, ὅπερ ἔφασκον οἱ παλαιοί τῆς πόλεως τόν ἐν ἁγί-
οις Κωνσταντῖνον τόν βασιλέα οἰκοδομῆσαι, ὁ δαίμονας τόν ἔριξε σέ ἕνα 
βρώμικο χαντάκι. Ἀμέσως ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ζήτησε βοήθεια ἀπό τούς Ἀπο-
στόλους κράζοντας: οἱ τήν τετραπέρατον φωταγωγήσαντες πυρίναις διδα-
χαῖς ἀπόστολοι, φωστῆρες μου φαινότατοι, βοηθήσατε τῷ εὐτελεῖ οἰκέτῃ, 
ρυόμενοί με ἐκ τοῦ βυθοτάτου ὀρύγματος. Ἀμέσως ἐφάνει ἕνας σταυρός 
στόν ἀέρα, πάνω ἀπό τό ναό, πού ἐξέπεμπε φωτεινές ἀκτῖνες. Παραχρῆμα 
δέ ἐφάνησαν δύο ἄνδρες ὡραῖοι σφόδρα, ἐπί τοῦ αἰθέρος φερόμενοι καί οἱ 
ὁποῖοι ὅταν ἔβγαλαν τόν ἅγιο ἀπό τό χαντάκι, ἐξαφανίστηκαν. Ὅταν ὁ 
σταυρός χάθηκε ἀπό τόν οὐρανό, ὁ ἅγιος εἶδε ἀλλαγμένο τόν ναό: πεντα-
κόρυφος ναός σταυροειδῶς ἐγεγόνει, καί περικαλλής τῷ μεγέθει καί τῷ 
εἴδει ἀμίμητος. Στή μέση τοῦ ναοῦ εἶδε τόν Κύριο καθισμένο σέ θρόνο καί 
γύρω Του νά στέκονται Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί ὅλη ἡ στρατιά τῶν 
ἐπουρανίων δυνάμεων, μέ φόβο καί τρόμο. Ἅπλωσε τότε τά χέρια του ὁ 
ἅγιος καί φώναξε: μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Τήν ὥρα ἐκεί-
νη, ἐν ἐκστάσει γενόμενος, προφήτευσε ὅτι θά ξανακτισθεῖ ὁ ναός, ἀπό 
κάποιον εὐσεβῆ βασιλιά, μεγαλύτερος καί ὡραιότερος, ὅπως ἀκριβῶς τόν 
εἶδε.

Τό ὅραμα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Σαλοῦ πραγματοποιήθηκε ἕναν 
αἰῶνα σχεδόν ἀργότερα στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ, ὅταν 
ὁ ναός κατεδαφίστηκε ἐντελῶς καί στήν ἴδια θέση ἄρχισε ἡ κατασκευή 
μίας νέας μεγαλόπρεπης Ἐκκλησίας. Ἦταν σταυροειδής βασιλική, μέ πέ-
ντε τρούλους, ὅπως ἀκριβῶς τήν εἶχε δεῖ ὁ ἅγιος, ἕνας σέ κάθε βραχίονα 
τοῦ σταυροῦ καί ἕνας στό κέντρο, στό σημεῖο τομῆς τῶν βραχιόνων.

Ὁ συμβολισμός τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Τόν 10ο αἰ. ὁ Κωνσταντῖνος Ρόδιος, ὑψηλός πολιτικός καί ἐκκλησι-

αστικός ἀξιωματοῦχος, κατόπιν προτροπῆς τοῦ αὐτοκράτορα Κωνστα-
ντίνου Ζ΄ Πορφυρογεννήτου, ἔγραψε μεταξύ 931 καί 944 μιά “Ἔκφρασιν” 
στήν ὁποία περιέγραφε σέ 981 δωδεκασύλλαβους στίχους τήν ἐκκλησία 
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τῆς Κωνσταντινούπολης. Τό ἔργο τοῦ Κωνσταντί-
νου εἶναι σημαντικό, ὄχι τόσο γιά τό γεγονός ὅτι ἀποτελεῖ τή μοναδική 
ἔμμετρη περιγραφή τοῦ παραπάνω ναοῦ, ἀλλά κυρίως, γιά τό συμβολι-
σμό τοῦ χώρου στόν ὁποῖο χτίστηκε, ἀλλά καί τοῦ ἴδιου τοῦ ναοῦ.

Ὁ Ρόδιος ἀναφέρει ὅτι ὁ λόφος πάνω στόν ὁποῖο χτίστηκε ὁ ναός, 
ἦταν σφραγισμένος ἀπό τήν ἐποχή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου, ὡς τό-
πος κατάλληλος γιά νά τιμηθοῦν οἱ Ἀπόστολοι: ἐσφραγισμένος ἀρχῆθεν 
ἀρχῆς εἰς νεῶν Ἀποστόλων ὅταν Τριάς παρῆξεν εἰς φάος τόδε κόσμου τό 
πᾶν σύστημα. Συνεχίζει ἀναφέροντας, ὅτι ὁ λόφος αὐτός εἶναι τέταρτος 
μεταξύ τῶν ἑπτά λόφων πού ἀπαρτίζουν τήν Κωνσταντινούπολη καί βρί-
σκεται ἀκριβῶς στή μέση τῆς πόλης. Ξεπερνᾶ τούς ἄλλους λόφους στό 
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ὕψος καί στό πλάτος καί φωτίζεται πρῶτος ἀπό τίς πρωϊνές ἀκτῖνες τοῦ 
ἥλιου καί τίς ἀκτῖνες τοῦ φεγγαριοῦ: ὅς πρῶτος αὐγαῖς ἡλίου σελασφόροις 
καί τῶν σελήνης φρυκτωρεῖται λαμπάδων. 

Ὁ λόφος πράγματι γειτνίαζε μέ τό συμβολικό κέντρο τῆς πόλης, τό 
Μεσολόφο ἤ Μεσόμφαλο. Τό ὕψος του ὅμως δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ὀπτικῆς 
παρατήρησης, ἀλλά ἐπιβάλλεται ἀπό ἀναζήτηση συνδυασμοῦ τοῦ ση-
μαίνοντος μέ τό σημαινόμενο. Ἔμμεσα ἔχουμε ὑπόμνηση τοῦ Κοσμικοῦ 
Ὄρους, πού σχετίζεται καί μέ τόν ἄξονα τοῦ κόσμου. Στήν κορυφή λοιπόν 
αὐτοῦ τοῦ τέταρτου λόφου-Κοσμικοῦ Ὄρους, οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ Ἰουστινι-
ανοῦ, Ἀνθέμιος καί Ἰσίδωρος, χάραξαν ἕνα τετράγωνο, πού περικλείοντας 
τό ἱερό σημεῖο τομῆς τοῦ γήϊνου ἐπιπέδου μέ τόν Κοσμικό Ἄξονα, σημειώνει 
στό ἔδαφος τόν Ὀμφαλό, γύρω ἀπό τόν ὁποῖο διαρθρώνεται τό ὅλο οἰκο-
δόμημα: κύβου χαράξας γραμμικήν θεωρίαν (κύβος δέ γραμμή τετρασύν-
θετος πέλει ἴσας ἔχουσα πάντοθεν διαστάσεις εἴτ’ ἐξ ἀριθμῶν, εἴτε δ’ οὖν 

καί γραμμάτων). Ὁ ἀρχικός αὐτός κύβος ἔχει 
καί ἐσχατολογικές προεκτάσεις, ἀφοῦ μπορεῖ 
νά θεωρηθεῖ ὅτι μιμεῖται τό σχῆμα τῆς τετρά-
γωνης πόλης τῆς Ἀποκαλύψεως, τῆς ἐπουρά-
νιας Ἱερουσαλήμ. Ἀναφέρει δηλαδή ἡ Ἀποκά-
λυψη: καί ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καί τό 
μῆκος αὐτῆς ὅσον καί τό πλάτος. καί ἐμέτρησε 
τήν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπί σταδίους δώδεκα 
χιλιάδων· τό μῆκος καί τό πλάτος καί τό ὕψος 
αὐτῆς ἴσα ἐστι (Ἀποκ. 21,16). Στήν οὐσία καί ἡ 
πόλη τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι κύβος, ἀφοῦ ἔχει 
μῆκος, πλάτος καί ὕψος. Ὁ κύβος θεωρεῖται 
τό τριδιάστατο ἀνάλογο τοῦ τετραγώνου. Ἡ 
ἔννοια τοῦ  κύβου χρησιμοποιεῖται στό ποίημα 

ἐπειδή θεωρεῖται τό ἰδεῶδες στερεό σῶμα. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ κύβος, ἕνα 
ἀπό τά πέντε στερεά τοῦ Πλάτωνα, θεωρήθηκε ὡς ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα 
τῆς φύσης ἀπό τούς ἀλχημιστές, οἱ ὁποῖοι πίστευαν ὅτι ἀντιπροσώπευε τή 
γῆ, λόγω τῆς γεωμετρίας του. Ὑποστήριζαν ὅτι μόνο ὁ κύβος ἀπό ὅλα τά 
γεωμετρικά θά μποροῦσε νά δομήσει στερεά σώματα, γιατί εἶναι τό μόνο 
γεωμετρικό στερεό τό ὁποῖο μπορεῖ νά δομήσει ἕνα σῶμα χωρίς ἐσωτερικά 
κενά ταὐτίζοντάς τον μέ τή γῆ καί τά στερεά σώματα γενικά. Ὁ κύβος 
μαζί μέ τή σφαῖρα ἦταν τά δύο βασικά σχήματα πού χρησιμοποιήθηκαν 
στήν ἀρχιτεκτονική τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινούπολης. 
Τό κυρίως κτίριο ἔχει κυβικό σχῆμα πού συμβολίζει τόν ἐπίγειο κόσμο, 
σέ ἀντίθεση μέ τή σφαίρα, γιά τήν ἀκρίβεια τό ἠμισφαίριο, πού εἶναι ὁ 
τροῦλος, πού συμβολίζει τόν οὐράνιο κόσμο ἤ τόν κόσμο τοῦ Θεοῦ.

 Στή συνέχεια περιγράφεται ἡ ἀνέγερση τῶν τεσσάρων πεσσῶν στίς 



188

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 164

γωνίες τοῦ τετράγωνου Ὀμφαλοῦ καί ἡ στέγασή τους μέ ἡμισφαιρικό 
θόλο: πήσσει μέν ὀρθῶς γωνίας κατ’ ἐμβόλους κάτω πρός οὔδας τέτταρας 
ἀντιστρόφους, διπλᾶς ἁπάσας διπλομόρφους εὐθέτους. Προκύπτει ἕνα 
μνημειακό κιβώριο, ὁμοίωμα τοῦ κόσμου σέ μικρογραφία. Τά στοιχεῖα πού 
τό ἀπαρτίζουν συμβολίζουν τή γῆ καί τόν οὐρανό, ὁ ὁποῖος συγκρατεῖται 
ἀπό τέσσερις κολῶνες. Κατά τά βυζαντινά χρόνια, κιβώριο ἦταν ἡ θολωτή 
ὀροφή πάνω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα. Τό κιβώριο στηριζόταν σέ τέσσερις 
κολῶνες, πού ἐφάπτονταν στίς τέσσερις γωνίες τῆς Ἁγίας Τράπεζας καί 
εἶχε σχῆμα τετραγώνου. Ὀνομαζόταν καί κουβούκλιο. Τά κενά διαστή-
ματα μεταξύ τῶν κιόνων καλύπτονταν μέ ὑφαντά παραπετάσματα, τά 
βῆλα, πού ἀνασύρονταν στή διάρκεια τῆς λειτουργίας. Ἐνῶ τά παλαιο-
χριστιανικά κιβώρια ἦσαν μαρμάρινα καί ἁπλᾶ, στούς βυζαντινούς χρό-
νους κατασκευάζονταν ἀπό πολύτιμα ὑλικά (ἄργυρος, χρυσός, πολύτιμοι 
λίθοι) καί στολίζονταν μέ πλούσιες διακοσμήσεις.

 Τό κιβώριο ἀπέκτησε κοιμητηριακή σημασία κατά τήν παλαι-
οχριστιανική ἐποχή καί κυρίως μετά τόν 4ο αἰ., ὅταν χρησιμοποιήθηκε 
ὡς κεντρικό στέλεχος στήν οἰκοδόμηση μαρτυριῶν σέ σχῆμα ἐλεύθερου 
σταυροῦ. Ἡ κοιμητηριακή σημασία τοῦ πρώτου αὐτοῦ κιβώριου, πού ἐπα-
ναλαμβάνεται πρός τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, θεωρεῖται ἀπό τόν 
Κωνσταντῖνο Ρόδιο δεδομένη, καθώς τό ὅλο οἰκοδόμημα ἔχει ταφικό χα-
ρακτῆρα. Ἡ Χριστίνα Ἀγγελίδη πιστεύει «ὅτι στό κείμενο τοῦ Ρόδιου τό 
κιβώριο ἀποκτᾶ ἔννοια κοσμογράμματος ἀνεπτυγμένου στό χῶρο, ἐπειδή 
οἱ ἡμισφαιρικοί θόλοι παρομοιάζονται μέ τόν οὐρανό καί ἐπειδή μνημονεύει 
τήν ἀπεικόνιση τοῦ Παντοκράτορα-Ἥλιου στόν ὑψηλότερο θόλο». Τό κιβώ-
ριο τοῦ Ρόδιου περιβάλλεται ἀπό τίς κεραῖες ἑνός σταυροῦ. Οἱ τέσσερις 
πεσσοί τοῦ μνημειακοῦ κιβωρίου ὁρίζουν, ὅπως οἱ τέσσερις κεραῖες στό 
σταυρικό σχῆμα, τά πέρατα τοῦ κόσμου.

 Οἱ κοσμολογικές προεκτάσεις πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἐπιλογή τοῦ 
χώρου ὅσο καί τό σταυρικό σχῆμα τῆς ἐκκλησίας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 
ἀποτελοῦν ἐπιβιώσεις ἀπό τήν ἐποχή τοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ, τοῦ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Ἡ κύρια ἀρχιτεκτονική μονάδα, τό κιβώριο, ἐφαρμόζεται 
στό ναό ἀπό τόν Ἰουστινιανό. Ἡ ἐμμονή στό τετράγωνο-κυβικό σχῆμα ὁρι-
οθετεῖ τό δεύτερο, ἐσχατολογικό περιεχόμενο τοῦ ναοῦ. Στό Βυζάντιο τόν 
10ο αἰ. δέν θεωροῦσαν μόνο τήν Κωνσταντινούπολη ὡς μίμηση καί εἰκόνα 
τῆς ἐπουράνιας Ἱερουσαλήμ. Ἀλλά καί ὁ χῶρος ταφῆς τῶν αὐτοκρατό-
ρων, κεντρικός καί κυβικός, ἔχει τό σχῆμα τῆς οὐράνιας πόλης καί παίρνει 
τή θέση τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ, κεντρικοῦ θυσιαστηρίου, ὅπου θά τελεστεῖ ἡ 
Θεία Λειτουργία μετά τήν κρίση τῶν ψυχῶν κατά τή Δευτέρα Παρουσία.

                    Χρῖστος Νικολόπουλος
                            Θεολόγος - Βυζαντινολόγος
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ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ
–ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ–

Η ἱστορία μας ξεκινᾶ τὸ Μεσαίωνα, τὴν περίοδο ἐκείνη δηλαδὴ ποὺ οἱ 
ἄνθρωποι, ἰδίως ἐκεῖνοι τῶν εὐγενῶν τάξεων, στὶς κοινωνικές τους 

ἐκδηλώσεις φοροῦσαν πάντοτε μιὰ πλούσια σὲ μαλλιὰ περούκα. Ἀποτε-
λοῦσε μεγάλη ντροπή, ταπεινωτική, νὰ τολμήσει κανεὶς νὰ ἐμφανιστεῖ μὲ 
τὴν φυσικὴ κάλυψη τοῦ κεφαλιοῦ του. Τὴν ὕπαρξη τῆς περούκας δὲν τὴν 
ἀνακάλυψαν ὅμως οἱ δυτικοὶ κατὰ τὸν μεσαίωνα. Τὴν γνώριζαν πολὺ καλὰ 
καὶ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Σουμέριοι καὶ οἱ ἀρχαῖοι Κινέζοι. Καὶ τὸ παράξε-
νο ἦταν τὸ γεγονός, ὅτι σχεδὸν ὅλοι αὐτοὶ ξυρίζανε τὰ προσωπικά τους 
μαλλιά, γιὰ νὰ καλύψουν ἀργότερα τὴν φαλάκρα τους μὲ τὰ πρόσθετα 
τῆς περούκας. Ἐπίσης κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν ὑπῆρχαν τὰ συνθετικὰ 
μαλλιὰ τὰ ὁποῖα διαθέτουμε σήμερα καὶ μποροῦμε νὰ τὰ μακρύνουμε ἢ 
ἰδίως νὰ τὰ βάψουμε σὲ ὁποιοδήποτε χρῶμα.

Ὁ μύθος λέει ὅτι οἱ μπαρμπέρηδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἦταν ὑπο-
χρεωμένοι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κανονικὸ φόρο νὰ πληρώσουν καὶ κάποιο δό-
σιμο σὲ μαλλιά, ὥστε οἱ ἄρχοντες νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ φτιάξουν 
τὶς περοῦκες τους. Καὶ οἱ κακὲς γλῶσσες ἰσχυρίζονται ἀκόμη, ὅτι ἀπὸ 
τότε χρονολογεῖται ἡ ἔκφραση: «Θὰ πληρώσει τὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς 
του!» Προσωπικὰ θεωρῶ ὅτι καὶ τότε οἱ βόρειοι μαλλιαροὶ λαοὶ δὲν εἶχαν 
τόσα προβλήματα, ὅσα ἐμεῖς, ποὺ δυστυχῶς μάθαμε στὶς δυσκολίες νὰ 
«τραβᾶμε τὰ μαλλιά μας». 

Νὰ ἐπιστρέφουμε καλύτερα στὴν ἱστορία μας. 
Σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κρατίδια, λοιπόν, τῆς μεσαιωνικῆς Γαλλίας, ὁ 

κυβερνήτης του, ὁ πρίγκιπας  Ραούλ, κόμης τοῦ Ρ*, βρῆκε τὸν μπελά του. 
Ὁ «βασιλιὰς Ἥλιος», ποὺ εἶχε προβλήματα μὲ τὰ μαλλιά του, εἶχε δώσει 
ἐντολή, ὅπως ὅλοι οἱ εὐγενεῖς νὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι, κατὰ τὸ παράδειγ-
μά του, νὰ φορέσουν περούκα, ἀλλὰ καὶ νὰ συμβάλουν μὲ ἕνα «φόρο 
τῆς περούκας» (παρακαλῶ, μὴ τὸ παραλληλίζεται μὲ τὸ σημερινὸ «φόρο 
τῆς γραβάτας»!) γιὰ τὴν πλούσια –πάνω ἀπὸ 30 κομμάτια!– συλλογὴ τοῦ 
βασιλέα. Καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἦταν καὶ ὁ μοναδικὸς φόρος. Γιὰ νὰ διατηρη-
θεῖ ἡ λαμπρότητα τῆς βασιλείας του καὶ γιὰ νὰ γεμίσει ὁ κορβανὰς τοῦ 
πάντα ἀχόρταγου καὶ ἀδυσώπητου κράτους, ἔπρεπε νὰ μαζευτοῦν λεφτὰ 
«καὶ ἀπὸ τὸν ἀγέρα» ποὺ ἀνέπνεε ὁ λαός. (Προσέχετε, δὲν θέλουμε νὰ 
βάζουμε ἰδέες!!!) Καὶ ὁ πρίγκιπάς μας Ραοὺλ δυσκολευόταν ὑπερβολικὰ 
νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς βασιλικὲς ἀπαιτήσεις. Πρῶτον, διότι εἶχε ἤδη κοντὸ-
κουρέψει, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν Ρωμαίων στρατιωτῶν, σχεδὸν ὅλους τοὺς 
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ὑπηκόους του γιὰ νὰ καλύψει τὸ προηγούμενο φόρο. Δεύτερο πρόβλημα 
ἦταν … οἱ φαλακροὶ ἐκ γενετῆς καὶ δὲν μποροῦσε νὰ λαμβάνει ἀπὸ τοὺς 
μὴ ἔχοντες! Καὶ τὸ τρίτον, ὑπῆρχαν ὁρισμένοι –ἀρκετοὶ μάλιστα– ὑπήκοοί 
του, ἰδίως εὐγενεῖς, ποὺ θεωροῦσαν, ὅτι ἡ δύναμή τους ἔγκειται –ὅπως 
στὴν περίπτωση τοῦ βιβλικοῦ Σαμψὼν (Κριταὶ 13-16)– στὰ ἐξαιρετικὰ 
μακριὰ μαλλιά τους καὶ δὲν δέχονταν καμία ψαλιδιά τους. Δὲν λαμβάνα-
νε ὅμως ὑπ’ ὄψη τους, ὅτι καὶ ὁ Ἀβεσσαλώμ, ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέα Δαβὶδ 
(Β΄ Βασ. 13-19), ποὺ ἐπαναστάτησε ἐνάντια στὸν πατέρα του, εἶχε μακρὰ 
μέχρι τὴν μέση μαλλιά, ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὰ τοῦ ἐπέφεραν τὸν θάνατον. 
Καὶ τέλος, σὲ τί τὸν βοήθησαν τὸν Ἕκτορα, στὴν μάχη μὲ τὸν Ἀχιλλέα, τὰ 
μακριὰ μαλλιά του (Ἰλιάδ. Χ, 401-402).

Νὰ ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴν Ἱστορία μας. Καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἀναρω-
τηθεῖτε: πῶς ἔλυσε ὁ κυβερνήτης κατ’ ἀρχὴν τὸ πρόβλημα; Ἔδωσε, λοιπόν, 
ἐντολὴ νὰ ξυρίζονται ὅλα τὰ μαλλιὰ τῶν ὑπηκόων του, δικαιολογῶντας 
τὴν πράξη του αὐτή, πρώτον μὲ τὸ παράδειγμα τῶν εὐγενῶν Αἰγυπτίων, 
ποὺ κούρευαν τὰ μαλλιά τους καὶ ξύριζαν τὰ κεφάλια τους, καὶ ἔπειτα μὲ 
τὸ παράδειγμα τοῦ ἰδίου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος 
εἶχε δώσει τὴν ἴδια ἐντολὴ στοὺς στρατιῶτες του κατὰ τὴν μάχη μὲ τοὺς 
Πέρσες. Γιατί; Διότι κατὰ τὴν μάχη, «εἶχε διαδοθεῖ σὰν σύνθημα στὸν περ-
σικὸ στρατό, πὼς οἱ Μακεδόνες –ποὺ εἶχαν ἀφήσει πολὺ μακριὰ μαλλιὰ 
καὶ παχιὰ γενειάδα– πιάνονταν εὔκολα ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ σκοτώνονταν. 
Ὅπως δὲ ἦταν φυσικό, μόνο οἱ στρατιῶτες τοῦ Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἦταν 
φαλακροί, ἔμειναν στὶς γραμμὲς τους1. Τότε ὁ Ἀλέξανδρος  «ἀφοῦ ἀπο-
μάκρυνε, ὅσο μποροῦσε περισσότερο, τὸν στρατό του, τὸν παράταξε σὲ 
ἥσυχο μέρος καὶ ἐκεῖ ἐξαπόλυσε πάνω στοὺς ἄνδρες ἀνθρώπους νὰ τοὺς 
κουρέψουν. Ἐκεῖνοι δὲ παρακινημένοι ἀπ’ τὰ βασιλικὰ δῶρα δὲν ἄφησαν 
οὔτε ἕναν Μακεδόνα ἀκούρευτο»2. 

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, λοιπόν, ὁ κόμης Ραοὺλ μάζεψε τοὺς ὑπηκόους 
του καὶ τοὺς κούρεψε σύρριζα. Ἐνῶ γιὰ νὰ παραδειγματίζει τοὺς «ἀντι-
στασιακούς», πῆρε περίπου δέκα ἄτομα καί, κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν 
Ἰνδιάνων, τοὺς ἀφαίρεσε τὸ δέρμα τῆς ὀροφῆς τῆς κεφαλῆς (τὰ σκάλπ 
τους). Ἠρέμησε δὲ μόνο τότε, ὅταν κάποιος ὑπήκοός του τοῦ πρότεινε 
νὰ κουρέψει τὰ μαλλιαρὰ πρόβατα τῆς περιοχῆς του, νὰ  βάψει τὸ μαλλὶ 
σὲ διάφορα χρώματα καὶ νὰ κάνει  ἀπὸ αὐτὸ περοῦκες. Καὶ δὲν ἔμεινε 
πρόβατο ἀκούρευτο. Καὶ οἱ γυναῖκες –ποὺ εἶναι πάντα πρόθυμες γιὰ και-
νούργια μόδα– ἐνθουσιάστηκαν γιὰ τὶς καινούργιες περοῦκες. Καὶ ἀνάμε-
σά τους σίγουρα ἡ ἐκ γενετῆς φαλακρὴ μεγάλη Ἐλισάβετ, βασίλισσα τῆς 
Ἀγγλίας. Χάρηκαν δὲ καὶ οἱ ὑπήκοοί του, ποὺ γλίτωσαν «τὰ μαλλιὰ τῆς 
κεφαλῆς τους».

* * *
Γιατί ὁ σημερινὸς λόγος γιὰ τὶς τρίχες; Διότι ἄκουσα μῆνες τώρα γιὰ 
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τὸ «κούρεμα» τῶν τραπεζῶν καὶ γιὰ τὸ «κούρεμα» τοῦ χρέους καὶ γιὰ τὸ 
«κούρεμα» τῶν καταθέσεων καὶ γιὰ τὶς δῆθεν «εὐεργεσίες» τοῦ κουρέμα-
τος.

 Ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ τὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς μας ἐξαντλήθηκαν καὶ 
γίναμε σχεδὸν ὅλοι φαλακροί. Καὶ καμία προκοπὴ δὲν βλέπουμε στὸν 
ὁρίζοντα. Ἀναρωτιέμαι, λοιπόν, θὰ μᾶς πάρουν ἄραγε καὶ τὰ σκάλπ μας; 
Ἐσεῖς τί λέτε; 

                                           π. Ἠλίας Φρατσέας
                                                 Δρ. Θεολογίας
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