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Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ!
«Ἡ πάντων χαρά, Χριστός ἡ Ἀλήθεια,
τό Φῶς ἡ Ζωή τοῦ κόσμου ἡ Ἀνάστασις

τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι
καί γέγονε τύπος τῆς Ἀναστάσεως,
τοῖς πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν»

Α
ὐτές τίς ἰδιαιτέρως Ἅγιες Ἡμέρες τῆς Μ. Ἑβδομάδος δεχόμαστε 
καί ἰδιαίτερες εὐεργεσίες. Ἐν τῷ μέσῳ τῆς ψυχικῆς νύκτας μας 

ἔρχεται ὁ Χριστός μας καί, παραβλέπων τήν ἄβυσσο τῶν ἁμαρτη-
μάτων μας, «κρούει τήν θύραν» τῆς ψυχῆς μας καί μέ τήν ἄκρα καί 
ἀπερινόητη ταπείνωσή Του –ἀντί νά ὀργισθῆ– μᾶς φωνάζει: «ἵσταμαι 
ἔξω, ἐάν μοῦ ἀνοίξης, εἰσελεύσομαι καί συνδειπνήσω μετά σοῦ καί σύ 
μέτ’ έμοῦ»! Στέκομαι ἔξω ἀπό τήν ψυχή σου, Ἐγώ πού εἶμαι ἡ ψυχή 
τῆς ψυχῆς σου, στέκομαι ἔξω, ἐξόριστος, ἀποδιωγμένος ἀπό ἐσένα τό 
πλάσμα μου καί κτυπῶ σάν ἐπαίτης γιά νά μέ δεχθῆς καί πάλι!

Θρηνεῖς ὅτι σέ ἐξόρισα ἀπό τόν Παράδεισο, ἀλλά ἡ ἀλήθεια 
εἶναι ὅτι ἐσύ ἐξόρισες τόν Πατέρα σου ἀπό τήν ψυχή καί τήν ὕπαρξή 
σου. Αὐτόν πού ἐξόρισες εἶναι ὁ Παράδεισος, ἡ Ζωή, ἡ τρυφή σου καί 
γι’ αὐτό δέν βρίσκεις ἀνάπαυση ὅ,τι καί νά ἐπιχειρῆς, ὅπου καί ἄν 
πορευθῆς, ὅτι καί ἄν ἀπολαμβάνης.

Ἔπαυσες νά μέ ρωτᾶς, νά μέ συμβουλεύεσαι. Θέλησες νά αὐτο-
νομηθῆς, νά τά εὕρης ὅλα μόνος σου, νά ἐξιχνιάσης τήν Κτίση, νά 
μάθης τήν αἰτία καί τήν οὐσία τῶν ὄντων καί ἄφησες τόν ἑυατό σου 
νά ζεῖ χωρίς ἐσένα, μακρυά ἀπό Ἐμένα, χωρίς τό δικό μου Φῶς καί 
κατήντησες νά ζῆς στό σκοτάδι καί στήν ἀπόγνωση. Αὐτή τήν ἀπό-
γνωση τήν νοιώθεις βαθειά, ἀλλά δέν ξέρεις τό γιατί. Νομίζεις πώς 
ὀφείλεται στήν διαπίστωσή σου ὅτι δέν εἶσαι σύ ὁ Δημιουργός, ἀλλά 
ὀφείλεται στό ὅτι δέν ἔχεις Ἐμένα.

Ἔτσι, ἀποφάσισες νά ξεπεράσης τήν ἀπόγνωσή σου μέ τήν ἰδέα 
ὅτι δέν ὑπάρχει Δημιουργός ἀλλά ὅτι ὅλα ἔγιναν μόνα τους!

 Ἐβάπτισες, λοιπόν, τήν ἀπόγνωσή σου γνώση καί ἀντικατέ-
στησες τήν δική μου Ἀποκάλυψη μέ τίς δικές σου ἀνακαλύψεις! Ἀπό 
τότε ἔπεσες σέ πυκνότερο σκοτάδι καί ἔφθασες σήμερα νά βρίσκεσαι 
στό ἀποκορύφωμα τοῦ παραλογισμοῦ. Αὐτόν τόν παραλογισμό, τόν 
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ὀνόμασες ἐπιστήμη, γιά νά μήν τολμᾶ κανείς νά τόν ἀμφισβητήση! 
Ἔγινες ταλαίπωρος, ἀλλά Ἐγώ σέ ἀκολουθῶ καί ἐξακολουθῶ, καταδι-
ώκοντάς σε μέ τό ἔλεός μου, νά ζητιανεύω λίγη ἀπό τήν προσοχή σου, 
γιατί σέ θέλω μαζί μου, θέλω νά εἶμαι μαζί σου γιά πάντα!

Ἔγινα τά πάντα γιά σένα, σέ ἀκολούθησα μέχρι τόν πυθμένα 
τοῦ ᾍδου, πού ἔφθασες, σοῦ ἔλυσα τίς ὀδύνες τοῦ θανάτου, καί σοῦ 
ἄνοιξα δρόμο γιά νά ἐπιστρέψης στήν αἰώνια Ζωή. Ὅλα αὐτά τά ἔκα-
μα γιατί εἶμαι ὁ «μανικός ἐραστής» τῆς ψυχῆς σου καί σύ ἐπιμένεις 
στόν «οἶστρον τῆς ἀκολασίας», στόν «ζοφώδη καί ἀσέληνον ἔρωτα 
τῆς ἁμαρτίας»!

Ὅμως δέν σέ ἀφήνω. Θά κάνω τά πάντα μέχρι νά σέ ἀνεβάσω 
στόν Οὐρανό καί νά σοῦ χαρίσω τήν Βασιλεία μου!

Θά κάνω γιά σένα ἕνα ἀκόμη παράδοξο! Στό ἔδειξα καί στή 
φύση. Σοῦ ἔδειξα πῶς ὅταν οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται στούς πόλους τῆς 
γῆς, ἀκόμη καί τά μεσάνυκτα βλέπουν τόν ἥλιο! Εἶναι «ὁ Ἥλιος τοῦ 
μεσονυκτίου»! Ἔτσι καί ἀπό σένα ζητῶ. Ἐσύ πού ἔχεις ζυμωθεῖ μέ 
τό σκοτάδι ἀλλά δέν ἔχεις συμφιλιωθεῖ μαζί του. Ἐσύ πού μέ ἔδιωξες 
ἀλλά δέν χαίρεσαι γι’ αὐτό, ἐσύ πού ὁμολογεῖς «ὅτι νῦξ μοι ὑπάρ-
χει, ζοφώδης καί ἀσέληνος», σοῦ ζητῶ νά ἀποτραβηχθῆς λίγο ἀπό 
τήν ταραχή τοῦ κόσμου καί νά γίνη πόλος ἕλξεώς σου ὁ βαθύτερος 
ἑαυτός σου καί οἱ ἀνάγκες πού ἔχει.

Τότε μέσα στό μεσονύκτιό σου θά λάμψη τό Φῶς μου! Ὄχι 
τόσο δυνατό, ὅσο τό βλέπουν ἐκεῖνοι πού εἶναι «τέκνα Φωτός καί 
ἡμέρας», (γιατί δέν ἀντέχεις δυνατό φῶς ἀφοῦ εἶσαι συνηθισμένος 
σέ τόσο σκοτάδι), ἀλλά θά εἶναι τόσο πολύ πού θά περισσεύση γιά 
νά πορευθῆς ἄφοβα καί ἀπρόσκοπτα. Τότε θά ἀρχίσης νά μέ ζητᾶς. 
Τό ἔκαμαν καί ἄλλοι πολλοί, μέ πολλές ἁμαρτίες, τελῶνες, πόρνες, 
κακοποιοί, καί, μέ ζήτησαν καί μέ ἀγάπησαν τόσο πολύ ὥστε ἔγιναν 
καί ἅγιοι!

Γίνε φίλος μέ ἐκείνους καί ἄρχισε νά συλλαβίζης μαζί τους, νά 
μέ ἐρωτᾶς καί νά μοῦ ἐξομολογεῖσαι. Ἐγώ ἦλθα στή γῆ, μέ εἴδατε, μέ 
συναναστραφήκατε, σᾶς ἀπέδειξα μέ Ἔργα, ὄχι μόνο μέ λόγια ὅτι 
ἐγώ, εἶμαι ὁ Προαιώνιος Θεός. «Ἐγώ ἐποίησα τήν γῆν καί ἄνθρω-
πον ἐπ’ αὐτῆς, ἐγώ τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τόν Οὐρανόν, ἐγώ 
πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάμην» (Ἡσ. 45, 12).

Ἄφησε ὅλους αὐτούς πού σοῦ λένε ὅτι δέν ὑπάρχω. Μόνο τό Φῶς 
φανερώνει τό τί καί τό Ποιός ὑπάρχει. «Ἐγώ Φῶς εἰς τόν κόσμον 
ἐλήλυθα, ἵνα πας ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ ἐν τῇ σκοτίᾳ μή μείνῃ».

Καί τώρα, μέ τήν Ἀνάστασή μου, τήν Ἀνάσταση τῆς Ἀνθρωπίνης 
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Φύσεώς σας, πού τήν ἔκαμα καί δική μου φύση γιά νά εἶμαι ἀπόλυτα 
ἑνωμένος μαζί σας, «τά πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός καί ἡ 
γῆ καί τά καταχθόνια»!

Αὐτό τό Φῶς θά φανερώση τά πάντα! Αὐτό τό Φῶς θά εἶναι τό 
Κριτήριο ὅλων τῶν ὑπάρξεων καί τῆς ἀνυπαρξίας. 

Ἐν τῷ Φωτί τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας «ὀψόμεθα Φῶς» γιά 
νά ἀποκτήσουμε συναίσθηση καί νά τόν ἱκετεύουμε λέγοντες: «πα-
ράτεινον τό ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε καί ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ 
ἠλπίσαμεν ἐπί σέ»!

Ἀδελφοί μου, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

               π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ 29ης  Μαΐου  2016!
Κάποτε εἴμαστε πολῖτες μιᾶς Αὐτοκρατορίας ποὺ διαμόρ-

φωνε τὴν πορεία τοῦ κόσμου. Σήμερα καταντήσαμε ἕνας μι-
κρός καί φοβισμένος λαός. Τί ἔφταιξε καί τί μεσολάβησε ἀπό 
τότε μέχρι τώρα;

Εἶναι ἀνάγκη νά  ἐνημερωθοῦμε καί νά προβληματισθοῦμε 
πάνω σ’ αὐτό τό ἐρώτημα, καί γι’ αὐτό σᾶς προσκαλοῦμε τήν 
Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στίς 7 μ.μ., στήν αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» 
(ὁδὸς Σίνα & Ὀκταβίου Μερλιέ – στὸ παρκάκι πίσω ἀπὸ τὸ 
Ναό μας), ποὺ μὲ τόση εὐγένεια καὶ καλωσύνη μᾶς τήν 
παραχωρεῖ τὸ «Πνευματικὸ Κέντρο Ρουμελιωτῶν».

Σᾶς περιμένουμε ὅλους – Εἴσοδος ἐλευθέρα.
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Ἀναστάσιμοι Στοχασμοὶ
μὲ τὸ τέλος τῆς Πανηγύρεως

«Ως ὄντως ἱερὰ καὶ πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος, νὺξ καὶ φωταυγ
ής...»

Τὸ νὰ μένεις μόνος μέσα στὸ ναὸ ποὺ ἔχει πιὰ κενωθεῖ ἀπὸ τοὺς 
πιστούς, σὲ ὧρες μεταμεσονύχτιες τὴ «σωτήριο καὶ φωταυγὴ» Νύχτα 
τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἀναμφίβολα ἕνα προνόμιο καὶ μιὰ ἐμπειρία ποὺ 
ἐλάχιστοι, πιστεύω, τὴ βιώνουν καὶ τὴ χαίρονται. Γιατὶ  σ̓  αὐτὴν τὴν 
ἥσυχη χρονικὴ περίοδο,  παρέχεται στὸν ἐφημέριο ἡ εὐκαιρία, ἡ μο
ναδικὴ εὐκαιρία, νὰ συμμαζέψει λίγο τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ κάμει τὸν 
ἀπολογισμό του: ἀπολογισμὸ χρέους ἀπέναντι στὸν Κύριο Ἰησοῦ ποὺ 
τοῦ χάρισε κι ἐφέτος  τὴν κορυφαία αὐτὴ εὐκαιρία, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι 
στὸν ἑαυτό του. 

Ἔτσι τὶς στιγμὲς ποὺ κάθεται νὰ ξαποστάσει ἀπὸ τὴν πολυήμερο 
ἔντασηφυσικὴ ἔνταση λόγῳ τῶν καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν μέσα σὲ μιὰ 
ἑβδομάδα ἀφήνεται γιὰ λίγο σὲ κάποιους στοχασμούς καὶ διαπιστώσεις. 
Ποὺ τοῦ χρειάζονται ἄλλωστε.  Γιατὶ δὲν εἶναι καὶ λίγες οἱ ἐπιθέσεις τοῦ 
πονηροῦ ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀφαιρέσει κάθε ἰκμάδα κατανύξεως καὶ βιω
ματικῆς προσεγγίσεως τῶν ὅσων διαδραματίζονται ὅλη τὴ Μ. Ἑβδομάδα 
καὶ κορυφώνονται τὸ Μ. Σάββατο τὸ βράδυ, μέχρι, δηλαδή,  νὰ εἰπωθεῖ 
τό, «Δόξᾳ τῇ Ἁγίᾳ καὶ Ὁμοουσίῳ καὶ Ἀδιαιρέτω Τριάδι...» καὶ ὅλοι μαζὶ 
νὰ εἰσοδεύσουμε συγκινημένοι στὴν «Πανέορτο νύκτα καὶ φωταυγῆ, τὴ 
Νύκτα τῆς Ἐγέρσεώς Του..». 

Σκέφτεται, λοιπόν, τὴ Μ. Πέμπτη καὶ τὸ Μ. Σάββατο τὸ πρωΐ, μὲ 
τὴν προσέλευση γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη...Πόσος ἐκνευρισμός, βιασύνη 
ἀπὸ κάποιους, σχόλια καὶ ἀπουσία ἀπὸ πολλοὺς τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ 
κι αὐτῆς τῆς Πίστεως ἀκόμη, ποὺ διαπιστώνεται μὲ τὴν κοσμικὴ συμπε
ριφορά, τὴν συνεχῆ προσοχὴ στὸ ρολόϊ κι ὄχι στὰ ὅσα ἡ Ἐκκλησία διὰ 
τῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρει «ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης 
θλίψεως, κινδύνου καὶ ἀνάγκης» καὶ «σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν». 

Ἀλλὰ καὶ στὴ Λιτανεία τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου κι ἐκεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ 
κόσμου καὶ ἡ συνεχὴς πολεμικὴ τοῦ μισοκάλου πόσο διαφαίνονται καὶ 
διαπιστώνονται, καθὼς αὐτὴ ἡ ἄχραντη καὶ πανίερη Λιτανεία, ποὺ χρω
ματίζεται δαψιλῶς ἀπὸ τῆς χαρμολύπης τὶς εὐκατάνυκτες ἀναλαμπὲς 
καὶ χρωματισμούς, μεταποιεῖται σὲ καθαρὰ φολκλορικὸ γεγονός, δη
λαδή, σὰν μιὰ ἐκδήλωση λαϊκῶν δρωμένων, δίχως νὰ ὑπολογίζεται ὁ 
«ὄλβιος τάφος» καὶ ὁ ἐν αὐτῷ ἀφυπνώσας [ποὺ] ἀναστήσεται τριήμερος. 
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Αὐτό, ἄλλωστε, δὲν ψάλλαμε;
«Ὄλβιος τάφος! ἐν ἑαυτῷ γὰρ δεξάμενος, ὡς ὑπνοῦντα τὸν Δη-

μιουργόν, ζωῆς θησαυρός...»

Φυσικὰ ἐκεῖνοι ποὺ τὸ κατανόησαν ἦσαν ἐλάχιστοι, ὅπως ἐλάχιστοι 
ἦσαν πάντα αὐτοὶ ποὺ διαθέτουν  τὸ τῆς ἀκραιφνοῦς ἁγίας βιοτῆς καὶ 
πίστεως προνόμιο, ὥστε νὰ λάβουν τὴν εὐλογία καὶ τὴ χάρη ποὺ ἀκτι
νοβολεῖ αὐτὸς ὁ ὄλβιος τάφος, ποὺ λιτανεύεται, ὄχι δίχως λόγο, ἀνάμεσα 
σὲ σπίτια, καταστήματα καὶ ἀνθρώπους. Κι ὅλοι ξέρουμε τὸ γιατί, λίγοι 
ὅμως τὸ ἀποδεχόμαστε καὶ σεβόμαστε...

Ὅμως στὴ σκέψη τοῦ Ἱερέα ἔρχονται καὶ κάποια γεγονότα καὶ πε
ριστατικά, ποὺ ἀκόμα εἶναι πρόσφατα, ἀφοῦ συνέβησαν λίγο πρὶν τὴν 
Ἀνάσταση. Βλέπεις ἡ συρροὴ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀδημονία νὰ φτάσει ἡ 
τελετὴ καὶ νὰ τελειώνουμε, δημιουργεῖ κάποια ἀνησυχία καὶ συνάμα 
μιὰ ἔνταση, γιατί, δυστυχῶς, δὲν εἶναι καὶ λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ ἔρχονται 
στὸ ναὸ «γιὰ τὸ καλό». Εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ σκορπᾶνε, μόλις ψαλλεῖ 
τό «Χριστὸς Ἀνέστη»! Ἔρχονται, λοιπόν, στὸ ναὸ γιὰ λίγο, στριμώχο
νται, κοιτᾶνε δεξιά, ἀριστερά, προσπαθοῦν νὰ συγκεντρωθοῦν, στενο
χωριοῦνται, βιάζονται νὰ περάσει ἡ ὥρα καὶ μερικὲς φορὲς προσπαθοῦν 
νὰ πιάσουν κουβέντα μὲ τὸ διπλανό τους, γιὰ νὰ περάσει ἡ ὥρα. Καὶ 
δημιουργεῖται μιὰ ἀναστάτωση, εὐτυχῶς, παροδική, ἀφοῦ σὲ λίγο ὅλοι 
«ἐξέρχονται εἰς τὴν Ἀνάστασιν»! 

Ἀλήθεια, σκέφτεται αὐτὴν τὴν ὥρα τοῦ ἀπολογισμοῦ ὁ Ἱερέας,  
μὲ πόση αἰσιοδοξία γεμίζουν τὸν ψυχισμό του τοῦτες οἱ λίγες στιγμές 
«καθὼς ἐξέρχονται οἱ πιστοὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν..»! Κι ἀκόμα περισσό
τερο πόσο ἀναγαλλιάζει ἡ ψυχή του, ὅταν πρωτοψάλλει τὸ «Χριστὸς 
Ἀνέστη» καὶ ταὐτόχρονα παρατηρεῖ τὰ πρόσωπα τῶν ἐνοριτῶν του ποὺ 
κυκλώνουν τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιο καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Πόσο φῶς 
καὶ ἐλπίδα ἀκτινοβολοῦν, ἔστω καὶ γιὰ ὅση ὥρα διαρκεῖ ὁ ἀσπασμὸς 
τῆς εἰκόνας καὶ οἱ εὐχές. «Χριστὸς Ἀνέστη, Χρόνια πολλά». Καὶ τώρα 
σκέφτεται πὼς ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀδημονοῦσαν, βιάζονταν καὶ ἀποχώρη
σαν πρόωρα γιὰ νὰ εὐωχηθοῦν καὶ νὰ ψυχαγωγηθοῦν, παιδιὰ τοῦ ἴδιου 
τοῦ Θεοῦ εἶναι,  ποὺ διακονεῖ κι ὁ ἴδιος. Ἄτακτα, ἴσως παιδιά, ὅμως 
ἀπαραίτητα κι αὐτὰ γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ ὁ κόσμος: αὐτόν, δηλαδή, ποὺ 
πραγματικὰ ἀγάπησε, ὡς Δημιούργημά Του ὁ Θεός (πρβλ. Ἰω. 3, 16 ). Ὁ 
κόσμος, πού, θεληματικὰ ἤ ὄχι,  δέχθηκε τὴν παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ κι ἀνάλογα ἔπραξε γιὰ τὴ σωτηρία του, γιὰ τὴν συμφιλίωσή του, 
δηλαδή,  μὲ τὸν Δημιουργό του. 

Μέσα στὸ μεγαλεῖο, λοιπόν, τῆς βαθειᾶς ὀρθρινῆς ὥρας τῆς Ἀνα
στάσεως, αὐτὸ ποὺ στοχάζεται ὁ ἁπλὸς Λειτουργὸς Ἱερέας, καθὼς ξαπο
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σταίνει μέσα στὴν ἡσυχία τοῦ ναοῦ καὶ τὴ συνδρομὴ τῆς νύχτας, εἶναι 
ἕνα: ἡ πλούσια διανομὴ  εὐχῆς καὶ εὐλογίας, μὲ τὴν ἀπαραίτητη ἀνοχὴ  
τοῦ Ἀναστάντος στὸν καθένα. Γιατὶ γνωρίζει πολὺ καλά, ὅτι ἐκείνη ἡ 
μοναδικὴ στιγμὴ ποὺ πρωτοψάλλεται τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ ραίνει 
τὰ πρόσωπα, ποὺ συντροφεύουν αὐτὲς τὶς ὧρες μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἐλπί
δα Ἀναστάσεως, πολλοὶ θὰ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι στὸ περιθώριο ὅλων 
αὐτῶν θὰ στρέψουν τὸ βλέμμα τους στὸν Οὐρανὸ καὶ θὰ ποῦν: «Πι
στεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ» ( Μρκ. 9, 24). 

Ἀναχωρῶντας ἀπὸ τὸν σιωπηλὸ ναὸ καὶ κοιτῶντας μὲ ἀνάμικτα συ
ναισθήματα τὸν μισοφωτισμένο κι ἄδειο πλέον χῶρο του, ἀναλογίζεται: 
Ἄραγε, πόσοι ἀπ᾿ ὅλους μας ποὺ συναχτήκαμε ἀπόψε στὴν Ἀναστάσιμη 
αὐτὴ Πανήγυρι,  θὰ ξαναβρεθοῦμε στὸν ἴδιο χῶρο καὶ τοῦ χρόνου; Καὶ 
κάπου ἐκεῖ τὰ μάτια του θαμπώνουν....

                          
Σκόπελος                              π. Kωνσταντῖνος N. Kαλλιανός

«Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε»
                                        (Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον (Κεφ. 19, στίχ. 22)

O Μάϊος εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένος μὲ τὸ πιὸ δυσάρεστο γεγονὸς στὴν 
Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βασι-

λεύουσας στοὺς Ὀθωμανούς.
Γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ καὶ ἔχουν 

εἰπωθεῖ ἀκόμα περισσότερα, ὡστόσο, πάντοτε ἡ ἀνάμνησή της εἶναι μία πρώτης 
τάξεως εὐκαιρία γιὰ αὐτοκριτικὴ καὶ ἐσωτερικὴ ἐμβάθυνση στὰ λάθη μας, εἴτε 
τὰ προσωπικά, ἢ, σὲ ἐπίπεδο Ἔθνους.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ δημοτικὰ τραγούδια, ποὺ περιγράφει 
πολὺ ζωντανὰ τὴν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα εἶναι καὶ τὸ λεγόμενο, σύμφωνα μὲ 
τὴν καταγραφὴ τοῦ ἀειμνήστου Σίμωνος Καρᾶ, “Σταυρωτὸ τοῦ Πάσχα” ἀπὸ 
τὸ Νεοχώριο τῆς Χαλκιδικῆς.

Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆ, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια
σημαίνει κι ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, τὸ μέγα Μοναστήρι,
Μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξηνταδυὸ καμπάνες.
Κάθε καμπάνα καὶ Παπᾶς, κάθε Παπᾶς καὶ Διᾶκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ Βασιλιάς, δεξιὰ ὁ Πατριάρχης
κι ἀπ’ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειῶνταν οἱ κολῶνες
Νὰ μποῦνε στὸ Χερουβικὸ καὶ νά ’βγει ὁ Βασιλέας,
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φωνὴ τοῦ ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ’ Ἀρχαγγέλου στόμα:
Πάψατε τὸ Χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τὰ ἅγια,
Παπάδες πάρτε τὰ ἱερὰ κι ἐσεῖς κεριὰ σβηστεῖτε,
γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει.
Μον’ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιὰ νὰ ‘ρθοῦν τρία καράβια
τὸ ‘νὰ νὰ πάρει τὸ Σταυρὸ καὶ τ’ ἄλλο τὸ Βαγγέλιο,
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο τὴν ἅγια Τράπεζά μας,
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν.

Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.
Σώπασε κυρὰ Δέσποινα καὶ μὴν πολυδακρύζεις
πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θἆναι!...

Σίγουρα τὰ συναισθήματα, ποὺ προξενεῖ τὸ ἄκουσμά του, εἶναι ἀνάμεικτα, 
ἀφοῦ περιέχουν ἕνα μεῖγμα ἀναπόλησης, μελαγχολίας, λύπης, ἐλπίδος καί, ἐνδε-
χομένως, πολλῶν ἄλλων.

Ἔχει σημασία νὰ προσέξουμε δύο σημεῖα τοῦ τραγουδιοῦ καὶ πρωτίστως 
τὴν φράση: «Ψάλλει ζερβὰ ὁ Βασιλιάς, δεξιὰ ὁ Πατριάρχης». Σὲ μία ἐποχὴ 

ὅπου ὁ Αὐτοκράτορας λα-
τρευόταν ὡς ἰσόθεος, στὴν 
Ἐκκλησία καὶ ἰδιαίτερα 
στὴν Θεία Λειτουργία ὁ 
βασιλεὺς ἔψαλλε στὸν ἀρι-
στερὸ χορὸ καὶ ὄχι στὸν 
δεξιό, ἐκεῖ ὅπου πρωτοστα-
τοῦσε ὁ Πατριάρχης! Τότε 
ὁ βασιληὰς καὶ ἔψαλλε καὶ 
ἦταν δεύτερος στὴν ψαλ-
τικὴ τάξη, ἀκολουθῶντας 
τὸν Πατριάρχη, σὲ ἀντίθεση 
μὲ τὴν σημερινὴ ἐποχὴ ὅπου 
οἱ ἄρχοντες προσπαθοῦν νὰ 
περιορίσουν τὸν ρόλο τῆς 
Ἐκκλησίας στὸ ρόλο κά-
ποιου “φιλανθρωπικοῦ φο-
ρέα”! 

Βέβαια αὐτὰ συνέβαι-
ναν ὅταν βασιλεῖς ἦσαν ἄνθρωποι τοῦ ἀναστήματος τῶν «Μιχαὴλ τοῦ Ὀρθο-
δόξου ἡμῶν βασιλέως, Ἀνδρονίκου τοῦ ἀοιδίμου καὶ μακαρίου βασιλέως ἡμῶν 
τοῦ Παλαιολόγου τοῦ τὴν προτέραν κατὰ Βαρλαὰμ συγκροτήσαντος σύνοδον 
γενναίως τε τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ καὶ τῆς ἱερᾶς ἐκείνης συνόδου προστάντος, 
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καὶ πράγμασι καὶ λόγοις καὶ ταῖς διὰ στόματος ἰδίου θαυμασταῖς δημηγορίαις, 
τὰ μὲν εὐαγγελικὰ καὶ ἀποστολικὰ κρατύναντος δόγματα, τὸν δὲ προρρηθέντα 
Βαρλαάμ, αὐταῖς αἱρέσεσι καὶ συγγράμμασι καὶ ταῖς κατὰ τῆς ὀρθῆς ἡμῶν πί-
στεως κενοφωνίαις καθελόντος τε καὶ ἀποκηρύξαντος ὡς ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦτοις 
ἀγῶσι, καὶ τοῖς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἀριστεύμασι μακαρίως μεταλλάξαντος τὸν 
τῆδε βίον, καὶ πρὸς τὴν ἀμείνω καὶ μακαρίαν ἐκείνην διαβάντος λῆξιν» ὅπως 
ἀναφέρεται στὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀντίστοιχα, στὸν θρόνο τοῦ Πατριάρχου βρισκόταν μεγάλα ἀναστήματα 
ὅπως εἶναι ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,  ὁ 
Μέγας Φώτιος, ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Ε΄ καὶ πλῆθος ἄλλων.

Ἡ μετὰ τὴν Ἅλωση πραγματικότητα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τόσο στοὺς Πατριάρ-
χες, ὅσο καὶ στοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντες εἶναι ἀπογοητευτική. Ἡ Ἅλωση τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως σήμανε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τέλος τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατο-
ρίας, τὴν παρακμὴ τῆς ἀνθρωπότητος. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἔχει τεθεῖ στὸ περι-
θώριο ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, ἐνῶ οἱ πολιτικὲς ἐπιδιώξεις καὶ σκοπιμότητες 
πολλῶν Πατριαρχῶν καὶ Ἱεραρχῶν ἔχουν ὁδηγήσει στὴν ἐκκοσμίκευσή της.

Τὸ δεύτερο σημεῖο, ποὺ ἀξίζει νὰ προσέξει κανεὶς στὸ τραγούδι αὐτὸ εἶναι 
ἡ προτελευταία στροφή: «Μον’ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιὰ νὰ ‘ρθοῦν τρία 
καράβια, τό ‘να νὰ πάρει τὸ Σταυρὸ καὶ τὰ ἄλλο τὸ Βαγγέλιο, τὸ τρίτο τὸ 
καλύτερο τὴν ἅγια Τράπεζά μας, μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ 
μαγαρίσουν». Οἱ χριστιανοὶ τῆς Πόλης βλέποντας τὸν ἐχθρὸ πρὸ τῶν πυλῶν 
ξέχασαν τὴν ἐλπίδα τους, τὴν Παναγία μας, ποὺ εἶναι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς 
τοῦ Γένους μας καὶ στράφηκαν στὴν Δύση δίνοντας τὰ ἅγια τοῖς κυσὶ καὶ βάζο-
ντας τοὺς μαργαρῖτες στοὺς χοίρους!1

Ὅ,τι πολυτιμότερο εἴχαμε οἱ Ὀρθόδοξοι, τὸ δώσαμε στοὺς Δυτικοὺς ἀπὸ 
τὸν φόβο μήπως τὸ μαγαρίσουν οἱ Ὀθωμανοί. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ Δυτικοὶ ἦσαν 
πάντοτε χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἄπιστους καὶ ἀπολίτιστους Μουσουλμάνους. Οἱ 
Δυτικοὶ διέφθειραν καὶ κατέστρεψαν ὅ,τι πολυτιμότερο εἴχαμε, δηλαδὴ τὴν 
Ὀρθόδοξο Πίστη καὶ τὶς Παραδόσεις μας! Σὲ ἐμᾶς ἔμεινε ὁ θρῆνος γιὰ αὐτά, 
ποὺ χάσαμε καὶ ἡ ἀβάσιμη ἐλπίδα πὼς κάποια μέρα θὰ τὰ πάρουμε πίσω. Τί 
τραγωδία! Τραγουδᾶμε τὸ λάθος μας, ἀλλὰ δὲν τὸ διορθώνουμε!

Ἐὰν δὲν συνειδητοποιήσουμε τὸ τί κάναμε λάθος καὶ κυρίως τὸ ὅτι μετα-
θέσαμε τὴν ἐλπίδα μας ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς ἀνθρώπους, δὲν πρόκειται νὰ ἀλλά-
ξει ποτὲ κάτι στὴν ζωή μας, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸ Ἔθνος. Ἁπλᾶ κάθε χρόνο θὰ 
δακρύζουμε στὴν ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος καὶ μετὰ θὰ ξεχνιόμαστε βυθισμένοι 
καὶ ἀγκιστρωμένοι στὶς στρεβλὲς ἐπιλογές μας μέχρι τὴν ἡμέρα, ποὺ θὰ ἀκού-
σουμε ὅλοι τὸ «ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, δοῦλε πονηρέ»!

     Μανώλης Β. Βολουδάκης
1. Σύμφωνα μὲ τὸ «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς», κατά 
Ματθαῖον Εὐαγγέλιον (Κεφ. 7, στίχ. 6)
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Η  ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ  ΜΑΣ 
ΒΑΛΘΗΚΕ  ΝΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗ 

ΤΟΝ  ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΗ   ΙΟΥΔΑ!

Κ
αθώς πλησιάζουμε πρός τό Ἅγιο Πάσχα, τήν «Ἑορτήν τῶν ἑορτῶν καί 
τήν Πανήγυριν τῶν πανηγύρεων», ἐνῶ ὅλοι οἱ πιστοί προετοιμάζονται 

πνευματικά γιά τό κοσμοϊστορικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, κά-
ποιοι θεωροῦν τόν χρόνο κατάλληλο καί προχωροῦν στό ἔργο τῆς “ἀποκα-
ταστάσεως” τοῦ Ἰούδα!

Ἡ Ὁλλανδή συγγραφέας Lot Vekemans βρῆκε ἀξιοσημείωτο τό γεγο-
νός, ὅτι σέ ὅλες τίς εἰκόνες, ἀνά τούς αἰῶνες, ὁ Ἰούδας παρουσιάζεται σάν 
ἄσχημος καί προσωποποίηση τοῦ κακοῦ. Ὁ Ἰούδας μάλιστα χλευάζεται 
ἀπό τούς ἀνθρώπους, γιά νά μποροῦν οἱ ἴδιοι, νά ξεπλένουν τίς ψυχές τους, 
ἀπό τίς ἁμαρτίες. Ἀποφάσισε λοιπόν, νά δανείση μιά φωνή στόν Ἰούδα, 
γιά νά μπορέση νά μιλήση ὁ ἴδιος καί ἔγραψε τόν θεατρικό μονόλογο “Ἰού-
δας”.

Ὁπωσδήποτε κάθε λογοτέχνης, προσεγγίζει ἀπό τήν δική του ὀπτική 
γωνιά, τά διαφορά γεγονότα τῆς Ἱστορίας. Τό ἰδιαίτερο στήν προκειμένη 
περίπτωση, εἶναι τό ὅτι, ἀκριβῶς τήν περίοδο τοῦ Πάσχα τῶν Δυτικῶν, ἡ 
Εὐαγγελική Λουθηρανική μαζί μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία καί σέ συνερ-
γασία μέ τό κρατικό θέατρο Braunschweig, παρουσιάζουν τό ἔργο σέ δια-
φόρους ναούς τῆς Κ. Σαξωνίας.

Ὁ γενικός διευθυντής τοῦ θεάτρου Joachim Klement, μᾶς βοηθᾶ νά 
καταλάβουμε, τό πνεῦμα τοῦ ἔργου. «Ζοῦμε τήν συγκινητική ἱστορία ἑνός 
ἀνθρώπου (τοῦ Ἰούδα), πού ἔχει κάνει ἕνα ἀσυγχώρητο παράπτωμα.... ὅμως 
χωρίς αὐτό τό φιλί τοῦ Ἰούδα, δέν θά γινόταν ὁ Χριστιανισμός, ποτέ μεγά-
λη θρησκεία. Ὅποιος ἐνεργεῖ κάνει καί λάθη, σίγουρο εἶναι ὅτι ὅλοι μας, 
θά μπορούσαμε νά εἴμεθα ὁ Ἰούδας». Ὁ δημοσιογράφος τῆς τοπικῆς ἐφη-
μερίδος, πού παρουσιάζει τήν συνεργασία τῶν ναῶν μέ τό θέατρο, πηγαίνει 
πιό πέρα...: «Ὁ ἄνθρωπος ἐνεργεῖ συχνότερα ἀπό ἀμφιβολία παρά ἀπό πί-
στη, λέει κάπου ὁ Ἰούδας στό ἔργο καί ἀνοίγει τό πεδίο τοῦ προβληματι-
σμοῦ, ὅσον ἀφορᾶ στήν προδοσία, πού στόν ἕνα (τόν Ἰούδα) κόστισε τήν 
ζωή καί τήν ἀπολύτρωση(;) καί τόν ἄλλον (τόν Ἰησοῦ) τόν ἔκανε Υἱό Θεοῦ! 
Ὁ Ἰούδας ἔπρεπε νά πεθάνη, γιά νά ζήση ἡ ἀνθρωπότητα. Ὅμως ποιός 
ἔχει προδώσει ποιόν;»

Στήν Δύση, δηλαδή 2000 χρόνια, μετά τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάστα-
ση τοῦ Κυρίου, δέν γνωρίζουν ἀκόμη, ποιός πρόδωσε ποιόν!
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Ἄν καί ἡ πρώτη παρουσίαση τοῦ ἔργου, σέ ναό τοῦ Braunschweig, 
στίς 5 Μαρτίου, δέν εἶχε καί πολλή ἐπιτυχία, τό ἔργο θά συνεχισθῆ μέχρι 
καί τίς 22 Ἀπριλίου, σέ ναούς ἄλλων πόλεων. Κάποιοι ἐπιμένουν νά μεταφυ-
τεύσουν αὐτές τίς κακοδοξίες, στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Σέ παλαιότερη κριτική γιά τό ἔργο, στήν Welt (16.12.2012), μεταξύ 
ἄλλων διαβάζουμε.... «Εἶναι καιρός γιά τήν ἀποκατάσταση ἤ τουλάχιστον 
γιά μιά διαφορετική εἰκόνα, γιά αὐτήν τήν ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα. 
Μιά συναρπαστική προσπάθεια, νά γίνη ὁ Ἰούδας ἥρωας. Ὁ Ἰούδας τῆς 
Vekemans μιλᾶ στό κοινό εὐθέως, χωρίς πάθος, μέ ἁπλές ἀλλά διεισδυτικές 
λέξεις. Περιγράφει τήν καταγωγή του, τό ἐπάγγελμα τῶν γονέων του, μέχρι 
τά 25 του χρόνια, πού ἐγκαταλείπει τά πάντα, γιά νά ἀκολουθήση τόν Χρι-
στό. Τέλος πάντων, στό τέλος ὁ Ἰούδας, εἶναι θυμωμένος μέ τόν Χριστό, 
γιατί ἀδιαμαρτύρητα ταπεινώνεται συνέχεια. Ὁ Ἰούδας εἶναι ἕνας ἀγωνι-
στής, ἐνῶ ὁ Χριστός ἕνας δειλός».

Γυρίζοντας πάλι στό σήμερα, διαβάζουμε ἀπό τήν ἐπίσημη ἱστοσελί-
δα, τῆς Εὐαγγελικῆς–Λουθηρανικῆς Σέκτας, στήν περιοχή Plon-Segeberg, 
στήν Β. Γερμανία, γιά τό ἴδιο ἔργο πού παρουσιάζουν, στίς 11 Μαρτίου: 
«Ποιοί ἦταν οἱ λόγοι πού ὡδήγησαν τόν Ἰούδα σέ αὐτήν τήν πράξη; Πῶς θά 
ἦταν ἡ Χριστιανωσύνη ἐάν ὁ Ἰησοῦς, δέν εἶχε προδωθεῖ; Εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ἤ 
ὁ Ἰούδας πού πέθανε γιά μᾶς;»

Μέ αὐτούς τούς προβληματισμούς, ἔρχονται ἀντιμέτωποι, ὅσοι ἐπι-
σκεφθοῦν τίς Παπικές καί Προτεσταντικές συναθροίσεις, αὐτήν τήν περίο-
δο. Σάν πρόβατα χωρίς ποιμένα, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, οἱ ἄνθρω-
ποι, πότε βλέπουν τόν Ἰούδα ἥρωα, πότε καθοδηγοῦνται ἀπό τόν πάστορα, 
νά κάνουν γυμναστική κατά τήν διάρκεια τῆς προσευχῆς!

Ὁ Θεός νά βάλη τό χέρι του!
      
       Στυλιανός Ρουτζούνης

Ἀμβοῦργο, Ἀπρίλιος 2016.
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Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ  ΕΤΟΛΜΗΣΕ
 ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 ΤΙΣ  «ΝΕΕΣ  ΧΩΡΕΣ»!
  

E
γκυρότατες πληροφορίες πού περιῆλθαν εἰς γνῶσιν μου ἀπό κο-
ρυφαίους παράγοντες τῆς Πατρίδος μας  ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ 

Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος 
προέβη εἰς πρωτοφανῆ, ἀποτρόπαιον, ἀντιεκκλησιαστική και ἀντε-
θνική ἐνέργεια. Ἐκορύφωσε τίς ἐπιδιώξεις του διά ἐπικυριαρχίαν 
του ἐπί τῶν «Νέων Χωρῶν» (κακῶς, βεβαίως,  ἀποκαλουμένων τοι-

ουτοτρόπως, ἐφ’ ὅσον 
πρόκειται περί τῶν 
Μη τροπόλεων τῆς ἑνι- 
αί ας Πατρίδος μας, 
τῆς Ἠπείρου καί τῆς 
Βο ρεί ου Ἑλλάδος), ζη-
τῶν τας ἀπό τήν Κυβέρ-
νηση τήν ἐπανυπαγω-
γή τῶν «Νέων Χωρῶν» 
εἰς τήν ἐκκλησιαστική 
δικαιοδοσία τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως! 

Ἡ ἐγκυροτάτη 
καί ἐξακριβωμένη αὐτή 
πληροφορία ἑρμηνεύει 

καί τήν πρό τῆς συγκλήσεως τῆς προσφάτου Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δημοσιευθεῖσα εἴδηση ὅτι ὁ Μακ. Ἀρχι-
επίσκοπος κ. Ἱερώνυμος παρέδωσε πρός φύλαξιν εἰς τήν Κρύπτην 
τῆς Ἱ. Συνόδου ὀγκώδη ἀπόρρητον Φάκελλον, προφανῶς μέ ἔγγρα-
φα, τά ὁποῖα σχετίζονται μέ αὐτήν τήν ὑπόθεση.

 Ἡ ἐκκλησιαστική καί πνευματική στάση τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου μας νά παραδώση τόν ἀπόρρητο Φάκελλον, τηρῶντας 
ἀπόλυτη σιωπή, μή θέλοντας –προφανῶς– νά ἐκθέση τό Πατριαρχεῖο, 
τόν τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἀλλά καί μᾶς δημιουργεῖ ἐπιπρόσθετες εὐθῦνες, 
διότι πρέπει νά ἀντιδράσουμε ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί νά ἀντιταχθοῦμε 



206

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 165

σέ μιά ἐντελῶς ἀντικανονική ἀπαίτηση τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία 
ἀπαίτηση, ὄχι μόνο θά ἐκκοσμικεύση τίς Ἑλληνικές Μητροπόλεις μέ 
ἐκλογές Μητροπολιτῶν, ὅπως αὐτῶν πού ἔχει ἐκλέξει μέχρι σήμερα 
στήν Εὐρώπη καί ἀλλοῦ, μέ τά γνωστά οἰκτρά πνευματικά ἀποτελέ-
σματα, ἀλλά κατακερματίζει καί ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΙ τήν Πατρίδα μας, 
στά τμήματα πού ὥριζαν ἐδῶ καί χρόνια οἱ Τουρκικοί Χάρτες τῆς 
Ἑλλάδος, πού διδάσκονται στά Σχολεῖα τῆς Κωνσταντινουπόλεως!  

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή ἦταν ἀναμενομένη καί προφανής, ὡστόσο μέχρι 
χθές ἐλοιδωρούμεθα οἱ γράφοντες,  ὁσάκις ἐπισημαίναμε τούς ἐκ-
κλησιαστικούς καί ἐθνικούς κινδύνους πού ἐγκυμονοῦσαν  οἱ Πα-
τριαρχικές κινήσεις πού προετοίμαζαν τήν ὑλοποίηση τῶν ἐπιδιώξε-
ων τοῦ Φαναρίου.

Γράφω αὐτά σήμερα μέ ἰδιαίτερο πόνο γιατί τό θέμα αὐτό  τό 
ἐπεσήμανα πρῶτος καί μόνος, γράφοντας ἐπ’ αὐτοῦ ἀπό τό 2001!

Συγκεκριμένα, στίς 27-7-2001, στό ἄρθρο μου στόν «Ο.Τ.» μέ 
τίτλο «Ὁρατός ὁ κίνδυνος Βατικανοποιήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας» 
ἔγραφα:

«Οἱ «κάποιες» περυσινές ἀμφισβητήσεις γιγαντώθηκαν 
κατά τό φετινό χρόνο, μέ ἀποτέλεσμα τόν διχασμό τῆς Ἱεραρχί-
ας μας καί τή δημιουργία δύο στρατοπέδων: τῶν φιλοπατριαρχικῶν 
καί τῶν φιλοαρχιεπισκοπικῶν. Τό ἐκπληκτικό εἶναι πῶς, χωρίς νά 
τό καταλάβουν μερικοί Ἱεράρχες μας, στήν προσπάθειά τους νά 
ἀντιστρατευθοῦν τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ὁδηγοῦνται μέ μαθη-
ματική ἀκρίβεια στήν ἀπεμπόλησι τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως. Ἄλλοτε μέ τίς μομφές τους ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκό-
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που Ἀθηνῶν (ὄχι γιά τίς θεολογικές ἤ τίς ποιμαντικές του ἐπιλογές 
ἀλλά ἀμφισβητῶντας τίς ἁρμοδιότητές του ὡς Ἀρχιεπισκόπου Πά-
σης Ἑλλάδος), ἄλλοτε μέ τίς μομφές τους ἐναντίον τοῦ Ἑλλαδικοῦ 
Αὐτοκεφάλου καί ἄλλοτε μέ ἔμμεσες ἀπειλές γιά ἐπανυπαγωγή τῶν 
«Νέων Χωρῶν» (δηλαδή Ἑλληνικῶν Μητροπόλεων) στό Πατριαρχεῖο 
Κωνσταντινουπόλεως, στήν περίπτωσι πού θά ἄλλαζε τό ὑφιστάμενο 
σήμερα καθεστώς, πού ἀπορρέει ἀπό τή Συνοδική Πράξι τοῦ 1928. 
Ἕνα καθεστώς ἐπικίνδυνο, τό ὁποῖο μπορεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά 
ἐκμεταλλευθῆ ὁ οἱοσδήποτε Πατριάρχης, γιά νά διχάση ἤ νά ἐπηρε-
άζη τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». 

Τό ἔτος 2003, ἐξ ἀφορμῆς τῆς διενέξεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου καί τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἔγραψα ἕνα τευ-
χίδιο μέ τίτλο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΩΣ (ΧΩΡΙΣ) ΦΑΝΑΡΙ» (18-10-2003) 
καί  σέ μιά ἀπό τίς ἑνότητες τοῦ κειμένου μου αὐτοῦ ἐπεσήμανα ὅτι 
ὁ «Συνοδικός Τόμος» ἀχρηστεύει τήν «Πατριαρχική Πράξη τοῦ 
1928», πού κατακερματίζει τήν Πατρίδα μας καί βεβηλώνει τό 
Κανονικό Δίκαιο.

Ἔγραφα: «Οἱ συζητηταί τοῦ θέματος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος καί Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως παρασύρονται 
ὡς ἐπί τό πλεῖστον σέ μιά μονοδιάστατη ἀξιολόγηση τῆς ἀκανθώ-
δους γιά τίς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 
1928. Βεβαίως καί μέ τή μονοδιάστατη ἀξιολόγηση τῆς περί οὗ ὁ 
λόγος Πράξεως ἔχουν διατυπωθεῖ πολλά καί ἀξιόλογα ἐπιχειρήμα-
τα, τά ὁποῖα ἀποδυναμώνουν τίς ἀξιώσεις τοῦ Πατριαρχείου. Ὅμως, 
ἕνας συσχετισμός τῆς Πράξεως αὐτῆς μέ αὐτόν καθ’ ἑαυτόν τόν Συ-
νοδικό Τόμο τοῦ 1850, ὁ ὁποῖος προηγήθηκε καί ὁ ὁποῖος ἐκφράζει 
μέ κάθε λεπτομέρεια τίς διαθέσεις καί τό φρόνημα τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, κυριολεκτικά ἀχρηστεύει τήν Πατριαρχική Πράξη τοῦ 
1928 καί ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι αὐτή ἡ Πράξη δέν θά εἶχε ποτέ 
ἐκδοθεῖ ἄν ἐπρυτάνευε ἡ λογική καί ἡ θεολογική ὀξυδέρκεια στούς 
τότε ἐκκλησιαστικῶς ὑπευθύνους.  Ἀρκεῖ ἡ παράθεση μιᾶς καί μόνης 
παραγράφου τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου γιά νά καταπέση ἡ ἰσχύς τῆς Πα-
τριαρχικῆς Πράξεως. Τήν ἀντιγράφουμε: «...ὡρίσαμεν τῇ δυνάμει 
τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος διά τοῦ παρόντος 
Συνοδικοῦ Τόμου, ἵνα ἡ ἐν τῷ Βασιλείῳ τῆς Ἑλλάδος Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ἀρχηγόν ἔχουσα καί κεφαλήν, ὡς καί πᾶσα ἡ Καθολι-
κή καί Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τόν Κύριον καί Θεόν καί Σωτήρα 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὑπάρχη τοῦ λοιποῦ κανονικῶς αὐτοκέ-
φαλος ...ἐπιγινώσκομεν αὐτήν καί ἀνακηρύσσομεν πνευματικήν 
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ἡμῶν ἀδελφήν ...καί ὡς τοιαύτην τοῦ λοιποῦ ἀναγνωρίζεσθαι 
καί μνημονεύεσθαι τῷ ὀνόματι «Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος» δαψιλεύομεν δέ αὐτῇ καί πάσας τάς προνομίας 
καί πάντα τά κυριαρχικά δικαιώματα, τά τῇ ἀνωτάτῃ Ἐκκλησια-
στικῇ ἀρχῇ παρομαρτοῦντα...»!

Μετά ἀπό αὐτό τό κείμενό μου ὁ μακαριστός π. Μᾶρκος Μα-
νώλης, μοῦ εἶπε: «Δυστυχῶς θά μείνης μόνος»! Καί ἔτσι πράγματι 
ἔγινε. Οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐπέμεινε στίς ἀπόψεις 
του καί τό θέμα ἔμεινε σέ ἐκκρεμότητα.

Τό  ἔτος 2015, σέ ἄρθρο μου στόν Ο.Τ., ἀναιρετικό τῆς κατηγο-
ρίας δημοσιογράφου ὅτι μάχομαι τόν Πατριαρχικό θεσμό ἔγραψα: 
«Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 περί τῆς 
ὁμηρίας Μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι προσβολή τοῦ θε-
σμοῦ τοῦ Πατριαρχείου ἀλλά ἀποδοκιμασία μιᾶς Πατριαρχικῆς 
Πράξεως–Κερκόπορτας γιά τήν διεκδίκηση ἐδαφῶν τῆς Πατρί-
δος μας ἀπό ἀλλοεθνεῖς. Ἐπίσης, ἐτόνισα στό ἄρθρο μου ὅτι ἡ 
Πράξη αὐτή ἀντίκειται καί στόν Συνοδικό Τόμο ἀλλά καί στήν 
πάγια τακτική τῆς Ἐκκλησίας νά «συμμεταβάλλονται τά ἐκκλη-
σιαστικά πράγματα μέ τίς πολιτειακές ἐξελίξεις». Ἡ ἀμφισβήτηση 
τῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἐκ μέρους μου εἶναι ἀμφισβήτηση παρανόμου 
καί Ἀντικανονικῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως καί ὄχι προσβολή τοῦ 
θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου. Ἡ ἀνατρεπτική ἄποψη τοῦ Πατριάρχου 
μας «περί τῆς ἀναγκαιότητος καταργήσεως Ἱερῶν Κανόνων ἀκόμη 
καί Κανόνων Οἰκουμενικῶν Συνόδων»(!), πού ὑποστηρίζει στήν δι-
δακτορική του διατριβή, εἶναι ἐκείνη πού προσβάλλει «ὅλον τόν θε-
σμόν τῆς Ἐκκλησίας» καί ὄχι ἡ δική μου ἀμφισβήτηση» (Τίτλος τοῦ 
ἄρθρου: «Ποιός μάχεται τόν Πατριαρχικόν Θεσμόν;» (5-6-2015).

Τό ἀποκορύφωμα τῶν φόβων μου γιά τίς ὀλέθριες ἐπιπτώσεις 
τῶν Πατριαρχικῶν διεκδικήσεων διετυπώθη στίς 26 Φεβρουαρίου 
2016 μέ ἄρθρο μου στόν «Ο.Τ.» (φ. 2106), μέ τίτλο «Κωνσταντι-
νούπολις: Φανάρι ἤ Λυχνία;», γιά τό ὁποῖο εἶχα δεχθεῖ νέον καται-
γισμόν. Ἔγραφα ἐπί λέξει: «Ἔτσι, δέν ἀποκλείεται νά ἐπιφυλλάσ-
σουν καί μία “ἔκπληξη” στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί, κατά 
συνέπεια, στήν Πατρίδα μας: Νά θέσουν ἐντελῶς αἰφνιδιαστικά 
οἱ Πατριαρχικοί, ἐκεῖ στή Σύνοδο, θέμα ἐπανυπαγωγῆς τῶν λε-
γομένων «Νέων Χωρῶν», δηλαδή ὁλοκλήρου τῆς Βορείου Ἑλλά-
δος στήν Ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως(!), ὁλοκληρώνοντας τά σχέδια Ἀμερικῆς καί 
Τουρκίας γιά τόν κατακερματισμό τῆς Πατρίδος μας! Οἱ μέχρι 
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σήμερα Πατριαρχικές Περιοδεῖες, οἱ κινήσεις, τά γραπτά καί τά 
προφορικά τοῦ Πατριαρχείου περί τοῦ θέματος αὐτοῦ δέν μᾶς 
ἀφήνουν περιθώρια νά θεωροῦμε τή σκέψη μας αὐτή ὡς καχυ-
ποψία!». Τώρα πλέον ἀπεδείχθη περίτρανα ὅτι δέν πρόκειται περί 
καχυποψίας, ἀλλά περί τῆς ὠμῆς πραγματικότητος!

Τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρό, ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό, καί γι’ 
αὐτό  ἀπαιτεῖ λεπτεπιλέπτους χειρισμούς. Θά χρειασθῆ νά ἐπανέλ-
θουμε, ὅπως πρέπει νά ἐπανέλθουμε καί στό ζήτημα τοῦ ποιός εἶναι 
Πρῶτος τῆς κάθε Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. Τό Πατριαρχεῖο ἰσχυρί-
ζεται ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι Πρῶτος καί τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας 
γιατί εἶναι ὁ Πρῶτος τοῦ Γένους. Ἡ δική μας ἀπάντηση στόν ἰσχυ-
ρισμό αὐτόν εἶναι ἁπλῆ, μέ τή μορφή ἐρωτήματος, παρακάμπτοντας 
τά Θεολογικά καί Κανονολογικά συνεπόμενα: Πόσων Γενῶν εἶναι 
ὁ Πατριάρχης μας Πρῶτος; Τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Γένους 
τῶν Ἀμερικανῶν, τοῦ Γένους τῶν Αὐστραλῶν, τοῦ Γένους τῶν Κορε-
ατῶν, τοῦ Γένους τῶν Νεοζηλανδῶν, τοῦ Γένους τῶν Κινέζων, τοῦ 
Γένους κάθε Εὐρωπαϊκῆς χώρας καί ὅπου ἀλλοῦ; Μήπως ὅλες αὐτές 
οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Ὑφηλίου εἶναι Ἑλληνικές;  Ἤ μήπως 
πρέπει νὰ γίνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ λαοὶ Ἕλληνες, προκειμένου νὰ γί-
νουν Ὀρθόδοξοι;  Ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἔχει πολλές φορές 
μιλήσει κατά τοῦ Ἐθνικισμοῦ. Τί συμβαίνει; Μήπως στὶς ἀνωτέρω 
Ἐκκλησίες δὲν εἶναι ὁ Πρῶτος ἀλλὰ ὁ Δεύτερος; Τελικά, πῶς θά 
μπορέσουμε νά συνεννοηθοῦμε Θεολογικά, ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά 
διαλεχθοῦμε οὔτε μέ στοιχειώδη λογική;

Πρέπει νά ἐπανέλθουμε καί στό θέμα τῆς Τουρκικῆς Ὑπηκοό-
τητος, τήν ὁποία –ὅπως πληροφορήθηκα– ἔχουν ἤδη λάβει ὅλοι οἱ 
Μητροπολίτες τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου(!), χωρίς  νά ὑπάρ-
ξη ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστική ἤ κρατική ἀντίδραση.

 
Θεωρῶ ἀπαραίτητο νά συνδέσω τό ἄρθρο μου αὐτό μέ τήν δε-

οντολογία καί τό ἦθος πού πρέπει κατά τήν ἐκτίμησή μου νά ἔχη 
ὁ ἀντιοικουμενιστικός ἀγώνας, διότι μερικοί προσπαθοῦν νά τόν 
ἀποπροσανατολίσουν, κατηγορῶντας ἐμένα γι’ αὐτό πού κάνουν, 
κατά τό σοφό γνωμικό: «τό δικό μου ὄνομα, πάρ’ το σύ γειτόνισ-
σα»! Συνδέεται ὅμως αὐτή ἡ δεοντολογία ἄμεσα καί μέ τό θέμα τῶν 
«Νέων Χωρῶν». 

Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι σέ ἕνα ἀγῶνα, καί, μάλιστα, πνευ-
ματικό, εἶναι, νομίζω,  προαπαιτούμενο ἡ ἀναγνώριση τῆς ἱστορικῆς 
πραγματικότητος, ἡ ἐπισήμανση τῶν πραγματικῶν γεγονότων –θε-
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τικῶν καί ἀρνητικῶν– ἡ τοποθέτησή μας ἔναντι αὐτῶν τῶν γεγονό-
των, ἡ ἀξιολόγησή τους, ὅπως καί ἡ ἀξιολόγηση τῶν προσώπων πού 
πρωταγωνίσθησαν στά γεγονότα αὐτά, καί, βάσει αὐτῆς τῆς ἀξιολο-
γήσεως, νά γίνεται ἡ χάραξη τῆς στρατηγικῆς γιά τήν εὐόδωση τοῦ 
ἀγῶνος.

Αὐτή τήν ἀρχή ἀκολούθησα πάντοτε καί, μέχρι σήμερα, δέν ἔχω 
διαψευσθεῖ στίς ἐκτιμήσεις μου, παρά τόν πόλεμο πού κατά καιρούς 
ἔχω δεχθεῖ ἀπό ἀνθρώπους πού στεροῦνται τῆς δυνατότητος νά βλέ-
πουν τήν πραγματικότητα ἀλλά ἐπηρεάζονται ἀπό τήν συναισθημα-
τική τους νοημοσύνη, ἕως ὅτου –βεβαίως– τά γεγονότα καταστήσουν 
τό πρᾶγμα σαφές καί ὀφθαλμοφανές στούς πάντες.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ἔχω διαφοροποιηθεῖ καί στήν θεώρηση 
τοῦ Ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος, διότι βλέπω πώς ἀπό τόν ἀγῶνα 
αὐτόν ἀπουσιάζουν τά προαπαιτούμενα καί λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν 
–καί μάλιστα προβαλλόμενες μετά κρότου– ἀποσπασματικές τοπο-
θετήσεις ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, μέχρι χθές ἦσαν παντελῶς ἀπόντες 
ἀπό τόν ἀντιοικουμενιστικόν ἀγώνα, εἴτε ἀπό ἀδιαφορία, εἴτε λόγω 
ἐπιδιώξεως ἄλλων σκοπιμοτήτων, εἴτε λόγῳ τῆς νεαρᾶς τους ἡλικί-
ας φυσικῷ τῷ λόγῳ δέν ἐγνώρισαν ἐν ζωῇ τούς πρωταγωνιστάς τοῦ 
Ὀρθοδόξου ἀγῶνος.

Ὅλοι αὐτοί, ἀνεξαρτήτως τοῦ λόγου πού κατά τό παρελθόν 
ἀπουσίαζαν –δικαιολογημένα ἤ μή– γράφουν καί ὁμιλοῦν σήμερα 
σάν νά ἄρχισε ἀπό αὐτούς ὁ Ἀντιοικουμενιστικός ἀγώνας, σάν νά 
ἀνακάλυψαν αὐτοί ὅλα τά προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, χρησιμο-
ποιοῦν δέ θέσεις, αἰτιάσεις καί ἐπιχειρήματα πού πρωτοδημοσιεύ-
ονται στόν «Ὀρθόδοξον Τύπον» ἀπό πεντηκονταετίας μέχρι καί 
σήμερα, χωρίς νά αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ἀναφέρουν τήν Πηγή 
πού ἀντλοῦν τίς ἐπισημάνσεις καί τοποθετήσεις τους.

Ἐπιπρόσθετη ἐπαλήθευση τούτου, εἶναι τό πρόσφατο Συνέδριο, 
πού ἔγινε στόν Πειραιᾶ, ὅπου δέν ἀναφέρθηκε οὔτε μιά φορά ὁ 
«Ὀρθόδοξος Τύπος»  –ὁ προσφυῶς ἀποκληθείς  ἀπό τόν π. Θε-
όδωρον Ζήσην «ναυαρχίδα τοῦ Ἀντι-οικουμενιστικοῦ ἀγῶνος»– 
οὔτε ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης,  οὔτε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, 
παρεκτός τῆς ἀναγνώσεως ὑπό δύο ἀγωνιστῶν  Μητροπολιτῶν τοῦ 
κειμένου του γιά τό προτιμητέον τοῦ  καταποντισμοῦ τοῦ Πατρι-
αρχείου στά βάθη τοῦ Βοσπόρου ἀπό τοῦ νά προδοθῆ ἡ Ὀρθόδοξη 
Πίστη μας, τό ὁποῖο εἶχα ἀνασύρει ἀπό τήν πληθύν τῶν γραπτῶν 
του καί τό προέβαλα  στό δημοσιευθέν στόν «Ο.Τ.» (Φ. 2080, 31-7-
2015) ἄρθρο μου «ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗ ΚΑΙ O π. ΕΠΙΦΑ-
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ΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΤΙ ΕΜΑΧΕΤΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ 
ΘΕΣΜΟΝ;», γιά τό ὁποῖο, μάλιστα, τότε εἶχα δεχθεῖ πυρά, ἐνῶ τώρα 
χαιρετίσθηκε μέ πολύν ἐνθουσιασμόν!

Τό ἴδιο ἐπανελήφθη μέ τήν ἀποστροφή τοῦ ἀγωνιστοῦ Καθηγητοῦ 
κ. Τσελεγγίδη περί τοῦ φόβου του μήπως ὁ Πατριάρχης φέρει αἰφνιδι-
αστικά στή Μεγάλη Σύνοδο τό ζήτημα τῶν «Νέων Χωρῶν». Παρουσι-
άσθηκε ὡς πρωτοφανής ἰδέα καί προεβλήθη ἰδιαιτέρως ἀπό ἐκείνους 
πού μέ συκοφαντοῦν ὡς ὑπονομευτήν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἐνῶ ὅταν τό εἶχα πρωτογράψει στό ἄρθρο μου στόν «Ο.Τ.» 
(φ. 2106, 26 Φεβρουαρίου 2016) μέ τίτλο «Κωνσταντινούπολις: Φα-
νάρι ἤ Λυχνία;», ὅπως ἤδη προέγραψα, παραθέτοντας ἀνωτέρω καί τό 
σχετικό ἀπόσπασμα, εἶχα καί τότε δεχθεῖ καταιγισμόν.

«Γέγονα ἄφρων» γράφοντας αὐτά, ἀλλά μέ ἀναγκάζει ἡ Ἀλήθεια 
καί ἡ τιμιότητα νά λέγω τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους καί νά μήν 
ἐνδιαφέρομαι γιά τίς φιλίες καί τίς ἀναγνωρίσεις τοῦ κόσμου. Τό 
ὀφείλω καί ὡς συνέπεια τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλίας πού μοῦ ἔδειξαν 
οἱ προαναφερθέντες ἅγιοι ἄνθρωποι, πού ἀξιώθηκα νά τούς συνανα-
στραφῶ, ἐνῶ δέν ἤμουν ἀντάξιός τους στό παραμικρό ἀλλά ἐκεῖνοι 
μέ περιέβαλλαν μέ τήν ἀγάπη τους, τήν πνευματική τους Σοφία 
καί τήν ἄκρα ταπείνωσή τους, ὡς νά ἤμουν ἴσος μέ ἐκείνους! Αὐτοί 
εἶχαν καθαρή προέλευση, καθαρό πνευματικό παρελθόν, μακρόχρο-
νη μαθητεία στίς Πηγές τῆς Ἀσκήσεως καί τῆς Νήψεως, ἀγωνίσθηκαν 
μέ αὐτοθυσία καί ἀπόλυτη αὐταπάρνηση, διηκόνησαν καί ἐνσάρκω-
σαν τήν Ἀλήθεια καί γι’ αὐτό θεωρῶ προδοσία τό νά μήν ἀντισταθῶ 
στήν προσπάθεια πού γίνεται στίς μέρες μας ἀπό  θεωρουμένους ὡς 
Παραδοσιακούς ἀνθρώπους, νά χαράξουν μιά δική τους ἀγωνιστική 
στρατηγική, αὐτόνομη καί ἀδιάδοχη, ἡ ὁποία ἀξιολογεῖ τά ἐπιχειρή-
ματα καί τήν Θεολογική σκέψη ἀναλόγως τῶν τίτλων καί τῶν ἀξιω-
μάτων πού ἔχουν οἱ ἀρθρογράφοι ἤ τῆς φιλίας καί τῆς ἐξαρτήσεως 
πού ἔχουν μεταξύ τους ἤ τῶν ἀπωτέρων σκοπιμοτήτων τους.

Ἡ ἀντίστασή μου δέν ἔχει κανένα ἰδιοτελῆ ἤ προσωπικό χα-
ρακτήρα, ἀφοῦ πάντοτε παρέμεινα ἕνας ἁπλοῦς ἔγγαμος πρεσβύτε-
ρος, γράφων, ὅμως, ἐκ νεότητός μου  καί ἐναντίον ἰσχυρῶν ἐκκλη-
σιαστικῶς κρατούντων, ἀπό τούς ὁποίους καί εἶχα ἐκκλησιαστική 
ἐξάρτηση. Ἔγραφα τότε πού κάποιοι Ἀρχιμανδρίται ἐφοβοῦντο νά 
γράψουν καί ἐν τῷ κρυπτῷ μέ συνέχαιραν καί μέ προέτρεπαν νά συ-
νεχίσω νά γράφω γιατί αὐτοί δέν ἤθελαν νά ἐκτεθοῦν, ἀποβλέποντες 
στήν μελλοντική τους ἐξέλιξη καί γι’ αὐτό ἔγιναν καί ἐπίσκοποι.

Ἡ ἀντίστασή μου, λοιπόν, γίνεται, διότι πέραν τοῦ πνευματικοῦ 
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χρέους μου ἔναντι τῶν Πατέρων μας, αἰσθάνομαι ὅτι μέ τά γραπτά 
μου, ὡς ὁ τελευταῖος ἐπιζῶν ἀρθρογράφος στενὸς συνεργάτης τοῦ 
π. Μάρκου, ἔχω χρέος νά ὑπενθυμίζω τό παλαιόν τοῦ «Ὀρθοδόξου 
Τύπου» πνεῦμα, πού εἶναι καί τό γνήσιο πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καί 
τῶν ἄνευ σκοπιμοτήτων ἀγωνιστῶν Της, σαλπίζοντας πρός πᾶσαν 
κατεύθυνσιν πώς «ὅ,τι λάμπει, δέν εἶναι χρυσός» καί, συνεπῶς, πρέ-
πει οἱ πιστοί μας νά μήν γίνονται ἀκόλουθοι ἀνθρώπων πού ἔχουν 
μόνο προσωρινή ἀντιοικουμενιστική πέννα, ἀλλά νά ἐλέγχουν τήν 
προϊστορία τους, τίς σχέσεις καί φιλίες πού ἔχουν μέ τούς «περί τήν 
πίστιν ναυαγήσαντας» καί τόν σεβασμό καί τήν τιμή πού δείχνουν 
πρός τούς κεκοιμημένους πρωταγωνιστάς τοῦ Ἀγῶνος. Σεβασμός, 
πού εἶναι ἀπαραίτητος ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖες προτάσσουν πάντοτε τὴν 
φράση: «Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι»!

 

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
 

Τό ἄρθρο αὐτό πρωτοδημοσιεύθηκε στόν «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ», ἀρ. Φύλλου 2112 
(8-4-2016) ὡς ἀποκλειστική ἀποκάλυψη τῶν μεθοδεύσεων τοῦ Πατριάρχου.

Οἱ Μητέρες διώκουν τούς γιατρούς γιατί δέν προνόησαν νά 
τούς κάνουν ἔκτρωση!
Μέχρι ποῦ θά φθάση ἡ ἐγκληματικότητα τῆς  Ἀντισυνταγμα-
τικῆς καί ἀπάνθρωπης Νομοθεσίας τῆς Πατρίδος μας;

«ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΣ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ»
Ἤ «ΖΩΗ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ»!

Μ
ᾶς ἀπασχόλησε σέ προηγούμενο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ τό ἀκανθῶδες 
ζήτημα τῆς ἰατρικῆς εὐθύνης σέ περιπτώσεις «ζημιογόνου τεκνοποί-

ησης» ἤ «ζωῆς ἀπό σφάλμα». Πρόκειται γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες, ὅπου 
οἱ γονεῖς ἑνός παιδιοῦ μέ γενετική ἀσθένεια ἤ συγγενῆ ἀνωμαλία ἀσκοῦν 
ἀγωγή κατά τοῦ ἰατροῦ προσάπτοντας σέ αὐτόν, ὅτι λόγῳ σφάλματος 
κατά τή διενέργεια τοῦ προγεννητικοῦ ἐλέγχου δέν διέγνωσε (ἐγκαίρως) 
τήν πάθηση τοῦ ἐμβρύου στερῶντας τους τή νόμιμη δυνατότητα νά δια-
κόψουν τήν κύηση.

Ἡ δυνατότητα αὐτή διακοπῆς τῆς κύησης δόθηκε γιά πρώτη φορά 
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ἀπό τό Ν. 1609/1986, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικά νομιμοποίησε τίς ἐκτρώσεις σέ 
μία σειρά περιπτώσεων καί ὑπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σήμερα, 
τό ἄρ. 304 πάρ. 4 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ὁρίζει μεταξύ ἄλλων ὅτι: «Δέν 
εἶναι ἄδικη πράξη ἡ τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης πού ἐνεργεῖται 
μέ τή συναίνεση τῆς ἐγκύου ἀπό γιατρό μαιευτήρα–γυναικολόγο μέ τή 
συμμετοχή ἀναισθησιολόγου, σέ ὀργανωμένη νοσηλευτική  μονάδα ἄν… 
β) ἔχουν διαπιστωθεῖ μέ τά σύγχρονα μέσα προγεννητικῆς διάγνωσης, 
ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἐμβρύου πού ἐπάγωνται τή γέννηση 
παθολογικοῦ νεογνοῦ καί ἡ ἐγκυμοσύνη δέν ἔχει διάρκεια περισσότερο 
ἀπό εἴκοσι τέσσερεις ἑβδομάδες».

Αἴτημα τῶν ἀγωγῶν γιά «ζωή ἀπό σφάλμα» εἶναι ἡ ἐπιδίκαση ἀπο-
ζημίωσης, εἴτε γιά τήν περιουσιακή ζημία τῶν γονέων –γιά τήν κάλυψη 
δηλαδή τῶν αὐξημένων  δαπανῶν πού ἀπαιτεῖ ἡ ἰατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη καί ἡ γενικότερη φροντίδα τοῦ παιδιοῦ– εἴτε γιά τήν ἀποκατά-
σταση τῆς ἠθικῆς βλάβης τῶν γονέων, δηλαδή τοῦ ψυχικοῦ ἄλγους πού 
ὑφίστανται ἀπό τή γέννηση μή ὑγιοῦς παιδιοῦ.

Προκειμένου νά καταδικαστεῖ ὁ ἰατρός σέ καταβολή ἀποζημίωσης 
γιά ἠθική βλάβη δέν ἀρκεῖ νά ἔχει διαπράξει διαγνωστικό σφάλμα, ἀλλά 
θά πρέπει περαιτέρω τό διαγνωστικό αὐτό σφάλμα νά εἶναι παράνομο. 
Εἶναι ἀπαραίτητο δηλαδή ἡ  στέρηση τῆς ἐπιλογῆς διακοπῆς τῆς κύησης, 
πού ὀφείλεται στό ἰατρικό σφάλμα νά πλήττει συγκεκριμένο δικαίωμα 
τῶν γονέων.

Οἱ Ἑλληνικές δικαστικές ἀποφάσεις πού δέχονται «ζημιογόνο τεκνο-
ποίηση» ἐπιδικάζουν σέ βάρος τῶν ἐναγομένων ἰατρῶν ὑπέρογκα ποσά 
ἀποζημίωσης γιά ἠθική βλάβη, μέ τό σκεπτικό  ὅτι τό δικαίωμα πού πλήτ-
τεται σέ τέτοιες περιπτώσεις εἶναι τό δικαίωμα τῆς προσωπικότητας τῆς 
μητέρας, ἔκφανση τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἡ ἐπιλογή ἤ μή τῆς μητρότητας, 
στίς περιπτώσεις πού ὁ νόμος ἐπιτρέπει μιά τέτοια ἐπιλογή.

Πρόσφατα ὅμως διαβάσαμε ἕνα ἄρθρο, γραμμένο ἤδη τό 2011 ἀπό 
Ἀναπληρωτή Καθηγητή τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, ὅπου ὑποστηρίζεται ὅτι «σέ 
περίπτωση γέννησης ἄρρωστου παιδιοῦ ἀπό ἐσφαλμένη προγεννητική 
διάγνωση τό προσβαλλόμενο δικαίωμα εἶναι τό δικαίωμα τῶν γονέων 
στόν οἰκογενειακό προγραμματισμό καί εἰδικότερα τό δικαίωμά τους στήν 
ἀπόκτηση ὑγιοῦς παιδιοῦ (δικαίωμα εὐγονίας)!» Τό ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι 
ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου στηρίζει τήν ἄποψή του σέ διατάξεις τοῦ δικαίου, 
καί συγκεκριμένα στήν ἀνωτέρῳ διάταξη τοῦ ἀρ. 304 τοῦ Ποινικοῦ Κώδι-
κα, ἀλλά καί στίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 1387 ἐδάφιο α’ καί 1455 τοῦ Ἀστι-
κοῦ Κώδικα (στό ἑξῆς ΑΚ).

Τό ἄρθρο 1387 ΑΚ καθιερώνει τό δικαίωμα συναπόφασης τῶν συζύ-
γων στά θέματα τοῦ συζυγικοῦ βίου, ὁρίζοντας στό πρῶτο ἐδάφιό του ὅτι 
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«Οἱ σύζυγοι ἀποφασίζουν ἀπό κοινοῦ γιά κάθε θέμα τοῦ συζυγικοῦ βίου». 
Τό δικαίωμα αὐτό συναπόφασης τῶν συζύγων ἀνήκει στά λεγόμενα προ-
σωπικά οἰκογενειακά δικαιώματα καί εἶναι δικαίωμα ἀπόλυτο, ὀφείλουν 
δηλαδή ὅλοι οἱ κοινωνοί νά τό σέβονται καί νά ἀπέχουν ἀπό κάθε προσβο-
λή του.

Παλαιότερα γινόταν δεκτό, ὅτι τό δικαίωμα συναπόφασης τῶν συ-
ζύγων ἀφορᾶ πρωτίστως θέματα σχετικά μέ τήν ὑπό εὐρεία ἔννοια οἰκο-
νομική λειτουργία τῆς οἰκογένειας, ὅπως εἶναι γιά παράδειγμα ἡ κατανο-
μή τῶν ρόλων τῶν συζύγων μέσα στήν οἰκογένεια, ἡ ἐπιλογή τοῦ τόπου 
κατοικίας, ὁ οἰκογενειακός προϋπολογισμός καί γενικά ἡ διαχείρηση τοῦ 
οἴκου. Ἡ σύγχρονη … ‘’προοδευτική’’(!) νομική ἐπιστήμη δέχεται ὅτι στό 
πεδίο τοῦ ἄρθρου 1387  ἐμπίπτει καί ἡ συναπόφαση γιά τήν ἀπόκτηση ἤ 
μή τέκνου ἤ ἡ συναπόφαση γιά τή διακοπή τῆς κύησης τοῦ συνειλημμέ-
νου. Ἔτσι φτάνουμε στό σημεῖο νά θεωρεῖται ὅτι παρανομεῖ καί ὀφείλει 
ἀποζημίωση ὁ ἰατρός, πού ἔφερε τόν κόσμο μία ὕπαρξη, ἐπειδή «χάλασε 
τά σχέδια» τῶν γονέων στερῶντας τους τό «δικαίωμα» νά ἀποφασίσουν 
νά στερήσουν τή ζωή ἀπό τό παιδί τους, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ἄρρωστο. Καί 
δέν λαμβάνεται ὑπόψιν ἀπό τήν ἐπιστήμη, πώς τό ζήτημα τῆς δι-
ακοπῆς τῆς κύησης συνειλημμένου τέκνου δέν ἀφορᾶ μόνο τούς 
συζύγους, ἀλλά καί μία τρίτη, ξεχωριστή ὕπαρξη!

Τό ἄρθρο 1455 ΑΚ ἀναφέρεται στήν ἰατρική ὑποβοήθηση στήν 
ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή, ὅπως ὀνομάζεται “κατ’ εὐφημισμόν” ἡ τε-
χνητή γονιμοποίηση,  καί ὁρίζει τά ἑξῆς: «Ἡ ἰατρική ὑποβοήθηση στήν 
ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) ἐπιτρέπεται μόνο γιά 
νά ἀντιμετωπίζεται ἡ ἀδυναμία ἀπόκτησης τέκνων μέ φυσικό τρόπο ἤ γιά 
νά ἀποφεύγεται ἡ μετάδοση στό τέκνο σοβαρῆς ἀσθένειας. Ἡ ὑποβοή-
θηση αὐτή ἐπιτρέπεται μέχρι τήν ἡλικία φυσικῆς ἱκανότητας ἀναπαρα-
γωγῆς τοῦ ὑποβοηθούμενου προσώπου. Ἡ ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή μέ 
τή μέθοδο τῆς κλωνοποίησης ἀπαγορεύεται. 

Ἐπιλογή τοῦ φύλου τοῦ τέκνου δέν εἶναι ἐπιτρεπτή, ἐκτός ἄν πρό-
κειται νά ἀποφευχθεῖ σοβαρή κληρονομική νόσος πού συνδέεται μέ τό 
φύλο».

Στό ἐξεταζόμενο, λοιπόν, «ἐπιστημονικό» ἄρθρο τονίζεται ὅτι «Ἡ 
ἰατρική ὑποβοήθηση ὡς νόμιμος τρόπος γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπόκτηση 
ἄρρωστου τέκνου ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδειξη ὅτι ὁ νομοθέτης ἀναγνω-
ρίζει στούς μέλλοντες γονεῖς τό δικαίωμα στήν εὐγονία, τό δικαίωμα δη-
λαδή νά διασφαλίσουν τήν ἀπόκτηση ὑγιοῦς παιδιοῦ».

Ἐπιφυλασσόμαστε νά ἀσχοληθοῦμε σέ ἑπόμενο ἄρθρο μέ τήν τεχνη-
τή γονιμοποίηση. Ἐπί τοῦ παρόντος ἀρκούμαστε στίς ἑξῆς παρατηρήσεις: 
Εἶναι ἀπολύτως εὔλογη καί δικαιολογημένη ἡ ἐπιθυμία κάθε γονιοῦ νά 
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εἶναι ὑγιές τό παιδί του. Γιά αὐτό, ἄλλωστε, ὁρίζεται στό ἴδιο τό Σύνταγμα, 
ὅτι τό Κράτος μεριμνᾶ γιά τήν παιδική ἡλικία καί τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν, 
ἐνῶ ὅσοι πάσχουν ἀπό ἀνίατη σωματική ἤ ψυχική νόσο, ἔχουν δκαίωμα 
εἰδικῆς φροντίδας ἀπό τό Κράτος (ἄρθρο 21 Συντάγματος).

Δέν εἶναι ὅμως δυνατόν, νά ἀναγνωριστεῖ δικαίωμα εὐγονί-
ας τῶν γεννητόρων καί μάλιστα ὑπέρτερο τοῦ δικαιώματος τοῦ 
κυοφορούμενου στή ζωή. Τό Σύνταγμα σέ καμία διάταξή του δέν 
ἀναγνωρίζει δικαίωμα εὐγονίας. Ἀντίθετα, στό ἀρ. 5 παράγραφος 2 
αὐτοῦ προστατεύει τήν ἀνθρώπινη ζωή καί μάλιστα κατά τρόπο 
ἀπόλυτο, δηλαδή ὑπό ὁποιαδήποτε μορφή καί ἄν ἀπαντᾶ αὐτή καί 
ὑπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Προστατεύεται ἑπομένως καί ἡ  ζωή 
τοῦ κυοφορούμενου ἐμβρύου καί ἡ ζωή τοῦ ἀσθενοῦς.

Τό Σύνταγμα εἶναι ὁ Ὑπέρτατος Νόμος τοῦ Κράτους, πρᾶγμα πού 
σημαίνει ὅτι ὅλες οἱ ἐπιμέρους νομοθετικές διατάξεις πρέπει νά ἐναρμονί-
ζονται μέ τό Σύνταγμα καί νά ἑρμηνεύονται σύμφωνα μέ αὐτό. Δέν εἶναι 
καθόλου ἐπιστημονικό νά ἐφευρίσκουμε δικαιώματα πού δέν ἀναγνωρί-
ζονται ἀπό τό Σύνταγμα! Καί ἐάν γίνει δεκτό, ὅτι κάποια ἐπιμέρους νομο-
θετική διάταξη προστατεύει «δικαίωμα» πού δέν εἶναι συνταγματικό, τότε 
ἡ διάταξη αὐτή εἶναι ἁπλούστατα ἀντισυνταγματική!

Εἶναι ἀπαράδεκτο νά ἀνεχόμαστε νά ὑπάρχουν στό δίκαιό μας διατά-
ξεις σάν αὐτές πού προαναφέρθηκαν καί νά μιλοῦμε γιά «δικαίωμα εὐγο-
νίας». Κατά τά ἄλλα, μέ βάση τό ἄρθρο 2 τοῦ λεγόμενου ἀντιρατσιστικοῦ 
νόμου (Ν. 927/1979, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τό Ν. 4285/2014) τιμωρεῖται μέ 
φυλάκιση τριῶν μηνῶν ἕως τριῶν ἐτῶν καί μέ χρηματική ποινή πέντε 
ἕως εἴκοσι χιλιάδων (5.000 – 20.000) εὐρώ, ὅποιος μέ πρόθεση, δημόσια, μέ 
ὁποιοδήποτε μέσο ἤ τρόπο, ἐπιδοκιμάζει, εὐτελίζει ἤ κακόβουλα ἀρνεῖται 
τήν ὕπαρξη ἤ τή σοβαρότητα τοῦ Ὁλοκαυτώματος καί τῶν ἐγκλημάτων 
τοῦ ναζισμοῦ! Γιατί βεβαίως ἡ ”πολιτισμένη” κοινωνία μας φρίττει 
μέ τά ἐγκλήματα τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος καί μέ τίς ἐπεμβάσεις 
πού γίνονταν στή ναζιστική Γερμανία γιά τή διατήρηση τῆς “κα-
θαρότητας” τῆς Ἀρίας φυλῆς, ἀλλά δέν φρίττει μέ τήν “πολιτισμέ-
νη” ἐγκληματικότητά της, νά ἐκτελεῖ ἐν ψυχρῶ τά ἀνυπεράσπιστα 
ἔμβρυα, δηλαδή ἀθῶες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις!

 Ἡ ὑποκρισία καί ἡ ἐγκληματικότητα σέ ὅλο της τό  ἀνατριχιαστικό 
“μεγαλεῖο”!

      Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
                Νομικός
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στὴ χειμωνιάτικη ζωὴ τῆς εἰδωλολατρικῆς παρακμῆς, «ἔδεσε» τὴν Πόλη 
του μὲ τὸν ὡραιότερο μῆνα τῆς ἄνοιξης καὶ μὲ τὸ ὄνομά του. Στὶς 11 τοῦ 
Μαΐου ἔγιναν τὰ ἐγκαίνιά της. Στὶς 22 τοῦ Μαΐου ἄφησε αὐτὸν τὸν κόσμο 
ὁ ἴδιος καὶ πῆγε νὰ συναντήσει τὸ δικό του Βασιλέα καὶ Κύριο καὶ πῆρε τὴ 
θέση του στὴ Βασιλεία ποὺ δὲν θὰ γνωρίσει ποτὲ τέλος καὶ παρακμή. Καὶ 
στὶς 29 Μαΐου, ἕνας ἄλλος Κωνσταντῖνος, ὁ τελευταῖος, ἔπεσε μαζὶ μὲ τὴν 
Πόλη του, ποὺ δὲν κατάφερε μὲν νὰ τὴ σώσει, ἀλλὰ ποὺ δὲν τὴν πρόδωσε 
καὶ δὲν τὴν παρέδωσε. Τοῦ τὴν πῆραν ἀπὸ τὰ χέρια του, ὅταν αὐτὰ δὲν 
εἶχαν πιὰ ἄλλη ζωὴ γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦν.

Ὁ μεγάλος ἄνθρωπος ποὺ διέκρινε τὴν ἀνάγκη νὰ χωρίσει τὸν κόσμο 
σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή, δὲν τὸ ἔκανε τυχαῖα. Εἶχε γνωρίσει πολὺ καλὰ καὶ 
τοὺς δύο κόσμους. Εἶχε ζήσει τὴ νεότητά του στὴ Δύση καὶ πρωτοπῆρε τὴν 
ἡγεμονία του ἀπὸ τὴ Δύση, ἀπὸ τὰ Βρετανικὰ νησιά. Δὲν τὴν ἀγάπησε ὅμως 
ποτὲ τὴ Δύση. Δὲν ἀγάπησε τὴ Ρώμη, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρώμη δὲν τὸν ἀγάπησε. 
Οὔτε ἡ Δύση τὸν ἀγάπησε, ἀλλὰ τὸν δυσφήμισε –καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὸν 
δυσφημεῖ.

Ἡ Δύση δὲν ἀγάπησε οὔτε τὴν Πόλη του. Τὴν ἔνοιωθε τόσο ξένη, ὅσο 
ξένο ἔνοιωθε καὶ τὸν ἱδρυτή της, τὴν πολέμησε, τὴν ἐκμεταλλεύτηκε ὅσο 
περισσότερο μπόρεσε, τὴν ἔφθειρε καί, τελικά, ἔμεινε νὰ παρακολουθεῖ 
τὸ θάνατό της μὲ παγερὴ ἀταραξία. Καὶ μετά, ἔμεινε μόνη καὶ ἐλεύθερη, 
χωρὶς ἀντίπαλο καὶ ἀντίζηλο καὶ γιόρτασε τὴ δική της ...“ἀναγέννηση”! 

Τί ἄλλο εἶναι ἡ Ἀναγέννηση, ἀπὸ τὸ θρίαμβο τῆς Παλαιᾶς Ρώμης πού, 
ἐπιτέλους, ἀφάνισε τὴν ἀντίπαλη καὶ ἀντίζηλη Νέα Ρώμη, προκειμένου νὰ συ-
νεχίσει τὴ γραμμὴ καὶ τὴ νοοτροπία τῆς παλιᾶς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας;

Πῶς κατέκτησε τὴν τότε οἰκουμένη ἡ παλαιὰ Ρώμη; Μὲ τὴν ὑπερο-
πλία καὶ τὴ τεχνολογία της καὶ τὴν κουλτούρα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ 
ποὺ τὸν προσάρμοσαν στὸ δικό τους τρόπο ζωῆς.

Πῶς κατέκτησε τὸν κόσμο ἡ Δύση, μετὰ τὸ 1453; Μὲ τὴ στρατιωτικὴ 
δύναμη καὶ τὴ φιλοσοφικὴ καὶ τεχνολογικὴ Γνώση ποὺ πῆρε ἀπὸ τὸν πολι-
τισμὸ τῆς νεκρῆς ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας.

Πόσα χρόνια ζωῆς ἔχει ἀκόμα ὁ θρίαμβος τῆς Δύσης; Ἀπὸ τὸ 1453 μέ-
χρι σήμερα, ἔχει 563 χρόνια καί, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὰ σημεῖα τῆς πα-
ρακμῆς καὶ ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ κάθε μέρα πληθαίνουν, τὸ τέλος δὲν εἶναι 
μακριά.

Ἀλλά, ὁ χρόνος ποὺ θὰ ἔρθει, εἶναι κρυμμένος ἀπὸ τὰ μάτια τῶν 
θνητῶν καὶ ὁρατὸς μόνο ἀπὸ ἐλάχιστους, ποὺ –δυστυχῶς– δὲν γίνονται πι-
στευτοὶ ἀπὸ τοὺς πολλούς. Γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ ὁ ἀρχαῖος σοφιστὴς 
ὅταν ἔλεγε: «θεοὶ μὲν γὰρ μελλόντων, ἄνθρωποι δὲ γιγνομένων, σοφοὶ δὲ 
προσιόντων αἰσθάνονται.»

καὶ συμπληρώνει ὁ ποιητής: 
«….ἐνῶ εἰς τὴν ὁδὸν ἔξω, οὐδὲν ἀκούουν οἱ λαοί…»

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com      Νινέττα Βολουδάκη

Ἡ “δύση” τῆς Ἀνατολῆς 
καὶ ἡ ...“ἀνατολὴ” τῆς Δύσης!

Σ
τὶς 29 τοῦ μηνὸς Μαΐου, θὰ ἔχουν περάσει 563 χρόνια ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ 
σήμανε τὸ τέλος τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί, ἐπειδὴ 

ἡ ὕπαρξή της ταυτίστηκε μὲ τὴν ὕπαρξη τῆς Πόλης τοῦ Κωνσταντίνου, 
στὶς 11 τοῦ ἴδιου μηνός, θὰ ἔχουν περάσει 1686 χρόνια ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ 
«γεννήθηκε», ἂν θεωρήσουμε σὰν «γέννησή» της τὴ μέρα τῶν ἐγκαινίων της 
καὶ ὄχι τὴ μέρα ποὺ ὁ ἱδρυτής της ἀποφάσισε νὰ βγάλει ἀπὸ τὴ λήθη της 
τὴν παλιὰ ξεχασμένη ἀποικία τῶν Μεγαρέων, ποὺ ὀνομαζόταν Βυζάντιο.

Ἀπὸ τὴν πρώτη πόλη δὲν εἶχε ἀπομείνει τίποτα ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
ἐρείπια τῆς ἀκρόπολής της, πάνω σ’ ἕνα λόφο, τὸ βλέμμα τοῦ ἱδρυτῆ της 
ὅμως προσπέρασε τὰ ἐρείπια καὶ τὸν ἕνα λόφο, προσπέρασε τὸ παρελθὸν 
καὶ τὴν παρακμή του. Τὸ βλέμμα τοῦ ἱδρυτῆ της, εἶδε! Εἶδε τοὺς ἑπτὰ λό-
φους ποὺ τοῦ θύμισαν τὴ Ρώμη, εἶδε πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὸ χρόνο, τοὺς 
λαοὺς ποὺ θὰ διάβαιναν ἀπὸ αὐτὸ τὸ σταυροδρόμι τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὴ 
Δύση καὶ τῆς Δύσης πρὸς τὴν Ἀνατολή, εἶδε τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὸν πλοῦτο 
ἑνὸς τόπου ποὺ εἶχε ὅλες τὶς προϋποθέσεις νὰ γίνει ὁ παράδεισος πάνω 
στὴ γῆ. Καὶ ἔτσι, ἔκτισε τὴν Πόλη του καὶ τὴν ὀνόμασε Νέα Ρώμη, γιατί 
τὴν ἔχτισε νὰ γίνει πιὸ ὄμορφη, πιὸ πλούσια, πιὸ ἔνδοξη, ἀλλά, κυρίως, πιὸ 
δίκαιη, πιὸ ἀνθρώπινη, πιὸ ἐνάρετη ἀπὸ τὴν παλαιά Ρώμη.

Ὁ ἱδρυτής της ἦταν ἕνας ἄνθρωπος μεγάλος πού, σὰν ὅλους τοὺς με-
γάλους ἀνθρώπους, δὲν εἶχε ἀνάγκη νὰ προβάλλει τὸν ἑαυτό του. Εἶχε ζήσει 
καὶ τὴν καταφρόνια τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ μίσος τους καὶ τὸ ψέμμα τους καὶ 
τὴν προδοσία τους, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ δόξα τους δὲν τοῦ ἔλεγε καὶ πολλά. Δὲν 
ἔδωσε τὸ ὄνομά του στὴ νέα πόλη, ὅπως συνήθιζαν νὰ κάνουν ἄλλοι, ποὺ 
θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους σπουδαῖο καὶ ἔσπερναν πόλεις μὲ τὸ ὄνομά τους 
ἀπὸ ὅπου περνοῦσαν.

Ἐπειδὴ ὅμως τὸ δικό του πέρασμα τράνταζε τὴ γῆ καὶ τὸ δικό του φῶς 
δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ κρυφτεῖ, οἱ ἄνθρωποι ἔδωσαν στὴν Πόλη του τὸ ὄνο-
μά του, ἀφοῦ δὲν τὸ ἔδωσε ὁ ἴδιος. Καὶ ἔτσι, τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ Νέα Ρώμη 
ὀνομάστηκε ἡ Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου, ἡ Κωνσταντινούπολη! Καὶ μὲ τὰ 
χρόνια πῆρε πολλὰ ὀνόματα, ἡ Βασιλεύουσα, ἡ Ἑπτάλοφη, ἡ Πόλη, καὶ 
ἔγινε μεγάλη καὶ ἔνδοξη, τὸ ἀντικείμενο τοῦ πόθου, τοῦ φθόνου καὶ τῆς 
ἀγάπης πολλῶν, ἀκριβῶς σὰν τὸν ἱδρυτή της.

Μὲ κάποιο μυστηριακὸ τρόπο, ὁ αὐτοκράτορας ποὺ ἔφερε τὴν ἄνοιξη 
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στὴ χειμωνιάτικη ζωὴ τῆς εἰδωλολατρικῆς παρακμῆς, «ἔδεσε» τὴν Πόλη 
του μὲ τὸν ὡραιότερο μῆνα τῆς ἄνοιξης καὶ μὲ τὸ ὄνομά του. Στὶς 11 τοῦ 
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Ὁ μεγάλος ἄνθρωπος ποὺ διέκρινε τὴν ἀνάγκη νὰ χωρίσει τὸν κόσμο 
σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή, δὲν τὸ ἔκανε τυχαῖα. Εἶχε γνωρίσει πολὺ καλὰ καὶ 
τοὺς δύο κόσμους. Εἶχε ζήσει τὴ νεότητά του στὴ Δύση καὶ πρωτοπῆρε τὴν 
ἡγεμονία του ἀπὸ τὴ Δύση, ἀπὸ τὰ Βρετανικὰ νησιά. Δὲν τὴν ἀγάπησε ὅμως 
ποτὲ τὴ Δύση. Δὲν ἀγάπησε τὴ Ρώμη, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρώμη δὲν τὸν ἀγάπησε. 
Οὔτε ἡ Δύση τὸν ἀγάπησε, ἀλλὰ τὸν δυσφήμισε –καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὸν 
δυσφημεῖ.

Ἡ Δύση δὲν ἀγάπησε οὔτε τὴν Πόλη του. Τὴν ἔνοιωθε τόσο ξένη, ὅσο 
ξένο ἔνοιωθε καὶ τὸν ἱδρυτή της, τὴν πολέμησε, τὴν ἐκμεταλλεύτηκε ὅσο 
περισσότερο μπόρεσε, τὴν ἔφθειρε καί, τελικά, ἔμεινε νὰ παρακολουθεῖ 
τὸ θάνατό της μὲ παγερὴ ἀταραξία. Καὶ μετά, ἔμεινε μόνη καὶ ἐλεύθερη, 
χωρὶς ἀντίπαλο καὶ ἀντίζηλο καὶ γιόρτασε τὴ δική της ...“ἀναγέννηση”! 

Τί ἄλλο εἶναι ἡ Ἀναγέννηση, ἀπὸ τὸ θρίαμβο τῆς Παλαιᾶς Ρώμης πού, 
ἐπιτέλους, ἀφάνισε τὴν ἀντίπαλη καὶ ἀντίζηλη Νέα Ρώμη, προκειμένου νὰ συ-
νεχίσει τὴ γραμμὴ καὶ τὴ νοοτροπία τῆς παλιᾶς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας;

Πῶς κατέκτησε τὴν τότε οἰκουμένη ἡ παλαιὰ Ρώμη; Μὲ τὴν ὑπερο-
πλία καὶ τὴ τεχνολογία της καὶ τὴν κουλτούρα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ 
ποὺ τὸν προσάρμοσαν στὸ δικό τους τρόπο ζωῆς.

Πῶς κατέκτησε τὸν κόσμο ἡ Δύση, μετὰ τὸ 1453; Μὲ τὴ στρατιωτικὴ 
δύναμη καὶ τὴ φιλοσοφικὴ καὶ τεχνολογικὴ Γνώση ποὺ πῆρε ἀπὸ τὸν πολι-
τισμὸ τῆς νεκρῆς ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας.

Πόσα χρόνια ζωῆς ἔχει ἀκόμα ὁ θρίαμβος τῆς Δύσης; Ἀπὸ τὸ 1453 μέ-
χρι σήμερα, ἔχει 563 χρόνια καί, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὰ σημεῖα τῆς πα-
ρακμῆς καὶ ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ κάθε μέρα πληθαίνουν, τὸ τέλος δὲν εἶναι 
μακριά.

Ἀλλά, ὁ χρόνος ποὺ θὰ ἔρθει, εἶναι κρυμμένος ἀπὸ τὰ μάτια τῶν 
θνητῶν καὶ ὁρατὸς μόνο ἀπὸ ἐλάχιστους, ποὺ –δυστυχῶς– δὲν γίνονται πι-
στευτοὶ ἀπὸ τοὺς πολλούς. Γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ ὁ ἀρχαῖος σοφιστὴς 
ὅταν ἔλεγε: «θεοὶ μὲν γὰρ μελλόντων, ἄνθρωποι δὲ γιγνομένων, σοφοὶ δὲ 
προσιόντων αἰσθάνονται.»

καὶ συμπληρώνει ὁ ποιητής: 
«….ἐνῶ εἰς τὴν ὁδὸν ἔξω, οὐδὲν ἀκούουν οἱ λαοί…»

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com      Νινέττα Βολουδάκη

Ἡ “δύση” τῆς Ἀνατολῆς 
καὶ ἡ ...“ἀνατολὴ” τῆς Δύσης!

Σ
τὶς 29 τοῦ μηνὸς Μαΐου, θὰ ἔχουν περάσει 563 χρόνια ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ 
σήμανε τὸ τέλος τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί, ἐπειδὴ 

ἡ ὕπαρξή της ταυτίστηκε μὲ τὴν ὕπαρξη τῆς Πόλης τοῦ Κωνσταντίνου, 
στὶς 11 τοῦ ἴδιου μηνός, θὰ ἔχουν περάσει 1686 χρόνια ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ 
«γεννήθηκε», ἂν θεωρήσουμε σὰν «γέννησή» της τὴ μέρα τῶν ἐγκαινίων της 
καὶ ὄχι τὴ μέρα ποὺ ὁ ἱδρυτής της ἀποφάσισε νὰ βγάλει ἀπὸ τὴ λήθη της 
τὴν παλιὰ ξεχασμένη ἀποικία τῶν Μεγαρέων, ποὺ ὀνομαζόταν Βυζάντιο.

Ἀπὸ τὴν πρώτη πόλη δὲν εἶχε ἀπομείνει τίποτα ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
ἐρείπια τῆς ἀκρόπολής της, πάνω σ’ ἕνα λόφο, τὸ βλέμμα τοῦ ἱδρυτῆ της 
ὅμως προσπέρασε τὰ ἐρείπια καὶ τὸν ἕνα λόφο, προσπέρασε τὸ παρελθὸν 
καὶ τὴν παρακμή του. Τὸ βλέμμα τοῦ ἱδρυτῆ της, εἶδε! Εἶδε τοὺς ἑπτὰ λό-
φους ποὺ τοῦ θύμισαν τὴ Ρώμη, εἶδε πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὸ χρόνο, τοὺς 
λαοὺς ποὺ θὰ διάβαιναν ἀπὸ αὐτὸ τὸ σταυροδρόμι τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὴ 
Δύση καὶ τῆς Δύσης πρὸς τὴν Ἀνατολή, εἶδε τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὸν πλοῦτο 
ἑνὸς τόπου ποὺ εἶχε ὅλες τὶς προϋποθέσεις νὰ γίνει ὁ παράδεισος πάνω 
στὴ γῆ. Καὶ ἔτσι, ἔκτισε τὴν Πόλη του καὶ τὴν ὀνόμασε Νέα Ρώμη, γιατί 
τὴν ἔχτισε νὰ γίνει πιὸ ὄμορφη, πιὸ πλούσια, πιὸ ἔνδοξη, ἀλλά, κυρίως, πιὸ 
δίκαιη, πιὸ ἀνθρώπινη, πιὸ ἐνάρετη ἀπὸ τὴν παλαιά Ρώμη.

Ὁ ἱδρυτής της ἦταν ἕνας ἄνθρωπος μεγάλος πού, σὰν ὅλους τοὺς με-
γάλους ἀνθρώπους, δὲν εἶχε ἀνάγκη νὰ προβάλλει τὸν ἑαυτό του. Εἶχε ζήσει 
καὶ τὴν καταφρόνια τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ μίσος τους καὶ τὸ ψέμμα τους καὶ 
τὴν προδοσία τους, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ δόξα τους δὲν τοῦ ἔλεγε καὶ πολλά. Δὲν 
ἔδωσε τὸ ὄνομά του στὴ νέα πόλη, ὅπως συνήθιζαν νὰ κάνουν ἄλλοι, ποὺ 
θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους σπουδαῖο καὶ ἔσπερναν πόλεις μὲ τὸ ὄνομά τους 
ἀπὸ ὅπου περνοῦσαν.

Ἐπειδὴ ὅμως τὸ δικό του πέρασμα τράνταζε τὴ γῆ καὶ τὸ δικό του φῶς 
δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ κρυφτεῖ, οἱ ἄνθρωποι ἔδωσαν στὴν Πόλη του τὸ ὄνο-
μά του, ἀφοῦ δὲν τὸ ἔδωσε ὁ ἴδιος. Καὶ ἔτσι, τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ Νέα Ρώμη 
ὀνομάστηκε ἡ Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου, ἡ Κωνσταντινούπολη! Καὶ μὲ τὰ 
χρόνια πῆρε πολλὰ ὀνόματα, ἡ Βασιλεύουσα, ἡ Ἑπτάλοφη, ἡ Πόλη, καὶ 
ἔγινε μεγάλη καὶ ἔνδοξη, τὸ ἀντικείμενο τοῦ πόθου, τοῦ φθόνου καὶ τῆς 
ἀγάπης πολλῶν, ἀκριβῶς σὰν τὸν ἱδρυτή της.

Μὲ κάποιο μυστηριακὸ τρόπο, ὁ αὐτοκράτορας ποὺ ἔφερε τὴν ἄνοιξη 
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Διαφωτισμὸς μὲ ...τσαντὸρ

Η
ταν κάποτε ἡ κυρία Κατερίνα. Ἀρχοντική, ψηλή, εὐθυτενής, παρότι βά-
ραιναν τοὺς ὤμους της 80 καὶ πλέον χρόνια. Ζοῦσε στὴ γενέτειρά της, 

σὲ ἕνα λιλιπούτειο νησάκι τοῦ Ἰονίου καὶ ἐρχόταν κάποιες φορὲς στὴν Ἀθή-
να γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ παιδιά της καὶ τὶς ἐγγονές της, γειτονοποῦλες καὶ 
φίλες ἀγαπημένες ἀπὸ τὴν... προσχολικὴ  ἡλικία, συνδυάζοντας καὶ κάποια 
ἀπαραίτητη ἐπίσκεψη σὲ γιατρούς. Καθόμασταν τριγύρω της στὴν κοινή μας 
αὐλὴ καὶ ἀκούγαμε τὶς διηγήσεις της. Τὴν κ. Κατερίνα δὲν τὴν φέρνουμε στὴ 
μνήμη μας πιὰ συχνά, παρὰ μόνο ὅταν μὲ τὶς ἐγγονές της –φίλες καλὲς μέχρι 
σήμερα– ἀναμοχλεύοντας κάποιες στιγμὲς τὸ παρελθόν, θυμόμαστε τὰ παι-
δικά μας χρόνια, τὰ  ἀθῶα, τὰ ἀμέριμνα. Τὴν ἔφερα στὴ μνήμη μου, ὅμως, 
πρόσφατα διαβάζοντας σὲ ἕνα «πασχαλινὸ» διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη, τὴ 
Βλαχοπούλα, μιὰ ὄμορφη περιγραφή του: «Ἡ γραία ἐκοιμᾶτο καὶ ὠνειρεύ-
ετο τὴν Φλώραν της στολισμένην καὶ εὔμορφην νύμφην, φοροῦσαν τσεμπέρι 
καὶ ποδιὰν καὶ σιγούνι καὶ ὑποκάμισον κεντητόν...». Τὴν ἔφερα στὴ μνήμη 
μου σχεδὸν ὁλοζώντανη μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν περιγραφή, γιατί παρέλειψα νὰ 
ἀναφέρω ὅτι ἡ κ. Κατερίνα φοροῦσε ἀκόμη τὴν τοπικὴ ἐνδυμασία τοῦ νησιοῦ 
της, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες γυναῖκες –καὶ νεώτερές της– στὸ μικρό της χω-
ριουδάκι. Ὁ σκιαθίτης συγγραφέας ἀναφέρεται στὴν παράδοση τοῦ δικοῦ 
του νησιοῦ κατὰ τὰ τέλη τοῦ  19ου  καὶ στὴν αὐγὴ τοῦ 20ου  αἰῶνα. Ἀλλὰ ἡ 
κ. Κατερίνα καὶ οἱ συγχωριανές της ἦταν μιὰ ζωντανὴ πραγματικότητα στὰ 
μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ‘70. Εὐτυχῶς γιὰ ἐκείνη ἔζησε καὶ πέθανε στό, ἄγνω-
στο στοὺς πολλούς, καταπράσινο νησάκι της –ἐνῶ ὁ διπλανὸς Σκορπιὸς ἦταν 
παγκοσμίως γνωστὸς ὡς ἰδιοκτησία τοῦ Ὠνάση τότε– καὶ δὲν χρειάστηκε νὰ 
προβληματιστεῖ ἂν ἔπρεπε νὰ ἀλλάξει κάτι στὴν ἐμφάνισή της. Γιὰ μιὰ ἄλλη, 
ὅμως, νεώτερη συγγενῆ της ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριὸ οἱ συνθῆκες δὲν ἦταν οἱ ἴδιες. 
Ἐκείνη ἔπρεπε νὰ μετακομίσει μὲ τὴν οἰκογένειά της στὴν Ἀθήνα καὶ ἡ ἐξε-
λιγμένη πρωτεύουσα δὲν σήκωνε τέτοιου εἴδους διαφορετικότητες. Τέτοιου 
εἴδους δὲν σηκώνει μᾶλλον καὶ σήμερα... Θυμᾶμαι τὴν ἐσωτερική της πάλη 
καὶ τὸν πόνο της μέχρι τελικὰ νὰ ἀποφασίσει νὰ ἐγκαταλείψει ἕνα «κομμάτι» 
τοῦ ἑαυτοῦ της, νὰ φορέσει ροῦχα Εὐρωπαϊκά, νὰ γίνει μιὰ «ἄλλη»....

Ἀπὸ τότε ἔχουν περάσει ἀρκετὲς δεκαετίες. Οἱ τοπικὲς φορεσιὲς ὡς 
ἔνδυμα καθημερινὸ ἔχουν γίνει πιὰ παρελθόν. Κάποιες ἡλικιωμένες γυναῖκες 
τὶς φοροῦν ἀκόμη σποραδικὰ σὲ διάφορα νησιά μας σὲ πεῖσμα τῶν καιρῶν, 
ὅπως καὶ κάποιοι πεισματάρηδες Κρητικοί. Τὸ πέρασμά μας στὴ βιομηχα-
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νικὴ ἐποχὴ θὰ ὁδηγοῦσε σίγουρα σὲ ἐνδυματολογικὲς ἀλλαγές. Ὅμως ἐμεῖς 
ἔπρεπε, ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα, νὰ μοιάσουμε στὴ διαφωτισμένη Δύση. 
Ἔτσι πολὺ συχνὰ ἀσκήθηκαν ἀβάστακτες πιέσεις σὲ ἁπλοὺς ἀνθρώπους ἐν 
ὀνόματι τῆς προόδου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Ἑνὸς πολιτισμοῦ, ὅπου ἡ παράδοση 
–ἡ οὐσιαστικὴ καὶ ὄχι τὸ φολκλὸρ– καὶ τὸ ἦθος –τὸ γνήσια χριστιανικὸ– δὲν 
ἔβρισκαν καὶ πολὺ χῶρο. Τὸ ντύσιμο τὸ σεμνὸ καὶ ἀξιοπρεπὲς διακωμωδή-
θηκε. Σὲ αὐτὸ ἔπαιξαν ρόλο  καὶ οἱ ἀκρότητες τοῦ πουριτανισμοῦ δηλ. τῆς 
ὑποκρισίας ἀπὸ κάποιες ὁμάδες ἀνθρώπων ἢ καὶ ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία. 
Οἱ παλαιότεροι ἢ μᾶλλον οἱ παλαιότερες θυμόμαστε ἀκόμα καλὰ κάποιες 
καθηγήτριές μας ἐπιφορτισμένες μὲ τὸ ἄχαρο καθῆκον νὰ ἐλέγχουν τὸ μῆκος 
τῆς σχολικῆς μας ποδιᾶς. Στὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ πουριτανισμοῦ ἐκ μέρους τῶν 
«προοδευτικῶν», ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μὴ διαφέρουμε ἀπὸ τὴν πολιτισμένη  Δύση,  
χάσαμε τὸ μέτρο καὶ φθάσαμε σήμερα νὰ ἔχουμε ντύσει τὶς γιαγιάδες μας 
ἀκόμη καὶ μέ... κολὰν (εὐτυχῶς ὄχι ὅλες) καὶ τὰ κορίτσια μας (εὐτυχῶς ὄχι 
ὅλα) μὲ φοῦστες μήκους ὀλίγων ἑκατοστῶν (αὐτές, ποὺ τόσο συζητήθηκαν 
τελευταῖα), γιατί διαφορετικὰ θὰ χαρακτηρίζονταν ἀπὸ τοὺς προοδευτικοὺς 
«θεοῦσες», «καλόγριες», «καθυστερημένες». Χαρακτηρισμοὶ μομφῆς γνω-
στοὶ σὲ ὅλους μας, μὲ τὸν φόβο τῶν ὁποίων μεγάλωσαν γενιὲς καὶ γενιὲς καὶ 
οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται ἀπό τοὺς, κατὰ τὰ ἄλλα, ἀντι-
ρατσιστὲς μέχρι σήμερα.

Καὶ ξαφνικὰ στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνα ποὺ διανύουμε οἱ διαφωτιστὲς 
συμπατριῶτες μας στέκονται μὲ δέος μπροστὰ στὴν ...μαντήλα τοῦ Ἰσλάμ! 

Μπροστὰ στὴν Ἑλληνικὴ σημαία ἁπλῶς 
ἀνάπαυση, μπροστὰ στὸ τσαντὸρ ἀναμ-
φίβολα προσοχή! «Ράπισμα» κατὰ τοῦ 
ρατσισμοῦ μᾶς εἶπαν ὅτι ὑπῆρξε αὐτὴ 
ἡ ἐνθουσιώδης ἀποδοχὴ τῆς μαντήλας, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ στοιχεῖο  καταπίεσης 
ἑκατομμυρίων γυναικῶν καὶ γίνονται 
ἀγῶνες ἀπὸ πολλὲς γιὰ κατάργησή της, 
ὅπου φυσικὰ ὑπάρχει δυνατότητα νὰ 
ἀκουστεῖ ἡ φωνή τους. Δὲν θὰ ἀσχολη-
θοῦμε ἐδῶ μὲ τὰ πρόσωπα τῆς ἐξουσίας, 
παρ’ ὅτι τὰ ἀνωτέρω παραπέμπουν καὶ 
σὲ αὐτούς. Οἱ διαφωτιστὲς κυβερνῶντες 
ἐκτελοῦν διατεταγμένες ὑπηρεσίες καὶ 

πραγματικὰ τὶς διεκπεραιώνουν  σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς μὲ «ἀπόλυτη ἐπιτυ-
χία» εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κάποιες σκέψεις, ὅμως, καὶ ἀπορίες θὰ 
ἐκφράσουμε γιὰ τοὺς «προοδευτικοὺς» συμπατριῶτες μας τῆς διπλανῆς πόρ-
τας. Μπορεῖ ἄραγε κάποιος νὰ πιστεύει ὅτι δὲν εἶναι ρατσιστής, ἐπειδὴ λέει 
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ὅτι σέβεται τοὺς ξένους ἢ τὸ ξένο καὶ διαφορετικό, ἐνῶ δὲν ἔχει σεβαστεῖ 
πρώτιστα τοὺς «δικούς» του; Μήπως, τελικά, ὁ μόνος ρατσισμὸς ποὺ ἐπιτρέ-
πεται σήμερα εἶναι ὁ χριστιανικός;

 Ἀπόλυτος σεβασμὸς στὸ ντύσιμο μιᾶς μουσουλμάνας. Δεκτόν. Γιατί 
ὅμως αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι –οἱ διαφωτιστές, οἱ προοδευτικοί, οἱ μὴ ρατσιστὲς– 
ἀκριβῶς αὐτοὶ ποὺ στέκονται μὲ δέος μπροστὰ στὴ μαντήλα, χαρακτηρίζουν 
μιὰ χριστιανὴ ὡς καθυστερημένη, ὀπισθοδρομικὴ ἢ φανατική, ἐπειδὴ ἔχει 
ἐπιλέξει ἐλεύθερα νὰ ζήσει τὴ ζωή της χωρίς... παντελόνι; Στὴν καλύτερη πε-
ρίπτωση ἐκφράζεται μιὰ συμπονετικὴ συγκατάβαση γιὰ τὸ κατώτερο αὐτὸ 
εἶδος ἀνθρώπου, τὸ προσκολλημένο σὲ ἀνόητες θρησκευτικὲς ἐπιταγές. Ἔχω 
ζήσει ἀπὸ κοντὰ τὶς ἀντιδράσεις «προοδευτικῶν» δασκάλων ἢ καθηγητῶν 
–κυρίως γυναικῶν– ποὺ φθάνουν στὰ ὅρια τοῦ πανικοῦ, ὅταν διαπιστώσουν 
ὅτι μιὰ κοπελίτσα δὲν ἔχει ἐντάξει στὶς ἐνδυματολογικές της προτιμήσεις τὸ 
παντελόνι. Ὅσο πιὸ «προοδευτικοί», τόσο μεγαλύτερος ὁ πανικός. Καὶ βέ-
βαια, ἀρχίζει ἡ σχετικὴ κατήχηση διαφώτισης. Θὰ ἐπιχειροῦσαν ἄραγε νὰ 
διαφωτίσουν μὲ τὸ ἴδιο πάθος καὶ μιὰ κοπελίτσα μὲ μουσουλμανικὴ μαντήλα; 
Ἀδιανόητο! Ἡ ἴδια συμπεριφορὰ ἰσχύει γιὰ παιδιὰ ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν συνει-
δητὰ νὰ συμμετάσχουν σὲ γιορτὲς καρναβαλιοῦ ἢ σὲ παιδιὰ ποὺ κατὰ τὴν 
ὥρα τοῦ γραπτοῦ διαγωνίσματος ἔχουν μιὰ εἰκονίτσα πάνω στὸ θρανίο τους. 
Γιὰ νὰ μὴ μιλήσουμε γιὰ τὸ θέμα τῆς νηστείας. Ἡ πρώτη ἀντίδραση μὲ τὴ 
φράση «τὰ ἐξερχόμενα καὶ ὄχι τὰ εἰσερχόμενα  ἔχουν σημασία» εἶναι μᾶλλον 
γνωστὴ σὲ ὅλους μας, μικροὺς καὶ μεγάλους.  Καὶ ἀκολουθεῖ κλιμάκωση τοῦ 
ἀγῶνα γιὰ τὴν ἰδεολογικὴ ἀνατροπὴ τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ σε-
βασμὸς  στὴ «διαφορετικότητα» τοῦ ἄλλου δὲν εἶναι καὶ τόσο ὁρατὸς σὲ ὅλες 
αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ποὺ ἀποτελοῦν πρόχειρα, ἀλλὰ ἐνδεικτικά, παραδείγ-
ματα ἀπὸ τὴν καθημερινή μας ζωή. Ἀλλὰ μᾶλλον, ὅπως εἴπαμε, ὁ χριστια-
νικὸς ρατσισμὸς ἐπιτρέπεται στὶς μέρες μας, ἢ ἀκόμη καὶ ἐπιβάλλεται...

Ἀπόλυτος σεβασμός, λοιπόν, καὶ ἐνθουσιῶδες καλωσόρισμα στὸ Ἰσλὰμ 
ἀπὸ ἕνα μέρος τῆς κοινωνίας μας, μὲ τὸ γυναικεῖο τσαντὸρ σὲ πρωταγωνι-
στικὸ ρόλο.  Παρεμπιπτόντως, ἡ μαντήλα ἀποτελεῖ σήμερα χαρακτηριστικὸ 
σύμβολο τοῦ Ἰσλάμ. Τί διαφορὰ ἀπὸ τὸ σύμβολο τῶν χριστιανῶν, τὸν Σταυρό, 
σύμβολο τῆς θυσίας καὶ τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ 
ὁποῖο θὰ ἔπρεπε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ νὰ τὸ κάνουμε τρόπο ζωῆς μας... Ἐνθου-
σιῶδες καλωσόρισμα στὴν πολυπολιτισμικότητα. Τί θετικὸ ὅμως θὰ προσφέ-
ρει ἡ παρουσία αὐτῆς τῆς θρησκείας στὸν πολιτισμό μας; Δὲν γνωρίζουν ὅλοι 
αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι δίνουν ράπισμα στὸν ρατσισμό, πὼς ὅπου τὸ ἰσλὰμ 
ἐπικρατεῖ οἱ ἀρχὲς τοῦ διαφωτισμοῦ πᾶνε περίπατο καὶ ἀκολουθοῦν παντὸς 
εἴδους ρατσισμοί; Ρατσισμοὶ καὶ πρακτικὲς μπροστὰ στὶς ὁποῖες ὠχριᾶ ἡ Ἱερὰ 
Ἐξέταση τῶν Δυτικῶν, τὴν ὁποία βδελύσσονται οἱ διαφωτιστὲς–καὶ ὀρθῶς 
πράττουν. Ἡ πολυπολιτισμικότητα γιὰ τὴν πολυπολιτισμικότητα ἢ πιὸ ἔντιμα 
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ἡ πολυπολιτισμικότητα  ὡς μέσον γιὰ τὴ διάλυση...
Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνει μιὰ διευκρίνηση. Ἡ πίστη 

μας, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων μας, μᾶς διδάσκει σεβασμὸ πρὸς 
τὸν ἄλλο, τὸν ὁποιοδήποτε ἄλλο, γιατί αὐτὸς ὁ ἄλλος εἶναι, ὅπως ὅλοι μας, 
δημιουργημένος κατ’ εἰκόνα τοῦ Ζῶντος Θεοῦ. Ἄλλο ὅμως ὁ σεβασμὸς στὸν 
κάθε ἄνθρωπο καὶ ἄλλο θέμα τὸ πιστεύω του. Κάθε θρησκεία κρίνεται ὡς 
πρὸς τὶς ἀρχές της καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ἀδύνατον ἐκ τῶν πραγμάτων 
νὰ ἐξισωθοῦν μὲ τὶς Χριστιανικές.  Καὶ κάτι ἀκόμα: ὅταν ἔχουμε αἰσθήματα 
ἀρνητικὰ πρὸς ἀνθρώπους ἀλλοθρήσκους δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀφήσουμε τὸν 
ἑαυτό μας νὰ μᾶς ξεγελᾶ καὶ νὰ τὰ δικαιολογεῖ ὡς «ζῆλο» ποὺ ὀφείλεται 
στὴ μεγάλη μας πίστη, ἀλλὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀφήσουμε νὰ μᾶς ξεγελᾶ καὶ 
ἡ καλὰ στημένη πολιτικὴ προπαγάνδα μὲ τὶς βαρύγδουπες ἠθικολογίες ποὺ 
προσφάτως ἀκοῦμε κατὰ κόρον.

Μὲ τὴν ἀποστροφή τους πρὸς ὁτιδήποτε χριστιανικὸ οἱ διαφωτιστὲς τῆς 
Ἑλλάδας καὶ τῆς Εὐρώπης, κρατῶντας –ὅπως λένε– ἴσες ἀποστάσεις ἀλλὰ 
τελικὰ προωθῶντας ἄκριτα τὸ Ἰσλάμ, προετοιμάζουν γιὰ τὰ παιδιά τους καὶ 
τὰ ἐγγόνια τους μιὰ ζωὴ στὸ σκοτάδι. Τὸ ἔχουν συνειδητοποιήσει ἄραγε;  
Ἢ ἡ ἔπαρσή τους δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ τὸ δοῦν; Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι οἱ πρῶτοι 
ἐκφραστὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ –Βολταῖρος, Μοντεσκιέ, Ντιντερὸ κἄ.– ὅταν συ-
γκροτοῦσαν τὴν ἰδεολογία τους κατὰ τὸν 18ο αἰ. καὶ ὁραματίζονταν μεταξὺ 
τῶν ἄλλων ἕναν κόσμο χωρὶς θρησκευτικὲς αὐθεντίες, τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ 
ἐπιθυμοῦσαν θὰ ἦταν μιὰ Εὐρώπη μὲ τσαντόρ! Εὐτυχῶς, ποὺ –εἴτε μᾶς ἀρέ-
σει, εἴτε ὄχι– τὸν τελευταῖο λόγο ἔχει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ...

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στὸν ὁποῖο ἀναφερθήκαμε στὴν ἀρχή, 
εἶχε ἀντιμετωπίσει στὴν ἐποχὴ του τὴν σκληρὴ κριτικὴ τῶν διαφωτιστῶν συ-
μπατριωτῶν του, γιατί σὲ πολλὰ διηγήματά του καὶ σὲ ἄρθρα του ἀσχολεῖτο 
μὲ θέματα χριστιανικοῦ περιεχομένου ἢ περιέγραφε τὰ Ἑλληνικὰ ἤθη καὶ 
ἔθιμα. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος βρισκόταν τὰ χρόνια 
ἐκεῖνα ἀκόμη κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν Ὀθωμανῶν καὶ ὅμως οἱ λάτρεις 
τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τῆς Δύσης ἐπιζητοῦσαν νὰ ξεριζώσουν τὴν πίστη καὶ νὰ 
ἀλλοιώσουν τὴν ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτὸ ὁ Παπαδιαμάντης στὸ δι-
ήγημά του «Λαμπριάτικος ψάλτης», θέλοντας νὰ τονίσει στοὺς ἐπικριτές του 
ὅτι θὰ περιγράφει καὶ θὰ ὑπερασπίζεται ὅ,τι θεωρεῖ πραγματικὰ σημαντικὸ  
γιὰ τὸν τόπο του, δηλώνει: «Τὸ ἐπ’ ἐμοί, ἐνόσω ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, 
δὲν θὰ παύσω πάντοτε, ἰδίως κατὰ τὰς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας, νὰ 
ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ’ ἔρωτος τὴν φύσιν, 
καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἤθη»!

      Εὐανθία Κωλέττη
             Θεολόγος



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 165

«ΛΥΠΗΣΟΥ ΜΑΣ ΘΕΕ ΜΟΥ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ…»

Σ
τὶς 29 Μαΐου θρηνοῦμε τὴν πτώση τῆς Πόλης τῶν πόλεων, τὴν Ἅλω-
ση τῆς Βασιλεύουσας ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Θρηνοῦμε τὴν Πόλη ποὺ 

χάσαμε ἀλλὰ καὶ τὴν Πόλη ποὺ κάθε χρόνο χάνουμε ἐξ αἰτίας τῆς στά-
σης μας καὶ τῆς συμπεριφορᾶς μας, μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερη βιαιότητα, 
μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερο θράσος ἀπὸ τὴν μεριὰ τῶν κατακτητῶν καὶ μὲ 
ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἀπάθεια ἀπὸ μέρους μας. Δὲν ἔχουμε ἁπλῶς παρα-
δώσει τὰ ὅπλα, ἀλλὰ προσφέρουμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο 
μας μὲ πολὺ μεγάλη ἐγκαρδιότητα καὶ ἀγάπη στοὺς κατακτητές, σὰν 
νὰ ἀνήκουν σὲ αὐτοὺς ὅλα καὶ σὲ ἐμᾶς τίποτα. Στὴν πραγματικότητα 
βέβαια, οἱ περισσότεροι, δὲν ξέρουμε τί θρηνοῦμε, δὲν ξέρουμε τί εἶναι 
αὐτὸ ποὺ χάσαμε καὶ συνεχῶς χάνουμε γιατί δὲν ἔχουμε κάτσει ποτὲ νὰ 
ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ τὰ γεγονότα ποὺ τόσο μᾶς ἀφοροῦν. 

Διάβαζα πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν «Τὰ Παραλειπόμενα» τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ 
Βρυέννιου, ὁ ὁποῖος ἦταν μοναχὸς τὴν περίοδο τῆς παρακμῆς τῆς Πό-
λης καὶ κοιμήθηκε λίγα χρόνια πρὶν τὴν ἅλωσή της. Ἐπειδὴ ὅμως μιὰ 
Ἅλωση καὶ μάλιστα τέτοιων διαστάσεων δὲν πραγματοποιεῖται χωρὶς 
νὰ ὑπάρχουν βαθιὰ αἴτια, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν γεγονότα, ποὺ μὲ τὴν 
πάροδο τοῦ χρόνου ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ νὰ ὁδηγοῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἀπο-
τέλεσμα, ὁ Ἰωσὴφ ὁ Βρυέννιος εἶχε ἐντοπίσει τὰ αἴτια αὐτὰ καὶ τὰ εἶχε 
καταγράψει. Δὲν ἔζησε νὰ δεῖ μὲ τὰ μάτια του τὴν Ἅλωση, τὴν εἶδε 
ὅμως καὶ τὴν βίωσε μὲ τὴν ψυχή του, πρὶν αὐτὴ πραγματοποιηθεῖ. Τὸ 
τραγικότερο ὅλων εἶναι ὅτι ἡ περιγραφὴ τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Βρυέννιου θυ-
μίζει πολὺ τὶς ἡμέρες ποὺ διανύουμε ἐμεῖς, οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι, τὰ 
γεγονότα ποὺ λαμβάνουν χώρα σήμερα, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο μας στὸ 
σύνολό του καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυχήσει περισσό-
τερο, γιατί κάποτε, αὐτὰ τὰ ὁποῖα περιγράφει, ὁδήγησαν στὴν Ἅλωση 
καὶ τὴν καταστροφή…

Ὅπως ὁ ἴδιος χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει: «Διασκορπισθήκαμε χωρι-
σμένοι σὲ ὅλες τὶς βασιλεῖες τῆς γῆς. Μᾶς ἐξουσιάζουν καὶ δὲν ἐξουσιάζομε. 
Τὴ χώρα μας ξένοι τὴν κατατρώγουν, καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς νὰ μᾶς βοηθήση. 
Οἱ νέες καὶ οἱ νέοι τοῦ γένους μας δόθηκαν σὲ ἄλλα ἔθνη. Ὅλη τὴν ἡμέρα τὰ 
μάτια μας αὐτὰ βλέπουν καὶ τὸ δικό μας χέρι δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήση. Σὲ μᾶς 
ἔμεινε μόνο καρδιὰ θλιμένη, μάτια ποὺ σβήνουν καὶ ψυχὴ ποὺ λιώνει, προβλήμα-
τα πάνω στὰ προβλήματα, φροντίδες πάνω στὶς φροντίδες, καὶ αἵματα πάνω στὰ 
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αἵματα παντοῦ. Χάθηκε ὁ εὐλαβὴς πάνω στὴ γῆ, λείπει ὁ στοχαστής, δὲν βρίσκεται 
ὁ φρόνιμος. Στὰ παλαιὰ παρουσιαζόταν ὁ σοφός, τώρα δὲν ὑπάρχει αὐτὸς ποὺ 
θὰ κατανοήσει, αὐτὸς ποὺ θὰ διορθώση, αὐτὸς ποὺ θὰ μᾶς φέρη πίσω. Ἡ πληγὴ 
εἶναι ὁλόσωμη, ἡ ἀρρώστια γενικευμένη, φοβερὸ τὸ τραῦμα, ἡ συμφορὰ ἀπαρη-
γόρητη καὶ μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε παρακλητικὸ λόγο. Καταφρονήθηκαν τὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ πράγματα, σάπισαν τὰ κρατικά, ἀνακατεύονται τὰ μακρυνά, συγχέονται 
τὰ κοντινά. Τὰ πάνω γίνονται κάτω καὶ τὰ κάτω πάνω. Οἱ Χριστιανοὶ διώκονται, 
οἱ ἀσεβεῖς εὐνοοῦνται. (…) Ὁ ἄθεος θὰ ὑποστηρίξη, ὅτι ὅλα ἀπὸ μόνα τους τυχαῖα 
συμβαίνουν “χύδην καὶ φύρδην”. Ὁ δὲ Ἕλληνας (εἰδωλολάτρης) θὰ ὑποστηρίξη 
ὅτι ὀφείλονται ὅλα στὴν τύχη καὶ στὸ γραμμένο. Καὶ ἀκόμα ὁ Ἀγαρηνὸς θὰ πῆ 
ὅτι αἰτία τούτων εἶναι ὅτι δὲν ἀποδεχθήκαμε τὸν ἀλιτήριο, ἐνῶ ὁ Ἑβραῖος, ἐπειδὴ 
πιστεύσαμε στὸ Χριστό. Καὶ ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἐπειδὴ δὲν ὑποκύψα-
με στὴν αἵρεσί του. Καὶ ὁ ὄχλος τῶν Ἰταλῶν θὰ ὑποστηρίξη ὅτι μᾶς συμβαίνουν 
αὐτά, ἐπειδὴ δὲν ὑποταχθήκαμε στὸν πάπα. Ἐγὼ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀπορρίπτω, 
καὶ εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος καὶ τὸ ὁμολογῶ εὐθέως, ὅτι δὲν θὰ τὰ παθαίναμε 
αὐτά, ἐὰν δὲν εἴμασταν δυσσεβεῖς καὶ τελείως ἀπομακρυσμένοι ἀπὸ τὸ Θεό. (…) 
Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος ποὺ μὲ κάθε τρόπο προετοιμάζει τὴ σωτηρία μας, μᾶς παρέδωσε 
νὰ ντροπιασθοῦμε σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, καὶ τὴν πρόσκαιρη αὐτὴ ζωή μας, τὴ ρευστὴ 
καὶ περαστική, τὴν περιέβαλε μὲ μύρια κακά, μήπως καὶ ἔτσι, ἀκόμα καὶ παρὰ τὴ 
θέλησί μας, ὁδηγηθοῦμε τελικὰ ἀπὸ αὐτὸν στὴ σωτηρία μὲ κατάλληλο τρόπο». 

Δὲν ἀντικατοπτρίζεται ἡ ἐποχή μας; Δὲν βρίσκουμε τὸν ἑαυτό μας 
στὴν περιγραφὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦσαν ἐκείνη τὴν ἐποχή; Καὶ ἀξί-
ζει νὰ σκεφτεῖ κανείς, ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχή, ὁ λαὸς εἶχε διχαστεῖ μὲ τὸ 
ζήτημα τῆς ἕνωσης καὶ εἶχαν σχηματιστεῖ δυὸ παρατάξεις, ἡ παράτα-
ξη τῶν «ἑνωτικῶν», ποὺ ἐπεδίωκαν τὴν ἕνωση μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ 
Ἐκκλησία καὶ ἡ παράταξη τῶν «ἀνθενωτικῶν», ποὺ ἦταν ἀντίθετη μὲ 
τὴν ἕνωση αὐτή, κάτι ποὺ δείχνει ὅτι δὲν εἶχε ταχθεῖ ὅλος ὁ λαὸς μὲ 
τοὺς διεφθαρμένους ἄρχοντες, οὔτε μὲ τὸν διεφθαρμένο κλῆρο ἀλλὰ 
ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ ἀντιδροῦσε καὶ ἀντιστεκόταν στὴν σήψη 
αὐτή. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ γίνει ἡ Ἅλωση γιατί τὸ 
κακὸ βρισκόταν ἤδη σὲ προχωρημένο στάδιο, ἡ διαφθορὰ βρισκόταν 
στὸ ζενὶθ καὶ ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἀνθρώπων εἶχε ἐγκαταλείψει τὸν 
Θεὸ καὶ εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πίστη. Σήμερα, ἄραγε, ποὺ δὲν ἔχει 
διχαστεῖ ὁ κόσμος, ἀλλὰ ἔχει ταχθεῖ μὲ τοὺς ἄρχοντες, τοὺς στηρίζει 
καὶ τοὺς ἐνθαρρύνει στὶς ἐπιλογές τους, ψηφίζει σὲ μόνιμη βάση τοὺς 
ἴδιους καὶ δὲν ὑπάρχει καμία ἀντίδραση καὶ καμμία ἀντίσταση –παρὰ 
μόνο ἐλάχιστων ἀνθρώπων ποὺ ἀγωνίζονται μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια γιὰ 
νὰ κρατήσουν αὐτὰ ποὺ κάθε μέρα χάνουμε– τί θὰ πρέπει νὰ περιμέ-
νουμε; Σήμερα, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ὄχι ἁπλῶς ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸν Θεὸ 
ἀλλὰ καὶ Τὸν περιφρονοῦν, Τὸν ὑβρίζουν, Τὸν διώχνουν μὲ κάθε τρόπο 
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ἀπὸ τὴν ζωή τους καὶ οἱ ἄρχοντες χρησιμοποιοῦν κάθε μέσο γιὰ νὰ Τὸν 
ἀφανίσουν καὶ νὰ ξεριζώσουν τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων, τί θὰ πρέπει νὰ 
περιμένουμε; Δὲν πρόκειται φυσικὰ νὰ τὰ καταφέρουν ὅσο καὶ ἂν προ-
σπαθοῦν, ὅσα μέσα καὶ ἂν χρησιμοποιήσουν, δὲν παύει ὅμως ἡ τιμωρία 
μας γιὰ αὐτή μας τὴν στάση, γιὰ αὐτή μας τὴν ἀχαριστία, γιὰ αὐτή μας 
τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὸν ἐγωϊσμό, ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτή μας τὴν ξεδια-
ντροπιὰ νὰ εἶναι μεγάλη καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα δικαιολογημένη, ἀπαραίτη-
τη καὶ δίκαιη. Ἂν ἡ Ἅλωση πραγματοποιήθηκε, παρὰ τὴν ἀντίδραση καὶ 
τὸν ἀγῶνα ἑνὸς μεγάλου μέρους τοῦ λαοῦ, σήμερα ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ 
ἀδράνεια καὶ ἡ ἀπάθεια πόσο μεγάλο εἶναι τὸ κακό, ποὺ θὰ πρέπει νὰ 
περιμένουμε καὶ ποὺ θὰ μᾶς ἀξίζει νὰ πάθουμε; Ὅμως ξέχασα! Ἐμεῖς 
εἴμαστε διαφορετικοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν 
περάσει ἀπὸ τὸν πλανήτη καὶ ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ πρόκειται νὰ πε-
ράσουν. Εἴμαστε μοναδικοὶ σὲ ὅλα, καὶ στὰ καλά μας ἀλλὰ κυρίως στὰ 
κακά μας, καθὼς πάντοτε ὑπάρχει μιὰ δικαιολογία γιὰ ὅλα τὰ ἀρνητικὰ 
ποὺ μᾶς συμβαίνουν. Τὰ ἴδια ἀρνητικὰ γεγονότα, ἂν συνέβαιναν σὲ κά-
ποια ἄλλη ἐποχή, ἐνδεχομένως νὰ τὰ κατακρίναμε, ὅμως ἐπειδὴ συμβαί-
νουν στὴν δική μας, ὅπου καὶ ἐμεῖς εἴμαστε μοναδικοὶ καὶ ἡ ἐποχὴ εἶναι 
μοναδικὴ ἀποκτοῦν μιὰ ἄλλη διάσταση, δικαιολογοῦνται καί, πολλὲς 
φορές, ἀπὸ καταστροφικὰ ποὺ ἦταν κάποτε, ξεκινοῦν νὰ θεωροῦνται 
ἰδανικὰ σήμερα. Ὑπάρχει, ἄραγε, κάποια ἐλπίδα σωτηρίας μὲ τέτοια 
μυαλὰ ποὺ κουβαλᾶμε; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ διορθωθοῦμε, νὰ γίνουμε 
καλύτεροι, καὶ νὰ δημιουργήσουμε ἕναν καλύτερο κόσμο καὶ γιὰ ἐμᾶς, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ πρόκειται νὰ ἔρθουν; Γιατί πρέπει πάντοτε, 
νὰ παραδίδουμε χειρότερο τὸν κόσμο ἀπ’ ὅ,τι τὸν ἔχουμε βρεῖ;

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Βρυέννιος καὶ σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο παρακά-
τω: «Οἱ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν τί θὰ πεῖ νὰ εἶναι κάποιος χριστιανός, δὲν 
κάνουν τὸν σταυρό τους ἢ περιφρονοῦν ὅσους ἀνθρώπους τὸν κάνουν. Γυμνοὶ 
ὅπως γεννήθηκαν κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους καὶ οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες, 
ἐνῶ δὲ οἱ γυναῖκες ντύνονται μὲ ἀνδρικὰ ἐνδύματα. (!!!!) (…) Προσέχουμε τὰ ὄνειρα 
καὶ πιστεύουμε, ὅτι αὐτὰ εἶναι τὸ μέλλον καὶ ἑξαρτιόμαστε ἀπὸ φυλακτά, ποὺ κρε-
μοῦμε στὸν λαιμό μας καὶ μαντεύουμε παρατηρῶντας τοὺς κόκκους τοῦ σιταριοῦ. 
(...) Ἀπομακρύνθηκε ἡ εὐσπλαχνία, ἐξαφανίστηκε ἡ συμπάθεια, ἔκανε τὴν ἄφιξή 
του τὸ μῖσος καὶ πλήθυνε ἡ ἀναισχυντία. Οἱ ἄρχοντές μας εἶναι ἄδικοι, αὐτοὶ ποὺ 
βρίσκονται σὲ καίριες θέσεις καὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ πράγματα εἶναι ἅρπαγες, 
οἱ κριτὲς δωροδοκοῦνται, οἱ μεσῖτες εἶναι ψεῦτες, οἱ ἀστικοὶ ἐμπαῖκτες, οἱ ἀγρίκοι 
ἄλογοι καὶ οἱ πάντες ἀχρεῖοι. Οἱ παρθένες ἔχουν καταντήσει πιὸ ξεδιάντροπες κι 
ἀπὸ τὶς πόρνες, οἱ χῆρες πιὸ περίεργες ἀπὸ ὅσο πρέπει, οἱ ἔγγαμοι καταφρονοῦν 
καὶ δὲν φυλάσσουν τὴν πίστη, οἱ νεώτεροι εἶναι ἀκόλαστοι καὶ οἱ ἡλικιωμένοι 
εἶναι συνεχῶς μεθυσμένοι ἀπὸ οἶνο (ἐριστικοὶ καὶ ὑβριστικοὶ ἐν τῇ μέθη τους) οἱ 
ἱερεῖς λησμόνησαν τὸν Θεό, οἱ μοναχοὶ ἐκτράπηκαν ἀπὸ τὴν εὐθεία ὁδό, καὶ οἱ 
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κοσμικοὶ στράφηκαν ὁλότελα πρὸς τὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ μορφωθοῦν δῆθεν στὸν 
λόγο τῆς εὐσέβειας καὶ νὰ προικισθοῦν τὴν εὐσέβεια, τὴν δύναμη αὐτῆς ὅμως στὸ 
ἐσωτερικό τους καὶ στὰ ἔργα τους τὴν ἀπαρνήθηκαν. (...) Μὲ γαστριμαργίες, μέθη, 
πορνεῖες, μοιχεῖες, ἀκαθαρσίες, ἀσέλγειες, ἔχθρες, ζήλειες, φθόνους, καὶ κλοπὲς 
ζοῦν πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς. Γίναμε ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι, ἀχά-
ριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκτες, ἅρπαγες, προδότες, ἀνόσιοι, ἄδικοι, ἀμετανόητοι, 
ἀδιάλλακτοι. Νὰ πῶ καὶ τὸ πιὸ σημαντικὸ (ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ καὶ τὸ χειρότερο); 
Πολλοὶ ἀπὸ τὸν κλῆρο φέρονται ἀσελγῶς (ἀκόλαστα) καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ πλη-
σιάζουν τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ Ἱερουργοῦν». 

Ἡ διαφθορά, ὅπως πάντοτε ἄλλωστε, φαίνεται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα 
τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὰ ροῦχα ποὺ φοροῦσαν, μέχρι τὰ πάθη 
στὰ ὁποῖα εἶχαν παραδοθεῖ καὶ τὴν στάση ποὺ διατηροῦσαν στὴν ζωή 
τους. Ἡ ἐπιρροὴ τῆς Δύσης εἶναι ἐμφανής, ὅμως ἡ εὐθύνη δὲν εἶναι δική 
της. Ὁ κλῆρος καὶ οἱ ἄρχοντες, οἱ μὲν ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ ποίμνιό τους, 
οἱ δὲ ὑποχρεωμένοι νὰ διακονήσουν τὸν λαό τους ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν 
καλύτερα, ἔπρεπε νὰ προστατέψουν τοὺς ἀνθρώπους τους καὶ τὴν Πόλη 
τους καὶ νὰ γίνουν αὐτοὶ τὰ ἀπόρθητα τείχη της. Ἡ Δύση εἶχε ἕνα συ-
γκεκριμένο σχέδιο καὶ μιὰ ἀχόρταγη ἐπιθυμία νὰ κατακτήσει καὶ νὰ 
ἐξουσιάσει τὴν Πόλη τῶν Πόλεων, τὸ στολίδι τοῦ κόσμου…

Τῆς δόθηκε ὅμως ὁ χῶρος καὶ ἡ εὐκαιρία γιὰ νὰ πραγματοποιή-
σει τὴν διάβρωση αὐτὴ ὅπως ἀκριβῶς τὴν πραγματοποιεῖ καὶ σήμερα. 
Εἰσχώρησε στὴν Πόλη τὸ πνεῦμα τῆς Δύσης, τὸ ἐνστερνίστηκαν οἱ ἄρχο-
ντες καὶ ξεκίνησε νὰ ὑπάρχει μιὰ ἐμμονὴ ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἕνα 
μεγάλο μέρος τοῦ κλήρου νὰ ἑνωθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία 
μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολική. Ἀπομακρύνθηκαν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
ἀντὶ νὰ ἐπικαλοῦνται Αὐτὸν γιὰ βοήθεια, ἄρχισαν νὰ στρέφονται πρὸς 
τὴν Δύση, θεωρῶντας την τὸ στήριγμά τους. Ἡ ἠθικὴ τῶν ἀνθρώπων, ἡ 
πίστη τους στὸν Θεό, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά τους, οἱ συνήθειές τους καὶ 
ὅλα αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ τοὺς ἔκαναν μοναδικοὺς ἐξαφανί-
στηκαν καὶ ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ τὰ δυτικὰ πρότυπα καὶ τὰ δυτικὰ 
μοντέλα ζωῆς. Ἔτσι, οἱ Τοῦρκοι βρῆκαν τὴν εὐκαιρία καὶ κατέκτησαν 
τὴν Βασιλεύουσα, γιατί τοὺς δόθηκε ὁ χῶρος ἐξ αἰτίας τῆς διαφθορᾶς 
τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς ἀπομάκρυνσής τους ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, 
δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Θεό, εἰδάλλως ποτὲ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ κατακτήσουν 
ἕναν λαὸ μὲ βαθιά, ἀληθινὴ καὶ ἀκλόνητη πίστη στὸν Θεό, μὲ ἀξίες καὶ 
μὲ ψυχικὴ σταθερότητα καὶ σιγουριά. 

Ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα περιγράφει ὁ Ἰωσὴφ ὁ Βρυέννιος γιὰ τὸν 
τρόπο ποὺ οἱ ἄνθρωποι ντύνονταν, γιὰ τὴν ἐμμονή τους νὰ μάθουν τὰ 
μελλούμενα, καὶ τὴν πίστη τους στοὺς ἀστρολόγους, τοὺς μάγους, καὶ 
τὶς μάντισσες, λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν μποροῦσαν νὰ ἀφεθοῦν στὰ χέρια τοῦ 
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Θεοῦ γιατί Τὸν εἶχαν ἐγκαταλείψει καὶ Τὸν εἶχαν ἐξαφανίσει ἀπὸ τὶς 
ζωές τους, ὁ ἔκλυτος βίος ποὺ ζοῦσαν καὶ τὰ πάθη στὰ ὁποῖα εἶχαν 
περιπέσει, περιγράφει σὲ μικρογραφία τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο καὶ τὴν 
σημερινὴ κοινωνία καὶ εἶναι κρῖμα ποὺ πρέπει νὰ πάθουμε γιὰ νὰ μά-
θουμε, γιατί θὰ μπορούσαμε κάλλιστα νὰ μάθουμε ἀπὸ τὰ παθήματα 
τῶν ἄλλων καὶ νὰ διορθωθοῦμε, νὰ γίνουμε καλύτεροι. Ἀλλὰ συνειδητὰ 
κλείνουμε τὰ μάτια μας καὶ ἀκολουθοῦμε τὸν δρόμο πρὸς τὸν γκρεμὸ 
ποὺ ἀκολούθησαν καὶ οἱ ἄνθρωποι τότε καὶ πορευόμαστε σὲ αὐτὸν μὲ 
αὐτοπεποίθηση καὶ δῆθεν ἀνυποψίαστοι γιὰ τὸ τέλος τοῦ προορισμοῦ 
μας. Ὁ ἕνας κατηγορεῖ τὸν ἄλλον καὶ ἡ κάθε γενιὰ ρίχνει τὴν εὐθύνη 
εἴτε στὴν προηγούμενη, εἴτε στὴν ἑπόμενη ἀπὸ αὐτήν, χωρὶς κανένας νὰ 
ἀναλογίζεται τὶς προσωπικές του ἐπιλογὲς ποὺ εἶναι καὶ οἱ προσωπικές 
του εὐθῦνες γιὰ τὰ δεινά τῶν ἡμερῶν μας. Ὅπως τότε ἕνας ἀνώτερος 
πολιτισμός, τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ γνώριζε τὴν 
ἀνωτερότητά του ἐπηρεάστηκε ἀπὸ ἕναν κατώτερο «πολιτισμό», τὸ 
ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἐμᾶς, ποὺ ἐπειδὴ μᾶς ἔχουν πείσει ὅτι δὲν ἀξί-
ζουμε τίποτα, ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἐπιβουλεύονται καὶ 
ἐπιδιώκουμε νὰ γίνουμε ὅμοιοί τους.

Ὅμως, ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τότε, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι ἀκόμα χειρότερη καὶ αὐτὰ ποὺ 
μᾶς περιμένουν περισσότερο καταστροφικά. Δὲν εἶναι καὶ δὲν πρέπει 
νὰ θεωρεῖται τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖνα τὰ χρόνια, λίγο πρὶν τὴν 
Ἅλωση, ἔλαβε χώρα ἡ Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) ὅπου 
συναντήθηκαν Παπικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι μὲ σκοπὸ τὴν πραγματοποίηση 
τῆς ἕνωσης τῶν δύο ἐκκλησιῶν καὶ ἀργότερα ὁ Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Πα-
λαιολόγος προέβη σὲ ἐνέργειες γιὰ νὰ ὁριστικοποιήσει τὴν ἕνωση αὐτή, 
γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν βοήθεια τῆς Δύσης πρὸς τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ 
αὐτοκρατορία. Μάλιστα στὸ ὄνομα τῆς ἕνωσης αὐτῆς ἀποφασίστηκε νὰ 
τελέσουν καὶ τὸ ἑνωτικὸ συλλείτουργο, δηλαδὴ νὰ τελέσουν τὴν Θεία 
Λειτουργία οἱ Ὀρθόδοξοι μαζὶ μὲ τοὺς Παπικούς. Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ 
γεγονότα ἀκολούθησε ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης...

Τί εἶναι διαφορετικὸ σήμερα ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς ἐποχές; Πρὸ ὀλίγων 
ἡμερῶν ἐπισκέφθηκε ὁ πάπας τὴν Ἑλλάδα –αὐτὸς γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ 
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶπε «Τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε διότι αὐτὸς 
θὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ» καὶ ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς εἶπε 
«Φεύγετε τοὺς παπικοὺς ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὀφέως καὶ ἀπὸ προ-
σώπου πυρὸς»– μὲ ἀφορμὴ τὸ προσφυγικὸ ζήτημα, γιὰ νὰ προσευχη-
θεῖ γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ νὰ βοηθήσει ὥστε νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ ἡ 
παγκόσμια κοινὴ γνώμη σχετικὰ μὲ τὸ προσφυγικό. Θὰ εἶναι, ἄραγε, 
τυχαῖα τὰ δεινὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἐπίσκεψη αὐτή; Θὰ εἶναι πα-
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ράλογο νὰ περιμένουμε αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν Ἅλωση τῆς Χώρας μας, μετὰ 
ἀπὸ τὶς κινήσεις ποὺ τόσο πολὺ θυμίζουν τὶς προσπάθειες τῆς ἕνωσης 
τῶν δύο ἐκκλησιῶν τότε;  

Λυπήσου μας Θεέ μου στὸν δρόμο, ποὺ πήραμε καὶ ἂς ξέραμε ποῦ 
θὰ ὁδηγήσει, καὶ ἂς ξέραμε τὸ τέλος τῆς διαδρομῆς, ποὺ ἀποφασίσαμε 
νὰ ἀκολουθήσουμε…

      Χρύσα Ἀλεξοπούλου
             Φοιτήτρια 

ΠΟΣΟΙ  ΕΧΟΥΝ  ΤΕΤΟΙΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ,
ΟΠΩΣ  Ο  π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ;

Παραθέτουμε κατωτέρῳ «μιά ἐξομολογητική κατάθεση» τοῦ 
ἀδελφοῦ τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἐπί 
πλέον ἐγκώμιο τοῦ ἤθους τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πατέρα μας ἀλλά καί ἀπο-
δεικτική τοῦ ἤθους τῶν κατά σάρκα συγγενῶν του καί ἰδιαιτέρως τῶν 
ἀδελφῶν του. 

Ἡ κατ’ ἐπανάληψιν ἐγκαρδίως ἐκφωνηθεῖσα καί γραπτῶς δια-
τυπωθεῖσα εὐχαριστία τοῦ ἀδελφοῦ του κ. Πολυνείκη Θεοδωροπού-
λου, «Εὐχαριστοῦμε τό Θεό πού γεννήθηκες στήν οἰκογένειά μας, 
ἀείμνηστε π. Ἐπιφάνιε!», τά συνοψίζει καί τά ἐκφράζει ὅλα!
 

Θ
ά μοῦ ἐπιτρέψετε νά παρουσιάσω στήν ἀγάπη σας, μία 
ἐξομολογητική κατάθεση ψυχῆς, σχετική μέ τή συμπεριφορά τοῦ 

π. Ἐπιφανίου στούς κατά σάρκα συγγενεῖς του. 
Ζῶντας γιά πάρα πολλά χρόνια πλησίον τοῦ π. Ἐπιφανίου 

–ἀρκετά ἀπό τά ὁποῖα συγκατοικούσαμε– καί γνωρίζοντας καί 
ἀρκετούς ἀγάμους κληρικούς, μέ τούς ὁποίους συνδεόταν ὁ ἴδιος, 
διαπίστωσα –προκαταβολικά ζητῶ συγγνώμη ἄν ἡ διαπίστωσή μου 
εἶναι ἐσφαλμένη– ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες ἀγάμων κληρικῶν, 
πού ζοῦν κι ἐργάζονται στόν κόσμο, μέ διαφορετική μεταχείριση, ἡ 
κάθε μία ἀπ’ αὐτές, στίς κατά σάρκα οἰκογένειές τους.

1η Κατηγορία: Σ’ αὐτήν ἀνήκουν οἱ ἄγαμοι κληρικοί πού εἶναι 
ἀποκλειστικά ἀφοσιωμένοι στό πνευματικό ἔργο τους καί οἱ κατά 
σάρκα συγγενεῖς τους ἀποτελοῦν γι’ αὐτούς «κάτι δευτερεῦον».

2η Κατηγορία: Στή συγκεκριμένη κατηγορία ἀνήκουν αὐτοί πού 
στήν καρδιά τους τήν πρώτη θέση ἔχουν οἱ σαρκικοί συγγενεῖς τους 
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καί «παραμελοῦν» τό πνευματικό ἔργο τους καί 3η Κατηγορία: Σ’ 
αὐτήν ἀνήκουν οἱ ἄγαμοι κληρικοί πού προτάσσουν τό πνευματικό 
ἔργο τους χωρίς ὅμως ν’ ἀπομακρύνονται ἀπό τούς συγγενεῖς τους. 
Μέ θαυμαστή ἰσορροπία κινοῦνται μεταξύ τῆς πνευματικῆς καί κατά 
σάρκα οἰκογενείας τους, ἔχοντας ὅμως τό πνευματικό τους ἔργο στό 
κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός τους.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἀνῆκε στήν τρίτη κατηγορία. Σέ ὅλη του τή ζωή 
ἦταν ὁ ἄνθρωπος πού ἀσφυκτιοῦσε μέ τά ἄκρα, ἐνῷ ἀντιθέτως ἡ 
ψυχή του εὐφραινόταν «περπατῶντας» στή μέση ὁδό, τή βασιλική, 
κατά τούς Πατέρες.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος καί σ’ αὐτή τήν περίπτωση πέτυχε, μέ τή 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ν’ ἀποφύγει τά ἄκρα καί νά συνθέσει τά διεστῶτα: 
Ἀπέφυγε, τόσο τή συναισθηματική προσκόλληση στούς κατά σάρκα 
συγγενεῖς του, ἡ ὁποία θά ζημίωνε τό πνευματικό του ἔργο, ὅσο καί 
τήν ψυχρότητα πρός αὐτούς, ἡ ὁποία θά τούς τραυμάτιζε ψυχικῶς. 
Παράλληλα, ἐπεδίωξε καί πέτυχε νά ἀνήκει πρωτίστως στήν ἐν 
Χριστῷ πνευματική του οἰκογένεια, χωρίς ὅμως νά ἀγνοεῖ καί τήν 
κατά σάρκα οἰκογένειά του. Εἶναι γνωστός ὁ ἰσχυρός σύνδεσμος τοῦ 
π. Ἐπιφανίου μέ τήν πνευματική του οἰκογένεια, ἀλλά δέν εἶναι εὐρέως 
γνωστή ἡ παράλληλη –διακριτική πάντα– ἀφοσίωσή του στήν κατά 
σάρκα οἰκογένειά του. Δέν ὑπῆρξε γεγονός, εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο, 
στίς οἰκογένειές μας (γέννηση, βάπτιση, γάμος, κηδεία, μνημόσυνο, 
δοκιμασία κλπ.), ἀπό τό ὁποῖο ἀπουσίασε ὁ π. Ἐπιφάνιος. Ἀεικίνητος, 
χωρίς νά ἐγκαταλείπει οὔτε στό ἐλάχιστο τήν πνευματική του ἐργασία, 
στήν ὁποία ἀφοσιωνόταν ψυχῇ τε καί σώματι τίς περισσότερες ὧρες 
τῆς ἡμέρας του, θυσιάζοντας ἀγόγγυστα καί παρά τίς σωματικές 
του ἀσθένειες, ἀκόμα καί αὐτό τόν ἀπαραίτητο χρόνο τοῦ φαγητοῦ 
(συνήθως ἔτρωγε τηλεφωνῶντας) ἤ τοῦ ὕπνου (κατά κανόνα σχεδόν 
ἄγρυπνος) ἔβρισκε τρόπο, ὥστε νά ἐξοικονομεῖ ἐλάχιστο χρόνο, γιά 
νά πραγματοποιεῖ, κατά τίς περιστάσεις, σύντομες ἐπισκέψεις στά 
σπίτια μας, ἤ νά μᾶς στέλνει ἕνα γραπτό μήνυμα, ἤ νά ἐπικοινωνεῖ 
μαζί μας τηλεφωνικά. Θεωροῦσε τήν πνευματική του συμπαράσταση 
καί πρός τούς κατά σάρκα συγγενεῖς του χριστιανικό χρέος, γιά τό 
ὁποῖο  προσπαθοῦσε πάντοτε νά εἶναι συνεπής καί ἀκριβής. 

Ἄν καί ἀπό πλευρᾶς πνευματικῆς συγκροτήσεως τόν χώριζε 
ἀπό τούς κατά σάρκα οἰκείους του τεράστια διαφορά, ποτέ δέν μᾶς 
ἀντιμετώπισε «ἀφ’ ὑψηλοῦ», ἀλλά κατά τίς συζητήσεις μας ἄκουγε 
ταπεινά καί λάμβανε σοβαρά ὑπ’ ὄψη του τή γνώμη καί τοῦ νεωτέρου 
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ἀπό ἐμᾶς, συμπεριφερόμενος ὡς ἴσος πρός ἴσους. Εἶχε τή διάκριση 
νά σέβεται τίς ἀπόψεις μας, ἀκόμη καί ὅταν αὐτές ἦταν λανθασμένες, 
ἐπειδή σεβόταν βαθιά τήν ἐλευθερία ἐκφράσεως κάθε ἀνθρώπου. 

Ἦταν εὔστοχος στίς ἀπαντήσεις του, ἀποφεύγοντας τίς περιττές 
φράσεις, περιεκτικός, ἑτοιμόλογος, καί παρόλα αὐτά, συνήθως 
σιωπηλός, προτιμῶντας νά μή μιλάει, ἐάν προηγουμένως δέν τοῦ 
ἀπευθύναμε κάποια ἐρώτηση. Ἀντίστοιχα, ὁ π. Ἐπιφάνιος, πέτυχε νά 
μεταδώσει καί σ’ ἐμᾶς τήν πεποίθηση ὅτι δέν ἀνήκουμε ἀποκλειστικά 
στήν κατά σάρκα οἰκογένειά μας, ἀλλά ὅτι ἀνήκουμε ταὐτόχρονα καί 
στή δική του μεγάλη πνευματική οἰκογένεια.

Ἀγαποῦσε μέ τήν καρδιά του ὅλους μας (ἄν καί προσπαθοῦσε 
–συνήθως ἀνεπιτυχῶς– νά τό ἀποκρύπτει) καί σεβόταν τούς 
μεγαλυτέρους στήν ἡλικία. Ἀπολαυστική ἦταν ἡ σκηνή τῶν 
συναντήσεών του μέ τόν κατά σάρκα πατέρα μας: Ὁ πατέρας 
προσπαθοῦσε ν’ ἀσπασθεῖ τό χέρι τοῦ υἱοῦ του, ὡς πνευματικοῦ 
πατρός, καί ὁ υἱός τό χέρι τοῦ πατέρα μας ὡς σαρκικός υἱός.

Στά ἑξῆντα ὀκτώ χρόνια τῆς ζωῆς μου ἔχω δεχθεῖ πολλές 
εὐεργεσίες ἀπό τό Θεό μας, ὅπως τό ὅτι μέ γέννησαν καλοί κι εὐλαβεῖς 
γονεῖς, ὅτι εἶχα γιά χρόνια ὡς φύλακα–ἄγγελό μου τή μακαριστή θεία 
Ἀλεξάνδρα, ἀναγνώριση καί καταξίωση στόν ἐπαγγελματικό μου 
χῶρο, ὅτι παντρεύτηκα μία ἐκλεκτή σύζυγο, ὅτι ἀποκτήσαμε δύο 
ὑπέροχα παιδιά, ἀλλά μιά μεγάλη καί σπουδαία χάρη καί ἀγαθοεργία 
πού δέχθηκα ἀπό τόν Κύριό μας, εἶναι τό ὅτι γιά ἐννέα μῆνες παρέμεινα 
στήν ἴδια μήτρα ὅπου πρίν δεκαοκτώ χρόνια εἶχε παραμείνει ὁ 
μακαριστός π. Ἐπιφάνιος καί ἀκόμη ὅτι θήλασα γιά μῆνες τούς ἴδιους 
μαστούς τῆς μακαρίτισσας μητέρας μας, πού παλαιότερα εἶχε θηλάσει 
ὁ π. Ἐπιφάνιος.

Ἐξομολογητικά, θά ἤθελα νά καταθέσω στήν ἀγάπη σας πώς, 
ὅ,τι καλό στοιχεῖο τοῦ χαρακτήρα μου, ὀφείλεται πρῶτα στόν Κύριό 
μας, ἀλλά καί στόν π. Ἐπιφάνιο, λόγῳ τῆς παραμονῆς μου γιά πάρα 
πολλά χρόνια κοντά του, πού μέ τό ὁλόφωτο παράδειγμά του ἄσκησε 
θετική ἐπίδραση ἐπάνω μου.

Κλείνοντας, ἐπαναλαμβάνω κάτι πού εἶπα μεγαλοφώνως τήν 
ὥρα τῆς ταφῆς του στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τῆς Κεχαριτωμένης 
Θεοτόκου: «Εὐχαριστοῦμε τό Θεό πού γεννήθηκες στήν οἰκογένειά 
μας, ἀείμνηστε π. Ἐπιφάνιε!».

     Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος
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Σειρά ἄρθρων μὲ γενικό τίτλο:
ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ

Δ́.  Οἱ τάφοι

O Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος (944-959), ἕνας ἀπὸ τοὺς πολυγρα-
φότερους αὐτοκράτορες τῆς ἐποχῆς του, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ συνταχθεῖ 

ἕνα ἔργο ποὺ σώζεται μὲ τὸν συμβατικὸ τίτλο «Ἔκθεσις περὶ τῆς βασιλεί-
ου τάξεως» (De cerimoniis aulae Byzantinae). Στὸ ἔργο αὐτὸ παρουσιάζε-
ται κυρίως ἡ αὐλικὴ ἐθιμοτυπία, ὁ Πατριάρχης καὶ ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία 
καὶ οἱ τάφοι τῶν Αὐτοκρατόρων ποὺ βρίσκονταν μέχρι τὸν 10ο αἰ. στὰ 
μαυσωλεῖα, γύρω ἀπὸ τὸν ναὸ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Ἀργότερα οἱ πλη-
ροφορίες γιὰ τοὺς τάφους τῶν αὐτοκρατόρων συμπληρώθηκαν ἀπὸ τὸν 
λόγιο Νικόλαο Μεσαρίτη, τέλη 12ου αἰ., ποὺ διέσωσε μία περιγραφὴ τῶν 
μαυσωλείων στὸ ἔργο του «Ἔκφρασις». Χάρη στὰ συγγράμματα αὐτὰ 
γνωρίζουμε σήμερα ποιοὶ αὐτοκράτορες εἶχαν ταφεῖ γύρω ἀπὸ τὸ ναὸ μέ-
χρι τὸν 11ο αἰ.

Α) Μαυσωλεῖο Κωνσταντίνου: ἡρῷον τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου Κων-
σταντίνου.

1. Στὰ ἀνατολικά τοῦ μαυσωλείου βρισκόταν μία σαρκοφάγος ἀπὸ 
πορφυρὸ ρωμαϊκὸ μάρμαρο ποὺ περιεῖχε τὶς σοροὺς τοῦ Μεγάλου Κων-
σταντίνου (324-337) καὶ τῆς μητέρας του ἁγίας Ἑλένης: ἐν πρώτοις κατὰ 
ἀνατολὰς κεῖται ἡ λάρναξ τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου πορφυροῦς, ἤτουν Ρω-
μαῖος, ἐν ᾗ ἀπόκειται αὐτὸς μετὰ Ἑλένης τῆς μακαρίας μητρὸς αὐτοῦ. Ὁ 
Νικόλαος Μεσαρίτης ἀναφέρει ὅτι αὐτὴ ἡ σαρκοφάγος εἶχε τέσσερις σχεδὸν 
ἀπόλυτα ὀρθογώνιες ἐπιμήκεις πλευρές.

2. Δίπλα, ὑπῆρχε ἡ σαρκοφάγος τοῦ γυιοῦ τοῦ Κωνσταντίνου, Κων-
στάντιου Β ,́ (337-361) ἀπὸ πορφυρὸ ρωμαϊκὸ μάρμαρο: ἑτέρα λάρναξ πορ-
φυροῦς Ρωμαῖος, ἐν ᾗ ἀπόκειται Κωνστάντιος ὁ υἱὸς τοῦ μεγάλου Κωνστα-
ντίνου.

3. Στὸν ἴδιο χῶρο, σὲ παρόμοια σαρκοφάγο εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ Μέγας 
Θεοδόσιος (379-395): ἑτέρα λάρναξ πορφυροῦς Ρωμαῖος, ἐν ᾗ ἀπόκειται Θε-
οδόσιος ὁ μέγας.

4-5. Δίπλα, ὑπῆρχε μιὰ σαρκοφάγος ἀπὸ πράσινο Θεσσαλικὸ μάρ-
μαρο ποὺ εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ Ζήνων, (474-475, 476-491) ἐν ᾗ σὲ σαρκοφά-
γο ἴδιου χρώματος ἀλλὰ ἀπὸ μάρμαρο τῆς Ἱέρειας εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ 
αὐτοκράτορας Λέοντας Ά  (457-474): ἑτέρα λάρναξ πράσινος Θετταλός, ἐν 
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ᾗ ἀπόκειται Ζήνων ὁ βασιλεύς. Ἕτερος λάρναξ πράσινος Ἱερακίτης, ἐν ᾗ 
ἀπόκειται Λέων ὁ μέγας.

6. Στὴ συνέχεια, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ πορφυρὸ ρωμαϊκὸ μάρμαρο 
εἶχαν ἐνταφιαστεῖ, μαζί, ὁ αὐτοκράτορας Μαρκιανὸς (450-457) καὶ ἡ Πουλ-
χερία: ἑτέρα λάρναξ πορφυροῦς Ρωμαῖος, ἐν ᾗ ἀπόκειται Μαρκιανὸς μετὰ 
τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Πουλχερίας.

7. Δίπλα, ὑπῆρχε σαρκοφάγος ἀπὸ μάρμαρο Ἀκουιτανίας (νοτιοδυ-
τικὴ Γαλλία), ὅπου περιέχονταν τὰ ὀστᾶ τοῦ αὐτοκράτορα Ἀναστασίου Ά  
(491-518) καὶ τῆς γυναίκας του Ἀριάδνης: ἑτέρα λάρναξ Ἀκυιτανός, ἐν ᾗ 
ἀπόκειται Ἀναστάσιος ὁ Δίκορος μετὰ Ἀρεάδνης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ.

8. Ἐπίσης, ὑπῆρχε σαρκοφάγος ἀπὸ πράσινο Θεσσαλικὸ μάρμαρο, 
ὅπου εἶχαν ἐνταφιαστεῖ οἱ αὐτοκράτορες Βασίλειος Ά  Μακεδόνας (867-
886) καὶ ὁ γυιός του Ἀλέξανδρος (912-913) καθὼς καὶ ἡ σύζυγος τοῦ πρώ-
του Εὐδοκία Ἰγγερίνα: ἑτέρα λάρναξ πράσινος Θετταλός, ἐν ᾗ ἀπόκειται 
Βασίλειος σὺν Εὐδοκίᾳ καὶ Ἀλεξάνδρῳ τῷ υἱῷ αὐτοῦ.

9. Σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ μάρμαρο τοῦ Σαγγαρίου, εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ 
αὐτοκράτορας Λέων Στ́  (886-912) καὶ ὁ γυιός του Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυ-
ρογέννητος (944-959): ἑτέρα λάρναξ Σαγαρινός, ἤγουν Πνευμονούσιος, ἐν ᾗ 
ἀπόκειται Λέων ὁ ἀοίδιμος σὺν τῷ υἱῷ Κωνσταντίνῳ ὕστερον τελευτήσαντι 
τῷ Πορφυρογεννήτῳ.

10. Δίπλα, ὑπῆρχε σαρκοφάγος ἀπὸ λευκὸ μάρμαρο, στὴν ὁποία εἶχε 
ἐνταφιαστεῖ ὁ γυιὸς τοῦ Βασιλείου Ά, Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος δὲν πρόλα-
βε νὰ γίνει αὐτοκράτορας: ἑτέρα λάρναξ λευκὸς ὁ λεγόμενος βασιλίκιον, 
ἐν ᾗ ἀπόκειται Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς Βασιλείου.

11. Ἐπιπλέον, ὑπῆρχε σαρκοφάγος ἀπὸ πράσινο Θεσσαλικὸ μάρμαρο, 
ἡ ὁποία περιεῖχε τὰ σώματα τῆς αὐτοκράτειρας ἁγίας Θεοφανοῦς (πρώτη 
σύζυγος τοῦ Λέοντα Στ́ ) καὶ τῆς Εὐδοκίας, τῆς κόρης τους ποὺ πέθανε σὲ 
βρεφικὴ ἡλικία: ἑτέρα λάρναξ πράσινος Θέτταλος, ἐν ᾗ ἀπόκειται ἡ ἁγία 
Θεοφανὼ ἡ πρώτη γυνὴ τοῦ μακαρίου Λέοντος σὺν Εὐδοκίᾳ τῇ θυγατρὶ 
αὐτῆς.

12. Δίπλα, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ μάρμαρο Βιθυνίας, εἶχε ἐνταφιαστεῖ ἡ 
αὐτοκράτειρα Ζωὴ (δεύτερη σύζυγος τοῦ Λέοντα Στ́ ): ἑτέρα λάρναξ Βιθυ-
νός, ἐν ᾗ ἀπόκειται Ζωὴ ἡ δευτέρα γυνὴ τοῦ αὐτοῦ Λέοντος.

13. Παραπλεύρως, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ πράσινο Θεσσαλικὸ μάρμαρο, 
εἶχε ἐνταφιαστεῖ ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοκία (τρίτη σύζυγος τοῦ Λέοντα Στ́ ): 
ἑτέρα λάρναξ πράσινος Θετταλός, ἐν ᾗ ἀπόκειται Εὐδοκία ἡ τρίτη γυνὴ τοῦ 
αὐτοῦ κυροῦ Λέοντος ἡ ἐπονομαζομένη Βαϊνή.

14. Δίπλα, εἶχαν ἐνταφιαστεῖ σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ μάρμαρο Προικονή-
σου, οἱ δύο πριγκίπισσες μὲ τὸ ὄνομα Ἄννα, κόρες τοῦ Λέοντα Στ́ . Ἡ πρώ-
τη ἦταν κόρη ἀπὸ τὴ δεύτερη σύζυγό του, Ζωὴ Ζαούτση, ἐν ᾗ ἡ δεύτερη 
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ἀπὸ τὴν τέταρτη σύζυγό του, Ζωὴ Καρβουνοψίνα: ἑτέρα λάρναξ Προικο-
νήσιος, ἐν ᾗ ἀποκεῖνται Ἄννα καὶ Ἄννα αἱ θυγατέρες τοῦ μακαρίου Λέοντος 
καὶ Ζωῆς.

15. Πλάϊ, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ πράσινο πάλι μάρμαρο, εἶχε ἐνταφια-
στεῖ ὁ αὐτοκράτορας Μιχαὴλ Γ΄ (842-867), ὁ γυιὸς τοῦ αὐτοκράτορα Θεο-
φίλου: ἑτέρα λάρναξ πρασίας λίθου Θετταλικῆς, ἐν ᾗ ἀπόκειται Μιχαὴλ ὁ 
Βασιλεύς, ὁ υἱὸς Θεοφίλου.

16. Δίπλα σὲ μία μικρὴ σαρκοφάγο εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ γυιὸς τοῦ Λέ-
οντα Στ́ , Βασίλειος. Τὸ βρέφος εἶχε πεθάνει μᾶλλον μαζὶ μὲ τὴν τρίτη σύ-
ζυγο τοῦ Λέοντα, Εὐδοκία Βαϊνῆ, κατὰ τὸν τοκετό. Μέσα στὴ σαρκοφάγο 
βρισκόταν καὶ ὁ Βάρδας: ἕτερον λαρνάκιον μικρὸν ἀπὸ λίθου Σαγαρινοῦ, 
ἤτουν Πνευμονουσίου, ἐν ᾗ ἀπόκειται Βασίλειος ὁ ἀδελφὸς Κωνσταντίνου 
Πορφυρογεννήτου, καὶ Βάρδας ὁ υἱὸς Βασιλείου τοῦ πάππου αὐτοῦ. 

17. Δίπλα, σύμφωνα μὲ τὸν Νικόλαο Μεσαρίτη, ὑπῆρχε ἡ σαρκοφά-
γος τοῦ ἔνδοξου στρατηγοῦ καὶ αὐτοκράτορα Νικηφόρου Φωκᾶ (963-969): 
οὗτος Φωκᾶ Νικηφόρου, ἀνδρὸς ἀνδρειοτάτου.

18. Ἐπίσης, πάλι σύμφωνα μὲ τὸν Νικόλαο Μεσαρίτη, βαθιὰ μέσα 
στὸ μαυσωλεῖο ὑπῆρχε καὶ ἡ σαρκοφάγος τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντί-
νου Η΄ (1025-1028), ἀδελφοῦ τοῦ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου: ὁ ἐπὶ τὸν νεῶν 
τὸν ἐνδότερον Κωνσταντῖνον φέρει τὸν πορφυρόβλαστον, ἀδελφὸν βασιλέ-
ως τοῦ μεγάλου, οὗ Βουλγαροκτόνος τὸ γνώρισμα.

19. Τέλος, στὸ κείμενο ἀναφέρεται μία μικρὴ σαρκοφάγος ἀπὸ μάρ-
μαρο τῆς περιοχῆς τοῦ Σαγγαρίου. Στὸ χειρόγραφο, «Ἔκθεσις περὶ τῆς 
βασιλείου τάξεως», ἔχει σβηστεῖ τὸ ὄνομα ἐκείνου ποὺ εἶχε ἐνταφιαστεῖ 
μέσα στὴ σαρκοφάγο: ἕτερον λαρνάκιον μικρὸν ἀπὸ λίθου Σαγαρινοῦ ἐν ᾗ 
ἀπόκειται (κενό).

Στὸ Ἡρῷο, λοιπόν, ποὺ εἶχε φτιάξει ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος καὶ εἶχε 
σφαιρικὴ μορφή, ὑπῆρχαν 19 σαρκοφάγοι, ἐνῶ εἶχαν ἐνταφιαστεῖ 28 αὐτο-
κράτορες καὶ μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους. Λόγῳ ἀπουσίας ἀρχαιολογικῶν 
εὑρημάτων, μόνο εἰκασίες μποροῦν νὰ γίνουν γιὰ τὴν ἀκριβῆ θέση τοῦ 
μαυσωλείου. Πιστεύεται, βασιζόμενοι στὶς πηγές, ὅτι τὸ μαυσωλεῖο αὐτὸ 
θὰ πρέπει νὰ ἦταν στὴν προέκταση τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγας τῆς ἐκκλη-
σίας.

Β) Μαυσωλεῖο Ἰουστινιανοῦ Ά: ἡρῷον τοῦ μεγάλου Ἰουστινιανοῦ.
1. Στὴν ἀνατολικὴ κόγχη τοῦ Ἡρῴου, σὲ μιὰ σαρκοφάγο ἀπὸ μάρ-

μαρο τῆς περιοχῆς τῆς Χαλκηδόνας Βιθυνίας, εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ Ἰουστινι-
ανὸς Ά  (527-565): πρὸς αὐτὴν τὴν κόγχην κατὰ ἀνατολᾶς πρῶτος λάρναξ, 
ἐν ᾗ ἀπόκειται τὸ σῶμα τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἀπὸ λίθου ξένου καὶ ἀλλοκότου 
μέσην χροιὰν ἔχοντος τοῦ τε Βιθυνοῦ καὶ Χαλκηδωνίτου, παραπλησίως 
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λίθῳ Ὀστρίτῃ.
2. Δίπλα του, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ μάρμαρο Ἱεράπολης, εἶχε ἐνταφια-

στεῖ ἡ αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος τοῦ Ἰουστινιανοῦ: ἑτέρα λάρναξ 
ἀπὸ λίθου Ἱεραπολίτου, ἐν ᾗ ἀπόκειται Θεοδώρα ἡ γυνὴ τοῦ μεγάλου Ἰου-
στινιανοῦ.

3. Στὴ δυτικὴ πλευρὰ ὑπῆρχε ἡ σαρκοφάγος στὴν ὁποία εἶχε ἐνταφι-
αστεῖ ἡ Εὐδοκία, ἡ γυναίκα τοῦ Ἰουστινιανοῦ Β΄ καὶ ὄχι τοῦ γνωστοῦ Ἰου-
στινιανοῦ Ά, ὅπως ἀναφέρει τὸ ἀπόσπασμα: ἑτέρα λάρναξ κείμενος πρὸς 
δυσμὰς πρὸς τὸ μέρος τὸ δεξιόν, τὴν χροιὰν ροδοποίκιλον Δοκιμινόν, ἐν ᾗ 
ἀπόκειται Εὐδοκία ἡ γυνὴ Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου.

4. Δίπλα, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ λευκὸ μάρμαρο Προικονήσου, εἶχε ἐντα-
φιαστεῖ ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστῖνος Β΄ (565-578), ἀνιψιὸς τοῦ Ἰουστινιανοῦ: 
ἑτέρα λάρναξ λευκὸς Προικονήσιος, ἐν ᾗ ἀπόκειται Ἰουστινιανὸς ὁ μικρός.

5. Σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ λευκὸ μάρμαρο Προικονήσου, εἶχε ἐνταφια-
στεῖ ἡ αὐτοκράτειρα Σοφία, σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστίνου Β :́ ἑτέρα 
λάρναξ ἀπὸ λίθου Προικονησίας, ἐν ᾗ ἀπόκειται Σοφία ἡ γυνὴ Ἰουστίνου.

6. Δίπλα, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ λευκὸ μάρμαρο, εἶχε ἐνταφιαστεῖ ὁ 
αὐτοκράτορας Ἡράκλειος (610-641): ἑτέρα λάρναξ ἀπὸ λίθου λευκοῦ Δοκι-
μινοῦ ὀνυχίτου, ἐν ᾗ ἀπόκειται Ἡράκλειος ὁ μέγας.

7. Στὴ συνέχεια, ὑπῆρχε σαρκοφάγος ἀπὸ πράσινο Θεσσαλικὸ μάρ-
μαρο, ὅπου εἶχε ἐνταφιαστεῖ ἡ αὐτοκράτειρα Φαβία - ἁγία Εὐδοκία, ἡ πρώ-
τη σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρακλείου: ἑτέρα λάρναξ πράσινος Θεσσα-
λός, ἐν ᾗ ἀπόκειται Φαβία ἡ γυνὴ Ἡρακλείου.

8. Δίπλα, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ μάρμαρο Προικονήσου, εἶχε ἐνταφια-
στεῖ ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος Δ́  Πωγωνᾶτος (668-685): ἑτέρα λάρ-
ναξ Προικονήσιος Κωνσταντίνου Πωγωνάτου.

9. Παραπλεύρως, σὲ σαρκοφάγο ἀπὸ πράσινο θεσσαλικὸ μάρμαρο, 
εἶχε ἐνταφιαστεῖ ἡ αὐτοκράτειρα Φαύστα, σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Κών-
στα Β :́ ἑτέρα λάρναξ ἀπὸ λίθου πρασίνου Θεσσαλικοῦ, ἐν ᾗ ἀπόκειται Φαύ-
στα ἡ γυνὴ Κωνσταντίνου Πωγωνάτου.

 Ὑπῆρχε ἐπίσης ἡ σαρκοφάγος τοῦ γυιοῦ τοῦ Ἡρακλείου, αὐτοκρά-
τορα Κωνσταντίνου Γ΄ (τρεῖς μῆνες τὸ 641), τοῦ αὐτοκράτορα Ἀναστασίου 
Β΄ (713-715), τῆς γυναίκας τοῦ Ἀναστασίου Β ,́ τῶν εἰκονομάχων αὐτοκρα-
τόρων Λέοντα Γ΄ Ἴσαυρου (715-741) καὶ Κωνσταντίνου Ε΄ Κοπρωνύμου 
(741-775) καὶ τῆς πρώτης συζύγου τοῦ τελευταίου, τῆς πριγκίπισσας τῶν 
Χαζάρων Σισάκ, ἡ ὁποία μετονομάστηκε Εἰρήνη, καθὼς καὶ τῆς δεύτε-
ρης συζύγου του, τῆς Μαρίας. Δίπλα βρισκόταν ἡ σαρκοφάγος τῶν δύο 
κοριτσιῶν τοῦ Λέοντα Γ ,́ Κοσμῶ καὶ Εἰρήνη, τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα Δ́  
(775-780), τῆς Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας (797-802), τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαὴλ 
Β΄ Τραυλοῦ (820-829) καὶ τῆς γυναίκας του Θέκλας. Ἐπίσης στὸ Ἡρῷο τοῦ 
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Ἰουστινιανοῦ ὑπῆρχε ἡ σαρκοφάγος τοῦ αὐτοκράτορα Θεοφίλου (829-842), 
τοῦ γυιοῦ τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς κόρης του Μαρίας.

Στὸ Ἡρῷο, λοιπόν, ποὺ εἶχε φτιάξει ὁ Ἰουστινιανὸς καὶ εἶχε σταυρο-
ειδὲς σχῆμα, ὑπῆρχαν 24 σαρκοφάγοι, ἐνῶ εἶχαν ἐνταφιαστεῖ  25 αὐτο-
κράτορες καὶ μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους. Λόγῳ ἀπουσίας ἀρχαιολογικῶν 
εὑρημάτων, μόνον εἰκασίες μποροῦν νὰ γίνουν γιὰ τὴν ἀκριβῆ θέση τοῦ 
μαυσωλείου. Ἔχει ἐκφραστεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ εἴσοδος τοῦ μαυσωλείου τοῦ 
Ἰουστινιανοῦ θὰ πρέπει νὰ βρισκόταν στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς βόρει-
ας πτέρυγας τῆς ἐκκλησίας. Ἡ εἴσοδος σὲ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ γινόταν ἀπὸ 
τὴν ἴδια τὴ βόρεια πτέρυγα τῆς ἐκκλησίας.

Γ) Νότια Στοά: στοὰ ἡ πρὸς μεσημβρίαν τοῦ αὐτοῦ ναοῦ.
 Στὴ στοὰ αὐτὴ ὑπῆρχαν οἱ πορφυροὶ σαρκοφάγοι τοῦ αὐτοκράτορα 

Ἀρκαδίου (395-408), τῆς συζύγου τοῦ Εὐδοξίας καὶ τοῦ γυιοῦ του Θεοδοσί-
ου Β΄ (408-450): ἐν ταύτῃ ἀποκεῖνται λάρνακες Ἀρκαδίου, Θεοδοσίου, υἱοῦ 
αὐτοῦ, καὶ Εὐδοξίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ. Καὶ ἐστιν ὁ μὲν Ἀρκαδίου τάφος 
πρὸς μεσημβρίαν, ὁ δὲ Θεοδοσίου πρὸς ἄρκτον, τῆς δὲ Εὐδοξίας ἀνατολικώ-
τερος, ἀμφότεροι πορφυροί, ἤτουν Ρωμαῖοι. Ἡ στοὰ αὐτή, ὅπως ἀναφέρει 
καὶ τὸ κείμενο, ἦταν στὴ νότια πλευρὰ τοῦ ναοῦ, μᾶλλον ἀποσπασμένη ἀπὸ 
αὐτήν.

Δ) Βόρεια Στοά: στοὰ ἡ πρὸς ἄρκτον τοῦ αὐτοῦ ναοῦ.
Στὴ στοὰ αὐτὴ ὑπῆρχαν δύο μόνο σαρκοφάγοι. Ἡ μία ἦταν ἡ κυ-

λινδρικὴ σαρκοφάγος τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ (361-363): ἐν ταύτῃ τῇ 
στοᾷ τῇ οὔσῃ πρὸς ἄρκτον κεῖται λάρναξ κυλινδροειδής, ἐνῶ ἀπόκειται 
τὸ δύστηνον καὶ παμμίαρον σῶμα τοῦ παραβάτου Ἰουλιανοῦ, τὴν χροιὰν 
πορφυροῦν, ἤτουν Ρωμαῖον. Ἡ ἄλλη ἦταν τοῦ Ἰοβιανοῦ (363-364): ἑτέρα 
λάρναξ πορφυροῦς, ἤτουν Ρωμαῖος, ἐν ᾗ ἀπόκειται τὸ σῶμα Ἰοβιανοῦ τοῦ 
μετὰ Ἰουλιανὸν βασιλεύσαντος. Ἡ στοὰ αὐτή, ὅπως ἀναφέρει καὶ τὸ κείμε-
νο, ἦταν στὴ βόρεια πλευρὰ τοῦ ναοῦ, μᾶλλον χωρὶς σημεῖο ἐπαφῆς μὲ τὸ 
ναό.

 Οἱ ὑπόλοιποι αὐτοκράτορες ποὺ κυβέρνησαν μέχρι τὸν 10ο αἰ. καὶ δὲν 
εἶχαν ταφεῖ δίπλα στὸ ναὸ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, εἶχαν ταφεῖ σὲ ἄλλες 
ἐκκλησίες ἢ μοναστήρια τῆς περιοχῆς τῆς Κωνσταντινούπολης. Κυρίως 
σὲ ναοὺς καὶ μονὲς ποὺ εἶχαν ἱδρύσει οἱ ἴδιοι, τὸν καιρὸ ποὺ βασίλευαν. 
Τέλος, δὲν γνωρίζουμε ἂν πάνω στὶς σαρκοφάγους ὑπῆρχε σκαλισμένη ἡ 
μέρα καὶ ὁ μήνας θανάτου τους ἢ τὸ διάστημα ποὺ ἔζησαν ἢ βασίλευσαν.

            Χρῖστος Νικολόπουλος
                         Θεολόγος - Βυζαντινολόγος
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ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Β
ερόνα Ἰταλίας. Στό σπίτι τοῦ ἱερομόναχου Λαυρέντιου. Στό καθιστικό, ἡ 
χήρα ἀδελφή του Λουτσία καί ἡ φίλη της Ρόζα πίνοντας τόν καφέ τους 

συζητοῦν γιά τά πρόσφατα τραγικά γεγονότα πού ἔχουν συγκλονίσει τήν πόλη 
τους. Ὁ π. Λαυρέντιος ἀπουσιάζει, εἶναι στήν κηδεία τοῦ Ρωμαίου, τῆς Ἰουλιέ-
τας καί τοῦ Πάρη. Τήν κουβέντα τους κάθε τόσο διακόπτει ἡ πένθιμη καμπάνα 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Πέτρου.

- Εἶναι στήν κηδεία καί ὁ καρδινάλιος; ρωτᾶ ἡ Ρόζα.
- Ὄχι, πρίν ἀπό λίγες μέρες κατέβηκε στή Ρώμη, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ π. Λαυρέ-

ντιος.  Ἤθελε νά συμβουλευτεῖ τόν πάπα γιά κάποια προβλήματα τῆς ἐπαρχίας 
μας. Ὑποπτεύομαι, ἕνα ἀπό αὐτά θά εἶναι ἡ μακροχρόνια ἔχθρα ἀνάμεσα στούς 
Καπουλέτους καί τούς Μοντέγους πού ταράζει κάθε τόσο τή Βερόνα.

- Μά, Λουτσία μου, αὐτή ἡ ἔχθρα ἔχει γίνει βεντέτα. Καί φαντάζομαι αὐτῆς 
τῆς βεντέτας ἀποτέλεσμα εἶναι καί ὁ θάνατος αὐτῶν τῶν νέων ἀνθρώπων, παι-
διῶν θά ἔλεγα, τῆς Ἰουλιέτας, τοῦ Ρωμαίου καί τοῦ Πάρη. Γιά πές μου, πῶς ἔφτα-
σαν σ’ αὐτό τό αἱματηρό τέλος; Ἀλλά πρῶτα νά μοῦ λύσεις μιάν ἀπορία. Χθές τό 
μεσημέρι δέν κηδεύτηκε ἡ Ἰουλιέτα; Τί συμβαίνει; Σήμερα ξανακηδεύεται;

- Τί νά σοῦ πῶ Ρόζα μου, δέν ξέρω. Ρώτησα τόν π. Λαυρέντιο ὅταν ἔφευγε 
γιά τήν σημερινή κηδεία τῶν τριῶν, ἀλλά ἦταν βιαστικός, δέν μοῦ ἀπάντησε. 
Θά τόν ρωτήσω, ὅταν ἐπιστρέψει.

- Γιά πές μου, πῶς ἔφτασαν σ’ αὐτό τό τέλος;
- Κατάφερα νά μάθω ἀπό τόν π. Λαυρέντιο ὅλες τίς λεπτομέρειες τῶν τε-

λευταίων ἡμερῶν. Χθές ἦταν τόσο συγκλονισμένος ἀπό τά τραγικά γεγονότα 
πού μέ δυσκολία μιλοῦσε. Δέν ἔβαλε στό στόμα του μπουκιά. Τή νύχτα ἔκλαιγε 
καί ἄκουσα ὅτι χτυποῦσε τό στῆθος του …

- Αὐτό τό λαμπρό παληκάρι, ὁ Ρωμαῖος, ἦταν τρελά ἐρωτευμένος μέ τή Ρο-
ζαλίνα.

- Ναί, καί πῆγε ἀπρόσκλητος σέ δεξίωση πού ἔκανε ὁ Καπουλέτος στό 
ἀρχοντικό του, γιά νά καμαρώσει τή Ροζαλίνα, πού τοὖχε κλέψει καρδιά καί 
νοῦ. Στή χοροεσπερίδα ἐκείνη ἐγνώρισε τήν κόρη τοῦ Καπουλέτου Ἰουλιέτα, 
πανέμορφο κορίτσι, μόλις δεκατεσσάρων χρόνων.

- Πράγματι πανέμορφη, τήν ἔβλεπα συχνά στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πέτρου.
- Κεραυνοβόλος ἔρωτας καί στήν Ἰουλιέτα καί στόν Ρωμαῖο. Ὁ Ρωμαῖος 

πῆγε καί ἀποκάλυψε τόν ἔρωτά του στόν π. Λαυρέντιο. Ἀδύνατο νά ἐλέγξει τό 
σφοδρό αἴσθημά του. Τό ἴδιο καί ἡ Ἰουλιέτα. Ἐζήτησαν ἀπό τόν π.Λαυρέντιο 
νά τούς παντρέψει μυστικά. Κι’ αὐτό ἔγινε. Τά πράγματα ὅμως πῆραν ἄσχη-
μο δρόμο. Δύο ὁμάδες νεαρῶν, ἀπό τούς Μοντέγους καί τούς Καπουλέτους 
ἦλθαν ἀντιμέτωπες στήν πιάτσα ντί Ρόμα. Ὁ Τυβάλτος, ἀνεψιός τῆς γυναίκας 
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τοῦ Καπουλέτου, πού εἶχε ἀναγνωρίσει τόν Ρωμαῖο, φοροῦσε μάσκα, στή χο-
ροεσπερίδα, τόν προκάλεσε μέ προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Ὁ Ρωμαῖος 
τόν ἀγνόησε, ἀλλά ὁ φίλος του Μερκούτιος τράβηξε τό σπαθί του καί ἄρχισε 
μονομαχία. Ὁ Ρωμαῖος παρότρυνε τόν φίλο του Μπενβόλιο νά τούς ἀφοπλίσει 
καί νά διακόψει τήν φιλονοικία τους. Ὁ Μερκούτιος τραυματίσθηκε θανάσιμα. 
Ὁ Τυβάλτος καί οἱ φίλοι του ἀποχώρησαν πρός στιγμή, ἀλλά ἐπέστρεψαν. Τά 
αἵματα τοῦ Ρωμαίου ἄναψαν καί ἄρχισε ἄλλη ξιφομαχία ἀνάμεσα στόν Τυβάλ-
το καί τόν Ρωμαῖο. Τώρα ἔπεσε θανάσιμα λαβωμένος ὁ Τυβάλτος.

- Τί ἔκανε ὁ εὐλογημένος; Δέν πήγαινε στό διοικητήριο, στόν διευθυντή τῆς 
ἀστυνομίας νά καταγγείλει τόν φόνο τοῦ φίλου του ὁ Ρωμαῖος;

- Ἔμ, καλά τά λές, ἀλλά ἐμεῖς εἴμαστε ἔξω ἀπό τόν χορό. Φαντάσου σέ τί 
ἔξαψη βρίσκονταν οἱ νεαροί ἐκείνη τήν ὥρα.

- Ἔχεις δίκηο, τέτοιες ὧρες τό μυαλό πάει στήν ἄκρη. Πόσα ἐγκλήματα δέ 
γίνονται πάνω στήν ἔξαψη! …

- Μαζεύτηκε κόσμος. Ὁ Ρωμαῖος διέφυγε. Κατέφθασε ὁ Ἡγεμόνας, ἀπό κο-
ντά ὁ Μοντέγος, ὁ Καπουλέτος καί οἱ γυναῖκες τους. Θρῆνος. Ὁ Μπενβόλιο 
ἐξιστόρησε στόν Ἡγεμόνα τά τραγικά συμβάντα. Ὁ Ἡγεμόνας ἐξέφρασε στούς 
Καπουλέτες καί τούς Μοντέγους πικρία καί παράπονο γιά τήν ἔχθρα τους.

- Ἔπληξε καί αὐτόν ἡ ἔχθρα τους. Ὁ Μερκούτιος ἦταν ἀνεψιός του.
- Ναί. Πλήρωσαν καί οἱ Καπουλέτοι. Ὁ Τυβάλτος ἦταν ἀνεψιός τους.
- Ὁ Ρωμαῖος τί ἀπέγινε; Τόν συνέλαβαν;
- Ὄχι, ξέφυγε, ἀλλά ὁ Ἡγεμόνας τόν ἐξόρισε ἀπό τήν Βερόνα.
- Καταλαβαίνω τή θέση τῆς Ἰουλιέτας. Ὁ ἄντρας της νά σκοτώσει τόν ἐξά-

δελφό της!
- Σίγουρα σχίστηκε ἡ καρδιά τοῦ κοριτσιοῦ. Γιά νά ἐλαφρύνουν τή θλίψη 

της, φαντάζομαι, οἱ γονεῖς της ἀποφάσισαν νά τήν παντρέψουν μέ τόν Πάρη, 
ἕνα ὡραῖο, πλούσιο ἀρχοντόπουλο.

- Ναί, τόν ξέρω, ἔχει καλό ὄνομα.
- Καταλαβαίνεις τή θέση τῆς Ἰουλιέτας. Ἔτρεξε στόν π. Λαυρέντιο. Τί νά 

κάνει κι’ αὐτός;
Ἀκούεται τό ξεκλείδωμα τῆς πόρτας. Μπαίνει σκυθρωπός ὁ π. Λαυρέντιος. 

Ἡ Ρόζα καί ἡ Λουτσία σηκώνονται. Ἡ Ρόζα παίρνει τήν εὐχή του καί τούς κα-
ληνυχτίζει. Ἡ Λουτσία τήν συνοδεύει μέχρι τήν πόρτα. Ὁ π. Λαυρέντιος σω-
ριάζεται στόν καναπέ. Μέ τό ἀριστερό του χέρι καλύπτει τά μάτια του, ἀναστε-
νάζει. Πιό πέρα κάθεται ἡ ἀδελφή του Λουτσία.

- Γίναμε ὄργανα τοῦ διαβόλου. Πρῶτος ἐγώ!
- Τί ἔγινε, πάτερ Λαυρέντιε;  Ἡ Ἰουλιέτα κηδεύτηκε δύο φορές, χθές καί σήμερα;
- Ναί, ἔτσι ἔγινε. Ἀλλά ἄσε νά πάρουμε τό νῆμα ἀπό τήν ἀρχή. Τήν ρίζα 

τοῦ κακοῦ. Ξέρεις τήν ἔχθρα ἀνάμεσα στίς δύο μεγάλες, πλούσιες οἰκογένειες, 
τούς Καπουλέτους καί τούς Μοντέγους. Μεγάλοι ἐμπορικοί οἶκοι. Ἐμπόριο δη-
μητριακῶν, κρασιῶν, μπαχαρικῶν, ὑφασμάτων. Ἀκόμη καί μετάξι διακινοῦσαν. 
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Μερικά τά προμηθεύονταν ἀπό τήν Βενετία καί τήν Γένουα. Ξέρεις τό ἐμπόριο 
αὐτῶν τῶν δύο κέντρων πού συναλλάσσονται μέχρι τήν Κίνα. Ἡ ἔχθρα τους 
ἦταν ἐμπορικός ἀνταγωνισμός. Ἡ ἀπληστία τους. Ἔκαναν κάθε τόσο καί καμιά 
δωρεά στίς ἐκκλησίες καί ὁ καρδινάλιος δέν προβληματιζόταν γιά τήν βεντέτα.

- Μά τά ἐγνώριζε;
- Νομίζω ναί. Ἀλλά τήν μεγάλη εὐθύνη τήν ἔχω ἐγώ. Ἐγώ πού ζῶ στή Βερό-

να τόσα χρόνια καί τά ξέρω ἀπό κοντά. Δέν συγχωρῶ τόν ἑαυτό μου. Ἔπρεπε 
νά ἔχω κάνει τό πᾶν νά ἐξαλείψω αὐτή τήν ἔχθρα. Περιορίστηκα σέ ἀναιμική 
προσευχή.

- Καί πῶς ἔγινε καί ἡ Ἰουλιέτα πέθανε δύο φορές;
- Ὅταν ἦλθε στήν ἐκκλησία γιά νά μοῦ πεῖ ὅτι ὁ πατέρας της τήν ἐπίεσε νά 

δεχτεῖ νά παντρευτεῖ τόν Πάρη ἡ κοπέλα ἦταν σέ φοβερή ψυχική κατάσταση. 
Ἀποφασισμένη νά αὐτοκτονήσει. Σέ φοβερή πίεση ἡ κοπέλα. Πόνος γιά τόν 
ἀγαπημένο ἐξάδελφό της Τυβάλτο. Ὁ ἄντρας της, ὁ πρῶτος ἔρωτας τῆς ζωῆς 
της σ’ ἐξορία. Καί ἀφόρητη πίεση ἀπό τόν πατέρα της νά παντρευτεῖ τόν Πάρη 
σέ δύο μέρες.

- Γιατί δέν τοῦ εἶπε ὅτι ἦταν μυστικά παντρεμένη μέ τόν Ρωμαῖο;
- Ἀστειεύεσαι, Λουτσία; Μποροῦσε νά πεῖ τέτοιο πρᾶγμα ἕνα ἄβγαλτο κορί-

τσι σ’ αὐτόν τόν σατράπη πατέρα; Παντρεμένη μέ νέο ἀντίπαλης οἰκογένειας;
- Στή μητέρα της δέν τό εἶχε πεῖ;
- Ὄχι, ἡ παραμάνα της τό ἤξερε, ἀλλά δέν τόλμησε νά τό ἀποκαλύψει στούς 

γονεῖς της. Ὁ Καπουλέτος θά γινόταν θηρίο … Τό πρῶτο δικό μου σφάλμα, 
μεγάλο. Πρίν τούς παντρέψω, ἔπρεπε μέ τή βοήθεια τοῦ Ἡγεμόνα νά κέρδιζα 
τή συγκατάθεσή τους, τῶν γονέων τους, γιά τόν γάμο τους. Στό γάμο αὐτό θά 
θαβόταν ἡ ἔχθρα τους. Τώρα θάφτηκε στήν κηδεία τῶν παιδιῶν τους. Δεύτερο 
ἀσυγχώρητο σφάλμα μου. Ὅταν ἦρθε ἡ Ἰουλιέτα στήν ἀλλόφρονη κατάσταση, 
πού σοῦ εἶπα, ἔπρεπε νά ἐνεργήσω στήν οἰκογένειά της γιά τή ματαίωση τοῦ 
γάμου μέ τόν Πάρη καί τήν ἀνακοίνωση τοῦ μυστικοῦ γάμου πού εἶχα τελέσει. 
Τό πολύ ὁ Καπουλέτος νά τήν ἀποκλήρωνε. Ἀντί γι’ αὐτό, τῆς ἔδωσα ἕνα μπου-
καλάκι μέ ὑγρό πού θά τῆς προκαλοῦσε νεκροφάνεια. Τήν συμβούλευσα νά τό 
πάρει μόλις πλαγιάσει τό βράδυ τῆς παραμονῆς τοῦ γάμου μέ τόν Πάρη. Ἔτσι 
κι’ ἔγινε. Τό πρωῒ τήν βρῆκαν νεκρή. Ἀντί νά γίνει γάμος, ἔφεραν τήν Ἰουλιέτα 
νεκρή στήν ἐκκλησία γιά τήν κηδεία της.

- Αὐτός ἦταν ὁ πρῶτος της θάνατος, φαινομενικός.
- Ναί. Μέ τόν π. Ἰωάννη ἔστειλα γραφή στό Ρωμαῖο πού ἦταν ἐξόριστος στή 

Μάντουα. Τοῦ ἐξηγοῦσα τό σχέδιό μου. Νά ἔλθει νύχτα, νά πάει στόν οἰκογε-
νειακό θολωτό τάφο ὅπου θά εὕρισκε τήν ἀγαπημένη του μέσα σέ φέρετρο. 
Ὅταν ἐκείνη συνερχόταν ἀπό τήν νεκροφάνεια θά τήν ἔπαιρνε νά φύγουν στή 
Μάντουα.

- Δέν ἔλαβε τό μήνυμά σου ὁ Ρωμαῖος;
- Ὄχι. Ὁ π. Ἰωάννης ἐμποδίστηκε ἀπό τίς ἀρχές τῆς πόλεως. Τόν ἔκλεισαν 
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καραντίνα γιατί φοβήθηκαν ὅτι εἶχε προσβληθεῖ ἀπό ἀρρώστια. Τό γράμμα μοῦ 
τό ἐπέστρεψε ὅταν τόν ἀπελευθέρωσαν.

- Πῶς ἔμαθε ὁ Ρωμαῖος τόν θάνατο τῆς Ἰουλιέτας;
- Ἀπό τόν ὑπηρέτη του Βαλτάσαρ. Ὁ Ρωμαῖος πῆγε στό κοιμητήριο νύχτα, 

κατέβηκε στό θολωτό τάφο. Βρῆκε τόν Πάρη πού εἶχε προηγηθεῖ φέρνοντας 
ἄνθη στή γυναίκα πού θά παντρευόταν τήν προηγούμενη ἡμέρα. Πάρης καί 
Ρωμαῖος διασταύρωσαν τά ξίφη τους πάνω ἀπό τό φέρετρο τῆς Ἰουλιέτας. Ὁ 
Πάρης ἔπεσε νεκρός. Ἡ Ἰουλιέτα δέν εἶχε ἀκόμη συνέλθει ἀπό τήν νεκροφά-
νεια. Ὁ Ρωμαῖος πῆρε δηλητήριο πού εἶχε φέρει ἀπό τήν Μάντουα καί ἔσβησε.

- Ἄν εἶχε συνέλθει ἀπό τήν νεκροφάνεια ἡ Ἰουλιέτα, δέν θά ἔπαιρνε τό δηλη-
τήριο ὁ Ρωμαῖος. 

Ὁ π. Λαυρέντιος κατάπιε κάμποσους κόμπους λυγμῶν.
- Σηκώθηκα καί ἐπῆγα νύχτα κι’ ἐγώ στό κοιμητήριο. Βρῆκα τόν ὑπηρέτη 

τοῦ Ρωμαίου Βαλτάσαρ. Μοῦ εἶπε ὅτι ὁ Ρωμαῖος ἦταν στό θολωτό τάφο. Δι-
έκρινα φῶς. Ὁ Βαλτάσαρ ἀρνήθηκε νά μέ ἀκολουθήσει. Τόν εἶχε διώξει ὁ Ρω-
μαῖος. Μπῆκα στόν τάφο. Κίτρινος ὁ Ρωμαῖος, βουτηγμένος στό αἷμα ὁ Πάρης. 
Νεκροί καί οἱ δύο. Ἡ Ἰουλιέτα ξύπνησε, ἄρχισε νά σαλεύει. Μέ ἀναγνώρισε 
μέσα στό μισοσκόταδο. «Πατέρα, μ’ ἀνασταίνεις! Ποῦ εἶναι ὁ ἀκριβός μου;». 
Ἀκούστηκε θόρυβος ἀπ’ ἔξω. Τήν προσκάλεσα νά φύγει μαζί μου. Φοβόμουν 
πώς ἐρχόταν φρουρά. Τῆς εἶπα ὅτι ὁ ἄντρας της καί ὁ Πάρης ἦσαν νεκροί. 
«Πήγαινε, φεύγα ἐσύ, ἐγώ δέν φεύγω ἀπ’ ἐδῶ» μοῦ εἶπε. Ἐγώ ἔφυγα. Ὅταν 
ξαναπῆγα μέ τούς φρουρούς ἀντίκρυσα τό τραγικό θέαμα συμπληρωμένο … 
Βλέποντας τόν Ρωμαῖο της νεκρό πῆρε τό μαχαίρι του καί ἔδωσε τέλος στή ζωή 
της πέφτοντας πάνω στόν νεκρό ἀγαπημένο της.

Ὁ π. Λαυρέντιος μέ δυσκολία πρόφερε τά τελευταῖα λόγια κλαίοντας μέ 
λυγμούς.

Ἡ Λουτσία ἔκλεισε τά μάτια, σταύρωσε τά χέρια καί ἄρχισε νά προσεύχεται.
Ὅταν ὁ π. Λαυρέντιος ἠρέμησε κάπως τῆς εἶπε μέ ἀργή σταθερή φωνή.
- Δέν μπορῶ νά συγχωρέσω τόν ἑαυτόν μου. Ὅταν ἐπιστρέψει ὁ καρδινά-

λιος, θά πάω νά ἐξομολογηθῶ καί νά παραιτηθῶ. Στήν ἐκκλησία θά πηγαίνω 
σάν λαϊκός. Ποτέ δέν θά ἱερουργήσω. Θά κλειστῶ ἐδῶ μέσα. Θά περάσω τήν 
ὑπόλοιπη ζωή μου μέ πένθος. Ἄν δέν ἦσουν ἐσύ, Λουτσία, θά ἔφευγα νά ζήσω 
σέ καμιά σπηλιά βουνοῦ. Σκέφθηκα καί τό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἑλλάδα. Ἀλλά 
δέν θέλω νά σ’ ἀφήσω μόνη, ἀπροστάτευτη … Μή βάλεις φαγητό γιά μένα, ἡ 
νηστεία τῆς μετανοίας ἀρχίζει ἀπό τώρα. Γιά τήν ἁμαρτωλότητά μου. Ἐσύ νά 
φᾶς. Καλή νύχτα.

Ὁ π. Λαυρέντιος σηκώθηκε ἀπό τόν καναπέ καί κατευθύνθηκε στό ὑπνο-
δωμάτιό του μέ σκυφτό κεφάλι, ἀνασύροντας ἀπό τήν τσέπη τοῦ ράσου τό 
κομποσκοῖνι του.

                                                                          Νίκος Τσιρώνης
               Οἰκονομολόγος
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Πρωτ. Βασιλείου Σπ. Φέσσα (τ. ἐκπαιδευτικοῦ): ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ-
ΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Ἀθῆναι 2015.

Ἕνα μικρό βιβλιαράκι μέ μεγάλη σημασία κυκλοφορήθηκε μέ τόν 
ἀνωτέρῳ τίτλο, τά Χριστούγεννα τοῦ 2015, μέ συγγραφέα τόν συμφοιτητή 
καί συλλειτουργό μου, π. Βασίλειον Φέσσαν καί προλογίζοντα τόν Μα-
καριώτατον Ἀρχιεπισκοπόν μας κ. Ἱερώνυμον. 

Τό βιβλιαράκι αὐτό ἔχει σκόπο του νά παρουσιάση στό θεοφιλές 
ἀναγνωστικό κοινό τό λειτουργικό ὁρμητήριο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ 
Καυσοκαλυβίτου, ὁ ὁποῖος ἔδρασε ἐργαζόμενος πνευματικά στό παρεκ-
κλήσιο τοῦ ἁγίου Γερασίμου τῆς Πολυκλινικῆς Ἀθηνῶν ἀπό τό 1940 ἕως 
τό 1973, «πού ἀπεχώρησε γιά λόγους ὑγείας», ὅπως σημειώνει τό Ἡμε-
ρολόγιο τῆς Πολυκλινικῆς, κατ’ ἀκρίβειαν, ὅμως, ἀπεχώρησε γιά νά ἀπο-
συρθῆ ἀπό τήν ζάλη τοῦ κόσμου καί νά ἀνεγείρη τήν Ἱερά Μονή Μετα-
μορφώσεως στό Μήλεσι Ἀττικῆς.

Ὁ συγγραφέας συνδέει τήν βιογραφία τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν 
Κεφαλληνία –ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τό παρεκκλήσιο– μέ βιογρα-
φικά στοιχεῖα τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, πού μᾶς τά προσφέρει ἀπό ἀπομα-
γνητοφωνημένες ἀφηγήσεις τοῦ ἴδιου τοῦ ἁγίου μας.

Συγχαίρουμε ἀδελφικά τόν π. Βασίλειον Φέσσαν γιά τήν ἔκδοση 
αὐτοῦ τοῦ τευχιδίου, τοῦ ὁποίου τό μικρό μέγεθος εἶναι ἀντιστρόφως 
ἀνάλογο τῆς μεγάλης προσφορᾶς του μέ τήν παροχή ἀγνώστων πληροφο-
ριῶν τῆς πολυκυμάντου ἱστορίας τοῦ παρεκκλησίου ἀλλά καί τοῦ πνευ-
ματικῶς πρωταγωνιστήσαντος σ’ αὐτό, τοῦ συγχρόνου μας ἁγίου Πορ-
φυρίου, ὑπενθυμίζοντάς μας ὅτι ἡ ἁγιότητα, ὅταν ὑπάρχουν πνευματικά 
αἰσθητήρια μπορεῖ νά ἀποκτηθῆ καί νά διατηρηθῆ ἀκόμη καί στό μέσον 
τῆς Πλατείας Ὁμονοίας!

       
Πρωτ. Κωνσταντίνου Καπετανοπούλου: Κηρύγματα ἐπί Κυριακῶν 
Εὐαγγελίων καί ἄλλα τινά θέματα. Παραλία Πατρών 2016.

Ὁ θερμός ἀγωνιστής π. Κων/νος Καπετανόπουλος μᾶς τροφοδότησε 
μέ ἕνα νέο του πυρίπνοο πνευματικό βιβλίο.

Στό πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου αὐτοῦ περιλαμβάνονται ὁμιλίες–
κηρύγματά του πού καλύπτουν τήν περίοδο ἀπό τοῦ Τελώνου καί Φαρι-
σαίου ἕως καί τήν Μεγάλη Παρασκευή. Στο δεύτερο μέρος, ἀναπτύσσο-
νται θέματα «πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἐκ τῶν Πατέρων», ὅπως ἀναφέρει 
ὁ συγγραφέας. Στό τρίτο μέρος ἀναπτύσσονται ἄλλα θέματα, ὅπως ἀνα-
φορά στή φράση τοῦ Εὐαγγελίου «Τετέλεσται», στό «Μυστήριον τοῦ πό-
νου» καί στόν Μέγαν Κωνσταντῖνον, τοῦ ὁποίου ἐπιχειρεῖ τήν ἱστορική 
προσέγγιση.

Τό βιβλίο χαρακτηρίζεται ἀπό πνευματική διαύγεια καί ἀγωνιστικόν 
παλμόν.

        π. Β. Ε. Β.
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