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ν μέσῳ μιᾶς μεγάλης πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως πού
μαστίζει ἀπό ἐτῶν τήν Πατρίδα μας καί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους
της σέ θλίψη, στενοχωρία, ἀπελπισία, ἀρκετούς δέ καί σέ αὐτοκτονία, ἐπέλεξαν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
νά πραγματοποιήσουν πολυμελῆ Σύνοδο Προκαθημένων καί ἐκπροσώπων τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία θά
ἀρχίση στίς 18 Ἰουνίου 2016, στό Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης.
Ὁ χρόνος πού ἐπελέγη γιά τήν διεξαγωγή τῆς Συνόδου ἀλλά
καί ἡ θεματολογία της, μαρτυροῦν ὅτι οἱ βασικοί διοργανωταί της
Ἀρχιερεῖς δέν ἐνδιαφέρονται γιά τά πραγματικά προβλήματα τῶν
ἀνθρώπων ἀλλά, ἀντιθέτως, ἐπιδιώκουν νά συμπράξουν μέ τούς πολιτικούς ἄρχοντες τῶν λαῶν γιά τήν ἐπιβολή τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἀντί νά καθοδηγοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς Ποιμένες τούς κοσμικούς
Ἄρχοντες στήν κατά Θεόν Διακονία τοῦ λαοῦ.
Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο, πού συνηγορεῖ μέ τά ἀνωτέρῳ, εἶναι καί
ὁ αὐτοπροσδιορισμός αὐτῆς τῆς Συνόδου. Τήν ὀνόμασαν οἱ διοργανωταί της «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδον»! Αὐτός ὁ προσδιορισμός
τῆς Συνόδου ὡς «Ἁγίας καί Μεγάλης» δέν ἀνταποκρίνεται στήν
πραγματικότητα ἀλλά μόνο στίς ἐπιδιώξεις ἐκείνων πού τήν διοργάνωσαν. Γιατί σκοπός τους εἶναι νά καθαγιάσουν μέσῳ τοῦ τίτλου
τῆς Συνόδου ὅλα ἐκεῖνα πού σχεδιάζουν νά ἀποφασίσουν, ὥστε ὁ
ἀπληροφόρητος λαός νά δεχθῆ τά ἀποφασισθέντα ὡς προερχόμενα
ἐκ τῆς ἐμπνεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οὔτε Μεγάλη, βεβαίως,
μπορεῖ νά αὐτοπροσδιορισθῆ αὐτή ἡ Σύνοδος, καθ’ ὅτι τό Μεγάλη,
προϋποθέτει μεγάλα καί σημαντικά θέματα καί ὄχι τό πλῆθος τῶν
συμμετεχόντων σ’ αὐτήν Ἀρχιερέων. Πολυμελής ἤ πολυπληθής θά
μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ, ποτέ ὅμως Μεγάλη.
Μιά γνήσια Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας πρῶτα ἀποδεικνύεται
Ἁγία καί ὕστερα ὀνομάζεται. Εἶναι ἀπό τά στοιχειωδῶς ἀναμενόμενα (ὄχι μόνο ἀπό μιά Σύνοδο Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων, ἀλλά ἀκόμη
καί ἀπό τόν κάθε συνειδητόν Ὀρθόδοξο), τό νά συμμορφώνεται
στήν προτροπή τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ὑμνείτω σε ὁ πέλας καί μή
τό στόμα τό σόν». Κάθε Σύνοδος Ὀρθοδόξων δέν ἔχει ἀπό τῆς συστάσεώς της ἁγιότητα ἀλλά ἀπό τούς καρπούς της, ὅταν οἱ ἀποφάΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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σεις της εἶναι πράγματι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί πῶς
νά ἀναμένη κανείς ἀπό τήν προσεχῆ Σύνοδο τέτοιας προελεύσεως
καρπούς, ὅταν ἤδη πρό τῆς συγκλήσεώς της, διά τοῦ στόματος καί
τῆς γραφῖδος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν στενῶν
συνεργατῶν του συνεχῶς ἐπαναλαμβάνεται ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή «θά
τροποποιήση καί θά καταργήση ἀναποφεύκτως κανόνας τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων»; Καί μόνο ἡ ἀντίληψη αὐτή ἀρκεῖ γιά
νά χαρακτηρισθῆ ἡ Σύνοδός τους Ληστρική!
Αὐτό τό εἶχα ἐπισημάνει ἀπό τοῦ ἔτους 1992, ἀναφερόμενος
στήν διατριβή τοῦ Πατριάρχου, «Περί τήν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ.
Κανόνων καί τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ» (Θεσσαλονίκη 1970), τήν ὁποία συνέγραψε ὡς Ἀρχιμανδρίτης
Βαρθολομαῖος Χ. Ἀρχοντώνης. Ἔγραψα τότε τήν ἀντίθεσή μου πρός
τά γραφόμενά του, καί ὑπογράμμισα «ὅτι ἀποτελεῖ τό βιβλίο του
αὐτό μιά ἀπειλή γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἐφ’ ὅσον σήμερα ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει περισσότερες δυνατότητες νά πραγματοποιήση τίς ἀπόψεις πού ἐκθέτει σ’ αὐτό»1. Συμπλήρωνα, μάλιστα, ὅτι «τόν φόβο μας αὐτόν ἐνισχύει ἡ πρόσφατη κρίση πού
δημιουργήθηκε μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος (σημ.: ἡ τότε κρίση ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ),
ἡ ὁποία κρίση, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη μπορεῖ νά στηρίξη
ὑπόνοιες ὅτι ἐντάσσεται μέσα στό σχέδιο τῶν ἀναθεωρήσεων τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, πού θά ἐπιχειρηθοῦν στό προσεχές
μέλλον»2!
Οἱ φόβοι μας τώρα ἐπαληθεύονται! Στά θέματα τῆς Συνόδου
τῆς Κρήτης ἔχουν ἐνταχθεῖ καί τά κωλύματα τοῦ Γάμου καί ἡ Νηστεία, τά ὁποῖα εἶναι θέματα καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, ἐφ’
ὅσον καί ὁ δεύτερος Γάμος τῶν Κληρικῶν καί ἡ ἀθέτηση ἐκ μέρους
τους τῆς Νηστείας, ἐπισύρουν τήν ποινή τῆς καθαιρέσεώς τους,
πράγματα τά ὁποῖα σχεδιάζουν νά ἀνατρέψουν στήν πολυπληθῆ Σύνοδό τους!
Τό φοβερότερο εἶναι ὅτι ἡ προσεχής Σύνοδος ἔχει θέσει σκοπό
της νά καταργήση τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν Ἁγία
Γραφή! Ἕνα ἀπό τά θέματά της εἶναι καί ἡ σχέση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μέ τόν ὑπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο. Τί ἄραγε θέλουν
νά ἐπιτύχουν μέ τήν συζήτηση αὐτοῦ τοῦ θέματος; Δέν ἔχει δοθεῖ
1. Ὀρθοδοξία καί Χρῆστος Γιανναρᾶς, Ἐκδόσεις «ὙΠΑΚΟΗ» 1993, σελίς 184-192
2. ὅ. ἀνωτέρῳ, σελίς 192.
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ἐπ’ αὐτοῦ ἡ ἀπάντηση τοῦ Οὐρανοῦ; Δέν μᾶς ἔχει διευκρινήσει ὁ
Χριστός ὅτι ἦλθε ἐπί τῆς γῆς γιά νά διχάση τήν Ἀλήθεια ἀπό τό
ψέμα; Καί γιά νά γίνη ἀπολύτως σαφής, χωρίς νά μᾶς ἀφήση περιθώρια παρανοήσεων καί δισταγμῶν, μᾶς τόνισε ὅτι αὐτός ὁ σωτήριος
διχασμός Ὀρθοδοξίας καί πλάνης πρέπει νά φθάση μέχρι τά σπίτια
καί τίς οἰκογένειές μας – ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ἀντίθεση μέ τίς Ὁδηγίες
τοῦ Θεοῦ– καί νά διχάση ἀκόμη καί τόν ἄνδρα ἀπό τήν γυναῖκα του,
τόν Πατέρα ἀπό τόν Γυιό, τήν Νύφη ἀπό τήν Πεθερά!
Ἐμεῖς τί θέλουμε νά παραστήσουμε, ἑνώνοντας τήν Ὀρθοδοξία
μέ τόν Παπισμό καί τά παρακλάδια καί γεννήματά του; Θέλουμε
νά παραστήσουμε τούς νέους Θεούς ἤ νά ἀποδείξουμε στόν κόσμο
ὅτι καί τό Εὐαγγέλιο εἶναι μιά ἀνθρώπινη φιλοσοφία καί ὁ Χριστός
ἁπλῶς ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος, πού παρίστανε τόν Θεό γιά νά
κρατάη σέ ἠθική πειθαρχία τούς ἀνθρώπους καί τοῦ ὁποίου ἡ ἐποχή πλέον πέρασε καί πρέπει νά βρεθοῦν νέοι “φωστῆρες”(!) γιά νά
συνεχίσουν νά κοροϊδεύουν τόν κοσμάκη πού πιστεύει ἀκόμη στόν
Θεό καί νά τόν ἔχουν στόν ἔλεγχό τους; Ἐάν νομίζουν ὅλοι αὐτοί,
ὅσο ὑψηλά ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα καί ἄν κατέχουν ὅτι θά συμπράξουμε σέ αὐτό τό ἄθλιο παιχνίδι, εἶναι πολύ γελασμένοι! Ἡ Ἐκκλησία δέν πρόκειται νά κρατήση στό Ἅγιο καί Ἄμωμο Σῶμα Της αὐτοῦ
τοῦ εἴδους τά ἐκκλησιαστικά καρκινώματα, πού ἐπιχειροῦν νά διευκολύνουν τόν συγχρωτισμό τῆς πλάνης μέ τήν Ἀλήθεια, ὡς ἀντίθεοι,
ἐνῶ ὁ Θεός ἀνά τούς αἰῶνες μέ τήν Ἐκκλησία Του διαρκῶς ἐμποδίζει αὐτή τήν ἐπικοινωνία. Θα τά ἀποβάλη, ὅπως ἀπέβαλε ὅλους τούς
προδότες τῆς Πίστεως ἀνά τούς αἰῶνες, γιατί «Ἰησοῦς Χριστός,
χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»!
Ἔστω αὐτή τήν ὑστάτη ὥρα ἄς ἀναλογισθῆ ὁ καθένας μας τίς
εὐθῦνες του, Κλῆρος καί Λαός! Γιατί καί τό νά ἀνεχόμεθα ἀδιαμαρτύρητα τήν προδοσία τῆς Πίστεώς μας, σημαίνει ἀπάρνηση τοῦ Μόνου Φιλανθρώπου καί Ἐλεήμονος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ μας, ἀλλά καί
τήν ἀναμονή δεινῶν στήν Πατρίδα μας. Ὁ Ἱστορικός Σωκράτης ἔχει
καταγράψει τό τί προηγεῖται καί τό τί ἐπακολουθεῖ μετά ἀπό μιά
Ἐκκλησιαστική παρεκτροπή, ὅπως αὐτή τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, ἡ
ὁποία καί μόνο ἀπό τήν θεματολογία της ἔχει λάβει τήν θέση της πλάϊ
στίς ἀπ’ αἰῶνος Ληστρικές Συνόδους. Ἄς προσέξουμε τά λόγια του:
«Ἄν προσέξης, θά παρατηρήσης πώς, παράλληλα χρονικά, ἀναπτύσσονται τά πολιτικά κακά καί οἱ Ἐκκλησιαστικές παρεκτροπές. Θά διαπιστώσης ὅτι εἴτε συγχρόνως, εἴτε ἀλληλοδιαδόχως
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αὐξάνουν τά μέν καί τά δέ ἀκολουθοῦν, καί ἄλλοτε προηγοῦνται
τά Ἐκκλησιαστικά δεινά καί ἀκολουθοῦν τά πολιτικά, καί ἄλλοτε προηγοῦνται τά πολιτικά καί ἀκολουθοῦν τά Ἐκκλησιαστικά,
ἔτσι ὥστε δέν μπορεῖς νά ἀποδώσης τόν μεταξύ τους χρονικό συσχετισμό στή σύμπτωση, ἀλλά στό ὅτι οἱ δικές μας ἁμαρτίες εἶναι
αἰτία γιά τήν κατάπτωση καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων... Καί αὐτά συμβαίνουν ἀπό τότε πού ἄρχισε νά
χριστιανίζη ἡ πολιτεία».
								
π. Β. Ε. Β.

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ
Ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ», Ἀθήνα 2016

Ἕνα βιβλίο καταπέλτης
κατά τῆς πλάνης!
Ἀφήνει ἐκτεθειμένους,
ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι
χωρίς ἱστορική καί θεολογι
κή γνώση καί χωρίς πνευ
ματική διάκριση ἐπιχειροῦν
νά ἑνώσουν τήν Ὀρθοδοξία
μέ τήν Παπική πλάνη, (πού
διαστρέβλωσε τόν Χριστια
νισμό γέννησε τήν ἀθεΐα καί
ἔγινε αἰτία νά βλασφημεῖται
τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς
ἔθνεσιν), χρησιμοποιοῦντες
ὡς μοχλό γιά τήν ἐπιδίωξή
τους αὐτή τήν προσεχή Σύ
νοδο τῆς Κρήτης!
Ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ»
Μαυρομιχάλη 96, Ἀθήνα – τηλέφ.: 2103635913
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Μιά ἐπίκαιρη Προσευχή γραμμένη ἀπό τόν μακαριστόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον
ημοσιεύουμε κατωτέρω μιά ἄγνωστη στούς πολλούς Προσευχή τοῦ μακαριστοῦ Πατρός μας, Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου,
Δ
ἀπευθυνομένη «εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν».
Ἡ Προσευχή αὐτή ἐπελέγη νά δημοσιευθῆ στό Τεῦχος μας
αὐτό λόγῳ τῆς ἐπικαιρότητός της ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς Πολυμελοῦς Συνόδου τῆς Κρήτης, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, στίς
19 Ἰουνίου 2016.
Τό περιεχόμενο τῆς Προσευ
χῆς τοῦ π. Ἐπιφανίου ἐκφράζει
τούς φόβους καί
τήν ἀνησυχία ὅ
λων μας γιά τήν
σύγκληση αὐτῆς
τῆς Συνόδου, δε
δομένου ὅτι συγ
καλεῖται χωρίς
καμμιά ἀπό τίς
πνευματικές προϋποθέσεις πού εἶ
ναι ἀπαραίτητες
γιά τήν σύγκληση μιᾶς πράγματι
Ἁγίας Συνόδου.
Εἶναι ἐνδει
κτικά τοῦ πόνου
τοῦ ἁγίου Πατρός
μας
Ἐπιφανίου
γιά τήν πορεία τῆς
ἐπί γῆς Στρατευ
Ὁ π. Ἐπιφάνιος στήν Ἱερά Μονή του μέ τούς ἐπισκέπτες Ἱεράρχες, Ἀνδρούσσης κ. Ἀναστάσιον (νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλβανίας) καί Μητροπολίτην Σπάρτης
κ. Εὐστάθιον.
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ομένης Ἐκκλησίας μας, τά λόγια τῆς ἱκεσίας του: «Μὴ παραδῷς,

Μονογενὲς Λόγε τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησίαν Σου, ἥν περιεποιήσω
τῷ Τιμίῳ Αἵματί Σου, δέρεσθαι ὑπὸ ἀνέμων καὶ σαλεύεσθαι ὑπὸ
κυμάτων. Εἰπὲ οὗν, Κύριε, τῇ μαινομένη κατ’ αὐτῆς θαλάσσῃ τῶν
παθῶν τοῦ κόσμου «σιώπα, πεφίμωσο»· ἐπιτίμησον δὲ τοῖς ἀνέμοις
καὶ ποίησον γαλήνην, ἵνα γαληνῶς ποντοπορῇ καὶ ἀταράχως ἡ θεία
Ὁλκάς Σου».

Ἐάν εὑρίσκετο σήμερα ἐν ζωῇ ὁ π. Ἐπιφάνιος, εἶναι βέβαιον ὅτι θά εἶχε “κινήσει γῆν καί οὐρανόν” γιά νά ματαιωθῆ
ἡ σύγκληση μιᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία μόνο κακά καί ὀλέθρια θά
προξενήση στήν Ἐκκλησία μας καί στόν λαό Της. Τώρα, μετά τήν
κοίμησή του, ἡ Ἐκκλησία ἔχασε τή ἄγρυπνη συνείδησή της, πού
εἶχε τό ἰδιαίτερο χάρισμα νά ἐνορχηστρώνη ὅλους τούς φίλους
τοῦ Θεοῦ σέ ἕνα ἀγῶνα γιά τήν διαφύλαξη τῶν ἀμεταθέτων ὁρίων
τῆς Πίστεώς μας ἀλλά καί νά προκαλῆ φόβο στούς ἐχθρούς Της
καί στούς ριψάσπιδες Ἀρχιερεῖς, πού μέ προχειρότητα καί χωρίς
φόβο Θεοῦ προδίδουν τήν Ἀλήθεια χάριν πολιτικῶν καί ἐγκοσμίων
σκοπιμοτήτων.
π. Β. Ε. Β.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀρχιμανδρίτου

ύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ μέγας καί φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ὁ φυλάσσων τὸ ἔλεός Σου καὶ τὴν διαθήκην Σου τοῖς ἀγαπῶσί
Σε καὶ φυλάσσουσι τὰ Σὰ προστάγματα, εὐχαριστοῦμέν Σοι
ὑπέρ τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν Σου εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς
γεγενημένων. Δεόμεθά σου, Κύριε, ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ λύτρωσαι, ὅτι πολλὰ τοῖς νόμοις Σου ἀφρόνως προσεπταίσαμεν
καὶ ἐκολλήθη ἡ γαστήρ ἡμῶν εἰς γῆν ἰλύος. Ἐγενήθημεν ὡσεὶ
σκεύη ἀπολωλότα, καὶ ἠκούσαμεν ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν. Διὸ παρακαλοῦμέν Σε, φιλάνθρωπε Δέσποτα,
ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, καὶ κατάπεμψον ἐφ’
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ἡμᾶς τὸ μέγα Σου ἔλεος. Μὴ παραδῷς, Μονογενὲς Λόγε τοῦ
Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησίαν Σου, ἥν περιεποιήσω τῷ Τιμίῳ Αἵματί Σου, δέρεσθαι ὑπὸ ἀνέμων καὶ σαλεύεσθαι ὑπὸ κυμάτων.
Εἰπὲ οὗν, Κύριε, τῇ μαινομένη κατ’ αὐτῆς θαλάσσῃ τῶν παθῶν
τοῦ κόσμου «σιώπα, πεφίμωσο»· ἐπιτίμησον δὲ τοῖς ἀνέμοις
καὶ ποίησον γαλήνην, ἵνα γαληνῶς ποντοπορῇ καὶ ἀταράχως
ἡ θεία Ὁλκάς Σου. Δὸς δή, φιλεύσπλαγχνε Κύριε, καὶ τοῖς
ἁγίοις Σου Ἀρχιερεῦσι καὶ Ἱερεῦσιν, οὕς Πνεῦμα τὸ Πανάγιον
ποιμαίνειν ἔθετο τὴν ἐπὶ γῆς στρατευομένην Ἐκκλησίαν Σου,
χάριν συνέσεως εἰς τὸ διανοεῖσθαι καὶ πράττειν τὰ εὐάρεστά
Σοι καὶ τῷ μυστικῷ Σου Σώματι συμφέροντα. Σὺ τοίνυν, Ἰησοῦ Χριστέ, κυβέρνησον καὶ δίδαξον καὶ φώτισον αὐτοὺς τοῦ
ἀγαπᾶν ὑπὲρ τὰ πρόσκαιρα τὴν δόξαν Σου τὴν ἄφθαρτον·
ὑπὲρ τὰ ὅρια τῶν γεηρῶν Ἐπισκοπῶν καὶ Ἐνοριῶν αὐτῶν,
ὁρᾶν τὴν ἀμετάθετόν Σου Βασιλείαν, ἥν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἡτοίμασας πᾶσι τοῖς ἀγαπῶσί Σε. Δὸς αὐτοῖς, Κύριε,
ἐν φίλτρου ἀγαπᾶν παροξυσμῷ τὸν τίμιον λαὸν Σου, ἀεὶ δ’
ἑτοίμους εἶναι καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου ἑαυτῶν, κατὰ τὸ Σὸν ὑπόδειγμα. Χρημάτων, Ἅγιε, καὶ
δόξης, ποίησον αὐτοὺς ὑπερφρονεῖν καὶ φιλοπτώχους εἶναι,
ἑλκύων ἅμα πρὸς τὸν Οὐρανὸν τὸ φρόνημα αὐτῶν. Ἔτι δεόμεθά Σου, Κύριε, φώτισον αὐτῶν τὰ ὅμματα· συνέτισον τὴν
διάνοιαν· ταπείνωσον τὴν καρδίαν· τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
ἅγνισον καὶ ἀπόστρεψον τοῦ μὴ βλέπειν τῶν ὑλαίων τὴν ματαιότητα· εὐόδωσον δὲ πάντας ἡμᾶς τοῦ διανῦσαι τὴν στενὴν
ὁδὸν καὶ τεθλιμμένην, ἵνα ἐν τοῖς Σκηνώμασι τοῖς Οὐρανίοις
καταπαύσωμεν τῆς δόξης Σου, καὶ σὺν τοῖς Ἀγγέλοις Σου καὶ
Ἀρχαγγέλοις ἄδωμεν ἆσμα καινὸν καὶ πανευφρόσυνον Σοὶ τῷ
Δεσπότῃ καὶ Ἁγίῳ Λυτρωτῇ ἡμῶν, σὺν τῷ Ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ
καὶ τῷ Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας.
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Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
έσα στὸ μήνα Ἰούνιο γιορτάζεται φέτος τὸ γεγονὸς τῆς Φανερώσεως
Μ
Τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τῆς ἐνδυναμώσεως ὅλων τῶν πιστῶν καὶ τῆς
ὑλοποιήσεως ὅλων ὅσων ὁ Θυσιασθείς ὑπὲρ τοῦ κόσμου εἶπε καὶ ἔπραξε σὲ ὁλό-

κληρη τὴν ἐπίγεια ζωή Του. Ἀναφερόμαστε στὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Αὐτὸς ποὺ φανερώθηκε εἶναι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας, ὁ Κύριος καὶ
ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, ὁ Ἦν καὶ ὁ Ὢν καὶ ὁ Ἐρχόμενος.
Εἶναι Ἕνας ὁ Θεὸς ἀλλὰ ἔχει Τρία Πρόσωπα. Καὶ στὸ κάθε Πρόσωπο
ὑπάρχουν ὅλα τὰ Πρόσωπα, χωρὶς σύγχυση («ἀσυγχύτως»), χωρὶς διαίρεση
(«ἀδιαιρέτως») σὲ ἀπόλυτη ἑνότητα.
Αὐτὴ τὴν ἑνότητα πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τὴν ἀποκτήσουμε ὅλοι οἱ
πιστοὶ διότι γι’αὐτὴν ἔγιναν ὅλα τά θαυμαστὰ γεγονότα, πρὶν καὶ μετὰ τὴν
Ἐνσάρκωσι τοῦ Χριστοῦ μας.
Εἶναι ἡ ἡμέρα αὐτή, τῆς Πεντηκοστῆς, ἡμέρα ἐνδυναμώσεως καὶ χαρᾶς.
Εἶναι ἡμέρα ἐνίσχυσης καὶ βεβαίας ἐλπίδας. Εἶναι ἡμέρα ποὺ ἑνώνονται τὰ
παρελθόντα γεγονότα μὲ τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα! Εἶναι ἡμέρα ποὺ γιορτάζουν ὅλοι οἱ χριστιανοί!
Κατ’ αὐτὴ τὴν ἡμέρα ψάλλουμε πανηγυρικά: «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρωμεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα
προσκυνοῦντες».
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἡ Ἐκκλησία μας τὸ ὀνομάζει καὶ Παράκλητον, ποὺ
σημαίνει Παρηγορητής, διότι ἔχουμε ἀνάγκη παρηγορίας καὶ ἐνίσχυσης τώρα
ποὺ ὁ Σαρκωθείς Θεός μας δὲν εἶναι σωματικὰ μαζί μας ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη,
«ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» κατὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ Λόγου. Καὶ ἐπειδὴ
Αὐτὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα γνωρίζει τί πραγματικὰ χρειάζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι ποὺ ἐμπνέει τὴν ἑνότητα καὶ ἀναδεικνύει τοὺς Ἁγίους.
Ἕνας τέτοιος μεγάλος σύγχρονος ἅγιος, καρπὸς τοῦ Παρακλήτου στὴν
ἐποχή μας εἶναι ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ποὺ γιορτάζει φέτος τὸν ἴδιο μήνα. Ὁ
ἅγιος Ἰουστῖνος ἔζησε στὸ ἔπακρο σὲ ὅλες της τὶς διαστάσεις τὴν ὑπαρξιακὴ
ἀγωνία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ πρῶτος στὴν ἐποχή του κατάλαβε
τὸν ἄνθρωπο, τοῦ ἔδειξε τὴν Λύση, γι’ αὐτὸ τὸν ἀγάπησε.
Μὲ δύο λέξεις σκιαγραφεῖ τὴν ἐποχή μας:
«Εἶναι δύσκολον, πάρα πολὺ δύσκολον, εἰς τὴν στενὴν ἀνθρωπίνην
ψυχὴν καὶ εἰς τὸ ἀκόμη στενώτερον ἀνθρώπινον σῶμα, νὰ εἰσδύση ἡ ἄπειρος
καὶ αἰωνία ζωή. Οἱ φυλακισμένοι κάτοικοι τῆς γῆς στέκουν μὲ ὑποψία ἐμπρὸς
εἰς κάθε τί τὸ ἐπέκεινα.
Φυλακισμένοι εἰς τὴν φυλακὴν τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου δὲν ἀντέχουν, ἀπὸ ἀταβισμὸν ἢ ἴσως ἀπὸ ἀδράνειαν, τὸ νὰ εἰσδύση ἐντός των κάτι τὸ
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ὑπερχρονικὸν καὶ ὑπερτοπικόν, κάτι τὸ ἐπέκεινα καὶ αἰώνιον. Μίαν τοιαύτην
εἰσβολὴν τὴν θεωροῦν ὡς ἐπίθεσιν καὶ ἀπαντοῦν μὲ πόλεμον.»
Τὸν εὐγνωμονοῦμε ὄχι μόνο γιὰ τὴν εὐλογία καὶ τὴν ἁγιότητα ποὺ ἐσκόρπισε στὴν ἐποχή μας ἀλλὰ καὶ διότι ἔδειξε αὐτὴ τὴν ἑνότητα ποὺ δίνει ὁ Θεός,
ἂν καὶ Σέρβος, εἶχε ξεπεράσει τὰ στενὰ γεωγραφικὰ ὅρια καὶ ἦταν ἑνωμένος
μὲ ὅλους τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὀρθοδόξους πιστούς.
Καὶ ἀπὸ αὐτὸ καὶ ἀπὸ ἄλλα φαίνεται ἂν κάποιος ἔχει τὸ Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ, ἀπὸ τὸ ἐὰν ἔχει ἑνότητα μὲ τοὺς ἀδελφούς του.
Ὁ Προφήτης Ἰωὴλ προεῖδε αὐτὴν τὴν μοναδικὴ ἡμέρα, τῆς Πεντηκοστῆς, μὲ τρεῖς ἀπεικονίσεις: Αἷμα, Πῦρ καὶ Ἀτμίδα καπνοῦ.
Αἷμα, τὴν Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Πῦρ, τὴν Θεότητα, Τὸν Θεὸ Πατέρα.
Ἀτμίδα δὲ καπνοῦ, τὸ Πανάγιο Πνεῦμα,
«Δι’ οὗ Πατὴρ γνωρίζεται καὶ Υἱὸς δοξάζεται καὶ παρὰ πάντων γινώσκεται μία Σύνταξις, μία Δύναμις, μία προσκύνησις τῆς Ἁγίας Τριάδος».
Αὐτὸς ὁ Τριαδικὸς Θεός μας, ὁ ἮΝ, ὁ ὪΝ καὶ ὁ Ἐρχόμενος νὰ ἐνδυναμώσει, νὰ ἐνισχύσει καὶ νὰ ἐμπνεύσει ὅλους τούς πιστοὺς δούλους Του καὶ
τώρα καὶ πάντοτε… 				
Δημ. Νεαπολίτης

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μ

έ το τέλος τῆς Κατηχητικής χρονιᾶς καί πρίν χωρίσουμε γιά τό καλοκαίρι θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία
νά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί στήν ἡμερήσια
ἐκδρομή τοῦ Νεανικοῦ μας Κέντρου τό
Σάββατο 25 Ἰουνίου 2016 σέ ἕνα πανέμορφο μέρος τῆς Κεντρικῆς Εὔβοιας, φανερό μόνο σέ ἐκείνους πού μποροῦν νά τό γνωρίσουν ἀπό τήν διπλανή
φωτόγραφία! Ἡ πρόσκληση άπευθύνεται σέ ὅλους τούς νέους καί τίς νέες τῆς
ἐνορίας μας ἀλλά καί στίς συνοδούς
τους.
Ὁ π. Πασχάλης θά περιμένει τίς
δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 20 Ἰουνίου τό ἀργότερο.
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Α ΡΧ ΙΖΟΝΤΑ Σ...
Μικρά σχόλια στό ΙΑ΄ Ἐωθινό ( Ἰω. 21, 15-25)
Κυριακή ἐντολή στόν Ἀπόστολο Πέτρο, «βόσκε τά ἀρνία μου....
ποίμαινε τά πρόβατά μου..» (στ. 15-16), διαχρονικά ἀπευθύνεται
στόν καθένα μας, ποιμένα ἤ πιστό, πού αὐτές τίς ὧρες, τοῦ Κυριακάτικου Ἐωθινοῦ, συγυρίζει τόν ἑαυτό του ὥστε νά εἰσέλθει στό τῆς Διακονίας του μέγα Μυστήριο: δηλαδή στό κορυφαῖο τῆς Εὐχαριστίας.
Τό χαρακτηριστικό πάντως εἶναι, πώς μέ τά λόγια αὐτά κλείνει,
ὄχι μόνον ὁ κύκλος τῶν Ἐωθινῶν, ὅπου εἶναι φυλαγμένα τά στερνά
τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ λόγια, ἀλλά πάνω ἀπ᾿ ὅλα, τό ἴδιο τό
Εὐαγγέλιο: κλείνει δηλαδή ὁ κύκλος τῆς διδαχῆς καί ἀρχίζει τό στάδιο
τοῦ ἀγώνα· τοῦ ἀγώνα πού ὁριοθετεῖται στίς ἑξῆς παρακλήσεις Του/παραγγέλματα: «ποίμαινε», βόσκε»· δηλαδή, καθοδήγα τά προβατά μου
σέ τόπους ὅπου ὑπάρχει ἡ γνήσια καί ἀνόθευτη τροφή. Ἀλήθεια, ποῦ;
Τό ἐρώτημα εἶναι δύσκολο ν᾿ ἀπαντηθεῖ, ἰδιαίτερα στίς μέρες μας πού ὁ
ἀτομικισμός καί ἡ κυριαρχία τῆς εἰκόνας, ὁδηγεῖ τά πράγματα σέ τέτοιο
σημεῖο, ὥστε κάποιοι ἀπό τούς ποιμένες, ἀπό τή μιά νά νομίζουν ὅτι
προσφέρουν διακονία, ἐνῶ στήν ἀλήθεια ποιμαίνουν μόνο τούς ἑαυτούς
τους καί δέν τό καταλαβαίνουν. Ἀπό τήν ἄλλη, πάλι, ὑπάρχουν καί
ἄλλοι, πού ἀναζητοῦν πρόβατα, ἀφοῦ περίσσεψαν πιά τά ἐρίφια (Μτθ.
25, 33) καί δέν τά βρίσκουν. Γι᾿ αὐτό καί οἱ λίγοι πού στάθηκαν ὄρθιοι
σ᾿ αὐτούς τούς χαλεπούς καιρούς, γιά νά διακονήσουν ὡς ποιμένες, ἔρχεται ὥρα πού ἀναρωτιοῦνται, ὅταν ἀφουγκράζονται τά παραπάνω λόγια
τοῦ Ἀναστάντος: «Ποῦ εἶναι τά πρόβατα, Κύριε, γιατί περιπλανῶμαι καί
ἀκόμα τά ψάχνω.....» (Κι ἀλήθεια, ἴσως περάσει μιά ὁλόκληρη ζωή, πού
αὐτά, τά γνήσια πρόβατα δηλαδή, θά τ᾿ ἀναζητᾶς πάντα, καί μπροστά
σου θά ἐμφανίζονται, πάλιν καί πολλάκις, τά ἐρίφια. Ὁπότε θά ξανασηκώσεις τό βλέμμα σου καί θά Τόν ρωτήσεις: «Τά ἐρίφια, Κύριε, τί νά
τά κάνω;» Ἤ, «ἡ μεταλλαγή τους πῶς ἐπιτυγχάνεται, στ᾿ ἀλήθεια;»)
Σπασμένος καθρέφτης ἡ ψυχή μας ἀπό τίς μέριμνες, παρατηρεῖ
στά κομμάτια της τά εἴδωλα ἀκρωτηριασμένα καί προσπαθεῖ νά διακρίνει μέσα σ᾿ αὐτή τήν ὁμίχλη τῆς καθημερινότητας, ποιά τελικά
εἶναι τά πρόβατα καί ποιά τά ἐρίφια· ὁδηγό ἔχοντας καί ἐργαλεῖο ἀνασυγκρότησης τοῦ εἶναι, πάντα τή φιλάνθρωπο διάθεση, ὥστε νά καταστεῖ δυνατή ἡ παρουσία ἑνός μόνου εἰδώλου στό κάτοπτρο τῆς ψυχῆς:

H
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τοῦ Προσώπου τοῦ «καλοῦ ποιμένος» ( Ἰω. 10,11) πού ξέρει νά ξεχωρίζει
πρόβατα καί ἐρίφια, δίχως ν᾿ ἀδικεῖ κανένα.
«Βόσκε.....». Κάπου-κάπου μέσα μας ἐπαναλαμβάνεται αὐτή ἡ
φωνή, κι ἐμεῖς τότε ἀρχινᾶμε νά συνειδητοποιοῦμε πώς ἔχουμε ποίμνιο,
πώς εἴμαστε ποιμένες. Γιατί μέχρι τότε οἱ ἀσχολίες μας περιστρέφονταν
γύρω ἀπό τό ναρκισσισμό μας καί τήν, ὅσο γίνεται, μεγαλύτερη ἀνάγκη
γιά ὑπερτροφία του. Ἄλλωστε αὐτός εἶναι πού μεταθέτει τό εἰδικό βάρος
τῆς ψυχῆς μας, ἀπό τήν προσφορά στήν αὐτοπροβολή. Ἴσως γιατί δέν
ἔχουμε τήν ἀνάγκη νά μᾶς προσέξει ὁ Θεός.Ἐκτός κι ἄν αὐταπατώμεθα
ὅτι ὁ Θεός χαρίζει δημοτικότητα καί χειροκροτήματα· καί τό χειρότερο,
ὅτι μπορεῖ νά μᾶς προσέξουν οἱ γύρω μας, οἱ παραπέρα, γιατί αὐτό εἶναι
τό ζητούμενο· ἐκτός τῶν ἄλλων δέ, νά μᾶς «προσέξουν» καί τά μέσα
προβολῆς κι ἔτσι δίπλα στό μισόγυμνο μοντέλο ἤ τόν μοντέρνο ἀοιδό νά
ποζάρουμε κι οἱ ἴδιοι, προβάλλοντας μ᾿ αὐτό τόν τρόπο τή ματαιότητά
μας, μέ ὅλα της τά συνακόλουθα. Πρᾶγμα ἐντελῶς ξένο καί παράδοξο
στήν ἐκκλησιαστική παράδοση καί ζωή!
«Ποίμαινε...» Ἀλήθεια, τί; Γιατί ποιμαντική σημαίνει τήν πνευματική καθοδήγηση, σέ μέρες, μάλιστα, πού οἱ πνευματικοί ὁδηγοί λιγόστεψαν, ἐπειδή λιγόστεψε κατά πολύ ἡ διάθεση γιά προσφορά. Λιγόστεψαν
κι οἱ Γέροντες, γιατί λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐπιμένουν νά βυθίζονται σέ
σκοτεινά σπήλαια ψυχῶν ἀνθρώπων/πιστῶν. Πιστῶν δηλαδή, οἱ ὁποῖοι
τούς πλησιάζουν μέ ἀναζητήσεις καί ἐρωτηματικά. (Ἀλήθεια, πῶς νά συζητήσεις μέσα στήν πολύβουη πολιτεία μέ πρόσωπα πού ἔχουν ἀνάγκη
τῆς προσοχῆς σου, ὅταν σέ διασπᾶ τό τηλέφωνο, τό ραντεβού μέ τόν
ἐργολάβο γιά τήν κατασκευή κάποιου ἔργου, ἡ πίεση τῶν ἄλλων πού
περιμένουν ἔξω κι ἐσύ νοιώθεις τόσο ἀποκαμωμένος μέ τά τόσα πού σέ
κύκλωσαν ὅλη τήν ἡμέρα; Γιατί δέν παύεις νά εἶσαι ἄνθρωπος μέ τρωτά
σημεῖα καί ἀδυναμίες, καί κάπου χρειάζεται ἡ «κατάπαυσις» ( πρβλ.
Γεν.2,2), μέ μοναδικό σκοπό τήν ἀναδιοργάνωση τοῦ εἶναι σου.....Ἔστω
καί μέ πληγές, ἄν χρειαστεῖ).
Ποίμαινε, λοιπόν, καί βόσκε. Μέ προθυμία καί καλή διάθεση-ὅσο
μπορεῖς....Καί μήν ξεχνᾶς: «Κύριος ποιμαίνει σε, καί οὐδέν σέ ὑστερήσει...»
(Ψαλμ. 22,1) Κι οἱ μυριάδες ἅγιοι, πού βίωσαν μέ ἀνόθευτη πίστη τά
παραπάνω, εἶναι τό τρανότερο παράδειγμά μας.
Σκόπελος.

π. Κων. Ν. Καλλιανός

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

166-167

Ἐνεργεῖ ὡς Πατριαρχικό ἡφαίστειο, τό ὁποῖο ἀπειλεῖ νά “πετρώση” πνευματικά ὁλόκληρη τήν Βόρεια Ἑλλάδα καί σταδιακά νά
τήν προσαρτήση ἐδαφικά στήν Τουρκία.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ 1928!
Ὁ συντάκτης της, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Βασίλειος ὁ Γ΄, νεωτεριστής, πιστός ὑπηρέτης τῶν Τούρκων καί
Μασῶνος, ὡς μαρτυρεῖ ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος!

Χ

αράσσω τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν, μέ βαθύτατον σεβασμό
πρός τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τό ἀγωνισθέν ἐπί
πολλούς αἰῶνες ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Πίστεως ἀλλά καί ὑπέρ τῆς
ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος, γιατί στήν ἐλεύθερη καί πνευματική Πατρίδα καλλιεργεῖται ἡ Πίστη.
Προτάσσω τόν σεβασμό μου πρός τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (τόν ὁποῖον –ἐξ ἄλλου– ἔχω πλειστάκις καταθέσει, ὅπως καί πρός τό ἀξίωμα τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου, τόν ὁποῖο
μνημονεύω σέ κάθε Θ. Λειτουργία πού τελῶ), γιά νά γνωρίζουν οἱ
καλοπροαίρετοι ὅτι ὅσα γράφω δέν ἔχουν σκοπό νά πλήξουν τόν
θεσμό τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά τίς ἐνέργειες τῶν Ὑπευθύνων τοῦ
Πατριαρχείου, παλαιοτέρων καί συγχρόνων.
Ἡ διευκρίνησή μου αὐτή γίνεται γιά τούς καλοπροαιρέτους, διότι οἱ κακοπροαίρετοι ἐξακολουθοῦν καί θά ἐξακολουθήσουν νά μέ
συκοφαντοῦν ὅτι πλήττω τόν Πατριαρχικό θεσμό ὁσάκις διεκδικῶ
–μέ ἀτράνταχτα ἱστορικά ἀλλά καί Θεολογικά ἐπιχειρήματα– τήν
ἀπόλυτη Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Αὐτοκεφαλία, ἡ
ὁποία στίς μέρες μας δέν εἶναι ἁπλή διοικητική ἀναγκαιότητα, ἀλλά
ἀναγκαιότητα Ἐκκλησιολογικῆς προστασίας τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας ἀπό τήν “ὀθνεῖαν” καί ἐξευρωπαϊσμένη Παποπροτεσταντική παραλλαγή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού διαμορφώνει καί διοχετεύει στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τό Πατριαρχικό
ἐπιτελεῖο.
Συνεπῶς δέν γράφω γιά διεκδίκηση ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας (ἡ
ὁποία, ἐξ ἄλλου, ἐμένα προσωπικά δέν μέ ἀφορᾶ, γιατί οὔτε εἶμαι
οὔτε πρόκειται νά γίνω Ἐπίσκοπος), ἀλλά γράφω, γιατί πρόκειται
γιά θέμα Πίστεως! Ἐκτός ἐάν κάποιοι θεωροῦν λογικό, ἀπό τήν μιά
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μεριά νά μάχωνται τούς Οἰκουμενιστές ὡς διαφθορεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἀπό τήν ἄλλη νά μή θέλουν νά τούς ἀφαιρέσουν
ἀντικανονικές διοικητικές ἐξουσίες, ὥστε νά προστατευθοῦν ὅσο τό
δυνατόν περισσότερες Χῶρες τῆς Γῆς ἀπό τήν λοιμική Οἰκουμενιστική ἐπιδημία!
Μοῦ προξενεῖ, ἐπίσης, μεγάλη ἐντύπωση ὅτι οἱ συκοφάντες
μου προέρχονται –ὅπως ἰσχυρίζονται– ἀπό τόν χῶρο τῶν ἀντιοικουμενιστῶν καί, ἐνῶ αὐτοί οἱ ἴδιοι πολύ συχνά, ὄχι μόνο κάνουν
κριτική, ἀλλά καί σπιλώνουν καί ὑβρίζουν μέ ἀπρεπῆ, εἰρωνικά καί
ἀσεβῆ λόγια καί γελοιογραφίες τίς Οἰκουμενιστικές ἐνέργειες τοῦ
Πατριάρχου, χωρίς νά θεωροῦν αὐτό πού κάνουν προσβολή τοῦ θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου, τήν ὁποιαδήποτε δική μου κριτική γιά τήν
ἀντικανονικότητα τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἤ τήν
διεκδίκηση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποκαλοῦν προσβολή τοῦ Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ! Καί ἐπειδή τό πρᾶγμα
δέν ἔχει λογική ἐξήγηση, τό ξάστερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι αὐτοί, μέ
τό πρόσχημα καί τό προκάλυμμα τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ, ἐξυπηρετοῦν μέ ἀπόλυτη συνέπεια τήν Ἀμερικανοτουρκική συμπαιγνία γιά
τήν κατάτμηση τῆς Πατρίδος μας καί τήν παράδοσή της στήν Οἰκουμενιστική διακυβέρνηση τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Κέντρου, πού εἶναι,
δυστυχῶς, τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως!

Πῶς “ἐβασίλευσε” ἡ Πράξη τοῦ 1928;

Γιά τήν κατανόηση τοῦ θέματος, εἶναι, κατ’ ἀρχάς, ἀναγκαῖο,
νά ἐξετάσουμε ἀπό πιό κοντά τήν Πράξη τοῦ 1928, γιά νά διαπιστώσουμε τό πῶς καί τό γιατί αὐτή ἀπέκτησε τόσο κῦρος καί βαρύτητα ὥστε νά ἀπειλῆ, ὄχι μόνο τήν Ἐκκλησιαστική Ἑνότητα τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς
Πατρίδος μας.
Ἡ ἀρχή ἔγινε μέ τήν Μεταπολίτευση, ὅταν μέ εἰσήγηση πρός
τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ καθηγητοῦ κ. Βλασίου Φειδᾶ –τότε ἀποκλειστικοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως– καί
τήν σύμπραξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ἡ Πράξη αὐτή κατεγράφη στό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος μαζί μέ τόν Πατριαρχικό Τόμο τοῦ
1850. Μέχρι τότε, ἡ Πράξη τοῦ 1928 ἦταν σάν νά μήν ὑπῆρχε.
Καί, ἐνῶ ἡ καταγραφή αὐτή ἔγινε οὐσιαστικά γιά νά ἀλλοιωθῆ τό
πνεῦμα τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου, πού δίνει ξεκάθαρη καί Ἀπόλυτη
Αὐτοκεφαλία στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔπεισαν τήν τότε ἹεραρΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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χία νά συγκατατεθῆ, μέ τό “πονηρό” ἐπιχείρημα ὅτι μέ αὐτήν τήν
κατοχύρωση θά ἀπετρέπετο στό ἑξῆς ὁποιαδήποτε παραβίαση τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Κανονικότητος, ὅπως ἔγινε μέ τό Πραξικόπημα τῆς
21ης Ἀπριλίου τοῦ 1967, λές καί ἕνα Πραξικόπημα τοῦ μέλλοντος
θά τηροῦσε ἐπακριβῶς τίς διατάξεις τοῦ Συντάγματος!
Ἀπό τότε κάποιοι προσπάθησαν καί προσπαθοῦν νά χρησιμοποιήσουν ὡς ἐπιχείρημα ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός ὅτι ὁ
Συνοδικός Τόμος καί ἡ Πατριαρχική Πράξη τοῦ 1928 κατοχυρώνονται στό ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Δέν ἔκαμαν, ὅμως, τόν
κόπο νά σκεφθοῦν λίγο περισσότερο πάνω στό ἐπιχείρημα αὐτό
καί γι’ αὐτό λησμόνησαν τό σπουδαιότερο. Λησμόνησαν πώς ὁ Συνοδικός Τόμος ρητῶς ὁρίζει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνο ἀναγνωρίζεται Αὐτοκέφαλος ἀλλά καί διοικεῖ «τά τῆς
Ἐκκλησίας κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας ἐλευθέρως καί
ἀκωλύτως ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως»!
Αὐτό σημαίνει πολύ ἁπλά ὅτι, ἀφ’ ἑνός μέν ἡ Πολιτεία δέν
ἔχει κανένα ἀπολύτως δικαίωμα νά ἐλέγξη τήν Ἐκκλησία, γιά τό
ἐάν καί κατά πόσον τηρεῖ τόν Πατριαρχικό Τόμο καί τήν Πατριαρχική Πράξη (ἐφ’ ὅσον αὐτό τό ἀπαγορεύει ὁ προστατευόμενος ἀπό
τό Σύνταγμα Συνοδικός Τόμος), ἀφ’ ἑτέρου δέ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία διά
τῆς Συνταγματικῆς κατοχυρώσεως τῶν ἀνωτέρω ἔχει τή δυνατότητα
νά ὑποχρεώνη τήν Πολιτεία νά ἐπικυρώνη τίς Ἐκκλησιαστικές
ἀποφάσεις της ὥστε νά ἔχουν αὐτές καί νομική ἰσχύ.
Θά ἐπαναλάβουμε αὐτό πού ἔχουμε γράψει καί στό παρελθόν,
ὅτι πρέπει κάποτε νά καταλάβουν οἱ πολέμιοι τοῦ Ἑλλαδικοῦ Αὐτοκεφάλου ὅτι τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατοχυρώνει Πολιτειακά
μόνο τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί μόνον αὐτήν. Τήν προστατεύει, φέρ’ εἰπεῖν, ἀπό ληστρικές ἐπεμβάσεις τῆς Πολιτείας, ὅπως
κατά τό παρελθόν ὁ νόμος Τρίτση ἔπεσε στό κενό, γιατί προσέκρουσε στό «ἀκωλύτως ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως».
Ἐξ ἄλλου, τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καί κάθε Σύνταγμα, ψηφίζεται γιά νά κατοχυρώνη τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν τῆς
χώρας καί ὄχι τά συμφέροντα τῶν ἀλλοδαπῶν. Πόσο μᾶλλον ὅταν
οἱ ἀλλότριες διεκδικήσεις διασποῦν τήν ἁρμονία τῶν Ἑλληνικῶν
πόλεων καί ταράσσουν τήν εἰρήνη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Τό θέμα,
λοιπόν, δέν θά τό λύση ἡ Πολιτεία. Δέν ἔχει κανένα δικαίωμα ἀναμίξεως, παρ’ ἐκτός τοῦ νά ὑπενθυμίση στό Φανάρι ὅτι τό Σύνταγμα
τῆς χώρας ἀποσκοπεῖ στό νά διατηρῆ τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς
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Χώρας καί νά προστατεύη τά νομικά συμφέροντα καί δικαιώματα
τῶν πολιτῶν καί ὑπηκόων της!
Βεβαίως, τό ὅτι δόθηκε ἔμφαση στό Σύνταγμα εἰδικά καί μόνο
σ’ αὐτήν τήν Πατριαρχική Πράξη καί ὄχι καί στίς προγενέστερές
της, πού καί αὐτές ἀναφέρονται σέ προσαρτήσεις ἄλλων περιοχῶν
τῆς Πατρίδος μας, μαρτυρεῖ τό “ὕποπτον” τοῦ πράγματος, τό ὁποῖο,
δυστυχῶς, δέν εἶχε ὑποψιάσει οὔτε ἀπασχολήσει σοβαρά μέχρι σήμερα τούς Ἕλληνες Ἱεράρχες μας, οἱ ὁποῖοι, ἐφησυχασμένοι σέ μιά
συναισθηματική σχέση μέ τό Πατριαρχεῖο μας, θεωροῦσαν βέβηλη
πράξη τό νά ρυθμίσουν τά τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ, μέ σεβασμό μέν
πρός τό Πατριαρχεῖο, ἀλλά, πρωτίστως μέ σεβασμό καί ὑπευθυνότητα ἔναντι τοῦ ἐμπεπιστευμένου εἰς αὐτούς Ποιμνίου τῆς
ἐλευθέρας Ἑλλάδος.
Στά πλαίσια τοῦ ἀθεολογήτου καί ἀδιακρίτου συναισθηματισμοῦ, εἶχε, μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, βρεῖ γόνιμο ἔδαφος
καί τό ἐπικίνδυνο φληνάφημα ὅτι δέν πρέπει νά ἀποδυναμωθῆ τό
Πατριαρχεῖο, τώρα πού εἶναι ἐμπερίστατο, ἀλλά πρέπει νά ἔχη ὑπό
τήν δικαιοδοσία του περιοχές! Ἔτσι, μέ παραπλανητικό συναισθηματικό τρόπο προσαρτήθηκαν στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς καί ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη, οἱ ὁποῖες
ὑπήγοντο διοικητικά στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Δηλαδή, νά μήν
ἀποδυναμωθῆ διοικητικά ἕνα οὕτως ἤ ἄλλως αἰχμάλωτο Πατριαρχεῖο, ἀλλά νά ἀποδυναμωθῆ ἡ ἐλεύθερη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιά νά ἔχη ὁ δυνάστης Τοῦρκος τήν εὐχέρεια νά διορίζη
–κατόπιν ἐντολῶν τῆς Ἀμερικῆς– Πατριάρχες τῆς ἀρεσκείας του
πού θά ἀλλοιώνουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης! Ἄν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχε ἀντιληφθεῖ ἐγκαίρως τά
αὐτονόητα, δέν θά ἦταν ἡ Ἀμερική καί ἡ Εὐρώπη σήμερα σ’ αὐτό τό
ἐλεεινό πνευματικό κατάντημα, ὥστε νά μήν ξεχωρίζης πλέον τούς
κοσμικούς ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Ποιμένες!
Εἶναι ντροπή καί αἶσχος ὅλων μας, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού
δέν ἔχουμε τόσα χρόνια ἐξεγερθεῖ ἐναντίον τῶν Πατριαρχικῶν, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν ἀπαγορεύσει στούς κατά τόπους Mητροπολῖτες νά βαπτίζουν ἑτεροδόξους καί νά τούς δέχωνται στήν Ὀρθοδοξία, ἐμποδίζοντας ἔτσι, ἐκτός τῶν πολλῶν ἄλλων καί ἕνα ὁλόκληρο Ἀγγλικανικό Πλήρωμα, πού ἀντέδρασε στήν χειροτονία τῶν γυναικῶν, νά
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γίνη Ὀρθόδοξο, ἀλλά τό ἐγκατέλειψαν νά προσαρτηθῆ ἀναγκαστικά
στούς Παπικούς, ἀφοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων εἶχε Πατριαρχική ἐντολή νά μήν τούς δεχθῆ νά προσέλθουν στήν Ὀρθοδοξία!
Γι’ αὐτά τά πνευματικά ἐγκλήματα ἔπρεπε νά γίνη μιά Μεγάλη Σύνοδος. Γιά νά καταδικάση τίς πάμπολλες αὐθαιρεσίες
τῶν Πατριαρχῶν ὅλων τῶν Πατριαρχείων –μεταξύ τῶν ὁποίων
καί τή σταλινική Πατριαρχική “μόδα” νά ἐκθρονίζουν Ἐπισκόπους καί Ἀρχιεπισκόπους ἄνευ οὐσιαστικῆς δίκης καί ἀπολογίας τῶν ἐκθρονιζομένων– καί ὄχι γι’ αὐτά πού συγκαλεῖται ἡ
σχεδιαζομένη Μεγάλη Σύνοδος, τήν ὁποία οἱ διοργανωταί της
ἔχουν τό θράσος καί τήν ἀλαζονεία νά τήν ἀποκαλοῦν Ἁγία!
Αὐτόν τόν Πατριαρχικό ἐπεκτατισμό ἐπί ζημίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἐπί ζημίᾳ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ὑπηρετεῖ, τελικά, ἡ Πράξη τοῦ 1928. Ἐνεργεῖ ὡς Πατριαρχικό
ἡφαίστιο, τό ὁποῖο ἀπειλεῖ νά “πετρώση” πνευματικά ὁλόκληρη τήν
Βόρεια Ἑλλάδα καί σταδιακά νά τήν προσαρτήση καί ἐδαφικά στήν
Τουρκία.

Σύγκριση τῶν Πατριαρχικῶν Πράξεων 1866, 1882 καί 1928

Πατριαρχικές Πράξεις ἐξεδόθησαν σταδιακά, μετά τίς ἀλληλοδιάδοχες προσαρτήσεις στό Ἑλληνικό Κράτος Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν,
πού εἶχαν καταλάβει διάφοροι ξένοι κατακτητές. Οἱ Πράξεις αὐτές
ἐξεδόθησαν, μετά τόν Συνοδικό Τόμο τοῦ 1850, κατά τά ἔτη 1866,
1882 καί 1928 γιά νά ἐπικυρωθῆ ἡ ἐπανυπαγωγή τῶν περιοχῶν
τῆς Πατρίδος μας, ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως (στό
ὁποῖο εἶχαν μετά τήν Ἅλωση (1453) ὑπαχθεῖ διά τῆς βίας μέ
Φιρμάνι τοῦ Σουλτάνου), καί πάλι στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
συμφώνως καί μέ τήν ἐπιταγή τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1850: «...
ὡρίσαμεν τῇ δυνάμει τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος διὰ τοῦ παρόντος Συνοδικοῦ Τόμου, ἵνα ἡ ἐν τῷ Βασιλείῳ τῆς
Ἑλλάδος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀρχηγὸν ἔχουσα καὶ κεφαλήν,
ὡς καὶ Πᾶσα ἡ Καθολικὴ καὶ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τὸν Κύριον
καὶ Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὑπάρχῃ τοῦ λοιποῦ
κανονικῶς αὐτοκέφαλος ...ἐπιγινώσκομεν αὐτὴν καὶ ἀνακηρύσσομεν πνευματικὴν ἡμῶν ἀδελφὴν ...καὶ ὡς τοιαύτην τοῦ λοιποῦ
ἀναγνωρίζεσθαι καὶ μνημονεύεσθαι τῷ ὀνόματι «Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» δαψιλεύομεν δὲ αὐτῇ καὶ πάσας
τὰς προνομίας καὶ πάντα τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα, τὰ τῇ ἀνωΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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τάτῃ Ἑκκλησιαστικῇ ἀρχῇ παρομαρτοῦντα...»!
Γιά νά μήν ὑπάρξη ἀμφισβήτηση ὡς πρός αὐτό πού ἐννοεῖ ὁ
Πατριαρχικός Τόμος γιά τά δαψιλευθέντα κυριαρχικά δικαιώματα
πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐφρόντισε ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἄνθιμος (Ὁ Πατριάρχης τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου)
νά διευκρινήση σέ συνοδευτική τοῦ Τόμου Συνοδική Ἐπιστολή, ὅτι
«τοῦ λοιποῦ τὴν κατὰ τὸν ἡμέτερον Συνοδικὸν Τόμον καθεστηκυίαν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἁπαξάπαντες
ἀναγνωρίσητε ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν, περιβεβλημένην ἅπαντα τὰ δικαιώματα ἐπὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησιῶν, ὅσα
περ ἐκέκτητο πρότερον ὁ καθ’ ἡμᾶς Ἀποστολικὸς Πατριαρχικὸς
Οἰκουμενικὸς Θρόνος».
Ἀπό τήν σύγκριση τῶν Πατριαρχικῶν Πράξεων 1866, 1882 καί
1928 ἀποκαλύπτεται ἡ μεγάλη σκευωρία πού χαλκεύθηκε εἰς βάρος
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας ἀλλά καί τῆς Πατρίδος μας, μέ τήν συμπαιγνία τοῦ Μασώνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βασιλείου τοῦ Γ΄ καί τῶν Τούρκων, μετά τήν Μικρασιατική κατάστροφή. Ἄς
κάνουμε τήν σύγκριση:
Οἱ Πατριαρχικές Πράξεις τοῦ 1866 καί τοῦ 1882 ἐκφράζουν
ἀπολύτως τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ἦθος. Προτάσσουν τήν
οἰκουμενική Κανονική Ἀρχή ὅτι εἴθισται τά ἐκκλησιαστικά πράγματα, οἱ ἐκκλησιαστικές διοικήσεις νά συμμεταβάλλονται μέ τίς πολιτειακές μεταβολές.
Ἔτσι, μετά τήν ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου μέ τήν Ἑλλάδα, στίς 21 Μαΐου 1864, ἐκδίδεται τό 1866 «Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις»
τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου καί τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱ. Συνόδου, ἡ ὁποία
ὁρίζει τά «περί τῆς ὑπαγωγῆς τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Ἑπτανήσου τῇ
Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος».
Τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται ἀπό τόν Πατριάρχη Ἰωακείμ, ὅταν
τό 1881 ἐπανενώνονται μέ τήν Ἑλλάδα μέρη τῆς Ἠπείρου καί τῆς
Θεσσαλίας. Τό ἑπόμενο ἔτος (1882), ἐκδίδεται «Πατριαρχική καί
Συνοδική Πρᾶξις», ἡ ὁποία ἀρχίζει ὡς ἑξῆς: «Τῆς τῶν πολιτειῶν
καταστάσεως ὡς ἐπί τό πολύ μεταβαλλομένης ταῖς τοῦ χρόνου
φοραῖς καί ἄλλοτε ἄλλως μεταπιπτούσης, ἀνάγκη καί τά περί
τήν διοίκησιν τῶν ἐπί μέρους Ἐκκλησιῶν ταύτη συμμεταβάλλεσθαι καί συμμεθαρμόζεσθαι. Ὅ δή καί ὁ ἱερώτατος Φώτιος ἐδήλου ἄλλοτε λέγων, “τά ἐκκλησιαστικά, καί μάλιστά γε τά περί
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τῶν ἐνοριῶν δίκαια, ταῖς πολιτικαῖς ἐπικρατείας καί διοικήσεσι
σύμμεταβάλλεσθαι εἴωθεν”».
Ἐν ἀντιθέσει μέ τίς προηγηθεῖσες Πατριαρχικές Πράξεις, ἡ
Πράξη τοῦ 1928, ἐκδίδεται σέ ἕνα ὕποπτο χρονικό διάστημα, ὄχι
μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους, πού θά ἦταν φυσικό, ἀλλά μετά
ἀπό …15 χρόνια, ἀφοῦ προηγήθηκε ἡ Μικρασιατική καταστροφή
καί ἄρχισαν οἱ ὕποπτες συναλλαγές μεταξύ Τούρκων καί Ἑλλήνων
Ἀξιωματούχων.
Ἡ ἐπιγραφή τῆς «Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως»
τοῦ 1928 διαφέρει ἀπό τίς προηγούμενες καί εἰσάγει γιά πρώτη
φορά ἕναν ἄγνωστο μέχρι τότε ὅρο, τόν ὅρο «Νέες Χῶρες»! Ἐπιγράφεται: «Περί τῆς διοικήσεως τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν
Νέων Χωρῶν». Στή συνέχεια, καί ἐνῶ κατ’ ἐπανάληψιν ἀποκαλεῖ
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «Αὐτοκέφαλον», θέτει καί ἕναν πρωτοφανῆ καί ἀντικανονικό ὅρο, ὅτι «ἡ διοίκησις τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων διεξάγεται ἐφεξῆς ἐπιτροπικῶς ὑπό τῆς πεφιλημένης Ἁγιωτάτης
Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…». Γιατί, ἆραγε, ὑπάρχει αὐτή ἡ
διαφοροποίηση; Τήν ἀπάντηση πρέπει νά ἀναζητήσουμε στό ἱστορικό τῆς ἐποχῆς τοῦ Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ΄, ἀλλά καί στό
ἴδιο τό βιογραφικό τοῦ Πατριάρχου.

Ποιός εἶναι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Βασίλειος ὁ Γ΄ καί ποιές οἱ Πράξεις του;

Ὁ Πατριάρχης Βασίλειος ὁ Γ΄ εἶναι ἴσως ὁ πρῶτος Πατριάρχης
πού περιῆλθε ὅλες τίς Εὐρωπαϊκές Χῶρες καί ἐργάσθηκε στίς Βιβλιοθῆκες τους, εἰσπνέοντας, ὅμως, ὅλο τό δηλητήριο τῆς πλάνης τοῦ
αἱρετικοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς Δύσεως καί ἰδιαιτέρως τοῦ Προτεσταντισμοῦ, σέ βαθμό τέτοιον ὥστε νά κερδηθῆ περισσότερο ἀπό τήν
φιλοσοφία καί νά ἀνακηρυχθῆ τό 1884 διδάκτορας φιλοσοφίας τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου! Μέ αὐτή τήν Θεολογική του ἀλλοίωση, προτείνει σέ συγγράμματά του τόν γάμο Κληρικῶν μετά τήν
χειροτονία τους καί τήν ἐκλογή ἐγγάμων Ἐπισκόπων!
Τό 1889 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀγχιάλου, τό 1909 ἔγινε Μητροπολίτης Πελαγονίας καί σέ ἕνα χρόνο μετετέθη στήν Μητρόπολη
Νικαίας (1910)! Μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, ἀνταλλάσσεται μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπο Δέρκων Κωνσταντῖνο καί ἔρχονται στήν
Κωνσταντινούπολη, ὅπου ὁ Κωνσταντῖνος ἀναλαμβάνει Συνοδικά
καθήκοντα ἀπό 3 Ὀκτωβρίου 1923 ἕως 17 Δεκεμβρίου 1924 καί ἐν
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συνεχείᾳ ἐκλέγεται Πατριάρχης στίς 17 Δεκεμβρίου 1924 ὡς Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντῖνος ὁ
ΣΤ΄. Μόλις μετά ἀπό 43 ἡμέρες
Πατριαρχίας(!), στίς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, ἀπελαύνεται
βιαίως ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη (σιδηροδρομικῶς), μέ
ἀνεξήγητο τρόπο, δεδομένου
ὅτι ὑπῆρξε δεινός διπλωμάτης
καί ἄριστος χειριστής τῶν πολιτειακῶν ζητημάτων, πρᾶγμα
τό ὁποῖο φανερώνει ὅτι ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Πατριαρχικό Θρόνο, διότι δέν ἤθελε νά
ὑπηρετήση τά Τουρκικά συμφέροντα. Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ ΣΤ΄
κατέφυγε στήν «Κοινωνία τῶν
Ἐθνῶν» γιά νά ἐπανέλθη στήν
Κωνσταντινούπολη ἀλλά ἡ προσφυγή του δέν εἶχε ἀποτέλεσμα καί ἔτσι παρητήθη στίς 22
Μαΐου 1925, ἐξαναγκαζόμενος
Ὁ φιλόδοξος Βασίλειος ὁ Γ΄, σέ νεαρή ἀπό τά μεθοδευμένα γεγονότα.
ἡλικία, ὡς ἐπίσκοπος Ἀγχιάλου

Τότε ἐξελέγη Πατριάρχης ὁ
ἐκλεκτός τῶν Τούρκων Βασίλειος ὁ Γ΄. Εἶναι ὁ Πατριάρχης, ὁ
ὁποῖος, ἐκτελῶντας τίς ὁδηγίες τῆς Μεγάλης Μασωνικῆς Στοᾶς,
ἄλλαξε τό Ἡμερολόγιο τοῦ Πατριαρχείου! Ἐπί τῆς Πατριαρχίας
του ἀναθεωρήθηκε τό «Καταστατικό τοῦ Ἁγίου Ὅρους», πρᾶγμα
πού πρέπει νά τεθῆ κατεπειγόντως πρός συζήτησιν ἀπό τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καί ὑπεγράφη ἡ ἀνταλλαγή πληθυσμῶν
Ἑλλάδος καί Τουρκίας μέ ἐξαίρεση τούς Πατριαρχικούς καί τόν
Πατριάρχη! Εἶναι γνωστά σέ ὅλους μας τά ἀποτελέσματα καί οἱ
συσχετισμοί σέ ἀριθμούς αὐτῆς τῆς ὀλέθριας γιά τήν Πατρίδα μας
ἀνταλλαγῆς, τήν ὁποία ὑπέγραψε ὁ Πατριάρχης καί ὄχι ἡ Ἑλληνική
Κυβέρνηση! Ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος καταγράφει τόν Πατριάρχη Βασίλειον τόν Γ΄, μεταξύ τῶν διακεκριμένων καί ἐπιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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φανῶν Μασώνων τῆς Ἑλλάδος(!), καταλογίζει δέ ὡς μέγα ἐπίτευγμά του τήν ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Πατριαρχείου καί
«ὁ νοῶν, νοείτω»!
Εἶναι, λοιπόν, προ-φανές ὑπό ποῖες προϋποθέσεις ἐξεδόθη ἡ Πατριαρχική Πράξη τοῦ 1928 καί γιά ποιόν σκοπό ἐξεδόθη. Παρ’ ὅτι,
βεβαίως, σέ κανένα σημεῖο τῆς Πράξεως αὐτῆς δέν γίνεται λόγος περί «ἄχρι καιροῦ» παραχωρήσεως τῶν «Νέων Χωρῶν», ὅπως
ὑποστηρίζουν σήμερα οἱ Πατριαρχικοί, ὥστε νά προλειαίνουν τό
ἔδαφος γιά ἐπανυπαγωγή τῶν «Νέων Χωρῶν», δηλαδή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ, στήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τοῦ ὑπό τήν Τουρκική κατοχή Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τό ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐτόλμησε νά ζητήση ἀπό τήν
Κυβέρνηση τήν ἐπανυπαγωγή σέ ἐκεῖνον τῆς Βορείου Ἑλλάδος
δέν σημαίνει ὅτι ἔχει καί τήν ἐξουσία νά τό πράξη. Πρῶτον,
διότι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἱεραρχία
οἱ ὁποῖοι ἤδη ἐπαγρυπνοῦν ἀλλά, πρός τό παρόν, συγκρατοῦνται,
χάριν τῆς ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου καί, δεύτερον, διότι –ὅπως
προείπαμε– δέν εἶναι θέμα τῆς Κυβερνήσεως νά ἀναμειχθῆ, ἐφ’ ὅσον
ὁ κατοχυρωμένος ἀπό τό Σύνταγμα, ὡς Νόμος τοῦ Κράτους Συνοδικός Τόμος ρητῶς ὁρίζει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ὄχι μόνο ἀναγνωρίζεται Αὐτοκέφαλος ἀλλά καί διοικεῖ «τά τῆς
Ἐκκλησίας κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας ἐλευθέρως
καί ἀκωλύτως ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως»!
Μέ τήν ἀντορθόδοξη, ἀντικανονική καί ἀντεθνική Πράξη τοῦ
1928, ἡ Τουρκία ἔχει ἐγκατασταθεῖ ὡς Τουρκικός Ἐπίτροπος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί κατ’ ἐπέκτασιν καί ὡς Τουρκικός
Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος μέ Πατριαρχικό καμουφλάζ.
Σημαία καί ἀπάντησή μας πρός τούς Πατριαρχικούς, οἱ ὁποῖοι
εἴτε δέν ὑποψιάζονται τί ἐξυπηρετοῦν, ἤ ἐν γνώσει τους –πρᾶγμα
πού δέν θέλουμε νά πιστέψουμε– ἐξυπηρετοῦν, εἶναι –ὅπως γράψαμε καί ἄλλοτε– ἡ Συνοδική ἐπιστολή τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πρός τόν Πάπα Λέοντα τόν ΙΓ΄, μέ τήν ὁποία διατρανώνεται ἡ διαχρονικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὸ αὐτοδιοίκητο τῶν
αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τῆς Οἰκουμένης: «Ἑκάστη κατὰ μέρος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἐν τε τῇ Ἀνατολῇ καὶ τῇ Δύσει ἦν
ὅλως ἀνεξάρτητος καὶ αὐτοδιοίκητος κατὰ τοὺς χρόνους τῶν
ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων· ὅπως δὲ οἱ Ἐπίσκοποι τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς, οὕτω καὶ οἱ τῆς Ἀφρικῆς,
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τῆς Ἱσπανίας, τῶν Γαλλιῶν, τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Βρεττανίας
ἐκυβέρνων τὰ τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἕκαστος διὰ τῶν ἰδίων Τοπικῶν Συνόδων, οὐδὲν ἀναμείξεως δικαίωμα ἔχοντος τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης, ὅστις καὶ αὐτὸς ἐπίσης ὑπήγετο καὶ ὑπεῖκεν εἰς
τὰς συνοδικὰς ἀποφάσεις. Ἐν σπουδαίοις δὲ ζητήμασι δεομένοις τοῦ κύρους τῆς καθόλου Ἐκκλησίας ἐγίνετο ἔκκλησις εἰς
Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἥτις μόνη ἦν καὶ ἔστι τὸ ἀνώτατον ἐν τῇ
καθόλου Ἐκκλησία κριτήριον».
Ἡ ἱστορική αὐτή ἐπιστολή τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μπορεῖ νά ἀποτελέση καί τόν ὁδοδείκτη γιά τήν εἰρηνική
ἐπίλυση τῆς διενέξεως τῶν δύο αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν (Κωνσταντινουπόλεως καί Ἑλλάδος), καθ’ ὅσον ἐκφράζει τό Ὀρθόδοξο φρόνημα ὅτι «ἀνώτατον ἐν τῇ καθόλου Ἐκκλησίᾳ κριτήριον» εἶναι ἡ
Οἰκουμενική Σύνοδος καί ὄχι τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως!
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 13-5-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τό Ἐνοριακόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, Σᾶς προσκαλεῖ στήν παρουσίαση τοῦ
νέου λευκώματος τοῦ Αὐστριακοῦ
Ὀρθοδόξου Φιλέλληνος Γεωργίου
Θεοδοσίου Trompeter μέ τίτλο «Πατρίδα τῆς Καρδιᾶς».
Ἡ παρουσίαση θά γίνη τήν Κυριακή, 12 Ἰουνίου 2016 καί ὥρα 1830
στό Δουρούτειον Πνευματικό Κέντρο, ὁδός Θερμοπυλῶν 11, ἔναντι
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Χατζηκώστα.
Εἴσοδος ἐλευθέρα
Σημ.: Τό βιβλίο θά προσφέρεται πρός
ἀγορά γιά τήν στήριξη παιδιῶν ἀπόρων
οἰκογενειῶν.
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Αὐτό πιστεύει ὁ Ὑπουργός Παιδείας!

Τό θεμέλιο τῆς Παιδείας
εἶναι ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου;
Ὑπουργός Παιδείας κ. Φίλης ἔγινε πρόσφατα ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικός ὡς πρός τό ὅραμα πού ἔχει γιά τήν Παιδεία αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Στήν ἐκπομπή «Καλημέρα Ἑλλάδα» τῆς 11-5-16, μιλῶντας γιά τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη, δήλωσε: «Ἐκεῖ τό σχολεῖο στηρίζεται,
στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη, τά μαθήματα». Ἐκδηλώνοντας
στή συνέχεια μέ ἀποφασιστικότητα τήν πρόθεσή του γιά τήν προστασία
τῶν ἑλληνόπουλων ἀπό τούς ἱερωμένους δήλωσε: «Δέν θά μπαίνει ἕνας
ἱερωμένος μέσα, γιά νά μᾶς λέει ἄλλα πράγματα, καί μάλιστα χωρίς
ἀντίλογο. Αὐτό δέν εἶναι σχολεῖο, αὐτό εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι. Αὐτό δέν
εἶναι ἀνοιχτό σχολεῖο, αὐτό πού τό θέλουμε». Καί λίγο παρακάτω μετά
ἀπό παρέμβαση τοῦ κ. Παπαδάκη, ὅτι θά μποροῦσε νά δημιουργηθεῖ
ἀντιδικία μεταξύ τῶν μαθητῶν καί τοῦ ἱερέα, ὁ ὁποῖος, ἀμφισβητῶντας
τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου, κηρύττει τή χριστιανική διδασκαλία: «Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά πηγαίνει ὁ ἱερέας ἤ ὁ
ἀρχιερέας νά κάνει κήρυγμα στό σχολεῖο. Τά κηρύγματα στήν Ἐκκλησία. Ἔχει
μαθήματα τό σχολεῖο. Ἐπί
κοινωνικῶν προβλημάτων
καμία ἀντίρρηση, νά συμμετέχουν καί παράγοντες
ἐκκλησιαστικοί, ὅπως καί
ἄλλοι παράγοντες, ἀλλά ὁ
ρόλος τοῦ σχολείου εἶναι ἡ
μάθηση καί ὄχι τά κηρύγματα. Κηρύγματα στήν
Ἐκκλησία»!
Σχετικά μέ τίς δηλώσεις αὐτές τοῦ κ. Ὑπουργοῦ
θά ἤθελα νά θέσω τούς ἑξῆς
προβληματισμούς:
Ὁ κάθε ὑπουργός μπορεῖ νά θέσει καί νά πραγματοποιήσει δικό του ὅραμα γιά τήν Παιδεία,

O
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265
ἄσχετο ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας, τό ὁποῖο ἔχει δώσει ὅρκο – ἄν ὄχι
θρησκευτικό, τουλάχιστον ὅρκο στήν συνείδησή του – ὅτι θά τό τηρήσει;
Τό Ἑλληνικό Σύνταγμα δέν ξεκινάει στό προοίμιό του: «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος» καί προφανῶς
στό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ὁρίζει τό σκοπό τῆς Παιδείας (ἄρθ.16,
πάρ.2); Ἡ συνείδηση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, πάνω στήν ὁποία στηρίζεται ὁ
ὅρκος του νά φυλάει τό Σύνταγμα τῆς χώρας εἶναι τόσο ἐλαστική, ὥστε
νά μπορεῖ νά συμβιβάσει τό σκοπό τῆς Παιδείας πού ἔχει ὁριστεῖ στό
ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως προείπαμε, μέ τή δήλωσή του, ὅτι τό
σχολεῖο καί τά μαθήματα στηρίζονται στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν
ἐξέλιξη; Ἐκφράζοντας τίς παραπάνω ἀπόψεις γιά τούς ἱερωμένους καί
τό σχολεῖο, ὁ κ. Ὑπουργός δέν διατυπώνει μιά βαθύτατη περιφρόνηση
πρός τόν ἑλληνικό λαό, ὁ ὁποῖος μέ τό προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἔχει
ὁρίσει τόν ἑαυτό του, τήν ταυτότητά του σέ ἄμεση ἐξάρτηση ἀπό τόν
Τριαδικό Θεό; Ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στό προοίμιο τοῦ Συντάγματος δέν δηλώνει ὅτι ἐπιθυμεῖ ὅλες τίς πλευρές τῆς
ζωῆς του νά θέτει κάτω ἀπό τήν σχέση μέ τόν Τριαδικό Θεό; Πῶς ἐνάντια στήν ἐπιθυμία αὐτή πού ἐκφράζεται συνταγματικά, ἕνας ὑπουργός
Παιδείας πάει νά κάνει πλύση ἐγκεφάλου στόν λαό αὐτό μέ βάση τίς
δικές του προσωπικές ἰδεοληψίες;
Ἐάν εἶχε ρωτήσει κανείς πρίν ἀπό 500 χρόνια τούς ἀνθρώπους
σχετικά μέ τήν προέλευση τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, θά εἶχε λάβει ὁπωσδήποτε σχεδόν στό 100% τῶν περιπτώσεων τήν ἀπάντηση, ὅτι
προέρχεται ἀπό τόν Θεό, ὅτι ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Θεό. Ἐάν κάνει
κανείς σήμερα τό ἴδιο σέ ὅλο τόν κόσμο πάλι ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς
ἀνθρωπότητας θά ἀπαντήσει ἔτσι. Ἐάν ὅμως τό κάνει στή λεγόμενη “χριστιανική” Εὐρώπη, τά πράγματα προφανῶς θά ἔχουν ἀλλάξει σέ ἀρκετά
μεγάλο βαθμό. Ὁ ἄνθρωπος πρίν ἀπό 500 χρόνια στεκόταν μέ θαυμασμό μπροστά στό φαινόμενο τῆς ζωῆς καί τό μυστήριο πού συνδέεται μέ
αὐτό. Σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα μέσω τῆς ἐπιστήμης ἔχει συσσωρεύσει ἕνα
μεγάλο ὄγκο γνώσεων σχετικά μέ τά δεδομένα πού κάνουν δυνατή τή
ζωή πάνω στή γῆ καί τό ἴδιο τό βιολογικό φαινόμενο τῆς ζωῆς. Σήμερα,
λοιπόν, ἀκριβῶς λόγω αὐτῶν τῶν γνώσεων γιά τήν περιπλοκότητα ὅλων
αὐτῶν τῶν δεδομένων καί ταυτόχρονα γιά τίς ἀπειροελάχιστες δικές του
δυνατότητες συγκριτικά μέ τά παραπάνω, θά ἔπρεπε κανονικά νά σταθεῖ
μέ ἀπείρως μεγαλύτερο θαυμασμό. Ἀλλά συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Τό φαινόμενο αὐτό πού λογικά μοιάζει ἐντελῶς ἀνεξήγητο, ἤ μᾶλλον
πρέπει νά χαρακτηριστεῖ ὡς παράλογο ἐξηγεῖται πνευματικά ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή μέ τά ἑξῆς λόγια: «ἡ γνῶσις φυσιεῖ». Ὁ ἄνθρωπος καταλαμβάνεται ἀπό ἰδεοληψίες καί ἡ λογική του βιάζεται ὥσπου νά προσαρμοστεῖ στήν κοσμοθεωρία του. Ἀλλά ἄς δοῦμε μερικά ἀπό τά ἀξιοθαύμαστα αὐτά φαινόμενα πού κάνουν τή ζωή δυνατή στόν πλανήτη μας:
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Ἡ κλίση τοῦ ἄξονα τῆς γῆς πού εἶναι ἀκριβῶς 23,45 βαθμούς καί
μένει σταθερή ἐξαιτίας τῆς περιστροφῆς τῆς σελήνης γύρω ἀπό αὐτή.
Αὐτή ἡ κλίση πού θά μποροῦσε νά εἶναι καί μεγαλύτερη, μικρότερη ἤ
καί ἀνύπαρκτη μᾶς ἐξασφαλίζει τό εὔκρατο κλίμα μέ τίς τέσσερεις ἐποχές τοῦ χρόνου. Ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ κλίση αὐτή, δέν θά ὑπῆρχαν καθόλου
ἐποχές, ἐάν ἡ κλίση θά ἦταν π.χ. στούς 70 βαθμούς θά εἴχαμε θερμοκρασίες μέχρι καί 80 βαθμούς.
Τό πολύ λεπτό στρῶμα τοῦ ὄζοντος, χωρίς τό ὁποῖο ὅλοι μας ἐδῶ
καί πολύ καιρό θά εἴχαμε πεθάνει ἀπό καρκίνο τοῦ δέρματος.
Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι χωρίς τό ὀξυγόνο, πού ἀποτελεῖ τό 21%
τῆς ἀτμόσφαιρας τῆς γῆς, δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρχει ζωή. Ἀλλά γιατί
ὄχι 25%, δέν θά ἦταν καλύτερα; Ἐάν ἦταν 25%, δέν θά ὑπῆρχε πλέον
σχεδόν κανένα δένδρο, ἐπειδή τό ὀξυγόνο συμβάλλει καί στίς πυρκαγιές. Μέ 1% περισσότερο ὀξυγόνο στήν ἀτμόσφαιρα αὐξάνει ὁ κίνδυνος
πυρκαγιῶν τῶν δασῶν κατά 70%. Λίγο λιγότερο, π.χ. 15% θά εἶχε ὡς
ἐπίπτωση τό θάνατο τῶν περισσότερων ἀνθρώπων. Τό 21% εἶναι ἡ τέλεια τιμή γιά μᾶς. Ἀλλά, ἀφοῦ χρησιμοποιοῦμε τό ὀξυγόνο, γιατί δέν
μειώνεται; Λόγω τῶν φυτῶν πού παράγουν ὀξυγόνο. Καί ὑπάρχει ἀπόλυτη ἰσορροπία σ’ αὐτό. Ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι καί τά ζῶα καταναλώνουν
ἀπό ὀξυγόνο, εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο πού παράγουν τά φυτά.
Στοιχεῖο τῆς ἀτμόσφαιράς μας εἶναι καί τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα
μέ 0,04%. Σήμερα γνωρίζουμε ὅτι αὐτή ἡ περιεκτικότητα εἶναι ὑπεύθυνη γιά τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου. Ἕνας Γάλλος μαθηματικός
τόν 19ο αἰώνα ὑπολόγισε μέ βάση τόν ἥλιο, τό νερό, τή στερεά κ.λπ.
ὅτι ἡ θερμοκρασία πάνω στή γῆ θά ἔπρεπε νά εἶναι κατά μέσο ὅρο -18
βαθμούς. Κατά μέσο ὅρο ὅμως ἔχουμε +20 βαθμούς. Ἔτσι βρέθηκε, ὅτι
πρέπει νά ὑπάρχει κάτι στήν ἀτμόσφαιρα πού κρατάει τή θερμότητα
στή γῆ, καί αὐτό εἶναι τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα. Ἡ περιεκτικότητά του
βρίσκεται μόνο στό 0,04%, ἀλλά αὐτό εἶναι ὑπεύθυνο γιά τή διαφορά
τῆς θερμοκρασίας ἀπό -18 σέ +20 βαθμούς.
Ἐάν δεῖ κανείς τό ἴδιο το βιολογικό φαινόμενο τῆς ζωῆς, τά πράγματα εἶναι ἀκόμα ἀπείρως πιό ἀξιοθαύμαστα.
Τό ἀνθρώπινο κύτταρο π.χ. σήμερα μέ βάση τίς ἐπιστημονικές γνώσεις περιγράφεται ὡς ὁλόκληρο ἐργοστάσιο μέ ὅλα πού συμβαίνουν σ’
αὐτό (βλ. https://www.youtube.com/watch?v=APohEKI7ojs). Ὑπάρχει τμῆμα
σχεδιασμοῦ δομικῶν στοιχείων τοῦ κυττάρου, τμῆμα παραγωγῆς ἐνέργειας, τμῆμα ἀποθήκευσης, τμῆμα ἀνακύκλωσης, ὑπάρχουν ἐργάτες πού κάνουν συντήρηση, ὑπάρχει περίπλοκο σύστημα ἀσφάλειας, τό ὁποῖο ἀφήνει
μόνο ἐντολοδόχους συνεργάτες νά εἰσχωροῦν στό κύτταρο καί ὅλα αὐτά
σε μορφή καί περιπλοκότητα πού μόνο δύσκολα μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς. Ἐάν ἐπισκεπτόταν κανείς ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἐργοστάσια τοῦ
κόσμου, θά διαπίστωνε, ὅτι ἀπό πλευρᾶς περιπλοκότητας δέν μπορεῖ νά
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συναγωνιστεῖ τό πιό ἁπλό ἀνθρώπινο κύτταρο. Ἐάν δέν μπορεῖ νά παραδεχθεῖ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ὅτι ἕνα ἐργοστάσιο φτιάχνεται μέ τό νά πετᾶς
σέ ἕνα μέρος μαζί τούς δομικούς λίθους του, κάνοντας ἔστω αὐτή τήν δουλειά ἐπί ἑκατομμύρια χρόνια, πολύ λιγότερο ἀκόμα μπορεῖ νά παραδεχθεῖ,
ὅτι μπορεῖ νά γίνει αὐτό μέ ζωντανό κύτταρο.
Πολύ πιό περίπλοκο γίνεται τό φαινόμενο τῆς ζωῆς ἐάν συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός ἀποτελεῖται ἀπό περίπου
30 τρισεκατομμύρια κυττάρων πού συνεργάζονται καί εἰδικεύονται σέ
διάφορους τομεῖς τῆς ζωῆς. Λένε τώρα οἱ θιασῶτες τῆς θεωρίας τῆς
ἐξέλιξης ὅτι μέσα σέ τεράστια χρονικά διαστήματα ἀπό τό ἕνα κύτταρο
μέσω τῶν τυχαίων ἀλλαγῶν καί τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς μέ τήν ἐπικράτηση τῆς ἑκάστοτε πιό κατάλληλης μορφῆς ζωῆς φτάσαμε στούς σημερινούς ὀργανισμούς, φυτά, ζῶα καί ἀνθρώπους. Κάποτε ὅμως πρέπει νά
ὑπῆρξε ἡ πρώτη καρδιά σέ κάποιο ὀργανισμό καί ὄχι μόνο ἡ καρδιά,
ἐπειδή ἀπό μόνη της δέν ἔχει νόημα, ἀλλά καί τό σύστημα τῶν ἀρτηριῶν
καί βέβαια καί τό αἷμα πού πρέπει νά παράγεται κάπου, στό μυελό τῶν
ὀστῶν, γιά νά μπορέσει νά κυκλοφορήσει μέσα στίς ἀρτηρίες. Ἐφόσον
ὅμως τό αἷμα μεταφέρει ὀξυγόνο, ἔπρεπε νά ὑπάρχουν ταυτόχρονα καί
οἱ πνεύμονες γιά νά ἐμπλουτίζουν τό αἷμα μέ τό ὀξυγόνο. Καί ὅλα αὐτά
καί πολλά ἄλλα ἔπρεπε νά ὑπάρχουν ταυτόχρονα τήν ἴδια στιγμή σέ ἕνα
ὀργανισμό, ἐπειδή τό κάθε ἕνα μόνο του δέν ἔχει κανένα νόημα. Μόνο ἡ
συμβίωση καί τέλεια προσαρμογή τοῦ ἑνός πρός τό ἄλλο δίνει νόημα.
Κατά τήν ἀναπαραγωγή ὁ κάθε ὀργανισμός, ὁ κάθε ἄνθρωπος
ξεκινάει μέ ἕνα κύτταρο πού γίνονται 2,4,8 κ.λπ. ἀκριβῆ ἀντίγραφα,
ὁλόιδια κύτταρα. Ἐνῶ στόν διαμορφωμένο ἄνθρωπο βλέπουμε ὅτι τά
κύτταρα δέν εἶναι ἴδια, ἄλλο τό κύτταρο στό μάτι, ἄλλο στήν τρίχα τῶν
μαλλιῶν, ἄλλο στό νύχι κ.λπ. Ὅταν ἀρχίζει νά μεγαλώνει ὁ ὄγκος αὐτῶν
τῶν κυττάρων, κάποια στιγμή ἀρχίζουν αὐτά τά κύτταρα νά εἰδικεύονται. Γνωρίζουμε τόν μηχανισμό, μέ τόν ὁποῖο γίνεται αὐτό, ἀλλά ἀπό
ποῦ γνωρίζει τό κάθε κύτταρο ἀκριβῶς σέ τί πρέπει νά εἰδικευτεῖ; Γιατί
τό κύτταρο π.χ. τῆς τρίχας τῶν μαλλιῶν δέν εἶπε, ὅτι θά γίνω κύτταρο
ματιοῦ. Μποροῦσε νά τό κάνει, εἶχε ὅλες τίς προϋποθέσεις.
Αὐτά εἶναι ἐλάχιστα ἀπό τά χτυπητά ἐπιχειρήματα πού δείχνουν φανερά, ὅτι ἡ πολυπλοκότητα τῶν προϋποθέσεων τῆς ζωῆς καί πολύ περισσότερο ἡ ἀσύλληπτη γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ πολυπλοκότητα τῆς ἴδιας τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς – καί ἔχουμε ἐξαιρέσει ἀπό αὐτήν τό μυστήριο τοῦ ψυχικοῦ
κόσμου τοῦ ἀνθρώπου – ἀποκλείουν στόν στοιχειωδῶς λογικά σκεπτόμενο
ἄνθρωπο τήν ἀνόητη ἐκδοχή διαδικασιῶν τῆς τύχης, ἀλλά παραπέμπουν μέ
ἀπόλυτη σαφήνεια σέ “ἀπείρως” εὐφυῆ κατασκευαστή, στόν Τριαδικό Θεό
μας ὡς δημιουργό τοῦ κόσμου καί κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Μέ ὅλα τά παραπάνω ἀπορεῖ κανείς ὄντως μέ τή θέση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ. Ἀρνεῖται τήν ὁποιαδήποτε ἀμφισβήτηση μιᾶς ἐπιστημονικῆς θεωρίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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ας εἰδικά σέ ἱερωμένους, τούς ἀπαγορεύει τρόπον τινά νά ἐκφράζουν
ἐπιστημονικά τεκμηριωμένες ἀπόψεις ἐνώπιον μαθητῶν ἐναντίον αὐτῆς
τῆς συγκεκριμένης θεωρίας ἤ νά ἀσκήσουν κριτική ἐναντίον της στηριγμένοι πάνω σε μιά εὐρύτερη λογική βάση. Αὐτή τή θεωρία, ὅπως φαίνεται
ἀπό τή διατύπωσή του στήν παραπάνω ἐκπομπή, θεωρεῖ ὡς θέσφατο τῆς
Παιδείας. Σ’ αὐτήν στηρίζει τήν Παιδεία πού παρέχει τό ἑλληνικό σχολεῖο. Εἶναι, βέβαια, πρωτάκουστο, ἡ Παιδεία ἑνός τόπου νά μή στηρίζεται σέ τεκμηριωμένα ἐπιστημονικά δεδομένα, ἀλλά σέ μιά ἐπιστημονική
θεωρία, ἡ ὁποία δέν στηρίζεται παρά μόνο στή φαντασίωση ἐπιστημόνων
περί τυχαίων γεγονότων καί μάλιστα ἀκυρώνεται ἀπό τόν ἴδιο τόν δημιουργό της. Γράφει ὁ Κάρολος Δαρβίνος: «Τό νά ὑποθέσουμε, ὅτι τό μάτι
μέ ὅλες τίς ἀμίμητες ἐπινοήσεις γιά τήν προσαρμογή τῆς ἑστίασης σέ διάφορες ἀποστάσεις γιά τήν ρύθμιση εἰσδοχῆς διαφορετικῶν ποσῶν φωτός,
καθώς καί γιά τή διόρθωση τῶν σφαιρικῶν καί χρωματικῶν ἐκτροπῶν θά
μποροῦσε νά ἔχει σχηματιστεῖ μέσω φυσικῆς ἐπιλογῆς, φαίνεται, μπορῶ
ἀνοιχτά νά ὁμολογήσω, παράλογο στό μέγιστο βαθμό» (Περί τῆς Καταγωγῆς τῶν Εἰδῶν μέσω τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς, ἤ ἡ διατήρηση τῆς Εὐνοουμένων φυλῶν στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς, 1859, σέλ. 155).
Δέν μποροῦμε, βέβαια, νά κατανοήσουμε, πῶς μέ βάση αὐτή τή
θεωρία μπορεῖ νά στηρίζονται ἠθικές ἀξίες, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος
εἶναι προϊόν ἐξέλιξης καί ὑπό ἐξέλιξη. Ποιές ἀξίες θά εἶναι αὐτές πού
σήμερα εἶναι ἀξίες καί αὔριο δέν εἶναι; Ἀξίζουν τό ὄνομα ἀξίες; Προφανῶς ὄχι, ἀφοῦ δέν ἀξίζουν. Εἶναι παροδικές καί ἐξυπηρετοῦν βασικά
μόνο τίς ἑκάστοτε ἐπιδιώξεις τῶν ἀνθρώπων. Πραγματικές ἀνθρώπινες
ἀξίες πρέπει νά ἰσχύουν γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Μποροῦν νά προκύπτουν μόνο ἀπό τόν Θεό πού ἔχει πλάσει τόν ἄνθρωπο καί εἶναι ὁ ΜΟΝΟΣ πού εἶναι σέ θέση νά ὁρίζει τόν ἀληθινό τρόπο
λειτουργίας του, ὅπως ἄλλωστε τό ἐκφράζει καί τό Ἑλληνικό Σύνταγμα
μέ τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος στό προοίμιό του.
Δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε, πῶς μέ βάση αὐτή τή θεωρία
μπορεῖ νά στηρίζεται ἡ διαμόρφωση τῆς δημοκρατικῆς συνείδησης, ἕνα
σχολικό κλίμα πού θά εὐνοεῖ τή δυνατότητα συνεργασίας ἀνάμεσα στά
παιδιά καί ὄχι τό σκληρό ἀνταγωνισμό, ὅλα ὅσα δηλαδή συνδέει ὁ κ.
Ὑπουργός μέ τήν Παιδεία. Ὅλοι μας γνωρίζουμε, ὅτι ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη θέτει ὡς βασικές προϋποθέσεις τῆς δυνατότητας
ἐξέλιξης: τήν τυχαία ἀλλαγή, τή φυσική ἐπιλογή μέσῳ τοῦ ἀγώνα ἐπιβίωσης καί τήν ἀπομόνωση πληθυσμῶν. Ἰδιαίτερα ἡ δεύτερη θέση βρίσκεται σέ ριζική ἀντίθεση μέ τίς παραπάνω θέσεις τοῦ κ. Ὑπουργοῦ.
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Λέων Μπράνγκ
Δρ. Θεολογίας

Τό οἰκονομικό χρέος εἶναι πρόφαση
γιά νά κατατμηθῆ ἡ Ἑλλάδα!
τὶς 11 Αὐγούστου τοῦ 2010 ὁ τότε ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν1, Ἰωάννης
Ραγκούσης, ὑπέγραψε καὶ ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ τὸν Νόμο 3852/2010 «Νέα
Ἀρχιτεκτονική τῆς Αὐτοδιοίκησης καὶ τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»2, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν σημερινὴ διοικητικὴ διαίρεση τῆς
Ἑλλάδος. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, ἡ Πατρίδα μας διαιρεῖται σὲ ἑπτὰ (7) ἀποκεντρωμένες διοικήσεις, δεκατρεῖς (13) περιφέρειες καὶ τριακόσιους εἰκοσιπέντε (325)
δήμους.
Πρὶν νὰ προχωρήσει στὴν θέσπιση αὐτοῦ τοῦ νόμου ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση,
σύμφωνα μὲ τὸν τότε πρόεδρο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου Dominique
Strauss-Kahn, βρισκόταν ἐπὶ μῆνες σὲ μυστικὲς συνομιλίες μὲ τὸ Ταμεῖο. Ἡ πορεία ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε ἡ Πατρίδα μας ἦταν προδιαγεγραμμένη ὄχι μόνο σὲ
ὅτι ἀφορᾶ στὶς οἰκονομικὲς ρυθμίσεις, ἀλλὰ κυρίως στὶς πολιτικὲς μεταβολὲς
ποὺ ἔμελλε νὰ ὑποστεῖ. Τὸ ΔΝΤ εἶχε κληθεῖ ὄχι ἁπλᾶ γιὰ νὰ “σώσει” τὶς Γερμανικές, τὶς Γαλλικὲς καὶ κάποιες Ὀλλανδικὲς τράπεζες θυσιάζοντας ἕνα ἔθνος
ὁλόκληρο, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα βήματα στὴν πορεία
πρὸς τὴν νέα οἰκουμενιστικὴ (παγκοσμιοποιημένη) πραγματικότητα.
Ὁ Strauss-Kahn διαφώνησε μὲ αὐτὴν τὴν πρακτικὴ καὶ γι’ αὐτὸ οἱ Δυτικοὶ
ἐκμεταλλεύτηκαν τὴν ἀδυναμία ποὺ εἶχε στὸ γυναικεῖο φύλο, τὸν παγίδευσαν,
τοῦ στέρησαν τὸ ἀξίωμα ποὺ κατεῖχε καὶ στὴν θέση του τοποθέτησαν τὴν ἀπολύτως πειθήνια στὶς βουλές τους, Christine Madeleine Odette Lagarde. Ἡ συνέχεια
καὶ ἡ πορεία τῆς Πατρίδος μας εἶναι λίγο πολὺ γνωστή.
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουν οἱ περισσότεροι Ἕλληνες εἶναι τὸ περιεχόμενο
τῶν παρασκηνιακῶν συνομιλιῶν τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης μὲ τὸ Ταμεῖο, ἀλλὰ
καὶ τὸν Μηχανισμὸ Στήριξης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ
Strauss-Kahn, ἡ Ἑλλάδα οὐσιαστικὰ ἀποδέχθηκε τὴν ἀπώλεια τῆς Ἐθνικῆς
Κυριαρχία της. Δὲν τόλμησε, ὡστόσο, ποτὲ νὰ ἀποκαλύψει λεπτομέρειες –ποὺ
ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἔρθουν στὸ φῶς– ἀλλὰ ἡ τροπὴ τῶν πραγμάτων ἀποκαλύπτει τὰ συμφωνηθέντα.
Ἡ τότε κυβέρνηση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου βιάστηκε νὰ περάσει τὸ
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, χωρὶς πολλὲς δημόσιες συζητήσεις καί, κυρίως, ἀποφεύγοντας τὴν Ὁλομέλεια τοῦ Σώματος. Ὁ νόμος, ποὺ ψηφίστηκε ἀπὸ θερινὸ
τμῆμα τοῦ Κοινοβουλίου (τέσσερις ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Κοιμήσεως
τῆς Παναγίας μας, μὲ τοὺς Ἕλληνες “παγωμένους” ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις ἀλλὰ σὲ
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καλοκαιρινὲς διακοπές(!), πρόκειται νὰ ἐπηρεάσει, ἂν ὄχι νὰ καθορίσει, μία
ἀναμενόμενη ἀναδιάταξη τῶν συνόρων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας!
Ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου προχώρησε ἐσπευσμένα στὴν διοικητικὴ διαίρεση τῆς Ἑλλάδος μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πραγματικοῦ πληθυσμοῦ τῆς 18ης Μαρτίου 2001, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤδη εἶχε προγραμματιστεῖ
γιὰ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2011 ἡ νέα ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ. Γιατί, ὅμως, αὐτὴ ἡ
βιασύνη; Γιατί πολὺ ἁπλᾶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶχε φροντίσει νὰ δεσμεύσει
τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ συγκεκριμένο νομοσχέδιο ὡς πρώτη προϋπόθεση πρὶν τὴν
ἔναρξη τῶν συνομιλιῶν, ποὺ κατέληξαν στὶς δανειακὲς συμβάσεις.
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπέβαλε, ἐκτός της συγκεκριμένης διαίρεσης, τὸν
τρόπο τῆς διοίκησης τοῦ νέου σχήματος. Συγκεκριμένα:
Πρωτοβάθμιος ὀργανισμὸς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εἶναι ὁ “δῆμος”.
Διοικεῖται ἀπὸ τὸν δήμαρχο καὶ τὸ δημοτικὸ συμβούλιο, ποὺ ἐκλέγονται κάθε
5 ἔτη μὲ καθολικὴ ψηφοφορία. Κάθε δῆμος χωρίζεται σὲ διαμερίσματα μὲ τὴν
ὀνομασία “δημοτικὲς ἑνότητες” καὶ αὐτὲς μὲ τὴ σειρά τους σὲ “κοινότητες”. Οἱ
κοινότητες διαθέτουν δικά τους συμβούλια, ποὺ ἔχουν συμβουλευτικὸ ρόλο καὶ
δὲν λαμβάνουν ἀποφάσεις.
Δευτεροβάθμιος ὀργανισμὸς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης εἶναι ἡ “περιφέρεια”, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ μία εὐρεία γεωγραφικὴ περιοχὴ τῆς χώρας. Διοικεῖται
ἀπὸ τὸν περιφερειάρχη καὶ τὸ περιφερειακὸ συμβούλιο, ποὺ ἐκλέγονται κάθε 5
ἔτη μὲ καθολικὴ ψηφοφορία ἀνάμεσα στοὺς ἐγγεγραμμένους δημότες τῶν δήμων ποὺ ὑπάγονται στὴν περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια διαιρεῖται σὲ “περιφερειακὲς ἑνότητες”, ποὺ συνήθως συμπίπτουν μὲ τοὺς νομούς. Κάθε περιφερειακὴ
ἑνότητα διαθέτει δικό της ἀντιπεριφερειάρχη, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸ
συνδυασμὸ τοῦ περιφερειάρχη.
Ἡ “ἀποκεντρωμένη διοίκηση”, τυπικά, δὲν ἀποτελεῖ θεσμὸ τῆς αὐτοδιοίκησης ἀλλὰ τῆς διοικητικῆς ἀποκέντρωσης τοῦ κράτους. Περιλαμβάνει ἀπὸ ἕναν
ἕως δώδεκα νομοὺς καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς της, ποὺ ἔχει τὸν τίτλο “γενικὸς γραμματέας”, διορίζεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ συγκεντρώνει ὅλες τὶς ἁρμοδιότητες ποὺ
ἀφοροῦν σὲ ἀποφάσεις. Τὸ συμβούλιό της, ὅπου συμμετέχουν οἱ οἰκεῖοι αἱρετοὶ
περιφερειάρχες καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν περιφερειακῶν ἑνώσεων τῶν δήμων ἔχει
κυρίως συμβουλευτικὸ χαρακτῆρα, στὰ πρότυπα τῆς δομῆς τοῦ σχήματος τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡ δομὴ τῆς Ε.Ε. εἶναι αὐτὴ ποὺ θέτει διορισμένους ὑπηρέτες πάνω ἀπὸ τοὺς αἱρετούς, ἔτσι ὥστε νὰ ἐλέγχει ἐξ ὁλοκλήρου τὶς ἀποφάσεις
καὶ τὴν πολιτικὴ ποὺ θὰ ἀκολουθηθεῖ.
Βλέπουμε, λοιπόν, πὼς ἐνῶ τὸ πρόσχημα εἶναι ἡ “ἀποκεντρωμένη διοίκηση”, στὴν πραγματικότητα ἐφαρμόζεται ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο! Κάθε ἀπόφαση
σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο μπορεῖ νὰ ἀναιρεθεῖ ἀπὸ τὸν διορισμένο κυβερνητικὸ ὑπάλληλο ἀγνοώντας τὴν ἀνάγκη τῆς περιοχῆς ἢ νὰ ἐπιβάλλει σὲ μία ἐπικράτεια τὴν
κυβερνητικὴ βούληση ἀκόμα καὶ ἂν θέτει σὲ ἀμφιβολία τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία!
Σὰν πιστωποίηση τῶν γραφομένων μου θυμηθεῖτε τὶς περιπτώσεις, ἐπὶ τῶν
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ἡμερῶν τῆς σημερινῆς συγκυβέρνησης (τῶν –τάχα– ἀριστερῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ
τῶν “Ἀνεύθυνων Ἑλλήνων“): Πρῶτον, ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ χρήματα τῶν Δήμων καὶ τῶν Κοινοτήτων (ἄρα νὰ ἀρθεῖ ἡ οἰκονομικὴ ἀνεξαρτησία
τους), καί, δεύτερον, τὴν δημιουργία τῶν περίφημων “κέντρων ὑποδοχῆς μεταναστών” (hot spots) στὰ ἀκριτικὰ νησιά μας!
Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν διοικητικὴ (καὶ ὄχι μόνο) διαίρεση
τῆς Ἑλλάδος σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο “Καλλικράτης”, θὰ δοῦμε μία ἐπικίνδυνη
ὁμοιότητα μὲ τὰ σχέδια αὐτῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν διάσπαση τῆς Ἑλλάδος καὶ
τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν συνόρων της.
Ἡ Ἑλλάδα διαιρέθηκε, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὴν προσταγὴ τῆς
Δύσης, στὴν:
(1) Διοίκηση Ἀττικῆς, ποὺ περιλαμβάνει τὴν περιφέρεια τῆς Ἀττικῆς,
(2) Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεᾶς Ἑλλάδος, ποὺ περιλαμβάνει τὴν περιφέρεια τῆς Θεσσαλίας καὶ τὴν περιφέρεια τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος,
(3) Διοίκηση Ἠπείρου – Δυτικῆς Μακεδονίας, ποὺ περιλαμβάνει τὴν περιφέρεια τῆς Ἠπείρου καὶ τὴν περιφέρεια τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας,
(4) Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ Ἰονίου, ποὺ
περιλαμβάνει τὴν περιφέρεια τῆς
Πελοποννήσου, τὴν περιφέρεια τῆς
Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν περιφέρεια τῶν Ἰονίων Νήσων
(5) Διοίκηση Αἰγαίου, ποὺ περιλαμβάνει τὴν περιφέρεια τοῦ Βορείου Αἰγαίου καὶ τὴν περιφέρεια
τοῦ Νοτίου Αἰγαίου,
(6) Διοίκηση Κρήτης, ποὺ περιλαμβάνει τὴν περιφέρεια τῆς Κρήτης, καὶ τέλος στὴν
(7) Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ποὺ περιλαμβάνει τὴν περιφέρεια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης, καθὼς καὶ τὴν περιφέρεια
τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας.
Ἐξαίρεση στὸ νομοσχέδιο ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὸ Ἅγιον Ὅρος, ποὺ
παρ’ ὅτι εἶναι Ἑλληνικὸ ἔδαφος ἔχει δική του αὐτοδιοίκηση βάσει τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοῦ 1924. Παρὰ ταῦτα, ἡ Ἑλληνική(;) κυβέρνηση
ξεκίνησε συζητήσεις μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὲ θέμα τὴν κατάργηση τοῦ
ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀπὸ τὸ 2017, χωρὶς τὴν παρουσία τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὅρους!
Ἐπιπλέον ἡ ἀντορθόδοξη καὶ ἀνθελληνικὴ ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχη ΚωνΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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σταντινουπόλεως, ποὺ ζήτησε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τὴν ἐπανυπαγωγὴ τῶν λεγομένων “Νέων Χωρών” στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καταδεικνύει καὶ
στὸν πλέον δύσπιστο πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ κινήσεις δὲν εἶναι τυχαῖες, ἀλλὰ ἀποτελοῦν τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς καὶ μόνου σχεδίου: τῆς διάσπασης τῆς Ἑλλάδος.
Μέχρι σήμερα δὲν μᾶς ἀπάντησε ὁ περιφερειάρχης τοῦ Νοτίου Αἰγαίου
στὸ ἐρώτημά μας γιατί τὸν κάλεσε3 ὁ πρόεδρός τῶν Η.Π.Α. στὸν Λευκὸ Οἶκο,
ἐκεῖ ὅπου καλοῦνται μόνο ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς μασωνίας καὶ ὑπηρέτες τοῦ
οἰκουμενιστικοῦ σχεδίου τῆς μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως; Προφανῶς καὶ ὁ
πρόεδρός τῶν Η.Π.Α. δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ κάνει διακοπὲς στὴν Ρόδο, οὔτε θέλησε νὰ μάθει λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὸ μεταναστευτικὸ πρόβλημα. Τὸν ἀπασχολεῖ, ὡστόσο, ἡ στάση ὁρισμένων κομματικῶν προδοτῶν, ποὺ δειλὰ-δειλὰ ἔχουν
ξεκινήσει μία προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς προσχώρησης τῆς Δωδεκανήσου (καὶ ὄχι
μόνο) στὴν Τουρκία.
Ἀντίστοιχες ἐνέργειες γίνονται στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ στὴν
Θεσσαλονίκη, ὅπου μιὰ μεγάλη μερίδα βολεμένων κομματικῶν στελεχῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν ἔχει μεταφέρει τὶς δραστηριότητές της στὰ Σκόπια καὶ δρομολογεῖ
ἐξελίξεις γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ Κράτους τῆς Μακεδονίας, ποὺ θὰ ἔχει πρωτεύουσα τὴν Νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ!
Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐνέργειες ἀποσκοποῦν καὶ ἔχουν ὡς στόχο τὸν ἀφανισμὸ
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Σήμερα ἡ αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, παρὰ τὰ πολλὰ
προβλήματα ποὺ κατὰ καιροὺς τὴν ἀπασχολοῦν ἐξ αἰτίας κάποιων Ἱεραρχῶν
ποὺ δὲν στέκονται στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς τους, εἶναι ἡ μόνη παγκοσμίως ποὺ
διαφυλάττει ἀκέραιο τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος. Ὁ μόνος τρόπος, λοιπόν, προκειμένου
νὰ χτυπηθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ συρρίκνωση τοῦ τόπου ποὺ τὴν ἐκφράζει.
Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἐγερθοῦμε τοῦ ὕπνου τῆς μακαριότητος ποὺ
βρισκόμαστε καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε τόσο στὶς βλέψεις τῆς Δύσης ποὺ ἐκφράζει
τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὰ Ἑλληνικά(;) κόμματα. Ζοῦμε σὲ
μία ἱστορικὴ ἐποχή, ὅπου ὅλοι θὰ κριθοῦμε γιὰ τὴν στάση καὶ τὶς ἐπιλογές μας
στὸν πόλεμο ποὺ ἔχει ἤδη ξεκινήσει. Τὰ στρατόπεδα καὶ οἱ ἐπιλογὲς ποὺ ἔχουμε
εἶναι δύο: Ἡ μία νὰ συνταχθοῦμε στὸ πλευρὸ αὐτῶν ποὺ θὰ πεθάνουν ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καὶ ἡ ἄλλη, ἡ σύμπραξη μὲ
αὐτοὺς ποὺ θὰ σκύψουν τὸ κεφάλι καὶ θὰ ἀποδεχθοῦν τὸν χυδαῖο τρόπο ζωῆς
τῆς Δύσης…
						
1.
2.
3.

Μανώλης Β. Βολουδάκης

Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ ὑπουργείου τότε ἦταν Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης
http://tinyurl.com/j9bo2yy
http://tinyurl.com/hqvbvzt
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Ἀλληλοδιδακτικό – Ἑλληνικό σχολεῖο
στόν Ἅγιο Πέτρο
τήν περίοδο 1824-1825
ήν ἵδρυση καί τή λειτουργία σχολείων στήν ἐπικράτεια τοῦ ἀρτισύστατου Ἑλλαδικοῦ κρατιδίου ἡ ἔρευνα τήν τοποθετεῖ στήν Καποδιστριακή περίοδο. Τότε γίνεται σοβαρή προσπάθεια μέ τά μέσα τῆς ἐποχῆς
ὥστε νά πάρει ἐμπρός ἡ κρατική μηχανή καί στόν τομέα τῆς παιδείας.
Ὁ ἐνθουσιασμός ὅμως τῶν ἐρευνητῶν καί ἡ ἐκθείαση τῆς πρωτοβουλίας
ἐκείνης συνήθως σκιάζει τίς προηγούμενες περιόδους, δηλ. αὐτή ὑπό τόν
Ὀθωμανικό ζυγό καί αὐτή στά ἐπαναστατικά χρόνια ὅπου ἡ λειτουργία
τῶν σχολείων ἐπιβεβαιώνεται ἀπό γραπτές μαρτυρίες. Μαρτυροῦνται καί
τότε φιλότιμες πρωτοβουλίες γιά τήν ἄσκηση ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου.
Ἀσφαλῶς στό σημείωμά μας δέν θά γίνει λόγος γιά τήν ἀναμφισβήτητη λειτουργία σχολείων στά εὔπορα ἀστικά κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ
τῶν περιόδων ἐκείνων ἀλλά γιά τή σχολική δραστηριότητα στήν ἀγαπημένη μας ἰδιαίτερη πατρίδα, τήν Κυνουρία.
Εἴχαμε σημειώσει παλαιότερα τή λενιδιώτικη πληροφορία «ὅτι κατά
τούς χρόνους τῆς ἐπαναστάσεως εἴχομεν σχολεῖον». Σειρά τώρα ἔχει
τό σχολεῖο στόν Ἅγιο Πέτρο. Ἐντοπίστηκαν μερικά λιτά ἔγγραφα στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους πού στοιχειοθετοῦν τό θέμα. Συντάχθηκαν ἀπό
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1824 ἕως τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἑπόμενου ἔτους καί ἐντάσσονται στήν ἐπίσημη ἀλληλογραφία μεταξύ ἐπάρχου Ἁγίου Πέτρου καί
Διοικήσεως.
Ὁ διορισμένος ἔπαρχος Ἀναγνώστης Οἰκονομόπουλος μέ ἀναφορά
του, 7-9-1824, μεταφέρει αἰτήσεις τῶν δημογερόντων καί προκρίτων Ἁγίου Πέτρου μέ περιεχόμενο τήν προθυμίαν ὅπου ἔχωσιν εἰς τό νά φωτισθῶσιν τά τέκνα των. Ἀπό τό ἔγγραφο δίδονται πολύτιμες πληροφορίες
σχετικές μέ τόν Ἅγιο Πέτρο. Τά πρός φοίτηση νεαρά ἄτομα ὑπερβαίνουν τά
τριακόσια. Στεροῦνται (ἐξόδων εἰς τό νά συστήσωσιν σχολεῖα) σχολείου
ἀλληλοδιδακτικοῦ καί Ἑλληνικοῦ, καθ’ ὅτι, ἀφ’ ὅτου διοικεῖ τήν ἐπαρχία
Ἁγίου Πέτρου ὁ ἔπαρχος διαπίστωσε ὅτι ὁ τόπος εἶναι ἄκαρπος καί βραχώδης (βουνώδης γράφει), ἄγονος δηλαδή. Παρ’ ὅλη τους τή φτώχεια δέν
ἔλειψε ποτέ ἡ σχολή, καθώς ἐδῶ καί δύο ἔτη ἔχωσιν ἀλληλοδιδακτικόν
διδάσκαλον, οἰκονομοῦντες τόν μισθόν του μέρος ἐκ τῶν ἐθνικῶν
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ὑποστατικῶν ὅπου ἐνταῦθα εὑρίσκονται καί μέρος ἐξ ἰδίων.
Δυό μέρες μετά τό Ἐκτελεστικό, 9-9-1824, συμφωνεῖ μέ τό διαβιβασθέν αἴτημα τῶν Ἁγιοπετριτῶν, καί δίδει ἐντολή στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας τοῦ λοιποῦ νά μήν εἰσπράττουν οἱ ἐνοικιασταί τῶν ἐθνικῶν προσόδων ἐνοίκια ἀπό τά ἀφιερωθέντα κτήματα τῆς σχολῆς ἀλλά αὐτά νά
διατίθενται ὡς λειτουργικά ἔξοδά της καί μισθός τοῦ δασκάλου. Στήν κατακλείδα τοῦ ἐγγράφου ἀναφέρονται ὀνομαστικά ἀπό ποιά ἐθνικά κτήματα προέρχονται οἱ πρόσοδοι, ἤτοι ἀπό «τοῦ πύργου τοῦ Τρικαλίτου
μέ τόν κῆπον του, ἐθνικόν ὁσπίτιον, δύων μύλοι ἐθνικοί καί τεσσάρων στρεμμάτων ἀμπελιοῦ».
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1825 ἐπανέρχονται οἱ Ἁγιοπετρίτες ἐπιστάτες Πάνος
Σαριγιάννης καί Ἀναγνώστης Κονδάκης μέσῳ τοῦ ἐπάρχου Ἁγ. Πέτρου
Οἰκονομόπουλου καί τοῦ γραμματέα τοῦ ἐπαρχείου Ἀναγνώστη Μανωλάκη μέ ἔγγραφό τους ζητοῦντες νά τούς δοθεῖ ἄδεια νά πωλήσουν τά
περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ σχολείου, προκειμένου νά ἀνεγείρουν νέα οἰκοδομή σχολείου ἐπειδή δέν ὑπάρχει «καμμία οἰκία ἁρμόδιος καί ἀνάλογος τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου».
Στά τέλη Ἀπριλίου τό Ἐκτελεστικό διατάσσει τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν νά διορίσει ἐπιτροπή τούς κυρίους Πάνον Σαρρηγιάννην καί Ἰωάννην Ἀναγνώστου πρός ἐκποίηση τῆς οἰκίας καί τοῦ μύλου ἀλλά ὄχι
καί τῆς ἀμπέλου διότι δέν συγχωρεῖται ἀπό τόν Νόμον.
Ἀπό τίς πληροφορίες πού παρατέθηκαν φρονοῦμε πώς δέν εἶναι
ἀστήρικτος ὁ ἰσχυρισμός περί λειτουργίας σχολείων ἀλληλοδιδακτικῶν
καί Ἑλληνικῶν στούς πρώϊμους ἐπαναστατικούς χρόνους δηλ. πρίν τήν
ἔλευση τοῦ Καποδίστρια. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή μπορεῖ νά χρεωθεῖ σέ δύο
παράγοντες. Πρῶτον στήν κρατική φροντίδα, ὅσο καί νά ἀκούγεται πα-

ράξενο, καί δεύτερον στίς πρωτοβουλίες τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄστρους, Ἀπρίλιος τοῦ 1823,
μεταξύ ἄλλων καθιέρωσε καί τό θεσμό τοῦ Ἐφόρου τῆς Παιδείας καί στή
θέση αὐτή διόρισε τόν Θεόκλητο Φαρμακίδη. Μετά τήν παραίτησή του
καταλαμβάνει τή θέση ὁ ἱεροδιάκονος Γρηγόριος Κωνσταντᾶς. Αὐτός μέ
ἔγγραφό του 23-2-1825 ἀναφέρει ὅτι σχεδιάζει γιά διάστημα 4-5 μηνῶν νά
περιέλθει τά σχολεῖα τῆς Πελοποννήσου (γιά ἐπιθεώρηση;). Πρός τοῦτο
ζητᾶ περισσότερα χρήματα γιά τά ἀτομικά του ἔξοδα – ἀνάγκες καί, ἐπίσης, νά τοῦ χορηγηθεῖ καί τό περί πορισμοῦ τῶν σχολείων σχέδιον ὥστε
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νά ἀπαντᾶ σέ ὅσους τόν ἐρωτοῦν ἐπί τούτου (πῶς καί μέ ποιά μέσα θά λειτουργοῦν τά σχολεῖα κάθε τόπου).
Ἐνδέχεται οἱ εἰδήμονες ἐπί τοῦ θέματος νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι οἱ περί
τήν Παιδεία ἀσχολούμενοι κάτ΄ αὐτή τήν περίοδο εἶναι ἁπαξάπαντες γόνοι τῶν διαφωτιστῶν δασκάλων καί τοῦ κινήματος τοῦ Διαφωτισμοῦ γενικότερα. Ἀκόμη ἴσως ἔχουν τή γνώμη ὅτι τό Γένος χωρίς αὐτούς –δηλαδή
τούς Διαφωτιστές– θά ζοῦσε στό σκότος τῆς ἀμάθειας καί ἀπαιδευσίας.
Πόσο ὅμως ἀληθές μπορεῖ νά εἶναι αὐτό; Πόσο λαμβάνουν ὑπ’ ὅψη τους
τήν καθημερινότητα τῶν προγόνων μας κατοίκων τῶν κυνουριακῶν κέντρων Πραστοῦ, Ἁγ. Πέτρου, Λεωνιδίου κ.ἄ. ἐκείνης τῆς ἐποχῆς;
Ποιό διαφωτιστικό ρεῦμα ὤθησε τούς Ἁγιοπετρίτες νά πάρουν μόνοι
τους τήν πρωτοβουλία ὥστε νά ἔχουν ἀλληλοδιδακτικό σχολεῖο πρίν τό
1824; Τό ἴδιο καί τούς κατοίκους τοῦ Λεωνιδίου; Μήπως οἱ κατά πολύ ἀνεπτυγμένες ἐμπορικές συναλλαγές, ἡ ἀξιοσύνη τους στή ναυτιλία Πραστιωτῶν-Λενιδιωτῶν, ἡ ἴδια ἡ καθημερινότητα τούς ἀνάγκαζε, ὄχι μόνο
νά γνωρίζουν ἄριστα Ἑλληνικά (μακάρι νά φτάναμε πολλοί ἀπό ἐμᾶς
στό ἐπίπεδο τοῦ γραπτοῦ λόγου τους ὅπως φαίνεται στά κείμενά τους) μά
καί ξένες γλῶσσες. Ἡ μορφωτική αὐτή ποιότητα μεγάλου μέρους εὔπορων κυνουριακῶν οἰκογενειῶν ἀποδεικνύει ὅτι δέν περίμεναν τούς Διαφωτιστές νά τούς ἀνοίξουν τά μάτια ἀλλά ἀποτελεῖ καρπό τῆς δικῆς τους
προκοπῆς, φιλοτιμίας καί ἀνάγκης.
Εἴθε νά δώσει ὁ Θεός νά ξεπεταχτοῦν ἀπό τίς τοπικές μας κοινωνίες
στελέχη ἱκανά καί ἄξια, ὅμοια μέ τούς τιμημένους Ἁγιοπετρίτες, πού μέ
τίς πρωτοβουλίες τους νά ξαναδώσουν ζωή καί ζωντάνια στόν εὐλογημένο τόπο μας. Γιατί ἀπό τό ὑδροκέφαλο κράτος τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως τό
σημερινό, τί ἔχει νά περιμένει κανείς;
							
π. Γεώργιος Πετρῆς
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Τοῦ ταξειδιοῦ στόν κόσμο τῶν ἀναμνήσεων
τοῦ λαοῦ μας
Σεβαστοί Πατέρες,
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,
Χριστός Ἀνέστη!
ᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ ποὺ ἀνταποκριθήκατε ἀπόψε στὴν πρόσκλησή
μας, ποὺ εἶναι πρόσκληση γιὰ ἕνα ταξίδι στὸν κόσμο τῶν ἀναμνήσεων
τῆς ἱστορίας τοῦ λαοῦ μας. Ἀκόμα κι ὅταν ἀναλογιζόμαστε τὰ γεγονότα τῆς
δικῆς μας ζωῆς, κάποιες φορές, ἡ πραγματικότητα μᾶς φαντάζει σὰν μύθος, κι οἱ ἀναμνήσεις πραγμάτων ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ζήσαμε, ἄλλοτε παίρνουν τὴ ρόδινη χροιὰ ὀνείρου κι ἄλλοτε σκεπάζονται ἀπὸ τὴ γκρίζα ὁμίχλη
τοῦ ἐφιάλτη. Ἂν εἶναι, λοιπόν, δύσκολο νὰ ξεκαθαρίσουμε τὶς ἀναμνήσεις
μιᾶς συγκεκριμένης καὶ πολὺ γνωστῆς ζωῆς, πόσο πιὸ δύσκολο εἶναι νὰ ξεδιαλύνει κανεὶς τοὺς μύθους ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, τὴν ἀντικειμενικὴ
ἀλήθεια ἀπὸ τὶς ὑποκειμενικὲς προβολές, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴ ζωὴ ἑνὸς
λαοῦ;
Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς, ἀπόψε, σᾶς καλέσαμε νὰ περπατήσουμε μαζὶ πάνω
σ’ ἕνα δύσκολο κι ὀδυνηρὸ μονοπάτι ἀπὸ τὶς μνῆμες τοῦ δικοῦ μας λαοῦ.
Εἶναι δύσκολο, γιατί εἶναι μονοπάτι αὐτογνωσίας. Καὶ εἶναι ὀδυνηρό, γιατί
εἶναι μονοπάτι ἀπώλειας.
563 χρόνια κλείνουν σήμερα, ἀπὸ τὴ μέρα τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης τοῦ
Κωνσταντίνου. Γιατί ἦταν δική του ἡ Πόλη, καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ
ἀμφισβητήσει. Ἐκεῖνος τὴν ἔχτισε, ἐκεῖνος τὴν ἀφιέρωσε στὸν Χριστό μας,
ποὺ Τὸν ἀναγνώριζε σὰν Κύριο καὶ Βασιλέα του, ἐκεῖνος τὴν προστάτευε
ὅσο ζοῦσε, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ θάνατό του. Μέχρι ποὺ ἀπέσυρε τὴν προστασία του καὶ τὴν ἐγκατέλειψε. Καὶ μαζί του, τὴν ἐγκατέλειψε κι ὁ Κύριός του
καὶ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ἡ Παναγία μας. Γιατί; Γιατί ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος τὴν ἔχτισε τὴν Πόλη του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἤθελαν νὰ
ζήσουν μὲ πρότυπο τὴ ζωὴ στὸν παράδεισο. Γιὰ τοὺς βασιλεῖς ποὺ γονάτιζαν μπροστὰ στὸν “Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριό τῶν κυριευόντων”.
Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ προσεύχονταν “γεννηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς”, καὶ τὸ ἐννοοῦσαν. Γιὰ νὰ ὑπάρχει ἕνα κομματάκι πάνω σ’ αὐτὴ τὴ γῆ, ποὺ θὰ μποροῦσε ἡ Παναγία μας νὰ τὸ ἐπιβλέπει,
χαμογελῶντας.

Σ
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Ὅταν ὅμως ὁ λαὸς τῆς Πόλης τοῦ Κωνσταντίνου ἔπαψε νὰ τὸν ἔχει
βασιλέα, ἀρνήθηκε τὸ ἦθος του, ἀποστράφηκε τὴ ζωή του, τότε ὁ ἱδρυτὴς
καὶ ἰδιοκτήτης καὶ βασιλέας τῆς Πόλης, ἀποστράφηκε τὸ λαό του καὶ τὴν
Πόλη του. Καὶ ἔφυγε –ἀφοῦ δὲν τὸν ἤθελαν– καὶ τοὺς ἄφησε μόνους. Καὶ
μαζί του, ἔφυγε ὁ δικός του Βασιλέας καὶ Κύριος καὶ ἡ Παναγία μητέρα
Του.
Ὅταν ὅμως ἀποστράφηκε τὴν Πόλη του ὁ ἱδρυτὴς καὶ βασιλέας της,
τότε αὐτὴ δὲν εἶχε κανένα λόγο ὑπάρξεως. Καί, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς καὶ οἱ δικοί
Του ἄνθρωποι δὲν εἶναι προσωπολῆπτες, παρέδωσαν τὴν Πόλη καὶ τοὺς
Ρωμαίους τῆς Ἀνατολῆς στοὺς βασιλιάδες ποὺ τοὺς ἄξιζαν. Στὸ λαὸ ποὺ
θὰ τῆς ἔδινε τὴ ζωὴ ποὺ τῆς ταίριαζε. Καὶ ἔτσι, ἐδῶ καὶ 563 χρόνια, ἡ πόλη
τοῦ Κωνσταντίνου ἔχει γίνει Istambul!
Ἐδῶ καὶ 563 χρόνια, ὁ λαός μας θρηνεῖ. Τί θρηνεῖ; Ὁ καθένας τὸν
καημό του. Ὁ καθένας τὸ πιστεύω του. Ὁ καθένας αὐτὸ ποὺ νομίζει. Γενιὲς
μεγαλώσαμε μὲ τὸν πόθο νὰ πάρουμε πίσω τὴν Πόλη μας. Χωρὶς νὰ σκεφτόμαστε ὅτι εἴμαστε παιδιὰ αὐτῶν ποὺ τὴν ἔχασαν, ὄχι ἐκείνου ποὺ τὴν
ἔχτισε. Γιατί ἐναντίον ἐκείνου ἐξαπολύουμε χωρὶς δισταγμό, χωρὶς ντροπή,
χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία, χωρὶς γνώση, προφορικὰ καὶ γραπτὰ ἕνα
μακρὺ κατάλογο μὲ φανταστικὲς καὶ πραγματικὲς κατηγορίες βέβαιοι πώς,
ἂν εἴμαστε ἐμεῖς στὴ θέση του, θὰ τὰ καταφέρναμε καλύτερα!
Θρηνοῦμε γιὰ ὅ,τι χάσαμε, χωρὶς νὰ γνωρίζουμε σὲ βάθος τί ἀκριβῶς
εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχουμε χάσει καὶ χωρὶς νὰ βλέπουμε τί χάνουμε τώρα καὶ
πόσα πολλὰ θὰ χάσουμε αὔριο!
Πάνω σὲ ὅλα αὐτὰ θέλουμε νὰ ἀποπειραθοῦμε νὰ σᾶς προβληματίσουμε ἀπόψε. Ἂν σᾶς κάνουμε νὰ θελήσετε νὰ ἀναρωτηθεῖτε ποιοὶ εἴμαστε
κάποτε καὶ ποιοὶ εἴμαστε τώρα, πῶς ζούσαμε καὶ πῶς ζοῦμε, ἂν σᾶς κάνουμε νὰ ἀρχίσετε νὰ ἀμφιβάλλετε γιὰ ὅσα σᾶς παρουσιάζονται μὲ βεβαιότητα
ἀπὸ χείλη ποὺ κομπάζουν γιὰ τὴν αὐθεντία τους ἀλλὰ δὲν ἔχουν καμμιὰ
σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια, τότε, θὰ ἔχουμε πετύχει τὸ στόχο μας.
Ἂς ξεκινήσουμε, λοιπόν, βῆμα-βῆμα τὸ δρόμο μας…
						

Νινέττα Βολουδάκη
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ,
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ
29 ΜΑIΟΥ 1453. Ἡ Πόλη ἔπεσε στά χέρια τῶν Τούρκων ὑπό τόν
Μωάμεθ τόν Πορθητή. Συνήθως τήν ἴδια ἡμερομηνία ἤ δύο, τρεῖς ἡμέρες
ἐνωρίτερα, διάφοροι σύλλογοι καί φορεῖς, ἰδίως ὅπου δραστηριοποιοῦνται
ἄνθρωποι πού δέν θέλουν νά λησμονοῦν τίς μαῦρες καί λαμπρές σελίδες τῆς
μακραίωνης Ἱστορίας τοῦ Γένους μας, ὀργανώνουν ἐκδηλώσεις μνήμης μέ
ἐνδιαφέρον περιεχόμενο.
Ὅπως καί ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνει ὁ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου
Πευκακίων Ἀθηνῶν, ἔτσι καί αὐτή ἡ ἐκδήλωση γιά τήν θλιβερή ἐπέτειο τῆς
Ἁλώσεως ἔφερε τήν σφραγίδα τῆς Ὀρθόδοξης θεωρήσεως προσώπων, ἐνεργειῶν, γεγονότων, καταστάσεων. Ἦταν καρπός ἐμπνεύσεως, μελέτης, κόπου,
ἀναλώσεως χρόνου, ὑπομονητικῆς συνεργασίας καί διδασκαλίας, ὀργανώσεως καί ἀναμφιβόλως προσευχῆς.
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν φιλόξενη αἴθουσα “ΔΕΛΦΟΙ”
τοῦ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ (Σίνα – Μερλιέ) τήν
Κυριακή 29 Μαΐου 2016, 7μ.μ. Ἡ εὐρύχωρη αἴθουσα πληρώθηκε ἐγκαίρως.
Στό μέσον τῆς σκηνῆς παρουσιάζεται εἰκόνα ἀναπαραστάσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέ τά δημόσια κτίρια, δημόσιους χώρους, μνημεῖα κλπ. τήν
ἐποχή τῆς ἀκμῆς της. Ἀνθοδετικά φροντισμένες ἀνθοδέσμες καί δύο κεριά
ἀναμμένα στά τραπεζάκια. Στή μνήμη αὐτῶν πού ἐδημιούργησαν, ἔζησαν καί
ἀπώλεσαν τήν Πόλη, ἐπώνυμων καί ἀνώνυμων; Ἄς ὑπενθυμίζουν καί σ’ ἐμᾶς
τήν ἀνάγκη τῆς ἄγρυπνης διατηρήσεως τῆς μνήμης, τῆς συναισθήσεως τῶν
εὐθυνῶν μας.
Ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ, πολύτεκνη μητέρα καί ἀσχολούμενη ἀπό ἐτῶν
μέ τά παιδιά, ἀπό τό βῆμα μᾶς καλωσορίζει καί εὐχαριστεῖ τά μέλη τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν γιά τήν δωρεάν προσφορά τῆς
αἴθουσας γιά τήν ἐκδήλωση.
Ἡ πρεσβυτέρα κ. Νινέττα Βολουδάκη, συγγραφέας, ἀπευθύνεται
στούς συγκεντρωθέντες, εὐχαριστῶντας μας γιά τήν ἀνταπόκρισή μας στήν
πρόσκληση νά πραγματοποιήσουμε «ταξίδι στόν κόσμο τῶν ἀναμνήσεων
τοῦ λαοῦ μας». Πορεία «σ’ἕνα δύσκολο κι ὀδυνηρό μονοπάτι», «μονοπάτι
αὐτογνωσίας», σέ χώρους ἐπιτευγμάτων ἀλλά καί ὀδυνηρῆς ἀπώλειας.
Τό ἔργο τῆς κ. Νινέττας Βολουδάκη, καρπός πολύπλευρης καί μακρᾶς
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μελέτης καί ἔρευνας, στίς πηγές τῆς Ἱστορίας τῆς Αὐτοκρατορίας μας πού θά
μᾶς χρησιμεύσει γιά ὁδηγός, ἐμπλουτισμένο λογοτεχνικά καί μέ πνευματικές
ἀξιολογήσεις, θά ἀπαγγείλουν νεαρά ζευγάρια, φοιτητές καί μαθητές, στή
συνέχεια, πυροδοτῶντας σκέψεις καί συναισθήματα. Εὐχῆς ἔργο νά ἐκδοθεῖ
σέ βιβλίο γιά νά τό διαβάσουμε πρίν ἀπό τίς 29 Μαΐου 2017 καί νά τό διαδώσουμε σέ ὅσους δέν εἶχαν τήν εὐλογία νά παρευρεθοῦν σ’ αὐτήν τήν ἐκδήλωση. Συγχρόνως προβάλλονται στήν ὀθόνη εἰκόνες προσώπων, μνημείων,
περιοχῶν τῆς Πόλης, γεωγραφικῶν χαρτῶν, σχετικῶν μέ τά ἀπαγγελλόμενα,
ὥστε νά γίνεται καί ἐποπτική παρακολούθηση τῶν γεγονότων.
Ἡ ἀπαγγελία ἔγινε κατά σειρά ἀπό τήν κ. Νινέττα Βολουδάκη, τόν κ.
Αὐγουστῖνο Ἀλεξόπουλο, τόν κ. Μανώλη Βολουδάκη, τήν κ. Σοφία Καμάμη, τήν κ. Δέσποινα Καρζῆ, τόν Γεράσιμο Βουρνά, τήν κ. Ἰωάννα Μακρῆ,
τήν Ἄννα Βουρνά, τήν Ζωή Καρζῆ, τήν κ. Χρύσα Ἀλεξοπούλου, τήν Ναταλία Διαμαντῆ, τόν Κωνσταντῖνο Καμάμη, τήν Ἀντιγόνη Μακρῆ, τήν Ἄννα
Μακρῆ καί τήν Ἀλίκη Διαμαντῆ.
Στήν πρώτη ἀπαγγελία διατυπώνονται κάποιες γενικές παρατηρήσεις
γιά τούς ἀνθρώπους, γιά νά τονιστοῦν διαφορές πού χαρακτηρίζουν κάποια
πρόσωπα ὅπως τοῦ Μελχισεδέκ, προτύπωση τοῦ μοναδικοῦ Προσώπου τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου, καί ἐπισημάνσεις στήν μορφή μιᾶς
ἐκλεκτῆς, χαρισματικῆς προσωπικότητας τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἀδρή περιγραφή τοῦ εἰδικοῦ (Ρώμη) καί εὐρύτερου
περίγυρου ἀπό πνευματική, πολιτική, κοινωνικά ἄποψη. Τό ἦθος, ἡ προσωπικότητα, τό ὅραμα τοῦ θεμελιωτοῦ τῆς Νέας Ρώμης. Ἡ Δύση «Δέν τοῦ συγχώρησε τό ὅτι ἔφυγε ἀπό τή Ρώμη, τήν ἀρνήθηκε καί τήν ἀπέρριψε σάν
ἀκατάλληλη νά χτίσει τή νέα ζωή πού ἤθελε νά κληροδοτήσει στήν ἀνθρωπότητα»!
Στήν ἑπόμενη ἀπαγγελία γίνεται μιά ἀναδρομή στήν προηγούμενη
φάση, στήν προϊστορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στήν ἀποικία τῶν Μεγαρέων Βυζάντιο. Καί στίς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ Μ. Κωνσταντίνου γιά τήν
δημιουργία τῆς Νέας Ρώμης. Τά ἐγκαίνιά της ἔγιναν στίς 11 Μαΐου τοῦ 330
μ.Χ. Ἀναφορά καί περιγραφή FORUM, μνημείων. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ἡ ἐπιγραφή πού χαράκτηκε στό μάρμαρο τῆς στήλης του: ΣΥ ΧΡΙΣΤΕ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΟΙΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΟΙ ΝΥΝ ΠΡΟΣΗΞΑ ΤΗΝΔΕ ΣΗΝ ΔΟΥΛΗΝ ΠΟΛΙΝ
ΚΑΙ ΣΚΗΠΤΡΑ ΤΑΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΟΣ ΦΥΛΑΤΕ ΤΑΥΤΗΝ ΣΩΖΕ Τ’
ΕΚ ΠΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.

“Δηλαδή, ἐσύ, λέει, Χριστέ, εἶσαι Κυβερνήτης καί ἄναξ καί Δεσπότης
τοῦ κόσμου. Σέ σένα τώρα προσφέρω αὐτή τή δική Σου δούλη πόλη καί αὐτά
τά σκῆπτρα καί ὅλη τή δύναμη τῆς Ρώμης. Αὐτή φύλαττε καί σῶζε ἀπό κάθε
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βλάβη”. Δέν ἦταν πρωτίστως αὐτά τά πνευματικά θεμέλια πού ἐξασφάλισαν
στήν Κωνσταντινούπολη τήν μακροβιότερη ζωή ἀπό τόσες ἄλλες αὐτοκρατορίες; Χίλια ἑκατόν εἴκοσι τρία χρόνια καί δεκαοχτώ ἡμέρες!
Κατά τήν Τρίτη ἀπαγγελία μᾶς παρουσιάζεται ἡ συνεισφορά τῶν ἑπόμενων αὐτοκρατόρων πού αὔξαναν τόν πλοῦτο, τήν ὀμορφιά, τήν ἀσφάλεια, τήν πνευματική ἀκτινοβολία τῆς Βασιλεύουσας. Ἐπίσης πολεοδομικά
στοιχεῖα, οἰκοδομῶν, ὑγιεινῆς, ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦσαν στοιχεῖα ἕλξεως, θαυμασμοῦ καί φθόνου. Πόσες ἐπιδρομές δέχθηκε ἡ
αὐτοκρατορία στά σύνορά της! Ἀκόμη καί ἡ Βασιλεύουσα πολιορκήθηκε!
Τέταρτη ἀπαγγελία. Ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε δύο θαλάσσια μέτωπα.
Τό ἕνα στόν Βόσπορο πού συνδέει τήν Μαύρη Θάλασσα μέ τήν Προποντίδα
καί τό ἄλλο στόν Κεράτιο Κόλπο. Οἱ πλευρές αὐτές τῆς πόλεως καλύφθηκαν μέ θαλάσσια τείχη. Πληροφορούμεθα σχετικά στοιχεῖα, γιά τήν ἐμπορική

ζωή, πῶς λειτουργοῦσε ἡ ἀλυσίδα τοῦ Κεράτιου κ.ἄ. Ἐκτενῆ ἐνημέρωση γιά
τήν ὀχύρωση τῆς πόλεως ἀπό τόν Μ. Κωνσταντῖνο καί κατά τούς μεταγενέστερους αἰῶνες. Πῶς ἀντιμετωπίζονταν οἱ σεισμοί πού συχνά ἔπλητταν τήν
Βασιλεύουσα.
Μέ τήν ἑπόμενη ἀπαγγελία ἀνατρέχουμε σέ μιά τουρκική παροιμία
καί στήν ἐποχή πού ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος (629 μ.Χ.) ἐπῆρε τόν Τίμιο
Σταυρό ἀπό τούς Πέρσες ἐπιδρομεῖς καί τόν ἐπέστρεψε στόν Ναό τοῦ ΠαΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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ναγίου Τάφου, γιά νά ἰδοῦμε ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι ἐποφθαλμιοῦσαν ἀπό τήν
ἀρχή τήν Πόλη. Βλέπουμε τήν πορεία τῶν κατακτήσεων τοῦ Ἰσλάμ.
Στά ἑπόμενα χρόνια ἡ κατακτητική πορεία τῶν Ἰσλαμιστῶν γίνεται
αἰσθητή στήν αὐτοκρατορία ὄχι μόνον στά νοτιανατολικά σύνορά της, ἀλλά
καί ἀπό τόν βορρᾶ, τήν Μαύρη Θάλασσα. Ὁρμόμενοι ἀπό τήν Κύζικο ἀπειλοῦν σοβαρά τήν Πόλη. Στήν ἀντεπίθεσή τους οἱ Βυζαντινοί χρησιμοποιοῦν
μέ ἐπιτυχία τό ὑγρό πῦρ. Ἡ Ρώμη ἔχει καταρρεύσει ἀπό τίς εἰσβολές τῶν μαζικῶν μετακινήσεων Γοτθικῶν φυλῶν. Πανωλεθρία τῶν Ἀράβων τό 717 μ.Χ.
πού «μέ παντοδύναμο στρατό ὀγδόντα χιλιάδων ἀνδρῶν καί 1800 πλοῖα»
πολιόρκησαν τήν Κωνσταντινούπολη.
Τά χρόνια περνοῦν, σάν νερό ποταμοῦ κυλοῦν οἱ αἰῶνες. Τό Ἰσλάμ ἐξα-

πλώνεται σέ πληθυσμούς καί περιοχές. Οἱ ἄνθρωποι, ἀντί νά γνωρίζουν τήν
Ἀλήθεια, νά ἐξημερώνονται ἐντασσόμενοι στήν Ποίμνη τοῦ Χριστοῦ, ἀκολουθοῦν ἀγύρτες, ὄργανα τοῦ κοινοῦ τῶν ἀνθρώπων ἐχθροῦ, φανατίζονται,
ἐξαγριώνονται, ἐξαχρειώνονται. Κινοῦνται ἀπό τά πάθη τους. Καί τῶν Χριστιανῶν ἀδυναμίες, σφάλματα, κακές ἐκτιμήσεις συντελοῦν στήν ἀριθμητική
καί ἐδαφική συρρίκνωση τοῦ χώρου τους. Μάχη στό Ματζικέρτ (1071 μ.Χ.).
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Ἧττα καί καταστροφή τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στρατοῦ ὑπό τόν αὐτοκράτορα
Ρωμανό Δ’ τόν Διογένη. «Αὐτή ἦταν ἡ ἀρχή τοῦ τέλους. Καί τό τέλος μας ξεκίνησε ἀπό ἐμᾶς καί τή διχόνοια μας καί τήν ὀλέθρια μανία μας νά κατασπαράσσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά μήν ἑνωνόμαστε οὔτε καί μπροστά στούς
ἐχθρούς μας πού θέλουν νά μᾶς καταπιοῦν» (7η ἀπαγγελία).
Ἡ πρώτη ἅλωση σημειώθηκε ἀπό τούς Σταυροφόρους τῆς Δύσεως τό
1204 πού ὄχι μόνον λεηλάτησαν ὅσους τόπους πέρασαν ἀλλά καί αὐτή τήν
Κωνσταντινούπολη στήν πορεία τους πρός τούς Ἁγίους Τόπους. «Οἱ Ρωμαῖοι
τῆς Ἀνατολῆς ὑποδουλώθηκαν ὄχι μόνο πολιτικά, ἀλλά ψυχικά … ἔσκυψαν
τό κεφάλι. Καί ἐξακολουθοῦν νά τό ἔχουν σκυμμένο ἀκόμη καί σήμερα». Ναί,
ἐμεῖς, ἄρχοντες καί λαός.
Γιατί, πῶς συνέβη αὐτό; Μᾶς δίνει τήν ἐξήγηση μέ τήν ἔνατη ἀπαγγελία
«ὁ Ἱστορικός Ἰωσήφ Βρυέννιος πού πέθανε περίπου μιά δεκαετία πρίν ἀπό
τήν ἅλωση». Μέ μεγάλη θλίψη ἀκοῦμε γιά τήν γενική ἠθική κατάπτωση πού
ἐπικρατοῦσε στήν ἐποχή του σ’ ὅλα τά στρώματα τῆς Βυζαντινῆς κοινωνίας,
ἄρχοντες, δημόσιους λειτουργούς, κληρικούς, μοναχούς, ἀστούς, πλούσιους,
φτωχούς, ἄντρες, γυναῖκες, νέες καί νέους. Ἡ θλίψη μας ἐπιτείνεται καθώς,
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ἀναπόφευκτα, συγκρίνουμε τήν ἐποχή ἐκείνη μέ τήν σύγχρονη ἑλληνική,
μᾶλλον τήν χρονική περίοδο ἀπό τήν δολοφονία τοῦ μόνου σωστοῦ κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, μέχρι τίς ἡμέρες μας. (βλ. σχετικό ἄρθρο τῆς Χρύσας Ἀλεξοπούλου στό περιοδικό τῆς ἐνορίας μας ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ, τεῦχος Μαΐου 2016 σελ. 222-227).
«Αὐτή τή ζωή ὁραματιζόταν ὁ μεγάλος βασιλέας ὅταν ἔχτιζε τήν
Πόλη του καί τήν ἀφιέρωνε στόν Βασιλέα τῶν βασιλέων»; Καί κατ’ ἐπέκταση τά ἐδάφη, Ἀσιατικά καί Εὐρωπαϊκά, τῆς Ρωμανίας, τῆς Βυζαντινῆς
αὐτοκρατορίας; «Καί αὐτή τή ζωή εὐλόγησε καί σκέπασε καί προστάτεψε
ἡ Παναγία μας μέ τήν ὁρατή παρουσία Της ἐπί τόσους αἰῶνες; Προφανῶς
ὄχι». Σ’ αὐτή τήν κατάσταση παρέλαβε τήν δραματικά ἀκρωτηριασμένη ἐδαφικά αὐτοκρατορία ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. «γεννήθηκε δεσμευμένος
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σέ μιά καί μόνη ἐπιλογή: νά κρατήσει τήν τιμή καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς Πόλης τοῦ πρώτου Κωνσταντίνου ἀκέραιη μέχρι τήν τελευταία ὥρα της». «Τό
τήν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστι, οὔτ’ ἄλλου τινός τῶν οἰκούντων ἐν
αὐτῆ. Πάντες γάρ αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς
ἡμῶν» ἀπάντησε στόν πολιορκητή Μωάμεθ. Μιά σύγκριση ὁμοιοτήτων καί
διαφορῶν τῶν δύο Κωνσταντίνων, τοῦ ἱδρυτοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί
τοῦ τραγικοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πού ἔπεσε μαχόμενος στήν Πύλη
τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ ἔχουμε στήν ἀπαγγελία αὐτή.
Ἑνδέκατη ἀπαγγελία. «Ἐκεῖ πού δέν ἔμοιαζε ὁ τελευταῖος μέ τόν πρῶτο
αὐτοκράτορα, ἦταν στήν ἀντιπάθεια πού εἶχε ὁ πρῶτος γιά τή Δύση». Ἀκολουθοῦν πληροφορίες γιά τήν νοοτροπία καί τά ἤθη τῶν ὑπηκόων του, ὁ
διχασμός ἑνωτικοί - ἀνθενωτικοί κ.ἄ.
Πολιορκία τῆς Πόλης. Ἀριθμητικά στοιχεῖα γιά τόν στρατό τοῦ Μωάμεθ πού πολιορκοῦσε ἀπό στεριά καί θάλασσα τήν Κωνσταντινούπολη, γιά
τό φοβερό κανόνι τοῦ Οὐρβανοῦ. Στοιχεῖα τῶν ἀμυνομένων Ρωμηῶν.
Ἐκτός ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καί τούς μαχητές του ἡ Πόλη

τό καλύτερο πού εἶχε νά προτάξει ἦταν τά τείχη. Ὁ λαός στήν πλειονότητά
του, ὅπως τόν περιγράφει ὁ ἱστορικός Ἰωσήφ Βρυέννιος σέ ἀπελπιστικό χάλι:
ἠλιθιότητα, ἀνευθυνότητα, θρησκοληψία, πλάνες, ἀποχαύνωση. Σέ λίγες
ἡμέρες, στίς 29 Μαΐου θά δοκιμάσει τό μέτρο τῆς βαρβαρότητας τῶν ἀντιπάλων: ἁρπαγές, βιασμούς, φόνους, ἀτίμωση, ὑποδούλωση πού θά διαρκέσουν
αἰῶνες καί θά ἐξαπλωθοῦν σέ περιοχές πού δέν διανοοῦνται. Ὅταν ἡ μία μετά
τήν ἄλλη οἱ ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας ἔπεφταν στά χέρια ἀλλόθρησκων
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τυράννων οἱ ὑπεύθυνοι ἄρχοντες, ἡ ἡγετική τάξη τῆς Πόλης, ὁ λαός δέν
ἐπροβληματίζονταν, δέν ἀφυπνίστηκαν. Στά ἀχνάρια τους πορεύεται καί τό
ἀθηνοκεντρικό κράτος!
Προβολή φάσεων τῆς πολιορκίας μᾶς δείχνει ὅσα λεκτικές περιγραφές
ἀδυνατοῦν νά ἀναπαραστήσουν.
«Ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς ἔζησε νά προσκυνήσει τό “τουρκικόν φακιόλιον”
τοῦ ἀφέντη πού προτίμησε καί ἔδρεψε τούς καρπούς τῆς προτίμησής του,
ὅταν ἀποκεφαλίστηκε ἀπό αὐτόν, ἀφοῦ πρῶτα ζήτησε νά ἀποκεφαλιστοῦν
μπροστά του τά παιδιά του, γιά νά μή μολυνθοῦν ἀπό τόν κατακτητή τῆς
ἐπιλογῆς τοῦ πατέρα τους».
Μέ αὐτά τά λόγια ὁλοκληρώνονται οἱ ἀπαγγελίες. Ἡ κ. Νινέττα Βολουδάκη ἐξηγεῖ τήν πρόθεσή της: «Ἐδῶ, σεβαστοὶ καὶ ἀγαπητοί μας προσκεκλημένοι, φτάσαμε στὸ τέλος τῆς παρουσίασής μας.
Ἐλπίζουμε νὰ καταφέραμε νὰ σᾶς δώσαμε νὰ καταλάβετε μὲ σαφήνεια
ὅλα ὅσα θέλαμε νὰ σᾶς ποῦμε.
Ἐλπίζουμε μὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι μας στὶς μνῆμες τῆς δόξας καὶ τῆς ἀδοξίας
τοῦ λαοῦ μας, νὰ μὴν σᾶς συγκινήσαμε μόνο.
Ἐλπίζουμε νὰ σᾶς παρουσιάσαμε τὴν πραγματικότητα ὄχι χρωματισμένη ἀπὸ τὴν ὑποκειμενικότητα τῶν συναισθημάτων ποὺ μᾶς ξυπνᾶ, ἀλλὰ
ἀντικειμενικὰ καὶ ψύχραιμα.
Καί, πολὺ περισσότερο, ἐλπίζουμε νὰ καταφέραμε νὰ σᾶς προβληματίσουμε καὶ νὰ σᾶς ἀνησυχήσουμε. Γιατί σᾶς κρατήσαμε ἕνα καθρέφτη ποὺ
σᾶς ἔδειχνε ἐκείνους, ἀλλὰ ὅλοι εἴδαμε τὰ δικά μας πρόσωπα στὸν καθρέφτη!
Κι αὐτὸ τί μᾶς λέει γιὰ τὶς μέρες πού ἔρχονται; Σᾶς ἀφήνουμε νὰ τὸ σκεφτεῖτε!»
Ἡ πρεσβυτέρα Νινέττα Βολουδάκη μᾶς ἔβαλε καθρέφτη γιά νά ἀντικρύσουμε τό πρόσωπό μας. Πονέσαμε ψυχικά. Θά θεραπευτοῦμε ὅμως;
Ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ προσκαλεῖ στό βῆμα τόν π. Νικόλαο Φίλια πού
μέ τόν δικό του τρόπο, μέ δέκα ὁμοιοκατάληκτες στροφές, μιλᾶ γιά τήν Ἅλωση, τίς συνέπειές της, προτείνει θεραπεία, καλεῖ σέ πνευματική στράτευση.
Τήν ἐκδήλωση κλείνει ὁ πνευματικός προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης. Εὐχαριστεῖ τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν
γιά τήν δωρεάν προσφορά τῆς αἴθουσας, συγχαίρει τήν πρεσβυτέρα του καί
συγγραφέα Νινέττα Βολουδάκη γιά τήν ἱστορική της ἔρευνα, τήν συγγραφή
τοῦ κειμένου καί τήν διδασκαλία του στούς μαθητάς της, ἀλλά συγχαίρει καί
τούς μαθητές της τοῦ τμήματος «Ἀναγνώσεως καί Ὀρθοφωνίας», γιά τήν
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ἄψογη ἀπόδοση τοῦ κειμένου. Θερμό χειροκρότημα ἐπιβεβαιώνει τήν ἱκανοποίηση καί εὐγνωμοσύνη μας.

Στή συνέχεια ὁ π. Βασίλειος κάνει τίς ἀνάλογες προεκτάσεις, πού ἀπορρέουν ἀπό τό θέμα καί τά πρόσωπα τῆς ἱστορίας. Πολύ περιληπτικά ἀναφέρουμε ὅτι ἔκαμε προεκτάσεις σέ σύγχρονά μας γεγονότα, καταστάσεις,
σχέδια. Εἶπε ὅτι Κερκόπορτα ἔχει, δυστυχῶς, κάθε ἄνθρωπος. Ἡ ὅποια ἀδυναμία μας, τό ἀδύνατό μας σημεῖο εἶναι ἡ κερκόπορτα ἀπό τήν ὁποία γίνεται
ἡ Ἅλωση τῆς Πόλεως τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ θεοειδής ψυχή μας. Ἀξιοθαύμαστη, εἶπε, εἶναι ἡ γενναιότητα καί φιλοπατρία τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἀλλά εἶναι ὁ μόνος Αὐτοκράτορας πού, ὄχι μόνο ἦταν ἑνωτικός ἀλλά καί
ὑποχρέωσε τόν πατριάρχη νά συλλειτουργήσει στήν Ἁγία Σοφία μέ παπικούς
ἱερεῖς! Ὁ διάβολος γνωρίζει τήν ἀδυναμία μας στά οἰκονομικά καί καταστρώνει τό σχέδιό του. Τότε μέ τούς Σταυροφόρους, τώρα μέ τα μνημόνια, ἀφοῦ
ἐξαθλιώνει οἰκονομικά καί κάνει ἐξαρτημένους τούς ἀνθρώπους, ὕστερα τούς
ὑποτάσσει στά θελήματά του.
Εἶθε ἡ λαμπρή αὐτή ἐκδήλωση νά ἀποτελέσει ἀφετηρία ἀφυπνίσεως
ἀτομικῆς, οἰκογενειακῆς καί συλλογικῆς.
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Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος

Ὁ κ. (ψέμα ὁ Θεός) Τσίπρας ἐγκωμίασε τόν Πάπα! Ὕστερα ἀπό τά τόσα ψέματα μέ τά ὁποῖα παραπλανοῦν τούς ἀνθρώπους, ἕνα ἐπί πλέον, γιά παρηγοριά, δέν παίζει κανέναν ἰδιαίτερο ρόλο...

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ
ΗΓΕΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ;

Τό προσφυγικό, εἶναι θέμα πολιτικό, δέν εἶναι φιλανθρωπικό.
Τελικά πρέπει νά ἔχουν πολιτικό λόγο οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες ἤ ὄχι; Ἤ μήπως μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει νά εἶναι φιμωμένη καί νά ἀσχολεῖται μόνο μέ τά τἄχα “πνευματικά”;

τή δυτική ὄχθη τοῦ Τίβερη, στό βορειοδυτικό μέρος τῆς Ρώμης, ἐκτείΣ
νεται τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ. Εἶναι τό μικρότερο κράτος τοῦ κόσμου
σέ ἔκταση καί πληθυσμό (0,44 τετρ. χλμ. καί δέν ἔχει παραπάνω ἀπό 1000

κατοίκους). Ὑπάρχει ἤδη ἀπό πολλούς αἰῶνες μέ ἀμέτρητες ἐδαφικές αὐξομειώσεις. Αὐτόνομο κράτος ἀνακηρύχτηκε μέ τή συνθήκη τοῦ Λατερανοῦ
στίς 11 Φεβρουαρίου 1929 ἐπί τῆς κυβερνήσεως τοῦ Μουσολίνι, ὡς «Κράτος
τῆς Πόλεως τοῦ Βατικανοῦ», ὀνομασία πού πῆρε ἀπό τόν κοντινό λόφο τοῦ
Βατικανοῦ. Σκοπός τῆς δημιουργίας του ἦταν ἡ διασφάλιση τῆς ἀνεξαρτησίας καί ἡ προστασία τῆς «Ἁγίας Ἕδρας». Τό 1/3 τοῦ ἐδάφους του ἀποτελεῖται
ἀπό τήν βασιλική τοῦ Ἁγίου Πέτρου καί τά προσαρτημένα σέ αὐτήν οἰκοδομήματα. Τά ὑπόλοιπα 2/3 εἶναι ἐκτάσεις καί κτίρια σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ
ἰταλικοῦ ἐδάφους. Πολῖτες τοῦ κράτους αὐτοῦ εἶναι ὁ Ποντίφηξ καί οἱ καρδινάλιοι τῆς παπικῆς αὐλῆς, οἱ ἄνθρωποι πού ἀπασχολοῦνται σέ διάφορες
ἐργασίες καί οἱ οἰκογένειές τους, ἄν ἔχουν ἄδεια παραμονῆς. Γλῶσσα εἶναι
ἡ Ἰταλική, ἀλλά τά ἐπίσημα ἔγγραφα γράφονται στά λατινικά. Νόμισμα τό
εὐρώ. Τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ εἶναι ἡ τελευταία ὑπάρχουσα Μοναρχία τῆς
Εὐρώπης (αἱρετή, ἐφ’ ὅσον ὁ Πάπας ἐκλέγεται), δηλ. ὁ ἀρχηγός τοῦ κράτους
συγκεντρώνει στό πρόσωπό του καί τίς τρεῖς ἐξουσίες: Ἐκτελεστική, Νομοθετική καί Δικαστική.
Ὁ ἀρχηγός αὐτοῦ τοῦ κράτους - μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Προέδρου
τῆς Δημοκρατίας, πού σκοπό εἶχε «τήν εὐαισθητοποίηση ὅλων τῶν Λαῶν
καί τῶν Κυβερνήσεων τῆς Εὐρώπης γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ δράματος τῶν
προσφύγων» - ἐπισκέφθηκε στίς 16 Ἀπριλίου 2016 τήν πατρίδα μας καί συγκεκριμένα τή Λέσβο, «ἕνα ἀπό τά σημεῖα πρώτης εἰσόδου τῶν προσφύγων»
σύμφωνα μέ τήν πρόσκληση. Τήν ἐπισκέφθηκε ὅμως μέ τή δεύτερη ἰδιότητά
του ὡς θρησκευτικός ἡγέτης. Στήν πρόσκλησή του ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶχε συμπεριλάβει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τόν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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οἰκοδεσπότη, ἐφ’ ὅσον σέ δικό του χῶρο θά γινόταν ἡ συνάντηση, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τόν πρωθυπουργό ὑποδέχτηκαν τόν Πάπα στό νησί τῆς Λέσβου. [Ἀπορία πρώτη: τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη γιατί; Μήπως ὡς διεκδικητή τῶν περιοχῶν αὐτῶν
καί μελλοντικό οἰκοδεσπότη;]. Δύο μέρες πρίν, στίς 14 Ἀπριλίου, ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ εἶχε κάνει ἐπίσημη δήλωση ὅτι ἡ
ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στή Λέσβο θά «εἶναι ἀνθρωπιστικοῦ χαρακτῆρα», «δέν
θά ἔχει πολιτικές προεκτάσεις», «…πάει στό νησί αὐτό γιά νά χαιρετήσει
ἀνθρώπους καί νά ἐπισκεφθεῖ τόπους στούς ὁποίους προέκυψαν ἰδιαίτερα
σοβαρές ἀνάγκες». Δηλαδή, μέ ἁπλᾶ Ἑλληνικά, θά ἐρχόταν γιά νά δώσει μέ
τήν παρουσία του μόνο παρηγοριά στούς δοκιμαζόμενους πρόσφυγες καί
λαθρομετανάστες. (Κατ’ αὐτόν καί τούς κυβερνῶντες εἶναι μόνο πρόσφυγες,
ἀλλά ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἕνας μεγάλος ἀριθμός τῶν εἰσερχομένων στήν πατρίδα μας δέν προέρχονται ἀπό ἐμπόλεμες περιοχές).
Στίς 16 Ἀπριλίου ὅταν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ὑποδέχτηκε τόν
ἐπίσημο προσκεκλημένο στό ἀεροδρόμιο τῆς Λέσβου γνώριζε σίγουρα τήν
ἀνακοίνωση τοῦ γραφείου Τύπου τοῦ Βατικανοῦ. Τότε γιατί χαρακτήρισε
τήν ἐπίσκεψη αὐτή «ἱστορική»; Ἐφ’ ὅσον ἡ παρουσία τοῦ Πάπα δέν θά εἶχε
πολιτικές προεκτάσεις, ὥστε νά ἀναζητηθοῦν καί νά δρομολογηθοῦν δίκαιες
καί ρεαλιστικές λύσεις γιά τό προσφυγικό, τότε γιατί θά ἦταν τόσο σημαντική; Ἀπό πότε οἱ ἄθεοι ἀξιολογοῦν τόσο θετικά τήν παρηγοριά πού μπορεῖ
νά προσφέρει τό, κατ’ αὐτούς, “ψέμα-θεός”; Ἡ μόνη λογική ἀπάντηση εἶναι
ὅτι, ὕστερα ἀπό τά τόσα ψέματα μέ τά ὁποῖα παραπλανοῦν τούς ἀνθρώπους,
κρίνουν ὅτι ἕνα ἐπί πλέον, γιά παρηγοριά, δέν παίζει κανέναν ἰδιαίτερο
ρόλο...
Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ γραφείου Τύπου τοῦ Βατικανοῦ γιά τόν χαρακτῆρα
τοῦ ταξειδιοῦ τοῦ Πάπα διαψεύστηκε, τελικά, ἀπό τόν ἴδιο, γιατί μέ τίς δηλώσεις του δόθηκαν πολιτικές προεκτάσεις. Δέν ἀποδοκιμάστηκαν -ὅπως ἦταν
ἀναμενόμενο- οἱ πραγματικοί ὑπεύθυνοι τοῦ δράματος τῶν Σύρων προσφύγων καί τῶν λαθρομεταναστῶν. Ὅμως «οἱ ἰδιαίτερα σοβαρές ἀνάγκες» δέν
προέκυψαν τυχαία. Κάποιοι τίς προκάλεσαν. Καί ὁ καθένας μας θά ἤθελε νά
ἀκούσει ἕναν θρησκευτικό ἀρχηγό νά καταγγέλλει τούς πραγματικούς αἴτιους γιά τήν τραγωδία ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, νά καταγγέλλει εὐθαρσῶς
καί ὀνομαστικά τά καθεστῶτα τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν τῆς Δύσης, ἄθεα στήν
πλειοψηφία τους, γιά τόν βρώμικο ρόλο τους στήν ἐξαθλίωση τῶν λαῶν. Θά
ἤθελε ὁ καθένας μας νά ἀκούσει νά καταγγέλλονται πολιτικοί καθώς καί
ἰσχυρές ὁμάδες τῶν κρατῶν αὐτῶν, πού μέ τήν τακτική τοῦ «διαίρει καί βασίλευε» ὁδηγοῦν χῶρες, ὅπως ἡ Συρία, στήν καταστροφή καί δέν σταματοῦν
μέχρι νά τά πάρουν ὅλα καί νά ἐγκαταστήσουν τούς δικούς τους ἀνθρώπους.
Ἀρκετά δύσκολο βέβαια νά ἀκουστεῖ κάτι τέτοιο. Ἔστω νά ἀκουγόταν πολύ
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γενικά, ὅτι αὐτοί πού σήμερα θρηνοῦν γοερότερα ἀπό ὅλους γιά τά θύματα
τοῦ πολέμου καί τά προσφυγόπουλα εἶναι αὐτοί πού προκάλεσαν καί συνεχίζουν νά προκαλοῦν τόν θάνατο! Τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά. Μόνο μιά χλωμή
καί ἀόριστη ἔκκληση ἔγινε πρός τή «διεθνῆ κοινότητα» (;) καί τούς «πολιτικούς ἡγέτες» (;) στό κείμενο τῆς κοινῆς διακήρυξης τῶν τριῶν θρησκευτικῶν
ἀρχηγῶν γιά νά βρεθεῖ δίκαιη λύση στό δράμα τῶν προσφύγων.
Ἀντίθετα ἀκούσαμε νά καταδικάζεται κατηγορηματικά ἀπό τόν Ποντίφικα ἡ στάση τῶν κρατῶν, τά ὁποῖα ἔκλεισαν τά σύνορά τους προκειμένου
νά προφυλάξουν τόν λαό τους ἀπό τυχόν ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις ἀλλά
καί νά διατηρήσουν τήν πληθυσμιακή τους ὁμοιογένεια. Οἱ τοποθετήσεις
του αὐτές ἔχουν σαφέστατες πολιτικές προεκτάσεις, ἐφ’ ὅσον προάγουν τήν
πολιτική τῶν ἔνοχων κρατῶν τῆς Δύσης (τῆς ὑπερατλαντικῆς ὑπερδύναμης
συμπεριλαμβανομένης). Συγκαλύπτουν τούς πραγματικούς, ἀδίστακτους
ὑπεύθυνους καί ὑποκινητές τῶν πολέμων καί μέ ἀνθρωπιστικό περιτύλιγμα
προωθοῦν τά σχέδια τῆς παγκοσμιοποίησης. Καί μιά νέα ἀπορία: Ἄραγε
ἄν ἐπιχειροῦσαν νά μποῦν στό Κράτος του ἑκατοντάδες ἄστεγων ἀνθρώπων, ἡ πάνοπλη καί ἄριστα ἐκπαιδευμένη Ἑλβετική του φρουρά, ἕνα μέρος
τῆς ὁποίας τόν συνόδευσε καί στή Λέσβο, καί ἡ πολυάριθμη ἀστυνομία του,
συνεπικουρούμενη ἀπό τίς πανταχοῦ παροῦσες κάμερες, θά τό ἐπέτρεπαν
εὐχαρίστως ἐν ὀνόματι τῆς ἀλληλεγγύης; Πρός τό παρόν πῆρε πρός περίθαλψη στό μικρό ἄλλα πανίσχυρο κράτος του μόνο 12 ἄτομα. Τά ὑπόλοιπα τά
ἀφήνει στούς πιό φιλάνθρωπους...
Στήν κοινή διακήρυξη τῶν τριῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν γίνεται ἔκκληση στούς χριστιανικούς πληθυσμούς τῆς Εὐρώπης ὅλων τῶν ὁμολογιῶν νά μή
λησμονήσουν τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ γιά συμπαράσταση πρός τόν συνάνθρωπο: «ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καί ἐποτίσατε μέ, ξένος ἤμην, καί συνηγάγετέ με...» (Ματθ. κε΄ 35-36). Ὁ δικός μας λαός, ὅπως
τονίστηκε ἀπό ὅλους τούς συμμετέχοντες, «παρά τίς δικές του οἰκονομικές δυσκολίες ἔχει ἀνταποκριθεῖ μέ γενναιοδωρία» ἤδη στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων του. Νά ὑποθέσουμε, ὅτι ἕνα ὁλόκληρο Κοράνιο μέ τόσα κεφάλαια καί
τόσους στίχους δέν διαθέτει μιά προτροπή τοῦ Μωάμεθ γιά συμπαράσταση
τῶν πιστῶν στούς ὁμοθρήσκους τους; Ἀλλιῶς δέν ἐξηγεῖται ἡ ἀδιαφορία τῶν
γειτονικῶν μουσουλμανικῶν λαῶν γιά τό δράμα τῶν ἀδελφῶν τους. Καί νά
ἀναμένουμε, ὅτι μιά παρόμοια συνάντηση τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ καί
Μουσουλμάνων θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν θά πραγματοποιηθεῖ στά παράλια
τῆς Τουρκίας, ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἀναχωροῦν καθημερινά οἱ βάρκες τοῦ θανάτου;
Ὄχι, πρός Θεοῦ, γιά νά παταχθοῦν οἱ ἔνοχοι-δουλέμποροι καί νά σταματήσει τό σύγχρονο ἀνθρώπινο ἐμπόριο! Ἀφοῦ καί στήν συνάντηση τῆς Λέσβου
αὐτό πού τονίστηκε περισσότερο, καί ἰδιαίτερα ἀπό τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό, ἦταν «νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἀσφαλής δίοδος». Ἁπλᾶ γιά νά “εὐαισθητοποιηθοῦν” λίγο καί οἱ μουσουλμανικοί πληθυσμοί, πολλά κράτη τῶν ὁποίων ἀποΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

166-167

290
τελοῦν τούς “σύγχρονους Κροίσους”.
Πρός τό τέλος τῆς κοινῆς διακήρυξης ὑπάρχει μιά ἀναφορά γιά τήν ἀνάγκη ἑνότητας ὅλων τῶν Χριστιανῶν, προκειμένου νά ἀντιμετωπίζονται ὀρθότερα οἱ κοινωνικές κρίσεις. «...πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὁλόψυχα καί μέ ἀποφασιστικότητα, ὅτι πρέπει νά ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν προώθηση
τῆς πλήρους ἑνότητας ὅλων των χριστιανῶν». Θά μᾶς... ἐπιτρέψουν νά πιστεύουμε καί ἐμεῖς ἀκράδαντα ὅτι ἕνας ἀπό τούς βασικότερους λόγους αὐτῆς τῆς
συνάντησης ἦταν ἀκριβῶς αὐτός: ἡ πλήρης ἑνότητα ὅλων τῶν χριστιανῶν.
Ὑπάρχει, ὅμως, ἐκ μέρους μας ἕνας ὁλόκληρος κατάλογος ἐρωτημάτων.
Σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος τῆς Ἑλλάδος, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, καί
τά ΜΜΕ (τά πιό “ἰσχυρά”, αὐτά δηλ. πού χρωστοῦν τά περισσότερα δίσ. στό
Ἑλληνικό Κράτος) ὑποδέχτηκαν μέ ἐνθουσιασμό τόν Ποντίφικα. Δέν ἐνοχλήθηκαν ἀπό τόν πολιτικό του λόγο. Ἀντίθετα τόν προέτρεψαν νά ἐπέμβει σέ
διεθνεῖς πολιτικούς ὀργανισμούς γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προσφυγικοῦ. Τό προσφυγικό, ὅμως, εἶναι θέμα πολιτικό, δέν εἶναι φιλανθρωπικό. Τελικά πρέπει
νά ἔχουν πολιτικό λόγο οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες ἤ ὄχι; Μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος πρέπει νά εἶναι φιμωμένη καί νά ἀσχολεῖται μέ τά “πνευματικά”;
Ἤ ὅταν ὁ λόγος τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν ἐξυπηρετεῖ τήν πολιτική τῶν
κρατούντων, πολύ περισσότερο τῆς Νέας Τάξης, εἶναι ὄχι μόνο εὐπρόσδεκτος
ἀλλά καί διαφημίζεται; Μήπως ὁ Ποντίφικας καλεῖται νά ἐπέμβει μέ τή δεύτερη ἰδιότητά του, ὡς ἀρχηγός κράτους; Καί δέν ἐνοχλεῖ κανέναν τό ὅτι ἕνας
ἀρχηγός κράτους εἶναι καί θρησκευτικός ἡγέτης; Ποῦ βρίσκονται οἱ λαλίστατοι δημοσιογράφοι καί οἱ φαρμακερές τους πένες πού ἐκτοξεύουν συχνά-πυκνά
“ἀπειλές” πρός τήν Ἐκκλησία μας, ἐπαναλαμβάνοντας καί συνυπογράφοντας
τίς ἀπειλές τῶν πολιτικῶν, γιά χωρισμό της ἀπό τό Κράτος, ἐπειδή αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ …δημοκρατία; Καμία κριτική; Οὔτε ἕνας λόγος; Καί ἡ θετική τους στάση
στό θέμα τῆς ἕνωσης τῶν “Ἐκκλησιῶν”, ἐπειδή αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ … ἀγάπη; Ἡ
Ἐκκλησία μας, Ἐκκλησία Ὁσίων καί Μαρτύρων, νά ἑνωθεῖ πλήρως μέ ἕνα
κράτος; Καί ἀκόμη, ἡ Banca Vaticana, ἡ Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ; Οὔτε καί
αὐτή ἐνοχλεῖ κανένα; Μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει νά μείνει χωρίς
περιουσιακά στοιχεῖα καί νά τά παραδώσει στούς πολιτικούς ἡγέτες γιά νά τά
διαχειριστοῦν τόσο ἐπιτυχημένα, ὅσο ἐπιτυχημένα διαχειρίστηκαν καί διαχειρίζονται καί τήν περιουσία τοῦ Κράτους; Ἡ μόνη, συγκινητική, κριτική πού
διαβάσαμε καί ἀκούσαμε ἐπανειλημμένα ἦταν γιά τήν ἁπλότητα τοῦ Πάπα,
ἐπειδή χάϊδεψε τά κεφαλάκια κάποιων προσφυγόπουλων. Ἡ τόσο σημαντική
ἀρετή τῆς ἁπλότητας μετριέται σήμερα μέ τό ἄν χαϊδεύεις ἕνα φτωχό παιδάκι
ἤ ἄν δέν φορᾶς γραβάτα... Τόσο ἁπλᾶ!
Ἕνα μήνα περίπου πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα εἶχε ἐπισκεφθεῖ
τήν πατρίδα μας ἕνα ἄλλο διάσημο πρόσωπο γιά τόν ἴδιο σκοπό: μέ προπαγάνδα φιλανθρωπικοῦ τύπου νά προωθήσει τό σχέδιο μετακίνησης καί ἐγκατάστασης πληθυσμῶν, κυρίως μουσουλμανικῶν, σέ Ἑλλάδα καί Εὐρώπη.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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Ἦταν ἡ χολιγουντιανή στάρ καί «πρέσβειρα καλῆς θελήσεως τῆς Ὕπατης
Ἁρμοστίας τοῦ ΟΗΕ γιά τούς πρόσφυγες» Ἀντζελίνα Τζολί, ἡ ὁποία διέκοψε
γιά λίγο τήν πολυτελῆ της διαβίωση καί τούς ἄλλους ρόλους της γιά νά παίξει τόν ρόλο τῆς καλῆς νεράϊδας πού φέρνει ἐλπίδα στούς ἀπελπισμένους.
Τί κρίμα ὁ ἀνθρώπινος πόνος νά ἐμπαίζεται μέ τέτοιο τρόπο! Καί ἐμεῖς νά
χειροκροτοῦμε… Ὁ ΟΗΕ πάντως ἀναγνωρίζοντας ὅτι πρόκειται γιά “παράσταση” στέλνει πραγματικούς ἠθοποιούς γιά τήν προώθηση τῶν ὑποθέσεών
του...
Οἱ “φιλανθρωπικές” αὐτές παραστάσεις πυκνώνουν ἀνησυχητικά τά
τελευταῖα χρόνια. Οἱ δημοσιογράφοι, ἁρμόδιοι γιά κοινωνική καί πολιτική
κριτική, σιωποῦν ἤ ὡς ἐπί τό πλεῖστον συμπρωταγωνιστοῦν. Ἴσως πιό σχετικοί μέ τό θέμα εἶναι οἱ κριτικοί τοῦ θεάτρου. Αὐτοί θά ἔπρεπε νά καταγγείλουν ὅλες αὐτές τίς παραστάσεις ὄχι μόνο ὡς κακόγουστες ἀλλά καί ὡς
ἄκρως ἐπικίνδυνες γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ὅμως καί αὐτοί δέν θά ἔχουν
μᾶλλον συνειδητοποιήσει, ὅτι ὑπάρχει ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀπό “ἐπαγγελματίες ἠθοποιούς” πού παίζει τούς ρόλους του μακριά ἀπό τό θεατρικό σανίδι…

							
					

Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος

Πῶς ὁδηγηθήκαμε στήν διάλυση
τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας;
Ἑλληνική οἰκογένεια, πρίν τριάντα-σαράντα χρόνια, ἀποτελοῦσε πρότυπο οἰκογένειας στήν Εὐρώπη ἀλλά καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο, καθώς μέσα
σέ αὐτήν κάθε ἄνθρωπος μάθαινε νά συνυπάρχει καί νά σχετίζεται μέ ἄλλους
καί διαμόρφωνε τίς ἀξίες καί τίς ἀρχές πού θά τόν ἀκολουθοῦσαν σέ ὅλη του
τήν ζωή.
Ἡ Ἑλληνική οἰκογένεια δέν περιοριζόταν μόνο στό νά παρέχει στά μέλη
της τά πρός τό ζῆν, ἀλλά ἀποτελοῦσε φυτώριο ὑγιῶν ἀνθρώπων, καλύπτοντας ὅλες τίς ἀνάγκες τῶν μελῶν, τῆς ψυχικές καί σωματικές καί διαμορφώνοντας τόν χαρακτῆρα τοῦ κάθε μέλους της. Δέν περιοριζόταν στούς δεσμούς
αἵματος ἀλλά ἔδινε μεγάλη σημασία στήν ἀνάπτυξη τῶν πνευματικῶν δεσμῶν,
δηλαδή τῶν οὐσιαστικῶν στοιχείων πού ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους. Αὐτοί οἱ
δεσμοί εἶναι οἱ ἴδιοι στόχοι, τό κοινό πνεῦμα, ἡ ἴδια νοοτροπία. Αὐτοί οἱ πνευματικοί δεσμοί ἑξαρτῶνται πρωτίστως ἀπό τήν σχέση τῶν γονέων. Ὅσο πιό
οὐσιαστική καί ἁρμονική σχέση ἔχουν οἱ γονεῖς, τόσο πιό ἰσορροπημένα καί
ὑγιῆ θά εἶναι τά παιδιά. Ἡ σχέση τῶν μελῶν μέσα στήν οἰκογένεια ἦταν πάντα
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ἀπαραίτητη γιά νά ἀποκτήσουν ὅλα τά μέλη της αὐτοπεποίθηση, ἰσορροπία
καί νά θωρακισθοῦν μέ τήν αἴσθηση τῆς ἀσφάλειας, πού ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη.
Μέ τήν πάροδο ὅμως τῶν ἐτῶν καί τήν πνευματική παρακμή πού ἐπῆλθε
στήν πατρίδα μας, ὑποβιβάστηκε ἡ σημασία τῆς σχέσης τῶν ἀνθρώπων καί
εἰδικά τῆς σχέσης τῶν συζύγων καί, κατ’ ἐπέκταση, χαλάρωσαν οἱ οἰκογενειακοί δεσμοί γιατί περιορίστηκαν στούς τύπους, ἐνῶ ξεθώριασε ἡ οὐσία. Οἱ
οἰκογενειακοί δεσμοί περιορίστηκαν στούς δεσμούς αἵματος καί ἀτόνησαν οἱ
πνευματικοί δεσμοί, αὐτοί πού κατ’ οὐσίαν τρέφουν καί στηρίζουν τά μέλη
τῆς οἰκογένειας. Οἱ γονεῖς, παρασυρμένοι ἀπό τήν καθημερινότητα καί ἀπό
τήν ἐπιδίωξη μιᾶς πιό ἄνετης ζωῆς, στρεφόμενοι ὁ καθένας στόν ἑαυτό του,
ἄφησαν σέ δεύτερη μοῖρα τήν σχέση μεταξύ τους. Γιατί θέλει κόπο καί διαρκῆ
ἐπαγρύπνηση ἡ πνευματική σχέση, κόπο τόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι ἀποφάσισαν
ὅτι δέν χρειάζεται νά καταβάλουν ἀφοῦ τό κοινό αἷμα ἀρκεῖ γιά νά στηρίζει
τίς οἰκογένειες. Καθιερώθηκαν, λοιπόν, στήν κοινωνία μας μιά σειρά ἀπό συνήθειες πού δίνουν προτεραιότητα στή σχέση τῶν γονέων μέ τά παιδιά καί
ὑποβαθμίζουν τή σχέση τῶν γονέων μεταξύ τους.
Ἔτσι, μέχρι σήμερα θεωρεῖται πολύ φυσιολογικό, ὁ γιός, ἀκόμα κι ὅταν
παντρευτεῖ, νά προστρέχει στήν μητέρα του γιά νά τόν φροντίζει, ἐνῶ ἡ γυναίκα του μένει σπίτι νά φροντίζει τά δικά τους παιδιά! Αὐτό θεωρεῖται φυσιολογικό καί ἐπιβεβλημένο στούς γιούς. Καί οἱ ἄνδρες τό ἔχουν ἀποδεχθεῖ
καθώς βολεύονται μέ τίς περιποιήσεις πού τούς παρέχονται, οἱ δέ γυναῖκες
γιατί διώχνουν, ἔστω καί γιά λίγο, τούς ἄνδρες ἀπό τά πόδια τους! Θεωρεῖται
ἐπίσης, φυσιολογικό σήμερα ὁ πατέρας νά ἀπαιτεῖ νά μπαίνει στό σπίτι τοῦ
γιοῦ του χωρίς καμμία προειδοποίηση, ὅποτε τό ἐπιθυμήσει, χωρίς σεβασμό
στήν προσωπική ζωή τῶν παιδιῶν του, ἤ οἱ μητέρες ἐπιβάλουν στίς κόρες τίς
ὑποδείξεις τους, εἴτε αὐτές συμφωνοῦν εἴτε ὄχι. Οἱ πεθερές πάλι, κακίζουν τίς
νύφες γιατί δέν τίς ἀφήνουν νά κάνουν ὅ,τι θέλουν μέσα στά σπίτια τῶν γιῶν
τους, θεωρῶντας ὅτι ξέρουν τό γιό τους περισσότερο ἀπ’ αὐτές, ἐπειδή τόν
ἔφεραν στήν ζωή..!
Αὐτές οἱ συνήθειες ὅπως καί ἄλλες παρόμοιες, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς
κατηχήσεως τῶν παιδιῶν, ἀπό μικρή ἀκόμη ἡλικία, ὅτι ἡ ἀνώτερη σχέση στήν
ζωή τους εἶναι ἡ σχέση μέ τούς γονεῖς καί μέ τούς λοιπούς συγγενεῖς καί ὄχι
μέ τόν μελλοντικό ἄνδρα ἤ τή γυναίκα τους! Ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα εἶναι ὁ
«ξένος» πού εἰσέρχεται σέ μιά οἰκογένεια, ἐνῶ παραμένει γιά πάντα ξένος
ἐάν δέν συμμορφωθεῖ μέ τούς κοινωνικούς κανόνες πού υἱοθετεῖ ἡ οἰκογένεια!
Ὅταν ὅμως, λείπει ἡ οὐσιαστική σχέση τῶν παιδιῶν μέ τούς γονεῖς μποροῦν
τά παιδιά νά ἀντέξουν γιά πολύ αὐτήν τήν συνεχῆ ἐνασχόληση τῶν γονέων μέ
αὐτά; Ἀρκεῖ ἡ σαρκική συγγένεια γιά νά αἰσθάνονται τά παιδιά ἀναπαυμένα
σέ αὐτό τό “πατρονάρισμα” ὅταν δέν παραδέχονται τούς γονεῖς, σάν ἀνθρώπους, σάν προσωπικότητες;
Ὅταν ἀτονήσουν οἱ πνευματικοί δεσμοί, δηλαδή ὅταν λείπουν ἀπό τήν
οἰκογένεια οἱ κοινές βασικές ἀρχές καί οἱ κοινοί στόχοι, δέν μπορεῖ νά ἀναΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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πτυχθοῦν οὐσιαστικοί δεσμοί μεταξύ τῶν μελῶν, ἀλλά καταντᾶ μιά κοινωνική
ὁμάδα βασισμένη ἐξωτερικά στούς τύπους, σέ ἕνα “κοινωνικό πρωτόκολλο”,
ἐνῶ στήν οὐσία πρόκειται γιά ὁμάδα ἀνθρώπων ὅπου ὁ καθένας προσπαθεῖ
νά ἐπιβληθεῖ στόν ἄλλο καί οἱ ἐπιθυμίες τοῦ ἑνός νά ἐπικρατήσουν ἔναντι τῶν
ἐπιθυμιῶν τῶν ἄλλων. Καί ἐπειδή οἱ γονεῖς ἔχουν περισσότερη ἐξουσία πάνω
στά παιδιά τους, συνήθως ἐπικρατοῦν οἱ δικές τους ἐπιθυμίες. Τό περίεργο
εἶναι ὅμως, ὅτι ἐνῶ αὐτές οἱ συνήθειες δυσκολεύουν τήν ζωή τῶν παιδιῶν, αὐτά
δέν προσπαθοῦν νά τίς σταματήσουν γιατί ἔχουν πεισθεῖ ὅτι αὐτή ἡ συμπεριφορά ἐπιβάλλεται ἀπό τούς κοινωνικούς κανόνες …
Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τόν ἑαυτό του καί ἔτσι περιορίστηκε νά ἀναπτύσσει αἰσθήματα μόνο πρός αὐτούς πού τόν ἑνώνουν
δεσμοί αἵματος. «Εἶναι παιδί μου, εἶναι σπλάχνο μου», λένε συχνά οἱ γυναῖκες,
θεωρῶντας τό παιδί τους κτῆμα τους. Ἔτσι, εἶναι βέβαιες γιά τό δικαίωμά τους
νά ἐξουσιάζουν τό παιδί τους, χωρίς τελικά νά γνωρίζουν οὔτε τά στοιχειώδη
γιά τόν χαρακτῆρα του.
Μοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση ἡ ἀπάντηση μιᾶς κοπέλας, τήν ὁποία εἶχε δώσει ἡ φυσική της μητέρα γιά υἱοθεσία, ἀμέσως μόλις γεννήθηκε, καί κάποιοι,
στήν προσπάθειά τους νά τήν ἐπανασυνδέσουν μέ τήν φυσική της μητέρα,
τῆς ἔλεγαν ὅτι ἡ μητέρα αὐτή τήν ἀγαπάει πολύ. Ἡ κοπέλα ἀπάντησε: «δέν
μπορῶ νά καταλάβω πῶς μπορεῖ νά μέ ἀγαπάει ἀφοῦ δέν μέ γνωρίζει..!» Δέν
εἶπε «πῶς μέ ἀγαπάει ἀφοῦ μέ ἔδωσε γιά υἱοθεσία» ἀλλά ἀναρωτιόταν, πολύ
λογικά, πῶς ἕνας ἄνθρωπος ἀγαπάει ἕναν ἄλλο χωρίς νά τόν γνωρίζει. Πῶς
μποροῦμε νά ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἀγαπᾶμε κάποιον ὅταν δέν τόν γνωρίζουμε; Ἀρκεῖ τό γεγονός ὅτι τόν φέραμε στήν ὕπαρξη, τόν ἀγαπᾶμε; Καί ἄν τόν
ἀγαπᾶμε γιατί δέν ἐνδιαφερόμαστε νά μάθουμε τί τόν κάνει εὐτυχισμένο, ἀλλά
τοῦ ἐπιβάλλουμε αὐτό πού ἀρέσει σέ μᾶς – βέβαια πἀντα γιά τό καλό του!!!
Ὁ περιορισμός τῆς οἰκογένειας, λοιπόν, στούς δεσμούς αἵματος, φαίνεται
ὅτι συντέλεσε ἀποφασιστικά στήν σημερινή διάλυση τῆς οἰκογένειας, καθώς
οἱ δεσμοί αὐτοί δέν εἶναι ἰσχυροί. Ἀποδείχθηκε ὅτι δέν ἀρκεῖ τό κοινό αἷμα γιά
νά ἀποκτήσουμε τήν γνώση τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων
ἀπαιτοῦν δουλειά καί κόπο. Δέν μᾶς ἑνώνει τό αἷμα ἀλλά μᾶς ἑνώνει ἡ πνευματική σχέση, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, εἴτε
εἶναι συγγενεῖς εἴτε ὄχι. Μακάρι τό κοινό αἷμα νά γινόταν καί κοινό πνεῦμα! Τί
πιό ὡραῖο, νά χαίρονται τά παιδιά καί μετά τό γάμο τους, νά βρίσκονται στό
σπίτι τῶν γονέων τους; Μαζί ὅμως! Γιατί πρέπει ὁ γιός μόνος νά ἀναζητᾶ τήν
μητέρα του καί νά μήν φέρνει καί τήν γυναίκα του μαζί; Δυστυχῶς, σπανίζει
σήμερα ἡ συναντίληψη μέσα στίς οἰκογένειες. Σήμερα, καθένας περιορίζεται
στό τί θέλει ὁ ἴδιος, ἀδιαφορῶντας γιά τό τί θέλουν οἱ ἄλλοι. Τά ζευγάρια
ἔπαυσαν νά ἀναζητοῦν τήν ὁλοκλήρωσή τους ὁ ἕνας στόν ἄλλο καί ὁ βασικός
λόγος γιά τόν ὁποῖο βρίσκονται μαζί, εἶναι τό νά ἀποκτήσουν παιδιά. Δηλαδή, δέν ὑπάρχει ἄλλος λόγος γιά νά ἐγκαταλείψουν τήν καλοπέρασή τους καί
τήν φροντίδα τοῦ ἑαυτοῦ τους, παρά μόνο νά ἀποκτήσουν παιδιά, τά ὁποῖα
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θά εἶναι προέκταση τοῦ ἑαυτοῦ τους, ὅπως συνηθίζουν οἱ γυναῖκες νά λένε,
δηλαδή, θά εἶναι “ταμένα” ἐφ’ ὅρου ζωῆς νά ὑπακούουν στίς μητέρες τους καί
νά ἱκανοποιοῦν τίς ἀνάγκες τους! Γιατί εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο, ὅταν δέν
ἀναπτύσσεται οἱ σχέση τῶν γονέων μεταξύ τους, νά ἀναπτύσσεται ὡς ὑποκατάστατο ἡ σχέση τῶν γονέων μέ τά παιδιά. Οἱ γονεῖς δηλαδή, ἐξαρτῶνται ἀπό
τά παιδιά τους ὅπως θά ἔπρεπε νά ἐξαρτῶνται ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, πρᾶγμα
πού ἔχει ὀλέθριες ἐπιδράσεις στά παιδιά.
Ἀντί νά τό συνειδητοποιήσουμε αὐτό, ὡς κοινωνία καί νά προτάξουμε
τήν σχέση τῶν συζύγων ὡς τήν πιό σημαντική, ὥστε νά μεγαλώνουμε ὑγιῆ
παιδιά καί νά εὐδοκιμήσουν οἱ οἰκογένειες, πρεσβεύουμε τό ἀντίθετο, ὅτι δέν
ἔχει σημασία ἡ σχέση τῶν γονέων ἀρκεῖ τά παιδιά νά ἐξαρτῶνται ἀπόλυτα
ἀπό αὐτούς ἐφ’ ὅρου ζωῆς! Καί φθάσαμε σήμερα νά ἀριθμοῦμε πολλῶν εἰδῶν
οἰκογένειες! Φθάσαμε νά λένε δημόσια οἱ πολιτικοί ὅτι οἱ οἰκογένειες πού ἀποτελοῦνται ἀπό δύο μητέρες καί παιδιά ἤ δύο πατέρες καί παιδιά εἶναι τό ἴδιο
μέ τίς οἰκογένειες πού ἀποτελοῦνται ἀπό πατέρα, μητέρα καί παιδιά! Καί πώς
εἶναι ρατσιστική στάση τό νά μήν ἀποδέχεται ἕνας πολίτης αὐτήν τήν “προοδευτική” ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας μας!
Πῶς μπορεῖ ἄραγε νά ἀναπτυχθεῖ ἰσορροπημένα ἕνα παιδί σέ μιά τέτοια
οἰκογένεια μέ δύο μητέρες χωρίς τόν πατέρα ἤ μέ δύο πατέρες χωρίς τήν μητέρα; Δηλαδή, οἱ “κοινωνικοί” κανόνες σήμερα ἔχουν ἀπορρίψει τήν παραδοχή
ὅτι ἕνα παιδί χρειάζεται καί τό πρότυπο τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας γιά νά
ἀναπτυχθεῖ ὑγιῶς; Ἔχουμε φθάσει σέ τέτοια τελειότητα, ἄνδρες καί γυναῖκες,
ὥστε ἔχουμε ὁλοκληρωθεῖ ὡς ἄνθρωποι ὁ καθένας μόνος του, χωρίς τήν συνδρομή τοῦ ἄλλου φύλου;
Ἄν θέλουμε ὡς κοινωνία νά ἐξελιχθοῦμε καί νά προοδεύσουμε τό πιό λογικό εἶναι νά κρατήσουμε τά θετικά στοιχεῖα τῶν παλαιοτέρων γενεῶν, πού εἶχαν
ἀποδεδειγμένα καλά ἀποτελέσματα καί νά προχωροῦμε ἀπό κεῖ καί πέρα,
ἀναπτύσσοντας καί ἄλλα στοιχεῖα στήν ἴδια, πετυχημένη βάση. Δέν χρειάζεται νά ξανά-ἀνακαλύψουμε τόν τροχό! Ἄν θέλουμε νά ἐπανοικοδομήσουμε
τήν Ἑλληνική οἰκογένεια ἀρκεῖ νά ἀφήσουμε τούς τύπους καί τά οἰκογενειακά
πρωτόκολλα καί νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἀνάπτυξη τῶν οὐσιαστικῶν σχέσεων,
οἱ ὁποῖες δέν περιορίζονται σέ αὐτήν τήν πρόσκαιρη ζωή, ἀλλά διατηροῦνται
αἰωνίως!
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Μαρίνα Διαμαντῆ

Ἡ “κοινωνική δικτύωση”
καί τά ...“κοινωνικά ὑποκείμενα”!
πό τό τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καί μετά οἱ ἀνθρώΑ
πινες κοινωνίες χαρακτηρίζονται ἀπό δύο παραμέτρους πού ἀφήνουν ἔντονα τό ἀποτύπωμά τους στίς λειτουργίες τους. Ἀποκτοῦν
χαρακτήρα μαζικό καί (τήν τελευταία 40ετία) εἰκονικό. Τό πρῶτο χαρακτηριστικό στοιχεῖο εὔκολα τό συγχέουν πολλοί μέ τό δημοκρατικό,
ἐνῶ τό δεύτερο (τό συγχέουν) μέ τό αὐθεντικό.
Σέ ὅλους εἶναι γνωστά τά ψηφιακά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.
Πρόκειται γιά τό πλέον διαδεδομένο facebook, τό twitter, τό G+ κλπ.
Εἰδικά τό πρῶτο (f/b χάριν συντομίας) ὑπολογίζεται ὅτι προσελκύει καί
συγκεντρώνει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο χρηστῶν-μελῶν σέ πλανητικό
ἐπίπεδο. Πῶς μεταφράζεται ὅμως τό f/b; Σέ μιά γρήγορη μετάφραση θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι πρόκειται γιά “βιβλίο προσώπων”.
Ὅμως δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Κατά τήν ταπεινή
μου γνώμη πρόκειται γιά “καταγραφέα τῆς βιτρίνας” τοῦ καθενός πού
ἐντάσσεται στήν εἰκονική κοινότητα τοῦ f/b.
Πρίν ὅμως προχωρήσουμε στήν ἐπεξεργασία τοῦ θέματος, καλό
θά εἶναι νά δοῦμε τήν δομή καί τήν λειτουργία (στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ
βεβαίως) τοῦ f/b. Ἡ ἀνάπτυξη καί ταχύτατη διάδοση τῶν ψηφιακῶν
μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης στηρίζεται στήν Θεωρία τῶν Κοινωνικῶν
Δικτύων. Σύμφωνα μέ αὐτήν Ἕνα κοινωνικό δίκτυο ἀποτελεῖται ἀπό
κόμβους (σημεῖα) καί ἀκμές (γραμμές) πού ἑνώνουν δύο κόμβους. Κάθε
κόμβος καί κάθε ἀκμή μπορεῖ νά εἶναι σημαδεμένα μέ κάποια ταμπέλα πού συνήθως ἔχει ἀριθμητικό περιεχόμενο ἤ πληροφορίες γιά τό τί
ἀναπαριστᾶ ὁ κόμβος ἤ ἡ ἀκμή. Ὅταν δύο κόμβοι σχετίζονται, τότε
ὑπάρχει ἀκμή πού τούς ἑνώνει (ἔτσι δηλαδή ἀναπαρίσταται ἡ σχέση),
ἀλλιῶς οἱ κόμβοι εἶναι μεταξύ τους ἀπομονωμένοι. Tό “κοινωνικό δίκτυο” εἶναι ἕνα ψηφιακό περιβάλλον στό ὁποῖο οἱ κόμβοι εἶναι κοινωνικά ὑποκείμενα –π.χ. ἄτομα, ἐπιχειρήσεις, ὁμάδες, ὀργανώσεις, θεσμοί–
καί οἱ ἀκμές ἀναπαριστοῦν τίς μεταξύ τους σχέσεις. Θά μποροῦσε, γιά
παράδειγμα, νά φτιαχτεῖ ἕνα κοινωνικό δίκτυο πού νά ἀναπαριστᾶ τήν
κατοχή μετοχικῶν πακέτων μεταξύ διαφορετικῶν ἑταιρειῶν (ἐξ ἄλλου,
αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο παράδειγμα ἀλλά πείραμα μέ πολύ ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα). Σημαντικό ρόλο γιά τήν κατανόηση τῆς δόμησης
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τῶν ψηφιακῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης διαδραματίζει (μεταξύ τῶν
ἄλλων) καί τό θεώρημα τοῦ τριαδικοῦ κλεισίματος (triadic closure).
Βάσει τοῦ θεωρήματος αὐτοῦ, “ἐάν δύο ἄτομα σέ ἕνα κοινωνικό δίκτυο
ἔχουν ἀπό ἕναν φίλο ἀπό κοινοῦ, τότε παρουσιάζεται πολύ μεγάλη πιθανότητα στό μέλλον νά γίνουν φίλοι μεταξύ τους”. Ἐπίσης σύμφωνα
μέ τήν Θεωρία τῶν Κοινωνικῶν Δικτύων ὑπάρχει ἕνα σημαντικό ἀποτέλεσμα πού στηρίζεται σέ κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τό ἀποτέλεσμα
αὐτό ὀνομάζεται “ὁμοφιλία” (“σχέση” φιλίας δηλαδή πού βασίζεται στό
ἀποδοχή/μοίρασμα ἀπό κοινοῦ τῶν ἴδιων πραγμάτων) καί σέ γενικές
γραμμές μᾶς λέει ὅτι ἄτομα μέ παρόμοια χαρακτηριστικά καί παρόμοιες προτιμήσεις/ἐπιλογές μοιάζει νά ὁμαδοποιοῦνται στό διαδίκτυο,
συνάπτοντας “σχέσεις” μεταξύ τους
καί μάλιστα ἰσχυρές. Σύμφωνα μέ
τήν ἴδια πάντοτε Θεωρία τῶν Κοινωνικῶν Δικτύων, κόμβοι πού παρουσιάζουν παρόμοιες ἀριθμητικές τιμές
γιά κάποια ποσότητα ἐμφανίζονται
νά ἔχουν ἀκμές μεταξύ τους, νά καταγράφουν τριαδικά κλεισίματα μεταξύ τους καί νά ἔχουν ἰσχυρούς δεσμούς (δηλαδή νά εἶναι συνδεδεμένοι
μέ ὅλους τούς παρόμοιους κόμβους).
Τά ἀποτελέσματα αὐτά εἶναι σταθμισμένα καί ἐπαληθευμένα καί κατά
τήν σύγχρονη ἐποχή τίθενται εἰς χρήση προκειμένου νά ἐξομοιωθοῦν φαινόμενα ὅπως ἡ διάδοση μολυσματικῶν νόσων σέ πληθυσμούς ἤ ἡ δράση
τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος στήν κοινωνία. Μπορεῖ νά ἐπεκταθεῖ κανείς στήν Θεωρία τῶν Κοινωνικῶν Δικτύων ἀνατρέχοντας στίς ἐργασίες
τοῦ Ἀμερικανοῦ Ψυχολόγου Stanley Milgram καθώς καί στήν ἐργασία
τοῦ Ἀμερικανοῦ καθηγητοῦ Jon Steinberbrg στόν τομέα τῆς Ἐπιστήμης
τῆς Πληροφορικῆς στό Πανεπιστήμιο Cornell τῶν ΗΠΑ “The Small-World
Phenomenon: An Algorithmic Perspective”. Ὅλες οἱ παραπάνω ἀναφορές
κρίνονται ἀπαραίτητες γιατί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποδέχεται κάποιος
ἀβασάνιστα καί ἄκριτα ὅ,τι τοῦ προσφέρεται πρός χρήση, ἐάν δέν ἐξετάσει ἐνδελεχῶς ποιά εἶναι ἀκριβῶς ἡ δομή του ἀλλά καί ἡ αἰτιώδης
συνάφειά του, δηλ. ἡ ἐξέταση τῆς σύνδεσης τῆς εὐρύτατης χρήσης τοῦ
f/b μέ τά παραγόμενα ἀποτελέσματα πού τήν διέπουν.
Ἐκτός ἀπό τό ὅτι τό f/b εἶναι μαζικό, εἶναι καί εἰκονικό. Ἀπαρτίζει
ἕνα τεράστιο ψηφιακό θύσανο εἰκονικῶν καί κίβδηλων κοινοτήτων. Δέν
εἶναι ὁ “χῶρος” στόν ὁποῖο συνάπτονται σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων,
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ἀλλά τό ψηφιακό περιβάλλον τό ὁποῖο ἀναπαριστᾶ διαμεσολαβημένες
σχέσεις μεταξύ ἀτόμων πού ἀποκτοῦν λογαριασμό σύνδεσης (στό ἐν
λόγῳ μέσον ψηφιακῆς κοινωνικῆς). Ὁ καθείς πού διασυνδέεται στό f/b
προβάλλει μίαν πρόσοψη ἑνός ὡραιοποιημένου ἑαυτοῦ καί τόν προβάλλει μάλιστα ἐπιλεκτικά καί ἐπιδεικτικά πρός ἄγραν “φίλων” καί “like”.
Ὅσο περισσότερα “like” συγκεντρώσει μιά ἀνάρτηση, τόσο πιό πολύ
διογκώνεται ἡ ὑπαρξιακή ἐπιβεβαίωση τοῦ ἀναρτήσαντος. Ὑπάρχει μιά
βαθύτερη ἐσωτερική παρόρμηση πρός ἐκθεατρισμό πού ἐκπηγάζει ἀπό
ψυχόρμητα καί ἀνάγκες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τό βάθος τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό πού δέν βιώνει ὁ ἄνθρωπος σέ ἐπίπεδο ζωντανῆς
καί ἁπτῆς ἀμεσότητος (μή δικτυακῆς), προσπαθεῖ νά τό ἀναζητήσει καί
νά τό ἀνακαλύψει –μέσῳ μιᾶς τεχνικῆς προβολῆς ἐξωραϊσμῶν– στό f/b.
Δέν πρόκειται γιά ζῶσα ἐπικοινωνία, ἀλλά γιά ἀναπαράσταση καί διαμεσολάβηση τοῦ ἐμμέσου, τοῦ ἐξωραϊσμένου, τοῦ θεαματικοῦ, τοῦ ἐντυπωσιακοῦ καί τοῦ σκόπιμα ἀποσπασματικοῦ. Τό f/b εἶναι τό “κέντρο”
ἑνός κόσμου πού δέν ἔχει κανένα κέντρο ζωντανῆς ἀναφορᾶς, ἑνός κόσμου πού εἶναι ἀποκεντρωμένος, ἀφοῦ συστατικό του στοιχεῖο εἶναι ἡ
μονήρης ἀτομικότητα καί ἡ ἀπουσία τῆς ζώσης κοινότητος. Ἀπό τά βάθη
τοῦ διασυνδεδεμένου ἀτόμου ἐκπηγάζει μιά ἀνομολόγητη ἀνάγκη πρός
ἐκθεατρισμό καί προβολή τοῦ θεαματικοποιημένου ἑαυτοῦ. Πρόκειται
γιά προδιάθεση πού ἐκλαμβάνει διαστάσεις ὑπαρξιακῆς ζωτικότητος.
Δηλαδή λέει ὁ διασυνδεδεμένος μέσα του: “Προβάλλω ἑαυτόν στό f/b,
ἄρα ἀποκτῶ ἐγώ ὁ ἴδιος νόημα καί ἄρα ὑπάρχω”. Τί νόημα ἔχει νά λές
“Κοιτάξτε! εἶμαι ἐκεῖ καί θά πιῶ μιά μπύρα”; Γιατί νά ἐνδιαφέρει τούς
ὑπολοίπους ποῦ δέν πρόκειται νά παραστοῦν; Ἑπομένως θέλει ὁ ψηφιακῶς αὐτοπροβαλλόμενος νά καταστεῖ τό κέντρο προσοχῆς, ἡ ἑστία
ἐντυπωσιασμοῦ, τό ἀντικείμενο θαυμασμοῦ καί ἑπομένως νά βαυκαλίζεται ναρκισσευόμενος ὅτι εἶναι τοιοῦτον τι. Θά ἔλεγε κανείς σέ θεωρητική διατύπωση ὅτι τό f/b εἶναι μέσον τοῦ πανταχόθεν καί ἔσωθεν
προβαλλόμενου τοῦ θεαματικοποιημένου ἑαυτοῦ.
Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες πτυχές τοῦ ζητήματος αὐτοῦ. Τό f/b
ὑποτίθεται ὅτι ἀποτυπώνει τήν ἀμεσότητα καί τήν ἀνάγκη γιά αὐθεντικότητα. Πρόκειται ὅμως γιά αὐθεντικότητα πού ἀποτυπώνει τήν προδιάθεση τοῦ ἀνθρώπου νά ζεῖ μέ μύχιες παρωθήσεις καί νά μιλᾶ καί νά
ἐνεργεῖ χωρίς νά ἐνδιαφέρεται γιά συμβάσεις καί κανόνες. Ὑποτίθεται
ὅτι πρωταρχικό ἐνδιαφέρον εἶναι ἡ ὑπαρξιακή γνησιότητα, ἀλλά αὐτό
πού ἐκτίθεται εἶναι ἡ ἀλλοτρίωση, ὁ ἐξωραϊσμός καί ἡ ἀποσιώπηση/
ἀπόκρυψη.
Ὑπάρχει ἀκόρεστη ἡ ἀνθρώπινη δίψα γιά ἀναγνώριση ἀπό τούς
ἄλλους τῆς ψηφιακῆς κοινότητας καθώς καί γιά πρόσβαση στά μερίδια
ἀναγνωρισιμότητας. Πρόκειται γιά μιά δίψα πού παρωθεῖ τούς ἀνθρώΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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πους νά στυλιζάρουν εἴτε ἐνσυνείδητα εἴτε ἀσυνείδητα τήν ἐξωτερική
τους καί τήν ἐσωτερική τους συμπεριφορά, γεγονός πού δέν ἀφήνει
τόν παραμικρό χῶρο στό αὐθεντικό νά ἀναπνεύσει. Τότε γιά ποιά ἀμεσότητα καί αὐθεντικότητα μπορεῖ νά μιλήσει κανείς; Πρόκειται γιά
μιά κίβδηλη αὐθεντικότητα πού καμουφλάρεται ἀπό τό προσωπεῖο τοῦ
φαίνεσθαι, κάτι πού δέν ἔχει τήν παραμικρή σχέση μέ τήν πνευματική
παιδεία καί τό παραδεδομένο βίωμα, ἀλλά εἶναι προϊόν ἀσταμάτητων
αὐτοσχεδιασμῶν. Ὅπως τονίζει ὁ σπουδαῖος στοχαστής Παναγιώτης
Κονδύλης (στό ἔργο του “Ἡ παρακμή τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ”: “…ἡ
προσπάθεια νά φερθεῖ ὁ καθένας αὐθεντικά ἤ νά δειχθεῖ αὐθεντικός
γεννᾶ συγκρούσεις ἀνάμεσα στά διάφορα εἴδη αὐθεντικότητας καί
καταλήγει σέ ἕνα εἶδος ναρκισσισμοῦ, ὁ ὁποῖος τυραννᾶ τούς ἄλλους
ἤ φαινομενικά θέλει νά τούς ἀπωθήσει, ὅμως χρειάζεται ἕνα κοινό
καί, ὅταν δέν βρίσκει πιά ἄλλον τρόπο γιά νά τό κερδίσει, πασχίζει
νά τό ἐπιτύχει μέ ἐπιδεικτικούς αὐτοοικτιρμούς. Ὁ αὐτοοικτιρμός
εἶναι παράλληλα μέ τόν ναρκισσισμό, συνηθισμένο ψυχολογικό φαινόμενο στήν μαζική δημοκρατία τῶν αὐθεντικῶν ἀνθρώπων…”
Ἐπίσης εἶναι λίαν διαφωτιστικό νά ἀνατρέξει κανείς στήν ἐξαιρετική Διπλωματική Ἐργασία τοῦ Μηχανικοῦ Πληροφοριακῶν καί Ἐπικοινωνιακῶν Συστημάτων, κ. Γεωργίου Γαμπιεράκη ὑπό τόν τίτλο “Διερεύνηση τῆς συμπεριφορᾶς τῶν μελῶν ψηφιακῶν κοινωνικῶν δικτύων
ὡς πρός τήν προστασία τῆς ἰδιωτικότητας τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων” (Πανεπιστήμιο Αἰγαίου). Τεκμηριώνοντας τό φαινόμενο τῆς
χαλάρωσης τῶν ἀναστολῶν ὁ κ. Γαμπιεράκης γράφει (σελ. 69 τῆς Διπλωματικῆς):
“Ἔχει ἀποδειχθεῖ πλέον πώς οἱ ἄνθρωποι πού χρησιμοποιοῦν
τό διαδίκτυο ὡς μέσο ἐπικοινωνίας, λειτουργοῦν καί συμπεριφέρονται μέ διαφορετικό τρόπο ἀπ’ ὅτι κάνουν στίς κοινωνικές συναναστροφές τους στά πλαίσια τοῦ πραγματικοῦ κόσμου. Λειτουργῶντας
προφανῶς μέ διαφορετικά κριτήρια, κάνουν καί λένε πράγματα καί
γενικότερα ἐκδηλώνονται μέ τρόπο πού δέν χαρακτηρίζει σέ πολλές
φορές τήν προσωπικότητά τους στά πλαίσια πραγματικῶν συμβάντων, μειώνοντας καί ἐλαχιστοποιῶντας τίς ἀναστολές τους. Οἱ
ἐπιστήμονες ἀποκαλοῦν αὐτό τό φαινόμενο ὡς «Φαινόμενο τῆς Χαλάρωσης τῶν Ἀναστολῶν» (The Online Disinhibition Effect ) καί ὑποστηρίζουν πώς λειτουργεῖ μέ δύο τρόπους. Ἀπό τή μία, οἱ χρῆστες
τοῦ διαδικτύου καί τῶν εἰκονικῶν κοινοτήτων ἐπηρεασμένοι ἀπό
αὐτό τό φαινόμενο, μειώνουν τίς ἀναστολές τους σχετικά μέ τήν
ἀποκάλυψη στοιχείων τοῦ ἑαυτοῦ τους καί ἀποφασίζουν, ἀσυνείδητα πολλές φορές, νά μοιραστοῦν κομμάτια τοῦ ἑαυτοῦ τους μέ
ἄλλους χρῆστες πού συναντοῦν στό διαδίκτυο, σέ μία προσπάθεια
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ἀνακάλυψης τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κόσμου καί ἱκανοποίησης τῶν
ψυχικῶν καί πνευματικῶν ἀναγκῶν τους. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά
λειτουργῶντας μέ τρόπο ἐκτόνωσης καί ἐξωτερίκευσης βίαιων καί
«σκοτεινῶν» πτυχῶν τοῦ χαρακτήρα τους, προβαίνουν σέ ἄσεμνες ἤ
προσβλητικές ἐνέργειες πρός ἄλλους χρῆστες, ἐπηρεασμένοι ἀπό τό
ἐν λόγῳ φαινόμενο.”
Μιά ἄκρως ἐνδιαφέρουσα πτυχή τῆς ἀλλοτρίωσης πού χαρακτηρίζει τήν χρήση τοῦ f/b, εἶναι ὁ σολιψισμός ἤ ἐγωμονισμός (ἀπό τό λατινικό solus ipse δηλ, ὁ ἴδιος μόνον). Γράφει λοιπόν ὁ ἴδιος ἐπιστήμονας
στήν ἐργασία του (σελ.71):
“Σολιψισμός εἶναι ἡ φιλοσοφική θεωρία κατά τήν ὁποία πιστεύεται πώς μόνο ὁ ἑαυτός κάποιου ὑπάρχει καί μπορεῖ νά γίνει
γνωστός καί πώς ὁτιδήποτε ἔξω ἀπό αὐτή τή σφαίρα εἶναι μία
ψευδαίσθηση. Πολλές φορές στόν κυβερνοχῶρο ἡ ἀπουσία τῆς ἐπικοινωνίας πρόσωπο μέ πρόσωπο σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπικοινωνία
μέ κείμενο, μπορεῖ νά ἔχει ἕνα ἀποτέλεσμα ἀσυνείδητου σολιψισμοῦ
στούς χρῆστες. Κατά τή διάρκεια μίας ἐπικοινωνίας βασισμένης σέ
γραπτά κείμενα μεταξύ δύο ἀτόμων, ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς συνδέει τό
μυαλό του κατά κάποιον τρόπο μέ τό μυαλό τοῦ ἄλλου. Ἐάν δέν
ὑπάρχει κάποια φωτογραφία τοῦ ἄλλου ἀτόμου, μπορεῖ ὁ συνομιλητής νά δημιουργήσει συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα τή φωνή, τήν ἐμφάνιση
ἤ καί τή γενικότερη παρουσία τοῦ πρώτου στή φαντασία τοῦ ἰδίου.
Σέ τέτοιες περιπτώσεις, ὁ χρήστης στήν ἀντίπερα ὄχθη δημιουργεῖται ὡς ἕνας φανταστικός χαρακτῆρας στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ
συνομιλητῆ μέ βάση ὅ,τι ὁ πρῶτος κάνει γνωστό γιά τόν ἑαυτό του
μέσῳ τῆς γραπτῆς ἐπικοινωνίας,
ἀλλά ἐπίσης καί ἀπό τίς προσδοκίες, ἀνάγκες καί ἐπιθυμίες
τοῦ δεύτερου καί τό ἀντίστροφο. Ὅσο κάποιος δημιουργεῖ
καί ἀναπτύσσει τό χαρακτῆρα
αὐτοῦ πού συνομιλεῖ στό μυαλό του, ἀσυνείδητα πολλές φορές ἡ συνομιλία γίνεται μέρος
τῆς φαντασίας του, σάν μία συνομιλία μέ τόν ἑαυτό του καί
μίας φανταστικῆς δημιουργίας
του ἡ ὁποία μπορεῖ νά συνεχίζεται σέ μακροχρόνια βάση. Στήν οὐσία, σέ μιά τέτοια περίπτωση
ἡ ἐπικοινωνία συμβαίνει στό μυαλό τοῦ ἑκάστοτε χρήστη, καθώς
δέν ἱκανοποιεῖ τόν ὁρισμό τῆς πραγματικῆς ἐπικοινωνίας πρόσωπο
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μέ πρόσωπο καί ἔτσι ἡ πραγματικότητα μετατρέπεται σέ φαντασία
τῶν ἐπικοινωνούντων.”
Δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει πιό εὔγλωττη ἀποτύπωση τῆς ἀλλοτριωμένης πραγματικότητας πού συνοδεύει τήν γενικευμένη χρήση τοῦ
f/b καί τῶν ὑπολοίπων ψηφιακῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης. Ἐκτός
ὅλων τῶν πτυχῶν πού προαναφέρθηκαν θά πρέπει νά τονισθεῖ καί ἡ
σκόπιμα κατευθυνόμενη ἀπό ἀδιόρατα “κέντρα” στόχευση γιά συλλογική κινητοποίηση καί δράση. Ἄς θυμηθεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε τόν ρόλο
τοῦ f/b στήν “ἀραβική ἄνοιξη” πρό ὀλίγων ἐτῶν, ἤ στίς κινητοποιήσεις
τῶν “ἀγανακτισμένων” στήν χώρα μας πρό πενταετίας. Ἡ ἠχηρή καί
θεαματική διαδικασία ψηφιακῆς κινητοποίησης γρήγορα ἐκφυλλίστηκε
σέ διάλυση καί ἀποσάθρωση κάθε δυνατότητας νά ἀρθρωθεῖ καί νά
ὑπάρξει ἕνας ζωντανός καί οὐσιαστικός λόγος ἀνάταξης τῶν δημοσίων
πραγμάτων.
Θά μποροῦσε βεβαίως κάποιος νά ἀντιτείνει ὅτι τελικά εἶναι ζήτημα πού ἔγκειται στό χέρι τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά διαφυλάξει μιά ὀρθή
καί λογική χρήση τοῦ “f/b”. Ὅμως κατά τήν ταπεινή μου γνώμη πρόκειται γιά φροῦδες ἐλπίδες. Οἱ ἀνεπτυγμένες πλατφόρμες ψηφιακῆς
«ἐπικοινωνίας» ἐκεῖνο πού διασφαλίζουν πρωτίστως εἶναι ἡ διάδοση
τῆς πληροφορίας σέ γενικευμένη κλίμακα καί ἀποτελοῦν ἕνα μέσο πού
δέν ἔχει νά κάνει μέ τήν κυκλοφορία καί τήν διάδοση τῶν ἰδεῶν. Ἰδιαίτερά το “f/b” ἔχει σχεδιασθεῖ στήν βάση τῆς ἀδιάλειπτης καί ἄμεσης
ἀτομικῆς δυνατότητας νά προβάλλονται τήν στιγμή πού «ἐκφράζονται»
ὅσα βούλεται ὁ κάθε δικτυωμένος. Ὅμως πάντοτε διαμεσολαβημένα
καί μέ μοναδικό στόχο τόν ἐντυπωσιασμό, τήν αὐτοπροβολή, τήν παραπλάνηση (ἄν καί ὄχι πάντοτε). Ἡ ψηφιακή «ἀμεσότητα» δέν εἶναι
ἀμεσότητα οὔτε προσφέρεται καί γιά σχέση πραγματική. Ἐάν κάποιος
συνδεδεμένος στό f/b πρότεινε στούς «ἀκολούθους-φίλους» του νά διαγράψουν ὅλοι μαζί ταὐτοχρόνως τούς λογαριασμούς τους καί νά βρεθοῦν διά ζώσης νά μιλήσουν γιά τό τί τούς ἑνώνει, νά εἶστε σίγουροι ὅτι
τό ἐγχείρημα αὐτό θά κατέληγε ἤ σέ ἀποτυχία.
Ὅ,τι δέν στηρίζεται σέ θεμέλια παραδεδομένης καί ζώσης πνευματικότητας εἶναι καταδικασμένο νά ὑποβάλλει σέ συμπεριφορές ἀλλοτρίωσης καί μιζέριας. Στό χέρι ὅλων εἶναι νά μειωθεῖ –κατά τό μέτρον
τοῦ δυνατοῦ– ἡ χρήση τοῦ f/b καί νά οἰκοδομήσουν ὅσοι στό βάθος τῆς
ψυχῆς τους τό ποθοῦν, ζωντανές κοινότητες ὑγιῶν ἀνθρώπων.
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Βασίλης Π. Μακρῆς
Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.

Ε ΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ, Ε ΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
Κ ΑΙ ΠΟΛ ΛΟΙ Α ΝΘΡΩΠΟΙ
έ ἀφορμή τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου-λευκώματος τοῦ γνωστοῦ
πλέον στήν Ἐνορία μας Γεωργίου Θεοδοσίου Trompeter μέ τίτλο
«Herzheimat – Πατρίδα τῆς Καρδιᾶς» ταξιδέψαμε τήν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα στήν Αὐστρία. Ἡ παρουσίαση ἔγινε στίς 4-5-2016 στή μικρή πόλη
Sierninghofen-Neuzeug κοντά στό Steyr, τό ὁποῖο εἶναι γνωστό ἀπό τήν
ὁμώνυμη βιομηχανία τρακτέρ καί ἀγροτικῶν μηχανημάτων.
Προτοῦ ὅμως γράψωμε γιά τήν ἐκδήλωση τῆς βιβλιοπαρουσίασης μερικά λόγια γιά τόν συγγραφέα. Ὁ κ. Trompeter ἦταν φωτογράφος –δημοσιογράφος, συνεργάτης τοπικῶν ἐφημερίδων στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς
κατοικίας του. Παράλληλα ἀσχολήθηκε μέ τόν ἀθλητισμό, συμμετέχοντας
σέ πολλούς ἀγῶνες δρόμου μέ ἄριστα ἀποτελέσματα, μεταξύ αὐτῶν καί στόν
Κλασσικό Μαραθώνιο τῆς Ἀθήνας, ὅπου τερμάτισε τό 1999 ὡς καλύτερος
Αὐστριακός. Τό ἔτος 2000 ἔπαθε ἕνα σοβαρό ἀτύχημα: Σπρώχθηκε καί ἔπεσε στό ξεκίνημα ἑνός Ἡμιμαραθωνίου καί ποδοπατήθηκε ἀπ΄ ὅλους, ὅσοι
ἦσαν πίσω του. Γιά αὐτό τό ἀτύχημα γράφει ὁ ἴδιος στό προτελευταῖο βιβλίο
του: «Ἦταν Κυριακή 7 Μαϊου 2000. Μετά ἀπό 20 μέτρα εἶχε τελειώσει ὁ
Ἠμιμαραθώνιος γιά μένα. Στό ξεκίνημα ἤμουν μπροστά-μπροστά, ἐπειδή
ἤμουν σέ πολύ καλή κατάσταση, αἰσθανόμουν κορυφαῖος καί γι΄ αὐτό ἤθελα
ἐκείνην τήν μέρα νά σπάσω τό προσωπικό μου ρεκόρ καί νά τελειώσω σέ
λιγώτερο ἀπό 1 ὥρα καί 20 λεπτά. Καί ἐκείνη τήν ἡμέρα ἦταν ἐφικτό. Τό
αἰσθανόμουν βαθειά μέσα μου. Ἀλλά τά πράγματα ἦρθαν διαφορετικά. Μέ
ἔσπρωξε ἕνας δρομέας ἀπό πίσω, ἔπεσα καί στή συνέχεια μέ ποδοπάτησαν
ὅλοι, ὅσοι ξεκίνησαν πίσω μου. Καί αὐτοί δέν ἦσαν λιγώτεροι ἀπό 1200.
Ὅλοι πέρασαν ἀπό πάνω μου. Παντοῦ εἶχε αἵματα. Πάρα πολύ αἷμα. Καί
ἦταν τό δικό μου αἷμα. Μοῦ φαινόταν πώς διαρκοῦσε αἰῶνες, μέχρι πού
τελείωσε αὐτό τό τρομακτικό συμβᾶν. Βρισκόμουν μαζεμένος στό ἔδαφος
καί κανένας δρομέας δέν γύρισε ἤ σταμάτησε. Οὔτε ἕνας!»1
Σωματικά συνῆλθε σχετικά γρήγορα ἀπό τά τραύματα καί κατάγματα,
ἀλλά ὄχι ψυχικά. Ἔπεσε σέ μεγάλη ἀνορεξία, ἡ ὁποία τόν ἔφτασε στά μόλις
46 κιλά, καί ὑπῆρξε πλέον ἄμεση ἀπειλή γιά τήν ζωή του, ὅταν ἡ σύζυγός
του κανόνισε μιά ἐξέταση σ’ ἕναν γνωστό της παιδοψυχίατρο στό νοσοκομεῖο τοῦ Λίντζ. Αὐτός ὁ ἰατρός, γνωρίζοντας τά αἰσθήματα τοῦ ἀσθενοῦς γιά
τήν Ἑλλάδα καί πληροφορηθείς γιά τίς ἐπισκέψεις του στό Ἅγιον Ὄρος,
ὄχι μόνο τόν παρέπεμψε ἐκεῖ, ἀλλά τοῦ πλήρωσε καί τό εἰσιτήριο. Καί ἐκεῖ
ἄλλαξαν ὅλα. Ἔμεινε ἕνα μῆνα στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου, κατηχήθηκε, βα-
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πτίσθηκε Ὀρθόδοξος καί ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του ὑγιής. Ὁ ἴδιος ὁ
ἰατρός, ὁ ὁποῖος τώρα εἶναι ἕνας ἀπό τούς πλέον στενούς συνεργάτες τοῦ
κ. Trompeter στίς ἐκστρατεῖες καί δράσεις γιά τήν Ἑλλάδα, μᾶς εἶπε στήν
ἐπίσκεψή μας, ὅτι ἐπρόκειτο περί θαύματος, καί ὅτι σέ ὅλα τά χρόνια τῆς
ἰατρικῆς του ἐνασχόλησης δέν ἔχει ξαναδεῖ τέτοια ἀλλαγή. Ὁ ἰατρός εἶναι ὁ
πρώην διευθυντής τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Λίντζ, καθ.
Δρ. Werner Gerstl, ὁ ὁποῖος καί προλόγησε τό νέο βιβλίο καί μίλησε κατά
τήν παρουσίασή του στίς 4 Μαΐου.
Ὁ δέ κ. Trompeter ἔγινε τόσο καλά, ὥστε νά πραγματοποιήση καί ἕνα
ὄνειρο πολλῶν ἐτῶν, νά τρέξη στό Μαραθώνιο τοῦ Ὀλύμπου στίς 28 Ἰουνίου 2010 σέ ἡλικία 54 ἐτῶν, καί νά κάνη γιά τή διαδρομή 45 χλμ ἀπό τό Δίον,
ἀναβαίνοντας στά 2780 μ. καί καταβαίνοντας στό Λιτόχωρο 8 ὥρες, 18΄ καί
13΄ ΄ , ὡς μέχρι τότε πρῶτος καί μοναδικός Αὐστριακός2.
Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ὁ Γεώργιος Θεοδόσιος Trompeter τρέχει
ἕνα συνεχῆ μαραθώνιο Ἀγάπης γιά τούς
Ἕλληνες καί ἔχει
ἐμπνεύσει ἕνα πλῆθος
συναγωνιστῶν, ὅπως
εἴδαμε ἀπό κοντά στό
ταξείδι μας.
Στήν
παρουσίαση τοῦ βιβλίου
στίς 4-5 δέν ἔλειπαν
ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ἀλλά
καί βιομήχανοι καί
βιοτέχνες ἔδωσαν τό παρόν καί χρηματοδότησαν τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου.
Τό δέ CD, τό ὁποῖο συνοδεύει τό βιβλίο μέ μουσική τῆς λαϊκῆς Τυρολέζικης Ἅρπας εἶναι προσφορά τῆς διεθνοῦς φήμης μουσικοῦ Heidi Pixner, ἡ
ὁποία συνόδευε μουσικά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου μέσῳ διαφανειῶν καί
ἀναγνώσεως κειμένων, καί κάλυπτε τό δεύτερο μέρος τῆς βραδιάς μέ δικές
της συνθέσεις καί ἑρμηνεῖες. Ἡ ἴδια εἶπε δημόσια κατά τήν ἐκδήλωση, ὅτι
εἶχε τήν πρόθεση νά ἠχογραφήση τό CD, ἐπειδή ὅμως βρέθηκε ἄνθρωπος,
ὁ ὁποῖος προσέφερε τήν ἠχογράφηση δωρεάν, διέθεσε τό ἀντίστοιχο ποσόν
γιά τήν ἀγορά 20 βιβλίων. Ὅπως μᾶς εἶπε, κατάγεται ἀπό πτωχή πολύτεκνη οἰκογένεια τοῦ Νοτίου Τυρόλου, τῆς ὁποίας οἰκογενείας ὅλα τά παιδιά
ἔγιναν μουσικοί. Δεσμεύθηκε δέ ὅτι κάποια στιγμή θά δώση συναυλία καί
στήν Ἐνορία μας.
Θά ἦταν παράληψη νά μή ἀναφερθῶ καί στήν ἄψογη ἐγκάρδια φιλοΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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ξενία πού γευθήκαμε στόν ξενῶνα-φάρμα τῆς πρώην βουλευτοῦ τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου Germana Förstleitner, ἡ ὁποία τώρα συνεργάζεται
στενά μέ τόν κ. Trompeter, καί ἡ ὁποία μοιράσθηκε μαζί μας τούς προβληματισμούς γιά τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική κατάσταση στήν Εὐρώπη, τῆς
ὁποίας τό μεγαλύτερο θῦμα εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά ἰδιαίτερα στήν ἀγροτική
παραγωγή καί στήν κτηνοτροφία ὑποφέρει καί ἡ Αὐστρία, ἰδιαίτερα μετά
τήν ἔνταξή της στήν Εὐρωζώνη. Αὐτή ἡ γυναίκα εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, πού
μέ τήν τιμιότητα καί εἰλικρίνειά της ἔχει κερδίσει τήν ἀναγνώριση πολλῶν
κατά τά ἄλλα ἐπιφανειακῶν καί ἀδιαφόρων συμπατριωτῶν της, ἐργαζομένη
κυριολεκτικῶς μέρα – νύχτα μέ αὐταπάρνηση ὑπέρ τῶν συνανθρώπων της.
Μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις ξεκινήσαμε τό Σάββατο τῆς Διακαινησίμου τήν ἐπιστροφή μέσῳ Οὐγγαρίας, Σερβίας καί Βουλγαρίας, μέ στάση –
διανυκτέρευση στήν περιοχή Srem στόν Ἐθνικό δρυμό τῆς Σερβίας Fruška
Gora νοτίως τοῦ Novi Sad, ὅπου σέ μιά ἀκτίνα 50 χλμ. σώζονται 18 ἱστορικά Μοναστήρια, κτισμένα ἀπό τόν 15ο μέχρι τόν 18ο αἰῶνα, ἐκ τῶν ὁποίων
σήμερα λειτουργοῦν τά 15, ὀκτώ γυναικεῖα καί ἑπτά ἀνδρικά. Λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου μπορούσαμε νά ἐπισκεφθοῦμε μόνο δύο, τήν Ἱ. Μ. τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, πρίγκηπος τῆς Σερβίας στο Vrdnik μέ τήν ὀνομασία Sremska
Ravanica, καί τήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Rakovac. Στήν
τελευταία φθάσαμε τό Σάββατο τό βράδυ μετά τόν Ἑσπερινό, προσκυνήσαμε καί ἀμέσως μᾶς κάλεσαν στό ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς γιά κέρασμα. Ὁ
πνευματικός τῆς Μονῆς ἱερομόν. Βαρνάβας μόλις ἔμαθε ὅτι εἴμαστε ἀπό τήν
Ἑλλάδα, καί ἀφοῦ μέ ρώτησε «Ἀρχιεπίσκοπ Ἱερώνυμο;», μέ κάλεσε νά συλλειτουργήσωμε τήν ἑπομένη, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Ἔτσι καί ἔγινε. Μετά
δέ τήν Θ. Λειτουργία, τό Μοναστήρι παρέθεσε τράπεζα σ΄ ὅλους τούς πιστούς
πού ἔλαβαν μέρος στήν Θ. Λειτουργία. Παρ΄ ὅτι ἡ συνομιλία ἦταν δύσκολη,
αἰσθανθήκαμε πνευματική συγγένεια καί διαπιστώσαμε, ὅτι ὑπάρχει καί
ἄλλη γλῶσσα ἐκτός τῆς ὁμιλουμένης. Παρά ταῦτα ὑποσχεθήκαμε ὅτι μέχρι
τήν ἑπομένη ἐπίσκεψη πρέπει νά μάθουμε λίγα Σέρβικα, γιά νά μπορέσουμε
νά ἔρθουμε πιό κοντά. Περνῶντας δέ τήν Σερβία πήραμε ἕνα μεγάλο μάθημα, θαυμάζοντας πώς μιά χώρα μέ τήν πίστη, τόν πατριωτισμό, τήν ἑνότητα,
τήν ἐργατικότητα καί τό ἐθνικό της νόμισμα μπορεῖ νά ὀρθοποδήση, ἀκόμα
καί μετά ἀπό πολεμική καταστροφή. Λείπουν τά κόμπλεξ, λείπει ἡ ξενομανία, ὑπάρχει αὐτάρκεια. Ὅλα τά προϊόντα εἶναι πλέον ἐγχώριας παραγωγῆς
καί δέν βλέπεις σπιθαμή γῆς ἀκαλλιέργητη. Καί μένει κανείς μέ τήν ἀπορία:
Γιατί στήν Ἑλλάδα δέν ἐφαρμόζουμε τά ἴδια, ἀλλά δεχόμαστε μονίμως τήν
δῆθεν βοήθεια τῶν Κεντροευρωπαίων τοκογλύφων;
Τό ὅλο ταξείδι, μᾶς ἔκανε νά προβληματισθοῦμε καί νά ἀναρωτηθοῦμε,
τί συμβαίνει ἐδῶ στόν τόπο μας. Βλέπεις ἀλλοῦ ἀνθρώπους μονομάχους, οἱ
ὁποῖοι ὅμως σιγά–σιγά γίνονται μιά μαγιά πού φουσκώνει καί ἁπλώνει τή
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ζύμη, καί ἀπό τήν ἄλλη βλέπεις τόν ἑαυτό μας καί τόν τόπο μας, πού ἔχει
τόσες καλές προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες ἀπουσιάζουν ἀλλοῦ: τήν Πνευματικότητα, μιά ἰσχυρή Ἐκκλησία, μιά ἀδιάκοπη παράδοση, ἐπίγεια καί ὑπόγεια πλούτη. Ὅλα αὐτά τά ἔχουμε, ἀλλά δυστυχῶς δέν τά ἐκτιμοῦμε ὅπως
πρέπει, καί κυρίως μᾶς λείπει ἡ ἑνότητα, καί αὐτό δυστυχῶς σέ ὅλους τούς
τομεῖς: στά Ἐκκλησιαστικά χωριζόμαστε σέ ὁμάδες χωρίς οὐσιαστικό λόγο,
στά προσωπικά σερνόμαστε στά δικαστήρια γιά μηδενικά ζητήματα, στήν
γεωργία καί κτηνοτροφία φτιάχνουμε συνεταιρισμούς, ἀλλά δέν μποροῦμε
νά συνεννοηθοῦμε γιά τό κοινό καλό συμφέρον, ἀκόμα καί στούς αὐτοκινητοδρόμους ἔχουμε χωρισθῆ σέ ἀνεξάρτητες κοινοπραξίες, μέ ἀποτέλεσμα
νά ἔχουμε τούς περισσοτέρους σταθμούς διοδίων καί τά ἀκριβότερα διόδια
ὅλης τῆς Εὐρώπης.
Ὁ ἰδανικός κόσμος δέν θά ἦταν ἕνας κόσμος ἀλληλοσυμπλήρωσης,
ἕνας κόσμος ἀγωνιζόμενος νά πάρη ἀπό παντοῦ τό καλό, ἀλλά ἀποκτῶντάς
το τιμίως, ἐργαζόμενος καί ὄχι ἁρπάζοντας, οὔτε ἀκόπως, ἀδιακρίτως καί
δωρεάν (ἀντί ἀνταλλάγματος δολίου); Ἄν παρατηρήση κανείς ἕνα μελίσσι
κατά τήν πτωχή περίοδο τοῦ χειμῶνος, βλέπει ὅτι οἱ μέλισσες ἐκμεταλλεύονται κάθε καλή μέρα, κάθε ζεστή ἀκτίνα ἡλίου γιά νά βγοῦν νά μαζέψουν
γύρη, στή συνέχεια, ἄν δέν ἐπαρκεῖ ἡ τροφή, ὅτι καταναλώνουν τό ἀποθηκευμένο στίς κυψέλες μέλι, καί ὅτι δέχονται μόνο στήν ἔσχατη ἀνάγκη τήν
ξένη ἕτοιμη τροφή. Τελικά εἶναι οἱ μέλισσες πιό σοφές ἀπό ἐμᾶς; Πάντως
τήν πολιτεία τους σίγουρα τήν ἔχουν ὀργανώσει καλύτερα.
Οἱ ἀληθινοί ἄνθρωποι καί μάλιστα οἱ Χριστιανοί εἶναι Ἄνθρωποι
ὁλοκληρωμένοι. Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Ὀρθοπραξία τους πηγαίνουν χέριχέρι. Ὡς τέτοιους ἀνθρώπους μᾶς βλέπουν οἱ ὡς ἄνω, μέ πρῶτον τόν κ.
Trompeter, γιά τόν ὁποῖον γράψαμε στόν πρόλογο τοῦ νέου βιβλίου: «Αὐτή
ἡ χώρα καί οἱ ἄνθρωποί της βρῆκαν στό πρόσωπο τοῦ Γεωργίου Θεοδοσίου
Trompeter ἕναν πρεσβευτή, ὁ ὁποῖος θέλει καί μπορεῖ νά συνεισφέρη στό
νά ἀποκτήση ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος μιάν ἄλλην ὄρασιν, ἡ ὁποία σταδιακά
ἀντικαθιστᾷ τά σωματικά μάτια μέ πνευματικά μάτια.»
Ἄς μή τόν διαψεύσωμε, ἄς μή τόν ἀκυρώσωμε κάνοντας τά δικά μας
μάτια χειρότερα ἀπ΄ ἐκεῖνα τῶν Εὐρωπαίων. Θά ἦταν κρίμα νά ἀπογοητεύσωμε τέτοιους πρεσβευτάς!
π. Γεώργιος Χάας
Ὑποσημειώσεις

1. Herzberühren σελ. 127
2. Herzbreühren σελ. 122-126
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ
τίς 9 Ἰουνίου τοῦ 1870 τά ἀγγλικά γράμματα ἔχασαν τόν δημοφιλέστερο
συγγραφέα τοῦ αἰῶνος, τόν Κάρολο Ντίκενς, ἕνα ἀστέρι πρώτου μεΣ
γέθους ὄχι μόνον γιά τό ἀγγλικό ἀλλά καί γιά τό παγκόσμιο λογοτεχνικό

στερέωμα. Ὁ Ντίκενς ἄφησε ἕνα ἐκτεταμένο ἔργο πού διαβάζεται καί ξαναδιαβάζεται ἀπό ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί ὅλων τῶν ἐπιπέδων μορφώσεως.
Ἄν καί στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι πολύ γνωστά ὅλα τά ἔργα του, ὅμως μερικά ὅπως “Μεγάλες Προσδοκίες”, “Ὄλιβερ Τουΐστ”, “Δαυΐδ Κόππερφηλντ”
καί “Ἱστορία δύο Πόλεων” τά θυμόμαστε ἀπό τά τελευταῖα παιδικά μας χρόνια καί θά θέλαμε πολύ νά τά ξαναδιαβάσουμε. Κάποια ἔργα του ἔχουν γίνει
προσφιλῆ κινηματογραφικά ἔργα.
Ὁ Κάρολος Ντίκενς γεννήθηκε στίς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 1812 στό Πόρτση. Ὁ πατέρας του Ἰωάννης Ντίκενς ἐργαζόταν ὡς γραμματέας σέ μιά ὑπηρεσία τοῦ ναυτικοῦ στό Πόρτσμουθ. Ἦταν ἄνθρωπος στοργικός, ἐργατικός,
γενναιόδωρος, ἐλαστικός, πού δάνειζε καί δανειζόταν μέ τήν ἴδια εὐκολία,
χωρίς αἴσθημα εὐθύνης, χωρίς πρόνοια γιά τό μέλλον. Ὁ Ντίκενς μᾶς τόν
δίνει στό πρόσωπο τοῦ Μικῶμπερ στό “Δαυΐδ Κόππερφηλντ’’.
Ἀπό τό Πόρτσμουθ ἡ μικρή ἀκόμη οἰκογένεια τοῦ Ἰωάννη Ντίκενς πῆγε
στό Λονδῖνο καί ὅταν ὁ Κάρολος ἦταν περίπου πέντε χρόνων μετακόμισαν
γιά τό Τσάταμ. Αὐτά τά παιδικά χρόνια κύλησαν εὐτυχισμένα μέ τά παιδιά
τῆς γειτονιᾶς, μέ τίς ἱστορίες καί τά κωμικά τραγούδια πού τοῦ μάθαινε ἡ
παιδαγωγός του. Ἦταν μᾶλλον λεπτοκαμωμένος, ζωηρός καί εὔθυμος, ἐξαιρετικά παρατηρητικός.
Στό σχολεῖο κέρδισε τήν εὔνοια τοῦ δασκάλου του Οὐίλλιαμ Τζάϊλς πού
τόν πρόσεχε ἰδιαίτερα, ἀλλά ὁ μικρός Κάρολος ἔμαθε περισσότερα μόνος του
στό σπίτι. Ἀνακάλυψε στή σοφίτα μερικά ἔργα τῶν Σμόλλετ, Φήλντιγκ, Γκόουλντσμιθ καί Θερβάντες καί ξεχνιόταν διαβάζοντάς τα. Αὐτά καί τά ἔργα
τοῦ Σαίξπηρ καθώς καί οἱ παραστάσεις τοῦ “Μάκβεθ’’ καί “Ριχάρδος Γ΄’’ πού
εἶδε στό Βασιλικό Θέατρο ἄφησαν στή φαντασία του καί στίς προτιμήσεις
του μιάν ἀνεξίτηλη σφραγίδα πού σημαδεύει ὅλη τήν δημιουργία του.
Πρίν συμπληρώσει τά δέκα του χρόνια ἡ οἰκογένειά του μετακόμισε πάλι
στό Λονδῖνο, ὅπου ὁ πατέρας του φυλακίσθηκε γιά χρέη καί ὁ Κάρολος ἀναγκάσθηκε νά ἐργασθεῖ σ’ ἕνα ἐργοστάσιο βερνικιῶν ὑποδημάτων γιά 6 ἤ 7 σελλίνια τήν ἑβδομάδα. Στά πρῶτα κεφάλαια τοῦ “Δαυΐδ Κόππερφηλντ’’ μᾶς περιγράφει τήν ζωή του ἐκεῖ ὅπου ἔνοιωσε τήν πεῖνα καί τήν μοναξιά ἀνάμεσα σέ
ἀνάγωγα παιδιά πού δέν ἔνοιωθαν τίποτε ἀπ’ ὅσα αὐτός ἀγαποῦσε. «Δέν ὑπάρχουν λέξεις πού νά μποροῦν νά ἐκφράσουν τήν μυστική ἀγωνία τῆς ψυχῆς μου
καθώς βυθιζόμουν σ’ αὐτήν τήν συντροφιά καί σύγκρινα αὐτούς τούς ἀνθρώπους μ’ ἐκείνους τῶν πιό εὐτυχισμένων παιδικῶν μου χρόνων καί αἰσθανόμουν
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τήν πρώτη μου ἐλπίδα νά μεγαλώσω καί νά γίνω μορφωμένος καί διάσημος
θρυμματισμένη μέσα στήν καρδιά μου» σημειώνει.
Μετά τήν ἀποφυλάκιση τοῦ πατέρα του καί παρά τήν ἐπιμονή τῆς μητέρας του νά συνεχίσει ὁ Κάρολος νά ἐργάζεται, κάτι πού δέν ξέχασε ποτέ,
πῆγε πάλι σχολεῖο στήν Οὐέλλιγκτον Χάους Ἀκάντεμυ. Τόν Μάϊο τοῦ 1827
τοῦ βρῆκαν μιά θέση γραμματέως σ’ ἕνα δικηγορικό γραφεῖο, ἀλλά δέν ἔμεινε
πολύ. Στήν συνέχεια ἔμαθε στενογραφία καί ἀνέλαβε ὁρισμένες ἀνταποκρίσεις ἀπό τήν Βουλή τῶν Κοινοτήτων. Σάν ἀνταποκριτής διαδοχικά τῶν TRUE
SUN, MIRROR OF PARLIAMENT καί MORNING CHRONICLE ἔστελνε
ἀνταποκρίσεις ἀπό τίς συνεδριάσεις τοῦ Κοινοβουλίου καί ἀπό τίς περιοδεῖες
του στίς ἐπαρχίες. Στό μεταξύ, μικρά διηγήματά του ἄρχισαν νά δημοσιεύονται στό “Μηνιαῖο Περιοδικό” ἀπό τό 1833 μέ τό ψευδώνυμο Μπόζ. Μετά ἀπό
μερικά βήματα1, ὁ Ντίκενς μπαίνει στή μεγάλη λεωφόρο τῆς δημιουργίας του
γιά νά γίνει ὄχι μόνον ὁ πιό δημοφιλής συγγραφέας τῆς ἐποχῆς του μετά τόν
Οὐῶλτερ Σκώτ, ἀλλά γιά νά καταλάβει μιά ἐξέχουσα θέση στήν λογοτεχνία
τῆς Βρετανίας, «ἀπό μερικές ἀπόψεις τό μεγαλύτερο ταλέντο στήν ἀγγλική
λογοτεχνία» κατά τόν διακεκριμένο κριτικό R.C. Churchill.
Δέν εἶναι ἁπλῶς ὁ συγγραφέας πού διασκέδασε καί διασκεδάζει τόν
ἀναγνώστη μέ τό χιοῦμορ πού ἀναβλύζει ἀπό κάθε σχεδόν σελίδα, μέ τίς
εὔθυμες πινελιές τῶν περιγραφῶν του, μέ τήν ἔξυπνη κοινωνική σάτιρα,
ἀλλά καί ὁ κοινωνικός ἀναμορφωτής πού ἔριξε φῶς στίς κοινωνικές ἀδικίες,
παρουσίασε τήν χρεωκοπία ὁρισμένων θεσμῶν καί βοήθησε στή διόρθωση
πολλῶν κοινωνικῶν κακῶν.
Ἀπό τήν ἐξαιρετική ζωτικότητά του ἔχει μεταδώσει τέτοια ζωντάνια
στούς ἥρωές του πού δέν μπορεῖ κανείς νά τούς ξεχάσει. Καί γιά τόν ἴδιο
τόν δημιουργό τους τά «παιδιά τῆς φαντασίας του» ἦσαν ζωντανά πλάσματα.
Ὁ φίλος καί βιογράφος του Τζών Φόρστερ γράφει σχετικά: «Μερικές φορές
μοῦ τραβοῦσε τό χέρι καθώς βαδίζαμε καί μοῦ ψυθίριζε: “Ἄς ἀποφύγουμε τόν
κ. Πάμπλτσουκ 2 πού ἔρχεται ἀπό τό ἄλλο μέρος τοῦ δρόμου νά μᾶς συναντήσει” ἤ “ Ἔρχεται ὁ κ. Μικῶμπερ3, ἄς στρίψουμε πρός τά κάτω γιά νά μήν
τόν συναντήσουμε”».
Τό ὕφος καί ἡ γλῶσσα ποικίλλουν κατά τίς περιστάσεις, οἱ περιγραφές πού δίνουν τήν ποικιλία τῶν σκηνικῶν εἶναι ἀρκετά εὔστοχες ὥστε νά
δημιουργήσουν κατάλληλο κλῖμα. Ὑπάρχουν πολλά ὄμορφα κομμάτια πού
δίνουν μιάν αἰσθητική ἀπόλαυση καί σελίδες πού συγκινοῦν βαθειά.
Βέβαια τά ἔργα του δέν εἶναι ἀπηλλαγμένα ἀπό σοβαρά ἐλαττώματα.
Τό αἴσθημα εἶναι μερικές φορές παρατραβηγμένο, τό χιοῦμορ βιασμένο, ἡ
οἰκονομία στήν ἔκφραση εἶναι σχεδόν ἄγνωστη. Ποτέ δέν προτιμᾶ νά γράψει μία λέξη ὅταν μπορεῖ νά γράψει δέκα. Ἀκόμη θά εὐχόμαστε νά μήν εἶχε
θυσιάσει τήν σαφήνεια στό “ὡραῖο γράψιμο”. Στό “Ὄλιβερ Τουΐστ” μετά ἀπό
ἐκείνη τήν διαδρομή πού καταλαμβάνει ὅλο τό 21ο κεφάλαιο ὁ ἀναγνώστης
σίγουρα αἰσθάνεται πιό κουρασμένος ἀπό τόν μικρό Ὄλιβερ πού ἐπί ὧρες
ἀκολουθοῦσε τόν Σάϊκς. Σέ πολλά ἔργα ὑπάρχουν παρόμοια κομμάτια πού
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καλύτερο θά ἦταν νά ἔλειπαν.
Πρῶτο μέλημα τοῦ Ντίκενς, πού τοῦ προκαλοῦσε πραγματική ἀγωνία
ἦταν νά βρεῖ τό θέμα του, μετά τούς ἥρωες καί τό περιβάλλον τους, δηλαδή
τό σκηνικό τοῦ ἔργου του καί τελευταία τήν πλοκή, τήν ἱστορία πού ἔδενε
ὅλα αὐτά.
Ὁ Ντίκενς ἔγινε διάσημος καί δημοφιλής πολύ σύντομα καί κάπως πρωτότυπα, μέ τό “PICKWICK PAPERS”. Οἱ ἐκδότες Τσάπμαν καί Χώλλ τοῦ ἀνέθεσαν νά γράψει τό κείμενο γιά μιά σειρά εἰκόνων τοῦ γνωστοῦ χιουμορίστα
σκιτσογράφου Ρόμπερτ Σέϋμουρ πού ἐπρόκειτο νά δημοσιευθοῦν σέ φθηνά
τεύχη. Ὁ κ. Πίκουικ καί οἱ τρεῖς φίλοι του ἀποφασίζουν νά περιοδεύσουν τήν
Ἀγγλία καί νά στείλουν ἀνταποκρίσεις στή λέσχη Πίκουικ στό Λονδῖνο. Ἐνῶ
τά πρῶτα τεύχη εἶχαν περιορισμένη κυκλοφορία γιά τό 15ο φύλλο ἔπρεπε
νά τυπωθοῦν πάνω ἀπό 40.000 ἀντίτυπα. Καθώς οἱ συνέχειες πλησίαζαν τό
τέλος τους τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1837 τό συντηρητικό “Τριμηνιαῖο” ἀναγνώριζε
ὅτι «σέ λιγώτερο ἀπό ἕξη μῆνες ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ πρώτου τεύχους ὅλο
τό ἀναγνωστικό κοινό μιλοῦσε γι’ αὐτό … ἕνα νέο καί ἀποφασιστικά πρωτότυπο ταλέντο ἔχει ἀναπηδήσει» καί διεκήρυττε ὅτι ὁ Ντίκενς εἶχε καταλάβει
τή θέση τοῦ πρώτου κωμικοῦ συγγραφέως. Τό περιοδικό “Μητροπόλιταν”
κρίνοντας τό πρῶτο ἀκόμη τεῦχος ἔγραφε: «ὁ Μπόζ – ψευδώνυμο τοῦ Ντίκενς – προχωρεῖ θριαμβευτικά, ἔχει τραβήξει τήν προσοχή μας καί ἔχει κατακτήσει τίς καρδιές τῶν συμπατριωτῶν του». Καί ὁ βιογράφος του Τζών
Φόρστερ μέ ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνθουσιασμό περιγράφει τήν ἐπιτυχία τοῦ
“Πίκουικ” πού τόν καθιέρωσε.
Ἄν καί ἡ πλοκή δέν εἶχε προσχεδιασθεῖ ἀλλά ἀναπτυσσόταν μέ τήν
ἔκδοση τῶν τευχῶν, τό “Πίκουικ” ἔχει ὑπόθεση, μᾶλλον ἱστορία, καί θεωρεῖται μυθιστόρημα, τό πιό κατάλληλο ἀπό τά ἔργα του γιά νά ἀνεβασθεῖ
στό θέατρο. Ἡ ἐπιτυχία του ἀποδίδεται στόν Σάμ Οὐέλλερ πού ἐπινόησε ὁ
Ντίκενς. Τό χιοῦμορ του, πλούσιο καί ἀπαστράπτον, βρίσκεται στά ἀπροσδόκητα παθήματα τῶν περιηγητῶν, τοῦ κ. Πίκουικ καί τῶν φίλων του, πού
κερδίζουν τό ἐνδιαφέρον μας καί τήν συμμετοχή μας στό γέλιο καί τήν καλή
τους διάθεση. Ἀκόμη, στή γελοιοποίηση τῆς σκληρότητας, τῆς αὐταπάτης,
τοῦ πομπώδους, τῆς φαρισαϊκῆς ὑποκρισίας καί τῆς ἀπάτης πού ὁ Ντίκενς
φοβόταν καί ἀποστρεφόταν.
Ἀπό τόν κόσμο του δέν λείπει ἡ γενναιοδωρία, ἡ ζωντάνια, τό πνεῦμα καί
ἡ ἀφοσίωση καί ἀπό τούς κωμικούς τύπους δέν λείπει τό δραματικό στοιχεῖο,
«ἕνα εἶδος κωμικοῦ ὑπαρξισμοῦ». Μέ τό «Πίκουικ Πέϊπερς ὁ Ντίκενς μᾶς δίνει
μιά εἰκόνα τῆς ζωῆς καί τῶν ἠθῶν». «…εἶναι πάντοτε ἕνα εὐχάριστο διάβασμα, ἀλλά ἡ κωμωδία του δέν διαπερνᾶ βαθειά στά μυστήρια τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς. Συγκρινόμενο μέ τήν λεπτή καί ἔξυπνη κοινωνική κριτική “Ὄλιβερ Τουΐστ”, γιά νά μήν πῶ τίποτε γιά τό μεγάλο κωμικό ἐπίτευγμα CHUZZLEWIT, ἡ
κωμωδία Πίκουικ Πέϊπερς φαίνεται νά εἶναι κυρίως ἑνός εὐνόητου εἴδους πού
βρίσκεται εὐχάριστα στίς ἐπιφάνειες τῆς ζωῆς. Πάντως διατηρεῖται σέ σταθερό
ἐπίπεδο καί δέν παραμορφώνεται ἀπό τήν χονδροειδή αἰσθηματικότητα ὅπως
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τόσα πολλά ἀπό τά μυθιστορήματα πού ἀκολούθησαν»4.
Τόν τρόπο δημοσιεύσεως τοῦ “Πίκουικ Πέϊπερς” σέ συνέχειες ἀκολούθησαν καί ἄλλοι συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς καί ὅλα τά μυθιστορήματα τοῦ
Ντίκενς. Ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 1837 ἄρχισαν οἱ συνέχειες τοῦ “Ὄλιβερ
Τουΐστ” στό περιοδικό BENTLEY’S MISCELLANY ὅπου ὁ Ντίκενς εἶχε ἀναλάβει τά καθήκοντα τοῦ συντάκτου καί συνετέλεσε ἐπί δύο χρόνια στήν ἐπιτυχία του. Πρίν τελειώσει τό εὔθυμο “Πίκουικ Πέϊπερς” εἶχε ἀποφασίσει νά
δώσει κάτι σοβαρό.
Τό “Ὄλιβερ Τουΐστ” ἀποτελεῖ κυρίως μιά ἐπίθεση ἐναντίον τῆς κοινωνικῆς διαφθορᾶς καί τῆς ἀνεπάρκειας τοῦ νόμου, σατιρίζει τήν χρεωκοπία
ὡρισμένων θεσμῶν καί ἱδρυμάτων, ὅπως τό ὀρφανοτροφεῖο, καί ἀνασύρει
ἀπό τό σκοτάδι τῆς νύχτας καί τήν πυκνή ὁμίχλη τοῦ Λονδίνου τόν κόσμο
τῶν ἐγκληματιῶν καί διαρρηκτῶν πού ἦταν ἄγνωστος στούς περισσότερους
Λονδρέζους. «Εἶναι ἡ ἰσχυρή ἔκφραση τῆς ἐφιαλτικῆς αἰσθήσεως τοῦ κακοῦ»5.
Ὁ Ὄλιβερ γεννιέται σ’ ἕναν κόσμο ὅπου ἡ ἐπιβίωση εἶναι ἡ ἐξαίρεση· ὁ πόνος,
ἡ βία, καί ὁ ἀνταγωνισμός ἐπικρατοῦν, ὁ θάνατος παραμονεύει παντοῦ. Ὁ
Ὄλιβερ ἐπανειλημμένως παλεύει μέ τόν θάνατο καί νικᾶ, ἀλλά νικᾶ καί τό
καλό πού βρίσκεται μέσα του παρά τίς σατανικές προσπάθειες τοῦ Φέϊγκιν
νά διαφθείρουν τήν τρυφερή καί εὐγενική ψυχή του. Οἱ δυνάμεις τοῦ καλοῦ
καί τοῦ κακοῦ παλεύουν σ’ ὅλο τό ἔργο, ἀλλά, ὅπως ἔγραφε σ’ ἕναν πρόλογο
τοῦ βιβλίου ἀργότερα ὁ Ντίκενς ἐπιθυμοῦσε νά δείξει ὅτι τό καλό, παρά τίς
ἀντιξοότητες, θριαμβεύει στό τέλος.
Ἡ πλοκή εἶναι συναρπαστική, οἱ ἥρωες ζωντανοί καί ἀντιπροσωπευτικοί.
Ἡ ψυχική κατάσταση τοῦ Σάϊκς μετά τόν φόνο τῆς Νάνσυ εἶναι μιά κόλαση
πού ὁ Ντίκενς κατορθώνει νά μᾶς ἀποκαλύψει σέ ὅλη τήν φρικτή της ἔκταση. Ὁ Φέϊγκιν περιγράφεται σάν ἀποτρόπαιο ἑρπετό μέ δόντια ἀρουραίου καί
οἱ τελευταῖες του ἡμέρες στή φυλακή εἶναι ἡ πρόγευση τῆς κολάσεως. «…πεταγόταν πάνω κάθε στιγμή μέ λαχάνιασμα στό στόμα καί φλογισμένο δέρμα
πηγαινοερχόταν βιαστικά πέρα δῶθε μέ τέτοιο παροξυσμό φόβου καί ὀργῆς
πού καί αὐτοί ἀκόμη –συνηθισμένοι σέ τέτοιο θέαμα– ὀπισθοχωροῦσαν ἀπό
αὐτόν μέ φρίκη. Ἔγινε τόσο τρομερός στό τέλος μέσα στά μαρτύρια τῆς κακῆς
του συνειδήσεως πού ἕνας ἄνθρωπος δέν μποροῦσε ν’ ἀντέχει νά τόν βλέπει
μόνος· ἔτσι τό φύλαγαν οἱ δύο μαζί». Ὅμως, ἄν καί ἀποστρεφόμαστε τίς πράξεις
τους, δέν νοιώθουμε περιφρόνηση γιά τούς κακοποιούς αὐτούς. Ἡ συμμορία
δέν εἶναι ἁπλῶς πιό νευρώδης ἀπό τούς Λόσμπερν καί Μπράουνοου ἀλλά ὁ
Ντίκενς παρουσιάζει τά μέλη της μέ μεγαλύτερη συμπάθεια. Εἶναι τά θύματα
τῶν περιστάσεων. Ἔγιναν κακοποιοί γιατί δέν εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν
τό καλύτερο, δέν εἶχαν γεννηθεῖ τέτοιοι. Ἡ Νάνσυ εἶναι ὁ ἀντιπροσωπευτικός
τύπος τῆς γυναίκας πού παρασύρθηκε στόν ἠθικό κατήφορο, πού ἄν καί δέν
μπορεῖ νά σπάσει τά δεσμά της, πιστεύουμε ὅτι στό τέλος της εἶναι λυτρωμένη.
Πόσο ἀληθινό εἶναι καί γιά τήν ἐποχή μας αὐτό πού λέει στή γεμάτη καλοσύνη
καί εὐγένεια Ρόζα: «ἄν αὐτοί πού εἶναι σάν κι ἐσένα ἦσαν πιό πολλοί, αὐτές πού
εἶναι σάν κι ἐμένα θά ἦσαν πολύ λιγώτερες»!
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Ἀπό τό “Ὄλιβερ Τουΐστ” δέν λείπει τό χιοῦμορ. «Ἡ κωμωδία μπορεῖ νά
εἶναι ἕνα πολύ σοβαρό πρᾶγμα καί νά ἔχει ἕναν πολύ σοβαρό σκοπό ὄπισθέν
της. Τά πρῶτα κεφάλαια τοῦ Ὄλιβερ Τουΐστ, τά κεφάλαια τοῦ ὀρφανοτροφείου, εἶναι μεταξύ τῶν καλυτέρων πού ἔγραψε ποτέ ὁ Ντίκενς»6. Κατά τόν
Τζώρτζ Οὐίνγκ τό βιβλίο «ἦταν μιά καταγγελία τοῦ νέου νόμου περί πτωχῶν
τοῦ 1834 καί μιά ἐπίθεση ἐναντίον τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν παιδιῶν ἀπό
τούς ἐνήλικους».
Ἀπό τό 1838 μέχρι τό 1841 ἐδημοσιεύθηκαν τέσσαρα μυθιστορήματα:
“Νίκολας Νίκλμπυ”, “Τό ρολόι τοῦ Μάστερ Χάμφρεϋ”, “Τό παλαιοπωλεῖο”
καί “Μπάρναμπυ Ράτζ”.
Μετά τό ταξείδι του στήν Ἀμερική, τό 1842, ὅπου ἔγινε δεκτός μέ τή
γυναίκα του μέ μεγάλες τιμές, ἔγραψε τίς “Ἀμερικανικές Σημειώσεις” ὅπου
περιγράφει τίς ἐντυπώσεις του ἀπό τήν καινούργια δημοκρατία τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δουλείας, καί τό “MARTIN CHUZZLEWIT”, πού, ὅπως ἔγραψε
ὁ ἴδιος στόν φίλο του Φόρστερ, τό θεωροῦσε ὡς τό πιό καλό ἀπό τίς ἱστορίες
του. Ὅπως ὅλα του τά ἔργα, τό βιβλίο ἔχει ἕναν ἠθικό σκοπό, νά δείξει ὅτι ὁ
ἐγωισμός ἡ χαμηλή πανουργία ἔχουν τίς θέσεις τους καί στίς δύο ἀκτές τοῦ
Ἀτλαντικοῦ. Γιά τόν Τσέρτσιλλ τό βιβλίο εἶναι τό μεγαλύτερο κωμικό ἐπίτευγμα τοῦ Ντίκενς καί «… τό μεγαλύτερο ἔργο κωμικοῦ ταλέντου σ’ ὅλη
τήν ἀγγλική λογοτεχνία». Καί συνεχίζει ὁ διακεκριμένος κριτικός: «Στήν περιοχή τῆς κωμωδίας βάζω τόν Ντίκενς πάνω ἀπό τόν Σαίξπηρ, τόν Μπέν
Τζόνσον, τόν Φήλντιγκ καί τόν Σμόλλετ, ἄν καί ἀναγνωρίζω, ὅπως καί ὁ ἴδιος
ἀναγνώριζε, ὅτι χρωστοῦσε πολλά σ’ αὐτούς».
Τό “Ντόμπεϋ καί Υἱός” τό ἄρχισε στό ἐξωτερικό, ἀλλά πρίν φύγει γιά
τήν Λωζάνη οἰκογενειακῶς εἶχε πεῖ ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ νέου του ἔργου ἔπρεπε
νά περιστραφεῖ γύρω ἀπό τό θέμα “ὑπερηφάνεια”. Ὁ Ντόμπεϋ, ὁ ὑπερήφανος, τραχύς, πλούσιος ἔμπορος τοῦ Λονδίνου ἔχει ἕναν θεό, τόν πλοῦτο, καί
μιά φιλοδοξία, ν’ ἀποκτήσει γιό. Ὁ γιός πού γεννιέται, σάν διάδοχος τῆς φίρμας, συγκεντρώνει τήν ἀγάπη καί τίς ἐλπίδες τοῦ Ντόμπεϋ σέ τέτοιο βαθμό
πού ὁ θάνατος τῆς γυναίκας του περνᾶ σάν ἀσήμαντο γεγονός καί ἡ κόρη
του Φλωρεντία εἶναι τόσο περιφρονημένη πού μεγαλώνει χωρίς στοργή καί
ἀγάπη. «Τό αἴσθημά του γιά τό κοριτσάκι ὑπῆρξε ἀρνητικό ἀπό τή γέννησή
του» καί ὅταν παρουσιάσθηκε δειλά «ὁ κ. Ντόμπεϋ σταμάτησε νά βηματίζει
πάνω κάτω καί κύτταξε πρός τό μέρος της. Ἄν εἶχε κυττάξει μέ μεγαλύτερο
ἐνδιαφέρον καί μέ πατρικό μάτι μποροῦσε νά εἶχε διαβάσει στό ζωηρό της
βλέμμα τίς παρορμήσεις καί τούς φόβους πού τήν ἔκαναν ν’ ἀμφιταλαντεύεται: τή φλογερή ἐπιθυμία νά τρέξει σ’ αὐτόν καί νά σφιχτεῖ στ’ ἀγκάλιασμά
του καί κλαίγοντας νά τοῦ πεῖ “ὤ πατέρα, προσπάθησε νά μ’ ἀγαπήσεις, δέν
ὑπάρχει ἄλλος”». Τό κοριτσάκι σηκώνει τά δακρυσμένα μάτια του γιά ν’ ἀντικρύσει τήν παγωμένη ἔκφραση στό πρόσωπο τοῦ πατέρα του, ἡ καρδιά του
μένει κλειστή γι’ αὐτήν. Ἐκεῖνο τό “πήγαινε” ἀνοίγει μιά φοβερή πληγή στήν
καρδιά τῆς μικρῆς Φλωρεντίας καί ὁ πόνος της μᾶς ἀγγίζει βαθειά. Ἡ καρδιά
τοῦ Ντόμπεϋ πετρώνει μέ τόν θάνατο τοῦ μικροῦ Παύλου καί τελικά ἡ ἐπιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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χειρηματική ἀποτυχία καί ἡ χρεωκοπία τόν ὁδηγοῦν στήν ταπείνωση καί στίς
τύψεις.
Τό “Δαυΐδ Κόππερφηλντ”, πού χρονολογικά βρίσκεται μεταξύ τῶν μυθιστορημάτων τῆς νιότης καί τῆς ὡριμότητάς του, ἔχει ἀγαπηθεῖ πιό πολύ ἀπό
ὅλα τά ἔργα του. Εἶναι σχεδόν ἡ βιογραφία τοῦ Ντίκενς, γι’ αὐτό καί ὁ Δαυΐδ
εἶναι ὁ πιό πειστικός ἥρωάς του. Οἱ ἀναμνήσεις ἀπό τά εὐτυχισμένα χρόνια
στό Τσάταμ τῆς παιδικῆς ἡλικίας συνυφαίνονται μέ σκηνές ἀπό τό Γιάρμουθ
πού σέ μιά ἐπίσκεψη εἶχε κατακτήσει τήν καρδιά του. Ὁ Δαυΐδ, ὁ Στήαρφορθ
καί ἡ Ἔμιλυ μεγάλωσαν χωρίς πατέρα καί ἔχουν “ἀπειθάρχητη καρδιά”, ἡ Μάουτσερ εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κωμικά δημιουργήματα τῆς φαντασίας τοῦ Ντίκενς. Στόν κ. Μικῶμπερ ἔχουμε τό πορτραῖτο τοῦ πατέρα του. Ἡ
Ἀγνή εἶναι τό σύμβολο πού δείχνει πῶς ἡ ἀγάπη μπορεῖ νά ὁδηγήσει τήν ζωή
τοῦ ἄντρα στήν πληρότητα καί σέ σκοπούς ἀνώτερους. Τά περιστατικά ξετυλίγονται ἄνετα καί μέχρι τό τέλος συνενώνονται φυσικά καί ἀνεμπόδιστα μέ
τά πρόσωπα. Ὅμως οἱ κριτικές τῆς ἐποχῆς δέν ἦσαν ἐνθαρρυντικές. Οἱ “Τάϊμς” μόνον τήν αἰσιοδοξία του ἐπαίνεσαν: «… ὅταν σηκώνεσαι ἀπό ἔργο τοῦ
Ντίκενς ξεχνᾶς ὅτι ὑπάρχει κακό στόν κόσμο καί θυμᾶσαι μόνον τό καλό».
Τό “Ἱστορία δύο Πόλεων” εἶναι ἕνα ἱστορικό μυθιστόρημα. Τόποι τό
Λονδῖνο καί τό Παρίσι στήν ἐποχή τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἔχει βασισθεῖ
στό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καρλάϋλ, ἀλλά ἀντλεῖ συνεχῶς καί ἀπό τήν Γραφή. Τό
θέμα του εἶναι περισσότερο τρομερό ἀπό τά προηγούμενα ἀλλά τό ἐνδιαφέρον
του συγκεντρώνεται στό ἴδιο σημεῖο, στόν πόνο καί τήν ταλαιπωρία τῶν καταπιεζομένων. Ἐπιθυμοῦσε νά κάνει τούς ἀναγνῶστες του νά μισήσουν κάθε
εἶδος καταπιέσεως. Οἱ ἥρωες μᾶς παρουσιάζονται περισσότερο μέ τίς πράξεις
τους παρά μέ τούς διαλόγους. Ὁ Καρλάϋλ τό χαρακτήρισε θαυμάσιο ἐνῶ ὁ
Οὐίλκυ Κόλλινς ὑπαινίχθηκε ὅτι μποροῦσε νά ἦταν καλύτερο.
Ἕνα ἀπό τά πιό γνωστά μυθιστορήματά του εἶναι τό “Μεγάλες Προσδοκίες” ὅπου ὅλο τό βάρος πέφτει στίς χριστιανικές ἀρετές ἔλεος, ἀγάπη καί
συγχωρητικότητα. Μαζί μέ τόν Πίπ παίρνουμε ἕνα μάθημα ἀπό τήν Miss
Havisham πού «… κλείνοντας ἔξω τό φῶς τῆς ἡμέρας εἶχε κλείσει ἀπείρως
περισσότερα … εἶχε ἀποκλείσει τόν ἑαυτόν της ἀπό χίλιες φυσικές καί θεραπευτικές ἐπιδράσεις …» Ἡ παραβίασις τῆς τάξεως πού ἔθεσε ὁ Δημιουργός
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀρρώστεια τοῦ νοῦ. Ἡ διήγηση εἶναι ἡ καλύτερη
τοῦ Ντίκενς. Ἐπίσης ἡ δομή τοῦ ἔργου καί ὁ χαρακτηρισμός τῶν ἀνθρώπινων τύπων. Ὁ Graham Green χαρακτηρίζει τό ὥριμο ὕφος τοῦ Ντίκενς στίς
“Μεγάλες Προσδοκίες” “μυστική πρόζα” καί γιά τό βιβλίο ὅτι ἐγράφη «μέ
λεπτούς καί ἀκριβεῖς ποιητικούς ρυθμούς, τή μουσική τῆς μνήμης πού τόσο
ἐπηρέασε τόν Προύστ». Καί ὁ Κ. Φήλντιγκ: «Σχεδόν τά πάντα στίς Μεγάλες
Προσδοκίες ἔχουν συντελεσθεῖ καλύτερα ἀπό πρῶτα».
Ἐκτός ἀπό τά δέκα πέντε μυθιστορήματα – γιατί τό “Πίκουικ Πέϊπερ”
κατατάσσεται σ’ αὐτά ἐνῶ τό “Μυστήριο τοῦ Ἔντουιν Ντρούντ” τό διέκοψε
ὁ θάνατός του – ὁ Ντίκενς ἔγραψε τά περίφημα Χριστουγεννιάτικα βιβλία7,
ταξιδιωτικά καί θεατρικά ἔργα, διηγήματα καί ἄρθρα, τήν ἱστορία τῆς ἈγγλίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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ας γιά παιδιά. Ἐξέδωσε περιοδικά. Ἐπίσης ἔχουν διασωθεῖ καί συγκεντρωθεῖ
διάφορες ὁμιλίες του.
Ἡ χριστιανική πίστη τοῦ Ντίκενς δέν φαίνεται μόνον ἀπό τίς προσευχές
καί τή “Ζωή τοῦ Κυρίου μας” πού ἔγραψε γιά τά παιδιά του. Ἡ χριστιανική
πίστη καί ἠθική ἀποτελοῦν τό στημόνι τῶν ἔργων του, ὄχι ἁπλῶς διότι οἱ
χριστιανικές ἀξίες ἦσαν εὐρύτατα ἀποδεκτές στήν ἐποχή του, ἀλλά κυρίως
γιατί ὁ ἴδιος εἶχε πεισθεῖ. Στή διαθήκη του ἐξορκίζει τά παιδιά του «νά προσπαθοῦν νά ὁδηγοῦνται ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης». Σ’ ἕνα
γράμμα του στό νεώτερο γιό του ἔγραφε τό 1868 γιά «τήν ἀλήθεια καί τήν
ὀμορφιά τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας …» καί γιά τήν προσευχή: «Δέν τήν ἔχω
ἐγκαταλείψει ποτέ καί ξέρω τήν παρηγοριά της». «Ἀναμφιβόλλως ἐπίστευε»
γράφει ὁ Τζώρτζ Ὄργουελλ.
Ὅσο κι ἄν διαφωνοῦμε μέ μερικές φάσεις τῆς ζωῆς του, ὅπως ὁ χωρισμός ἀπό τήν γυναῖκα του, πού ὁ φίλος του Τζών Φόρστερ στή βιογραφία
τοῦ Ντίκενς ἀποσιωπᾶ, καί κάποιες σχέσεις πού προκάλεσαν ψιθύρους, δέν
μποροῦμε παρά νά θαυμάσουμε τήν ἐκπληκτική προσωπικότητα πού ἀναλώθηκε σέ ποικιλόμορφη εὐεργετική δράση. Γιατί ὁ Ντίκενς δέν εὕρισκε τήν
ἀνάπαυση μόνον ὅταν χανόταν μέσα στή λογοτεχνική του δημιουργία. Ἐπειδή εἶχε ὁ ἴδιος ὑποφέρει πολύ ἔνοιωθε ἕνα πάθος νά βοηθήσει τούς ἄλλους.
Ἄλλοτε ἔπαιζε θέατρο κι ἄλλοτε ἐδιάβαζε ἀπό τά ἔργα του σέ πολυπληθή
ἀκροατήρια γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, ἄν καί ἔπρεπε νά ἐργάζεται σκληρά γιά τήν στήριξη μιᾶς αὐξανόμενης οἰκογένειας. Κατά τό πρῶτο του ταξεῖδι στήν Ἀμερική καί μετά ἀγωνίστηκε πολύ γιά νά καθιερωθεῖ τό διεθνές
copyright καί προκάλεσε τίς βίαιες ἐπιθέσεις τοῦ ἀμερικάνικου Τύπου. Μιά
κοινωνική δραστηριότητα πού ἀπορροφοῦσε πολύ ἀπό τόν χρόνο του ἦταν ἡ
προσπάθειά του, μέ τήν Ἄντζελα Κούτς καί ἄλλους, νά βοηθήσει παραστρατημένες γυναῖκες νά ἀλλάξουν ζωή.
Ὁ θάνατος (9 Ἰουνίου 1870) βρῆκε τόν Ντίκενς δοσμένον στό ἔργο του
“ Ἔντουιν Ντρούντ’’ πού δέν πρόφθασε νά τελειώσει. Τό ἀπότομο σβήσιμο
αὐτῆς τῆς λαμπρῆς φλόγας θεωρήθηκε ἐθνική συμφορά. Ἄν καί ὁ ἴδιος ἤθελε
τήν ταφή του πολύ ἁπλή, τό ἀγγλικό ἔθνος θέλησε νά τόν τιμήσει ἀποθέτοντας τήν σορό του μεταξύ τῶν μεγάλων τῆς ἱστορίας του στό Ἀββαεῖον τοῦ
Οὐεστμίνστερ μέ μόνη ἐπιγραφή στήν πλάκα τοῦ τάφου του τό μεγάλο ὄνομά του: ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ
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