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Ἀρχή τοῦ χρόνου τῆς Ἀνατολῆς

O χρόνος! Ἕνα “πρᾶγμα” πού δέν μποροῦμε νά τό δοῦμε, δέν μπο-
ροῦμε νά τό ἀγγίξουμε, δέν μποροῦμε νά τό κλείσουμε σέ ἕνα 

σωλῆνα καί νά τό βάλουμε κάτω ἀπό ἕνα μικροσκόπιο νά τό ἐξετά-
σουμε. Δέν μποροῦμε νά τό ἀγοράσουμε καί δέν μποροῦμε νά τό που-
λήσουμε, δέν μποροῦμε νά τό ἀπειλήσουμε καί δέν μποροῦμε νά τό 
νικήσουμε. Δέν ἔχει χρῶμα, δέν ἔχει ἄρωμα, δέν ἔχει ὄγκο, δέν ἔχει 
βάρος, δέν ἔχει σκιά. Ὅμως βαραίνει πάνω μας, δεσπόζει στή ζωή 
μας καί τήν καταδυναστεύει, ἀπό τή στιγμή πού θά γεννηθοῦμε, μέ-
χρι τή στιγμή πού θά ἀφήσουμε αὐτόν τόν κόσμο πίσω μας.

Ἔτσι καί ἡ ἀνθρωπότητα στό σύνολό της, ἄρχισε ἀπό πολύ νω-
ρίς νά ψάχνει τρόπους νά προσπαθεῖ νά καταλάβει καί νά ὑπολογίσει, 
αὐτό τό φευγαλέο καί ἄπιαστο στοιχεῖο. Καί εἶναι φυσικό, στή μέτρη-
ση τοῦ χρόνου νά χρησιμοποιηθοῦν οἱ δύο σταθερές τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς, τό φῶς καί τό σκοτάδι, ἡ μέρα καί ἡ νύχτα, ὁ ἥλιος καί ἡ σε-
λήνη. Ἄλλοι λαοί στηρίχτηκαν στόν ἥλιο, ἄλλοι στή σελήνη, ἄλλοι –οἱ 



316

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 168-169

περισσότεροι– καί στά δύο. Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ χαλκοῦ ἔχουν 
σωθεῖ ἡμερολόγια τῶν Αἰγυπτίων καί τῶν Σουμερίων ὅπως καί ἀπό 
τήν ἐποχή τοῦ σιδήρου, τῶν Βαβυλωνίων τό Ζωροαστρικό ἡμερολό-
γιο τῶν Περσῶν καί, βέβαια, τό Ἑβραϊκό.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες διαμόρφωναν μέ διάφορες παραλλαγές τή 
μέτρηση τοῦ χρόνου μέχρι τήν κλασσική περίοδο καί, μέ τίς κατακτή-
σεις τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί τήν ἑλληνιστική περίοδο πού ἀκολούθη-
σε, οἱ γνώσεις τους στό θέμα ἐπηρέασαν καί τούς λαούς τῆς Ἀνατολῆς 
καί τούς Ρωμαίους. Ὅλα αὐτά τά ἡμερολόγια, ἦταν προσαρμοσμένα 
στή λατρεία τῶν θεῶν κάθε λαοῦ, στίς γιορτές τους, στά φαινόμενα 
πού ἦταν σημαντικά γιά τή ζωή τους, ὅπως π.χ ὁ θεός Νεῖλος καθώρι-
ζε μέ τίς πλημμύρες του τίς Αἰγυπτιακές ἐποχές.

 Μέχρι πού ὁ Ἰούλιος Καίσαρας ἦρθε νά δώσει ἕνα πιό κοσμι-
κό χαρακτῆρα στή μέτρηση τοῦ χρόνου, εἰσάγοντας ἀπό τόν πρῶτο 
χρόνο τῆς διακυβέρνησής του τήν Ἴνδικτο, πού γι’ αὐτό στήν ἀρχή 
ὀνομάστηκε καί Καισαρική. Ἡ Ἴνδικτος ἦταν τό διάγγελμα, ἡ ἐντο-
λή, γιά τούς φόρους σέ εἶδος –τρόφιμα καί ρουχισμό– πού πλήρωναν 
κάθε χρόνο οἱ πολῖτες γιά τή συντήρηση τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ καί 
ἔτσι ξεκίνησε γιά πρώτη φορά ἡ οἰκονομία καί ἡ φορολογία νά δια-
μορφώνει τή ζωή τῶν πολιτῶν, ἕνας πρόδρομος, δηλαδή, αὐτοῦ πού 
ἐμεῖς ὀνομάζουμε οἰκονομικό ἔτος.

Ἀρχικά, ἡ πρωτοχρονιά ἦταν στίς 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τή 
μέρα τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας, καί διαχωριζόταν ἀπό τήν πολι-
τική πρωτοχρονιά, δηλαδή τίς Καλένδες τοῦ Ἰανουαρίου. Ἐπειδή 
ὅμως ὁ Ὀκταβιανός-Αὔγουστος (ὁ διάδοχος τοῦ Καίσαρα καί πρῶτος 
πού ἀνακηρύχτηκε αὐτοκράτορας) εἶχε τά γενέθλιά του στίς 23, ἡ 
πρωτοχρονιά μετατέθηκε γιά τήν 23η μέρα τοῦ Σεπτεμβρίου.

 Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-305), ὁ ὁποῖος εἶχε 
νά ἀντιμετωπίσει  τή μεγάλη οἰκονομική κρίση τῆς παρηκμασμέ-
νης Ρώμης, προσάρμοσαν τή φορολογία στήν πενταετῆ θητεία πού 
ἦταν ὑποχρεωτική στό στρατό καί ἔτσι ἀπό τό 287 θεσμοθετήθηκε 
ἡ Ἰνδικτιών, πού μετροῦσε κύκλους πέντε χρόνων. Σάν πρώτη μέρα 
τοῦ κύκλου τῆς Ἰνδικτιῶνος ὁρίστηκε ἡ πρώτη μέρα τοῦ Σεπτεμβρίου 
χωρισμένη καί πάλι ἀπό τήν πολιτική (Ὑπατική) πρωτοχρονιά τῆς 
πρώτης μέρας τοῦ Ἰανουαρίου. Μέ τά χρόνια, ἡ στρατιωτική θητεία 
ἔγινε ἀπό πέντε, δεκαπέντε χρόνια καί μέ αὐτό τό διάστημα κατέληξε 
ὁριστικά νά ὑπολογίζεται ἡ Ἰνδικτιών.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὥρισε τό 312 σάν πρώτη Ἴνδικτο τῆς 
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πρώτης Ἰνδικτιῶνος τῆς βασιλείας του, πού ὀνομάστηκε Κωνσταντί-
νειος Ἰνδικτιών. Ὁ Ἰουστινιανός εἰσήγαγε τή μέτρηση αὐτή σέ ὅλα 
τά κρατικά καί δικαστικά ἔγγραφα καί ἡ Ἀνατολική Ρωμαϊκή αὐτο-
κρατορία κράτησε τήν πρώτη μέρα τοῦ Σεπτεμβρίου σάν ἀρχή καί 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί τοῦ πολιτικοῦ ἔτους, μέχρι τήν πτώση της, 
τό 1453.

 Στή Δύση, ἡ μέτρηση τῶν Ἰνδικτιώνων τούς πρώτους αἰῶνες συμ-
βάδιζε μέ τή μέτρηση τῆς Ἀνατολῆς. Μόνον οἱ Ἀγγλο-Σάξονες κρά-
τησαν τήν 24η Σεπτεμβρίου, μέρα τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας σάν 
πρώτη μέρα τῆς Ἰνδίκτου, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶχαν –καί ἔχουν– προσήλω-
ση στίς ἰσημερίες, σάν κατάλοιπο τοῦ εἰδωλολατρικοῦ παρελθόντος 
τους. Ὁ Καρλομάγνος, τόν 8ο αἰῶνα, ἐγκατέστησε καί στή Γαλλία τή 
μέτρηση πού ἔμεινε μέχρι τόν 16ο αἰῶνα.

Ἄν κανείς ἀκολουθήσει τόν κύκλο τῶν ἐποχῶν, ἡ πρώτη Σεπτεμ-
βρίου εἶναι ἡ ἰδανική μέρα γιά νά ἀρχίσει ὁ νέος κύκλος τοῦ χρόνου. 
Ἰδίως τότε πού οἱ ἄνθρωποι ἀκολουθοῦσαν τή φυσική συνέχεια τῶν 
ἐποχῶν καί τό καλοκαίρι ἦταν ἐποχή σκληρῆς δουλειᾶς –ὄχι ξάπλας 
στήν παραλία– καί σκληρῶν πολέμων, ἀφοῦ οἱ ἐκστρατεῖες ἄρχιζαν 
τήν ἄνοιξη. Ὁ θερισμός τέλειωνε, ὅπως τέλειωνε καί ἡ συγκομιδή τῶν 
καρπῶν, τό νέο κρασί ἔμπαινε στά βαρέλια, ἡ νέα σπορά ἔπεφτε στή 
γῆ γιά νά κοιμηθεῖ ὅλο τό χειμῶνα, μέχρι νά ἔρθει ἡ ἄνοιξη νά τήν 
ξυπνήσει. Κι οἱ ἄνθρωποι προετοιμάζονταν κι αὐτοί σιγά σιγά, περι-
μένοντας τίς βροχές, τό κρύο, τό χιόνι, πού θά τούς μάζευαν μέσα στά 
σπίτια τους καί γύρω ἀπό τίς φωτιές τους. Ἀκόμα καί σήμερα, πού ἡ 
ζωή μας ἔχει γίνει τόσο διαφορετική, τό καλοκαίρι ἐξακολουθεῖ νά 
καταλήγει μέ τήν ἴδια ἠρεμία στό φθινόπωρο, ὅπως ἡ μέρα ἐξακο-
λουθεῖ νά κλίνει στό δειλινό.

Οἱ Πάπες ὅμως, γιά κάποιο ἀνεξήγητο λόγο, φάνηκαν νά προ-
τιμοῦν ἤδη ἀπό τόν 7ο αἰῶνα τήν πρώτη Ἰανουαρίου σάν ἀρχή τῆς 
Ἰνδίκτου. Ἔτσι, μέ τόν καιρό, ὁρίστηκαν δύο εἴδη Ἰνδίκτου: ἡ Και-
σαρική, δηλαδή ἡ παλαιά Ρωμαϊκή μέ ἀρχή τήν πρώτη Σεπτεμβρίου 
καί ἡ Παπική, ἡ ὁποία ἄρχιζε πρῶτα τήν 25η Δεκεμβρίου καί μετά, 
τήν πρώτη Ἰανουαρίου. Ἡ Ἀνατολή κράτησε τήν Καισαρική, ἡ Δύση 
υἱοθέτησε τήν Παπική.

Τελικά, σέ ὅλο τόν κόσμο, ἐπεκράτησε ἡ Παπική προτίμηση καί 
σήμερα ὅλοι γιορτάζουμε τήν πρωτοχρονιά στίς Καλένδες τοῦ Ἰα-
νουαρίου. Μόνον ἡ Ἐκκλησία ἔχει κρατήσει σάν ἀρχή τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ ἔτους τήν πρώτη Σεπτεμβρίου, διατηρῶντας τήν ἀνάμνηση 
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μιᾶς ἐποχῆς καί μιᾶς ζωῆς πού πέρασε ὁριστικά.
Φαντάζομαι, πώς ἄν ὁ Χρόνος εἶχε πρόσωπο, ὅπως ζωγραφί-

ζεται σέ κάποιες παλιές τοιχογραφίες, θά παρακολουθοῦσε ὅλες τίς 
προσπάθειες τῶν ἀνθρώπων νά τόν αἰχμαλωτίσουν καί νά τόν μετρή-
σουν καί νά τόν συγκεκριμενοποιήσουν, χαμογελῶντας εἰρωνικά. Για-
τί, ὅποτε κι ἄν γιορτάζουμε τήν πρωτοχρονιά, ὅσα ψηφιακά ρολόγια 
κι ἄν κατασκευάζουμε, ὅσο κι ἄν κυνηγᾶμε καί τό δευτερόλεπτο, ὁ 
χρόνος διαγράφει τήν τροχιά του πάνω καί πέρα ἀπό τή δική μας 
κατανόηση.

Ὡστόσο, σέ κάποιον πού παρατηρεῖ τά ἴχνη τοῦ χρόνου πάνω 
στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητας, δέν μπορεῖ νά μή γεννηθοῦν κάποια ἐρω-
τηματικά. Καί ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι τό πῶς καί τό γιατί, ὅλος ὁ κόσμος, 
ὅλοι οἱ λαοί ἀκολούθησαν καί ἀκολουθοῦν τήν Παπική ἀπόφαση 
νά μετρηθεῖ ὁ χρόνος ἔτσι καί ὄχι ἀλλιῶς, ὅπως κι ἄν εἶναι αὐτό τό 
ἀλλιῶς. Ὑπάρχουν τόσοι λαοί, μέ τίς δικές τους πρωτοχρονιές, μέ τίς 
δικές τους μετρήσεις τοῦ χρόνου, λαοί ὅπως οἱ Κινέζοι, μέ τέτοια ἱστο-
ρία, τέτοιο πολιτισμό, τέτοια φιλοσοφία, πού ποτέ τους δέν ἐνδιαφέρ-
θηκαν νά τήν ἐπιβάλλουν στόν ὑπόλοιπο κόσμο. Καί θά μποροῦσαν, 
πολύ εὔκολα, νά ἐπιβληθοῦν, καί μόνο μέ τήν ἀριθμητική ὑπεροχή 
τους. Αὐτοί ὅμως κράτησαν –καί κρατοῦν– τή ζωή τους κλειστή, τήν 
πρωτοχρονιά τους γιά τόν ἑαυτό τους καί τόν τρόπο ζωῆς τους –καλό 
ἤ κακό– δικό τους.

Τί ἀκριβῶς ἔχει ὁ δυτικός κόσμος, ὁ δυτικός πολιτισμός, πού, 
ἐνῶ ἀποτελεῖ μειοψηφία στό σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας, ἐπιβάλ-
λεται καί “διαβρώνει” καί παραμερίζει ὅλους τούς ἄλλους πολιτι-
σμούς καί διαμορφώνει, ὄχι μόνο τή μέτρηση τοῦ χρόνου, ἀλλά καί 
ὁλόκληρη τήν ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους;

Ἴσως οἱ ἱστορικοί τοῦ μέλλοντος, ὅταν ἡ ἐποχή μας θά ἔχει πα-
ρέλθει, νά μπορέσουν νά δώσουν μιά ἐξήγηση στό φαινόμενο. Μέχρι 
τότε –καί ἐλπίζω γιά πάντα– ἡ Ἐκκλησία μαζεύει ὅλους τούς νοσταλ-
γούς, νά ξεκινήσουν τή νέα Ἴνδικτο, συνταιριάζοντας τό χθές μέ τό 
σήμερα, ἑνώνοντας τό χρόνο μέ τό ἄχρονο, καλῶντας καί τούς ἀνθρώ-
πους πού δέν ἦρθαν ἀκόμα ἀλλά θά ἔρθουν στό χρόνο, νά μή μᾶς ξε-
χάσουν, ὅπως δέν ξεχνοῦμε κι ἐμεῖς οὔτε αὐτούς πού προηγήθηκαν, 
οὔτε καί ὅσους θά ἀκολουθήσουν.

ninetta1.blospot.com    Νινέττα Βολουδάκη
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Στὴν Πάνσεπτόν Της Κοίμηση, ἄτεχνον  Ἐγκώμιον
«Αἱ γενεαί πᾶσαι μακαρίζομέν σε τήν μόνην Θεοτόκον...» 

a
λήθεια, τί ἄλλο θά μπορούσαμε νά ποῦμε, νὰ καταθέσουμε στή 
Χάρη Σου, Παναγία μας, ἀφοῦ τὸ ξέρουμε πιά, ὅτι  Ἐσὺ μοναχὰ 

μᾶς συμπονᾶς καί μᾶς σκέφτεσαι. Μᾶς συλλογᾶσαι ὡς Μάνα κι ὡς Παν- 
ἁγία. Γιατὶ  μέσα  στὸ δικό μας, τὸ ἀνθρώπινο τὸ γένος ἔχεις βλαστήσει 
καί εἶσαι μεγαλωμένη, ἔχοντας ὅλους τούς καημούς καί τά βάσανα 
τῶν ἁπλῶν, φτωχῶν κι ἀσήμαντων συν-ανθρώπων Σου στήν ποδιά Σου 
–προίκα, λὲς  πολύτιμη–,  ποὺ θὰ Τήν παραδώσεις ἀκέραιη στά Χέρια 
τοῦ Κυρίου Σου: Ἐκείνου δηλαδή, πού Σε  ἀξίωσε «ἐν κοιλίᾳ θεοπρεπῶς» 
νὰ Τὸν δεχτεῖς. Ἐκείνου ποὺ μᾶς ἀξίωσε «θείας κοινωνοὶ φύσεως» ( 
πρβλ. Β΄ Πέτρ.1, 4 νὰ καταστοῦμε: Ποιοί, ἐμεῖς οἱ ἀχρεῖοι καὶ  συνάμα 
ἄφρονες. Οἱ εὐεργετηθέντες ἀχὰριστοι, ποὺ ἀναμασᾶμε καθημερινὰ τὴν 
ἀγνωμοσύνη μας ἐπιμένοντας πάντα στὸ θέλημά μας καὶ στὴν ἐκζήτηση 
εὐκαιριῶν γιὰ αὐτοπροβολή, αὐτοδικαίωση, αὐτονομία. 

Κι ὅμως Ἐσὺ δὲν τὰ ὑπολογίζεις ὅλ᾿ αὐτά. Γιατὶ εἶσαι Μάνα. Καὶ 
μιὰ Μάνα τὸ παιδί της τὸ ἀγκαλιάζει καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ συνεφέρει, 
ὅσα σφάλματα καὶ νὰ κάμει. Γιατὶ μπορεῖ νὰ μὴ μᾶς γέννησες, μᾶς 
ἀναγέννησες ὅμως κι αὐτὸ εἶναι ὕψιστο εὐργέτημα, ποὺ ὀφείλουμε νὰ 
μὴν τὸ ξεχνᾶμε, γιατὶ τότε δὲν θὰ εἴμαστε μονάχα ἀχάριστοι, ἀλλὰ κάτι 
πολὺ περισσότερο: θὰ μεταποιηθοῦμε ἀπὸ ἄνθρωποι σὲ κτήνη. Μὲ βά-
ναυση συμπεριφορά, ἠθικὴ πώρωση καὶ ἁγριότητα ποὺ ὑπερβαίνει καὶ 
τοὺς νόμους τῆς ζούγκλας.  Ἐσὺ ὅμως μᾶς θέλεις μὲ τὴ σφραγίδα τῆς 
ἁγιότητας,  ὡς Παν-Αγία ποὺ εἶσαι. Γιὰ νὰ ἀνατρέψουμε τὰ σχέδια τοῦ 
μισοκάλου, ὅπως Ἐσὺ κάποτε μὲ τὴν ἐνάρετο βιοτὴ θεοπειθῶς ἔπραξες, 
ὅταν «Τῷ ἕκτῳ μηνὶ ἀπεστάλη Ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσαθαί Σε...».  
«Γένοιτο μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου...», εἶπες. Ὅπως, δηλαδή,  οἱ παλιοὶ λέ-
γανε: «Τοῦ Θεοῦ νὰ γένει..» Κι ἔγινε τοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα: νά ξανανοίξει 
ὁ Παράδεισος ποὺ γιὰ τὸν Ἄνθρωπο ἔφτιαξε, κι Ἐσὺ τὰ κλειδιά του τὰ 
κρατᾶς καὶ μᾶς τὰ φιλεύεις νὰ εἰσοδεύσουμε... Καλή μας Παναγία, γλυ-
κυτάτη Μάνα!!!

Πῶς, λοιπόν,  νὰ μὴ Σοῦ ποῦμε μὲ λαχτάρα, συγκίνηση καὶ παιδικὴ 
εἰλικρίνεια τὰ παρακάτω, ποὺ ἀσφαλῶς συνοψίζουν ἕνα πράγμα: ὅτι 
εἶσαι μιὰ μεγαλη τρυφερὴ ἀγκαλιὰ ποὺ μέσα της ἀπαγκιάζουμε.

«Πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην Ἁγνή; ποῦ προσδράμω λοιπὸν καὶ 
σωθήσομαι; ποῦ πορευθῶ; ποίαν δὲ ἐφεύρω καταφυγήν; ποίαν θερμὴν 
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ἀντίληψιν; ποῖον ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν; Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, εἰς σὲ 
μόνην καυχῶμαι, καὶ ἐπὶ σὲ θαρρῶν κατέφυγον».

Μιὰ ἀγκαλιὰ ποὺ τὴ νοιώθουμε καὶ τώρα, καθὼς ἑτοιμαζόμαστε 
γιὰ τὴν θεία Σου Κηδεία. Ἐπειδὴ εἴμαστε σίγουροι πώς, «ἐν τῇ Κοιμήσει 
τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε..» Κι ἔτσι εἶναι. 

Δεκαπενταύγουστος 2016
      π. Κων/νος Ν. Καλλιανός

Ο ΠΟΘΟΣ ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ  ΘΕΟΥ ΜΑΣ
 

O πιὸ γλυκὸς καὶ ὄμορφος μήνας, ὁ μήνας τῆς ξεκούρασης καὶ τῆς χαρᾶς, τῆς 
ἀναψυχῆς καὶ τῆς ἀνάτασης, ὁ μήνας ποὺ ξεκουράζει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ Φθι-

νόπωρο καὶ τὸ Χειμώνα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ κάτι ἄλλο παρὰ γιὰ 
τὸν ὕμνο καὶ τὴ δοξολογία τῆς Παναγίας μας. Ὅ,τι ἐκλεκτότερο, ὅ,τι ἀνώτερο, ὅ,τι 
πολυτιμότερο ἀνήκει καὶ πρέπει νὰ φυλάσσεται γιὰ Ἐκείνην.

Παλαιότερα δὲν ὑπῆρχε ἄνθρωπος στὸν πλανήτη μας, ἀκόμα καὶ σὲ εἰδωλολα-
τρικοὺς λαοὺς καὶ σὲ ἀδιάφορους θρησκευτικὰ ποὺ νὰ μὴ σεβόταν τὴν Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ. Μουσουλμάνοι, εἰδωλολάτρες, ἀλλόθρησκοι, ὅλοι ἐσέβοντο τὴν Παναγία μας. 
Μπορεῖ νὰ μὴν εἶχαν τὴν ἀληθινὴ καὶ ἀκριβῆ εἰκόνα γιὰ τὸ Ποιὸς εἶναι ὁ Θεός. Στὴν 
Παναγία Μητέρα Του ὅμως ὅλοι ἔτρεφαν θαυμασμὸ καὶ ὑπέβαλλαν τὸ βαθύτατο σε-
βασμό τους. Στὴν ἰδιαίτερα περίεργη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, ὑπάρχουν πολλὲς ἐξαιρέσεις 
αὐτοῦ τοῦ κανόνα. Ὅμως ἀκόμη κι ἂν δὲν τὸ γνωρίζουν σήμερα κάποιοι, ὅλοι ἔχουν 
τὴν ἀνάγκη Τῆς Παρουσίας Της.

Ὁ πόθος γι’ Αὐτὴν ποὺ ἄνθησε «ὡσὰν μηλιὰ στὰ δέντρα τοῦ δρυμοῦ» εἶναι 
μεγάλος. Κάνει νὰ ξεχνᾶ ὁ ἄνθρωπος κάθε ἀνημπόρια του. 

 «Τὶς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανθισμένη, ἐγκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος, καλὴ 
ὡς σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ὁ ἥλιος;» Ποιὰ εἶναι αὐτή; Ποιὰ εἶναι τὸ «ἄνθος τοῦ ἀγροῦ», 
«τὸ κρῖνον ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν;» Ποιὰ «ἠγάπησαν αἱ νεάνιδες καὶ ἔδραμον εἰς 
ὀσμὴν μύρου» Της;

Ποιὸ εἶναι τὸ «σκήνωμα τοῦ Ὑψίστου», τὸ Ὁποῖο Ἐκεῖνος «ἠγίασε» καὶ ποιὸ 
εἶναι τὸ «ὄρος τοῦ Θεοῦ», τὸ πλούσιο βουνὸ ὅπου εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ κατοικήσει 
σ’ αὐτό;

Ὦ, πόσο ὄμορφη ἀποδημία, ἀφοῦ χαρίζει τὴ συνάντηση μὲ τὸν Θεό! Πῶς 
ὑποδέχτηκε ὁ οὐρανὸς Αὐτὴν ποὺ στάθηκε Πλατυτέρα ἀπὸ τοὺς οὐρανούς! Πῶς 
δέχτηκε ὁ τάφος Αὐτήν, ποὺ δέχτηκε τὸ Θεό! Ναί, τὴ δέχτηκε, ναὶ τὴ χώρεσε, γιατί 
δὲν ἔγινε πλατύτερη ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μὲ τὸ σωματικό Της ὄγκο. Γιατί πῶς ἕνα σῶμα 



321

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 168-169

τρεῖς πῆχες, ποὺ ὅλο καὶ φυραίνει, θὰ παράβγαινε μὲ τὰ πλάτη καὶ τὰ μήκη τοῦ 
οὐρανοῦ; Μὲ τὴ Χάρη ὅμως ξεπέρασε κάθε ὕψος καὶ πλάτος, γιατί τὸ θεϊκὸ εἶναι 
πέρα ἀπὸ κάθε σύγκριση..

Παρέδιδε τὸ ἱερὸ καὶ ἀμόλυντο Σῶμα στὸν ἅγιό Της τάφο καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι 
ἔτρεχαν μπροστά, Τὴν κυκλώνανε, Τὴν ἀκολουθοῦσαν. Ὑπῆρχε τίποτε ποὺ νὰ μὴν 
ἔκαναν γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὴ Μητέρα τοῦ Κυρίου τους;

Καθώς, ὅταν ἀποθέση κάποιος ἀκριβὸ μῦρο σ’ ἕνα ροῦχο ἢ κάποιο μέρος καὶ 
μετὰ τὸ πάρει, ἀπομένει κάποια εὐωδιὰ ἀκόμα κι ὅταν τὸ ἄρωμα λείψη, ἔτσι καὶ 
τώρα τὸ Ἅγιο Σῶμα, τὸ ἱερό, τὸ πεντακάθαρο, ποὺ εὐωδιάζει θεϊκὰ ὁλόκληρο, ἀφοῦ 
κατέβηκε στὸν τάφο καὶ κατόπιν ἀνέβηκε σὲ μέρη ὑψηλὰ καὶ ὄμορφα, δὲν ἐγκα-
τέλειψε τὸν τάφο χωρὶς δῶρο ἀλλὰ τὸν γέμισε μὲ τὴ Θεία Της καὶ ἄρρητη εὐωδία 
καὶ ἔκανε τὸ μνῆμα βρύση γιατρειᾶς, πλημμύρα χάρης, ἀδιάκοπη εὐλογία γιὰ τοὺς 
πιστοὺς ποὺ Τὴν ἐπικαλοῦνται.

Ἀπὸ Αὐτὴν καὶ μεῖς σήμερα κρατιόμαστε ὡσὰν ἐλπίδα, σὰν τὴν πιὸ γερὴ καὶ 
ἀρράγιστη ἄγκυρα, παραδίδοντας σ’ Αὐτὴν τὸ νοῦ, τὴν ψυχή, τὸ σῶμα, ὅλο μας τὸν 
ἑαυτό, δοξολογῶντας Την «ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς» ὅσο μπο-
ροῦμε ἀφοῦ ὅσο ἀξίζει εἴμαστε ἀνήμποροι κι οὔτε ἔχει ἀνάγκη τὴ δική μας δόξα, ἡ 
Μητέρα Τοῦ Βασιλέως τῆς Δόξης.

«Ἀπορεῖ πᾶσα γλώσσα εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν, ἰλιγγιᾶ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμι-
ος» ὑμνεῖν τὴ Χάρη Της. 

Πῶς νὰ μὴν ποθεῖ ὁλόκληρη ἡ καρδιὰ μας τὴν Τιμή Της;  Πῶς νὰ μὴν τὴν προ-
τιμοῦμε κι ἀπ’ αὐτὴ ἀκόμη τὴν ἀπαραίτητη ἀναπνοή μας, ἀφοῦ ἐγέννησε Τὴν Ζωὴ 
γιὰ ὅλους ἐμᾶς;

Αὐτὴ ἐπὶ τῆς γῆς δὲν ἐκπλήρωσε κανένα θέλημά Της, ἔβλεπε μόνο τὸ θέλημα 
Τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτὸ ὅλα τὰ θελήματα, ὅλα τὰ αἰτήματα καὶ οἱ χάρες περνοῦν ἀπὸ 
Αὐτήν, εἶναι δικά Της. Αὐτὴ ἀναφέρει τὰ αἰτήματα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὰ ἐκπληρώ-
νει. Θυσιάστηκε καὶ θυσιάζεται γιὰ μᾶς, γιὰ τὸν καθένα, γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. 
Ὅλη ἡ κτίση Τῆς ἀνήκει, παρότι δὲν εἶναι ἀντάξιά Της.

Αὐτὴ τὴν εὐχαριστήρια κατάθεση τῶν σκέψεών μας θέλουμε νὰ Τῆς προσφέ-
ρουμε ὡς μηδαμινὴ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης, μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὶς ἐκφράσεις τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Δαμασκό, σὰν τὸν πιὸ διαλεχτό μας λόγο, 
ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ νὰ προσφέρει τὸ φτωχό μας μυαλὸ ποὺ κινήθηκε ἀπὸ τὸν πόθο 
γιὰ Ἐκείνη.

Ὁ πόθος ξεπερνάει τὴ δύναμή μας, αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε. Γι’ αὐτὸ 
τὴν Δέσποινα τοῦ κόσμου καὶ Κυρία μας, Τὴν γεμάτη καλοσύνη, παρακαλοῦμε νὰ 
μὴν παρίδη τὴν εὐτέλειά μας ἀλλὰ νὰ ἔχει πάνω μας τὰ μάτια Της, νὰ μᾶς πηγαίνει 
ὅπου θέλει, νὰ κόψει τὶς ὁρμὲς τῶν παθῶν καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσει τῆς γλυκειᾶς λάμψεως 
τοῦ Προσώπου Τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Της.
         
       Δημ. Νεαπολίτης



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 168-169

Τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας –εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ– διέσωσε τό 
κῦρος τῆς Ὀρθοδοξίας!

Η  ΠΕΡΙΛΑΛΗΤΟΣ  ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΠΕΘΑΝΕ  ΚΑΙ  ΕΤΑΦΗ!

Ὁ Ὀρθόδοξος καί μέ Οἰκουμενική ἀποδοχή ὁρισμός τῆς 
Ἀληθείας τῆς Πίστεως, ἀπό τόν ἅγιο Βικέντιο Λειρίνης, 
«ὅ,τι πάντοτε, ὅ,τι πανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη», 
ἀπορρίπτει παντελῶς καί σέ ὅλα τα ἐπίπεδα τήν Σύνοδο τῆς 
Κρήτης, τήν προεργασία της, τήν σύνθεσή της, τά θέματά 

της καί, κυρίως, τίς ἀποφάσεις της!

Η περιλάλητος Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καί ἐτάφη. Ὅπως 
ἦσαν οἱ ἀρχές καί οἱ προϋποθέσεις της, ἔτσι, μέ μαθηματική 

νομοτέλεια διεξήχθησαν καί οἱ ἐργασίες της καί ἐξήχθησαν τά πορί-
σματά της. Ἔτσι, ἀκριβῶς, ἐπισυνέβη καί ὁ θάνατος καί ὁ ἐνταφια-
σμός της. «Ἐκ τῆς γῆς» συνεκλήθη, «ἐκ τῆς γῆς ἐλάλησε» καί εἰς 
«τήν γῆν ἀπελεύσατο». «Ὤδινε μῦν καί ἔτεκε μῦν». Ματαίως κά-
ποιοι, πού ἐνόμισαν ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή «ὤδινεν ὄρος», προσπαθοῦν 
νά σκυλεύσουν τό «ἐξαίσιον πτῶμα» της γιά νά δρέψουν δάφνες 
Ὀρθοδόξου ὁμολογίας! Ματαίως κάποιοι, γιά δικούς τους λόγους 
προσπαθοῦν νά συσχετίσουν τήν Σύνοδο Φεράρρας-Φλωρεντίας μέ 
τήν ἐκκλησιαστική τραγωδία τοῦ Κολυμπαρίου. Καί, τό ἀκόμη θλι-
βερώτερο, ὅτι βρίσκουν ἐπικροτητάς αὐτῶν τῶν συσχετισμῶν τους!

 Λίγοι, ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σο-
φώτεροι, περισσότερο νηφάλιοι καί ρεαλιστές, ἀρνήθηκαν νά με-
τάσχουν σέ ἕνα Συνοδικό “φιάσκο”, τό ὁποῖο καμμιά ἐκκλησι-
αστική καί πνευματική ἀναγκαιότητα ἐξυπηρετοῦσε καί κανένα 
ποιμαντικό πρόβλημα δέν ἐπρόκειτο νά λύση, ἀφοῦ ἡ δημιουρ-
γία καί ὄχι ἡ λύση τῶν προβλημάτων ἔχει ἐξασφαλίσει τήν πα-
ντοδυναμία τοῦ ὑπαιτίου αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς διοργανώσεως, 
Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Χρέος τῶν Πρεσβυτέρων ἡ ἐνημέρωση τῶν Ἐπισκόπων τους

Παρ’ ὅτι ἄσημος πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας, ἔχω μαζί μέ ὅλους 
τούς συμπρεσβυτέρους μου τήν ὁμαδική ἀλλά καί τήν προσωπική 
μου εὐθύνη νά ἐνημερώνω τό Σῶμα τῶν Ἐπισκόπων μας, κυριώτατα 

δέ τόν Ἐπίσκοπόν μου, περί τοῦ ποιμνίου, πού μοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ 
Θεός, ὅπως ἐπίσης, καί περί τῶν ἀποριῶν καί ἐνστάσεων αὐτοῦ καί 
νά μή ἀρκοῦμαι στήν προσαγωγή καί ἐπίθεση ἐπί τῶν ὤμων του, τοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ὠμοφορίου, κατά τήν Μ. Εἴσοδον τῆς Θ. Λειτουργίας, 
ἐναργές, βεβαίως καί αὐτό σύμβολο τοῦ χρέους τῶν Πρεσβυτέρων 
νά δίδουν ἀναφορά στούς Ἐπισκόπους τους περί τοῦ τί φρονεῖ περί 
αὐτῶν τό ποίμνιό τους.

Θεωρῶ χρέος μου, λοιπόν, νά θέσω τά ἐρωτήματά μου ἀναμε-
μιγμένα μέ τίς ἀπορίες τῶν ἀνθρώπων πού μέ ἐμπιστεύονται, ὅπως 
καί τίς ἐνστάσεις μας ἔναντι μιᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἀπό κάποιους 
–βιαστικά καί μέ συναισθηματική φόρτιση– θεωρήθηκε «ὡς τό μεγα-
λύτερο ἐκκλησιαστικό γεγονός τῶν τελευταίων 1300 ἐτῶν»(!), 
ἐνῶ –ὅπως εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι– αὐτή θά μείνη στήν ἐκκλησια-
στική Ἱστορία ὡς ἡ Σύνοδος μέ τήν ἀπόλυτη ἀπουσία τῆς Θεολο-
γίας ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς συνέσεως!

Γιά τήν ἐκτέλεση τοῦ χρέους μου αὐτοῦ ἐνισχύομαι καί ἀπό 
τό γεγονός ὅτι ἐπαληθεύθηκαν ἐκ τῶν πραγμάτων ὅλες οἱ σκέψεις 
πού κατέθεσα πρό τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου, κάποιες δέ ἀπό 
αὐτές υἱοθετήθηκαν καί ἀπό δύο Πατριαρχεῖα τῆς Πενταρχίας, πού 
ἀπουσίασαν ἀπό αὐτήν, ἀποδοκιμάζοντας τήν σύγκλησή της. Τό μέν 
Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας ἐτόνισε τήν ἐξυπηρέτηση σκοπῶν τῶν 
Η.Π.Α. μέσῳ τῆς Συνόδου, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἤμουν ὁ μόνος πού 
συνεχῶς ἐπαναλαμβάνω ἀπό τοῦ ἔτους 2001, τό δέ Πατριαρχεῖο 
Ἀντιοχείας σέ Συνοδική του Ἀπόφαση, συμμερίσθηκε τήν ἐκτίμησή 
μου ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δέν εἶναι οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη 
(βλ. ἄρθρο τῆς 10ης Ἰουνίου 2016) «Ο ΣΥΓ-ΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟ-
ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΄Η ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ»). Αὐτό τό 
συμμερίσθηκαν καί ἀγαπητοί καί σεβαστοί συμπρεσβύτεροι σέ πρό-
σφατη κοινή Σύναξή τους, μετά τή λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.

Κυριαρχοῦσα ἐντύπωση ἀπό τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου εἶναι 
ὅτι αὐτή ἐξετέλεσε διατεταγμένη ὑπηρεσία, ὑπαγορευομένη ἤ 
καί ἐπιβληθεῖσα σέ πολλούς Προκαθημένους ἀπό τίς Πολιτικές 
Ἡγεσίες τῶν Κρατῶν τους, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἐπαληθεύει καί ἡ 
εὐρωπαϊκή κάλυψη τῶν ὑπερόγκων ἐξόδων αὐτῆς τῆς ἐκκλησιαστι-
κοφανοῦς “φιέστας”, (ὅταν καταργοῦνται ὀργανικές θέσεις ἐφημε-
ρίων καί μένουν ἀλειτούργητοι πολλοί κάτοικοι τῶν Ἐπαρχιῶν!), 
ἀλλά καί ἡ παντελής ἀπουσία Θεολογικῶν καί Ποιμαντικῶν κρι-
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Ὁ Ὀρθόδοξος καί μέ Οἰκουμενική ἀποδοχή ὁρισμός τῆς 
Ἀληθείας τῆς Πίστεως, ἀπό τόν ἅγιο Βικέντιο Λειρίνης, 
«ὅ,τι πάντοτε, ὅ,τι πανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη», 
ἀπορρίπτει παντελῶς καί σέ ὅλα τα ἐπίπεδα τήν Σύνοδο τῆς 
Κρήτης, τήν προεργασία της, τήν σύνθεσή της, τά θέματά 

της καί, κυρίως, τίς ἀποφάσεις της!

Η περιλάλητος Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καί ἐτάφη. Ὅπως 
ἦσαν οἱ ἀρχές καί οἱ προϋποθέσεις της, ἔτσι, μέ μαθηματική 

νομοτέλεια διεξήχθησαν καί οἱ ἐργασίες της καί ἐξήχθησαν τά πορί-
σματά της. Ἔτσι, ἀκριβῶς, ἐπισυνέβη καί ὁ θάνατος καί ὁ ἐνταφια-
σμός της. «Ἐκ τῆς γῆς» συνεκλήθη, «ἐκ τῆς γῆς ἐλάλησε» καί εἰς 
«τήν γῆν ἀπελεύσατο». «Ὤδινε μῦν καί ἔτεκε μῦν». Ματαίως κά-
ποιοι, πού ἐνόμισαν ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή «ὤδινεν ὄρος», προσπαθοῦν 
νά σκυλεύσουν τό «ἐξαίσιον πτῶμα» της γιά νά δρέψουν δάφνες 
Ὀρθοδόξου ὁμολογίας! Ματαίως κάποιοι, γιά δικούς τους λόγους 
προσπαθοῦν νά συσχετίσουν τήν Σύνοδο Φεράρρας-Φλωρεντίας μέ 
τήν ἐκκλησιαστική τραγωδία τοῦ Κολυμπαρίου. Καί, τό ἀκόμη θλι-
βερώτερο, ὅτι βρίσκουν ἐπικροτητάς αὐτῶν τῶν συσχετισμῶν τους!

 Λίγοι, ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σο-
φώτεροι, περισσότερο νηφάλιοι καί ρεαλιστές, ἀρνήθηκαν νά με-
τάσχουν σέ ἕνα Συνοδικό “φιάσκο”, τό ὁποῖο καμμιά ἐκκλησι-
αστική καί πνευματική ἀναγκαιότητα ἐξυπηρετοῦσε καί κανένα 
ποιμαντικό πρόβλημα δέν ἐπρόκειτο νά λύση, ἀφοῦ ἡ δημιουρ-
γία καί ὄχι ἡ λύση τῶν προβλημάτων ἔχει ἐξασφαλίσει τήν πα-
ντοδυναμία τοῦ ὑπαιτίου αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς διοργανώσεως, 
Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Χρέος τῶν Πρεσβυτέρων ἡ ἐνημέρωση τῶν Ἐπισκόπων τους

Παρ’ ὅτι ἄσημος πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας, ἔχω μαζί μέ ὅλους 
τούς συμπρεσβυτέρους μου τήν ὁμαδική ἀλλά καί τήν προσωπική 
μου εὐθύνη νά ἐνημερώνω τό Σῶμα τῶν Ἐπισκόπων μας, κυριώτατα 

δέ τόν Ἐπίσκοπόν μου, περί τοῦ ποιμνίου, πού μοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ 
Θεός, ὅπως ἐπίσης, καί περί τῶν ἀποριῶν καί ἐνστάσεων αὐτοῦ καί 
νά μή ἀρκοῦμαι στήν προσαγωγή καί ἐπίθεση ἐπί τῶν ὤμων του, τοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ὠμοφορίου, κατά τήν Μ. Εἴσοδον τῆς Θ. Λειτουργίας, 
ἐναργές, βεβαίως καί αὐτό σύμβολο τοῦ χρέους τῶν Πρεσβυτέρων 
νά δίδουν ἀναφορά στούς Ἐπισκόπους τους περί τοῦ τί φρονεῖ περί 
αὐτῶν τό ποίμνιό τους.

Θεωρῶ χρέος μου, λοιπόν, νά θέσω τά ἐρωτήματά μου ἀναμε-
μιγμένα μέ τίς ἀπορίες τῶν ἀνθρώπων πού μέ ἐμπιστεύονται, ὅπως 
καί τίς ἐνστάσεις μας ἔναντι μιᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἀπό κάποιους 
–βιαστικά καί μέ συναισθηματική φόρτιση– θεωρήθηκε «ὡς τό μεγα-
λύτερο ἐκκλησιαστικό γεγονός τῶν τελευταίων 1300 ἐτῶν»(!), 
ἐνῶ –ὅπως εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι– αὐτή θά μείνη στήν ἐκκλησια-
στική Ἱστορία ὡς ἡ Σύνοδος μέ τήν ἀπόλυτη ἀπουσία τῆς Θεολο-
γίας ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς συνέσεως!

Γιά τήν ἐκτέλεση τοῦ χρέους μου αὐτοῦ ἐνισχύομαι καί ἀπό 
τό γεγονός ὅτι ἐπαληθεύθηκαν ἐκ τῶν πραγμάτων ὅλες οἱ σκέψεις 
πού κατέθεσα πρό τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου, κάποιες δέ ἀπό 
αὐτές υἱοθετήθηκαν καί ἀπό δύο Πατριαρχεῖα τῆς Πενταρχίας, πού 
ἀπουσίασαν ἀπό αὐτήν, ἀποδοκιμάζοντας τήν σύγκλησή της. Τό μέν 
Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας ἐτόνισε τήν ἐξυπηρέτηση σκοπῶν τῶν 
Η.Π.Α. μέσῳ τῆς Συνόδου, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἤμουν ὁ μόνος πού 
συνεχῶς ἐπαναλαμβάνω ἀπό τοῦ ἔτους 2001, τό δέ Πατριαρχεῖο 
Ἀντιοχείας σέ Συνοδική του Ἀπόφαση, συμμερίσθηκε τήν ἐκτίμησή 
μου ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δέν εἶναι οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη 
(βλ. ἄρθρο τῆς 10ης Ἰουνίου 2016) «Ο ΣΥΓ-ΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟ-
ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΄Η ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ»). Αὐτό τό 
συμμερίσθηκαν καί ἀγαπητοί καί σεβαστοί συμπρεσβύτεροι σέ πρό-
σφατη κοινή Σύναξή τους, μετά τή λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.

Κυριαρχοῦσα ἐντύπωση ἀπό τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου εἶναι 
ὅτι αὐτή ἐξετέλεσε διατεταγμένη ὑπηρεσία, ὑπαγορευομένη ἤ 
καί ἐπιβληθεῖσα σέ πολλούς Προκαθημένους ἀπό τίς Πολιτικές 
Ἡγεσίες τῶν Κρατῶν τους, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἐπαληθεύει καί ἡ 
εὐρωπαϊκή κάλυψη τῶν ὑπερόγκων ἐξόδων αὐτῆς τῆς ἐκκλησιαστι-
κοφανοῦς “φιέστας”, (ὅταν καταργοῦνται ὀργανικές θέσεις ἐφημε-
ρίων καί μένουν ἀλειτούργητοι πολλοί κάτοικοι τῶν Ἐπαρχιῶν!), 
ἀλλά καί ἡ παντελής ἀπουσία Θεολογικῶν καί Ποιμαντικῶν κρι-
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τηρίων στίς ἐργασίες καί στά κείμενα αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς στά 
ἐκκλησιαστικά χρονικά –γιά τόν ἐρασιτεχνισμό της– Πολυαρχιερα-
τικῆς Συνάξεως!

Θά ἐπαληθευθοῦν ὅλα αὐτά, βεβαίως, μέ ὅσα θά ἐκθέσω ἐν συ-
νεχείᾳ. Ὅμως, θεωρῶ ἀναγκαῖο νά προτάξω ἕνα ρητορικό ἐρώτημα, 
ἀπευθύνοντάς το πρός ὅλους ἐκείνους πού ἀνήκουν στήν μερίδα 
τῶν ἀντιοικουμενιστῶν καί οἱ ὁποῖοι ἐξ ἀρχῆς “πῆραν στά σοβαρά” 
τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης καί ἐξακολουθοῦν νά τήν ἀντιμετωπίζουν 
στά σοβαρά: Πῶς ἐπιμένουν ἀκόμη καί δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι 
ὁ Οἰκουμενισμός δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική 
ζωή καί τήν θεολογία ἀλλά εἶναι ἕνα καθαρά πολιτικό ἐργαλεῖο; 
Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολύ ἁπλή. Δέν ἔχουν ἐρευνήσει ἱστορικά τό 
θέμα αὐτό καί, ἀρκούμενοι στήν στρατηγική(!) νεοφανῶν καί νεόκο-
πων ἀντι-οἰκουμενιστῶν, θεωροῦν ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι θέμα 
Πίστεως καί ὄχι θέμα ἀμιγῶς Διεθνοῦς Πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ! 
Ἄς κάνουμε, λοιπόν, μιά σύντομη ἱστορική ἀναδρομή:

Ὁ Οἰκουμενισμός ἄρχισε ἀπό τόν Ἀλέξιο Κομνηνό!

Ἡ ἱστορία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (γιά τήν ὁποία ἔχω τήν ἐπιθυμία 
νά γράψω κάποτε ἐκτενέστερα), μαρτυρεῖ κάτι πολύ σημαντικό, τό 
ὁποῖο δέν ἔχει ληφθεῖ καθόλου ὑπ’ ὄψιν ἀπό ὅλους τούς ἀσχολου-
μένους μέ τό θέμα αὐτό: ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός δέν ἐπινοήθηκε ἀπό 
πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά ἀπό τήν Πολιτεία! Πρέπει κάποτε 
νά συνειδητοποιήσουμε βαθειά ὅτι δέν ξεκίνησε ἡ οἰκουμενιστική 
δραστηριότητα ἀπό Πατριάρχες ἤ Ἀρχιερεῖς ἀλλά ξεκίνησε ἀπό τούς 
Αὐτοκράτορες τῆς παρακμῆς τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκρατορίας μας, οἱ 
ὁποῖοι, ζῶντες σέ χρόνια πνευματικοῦ ξεπεσμοῦ –ὅπως τά χρόνια 
τά δικά μας– μέ σχεδόν ἀνύπαρκτη τήν Πίστη καί τήν μετά θάνατον 
ἐνατένιση, προκειμένου νά ἀποκρούσουν τόν ἐπαπειλούμενον βαρ-
βαρικό κίνδυνο Ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης, ἔκαμαν προσπάθειες 
καί ἀνοίγματα πρός τήν Δύση καί τόν Πάπα, πιστεύοντες ὅτι σάν 
χριστιανός, ἔστω καί σέ ἀκοινωνησία, θά ἔτεινε χεῖρα βοηθείας! 

Προηγήθηκε αὐτῶν, ὅμως, ὁ πρῶτος ἐπινοητής τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, ὁ Αὐτοκράτορας Ἀλέξιος Κομνηνός, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐκεῖνος 
πού, ἄθελά του, βεβαίως, ἀλλά μέ ἀπόλυτη πολιτική του εὐθύνη 
προκάλεσε τήν ἔναρξη τῶν Σταυροφοριῶν μέ τό αἴτημά του στόν 
Πάπα γιά βοήθεια. Ἔτσι ἔδωσε τήν ἀφορμή γιά τήν ἔναρξη τῆς Α΄ 
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Σταυροφορίας. Τό αἴτημα γιά βοήθεια θεωρήθηκε ὡς ἀδυναμία τῆς 
Αὐτοκρατορίας νά ὑπερασπισθῆ τήν Πίστη καί γι’ αὐτό ἀνέλαβε ὁ 
Πάπας, τάχα, τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἁγίων Τόπων! Αὐτή ἦταν καί ἡ 
ἀρχή τοῦ τέλους τῆς Αὐτοκρατορίας. Τά ἐπακολουθήσαντα ἦσαν ἡ 
φυσική συνέπεια.

Οἱ Σταυροφορίες ἦσαν ἡ πλέον κραυγαλέα διάψευση αὐτῶν τῶν 
φρούδων ἀλλά καί ἀντιχριστιανικῶν ἐλπίδων, πού ἔθρεψαν οἱ ὀλι-
γόπιστοι Αὐτοκράτορές μας, ἀψηφῶντας τούς παιδαγωγικούς καί 
Θεοϋπαγορευθέντας ἀναθεματισμούς τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, κατά 
τοῦ νέου «Ἑωσφόρου τῆς Δύσεως», ὅπως τόν ὀνόμασαν οἱ ἅγιοί μας, 
τοῦ Φράγκου –ἀπό τόν Καρλομάγνο καί μετά– Πάπα. Παρά ταῦτα, 
παρά τήν ὀλιγοπιστία τους, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Αὐτοκράτορες, μέ-
χρι τούς Παλαιολόγους, ζητοῦσαν μέν ὑλική βοήθεια ἀπό τούς Δυ-
τικούς, ὅταν, ὅμως, ἐτίθετο ὡς προϋπόθεση αὐτῆς τῆς βοηθείας ἡ 
διαπραγμάτευση τῆς Πίστεως, διέκοπταν τίς συνομιλίες. 

Μόνοι οἱ Παλαιολόγοι Μιχαήλ ὁ Η΄, Ἰωάννης Η΄ καί Κων-
σταντῖνος ὁ ΙΑ΄, ὁ καί μοιραῖος Αὐτοκράτορας, θέλησαν νά θυσιά-
σουν τήν ἀκρίβεια τῆς Πίστεως καί νά ἑνωθοῦν μέ τόν παραχαράκτη 
τοῦ Χριστιανισμοῦ Πάπα γιά νά σώσουν πολιτικά τήν Αὐτοκρατορία! 
Βλέποντας μέ πνευματική μυωπία μόνο τήν κατάρρευση τῆς Οἰκονο-
μίας τοῦ Κράτους καί τοῦ Στρατοῦ καί ὄχι τήν κατάρρευση τοῦ Ὀρθο-
δόξου ἤθους τοῦ λαοῦ τῆς Αὐτοκρατορίας, τά “ἔπαιξαν ὅλα γιά ὅλα”, 
ἀρκεῖ νά σώσουν –ὅπως μάταια πίστευαν– τό Βασίλειό τους! Μέ αὐτό 
τό ἐκκοσμικευμένο, κατ’ οὐσίαν ἄθεο, σκεπτικό τους, προκάλεσαν 
ὁ μέν πρῶτος, ὁ Μιχαήλ, τήν ἑνωτική Σύνοδο τῆς Λυών τό 1274, 
μόλις λίγα χρόνια μετά πού ἀνέκτησε τήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τόν 
Φράγκο Πάπα (1261)!, ὁ δεύτερος, ὁ Ἰωάννης τή Σύνοδο Φερρά-
ρας-Φλωρεντίας, ὁ δέ τρίτος, ὁ χειρότερος ὅλων, ὁ Κωνσταντῖνος 
ΙΑ΄, τό συλλείτουργο μέ τούς Παπικούς ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπε-
ζα τῆς Ἁγίας Σοφίας! Λησμόνησαν ὅτι ἀνέκαθεν, καί πρό τῆς Πτώσε-
ως τῶν Πρωτοπλάστων, ὁ Ἑωσφόρος ὑπόσχεται γιά νά δελεάση καί νά 
παρασύρη, ἀλλ’ ὅμως ποτέ δέν πραγματοποιεῖ τά ὑπεσχημένα, ἀλλά 
ὁδηγεῖ αὐτούς πού τόν ἐμπιστεύθηκαν ἀπό δυστυχίες σέ τραγωδία. Τό 
ἴδιο φέρθηκε ἡ τότε Παπική Δύση καί ἐγκατέλειψε τήν Αὐτοκρα-
τορία νά καταρρεύση καί νά πέση στά χέρια τῶν Τούρκων. Τό ἴδιο 
φέρεται καί σήμερα ἡ ἐντελῶς, πλέον, ἄθεη, Δύση, ἀλλά ἐμεῖς 
ἐξακολουθοῦμε νά μήν “παίρνουμε εἴδηση”!
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Ὁ Νεοοικουμενισμός

Ὁ Οἰκουμενισμός, ὅπως ἦταν φυσικό ἔπαυσε κατά τήν Τουρ-
κοκρατία, ἐφ’ ὅσον δέν ὑπῆρχαν πολιτικοί ἄρχοντες νά τόν ἀνακι-
νήσουν. “Ἀναστήθηκε” πάλι μέ τόν πρῶτο Μασῶνο Πατριάρχη τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας(!), τόν Ἰωακείμ τόν Γ΄, πού πατριάρχευ-
σε σέ δύο περιόδους, 1878-1884 καί 1901-1912, ὁπότε καί ἀπέθανε.

Τό Μασωνικό σχέδιο τῆς Παγκοσμιοποιήσεως σέ Ἐκκλησία, 
Θρησκεῖες καί Πολιτεῖες εἶχε πλέον ἀναλάβει νά διεκπεραιώση τό 
κέντρο τῆς Μασωνίας, ἡ Ἀμερική, ἡ ὁποία, ἐπειδή ἔχει ἰσχύ, πα-
ριστάνει ὅτι ἀντικαθιστᾶ τήν ἐκπεσοῦσα Αὐτοκρατορία μας, τρο-
ποποιήσασα τήν οἰκουμενιστική πολιτική ἀνάγκης τῶν Αὐτοκρατό-
ρων τῆς παρακμῆς (κακῶς, κάκιστα, βεβαίως, ἔγινε καί ἀπό αὐτούς, 
ὅπως προεγράψαμε) σέ πολιτική ἀνοικοδομήσεως τοῦ «Πύργου τῆς 
Βαβέλ» καί προετοιμασία τῆς Μονοκρατορίας τοῦ Ἀντιχρίστου!

Εἶναι σημαντικό νά προσέξουμε τά θέματα πού ἔθεσε ὡς προ-
τεραιότητά του ὁ Ἰωακείμ ὁ Γ΄ στόν Ἐνθρονιστήριο λόγο του τῆς 
β΄ πατριαρχείας του (τά ὁποῖα συστηματοποιήθηκαν καί ἐστάλησαν 
μέ τίς Ἐγκυκλίους τοῦ 1902 καί τοῦ 1904 στούς Προκαθημένους 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν), γιά νά διαπιστώσουμε ὅτι τά ἴδια 
ἀκριβῶς θέματα (ἐκτός τοῦ τελευταίου, τό ὁποῖο ἔχει ἤδη ἐπιτευ-
χθεῖ μέ τούς ὅρους καί τήν πρακτική τῶν Οἰκουμενιστῶν), ἀπησχό-
λησαν κυρίως –μετά παρέλευση περίπου 100 ἐτῶν– καί τήν Σύνοδο 
τῆς Κρήτης!

 Ποιά ἦσαν αὐτά; Στήν Ἐγκύκλιο τῆς 12ης Ἰουνίου 1902 ὁ Πα-
τριάρχης Ἰωακείμ ζητεῖ νά ἐρευνηθοῦν τά ἑξῆς θέματα: 

α. Οἱ μελλοντικές σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς 
δύο μεγάλες «ἀναδενδράδες» τοῦ Χριστιανισμοῦ, τούς Παπικούς καί 
τούς Προτεστάντες.

β. Οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τούς Παλαιοκα-
θολικούς.

γ. Ἡ ἀνάγκη διαμορφώσεως κοινῆς στάσεως στό ἡμερολογιακό 
ζήτημα.

Τά δυό πρῶτα θέματα ἦσαν καί τά πλέον ἐπίμαχα στήν Σύνοδο 
τῆς Κρήτης.

Ἡ Μασωνική Οἰκουμενιστική πορεία συνεχίσθηκε μέ τόν Με-
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λέτιο Μεταξάκη, αὐτόν τόν ἐπαίσχυντο κληρικό (ὁ ὁποῖος, ἄν καί 
ξεκίνησε ὡς Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, κατεπρόδωσε τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, ἀφαιρῶντας της τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, γιά νά γίνη 
Πατριάρχης) γιά νά περάση ἡ σκυτάλη, μετά ἀπό λίγα χρόνια πνευμα-
τικῆς ἠρεμίας, στόν ὀλετήρα τῆς πνευματικότητος τοῦ ἱστορικοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τόν αἱρετικόφρονα Ἀθηνα-
γόραν(!), τόν ὁποῖον ἐγκατέστησε ὁ ἴδιος ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος 
Τρούμαν μεταφέροντάς τον μέ τό Προεδρικό του ἀεροπλάνο στήν 
Κωνσταντινούπολη! Τότε ἡ Πόλις τοῦ Ἁγιωτάτου, Παμμεγίστου 
καί Ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου, ἑάλω καί πνευματικά καί ἀπό 
τότε μέχρι σήμερα διαδέχονται τόν Θρόνο αὐτόν τῆς Ὀρθοδοξί-
ας Πατριάρχαι ἀπόλυτα ταυτισμένοι μέ αὐτόν καί ὄχι μόνο κατά 
πνεῦμα καί κατά πράξη συγγενεῖς του. 

Πῶς ἀνεμένοντο ἀγαθά ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης;

Μέ ποιά δεδομένα, λοιπόν, ἀνέμεναν οἱ τιτλοῦχοι ἀντιοικουμε-
νιστές ἀγαθά ἀποτελέσματα ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὅταν ὑπάρ-
χει αὐτή ἡ προϊστορία, τήν ὁποία –ἐντελῶς ἐπιγραμματικά– μνημο-
νεύσαμε; 

Ποῦ παροικοῦσαν τόσα χρόνια καί ποῦ παροικοῦν τώρα ὥστε νά 
γράφουν σάν νά μή γνωρίζουν τό βρώμικο ὑπέδαφος τῆς οἰκουμενι-
στικῆς τακτικῆς; Πότε στήν ἱστορία ὑπῆρξαν οἰκουμενιστές ἄνθρω-
ποι ἤθους γιά νά ὑπάρξουν καί σήμερα; Γιατί δέν ἀξιοποιήθηκε ὁ 
«νοῦς» τῶν γραπτῶν τῶν προσφάτως κεκοιμημένων Πατέρων μας 
πού ἀντιμετώπισαν τόν Οἰκουμενισμό τῆς “νέας κοπῆς” τοῦ Πατρι-
άρχου Ἀθηναγόρου, ὥστε νά στοιχηθοῦμε ὅλοι μαζί στόν ἀντιοικου-
μενιστικό ἀγῶνα; Ποιοί εἶναι αὐτοί καί ἀπό ποῦ ἔλαβαν τήν ἐξουσία 
νά ὁρίζουν τούς ἡγέτες τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος, πού τάχα 
ὅλοι πρέπει νά ἀκολουθοῦμε, ἀσχέτως τοῦ ἄν ὅταν εἴμαστε ἐμεῖς 
στόν ἀγῶνα αὐτόν, ἐκεῖνοι ἀπουσίαζαν;

Κάποιοι μᾶς εἶπαν γιά νά ἀντικρούσουν τήν ἀμετακίνητη θέση 
μας ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἀμιγῶς πολιτικό ἐργαλεῖο, ὅτι ἡ πο-
λιτική πάντοτε ἐπενέβαινε καί ἐπεμβαίνει στά ἐκκλησιαστικά 
πράγματα! Τό λέγουν ἀπό ἀφέλεια ἤ ἀπό σκοπιμότητα; Ἐάν τό λέ-
γουν ἀπό σκοπιμότητα, δέν χρειάζονται ἀπάντηση. Ἐάν τό λέγουν 
ἀπό ἀφέλεια, εἶναι καλό νά μᾶς εἰποῦν πότε ἡ Ἐκκλησία μας, μέ 
τήν Ἁγία Γραφή ἤ μέ τήν πολυποίκιλη Ἱερά Παράδοσή Της μᾶς εἶπε 
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νά ἐπιμένουμε νά ἑνώσουμε “σώνει καί καλά” τούς αἱρετικούς μέ 
τήν Ὀρθοδοξία; Ποτέ! Αὐτό τό περί παγκοσμίου ἑνώσεως τό λέγει 
μόνο ἡ Πολιτεία. Ἄρα, ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι πέρα γιά πέρα ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΟΣ! Λοιπόν, σέ ἕνα καθαρῶς πολιτικό σχεδιασμό μποροῦμε 
νά μιλοῦμε γιά συνηθισμένη πολιτική παρεμβολή στό ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας ἤ γιά συστράτευση τῶν ἐκκλησιαστικῶν Προκαθη-
μένων στήν ὑλοποίηση ἀνόμου καί ἀντιχρίστου πολιτικοῦ σχε-
διασμοῦ;

Ἀλλά καί ὅσοι ἐκ τῶν Προκαθημένων δέν ἔχουν ἀκόμη ἀντι-
ληφθεῖ τήν οὐσία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί παγιδεύονται ἀπό τό θρη-
σκευτικοεκκλησιαστικό προσωπεῖο του, δέν ἔπρεπε νά ἐπαναστα-
τήσουν κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γνωρίζοντες ὅτι ἡ Ἐκκλησία μᾶς 
προτρέπει: «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νου-
θεσίαν παραιτοῦ»; Ἐμεῖς τί θέλουμε νά παραστήσουμε; Αὐτούς 
πού ἦλθαν νά καταλύσουν τόν Νόμο καί τούς Προφήτας καί τόν 
Πληρώσαντα αὐτούς Ἰησοῦν Χριστόν μας; Ἔγιναν κάποιοι Πατρι-
άρχες καί Προκαθήμενοι γιά νά καταργήσουν τόν Ἅγιο Ἀπόστολον 
Παῦλον καί νά μᾶς παραστήσουν τούς νέους Μεσσίες τῆς Ὀρθο-
δοξίας καί τῆς ἀνθρωπότητος; Δέν βλέπουν πώς οἱ ἡγέτες καί οἱ 
ἄνθρωποι πού ἀποδοκιμάζουν τόν Χριστό, τό Εὐαγγέλιό Του καί 
τήν Ἐκκλησία Του, τούς ἐπεφημοῦν, τούς ἐπικροτοῦν καί τούς συχ-
γαίρουν; Γιατί ἄραγε; Γιατί ἐπιχαίρουν ὅτι μέσῳ αὐτῶν “παίζουν τό 
παιχνίδι τους” καί μέσα στήν Ἐκκλησία, καί ἔχουν καταντήσει τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἕνα πνευματικό ἀχούρι, ἕνα ἐπίγειο Ὀργα-
νισμό πού πασχίζει νά πείθη τόν λαό νά συμβιβάζεται μέ τόν ἀπο-
χριστιανισμό τῆς Πατρίδος μας, νά ἀσχολεῖται μέ τήν μείωση τῆς 
παγκόσμιας πείνας καί νά δίνη ἄσυλο στούς μετανάστες! Μάλιστα, 
ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κατά τήν περί Προσώπου Θεολογική 
συζήτηση ἐντός τῆς Συνόδου, διέκοψε λέγοντας: «Αὐτά εἶναι γιά 
τούς φοιτητές! Ἐμεῖς πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό πρόβλημα 
τῆς πείνας»!

«Τί χρείαν ἔχομε μαρτύρων» γιά νά ἀποδείξουμε ὅτι ἀληθεύ-
ουμε καί δέν συκοφαντοῦμε ὅταν γράφουμε ὅτι κάποιοι ἀπό τούς 
Ὀρθοδόξους ταγούς ἔχουν ἀλλάξει ἀντικείμενο Ποιμαντικῆς καί 
πνευματικό προσανατολισμό, ἐξυπηρετοῦντες κατ’ ἐπίφασιν ψευτο-
ανθρωπιστικά, ἀλλά, κατ’ οὐσίαν πολιτικά ἀντιχριστιανικά συμφέ-
ροντα, γι’ αὐτό καί τούς τιμοῦν οἱ πολιτικοί ἄρχοντες;
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Δέν ἔχουν ποτέ ἀκούσει οἱ Προκαθήμενοι τά λόγια τοῦ Δευτέ-
ρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Χριστοῦ μας: «Εἰ ἐκ τοῦ κό-
σμου ἦτε, ὁ κόσμος ἄν τό ἴδιον ἐφίλει»; Δέν καταλαβαίνουν πώς 
ἔγιναν ἕνα «μέ τόν κόσμο καί τά ἐν κόσμῳ» καί γι’ αὐτό τούς ἐπευ-
φημοῦν καί τούς ἐγκωμιάζουν οἱ Ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου; Δέν 
καταλαβαίνουν ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος καί εὐσεβής λαός καταλαβαίνει 
καί κρίνει καί ἐπικρίνει καί ἀποδοκιμάζει καί ἀποστρέφεται αὐτοῦ 
τοῦ εἴδους τούς Ποιμένες; Δέν καταλαβαίνουν ὅτι μέ αὐτήν τους 
τήν τακτική, ἀργά ἤ γρήγορα, θά «ἀφεθῆ ὁ Οἶκος τους ἔρημος»;

Τελικά, γιατί ἔγινε ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης;

Ὅσοι δέν συμμερίζονται τίς ἀπόψεις μου γιά τόν πολιτικό σχε-
διασμό πού ὑπηρέτησε ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, πρέπει νά μᾶς ἀπα-
ντήσουν γιατί ἔγινε αὐτή ἡ πολυδάπανη Σύνοδος καί, μάλιστα, σέ 
περίοδο τέτοιας λιτότητος; Καί, ἐπί πλέον, γιατί ἔγινε, ἐνῶ δύο Πα-
τριαρχεῖα τῆς Πενταρχίας ἀπουσίασαν καί δύο Αὐτοκέφαλες Ἐκκλη-
σίες; Ἀρκετές φορές ἀπουσίασαν κάποιοι Προκαθήμενοι Ἐκκλησιῶν 
ἀπό Οἰκουμενικές ἤ Πανορθοδόξους Συνόδους, πάντοτε, ὅμως, 
ἔστελναν ἀντιπροσώπους τους καί, βεβαίως, σέ καμμιά περίπτω-
ση δέν ἀπέσχε κάποια Ἐκκλησία ἀπό Σύνοδον λόγῳ σοβαρῶν 
ἐνστάσεών της κατά τῆς συγκλήσεώς της. Καί σ’ αὐτόν τόν βασι-
κό τομέα ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔχει τά πρωτεῖα!

Ποιά ἦσαν τά θέματα καί πόση ἡ Θεολογική σοβαρότητά τους;
 

1. Τό θέμα τῆς Νηστείας ἦταν ἕνα θέμα, τό ὁποῖο ἐτέθη μέ τήν 
ἴδια βαρύτητα πού θά εἶχε τό θέμα: «Συζήτηση τοῦ θέματος ὅτι τό 
ἁλάτι εἶναι πράγμα ἁλμυρό»! Μᾶς εἶπαν αὐτό πού γνωρίζαμε. Δέν 
μᾶς εἶπαν, ὅμως, τίποτε γιά τίς παραβάσεις, γιά τόν χλευασμό ἤ καί 
γιά τήν κατάργηση τῆς Νηστείας, πού ἐφαρμόζουν στήν πράξη κά-
ποιοι Κληρικοί, μικρόσχημοι ἤ μεγαλόσχημοι καί διδάσκουν αὐτόν 
τόν χλευασμό καί στούς ἱερεῖς τους!

2. Τό θέμα τῶν κωλυμάτων τοῦ γάμου καί ἰδίως τῶν μικτῶν 
γάμων (Ὀρθοδόξου καί ἑτεροδόξου) ἐτέθη ἁπλῶς ὡς ἕνα φαινό-
μενο πού ἔχει ἐπικρατήσει, ὁπότε καλεῖται ἡ Ἐκκλησία νά συγκα-
τατεθῆ. Τό ἴδιο πρέπει νά εἰσηγηθῆ ἡ Σύνοδος αὐτή καί στούς ἀνά 
τήν Οἰκουμένη ἰατρικούς Συλλόγους: Ὅπου ὑπάρχει γενικευμένη 
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ἐπιδημία, νά συγκατατίθενται οἱ γιατροί καί νά τήν θεωροῦν κα-
τάσταση ὑγείας! Καμμιά ἀναφορά τῆς Συνόδου στό Μυστήριο τοῦ 
γάμου ὡς συμπορεύσεως γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητος 
τοῦ ζεύγους, ὁπότε αὐτή ἡ συμπόρευση ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποκλεί-
εται λόγω τῆς ἑτεροδοξίας. Πῶς θά πετύχης τό ἴδιο ἀποτέλεσμα μέ 
δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες μεθόδους; 

3. Τό θέμα τῆς Αὐτοδιοικήσεως τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν. 
Ἐτέθη κακῶς ὡς θέμα Αὐτονόμου καί Αὐτοκεφαλίας. Αὐτοκέφαλη 
δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία, καμμιά Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καί κατ’ ἐπέκτασιν κάθε Τοπική Ἐκκλησία ἔχει Κεφαλή τόν Χρι-
στό καί ὄχι τόν Προκαθήμενόν Της. Οὔτε Αὐτόνομη εἶναι κάθε 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔχει Νόμους Της, τούς Ἱερούς Κανόνες. 
Συνεπῶς πρόκειται μόνο γιά τό Αὐτοδιοίκητον τῶν κατά Τόπους 
Ἐκκλησιῶν. Αὐτό ἔχει χορηγηθεῖ ἅπαξ διά παντός μέσῳ τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων, ὁπότε, ὁσάκις μεταβάλλονται οἱ Πολιτειακές συνθῆκες, 
αὐτοδικαίως συμμεταβάλλονται καί οἱ Ἐκκλησιαστικές Διοική-
σεις. Σέ κάθε Κράτος ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει αὐτοδικαίως τό 
Αὐτοδιοίκητόν Της καί τόν ἐν αὐτῆ «Πρῶτον», γι’ αὐτό ἄλλωστε 
ἀποκαλοῦνται, καί ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀπεκλήθησαν 
Προκαθήμενοι! Ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ σειρά τῶν Πατριαρχείων καί 
τῶν Αὐτοδιοικήτων Ἀρχιεπισκοπῶν, τά ὁποῖα ἔχουν θεσπισθεῖ καί 
ἀκολουθοῦν τήν ὁρισθεῖσα τάξη καί ἄλλο εἶναι ἡ χορήγηση τοῦ 
Αὐτοδιοικήτου, ἡ ὁποία δέν δίδεται ἀπό κάποιο Πατριαρχεῖο ἤ 
Πανορθόδοξη Σύνοδο, ἀλλά αὐτοδικαίως, ὅπως προείπαμε, ἀπό 
τούς Ἱ. Κανόνας. 

Τό παράδοξο εἶναι ὅτι στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος ἀπεκλήθη Προκαθήμενος, ἐνῶ 
δέν ἀναγνωρίζεται ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ὡς 
«Πρῶτος» ἐν Ἑλλάδι, ἀλλά ἀποδίδεται ὁ τίτλος τοῦ Πρώτου τῆς 
ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως! Ἄλλο, 
λοιπόν, «Πρῶτος» καί ἄλλο «Προκαθήμενος»; Ποῦ ὑπάρχει αὐτή 
ἡ διάκριση στούς Ι. Κανόνες; Ἀλλά, ποιός ἀντέχει αὐτή τή λογική 
ὥστε νά συζητήση τό θέμα αὐτό καί Θεολογικά, στά πλαίσια τοῦ 
Κανονικοῦ Δικαίου;

4. Τό θέμα τῆς Διασπορᾶς λύεται μέ τήν Θεολογική Ἀρχή τοῦ 
Αὐτοδιοικήτου. Σέ κάθε Κράτος ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρέπει νά 
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εἶναι Αὐτοδιοίκητη. Νά ἐκλέγεται καί ὁ Πρῶτος Της καί οἱ Ἐπίσκο-
ποί Της ἀπό τήν Τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὄχι νά διορίζονται 
ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καί νά παύονται κατά τήν 
ἀναιτιολόγητη κρίση Του, ἄνευ δίκης καί ἀπολογίας, σάν τούς τε-
λευταίους ἰδιωτικούς ὑπαλλήλους!

5. Τό θέμα τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς 
ὑπόλοιπες αἱρετικές Ὁμάδες, πού ἀποσχίσθηκαν ἀρχικά ἀπό τήν 
ἀδιαίρετη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί, ἐν συνεχεία, ἡ μιά ἀπό τήν 
ἄλλη, ἔχει λυθεῖ ἅπαξ διά παντός καί ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν 
Ἱερά Παράδοση. Μνημονεύσαμε ἤδη τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου 
Παύλου «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν 
παραιτοῦ». Ἐμεῖς γιατί δέν παραιτούμεθα; Εἴμαστε πιό ἅγιοι ἀπό 
τόν Ἀπόστολον Παῦλον; Εἴδαμε πόσες προσπάθειες ἔκαμε ἡ Ἐκκλη-
σία μας γιά νά ἐπαναφέρη τούς αἱρετικούς στήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ 
μας καί δέν τό ἐπέτυχε. Τί ἐπιδιώκουμε; Ἐφ’ ὅσον ὁ Πάπας πιστεύει 
ὅτι εἶναι Ἀλάθητος, πῶς ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι θά ἔλθη ἡ ὥρα νά πα-
ραδεχθῆ ὅτι πλανήθηκε ἡ πάλαι Ἐκκλησία τῆς Ρώμης; 

Τό σημαντικότερο δέ, τό ὁποῖο καταγγέλει ὁ Σέρβος Μητροπο-
λίτης Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος εἶναι ὅτι στή Σύνοδο τῆς Κρήτης δέν 
ἔγινε οὔτε μιά φορά ἀναφορά στόν Παπισμό, ὅταν συζητήθηκε ὁ 
χαρακτηρισμός τῶν Ἑτεροδόξων ὡς Ἐκκλησιῶν ἀλλά πλειστάκις 
ἔγινε ἀναφορά μόνο στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν(!), 
τό ἴδιο δέ ἀπετυπώθη καί στό τελικό κείμενο, ὁπότε καθίσταται σα-
φές ὅτι ἡ μοναδική ἐπιδίωξη τῶν Πατριαρχικῶν ἦταν νά ἀποχα-
ρακτηρισθοῦν ἀπό αἱρετικοί, καί νά θεωρηθοῦν ὡς Ἐκκλησίες, 
ὄχι μόνο οἱ Παπικοί, ἀλλά καί ὅλες οἱ ἄλλες χριστεπώνυμες 
ἀντίχριστες παραφυάδες!

 Ἄραγε, δέν μποροῦν νά κάνουν αὐτούς τούς συλλογισμούς κά-
ποιοι ὑπεύθυνοι, ἤ κοροϊδεύουν τούς ἀνθρώπους, κοιμίζοντάς τους 
μέ τά περί Θεολογικῶν Διαλόγων γιά νά πραγματοποιοῦν ὑπογείως 
τά ὕπουλα σχέδιά τους;

Κάποια τελευταῖα ἐρωτήματα

Ἄφησα τελευταῖα κάποια ἐρωτήματα:
Ὁ Σεβαστός καί ἀγαπητός μου Μητροπολίτης Ναυπάκτου μᾶς 

θύμισε τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, περί τῶν 
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Ἐπισκόπων πού ἐλάμβαναν μέρος στίς Οἰκουμενικές Συνόδους ὅτι 
ἦσαν στό στάδιο τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως! Ἄραγε, εἶναι δυ-
νατόν νά ὑπῆρχε αὐτή ἡ προϋπόθεση στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἐνῶ 
ἀπουσίαζε ἀπό αὐτήν καί ἡ ἁπλή λογική;

Ποιά λογική, φερ’ εἰπεῖν, ὑπάρχει ὅταν στή Σύνοδο αὐτήν 
δέν ψηφίζουν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι, πλήν τῶν Προκαθημένων, ἐνῶ 
ὅλοι ὑπογράφουν; Πῶς εἶναι δυνατόν νά ὑπογράφης ἀλλά νά μήν 
ψηφίζης; Τί νόημα ἔχει ἡ ὑπογραφή σου ὅταν δέν προσμετρᾶται 
στό ἀποτέλεσμα τοῦ Ἐπισήμου Κειμένου τῆς Συνόδου; Καί ποιό 
εἶναι, τελικά, τό ἡρωϊκό στοιχεῖο ὅσων δέν ὑπέγραψαν; Ἀβίαστα 
προκύπτει ὅτι καί ὅσοι δέν ὑπέγραψαν, οὐδέν ἐποίησαν! Ἄλλος, 
ὁ προαναφερθείς Μητροπολίτης τῆς Σερβίας, ἔγραψε ὅτι μεταξύ τῶν 
λόγων πού δέν ὑπέγραψε γιά τίς σχέσεις Ὀρθοδοξίας μέ τόν ὑπό-
λοιπο χριστιανικό κόσμο ἦταν καί τό ὅτι εἶχε μέν σάν Ἐπίσκοπός 
τό δικαίωμα νά μιλήση στή Σύνοδο ἀλλά ἐστερεῖτο τοῦ δικαιώ-
ματος νά ψηφίση! Αὐτό τό πληροφορήθηκε πρό ἤ κατά τή διάρκεια 
τῆς Συνόδου; Ἐάν δέν τό εἶχε πληροφορηθῆ πρίν, ἦταν ἀνέτοιμος 
νά μετάσχη σέ μιά Σύνοδο, ὅπως τήν “φανταζόταν” ἡ Ἐκκλησία του, 
παρά τίς ἐπιφυλάξεις Της., Ἐάν τό εἶχε μάθει πρό τῆς Συνόδου, τότε 
γιατί προσῆλθε;

Τό ἄλλο παράλογο ἦταν τό συνεχές αἴτημα ἀναγνωρίσεως τῶν 
Συνόδων τοῦ Μ. Φωτίου καί τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ὡς 
Οἰκουμενικῶν, ἀπό τήν πηγή τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δηλαδή, ἀπό 
τούς διοργανωτάς τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης! Ἐπ’ αὐτοῦ ἔχω προ-
συνοδικῶς γράψει ἀρκετά. Ἐπαναλαμβάνω μόνο ἕνα ἐρώτημα: Ἀγνο-
οῦν οἱ ἐπιμείναντες στό αἴτημα αὐτό ὅτι ἡ Ἱερά Παράδοσις εἶναι 
Ἰσόκυρη τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Ἐφ’ ὅσον ἡ Οἰκουμενική Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ὑψώνει τήν Διδασκαλία τοῦ Μ. Φωτίου καί τοῦ Ἁγ. 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, καί 
τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὑψώνει πάλι τήν διδασκαλία καί 
τό Πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Παλαμᾶ, τί περισσότερο θά τούς προσέ-
θετε μιά Συνοδική ἀναγνώριση καί, μάλιστα, ἀπό μιά τόσο προ-
βληματική σέ ὅλο τό εἶναι της Σύνοδο; Τό μόνο πού “κατάφεραν” 
μέ τήν ἐπιμονή τους ἦταν νά δώσουν τήν εὐκαιρία στόν ἀγαπητό 
συνάδελφό μου στήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση κ. Ἄρη Πανώτη νά 
ἰσχυρισθῆ –ἐντελῶς ἀβάσιμα καί ἀθεολόγητα, βεβαίως– ὅτι «ἡ Σύνο-
δος τῆς Κρήτης καλῶς δέν ἀναγνώρισε τίς Συνόδους αὐτές, καθ’ ὅτι 
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δέν τίς ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ Ἐκκλησία»!

Τέλος λόγου
Μετά ἀπό αὐτά πού –πολύ περιληπτικά– ἀναπτύξαμε, διαπι-

στώνουμε ἀβίαστα, πώς τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, τελικά, εἴτε 
προφάσει εἴτε ἀληθεία, ἔσωσε τό κύρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας μέ τήν ἀποχή του ἀπό αὐτήν τήν Σύνοδο. Ἔτσι, τῆς ἀπέ-
κλεισε καί τόν χαρακτηρισμό της ὡς Πανορθοδόξου, δεδομένου ὅτι 
οἱ χαρακτηρισμοί «Μεγάλη» καί «Ἁγία» ἦσαν καί προσυνοδικῶς 
ἀποκλεισμένοι, γιά τούς λόγους πού ἔχουμε ἐκθέσει σέ ἄλλα ἄρθρα 
μας ἀλλά καί στό παρόν. Ὁπότε, γνώμη μας εἶναι νά ἐπαναλάβουμε 
πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν: «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδέ 
δειλιάτω». Δέν ἔχει ἀπολύτως κανένα πρακτικό ἀποτέλεσμα ἡ 
παροῦσα Σύνοδος, οὔτε καμμιά Τοπική Ἐκκλησία ἤ Πατριαρχεῖο 
μπορεῖ νά ἐπιβάλη στούς Κληρικούς ἀλλά καί στούς λαϊκούς τίς 
ἀποφάσεις της. Κάλλιστα μπορεῖ νά θεωρηθῆ ὡς μηδέποτε γε-
νομένη. Ὁποιαδήποτε ἀντίσταση καί σοβαρή πολεμική ἐναντίον 
της, θά τῆς προσδώση σημασία πού δέν ἔχει, καί πού δέν πρέπει 
νά προσλάβη.

Ὁ Ὀρθόδοξος καί μέ Οἰκουμενική ἀποδοχή ὁρισμός τῆς 
Ἀληθείας τῆς Πίστεως, ἀπό τόν ἅγιο Βικέντιο Λειρίνης, «ὅ,τι πά-
ντοτε, ὅ,τι πανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη», πού ἀποτελεῖ 
τήν σφραγίδα τῆς γνησιότητος κάθε Θεολογικῆς διατυπώσεως καί 
Συνοδικῆς Ἀποφάσεως καί ὑποχρεώνει κάθε πιστόν νά τήν δεχθῆ, 
ἀπορρίπτει παντελῶς καί σέ ὅλα τα ἐπίπεδα τήν Σύνοδο τῆς Κρή-
της, τήν προεργασία της, τήν σύνθεσή της, τά θέματά της καί, 
κυρίως, τίς ἀποφάσεις της! Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καί 
ἐτάφη!  

Ἄς μείνη ἐνταφιασμένη. Ἄς θεωρηθεῖ ὡς μή γενομένη καί ἄς 
λάβουν τέλος τά κατ’ αὐτήν!

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Πρώτη δημοσίευση: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 22-7-2016
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Πρὶν ἀπὸ τὰ πάθη Του, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁμολογοῦσε γιὰ 
τοὺς Ἀποστόλους Του στὴν προσευχὴ πρὸς τὸν Πατέρα Του: «ὅτε ἤμην 

μετ’ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτoὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· oὓς δέδωκάς 
μoι ἐφύλαξα, καὶ oὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ 
γραφὴ πληρωθῇ. νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι. καὶ oὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ 
οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσι.» (Ἰω.17,12.13.11) Τί θὰ κάνει τώρα αὐτὸς ὁ περιορισμέ-
νος ἀριθμὸς ἄδολων ἀνθρώπων, ὁπλισμένων μόνο μὲ τὸν «Λόγον Του»; (Ἰω 17, 
14) Διότι ἀκριβῶς γι’ αὐτὸν τὸν Λόγο, ὁ κόσμος μὲ τοὺς ἐπικεφαλεῖς του, θὰ 
τοὺς μισεῖ καὶ θὰ ὁρμήσει ἐπάνω τους μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ σβήσουν 
τὸ φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ ποὺ μόλις ἔχει ἀνάψει ἐπάνω στὴν Γῆ. 
Ὁ Σωτήρας ὅμως δὲν προσεύχεται γιὰ νὰ ἀποκτήσουν οἱ ἀπόστολοι ἐπάνω 
στὴν γῆ πλούσια ζωή, ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἐν ἀφθονίᾳ. Ἀντιθέτως «Ἁγίασον αὐτοὺς 
–παρακαλεῖ τὸν Πατέρα– ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου·» (Ἰω 17,17). «Ἁγίασέ τους», δη-
λαδὴ ἀνάθεσέ τους τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀληθείας, δῶσε τους δυνάμεις γιὰ νὰ 
ἀφοσιωθοῦν ὁλοκληρωτικὰ στὴν ἐργασία τῆς ἀληθείας, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι 
ἕτοιμοι νὰ ὑποφέρουν τὰ πάντα καὶ νὰ θυσιάσουν τὴν ζωὴ τους γι’ Αὐτόν, 
ὅπως ὁ Χριστὸς θυσίασε τὴν δικιά Του. Ἑπομένως ὁ κυριότερος κίνδυνος 
γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος Ἰησοῦς προσεύχεται νὰ προφυλαχθοῦν οἱ ἀπόστο-
λοι καὶ οἱ διάδοχοί τους δὲν εἶναι οἱ κακίες, ποὺ τοὺς περιμένουν ἐκ μέρους 
τοῦ ἐχθρικοῦ τους κόσμου, ἀλλὰ προσεύχεται ὥστε ὁ κόσμος αὐτὸς μὲ τοὺς 
πειρασμούς του νὰ μὴ τοὺς σαγηνέψει, νὰ μὴ τοὺς παρασύρει πρὸς τὴν προ-
δοσία τῆς ἀληθείας. Στὸν ἀποχαιρετιστήριο λόγο του πρὸς τοὺς ἱερεῖς τῆς 
Ἐφέσου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀφοῦ τοὺς παροτρύνει «νὰ προσέχουν στοὺς 
ἑαυτούς τους καὶ σ’ ὅλο τό πνευματικό τους ποίμνιο», τοὺς ἐφιστᾶ συγχρό-
νως τὴν προσοχὴ στοὺς κλονισμοὺς καὶ στὶς προδοσίες ποὺ θὰ γίνουν ἀκόμη 
καὶ μέσα στὸν κόλπο τῆς Ἐκκλησίας: «ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται 
μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ 
ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν 
τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.» (Πράξεις 20, 29-30).

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὁ ἐχθρικὸς πρὸς τὸν Χριστὸ κόσμος, ὄχι μόνο θὰ 
ἐλπίζει νὰ σβήσει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ μὲ παντὸς εἴδους διωγμούς, ἀλλὰ καὶ 
μὲ πολλὰ ἄλλα ἐξωτερικὰ μέσα. Ὁ εἰδωλολατρικὸς κόσμος θὰ καταφέρει νὰ 
διεισδύσει ἀκόμη καὶ μέσα στὸ καράβι τοῦ Χριστοῦ. Θὰ καταφέρει νὰ βρεῖ 
ὑποταγμένους ἀνάμεσα ἀκόμη καὶ στοὺς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ κατεστημέ-
νους φύλακες, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ ἴδια τους τὰ χέρια θὰ γκρεμίσουν τὸ ἔργο τοῦ 
Θεοῦ.

Μὲ ποιὸ τρόπο καὶ μὲ ποιὰ μέσα τὸ μικρὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, ἀποχω-
ρισμένο ἀπὸ τὸν Διδάσκαλο καὶ τὸν Κύριό του, ὁ ὁποῖος ὅσο καιρὸ ἦταν μαζί 
του τὸ φύλαγε στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς Του (Ἰω. 17,12), θὰ μπορεῖ νὰ νικήσει σ’ 
αὐτὸ τὸν τόσο δύσκολο ἀγώνα; Ἀπὸ ποῦ πήγαζε ἡ ἐλπίδα, ὅτι οὔτε οἱ Πῦλες 
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τοῦ ᾍδη δὲν θὰ κατανικήσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; (Μτθ.16, 18);
Στὴν ἐρώτηση αὐτὴ οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ δίνουν μιὰ ἀλαζονικὴ καὶ γεμά-

τη ἐγωϊσμὸ ἀπάντηση: Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀναχωρῶντας γιὰ 
τὸν Πατέρα Του, ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐπὶ τῆς γῆς Ἐκκλησία –δηλαδὴ τοὺς 
ἀποστόλους καὶ ὅλους ἐκείνους «ποὺ θὰ πιστεύουν διὰ τοῦ λόγου τους εἰς 
Ἐμένα»– εἰς τὸν ἀντικαταστάτη Του, τὸν ἀπόστολο Πέτρο, ὁ ὁποῖος ἔγι-
νε ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης(!), τῆς οἰκουμενικῆς πρωτεύουσας. Καὶ ὁ Χριστός, 
ἰσχυρίζονται, περιέβαλε τὸν ἀπόστολό Του αὐτὸν μὲ τὸ ἐξαιρετικὸ δῶρο τοῦ 
ἀλαθήτου στὶς ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν πίστη καὶ στὶς ἐκκλησιαστικὲς 
διατάξεις γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀπὸ δὲ τὸν ἀπόστολο Πέτρο, τὸν πρῶτο ἐπίσκο-
πο τῆς Ρώμης, τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀντικαταστάτη, μὲ ὅλα τὰ προνόμια καὶ τὰ ἐξαι-
ρετικὰ δῶρα, πέρασε μὲ τὴν παπικὴ διαδοχὴ στοὺς ἑκάστοτε πάπες Ρώμης(!), 
οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦν τὴν Ἐκκλησία ἐπὶ τῆς γῆς, διαφυλάσσοντας σ’ αὐτὴν 
ἀναλλοίωτη τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπορρίπτοντας μὲ τὴν ...ἀλάθητή 
τους(!) ἐξουσία ὅλες τὶς προσπάθειες «τῶν πυλῶν τοῦ ᾍδου» νὰ ἀλλοιώσουν 
τὴν ἀλήθεια αὐτήν!

Συμφωνοῦμε ὅτι ἡ περὶ τῆς ἐπίγειας Ἐκκλησίας διδασκαλία τῶν Καθο-
λικῶν παρουσιάζεται μὲ κοσμικὴ γοητεία. Σ’ αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία παρουσιάζε-
ται ὡς μιὰ σοφότατη ὀργάνωση, πολὺ καλὰ προσαρμοσμένη στὰ προβλήματα 
ποὺ ἀντιμετωπίζονται πάνω στὴν γῆ. Παρ’ ὅλα αὐτά, συζητῶντας γιὰ τὴν Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰδίως γιὰ τὴν μοίρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω 
στὴν γῆ, δὲν μποροῦμε νὰ λησμονοῦμε τὰ λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου: «οὐ γάρ 
εἰσιν αἱ βουλαί μου ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν, οὐδ’ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἱ ὁδοί 
μου, λέγει Κύριος. ἀλλ’ ὡς ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτως ἀπέχει ἡ 
ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν καὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου.» 
(Ἡσ. 55, 8-9) ἢ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου: «ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον 
τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων 
ἐστί.» (Α΄ Κορ. 1, 25).

Ἐμεῖς διαπιστώνουμε ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός, ἀποχωρῶντας σωματικὰ ἀπὸ τὸν ἐπίγειο κόσμο, δὲν σκέφθηκε καθόλου 
νὰ ἐγκαταλείψει τὴν φροντίδα γιὰ τὴν Ἐκκλησία Του. Ἀντιθέτως, ὁ ἴδιος ὑπο-
σχέθηκε στοὺς ἀποστόλους Του μὲ ὅλη τὴν ἀποφασιστικότητα: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 
μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Μτθ. 28, 
20) μὲ σκοπὸ νὰ συνεργάζεται μὲ αὐτοὺς στὴν Ἐκκλησία «διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην» (Μτθ 28. 20). 

Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια κατανοεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τὰ λόγια τοῦ Κυρίου 
καὶ σ’αὐτὴ τὴν ἀχώριστη, τὴν ἀδιάκοπη παρουσία τοῦ Κυρίου στὴν Ἐκκλησία 
βλέπουμε τὴν ἐγγύηση τοῦ ἀκαταβλήτου της, ὅτι «πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύ-
σουσιν αὐτῆς» (Μτθ.16, 18). «Ἐγὼ εἰμὶ μεθ’ ἡμῶν» –ψάλλουμε στὸ κοντάκιο τῆς 
Ἀναλήψεως– καὶ ἑπομένως «οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν». Σύμφωνα δὲ μὲ τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο, ὁ Κύριος φυλάσσει συνεχῶς τὴν Ἐκκλησία «ἵνα παραστήσῃ‚ αὐτὴν 
ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ρυτίδα ἢ τι τῶν τοιούτων, 
ἀλλ’ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.» (Ἐφ. 5, 27).

Ἐμβαθύνοντας στὴν θεωρία «τοῦ μεγάλου μυστηρίου», τῆς παρουσίας 
τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἐκκλησία, ὁ ἀπόστολος βλέπει στὴν παρουσία αὐτὴ τὸ 
πνευματικὸ πρωτότυπο, τὴν εἰκόνα τῆς σχέσεως μέσα στὸν γάμο. Ὅπως στὸν 
γάμο, δυὸ ἑνώνονται σὲ ἕνα σῶμα καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ ζοῦν ἀχώριστη 
ζωή, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὁ Χριστός, ἡ Κεφαλή, μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὸ 
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Σῶμα Του, ἀποτελοῦν μία μόνο ὕπαρξη (οὐσία), ποὺ βιώνει μιὰ μοναδικὴ ζωή, 
τὰ δύο μέρη συμπληρώνοντας τὸ καθένα τὸ ἄλλο, καὶ μένοντας ἀχώριστα 
μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Μὲ τὸ δῶρο Του, ὁ Χριστὸς «τρέφει καὶ 
θάλπει τὴν Ἐκκλησία» καὶ οὕτως μέσα Της λυτρώνει τοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἡ 
Ἐκκλησία, ὑποταγμένη στὸν Χριστό, λαμβάνει ἐνεργὸ μέρος στὴν σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων. Ἔχοντας τὴν συνείδηση αὐτῆς τῆς πραγματικῆς ἑνώσεως μὲ τὸν 
Χριστό, ἡ Ἐκκλησία τολμᾶ νὰ ὁμολογεῖ ἑαυτὴν ὡς τὸν μοναδικὸ φορέα 
ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀκέραιης διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, ὡς τὸν μοναδικὸ 
φύλακα τῶν εὐλογημένων δώρων καὶ ὡς τὴν μοναδικὴ εἴσοδο πρὸς τὴν 
σωτηρία.

Μεγάλη σημασία ἔχει γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ ἐξωτερική της διάταξη, ἡ 
σοφία καὶ ἡ ἐπιμονὴ τῶν ἐπίγειων καθοδηγητῶν της. Διότι ὄχι εἰς μάτην «τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ» (Πράξεις 20, 28). Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ μόνο ὅσο καιρὸ θὰ εἶναι μαζί τους 
Ἐκεῖνος ποὺ εἶπε: «Ἐγὼ εἰμὶ μεθ’ ὑμῶν». Μὲ τὴν ἀπομάκρυνση, ἐκδίωξη τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία παραμένει κενὴ μορφή, χωρὶς τὴν χάρη καὶ τὴν δύναμη 
λυτρώσεως, καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία μᾶς πα-
ρουσιάζει οὐκ ὀλίγα παραδείγματα.

Ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας γιὰ τὴν πραγματικὴ ἕνωση 
τοῦ Χριστοῦ, τῆς Κεφαλῆς, μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα Του, ὁποιεσδήποτε 
ἄλλες συζητήσεις γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν Ἐκκλησία γί-
νονται, στὴν πραγματικότητα, ἀπαράδεκτες. Γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ μιλήσει μόνο ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖται 
ὡς ἐπίγεια, ἀνθρώπινη ὀργάνωση. Στὴν περίπτωση αὐτή, στὸ πρῶτο πλάνο 
βρίσκεται ἡ διοικητικὴ ἐξουσία, καὶ γιὰ τὴν διοικητικὴ ἐξουσία δὲν ἔχει σημα-
σία ἀπὸ ποιὸν προέρχονται οἱ διατάξεις, ἀλλὰ μονάχα ἐὰν τὸ πρόσωπο αὐτὸ 
ἔχει τὴν κατάλληλη ἐξουσιοδότηση. Καὶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ διδασκα-
λία ποὺ ὑπογραμμίσαμε, ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ Χριστοῦ 
μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο, ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτή, 
ἀλλὰ ἀποτελεῖ καὶ ἱεροσυλία γιὰ τὴν εὐαίσθητη χριστιανικὴ συνείδηση.

Ἀναλογικά, ἔρχεται στὸ μυαλό μας τὸ γεγονός, ὅτι ὁρισμένοι «μορφωμέ-
νοι» ἄνθρωποι εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀναγνωρίσουν ὡς ὑποχρεωτικὴ τὴν διδασκαλία 
γιὰ τὴν πρὸ τοῦ τόκου καὶ κατὰ τὸν τόκον παρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ, 
ὄχι ὅμως καὶ τὴν ἀειπαρθενία της! «Γιὰ μᾶς –λένε οἱ παπικοὶ– εἶναι σημαντικὸ 
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Παναγία Παρθένος ἦταν παρθένος κατὰ τὴν γένεση τοῦ 
Θεανθρώπου, τοῦ Σωτῆρα μας, ἀλλὰ γιὰ μᾶς εἶναι ἀδιάφορο ἐὰν αὐτὴ παρέ-
μεινε πάντα παρθένος ἢ ἐὰν ἔζησε κατόπιν τὴν ζωὴ κάποιας συνηθισμένης 
γυναίκας καὶ εἶχε καὶ ἄλλα παιδιά»! Βυθισμένοι στὸν στεῖρο δογματικό τους 
παραλογισμό, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ξεχνοῦν νὰ λογίζονται ἐὰν ἡ Παναγία Παρ-
θένος Μαρία θὰ ἦταν ἄξια νὰ γινόταν Μητέρα τοῦ Θεοῦ σὲ περίπτωση ποὺ 
γι’ αὐτὴν θὰ ἦταν ἀδιάφορὸ τὸ γεγονὸς ἐὰν θὰ παρέμεινε ὁλοκληρωτικὰ καὶ 
(γιὰ πάντα) παντοτινὰ μὲ τὸν Κύριο, ἢ ἐὰν θὰ πρόσφερε τὴν ἀγάπη της καὶ 
σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον! Ἡ ἠθικὴ ἀσυμβατότητα μιλάει καὶ ἀπὸ μόνη της γιὰ 
τὸ δογματικὸ αὐτὸ σφάλμα. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ γιὰ τὴν διδασκαλία περὶ τῆς 
ἀντικαταστάσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἐκκλησία.

Ἐὰν ὁ Χριστὸς λέει γιὰ τὴ Ἐκκλησία: «μία ἐστὶ περιστερά μου, τελεία 
μου,» (ᾎσμα 6, 9) καὶ γι’ αὐτὴν θυσιάζει τὴν ζωή Του, τότε ἡ Ἐκκλησία ἐνθυ-
μεῖται γιὰ πάντα: «ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, καὶ ἀδελφιδός μου ἐμοί» (ᾎσμα 6, 
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3). Αὐτός, «ἐκλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων·» (ᾎσμα 5, 10), γιὰ μένα δὲν συ-
γκρίνεται μὲ κανένα!

 Ἔστω καὶ μόνο θεωρητικά, τὸ μυαλό μας δὲν μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ γιὰ 
τὴν Ἐκκλησία ἄλλο πρόσωπο στὴν θέση τοῦ Ἀγαπημένου της διότι αὐτὸ θὰ 
σήμαινε ἀπάρνηση, προδοσία τοῦ μοναδικοῦ της Νυμφίου καὶ Σωτῆρα της. 
Ἀναμφίβολα, οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ἀσκητὲς ἀποτελοῦν τὶς πιὸ καταφανεῖς ἐκδη-
λώσεις τῆς ἀφοσίωσης τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν Χριστό. Θὰ μποροῦσαν ἄραγε 
αὐτοὶ νὰ φθάσουν σὲ παρόμοια κατορθώματα μοιραζόμενοι τὴν καρδιὰ καὶ 
τὴν προσοχὴ τους μεταξύ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἀντικαταστάτη Του ἐπὶ 
τῆς γῆς; Ἀπὸ ψυχολογικὴ ἄποψη, τὸ γεγονὸς θὰ ἦταν ἀκατόρθωτο.

Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διδασκαλία περὶ τῆς ἀντικαταστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστη πρὸς τὶς θεολογικὲς ἀρχὲς καὶ μὲ τὴν Ἠθική, 
πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας –ὁ Χριστὸς– νὰ ἀντικατασταθεῖ 
στὸ Σῶμα Του τὴν Ἐκκλησία; Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικατασταθεῖ οὔτε ἀπὸ 
ἄγγελο, οὔτε ἀπὸ ἄνθρωπο.

Ἡ Ἐκκλησία ἀνήκει τόσο στὴν γῆ, ὅσο καὶ στὸν οὐρανό, ὅπως εἶναι 
γεγραμμένο: «ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρα-
νίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ. 3,10). Ὅμως 
ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὁ ἄνθρωπος εἶναι «γῆ καὶ σποδός» (Γέν. 17,27), εἶναι 
μονάχα ἕνας περιηγητής, ἕνας φιλοξενούμενος ποὺ παραμένει κάποιες στιγμὲς 
καὶ ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ συνεχεῖς ἀλλαγές. Ὅσον καιρὸ ἔχει καιομένη μέσα 
του «τὴν ἀγάπην του τὴν πρώτην» (Ἀποκ. 2,4), ὁ ἄνθρωπος ἀνυψώνεται, ἀλλὰ 
μόλις ἀρχίζει νὰ ψυχραίνεται, πέφτει καὶ κατεβαίνει στὴν λάσπη. Καὶ ἐὰν «δὲν 
θυμᾶται ἐγκαίρως ἀπὸ ποῦ ἔπεσε καὶ δὲν μετανοεῖ» (Βλ. «μνημόνευε οὖν πό-
θεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον·» Ἀποκ. 2,5), τότε 
«θὰ φθάσει στὸ σημεῖο νὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ» (Βλ. «μέλλω 
σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.» Ἀποκ. 3, 16).

Ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ δὲν θὰ γλιτώσει τὸν ἁμαρτωλὸ οὔτε τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ ἀξίωμα, οὔτε ἡ παλαιὰ δόξα τοῦ θρόνου ποὺ καταλαμβάνει, οὔτε ἡ 
φήμη τῆς πόλεως στὴν ὁποία ζεῖ. «Τότε ἄρξασθαι λέγειν· ἐφάγομεν ἐνώπιόν 
σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας· Καὶ ἐρεῖ· λέγω ὑμῖν, 
οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάτες τῆς ἀδικί-
ας.» (Λκ. 13, 26-27). Ὁρισμένες φορὲς ἡ μοίρα αὐτὴ καταλαμβάνει πόλεις καὶ 
ὁλόκληρα ἔθνη. Στοὺς Ἑβραῖος, ποὺ κάποτε ὑπερηφανεύονταν μὲ τὸ Ναὸ καὶ 
μὲ τὴν πόλη τὴν Ἱερουσαλήμ, ἔφθασε ὁ καιρὸς κάποτε νὰ τοῦ ποῦν: «ἰδοὺ 
ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.» (Μτ. 23, 38), καὶ σήμερα νὰ θρηνοῦν τὴν 
περασμένη δόξα τους στὸν “τὸ τεῖχος τῶν δακρύων”.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι, στὴν πράξη, ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη ὁμάδα, γιὰ νὰ 
ἀποκτήσει τάξη καὶ νὰ μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσει μὲ ἐπιτυχία κάποια κοι-
νωφελῆ ἐργασία, καθοδηγεῖται ἀπὸ κάποιον ποὺ τυγχάνει καὶ καθοδηγητὴς-
ἀρχηγός της. Καὶ φαίνεται, ὅτι πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἐξελίχθηκε ἡ Ἱστο-
ρία καὶ ἡ ἐξωτερικὴ τάξη τῆς Ἐκκλησίας. 

Οἱ Ἐπισκοπές, τὰ πρῶτα μικρὰ κύτταρα, τὰ ὁποῖα στὴν πραγματικό-
τητα δὲν ἐξηρτῶντο ἀπὸ κανένα, ἑνώθηκαν σταδιακὰ σὲ μεγαλύτερες ὁμάδες: 
ἐπαρχίες, μητροπόλεις, ἐξαρχίες, καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς, μέχρι ποὺ δημιουργή-
θηκαν τὰ πέντε πατριαρχεῖα, ὕστερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δημιουργήθηκαν οἱ με-
γάλες ὁμάδες μὲ τὴν μορφὴ τῶν ἐθνικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐπικεφαλῆς τῆς κάθε 
μεγαλύτερης ὁμάδας βρίσκεται κάποιος ἐπίσκοπος, τὸν ὁποῖο οἱ ὑπόλοιποι 
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ἐπίσκοποι τῆς ὁμάδας «πρέπει νὰ τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς κεφαλὴ καὶ νὰ μὴ 
πράττουν τίποτε ἀπὸ ὅ,τι δικαιοῦνται, χωρὶς τὴν συγκατάθεσή του» (34ος 
Ἀποστολικὸς κανόνας). Ἑπομένως, κατὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς, δὲν θὰ ἦταν ἀταίριαστο τὸ φαινόμενο νὰ βρισκόταν στὴν κορυφὴ τῆς 
ὅλης ἐπίγειας παγκόσμιας Ἐκκλησίας ἕνας μονάχα ὁδηγητὴς ὡς, λόγου χάρη, 
προκαθήμενος, πρόεδρος μίας οἰκουμενικῆς συνόδου, ἢ μονάχα ὡς «κεφαλὴ» 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας (ἰδίως ἐὰν τύχαινε νὰ ἦταν καὶ ἐπίσκοπος κά-
ποιας παγκόσμιας πρωτεύουσας), ἀλλὰ σὲ καμία περίπτωση ὡς «ἀντικατα-
στάτης τοῦ Χριστοῦ».

Ἐὰν θὰ συμβεῖ κάποτε νὰ ἐξελιχθεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ πρὸς τὸν τρό-
πο νὰ ὑπάρχει μόνο ἕνας ἡγέτης, ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ξέρουμε. Δὲν θὰ 
ἐπιμείνουμε ἐπίσης οὔτε στὸν κίνδυνο ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν συγκέντρωση 
ὅλων τῶν ἐξουσιῶν στὰ χέρια ἑνὸς μόνο ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ὑπόκειται σ’ 
ὅλους τοὺς πειρασμούς. Μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε μάλιστα, ὅτι ἀπὸ διοικη-
τικὴ ἄποψη, ἡ συγκέντρωση τῆς καθοδήγησης στὰ χέρια ἑνὸς μόνο προσώπου 
μπορεῖ νὰ εἶναι εὐεργετικὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ δὲν 
θὰ ξεχάσουμε οὔτε τὰ θεῖα ἐκεῖνα λόγια, ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω: «οὐ γὰρ 
εἰσιν αἱ βουλαί μου ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν, οὐδ’ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν· αἱ ὁδοί 
μου, λέγει Κύριος. ἀλλ’ ὡς ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὑτως ἀπέχει ἡ 
ὁδός μου ἀπὸ τὴν ὁδῶν ὑμῶν καὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου.» 
(Ἡσ.55, 8-9).

Ὁ Κύριος καθοδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία του στὶς εὐάρεστες Αὐτοῦ ὁδούς, τὶς 
ὁποῖες μόνο ὁ ἴδιος γνωρίζει, καὶ οἱ δρόμοι αὐτοὶ δὲν συμπίπτουν πάντοτε μὲ 
τοὺς συνδυασμοὺς τῆς ἀνθρώπινης σοφίας. Χωρὶς νὰ ἀναθέτει σὲ κανένα τὴν 
φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Κύριος παραμένει μόνος στὴν κεφαλή της μέχρι 
τὸ τέλος τῶν αἰώνων καὶ γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν καθοδήγη-
ση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμνίου ἔστειλε στὸν κόσμο τοὺς Ἀποστόλους Του 
καὶ δι’ αὐτῶν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτοὺς τὸ ὀρθόδοξο ἐπισκοπάτο (τὸ σύνολο τῶν 
ὀρθοδόξων ἐπισκόπων). Οἱ Ἀπόστολοι ξεκίνησαν νὰ εὐαγγελίζονται ὁλόκληρο 
τὸν κόσμο, χωρὶς νὰ εἶναι δεσμευμένοι μεταξύ τους μὲ κάποια ὑποταγὴ ἢ μὲ 
κάποια ἐξουσία τοῦ ἑνὸς ἐπάνω στὸν ἄλλον, ἀλλὰ ἦταν συνδεδεμένοι μόνο 
μὲ τὸν «σύνδεσμο τῆς ἀγάπης» καὶ μὲ πλήρη αὐταπάρνηση ὅλων πρὸς τὸν 
Δεσπότη καὶ Κύριον Χριστόν, (Ὁ Εἱρμὸς τῆς Μεγάλης Πέμπτης). 

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ οἱ ἐπίσκοποι –μολονότι καταλαμβάνουν ὑπο-
χρεωτικὰ ἄνισους κατὰ τὰ προσόντα καὶ τὴν σπουδαιότητα θρόνους– εἶναι 
ἐφοδιασμένοι μὲ ἴσια ἁγιαστικὰ δῶρα καὶ παραμένουν «ἑνωμένοι στὸν σύνδε-
σμο τῆς ἀγάπης», στὸν ὁποῖο δὲν πρέπει «ἐξουσίας τῦφος κοσμικῆς παρειδύ-
ηται». 

Ἀκολουθῶντας τὴν ἀρχικὴ αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ ὀργάνωση (τὴν ἐλευ-
θερία δηλαδὴ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν ἁρμονικὴ συνεργασία αὐτῶν γιὰ τὴν 
διαφύλαξη τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ), ἡ μετέπειτα Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 
ἐπενόησε μία ἐξαιρετικὴ ἔκφραση στὸ παραπάνω ἀναφερόμενο σύστημα τῆς 
ὁμαδοποίησης τῶν ἐκκλησιῶν, κατατάσσοντας κάθε ὁμάδα ὑπὸ τὴν καθο-
δήγηση ἑνὸς προσώπου. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία μᾶς δίνει καὶ μιὰ 
αὐστηρὴ προειδοποίηση γιὰ τὶς ξεχωριστὲς ἐλπίδες, ποὺ τρέφουν ὁρισμένοι νὰ 
ἀναδειχθοῦν στὸ ἐξωτερικὸ σύστημα. Ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσουμε τὰ ὀνόματα τοῦ 
Νεστορίου, τοῦ Διοσκόρου καὶ ἄλλων παρομοίων τους, εἴτε αὐτοὶ βρίσκονταν 
στὴν κορυφὴ τῶν πατριαρχείων, εἴτε ἐπρόκειτο γιὰ καθολικοὺς πάπες τῶν τε-
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λευταίων χρόνων. Ὁλόκληροι λαοί, λαμπροὶ κάποτε στὴν Ὀρθοδοξία, διακρι-
θέντες γιὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ μαρτύριά τους, ἀλλὰ ἀποκεκομμένοι τώρα ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία, παραμένουν ὡς λυπηρὰ μνημεῖα τῆς ἀτέλειας τοῦ ἀνθρωπίνου 
συστήματος, παρόλη τὴν σοφία του.

Ὡς θεῖο καθίδρυμα καὶ μὲ ὑπερβατικοὺς σκοπούς, ἡ Ἐκκλησία δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐπιβιώσει μόνο μὲ ἀνθρώπινα μέσα καὶ βασισμένη μόνο στὴν ἀνθρώπι-
νη σοφία. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ἡ θεία της Κεφαλὴ δὲν ἀφήνει τὴν ζωὴ τῆς 
Ἐκκλησίας χωρὶς τὴν ἄμεση, ἐνεργὴ ἀνάμιξή της. Καὶ ὅπως κάποτε ἔστελνε 
ὁ Θεὸς πρὸς τὸν παλαιὸ Ἰσραὴλ τοὺς Κριτὲς καὶ τοὺς προφῆτες, κατὰ τὸν 
ἴδιο τρόπο στέλνει καὶ στὴν Ἐκκλησία Του, σὲ συγκεκριμένα χρονικὰ σημεῖα, 
συνήθως ἀνθρώπους προικισμένους μὲ ἐξαιρετικὰ χαρίσματα, συγκρινόμενα μὲ 
τὰ χαρίσματα ἐκείνων τῶν προφητῶν, μὲ τὸ δυνατὸ πνεῦμα καὶ τὴν στερεὰ 
πίστη. Καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, χωρὶς καμία ἐπίσημη διαβεβαίωση, ἀλλὰ μόνο 
μὲ τὶς πράξεις τους ἀναδείχθηκαν ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν πιστῶν καὶ ἔγιναν 
καθοδηγητὲς καὶ ἄλλων. Τὸ χάρισμα τῆς καθοδηγήσεως αὐτῆς, δὲν παρέχεται 
μὲ τελετουργία, δὲν ἐμφανίζεται ὡς καθορισμένο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀξίωμα 
καὶ δὲν μένει μόνο στὰ καθορισμένα ὅρια κάποιου ἐπισήμου λειτουργήματος. 
Σὰν ὁποιαδήποτε προφητικὴ δύναμη, ἡ καθοδήγηση ἀποτελεῖ προσωπικὴ 
ἀξιοσύνη καὶ Χάρη ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, ἔργο τῆς προσωπικῆς τους ἀσκή-
σεως καὶ τοῦ ζήλου τους γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Τὸ χάρισμα 
αὐτό, δυστυχῶς, δὲν τὸ ἀξιοποιεῖ πάντοτε ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ 
αὐτό, σχεδὸν ποτὲ δὲν τοὺς παρέχει κανένα δικαίωμα στὴν ἐπίσημη διοίκηση 
τῆς Ἐκκλησίας ἢ στὴν κατάληψη ἑνὸς ἐκκλησιαστικοῦ θρόνου. Λαμπρὸ πα-
ράδειγμα πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου, ἑνός των κυριοτέρων ἀγωνιστῶν κατὰ τοῦ Μακεδονίου 
καὶ ὀργανωτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος, παρ’ ὅλα 
ταῦτα, –ὅταν ὁ ἀγώνας τελείωσε– δὲν κρατήθηκε στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως! 

Στὶς ἀρχὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ὅταν χρειαζόταν νὰ «ἐνισχυ-
θοῦν οἱ ἀδελφοὶ» καὶ νὰ τεθοῦν οἱ βάσεις τῶν ἐκκλησιῶν σὲ διάφορες χῶρες, 
τότε ἀναδείχθηκαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος: ὁ μὲν Πέτρος γιὰ 
τοὺς περιτμητοὺς χριστιανούς, ὁ δὲ Παῦλος γιὰ τοὺς ἀπερίτμητους (Γαλ.2, 
7-8). Ὅπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὁ ἅγιος Πέτρος 
ἐνήργησε τότε μὲ τὶς πρωτοβουλίες ἑνὸς ἀληθινοῦ καθοδηγητή. Τὸ γεγονὸς 
αὐτὸ δὲν τοῦ ἄνοιξε ὅμως τὸν δρόμο πρὸς κατάληψη τῆς τότε μοναδικῆς 
ἐπίσημης θέσης στὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ, τῆς ἐπισκοπῆς τῶν Ἱεροσολύμων. 
Τὴν θέση αὐτὴ κατέλαβε ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰάκωβος, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου. 
Καὶ πρέπει νὰ ὑπογραμμιστεῖ, ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔλαβε χώρα ἀνάμεσα σὲ 
περιτετμημένους χριστιανούς. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, καὶ ὁ ἅγιος Παῦλος ὅρισε 
στὴν Ἐκκλησία ἐπισκόπους καὶ διέταξε τοὺς μαθητές του νὰ κάνουν τὸ ἴδιο, 
ἀλλὰ ὁ ἴδιος δὲν κατέλαβε κανένα σταθερὸ θρόνο. Ὅτι μὲ τὴν κατάληψη τοῦ 
θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων πέρασαν καὶ στὸν ἅγιο Ἰάκωβο, τὸν ἕνα ἐκ τῶν 
ἑβδομήκοντα, καὶ κάποια πρωτεῖα τῆς τιμῆς καὶ κάποια ὑπεροχή, ἀκόμη καὶ 
ἔναντι τῶν δώδεκα, φαίνεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς γεγονότα: 

‒ πρῶτον, ἀπὸ τὴν ἀνάληψη ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο τῆς προεδρίας τῆς 
ἀποστολικῆς Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων, παρ’ ὅλη τὴν παρουσία τῶν δύο 
πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (Πράξεις 15, 13-27).

‒ δεύτερον, καὶ σημαντικότερον, μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ πρωτείου αὐτοῦ 
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τιμῆς ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἀρχαία οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία: Καὶ τοῦτο, διότι στὴν 
λίστα τῶν συνοδικῶν Ἐπιστολῶν τῶν ἀρχαίων Ἀποστόλων ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ 
Ἁγίου Ἰακώβου καταλαμβάνει τὴν πρώτη θέση, ἐνῶ οἱ Ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου 
Πέτρου βρίσκονται στὴν δεύτερη θέση. Ἡ τάξη αὐτὴ δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ 
διατηρηθεῖ γιὰ πάντα, ἐὰν ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία θὰ ἀναγνώριζε τὸν Ἀπόστολο 
Πέτρο ὡς ἐπίγεια κεφαλή της καὶ τόσο μᾶλλον ὡς ἀντικαταστάτη τοῦ Χρι-
στοῦ.

Ἀλλὰ καὶ στοὺς ἑπόμενους αἰῶνες ἀναδείχθηκαν στὴν Ἐκκλησία ἐξαι-
ρετικοὶ καθοδηγητὲς – προορατικοί, ὅπως λ.χ. ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος τῆς Λυών, ὁ 
Κυπριανὸς τῆς Καρθαγένης, κατὰ δὲ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀρειανικῶν διαταραχῶν: 
ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μεγάλος, οἱ Καππαδόκες Βασίλειος ὁ Μεγάλος καὶ οἱ 
δύο Γρηγόριοι. Κατὰ τὸν καιρὸ τῶν Νεστοριανῶν διαμαχῶν: ὁ Ἅγιος Κύριλλος 
Ἀλεξανδρείας. Κατὰ τὴν διαταραχὴ τῶν Μονοφυσιτῶν: ὁ Ἅγιος Λέων ὁ πάπας 
Ρώμης, καὶ πολλοὶ ἄλλοι σὲ ἄλλες περιπτώσεις.

Ἀξίζει νὰ παρατηρήσουμε τὸ γεγονός, ὅτι, στοὺς ἀγῶνες αὐτούς, οἱ κα-
θοδηγητὲς τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἦσαν ἀποκλειστικὰ οἱ ἐπίσκοποι τῶν σημαντι-
κότερων κέντρων, ἀλλὰ, παραδείγματος χάριν: ὁ Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός 
ἀπὸ τὴν Νεοκαισάρεια, ὁ Σπυρίδων Τριμυθοῦντος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 
ἐπίσκοπος Σασίμων (μιὰ ἀσήμαντη πόλη), ἐνῶ ὁ Θεόδωρος Στουδίτης καὶ ὁ 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός δὲν ἦσαν κἂν ἐπίσκοποι.

Στὴν ὁδὸ αὐτή, ὑπὸ τὴν εὐλογημένη σκέπη καὶ τὴν πρόνοια τοῦ οὐρανί-
ου πρωτοκορυφαίου Ἀρχιερέα καὶ τῆς Κεφαλῆς Της, καὶ μὲ τοὺς κόπους καὶ 
τὰ παθήματα τῶν ὑπὸ Θεοῦ φωτισμένων ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων καὶ 
Διδασκάλων, ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ‒«ἡ ἐν τῇ Ἀνατολὴ πεφυτευ-
μένη» καὶ σ’ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες καὶ σὲ ὅλα τα ἔθνη 
διαδεδομένη, ἡ ὁποία δοξάζει ἀπὸ αἰώνων ἕως σήμερα, σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες, 
τὴν Ἁγία Τριάδα, χωρὶς κάποια ἐπίγεια κεφαλὴ ἢ κάποιον ἰθύνοντα– αὐτὴ 
διατηρεῖ ἀκέραια τὴν ἁγία Ὀρθόδοξο πίστη, ποὺ τῆς ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός, 
καὶ καθοδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια τὰ παιδιά Της στὴν αἰώνια σωτηρία.

Πιστεύουμε, ὅτι μέχρι καὶ τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου, ὁ Χριστὸς δὲν θὰ 
ἐγκαταλείψει τὴν Ἐκκλησία Του, μὲ τὴν εὐλογημένη παρουσία Του, καὶ στὶς 
μέρες δοκιμασίας, ὅπως καὶ ἄλλοτε, θὰ στείλει στὸν ἀμπελῶνα Του ἄξιους 
ἐργάτες «φύλακες τοῦ οἴκου τοῦ Ἰσραήλ», οἱ ὁποῖοι ἐκπληρώνοντας τὸ ἔργο 
τους, θὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ φωστῆρες, ὅπως οἱ ἅγιοι Πατέρες, διὰ τῶν ὁποίων 
οἱ Ἐκκλησία δοξάζει τὸν Χριστό: «Ὑπερδεδοξασμένος εἰ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ φωστήρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι’ αὐτῶν πρὸς τὴν 
ἀληθινὴν πίστην, πάντας ἡμᾶς ὁδηγεῖς».

† ΣΕΡΓΙΟΣ 
Πατριάρχης Μόσχας καὶ πασῶν των Ρωσιῶν

       (1867-1944) 
                      
            Μετάφραση: 
             π. Ἠλίας Φρατσέας
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
  ΤΟΥ    ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ   ΧΩΡΑΣ   ΜΑΣ
ΑΠΟ   ΤΗΝ  GLOBAL  CITIZEN  FOUNDATION!

Τ
οὺς τελευταίους μῆνες ἔχει ἀνοίξει ὁ δημόσιος διάλογος γιὰ τὴν 
ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀναθεωρήθηκε τελευταία 

φορὰ τὸ 2008. Ἡ ἀρχὴ τοῦ δημοσίου αὐτοῦ διαλόγου ἔγινε τὸν Ἰούνιο ε.ε. 
ὅταν  κυκλοφορήθηκε ὡς ἔνθετο τῆς ἐφημερίδας «Καθημερινὴ τῆς Κυ-
ριακῆς», ἀλλὰ καὶ ὡς αὐτοτελὴς ἔκδοση ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Μεταίχ-
μιο» μία πρόταση ριζικῆς ἀναθεώρησης τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος μὲ 
τὸν φιλόδοξο τίτλο «Ἕνα καινοτόμο Σύνταγμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα».

Στὴ συνέχεια, τὴν 25η τοῦ Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὁ πρωθυπουργὸς σὲ ὁμιλία 
του στὴ Βουλὴ προανήγγειλε τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου Συντάγματος, 
ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ μία «νέα ἐποχή, τὴ νέα Μεταπολίτευση» καὶ σὲ 
μιὰ «νέα Ἑλλάδα», ποὺ σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ πρωθυπουργοῦ θὰ 
εἶναι «πραγματικὰ ἐλεύθερη, ἀληθινὰ Δημοκρατική, μιὰ Ἑλλάδα μὲ 
ἰσότητα καὶ Δικαιοσύνη».

Θὰ πρέπει ἐξ ἀρχῆς νὰ τονίσουμε, ὅτι χορηγὸς τῆς ἔντυπης ἔκδο-
σης τοῦ «καινοτόμου Συντάγματος» εἶναι τὸ Global Citizen Foundation 
(GCF χάριν συντομίας), ἕνας ὀργανισμός, ὅπου διεθνῶς ἀναγνωρισμέ-
νοι εἰδικοὶ ἐπιστήμονες – ἰδίως καθηγητὲς σὲ Πανεπιστήμια τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς– «πραγματοποιοῦν  μελέτες γιὰ τὴν προώ-
θηση τῆς παγκοσμιοποίησης στὴν οἰκονομία, τὸ ἐμπόριο, τὴν ὑγεία, τὴν 
παιδεία, τὸν πληθυσμὸ καὶ τὸ  περιβάλλον».

Διαβάζουμε στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ GCF: «Τὸ GCF ἀναλαμ-
βάνει ἔρευνες καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα σχετικὰ μὲ παγκόσμια 
οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα, καθὼς καὶ θέματα δικαιοσύνης 
καὶ διεθνοῦς ἐπικοινωνίας, οἱ ὁποῖες (ἔρευνες) αὐξάνουν τὴν εὐημε-
ρία τῶν πολιτῶν τοῦ κόσμου καὶ προωθοῦν τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ 
ἀνάπτυξη. Διαδίδει εὐρέως τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν αὐτῶν μέσῳ 
ὅλων τῶν μορφῶν ἐπικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐκδόσε-
ων, τῶν συνεδρίων, τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν κοινωνικῶν δικτύων.  Ἐπενδύει 
σὲ ἑταιρῖες καὶ κάνει δωρεὲς σὲ φιλανθρωπικοὺς ἢ ἄλλους ὀργανισμούς, 
ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων του».

Ἑπομένως ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ ἴδιο το GCF, πὼς χρηματοδότη-
σε τὸ «καινοτόμο Σύνταγμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα», προκειμένου νὰ ἐξυπη-
ρετήσει τὸ στόχο του καὶ στόχο τῆς Ἀμερικῆς: τὴν παγκοσμιοποίηση τῆς 
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οἰκονομίας, ποὺ συνοδεύεται πάντοτε ἀπὸ παγκοσμιοποίηση τῆς θρη-
σκείας, ἄρα κατάργηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ προδοσία τῆς Ἀλήθειας.

Ἡ συντακτικὴ ὁμάδα τοῦ «καινοτόμου Συντάγματος» ἀπαρτίζεται 
ἀπό τούς:

Νίκο Ἀλιβιζάτο,  Καθηγητὴ Συνταγματικοῦ Δικαίου στὸ Πανεπι-
στήμιο Ἀθηνῶν

Παναγὴ Βουρλούμη, ὁ ὁποῖος ἔχει διατελέσει στὸ παρελθὸν Πρό-
εδρος καὶ διευθύνων σύμβουλος τοῦ Ο.Τ.Ε., Ἐπικεφαλῆς στὸν Ὅμιλο 
τῆς Ἐμπορικῆς Τράπεζας, Πρόεδρος καὶ Δ/νῶν Σύμβουλος τῆς ΑLPHA 
BANK.

Γιῶργο Γεραπετρίτη, Δικηγόρο καὶ Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ Συ-
νταγματικοῦ Δικαίου στὴ Νομικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν

Γιάννη Κτιστάκι, Ἐπίκουρο Καθηγητὴ τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνθρώπι-
νων Δικαιωμάτων στὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καὶ στὸ Πα-
νεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ καὶ νομικὸ 
σύμβουλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Στέφανο Μάνο, πρώην Βουλευτὴ καὶ Ὑπουργὸ
Φίλιππο Σπυρόπουλο, Καθηγητὴ Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ Δι-

καίου τῶν Ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων στὴ Νομικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν.
Βεβαίως, τὸ ὅτι τὸ «καινοτόμο Σύνταγμα» χρηματοδοτεῖται ἀπὸ 

ἕναν Ὀργανισμὸ ἀμερικανικῶν συμφερόντων ποὺ ἐπιδιώκει τὴν πα-
γκοσμιοποίηση, δὲν σημαίνει ὅτι καὶ οἱ συγγραφεῖς του ἔχουν τὴν ἴδια 
ἐπιδίωξη. Ἔχουν ὅμως εὐθύνη γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι χορηγός τους, ἀλλὰ 
καὶ πρέπει νὰ μᾶς ἐξηγήσουν γιατί ἕνας τέτοιου εἴδους Ὀργανισμὸς 
ἐμπιστεύθηκε αὐτοὺς καὶ τὶς ἀπόψεις τους;

Ἔχουν ἐπίσης εὐθύνη γιὰ τὸ ὅτι ἀπερίφραστα εἰσηγοῦνται μιὰ 
Ἑλλάδα χωρὶς Χριστό! Στὸν πρόλογο τοῦ ἔργου σημειώνουν: «Οἱ ἐπεμ-
βάσεις μας στὸ χῶρο τῶν δικαιωμάτων εἶναι λίγες, ἀλλά, νομίζουμε, 
τολμηρές. Εἰσηγούμεθα τὴν κατάργηση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, τῆς 
παραδοσιακῆς διάταξης γιὰ τὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία (ἄρθρο 3 τοῦ 
ἰσχύοντος Συντάγματος) καὶ τῆς ἐπίκλησης στὸ Σύνταγμα τῆς Ἁγίας, 
Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἔτσι ὥστε τὸ Κράτος μας ὄχι μόνο 
νὰ εἶναι, ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνεται ὡς κοσμικὸ κράτος». Ἀπὸ αὐτὴ καὶ μόνο 
τὴν παρατήρηση φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ὁ κυριότερος στόχος τοῦ φε-
ρόμενου ὡς «καινοτόμου Συντάγματος» εἶναι νὰ ἐξοβελισθεῖ ὁ Κύριός 
μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπὸ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς δημόσιας ζωῆς τῆς Ὀρθο-
δόξου Πατρίδας μας καὶ μάλιστα μὲ τρόπο πανηγυρικό, μέσῳ τοῦ ἴδιου 
τοῦ Καταστατικοῦ της Χάρτη.

Ὅλα τὰ συνταγματικὰ κείμενα τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸν ἐπαναστα-
τικὸ «Νόμο τῆς Ἐπιδαύρου» τοῦ 1822 ἕως καὶ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τοῦ 
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1975/1986/2001/2008 ξεκινοῦν μὲ ἐπίκληση «τῆς Ἁγίας (καὶ Ὁμοουσίου) 
καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ὅλα ἐκτὸς ἀπὸ δύο: τὸ καλούμενο «Ἡγεμο-
νικὸ» Σύνταγμα τοῦ 1832, τὸ ὁποῖο ὅμως παρέμεινε ἕνα σχεδίασμα ποὺ 
ποτὲ δὲν τέθηκε σὲ ἰσχύ, καὶ τὸ Σύνταγμα τοῦ 1925.

 Τὸ «Ἡγεμονικὸ Σύνταγμα» –ποὺ ὀνομάστηκε ἔτσι διότι προέβλε-
πε κληρονομικὸ ἀνώτατο ἄρχοντα, τὸν ἡγεμόνα– σχεδιάστηκε σὲ μία 
ἀπὸ τὶς χειρότερες περιόδους, ποὺ γνώρισε ποτὲ  ἡ Ἑλλάδα. Πρόκειται 
γιὰ τὴν ἐποχὴ ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδί-
στρια, στὴ διάρκεια τῆς ὁποίας ἐπικρατοῦσε διχόνοια καὶ ἀναρχία. Τὸ 
Σύνταγμα τοῦ 1925 ἴσχυσε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας τοῦ Στρα-
τηγοῦ Παγκάλου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Σεπτέμβρη τοῦ 1925 ἕως τὸ Σεπτέμβρη 
τοῦ 1926. Ἡ ἀναφορὰ καὶ μόνο στὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς Ἑλλάδας 
κατὰ τὶς ἱστορικὲς αὐτὲς περιόδους εἶναι ἐνδεικτική τοῦ πόσο …ἐλεύθε-
ρη(!) καὶ …δημοκρατική(!) θὰ εἶναι μία Ἑλλάδα ποὺ δὲν θὰ ἐπικαλεῖται 
τὸ Θεό!

Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει μὲ τὴν ἐλεύθερη θέλησή του ζήσει ὅλα τὰ 
χρόνια τῆς νεώτερης ζωῆς του ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μόνο 
ἕνας δικτάτορας τόλμησε νὰ ἀπαλείψει ἀπὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τὴν ἐπί-
κληση στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καὶ ἄντεξε στὴν ἐξουσία μόλις 
ἕνα χρόνο.

Ὅσο γιὰ τὴν κατάργηση τῆς διάταξης ποὺ κατοχυρώνει ὡς ἐπικρα-
τοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα τὴ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ συντάκτες τοῦ «και-
νοτόμου Συντάγματος», τοὐλάχιστον οἱ συνταγματολόγοι, ὅτι τέτοια 
διάταξη περιλαμβάνεται σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ συνταγματικὰ κείμενα 
–καὶ στὸ «Ἡγεμονικὸ» Σύνταγμα καὶ στὸ Σύνταγμα τοῦ 1925.

Ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁμιλία του δὲν εἰσηγήθηκε ρητά, οὔτε 
κατάργηση τῆς ἐπίκλησης τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, οὔτε 
κατάργηση τῆς διάταξης ποὺ κατοχυρώνει τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα. Εἰση-
γήθηκε ὡστόσο  ρητὴ κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ 
Κράτους, μὲ διατήρηση γιὰ ἱστορικοὺς καὶ πρακτικοὺς λόγους τῆς ἀνα-
γνώρισης τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς κρατοῦσας θρησκείας.

Ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶναι ἀντιφατικὸς καὶ ἑπομένως παράλογος: 
Ἢ τὸ Κράτος θὰ εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερο, ἢ θὰ ἀναγνωρίζει ὡς ἐπι-
κρατοῦσα θρησκεία τὴν Ὀρθοδοξία. Καὶ τὰ δύο μαζὶ δὲ γίνεται. Κα-
τοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ Κράτους θὰ σημαίνει 
ταὐτόχρονα ἀποχριστιανισμὸ τοῦ Κράτους. Αὐτὸ τὸ γνωρίζει καλὰ ὁ κ. 
Τσίπρας, ἀλλὰ προσπαθεῖ νὰ προκαλέσει σύγχυση στὸ λαὸ καὶ νὰ τὸν 
ἀποπροσανατολίσει.
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Βρίσκει σὲ αὐτὸ σύμμαχό του τὸ «καινοτόμο Σύνταγμα», ὅπου 
στὸ ἄρθρο 12 παράγραφος 3 ὁρίζεται ὅτι: «Τὸ κράτος εἶναι θρησκευ-
τικὰ οὐδέτερο. Νόμος ρυθμίζει τὶς σχέσεις τοῦ κράτους μὲ τὶς διάφορες 
θρησκευτικὲς κοινότητες, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τὴν ἱστορικὴ παρουσία 
κάθε μιᾶς στὴ χώρα». Συμφωνεῖ ἐπίσης ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τοὺς συ-
ντάκτες τοῦ «καινοτόμου Συντάγματος» σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν κατάργηση 
τῆς συνταγματικῆς κατοχύρωσης τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου.

Δὲν εἶναι βέβαια ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνα σχεδίασμα συνταγματικοῦ 
κειμένου συμβάλλει στὴ διαμόρφωση τοῦ περιεχομένου τῶν πολιτικῶν 
προτάσεων γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Εἶναι ὅμως ἡ πρώτη 
φορὰ ποὺ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας ἐπιδιώκει τόσο ἀπροκάλυπτα 
τὴν ἀποκοπή της ἀπὸ τὸ Χριστό, οὐσιαστικὰ ἀντιγράφοντας ἕνα σχεδί-
ασμα χρηματοδοτημένο ἀπὸ ἀμερικανικὸ ὀργανισμό, ἐξυπηρετῶντας 
ἔτσι τὸ Ἀμερικανικὸ Σχέδιο γιὰ κατάργηση τῆς Θρησκείας καὶ Παγκο-
σμιοποίηση.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐπιδιώκεται ἀπροκάλυπτα ἡ θεσμικὴ ὑπο-
βάθμιση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἡ μετα-
τροπή της σὲ «θρησκευτικὴ κοινότητα», σὲ φιλανθρωπικὸ ὀργανισμὸ 
γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἐμπερίστατων, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἕνας ὀργα-
νισμὸς Ἀμερικανικῶν συμφερόντων χρηματοδοτεῖ δημοσίως τὴν ἀνα-
θεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος!

Θὰ πρέπει νὰ μᾶς ξεκαθαρίσει ὁ κ. Τσίπρας: Αὐτὴ τὴν «πραγ-
ματικὰ ἐλεύθερη», «νέα» Ἑλλάδα ὀνειρεύεται καὶ εὐαγγελίζεται; Μία 
Ἑλλάδα ποῦ θὰ ἀρνηθεῖ τὴ Θρησκεία της, τὴν Ἱστορία της, τὴν ἴδια τὴν 
Ταυτότητά της, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸν Ἀμερικανικὸ στόχο τῆς παγκο-
σμιοποίησης;

Ἀπὸ μόνο  τὸ γεγονὸς ὅτι εἰσηγεῖται τὴ θρησκευτικὴ οὐδετερότη-
τα τοῦ Κράτους δὲν μποροῦμε νὰ τοῦ προσάψουμε, ὅτι δολίως ὑπηρετεῖ 
ἀμερικανικὰ συμφέροντα. Ὁ ἴδιος δήλωσε, ὅτι σκοπὸς τῆς Συνταγμα-
τικῆς Ἀναθεώρησης εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἀναθεωρημένου Συντάγμα-
τος στὴν πολιτικὴ καὶ παραγωγικὴ ἀνασυγρότηση τῆς Χώρας καὶ στὴν 
ἔξοδό της ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση (ἡ ὁποία φυσικὰ ἔχει ἐπιδεινωθεῖ 
μὲ τὸ «τρίτο Μνημόνιο», ποὺ ὑπέγραψε ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσίπρας. Δηλαδὴ «νὰ 
σὲ κάψω Γιάννη, νὰ σὲ ἀλείψω μέλι!»).

Ἐπίσης, στὸν πρόλογο τοῦ «καινοτόμου Συντάγματος» ἀναφέρε-
ται ὅτι στόχος του εἶναι νὰ «θέσει τέρμα στὰ κακῶς κείμενα καὶ νὰ δι-
ευκολύνει τὴν ἔξοδο τῆς Χώρας ἀπὸ τὴν κρίση καί, πιὸ μακροπρόθεσμα 
τὴν ἀνάκαμψή της».

Τὸ ζήτημα ποὺ τίθεται εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἐξ ὁρισμοῦ τὸ Σύνταγμα εἶναι 
ὁ ὑπέρτατος νόμος ἑνὸς Κράτους. Μὲ αὐτὸ καθορίζεται τὸ Πολίτευμα, 
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ἀπονέμονται ἁρμοδιότητες στὰ κρατικὰ ὄργανα καὶ κατοχυρώνονται 
τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν. Τὸ σύνταγμα περιλαμβάνει ὅλους τους 
κανόνες ποὺ παραμένουν ἀναλλοίωτοι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς 
καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες. Τοὺς κανόνες ποὺ οὐσιαστικὰ δημιουργοῦν 
τὸ Κοινωνικὸ Κράτος Δικαίου.

  Ὁ Καταστατικὸς Χάρτης μίας Χώρας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐξυπη-
ρετεῖ τὴν ὁποιαδήποτε σκοπιμότητα. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μετατραπεῖ σὲ 
ἐργαλεῖο γιὰ τὴν παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση, τὴν προσέλκυση ἐπεν-
δύσεων, τὴν οἰκονομικὴ ἀποτελεσματικότητα. Γιατί, ἂν αὐτὸ συμβαίνει, 
τότε μπορεῖ εὔκολα ὁ καθένας νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ἐν λόγῳ Χώρα γιὰ 
τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἰδιοτελῶν ἐπιδιώξεών του (π.χ. γιὰ τὴν προώθηση 
τῆς παγκοσμιοποίησης). Παύει στὴν οὐσία ἡ Χώρα νὰ εἶναι ἐλεύθερη.

Ἐπίσης, μία χώρα –ἢ καὶ ἕνας ἄνθρωπος– ποὺ παύει νὰ ἔχει Κεφα-
λή της τὸν Χριστὸ χάνει τὸν προσανατολισμό της, χάνει τὴν Ταυτότητά 
της, χάνει τὸ Πρόσωπό της. Καὶ ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τὸν ὁποιονδή-
ποτε. Παύει νὰ εἶναι ἐλεύθερη. Αὐτὸ τὸ ἤξεραν οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, 
γι’ αὐτὸ καὶ πολεμοῦσαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς 
Πατρίδας τὴν Ἐλευθερία». Γιὰ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου» τοῦ 
1822 ἐπιγράφεται: «ΕΝ  ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ 
ΤΡΙΑΔΟΣ».

Ἑπομένως, γιὰ νὰ γίνει ἡ Ἑλλάδα «ἡ Χώρα τῆς Ἐλευθερίας» (γιὰ 
νὰ χρησιμοποιήσω μία ἔκφραση τοῦ ἴδιου τοῦ κ. Τσίπρα) δὲν χρειάζεται 
συνταγματικὴ ἀναθεώρηση. Οὔτε οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Χρειάζεται νὰ 
ζεῖ ἡ Ἑλλάδα (οὐσιαστικά, ὄχι μόνο στὰ λόγια, ὄχι μόνο γιὰ ἱστορικοὺς 
λόγους),  «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου 
Τριάδος»!

     Ἀγγελικὴ Εὐθ. Ζώη
                Νομικὸς
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Ὁ δικός μας Δεκαπενταύγουστος
ἤ,

Ἀντέχοντας καὶ φέτος...

Ο
ταν σημαίνει ἡ καμπάνα γιὰ τὴν Παράκληση, τὸ δροσερὸ τ᾿ ἀπόβρα-
δο σιμώνει καὶ μὲ τὶς δικές του ζωγραφιὲς καὶ εὐπρεπίζει,  στολίζει 

τὸ Ναό, ὅπως τὰ λιγοστὰ κλωνάρια ἀπό βασιλικὸ καὶ γιασεμὶ  στολίζουν 
τὴν Εἰκόνα Της. 

Ἀπὸ μακρυὰ ἀκούγονται οἱ φωνὲς τῶν περαστικῶν ποὺ ἐπιστρέ-
φουν ἀπό τὴ θάλασσα. Βιάζονται νὰ ἑτοιμασθοῦν γιὰ τὴ βραδυνή τους  
ἔξοδο. Κάποιοι σταυροκοπιοῦνται, ἄλλοι εἰσοδεύουν στὸ Ναὸ νὰ προ-
σκυνήσουν, ἐλάχιστοι ὅμως, ἐν σχέσει μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ 
Αὐγούστου. Τοὺς κοιτάζεις μὲ μιὰ συμπόνια, γιατὶ τὸ ξέρεις ὅτι τοὺς 
περισσότερους ἀπ᾿ αὐτοὺς δὲν θὰ τοὺς ξανανταμώσεις. 

Τὰ πρόσωπα κάθε ἀπόβραδο περίπου τὰ ἴδια στὴν Παράκληση. 
Ἔρχονται δὲ μόλις σημάνει ἡ καμπάνα, αὐτὴ ἡ μοῦσα τῆς Ἐκκλησίας, 
ποὺ συντροφεύει τοὺς πιστοὺς στὴν κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς τους. Ἔρχο-
νται, λοιπόν, οἱ πιστοί, αὐτὴ ἡ παρηγόρια τοῦ παπᾶ, ποὺ τοὺς περιμέ-
νει, γιὰ νὰ βάλει «Εὐλογητός». Γιατὶ τοὺς βλέπει ὡς τὰ μέλη μιᾶς οἰκογέ-
νειας –ἀφοῦ τέτοια εἶναι ἡ ἐνορία– ποὺ συνάζονται, ὅπως τὴν ἄχραντη 
ἐκείνη ὥρα τοῦ δείπνου. Καὶ μήπως δὲν εἶναι ἕνα ἰδιότυπο δεῖπνο κι 
αὐτὴ ἡ σύναξη, μὲ οἰκοδέσποινα Ἐκείνη καὶ συνδαιτυμόνες ὅλους ἐμᾶς; 
Ὅσους, δηλαδή, προτιμήσαμε νὰ δώσουμε προτεραιότητα στὴ Χάρη Της 
κι ὄχι στὰ βιαστικὰ κελεύσματα τοῦ κόσμου, ποὺ ἀκινητοποιεῖ τὶς συ-
νειδήσεις μας καὶ τὶς νεκρώνει; Μόνο ποὺ χρόνο τὸ χρόνο λιγοστεύουμε, 
ὅπως λιγοστεύει ἡ ζωή καὶ οἱ δυνάμεις μας.

Ἀπὸ τὰ γιασεμιὰ καὶ τὰ βασιλικὰ ἀνεβαίνει ἄρωμα, ποὺ μπερδεύ-
εται μὲ τὴν εὐωδία τοῦ ἁγιορείτικου θυμιάματος καὶ πλημμυρίζει τὸ 
Ναὸ μὲ ἕνα μύρο ποὺ κατανύσσει, εἰρηνεύει τὴν ψυχή, καθὼς μὲ ἀπί-
στευτη δροσιὰ τὴ θωπεύουν καὶ τὰ λιτὰ τὰ λόγια ἀπὸ τὰ τροπάρια τοῦ 
Παρακλητικοῦ Κανόνα. «Τὸν ποταμὸν τὸν γλυκερὸν τοῦ ἐλέους σου, 
τὸν πλουσίαις δωρεαῖς δροσίσαντα τὴν παναθλίαν καὶ ταπεινήν, Πά-
ναγνε, ψυχήν μου....» Ρήματα ἀληθινὰ καὶ ἀνθρώπινα. Ὅπως τὰ ἐρωτή-
ματα ποὺ ἔχουμε καὶ τὰ καταθέτουμε, μαζὶ μὲ τὰ ὅποια παράπονά μας, 
στὰ Ἄχραντα τὰ Χέρια Της, πρόσφορο καὶ νᾶμμα λὲς γιὰ τὴ λειτουργία. 
Μαζεύουμε, λοιπόν, τὶς ἀποτυχίες καὶ τὴν περιθωριοποίησή μας, αὐτὰ 
τὰ καθημερινὰ ἔπαθλα ποὺ μᾶς φιλεύει ὁ κόσμος, καὶ τὰ Τῆς προσφέ-
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ρουμε, γιὰ μεταποιηθοῦν σὲ «χαρὰν καὶ εὐφροσύνην». Γιατὶ μέρα τὴ 
μέρα συνειδητοποιοῦμε, ὅτι γιὰ τὸν Κόσμο εἴμαστε κάτι τὸ περιττὸ καὶ 
ἄχρηστο, ἀφοῦ δὲν ἀκολουθοῦμε τὰ βήματά του καί, τὸ κυριώτερο, 
δὲν ἀφήνουμε τὴν ψυχή μας στὰ χέρια του. Καὶ κόσμος, μὲ τὴ βιβλικὴ 
ἔννοια τοῦ ὅρου, μπορεῖ νὰ εἶναι ἀκόμα κι ὁ δικός μας κόσμος, τῶν  
«πιστῶν» δηλαδή, ἀλλὰ καὶ κείνων ποὺ εἶναι σιμά μας καὶ ἐπιμένουν 
νὰ λέγονται «συνεργάτες», «φίλοι» καὶ κάποτε «ἀδελφοί». Ὅμως, ὁ δικός 
μας Δεκαπενταύγουστος, συμπληρώνει αὐτὰ τὰ κενὰ μὲ τὴ θεραπευτική 
Της ἐπέμβαση. Ἐπέμβαση, ποὺ ὑπάρχει πάντα, ἀλλὰ περισσότερο τότε 
ποὺ χρειάζεται, ὕστερ᾿ ἀπὸ ἔμπιστό μας αἴτημα: εἰλικρινὲς αἴτημα κι 
ἀφτιασίδωτο ἀπό εὐγένειες καὶ συμπεριφορὲς τοῦ κόσμου τούτου. Γι᾿ 
αὐτὸ καὶ ψηλαφοῦμε κάθε ἀπόβραδο τὶς μέρες αὐτὲς τὴν ψυχή μας καὶ 
Τῆς παραδίνουμε τὶς πληγὲς ποὺ φέρει μὲ τὸν ἰκέσιο λόγο: «ἐκ φθορᾶς 
νοσημάτων ἀνάστησον». Γιατὶ αὐτὸ πού, ἰδιαίτερα τὶς ὧρες ἐτοῦτες, συ-
νειδητοποιοῦμε εἶναι τὰ νοσήματά μας, γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἴμαστε 
καὶ ὑπεύθυνοι. Κι εἴμαστε ὑπεύθυνοι, ἐπειδὴ δὲν μπορέσαμε νὰ συλλαβί-
σουμε πραγματικὰ καὶ τίμια ἐκεῖνα τὰ λόγια ποὺ εἶπε Ἐκείνη, ὅταν τὴν 
ἐπισκέφτηκε ὁ Ἀρχάγγελος τὴν ἡμέρα τὴ σημαδιακὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. 
«Γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου» (Λκ.1, 38) Ἄν, λοιπόν, τὸν βιώναμε 
αὐτὸ τὸ λόγο καὶ ὁριοθετούσαμε τὴ ζωή μας μὲ τὸν κανόνα τῆς ὑπακοῆς 
ποὺ μᾶς δίδαξε ἡ Μάνα μας Αὐτή, τότε θὰ εἴμασταν πιὸ ἐλεύθεροι, πιὸ 
σεμνοὶ καὶ περισσότερο τίμιοι. Ἀλήθεια, τὶ λέμε γιὰ ὅλ᾿ αὐτά;

Δεκαπενταύγουστο, λοιπόν, μὲ τὶς ἀντοχές μας νὰ ραντίζονται μὲ 
τὴ δροσιὰ τῆς Χάρης Της καὶ φέτος…  

      π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ἕνα βιβλίο Σταθμός στήν Ἐκκλησιαστική Ἀντίσταση

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΗΡΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ

Μ
έ τόν τίτλο «Ἡ Ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας στά μυθεύματα 
τοῦ Ἀντικληρικαλιστικοῦ Λαϊκισμοῦ» κυκλοφορήθηκε 

προσφάτως ἕνα βιβλίο–ντοκουμέντο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ ἀπό τῆς Ἐκδό-

σεις «ΚΡΗΝΗ», σελίδες 86, Ἀθήνα 
2016.

Πρόκειται γιά βιβλίο πού κο-
νιορτοποιεῖ ὅλες τίς ψευδεῖς καί 
σαθρές αἰτιάσεις καί συκοφαντίες 
κατά τῆς Ἐκκλησίας, πού προέρχο-
νται ἀπό τό ἀθεϊστικό περιβάλλον 
τῆς πολιτικῆς, τῆς ψευδοεπιστή μης 
καί ἀπό ὅλους τούς φορεῖς πού 
ἐκμεταλλεύονται τόν λαό μας.

Ὅπως γράφει ὁ Μακαριώτα-
τος στόν Πρόλογό του, τό βιβλίο 
αὐ τό «εἶναι ἀποκαλυπτικό τῶν 
διαφόρων σκοπιμοτήτων. Ἐπει-
δή ὅ σοι ἔχουν τέτοιους σκοπούς 
συνήθως ἀποφεύγουν νά κατα-
θέτουν ἱ στο ρικά στοιχεῖα, γι’ 
αὐτό στό παρόν βιβλίο παρατί-
θεται πλούσιο ἀρ χει α κό ὑλικό, 
χωρίς ἐπεξεργασία, ἀκριβῶς γιά 
νά ἀποφευχθῆ ἡ ἐν δε χόμενη 
ἀπόδοση μεροληψίας».

Ὁ Μακαριώτατος μέ τήν σύ-
νεση καί τήν πνευματική ἠρεμία 
πού τόν διακρίνουν κάνει βαθειά 
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ἀνατομία καί ἀποκαλύπτει μέ εὐγένεια καί λεπτότητα ὅλους ἐκείνους 
πού ἐπιβουλεύθηκαν καί 
ἐπιβουλεύονται τήν πνευμα-
τικότητα ἀλλά καί τήν εὐη-
μερία τοῦ λαοῦ τῆς Πατρί-
δος μας, μεθοδεύοντας τήν 
πανουργία τους μέ τέτοιο 
τρόπο ὥστε μέ τίς ψευδο-
λογίες καί τίς συκοφαντίες 
τους κατά τῆς Μητέρας τοῦ 
Γένους μας Ἐκκλησίας νά 
προφασίζονται ὅτι ἐνεργοῦν 
τἄχα γιά τόν ἐκσυγχρονισμό 
τῆς Ἑλλάδος!

Ἰδιαιτέρως ἀπαντᾶ, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπός μας, στό βι-
βλίο «Πραγματιστές, Δημα-
γωγοί καί ὀνειροπόλοι» τοῦ 
καθηγητοῦ κ. Νίκου Κ. Ἀλι-
βιζάτου, ὁ ὁ ποῖος, σημειωτέ-

ον εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀγαπημένα παιδιά τοῦ διεθνοῦς μαγειρείου τῆς 
Παγκοσμιοποιήσεως, δηλαδή τοῦ Global Citizen Foundation (GCF), 
ἑνός ὀργανισμοῦ, τοῦ ὁποίου τά “χαϊδεμένα παιδιά” «πραγματοποιοῦν με-
λέτες γιὰ τὴν προώθηση τῆς παγκοσμιοποίησης στὴν οἰκονομία, τὸ ἐμπόριο, 
τὴν ὑγεία, τὴν παιδεία, τὸν πληθυσμὸ καὶ τὸ περιβάλλον»! Νά προσθέσουμε 
δέ, εἰς ἐπίρρωσιν τῆς δικαίας κατά Θεόν ἀγανακτήσεως τοῦ Μακαριωτάτου 
κατά τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν μεθοδεύσεων, ὅτι ὁ κ. Ἀλιβιζάτος εἶναι καί 
μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, μέ ἀποστολή νά 
“σφάξη τήν Ἐκκλησία μέ τό βαμβάκι”! Αὐτό, βεβαίως, ἀποδεικνύεται καί 
ἀπό τήν ὁμολογία τοῦ ἴδιου τοῦ καθηγητοῦ ὅτι μετέχει καί στήν Ἑλληνική 
Ἕνωση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), ἡ ὁποία ἀπό τό καλοκαίρι 
τοῦ 2005 ἀνέλαβε πρωτοβουλία νά καταρτίση πρόταση Νόμου γιά τόν 
χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας!

Γράφει μέ γλαφυρότητα ὁ Μακαριώτατος: «Τελικά, ἀπό τίς 
τρεῖς λέξεις “πραγματιστές, δημαγωγοί καί ὀνειροπόλοι”, ἐμεῖς στήν 
Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουμε αὐτήν τήν παράδοση του τόπου, 
στήν ὁποία ὀφείλεται ἡ διατήρηση τῆς Ἐθνικῆς μνήμης καί τῆς 
ἐλευθερίας, ἀρκούμαστε νά εἴμαστε “πραγματιστές”, ἀφήνοντας 
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στούς ἄλλους τούς χαρακτηρισμούς τῶν “δημαγωγῶν” καί τῶν 
“ὀνειροπόλων”»!

Ὁλόκληρο τό βιβλίο τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι ἕνας ἀποδεδειγμέ-
νος πραγματισμός. Παραθέτει ἀδιάσειστα στοιχεῖα γιά τίς παραχωρή-
σεις ἐκκλησιαστικῆς γῆς καί περιουσίας στό κράτος καί ἀποδεικνύει 
ὅτι ὁλόκληρη ἡ κτιριακή ἔκφραση τοῦ Κράτους μας ἔχει ἀνοικοδο-
μηθεῖ σέ οἰκόπεδα ἰδιοκτησίας τῆς Ἐκκλησίας μας! Μόνο ἡ Ἱ. Μονή 
Πετράκη (πού, γιά τό «εὐχαριστῶ» τήν βομβάρδισαν πρό σ φατα οἱ 
Ἀναρχικοί), ἔδωσε ἐδάφη ἀπό τά οἰκόπεδά της γιά νά κτισθοῦν ὅλα 
τά Νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν (συνολικά ἄνω τῶν 10.000 στρεμμάτων) 
καί 2000 ἐπιπλέον στρέμματα γιά δημιουργία Σανατωρίου τοῦ Νο-
σοκομείου «Εὐαγγελισμός» (πού ἡ Πολιτεία ἐπί Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλῆ ἄλλαξε τόν σκοπό τῆς παραχωρήσεως καί ἔχτισε τό Μόν 
Παρνές=σημερινό Καζίνο!), ἀλλά καί ἡ Ἐθνική Βιβλιοθήκη, ἡ Ἐθνι-
κή Πινακοθήκη, τό Πολεμικό Μουσεῖο, τό Μέγαρο Μουσικῆς, ἡ 
Ἀμερικανική Πρεσβεία, τό Σκοπευτήριο, τό Πολυτεχνεῖο, ἡ Ἀκα-
δημία, ἡ Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, ἡ Πυριτιδαποθήκη, τό ΠΙΚΠΑ, τά 
κτίρια τῶν περισσοτέρων Ὑπουργείων καί πλεῖστα ὅσα!

Σέ Ἐκκλησιαστική περιουσία κτίσθηκαν, ἐπίσης, τά Κοιμητήρια 
ὅλης τῆς χώρας μας, Κοινωφελῆ Ἱδρύματα, ἐγκαταστάσεις Ἀγροτικῶν 
Συνεταιρισμῶν, πλῆθος Σχολείων καί παραχωρήθηκαν σέ ἀκτήμονες 
ἀγρότες ἑκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα Ἀγροτικῆς καί Δασικῆς γῆς 
πρός καλλιέργεια καί ἐκμετάλλευση!

Τό βιβλίο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας εἶναι μιά πε-
ριληπτική ἐπιτομή τῆς ὑλικῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν 
Πατρίδα μας. Ἐάν οἱ ἀναγνῶστες ἀναπτύξουν νοερῶς στήν διάνοιά 
τους μέ κάθε λεπτομέρεια τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου θά κα-
τανοήσουν μέ ἀπόλυτη ἐνάργεια ὅτι ὅλη ἡ ὑποδομή καί ἡ ἀνοικο-
δόμηση τῆς Δημόσιας ζωῆς τῆς Πατρίδος μας προέρχονται ἀπό 
τήν Ἐκκλησία μας καί ὀφείλονται στήν Μητρική ἀγάπη Της. Αὐτή 
ἡ ἀγάπη τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας φρόντισε, ὄχι μόνο νά προσφέ-
ρη στόν τόπο μας  ἐκτάσεις γῆς ἀπό τῆς Παλιγεννεσίας μέχρι τῶν 
ἡμερῶν μας, ἀλλά προσέθεσε καί πλέον τῶν 800 ὀκάδων χρυσοῦ, 
ἀπό τά ἱερά τιμαλφῆ Της (ἐκτός τοῦ ἀργύρου καί τῶν χρημάτων Της), 
γιά τήν ριζική ἀνασυγκρότηση τῆς κυριολεκτικά κατακρημνισμένης 
Πατρίδος μας!

Ὁ Μακαριώτατος μέσῳ τοῦ βιβλίου του αὐτοῦ ἀφήνει νά ἐννοηθῆ 
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καί ἡ μεγάλη συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν διαμόρφωση και ἀνάπτυξη 
τῆς Παιδείας τοῦ Γένους μας, ἀφοῦ ἡ ἀναφορά του καί μόνο στόν 
ἀπίστευτο ἀριθμό τῶν Σχολείων, τῶν Σχολῶν καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων 
πού ἀνηγέρθησαν μέ Ἐκκλησιαστικά χρήματα εἶναι ἀποδεικτική τῆς 
πρωταγωνιστικῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας στήν δημιουργία, 
στήν ἀνάπτυξη καί ὁλοκλήρωση ἑνός Κράτους συγκροτημένου, 
μέ τίς πνευματικές προδιαγραφές γιά νά παραδειγματίση ἀκόμη 
καί τά προηγμένα κράτη καί νά τά καθοδηγήση μέ τό Φῶς τῆς 
καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς!

Δυστυχῶς, οἱ μετά τόν Καποδίστρια Κυβερνῆτες μας ματαίωσαν 
αὐτήν τήν ὁδηγητική γιά τά Ἔθνη πορεία τῆς Πατρίδος μας καί τήν 
κατήντησαν οὐραγό καί ἐπαίτην τῆς Διεθνοῦς ἀθλιότητος!

Στό βιβλίο, ἐπίσης, γίνεται ἐμφανής ἡ τεράστια εὐθύνη τῶν 
ἀπό τοῦ Καποδίστρια καί ἐντεῦθεν Διοικήσεων τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες ἀδιαφόρησαν παντελῶς γιά τήν Πολιτική 
καί Πολιτειακή κατάσταση τῆς Πατρίδος μας, ἄφησαν τούς Πολιτι-
κούς –χωρίς τήν ἄγρυπνη πνευματική τους ἐπιστασία, χωρίς νά τούς 
φέρουν καμμιά ἀντίσταση– νά ἁλωνίζουν ἀνεξέλεγκτοι ὅπως θέλουν 
καί ὅπως τούς ὑπαγορεύουν τά ξένα ἀφεντικά τους, νά ρουφοῦν τόν 
ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ Ἕλληνα, νά καταβροχθίζουν μέ ἀπληστία ἀκόμη 
καί τά ψιχία τῆς ἐναπομεινάσης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, μέχρι  
νά φθάσουν σήμερα  οἱ  κυβερνῶντες στήν ἀπόλυτη περιφρόνηση τῆς 
Ἐκκλησίας, ἡμῶν (τῶν πιστῶν καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως) 
κοιμωμένων, καί νά ἐπιχειροῦν μέ θρασύτητα νά πετάξουν ἔξω ἀπό 
τήν ζωή τοῦ Κράτους μας, τήν Εὐεργέτιδα τοῦ Ἔθνους Ἐκκλησία, 
«σάν τήν τρίχα ἀπ’ τό ζυμάρι» ἤ «σάν στυμένη λεμονόκουπα»!

Υἱικῶς καί βαθυσεβάστως συγχαίρουμε τόν Μακαριώτατον Ἀρχι-
επίσκοπό μας γιά τήν συγγραφή αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, τό ὁποῖο θεω-
ροῦμε Σταθμό στήν Ἐκκλησιαστική Ἀντίσταση κατά τῶν ψευδο-
λόγων Κυβερνητῶν μας, οἱ ὁποῖοι ὡς ἀδίστακτοι καί ἀγνώμονες 
πατραλοῖες, ἐπιχειροῦν καθημερινά νά στρέψουν τόν λαό μας ἐναντί-
ον τῶν Πνευματικῶν του Πατέρων, πού τόν ἀφυπνίζουν, τόν καθοδη-
γοῦν καί τοῦ παρέχουν τήν θαλπωρή, τήν στοργή καί τήν ὑλική καί 
πνευματική βοήθεια πού πηγάζουν ἀστείρευτα ἀπό τήν μοναδική καί 
πραγματική Μητέρα μας, τήν  Ἐκκλησία!

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Τί εἴδους γονιὸς εἶμαι;

Μ
ὲ τὸ ποὺ κλείνουν τὰ σχολεῖα γιὰ τὸ καλοκαίρι ἀρχίζει ὁ πονοκέφαλος τῶν 
γονέων ποὺ ἀναρωτιῶνται πῶς νὰ ἀπασχολήσουν τὰ παιδιά τους. Πῶς 

νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε; Νὰ τὰ στείλουμε σὲ κατασκήνωση; Σὲ summer camp; 
Στὸν παπποῦ καὶ στὴ γιαγιὰ στὸ χωριό; Μὲ τί νὰ ἀσχοληθοῦν γιὰ νὰ μὴν βα-
ριοῦνται; Οἱ ἰδέες ποὺ προτείνουν οἱ εἰδικοὶ εἶναι πιὰ τετριμμένες: «Στεῖλτε τα 
σὲ καλοκαιρινὲς δραστηριότητες, γράψτε τα σὲ μιὰ κατασκήνωση, ὀργανῶστε 
τους τὴν ἡμέρα μὲ παιχνίδια καὶ δράσεις…». Ὅλα αὐτὰ εἶναι καλά, ἀλλὰ εἶναι 
ἀποτελεσματικά; Μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιλογὲς ποὺ ἀνοίγονται μπροστὰ στὰ 
παιδιὰ κάθε καλοκαίρι εἶναι ἄραγε τὰ παιδιὰ ἱκανοποιημένα; Χαίρονται τὸ 
καλοκαίρι ἢ ἀνυπομονοῦν νὰ ξανανοίξουν τὰ σχολεῖα γιὰ νὰ ξαναμποῦν σὲ 
μιὰ ρουτίνα ποὺ ἔχουν μυηθεῖ ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἑνάμισυ ἢ δύο ἐτῶν; Γιατί 
σήμερα, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχή, τὰ παιδιὰ παραπονιοῦνται ὅτι 
βαριοῦνται;

Ἡ σύγχρονη πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι τὰ παιδιά, μὲ τὸ ποὺ συ-
μπληρώνουν τὸν πρῶτο χρόνο ζωῆς τους –ὅταν πιὰ ἡ μητέρα ἐπιστρέφει στὴν 
ἐργασία της μετὰ τὴν ἄδεια τοκετοῦ– ἀποτελοῦν ἕνα πρόβλημα γιὰ τοὺς γο-
νεῖς, τὸ ὁποῖο συνήθως λύνεται μὲ τὸν Παιδικὸ Σταθμό. Τὸ πρωΐ, πηγαίνοντας 
στὴν δουλειά μας, τὰ ἀφήνουμε στοὺς διάφορους Παιδικοὺς Σταθμοὺς καὶ 
τὰ μαζεύουμε τὸ ἀπόγευμα ποὺ σχολᾶμε. Καὶ ὅταν φθάσουν τὰ παιδιὰ στὴν 
ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν, τότε ποὺ κανονικὰ θὰ ξεκινοῦσαν τὸ σχολεῖο,  τὴν πρώτη 
τάξη τοῦ Δημοτικοῦ, ἔχουν ἤδη “προϋπηρεσία” ἕξι χρόνων σὲ... σχολικὸ πε-
ριβάλλον! Πρὶν ξεκινήσουν τὸ Δημοτικὸ ἔχουν περάσει πέντε ἢ ἕξι χρόνια σὲ 
προσχολικὸ στρατωνισμό! Μὲ τὸ ποὺ συνειδητοποιοῦν δηλαδή, τὰ παιδιὰ τὸν 
ἑαυτό τους, βρίσκονται ἤδη σὲ μιὰ ὀργανωμένη, τυπικὴ ρουτίνα στὴν ὁποία 
μαθαίνουν νὰ αἰσθάνονται ἀσφαλῆ.

Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ὅμως, εἶναι πραγματικὰ πολὺ δύσκολο νὰ ἀνα-
πτυχθεῖ μιὰ ὑγιὴς καὶ οὐσιαστικὴ σχέση τῶν γονέων μὲ τὰ παιδιά. Διότι, ὅσο 
καλὴ διάθεση καὶ νὰ ἔχουμε οἱ γονεῖς νὰ σχετισθοῦμε μὲ τὰ παιδιά μας καὶ 
νὰ τὰ βοηθήσουμε, ὅσο μποροῦμε, νὰ προκόψουν στὴν ζωή τους, εἶναι πραγ-
ματικὰ ἐλάχιστος ὁ χρόνος γιὰ νὰ ἐργαστοῦμε μὲ αὐτά. Τὰ παιδιὰ σήμερα 
μεγαλώνουν μὲ τοὺς νηπιαγωγούς, μὲ τοὺς δασκάλους καὶ μὲ τὴν τηλεόραση. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ὅσο καὶ νὰ κοροϊδεύουμε τὸν ἑαυτό μας ὅτι τὸ ἀπό-
γευμα ἀφιερωνόμαστε σὲ αὐτά. Καὶ τὸ καλοκαίρι, ποὺ ἴσως εἶναι ἡ μοναδικὴ 
περίοδος τοῦ ἔτους, κατὰ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ ἀναπληρώσουμε ἕνα μικρὸ 
κενὸ ἀπὸ τὸ χαμένο χρόνο, εἴμαστε τόσο κουρασμένοι, ποὺ ἀναζητοῦμε δρά-
σεις καὶ χώρους διασκέδασης γιὰ τὰ παιδιὰ ὥστε νὰ ἀπασχοληθοῦν καὶ νὰ μᾶς 
ἀφήσουν γιὰ λίγο ἥσυχους!

Ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς καὶ παγιώνεται αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς 
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καλοκαιρινῆς περιόδου, πληθαίνουν τὰ ζευγάρια τῶν γονέων ποὺ πηγαίνουν 
χώρια διακοπὲς ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο γιὰ νὰ βρίσκεται τοὐλάχιστον ἕνας γο-
νιὸς μὲ τὰ παιδιὰ στὸ χωριό τους ἢ σὲ μιὰ ἐξοχή. Παίρνει δηλαδὴ ὁ πατέρας 
τὶς δέκα μέρες ποὺ δικαιοῦται καλοκαιρινὴ ἄδεια, πηγαίνει στὸ χωριὸ μὲ τὰ 
παιδιά, ἐνῶ ἡ μητέρα ἐργάζεται. Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἄδειά του, παίρνει ἡ 
μητέρα τὴν δική της ἄδεια ἐνῶ ὁ πατέρας ἐπιστρέφει στὴν ἐργασία του. Ἔτσι 
ὁρίζονται σήμερα οἱ οἰκογενειακὲς διακοπές!  

Ἄλλοι γονεῖς, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν αὐτὴν τὴν λύση ἀλλὰ 
θέλουν νὰ κάνουν ἀπὸ κοινοῦ τὶς διακοπές τους, ἐπιλέγουν τὴν ἐναλλακτικὴ 
ἐπιλογή, μέχρι νὰ ἔρθει ἡ ὥρα τῆς καλοκαιρινῆς ἄδειας, νὰ στείλουν τὰ παιδιὰ 
λίγες μέρες στὸ χωριὸ μὲ τοὺς συγγενεῖς ποὺ κατοικοῦν ἐκεῖ. Ἐνῶ ὅμως, αὐτὴ 
φαινομενικὰ εἶναι καλὴ λύση, εἶναι ἔτσι πράγματι; Ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς 
παράγοντες. Ποῦ θὰ στείλουμε τὰ παιδιά; Οἱ συγγενεῖς ποὺ θὰ τὰ ἀναλάβουν 
τί νοοτροπία ἔχουν; Εἴμαστε τοῦ ἰδίου πνεύματος οἱ γονεῖς μὲ ἐκείνους; Ἔλεγε 
μιὰ φίλη, ἡ ὁποία ἔστειλε τὸν ἑπτάχρονο γιό της στὸ νησὶ ποὺ κατοικοῦν οἱ 
γονεῖς της καὶ τὰ ἀδέλφια της μὲ τὰ δικά τους παιδιά, ὅτι ὁ μικρὸς περνοῦσε 
ὅλη τὴν ἡμέρα χαζεύοντας τηλεόραση καὶ παίζοντας ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια 
στὸ κινητὸ τηλέφωνο ποὺ τοῦ εἶχε δώσει γιὰ νὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί της!

—«Τοῦ κατέβασαν τὰ ξαδέλφιά του τὰ παιχνίδια στὸ κινητὸ καὶ τὸν ἄφη-
ναν νὰ παίζει ὅλη μέρα, ἐνῶ ἐκεῖνα γύριζαν μὲ τοὺς φίλους τους», διαμαρτυ-
ρήθηκε ἡ μητέρα! 

—«Καὶ γιατί ἐσὺ δὲν εἶπες στὸ παιδί σου νὰ μὴν παίζει στὸ κινητό;», ρώ-
τησα ἐγὼ ἀφελέστατα. 

—«Ὅταν θὰ πάω ἐγὼ ἐκεῖ θὰ δεῖς πῶς θὰ τοῦ τὰ κόψω αὐτά!…», ἀπείλη-
σε ἡ μητέρα. Καὶ ἀναρωτιέται κανείς: τί θὰ ἀλλάξει ὅταν θὰ πάει ἡ μητέρα ἐκεῖ 
ποὺ εἶναι τὸ παιδί; Θὰ τοῦ πάρει τὸ παιχνίδι καὶ θὰ ἡσυχάσει ὅτι τὸ γλίτωσε 
ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες; 

Αὐτὴ εἶναι λύση ἢ ἁπλῆ ἀντιμετώπιση ἑνὸς ἐπιφανειακοῦ συμπτώματος, 
ἑνὸς μεγάλου προβλήματος; Γιατί τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι τὸ παιδάκι παίζει 
ὅλη μέρα παιχνίδια. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι πρὶν στείλει ἡ μητέρα τὸ παιδί της 
στοὺς συγγενεῖς, δὲν εἶχε ἐξασφαλίσει τὶς συνθῆκες τὶς ὁποῖες ἐπιθυμοῦσε νὰ 
βρεῖ τὸ παιδί της ἐκεῖ. Ἀλλά, γιὰ μένα τὸ σπουδαιότερο πρόβλημα εἶναι ὅτι 
τὸ παιδί, ὅταν λείπει ἡ μαμά του, παίζει τὰ παιχνίδια ποὺ ξέρει ὅτι αὐτὴ τοῦ 
ἔχει ἀπαγορεύσει, ἐνῶ ὅταν ἐκείνη εἶναι κοντά του δὲν τὰ παίζει. Δηλαδὴ τὸ 
παιδὶ θέλει τὸν “μπαμπούλα” πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του γιὰ νὰ κάνει τὸ σωστό, 
ἐνῶ ὅταν ὁ “μπαμπούλας” λείπει, κάνει ὅ,τι θέλει; Καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι πὼς οἱ 
γονεῖς σήμερα ἔχουμε συμβιβαστεῖ μὲ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα καὶ ἀρνού-
μαστε νὰ δεχθοῦμε ὅτι ὑπάρχει περίπτωση νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ νὰ συμπερι-
φέρονται ὅπως πρέπει, εἴτε εἶναι οἱ γονεῖς τους μπροστά τους, εἴτε ὄχι. 

Γιατί ἄραγε εἶναι δύσκολο νὰ ἀναπτύξουμε μὲ τὰ παιδιά μας μιὰ τέτοια 
σχέση ἐμπιστοσύνης; Μήπως ὁ χρόνος ποὺ τελικὰ ἀφιερώνουμε γι’ αὐτά, δὲν 
εἶναι ἀρκετός; Μήπως, ὅσο καὶ ἂν ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἀφιερώνουμε ποιοτικὸ 



354

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 168-169

χρόνο, δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ μᾶς γνωρίσουν τὰ παιδιά μας καὶ νὰ τὰ γνωρίσουμε 
κι ἐμεῖς; Γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ σχέση ἐμπιστοσύνης πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ 
γνωρίσουμε αὐτὸν ποὺ θὰ ἐμπιστευθοῦμε. Δὲν μποροῦν ὅμως τὰ παιδιὰ νὰ 
γνωρίσουν τοὺς γονεῖς μέσω τρίτων. Δὲν μπορεῖ ὁ Παιδικὸς Σταθμός, ὅσο καλὴ 
δουλειὰ καὶ νὰ κάνει, νὰ ἀντικαταστήσει τοὺς γονεῖς, οὔτε νὰ ἀναπτύξει σχέ-
σεις παιδιῶν μὲ γονεῖς. Γιατί ἡ σχέση δὲν ἀναπτύσσεται λόγῳ τῆς ἰδιότητος 
τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας ἀλλὰ λόγῳ τῆς προσωπικότητος τοῦ πατέρα καὶ 
τῆς μητέρας. 

Δηλαδή, δὲν εἶναι μόνο ἡ ἰδιότητα τοῦ πατέρα ἢ τῆς μητέρας ἱκανὴ γιὰ 
νὰ ἐμπιστευθεῖ τὸ παιδὶ καὶ νὰ νιώσει ἀσφάλεια, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη σημασία τὸ 
ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ πατέρας καὶ ποιὰ ἡ μητέρα. Ἐμεῖς οἱ γονεῖς θεωροῦμε ὅτι 
καὶ μόνο λόγῳ ἰδιότητος ἔχουμε ἐξουσία στὰ παιδιὰ καὶ πρέπει νὰ ὑπακού-
ουν, ἔστω καὶ διὰ τοῦ φόβου. Ἔτσι ὅμως, τὸ μόνο ποὺ πετυχαίνουμε εἶναι νὰ 
συμπεριφέρονται ὅπως θέλουμε μπροστά μας, ἐνῶ μόλις γυρίσουμε τὴν πλάτη 
μας, κάνουν ὅ,τι θέλουν χωρὶς νὰ μᾶς λογαριάζουν!

Αὐτὴ δὲν εἶναι καὶ ἡ νοοτροπία μας ἀπέναντι στὸ Θεό; Ὅσο βρισκό-
μαστε στὴν Ἐκκλησία ἢ σὲ ἄλλα περιβάλλοντα ἐκκλησιαστικά, συμπεριφερό-
μαστε ὅπως ξέρουμε ὅτι πρέπει νὰ συμπεριφερόμαστε. Ὅταν ὅμως, βγοῦμε 
παραέξω, στὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνική μας ζωή, συμπεριφερόμαστε ἀκόμη 
καὶ ἀντίθετα, νιώθοντας ὅτι εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ ὅτι δὲν μᾶς ἐλέγχει κανείς. 
Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ δηλώνει ὅτι ξέρουμε κατὰ βάθος γιατί συμπεριφερόμα-
στε ὅπως πρέπει μέσα στὴν Ἐκκλησία; Ὄχι βέβαια! Μόνο ἐμπιστοσύνη στὸ 
Θεὸ δὲν δείχνει αὐτὴ ἡ διπροσωπία μας. Γιατί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ξεκαθαρίσει 
μέσα του γιατί κάνει τὸ καθετί, τὸ κάνει πάντοτε καὶ παντοῦ, ὄχι ἐπιλεκτικά, 
ὅπου τὸν βλέπουν οἱ ἄλλοι. Ἔτσι καὶ τὰ παιδιά, ὅταν δὲν ἔχουν ξεκαθαρίσει 
μέσα τους τί σημαίνει κάθε ὁδηγία ποὺ λαμβάνουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς, συμπερι-
φέρονται ὅπως θέλουν πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τῶν γονέων. 

Ἀναμφισβήτητα τὰ προβλήματα στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν σήμερα 
εἶναι πολὺ μεγάλα. Ὑπάρχουν πολλὰ οὐσιαστικὰ ἀλλὰ καὶ πρακτικὰ θέματα 
ποὺ καλούμαστε κάθε μέρα οἱ γονεῖς νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε, ὅπως μπορεῖ ὁ 
καθένας, μέσα στὶς κοινωνικὲς συνθῆκες ποὺ ἔχουν καθιερωθεῖ. Ἡ οὐσία ὅμως, 
νομίζω ὅτι βρίσκεται στὸ ποιοὶ τελικὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ γονεῖς. Αὐτὸ εἶναι ποὺ 
μᾶς κρίνει καὶ μᾶς χαρακτηρίζει ὡς γονεῖς. Τί εἴδους ἄνθρωποι εἴμαστε, ἢ κα-
λύτερα τί εἴδους ἄνθρωποι θέλουμε νὰ γίνουμε; Αὐτό, νομίζω, εἶναι τὸ κρίσιμο 
ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ θέσουμε στὸν ἑαυτό μας καὶ ἀπὸ τὴν ἀπάντηση ποὺ 
θὰ δώσει ὁ καθένας μας, θὰ ἐξαρτηθεῖ καὶ τὸ εἶδος τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ μεγα-
λώσουμε!

     

      
	 	 	 	 	 	 Μαρίνα	Διαμαντῆ
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Ἡ Ψυχιατρική τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ο  ΜΕΓΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ  ΨΥΧΩΝ  &  ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Μέγας Βασίλειος ἦταν ὡς γνωστὸν ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς φωστῆρες τὶς 
τρισηλίου Θεότητος, Ἐπίσκοπος Καισαρείας. Ἐγεννήθη τὸ ἔτος 330 μ.Χ. 

εἰς τὴν Καισάρειαν τῆς Καππαδοκίας ὅπου ἐφοίτησεν εἰς σχολεῖα τῆς Και-
σαρείας καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ κατόπιν εἰς τὰς ἰοστεφεῖς Ἀθήνας 
ὅπου ἐπὶ τετραετίαν παρηκολούθησε μαθήματα Ρητορικῆς, Διαλεκτικῆς, Φι-
λοσοφίας, Γραμματικῆς, Ἀριθμητικῆς, Ἀστρονομίας, Μουσικῆς καὶ Ἰατρικῆς 
ἀπὸ τὸ 352 μ.Χ. ἕως τὸ 356 μ.Χ. Ἡ ἰατρική του παιδεία διαφαίνεται εἰς τὸν 
προφορικὸν καὶ γραπτὸν λόγον τῆς ἀττικῆς διαλέκτου καὶ εἰς τὴν περίφημον 
Βασιλειάδα αὐτοῦ. Εἰς αὐτὴν ἐκτός τῶν ἄλλων ἱδρυμάτων εἶχε πλήρως συ-
γκροτημένη καὶ ὀργανωμένη νοσοκομειακὴ μονάδα, στὴν ὁποία νοσηλεύο-
ντο πάσχοντες ἀπὸ μεταδοτικὰ νοσήματα, ἀσθενεῖς ἀνίατοι καὶ λεπροί, τοὺς 
ὁποίους νοσήλευε ὁ ἴδιος.

Ἀποτέλεσμα τῆς διαθέσεώς του νὰ ἱκανοποιήση τὴν καλὴν περὶ τὴν παί-
δευσιν ἀπληστίαν του ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρεται καὶ εἰς τὰ τῆς ψυχῆς 
προβλήματα μὲ βάσιν τὰ ἐπιστημονικὰ κρατοῦντα τῆς ἐποχῆς του, τὰ ὁποῖα 
καὶ σήμερον ἐντυπωσιάζουν καὶ ἐκπλήσσουν τοὺς εἰδικοὺς ἰατρούς. Ἐπιγραμ-
ματικῶς, εἰς τὴν 199ην ἐπιστολὴν τοῦ ἔτους 375 μ.Χ., Ἀμφιλοχίῳ περὶ κα-
νόνων, τονίζει: «γινώσκω ὅτι μακρὰ ἀρρώστια περιπεσῶν καὶ κάμνων περὶ 
αὐτὰς τὰς ὄψεις, ἐκ τοῦ παλαιοῦ πάθους καὶ τῆς ἐνάγχου αὐτῷ ἐπισυμβά-
σης νόσου παντελῶς ἄχρηστος πρὸς τὰς τυχούσας ἐνεργείας ἀπέμεινεν», 
τοὐτέστιν: «μάθε ὅτι, ἀφοῦ περιέπεσεν εἰς μακρὰν ἀσθένειαν καὶ τώρα ὑπο-
φέρει πολὺ ἀπὸ τὰ μάτια του, ἀπὸ τὸ παλαιὸν πάθος καὶ ἀπὸ τὴν πρόσφατον 
ἀσθένειάν του, ἔγινεν ἐντελῶς ἀνίκανος ν’ ἀντεπεξέλθη εἰς τὰς παρουσιαζομέ-
νας ὑποθέσεις». Διὰ τὴν ψυχικὴν καταβολὴν ὁμιλεῖ καὶ εἰς τὴν 140ην ἐπιστο-
λήν, ἡ ὁποία ἐγράφη τὸ ἔτος 373 μ.Χ. πρὸς τὴν Ἀντιοχέων ἐκκλησίαν λέγων: 
«καὶ αὐτοῦ τοῦ σώματος πάλαι μὲν μοι ὑπὸ μακρᾶς τῆς ἀρρώστιας πεπονη-
κότος, νῦν δὲ ἀπὸ τῶν συνεχῶν θλίψεων παντελῶς συντετριμμένον», ἤτοι: 
«ὁλόκληρον τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ καιρὸν ἔχει καταβληθῆ ὑπὸ τῆς μακρᾶς 
ἀσθενείας, τώρα δὲ ὑπὸ τῶν συνεχῶν θλίψεων εἶναι ἐντελῶς συντετριμμένον». 
Ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι πράγματι βαθὺς γνώστης τῆς ψυχῆς ὅταν, εἰς τὴν 
127ην ἐπιστολὴν τοῦ ἔτους 373 μ.Χ. μηνὸς Ἰουνίου ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν 
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Εὐσέβιον, ἐπίσκοπον Σαμοσάτων, γράφει: «πέφυκε γὰρ τὰ κατὰ τὴν πείραν 
λυπήσαντα ψυχαγωγίαν ἔχει ἐν διηγήμασι», δηλαδή: «τὰ πράγματα ποὺ μᾶς 
ἐλύπησαν, ὅταν τὰ ἐδοκιμάζαμε, φέρουν συνήθως κάποιαν ἀνακούφισιν, ὅταν 
τὰ διηγούμεθα». Καὶ προσθέτει εἰς τὴν ἐπιστολὴν 206ην τοῦ ἔτους 375 μ.Χ. 
πρὸς τὸν Ἐλπίδιον, ἐπίσκοπον, ἡ ὁποία εἶναι παραμυθητική: «φοβοῦμαι δὲ 
περὶ τῆς σῆς κοσμιότητος μήπω σοὶ ἐμπόδιον γένηται ἡ περὶ τῶν οἰκείων 
λύπη», τοὐτέστιν: «φοβοῦμαι δὲ μὴ τυχὸν γίνη ἐμπόδιον εἰς τὴν κοσμιότητά σου 
ἡ λύπη περὶ τῶν οἰκογενειακῶν πραγμάτων». Καὶ συνεχίζει: «νῦν μάλιστα τῆς 
τοῦ σώματος ἀσθενείας αἰσθάνομαι, ὅτι ὁρῶ μοι τοσοῦτον ἐμποδίζουσαν 
τῇ τῆς ψυχῆς ὠφελείᾳ», ἤτοι: «τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος αἰσθάνομαι ἰδιαι-
τέρως τώρα ποὺ βλέπω πόσον ἐμποδίζει τὴν πρόοδον τῆς ψυχῆς μου». Διὰ τὴν 
ἐπιβλαβῆ ἐπίδρασιν τοῦ φθόνου, τοῦ θυμοῦ, τῆς συκοφαντίας ἐπὶ τῆς ψυχῆς 
δέχεται καὶ παρατηρεῖ καὶ τονίζει: «φθόνου γὰρ πάθος οὐδὲν ὀλεθριώτε-
ρον ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐμφύεται· ὃς ἐλάχιστα λυπῶν τοὺς ἔξωθεν, πρῶτον 
κακὸν καὶ οἰκεῖον ἐστι τῷ κεκτημένῳ... οὕτως ὁ φθόνος τὴν ἔχουσαν αὐτὸν 
ψυχὴν ἐξαναλίσκει. Διόπερ οὐδέποτε δυσθυμίαι τὸν βάσκανον ἀπολείπου-
σι», δηλαδή: «διότι εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων δὲ φυτρώνει κανένα πάθος 
ὀλεθριώτερον ἀπὸ τὸν φθόνον. Αὐτὸ ποὺ ἐλάχιστα λυπεῖ τοὺς ἔξω, τὸ πρῶτον 
καὶ συγγενὲς κακὸν εἰς τὸν κάτοχον... ἔτσι ὁ φθόνος φθείρει τὴν ψυχὴν ποὺ τὴν 
κατέχει. Διὰ τοῦτο ἀπὸ τὸν φθονερὸν οὐδέποτε λείπουν ἀθυμίαι, οὐδέποτε αἱ 
κακοκεφιές». Καὶ προσθέτει, εἰς τὴν αὐτὴν ὁμιλίαν περὶ φθόνου: «ταῦτα πά-
ντα τροφὴ τῆς νόσου καὶ προσθήκη τῆς ἀλγηδόνος ἔστι τῷ βασκάνῳ. Καὶ 
τὸ χαλεπόν τῆς νόσου ὅτι οὐδὲν ἐξειπεῖν αὐτὴν δύναται, ἀλλὰ αὐτὴν κύπτει 
μὲν καὶ κατηφής ἐστι. Οὐκοῦν οὔτε ἰατρόν τῆς νόσου παραλαμβάνει, οὔτε 
τί φάρμακον ἐξευρεῖν δύναται τοῦ πάθους ἀλεξιτήριον», τοὐτέστιν: «ὅλα 
αὐτὰ εἶναι τροφὴ διὰ τὴν ἀρρώστιαν καὶ πρόσθετος πόνος διὰ τὸν φθονερόν. 
Καὶ ἡ δυσκολία τῆς ἀσθενείας εἶναι ὅτι δὲν ἠμπορεῖ οὔτε κἂν νὰ τὴν ὀνομάσῃ. 
Ἀλλ’ὅμως σκύβει καὶ εἶναι κατηφής. Λοιπὸν οὔτε ἰατρὸν καλεῖ διὰ τὴν ἀρρώ-
στιαν, οὔτε ἠμπορεῖ νὰ εὔρη κάποιον φάρμακον διὰ νὰ ἀπομακρύνη τὸ πάθος». 
Διὰ τὴν συκοφαντίαν, εἰς τὴν ἐπιστολὴν 51ην Βοσπόρῳ ἐπισκόπῳ, παρατη-
ρεῖ ὅτι δημιουργεῖ ψυχικὰ ἄλγη, λέγων: «Πῶς μοῦ οἴει τὴν ψυχὴν ὠδύνησεν 
ἡ ἀκοὴ τῆς συκοφαντίας ἐκείνης. Ὥστε πᾶσαν τὴν νύκτα ἐπὶ τοῖς ρήμασι 
τῆς ἀγάπης σου ὀλίγου δεῖν ἄϋπνον διαμεῖναι, οὕτω μέσης ἤψατό μου τῆς 
καρδίας ἡ λύπη. καὶ οὐδεὶς οὕτως ἀνάλγητος ὡς μὴ παθεῖν τὴν ψυχὴν καὶ 
κατακαμφθῆναι εἰς γῆν στόμασιν εἰς ψευδολογίαν εὐκόλως περιπεσῶν», 
δηλαδή: «πόσον νομίζεις ὅτι μου ἐστενοχώρησε τὴν ψυχὴν τὸ ἄκουσμα τῆς 
συκοφαντίας ἐκείνης. Ὅλην τὴν νύκτα ἔμεινα σχεδὸν ἄϋπνος ἀπὸ τοὺς λόγους 
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τῆς ἀγάπης σου· τόσον ἤγγισε τὰ βάθη τῆς καρδίας μου ἡ λύπη. Καὶ κανεὶς δὲν 
εἶναι τόσον ἀνάλγητος, ὥστε νὰ μὴν ὑποφέρη ψυχικὰ καὶ νὰ μὴ καμφθῆ εἰς 
τὴν γῆν, ἂν περιπέση εἰς στόματα εὔκολα εἰς ψευδολογίαν». Πάντα τὰ πάθη 
προκαλοῦν σύγχυσιν καὶ ταραχὴν εἰς τὴν ψυχὴν λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος. 
Καὶ εἰδικῶς, κατὰ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Ζ΄ εἰς τὸν ΛΓ΄ Ψαλμόν, παρατηρεῖ: «οὐ 
μόνον ὁ θυμός, ἀλλὰ καὶ ἐπιθυμία, καὶ δειλία, καὶ φθόνος ὀφθαλμὸν ψυχῆς 
ἐκταράσσει· καὶ ἀπαξαπλῶς, πάντα τὰ πάθη συγχυτικὰ καὶ ἐκταρακτικὰ 
τοῦ διορατικοῦ τῆς ψυχῆς ἐστι. Καὶ ὡς οὐ δυνατὸν τεθολωμένῳ ὀφθαλμῷ 
ἀκριβῆ λαβεῖν τῶν ὁρατῶν τὴν κατάληψιν, οὕτως οὐδὲ τεθολωμένη καρ-
δία τῇ κατανοήσει τῆς ἀληθείᾳς ἐπιβαλεῖν», ἤτοι: «ὄχι μόνον ὁ θυμὸς συ-
νταράσσει τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιθυμία, καὶ ἡ δειλία καὶ ὁ 
φθόνος καὶ γενικῶς ὅλα τὰ πάθη προκαλοῦν σύγχυσιν εἰς τὴν διορατικότητα 
τῆς ψυχῆς. Καὶ ὅπως ὁ θολωμένος ὀφθαλμὸς δὲν δύναται νὰ γνωρίση ἀκριβῶς 
τὰ πράγματα ποὺ φαίνονται, ἔτσι οὔτε ἡ θολωμένη καρδία δύναται νὰ φθάση 
εἰς τὴν κατάστασιν τῆς ἀληθείας». Ὅσον ἀφορᾶ τὴν θεραπείαν τῶν ψυχικῶν 
νοσημάτων εἰς τὴν ὁμιλίαν περὶ φθόνου, παρατηρεῖ: «πρῶτον τῇ παναρμο-
νίῳ καὶ θείᾳ μουσικὴ τῆς μανίας ἀπαλλαγείς», ἤτοι: «μὲ τὴν παναρμόνιον 
καὶ θείαν μουσικὴν ἔγινε καλὰ ἀπὸ τὴν μελαγχολίαν». Καὶ εἰς τὴν 34ην ἐπι-
στολὴν πρὸς τὸν Εὐσέβιον, ἐπίσκοπον Σαμοσάτων, τονίζει: «ταῖς ἡμετέραις 
ψυχαῖς οἶον πραεῖά τις ἐπαφὴ τὸ ὀδυνηρὸν ἑξαιροῦσα ἡ μνήμη ἢ τῆς σῆς 
πρᾳότητος καὶ ἐμμελείας ἐστι», τοὐτέστιν: «εἰς τὰς ψυχάς μας ἡ μνήμη τῆς 
πρᾳότητος εἶναι σὰν εὐγενὴς ἐπαφὴ ποὺ ἀφαιρεῖ κάθε αἴσθημα πόνου». Καὶ εἰς 
τὴν 241ην ἐπιστολὴν τοῦ ἔτους 376 μ.Χ. πρὸς τὸν αὐτὸν ἐπίσκοπον, ἐπιλέγει: 
«οὐχ ὥστε πλείους ποιῆσαι τὰς ἀθυμίας, τῶν δυσχερῶν πολλάκις... οὐ φει-
δόμεθα, ἀλλ’ ὥστε ἑαυτοῖς τε τινὰ παραμυθίαν δοῦναι διὰ τῶν στεναγμῶν, 
οἵ πεφύκασι πῶς τὸ ἐν τῷ βάθει ἀλγεινὸν διαφορεῖν», ἤτοι: «πολλάκις χωρὶς 
φειδὼ ἀνακοινώνουμε τὰς δυσχέρειας, πράττομε δὲ τοῦτο ὄχι διὰ νὰ πολλα-
πλασιάσωμε τὰς στενοχώριας..., ἀλλὰ διὰ νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ἑαυτοὺς μας 
κάποιαν παρηγορίαν μὲ τοὺς στεναγμούς, οἱ ὁποῖοι συνηθίζουν νὰ ἀνακουφί-
ζουν τὸν πόνον, ποὺ ἐμφωλεύει εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς».

      Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου
               Ψυχίατρος

Βιβλιογραφικὴ παραπομπή:
- Ἀποστόλου Ἰ. Πάσχου. Ὁ Μέγας Βασίλειος, πεπαιδευμένος Γενικὸς Ἰατρός. 
Ἰωάννινα, 1994.
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Ἡ ...Κβαντικὴ ψυχή!

Μ
πορεῖ ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη μέσα ἀπὸ τὶς πολύπλοκες ἐξισώσεις της 
νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ὕπαρξης τῆς ψυχῆς; Ἐξέχοντες 

φυσικοὶ ἐρευνητὲς ἀπὸ διακεκριμένα πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα ὅπως 
αὐτὰ τοῦ Cambridge, τοῦ Princeton καὶ τοῦ Max-Plank ὑποστηρίζουν ὅτι 
ἡ κβαντικὴ μηχανικὴ  πράγματι προβλέπει ἕνα εἶδος μετὰ θάνατον ζωῆς. 
Ἐξηγοῦν ὅτι ἕνας ἄνθρωπος εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχει διπλὴ ὑπόσταση, σω-
ματικὴ καὶ ψυχικὴ ὅπως ἀκριβῶς τὰ ὑποατομικὰ σωματίδια (φωτόνια 
καὶ ἠλεκτρόνια) τὰ ὁποῖα ἐκτὸς ἀπὸ σωματίδια εἶναι καὶ κύματα, εἶναι 
δηλαδὴ ταὐτόχρονα καὶ ὕλη καὶ ἐνέργεια. 

Οἱ ἐν λόγῳ φυσικοὶ πιστεύουν ὅτι ἡ προέκταση αὐτοῦ τοῦ φαινο-
μένου στὴν φύση τῆς ψυχοσωματικῆς διχοτομίας εἶναι ἐφικτὴ καὶ λογικὴ 
ἀφοῦ ὁ μακρόκοσμος ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ μικρόκοσμου ὁ ὁποῖος 
διέπεται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς κβαντικῆς μηχανικῆς. Ὁ Δρ. Hans-Peter Durr, 
πρώην διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Φυσικῆς Max-Plank στὸ Μόναχο ἐξη-
γεῖ ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ἕνα σωματίδιο καταγράφει ὅλες του τὶς πληροφο-
ρίες στὴν κυματικὴ (ἐνεργειακή) του κατάσταση, ἔτσι καὶ ὁ ἀνθρώπινος 
ἐγκέφαλος λειτουργεῖ ὅπως ἀκριβῶς ἕνας σκληρὸς δίσκος συνδεδεμένος 
στὸ διαδίκτυο, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ καταγράφει ὅλες τὶς πληροφορίες καὶ 
ἀμέσως μετὰ τὶς μεταφορτώνει στὸ “σύννεφο” (“cloud”) ποὺ στὴ συγκε-
κριμένη περίπτωση εἶναι τὸ κβαντικὸ ἐνεργειακὸ (πνευματικὸ) πεδίο. 
Συνεχίζοντας μὲ αὐτὴ τὴν ἀναλογία ὁ καθηγητὴς ἐξηγεῖ ὅτι μετὰ τὸ 
θάνατο, δηλαδὴ μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ σκληροῦ δίσκου, οἱ 
συγκεκριμένες πληροφορίες (τὸ σύνολο τῶν ὁποίων τὸ ὀνομάζει ψυχὴ) δὲ 
χάνονται ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ βρίσκονται ἀποθηκευμένες στὸ σύμπαν.

Ὁ Δρ Christian Hellwig ἀπὸ τὸ τμῆμα Βιοφυσικῆς Χημείας τοῦ 
Ἰνστιτούτου Max Planck στὸ Γκέτινγκεν, ἀνακάλυψε στοιχεῖα ποὺ ἀπο-
δεικνύουν ὅτι οἱ πληροφορίες στὸ κεντρικὸ νευρικό μας σύστημα πα-
ρουσιάζουν κωδικοποίηση φάσης ἡ ὁποία εἶναι εἶδος κωδικοποίησης ποὺ 
ἐπιτρέπει σὲ διαφορετικὰ δεδομένα νὰ καταλάβουν τὸν ἴδιο χῶρο στὸν 
ἴδιο χρόνο. Ὁ Δρ. Hellwig δηλώνει ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ δεδομένα τὰ 
ὁποῖα ἀντιστοιχοῦν στὶς σκέψεις καὶ συναισθήματά μας τὰ ὁποῖα δὲν 
ἀλληλεπιδροῦν ἄμεσα μὲ τὸν ὑλικὸ κόσμο παρουσιάζουν ἀκριβῶς τὰ χα-
ρακτηριστικὰ ποὺ διακρίνουν τὰ αἰνιγματικὰ καὶ θαυμαστὰ φαινόμενα 
στὸν κβαντικὸ κόσμο!

Σὲ συμφωνία μὲ τὴ σύνδεση τῶν πνευματικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ 
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ἀνθρώπου μὲ τὴν κβαντικὴ μηχανική, ὁ Stuart Hameroff, Ὁμότιμος Καθη-
γητὴς στὸ Τμῆμα Ἀναισθησιολογίας καὶ Ψυχολογίας καὶ  Διευθυντὴς τοῦ 
Κέντρου Μελετῶν Συνειδητότητας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀριζόνα καὶ ὁ 
Sir Roger Penrose, μαθηματικὸς καὶ φυσικὸς στὸ Ἰνστιτοῦτο Μαθημα-
τικῶν του Wadham College τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης εἶχαν πρὶν 
ἀπὸ περίπου 20 χρόνια προτείνει μιὰ θεωρία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ 
συνολικὴ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου προέρχεται ἀπὸ κβαντικὲς δονήσεις 
ποὺ λαμβάνουν χώρα μέσα στοὺς μικροσωληνίσκους τῶν νευρικῶν κυτ-
τάρων τοῦ ἐγκεφάλου [1]. 
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σκοτώσει τὸν Θεό! Κάθε φορὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἴδιο σενάριο, ὁ Θεὸς 
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ἀπορίας ἄξιο πότε τελικὰ ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ἀρχίσει νὰ μαθαίνει ἀπὸ τὰ 
λάθη της γιὰ νὰ ἐπαναρχίση νὰ σέβεται τὸν Δημιουργό της...  
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Pokemon Go ἢ ἀλλιῶς ... ἀφελεῖς ἀργόσχολοι

O
μολογῶ πὼς μέχρι σήμερα βλέποντας ἄρθρα στὸν διεθνῆ ἀλλὰ καὶ στὸν 
Ἑλληνικὸ Τύπο σχετικὰ μὲ κάτι, ποὺ ὀνομάζεται “Pokemon Go”, δὲν 

ἔδινα τὴν παραμικρὴ σημασία θεωρῶντας πὼς πρόκειται γιὰ κάποιο παιχνίδι. 
Ὅταν, ὅμως, ἡ συζήτηση μὲ ἕναν συνεργάτη ἦρθε (δὲν θυμᾶμαι τὸ πῶς) στὰ 
Pokemon, ρώτησα νὰ μάθω τί εἶναι αὐτὸ καὶ γιατί ὑπάρχουν τόσο συχνὲς 
ἀναφορὲς στὴν εἰδησεογραφία.

Ἔτσι ἔμαθα πὼς πρόκειται γιὰ μιὰ ἐφαρμογὴ φορητῆς συσκευῆς (τη-
λεφώνου, ipad, ἢ tablet), ὅπου ὁ κάτοχός της, μέσῳ τοῦ συστήματος ἐντοπι-
σμοῦ ποὺ διαθέτουν αὐτὲς οἱ συσκευές, ἀποτυπώνεται σὰν cartoon πάνω σὲ 
πραγματικὸ χάρτη καὶ μάλιστα ἀκριβῶς στὸ σημεῖο ὅπου βρίσκεται ἐκείνη 
τὴν στιγμή. Ὁ σκοπός του εἶναι νὰ ἀνακαλύψει κοντά του ... τὰ κρυμμένα 
pokemon!

Ἡ ἐφαρμογὴ εἶναι ἐντελῶς δωρεάν, ὡστόσο προσφέρει ἀγορὲς στὸ ἐσω-
τερικό της, ποὺ εἶναι προσοδοφόρες γιὰ τὴν δημιουργὸ ἑταιρεία Niantic, τὸ 
Google Play καὶ τὸ App Store τῆς Apple. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἀναλυτὲς τῆς 
Citibank, ἡ Google εἶναι πιθανὸν νὰ ἔχει ἐπιπλέον ἔσοδα ὕψους 77 ἑκατομμυ-
ρίων δολαρίων τὴν φετινὴ χρονιά, μόνο ἀπὸ αὐτό τὸ ... “παιχνίδι”. Πρόσθετα 
κέρδη ἀναμένεται νὰ ἔχουν τόσο τὸ Facebook, ὅσο καὶ ἡ Apple.

Τὸ τραγικὸ τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μάχονται –ὑπο-
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τίθεται– γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς ἰδιωτικότητος, πολεμῶντας “ἀόρατες” καὶ 
ἀνύπαρκτες κάρτες, ποὺ δὲν θὰ τυπωθοῦν ποτέ, ὅπως ἐπίσης “εἰδικὰ” σχεδια-
σμένες ταυτότητες, ποὺ θὰ τοὺς κατασκοπεύουν! Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, ὡστόσο, 
δὲν προβληματίζονται ὅταν κουβαλοῦν ἑκουσίως 24 ὧρες τὸ εἰκοσιτετράωρο 
τὸ φορητό τους τηλέφωνο, ποὺ ἀπὸ μόνο του εἶναι μία συσκευή ἀπόλυτης 
παρακολούθησης.

Ἡ νέα αὐτὴ ἐφαρμογὴ διαφημίστηκε καὶ προπαγανδίστηκε σὲ τέτοιο 
βαθμό, ποὺ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ζεῖ στοὺς ρυθμοὺς τῆς φρενίτιδας, ποὺ 
προξενεῖ ἡ οἰκειοθελὴς καταγραφὴ τῶν κινήσεών του. Πόσο χρόνο ἔχει ὁ 
κόσμος γιὰ χάσιμο καὶ πόσο εὔκολα πέφτει θύμα τῆς προπαγάνδας καὶ τοῦ 
marketing;

Πόσο τραγικὸς εἶναι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος; Κυνηγάει χίμαιρες καὶ 
ταὐτόχρονα παραδίδει οἰκειοθελῶς τὸν ἑαυτό του στὸν πρῶτο τυχόντα, ἄσκε-
φτα, ἄκριτα καὶ χωρὶς δεύτερη σκέψη.

Ἡ ἐποχὴ τῶν κολλημένων προσώπων σὲ μία ὀθόνη, μικρὴ ἢ μεγάλη δὲν 
ἔχει σημασία, εἶναι ἡ καταλληλότερη γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ μία παγκόσμια κυ-
βέρνηση καὶ τὸ θέλημά της! Ἀρκεῖ νὰ φανεῖ τὸ σωστὸ μήνυμα στὶς ὀθόνες τῶν 
φορητῶν καὶ τῶν ὑπολογιστῶν τῶν ἄβουλων ...”χρηστῶν”!

      Μανώλης Β. Βολουδάκης
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Ἄν ἡ ἐπίθεση εἶχε γίνει σέ Τζαμί, θά ἦταν τό πρῶτο θέμα τῆς Ἑλλάδος!

Ο  ΝΑΟΣ  ΜΑΣ, 
Ο  ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ,

 ΔΕΧΘΗΚΕ  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ!

Τ
ά ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 31 Ἰουλίου 2016, ὁ Κεντρικός Ναός 
τῶν Ἀθηνῶν, Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ, πού βρίσκεται 

μεταξύ Λυκαβηττοῦ καί Ἐξαρχείων, δέχθηκε ἰσχυροτάτη βομβιστική 
ἐπίθεση μέ 2 μεγάλες φιάλες ὑγραερίου τύπου Camping, πλήρεις 
εὐφλέκτων ὑλικῶν! Ἡ ἔκρηξη ἔγινε ἐξ ἐπαφῆς στό ἕνα ἀπό τά μεγάλα 
παράθυρα τοῦ Ἱ. Βήματος καί τό ἀποτέλεσμα θά ἦταν τραγικό ἐάν ἡ 
πύρινη λαίλαπα εἰσχωροῦσε στό Ἱ. Βῆμα, διότι ἡ ζημιά θά ἦταν ἀνυ-
πολόγιστη. Κατά ἀγαθή πρόβλεψη, μέ τήν πρόσφατη ριζική ἀνακαί-
νιση τοῦ Ναοῦ τά παράθυρα αὐτά εἶχαν γίνει ἀλεξίσφαιρα καί, χάριτι 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Ναός 
σώθηκε!

Ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ Συ-
ναγερμοῦ τοῦ Ναοῦ εἰδοποί-
ησε τόν Προϊστάμενο καί τόν 
Νεωκόρο, ἀλλά καί τήν Ἀστυ-
νομία, ἡ ὁποία, μαζί μέ τίς 
Ὑπηρεσίες Ἀσφαλείας περι-
συνέλεξε τό ἐκρηκτικό ὑλικό 
καί τά ἀποτυπώματα καί ἄρχι-
σε τήν προανάκριση.

Ὡς Προϊστάμενος τοῦ 
Ναοῦ ἀπέστειλα στόν Ὑπουρ-
γό Προστασί ας τοῦ Πολίτη τήν 
κατωτέρω Ἐπιστολή, τήν ὁποία 
ἐκοινοποίησα στίς Ἐκκλησια-
στικές καί στίς Ἀστυνομικές 
Ἀρχές.

Ἡ Ἐπιστολή ἔχει ὡς ἑξῆς: 
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Στήν προκήρυξή τους ἔγραψαν:
«Στίς 27/7 οἱ δυνάμεις καταστολῆς τοῦ κράτους εἰσέβαλαν στίς καταλήψεις 

Στέγης Μεταναστῶν Ὀρφανοτροφεῖο, στήν Καρόλου Ντήλ (Hurriya) καθώς καί 
στήν κατάληψη στήν ὁδό Νίκης στήν Θεσσαλονίκη κατόπιν ἐντολῆς τοῦ κλήρου, 
τοῦ Δήμου καί ἰδιοκτητῶν. Ἡ μία ἐκ τῶν καταλήψεων καταστράφηκε ὁλοσχερῶς 
προκειμένου νά μήν ἀξιοποιηθεῖ ποτέ ξανά ἀπό ἀνθρώπους πού ἀρνοῦνται τήν 
ὑπάρχουσα καθεστωτική νόρμα ἡ ὁποία μετουσιώνεται μέσα ἀπό τήν διάχυτη ὑπο-
τέλεια καί ἐθελοδουλεία πού έπιβάλλεται τόσο ἀπό τό κράτος ὅσο καί ἀπό τούς 
ἀγαστούς συνεργάτες τους.

Ἡ ἐκκλησία καί οἱ ἀκόλουθοί της, πιστοί δογματιστές ἀνθρωπιστικῶν ψευδαι-
σθήσεων, ἐπιχειροῦν νά ἐπιβάλουν μιά κανονικότητα στήν ὁποία ὅσοι φλερτάρουν 
μέ τήν ἐλευθερία καί τήν καταστροφή τῆς διάχυτης ἐξουσίας δέν ἔχουν καμία θέση. 

Γιαυτό τό λόγο εἴμα-
στε πεπεισμένοι πώς 
οὐδεμία ἀνακωχή μέ 
τό κράτος, τούς θε-
σμούς καί τό σύνολο 
τῶν μηχανισμῶν του 
μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ 
καί οὔτε πρέπει στήν 
πορεία μας γιά τή δι-
άχυση τῆς ἀναρχίας 
και τῆς καταστροφῆς 
τοῦ ὑπάρχοντος. Θε-
ω ροῦμε πώς ἡ ὄξυνση 
τοῦ πολέμου ἀπέ ναντι 
στούς κρατικούς μη-
χανισμούς θά πρέ-
πει νά είναι ἀναπό-
σπαστο κομμά τι τοῦ 
ἀναρχικοῦ ἀγῶνα 
καί ἡ δράση μας δέν 
θά ἔπρεπε νά εἶναι 
ἐπακόλουθο τῆς κα-
ταστολῆς ἀλλά ἀπόρ-
ροια τῶν ἀτομικῶν 
μας ἐπιθυμιῶν.

Ἀναλαμβάνουμε τήν εὐθύνη γιά τήν τοποθέτηση ἐμπρηστικοῦ μηχανισμοῦ 
στήν μονή (σημ. δική μας: Οἱ ἀναρχικοί μᾶς θεωροῦν Μονή!) Ἁγίου Νικολάου στά 
Ἐξάρχεια ὡς ἐλάχιστη ἀπάντηση στίς ἐκκενώσεις καθώς καί ὡς συνεισφορά στό 
κάλεσμα γιά ἕναν Μαῦρο Ἰούλη ἀπό τούς συντρόφους τῆς Rigaer 94 στή Γερμα-
νία.

Ἀλληλεγγύη στήν κατάληψη «Biblioteca Kaos» στό Πόρτο Ἀλέγκρε στή Βρα-
ζιλία πού ἀπειλεῖται μέ ἐκκένωση. 

      Γιά ἕναν Μαῦρο Ἰούλη
          Χαοτικά Νεφελίμ»

Ὁ Ναός μας ἀνέμενε τήν ἀπάντηση καί τίς ἐνέργειες τοῦ κ. 
Ὑπουργοῦ μέχρι σήμερα, ἀλλά, δυστυχῶς, δέν μᾶς ἔκρινε ἀξίους 
ἀπαντήσεως…

Ἐν τῷ μεταξύ, στίς 6 Αὐγούστου, ἀνέλαβε τήν εὐθύνη τῆς βομ-
βιστικῆς ἐπιθέσεως ἡ ὀργάνωση «Χαοτικά Νεφελίμ», ἴσως παραπό-
ταμος τοῦ «Ρουβίκωνα» τῶν «Antifa». 
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Ὁ Ναός μας ἀπήντησε στούς Ἀντιεξουσιαστές καί Ἀναρχικούς:

Ἀποροῦμε! Γιατί  σεῖς οἱ Ἀντιεξουσιαστές χτυπήσατε τόν Ναόν 
μας καί, μάλιστα, πρῶτον καί ἀπό τήν εἰσβολή τῆς Θεσσαλονίκης; 
Ἔχουμε δώσει δείγματα μελῶν τῆς «διάχυτης ἐξουσίας» ἤ ἔχουμε 
πρωτοστατήσει σέ ἐκκένωση Στέγης Μεταναστῶν; Ἔχει ἐνοχληθεῖ 
ἀπό τόν Ναό μας τό σχολεῖο πού βρίσκεται δίπλα μας ( στήν ὁδό 
Ἀραχώβης) καί φιλοξενεῖ 315 μετανάστες ἐδῶ καί 4 μῆνες; Ὄχι, 
βέβαια! Μπορεῖ ὁποιοσδήποτε ἀμφιβάλλει, νά ρωτήση τούς ὑπευ-
θύνους τῆς Στέγης γιά νά πληροφορηθῆ περί τῆς ἀγαστῆς σχέσεώς 
μας.

Πότε προκάλεσε ὁ Ναός μας καί πότε χωρίσθηκε ἀπό τά δίκαια 
συμφέροντα τῶν ἐνοριτῶν του, ἕνας Ναός ἱστορικός, μνημειώδης, 
πού τόν ἔκτισε, καί πρόσφατα τόν ἀνακαίνισε ἡ ἀγάπη, ἡ εὐλάβεια 
καί τό ὑστέρημα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, χωρίς καμμιά Κρατική χρη-
ματοδότηση; 

Μέ τό χτύπημά σας στόν Ναό μας πλήξατε ἐσεῖς οἱ Ἀναρ-
χικοί κάποιον ἤ κάποιους πού δυναστεύουν, κοροϊδεύουν καί 
ἐκμεταλλεύονται τόν λαό; Ζημιώσατε αὐτούς πού ἔχουν μετατρέ-
ψει τούς νοικοκυραίους πολίτες τῆς Πατρίδος μας σέ ζητιάνους; 
Πότε ὡς Ἀντιεξουσιαστές καί Ἀναρχικοί βλάψατε ἤ ζημιώσατε τούς 
πραγματικούς ὑπευθύνους τῆς Παγκοσμίου ἀλλά καί τῆς ἐγχωρί-
ου ἐκμεταλλεύσεως; Τό νά ζημιώνης ἀθώους, ἀφρούρητους καί 
ἀνυπεράσπιστους, δέν εἶναι ἡρωϊκή πράξη. Ἡρωϊσμός εἶναι νά 
ἀντιμετωπίσης κατά πρόσωπο τήν θωρακισμένη καί φρουρουμέ-
νη ἐκμετάλλευση. Νά ἀντιμετωπίσης τήν αἰχμή τοῦ δόρατος, 
πρωθυπουργούς καί ὑπουργούς καί ὄχι ἐπειδή δέν ἔχεις τά κό-
τσια γιά «νά δείρης τόν γάϊδαρο, νά δέρνης τό σαμάρι»!  

Ἔχω γράψει παλαιότερα καί ἔχω πεῖ σέ ὁμιλία μου, πού εἶναι 
ἀναρτημένη στό διαδίκτυο, ὅτι ἄν κάποιος δέν πιστεύει στόν Θεό, 
τότε ἡ μόνη λογική συνέπεια εἶναι ἡ Ἀναρχία. Γιατί νά ὑπακούση ὁ 
ἄθεος σέ μιά συγκεκριμένη ἐξουσία, τήν ὁποία ἐπέλεξαν καί ἐξέλε-
ξαν ἄλλοι, ἐνῶ ὁ ἴδιος δέν τήν ἐγκρίνει; Ἄν δέν πιστεύης ὅτι ἡ πραγ-
ματική ἐξουσία πηγάζει ἀπό τόν Θεό, ποιός μπορεῖ νά σέ δεσμεύση 
μέ μιά ἐγκόσμια ἐξουσία, καί, μάλιστα, ἐξουσία αὐθαίρετη, αὐτοθε-
οποιημένων κυβερνητῶν πού, προφανῶς, ἔχουν κατορθώσει νά τήν 
ἐγκαταστήσουν καί  τήν στηρίζουν ὅλες οἱ δυνάμεις καί οἱ δυνα-
στεῖες τῶν ἐκμεταλλευτῶν;

Γι’ αὐτό, ἀποροῦμε, πῶς σεῖς οἱ πλησίον μας Ἀναρχικοί δέν 
ἔχετε καταλάβει ἀκόμη ὅτι τά μέλη τῆς Διοικήσεως τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, ἐκ πεποιθήσεως δέν 
εἶναι ἀκόλουθοι, οὔτε βεβαίως «πιστοί δογματιστές ἀνθρωπι-

στικῶν ψευδαισθήσε-
ων», οὔτε ἐγκρίνουν καί 
οὔτε συμμετέχουν «στήν 
διάχυτη ἐξουσία», ἀλλά 
ἐνστερνίζονται τήν «ἐξου-
σία» πού ὁ Χριστός μας 
ὅρισε ὡς συμπεριφορά 
τῶν γνησίων μαθητῶν Του, 
δηλαδή τήν μέ ταπείνω-
ση διακονία τοῦ λαοῦ μέ 
καθημερινές προσωπι-
κές θυσίες. Γι’ αὐτό μα-
χόμεθα μέ κάθε τρόπο νά 
καταστρέψουμε τούς μη-
χανισμούς τῆς ὑπάρχου-
σας καταπιεστικῆς καί 
καθεστωτικῆς ἐξουσίας, 
κατ’ ἐξοχήν τοῦ πολιτι-
κοῦ χώρου καί ὅσων φο-
ρέων ἤ ἀξιωματούχων 
(κληρικῶν καί λαϊκῶν) 
συμπλέκονται, διαπλέ-
κονται ἤ καί ἁπλῶς συ-
νεργάζονται μέ αὐτοῦ 
τοῦ εἴδους τήν ἐξουσία. 

Καλοῦμε, λοιπόν, 
ἐσᾶς, ὅσοι ἀπό τούς ἀναρ-

χικούς καί ἀντιεξουσιαστές διαθέτετε ἐλεύθερη καί ὄχι φανατικά 
ἐπηρεασμένη σκέψη, ὅσοι  ἔχετε γνώση καί διαθέτετε ἐκφραστι-
κές ἱκανότητες, ὅπως δείχνει ἡ διατύπωση τῆς προκηρύξεώς σας, νά 
ἔλθετε σέ ἄμεση ἐπικοινωνία καί συνεργασία μαζί μας, ἀκόμη καί 
νά συμμετέχετε στίς καταμετρήσεις τοῦ παγκαρίου τοῦ Ναοῦ μας, 
γιά νά διαπιστώσετε μόνοι σας ἐάν ἀνήκουμε στούς ἐξουσιαστές πού 
καταδικάζετε ἤ ὅτι προσπαθοῦμε νά ζήσουμε, νά ἐφαρμόσουμε, καί νά 
διδάξουμε τήν «ἐξουσία» τοῦ Χριστοῦ μας, πού, ὅπως προείπαμε, εἶναι 
Διακονία τοῦ Λαοῦ καί προσωπική καθημερινή θυσία.

Μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
      π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Σημ.: Τήν Πρόσκλησή μας αὐτή τήν ἀναρτήσαμε καί στήν Πλατεία Ἐξαρχείων, τήν Δευ-
τέρα 29 Αὐγούστου 2016, στίς 7.00 τό ἀπόγευμα.
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Ὁ  πιστὸς  λαὸς  κτίζει  Ναοὺς
καὶ  τὸ  Κράτος  Τζαμιά!

H εἴδηση στὴν οἰκονομικὴ ἐφημερίδα, ποὺ ἔφθασε στὸ ἠλεκτρονικό μας τα-
χυδρομεῖο μέσῳ φίλων, ἦταν εὐχάριστη καὶ αἰσιόδοξη. Ἀρκετὰ σπάνιες 

ἔχουν γίνει τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ αἰσιόδοξες εἰδήσεις καὶ μάλιστα σὲ ἐφη-
μερίδα οἰκονομική. Τὸ περιεχόμενό της δὲν ἦταν βέβαια καθαρὰ οἰκονομικό, 
ἀφοροῦσε στὴν ἀναστήλωση ἑνὸς Βυζαντινοῦ ναοῦ, τοῦ παλαιότερου βυζα-
ντινοῦ κτίσματος τοῦ νομοῦ Ἠλείας. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου στὴν περιοχὴ τῆς Νέας Φιγαλείας, γνωστὸ ὡς «Μοναστήρι». Ἡ 
ἀνέγερσή του ἀνάγεται στὰ τέλη τοῦ 10ου αἰῶνα καὶ ἀποτελοῦσε τὸ καθολικὸ 
μοναστηρίου. Λειτούργησε ὡς ἀνδρικὴ Μονὴ μέχρι τὸ 1834, ὁπότε καὶ καταρ-
γήθηκε ἀπὸ τοὺς Βαυαρούς, ἐνῶ τὸ 1825 εἶχε πυρποληθεῖ ἀπὸ τὸν Ἰμπραήμ. 
Μετὰ τὴν κατάργησή της ἡ Μονὴ παραδόθηκε σταδιακὰ στὴν ἐρήμωση. Κα-
τέρρευσαν τὰ κελιὰ τῶν μοναχῶν καὶ παρέμεινε μόνο ὁ ναὸς σὲ κακὴ κατάστα-
ση. Τὰ ἔργα τῆς ἀναστηλώσεως, γιὰ τὴν ὁποία συνεργάστηκαν τὸ Ὑπουργεῖο 
Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τριφυλλίας καὶ Ὀλυμπί-
ας, διήρκεσαν 3 χρόνια καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου ναοῦ ἔγιναν στὶς 
ἀρχὲς τοῦ Ἰουλίου. 

Ἡ ἀποκατάσταση ἑνὸς ναοῦ, καὶ μάλιστα τόσο παλαιοῦ, ἀποτελεῖ γιὰ 
ὅλους μας  ὁπωσδήποτε μιὰ εὐχάριστη εἴδηση. Τὸ ἐντυπωσιακὸ ὅμως εἶναι ὅτι 
ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἔργου ἔγινε ἀποκλειστικά, ὅπως ἀναφέρουν τὰ σχετικὰ 
ἄρθρα, ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο -ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν- ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ αὐτή. Χωρὶς τὴν πολύτι-
μη προσφορά του ὁ ἀρχαιότερος βυζαντινὸς ναὸς τῆς Ἠλείας θὰ ὁδηγεῖτο μὲ 
μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν πλήρη κατάρρευση ἀγνοημένος ἀπὸ τὴν Πολιτεία. 
Καὶ αὐτὴ ἡ προσφορὰ ἀποτελεῖ τὴν αἰσιόδοξη εἴδηση. Ναί! Ὑπάρχουν ἀκόμη 
ἄνθρωποι ποὺ ἐκφράζουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη τους γιὰ τοὺς Ἱεροὺς 
Ναούς, τοὺς Οἴκους Λατρείας τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, μὲ αὐτὸν τὸν ...δαπανηρὸ 
τρόπο.

Ἡ ἀναστήλωση τοῦ Βυζαντινοῦ μνημείου τῆς Ν. Φιγαλείας ἀνακαλεῖ 
στὴ μνήμη μας τὰ ἔργα τῆς ριζικῆς ἀνακαινίσεως τοῦ δικοῦ μας Ναοῦ, ὅταν ὁ 
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Βασίλειος Βολουδάκης, εἶχε σημάνει  ἕναν «ἀνα-
καινιστικὸ συναγερμὸ»  γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ Ναοῦ 
τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος –μετὰ ἀπὸ 100 καὶ πλέον χρόνια ὑπάρξεως- εἶχε 
ὑποστεῖ βαρύτατες ζημιὲς ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ σεισμούς, 
ἐμπρησμοὺς κλπ. Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2003, ποὺ ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια ἐνάρξεως 
τῶν ἐργασιῶν, μέχρι τὸ τέλος  τοῦ 2009 (δηλ. σὲ χρόνο ρεκὸρ γιὰ τὸν ὄγκο καὶ 
τὴν πολυπλοκότητα τῶν ἔργων) εἶχε πραγματοποιηθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
καὶ τοῦ προστάτου Ἁγίου μας τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀποκαταστάσεως. Ἡ 
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δαπάνη πλησίασε τὸ ποσὸν τοῦ 1.500.000 εὐρὼ σύμφωνα μὲ τὸν πλήρη οἰκονο-
μικὸ ἀπολογισμό, ὁ ὁποῖος  ἦλθε στὴ δημοσιότητα στὸ τεῦχος τοῦ Σεπτεμβρίου 
2010 τῆς «Ἐνοριακῆς Εὐλογίας». Τὸ βάρος αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ (τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν 
πολλαπλάσιο, ἂν ὁ π. Βασίλειος καὶ τὸ Ἐκκλ. Συμβούλιο δὲν εἶχαν καταρτίσει 
καὶ δημοσιεύσει Προκηρύξεις τῶν ἔργων μὲ αὐστηρότατες δεσμεύσεις [δηλ. 
χωρίς προκαταβολή, μὲ ὑλικὰ τοῦ Ναοῦ καὶ ἐξόφληση ἕνα μήνα μετὰ τὴν ὁλο-
κλήρωση τοῦ ἔργου(!)] καί, κυρίως, μὲ αὐτεπιστασία καὶ συνεχῆ ἔλεγχο τοῦ 
ὑπευθύνου τοῦ Ναοῦ), τὸ σήκωσαν ἐξ ὁλοκλήρου οἱ μικροὶ ἢ μεγαλύτεροι δω-
ρητές. Κάποιοι, μάλιστα, ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους. Ἐπίσης πολλοὶ μὴ ἐνορίτες, 
οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζονται στὸν Ναό μας καὶ καλλιεργοῦνται πνευματικὰ στὴν 
ἐνορία μας. Στὸ ἄρθρο τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη μὲ τὸν οἰκονομικὸ ἀπο-
λογισμό, ποὺ ἀναφέραμε ἀνωτέρω, διαβάζουμε: «...ὅλα τὰ ἔργα ἔγιναν χωρὶς 
καμμιὰ Κρατικὴ ἢ Ἐκκλησιαστικὴ ἐπιχορήγηση, χωρὶς Τραπεζικὰ ἢ ἄλλα δά-
νεια, χωρὶς νὰ ὀφείλουμε καί, βεβαίως, χωρὶς νὰ μείνη χρέος στὶς ἑπόμενες 
γενεές».

Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν πρόσφατη βομβιστικὴ ἐπίθεση στὸν Ναό μας, τὰ 
ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 31 Ἰουλίου, ὁ εὐσεβὴς λαὸς ἔσπευσε καὶ μὲ τὴν 
οἰκονομική του στήριξη θεραπεύτηκαν –πάλι σὲ χρόνο ρεκὸρ– οἱ πληγές του. 
Εὐτυχῶς ὄχι μεγάλες. Ἔσπευσαν καὶ  πρόλαβαν νὰ προσφέρουν, ὅσοι τὸ πλη-
ροφορήθηκαν στόμα μὲ στόμα, διότι ΟΛΑ τὰ Μ.Μ.Ε. ἀποσιώπησαν τὸ γεγο-
νός. Ἔκριναν, ὅτι μιὰ βομβιστικὴ ἐπίθεση σὲ Ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ κέντρου τῆς 
Ἀθήνας εἶναι εἴδηση χωρὶς σημασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες. Ἐνημέρωση ... 
“δημοκρατική”, χωρὶς λογοκρισία στὴν  Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα!..    

Ἕνα μέρος τοῦ πιστοῦ λαοῦ λοιπὸν κτίζει, συντηρεῖ καὶ ἀνακαινίζει 
ναοὺς καὶ τὸ Κράτος κτίζει Τζαμιὰ... Λέτε νὰ μείνουμε μόνο στὸ ἕνα; Στὶς 4 
Αὐγούστου ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο ποσὸ 946.000 εὐρὼ  γιὰ τὴν ἀνέγερ-
ση Τζαμιοῦ στὸν Βοτανικό. 

Ἀπορία μας: Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ μας εἶχε κόστος περὶ τὰ 1.500.000 
εὐρὼ μὲ τόσο εὐλαβικὴ προμελέτη, μὲ πρωτοφανεῖς Προκηρύξεις καὶ μὲ 
κρυστάλλινη διαχείριση, καὶ ἡ ἀνέγερση τεμένους θὰ κοστίσει λιγότερο τοῦ 
1.000.000;

Τὴν ἑπόμενη μέρα διαβάσαμε πρωτοσέλιδο ἄρθρο, σὲ ἐφημερίδα ποὺ 
ἀποτελεῖ ὄργανο τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, μὲ τίτλο: «Συναίνεση στὸ αὐτο-
νόητο». Καὶ νιώσαμε... πανικό, γιατί ἡ φτωχή μας διάνοια ἀδυνατεῖ νὰ συλ-
λάβει τὸ αὐτονόητο. Θεωρεῖται, δηλαδή, αὐτονόητο νὰ κτίζει τὸ Κράτος μας 
Τζαμὶ (μὲ τὰ χρήματα τοῦ λαοῦ ἐννοεῖται), ἐνῶ οὐδέποτε ἔχει κτίσει ἔστω καὶ 
ἕνα ἐκκλησάκι γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πολῖτες του, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν συ-
ντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ; Θεωρεῖται ἐπίσης αὐτονόητο, ὅτι αὐτὴ 
τὴ συναίνεση τῶν πολιτικῶν τὴν ἐπικροτεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαός; Συναινεῖ ὁ λαὸς 
νὰ ἐπιβαρυνθεῖ οἰκονομικὰ γιὰ τὴν ἀνέγερση ἑνὸς κτίσματος ποὺ δὲν θὰ χρη-
σιμοποιήσει, ἐνῶ πάντοτε δυσανασχετοῦσε καὶ δυσανασχετεῖ μὲ κάθε εἴδους 
φορολόγηση, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἀπαραίτητα; Πῶς ἄλλαξε ἔτσι ξαφνικά;  Ἴσως 
ἀπὸ φιλανθρωπία καὶ ἀλληλεγγύη;... Καὶ τότε γιατί αὐτὴ τὴν ἀλληλεγγύη δὲν 
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τὴν ἔχει ἐκδηλώσει καὶ γιὰ τοὺς δικούς του ναούς; Πόσοι ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδο-
ξους Χριστιανοὺς ἔχουν προσφέρει ποτὲ ἔστω μιὰ δραχμὴ ἢ ἕνα εὐρὼ γιὰ τὴν 
ἀνέγερση ἑνὸς ναοῦ, τοῦ ναοῦ τῆς γειτονιᾶς τους; Ἂς ἀναρωτηθοῦμε ὅλοι μας! 
Πόσοι ἔχουν συμβάλλει στὴ συντήρησή του; Πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐκκλησιά-
ζονται ἢ ἔρχονται στὴν Ἐκκλησία  γιὰ νὰ τελέσουν μυστήρια ἢ συμμετέχουν σὲ 
αὐτὰ ἔχουν ἀναρωτηθεῖ ποτέ, πῶς καλύπτει ὁ ναὸς τὰ λειτουργικά του ἔξοδα; 
Ποιὸς πληρώνει τὸ ἠλεκτρικό, τὸ νερό, γιὰ τὴν καθαριότητα, ποιὸς πληρώνει 
γιὰ τὴν συντήρηση καὶ τὸν καλλωπισμὸ τοῦ χώρου; Ἀντίθετα δὲν εἶναι λίγοι, 
δυστυχῶς, ἐκεῖνοι ποὺ ἀντιδροῦν ἔντονα, ἂν σὲ κάποιο ναὸ ζητηθεῖ ἀπὸ αὐτοὺς 
νὰ συμμετάσχουν γιὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου μὲ ἕνα ποσό, ποὺ κατὰ κανό-
να εἶναι ἐλάχιστο μπροστὰ στὰ ὅσα ἔχουν δαπανήσει γιὰ ὅλα ἐκεῖνα τὰ δευ-
τερεύοντα ποὺ συνοδεύουν τὸ μυστήριο. Ἂν ἔκαναν τὸν κόπο οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοὶ νὰ ἀναρωτηθοῦν καὶ νὰ πληροφορηθοῦν, θὰ μάθαιναν ὅτι ὁ Ναὸς 
ποὺ “χρησιμοποιοῦν”, ὁ κάθε Ναός, συντηρεῖται ἀπὸ ἕναν ἀριθμὸ ἐκκλησιαζο-
μένων ποὺ ἀγαπᾶ τὴν εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του. Ἂν 
ἔκαναν τὸν κόπο οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ πληροφορηθοῦν, θὰ μάθαιναν 
ὅτι κάποιοι συμπατριῶτες  τους -βασικὰ μὲ τὶς δωρεές τους, γιατί τὰ ἔσοδα ἀπὸ 
τὸ ἁπλὸ κεράκι δὲν ἐπαρκοῦν- σηκώνουν τὸ βάρος τὸ οἰκονομικὸ γιὰ ὅλους 
τοὺς ἄλλους. Χωρὶς νὰ διαμαρτύρονται, μὲ χαρά. Ὅμως ἡ πραγματικότητα 
εἶναι ὅτι πληρώνουν γιὰ ὅλους. Ἀναρωτιέμαι ἂν αὐτὴ ἡ πληροφορία θὰ ἔκανε 
ὑπερήφανους τοὺς συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι ἐξαντλοῦν τελευταῖα ὅλη τους 
τὴ φιλανθρωπία στὴν στήριξη μιᾶς θρησκείας, ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ Πατέρες μας 
ἔχουν ὑποφέρει τὰ πάνδεινα!...

Μεγάλη εὐθύνη γιὰ  τὸν ἐφησυχασμὸ καὶ τὴν ἀδιαφορία  τοῦ λαοῦ μας 
φέρουν τὰ πολιτικὰ κόμματα κάθε ἀποχρώσεως. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Βαυαρο-
κρατίας, μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ πρώτου κυβερνήτου Ἰ. Καποδίστρια, ἀρχίζει ἡ 
ἀντιεκκλησιαστικὴ πολιτική, τὴν ὁποία ἀκολούθησαν στὴ συνέχεια τὰ διάφορα 
πολιτικὰ κόμματα, κυβερνῶντα καὶ ἀντιπολιτευόμενα. Ἀργότερα μὲ τὴ βοή-
θεια καὶ τῶν Μ.Μ.Ε., ἐπίσης κάθε ἀποχρώσεως, προώθησαν συστηματικὰ τὴν 
εἰκόνα μιᾶς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαθέτει περιουσία μεγαλύτερη καὶ ἀπὸ αὐτὴ 
...τοῦ Κράτους!

Ἐάν, ὅμως, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔκανε τὸν κόπο νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν 
ἀλήθεια, θὰ διαπίστωνε, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ὅτι τὰ στόματα τῶν πολιτικῶν καὶ τὰ 
Μ.Μ.Ε. δὲν ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀλήθεια. Θὰ μάθαινε, ὅτι ἡ περιου-
σία τῆς Ἐκκλησίας –ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὶς δωρεὲς ὅλων ἐκείνων ποὺ τὴν 
ἐμπιστεύθηκαν– ἔχει περάσει μὲ τὰ χρόνια κατὰ τὸ μεγαλύτερο ποσοστό της 
(96%) στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο. Ἀπὸ παραχωρήσεις τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας 
πρὸς αὐτὸ ἢ ἀπὸ ἀπαλλοτριώσεις. Τὸ δὲ ὑπόλοιπο (4%) ποὺ τῆς ἔχει ἀπομείνει 
εἶναι ἐλάχιστα ἀξιοποιήσιμο. Ἔτσι, κάθε ἐνορία ἀντιμετωπίζει μόνη της ὅλα 
τὰ ἔξοδά της, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου. Μόνο 
ἀπὸ τὴ στήριξη μέρους τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Ἡ ἔγκριση τοῦ ποσοῦ γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τζαμιοῦ, ψηφίστηκε ἀπὸ 
τὸ Κοινοβούλιο μὲ τὴ διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος μέσα στὸ καλοκαίρι καί, 
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ΠΑΙΔΙΚΗ  ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Ε
ὑρισκόμενος σχεδὸν ἀμέριμνος σὲ μία παραλία, ἄκουσα ἕνα κορι-
τσάκι γύρω στὰ 6 νὰ λέει στὴν μητέρα του φωνάζοντας: «δὲν μπορῶ 

ἄλλο τὰ νεῦρα μου! Μ’ ἀκοῦς;;; Τὰ νεῦρα μου!». Ἡ ὄψη του ὄντως 
εἶχε ἀγριέψει. Σκέφτηκα πὼς εἶναι μιὰ ἀπόπειρα μίμησης ἀπὸ κάποια 
συμπεριφορὰ  τὴν ὁποία τὸ παιδὶ εἶχε δεῖ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του καὶ εἶχε 
«φωτογραφίσει», ὡς ἕνα μέσο πειθοῦς ἢ ἀποφυγῆς μιᾶς καταστάσεως. 
Ἕναν ἄτυπο μηχανισμὸ ἄμυνας ποὺ θὰ τὸ βοηθοῦσε νὰ κερδίσει αὐτὸ 
ποὺ θέλει. Ὅμως καὶ οἱ δύο του γονεῖς  ἦσαν πολὺ ἤρεμοι καὶ ὁ λόγος 
ἦταν ἄσχετος μὲ κάποια νίκη τους ἢ ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τους: ἡ θάλασ-
σα, τοῦ διέλυσε τὰ κάστρα, ποὺ εἶχε φτιάξει μὲ τὴν ἄμμο!

Παρὰ τὶς ἐνδείξεις, ἀδιαφόρησα γιὰ τὸ γεγονός, ἐμμένοντας στὴν 
πρώτη μου ἐκτίμηση περὶ μιμητισμοῦ. Ὅμως ἕνα ἀκόμα συμβὰν μὲ ἔκανε 
νὰ προβληματιστῶ ἔντονα γιὰ  τὴν ψυχολογικὴ κατάσταση τῶν παιδιῶν 
σήμερα. Περπατῶντας μὲ τὴν σύζυγό μου σὲ κάποια κοντινὴ στὴν Ἀθή-
να περιοχή, ἄκουσα ἕνα ἀγόρι κοντὰ στὰ 12, νὰ λέει στὴν μητέρα του:

—«Ἀγχώνομαι»!
—«Μὴν ἀγχώνεσαι», ἀπαντᾶ ἡ μητέρα ἐντελῶς αὐτόματα καὶ 

χωρὶς καμία ἐμφανῆ πρόθεση νὰ συμπαρασταθεῖ ἔστω στὸ παιδί της. 
Ὁμολογῶ πὼς ἡ εἰκόνα ἑνὸς νεαροῦ ἐφήβου νὰ κρατᾶ τὸ στομάχι 

μάλιστα, ὡς προσθήκη σὲ νομοσχέδιο ἄσχετο μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα: «γιὰ 
τὴ ρύθμιση ἐνεργειακῶν ζητημάτων καὶ ἀνανεώσιμων πηγῶν ἐνέργειας»!  Ἡ 
τακτικὴ αὐτή, γιὰ ψηφίσματα “καυτά”, εἶναι  γνώριμη, ἐφ’ ὅσον ἐφαρμόστηκε 
ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις. Τὸ ὅτι ἕνα “ἀριστερὸ” κόμμα διατη-
ρεῖ τὸ ἴδιο πολιτικὸ ἦθος καὶ τὴν ἴδια τακτικὴ ἀνήκει καὶ αὐτὸ στὰ αὐτονόητα;

Ἕνα μέρος, λοιπόν, τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας κτίζει τοὺς ναούς, τοὺς 
ἐξωραΐζει, τοὺς κρατάει ὄρθιους καὶ εὐπρεπεῖς. Οἱ ὑπόλοιποι μένουν ἀμέτοχοι. 
Ἀπὸ ὀκνηρία, κακὴ πληροφόρηση ἢ πλήρη ἀδιαφορία. Τελευταῖα κάποιοι τοὺς 
ἀνατινάζουν κι ὄλας. Καὶ τώρα ὅλοι μας, χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦμε, θὰ πληρώσου-
με γιὰ νὰ κτίσουμε ...Τζαμί! Μακάρι νὰ τὸ “πληρώσουμε” μόνο οἰκονομικά...

Οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι γιὰ τέτοιου εἴδους καταστάσεις εἶχαν τὴ δική 
τους ἑρμηνεία, καὶ μὲ “ἀπόλυτη συναίνεση” ἔλεγαν μόνο δύο λέξεις: «Θεία 
Δίκη»! Γι’ αὐτοὺς αὐτὸ ἦταν τὸ “αὐτονόητο”. Καί, ὁπωσδήποτε, εἶχαν δίκιο!

      Εὐανθία Κωλέττη
            Θεολόγος
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του, νὰ ἔχει ξηροστομία, νὰ ἔχει ἀσπρίσει  καὶ νὰ τρέμει ἐλαφρῶς τὸ 
χέρι του μὲ τάραξε ἔντονα! 

Ἔχω βρεθεῖ σὲ πολλὲς συζητήσεις μὲ θέμα τὴν παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ 
κατάθλιψη καὶ πάντα θεωροῦσα ἀδιανόητο τὸ ὅτι ἄτομα  σὲ τέτοιες 
ἡλικίες ἀντιμετωπίζουν σὲ τόσο μεγάλο βαθμὸ θέματα κατάθλιψης καὶ 
θεωροῦσα ὅτι ἁπλᾶ ἔχουν ὑπεραναλύσει καὶ μεγεθύνει κάποιες συμπε-
ριφορές  τους οἱ γονεῖς τους. Ἡ εὐερεθιστότητα ὅμως καὶ ἡ ἀγχώδης δι-
αταραχὴ εἶναι προπομποὶ καὶ συνοδοὶ τῆς κατάθλιψης, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ 
πλέον ἀποτελεῖ ἕνα «ἐπιστημονικὰ» παρατραβηγμένο σχοινί. 

Ἔτσι, λοιπόν, ἔκανα μιὰ πολὺ πρόχειρη ἔρευνα καὶ εἶδα πὼς μέχρι 
τὸ 2008 στὰ παιδιὰ ἕως 12 ἐτῶν ἡ συχνότητα ἐμφάνισης κατάθλιψης 
ἦταν τῆς τάξεως τοῦ 3,5% καὶ στοὺς ἔφηβους τὸ ποσοστὸ ἀνέβαινε στὸ 
12%. Ἡ ἔρευνα ὅμως ποὺ βρῆκα δημοσιεύθηκε τὸ 2008 καὶ κάτι μέσα 
μου μὲ κάνει νὰ πιστεύω πὼς 8 χρόνια μετὰ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ θὰ ἔχει 
σχεδὸν διπλασιαστεῖ. 

Μὰ 8, 10, 12, 16 κλπ. χρόνων παιδιὰ νὰ ἔχουν μελαγχολία; Ἄγχος; 
Ὀργή; Χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση; Τάσεις αὐτοκτονίας; Θυμό; Ἴσως ἀναρω-
τηθοῦν οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς. Σίγουρα, ὅμως, τὸ σωστὸ ἐρώτημα 
εἶναι: «τί κάνουμε ἐμεῖς γιὰ νὰ ἔχουν τὰ παιδιὰ χαρά, συμπόνια, ὄνειρα, 
ὄρεξη γιὰ ζωή, ἠρεμία, αὐτοεκτίμηση καὶ σεβασμὸ στὸν ἑαυτό τους»; 
Ζητᾶμε ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ εἶναι παιδιὰ ὅταν τὰ ἔχουμε κάνει νὰ ζοῦν σὲ 
ἕναν κόσμο ποὺ οὔτε γιὰ ἐνήλικες δὲν εἶναι κατάλληλος;

Τὰ παιδιὰ σήμερα, ἤδη ἀπὸ τὸ Δημοτικό, ἔχουν ἕνα 10ωρο –τὸ λι-
γότερο– καθημερινό πρόγραμμα. Σχολεῖο, μελέτη, ξένες γλῶσσες, ἀθλη-
τικὲς καὶ μὴ ἐξωσχολικὲς ἐνασχολήσεις καὶ, τὶς περισσότερες φορὲς, 
χωρὶς νὰ ἔχουν ἐρωτηθεῖ γιὰ τὶς προτιμήσεις τους. Παιχνίδι, Ἐκτόνωση, 
Ψυχαγωγία, σχεδὸν πουθενὰ στὸ πρόγραμμα, μιᾶς καὶ τὴν ἀλάνα καὶ τὴν 
πλατεία τὴν ἀντικατέστησε τὸ τάμπλετ, ὁ ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστὴς καὶ 
ἡ τηλεόραση. Μᾶς εἶναι πιὸ βολικὸ νὰ εἴμαστε στὸν καναπὲ «ἐποπτεύ-
οντας» τὰ παιδιά μας ἀπὸ τὸ νὰ εἴμαστε σὲ ἕνα παγκάκι!

Τὰ παιδιά, ὅμως, μεγαλώνουν καὶ ὅσο μεγαλώνουν αὐτά, μεγαλώ-
νουν καὶ τὰ προβλήματά τους. Οἱ ἀρνητικὲς συμπεριφορές, οἱ ὁποῖες 
δημιουργοῦνται στὴν παιδικὴ ἡλικία παγιώνονται, καὶ μόνο ὡς ἐκ θαύμα-
τος θὰ μπορέσουν νὰ διορθωθοῦν στὴν ἐνήλικη ζωή.

Σίγουρα εἶμαι ὁ τελευταῖος ποὺ μπορεῖ νὰ μιλήσει γιὰ τὴν δια-
παιδαγώγηση παιδιῶν καθὼς δὲν ἔχω ἀκόμα διαπαιδαγωγήσει δικά μου 
παιδιά, ὥστε νὰ βρεθῶ καὶ ἐγὼ στὴν θέση τῶν γονέων. Τώρα περιμένω 
νά γίνω πατέρας.  Ἡ εἰκόνα, ὅμως, παιδιῶν σὲ ταβέρνες καὶ ἑστιατόρια 
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μὲ ἕνα κινητὸ στὸ χέρι ἢ ἕνα τάμπλετ, σιωπηλῶν, σχεδὸν ναρκωμένων, 
μὲ σοκάρει, παρὰ τὸ ὅτι τὴν ἔχω δεῖ πάμπολλες φορές. 

Τὰ παιδιὰ ἔχουν ἀνάγκη νὰ παίξουν, νὰ τρέξουν, νὰ σφάλλουν 
καὶ νὰ μάθουν, νὰ ἐπικοινωνήσουν, νὰ δημιουργήσουν,  νὰ ζήσουν. Δὲν 
πιστεύω πὼς φταῖνε οἱ μέρες μας ἀλλὰ ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι τῶν ἡμερῶν 
μας. Δὲν πιστεύουμε πὼς σφάλλουμε γιατί νομίζουμε πὼς ξέρουμε, δὲν 
ἐπικοινωνοῦμε, γιατί δὲν ἔχουμε τί νὰ ποῦμε, δὲν τρέχουμε, γιατί εἴμα-
στε δεμένοι στὶς καρέκλες τῶν γραφείων μας, δὲν θέλουμε νὰ δημιουρ-
γήσουμε, γιατί δὲν ἔχουμε χρόνο, ὄντας ἀπασχολημένοι μὲ τὶς δουλειές 
μας. Καί, τελικά, γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους δὲν ζοῦμε.

Σὲ πολλὲς συζητήσεις ἀκούω ἀνθρώπους νὰ λένε: 
—«Σὲ ποιὰ παιδιὰ ἀναφέρεται ὁ Χριστὸς ὅταν λέει: «Ἐὰν μὴ 

στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν», ἀφοῦ τὰ παιδιὰ σήμερα μιλοῦν χειρότερα καὶ ἀπὸ μεγάλους; 
Παιδιὰ εἶναι αὐτά;»

Κανεὶς ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς δὲν σκέφτηκε σὲ ποιὸ παιδὶ ἀναφέρεται 
ὁ Χριστὸς καὶ σὲ ποιὸ ἐκεῖνοι. Ὁ Χριστὸς κάλεσε κοντά του ἕνα παιδὶ 
ὅταν οἱ Μαθητές του ἀναρωτιόνταν ποιὸς εἶναι μεγαλύτερος στὴν οὐρά-
νια Βασιλεία. Θὰ μποροῦσε ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι τυχαία; 
Σαφῶς καὶ ὄχι! Καὶ αὐτὸ φαίνεται στὴν συνέχεια τῆς εὐαγγελικῆς περι-
κοπῆς: «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ 
μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν 
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. καὶ 
ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται• ὃς δ’ 
ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει 
αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ 
ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.» (Κατὰ Ματθαῖον κέφ.18, 3-6). 

Ἐκεῖ λοιπὸν φτάσαμε, νὰ μὴν ἔχουμε πιὰ  παιδιὰ σὰν αὐτὰ γιὰ τὰ 
ὁποῖα μᾶς μίλησε ὁ Χριστός; 

 Ὀφείλουμε ὅλοι μας νὰ ἀναλογιστοῦμε τὴν εὐθύνη ποὺ βαραίνει 
τὸν καθένα μας γιὰ τὸ τί εἴδους παιδιὰ δημιουργοῦμε μὲ τὴν στάση μας 
ὡς γονεῖς, ὡς συγγενεῖς, ὡς ἐκπαιδευτικοί, ὡς φίλοι. Νὰ προβληματι-
στοῦμε καί, ἀφοῦ κατανοήσουμε τὴν βαρύτητα τοῦ θέματος, νὰ δράσου-
με ὅσο πιὸ ἀποτελεσματικὰ γίνεται ὥστε νὰ μποροῦμε μὲ περηφάνια νὰ 
κοιτᾶμε στὰ μάτια τὰ παιδιά, γνωρίζοντας πὼς κάνουμε ὄντως τὸ καλύ-
τερο ποὺ τοὺς ἀξίζει καὶ ὄχι ἐκεῖνο ποὺ βολεύει τόν ἑαυτούλη μας!

      Ἀλέξανδρος Μπάσδελης
         Θεολόγος
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Ἱστορία  τοῦ  μονυδρίου 
Ἁγ. Νικολάου  Καλλισίων,  Πεντελικοῦ  Ὄρους

O Πλούταρχος, στὸ ἔργο του Βίοι Παράλληλοι, ἀναφέρει ἕνα περιστα-
τικὸ μὲ τὸν Θησέα. Ὅταν ὁ ἥρωας τῶν Ἀθηνῶν ἀποφάσισε νὰ πάει 

στὸν Μαραθῶνα γιὰ νὰ πιάσει τὸν Μαραθώνιον ταῦρον, “οὐκ ὀλίγα 
πράγματα τοῖς οἰκοῦσι τὴν Τετράπολιν παρέχοντα”, φιλοξενήθηκε ἀπὸ 
μία ἡλικιωμένη κυρία ποὺ τὴν ἔλεγαν Ἐκάλη. Ἡ Ἐκάλη τὴν ἑπόμενη 
μέρα ποὺ ἀναχώρησε ὁ Θησέας, ἔδωσε ὑπόσχεση νὰ θυσιάσει στὸν Δία 
ἂν ἐπέστρεφε σῶος ὁ ἥρωας. Ὁ Θησέας πέτυχε στὸν σκοπό του καὶ γύ-
ρισε νὰ εὐχαριστήσει τὴν ἡλικιωμένη γιὰ τὴ φιλοξενία ποὺ πρόσφερε 
πρὸς τιμήν του. Τὴν βρῆκε νεκρὴ καὶ ἀποφάσισε νὰ ἱδρύσει ἕνα ἱερὸ 
πρὸς τιμὴν τοῦ «Ἐκαλείου Διὸς» καὶ θέσπισε τὴ γιορτὴ τῶν Ἐκαλλισί-
ων: “ἔθυον γὰρ Ἐκαλλίσια οἱ πέριξ δῆμοι συνιόντες Ἐκάλῳ Διί” (Πλου-
τάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Θησέας, 14,1-3). Ἐπίσης πρὸς τιμὴν τῆς ἡλι-
κιωμένης ἔδωσε τὸ ὄνομά της σὲ ἕνα γειτονικὸ δῆμο ποὺ ὀνομάστηκε 
Ἐκάλη. «Ἐπειδὴ δὲ ὁ δῆμος ὠνομάσθη Ἐκάλη καὶ ἡ θυσία Ἐκαλλίσια 
καὶ ἐπειδὴ καὶ τώρα ἀκόμη λέγεται Καλλίσια τόπος τις ὡς μίαν ὥραν 
ἀνωτέρω πρὸς ἀνατολὰς τῆς Μονῆς Πεντέλης ἐπὶ τῆς ἀγούσης εἰς Μα-
ραθῶνα ὁδοῦ, ὅπου εἶναι καὶ πολλὰ ἀρχαῖα ἐρείπια καὶ ναὸς τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου, δὲν δύναται νὰ μένῃ ἀμφιβολία ὅτι ὁ δῆμος Ἐκάλη ἐκεῖ 
ἔκειτο» (Δ. Πανταζῆς, Πεντελικὰ νέα καὶ παλαιά, Ἐφημ. «Ἀλήθεια», 2 
Ἰουνίου 1867, σ. 2). Ὑπῆρχε παράδοση στοὺς μοναχοὺς τῆς μονῆς Πε-
ντέλης ὅτι στὸν τόπο αὐτὸ ὑπῆρχε ἡ κατοικία κάποιας ἄγαμης γραίας 
γυναίκας ποὺ ὀνομαζόταν Καλὴ ἢ Ἐκάλη, γι’ αὐτὸ καὶ τὴν περιοχὴ τὴν 
ἀποκαλοῦσαν «τὸ χωρίον τῆς Καλῆς» (Δ. Πανταζῆς, Πεντελικὰ νέα καὶ 
παλαιά, ο.π.).

 Ἔγγραφο τοῦ πάπα Ὀνωρίου Γ΄ (1216-1227) τοῦ 1218 ἀναφέρει ὅτι 
ἑξαιρεῖ ἀπὸ τὴ φορολογία τῆς δεκάτης τρία μοναστήρια τοῦ Πεντελι-
κοῦ Ὄρους. Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ κατονομάζει καὶ ἕνα ὡς «S. Nikolai de 
Kalliscia de Montepenteli» (Α. Ταutu, Αcta Honorii III. et Gregorii IX., Citta 
del Vaticano 1950, 68, ἄρ. 43). Τὸ καθολικὸ τοῦ μονυδρίου φαίνεται νὰ 
ἔχει ἀνεγερθεῖ σὲ θέση ἄλλης παλαιότερης ἐκκλησίας (ἴσως) τοῦ 11-12ου 
αἰ. ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ σωζόμενα μαρμάρινα γλυπτὰ ποὺ εἶναι 
ἐντοιχισμένα στὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ καθολικοῦ, τὸ πρῶτο ἐπάνω ἀπὸ 
τὸ παράθυρο καὶ τὸ ἄλλο ἐπάνω ἀπὸ τὴν θύρα (Γ. Λαδάς, Ἱστορία τοῦ 
μονυδρίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εὑρισκομένου ἐπὶ τοῦ Πεντελικοῦ ὄρους 
εἰς τοποθεσίαν ὀνομαζομένην ”Καλλίσια” ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ β΄ τόμου 
τοῦ περιοδικοῦ «Συλλέκτης» 1952-1958, σ. 96). Τὸν 16ο αἰ. ἕνας πλούσι-

ος γαιοκτήμονας ὁ Δημήτριος Ἀνδρομάρης μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἰωάννη 
Ἀλεξηνᾶ ἀνακαίνισαν τρεῖς μονὲς στὸ Πεντελικὸ Ὄρος. Τὴν Ἱ. Μ. Ταῶ 
(ἢ Νταοῦ) Πεντέλης, τὴν Ἱ.Μ. Γενέσιο τῆς Θεοτόκου στὴ Ξυλοκέριζα τῆς 
Νέας Μάκρης (στὶς μέρες μας 
εἶναι ἡ γνωστὴ μονὴ τοῦ Ὁσίου 
Ἐφραὶμ) καὶ τέλος τὴν Ἱ.Μ. Ἁγί-
ου Νικολάου Καλλισίων. Μάλι-
στα ὁ κτήτοράς της ἀσπάστηκε 
τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα καὶ ὀνομά-
στηκε Δαβὶδ ἀλλάζοντας καὶ τὸ 
ἐπώνυμο σὲ Ἀναδρομέα (Δ. Κα-
μπούρογλου, Ἀναδρομάρης, σ. 
102). Πατριαρχικὸ σιγίλλιο τοῦ 
1614 ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἱερομόνα-
χος κυρ. Νεκτάριος ἔχων κτη-
τορικὸν δίκαιον ἐν τῷ μονυδρίῳ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου 
τοῦ Καλλισίων… μετὰ καὶ γνώμης τοῦ ὁσιωτάτου ἐν μοναχοῖς
κυρ. Δαβὶδ Ἀναδρομέως τοῦ κοπιάσαντος ἐν αὐτῷ πολὺ καὶ δαπανή-
σαντος, ἀποφάσισαν νὰ προσαρτήσουν τὰ κτήματα τῆς μονῆς στὴ 
γειτνιάζουσαν Θεία καὶ Σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Παντοκράτορος Χρι-
στοῦ τῆς Ταῶς. Τὸ σιγίλλιο ἀναφέρει ὅτι ἡ ἕνωση τῶν δύο μονῶν εἶχε 
πραγματοποιηθεῖ νωρίτερα τὴν ἐποχὴ τῆς πατριαρχίας τοῦ Ἱερεμίου Β΄ 
(1572-1579, 1580-1584, 1586-1595) (Δ. Καμπούρογλου, Μνημεῖα τῆς Ἱστο-
ρίας τῶν Ἀθηναίων, τ. 1΄, σσ. 186-188). Τὸ μονύδριο παρέμεινε μετόχιο 
τῆς μονῆς τῆς Ταῶ Πεντέλης μέχρι τὸ 1680. 

Τότε ἡ μονὴ τοῦ Παντοκράτορος καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς Ἀλγε-
ρινοὺς πειρατὲς καὶ τὸ μονύδριο προσαρτήθηκε στὴν Ἱ.Μ. Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου  Πεντέλης. Οἱ πηγὲς δὲν ἀναφέρονται καθόλου στὸν ἅγιο 
Νικόλαο Καλλισίων μέχρι τὸν 20ο αἰ., ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα 
ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶχε περιέλθει σὲ ἀφάνεια. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ μία ἐπι-
γραφὴ τοῦ 18ου αἰ. στὴν ἁγιογραφία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα, στὸ βόρειο 
τμῆμα τοῦ καθολικοῦ, ποὺ ἀναφέρει ὅτι ἡ τοιχογραφία ἦταν δέησις τοῦ 
δούλου τοῦ Θεοῦ Σεραφεὶμ Ἱερομονάχου. Ἡ δέηση αὐτὴ δὲν φανερώνει 
ὅτι ὁ Ἱερομόναχος ἦταν ὁπωσδήποτε καὶ ἀσκητὴς τοῦ μονυδρίου.

Τὸν 20ο αἰ. καὶ συγκεκριμένα τὸ 1923, ὁ ναὸς ἐπισκευάστηκε μὲ 
τὴ φροντίδα τῆς Καλλιόπης Δαγκλῆ. Τὸ 1933 ἐπισκέφτηκε τὴν περιοχὴ 
τῶν Καλλισίων ὁ ἀρχαιολόγος Α. Ὀρλάνδος καὶ τὴν βρῆκε ἐρειπωμέ-
νη. Δύο κτήρια διασώζονταν τότε. Ἕνα ἐπίμηκες ὀρθογώνιο κτίσμα στὴ 
βόρεια πλευρὰ (δὲν ὑπῆρχε ἡ σημερινὴ τραπεζαρία) καὶ τὸ καθολικὸ 
(Α. Ὀρλάνδος, Μεσαιωνικὰ μνημεῖα τῆς πεδιάδος τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν 
κλιτύων Ὑμηττοῦ –Πεντελικοῦ – Πάρνηθος καὶ Αἰγαλέω, σ. 186). Τὸ 

Ὁ ναὸς τὴ δεκαετία τοῦ 1930 ( Dorothy Thompson)
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Ἱστορία  τοῦ  μονυδρίου 
Ἁγ. Νικολάου  Καλλισίων,  Πεντελικοῦ  Ὄρους

O Πλούταρχος, στὸ ἔργο του Βίοι Παράλληλοι, ἀναφέρει ἕνα περιστα-
τικὸ μὲ τὸν Θησέα. Ὅταν ὁ ἥρωας τῶν Ἀθηνῶν ἀποφάσισε νὰ πάει 

στὸν Μαραθῶνα γιὰ νὰ πιάσει τὸν Μαραθώνιον ταῦρον, “οὐκ ὀλίγα 
πράγματα τοῖς οἰκοῦσι τὴν Τετράπολιν παρέχοντα”, φιλοξενήθηκε ἀπὸ 
μία ἡλικιωμένη κυρία ποὺ τὴν ἔλεγαν Ἐκάλη. Ἡ Ἐκάλη τὴν ἑπόμενη 
μέρα ποὺ ἀναχώρησε ὁ Θησέας, ἔδωσε ὑπόσχεση νὰ θυσιάσει στὸν Δία 
ἂν ἐπέστρεφε σῶος ὁ ἥρωας. Ὁ Θησέας πέτυχε στὸν σκοπό του καὶ γύ-
ρισε νὰ εὐχαριστήσει τὴν ἡλικιωμένη γιὰ τὴ φιλοξενία ποὺ πρόσφερε 
πρὸς τιμήν του. Τὴν βρῆκε νεκρὴ καὶ ἀποφάσισε νὰ ἱδρύσει ἕνα ἱερὸ 
πρὸς τιμὴν τοῦ «Ἐκαλείου Διὸς» καὶ θέσπισε τὴ γιορτὴ τῶν Ἐκαλλισί-
ων: “ἔθυον γὰρ Ἐκαλλίσια οἱ πέριξ δῆμοι συνιόντες Ἐκάλῳ Διί” (Πλου-
τάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Θησέας, 14,1-3). Ἐπίσης πρὸς τιμὴν τῆς ἡλι-
κιωμένης ἔδωσε τὸ ὄνομά της σὲ ἕνα γειτονικὸ δῆμο ποὺ ὀνομάστηκε 
Ἐκάλη. «Ἐπειδὴ δὲ ὁ δῆμος ὠνομάσθη Ἐκάλη καὶ ἡ θυσία Ἐκαλλίσια 
καὶ ἐπειδὴ καὶ τώρα ἀκόμη λέγεται Καλλίσια τόπος τις ὡς μίαν ὥραν 
ἀνωτέρω πρὸς ἀνατολὰς τῆς Μονῆς Πεντέλης ἐπὶ τῆς ἀγούσης εἰς Μα-
ραθῶνα ὁδοῦ, ὅπου εἶναι καὶ πολλὰ ἀρχαῖα ἐρείπια καὶ ναὸς τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου, δὲν δύναται νὰ μένῃ ἀμφιβολία ὅτι ὁ δῆμος Ἐκάλη ἐκεῖ 
ἔκειτο» (Δ. Πανταζῆς, Πεντελικὰ νέα καὶ παλαιά, Ἐφημ. «Ἀλήθεια», 2 
Ἰουνίου 1867, σ. 2). Ὑπῆρχε παράδοση στοὺς μοναχοὺς τῆς μονῆς Πε-
ντέλης ὅτι στὸν τόπο αὐτὸ ὑπῆρχε ἡ κατοικία κάποιας ἄγαμης γραίας 
γυναίκας ποὺ ὀνομαζόταν Καλὴ ἢ Ἐκάλη, γι’ αὐτὸ καὶ τὴν περιοχὴ τὴν 
ἀποκαλοῦσαν «τὸ χωρίον τῆς Καλῆς» (Δ. Πανταζῆς, Πεντελικὰ νέα καὶ 
παλαιά, ο.π.).

 Ἔγγραφο τοῦ πάπα Ὀνωρίου Γ΄ (1216-1227) τοῦ 1218 ἀναφέρει ὅτι 
ἑξαιρεῖ ἀπὸ τὴ φορολογία τῆς δεκάτης τρία μοναστήρια τοῦ Πεντελι-
κοῦ Ὄρους. Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ κατονομάζει καὶ ἕνα ὡς «S. Nikolai de 
Kalliscia de Montepenteli» (Α. Ταutu, Αcta Honorii III. et Gregorii IX., Citta 
del Vaticano 1950, 68, ἄρ. 43). Τὸ καθολικὸ τοῦ μονυδρίου φαίνεται νὰ 
ἔχει ἀνεγερθεῖ σὲ θέση ἄλλης παλαιότερης ἐκκλησίας (ἴσως) τοῦ 11-12ου 
αἰ. ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ σωζόμενα μαρμάρινα γλυπτὰ ποὺ εἶναι 
ἐντοιχισμένα στὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ καθολικοῦ, τὸ πρῶτο ἐπάνω ἀπὸ 
τὸ παράθυρο καὶ τὸ ἄλλο ἐπάνω ἀπὸ τὴν θύρα (Γ. Λαδάς, Ἱστορία τοῦ 
μονυδρίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εὑρισκομένου ἐπὶ τοῦ Πεντελικοῦ ὄρους 
εἰς τοποθεσίαν ὀνομαζομένην ”Καλλίσια” ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ β΄ τόμου 
τοῦ περιοδικοῦ «Συλλέκτης» 1952-1958, σ. 96). Τὸν 16ο αἰ. ἕνας πλούσι-

ος γαιοκτήμονας ὁ Δημήτριος Ἀνδρομάρης μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἰωάννη 
Ἀλεξηνᾶ ἀνακαίνισαν τρεῖς μονὲς στὸ Πεντελικὸ Ὄρος. Τὴν Ἱ. Μ. Ταῶ 
(ἢ Νταοῦ) Πεντέλης, τὴν Ἱ.Μ. Γενέσιο τῆς Θεοτόκου στὴ Ξυλοκέριζα τῆς 
Νέας Μάκρης (στὶς μέρες μας 
εἶναι ἡ γνωστὴ μονὴ τοῦ Ὁσίου 
Ἐφραὶμ) καὶ τέλος τὴν Ἱ.Μ. Ἁγί-
ου Νικολάου Καλλισίων. Μάλι-
στα ὁ κτήτοράς της ἀσπάστηκε 
τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα καὶ ὀνομά-
στηκε Δαβὶδ ἀλλάζοντας καὶ τὸ 
ἐπώνυμο σὲ Ἀναδρομέα (Δ. Κα-
μπούρογλου, Ἀναδρομάρης, σ. 
102). Πατριαρχικὸ σιγίλλιο τοῦ 
1614 ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἱερομόνα-
χος κυρ. Νεκτάριος ἔχων κτη-
τορικὸν δίκαιον ἐν τῷ μονυδρίῳ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου 
τοῦ Καλλισίων… μετὰ καὶ γνώμης τοῦ ὁσιωτάτου ἐν μοναχοῖς
κυρ. Δαβὶδ Ἀναδρομέως τοῦ κοπιάσαντος ἐν αὐτῷ πολὺ καὶ δαπανή-
σαντος, ἀποφάσισαν νὰ προσαρτήσουν τὰ κτήματα τῆς μονῆς στὴ 
γειτνιάζουσαν Θεία καὶ Σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Παντοκράτορος Χρι-
στοῦ τῆς Ταῶς. Τὸ σιγίλλιο ἀναφέρει ὅτι ἡ ἕνωση τῶν δύο μονῶν εἶχε 
πραγματοποιηθεῖ νωρίτερα τὴν ἐποχὴ τῆς πατριαρχίας τοῦ Ἱερεμίου Β΄ 
(1572-1579, 1580-1584, 1586-1595) (Δ. Καμπούρογλου, Μνημεῖα τῆς Ἱστο-
ρίας τῶν Ἀθηναίων, τ. 1΄, σσ. 186-188). Τὸ μονύδριο παρέμεινε μετόχιο 
τῆς μονῆς τῆς Ταῶ Πεντέλης μέχρι τὸ 1680. 

Τότε ἡ μονὴ τοῦ Παντοκράτορος καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς Ἀλγε-
ρινοὺς πειρατὲς καὶ τὸ μονύδριο προσαρτήθηκε στὴν Ἱ.Μ. Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου  Πεντέλης. Οἱ πηγὲς δὲν ἀναφέρονται καθόλου στὸν ἅγιο 
Νικόλαο Καλλισίων μέχρι τὸν 20ο αἰ., ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα 
ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶχε περιέλθει σὲ ἀφάνεια. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ μία ἐπι-
γραφὴ τοῦ 18ου αἰ. στὴν ἁγιογραφία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα, στὸ βόρειο 
τμῆμα τοῦ καθολικοῦ, ποὺ ἀναφέρει ὅτι ἡ τοιχογραφία ἦταν δέησις τοῦ 
δούλου τοῦ Θεοῦ Σεραφεὶμ Ἱερομονάχου. Ἡ δέηση αὐτὴ δὲν φανερώνει 
ὅτι ὁ Ἱερομόναχος ἦταν ὁπωσδήποτε καὶ ἀσκητὴς τοῦ μονυδρίου.

Τὸν 20ο αἰ. καὶ συγκεκριμένα τὸ 1923, ὁ ναὸς ἐπισκευάστηκε μὲ 
τὴ φροντίδα τῆς Καλλιόπης Δαγκλῆ. Τὸ 1933 ἐπισκέφτηκε τὴν περιοχὴ 
τῶν Καλλισίων ὁ ἀρχαιολόγος Α. Ὀρλάνδος καὶ τὴν βρῆκε ἐρειπωμέ-
νη. Δύο κτήρια διασώζονταν τότε. Ἕνα ἐπίμηκες ὀρθογώνιο κτίσμα στὴ 
βόρεια πλευρὰ (δὲν ὑπῆρχε ἡ σημερινὴ τραπεζαρία) καὶ τὸ καθολικὸ 
(Α. Ὀρλάνδος, Μεσαιωνικὰ μνημεῖα τῆς πεδιάδος τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν 
κλιτύων Ὑμηττοῦ –Πεντελικοῦ – Πάρνηθος καὶ Αἰγαλέω, σ. 186). Τὸ 

Ὁ ναὸς τὴ δεκαετία τοῦ 1930 ( Dorothy Thompson)
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1950 ἐγκαταστάθηκε, γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, μία μοναχὴ μὲ τὴ 
μητέρα της, πραγματοποιῶντας καὶ κά-
ποιες μικρὲς οἰκοδομικὲς ἐργασίες. Ἀπὸ 
τὸ 1955 μέχρι τὸ 1979 ἀσκήτευσε ὁ ὅσι-
ος Πορφύριος Μπαϊρακτάρης ὁ ὁποῖος 
μίσθωσε τὸ μονύδριο μὲ τὴν ἀγροτικὴ 
περιοχή του ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Πεντέλης. 
Ὁλόκληρη ἡ ἔκταση καλλιεργήθηκε συστη- 
ματικὰ καὶ φιλόπονα θέλοντας νὰ συ-
στήσει ἐκεῖ τὸ ἡσυχαστήριο, ποὺ τελικὰ 
ἐγκατέστησε ἀλλοῦ. Βελτίωσε τὶς πηγές, 
κατασκεύασε ἀρδευτικὸ δίκτυο, φύτευσε   
πολλὰ δένδρα καὶ μὲ σκαπτικὸ μηχάνημα καλλιεργοῦσε τὴ γῆ. Τὸν δι-
αδέχτηκε γιὰ μία εἰκοσαετία ὁ π. Φώτιος Σκάνδαλος. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ 
τελευταῖος ἀσκητὴς τοῦ ἐγκαταλελειμμένου πιὰ μονυδρίου. Ἡ ἱστορία 
τοῦ μικροῦ αὐτοῦ μοναστηριοῦ εἶναι μία συνεχὴς ἐναλλαγὴ ἀνοικοδό-
μησης καὶ ἐγκατάλειψης.

Τὸ μονύδριο σήμερα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ναὸ ποὺ εἶναι μία μο-
νόκλιτη βασιλικὴ μὲ τροῦλλο διαμέτρου 4μ. Ἐξωτερικὰ ὁ τροῦλλος 
στηρίζεται σὲ ἕναν κύβο ὅπου στὴ δυτικὴ καὶ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ 
προεκτείνεται μὲ ἴσου πλάτους βραχεία κεραία μὲ στέγη δίρρικτη. Ἡ 
ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος εἶναι ἡμιεξαγωγική. Τὸ καθολικὸ βρίσκεται 
στὴ νοτιοανατολικὴ γωνία τῆς μονῆς, ἐνῶ 
στὴ νοτιοδυτικὴ πλευρὰ στέκεται ἕνας ἐπι-
βλητικὸς πυλώνας σὲ μορφὴ βραχέως πύρ-
γου μὲ τετράρριχτη κεραμοειδῆ στέγη. Δί-
πλα του ὑπάρχει μία ἰσόγεια πτέρυγα μὲ 
δίρρικτη κεραμοειδῆ στέγη (ἡ τραπεζαρία). 
Τὰ δύο κτίσματα λόγῳ τῆς λιθοδομῆς τους 
κρίνονται ὡς σύγχρονα. Ἡ βόρεια πτέρυγα 
τοῦ μονυδρίου μὲ τὰ κελιὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
εὐτελῆ λιθοδομὴ καὶ κρίνεται παλαιότερη.

 Στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ καθολικοῦ 
ἀπεικονίζονται δύο ὁλόσωμοι ἅγιοι. Στὰ 
ἀριστερὰ ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας (φοράει σκου-
φάκι στὸ κεφάλι) καὶ ὁ ἅγιος Νικόλαος. Ἀρι-
στερὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἁγιογραφία τοῦ ἁγίου 
Σπυρίδωνα σώζεται ἡ ἐπιγραφὴ τῆς δέησης 
τοῦ Ἱερομονάχου Σεραφείμ. Στὴ ἀριστερὴ 

ἁγίου Νικολάου παρίσταται σὲ μικρότερο μέγεθος ὁ Χριστὸς προσφέρο-
ντας στὸν ἅγιο τὸ εὐαγγέλιο ἐνῶ στὴν ἄλλη πλευρὰ διακρίνεται ἡ Θε-
οτόκος νὰ προσφέρει τὸ ὠμοφόριο. Ἀνάμεσα στοὺς ἁγίους διακρίνεται 
ἡ χρονολογία «1881». Ἐπίσης ἀριστερά τῆς πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος 
ὑπάρχει ἡ τοιχογραφία τῆς Θεοτόκου  (Φώτ. Dorothy Thompson) μὲ τὴν 
ἐπιγραφὴ «Η ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙC» καὶ μία χρονολογία «1806». Παλαιότερα 
σωζότανε ἡ ἐπιγραφὴ «+ ἐν ἔτει ,ΑΨ[..]ΜΗΝΙ […] ΗCΤΟΡΙΘΗCΑΝ ΤΑ Τ 
ΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙC ΠΑΤΡΟC ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΥΠΟ ΧΕΙΡΟC ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ». Πρόκειται γιὰ τὸν πολὺ γνωστὸ 
ἁγιογράφο Γεώργιο Μάρκου (1690;-1751) ἀπὸ τὸ Ἄργος ὅπου ἁγιογρά-
φησε τὴν Ἱ. Μ. Πετράκη, τὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χωστοῦ στὸ 
Γέρακα, τὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Κορωπὶ καὶ τὸ καθο-
λικό της Ἱ. Μ. Φανερωμένης στὴ Σαλαμίνα. 

 Ἡ Ὡραία Πύλη πλαισιώνεται ἀπὸ δύο βυζαντινοὺς κίονες ποὺ 
παίζουν τὸν ρόλο παραστάδων. Ὁ ἀρχαιολόγος Γ. Λαμπάκης πιστεύει 
ὅτι προέρχονται ἀπὸ ἕναν παλαιότερο βυζαντινὸ ναὸ τοῦ 7ου-8ου αἰ. 
(Γ. Λαμπάκης, Δελτίο Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρίας, τ. 2 (1892-
1894) σ. 27). Οἱ κίονες ἔχουν τὴ μορφὴ τεσσάρων λεπτῶν κιονίσκων οἱ 
ὁποῖοι χαμηλὰ περιπλέκονται σχηματίζοντας κόμπο. Ὁ καθένας ἀπὸ 
τοὺς κιονίσκους αὐτοὺς καταλήγει σὲ ἕνα μικρὸ γλυπτὸ μὲ ἕναν ρόδακα 
στὸ κέντρο.

Στὸ μονύδριο (ἀγνοεῖται ἡ ἀκριβὴς θέση) ἔχει ταφεῖ ὁ ἱερέας καὶ 
πρωτοψάλτης τῶν Ἀθηνῶν Ἀθανάσιος Ἀγγελάρχης (†1535): καὶ ἐθάπτη 
τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον τὸ ἐπωνομαζόμενον τὸ ὄρος 
Μεντέλη (Σ. Λάμπρος, Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων, Συλ-
λογὴ πρώτη, Νέος Ἑλληνομνήμων, τ. Ζ΄ (1910) σ.σ. 277-278).

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω γίνεται σαφὲς ὅτι σὲ μία περιοχὴ μὲ ἔντονα ἀρχαι-
ολογικὰ εὑρήματα (Μ. Πετροπουλάκου – Ε. Πεντάζος, Ἀττική: Οἰκιστικὰ 
στοιχεῖα – Πρώτη ἔκθεση, Ἀθήνα 1973) θὰ πρέπει, κατὰ τὴ βυζαντινὴ 
περίοδο, νὰ πρωτοκτίστηκε κάποιος μικρὸς ναός. Ἦταν σύνηθες φαινό-
μενο στοὺς πρώτους βυζαντινοὺς αἰῶνες νὰ οἰκοδομοῦνται ναοὶ πάνω 
σὲ ἀρχαῖα ἱερά. Ἴσως ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀρχικὸ ναὸ νὰ σώζονται σήμερα 
μόνο οἱ δύο βυζαντινοὶ κίονες τῆς Ὡραίας Πύλης. Ἀγνοεῖται ἡ θέση τοῦ 
πρώτου αὐτοῦ ναοῦ ἀλλὰ τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι νὰ βρισκόταν ἐκεῖ ὅπου 
εἶναι σήμερα τὸ καθολικὸ τοῦ μονυδρίου. Ἀργότερα θὰ πρέπει νὰ προ-
στέθηκαν κελιὰ γύρω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ναὸ καὶ νὰ μετατράπηκε σὲ μονα-
στήρι. Μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ἀττικῆς τὸ 1204 ἀπὸ τοὺς Λατίνους τὸ 
μοναστήρι δὲν θὰ πρέπει νὰ ἦταν πλούσιο σὲ κτηματικὴ περιουσία καὶ 
γι΄ αὐτὸ (σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο τοῦ πάπα Ὀνωρίου Γ΄) ἑξαιρέθηκε 
ἀπὸ τὴ φορολογία. Ἴσως εἶχε ἀρχίσει καὶ νὰ ἐγκαταλείπεται καὶ ἀπὸ 
τοὺς μοναχοὺς μέχρι ποὺ ἀνακαινίστηκε ἐξ ἀρχῆς (μαζὶ μὲ ἄλλα) ἀπὸ πλευρὰ τῆς κεφαλῆς τῆς τοιχογραφίας τοῦ 

Ἡ τοιχογραφία τῆς Θεοτόκου τὴ 
δεκαετία τοῦ 1930.

Ὁ ὅσιος Πορφύριος ἔξω ἀπὸ τὸ 
καθολικό τοῦ μονυδρίου
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1950 ἐγκαταστάθηκε, γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, μία μοναχὴ μὲ τὴ 
μητέρα της, πραγματοποιῶντας καὶ κά-
ποιες μικρὲς οἰκοδομικὲς ἐργασίες. Ἀπὸ 
τὸ 1955 μέχρι τὸ 1979 ἀσκήτευσε ὁ ὅσι-
ος Πορφύριος Μπαϊρακτάρης ὁ ὁποῖος 
μίσθωσε τὸ μονύδριο μὲ τὴν ἀγροτικὴ 
περιοχή του ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Πεντέλης. 
Ὁλόκληρη ἡ ἔκταση καλλιεργήθηκε συστη- 
ματικὰ καὶ φιλόπονα θέλοντας νὰ συ-
στήσει ἐκεῖ τὸ ἡσυχαστήριο, ποὺ τελικὰ 
ἐγκατέστησε ἀλλοῦ. Βελτίωσε τὶς πηγές, 
κατασκεύασε ἀρδευτικὸ δίκτυο, φύτευσε   
πολλὰ δένδρα καὶ μὲ σκαπτικὸ μηχάνημα καλλιεργοῦσε τὴ γῆ. Τὸν δι-
αδέχτηκε γιὰ μία εἰκοσαετία ὁ π. Φώτιος Σκάνδαλος. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ 
τελευταῖος ἀσκητὴς τοῦ ἐγκαταλελειμμένου πιὰ μονυδρίου. Ἡ ἱστορία 
τοῦ μικροῦ αὐτοῦ μοναστηριοῦ εἶναι μία συνεχὴς ἐναλλαγὴ ἀνοικοδό-
μησης καὶ ἐγκατάλειψης.

Τὸ μονύδριο σήμερα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ναὸ ποὺ εἶναι μία μο-
νόκλιτη βασιλικὴ μὲ τροῦλλο διαμέτρου 4μ. Ἐξωτερικὰ ὁ τροῦλλος 
στηρίζεται σὲ ἕναν κύβο ὅπου στὴ δυτικὴ καὶ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ 
προεκτείνεται μὲ ἴσου πλάτους βραχεία κεραία μὲ στέγη δίρρικτη. Ἡ 
ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος εἶναι ἡμιεξαγωγική. Τὸ καθολικὸ βρίσκεται 
στὴ νοτιοανατολικὴ γωνία τῆς μονῆς, ἐνῶ 
στὴ νοτιοδυτικὴ πλευρὰ στέκεται ἕνας ἐπι-
βλητικὸς πυλώνας σὲ μορφὴ βραχέως πύρ-
γου μὲ τετράρριχτη κεραμοειδῆ στέγη. Δί-
πλα του ὑπάρχει μία ἰσόγεια πτέρυγα μὲ 
δίρρικτη κεραμοειδῆ στέγη (ἡ τραπεζαρία). 
Τὰ δύο κτίσματα λόγῳ τῆς λιθοδομῆς τους 
κρίνονται ὡς σύγχρονα. Ἡ βόρεια πτέρυγα 
τοῦ μονυδρίου μὲ τὰ κελιὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
εὐτελῆ λιθοδομὴ καὶ κρίνεται παλαιότερη.

 Στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ καθολικοῦ 
ἀπεικονίζονται δύο ὁλόσωμοι ἅγιοι. Στὰ 
ἀριστερὰ ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας (φοράει σκου-
φάκι στὸ κεφάλι) καὶ ὁ ἅγιος Νικόλαος. Ἀρι-
στερὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἁγιογραφία τοῦ ἁγίου 
Σπυρίδωνα σώζεται ἡ ἐπιγραφὴ τῆς δέησης 
τοῦ Ἱερομονάχου Σεραφείμ. Στὴ ἀριστερὴ 

ἁγίου Νικολάου παρίσταται σὲ μικρότερο μέγεθος ὁ Χριστὸς προσφέρο-
ντας στὸν ἅγιο τὸ εὐαγγέλιο ἐνῶ στὴν ἄλλη πλευρὰ διακρίνεται ἡ Θε-
οτόκος νὰ προσφέρει τὸ ὠμοφόριο. Ἀνάμεσα στοὺς ἁγίους διακρίνεται 
ἡ χρονολογία «1881». Ἐπίσης ἀριστερά τῆς πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος 
ὑπάρχει ἡ τοιχογραφία τῆς Θεοτόκου  (Φώτ. Dorothy Thompson) μὲ τὴν 
ἐπιγραφὴ «Η ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙC» καὶ μία χρονολογία «1806». Παλαιότερα 
σωζότανε ἡ ἐπιγραφὴ «+ ἐν ἔτει ,ΑΨ[..]ΜΗΝΙ […] ΗCΤΟΡΙΘΗCΑΝ ΤΑ Τ 
ΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙC ΠΑΤΡΟC ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΥΠΟ ΧΕΙΡΟC ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ». Πρόκειται γιὰ τὸν πολὺ γνωστὸ 
ἁγιογράφο Γεώργιο Μάρκου (1690;-1751) ἀπὸ τὸ Ἄργος ὅπου ἁγιογρά-
φησε τὴν Ἱ. Μ. Πετράκη, τὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χωστοῦ στὸ 
Γέρακα, τὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Κορωπὶ καὶ τὸ καθο-
λικό της Ἱ. Μ. Φανερωμένης στὴ Σαλαμίνα. 

 Ἡ Ὡραία Πύλη πλαισιώνεται ἀπὸ δύο βυζαντινοὺς κίονες ποὺ 
παίζουν τὸν ρόλο παραστάδων. Ὁ ἀρχαιολόγος Γ. Λαμπάκης πιστεύει 
ὅτι προέρχονται ἀπὸ ἕναν παλαιότερο βυζαντινὸ ναὸ τοῦ 7ου-8ου αἰ. 
(Γ. Λαμπάκης, Δελτίο Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρίας, τ. 2 (1892-
1894) σ. 27). Οἱ κίονες ἔχουν τὴ μορφὴ τεσσάρων λεπτῶν κιονίσκων οἱ 
ὁποῖοι χαμηλὰ περιπλέκονται σχηματίζοντας κόμπο. Ὁ καθένας ἀπὸ 
τοὺς κιονίσκους αὐτοὺς καταλήγει σὲ ἕνα μικρὸ γλυπτὸ μὲ ἕναν ρόδακα 
στὸ κέντρο.

Στὸ μονύδριο (ἀγνοεῖται ἡ ἀκριβὴς θέση) ἔχει ταφεῖ ὁ ἱερέας καὶ 
πρωτοψάλτης τῶν Ἀθηνῶν Ἀθανάσιος Ἀγγελάρχης (†1535): καὶ ἐθάπτη 
τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον τὸ ἐπωνομαζόμενον τὸ ὄρος 
Μεντέλη (Σ. Λάμπρος, Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων, Συλ-
λογὴ πρώτη, Νέος Ἑλληνομνήμων, τ. Ζ΄ (1910) σ.σ. 277-278).

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω γίνεται σαφὲς ὅτι σὲ μία περιοχὴ μὲ ἔντονα ἀρχαι-
ολογικὰ εὑρήματα (Μ. Πετροπουλάκου – Ε. Πεντάζος, Ἀττική: Οἰκιστικὰ 
στοιχεῖα – Πρώτη ἔκθεση, Ἀθήνα 1973) θὰ πρέπει, κατὰ τὴ βυζαντινὴ 
περίοδο, νὰ πρωτοκτίστηκε κάποιος μικρὸς ναός. Ἦταν σύνηθες φαινό-
μενο στοὺς πρώτους βυζαντινοὺς αἰῶνες νὰ οἰκοδομοῦνται ναοὶ πάνω 
σὲ ἀρχαῖα ἱερά. Ἴσως ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀρχικὸ ναὸ νὰ σώζονται σήμερα 
μόνο οἱ δύο βυζαντινοὶ κίονες τῆς Ὡραίας Πύλης. Ἀγνοεῖται ἡ θέση τοῦ 
πρώτου αὐτοῦ ναοῦ ἀλλὰ τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι νὰ βρισκόταν ἐκεῖ ὅπου 
εἶναι σήμερα τὸ καθολικὸ τοῦ μονυδρίου. Ἀργότερα θὰ πρέπει νὰ προ-
στέθηκαν κελιὰ γύρω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ναὸ καὶ νὰ μετατράπηκε σὲ μονα-
στήρι. Μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ἀττικῆς τὸ 1204 ἀπὸ τοὺς Λατίνους τὸ 
μοναστήρι δὲν θὰ πρέπει νὰ ἦταν πλούσιο σὲ κτηματικὴ περιουσία καὶ 
γι΄ αὐτὸ (σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο τοῦ πάπα Ὀνωρίου Γ΄) ἑξαιρέθηκε 
ἀπὸ τὴ φορολογία. Ἴσως εἶχε ἀρχίσει καὶ νὰ ἐγκαταλείπεται καὶ ἀπὸ 
τοὺς μοναχοὺς μέχρι ποὺ ἀνακαινίστηκε ἐξ ἀρχῆς (μαζὶ μὲ ἄλλα) ἀπὸ πλευρὰ τῆς κεφαλῆς τῆς τοιχογραφίας τοῦ 

Ἡ τοιχογραφία τῆς Θεοτόκου τὴ 
δεκαετία τοῦ 1930.

Ὁ ὅσιος Πορφύριος ἔξω ἀπὸ τὸ 
καθολικό τοῦ μονυδρίου
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τὸν πλούσιο Ἀθηναῖο γαιοκτήμονα Δημήτριο Ἀναδρομάρη.
Τὸ μοναστήρι θὰ πρέπει νὰ βρισκόταν σὲ τέτοια ἐρειπωμένη κατά-

σταση, ὅπου ὄχι μόνο εἶχε ξεχαστεῖ τὸ παρελθόν του ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀνα-
δρομάρης θεωρήθηκε ὡς κτήτορας τῆς μονῆς ἀπὸ ὅλους τοὺς μεταγε-

νέστερους ἱστορικούς. 
Τὸ μονύδριο γιὰ ἕναν 
αἰῶνα ἔγινε μετόχιο 
τῆς Ἱ. Μ. Ταῶ Πεντέ-
λης (1580-1680) καὶ μετὰ 
προσαρτήθηκε μέχρι καὶ 
σήμερα στὴν Ἱ. Μ. Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου  
Πεντέλης. Τοὺς ἑπόμε-
νους αἰῶνες θὰ πρέπει 
νὰ χρησιμοποιήθηκε 
ὡς ἀσκητήριο-μετόχι, 
ἀφοῦ κανένα σιγίλλιο 
δὲν τὸ ἀναφέρει, ὅπου 
θὰ μποροῦσαν νὰ κα-
ταφεύγουν μοναχοὶ τῆς 
Μονῆς Πεντέλης ποὺ 
ἐπιθυμοῦσαν αὐστηρό-
τερη ἡσυχία καὶ ἄσκη-
ση.  Στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 
20ου αἰ. ὁ ἀρχαιολόγος 
Ὀρλάνδος καὶ ἡ ἀμε-
ρικανίδα φωτογράφος 
Dorothy Thompson τὸ 
βρῆκαν ἐρειπωμένο. Τὸ 
ἄσημο αὐτὸ μοναστηρά-
κι ἔγινε πασίγνωστο σὲ 

Τοιχογραφία Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν 
ἐγκατάσταση γιὰ 24 χρόνια τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη. 
Μὲ τὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ μικροῦ μοναστηριοῦ δὲν θὰ εἶχε ἀσχοληθεῖ 
κανένας στὶς ἡμέρες μας ἂν δὲν ἀσκήτευε ἐκεῖ ὁ ὅσιος Πορφύριος.

Τὸ μονύδριο σήμερα ἔχει χαρακτηριστεῖ προστατευόμενο βυζα-
ντινὸ μνημεῖο (ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921).

        
      Χρῆστος Νικολόπουλος
                           Θεολόγος - Βυζαντινολόγος           
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Στοχασμοί τοῦ Σολωμοῦ, πού μᾶς χρειάζονται σήμερα!

O Νεόφυτος  Βάμβας, ὑποδεχόμενος τόν Σολωμό στήν Κέρκυρα, τοῦ 
εἶπε: «Ἐψάλατε τόν ἔνδοξον ἀγῶνα της. ὑπάγετε τώρα νά φιλήσετε 

τήν ἱεράν αὐτῆς γῆν». Ἡ ἀπάντησις τοῦ ποιητοῦ δέν εἶναι γνωστή.
Ὁ ἐπίσκοπος Ζακύνθου Ν. Κατραμῆς (ἤ ὁ Ν. Λούντζης;) τόν ρώτησε 

κάποτε: «Κόμι, διατί δέν ἐπισκέπτεσαι τήν ἀγαπημένη σου Ἑλλάδα;». 
Καί ὁ ποιητής ἀπαντᾶ: «Φοβοῦμαι μή δέν τή γνωρίσω!...». Περισσότε-
ρο ὅμως ἀποκαλυπτικός εἶναι σέ μιά ἐπιστολή του (ἀρ. ἐπιστ. 95), πού 
ἔστειλε στόν ἐπιστήθιο φίλο καί συμπολίτη ποιητή Γ. Τερτσέτη (25 Μαρ-
τίου 1842): «Πάνε εἴκοσι ἕνα χρόνια, πού σάν σήμερα ἡ Ἑλλάδα ἔσπασε 
τίς ἁλυσίδες. Ἡ μέρα αὐτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶναι μέρα γιά χαρά καί 
δάκρυα. Χαρά γιά τά μελλούμενα, δάκρυα γιά τή σκλαβιά τήν περασμέ-
νη. Καί γιά τό σήμερα τί νά εἰπῶ; Ἡ διαφθορά εἶναι τόσο γενική κι ἔχει 
τόσο βαθειές τίς ρίζες, πού σέ κάνει νά σαστίζης. Μόνον ὅταν οἱ ἀφορμές 
τῆς διαφθορᾶς ἐξολοθρευθοῦν πέρα ὥς πέρα, θά μπορέσουμε νά ἔχουμε 
μιά ἠθική ἀναγέννησι. Τότε τό μέλλον μας θά εἶναι μεγάλο, ὅταν ὅλα 
στηριχθοῦν στήν ἠθική, ὅταν θριαμβεύση ἡ δικαιοσύνη, ὅταν τά γράμ-
ματα καλλιεργηθοῦν, ὄχι γιά μιά μάταιη ἐπίδειξι, παρά γιά ὄφελος τοῦ 
λαοῦ, πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό παιδεία καί ἀπό μόρφωσι ὄχι σχολαστική. 
Τότε θά ἔχουμε — ἤ μᾶλλον θά ἔχουν τά παιδιά μας — μιά ἠθική ἀνα-
γέννησι καί τό μέλλον θά εἶναι μεγάλο».

Ἄλλοτε πάλιν θά πῆ: «Τόν Καποδίστρια τόν ἔφεραν νεκρό στήν 
Κέρκυρα…» «Ἐκεῖνοι [οἱ Σοῦτσοι καί οἱ ἄλλοι] ἔγραφαν καί μιλοῦσαν 
μιά γλῶσσα, πού μήτε ὁμιλιέται μήτε ἄλλες φορές ὡμιλήθηκε μήτε 
θέλει ποτέ ὁμιληθῆ» («Διάλογος»).

Πονεῖ, ὅπως ἄλλοτε πονοῦσε ὁ Αἰσχύλος μέ τό κατάντημα τοῦ Ἀρεί-
ου Πάγου, ὅταν τοῦ περιέκοψαν τή δύναμί του. Πονοῦσε γιά τό μέλλον 
τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ Πολυλᾶς, δικαιολογῶντας τή στάσι τοῦ Σολωμοῦ εἶπε: 
«Ἐφύλαξε ἀπείραχτη τήν καθαρή ποιητική του διάθεσι, ἀποκρούοντας, 
ὅσον ἐδύνατο, τά ἐνάντια στοιχεῖα — καί εἰς αὐτή τήν ἀνάγκη τῆς φύσης 
του πρέπει νά ἀποδοθῆ, ὅτι δέν ἠθέλησε ποτέ νά περάση εἰς τήν ἐλευ-
θερωμένην Ἑλλάδα, προαισθανόμενος, ὅτι αὐτοῦ δέν θά ἠμποροῦσε 
νά μένη ἀδιάφορος εἰς τά πολυειδῆ ἀτοπήματα, ὅπου πρέπει ἐξ ἀνά-
γκης νά παραστρατήση ἕνα ἔθνος εἰς τές ἀρχές τοῦ πολιτισμοῦ του. Ὁ 
Σολωμός δέν ἐσυνηθοῦσε νά θεατρίζη τά ἐθνικά του φρονήματα, ἀλλά μές 
στό «Ἅγιο Βῆμα τῆς ψυχῆς» του οἰκοδομοῦσε τήν ἀληθινήν Ἑλλάδα. — 
αὐτή τήν ὁποίαν ὁ κοινός ἄνθρωπος δέν ἐκαταξιώθηκε νά ἰδῆ ποτέ, 
μέ ὅσους συμπερασμούς κι ἄν μορφώση ἀπό τά πράγματα, μέ ὅσα 
ὀνείρατα κι ἄν γεννήση ἡ ἐπιθυμία του, — αὐτή πού εἶναι μυστήριο 
γιά ὅλα τά ἄλλα παιδιά της...».*

* Σημ. : «ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑ»,  ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ Γεωργίου Ν. 
Παπανικολάου, τόμος 1ος, σελ. 148-149.
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«ΝΤΟΝ ΖΟΥΑΝ»
Η  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Τ
ό ὄνομα τοῦ Ντόν Ζουάν ἔχει γίνει συνώνυμο μέ τήν ἔννοια τοῦ γυναι-
κοκατακτητῆ. Καί ὄχι ἀδικαιολόγητα. Ἀφοῦ αὐτή ἡ ἄποψη τῆς ζωῆς τοῦ 

νεαροῦ εὐπατρίδη προβάλλεται περισσότερο. Ὅμως τό ἔργο αὐτό τοῦ κορυ-
φαίου Γάλλου Κωμωδιογράφου Μολιέρου (1622-1673) ἔχει καί κοινωνιολο-
γική διάσταση, ὄχι λιγότερο ἐνδιαφέρουσα.

Στό πρόσωπο τοῦ Ντόν Ζουάν ὁ Μολιέρος παρουσιάζει καί ἐπικρίνει 
τήν ποικιλόμορφη διαφθορά τῶν εὐγενῶν καί τῶν αὐλικῶν τῆς ἐποχῆς του 
(17ος αἰώνας). Ὁ Μολιέρος ἀπό τήν παιδική του ἡλικία βρισκόταν σέ ἐπαφή 
μέ τούς κύκλους αὐτούς. Ὁ πατέρας του ἦταν ταπετσιέρης στήν ὑπηρεσία τοῦ 
βασιλιᾶ. Ἕνας ἀπό τούς συμμαθητές του στό κολλέγιο Κλερμόν ἦταν ὁ νεα-
ρός πρίγκηπας Ντέ Κοντί. Ἐπί ἕνα χρόνο ἦταν στήν ἀκολουθία τοῦ βασιλιᾶ 
Λουδοβίκου ΙΓ΄ (1610-1643). Ὁ Θίασος τοῦ Μολιέρου, ὅταν περιόδευε στήν 
ἐπαρχία, τελοῦσε ὑπό τήν προστασία τοῦ πρίγκηπα Ντέ Κοντί. Ὡς θιασάρχης 
εἶχε τήν βοήθεια φίλων πού κατεῖχαν ὑψηλές θέσεις.

Ὁ Μολιέρος συνδεόταν φιλικά καί μέ μεγάλους πνευματικούς ἀνθρώ-
πους τῆς Γαλλίας καί εἶχε ἐξασφαλίσει τήν προστασία τοῦ βασιλιᾶ Λουδοβί-
κου ΙΔ΄ (1643-1715). Ὅταν μετά τήν περιοδεία του στήν ἐπαρχία ἐπέστρε-
ψε στό Παρίσι, ἔδωσε (24 Ὀκτωβρίου 1658) παράσταση στήν αἴθουσα τῆς 
φρουρᾶς τοῦ Παλαιοῦ Λούβρου γιά τόν 28χρονο Λουδοβίκο ΙΔ΄, ὑψηλά 
πρόσωπα καί αὐλικούς. Ἐκτός ἀπό τίς παραστάσεις πού ἔδινε στό θέατρο Πτί 
Μπουργκόνι ἀρχικά καί κατόπιν στό Παλαί Ρουαγιάλ, ὀργάνωνε γιορτές στή 
βασιλική αὐλή. Στίς γιορτές αὐτές τῆς Αὐλῆς στά μπαλλέτα χόρευαν ὁ βασι-
λιάς καί οἱ αὐλικοί. Ὁ βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ΄ ἔπαιζε ὡς ἠθοποιός στά λε-
γόμενα “αὐλικά” ἔργα τοῦ Μολιέρου (“Ὁ Σικελός”, “Ζώρζ Νταντέν” κ.ἄ.). Ὁ 
Μολιέρος λοιπόν ἐγνώριζε ἀπό κοντά πρόσωπα καί πράγματα, τήν ζωή, τήν 
συμπεριφορά, συνήθειες καί νοοτροπία, τό ποιόν τῶν εὐγενῶν καί αὐλικῶν 
τῆς ἐποχῆς του.

Ἀντιπροσωπευτικός τύπος τῆς τάξεως αὐτῆς εἶναι τό κεντρικό πρόσω-
πο τοῦ ἔργου, ὁ Ντόν Ζουάν. Ὁ συγγραφέας φιλοτεχνεῖ τό πρόσωπό του μέ 
τόν λόγο (χαρακτηρισμούς κλπ) ἄλλων προσώπων τοῦ ἔργου, μέ τίς πράξεις 
καί τούς λόγους τοῦ ἰδίου. Στήν πρώτη σκηνή τοῦ ἔργου, μιλῶντας μέ τόν 
Γκουσμάν, ὁ ὑπηρέτης Σγκαναρέλ λέει: «Ὁ Ντόν Ζουάν ὁ ἀφέντης μου εἶναι 
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ὁ μεγαλύτερος παλιάνθρωπος τῆς οἰκουμένης, ἕνας λυσσασμένος σκύλος, 
διάβολος, τοῦρκος, αἱρετικός, πού δέν πιστεύει μηδέ σέ παράδεισο, μηδέ σέ 
κόλαση, πού πορεύεται στή ζωή του σάν ἀληθινό κτῆνος, ἕνα γουρούνι, ἕνας 
σαρδανάπαλλος, πού ἔχει βουλωμένα τ’ αὐτιά του σέ κάθε νουθεσία καί πού 
κοροϊδεύει ὅσα ἐμεῖς πιστεύουμε».

Καί ἡ ἀρχοντοπούλα Ἐλβίρα, πού ὁ Ντόν Ζουάν εἶχε ἐρωτευθεῖ, πλανέ-
ψει, πῆρε ἀπό μοναστήρι, παντρεύτηκε καί σύντομα ἐγκατέλειψε, τοῦ λέει: 
«…Μάλιστα, Ντόν Ζουάν, γνωρίζω ὅλες τίς παρεκτροπές τῆς ζωῆς σας».

Ἀναφορικά μέ τόν ἔρωτα καί τόν γάμο δέν ἔχει ἴχνος σοβαρότητας καί 
ὑπευθυνότητας. Κάθε ὡραία γυναίκα γίνεται στόχος τῆς ἐρωτικῆς του βου-
λιμίας. «… οἱ ὑποχρεώσεις πού ἔχω ἀπέναντί της (Ἐλβίρας) δέν συμβαδίζουν 
μέ τό κέφι μου. Ἀγαπῶ τήν λευτεριά στόν ἔρωτα …» λέει στόν ὑπηρέτη του 
ὁ σκλάβος τοῦ πάθους τῆς φιληδονίας. Δελεάζει τίς γυναῖκες μέ γλυκόλογα 
καί κολακεῖες, ἀναστεναγμούς καί κλάματα, φλογερά ἐρωτικά γράμματα καί 
ὑποσχέσεις γάμου. «Ἡ καρδιά σας πετάει ἀπό τόν ἕνα ἔρωτα στόν ἄλλον καί 
δέν στεργιώνει πουθενά» τοῦ λέει ὁ Σγκαναρέλ. Καί ἄλλοτε: «… Μά νά σᾶς 
βλέπω, λόγου χάρη, νά παντρεύεστε κάθε μῆνα…». Οἱ ἐπιδόσεις του στόν 
τομέα αὐτόν, ὁ ἀέρας τῆς κοινωνικῆς ὑπεροχῆς καθώς καί ἡ εὐπιστία τῶν γυ-
ναικῶν τόν ἔχουν ἀποθρασύνει καί παίζει τό διπλό παιχνίδι του μέ εὐστροφία 
προσπαθῶντας νά πιάσει στά δίχτυα του συγχρόνως τίς χωρικές Σαρλότ καί 
Ματιουρίν.

Ἀλλά ἡ διαφθορά τοῦ Ντόν Ζουάν, ἐκπροσώπου τῆς τάξεως τῶν 
εὐγενῶν, δέν ἐντοπίζεται μόνον στόν ἔρωτα καί στόν γάμο. Ἐκδηλώνεται καί 
σέ ἄλλους τομεῖς. Εἶναι ἀνειλικρινής καί ἀνέντιμος. Ἀποκρύπτει τήν ταυτό-
τητά του καί ψεύδεται στόν ἀδελφό τῆς Ἐλβίρας, τόν Ντόν Κάρλος. Δέν ἔχει 
τήν εὐθύτητα καί τό θάρρος νά πεῖ στήν Ἐλβίρα γιατί τήν ἐγκατέλειψε φεύ-
γοντας κρυφά, ἀλλά τήν παραπέμπει στόν ὑπηρέτη του. Δείχνει ἀγνωμοσύ-
νη πρός τούς ἀνθρώπους πού τόν ἔσωσαν ἀπό πνιγμό καί ἐκμεταλλεύεται 
τήν φιλοξενία γιά νά τούς ἀτιμάσει “κάνοντας γλυκά μάτια” στή Ματιουρίν, 
ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Πιερό.

Ἕνας ἄλλος τομέας ὅπου ἐκδηλώνεται τό ἀρνητικό ἦθος τοῦ Ντόν 
Ζουάν, καρπός τῆς ἀτιμωρησίας πού τοῦ ἐξασφαλίζει ἡ καταγωγή, εἶναι οἱ 
οἰκονομικές ὑποχρεώσεις του. Γιά νά μήν ἐξοφλήσει τά χρέη του πρός τόν 
πιστωτή του Κύριο Ντιμάνς μετέρχεται ὑποκρισία, ἐκφοβισμούς, κοπλιμέντα. 
«Εἶμαι ὑπηρέτης σας καί συνάμα ὀφειλέτης σας», τοῦ λέει. Καί τό θῦμα τῆς 
ἀναξιοπιστίας τοῦ Ντόν Ζουάν λέει στόν Σγκαναρέλ: «…Μοῦ κάνει τόσες 
περιποιήσεις καί κοπλιμέντα, πού δέν θά μποροῦσα ποτέ νά τοῦ ζητήσω χρή-
ματα». Καί ὁ ἴδιος, μιλῶντας στόν ὑπηρέτη του, μᾶς πληροφορεῖ: «…Ἐγώ 
ξέρω τό μυστικό νά τούς ξαποστείλω ἱκανοποιημένους, δίχως νά τούς δώσω 
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πεντάρα». Καί αὐτό ἀποκαλύπτει ὅτι τό συγκεκριμένο πρόσωπο δέν ἦταν τό 
μοναδικό θῦμα. Ἀλλά ἄν ὁ Κύριος Ντιμάνς χάνει τά χρήματά του πού εἶχε 
δανείσει στόν Ντόν Ζουάν, ἕνας φτωχός ἄνθρωπος, ὁ ὑπηρέτης του Σγκανα-
ρέλ χάνει τούς μισθούς του. Ὅταν στήν τελευταία σκηνή πέφτει ἀστροπελέκι 
καί χτυπᾶ τόν Ντόν Ζουάν, ἡ γῆ ἀνοίγει καί τόν καταπίνει, ὁ ταλαίπωρος 
Σγκαναρέλ μάταια φωνάζει: «Ἄ! τούς μιστούς μου, τούς μιστούς μου». Γιατί ὁ 
ἀφέντης του δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ νά τόν πληρώσει.

Ἕνα θέμα πού ὁ Μολιέρος πραγματεύεται διεξοδικά στό ἔργο του “Ταρ-
τοῦφος” εἶναι ἡ ὑποκρισία. Καί σ’ αὐτόν τόν τομέα ἐπιτυγχάνει λαμπρή ἐπί-
δοση ὁ Ντόν Ζουάν. Ὑποκρίνεται τόν φίλο στόν Κύριο Ντιμάνς, προσποιού-
μενος ὀργή ἐναντίον τῶν ὑπηρετῶν του πού δέν τοῦ ἐπέτρεπαν τήν εἴσοδο. 
Στήν Ἐλβίρα προσποιεῖται εὐσυνειδησία καί μεταμέλεια γιατί τήν ἐπῆρε ἀπό 
τό μοναστήρι. Καί στόν ἀδελφό της τόν Ντόν Κάρλος ὑποκρίνεται. Προσποι-
εῖται ὅτι θέλει νά τοῦ δώσει ἱκανοποίηση παίρνοντας τήν Ἐλβίρα κοντά του, 
ὡς γυναῖκα του, «ἀλλά ὁ Θεός ἐναντιώνεται σ’ αὐτό», ἰσχυρίζεται. Ἡ ὑπο-
κρισία του φθάνει στό ἀπόγειο ὅταν προσποιεῖται μεταμέλεια μπροστά στόν 
πατέρα του, γιατί τόν ἔχει ἀνάγκη. Καί στή συνέχεια ἀναπτύσσει στόν Σγκα-
ναρέλ τίς σχετικές ἀντιλήψεις του: «Ὁ ρόλος τοῦ ἐνάρετου εἶναι ὁ καλύτερος 
πού ἔχεις νά παίζεις σήμερα καί τό ἐπάγγελμα τοῦ ὑποκριτῆ ἐξασφαλίζει τά 
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα …».

Ὁ Ντόν Ζουάν δέν δείχνει ἀσέβεια μόνον πρός τόν πατέρα του, ἀλλά 
καί πρός τόν Θεό. Ἐκτός τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων, ἀξιώνει ἀπό ζητιάνο νά 
βλασφημίσει τόν Θεό προκειμένου νά τοῦ δώσει λίγα χρήματα. Ἔχει σκοτώ-
σει ἕναν εὐγενή, τόν Ταξιάρχη, καί γιά τήν πράξη του αὐτή ἔχει ἀπαλλαγεῖ. 
Ἐκφράζοντας παλαιότερες φεουδαρχικές ἀντιλήψεις λέει στόν ὑπηρέτη του: 
«ὅλες οἱ ὄμορφες πλάστηκαν γιά μᾶς». Καί ἀλλοῦ: «…σοῦ κάνω περίσσια 
τιμή. Ὁ ὑπηρέτης πού σκοτώνεται γιά τόν ἀφέντη του πρέπει νά εἶναι εὐτυ-
χισμένος».

Μιά συνολική σκιαγράφηση τοῦ ἀρνητικοῦ ἠθικοῦ ποιοῦ τοῦ Ντόν 
Ζουάν μᾶς δίνει ὁ πατέρας του, ὁ Ντόν Λουί. Τόν ἀποκαλεῖ ἀδιάντροπο, μαρ-
τύριο καί ντροπή τῆς ζωῆς του. «… γιέ ἀνάξιε … ἡ πατρική στοργή μου ἔχει 
ἀπαυδήσει ἀπό τά ἔργα σου … τίς ἀκολασίες σου». Τοῦ μιλᾶ γιά «τίς ἄθλιες 
πράξεις» του πού «κανένας δέν μπορεῖ νά δικαιολογήσει». «Αὐτή ἡ ἀτέλειω-
τη σειρά βρωμοδουλειές, πού ἔχουν πιά κουράσει τήν ἐπιείκια τοῦ βασιλέα».

Ἀντιπροσωπεύει πράγματι τήν τάξη τῶν εὐγενῶν καί αὐλικῶν τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Μολιέρου ὁ Ντόν Ζουάν ἤ ἀποτελεῖ μοναδική περίπτωση; Ἤ ἔστω συχνή; 
Ὅπως προκύπτει ἀπό τό ἔργο τό φαινόμενο τοῦ Ντόν Ζουάν δέν διεκδικεῖ 
καθολικότητα, ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις, ἀλλά εἶναι ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα. 
Ἀπό αὐτά πού λέει ἡ Ἐλβίρα στήν τρίτη σκηνή τῆς πρώτης πράξεως, προ-
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κύπτει ὅτι ἦταν σύνηθες φαινόμενο οἱ διάφορες παρεκτροπές τῶν αὐλικῶν. 
Μιλᾶ ἐπίσης γιά «θράσος τῶν ἀρχόντων». Καί ἡ Σαρλότ λέει στόν Ντόν Ζου-
άν: «…Μά μ’ ἔχουν ὀρμηνέψει νά μή δίνω πίστη στούς ἀφεντάδες, γιατί ἐσεῖς 
οἱ αὐλικοί εἶστε γαλίφηδες καί δέ συλλογίζεσθε παρά πῶς νά πλανέψετε τίς 
κοπέλες». Ὁ ἴδιος ὁ Ντόν Ζουάν μᾶς βεβαιώνει: «…Ὑπάρχουν τόσοι ἄλλοι 
σάν ἐμένα … πού μεταχειρίζονται τό ἴδιο προσωπεῖο γιά νά ξεγελάνε τόν 
κόσμο …».

Ἀλλά ἡ κοινωνιολογική διάσταση τοῦ ἔργου δέν ἐξαντλεῖται στήν ἐπι-
σήμανση τῶν ἀρνητικῶν στοιχείων. Μέ τό στόμα τῶν προσώπων τοῦ ἔργου 
ὁ Μολιέρος ὑπενθυμίζει τήν ἀξία κάποιων ἀξιῶν πού πρέπει νά βιώνονται 
κυρίως ἀπό τούς ἄρχοντες, λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς πού ἀσκοῦν στήν κοινωνία. 
«Ἄρχοντας καί κακός δέν ὑπάρχει τρομερότερο πρᾶμα» ὑπογραμμίζει ὁ Σγκα-
ναρέλ. Οἱ ἀδελφοί τῆς Ἐλβίρας, ὁ Ντόν Ἀλόνς καί ὁ Ντόν Κάρλος μιλοῦν 
γιά τόν κώδικα τιμῆς πού ὑποχρεώνει τούς εὐγενεῖς. Καί μέσω τοῦ ὑπηρέτη 
τοῦ Ντόν Ζουάν, πού γιά εὐνόητους λόγους, ἀπευθύνεται δῆθεν σέ ἄλλον 
ἀφέντη, ὁ Μολιέρος λέει πρός τούς εὐγενεῖς τῆς ἐποχῆς του: «Θαρρεῖς πώς 
ἐπειδή σέ κράζουν ἀφέντη καί φορᾶς ξανθή περούκα στό κεφάλι καί ἔχεις 
φτερά στό καπέλο σου … εἶσαι ἐξυπνότερος ἀπό τούς ἄλλους, πώς ὅλα σοῦ 
ἐπιτρέπονται;» Καί μέ τό στόμα τοῦ Ντόν Λουί ὁ συγγραφέας ἐπισημαίνει ὅτι 
δέν εἶναι ἡ εὐγενική καταγωγή πού καταξιώνει τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἡ ἀρετή 
καί ἡ προσφορά πού ἀποδεικνύει τήν προσωπική του ἀξία. «Μάθετε, ἐπιτέ-
λους, πώς ἕνας εὐπατρίδης πού ζεῖ ἄπρεπα εἶναι ἕνα τέρας μέσα στή φύση 
καί πώς ἡ ἀρετή εἶναι ὁ πρῶτος τίτλος τῆς εὐγένειας (δηλαδή τῆς εὐγενικῆς 
καταγωγῆς, τῆς τάξεως τῶν εὐγενῶν).

Καί ἕνα μήνυμα τοῦ Μολιέρου μέσῳ τοῦ Ντόν Λουί, πού δέν ἀφορᾶ 
μόνον τόν διεφθαρμένο καί διαφθορέα γιό του, ἀλλά καί ἐμᾶς τούς Ἕλληνες 
πού καυχόμαστε γιά τά κλέη τῶν προγόνων μας: «Ὄχι, ὄχι ἡ καταγωγή δέν 
μετράει ἐκεῖ πού λείπει ἡ ἀρετή. Δέν ἔχουμε μερτικό στή δόξα τῶν προγόνων 
μας, ἄν δέν προσπαθοῦμε νά τούς μοιάσουμε. Κι ἡ λάμψη ἀπό τά ἔργα τους 
πού πέφτει ἀπάνω μας, μᾶς ἐπιβάλλει νά τούς ἀκολουθοῦμε στό δρόμο τῆς 
τιμῆς καί νά βαδίζουμε πάνω στά χνάρια τους, ἄν θέλουμε νά περνοῦμε γιά 
ἀληθινοί τους ἀπόγονοι».

       Νίκος Τσιρώνης
                   Οίκονομολόγος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τό ἔργο παρουσιάσθηκε σέ μιά φρικτή παράσταση στό θέατρο 

ΦΟΥΡΝΟΣ τόν Μάϊο 2016. 
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