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Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ,
ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΖΩΗΣ

Π
άσχα σημαίνει διάβαση «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν Ζωήν». 
Καί Ζωή εἶναι ἡ Αἰώνια, ὄχι ἡ πρόσκαιρη. Ἡ πρόσκαιρη 

βιοτή μας δέν πρέπει νά ὀνομάζεται ζωή, ἀλλά ἀναμονή τοῦ θα-
νάτου, ἀφοῦ ὅλη της ἡ μεταπτωτική ἀποδόμηση, ὅλες οἱ πτυχές 
τῆς λειτουργίας της εἶναι προετοιμασία καί προανάκρουσμα τοῦ 
θανάτου, καί τό ἀποτέλεσμα, ἡ κατάληξή της, ὁ θάνατος!

Αὐτή ἡ πραγματικότητα, ἡ διαπίστωσή μας γιά τήν ματαιότητα 
καί τήν περιορισμένη διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ἀλλά καί 
ὁ ἐνδιάθετος πόθος γιά τήν Αἰωνιότητα, πού ὁ Θεός ἔχει ἐνσπείρει 
μέσα μας, ὁδήγησε καί ὁδηγεῖ συνεχῶς τήν ἀνθρωπότητα σέ μιά 
ἀδιάκοπη ἀναζήτηση τρόπων παρατάσεως τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ἀντί 
νά τήν ὁδηγεῖ στήν βίωση τῆς μοναδικῆς Θεανθρώπινης ζωῆς πού 
«εἰσάγει τόν ἄνθρωπο πάλιν εἰς τόν Παράδεισον», στό «ἀρχαῖον 
κάλλος» του καί στήν Παραδείσια, στήν ἐκτός τοῦ κόσμου τούτου 
καί τῆς ἐπιγείου ζωῆς μακαριότητα.

Παρασυρμένοι καί ἐμεῖς, οἱ κατ’ ὄνομα χριστιανοί, ἀπό τό 
πνεῦ μα τοῦ κόσμου, μαθαίνοντας ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά τήν Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ μας, θεωρήσαμε πώς αὐτή ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ καί ἡ Πίστη μας σ’ αὐτήν εἶναι αὐτό πού ζητούσαμε γιά 
νά ἑδραιωθοῦμε περισσότερο καί μονιμώτερα στή γῆ καί νά κα-
τοχυρώσουμε σ’ αὐτήν ὅλα τά προσωπικά μας δικαιώματα, σάν 
νά ἔχη καταργηθῆ ὁ προσωπικός σωματικός μας θάνατος, σάν νά 
εἶναι αὐτή ἡ ἐπίγεια ζωή ἡ Ἀθανασία, σάν νά μήν πρόκειται νά 
«παρέλθουν ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ» εἰς τόν αἰῶνα! Τόσο πολύ ἔχου-
με γαντζωθεῖ στήν ἐπίγεια ζωή, ὥστε κάποιοι θρησκευόμενοι στίς 
μέρες μας ἔφθασαν νά διακηρύσσουν ὅτι ἀκόμη καί ἡ ἔλευση τοῦ 
Ἀντιχρίστου δέν θά σημάνη τήν ἄμεση Β΄ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ 
μας, ἀλλά ὅτι καί μετά τόν Ἀντίχριστο ἡ ἐπίγεια ζωή θά συνεχί-
ζεται!... 

Λησμονήσαμε ἤ δέν συνειδητοποιήσαμε ἀκόμη αὐτό καθ’ 
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ἑαυτό τό Γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Λησμονή-
σαμε ὅτι ὁ Χριστός «ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνήσκει, 
θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει». Δέν συνειδητοποιήσαμε ὅτι ὁ 
Χριστός δέν ἀνεστήθη γιά νά συνεχίση Σωματικῶς τήν ἐ πί
γεια ζωή Του, ἀσχέτως τοῦ ὅτι ὡς Θεός, γιά τήν σωτηρία καί 
ἐνίσχυση τοῦ ἐπιγείου ἀγῶνος μας θά εἶναι «μεθ’ ἡμῶν πάσας 
τάς ἡμέρας» τῆς ἐπιγείου ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος, «ἕως τῆς συ-
ντελείας τοῦ αἰῶνος» τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος. Οὔτε Ἀνεστήθη 
γιά νά παρατείνη τήν ἐπίγεια ζωή μας.

Ὁ Χριστός Ἀνεστήθη γιά νά μᾶς ἐπαναφέρη στήν αἰώνια 
ἀθανασία καί ὄχι γιά νά μᾶς δώση μόνο «ἐλπίδα Ἀναστάσεως». 
Αὐτό τό ἔπραξε, ἀφοῦ προηγουμένως ἔγινε «ἀπαρχή τῶν κεκοι-
μημένων, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν», τούς ὁποίους μαζί Του 
«ἕως τόν Οὐρανόν ἀνήγαγε καί τήν Βασιλείαν Του ἐχαρίσατο τήν 
Μέλλουσαν», ὥστε διά τῆς Ἀναστάσεώς Του, νά μᾶς ἀπαλλάξη 
ἀπό τόν παντοτεινό φόβο τοῦ θανάτου, καί, κυρίως, γιά νά μᾶς 
διατρανώση καί νά μᾶς διασαλπίση ὅτι «τό πολίτευμα ἡμῶν ἐν 
οὐρανοῖς ὑπάρχει». Μόνο ὅταν ἔχουμε καί ζοῦμε τό πο λίτευμά 
μας «ἐν οὐρανοῖς», μποροῦμε νά ζήσουμε «ὡς πάροικοι ἐν τῷ 
κόσμῳ» καί ὄχι ὡς γαντζωμένοι στόν κόσμο, φοβισμένοι καί τρο-
μαγμένοι ἀπό τόν ἐπικείμενο θάνατό μας.

Οἱ ἄνθρωποι, πού ἔχουν ἀπαγκιστρώσει τό φρόνημά τους ἀπό 
τόν κόσμο καί τίς περιορισμένες διαστάσεις καί δυνατότητες τῆς 
ἐπιγείου ζωῆς, εἶναι οἱ μόνοι κατ’ ἀκρίβειαν ἐλεύθεροι καί ἀδέσμευ-
τοι ἀπό τά ἐπίγεια πάθη, ἱκανοί νά ζήσουν καί νά Ὁ μο  λο γοῦν τήν 
Ἀλήθεια. Εἶναι οἱ μόνοι πού ὁ λόγος τους ἔχει ὑ πό στα ση καί Θεία 
Ἐνέργεια γιά νά συντρίψη τά φρονήμα τα καί τίς ἑτεροδιδασκαλίες 
τῶν Λυκοποιμένων τῆς ἐποχῆς μας, οἱ ὁποῖοι –ἐνῶ ἔχουν ἀποστολή 
νά μεταποιοῦν ψυχές σέ πο λῖ τες τοῦ Παραδείσου– «κλεί ουν τήν 
Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», με τα τρέ ποντας 
τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ μας –τήν «τῶν ἐλπιζομένων ὑπόστασιν»– 
σέ μιά ἄφρονα “ἀμπελοφιλοσοφία” πού ἔχει μοναδική ἐπιδίωξη τήν 
παράταση τῆς ἐπιγείου ζωῆς στήν αἰωνιότητα!

Δηλαδή, συγχρονίζονται οἱ Ποιμένες τοῦ Ἀναστάντος Χρι-
στοῦ μέ τήν σύγχρονη κουλτούρα, τόν τἄχα πολιτισμό, πού δέν 
εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ρετουσαρισμένο ρετρό τῆς ἀπ’ αἰώνων 
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ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ <ΥΠΑΚΟΗ>

ἀνθρώπινης ἀθλιότητος! Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός καί οἱ ἐπιδιώ-
ξεις τοῦ αἰῶνος μας: Πολιτισμός καί ἐπιδιώξεις  βρώμικες καί χω-
ματένιες! Ἕνας πολιτισμός, πού σκότωσε τόν Θεό γιά  νά «λαλῆ 
(ἀποκλειστικά) ἐκ τῆς γῆς», ἐπιφυλάσσοντας στούς ἀπ’ αἰῶνος 
ἀλλά καί στούς μελλοντικούς κεκοιμημένους τήν ἀνυπαρξία, 
καί τό πρόσκαιρο παρόν σέ μελλοθανάτους μιᾶς ἀενάου ἐπι
γείου ἀνθρωπότητος!

«Ἡ Ἀνάστασίς Σου Χριστέ Σωτήρ, ἅπασαν ἐφώτισε τήν Οἰ κου
μένην». «Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό Φῶς Σου τό ἀΐδιον», 
γιά νά ἀτενίζουμε τήν Ἀνάστασή Σου ὡς τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ 
ἐπίγεια ζωή δέν θά διαρκέση πολύ. Ὅτι δέν θά διαρκέση γιά 
πολλούς αἰῶνες ἀκόμη ἡ ἐπίγεια κωμικοτραγωδία, καθώς μᾶς δι-
αβεβαίωσε καί ὁ Μάρτυράς Σου ὅτι ὑποσχέθηκες λέγοντας «Ἰδού 
ἔρχομαι ταχύ»! Ἡ  ἀπάντησή μας σ’ αὐτήν Τήν ὑπόσχεση Σου, ἀπό 
τό βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας, εἶναι: «Ἀμήν ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ»!

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ
Η ΥΠΑΡΞΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Σέ ἕνα κόσμο πού τά πάντα ἀμφισβη

τοῦν ται γιατί τό χῶμα ἔχει καλύψει τήν 
ψυχή, τό βιβλίο τοῦ πολυγραφωτάτου 
Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου Κωστώφ ἔρχε
ται νά ἐπανεμφανίση τήν ψυχή στή ζωή 
τῶν ἀνθρώπων, γιά νά γνωρίσουν τόν ἑαυ
τό τους, νά γνωρισθοῦν μεταξύ τους καί νά 
γνω ρίσουν τόν Θεό. 

Ἡ γνώση τῆς ψυχῆς μας εἶναι τό ‘‘κλει
δί’’ ὅλης τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ ὕπαρξή μας 
δέν εἶναι μόνο μιά αἱμόφυρτη ὕλη ἀλλά, 
κυρίως, ἔχει ψυχή!
Κυκλοφορεῖται στίς ἀρχές Ἀπριλίου 2017
Ἐκδόσεις <ΥΠΑΚΟΗ>, Μαυρομιχάλη 96,
Τηλέφωνο: 210 3635913  Fax: 2103607890

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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«Ἰδού ἀναβαίνωμεν...»
(Μικρά εἰσαγωγικά στή Μεγάλη Ἑβδομάδα)

Δ
“έν ὑπάρχει κανένα ἱστορικό γεγονός καί κανένα ἔγκλημα πιό 
ἀπάνθρωπο, ἀπ᾿ αὐτό πού ὁ Θεάνθρωπος Χριστός ἔζησε καί ὑπέφε-

ρε πάνω στό Γολγοθᾶ, καί πού κάθε χρόνο οἱ Χριστιανοί γιορτάζου-
με τή Μεγάλην Ἑβδομάδα”. Καί πράγματι, ἄν προσέξουμε τά ὅσα δια-
δραματίζονται τή Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε ἀσφαλῶς θά κατανοήσουμε 
πλήρως τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πού ἀναφέρει ὅτι 
“αὐτή, ἡ Μ. Ἐβδομάδα δηλαδή, βασιλικῶς ὑπερέχει τάς ἄλλας ἑβδομάδας 
τοῦ ἑνιαυτοῦ”  Γιατί “ὄντως φοβερά αὐτῆς τῆς Ἑβδομάδος τά Μυστήρια! 
Ὅλη ἡ ποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ὅλη ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό 
αὐτή τήν ἑβδομάδα πηγάζουν”

Πολύ συνοπτικά καί μέ τή βοήθεια τῶν Ἱ. Συναξαρίων δίνω ἕνα 
χάρτη τῆς πνευματικῆς γεωγραφίας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ἀρχίζοντας ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, πού ἄν καί δέν ἀνήκει 
στόν κύκλο τῶν ἱερῶν ἡμερῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ἐν τούτοις εἶναι ἡ 
θύρα πού μᾶς εἰσάγει σ᾿ αὐτήν, βλέπουμε ν᾿ ἀναφέρουν οἱ Συναξα-
ριστές  “Εἰς τή ἔκτην ταύτην Κυριακήν τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, τήν 
περιφανῆ καί ὑπέρλαμπρον ἑορτήν τῶν Βαΐων πανηγυρίζομεν...”

Στή συνέχεια, “ἐν τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Δευτέρᾳ φέρομεν εἰς τή 
ἐνθύμησίν μας δύο ἱερά διηγήματα, ἕνα τοῦ μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ 
Παγκάλου, υἱοῦ τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ, καί ἄλλο τῆς ξηρανθείσης 
συκῆς, ὅπου διηγοῦνται τά Ἱερά Εὐαγγέλια· καί ἐκ τούτων κάνομεν 
ἀρχήν τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου...”

“Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τρίτη, ὑπόθεσιν ἔχει καθ᾿αὐτό τήν παρα-
βολήν τῶν δέκα Παρθένων, ἐπειδή καί ὁ Κύριος εἰς τά Ἱεροσόλυμα 
ἀναβαίνων  καί εἰς τό  πάθος ἐρχόμενος ἔλεγεν εἰς τούς Μαθητάς 
Του τάς τοιαύτας παραβολάς, μερικάς δέ καί πρός τούς Ἰουδαίους 
ἀποβλέποντας ἔλεγε. Τήν παρβολήν δέ τῶν δέκα Παρθένων εἰς ἐλε-
ημοσύνην παρακινῶντας ἔλεγε, διδάσκοντας ἐν ταυτῷ καί πρίν μᾶς 
φθάσῃ τό τέλος τοῦ θανάτου νά εἴμεσθεν ἕτοιμοι”

“Οἱ ἀρχαιότατοι θεῖοι Πατέρες, ὅπου ἐμοίρασαν τά Εὐαγγέλια εἰς 
ὅλας τά ἡμέρας τοῦ χρόνου....ἐκεῖνοι ἐδιώρισαν νά ἀναγινώσκητα ὁ σήμε-
ρον εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τετράδην  τό Εὐαγγέλιον ὁπού διηγεῖται 
περί τῆς γυναικός τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μέ μύρον” 

Ὡστόσο, τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνήσκεται καί ἑνός 
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ἄλλου γεγονότος, σύμφωνα μέ τή λειτουργική Της παράδοση, ἡ ὁποία 
καί ἀναφέρει. “Τοῦ εὐλαβοῦς τούτου ἔργου (τῆς ἀλειψάσης μέ μύρον 
τόν Κύριον) τήν μνήμην ἐπιτελοῦσα σήμερον ἡ Ἐκκλησία καί εἰς τό 
πρόσωπον τῆς πόρνης αὐτό ἀναφέρουσα, συναναφέρει ἐν αὐτῷ καί 
τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα...”    

“Τέσσαρά τινα μᾶς παρέδωκαν οἱ θεῖοι Πατέρες νά ἑορτάζωμεν 
εἰς αὐτήν τήν ἀγίαν ἡμέραν τῆς μεγάλης Πέμπτης· ἐκ τῶν Θείων καί 
Ἱερῶν Εὐαγγελίων αὐτά παραλαβόντες, πρῶτον τόν ἱερόν Νιπτῆρα, 
δεύτερον τόν Μυστικόν Δεῖπνον, δηλαδή τήν παράδοσιν τῶν φρικτῶν 
Μυστηρίων· τρίτον τήν ὑπερφυᾶ προσευχήν καί τέταρτον τήν προ-
δοσίαν αὐτήν.”

“Ὑψώνοντας τόν Ἐσταυρωμένο εἰς τό μέσο τοῦ Ναοῦ ἡ Ἐκκλησία 
μᾶς ἐξηγεῖ ἐπιγραμματικά στήν ἁγιασμένη γλῶσσα της τό νόημα τῶν 
μεγάλων γεγονότων πού γιορτάζουμε σήμερα:” 

“Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Παρασκευῇ ἐπιτελοῦμεν τά Ἅγια καί 
σωτήρια καί φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἅ δι᾿ ἡμᾶς ἑκών κατεδέξατο, δηλαδή τούς ἐμπτυ-
σμούς, τούς γέλωτας, τά ραπίσματα, τά κολαίσματα, τάς ὕβρεις, τήν 
πορφυρᾶν χλαῖναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό ὄξος, τούς ἥλους, 
τήν λόγχην, καί τέλος πάντων τόν σταυρόν καί τόν θάνατον, τά ὁποῖα 
ὅλα ἔγιναν καί τά ἔπαθεν εἰς τήν ἡμέραν τῆς Παρασκευῆς.”

“Τό Μέγα Σάββατον εἶναι ἡ μέρα πού ὁ Χριστός μας, ὁ ἀχώρητος 
ἀπό κάθε τόπο, χωρεῖ καί περικλείεται ἀπό ἕνα πέτρινο μνῆμα, σφρα-
γισμένο γερά καί φυλαγόμενο ἀπό κουστωδία. Μιά σιωπή βασιλεύει 
γύρω, κ᾿ οἱ ρήτορες τή σέβονται καί σταματοῦν τούς λόγους. Ἀκούγε-
ται μονάχα ἡ φωνή τοῦ ὑμνογράφου....” 

“Τῷ Ἁγίῳ καί Μεγάλῳ Σαββάτῳ, ἑορτάζομεν τήν θεόσωμον ταφήν 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν, καί 
τήν εἰς ᾄδου κάθοδον αὐτοῦ, διά τῶν ὁποίων τό ἡμέτερον γένος 
ἐλυτρώθη ἀπό τήν φθοράν καί μετέβη εἰς τήν αἰώνιον ζωήν.”

Τέλος, “τῇ Ἁγίᾳ καί μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα αὐτήν ἑορτάζομεν 
τήν ζωηφόρον καί φωτοφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία καί Πάσχα ἀπό τήν ἑβρα-
ϊκήν γλῶσσαν ὀνομάζομεν, τό ὁποῖον εἰς τήν ἐδικήν μας γλῶσσαν 
θέλει νά εἰπῇ  διάβασις”. Καλή Ἀνάσταση!

Σκόπελος                        π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως 
καί ἡ ἀναλήθεια τῶν εἰδήσεων

H ἐποχή μας ἔχει χαρακτηριστεῖ καί ὡς ἐποχή τῆς πληροφορίας. Ἀμέτρη-
τες οἱ εἰδήσεις, οἱ πληροφορίες, οἱ ἀπόψεις, οἱ ἰδέες  πού διακινοῦνται 

καθημερινά μέ βασικούς μοχλούς τά ΜΜΕ. Εἰδήσεις καί πληροφορίες πα-
ντός τύπου. Ἀπό τόν χῶρο τῆς πολιτικῆς, τῆς οἰκονομίας, τῆς ἐπιστήμης, τῆς 
τέχνης, τοῦ ἀθλητισμοῦ. Εἰδήσεις καί πληροφορίες ἀπό τήν καθημερινή ζωή 
καί πολύ συχνά ἀπό τό ἀστυνομικό δελτίο. Σημαντικές ἤ ἀσήμαντες. Ἀπό τή 
γειτονιά μας καί τήν πατρίδα μας ἤ ἀπό μέρη μακρυνά καί ἄγνωστα πολλές 
φορές σέ μᾶς. Ὁ ὄγκος τῶν πληροφοριῶν τεράστιος. Δέν συμβαδίζει ὅμως 
μέ τήν πραγματική γνώση, δέν συμβαδίζει μέ τήν ἀλήθεια. Μισές ἀλήθειες, 
εἰδήσεις ἀληθινές πού μέ τόν “κατάλληλο” σχολιασμό  ὁδηγοῦν σέ ἐντελῶς 
διαφορετικά συμπεράσματα ἤ ἀκόμη καί εἰδήσεις πλαστές. Ἡ διαπλοκή τῶν 
ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ἐφημερίδες, περιοδικά) μέ τούς “ἰσχυρούς” 
τῆς γῆς εἶναι τέτοια, ὥστε ἔγκριτοι πολιτικοί ἀναλυτές Ἕλληνες καί ξένοι 
νά ἀναρωτιοῦνται, ἄν εἶναι πλέον στίς μέρες μας  δυνατόν  νά ὑπερισχύσει 
ἡ ἀλήθεια! Ἐννοεῖται ὅτι τέτοιου εἴδους ἄρθρα (μέ στοιχεῖα καί ἀποδείξεις) 
βρίσκει κανείς μόνο στό διαδίκτυο ‒ἐκεῖ δηλ. πού ὑπάρχει ἀκόμη  ἐλευθερία 
στή διακίνηση τῶν εἰδήσεων καί τῶν ἰδεῶν‒ σέ ἱστοσελίδες ἀνθρώπων πού 
ἀναζητοῦν εἰλικρινά τήν ἀλήθεια καί ἀγωνίζονται γιά τή διάδοσή της.

Μπροστά σέ αὐτόν τόν καταιγισμό τῶν ἐλεγχόμενων, κατά κανόνα, 
εἰδήσεων πρέπει λοιπόν νά καταβάλλει κανείς πολύ κόπο γιά νά διακρίνει 
τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα. Τό ἀνησυχητικό, ὅμως, εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι σή-
μερα δείχνουν ἀπρόθυμοι νά καταβάλλουν τόν κόπο αὐτό,  ἀπρόθυμοι νά 
ἐρευνοῦν τί πραγματικά συμβαίνει γύρω τους ἤ τί συνέβη στά χρόνια πού πέ-
ρασαν. Παθητικοί δέκτες οἱ περισσότεροι καταπίνουν ὡς “ἀμάσητη τροφή” 
ὅ,τι τούς προσφέρεται. Καί ἀπό ἐκείνους πού δυσανασχετοῦν καί ἀμφισβη-
τοῦν, οἱ περισσότεροι μοιάζουν πολύ κουρασμένοι γιά ὁποιαδήποτε σοβαρή 
ἀναζήτηση. Τελικά, καί οἱ μέν καί οἱ δέ βρίσκουν ἀλήθεια καί νόημα στά... 
realities, ὅπως  ἀποδεικνύουν τά ποσοστά τηλεθέασης. Ὑπάρχει ἄραγε ἐλπί-
δα νά διακρίνει κάποιος τό ἀληθινό ἀπό τό κίβδηλο, ὅταν ἀφήνεται νά τόν 
παρασύρει τό κενό, τό ἀσήμαντο;

Ὅμως ὑπάρχει μιά “εἴδηση”, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ὄντως σημαντική καί 
νοηματοδοτεῖ ὅλες τίς ἄλλες, μιά εἴδηση πού νοηματοδοτεῖ ὅλη τή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου. Εἶναι μιά εἴδηση παλαιά, ἀλλά ταὐτόχρονα «καινή». Εἶναι τό μή-
νυμα πού ξεπήδησε ἀπό τόν κενό τάφο τοῦ Χριστοῦ, τό ἀγγελικό μήνυμα στίς 
Μυροφόρες γυναῖκες: «Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον• 
ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε»! Κατά τόν ἅγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς εἶναι «ἡ συ-
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γκλονιστικότερη εἴδηση, πού ἀκούστηκε ποτέ στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Γιά 
τίς ἀθάνατες χορεῖες τῶν ἀγγέλων ἡ συγκλονιστικότερη εἴδηση ἦταν ὁ θά-
νατος τοῦ Κυρίου. Γιά τούς ἀνθρώπους τά πράγματα ἦταν ἀντίθετα». Γιά 
τούς ἀνθρώπους ὁτιδήποτε δέν ἀκολουθεῖ τήν φυσική τάξη ἤ ἀντιβαίνει στήν 
ἀνθρώπινη λογική ἀποτελεῖ «μωρία». Ὁ Κύριος, ὅμως, συγκαταβαίνοντας 
στήν ἀνάγκη αὐτή τῶν ἀνθρώπων δίνει ὅλες τίς ἀπαραίτητες ἀποδείξεις γιά 
τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ἔτσι, στούς μαθητάς Του, πού εἶχαν πληροφορηθεῖ τό γεγονός ἀπό τίς 
Μυροφόρες γυναῖκες καί «ἠπίστουν αὐταῖς», ἐμφανίστηκε ἤδη κατά τήν πρώ-
τη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως «καί ἔδειξεν αὐτοῖς τάς χεῖρας καί τήν πλευράν 
αὐτοῦ» καί «ἐχάρησαν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον». Ὅμως «κατά θείαν 
οἰκονομίαν», ὅπως μᾶς λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὁ ἀπ. Θωμᾶς ἀπουσίαζε. 
Ἡ “δήλωσή του” ὅτι θά συμμεριζόταν τήν χαρά τους ἄν εἶχε καί ὁ ἴδιος τήν 
ἴδια ἐμπειρία ‒«ἐάν μή ἴδω ἐν ταῖς χερσίν αὐτοῦ τόν τύπον τόν ἥλων.... οὐ 
μή πιστεύσω»‒ ἐκφράζει ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἤ μᾶλλον, ἐκφράζει μόνο 
ἐκείνους τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους πού ζητοῦν λογικές ἀποδείξεις 
γιά νά πεισθοῦν ἤ γιά νά δυναμώσουν τήν πίστη τους. Διότι ὑπάρχουν πολλοί 
πού ζητοῦν συνεχῶς ἀποδείξεις ἀποφασισμένοι ὅμως νά παραμείνουν τελικά 
στήν ἀπιστία τους. Ἡ Ἐκκλησία μας, μέσα ἀπό τήν ὑμνολογία της, ὀνομά-
ζει αὐτή τήν ἀμφιβολία τοῦ ἀπ. Θωμᾶ καλή ἀπιστία: «Ὦ καλή ἀπιστία τοῦ 
Θωμᾶ! τῶν πιστῶν τάς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἦξε...». Ἡ «καλή ἀπιστία τοῦ 
Θωμᾶ» εἶχε διάρκεια ὀλίγων ἡμερῶν. «Μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ», ὅταν μαζύ μέ 
τούς ἄλλους μαθητάς εἶδε καί ἐκεῖνος τόν Κύριο, ἡ πίστη του καί ἡ χαρά του 
ἐκφράστηκε μέ μιά φράση‒ὁμολογία σύντομη, ἀλλά τόσο περιεκτική: «ὁ Κύ-
ριός μου καί ὁ Θεός μου»!

«Ἐχάρησαν οἱ Μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον». Κατά τή διάρκεια τῶν 40 
ἡμερῶν μέχρι τήν Ἀνάληψή Του, εἶχαν πολλές ἐμπειρίες ἀπό τόν ἀναστημένο 
Διδάσκαλο, ἀπό τόν ἀναστημένο Κύριο καί Θεό τους. Αὐτό, λοιπόν, τό γεγο-
νός πού εἶδαν τά μάτια τους, αὐτό τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως θά 
ἔκαναν πλέον γνωστό στούς συνανθρώπους τους. 

Ἡ ἀρχή ἔγινε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μπροστά σέ πολυπληθές 
ἀκροατήριο. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ λαοῦ ἦταν μεγάλη, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν 
οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Γιά πολλούς βέβαια οἱ Ἀπόστολοι ἐκείνη τήν 
ἡμέρα ἦταν ἁπλᾶ μεθυσμένοι καί γιά κάποιους ἄλλους ἀργότερα θεωροῦντο 
ἀφελεῖς καί εὐκολόπιστοι. Τά χρόνια ὅμως περνοῦσαν καί ἐκεῖνοι ἐξακολου-
θοῦσαν νά κηρύττουν τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως μέ τόν ἴδιο ἐνθουσιασμό, 
ἀλλά καί μέ παραδειγματικό τρόπο ζωῆς, παρά τίς κακουχίες, τίς διώξεις 
καί τά μαρτύρια. «Οὐ δυνάμεθα ἡμεῖς ἅ εἴδομεν καί ἠκούσαμεν μή λαλεῖν» 
ἀπαντοῦσαν μέ ἀφοπλιστική ἁπλότητα στίς ἀπειλές πού δέχονταν. Καί αὐτός 
ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους δέν ἦταν δυνατόν νά μήν προβληματίσει καί τελικά 
νά μήν πείσει ἀνθρώπους μέ προθέσεις ἀγαθές. Πολύ περισσότερο ἀκόμα, 
ὅταν οἱ Ἀπόστολοι δέν δίστασαν νά ὁδηγηθοῦν στόν θάνατο. Δέν ὁδηγήθη-
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καν στόν θάνατο, ὅμως, κηρύσσοντας κάποιες ἰδέες (ἰσότητα, δικαιοσύνη, 
ἐλευθερία κ.λ.π.), ἀλλά κηρύσσοντας ἕνα γεγονός, τό γεγονός τῆς Ἀναστάσε-
ως. Ἀγαπῶντας, συγχωρῶντας, προσευχόμενοι. Τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου τους, 
ἔδωσε στούς ἀνθρώπους τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα γιά τήν Ἀνάσταση...

Μέ τό θέμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἔχουν ἀσχοληθεῖ διεξοδικῶς 
πολλοί Ἅγιοι Πατέρες ἀλλά καί σύγχρονοι Γέροντες, ὅπως ὁ π. Ἐπιφάνιος 
Θεοδωρόπουλος, καί μέ ἀπολύτως λογικά ἐπιχειρήματα ἔχουν δώσει ἀπαντή-
σεις σέ ὅλα τα ἐρωτήματα καί τίς ἐνστάσεις τῶν παλαιοτέρων καί συγχρόνων 
ἀρνητῶν. Ὅμως, ὅπως εἴπαμε στήν ἀρχή, οἱ ἄνθρωποι σήμερα δέν δείχνουν 
προθυμία νά ἐρευνήσουν τά σημαντικά θέματα μέ ὑπομονή καί διάθεση εἰλι-
κρινῆ. Ἔτσι, αὐτούς πού ὑπέγραψαν τό γεγονός  τῆς Ἀναστάσεως μέ τήν ἁγία 
ζωή τους καί τόν μαρτυρικό τους θάνατο τούς θεωροῦν ἀναξιόπιστους ἤ καί... 
ὕποπτους. Ἀντίθετα, ἐπιμένουν νά δίνουν τήν ἐμπιστοσύνη τους καί νά στηρί-
ζουν τίς ἐλπίδες τους σέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὁλοφάνερα καί ἐπανειλημμένα  
τούς ἐμπαίζουν καί τούς ἐξαπατοῦν... 

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τόν θεμέλιο λίθο τῆς πίστης μας. 
Ὁ ἀπ. Παῦλος τό ἔχει ἐπισημάνει σαφέστατα: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, 
κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν».

Καί ἐδῶ γεννᾶται τό ἐρώτημα, ἄν ἔχουν νόημα οἱ διάφορες διαθρη-
σκειακές συναντήσεις στό πνεῦμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ὅταν ὑποβαθμίζουμε 
(σωστότερα ἀποσιωποῦμε) τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως  πρός χάριν ἐκείνων 
πού μᾶς “ἑνώνουν” μέ τούς ἄλλους, στήν οὐσία δέν αὐτοκαταργούμαστε; Κά-
ποιες ἀξίες ‒ἐλευθερία, εἰρήνη κλπ‒, γιά τίς ὁποῖες θυσιάζουμε τήν ἀλήθεια 
καί οἱ ὁποῖες οὕτως ἤ ἄλλως βιώνονται ἐντελῶς διαφορετικά στίς διάφορες 
θρησκεῖες, εἶναι σημαντικότερες γιά τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τό γεγονός τῆς 
Ἀναστάσεως;

Ὅμως, ἐμεῖς, δέν θά μείνουμε στά δυσάρεστα. Οὔτε ἡ ἀδιαφορία τῶν 
ἀνθρώπων, οὔτε οἱ δόλιες σκοπιμότητες κάποιων θά ἀφήσουμε νά μᾶς δηλη-
τηριάσουν τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Συμμεριζόμαστε τούς προβληματισμούς 
τῶν πολιτικῶν ἀναλυτῶν. Συμφωνοῦμε, ὅμως, μέ ἐκείνους τούς ὀρθόδοξους 
ἀρθρογράφους τοῦ διαδικτύου πού ἔχουν τήν ἀπόλυτη πεποίθηση, ὅπως κι 
ἐμεῖς, ὅτι οἱ διάφορες ἀλήθειες μπορεῖ νά μήν ὑπερισχύσουν στά ΜΜΕ, 
ὅμως, ἡ Ἀλήθεια τελικά θά ἐπικρατήσει, γιατί ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός. Θά περιμένουμε μέ λαχτάρα τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. Καί ὅταν, λίγο 
πρό τοῦ τέλους τῆς Ἀναστάσιμης Θ. Λειτουργίας, ἀκούσουμε τόν κατηχητικό  
λόγο τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «...Ἀνέστη Χριστός, καί πεπτώκασι 
δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός, καί χαίρουσιν ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή 
πολιτεύεται...» θά δώσουμε τήν δική μας ἀπάντηση μέ βεβαιότητα καί χαρά: 
«Ἀληθῶς Ἀνέστη»!

      Εὐανθία Κωλέττη
              Θεολόγος
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Θά δοῦμε Ἀνάσταση;

Ε
ἰλικρινά μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά παρακολουθήσω τά οἰκονομικά. Μπῆκαν 
τόσοι καινούργιοι ὅροι στήν τρέχουσα  Ἑλληνική, πού τήν κάνουν νά 

μοῦ θυμίζει … κινέζικη. Κι ὅμως, στήν Κίνα ἄκουγα τούς λεκτικούς λαρυγ
γισμούς τῶν Κινέζων σάν χελιδονίσματα! Πολύ μικρός, καί ἀδαής περί τήν 
ἀγγλική, ἄκουγα τραγούδια μπλούζ καί ἔνιωθα ὅτι ἀπό κάθε λέξη, ἀπό κάθε 
στίχο νά ἀναβλύζει πόνος. Τώρα νιώθω πόνο, ὅταν ἀκούω τήν ὑποτιθέμενη 
Ἑλληνική. Καί δέν εἶναι μόνον οἱ τεχνοκράτες πού γκρέμισαν τό τεῖχος τῆς 
Ἑλληνικῆς, γιά νά βάλουν δικούς τους ὅρους· ἐδῶ καταρρίφθηκαν ὅλα τά 
βάθρα τῆς ἠθικῆς.

Ἄς μήν κακολογοῦμε μόνο τούς πολιτικούς. Τεράστια εὐθύνη ἔχουν 
γιά τόν ξεπεσμό τῆς χώρας καί κάποιοι συγγραφεῖς, διανοούμενοι καί λο-
γοτέχνες. Λές καί τό ’χαν ἄχτι νά κάνουν στάχτη, ὅπως λέει καί τό παλαιό 
ἆσμα, κάθε φραγμό εὐπρεπείας. Βάλθηκαν νά καταρρίψουν τήν ἀπό αὐτούς 
λεγόμενη ἀστική ἠθική –τάχα σάν ψεύτικη– κι ἔτσι κατέρριψαν κάθε ἴχνος 
σεμνότητας καί λεπτότητας. Τό «πρέπει» ὑποτάχθηκε στά «μ’ ἀρέσει» καί 
«γουστάρω». Τό «αὐτά θέλει ὁ κόσμος» ἔγινε συγγραφικός κανόνας. Εἶναι 
ἀδύνατον νά διαβάσεις ἕνα σύγχρονο μυθιστόρημα καί νά μή γευθεῖς του
λάχιστον μιά εἰκοσάδα αἰσχρογραφιῶν. Πολλοί καί πολλές ἀρχίζουν ἀπό τήν 
πρώτη γραμμή, γιά νά προδιαθέσουν εὐμενῶς τόν ἀναγνώστη, ὅτι δηλαδή 
σέ παρακάτω σελίδες θά γευθεῖ ὅσα γεύονταν τήν παλαιά ἐποχή ὅσοι διαβι
οῦσαν στά βιβλικά Σόδομα καί Γόμορρα. Καί τό κακό εἶναι ὅτι ἡ αἰσχρολογία 
πέρασε καί στή Βουλή, πέρασε καί στήν τηλοψία. Συχνά νέοι δημοσιογράφοι 
μοῦ τηλεφωνοῦν γιά νά τούς ἐξηγήσω –ὡς γνώστης τῆς παλαιᾶς ἀργκό– 
τούς αἰσχρολογικούς νεολογισμούς διαφόρων πολιτικῶν καί συζητητῶν πού 
ἐμφανίζονται στά κανάλια. Ἀδυνατῶ. Διότι τούτη ἡ ἀργκό δέν ἔχει τή φινέ
τσα τῆς παλιᾶς. Συγγενεύει περισσότερο μέ γοριλλοφώνημα.

Δυστυχῶς τά γοριλλογραφήματα καί τά γοριλλοφωνήματα κυριαρχοῦν 
παντοῦ. Ἄν, μάλιστα, πέσεις σέ μπουλούκι ἀλαλαζόντων νεαρῶν ὀπαδῶν 
ἀθλητικῆς ὁμάδας, ἔχεις τήν αἴσθηση ὅτι κολυμπᾶς σέ μιά κολυμπήθρα Σι
λωάμ βούρκου. Εἶχα τήν «εὐτυχία» νά συνταξιδεύω κάποιο βράδυ στό τραῖνο 
μέ ἕνα τέτοιο μπουλούκι. Κάθε νεαρός ἦταν μπουμπούκι χυδαιότητας. Μέ τό 
πρόσχημα ὅτι ὀγκάνιζαν ὑπέρ τῆς ὁμάδας τους, διατράνωναν τίς σεξουαλι
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κές τους ἐπιδόσεις –κατά τό παράδειγμα κάποιου βουλευτῆ– ἐπί ὅλων τῶν 
ὀπαδῶν τῶν ἄλλων ὁμάδων. Ὁ διπλανός μου, ἕνας κύριος μέ ἄσπρα μαλλιά, 
δάκρυσε. «Καί νά σκεφτεῖτε», μοῦ εἶπε, «ὅτι γι’ αὐτή τήν ὁμάδα ἔδωσα τά 
καλύτερα χρόνια τῆς ζωῆς μου». Τόν παρηγόρησα λέγοντας: «Τότε κάναμε 
ἀθλητισμό, τώρα κάνουμε … ἀλητισμό»!

Συχνά διερωτῶμαι: Ποιά εἶναι τά πρότυπα τῆς νέας γενιᾶς, γιά νά ἀπαι
τοῦμε ἀπό αὐτή καλή συμπεριφορά; Τά ΜΜΕ, κυρίως ἡ τηλοψία, προβάλ
λουν ὅλη τήν καλλιτεχνική καί πνευματική ἀσημαντότητα. Θρῆνος καί κο
πετός γιά ἕναν νεαρό τραγουδιστή πού βρῆκε τραγικό θάνατο, τόν ὁποῖο 
πρίν ἀπό ἕξι μῆνες δέν τόν ἤξερε κανείς. Ὅμοιος θρῆνος καί κοπετός γιά ἕναν 
Κυ πριακῆς καταγωγῆς τραγουδιστή τοῦ ρόκ πού ἔφυγε νωρίς, καί ὁ ὁποῖος 
δέν ἦταν λουλούδι γιά μύρισμα. Πόσο χρόνο ἀφιέρωσαν τά κανάλια καί τά 
ρα διόφωνά μας γιά τή μεγάλη κυρία τοῦ θεάτρου, τήν Ἄννα Συνοδινοῦ; Ὁδη
γοῦσα κάποιο βράδυ κι ἄκουγα ραδιόφωνο. Τελευταῖα εἴδηση ὁ θάνατος τοῦ 
Π. Φυσσοῦν. Ἀλλοίμονον κι ἄν κάποιος φύγει ἀπό τήν ἄμεση δημοσιότητα. 
Ὁ θάνατός του θά μᾶς ἀπασχολήσει ὅσο κι ὁ θάνατος ἑνός ψαριοῦ στό ἐνυ
δρεῖο μας! Μοῦ τηλεφωνεῖ ἔξαλλος ἀπό τήν Θεσσαλονίκη νέος καθηγητής 
καί μοῦ λέει, πλήρης ὀργῆς, ὅτι σέ κάποιο ἀναγνωστικό τοῦ Γυμνασίου οἱ 
ἀνθολόγοι διάλεξαν ἀπό τόν Μακρυγιάννη ἕνα ἀπόσπασμα πού βρίζει τόν 
Κολοκοτρώνη.

Καί ἀπορῶ: Ὁ διάλογος τοῦ Μακρυγιάννη μέ τόν Δεριγνύ τούς ξίνιζε; 
Τούς βρόμαγε καί τό ἄλλο μέ τά δύο ἀρχαῖα ἀγάλματα πού τά παλληκάρια 
του βρήκανε στό Ἄργος; Γι’ αὐτό γεννιέται βάσιμα ἡ ὑποψία ὅτι ὅλα αὐτά 
γίνον ται ἐσκεμμένα γιά νά ἰσοπεδωθοῦν ψυχικά τά παιδιά. Ἀπό τό παρελθόν 
προβάλλεται ὅ,τι χειρότερο καί ὄχι ὅ,τι καλύτερο. Ὁ Καραϊσκάκης, γιά παρά
δειγμα, εἶναι γνωστός γιά τίς αἰσχρολογίες του, ἀλλ’ ὄχι γιά τήν ἀριστουρ
γη ματική του τακτική πού ἐφάρμοσε στή μάχη τῆς Ἀράχοβας. Δυστυχῶς, 
οἱ πνευματικοί διαφεντευτές αὐτοῦ τοῦ τόπου δέν ἔχουν κατανοήσει ὅτι τό 
παιδί θά γίνει ὅ,τι τοῦ δείξεις. Κι αὐτό πού δείχνεται στά παιδιά εἶναι συχνά 
ἀβυσσαλέο, ὅταν δέν εἶναι χυδαῖο. Εἴδαμε τίς μέρες τῶν μεγάλων γιορτῶν 
τόν ἐξευτελισμό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Φοβᾶμαι ὅτι τό Πάσχα θά ἔχουμε γε
λοιποίηση καί τῆς Ἀναστάσεως. Κατόπιν τούτου, πῶς νά βρεῖ ἀνάταση καί νά 
φθάσει στήν ἀνάσταση ὁ τόπος αὐτός;

                            Σαράντος  Ἰ. Καργάκος
                  Ἱστορικός, συγγραφέας
www.sarantoskargakos.gr
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Θρησκευτικά πάθη σέ μιά ἄθεη ἐποχή!

H ἐποχή μας ἔχει καύχημά της ὅτι ἔχει σκοτώσει τό Θεό. Ἔχει καύχημά 
της ὅτι ἔχει ἐξασφαλίσει τίς στοιχειώδεις ἐλευθερίες καί τά στοιχειώδη 

δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου: τό δικαίωμα νά πιστεύει ὅ,τι θέλει, νά ἐργάζε-
ται ἐλεύθερα στό ἐπάγγελμα πού θέλει μέ δίκαιη ἀμοιβή, νά μεγαλώνει τά 
παιδιά του ὅπως θέλει καί νά τά μορφώνει ἀνάλογα μέ τήν ἀξία τους καί 
ὄχι ἀνάλογα μέ τίς οἰκονομικές του δυνατότητες καί, τέλος, τό δικαίωμα νά 
ἐκφράζει ἐλεύθερα τή γνώμη του γιά ὅλα τά θέματα καί νά τήν ὑποστηρί-
ζει, χωρίς κανείς νά τόν λογοκρίνει, νά τόν διώκει καί νά τόν φυλακίζει γιά 
τίς ἀπόψεις του.

Ὁ περιορισμός τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως συνδέεται μέ σαδιστικά 
θρησκευτικά καθεστῶτα (θεοκρατικά ὅπως ὀνομάζονται) ἤ μέ ἀπολυταρχι-
κά καθεστῶτα. Δηλαδή, στή ζυγαριά τῆς «θεοκρατικῆς» καταπίεσης ἐξισώ-
νεται ὁ Δυτικός Ἱεροεξεταστής (πού θέλει νά στερήσει τήν ἐλεύθερη σκέψη 
ἀπό τόν ἄνθρωπο ὥστε νά τόν ἐλέγχει μέ τό φόβο τῆς φωτιᾶς πού θά ἀνα-
λώσει τό σῶμα του καί τῆς φωτιᾶς τῆς κολάσεως πού θά ἀναλώσει τήν ψυχή 
του) μέ τόν Ἅγιο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδοξίας πού καταδικάζει τίς αἱρέσεις 
γιατί αὐτές εἶναι τά ἐμπόδια τῆς γνωριμίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Δυτικός κόσμος, ὅταν ὁ Ἱεροεξεταστής κυριαρχοῦσε, ὑποτάχθηκε 
σέ αὐτόν. Γιατί ἡ ἐπιβολή τῆς ἐξουσίας γοητεύει τόν Δυτικό ἄνθρωπο καί ὁ 
φόβος ἐπηρεάζει σημαντικά τήν ψυχοσύνθεσή του. Ἀπόδειξη εἶναι ἡ πρό 
Χριστοῦ μυθολογία τῶν λαῶν τοῦ βορρᾶ καί οἱ αἱμοδιψεῖς καί σκληροί θεοί 
του. Αὐτή τήν ψυχολογία μετέφερε καί στή χριστιανική πίστη του ὁ Δυτι-
κός κόσμος καί σέ αὐτήν βοηθήθηκε ἀπό τόν αὐστηρά φεουδαρχικό τρόπο 
ζωῆς πού ἔχτισε.

Μέ τήν νοοτροπία τοῦ Ἱεροεξεταστῆ ὑπερασπίστηκε ἡ Δύση τή χρι-
στιανική πίστη της καί μέ τήν πολιτική ἀπολυταρχία ξεχύθηκε στήν Ἀνατο-
λή νά τή «σώσει» ἀπό τή μάστιγα τοῦ Ἰσλάμ. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀπο-
δυναμώσει τήν ἀνατολική ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, νά παίξει πρωταρχικό 
ρόλο στή διάλυσή της, κρατῶντας ταὐτόχρονα μέ κάποιο ἀνεξήγητο τρόπο 
τό ρόλο τοῦ «σωτήρα» γιά τόν ἑαυτό της καί δίνοντας τό ρόλο τοῦ «κακοῦ» 
ἀπό τή μιά στούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀνατολῆς καί ἀπό τήν ἄλλη στό Ἰσλάμ 
πού τούς κατέκτησε.

Ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἔχτισαν καί στήριξαν τήν αὐτοκρατορία τους πάνω 
στό θάνατο τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί ὁ Δυτικός Ἱερο-
εξεταστής νικήθηκε καί ἐκδιώχθηκε ἀπό τήν Ἀνατολή, δέν παραιτήθηκε. 
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Στράφηκε στήν πιό μακρινή ἀνατολή, στράφηκε στή νέα ἤπειρο –νέα γιά 
τόν Εὐρωπαῖο ἄνθρωπο, ἀλλά πολύ παλιά γιά τούς κατοίκους της– κι ἐκεῖ, 
μέ τό προσωπεῖο τοῦ ἱεραπόστολου συνέχισε τήν πνευματική καί πολιτική 
πάλη γιά ἐξουσία καί κυριαρχία.

Καί «προόδευσε»  καί «πρόκοψε» καί ἔπεισε καί πείθει τούς λαούς ὅτι 
δέν ὑπάρχει πιά Ἱεροεξεταστής, γιατί δέν ὑπάρχει πιά Θεός, ἀφοῦ ὁ Θεός 
πέθανε! Ὁ Δυτικός Ἱεροεξεταστής ἔγινε παγκόσμιος σωτήρας καί ρυθμι-

στής τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας, τῶν δικαίων τῶν λαῶν, τοῦ καλοῦ καί τοῦ 
κακοῦ, τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας!

Δέν ὑπάρχουν πιά δόγματα γιατί ὁ κόσμος ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν 
καταπιεστή Θεό πού δέν σήκωνε ἀντιρρήσεις! Δέν ὑπάρχουν πιά τύραννοι 
δυνάστες μέ μυστικές ἀστυνομίες πού καταπατοῦσαν τά δικαιώματα τῶν 
πολιτῶν, συνελάμβαναν, βασάνιζαν, ἐξόριζαν…

Τότε, γιατί ὁ Julian Assange, ὁ ἱδρυτής τοῦ WikiLeaks, διώκεται ἀπό 
τό 2010 καί βρίσκεται ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2012 ἔγκλειστος στήν πρε-
σβεία τοῦ Ἐκουαδόρ στό Λονδίνο, ὅπου κατέφυγε ζητῶντας ἄσυλο; 

Γιατί ὁ Βρετανός ἱστορικός David Irving καταδικάστηκε τό 2006 σέ 
τρία χρόνια φυλάκιση ἀπό δικαστήριο τῆς Βιέννης, ἐπειδή ἔγραψε μιά 
ἀναθεωρημένη ἱστορία καί ἀρνιόταν ὅτι τό Ὁλοκαύτωμα συνέβη πράγμα-
τι; Ὅποιος εἶναι κακός ἱστορικός καί ὑποστηρίζει ἱστορικές ἀνακρίβειες, 
πάει φυλακή; Θά μποροῦσα νά παραθέσω ὁλόκληρη λίστα κακῶν ἱστο-
ρικῶν πού παραποιοῦν γεγονότα καί διαστρέφουν τήν πραγματικότητα, κι 
ὅμως δέν εἶναι στή φυλακή, ἀλλά ἐλεύθεροι καί διδάσκουν σέ σχολεῖα καί 
πανεπιστήμια!
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Γιατί ὁ Edward Snowden ζήτησε ἄσυλο ἀπό τό 2016 καί ζεῖ κρυμμέ-
νος σέ ἄγνωστη περιοχή τῆς Ρωσίας;

Γιατί ἡ Google, ὕστερα ἀπό ἔρευνα τῶν TIMES πιέζεται νά κλείσει 
κάποια sites  πού χαρακτηρίζονται ὅτι προωθοῦν τό μίσος καί τό διχασμό, 
ἤ εἶναι ὁμοφοβικά, ἤ εἶναι ἀντισιωνιστικά; Καί γιατί, ὅταν ἡ Google  ἀρνή-
θηκε νά λογοκρίνει τούς χρῆστες της, ἄρχισε πόλεμος ἐναντίον της ἀπό 
ὅλες τίς μεγάλες ἑταιρεῖες, ποῦ ἀποσύρουν τίς διαφημίσεις τους;

Ἐπιπλέον, ἀφοῦ ὁ αἰώνας μας εἶναι ὁ αἰώνας τῆς κατάργησης τῶν πο-
λέμων, γιατί οἱ σταυροφορίες εἶναι σημερινή πραγματικότητα στό μυαλό 
τῶν ἀνθρώπων πού ὁρκίζονται νά νικήσουν τούς σταυροφόρους καί νά ἐπα-
ναφέρουν τό χαλιφάτο τους στή ζωή; Γιατί οἱ Εὐρωπαῖοι φοβοῦνται τί τούς 
περιμένει κάθε νέα μέρα σέ ὅλες τους τίς δραστηριότητες; Γιατί ὁ πόλεμος 
ἔφτασε ἔξω ἀπό τό βρετανικό κοινοβούλιο;

Ἀλλά, τό μεγαλύτερο ἐρώτημα εἶναι, ἀφοῦ ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος 
«σκότωσε» τό Θεό, γιατί πασχίζει νά ἑνώσει ὅλες τίς θρησκεῖες; Γιατί ὁ θρη-
σκευτικός φανατισμός καί τά θρησκευτικά μίση ἔχουν φτάσει στό ἀποκο-
ρύφωμά τους καί οἱ «ἱεροί» πόλεμοι μαίνονται;

Θά ὑπάρξει, ἄραγε, ἱστορικός τοῦ μέλλοντος πού θά μπορέσει νά 
ἀναλύσει καί νά ψυχολογήσει τήν ἐποχή μας; Θά ὑπάρξει, ἄραγε, μέλλον;

      Νινέττα Βολουδάκη
Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com

Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ

Δ
ιανύοντας τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί ἀκούγοντας στήν 
Ἐκκλησία τόσα καί τόσα κείμενα μέσα ἀπό τήν Παλαιά Δια-

θήκη, δέν μπόρεσα νά μήν ἀναρωτηθῶ, πόσο τελικά ἀπέχουμε ἀπό 
τό πνεῦμα καί τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ καί τελικά καί ἀπό 
τόν ἴδιο τόν Θεό; Πόσο μεγάλο εἶναι τό χάσμα πού μᾶς χωρίζει ἀπό 
Αὐτόν; Ἰσχυριζόμαστε, πώς δέν μποροῦμε νά νιώσουμε τόν Θεό, πώς 
εἶναι κάτι τό ἀόριστο, πώς ἐπειδή δέν τόν βλέπουμε μέ σάρκα καί 
ὀστᾶ μπροστά μας, δέν μποροῦμε νά Τόν καταλάβουμε, νά ἀντιλη-
φθοῦμε τό ποιός εἶναι καί κατ’ ἐπέκταση νά γνωρίσουμε τό πνεῦμα 
καί τό ἦθος Του. Δικαιολογοῦμε τήν ἀναπηρία μας, τήν κάνουμε ση-
μαία καί δόγμα καί προτρέπουμε καί ἄλλους νά μᾶς ἀκολουθήσουν 
σέ αὐτό τό ἀδιέξοδο μονοπάτι. Ὅπως καί ἡ ἀλεποῦ, ἔτσι καί ἐμεῖς, 
θέλουμε νά κόψουμε τίς οὐρές τῶν ἄλλων ἀνθρώπων γιά νά αἰσθαν-
θοῦμε καλά γιά τήν δική μας κομμένη οὐρά. Καί ὅμως κάποτε, σέ 
καιρούς ξεχασμένους ἀπό ἐμᾶς, πού μᾶς ἐνδιαφέρει μόνο τό σήμε-
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ρα, καί τό τώρα, καί δέν ἀνατρέχουμε στό παρελθόν νά μάθουμε, 
νά καταλάβουμε καί στό τέλος νά ἀλλάξουμε πολλά ἀπό αὐτά πού 
βιώνουμε, ὑπῆρχαν ἄνθρωποι μέ πνεῦμα καί ἦθος Θεοῦ. Ἄνθρωποι, 
πάλι ξεχασμένοι ἀπό ἐμᾶς, πεταμένοι στό πηγάδι τῆς λήθης μας, ὄχι 
ὅμως καί ἀπό τόν Θεό γιατί αὐτούς ὁ Θεός τούς ἀγάπησε πολύ καί 
ὅπως αὐτοί ἤθελαν νά βρίσκονται συνεχῶς κοντά Του ἔτσι καί Αὐτός 
θά τούς ἔχει δίπλα του εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἄνθρωποι, πού 
ἐπειδή ἀγάπησαν βαθιά καί ἀληθινά τόν Θεό, εἶχαν ἄμεση ἐπικοινω-
νία μαζί Του, καί ἐπειδή ἤθελαν νά βρίσκονται συνεχῶς κοντά Του, 
ἔτσι καί ὁ Θεός ἦταν δίπλα τους. Γιατί ὅπως δέν ἐπιβάλλει τήν πα-
ρουσία Του, ἐκεῖ πού δέν εἶναι ἐπιθυμητός, ἔτσι πλαισιώνει αὐτούς 
πού Τόν ἀγαποῦν καί Τόν θέλουν κοντά τους, συνοδοιπόρο σέ κάθε 
στιγμή τῆς ζωῆς τους, τῆς ἐπίγειας καί τῆς ἐπουράνιας.

Ἐμεῖς ἀντιθέτως συνεχῶς ἀπαιτοῦμε ἀπό τόν Θεό καί τό ἀστεῖο 
εἶναι ὅτι πιστεύουμε ὅτι δικαιούμαστε καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ἀπαι-
τοῦμε. Ἀπευθυνόμαστε στό πρόσωπό Του μέ ἀσέβεια. Διεκδικοῦμε, 
παραπονιόμαστε, καί Τοῦ ζητᾶμε τόν λόγο γιά ὅλα αὐτά πού μᾶς 
συμβαίνουν, τά ὁποῖα ναί μέν εἶναι ἀποτελέσματα τῶν δικῶν μας 
πρά ξεων καί ἐπιλογῶν ἀλλά κατά τήν δική μας πεποίθηση ὁ Θεός 
εἶναι ὑπεύθυνος γι’ αὐτά -ἀλίμονο μήν τυχόν καί εἴμαστε ἐμεῖς ποτέ 
ὑπεύθυνοι γιά τό ὁτιδήποτε- καί βεβαίως θεωροῦμε πώς εἶναι καί 
ὑποχρεωμένος νά διορθώσει ὅλα τά στραβά καί νά μᾶς βοηθήσει 
στίς δυσκολίες μας. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού ποτέ δέν Τόν εὐχα-
ριστοῦμε γιά τίς εὐεργεσίες πού δεχόμαστε καθημερινά, οὔτε αἰσθα-
νόμαστε καμία ἀπολύτως εὐγνωμοσύνη. Ἀμφιβάλλουμε γιά Αὐτόν 
συνεχῶς, τόν ξεχνᾶμε καί κάποια στιγμή μετά ἀπό καιρό τόν ξανα-
θυμόμαστε, ὅποτε ἔχουμε κάποια ἀνάγκη, ἤ κάποιο αἴτημα τό ὁποῖο 
θέλουμε νά πραγματοποιηθεῖ, καί γενικῶς ἀναπτύσσουμε μιά συμ-
φεροντολογική σχέση μέ τόν Θεό, ἀκριβῶς τήν ἴδια σχέση πού ἔχου-
με καί μέ τούς ἀνθρώπους δίπλα μας. Αὐτοί εἴμαστε. Καί δυστυχῶς 
αὐτή εἶναι καί μιά ἀπό τίς καλύτερες ἐκδοχές μας. Αὐτοί ὅμως δέν 
ἦταν οὔτε ὁ Ἀβραάμ, οὔτε ὁ Μωυσῆς, ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης μέ τό πνεῦμα ὅμως τῆς Καινῆς. 

Δέν εἶναι πραγματικά μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο τό μεγαλεῖο 
τοῦ Ἀβραάμ, ὅταν τοῦ εἶπε ὁ Θεός νά θυσιάσει τόν γιό του, αὐτόν 
πού τοῦ χάρισε σέ τόσο μεγάλη ἡλικία, καί αὐτός μέ προθυμία πῆγε 
νά τό κάνει; Χωρίς νά παρακούσει, χωρίς νά κινηθεῖ μέ δολιότητα, 
προσπαθῶντας νά ξεγελάσει τόν Θεό, καί χωρίς νά φέρει τήν παραμι-
κρή ἀντίρρηση, χωρίς νά ζητήσει τόν λόγο καί χωρίς νά πεῖ ἔστω “Μά 
γιατί Θεέ μου, μοῦ τόν χάρισες ἀφοῦ εἶχες σκοπό νά μοῦ τόν πάρεις 
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καί μάλιστα μέ τέτοιο τρόπο, νά χρειαστεῖ, δηλαδή, ἐγώ νά τόν σκο-
τώσω;” Ἀντιθέτως ἀμέσως ὑπάκουσε, καί χωρίς νά χάσει χρόνο ξεκί-
νησε τίς ἑτοιμασίες, γιά νά ἐκτελέσει τήν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ. Γιατί; 
Γιατί τόν ἀγαποῦσε; Ὄχι ὅμως ὅπως ἔχουμε μάθει ἐμεῖς νά ἀγα-
ποῦμε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, πρόσκαιρα, ἐπιφανειακά, καί 
συμφεροντολογικά, χωρίς νά εἴμαστε διατεθειμένοι νά θυσιάσουμε 
καί τό παραμικρό προσωπικό μας συμφέρον γιά χάρη κανενός, ἀλλά 
ἀληθινά καί ὁλοκληρωτικά. Καί ἀκόμα γιατί Τόν ἐμπιστευόταν ἀπό-
λυτα. Ἐμεῖς σήμερα προσευχόμαστε στήν Ἐκκλησία σέ κάθε Θεία 
Λειτουργία νά παραδοθεῖ ὅλη μας ἡ ζωή στόν Χριστό, ὅταν λέμε 
“Πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῶ παραθώμεθα”. Ὅμως παρά 
τό ὅτι προσευχόμαστε γιά αὐτό, ποτέ δέν εἴμαστε διατεθειμένοι νά 
ξεφύγουμε παντελῶς ἀπό τόν ἑαυτό μας καί ἀπό τό θέλημά μας. 
Ἐνῶ δηλαδή ἀπό τήν μιά παρακαλοῦμε γιά αὐτό, ἀπό τήν ἄλλη ἐνη-
μερώνουμε τόν Θεό γιά νά τό ἔχει ὑπ’ ὄψιν Του, ὅτι ἐμεῖς θά θέλαμε 
καί θά προτιμούσαμε νά γίνει τό ἕνα ἤ τό ἄλλο. Ὁ Ἀβραάμ ὅμως τό 
ἔκανε πράξη αὐτό τό ὁποῖο ἐμεῖς σήμερα προσευχόμαστε, καί δέν 
ἔμεινε μόνο στά λόγια. Βλέποντας τό παράδειγμά του μποροῦμε 
νά ἀντιληφθοῦμε τί θά πεῖ νά ἀποχωρίζεται κανείς τό θέλημά του, 
χωρίς γογγυσμό, χωρίς γκρίνια καί χωρίς παράπονα; Μποροῦμε νά 
ἀντιληφθοῦμε τί θά πεῖ νά ἀφήνεται καί νά παραδίνεται κανείς μέ 
ἀληθινή χαρά στά χέρια τοῦ Θεοῦ; Καί ἀλήθεια, ὑπάρχει ἄλλο μέρος 
στό ὁποῖο νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά αἰσθανθεῖ μεγαλύτερη ἀσφά-
λεια καί σιγουριά ἀπ’ ὅ,τι στά χέρια τοῦ Θεοῦ; 

Ἐπιπλέον ἀγαποῦσε τούς ἀνθρώπους καί λυπόταν γιά αὐτούς. 
Τούς πονοῦσε ἀληθινά, γι’ αὐτό καί μπόρεσε νά ἀγαπήσει μέ τέτοιο 
μοναδικό καί αὐθεντικό τρόπο τόν Θεό, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χω-
ρίς πονηρούς καί κακούς λογισμούς καί χωρίς προκαταλήψεις. Καί 
παρά τοῦ ὅτι εἶχε ἄμεση καί συνεχῆ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, ποτέ 
δέν πῆρε θάρρος ἀπό αὐτό καί ποτέ δέν ἀπέκτησε αὐτή τήν ἄσχημη 
ἐξοικείωση, πού ἀποκτοῦμε ἐμεῖς ὅταν βρισκόμαστε πολύ καιρό κο-
ντά στούς ἀνθρώπους, ἀλλά πάντοτε μέ συστολή ἀπευθυνόταν στό 
πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Σέ ἀντίθεση καί πάλι μέ ἐμᾶς, πού θεωροῦμε ὅτι 
ἀγαποῦμε τούς πάντες χωρίς ὅμως νά σεβόμαστε κανέναν. Ἐπεμ-
βαίνουμε στίς ζωές τῶν ἄλλων ἀνθρώπων χωρίς νά μᾶς ἔχει ζητηθεῖ, 
γινόμαστε ἀδιάκριτοι, φέρνουμε σέ δύσκολη θέση ὅσους βρίσκονται 
κοντά μας, θέλουμε νά ἐπιβάλλουμε τήν γνώμη μας καί τήν παρου-
σία μας παραβιάζοντας τήν ὁποιαδήποτε ἰδιωτικότητα καί ἐπιθυ-
μία τοῦ διπλανοῦ μας καί συνεχῶς ἀπαιτοῦμε ἀπό τούς ἄλλους νά 
ἐκπληρώνουν τά δικά μας θελήματα καί νά μᾶς ἱκανοποιοῦν, γιατί 
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φυσικά θεωροῦμε ὅτι τό μέλημα τοῦ κόσμου πρέπει νά εἶναι τό πῶς 
ἐμεῖς θά μείνουμε ἱκανοποιημένοι. Γινόμαστε ἀνυπόφοροι γιά τούς 
πάντες ἀλλά κατά τά ἄλλα ἔχουμε ἥσυχη τήν συνείδησή μας, ὅτι 
εἴμαστε καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι γεμάτοι ἀγάπη, γιατί τελικά οἱ 
ἄλλοι εἶναι λίγο παράξενοι καί δύστροποι πού ἀντιδροῦν ἔτσι, ἀλλά 
παρ’ ὅλα αὐτά ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλη καρδιά καί τούς ἀγαποῦμε. 
Ἀλήθεια, πῶς περιμένουμε μέ τέτοια μυαλά, νά φτάσουμε κοντά 
στόν Θεό καί νά τόν ἀγαπήσουμε ἀληθινά;

Τήν ἴδια ἀγάπη καί συμπόνοια γιά τούς ἀνθρώπους αἰσθανό-
ταν καί ὁ Μωυσῆς, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά συγχωρήσει 
τούς Ἰσραηλίτες ὅταν αὐτοί ἔφτιαξαν ἕνα εἴδωλο μέ τήν μορφή μό-
σχου γιά νά τό λατρεύουν, εἰδάλλως νά ἐξαλείψει καί αὐτόν μαζί μέ 
αὐτούς ἀπό τήν βίβλο τῆς ζωῆς. Δηλαδή; Χωρίς ὁ ἴδιος νά ἔχει φταί-
ξει, ζήτησε νά ἐξαλειφθεῖ μαζί μέ τούς φταῖχτες. Οἱ Ἰσραηλίτες πού 
εἶχαν δεῖ τόσα θαύματα ἀπό τόν Θεό, μέ τίς 10 πληγές τοῦ Φαραώ 
ἀλλά καί τήν θαυμαστή τους διάβαση ἀπό τήν Ἐρυθρά Θάλασσα, 
ὅταν αὐτή σχίστηκε στά δυό, ξέχασαν τόν Θεό καί ἔφτιαξαν εἴδωλο 
μέ τήν μορφή μόσχου γιά νά τό λατρεύουν, καί ὁ Μωϋσῆς πού τόσο 
ἀγάπησε τόν Θεό καί πόρρω ἀπεῖχε ἀπό τήν στάση καί συμπεριφο-
ρά τῶν Ἰσραηλιτῶν, ζήτησε νά ἐξαλειφθεῖ μαζί τους. Ἀλήθεια, πόσο 
ἀγάπησε τόν λαό αὐτόν καί τούς ἀνθρώπους γιά νά ζητήσει κάτι 
τέτοιο; Ἀληθινά ἀνδρεία ψυχή! Ἐμεῖς τί θά κάναμε στήν θέση του; 
Πρῶτα πρῶτα θά διαχωρίζαμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τούς φταῖχτες. 
Ἔπειτα θά παροτρύναμε τόν Θεό νά καταστρέψει καί νά συντρίψει 
αὐτούς πού ἔφταιξαν. Ὑπῆρχε περίπτωση νά ποῦμε ποτέ ὅπως εἶπε 
ὁ Μωϋσῆς “Διατί Κύριε θυμώνεις καί ὀργίζεσαι ἐναντίον τοῦ λαοῦ 
Σου τόν ὁποῖον ἔβγαλες ἀπό τήν Αἴγυπτον διά θαυμαστῆς δυνάμεως 
τήν ὁποία ἐνήργησεν ἡ παντοδύναμος δεξιά Σου; Ὄχι! Δέν πρέπει 
νά τούς ἐξολοθρεύσεις διά νά μή εἴπουν οἱ Αἰγύπτιοι, ὅτι μέ πονηρί-
αν τούς ἔβγαλες ἐκ τῆς Αἰγύπτου καί τούς ἔφερες ἐδῶ διά νά τούς 
φονεύσεις εἰς τά βουνά καί νά τούς ἐξαφανίσεις ἀπό τό πρόσωπον 
τῆς γῆς. Παῦσε τόν θυμό καί τήν ὀργή Σου καί φανοῦ ἴλεως διά τήν 
κακία τοῦ λαοῦ Σου. Θά κάμης δέ τοῦτο, ἐνθυμούμενος τόν Ἀβραάμ, 
Ἰσαάκ καί Ἰακώβ εἰς τούς ὁποίους ὡρκίσθηκες εἰς τόν ἑαυτόν Σου 
λέγων: Τούς ἀπογόνους σας θά πολλαπλασιάσω καί θά κάμω ὅσα 
εἶναι τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, καί ὅλην τήν χῶραν ταύτην ὑπεσχέ-
θης ὅτι θά δώσεις εἰς τούς ἀπογόνους των, τήν ὁποίαν θά κατέχουν 
πάντοτε”; Ὄχι φυσικά! Γιατί; Γιατί δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ἄλλοι 
ἄνθρωποι καί δέν αἰσθανόμαστε οὔτε ἀγάπη, οὔτε συμπόνια γιά 
κανέναν. Κατακρίνουμε τούς πάντες καί συνεχῶς δικαιολογοῦμε τόν 
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ἑαυτό μας. Καί ἄν καταλάβουμε ὅτι κάποιος ἀπό τούς ἀνθρώπους 
πού βρίσκονται δίπλα μας εἶναι καλύτερος ἀπό ἐμᾶς; Ἀμέσως θέ-
λουμε νά πάρουμε τήν θέση του καί τόν ἴδιο νά τόν ἐκτοπίσουμε ὅσο 
τό δυνατόν μακρύτερα. Νά γίνουμε σάν αὐτόν ἀλλά χωρίς αὐτόν. Νά 
δοξαστοῦμε καί ὅλοι νά μᾶς θαυμάσουν καί νά μᾶς προσκυνήσουν. 
Νά ἀπορροφήσουμε ὅλα τα στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου πού πρόκειται 
νά ἐκτοπίσουμε καί ὕστερα νά παρουσιάσουμε τούς ἑαυτούς μας ὡς 
αὐτοδημιούργητους. Καί ὁ Μωυσῆς πού εἶχε ὅλες τίς προδιαγραφές 
γιά νά δοξαστεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους καί νά τόν προσκυνήσουν οἱ 
πάντες, ἐκτός ἀπό τό ὅτι ποτέ δέν τό ἐπεδίωξε καί ἐκτός ἀπό τό ὅτι 
ἀπέδιδε τά πάντα στόν Θεό καί τίποτα στόν ἑαυτό του, ζήτησε νά 
ἐξαλειφθεῖ καί ὁ ἴδιος μαζί μέ τούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους καί νά 
ἀφανιστεῖ ἀπό προσώπου γῆς!!!! 

Βλέπουμε τελικά πόσο διαφέρει τό ἦθος μας ἀπό τό ἦθος τους; 
Βλέπουμε τελικά ὅτι ἀντί νά εἴμαστε στήν ἴδια συμμαχία μέ αὐτούς 
τούς ἀνθρώπους, βρισκόμαστε ἀπέναντί τους καί χάσμα μέγα ὑπάρ-
χει μεταξύ ἡμῶν καί αὐτῶν; Καταλαβαίνουμε τί θά πεῖ νά ζεῖς τόν 
Θεό καί ἀντιλαμβανόμαστε τό πόσο νεκροί εἴμαστε; Καταλαβαίνου-
με ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι προετοίμασαν τόν ἐρ χο μό τοῦ Χριστοῦ, 
ἐνῶ ἐμεῖς προετοιμάζουμε τόν ἐρχομό τοῦ Ἀν τι χρίστου, τόν ὁποῖο 
ἀναζητοῦμε σέ σφραγίδες καί χαράγματα ἐνῶ στήν πραγματικότη-
τα θά ἔπρεπε νά τόν ἀναζητοῦμε στόν χα ρα κτήρα μας καί στήν ζωή 
μας;

Νομίζω ὅτι τίποτα δέν καταλαβαίνουμε, γιατί ἔστω καί ἄν συ-
νειδητοποιούσαμε τά χάλια μας, αὐτό θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει 
μιά ἀρχή, μιά ὤθηση γιά ἀλλαγή καί ἕνα σημάδι ὅτι θά ἔρθουν κα-
λύτερες μέρες. Ἐμεῖς ὅμως ἀκόμα πιστεύουμε ὅτι ἡ ζωή μας μοιάζει 
μέ τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἤ ἄν δέν μοιάζει, σίγουρα κάποια 
δικαιολογία θά ὑπάρχει γιά αὐτό καί τό φταίξιμο δέν θά εἶναι δικό 
μας. Ἐμεῖς πού εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἔχουμε 
τόσα καταγεγραμμένα παραδείγματα ἀνθρώπων πού ἔζησαν κοντά 
στόν Θεό καί γι’ αὐτό ὁ Θεός κατοίκησε μέσα τους, Τόν ἔχουμε διώ-
ξει ἀπό τήν ζωή μας καί ἔχουμε θεοποιήσει τόν ἀνάξιο καί τιποτένιο 
ἑαυτό μας, ζῶντας χειρότερα καί ἀπό τά ἀγρίμια, καί αὐτοί, ἄνθρω-
ποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἔχοντας μονάχα τό παράδειγμα τῶν προ-
πατόρων τους, σμίκρυναν τούς ἑαυτούς τους, ἀναζήτησαν τόν Θεό, 
Τόν πλησίασαν, Τόν ἀγκάλιασαν καί Τόν ἀγάπησαν…

Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ καί νά παρατείνει τό ἅγιο ἔλεός Του!

     Χρύσα Ἀλεξοπούλου
             Φοιτήτρια
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Palme – Gandhi καί Ἰσκαριώτης,
οἱ εἰρηνοποιοί καί ὁ προδότης!

H Δύση σίγουρα δέν μπορεῖ νά καυχηθεῖ γιά τούς ἡγέτες της. Γιά τήν ἀκρί-
βεια, ἡ λέξη ἡγέτης θά εἶχε ἐκλείψει –λόγῳ ἀχρησίας– ἀπό τό Δυτικό 

λεξιλόγιο ἄν δέν ὑπῆρχαν ἐλάχιστες περιπτώσεις, μετρημένες στά δάκτυλα 
τοῦ ἑνός χεριοῦ, πολιτικῶν πού δικαιοῦνται αὐτόν τόν χαρακτηρισμό.

Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς μετρημένους ἡγέτες τῆς Δύσης –ὁ μοναδικός 
ἴσως στήν σύγχρονη Ἱστορίας της– ἦταν καί ὁ Sven Olof Joachim Palme, πού 
ἐκτός ἀπό πραγματικός μεταρρυθμιστής τῆς Πατρίδος του ὑπῆρξε εὐγενής 
καί ἀληθινά φιλάνθρωπος.

Ὁ Palme κατηγορήθηκε πολύ ἀπό τούς πολιτικούς του ἀντιπάλους ὡς 
φιλοσοβιετικός, κατηγορία ἀνάλογη μέ αὐτή πού προσάπτεται σήμερα στούς 
ὑπερασπιστές τῆς ἀλήθειας καί στίς φωνές πού ἀρνοῦνται νά συνταχθοῦν μέ 
τήν Δυτική πολιτική.

Ὅμως, ὁ Σουηδός ἡγέτης ἐννοοῦσε κάθε τί πού ἔλεγε στήν πολιτική 
του σταδιοδρομία. Ἴσως οἱ περισσότεροι νά γνωρίζετε τήν βαθιά πολιτι-
κή φιλία πού τόν συνέδεε μέ τήν Ἰνδή πρωθυπουργό καί ἀγωνίστρια Indira 
Priyadarshini Gandhi. Αὐτό πού, ὅμως, δέν εἶναι γνωστό στούς περισσότε-
ρους, εἶναι ἡ στάση πού κράτησε ὁ Palme ἀπέναντι στίς πυρηνικές δοκιμές 
τῆς Ἰνδίας τό 1975.

Σέ ἀπόρρητο ἔγγραφο πού καταθέσαμε καί εἶναι στήν διάθεση τῆς 
διευθύνσεως τοῦ περιοδικοῦ «Ἐνοριακή Εὐλογία», φαίνεται καθαρά πώς ὁ 
Palme καί ἡ Gandhi εἶχαν πολύ συχνή γραπτή ἐπικοινωνία. Στό θέμα τῶν 
πυρηνικῶν δοκιμῶν ὁ Σουηδός ἡγέτης κράτησε μία ἡγετική καί ἀμετακίνητη 
στάση• μέσα ἀπό μία τρισέλιδη ἀπόρρητη ἐπιστολή ἀνάγκασε τήν Gandhi νά 
ἀναστείλει καί νά τροποποιήσει τό πρόγραμμά της. Ἡ Gandhi ἀπολογούμενη 
στόν Palme δικαιολογήθηκε πώς οἱ δοκιμές αὐτές εἶχαν ὡς σκοπό τήν εἰρηνική 
χρήση τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας, γιά νά λάβει τήν πολύ σωστή παρατήρηση 
ἐκ μέρους τοῦ Σουηδοῦ ἡγέτη: «Τά ὅρια ἀνάμεσα στήν καλή καί στήν κακή 
χρήση τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας εἶναι τόσο δυσδιάκριτα, πού εἶναι καλύτερα 
νά ἀποφεύγεται ἡ χρήση της».

Τό πόσο σημαντικό ἦταν γιά τούς Δυτικούς τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς 
ἀλληλογραφίας μαρτυρεῖται ἀπό τό δεύτερο ἔγγραφο πού καταθέσαμε στήν 
διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ καί περιλαμβάνει τίς εὐχαριστίες τοῦ Department 
of State πρός τήν Ἀμερικανική πρεσβεία στό Νέο Δελχί γιά «τήν ὑποκλοπή 
τῶν γραμμάτων ἀνάμεσα στόν Palme καί στήν Gandhi».
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Φωτογραφικό ἀπόσπασμα τοῦ ἐγγράφου πού ἀπέστειλαν τήν Πέμπτη 18 Ἰουλίου 1978 
στήν 1 καί μισή τό μεσημέρι οἱ Ἀμερικανικές Μυστικές Ὑπηρεσίες στό Νέο Δελχί πρός 
τό Department of State, τίς Ἀμερικανικές Ὑπηρεσίες στήν Chennai, στήν Kolkata, στό 
Mumbai, στήν International Atomic Energy Agency (Vienna), στήν Secretary of State, στίς 
Ὑπηρεσίες στήν Στοκχόλμη καί στά Ἡνωμένα Ἔθνη. Στό ἀπόσπασμα φαίνεται καθαρά καί 
ἡ συχνή ἀλληλογραφία τοῦ Palme μέ τήν Gandhi, ἀλλά καί ἡ σθεναρή στάση τοῦ Σουηδοῦ 
ἡγέτη, πού οὐσιαστικά τερμάτισε τίς πυρηνικές δοκιμές στήν Ἰνδία.

Οἱ δυό τους πρωτοστάτησαν καί στό μεγάλο κίνημα ὑπέρ τῆς παγκό-
σμιας εἰρήνης καί τοῦ ἀφοπλισμοῦ τῶν ἕξη ἀρχηγῶν ἀπό τέσσερις ἠπείρους 
(Εὐρώπη, Ἀμερική, Ἀσία, Ἀφρική) πλαισιωμένοι ἀπό τόν πρόεδρο τῆς Ἀργε-
ντινῆς Raul Ricardo Alfonsin, τόν πρόεδρο τοῦ Μεξικοῦ Miguel de la Madrid 
Hurtado, τόν πρόεδρο τῆς Tanganyika, καί ἀργότερα τῆς Tanzania, Julius 
Kambarage Nyerere, ἀλλά καί τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό Ἀνδρέα Παπαν-
δρέου.

Πίσω ἀπό αὐτό τό κίνημα ὁ Palme καί ἡ Gandhi εἶχαν καί ἕνα κρυφό 
σχέδιο, αὐτό τῆς ἀνοικοδόμησης καί ἀνάπτυξης τοῦ τρίτου κόσμου. Ἐργά-
στηκαν γιά πολλά χρόνια καί μέ ἄκρα μυστικότητα προσπαθῶντας νά ἀποφύ-
γουν τήν παρέμβαση τοῦ παγκόσμιου κατεστημένου.

Ἐκείνη τήν ἐποχή ἡ ρητορική τοῦ Παπανδρέου μαρτυροῦσε ἕναν ἄνθρω-
πο πού ἤθελε νά ὑλοποιήσει τήν πολιτική τοῦ Palme στήν Ἑλλάδα. Τά γεγονό-
τα, ὡστόσο, κατέγραψαν πώς, ἐνῶ ὁ Palme (στίς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1986) 
καί ἡ Gandhi (31 Ὀκτωβρίου 1984) δολοφονήθηκαν σέ πολύ κοντινό διάστη-
μα, ὁ Παπανδρέου ἔμεινε “ἀλώβητος”, γιατί ὄχι ἁπλᾶ δέν μετέφερε τήν 
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πολιτική τῆς Σουηδίας στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἐξυπηρέτησε τά σχέδια τῆς Δύσης 
ξεκινῶντας τήν χρεωκοπία καί τήν διάλυση τοῦ Ἔθνους. Πιστεύω πώς δέν 
εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετο τό συμπέρασμα πώς ἡ συμμετοχή τοῦ Παπανδρέου 
σέ αὐτές τίς πρωτοβουλίες ἦταν μᾶλλον “κατασκοπευτική” παρά ἰδεολογική.

Προσωπικά δέν ἔχω τήν παραμικρή ἀμφιβολία γιά τά κίνητρα τοῦ Σου-
ηδοῦ ἡγέτη. Ἄλλωστε κρατῶ ζωντανή τήν μαρτυρία ἑνός ἀνθρώπου πού τόν 
γνώρισε πολύ καλά καί ἀγωνίστηκε στό πλάϊ του, τοῦ ἰδιαίτερα ἀγαπητοῦ μου 
ἀείμνηστου Πέτρου Φυσσούν, πού μοῦ εἶχε ἐξηγήσει πλήρως τό πῶς σκεφτό-
ταν ὁ ἀνθρωπιστής πολιτικός. Στόν ἀγαπητό μου κ. Πέτρο ὀφείλω, ἐπίσης, 
τήν ἀποκάλυψη τοῦ σχεδίου τοῦ Palme καί τῆς Gandhi σχετικά μέ τήν ἀνά-
πτυξη καί τήν ἰσχυροποίηση τοῦ τρίτου κόσμου, πού δέν εἶναι γνωστό στό 
εὐρύ κοινό, οὔτε τονίζεται στίς βιογραφίες τῶν δύο ἡγετῶν.

Τό ἔργο τοῦ Palme πολεμήθηκε πολύ ἀπό τήν Δύση, ἐνῶ δέν εἶναι τυχαῖο 
ὅτι καί ὁ πολύ στενός συνεργάτης καί πολιτικός σύμμαχός του Bernt Wilmar 
Carlsson βρῆκε ἐξίσου τραγικό θάνατο.

Ὁ Carlsson σκοτώθηκε κατά τήν βομβιστική ἐπίθεση πού ἔγινε στήν 
πτήση 103 τῆς Pan Am, ὅταν πάνω ἀπό τό Lockerbie τῆς Σκωτίας ἐξερράγη 
βόμβα πού στοίχισε τήν ζωή στούς 243 ἐπιβάτες καί στά 16 μέλη τοῦ πλη-
ρώματος πού ἐπέβαιναν σέ αὐτήν. Ὁ Carlsson ταξίδευε γιά τήν Νέα Ὑόρκη 
ὅπου θά ἐκπροσωποῦσε τά Ἡνωμένα Ἔθνη στήν ὑπογραφή τῆς ἀνεξαρτησί-
ας τῆς Namimbia ἀπό τήν Νότια Ἀφρική. Μιά ἀκόμα “βολική σύπτωση”: Τήν 
ἀνάληψη τῆς εὐθύνης γιά τήν βομβιστική ἐπίθεση, ἀλλά ὄχι τήν ἐντολή γιά τήν 
ἐκτέλεσή της, ἀνέλαβε τότε ἕνας ἀκόμα φίλος τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ 
Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi!

Ὁ Palme δολοφονήθηκε γιατί ἀγνόησε ἤ ὑποτίμησε τήν δύναμη αὐτῶν, 
πού δέν τόλμησαν ποτέ ὅσο ζοῦσε νά ἀντιπαρατεθοῦν εὐθέως μαζί του. Οἱ 
διάφορες κλασικά προβοκατόρικες φθηνές πολιτικές μέθοδοι πού ἀκολούθη-
σαν ἐναντίον του οἱ Δυτικοί ἀποδείχθηκαν ὄχι μόνο ἀναποτελεσματικές, ἀλλά 
ἐνδυνάμωσαν τήν πίστη τοῦ Σουηδικοῦ (καί ὄχι μόνο) λαοῦ στό πρόσωπό του.

Οἱ “παραμυθάδες” τῆς Δύσης φόρτωσαν τό στυγερό ἔγκλημα τῆς δο-
λοφονίας του στόν “περιθωριακό” καί “σεσημασμένο κακοποιό”, ὅπως τόν 
ἀποκαλεῖ ἡ Δύση, Carl Gustaf Christer Pettersson, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι πού 
γνωρίζουν καλά τό τί συνέβη πραγματικά μᾶς λένε πώς ὁ Pettersson μεγά-
λωσε σέ μιά οἰκογένεια τῆς μεσαίας τάξης στή Solna –ἔξω ἀπό τή Στοκχόλ-

Φωτογραφικό ἀπόσπασμα τοῦ ἐγγράφου πού ἀπέστειλε λίγο πρίν τήν μία τό βράδυ (00:52) 
τοῦ Σαββάτου τῆς 20ης Ἰουλίου 1978 τό Department of State πρός τίς Ἀμερικανικές Μυστικές 
Ὑπηρεσίες στό Νέο Δελχί, εὐχαριστῶντας γιά τήν ὑποκλοπή τῶν γραμμάτων Palme-Gandhi
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μη– καί ἀργότερα μετακόμισε στό προάστιο τῆς Sollentuna. Στά νιάτα του 
παρακολούθησε τήν teaterskola (θεατρική σχολή) τῆς Calle Flygares, ὅπου 
σύμφωνα μέ τούς καθηγητές του θεωρήθηκε ἰδιαίτερα ταλαντοῦχος. Ὡστόσο, 
ὁ Pettersson ὑπέστη ἕναν τραυματισμό στό κεφάλι ἀπό ὅπου δέν μπόρεσε 
νά ἀνακάμψει πλήρως. Ἡ μακροχρόνια καί βαριά φαρμακευτική ἀγωγή πού 
ἀκολούθησε τόν ὁδήγησε σέ ἐξάρτηση καί ἐν τέλει κατέληξε νά εἶναι μόνιμος 
χρήστης οὐσιῶν, κάτι πού τοῦ στοίχισε τήν καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. 

Στίς 20 Δεκεμβρίου τοῦ 1970, κατά σύμπτωση(;) στό ἴδιο τετράγωνο τῆς 
Στοκχόλμης ὅπου λίγα χρόνια ἀργότερα δολοφονήθηκε ὁ Palme, κάποιος σκό-
τωσε ἕναν ἄνδρα, μέ κίνητρο προφανῶς τήν ληστεία. Λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ δρόμος 
ἦταν πολυσύχναστος ὁ δράστης ξέφυγε, “φορτώνοντας” τήν ξιφολόγχη τοῦ 
ἐγκλήματος στόν Pettersson, πού προφανῶς ὄχι καί τόσο νηφάλιος ἔσπευσε νά 
βοηθήσει τό θῦμα. Παρά ταῦτα, καταδικάστηκε σέ φυλάκιση γιά ἀνθρωποκτο-
νία ἀπό ἀμέλεια γιά αὐτήν τήν δολοφονία. Μετά ἀπό τήν ἀποφυλάκισή του, 
συνέχισε νά ζεῖ στό περιθώριο ἀλλά οὐδέποτε δέν διανοήθηκε νά δολοφονήσει 
τόν ἄνθρωπο, πού ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολόγησε ἀργότερα σεβόταν καί ψήφιζε! 

Παρά τό ὅτι τά στοιχεῖα ἐναντίον του ἦταν ἐλλιπῆ, παρά τό ὅτι τό ὅπλο 
τῆς δολοφονίας δέν βρέθηκε ποτέ, ἡ Δύση φυλάκισε τόν ἄτυχο Pettersson 
μέχρι τό 1989 ὅπου ἀθωώθηκε πανηγυρικά. Ὁ Pettersson μέχρι τό τέλος τῆς 
ζωῆς του φώναζε γιά τήν ἀθωότητά του, ἀλλά καί τόν σεβασμό του πρός τόν 
Σουηδό ἡγέτη. Τελικά πέθανε στίς 29 Σεπτεμβρίου 2004 στό Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομεῖο τῆς Karolinska ἀφοῦ πρῶτα ὑποτίθεται πώς ἔπεσε καί ὑπέστη 
ἐγκεφαλική αἱμορραγία. Ἡ ἀλήθεια, ὡστόσο, ἦταν ἄλλη: Βρισκόταν σέ κῶμα 
ἀπό τίς 16 Σεπτεμβρίου 2004, ὅταν ὑποβλήθηκε σέ χειρουργική ἐπέμβαση 
ἔκτακτης ἀνάγκης μετά ἀπό ἀπροσδιόριστο τραῦμα στό κεφάλι. Ὁ Pettersson 
εἶχε διαμαρτυρηθεῖ γιά παρενοχλήσεις ἀπό τήν ἀστυνομία στίς 15 Σεπτεμβρί-
ου, μία ἡμέρα πρίν νά βρεθεῖ μέ τραύματα στό κεφάλι, ἐνῶ διάφορες ὑποστή-
ριζαν τό ὅτι ἦταν θῦμα ἀστυνομικῆς βίας. Γιά ἄγνωστο(;) λόγο ὁ Pettersson 
θάφτηκε στή γενέτειρά του Sollentuna, πολύ ἀργότερα ἀπό τόν θάνατό του, 
τόν Ἰανουάριο τοῦ 2005!

Ὅπως εἴδαμε, ἡ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας ἔχει προχωρήσει σέ τέτοιο 
βαθμό, πού στίς ἡμέρες μας εἶναι πολύ δύσκολο νά γνωρίζει κανείς μέ ἀπόλυ-
τη ἀκρίβεια τό τί συνέβη ὄχι μόνο κατά τό μακρινό παρελθόν, ἀλλά ἀκόμα καί 
κατά τά γεγονότα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

Ὅμως, ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει καί παρά τίς ἐπίμονες προσπάθειες, πού γί-
νονται προκειμένου νά μήν ἀποκαλυφθεῖ, ἐκείνη ἔχει ἕναν δικό της τρόπο νά 
ἔρχεται στήν ἐπιφάνεια! Γιατί, τελικά, ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός μας καί εἶναι 
φύσει ἀδύνατον νά νικηθεῖ ἀπό τό ψέμα, ὅσο ὀργανωμένο κι ἄν εἶναι!

      Μανώλης Β. Βολουδάκης
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ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΦΥΣΣΟΥΝ
καί ἡ φανέρωση τοῦ ἀφανοῦς καί ἐναρέτου

μοναχοῦ θείου του, π. Ἀμβροσίου τοῦ Ἁγιογράφου

Τ
ήν Κυριακή 8 Ἰανουαρίου 2017 τελέσαμε στόν Ναός μας 
τό μνημόσυνο τοῦ Πέτρου Φυσσούν, μέ τόν ὁποῖον εἴχαμε 

πνευματικούς δεσμούς πέραν τῆς δεκαπενταετίας.  
Τά κατ’ αὐτόν, ἐκθέσαμε κατά τήν ἐξόδιον Ἀκολουθία. 

Ἐδῶ θά συμπληρώσουμε μέ τήν ἀναφορά μας στόν μακαριστό 
θεῖο του Μοναχόν Ἀμβρόσι
ον Γιατρᾶν, ἀδελφόν τῆς μη-
τέρας του Βασιλικῆς, ὁ ὁποῖος 
–ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό ἐν 
συνεχείᾳ δημοσιευόμενο ἀφι έ
ρωμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Χα 
ρα  λάμπους Λευκῶν– ὑπῆρξε 
νο ε ρῶς ὁ φύλακας ἄγγελος τοῦ 
Πέτρου Φυσσούν καί ὁ ἀφανής 
μεσίτης του πρός τόν Θεόν.

Πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι 
αὐτός ὁ θεῖος του ὑπῆρξε κατα-
λυτικός παράγων γιά τήν προε-
τοιμασία τῆς μεταστροφῆς του 
στήν πνευματική ζωή καί, βεβαί-
ως, γιά τά χριστιανικά τέλη του. 
Ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς τοῦ Πέτρου 
Φυσσούν, 7 Δεκεμβρίου, ἑορτή 
τοῦ ἁγ. Ἀμβροσίου, ἐπιβεβαιώνει 
τήν πεποίθησή μας αὐτή, δεδομέ-
νου ὅτι ἡ ἡμερομηνία δέν ἐπελέ-
γη ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά μᾶς ἐπεβλήθη ἀπό τόν πανηγυρίζοντα ἅγ. 
Νικόλαον, λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ ὁποίου μετετέθη ἡ νεκρώσιμος 
Ἀκολουθία γιά τήν ἑπομένη.

Ὅσοι γνωρίσαμε τόν Πέτρο, ἐλάβαμε πολλά μαθήματα ὡς             
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πρός τό πῶς ἐργά
ζε ται ὁ Θεός στίς 
ἀνθρώπινες ψυ-
χές, πόσο ἐ ρευ
νᾶ τά βάθη τους, 
χωρίς νά πε ρι ο
ρί ζε ται στό «κατ’ 
ὄψιν» πα ρου σι
α στι κό μας, πῶς 
σταθμίζει τά δε-
δομένα καί τίς 
συνθῆκες τῆς ζωῆς 
τοῦ καθενός μας, 
πῶς ὑπολογίζει τά 

παθήματα, τίς ἀδικίες καί τά λυπηρά πού μᾶς συμβαίνουν καί 
πῶς, ἀναλόγως, ἀντιμετρᾶ τίς ἀνταποδώσεις Του.

Ἄς εἶναι Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Πέτρου Φυσσούν καί νά ἔχου-
με τήν εὐχή τοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου!

          π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ὁ Πέτρος Φυσσούν παρακολουθεῖ τήν παράσταση τοῦ ἔργου τῆς Νινέττας Βολουδάκη «Φι-
λία & Προκατάληψη», πού παίχθηκε ἀπό τούς νέους τῆς Ἐνορίας μας, τήν Κυριακή τῶν 

Ἀπόκρεῳ, 19-2-2012, στό «Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν»
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Ἀμβρόσιος Μοναχός 1905 – 1999
Ἀπό “Ἄγγελος” …ἄγγελος

Α
ρκετά χρόνια πρίν, ἀκούσαμε γιά πρώτη φορά γιά τόν π. Ἀμβρόσιο, 
ἀπό μιά ἀδελφή τῆς Μονῆς μας πού μᾶς διηγήθηκε: «Τόν καιρό 

πού ἄρχισα νά σκέπτομαι σοβαρά τόν μοναχισμό, ὁ πατέρας μου, 
μοῦ μίλησε γιά κάτι πού δέν εἶχα ξανακούσει. Μοῦ εἶπε: Εἶχα ἕνα 
θεῖο, ἀδελφό τῆς μητέρας μου, πού ἦταν μοναχός, τόν π. Ἀμβρό
σιο. Ἦταν στήν Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου στή Στεμνίτσα Γορτυνίας. 

Ἁγιογράφος». Εἶναι καιρός πού 
ἐπιθυμούσαμε νά μάθουμε πε-
ρισσότερες πληροφορίες γιά τη 
ζωή του, μιά καί τυγχάνει συγ-
γενής, κατά σάρκα, ἑνός μέλους 
τῆς Ἀδελφότητός μας, ἀλλά καί 
πνευματικός μας συγγενής μιά 
καί ἀνῆκε στό τάγμα τῶν μο-
ναχῶν.

Ὅμως οἱ προσπάθειές μας 
παρέμεναν χωρίς ἀποτέλεσμα. 
Καί, νά, πού πρίν ἀπό μερικές 
ἡμέρες (μετά τό Μνημόσυνο τοῦ 
Πέτρου Φυσσούν), κατά ἀγαθή 
“σύμπτωση”, (ὑπάρχουν ἆραγε 
συμπτώσεις σ’ αὐτά τά θέματα;) 
πέρασαν ἀπ’ τή Μονή μας δύο 
μοναχοί πού ἔζησαν μαζί του 
δεκατρία χρόνια καί ἦταν κο-
ντά του καί στίς τελευταῖες του 
στιγμές, καί γνωρίζοντας ὅτι ἡ 
ἀδελφή μας ἦταν συγγενής του, 
ζήτησαν νά μᾶς μιλήσουν.

Ὅσα ἀκούσαμε ἀπ’ αὐτούς 
καί ὅσα γνώριζε ἡ ἀδελφή ἀπ’ 
τίς διηγήσεις τοῦ πατέρα της, 
καταθέτουμε, λίγα καί ἐλλειπῆ, 
εἶναι ὅμως μιά παρηγορία στίς 
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μέρες μας, πού τό κακό κρατάει τά μικρόφωνα καί ἡ ἀρετή, πού εἶναι 
πάντα σιωπηλή, μοιάζει νά μήν ὑπάρχει.

Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ, ὁ ἡσυχαστής, λέει: «Ἡ ἀρετή δέν ἔχει κουδού-
νι νά κουδουνίζει, νά σοῦ κινήσει τήν περιέργειαν, νά κυττάξεις νά 
ἰδῆς. Εἶναι δῶρο».

Ἄς πάρουμε ὅμως τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή.
Ὁ πατήρ Ἀμβρόσιος, κατά κόσμον Ἄγγελος Γιατρᾶς, ἦταν υἱός 

εὔ πο ρης οἰκογενείας τῶν Πατρῶν. Ἡ ἀδελφή του, Βασιλική, παντρεύτηκε 
τόν Ρῶσσο πρόσφυγα, ἀξιωματικό τοῦ τσαρικοῦ στρατοῦ, μέ τόν τίτλο 
τοῦ πρίγκηπα, Ντιμίτρι Φυσσούν. (Κατά ἄλλη ἐκδοχή τό ἐπίθετο ἦταν 
Φιάζιτς πού μετετράπη γιά εὐκολία σέ “Φυσσούν”).

Οἱ γονεῖς δέν δεχόντουσαν νά γίνει ὁ γάμος γιατί ὁ Δημήτριος (Ντι-
μίτρι), πού ἔφυγε ὅταν ξέσπασε ἡ ἐπανάσταση, γιά νά σώσει τή ζωή του, 
(τήν μητέρα του, ἀρχόντισσα Ἄννα, τήν εἶχαν ἤδη σφάξει οἱ μπολσεβίκοι 
μπροστά στά μάτια του) ἦταν φτωχός καί χωρίς σίγουρο μέλλον.

Ὅταν ἔφυγε ἀπό τήν Πετρούπολη, προνόησε νά πάρει μαζί του δύο 
μπαοῦλα γεμᾶτα ρούβλια (χρήματα), λίγες εἰκόνες καί κάποια λεπτεπί-
λεπτα ὄργανα φυσικῆς. Τά χρήματα θά τοῦ ἐξασφάλιζαν μιά ἄνετη ζωή, 
ὅμως τά ρούβλια τῆς ἐποχῆς τοῦ Τσάρου ἔχασαν τήν ἀξία τους μέ τή νέα 
κυβέρνηση κι ἔτσι ἐχρησίμευσαν μόνο σάν προσανάμματα γιά τό τζάκι …

Τέλος, οἱ γονεῖς τῆς Βασιλικῆς δέχτηκαν τό γάμο γιατί ὁ ὑποψήφιος 
γαμπρός τούς ἀπείλησε: «Ἄν δέν μοῦ τή δώσετε, θά τήν σκοτώσω καί 
θά σκοτωθῶ!». Ἔτσι τήν ἔδωσαν …

Ὁ Ἄγγελος ἀπέκτησε λοιπόν συγγενῆ πρίγκηπα, γιά τόν ἑαυτό του 
ὅμως προτίμησε ἕνα ἀξίωμα πολύ ἀνώτερο καί κοπιαστικό, κατά τόν 
λόγο τῶν πατέρων: «Ἄρχων ἐστίν ἐκεῖνος ὁ ἑαυτοῦ ἄρξας, καί ψυχήν 
καί σῶμα τῷ λόγῳ ὑποτάξας». Γιά τό σκοπό αὐτό πῆγε στήν Ἱ.Μ. 
Λογγοβάρδας, ὅπου ἐκάρη μοναχός ἀπό τόν π. Φιλόθεο Ζερβᾶκο καί 
ἔλαβε τό ὄνομα Ἀμβρόσιος μετά τήν καθορισμένη δοκιμαστική περίοδο.

Ὕστερα ἀπό κάποιο διάστημα, δέν γνωρίζουμε πόσο, προσεβλήθη 
ἀπό φυματίωση καί ὁ Γέροντάς του, τόν ἔστειλε στήν Ἱ.Μ. Τιμίου Προ
δρό μου Γορτυνίας γιατί βρισκόντουσαν ἐκεῖ, ἤδη ἄλλοι τρεῖς πατέρες 
ἀπό τή Λογγοβάρδα.

Οἱ μοναχοί πού ἔζησαν μαζί του, μᾶς εἶπαν πώς τό κελλί πού τοῦ 
ἔδωσαν ἀρχικά, ἦταν σέ μιά πτέρυγα πού βρισκόταν ἀκριβῶς πάνω ἀπ’ 
τούς σταύλους καί ὅτι αὐτό ἔγινε ἐπίτηδες γιατί θεωροῦσαν ἐκείνη τήν 
ἐποχή (1940-1950) πώς οἱ ἀναθυμιάσεις ἀπ’ τή κοπριά τῶν βοοειδῶν 
ἦταν φάρμακο γιά τή φυματίωση. Πάντως ὁ π. Ἀμβρόσιος ἔγινε καλά.

Ἡ ἀδελφή του, Βασιλική, ἀπέκτησε μέ τόν Δημήτριο ἕξι παιδιά, 
τρία ἀγόρια καί τρία κορίτσια. Τέταρτος στή σειρά ἦταν ὁ Πέτρος, 
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(ὁ πατέρας τῆς ἀδελφῆς). Ὅμως σύντομα ὁ σύζυγός της σκοτώθηκε 
σέ ἐργατικό ἀτύχημα, (ἦταν ἐπικεφαλῆς στά ἔργα ἠλεκτροδότησης τῆς 
Δ.Ε.Η., γι’ αὐτό καί κάθε παιδί γεννήθηκε σέ ἄλλη πόλη). Ὁ Πέτρος θά 
ἦταν τότε ἑπτά χρόνων, ἐνῶ παράλληλα ἦρθε ἡ Γερμανική κατοχή. Ὑπ’ 
αὐτές τίς συνθῆκες ἡ νεαρά χήρα ἀναγκάστηκε νά στείλει προσωρι
νά τόν Πέτρο καί τόν μικρότερο ἀδελφό του σέ Ὀρφανοτροφεῖο τῆς 
Ἀττικῆς, (ἔμεναν τότε στήν Ἀθήνα) γιά ἕνα διάστημα ὥστε νά καταφέ-
ρει νά μεγαλώσει τά ὑπόλοιπα. Προτίμησε, ἄν καί πολύ ὄμορφη, κατά 
γενική ὁμολογία, νά ζήσει δουλεύοντας σάν καθαρίστρια, παρά νά πάρει 
ἄλλο σύζυγο.

Ὁ πατέρας τῆς ἀδελφῆς, τῆς ἔλεγε, πώς ἐκείνη τήν περίοδο ὁ π. 
Ἀμβρόσιος ἔστελνε συχνά ἐπιστολές, (μέ ὄμορφα Βυζαντινά γράμ
ματα) στά δύο ὀρφανά, μιλῶντας τους γιά τό Χριστό καί τήν πίστη.

Στήν Ἱ.Μ. Τ. Προδρόμου οἱ Πατέρες γνώριζαν ἁγιογραφία, ἀλλά 
ἀκολουθοῦσαν τή δυτική τεχνοτροπία πού ἐπικρατοῦσε ἐκείνη τήν ἐπο-
χή. Ἀργότερα ἐκάλεσαν τόν Φώτη Κόντογλου γιά νά τούς διδάξει τήν 
τέχνη κατά τά βυζαντινά πρότυπα. Ὁ π. Ἀμβρόσιος ἀνῆκε κι αὐτός στούς 
ἁγιογράφους τῆς Μονῆς.

Ἡ πρώτη εἰκόνα πού ἱστόρησε ἦταν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἁρε-
οπαγίτου καί ἡ τελευταία του, ἦταν τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου ἐπισκόπου 
Μεδιολάνων, ὕστερα ἀπό προτροπή τῶν Ἀδελφῶν: «Πάτερ δέν θά ἁγιο
γραφήσεις τόν Ἅγιό σου;» Μετά τά μάτια του δέν τόν βοηθοῦσαν πιά. 
Ἐνδιάμεσα ἁγιογράφησε πλῆθος φορητῶν εἰκόνων, ἐνῶ ἐκόσμησε καί 
πολλές ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς. Ἕνα ἀπό τά ἔργα του ἦταν κι ἕνας 
ξύλινος σταυρός, πάνω ἀπό 15 ἑκατοστά, ἀμφιπρόσωπος, πού ἀπ’ τή 
μιά πλευρά εἶχε ἱστορήσει τή Σταύρωση κι ἀπ’ τήν ἄλλη τήν Ἀνάσταση. 
Αὐτόν τόν φοροῦσε κατάσαρκα.

«Ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς», λένε αὐτοί πού τόν ἔζησαν 
ἀπό κοντά. Ἐπισκεπτόταν τίς γύρω ἐρειπωμένες Μονές γιά νά προσκυ-
νήσει καί νά προσευχηθῆ.

Ζοῦσε σάν ἀσκητής καί εἶχε ζητήσει νά τοῦ παραχωρηθεῖ ἕνα κελ-
λάκι-ἀσκητήριο ἔξω ἀπ’ τή Μονή ὅπου ζοῦσε ἡσυχαστικά. Εἶχε μάλιστα 
καί μιά κάρα (ἀνθρώπινο κρανίο) ἐπάνω στό τραπέζι τοῦ κελλιοῦ του 
γιά νά καλλιεργεῖ τή μνήμη τοῦ θανάτου.

Γι’ αὐτή τήν κάρα ὑπάρχει μιά θαυμαστή ἱστορία. Κάποια φορά 
πού εἶχε πάει σ’ ἕνα μοναστήρι τῆς περιοχῆς γιά προσκύνημα, (τό μονα-
στήρι ἦταν ἔρημο ἐκείνη τήν ἐποχή, ἀλλά ὅταν βρισκόταν σέ λειτουργία, 
οἱ ἐκεῖ Μοναχοί εἶχαν φήμη γιά τήν ἡσυχαστική τους βιοτή) πῆρε ἀπό τό 
ὀστεοφυλάκιο μιά κάρα, πού τά ὀστᾶ τοῦ κρανίου σχημάτιζαν σταυρό. 
Ζωγράφησε μάλιστα ἐπάνω τά ἀρχικά ΙC ΧΡ – ΝΙ ΚΑ, καί τήν εἶχε 
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στό κελλί του. Κάποια μέρα ἡ κάρα χάθηκε καί, ἐνῶ ρώτησε ὅλους 
τούς συμμοναστές του, κανείς δέν ἤξερε τί ἔγινε. Ὁ π. Ἀμβρόσιος τό 
θεώρησε σάν ἕνα ἀθῶο ἀστεῖο τῶν Ἀδελφῶν καί ὅταν ξαναπῆγε σ’ 
ἐκεῖνο τό μοναστήρι ἐπισκέφθηκε τό ὀστεοφυλάκιο μέ σκοπό νά βρεῖ 
κάποιο ἄλλο κρανίο σάν τό προηγούμενο. Ἔμεινε ὅμως ἄναυδος ὅταν 
ἀνάμεσα στά ἄλλα ὀστᾶ βρῆκε τήν κάρα πού εἶχε ἐξαφανισθεῖ ἀπό 
τό κελλί του, μέ τό ΙC ΧΡ – ΝΙ ΚΑ ζωγραφισμένο ἐπάνω. Πῶς ἐπέ-
στρεψε ἡ κάρα στόν τόπο της; Δέν ἔχει ἐξήγηση, καί φυσικά ὁ π. 
Ἀμβρόσιος δέν τόλμησε νά ξαναμετακινήσει τά ὀστᾶ τῶν Πατέρων …

Ὅσο γιά τήν τροφή του … Ὁ πατέρας τῆς ἀδελφῆς ἔλεγε πώς τρε-
φόταν μέ κάτι παξιμάδια, πού ἔπρεπε νά τά μουσκέψει γιά νά τά φάει, 

γιατί ἀλλιῶς ἦταν 
ἀδύνατο. Οἱ πα-
τέρες ὅμως πού 
ἔζησαν μαζί του 
ἔχουν νά διηγηθοῦν 
ἀκόμη πιό ἐντυ-
πωσιακά πράγμα-
τα. «Ἔπαιρνε ἕνα 
σκεῦος μέ γιαούρ
τι καί τό ἄφηνε. 
Ὅταν ἔπιανε μού
χλα ἀφαιροῦσε τό 
πράσινο μέρος καί 
ἔτρωγε τό ὑπόλοι
πο. Ἤ ὅταν πήγαι-
νε στό μοναστήρι 
νά πάρει τά τρό-
φιμα τῆς ἡμέρας 
ἤ τῆς ἑβδομάδος, 
(ἀπό λεπτότητα 
δέν ἤθελε νά κου-
ράζει τούς πατέρες 
καί πήγαινε, μέχρι 
τό γῆρας, ὅσο ἄντε-
χαν τά πόδια του, 
νά πάρει μόνος του 
τά τρόφιμα) τοῦ 
ἑτοίμαζαν σέ ξε-
χωριστά σκεύη τό 
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κάθε εἶδος π.χ. τυρί, φροῦτο, φαγητό, ψωμί κ.τ.λ. Ἐκεῖνος ἤ θά ἔπαιρνε 
ἐλάχιστο ἀπ’ τό κάθε εἴδος ἤ θά τά ἀνακάτευε ὅλα μαζί γιά νά φάει …»

Ὅταν ἦρθε ὁ καιρός γιά νά λάβει τό Μέγα Ἀγγελικό Σχῆμα, μετέβη 
γιά τή κουρά στό Ἅγιον Ὄρος, γιατί ἀπό εὐλάβεια ἤθελε νά λάβει τό 
Μέγα Σχῆμα σέ Ἁγιορείτικο ἔδαφος καί ἡ κουρά του ἔγινε στήν Ἱ.Μ. 
Κουτλουμουσίου, ὕστερα ἀπό συννενόηση μέ τόν ἐκεῖ Ἡγούμενο.

Ἦταν ἀκτήμων, κατά τό πατερικό «Ἀκτήμων μοναχός, δεσπότης 
κόσμου». Κάποτε ὁ ἀνηψιός του, Πέτρος, ἔλαβε κληρονομία τό πατρικό 
σπίτι τῆς μητέρας του καί θέλησε νά τό μεταβιβάσει στόν π. Ἀμβρόσιο. 
Διηγήθηκε πώς ἐνημέρωσε τότε σχετικά τή Μονή, ἀλλά ὕστερα ἀπό λίγες 
ἡμέρες, ἔλαβε μιά ἐπιστολή ἀπό τό θεῖο του, πού μέ πόνο, τοῦ ἔγραφε: 
«Γιατί, παιδί μου, μοῦ τό κάνεις αὐτό; Τί σοῦ ἔφταιξα;» Καί φυσικά 
ἡ μεταβίβαση δέν ἔγινε.

Ὅταν ἡ ἡλικία ἄρχισε νά δυσκολεύει τίς κινήσεις του, οἱ πατέρες 
τόν πῆραν κοντά τους, μέσα στό μοναστήρι, γιά νά τόν φροντίζουν.

Στίς τελευταῖες του στιγμές κάτι εἶδε, κάποιους, οἱ πατέρες τόν 
ρώτησαν: «Τί βλέπεις;» ἀλλά ἡ ὀμιλία του δέν ἦταν πιά ξεκάθαρη κι 
ἔτσι δέν μπόρεσαν νά ξεχωρίσουν τί τούς εἶπε. Ὕστερα ἀπό λίγα λεπτά 
παρέδωσε εἰρηνικός τό πνεῦμα.

Κατά παράδοξη “σύμπτωση”, (ὑπάρχουν ἆραγε συμπτώσεις σ’ 
αὐτά τά θέματα;) δεκαεφτά χρόνια ἀργότερα, ἡ κηδεία τοῦ Πέτρου 
ἔγινε στίς 7 Δεκεμβρίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, 
(ἐνῶ τέσσερα χρόνια μετά τήν κοίμηση τοῦ π. Ἀμβροσίου ἡ Ἀδελφή 
ἔλαβε τήν κλήση γιά τό μοναχισμό καί χωρίς νά τόν ἔχει γνωρίσει, τῆς 
“κληροδότησε” τό διακόνημά του, τήν Ἁγιογραφία).

Αὐτά εἶναι, μόνο λίγα, ὅσα γνωρίζουμε ἀπ’ τόν πατέρα τῆς ἀδελφῆς 
κι ἀπ’ τούς μοναχούς πού ἔζησαν μαζί του. Μπορεῖ ὅμως κανείς, ἀπ’ 
αὐτά, νά καταλάβει πολλά ἀκόμη γιά τήν ἐσωτερική του ζωή, τό φρόνη-
μα, τίς ἀρετές καί τόν ἀγώνα του.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του καί ἄς πρεσβεύει γιά μᾶς ἐκεῖνος πού 
ἐφήρ μοσε στή ζωή του τό: «Ὅπου Θεός ὁ ποθούμενος, κόσμος ὅλος 
καταπεφρόνηται» καί πού ἐπέτυχε τήν κατά Θεόν νέκρωση. Ἄς τοῦ 
δωρήσει ὁ Κύριος, ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ καί γινόσκων τά κρύφια τῆς 
καρδίας, μιά θέση στό χορό τῶν ἀγγέλων! Ἀμήν.

                 Ἱ. Μονή Ἁγ. Χαραλάμπους  Λευκῶν
            Εὔβοια 2017
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Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ ΤΥΧΑΙΑ

H ζωή πού ζοῦμε ἐδῶ στή γῆ δέν μᾶς δόθηκε τυχαῖα, οὔτε προέρχεται ἀπό 
ἀνθρώπινη ἐπιθυμία. Ἐάν προερχόταν ἀπό ἀνθρώπινη ἀποκλειστικά θέληση 

δέν θά ὑπῆρχε παντοῦ καί πάντοτε περισσότερο δυστυχισμένη ὕπαρξη ἀπό τόν 
ἄνθρωπο. Ὅσα κι ἄν ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτή τή ζωή, ὅσο καλά καί νά 
περάσει, ἐάν δέν ἐγκολπωθεῖ καί δέν πιστέψει ἀληθινά στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, 
θά παραμείνει μιά δυστυχισμένη καί ἀπελπισμένη ὕπαρξη. Μέ μιά φράση, δέν ἀξίζει 
ὁ ἄνθρωπος, νά ζεῖ ἐάν δέν συνειδητοποιήσει τί σημαίνει γι’ αὐτόν ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ.

Ὅλα τά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, ὅλη ἡ δυστυχία, ὅλες οἱ λύπες, ὅλη ἡ 
ἀγωνία, ὅλες οἱ στενοχώριες, ὅλοι οἱ θρῆνοι, ὅλοι οἱ στεναγμοί, ὅλα τά δάκρυα 
καταργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Χριστός μας, ὁ Ἀληθινός καί μόνος Κύριος, 
Ἀνέστη!

Καί ὅλη ἡ εὐτυχία τῶν ἀνθρώπων, ὅλη ἡ χαρά, ὅλο τό γέλιο, ὅλη ἡ γαλήνη, ὅλη 
ἡ εὐφροσύνη, ὅλη ἡ τελειότητα ὀφείλεται στό ὅτι ὁ Χριστός μας, ὁ μόνος Ἀληθινός 
Θεός καί Δεσπότης, Ἀνέστη τριήμερος!

Πῶς μιά ἁπλή καί ἀσθενής ἀνθρώπινη ὕπαρξη νά συνειδητοποιήσει καί 
νά ζήσει αὐτήν τήν φοβερή ἀλήθεια! Μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μας αὐτό εἶναι 
δυνατόν! Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ ἅγιοί μας Πατέρες πού ἔζησαν στό ἔπακρο καί μέ τήν 
θεία τους ἀγάπη ἐξήγησαν καί σέ μᾶς αὐτή τήν μοναδική ἀλήθεια! Ὅλοι οἱ ἅγιοι 
ζοῦσαν, ἐμπνέονταν καί ὁδηγοῦντο ἀπό αὐτό τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο καί 
ζωοποιό γεγονός.

Σέ καμμία θρησκεία, σέ κανέναν ἀπ’ τούς μύθους, ποτέ καί πουθενά σέ ὅλη τήν 
ἱστορική διαδρομή τῆς ἀνθρωπότητας δέν ὑπῆρξε τέτοιο καί τόσο ἀναμφισβήτητα 
ἀποδεδειγμένο γεγονός!

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀποδεικνύει μέ λογικά καί ἀσάλευτα 
ἐπιχειρήματα ὅτι ὄχι μόνο οἱ Μαθητές Του ἀλλά καί ὅλοι οἱ μετέπειτα ἅγιοι 
Ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι Μάρτυρες καί οἱ ἅγιοι Ὁμολογητές καί οἱ ἅγιοι Βασιλεῖς καί 
ἄρχοντες καί κάθε χριστιανός δέν θά μποροῦσαν νά κάνουν ὅ,τι ἔκαναν ἐάν δέν τούς 
εἶχε γεμίσει μέ τήν ζωοποιό δύναμη, τήν ἔμπνευση καί τήν θαυματουργική Σοφία 
Του ὁ Χριστός μας πού ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς. Ὡς ἀναστημένος τούς ἔδωσε 
ὅλη τή δύναμη, τή σοφία καί τήν χάρη, ὄχι ὡς νεκρός!

Ὁ σύγχρονός μας ἅγιος Ἰουστῖνος στό ἄρθρο τοῦ «Καταδικασμένοι νά εἶναι 
ἀθάνατοι» γράφει ὅτι ὁ ἄνθρωπος γεννιέται πραγματικά καί ἀληθινά ὄχι ὅταν τόν 
φέρει ἡ μητέρα του στόν κόσμο, ἀλλά ὅταν πιστέψει μέ ὅλη του τήν ὕπαρξη στόν 
Ἀναστάντα Κύριό μας γιατί ἡ μητέρα γεννάει τό παιδί γιά νά ὁδηγηθεῖ στόν τάφο 
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ἐνῶ ἡ πίστη μας τόν ὁδηγεῖ σέ ἀθάνατη καί αἰώνια πραγματική ζωή!
Ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ μας δέν μποροῦσε νά ἔχει ἄλλο ἀποκορύφωμα 

ἀπό τήν Ἀνάστασή Του. Τότε μόνο λίγοι εἶχαν καταλάβει τό Ποιός ἦταν καί εἶναι. 
Τώρα μετά ἀπό τόσα ἀναμφισβήτητα γεγονότα πού ἀποδεικνύουν ὅτι ὄντως ἀνέστη, 
κανείς δέν πρέπει νά ἀμφιβάλλει.

Ὁλόκληρη ἡ Ζωή τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι μία κατάργηση τῆς αἰτίας τοῦ θανάτου 
καί τοῦ ἴδιου τοῦ θανάτου. Ἡ ἁμαρτία μας μᾶς ἔφερε τό θάνατο, γι’ αὐτό οἱ ἅγιοί 
μας νικῶντας διά τοῦ Κυρίου τήν ἁμαρτία μέσα τους, ἐνίκησαν τόν θάνατο. Τό νά 
πιστεύει ὁ ἄνθρωπος ἀληθινά στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τό ἀποδεικνύει μέ αὐτόν 
τόν ἀγῶνα κατά τῶν παθῶν, μέ ὁλόκληρη τήν πνευματική ζωή του.

Οἱ ἄνθρωποι θέλησαν καί θέλουν νά καταστήσουν τόν Θεό θνητό ἤ καί νά 
τόν ἐξαφανίσουν. Ὁ Θεός μέ τήν Ἀνάστασή Του τούς  φανερώνει ὅτι Ζεῖ καί τούς 
κατέστησε καί τούς καθιστᾶ ἀθανάτους!

Γι’ αὐτό γιά μᾶς ὁ Χριστός δέν εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος! Εἶναι τά «πάντα ἐν 
πᾶσιν», παντοῦ καί πάντοτε! Ὅ,τι τό Ὡραῖο, τό Καλό, τό Ἀληθινό, τό Χαρμόσυνο, 
τό Θεῖο, τό Αἰώνιο! Αὐτός εἶναι ὅλη ἡ Ἀγάπη μας, ὅλη ἡ Ἀλήθειά μας, ὅλη ἡ Χαρά 
μας, ὅλη ἡ Ζωή μας! Γι’αὐτό καί μέ πόθο καί λαχτάρα θά λέμε καί θά φωνάζουμε 
καί θά διαλαλοῦμε ὄχι μία, ὄχι πολλές ἀλλά καί πάλι φέτος καί κάθε χρόνο καί 
ἀναρίθμητες καί ἀτελείωτες φορές: « Χριστός Ἀνέστη! ».
       Δημήτρης Νεαπολίτης

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ

E
νας ὑποτακτικὸς πῆγε κάποτε στο Γέροντα καὶ τοῦ εἶπε:
– Δάσκαλε, θέλω νά βρῶ τὸν Θεό!

Ὁ Γέροντας χαμογέλασε καί, ἐπειδὴ ἔκανε πολλή ζέστη, κάλεσε τὸ νεαρὸ να πάει 
μαζί του γιὰ νὰ κάνουν μπάνιο στὸ  ποτάμι. Βούτηξε, λοιπόν, ὁ νέος, βούτηξε καὶ 
ὁ Δάσκαλός του, ὁ ὁποῖος τὸν ἅρπαξε καὶ τὸν κράτησε μὲ τὸ ζόρι κάτω ἀπὸ τὸ 
νερό.
Ὁ νέος ἐπάλαιψε γιὰ μερικὲς στιγμές, μέχρις ὅτου ὁ Γέροντας τὸν ἄφησε νὰ 
βγεῖ στὴν ἐπιφάνεια. Ἔπειτα τὸν ῥώτησε “τί πρᾶγμα ἀναζητοῦσε περισσότερο 
ὅταν ἦταν μέσα στὸ νερό”;
– Τὸν ἀέρα! ἀπάντησε ὁ ὑποτακτικός.
– Ἐπιθυμεῖς τὸ Θεὸ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο; Τὸν ῥώτησε ὁ Δάσκαλος. Ἐὰν τὸν ἀναζητᾶς 
ἔτσι, θὰ τὸν βρεῖς ὁπωσδήποτε, ἐὰν ὅμως δὲν ἔχεις μέσα σου αὐτὸν τὸν φλογερὸ 
πόθο, δὲ θὰ σὲ ὠφελήσουν σὲ ἀπολύτως τίποτε οἱ προσπάθειες καὶ τὰ βιβλία 
σου. Δὲ θὰ μπορέσεις νὰ βρεῖς τὴν Πίστη, ἐὰν δὲν τὴν ἀναζητᾶς ὅπως τὸν ἀέρα 
γιὰ νὰ ἀναπνέεις.
    (Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων τῆς ἐρήμου)
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μιά ἀπόπειρα ἀντιπαραβολῆς

(ΣΤ΄)

Παρεμβατικὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους,
 ῥύθμιση τῆς ἀγορᾶς, τῆς ἐργασίας 

καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη

Σ
τό προηγούμενο τεῦχος (τοῦ Μαρτίου 2017) παραθέσαμε τὸ Τυπικὸν 
τοῦ νοσοκομείου τῆς Μονῆς Παντοκράτορος στήν Κωνσταντινού-

πολη, ἐκδεδομένο ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Β’ Κομνηνό. Ὅμως, ὁ Elias Tuma στό 
βιβλίο τοῦ μέ τίτλο «Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Ἱστορία ἀπὸ τὸ 10ο αἰῶνα 
ἕως σήμερα» ἀναφέρει ὅτι τὸ πρῶτο γενικὸ νοσοκομεῖο ἱδρύθηκε στό 
Λονδίνο τὸ 1536. Γενικότερα, στό βιβλίο του ἀναφέρεται στήν οἰκονομικὴ 
ἱστορία ὄχι μόνο τῶν δυτικῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς Ῥωσσί-
ας, τῆς Σουηδίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Πολωνίας, ἀκόμη τῆς Ἰσπανίας καὶ 
τῆς Ἰταλίας. Ἐπίσης, ἐπεκτείνεται σὲ ἀναφορὲς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, στήν 
Ἀφρική, στή Βόρεια καὶ Νότια Ἀμερική, στήν Κίνα καὶ τὴν Ἰαπωνία, λόγῳ 
τῶν οἰκονομικῶν τους σχέσεων μέ τὴν Εὐρώπη. Εἶναι, ὅμως, τόσο πλήρης 
ἡ ἀπουσία ἀναφορᾶς εἰδικὰ στήν οἰκονομικὴ καὶ γενικότερα κοινωνικὴ 
ἱστορία τοῦ Βυζαντίου, ὥστε περιέρχεται κανεὶς σὲ πραγματικὴ ἀμηχα-
νία, ἀναζητῶντας τὸν λόγο τῆς παράλειψης αὐτῆς. Ἡ ἀναφορὰ στό κατὰ 
τὰ ἄλλα πολὺ κατατοπιστικὸ αὐτὸ βιβλίο γίνεται, ὄχι γιά νά κάνουμε 
δίκη προθέσεων, ἀλλὰ γιά νά εἰκονογραφηθεῖ καὶ συνειδητοποιηθεῖ μιά 
γενικότερη τάση σχεδὸν ὅλων ἀπέναντι στό Βυζάντιο, ἡ ὁποία ἴσως νά 
ὀφείλεται στή βραχυκυκλωτικὴ ἐπίδραση πού ἀσκεῖ στήν κάπως τυπο-
ποιημένη σύγχρονη σκέψη ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατο-
ρίας ὡς «θεοκρατικῆς» ἢ «θρησκευτικῆς». Ὁ Γάλλος ἱστορικὸς μεσαιωνο-
λόγος Ζάκ Λέ Γκόφ ἔχει ἐπισημάνει ὅτι ὁ ὅρος «θρησκεία» δέν ὑπῆρχε 
κἄν στόν Μεσαίωνα, ἀλλὰ καθιερώθηκε ἀργότερα. Ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ 
εἶναι καίρια, διότι οἱ καινούργιες λέξεις ἄλλοτε φωτίζουν περισσότερο τή 
σημασία τῶν πραγμάτων, ἄλλοτε, ὅμως, ὅταν δηλαδὴ εἶναι ἁπλῶς ἄστο-
χες ἢ τεχνηέντως σκολιές, ἐγκλωβίζουν καὶ ἀκυρώνουν ἢ παροχετεύουν 
τή λογική σκέψη καὶ συνακολούθως καί τίς πράξεις τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, 
ἡ ἀπόδοση τῆς θρησκευτικῆς ταμπέλας στό Βυζάντιο τὸ καθιστᾶ, ἀντα-
νακλαστικά καὶ σχεδὸν ταχυδακτυλουργικά, εἰδικὴ καὶ ἐξωτική, «μή-
πραγματική» περίπτωση, ποὺ ἐνδιαφέρει μόνο τούς κάπως ἐκκεντρικούς 
ἐκ τῶν ἱστορικῶν ἢ τοὺς ἰδιορρύθμους θρησκευόμενους, παρουσιάζει δὲ 
τοὺς Βυζαντινοὺς ὡς παραξένους καὶ ἀρνησίκοσμους ἀσκητές πού ἀκο-
λουθοῦν ξερούς καὶ ἐπιπέδους «τύπους», χωρὶς σύνδεση μὲ τὴν παραγω-
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γή, τή διανομή καὶ τὴν κατανάλωση ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, δηλαδή μέ 
τήν «πραγματική ζωή» (βλ. καὶ Κατὰ Λουκᾶν 17, 28: «…ἤσθιον, ἔπινον, 
ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν…»). Βέβαια, τὸ πόσο «τυπικὸ» 
εἶναι ἕνα «Τυπικόν» μέ τὸ ὁποῖο προγραμματίζεται ἡ καθημερινὴ στιχο-
λογία τοῦ Ἑξαψάλμου (:«ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ», «καὶ ἠκη-
δίασεν ἐπ’ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου», «οἱ φίλοι 
μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν», «ἐκύκλω-
σάν με ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν») καὶ ἡ ψαλμωδία εἰρμῶν καὶ τροπα-
ρίων, ὅπως τό: «ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυκλούμενος, τὴν ἀνεξιχνίαστον 
τῆς εὐσπλαγχνίας σου ἐπικαλοῦμαι ἄβυσσον», εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού 
πρέπει νά γίνει ἀντικείμενο μελέτης, ἐκφεύγει, ὅμως, τοῦ ἀντικειμένου 
τοῦ παρόντος. Ἤδη, στό παρὸν τεῦχος ἀναφέρουμε κάποιες διατάξεις τοῦ 
βυζαντινοῦ δικαίου γιά νά φανεῖ ὅτι ὑπῆρχε οἰκονομικὴ ζωὴ στό Βυζάντιο 
καὶ ὅτι ὑπῆρχε ῥύθμιση τῆς παραγωγῆς, τῆς διανομῆς καὶ τῆς κατανάλω-
σης τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν.

Οἱ τιμὲς τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ χρήματος:
-Αὐτοκράτωρ Ζήνων Αὔγουστος πρὸς Κωνσταντῖνον, Ἔπαρχον τῆς 

πόλεως:
«Ὁρίζουμε, ὥστε κανεὶς νά μὴν ἀσκεῖ μονοπώλιο ἱματισμοῦ οἰου-

δήποτε εἴδους ἢ .. ὁποιουδήποτε εἴδους τροφῆς ἢ εἴδους πρὸς κάθε χρήση 
ἢ ὁποιασδήποτε ὕλης …. καὶ νά μὴν συνωμοτεῖ ἢ συμφωνεῖ σὲ ἀθέμιτες 
συνελεύσεις νά πωλοῦνται τὰ ἐμπορικὰ εἴδη τῶν διαφόρων σωματείων σὲ 
τιμὲς ὄχι κατώτερες ἀπό τις συμφωνημένες».

Ἀντιστοιχη ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ νόμου 3959/2011: «Μὲ τὴν 
ἐπιφύλαξη τῆς παραγράφου 3, ἀπαγορεύονται ὅλες οἱ συμφωνίες καὶ 
ἐναρμονισμένες πρακτικὲς μεταξὺ ἐπιχειρήσεων καὶ ὅλες οἱ ἀποφάσεις 
ἑνώσεων ἐπιχειρήσεων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀντικείμενο ἢ ὡς ἀποτέλεσμα 
τὴν παρεμπόδιση, τὸν περιορισμὸ ἢ τή νόθευση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ στήν 
Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια, καὶ ἰδίως ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες συνίστανται: α) στόν 
ἄμεσο ἢ ἔμμεσο καθορισμὸ τῶν τιμῶν ἀγορὰς ἢ πώλησης ἢ ἄλλων ὅρων 
συναλλαγῆς…». Ἡ ἀντιμονοπωλιακὴ νομοθεσία ἔχει κεφαλαιώδη ρόλο 
στήν προστασία τῶν καταναλωτῶν ἀπὸ τὴν ἀδικαιολόγητη ὕψωση τῶν 
τιμῶν.

Ὁ Ἀθανάσιος ὁ Α’, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἐπαληθεύ-
οντας τὸν ἐλεγκτικὸ ρόλο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, γράφει σὲ μιά 
ἐπιστολή του πρὸς τὸν τότε Αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο Β’: «Αὐτοί πού 
πλουτίζουν μέ τόν Μαμωνᾶ δέν δίστασαν νά ἀποκρύψουν τὸ σιτάρι καὶ 
τὸ κρασί πού ὁ Θεὸς ἔστειλε γιά νά ζήσουν οἱ ἄνθρωποι … κι αὐτὸ πρὸς 
καταστροφὴ τῶν φτωχῶν. Διότι ἐπιθυμοῦν νά ἀποκτήσουν τὸν καταρα-
μένο πλοῦτο τους καταπιέζοντας τοὺς φτωχούς. Καὶ εἶναι καταραμένος 
ὁ πλοῦτος τους, διότι αὐτός πού αὐξάνει τὴν τιμὴ τοῦ σταριοῦ εἶναι κατα-
ραμένος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους».

Σχετικὰ δέ μέ τή σταθερότητα τῆς ἐσωτερικῆς καὶ τῆς διεθνοῦς ἀξί-
ας τοῦ βυζαντινοῦ νομίσματος, «τοῦ δολαρίου τῆς ἐποχῆς», ὁ Κοσμᾶς ὁ 
Ἰνδικοπλεύστης ἀναφέρει: «Τὸ νόμισμα αὐτὸ θαυμάζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς 
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ἀνθρώπους σὲ ὁποιοδήποτε βασίλειο καὶ ἂν ἀνήκουν, ἀφοῦ δέν ὑπάρ-
χει κάτι παρόμοιο σὲ ἄλλη χώρα» (στό «Πενία, κοινωνία καὶ φιλανθρω-
πία στόν Μεταγενέστερο Μεσαιωνικὸν Ἑλληνικὸ Κόσμο» τοῦ Δημητρί-
ου Κωνσταντέλου). Εἶναι δὲ ἀρκετὰ πρόσφατη ἡ ἀνακοίνωση Ἰαπώνων 
ἀρχαιολόγων ὅτι ἀνακάλυψαν βυζαντινὰ νομίσματα στή χώρα τους, γε-
γονός πού προκάλεσε αἴσθηση καὶ ἔλαβε εὑρεῖα δημοσιότητα.

Ἐπίσης: Ἐπαρχικὸν βιβλίον Λέοντος Σοφοῦ: 
«Ὑποχρεοῦται ὁ λεγατάριος, ὅταν ἀνακαλύψει κάποιους νά συγκε-

ντρώνουν τὰ εἰσαγόμενα εἴδη, ὥστε σὲ καιρὸ ἔνδειας νά καταχραστοῦν τὸ 
καταναλωτικὸ κοινὸ νά προσάγονται στόν ἔπαρχο γιά νά εἰσκομίσουν τὰ 
ἀποθηκευμένα, ἀφοῦ δαρθοῦν καὶ κουρευθοῦν».

Ἐπαναγωγή:
«..καὶ αὐτὸ τοῦ τόκου τὸ ὄνομα τῆς πολιτείας ἀπελαύνοντες.. τοὺς 

μέντοι τόκους ὡς προείρηται περιελόντες ἐπὶ μόνον τῶν ὀρφανῶν καὶ 
ἀνηλίκων συγχωροῦμεν αὐτοὺς καταβάλλεσθαι..»

Ἡ τιμὴ τῆς ἐργασίας:
Ἐπαρχικὸν βιβλίον Λέοντος Σοφοῦ, 22.3: 
«Ἂν τὸ συμφωνηθὲν ὕστερα ἀπὸ διαπραγματεύσεις ἡμερομίσθιο 

ἦταν χαμηλότερο ἀπὸ τὸ μισὸ τοῦ δικαίου ἡμερομισθίου τὸ συμβόλαιο 
πρέπει νά ἀκυρωθεῖ καὶ ἡ (παρασχεθεῖσα) ἐργασία νά ἀποτιμηθεῖ (κατὰ 
δίκαιο τρόπο)». (στό Οἰκονομικὴ Ἱστορία Βυζαντίου Τόμος Γ’, Ἄγγ. Λαίου, 
σελ.385).

Σύμφωνα μέ τὸν πολιτικὸ φιλόσοφο καὶ οἰκονομολόγο τοῦ 19ου 
αἰῶνα Τζ. Στ.Μιλ: «ὅπως γίνεται τώρα τὸ προϊὸν τῆς ἐργασίας κατανέ-
μεται σχεδὸν ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρὸς τὴν ἐργασία. Τὰ μεγαλύτερα 
μερίδια σὲ ἐκείνους πού ποτέ δέν ἔχουν ἐργασθεῖ, τὰ ἀμέσως μικρότερα 
σὲ ἐκείνους πού ἡ ἐργασία τους εἶναι σχεδὸν κατ’ ὄνομα ἐργασία καὶ οὕτω 
καθεξῆς σὲ μιά κατιοῦσα κλίμακα, μὲ τὴν ἀμοιβὴ νά φθίνει, ὅσο ἡ ἐργα-
σία γίνεται σκληρότερη καὶ περισσότερο δυσάρεστη, ἔτσι πού νά μὴν εἶναι 
σίγουρο ὅτι ἡ πιὸ κοπιαστικὴ καὶ ἐξαντλητικὴ χειρωναξία μπορεῖ νά ἀπο-
φέρει ἀκόμα καὶ αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τὸ ζῆν..» (Μακφέρσον, «Ἡ ἱστο-
ρικὴ πορεία τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας», ἐκδ. Γνώση). Ἐπὶ Γαλλικῆς 
δὲ Ἐπανάστασης ἡ Συνέλευση ἀπαγόρευσε μέ τὸν νόμο «Le Chapelier» 
τὸν συνδικαλισμὸ τῶν ἐργατῶν, ἀπαγορεύση πού ἐπαναλήφθηκε στόν 
Ποινικὸ Κώδικα τοῦ 1810 τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντα (γιά τὸν ὁποῖο ἀνα-
φέρεται παρεμπιπτόντως καὶ σὲ συσχετισμό μέ ὅσα ἀναφέρθηκαν σὲ 
προηγούμενο τεῦχος ὅτι στέφθηκε μόνος του αὐτοκράτορας, δέν ἔλαβε 
δηλαδὴ τὸ στέμμα ἀπὸ ἀρχιερέα, ἐνῶ κυκλοφόρησε καὶ διάσημη «αὐτο-
κρατορικὴ κατήχηση» πού παρότρυνε τὰ παιδιὰ νά παρακαλοῦν τὸν Θεό, 
τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν Ναπολέοντα, βλ. «Ναπολέων», Thierry Lentz). 
Σημειώνεται, ἐπιπροσθέτως, σὲ σχέση μέ τὴν ὀργάνωση τῆς ἀγορᾶς καὶ 
τῆς ἐργασίας ἐπὶ Βυζαντίου ὅτι σύμφωνα μέ τὸν Ν. Σβορῶνο «τὰ διοι-
κητικὰ ὄργανα κάθε συντεχνίας καὶ ὁ πάτρωνας της ἐκλέγονται ἀπὸ τὸ 
σύνολο τῶν μελῶν» (Ἡ Βυζαντινὴ Ἐπαρχία, Ἑταιρεία Σπουδῶν Νεοελλη-
νικοῦ Πολιτισμοῦ).
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Ἡ τιμὴ τῆς γῆς:
Ῥωμανοῦ Α’ Νεαρὰ 934:
«Ἂν ἡ τιμὴ πώλησης τῆς γῆς πού ἀποκτήθηκε μετὰ τὸ λιμὸ εἶναι χα-

μηλότερη ἀπὸ τὸ μισὸ τῆς δίκαιης ἀποτίμησης ἡ πώληση ἀκυρώνεται καὶ 
ὁ ἀγοραστὴς χάνει τὰ χρήματα πού εἶχε καταβάλει. Ἂν ἡ τιμὴ πώλησης 
δέν εἶναι τόσο χαμηλή, ἀλλὰ μπορεῖ ὡστόσο νά προκαλέσει σοβαρὴ βλά-
βη στόν πωλητή, ὁ ἀγοραστὴς ἔχει τὸ δικαίωμα νά πάρει πίσω τὰ χρήμα-
τα πού ἔδωσε» (στό Οἰκονομικὴ Ἱστορία Βυζαντίου Τόμος Γ’, Ἀγγ. Λαΐου, 
σελ.385).

Σύμφωνα μέ τὸ ἄρθρο 106 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ποὺ ἐπιδιώ-
κει νά συγκεράσει μέ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη τὴν οἰκονομικὴ ἐλευθερία 
καὶ τὴν εἰδικότερη αὐτῆς ἀρχὴ τῆς ἐλευθερίας τῶν συμβάσεων: «1. Γιά τὴν 
ἑδραίωση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ τὴν προστασία τοῦ γενικοῦ συμφέ-
ροντος τὸ Κράτος προγραμματίζει καὶ συντονίζει τὴν οἰκονομικὴ δραστη-
ριότητα στή Χώρα, ἐπιδιώκοντας νά ἐξασφαλίσει τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυ-
ξη ὅλων τῶν τομέων τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας… 2. Ἡ ἰδιωτικὴ οἰκονομικὴ 
πρωτοβουλία δέν ἐπιτρέπεται νά ἀναπτύσσεται σὲ βάρος τῆς ἐλευθερίας 
καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέπειας ἢ πρὸς βλάβη τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας».

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Δ. Ζακυνθηνὸς («Βυζαντινὴ Ἱστορία», ἐκδ. Δωδώ-
νη) ἡ Νεαρὰ τοῦ Ῥωμανοῦ Α’, ἀπόσπασμα τῆς ὁποίας παρατέθηκε, συ-
νιστᾶ σταθμὸ στήν κοινωνικὴ πολιτικὴ τοῦ Βυζαντίου. Μὲ αὐτὴν ἐπιδιώ-
χθηκε ἡ ἀποκατάσταση τῶν μικροϊδιοκτητῶν ἐκείνων πού λόγῳ τοῦ λιμοῦ 
πού εἶχε προηγηθεῖ εἶχαν ἐξωθηθεῖ στήν πώληση τῶν κτημάτων τους 
στούς μεγάλους γαιοκτήμονες, τοὺς «δυνατούς». Γιά νά ἐκτιμηθεῖ σωστὰ 
ἡ σημασία τῆς Νεαρᾶς αὐτῆς πού ἐκδόθηκε κατὰ τὸν «Σκοτεινὸ» Μεσαί-
ωνα πρέπει νά ἀντιπαραβληθεῖ πρὸς τὴν ἀντίστροφη ἐξέλιξη πού ἔλαβε 
χώρα στήν Ἀγγλία ἀρκετοὺς αἰῶνες μετά, κατὰ τοὺς «Φωτεινοὺς» Νέους 
Χρόνους, καὶ χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὸν Κάρλ Μάρξ ὡς ἡ διαδικασία τῆς 
«πρωταρχικῆς συσσώρευσης τοῦ κεφαλαίου». Ὅταν, δηλαδή, ξεκίνησαν 
καὶ ὑποστηρίχθηκαν μέ δρακόντεια νομοθετικὰ-κρατικὰ μέτρα («private 
bills») οἱ περιβόητες «περιφράξεις» («enclosures») τῶν κοινόχρηστων κοι-
νοτικῶν κτημάτων πού ἰδιωτικοποιήθηκαν καὶ ἀποδόθηκαν σὲ μεγάλους 
γαιοκτήμονες, ἐνῶ οἱ ἀπαλλοτριωμένοι ἀπὸ τὰ δικαιώματά τους χωρι-
κοὶ ἐξαναγκάστηκαν νά συρρεύσουν στίς πόλεις, χωρὶς ἄλλη περιουσία 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ τους δύναμη, γιά νά ἐργαστοῦν στά νέα ἐργο-
στάσια (βλ. τὸ σχετικὸ κεφάλαιο στόν Α’ Τόμο τοῦ «Κεφαλαίου» τοῦ Καρλ 
Μαρξ). Σύμφωνα μέ τὸν Ε. Τουμᾶ, μετά τίς περιφράξεις καὶ κατὰ τὸ ἔτος 
1883 ποσοστὸ 1,43% ὅλων τῶν ἰδιωτῶν γαιοκτημόνων τῆς Ἀγγλίας καὶ 
τῆς Οὐαλίας ἦταν ἰδιοκτῆτες τοῦ 73,94% τῆς ἰδιωτικῆς γῆς, ἐνῶ τὸ 3,98% 
ἦταν ἰδιοκτῆτες τοῦ 87,07% τῆς γῆς (βλ.Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Ἱστορία, 
Ἐκδ. Gutenberg). Ἀλλὰ καὶ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1789, σύμφωνα 
τοὐλάχιστον μέ τὸν Τσέζαρε Λομπρόζο (βλ. Οἱ Ἀναρχικοί, ἐκδ. Ἰσνάφι), 
δέν ἔκανε τίποτε ἄλλο παρὰ νά ἀντικαταστήσει τοὺς μεγάλους φεουδάρ-
χες μέ τοὺς μεγάλους ἰδιοκτῆτες, ἔτσι ὥστε στούς μικροϊδιοκτῆτες καλλι-
εργητὲς νά ἀνήκει μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὸ 1/8 τῶν συνολικῶν ἐκτάσεων, ἐνῶ 
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πρὸ τῆς ἐπανάστασης τούς ἀνῆκε τὸ 1/4. Ὁ Τζών Λόκ ἀνέπτυξε ὑπὲρ τῶν 
περιφράξεων τὸ ἐπιχείρημα ὅτι διαφορετικὰ οἱ κοινὲς ἐκτάσεις θὰ ἔμε-
ναν ἀνεκμετάλλευτες ἤ, λόγῳ ἔλλειψης ἐπαρκῶν κινήτρων, μὴ ἐπαρκῶς 
ἀποδοτικὲς καὶ ὅτι ἑπομένως τὸ συνολικὸ ἀπόθεμα τῶν παραγομένων 
ἀγαθῶν θὰ μειωνόταν («the tragedy of the commons»), ἔθεσε δὲ ὡς ὅρο γιά 
τὴν ἀποδοχὴ τους ὡς θεμιτῶν τὸ ὅτι οἱ ἰδιοποιούμενοι τὰ κοινὰ κτήματα 
θὰ ἄφηναν «ἀρκετὴ ποσότητα καὶ ἐξίσου καλῆς ποιότητας» καὶ γιά τοὺς 
ἄλλους («when there is enough and as good left in common for others»), 
ὅρος πού, ὅπως μπορεῖ κανεὶς νά εἰκάσει, δέν τηρήθηκε. Ὁ Τζών Λόκ εἶναι 
γνωστὸς καὶ γιά τὴν προσπάθειά του νά θεμελιώσει τὸ δικαίωμα κυριό-
τητας ἐπὶ ἑνὸς πράγματος στήν ἐργασία πού κατέβαλε κάποιος γιά νά τὸ 
δημιουργήσει, προσπάθεια πού ἐπανέλαβε καὶ ὁ σχετικὰ σύγχρονός μας 
Ρόμπερτ Νόζικ. Συναφῶς, στό κεφάλαιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀστικοῦ Κώδι-
κα περὶ Ἐμπραγμάτου Δικαίου ἀπαριθμοῦνται οἱ τρόποι τῆς «πρωτότυ-
πης» (=πρωταρχικῆς) κτήσης κυριότητας ἐπὶ πραγμάτων, περιλαμβάνο-
ντας μεταξὺ ἄλλων τή χρησικτησία (ἄρθρα 1041 ἑπόμ.), ἤτοι, χονδρικά, 
τὴν ἀπόκτηση κυριότητας ἀπὸ ἐκεῖνον πού ἐκμεταλλεύεται συνεχῶς ἕνα 
πρᾶγμα καὶ τὴν εἰδοποιΐα (ἄρθρα 1061-2), ἤτοι τὴν ἀπόκτηση κυριότητας 
ἐπὶ ἑνὸς πράγματος ἀπὸ ἐκεῖνον πού τὸ δημιούργησε. Σημειωτέον ὅτι ἡ 
προσπάθεια γιά νά ἀναχθεῖ κάποιος διὰ τῶν ἀλλεπαλλήλων μεταβιβά-
σεων τῆς κυριότητας ἐπὶ ἑνὸς πράγματος στόν πρωταρχικὸ κύριο αὐτοῦ 
ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ τοὺς ἑρμηνευτὲς τοῦ ἐμπραγμάτου δικαίου ὡς 
«probatio diabolica» (διαβολικὴ ἀποδείξῃ), γιά τή δυσκολία, ἂν ὄχι τὸ 
μάταιο, τοῦ ἐγχειρήματος. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅμως, ἔθεσε τὸ ζήτημα 
τῶν πρωταρχικῶν τίτλων τῆς ἀποκλειστικῆς ἰδιοκτησίας ἐπὶ τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν μέ ἐπιγραμματικό, ῥιζικότερο καὶ κυρίως μὴ φενακιστικό-μή 
«ἰδεολογικὸ» τρόπο: «Ποία εἰπέ μοι σαυτοῦ; Πόθεν λαβὼν εἰς τὸν βίον 
εἰσήνεγκας; Ὥσπερ ἂν εἰ τίς ἐν θεάτρω θέαν καταλαβών, εἶτα ἐξείργει 
τοὺς ἐπεισιόντας, ἴδιον ἑαυτοῦ κρίνων τὸ κοινῶς πᾶσι κατὰ τὴν χρῆσιν 
προκείμενον, τοιοῦτοί εἰσι καὶ οἱ πλούσιοι». Σύμφωνα δέ μέ τὸν Δημήτριο 
Κωνσταντέλο (στό «Πενία, κοινωνία καὶ φιλανθρωπία στόν Μεταγενέ-
στερο Μεσαιωνικὸν Ἑλληνικὸ Κόσμο»), ἡ νομοθεσία καὶ τὰ χρονικὰ τῆς 
περιόδου ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἅγιος Βασιλεύς Ἰωάννης Βατάτζης διαίρεσε 
τή γῆ τοῦ βασιλείου του σὲ σχεδὸν ἴσα μέρη καὶ φρόντισε ὅλοι οἱ πολῖτες 
νά γίνουν γαιοκτήμονες, ἔτσι ὥστε νά τοὺς ἐμπνεύσει τὸ πνεῦμα τοῦ πα-
τριωτισμοῦ. Ὁ ἴδιος δὲ ὁ βασιλεὺς εἶχε στήν κατοχή του τόσα τμήματα 
καλλιεργήσιμης γῆς, ὅσα ἦταν ἀπαραίτητα γιά τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκογε-
νείας του καὶ ἐκεῖνες τῶν αὐλικῶν του.

Οἰκιστικὸ καὶ φυσικὸ περιβάλλον-Πολεοδομία:
Παραθέτουμε, ἀκόμη, κάποιες –τελευταῖες- διατάξεις γιά τὸ περι-

βάλλον, τή χωροταξία καὶ τὴν πολεοδομία ἀπό τις ὁποῖες διαφαίνεται 
πώς οὔτε σὲ αὐτὸν τὸν «μοντέρνο» τομέα ὑστεροῦσε τὸ Βυζάντιο:

-Αὐτοκράτωρ Ζήνων Αὔγουστος πρὸς Ἀδαμάντιον, Ἔπαρχον τῆς 
πόλεως:

«Προστάζουμε ὅσοι ἀνανεώνουν τίς κατοικίες τους νά μὴν παραβιά-
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ζουν τὸ ἀρχικὸ σχέδιο, ὥστε νά μὴν ἐλαττώνεται γιά τοὺς γείτονες τὸ φῶς 
ἢ ἡ θέα σὲ σχέση μέ τὸ παλαιὸ καθεστώς…».

Ἡ διάταξη ὑπενθυμίζει τή σύγχρονη ἀρχή τοῦ «πολεοδομικοῦ κε-
κτημένου», κατὰ τὴν ὁποία ἀπαγορεύεται κατ’ ἀρχὴν ἡ ἐπιδείνωση τῶν 
οἰκιστικῶν συνθηκῶν διαβίωσης (ἄρθρο 24 Ἑλληνικοῦ Συντάγματος τὸ 
ὁποῖο προστατεύει καὶ τὸ «οἰκιστικὸ περιβάλλον»).

Ἰουλιανὸς ὁ Ἀσκαλωνίτης, ἀρχιτέκτονας, ἀπὸ τοὺς νόμους καί τίς 
συνήθειες πού ἐπικρατοῦν στήν Παλαιστίνη:

«Λένε ὅτι τρία εἶναι τὰ δυνατὰ ἀντικείμενα θέασης τὰ ὁποῖα πρέ-
πει νά ῥυθμιστοῦν: ἡ θάλασσα, οἱ κῆποι καὶ τὰ δημόσια μνημεῖα. .. Καὶ 
τὸ νέο κτῖσμα νά μὴν ἀφαιρεῖ ἤ μειώνει τή θέα πρὸς λιμάνι ἢ αἰγιαλὸ σὲ 
χωριὸ ἢ πόλη ἢ σὲ μικρὸ καὶ ὄχι τέλειο λιμάνι…Καὶ ἡ θέα τῶν κήπων καὶ 
τῶν φυτῶν εἶναι δυνατὴ ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα ἀπόσταση καὶ δέν πρέ-
πει νά ἐμποδίζονται ὅσοι θέλουν νά κτίσουν… Αὐτός πού θέλει νά κτίσει 
πρέπει νά τηρήσει τόση ἀπόσταση ἀπὸ τὸν γείτονά του, ὥστε νά μὴ τοῦ 
στερήσει τή θέα πρὸς δημόσιο μνημεῖο.. Τή θέα πρὸς τὰ ὄρη δέν μπορεῖ 
κανεὶς νά παρακωλύει…».

Σήμερα γίνεται λόγος γιά προστασία τῶν λεγομένων «ὁπτικῶν πε-
ριβαλλοντικῶν πόρων», ποὺ συνιστοῦν ἕνα μετα-ὑλιστικὸ δικαίωμα, ἕνα 
δικαίωμα πού δέν ἀποβλέπει δηλαδὴ στήν κατοχύρωση τῆς πρόσβασης 
σὲ στενῶς νοούμενα οἰκονομικὰ ἢ «ὑλιστικὰ» ἀγαθά, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ 
νά κατοχυρώσει μιά πιὸ ἀξιοπρεπῆ καὶ ἄνετη ζωή. Σημειώνεται ὅτι στή 
Νεαρὰ 63 τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἐξομοιώνεται ἡ δόλια ἀφαίρεση ἑνὸς αὐλοῦ 
ἀγαθοῦ –τῆς θέας πρὸς τή θάλασσα– μέ τή βίαιη ἀφαίρεση ἑνὸς ὑλικοῦ 
ἀγαθοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχρονη ἀρχὴ τῆς ἀειφορίας, τῆς διατηρήσης τῶν 
φυσικῶν πόρων ἀνεξάντλητων, μπορεῖ νά ἀνιχνευθεῖ σὲ κείμενα, ὅπως 
τὸ χωρίο Δ 40.31 τῆς Μεγάλης Σύνοψης τῶν Βασιλικῶν: «Καλῶς σὲ κωλύω 
ἐν τῷ ἀγρῷ, ὅθεν ἕλκω τὸ ὕδωρ, ὀρύττειν, σπείρειν, ἐκτέμνειν, κλαδεύ-
ειν, κτίζειν, δι’ ὧν τὸ ὕδωρ μολύνεται ἢ ἐλαττοῦται ἢ φθείρεται καὶ χεῖρον 
γίνεται». Πρόνοια λαμβάνεται ἀκόμα καὶ γιά τὴν προστασία τῆς ἰδιωτι-
κότητας: «οὕτω γὰρ ἔσται ἡ ἀπόστασις ἱκανὴ πρὸς τὸ μὴ ἀλλήλους διὰ 
λόγων ἐπιβουλεύειν καὶ ὑπονοθεύειν ἀλλήλων τοὺς ἐνοικοῦντας» (στό 
«Φυσικὸ καὶ Δομημένο περιβάλλον στίς Βυζαντινὲς νομικὲς πηγές», Σπ. 
Τρωϊάννου-Κ. Πιτσάκη, ἐκδ. Ἱδρύματος Γουλανδρή-Χόρν).

Ἐκτιμοῦμε ὅτι συνολικὰ ἀπό τίς προπαρατεθεῖσες διατάξεις συνά-
γεται, ἂν μή τι ἄλλο, ὅτι ἀπαιτεῖται νά προχωρήσει περισσότερο ἡ ἔρευνα 
τόσο στά ζητήματα πού ἤδη ἐθίγησαν, ὅσο καὶ σὲ ἄλλα, ὥστε νά ὑπάρξει 
μιά πραγματικὰ τεκμηριωμένη καὶ ὁλόπλευρη ἐκτίμηση γιά τὸ βυζαντινὸ 
δίκαιο καὶ γιά τή δικαιϊκὴ θέση τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν στήν ἐπικρά-
τειά του.

       Νομομαθής
Σημείωση:  Τὰ παραθέματα ἀπὸ τοὺς νόμους ἔχουν ληφθεῖ κατὰ τὸ πλεῖστον 

ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πηγὲς Ἱστορίας Δικαίου» τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἱστορίας Δικαί-
ου, ἐκδ. Πατάκη).
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΩΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ 3ον
Τί προτείνεται ἀπό τήν σύγχρονη Φυσική, 

ὡς ἐξήγηση τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ Σύμπαντος

Σ
τό δεύτερο κείμενο σχετικό μέ τήν ἐπιστήμη πού δημοσιεύθηκε στό τεῦχος 
175 τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ» δόθηκε ἰδιαίτερη προσοχή στό πῶς 

τοποθετοῦνται οἱ πρωτοπόροι καί σκαπανεῖς ἐρευνητές τῆς σύγχρονης Φυ-
σικῆς, ἔναντι τῆς ἐπιστήμης πού σέβεται τόν ἑαυτό της καί ὁριοθετεῖ ἐπακριβῶς 
τίς ὄντως ἰσχύουσες προϋποθέσεις της. Οἱ θεμελιωτές τῆς Κβαντομηχανικῆς 
Werner Heisenberg καί Erwin Schrödinger ἀποτύπωσαν τά ὅρια τῆς σύγχρονης 
Φυσικῆς καί ἀπέδειξαν (ἐπιστημονικά), ὅτι ἡ ἐπιστημονική «πρόοδος» πού 
ἔχει διανυθεῖ στόν μοντέρνο κόσμο πού ζοῦμε, δέν εἶναι παρά ἐφαρμογή τῶν 
συμπερασμάτων πού ὑπαγορεύονται ἀπό τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις 
πού υἱοθετοῦνται στήν σύγχρονη καί κυρίαρχη ἐπιστήμη. Ὁ Erwin Schrödinger 
στό βιβλίο του  “Science and Humanisme” τονίζει μεταξύ τῶν ἄλλων: 

«Καθώς τό βλέμμα τῆς διανοίας μας διεισδύει σέ ὁλοένα πιό ἀπειροε-
λάχιστους χώρους καί χρόνους, ἀνακαλύπτουμε πώς ἡ φύση συμπεριφέρεται 
ἐντελῶς διαφορετικά ἀπ’ ὅτι παρατηροῦμε στά ὁρατά καί ἁπτᾶ σώματα τοῦ 
περιβάλλοντός μας, ἔτσι ὥστε κανένα ὑπόδειγμα δημιουργημένο μέ βάση τίς 
ἐμπειρίες μας ἀπό τόν κόσμο τῶν μεγάλων μεγεθῶν δέν μπορεῖ νά εἶναι “ἀλη-
θινό”».

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, ἐν τάχει καί στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ τί προτείνεται ἀπό 
τήν σύγχρονη Φυσική, ὡς μοντέλο ἐξήγησης τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ σύμπαντος.

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη, στηριζόμενη καί ὑποβοηθούμενη ἀπό τήν διαρκῶς 
ἐξελισσόμενη τεχνολογία, προσπαθεῖ νά συλλάβει τήν θεμελιώδη συστατική 
δομή τῆς πρωταρχικῆς ὕλης. Πρός τοῦτο σχεδιάζονται καί κατασκευάζονται τε-
ράστιες ἐπιστημονικό-τεχνικές ἐγκαταστάσεις οἱ ὁποῖες μέ συγκεκριμένη σειρά 
πειραματισμῶν ἔχουν στόχο νά ἀνιχνεύσουν ἕνα στοιχειῶδες σωματίδιο πού θά 
ἑνοποιεῖ «ἐντός» του καί τίς τέσσερις μεγάλες φυσικές δυνάμεις: τήν βαρυτική, 
τήν ἀσθενῆ πυρηνική, τήν ἠλεκτρομαγνητική καί τήν ἰσχυρή πυρηνική.  Γιά τήν 
σύγκριση τῶν τεσσάρων θεμελιωδῶν ἡ σύγχρονη Φυσική χρησιμοποιεῖ τήν στα-
θερά σύζευξης α πού στερεῖται διαστάσεων. Ἡ ἰσχυρή πυρηνική δύναμη εἶναι 
137 φορές μεγαλύτερη ἀπό τήν ἠλεκτρομαγνητική δύναμη, 1.000.000 φορές 
ἰσχυρότερη ἀπό τήν ἀσθενῆ πυρηνική δύναμη καί 1039 φορές ἰσχυρότερη ἀπό 
τήν βαρυτική δύναμη. 

Πρίν ἀπό μερικά χρόνια πυρηνικοί φυσικοί «ἀπέδειξαν»  ὅτι ἡ φύση 
τῆς ὕλης τοῦ σύμπαντος στά πρῶτα μικροδευτερόλεπτα μετά ἀπό τή Μεγάλη 
Ἔκρηξη,  ἦταν ἕνα ὑγρό ἀπό κουάρκς καί γλουόνια. Αὐτή ἡ «τεράστια»  ἀνα-
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κάλυψη προέρχεται ἀπό ἕνα πείραμα πού πραγματοποιήθηκε τά προηγούμε-
να πέντε χρόνια στό Σχετικιστικό Ἐπιταχυντή Βαρέων Ἰόντων (RHIC), ἕναν 
γιγάντιο «θραυστήρα» τῶν πυρήνων, πού βρίσκεται στό Ἐθνικό Ἐργαστήριο 
Brookhaven, ἐκεῖ ὅπου οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν δημιουργήσει μιά μικρή παραστα-
τική ἀπομίμηση τοῦ σύμπαντος ἀνάμεσα στίς συγκρούσεις σωματιδίων ὑψηλῆς 
ἐνέργειας.

Σύμφωνα μέ τόν Γαλλοκαναδό Ἀστροφυσικό ἐπιστήμονα Hubert Reeves 
ἡ ἰσχυρή πυρηνική δύναμη ἀποκαλεῖται «κουαρκιανή» καί εἶναι ἡ δύναμη πού 
συνδέει τά «κουάρκς» ἐντός τοῦ νουκλεονίου. (Τά νουκλεόνια εἶναι τά στοι-
χειώδη σωματίδια πού ἀποτελοῦν μέρη τοῦ πυρήνα τοῦ ἀτόμου, δηλαδή τά 
πρωτόνια καί τά νετρόνια). Σύμφωνα πάλι μέ τήν σύγχρονη Φυσική γίνεται 
προσπάθεια νά καταστεῖ γνωστό τί συνέβη κατά τό πρῶτο δευτερόλεπτο τοῦ 
σχηματισμοῦ τοῦ κόσμου. Βάσει τῶν θεωρητικῶν – «ἐπεξηγηματικῶν» καί 
ἑρμηνευτικῶν μοντέλων της, τά «κουάρκς» παίζουν σημαντικό ρόλο. Κατά τό 
πρῶτο …ἑκατομμυριοστό τοῦ δευτερολέπτου τά «κουάρκς» (πάντα κατά τό 
ἴδιο θεωρητικό μοντέλο ἐξήγησης) συνδυάζονται σέ νουκλεόνια ἀνά τρία. Τά 
«κουάρκς» εἶναι φορεῖς τῆς ἰσχυρῆς πυρηνικῆς δύναμης καί δέν εἶναι ποτέ 
μόνα. Ὑπάρχουν πάντα σέ συνδυασμό μέ ἄλλα «κουάρκς» γιά νά σχηματίζουν 
νουκλεόνια ἤ ἄλλα σωματίδια. Σύμφωνα μέ τό ἴδιο μοντέλο οἱ μεγάλες φάσεις 
τῆς ὀργάνωσης (τῆς ὕλης) μέσα στό σύμπαν εἶναι:
Κουάρκς  νουκλεόνια (μέσα στόν μεγάλο ἀρχικό πολτό)
Νουκλεόνια  πυρῆνες (μέσα στόν μεγάλο ἀρχικό πολτό, μέσα στίς ἀστρικές 
χοάνες)
Πυρῆνες  ἄτομα, ἁπλᾶ μόρια, σκόνες (στήν ἐπιφάνεια τῶν ἄστρων,  
ἐντός τοῦ μεταξύ τῶν ἄστρων διαστήματος)
Ἁπλᾶ μόρια  «ὀργανικά» μόρια (μέσα στόν ἀρχέγονο ὠκεανό) 
Ὀργανικά μόρια  κύτταρα (μέσα στόν ἀρχέγονο ὠκεανό)
Κύτταρα  φυτά, ζῶα (μέσα στόν ἀρχέγονο ὠκεανό, πάνω στίς ἠπείρους).

Ἔστω ὅμως καί ἄθελά τους οἱ κυριαρχοῦντες Ἀστροφυσικοί «ὁμολο-
γοῦν» κάτι πού θά ἔπρεπε νά τούς προξενεῖ μεγάλη ἐντύπωση. Τονίζει μεταξύ 
των ἄλλων ὁ Hubert Reeves στό βιβλίο του «Ἡ κοσμική ἐξέλιξη»:

«Οἱ ἐνδιάμεσες φάσεις τῆς ὀργάνωσης τῆς ὕλης παίζουν ἕναν θεμελι-
ώδη ρόλο στήν ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος. Οἱ ἑνώσεις, οἱ συνδέσεις, οἱ δομήσεις 
δέν εὐδοκιμοῦν παρά μόνο σέ ἕναν τομέα δεδομένων θερμοκρασιῶν. Εἶναι οἱ 
γόνιμες περίοδοι τῆς κοσμικῆς κύησης. Ἄν ἐπικρατοῦν μεγάλες θερμοκρασίες, 
τά πάντα διασπῶνται. Ἄν ἐπικρατοῦν χαμηλότατες θερμοκρασίες, τά πάντα 
ἐπιβραδύνονται, «σκουριάζουν» καί ὀρυκτοποιοῦνται, ὑπό τήν εὐρεία ἔννοια 
τοῦ ὄρου».

Περιγράφεται, ἑπομένως, μιά ἐπικράτηση τοῦ φαινομένου τῆς ζωῆς (πού 
εὐδοκιμεῖ σέ ἕνα πολύ περιορισμένο εὖρος διακύμανσης θερμοκρασιῶν) προ-
ερχόμενο ὅμως ἀπό ἕνα πρωταρχικό-ἀρχέγονο ἐπίπεδο μικροσωματιδίων τρο-
μερά ὑψηλῆς ἐνεργειακῆς στάθμης καί ὑπό ἀσύλληπτα ὑψηλές θερμοκρασίες 
τῆς τάξεως ἑκατομμυρίων βαθμῶν Κελσίου. Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι οἱ διαδι-
κασίες σχηματισμοῦ τῆς ὕλης, τοῦ ὀργανικοῦ κόσμου, καί τοῦ ἀνόργανου κό-
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σμου ἐκλαμβάνονται ὡς ἀπόδειξη μιᾶς αὐτοπλασίας καί αὐτοσχηματισμοῦ τοῦ 
σύμπαντος. Τά πάντα εἶναι ἀποτέλεσμα διαδικασιῶν πού μέ τήν σειρά τούς 
ὀφείλονται σέ ἄλλες πρωθύστερες διαδικασίες, πού καί αὐτές θά πρέπει νά 
ἀποδοθοῦν σέ ἄλλες περιεκτικότερες καί πλέον πρωθύστερες διαδικασίες καί 
οὕτω καθ’ ἑξῆς. Καί διαρκῶς ἐφευρίσκονται νέα «στάδια» διαδικασιῶν, με-
σολαβοῦν διαστήματα ἀναμονῶν – προσδοκιῶν μέχρι τήν ἑπόμενη υἱοθέτηση 
νέων ἑρμηνευτικῶν μοντέλων κοσμογένεσης, ἀρκεῖ νά μήν γίνει δεκτή ἡ ἐκ τοῦ 
μηδενός δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπό τόν Τριαδικό Θεό.

Πρόσφατα ἄρχισε νά γίνεται λόγος γιά μιά ἀρτιφανή προτεινόμενη θεω-
ρία πού ὀνομάζεται θεωρία SMASH. Στήν ἱστοσελίδα «physics4u.gr» γιά τήν 
θεωρία SMASH γράφονται τά ἑξῆς :

«Ἡ θεωρία αὐτή φιλοδοξεῖ νά ἀπαντήσει στά ἀκανθώδη προβλήματα 
τῆς φύσης τῆς σκοτεινῆς ὕλης, τοῦ μηχανισμοῦ πίσω ἀπό τόν πληθωρισμό τοῦ 
σύμπαντος, τῆς ἐπικράτησης τῆς ὕλης ἔναντί της ἀντιύλης, τῶν ταλαντώσεων 
τῶν νετρίνων καί τό πρόβλημα τῆς μή παραβίασης τῆς συμμετρίας CP (ἀπό τό 
ἀγγλικό “charge parity” πού ἀποτυπώνει τήν συμμετρία ὕλης-ἀντιύλης) ἀπό 
τήν ἰσχυρή πυρηνική δύναμη. Ἡ θεωρία αὐτή  δέν βοηθᾶ τούς φυσικούς νά 
καταλάβουν ποιά εἶναι ἡ φύση τῆς σκοτεινῆς ὕλης, δηλαδή αὐτοῦ τοῦ μυστηρι-
ώδους ὑλικοῦ πού ἀντιστοιχεῖ στό 84% τῆς μάζας τοῦ σύμπαντος. Ἐπίσης, δέν 
ἐξηγεῖ γιατί ἡ ὕλη ἐπικράτησε τῆς ἀντιύλης, ἀλλά καί γιατί στά ἀρχικά στάδια 
τῆς δημιουργίας του, τό σύμπαν πέρασε ἀπό μία φάση ἀπότομης διαστολῆς, 
ἡ ὁποία ἔχει ὀνομασθεῖ πληθωρισμός. Ἡ θεωρία SMASH βασίζεται στό Καθι-
ερωμένο Πρότυπο τῆς φυσικῆς, μέ ὁρισμένες  προτεινόμενες τροποποιήσεις. 
Τό Καθιερωμένο Πρότυπο περιγράφει ὅλα τά «δομικά συστατικά» τῆς ὕλης 
καί τίς μεταξύ τους ἀλληλεπιδράσεις, ἐκτός ἀπό τή βαρύτητα. Ἄν καί ἔχει 
ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό ὅλα τά πειράματα πού ἔχουν γίνει μέχρι σήμερα, δέν μπορεῖ 
νά ἐξηγήσει ὁρισμένα φαινόμενα πού παρατηροῦνται στή φύση. Ἀπό τέτοια 
ἀναπάντητα ἐρωτηματικά, οἱ φυσικοί εἶναι πεπεισμένοι πώς τό Καθιερωμέ-
νο Πρότυπο εἶναι ἀτελές. «Πιθανότατα ὑπάρχουν καί ἄλλα σωματίδια», λέει 
o Mikhail Shaposhnikov ἀπό τό Ἑλβετικό Ὁμοσπονδιακό Τεχνολογικό Ἰνστι-
τοῦτο στή Λωζάνη. «Τό ἐρώτημα εἶναι πόσα νέα σωματίδια χρειαζόμαστε».

Μερικά προτεινόμενα μοντέλα, ὅπως ἡ ὑπερσυμμετρία, προβλέπουν 
τοὐλάχιστον διπλάσιο ἀριθμό σωματιδίων ἀπό τό Καθιερωμένο Πρότυπο, ἀπό 
τά ὁποῖα κανένα δέν ἔχει ἀνιχνευτεῖ πειραματικά σέ διατάξεις ὅπως ὁ Μεγά-
λος Ἐπιταχυντής Ἁδρονίων. Ἀπό τήν ἄλλη, τό SMASH προβλέπει μόλις 4 νέα 
σωμάτια καθώς καί ἕνα πεδίο τό ὁποῖο ἐκδηλώνεται μέ τή δράση δύο ἀκόμη 
σωματιδίων. 

Ἀπό τά σωματίδια αὐτά, τό πρῶτο ἀποτελεῖ τό «συστατικό» τῆς σκο-
τεινῆς ὕλης. Τό δεύτερο κρύβεται θεωρητικά πίσω ἀπό τήν ἐποχή τοῦ πληθω-
ρισμοῦ τοῦ σύμπαντος. 

«Τό μεγαλύτερο πλεονέκτημα τῆς συγκεκριμένης θεωρίας εἶναι πώς θά 
μπορεῖ νά ἐλεγχθεῖ μέσα στά ἑπόμενα 10 χρόνια περίπου», σημειώνει στό πε-
ριοδικό ὁ Mikhail Shaposhnikov μέλος τῆς ὁμάδας ἀπό τό Γερμανικό ἐρευνη-
τικό κέντρο DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) στό Ἀμβροῦργο. «Μπο-
ρεῖς πάντα νά ἐπινοεῖς καινούριες θεωρίες, ἄν ὅμως γιά αὐτές ἡ δυνατότητα 
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ἐλέγχου θά δοθεῖ σέ 100 χρόνια, ἤ καί ἀκόμη καί ποτέ, τότε δέν μποροῦμε νά 
μιλᾶμε γιά ἀληθινή ἐπιστήμη». 

Ἡ θεωρία προβλέπει ὅτι τό ἕνα ἀπό τά προτεινόμενα σωματίδια θά πρέ-
πει νά εἶναι 10 δισ. φορές ἐλαφρύτερο ἀπό τό ἠλεκτρόνιο. Σωματίδια μέ τέτοια 
μάζα θά μποροῦσαν νά ἀνιχνευθοῦν ἀπό τό πείραμα CULTASK πού πραγ-
ματοποιεῖται στή Νότια Κορέα ἤ νά ἀνιχνευθοῦν στό μέλλον ἀπό τό πείραμα 
MADMAX πού σχεδιάζεται νά ξεκινήσει στή Γερμανία. 

Βέβαια, ὅσο οἱ πειραματικοί φυσικοί θά προσπαθοῦν νά βροῦν πειραμα-
τικά δεδομένα τά ὁποῖα θά ἐπιβεβαιώσουν ἤ θά καταρρίψουν τή θεωρία, αὐτό 
δέν σημαίνει πώς στήν πορεία δέν εἶναι πιθανόν νά προκύψει ἕνα ἀκόμη καλύ-
τερο μοντέλο. «Ὅλα τα ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοικτά», παραδέχεται ὁ σημαντικός 
ἐρευνητής Φυσικός Ἀντρέας Ρίνγκβαλντ. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, μπορεῖ νά υἱοθετοῦσαν τήν ἀϊδιότητα 
τῆς ὕλης, ὅμως οἱ θεωρίες τους περί φύσεως δέχονταν ἐκ τῶν προτέρων «τά 
προαπαιτούμενα ἀξιωματικά θεμέλια» ἀπό τά ὁποῖα ξεκινοῦσαν. Δέν εἶχαν 
ἀξιώσεις ἑρμηνευτικῆς ἀποκλειστικῆς κυριαρχίας. Ὁ λόγος τους διήπετο ἀπό 
αὐστηρή λογική συνέπεια, ὁμολογοῦσε τίς ἀξιωματικές ἀφετηρίες του καί δέν 
τίς παραβίαζε οὔτε κατ’ ἐλάχιστον. Πιό πολύ ἀνοίγονταν σέ ἕναν κόσμο ἀπο-
ρίας, θαυμασμοῦ καί διαρκοῦς ἀναζητητικῆς διερωτήσεως. 

Ὁ Ἀριστοτέλης λόγου χάρη ὁμιλεῖ στό «Ὄργανον» περί τεσσάρων τύπων 
«αἰτίας». 1) Ὑλικό Αἴτιο: αὐτό ἀπό τό ὁποῖο προκλήθηκε κάτι. 2) Ποιητικό 
Αἴτιο: αὐτό τό ὁποῖο ἐνεργῶντας (ποιώντας) προκάλεσε κάτι, δηλαδή ἀπό 
ποιόν δημιουργήθηκε. 3) Μορφικό Αἴτιο: αὐτό στό ὁποῖο προκλήθηκε κάτι. 4) 
Τελικό Αἴτιο: αὐτό γιά χάρη τοῦ ὁποίου προκλήθηκε κάτι, δηλαδή γιά ποιό 
σκοπό ἔγινε. 

Τούς τελευταίους τρεῖς αἰῶνες ἡ ὑλιστική ἑρμηνεία τοῦ κόσμου ἀποκτᾶ 
ἕναν ἐπιστημονικοφανῆ μανδύα καί ἐκλαμβάνει τήν διαδικασία τοῦ γίγνεσθαι 
τῶν πραγμάτων σάν τήν μία καί μοναδική «ἀλήθεια». Ἀποσιωπᾶ καί λογοκρί-
νει τίς δύο καίριες κατηγορίες αἰτίων, τό Ποιητικό Αἴτιο καί τό Τελικό Αἴτιο.  
Αὐτό πού οἱ ὑλιστές ὀνομάζουν σήμερα ἀρχή τῆς αἰτιότητας ταυτίζεται μέ τήν 
διακαῆ προσδοκία τους, ὅτι τό γίγνεσθαι στήν φύση εἶναι μονοσήμαντα καθορι-
σμένο καί ἑπομένως «ἡ γνώση» ἔστω καί ἑνός λίαν περιορισμένου μέρους της 
ἀποτελεῖ τό πρόκριμα γιά νά ἐπεξηγηθεῖ τό «παρελθόν» καί ἀρκεῖ συνάμα γιά 
νά ἀποτυπώνει τήν σταθμησιμότητα τοῦ μέλλοντος. 

Ἡ Ἀναγέννηση, ὁ Διαφωτισμός, ἡ Μηχανιστική κυριαρχία τοῦ 19ου αἰῶνα, 
ὁ γενικευμένος ὁλοκληρωτισμός τοῦ 20ου αἰῶνα εἶναι οἱ ἐναλλασσόμενες κραυ-
γαλέες ἐπελάσεις μιᾶς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό, πού γαυριοῦν καί ἐπαίρονται 
γιά αὐτά πού ἐπιτυγχάνουν, ἀλλά πού στήν πραγματικότητα δέν εἶναι παρά 
αἱμάσσουσες διαρκεῖς πληγές στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἡ προσχώρηση, ἑπο-
μένως στήν κυρίαρχη «ἐπιστημονική» ἐκδοχή τοῦ κόσμου ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα 
στήν μοντέρνα ἐκβαρβάρωση τοῦ ἀνθρώπου. 

(Ἀκολουθεῖ τό τέταρτο μέρος)

      Βασίλης Π. Μακρῆς
            Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.
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ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
ΟΙ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ, ΟΙ ΝΕΩΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΙΚΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

 ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΙΑ
ΜΕ  ΤΟ  ΦΩΣ   ΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ   ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΜΑΣ! 

Ἐπιστολή γιά τόν βομβαρδισμό τοῦ Παρεκκλησίου μας!
Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΟΚΕΝΩΝ ΝΕΑΡΩΝ

 18-3-2017
Πατέρα Βασίλειε, πολλά τά ἔτη Σας!
Εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν τακτική ἀποστολή τῆς «Ενοριακῆς 

Εὐλογίας». Θαυμάζω τόν ἀγῶνα Σας....... Θά ἤθελα νά Σᾶς ἐπισκεφθῶ 
γιά νά ἐκφράσω τήν ὀδύνη μου γιά τήν βεβήλωση τήν ὁποία διέπραξαν 
βαλτοί κρανιόκενοι νεαροί εἰς βάρος τοῦ σεπτοῦ προσκυνήματος τοῦ 
Ἁγ. Νεκταρίου. Ὁ ναός σας ἦταν κάποτε ἐνορία μου. Τόν ἀγαποῦσα 
καί τόν ἀγαπῶ. Καί λυπᾶμαι σφόδρα πού ὑπάρχουν βέβηλα χέρια 
κατευθυνόμενα ἀπό σάπια μυαλά νά πράττουν τέτοια ἔργα μυαρά. 
Σέ κάποιους κλειστούς θεραπευτικούς θαλάμους, βλέπω παντοῦ 
εἰκονισματάκια τοῦ Ἁγίου Φανουρίου. Ζητῶ τή χάρη Του πρός 
ἴαση. Μακάρι ὁ Ἅγιος νά κάνει τό θαῦμα του καί νά θεραπεύσει 
τήν κακοκεφαλιά πού μᾶς δέρνει. Ἄς σκεφθοῦν καί τήν Ἑλλάδα 
πού ἄδοξα πεθαίνει. Ὄχι ἀπό ἐχθρούς ἀλλά ἀπό βλαστούς πού 
γέννησε ἀλλά δέν ἀνέθρεψε αὐτή. Δυστυχῶς, γιά τήν τροφή τῶν 
παιδιῶν καί τῶν ἐγγονῶν μας προφέρεται ἀντιθρησκευτική καί 
ἀντεθνική τροφή.

Καιρός εἶναι ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του, ἀλλά τούτη τή 
φορά ὑπό μορφή … γροθιᾶς. Μᾶς χρειάζεται!

     Μέ ὅλο τό σεβασμό μου
           Σαράντος Ἰ. Καργάκος

Υ.Γ. Σᾶς στέλνω κι ἕνα κείμενό μου (σημ.: Τό δημοσιεύουμε στην σελ.155)
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«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ Β΄»

H παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε 
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε 

μαζί μέ τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Τό ἱστορικό αὐτό δρᾶμα τοῦ μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ Οὐίλλιαμ 
Σαίξπηρ (15641616) παίζεται στό θέατρο ΡΟΕΣ σέ σκηνοθεσία Ἔφης 
Μπίρμπα.

Κατά τόν Μεσαίωνα ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ βασιλιάς εἶναι διορισμένος ἀπό 
τόν Θεό ἦταν σεβαστή καί ἀπαραβίαστη. Ὁ βασιλιάς ἐθεωρεῖτο ἀντιπρόσωπος 
τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές στό ἔργο ἐκφράζονται μέ λόγια καί 
ἐνέργειες προσώπων. Τό πρόσωπο τοῦ βασιλιᾶ Ριχάρδου Β’ χαρακτηρίζεται 
“πάνσεπτο”. Χρησιμοποιοῦνται καί οἱ ἐκφράσεις “μυρωμένος βασιλιάς”, 
“γνήσιος βασιλιάς” καί “χρισμένος”. Ἡ χριστιανική ἀντίληψη ὅτι ὁ ἄρχοντας 
εἶναι διάκονος καί ὄχι δυνάστης τοῦ λαοῦ εἶχε λησμονηθεῖ.

Στό ἔργο αὐτό ἡ ἀντίληψηπεποίθηση “ἐλέω Θεοῦ” κλονίζεται. Ὁ 
Ριχάρδος Β’ ἄν καί ἀπόλυτος μονάρχης εἶναι ἀδύναμος ὡς κυβερνήτης τῆς 
χώρας του. Εἶναι ἀδύνατος χαρακτήρας. Βασιλεύει ἀλλά δέν κυβερνᾶ. Ἡ 
βασιλική αὐλή εἶναι κλειστός κόσμος ἐγωπαθῶν αὐλοκολάκων. Ὁ Ριχάρδος 
ἀγνοεῖ σωστές συμβουλές, τά αὐτιά του εἶναι ἀνοιχτά μόνον γιά «γαλιφιές καί 
ὕμνους στά μεγαλεῖα του». Οἰκονομική κακοδιαχείριση στά δημοσιονομικά, 
μεγάλη σπάταλη ἡ αὐλή, ἀσωτεία, παραχωρήσεις σέ ξένους. Στήν τάξη τῶν 
εὐγενῶν, τῶν ἐχόντων καί κατεχόντων δυσαρέσκεια λόγω ὑψηλῆς φορολογίας 
καί ἐπιβαλλομένων προστίμων.

Ὁ Ριχάρδος ἐξορίζει τόν ἐξάδελφό του Μπόλινμπροκ μέ ἀφορμή ἕναν 
καβγᾶ μέ ἄλλον εὐγενῆ καί τοῦ παίρνει τίς γαῖες καί πλούτη, τοῦ ἀφαιρεῖ 
τούς τίτλους. Μετά τόν θάνατο τοῦ θείου Τζών Γκάντ, δούκα τοῦ Λάνκαστερ, 
δημεύει τήν περιουσία του. Σημειώνεται ἐξέγερση στήν Ἰρλανδία καί ὁ 
Ριχάρδος ἐκστρατεύει γιά τήν καταστολή της. Ἀναθέτει τήν ἀντιβασιλεία 
στόν θεῖο του δούκα τοῦ Γιόρκ.

Ὅταν ὁ Ριχάρδος μπαρκάρει γιά τήν Ἰρλανδία, ὁ Μπόλινμπροκ ἐπιστρέφει 
στήν Ἀγγλία. Εὐγενεῖς προσωπικά δυσαρεστημένοι ἀπό τόν Ριχάρδο καί 
ἄλλοι ἀπό φιλοπατρία σπεύδουν στό πλευρό του. Ἡ στρατιωτική τους 
δύναμη αὐξάνει. Στό κάστρο Φλίντ τῆς Οὐαλλίας ἔρχεται ὁ Ριχάρδος μέ τίς 
δικές του δυνάμεις. Διεξάγεται διαπραγμάτευση. Ὁ Ριχάρδος παραχωρεῖ τήν 
ἐξουσία. Φεύγουν ὅλοι γιά τό Λονδῖνο. Σέ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Οὐεστμίνστερ 
παρουσία εὐγενῶν καί ἀπό τίς δύο πλευρές ὁ Ριχάρδος παραδίδει ἐπισήμως 
τήν ἐξουσία στόν Μπόλινμπροκ πού γίνεται βασιλιάς Ἑρρῖκος Δ’. Ὁ Ριχάρδος 
περιορίζεται στό κάστρο Μόμφρετ ὅπου φιλοσοφεῖ κάνοντας τήν αὐτοκριτική 
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του. Φονεύεται ἀπό πρόσωπο πού μέ δική του πρωτοβουλία ἀπαλλάσσει τόν 
Ἑρρῖκο ἀπό τόν φόβο τῆς ἀνατροπῆς. Συνωμότες ἐξουδετερώνονται ἐγκαίρως, 
ὁ Ἑρρῖκος κηρύσσει πένθος, αἰσθάνεται ἔνοχος, πρέπει νά μετανοήσει.

Κατηγορῶντας τόν εὐγενῆ Θωμᾶ Μόουμπρη γιά προδότη καί ἄπιστο 
(πρός τόν βασιλιά), ὁ εὐγενής Ἑρρῖκος Μπόλινμπροκ λέει: «… γιατί ὅ,τι 
λέω θά τό βεβαιώσει τό αἷμα μου πάνω στή γῆ τούτη καί ἡ ἄφθαρτη ψυχή 
μου θά λογοδοτήσει στόν οὐρανό». Πιστεύουμε ὅτι ἡ ψυχή μας, πνοή τοῦ 
Δημιουργοῦ μας, εἶναι ἄφθαρτη, ἀθάνατη. Γιά ἔργα καί λόγια, ἐπιθυμίες καί 
σκέψεις πού δέν εἶναι σεμνά, δίκαια, ἁγνά, προσφιλῆ, εὔφημα (Φιλ. 4, 8), πού 
δέν εἶναι καρποί μετανοίας (Λουκᾶ 3, 8) θά δώσουμε λόγο, θά ἐλεγχθοῦμε 
τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Ἀπευθυνόμενος καί στούς δύο ὁ βασιλιάς Ριχάρδος τούς συμβουλεύει 
νά συνδιαλλαγοῦν: «… βαθιά ἡ κακία, βαθιά ἡ πληγή· ξεχάστε, σχωρέστε, 
σιάχτε τα, μονιάστε». Προσωπικό καί δημόσιο ὄφελος ἡ ὁμόνοια. Πιό 
σημαντικό ἐάν τά πρόσωπα εἶναι δημόσια. Ἡ κακία πραγματική πληγή τῆς 
ψυχῆς. Ἄλγος γι’ αὐτόν πού τήν ἔχει, τήν συντηρεῖ ἀντί νά τήν θεραπεύει. 
Κέρδος γι’ αὐτόν πού συγχωρεῖ. Πόσο σημαντικό εἶναι φαίνεται καί ἀπό τό 
γεγονός ὅτι περιλαμβάνεται στήν Κυριακή Προσευχή (Ματθ. 6, 9). «Ἐάν γάρ 
ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος …» (Ματθ. 6, 14).

Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἔργου τίθεται τό θέμα τῆς συγχωρήσεως ὑπηκόων 
ἀπό τόν ἄρχοντα. Ἡ δούκισσα τοῦ Γιόρκ στόν βασιλιά Ἑρρῖκο: «Ἄν ἦμουν 
ἡ νταντά σου νά σοῦ μάθαινα μιλιά γιά πρώτη λέξη θά σοῦ ταχτάριζα τό 
“συγχωράω”». Καί ὁ ἄρχοντας δέν κερδίζει τίποτε κρατῶντας κακία στήν 
καρδιά του. Ἡ χρηστή διοίκηση προϋποθέτει διάκριση. Ὄχι ἐκδικητικότητα 
ἔναντι τῶν παραβατῶν, ὅμως ὄχι καί ἀτιμωρησία. Ἐξαρτᾶται καί ἀπό τό εἶδος 
τῆς παράνομης πράξεως.

Ὁ δούκας τοῦ Λάνκαστερ Τζών Γκάντ: «Πολλά, γλυκά στή γέψη, 
εἶναι στή χώνεψη πικρά». Εὔγευστα πολλά βλαβερά στήν ὑγεία. Πικρά 
φάρμακα, γενικότερα δυσάρεστα στή γεύση εἶναι ὠφέλιμα στόν ὀργανισμό, 
ἀπαραίτητα γιά τήν ἀνάκτηση ἤ διατήρηση τῆς ὑγείας. Καί στήν περιοχή τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς, στά πρῶτα ἰδίως στάδια, τά φάρμακα τῆς πνευματικῆς 
ἐξυγειάνσεως φαίνονται δυσάρεστα. «στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός 
ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν …» (Ματθ. 7, 14). Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Μυθολογία 
παρουσιάζει τόν Ἡρακλῆ νά ἐπιλέγει τόν δύσκολο δρόμο τῆς ἀρετῆς. Μέ 
τό στόμα τοῦ Ὀρέστη ὁ Εὐριπίδης λέει: «… πρέπει νά δείξουμε τήν τόλμη 
μας διότι κανένας κόπος δέν φέρνει δικαιολογία στούς νέους» γιά νά μήν 
προσπαθοῦν. (“Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις” στ. 122). Ἄς συνειδητοποιήσουμε τήν 
εὐθύνη μας γονεῖς, κοινωνία καί πολιτεία γιατί προσφέραμε τόσες εὐκολίες 
στά παιδιά μας. Τούς ἐδώσαμε πολλά ἕτοιμα, τούς ἐστερήσαμε ἀπό τήν χαρά 
τῆς δημιουργίας. Ἔργῳ καί λόγῳ τούς μεταφέραμε τό σύνθημα «νά τά πιάσω 
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χωρίς νά κοπιάσω» ἀγνοῶντας τά πιό πάνω ἀναφερόμενα μηνύματα.
Ὁ δούκας τοῦ Γιόρκ: «Πάντα ἀκούγεται ἡ ὁρμήνια ἀργά ὅταν ἡ ἐπιθυμιά 

ἀντιμάχεται τή γνώση». Μᾶς ἔχει δοθεῖ ὁ νοῦς γιά κυβερνήτης τοῦ σώματος 
καί τῆς ζωῆς μας. Στή μεταπτωτική μας κατάσταση ὁρμές, ὀρέξεις καί ἐπιθυμίες 
ἔχουν πάρει τά ἡνία. Ὁ νοῦς ὄχι μόνον ἔχει περιθωριοποιηθεῖ, ἀλλά ἔχει 
σκοτισθεῖ. Εἴμαστε διχασμένοι, «βλέπω δέ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου 
ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καί αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ 
τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου. Ταλαίπωρος ἐγώ ἄνθρωπος» (Ρωμ. 7, 
23). Ἀποικία τῆς βασιλείας τοῦ κακοῦ δέν ἀποτελεῖ μόνον τό σῶμα μας, ἀλλά 
ἡ ὅλη ὕπαρξή μας. Χρησιμοποιῶντας τήν λέξη ‘’μέλη’’ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
δέν συμφωνεῖ μέ τήν θέση τοῦ Πλάτωνα πού βλέπει καλή τήν ψυχή καί κακό 
τό σῶμα, φυλακή τῆς ψυχῆς. Ὥς “μέλη” ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζει 
τό μόρφωμα τοῦ κακοῦ, τό σῶμα τῆς ἁμαρτίας πού ἔχει προσβάλει σῶμα καί 
ψυχή.

Ὅσον γιά τήν “ὁρμήνια” πού “ἀκούγεται πάντα ἀργά”, πού ἐπισημαίνει 
τό πρόσωπο αὐτό, πράγματι τό φαινόμενο ἔχει πάρει χαρακτήρα μονιμότητας 
στήν πράξη. Δέν ἔχουμε τήν φρόνηση, τήν ταπεινοφροσύνη νά προσέξουμε 
συμβουλές, προειδοποιήσεις, ἐπισημάνσεις ἔμπειρων, εἰδικῶν, φωτισμένων 
ἀνθρώπων.

Ἀρνούμενος συμμετοχή στή δήμευση τῆς περιουσίας τοῦ Τζών Γκάντ, 
ὁ δούκας τοῦ Γιόρκ λέει στόν βασιλιά Ριχάρδο: «μά ἀπό κακές δουλειές, 
καθείς τό νιώθει αὐτό, τ’ ἀποτελέσματα δέ βγαίνουν σέ καλό». «Τό ἄδικο 
οὔκ εὐλογεῖται» λέει ὁ λαός μας. Ὁ δραματουργός δέν παραλείπει νά 
παρουσιάσει τήν ἠθική ὑγεία ὅπου ὑπάρχει. Ἐδῶ ἕνας εὐγενής ἀντιστέκεται 
στόν πειρασμό νά γίνει ἄκοπα πλουσιώτερος καί μέ τό ἦθος του καί τόν λόγο 
του δίνει ἕνα μάθημα στόν βασιλιά του. Πόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας καί 
ἡ πολιτική ζωή τῆς πατρίδας μας ἀπό τέτοια ἠθικά ἀναστήματα! Πόσο εἶναι 
ἐπιβεβλημένο νά ὀρθώσουμε ἀνάχωμα στήν πλημμυρίδα «ἅρπαξε νά φᾶς καί 
κλέψε νἄχεις»!

Ὁ δούκας τοῦ Γιόρκ στή βασίλισσα: «… παρηγοριά ‘χει ὁ οὐρανός· ἐδῶ 
‘ναι γῆ, ὅπου μόνον σταυρούς ἔχει, ἔγνοιες, θλίψη». Πράγματι μόνον ὁ Θεός 
μπορεῖ νά παρηγορήσει. Ἀσήμαντες οἱ δικές μας δυνατότητες. Ἡ παρηγοριά 
τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά δοθεῖ σ’ αὐτόν πού τήν ἔχει ἀνάγκη ἀπ’ εὐθείας ἤ μέ 
ἄνθρωπο ὄργανο τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι ἀληθινή ἡ θέση τοῦ δούκα πού θεωρεῖ 
τήν ἐπίγεια φάση τῆς ζωῆς μας κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος μόνον. Ὁ Πατέρας 
παρέχει καί μέ τό δεξί καί μέ τό ἀριστερό χέρι τίς δωρεές Του. Μᾶλλον πολύ 
περισσότερα παίρνουμε ἀπό τό δεξί χέρι Του.

Ὁ αὐλικός Μπάγκοτ: «Τέτοιο ‘ναι τό κοινό τό κῦμα: εἶν’ οἱ ἀγάπες τους 
μές στά πουγκιά τους· κι ὅσο τούς τ’ ἀδειάζεις, τόσο γεμίζεις τίς καρδιές 
τους μ’ ἔχτρα τους θανάσιμη». Οἱ πολίτες πρέπει νά συμμετέχουν στήν 
κάλυψη τῶν δημόσιων δαπανῶν κατά τό μέτρο τῶν δυνατοτήτων τους. Οἱ 
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ὑπεύθυνοι διαχειριστές πρέπει νά εἶναι ἔντιμοι καί συνετοί διαχειριστές τοῦ 
δημόσιου χρήματος καί πλούτου. Οἱ Ἀμερικανοί ὑποψήφιοι πρόεδροι ἔχουν 
πάντα κατά νοῦν τόν οἰκονομικό παράγοντα (it’s the economy stupid!). 
Γιατί ἡ ὑλοφροσύνη παίζει τόν ρόλο της. Ἡ δημοφιλία τῆς βασίλισσας τῆς 
Ἀγγλίας Ἐλισάβετ Α’ (15581603) ἀποδίδεται καί στό γεγονός ὅτι ἀπέφευγε 
νά ἐπιβάλλει στούς ὑπηκόους της μεγάλους φόρους. Οἱ δικοί μας πολιτικοί 
ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως στόν τομέα αὐτόν. Μήπως ἐμεῖς οἱ 
πολίτες εἴμαστε σωστοί;

Ὁ βασιλιάς Ριχάρδος: «Στόν χῶρο τῆς κορόνας, γύρω ἀπ’ τά θνητά 
μελίγγια τοῦ βασιλιᾶ, ἔχει ὁ Χάρος τήν αὐλή του». Ἡ μνεία τοῦ θανάτου 
χρήσιμη σέ ὅλους μας. Ἰδιαίτερα ὅμως σέ ὅσους ἔχουν πλούτη καί δύναμη. 
Διότι ἔχουν μεγάλη εὐθύνη ἔναντι τῶν συνανθρώπων τους. Εἶναι διαχειριστές 
καί θά δώσουν λόγο στόν Θεό. (βλ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ στό 
περ. ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ τ. 123 Νοέμβριος 2012). Συνήθης ἡ πλάνη νά 
νομίζουν ὅτι αἰωνίως θά ἄρχουν! Παραδίδοντας τήν ἐξουσία ὁ Ριχάρδος λέει: 
«Νά τώρα, δές πῶς θά ξεκάνω τόν ἑαυτόν μου: δίνω τοῦτο τό βαρύ φορτίο ἀπ’ 
τό κεφάλι μου καί τοῦτο τό ζόρικο σκῆπτρο ἀπό τό χέρι μου, τοῦ βασιλιᾶ τήν 
περηφάνια ἀπ’ τήν καρδιά μου». Μακάρι νά ἔφευγε τόσο εὔκολα ἡ περηφάνια 
ἀπό τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας!

Σχετική καί ἡ συμβουλή πού δίνει ὁ δούκας του Γιόρκ στόν ἀνεψιό του 
Μπόλινμπροκ πού γίνεται βασιλιάς Ἑρρῖκος Δ’: «Μήν παραπαίρνεις, ἀνιψιέ 
μου, ἀέρα, ἐξόν ξεχνᾶς τόν οὐρανό ἀποπάνω ἀπ’ τά κεφάλια μας». Εἴμαστε 
εὐάλωτοι σέ κάποιες προσβολές. Τά μυαλά παίρνουν ἀέρα, εὔκολα ἱππεύουμε 
κάλαμον. Στημένες παγίδες ἡ ἀλαζονεία, ἡ ὑπερηφάνεια, πού μποροῦν νά 
φθάνουν στήν ὕβρη. Ἕνα ἀπό τά θέματα πού θίγουν οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες 
τραγικοί ποιητές εἶναι ἡ ὕβρις. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ προειδοποιεῖ: «ὁ Θεός 
ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» (Ἰακ. 4, 6).

Ὁ βασιλιάς Ριχάρδος στόν δούκα Ὄμερλυ: «Διπλά μέ φαρμακώνει 
ὅποιος μέ κολακεῖες τῆς γλώσσας μέ πληγώνει». Ἡ ἐγωπάθειά μας ἀποτελεῖ 
πρόσφορο ἔδαφος ὑποδοχῆς κολακειῶν καί ἔχει στερήσει τόν νοῦ ἀπό τήν 
ἱκανότητα νά τίς διακρίνει. Αὐτοί πού ἔχουν λόγους νά τίς χρησιμοποιοῦν 
γνωρίζουν πῶς νά ἐκμεταλλεύονται τήν σχετική ἀδυναμία μας. Τό ὄφελος 
πού ἀποκομίζει ὁ κόλακας μπορεῖ νά εἶναι δική μου ζημιά, μπορεῖ νά εἶναι 
ἀδικία εἰς βάρος ἄλλου. Ἐάν δέν συμβαίνει τίποτε ἀπό αὐτά, ἔχω πνευματική 
ζημιά ἐάν δέν ἀποκρούω ἐσωτερικά τοὐλάχιστον τήν κολακεία. Μέ τό στόμα 
τοῦ Ριχάρδου ὁ Σαίξπηρ χαρακτηρίζει τήν κολακεία στοιχεῖο πού φαρμακώνει 
καί πληγώνει. Περιττεύουν οἱ χαρακτηρισμοί γι’ αὐτούς πού τήν ἀσκοῦν 
περιστασιακά ἤ συστηματικά. Ὁ Ριχάρδος καί ἡ χώρα του ἐπλήρωσαν πολύ 
ἀκριβά τήν ἐπίδοση αὐτή τῶν αὐλοκολάκων.

                                                                        Νίκος Τσιρώνης
                                                                       Οἰκονομολόγος
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