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ΤΡΙΩΔΙΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ –
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ν
ωρίς, νωρίς, ἡ Ἐκκλησία μας, σχεδόν ἀμέσως μετά τά Χρι-
στούγεννα καί τά Θεοφάνεια, μᾶς ὁδηγεῖ στήν Πορεία τῆς 

ἑτοιμασίας μας γιά τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
μας.

Καί πράγματι! Αὐτό μᾶς χρειαζόταν φέτος, καί γι’ αὐτό δέν 
εἶναι καθόλου τυχαία ἡ φετεινή συγκυρία, πού ἔφερε χρονικά 
πολύ πιό κοντά αὐτές τίς δύο ἑορταστικές περιόδους. Βέβαια, 
τό ἡμερολόγιο κάθε ἔτους καθορίζεται ἀπό τίς κινήσεις τῆς 
Σελήνης, ἀπό τό ἄν εἶναι δίσεκτο ἤ ὄχι τό ἔτος καί ἀπό ἄλλα 
σταθμητά καί ἀστάθμητα, ἀλλά ὅλα αὐτά τά φυσικά φαινόμενα 
δέν ἔχουν ἀφεθεῖ νά ἐνεργοῦν κατά τό δοκοῦν, χωρίς τήν ἐπί-
βλεψη καί τήν ἐπιστασία τοῦ Θεοῦ μας, δέν ἔχουν ἀφεθεῖ στό 
τυχαῖο ἤ στό μοιραῖο, ἀλλά κατευθύνονται ἀπό Ἐκεῖνον πού 
«ἐπιβλέπει ἐπί τήν γῆν» καί ἐπί τούς κατοικοῦντας ἐπ’ αὐτήν 
καί μεριμνᾶ γιά τό πῶς θά οἰκονομηθοῦν καλύτερα οἱ ψυχοσω-
ματικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων.

Συνεπῶς, ὅποιοι παράγοντες κι’ ἄν συντελοῦν στή δια-
μόρφωση τῶν περιόδων κάθε ἔτους, πού συνδέονται μέ κινητές 
ἑορτές (ὅπως ἡ Περίοδος τοῦ Τριῳδίου, ἡ περίοδος τοῦ Πεντη-
κοσταρίου καί ἡ Νηστεία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων), ἡ διαμόρφωση 
αὐτή γίνεται μέ τήν ἔγκριση καί τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μας. 
Ἰδίως δέ φέτος, διεῖδε ὁ Θεός ὅτι χρειαζόμαστε μιά πιό ἐντατι-
κή προετοιμασία, γιατί δέν μᾶς ὠφελεῖ ὁ ἐφησυχασμός ἐν ὄψει 
τῶν ραγδαίων δυσμενῶν ἐξελίξεων, πού ἐμεῖς, μέ τίς ἐπιλογές 
μας, προκαλέσαμε κι’ ἐξακολουθοῦμε νά προκαλοῦμε.

Ἄνοιξε, λοιπόν, ταχύτατα τό Τριῴδιο, καί, ἐνῶ ἀρχίσαμε 
νά χαλαρώνουμε πνευματικά μέ τήν λήξη τῆς νηστείας τῶν Χρι-
στουγέννων, ἡ Ἐκκλησίας μας μᾶς μετακαλεῖ νά ἑτοιμασθοῦμε 
γιά νά διαπλεύσουμε ἕνα μεγαλύτερο πέλαγος ἀσκήσεως, πέ-
ραν τῆς τροφικῆς νηστείας, πού εἶναι κι’ αὐτή αὐστηρότερη 
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ἀπό ἐκείνην πού προηγήθηκε. Νά ἑτοιμασθοῦμε γιά τή νηστεία 
τροφῶν καί παθῶν, νά «καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις», νά εἰρηνεύ
ση ἡ καρδιά μας, νά ἠρεμήση ὁ νοῦς μας, ὥστε νά μπορέση νά 
κρατήση τίς εἰκόνες τῶν Θείων Προσταγμάτων καί νά τίς ἐντυ-
πωθῆ.

Αὐτή ἡ κάθαρση τῶν αἰσθήσεων εἶναι αὐτή πού λείπει ἀπό 
ὅλους ἐμᾶς σήμερα, ἄς εἴμαστε θρησκευόμενοι, καί γι’ αὐτό 
δέν ἔχουμε τήν ὁρατότητα πού προϋποθέτουν οἱ ὀρθές κατα-
νοήσεις κι’ οἱ ὀρθές ἀποφάσεις.

Ἡ ἔλλειψη ὁρατότητας μᾶς ἐμποδίζει νά ἐννοήσουμε καί 
νά ἐκφράσουμε σωστές ἐκτιμήσεις ἀκόμη καί γιά βιοτικά κι’ 
ἐπίγεια θέματα, πολύ περισσότερο ἀδυνατοῦμε νά προσανατο-
λισθοῦμε πνευματικά.

Καί ὅμως!  Καί τά βιοτικά εἶναι ἔνδειξη καί πρόκριμα τῶν 
δυνατοτήτων μας γιά τόν χειρισμό τῶν πνευματικῶν θεμάτων, 
ἀφοῦ ὅλα ὅσα ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο εἶναι διπλῆς φύσεως, 
ὅπως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσωματικός. Ἡ ἀδυναμία χειρισμοῦ 
τῶν ἐπιγείων, μαρτυρεῖ τήν ἔλλειψη πνευματικῆς φλόγας, τήν 
ἔλλειψη φωτισμοῦ καί συνέσεως.

Τρανό παράδειγμα, τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπί-
ων, τό ὁποῖο ἦλθε καί πάλι ἐπί τῶν ἡμερῶν μας στήν ἐπείγου-
σα ἐπικαιρότητα. Ἄραγε, ἄν διαθέταμε τόν φωτισμό γνησίων 
πνευματικά ἀνθρώπων ὅπως ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, θά ἀπο-
τελοῦσε αὐτό, δηλαδή τό Μακεδονικό, ἄλυτο πρόβλημα μιᾶς 
ἑβδομηκονταετίας; 

Τρέχει ὁ λαός μας καί δέν φθάνει. Κεντρίζονται τά πνευ-
ματικοπατριωτικά του αἰσθητήρια, θίγονται οἱ ἠθικές του εὐαι-
σθησίες, ξεσπάει τήν συσσωρευμένη –γιά πολλούς καί διαφό-
ρους λόγους– ὀργή του, διαδηλώνει καί φωνάζει μέ τραγικότητα 
κι’ ἀπόγνωση, ὄχι, ὅμως, ὅπως τά παληά χρόνια πού ἐφλέγετο 
μέσα του ἀπό τήν Θεία Ζωή, ἀλλά μέ τήν ἐσωτερική παραίτη-
ση, γιατί ξέρει πιά ὅτι κανείς δέν τόν ὑπολογίζει, κανείς δέν 
λογαριάζει τή γνώμη του, κι’ ἄς κόπτονται καθημερινά οἱ Κυ-
βερνῆτες τοῦ τόπου μας ὅτι νυχθημερόν ἐργάζονται μέ μοναδι-
κό σκοπό τό συμφέρον τοῦ λαοῦ καί τήν Ἐθνική ἀξιοπρέπεια!

Ἀλήθεια! Μέσα στήν παραζάλη, κάθισε κανείς νά σκεφθῆ τί 
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θά ἔκανε ὁ βαθύτατα πνευματικός Καποδίστριας σέ μιά παρό-
μοια περίπτωση; Θά προσπαθοῦσε νά ὑποχρεώση τόν ἀντίπαλο 
νά ἀλλάξη τήν τακτική καί τίς ἀποφάσεις του ἤ θά ἐκμεταλλευ-
όταν τίς θέσεις τοῦ ἀντιπάλου γιά νά τοῦ ἀποδείξη ὅτι ἐργάζε-
ται ἀντίθετα ἀπό τό συμφέρον του; Γιατί αὐτό ἔκανε πάντοτε ὁ 
Καποδίστριας, μέ τήν βαθειά του εὐλάβεια καί τήν πνευματική 
του καθαρότητα, καί πάντοτε ἐπετύγχανε. 

Θά θέσω κάποια ἐρωτήματα, περισσότερο σάν ἐρέθισμα καί 
προβληματισμό ὡς πρός τή λειτουργία τῆς πνευματικῆς μας 
ὁρατότητος καί τήν καθαρότητα τῶν κριτηρίων τῆς σκέψεώς 
μας καί λιγότερο γι’ αὐτό καθ’ ἑαυτό τό Μακεδονικό ζήτημα, 
ἀφήνοντας, συνάμα, τούς εἰδικούς, νά βροῦν τίς ἀπαντήσεις.

1. Μιλοῦν οἱ πολιτικοί μας σήμερα ὅτι κατόρθωσαν νά 
ὑποχρεώσουν τούς Σκοπιανούς νά ἀφαιρέσουν ἀπό τίς δια-
πραγματεύσεις τίς ἀλυτρωτικές τους ἐπιδιώξεις! Μά οἱ Σκοπια-
νοί ἔχουν ἀλυτρωτικές ἐπιδιώξεις ἤ ἐμεῖς; Οἱ Σκοπιανοί αἰσθά-
νονται καί θέλουν νά λυτρωθοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα πού τούς 
ἔχει ...κατακτήσει(!), ἤ οἱ Ἕλληνες αἰσθάνονται ὅτι πρέπει νά 
λυτρωθῆ, νά ἐλευθερωθῆ τό βόρειο Τμῆμα τῆς Μακεδονίας μας; 
Γιατί αἰσθάνονται ἀλύτρωτοι οἱ Σκοπιανοί καί ὄχι καί οἱ κά-
τοικοι τῆς λοιπῆς Μακεδονίας μας, πού στεροῦνται τό βόρειο 
τμῆμα της;

2.Ἡ Μακεδονία σάν Γεωγραφικός χῶρος ἀνήκει ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα στόν Ἑλληνισμό ἤ ὄχι; Οἱ ΠόλειςΚράτη τῆς Ἀρχαι-
ότητας δίδουν τήν εὐχέρεια στούς Σκοπιανούς νά συμπεριλά-
βουν στόν Ἑλληνισμό καί τούς Σλάβους (ὅπως  εἶναι οἱ Σκο-
πιανοί) πού ἐμφανίσθηκαν στήν περιοχή τόν 6ον μ.Χ. αἰῶνα; Ὁ 
Γκλιγκόρωφ, ὁ πρό ἐτῶν Πρόεδρός τους, πού ἐδέχετο ὅτι δέν 
εἶναι οἱ Σκοπιανοί Μακεδόνες ἀλλά Σλάβοι, εἶναι Προδότης 
τῆς Πατρίδος του; Καί ἄν ναί, γιατί δέν τό καταθέτουν αὐτό 
στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων;

3. Ἄν οἱ Σκοπιανοί εἶναι Ἕλληνες, γιατί δέν μιλοῦν Ἑλλη-
νικά; Ἄν εἶναι Μακεδόνες, γιατί δέν μιλοῦν Ἑλληνικά, ὅπως μι-
λοῦσε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος; Ἔχουν ἀκουστά τούς Φιλιππικούς 
λόγους τοῦ Δημοσθένη κατά τοῦ πατέρα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου; 
Σέ ποιά γλῶσσα τούς ἔγραψε, ἄν ὄχι στά Ἑλληνικά; Γιατί; Γιά 
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νά μή μπορῆ νά τούς διαβάση; Ποιά εἶναι, τέλος πάντων, ἡ Μα-
κεδονική διάλεκτος, πού ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ἡ γλῶσσα τους 
καί ποιά σχέση ἔχει μέ τήν σημερινή γλῶσσα τῶν Σκοπιανῶν;

4. Ἄν ἡ Μακεδονική Γλῶσσα, πού ἰσχυρίζονται πώς μι-
λοῦν, δέν ἦταν ἡ Ἑλληνική πού μιλοῦσαν οἱ πρόγονοί μας, 
γιατί ὁ Μακεδόνας Μ. Ἀλέξανδρος, μέ τίς κατακτήσεις του 
ἐναντίων τῶν Περσῶν διέδωσε τήν Ἑλληνική Γλῶσσα, ἡ ὁποία 
κυριάρχησε, σέ τέτοιον, μάλιστα, βαθμό, ὥστε νά χρειασθῆ νά 
μεταφρασθῆ ἀκόμη καί ἡ Π. Διαθήκη στά Ἑλληνικά γιατί δέν 
τήν καταλάβαιναν πιά οὔτε οἱ Ἑβραῖοι; 

5. Πάντοτε ὅταν κάποιος λαός κατακτᾶ ἐδαφική περιοχή 
ἄλλου λαοῦ, εὐθύς ἀλλάζει καί τά ὀνόματα τῶν πόλεων τῆς κα-
τακτηθείσης περιοχῆς, ὅπως π.χ. οἱ Τοῦρκοι, ὅταν κατέλαβαν 
τήν Αὐτοκρατορία μας ἄλλαξαν ὅλα τά ὀνόματα τῶν Πόλεων, 
πού τήν ἀπάρτιζαν. Γιατί οἱ Σκοπιανοί διατηροῦν τό ὄνομα τῆς 
κατακτηθείσης ἀπό αὐτούς περιοχῆς; Δέν κινδυνεύουν ἔτσι νά 
κατακτηθοῦν ἀπό τήν Ἑλληνική Μακεδονία, δηλαδή ἀπό τήν 
Ἑλλάδα, στήν ὁποία ἀνέκαθεν ἀνῆκε ἡ Μακεδονία; Ἐάν, ὅμως, 
θεωροῦν ὅτι ἡ περιοχή τοῦ Κράτους τους, δέν εἶναι τό βόρειο 
τμῆμα τῆς Μακεδονίας ἀλλά τό νότιο τμῆμα τῆς Σερβίας, τότε 
γιατί θέλουν νά λάβουν τό ὄνομα Μακεδονία;

Ὅσο γιά τά ἱστορικά στοιχεῖα, πού ἀποδεικνύουν τήν 
Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας εἶναι πάμπολλα. Πέραν τῶν 200 
καί πλέον ἐπιστημόνων διεθνοῦς κύρους πού ἔχουν ὑπογρά-
ψει ἐπιστημονικό ὑπόμνημα γιά νά διατρανώσουν τήν ἱστορική 
ἀλήθεια γιά τήν ἀδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, πού σκόπιμα 
κι’ ἀνιστόρητα ἀμφισβητοῦν οἱ Σκοπιανοί, μέ τήν σύμπραξη 
καί συνηγορία ὑπέρ αὐτῶν ὅλης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος(!), 
παραθέτουμε λίγα ἀπό τά τρανταχτά ντοκουμέντα πού μιλοῦν 
ἀπό μόνα τους:

Ὁ Ἀρριανός στό βιβλίο του «Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις» ἀνα-
φέρει ὅτι μετά τή μάχη τοῦ Γρανικοῦ ὁ Ἀλέξανδρος ἔστειλε 
στήν Ἀθήνα καί ὄχι στήν Πέλλα, τήν πρωτεύουσα τῆς Μακε-
δονίας, 300 πανοπλίες καί ἄλλα Περσικά λάφυρα, ἀνάθημα 
στήν Ἀθηνᾶ μέ τήν ἀφιέρωση: «Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου καί οἱ 
Ἕλληνες πλήν Λακεδαιμονίων, ἀπό τῶν Βαρβάρων τῶν τήν 
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Ἀσίαν οἰκούντων».
Ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος διαχωρίζει τόν ἑαυτό του ἀπό τούς 

Βαρβάρους καί τόν ταυτίζει μέ τούς Ἕλληνες, τότε ποιά ἄλλη 
ἀπόδειξη θέλουμε; Καί νά διευκρινήσουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν 
ὀνόμαζαν βαρβάρους μόνο τούς Πέρσες, ἀφοῦ εἶναι σέ ὅλους 
γνωστή ἡ φράση τους «πᾶς μή Ἕλλην βάρβαρος». Ἄν ὁ Ἀλέ-
ξανδρος ὡς Μακεδόνας, κατά τούς Σκοπιανούς, δέν ἦταν Ἕλλη-
νας, τότε θά συγκατελέγετο κι’ αὐτός μέ τούς βαρβάρους, ὅπερ 
ἄτοπον, ὡς οὐδέποτε γενόμενον.

Ἐξ ἄλλου, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Παυσανίας «Οἱ Μα-
κεδόνες μετεῖχαν στίς Ἀμφικτυονίες καί στούς Ὀλυμπιακούς 
Ἀγῶνες», κάτι πού ἀπό μόνο  του βοᾶ, ἐφ’ ὅσον, ὡς γνωστόν, 
σ’ αὐτά τά δύο μόνο οἱ  Ἕλληνες εἶχαν δικαίωμα νά συμμε-
τάσχουν!

Μᾶς χρειάζονται λοιπόν κατεπειγόντως τά πνευματικά φῶτα 
τοῦ Τριῳδίου, γιά νά καλλιεργηθῆ καί νά αὐξηθῆ ἡ ὁρατότητά 
μας. Πρῶτα, στό νά βλέπουμε πεντακάθαρα τήν ἐπίγεια πραγμα-
τικότητα –πρᾶγμα σπάνιο καί δυσκατόρθωτο γιά τούς περισσο-
τέρους ἀνθρώπους τοῦ σήμερα– καί νά ξεδιαλύνουμε μέ σύνεση 
καί πνευματική ὡριμότητα τά ἐπίγεια, τῶν ὁποίων ἡ σωστή ἀντι-
μετώπιση, εἶναι τό πρόκριμα γιά τήν αἰώνια ζωή μας. Ἔτσι μόνο 
μποροῦμε νά γίνουμε μέ σωστό τρόπο μέτοχοι καί τῶν ἐπουρα-
νίων πραγματικοτήτων, πού ζῆ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀφοῦ βασική 
προϋπόθεση γιά τήν πραγματική μετοχή μας σ’ αὐτές  τίς Θεῖες 
πραγματικότητες –τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας– εἶναι  ἡ ψυχο-
σωματική μας ἰσορροπία.

Ὁ ἀψευδής λόγος τοῦ Χριστοῦ μας «εἰ τά ἐπίγεια εἶπον 
ὑμῖν καί οὐ πιστεύετε (δέν μπορεῖτε νά τά ἐννοήσετε) πῶς 
ἐάν εἴπω ὑμῖν τά ἐπουράνια πιστεύσετε;» (Ἰω. 3, 12), δέν 
ἀφήνει περιθώρια γιά ἄλλες ἐκδοχές ζωῆς!

                                   π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Πῶς θά ἦταν ἡ ζωή μας, ἄν μετατρέπαμε τό 2018, σέ 1018!

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ… ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ…

Τ
ί εἶναι μιά μονάδα; Στήν προκειμένη περίπτωση, ἡ μονάδα ἰσοῦται… 
μέ μιά χιλιετία. Καί τί εἶναι μιά χιλιετία; «Ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς 

σου (Κύριε) ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε»… (ψαλμός 89ος).
Ἄρα, στήν πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ –πού εἶναι ἡ μόνη πραγμα

τικότητα– ἡ μονάδα μας ἰσοδυναμεῖ μέ τή χθεσινή μέρα, πού ὅμως ἐμεῖς 
δέν ζήσαμε.

Ἀλλά, πῶς θά ἦταν ἄν τή ζούσαμε;
Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1018, στό Δυρράχιο (ἐκεῖ πού σήμερα θεωρεῖται 

Ἀλβανικό ἔδαφος) ἔγινε μία μάχη. Αὐτοκράτορας τῆς ἀνατολικῆς Ρωμα
ϊκῆς αὐτοκρατορίας ἦταν ὁ Βασίλειος ὁ Β΄, ὁ ὁποῖος εἶχε φθάσει τά ἑξῆντα 
του χρόνια (γεν. τό 958) χωρίς νά γνωρίσει ἀνάπαυση καί ἀνάπαυλα ἀπό 
τόν πόλεμο. Ξεκίνησε ἀπό πολύ νεαρή ἡλικία, μόλις δεκαοκτώ ἐτῶν, νά πο
λεμάει τούς ἐσωτερικούς ἐχθρούς του, τούς στρατηγούς Βάρδα Σκληρό 
καί Βάρδα Φωκᾶ πού ἔκαναν τό λάθος νά τόν ὑποτιμήσουν ἐξαιτίας τῆς 
νεότητάς του καί τοῦ ἥπιου χαρακτῆρα του καί θέλησαν νά τοῦ πάρουν 
τό θρόνο καί νά μοιράσουν τήν αὐτοκρατορία μεταξύ τους. Ἀφοῦ τούς νί
κησε, ἀναγνωρίζοντας τόν κίνδυνο πού ἀποτελοῦσαν ὅλοι οἱ πλούσιοι καί 
πανίσχυροι Δυνατοί, τούς ἐπέβαλε τό «φόρο τοῦ ἀλληλέγγυου», ὑποχρεώ
νοντάς τους νά πληρώνουν αὐτοί τούς φόρους τῶν φτωχῶν γειτόνων τους.

Ταὐτόχρονα, ἔβαλε τίς βάσεις γιά τή φιλία καί τόν ἀμοιβαῖο σεβασμό 
πού συνέδεσε –καί ἐξακολουθεῖ νά συνδέει– τήν αὐτοκρατορία μέ τό λαό 
τῶν Ρώς. Ὁ πρίγκιπας Βλαδίμηρος τοῦ Κιέβου, βοήθησε τόν αὐτοκράτορα 
μέ 6000 Βαράγγους στόν ἐμφύλιο πόλεμο. Σάν ἀντάλλαγμα τῆς βοήθειας 
αὐτῆς, στάλθηκε εἰδική ἀποστολή ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, πού μετέ
φερε ἱερεῖς, τεχνῖτες, δασκάλους ἰατρούς, ἀρχιτέκτονες, ἀντιπροσώπους 
ἀπό ὅλες τίς συντεχνίες καί ὅλα τα ἐπαγγέλματα πού ἦταν ἄγνωστα στό λαό 
τοῦ βορρᾶ. Σ’ αὐτή τήν ἀποστολή συμπεριλαμβανόταν καί ἡ πορφυρογέν
νητη Ἄννα, ἡ ἀδερφή τοῦ Βασίλειου, ἡ ὁποία παντρεύτηκε τόν πρίγκιπα 
Βλα δίμηρο ἀφοῦ ἐκεῖνος βαπτίσθηκε Χριστιανός στόν ποταμό Δνείπερο, 
μαζί μέ μεγάλο πλῆθος ἀπό τό λαό του. 

Κι ὅταν ὅλα τακτοποιήθηκαν, τότε ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος στρά
φηκε νά ἀντιμετωπίσει τή μεγαλύτερη ἀπειλή τῆς αὐτοκρατορίας, τούς 
Βουλγάρους, οἱ ὁποῖοι, ἔχοντας ἀρχηγό τόν τσάρο τους Σαμουήλ, ἔκαναν 
ἐπιδρομές πού ἔφτασαν μέχρι τήν Πελοπόννησο, ἐρημώνοντας πόλεις καί 
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χωριά.
Φτάνοντας στά ἑξῆντα χρόνια τῆς ζωῆς του, ὁ πολέμαρχος αὐτοκρά

τορας εἶχε νικήσει ὅλους τούς ἐχθρούς του καί τό ὄνομά του ἐνέπνεε τέτοιο 
δέος καί θαυμασμό, ὥστε ἀκόμα καί γιά χρόνια μετά τό θάνατό του, ὁ φό
βος του κρατοῦσε τούς ἐχθρούς τῆς αὐτοκρατορίας μακριά, παρά τήν κα
κοδιοίκηση τῶν ἑπομένων. Καί παρά τούς πολέμους, παρά τό ὅτι πάντοτε 
τά λάφυρα τά μοίραζε στούς στρατιῶτες του,  τό βασιλικό ταμεῖο τήν ἐποχή 
τοῦ θανάτου του εἶχε τό ἀστρονομικό ποσό τῶν 4.000.000 χρυσῶν ὑπέρπυ
ρων!

Ἐκεῖνον, λοιπόν, τόν Φεβρουάριο, εἶχαν ἤδη περάσει τέσσερα χρόνια 
ἀπό τήν ὁριστική νίκη τοῦ αὐτοκράτορα στή μάχη τοῦ Κλειδίου τήν ὁρι
στική ὑποταγή καί τό θάνατο τοῦ τσάρου τῶν Βουλγάρων Σαμουήλ. Ἡ ἐπι
μονή, ἡ σταθερότητα, ἡ νηφαλιότητα καί ἡ ἀγάπη πού εἶχε γιά τούς στρα
τιῶτες του, ὁ Βασίλειος, ἡ συμπεριφορά του σάν νά ἦταν ἕνας ἀπό αὐτούς, 
τόν εἶχαν κάνει ἀντικείμενο λατρείας ἀπό τό στρατό του, ἀλλά καί μισητό 
στούς ἐχθρούς του.

Ἔτσι, ἐκεῖνον τόν Φεβρουάριο, ὁ τσάρος τῶν Βουλγάρων Ἰβάν Βλά
ντισλαβ (ὁ ὁποῖος εἶχε δολοφονήσει τό γιό του Σαμουήλ καί εἶχε πάρει τό 
θρόνο) ἐπετέθη στό Δυρράχιο μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἔπιανε ἀπροετοίμαστον 
τόν Νικήτα Περονίτη πού τό ὑπεράσπιζε. Τό μόνο πού πέτυχε ἦταν νά 
σκοτωθεῖ σέ μιά ἔξοδο τοῦ στρατοῦ τῆς πόλης καί, μέσα σέ λίγους μῆνες ὁ 
αὐτοκράτορας ἔφτασε στό Σίρμιο, χαράζοντας τά ὅρια τῆς αὐτοκρατορίας 
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μέχρι τό Δούναβη.
Κι ἀφοῦ, ἐπιτέλους, εἰρήνευσε τό βασίλειό του, τί ἔκανε ὁ αὐτοκρά

τορας; 
Ἔκρινε ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα νά ξεπληρώσει ἕνα χρέος πού εἶχε ἀπό τή 

νεότητά του, ὅταν ἡ ζωή του κι ὁ θάνατός του κρεμόταν σέ μιά κλωστή, τότε 
πού πολεμοῦσε τούς δικούς του στρατηγούς, πού, ἀντί νά τόν ὑπερασπίζο
νται καί νά τόν βοηθοῦν στή νεότητα καί στήν ἀπειρία του, διψοῦσαν γιά τό 
αἷμα του. Τότε, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 989, ὅταν ὁ Βασίλειος ἔχοντας τή βοήθεια 
τῶν Ρώσων Βαράγγων ἔδινε τήν τελική μάχη μέ τό στρατό, πού θά ἔπρε
πε νά εἶναι δικός του, σέ μιά ἀνάπαυλα τῆς μάχης, ὁ στασιαστής Βάρδας 
Φωκᾶς, ξεχωρίζοντας τόν αὐτοκράτορα ἀνάμεσα στούς Ρώσους, ἀνέβηκε 
στό ἄλογό του καί, κραδαίνοντας τό ξίφος του, ὅρμησε καταπάνω του, «σάν 
ἀνεμοστρόβιλος», ὅπως περιγράφει ἕνας αὐτόπτης μάρτυρας. Ὁ Βασίλειος 
στάθηκε ἀτάραχος καί τόν περίμενε. Στό δεξί του χέρι κρατοῦσε τό ξίφος 
του. Καί στό ἀριστερό μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας!

Ὁ Φωκᾶς ἤθελε ἐλάχιστα μέτρα γιά νά τόν φτάσει, ὅταν κλονίστηκε, 
σταμάτησε τό ἄλογό του, ταλαντεύτηκε μιά στιγμή καί μετά σωριάστηκε 
στό ἔδαφος νεκρός!1

Αὐτό τό χρέος ξεπλήρωσε ὁ αὐτοκράτορας, σχεδόν τριάντα χρόνια 
μετά, κατεβαίνοντας μαζί μέ ὅλο τό στρατό του, τό φθινόπωρο τοῦ 1018, 
στήν Ἀθήνα. Καί, ἀνεβαίνοντας στόν Παρθενῶνα, προσκύνησε τήν Ὑπέρ
μαχο Στρατηγό πού τόν εἶχε σώσει καί πού εἶχε προπορευθεῖ μπροστά ἀπό 
τό στρατό του σέ ὅλες τίς ἐκστρατεῖες του. Δέν ἦταν τυχαία ἡ ἐπιλογή τοῦ 
ποιά ἀκριβῶς Παναγία εὐχαρίστησε καί προσκύνησε. Ὁ ναός τῆς Ἀθηνᾶς, 
τῆς μυθικῆς πολεμίστριας θεᾶς τῆς σοφίας, εἶχε μετατραπεῖ σέ Ναό τῆς 
ἀληθινῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ Λόγου, τῆς Μη
τέρας της τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Κι ὁ αὐτοκράτορας–στρατηγός, ἦρθε νά προ
σκυνήσει Ἐκείνην πού ἀναγνώριζε Στρατηγό πάνω ἀπό αὐτόν.

Σέ κείνη τήν Ἀθήνα θά μπορούσαμε νά ζοῦμε κι ἐμεῖς ἄν ζούσαμε 
στό «χθές» τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν τόν ἀρχηγό καί κυβερνήτη θά εἴχαμε. Ἄν τοῦ 
μοιάζαμε, θά εἴχαμε αὐξήσει τήν κληρονομιά πού μᾶς ἄφησε.

Κάτι ἔγινε ὅμως καί δέω τοῦ μοιάσαμε. Κι αὐτό τό «κάτι», ἀνακάτεψε 
λίγο τούς ἀριθμούς. Καί, τό 1081, ἔγινε μιά ἄλλη μάχη στό Δυρράχιο. Καί 
τότε, ἕνας ἄλλος αὐτοκράτορας, ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός, τό ἔχασε. Καί τό κέρ
δισαν τό Δυρράχιο οἱ Νορμανδοί, δηλαδή ....οἱ Βίκινγκς!

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com  Νινέττα Βολουδάκη

1. Αὐτή ἡ εἰκόνα, γνωστή ὡς Νικοποιεία, εἶναι –κατά τόν ἱστορικό John Julius 
Norwich– ἐκείνη πού βρίσκεται σήμερα στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Μάρκου στή Βε
νετία. (John Julius Norwich, Byzantium. The Apogee. Penguin 1993).
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Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες: ἐπικίνδυνοι γιά τήν Παιδεία!

Κ
Κατά τό ἔτος 1842, λίγα χρόνια μετά τή δημιουργία τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ 
Κράτους, ἡ Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὅρισε τήν 30ή Ἰα-

νουαρίου, ἡμέρα τιμῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὡς ἡμέρα 
τῆς Παιδείας. Ἡ παιδεία πού προτείνουν καί διδάσκουν οἱ τρεῖς αὐτοί Ἅγιοι 
τῆς Ἐκκλησίας μας θά εἶναι πάντοτε τό ζητούμενο, ἐφ’ ὅσον ἔχουν θέσει τόν 
«πῆχυ» πραγματικά πολύ ὑψηλά. Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι, ἄν ὡς κοινωνία 
–δάσκαλοι, γονεῖς, μαθητές καί κυρίως ἡ Πολιτεία– ἐπιζητοῦμε τήν παιδεία 
πού μᾶς προτείνουν, Παιδεία ἀληθινή. 

Ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίστηκε ἐδῶ καί δεκαετίες ἀπό τούς 
ἁρμοδίους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὁ ἑορτασμός τῆς ἡμέρας τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, φανερώνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο.  Ἡ ἀποθέωση τῆς ὑποκρισίας 
καί, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, τῆς κουτοπονηριᾶς. Ἤδη ἀπό τό 1979 μέ 
Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 104/79) ἡ ἡμέρα αὐτή ὁρίσθηκε ὡς ἀργία γιά τή 
Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, τό δέ 1981 ψηφίστηκε νόμος (Ν. 1157/1981 ἀρ. 
1 παρ. 11 α) μέ τό ἴδιο περιεχόμενο. Οὔτε ὅμως ἀπό τίς τότε Κυβερνήσεις, 
οὔτε ἀπό τίς ἑπόμενες πού ἀκολούθησαν ζητήθηκε ποτέ ἡ ἐφαρμογή τους, 
γιά λόγους ψηφοθηρικούς. Μέ ἀποτέλεσμα, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν 
καθηγητῶν, μή γνωρίζοντας νόμους καί Προεδρικά διατάγματα, νά πιστεύει 
ὅτι ἡ ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ σχολική ἑορτή. Κάποιοι λίγοι πού 
γνώριζαν καί προσπαθοῦσαν νά τό ἐπιβάλουν στά σχολεῖα τους δέν ἔβρισκαν 
καμία κρατική συμπαράσταση! Οἱ Ὑπουργικές ἐγκύκλιοι γιά τόν ἑορτασμό 
τῆς ἡμέρας ἦταν ὅλες τους διατυπωμένες μέ τόσο ἔντεχνο τρόπο, ὥστε νά ἐπι-
δέχονται ποικίλες ἑρμηνεῖες, χωρίς ὅμως νά καταργοῦν τόν παραδεδομένο 
ἀπό χρόνια ἑορτασμό, δηλ. μέ ἐκκλησιασμό καί κάποια ὁμιλία γιά τή ζωή τῶν 
τριῶν αὐτῶν Ἁγίων. Καί βέβαια κανένας λόγος γιά τήν «ἀργία» πού οἱ ἴδιοι 
εἶχαν ψηφίσει.  

Μέ αὐτά τά δεδομένα ἡ διεύθυνση καί τό διδακτικό προσωπικό κάθε 
σχολικῆς μονάδας ἔπρεπε, λοιπόν, νά λύσουν τούς γρίφους καί νά ἑρμηνεύ-
σουν τόν συντάκτη τῆς ἑκάστοτε ἐγκυκλίου (ὁ καθένας σύμφωνα μέ τίς δικές 
του πεποιθήσεις καί, γιατί ὄχι, μέ τίς δικές του ἐπιδιώξεις) μετά ἀπό χρο-
νοβόρες καί πολύ συχνά σκληρότατες ἀντιπαραθέσεις. Ἔπρεπε νά δώσουν 
ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα: Στόν ἐκκλησιασμό θά συνοδεύσουν ὅλοι οἱ κα-
θηγητές; Οἱ «ἀντιρρησίες συνείδησης» εἶναι ὑποχρεωμένοι νά συνοδεύσουν 
τά παιδιά, καί μέχρι ποῦ, ὡς τόν... προαύλιο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἤ καί μέσα; 
Οἱ μαθητές θά ἔλθουν ὅλοι ἤ ὄχι, θά πάρουν ἀπουσίες ἤ ὄχι, ἄν ναί, πόσες 
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ἀπουσίες; Θά γίνουν παράλληλα καί κάποιες ἄλλες ἐκδηλώσεις γιά τά «τιμώ-
μενα πρόσωπα» τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἤ ὄχι, κλπ. κλπ. 

Πρόσφατη Ὑπουργική ἐγκύκλιος (τοῦ 2017) ἔθεσε σέ ἐφαρμογή τό ΠΔ 
τοῦ 1979 καί τόν Νόμο τοῦ 1981 καί ὅρισε τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
ὡς «ἀργία» γιά τή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Ὅταν γράφονταν αὐτές οἱ 
γραμμές, λίγες ἡμέρες πρίν τήν ἑορτή, δέν ἦταν βέβαιο ἐάν ἡ ἀργία θά ἰσχύ-
σει καί γιά τήν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση. Πολύ σύντομα, μέ Ὑπουργική 
ἀπόφαση ἤ μέ ψήφιση Νόμου, «λογικά» θά γίνει καί αὐτό τό βῆμα. Τό παρά-
δοξο ὅμως εἶναι τό ἑξῆς: ἐνῶ τό ΠΔ καί ὁ Νόμος ὅριζαν σαφῶς ὅτι ἡ ἡμέρα 
αὐτή ἀποτελεῖ «ἀργία», χωρίς ἀναφορά σέ κάποιες ἐκδηλώσεις ἐκ μέρους 
τῶν σχολικῶν μονάδων –καθηγητές καί μαθητές δηλ. θά ἔμεναν ἁπλᾶ στά 
σπίτια τους– ἡ πρόσφατη Ὑπουργική Ἐγκύκλιος προβλέπει δίωρες ἑορταστι-
κές ἐκδηλώσεις κατά τήν κρίση τῶν διδασκόντων τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς-
ἀργίας!!!  Θά εἶναι ἄραγε δυνατόν, κατά τήν κρίση τῶν διδασκόντων, νά μή 
γίνουν καθόλου ἐκδηλώσεις σέ κάποια σχολεῖα; Ἤ στό δίωρο τῶν ἑορτα-
στικῶν ἐκδηλώσεων θά μποροῦσε νά συμπεριληφθεῖ ἄραγε ἐκκλησιασμός; 
Ἕνας νέος κύκλος ἐρωτημάτων ἀνοίγει... Μήν περιμένετε ξεκάθαρη ἀπά-
ντηση! (Ὅπως καί στό θέμα τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς. Τίποτε δέν καταργεῖται 
σαφῶς. Τίποτε –πρός τό παρόν– δέν ἀπαγορεύεται. Ὅλες οἱ πιθανές λύσεις 
ἐπιτρέπονται). Ἡ λήψη τῶν ἀποφάσεων, ὅπως πάντα,  ἔχει παραχωρηθεῖ... 
δημοκρατικότατα, στούς συλλόγους τῶν διδασκόντων. Ἐκεῖνοι θά πρέπει νά 
ἀποφασίσουν, ἐκεῖνοι θά φέρουν καί τήν εὐθύνη... 

Παρά ταῦτα ἐμεῖς θά θέσουμε ἀκόμη κάποιες ἐρωτήσεις μέ τή βεβαιό-
τητα ὅτι θά ἀπαντηθοῦν, διότι τήν ἀπάντηση θά δώσουν οἱ ἴδιοι οἱ Τρεῖς Ἱε-
ράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ ἅγ. Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος, μέ τόν καθαρό τους λόγο καί κυρίως μέ τήν ὁλοκάθαρη ζωή 
τους. Ἐρωτοῦμε λοιπόν: γιατί ἐπί τόσα χρόνια μέχρι καί σήμερα ἐπιχειρεῖται 
σιωπηλά, ἀλλά ἀπόλυτα συστηματικά, ὁ ὑποβιβασμός καί ἡ περιθωριοποί-
ηση τῆς γιορτῆς αὐτῆς; Καί μάλιστα ἀπό ὅλες τίς πολιτικές ἡγεσίες χωρίς, 
δυστυχῶς, καμία ἐξαίρεση. Ἀποτελεῖ ἄραγε τόσο μεγάλο... ἔγκλημα τό γεγο-
νός ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, προέρχονται ἀπό ἕναν συγκε-
κριμένο χῶρο, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἐκφράζουν μέ μοναδικό τρόπο 
τόν πλοῦτο τῆς Παραδόσεώς της, πού εἶναι ἡ Παράδοση τοῦ λαοῦ μας; Θά 
ἦταν, κατ’ αὐτούς, λογικότερο καί πιό τιμητικό ἐάν τά πρότυπα τῆς παιδείας 
μας ἦταν φορεῖς ξένων παραδόσεων; Μήπως οἱ ὑποδείξεις τῶν τριῶν αὐτῶν 
οἰκουμενικῶν Διδασκάλων εἶναι ἁπλοϊκές, ξεπερασμένες ἤ ἐπικίνδυνες; Τί-
ποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Ἀντίθετα κάθε λόγος τους ἀλλά καί κάθε πτυχή τῆς προ-
σωπικότητάς τους φανερώνουν τήν δική μας ἔνδεια. Πνευματική καί ἠθική. 
Καί αὐτό, ἴσως, εἶναι κυρίως πού ἐνοχλεῖ περισσότερο.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔχουν τό ξεχωριστό προνόμιο νά ἀποτελοῦν πρότυπα 
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καί μαθητῶν καί δασκάλων. Ὑπῆρξαν ἀπό τή νεότητά τους ἀληθινοί μαθητές. 
Ἀγωνίζονταν γιά τή γνώση, τήν ἐπεδίωκαν συνεχῶς καταβάλλοντας κόπους 
πολλούς. Ἔγιναν, ἔτσι, γιά τήν ἐποχή τους, Πανεπιστήμονες. Δέν εἶναι τυ-
χαῖο ὅτι οἱ καθηγητές τους, καί τῶν τριῶν, τούς θαύμαζαν ἀπεριόριστα. Στά-
θηκαν ὅμως ἀπέναντι στήν κοσμική γνώση μέ σκέψη κριτική, προσλαμβάνο-
ντάς την ἐπιλεκτικά. Ἡ ἐποχή ἡ δική μας, ἐποχή τῆς «ἥσσονος» προσπάθειας 
κατά γενική ὁμολογία, θά μποροῦσε νά ἐπιθυμήσει τέτοιους  μαθητές; Ἄν 
σκεφθοῦμε, ὅτι ἐδῶ καί δεκαετίες τό ἰδανικό τῆς ἐκπαίδευσης στήν πατρίδα 
μας μέ εὐθύνη κυρίως τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν ἔχει συρρικνωθεῖ– γιά τήν με-
γάλη πλειοψηφία μαθητῶν καί γονέων– σέ κάποιο ἀπολυτήριο ἁπλᾶ γιά μιά 
θέση ἀπασχόλησης κάπου –κατά προτίμηση στό Δημόσιο– ἡ ἀπάντηση εἶναι 
προφανής: Ὄχι! 

Στό ὄμορφο ταξίδι τους γιά τή γνώση τοῦ φυσικοῦ κόσμου, τοῦ ἑαυτοῦ 
τους καί τῶν συνανθρώπων τους κατάλαβαν πολύ νωρίς ὅτι αὐτό θά γίνει ἐφι-
κτό μόνο κάτω ἀπό τό φῶς τῆς Ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό σέ κάθε ἀναζή-
τησή τους  προτεραιότητα εἶχε ἡ Ἀλήθεια, πού δίνει νόημα στό μυστήριο τῆς 
ζωῆς, πού ὁλοκληρώνει, πού σώζει. Σέ μιά ἐποχή ὅπου ἡ ἀλήθεια θεωρεῖται 
σχετική, ἀκόμη καί ἀπό ἀνθρώπους ἐκκλησιαστικούς, καί τή θέση της λαμβά-
νει ἡ δικτατορία τοῦ «πολιτικῶς ὀρθοῦ», θά ὑπάρχει ἄραγε στό ἐγγύς μέλλον 
“χῶρος” γιά τούς ἀναζητητές τῆς ὄντως Ἀλήθειας; 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔμειναν μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς τους συνεπεῖς μα-
θητές, καί ἰδιαίτερα μαθητές τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτό καί ἔγιναν πραγματικοί, 
σωστοί δάσκαλοι μέ ἀγάπη γιά τό ἀντικείμενο τῆς διδασκαλίας τους ἀλλά κυ-
ρίως μέ ἀγάπη γιά τούς μαθητές τους, καθοδηγῶντας τους ἄλλοτε μέ κατανό-
ηση καί ἐπιείκεια καί ἄλλοτε μέ αὐστηρότητα. Ἔχοντας πάντα κατά νοῦν ὅτι 
ὁ δάσκαλος δέν ἐξαντλεῖται στήν μετάδοση μόνο ξηρῶν γνώσεων ἀλλά καί 
στήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς, μετέδιδαν στούς μαθητές τους ἦθος Χριστοῦ καί 
παράλληλα τούς μετάγγιζαν  τή δύναμη καί τή χαρά γιά νά παλέψουν ἐνάντια 
σέ κάθε τι ψεύτικο μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος. Ἄραγε αὐτή ἡ 
πρόταση Ζωῆς, θά μποροῦσε νά παρακινήσει τόν σημερινό κουρασμένο καί 
ἀπαξιωμένο ἀπό τήν Πολιτεία δάσκαλο σέ μιά “ὑπέρβαση”;

Ὅμως αὐτοί οἱ Οἰκουμενικοί Διδάσκαλοι ἦταν μεγάλοι γιατί εἶχαν ἕνα 
πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό: τή συμφωνία λόγων καί πράξης. Αὐτό πού 
βίωναν, αὐτό καί δίδασκαν, χωρίς ἀντιφάσεις. Καί αὐτό εἶναι ἀκριβῶς πού 
καθιστᾶ τήν διδασκαλία πάντοτε πειστική. Καί αὐτό εἶναι πού λείπει κυρί-
ως ἀπό τήν πατρίδα μας σήμερα. Γιά ὅλους ἐμᾶς, ὅμως, πού οἱ προσωπικές 
μας ἀδυναμίες καί οἱ ἁμαρτίες μᾶς ἐμποδίζουν –παρ’ ὅτι τό ἐπιθυμοῦμε– νά 
ἔχουμε συνέπεια στή διδασκαλία καί στή ζωή μας, εἶναι  πολύ σημαντικό νά 
προβάλλουμε στούς ἀνθρώπους τέτοια ὄμορφα παραδείγματα ἀπό τό χθές, 
ἀλλά καί ἀπό τό σήμερα τῆς Ἐκκλησίας μας...
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Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἀκριβῶς ἐπειδή εἶχαν ὡς δάσκαλό τους τόν Χριστό 
καί ἀσκήθηκαν ἀκούραστα πρός τήν κατεύθυνση νά γίνουν ἀπόλυτα γνήσι-
οι μαθητές Του, ἀπέκτησαν τό μέτρο ἀποφεύγοντας τίς ἀκρότητες καί συν-
δυάζοντας στοιχεῖα φαινομενικά ἀντίθετα. Οἱ πολλές τους γνώσεις δέν τούς 
ἐμπόδισαν νά ζήσουν μέ  πίστη καί ταπείνωση. Τό ἀξίωμά τους (ἔγιναν ὅλοι 
τους ἐπίσκοποι) δέν τούς στέρησε τή χαρά τῆς διακονίας τῶν συνανθρώπων 
τους. Τούς διακόνησαν στίς πνευματικές καί σωματικές τους ἀνάγκες. Ἡ προ-
τεραιότητα στό πνεῦμα δέν ὑποβάθμισε τίς ἀνάγκες τοῦ σώματος. Ἡ ἀγάπη 
τους γιά τήν ἀσκητική ζωή δέν τούς κράτησε μακριά ἀπό κοινωνικές μέριμνες 
ἀλλά καί κοινωνικούς ἀγῶνες. Ἡ φιλία τους μέ κάποια πρόσωπα τῆς ἐξουσί-
ας δέν τούς κατέστησε ὑποχωρητικούς στήν διεκδίκηση τῆς δικαιοσύνης ὑπέρ 
τοῦ λαοῦ τους. Ἡ ἀγάπη τους γιά τούς ἀνθρώπους δέν τούς «φίμωσε» τό στό-
μα ὅταν κινδύνευε ἡ Ἀλήθεια ἀπό τίς αἱρέσεις, τήν ὁποία ὑπερασπίστηκαν 
μέ πάθος ἀλλά χωρίς φανατισμό. Ἡ διαφορετική πίστη τῶν ἀνθρώπων δέν 
στάθηκε ἐμπόδιο στήν φιλανθρωπία τους. Θά μπορούσαμε νά προσθέσουμε 
πολλά ἀκόμη. Χρειάζεται ὅμως; Δέν φανερώνουν αὐτά τά “λίγα” τό ἦθος καί 
τόν χαρακτήρα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων; Δέν μᾶς δίνουν ἀπάντηση στό γιατί ἡ 
ἐποχή μας, μέ τήν τόση συσσωρευμένη διαφθορά καί χωρίς διάθεση ἀλλαγῆς, 
ἀρνεῖται νά ἀκούσει ἀκόμη καί τό ὄνομά τους;

Ὅπως ἀναφέραμε ἤδη, γιά κάποιες βαθμίδες τῆς Ἐκπαίδευσης ἡ ἡμέ-
ρα ἑορτασμοῦ τῆς Παιδείας ἔχει ὁριστεῖ ὡς ἀργία. Πολύ σύντομα θά ἐπε-
κταθεῖ καί στόν ὑπόλοιπο χῶρο. Καθηγητές, δάσκαλοι καί μαθητές, δηλαδή, 
θά ἑορτάζουν τήν ἡμέρα τῆς Παιδείας ἀπό τό σπίτι τους. Κάποια μικρή μόνο 
ἀναφορά θά γίνεται σέ αὐτά τά τόσο... ἐνοχλητικά πρόσωπα. Ἀπό τά σχολικά 
βιβλία ἔχουν ἐξοριστεῖ πρό πολλοῦ. Εἶναι ἐρώτημα ἄν ἀκόμη καί οἱ νέοι φά-
κελλοι τοῦ πολυθρησκειακοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τούς ἔχουν ἀφι-
ερώσει κάποιες ἀράδες. Ἡ Παιδεία μας στά χαρτιά διατηρεῖ (ψηφοθηρικά) 
τούς προστάτες της, στήν οὐσία βαδίζει χωρίς πρόσωπο, χωρίς προσανατολι-
σμό. Παραμένει ἄραγε κάποια ἐλπίδα; Τό ἀπολυτίκιο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
τελειώνει μέ τή φράση: «... αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύου-
σιν».  Παρ’ ὅτι οἱ προτάσεις τους καί τά ὁράματά τους γιά τόν δημιουργικό 
ρόλο τῆς Παιδείας ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τούς περισσότερους, ἐλπίζουμε 
ὅτι οἱ προστάτες Ἅγιοί μας δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψουν, ὅτι δέν θά ἀποσύρουν 
τήν προστασία τους...

      Εὐανθία Κωλέττη
             Θεολόγος
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Ἀπόδειπνος λόγος....
“Καί δός ἡμῖν Δέσποτα πρός ὕπνον ἀπιοῦσιν...”

Τ
ό σύνορο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου τό προγεύεσαι καθημερινά τήν 
ὥρα ἐκείνη, ὅπου μετά τή βραδυνή σου ἐπιστροφή ἀναζητᾶς τήν 

εὐ λο  γημένη ἡσυχία, ἀλλά περισσότερο τό σφάλισμα τῶν κουρασμένων 
ὀ φθαλ μῶν σου: κουρασμένων ἀπό ἕνα πλῆθος εἰκόνων πού ἀποθηκεύ
ουν μέ τήν, ἐν εὐθέτῳ καιρῷ, προοπτική τῆς ἐπεξεργασίας. (Μέ τά χρόνια 
ἀρχίζεις νά κατανοεῖς πώς οἱ εἰκόνες, πού ξαποσταίνουν τήν ψυχή σου, 
ὅλο καί λιγοστεύουν, καθώς τό Ὡραῖο καί Κόσμιο ὅλο καί χάνονται ἀπό 
τήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Δυστυχῶς.)

Οἱ στιγμές, λοιπόν, ἐκεῖνες μεταξύ τοῦ ξύπνιου καί τοῦ ὕπνου 
ἔ χουν μιά ἰδιαίτερη καί πολύ σημαντική δύναμη: δύναμη λυτρωτική, 
πού ἀσφαλῶς σέ φέρνει μέχρι τό βάθος τῆς ψυχῆς σου, καθώς μέ τρόπο 
ἁπλό –ἀλλά ἀμέτρητα ἐπώδυνο– ἐξετάζεις τή συνείδησή σου. Εἶναι ἕνα 
ἔσχατο κοίταγμα στόν καθρέφτη της, ὅπου φαίνεται ὄχι μονάχα τό εἴ
δω λό σου, ἀλλά ἡ πολιτεία σου. Μιά πολιτεία, πού μόνο ἐσύ κι ὁ Θεός 
γνω ρί ζετε. Γι᾿ αὐτό καί τήν ὤρα ἐκείνη, πού στά μάτια κατεβαίνει ὁ 
νυ  σταγμός πασχίζεις νά κάμεις κάποια δειλά βήματα μετανοίας. Νά 
ξα  να  δέσεις τό νῆμα τῆς συνάντησής σου μέ Ἐκεῖνον, γιατί τό θεωρεῖς 
ἀπα ραίτητο, καθώς ὁ λόγος τοῦ Νηπτικοῦ Πατρός, πού συμβουλεύει ὅτι 
ἡ κλίνη μπορεῖ νά εἶναι ὁ τάφος μας, ἀφοῦ ὁ ὕπνος εἶναι “εἰκών θανά-
του”(Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος), ἀνακαλεῖται στό νοῦ.

Συναντᾶς ξανά, λοιπόν, πρόσωπα πού ἀντάμωσες ὅλη τήν ἡμέρα, 
ἤ σέ κάποιους ἄλλους καιρούς, καί διαπιστώνεις μέσα στήν ψυχή σου 
ἕνα νυγμό, καθώς προβάλλεται στήν ὀθόνη τοῦ νοῦ, ἡ συμπεριφορά 
σου, ὁ ἀργός σου λόγος, ἡ βιαστικήἀπορριπτική φυγή σου καί κάποια 
ἄλ  λα ἀτοπήματά σου. Πασχίζεις  τότε νά ταχτοποιήσεις τά ὅσα ἄτακτα 
συσσώρευσες μέσα σου καί παρατηρῆς, πώς δέν ἔχεις τή δυνατότητα τῆς 
ἐπιλογῆς, γιατί μιά ἐσωτερική σύγχυση ἐπικρατεῖ ἀκόμα μέσα σου, λές 
καί ταράχτηκε ἡ ἤρεμη ἡ δεξαμενή καί θόλωσε τό νερό. Ἔτσι, παρακα
λεῖς Ἐκεῖνον, πού εἶναι “ἡ ὄντως Εἰρήνη”, ὅπως σοῦ χαρίσει ἀνάπαυση, 
γιατί μόνον ἔτσι θά ἔχεις ὕπνο “πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλ-
λαγμένον”. Γιατί ὁ ὕπνος ἄν καί εἶναι τό μυστηριῶδες τῆς ἀνθρώπινης 
ζωῆς στοιχεῖο, ἐν τούτοις δέν παύει νά ἀναπαύει καί νά ἀναζωογονεῖ τόν 
ἄνθρωπο. Τόν καθιστᾶ ἔτσι κάθε πρωΐ καινούριο, ἀνανεωμένο, δημιουρ
γικό καί ἐλπιδοφόρο, καθώς διαπιστώνει πώς τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός καιρό 
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μετανοίας. Μιάν ἄλλη, δηλαδή, εὐκαιρία, ὥστε νά ζωντανέψει μέσα του 
ἡ λαχτάρα γιά ἐπιστροφή καί ἀληθινή μετάνοια. Ἄλλωστε, τό αἴτημα 
ὅπως, “Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ 
ἐκτελέσαι....” ἔχει ἀναμφίβολα τή σημασία του καί ὁπωσδήποτε τόν 
συμβουλευτικόσωτηριολογικό χαρακτῆρα του.

Λίγο πρίν τά βλέφαρα σφαλίσουν, πρίν ἀρχίσει τό σῶμα νά δεχτεῖ 
τήν παραμυθία τοῦ ὕπνου, διαπιστώνεις γι᾿ ἄλλη μιά φορά τήν ἀνάγκη 
νά παραδοθεῖς στά χέρια τοῦ Θεοῦ, γιατί τό θεωρεῖς καί ἀπαραίτητο, 
ἀλλά καί φυσικό. Ἄλλωστε, ποῦ ἀλλοῦ ν᾿ ἀκουμπήσεις; Συντονίζεις, 
λοι πόν, τό εἶναι σου, μέ τήν παρακάτω εὐχή κι ἀρχίζεις νά περνᾶς τό 
μεσότοιχο, ἀπό τό νυσταγμό στόν ὕπνο, πού ἀναμφίβολα εἶναι “ἀργία 
τῶν αἰσθήσεων”(Ἅγ. Ἰωάννης Σιναΐτης).

“ Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιον· Τριάς Ἁγία δόξα σοι” Ἀμήν.

Σκόπελος                        π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός
                                                                             

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ: 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

A
πό ὁποιαδήποτε ἀφήγηση καί μελέτη Ἱστορικῶν καί Χρονογράφων 
γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ ἁγίου καί σοφοῦ πατριάρχου Φωτίου, τῆς 

μορφῆς αὐτῆς τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ πού προσδιόρισε τό μέλλον τῆς 
παγκόσμιας Ἱστορίας, οἱ καλύτερες πηγές γιά τήν πνευματική γνωριμία 
μαζί του εἶναι τά ἴδια τά ἔργα του, οἱ ἐπιστολές, οἱ ὁμιλίες, οἱ θεολογικές 
του πραγματεῖες καί ἡ προσφορά του στήν ἐπιστήμη τῆς Φιλολογίας μέ τή 
Βιβλιοθήκη καί τό Λεξικό.

Ἐπιχειρηματολογῶντας ὁ  Ἅγιος Νεκτάριος καί ἀποδεικνύοντας ἱστο-
ρικά στό πόνημά του Περί Μεσαιῶνος καί Βυζαντιακοῦ  Ἑλληνισμοῦ ὅτι 
κάθε ἄλλο παρά  σκοτεινοί αἰῶνες εἶναι ἡ περίοδος τοῦ χρόνου πού ἀπο-
καλεῖται  Ἑλληνικός Μεσαίωνας, ἀναφέρεται στόν Γάλλο ἀββᾶ Jaeger, ὁ 
ὁποῖος λέει τά ἑξῆς γιά τόν Μ. Φώτιο: «Ὁ Φώτιος ἔλαβε παρά τῆς φύ-
σεως ἀθρόα τά κάλλιστα τῶν δώρων, ὅσων ἐπεδαψίλευσέ ποτε αὕτη εἰς 
ἄνθρωπον θνητόν: ὕψος διανοίας, βάθος μεγαλοφυΐας, ζωηρότητα πνεύμα-
τος, ἐπιμονήν, δραστηριότητα, φιλοδοξίαν καί δύναμιν θελήσεως, ἅμα μέν 
εὐκαμπτοτέραν τοῦ χρυσοῦ, ἅμα δέ τοῦ σιδήρου ἀκαμπτοτέραν· ἐραστής 
ὤν τῶν γραμμάτων ἔνθερμος διῆγε νύκτας ὅλας περί τήν θεραπείαν αὐτῶν 
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καί ἀπέβη ρήτωρ μέν δεξιός, συγγραφεύς δέ ἔγκριτος ἐν τε τῷ πεζῷ καί τῷ 
ἐμμέτρῳ λόγῳ καί ἐνάμιλλος ἔστιν ὅτε τῶν ἀρχαίων ἀριστοτεχνῶν. Σπουδά-
σας ὅλας τάς ἐπιστήμας τοῦ τε κατ’ αὐτόν αἰῶνος καί τῶν προηγουμένων, 
ἀνεδείχθη καί περί παντός ἄλλου καθυπέρτερος…»

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Μ. Φωτίου πρός τόν πάπα Νικόλαο Α΄, ἡ ὁποία 
ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν γεγονότων τῆς ἀνόδου τοῦ Μ. Φωτίου στό 
πατριαρχικό ἀξίωμα, παρά τή θέλησή του («…Συνεσχέθημεν ἄκοντες, κα-
κούργοις ἴσα καθείρχθημεν, ἐτηρούμεθα φυλασσόμενοι, ἐψηφίσθημεν ἀνα-
νεύοντες, ἐχειροτονήθημεν κλαίοντες ὀδυρόμενοι, κοπτόμενοι…» ΕΠΕ, 
Φωτίου Ἐπιστολαί), ἀποτελεῖ αὐθεντική πηγή γιά νά ἀντιληφθοῦμε τόν 
παιδαγωγικό καί πνευματικό προσανατολισμό του. Ἀναφερόμενος στή βί-
αιη ἀποκοπή του ἀπό τήν ἐκπαιδευτική του δραστηριότητα γράφει: «Στε-
ρήθηκα τήν εἰρηνική ζωή, ἔχασα τήν γλυκιά γαλήνη, ἔχασα ἐπίσης καί τήν 
δόξα (ἄν βέβαια σέ κάποιους εἶναι ἐπιθυμητή καί ἡ κοσμική δόξα), ἔχασα 
τήν ἀγαπητή μου ἡσυχία, τήν καθαρή ἐκείνη καί εὐχάριστη συντροφιά μέ 
τούς πλησίον μου, τήν ἀπαλλαγμένη ἀπό στενοχώρια καί δόλο καί ἐπι-
τιμήσεις συναναστροφή… Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτά νά τά προσπεράσωμε 
χωρίς δάκρυα; Γιατί, ὅταν ἔμενα στό σπίτι, ἡ πιό τερπνή εὐχαρίστηση πε-
ριπλεκόταν, βλέποντας τόν κόπο τῶν μαθητῶν, τό ἐνδιαφέρον ἐκείνων πού 
ρωτοῦσαν, τό μέλημα ἐκείνων μέ τούς ὁποίους γινόταν ἡ συνομιλία, μέ τά 
ὁποῖα διαμορφώνεται καί ἑδραιώνεται ἡ κρίση, ἐκείνων πού οἱ μαθηματικές 
σχολές ὀξύνουν τήν διάνοιά τους, ἐκείνων πού ἀνιχνεύουν τήν ἀλήθεια μέ 
τίς λογικές μεθόδους, ἐκείνων πού κατευθύνουν μέ τίς ἱερές Γραφές τόν 
νοῦν τους στήν εὐσέβεια, πού εἶναι ὁ καρπός ὅλων τῶν ἄλλων προσπα-
θειῶν. Γιατί τέτοιο ἦταν τό πλῆθος πού πλαισίωνε  τό σπίτι μου. Ὅταν 
πάλι πήγαινα πολλές φορές στήν βασιλική αὐλή, μέ συνόδευαν οἱ εὐχές 
καί τό κατευόδιο καί ἡ προτροπή  νά μήν ἀργήσω. Γιατί ἦταν καί αὐτό 
ἐξαίρετη καθιερωμένη τιμή, νά ἐξαρτᾶται ἀπό μένα καί μόνο ἡ διάρκεια 
τῆς παρουσίας μου στό Παλάτι. Καί ὅταν πάλι  ἐπέστρεφα, ὅλο ἐκεῖνο τό 
σοφό πλῆθος μέ ὑποδεχόταν ὄρθιο μπροστά στήν πόρτα, ἀπό τούς ὁποί-
ους ἄλλοι μέ κατηγοροῦσαν γιά τήν ἀργοπορία, οἱ ὁποῖοι καί πίστευαν ὅτι 
τούς γινόταν κάποια μεγαλύτερη χάρη ἀπό τούς ἄλλους λόγῳ τῆς ἔξοχης 
ἀρετῆς τους, σέ κάποιους ἦταν ἀρκετό νά μέ χαιρετήσουν καί σέ ἄλλους 
νά δείξουν μόνο ὅτι μέ περίμεναν. Καί αὐτό γινόταν καί ξαναγινόταν, χωρίς 
νά καταλύεται ἀπό τίς ἐπιβουλές, χωρίς νά διακόπτεται ἀπό τόν φθόνο, 
χωρίς νά μαραίνεται ἀπό τήν ἀμέλεια. Ποιός,  λοιπόν, ἔχοντας ζήσει μιά 
τέτοια ζωή, θά ἄντεχε, θεληματικά καί χωρίς θρήνους, νά τήν δεῖ νά ἀνα-
στατώνεται; Ὅλα αὐτά τά ἔχασα, γι’ αὐτά θρηνοῦσα, ἀπ’ αὐτά ἀπομακρυ-
νόμενος ἀνέβλυζαν πηγές δακρύων καί ἁπλωνόταν τριγύρω μου ἡ καταχνιά 
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τῆς λύπης…» (ΕΠΕ, Φωτίου Ἐπιστολαί). Ἀλλά καί ἀργότερα, στήν ἐξορία, 
ἐντελῶς ἀπομονωμένος, ὅπου «…βίον βιοῦμεν θανάτου πικρότερον…» καί 
ὅπου τέτοια συμπεριφορά ἔχουν δεχθεῖ, ὅπως χαρακτηριστικά γράφει, ἄν 
καί ὄχι ἀρχιερεῖς τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὁπωσδήποτε κάποιοι κακοῦργοι, μᾶς συ-
γκινεῖ ἡ ἐπιστολή του πρός τόν αὐτοκράτορα Βασίλειο, γιά νά τόν παρακα-
λέσει νά τοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἔχει τουλάχιστον μαζί του τά βιβλία του.

Ἡ διδασκαλία ἦταν γιά τόν Μ. Φώτιο ἀποστολή, τοῦ ταίριαζε καί ἀφι-
ερώθηκε σ’ αὐτήν μέ ζῆλο, ὄχι μόνο στή Σχολή πού εἶχε ὀργανώσει στήν κα-
τοικία του, ἀλλά καί στό Πανεπιστήμιο τῆς Μαγναύρας, ὅπου διδάσκονταν 
ὅλες οἱ κοσμικές ἐπιστῆμες. Στή Βιβλιοθήκη του (Μυριόβιβλο) ἀναλύονται 
καί σχολιάζονται ἔργα κλασσικῆς ἐποχῆς, ἑλληνιστικῆς καί ἔργα χριστια-
νικῆς πατερικῆς γραμματείας, πολλά ἀπό τά ὁποῖα δέν ἦταν εὐρύτερα 
γνωστά καί ἔφθασαν ὥς ἐμᾶς χάριν τοῦ Μ. Φωτίου. Τά κοσμικά ἔργα ἐξε-
τάζονται συνήθως ὡς πρός τή μορφή, ἐνῶ οἱ χριστιανικοί κώδικες ὡς πρός 
τό περιεχόμενο. Οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι, οἱ ἱστορικοί, οἱ τραγικοί καί λυρικοί 
ποιητές δέν ἀναλύονται, γιατί κάποια ἀπό τά ἔργα τους διαβάζονταν στό 
σχολεῖο ἤ ἦταν γνωστά στούς πνευματικούς κύκλους τῆς Κωνσταντινούπο-
λης. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ ρήτορες, τῶν ὁποίων τό ὕφος ἐνδιέφερε τόν 
Μ. Φώτιο. Ἡ θύραθεν ἐπιστήμη καί ἡ μελέτη τῆς κλασσικῆς γραμματείας 
ἀποτελοῦσαν κυρίως προπαιδεία γιά τίς ἱερές ἐπιστῆμες, ἀφοῦ γιά τόν Μ. 
Φώτιο, ἐάν ὁ ἀναγνώστης θέλει κάτι περισσότερο ἀπό γλῶσσα, ὕφος, σύν-
θεση, πρέπει νά μελετήσει Μ. Βασίλειο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό καί  Ἰσίδωρο 
Πηλουσιώτη.

Ἡ Βιβλιοθήκη καί τό Λεξικό (ΛέξεωνΣυναγωγή) ἀποτελοῦν μνημεῖα 
τῶν φιλολογικῶν καί ἀνθρωπιστικῶν ἐνδιαφερόντων, ὄχι μόνο τοῦ Μ. Φω-
τίου, ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ Βυζαντίου καί, ὅπως ἀναφέρει ὁ  Ἅγιος Νε-
κτάριος στό παραπάνω πόνημά του, αἰῶνες  κατά τούς ὁποίους ὁ Ἑλληνικός 
λόγος εἶναι πρᾶγμα κοινό καί στούς ἄρχοντες  καί στούς ἀρχομένους καί σ’ 
αὐτή τή γλῶσσα (παραθέτει ὁ ἅγιος δεῖγμα ὕφος λόγου)  προσφωνεῖται ἀπό 
τούς ἄρχοντες ὁ στρατός, δέν μποροῦν νά θεωρηθοῦν αἰῶνες σκοτεινοί.

Ὁ Μ. Φώτιος ἀνέλαβε τό πατριαρχικό ἀξίωμα σέ μιά κρίσιμη ἐποχή 
γιά τή Ρωμιοσύνη τοῦ Βυζαντίου. Ἡ εἰκονομαχική μεταρρύθμιση εἶχε ἀμφι-
σβητήσει τήν παράδοση τῆς Παιδείας, ἡ Δύση ἀμφισβητοῦσε τήν οἰκουμενι-
κότητα τῆς αὐτοκρατορίας, διεκδικῶντας τήν κυριαρχία της στήν Κωνστα-
ντινούπολη, ἐπιδιώκοντας αὐτονομία πνευματική  καί εἰσάγοντας αἱρετική 
διδασκαλία, ἐνῶ οἱ Ἄραβες ἀπειλοῦσαν μέ γεωγραφική συρρίκνωση. Ὅλα 
αὐτά τά ἀντιμετώπισε σθεναρά καί μέ τόλμη ὁ Μ. Φώτιος. Τό ἱεραποστολι-
κό του ἔργο στή Βουλγαρία, στή Ρωσία, στούς Σλάβους τῆς Μοραβίας καί 
τῆς Βοημίας ὑπῆρξε σημαντικό γεγονός τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Ἡ ἐκτε-



67

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 186

νής ἐπιστολή του Τί ἐστιν ἔργον ἄρχοντος πρός τόν βασιλέα τῆς Βουλγαρί-
ας Βόρι-Μιχαήλ, ἀποτελεῖ  ἔκθεση τοῦ ἰδεώδους προτύπου τοῦ χριστιανοῦ 
ἄρχοντα, κανόνα τῆς πολιτικῆς ζωῆς μέ ἰδιαίτερη παιδαγωγική ἀξία. 

Ὁ ἱερός Φώτιος εἶχε ἄλλη ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας καί αὐτήν ἑρμήνευε, 
καταδικάζοντας τόν καιροσκοπισμό τῆς Ρώμης, ἀμφισβητῶντας τούς Φρά-
γκους καί τό Δυτικό πνεῦμα μέ τίς καινοτομίες του. 

Τόν Μ. Φώτιο, καί τότε καί αἰῶνες ἀργότερα, δέν θέλησαν νά κατανο-
ήσουν οἱ παράγοντες τῆς Δύσης καί γι’ αὐτό τόν πολέμησαν σκληρά, κατευ-
θύνοντας τά βέλη καί τίς αἰχμές τους μέχρι τά φιλολογικά του ἔργα. Πολύ 
καθαρά συνοψίζει ὁ  Ἅγιος Νεκτάριος τούς λόγους «τῆς μήνιδος τῶν Δυ-
τικῶν κατά τοῦ Φωτίου» : «Φοβεροί ἀληθῶς ἄνθρωποι. Εἰς αὐτούς ἀληθῶς 
ἁρμόζει ὁ τοῦ Σωτῆρος ἔλεγχος, ὁ πρός τούς Φαρισαίους γενόμενος ὅτι τήν 
κάμηλον καταπίνουσι, τόν δέ κώνωπα διϋλίζουσι· ἐν ᾧ, ὡς εἴδομεν, καί ὡς 
ἀμέσως κατωτέρω ὀψόμεθα, οὐδένα νόμον θεῖον καί ἀνθρώπινον σέβονται, 
ἐπανίστανται ἀκάθεκτοι κατά τῆς νομιμοτάτης ἐκλογῆς τοῦ Φωτίου. Ἀλλ’ 
ὡς εἴπομεν ἔχουσι τόν ἰδιαίτερον ἑαυτῶν λόγον. Ἡ στάσις τοῦ Φωτίου καί 
τά ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ὀρθοδοξίας τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας 
προπύργια τοῦ Φωτίου ἐξησφάλισαν τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τό μετά ταῦτα, 
οἱ δέ κατά καιρούς πρόμαχοι αὐτῆς ἔνθεν ὠχυροῦντο ὄπισθεν τῶν προ-
μαχώνων τούτων, ἑτέροθεν δέ ἐλάμβανον τούς ὑπέρ τῆς  Ἐκκκλησίας τοῦ 
Φωτίου ἀγῶνας ὡς παράδειγμα ἀξιομίμητον. Ἐάν ἡ Ἀνατολή δέν ὑπετάγη 
τῇ Δύσει, ὀφείλεται τῷ Φωτίῳ. Διότι ἐάν ὁ Φώτιος ἐμιμεῖτο τόν  Ἰγνάτιον, 
δέν συνεκρότει δέ τήν Ηην Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἅπασα ἡ Ἀνατολή θά 
ὑπετάσσετο τῷ  Πάπᾳ. Ὁ Φώτιος, οὐ μόνο ἀνέτρεψε τά ἐπί  Ἰγνατίου γε-
νόμενα καί ἔστησε τό ἑαυτοῦ ὀρθόδοξον ἵδρυμα, ἀλλά καί τήν Βουλγαρίαν 
αὐτός ἔσωσε τῆς ἑτεροδοξίας· καί ἐάν οἱ Βούλγαροι διέσωσαν τήν ὀρθήν 
πίστιν, ταύτην ὀφείλουσι τῷ Φωτίῳ. Ἰδού οἱ λόγοι, δι’ οὕς οἱ Παπισταί πνέ-
ουσι μένεα κατά τοῦ Φωτίου. Ἔχουσι δίκαιον· διότι ἐάν δέν ὑπῆρχε Φώτιος, 
ἀληθῶς δέν θά ὑπῆρχε σχῖσμα, ἀλλά δέν θά ὑπῆρχε καί  Ἑλληνισμός καί 
Ὀρθοδοξία, ἀλλά θά ὑπῆρχε πνευματική δουλεία καί φρόνημα θρησκευτι-
κόν καί ἐθνικόν πεπλανημένον.

Ὁ Φώτιος περιέσωσεν ἀμφότερα καταπολεμήσας τήν Δυτικήν ἐπιδρο-
μήν». (Θρακική  Ἐπετηρίς, 1897, σελ. 46-47).

                                     Στυλιανή Σπυροπούλου
         Φιλόλογος                                                       



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 186

Δύο Ρῶσσοι βιολόγοι

Δ
έν χρειάζεται νά πεῖ κανείς πολλά γιά τή θεωρία τῆς ἐξέλιξης πού 
διατύπωσε ὁ Κάρολος Δαρβίνος. Εἶναι λίγο–πολύ γνωστό ὅτι, σύμ-

φωνα μέ τή θεωρία αὐτή, οἱ πολυμελέστεροι ὀργανισμοί προῆλθαν ἀπό 
τούς ἁπλούστερους σέ μιά ἐξελικτική πορεία πού διήρκεσε πάρα πολλά 
χρόνια καί ἀκόμη συνεχίζεται. Στήν ἐξέλιξη τῶν ὀργανισμῶν, πρωτα-
γωνιστικούς ρόλους ἔχει ἡ τύχη καί τό φυσικό περιβάλλον: Οἱ ὀργανι-
σμοί, ἀπό γενιά σέ γενιά, ἀναπτύσσουν τυχαῖα πρόσθετες ἰδιότητες, 
κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες τούς προσδίδουν ἕνα πλεονέκτημα σέ σχέση 
μέ τούς λοιπούς, ἕνα ὅπλο, πού τούς χαρίζει τήν ὑπεροπλία στόν ἀγώ-
να γιά τήν ἐπιβίωση. Ἔτσι, τό φυσικό περιβάλλον, ἡ τυφλή καί ἄνους 
«φύση» ἐξοντώνει τούς μειονεκτοῦντες ὀργανισμούς καί «ἐπιλέγει» 
τούς καλύτερα ἐξοπλισμένους. Μέ τή φυσική αὐτή ἐπιλογή ἐπιβιώνει 
τελικῶς ὁ ἰκανότερος, ὁ καλύτερα ἐξοπλισμένος. Εἶναι, ἀκόμη, γνωστό 
ὅτι πολλοί κοινωνιολόγοι ἔχουν ἐπιχειρήσει νά ἐφαρμόσουν τήν ἀρχή 
τῆς «ἐπιβίωσης τοῦ ἰσχυρότερου» ἤ «τοῦ καλύτερα προσαρμοσμένου» 
στό πλαίσιο τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης τῶν ἀνθρώπων, προτείνοντας 
τή θεωρία τοῦ λεγόμενου «κοινωνικοῦ δαρβινισμοῦ».

Σέ προηγούμενο σημείωμα εἴχαμε ἐπισημάνει ὅτι ἡ θεωρία αὐτή 
ὑπάγεται στό εὐρύτερο κοσμοθεωριακό πλαίσιο τῆς εἰδωλολατρίας, 
μέ τό σκεπτικό ὅτι προβαίνει στήν παραδοχή ὅτι οἱ ἔμβιοι ὀργανισμοί 
ὀργανώνονται αὐτοδύναμα, χωρίς νά προηγηθεῖ σκόπιμη Δημιουργική 
πράξη. Στό παρόν σημείωμα δέν θά ἐπιχειρήσουμε, βέβαια, νά δώσου-
με συνολική εἰκόνα τῆς ἐξέλιξης τῶν ἰδεῶν σχετικά μέ τή «θεωρία τῆς 
ἐξέλιξης», ἀλλά ἁπλῶς θά ἀναφερθοῦμε ἀκροθιγῶς σέ δύο βιβλία δύο 
ξεχασμένων σήμερα Ρώσσων βιολόγων πού ἀντιμετωπίζουν τή θεωρία 
αὐτή ὑπό ἄλλο φῶς. Σημειωτέον ὅτι θά προβοῦμε σέ αὐτές τίς ἀναφορές, 
διότι, ἄν καί δέν διαθέτουμε εἰδικές γνώσεις ἐπί τοῦ θέματος, κρίνουμε 
ὅτι εἶναι πάντοτε χρήσιμη ἡ εὐρύτερη καί ὑπό πολλές  ὁπτικές γωνίες 
συζήτηση, μέ δεδομένο ἄλλωστε ὅτι δέν ἔχει ὑποπέσει στήν ἀντίληψή 
μας, ἐάν ἔχει γίνει κἄν τέτοια συζήτηση στή χώρα μας τά τελευταῖα 
χρόνια. Πόσῳ μᾶλλον πού τά ὅσα θά ἀναφέρουμε δέν προϋποθέτουν 
εἰδικές γνώσεις, ἀλλά ἀπευθύνονται στήν κοινή λογική.

Ὁ πρῶτος, λοιπόν, Ρῶσσος εἶναι ὁ ἄγνωστός μας Βόρις Νικολάγιε-
βιτς Τσιτσέριν (1828-1903). Ἦταν γιός ἑνός πλούσιου γαιοκτήμονα καί 
σπούδασε στή Νομική Σχολή στό Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας. Τό 1861 
διορίσθηκε καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας, ἀλλά παραιτή-
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θηκε τό 1868 σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τίς κυβερνητικές παρεμβά-
σεις στό πανεπιστήμιο. Τό 1881 ἐξελέγη δήμαρχος τῆς Μόσχας, ἀλλά 
ἀποσύρθηκε κατά τήν ἐπιθυμία τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου τοῦ Β΄, καθώς 
εἶχε τονίσει τήν ἀναγκαιότητα τῆς λαϊκῆς ἀντιπροσώπευσης κατά τήν 
ἄσκηση τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Ὁ Νικόλαος Λόσκυ, πατέρας τοῦ Ρώσ-
σου θεολόγου Βλαδίμηρου Λόσκυ, στό βιβλίο του μέ τόν τίτλο «Ἱστορία 
τῆς Ρωσσικῆς Φιλοσοφίας» –ἀπό ὅπου ἀντλοῦμε τά σχετικά στοιχεῖα–, 
ἀναφέρει ὅτι ὁ Τσιτσέριν ἦταν ἐκφραστής ἑνός μετριοπαθοῦς καί φιλε-
λεύθερου συντηρητισμοῦ.

Ὁ Τσιτσέριν ἔγραψε πολλά βιβλία, φιλοσοφικά καί ἐπιστημολο-
γικά. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού μᾶς ἐνδιαφέρει στό πλαίσιο τοῦ παρόντος ση-
μειώματος εἶναι τό βιβλίο του μέ τόν τίτλο «Ἕνα πείραμα ταξινόμησης 
τῶν ζώων», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε τό 1892. Μέ τό ἐν λόγῳ –ἀξιοσημείωτο 
κατά τόν Λόσκυ– βιβλίο, πού στηρίζεται σέ προσεκτική μελέτη τοῦ 
πραγματικοῦ ὑλικοῦ, ὁ Τσιτσέριν ἐναντιώνεται ρητῶς στόν Δαρβινισμό 
στό βαθμό πού ὁ τελευταῖος, ἐπικαλούμενος τή «φυσική ἐπιλογή» καί 
τόν «ἀγώνα γιά τήν ἐπιβίωση», ἐπιχειρεῖ νά ἀποδώσει τήν προέλευση 
τῶν τελειότερων καί πολυμελέστερων ὀργανισμῶν σέ κατώτερους καί 
ἁπλούστερους. Ὁ Τσιτσέριν τονίζει τό γεγονός ὅτι οἱ κατώτεροι ὀργα-
νισμοί εἶναι περισσότερο γόνιμοι ἀπό τούς ἀνώτερους. Ὅτι ἔχουν λι-
γότερες βιολογικές ἀνάγκες καί ὅτι ἑπομένως εἶναι καλύτερα προσαρ-
μοσμένοι στό φυσικό περιβάλλον τους. Καί τό κυριότερο, καθόλου δέν 
ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι οἱ κατώτεροι καί ἁπλούστεροι ὀργανισμοί τάχα 
καταστρέφονται ἀπό τούς ἀνώτερους, ὅπως «προβλέπει» ἡ θεωρία τῆς 
ἐξέλιξης καί ἰδίως τό κεντρικό της «δόγμα» τῆς «φυσικῆς ἐπιλογῆς». Μέ 
τά δεδομένα αὐτά, ὁ Τσιτσέριν ὑποστηρίζει ὅτι ἡ αὐξανόμενη πολυμέ-
λεια τῶν ὀργανισμῶν δέν ὀφείλεται στόν «ἀγῶνα γιά τή ζωή», ἀλλά, 
ἀντιθέτως, προχωρεῖ παρά τήν ὕπαρξή του. Ἡ τύχη καί οἱ μικρές με-
ταλλάξεις πού –κατά τόν Δαρβινισμό– ἐπιφέρει στούς ὀργανισμούς δέν 
εἶναι χρήσιμοι παράγοντες στόν ἀγῶνα γιά τή ζωή. Σέ τελική ἀνάλυση 
ὁ «ἀγώνας γιά τήν ἐπιβίωση» καί ἡ «φυσική ἐπιλογή» δέν παράγουν 
τίποτε, ἁπλῶς διατηροῦν αὐτό πού ἔχει παραχθεῖ ἀπό κάποιον ἄλλο 
παράγοντα.

Ὁ Τσιτσέριν ὑποστηρίζει ὅτι αὐτός ὁ ἄλλος παράγοντας, εἶναι μιά 
ἐσωτερική, ἔμφυτη στή φύση, δύναμη πού καθοδηγεῖ τήν ἀνάπτυξη τῶν 
βιολογικῶν ὀργανισμῶν ἀπό τήν ἀρχική ἀδιαίρετη ἑνότητα στήν ἁρμο-
νική πολλαπλότητα. Δέν γνωρίζουμε, ἄν καί αὐτό δέν ἔχει σημασία 
γιά τόν σκοπό τοῦ παρόντος σημειώματος, πῶς ἀκριβῶς ἐννοοῦσε τήν 
ἔμφυτη αὐτή δύναμη. Ὑποθέτουμε, ὅμως, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τήν 
εὐρύτερη κοσμοθεωρία του, ὅτι συνέδεε τή δύναμη αὐτή μέ τή δράση 
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τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού πληροῖ τά πάντα καί χορηγεῖ τή ζωή.
Αὐτό, ὅμως, πού ἔχει σημασία εἶναι, νομίζουμε, τό βασικό ἐπιχεί-

ρημα τοῦ Τσιτσέριν: Πῶς ἐξηγεῖται ἡ ἐπιβίωση τῶν κατώτερων ὀργα-
νισμῶν παράλληλα μέ τούς ἀνώτερους; Ἡ ἴδια ἡ ἐπιβίωσή τους δέν 
ἀποδεικνύει –ipso facto- ὅτι εἶναι τοὐλάχιστον τό ἴδιο καλά ἐξοπλισμέ-
νοι στόν ἀγώνα γιά τή ζωή μέ τούς ἀνώτερους ὀργανισμούς; Ἐάν αὐτό 
ἰσχύει, δέν καταρρίπτεται τό θεμέλιο τοῦ Δαρβινισμοῦ, ἤτοι τό ὅτι αὐτό 
πού ὑποκινεῖ τήν ἐξέλιξη εἶναι ὁ ἀγώνας γιά τή ζωή; Διότι ποιός ὁ λόγος 
νά μπεῖ ἡ «φύση» σέ ὅλη αὐτή τήν «ταλαιπωρία» νά παράξει ἀνώτερους 
ὀργανισμούς, ἀφοῦ καί οἱ ἁπλούστεροι ἐπιβιώνουν «μιά χαρά» καί τό 
ἔχουν μάλιστα ἀποδείξει;

Ὁ ἄλλος Ρῶσσος, γνωστός ἰδίως σέ ὅσους ἀσπάζονται τήν ἀναρ-
χική ἰδεολογία, εἶναι ὁ πρί-
γκιπας Πιότρ Ἀλεξέγιεβιτς 
Κροπότκιν (1842-1921). Ἡ 
ζωή τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ 
ἦταν περιπετειώδης, κα-
θώς συνδέθηκε μέ τόν 
Ρωσσικό μηδενισμό καί 
ἀναρχισμό, γνώριμούς μας 
ἀπό ἔργα τοῦ Θεοδώρου 
Ντοστογιέφσκυ. Ἡ πτυχή, 
ὅμως, τῆς ζωῆς του πού 
ἀφορᾶ τό παρόν σημείω-
μα εἶναι ἐκείνη πού σχε-
τίζεται μέ τή βιολογία: Ὁ 
πρίγκιπας ὑπηρέτησε γιά 
ἕνα διάστημα στό Τάγμα 
τῶν Σιβηριανῶν Κοζάκων 
καί εἰδικότερα στόν τομέα 

τῶν ἐξερευνητικῶν ἀποστολῶν. Ἐπί σειρά ἐτῶν ταξίδευε στήν ἀχανή 
περιοχή ἀπό τόν ποταμό Ἀμούρ, στήν Τρανσβαϊκάλη ἕως τά βάθη τῆς 
Μαντζουρίας. Καρπός τῶν ἐρευνῶν του ἦταν ἕνα βιβλίο μέ τόν τίτλο 
«Ἀλληλοβοήθεια». Μέ τό ἐν λόγῳ βιβλίο ὁ Κροπότκιν ἐναντιώνεται 
στόν καθ’ αὐτό Δαρβινισμό καί ἀκόμη περισσότερο στόν κοινωνικό 
Δαρβινισμό. Ὑποστηρίζει ὅτι αὐτό πού ἔχει σημασία τόσο στή φύση, 
ὅσο καί στήν κοινωνία εἶναι ἡ ἀλληλοβοήθεια καί ἡ ἀλληλεγγύη. Καί 
ὅτι, ἑπομένως, δέν εὐσταθοῦν καθόλου οἱ θεωρίες κάποιων Ἀγγλοσα-
ξόνων φιλοσόφων καί κοινωνιολόγων γιά τό δῆθεν δικαίωμα τοῦ καθε-
νός νά ἀνταγωνίζεται τούς ἄλλους ὡς στηριζόμενο στή «φυσική τάξη 
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τῶν πραγμάτων», ἀφοῦ δῆθεν «ὅ,τι συμβαίνει εἶναι αὐτό πού πρέπει 
καί νά συμβαίνει». Δέν θά ἀναφερθοῦμε ἐκτενέστερα στό βιβλίο καί τίς 
ἀπόψεις του, ἀλλά θά παραθέσουμε λίγες φράσεις ἀπό αὐτό οἱ ὁποῖες 
δίνουν κάποια ἰδέα τοῦ περιεχομένου του. Ἐκεῖ μεταξύ πολλῶν ἄλλων 
ἀναφέρεται ὅτι: «ἡ κοινωνική ζωή δέν εἶναι ἐξαίρεση στόν κόσμο 
τῶν ζώων. Εἶναι ὁ κανόνας, ὁ νόμος τῆς φύσης πού ἔχει σχεδόν γε-
νική ἰσχύ στά ἀνώτερα σπονδυλωτά…καθώς ἀνεβαίνουμε τήν κλί-
μακα τῆς ἐξέλιξης, βλέπουμε ὅτι ἡ συνεργασία γίνεται ὁλοένα καί 
πιό συνειδητή. Χάνει τόν βιολογικό της χαρακτήρα, παύει νά εἶναι 
ἐνστικτώδης καί ἐκλογικεύεται…Μήν ἀνταγωνίζεστε! Ὁ ἀνταγωνι-
σμός εἶναι βλαπτικός γιά τά εἴδη καί ὑπάρχουν πολλοί τρόποι γιά 
νά τόν ἀποφύγετε….Τά περισσότερα πουλιά κινοῦνται ἀργά πρός 
τόν νότο καθώς ἔρχεται ὁ χειμώνας ἤ συγκεντρώνονται σέ ὁμάδες 
καί ἔτσι ἀποφεύγουν τόν ἀνταγωνισμό…» (βλ. «Ἀλληλοβοήθεια», 
ἐκδ. Καστανιώτη, 2009).

Εἶναι κατά κάποιο τρόπο περιττό νά τονίσουμε πόση σημασία 
ἔχει γιά τήν ἀλλαγή τῆς νοοτροπίας μας μιά θεωρία πού ἀποκαθιστᾶ 
τή φύση ὡς ἔργο πού αἰνεῖ τόν Θεό («αἰνεῖτε τόν Κύριον... τά θηρία 
καί πάντα τά κτήνη, ἑρπετά καί πετεινά πτερωτά..», Ψαλμός 148ος), 
ἔστω “στενάζον καί ἀποκαραδοκοῦν τήν ἐλευθερία της” (Πρός Ρωμαί-
ους, 8,19), ὡς φορέα τῆς φυσικῆς ἀποκάλυψης τοῦ Λόγου τῶν ὄντων καί 
ὄχι ὡς ἀδυσώπητα κτηνώδη, ὅπως θέλουν νά τήν παρουσιάσουν πολ-
λοί δυτικοί φιλόσοφοι γιά νά στηρίξουν μετά σέ αὐτή, ὡς σέ πρότυπο 
συμπεριφορᾶς, τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου. Εἶναι, ἀκόμη, αὐτονόητο ὅτι 
ἔχει ἰδιαίτερη σημασία νά μελετηθοῦν ὑπό διαυγές πρῖσμα τά ὅσα δε-
δομένα παρέχει ἡ ἀπροκατάληπτη ἔρευνα τῆς φύσης, ὅπως αὐτή πράγ-
ματι εἶναι, καί ὄχι ὅπως ὁ καθένας τήν φαντάζεται γιά νά δικαιώσει τίς 
ὑπαρξιακές ἐπιλογές του.

Ἐν κατακλεῖδι, ἄν καί πιστεύουμε ὅτι περιττεύει καί αὐτό, νά δι-
ευκρινίσουμε ὅτι οἱ ἀναφορές στούς ἐν λόγῳ Ρώσσους, πού, ἄν μή τί 
ἄλλο εἶναι πρωτότυποι καί μέ ἀνεξάρτητη σκέψη, ὡς ἐκφεύγοντες ἀπό 
τόν κοινότοπο «δυτικό κανόνα», ἔγιναν μέ στόχο νά ἀναρωτηθοῦμε 
ξανά, κατά τό δυνατό, γιά τά ὅσα κατά ἐποχές θεωροῦμε αὐτονόητα, 
ὡς δῆθεν ἀποδεδειγμένες ἐπιστημονικές ἀλήθειες καί ὄχι βέβαια γιά 
νά τούς παρουσιάσουμε ὡς ἀλάθητους καί ἀκριβεῖς κατά πάντα ἐκφρα-
στές τῆς ἀλήθειας.

       Νομομαθής
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Μιά ἄγνωστη Ἐπιστολή του ἀπό τά Ρωσικά Ἀρχεῖα
Ὁ Καποδίστριας ἀρνεῖται ὅτι εἶναι Μασῶνος!

Κ
ατά καιρούς δημοσιεύονται μελέτες καί κείμενα πού σκοπό ἔχουν 
νά ἀποδείξουν ὅτι ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἦταν τέκτονας. Σέ αὐτά 

θά ἀπαντήσουμε λεπτομερῶς προσεχῶς, ἀλλά σάν μία πρώτη καί σύντο-
μη ἀπάντηση θά θέλαμε νά παραθέσουμε ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ 
Ἰωάννου Καποδιστρίου πρός τόν συμφοιτητή του καί παλιό του φίλο κ. 
Βαρδαλάχο τό 1820 πού ἀπαντάει στό συγκεκριμένο θέμα.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἔχει δημοσιευθεῖ στό βιβλίο «Ὁ Ἰωάννης Καπο δί
στριας στή Ρωσία, Γριγκόρι Ἄρς, ἐκδόσεις Ἀσίνη». Ὁ συγγρα φέας Γρι-
γκόρι Ἄρς εἶναι ἱστορικός καί μελετητής τῆς ζωῆς καί τῆς σταδιο δρομίας 
τῶν Ἑλλήνων στή Ρωσία καθώς καί τῶν Ἑλληνορωσικῶν σχέσεων τήν πε-
ρίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ ἔρευνά του στά ἀπέραντα Ρω-
σικά ἀρχεῖα μᾶς ἔχει φέρει στό φῶς πολλές λεπτομέρειες καί ἄγνωστα 
στοιχεῖα.

Στήν ἐπιστολή του αὐτή ὁ Καποδίστριας ἀποδεικνύεται  προφητικός. 
Ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος ἄν ἦταν τέκτονας ἤ ὄχι, μέ τρόπο πού ἀποστομώνει ὅλους 
τούς μελλοντικούς “διεκδικητές” τοῦ ὀνόματός του. Ἐξηγεῖ, μάλιστα, καί 
τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο δέν θά μποροῦσε ποτέ νά εἶναι τέκτονας, πείθο-
ντας καί τόν πιό δύσπιστο ἀναγνώστη. Ἐπιπλέον, προτρέπει τόν φίλο του 
κ. Βαρδαλάχο νά κρατήσει τήν ἐπιστολή αὐτή καί νά τήν παρουσιάζει ὡς 
ἀδιάψευστο τεκμήριο σέ ὅποιον ἀναφέρει τέτοιο ψέμα. Πιστοί καί ἐμεῖς 
στήν ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου Κυβερνήτη, παραθέτουμε τήν ἐπιστολή σέ 
αὐτούς πού μέχρι καί σήμερα ψεύδονται.

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ι.Α.Καποδίστρια πρός τόν Κ. Βαρδαλάχο, μέ τήν πα-
ράκληση νά διαψεύσει ὁποιουσδήποτε ἰσχυρισμούς γιά συμμετοχή του 
στή δράση τῶν μυστικῶν ἐπαναστατικῶν ὀργανώσεων

«Ἁγία Πετρούπολη, 4(16) Ἰανουαρίου 1820
.......
Σέ μιά ἐποχή πού ἡ μανία τῶν σεχτῶν καί τῶν μυστικῶν ὀργανώσεων 

παραπλανᾶ ὅλα τά μυαλά καί ἀπειλεῖ τίς πιό πολιτισμένες χῶρες τῆς Εὐρώ-
πης μέ νέες καταστροφές, ἐσεῖς μπορεῖτε νά κρίνετε ἐάν εἶναι σημαντικό νά 
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διαφωτίσουμε τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους γιά τήν πραγματική κατά-
σταση τῶν πραγμάτων, καί ἀπό ἐκείνους πού τούς ἀποπλανοῦν. Ἀκριβῶς μέ 
αὐτή τήν πρόθεση ἐγώ ἀπευθύνομαι σέ ἐσᾶς μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη καί σᾶς 
ζητῶ νά δώσετε ἰδιαίτερη προσοχή σέ αὐτή τήν ὑπόθεση, τόσο λεπτή, ὅσο 
καί σημαντική.

Ἐσεῖς στή θέση σας καλεῖστε νά καθοδηγεῖτε τήν νεολαία, καί μέ αὐτήν 
τήν ἰδιότητα ἔχετε δικαίωμα νά ἀπολαμβάνετε  τόν σεβασμό καί τήν ἐμπιστο-
σύνη τῶν ἡλικιωμένων ἀνθρώπων καί ὅλων πού ἔχουν κῦρος στήν πατρίδα 
μας.

Ἔτσι, ἑπομένως, θά πρέπει πάντα, ὅταν ἔχετε τήν εὐκαιρία, νά προσπα-
θεῖτε νά προστατεύσετε τούς μαθητές σας ἀπό τό μίασμα τῶν σεχτῶν, νά 
ἀποτρέπετε ἀπό αὐτές μορφωμένους ἀνθρώπους καί νά διορθώνετε τίς ἀπό-
ψεις τῶν προυχόντων μας σέ αὐτό τό σημεῖο. Ὅμως σέ κάθε περίπτωση, ἐάν 
κάποιος θά ἐπιτρέψει στόν ἑαυτό του νά σᾶς μιλήσει γιά μένα ὡς ἄτομο 
πού δίνει συμβουλές ἤ ἐνθαρρύνει, διευθύνει ἤ συμμετέχει σέ μιά ὁποια-
δήποτε ἑταιρεία, ὁ σκοπός καί τά μέσα τῆς ὁποίας εἶναι μυστικά, ἐγώ σᾶς 
ἐξουσιοδοτῶ, καί ἐπίσης σᾶς παρακαλῶ νά καταγγέλετε ἀποφασιστικά 
αὐτό τό ψέμα, παρουσιάζοντας, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀναγκαῖο, τήν παροῦσα ἐπι-
στολή ὡς ἀπόδειξη. Πάντοτε, ἀκόμη καί στά νεανικά μου χρόνια, ἔνιωθα 
ἀποστροφή γιά ὁποιαδήποτε μυστική ὀργάνωση. Πάντα μοῦ φαινόταν ὅτι 
οἱ ὑποχρεώσεις πού ἐπιβάλλονται σέ ἐμᾶς ἀπό τούς νόμους καί τούς κανο-
νισμούς τοῦ Θείου Νομοθέτη, ἄν καί θετικές, ἤδη ὑπερβαίνουν τίς πενι-
χρές ἀνθρώπινες δυνάμεις. Ὡς ἐκ τούτου, ἐάν μποροῦμε νά ἐκπληρώνουμε 
αὐτό τό σκοπό πολύ ἀτελῶς, γιατί νά ἀναλαμβάνουμε νέες ὑποχρεώσεις,  ὁ 
σκοπός τῶν ὁποίων, ἄλλωστε, εἶναι ἄγνωστος, καί ἡ οὐσία τῶν ὁποίων δέν 
μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ ρητά; ...»

(Ἀρχεῖο τῆς Ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀποθ. 
Γραμματείας, 1820, ὑποθ. 835, φύλλο 8-11)

    Καρζῆς Νικόλαος
   ἨλεκτρολόγοςΜηχανικός Ε.Μ.Π
Διαχειριστής τῆς ἱστοσελίδας 
www.kapodistrias.info

Σημ. ἀρθρογράφου:  Οἱ ἐπισημάνσεις στό κείμενο εἶναι δικές μας.
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ΜΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ  Η  ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ
«Γιά τόν (Χριστιανό), τό ἐρώτημα τί νά διδάξει στά θρησκευτικά 

δέν προκύπτει στήν οὐσία. Εἶναι τό καθῆκον μας, ὡς γονεῖς καί δάσκαλοι νά 
κληροδοτήσουμε στήν ἑπόμενη γενιά τήν “Παρακαταθήκη τῆς Πίστης” πού 
κληροδοτήθηκε σέ ἐμᾶς διά μέσου τῶν αἰώνων ἀπό τήν Ἐκκλησία. Τό πρό-
βλημά μας ἑπομένως, δέν εἶναι τό τί θά διδάξουμε, ἀλλά τό πῶς, καί πότε». 

Α
ὐτά γράφει ἡ Μοντεσσόρι στό βιβλίο της «Τό Παιδί στήν Ἐκκλησία», 
κεφ. 5.
Ἡ Μαρία Μοντεσσόρι ἦταν μιά πρωτοπόρος παιδαγωγός, ἡ ὁποία, 

ἄν καί γιατρός, ἀσχολήθηκε ἀρχικά μέ τήν ἐκπαίδευση παιδιῶν μέ νοητική 
ὑστέρηση καί ἀργότερα, μέ τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν σέ ὅλες τίς βαθμίδες 
ἐκπαίδευσης, μέ ὄντως θεαματικά ἀποτελέσματα. Σήμερα, ὑπάρχουν 22.000 
Μοντεσσοριανά σχολεῖα σέ ὅλο τόν κόσμο, τά περισσότερα στήν προσχο-
λική ἐκπαίδευση ἀλλά καί δημοτικά καί γυμνάσια. Τά τελευταῖα χρόνια ἡ 
ἐπιστήμη ἐπιβεβαίωσε τίς ἀνακαλύψεις της καί τά Μοντεσσοριανά σχολεῖα 
σέ ὅλο τόν κόσμο αὐξάνονται μέ ἁλματώδη ρυθμό.

Ἡ μέθοδός της βασίστηκε στήν ἐπιστημονική παρατήρηση τῆς σωμα-
τικῆς καί πνευματικῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ καί ὁδήγησε σέ ἀνακαλύψεις, 
τοῦ παιδικοῦ ψυχισμοῦ, ἰδιαίτερα τίς “εὐαίσθητες περιόδους” καί τόν “ἀφο-
μοιωτικό νοῦ”,  πού δημι ούργησαν ἐπανάσταση στό χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης 
καί πού ἀξιοποιοῦνται μέχρι σήμερα σέ ὅλο τό φᾶσμα τῆς σχολικῆς ἐκπαί-
δευσης, παγκοσμίως.

Ὅταν ἀναφερόταν στήν πνευματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ, ἡ Μοντεσ-
σόρι, ἀντιμετώπιζε τό πνεῦμα μέ ἕνα τρόπο συνολικό. Ἔλεγε ὅτι τό νά ἀρνηθεῖ 
κάποιος τήν ὕπαρξη αὐθόρμητου θρησκευτικοῦ αἰσθήματος στόν ἄνθρωπο 
θά ἦταν ἕνα παιδαγωγικό σφάλμα ἀνάλογο τοῦ νά ἀρνηθεῖ κάποιος σέ ἕνα 
παιδί τήν ἀγάπη τῆς μάθησης καί ἔρευνας. Προσέθετε, μάλιστα, ὅτι ἡ καθυ-
στέρηση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης θά ἦταν ἕνα σφάλμα ἀνάλογο τῆς 
μή ἐκπαίδευσης τῶν αἰσθήσεων (ἀκοῆς, ἀφῆς, ὅρασης κλπ) σέ μιά ἡλικία 
ὅπου αὐτές ἐκπαιδεύονται εὔκολα.1

Τόνιζε ἡ Μοντεσσόρι, συγκεκριμένα, ὅτι οἱ ἀνακαλύψεις της, ὅσο καί 
ἄν μεταμόρφωσαν τήν ἐκπαίδευση καί τά παιδιά πού συμμετεῖχαν σέ αὐτή 
καί ἔδωσαν ἐλπίδα γιά τό μέλλον, σέ καμία περίπτωση δέν ἀρκοῦν. Ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ ἀπό μόνος του νά ἀνυψωθεῖ, ὅπως δέν μπορεῖ νά ση-
κωθεῖ ὄρθιος ἀπό τά κορδόνια τῶν παπουτσιῶν του. “Για νά ἀνασηκωθεῖ ἡ 
ἀνθρωπότητα ἀπό τήν σημερινή της κακή κατάσταση, χρειαζόμαστε δύο πα-
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ράγοντες: τή θρησκεία καί μιά ἐντονοποιημένη ἐκπαίδευση”.2

Ἔγραψε πάμπολλα βιβλία, ἔδωσε ἀμέτρητες διαλέξεις καί δίδαξε ἑκα-
τοντάδες παιδαγωγούς. Πέρα ἀπό τίς συνεχεῖς ἀναφορές στήν Ἁγία Γραφή, 
ἔγραψε καί βιβλία συγκεκριμένα γιά τήν θρησκευτική ἐκπαίδευση τῶν παι-
διῶν, ἀπό 3 ὡς 14 ἐτῶν. Πρίν τόν θάνατό της, ἐρευνοῦσε τήν θρησκευτική 
ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν κάτω τῶν 3 ἐτῶν.

Ἡ φιλοσοφίας της συνοψίζεται στό παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπό τό βι-
βλίο της «Πρακτικός Ὁδηγός στή Μέθοδό μου»:

«Ὅ,τι ἀκριβῶς θέλουμε καί χρειαζόμαστε ἐμεῖς γιά νά ζήσουμε καί νά 
ἐργασθοῦμε σέ μιά εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα μαζί μέ τούς ἄλλους, τό θέλουν καί 
τά παιδιά: νά μή μᾶς ἐνοχλοῦν στήν ἐργασία μας, νά μή μᾶς φέρνουν ἐμπόδια 
στίς προσπάθειές μας, νά ἔχουμε καλούς φίλους, πρόθυμους νά μᾶς βοηθή-
σουν σέ ὥρα ἀνάγκης, νά τούς βλέπουμε νά χαίρονται μαζί μας, νά μποροῦμε 
νά τούς ἐκμυστηρευθοῦμε τά μυστικά μας καί νά τούς ἐμπιστευθοῦμε, πάντα 
κάτω ἀπό συνθῆκες ἰσοτιμίας.  Τά παιδιά εἶναι κι αὐτά ἀνθρώπινα ὄντα πού 
τούς χρωστᾶμε σεβασμό. Μάλιστα εἶναι ἀνώτερα ἀπό μᾶς, ἐξ αἰτίας τῆς ἀθω-
ότητάς τους καί τῶν μεγαλύτερων δυνατοτήτων πού ἀνοίγονται γιά τό μέλλον 
τους. Ἄς θυμόμαστε πώς ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε ἐμεῖς τό ἐπιθυμοῦν κι ἐκεῖνα.. . . . . .

Γιά νά καταλάβουμε τίς ἐπιθυμίες τῶν παιδιῶν πρέπει νά τίς μελετήσου-
με ἐπιστημονικά, γιατί συχνά εἶναι ἀσυνείδητες… Ἐλάχιστα γνωρίζουμε γιά 
τόν τρόπο πού ξεδιπλώνεται ἡ ἐσωτερική ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Σίγουρα τό παιδί 
μεγαλώνει μέ τή βοήθεια κάποιας θεϊκῆς δύναμης ἀνάλογης μέ ἐκείνη πού δη-
μιούργησε ἀπό τό τίποτα τό βρέφος. . . . . . .

Ἄς ἀφήσουμε τή ζωή ἐλεύθερη νά ἀναπτυχθεῖ μέσα στά ὅρια τοῦ καλοῦ 
κι ἄς παρακολουθήσουμε τό ξεδίπλωμά της. Αὐτή εἶναι ὅλη ἡ ἀποστολή μας. 
Ἴσως, παρατηρῶντας,  νά θυμηθοῦμε τά λόγια Ἐκείνου, τοῦ Ἀπόλυτα Καλοῦ: 
“Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός με.” Δηλαδή: “Μήν τά ἐμποδίζετε νά ἔλθουν, 
γιατί, ἄν τά ἀφήσετε ἐλεύθερα καί ἀνεμπόδιστα, θά ἔλθουν μόνα τους.»3

Ἡ Μοντεσσόρι δέν ἦταν Ὀρθόδοξη ἀλλά Ρωμαιοκαθολική. Ὡστόσο, 
ἐπειδή ἦταν βαθειά θρησκευόμενη, μέ γνήσια πνευματικότητα, τήν φώτισε ὁ 
Θεός νά διαπρέψει στήν ἐπιστήμη της καί νά παραδειγματίσει καί ἐμᾶς τούς 
Ὀρθοδόξους νά κινηθοῦμε πρός τήν σωστή κατεύθυνση τῆς ἀληθινῆς, τῆς 
κατά Θεόν ἐκπαιδεύσεως. 

       Λόττη  Καλουτᾶ

Ὑποσηειώσεις
1. Sofia Cavaletti: Τeaching Doctrine and Liturgy: The Montessori Approach
2. Maria Montessori and others: The Child in the Church, p. 83-84
3. Μοντεσσόρι, Μαρία: Πρακτικός Ὁδηγός στή Μέθοδό μου, σελ. 84-85



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 186

Ἐγώ δέν ἀγαπῶ τούς Ἕλληνες!

Ε
ἶναι ἐκεῖνο τό καλοκαίρι πού ἡ θάλασσα τοῦ Αἰγαίου κατακλύσθηκε ἀπό 
τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού ἐξῆλθαν ἀπό τήν ἀσιατική ἀκτή γιά νά δια

περαιωθοῦν στήν Εὐρωπαϊκή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Δύο ἄνθρωποι μές τή νύχτα 
ἀναρτοῦν ἀφίσες γιά νά πέσουν οἱ φράχτες, γιά νά ἀνοίξουν τά σύνορα. Ὁ ἕνας 
ἀπορροφημένος στό ἔργο του, ὁ ἄλλος πιό πίσω ὑποστηρίζει. Ὁ περαστικός πιά
νει κουβέντα μαζί τους, προτρέπει τούς πρωταγωνιστές νά κάνουν κάτι καί γιά 
τούς πενομένους Ἕλληνες, μά ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀποστομωτική. «Ἐγώ δέν 
ἀγαπῶ τούς Ἕλληνες»!

Ἄς εἶναι, μπορεῖ νά πρόκειται γιά μεμονωμένο περιστατικό. Εἶναι ὅμως 
καί αὐτές οἱ ἀφίσες πού κυκλοφοροῦν, τελευταῖα, στούς τοίχους τῆς Ἀθήνας, 
«Don’t call me Greek!» (Μή μέ ἀποκαλεῖς Ἕλληνα) πού προκαλοῦν ἀπορία. 
Ἀλλά γιά προσέξτε, ἀκόμη καί ὅταν ἐξετάσουμε τόν δημόσιο βίο τῆς χώρας 
θά προβληματισθοῦμε ὅτι μᾶλλον ὑφίσταται μία ἀντίληψη ἀποστροφῆς καί 
ἀπαξίας πρός τούς Ἕλληνες γενικά.

Μά γιατί, πῶς κατέστη ὁ Ἕλληνας μισούμενος ἀπό τούς ἀδελφούς του; 
Ἄραγε πῶς γίνεται νά μήν ἀγαπᾶς τούς δικούς σου; Γέγραπται γάρ, «οὐδείς τήν 
ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησε». Τί κακό ἔκαναν οἱ Ἕλληνες καί πρέπει κάποιοι νά 
ντρέπονται; Ἀκόμη περισσότερο, γιατί πρέπει νά τιμωρηθοῦν;

Ἔψαξα πολύ νά δικαιολογήσω τήν σκέψη καί μοιράζομαι μαζί σας τήν 
ἀπορία μου. Ἴσως τό ἔχετε ἀντιμετωπίσει καί ἐσεῖς. Πρέπει νά ἀπολογηθοῦμε 
γιά τά κρίματά μας; Πρέπει ἄραγε τά παιδιά μας πού ἔχουν μεταναστεύσει στό 
ἐξωτερικό νά ἔχουν ἐνοχές ὅταν ἀποκαλύπτουν τήν ταυτότητά τους; Σφάλλουν 
ὅλοι αὐτοί, πού ἀπαντοῦν μέ ὑπερηφάνεια στίς ὑποτιμητικές ἀναφορές τῶν 
ξένων συνομιλητῶν τους γιά τήν χώρα μας; 

Σέ τί φταῖξαν οἱ Ἕλληνες; Μήπως δέν πληρώνουν τούς φόρους τους στό 
Κράτος; Τό ἀντίθετο μάλιστα, οἱ παλαιότεροι ξέρουν ὅτι οἱ Ἕλληνες, ξωμάχοι 
ἤ νοικοκυραῖοι, δέν ἤθελαν χρέη, συνεπεῖς στήν πλειονοψηφία τους, ἀκόμη 
καί σήμερα αὐτό ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς λόγους πού σχεδόν οἱ μισοί ἀπό ἐμᾶς 
ζοῦν στά ὅρια τῆς φτώχειας. 

Μήπως δέν ἀποπληρώνει ἡ χώρα τά δάνεια πού ὀφείλει; Μά ἐπί διακόσια 
χρόνια τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους κανείς δέν ἔχασε τά λεφτά του ἀπό τούς 
Ἕλληνες, οὔτε κἄν ἡ συμμετοχή μας στούς πολέμους τοῦ περασμένου αἰῶνα 
δέν ὑπῆρξε ἱκανή δικαιολογία γιά νά μήν πληρώσουν οἱ Ἕλληνες τά χρέη 
τους. 

Ἀπό τήν ἄλλη, μήπως δέν ἀνταποκρίθηκαν οἱ Ἕλληνες στίς διεθνεῖς 
τους ὑποχρεώσεις; Μά μέχρι τήν μακρυνή Κορέα ἔστειλαν οἱ Ἕλληνες τά παι
διά τους ὅταν ἦλθε τό κάλεσμα τῆς παγκόσμιας κοινότητας γιά τήν προάσπιση 
τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων.
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Μήπως χάσαμε τήν ἀνθρωπιά μας; Δέν περιθάλψαμε τούς ξένους πού 
ἦλθαν στήν αὐλή μας; Μά κάποιοι πρότειναν νά ἀπονεμηθεῖ τό βραβεῖο Νό
μπελ στούς νησιῶτες μας γιά τήν ἀνθρωπιά τους. Μήπως ξεσπάσαμε σέ πρά
ξεις βίας; Μά πᾶνε εἰκοσιπέντε καί πλέον χρόνια πού ὑποδεχόμαστε πλημ
μυρίδα ἀνθρώπων τόσο ἀπό τή γειτονιά μας ὅσο καί ἀπό χῶρες μακρυνές καί 
τά ὅποια περιστατικά βίας εἶναι ἐλάχιστα καί αὐτά ἀφοροῦν σέ ἀνθρώπους 
πού κατά πάσα πιθανότητα συστημικά κατευθύνονται γιά νά ἐνοχοποιήσουν 
τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς τοῦ Ἕλληνα.

Μήπως εἴμαστε ἅρπαγες; Ἐπιβουλευθήκαμε κάποιους; Μᾶς χαρίστηκε 
ὁτιδήποτε; Σφετεριστήκαμε τόν τόπο ἤ τήν ἱστορία του; Ζητήσαμε χάρες; Ποιόν 
ἔβλαψαν οἱ Ἕλληνες; Ὁμολογῶ ὅτι δέν βρίσκω αἰτία.

Τί συμβαίνει λοιπόν; Γιατί μπορεῖ νά μήν θέλει κανείς νά λέγεται Ἕλλη
νας; Γιατί μυκτηρίζεται ὁ Ἕλληνας; Δυσκολεύομαι νά τό ἐξηγήσω. Ἡ πλέον 
πιθανή ἐξήγηση γιά νά ἀποδοθεῖ ἡ στάση αὐτή εἶναι μᾶλλον τοῦτο, (συγχωρέ
στε μου τόν ποδοσφαιρικό ὅρο) «εἶναι πολύ βαρειά ἡ φανέλα»! Θέλει κόπο νά 
δηλώνεις Ἕλληνας, θέλει ἀγῶνα. Παραμένει διαχρονικός ὁ λόγος τοῦ ποιητῆ, 
«θέλει ἀρετή καί τόλμη ἡ ἐλευθερία!».

Ἐξηγοῦμαι. Γιά νά θέλεις νά λέγεσαι Ἕλληνας καί νά ἀγαπᾶς τούς 
ἀδελφούς σου, πρέπει νά ἔχεις συναίσθηση τοῦ ἱστορικοῦ βάρους τοῦ φορτίου 
πού συνοδεύει τό ὄνομα. Πρέπει νά ἔχεις συναίσθηση ἱστορικοῦ πεπρωμένου. 
Πρέπει νά ἔχεις ἀποφασίσει ὅτι, γιά νά δικαιοῦσαι νά λέγεσαι Ἕλληνας μπο
ρεῖ νά χρειασθεῖ νά φθάσεις ὡς τή θυσία. Πρέπει νά ξέρεις σέ τί χῶμα πατᾶς 
καί ποιός εἶναι ὁ προορισμός σου. Πρέπει νά ἀγαπᾶς ὅλους ἀδιακρίτως, πρέ
πει νά ἀγαπᾶς τά βουνά, τά ποτάμια, τά πέλαγα (ὅπως λέει καί τό τραγούδι). 
Πρέπει νά θεωρεῖς τά παιδιά τῶν ἄλλων καί δικά σου παιδιά (στά χωριά μας 
ἀκόμη καί σήμερα οἱ πιό μεγάλοι παρατηροῦν τούς μικρότερους, ὅταν καμμιά 
φορά παρεκτρέπονται, καί τά παιδιά ὑπακούουν, καί μάλιστα εἶναι συνήθης 
ἡ προσφώνηση «θεῖε» ἤ «θεία» –δηλωτικό συγγενείας–, ἀκόμη καί ὅταν δέν 
ὑπάρχει συγγένεια). Πρέπει νά ἔχεις μεγάλη καρδιά, νά ἔχεις φιλότιμο, πρέ
πει νά σέ διακατέχει ἡ ἀνησυχία πού ἐκφράζει ὁ μεγάλος Κωστής Παλαμᾶς 
«χρωστᾶμε σ’ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θά ‘ρθοῦν, θά περάσουν. Κριτές θά 
μᾶς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί». Πρέπει πάνω ἀπό ὅλα νά φοβᾶσαι 
τόν Θεό, νά θυμᾶσαι ὅτι ἡ ζωή δέν τελειώνει ὅταν πάψεις νά ἀνασαίνεις, ὅτι 
μιά μέρα θά βρεθεῖς πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν Δημιουργό. 

Ρομαντικά ἀκούγονται ὅλα αὐτά, βγαλμένα ἀπό παραμύθι. Κι ὅμως ὁ 
σημερινός Ἕλληνας, ἴσως περισσότερο ἀπό ποτέ, χρειάζεται νά ἔχει αἴσθηση 
μεγαλείου, μεγαλείου ψυχῆς. Σήμερα, πού μόλις ὑπερασπισθεῖ τήν ταυτότητά 
του κινδυνεύει νά χαρακτηρισθεῖ δυσμενῶς, σήμερα, πού πρέπει στανικά νά 
ἀποδεχθεῖ τό ρόλο τό «καημένου», τοῦ φουκαρά, τοῦ ἐνόχου.

Δέν πειράζει ὅμως, ἄς μήν σ΄ ἀγαπᾶνε Ἕλληνα, ἀγάπα ἐσύ, μοίραζε ἀγά
πη, προχώρα μέσα στήν Ἱστορία περήφανος γιά τήν καταγωγή καί τόν προορι
σμό σου καί μάθε στόν Κόσμο πῶς παλεύουν οἱ λαοί πού δικαιοῦνται νά εἶναι 
καί νά λέγονται ἐλεύθεροι.

      Δημήτριος Κοσκινιώτης
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Τό  ὁδοιπορικό  τοῦ …..Νεοέλληνα !!!

E
φυγε κι ἄλλος ἕνας χρόνος. Ὁ βαρύς Νεοέλληνας ἀτενίζει γιά μιά ἀκόμα 
φορά τά καμώματά του:

Φυσικό Περιβάλλον
Καλοκαιράκι, ἥλιος, θάλασσα, δέντρα, ξωκλήσια, μοναστήρια.
Πῶς νά ἀντέξει τόση ὀμορφιά;
Ἄς βάλει μιά πυρκαγιά, νά ἀλλάξει τό τοπίο!
Καί τήν βάζει, περιμένοντας πώς κάποιοι θά τήν σβήσουν. Πάντα τήν 

σβήνουν!
Ὅταν ὅμως  βλέπει πώς καί ὁ ἴδιος κινδυνεύει, ἀναρωτιέται γιατί οἱ πυ

ροσβεστικές δυνάμεις δέν ἦρθαν νωρίτερα.
Ἄν δέν κινδυνεύει τό σπίτι του βέβαια, δέν ἔγινε καί ζημιά.
Κάηκαν καμιά τριανταριά σπίτια; Ἄς πρόσεχαν ποῦ τά ἔχτιζαν! (κι ἄς 

ἦταν μέσα στό χωριό).
Κάηκαν χιλιάδες στρέμματα δάσους, ἀπανθρακώθηκαν ζωάκια, τά που

λιά εἶδαν τίς φωλιές τους ὡς πυρακτωμένες μπαλίτσες στό ἔδαφος νά ἔχουν 
γίνει ἕνα μέ τά καμμένα σκατζοχοιράκια, τίς χελῶνες, τά κουναβάκια;

Αὐτά δέν τόν ἀγγίζουν∙ στεναχωριέται ἁπλᾶ πού ἔχασε «τό ψήσιμο τῆς 
προβατίνας καί τήν προκαταβολή στά κλαρίνα» παραμονές τῆς Παναγίας, τοῦ 
Μικροῦ Πάσχα…

Κι ἔφτασε ὁ χειμώνας! Φέτος δέν θά ἀγοράσει πετρέλαιο∙ μέ λύσσα –ἀπό 
τό πρῶτο φῶς τῆς ἡμέρας μέχρι τό ἡμίφως τοῦ δειλινοῦ– θά κόβει στό δάσος 
ἀνερυθρίαστα ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει!

Ὄχι, μήν σκεφτεῖ κανείς ὅτι θά προμηθεύσει μόνο τό σπίτι του.
Θά διανείμει καί στούς συνανθρώπους του.
Στούς οἰκείους δωρεάν, στούς ὑπόλοιπους ὡς «ἔμπορος ξυλείας» καί μέ

χρι πρίν ἀργόσυρτος καί ὀκνηρός ἀνθρωπᾶκος.
Κι ὅσοι –ἐλάχιστοι– δέν προμηθευθοῦν ἀπό τά ἀνίερα λάφυρά του τούς 

«κόβει» καί τήν καλημέρα!
Ὡστόσο, προσωρινά γλίτωσε καί ἀπολαμβάνει τό τζάκι του χωρίς νά κιν

δυνεύσει ἀπό πλημμύρα, ἀφοῦ ὁ κενός νοῦς τοῦ σύγχρονου Ἐπιμηθέα οὔτε κἄν 
σκέφτεται ὅτι θά πνιγεῖ δίπλα στήν θαλπωρή τῆς φωτιᾶς.

Ἴσως, καί νά ἔχει δίκιο, καθώς κατά τόν σοφό λαό «τά κούτσουρα ἐπι
πλέουν»!

Κοινωνικό Περιβάλλον
Ὁ σχεσιακός του ἑαυτός προσαρμόζεται σάν τόν χαμαιλέοντα πού καιρο

φυλακτεῖ στό χῶρο τῆς δουλειᾶς, τῆς ψυχαγωγίας ἀκόμη καί τῆς οἰκογένειάς 
του.

Μέχρι πού θά ἐπιβιβαστεῖ στό τρένο ἈθήναΧαλκίδα.
Ἐκεῖ θά καταλάβει ὅτι εἶναι μειονότητα στή χώρα του, ὅτι δέν ἔχει δι
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καιώματα ἀλλά τήν μόνη κατεπείγουσα «ὑποχρέωση» νά βρεῖ βαγόνι γιά νά 
καθίσει μέ «Ἕλληνες» καί «φυσιολογικούς» ἀνθρώπους.

Κοιτάζει τό θρασύτατο πλῆθος λαθρομεταναστῶν μέ προκλητική συμπε
ριφορά καί τρομάζει, δέν ἀντέχει τό θέαμα.

Μόλις ὅμως, πλησιάζει ὁ ἐλεγκτής γίνεται «ἀγωνιστικός» ἐπιτίθεται 
«γιατί οἱ ΞΕΝΟΙ ΔΕΝ πληρώνουν εἰσιτήριο ἀλλά δείχνουν ἕνα χαρτί; »

Ἡ ἀπάντηση «ὅτι μετακινοῦνται δωρεάν μέ κάλυψη τοῦ ΟΗΕ» τόν ἐξορ
γίζει περισσότερο κι ἔτσι βρίσκει ἐξιλαστήριο θῦμα γιά νά ξεσπάσει –τόν ὁμο
εθνῆ ὑπάλληλο– ἐπειδή «αὐτός φταίει».

Εὐτυχῶς σέ ἐνδιάμεσο σταθμό κατεβαίνει μαζί μέ τή λήθη του!

Σχολικό Περιβάλλον
Στήν ὑπό διάλυση Παιδεία ἔρχεται νά προστεθεῖ καί ἡ ἀδιαφορία 

γιά τή συναισθηματική καί ψυχολογική διαταραχή τοῦ παιδιοῦ του.
Ἀδιαφορεῖ γιά τίς ἐκκλήσεις τῶν δασκάλων καί τοῦ Διευθυντῆ νά 

συνεργαστεῖ.
Κι ἔτσι ὑποφέρουν ὅλοι στήν τάξη, κινδυνεύουν λόγῳ τῶν ἐπικίν

δυνων «ἀντικειμένων» πού ἐμπεριέχονται σέ μία σχολική τσάντα!
Κι ὅταν διακριτικά ἀκολουθεῖ κάποιος τήν λογική –νομική καί ἠθική 

ὁδό νά βοηθήσει τό παιδί του– κι ὅλα τά παιδιά ταὐτόχρονα –χτυπάει τό 
τηλέφωνό του γιά νά δεχθεῖ τά ἀπειλητικά σχόλια καί τό ὑβρεολόγιό του.

Κι ὕστερα φταίει ὁ ΟΟΣΑ πού μεθοδεύει τά «σπιτοσχολεῖα».
Ἐπιτέλους, φτάνει ἡ «ἰδιαίτερη Παρασκευή» στά μέσα τοῦ μηνός 

γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ τό παιδί του ἀφοῦ «ἡ τσάντα θά μείνει στό σχο
λεῖο» (καί τά μυαλά στά κάγκελα!)

Ἄχ αὐτή ἡ «παλιοτσάντα» πῶς δέν κατάλαβε νωρίτερα ὅτι ἦταν 
«ὑπαίτια» γιά τήν ἐνδοοικογενειακή κρίση;

Θρησκευτικό Περιβάλλον
«Τί; Καταργήθηκαν τά Θρησκευτικά; Δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ προ σευ χή;
Τώρα θά δεῖ ὁ δάσκαλος καί ὁ Διευθυντής.»
Ὡστόσο ὅσοι κάνουν ἀκόμη προσευχή στό προαύλιο ἔχουν μειοψηφική 

συμμετοχή καθώς ὁ Νεοέλληνας ἄργησε νά ξυπνήσει ἤ φοβᾶται μή κρυώσει 
τό παιδί του.

Ἀφῆστε ἄν συναντήσει αὐτούς τούς «θρησκόληπτους, τούς φανατισμέ
νους καί στήν καλύτερη περίπτωση ὑπερβολικούς πού πᾶνε κάθε Κυριακή 
στήν Ἐκκλησία».

Ἄν τύχει νά πάει ὁ ἴδιος «ὑποχρεωτικά» σέ κάποιο μνημόσυνο ἤ «Τυπική 
Γιορτή» ἀλλοίμονο στόν ἱερέα πού θά βγάλει δίσκο καί θἄχει προλογίσει τό 
σκοπό τῆς προσφορᾶς!

Ἄχ! Κι ἐκεῖνα τά «παλιόπαιδα» στά Κάλαντα σκοπό εἶχαν νά τόν ξαφρί
σουν, γι’ αὐτό «καλά» ἔκανε καί δέν τούς ἄνοιξε!

Πολιτικό Περιβάλλον
«Ἐντάξει! Κι ἄν γίνουν ἐκλογές; ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ! ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΑΛΛΑΖΩ;»
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Ἦρθαν καί μερικοί νά τόν ἐνημερώσουν γιά κάποιους νέους πού πολι
τεύονται.

«Ἔ, ποιός τούς ξέρει αὐτούς; Κι ἄν μιλᾶνε καί γιά Θεό…ποιός θά τούς 
πάρει σοβαρά;»

Ἄς πάει καί μέχρι τή γειτονική χώρα νά ἀλλάξει πινακίδες στό αὐτοκί
νητο,νά τοῦ κάνει σέρβις,νά ψωνίσει φθηνότερα καί κατόπιν θά κατέβει μέχρι 
καί στήν συμπρωτεύουσα τῆς Χώρας του γιά νά διατρανώσει «τήν ἄδικη Ἱστο
ρική παραχάραξη τῆς Μακεδονίας».

Κατάκοπος συλλογίζεται ὅτι αὐτή ἡ Χώρα καί τό πολυσχιδές ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ ἄμεσα καί ἔμμεσα ρυθμίζεται «ἀπό ΜΕΝΑ πού εἶμαι σπουδαῖος, ἔξυπνος, 
ὄμορφος καί προπάντων…μετριόφρων!».

Ἐν κατακλεῖδι, ἔκθαμβος ἀκούει ὅτι ὑπάρχουν ἱερεῖς –ἔστω ἐλάχιστοι– 
πού μέ ἀπαράμιλλο πνευματικό ἀνάστημα εὔχονται στό ποίμνιο «Νά εἴμαστε 
ΟΛΟΙ μαζί καί στήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ»!

Μᾶλλον ὑπάρχει ΕΛΠΙΔΑ ἀρκεῖ στό ὁδοιπορικό μας νά συναντήσουμε 
τή… ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ!
      Εὐσταθία Τσιότσου
             Φιλόλογος

Η  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΑΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!

Η    Θεολόγος κ. Μαριάννα Δρέ μᾶς ἔστειλε μιά ἀνταπόκριση συνα-
δέλφου της Θεολόγου ἀπό τό Λονδῖνο, στήν ὁποία περιγράφει 

τό πῶς ἔχει παγανοποιηθεῖ στήν Εὐρώπη ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Θεανθρώπου Χριστοῦ μας. Μέ πρόσχημα τἄχα τή μή προσβολή τῶν 
ἀλλοθρήσκων ἀπό τίς ἑορτές γιά τόν Ἀληθινό Θεό μας, οἱ Εὐρω-
παῖοι ἀποχριστιανίζουν τά Κράτη τους. Ἔτσι, βεβαίως, νομίζουν, 
ἀλλά δέν θά προλάβουν: «Τό γάρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε τοῦτον 
τόν λόγον»!

Παραθέτουμε τήν ἀνταπόκριση:

“Στήν Ἀγγλία, τό 74% τῶν ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, πέρσι, ἀπεῖχε 
ἀπό κάθε Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση.

Ὁ ἐκτοπισμός τῶν Χριστουγεννιάτικων ἐθίμων καί συμβόλων 
στήν Ἀγγλία σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἔχει φτάσει στά ὅρια τοῦ παρα
λογισμοῦ. Στό Νοσοκομεῖο τοῦ Τόρκι ἀπαγορεύθηκε ἡ εἴσοδος στίς χο
ρωδίες πού ἤθελαν ὅπως κάθε χρόνο νά ψάλλουν καί νά παίξουν Χρι
στουγεννιάτικους ὕμνους καί τραγούδια, μέ τήν δικαιολογία ὅτι μέ τό …
συνάχι πού μπορεῖ νά εἶχαν ὁρισμένοι μπορεῖ νά ἔθεταν σέ κίνδυνο τήν 
ὑγεία τῶν ἀσθενῶν!!!
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Ὁ Δῆμος τοῦ Λοῦτον μετονόμασε τά Χριστούγεννα σέ «Φῶτα» γιά 
νά μήν ἀκουστεῖ ἡ λέξη πού ἀναφέρεται στόν Χριστό, ἐνῶ ὁ Δῆμος τοῦ 
Μπέρμιγχαμ ἀντικατέστησε στίς ἑορτές του τήν ὀνομασία «Χριστούγεν-
να» μέ αὐτήν τοῦ “Winterval” (Φεστιβάλ τοῦ Χειμῶνα). Σέ ἄλλη περί
πτωση, ἰδιωτικό σχολεῖο τοῦ Λονδίνου, ἀπαγόρευσε τήν ἀνταλλαγή ἑορ
ταστικῶν καρτῶν μεταξύ τῶν παιδιῶν καί ἐπειδή κάποια ἀρνήθηκαν νά 
ὑπακούσουν, τιμωρήθηκαν ὡς ρατσιστές, ὕστερα ἀπό καταγγελία Πακι
στανοῦ συμμαθητή τους!

Στήν Γερμανία, ἡ προετοιμασία τῆς γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων ξε
κινάει στίς 11 Νοεμβρίου, κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου. Φέτος 
σέ πολλές πόλεις ἀποφασίστηκε ἡ ἑορτή νά μήν ὀνομάζεται τοῦ Ἁγίου 
Μαρτίνου ἀλλά τῆς…«λατέρνας». Στό Βερολίνο, πού εἶναι ἡ δεύτερη 
πολυπληθέστερη Τουρκική πόλη μετά τήν Κωνσταντινούπολη, ὁ Δῆμος 
ἐπέβαλε περιορισμένης ἔκτασης Χριστιανικές ἑορτές, ἄν καί ἡ πλειοψη
φία τῶν μουσουλμάνων δέν δείχνει νά ἐνοχλεῖται ἀπό τήν Χριστουγεν
νιάτικη ἀτμόσφαιρα!

Ἀκόμα καί στήν καθολική Ἱσπανία παρατηροῦνται τέτοια πρωτό
γνωρα φαινόμενα, ὅπως στό Δημόσιο Ἰνστιτοῦτο «Ἱλαρίων Τζιμέντο ντί 
Σαραγόσα», ὅπου οἱ μαθητές δέν θά παρουσιάσουν τήν Χριστουγεννιά
τικη θεατρική τους παράσταση καί δέν θά ψάλλουν Χριστουγεννιάτι
κα τραγούδια, ὅπως συνέ βαινε κάθε χρόνο. Ἡ διεύθυνση ἀποφάσισε νά 
καταργήσει τήν κλασσική Χρι στουγεννιάτικη ἑορτή. Ἡ ἐπίσημη δικαιο
λογία ἦταν ὅτι δέν ὑπάρχει …χρόνος γιά προετοιμασία τέτοιων ἑορτῶν 
καί δέν πρέπει οἱ μαθητές ἄλλων θρησκειῶν νά αἰσθάνονται παραγκω
νισμένοι…

Τό φαινόμενο εἶναι ὁρατό καί στήν Ἰταλία, ὅπου ὁ Πάπας Βενέδι
κτος  XVI ἀναγκάστηκε νά δηλώσει ὑποστήριξη πρός τή Xριστουγεννιά
τικη φάτνη, καθώς κινδυνεύει σοβαρά νά ἀπαγορευτεῖ ἀπό τή δημόσια 
θέα.

Στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὁ πόλεμος βρίσκεται σέ προχωρημένο στά
διο καί καταγράφονται καθημερινά ποικίλα ἐπεισόδια. Δεκατέσσερα 
Xριστου γεν νιάτικα δένδρα πού εἶχαν στηθεῖ στό ἀεροδρόμιο τοῦ Σιάτλ 
ἀποσύρθηκαν ὕστερα ἀπό διαμαρτυρίες ἑνός ραβίνου, ὁ ὁποῖος ἐπέμεινε 
νά περιληφθοῦν στή διακόσμηση στολίδια γιά τήν ἑβραϊκή ἑορτή Χα
νουκά! Τά δένδρα ἐπέστρεψαν στή θέση τους, μόνο ὅταν ὁ ραβίνος δια
βεβαίωσε, ὅτι δέν θά κάνει μήνυση… 

Στήν Eὐρώπη, σέ 10 χρόνια τό πολύ, ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων 
θά με το  νομασθεῖ καί θεσμικά σέ γιορτή τοῦ χειμῶνα μέ τό πρόσχημα 
“τῆς μή προσβολῆς τῶν ἄλλων θρησκευμάτων”!

                           Γιά τήν ἀνταπόκριση:    Μαριάννα Δρέ
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΑΓ. ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Ε
πανέρχομαι γιά τρίτη καί τελευταία, ὅμως, φορά στό θέμα τῆς 
Περιφορᾶς καί τοῦ Καθαγιασμοῦ πολλῶν Ἁγίων Ποτηρίων σέ 

μιά Θ. Λειτουργία, ἀφοῦ ἡ Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου ἐπανῆλθε ἐπί τοῦ 
θέματος καί μοῦ ξαναθέτει ἐρωτήματα, στά ὁποῖα ἔχω ἤδη λεπτο-
μερῶς ἀπαντήσει.

Δέν θά ἀπεραντολογήσω, ὅσο μέ προκαλεῖ ἡ ἀπάντηση τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου (στό ἑξῆς Ι.Μ.Β.), ἀλλά θά μακρηγορήσω 
διότι, ἐνῶ τό θέμα εἶναι ἁπλό καί λελυμένο, δέν πρέπει νά μείνουν 
ἀναπάντητες οἱ αἰχμές τῆς Μονῆς. 

Θά ἀρχίσω ἀπό τήν διαμαρτυρία τῆς Ι.Μ.Β. ὅτι τήν κατηγόρησα 
ἄδικα γράφοντας «“Μία πρώτη καὶ γενικὴ παρατήρηση γιὰ τὸ περι-
εχόμενο τῆς ἀπαντήσεως τῆς Ι.Μ.Β. εἶναι ὅτι ἀποσιωπᾶ ἐντελῶς τὸ 
κέντρο βάρους τοῦ θέματος τοῦ ἄρθρου μου…[τὴν] πλάνη ὅτι δὲν 
κοινωνοῦμε Αἵματος Χριστοῦ, ἐὰν στὸ καθαγιασθὲν περιεχόμενο 
τοῦ ἁγίου Ποτηρίου προστεθῇ μετὰ τὸν Καθαγιασμὸ καὶ νέα ποσό-
της Νάματος” Φαίνεται, ὅτι ξέφυγε τῆς προσοχῆς τοῦ π. Βασιλείου 
αὐτὸ ποὺ ὑπογραμμίζει ἡ Μονὴ στὴν δεύτερη ἤδη παράγραφο· “Μία 
σταγόνα θείου αἵματος δύναται νὰ καθαγιάσει, ἂν χρειαστεῖ, ὁλό-
κληρο πέλαγος νάματος, οἴνου δηλαδή. Πάλι σύμφωνοι”». 

 Ἐδῶ εἶναι πού ἀπορῶ μέ τό πῶς διαβάζει τά γραφόμενά μου ἡ 
Ἱ. Μονή! Βεβαίως καί δέν μοῦ «ξέφυγε τῆς προσοχῆς» αὐτό πού ὑπε-
γράμμισε ἡ Ι.Μ.Β.! Τό ἀνέφερα, μάλιστα, σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν 
ἁπλούστευση τοῦ θέματος πού ἔκαμε ἡ Ι.Μ.Β., μετακυλίοντάς 
το ἀπό τήν Δογματική του διάσταση, πού θέτουν ὅσοι ἀρνοῦνται 
ὅτι καθαγιάζεται ὁποιαδήποτε ποσότητα οἴνου προστεθῆ μετά τόν 
Καθαγιασμό τοῦ ἀρχικοῦ περιεχομένου τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου! Ἐπα-
ναλαμβάνω, λοιπόν, αὐτό πού διευκρίνησα καί στήν προηγουμένη 
ἀπάντησή μου ἀλλά ἡ Ἱ. Μονή ἐπιμένει νά τό ἀγνοῆ: Ὅτι γι’ αὐτούς 
καί μόνο ἔγραψα τό ἀρχικό μου κείμενο καί ὄχι γιά τήν Ι.Μ.Β. 
Ποτέ δέν φανταζόμουν ὅτι Κληρικοί πού δέχονται αὐτό πού δή-
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λωσε ὅτι δέχεται καί ἡ Ι.Μ.Β., ὅτι «Μία σταγόνα Θείου Αἵματος 
δύναται νὰ καθαγιάσει, ἂν χρειαστεῖ, ὁλόκληρο πέλαγος νάματος, 
οἴνου δηλαδή», θά ἐφεύρισκαν ἕνα τόσο πολύπλοκο καί νεωτερι-
στικό τρόπο γιά νά αὐξήσουν τήν ποσότητα τοῦ Παναγίου Αἵμα-
τος σέ μιά Θ. Λειτουργία μέ πλῆθος κοινωνούντων πιστῶν! 

Ἡ Ι.Μ.Β. μέ κατηγόρησε ὅτι χρησιμοποίησα «τολμηρές ἐκφρά-
σεις», χαρακτηρίζοντας πλάνη ἕνα τρόπο αὐξήσεως τῆς ποσότητος 
τοῦ Ἁγίου Αἵματος, ἐνῶ ἐχαρακτήρισα πλάνη τήν κακοδοξία ἐκείνων 
πού πιστεύουν ὅτι δέν καθαγιάζεται ἡ προσθήκη νάματος στό Ἅγιο 
Ποτήριο μετά τόν Καθαγιασμό του. Αὐτό τό ἐξήγησα ρητῶς στήν 
προηγουμένη ἀπάντησή μου καί ἐκπλήσσομαι γιά τήν ἀνέλπι-
στη παρανόηση τόσο ρητῆς καί σαφεστάτης ἐξηγήσεώς μου, πού 
μετετράπη, μάλιστα, σέ κατηγορία εἰς βάρος μου!

Τέλος πάντων! Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν –ἔστω καί περιπετειωδῶς– συμ-
φωνήσαμε ὅτι δεχόμαστε καί τά δύο μέρη πού συζητοῦμε (ἡ Ι.Μ.Β. 
καί ὁ γράφων) πώς «Μία σταγόνα Θείου Αἵματος δύναται νὰ κα-
θαγιάσει, ἂν χρειαστεῖ, ὁλόκληρο πέλαγος νάματος», ἡ λύση τοῦ 
θέματος εἶναι ἁπλουστάτη καί γι’ αὐτό ἀπορῶ μέ τήν παρατεινο-
μένη πελαγοδρόμηση τῆς Ἱ. Μονῆς, ἀφοῦ ἡ ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς 
λύσεως ἐπαναλαμβάνεται ἐδῶ καί αἰῶνες στήν Ἐκκλησία μας. 

Ἐξηγοῦμαι ἀναλυτικότερα: Προκειμένου νά ἐπαρκέση τό Ἅγιο 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας γιά τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού θά κοινωνή-
σουν, μετά τήν ἐκφώνηση «Τά Ἅγια τοῖς ἁγίοις», θέτουμε ἐπί τῆς 
Ἁγίας Τραπέζης ὅσα Ἅγια Ποτήρια ἀπαιτοῦνται, τά γεμίζουμε μέ 
νάμα (μποροῦμε, βεβαίως, καί αὐτό εἶναι προτιμότερο, νά τά γε-
μίσουμε μέ τό ἤδη Καθαγιασμένο Ἅγιο Αἷμα, μεταγγίζοντάς Το 
ἀπό τό μεγάλο Ἅγιο Ποτήριο τοῦ Καθαγιασμοῦ, ἀλλά ἡ Ι.Μ.Β. 
φοβᾶται ὅτι κατά τήν μεταφορά θά χυθῆ Ἅγιο Αἷμα στό Ἀντιμήν-
σιον) καί, κατόπιν, τεμαχίζουμε τόν Ἅγιον Ἄρτον σέ ἰσόποσα τῶν 
Ἁγίων Ποτηρίων τμήματα, τά ἐμβαπτίζουμε στό Καθαγιασθέν ἅγιον 
Ποτήριον, καί μέ τήν Ἁγία Λαβίδα λαμβάνουμε ἀνά ἕνα ἀπότμημα 
τοῦ Ἁγίου Ἄρτου (ἐμπεποτισμένο ἀπολύτως στό Ἅγιον Αἷμα), 
καί πληροῦμε ὅλα τά Ἅγια Ποτήρια, μέ τά ὁποῖα οἱ Λειτουργοί θά 
κοι νωνήσουν τούς πιστούς, προσθέτοντες ζέον ὕδωρ, δηλαδή, ὅπως 
ἀκρι βῶς στήν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Ἔτσι θά ἀποφευχθῆ 
ἀπο λύτως ὁ κίνδυνος νά σταλάξη Ἅγιο Αἷμα στό Ἀντιμήνσιον κατά 
τήν διανομή τοῦ περιεχομένου τοῦ Καθαγιασθέντος Ἁγίου Ποτηρίου 
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σέ ἄλλα Ἅγια Ποτήρια καί ἡ Ι.Μ.Β. μπορεῖ νά εἰρηνεύη.
Θέλω, μέ πραγματική ἀπορία νά ρωτήσω τήν Ι.Μ.Β.: Ἐξακολου-

θεῖ νά συμφωνῆ μέ τόν συντάκτη τῆς ἀπαντήσεώς της σ’ αὐτό πού 
μοῦ ζητεῖ ἐκεῖνος: νά γράψω σέ ποιόν κώδικα ὑπάρχει ἡ συνήθεια 
νά μερίζεται τό Καθαγιασθέν περιεχόμενο τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου σέ 
ἄλλα Ἅγια Ποτήρια; Δέν τούς ἀρκεῖ ἡ πρακτική αἰώνων ἐπί τοῦ 
θέματος; Ὑπάρχει Ναός, εἴτε Ἐνοριακός εἴτε Μοναστηριακός, πού 
νά μήν τήρησε καί νά μήν τηρῇ μέχρι σήμερα αὐτήν τήν πρακτική; 
Αὐτήν παρελάβαμε ἀπό τούς Πατέρες μας, αὐτήν ἐφήρμοζε ὁ Πα-
τήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ Πατήρ Σίμων Ἀρβανίτης, ὁ 
Πατήρ Φιλόθεος Ζερβᾶκος, ὁ Πατήρ Μᾶρκος Μανώλης, καί ὅλοι 
οἱ ἄλλοι σύγχρονοι Πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν μόνο ἁγιό-
τητα βίου ἀλλά ἦσαν καί ἄριστοι Μυσταγωγοί τῆς Θείας Λατρείας. 
Ἰδιαιτέ ρως ὁ Πατήρ Ἐπιφάνιος εἶχε λεπτολογήσει τόσο πολύ τά τῆς 
Θείας Λατρείας, πού σέ ἄφηνε κατάπληκτον, ἄν, μάλιστα, ἤσουν καί 
σύ φορτικός σέ ἐρωτήσεις Λειτουργικῆς καί Θείας Λατρείας, ὅπως 
ἤμουν ὁ γράφων.

Ὅλα τά ὑπόλοιπα ἐρωτήματα τῆς Ι.Μ.Β. δέν χρειάζονται σχο-
λιασμό, ἐφ’ ὅσον ἤδη στήν πρώτη μου ἀπάντηση ἔγραψα: «Θά πε-
ρίττευε ἀσφαλῶς ὅλη ἡ ἐπιχειρηματολογία πού ἀνέπτυξα, ἐφ’ 
ὅσον ἡ Ι.Μ.Β. μετέθεσε τό ζήτημα ἀπό τήν Δογματική, πού τό 
εἶχα ἀναπτύξει, στήν εὐλάβεια πού πρέπει νά ἔχουμε, ἰδίως οἱ 
Κληρικοί, ὥστε κατά τήν μετάγγιση τοῦ ἁγίου Αἵματος τοῦ Χρι-
στοῦ ἀπό τό ἕνα Καθαγιασθέν ἅγιον Ποτήριον σέ περισσότερα 
(ὅσα ἀπαιτοῦνται γιά τήν Θ. Κοινωνία μεγάλου πλήθους) νά μή 
χυθῆ οὔτε ρανίς ἁγίου Αἵματος ἐπάνω στό ἀντιμήνσιον.». Ἄν 
ἀναλωθοῦμε στήν ἀπαρίθμηση Κωδίκων, γιά ἕνα τόσο αὐτονόητο 
θέμα θά πελαγοδρομήσουμε, καί γιατί κάθε κώδικας δέν καταξιώνε-
ται ἀπό τήν παλαιότητά του, ἀλλά, κυρίως, γιατί τό θέμα ἔχει λυθεῖ 
de facto, μέ τήν ἀπόλυτη ἐφαρμογή του σέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη 
Οἰκουμένη! Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού ἔγραψα ὅτι δέν εὐκαιρῶ  
νά ἐρευνήσω τούς κώδικες πού μοῦ ὑπέδειξε ἡ Ι.Μ.Β. Ὄχι γιατί δέν 
ἔχω χρόνο γιά Θεολογική μελέτη, ὅπως μέ εἰρωνικό τρόπο σημείωσε 
ἡ σεβασμία Μονή, ἀλλά γιατί δέν διαθέτω χρόνο γιά ἕνα θέμα, 
πού, ἐνῶ εἶναι αὐτονόητα λελυμένο στή Λειτουργική πρακτική 
τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, κινδυνεύει, λόγῳ τῆς ἐπιμόνου δι-
αφημίσεώς του ἀπό ΜΙΑ καί ΜΟΝΗ Ἁγιορειτική Ἱ. Μονή, νά γίνη 
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«Ὁμηρικό ζήτημα»! Ἤδη μέ πληροφόρησε ὁ Ρουμᾶνος Καθηγητής 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιργκόβιστε (Târgoviște) κ. Ἰον Κροϊτό-
ρου, ὅτι μετέφρασε στά Ρουμανικά τό πρῶτο ἄρθρο μου «Πλάνη ὁ 
Καθαγιασμός Δύο Ἁγίων Ποτηρίων σέ μία Θ. Λειτουργία!», καί 
θά συνεχίση μέ τήν μετάφραση καί τῶν ἄλλων ἀπαντήσεών μου, διότι 
ἄρχισαν καί στή Ρουμανία νά ἐφαρμόζουν ἀδιακρίτως τήν “συντα-
γή”, παρασυρμένοι, ἀπό τῆς Ι.Μ.Β., διότι τήν θεώρησαν ὡς Παράδο-
ση τοῦ Ἁγίου Ὄρους! 

Εἶναι, πράγματι, νά ἀπορῆ κανείς διαβάζοντας τά ἐρωτήματα 
καί τίς πρός ἐμέ ἀπαντήσεις τοῦ συντάκτου των, πού προσυπέγρα-
ψε ἡ Ι.Μ.Β. Καί εἶναι νά ἀπορῆ, διότι τό κῦρος καί οἱ πνευματι-
κοί ὁραματισμοί τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά 
τήν ὑποτιμήσουμε τόσο πολύ. Ἐνῶ ἔχει ἀφήσει ἀναπάντητη σωρεία 
ἐρωτημάτων τῶν κειμένων μου, ἔχει τό κουράγιο νά μοῦ ἀπευθύνη 
ἐρωτήματα, καί ἕνα, μάλιστα, τοῦ τύπου «ἄν τό ἁλάτι εἶναι ἁλμυρό», 
πού ἤδη τῆς τό ἔχω ἀπαντήσει. Μέ ἐρωτᾶ γιά δεύτερη φορά: «σέ ποιό 
ἔγκυρο χειρόγραφο (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Βαρβερινοῦ 
ἑλληνικοῦ κώδικα 336) γράφει, ὅτι ὁ ἱερεὺς χύνει ἀπὸ τὸ πρῶτο 
ἅγιο ποτήριο, ποὺ περιέχει τὸ καθαγιασμένο αἷμα, σταγόνες στ᾿ 
ἄλλα; Ποιά εἶναι ἡ χειρόγραφη παράδοση ποὺ «βοᾷ»;

Ἀλήθεια. Μέ ποιά γράμματα καί σέ ποιά γλῶσσα πρέπει νά 
γράψω γιά νά μπορέσῃ ὁ συντάκτης τῆς Ι.Μ.Β. νά κατανοήση 
ὅτι τοῦ ἔχω ἀπαντήσει ἤδη μέ τό προηγούμενο ἀπαντητικό μου 
κείμενο; Δέν διάβασε τά τόσο σαφῆ λόγια μου;

Τοῦ τά ὑπενθυμίζω: «Δέν ἔχω τόν χρόνο, οὔτε κρίνω σκόπι-
μο νά ἀπεκταθῶ σέ Λειτουργική ἔρευνα γιά ἕνα θέμα, τό ὁποῖο, 
ἐκτός τῶν κειμένων, βοᾶ στήν Λειτουργική Πράξη τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας μας. Σέ ποιά Ἱ. Μονή ἤ σέ ποιόν Ἱ. Ναό εἶχε ἰδεῖ 
κανείς ἀπό τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους μας ἕως τά τελευταῖα 
χρόνια νά τελῆται Θ. Λειτουργία μέ Καθαγιασμόν περισσοτέρων 
τοῦ ἑνός ἅγια Ποτήρια; Καί, ὅμως, ἡ Ι.Μ.Β. μέ καλεῖ νά ἀπολο-
γηθῶ: “Εάν τώρα ο π. Βασίλειος μας παρουσιάσει έστω ένα χειρό-
γραφο που θα περιέχει τον τρόπο πολλαπλασιασμού των ποτηρίων, 
που κατ’ αυτόν είναι παραδοσιακός, δηλαδή να γεμίζουν τα υπόλοι-
πα άγια ποτήρια την ώρα του Κοινωνικου και να χύνουν σταγόνες 
κ.ο.κ., θα θέσουμε και εμείς ερωτηματικά στις σκέψεις μας”! Καί 
τά γράφει αὐτά,(ἡ Ἱ. Μονή), ἐνῶ ἡ ἴδια ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι “Ὅ 
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εἶναι γνωστό στούς μελετητές της χριστιανικής μας λατρείας, η 
μεγάλη πλειοψηφία των χειρογράφων περιέχει μόνο τις ευχές 
της θείας λειτουργίας, ελάχιστα δε – τις διατάξεις, δηλαδή τις 
οδηγίες προς τέλεση του μυστηρίου”»!!! Δέν εἶναι, ἄραγε, αὐτή 
ἡ ἀπάντηση πλήρης; Γιατί, λοιπόν, Ι.Μ.Β. ἐπανέρχεται στό ἐρώτημα 
σάν νά μήν ἔχῃ λάβει ἀπάντηση; Εἶναι αὐτή ἡ διαλογική τακτική 
ἀντάξια μιᾶς ἱστορικῆς Μονῆς;

Σ’ αὐτό τό σημεῖο εἶναι ἀναγκαῖο νά προσθέσω δύο ἀκόμη ἐρω-
τήματά μου, πού θά φανερώσουν ἐντονότερα τό πλῆγμα πού προξέ-
νησε στό κῦρος τῆς Ι.Μ.Β. ὁ συντάκτης τῶν ἐναντίον μου ἀπαντή-
σεών της. 

 Πρῶτον: Ἄν δέν ἀρέσῃ στή Μονή ἡ ἐξήγηση, πού ἡ ἴδια ἔδωσε, 
ὡς πρός τό γιατί δέν περιέχουν τά Λειτουργικά χειρόγραφα ὁδηγίες 
τελέσεως τοῦ Μυστηρίου ( ἡ ὁποία, ὅπως δείξαμε, ἔγινε boomerang 
ἐναντίον της), μπορεῖ νά μᾶς ἀπαντήσῃ ἄν κάθε Πράξη τῆς Ἐκκλησί-
ας μας, πού ἐφαρμόζεται σέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Οἰκουμένη, πρέπει 
νά εἶναι ὑποχρεωτικά γραμμένη καί νά ὑπαγορεύεται ἀπό χειρόγρα-
φα καί κώδικες; Φερ’ εἰπεῖν: Τό «προσεύχεσθαι κατ’ Ἀνατολάς» 
εἶναι, ἄραγε, κάπου γραμμένο; Τό νά κάνουμε τόν Σταυρό μας εἶναι 
κάπου γραμμένο; Καί, ὅμως, στήν πράξη ἔχουν Οἰκουμενική ἐφαρ-
μογή, διότι ἡ γραπτή καί ἡ Προφορική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 
μας εἶναι ΙΣΟΚΥΡΕΣ!

 Καί, δεύτερον: Ἐνῶ μέ κατηγορεῖ ὅτι τήν ἀδικῶ, ἡ Ι.Μ.Β. εἶναι 
ἐκείνη πού παραποιεῖ τό κείμενό μου καί μέ ἀδικεῖ. Ἔγραψα σέ 
καθαρά Ἑλληνικά: «βοᾶ στήν Λειτουργική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας», ὁ συντάκτης, ὅμως, τῆς Βατοπαιδίου διαβάζει καί 
διερωτᾶται, κατά τό συμφέρον τῆς διαλεκτικῆς του: «Ποιά εἶναι ἡ 
χειρόγραφη παράδοση ποὺ «βοᾷ»; Τήν Λειτουργική Πράξη, τήν 
ἐβάπτισε χειρόγραφη Παράδοση γιά νά μέ παρουσιάσῃ ἐπιστημο-
νικά ἀναξιόπιστον! Τί εἴπω, λοιπόν, ἤ τί λαλήσω;

Ἔχει “κουράγιο” νά μοῦ θέτῃ ἐρωτήματα ἡ Ι.Μ.Β.; Γιατί; Μοῦ 
ἀπήν τησε στά ὅσα τῆς ἔγραψα περί τοῦ «ἐξ ἑνός Ποτηρίου μετέ-
χοντας»; Μοῦ ἀπήντησε στό ὅπως δέν τελοῦνται δύο Θυσίες (Θ. 
Λειτουργίες) τήν ἴδια μέρα στήν ἴδια Ἁγία Τράπεζα, ἔτσι καί δέν 
εὐλο γοῦνται περισσότερα τοῦ ἑνός Ἅγια Ποτήρια; Μοῦ ἀπήντησε 
στά ὅσα boomerang τῆς ἐπεφύλαξε ὁ Βαρβερινός κώδικας; Μοῦ 
ἀπήντησε σέ ὅλα τά καίρια καί ἐπί τοῦ θέματος λογικά καί Θεο-
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λογικά ἐπιχειρήματά μου; Ὄχι! Μοῦ ζητεῖ, ὅμως, νὰ παραθέσω τὸ 
ἐπιστημονικὸ consensus περὶ τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου τοῦ ...Δη-
μητρίου Γεμιστοῦ (παρωνυχῖδος τῆς συζητήσεώς μας), μέ τέτοια, μά-
λιστα, ἀξίωση, σάν νά παρέθεσε ἐκείνη τό ἐπιστημονικό consensus 
ὑπέρ τῶν ἀπόψεών της γιά τήν γενεαλογία καί τήν προσωπικότητα 
τοῦ Γεμιστοῦ!

Ἀντί τούτων, ἀντί ἀπαντήσεων οὐσίας ἐπί ἑνός καθαρά ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ζητήματος, ἡ Ι.Μ.Β. προσκολλᾶται σέ 
45 κώδικες πού, καί ἐξ αὐτῶν ὅλοι –πλήν ἑνός– ἀναφέρουν ἀντί 
«Ποτηρίου», «Ποτήρια», καί αὐτά, δέν ἀναφέρονται σέ σημεῖα τῆς Θ. 
Λειτουργίας πρό τοῦ Καθαγιασμοῦ ἀλλά μετά τόν Καθαγιασμό, 
ὁπότε συνηγοροῦν εὐθέως στήν δική μου τοποθέτηση, δηλαδή, 
στό ὅτι τά πολλά Ἅγια Ποτήρια τίθενται ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης 
μετά τόν Καθαγιασμό γιά νά μερισθῆ σέ αὐτά τό Καθαγιασθέν πε-
ριεχόμενο τοῦ Ἑνός. Ἐπιχειρεῖ νά ἀνατρέψη πρακτική αἰώνων, 
ἀνατρέποντας τήν Ἄγραφη Ἱερά Παράδοση!

Ἀλήθεια, εἶναι τοῦ θέματός μας ἡ Λειτουργική ἀξία τοῦ ἁγίου 
Συμεών Θεσσαλονίκης; Ἀμφισβήτησα τήν Λειτουργική του σπουδαι-
ότητα, ἐπειδή ὑπεστήριξα ὅτι ἔγραψε σέ μιά ἐποχή Λειτουργικῆς πα-
ρακμῆς καί ὅτι δέν δέχομαι ὅτι συνηγορεῖ στόν καθαγιασμό πολλῶν 
ἁγίων Ποτηρίων; Ὅπως παραδέχεται καί ἡ ἴδια ἡ Ι.Μ.Β., ὁ ἅγιος 
Συμεών ἔγραψε: «Τό δέ ψαλμικόν τοῦτο ἐπί πᾶσιν, εἰ καί πολλά 
ἐστι τά ποτήρια, ἐπιλέγει. Ἕν γάρ τό προσφερόμενον, καί ἕν τό 
ποτήριον, καί ἐν διαφόροις ὁρᾶται, ὅτι καί ἑνός τό ἕν σῶμα καί 
ἑνός τό αἷμά ἐστιν» (PG 155, σελ. 288). Βλέπετε τί γράφει; «...Εἰ 
καί πολλά, (γιά τήν μετάδοση τῆς Θ. Κοινωνίας) Ἕν γάρ τό προ-
σφερόμενον». Τί σᾶς προσφέρει, λοιπόν, μέ τό κείμενό του αὐτό, 
ὁ ἅγιος Συμεών;

Παρά καί αὐτό τό boomerang, συνεχίζετε νά μέ ρωτᾶτε: 
«Ὑπάρχει, ἐπίσης, σύγχυση ὡς πρὸς τὴν γνησιότητα ἔργων τοῦ ἁγί-
ου Συμεών;». Ποιός καὶ πότε ἀπέδειξε, ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἔργο 
ἢ τὸ συγκεκριμένο χωρίο δὲν εἶναι γνήσιο; Μὲ τὸ «μήπως» καὶ τὸ 
«ἴσως» δὲν λύνονται τέτοια σοβαρὰ ζητήματα».(!) Διαβάσατε, ἄρα-
γε, ὅλα ὅσα σᾶς ἔγραψα καί θέσατε αὐτό τό ἐρώτημα; Λυποῦμαι, 
ἀλλά οὔτε «μήπως» οὔτε «ἴσως» ἔγραψα. Σᾶς ἀνέφερα ἕνα συ-
γκεκριμένο παράδειγμα ἀπό τά ἔργα τοῦ ἁγίου Φιλοθέου τοῦ 
Κοκκίνου, πού ὁ σπουδαῖος Λειτουργιολόγος μακαριστός Ἰωάννης 
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Φουντούλης ἐξέδωσε ὡς ἔργο τοῦ ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (βλέ-
πε «Ὀρθόδοξος Τύπος» 1592017). Τήν ἐπισήμανση αὐτή ἔκαμα 
ζῶντος τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ καί τήν ἐδέχθη, δεδομένου 
ὅτι τοῦ εἶχα ἀποστείλει τήν ἀπό ἐμέ ἐκδοθεῖσα Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

 Βεβαίως, εἶναι δικαίωμα τῆς Ι.Μ.Β. νά μή μέ θεωρῆ ἀξιόπιστον 
ἐπιστήμονα, πρέπει, ὅμως, νά ἀντιληφθῆ ὅτι τό θέμα πού συζητοῦμε 
δέν λύεται μέ ὑποτίμηση τοῦ συνομιλητοῦ, οὔτε μέ τίς ὅποιες μεμο-
νωμένες μαρτυρίες ἤ μέ τούς ὅποιους μεμονωμένους κώδικες, ἀλλά 
μέ αὐτό τό «ὁποῖο πάντοτε, πανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐφηρμό-
σθη». Πολύ δέ περισσότερο, ὅταν κανείς ἀπό αὐτούς τούς κώδι-
κες δέν ἀναφέρει ὅτι κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο τῆς Θ. Λειτουργίας 
εἰσοδεύονται ὅλα τά Ἅγια Ποτήρια πού θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν 
Θεία Κοινωνία πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος!

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ι.Μ.Β. ἐπικαλεῖται καί τόν ... Θεόδωρο Ἀνδίδων 
γιά νά μᾶς πληροφορήσῃ ὅτι καί αὐτός μαρτυρεῖ ὅτι τήν Προσκομιδή 
τήν τελοῦσε Διάκονος! Καί τί πώς τό ἀναφέρει ὅτι γινόταν, ἔπρεπε 
νά γίνεται; Τελικά θά ἀναφερθοῦμε ἐπί παντός ἐπιστητοῦ, προκει-
μένου νά δικαιωθῆ ἡ Ι.Μ.Β. στήν καινοτομία της! Μά, σεβαστοί μου 
Γέροντες, δέν γνωρίζετε ὅτι ἡ Προσκομιδή τελεῖται ἀπό Ἱερέα, 
καί, μάλιστα μέ πλήρη ἱερατική Στολή, διότι ἡ Προσκομιδή ὑπά-
γεται στήν Θ.Λειτουργία; Πῶς εἶναι δυνατόν νά βάλη «Εὐλογη-
τός» ὁ Διάκονος καί να τελέση τά τῆς Προθέσεως; Ἄλλο εἶναι 
νά “χαράξη” τά πρόσφορα πρό τῆς Προσκομιδῆς, πρός διευκόλυνση 
τοῦ Ἱερέως, καί ἄλλο νά τελέση τήν Προσκομιδή. Ἐάν λειτουργήση 
ἕνας ὑπέργηρος Κληρικός καί δέν τόν βοηθᾶ ἡ ὅρασή του, μπορεῖ 
νά βοηθηθῆ ἀπό τόν Διάκονο, ὄχι, ὅμως, νά τελέση τήν Προσκομιδή 
μόνος ὁ Διάκονος.

Ἐάν κάποιος Ἱερεύς παραδώση τήν Προσκομιδή στόν Διάκονο, 
αὐτός δέν γνωρίζει τί ἐστί Ἱερωσύνη καί Θ. Λειτουργία, καί καλό 
εἶναι νά μελετοῦμε τόν «νοῦν» τῶν ἁγίων πού χρησιμοποιοῦμε ὡς 
ὁδηγούς στήν διακονία μας, καί ὄχι νά διαβάζουμε ἐπιπόλαια τά 
λόγια τους. Εἶναι, λοιπόν, δυνατόν, νά ἐδέχετο ὁ ἅγιος Συμεών τήν 
τέλεση τῆς Ἱερᾶς Προθέσεως ἀπό Διάκονο καί νά ἦταν ἔγκυρος 
Λειτουργιολόγος; Ὄχι, βέβαια! Τό ὅτι ἀναφέρει ὅτι αὐτό γινόταν 
στήν ἐποχή του ἀπό κάποιους Ἁγιορεῖτες, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τό 
ἐδέχετο ὡς σωστό, ἀλλά ὅτι ἐκεῖνοι οἱ συγκεκριμένοι Ἁγιορεῖτες 
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αὐθαιρετοῦσαν! 
Εἶναι γνωστόν τοῖς πᾶσι μέ τά Λειτουργικά θέματα ἀσχολουμέ-

νοις, ὅτι σέ κάθε ἐποχή ὑπῆρξαν, ὅπως καί στήν ἐποχή μας ὑπάρ-
χουν πολλές παραχαράξεις τῆς Θεολογικῆς ἀκριβείας τῆς Λειτουρ-
γικῆς. Αὐτές τίς παραφθορές πρέπει νά τίς κάνουμε “σημαία” καί 
παράδειγμα πρός μίμησιν; Καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας παρουσιάζεται 
ἕνα ἐξίσου οἰκτρό Λειτουργικό φαινόμενο: Κάποιοι Ἀρχιερεῖς καί, 
κατά μίμησίν τους καί Ἱερεῖς (εὐτυχῶς ἐλάχιστοι), παραδίδουν στόν 
...Διάκονο(!) τό Ἅγιον Ποτήριον καί τό Ἅγιον Δισκάριον γιά νά 
τά ὑψώσῃ καί νά προσφέρῃ τά Τίμια Δῶρα, λέγων τήν φράση «Τά 
σά ἐκ τῶν σῶν,....»(!), ἐπειδή καθώς φαίνεται ἀπαξιοῦν νά προσφέ-
ρουν οἱ ἴδιοι στόν Θεό μας τήν Θυσία, καί τήν προσφέρουν μέσῳ 
τῶν ...βοηθῶν τους! Αὐτά τά ἀνοσιουργήματα, σέ ὅσους κώδικες καί 
νά βρεθοῦν γραμμένα, ἀποτελοῦν τρανές ἀποδείξεις Θεολογι κῆς 
ἄγνοιας καί αὐθαιρεσίας! Παρόμοια Θεολογικά Λειτουργικά λάθη 
περιλαμβάνονται καί σέ «Ἱερατικά» τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονί-
ας», τά ὁποῖα, μετά ἀπό δύο αἰῶνες ὅσοι θά τά διαβάζουν ἀδιακρίτως 
καί χωρίς Θεολογική περίσκεψη, θά τά θεωροῦν ὡς τήν πεμπτουσία 
τῆς Λειτουργικῆς ἀκριβείας, ἀφοῦ εἶναι γραμμένα σέ Λειτουργικά 
βιβλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς πιό γνήσιας Λειτουργικά 
Ἐκκλησίας τῆς ἐποχῆς!  

Τό ἀποκορύφωμα τῶν συμπερασμάτων τῆς Ι.Μ.Β. σημειώνεται 
μέ τίς φράσεις: «Βέβαια, ἄν πρόκειται μαζὶ μὲ τὸν ἅγ. Συμεὼν νά 
ἀμφισβητήσουμε καὶ αὐτούς, (δηλαδή τήν Διάταξη τοῦ ἁγίου Φι-
λοθέου καί τήν μαρτυρία τοῦ Θεοδώρου Ἀνδίδων) τότε εἴμαστε 
κοντὰ νὰ δημιουργήσουμε «Νέο-ορθόδοξο προτεσταντικὸ λει-
τουργικὸ κίνημα»! Ἐννοεῖ, δηλαδή, ἡ Ι.Μ.Β., εὐθέως μέ αὐτά, ὅτι 
μέ τό νά μή δέχομαι τήν ἀποκλειστική ἐπινόησή της γιά τήν περιφο-
ρά καί τόν Καθαγιασμό πολλῶν Ἁγίων Ποτηρίων σέ μία Θ. Λειτουρ-
γία, ἀλλά ἀκολουθῶντας τήν Παγκόσμια Ὀρθόδοξη Παράδοση καί 
Πρακτική, νά δέχομαι Καθαγιασμό ἑνός Ἁγίου Ποτηρίου, κινδυνεύω 
«νὰ δημιουργήσω “Νέο-ὀρθόδοξο προτεσταντικὸ λειτουργικὸ κί-
νημα”»; Αἴ! Ἀσφαλῶς, δέν πρέπει νά εἴμαστε καλά!

 Τελειώνω μέ ἕνα ἐπί πλέον –τῶν ὅσων ἤδη ἀνέφερα– καίριο 
ἐρώτημα: Οἱ κώδικες πού ἀνεκάλυψε ἡ Ι.Μ.Β., οἱ ὁποῖοι –κατά τή 
γνώμη τῆς Μονῆς– ὑπαινίσσονται τόν Καθαγιασμό περισσοτέρων 
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τοῦ ἑνός Ἁγίων Ποτηρίων, ἀναφέρουν, ἄραγε, καί ὅτι πρέπει νά 
εἰσοδεύονται κατά τήν Μ. Εἴσοδον τῆς Θ. Λειτουργίας ὅλα αὐτά 
τά Ἅγια Ποτήρια; Ἀσφαλῶς καί δέν τό ἀναφέρουν. Πῶς, λοιπόν, ἡ 
Ι.Μ.Β. προβαίνει σέ μιά Τελετουργική πρακτική, πού οὔτε ἀναγρά-
φεται σέ χειρόγραφα, οὔτε καί τήν παρέλαβαν οἱ σύγχρονοί μας 
Ἅγιοι Γέροντες ἀπό τούς παλαιοτέρους, καί ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμένα νά 
ἀπαντήσω σέ ποιά χειρόγραφα ἀναγράφεται ἡ Πανορθόδοξος πρα-
κτική τῆς μεταγγίσεως τοῦ περιεχομένου τοῦ ἑνός Καθαγιασθέντος 
Ἁγίου Ποτηρίου σέ πολλά Ἅγια Ποτήρια; Γιατί, “κακά τά ψέμματα”. 
Ὅπως ἀπεδείχθη περίτρανα, δέν ὑπάρχει κανείς «ἀποχρών λόγος», 
ἀλλά ὅλη ἡ “φασαρία” γίνεται γιά τήν πομπώδη Εἴσοδο, γιά νά ἰδῇ ὁ 
κόσμος τό μεγαλεῖο μας, καί ἄς καταστρατηγεῖται ἡ Δογματική τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας, μέ τόν «μεμερισμένον Χριστόν» σέ 
πολλά Ἅγια Ποτήρια!

Τέλος, ἡ Ι.Μ.Β. μᾶς καλεῖ σέ ἑνότητα ἀγάπης, παρά τίς ὅποιες 
Τελετουργικές διαφορές μας. Καλή καί Ἁγία ἡ ἑνότητα, ὅταν πράγ-
ματι ἑνώνει. Ὅταν, ὅμως, οἱ Τελετουργικές διαφορές καταστρατη-
γοῦν τήν Δογματική καί ἀκολουθεῖ κρίση καί σκανδαλισμός τῶν 
συνειδήσεων τῶν πιστῶν, τότε ὁ καθένας μας, πρέπει νά ἀναλάβῃ 
τίς εὐθῦνες του. 
     Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

                 Πρωτοπρεσβύτερος

Σημ.: Τό ἄρθρο αὐτό πρωτοδημοσιεύθηκε στήν Ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα 
«Ὀρθόδοξος Τύπος», στίς 5 Ἰανουαρίου 2018                   
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Τ
ήν Κυριακή 28 Ἰανουαρίου 2018, μετά τήν Θεία Λειτουργία, βρα-
βεύθηκαν 4 Νέοι φοιτητές, οἱ ὁποῖοι μεγάλωσαν καί γαλουχήθηκαν 

πνευματικά στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐνορίας μας.
Ἦταν μεγάλη ἡ συγκίνησή μας νά βλέπουμε πιά φοιτητές, τά παι-

διά μας πού ἀπό τά μικρά τους χρόνια, κάποια, μάλιστα, ἀπό βρέφη, 
ἐκκλησιάζονταν καί ἐν συνεχείᾳ ὑπηρέτησαν στό Ἱερό Βῆμα τά ἀγόρια, 
σήμερα δέ εἶναι Ἱεροψάλτες καί κοσμοῦν τό Ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ μας! 
Οἱ κοπέλλες, ἀπό μικρές στό Νεανικό μας Κέντρο καί στίς Θεατρικές 
Παραστάσεις, πού διοργανώθηκαν καί δόθηκαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία.

Σήμερα, καλοῦνται νά προχωρήσουν μέ ἕνα ἀποφασιστικό βῆμα  
πρός τήν ἐπιστήμη, πού ἐκλήθη ὁ καθένας τους νά γνωρίση καί νά 
σπουδάση. Τούς εὐχήθηκε τό Ἐκκλησιαστικό μας Συμβούλιο καί τούς 
ἐβράβευσε μέ μιά συγχαρητήρια Περγαμηνή, συνοδευόμενη ἀπό ἕνα 
φάκελλο μέ 300 εὐρώ γιά τόν καθένα, προσφορά ἀνωνύμων χορηγῶν, 

οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ἐξίσου, καί τίς τωρινές οἰκονομικές δυσκολίες 
τοῦ Ναοῦ μας ἀλλά καί τόν πόθο μας νά μήν ἀφήσουμε τά παιδιά μας 
σ’αὐτό τό ξεκίνημά τους χωρίς φιλοδώρημα.

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα, στόν Γεώργιον Διαμαντῆν, στήν Ἀθανασί-
αν Μάκου, στή Γεωργία Τζουβάρα καί στόν Ἐπαμεινῶνδα Χρυσικόν, 
θερμά συγχαρητήρια, Οὐράνιον φωτισμόν, ἐπιμέλεια, ψυχική καί σω-
ματική ἁγνότητα καί κάθε προκοπή στίς σπουδές τους. Ὁ Θεός μας νά 
εἶναι πάντοτε μαζί τους μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί 
τοῦ ἁγίου Νικολάου.    

                                                  π. Β. Ε. Β.
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«ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ»

Η παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά καταδυθοῦμε στά 
κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε μαζί 

μέ τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Σοφοκλῆ (496-406 π.Χ.) παίχθηκε κατά τούς θε-

ρινούς μῆνες σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας στά πλαίσια τῶν διαφόρων 
φεστιβάλ καί καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων πού ὀργανώνουν Δῆμοι καί ἄλλοι 
φορεῖς.

Ὁδηγούμενος ἀπό τήν κόρη του Ἀντιγόνη, ὁ Οἰδίποδας, γέρος, τυφλός 
καί φτωχοντυμένος φθάνει στόν Ἵππειο Κολωνό, μαγευτικό προάστιο τῆς Ἀθή-
νας, κοντά στό ἱερό τῶν Εὐμενίδων. Κατάκοπος ἀπό τήν ὁδοιπορία θέλει νά 
καθίσει καί ἐρωτᾶ τήν κόρη του ποῦ βρίσκονται. Ἡ Ἀντιγόνη τοῦ περιγράφει 
τόν ὄμορφο τόπο, πού φαίνεται νά εἶναι ἱερός. Ἀπαντῶντας στίς ἐρωτήσεις τοῦ 
Οἰδίποδα, ἕνας διερχόμενος κάτοικος τῆς περιοχῆς τούς δίνει ἀκριβεῖς πλη-
ροφορίες γιά τήν χώρα καί τόν βασιλέα της Θησέα. Ὁ Οἰδίποδας ζητᾶ νά κα-
λέσουν τόν Θησέα, στόν ὁποῖο θά φέρει μεγάλο ὄφελος, ἄν τόν βοηθήσει. Ὁ 
Κολωνιάτης φεύγει γιά νά ἐνημερώσει τούς συντοπῖτες του γιά τήν ἄφιξη τοῦ 
ξένου. Ὁ Οἰδίποδας παρακαλεῖ τίς Εὐμενίδες νά τόν εὐσπλαχνιστοῦν καί νά 
ἔχει ἐκεῖ τό τέλος πού τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Ἀπόλλωνας. Ἀντιγόνη καί Οἰδίποδας 
κρύβονται στό ἄλσος καθώς βλέπουν κάποιους νά ἐρευνοῦν προσεκτικά τόν 
χῶρο.

Μπαίνει στήν ὀρχήστρα τοῦ θεάτρου ὁ Χορός, πού ἀποτελεῖται ἀπό δεκα-
πέντε γέρους, προεστούς τοῦ Κολωνοῦ. Ἀναζητοῦν τόν γέροντα πού κρύφτη-
κε στό ἱερό ἄλσος. Ἐκφράζουν φρίκη καί ἀγανάκτηση γιά τήν βεβήλωσή του. 
Συμπεραίνουν ὅτι εἶναι ξένος πού ἀγνοεῖ τήν ἱερότητα τοῦ χώρου. Οἰδίποδας 
καί Ἀντιγόνη παρουσιάζονται καί ὁ Χορός τρομάζει ἀπό τήν ἐμφάνιση καί τήν 
φωνή τοῦ Οἰδίποδα. Ἀκολουθεῖ διάλογος ἀνάμεσα στόν Χορό, τόν Οἰδίποδα 
καί τήν Ἀντιγόνη. Μετά ἀπό δισταγμούς ὁ Οἰδίποδας ἀποκαλύπτει ποιός εἶναι. 
Ὁ Χορός νιώθει φρίκη, διότι γνωρίζει τά ἀνοσιουργήματα πού ἄθελά του εἶχε 
διαπράξει. Ἐν ἀγνοία του εἶχε σκοτώσει τόν πατέρα του καί εἶχε νυμφευτεῖ τήν 
μητέρα του. Τοῦ ζητᾶ νά ἐγκαταλείψει τήν χώρα. Ἡ Ἀντιγόνη τούς θερμοπα-
ρακαλεῖ νά μήν τούς διώξουν. Ὁ Χορός συμπονεῖ, ἀλλά φοβᾶται τήν ὀργή τῶν 
θεῶν. Ὁ Οἰδίποδας ἐπικαλεῖται τήν θεοσέβεια καί φιλοξενία τῶν Ἀθηναίων. 
Τούς παρακαλεῖ νά μήν τόν καταφρονέσουν. «Γιατί ἔρχομαι ἱερός καί ἁγνός καί 
φέρνω κέρδος σ’ αὐτῆς τῆς χώρας τούς πολῖτες», τούς διαβεβαιώνει.

Ἔρχεται ἡ ἄλλη κόρη τοῦ Οἰδίποδα, ἡ Ἰσμήνη, καί τούς πληροφορεῖ γιά 
ὅσα ἔχουν συμβεῖ στή Θήβα. Ὁ Ἐτεοκλῆς ἅρπαξε τόν θρόνο ἀπό τόν ἀδελφό 



93

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 186

του Πολυνείκη. Ἐξόριστος ὁ Πολυνείκης κατέφυγε στό Ἄργος καί παντρεύτηκε 
τήν κόρη τοῦ βασιλέα Ἄδραστου. Ἔχει ἐκστρατεύσει ἐναντίον τῆς Θήβας διεκ-
δικῶντας τά δικαιώματά του. Σύμφωνα μέ χρησμό τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν 
γιά νά σωθεῖ ἡ χώρα πρέπει νά μεταφερθεῖ κοντά στά σύνορά της ὁ Οἰδίποδας 
ζωντανός ἤ νεκρός. Ὁ Οἰδίποδας ἐξοργίζεται. Ἄν οἱ Ἀθηναῖοι τόν προστατεύ-
σουν θά ἔχουν μεγάλο ὄφελος. Ὁ Χορός συνιστᾶ νά γίνει καθαρμός καί ἡ Ἰσμή-
νη φεύγει γιά νά φέρει τίς ἐξιλαστήριες χοές.

Στόν Κομμό πού ἀκολουθεῖ καί ἀποτελεῖται ἀπό δύο στροφές καί δύο 
ἀντιστροφές ὅπου διαλέγονται Χορός καί Οἰδίποδας, ὁ δεύτερος ἀναγκάζεται 
νά ὁμολογήσει τά ἀνοσιουργήματά του. Δέν εἶναι ἐγκλήματά του, ἀλλά παθή-
ματά του.

Ἔρχεται ὁ βασιλέας τῆς Ἀθήνας Θησέας μέ ἀκολούθους. Ἔχει ἀκούσει γιά 
τόν Οἰδίποδα καί τίς συμφορές του. Τόν ὑποδέχεται μέ εὐμένεια καί συμπάθεια, 
τοῦ ὑπόσχεται προστασία ὅταν ὁ Οἰδίποδας τοῦ γνωρίζει τήν ἀπόφαση τῶν 
Θηβαίων νά τόν ἀπαγάγουν. Ὁ Θησέας ἀποχωρεῖ ἐνῶ ὁ Χορός τραγουδᾶ λυρι-
κό ὕμνο τοῦ Κολωνοῦ καί τῆς Ἀθήνας.

Φθάνει ὁ Κρέοντας μέ δορυφόρους γιά νά πάρει τόν Οἰδίποδα στή Θήβα. 
Διεξάγεται ἔντονος διάλογος ἀνάμεσά τους. Ὁ Οἰδίποδας ἀποκαλύπτει τήν 
ὑποκρισία τοῦ Κρέοντα. Δέν τόν πείθει νά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα του, ἀπει-
λεῖ νά ἀπαγάγει καί τήν Ἀντιγόνη ὅπως ἔχει ἤδη ἁρπάξει τήν Ἰσμήνη. Δορυφό-
ρος συλλαμβάνει καί ἀπομακρύνεται μέ τήν Ἀντιγόνη, ἡ ὀδύνη τοῦ Οἰδίποδα 
κορυφώνεται. Ἀδυνατῶντας νά ἀντιδράσει, ὁ Χορός καλεῖ σέ βοήθεια λαό καί 
προεστούς.

Ἔρχεται ὁ Θησέας καί δίνει διαταγή νά σπεύσουν ὅλοι νά ἐλευθερώσουν 
τίς κόρες τοῦ Οἰδίποδα. Ἐπιπλήττει τόν Κρέοντα γιά τήν ἐνέργειά του. Ὁ Θη-
σέας ἀποχωρεῖ ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Κρέοντα πού εἶναι ὅμηρος ἕως ὅτου 
ἐλευθερωθοῦν οἱ κόρες τοῦ Οἰδίποδα. Ὁ Χορός ἐκφράζει τήν πεποίθηση ὅτι οἱ 
ἀπαγωγεῖς θά συλληφθοῦν, διότι οἱ Ἀθηναῖοι εἶναι πολύ ἀνδρεῖοι. Εὔχεται στόν 
Δία, τήν Ἀθηνᾶ, τόν Ἀπόλλωνα καί στήν Ἄρτεμη νά τούς βοηθήσουν.

Ἀπελευθερωμένες Ἀντιγόνη καί Ἰσμήνη πέφτουν στήν ἀγκαλιά τοῦ πα-
τέρα τους πού εὐγνωμονεῖ τόν Θησέα γιά τήν σωτηρία τους. Ὁ Θησέας τόν 
πληροφορεῖ ὅτι ἕνας νέος ἀπό τό Ἄργος, πού ἔχει προσπέσει ἱκέτης στό βωμό 
τοῦ Ποσειδῶνα, θέλει νά μιλήσει μαζί του. Ὁ Οἰδίποδας μαντεύει ὅτι εἶναι ὁ 
μισητός γιός του Πολυνείκης καί ὀργισμένος ἀρνεῖται νά τό δεχθεῖ. Μεταπεί-
θεται ἀπό τόν Θησέα καί τήν Ἀντιγόνη. Ὁ Θησέας ἀποχωρεῖ.

Ὁ Πολυνείκης ἱκετεύει τόν πατέρα του νά πάει μέ τό μέρος του προκει-
μένου νά ἐξασφαλίσει τήν νίκη, σύμφωνα μέ χρησμό. Ὁ Οἰδίποδας διατυπώνει 
ἕνα φοβερό κατηγορητήριο ἐναντίον του καί μέ ἀγανάκτηση γιά τήν σκληρή 
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συμπεριφορά τῶν γιῶν του πρός αὐτόν ἐπαναλαμβάνει τίς φοβερές κατάρες 
του γιά τήν ἀλληλοεξόντωσή τους. Ὁ Πολυνείκης μένει ἄκαμπτος στή δραμα-
τική ἔκκληση τῆς Ἀντιγόνης νά ἐπιστρέψει στό Ἄργος καί νά μήν πολιορκήσει 
τήν Θήβα.

Μετά τόν θλιβερό χωρισμό Ἀντιγόνη καί Πολυνείκη ἀκούεται βροντή 
ἀπό τόν οὐρανό. Ὁ Οἰδίποδας παρακαλεῖ νά καλέσουν τόν Θησέα γιά νά τοῦ 
δώσει πρίν  πεθάνει τήν χάρη πού τοῦ ὑποσχέθηκε. Ζητᾶ ἀπό τόν Θησέα νά τόν 
ὁδηγήσει στόν τόπο ὅπου εἶναι πεπρωμένο νά πεθάνει. Ἔτσι ἡ Ἀθήνα θά μένει 
ἀπόρθητη ἀπό τούς Θηβαίους. Ἀποχαιρετᾶ τήν ζωή καί εὔχεται στόν Θησέα 
καί στούς Ἀθηναίους νά ζοῦν εὐτυχισμένοι. Μέ μεγαλοπρέπεια ὁ Οἰδίποδας 
ἀποχωρεῖ ἀκολουθούμενος ἀπό τίς κόρες του καί τόν Θησέα. Ὁ Χορός εὔχεται 
στούς θεούς τοῦ κάτω κόσμου νά δεχθοῦν μέ εὐμένεια τόν βασανισμένο Οἰδί-
ποδα.

Ἔρχεται Ἀγγελιοφόρος καί διηγεῖται στό Χορό τά συμβάντα πρίν πεθάνει 
ὁ Οἰδίποδας. Στίς τελευταῖες του στιγμές μόνον ὁ Θησέας ἦταν κοντά του. 
Ὁ θάνατος τοῦ Οἰδίποδα ἦταν μυστηριώδης. Ἀντιγόνη καί Ἰσμήνη θρηνοῦν, 
ὁ Χορός τίς παρηγορεῖ. Ὁ Θησέας τίς καλεῖ νά πάψουν τόν θρῆνο, γιατί ὁ θά-
νατος ἦλθε γιά τό καλό τοῦ πατέρα τους. Ὑπόσχεται νά τίς στείλει στή Θήβα.

Διαλεγόμενος μέ τόν Χορό, ὁ Οἰδίποδας λέει (στ. 309): «γιατί ποιός λο-
γικός ἄνθρωπος τόν ἑαυτόν του δέν ἀγαπᾶ;» Σωστά. Ὅμως πόσο συχνά καί 
πόσοι ἀπό ἐμᾶς σκεφτόμαστε καί ἐνεργοῦμε παράλογα καί δέν συνετιζόμαστε 
βλέποντας ὅτι βλάπτουμε τόν ἑαυτόν μας; Δυσάρεστες καταστάσεις καί φαινό-
μενα συνέπειες τῆς μεταπτωτικῆς φύσεώς μας.

Ὅπως λέει ἡ Ἰσμήνη στόν Οἰδίποδα, οἱ ἀδελφοί της Πολυνείκης καί Ἐτε-
οκλῆς «εἶχαν διάθεση στόν Κρέοντα τό θρόνο νά ἀφήσουν καί ἡ χώρα ζημιά 
νά μήν παθαίνει στό νοῦ τους ἔχοντας τήν παλιά τοῦ γένους σου κατάρα, αὐτή 
πού ρήμαξε τό δύστυχο τό σπίτι τό δικό σου» (στ. 367-370). «τώρα ἀπό κάποιο 
θεό κι’ ἀπ’ τήν ὀλέθρια σκέψη τους μπῆκε σ’ αὐτούς τούς δύο τρισάθλιους διχό-
νοια κακή, νά πάρουν τήν ἐξουσία καί μόνοι τους νά κυβερνοῦν» (στ. 371-373). 
Τό πάθος τῆς φιλαρχίας πηγή πολλῶν δεινῶν. Καί ὁ Οἰδίποδας ἐπισημαίνει (στ. 
418, 419): «Κι’ ὕστερα ἀπ’ αὐτά οἱ πανάθλιοι, ἐνῶ τ’ ἄκουσαν, τήν ἐξουσία ἔβα-
λαν πιό πάνω ἀπ’ τή στοργή γιά μένα;» Πανάρχαιη κατάρα ἡ διχόνοια γιά τήν 
Φυλή μας. Ἀπό τήν πολιορκία τῆς Τροίας, τόν Πελοποννησιακό Πόλεμο, τήν 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821, τήν νεώτερη ἱστορία μας μέχρι τώρα. Ἐπιμένουμε νά 
ἀγνοοῦμε τούς στίχους 144 καί 145 τοῦ Ὕμνου εἰς τήν Ἐλευθερία τοῦ Διονυσί-
ου Σολωμοῦ: «Ἡ Διχόνοια πού βαστάει ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή καθενός χαμο-
γελάει παρ’ τό λέγοντας καί σύ. Κειό τό σκῆπτρο πού μᾶς δείχνει ἔχει ἀλήθεια 
ὡραία θωριά. Μήν τό πιάστε, γιατί ρίχνει εἰσέ δάκρυα θλιβερά».
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Ὁ θεός πού λέει ἡ Ἰσμήνη δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀντίδικο ἡμῶν διάβολο 
πού ἐκμεταλλεύεται τίς ἀδυναμίες μας καί ἐπιτυγχάνει τόσα κακά εἰς βάρος 
μας.

Στούς στίχους 155 καί 157 βλέπουμε ὅτι ἡ φιλαρχία ἔχει δημιουργήσει τέ-
τοιο μῖσος στόν Πολυνείκη γιά τόν ἀδελφό του – τό ἴδιο τρέφει καί ὁ Ἐτεοκλῆς 
γι’ αὐτόν ὅπως βλέπουμε στήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη «Φοίνισσαι» - ὥστε νά 
ἀψηφᾶ τόν κίνδυνο τοῦ θανάτου. Τύφλωση. Καί ὁ Οἰδίποδας προειδοποιεῖ καί 
καταριέται ὅτι θά ἀλληλοεξοντωθοῦν. Ὁ Πολυνείκης δέν ντρέπεται νά ἀναφέ-
ρει ὅτι ὁ Καπανέας, ἕνας ἀπό τούς 6 στρατηγούς τοῦ Ἀργίτικου στρατοῦ πού 
ἐκστρατεύει ἐναντίον τῆς Θήβας «καυχιέται πώς μέ φωτιά τῆς Θήβας τήν πόλη 
θά κάψει καί θ’ ἀνασκάψει» (στ. 1319). Τό πάθος ἔχει πλήρως παροπλίσει τήν 
λογική! 

Φρόνηση καί σοβαρότητα μᾶς διδάσκει, κοινούς θνητούς, κριτές καί 
ἄρχοντες ὁ Θησέας λέγοντας στόν Οἰδίποδα (στ. 594): «Λέγε μου· δέν πρέπει 
νά μιλῶ, χωρίς νά ἔχω μάθει».

Διαπιστώνουμε ὅτι ὁ πόνος, οἱ ἀδικίες πού ἔχει ὑποστεῖ, ἡ ἔκπτωση ἀπό 
τά μεγαλεῖα, τήν ἰσχύ δέν ἔχουν ὀργώσει τήν ψυχή τοῦ Οἰδίποδα. Μνησικακεῖ 
ἔναντι τῶν γιῶν του καί τούς καταργιέται. Θυμό ἐκδηλώνει. Ὁ Θησέας τοῦ 
ὑπενθυμίζει (στ. 592): «Ἀνόητε, στίς δυστυχίες ὁ θυμός δέ βγάζει σέ καλό». 
Ἐμεῖς θά λέγαμε ὅτι σέ καμία περίπτωση «δέν βγάζει σέ καλό». Καί στούς στί-
χους 658-660: «Ἀπειλές πολλές καί λόγια πολλά στά ἄδικα μέ θυμό συχνά δια-
τυπώνονται, ὅμως ὅταν συνέλθει ὁ νοῦς, οἱ ἀπειλές αὐτές παίρνουν δρόμο καί 
χάνονται». Γνωρίζουμε ὅτι ὁ νοῦς δέν λειτουργεῖ ὁμαλά ὅταν οἱ ἀναθυμιάσεις 
τοῦ θυμοῦ τόν τυλίγουν. Γιά τόν θυμό μιλᾶ στόν Οἰδίποδα καί ὁ Κρέοντας (στ. 
855): «…τό θυμό σου νά ἀκοῦς, πού σέ ζημιώνει ἀδιάκοπα».

Ἰσορροπία ἐπιχειρημάτων μᾶς προσφέρει ὁ ποιητής στόν ἔντονο διάλο-
γο ἀνάμεσα στούς δύο ἄντρες (στ. 806-809): Οἰδίποδας: «Στή γλῶσσα εἶσαι 
ἱκανός, ὅμως δέν ξέρω ἄνθρωπο δίκαιο πού γιά τό κάθετί εὔκολα νά μιλάει». 
Κρέοντας: «Εἶναι διαφορετικό νά λές πολλά ἀπ’ τό νά λές ὅ,τι πρέπει».

Στήν ἱστορική διαδρομή μας ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνώμη τοῦ Κρέοντα (στ. 
880): «Στά δίκαια βέβαια καί ὁ μικρός νικάει τόν μεγάλο».

Ὁ Θησέας στόν Κρέοντα (στ. 930, 931): «… καί τά χρόνια τά πολλά πού 
κουβαλᾶς στήν πλάτη σου σέ δείχνουν γέροντα μαζί καί ἄδειο ἀπό φρόνηση».  
Ὁ ἀγώνας μας καί ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς προικίζουν μέ ἀρετές, ὄχι ὁ χρόνος.

Πάλι μέ τό στόμα τοῦ Θησέα ὁ Σοφοκλῆς ἐπισημαίνει στόν Κρέοντα καί 
σ’ ἐμᾶς (στ. 1027): «δέ μένουν στόν ἄδικο τά δολερά τά κέρδη».

    Νίκος Τσιρώνης
               Οἰκονομολόγος
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