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ΔΙΑΠΡΕΠΕΣΤΕΡΟΝ ΙΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  

SUCHARIT BHAKDI

Τ
ήν Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 τό πρωί, εἴχαμε τήν ἰδιαί-
τερη τιμή νά μᾶς παραχωρήσῃ συνέντευξη ὁ διεθνοῦς φήμης 

καί κύρους Καθηγητής  Ἀνοσοβιολόγος καί ἰολόγος κ. Sucharit 
Bhakdi.

Ὁ κ. Bhakdi εἶναι ὁ πλέον εἰδικός γιά νά μιλήσῃ περί τοῦ Κορώ-
να ἰοῦ, ἀφοῦ ἡ ἐξειδίκευσή του, οἱ ἔρευνές του καί ἡ ἀνακάλυψή του 
εἶναι ἀκριβῶς αὐτές πού ἀπαιτοῦνται γιά νά διαλευκανθῆ τό διαβόητο 
πλέον θέμα τῆς πλαστῆς Πανδημίας. Δυστυχῶς, ὅμως, ἔχει παραγκω-
νισθεῖ ἀπό τά πολιτικῶς ἐλεγχόμενα ΜΜΕ καί ἀπό τήν πολιτικῶς 
καθοδηγούμενη σημερινή ἐπιστήμη.

Ὁ κ. Bhakdi ἀσχολήθηκε διεξοδικά μέ τό ἀνοσοποιητικό σύστη-
μα τοῦ ἀνθρώπου καί τό 1978 ἀνακάλυψε μιά πρωτεΐνη πού ἐπιτίθεται 
καί καταστρέφει τά κύτταρα βυθιζομένη στήν κυτταρική μεμβράνη, μέ 
ἀποτέλεσμα τόν σχηματισμό ἑνός πόρου. Αὐτό ἦταν τό μόριο ἐπι-
βολῆς τοῦ συστήματος συμπληρώματος, τό ὁποῖο σχηματίζεται στήν 
ἐπιφάνεια ξένων κυττάρων ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς ἁλυσιδωτῆς ἀντιδρά-
σεως πού περιλαμβάνει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα. Ἀκολούθησε ἡ 
ἀνακάλυψή του ὅτι τά βακτήρια μποροῦν ἐπίσης νά παράγουν πρωτε-
ΐνες, πού σχηματίζουν πόρους. Σήμερα εἶναι γνωστό ὅτι ἡ συντριπτική 
πλειοψηφία τῶν παθογόνων βακτηρίων παράγει διαμορφωτές πόρων 
πού καταστρέφουν τά κύτταρα ξενιστές. Τό 1984 ἡ Βασιλική Ἑταιρεία 
στό Λονδίνο κάλεσε τόν κ. Bhakdi νά παρουσιάσῃ τήν ἔννοια τῆς 
βλάβης τῆς κυτταρικῆς μεμβράνης ἀπό τούς σχηματιστές πόρων. Ἀπό 
τότε, ὁ κ. Bhakdi ἐπικεντρώθηκε στήν ἔρευνα γιά τό θέμα αὐτό. 

Δυστυχῶς ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες, πού χρυσοπληρώνονται 
γιά νά ὑποστηρίζουν τήν Πολιτική ἀπάτη, πού ἀποκαλεῖται γιά τήν 
κατατρομοκράτηση τῶν πληθυσμῶν «Πανδημία», ἀποστρέφονται τόν 
κ. Bhakdi χωρίς, ὅμως, νά τολμοῦν νά ἔλθουν σέ ἐπιστημονική ἀντι-
παράθεση μαζί του. 

Ὁ κ. Bhakdi μᾶς εἶχε ὁρίσει ὅτι ἡ συνέντευξη θά μᾶς δοθῇ πρό 
τῆς Ὁμιλίας του στό Πάρκο Ἐλευθερίας, τήν ὁποία ἔκαμε προσκλη-
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θείς ἀπό τούς ἐν Ἀναστολῇ μαρτυρικούς Ὑγειονομικούς. Ὡστόσο 
κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη προηγήθηκε κοπιαστική ξενάγησή του στήν 
Ἀθήνα καί στήν Ἀκρόπολή της καί δέν κατέστη ἐφικτή ἡ πραγματοποί-
ηση τῆς ὑποσχέσεώς του. 

Παρά τόν ἰδιαίτερο φόρτο του δέν ἀθέτησε τήν ὑπόσχεσή του 
καί μᾶς ἔδωσε τελικά τήν συνέντευξη, πρίν ἀναχωρήσῃ γιά τήν Γερ-
μανία μέσῳ Θεσσαλονίκης, στό Ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» 

Ὁ Δρ. κ. Sucharit Bhakdi στήν 
Ἀκρόπολη μέ τήν σύζυγό του καί 
τόν γυιό τους, κατά τήν πρόσφατη 
ἐπίσκεψή τους.

καί στήν αἴθουσα συνεντεύξεων 
τοῦ Ξενοδοχείου «ΣΟΦΙΤΕΛ».

Ἀκολουθεῖ ἡ πολύ ση-
μαντική συνέντευξη τοῦ κ. 
Bhakdi στόν π. Βασίλειον 
Βολουδάκην, μέ μεταφραστήν 
τόν Γερμανικῆς καταγωγῆς 
συνεφημέριόν μας, π. Γεώρ-
γιον Χάας:

 

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 

π. Βασίλειος Βολουδάκης: 
Εἶναι ἰδιαίτερη τιµή πού σᾶς 
ἔχουµε σήµερα καί µᾶς δίδετε 
αὐτή τή συνέντευξη…

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ὤ! 
Ὄχι, ὄχι!

π. Βασίλειος: Γιατί σέ ὅλα 
αὐτά εἴδαµε ἀπό τήν πρώτη στιγµή 
τό τί παίζεται, τό τί ἑτοιµάζουν…

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ἐσεῖς 
τό καταλάβατε, γιατί οἱ ἄλλοι ὄχι;

π. Βασίλειος: Ἀπό τήν 
πρώτη στιγµή τό καταλάβαµε καί 
ἐσεῖς εἴσαστε ἡ ἐπιστηµονική 
µας σφραγῖδα. Ἀκούσαµε πολι-
τικό νά λέῃ «αὐτός ὁ ἰός ἦρθε 
γιά νά μείνῃ»(!) καί σκεφτήκαµε: 
Ἄρα τόν ἔχουν καλέσει, καί αὐτοί 
θά κανονίσουν πόσο θά καθίσῃ! 
Καί εἶπαν καί κάτι ἄλλο, ὅτι «θά 
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τά ἀλλάξῃ ὅλα»! Πῶς ὁ κορώνα-ϊός τά ἀλλάζει ὅλα;
Τό ἐρωτηµά µου εἶναι: Ξέρετε ὅτι στό Γερµανικό Κοινοβούλιο εἶχε 

ἀναρτηθεῖ ὅλο αὐτό τό σχέδιο ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013;
Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί, εἶναι πολύ παλιά σχεδιασµένο.
π. Βασίλειος: Μοῦ τό εἶπε γιατρός ὁ ὁποῖος ἦταν στή Γερµανία.
Δρ. Sucharit Bhakdi: Καί ὁ σχεδιασµός εἶναι ἀκόµη πιό παλιός.

π. Βασίλειος:  Ναί, ὁ Κίσινγκερ εἶπε ἀπό τό 2010 ὅτι πρέπει νά µει-
ωθῇ ὁ πληθυσµός.

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί, ναί…
π. Βασίλειος:  Μετά, πῶς πρόσεξαν τούς πληθυσµούς;...
Δρ. Sucharit Bhakdi: Εἶναι πολύ κακό σχέδιο.
π. Βασίλειος:  Πολύ κακό. Ἐγκληµατικό εἶναι.Ἐγκληµατικό!
Δρ. Sucharit Bhakdi: Σατανικό!
π. Βασίλειος:  Σατανικό. Σατανικό! Καί µοῦ κάνει ἐντύπωση ὅτι στίς 

ὁµιλίες σας δέν µεταφράζονται ὅπως τά λέτε.
Δρ. Sucharit Bhakdi: Δέν τό γνωρίζω.
π. Βασίλειος:  Εἴπατε φερ’ εἰπεῖν ὅτι «τώρα τό καθεστώς τῆς Γερµα-

νίας εἶναι ὁλοκληρωτικό» καί ἡ µετάφραση ἔγινε «τώρα, ἄλλαξαν κάποια 
πράγµατα»!

 Ἤθελα νά σᾶς ρωτήσω, ἐάν αὐτά τά ἐµβόλια ἐκτός τῆς ἀκίδος πού 
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εἶναι καρκινογόνος, ἐάν ἔχουν καί ἠλεκτρονικά στοιχεῖα τά ὁποῖα εἶναι 
βάση γιά µελλοντική προσθήκη; 

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ἔχω ἀκούσει πολλά ἀλλά δέν τό ξέρω. Δέν 
µπορῶ νά τό ἀποδείξω.

π. Βασίλειος:  Ἡ σκέψη µου εἶναι ἁπλή. Γιατί πρέπει νά κάνεις τίς 
δόσεις µέ τήν σειρά σάν νά ἐγκαθιστᾶς ἕνα λογισµικό καί τά προγράµµα-
τά του;

Δρ. Sucharit Bhakdi: Δέν ξέρω κάτι σίγουρα, ἀλλά συµπεραίνω 
ἀπό ὅλα πού ἀκούω ὅτι χρησιµοποιεῖται γιά τόν ἔλεγχο τοῦ πληθυσµοῦ τό 
ἐµβόλιο. Ὅτι ἔχει σκοπό µελλοντικά νά χρησιµοποιεῖται γιά ἐµφύτευση 
τέτοιων ἠλεκτρονικῶν στοιχείων γιά ἔλεγχο καί τά λοιπά. Εἶµαι σίγουρος, 
ἀλλά ἄν ἤδη περιέχεται σέ αὐτά τά ἐµβόλια, δέν τό ξέρω. Τό ἐµβόλιο αὐτό, 
ὅπως ἔχω διαπιστώσει, ἔχει καί ἄλλα κακά ἀποτελέσµατα, τά ὁποῖα οἱ 
σχεδιαστές δέν τά γνώριζαν, µέ ἀποτέλεσµα ὅτι πολύ πιό γρήγορα θά πε-
τύχουν τό σκοπό τους, τῆς µείωσης τοῦ πληθυσµοῦ µέσῳ τοῦ ἐµβολίου. Καί 
γι’ αὐτό πιστεύω ὅτι θά χαλάσουν τά σχέδιά τους, λόγῳ τῆς ἀπροσδόκητα 
µεγάλης θνησιµότητος. Ἄς ὑποθέσουµε ὅτι ἐδῶ ἔχουµε ἕνα ἀγγεῖο, καί 
στά τοιχώµατα αὐτοῦ τοῦ ἀγγείου µπαίνει αὐτή ἡ οὐσία τοῦ ἐµβολίου. Τότε 
τραυµατίζονται τά τοιχώµατα τοῦ ἀγγείου καί δηµιουργεῖται θρόµβωση, µέ 
ἀποτέλεσµα νά νεκρώνονται τά κύτταρα γύρω ἀπό αὐτό τό ἀγγεῖο, ἀφοῦ  
δέν τροφοδοτοῦνται. Καί στόν ἐγκέφαλο, ἰδιαίτερα, ὑπάρχουν τόσο µικρά 
τριχοειδῆ ἀγγεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τό κάθε ἕνα ἔχει σηµασία γιά τήν ζωή 
κάποιων κυττάρων. Ἔτσι δηµιουργοῦνται στόν ἐγκέφαλο πολλές  νησίδες 
θανάτου, πού µετατρέπουν τόν ἄνθρωπο, τόν µεταλλάσουν, δέν εἶναι πιά 
ὁ ἴδιος.

π. Βασίλειος:  Δηλαδή σάν νάρκες;
Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί. Σάν αὐτά τά κεράκια-πυροτεχνήµατα στίς 

τοῦρτες πού σκᾶνε…Καί ἐπειδή ὁ ἐγκέφαλος ἔχει πολλά κέντρα πού σχετί-
ζονται µέ τήν ψυχή, µέ τή θέληση, µέ τήν προσωπικότητα,  γι’ αὐτό, ἄν γί-
νονται ἐπανειληµµένα ἐµβόλια, γονιδιακά – ὄχι µόνο γιά covid, κάθε γο-
νιδιακό ἐµβόλιο εἶναι σατανικό, ὁ Θεός δέν τό θέλει–  τότε αὐτά φέρνουν 
µιά ἀλλαγή, µιά ἀλλοίωση, καί ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι αὐτός πού ἦταν πρίν. 

π. Βασίλειος:  Καί ἰδίως σέ ἀνθρώπους πού ζοῦν περισσότερο µέ τό 
σῶµα καί ὄχι µέ τήν ψυχή. Καί αὐτοί εἶναι οἱ περισσότεροι!

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί. Ναι! Καί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι χάνουν τήν 
θέλησή τους, τήν ἱκανότητα νά διαµαρτύρονται, γίνονται σάν δοῦλοι. 

π. Βασίλειος: Σάν φυτά.
Δρ. Sucharit Bhakdi: Τό ἀποτέλεσµα εἶναι ὅτι µποροῦν αὐτούς τούς 
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ἀνθρώπους νά τούς µεταχειρίζονται ὅπως θέλουν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί µόνο 
ναί  µποροῦνε νά ποῦνε, φορᾶνε τίς µάσκες χωρίς διαµαρτυρία, χάνουν τίς 
περιουσίες τους, τίς ὁποῖες µαζεύουν ἄλλοι καί γίνονται σάν ζῶα.

π. Βασίλειος: Καί ὅλα αὐτά γιά µιά γρίπη!
Δρ. Sucharit Bhakdi: Ὄχι, δέν εἶναι γιά τήν γρίπη. Εἶναι φτιαγµέ-

νη γιά αὐτούς πού κυβερνοῦν καί θέλουν νά εἰσπράττουν τά πάντα. Καί ὁ 
ἀριθµός τοῦ πληθυσµοῦ µειώνεται. Δέν ὑπῆρξε ποτέ φονικός ἰός!   

π. Βασίλειος:  Ναί. Μά αὐτό τό ξέρουµε καί ἐµεῖς πού δέν εἴµαστε 
γιατροί.

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί…Ἔχουµε σάν ἀπόδειξη ἕνα πείραµα, πού 
ἔγινε σέ νεαρούς Ἄγγλους στό Imperial College. Ἦσαν κάποιοι ἐθελονταί 
πού πῆραν τόν ἰό δοκιµαστικά στήν µύτη σέ µεγάλη δόση, τεχνητά. Σέ 
πολύ ὑψηλή δόση. Στούς µισούς δέν συνέβη ἀπολύτως τίποτα. Δέν µπο-
ροῦσε νά πολλαπλασιαστεῖ ὁ ἰός γιά νά προσβληθοῦν. Ἀπό τούς 36, οἱ 
18 δέν ἔπαθαν ἀπολύτως τίποτα, 18 κόλλησαν, εἶχαν δηλαδή θετικό PCR  
τέστ. Ἀπό αὐτούς, 2 δέν εἶχαν κανένα σύµπτωµα. Εἶχαν τόν ἰό ἀλλά δέν 
εἶχαν σύµπτωµα. Οἱ 16 λίγο βήχα, λίγο συνάχι καί λίγο πυρετό. Καί αὐτό 
ἦταν ὅλο!

π. Βασίλειος:  Λοιπόν;
Δρ. Sucharit Bhakdi: Ὅλοι αὐτοί οἱ 18, µέσα σέ δύο ἑβδοµάδες 

ἀπέκτησαν ἀντισώµατα. Καί αὐτό ἀπέδειξε ὅτι δέν ἦταν νέος ἰός, γιατί 
µποροῦσε ὁ ὀργανισµός νά ἀντιδράσῃ, τόν εἶχε στή µνήµή του. Ἄρα… 

π. Βασίλειος:  Μά ἐµεῖς δέν κολλήσαµε καθόλου. Μέ τόσο κόσµο. 
Τέτ-α-τέτ. 

Δρ. Sucharit Bhakdi: Φυσικά, φυσικά. Ὅσοι πέθαναν ἦσαν ἄρρω-
στοι ἀπό ἄλλα ὑποκείµενα νοσήµατα καί σέ πολύ προχωρηµένες ἡλικίες 
οἱ περισσότεροι. 

π. Βασίλειος:  Βέβαια.
Δρ. Sucharit Bhakdi: Ἡ µέση ἡλικία τῶν θανόντων ἀπό covid στήν 

Γερµανία ἦταν 84 ἐτῶν. Δηλαδή 2 χρόνια παραπάνω ἀπό τόν µέσο ὅρο 
ζωῆς τοῦ γενικοῦ πληθυσµοῦ. Ἄρα ὁ covid παρατείνει τήν ζωή!

π. Βασίλειος:  Εἶναι ἐλιξήριο.Ἐλιξήριο! Τό πῶς ὅµως ἔχει ἐπικρα-
τήσει αὐτό, νοµίζουµε ὅτι ὀφείλεται στήν Ἐκκλησία, στούς ἐκκλησιαστι-
κούς ἀνθρώπους, τό ὅτι στήν Ἑλλάδα πῆρε αὐτή τήν ἔκταση. 

Δρ. Sucharit Bhakdi: Εἶναι συνυπεύθυνη ἡ Ἐκκλησία. Οἱ γιατροί 
φταῖνε. 

π. Βασίλειος:  Πέρα ἀπό τούς γιατρούς, εἰδικά στήν Ἑλλάδα, ἡ 
Ἐκκλησία ἀκούγεται, πείθει.
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Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί συµφωνῶ. Στήν Ἑλλάδα ναί, πού ἡ Ἐκκλη-
σία ἔχει ἰδιαίτερη θέση καί τήν ἀκοῦνε οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλά οἱ γιατροί ὀφεί-
λουν νά ξέρουν ὅτι σκοτώνουν ἀνθρώπους µέ αὐτό τό ἐµβόλιο!  

π. Βασίλειος:  Ναί, ἀλλά δέν τό ξέρουν, τελικά. Δέν θέλουν νά τό 
µάθουν!

Δρ. Sucharit Bhakdi: Πρέπει νά τό ξέρουν γιατί εἶναι γιατροί. Δέν 
ἐπιτρέπεται νά µήν τό ξέρουν αὐτό γιατί, ἐσεῖς ἔχετε τήν Ἁγία Γραφή, 
ἐµεῖς ἔχουµε τά ἐπιστηµονικά βιβλία. Δέν λέω τίποτα δικά µου. Ὅλα εἶναι 
γραµµένα στά βιβλία αὐτά. 

π. Βασίλειος:  Βλέπετε…
Δρ. Sucharit Bhakdi: Γι’ αὐτό ξεσηκωθήκαµε. Τούς ρώτησα: Τί κά-

νετε ἐδῶ; Δέν ἔχετε σπουδάσει;  Δέν ξέρετε τά συγγράμματα; Τί κάνετε ; 
π. Βασίλειος:  Καί τί λένε; Τί λένε;
Δρ. Sucharit Bhakdi: Πολλοί τό ὁµολογοῦν, ἀλλά πολλοί ὄχι. Οἱ 

περισσότεροι ὄχι. Τώρα ὅµως ἀλλάζουν τά πράγµατα, γιατί ἀπό τά και-
νούργια εὑρήµατα, ἰδιαίτερα τῆς παθολογίας, φαίνεται ὅτι εἶναι πολύ πι-
θανό νά σκοτώνῃ τό ἐµβόλιο. Ἀπό τίς νεκροψίες ἐγκεφάλων τῶν νεκρῶν 
διαπιστώνεται ὅτι πολλά ἀπό αὐτά τά λεπτά ἀγγεῖα ἔχουν λοιµώξεις καί 
δέν µποροῦν νά λειτουργήσουν γιατί βρῆκαν τήν πρωτεΐνη τοῦ ἰοῦ σέ αὐτά 
τά ἀγγεῖα. Καί θά δηµοσιευθῇ αὐτή ἡ µελέτη σέ ἕνα πολύ γνωστό, ἀνα-
γνωρισµένο ἐπιστηµονικό περιοδικό. Πρίν ἀπό 2 ἡµέρες δέχθηκαν νά τό 
δηµοσιεύσουν καί θά τυπωθῇ τήν ἑπόµενη ἑβδοµάδα. Ἡ µελέτη ἔγινε ἀπό 
τούς συναδέλφους µου παθολόγους στήν Γερµανία. 



417

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 243

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟΛΟΓΟΝ SUCHARIT BHAKDI 

π. Βασίλειος:  Νά τό µάθουµε αὐτό…
Δρ. Sucharit Bhakdi: Τό περιµένω καί θά σᾶς τό στείλω. Μέχρι τώρα 

δηλαδή, µέχρι τήν δηµοσίευση αὐτῆς τῆς ἐργασίας, ἴσως κάποιοι γιατροί, 
µποροῦσαν νά ποῦνε ὅτι ἄθελά τους τό κάνανε, δέν γνωρίζανε, πού καί 
αὐτό εἶναι βαρύ ἀλλά….

π. Βασίλειος:  Μά ἤδη µέ τό ἐµβόλιο τῆς γρίπης ἀρρωσταίνουν πε-
ρισσότερο οἱ ἄνθρωποι. Ἤδη…

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί… Σωστά. Ἀλλά τώρα πεθαίνουν ἄνθρω-
ποι. Μέχρι τώρα µπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ ἀνθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, 
ἀλλά ἀπό ἐδῶ καί πέρα, ἀπό τήν δηµοσίευση τῆς ἔρευνας καί µετά, εἶναι 
φόνος!

π. Βασίλειος:  Ἔχουν γίνει προσπάθειες νά προσεγγίσετε ἐπισκό-
πους εἴτε ἐδῶ στήν Ἑλλάδα εἴτε στό ἐξωτερικό;

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ὄχι. Ἄλλοι προσπάθησαν, ἐκ µέρους τους, 
ἀλλά χωρίς ἀποτέλεσµα. Ἐµεῖς µελετοῦµε καί δίνουµε πληροφορίες στόν 
κόσµο. Δέν ξεσηκώνουµε. Ἔχουµε οἰκογένεια,  ἔχουµε καί µικρό παιδί, 
δέν µποροῦµε εὔκολα νά ταξιδεύουµε.

π. Βασίλειος: Καί αὐτά πού κάνετε εἶναι πάρα πολλά.
 Μᾶς εἶπε κάποιος βιολόγος ὅτι ἡ ἀκίδα αὐτοῦ τοῦ ἐµβολίου δέν 

εἰσέρχεται στό DNA ἀλλά ἀκυρώνει τήν διαδικασία διορθώσεως τοῦ DNA.
Δρ. Sucharit Bhakdi: Δέν ἔχει πολλή σηµασία, οὔτε ἡ ἀκίδα ἔχει 

πολλή σηµασία. Τό θέµα εἶναι ὅτι ὁ Παγκόσµιος Ὀργανισµός Ὑγείας 
προγραµµατίζει τώρα ὅλα τά ἐµβόλια νά τά παράγῃ µέ αὐτή τήν τεχνολογία 
ἐπειδή εἶναι πολύ φθηνή.

π. Βασίλειος: Τοῦ MRNA δηλαδή;
Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί, ναί. Τό ἀνοσοποιητικό σύστηµα τοῦ 

ἀνθρώπου ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἀπό βρεφική ἡλικία καί εἶναι τέλειο. Ὅ,τι δέν 
εἶναι δικό του, ἐπιτίθεται σέ αὐτό. Ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο αὐτήν 
τήν ἱκανότητα. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος πιστεύει ὅτι εἶναι θεός  καί εἰσάγει 
τώρα ἕνα γονίδιο ἀπό ἕναν ἰό ἕναν ὁποιονδήποτε ἰό, καί αὐτό εἰσχωρεῑ 
στό τοίχωµα τοῦ αἱµοφόρου ἀγγείου, τότε πάντα γίνεται ἐπίθεση σ’ αὐτό τό 
τοίχωµα, µέ ἀποτέλεσµα τόν τραυµατισµό του καί τήν δηµιουργία θρόµβω-
σης. Καί στά βρέφη συµβαίνει τό ἴδιο. Εἶναι φοβερό πού δέν τό γνωρίζουν 
οἱ ἄνθρωποι. Ἰδιαίτερα οἱ γιατροί πρέπει νά τό γνωρίζουν. 

π. Βασίλειος: Εἶναι ἀπίστευτο αὐτό πού γίνεται! Ρώτησαν κάποιον  
νεκροτόµο:  «Δέν βλέπετε τί συµβαίνει µέσα στά πτώµατα, τί ἔχει συµβεῖ; 
Ἔχετε ρωτήσει πόσοι ἀπό αὐτούς πού νεκροτοµεῖτε ἔχουν κάνει τό ἐµβό-
λιο;». Καί ἐκεῖνος ἀπάντησε, ὅτι «δέν ρωτάω διότι δέ θέλω νά στοχοποι-
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ηθῶ»! Ἄρα ὁ γιατρός ἔχει ὑποταχθεῖ σέ µιά ἀπολυταρχία πλέον.
Δρ. Sucharit Bhakdi: Τό βλέπουν ὅλοι ὅσοι κάνουν νεκροψία, δέν 

µπορεῖ νά µήν τό δοῦνε γιατί εἶναι πάντα στά ἀγγεῖα, στά µεγάλα, στά µι-
κρά και στά πιό µικρά. Διότι τό γονίδιο ἀπό τόν ἰό πάντα πάει στά αἱµοφό-
ρα ἀγγεῖα. Τά ἀγγεῖα εἶναι στεγανά. Ὅταν τά γονίδια κολυµπᾶνε στό αἷµα, 
πάντα εἰσχωροῦν στά ἀγγεῖα. Γι’ αὐτό ἔχουµε λοιµώξεις καί θροµβώσεις 
τῶν αἱµοφόρων ἀγγείων σέ ὅλο τό σῶµα.

π. Βασίλειος: Ὁ ἰός αὐτός, µένει µετά τόν θάνατο καί εἶναι ἐπικίν-
δυνος;  Γιατί ἔκλειναν σέ σακοῦλες τούς νεκρούς ἀπό covid;

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ὄχι! Ὁ ἰός δέν ἦταν ποτέ ἐπικίνδυνος. Δέν 
εἶναι µεταδοτικό, αὐτό εἶναι σίγουρο. Οὔτε ζῶν, οὔτε νεκρός µεταδίδει, 
καθόλου. Ἀλλά τό θέµα εἶναι, ὅτι, τελικά, δέν παίζει ρόλο τί θά κάνῃ ἡ 
πρωτεΐνη ἀκίδα, ἄν εἰσχωρῇ στό DNA καί τά λοιπά, γιατί δέν θά προλάβῃ! 
Σκοτώνουν αὐτά τά ἐµβόλια! Δύο ὄργανα δέν µποροῦν νά θεραπευθοῦν: Ὁ 
ἐγκέφαλος καί ἡ καρδιά!

π. Βασίλειος:   Μέ τόν γιατρό, τόν ὑπεύθυνο τῆς Ἑλλάδος; Εἶχε ἐπι-
κοινωνία µαζί σας; Πού ἀναστάτωσε ὅλα τά… .

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ὄχι! Καµιά ἐπικοινωνία.
π. Βασίλειος:  Δέν εἶναι γιατρός; Δέν τά ξέρει; Καί εἶναι καί πιστός 

καί ἱεροψάλτης!
Δρ. Sucharit Bhakdi:  Ἀλλά τώρα ὀφείλει νά διαβάζῃ.  Ἄν δέν τό 

κάνῃ, θά καταλήξῃ στήν Κόλαση! 
π. Βασίλειος:  Θά µπορούσαµε νά σᾶς ἔχουµε γιά πάντα µαζί µας, 

ἀλλά πρέπει νά φύγετε γιατί ἡ πτήση σᾶς περιµένει. Θέλω νά διατηρή-
σουµε µιά ἐπικοινωνία, µέ email ἤ τηλεφωνική. 

Δρ. Sucharit Bhakdi: Ναί. Φυσικά. Ὁπωσδήποτε!
π. Βασίλειος:  Εὐχαριστοῦµε πάρα πολύ. Νά εἶσθε καλά. Νά εἶσθε 

καλά!

Ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατοῦσε καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς 
συνεντεύξεως ἦταν πολύ θερμή καί διδακτική. Παρακολουθούσαμε 
ἕναν σοφό καί διάσημο καθηγητή, ἐνσαρκώνοντας ἀνυπόκριτη τα-
πείνωση καί πηγαία ἀγάπη νά μᾶς μεταγγίζῃ τίς γνώσεις του. 

Τό ἴδιο θερμός ἦταν καί ὁ ἀποχαιρετισμός μας. Μιά ἀδελφική, 
ἀγκαλιά!

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 243

Ἡ αὐτοκτονία τῶν ἀπελπισμένων  
ὡς ἔργο τῶν σατανάδων

Σ
έ συνέντευξη πού παραχώρησε στίς 4 Ὀκτωβρίου 2022 ὁ καθηγη-
τής Ἰατρικῆς Θ. Βασιλακόπουλος στόν δημοσιογράφο τοῦ ραδι-

οφωνικοῦ σταθμοῦ Focus Στέφανο Δαμιανίδη ἐξέφρασε τήν ἀπορία «πῶς 
ἀντέχουν 13 μῆνες οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί».

Ἐκκωφαντική ἀπάντηση στήν ἐπονείδιστη αὐτή ἀπορία τοῦ καθηγητῆ 
Ἰατρικῆς, γνωστοῦ καί μή ἐξαιρετέου, ἰδίως γιά τό bullying πού ὑλοποιεῖ συ-
στηματικά κατά τῶν ἀνεμβολίαστων πολιτῶν, καί δή τῶν ὑγειονομικῶν, 
ἔδωσε ἡ ὀδοντίατρος Χρυσάνθη: 

Ὑπάρχουν κάποιοι, ὅπως ἐκείνη, οἱ ὁποῖοι πράγματι δέν ἀντέχουν 
ἄλλο τήν τεράστια ψυχική πίεση, πού ὑφίστανται ἀπό τό ἐκβιαστικό-τι-
μωρητικό φραγγέλιο τῆς κυβέρνησης, ὅπως αὐτό χρησιμοποιεῖται προ-
πάντων ἀπό τόν ἀνάλγητο Ὑπουργό Ὑγείας καί τούς σοφολογιότατους 
«εἰδικούς». Στίς 6 Ὀκτωβρίου 2022 ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ Χρυσάνθη αὐτοκτόνη-
σε, ἀδυνατῶντας νά διαχειρισθεῖ τήν δεινή θέση στήν ὁποία εἶχε περιέλ-
θει, στιγματισμένη κοινωνικά καί ἀποκλεισμένη οἰκονομικά.

Τόσο ὁ κ. Βασιλακόπουλος ὅσο καί ὁ κ. Πλεύρης, ἐξ αἰτίας τῶν 
σκληρῶν καί ἀπρεπῶν δηλώσεων, πού ἔχουν κάνει κατά καιρούς ἐναντίον 
τῶν πολιτῶν ἐκείνων, πού ἐπέλεξαν νά ὑπερασπισθοῦν τήν ἀξία τους ὡς 
ἀνθρώπων, ἀρνούμενοι νά μετατραποῦν σέ πειραματόζωα, θά ἔπρεπε ἤδη 
νά εἶχαν παραιτηθεῖ ἀπό τήν θέση τους. Ἀλλά ἡ παραίτηση εἶναι ἔννοια 
ἄγνωστη σέ πρόσωπα πού ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο τμῆμα μιᾶς «ἔξυπνης 
δικτατορίας».

Στίς 18 Σεπτεμβρίου 2020 εἴχαμε πληροφορηθεῖ τήν τέλεση μιᾶς αὐτο-
κτονίας πού εἶχε συγκλονίσει τό πανελλήνιο: Ἕνας 64χρονος κάτοικος Βό-
λου εἶχε βρεθεῖ ἀπαγχονισμένος μέσα στήν καφετέριά του. Στήν τελευ-
ταία ἀνάρτησή του στό facebook εἶχε γράψει τά ἀκόλουθα λόγια, δηλωτικά 
τῆς ἀπόγνωσής του: 

«Τελικά δέν ξέρω πόσοι θά ἐπιβιώσουν μετά ἀπό τά τραγικά καί ἐλλιπῆ 
μέτρα πού παίρνουν μέ δικτατορικό τρόπο οἱ κυβερνῶντες, πού αὐτοί δέν 
ἔχουν νά χάσουν τίποτα… ἀπό τόν μισθό τους, πόσες ἐπιχειρήσεις θά ἀφα-
νιστοῦν. Ἐκεῖνο πού εἶναι ἐπικίνδυνο θά τό πῶ μέ τά λόγια τοῦ Ἀϊνστάϊν: Ὁ 
κόσμος θά ὑποφέρει, ὄχι ἀπό ἐκείνους πού κάνουν τό κακό, ἀλλά ἀπό  ἐκεί-
νους πού τούς βλέπουν καί δέν μιλᾶνε!!! Καληνύχτα»! Φυσικά, οὔτε αὐτή ἡ 
αὐτοκτονία εἶχε συγκινήσει κάποιον ἀπό τούς πολιτικούς ἤ τούς «εἰδικούς».

Ἐν τούτοις, οἱ αὐτοκτονίες τῶν ἀπελπισμένων πολιτῶν φαίνεται νά 
μήν ἀπασχολοῦν κανέναν διαχειριστή τῆς ἑκάστοτε κρίσης. Στό μυαλό τους 
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εἶναι μᾶλλον καταγεγραμμένες ὡς ἀμελητέες «παράπλευρες ἀπώλειες» 
ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ὡς «παράπλευρα ὀφέλη»: Ὅποιος πολίτης τερματίζει 
τήν ζωή του, ὁμολογεῖ ἐμπράκτως τήν ἀδυναμία του νά φανεῖ ἀνθεκτικός 
στίς κακουχίες και, εἰδικότερα, νά ἀξιολογήσει μέ ὀρθολογισμό καί ὄχι μέ 
ὑπερευαισθησία τίς κοινωνικο-οἰκονομικές παραμέτρους. Ἄν δέν καταφέ-
ρει νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὑψηλές ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης πραγματικότη-
τας καί νά φορέσει τήν στολή τοῦ σοῦπερ-ἥρωα, τότε ἡ αὐτοκτονία του ἀξι-
ολογεῖται ὡς μία ἀναμενόμενη αὐτοπαραίτηση, ἡ ὁποία τελικῶς ὠφελεῖ 
τήν κοινωνία, ἀφοῦ τήν ἀπαλλάσσει ἀπό τό βάρος ἑνός εὐάλωτου πολίτη 
πού δέν διέθετε τό ἀπαιτούμενο γιά τίς δεδομένες περιστάσεις γερό σκαρί! 
Μιά τέτοια μισάνθρωπη ἀνάγνωση πιστοποιεῖ ὅτι ἡ παγκόσμια ὀλιγάριθμη 
ἐλίτ πού διαχειρίζεται τίς τύχες τοῦ πλανήτη, ἀντιμετωπίζει τόν πολίτη ὄχι 
ὡς ψυχική ὀντότητα, ἀλλά ὡς γυμνή ἀριθμητική μονάδα πού ὑπόκειται 
σέ ποσοτικές προσθαφαιρέσεις καί ποιοτικές διαβαθμίσεις. Ὑπό αὐτό 
τό πρῖσμα, στά μάτια τῶν ὑλοποιητῶν τῆς ἔξυπνης παγκόσμιας δικτατορί-
ας, κάθε ἄνθρωπος πού αὐτοκτονεῖ δέν εἶναι παρά ἕνα «ἄχθος ἀρούρης» 
λιγότερο!

Ἑπομένως, οἱ διοικητές τῆς Ἑλληνικῆς καί παγκόσμιας ἀνθρωποφάρ-
μας θά μποροῦσε νά γίνει δεκτό ὅτι ἀσπάζονται τίς θέσεις τοῦ David Hume 
(βλ. τήν πραγματεία του “On suicide”, 1783, σελ. 18), ὁ ὁποῖος πρέσβευε ὅτι 
«ἕνας ἄνθρωπος πού ἀποσύρεται ἀπό τή ζωή δέν προκαλεῖ βλάβη στήν 
κοινωνία: παύει ἁπλῶς νά τήν ὠφελεῖ» (“A man who retires from life does 
no harm to society: He only ceases to do good”). Ἡ αὐτοκτονία, κατέληγε ὁ 
Hume, εἶναι «ὁ μόνος τρόπος μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά εἴμαστε χρήσιμοι 
στήν κοινωνία, δίνοντας ἕνα παράδειγμα πού, ἄν τό μιμηθοῦν καί ἄλλοι, 
θά διατηροῦσε γιά τόν καθένα τή δυνατότητα εὐτυχίας στή ζωή του καί 
θά τόν ἀπάλλασσε ἀποτελεσματικά ἀπό κάθε κίνδυνο δυστυχίας» (ἐπ’ 
αὐτῶν βλ. Simon Critchley, Σημειώσεις περί αὐτοκτονίας, μτφ.: Μυρσίνη 
Γκανά, ἐκδ. Ποταμός, Ἀθήνα 2018, σελ. 32-33).

Δέν πρέπει, λοιπόν, νά ξαφνιαστοῦμε ἄν, σέ αὐτήν τήν ἀνάποδη ἐπο-
χή πού ζοῦμε, ἡ προκλητική ἀναλγησία τῶν πολιτικῶν καί τῶν «εἰδικῶν» 
γιά τίς πληθαίνουσες αὐτοκτονίες διολισθήσει κάποια στιγμή σέ προτροπή 
γιά τήν τέλεσή τους! Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει στό μυθιστόρημα ἐπιστημο-
νικῆς φαντασίας τῆς Π. Ντ. Τζέημς “Τά παιδιά τῶν ἀνθρώπων” (“Children 
of men”· μτφ.: Σώτη Τριανταφύλλου, ἐκδ. Πατάκη, Ἀθήνα 2006), γραμμένο 
τό 1992, ἀλλά πραγματευόμενο μιά δυστοπία πού τοποθετεῖται χρονικά στό 
ἔτος 2021 (ἡ κινηματογραφική ἐκδοχή της ἐκτυλίσσεται τό 2027):

Ὁ πλανήτης μαστίζεται ἀπό στειρότητα καί ἔτσι τό ἀνθρώπινο εἶδος 
ἀπειλεῖται μέ ἐξαφάνιση. Ὅλος ὁ κόσμος κυβερνᾶται ἀπό αὐταρχικά κα-
θεστῶτα πού ἔχουν ψύχωση μέ τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια, ἀπειλούμενη 
ἀπό ἀνεξέλεγκτες ροές παράνομων μεταναστῶν. Σέ αὐτό, λοιπόν, τό δυ-
στοπικό φόντο, οἱ ὑπέργηροι πολῖτες ἐνθαρρύνονται νά αὐτοκτονήσουν 
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γιά τό εὐρύτερο καλό, κάνοντας χρήση ἑνός ναρκωτικοῦ πού ὀνομάζεται 
“Γαλήνη” (βλ. καί Critchley, ο.π., σελ. 51-52). 

Παρόμοιο φαινόμενο καταγράφεται καί στήν πραγματεία τοῦ Sir 
Thomas More μέ τίτλο “Οὐτοπία”, ἡ ὁποία κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά 
τό 1516 στά λατινικά μέ τόν τίτλο “Γιά τήν ἄριστη κατάσταση τῆς πολι-
τείας καί γιά τό καινούργιο νησί Οὐτοπία” [“De optimo statu reipublicae 
deque nova insula Utopia”]. Tό κρίσιμο χωρίο πού ἀφορᾶ στήν αὐτοκτονία, 
εἶναι τό ἀκόλουθο: 

«Ἐάν, ἐκτός πού εἶναι ἀθεράπευτη, ἡ ἀσθένεια προκαλεῖ καί ἀσταμάτη-
το βασανιστικό πόνο, μερικοί ἱερεῖς καί κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι ἐπισκέ-
πτονται τό πρόσωπο πού ἀνέφερα καί τοῦ λένε τά ἑξῆς περίπου: Ἄς δοῦμε 
τά πράγματα ὅπως εἶναι. Ποτέ δέν θά μπορέσεις νά ζήσεις φυσιολογικά. 
Φέρνεις μονάχα ἐνόχληση στούς ἄλλους καί βάρος στόν ἑαυτό σου – στήν 
πραγματικότητα ζεῖς μιά μεταθανάτια ζωή. Γι’ αὐτό, γιατί νά συνεχίσεις 
νά τρέφεις τά μικρόβια; Ἐφ’ ὅσον ἡ ζωή σου εἶναι βάρος, γιατί διστάζεις 
νά πεθάνεις; Εἶσαι φυλακισμένος σέ μιά αἴθουσα βασανιστηρίων – γιατί 
δέν δραπετεύεις νά γλυτώσεις σ’ ἕναν καλύτερο κόσμο;» (More, Ἡ Οὐτοπία, 
μτφ.: Γ. Καραγιάννης, ἐκδ. Κάλβος, Ἀθήνα 1984, σελ. 105· πρβλ. τήν ἀναφο-
ρά τοῦ John Donne, Biathanatos, Περί αὐτοκτονίας, μτφ.: Μαρία Γιούνη, ἐκδ. 
Βάνιας, 1994, σελ. 27: «στήν Κέα οἱ ἀσύμφοροι γέροντες ἔπαιρναν μόνοι 
τους δηλητήριο, καί αὐτό τό ἔκαναν στεφανωμένοι μέ γιρλάντες, σάν θρι-
αμβευτές ἐπί τῆς ἀνθρώπινης ἀθλιότητας»).

Κάθε ἄλλο παρά τυχαῖο εἶναι ὅτι αὐτοκτονίες ὡς “παράπλευρες ἀπώ-
λειες” δέν προκάλεσε μόνο ὁ “ἀόρατος ἐχθρός” τῆς 11ης Μαρτίου 2020 
(ἡμέρα κήρυξης τῆς πανδημίας ἀπό τόν Π.Ο.Υ.) ἀλλά καί ὁ συνωνόματος 
“ἀόρατος ἐχθρός” τῆς 11η Σεπτεμβρίου 2001 (ἡμέρα τρομοκρατικῆς ἐπίθε-
σης στούς Δίδυμους Πύργους ἀπό τήν Ἀλ Κάϊντα); 

Τό 2001 ἀναγκάζονταν νά πηδήξουν στό κενό οἱ ἐγκλωβισμένοι 
στά φλεγόμενα κτήρια ἀθῶοι πολῖτες, μήν ἀντέχοντας ἄλλο νά εἰσπνέ-
ουν τούς καπνούς. Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε τήν φωτογραφία πού εἶχε τραβή-
ξει τήν ἡμέρα ἐκείνη ὁ φωτογράφος Richard Drew τήν στιγμή τῆς κάθετης-
ἀνάποδης πτώσης ἑνός ἐργαζομένου στόν ἕναν ἀπό τούς δύο Πύργους 
τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου Ἐμπορίου καί ἡ ὁποία εἶναι γνωστή μέχρι σήμερα 
μέ τόν τίτλο “The Falling Man”. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν ἕνας ἀπό τούς 
200 παγιδευμένους στούς πάνω ὀρόφους τῶν οὐρανοξυστῶν, οἱ ὁποῖοι, 
ὄντας σέ ἀπόγνωση λόγῳ τῆς ἀποπνικτικῆς ἀτμόσφαιρας, ἀναγκάστη-
καν νά βουτήξουν στό κενό. Αὐτές ἦταν οἱ “παράπλευρες ἀπώλειες” τῆς 
11ης Σεπτεμβρίου.

Τό 2020 ἀναγκάσθηκαν νά πηδήξουν στό κενό ἤ νά τερματίσουν μέ 
ἄλλον τρόπο τήν ζωή τους ὅσοι πολῖτες δέν ἄντεξαν ἄλλο νά ἔρχονται ἀντι-
μέτωποι μέ τόν διαφαινόμενο ἐφιάλτη τῆς οἰκονομικῆς τους καταστροφῆς 
ἐξ αἰτίας τῆς ἐφαρμογῆς τῶν δρακόντειων ὑγειονομικῶν μέτρων. Τό 2022 ὁ 
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κατάλογος τῶν αὐτοκτονιῶν ἐμπλουτίσθηκε ἀπό τό ἀπονενοημένο δι-
άβημα τῆς Χρυσάνθης. Αὐτές ἦταν οἱ “παράπλευρες ἀπώλειες” τῆς 11ης 
Μαρτίου. 

Αὐτοκτονίες, βεβαίως, εἶχαν σημειωθεῖ καί ἐπί ἐποχῆς μνημονίων, 
ἀλλά καί πάλι δέν καιγόταν καρφάκι σέ κανέναν πολιτικό ἤ “εἰδικό”-
οἰκονομολόγο.

Γιά τήν νομική ἀξιολόγηση τέτοιων αὐτοκτονιῶν εἶναι χρήσιμο νά 
ἀναπλεύσουμε στό ἔτος 1963: Τότε εἶχε ἐκδοθεῖ ἕνα βούλευμα ἀπό τό Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικῶν Θεσπρωτίας (Ποινικά Χρονικά 1963, σελ. 179) 
μέ τό ὁποῖο εἶχε γίνει δεκτή ἡ πρόταση τοῦ ἀειμνήστου Μεσολογγίτη Εἰσαγ-
γελέως Σπύρου Κανίνια. Ἀντικείμενο ἐκείνης τῆς δικαστικῆς κρίσης ἦταν 
ἕνα σπάνιο περιστατικό:

Ὁ κατηγορούμενος εἶχε παραπεμφθεῖ νά δικασθεῖ γιά συμμετοχή 
σέ αὐτοκτονία (ἀρ. 301 ΠΚ) τῆς γυναίκας του, ἡ ὁποία στίς 26 Ὀκτωβρίου 
1962 μήν ἀντέχοντας ἄλλο τά μαρτύρια πού ὑφίστατο ἀπό τόν τυραννικό 
σύζυγό της (τήν «κατατυραννοῦσε παντοιοτρόπως») ἔπεσε στόν ποταμό 
Θύαμη, ἀπ’ ὅπου «παρατυχόντες ποιμένες τήν ἀνέσυραν ἡμιθανῆ» (ἐφεξῆς: 
“ὑπόθεση τοῦ ποταμοῦ Θύαμη”).

Τό ἐκδοθέν βούλευμα, πού, σύμφωνα μέ τήν ἐπισήμανση τοῦ Ἰακώ-
βου Ζαγκαρόλα (στό σημείωμα πού ἔγραψε παρά τόν πόδα τοῦ βουλεύ-
ματος), συνιστᾶ τό πρῶτο νομολογιακό δεδομένο γιά τό συγκεκριμένο 
ἔγκλημα, τροφοδοτεῖ τόν θεωρητικό προβληματισμό κατά πόσον γιά τήν 
στοιχειοθέτηση τοῦ ἐγκλήματος τῆς συμμετοχῆς σέ αὐτοκτονία ἀρκεῖ τό 
κλῖμα τρομοκρατίας πού ὁ δράστης καλλιεργεῖ συστηματικῶς μέ τήν 
συμπεριφορά του σέ βάρος τοῦ θύματος ἤ, ἀντιθέτως, ἄν ἀπαιτεῖται 
γλωσσική ἐπικοινωνία μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ δράστης ἐξαίρει τήν ἰδέα τῆς 
αὐτοκτονίας. Σημειωτέον ὅτι ἡ αὐτοκτονία (ἤ ἡ ἀπόπειρα αὐτοκτονίας) τῆς 
κακοποιημένης γυναίκας εἶναι τό ἀνάστροφο φαινόμενο τῆς θανάτωσης 
τοῦ τυραννικοῦ συζύγου: στήν μέν πρώτη περίπτωση τό μαρτύριο τερμα-
τίζεται μέ αὐτοπροσβολή, στήν δέ δεύτερη μέ ἑτεροπροσβολή.

Βάσει τῶν ὅσων κατέθεσαν οἱ μάρτυρες στήν “ὑπόθεση τοῦ ποταμοῦ 
Θύαμη”, ὁ κατηγορούμενος ἦταν μοχθηρός καί τήν βασάνιζε, ἦταν «πα-
νοῦργος καί τήν ἔκανε νά θέλη τόν θάνατό της», «τήν ἔριξε σέ μελαγχο-
λία... τήν ἔδερνε» καί τήν ἄφηνε νηστική. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ παθοῦσα 
«ἦταν καλή γυναῖκα, ἀγαποῦσε τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της... δέν ἀνθε-
ξε στά μαρτύρια πού τραβοῦσε... συχνά ἔφευγε καί πήγαινε στή μητέρα 
της...».

Δεδομένου ὅτι στά ἐγκλήματα πού βασίζονται σέ μιά ἐπικοινωνια-
κή-διαδραστική σχέση ἀνάμεσα στόν δράστη καί τό θῦμα, ὅπως π.χ. στήν 
ἀπάτη καί τήν ἐκβίαση, γιά τήν κατάφαση τῆς ποινικῆς εὐθύνης τοῦ δρά-
στη δέν ἀπαιτεῖται ὁπωσδήποτε κάποια ρητή δήλωση πού ἐξωθεῖ τό 
θῦμα στήν αὐτοπροσβολή, ἀλλά ὡς τρόπος τέλεσης τοῦ ἐγκλήματος γίνε-
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ται δεκτή καί ἡ συμπερασματικά συναγόμενη (σιωπηρή) δήλωση, ὅμοιας 
ἀντιμετώπισης χρήζει καί ἡ ἑρμηνεία τῆς καταπίεσης ὡς τρόπου τελέσεως 
τῆς συμμετοχῆς σέ αὐτοκτονία· ἄλλωστε, ἡ καταπίεση ὡς μιά διακεκριμέ-
νη περίπτωση πρόκλησης ἀποφάσεως (στό πλαίσιο τῆς ἠθικῆς αὐτουργί-
ας) εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἀποτελεῖ μορφή ἐπικοινωνίας μεταξύ πείθοντος 
καί πειθομένου. Συνεπῶς, ὅταν τό κλῖμα πού ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπό τόν 
δράστη σέ βάρος τοῦ θύματος δέν εἶναι ἁπλῶς δυσάρεστο, ἀλλά ἐγγίζει 
τά ὅρια μιᾶς σχεδόν καθημερινῆς ἀπάνθρωπης τυραννίας, τότε οὐδε-
μία ἀμφιβολία ὑπάρχει ὅτι μέσῳ ἀκριβῶς ἑνός τέτοιου κλίματος ὁ δράστης 
προσπαθεῖ νά πετύχει ἐμπράκτως ὅ,τι δέν μπορεῖ ἤ δέν θέλει νά πετύχει 
μέ τά λόγια.

Κατά τήν ἀποφθεγματική ρήση τοῦ Εἰσαγγελέως Σπ. Κανίνια: «Πει-
θοῦς δημιουργός καθίσταταί τις οὐ μόνον διά τῶν λόγων, ἀλλά καί διά 
τῶν ἔργων (οὐ μόνον ὁμιλῶν, ἀλλά καί πράττων)».

Ταυτοχρόνως, ὅμως, ἡ “ὑπόθεση τοῦ ποταμοῦ Θύαμη” δίδει μιά ἐξαι-
ρετική ἀφορμή νά στρέψουμε τήν προσοχή μας στό ἑξῆς λεπτό σημεῖο: Συμ-
μετοχή σέ αὐτοκτονία μπορεῖ νά ὑφίσταται μόνο ὅταν ὁ αὐτόχειρας εἶναι 
σέ θέση νά λάβει καί νά ὑλοποιήσει αὐτόνομα-αὐτοπροαίρετα τήν αὐτο-
κτονική ἀπόφαση, ἡ ὁποία κατά τοῦτο πρέπει νά εἶναι προϊόν ἐλεύθερης, 
συνειδητῆς καί ὑπεύθυνης στάθμισης ὅλων τῶν pro et contra παραμέ-
τρων, στήν νεοταξίτικη ὁρολογία, πού κατέστη ἰδιαιτέρως δημοφιλής τήν 
ἐποχή τοῦ κορωνοϊοῦ: νά εἶναι προϊόν ἀτομικῆς εὐθύνης (γιά τήν εὔλογη 
ἀπορία πῶς μπορεῖ ἡ αὐτονομία νά εἶναι συνεπής μέ τήν ὁριστική ἀπόφαση 
τοῦ ἀνθρώπου νά ἐγκαταλείψει τήν αὐτονομία του βλ. τίς ἀναφορές τοῦ 
Critchley, ο.π., σελ. 54, ὁ ὁποῖος ἐξετάζει τήν αὐτοκτονία ὡς “ἀνορθολογικό 
ἅλμα”).

Ἄν, ὅμως, ἡ ἀπόφαση τοῦ αὐτόχειρα εἶναι προϊόν ἐλαττωματικῆς 
βούλησης, π.χ. ἐπειδή στηρίχθηκε σέ πλάνη ὡς πρός τή βλαπτικότητα τῆς 
πράξης του ἤ σέ ψυχική πίεση λόγῳ ἀπειλῶν ἤ σωματικῆς βίας, τότε συμ-
μετοχή τρίτου σέ αὐτοκτονία δέν εἶναι νοητή (γιά τήν ἀντίθετη ἄποψη 
πού ἀρνεῖται τό αὐτοπροαίρετο τῆς αὐτοκτονικῆς ἀποφάσεως μόνο ὅταν 
ὁ αὐτόχειρας εἶναι ἀνίκανος πρός καταλογισμόν ἤ ἐνεργεῖ ὑπό τήν πίεση 
μιᾶς καταστάσεως ἀνάγκης πού ἀποκλείει τόν καταλογισμό βλ. τήν ἀνα-
φορά τοῦ γράφοντος στό σχόλιό του ὑπό τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1088/2013 ἀρεοπαγι-
τική ἀπόφαση, Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 134). 

Ἀντιθέτως, στό προσκήνιο ἔρχεται τό ἔγκλημα τῆς ἀνθρωποκτονίας 
ἐκ προθέσεως τήν ὁποία διαπράττει ἀφανῶς καί ὕπουλα ὅποιος ἔχει προ-
καλέσει τήν πλάνη (ὁπότε ἀποκτᾶ γνωστική κυριαρχία ἐπί τοῦ θύμα-
τος) ἤ, ἀντιστοίχως, τήν ψυχική πίεση πού ὁδήγησε στήν ὑλοποίηση τῆς 
αὐτοκτονικῆς ἀπόφασης ἐκ μέρους τοῦ θύματος (ὁπότε ἀποκτᾶ βουλητική 
κυριαρχία ἐπί τοῦ θύματος). Μέ τήν ἴδια λογική, ὁ καλλιεργητής τοῦ κα-
θημερινοῦ κλίματος κατατρομοκράτησης τοῦ μετέπειτα αὐτόχειρα δέν 
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συμμετέχει ἁπλῶς σέ αὐτοκτονία, ἀλλά πολύ περισσότερο εἶναι ὁ ὑποκρυ-
πτόμενος μαριονετίστας πού, δι’ αὐτοῦ τοῦ σατανικοῦ τρόπου, στρέφει 
τό θῦμα ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, χειραγωγῶντας το σάν μιά ἄβουλη 
μαριονέτα.

Γιά τούς ἐξοικειωμένους μέ τήν τεχνική ὁρολογία τοῦ οὐσιαστικοῦ 
Ποινικοῦ Δικαίου, ἀνακύπτει ἐδῶ ἕνα ποινικό φαινόμενο πού δέν εἶναι 
πάντοτε εὐχερῶς ἀναγνωρίσιμο οὔτε ἀπό τούς φοιτητές τῆς Νομικῆς οὔτε 
ἀπό τόν ἑρμηνευτή ἤ ἐφαρμοστή τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου: ὁ λόγος γιά τήν 
ἔμμεση αὐτουργία.

Περί αὐτῆς πρόκειται, μεταξύ ἄλλων, ὅταν τό ἐπελθόν ἀποτέλεσμα 
δέν δύναται νά χρεωθεῖ στό ἴδιο τό αὐτοπροσβαλλόμενο θῦμα, ἐπειδή ἡ 
πράξη του δέν συνιστᾶ “ποινικῶς ἀξιόποινη ἀδικοπραγία” – στό “ποινικό 
εὐαγγέλιο”, δηλ. στόν Ποινικό Κώδικα, δέν τυποποιεῖται ἔγκλημα αὐτο-
προσβολῆς. Ἐν τούτοις, τό ἐπίμαχο ἀποτέλεσμα δύναται καί ἐπιβάλλεται 
νά χρεωθεῖ στόν ἀφανῆ Σατανά, πού ὡς “ἀόρατος ἐχθρός” τοῦ θύματος 
τό ἐξωθεῖ στήν αὐτοπροσβολή μέ χρήση ἀπατηλῶν ἤ ἐξαναγκαστικῶν 
μέσων. Πρόκειται, λοιπόν, γιά ἔμμεσο αὐτουργό, ἀκριβῶς ἐπειδή ἡ δράση 
του δέν εἶναι ἄμεσα ὁρατή!

Ὑπό αὐτό τό πρῖσμα, στήν “ὑπόθεση τοῦ ποταμοῦ Θύαμη” θά ἦταν 
ὀρθότερο νά εἶχε κριθεῖ ὅτι ὁ τυραννικός σύζυγος εὐθυνόταν ὡς δράστης 
ἀπόπειρας ἀνθρωποκτονίας κατ’ ἔμμεση αὐτουργία καί ὄχι ἁπλῶς ὡς 
συμμέτοχος σέ αὐτοκτονία. Ἀντίστοιχη ἦταν ἡ ἀξιολόγηση πού εἶχε γίνει 
πρό 85 ἐτῶν ἀπό τό Μικτό Ὁρκωτό Ἐφετεῖο τῆς Φρανκφούρτης στήν Γερ-
μανική “ὑπόθεση Hildegard Hofeld”, ἡ ὁποία ἐμφανίζει μεγάλη ὁμοιότητα 
μέ τήν Ἑλληνική “ὑπόθεση τοῦ ποταμοῦ Θύαμη”: Τήν νύχτα τῆς 4ης πρός 
5η Δεκεμβρίου 1934, ἡ δεκαπεντάχρονη παθοῦσα, ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς 
ψυχοσωματικῆς βίας πού τῆς ἀσκοῦσαν συστηματικῶς οἱ γονεῖς της, 
πήδησε ἀπό γέφυρα στόν ποταμό Μάϊν τῆς Φρανκφούρτης, τελικῶς ὅμως 
γλύτωσε τόν θάνατο. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶχε καταθέσει ἡ παθοῦσα 
στήν δίκη πού διεξήχθη σέ βάρος τῶν γονέων της γιά ἀπόπειρα φόνου 
κατ’ ἔμμεση αὐτουργία (τούς ἐπεβλήθη ποινή καθείρξεως 15 ἐτῶν), «φο-
βόταν τόν πατέρα της περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι τό κρύο νερό τοῦ ποταμοῦ 
στόν ὁποῖο ἔπεσε» (γιά τήν ὑπόθεση αὐτή βλ. Rosenau, εἰς: StGB, Leipziger 
Kommentar, 2018, § 211, ἀριθμ. πέρ. 99, ὅπου περαιτέρῳ παραπομπές). 

Ἄν προσαρμόσουμε τήν φράση αὐτή στήν ἐποχή τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν 
θά ἦταν ἄστοχο νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι κάθε ὑποψήφιος αὐτόχειρας φοβόταν 
τό διαρκῶς παρατεινόμενο lockdown καί τίς ζοφερές του οἰκονομικές 
συνέπειες περισσότερο ἀπό τόν ἴδιο τόν θάνατο! Τό ἴδιο φυσικά ἰσχύει 
καί γιά ἕναν αὐτόχειρα ὑγειονομικό, ὁ ὁποῖος φοβᾶται τήν ἀνέχεια περισ-
σότερο καί ἀπό τόν θάνατο.

Ὁ παραλληλισμός τοῦ ἔμμεσου αὐτουργοῦ μέ τόν Σατανᾶ ὄχι μόνο 
δέν εἶναι αὐθαίρετος, ἀλλά μπορεῖ νά συνδυασθεῖ περίφημα καί μέ τόν τρό-
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πο δράσης τοῦ ἴδιου τοῦ Σατανᾶ σέ βάρος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τόν 
χρόνο παραμονῆς Του στήν ἔρημο, ὅπου ἐνήστευσε ἐπί 40 ἡμέρες. Ὅπως 
μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος (4, 2) «παραλαμβάνει αὐτόν ὁ 
διάβολος εἰς τήν ἁγίαν πόλιν, καί ἵστησιν αὐτόν ἐπί τό πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ 
καί λέγει αὐτῷ· εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαὐτόν κάτω· γέγραπται γάρ ὅτι 
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ, καί ἐπί χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε 
προσκόψῃς πρός λίθον τόν πόδα σου». 

Ἀλλ’ ὁ Ἰησοῦς ἀπέκρουσε τόν πειρασμό τῆς αὐτοκτονίας στόν ὁποῖο 
ἐπεχείρησε ὁ διάβολος νά τόν ἐμβάλει, ἀποστομώνοντάς τον μέ τήν ἑξῆς 
φράση: «πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου» (γιά 
τόν συσχετισμό αὐτοκτονίας καί σατανικῆς ἐπίδρασης βλ. τήν πράξη τοῦ 
Ἰούδα, ὁ ὁποῖος «ρίψας τά ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καί ἀπελθών ἀπ- 
ῄγξατο»· στό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο [13, 2] διαβάζουμε: «δείπνου γενο-
μένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τήν καρδίαν Ἰούδα Σίμωνος 
Ἰσκαριώτου ἵνα αὐτόν παραδῷ […]»). Ὡς ἐκ τούτου, κάθε αὐτοκτονία εἴτε 
ἐν ἀποπείρᾳ, εἴτε τετελεσμένη, εἶναι ἑρμηνεύσιμη ὡς πειρασμικό ἔργο 
τοῦ διαβόλου πού δρᾶ –ὅπως πάντοτε– ὕπουλα (καί συνήθως παρασκη-
νιακά), μέ ποινικούς δηλαδή ὅρους: ὡς ἔμμεσος αὐτουργός!

Δυστυχῶς, ὅμως, τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουν τήν δύναμη 
νά τό ἀκολουθήσουν ἅπαντες. Καί ἔτσι μέλη τῆς εὐρύτερης οἰκογενείας 
μας, ὅπως ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Βολιώτικης καφετέριας, ἀλλά καί, προσφάτως, 
ἡ ὀδοντίατρος Χρυσάνθη, ἐνδίδουν στόν πειρασμό τῆς αὐτοκτονίας ἀπο-
φασίζοντας νά τερματίσουν τήν ζωή τους ὑπό τήν ἀφανῆ ἐπιρροή τοῦ 
διαβόλου, ὁ ὁποῖος ὡς ἀόρατος ἐχθρός ἐκδηλώνει σέ βάρος τους μιά αἱμο-
σταγῆ ἐπίθεση πού γιά τόν ἴδιο εἶναι ἀναίμακτη, ἀφοῦ συμπεριφέρεται 
κατά τρόπον ἐπαληθεύοντα τό ὄνομά του: διαβάλλει ἐμμέσως τό μυαλό 
τοῦ θύματος πού αὐτοκτονεῖ, χωρίς ὁ ἴδιος νά χρησιμοποιεῖ ἄμεσα τά χέ-
ρια του.

Ὅπως, λοιπόν, γιά κάθε τέτοια αὐτοκτονία σεναριογράφος καί ἄρα 
πρωταίτιος-φταίχτης εἶναι ὁ ὑποκρυπτόμενος Σατανάς, συνυπεύθυνοι 
γιά τήν αὐτοβλαπτική πράξη τοῦ θύματος πρέπει νά θεωροῦνται καί ὅλοι 
ἐκεῖνοι οἱ ὑφιστάμενοί του-ὑποτεταγμένοι τυφλά σέ αὐτόν Ἀντίχρι-
στοι, δηλ. οἱ διαχειριστές τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης, πού, σάν τυραννι-
κοί πατέρες, παρέτειναν διαρκῶς ἐπί ἐποχῆς lockdown τόν ἐγκλεισμό τῶν 
τέκνων τους, δηλ. τῶν ἀθώων πολιτῶν, ἐνῶ ἀπό τόν Ἰούλιο 2021 ἄρχισαν 
νά κρατοῦν σέ ἐργασιακή ὁμηρεία τούς ἀνεμβολίαστους ὑγειονομικούς, 
καλλιεργῶντας καθημερινά ἕνα ἀσύλληπτο κλῖμα κατατρομοκρά-
τησής τους· συνεπικουρούμενοι πάντοτε ἀπό ὅλα τά ἐξ ἴσου ἀντίχριστα 
βδελύγματα πού ὑπηρετοῦν τόν τηλεοπτικό μηχανισμό διάδοσης τοῦ 
κορωνοϊκοῦ τρόμου (ὁ παραλληλισμός τοῦ κράτους μέ τυραννικό πατέρα 
ἀποτελεῖ μιά πρώτης τάξεως ἀφορμή νά συζητηθεῖ ὑπό ποινικό πρῖσμα καί 
ὁ ἀνάστροφος τρόπος ὑποθετικῆς δράσης τοῦ τυραννισμένου τέκνου, δηλ. 
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ἡ θανάτωση τοῦ τυραννικοῦ πατέρα, περίπτωση γνωστή ὡς parricidium).
Μέ ὅσα ἀναλύθηκαν παραπάνω, γνωρίζουμε πλέον γιατί θά ἔπρε-

πε ἐπειγόντως νά κινητοποιηθεῖ κάποιος εἰσαγγελέας καί νά διερευνήσει 
τίς ποινικές εὐθύνες πού βαραίνουν τούς πάσης φύσεως Ἀντιχρίστους, 
δηλ. κυρίως τούς πολιτικούς, τούς “εἰδικούς”, τούς καναλάρχες καί τούς 
τηλεπαρουσιαστές, φυσικά ὄχι μόνο γιά τίς ὑλοποιηθεῖσες αὐτοκτονί-
ες ὑπό συνθῆκες ἀπόγνωσης τοῦ ἑκάστοτε αὐτόχειρα ἐνώπιον τῆς μυθώ-
δους οἰκονομικῆς καταστροφῆς πού διαγράφεται στό ἐγγύς μέλλον, ἀλλά 
καί γιά κάθε ἄλλη ἀξιόποινη πράξη πού ἔχει τελεσθεῖ ἐκ μέρους ὅλων 
αὐτῶν τῶν σατανοκίνητων ἐξουσιαστῶν μας κατά τήν διάρκεια τῆς 
πανδημίας. Δυστυχῶς, ὅμως, ὅπως ἡ Ἐκκλησία, ἔτσι καί ἡ Δικαιοσύνη, μέ 
ἐλάχιστες φωτεινές ἐξαιρέσεις, παρέμεινε ἐγκλωβισμένη κατά τό μεγαλύ-
τερο μέρος της στόν ἱστό τῆς σατανικῆς ἀράχνης.

Συμπερασματικῶς, γιά κάθε αὐτοκτονία πού τελεῖ ἕνας ἐπί τόσον 
καιρό ἔγκλειστος καί καθημερινά τρομοκρατούμενος πολίτης, ὁ ὁποῖος 
ἀναλογίζεται τόν ἐπί θύραις ἐφιάλτη τῆς οἰκονομικῆς συμφορᾶς του, 
θέτουν ὑποψηφιότητα γιά νά κριθοῦν ὑπεύθυνοι ὡς ἔμμεσοι αὐτουργοί 
ἀνθρωποκτονίας ὅλοι οἱ κυβερνητικοί, ἰατρικοί καί τηλεοπτικοί ὑπη-
ρέτες τοῦ Σατανᾶ πού ἐν εἴδει διαβολικῆς συμμορίας καλλιεργοῦν τό κα-
τάλληλο κλῖμα ἑνός salto mortale.

Ἐφ’ ὅσον ἡ αὐτοκαταστροφική διαχείριση τοῦ οἰκονομικοῦ ἀδιεξό-
δου τοῦ πολίτη (προκληθέντος ἀπό τίς κυβερνητικές ἐπιλογές) εἶναι πέρα 
ὡς πέρα γνωστή στά μέλη τῆς διαβολικῆς συμμορίας ὄχι μόνο λόγῳ τῆς 
ἔξαρσης τῶν αὐτοκτονιῶν ἀλλά καί λόγῳ τῆς ἀντίστοιχης ἀντίδρασης κά-
ποιων ἀπελπισμένων πολιτῶν ἀπό τήν ἐποχή τῶν μνημονίων, δέν μένει κα-
νένα περιθώριο γιά προβολή ἐνστάσεων πρός ἀμφισβήτηση τοῦ ἀνθρω-
ποκτόνου δόλου καί ἐκτροπῆς τῆς συζήτησης πρός τό πεδίο τῆς ἀμέλειας, 
μέ δεδομένο ὅτι οἱ προαναφερθέντες “ἀρχιτέκτονες τοῦ τρόμου” τηροῦν 
στάση παγερά ἀδιάφορη ἀπέναντι στίς πληθαίνουσες αὐτοκτονίες, τεί-
νουσες νά λάβουν διαστάσεις ἐπιδημίας (πρβλ. τό ὁμότιτλο σατιρικό δι-
ήγημα τοῦ Μενέλαου Λουντέμη “Οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ τρόμου [Ἄστρα καί 
Ρόπαλα]”, ἐκδ. Δωρικός, Ἀθήνα 1976, σελ. 68, ὅπου καί ἡ σκωπτική φράση: 
«οἱ δυνατοί ποτέ δέν εἶναι φονιάδες»).

Ποιός, ὅμως, θά εἶχε τά κότσια νά τούς διώξει καί νά τούς (κατα)δι-
κάσει, δεδομένου ὅτι τό πρωτοφανές στήν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας σύ-
στημα τῆς παγκόσμιας δικτατορίας εἶναι ἄριστα δομημένο, μέ ἀπόλυτο 
ἔλεγχο ὅλων τῶν κέντρων καί παράκεντρων τῆς ἐξουσίας; 

Ὅποιος θέλει νά ἀναδείξει κάποιες περίεργες, ἄν ὄχι διαβολικές συμ-
πτώσεις, θά πρέπει νά συγκρίνει τήν (λειτουργοῦσα ἀπό τό 2007 σέ 24ωρη 
βάση) τηλεφωνική γραμμή παρέμβασης γιά τήν αὐτοκτονία μέ τόν ἀριθ-
μό τῶν ἐμβολιαστικῶν κέντρων πού εἶχε ἐξαγγελθεῖ ὅτι θά λειτουργή-
σουν τό 2021. 1018 ἦταν καί ἡ τηλεφωνική γραμμή αὐτοκτονίας καί ὁ 
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ἀριθμός τῶν ἐμβολιαστικῶν κέντρων!
Πρόκειται ἁπλῶς γιά μιά διαβολική σύμπτωση ἤ γιά μήνυμα πού 

στοχεύει στό ὑποσυνείδητο; Μᾶς κυβερνᾶ ὁ διάβολος ἤ κάποιοι ψυχοπα-
θεῖς πού ἔχουν πουλήσει τήν ψυχή τους στόν διάβολο; Ἀφοῦ ὁ ἐμβολιασμός 

καί ἡ αὐτοκτονία ἔχουν κοινό 
παρονομαστή τόν ἀριθμό 1018, 
τότε μήπως ὁ ἀριθμολάγνος 
ἐμπνευστής του φοβήθηκε 
ὅτι κάποιοι μπορεῖ νά ἐπιχει-
ρήσουν νά αὐτοκτονήσουν 
ἀντί νά ἐμβολιαστοῦν, ὅπως 
ἡ ὀδοντίατρος Χρυσάνθη;

Στόν πρόλογο πού ἔγρα-
ψε ὁ Φοῖβος Οἰκονομίδης γιά 
τό βιβλίο του μέ τίτλο “Ποτέ 
δέν θ’ αὐτοκτονήσω” (ἐκδ. 

Ὀρφέας, χ.χ.), σημειώνει τά ἀκόλουθα: «Ἕνας ἐκπρόσωπος τῆς ἐξουσίας 
σᾶς δολοφονεῖ –γιά κάποιο λόγο– καί στή συνέχεια τοποθετεῖ ἕνα περί-
στροφο ἤ ἕνα μαχαῖρι στό χέρι σας, ἰσχυριζόμενος ὅτι σᾶς σκότωσε “εὑρι-
σκόμενος ἐν ἀμύνῃ”. Σᾶς πετοῦν ἀπό ἕνα παράθυρο καί δηλώνουν ὅτι 
πηδήξατε, ἐσεῖς ὁ ἴδιος, γιά ν’ αὐτοκτονήσετε. Γνωρίζουμε πολύ καλά, 
ὅτι ἔχουν συμβεῖ παρόμοια περιστατικά. Ὅσο πιό ὁλοκληρωτικά εἶναι τά 
καθεστῶτα καί ὅσο λιγότερο δημοκρατικά, τόσο μεγαλύτερες πιθανό-
τητες ὑπάρχουν νά παρουσιαστοῦν τέτοια φαινόμενα. Τό ἰδιόγραφο ση-
μείωμα τοῦ Γερμανοῦ δικηγόρου Κλάους Κρουασάν [Σ.Σ.: Klaus Croissant: 
συνήγορος τῆς Baader-Meinhof] λίγο πρίν ἐκδοθεῖ, ἀπ’ τή Γαλλία, στή Δυτι-
κή Γερμανία, ὅπου τόνιζε ὅτι “ποτέ δέν θ’ αὐτοκτονήσει”, ἦταν μιά κραυγή 
ἀπόγνωσης ἑνός πολίτη, μέ βάση τίς ὑποψίες του ὅτι μπορεῖ νά τοῦ συμβεῖ 
κάτι κακό. “Ἄν μάθετε ὅτι αὐτοκτόνησα –ἔγραφε ὁ Κρουασάν– μήν τό 
πιστέψετε”». 

Συμπληρώνω: Στήν ἐποχή τῆς παγκόσμιας δικτατορίας πού μᾶς 
ξημέρωσε ἀπό τόν Μάρτιο 2020, ὅταν θά ἀκοῦτε ὅτι κάποιος αὐτοκτό-
νησε, μήν τόν πιστέψετε· τόν σκότωσαν οἱ δικτάτορες (δηλ. οἱ ἔμμεσοι 
αὐτουργοί) μέ τά δρακόντεια ὑγειονομικά μέτρα πού ἐπέβαλαν· κορωνίδα 
αὐτῶν τῶν μέτρων ἡ αἰχμαλωσία τοῦ πολίτη μέσῳ τῶν “lockdown” καί, 
εἰδικότερα, τῶν ὑγειονομικῶν μέσῳ τῆς ἀναστολῆς τῆς ἐργασίας του. 
Ἀλλά καί ὡς πρός αὐτό ὑπάρχει ἡ σχετική πρόρρηση τῆς Ἀποκάλυψης (Κεφ. 
ΙΓ΄, 10): «εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει»!

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
τέως Ἀναπλ. Καθηγητή Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.
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Ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος  
ὁ ἐξ Οἰκονόμων 

 καί οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας

Σ
τό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ πού κυκλοφορήθηκε τόν προηγούμε-
νο Σεπτέμβριο  (2022) ἀναφερθήκαμε στό ζήτημα τῶν σχέσε-

ων τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Νόμων τῆς Πολιτείας ἤ, 
ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια νά λέγεται, στό ζήτημα τῶν 
σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Τό ζήτημα αὐτό ἀλλάζει μορφή καί 
διατύπωση ἀπό ἐποχή σέ ἐποχή, ὁ πυρήνας του, ὅμως, μπορεῖ νά διατυ-
πωθεῖ ἐπιγραμματικά ὡς τό διαρκῶς ἐπίκαιρο ἐρώτημα: «Πειθαρχεῖν 
δεῖ Θεῷ ἤ ἀνθρώποις»; 

Στό ἐρώτημα αὐτό 
ἔχουν δοθεῖ κατά τούς και-
ρούς καί τίς περιστάσεις διά-
φορες ἀπαντήσεις, ἀνάλογα 
μέ τήν πίστη καί τήν κοσμο-
θεωρία, ἀλλά καί τήν ἀπό-
λυτη ἤ συμβιβαστική ἰδιοσυ-
γκρασία τοῦ καθενός. Ἔτσι, 
ἄλλοι ὑποστήριξαν ἔργῳ 
καί λόγῳ τήν ὑπεροχή τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων, ἄλλοι ἐπι-
χειρηματολόγησαν ὑπέρ τῆς 
«νόμῳ κρατούσης Πολιτεί-
ας» καί ἄλλοι ἐπιχείρησαν, 
προφάσει ἤ ἀληθείᾳ, νά ἐπι-
τύχουν ἕναν, ἴσως ἀδύνατο, 
συγκερασμό τῶν ἀντίθετων 
ἀπόψεων.

Μεταξύ ἐκείνων πού 
τάχθηκαν χωρίς ἐπιφυλά-

ξεις ὑπέρ τῆς ὑπεροχῆς τῶν Ἱερῶν Κανόνων περιλαμβάνεται ὁ Κων-
σταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, ἕνας πολυγραφώτατος λόγιος 
ἱερέας τοῦ 19ου αἰῶνος, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα εἶναι ἴσως γνωστό ἀκόμη 
σέ ἀρκετούς, πολύ λίγοι, ὅμως, εἶναι πιά ἐκεῖνοι πού γνωρίζουν τό ἀκρι-
βές περιεχόμενο τοῦ ἤδη δυσεύρετου ἔργου του. 
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Ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος συνέδεσε τό ὄνομά του κυρίως μέ τούς 
ἀγῶνες κατά τῆς πραξικοπηματικῆς καί αὐθαίρετης ἀνακήρυξης τοῦ 
Αὐτοκεφάλου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή σχεδιάσθηκε ἀπό 
τόν ἐκ τῶν Ἀντιβασιλέων Γ. Μάουρερ καί ἐκτελέσθηκε, μέ πρωτεργάτη 
τόν ἀρχιμανδρίτη Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ἀπαραίτητη, ὅμως, νομίζουμε, 
εἶναι στό σημεῖο αὐτό μιά διευκρίνιση, ἡ ὁποία συνήθως παραλείπεται 
ἤ δέν τονίζεται ἀρκετά: ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ἦταν ὑπέρ τῆς 
ἀνακήρυξης τοῦ Αὐτοκεφάλου, ὑποστήριζε, ὅμως, σθεναρά καί μέ 
πλῆθος ἐπιχειρημάτων κάτι πού δέν ἦταν γιά τούς περισσότερους συγ-
χρόνους του αὐτονόητο. Ὅτι, δηλαδή, ἡ ἀνακήρυξη ἔπρεπε νά γίνει 
σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί ὄχι κατά παράβαση αὐτῶν. 
Ἐξ ἄλλου, ὁ πρωταγωνιστικός του ρόλος στή διαμάχη περί τοῦ Αὐτοκε-
φάλου, δέν πρέπει νά μᾶς κάνει νά παραβλέψουμε τό λοιπό ἐξ ἴσου ση-
μαντικό ἔργο του καί, ἰδίως,  τό παντελῶς λησμονηθέν καί εἰσέτι ἀναξι-
οποίητο τετράτομο ἔργο του μέ τόν τίτλο «Περί τῶν Ο’ ἑρμηνευτῶν τῆς 
Θείας Παλαιᾶς Γραφῆς», ὅπου μέ πολυμαθῆ ἱστορικά, γλωσσολογικά 
καί ἑρμηνευτικά ἐπιχειρήματα ὑπερασπίζεται τό κῦρος, τήν ἀκρίβεια 
καί τήν ὑπεροχή τῆς μετάφρασης τῶν Ἑβδομήκοντα ἔναντι τῶν ἄλλων 
μεταφράσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Δέν εἶναι, ἐν προκειμένῳ, ὁ σκοπός μας νά ἀφηγηθοῦμε μέ περισ-
σότερες λεπτομέρειες τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων καί νά παραθέσουμε 
τίς ἱστορικές περιστάσεις τῆς ἀνακήρυξης τοῦ Αὐτοκεφάλου, τό σχῖσμα 
πού προκλήθηκε καί τήν ἀποκατάσταση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότη-
τας μέ τήν ἔκδοση τοῦ Τόμου τοῦ 1850. Ἐπισημαίνουμε, ὅμως, ὅτι στό 
ἔργο τοῦ Οἰκονόμου μπορεῖ κανείς νά ἀνεύρει πληθώρα πληροφοριῶν 
γιά τά γεγονότα ἐκεῖνα καί ἰδίως γιά τίς μεθοδεύσεις πού μετῆλθε ἡ 
παράταξη τοῦ Θ. Φαρμακίδη, εἴτε γιά νά πείσει, εἴτε γιά νά πιέσει τόν 
Ἑλληνικό Κλῆρο, ὥστε νά προσχωρήσει στήν αὐθαίρετη ἀνακήρυξη τοῦ 
Αὐτοκεφάλου. Ἔτσι τό ἔργο του εἶναι ἰδιαιτέρως χρήσιμο καί ἀπό τήν 
πλευρά αὐτή, καθώς παρουσιάζει μιά ἀναμφισβήτητη καί ἐντυπωσιακή 
ἐπικαιρότητα. Κρίνουμε, ἑπομένως, σκόπιμο νά παραθέσουμε κάποια 
ἀποσπάσματα ἀπό τά γραπτά κείμενά του, ὥστε νά τεκμηριώσουμε τόν 
ἰσχυρισμό μας περί τῆς διαρκοῦς αὐτῆς ἐπικαιρότητας τοῦ ἔργου του.

Ἀναφέρεται γιά παράδειγμα ὡς ἑξῆς στόν γενικό χαρακτῆρα 
τοῦ νομοθετικοῦ ἔργου τῆς Ἀντιβασιλείας: «Ὁ Βαυαρός νομοθέτης 
τῆς Ἑλλάδος συμφορήσας (=ἀφοῦ συνέλεξε μέ τρόπο πρόχειρο) ἐκ 
παντοίων τῆς Εὐρώπης νομογράφων (=νομοθετῶν) καί μάλιστα τῶν 
ἐλευθεροφρόνων, ὅσους νόμους ἔκρινε καλούς καί συμφώνους πρός 
τάς ἰδίας αὐτοῦ δοξασίας καί προαιρέσεις ἐπέστησε τούτους τροφούς 
καί σωφρονιστάς καί παιδαγωγούς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους…». Ὅσον 
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ἀφορᾶ δέ στήν ἐκπαιδευτική πολιτική τῆς ἐποχῆς, ἐπισημαίνει: «Τό δέ 
χείριστον ὅτι καί αὐτή ἡ θεολογική καθέδρα φέρει τήν βαφήν τῆς με-
ταρρυθμίσεως, (ἴσως δι’ ἀμαθῆ δοκησισοφίαν μᾶλλον ἤ διά κακόφρονα 
προαίρεσιν ἀποκλίνοντος τοῦ θεολόγου καί εἰς καινοτομίας). Ὅθεν καί 
τῶν ἐν αὐτῷ (=τῷ Πανεπιστημίῳ) παιδευομένων κληρικῶν ὀλίγοι τι-
νές ἐξῆλθον ὑγιεῖς τό πάτριον φρόνημα, οἱ δέ πλεῖστοι πλήρεις οἰήσεως 
καί καταφρονήσεως πρός πολλά τῆς Ἐκκλησίας σωτήρια διδάγματα. 
Ἐκ τούτων ἔσονται οἱ διάδοχοί των ἤδη πάντων σχεδόν γεγηρακότων 
Ἀρχιερέων τῆς Ἑλλάδος καί οἱ ἱεροκήρυκες καί οἱ διδάσκαλοι τῆς θεο-
λογίας!» (βλ. Τά σωζόμενα Ἐκκλησιαστικά συγγράμματα», ἐκδ. Σοφο-
κλέους Κ. τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, Τόμος Γ’, σελ.295-296).

Ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ἔβλεπε καθαρά ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική 
πολιτική τῆς ἐποχῆς ἀπέβλεπε στήν ἀφομοίωση (καί ἑπομένως στήν 
ὑποταγή καί ἐξουδετέρωση) τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου πρός τούς κοσμικούς 
κρατικούς ὑπαλλήλους: «Ὥστε καί τό θειότατον τῆς ἱεραρχίας ἀξίω-
μα παντάπασιν ἐξηνθρωπίσθη καί ἐκοινώθη, θεωρούμενον ὡς ἄν πο-
λιτική τις ὑπάλληλος τῆς κυβερνήσεως ἀρχή καί ὁ ἐπίσκοπος ἐνομίσθη 
ρασοφόρος τις νομάρχης ἤ διοικητής, διοριζόμενος ἤ ὀνομαζόμενος ἤ 
μετατοπιζόμενος ἤ καί παυόμενος καί ὑπό μόνης (ὅταν τύχῃ), τῆς βασι-
λικῆς ἐξουσίας! Καί δικαίως λοιπόν ὁ Μαούρερος καί αὐτή ἡ ἐπιτροπή 
ὀνόμαζε τόν βασιλέα τῆς Ἑλλάδος αὐτολεξεί κεφαλήν τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐκκλησίας!» (βλ. Τά σωζόμενα Ἐκκλησιαστικά συγγράμματα», Τόμος 
Γ’, σελ.153).

Ὅπως, ὅμως, ἐπισημαίνει, κάνοντας μιά βαρυσήμαντη Ἱστορική 
ἀναδρομή, ἡ ἐπιδιωκόμενη καί ἐν πολλοῖς ἐπιτευχθεῖσα ὑποταγή τῆς 
Ἐκκλησίας στήν Πολιτεία ἀνέτρεψε τήν ἱστορικῶς καί κανονικῶς καθι-
ερωμένη τάξη: «Οἱ Βυζαντινοί περί τῆς Ἐκκλησίας Νόμοι ἰσχύουσιν ἐπί 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, οὐχί καθ’ ὅ νόμοι πολιτικοί πρός κο-
σμικάς μεταβαλλόμενοι περιστάσεις, ἀλλά καθ’ ὅ διατάξεις ὀρθοδόξων 
Αὐτοκρατόρων, τήν μίαν καί ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν προστατευόντων 
καί τάς ἁγίας οἰκουμενικάς ἑπτά Συνόδους ἀποδεχομένων, ὡς τό ἅγιον 
Εὐαγγέλιον (ὡς ἔλεγεν ὁ ἀοίδιμος αὐτοκράτωρ Λέων ὁ Σοφός). Διά 
τοῦτο μετά τῶν ἁγίων Συνόδων καί αὐτοί οἱ Αὐτοκράτορες τούς περί 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων νόμους αὐτῶν καθυπέταξαν εἰς τό 
κράτος τῶν Θείων κανόνων, ὁρίζοντες ὅτι «οἱ τοῖς κανόσιν ἐναντιούμε-
νοι πραγματικοί τύποι (=νόμοι βασιλικοί) ἄκυροι εἰσίν (βλ. Τά σωζόμενα 
Ἐκκλησιαστικά συγγράμματα», Τόμος Γ’, σελ.153)». Ἀκόμη, ἀναφέρει 
σχετικῶς: «Ποτέ οἱ εὐσεβεῖς Αὐτοκράτορες δέν ἐθέσπιζον περί ἐκκλησι-
αστικῶν αὐτογνωμόνως νόμους καί τούτους ἐναντίον τῶν Θείων Κα-
νόνων. Ἐξ ἐναντίας οἱ ἀοίδιμοι ἐκεῖνοι ἐθέσπιζον “νόμων τάξιν ἐπέχειν 
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τούς ἐκκλησιαστικούς Κανόνας τούς ὑπό τῶν ἁγίων ἑπτά Συνόδων 
ἐκτεθέντας ἤ βεβαιωθέντας”, “τῶν γάρ προειρημένων ἁγίων Συνόδων 
τά δόγματα καθάπερ τάς Θείας Γραφάς δεχόμεθα”… καί “κατά τῶν 
Κανόνων μηδέν πραγματικόν (=κρατικός νόμος) ἰσχύση. Ὅλα τά πραγ-
ματικά ἀργήσει. Οἱ Κανόνες κρατείτωσαν”» (βλ. Τά σωζόμενα Ἐκκλη-
σιαστικά συγγράμματα», Τόμος Γ’, σελ.544).

Στό ἐπιχείρημα τῶν ἀντιπάλων του ὅτι ἡ «ἐκκλησιαστική μεταρ-
ρύθμιση» τῆς Ἀντιβασιλείας εἶχε ὡς πρότυπο τήν προηγηθεῖσα ἐκκλη-
σιαστική πολιτική τοῦ Μεγάλου Πέτρου τῆς Ρωσσίας, ὁ Κωνσταντῖνος 
Οἰκονόμος ἔδιδε τήν ἑξῆς ἀπάντηση: «ἡ Σύνοδος τῆς Γραικορωσσικῆς 
Ἐκκλησίας οὐδένα παρέβη τῶν Συνοδικῶν Ἁγίων Κανόνων… οὐδ’ 
ἄλλην οὐδεμίαν εἰς τούς ἱερούς τῶν Πατέρων θεσμούς ἐπέφερε καινο-
τομίαν, ὁποίας κατετόλμησεν ἡ κατά τό Σχέδιον αὐθαιρέτως συστᾶσα 
Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος… Αὐτός ὁ ἀοίδιμος καί ὀρθοδοξώτατος Αὐτο-
κράτορας Πέτρος ὁ Α΄ συγκαλέσας τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσσίας ἐπρό-
βαλε τό πρᾶγμα καί παρέθετο τήν βουλήν εἰς αὐτούς». (βλ. Τά σωζόμε-
να Ἐκκλησιαστικά συγγράμματα», Τόμος Γ’, σελ.465-6). «Ὁ Μαούρερος 
ὀλίγον παρωμοίαζε τήν ἀοίδιμον Αἰκατερίναν τήν Β΄, ἤτις εἰς ἥν κατέ-
στησεν ἐπιτροπήν ἐπί σχεδίῳ νέου Νομικοῦ Κώδικος, παρήγγειλεν ἵνα 
φεύγωσι τούς νόμους, ὅσοι μή συμφωνοῦσι πρός τά διατάγματα τῆς 
Ἱερᾶς ἡμῶν Πίστεως…» (βλ. Τά σωζόμενα Ἐκκλησιαστικά συγγράμ-
ματα», Τόμος Γ΄, σελ.295). «Κατά τήν Ρωσσίαν ὁ (κρατικός) ἐπίτροπος 
ἀντιπροσωπεῖ παρά τῇ Συνόδῳ Κράτος Ὀρθόδοξον, κυριεύουσαν τοῦ 
ἔθνους Ἐκκλησίαν ἔχον καί διακηρῦττον τήν Ὀρθόδοξον. Ἀντιπροσω-
πεῖ Αὐτοκράτορα Ὀρθόδοξον καί μήτε κεφαλήν, μήτε ἀρχηγόν ἤ Κυρι-
άρχην, ἀλλά προστάτην καί ὑπερασπιστήν τῆς Ἐκκλησίας κεκηρυγμέ-
νον..» (βλ. Τά σωζόμενα Ἐκκλησιαστικά συγγράμματα», Τόμος Γ’, σελ. 
212).

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει δέ τό γεγονός ὅτι ἐναντιώθηκε σέ μιά τό 
πρῶτον τότε εἰσαχθεῖσα μέ πρόφαση συμβιβαστική, ἀλλά ἀσύστατη 
κατά βάθος διαίρεση τῆς Μίας Ἐκκλησίας «εἰς δύω μέρη, ὑπό δύω κυ-
ρίους διατελοῦντα, εἰς μέρος δηλαδή ἐσωτερικόν ἤ πνευματικόν καθ’ 
ὅ μόνον ἡ Ἐκκλησία ἔχει κεφαλήν τόν Χριστόν καί εἰς μέρος πολιτικόν, 
καθ’ ὅ γνωρίζει ἀρχηγόν τόν Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος» (βλ. Τά σωζόμενα 
Ἐκκλησιαστικά συγγράμματα», Τόμος Γ΄, σελ. 60).

 Ἡ διαίρεση αὐτή, ὑπό παραλλάσσουσα κατά καιρούς διατύπωση, 
ἐπρόκειτο νά ἔχει μακρά ἐφαρμογή στό πλαίσιο τῆς νέας Ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας καί ἔχει ἀποτυπωθεῖ τόσο στούς νόμους τοῦ κράτους, ὅσο καί 
στή νομολογία τῶν δικαστηρίων. Ἔτσι, σήμερα γίνεται δεκτό χωρίς πε-
ραιτέρῳ διερώτηση, ὡς ἕνα αὐτονόητο, ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἐπισκόπων 
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ἀτομικῶς ἤ ἐν Συνόδῳ συλλογικῶς εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθοῦν, (ἄρα 
καί νά ἀκυρωθοῦν), ἀπό τά δικαστήρια (ἄρα ἀπό κρατικά ὄργανα) κατά 
τό μέρος τους ἐκεῖνο πού ἔχουν χαρακτῆρα (τάχα) καθαρά «διοικητικό», 
ἐνῷ παραμένουν ἀπρόσβλητες κατά τό μέρος τους ἐκεῖνο πού ἔχουν 
χαρακτῆρα (τάχα) μόνο «πνευματικό», ὡσάν, δηλαδή, νά ὑπάρχουν Κα-
νόνες τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅπως ἰδίως 
ἐκεῖνοι πού ἀναφέρονται στή διοίκηση τῆς περιουσίας της, πού νά μήν 
ἔχουν χαρακτῆρα θεόπνευστο καί πνευματικό! Γιά παράδειγμα, διαβά-
ζουμε σέ μιά παλαιότερη δικαστική ἀπόφαση τοῦ 1932: «διά συνταγμα-
τικοῦ κύρους περιεβλήθησαν οὐχί πάντες οἱ ἱεροί κανόνες, ἀλλά μόνον 
ἐκεῖνοι, οἵτινες ἀναφέρονται εἰς τό δόγμα, ἤτοι οἱ σχετιζόμενοι πρός τήν 
ὀρθόδοξον πίστιν, τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν καί τήν θείαν λατρεί-
αν. Ἅπαντες οἱ λοιποί κανόνες δέν κατοχυρώθησαν συνταγματικῶς καί 
δύνανται νά ἀποτελέσουν ἀντικείμενον νομοθετικῆς ἤ ἄλλης ρυθμίσε-
ως»! Μέ τόν τρόπο δέ αὐτό «ἡ εἰς δύω μέρη διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό 
δύω κυρίους διατελοῦντα, εἰς μέρος δηλαδή ἐσωτερικόν ἤ πνευματικόν 
καθ’ ὅ μόνον ἡ Ἐκκλησία ἔχει κεφαλήν τόν Χριστόν (ἤ, κατά τή δικα-
στική διατύπωση, τούς Ἱερούς Κανόνες) καί εἰς μέρος πολιτικόν, καθ’ 
ὅ γνωρίζει ἀρχηγόν τόν Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος» (ἤ, κατά τή δικαστική 
διατύπωση, τίς νομοθετικές ἤ ἄλλες ρυθμίσεις) βρῆκε καί τή δικαστική 
της ἐπικύρωση.

Γιά τόν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο, ὅμως, μιά τέτοια διαίρεση τῶν 
ἁρμοδιοτήτων τῆς Μίας Ἐκκλησίας ἀφ’ ἑνός σέ «πνευματικές» ἤ «ἐν 
πνεύματι» καί ἀφ’ ἑτέρου σέ «διοικητικές», «περιορίζει καί συγκόπτει 
τήν θεόσδοτον δύναμιν τῆς Ἐκκλησίας». Διότι «ἡ Ἐκκλησία ἔλαβε παρά 
τοῦ αἰωνίου αὐτῆς νυμφίου καί βασιλέως δύναμιν οὐ μόνον 1) τοῦ δι-
δάσκειν καί 2) τοῦ ἱερουργεῖν, ἀλλά καί 3) τοῦ ποιμαίνειν τόν λαόν τοῦ 
Κυρίου καί διοικεῖν μετ’ ἐξουσίας πνευματικῆς κατά τούς ὅρους καί 
θεσμούς τούς ἐν ἁγίῳ Πνεύματι θεσμοθετηθέντας… Ἐπί τῆς πνευμα-
τικῆς κοινότητος τῶν πιστῶν οὐδέν κυριαρχίας ἔχει δικαίωμα ἡ κοσμική 
καί πολιτική ἐξουσία. Προστάτης δέ μόνον καί ὑπερασπιστής ἀείποτε ὁ 
πιστός βασιλεύς ἐγνωρίσθη εἰς τήν ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, σεβόμενος 
καί στηρίζων καί προστατεύων τά δικαιώματα τῆς πνευματικῆς αὐτῆς 
ἐξουσίας καί διοικήσεως κατά τήν θείαν θεσμοθεσίαν» (βλ. Τά σωζόμε-
να Ἐκκλησιαστικά συγγράμματα», Τόμος Γ΄, σελ. 217).

      Νομομαθής
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«Ἅγια μέρα ξημερώνει...»

Μ
ὲ ὑψωμένο τὸ φρόνημα, τὴν αἰσιοδοξία νὰ κυματίζει ὡσὰν τὴ ση-
μαία, ποὺ ξεδιπλώνεται μὲ συγκίνηση αὐτὲς τὶς μέρες, ἀλλὰ  καὶ μὲ 

τὶς μνῆμες τοῦ χθὲς νὰ σφραγίζουν τὴν ψυχή μας, στέκει ὁ Νεοέλληνας 
καὶ ἀφουγκράζεται τὸ Εἰσοδικὸ τῆς ἄλλης Ἐπετείου: ἐκείνης τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ποὺ ἡ «γλυκειὰ Παναγιά», κατὰ τὸ περικαλλὲς καὶ 
φωτεινὸ λαϊκὸ ἆσμα, στάθηκε καὶ πάλι ἀρωγὸς, συνεργάτης καὶ παρα-
μυθία ἐπίμονη σιμὰ σ᾿ ἐκείνους ποὺ τόλμησαν γιά ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ 
περιφρουρήσουν τὶς Θερμοπύλες τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ νὰ τιμήσουν τὸν 
ἐμβιωμένο λόγο τῶν πατέρων τους: «Τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυγὸν δὲν 
ὑποφέρει».  

Εἴμαστε ἀπό φῶς πλασμένοι, λέει ὁ ποιητής. Καὶ συνεχίζει ὁ 
Χριστὸς νὰ τονίζει «ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει· 
ἕως τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε» ( 
Ἰω. 12, 35-36). Αὐτό, τὸ φῶς τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς ὁμορφιᾶς ποὺ μὲ 
θυσίες διεκράτησε τοῦτος ὁ τόπος, εἶναι ποὺ ἀνοίγει δρόμους στὸ στοχα-
σμό, στὴν καλωσύνη, στὸ μεράκι τοῦ Ἕλληνα, ὥστε νὰ δημιουργεῖ Παρ-
θενῶνες, ἀλλὰ καὶ λευκὰ ἐκκλησάκια, ποὺ κυμματίζουν μέσα στὸ θερινὸ 
μεσημέρι, σὰν τὰ μαντήλια,  καὶ  χαιρετοῦν τὸν κάθε ἐπισκέπτη, τὸν 
κάθε πιστό. Γιατὶ μονάχα ἐλεύθερες καὶ ταπεινὲς ψυχὲς εἶναι δυνατὸ 
νὰ δημιουργήσουν ἔργα ποὺ ἀνυψώνουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, 
στολίζουν τὰ ὅποια κενὰ ὑπάρχουν γύρω μας, φανερώνουν τὴν εὐλογία 
ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, διὰ στόματος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν μᾶς ἔδω-
σε ὡς σερμαγιά, ὡς κληρονομιά, ὡς  περιούσιο ἀγαθὸ τιμῶντας μας ἔτσι 
«Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν  
εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις» (Γαλ. 
5, 13-14). Αὐτὲς τὶς θεοφύλακτες ρήσεις κράτησαν στὴν ψυχή τους οἱ 
πρόγονοί μας καὶ πάσχισαν, μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς μεσότητας ὡς κανονισμὸ 
βίου, νὰ φυλάξουν αὐτὰ τὰ ἡλιοφώτιστα καί εὐλογημένα χώματα, μέσα 
στὰ ὁποῖα ἀναπαύονται τὰ «κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά». Δίχως τὶς 
ἀκρότητες τῆς ἀσυδοσίας καὶ τῆς τυραννίας πορεύτηκαν. Ὅπως οἱ προ-
στάτες  Ἅγιοί τους. 

Πῶς,  λοιπόν, νὰ μὴν εἶναι «ἅγια» ἡ μέρα ποὺ ξημερώνει;

Σκόπελος               π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός
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ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ  
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Μία γρήγορη σύνοψη τῶν κρίσιμων πτυχῶν  
τῆς ἐξέλιξης καί ἀνάπτυξης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Η ἀποικιοκρατία εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ 
καθεστῶτος ὑπερδύναμης ἤ παγκόσμιας δύναμης.  Στή σύγχρο-

νη ἐποχή μας, αὐτό συνέβη μέ τή Βρετανική αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία, ἀπό 
τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1930, διατηρεῖ τήν ἐπιρροή της στήν Κοινοπολι-
τεία, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 54 χῶρες.  Μέ βάση τή γενική θεωρία τοῦ Κύκλου τῆς 
Ζωῆς, οἱ αὐτοκρατορίες ἀνεβαίνουν καί κατεβαίνουν.  Ὁ 2ος Παγκόσμιος 
Πόλεμος ἐκτόξευσε τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες στή θέση μιᾶς παγκόσμιας 
δύναμης! Τό καθεστώς της ὡς παγκόσμιας οἰκονομικῆς δύναμης ἐπιβεβαι-
ώθηκε ἀπό τό Σύστημα τοῦ Bretton Woods τοῦ 1944 καί τούς θεσμούς πού 
δημιούργησε.  Αὐτό τό σύστημα ὥρισε τό Δολάριο ὡς Διεθνές Ἀποθεμα-
τικό Νόμισμα μέ κάθε ἄλλο νόμισμα νά ἐξαρτᾶται ἀπ’ αὐτό. Τό δολάριο 
ἦταν συνδεδεμένο μέ τόν χρυσό στά 35 δολάρια ἀνά οὐγγιά. Αὐτό ἦταν μία 
ἀριστοτεχνική καί ἐπιτακτική κίνηση πού καθώρισε καί ἑδραίωσε τήν ἀνα-
γκαιότητα τοῦ δολαρίου ὡς τό μοναδικό διεθνές ἀποθεματικό νόμισμα.  
Ἕνα ἀπό τά ἱδρύματα πού δημιουργήθηκαν ἦταν τό Διεθνές Νομισματικό 
Ταμεῖο (ΔΝΤ) στό ὁποῖο ἐδόθη ἐντολή νά διαφυλάξει τή σταθερότητα τῶν 
συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν καί νά βοηθήσει τίς χῶρες πού εἶχαν βραχυ-
πρόθεσμα ἐμπορικά ἐλλείμματα νά ἀποκαταστήσουν τό ἐμπορικό τους 
ἰσοζύγιο χωρίς νά χρειάζεται νά καταφύγουν σέ πολιτικές ὅπως δασμοί, 
ποσοστώσεις ἤ ἀνταγωνιστική ὑποτίμηση. Γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ ἐπι-
διωκόμενου στόχου, τό ΔΝΤ πρόσφερε βραχυπρόθεσμα Εἰδικά Τραβηκτικά 
Δικαιώματα (SDR – Special Drawing Rights) σέ ἐκεῖνες τίς χῶρες πού εἶχαν 
ἐμπορικό ἔλλειμμα, προτρέποντάς τες νά μήν ἀσκήσουν μιά πολιτική 
ἀνταγωνιστικῆς ὑποτίμησης. Αὐτός ὁ σχεδιασμός ἦταν ἀποτελεσματικός 
προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ἕνα καθεστώς σταθερῶν συναλλαγματικῶν 
ἰσοτιμιῶν. Σέ καθεστώς Κυμαινόμενων Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν ἡ 
ἐποπτεία τοῦ ΔΝΤ δέν εἶναι σχετική, καθώς οἱ συναλλαγματικές ἰσοτιμίες 
«κυμαινόμενου» περιβάλλοντος (floating regime) καθορίζονται ἀπό τή ζή-
τηση καί τήν προσφορά νομισμάτων.
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Ἀρχικές προκλήσεις γιά τό δολάριο.
 Ἡ ἐποχή τῶν δεκαετιῶν 70 καί 80

Τό σύστημα τοῦ Bretton Woods κατέρρευσε τό 1973.  Αὐτή ἡ κατάρ-
ρευση προκλήθηκε ἀπό τή μακροοικονομική πολιτική τοῦ 1965 μέχρι τό 
1968.

Ἐκείνη τήν ἐποχή οἱ ΗΠΑ χρηματοδοτοῦσαν, παράλληλα μέ τόν 
πόλεμο τοῦ Βιετνάμ, ἐκτεταμένα προγράμματα πρόνοιας αὐθαίρετα 
τυπώνοντας περισσότερα ἀπό $170 δισεκατομμύρια, (ἡ ἰσοτιμία στήν 
σημερινή ἀξία τοῦ δολαρίου εἶναι περίπου $1.5 τρισεκατομύρια) προ-
καλῶντας ὑψηλό πληθωρισμό. 

Ἄλλες οἰκονομίες, γνωρίζοντας ὅτι καθώς ὁ πληθωρισμός αὐξά-
νει ἡ ἀξία τοῦ νομίσματός τους μειώνεται, ὑπέθεσαν ὅτι τό δολάριο 
θά ἔπρεπε νά ὑποτιμηθεῖ σέ σχέση μέ ἄλλα νομίσματα. Ἄρχισαν νά 
αὐξάνουν τήν ἀξία τῶν νομισμάτων τους μειώνοντας τά ἀποθέματά 
τους σέ δολάρια. Οὐσιαστικά, τό σύστημα τοῦ Μπρέτον Γούντς (Bretton 
Woods) κατέρρευσε λόγῳ τῆς μακροοικονομικῆς κακοδιαχείρισης, ὅπως 
ἡ αὔξηση χρήματος, (M1 – Money supply), τά ἐπίμονα ὑψηλά ἐμπορικά 
ἐλλείμματα καί ὁ ὑψηλός πληθωρισμός. Ἔτσι, τό 1976 τό Καταστατικό 
τῆς Συμφωνίας τοῦ ΔΝΤ ἀναθεωρήθηκε γιά νά ἀντικατοπτρίζει τή νέα 
πραγματικότητα τῶν Κυμαινόμενων Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν.

Αὐτή ἦταν ἡ Συμφωνία τῆς Τζαμέϊκα (Jamaica) τοῦ 1976.  Στίς 15 
Αὐγούστου 1971, μετά τήν πολιτική τοῦ Προέδρου Νίξον νά σταματήσει 
τήν ἀνταλλαγή δολαρίων χαρτονομισμάτων μέ χρυσό, ὑπογράφηκε ἡ 
Συμφωνία Σμιθσόνιαν (Smithsonian) μέσῳ τῆς ὁποίας θά διατηροῦντο 
σταθερές συναλλαγματικές ἰσοτιμίες, ἀλλά χωρίς χρυσό σάν ὑποστη-
ρικτή τοῦ νομίσματος πολιτική. Τό δολάριο, ἔναντι τοῦ χρυσοῦ, ὑποτι-
μήθηκε ἀπό 35 δολάρια σέ 38 δολάρια ἀνά οὐγγιά.  Μετά ἀπό αὐτές τίς 
ἀρχικές ἀποτυχίες, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1985, ἡ Συμφωνία Πλάζα (Plaza) 
ὑπογράφηκε ἀπό τή Γαλλία, τή Γερμανία, τήν Ἰαπωνία, τό Ἡνωμένο 
Βασίλειο καί τίς ΗΠΑ πού ἀποφάσισαν νά μειώσουν τήν τιμή τοῦ δο-
λαρίου ἐπειδή οἱ ΗΠΑ ἀντιμετώπιζαν μεγάλο ἐμπορικό ἔλλειμμα. Δύο 
χρόνια ἀργότερα ὁ στόχος τῆς Συμφωνίας Πλάζα ἐγκαταλείφθηκε, κα-
θώς εἶχε ἤδη ἐπιτευχθεῖ.  Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιτυχία διετυπώθη διά τῆς ὑπο-
γραφῆς τῆς Συμφωνίας τοῦ Λούβρου (Louvre).

Τό δολάριο.
 Ὁ αὐτοκρατορικός χαρακτήρας καί τό μέλλον τῶν ΗΠΑ 

Ὅπως συζήτησα προηγουμένως, τό δολάριο εἶναι τό διεθνές ἀπο-
θεματικό νόμισμα παγκοσμίως, τό ὁποῖο κρατοῦν εὐρέως οἱ κεντρικές 
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τράπεζες καί χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα γιά τή φύλαξη καί τή δια-
σφάλιση τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου καί ἄλλων συναλλαγῶν.  Ἔτσι, τό δο-
λάριο εἶναι σέ ζήτηση καί ἡ ἀξία του καθορίζεται ἀπό τή ζήτηση καί 
τήν προσφορά του. Τώρα, ἡ οἰκονομία τῶν ΗΠΑ ὑποστηρίζει τό δολάριο 
μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς ὑποδομῆς της ὅπως ἡ  παραγωγικότητα, ἡ ἀντα-
γωνιστικότητα, ἡ κυριαρχική παρουσία στό διεθνές ἐμπόριο, ἡ χρημα-
τοοικονομική καινοτομία, ἡ τεχνολογία, τό ἐπίπεδο παιδείας καί ἐκπαί-
δευσης, τό ἐπίπεδο ἐκβιομηχάνισης καί τό βέλτιστο πολιτικοοικονομικό 
περιβάλλον. Στήν συγγραφή αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου, ἡ οἰκονομική ὑποδομή 
τῶν ΗΠΑ ἀμφισβητεῖται, δεδομένου ὅτι τό ἐθνικό χρέος τῶν ΗΠΑ ἔχει 
αὐξηθεῖ στά 31 τρισεκατομμύρια δολάρια, τό ΑΕΠ τους εἶναι περίπου 
24 τρισεκατομμύρια δολάρια καί ἡ ἀναλογία χρέους πρός ΑΕΠ εἶναι πε-
ρίπου 125%. Αὐτά τά στοιχεῖα εἶναι ἀπαγορευτικά γιά κάθε οἰκονομία. 
Γιά παράδειγμα, ἡ ἀναλογία χρέους πρός ΑΕΠ τῆς ΕΕ εἶναι περίπου 
95%, ὅταν ἡ Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ καθορίζει ὅτι τό ἐν λόγῳ χρέος δέν 
πρέπει νά ξεπερνάει τό 60%. Λοιπόν, τί συμβαίνει;  Οἱ κεντρικές τράπε-
ζες τῶν ξένων χωρῶν, ἡ στρατιωτική δύναμη καί ἡ ὑπερεθνική ἡγετική 
(transnational leadership) συμπεριφορά διατηροῦν τή συνεχιζόμενη κυ-
ριαρχία τοῦ δολαρίου.  Ὡστόσο, μαῦρα σύννεφα ἀρχίζουν νά μαζεύο-
νται στόν ὁρίζοντα. Ἀναφέρομαι στό τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον 
στίς ΗΠΑ. Τό θέμα εἶναι λίγο περίπλοκο. Δηλαδή, ὁ πληθωρισμός εἶναι 
8,5%. Ἡ Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα τῶν ΗΠΑ (Ἡ Κεντρική Τράπεζα τῶν 
ΗΠΑ) συνεχίζει νά αὐξάνει τά ἐπιτόκια, προκειμένου νά περιορίσει τόν 
πληθωρισμό, ἀπειλῶντας νά ρίξει τήν οἰκονομία σέ ὕφεση.  Εἶναι εὑρέ-
ως ἀποδεκτό ὅτι ὁ «ἰός COVID» ἦταν ὁ βασικός λόγος γιά αὐτόν τόν 
πληθωρισμό, ἀλλά ὄχι μόνο.  Πρῶτον, ὁ ἰός ἐπηρέασε τίς ἁλυσίδες ἐφο-
διασμοῦ, προκαλῶντας ἀνισορροπία μεταξύ προσφορᾶς καί ζήτησης. 
Αὐτό ἐπιδεινώθηκε ἀπό μία ἐσφαλμένη πολιτική ἀπόφαση τῆς κυβέρ-
νησης Μπάϊντεν νά διανείμει «δωρεάν» χρῆμα στούς Ἀμερικανούς, καί, 
μία φιλελεύθερη νομισματική πολιτική, ἀπό τήν Ὁμοσπονδιακή Τράπε-
ζα, γιά τήν τύπωση χρημάτων. Ὅμως, ὁ πληθωρισμός πάντα ἐπιστρέ-
φει γιά νά «τσιμπήσει» τούς ἀνθρώπους μέσῳ συνεχῶν αὐξήσεων τῶν 
τιμῶν. Ὁ πληθωρισμός εἶναι ὁ κοινωνικός ἐχθρός μίας εὔρυθμης οἰκο-
νομίας γιατί ἀλλάζει τόν χαρακτῆρα τῶν θεσμῶν καί ἀποτελεῖ ἄμεση 
ἀπειλή γιά τήν κοινωνία. Στό τρέχον παγκόσμιο πολυαρχικό περιβάλ-
λον, οἱ ΗΠΑ πιθανότατα θά ἀντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πρόκληση 
νά διατηρήσουν τό καθεστώς τοῦ διεθνοῦς ἀποθεματικοῦ νομίσματος.  
Πρέπει νά εἶναι πιό πειθαρχημένη μέ τήν φιλελεύθερη νομισματική 
πολιτικῆς της. Σίγουρα, τό τρέχον παγκόσμιο περιβάλλον, πού εἶναι 
πληθωριστικό, ὑποστηρίζει καί μάλιστα ἐνισχύει τήν κυριαρχία τοῦ δο-
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λαρίου, ἐπειδή οἱ ξένες ἐπενδύσεις εἰσρέουν στίς ΗΠΑ, δεδομένου ὅτι οἱ 
ξένοι ἐπενδυτές θεωροῦν τό δολάριο ὡς τό ἀσφαλέστερο νόμισμα καί 
τήν Ἀμερικανική οἰκονομία σάν τήν σταθερότερη στόν κόσμο.

Οἱ ΗΠΑ γνωρίζουν ὅτι ὁ πληθωρισμός πρέπει νά περιοριστεῖ καί 
αὐτό μπορεῖ νά προκαλέσει ὕφεση, καί, ὅτι μιά τέτοια συμβίωση μπο-
ρεῖ νά προκαλέσει στασιμοπληθωρισμό (Stagflation), ὁ ὁποῖος ὁρίζεται 
ἀπό τίς χαμηλές προσλήψεις ἀπασχόλησης, τόν ἐπίμονο πληθωρισμό 
καί ἑπομένως τή χαμηλή οἰκονομική ἀνάπτυξη λόγῳ τῆς χαμηλῆς ζή-
τησης. Ἡ πτώση τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν τοῦ παρελθόντος ἦταν ἀποτέλε-
σμα κακῆς διαχείρισης τοῦ πληθωρισμοῦ. Γιά παράδειγμα, ἡ Ρωμαϊκή 
αὐτοκρατορία ἔχασε τήν οἰκονομική της ὑπεροχή καί τό διεθνές ἐμπό-
ριο ἐπειδή ἀπέτυχε νά ἐλέγξει τόν πληθωρισμό. Τό αὐτό συνέβη μέ τήν 
Βρετανική αὐτοκρατορία. Ἐπιπροσθέτως, ἡ παγκόσμια οἰκονομία εἶναι 
ὑπό ἀπειλήν λόγῳ τοῦ ἀνεξέλεγκτου πληθωρισμοῦ. Συνοπτικά, ὁ πιό 
ἀδύναμος κρίκος τῶν ΗΠΑ εἶναι τό νόμισμά τους καί ἡ κατάσταση τοῦ 
διεθνοῦς ἀποθεματικοῦ νομίσματος.  Ἡ ἀπώλεια μιᾶς τέτοιας θέσης θά 
εἶναι καταστροφική γιά τήν οἰκονομία τῶν ΗΠΑ, τήν ἐσωτερική της κοι-
νωνικοοικονομικῆ λειτουργία καί θά ὑποβιβάσει τίς ΗΠΑ. Πόσο πιθανό 
εἶναι αὐτό; Πρέπει νά συμβοῦν σεισμικά γεγονότα στόν κόσμο ὅπως ὁ 
μακροπρόθεσμος ἐπίμονος ὑψηλός πληθωρισμός, ἡ δραστική ἀπώλεια 
οἰκονομικῆς ἀνταγωνιστικότητας, ἡ ἀπόσυρση τῆς στήριξης τοῦ δολα-
ρίου ἀπό τίς κεντρικές τράπεζες καί ἡ ἄρνηση χρήσης τοῦ δολαρίου στίς 
διεθνεῖς ἐμπορικές συναλλαγές.  Σέ ἐκεῖνο τό σημεῖο ἡ παγκόσμια οἰκο-
νομία θά βρεθεῖ σέ «ἐλεύθερη πτώση».

Ἐρώτηση: Ἐκτός ἀπό τό κτηθέν πλεονέκτημα τοῦ δολαρίου ὡς πα-
γκόσμιο ἀποθεματικό νόμισμα, ποία ἀρχή ἠθικῆς ἐπιτρέπει στίς ΗΠΑ 
νά τυπώνει χρήματα κατά βούληση καί χωρίς ἔλεγχο, ἐπηρεάζοντας 
ἀρνητικά τήν ἐμπορική δραστηριότητα (εἰσαγωγές/ἐξαγωγές) ξένων 
οἰκονομιῶν, τήν συναλλαγματική ἀξία ξένων ἐθνικῶν νομισμάτων, 
προκαλῶντας τήν ἀνταγωνιστική ὑποτίμησή τους καί ὡς ἐκ τούτου τήν 
νομισματική τους πολιτική, καί, ἐν γένει τήν παγκόσμια οἰκονομία;

Κωνσταντῖνος Πολυχρονίου
Οἰκονομολόγος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σινσινάτι
Η.Π.Α.
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«Η ΕΥΛΟΓΗΘΕΙΣΑ ΧΕΡΣΙ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ»
Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 

Π
άλι ἀξιωνόμαστε, ἐλέῳ Θεοῦ, νά ἑορτάσουμε τήν ἑορτή τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου· καί πάλι θεομητορική πανήγυρη μᾶς συγκε-

ντρώνει κατά τήν Εἴσοδο στά Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Κυρίας Θεοτόκου, πού 
εἶναι ἡ «ἔμψυχος τοῦ Θεοῦ κιβωτός», ἡ «τριετίζουσα τῷ σώματι καί πολυετής 
ἐν τῷ πνεύματι». Μέ ἱερό δέος πρέπει κάθε φορά νά ἑορτάζουμε τίς θεομη-
τορικές ἑορτές καί πανηγύρεις, ἀναλογιζόμενοι τήν πνευματική μας φτώχεια, 
ἀνεπάρκεια καί ἐμπάθεια· διότι – ὅπως ἀναφέρει ἡ Ὑμνογραφία τῆς ἑορτῆς 
αὐτῆς – «ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ (πού εἶναι ἡ Θεομήτωρ), ψαυέτω μηδαμῶς 
χείρ ἀμυήτων» καί ἐμπαθῶν, ὡς ἐμεῖς.

Μ’ αὐτό τό ἱερό δέος ἄς προσέλθουμε καί φέτος, ἀκολουθῶντας νοε-
ρά τίς λαμπαδηφόρες Παρθένες, πού – κατά τήν ὑπόθεση τῆς ἑορτῆς αὐτῆς 
– συνώδευσαν τήν Παναγία μας κατά τήν Εἴσοδό Της στόν τότε Ναό τῶν 
Ἰεροσολύμων.

Ἡ Κυρία μας Θεοτόκος, ὅπως εἶναι σαφές, «τῶν ἀγαθῶν μας οὐ χρεί-
αν ἔχει», κατά τό Ψαλμικό λόγιο. Εἶναι ἀνενδεής. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἐνδεεῖς 
καί πτωχοί, πού χρήζουμε τοῦ ἐλέους καί τῆς Σκέπης Της. Γι’ αὐτό καί κά-
ποιος Ἅγιος Συναξαριογράφος, προσευχόταν ἐπί τούτου, λέγοντας: «Τείχι-
σόν μου τάς φρένας Σωτήρ μου· τό γάρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ, 
τήν ἄχραντον Μητέρα Σου. Σύ οὖν μοι δώρησαι γλῶτταν, προφοράν καί λο-
γισμόν ἀκαταίσχυντον» (Οἶκος Συναξαρίου Ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου). Κι ἐμεῖς λοιπόν, ὡς δοῦλοι ταπεινοί, προσερχόμαστε «συστελλόμενοι 
φόβῳ», γιά νά ἀποδώσουμε στήν Παντοβασίλισσα Θεοτόκο τήν δουλική μας 
προσκύνηση, ὡς πνευματικό χρέος, φόρο καί καθῆκον. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης, τονίζει μέ σαφήνεια, ὅτι στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό ἀποδίδου-
με καί προσφέρουμε λατρευτική προσκύνηση· στούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας 
τιμητική προσκύνηση· καί στήν Ὑπεραγία Δέσποινά μας Θεοτόκο δουλική 
προσκύνηση.

Κάποιος μοναχός ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος, πρίν ἀπό ὄχι πολλά χρόνια, ἔλα-
βε μέρος σέ μιά Ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, τῶν Εἰσοδίων. Ὅπως προβλέπε-
ται ἀπό τήν τυπική ἁγιορειτική διάταξη, κατά τούς Αἴνους τοῦ πανηγυρικοῦ 
Ὄρθρου, γίνεται προσκύνηση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς ἑορτῆς καί ἀμέσως μετά 
ὁ Ἱερεύς-Ἐφημέριος τῆς Ἀγρυπνίας χρίει σταυροειδῶς στό μέτωπο τούς προ-
σκυνοῦντες μοναχούς καί λαϊκούς, μέ τό ἔλαιον τῆς κανδήλας, πού καίει στήν 
Εἰκόνα αὐτή, ἐπιλέγοντας «εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος». Ὁ ἐν λόγῳ μοναχός 
λοιπόν, ἀναλογιζόμενος τά ὅσα προαναφέρθηκαν περί ἱεροῦ δέους, ντρεπό-
ταν, ὡς ἀνάξιος πού ἔνοιωθε πώς ἦταν, καί δέν προσῆλθε νά προσκυνήσει 
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καί νά χρισθεῖ. Ἀφοῦ τελείωσε ἡ προσκύνηση καί ἡ χρίση ὅλου τοῦ ἐκκλησιά-
σματος, ὁ μέν Ἱερεύς ἐπέστρεψε μέσα στό Ἅγιο Βῆμα, ὁ δέ ντροπαλός ἐκεῖνος 
μοναχός, τότε, «συστελλόμενος φόβῳ», μέ ἱερό δέος καί μέ δουλικό φρόνη-
μα καί σχῆμα, πλησίασε ἀκροποδητί καί προσεκύνησε μόνος του τήν Εἰκόνα 
τῶν Εἰσοδίων. Καί ἀμέσως - ὦ τοῦ θαύματος - ἡ κανδύλα τῆς Εἰκόνος ἔγειρε 
ἐλαφρῶς καί μία σταγόνα τοῦ ἁγίου ἐλαίου ἔσταξε πάνω στό μέτωπό του. 
Ἦταν φανερό, ὅτι τόν ἔχρισε ἡ Ἰδία ἡ Ἑορτάζουσα Θεοτόκος, ἐπιβραβεύουσα 
ἱεροκρυφίως τήν ταπεινή του προαίρεση.

Τέτοιου εἴδους προσκυνητές, μέ τέτοια ταπεινή προαίρεση, μᾶς θέλει πά-
ντοτε καί σέ κάθε ἑορτή Της ἡ Δέσποινά μας Θεοτόκος. Καί ἔτσι προσερχόμε-
νοι, μέ συνείδηση πτωχοῦ καί ἐνδεοῦς πνευματικῶς, θά λαμβάνουμε τό ἔλεός 
Της καί θά νοιώθουμε ὅτι μᾶς δίδει «κατά τήν καρδίαν μας καί πᾶσαν τήν βου-
λήν μας πληροῖ».

Ἡ ἑορτή αὐτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅπως καί ἄλλες δύο Θεομη-
τορικές Ἑορτές, δηλαδή τοῦ Γενεθλίου Της (8 Σεπτεμβρίου) καί τῆς Κοιμήσεώς 
Της (15 Αὐγούστου), ἀντλοῦν τίς ὑποθέσεις του ὄχι ἀπό κείμενα τῆς Καινῆς 
Διαθήκης, ἀλλά ἀπό σχετικές διηγήσεις ὁρισμένων «Πρωτοευαγγελίων», τίς 
ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία τίς ἐπέλεξε - ἀπό τά ὑπόλοιπα κείμενα τῶν Πρωτοευαγγελί-
ων - ὡς ἔγκυρες. Τά Πρωτοευαγγέλια, κατά τά ἄλλα, ὡς γνωστόν, δέν ἀνήκουν 
στόν λεγόμενο «Κανόνα» τῆς Καινῆς Διαθήκης καί περιέχουν καί θέματα πού 
ἡ Ἐκκλησία δέν τά δέχθηκε ὡς ἔγκυρα. Τά «κανονικά» καινοδιαθηκικά βιβλία 
– καί ἐν προκειμένῳ τά τέσσερα Εὐαγγέλια καί οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων – 
εἶναι πολύ «φτωχά» ὡς πρός τίς παρεχόμενες πληροφορίες πού θά θέλαμε νά 
γνωρίζουμε, σχετικά μέ τήν βιοτή, τά λόγια καί τήν μυστική πνευματική ζωή τῆς 
Θεοτόκου. Ἔτσι θέλησε ὁ Κύριος καί Υἱός Της, σύμφωνα μέ τίς ἀνεξιχνίαστες 
βουλές Του· ἀλλά ἔτσι τό θέλησε καί ἡ Ἴδια ἡ Κυρία Θεοτόκος.

Ὁ νέος Ἀθωνίτης Ὅσιος Σιλουανός (24 Σεπτεμβρίου), προσευχόμενος 
στήν Παναγία Δέσποινά μας, μεταξύ ἄλλων, ἔλεγε καί τά ἑξῆς - ὅπως μᾶς τά 
διέσωσε ὁ βιογράφος του, ὁ νέος Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ Ἀγγλίας – «Αἱ 
ψυχαί ἡμῶν ἕλκονται ἵνα γνωρίσουν περί τῆς ζωῆς Σου ἐπί τῆς γῆς· Σύ ὅμως 
δέν ηὐδόκησας νά παραδώσῃς πάντα ταῦτα τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ, ἀλλ’ ἐκάλυψας 
διά τῆς σιγῆς τό μυστήριόν Σου». Καί τελειώνοντας τήν προσευχή του αὐτή, 
ἐπιλέγει, ἀπευθυνόμενος σέ μᾶς: «Ἡ Θεοτόκος δέν παρέδωκε τῇ Γραφῇ οὔτε 
τάς σκέψεις, οὔτε τήν ἀγάπην Της πρός τόν Θεόν καί Υἱόν Της, οὔτε τάς ὀδύ-
νας τῆς ψυχῆς Της κατά τόν καιρόν τῆς σταυρώσεως τοῦ Υἱοῦ της· καί τοῦτο, 
διότι καί τότε πάλιν, δέν θά ἠδυνάμεθα νά συλλάβωμεν ταῦτα. Καίτοι ὅμως 
ἡ ζωή τῆς Θεομήτορος καλύπτεται ὑπό ἁγίας σιγῆς, ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς τήν 
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας νά γνωρίζῃ διά τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας, ὅτι 
Αὕτη, ἡ Θεομήτωρ, διά τῆς ἀγάπης Της περιπτύσσεται ὅλον τόν κόσμον καί ὅτι, 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, βλέπει πάντας τούς λαούς τῆς γῆς καί πάντας σπλαχνίζεται 
καί ἐλεεῖ, ὡς ὁ Υἱός Της. Καί ἑκάστη χριστιανική ψυχή ἕλκεται πρός Αὐτήν ἐν 
ἀγάπῃ».
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Αὐτή ἡ «ἕλξις», γιά τήν ὁποία κάνει λόγο ὁ Ἅγιος Σιλουανός, ἄν δέν 
ὑπάρχει – κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον – μέσα μας, τότε σίγουρα «ἐλεεινότεροι 
πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν», τόσον ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ὅσον καί – φεῦ! - ἐν τῷ 
μέλλοντι.

Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας, μέ διαφόρους τρόπους, μέσα στό διάβα 
τῶν αἰώνων, προσπαθεῖ νά μᾶς ἐμφυτεύσει αὐτή τήν «ἕλξιν», περί ἧς ὁ λόγος· 
οὕτως ὥστε νά μήν φθάσουμε ἀκαλλιέργητοι σχετικῶς στήν δύση τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς μας, ὅταν γιά ὅλα θά εἶναι ἀργά. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς τούς τρόπους «καλλι-
εργείας» τῆς καλῆς αὐτῆς «ἕλξεως», εἶναι καί ἡ Ὑμνολογία-Ὑμνογραφία κάθε 
Δεσποτικο-Θεομητορικο-Αγιολογικῆς Ἑορτῆς. Ἀλλά γιά νά ἐγκολπωθοῦμε 
καί νά κάνουμε κτῆμα μας τά ὑμνολογικά καί ὑμνογραφικά νοήματα, οὕτως 
ὥστε ἡ ψυχή μας νά ἕλκεται πρός τόν Χριστό – τήν Παναγία – τούς Ἁγίους, 
«ἐν ἀγάπῃ», κατά τόν προαναφερθέντα λόγο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, πρέπει 
νά προσερχόμαστε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Ἑσπερινῶν καί Ὄρθρων τῶν 
ἐν λόγῳ ἑορτῶν, γιά νά ἀκοῦμε καί νά παρακολουθοῦμε τούς ἀναγινωσκό-
μενους ἤ ψαλλόμενους Ὕμνους. Πρέπει ὁ Χριστιανός νά κάνει θυσίες πρός 
τοῦτο, ὅσες περνοῦν ἀπό τό χέρι του. Ὁ νέος Ἅγιος Ἱεράρχης τῆς Σερβικῆς 
Ἐκκλησίας Νικόλαος, ἐπίσκοπος Ἀχρίδος καί Ζίτσης, τοὐπίκλην Βελιμίρο-
βιτς, τό ἐτόνιζε αὐτό συχνά, τόσο στό ποίμνιό του (προφορικῶς), ὅσο καί στίς 
ἐπιστολές του (γραπτῶς)· ὅτι δηλαδή, ποιό τό ὄφελος νά παρακολουθήσεις 
μόνο τήν Θεία Λειτουργία κάποιας μεγάλης Ἑορτῆς, δηλαδή ἀπό τό «Εὐλο-
γημένη ἡ Βασιλεία…» μέχρι τό «Δι’ εὐχῶν…», χωρίς νά παρευρεθεῖς στόν 
Ἑσπερινό καί στόν Ὄρθρο της; Σ’ αὐτές τίς δύο Ἀκολουθίες ὑπάρχει ὅλο τό 
νόημα, ἡ «πεμπτουσία» τῆς κάθε Ἑορτῆς. Ἡ Θεία Λειτουργία, κατά τά ἄλλα, 
ἐπαναλαμβανόμενη καί σέ καθημερινές ἀνεπίσημες μέρες, δέν σέ μυεῖ στό νό-
ημα κάθε ἰδιαίτερης μεγάλης Ἑορτῆς, κι ἄς εἶναι τό μυστήριον τῶν μυστηρίων. 
Καί ὡς τοιοῦτον, εἴτε τελεῖται σέ ἁπλῆ καθημερινή εἴτε σέ μεγάλη Ἑορτή, δέν 
ἔχει διαφορά, «οὐδέν διενήνοχεν», κατά τήν ἱεροχρυσοστομική ρήση. Εἶναι 
βεβαίως ἡ ἀποκορύφωση τῆς Ἑορτῆς, ἀλλά, πῶς θά φθάσεις σ’ αὐτήν τήν 
ἀποκορύφωση, ἄν δέν παρακολουθήσεις στόν Ἑσπερινό καί στόν Ὄρθρο της, 
βῆμα-βῆμα, τήν ἀνέλιξη καί ἐξέλιξή της; Αὐτά μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὡς 
«ποιμήν καλός».

Καί, γιά νά ἔλθουμε στήν παροῦσα Ἑορτή, ἡ Ὑμνολογία-Ὑμνογραφία 
της, πλούσια καί ἀνεπανάληπτη, χαρακτηρίζεται ἰδιαιτέρως ἀπό τήν ψαλμώ-
δηση, στόν Ὄρθρο, τῆς Χριστουγεννιάτικης Καταβασίας «Χριστός γεννᾶται, 
δοξάσατε…», πού τότε γιά πρώτη φορά μέσ’ τόν χρόνο ψάλλεται, προετοιμά-
ζοντας «τῶν Γενεθλίων τάς εἰσόδους»· γιά νά μετάσχουμε «ἐκτυπώτερον» τῆς 
χάριτος τῆς «Μητροπόλεως» πασῶν τῶν Ἑορτῶν, τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Καί, φυσικά, δέν ὑπάρχουν δικαιολογίες σχετικά μέ τήν δῆθεν ἀκατανό-
ητη γλῶσσα τῶν ὑμνολογικῶν κειμένων, ἀφοῦ ἡ γλῶσσα αὐτή ἔχει ἀπό μόνη 
της ἁγιότητα, ἔχει «αὐτο-δύναμη». Ἀκοῦς «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε», 
ἤ «ὄντως ἀνωτέρα πάντων ὑπάρχεις Παρθένε Ἁγνή» κλπ. Τί ἄλλο θέλεις, 
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ἄνθρωπε, ἄνθρωπε, ἄνθρωπε (θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος τῆς Σερβίας); Καί 
στό τέλος-τέλος, κυκλοφοροῦν καί βιβλία πού βοηθοῦν στήν μετάφραση καί 
κατανόηση τῶν ὕμνων.

Γονυκλινεῖς, λοιπόν, ἄς ὑποδεχθοῦμε καί φέτος – «ποιός ξέρει, ἴσως, γιά 
στερνή φορά», ἔλεγε ἕνα σχολικό ἆσμα – τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου. Ἐκείνη εἰσῆλθε εἰς τά – τότε ἀτελῆ - Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ Ναοῦ 
τῶν  Ἰεροσολύμων. Ἄς Τήν ἱκετεύσουμε, νά μᾶς εἰσαγάγει –ἄν καί ἀναξίους–  
μέ τήν Χάρη Της, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, στά τέλεια καί αἰώνια Ἅγια 
τῶν Ἁγίων, ὅπου δεσπόζει ὡς Παντοβασίλισσα, γιά νά θεωροῦμε τήν δόξα 
Της καί τό κάλλος τῆς Ἁγίας Μορφῆς Της, «εἰ καί ὑπέρ δύναμιν τό αἰτηθέν 
ὑπάρχει», χάριτι καί οἰκτιρμοῖς τοῦ Μονογενοῦς Της Υἱοῦ, μεθ’ οὗ δόξα τῷ 
Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι πρέπει εἰς αἰῶνας αἰώνων, Ἀμήν!

Καί, ὡς ἐπίλογο, ἄς μελῳδήσουμε, μέ ἱκέσιο φρόνημα: «Μεγάλυνον 
ψυχή μου τήν προσενεχθεῖσαν ἐν τῷ Ναῷ Κυρίου καί εὐλογηθεῖσαν χερσί 
τῶν Ἱερέων»!       Καλή Τεσσαρακοστή! 

Μοναχός Νεκτάριος, 
Χιλανδαρινόν Κελλίον Ἁγ. Νικολάου

Μπουραζέρη-Καρυαί,  ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, Νοέμβριος 2022

ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ π. ΣΙΜΩΝΑ!

Κ
αὶ τώρα ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε; Ἐμεῖς; Ποιοὶ ἐμεῖς; Ἐμεῖς. Ἐμεῖς τῆς ‘‘περί-
φημης’’ καὶ ‘‘σπουδαίας’’ γενιᾶς τοῦ ΄60, τοῦ ΄70, ἴσως καὶ τοῦ ΄80. 

Τὰ τότε ἀτίθασα καὶ ὀργισμένα νιάτα! Οἱ ἐπαναστάτες μὲ ἢ χωρὶς αἰτία. Οἱ 
πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν κατὰ κόσμο δικαιοσύνη. Οἱ ὁραματιστὲς ἰδεολόγοι 
ἑνὸς κόσμου χωρὶς ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο... Τί νὰ ποῦμε οἱ 
σημερινοὶ ἐνήλικες, μεσήλικες καὶ ἴσως ὑπερήλικες ἀντικρύζοντας καὶ διαβάζο-
ντας τήν ἁγία –συγνώμη ἂν ὑπερβάλλω– ἀλλὰ καὶ διαχρονικὴ ἐπίσης ἐπιστολὴ 
τοῦ Ἁγίου Γέροντος π. Σίμωνος Ἀρβανίτη, μέ τίτλο «Παράκλησιν ποιοῦμεν»; 
(Βλ. π. Βασιλείου Βολουδάκη, «Ὁ Γέροντάς μας ὁ π. Σίμων», σελ. 170-175). 

Κυρίως ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς χάριτι Θεοῦ βρήκαμε ἤ καὶ ξαναβρήκαμε τὸν δρό-
μο μας, ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὸν δρόμο Του... Τὸν δρόμο Ἐκείνου ποὺ τότε ἀνο-
ήτως εἴχαμε ἀπορρίψει... Ἀλλὰ -γιατί ὄχι- ἀκόμα καὶ ὅσοι δὲν ἀλλάξανε ἀκό-
μα ρότα καὶ ζοῦν μὲ τέτοιου εἴδους ψευδαισθήσεις. Καὶ, κυρίως, ὅσοι τυχὸν 
ἔχουν βάλει τό χέρι «ἐπ’ ἄροτρον» καί ἐξακολουθοῦν νὰ κοιτάζουν ὄπισθεν 
μετὰ χαρᾶς τὸ ψέμα  καὶ τὴν ἀπάτη δουλεύοντας ἔτσι δύο κυρίους, γιατί, κατ’ 
αὐτούς, ἄλλο ἡ πίστη καὶ ἄλλο ἡ πολιτική... Τί νὰ ποῦμε λοιπόν ὅλοι ἐμεῖς, ὄχι 
ἀσφαλῶς γιὰ τὴν ρήση τοῦ Γέροντα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς ξαναδώσει τὴν Κωνστα-
ντινούπολη. Ὄχι, ὄχι ἄς μὴν σταθοῦμε τώρα ἐκεῖ. Νομίζω ὅτι θὰ ἀδικήσουμε 
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τὸν Ἅγιο Γέροντα καὶ τὴν ἐπιστολή του ἂν μείνουμε μόνο ἐκεῖ. Ἄν αὐτό εἶναι 
εὐλογημένο νὰ γίνει ἄς γίνει, ἀλλὰ γιὰ αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ μᾶς 
ἐλέγχει γιὰ τὰ τότε κατορθώματά μας. Τότε, ποὺ ζητῶντας ὑψηλὰ πράγματα 
αὐτὰ ποὺ διψάει κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ ὡς θεοδὴς ποὺ εἶναι, κλωτσήσαμε τά 
ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Πατρίδος μας, τὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ στοὺς ἁγίους 
μας καὶ τὴν ἔνδοξη ἱστορία της, στρεφόμενοι καὶ τρεφόμενοι μὲ τὰ ξυλοκέρατα 
τῆς ἄθεης Εὐρώπης. Μὰ πρέπει λοιπὸν νὰ ποῦμε τώρα κάτι; Πενῆντα χρόνια 
μετά; Δὲν ἀρκεῖ πού σήμερα εἴμαστε ἀλλοῦ; Ποὺ ρίξαμε μαύρη πέτρα πίσω μας 
καὶ τώρα προσπαθοῦμε νὰ ζήσουμε ἐν μετανοίᾳ; Μήπως ἔτσι ξύνουμε πληγὲς 
τοῦ παρελθόντος; Μήπως περασμένα ξεχασμένα; Ποιὰ ἄραγε ἡ ὠφέλεια ἀπὸ 
μιὰ τέτοια κουβέντα σήμερα; Εἰλικρινὰ δὲν ξέρω τί ὠφελεῖ ἤ τί δὲν ὠφελεῖ, 
ἀλλὰ ὁ Γέροντας ὡς ἐκπρόσωπος τῶν τότε πνευματικῶν Πατέρων ζητάει στὴν 
ἐπιστολή του ἀπὸ ἐμᾶς ἀπαντήσεις. Ἀλλὰ καὶ τῶν σαρκικῶν μας πατέρων 
καὶ μητέρων ἐκπρόσωπος, ὅσων δὲν ἀδιαφοροῦσαν γιὰ τὶς τρέλες μας ἤ καὶ 
δὲν μᾶς ἔσπρωχναν οἱ ἴδιοι στὸ γκρεμό... Δέν ξέρω ἄν ἔχουν ὅλοι αὐτοὶ πάρει 
ἀπαντήσεις καὶ μάλιστα πειστικές. Δὲν μπορεῖ λοιπὸν ἐμεῖς, ποὺ κάποτε δὲν 
ἀφήναμε τίποτα νὰ πέσει κάτω, καμία πρόκληση νὰ μὴν μείνει ἀναπάντητη 
τώρα νὰ σιωπήσουμε. Στὸ κάτω -κάτω δέν πρέπει νὰ θυμόμαστε οἱ παλιοὶ καὶ 
νὰ μαθαίνουν οἱ νέοι; Ἔτσι δὲν λέει ὁ λαός μας; Νὰ θυμόμαστε ἁμαρτίες καὶ 
συμπεριφορές πού στοίχισαν σὲ ἐμᾶς καὶ σὲ ἄλλους καὶ ἄφησαν πληγὲς -στὸ 
σῶμα τῆς πατρίδας μας... Ποιοὶ ἔκαναν π.χ. σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια γιά λύ-
πηση; Ποιοὶ ἔμαθαν σὲ 15χρονα μαθητούδια νά συνδικαλίζονται καὶ νὰ ἐπιδί-
δονται στὸ «ἄθλημα» τῆς κατάληψης; Ποιοὶ εἶναι σήμερα ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
οἱ δάσκαλοι τῆς νεολαίας, νταντάδες, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τόν ποιητὴ Μπρέχτ, 
σύμβολο τῆς γενιᾶς ἐκείνης... Δὲν εἶναι οἱ τότε φοιτητὲς παιδαγωγικῶν ἀκόμα 
καὶ Θεολογικῶν σχολῶν; Ἀλήθεια οἱ σημερινοὶ μεταπατερικοὶ φιλόσοφοι -καὶ 
ὄχι θεολόγοι γιά τήν ἀκρίβεια - μήπως ἔχουν καμία σχέση μὲ ἐκείνη τὴν γενιά; 
Ἔστω καὶ σὲ πιὸ χαλαρὴ ἔκδοση; Νὰ μαθαίνουν ὅμως καὶ οἱ σημερινοὶ νέοι 
μας γιὰ νὰ γίνουν πιὸ ὑποψιασμένοι ἀπέναντι σέ ἰδεολογίες, ποὺ ὑπόσχονται 
ἐπίγειους παράδεισους καὶ συστήματα γενικῆς εὐτυχίας... Δὲν ὑπῆρξαν ποτέ, 
οὔτε πρόκειται νὰ ὑπάρξουν τέτοιες καταστάσεις, ἄς μὴν αὐταπατώμεθα, παρὰ 
μόνο σὲ μυαλὰ ἀσόφων φιλοσόφων, ποὺ ὄχι μόνο δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν 
τὸν κόσμο ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ τὸν ἑρμηνεύσουν... Ἔμποροι ἐλπίδας νά ὑπάρχουν 
ποὺ ἐμπορεύονται τὴν πεῖνα καὶ τὴν δίψα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸ ἀπόλυτο, γιὰ 
τὸν χαμένο του παράδεισο, γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Θεό... Ἄπονες καὶ ἀπάνθρωπες 
ἐξουσίες ποὺ δίνουν ἕνα κομμάτι ψωμὶ -ναὶ αὐτὸ τὸ δίνουν, εἶναι ἀλήθεια- τὸ 
δίνουν ὅλοι οἱ πάσης φύσεως σωτῆρες -τύραννοι ἀνεξαρτήτου χρώματος, καὶ 
στεροῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὸ μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ μας τὸ αὐτεξού-
σιο. Ἔτσι λοιπὸν Ἅγιε Γέροντα καὶ Ἅγιοι Πατέρες τολμᾶμε καὶ λέμε. Ἡμάρτομεν 
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σας! Ἄμυαλοι ἤμασταν. Τί μνήμη νὰ ἔχουν ἄραγε 
οἱ ἄμυαλοι; Τί νὰ σκεφτοῦν οἱ ἀφιονισμένοι; Ποιὰ θρησκεία καὶ ποιὰ Πατρί-
δα νὰ φέρναμε στὸν νοῦ μας; Ποιά Ἁγ. Γραφὴ νὰ διαβάζαμε καὶ ποιὰ ἱστορία 
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νὰ ἐνθυμούμαστε; Ποιοὺς Ἁγίους καὶ ποιοὺς ἥρωες νὰ βλέπαμε; Ἐμεῖς λέγαμε 
τότε τό γλυκὸ πικρὸ καὶ τὸ πικρὸ γλυκό... Τὸ φῶς σκοτάδι, τὸ καλό, κακό... Δὲν 
τὰ ἀκοῦτε ἄλλωστε καὶ σήμερα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ποὺ εἶστε, πῶς λένε οἱ σημε-
ρινοί συνεχιστές μας τὰ Θεῖα, τά ὑψηλὰ καὶ τὰ ὄμορφα; Τὴν Πίστη, τὴν Θρη-
σκεία τὴν Πατρίδα, τὴν οἰκογένεια; Σκοταδισμός, Μεσαίωνας... Θρησκεία μας 
ἦταν τότε ἡ ἰδεολογία, ἡ νέκρα τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ, ἐκκλησία ἦταν τὸ κόμ-
μα καὶ τὰ κόμματα, αὐτὰ εἶχαν τὴν πᾶσαν ἀλήθεια καὶ ἤξεραν, πάντα ἤξεραν, τὰ 
πάντα ἤξεραν. Πατρίδα μας ἡ χώρα τῶν Σοβιέτ, ναὶ τὸ φωνάζαμε, ζήτω ἡ χώρα 
τῶν Σοβιέτ, ἥρωες καὶ ἅγιοι οἱ προλετάριοι... Ξέρετε τί σημαντικὸ πρᾶγμα 
ἦταν, νὰ ἦταν κάποιος ἐργάτης, βιομηχανικὸς ἐργάτης προλετάριος; «Ὅλη ἡ 
δόξα ὅλη ἡ χάρη»... Ποιὰ εὐσεβῆ οἰκογένεια νά κοιτάζαμε; Τὰ... ἀστικὰ καὶ μι-
κροαστικὰ κατάλοιπα; Μήπως τελικὰ εἶχε δίκιο κάποιος Γέροντας πού εἶχε πεῖ 
ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄθεοι παρὰ μόνο εἰδωλολάτρες; Ναὶ, καὶ ἐμεῖς εἰδωλολάτρες 
εἴμασταν Γέροντα. Ποιοῦμεν, λοιπόν, καὶ ἐμεῖς παράκληση, ὅπως εὔχεστε γιὰ 
ἐμᾶς νὰ στερεωθοῦμε σήμερα στὴν ἁγία Πίστη μας καὶ στήν μετάνοιά μας... 
Δὲν εἴμαστε λίγοι ποὺ λέμε σήμερα μὲ βαθὺ ἀναστεναγμό. Ἂχ καὶ νὰ ξέραμε 
τότε! Νὰ ξέραμε, ὄχι μόνο γιὰ τὸ σιδηροῦν παραπέτασμα, ἀλλὰ κάτι τις ἀπὸ 
αὐτὸν, τὸν ἄλλο κόσμο, ποὺ ὄντως εἶναι ἐφικτὸς, τὸν κόσμο τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῶν Ἁγίων μας! Ὄχι συνθήματα καὶ ἠθικολογίες ἀλλὰ τὰ βαθύτερα τοῦ Εὐαγ-
γελίου καὶ τῆς Πίστεως μας. Πικρὲς ἀλήθειες οἱ ἀναστεναγμοί μας, ἄραγε, ἤ 
φτηνὲς δικαιολογίες; Ὁ Θεὸς ξέρει γιὰ τὸν καθένα μας... Εὔχεσθε περισσότερο 
γιὰ ὅσους μικρούς ἤ μεγάλους βρίσκονται σήμερα στὶς γραμμές τοῦ... τίποτα, 
«πλανῶντες καὶ πλανώμενοι». Ναὶ, πλάνη καὶ τίποτα! Μᾶς μάθατε τώρα ἐσεῖς 
νά τὸ βλέπουμε, ὅτι εἶναι οἱ ἀνθρώπινες ἰδέες καὶ τὰ ὁράματα, «πάντα σκιᾶς 
ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα»... Ναὶ, τώρα τὸ εἴδαμε καὶ τὸ 
μάθαμε, χάριτι Θεοῦ, ὅτι δὲν ἀλλάζουν οἱ κοινωνίες μὲ τὴν βία. Ἡ βία φέρνει 
βία... Ὑπάρχει ὅμως κοινωνία ἡ ἀληθινὴ κοινωνία ὅπου «οὐκ ἕνι ἄρσεν ἤ θήλυ, 
ἐλεύθερος ἤ δοῦλος», ἡ Θεία Κοινωνία μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους μας, 
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὁ ὑπαρκτὸς Χριστιανισμός, ποὺ ἀλλάζει τούς ἀνθρώ-
πους, ἐκμεταλλευτὲς καὶ ἐκμεταλλευόμενους, πόρνες, ληστές καὶ τελῶνες καὶ 
τοὺς κάνει Ἁγίους!... Ἂχ καὶ νὰ τὰ ξέραμε αὐτὰ καὶ νὰ τὰ ζούσαμε καὶ νὰ τὰ 
γευόμαστε λιγάκι τότε! Ἂχ καὶ νὰ ξέραμε ὅτι ἡ ὄντως εἰρήνη σὺ Χριστέ, καὶ 
«Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς». Μάθετε, ὄχι ἐπιβάλλετε... 
Εὔχεσθε ἀκόμα καὶ γιὰ ὅσους θορυβοποιούς καὶ ζωγράφους σφυροδρέπανων 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πού ἔγιναν σήμερα οἱ καλύτεροι ‘‘ἁγιογράφοι’’ καὶ στυλο-
βάτες τοῦ σημερινοῦ πολιτικοῦ συστήματος... Ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς σημερινούς 
νέους μας καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο νὰ εὔχεσθε, ποὺ διαβαίνει «ἐν μέσῳ παγίδων 
πολλῶν». Οἱ θλίψεις τῶν ἡμερῶν ποὺ ζοῦμε, ἀλλὰ κυρίως ἐκείνων πού ἕπονται 
νὰ μᾶς κάνουν ὅλους μας νὰ μὴν στραφοῦμε ξανὰ σὲ παλιὰ καὶ νέα εἴδωλα, 
ἀλλὰ μόνο στὴν Ἀλήθεια καὶ μόνο σὲ Αὐτήν!
     Γεώργιος Διονάς
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Ο 
«μοναχός Κ. στεκόταν καταμεσίς τοῦ περιτριγυρισμένου ἀπό ψηλό μα-
ντρότοιχο βοτανόκηπου. Κοίταζε σκεφτικά γύρω του, τό μελαγχολικό ἀλλά 

εὐχάριστο θέαμα τῶν φυτῶν, πού τέντωναν τά σχεδόν γυμνά καί χωρίς χρῶμα κλα-
δάκια τους. Τά περισσότερα φύλλα εἶχαν πέσει καί τά κοτσανάκια τους σκούρυναν 
καί σφίχτηκαν ζαρωμένα, σάν ἀποσκελετωμένα δάχτυλα πεισματικά γαντζωμένα 
στά τελευταῖα ἀπομεινάρια τοῦ καλοκαιριοῦ. Ὅλα τά ἀρώματα εἶχαν συμπυκνωθεῖ 
σέ ἕνα, στό ἄρωμα τῆς ὡριμότητας καί τῶν σάπιων φύλλων, γλυκό ἀκόμα, ἀλλά μέ 
τήν ὑγρή γλυκύτητα τοῦ τέλους τῆς συγκομιδῆς, τῆς συνδυασμένης μέ τήν ἀρχή τῆς 
ἀποσύνθεσης.

 Τό κρύο δέν εἶχε κάνει αἰσθητή τήν παρουσία του ἀκόμα. Ἡ ἥπια μελαγχολία 
τοῦ Νοέμβρη κρατοῦσε ἀκόμα τό ὑγρό χρυσάφι της γιά νά το ἁπλώσει πάνω στά πε-
σμένα φύλλα καί στίς λοξές ἡλιαχτῖδες πού γλιστροῦσαν ἀνάμεσα στά φυλλώματα. 

 Ὅλα τά μῆλα βρίσκονταν μαζεμένα στίς ἀποθῆκες, ὅλο τό καλαμπόκι ἀλε-
σμένο στούς μύλους, τό ἄχυρο τακτοποιημένο σέ δεμάτια, μέ τά πρόβατα νά καθαρί-
ζουν ἐλεύθερα ὅ,τι λίγο εἶχε ἀπομείνει στά χωράφια.

 Ποτέ μέχρι ἐκείνη τή στιγμή δέν εἶχε βρεῖ χρόνο νά σταθεῖ νά συνειδητοποι-
ήσει αὐτή τήν ἰδιαίτερη χαρακτηριστική ποιότητα τοῦ Νοέμβρη, τήν ὡριμότητά του 
καί τή σιωπηλή θλίψη του. Ὁ χρόνος δέν διασχίζει τίς ἐποχές βαδίζοντας σέ εὐθεῖα 
γραμμή, ἀλλά σέ κύκλο, φέρνοντας τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο πίσω στό λυκαυγές 
καί στό μυστήριο, ἐκεῖ ὅπου τά πάντα ξεκίνησαν καί ἀπό ὅπου πρόκειται καί πάλι νά 
ξεκινήσει μιά νέα σπορά καί μιά νέα γενεά.

Οἱ ἡλικιωμένοι, σκέφτηκε ὁ μοναχός, πιστεύουν σέ αὐτό τό νέο ξεκίνημα, ἀλλά 
βιώνουν τό τέλος. Ἴσως, αὐτός εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ Θεός μοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι 
πλησιάζω τόν δικό μου Νοέμβρη. Καί λοιπόν; Γιατί νά στενοχωρηθῶ; Ὁ Νοέμβρης 
κρύβει τόση ὀμορφιά. Ἡ συγκομιδή εἶναι τακτοποιημένη πιά στούς ἀχυρῶνες καί ἡ 
νέα σπορά περιμένει ἕτοιμη. Δέν ὑπάρχει λόγος νά περιμένει κανείς καί νά ἀνησυχεῖ 
πότε θά σπείρει, κάποιος ἄλλος θά τό κάνει ἀντί γι᾽αὐτόν. Ἔτσι μπορεῖς νά ἐπιστρέ-
ψεις μέ βαθειά ἱκανοποίηση στή γῆ μαζί μέ τά ὑγρά, εὐγενικά, ἀποσκελετωμένα φύλ-
λα, πού ἔχουν γίνει τόσο λεπτεπίλεπτα, σάν τόν ἱστό μιᾶς ἀράχνης καί ἀναλύονται 
σέ λυωμένο χρυσάφι.

 Τά χρώματα τοῦ τέλους τοῦ φθινοπώρου εἶναι τά χρώματα πού ἔχει τό ἡλιο-
βασίλεμα: τά χρώματα τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ χρόνου καί τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τῆς 
μέρας. Καί τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου; Καί λοιπόν; Ἄν εἶναι ἡ ζωή μας νά τελειώσει 
μέσα σέ μιά τέτοια ὁλόχρυση δόξα, δέν εἶναι καθόλου ἄσχημο τέλος…» (Peters 
Ellis: Brother Cadfael’s Penance, HEADLINE BOOK PUBLISHING 1994)

	 Ἡ	ἀλλαγή	τῆς	ὥρας	μοῦ	ἔφερε	στό	νοῦ	αὐτό	τό	ἀπόσπασμα	ἀπό	ἕνα	
παληό	βιβλίο,	ἕνα	ἱστορικό	μυθιστόρημα	πού	διαδραματίζεται	τόν	13ο	αἰῶνα.	
Μοῦ	ἔφερε	στό	νοῦ	κάτι	πολύ	ἁπλό,	ἀλλά	καί	πολύ	λησμονημένο:	ὅτι	ἡ	γῆ	αὐτή	
φτιάχτηκε	γιά	νά	γίνει	ἡ	παρηγοριά,	τό	καταφύγιο	καί	ἡ	ἀνάπαυση	τοῦ	ἀνθρώ-
που.	Καί	πολλά	περισσότερα	ἀπό	αὐτά,	ἀφοῦ	δέν	ὑπάρχουν	λέξεις	–σέ	καμμία	
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γλώσσα,	οὔτε	στήν	πιό	ποιητική	καί	στήν	πιό	πλούσια–	πού	νά	χρησιμοποιήσει	
κανείς	γιά	νά	περιγράψει	τό	δεσμό	πού	τόν	δένει	μέ	τή	γῆ,	ἀπό	ὅπου	προέρχεται	
καί	ὅπου	θά	ἐπιστρέψει.	Ἡ	συγγραφέας	τοῦ	βιβλίου,	ἀπό	τό	ὁποῖο	δανειστήκα-
με	τό	ἀπόσπασμα	ἦταν	δεινή	στίς	περιγραφές	–ἀπό	τούς	δεινότερους	συγγρα-
φεῖς–	ἀλλά	καί	πάλι,	ὅταν	κάποιος	στέκεται	μπροστά	σέ	ἕνα	ὁλόχρυσο	δειλινό	
τοῦ	Νοεμβρίου,	καταλαβαίνει	πώς,	ὅλα	τά	λόγια,	ὅσο	κι	ἄν	εἶναι	ποιητικά	καί	
πλούσια,	εἶναι	πολύ	λίγα	καί	πολύ	φτωχά.

	 Γιατί	νά	εἶναι	ἔτσι;	Τόσα	...“δισεκατομμύρια”(!)	χρόνια	‘‘ἐξέλιξης’’,	πού	
ξεκίνησε	ἀπό	κάτι	ἀπειροελάχιστο	μέσα	στήν	ἀνυπαρξία,	μέσα	στό	σκοτάδι,	χω-
ρίς	γνώση,	χωρίς	χρόνο,	χωρίς	ζωή,	εἶναι	δυνατόν	νά	στερέωσε	στό	τίποτα,	χωρίς	
ἀρχιτεκτονικό	σχέδιο,	χωρίς	γέφυρες,	χωρίς	κολῶνες	καί	στηρίγματα,	μιά	ἁρμο-
νία,	μιά	ζωή,	μιά	ὀμορφιά,	πού	ἄλλα	τόσα	“δισεκατομμύρια”	χρόνια	ἐξέλιξης	
τόσων	πολλῶν	γλωσσῶν	εἶναι	ἀδύνατο	νά	περιγράψουν;	Εἶναι	δυνατόν	τό	τίποτα	
νά	φτιάξει	κάτι;	Ἄν	βουλώσει	ὁ	νεροχύτης	μου	καί	ξεχειλίζουν	τά	νερά	ἐγώ	θά	
σταυρώσω	τά	χέρια	μου	καί	θά	περιμένω	νά	περάσουν	ἕνα	ἑκατομμύριο	χρόνια	
τίποτα,	μέ	τήν	ἐλπίδα	ὅτι	μέσα	σέ	αὐτό	τό	διάστημα,	θά	ἔρθει	μιά	στιγμή	πού	θά	
ξεβουλώσει	ὁ	νεροχύτης	μου;

	 Πότε	τό	τίποτα	ξεκίνησε	νά	μετράει;	Ἀπό	ποιό	τίποτα	πήραμε	ἐμεῖς	τό	
χρόνο;	Καί	φτιάξαμε	ρολόγια	καί	παίζουμε	μέ	αὐτά,	σάν	μικρά	καί	ἀνόητα	παι-
διά	πού	εἴμαστε,	βάζοντάς	τα	μιά	ὥρα	μπροστά	καί	μιά	ὥρα	πίσω	(σάν	ὁ	χρόνος	
νά	εἶναι	πίτσα	πού	τήν	κόβουμε	κομμάτια,	περισσότερα	ἤ	λιγότερα,	κατά	πῶς	
μᾶς	βγαίνει	τό	μέτρημα)	καί	προσπαθοῦμε	νά	διδάξουμε	κι	αὐτό	τό	ἀπολίθωμα,	
τόν	ἥλιο	–πού	δέν	λέει	νά	ἐξελιχθεῖ	ὅπως	ἐμεῖς,	καί	ἐπιμένει	νά	ἀγνοεῖ	τή	‘‘σο-
φία’’	μας	καί	τή	‘‘γνώση	μας’’–	πότε	ἀκριβῶς	τόν	θέλουμε	κάθε	φορά	νά	ἀνατέλ-
λει	καί	να	δύει.	Τοῦ	λέμε	ὅτι	πρέπει	νά	συγχρονιστεῖ	μέ	τά	ἠλεκτρονικά	ρολόγια	
μας,	γιατί	ὅταν	αὐτά	δείχνουν	μεσημέρι,	ἐκεῖνος	δέν	βρίσκεται	στή	σωστή	θέση!	
Οἱ	ἐπιστήμονές	μας	ἔχουν	γράψει	τόσες	ἐργασίες	πάνω	στό	θέμα	τῆς	διαφορᾶς	
τῆς	ἠλεκτρονικῆς	ὥρας	μέ	τήν	ὥρα	πού	θέλει	νά	μᾶς	ἐπιβάλλει	αὐτός	ὁ	πύρινος	
δικτατορίσκος.	Πόσο	δύσκολο	εἶναι	πιά	νά		τό	καταλάβει;	Δέν	ἔχει	πάρει	ἀκόμα	
εἴδηση	ὅτι	ἡ	ἐποχή	τοῦ	τίποτα	πέρασε	καί	τό	ἀφεντικό	εἴμαστε	πιά	ἐμεῖς;

	 Κάποτε,	 ἕνας	 ἀγανακτισμένος	 Ἀπόστολος	 Παῦλος,	 ἀναφωνοῦσε:	 «Ὦ 
ἀνόητοι Γαλάτες»…	 Καί,	 ἐπειδή	 ἡ	 ἀνοησία	 δέν	 εἶναι	 ἀποκλειστικό	 προνόμιο	
ἑνός	καί	μόνο	λαοῦ	(δέν	θά	ἐπιτρέψουμε	τό	ρατσισμό	στόν	Ἀστερίξ	καί	στούς	
συντοπίτες	του)	θά	βάλουμε	κι	ἐμεῖς	τόν	ἑαυτό	μας	συμμέτοχο	στήν	Γαλατική	
ἀνοησία	καί	θά	ἀναφωνήσουμε:	

	 Ὦ	ἀνόητη	ἀνθρωπότητα!	Ἄν	Αὐτός	πού	σοῦ	δημιούργησε	αὐτήν	τήν	
Ὡραιότητα,	πού	δέν	μπορεῖς	νά	περιγράψεις	μέ	λόγια	καί	στή	χάρισε,	δέν	ἦταν	
Ὡραῖος	πέρα	ἀπό	κάθε	λόγο	καί	κάθε	ἔννοια	καί	κάθε	φαντασία	καί	κάθε	δική	
σου	μικρή	καί	μεγάλη,	περιορισμένη	καί	ἀπεριόριστη	πραγματικότητα,	ἐσύ	θά	
βρισκόσουν	στήν	ἀνυπαρξία,	ἀπό	ὅπου	καί	ξεκίνησες.	Γιατί	ἡ	Ὡραιότητα	προ-
έρχεται	ἀπό	τόν	Ὡραῖο,	ἡ	Ἁρμονία	προέρχεται	ἀπό	τήν	Πηγή	της,	ἡ	Μουσική	
(αὐτή	πού	ἀκοῦς	καί	αὐτή	πού	δέν	ἀκοῦς,	ἀλλά	ὐπάρχει)	προέρχεται	ἀπό	τόν	
Μουσικό	της	καί	τά	πάντα,	αὐτά	πού	ἐπεθύμησε	καί	ἐπιθυμεῖ	ἡ	ταλαίπωρη	καί	
παραζαλισμένη	ψυχή	σου,	προέρχονται	ἀπό	Τόν	Μόνο	πού	μπορεῖ	νά	σοῦ	τά	
δώσει,	ὅταν	θά	πάψεις	νά	θέλεις	νά	τά	ἁρπάξεις	μόνη	σου.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Μ
έ μεγάλη λύπη πληροφορούμαστε καθημερινά, μέσῳ διαδικτύου, 
Τύπου καί τηλεόρασης, τό ἀρνητικό γεγονός πού χαρακτηρίζει τήν 

ἐποχή μας, ἤτοι συνέχεια τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, ἐγκληματικές ἐνέργει-
ες, παιδεραστία, κακοποιήσεις ζώων κ.ο.κ., καί ἀναρωτιέμαι τούς λόγους πού 
συμβαίνει.

Πάντοτε στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ὑπῆρχαν μαῦρες σελίδες, ἀλλά 
τά γεγονότα τῶν τελευταίων χρόνων θυμίζουν τίς ἔσχατες ἡμέρες τοῦ πλανή-
τη μας, ὅπως ὅλοι ἔχουμε διαβάσει.

Κατά τή δική μου γνώμη, καθώς καί τήν ἄποψη ἄλλων ἀνθρώπων, ὑπάρ-
χει κάποιος κοινός τόπος στά προαναφερθέντα γεγονότα. Καί αὐτός εἶναι ἡ 
ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ὅσα δίδαξε ὁ Χριστός μας, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι, οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον ὅτι ἡ ἐγκληματικότητα συναντᾶται πιά καί σέ 
μαθητές Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, ὅπου ὁμάδες μαθητῶν δίνουν ραντεβού γιά 
ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν, ὅπως κάνουν οἱ ἐνήλικες σεσημασμένοι ἐγκλημα-
τίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.

Στά γεγονότα πού διαδραματίζονται ἐνέχονται ἀκόμη ἡ διάλυση τοῦ συ-
μπαγοῦς οἰκογενειακοῦ ἱστοῦ καί ἡ ἀνθρώπινη ἀδιαφορία γιά τά τεκταινόμενα.

Ἀπό τήν κακοποίηση τοῦ ἀνθρώπου δέν ξεφεύγουν πολλές φορές οὔτε 
ἡ βία τῶν μαθητῶν, οὔτε οἱ γονεῖς, οὔτε οἱ καθηγητές ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς 
ἐκπαίδευσης.

Αὐτό ἀπαιτεῖ νά ἀναλάβουν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι φορεῖς τίς εὐθύνες τους 

	 Ἄσε	λοιπόν	τήν	ὥρα	ἥσυχη	καί	ψάξε	νά	βρεῖς	τόν	Ἄχρονο	Χρόνο.	Ἄσε	
τόν	ἥλιο	νά	κάνει	τή	δουλειά	του,	γιατί	τήν	ξέρει	καλά	καί	στάσου	μόνο	μέ	εὐγνω-
μοσύνη	κάτω	ἀπό	τό	χρυσάφι	του,	πού	στό	προσφέρει	δωρεάν.	Καί	σκύψε	νά	
πάρεις	μιά	χούφτα	ἀπό	τό	ζεστό,	ζωντανό	χῶμα	καί	κράτησέ	το	στήν	παλάμη	
σου	καί	ζήτησέ	του	νά	σοῦ	μάθει	τό	μυστικό	τῆς	ζωῆς,	πού	τό	ἔμαθε,	ὄχι	ἀπό	τό	
τίποτα	πρίν	ἀπό	δισεκατομμύρια	χρόνια,	ἀλλά	ἀπό	τήν	Πηγή	τῆς	Ζωῆς,	τώρα	
καί	πάντα	καί	συνέχεια.	Καί	ζήτησε	συγνώμη	κι	ἀπό	τόν	ἥλιο	πού	δέν	σέβεσαι	κι	
ἀπό	τή	γῆ	πού	καταστρέφεις	κι	ἀπό	τά	ζωντανά	πού	ἀφανίζεις	κι	ἀπό	τά	δέντρα	
πού	καῖς,	γιατί	τό	μόνο	πού	πέτυχες	στά	...	“ἑκατομμύρια”	χρόνια	σου	(τά με-
τρημένα μέ τόν ἴδιο λοξό καί ἄσχετο τρόπο πού μετρᾶς τίς ὧρες σου)	εἶναι	νά	
σκοτώνεσαι,	νά	σκοτώνεις	καί	νά	καταστρέφεις	ὅ,τι	δέν	μπορεῖς	νά	φτιάξεις.

	 Ἀλλιῶς,	ὅταν	βουλώσει	ὁ	νεροχύτης	σου,	σταύρωσε	τά	χέρια	σου	καί	πε-
ρίμενε	τό	τίποτα	νά	σοῦ	τόν	ξεβουλώσει!

Γιά Σχόλια:  ninetta1.blogspot.com          Νινέττα Βολουδάκη
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ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΑ

Σ    ήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2022, συµπληρώθηκαν δύο χρόνια ἀπό 
τῆς ἐκδηµίας τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Φίλια, ὁ ὁποῖος 

διετέλεσε Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ µας ἐπί 50 καί πλέον ἔτη ἀλλά καί ἐπί 13 ἔτη 
Προϊστάµενός του.

(γονεῖς, καθηγητές, Ἱερεῖς ὅλων τῶν βαθμίδων τοῦ Κλήρου), δεδομένου ὅτι ἡ 
Πολιτεία κωφεύει γιά ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν χρόνια τώρα στήν Ἑλληνική 
Κοινωνία, πού ζεῖ τήν πλέον παρηκμασμένη ἐκδοχή της καί ἀντιδρᾶ μέ στρου-
θοκαμηλισμό σέ ὅλα τά γεγονότα πού διαδραματίζονται στούς κόλπους της.
      Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου
                 Ψυχίατρος

Γι’ αὐτόν τελέσαµε Μνηµόσυνον καί ἐµνήσθηµεν τῶν ποιµαντικῶν 
αὐτοῦ κόπων, τῆς µερίµνης του γιά τούς ἐνορῖτες µας καί τῆς ἐντόνου φι-
λανθρωπικῆς δράσεώς του.

Ὁ Κύριος καί Θεός µας νά µνησθῇ τῆς Ἱερωσύνης τοῦ σεβαστοῦ καί 
ἀγαπητοῦ µας π. Νικολάου «ἐν τῇ Βασιλείᾳ Αὐτοῦ, πάντοτε. Νῦν καί ἀεί καί 
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων»!        π. Β. Ε. Β.

447ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
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Σ
τίς ἀρχές τῆς ἐφετεινῆς χρονιᾶς βρέθηκα στό κυλικεῖο μιᾶς Πανεπι-
στημιακῆς Σχολῆς καί περιμένοντας τή σειρά μου νά ἐξυπηρετηθῶ μέ 

ἐντυπωσίασε τό γεγονός πώς ὁ νεαρός φοιτητής πού προηγοῦνταν πλήρωσε γιά 
τό μικρό μπουκάλι νερό πού ἀγόρασε μέ πιστωτική κάρτα. Ἀπόρησα γιά τό ἄν 
ὁ νεαρός δέν εἶχε μαζί του οὔτε 30 λεπτά γιά νά πληρώσει μέ μετρητά καί ρώ-
τησα τήν κυρία πού διαχειρίζεται τό κυλικεῖο καί ἐκείνη μου ἀπάντησε πολύ 
ἁπλᾶ: «οἱ περισσότεροι ἔτσι κάνουν!». Γρήγορα-γρήγορα ἔκανα τό συνειρμό 
ὅτι τά παιδιά μας, τά πανέξυπνα ὄντως, δέν βαθαίνουν καθόλου τή σκέψη 
τους καί κατά συνέπεια δέν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τή δύναμη πού δίνει τό χρῆμα, 
τό πραγματικό χρῆμα, σ’ αὐτόν πού τό διαθέτει, ἐνῶ θά ἀρκοῦσε καί μόνο ἡ 
παρατήρηση πώς γιά νά ὁλοκληρωθεῖ μιά τέτοια συναλλαγή, ἔστω καί «ἀνέ-
παφα», ἐκτός τοῦ ὅτι ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν ἡ ὕπαρξη διαδικτυακῆς σύνδεσης 
καί ἑπομένως δέσμευση,  προϋποτίθεται ὁπωσδήποτε καί ἡ ἔγκριση τῆς Τράπε-
ζας στήν ὁποία ἀνήκει ἡ κάρτα ἤ καί ἡ ἐφαρμογή πού ἔχουμε «κατεβάσει» στό 
κινητό μας τηλέφωνο. Καί ἀκόμη περισσότερο δέν ὑποψιάζονται κἄν πώς καί 
μόνο ἡ δυνατότητα ἰχνηλάτησης τῶν συναλλαγῶν μας περιορίζει τήν ἰδιωτι-
κότητά μας καί διαμορφώνει μιά ἀπόλυτα ἐλεγχόμενη κοινωνία. Καί ὅλα αὐτά 
ἀντί τοῦ ἀφήσαμε δύο κέρματα στό ταμεῖο καί φύγαμε!

Θά μοῦ πεῖτε, σιγά τήν ἀνακάλυψη. Ἐδῶ οὔτε οἱ μεγάλοι πού ἔχουν πιό 
ἀνεπτυγμένη τήν κριτική σκέψη δέν τό ἔχουν καταλάβει, θά μᾶς πειράξει τό τί 
κάνουν τά παιδιά; Σωστά.

 Στήν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καί ἡ στάση πού κράτησαν τά περισσό-
τερα παιδιά στήν πρόκληση τοῦ ἐμβολιασμοῦ γιά τόν περίφημο ἰό καί ἡ σχεδόν 
ἀπόλυτη πειθάρχησή τους στήν ἐπιβληθεῖσα μασκοφορία. Νομίζω ὅτι, ἀξίζει 
μελέτης τό γεγονός πώς τά παιδιά μας, τά φύσει ἀνυπάκουα, ὑπῆρξαν τόσο 
ὑπάκουα καί στίς δύο αὐτές περιπτώσεις καί δέν πονηρεύτηκαν κἄν γιά κάποιο 
ἐνδεχόμενα διαφορετικό κίνητρο, πέραν τοῦ προφανοῦς, στίς προθέσεις τῆς 
Πολιτείας. Δέν τούς πονήρεψε, ἄραγε, οὔτε ὁ καταναγκασμός, οὔτε τό μᾶλλον 
εὐτελές τῆς ἀνταπόδωσης τοῦ κουπονιοῦ τῶν 150 εὐρώ γιά νά ἐξασφαλισθεῖ 
ἡ συναίνεσή τους; Ποῦ πῆγε ἡ καχυποψία τῶν παιδιῶν γιά τίς προθέσεις τῶν 
μεγάλων πού σπάνια τούς πείθουν πώς εἶναι «γιά τό καλό τους»;

Καί βέβαια εἶναι ἡ γενικότερη ἀντίληψη τῶν παιδιῶν γιά τίς μεγάλες 
ἀλλαγές πού συμβαίνουν στήν Ἑλλαδική πραγματικότητα, τά τελευταῖα χρό-
νια, καί ἡ πρωταγωνιστική τους ἀπουσία πού δέν μπορεῖ παρά νά μᾶς βάζει 
σέ σκέψεις. Γιά παράδειγμα, δέν δείχνει καθόλου φυσικό πώς τά παιδιά μας 
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φαίνεται νά ἀποδέχονται, συλλήβδην σχεδόν ὅτι, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό καθετί 
Ἑλληνικό εἶναι πρόοδος, ὅτι ἡ φιλοπατρία εἶναι ἐλάττωμα ἤ ὅτι ἡ ἀποστασιο-
ποίηση ἀπό τό Θεῖο φαινόμενο εἶναι σύγχρονη ἀνακάλυψη καί δικαίωμα.

Ἀκόμη περισσότερο φαίνεται ὅτι, τά παιδιά μας μέ τίς ἐκδηλώσεις καί 
τίς συμπεριφορές τους δείχνουν νά ἀγνοοῦν βασικά ἀξιώματα τῆς ζωῆς ὅπως 
τό ὅτι, δέν εἶναι δυνατό νά ὑπάρξει ἐπιτυχία χωρίς προσπάθεια καί κόπο, πώς 
ἡ σεμνότητα, ἡ ἁπλότητα τῶν τρόπων καί ἡ ντροπή εἶναι ἀρετές, ὅτι ὁ ναρ-
κισσισμός εἶναι πάθος, πώς ἡ τίμια δουλειά δίνει στόν ἄνθρωπο ἀπερίγραπτη 
ἱκανοποίηση καί τόσα ἄλλα.

Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τί θά ἀπέδιδε μιά ἔρευνα ἀνάμεσα στούς νέους 
μας γιά τή σημασία πού δίνουν στίς λέξεις προκοπή καί καθῆκον; Νομίζω πώς 
οἱ ἀπαντήσεις τους θά μᾶς ἐξέπλητταν.

Ὅταν, αὐτές τίς μέρες, κάποιος φίλος σχολίασε ἀρνητικά τήν σύμφωνα 
μέ τά ἐγχώρια καί ξένα ΜΜΕ, διαδιδόμενη ἀποστροφή τῶν Ρώσων γιά τήν ἐπι-
στράτευσή τους σέ ἕναν ἀγῶνα πού, εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, ζητήθηκε ἀπό τήν 
πατρίδα τους, τοῦ ἀπάντησα ὅτι καλύτερα θά ἦταν νά σκεφτεῖ ποιά θά ἦταν ἡ 
δική μας στάση καί ἰδιαίτερα τῶν νέων σέ μιά ἐνδεχόμενη παρόμοια ἀπαίτη-
ση, μιᾶς καί ἀδιάλλειπτα καί μάλιστα ἐντονότερα κατά τό τελευταῖο διάστη-
μα, ὁ ἐξ ἀνατολῶν ἀνήσυχος γείτονάς μας μᾶς θυμίζει ὅτι κάποια στιγμή θά 
χρειαστεῖ νά ἀπαντήσουμε σέ τέτοιου εἴδους ἐρωτήματα σκληρά.

Πρόσφατα, μοῦ ἔλεγε ἕνας φίλος ἠλεκτρολόγος αὐτοκινήτων, ὅταν πῆγα 
στό συνεργεῖο του γιά μιά μικροεπισκευή: «Δέν ἔχω ἕνα ἄνθρωπο νά μοῦ δώσει 
ἕνα κατσαβίδι, δέν ἔρχεται κανένας νά μάθει τή δουλειά καί νά τοῦ ἀφήσω 
καί τό μαγαζί ἀργότερα, νά βγάλει ψωμί!». Ψάχνεις νά βρεῖς ἕναν μάστορα 
σήμερα, γιατί ἐλάχιστοι νέοι πᾶνε νά μάθουν κάποια τέχνη. Βλέπετε, ποιός 
θέλει νά ἔχει μουτζουρωμένα χέρια σήμερα; Ἐμεῖς οἱ γονεῖς μάθαμε στά παι-
διά μας ὅτι πετυχημένοι εἶναι μόνο ὅσοι «τακτοποιοῦνται» στό δημόσιο ἤ ὅσοι 
πᾶνε στό ἐξωτερικό γιά δουλειά καί φυσικά ὅσοι ἐργάζονται σέ γραφεῖο.

Ἀπό τήν ἄλλη, ἕνας συγγενής μου, μοῦ περιέγραφε τήν ἀλγεινή ἐμπειρία 
του ἀπό τήν συνάντησή του μέ μιά ἀρκετά μεγάλη ὁμάδα φοιτητῶν σέ μιά 
αἴθουσα ὅπου μπῆκε ἀναζητῶντας μιά πληροφορία καί τοῦ ἔκανε ἐντύπωση 
πώς ὅταν τούς καλημέρισε δέν πῆρε ἀπάντηση ἀπό κανέναν. Τυχαῖο, ἴσως, 
ἀλλά φοβᾶμαι ὅτι τά παιδιά μας ἔχουν ἐμπεδώσει μιά κουλτούρα τελείως δι-
αφορετική ἀπό αὐτή πού θεωροῦμε ὅτι ξεχωρίζει τόν Ἑλληνικό πολιτισμό γιά 
τήν ἀνθρωπιά, τό φιλότιμο καί τή ζεστασιά τῶν ἐκδηλώσεών του.

Ἔστω καί ἔτσι ὅμως, αὐτά εἶναι τά παιδιά μας, ὑπέροχα πραγματικά, 
προικισμένα μέ τάλαντα πολλά, γρήγορα στή σκέψη, ὁ θησαυρός τῆς πατρίδας 
μας καί τῆς καρδιᾶς μας. Φοβᾶμαι  ὅμως ὅτι ἐξ αἰτίας μας στεροῦνται ἀπό 
ἄλλα βασικά χαρίσματα, χρηστικά, οὐσιώδη. Γιατί γονεῖς ἀλλά καί δάσκαλοι 
δέν τούς μάθαμε ἀπό μικρά νά συμμετέχουν σέ πράγματα ἁπλᾶ, ὅπως γιά πα-
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ράδειγμα νά κάνουν καί καμία δουλειά ἐκτός ἀπό διάβασμα, ἔστω νά βοηθοῦν 
λίγο στό σπίτι ἤ νά προσφέρουν τόν κόπο τους σέ κάποιον σκοπό καλό. Καί 
φανταστεῖτε ὅτι τούς ζητᾶμε νά φτιάξουν τόν κόσμο ὅταν δέν ξέρουν οὔτε τό 
κρεβάτι τους νά στρώνουν. Δέν τούς στείλαμε νά δοῦν πῶς «βγαίνει τό ψωμί», 
ἔστω περιορίζοντας λίγο τίς καλοκαιρινές τους διακοπές, ὅπως πολλοί ἔκαναν 
παλιότερα, γιά νά ἐκτιμήσουν τίς νοστιμιές τῆς ζωῆς, τήν ὀμορφιά πού ἔχει ἡ 
προσμονή γιά τό χαρτζιλίκι καί νομίζουμε πώς ὅταν τελειώσει τό Σχολεῖο ἤ τό 
Πανεπιστήμιο αὐτά θά στρωθοῦν ἀμέσως στή δουλειά.

Μιλᾶμε βέβαια γιά τά παιδιά καί ξεχνᾶμε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε πού δέν τούς 
δείξαμε μέ τό δικό μας παράδειγμα ποιές ἀξίες πρέπει νά σέβονται καί τί νά 
ἐπιδιώκουν γιά νά πᾶνε μπροστά. Καί πιστεύω πώς δέν θά ἦταν ἰδιαίτερα δύ-
σκολο, ἄν ὄντως τό θέλαμε πραγματικά, καί ἴσως ἀρκοῦσε καί μόνο νά ἐξηγού-
σαμε καθένας μας στά δικά του παιδιά ἀλλά καί ὁ δάσκαλος στό Σχολεῖο τί 
σημαίνει καί πώς κατορθώνεται ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο ἔγραψε ὁ μέγιστος Ἐλύτης 
ὅτι, «γιά νά γυρίσει ὁ ἥλιος θέλει δουλειά πολλή»!

Ὅσο μένει καιρός ἄς ἀλλάξουμε πλεύση γιατί, ὅπως πᾶμε, φοβᾶμαι ὅτι 
ἄλλη Πατρίδα παραλάβαμε καί ἄλλη Πατρίδα θά παραδώσουμε!

      Δημήτρης Κοσκινιώτης

ΣΩΜΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΗΛΟ;

Α
πὸ μικρὸ παιδάκι, παπαδάκι ἤμουν στὴν ἐκκλησία τῆς ἐνορίας μου 
στὸ χωριό, ἔλεγε ὁ Ἱερέας μας θυμᾶμαι «νὰ κρατᾶτε τὸ σῶμα σας 

ἀμόλυντο ὡς δοχεῖο Θείου Πνεύματος».
Ἀλλὰ καὶ ὁ δάσκαλος στὸ κατηχητικὸ σχολεῖο κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα 

μᾶς ἔλεγε ἐπίσης «νὰ ἔχετε τὴν ψυχή σας ἁγνὴ καὶ τὸ σῶμα σας καθαρὸ παιδιά 
μου».

Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ αὐτὲς τὶς δύο θεάρεστες μορφὲς τοῦ παπᾶ καὶ τοῦ 
δασκάλου μας στὴν Ἐνορία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου στὴν ἀγαπημένη μου Ἤπειρο καὶ τὶς κατηχητικὲς νεανικὲς συνάξεις 
εἴτε ὡς μαθητὴς Δημοτικοῦ, εἴτε ὡς μαθητὴς ἀργότερα τοῦ Λυκείου ποὺ βρί-
σκεται ἀκριβῶς ἀπέναντί τοῦ ναοῦ, τῆς ἐπονομαζόμενης «Ζωσιμαίας Σχολῆς».

Ἐκεῖ μάθαμε μὲ ἁπλὲς κουβέντες καὶ ὁρμήνιες ὅτι τὸ σῶμα μας εἶναι ἱερὸ 
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καὶ πρέπει νὰ τὸ προσέχουμε σὰν τὰ μάτια μας.

Μέσα του ὑπάρχει καὶ κατοικεῖ ἡ ψυχούλα ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Κύριος καί 
ὅταν ὁ φύλακας Ἄγγελός μας τὴν ἐπαναφέρει στὸν θεϊκὸ προορισμό της, τότε 
τὸ σῶμα μας θὰ περιμένει «ἐν τόπῳ χλοερῶ ἐν τόπῳ ἀναψύξεως» ἕως ὅτου 
ξαναενωθεῖ μαζί της τὴν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως!

«Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης, κρίναι ζῶντας καὶ νεκρούς...»
«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν»

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁμολογοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ «Σύμβολο τῆς Πίστεως μας»  
ἀπευθυνόμενοι πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας ὅτι ἀναμένουμε καὶ πάλι 
τὴν Θεϊκή του Παρουσία ἐπὶ τῆς Γῆς…

..ὥστε νὰ μᾶς κρίνει γιὰ τὸ ἂν εἴμαστε ἄξιοι γιὰ τὴν μέλλουσα τὴν Αἰώ-
νιον Ζωή!

Δὲν εἶμαι Ἱερέας οὔτε Πνευματικός, ἁπλὸς ἄνθρωπος εἶμαι ὁ «ἔσχατος 
ὅλων».

Δὲν θὰ κρίνω τὴν Ἐκκλησία.
Δὲν μπορῶ ὅμως νὰ καταλάβω πῶς γίνεται σὲ Ὀρθοδόξους Κληρικοὺς νὰ 

ἐπιτρέπεται ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, ὅταν θὰ ἀκολουθήσει καύση!
Ἐκτὸς καί ἂν οἱ Ἱερεῖς ποὺ τὴν τελοῦν, δὲν ξέρουν τί θὰ ἐπακολουθήσει.
Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς ἔθιμα ταφῆς ἄλλων θρησκειῶν, δοξασιῶν 

ἢ αἱρέσεων ἔχουν συνύπαρξη μὲ τὴν Ὀρθοδοξία τοῦ λαοῦ μας, σὰν νὰ θεω-
ροῦμε καὶ ὀπισθοδρομικός, ποὺ δὲν τὸ κατανοῶ!

Εἶναι σὰν νὰ μὴν πιστεύουμε στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας!
Σὰν νὰ μὴν πιστεύουμε στὴ μέλλουσα Ζωή!
Σὰν νὰ εἶναι τὸ σῶμα μας ἕνα «τίποτα» καὶ τὸ ἔχουμε ἄχτι νὰ τὸ ἐξαφα-

νίσουμε μὴν πιάνει καὶ χῶρο!

Πολλὰ μπορῶ νὰ πῶ πὼς δὲν κατανοῶ ἀκόμα, ὅπως… ἐκτρώσεις, παρέν-
θετες μητέρες, υἱοθεσίες καὶ γάμους περίεργους, ἐγὼ ὁ ἀναχρονιστικός - μὴ 
προοδευτικὸς ἄνθρωπος, σύζυγος, γονέας, ἐκπαιδευτικὸς καὶ νὰ μὴν μπορῶ νὰ 
ἀπαντήσω στὶς ἀπορίες, πού μοῦ κάνουν τὰ παιδιά, ὅπως τότε παιδάκια μικρὰ 
κάναμε ἐμεῖς στὸν παπὰ καὶ στὸν δάσκαλο τῆς ἐνορίας μας!

Χαράλαμπος Καμπερογιάννης
Μαθηματικός

Υ.Γ.
Καλὸ ταξίδι ἀγαπημένε μου Θανάση. Θὰ προσεύχομαι γιὰ σένα. 

Καλὸ Παράδεισο!
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Η τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη (484-406 π.Χ.) δέν ἔχει μέχρι τώρα φιλο-
ξενηθεῖ στό περιοδικό μας ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ γιά διαφόρους 

λόγους.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στήν Τροιζήνα μπροστά στό ἀνά-

κτορο τοῦ βασιλέα τῆς Ἀθήνας Θησέα. Ἐμφανίζεται ἡ θεά Ἀφροδίτη καί 
καυχᾶται ὅτι ἡ μεγαλοσύνη της στή γῆ καί στούς οὐρανούς εἶναι ἀνίκητη. 
Εἶναι καλή μέ τούς πειθαρχικούς στό θέλημά της, ἀλλά σκληρή στούς ἀλαζό-
νες. Στόχος τῆς ὀργῆς της εἶναι ὁ Ἱππόλυτος, γιός τοῦ Θησέα καί τῆς ἀμαζό-
νας Ἱππολύτης, πού δέν λατρεύει τήν θεά τοῦ ἔρωτα, ἀλλά τήν θεά τῆς παρ-
θενίας Ἄρτεμη. Ἡ Ἀφροδίτη θά τιμωρήσει τόν Ἱππόλυτο χρησιμοποιῶντας ὡς 
ὄργανό της ἀθῶο θῦμα.

Ἔρχεται ὁ Ἱππόλυτος μέ τήν χαρούμενη νεανική συντροφιά του καί χωρίς 
νά ρίξει οὔτε μία ματιά στό ἄγαλμα τῆς Ἀφροδίτης, πηγαίνει πρός τό ἄγαλ-
μα τῆς Ἄρτεμης. Γονατίζει, τήν προσφωνεῖ καί ἀποθέτει ἀνθόπλεκτο στεφάνι 
στό βωμό της. Ἡ προσφώνησή του ἀποκαλύπτει τήν φιλοσοφία τῆς ζωῆς του 
καί τήν ἀφοσίωσή του στήν Ἄρτεμη. Οἱ δραστηριότητές του (κυνῆγι, ἱππασία 
κλπ.) τόν προστατεύουν ἀπό τίς κακίες τῆς ἀργίας.

Ἀφοῦ ὁ Ἱππόλυτος ἔχει μπεῖ στό ἀνάκτορο, ὁ Ὑπηρέτης, πού τοῦ εἶχε 
ὑποδείξει νά τιμᾶ καί τήν Ἀφροδίτη, τήν ἱκετεύει νά συγχωρήσει τόν νέον γιά 
τά ἀνόητα λόγια πού ξεστόμισε γιά τήν θεά τοῦ ἔρωτα.

Μπαίνει στήν ὀρχήστρα τοῦ θεάτρου ὁ Χορός πού ἀποτελεῖται ἀπό γυ-
ναῖκες τῆς Τροιζήνας. Ἀνησυχοῦν γιά τήν βασίλισσα Φαίδρα πού εἶναι βαρειά 
ἄρρωστη. Θέλει νά πεθάνει γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτό πού τήν βασανίζει 
καί δέν ἀποκαλύπτει σέ κανέναν. Προβάλλει στήν πύλη τοῦ ἀνακτόρου ἡ 
Φαίδρα. Ἀνήμπορη νά βαδίσει μόνη ὑποστηρίζεται ἀπό τήν Τροφό, πού μετά 
ἀπό λίγα βήματα τήν ξαπλώνει σέ ἀνάκλιντρο. Μαζί μέ τήν κυρά της ὑποφέ-
ρει καί ἡ Τροφός, πού ἀγνοεῖ τί βασανίζει τήν Φαίδρα καί δέν μπορεῖ νά τήν 
βοηθήσει.

Σέ παραλήρημά της ἡ Φαίδρα ἐκφράζει τούς πόθους τῆς καρδιᾶς της 
καί ἄθελά της δίνει στήν Τροφό καί στόν Χορό νά καταλάβουν ὅτι φλέγεται 
ἀπό ἔρωτα γιά τόν πρόγονό της Ἱππόλυτο. Τό σφοδρό αὐτό πάθος τῆς ἔχει 
ἐξασθενήσει τό σῶμα καί καταρρακώσει τήν καρδιά. Ἀντιλαμβανόμενη ὅτι 
φανέρωσε τήν αἰτία τῆς ἀσθένειάς της, ἡ Φαίδρα νιώθει ντροπή, σκεπάζει τό 
πρόσωπό της, τήν καταλαμβάνει ἀγωνία. Ἡ Τροφός καί ὁ Χορός βρίσκονται 
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σέ ἀμηχανία. Μετά ἀπό θερμά παρακάλια τῆς Τροφοῦ ἡ Φαίδρα ἐξομολο-
γεῖται τόν φλογερό ἔρωτά της γιά τόν Ἱππόλυτο. Ἡ Τροφός πέφτει σέ μεγάλη 
ἀπελπισία, γιατί τήν ἀγαπᾶ σάν κόρη της. Ἡ ὁμολογία τοῦ ἀθέμιτου ἔρωτα 
τῆς Φαίδρας ξαφνιάζει καί τόν Χορό πού ἐκφράζει φόβους γιά ἐπερχόμενα 
δεινά.

Παρά τήν σφοδρότητα τοῦ πάθους, ἀπό τό ὁποῖο ἔχει μολυνθεῖ, ὅπως 
ἡ ἴδια ὁμολογεῖ, ἡ Φαίδρα ἀγωνίζεται πνευματικά. Ἡ φρόνηση δέν τήν ἔχει 
ἐγκαταλείψει. Μέσα της παλεύει τό πάθος μέ τήν αἴσθηση τῆς τιμῆς καί τῆς 
εὐπρέπειας. Καί ἐπειδή τό ἐρωτικό πάθος, πού τῆς ἔχει ἐμβάλει ἡ Ἀφροδίτη, 
εἶναι ἀκατανίκητο, θέλει νά πεθάνει γιά νά μήν ἀτιμάσει τόν ἄντρα της καί 
τά παιδιά της. Γιά νά τήν σώσει ἀπό τόν θάνατο ἡ Τροφός προσπαθεῖ νά τήν 
παρασύρει σέ ἠθική ὑποχώρηση. Παρά τήν ἀντίρρηση τῆς Φαίδρας, μπαίνει 
στό παλάτι γιά νά μιλήσει στόν Ἱππόλυτο καί νά κανονίσει τήν ἐρωτική τους 
συνάντηση.

Ἀκούονται ἄγριες φωνές ἀπό τό ἀνάκτορο. Ὁ Ἱππόλυτος ἀποπαίρ-
νει τήν Τροφό. Ἡ Φαίδρα καταλαβαίνει ὅτι τοῦ ἀποκάλυψε τό μυστικό της. 
Ἱππόλυτος καί Τροφός βγαίνουν ἀπό τό παλάτι. Ὁ νέος εἶναι ἐξοργισμένος 
γιά τήν αἰσχρή πρόταση πού τοῦ ἔκανε ἡ γερόντισσα. Ἐκφράζεται ἐναντίον 
ὅλων τῶν γυναικῶν. Ἡ Φαίδρα μένει σιωπηλή. Στό δρᾶμα της προστίθεται 
ἡ πικρία τῆς προσβολῆς. Ὁ Ἱππόλυτος ἀποχωρεῖ γιά νά ἐπανέλθει ὅταν ἔχει 
ἐπιστρέψει στό ἀνάκτορο ὁ πατέρας του Θησέας.

Κραυγές ἀπό τό παλάτι ἐπιβεβαιώνουν τήν πραγματοποίηση τῆς ἀπο-
φάσεως τῆς Φαίδρας. Ἡ βασίλισσα κρεμάστηκε. Φθάνει ὁ Θησέας. Στήν ὀδύ-
νη του γιά τόν τραγικό θάνατο τῆς γυναίκας του προστίθεται ἡ ὀργή πού τοῦ 
προκαλεῖ ἡ ἔγγραφη κατηγορία της ὅτι ὁ Ἱππόλυτος δέν σεβάστηκε τήν τιμή 
της. Ὁ Θησέας ζητᾶ ἀπό τόν Ποσειδῶνα νά θανατώσει τόν Ἱππόλυτο. Μάταια 
ὁ Χορός τόν παρακαλεῖ νά ἀνακαλέσει τήν κατάρα του. Οὔτε ὁ Ἱππόλυτος 
καταφέρνει νά τόν πείσει γιά τήν ἀθωότητά του. Ὁ Θησέας τόν ἐξορίζει.

Ἀγγελιοφόρος περιγράφει τό φοβερό κακό πού βρῆκε τόν Ἱππόλυτο 
καθώς ἔφευγε μέ τό ἀμάξι του. Ἐμφανίζεται ἡ θεά Ἄρτεμη καί βεβαιώνει τόν 
Θησέα γιά τήν ἀθωότητα τοῦ Ἱππόλυτου. Φέρνουν τόν ἑτοιμοθάνατο νέο. Ἡ 
Ἄρτεμη τόν πληροφορεῖ ὅτι αἰτία τῆς καταστροφῆς του εἶναι ἡ Ἀφροδίτη. Ὁ 
Ἱππόλυτος ἀφήνει τήν τελευταία πνοή του στήν ἀγκαλιά τοῦ συντετριμμένου 
πατέρα του.

Ἡ θεά Ἀφροδίτη γιά τόν Ἱππόλυτο (στίχοι 18, 19): «…συνεχῶς μέ γρή-
γορα σκυλιά τῆς γῆς τ’ ἀγρίμια ἀφανίζει κάνοντας πράξεις μεγάλες ἀπ’ ὅ,τι 
ταιριάζει σέ ἄνθρωπο». Ἀρχοντόπουλο ὁ Ἱππόλυτος ποιά δημιουργική, κοι-
νωφελῆ δραστηριότητα ἀναπτύσσει; Χρησιμοποιεῖ ἐξημερωμένα τετράποδα 
ἐναντίον ἄλλων τετραπόδων! Γιά τόν φυτικό κόσμο δέν βλέπουμε ἀρνητική 
δράση. Πάντως τό οἰκολογικό πρόβλημα ἔχει τίς ρίζες του πολύ βαθειά στό 
παρελθόν.
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Συνομιλῶντας μέ τόν Ὑπηρέτη ὁ Ἱππόλυτος ἀρθρώνει μιάν ἐρώτηση πού 
ἐκφράζει κάθε λογικό ἄνθρωπο (στίχος 94): «Σωστά βέβαια, ποιός φαντασμέ-
νος ἄνθρωπος δυσάρεστος δέν εἶναι;» Ὁ Ὑπηρέτης τόν ἀποκαλεῖ φαντασμένο, 
γιατί δέν προσφωνεῖ τήν θεά Ἀφροδίτη.

Διαλεγόμενη μέ τόν Χορό ἡ Τροφός ἐπισημαίνει μιά παράλογη στάση 
μας στή ζωή μας (στίχοι 181-185): «…δέ χαίρεσαι μέ τίποτε καί δέ σοῦ ἀρέσει 
ὅ,τι μπροστά σου ἔχεις, ἄλλα ὅ,τι δέν ἔχεις τό θεωρεῖς πιό ἀγαπητό». Καί μιά 
ὑπερβολική ἀπαισιοδοξία (στίχοι 189, 190): «Ὅλη τῶν ἀνθρώπων ἡ ζωή εἶναι 
ὀδυνηρή καί δέν ὑπάρχει ἀπ’ τά βάσανα ἀνάπαυση».

Σέ μακρά συνομιλία της μέ τόν Χορό ἡ Φαίδρα (στίχοι 380, 381): «Τά 
καλά τά ξέρουμε καλά καί τά καταλαβαίνουμε, ὅμως δέν τά κάνουμε …». Τί 
μᾶς ἀποτρέπει ἀπό τό νά κάνουμε τό σωστό, τό δίκαιο, τό ἠθικό; Μᾶλλον ποι-
ός; Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί γνωρίζουμε.

Μετά τήν ἔκφραση τῆς προτιμήσεως τῆς σωφροσύνης ἀπό τήν Φαίδρα, 
ὁ Χορός - ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἐκπροσωπεῖ τήν κοινή γνώμη – λέει (στίχοι 431, 
432): «Πόσο ὄμορφη παντοῦ εἶναι ἡ σωφροσύνη καί κερδίζει φήμη καλή ἀνά-
μεσα στούς ἀνθρώπους!»

Ἡ Τροφός στήν Φαίδρα, παρίσταται καί ὁ Χορός (στίχοι 471-473): 
«Ἀλλ’ἄν ἔχεις μέσα σου καλά περισσότερα ἀπό τά κακά σάν ἄνθρωπος πού 
εἶσαι, βέβαια πολύ θά εὐτυχήσεις». Μοιάζουμε μέ δέντρο πού παράγει καλούς 
καί σαπρούς καρπούς. Ἔτσι δημιουργηθήκαμε; Ὄχι βέβαια. Τό δέντρο ἐκκεντρί-
σθηκε ἀπό τόν ἐχθρό μας ὅταν βγήκαμε ἀπό τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ. Συμφέρον 
μας, πρόσκαιρο καί αἰώνιο, νά νεκρώσουμε τούς κλάδους πού παράγουν τούς 
σαπρούς καρπούς.

Ὁ Ἱππόλυτος μετά τήν μεσολάβηση τῆς Τροφοῦ γιά τήν ἐρωτική συνά-
ντησή του μέ τήν Φαίδρα (στίχος 604): «Δέ γίνεται ν’ ἀκούσω πρᾶγμα φοβε-
ρό καί νά σωπάσω». Θεωρεῖ παράνομη, πρᾶγμα φοβερό, τήν ἀθέμιτη ἐρωτική 
ἔνωση. Καί γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι παράνομη ἐκτός τοῦ γάμου.

Ἡ Τροφός στόν Ἱππόλυτο (στίχος 613): «Παιδί μου, τί θά κάμεις; Θά κα-
ταστρέψεις ὅσους σέ ἀγαποῦν;»

Ἱππόλυτος (στίχος 614): «Τούς ἀψηφῶ μέ σιχασιά· κανένας ἄδικος δέ μοῦ 
εἶναι ἀγαπητός».

Τροφός (στίχος 615): «Συγχώρεσε· οἱ ἄνθρωποι εἶναι φυσικό νά κάνουν 
λάθη, παιδί μου».

Ἀπόλυτος θεωρητικά καί ἔμπρακτα ὁ Ἱππόλυτος, νέος, ἄπειρος, καί 
ἀσφαλῶς χωρίς αὐτογνωσία. Ἔμπειρη ἡ ἡλικιωμένη Τροφός ἐπιεικής.

Ὁ Θησέας παρόντος τοῦ Ἱππόλυτου (στίχοι 916-920): «Ὠ, ἄνθρωποι πού 
μάταια κάνετε σφάλματα πολλά, γιατί τάχα διδάσκετε τέχνες μύριες καί ὅλα τά 
μηχανεύεστε καί τά σοφίζεστε καί ἕνα μόνο δέν ξέρετε κι’ οὔτε τό ἀναζητήσατε 
ποτέ ὡς τώρα, νά διδάσκετε τή φρόνηση σ’ ὅσους μυαλό δέν ἔχουν;» Θά ἀπο-
δειχθεῖ στή συνέχεια ὅτι καί ὁ Θησέας δέν ἔχει φρόνηση, ὅπως καί ὅλοι μας!
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Στήν ἔντονη συνομιλία του μέ τόν γιό του Ἱππόλυτο ὁ Θησέας (στί-
χοι 925-927): «Ἀλίμονο, ἔπρεπε στούς ἀνθρώπους γιά τούς δικούς τους νά 
ὑπῆρχε κάποια σίγουρη ἀπόδειξη νά ξέρουμε τίς σκέψεις τους ποιός ἀπ’ 
αὐτούς εἶναι φίλος ἀληθινός καί ποιός δέν εἶναι».

Κάποιους αἰῶνες ἀργότερα ἕνας ἄλλος προικισμένος δραματουργός, ὁ 
Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) θά βάλει στό στόμα τοῦ βασιλέα τῆς Σκωτίας 
Ντάνκαν τήν ἀκόλουθη φράση: «Δέν εἶναι τρόπος νά ‘βρεις τῆς ψυχῆς τό 
φτιάξιμο πάνω στό πρόσωπο: ἦταν κύριος πού ‘χα χτίσει πάνω του ἐμπιστο-
σύνη ἀπόλυτη». Μιλᾶ γιά τόν ἕναν ἀπό τούς δυό ἐπαναστάτες εὐγενεῖς (τρα-
γωδία «Μάκβεθ»). Τό ἴδιο δέν πρέπει νά ποῦμε καί γιά τόν εὐγενή Μάκβεθ 
στόν πύργο τοῦ ὁποίου κατέλυσε καί δολοφονήθηκε ὁ Ντάνκαν;

Μέ βάση τίς ἐναντίον τῶν γυναικῶν ρήσεις τοῦ Ἱππόλυτου ὁ Εὐριπίδης 
χαρακτηρίστηκε μισογύνης. Παραθέτουμε τίς πιό σημαντικές. Ἀφορμή ἡ ἀνή-
θικη πρόταση τῆς Τροφοῦ. «Νά χαθεῖτε! Ποτέ δέ θά χορτάσω νά ἔχω μῖσος 
γιά τίς γυναῖκες κι’ ἄν ἀκόμη κάποιος πεῖ πώς λέω τά ἴδια· γιατί κι’ ἐκεῖνες 
εἶναι πάντοτε ἔτοιμες γιά τό κακό (στίχοι 664-666). «Ὠ, Δία, γιατί ἔβαλες 
νά ζοῦν κάτω ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου τίς γυναῖκες, κακό γιά τούς ἀνθρώπους 
πλανερό;» (στίχοι 616, 617). «…ὁ καθένας τους ἐλεύθερος θά ζοῦσε χωρίς 
τῶν γυναικῶν τήν παρουσία. Ἐνῶ τώρα καθώς πᾶμε νά μπάσουμε στά σπίτια 
μας τό κακό, ξοδεύουμε ὅλη τήν περιουσία τοῦ σπιτιοῦ. Κι’ ἀπό αὐτό εἶναι 
φανερό πόσο κακό μεγάλο εἶναι ἡ γυναῖκα· ὁ πατέρας της πού τήν ἔσπειρε 
καί τήν ἀνάθρεψε, ἀφοῦ βάλει ἀπό πάνω καί προῖκα τή στέλνει μακριά, γιά νά 
γλιτώσει ἀπό τό κακό» (στίχοι 624-629).

Ὁ εὐγενής αὐτός νέος, ὁ Ἱππόλυτος, πού ἀρνεῖται τόν ἔρωτα καί τόν 
γάμο, ἔχει προσβληθεῖ ἀπό τήν ὑπερηφάνεια, ὅπως ἀποκαλύπτουν λόγοι καί 
ἐνέργειές του. Στόν πατέρα του λέει (στίχοι 993-995): «Βλέπεις τό φῶς αὐτό 
καί αὐτή τή γῆ· μέσα σ’ αὐτά δέν ὑπάρχει ἄντρας, ἀκόμη κι’ ἄν δέ τό παρα-
δέχεσαι, πού νά εἶναι ἀπό μένα πιό συνετός». Στούς συντρόφους του: «…
χαιρετίστε με κι’ ἀπό τή χώρα ξεπροβοδίστε με διότι ποτέ δέ θά βρεῖτε ἄλλον 
ἄντρα πιό συνετό…» (στίχοι 1099-1101).

Ὑποτιμᾶ καί περιφρονεῖ τίς γυναῖκες. Σκληρός πρός τήν Τροφό ὅταν 
τήν ἐπιτιμᾶ. Προσβάλλει μέ λόγια καί τό ὕφος του τήν Φαίδρα. Ἐκτός ἀπό 
τήν σωφροσύνη του, ἔχει καί ἄλλα θετικά στοιχεῖα. Τηρεῖ τόν ὅρκο πού ἔδω-
σε στήν Τροφό μέ τίμημα τήν τιμή του καί τήν ζωή του. Συγχωρεῖ τόν πατέρα 
του. Γιά τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἀσέβειά του τιμωρεῖται σκληρά. 

Γιά τήν ἁγνότητά του ἀμείβεται ἀπό τήν Ἄρτεμη: μετά τόν θάνατό του 
θά τιμᾶται στήν Τροιζήνα ὡς θεός προστάτης τῆς παρθενικῆς νεότητας.

Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος
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