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Ἂν στρέψωμε τὴν προσοχὴ 
στὰ προσωπικά μας ψυ-

χικὰ γεγονότα, θὰ διαπιστώσωμε 
ὅτι αὐτὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ συ-
νεχῆ ροή. Παραστάσεις, συναι-
σθήματα, ἐπιθυμίες ἐμφανίζονται 
ἢ ἀπέρχονται ἀπὸ τὴν συνείδηση. 
Διαβάζω βιβλία, πλουτίζω τὶς γνώ-
σεις μου. Διαπιστώνω ὅτι αὐξά-
νω σὲ ἡλικία, γίνομαι ἔφηβος, 
ἄνδρας, γέρων.

Ἀλλὰ παρὰ τὴν μεταβλητότητα 
τῶν ψυχικῶν γεγονότων, παρὰ τὶς 
σωματικὲς ἀλλοιώσεις μου καὶ με-
ταβολές, γνωρίζω ὅτι εἶμαι τὸ ἴδιο 
πρόσωπο τῆς παιδικῆς καὶ τῆς 

ὥριμης ἡλικίας. 
Αὐτὸ τὸ μέρος τῆς ψυχῆς, τὸ 

ὁποῖο παραμένει σταθερό, ἀμετά-
βλητο, ἀμετακίνητο, παρὰ τὶς ἐξω-
τερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς περιπέ-
τειές μου, καλεῖται ἐγώ. Αὐτὸ ἔχει 
ὡς κύρια καὶ οὐσιώδη λειτουργία 
του τὴν συνείδηση. 

Κατὰ τὴν γραμματικὴ διερεύνη-
ση τῆς λέξεως, συνείδηση σημαί-
νει συνδυασμένη, συντονισμένη 
εἴδηση, πληροφορία^ ἀλλὰ ἡ συ-
ντονισμένη εἴδηση εἶναι ἀποτέλε-
σμα κρίσεως, ἐλέγχου, διασταυ-
ρώσεως καὶ συγκρίσεως ἐπὶ μέ-
ρους στοιχείων^ ἐντεῦθεν ἡ συνεί-

τοῦ Γεωργίου Μποζώνη, 
Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν 

τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ
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δηση λαμβάνει τὸν χαρακτήρα τῆς 
διανοητικῆς λειτουργίας ἢ τοῦ κρι-
τοῦ ἐπὶ ἠθικοῦ προβληματισμοῦ. 

Στὴν ψυχολογικὴ γλώσσα συ-
νείδηση σημαίνει τὴν ἀναφορὰ 
καὶ τὴ σχέση τοῦ ἐγὼ πρὸς ψυχικὰ 
γεγονότα, τὴν ὀργάνωσή τους καὶ 
τὴν ἐπίγνωση ὅτι διαφέρει ἀπὸ 
αὐτά. Ἡ συνείδηση ἐκφράζεται ὡς 
διανόηση, ἀλλὰ δὲν ταυτίζεται μέ 
αὐτήν. Τὴν ὑπερβαίνει. Τὸ πρῶτο 
οἰκοδομικὸ ὑλικὸ τῆς διανοήσε-
ως ἀντλεῖται ἀπὸ τοὺς ἀρχετύπους 
καὶ ἀπὸ τὴν κατ΄ αἴσθησιν ἀντίλη-
ψη. 

Ἡ ἀντίληψη προϋποθέτει θε-
τικὴ στροφὴ τοῦ ἐγὼ καὶ συγκέ-
ντρωση τῆς προσοχῆς. Ὁ συν-
δυασμὸς ἀντιλήψεως καὶ προ-
σοχῆς δίδει τὴν παρατήρηση. Μὲ 
αὐτὴ σχηματίζομε ἀκριβεῖς παρα-
στάσεις, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν 
προϋπόθεση τῶν ἐννοιῶν. 

Σὲ τοῦτο βοηθεῖ ἡ ἀφαιρετικὴ 
ἱκανότητα τοῦ νοῦ. Ἂν δύναμαι 
νὰ ἀναγνωρίζω τὸ συγκεκριμένο 
ἀντικείμενο, τὸ τραπέζι, ἀπομονώ-
νοντας τοὺς κύριους χαρακτῆρες 
του, τὴν ἐπίπεδη ἐπιφάνεια καὶ τὸ 
στήριγμα ἢ τὰ στηρίγματα, ἕπε-

ται ὅτι δὲν ἔχω παράσταση, ἀλλὰ 
ἔννοια τοῦ τραπεζιοῦ. 

Ὁ λογικὸς συνδυασμὸς τῶν 
ἐννοιῶν δίδει τὶς κρίσεις. 

Λέγομε ὑπὸ ποίες συνθῆκες μία 
ἰδιότητα, μία ποιότητα, ἀποδίδεται 
σὲ ἕνα νόημα καὶ ὑπὸ ποίες δὲν 
ἀποδίδεται. Ἀπὸ τὶς κρίσεις κάνο-
με συλλογισμούς. Διαμορφώνομε 
ἐπιχειρήματα, διαρθρώνομε με-
θόδους, κάνομε ἐπιστήμη.

Ἀλλὰ ἡ συνείδηση δὲν εἶναι 
μόνο λογικὴ καὶ διανόηση. Συν-
δέεται πρὸς τὰ συναισθήματα καὶ 
τὴ βούληση. Συγκινούμεθα θε-
τικῶς ἀπὸ ἕνα ἀντικείμενο ἢ μία 
ἔννοια καὶ θέλομε νὰ πραγματώ-
σωμε τὸ περιεχόμενό τους. Πρὸς 
τοῦτο ἀρνούμεθα ἄλλες ἔννοιες, 
οἱ ὁποῖες τίθενται πρὸ τῆς συνει-
δήσεως, διότι τὶς θεωροῦμε ὑπο-
δεέστερες^ ἄρα οὐσιώδεις λει-
τουργίες τῆς συνειδήσεως εἶναι 
ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἡ πραγμάτωση, 
δηλαδὴ ἡ παραγωγὴ ἔργου, τὸ 
ὁποῖο εἶναι δυνατὸν νὰ ὠφελήση 
τὸ ὑποκείμενο ἢ καὶ τοὺς ἄλλους 
στὸ παρὸν ἢ στὸ μέλλον. Γι΄ αὐτὸ 
κορύφωση τῆς λειτουργίας τῆς 
συνειδήσεως εἶναι ἡ παιδεία καὶ 
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ὁ πολιτισμός. 

Τὸ ἀσυνείδητο ἀποτελεῖ τὴν 
μεγάλη ἀνακάλυψη τῆς 

νεώτερης ψυχολογίας. Μέχρι τὶς 
ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας ἡ προσοχὴ 
τῶν ψυχολόγων εἶχε στραφῆ στὴν 
μελέτη καὶ κατανόηση τοῦ συνει-
δητοῦ ψυχικοῦ βίου, στὴν σπουδὴ 
τοῦ συναισθήματος καὶ τῆς βου-
λήσεως. Ὁ δὲ ἀσυνείδητος βίος 
ἐξεταζόταν ὑπὸ τὴν μορφὴ τῶν 
ὁρμεμφύτων καὶ τῶν κλίσεων. 

Οἱ νεώτερες ὅμως ἔρευνες 
ἔδειξαν ὅτι ἐκτὸς τοῦ συνειδη-
τοῦ ὑπάρχει στὴν ψυχὴ κάτι ἄλλο, 
ἕνας ὑπόγειος χῶρος, στὸν ὁποῖο 
ἐναποτίθενται παντὸς εἴδους ἐντυ-
πώσεις, συγκινήσεις, ψυχικὰ γε-
γονότα τοῦ συνειδητοῦ βίου. 

Ἀλλὰ τὸ ἀσυνείδητο δὲν εἶναι 
ἁπλὸς παθητικὸς χῶρος πρὸς 
ἐναποθήκευση ψυχικῶν καταστά-
σεων, τῶν ὁποίων οἱ περισσότε-
ρες λησμονοῦνται. Ἐνέχει δυνα-
μισμό, διαθέτει μηχανισμούς, οἱ 
ὁποῖοι πολλὲς φορὲς δείχνουν 
αὐτοτέλεια καὶ ἀσκοῦν ἐπίδραση 
στὸν συνειδητὸ βίο. 

Ο Jung διακρίνει τὸ ἀσυνείδητο 
σὲ δύο μέρη, σὲ ἀτομικὸ καὶ ὁμα-

δικό. Στὸ πρῶτο ἐναποτίθενται οἱ 
ποικίλες βιώσεις τοῦ καθημερινοῦ 
βίου, ἄλλοτε ἰσχυρές, ὥστε νὰ δύ-
νανται νὰ ἀναπλασθοῦν ἀπὸ τὴν 
συνείδηση, καὶ ἄλλοτε ἀδύναμες, 
ὥστε νὰ παραμένουν στὸ ἀσυνεί-
δητο. 

Τὸ ὁμαδικὸ ἀσυνείδητο περι-
κλείει τοὺς ἀρχετύπους, οἱ ὁποῖοι 
κληρονομοῦνται ἀπὸ γενιὰ σὲ γε-
νιὰ διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ 
εἶναι κοινοὶ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους. Ὁ ἀρχέτυπος εἶναι σύνθε-
τη λέξη καὶ δηλώνει τὸν ἀρχικὸ 
τύπο, τὴν πρωταρχικὴ μορφὴ καὶ 
εἰκόνα. Κατὰ τὴν ἀναλυτικὴ ψυ-
χολογία, στὰ βάθη τοῦ ἀσυνειδή-
του ὑφίστανται οὐσιώδεις προδια-
θέσεις καὶ τάσεις πρὸς πραγμάτω-
ση ὁρισμένων πρωταρχικῶν εἰκό-
νων, οἱ ὁποῖες τελικῶς λαμβάνουν 
συγκεκριμένη μορφὴ στὴν συνεί-
δηση. Τέτοιοι εἶναι ὁ πατέρας, ἡ 
μητέρα, ὁ ἥρωας, ὁ Θεὸς κλπ. 

Ὅπως τὰ ἔνστικτα γιὰ τὸ σῶμα 
ἀποτελοῦν πηγὴ ἀνάγκης, ἀπαι-
τοῦν πλήρωση γιὰ τὴν διατήρηση 
καὶ ἐπιβίωση τοῦ εἴδους καὶ τοῦ 
ἀτόμου, ἔτσι καὶ οἱ ἀρχέτυποι ὡς 
δυναμικὲς καὶ σταθερὲς προϋπο-
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θέσεις πρὸς διαμόρφωση ἰδεῶν 
προσφέρουν τὸ οὐσιῶδες ὑλικὸ 
καὶ τὶς πρωταρχικὲς δυνατότητες 
πρὸς διάπλαση τῆς προσωπικότη-
τας. 

Ὁμαλότητα τοῦ ψυχικοῦ βίου 
σημαίνει ἀνάπτυξη καὶ ἐναρμό-
νιση τῶν ἀρχετύπων. Ἄρνηση 
τῆς διαμορφώσεώς τους ἀπὸ μέ-
ρους τοῦ ἐγὼ σημαίνει ἀκρωτηρι-
ασμὸ τῆς ψυχῆς καὶ ψυχικὴ ἀνω-
μαλία. Τὸ παιδὶ π.χ. ἐγκλείει στὸ 
ἀσυνείδητό του τὸν ἀρχέτυπο τῆς 
μητέρας. Δέν δυνάμεθα ἑπομέ-
νως στὴν ἀγωγή, τὴν ὁποία θὰ τοῦ 
προσφέρουμε, νὰ ἀγνοήσουμε 
αὐτὴν τὴν πραγματικότητα. Πολ-
λοὶ ἄνθρωποι ὑποφέρουν στὴν 
ζωή τους καὶ προκαλοῦν πολλὰ 
προβλήματα στοὺς ἄλλους, δι-
ότι δὲν ἐβίωσαν ὁμαλὰ κάποιον 
ἀρχέτυπο σὲ προγενέστερη φάση 

τῆς ζωῆς τους. 
Τὸ ἀσυνείδητο, ὅπως φαίνεται 

ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς λέξεως, δὲν 
δύναται νὰ ὁρισθῆ. Ἀσυνείδη-
το σημαίνει τὸ μὴ συνειδητό, δη-
λαδὴ ὑποδηλώνει ὅτι τὸ διανόη-
μα, τὸ συναίσθημα ἢ ἡ ἐπιθυμία, 
ποὺ εἶχα στὴν συνείδησή μου, με-
ταβαίνει σὲ ἄλλο χῶρο, μὴ συνει-
δητό, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀνύπαρκτο. 

Ὅμως ἡ διαφορὰ τῆς 
ἐννοίας, μεταξὺ τοῦ συ-

νειδητοῦ καὶ τοῦ ἀσυνειδήτου, 
εἶναι βαθύτερη. Ἡ συνείδηση καὶ 
τὸ ἀσυνείδητο βρίσκονται σὲ ἀντί-
θεση. Τὸ ἕνα τείνει νὰ κυριαρχή-
ση στὸ ἄλλο. Τοῦτο εἶναι πηγὴ 
πολλῶν ψυχικῶν συγκρούσεων, 
ἄλυτων προβλημάτων καὶ συχνὰ 
διασπάσεως τῆς προσωπικότητας. 
Διὰ τῆς παιδείας ὅμως αἴρεται ἡ 
ἀντίθεση.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τεύχος Αυγούστου - Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορηθεί 
τα πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 
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του Αρχιμ. Ιουστ. Δ. Μαρμαρινού,
Δ/ντού Θρησκευτικού ΓΕΝ

Ο προορισμός της ποιμαντι-
κής μας επίσκεψης στην 

ακριτική έπαλξη του Ελληνισμού, 
το ηρωικό ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, προ-
έκυψε ασφαλώς από την αυξανό-
μενη σημασία που αποκτά η ευ-
ρύτερη περιοχή μεταξύ Ρόδου και 
Κύπρου μετά την πρόσφατη ανα-
κάλυψη υδρογονανθράκων στην 
ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ. 
Το πανέμορφο αυτό και γραφικό 
ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, 
πέρα από ένα πολύτιμο κομμάτι 
ελληνικής γης, κατέχει μια μονα-
δική θέση-κλειδί για τον καθορι-
σμό και τη διασφάλιση της ελληνι-
κής ΑΟΖ στην περιοχή.

Εκτός όμως από τα γεωστρα-
τηγικά σχέδια και τις υφιστάμε-
νες και σχεδιαζόμενες υποδομές, 
υπάρχουν και οι άνθρωποι που τις 
στελεχώνουν, το στρατεύσιμο και 

το μόνιμο προσωπικό, που υπη-
ρετούν την Πατρίδα στην εσχα-
τιά αυτή της ελληνικής επικράτει-
ας και έχουν και αυτοί προφανώς 
ανάγκες πνευματικής και ψυχολο-
γικής στήριξης για την επιτέλεση 
της αποστολής τους. 

Το Πολεμικό Ναυτικό, με την 
υποβολή του αιτήματος, ενθάρρυ-
νε την ποιμαντική αυτή επίσκεψη 
στο Ναυτικό Σταθμό Ρόδου και 
στα Ναυτικά Παρατηρητήρια Ρό-
δου και Μεγίστης και διέθεσε την 
Κανονιοφόρο ΟΡΜΗ για τη μετά-
βασή μας από τη νήσο Ρόδο στο 
Καστελόριζο. Η Επαφή μας με 
το μόνιμο και στρατεύσιμο προ-
σωπικό του ΝΑΣΡΟ, οι λατρευτι-
κές ευκαιρίες που είχαμε, το «Χρι-
στός Ανέστη» που αξιωθήκαμε να 
ψάλουμε σε όλα τα Παρατηρητή-
ρια έδειξαν ανθρώπους που είναι 
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γεμάτοι από Χριστό και Ελλάδα, 
που έχουν συνείδηση της υψηλής 
εθνικής αποστολής τους και πά-
θος για να επιτελέσουν όσο το δυ-
νατόν τελειότερα το καθήκον τους 
προς την Πατρίδα. 

Η απόσταση των 72 ναυτι-
κών μιλίων μέχρι το Κα-

στελόριζο καλύφθηκε σε 4 με 5 
ώρες, με ευχάριστες εκπλήξεις, 
όπως το κοπάδι με τα δελφίνια 
που έστησαν χορό για κάμποση 
ώρα γύρω από το πλοίο, καθώς 
και την πάντα συγκινητική στις μα-
κρινές αυτές συντεταγμένες συνά-
ντηση με αδελφό πλοίο, την Κ/Φ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, που χαιρετίσαμε 
λίγο έξω από τη Ρω, καθώς επέ-
στρεφε από αποστολή στο Λίβα-
νο. 

Ο αγιασμός εν πλω για τους μη 
άμεσα εμπλεκόμενους στην κίνη-
ση του πλοίου ήταν για το πλήρω-
μα και για τον ιερέα μια από καιρό 
ζητούμενη εμπειρία, αλλά και ένα 
παράπονο για όσους δεν μπόρε-
σαν να παραβρεθούν, έστω και 
αν τους ευλόγησε στο τέλος ο ιε-
ρέας στο πόστο του καθενός. Το 
νησί του Καστελόριζου φάνταζε 
σε λίγο μπροστά μας και οι Αρ-

χές του τόπου μάς περίμεναν στην 
προβλήτα: ο παπα-Γιώργης, εφη-
μέριος και σύμβολο τόσα χρόνια 
του νησιού, ο Διοικητής του Τάγ-
ματος, ο Τελώνης του νησιού, που 
μόλις πριν λίγο είχε επιθεωρήσει 
την Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ. Δεν είναι 
και μικρή υπόθεση γι΄ αυτούς να 
καταφθάνει πλοίο του Πολεμικού 
Ναυτικού και μάλιστα με τον ιερέα 
του Γεν. Επιτελείου Ναυτικού και 
τον Διοικητή ΝΑΣΡΟ που μας συ-
νόδευε. Ιεραρχώντας τις προτεραι-
ότητες, ευλογήσαμε πρώτα το νέο 
Ναυτικό Παρατηρητήριο του Νη-
σιού, στην κορυφή του Καστελό-
ριζου, που με το ραντάρ του ελέγ-
χει όλη την περιοχή μέχρι τα χωρι-
κά ύδατα της Κύπρου. Είναι επαν-
δρωμένο με μόνιμο και στρατεύ-
σιμο προσωπικό, ναύτες που υπη-
ρετούν τη θητεία τους, τόσο μα-
κριά από την ιδιαίτερη πατρίδα 
τους, οι οποίοι όμως κάθε άλλο 
παρά παραπονιούνται για εξό-
δους και υπηρεσίες. Ήσαν όλοι 
τους υπερήφανοι για την αποστο-
λή τους να χτενίζουν με το βλέμ-
μα τους το απέραντο γαλάζιο που 
ανοιγόταν μπροστά στα λαμπε-
ρά και αποφασιστικά μάτια τους 
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και να ανιχνεύουν με τα κιάλια 
και τα ραντάρ του Π.Ν. για πιθα-
νούς στόχους. Στη συνέχεια, στο 
Τάγμα του νησιού μάς περίμεναν, 
μεσημέρι πια, οι λίγοι Αξιωματι-
κοί και αρκετοί Στρατιώτες για να 
προσευχηθούμε και να ψάλουμε 
το «Χριστός Ανέστη», τον νικητή-
ριο αυτό παιάνα της χριστιανικής 
μας πίστης. Προσευχηθήκαμε με 
τη βεβαιότητα της παρουσίας του 
αναστάντος Χριστού ανάμεσά μας 
κατά τη διαβεβαίωση που έδωσε 
ο ίδιος ο Κύριος προς τους μαθη-
τές Του ότι «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν 
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συ-
ντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 
20). Είναι γεγονός ότι την ανά-
γκη της προσευχής την αισθάνο-
νται περισσότερο όσοι βρίσκονται 
εμπερίστατοι σε κινδύνους και δυ-
σκολίες της ζωής παρά όσοι είναι 
ασφαλείς και βολεμένοι. Οι ναυ-
τικοί μας, για παράδειγμα, και οι 
ακρίτες των συνόρων μας, που 
γνωρίζουν από φουρτούνες και 
αντιξοότητες, έχουν μεγαλύτερη 
αίσθηση της ανάγκης βοήθειας 
του Θεού καθώς και εμπειρία της 
θαυμαστής παρουσίας και σωτηρί-
ας Του. Γι΄ αυτό και η επίσκεψη 

και η ευλογία του ιερέα τούς ήταν 
όχι μόνο ευπρόσδεκτη και ευχά-
ριστη. Τους ήταν αναγκαία. 

Μετά το μεσημέρι το πλή-
ρωμα της Κ/Φ έπρεπε να 

ετοιμαστεί για την επιστροφή, ενώ 
ο ιερέας μαζί με τον Στρατιωτικό 
Διοικητή ετοιμάστηκαν να επιβι-
βαστούν σε καΐκι για την νοτιότε-
ρη γειτονική βραχονησίδα Στρογ-
γύλη. Ο φάρος στην κορυφή τής 
νησίδας έχει φαροφύλακα, υπα-
ξιωματικό του Π.Ν., που μας πε-
ρίμενε, και η μικρή στρατιωτική 
φρουρά του νησιού, που φιλοξε-
νείται στους παρακείμενους χώ-
ρους του φάρου, ξαφνιάστηκε ευ-
χάριστα, όταν αντίκρισε στρατιωτι-
κό ιερέα να ανεβαίνει εκεί ψηλά, 
διατεθειμένο να τελέσει αγιασμό 
και να ψάλει το «Χριστός Ανέστη» 
στο ακρότατο αυτό νησάκι της ελ-
ληνικής επικράτειας. Το σχεδόν 
κάθετο μονοπάτι ανάμεσα στα 
βράχια, που οδηγούσε στην κο-
ρυφή του νησιού, δεν στάθηκε 
ικανό να μας αποθαρρύνει, ούτε 
και να περιορίσει τη διάθεση των 
ηρωικών παιδιών μας που υπηρε-
τούν εκεί. Και χρειάστηκε να με-
ταφέρουν στα χέρια τα εφόδια και 
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τα τρόφιμα που τους παραδώσα-
με. Συμμετείχαν και παρακολού-
θησαν όλοι με πολλή προσοχή 
και κατάνυξη τον αγιασμό που τε-
λέσαμε, καθώς και την ομιλία που 
κάναμε.

Κάπου εδώ θα έπρεπε να 
ολοκληρωθεί η περιγρα-

φή της ποιμαντικής επίσκεψης 
του ιερέα Γ.Ε.Ν. στα ακριτικά νη-
σιά, παραλείποντας ως αυτονό-
ητες τις διαδικασίες και το πολύ-
ωρο ταξίδι επιστροφής (τέσσερις 
ώρες περίπου μέχρι τη Ρόδο και 
δεκαέξι ώρες με το πλοίο από τη 
Ρόδο ως τον Πειραιά). Η εγγύτη-
τα όμως του Καστελόριζου με την 
απέναντι Μικρασιατική ακτή και οι 
πατροπαράδοτοι θησαυροί, που 
διαφυλάχτηκαν για αιώνες από 
τον Μικρασιατικό Ελληνισμό και 
παραμένουν αλησμόνητοι εκεί, 
δεν επέτρεψαν την άμεση επι-
στροφή του ιερέα. Η ίδια η πατρί-
δα του Αγίου Νικολάου, προστάτη 
του Ελληνικού Ναυτικού, τα Πά-
ταρα της Λυκίας, βρισκόταν τόσο 
κοντά, λίγα χιλιόμετρα βόρεια του 
Κας, της αρχαίας Αντιφέλου, που 
αγναντεύαμε ακριβώς απέναντι 
στην τουρκική ακτή. Τα Μύρα της 

Λυκίας, η επισκοπική έδρα, η Εκ-
κλησία και ο τάφος του Αγίου Νι-
κολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων 
της Λυκίας, απέχουν μόλις σαρά-
ντα χιλιόμετρα προς τα νότια του 
Κας. Θεωρήσαμε λοιπόν υποχρέ-
ωσή μας να μεταβούμε στην Εκ-
κλησία του Αγίου μας, να προσκυ-
νήσουμε τον τάφο του και να τον 
ευχαριστήσουμε για την άγρυπνη 
προστασία του σε κάθε πλοίο που 
κινδυνεύει, σε κάθε ναυτικό μας 
που επικαλείται τη βοήθειά του 
την ώρα της φουρτούνας και της 
καταιγίδας, στη θάλασσα και στη 
ζωή.

Ένα θαυμάσια διατηρημέ-
νο αρχαίο θέατρο, οι λα-

ξευτοί στο βράχο αρχαίοι Λυκια-
κοί τάφοι και η ίδια η Εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου μαζί με τον 
τάφο που φύλασσε το σκήνωμά 
του πριν μεταφερθεί στο Μπάρι 
της Ιταλίας το 1087 ήταν όλα γε-
μάτα από επισκέπτες και προσκυ-
νητές. Αλησμόνητη θα μου μείνει 
η ευσέβεια και τα δάκρυα των Ρώ-
σων προσκυνητών που είχαν κα-
τακλύσει το ι. ναό και με κατάνυ-
ξη και υπομονή περίμεναν τη σει-
ρά τους για να προσκυνήσουν με 



191

ευλάβεια τον τάφο του αγίου Νι-
κολάου. Η χαρά και η έκπλη-
ξή τους ήταν μεγάλη όταν αντί-
κρισαν Έλληνα ρασοφόρο ιερω-
μένο να ψάλλει με υγρά από συ-
γκίνηση μάτια το «Κανόνα πίστε-
ως...» (το απολυτίκιο του Αγίου 
μας) μέσα στη μεγαλόπρεπη αυτή 
Εκκλησία, που λειτουργεί πλέ-
ον ως μουσείο. Μόνο οι ξεθωρια-
σμένες ελληνικές επιγραφές στις 
ελάχιστες σωζόμενες τοιχογραφί-
ες μαρτυρούσαν για τον πολιτισμό 
που ανέδειξε αυτά τα μνημεία και 
τα διατήρησε για αιώνες ζωντανά 
μέχρι το 1922, όταν σίγησαν ψαλ-
μωδίες και  καμπάνες και έσβη-
σαν τα καντήλια και τα θυμιατά. 
Πολλοί πλησίασαν να λάβουν την 
ευλογία του ιερέα. Η κοινή πίστη 
ενώνει τις καρδιές και διασφαλί-
ζει τη μνήμη και τη γνώση και τη 
διάρκεια. Εμείς οι Έλληνες πρέ-
πει πρώτα να γνωρίζουμε τους θη-
σαυρούς της πίστεώς μας και του 
πολιτισμού μας και μετά να θυ-
μίζουμε και στους άλλους λαούς 
τα θαυμαστά αυτά μνημεία και τα 
θαύματα του Ελληνισμού και της 

χριστιανοσύνης. 

Μακάρι και οι εκεί προσευ-
χές μας να βρουν ευήκοα 

τα ώτα του Αγίου μας, ώστε αυτός 
να επιτελέσει άλλο ένα θαύμα για 
το σκάφος της Πατρίδας μας που 
κλυδωνίζεται και να μας οδηγήσει 
σε εύδιους και ασφαλείς λιμένες. 
Όσο για τα δίκαια της θάλασσας 
και τον διαφαινόμενο υποθαλάσ-
σιο πλούτο, που θα μπορούσε να 
ανακουφίσει τις επιτακτικές ανά-
γκες του λαού μας, μόνο με τη συ-
νεχή παρουσία μας εκεί μπορού-
με να τα διασφαλίσουμε και να τα 
εκμεταλλευτούμε, κάνοντας και 
πάλι την Πατρίδα μας υπερήφα-
νη, φωτεινό φάρο πολιτισμού και 
αξιοπρέπειας προς όλους τους λα-
ούς της γης.

ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

Άγιος Νικόλαος, Μύρα Λυκίας
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τοῦ Ἀρχιμ. Χριστ. Γ. Κωνσταντοπούλου

Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθι-
ερώσει στὸν κύκλο τῶν 

κινητῶν ἑορτῶν της, μετὰ τὴν Κυ-
ριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τὴν 
Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέ-
ρων, νὰ τιμᾶ τὴ μνήμη τῶν Ἁγί-
ων Νεομαρτύρων. Φέτος ἡ μνή-
μη τους γιορτάζεται τὴν Κυριακὴ 
24 Ἰουνίου. Ἐπίκαιρο θέμα τὸ νὰ 
ἀναφερθοῦμε στοὺς  Ἁγίους Νεο-
μάρτυρες.

Οἱ Νεομάρτυρες δὲν ἔζησαν 
μόνο σὲ μία ἢ δυὸ ἑλληνικὲς 
ἐπαρχίες. Κάθε τόπος μπορεῖ νὰ 
καυχηθεῖ ὅτι ἔδωσε στὴν Ἐκκλη-
σία Νεομάρτυρες ποὺ «τάς στολάς 
αὐτῶν ἐλεύκαναν ἐν τῷ αἵματι τοῦ 

ἀρνίου» (Ἀποκ. ζ΄,14). 
Ἡ Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας, ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς 
Κ/Πόλεως, διακρίνεται ὡς ἱστο-
ρικὴ ἐποχὴ διωγμῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἐπαναφέρουν στὴ μνήμη μας 
τοὺς διωγμοὺς τῶν πρώτων χρι-
στιανικῶν αἰώνων. Καὶ εἶναι μὲν 
ἀληθές, ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἀνέχθη-
καν κατὰ θεωρίαν μόνον τὴ θρη-
σκευτικὴ ἐλευθερία τῶν ὑποδού-
λων χριστιανικῶν λαῶν, ἀλλὰ 
στὴν πραγματικότητα οἱ σχέσεις 
τῶν Τούρκων πρὸς τὴν Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἕνας ἀκή-
ρυκτος πόλεμος. Ὅλοι οἱ Σουλ-
τάνοι, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν 

«Αἴνους καὶ ὠδάς οἱ φίλαθλοι σὺν πόθῳ
ἄδωμεν ἀεί τοῖς νέοις τῶν Μαρτύρων.
Ὁ γὰρ γεραίρων Μάρτυρας, Χριστοῦ φίλους,
Χριστὸν γεραίρει, τὸν φίλον τῶν Μαρτύρων.»
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Πορθητὴ Μωάμεθ, ἀπεδείχθη-
σαν κακόπιστοι καὶ ἀπηνέστατοι 
τύραννοι, οἱ ὁποῖοι καταβασάνι-
σαν συστηματικὰ ὅλους ὅσοι δὲν 
θέλησαν νὰ  ἐξισλαμισθοῦν. Αὐτὴ 
εἶναι ἡ κύρια αἰτία ποὺ ἐμφανίστη-
κε καὶ πάλι στὴν Ἐκκλησία μας 
νέφος νέων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι 
προσέλαβαν γενικῶς τὴν ὀνομα-
σία ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

Ἡ πρωταρχικὴ αἰτία τῶν δι-
ωγμῶν ἦταν ἡ μισαλλο-

δοξία καὶ ὁ θρησκευτικὸς φανα-
τισμὸς τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι, 
ἀναζητώντας εὐκαιρία, ἀνάγκα-
ζαν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ ἐξισλα-
μιστοῦν. Οἱ χριστιανοὶ ποὺ σύ-
ρονταν στοὺς ἱεροδικαστὲς  βρί-
σκονταν μπροστὰ στὸ δίλημμα ἢ 
νὰ καταδικασθοῦν σὲ θάνατο ἢ 
νὰ ἐξισλαμισθοῦν. Ἀρκοῦσε μόνο 
καὶ μία ψευδής κατηγορία πρὸς 
τὸν μουσουλμάνο ἱεροδικαστὴ 
γιὰ ἐνοχοποίηση τοῦ κατηγορου-
μένου χριστιανοῦ, ὥστε νὰ προ-
καλέσει τὴ θανατική του καταδί-
κη, ἀπὸ τὴν ὁποία μποροῦσε νὰ 
ἀπαλλαγεῖ μόνο ἐὰν γινόταν μου-
σουλμάνος. Ἂν λ.χ. δῆθεν ἀστει-
ευόμενοι Τοῦρκοι φοροῦσαν στὸ 
κεφάλι κάποιου Χριστιανοῦ ἕνα 
τούρκικο σαρίκι, αὐτὸς ἔπρεπε νὰ 
δεχθεῖ τὸν Ἰσλαμισμό, διαφορε-
τικὰ θὰ βασανιζόταν καὶ θὰ θανα-

τωνόταν. 
Ἄλλο παράδειγμα: Ἂν ἕνας 

χριστιανὸς ἔλεγε ἀπὸ ἀφέλεια 
τὶς λέξεις «Λαΐ - λαλά» (δηλαδὴ 
«Δόξα σοι ὁ Θεός» στὰ τουρκικά), 
ἢ διάβαζε τὴ μουσουλμανικὴ ὁμο-
λογία πίστεως ἢ φοροῦσε τουρκι-
κά ἐνδύματα ἢ ὑποδήματα, αὐτὸς 
ἔπρεπε ἢ νὰ ἀσπαστεῖ τὸν Ἰσλα-
μισμὸ ἢ, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, 
νὰ ὑποστεῖ μαρτυρικὸ θάνατο. 
Ἀκόμη, κάθε ὕποπτη σχέση μὲ γυ-
ναίκα μουσουλμάνα εἶχε ὡς συ-
νέπεια ἢ τὸν ἀναγκαστικὸ ἐξισλα-
μισμὸ ἢ τὰ βάσανα καὶ τὸ μαρτύ-
ριο.

Ἡ καρτερία τῶν Νεομαρτύ-
ρων ὑπῆρξε ἀξιοθαύμαστη.  Ξέ-
νοι Εὐρωπαῖοι, ποὺ συνέπεσε νὰ 
γίνουν θεατὲς βασανισμοῦ Νεο-
μαρτύρων, μὲ δέος καὶ κατάπλη-
ξη τοὺς παρακολουθοῦσαν  ὑφι-
σταμένους τὸ μαρτύριό τους μὲ 
ἐνθουσιασμὸ καὶ ἡρωϊσμό. 

Καὶ ἤδη τίθεται τὸ ἐρώτη-
μα: Ποιοὶ καὶ πόσοι ἦσαν 

οἱ Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν 
ἐποχὴ τῶν τουρκικῶν διωγμῶν;

Μόνον ὀλίγους γνωρίζουμε μὲ 
τὰ ὀνόματά τους. Οἱ περισσότεροι 
παραμένουν ἄγνωστοι. Ὁ πατρι-

u u u
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άρχης Ἱεροσολύμων Νεκτάριος 
(1660 - 1669) ἔγραφε: «Οὐκ ἔστι 
πόλις καὶ τόπος ὄπη τῶν Ὀρθο-
δόξων ἡμῶν οὐ προχέονται ὑπὲρ 
τῆς εὐσεβείας τὰ αἵματα. Καὶ μει-
ράκια ἑωράκαμεν πρὸ ὀλίγων 
ἐτῶν τῇ τομῇ τῆς μαχαίρας ἀφό-
βως ὑποκλίναντα τὸν αὐχένα». Ὁ 
δὲ πολὺς Εὐγένιος Βούλγαρης 
στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα ἔγρα-
φε: «...Παρατρέχω τοὺς ὑπὲρ Χρι-
στοῦ παντοίως ὑπὸ τῶν τυραννού-
ντων  ὀσημέραι  κακουχουμένους 
καὶ ὅσα οὐδ' εἶναι δυνατὸν τις νὰ 
διεξέλθη πάσχοντας... ἐν χειρὶ βα-
ρεία δεσποτῶν ἀγρίων τε καὶ ἀνη-
μέρων ἀνηλεῶς θλιβομένους καὶ 
ἀγχομένους, τοὺς ἐν μάστιξι καὶ 
κακώσεσι καὶ στρεβλώσεσι, τοὺς 
ἐν μυρίοις βασάνων εἴδεσι κα-
τατεινομένους καὶ ἐν ὀρθῇ τέως 
ὁμολογία ἐκπνέοντας». 

Ἐπίσης, καὶ ὁ διαπρεπὴς 
Ἐκκλησιαστικὸς Ἱστορικός, Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστο-
μος (Παπαδόπουλος), στὸ ἔργο 
του «Οἱ Νεομάρτυρες» σημειώνει, 
σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ καὶ τὰ ὀνό-
ματα τῶν Νεομαρτύρων, τὰ ἀκό-
λουθα: «Ἀναμφιβόλως δὲ πλεῖστοι 
μαρτυρικῶς ἐτελεύτησαν ἐν ἀπο-
μεμακρυσμένοις τόποις ἢ ἐν φυ-
λακαῖς. Πλεῖστοι, ἀποκρούσαντες 
τὰ δελεάσματα τῆς προσελεύσεως 

εἰς τὸν Ἰσλαμισμόν, τὸν πλοῦτον 
καὶ τάς ἀπολαύσεις, πλεῖστοι δυ-
νάμενοι νὰ ἐξαγοράσωσι τὴν 
ζωὴν αὐτῶν διὰ τῆς ἀπαρνήσεως 
τοῦ Χριστιανισμοῦ προυτίμησαν 
ν' ἀποθάνωσι χριστιανοί, ὑποβλη-
θέντες εἰς βασάνους καὶ σκληρῶς 
θανατωθέντες. Τούτων τὰ ὀνό-
ματα ἐν βίβλῳ ζωῆς ἐγράφησαν. 
Ἀλλὰ καὶ τῶν ὀλίγων γνωστῶν Νε-
ομαρτύρων ἡ ἱστορία δὲν δύναται 
νὰ παράσχη ἀκριβὴ ὁπωσδήπο-
τε εἰκόνα τοῦ μαρτυρίου, εἰς ὃ πά-
ντες οἱ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν τουρ-
κικῶν διωγμῶν ὑπὲρ τῆς χριστια-
νικῆς πίστεως ἀγωνισθέντες ὑπε-
βλήθησαν».

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης στὸ περισπούδα-

στο ἔργο του «Νέον Μαρτυρολόγι-
ον» θέτει τὴν ἐρώτηση: «Διὰ ποῖα 
αἴτια εὐδόκησεν ὁ Θεὸς νὰ ἀνα-
φαίνωνται οὗτοι οἱ νέοι Μάρτυρες 
εἰς τοὺς τωρινοὺς καιρούς;» Καὶ 
ἀπαντᾶ  ὁ ἴδιος, ὅτι πέντε κυρίως 
εἶναι αὐτὰ τὰ αἴτια, τὰ ὁποῖα καὶ 
ἀναλύει στὸ Μαρτυρολόγιό του.

Πρώτη αἰτία: Γιὰ νὰ εἶναι ἀνα-
καινισμὸς ὅλης τῆς Ὀρθοδόξου 
πίστεως...

Δεύτερη αἰτία: Οἱ Νεομάρτυρες 
καθιστοῦν ἀναπολογήτους τούς 
ἀλλοπίστους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρί-
σεως...



195ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη αἰτία: Οἱ νέοι αὐτοὶ Μάρ-
τυρες εἶναι δόξα μὲν καὶ καύχημα 
τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,  ἀλλὰ 
καὶ ἔλεγχος τῶν Ἑτεροδόξων...

Τετάρτη αἰτία: Οἱ νέοι Μάρτυ-
ρες εἶναι παράδειγμα ὑπομονῆς 
εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ὅπου 
τυραννιοῦνται εἰς τὸν ζυγὸν τῆς 
αἰχμαλωσίας...

Καὶ πέμπτη αἰτία: Οἱ νέοι αὐτοὶ 
Μάρτυρες γίνονται θάρρος καὶ 
παρακίνηση, εἰς τὸ νὰ τοὺς μι-
μοῦνται διὰ τοῦ ἔργου καὶ ὅλοι οἱ 
ἄλλοι Χριστιανοί, ἐξαιρέτως δὲ οἱ 
πρότερον ἀρνηθέντες τὸν Χριστὸν 
καὶ ὕστερον μετανοήσαντες. 

Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες τῆς 
Τουρκοκρατίας αἰσθάνονταν βα-
θειά τή θυσία καὶ τὴν ὁμολογία 
τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων καὶ τὴ 
σημασία της γιὰ τὸ Γένος. Τὰ βα-
σανιστήρια ποὺ γίνονταν στὰ σώ-
ματα τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων τὰ 
ἔνοιωθαν οἱ Χριστιανοὶ ἐκεῖνοι 
σὰν νὰ γίνονταν στὰ δικά τους σώ-
ματα. Τὰ ἔνοιωθαν ὡς συνέχεια 
τῶν βασανιστηρίων τοῦ Σταυρω-
θέντος Χριστοῦ.

Ὁ διαπρεπὴς θεολόγος ἀρχιμ. 
π. Γεώργιος Καψάνης, καθηγού-
μενος τῆς Ἱ. Μονῆς  Ἁγίου Γρηγο-
ρίου Ἁγίου Ὂρους, παρατηρεῖ τὰ 
ἑξῆς: Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες εἶναι 
οἱ κατ' ἐξοχὴν «ἀντιστασιακοί» τῆς 

Τουρκοκρατίας. Τὴν ἀντίστασή 
τους ἔκαναν ὄχι μὲ πράξεις δολιο-
φθορᾶς κατὰ τοῦ κατακτητοῦ, ποὺ 
θὰ προκαλοῦσε τὰ ἀντίποινα τῶν 
βαρβάρων Τούρκων καὶ θὰ ἐστοί-
χιζε τὴν ζωὴ σὲ χιλιάδες ἀθῶα θύ-
ματα, ἀλλὰ μὲ τὴν γενναίαν δη-
μοσὶαν ὁμολογίαν καὶ τὸν ἔλεγ-
χον ποὺ ἀσκοῦσαν κατὰ τοῦ κατα-
κτητοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ὀργὴ τοῦ 
κατακτητοῦ νὰ ξεσπᾶ σ' αὐτοὺς 
τοὺς ἰδὶους καὶ ὄχι στὸν ὑπόλοι-
πο λαό. Θὰ μπορούσαμε ἐπίσης 
νὰ εἰποῦμε ὅτι ἡ ὀργὴ τοῦ κατα-
κτητοῦ γιὰ τὸν Ὀρθόδοξον Λαὸν 
εὕρισκε σὰν ἐξιλαστήρια θύματά 
της τοὺς ἁγίους Νεομάρτυρας καὶ 
ἔτσι ἐσώζετο ὁ λαός. 

Ἐὰν ἐμεῖς σήμερα εἴμε-
θα ὀρθόδοξοι Χριστια-

νοί, αὐτὸ ὀφείλεται σὲ ὅλους τούς 
ἁγίους Μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς 
τῆς ἁγίας μας πίστεως. Ὀφείλεται 
καὶ στοὺς ἁγίους Νεομάρτυρες, 
χωρὶς τοὺς ὁποίους ἡ ἀλήθεια τῆς 
Ὀρθοδοξίας δὲν θὰ ἔφθανε μέ-
χρις ἡμῶν. Ὁ ἀντίχριστος Μωα-
μεθανισμὸς θὰ εἶχε ἐξαφανίσει ἢ 
τουλάχιστον σημαντικὰ περιορί-
σει τὴν εὐγενή, οὐράνια καὶ θεϊ-
κή μας πίστη.

Δὲν πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε τὴν 
καταγωγή μας. Εἴμαστε ἀπόγονοι 
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων. Μέσα μας 
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τρέχει τὸ μαρτυρικὸ αἷμα τους. Ἡ 
ζωή μας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία μας, ἡ Ἑλληνική μας ὑπόστα-
ση, βασίζονται στοὺς ἁγίους Μάρ-
τυρες, μάλιστα  δὲ καὶ στοὺς Νε-
ομάρτυρες. Τὸ ἅγιο ἐκεῖνο καὶ 
ἁγνὸ αἷμα τους ἔχει ποτίσει  βα-
θειὰ καὶ τοὺς ἁρμοὺς τῆς ὑπάρξε-
ώς μας. 

Ἂν ἀπεμπολήσουμε αὐτὴ τὴν 
καταγωγή μας, ἂν προδώσουμε 
τὴν ἱστορία μας, ἂν ἀναμείξουμε 
τὸ αἷμα μας μὲ ξένα στοιχεῖα, ἂν 
ἀρνηθοῦμε ἢ λησμονήσουμε τὴν 
θεϊκὴ Ἀλήθεια, τὴν ὑπερφυσικὴ 
θεία Χάρη, ἡ ὁποία ἀνέδειξε τοὺς 
Νεομάρτυρες, τότε τὸ κατάντημά 
μας θὰ εἶναι ὁ ἀφανισμός. 

Σήμερα, στὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς 
ἀποχριστιανοποίησης, στὴν ἐποχὴ 
τοῦ πολύπλευρου θρησκευτικοῦ 
συγκρητισμοῦ τόσων καὶ τόσων 
ἰδεολογιῶν, εἶναι ἀνάγκη νὰ ζεῖ 

μέσα μας τὸ ἡρωικὸ  πνεῦμα τῶν 
Νεομαρτύρων. Εἶναι ἀνάγκη ἐπι-
τακτική, νὰ ζεῖ τὸ πνεῦμα τῶν Νεο-
μαρτύρων ἐντὸς ἡμῶν τῶν Νεοελ-
λήνων Ὀρθοδόξων. Εἴμαστε ἤδη 
καλεσμένοι νὰ δίνουμε ἀκατά-
παυστα τὴν μαρτυρία καὶ τὴν ὁμο-
λογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ 
τῶν Ἑλληνικῶν ἰδεωδῶν. Ἀπὸ 
τοὺς Νεοέλληνες ἀπουσιάζουν 
σήμερα τὰ ἰδανικὰ ποὺ  ἐνθου-
σιάζουν καὶ ὁδηγοῦν στὴν πρόο-
δο, στὴ νίκη καὶ στὴ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. 

Τὰ ἰδανικὰ ποὺ ἐμψύχωναν 
καὶ ἀνέδειξαν τοὺς Νεο-

μάρτυρες, αὐτὰ τὰ ἴδια ἰδανικὰ, 
ἀνανεωμένα καὶ συνταιριασμέ-
να στὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας, 
πρέπει ν' ἀποτελοῦν τὴν ἀφετηρία 
γιὰ βίωση τῶν νεοελλήνων στὰ πι-
στεύματα τῆς Ὀρθοδοξίας  καὶ τῆς 
φυλῆς μας. 
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Ὕμνος στούς Νεομάρτυρες

Χαίροις, Νεομαρτύρων πληθύς, πιστῶν ἡ δόξα καί χαρά καί 
καλλώπισμα, οἱ πάντων ἀρνησιχρίστων ὑπογραμμοί θαυμαστοί, ὁ 
στρατός ὁ νέος τοῦ παντάνακτος, χορός νεοσύλλεκτος, τά νεόσφα-
κτα πρόβατα συνειλεγμένα ἀπό χρόνων ἁλώσεως, οἱ τῆς πίστεως 
πρόμαχοί τε καί φύλακες, πρέσβεις οἱ ἀκαταίσχυντοι, οἱ χρόνοις 
μέν ἒσχατοι καί παλαιοί τοῖς βασάνοις, ὑπομονῆς στῆλαι ἒμψυχοι· 
Χριστόν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τό μέγα ἒλεος.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
μια ιατρική έρευνα που έγι-

νε στην Αμερική και μεταδόθηκε 
από το διεθνές πρακτορείο ειδή-
σεων «Ρώυτερ». Σύμφωνα, λοι-
πόν, με αυτή, όσοι εκκλησιάζο-
νται τακτικά αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα της καθημερινότητας 
με μεγαλύτερη αισιοδοξία και εί-
ναι περισσότερο υγιείς από εκεί-
νους που δεν εκκλησιάζονται. Συ-
γκεκριμένα στην έρευνα διαπι-
στώθηκε: «Οι άνθρωποι που πη-
γαίνουν τακτικά στην εκκλησία 
και γενικά ακολουθούν τις επιτα-
γές της θρησκείας, έχουν μεγα-
λύτερη αισιοδοξία και κινδυνεύ-
ουν λιγότερο από κατάθλιψη σε 
σχέση με όσους δεν θρησκεύο-
νται. Η μελέτη έρχεται να επιβε-
βαιώσει προηγούμενες έρευνες, 
οι οποίες επίσης έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή 

στα εκκλησιαστικά δρώμενα προ-
άγει τόσο την ψυχολογική όσο και 
τη σωματική υγεία, αυξάνοντας το 
προσδόκιμο ζωής. Αυτό συμβαί-
νει, λένε οι ερευνητές, πιθανότα-
τα επειδή η θρησκεία έχει τη δυ-
νατότητα να μειώνει το άγχος τής 
καθημερινότητας, να δίνει νόη-
μα στη ζωή και να καταστέλλει τις 
βλαβερές συνήθειες».

Οι ερευνητές του Πανεπιστημί-
ου Γεσίβα της Νέας Υόρκης που 
δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη, 
σύμφωνα με το πρακτορείο «Ρώ-
υτερ», διεπίστωσαν ότι «όσοι πη-
γαίνουν στην εκκλησία πάνω από 
μία φορά την εβδομάδα, ήταν 
56% πιθανότερο να βρίσκονται 
πάνω από το μέσο όρο στην κλί-
μακα της αισιοδοξίας, σε σχέση 
με όσους αδιαφορούν με τις θρη-
σκευτικές τελετές. Επίσης, οι πιο 
τακτικά θρησκευόμενοι ήταν κατά 

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

του Γ. Δ. Κούβελα,
πρ. Γυμνασιάρχη - Συγγραφέα
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22% λιγότερο πιθανό να εμφανί-
σουν κατάθλιψη. Γενικά, είπε ο 
επικεφαλής της έρευνας, θα μπο-
ρούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι 
πιο αισιόδοξοι άνθρωποι είναι αυ-
τοί που έλκονται από τη θρησκεία. 
Μια προηγούμενη μελέτη, επίσης 
του ίδιου επιστήμονα και με την 
ίδια ομάδα γυναικών, το 2008, 
είχε βρει ότι όσες εκκλησιάζονταν 
τακτικά, είχαν μειωμένο κατά 20% 
τον κίνδυνο θανάτου μέσα στην 
επόμενη οκταετία».

Πρόσφατα, διάβασα σε αθη-
ναϊκή εφημερίδα για μια μεγάλη 
επιστημονική έρευνα που έγινε 
από την Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστημίου της Νορβηγίας σε δείγ-
μα 120.000 ανθρώπων από τους 
καθηγητές Γιόστει Χόλμεν και 
Τιργκίρ Σόρενσεν. Διαπιστώθη-
κε, λοιπόν, ότι «το 4% από αυτούς 
που εκκλησιάζονταν τακτικά, πα-
ρουσίαζε χαμηλότερη πίεση αίμα-
τος». Η έρευνα των Νορβηγών έρ-
χεται να επιβεβαιώσει παλαιότερη 
έρευνα των Αμερικανών, η οποία 
είχε δείξει «πιθανή σχέση ανάμε-
σα στο χρόνο εκκλησιασμού και 
στο επίπεδο πίεσης του αίματος».

Ο Απόστολος των Εθνών Παύ-
λος, στη Β΄ επιστολή του προς τον 

μαθητή του Τιμόθεο (4, 8), ανα-
φέρει μια αλήθεια. Γράφει: «Η 
ευσέβεια είναι ωφέλιμη σε όλα, 
στην ψυχή και στο σώμα, διό-
τι υπόσχεται και προσφέρει αγα-
θά για την παρούσα και τη μέλ-
λουσα ζωή» (ερμηνεία Ι. Θ. Κο-
λιτσάρα). Απόδειξη της αλήθειας 
αυτής αποτελεί η ζωή των Αγίων 
και μάλιστα των Ασκητών. Παρά 
τη συνεχή νηστεία, τις αγρυπνίες 
και γενικά τη σκληρή ζωή τους, εί-
χαν καλή υγεία και έζησαν πολ-
λά χρόνια. Χωρίς φάρμακα και 
γιατρούς. Για παράδειγμα: Ο Μέ-
γας Αντώνιος έζησε 105 χρόνια, ο 
Μέγας Ευθύμιος 96, ο άγιος Ιω-
άννης ο Δαμασκηνός 104, ο άγι-
ος Σάββας 93, ο άγιος Ιωάννης ο 
Ησυχαστής 104, ο άγιος Χαράλα-
μπος 112 κ.ά. Έπειτα, είναι δια-
πιστωμένο ότι οι άνθρωποι που 
ζουν με τις επιθυμίες και τα πάθη 
τους, φθείρουν την ψυχοσωματι-
κή τους υγεία. Επιπλέον, οι πιστοί 
επικαλούνται στην ασθένειά τους 
τη θαυματουργική επέμβαση του 
Χριστού και των Αγίων, σύμφωνα 
με την ευχή της Εκκλησίας: «Κύ-
ριε, τούς νοσούντας ἲασαι, ὁ ἰα-
τρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων 
ἡμῶν».



Έξοχο κίνητρο για χριστιανι-
κή διακονία και δραστηριό-

τητα αποτελεί η μορφή και το έργο 
της αγίας Ολυμπιάδας, της οποίας τη 
μνήμη η εκκλησία μας πανηγυρίζει 
την 25η Ιουλίου.

Η Ολυμπιάδα γεννήθηκε το 
367μ.Χ. Καταγόταν από αριστοκρατι-
κή οικογένεια. Έμεινε, όμως, χωρίς 
γονείς από τη μικρή της ηλικία. Την 
κηδεμονία της ανέλαβε ο θείος της 
Προκόπιος. Ήταν προικισμένη με 
τα καλύτερα δώρα της φύσης, διότι 
και στην ωραιότητα έλαμπε και από 
έκτακτη ευφυΐα στολιζόταν. Διέπρε-
πε  και  σε παιδεία και σε μάθηση. 
Είχε  θύραθεν μόρφωση και πνευμα-
τική κατάρτιση. Μαθήτευσε στους κα-
λύτερους δασκάλους της Κωνσταντι-
νούπολης και στους μεγάλους Πατέ-
ρες της Εκκλησίας μας. Ως πνευμα-
τικό της πατέρα και διδάσκαλο είχε 
τον κορυφαίο της Εκκλησίας μας ι. 
Χρυσόστομο.

Το έτος 386 μ.Χ. (σε ηλικία 19 
ετών) παντρεύτηκε τον έπαρχο της 
Κων/λεως Νεβρίδιον. Ο άγιος Γρη-
γόριος ο Θεολόγος, ως δώρο στο 
γάμο της, συνέθεσε για την Ολυμπιά-
δα ένα βαθυστόχαστο ποίημα με 111 
στίχους και με τίτλο «Παραινετικόν 
προς Ολυμπιάδα». Στο ποίημα αυτό 
παρουσιάζεται το ιδανικό της χριστια-
νής εγγάμου γυναικός.

 Από τις παραινετικές συμβουλές 
του ποιήματος του αγίου Γρηγορίου 
παραθέτουμε ενδεικτικά τα εξής:

Το δώρο αυτό σού προσφέρω, 
κόρη μου, εγώ ο Γρηγόριος:

Φρόντιζε ως στολίδι σου να έχεις  
τη σωφροσύνη που και οι τυφλοί την 
θαυμάζουν.

2. Να σέβεσαι πρώτα τον Θεόν 
και μετά τον άνδρα σου, που αυ-
τός πρέπει να είναι της ζωής σου ο 
οφθαλμός και ο ρυθμιστής των σκέ-
ψεών σου. 

3. Όταν θυμώνει ο άνδρας σου, 
να υποχωρείς. Όταν κουράζεται, να 

ΜΙΑ ΗΡΩΙΔΑ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΑ

της Αικατ. Σιναίας,
Εκπαιδευτικού

u u u
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τον βοηθείς με ήπια λόγια και καλές 
συμβουλές...

4. Τη γνώμη σου να εκφράζεις, ο 
άνδρας όμως είναι εκείνος που πρέ-
πει να αποφασίζει. Όταν αυτός λυ-
πάται, λυπήσου και συ μαζί του. 

5. Από το σπίτι σου συχνά μη φεύ-
γεις. Ούτε για ευχαρίστηση να πηγαί-
νεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις...

6. Αν έχεις γλώσσα αχαλίνωτη, 
θα είσαι πάντοτε εχθρός στον άν-
δρα σου. Προτιμότερη είναι η σιωπή 
κι όταν ακόμα πρέπει να μιλήσεις, 
παρά η ομιλία, όταν δεν είναι καιρός. 

7. Αν από μένα τον γέροντα έλα-
βες κάποιον καλό λόγο, σου συνιστώ 
να τον φυλάξεις μέσα στα βάθη της 
ψυχής σου, εκεί που πρέπει να έχεις 
και τον  σύζυγό σου.

Ο αυτοκράτορας Μέγας Θε-
οδόσιος θέλησε εκ νέου 

να παντρέψει την Ολυμπιάδα. Αυτή 
όμως αντέταξε σθεναρή άρνηση, δί-
νοντας στον Αυτοκράτορα μια εντυ-
πωσιακή ηρωική απάντηση. Παρα-
θέτουμε σε μετάφραση απόσπασμά 
της: «Αν ήθελε ο Βασιλεύς, ο Κύ-
ριός μου, να είμαι συζευγμένη, δεν 
θα μου αφαιρούσε τον πρώτο σύζυ-
γο. Αλλά, αφού από αυτόν τον συζυ-
γικό δεσμό με ελευθέρωσε, με απάλ-
λαξε από το βαρύ ζυγό της ανδρικής 
συζυγίας και μου επέθεσε τον αγαθό 
ζυγό της εγκρατείας...».

Το γεγονός του θανάτου του συ-
ζύγου της εξέλαβε η Ολυμπιάδα ως 
φωνή του Θεού, που την καλούσε να 
αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη διακο-
νία της χριστιανικής αγάπης. Ως ήδη 
ψυχικά αφιερωμένη, δώρισε το με-
γαλύτερο μέρος της πατρικής της πε-
ριουσίας στην Εκκλησία και πρόσφε-
ρε ολόψυχα τον εαυτό της στα έργα 
του ελέους. Χειροτονήθηκε διακό-
νισσα σε ηλικία 25 ετών.

 Το κορύφωμα της διακονίας της 
Ολυμπιάδος υπήρξε η άσκηση των 
έργων του ελέους. Η προσφορά της 
με τις πλούσιες παροχές της σε φι-
λανθρωπικά έργα ήταν μεγάλη, ώστε 
κάποιες φορές η ελεημοσύνη της 
είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευ-
σης. Ο ιερός Χρυσόστομος, εξαιτί-
ας αυτού του γεγονότος, της είχε κατ΄ 
επανάληψιν επιστήσει την προσοχή 
της. Επαινώ, της έλεγε, την προαί-
ρεσή σου, αλλά αυτή πρέπει να είναι 
συγκρατημένη και να είναι σύμφωνη 
με την κατά Θεόν αρετή... 

Δεν υπήρξε τομέας της γυναικεί-
ας διακονίας και ιεραποστολής στον 
οποίο η αγία Ολυμπιάδα να μην πα-
ρουσίασε εξαιρετική δραστηριότη-
τα. Ίδρυσε ευαγή ιδρύματα, όπως 
Νοσοκομείο, Γηροκομείο, Ξενώνα, 
Φτωχοκομείο, Ορφανοτροφείο, κα-
θώς και πολλούς ναούς κ.ά. Φάρος 
της Πόλης αναδείχτηκε και το Μο-
ναστήρι που ίδρυσε η ίδια κοντά στο 
ναό της Αγίας Σοφίας και στο οποίο 

u u u
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είχε αναλάβει την διακονία της ηγου-
μενίας. Η μορφή και το φωτεινό πα-
ράδειγμά  της  έγιναν πόλος έλξης 
για 250 ψυχές αφιερωμένες κοντά 
της. 

Το έργο της ως ηγουμένης ήταν 
πολύπλευρο και κοπιώδες. Καθημε-
ρινή μέριμνά της ήταν:

• Η συνεχής πνευματική κατάρτι-
ση των μοναχών.

• Η οργάνωση της ι. Μονής και η 
διοίκησή της. 

• Η επιστασία των ιδρυμάτων και 
η τροφοδοσία τους. 

• Η χρηστή διαχείριση της τερά-
στιας μοναστικής περιουσίας. 

• Η συνεργασία και οι υποχρεώ-
σεις που απέρρεαν από το όλο έργο 
της.  

Μνημείο πνευματικού συν-
δέσμου που συνέδεε την 

αγία Ολυμπιάδα με τον ι. Χρυσόστο-
μο είναι  οι δεκαεπτά (17) επιστολές 
του ιερού Πατρός προς αυτήν και οι 
οποίες διασώζονται μέχρις ημών. Οι 
επιστολές αυτές «είναι αριστουργή-
ματα σοφίας, στοργής, χάριτος και 
καρτεροψυχίας» κατά τον Μιχ. Γαλα-
νό. 

Στη 14η επιστολή, διαπιστώνει 
κάθε μελετητής πως η Ολυμπιάδα 
ήταν για τον ι. Χρυσόστομο το πρό-
σωπο στο οποίο αυτός εμπιστευόταν 
τα πάντα. Σ' αυτήν την επιστολή τής 
εκμυστηρεύεται και ένα οδυνηρό συ-
ναίσθημά του. «Οὐδέν, λέγει, δέδοι-

κα ὡς τούς ἐπισκόπους, πλήν ὀλί-
γων». Δηλαδή, δεν φοβήθηκα τίποτα 
περισσότερο από τους επισκόπους, 
εκτός από λίγες εξαιρέσεις...

Η εξορία του αγίου Ιωάννου είχε 
πληγώσει καίρια την ψυχή της Ολυ-
μπιάδας και είχε καταπέσει σε φο-
βερή μελαγχολία. Ο ιερός Πατήρ 
προσπάθησε επανειλημμένως διά 
των επιστολών του να απαλλάξει την 
Ολυμπιάδα από το συναίσθημα της 
κατάθλιψης στην οποία είχε περιέλ-
θει.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από 
τις επιστολές του ιερού Πατρός που 
αναφέρονται συγκεκριμένα σε αυτή 
την επώδυνη ψυχική νόσο που είχε 
προσβάλει την Ολυμπιάδα. 

Αναφέρει: Πράγματι η αθυμία 
(κατάθλιψη) είναι φοβερό βασανι-
στήριο, οδύνη άρρητη και ποινή πι-
κρότερη από κάθε ποινή και τιμωρία. 
Γιατί μιμείται το ιοβόλο σκουλήκι που 
αγγίζει όχι μόνο τη σάρκα, αλλά και 
την ίδια την ψυχή... Λοιπόν, αυτή εί-
ναι η δική μου φροντίδα. Όχι μόνο 
να σε απαλλάξω από την κατάθλι-
ψη, αλλά να σε γεμίσω και με πολ-
λή και διαρκή ευφροσύνη. Γι' αυτό, 
μη καταπέσεις, αλλά σήκω επάνω 
και δώσε το χέρι σου στο λόγο μου... 
Υπομένοντας τέτοια δοκιμασία, σε 
βεβαιώνω, να προσδοκάς μεγάλες 
αμοιβές... λαμπρά και ανθισμένα 
στεφάνια... 

Θα παρακαλέσω την ευλάβειά 
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σου να απαλλαγείς από την αθυμία 
και να δοξάσεις τον Θεό (κάτι που 
πάντοτε έκανες και εξακολουθείς να 
κάνεις), αποδίδοντας ευγνωμοσύνη 
σ' Αυτόν για όλα αυτά τα φοβερά και 
οδυνηρά πράγματα. Και θα προσφέ-
ρεις και σε μένα πολλή παρηγοριά...

Στις υπέροχες επιστολές του προς 
την Ολυμπιάδα  ο ιερός Πατήρ ανά-
μεσα στα άλλα σημειώνει:  

• Αν και αυτή ήταν χήρα, υπε-
ρέβαλε και αυτές τις παρθένους σε 
αγνότητα.

• Είχε εγκράτεια σε όλα, ακόμα 
και επί της τραπέζης.

• Αγρυπνούσε μέσα σε όλη της 
την κόπωση, χάριν του διακονικού 
της έργου. 

• Αν και αρχόντισσα του Βυζαντί-
ου είχε αξιοθαύμαστη απλότητα στην 
εμφάνιση και την περιβολή της.

• Οι αρετές της αγίας Ολυμπιά-
δας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη 
αξία, διότι δεν κατορθώνονταν κάτω 
από ευνοϊκές συνθήκες αλλά μέσα 
από μεγάλες δοκιμασίες. 

Ο ιστορικός Παλλάδιος αποτυ-
πώνει την πνευματική προ-

σωπογραφία της ανυπέρβλητης δια-
κόνισσας της Εκκλησίας  ως εξής:

 «Ήταν ενάρετη στην πνευματι-
κή ζωή, ήταν πάρα πολύ σεμνή και 
με πολύ ζήλο αγαπούσε το δρόμο 
που οδηγούσε στην ουράνια πολι-

τεία... Ανέτρεφε τα ορφανά, υπερα-
σπιζόταν τα γηρατειά, επισκεπτόταν 
τους ασθενείς, συμπενθούσε με τους 
αμαρτωλούς, οδηγούσε τους πλανη-
μένους...

Έζησε βίο χωρίς προβολή, χωρίς 
παρουσίαση επιτηδευμένη, αλλά τα-
πεινή, χωρίς υπερηφάνεια. Υπέμεινε 
πολλούς πειρασμούς και αντέκρου-
σε τις προσβολές του μισόκαλου δαί-
μονα. Φερόταν με πολύ σεβασμό και 
ευλάβεια προς τους επισκόπους και 
τους πρεσβυτέρους και γενικά σεβό-
ταν τον κλήρο, παρά το ότι μερικές 
στιγμές δέχτηκε ανυπόστατες κατη-
γορίες. Και έτσι έφτασε στο τέλος της 
ζωής της, κληρονομώντας το αμάρα-
ντο στεφάνι της αιωνιότητας και συ-
ναγαλλομένη  με τους αγίους του 
Θεού.»

Σήμερα, που με το αρνητικό ενδι-
αφέρον της δήθεν χειραφέτησης της 
γυναίκας παρουσιάζονται στην κοι-
νωνία φαινόμενα που προσβάλλουν 
την υπόστασή της, ας ευχηθούμε να 
δημιουργηθεί ένα αναγεννητικό κί-
νημα προς αναχαίτιση του μεγάλου 
κακού από την χριστιανική παρά-
ταξη, από άξιες γυναικείες μορφές, 
που θα πρωτοστατήσουν και θα δώ-
σουν στον χώρο της Εκκλησίας και 
γενικότερα καρπούς πνευματικής 
συμβολής. Ιδιαίτερα προς τη νέα γε-
νεά, που τόση ανάγκη τούς έχει.

ΜΙΑ ΗΡΩΙΔΑ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΑ



Στή Ρωσία εἶναι ἐμβληματική 
φυσιογνωμία. Ὁ Ἕλληνας 

μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής 
διευθύνει τίς καλύτερες ὀρχῆστρες 
τῆς Μόσχας καί ὅλα του τά κονσέρ-
τα εἶναι sold out μῆνες πρίν.

Ἐρώτηση: Μία ἀκόμη ἐπίσκεψή 
σου στήν Ἑλλάδα ἰνκόγκνιτο καί νά 
'μαστε ἐδῶ, σ' ἕνα ἀπό τά πιό κε-
ντρικά στέκια στό Θησεῖο, κινού-
μενοι ἀνάμεσα σέ πολύ λιγότερους 
Ἕλληνες ἀπ' ὅ,τι μετανάστες. Τί συ-
ναισθήματα σοῦ προκαλεῖ αὐτή ἡ 
εἰκόνα;

Ἀπάντηση: Δέν εἶναι θέμα συ-
ναισθημάτων... Οἱ Ἕλληνες, ἄλλω-
στε, εἴμαστε ἕνας πολύ φιλόξενος 
λαός. Θεωρῶ, ὅμως, ὅτι ἡ εἴσοδος 
τῶν λαθρομεταναστῶν δέν εἶναι μία 
ἁπλή συγκυριακή ἐξέλιξη. Πρόκει-
ται γιά ἕνα πολύ καλά ὀργανωμέ-
νο σχέδιο ἀλλοίωσης τῆς ἐθνικῆς 
μας ταυτότητας, γλώσσας, θρησκεί-
ας καί τῆς ἱστορικῆς μας παράδο-
σης. Ὅταν αὐτά ἐκλείψουν, ἡ Ἑλλά-
δα μπορεῖ πολύ πιό εὔκολα τελικά 
νά γίνει «δῶρο» στίς χῶρες πού τήν 

ἐποφθαλμιοῦν καί τήν ὀρέγονται. 
Γιατί ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι μία τυχαία 
χώρα. Εἶναι ὁ τρόπος σκέψης της, 
εἶναι ἡ χώρα τοῦ φωτός, ἡ χώρα τοῦ 
πνεύματος! Καί μόνο ὅταν νικηθεῖ 
αὐτός ὁ πυρήνας θά ἒχει νικηθεῖ καί 
ἡ χώρα αὐτή.

Ἐρώτηση: Φοβᾶσαι ὅτι σέ κά-
ποιο βαθμό αὐτός ὁ στόχος ἔχει ἐπι-
τευχθεῖ;

Ἀπάντηση: Τό σχέδιο αὐτό ἔχει 
ξεκινήσει πιό ὀργανωμένα ἀπό τή 
δεκαετία τοῦ '80, ὅταν τά ΜΜΕ ἀλώ-
θηκαν γιά τά καλά καί ὅταν μέ πα-
ρεμβάσεις στήν παιδεία, τήν ἐνημέ-
ρωση καί τήν κουλτούρα τοῦ ἁπλοῦ 
κόσμου ἄρχισε να υπονομεύεται τό 
ἑλληνικό ἦθος. Ἦταν ἡ ἐποχή πού 
ἂνθησε ἡ διαπλοκή μέ ἐκδότες καί 
ἐπιχειρηματίες καί πέρασε σέ ὅλα 
τά ἐπίπεδα. Ἦταν ἡ ἐποχή πού γνώ-
ρισαν στόν Ἕλληνα ἕνα καινούριο 
«lifestyle» πέρα καί ἔξω ἀπό τίς δυ-
νατότητές του, μέ ψεύτικες προο-
πτικές καί ὑλιστικά μοντέλα ζωῆς, 
πού θά τόν ὁδηγοῦσαν γρηγορό-
τερα στήν διαφθορά προκειμένου 
νά... συμπορευτεῖ μέ τά νέα δεδο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΣΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ
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μένα. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ξεκίνη-
σαν ὅλα τά πολυ-θρησκευτικά, πο-
λυ-κοινωνικά, πολυ-γλωσσικά, 
ὅλα αὐτά τά πολυ-πολυτισμικά, τέ-
λος πάντων, πού, ἐνῶ ἀρχικά ἒμοι-
αζαν μέ... κραυγή ἀλληλεγγύης, 
στήν οὐσία ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ 
καί εἶχαν ἕναν καί μόνο στόχο: τή 
φραγή στήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξη 
τῆς χώρας, τή διαφθορά καί, κυρί-
ως, τήν ἀλλοίωση καί τή φθορά τῆς 
ἑλληνικότητάς μας. Μέ ἄλλα λόγια, 
εἶχε ἤδη ξεκινήσει ἡ προδοσία τοῦ 
ἑλληνισμοῦ.

Μιλᾶμε γιά κατασκευάσματα 
σκοτεινῶν δυνάμεων, πού εἶχαν 
ἀντιληφθεῖ ὅτι ἀπό τή στιγμή πού ἡ 
γλώσσα, ἡ θρησκεία, ἡ ποίηση καί 
τό ἐλεύθερο πνεῦμα μας ἦταν πά-
ντα τά ὃπλα τοῦ ἑλληνισμοῦ γιά νά 
διασωθεῖ ἀπό κάθε ζυγό - ὀθωμα-
νικό, γερμανικό ἤ σήμερα... οἰκο-
νομικό-, αὐτά ἦταν πού ἔπρεπε νά 
χτυπήσουν στή ρίζα τους. Γιατί μ' 
αὐτά σωθήκαμε στό παρελθόν καί 
ἀπ' αὐτά μποροῦμε νά σωθοῦμε στό 
μέλλον. 

Ἐρώτηση: Θεωρεῖς ὅτι ὁ σύγ-
χρονος Ἕλληνας ἔχει ἀπωλέσει τήν 
προηγούμενη ὑπέροχη ἐκδοχή του 
πού θά τόν κάνει νά παλέψει καί νά 
ἀντισταθεῖ;

Ἀπάντηση: Ναί, γιατί φρόντισαν 
νά διαγράψουν ἀπό τή μνήμη του 

τήν ἱστορία του, νά τοῦ τήν παραποι-
ήσουν μέσω συγκεκριμένων σχο-
λικῶν - καί ὄχι μόνο - συγγραμμά-
των καί νά ἀποδυναμώσουν τή δι-
δασκαλία τῶν μαθημάτων τῆς Ἱστο-
ρίας καί τῶν Θρησκευτικῶν...

Ἐρώτηση: Δηλαδή, θεωρεῖς τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαραί-
τητο;

Ἀπάντηση: Ἀπολύτως! Τά Θρη-
σκευτικά εἶναι μάθημα ἱστορίας καί 
ἤθους. Ἐάν δέν καταλάβεις γιατί οἱ 
Ἕλληνες δέχτηκαν πρῶτοι τόν Χρι-
στιανισμό καί δέν κατανοήσεις τήν 
ἔννοια τῆς Ὀρθοδοξίας σέ βάθος, 
τότε καθίστασαι ἀνίκανος νά κατα-
λάβεις καί ποῦ αὐτή συναντᾶ τήν 
ἑλληνιστική σου ταυτότητα. Ὅλες 
αὐτές οἱ τελευταῖες «νεωτεριστικές» 
προσπάθειες δέν στόχευαν παρά 
μόνο νά μᾶς κάνουν νά ἀπέχουμε 
ἀπό τήν ἐθνική μας ταυτότητα μέσα 
ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς ἀληθινῆς γνώ-
σης. Μπορεῖ ὁ Παπαδιαμάντης ἤ 
ὁ Ἐλύτης νά μήν ἦταν θρησκευ-
όμενοι, ἴσως ἀκόμα καί χριστια-
νοί, πλήν, ὅμως, ἔχουν περάσει κι 
αὐτοί, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι, ἀπό 
τή γλώσσα τοῦ θρησκεύματος γιά νά 
ἀναπαραγάγουν στή συνέχεια τήν 
γλώσσα τῆς ποίησης.

(π. «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», τ. 106, 26/10-2/11/2011)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ
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ΑΧΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ πόνο 
ψυχῆς καὶ ἱερὴ ἀγανάκτη-

ση παρακολουθοῦμε τὴ βάναυση 
καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Ἀχριδῶν καὶ Μητροπο-
λίτου Σκοπίων Ἰωάννου.

Ὁ μαρτυρικὸς Ἱεράρχης δέχε-
ται ἀλλεπάλληλες καταδικαστικὲς 
ἀποφάσεις ἀπὸ τὰ ποινικὰ δικα-
στήρια τῶν Σκοπίων, ἐπειδὴ εἶχε 
τὸ θάρρος νὰ διακηρύξει ὅτι ἡ 
«Μακεδονική» Ἐκκλησία τῶν Σκο-
πίων εἶναι σχισματική, γιατί περι-
φρονεῖ βασικὲς ἀρχὲς τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησιολογίας καὶ προ-
τάσσει ἐθνοφυλετικὲς σκοπιμότη-
τες. 

Τὸ μαρτύριο τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἰωάννου ἄρχισε στὶς 21 Ἰουνί-
ου 2002, ὅταν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκο-

πίων ἀπέρριψε τὴ συμφωνία τοῦ 
Νὶς (17 Μαΐου 2002), ἡ ὁποία ἔδι-
νε λύση στὸ ὑφιστάμενο πρόβλη-
μα. 

Ὁ Ἰωάννης, Μητροπολίτης τότε 
Βελεσσῶν καὶ Παραβαρδαρίου, 
διεφώνησε μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς 
σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκο-
πίων καὶ ἐπανέφερε τὴ Μητρόπο-
λή του στοὺς κόλπους τῆς Μητρὸς 
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἡ ὁποία 
στὴ συνεδρία τῆς 23ης Σεπτεμβρί-
ου 2002 ὅρισε τὸν Ἰωάννη Ἔξαρ-
χο τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας 
στὰ Σκόπια. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας 
στὴν προσπάθειά της νὰ 

βοηθήσει στὴν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ προβλήματος τῶν Σκο-
πίων, στηριζόμενη σὲ κανονικὲς 
ἐκκλησιολογικὲς βάσεις, ὕστερα 
ἀπὸ πρόταση τοῦ Ἐξάρχου Ἀχρί-

τοῦ Μιχ. Γ. Τρίτου,
Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
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δος Ἰωάννου, ἐξέλεξε στὶς 23 Μα-
ΐου 2003 δυὸ βοηθοὺς Ἐπισκό-
πους, τοὺς ἀρχιμανδρίτες Ἰωακεὶμ 
Jovceski καὶ Μάρκο Kimev. Ἀπὸ 
αὐτοὺς ὁ πρῶτος ἀνέλαβε ὡς τοπο-
τηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Πόλοσκο-Κουμάνσκα καὶ ὁ δεύ-
τερος τῆς Μητροπόλεως Πρεσπῶν 
καὶ Πελαγονίας. 

Στὶς 25 Δεκεμβρίου 2003 ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς σερβικῆς Ἐκκλησί-
ας κήρυξε τὴν Ὀρθόδοξο Ἀρχιε-
πισκοπὴ Ἀχρίδος αὐτόνομη, προ-
ήγαγε τὸν Μητροπολίτη Ἰωάννη σὲ 
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν ὅρισε Πρόε-
δρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀχρίδος. 

Ἡ κατάσταση ὅμως, ἀντὶ 
νὰ ἐκτονωθεῖ, δυστυχῶς 

ἐπιδεινώθηκε ἐπικίνδυνα, λόγω 
τῆς ἀδιαλλαξίας τῆς σχισματικῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀστυνομία στὶς 11 
Ἰανουαρίου 2004 συνέλαβε τὸν 
Ἰωάννη, τὸν ὁποῖο προφυλάκισε 
γιὰ εἴκοσι μέρες, μὲ τὴν κατηγο-
ρία τῆς ἀναζωπυρώσεως θρησκευ-
τικοῦ καὶ ἐθνικοῦ μίσους. Καὶ ἐνῶ 
ἀρχικὰ ἀφέθηκε ἐλεύθερος, στὶς 
26 Ἰουλίου 2005 τὸ Ἐφετεῖο τῆς 
πόλεως Βιτωλίων ἐπικύρωσε τὴν 

πρωτόδικη ἀπόφαση τοῦ Ἰανουα-
ρίου 2004 γιὰ 18μηνη φυλάκιση 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου μὲ 
τὴν ἴδια κατηγορία. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔμεινε ὀκτὼ 
μῆνες στὶς φυλακὲς τῶν Σκοπίων 
«Ἰντρίζοβο». Ὕστερα ἀπὸ ἔντο-
νες διαμαρτυρίες τῶν Ἐκκλησι-
αστικῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν Διεθνῶν 
Ὀργανισμῶν στὶς Ἀρχὲς τῶν Σκο-
πίων ἀπηλλάγη τοῦ ὑπολοίπου τῆς 
ποινῆς του. 

Καὶ ἐνῶ ὅλοι πίστευαν ὅτι τὸ 
μαρτύριό του τελείωσε, ἄρχισε 
νέος κύκλος διώξεων, μὲ στόχο 
τώρα νὰ πληγεῖ ἡ ἠθική του ὑπό-
σταση. 

Τὸ δικαστήριο τῶν Σκοπίων 
τὸν κατηγόρησε ὅτι καταχράστηκε 
χρήματα, κατηγορία ψευδής, ἄδι-
κη καὶ ἄριστα σκηνοθετημένη. Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης φυλακί-
σθηκε πρόσφατα γιὰ 2 ½ χρόνια 
στὶς φυλακὲς τῶν Σκοπίων «Ἰντρί-
ζοβο» μέσα σὲ θάλαμο ἕξι ἀτόμων, 
ποὺ βαρύνονταν γιὰ ἐγκληματικὲς 
πράξεις.

Ἀπὸ ὅσα ἀναφέρθηκαν κα-
ταδεικνύεται ἡ προσπάθεια 

τῶν Ἀρχῶν γιὰ τὴ σωματικὴ καὶ 

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ
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ἠθικὴ ἐξόντωση τοῦ Ἰωάννου. Δυ-
στυχῶς, μία χώρα ποὺ ἰσχυρίζεται 
ὅτι σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ 
ΝΑΤΟ καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση, στὸ βάθος της στηρίζει ἕνα 
ἀπολυταρχικὸ καθεστώς, ὑπὸ τὴ 
σιωπηλὴ ἀδράνεια καὶ ἀδιαφορία 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν 
Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμε-
ρικῆς. Ἂν καὶ πέρασαν πέντε χρό-
νια ἀπὸ τὴν αἴτηση γιὰ τὴ νόμιμη 
ἀναγνώριση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀχρίδος ὡς θρησκευτικῆς ὀργα-
νώσεως, τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο 
ἀκόμη δὲν πῆρε καμιὰ ἀπόφαση. 

Ἐπιγραμματικὰ μποροῦμε νὰ 
ποῦμε τὰ ἑξῆς: 

-Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης 
εἶναι ἑλληνομαθής, ἔνθερμος 
ὑποστηρικτὴς τῶν ἑλληνικῶν δι-
καίων καὶ ὑποψήφιος διδάκτωρ 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.

-Βρίσκεται σὲ ἐκκλησιαστικὴ 
κοινωνία μὲ τὴ Μητέρα Ἐκκλησία 
τῆς Σερβίας, ἡ ὁποία ἀρχικὰ τὸν 
ὅρισε Ἔξαρχό της στὰ Σκόπια καὶ 
ἀργότερα Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Πρό-
εδρο τῆς Συνόδου. 

-Εἶναι ἕνας μάρτυς συνειδή-
σεως καὶ παρολίγον καὶ μάρτυς 
αἵματος, ὅταν μίσθαρνα ὄργανα 
τοῦ καθεστῶτος ἐπεχείρησαν ἀνε-
πιτυχῶς νὰ τὸν δολοφονήσουν. 

Ἔκκληση

Ὁ μαρτυρικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης καὶ ἡ ὑπ΄ αὐτὸν 
μοναστικὴ ἀδελφότητα ἔχουν πολὺ μεγάλο πρόβλημα ἐπιβιώσε-
ως. Γι΄ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἡ οἰκονομικὴ στήριξή τους. Ὅσοι ἐπιθυ-
μοῦν νὰ τοὺς βοηθήσουν, μποροῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν μαζί μου 
(κινητὸ 6937-257655), γιὰ νὰ τοὺς ὑποδείξω τὸν τρόπο βοήθειας. 

Μιχ. Γ. Τρίτος,

Καθηγητής Α.Π.Θ.



«ΠΡΟΤΙΜΩ Ν’ ΑΝΑΨΩ ΕΝΑ ΚΕΡΑΚΙ»

Προτιμώ ν' ανάψω ένα κεράκι, 
παρά να καταριέμαι το σκο-

τάδι», είπε κάποτε η Ελ. Ρούσβελτ.
Και είχε δίκιο. Η γνώμη της δεί-

χνει καθαρά τη διαφορά που υπάρχει 
ανάμεσα στην παθητική εναντίωση, 
που αποτελεί άρνηση, και στην ενερ-
γητική αντίδραση, που είναι θέση.

Δεν ωφελεί να καταριέσαι το σκο-
τάδι.

Μόνον αν ανάψεις ένα κεράκι, θα 
γίνει Φως...

Αν διαφωνείς με τον τρόπο που 
γίνονται ορισμένα πράγματα, αν σ' 
ενοχλεί η ψευτιά, η δειλία και η υπο-
κρισία, μην αντιδράσεις μόνο με την 
περιφρόνηση.

Η περιφρόνηση δεν είναι όπλο!
Ο μόνος σωστός και αποτελεσμα-

τικός τρόπος, για να κάνεις ν' ακου-
στεί η διαμαρτυρία σου, είναι η δρά-
ση.

Γι' αυτό, όταν βλέπεις γύρω σου 
ότι κάτι δεν πάει καλά, μη σταματή-
σεις στην κριτική.

Σκέψου: «Τι μπορώ να κάνω για 
να διορθωθεί η κατάσταση;».

Και κάνε αυτό που μπορείς...
Στην ψευτιά απάντησε με την ει-

λικρίνεια. Ειλικρίνεια, ό,τι κι αν σου 
κοστίσει.

Στην κακία με την καλωσύνη, την 

ανοχή, την αγάπη.
Στην διάχυτη αδικία, με την δικαι-

οσύνη.
Στην πολύμορφη ανηθικότητα 

που μας ζώνει, με την αγνότητα και 
καθαρότητα της καρδιάς.

Στην αβεβαιότητα, στο άγχος της 
εποχής μας, με την βεβαιότητα και 
την ελπίδα, που σου δίνει η Πίστη 
στον Θεό.

Στην άρνηση του Θεού, που μερι-
κοί διακηρύσσουν, με την ακλόνητη 
πεποίθηση στην ύπαρξή Του.

Τότε ανάβεις ένα κεράκι στο περι-
βάλλον σου: στο σπίτι σου, στο σχο-
λείο, στο Πανεπιστήμιο, στο εργοστά-
σιο που εργάζεσαι, στο γραφείο σου, 
στην κοινωνία.

Ένα κεράκι, που απομακρύνει το 
πυκνό σκοτάδι. 

Και χαρίζει Φως.
Φως πνευματικό!
Φως ζωογόνο!
Φως Χριστού!

Έτσι η νέα γενιά του 21ου αι-
ώνα, οι δυνατοί και γενναί-

οι, πάντα ολόρθοι παλεύουν για τη 
νίκη, τον θρίαμβο. Παντού και πάντα. 
Όσο κτυπάει η καρδιά τους. Κι ας 
λυγίζει το κορμί. Αυτοί συνεχίζουν: 
Όσο κτυπάει η καρδιά τους! 

Α.Ι.Α.

Χρονογράφημα

«
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ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Θλιβερό το φαινόμενο απου-

σίας αυθεντικών προτύπων 

από την κοινωνία μας. Ζούμε σε επο-

χή χωρίς σημεία αναφοράς και χω-

ρίς σαφείς προσανατολισμούς. Σή-

μερα, κυρίως οι νέοι μας, έχουν ως 

οδηγό τους τις επιθυμίες και τα ένστι-

κτά τους. Και αντιδρούν κατά κανόνα 

παρορμητικά...

 Το πρότυπο δεν είναι κάτι το τυ-

χαίο. Είναι κάτι που διαρκώς ακτινο-

βολεί. Στα ηθικά πρότυπα αναγνωρί-

ζουμε την γνησιότητα και την αρετή. 

Διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλά-

με για πρότυπα αλλά για κοινωνικά 

κακέκτυπα που παρασύρουν σε ψευ-

δαισθήσεις δήθεν προτύπων. Έχει 

γεμίσει ο κόσμος σήμερα από τέ-

τοια ειδωλικά κακέκτυπα.  Καλλιερ-

γείται  καθημερινά από τα Μ.Μ.Ε μια 

νοοτροπία που ευνοεί και παρασύ-

ρει προς τα κοινωνικά είδωλα. Αλλά 

αυτά τα είδωλα αναζητούν οπαδούς 

χωρίς πρωτοβουλία και απαιτούν λα-

τρεία και πάθος. Το πρότυπο αξιώνει 

αρετή και ήθος. Τα είδωλα δεν στη-

ρίζουν τον άνθρωπο. Αντίθετα τον 

αφιονίζουν και, αντί να τον μορφώ-

νουν, τον παραμορφώνουν. 

Πώς θα βγούμε από αυτή την κρί-

ση και τον παραλογισμό των ειδώ-

λων της εποχής μας; Πώς θα προστα-

τέψουμε την ποιότητα της ζωής μας 

και πώς θα διαφυλάξουμε την αξία 

του ανθρώπινου προσώπου που δια-

κυβεύεται ανίερα σ΄ αυτή την κοινω-

νία του παραλόγου και της πνευμα-

τικής καχεξίας; Επιτυχία θα έχουμε 

όταν κατατείνουμε προς την εφαρμο-

γή των ηθικών αξιών για την ολοκλή-

ρωσή μας ως αρτίων ανθρώπων αλλά 

και όταν βιωματικά προσβλέπουμε 

προς την ομοίωση του ενός και μο-

ναδικού αληθινού προτύπου, που εί-

ναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός εί-

ναι το τέλειο πρότυπο αγάπης, δικαι-

οσύνης και αγιότητας. 

Από το φως του Χριστού και των 

αγίων Του έχει ανάγκη η κοινωνία 

μας σήμερα. Μόνο όταν σε αυτό το 

δρόμο βηματίζουμε  σταθερά, μπο-

ρούμε να ελπίζουμε στο κτίσιμο ενός 

κόσμου με ανθρωπιά, ειρηνικού και 

πολιτισμένου. 
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Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

( Σημ. «Κ.Τ.»: Προσυπογράφουμε 

ανεπιφύλακτα τις απόψεις τού εγκρί-

του περιοδικού «Ο ΣΩΤΗΡ» τεύχ. 

1ης Ιουν. 2012, σσ. 252-254, που 

στη συνέχεια  καταχωρίζουμε.) 

Στην πατρίδα μας η λεγόμε-

νη οικονομική κρίση απετέ-

λεσε πρώτης τάξεως ευκαιρία για την 

επιβολή κώδικα συγκέντρωσης όλων 

των στοιχείων σε κεντρικό σύστημα 

ολοκληρωτικού οικονομικού ελέγ-

χου. Αρχικά επιχειρήθηκε να επι-

βληθεί η λεγόμενη  Φοροκάρτα και 

η κάρτα του πολίτη. Αφού όμως απέ-

τυχε παταγωδώς η επιβολή της Φο-

ροκάρτας και επειδή φοβήθηκαν ότι 

θα αποτύχει και η Κάρτα του Πολί-

τη, οι έξωθεν κινούμενοι διαχειριστές 

της εξουσίας βρήκαν άλλο δρόμο για 

έλεγχο των πάντων. 

Τρεις μόλις μέρες μετά το Πάσχα 

και ενώ είχαν ήδη προκηρυχτεί οι 

εκλογές, έτσι, μέσα στην γενική σύγ-

χυση, προκειμένου να μην εκδηλω-

θεί καμία αντίδραση, η εκπνέουσα 

Κυβέρνηση με εναπομένουσα ζωή 

μόλις δυόμισι εβδομάδων εφαρμόζει 

το έξωθεν διατεταγμένο σχέδιο υπο-

δουλώσεως του ελληνικού λαού, του 

θεωρούμενου από αυτούς πιο ατίθα-

σου λαού του κόσμου. Ιδού η είδη-

ση της 18ης Απριλίου: «Σε πρωτοφα-

νές - ηλεκτρονικό φακέλωμα - όλων 

των Ελλήνων και μάλιστα αναδρομι-

κό προχωρά το Υπουργείο Οικονομι-

κών, προκειμένου να ενεργήσει δι-

ασταυρώσεις για να εντοπίσει περι-

πτώσεις φοροδιαφυγής... Το Υπουρ-

γείο απαιτεί από τράπεζες, κλινικές, 

το χρηματιστήριο, ασφαλιστικές  εται-

ρείες, ασφαλιστικά ταμεία κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης, εταιρεί-

ες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 

δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέ-

λειας (Δ.Ε.Η, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) να στεί-

λουν στη Γενική Γραμματεία Πληρο-

φοριακών Συστημάτων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών αναλυτικά στοι-

χεία για όλους τους πελάτες τους, 

προκειμένου αυτά να διασταυρω-

θούν με τις δαπάνες και τα εισοδήμα-

τα που αναγράφονται στις φορολογι-

κές δηλώσεις κάθε χρόνο και, όπου 

υπάρχουν διαφορές, να επιβάλλονται 

φόροι και αυστηρά πρόστιμα...».

Πρωτοφανής εφιαλτική συγκέ-

ντρωση στοιχείων όλων των πολιτών, 

έτσι που καθίσταται δυνατή η άσκη-

ση κεντρικού ελέγχου της οικονομι-
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κής ζωής... 

Ετοιμασία για αντίσταση. Είναι 

φανερό πως έχουμε επίθεση. Τέτοια 

που να μην αποτολμήσει ν΄ αντιδρά-

σει  κανείς. Η λογική τους είναι ακα-

ταμάχητη:  Όλοι ξέρετε, πού έχου-

με οδηγηθεί... στα πρόθυρα οικονο-

μικής καταστροφής. Ποιος φταίει γι΄ 

αυτό; Εσείς οι πολίτες, που δεν πλη-

ρώνετε τους φόρους! Το καταλαβαί-

νετε: πρέπει να ελέγξουμε την φορο-

διαφυγή. Λοιπόν, δεχθείτε κεντρικό 

έλεγχο όλων των στοιχείων σας και 

μη μιλάτε. Όσοι αντιδρούν σ΄ αυτά, 

σίγουρα είναι ύποπτοι... Κάτι θέλουν 

να κρύψουν! 

Όμως, όσα προσχήματα κι αν επι-

καλεσθούν αυτή τη φορά, οι απο-

κρυπτόμενοι πραγματικοί τους σκο-

ποί έγιναν ολοφάνεροι. Ο κ. Κασιμά-

της το επεσήμανε ξεκάθαρα: «Υπάρ-

χουν βαθύτερες ρίζες, τις οποίες κα-

νείς σήμερα δεν μπορεί να φαντα-

στεί». Τα ερωτήματα για την ενέρ-

γειά τους είναι καταλυτικά. Ιδού: Γιατί 

αυτό δεν το έκαναν νωρίτερα; Ή για-

τί δεν άφησαν να το κάνει η κυβέρ-

νηση που θα προέκυπτε από τις εκλο-

γές;  Διότι απλούστατα θα εκδηλω-

νόταν ισχυρότερη αντίδραση. Ο λύ-

κος στην αντάρα χαίρεται. Και οι λύ-

κοι της νέας τάξεως μέσα στην αντά-

ρα της προεκλογικής περιόδου επιτέ-

θηκαν.

Δεύτερο και σημαντικότερο: Για-

τί παρακάμπτουν την Αρχή Προστα-

σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα; Είναι ένοχοι και παρανομούν 

εν ψυχρώ! Η Αρχή είχε αρνηθεί πα-

λαιότερα να επιτρέψει τη Φοροκάρτα! 

Γι΄ αυτό και εξανάγκασαν, ως φαίνε-

ται, σε παραίτηση τον Πρόεδρό της. 

Τώρα δε, την αγνοούν προκλητικά.

Η υποδομή για την επιβολή πα-

γκόσμιας κυριαρχίας είναι ήδη πολύ 

προχωρημένη. Μόνο άνθρωπος πα-

ντελώς τυφλός πνευματικώς δεν βλέ-

πει και δεν αντιλαμβάνεται τον επερ-

χόμενο κίνδυνο. Όλη αυτή η ρα-

γδαία εξέλιξη του κακού, μάλιστα τις 

τελευταίες δεκαετίες, δεν είναι ούτε 

τυχαία ούτε κατά κάποιο τρόπο φυσι-

ολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Εί-

ναι σχεδιασμένη και καθοδηγούμενη 

και χρηματοδοτούμενη από όργανα 

του σατανικού μίσους. 

Ο έλεγχος των πάντων οδηγεί σε 

δημιουργία υποδομής προδρομικής 

του Αντιχρίστου. Ενώπιον αυτού του 

κινδύνου οι πιστοί οφείλουμε να ετοι-

μαστούμε. Να οπλιστούμε πρωτίστως 

με το υπερόπλο της πίστεως και αφο-
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σιώσεως στον Κύριο... Αλλά και να 

αντιδράσουμε. Αν η παθητική αντί-

σταση στην επιβολή της Φοροκάρ-

τας οδήγησε στην αποτυχία της, και 

τώρα η με κάθε νόμιμο μέσο αντί-

δρασή μας μπορεί να ματαιώσει τους 

φασιστικούς νεοταξικούς σχεδια-

σμούς των επιδόξων παγκοσμίων τυ-

ράννων, οι οποίοι ας το ξέρουν: ΄Ο,τι 

και να μηχανευτούν, στο τέλος θα συ-

ντριβούν από τον μόνο ζώντα Θεόν, 

τον Κύριον Ιησούν  Χριστόν.  Αυτόν 

που είναι ο τελικός νικητής και ο μό-

νος Κύριος και Κυβερνήτης του Κό-

σμου.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΑΒΡΑ

Η ευθύνη των δημοσιογρά-

φων για την κατάντια της χώ-

ρας είναι τεράστια. Και κυρίως όσων 

επί χρόνια οργανώνουν και εν τέλει 

νομιμοποιούν αυτό που τάχα ονομά-

ζεται στην Ελλάδα πολιτικό τοκ σόου, 

ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται 

περί μιας συνειδητής προσπάθειας 

να μεταφέρουμε στα τηλεοπτικά πλα-

τό τον "σκυλοκαβγά" ενός καφενεί-

ου χάριν τηλεθέασης. Άλλωστε είναι 

από χρόνια παρατηρημένο: ΄Οσο με-

γαλύτερη χάβρα, όσος περισσότερος 

τζερτζελές, τόσο μεγαλύτερη τηλεθέ-

αση.

 Όταν  (αυτός) διαπληκτιζόταν με 

τον συνάδελφό του και εγώ εις μά-

την προσπαθούσα να τους διακόψω 

και να τους πω ότι αυτό δεν είναι δι-

άλογος, μόλις έγινε διάλειμμα μού 

είπε το εξής αμίμητο: "΄Ασε μας, ρε 

Κωνσταντίνε, να τσακωθούμε λίγο, 

μήπως και ανεβούν τα νούμερα" (!!!) 

Ναι, και η ευθύνη των πολιτικών εί-

ναι τεράστια... 

Αλλά η στόχευση του παρόντος 

δεν είναι η ανάδειξη της ευθύνης των 

πολιτικών όσον κυρίως της δικής μας 

(των δημοσιογράφων). Ας είμαστε 

επί τέλους ειλικρινείς.

΄Οσο το φαινόμενο των εριστικών 

φωνακλάδων περιοριζόταν στα λε-

γόμενα πρωϊνάδικα, παρέμενε σχε-

δόν γραφικό. Με τον καιρό, ωστό-

σο, το πρόβλημα άρχισε να γίνεται 

σοβαρότερο, όταν στη λίστα της δι-

ασφαλισμένης τηλεθέασης κατέφυ-

γαν ακόμη και τα βραδινά πολιτικά 

τοκ σόου... νομιμοποιώντας πλήρως 

τη χάβρα και τις φωνές ως τάχα πολι-

τικό διάλογο...

΄Ετσι και ο "σκυλοκαβγάς" στα τη-

λεοπτικά παράθυρα χάριν τηλεθέα-

«
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σης. 

Να, και οι βασικοί λόγοι που οι 

πολίτες έχουν βάλει όλους - δημοσι-

ογράφους και πολιτικούς - στο ίδιο 

τσουβάλι». 

(Σημείωση σχολιαστή: Η ως άνω  

καταγγελία δεν είναι δική μας. Είναι 

«εξομολόγηση» δημοσιογράφου (χά-

ριν τηλεθέασης και εδώ;). Δέστε την 

εφημερίδα «Η Καθημερινή» της 8ης 

Ιουνίου, για να βεβαιωθείτε περί του 

λόγου το ασφαλές. Και για να έχετε 

24 ώρες το 24ωρο ανοικτή την τηλεό-

ραση σας προπάντων για την μόρφω-

ση (;;;) των παιδιών σας.)

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 

ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΗΣ

Η πριγκίπισσα Μάχα αλ Σου-

ντάιρι της Σαουδικής Αρα-

βίας προσπάθησε τα ξημερώματα της 

Παρασκευής 1ης Ιουνίου να δραπε-

τεύσει από το πολυτελές ξενοδοχείο 

Σάνγκρι Λα του Παρισιού, όπου διέ-

μενε, χωρίς να εξοφλήσει τους λογα-

ριασμούς της. Το καταπληκτικό σχέ-

διο της πριγκίπισσας με την 60μελή 

συνοδεία της προέβλεπε δραπέτευση 

από το ξενοδοχείο όσο πιο διακριτι-

κά και αθόρυβα γινόταν. Διέμενε σ΄ 

αυτό από τις 23 Δεκεμβρίου σε, συ-

νολικά, 41 σουίτες και δωμάτια.

Αλλά οι κινήσεις του περιβόητου 

αυτού ομίλου παραξένεψαν το προ-

σωπικό, το οποίο ειδοποίησε την 

αστυνομία. Οι ακόλουθοι της πρι-

γκίπισσας δεν κατάφεραν να διαφύ-

γουν. Φορτωμένοι με βαλίτσες, μπα-

ούλα και καπελιέρες, συνελήφθη-

σαν. Η πριγκίπισσα όφειλε ακόμη 

στο ξενοδοχείο 6 εκατομμύρια ευρώ 

από τα συνολικά 16 εκατομμύρια που 

θα κόστιζε η όλη διαμονή τους. 

Η Μάχα αλ Σουντάιρι είναι σύζυ-

γος του πανίσχυρου υπουργού εσω-

τερικών της Σαουδικής Αραβίας  και 

πρώτου στη σειρά για τη διαδοχή στο 

θρόνο.

0 79χρονος Νάιφ το 2009 είχε 

αποκηρύξει την σύζυγό του Μάχα εξ 

αιτίας των υπερβολικών χρεών (15 

εκατ. ευρώ), ποσά που είχε κατασπα-

ταλήσει κατά την διάρκεια προηγου-

μένης παραμονής της στο Παρίσι (βλ. 

την εφ. «Η Καθημερινή», 5.6.12).

Η  Μάχα αλ Σουντάιρι στο Παρί-

σι, πλέοντας  μέσα στη χλιδή και στην 

πολυτέλεια της μεγάλης ζωής, που 

δεν την επαρκούσαν τα δικά της χρή-

ματα για να ζήσει, υπέβλεπε και των 
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άλλων τις περιουσίες.

Αλλά, να κι άλλος ένας στην Αθή-

να, δικός μας. Υπουργός αυτός με 

την σύζυγό του. Αυτοί οι δύσμοιροι, 

πτωχοί όντες και λιμώττοντες, έστρε-

ψαν τα άπληστα βλέμματά τους όχι σε 

ιδιωτικά βαλάντια, αλλά στον πλού-

σιο κρατικό κορβανά, ώστε να ικανο-

ποιήσουν όσα τους χρειαζόντουσαν 

για τις... βιοποριστικές τους ανάγκες. 

Οι εξιδιασμένες αυτές προσωπικό-

τητες έχουν ήδη αρχίσει την πορεία 

τους προς την δικαιοσύνη της πολιτεί-

ας και σε λίγο θα τραγουδάνε: «Της 

φυλακής τα σίδερα είναι για τους λε-

βέντες». 

Και στα αυτιά τους από τα βάθη 

της αιωνιότητας θα φτάνει η κραυγή: 

«Ἂγε νῦν οἱ πλούσιοι... ἐτρυφήσατε 

ἐπί τῆς γῆς καί ἐσπαταλήσατε, ἐθρέ-

ψατε τάς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ 

σφαγῆς» (Ιακ. ε΄, 5).

IN MEMORIAM

Κατά τήν κρίση τῆς παιδείας, 

πού διερχόμεθα, ὑπάρχουν 

παιδαγωγοί ἐπιστήμονες, ὃπως συμ-

βαίνει μέ τούς διδάσκοντας στόν «Ἀπ. 

Παῦλο», πού ἀναλίσκουν τίς πνευ-

ματικές των δυνάμεις στήν διαμόρ-

φωση τῆς προσωπικότητας τῶν μα-

θητῶν τους. Ἒτσι ξεχωριστός παιδα-

γωγός ὑπῆρξε ὁ Δημήτριος Κόντης, ὁ 

ὁποῖος ἐσχάτως ἐξεδήμησε. Διῆλθε 

ὃλα τά στάδια τῆς ἱεραρχίας, ἀπό 

ἁπλός διδάσκαλος σέ διευθυντή καί 

γενικό ἐπιθεωρητή. Ἒγραψε σχολικά 

βιβλία πρός διαφώτιση τῶν μαθητῶν. 

Ἐξετιμήθη ἀπό τόν Ἰωάννη Κολι-

τσάρα, ὁ ὁποῖος ἳδρυσε τήν «Ἓνω-

ση Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν». Τόν 

ἐχρησιμοποίησε ὡς ἀξιόλογο συ-

νεργάτη στό Διοικητικό Συμβούλιο, 

στήν ὀργάνωση ἀνά διετία παιδαγω-

γικῶν συνεδρίων, στήν ἐπιμέλεια τῶν 

ἐκδόσεων τοῦ περιοδικοῦ «Ἑλληνο-

χριστιανική Ἀγωγή». Ὑπῆρξε φίλος 

μου ἀπό τήν παιδική μας ἡλικία καί 

ἡ φιλία μας συνεχίσθηκε ὣς τίς ἡμέ-

ρες μας. Ἦτο ἐξαίρετος σύζυγος μέ 

δύο ἀξιολόγους υἱούς. Ἦτο φιλότι-

μος, τίμιος, εἰλικρινής, συνετός, δί-

καιος, συνεργάσιμος καί ἀφοσιωμέ-

νος ἀγωνιστής τοῦ Χριστιανισμοῦ καί 

τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

 Φίλτατε, μοῦ λείπεις! 

Γεώργιος Μποζώνης

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Σάν ἓνα φῶς θαμπωτικό
Τόν συναπάντησε
πηγαίνοντας στή Δαμασκό.
Κι ὃταν ξανάνοιξε
τά τυφλωμένα μάτια
μέ τό ραβδί τῆς πίστης τό στερρό
πῆρε τά μονοπάτια.
Κι ὡς εἶναι σκεῦος διαλεχτό
θά διαλαλήσει:
«Μάταια ἡ ζωή χωρίς Χριστό∙
πέρασαν ὃλα τά παλιά,
καινούργια κτίση».

Τά πόδια του
(«ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες…»)
ὀργώνουνε χωριά καί πολιτεῖες
κι ὃπου τόν Λόγον ἒσπειρε
φυτρώνουν Ἐκκλησίες!
Καί στῆς καρδιᾶς του τό περβόλι
ἓνα λουλούδι
μέσα στά τόσα
σέ ὓμνο ξεχύνεται.
Ὦ, τῆς Αγάπης τό τραγούδι
πού δέν τό φθάνει Ἀγγέλων γλῶσσα!

Καί τί σάν εἶναι τό κορμί
τυραννισμένο
κι ἀνεμοζάλες ἂν τό δέρνουν;
Τῆς φυλακῆς του τό κελί
κι οἱ ἁλυσίδες
γλυκειές ἐλπίδες
θαρρεῖς τοῦ φέρνουν.

Ο ΠΑΥΛΟΣ
Μά οἱ λογισμοί
ὃλο γιά τήν οἰκοδομή
τῶν ἀδελφῶν
πασχίζουν
σ’ ἐκεῖνες τίς ἐπιστολές,
ὃπου διαμάντια εἶναι, λές,
καί σελαγίζουν.
Ἀναρωτιέται μοναχά.
Νά ζεῖ γιά τόν Χριστό 
ἢ νά πεθάνει
γι’ Αὐτόν;
Τ’ ἀθάνατο στεφάνι
πῶς λαχταρᾶ!
Κι ὃσα παθήματα καί πιότερη χαρά
καί καύχημα μεγάλο.
(«Ὃλα γιά Ἐκεῖνον καί ἀπ’ Αὐτόν
καί εἰς Αὐτόν…») τί ἂλλο;
Κεῖνο τό φῶς τό πρωτινό
ἀπόμεινε παντοτεινό
κι ἐφλόγιζε τόν Παῦλο.

Ἀκάματο ἒτσι δουλευτή
ὣς τ’ ἂσπρα γηρατειά του
τόν βρῆκε,
σάν ἒφθασεν ἡ ὣρα.
Κι ὡς ἐποθοῦσε νά σταθεῖ
στό πλάι μέ τό Χριστό του,
ξάφνου τοῦ δήμιου τό σπαθί…

Καί τώρα
νά πού ἀλήθεψε
τό μόνο ὂνειρό του.
                                     ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Φέτος με οδηγό τις περσινές προτιμήσεις των Γονέων, 
προβλέπεται ότι για τη νέα Σχολική Χρονιά 

θα υπάρξει πληρότητα μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας.
Οι ενδιαφερόμενοι Γονείς πρέπει εγκαίρως να προσέλθουν 

για την εγγραφή των παιδιών τους.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τη νέα σχολική χρονιά 2012-13 θα λειτουργεί η 
"Στέγη Μαθητικού Ομίλου" ξέχωρα για μαθητές και μαθήτριες. θα 
δέχεται για διαμονή και φιλοξενία περιορισμένο αριθμό μαθητών, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό της. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν έγκαιρα σχετική αίτηση στη Διεύθυνση του Σχολείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατασκηνωτικά Σεμινάρια "Κοινωνικής Προσπάθειας"

Φέτος οι κατασκηνωτικές περίοδοι ορίστηκαν ως εξής:
• 22/6 -3/7 για παιδιά α΄ σχολικής ηλικίας & μέχρι Δ΄ δημ.
• 4/7 -16/7 για αγόρια 11-15 ετών
• 18/7-30/7 για κορίτσια 11-15 ετών




