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Κ ατάλληλος σταθμὸς τῆς ζωῆς

γιὰ σκέψεις καὶ ἀποφάσεις

εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους. Καὶ ἂν

οἱ  ἀποφάσεις εἶναι καλῆς ποιότη-

τας, ἂν γίνονται μὲ σοβαρὰ κίνητρα

δημιουργοῦν ἀξιέπαινη συνήθεια.

Ὁ χρόνος. Νὰ ἕνα ζήτημα ποὺ

προβάλλει μὲ ἀξιώσεις στὴν ἀρχὴ

τοῦ νέου ἔτους. Εἶναι ἕνας παρά-

γοντας μέ τόν ὁποῖο πιστώνεται ἡ

μερίδα μας.

Αἰωνιότητα. Εἶναι ἡ ἄλλη ἀλή-

θεια πρὸς τὴν ὁποία στρέφονται οἱ

βαθεῖς καὶ ἄσβεστοι πόθοι τοῦ ἀν -

θρώπου.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσηλώνε-

ται στὸ σήμερα, στὶς ἀνάγκες καὶ τὶς

ἐπιτυχίες του, στενεύει ὑπερβολικὰ

τὸ ὀπτικὸ πεδίο τῆς ψυχῆς του.

Ὅταν ὑπολογίζει μόνο στὸ χρόνο

τῆς παρούσης ζωῆς, τότε διαπλάθει

περιορισμένο τὸν ὁρίζοντα τῆς

ὕπαρξής του. Καὶ ἡ συνέπεια αὐτοῦ

τοῦ τρόπου σκέψεως εἶναι ἐνέργει-

ες καὶ ἀποφάσεις ὀλέθριες. Μέσα

στὴ στενόχωρη αὐτὴ ἀτμόσφαιρα

θὰ ζητήσει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἱκανο-

ποιήσει τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς ἀπο-

λαύσεις τῆς στιγμῆς. Θὰ ζητήσει νὰ

ἀντιμετωπίσει τὶς ἀνάγκες ἢ τοὺς

φόβους τῆς αὔριον καὶ διὰ τὸ μέλ-

λον τὸ τόσο ἐπίφοβο ποὺ περιορί-

ζεται στὸν ἀκαθόριστο χρόνο τῆς

ἐπίγειας ζωῆς. Θὰ ἀντιμετωπίσει τὶς

ἀνάγκες καὶ τοὺς φόβους αὐτοὺς

μὲ λύσεις ποὺ κατά τεκμήριο δὲν

«ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΧΡΟΝΟΝ...»
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ἔχουν σχέση μὲ τοὺς νόμους καὶ

τὴν ἠθική. Και μᾶλλον θὰ καταφύ-

γει στὴν ψευτιὰ, τὴν ἀδικία καὶ τὴ

νοθεία σέ βάρος τῆς ζωῆς τοῦ

ἄλλου. Τὰ γεγονότα αὐτὰ κραυγά-

ζουν στὴν ἐποχή μας. 

Π όσο διαφορετικὴ εἶναι ἡ κα-

τάσταση, ὅταν ὁ ἄνθρωπος

στρέφει τὸ βλέμμα του στὴν αἰωνιό-

τητα. Ὅταν πιστεύει ὅτι ἔχει προ-

ορισθεῖ «ἵνα ἔχη ζωὴν αἰώνιον».

Ὅταν πιστεύει ὅτι «ζωὴν αἰώνιον

ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς καὶ ἡ ζωὴ ἐν

τῷ Υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν.» (Ματθ. ιθ΄,

16). Ἡ πίστη αὐ τὴ σὲ ἀπόλυτη πρα -

γματικότητα ἀνοίγει στὸν ἄνθρωπο

ὁρίζοντες στοὺς ὁποίους τὸν καλεῖ

νὰ στρέψει τὴν ψυχή του. Τοῦ χα-

ρίζει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναπνεύσει

σέ θεία ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ ἐξαρτή-

σει τὴν ὕπαρξή του ἀπὸ τὴν πίστη

στήν αἰωνιότητα. 

Ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα!

Πρᾶγμα σπουδαῖο νὰ ἐξαρτᾶται ὁ

ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα. Νὰ

διευρύνει τὴν διάνοιά του καὶ τὴν

κρίση του ὥστε νὰ ρυθμίζει τὴν ἐπί-

γεια ζωὴ σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτή-

σεις τῆς αἰωνιότητας. Αὐτὸ εἶναι

δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, διότι Αὐτὸς «δέ-

δωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἴνα γινώσκω-

μεν τὸν ἀληθινόν» καὶ «οὕτως ἐστιν

ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ἡ ζωὴ ἡ αἰώ -

νιος (Α΄ Ἰω. ε΄, 20) 

᾽E ξάρτηση τῆς παρούσης ζω -

ῆς ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα. Τοι-

ουτοτρόπως δὲν ὑπάρχει κίνδυνος

νὰ ἐξαπατηθεῖ ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τὶς

ἐπιτυχίες τῆς στιγμῆς. Ἐμπνευόμε-

νος ἀπὸ τὴν αἰώνια ἀλήθεια πείθε-

ται ὅτι τὰ παρόντα εἶναι προσωρινὰ,

ἀνίκανα νὰ ἑλκύσουν τὴν ἀνθρώπι-

νη ἐμπιστοσύνη, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐπι-

κίνδυνα στὴ διαχείρησή τους. Καί

αὐτὰ δὲν εἶναι τὰ πολύτιμα ποὺ θὰ

τὸν συνοδεύουν στὸ προσεχὲς

αἰώνιο ταξίδι του. 

Μὲ τὴν προοπτική τῆς αἰωνιότη-

τας θὰ βλέπει ὁ ἄνθρωπος τὰ λυπηρὰ

ὡς στιγμιαῖα καὶ θὰ ἐπιβεβαιώνει

μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο ὅτι δὲν εἶναι

ἄξια τὰ παθήματα τῆς παρούσης ζω -

ῆς μπροστὰ στὴ δόξα ποὺ θὰ τοῦ φα-

νερωθεῖ στὸ αἰώνιο μέλλον του. «Τὰ

βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλε-

πόμενα αἰώνια» (Β΄ Κορ. δ΄ 17-18)
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Ἀλληλεξάρτηση τῆς αἰωνιότητας

ἀπὸ τὸ χρόνο τῆς παρούσης ζωῆς.

Ἰδού τὸ θαυμαστόν: Ἡ αἰωνιότητα

καλεῖται νὰ ρυθμίζει ἀκόμη καὶ τὶς

στιγμὲς τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς μας. Ἡ

παροῦσα ζωὴ εἶναι ἀνεκτίμητο κε-

φάλαιο κυρίως γιὰ τὸ ὅτι μᾶς δίδε-

ται ἀπὸ τὸν Θεὸν πρὸς χρῆσιν καὶ

ἐκμετάλλευσιν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση

τῆς αἰώνιας ζωῆς. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς

καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος παραγγέλλει νὰ

«ἐξαγοράζωμεν τὸν καιρὸν» (Κολ.

δ΄, 5), δηλαδὴ νὰ διαχειριζόμαστε

κατάλληλα τὸν χρόνον τῆς παρού-

σης ζωῆς. Ἔτσι ὁ χαρακτήρας μας,

ἀνάλογα μὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς

καθημερινές πράξεις θά ἀπαρτίζει

μιά ψηφιδωτή εἰκόνα ποὺ θά μορ-

φώνεται σὲ καλλιτέχνημα ἢ σὲ βα-

ναυσούργημα. 

Ὁ Κύριος εἶπε: «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς

τοῦ κόσμου» καὶ «Ἕως τὸ φῶς ἔχε-

τε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἳνα υἱοὶ φω -

τὸς γένησθε». Ὅταν ἡ κάθε στιγμὴ

εἶναι φωτισμένη ἀπὸ τὸ φῶς τῆς πί-

στεως στὸν Χριστὸ, ἀσφαλῶς γίνε-

ται στιγμὴ γιὰ τὴν αἰωνιότητα καὶ

ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὴν ἡ θέση μας

γιὰ τὸ αἰώνιο μέλλον.

Χ ρόνος καὶ αἰωνιότητα. Κυβερ-

νήτης καὶ ρυθμιστής ὅλων

ποὺ ἀνήκουν στὸ χρόνο καὶ στὴν

αἰωνιότητα, εἶναι ὁ ἄχρονος καὶ

αἰώνιος Θεός. Εἴτε πρόσωπα, εἴτε

πράγματα, εἴτε καταστάσεις, ὃλα κι-

νοῦνται καὶ προχωροῦν σύμφωνα

μέ τὸ σχέδιο τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ

αἰώνιου Κυβερνήτη. Καὶ ὅταν μέν ἡ

ζωή μας κυλάει ἤρεμα δὲν δυσκο-

λευόμαστε νὰ ἐννοήσουμε ὅτι τὴν

παρακολουθεῖ ὁ σοφός Κυβερνή-

της. Ἀλλὰ, ὅταν θλίψεις καὶ δοκι-

μασίες ἐπικρατοῦν, τότε ἐγείρονται

τὰ πιεστικὰ ἐρωτήματα καὶ οἱ μεγά-

λες ἀπορίες. Τό παιδάκι μπορεῖ νὰ

ἀπορεῖ, γιατί ὅλος ὁ χρόνος νὰ μὴν

εἶναι ἂνοιξη ἀνθισμένη, ἀλλὰ νὰ

ἔρχεται καὶ τὸ καυστικὸ καλοκαίρι

καὶ ὁ παγερὸς χειμώνας. Δὲν ἀπο-

ρεῖ ὅμως καὶ ὁ ἔμπειρος ἂνθρωπος.

Αὐτός βλέπει ὅτι τὶς περιστάσεις τὶς

κυβερνάει ὁ ἴδιος ὁ Πατέρας καὶ

ἔτσι δὲν χάνει τὴν πίστη του σὲ ἐκεῖ -

νον ποὺ χρησιμοποίησε τὸν παρελ-
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θόντα χρόνο τῆς ζωῆς του γιὰ νὰ

γνωρίσει τὸν αἰώνιον Θεὸν καὶ τὴν

πατρική του κηδεμονία. Δὲν ἔχου-

με ἀμφιβολία ὅτι πίσω ἀπὸ τὰ βαριὰ

σύννεφα κινεῖται ὁ ἥλιος. Γι᾽ αὐτὸ

ἀκριβῶς δὲν πρέπει νὰ μᾶς μένει

ἀμφιβολία ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς ἀνωμα-

λίες καὶ ἀκαταστασίες τῶν καιρῶν

ἐξακολουθεῖ ὁ αἰώνιος Κυβερνήτης

νὰ ἐνεργεῖ μὲ σκοπὸ καὶ σοφία.

Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῶν γεγο-

νότων κρύβει ὄχι μόνο τὴ γαλήνη

ποὺ θὰ μεταδώσει ἐν καιρῷ, ἀλλὰ

καὶ τὸν πνευματικόν σκοπὸν.

Τ ὸ νέον ἔτος ἂς προσπαθή-

σουμε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε

ἐξαρτημένο ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα καὶ

τοὺς αἰώνιους σκοποὺς τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι δὲ θὰ δυσκολευτοῦμε νὰ

ἐννοήσουμε τὸ καθῆκον μας. Καὶ

μεγάλο κα θῆκον τοῦ ἀνθρώπου

εἶναι ἡ χρησιμοποίηση τοῦ χρόνου

ποὺ θὰ ἔχει αἰώνια ἀπήχηση καὶ

αἰώνιες συνέπειες. Τὸν καινούργιο

χρόνο πρέπει νά τὸν ἀντικρύζουμε

ὅπως πράγματι εἶναι, ὡς «ἐνιαυτὸν

τῆς χρηστότητος Κυρίου», ὡς ἔτος

ποὺ παίρνει τὸ νόημά του ἀπὸ τὴν

γέννηση τοῦ Σωτῆρος: Ὁ Ἀπόστο-

λος Παῦλος σχετικά σημειώνει:

«Τοὺς χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπερι-

δών ὁ Θεός, τά νῦν παραγγέλλει

τοῖς ἀν θρώποις πανταχοῦ μετανο -

εῖν» (Πράξ. 17, 30).

Μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὅσα δεινὰ

ἐπιτρέπει ὁ Κυβερνήτης τοῦ χρόνου

εἶναι σοφὰ παιδαγωγικὰ μέσα ποὺ

ἀπαιτεῖ ἡ αἰώνια ζωὴ μας δὲν εἶναι

δυνατὸν νὰ ἀκούσει ὁ ἄνθρωπος

καλύτερη εὐχὴ γιά τὶς κρίσιμες ἡμέ-

ρες ποὺ παιρνᾶμε, ἀπὸ τὴ συμβου -

λὴ – εὐχή τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου:

«Μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε,

εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τᾶς ἁμαρ-

τίας, ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύ-

ξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου.

Καιροὶ ἀναψυχῆς, εἰρήνης καὶ εὐ -

δοκίας». (βλ. Πράξ. γ΄, 19 -20).  
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῾O ἄνθρωπος δικαιώνεται ὄχι ἐκ
τοῦ περισσεύματός του, ὄχι

ἐπειδὴ προσπαθεῖ νὰ θυμηθεῖ καὶ νὰ
βρεῖ τὸν ἑαυτὸ τοῦ μέσα στὶς «ἐλεύ -
θερες» λεγόμενες ὦρες του, ἀλλὰ ἐκ
τοῦ ὑστερήματός του, μέσα στὴν πυ-
ρά τῆς θυσίας, ἀναλισκόμενος ἀπ’ τὸ
ἄγριο πάθος τῆς τελειότητας.

Τώρα ποὺ ὁ κόσμος αὐτὸς κον-
τεύει νὰ γίνει ἕνα ἀπέραντο νεκροτα-
φεῖο ψυχῶν, κόσμος γεμάτος ἄθλια
ἢ ἀναιδῆ, φοβισμένα καὶ ζαρωμένα
κορμιὰ ποὺ ἔχουν χάσει τὴν ψυχὴ
τοὺς μέσα στὴ στάχτη τῶν ἐγκόσμιων
μεριμνῶν, ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἀκόμα
ψυχή, ποὺ τὴ νιώθουν νὰ τοὺς σπα-
ράζει τὴν ὕπαρξη καὶ νὰ τρυπᾶ τὴν
καρδιά τους μὲ τὸ ἄσπρο δόντι τοῦ
Αἰώνιου καημοῦ, τώρα, αὐτοὶ οἱ ζων-
τανοὶ ἔχουν βρεθεῖ σὲ κρισιμώτατη
θέση. Τί θὰ κάνουν, τί πρέπει νὰ κά-
νουν μέσα σ’ ἐτοῦτο τὸν κόσμο ὅσοι

εἶναι ἀκόμα ζωντανοί, ὅσοι δὲν ρη-
μάχτηκαν ἀπ’ τὸν θανάσιμο διχασμὸ
τοῦ σώματος ἀπ’ τὴν ψυχή, αὐτοὶ πού
ζοῦν ὡς θαυμαστὴ κι ἀγωνιώδης
ἑνότητα – αὐτὴ ἡ ἑνότητα πού ἔπλασε
ὁ Θεός;

Τὸ νιώθουν κι οἱ ἴδιοι πὼς οἱ ὧρες
ποὺ διαβαίνουν πάνω ἀπὸ τὴν οἰ -
κουμένη εἶναι βαρύφορτες ἀπὸ χρέη,
ἀπὸ εὐθύνη. Ὄχι, φυσικά, αὐτὴ ἡ
εὐθύνη ποὺ ἐξαντλητικά τούς ὑπο-
γραμμίζουν τὰ διάφορα πρακτορεῖα
τῶν νεκρῶν, προσκαλώντας τους κά-
θε τόσο μὲ αὐταρχικότητα καὶ ἀναί-
δεια ν᾽ ἀπασχοληθοῦν μὲ ζητήματα
ποὺ οἱ νεκροὶ ἐφευρίσκουν καὶ ποὺ
φαίνεται νὰ τοὺς ἀπασχολοῦν. Ἡ
ἄλλη εὐθύνη, ποὺ ἀναπηδᾶ ἀπὸ μία
βασανισμένη συνείδηση ποὺ ἀδιά-
κοπα συνδιαλέγεται μὲ τὸ Θεὸ προ-
σπαθώντας νὰ γνωρίσει τὸ δικό Του
θέλημα καὶ ἀγνοώντας, ἐν ὀνόματι

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ

Τοῦ Κ. Ε. Τσιρόπουλου
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τῆς ἅγιας ἐλευθερίας της, τὰ θελήμα-
τα τῶν ἀνθρώπων.

Μπροστὰ στὴ συνείδηση αὐτὴ ὁ
κόσμος ποὺ ἁπλώνεται σήμερα εἶναι
ἀποκρουστικός. Κόσμος ποὺ κι-
νεῖται μὲ τὸ ρυθμὸ τοῦ παράλογου,
ποὺ ἡ πιὸ μεγάλη του εὐχαρίστηση
εἶναι νὰ τρώει καὶ ν’ ἀσωτεύει, κό-
σμος ἀνυποψίαστος ἀπὸ τὰ ρίγη τῆς
ψυχῆς, κόσμος «τρύπιων ἀνθρώπων»
ὅπως ἔλεγε ὁ Ἔλιοτ, ποὺ τίποτα τὸ
εὐγενικὸ καὶ τὸ καίριο δὲν σταματᾶ
μέσα τους. Μέσα στὰ ὑλικὰ ἔχουν
χάσει τὴν ψυχὴ τοὺς αὐτοὶ οἱ δύστυ-
χοι καὶ χωρὶς τὸ δικό της ὁδηγητικὸ
φῶς κατρακυλοῦνε ἀπὸ ἀθλιότητα σ’
ἀθλιότητα, ἀπὸ παραλογισμὸ σὲ πα-
ραλογισμό, ἀπὸ ἀνευθυνότητα σ’
ἀνευθυνότητα.

Οἱ νεκροὶ εἶναι σιωπηλοὶ ἀλλὰ
ἐτοῦτοι μὲ τὶς νεκρὲς ψυχὲς εἶναι λα-
λίστατοι, θορυβώδεις, χαμογελοῦν
κι ἀστράφτουν τὰ κόκκινά τους μά-
γουλα, ἀνυποψίαστοι γιὰ τὸν ἀληθι-
νό τους προορισμὸ καὶ συμφιλιωμέ-
νοι μὲ τὴ δουλεία τοῦ θανάτου. Οἱ
ἔγνοιές τους σταματοῦν στὰ ὑλικά.
Διαφεντεύουν ἄγρια κι ἀδίσταχτα –
ἀφοῦ ὁ δισταγμὸς εἶναι φαινόμενο
τῆς ψυχῆς ποὺ ἀγωνιᾶ – τὸν θανάσι-
μο ὕπνο τους καὶ πουλιοῦνται πρό-
θυμα δεξιὰ κι ἀριστερὰ γιατί φο-

βοῦνται τὴ μοναξιὰ καὶ γιατί διψᾶνε
γιὰ χρῆμα. Μὴ τοὺς μιλήσεις γιὰ
ἐλευθερία, μὴ τοὺς μιλήσεις γι’ ἀγά-
πη. Αὐτὰ εἶναι γιὰ τοὺς ζωντανούς.
Στοὺς νεκροὺς νὰ μιλᾶς γιὰ ταβερ-
νεῖα, γιὰ κλάμπς, γιὰ πάρτυ καὶ δε-
ξιώσεις, γιὰ σπίτια καὶ αὐτοκίνητα,
νὰ μιλᾶς καὶ νὰ προσανάβεις τοὺς
σαρκικοὺς ἔρωτες, νὰ τοὺς βεβαι-
ώνεις πὼς τίποτα δὲν ὑπάρχει μετὰ
ἀπ’ τὸν κόσμο αὐτὸ ποὺ βλέπουμε κι
ἀγγίζουμε καὶ νὰ τοὺς ξανασπρώ-
χνεις μέσα στοὺς τάφους ὅπου ζοῦν.
Θύματα τοῦ σύγχρονου, πολύμορ-
φου μηδενισμοῦ, ὄστρακα ἀδειανὰ
ἀφοῦ χάσαν τὸ μαργαριτάρι τῆς ψυ -
χῆς, ἀπελπισμένα καὶ καχύποπτα
πλάσματα συμφιλιωμένα μὲ τὸ σκό-
τος καὶ τὴν ἠθικὴ ἀδράνεια.

Μ έσα σ’ ἐτοῦτο τὸ νεκροταφεῖο,
σ’ αὐτὴ τὴ χώρα τῆς στάχτης

καὶ τῆς πνευματικῆς σιγῆς, ὅσοι ζων-
τανοί, ἔχουν χρέος βαρύτατο κι
ἐξουθενωτικό: νὰ προσπαθήσουν νὰ
σώσουν τὸν κόσμο, νὰ μὴ καταλη-
φθοῦν ἀπὸ μοιρολατρία, νὰ μὴν
ὑποταγοῦν στὴν ἀπελπισία. Φέρουν
κι αὐτοὶ τὸ βάρος τοῦ θανάτου μέσα
τους, εἶναι ντυμένοι μ’ ἕνα κορμὶ ποὺ
ἔχει ἀνάγκες καὶ παραφορές, μπαί-
νουν κι αὐτοὶ σὲ πειρασμοὺς γιατί
ἅγιοι δὲν εἶναι. Ἀλλά, μάχονται. Γιὰ



τὴν τιμὴ τοῦ πνεύματος, γιὰ τὴν τιμὴ
τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ «τὴν τιμὴ τοῦ
Θεοῦ» ποὺ τοὺς ἔπλασε. Πεινᾶνε
καὶ διψᾶνε, μέσα στὴ μοναξιά τους,
γι’ ἀγάπη καὶ συχνὰ λαχταροῦνε κι
αὐτοὶ τὶς γήινες τροφές. Τὸ χρέος
τους ὅμως εἶναι ἄλλο. Καὶ δὲν θὰ
μπορέσουν νὰ τὸ πετύχουν, ἂν δὲν
λάβουν τὴν κρίσιμη ἀπόφαση τῆς
αὐτοθυσίας.

Στὸ σημεῖο ποὺ ἔχουμε φτάσει, ὁ
κόσμος δὲ σώζεται μὲ λόγια καὶ μὲ
διαδηλώσεις ἀλλὰ μὲ θυσίες προσω-
πικὲς ποὺ κατατίθενται σεμνά, μυστι-
κά, χωρὶς φανφαρονισμούς, γιατί ὁ
σκοπὸς δὲν εἶναι ν’ ἀποσπασθεῖ τὸ
«εὖγε» τῶν νεκρῶν ἀλλὰ νὰ μὴ κα-
τρακυλήσει πιὸ κάτω ὁ κόσμος, νὰ
μὴ χαθεῖ τελειωτικὰ ἡ ὑπόθεση τοῦ
ἀνθρώπου, νὰ μὴ σβήσουν ἐντελῶς
τὰ χαμηλωμένα πνευματικὰ φῶτα
τῶν καιρῶν μας. Ἡ αὐτοθυσία τῶν
ζωντανῶν ξεφεύγει κι ἀπὸ τὴ σιδε-
ρένια ἀναγκαιότητα τῶν στατιστικῶν
κι ἀπὸ τὶς διάφορες ὑλικὲς σκοπιμό-
τητες. Ἡ αὐτοθυσία εἶναι ἀντίθετη
πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ σύγχρονου «ρε-
αλισμοῦ». Ξεσηκώνεται ὁ ἄνθρω-
πος, ἀφήνει τὴ βολή του, τὸ σπίτι καὶ
τὴν οἰκογένεια, θυσιάζει τὶς διάφο-
ρες, κάποτε νόμιμες καὶ ἱερὲς ἀν -
θρώπινες χαρές, παύει νὰ ἐνδιαφέ-

ρεται γιὰ ὅ,τι ἐνδιαφέρει τοὺς πολ-
λοὺς καὶ ξεκινώντας ἀπὸ αὐτὴ τὴν
τρομερὴ καὶ δυσχερέστατη ἀπάρνη-
ση, ἀποφασίζει νά ζήσει καὶ νὰ πεθά-
νει γιὰ τὴν ψυχή του καὶ γιὰ τὴν ἔγερ-
ση τῶν νεκρῶν τῆς ἐποχῆς του. Δὲν
κυριαρχεῖται καὶ σιχαίνεται τὴν ἄθλια
ἀρχὴ «ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω». Ἀντί-
θετα, γνωρίζει πολὺ καλὰ πὼς ὅλες οἱ
στροφὲς καὶ οἱ ἀλλαγὲς τῆς Ἱστορίας
ὀφείλονται ὄχι στοὺς πολλούς, ἀλλὰ
σὲ μιά ὁμάδα ἀνθρώπων, σὲ μιάν
ἀποφασισμένη καὶ οἰστρηλατημένη
ἀπὸ ὑψηλὰ καὶ σαφῆ πνευματικὰ ἰδα-
νικὰ μειονότητα.

Ε ἶναι φανερό: δὲ μιλοῦμε γι’
ἁπλοὺς ἀνθρώπους. Μιλοῦμε

γιὰ ἥρωες καὶ μάλιστα, σὲ μιάν
ἐποχὴ σαφέστατα ἀντιηρωική. Ὅταν
ὁ κόσμος βυθίζεται στὸν παραλογι-
σμό, τότε καὶ ὁ ἡρωισμὸς φαίνεται
ἀνούσιος καὶ παράλογος, καταγέλα-
στος ἀνάμεσα στοὺς πρακτικούς, πο-
νηροὺς καὶ σφραγισμένους ἀπὸ τὴν
ἐγωπάθεια ἀνθρώπους. Ἡρωισμὸς
θὰ πεῖ νὰ βγεῖς ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου
κι ἀπ’ τὰ συμφέροντά του, νὰ κάνεις
τὴν ὑπόθεση τῆς ὁλότητας ὑπόθεσή
σου καὶ νὰ ὑψώσεις ψηλὰ τὴν τίμια
περηφάνεια τοῦ ἀνθρώπου ποὺ λα-
χταρᾶ τὸ τέλειο καὶ τὴν ἐλευθερία.
Ἀλλὰ καὶ ἡ ζωὴ καὶ ἡ τέχνη τῆς ἐπο -
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χῆς εἶναι γεμάτες ἀπὸ ἀνθρώπινους
τύπους ποὺ συσφίγγονται στὸν ἑαυ-
τό τους καὶ ἀδιαφοροῦν οὐσιαστικὰ
γιὰ τὴν πορεία τοῦ κόσμου. Νεκροὶ
ἀπὸ ἠθικὴ ἀσφυξία, νεκροὶ ἀπὸ ἀτο-
μισμό, νεκροὶ ἀπὸ ἀπιστία. Καὶ τότε,
ὅλο τὸ βάρος τοῦ κόσμου, - δὲν μπο-
ρεῖ νὰ γίνει ἀλλιῶς – πέφτει στοὺς
ὤμους τῶν λίγων ποὺ ἀπομένουν
ζωντανοί.

Α ὐτοὶ εἶναι οἱ φυσικοὶ ἥρωες.
Μὲ τὴν εὐγένεια καὶ τὴν ἀνη-

συχία τους τροφοδοτοῦν τὸν κόσμο
μὲ φῶς, ἀποκαλύπτουν μὲ τὰ ἔργα
τους πὼς ἡ ζωὴ ἔχει ἀκόμη τὸ βαθὺ
καὶ ἱερὸ της νόημα καὶ πὼς τὸ νὰ
ζεῖς εἶναι τρομερὴ τιμὴ κι εὐθύνη.
Τοὺς βλέπεις ἀπομακρυσμένους
ἀπὸ τὶς γοητεῖες καὶ τὶς ἀσφάλειες
ποὺ ἔχουν οἱ πολλοί, μονάχους καὶ
σιωπηλούς, ὀργισμένους ἢ ἀποτρα-
βηγμένους, μὲ τὸ βλέμμα ν’ ἀστρά-
φτει ἀπ’ τὴν ἀνησυχία καθὼς νιώ-
θουν τὸν κόσμο νὰ γλιστράει στὸ χά-
ος. Ὁ κόσμος τοὺς ἔχει σὲ στενὴ πο-
λιορκία, μισεῖ τὴ μόνωσή τους, μισεῖ
τὴν ἀκεραιότητά τους, φθονεῖ τὴν
ἐλευθερία τους. Δὲ μπορεῖ νὰ κατα-
λάβει πὼς τὰ ὁράματα τῆς ἔντονης
πνευματικῆς τους ζωῆς τοὺς κρατοῦν
τόσο ὄρθιους καὶ τόσο ἀποφασισμέ-
νους καὶ φιλύποπτος, ψάχνει ἄλλα

νὰ βρεῖ, ὅμοια μ’ ἐκεῖνα τὰ ρυπαρὰ
ποὺ ἐκεῖ νος ἔχει, ἐκεῖνος ξέρει,
ἐκεῖνος χρησιμοποιεῖ. 

Οἱ νεκροί ἒχουν πόλεμο ἀδιάκο-
πο μέ τούς ζωναντούς. Δεν ἀρκοῦν -
ται στό γεγονός πώς αὐτοί κατέχουν
τήν «ἀγαθή» μερίδα: θέσεις, ἀξιώμα-
τα, χρήματα κι ἐγκόσμιες ἐπιτυχίες,
τή σιγουριά μιᾶς οἰκογένειας καί τήν
ἀναισθησία τοῦ ἀνυποψίαστου, τή
στιγμή πού ὃσοι εὐαίσθητοι, πληρώ-
νουν σήμερα μέ τό αἶμα τους τό δι-
καίωμα νά ζοῦν. Οἱ ζωντανοί τ’
ἀρνοῦνται ὃλ’ αὐτά, θυσιάζονται, ἀνα -
λίσκονται, ὑποφέρουν. Ἀλλά εἶναι
καμωμένοι ἀπό σκληρό ὑλικό καί δέ
λυγᾶνε. Ζητοῦν νά τούς ἀφήσουν νά
κάμουν τό ἒργο τους, νά κρατήσουν
ψηλά τό φῶς τοῦ πνεύματος, νά μή
τούς ἐνοχλοῦν, οὒτε μέ ἀναιδεῖς ἢ
βλακώδεις κριτικές, οὒτε μ’ ἐνθου-
σιασμούς πού ξεθυμαίνουν στό λε-
πτό. Ἡ ἀνάβασή τους εἶναι ἀνάβαση
πάνω στήν ὂρθια πέτρα, ἐνῶ τούς
χτυπᾶ κατάστηθα ὃλη ἡ ἀπελπισία
τοῦ κόσμου κι ὃλη ἡ ἀθλιότητα. Ἂν -
θρωποι πού βλέπουν ὃ,τι οἱ ἂλλοι
δέν θέλουν ἢ δε μποροῦν νά ἰδοῦν,
εἶναι οἱ μοναδικοί πού μποροῦν νά
μᾶς κάνουν νά ἐλπίσουμε, γιατί μέ-
σα σέ ἀπάρνηση καί μοναξιά κέρδι-
σαν τό προνόμιο νά πᾶνε μπροστά
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καί νά ἐξαπολύουν κάθε τόσο τό ρῖ -
γος τῆς ἒγερσης ἀνάμεσα στό πλῆ -
θος τῶν καλοβολεμένων νεκρῶν.

Ἄ ς κολλήσει ἡ γλώσσα μου στό
λάρυγγά μου ἂν δέν μιλάω

γιά τήν Ἑλλάδα, ὣς τήν ὣρα τοῦ τέ-
λους μου.

Κι αὐτή ἡ Ἑλλάδα πού ἦταν βρυ-
σομάνα ζωῆς ἒχει κι αὐτή μεταμορ-
φωθεῖ σ’ ἓνα ἀπέραντο νεκροτα-
φεῖο. Πουλιοῦνται στούς ξένους οἱ
ἂνθρωποι, πουλιέται στούς ξένους ὁ
τόπος, διαφθείρεται κι ἀλλοιώνεται
ριζικά ἡ πνευματική της φυσιογνω-
μία κι ἒτσι ὃπως πᾶμε, βυθισμένοι
στή διαφθορά, σέ λίγες δεκαετίες ἡ
ὑπόθεση «Ἑλλάδα» μπορεῖ νάχει
πιά τελειώσει. Ὃσοι ζωντανοί, ὀφεί-
λουν νά ζήσουν καί νά πεθάνουν γιά
τήν Ἑλλάδα. Ν’ ἀρνηθοῦν τίς παρη-
γόριες τῶν πολλῶν πού βούλιαξαν
στή στάχτη τῶν ὑλικῶν, ν’ ἀποφασί-
σουν νά μείνουν μονάχοι κι ἐλεύθε-
ροι, πρόθυμοι νά ξοδευτοῦν μήπως
κι αὐτός ὁ τόπος ξαναδεῖ λίγο φῶς
νά ραγίζει τό βαθύ του σκότος. 

Πολλοί θά μοῦ ποῦνε πώς ὑπάρ-
χει κάποια ἀνησυχία στόν τόπο μας,
πώς συζητιοῦνται πολλά θέματα πού
ἀφοροῦν τήν Ἑλλάδα, πώς κάποιοι

ἂνθρωποι κάτι ἂρχισαν νά νιώθουν…
Ναι, ὑπάρχει ἀλλά εἶναι χωρίς ρίζες.
Κυκλοφοροῦν οἰ λέξεις, τά νοήματα,
κι εἶναι ἀδειανά θαρρεῖς γιατί δέν τά
ὑποστηρίζουν βιώματα, ἀποφάσεις,
γιατί οἱ συνειδήσεις δέν ἒχουν ἀπο-
σαφηνίσει τόν ἑλληνισμό τους καί τό
συγκεκριμένο, σέ τόπο καί χρόνο,
χρέος τους. Τή μέρα μιλάμε γιά Ἐλευ-
θερία, Πολιτισμό, Δημοκρατία, Εἰρή-
νη, καί τό βράδυ γυρνοῦμε στή βολή
μας, στά σπιτάκια μας, στά συμ φέ -
ροντά μας, στίς ἐπιχειρήσεις μας, στά
ταβερνεῖα πού πληθαίνουν στήν Ἑλ -
λάδα ἐκπληκτικά.

Ἒτσι ὃμως δέ γίνεται ζωή, ἒτσι δέν
σώζεται ὁ τόπος, ἒτσι ἀποδείχνεται
πώς τίποτα δέν παίρνουμε στά σοβα-
ρά καί τά λέμε τά καλά καί τ’ ἃγια γιά
νά ἀποχτήσουμε ἓνα ἂλλοθι ἀπό τό
ἒγκλημα πού συντελεῖται στήν Ἑλλά-
δα, εἲτε γιά νά παρηγορηθοῦμε ἢ
ἀκόμη γιά νά παρηγορήσουμε τούς
ἂλλους. Λόγια, λόγια, λόγια ἀντί γιά
θυσίες, ἀντί νά ρίξουμε τούς ἑαυτούς
μας στή φωτιά γιά νά θρέψουμε τό
φῶς τῶν συνειδήσεων. Ἂν οἱ ζωντα-
νοί δεν ἀποφασίσουν, ἂν δέν συνα-
σπισθοῦν, μπορεῖ ὃλα νά μή χάθη-
καν ἀκόμη, ἀλλά νά χαθοῦν!
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Στίς 7 Ἰουλίου, μνήμη τῆς Ἁγίας

Μεγαλομάρτυρος  Κυριακῆς,

ἡ ὁποία φέρει τ΄ὂνομα τοῦ Δημι-

ουργοῦ τοῦ Παντός καί Θεοῦ ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπέλεξαν σύγχρο-

νοι ἂρχοντες νά μεταβάλλουν τήν

ἡμέρα αὐτή τῆς λατρείας τοῦ Κυρί-

ου σέ ἡμέρα ἐμπορίου. 

Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιότερη

καί πρώτη ἑορτή τοῦ χριστιανισμοῦ,

κατά τήν ὁποία ἀνέστη ὁ Κύριος ἐκ

τοῦ Τάφου, «ἡ μία τῶν Σαββάτων»,

ὃπως ἀναφέρεται στά Εὐαγγέλια,μέ

κύρια χαρακτηριστικά τήν ἀποχή

ἀπό κάθε ἐργασία καί μόνον τήν

λατρεία τοῦ Κυρίου, ὑπευνθυμίζου-

σα ταυτόχρονα καί τήν ἐπάνοδό

Του ὡς «ἀνατέλλοντα ἣλιον δικαιο-

σύνης»κατά τήν Δευτέρα Παρου-

σία. Ἡ Κυριακή, ἡμέρα τοῦ Κυρίου

ἀποτελεῖ θεσμό 17 αἰώνων, καθιε-

ρώθη ἀπό τούς πρώτους βυζαντι-

νούς χρόνους ὑπό τοῦ Μεγάλου

Κωνσταντίνου (7/3/321) καί ἐπεκυ-

ρώθη ἀκολούθως καί ὑπό τοῦ δια-

δόχου του Μ. Θεοδοσίου.

Κυριακή «ἡμέρα Κυρίου», ἀλλά

σύμφωνα μέ τήν ἱερή παράδοση

καί τήν Ἁγία μας Γραφή καί ἡμέρα

Δημιουργίας τοῦ Κόσμου. Κυριακή

«ἡμέρα Κυρίου», ἀλλά καί τῆς Πεν-

τηκοστῆς ἡμέρας τῆς ἐπαγγελίας

τῶν Ἀποστόλων καί κάθε χριστια-

νοῦ. Κυριακή «ἡμέρα Κυρίου», ἀλλά

καί ἡμέρα τῆς Ἀποκαλύψεως στόν

Εὐαγγελιστή Ἰωάννη στήν Πάτμο.

Κυριακή «ἡμέρα Κυρίου», ἀλλά καί

ἡμέρα λάμπουσα, χωρίς ἑσπέρα

Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τοῦ Παν. Β. Δημακάκου

Ὁμότ. Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν



αἰωνία Κυριακή, ἡμέρα ἐλεύσεως

τοῦ Κυρίου μας κατά τήν Δευτέραν

Παρουσία.

Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα (2ος αἰ.)

ὀνομάζεται «8η ἡμέρα. Ὁ Ἃγιος

Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει

τούς μή συμμορφούμενους καί γρά-

φει «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες

ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι’

Αὐτοῦ» (Magn. Κεφ. 9). Στά μέσα

τοῦ 2ου αἰώνα ὁ φιλόσοφος καί μάρ-

τυς Ἃγιος Ἰουστῖνος (κεφ. 67) γρά-

φει: «Τήν δέ τοῦ ἡλίου ἡμέραν»,

ὃρος ὁ ὁποῖος χρησιμοποι εῖται

ἒκτο τε σέ ὁρισμένες εὐρωπαϊκές

γλῶσσες καί σήμερα, ὃπως ἀγγλικά

Sunday ἢ γερμανικά Sonntag.

Ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, τό μυ-

στήριο αὐτό τῆς θείας χάριτος μέ τήν

ἱερότητα, γαλήνη καί εὐλάβεια μᾶς

ἑνώνει μέ τόν Θεό, καταπραϋνει τό

ἂγχος τῆς ἑβδομάδος, μᾶς φωτίζει

στήν ἱκεσία, μᾶς ὠθεῖ στή δοξολο-

γία, μᾶς προτρέπει στίς εὐ χαρι στίες,

μᾶς ξεκουράζει ἀνακουφίζει, με-

τριάζει τήν θλίψη μας καί ἐνδυνα-

μώνει τήν ἐλπίδα γιά τό αὒ ριο. Ἡ

κα τάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας

ἀπο τελεῖ βλάσφημο καί ἐπώ δυνο

σημεῖο πνευματικῆς παρακμῆς, πε-

ριορίζει τήν προσέλευση στή Θεία

Λειτουργία καί μᾶς καθιστᾶ ὃλους

ἂφρονες ὡς ὁπαδούς τοῦ ψαλμι-

κοῦ «εἶπεν ἂφρων ἐν τῆ καρδία αὐ -

τοῦ οὐκ ἒστι Θεός» (Ψ. 13:1). Ὁ

ἂν θρωπος κατά Χριστόν δεν εἶναι

ὂν τοῦ κοινοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου ἐκ

206 ὀστῶν, 650 μυῶν καί 100 ἀρ -

θρώσεων, ἀλλά ὄν πνευματικόν,

δημιουργικόν καί ἐνάρετον, ἀρνού -

μενον τήν συμμετοχή Του σέ ὀρθό-

δοξο καί ἐθνικό αὐτοχειριασμό καί

ἀπορρίπτοντας κάθε ἀσχολία ἐμπο-

ρίου τήν Κυριακή.

῾Ο χριστιανισμός ἀποτελεῖ

ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς

ἱστορικῆς ταυτότητος τῆς σύγχρο-

νης Εὐρώπης γι’ αὐτό καί ἡ ἀποχρι-

στιανοποίηση χωρῶν μέ βαθιές ρί-

ζες δέν εἶ ναι εὒκολα ἐφικτή. Οἱ πο-

λιτικοί ἂρχοντες δεν πρέπει ν᾽

ἀγνο  οῦν ὃτι ζοῦν σέ ὀρθόδοξη χώ-

ρα μέ πολίτες ὀρθόδοξους χριστια-

νούς, οἱ ὁποῖοι προστατεύουν τήν

πίστη τους ἀφοῦ κανένας νόμος

δεν μπορεῖ ν΄ἀκυρώσει τις ἐπαγγε-

λίες τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Ἁγία μας

Γραφή. Πιστοί χριστιανοί δέν λει-
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τουργοῦν τά καταστήματά τους Κυ-

ριακή, οὒτε κἄν συνδιαλέγονται

ἀγοραπωλοῦν τες, ἀφοῦ ἒτσι ἡ εὐ -

λογία τοῦ Κυρίου κατά τήν διάρκεια

τῆς ἑβδομάδος τούς φέρνει ἀσυγ-

κρίτως περισσότερα ὑλικά καί πνευ-

ματικά ὀφέλη. Για κάθε πιστό χρι-

στιανό ὁ ὁποῖος ξεχνᾶ τόν Εὐεργέτη

του, ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς

ἀργίας εἶναι πρά ξη «διαβολική»,

διότι ἡ ἐκκλησία  παρέχει χαρά καί

δύναμη, ὁ ἦχος τῆς καμπάνας κου-

ράγιο καί αἰσιοδοξία καί ὁ ἲδιος

ἀναζητᾶ νά δηλώσει τήν μαρτυρία

του μέ τον ἐκκλησιασμό καί τήν κοι-

νωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Τό

φαινόμενο μιλάει ἀπό μόνο του ὃτι

ὃσο ἡ κρίση δοκιμάζει τήν πατρίδα

οἱ ἐκ κλησίες γεμίζουν, οἱ πιστοί

ἐγείρονται ἐνωρίτερα τό πρωΐ τῆς Κυ-

ριακῆς, συμμετέχουν μέ μεγαλύτερη

κατάνυξη, εὐλάβεια καί σεβασμό.

Aἰώνιο δίδαγμα προτροπῆς σέ

τακτικό ἐκκλησιασμό, ὁ Μεγά-

λος Ἰσαπόστολος καί Ἐθνομάρτυ-

ρας τοῦ Γένους Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ

Αἰτωλός (1714-1779), ὁ ὁποῖος

ἒλεγε «τό οἰκονομικό κέρδος τῆς

Κυριακῆς εἶναι ἀφορισμένο καί κα-

τηραμένο πού βάζει φωτιά καί ὂχι

εὐλογία στό σπίτι», καί γι᾽ αὐτό στε-

φάνωσε τήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου»

μας μέ τόν μαρτυρικό του θάνατο,

τόν ὁποῖο ἀπτόητα ἀνέμενε καί

ἒγραφε πρός τόν ἀδελφό του Χρύ-

σανθο τό ἀποκαλυπτικό «χιλιάδες

Ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατόν μου

καί ἓνας ὂχι» καί ἀφοῦ προσέφε-

ραν σωρεία ἀργυρίων στόν Τουρ-

καλβανό Κούρτ Πασά τοῦ Βερατί-

ου, τόν ὁδήγησαν στις 24/8/1779

στόν «ἐπί δένδρου ἀπαγχονισμό».

῾H κατάργηση τῆς Κυριακῆς

ὡς «ἡμέρας Κυρίου» δέν

τεκμηριώνεται ἱστορικά, ἐθνικά καί

ὀρθόδοξα κατά τήν νεοελληνιστική

αὐτή περίοδο κατά τήν ὁποία ἡ πα-

τρίδα μας ἰδιαίτερα δοκιμάζεται.

Αὐτό πού ἒτυχε σεβασμοῦ ἀπό γε-

νιές προγενεστέρων ἀρχόντων,

ἀλλά καί ἀλλοθρήσκων ἀκόμη,

ἀγνοήθηκε ὑπό τῶν σημερινῶν

ἀρχόντων. Ἀγλαά παραδείγματα τα-

κτικοῦ ἐκκλησιασμοῦ, σεβασμοῦ

καί ἀποδοχῆς τῆς ἱερότητος τῆς Κυ-

ριακῆς, ἀλλά καί ὀρθοδόξου παρα-

δειγματισμοῦ ἀρχόντων καί λαοῦ

παραμένουν ὁ Καποδίστριας, ὁ
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Παπαδιαμάντης, ὁ Ντοστογιέφσκι

κ.ἂ. Ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης

ἐπίσης μᾶς κληρονόμησε χρυσῆ

παρακαταθήκη ἰδιαίτερα στήν ἐπο-

χή μας ἐπίκαιρη: «Τό λοιπόν ἂν

θέλωμεν τό λίγον νά γένη μεγάλον,

πρέπει νά λατρεύ ωμεν τον Θεόν, ν᾽

ἀγαπᾶμε πατρί δα, νά ̓χωμεν ἀρετή,

τά παιδιά μας νά τά μαθαίνωμεν

γράμματα καί ἠθική». Αὐτά περι-

λαμβάνονται ὃλα στή θεία Λειτουρ-

γία. Λόγια ἁπλά, πλούσια σέ περιε-

χόμενα, σοφά σέ διδαχή γι᾽ Ἂρχον -

τες, Δασκάλους καί γονεῖς.

Κ ύρ ι ε ,  ἒ μ α θ α  ν ά  ὑ φ α ί ν ω…

Κύριε, ἒμαθα νά ὑφαίνω τή ζωή μου
Στόν ἀργαλειό τοῦ χρόνου,

Μέ σαΐτες ἀτσάλινες.
Φάδι –στημόνι

Οἱ χρυσοκλωστές τῆς ἀγάπης Σου,
ὡσότου τελειώσει

τό ἐργόχειρο μιᾶς ὑπόσχεσης…

Κράτα μου, Κύριε, ἂγρυπνα τά μάτια
ὣς τήν ἒσχατη ὣρα

γιά τά μικρά πλεούμενα.
Καί τή σκέψη ἁγνή,

στό ἂχραντο πέλαγος τῆς ὀμορφιᾶς Σου.

Ἰ. Ἀ.Νικολαΐδη



Στήν Ἑλλάδα κατά τήν ἡμέρα ὃπου
ἑορτάζουν τά σχολεῖα μας, ἐμεῖς

τά…  κλείνουμε! Γιά νά διευρύνουμε
ἒτσι τόν κύκλο τῶν ἀργιῶν καί τῶν
ἀπεργιῶν. Τό μόνο «μάθημα» δηλαδή
τό ὁποῖο διδάσκεται ἐπιμελῶς σέ ὃλες
τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδεύσεως…

῾Hἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶ -
ναι μιά θαυμάσια εὐκαιρία νά

φέρουμε στό κέντρο τῆς παιδευτικῆς
μας λειτουργίας τόν Δάσκαλο. Πρέπει
νά δώσουμε στόν Δάσκαλο τήν ἀξιο-
πρέπεια πού τοῦ ἒχουμε στερήσει. Καί
δέν ἐννοῶ τό μισθολογικό, γύρω ἀπό
τό ὁποῖο στρέφεται 40 χρόνια τώρα τό
δῆθεν πρόβλημα τό ἐκπαιδευτικό. Τό-
σα, καί ἂλλα τόσα, νά πάρουν οἱ ἐκ -
παιδευτικοί, δέν θά ἀνακτήσουν τό
κῦρος τους, (ὃπως ἡ Κατερίνα Μπλούμ
τοῦ Χάιντριχ Μπέλ δέν ξαναβρῆκε τήν
χαμένη της τιμή). Ἄν ὁ Δάσκαλος καί
ὁ Καθηγητής δέν ξαναγίνουν ὁ Κύριος
καί ἡ Κυρία ΜΑΣ, τῆς παλιᾶς ἐποχῆς

τά πρότυπα ἢθους καί κύρους τῆς νέας
ἐποχῆς.

Εἶναι ἀδιανόητο νά τρέ μει ὁ ἐκπαι-
δευτικός νά μπεῖ στήν τάξη, ἀκό-

μη καί τοῦ Δημοτικοῦ, γιατί ἒχει νά συ-
ναντήσει «τιγράκια». Παιδιά ἀποθη-
ριωμένα ἀπό τή «διδασκαλία» τῆς τη-
λοψίας, ἀπό τήν κακοήθη διαπαιδα-
γώγηση κάποιων - ἐλαχίστων ἒστω -
ἀποτυχημένων γονέων, πού χρεώνουν
τή δική τους ἀποτυχία στόν ἱερομάρ-
τυρα ἐκπαιδευτικό. Δέν εἶναι νοητό
ὃλοι στήν Ἑλλάδα νά ἒχουν ἐξουσία
καί ὁ μόνος πού τή στερεῖται νά εἶναι
ὁ παιδαγωγός, ὁ ὁποῖος γιά νά σταθεῖ
στήν τάξη πρέπει νά ξεπέφτει στό ἐπί-
πεδο τῆς παιδοκολακίας, στό «γλείψι-
μο» τῶν παιδιῶν, μήν τυχόν κάποιο
ἀπό αὐτά παραπονεθεῖ στή μαμά, καί
αὐτή ἀποταθεῖ στήν ὑπέρτατη ἐξουσία
τῶν ἀρχόντων τῆς δημοσιογραφίας,
πρό τῶν ὁποίων ὑποκλίνονται ὃλες οἱ
ἐξουσίες τῆς Ἑλλάδος. Ἂς τολμήσει
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νά πεῖ «γρύ» γιά τήν ἀθλιότητα τοῦ Τύ-
που ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Τα
μαντρόσκυλα τῆς δημοσιογραφίας θά
τόν κατασπαράξουν.

Αὐτοί οἱ «κήνσορες» τῆς ἠθικῆς
ἒχουν μεταφέρει τήν τρομοκρατία τους
ἂχρι σχολείου. Τό Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας καί ἂλλα ἐκπαιδευτικά ὂργανα,
εἶναι γιά τόν τύπο –γιά νά ἀπολο-
γοῦνται στόν Τύπο. Καί γι’αὐτά ὃλα
ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κομματισμός, πού
κομμάτιασε τήν παιδαγωγική λειτουρ-
γία. Ὁ κομματισμός δέν εἶναι πολιτική
εἶναι ὁ καρκῖνος τῆς πολιτικῆς. Πρέ-
πει, ἐπί τέλους, νά φύγει ἡ κομματική
πολιτική ἀπό τά σχολεῖα μας, γιά νά
εἰσέλθει μιά ἂλλη ὑψηλή πολιτική: τό
μάθημα. Τά πάντα στή ζωή εἶναι πολι-
τική. Ἀλλά πολιτική τοῦ Δασκάλου
εἶναι τό μάθημά του. Καί ὃσο πιό καλό
μάθημα κάνει, τόσο πιό καλή πολιτική
κάνει. Εἶναι θλιβερό, τό σχολεῖο –τό κατ᾽
ἐξοχήν ψυ χαγωγεῖον – νά γίνεται παν-
δοχεῖο (μέ τήν ἒννοια τοῦ «χανιοῦ» ἢ
τοῦ «χανέ») κάθε ἀνάγωγου ἢ ἀποτυχη-
μένου ἐπαναστάτη γονιοῦ. Τήν ἐπανά-
σταση, δηλαδή πού δέ μπόρεσαν κά-
ποιοι νά κάνουν στή ζωή, ἐπιχειροῦν νά
τήν κάνουν μέσω τῶν δύσμοιρων παι-
διῶν τους στό σχολεῖο. Ἀλλ᾽ αὐτό δέν
εἶναι ἐπανάσταση εἶναι ἀναστάτωση.

῾H ἐπανάσταση δέν ξεκινᾶ ἀπό
τήν ἀμάθεια ξεκινᾶ ἀπό τήν

μάθηση. Τοῦ τοι οἱ κουκουλοφόροι,

ροπαλοφόροι καί «μολοτωφορίχτες»,
ἂς τολμήσουν νά πληροφορηθοῦν, τί
μαθησιακές ἐπιδόσεις εἶχαν ὁ Τόμας
Τζέφερσον, ὁ ἀπηνής καί ἀδιάφθορος
Ροβεσπιέρος, ὁ πάντα νικητής στό κε-
φάλαιο τῆς οἰκονομικῶν θεωριῶν Κά-
ρολος Μάρξ. Δικαίωμα παντός νά δια-
φωνεῖ μέ ὃ,τι ἒγραψαν, μέ ὃ,τι ἒπρα-
ξαν αὐτοί, ἀλλά κανείς δέν μπορεῖ νά
τούς καταλογίσει ἀμάθεια. Γιά νά κα-
ταλάβουν κάποτε τήν ἐξουσία, στά μα-
θητικά καί σπουδαστικά τους χρόνια
δέν ἒκαναν καταλήψεις, ἒκαναν προσ-
λήψεις γνώσεων. Διάβασαν συγγρα-
φεῖς πού ἀποτελοῦν τά πιό ἀξιοσέβα-
στα κεφάλαια τοῦ ἀν θρωπίνου στοχα-
σμοῦ.

Καί αὐτό γιατί φοίτησαν σέ σχολεῖα
συγκροτημένα καί πειθαρχημένα,

ὃπου οἱ δάσκαλοι τούς διαμόρφωναν
φρόνημα καί πότιζαν τό μυαλό τους μέ
νερό σοφίας καί ὂχι μέ ἀποπλύματα
ἀνοησίας. Ἂν, λοιπόν, δέν ἐπανέλθει
ἡ τάξις μέ τήν ἒννοια τῆς εὐταξίας καί
τῆς εὐπρεπείας στίς σχολικές τάξεις,
δέν θά δοῦμε προκοπή οὒτε στήν κοι-
νωνική, οὒτε στήν πολιτική μας ζωή.
Θά «βωλοδέρνουμε» σάν πνευματικοί
νομάδες διανοητικά ἂστεγοι.  

῾Hπειθαρχία δέν εἶναι ὑποταγή
εἶναι τό ἂρχειν διά τοῦ πείθειν.

Ἡ τιμωρία δέν εἶναι βασανισμός εἶναι
ἂσκηση ἢθους. Ὃπως συχνά ἒχω γρά-
ψει, τιμωρῶ, σύν δοτικῆ, στά ἀρχαῖα
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σημαίνει βοηθῶ. Τό παιδί δέν εἶναι
κακό νά ἀτακτεῖ, κακό εἶναι νά μήν τι-
μωρεῖται ὃταν ἀτακτεῖ. Παιδί πού μα-
θαίνει νά ἀποδέχεται τήν τιμωρία γιά
τήν ὃποια –ἠθελημένη ἢ ἀθέλητη–
ἀταξία, γίνεται γενναῖος καί ὑπεύθυ-
νος πολίτης. Ὃποιος θέλει νά ἀτακτεῖ,
νά ἀσεβεῖ, νά ἀσελγεῖ, νά βεβηλώνει
ἀτιμωρητί, δέν κάνει γιά πολίτης κάνει
γιά ἀλήτης. Αὐτός ὁ «ἐκρεμαλισμός»
ἒφαγε τήν παιδεία μας, ἒφαγε καί τήν
κοινωνία μας. Στά ἀραβικά ἡ λέξη ri-
mal (ἀπ’ ὃπου ἡ λέξη ρεμάλι) σημαίνει
ἂμμος, δηλαδή κάτι ἀσταθές. Σέ τέτοια
ἂμμο κτίζουμε χρόνια καί χρόνια τή
νέα παιδεία μας.

Ἄ ς ἀφήσουμε τά ληρήματα περί
ψυχοπαθολογίας. Ὁ δάσκαλος

δέν χρειάζεται νά πλησιάζει τά παιδιά
ὡς ἢ σάν ψυχασθενεῖς. Ἡ ψυχασθέ-
νεια εἶναι ἀπότοκος τοῦ χάους πού ἐπι-
κρατεῖ στά σχολεῖα, πού συχνά –αὐτό
εὐ τυχῶς ἀκόμη στό ἐξωτερικό –μετα-
τρέπονται σέ «δολοφονεῖα». Ἄν, ὃμως,
ὑπῆρχε πειθαρχία, ὑπῆρ χε κοσμιότητα
καί εὐπρέπεια, τά παιδιά –πού δέν εἶναι
καί λίγα– δέν θά χρειάζονταν ψυχοθε-
ραπεία. Ἡ μόρφωση, ἡ ἀνθρωπιστική
μόρφωση, σώζει, δέν σκοτώνει τό μυα-
λό.

Tό σχολικό χάος δημιουργεῖ τό
ψυχικό χάος. Ὅταν ραγίζουν τά

τζάμια, ραγίζονται καί οἱ ψυχές τῶν
παιδιῶν. Ὃταν λερώνονται ἢ πληγώ-
νονται οἱ σχολικοί τοίχοι, πληγώνον-
ται καί  λερώνονται καί οἱ καρδιές τῶν
παιδιῶν. Ὃταν τή σοφία ὑποκαθιστᾶ ἡ
βωμολοχία, τότε τό μυαλό ρέπει πρός
τόν «σαπουνο-φουσκισμό» καί σπάει
εὒκολα. Ὃταν ἡ μαγεία (ἡ λέξη στήν
πρώτη της ἐμφάνιση εἶχε σχέση μέ τή
σωματεμπορία) ὑποκαθιστᾶ τήν λεβεν-
τιά, τότε αὐτό πού μένει εἶναι ἡ χυδαι-
ολογία καί ἡ χυδαιογραφία. Οἱ βόμβες
–Μολότωφ εἶναι προέκταση τῆς βρι-
σιᾶς. Δέν εἶναι παλληκαριά. 

Στά χρόνια τῆς δικτατορίας δίδα-
σκα καί ἒγραφα: δέν θέλουμε παιδιά
φρόνιμα θέλουμε παιδιά μέ γενναῖο
φρόνημα. Δέν φανταζόμουν ποτέ, μά
ποτέ, ὃτι τό γενναῖο φρόνημα, θά ὑπο-
καθιστοῦσε ὁ «τσαμπουκάς». Καί ὃτι τό
παιδευτικό μας ὃραμα θά μετατραπό-
ταν σέ «παιδεία τοῦ τσαμπουκᾶ» καί
ὃτι ὁ «τσαμπουκάς» θά γινόταν κοινω-
νικό καί πολιτικό μας ἰδανικό. Τό ἒχε-
τε ἀκούσει θαρρῶ: «μέ τόν παρά μου
καί μέ τόν τσαμπουκά μου»!

Υ.Γ. Για τούς μη γνωρίζοντες τουρ-
κικά, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὃτι «τσαμ-
πουκάς» εἶναι ἡ καταδίκη γιά ποινικό
ἀδίκημα καί «τσαμπουκαλής» ὁ ἀπό-
φοιτος φυλακῆς γιά ποινικό ἀδίκημα-
πού τό ἐλαφρύτερο εἶναι ἡ … κλοπή! 
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᾽Ε πιτυχημένα χαρακτηρίζεται
ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐδῶ

στήν γῆ ὡς «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶ -
νος». (Ψ. 83,7). Ἀναπόσπαστα δε-
μένη μέ τόν πόνο εἶναι ἡ ζωή μας.
Θλίψεις, βάσανα, φτώχεια, συκο-
φαντίες, ἀδικίες, κατατρεγμοί ἀρ -
ρώ στιες, θάνατοι προσφιλῶν προ-
σώπων κάι τόσες ἂλλες δοκιμασίες
κάνουν τό δάκρυ καί τόν στεναγμό
καθημερινό μας σύντροφο. Φτωχοί
καί πλούσιοι, ἐπίσημοι καί ἂσημοι,
ἂρρωστοι καί ὑγιεῖς, μορφωμένοι
καί ἀγράμματοι, ὃλοι κάποτε νιώ-
θουμε τόν πόνο νά διαπερνᾶ σάν
ρομφαία τήν καρδιά μας. Πῶς τόν
ἀντιμετωπίζουμε;

῾H στάση μας ἀπέναντι στίς δυ-
σκολίες τῆς ζωῆς φανερώ-

νει τήν πνευ ματική μας κατάσταση.
Εἰδικά γιά τόν πιστό ἂνθρωπο ὃλες
αὐτές οἱ δυσκολίες, πού ὀνομάζον-
ται πειρασμοί, εἶναι μία καλή εὐκαι-

ρία νά δοκιμάσει καί νά ἐξετάσει
τήν πίστη καί τήν σχέση του μέ τόν
Θεό, ἀφοῦ ὁ πόνος εἶναι βαρειά ἡ
κληρονομιά πού ἂφησε ἰδιαίτερα
στούς δικούς του ὁ ἐσταυρωμένος
Κύριός μας, ὁ μεγάλος πονεμένος
(βλ. Μθ. 24, 8. Μρ. 13,19.24. Ἰω.
16, 33). 

Εἶναι,  λοιπόν, οἱ ἐξωτερικοί πει-
ρασμοί ἓνα πείραμα πρόσφορο γιά
τόν ἒλεγχο τῆς πνευματικῆς μας
πορείας. «Τόν κυβερνήτη τοῦ πλοί-
ου δοκιμάζει καί σκληραγωγεῖ ἡ
τρικυμία, τόν ἀθλητή τό στάδιο, τόν
στρατηγό τό στρατόπεδο, τόν γεν-
ναιόκαρδο ἡ συμφορά, καί τόν χρι-
στιανό ἡ δοκιμασία», κηρύττει ὁ
Μέγας Βασίλειος. Γι᾽ αὐτό, συμ-
βουλεύει τόν πιστό «σάν σοφός καί
ἀτάραχος κυβερνήτης, πού ἒχει
πλούσια πεῖρα στά ταξίδια, νά δια-
τηρεῖς τήν ψυχή σου ὂρθια καί ἀκα-
ταπόντιστη, ψηλότερα ἀπό κάθε
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τρικυμία τῆς ζωῆς». Καί ὁ ἃγιος
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος γράφει χαρα-
κτηριστικά στήν ἐπιστολή του πρός
τόν ἱερομάρτυρα Πολύκαρπο «Στῆ -
θι ἑδραῖος ὡς ἂκμων τυπτόμενος.
Μεγάλου ἐστίν ἀθλητοῦ τό δέρε-
σθαι καί νικᾷν». Νά μένεις σταθε-
ρός, ὃπως τό ἀμόνι στά χτυπήματα
τοῦ σιδηρουργοῦ. Ὁ σπουδαῖος
ἀθλητής ἐνῶ χτυπιέται νικᾶ.

᾽Ε μεῖς ἀντιμετωπίζουμε τούς
ἐξωτερικούς πειρασμούς μέ

ὑπομονή; Ἒτσι παραγγέλλει ὁ Χρι-
στός «ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσα-
σθε τάς ψυχάς ὑμῶν» (Λκ. 21,19)
καί «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος

σωθήσεται» (Μαθ 10, 22. 24, 13).
Καταφεύγουμε στόν Ἐσταυρωμένο
γιά νά πάρουμε ἀπό αὐτόν κουρά-
γιο, δύναμη καί καρτερία, ἀφοῦ ὁ
ἲδιος μᾶς διαβεβαίωσε ὃτι «ἐν τῷ

κόσμῳ θλῖ ψιν ἓξετε ἀλλά θαρσεῖτε,

ἐγὠ νενίκηκα τόν κόσμον»(Ἰω 16,

33) Νιώθουμε τήν πίστη ὡς ὑπο-
στήλωμα σταθερό, πού μᾶς κρατᾶ
ὁλόρθους καί στερεούς στίς μπόρες
καί στούς σεισμούς, ἀσάλευτους
στίς φουρτοῦνες καί στίς καταιγίδες
πού παρουσιάζει ἡ θάλασσα τῆς
ζωῆς μας;

Δέν πρέπει, ὡστόσο, νά νομί-
ζουμε ὃτι ὁ πιστός μπροστά στίς
θλίψεις καί στόν πόνο στέκει μέ φι-
λοσοφική ἀπάθεια, ἀγέρωχος καί
ἀδάκρυτος. Κλαίει κι αὐτός καί πο-
νάει, ἀλλά δέν λιποτακτεῖ, ἀπελπί-
ζεται. Λιποταξία εἶναι ἡ ἀπελπισία.
Μένει ὁ πιστός μέσα στήν θλίψη
καί στήν μπόρα «ἀφορῶν», δηλαδή
μέ τό βλέμμα προσηλωμένο, «εἰς

τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν» (Ἐβ 12,
2). Ἐκεῖνος τόν βεβαιώνει ὃτι «ὑμῶν

δέ καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι

ἠριθμημέναι εἰσί»(Μθ 10, 30΄
πρβλ. Λκ 12,7), ἑπομένως οὒτε μιά
τρίχα δέν πέφτει χωρίς τήν δική του
θέληση. Ἐκεῖνος τόν ἐνθαρρύνει
μέ τήν ὑπόσχεση «οὐ μή σέ ἀνῶ

οὐδ᾽ οὐ μή σέ ἐγκαταλίπω» (Ἑβ
13,5). Τόν παρηγορεῖ, τόν εἰρηνεύ -
ει, τοῦ ἐμπνέει γενναιότητα, ὑπομο-
νή, καρτερία, ἐλπίδα, χαρά.

Μέ αὐτή τήν ἐμπειρία ὁ ἀδελφό-
θεος Ἰάκωβος συνιστᾶ στούς χρι-
στιανούς, ὃταν πέσουν σέ ἐξωτερι-
κούς πειρασμούς ὂχι μόνο νά μήν
λυποῦνται ἀλλά νά ὑπομένουν καί
μάλιστα νά χαίρονται «Πᾶσαν χα-

ράν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὃταν

πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,
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γινώσκοντες ὃτι τό δοκίμιον ὑμῶν

τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν

ἡ δέ ὑπομονή ἒργον τέλειον ἐχέτω,

ἳνα ἦτε τέλειοι καί ὁλόκληροι, ἐν

μηδενί λειπόμενοι» (Ἰα 1, 2-4). Ἡ
ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων μέ τήν
ἁγία ὑπομονή, μᾶς καθιστᾶ πνευ-
ματικά τέλειες καί ὁλοκληρωμένες
προσωπικότητες. Ὁ ὑπομένων ἐξ -
έρχεται ἀπό τέτοιους πειρασμούς
πιό δυνατός. Ἀκόμη καί στήν πιό
δύσκολη ὣρα μοιάζει μέ τόν ἀετό
πού στήν μπόρα καί στήν μεγάλη
θύελλα δέν φοβᾶται, ἀλλά ἐνθου-
σιάζεται καί ἀπολαμβάνει τό πέταγ-
μά του κόντρα στόν ἂνεμο. Τέτοια
χαρά, τέτοιον ἐνθουσιαμό ζοῦσε ὁ
ἃγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ὃταν
ἒβλεπε νά αὐξάνουν οἱ πειρασμοί
καί  νά πλησιάζει τό μαρτύριό του.
Γι᾽ αὐτό ἀναφωνοῦσε «Πῦρ καί σταυ   -
ρός, θηρίων τε συστάσεις… καί κο-
λάσεις τοῦ διαβόλου ἐπ᾽ ἐμέ ἐρχέ-
σθωσαν, μόνον ἳνα Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐπιτύχω». Ἀρκεῖ νά συναντήσω τόν
Ἰησοῦ Χριστό κι ἂς πέσουν πάνω
μου ὃλα τά βασανιστήρια τοῦ δια-
βόλου! 

῾H ζωή μας, λέγει ὁ ἃγιος Αὐ -
γουστῖνος, μοιάζει μέ ἓνα

χαλί τό ὁποῖο ὑφαίνει ὁ Θεός μέ
σοφία κάι τέχνη. Τό στολίζει μέ
σχέδια, χρώματα καί ὀμορφιές. Τό
κάνει τέλειο. Ἐμεῖς ὃμως βλέπουμε
τήν κάτω ὄψη τοῦ χαλιοῦ, τήν ἀνά-
ποδη, πού εἶναι γεμάτη ξεφτίσματα,
κόμπους καί ἀτέλειες. Ἂν ἀνεβοῦ -
με πιό ψηλά καί δοῦμε τήν ζωή μας

μέ τά μάτια τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τό
πρῖ σμα τῆς αἰωνιότητος (sub specie
aeternitatae), τότε καί οἱ θλίψεις θά
μᾶς φανοῦν θεῖες εὐλογίες (βλ. Β΄

Κο 4,17). Θά διαπιστώσουμε ὃτι
συντελοῦν στόν καταρτισμό καί
στήν τελειοποίησή μας, μᾶς ἑτοιμά-
ζουν γιά τήν ὑπέρλαμπρη δόξα τοῦ
Παραδείσου. Τότε θά συμφωνή-
σουμε μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο ὃτι
«οὐκ ἂξια τά παθήματα τοῦ νῦν και-

ροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν

ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς»(Ρω 8,
18). Θα δοῦμε τίς θλίψεις ὡς γλυ-
κειά κοινωνία στά πάθη τοῦ Χρι-
στοῦ (βλ. Φι 3, 10 Ρω 8,17  Β΄ Τι
2,11), εὐκαιρία «εἰς τό μεταλαβεῖν

τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ»(Ἑβ 12, 10).

Π αρόμοια βιώματα ἐκφράζει ὁ
χρι στιανός ποιητής Γ. Βερί-

της, ὁ ὁποῖος ἀπό μικρός ζυμώθηκε
μέ τόν πόνο.· 
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«Δῶρο δικό σου εἶναι κι ὁ πόνος, 
Δῶρο δικό σου ἀπ᾽ τ᾽ ἀκριβά.
Καί φτάνω νά σ᾽ εὐγνωμονῶ

Γι’ αὐτές τίς ὧρες πού πονῶ».

Β έβαια, μιά τέτοια νοοτροπία
ξεπερνᾶ τήν ἀνθρώπινη λογι-

κή. Εἶ ναι ἀνάγκη νά ζητοῦμε ἀπό
τόν Θεό νά μᾶς δώσει τόν φωτισμό
του, γιά νά βλέπουμε τίς θλίψεις
ὂχι μέ τήν δική μας λογική καί φι-
λοσοφία, ἀλλά μέ τήν δική του σο-
φία, μέ τά δικά του κριτήρια. Τότε
πραγματικά θα ἒχουμε τήν δύναμη
καί τό κουράγιο νά τά ἀντιμετωπί-
ζουμε ὃλα, ὃπως εἶπε ὁ ἀδελφόθε-
ος, ὂχι μόνο μέ καρτερία καί ὑπομο-
νή ἀλλά καί μέ χαρά, «εἰδότες ὃτι ἡ
θλῖψις ὑπομονήν κατεγράζεται, ἡ
δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή
ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει,
ὃτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν
ταῖς καρδίας ἡμῶν διά Πνεύματος
ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρω 5, 3-
5), ὃπως συμπληρώνει ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος.

«Ἒπαρον τούς πειρασμούς καί
οὐδείς ὁ σῳζόμενος», λέει σοφά
μία πατερική ρήση. Ἂν ἒλειπαν οἱ
πειρασμοί, κανείς δέν θα κατόρθω-
νε νά φθάσει στήν σωτηρία! Σμι-
λεύουμε τό μάρμαρο, γιά νά τό κά-
νουμε ἀνδριάντα. Τορνεύουμε τό
κούτσουρο, γιά νά τό κάνουμε ἒπι-
πλο. Ἐπεξεργαζόμαστε στή φωτιά
τό χρυσάφι, πού εἶναι σαν πετρο-
κάρβουνο, γιά νά τό καθαρίσουμε.
«Χωρίς δοκιμῆς ὁ χρυσός οὐ τελει -
οῦται», λέγει χαρακτηριστικά καί
συμβολικά ὁ ἃγιος Ἰωάννης ὁ Σι-
ναϊτης. Καί ὁ πιστός, ὃταν ἀντιμετω-
πίζει τίς δοκιμασίες μέ πίστη καί
ὑπομονή, ὁλοκληρώνεται, τελει-
οποιεῖται, λάμπει περισσότερο,
κερδίζει τό στεφάνι τῆς αἰώνιας δό-
ξας, ὁδηγεῖται, στήν σωτηρία. Γι΄
αὐτό τόν μακαρίζει ὁ θεόπνευστος
λόγος τοῦ Θεοῦ «μακάριος ἀνήρ
ὃς ὑπομένει πειρασμόν ὃτι δόκιμος
γενόμενος λήψεται τόν στέφανον
τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος
τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἰακ. 1, 12).
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ΘΕΟΔΟΧΟΣ

Φ λεβάρης!... καί στήν γῆ τήν παγωμένη
γυμνά τά δέντρα μεσ’ στήν ἐρημιά…

Ἡ νύχτα μεσ’ στήν πλάση κατεβαίνει
κι’ ἡ θλίψη μεσ’ στήν ἂμοιρη καρδιά.

῏ΩΣυμεών! Τ’ ἀλύπητα τά χρόνια
– χειμῶνες τό κορμί σου πού λυγοῦν – 

κι’ ἂν σκόρπισαν στούς ὢμους σου τά χιόνια
τήν πίστη στήν ψυχή σου δέν γερνοῦν.

Κ αί τώρα πού κοντεύεις πιά νά σβύσης
τήν ἂνοιξη προσμένεις σάν παιδί

καί ξέρεις πώς τά μάτια σου πρίν κλείσεις
θά πιάσης τ’ ανθισμένο της κλαδί.

Σ κυμμένος ἀκουμπᾶς μπροστά στήν πύλη
ἀπάνω στό ραβδί σου τ’ ἀργυρό

τά χέρια σου πού τρέμουν καί τά χείλη
δοξάζουν μεσ’ στή νύχτα τόν Θεό.

Μ ά νά… πού καθώς πάλι ξημερώνει
γυναῖκα μέ μαντήλι στά μαλλιά…

Καί φέρνει στόν ναό μ’ ἓνα τρυγόνι
λουλούδι πού βαστᾶ στήν ἀγκαλιά.

᾽Α πό τόν οὐρανό τόν σκεπασμένο 
Ἀπρίλης χαμογέλασε γιά σέ…

Τήν κτίση μοσχοβήλησε γυρμένο
στά γόνατά σου τ’ ἂνθος τοῦ Ἰεσσαί.

Κ ι’ ἂν ὢργωσαν τό μέτωπο ρυτίδες,τά χιό-
νια κι’ ἂν ἁπλώνουνταν στήν γῆ

ἀμάραντη τήν Ἂνοιξη τήν εἶδες
τήν ἒκλεισες γιά πάντα στήν ψυχή.

Κρέστοβιτς

2 Φεβρουαρίου – Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου



῾Η μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή τῆς

νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἀπο-

τελεῖ  ἀναντικατάστατη προϋπόθε-

ση, γιά τά θεμέλια τῆς νέας ἐν Χρι -

στῷ ζω ῆς.

Στίς 7 Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τή

Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὁ

ἃγιος Ἰωάννης εἶναι, ὃπως ἀποκλή-

θηκε ἀπό τόν Χριστό μας, ὁ «ἐν

γεννητοῖς γυναικῶν μείζων» (Ματθ.

ια΄, 11). Δηλαδή «δέν ὑπάρχει κα-

νείς προφήτης μεγαλύτερος στήν

ἀξία ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή

ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους πού

γεννήθηκαν μέχρι τώρα ἀπό γυ-

ναῖκες». Αὐτή, λοιπόν, ἡ διαβεβαί-

ωση ἒγινε ἀπό τόν ἲδιο τόν Χριστόν.

Ὁ Ἰωάννης ἂρχισε τό κήρυγμά

του μέ τό παράγγελμα: «μετανοεῖτε,

ἢγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐ ρα -

νῶν» (Ματθ. δ΄, 17). Μέ τό ἲδιο πα-

ράγγελμα,  ἂρχισε καί ὁ Κύριoς τήν

δημόσια δράση καί διδασκαλία του

πρός τούς Ἰσραηλίτες. Συνεπῶς δί-

δεται μέ σαφήνεια ἡ θεία ἐντολή,

περί τοῦ πῶς πρέπει ὁ ἂνθρωπος

νά ἀρχίζει καί νά βιώνει τή νέα ἐν

Χριστῷ ζωή. Αὐτό, - ἂς τὀ ἐπαναλά-

βουμε - τό ὑπογραμμίζουν  μέ τόν

αὐθεντικό λόγο τους, τόσον ὁ Κύ-

ριος ὃσον καί ὁ Τίμιος Πρό δρο -

μος.

Ὁ ἃγιος Ἰωάννης ἐκήρυττε τή

μετάνοια σέ ἓνα σύνολον ἀνθρώ-

πων ἀπό διάφορες κοινωνικές τά-

ξεις, ἀγρότες, τεχνίτες, ἐργάτες,

ἀστούς. Ἀλλά καί σέ θρησκευόμε-

νους τῆς ἀνώτερης τάξης, ὃπως Φα-

Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ 
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ρισαίους, Σαδδουκαίους, Ἐσσαί-

ους κ.ἂ. Πρός ὃλους ἀπευθυνόταν

τό «μετανοεῖτε», ἀκόμη καί στούς

«ἀποσυνάγωγους», ἀλλά καί στούς

διανοούμενους πού κρατοῦσαν στά

χέρια τους τήν Μωσαϊκή Νομοθε-

σία καί τήν ἑρμηνεία μέ τήν «Παρά-

δοση τῶν Πρεσβυτέρων». 

Γ ιατί πρός ὃλους τό μήνυμα αὐ -

τό; Ἀπάντηση: Τό «μετανο εῖτε»

ἦταν κάτι τό νέο, μέ ἐντελῶς και-

νούργιο περιεχόμενο. Δέν εἷχε κα-

μιά σχέση μέ αὐτά πού δίδασκαν

οἱ ἒχοντες τήν πρωτοκαθεδρία τῶν

θρησκευτικῶν φατριῶν. Τό «μετα-

νοεῖτε» σήμαινε και σημαίνει τήν

παύση ἀπό  κάθε τί πού ἐμποδίζει

τήν ἓνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν

Θεόν. Καί ἐπάγει τό Πνεῦμα: «Ἐγ -

γίσατε τῷ Θεῷ καί ἐγγιεῖ ὑμῖν» (Ἰακ.

δ΄, 8). Πλησιάστε στό Θεό καί κι

Ἐκεῖνος θά σᾶς πλησιάσει. Τό πλη-

σίασμα τοῦ ἀνθρώπου στόν Θεόν

τό ἀπεύθυναν καί οἱ δάσκαλοι τοῦ

Νόμου, ἀλλά μέ ἓνα τρόπο τυπικό,

ξένο πρός  τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώ-

που, γιατί ὁ Θεός πολλές φορές

διεμήνυε πρός τούς Ἰσραηλίτες ὃτι

ἡ τυπική λατρεία  μέ τίς διάφορες

αἱματηρές καί ἀναίμακτες θυσίες,

μέ τίς νουμηνίες καί τά Σάββατα

δέν ἦταν σ’ Αὐτόν εὐάρεστη. Μέ

τούς προφῆτες καί ἰδιαίτερα διά τοῦ

Ἠσαΐου ὁ Θεός καταγγελτικά ἒλεγ-

χε τούς Ἰσραηλίτες ὃτι δέν εὐαρε-

στεῖται ἀπό τέτοια λατρεία καί  ὃτι

«μισοῦσε» τίς θυσίες τους. «Στέαρ

ἀρνῶν καί αἷμα ταύρων καί τράγων

οὐ βούλομαι. Τίς γάρ ἐξεζήτησε ταῦ -

τα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; Τάς ἑορτάς

ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου…» (Ἠσ.

α΄, 11-18). 

Τό μήνυμα τοῦ Τιμίου Προδρό-

μου γιά ἀληθινή μετάνοια εἶναι ἡ

«καθαρά καρδία», ἡ ἐσωτερική

ἀνανέωση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ με-

ταμόρφωσή του μέ τήν καταπολέ-

μηση τῶν ψυχικῶν παθῶν. Αὐτός ὁ

τρόπος ἐφαρμογῆς τοῦ μηνύματος

τῆς μετάνοιας φέρνει τόν ἂν θρωπο

πλησίον στόν Θεό.

῾Ο ἂνθρωπος βρίσκεται σχε-

δόν πάντοτε κάτω ἀπό τήν

ἐπήρεια τῶν παθῶν, ἡ δέ ἀνανέω-

σή του γίνεται μόνο μέ τήν ὁλοκλη-

ρωμένη μετάνοια. Ἂς προσέξουμε:

Ἡ μετάνοια δέν εἶναι ἁπλά μιά ἐπί

μέρους πράξη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά
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εἶναι στάση ὁλόκληρης ζωῆς. Εἶναι

ἡ ἀρχική βαθμίδα τῆς ἐπιστροφῆς

μας πρός τόν Θεόν. Μετάνοια στήν

ἑλληνική γλῶσσα σημαίνει «ἀλλα-

γή τρόπου σκέψεως, με ταβολή τοῦ

νοῦ». Ἀπορρίπτω τά φρο νήματα πού

εἶχα ἓως τώρα. Λυποῦμαι γιά κάθε

παράβαση καί παρακοή τοῦ θείου

Νόμου καί παίρνω μέ  εἰλικρίνεια

τήν ἀπόφαση νά μήν ἐπαναλάβω

τήν ἲδια τακτική ἀλλά νά ἒχω ὃλη

τήν ὓπαρξή μου στραμμένη πρός

τόν Θεόν.

῾H μετάνοια εἶναι μιά δεύτερη

γέννηση, τήν ὁποία, θά λέ-

γαμε, ὃτι μᾶς «χαρίζει» ὁ Θεός μετά

τό βάπτισμα. Εἶναι μιά συνεχής

ἒξοδος ἀπό τόν ἲδιο τόν ἑαυτόν

μας, ἀπό τό θέλημά μας, ὃσες φο-

ρές βρίσκεται ὑπό τήν ἐπήρεια τῆς

ἁμαρτίας. Ἡ ἒννοια τῆς μετάνοιας

εἶναι ἀντίθετη μέ τήν κατάσταση

ἑνός «δικαίου», ὁ ὁποῖος θεωρεῖ

τόν ἑαυτόν του πώς ἒχει περάσει

στή σφαίρα τῆς ἁγιότητας, καθόν

χρόνον παραλογίζεται ἀγνοώντας

τήν πνευματική του ἀθλιότητα.

Εἶναι μιά πορεία ἀτέλειωτη, πορεία

χωρίς τέρμα, ὅπως ἀκριβῶς ἀτέλει-

ωτη εἶναι καί ἡ ὁδός πού ὁδη γεῖ

στήν ἓνωση μέ τόν Θεόν. Καί, ὃπως

λέγει ὁ ἃγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, «ἡ

μετάνοια οὒτε καιροῖς οὒτε πράξεσι

περιορίζεται ἓως θανάτου». Ἡ ψυ-

χή πού δέν κινεῖται διαρκῶς πρός

μετάνοιαν εἶναι ξένη πρός τήν Θεί-

αν Χάριν. Τό φαινόμενον τέτοιας

ἀκινησίας εἶναι φαινόμενον ἀναι-

σθησίας τῆς καρδιᾶς ἡ ὁποία ἒχει

σκληρυνθεῖ. Σ΄ αὐτή τήν περίπτω-

ση ὑπάρχει τό σύμπτωμα τοῦ πνευ-

ματικοῦ θανάτου. Ζωή πνευματική

δέν ὑπάρχει, ὑπάρχει ἡ νέκρα.

Ἄς δοῦμε περιληπτικά δύο γνω-

ρίσματα τῆς μετανοίας: Ὁ μετα-

νοῶν (δηλαδή ὁ πιστός πού συ-

νεχῶς δονεῖται ἀπό τό παράγγελμα

«μετανοεῖτε») ἒχει ἀκριβή  γνώση

ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν του καί νοιώθει

πώς ὃτι εἶναι ὑπόλογος ἀπέναντι

στό Θεό. Ἡ σκέψη πού συνήθως

ἒρχεται (γιά νά καταστρέψει τήν

ἀξία τῆς ἐν λόγῳ ἀνα γνώρισης τῆς

ἁμαρτωλῆς καταστάσεώς) εἶναι ἡ

δικαιολογία. Κάθε δικαιολογία διά

τῆς ὁποίας ἐπιρρίπτονται σέ ἂλλους

παράγοντες τά σφάλματα, οἱ πτώ-

σεις μας κ.τ.ὃ.  ἐξασθενίζει τήν
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οὐσία τῆς μετάνοιας καί ἐμποδίζει

τό σωτήριο ἒργο της. Ἀναγνώριση

σημαίνει πλήρη γνώση τῆς ἁμαρ-

τωλῆς καταστάσεως τῶν ἐλαττωμά-

των, τῶν κακιῶν  τῶν διαπραχθέν-

των ἁμαρτημάτων, ἀλλά καί τῶν πα-

ραλήψεων καί τῶν πα θῶν ἀπό τά

ὁποῖα κυριαρχεῖται ὁ φυσικός ἂν -

θρωπος.  

Ἡ συναίσθηση καί ἡ συντριβή

γιά τήν ἁμαρτωλή κατάσταση γε-

νικῶς, καί εἰδικότερα γιά τά συγκε-

κριμένα ἁμαρτήματα. «Ἡ κατά Θε-

όν λύπη, μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν

ἀμεταμέλητον κατεργάζεται» (Β΄

Κορ. ζ΄, 10) καί  αὐτή ἡ μετάνοια

φέρνει καί τά δάκρυα. Σημασία βέ-

βαια ἒχει ὃτι τά δάκρυα ἀπό τήν ἐν

λόγῳ λύπη  χύνονται «ἐν μετανοίᾳ

κατ΄ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». Ἂν ἡ λύπη

εἶναι ἁπλά μιά ἀνθρώπινη μεταμέ-

λεια καί ὂχι ἡ κατά Θεόν μετάνοια,

αὐτό ἲσως προξενεῖ μέν μία ἀνα-

κούφιση, ὂχι ὃμως καί τήν ἀληθινή

λύτρωση. Ὁ προδότης Ἰούδας ξέ-

ρουμε ὃτι μεταμελήθηκε κατ’ ἂν -

θρωπον διά τήν ἀποτρόπαια ἐνέρ-

γεια τῆς προδοσίας τοῦ Χριστοῦ (πα-

ράβαλε τά λόγια τοῦ ἰδίου: «ἣμαρτον

παραδούς αἷμα ἀθῶον» (Ματθ. κζ΄,

4). Ὃμως δέν ἐσώθη. Καί αὐτό,

διότι δέν μετανόησε κατά Θεόν. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφοντας πρός

τούς νωθρούς πνευματικά Κορινθί-

ους λέγει: «Νῦν χαίρω οὐχ ὃτι ἐλυ-

πήθητε, ἀλλ᾽ ὃτι ἐλυπήθητε εἰς με-

τάνοιαν, ἐλυπήθητε γάρ κατά Θεόν,

…ἡ δέ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον

κατεργάζεται» (Β΄ Κορ. ζ΄, 9-10).

Συνεπῶς, τό κύριο στοιχεῖο τῆς

ἀληθινῆς μετάνοιας εἶναι ἡ συντρι-

βή καί τό πένθος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ

πού προέρχεται ἀπό τό βάθος μιᾶς

εἰλικρινοῦς καρδίας. 

Ἐκεῖνο πού ποτέ δέν πρέπει νά

λησμονεῖται ἀπό τόν μετανοοῦντα

εἶναι ἡ ὁλοκάρδια διάθεση νά με-

τανοεῖ καί νά ἐλπίζει στό θεῖον ἒλε-

ος καί ἡ ἀπόφασή του νά ἀγωνίζε-

ται κατά τῆς ἁμαρτίας.

῎Α ς δοῦμε  στή συνέχεια και

τή δύναμη πού προσδίδει

στόν ἂν θρωπο ἡ μετάνοια. Ὑπάρ-

χουν πολλά παραδείγματα στήν Ἁγ.

Γραφή καθώς καί στό Ἁγιολόγιον

τῆς Ἐκ κλησίας καί στά συγγράμμα-

τα τῶν Ἁγίων Πατέρων πού μαρτυ-

ροῦν τήν δύ ναμη πού ἒχει ἡ ἀληθι-
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νή μετάνοια, αὐτή πού χαλυβδώνει

τήν ψυχή διά τῆς θείας χάριτος σέ

βαθμό πού ὁ ἐλεημένος ἂνθρωπος

νά ἐξακτινώνεται σέ ἒργα θυσίας

θαυμαστά  ἒναντι τῶν συνανθρώ-

πων του, καθώς καί σέ λόγους καί

πράξεις γιά τήν δόξα τοῦ Παναγά-

θου Θεοῦ καί γιά τό μεγαλεῖον τῆς

Ἐκκλησίας. 

Ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας μαρτυ-

ρεῖται καί κορυφώνεται στή μετα-

μόρφωση καί μεταστροφή τῆς

ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κάνει

πανίσχυρη. Καμμιά ἂλλη δύναμη

δέν μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν ἂν -

θρωπο σέ ἀποτελέσματα ὑπερφυσι-

κά, ὃπως αὐτά πού μᾶς βεβαιώνει

ἡ ἱστορία τῶν Ἁγίων μας. Ἰδού ἓνα

τέτοιο παράδειγμα ἀπό τά πολλά

πού ἒχει νά μᾶς παρουσιάσει ἡ «πα -

ρεμβολή» τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκ κλη -

σίας μας. Εἶναι τό παράδειγμα τῆς

ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας:

῞Ο ταν ἡ Μαρία βρισκόταν

στήν ἡλικία τῶν δώδεκα

ἐτῶν, μετέβη μέ τούς γονεῖς της

στήν Ἀλεξάνδρεια. Ἐκεῖ, ἤδη ἀπό

τήν ἐφηβεία της ἒζησε ἂσωτη ζωή

17 ὁλόκληρα χρόνια μέ τόν χαρα-

κτηρισμό σάν μιά περιώνυμος πόρ-

νη. Τά χρόνια τῆς νεότητός της τά

δαπάνησε στήν ἀκολασία. Καί ἡ

δυσώνυμη αὐτή κατάσταση τερμα-

τίστηκε, ὃταν, κατά θείαν οἰκονο-

μίαν, ταξίδευσε καί ἐπισκέφθηκε

τά Ἱεροσόλυμα κατά τήν ἑορτήν τῆς

Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τό-

τε, σημειώνει ὁ βιογράφος πώς

ἀοράτως ἐμποδίσθηκε νά εἰσέλθει

στόν ἱ. Ναόν.  Καί μόνον τότε ἐπέ-

τυχε τήν εἲσοδό της, ὃταν ἒβαλε μέ-

σα της ἐγγυητήν τήν Ὑπεραγία Θε-

οτόκον πώς θά ἀρνηθεῖ ἐντελῶς

τόν ἀκόλαστον βίον. καί ἀπό τή

στιγμή ἐκείνη  θά ζήσει ἐνάρετα μέ

σωφροσύνη. Ἒτσι καταξιώθηκε καί

εἰσῆλθε στόν ἱ. ναό καί προσκύνη-

σε τόν Τίμιο Σταυρό. Θέλοντας

πλέ ον νά τηρήσει ἐπακριβῶς τήν

ὑπόσχεσή της ἒφυγε ἀμέσως ἀπό

τόν κόσμο. Ἀπομακρύνθηκε ἀπό

τούς ἐραστές της καί πῆγε στήν

ἒρημο, στή βαθειά ἒρημο  τοῦ Ἰορ-

δάνη. Ἐκεῖ ἒζησε μόνη της 47 ὁλό-

κληρα χρόνια. Ἒζησε μέ νηστεῖες

καί προσευχές. Τά τελευταῖα της

χρόνια τήν συνάντησε στά ἐνδότε-

ρα τῆς ἐρήμου ὁ ἀσκητής Ζωσιμᾶς,



στόν ὁποῖο διηγήθηκε τόν βίον της

καί ἀπό αὐτόν ἔγινε γνωστή καί ἡ

ἀξιοθαύμαστη πνευματική ἂθλησή

της. Ὁ γέρων Ζωσιμᾶς τήν παρηγό-

ρησε καί τῆς μετέδωσε τά θεῖα Μυ-

στήρια. Καί αὐτός ἒφυγε μακρυά σέ

ἂλλο μέρος. Μετά ἓνα χρόνο ἀπό

τήν συνάντησή τους, ὁ Ζωσιμᾶς ξα-

ναπῆγε πρός  ἀναζήτησή της. Τήν

βρῆκε. Ἀλλά τήν βρῆκε νεκρή μέ

ἓνα σημείωμα, στό ὁποίο ἒγραφε:

«Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, θᾶψε ἐδῶ τό σῶμα

τῆς πτωχῆς Μαρίας. Παραδίδω τώ-

ρα τό πνεῦμα μου στόν Κύριο, σή-

μερα  πού κοινώνησα τῶν ἀχράν-

των μυστηρίων». 

῾Η Ἐκκλησία μας κατέγρα -

ψε στό Ἁγιολόγιόν της τήν

ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία ὡς μεγά-

λην ἁγίαν καί ἀφιέρωσε ὑπέροχους

ὓμνους γι’ αὐτήν. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐ -

τούς εἶναι καί τό ἀκόλουθο κοντά-

κιο, στό ὁποῖο μαρτυρεῖται ἡ δύνα-

μη τῆς μετάνοιας τοῦ  ἁμαρτωλοῦ

ἀνθρώπου  πού κατορθώνει τά φυ-

σικά ἀκατόρθωτα, μέ τήν προσφε-

ρομένην θείαν χάριν: 

«Ἡ πορνείαις πρότερον μεμε-

στωμένη παντοίαις, Χριστοῦ νύμφη

σήμερον τῇ μετανοίᾳ ἐδείχθης,

Ἀγγέλων τήν πολιτείαν ἐπιποθοῦ -

σα, δαίμονας, Σταυροῦ τῷ ὃπλῳ,

καταπατοῦσα διά τοῦτο βασιλείας

ἐφά νης νύμφη, Μαρία πάνσεμνε».

῾H δύναμη τῆς μετάνοιας φαί-

νεται κατ΄ ἐξοχήν καί στήν

περίπτωση τοῦ πρώην μεγάλου

διώ κτου τῆς νεοσύστατης τότε Ἐκ -

κλησίας τοῦ οὐρανοβάμονος Παῦ -

λου, ὁ ὁποῖος ἐπαναλάμβανε τό

«οὐκ εἰμί ἂξιος καλεῖσθε Ἀπόστο-

λος διότι ἐδίωξα τήν Ἐκκλησίαν».

(Γαλ. α΄, 13).

Ὁ Σαούλ (Παῦλος) εἶχε ἀρχικά

βαθειά προσήλωση στήν πάτρια

θρησκεία καί εἶχε καταταγεῖ στήν

αὐστηρή ἐθνικοθρησκευτική τάξη

τῶν Φαρισαίων. Ἒλαβε ἐξ ἀρχῆς

ἐχθρική στάση κατά τῶν συμφυ-

λετῶν του, ἐκείνων, πού εἶχαν πι-

στεύσει στόν Χριστόν, ἐπειδή τούς

θεωροῦσε ἐξωμότες καί ἂξιους φυ-

λακίσεως καί θανάτου. Ὁ Παῦλος

ὑπῆρξε πάνω στό φανατισμό του

«βλάσφημος καί διώκτης καί ὑβρι-

στής τοῦ Χριστοῦ». «Σαῦλος δέ ἐλυ-

μαίνετο τήν ἐκκλησίαν κατά τούς

οἲκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε
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ἂνδρας  καί γυναῖκας παρεδίδου

εἰς φυλακήν» «Περισσῶς δέ ἐμμαι-

νόμενος αὐτοῖς ἐδίωκεν ἓως καί εἰς

τάς ἒξω πόλεις» «κατά πάσας τάς

συναγωγάς, πολλάκις τιμωρῶν αὐ -

τούς καί ἠνάγκαζε βλασφημεῖν»

(Πράξ. η΄, 3, κστ´ 11).

Στήν Δαμασκό, μέ τήν οὐράνια

ὁπτασία, ὑπακούοντας στήν

πρόσκληση τοῦ Κυρίου, ἒγινε ἀπό

τότε ὁ ἐνθουσιώδης, ὁ ἀκαταπόνη-

τος, ὁ ἡρωϊκός Ἀπόστολος τοῦ Χρι-

στοῦ. Τότε σημειώθηκε ὁ μεγαλύ-

τερος σταθμός τῆς ζωῆς του, γιατί

τότε ἐγνώρισε τόν Χριστόν.

Ἡ χρονική περίοδος πού περι-

κλείει ὃλη τήν ἐν Χριστῷ δραστη-

ριότητα τοῦ Ἀπ. Παύλου ἀνέρχεται

σέ 36 χρόνια ἀπό τῆς ἐπιστροφῆς

του στόν Χριστό, μέχρι τοῦ μαρτυ-

ρίου του. Ἀπό τότε ἂρχισαν οἱ πε-

ριπέτειες, οἱ κίνδυνοι καί οἱ στερή-

σεις του, μέ τίς ἀποστολικές ἀνά

τόν τότε γνωστόν κόσμον περιο-

δεῖες.

Θανασίμους κινδύνους διέτρε-

ξεν στά Ἱεροσόλυμα ἀπό τούς συμ-

πατριῶτες του. Συνελήφθη ἀπό τήν

ἐκεῖ ρωμαϊκή φρουρά καί ἒμεινε

ἐπί δύο ἒτη φυλακισμένος στήν

Καισάρεια. Ἒπειτα ἀπό τό περιπε-

τειῶδες πολύμηνο ταξίδι του, ὁδη-

γήθηκε στή Ρώμη, ὃπου καί πάλι

παρέμεινε κρατούμενος ἂλλα δύο

χρόνια.  Εἰρηνικός ὁ θεῖος Παῦλος

βάδισε πρός τό μαρτύριον, ὣστε νά

στεφανωθῆ διά τό ὐπεράνθρωπο

ἒργον του. Ἡ ἀνεπιφύλακτη ὑποτα-

γή του στό θεῖο θέλημα, ἡ ἀπέραν-

τη ἀγάπη του στόν ἂνθρωπο, ἡ βα-

θειά συναίσθησι τῆς εὐθύνης του

ἀπέναντι ὃλων, τόν παρακινεῖ νά

διακηρύττει: «Ἓλλησί τε καί βαρβά-

ροις, σοφοῖς τε καί ἀνοήτοις ὀφει-

λέτης εἰμί» (Ρωμ. α΄, 14). Τό ἀνε-

πανάληπτον ἒργον του στήν Ἱστορία

τῆς ἀνθρωπότητας ὑπῆρξε τό μέγα

θαῦμα, τό ὁποῖον διά τοῦ Χριστοῦ

καί διά τόν Χριστόν ἐπετέλεσε.

῾Η ἀπαράμιλλη περιπετειώδης

ζωή τοῦ Ἀποστόλου τῶν

Ἐθνῶν ἒχει τήν ἀρχή της ἀπό τότε

πού διά τῆς «ἐκ βαθέων» μετανοίας

του ἐξελίχθηκε στό νά φέρει εἰς πέ-

ρας τό τρισμέγιστον ἒργον του.

Ἰδού καί διά τοῦ Ἀποστόλου τῶν

Ἐθνῶν, τά ἀποτελέσματα τῆς μετα-

νοίας. Ἡ Ἐκ κλησία μας γεραίρει



Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 31

ὡς ἑξῆς τόν μέγα δεσμώτην καί ὡς

τόσο τόν οὐρανοβάμονα Ἀπόστολο

τῶν Ἐθνῶν: 

«Τά κατά πόλιν δεσμά καί τάς

θλίψεις σου, τίς διηγήσεται, ἒνδοξε

Ἀπόστολε Παῦλε; Τούς κόπους,

τούς μόχθους, τάς ἀγρυπνίας, τάς

ἐν λιμῷ καί δίψει κακοπαθείας, τάς

ἐν ψύχει καί γυμνότητι, τήν σαργά-

νην, τούς ραβδισμούς, τούς λιθα-

σμούς, τήν περίοδον, τόν βυθόν, τά

ναυάγια; Θέατρον ἐγένου καί ἀγγέ-

λοις καί ἀνθρώποις. Πάντα οὖν

ὑπέμεινας ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι σε

Χριστῷ, ἳνα κόσμον κερδήσῃς ἐν

Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ σου...» 

Α Λ Η Θ Ε Ι Α . . .

Ἀλήθεια,
γίνονται τόσο μικροί,

καμιά φορά
οἱ μεγάλοι,

ὣστε νά θέλουν
νά τούς λές,

ἐνῶ εὐθύνονται αὐτοί,
«γιά ὃλα φταῖν οἱ ἂλλοι;»

Α.Ρ.



Δ έν νομίζω νά ἒχει ποτέ ἐμφα-
νισθεῖ στήν ἱστορία τῆς ἀν -

θρωπότητας ἂλλη μορφή τόσο νο-
σηρά φλύαρης κοινωνίας, ὃσο ἡ ση-
μερινή. Ἀπό τότε πού εἶχε θεσπι-
σθεῖ, καί ἀναγνωρισθεῖ, πώς «ἡ σιω-
πή εἶναι χρυσός», ἀπό τότε πού καί
ὁ Θεάνθρωπος σιωπᾶ» ἐνώπιον τοῦ
ὀρυμαγδοῦ τῶν ὓβρεων καί τῶν
προσβολῶν τῆς θεότητας, ἒχουν πα-
ρέλθει αἰῶνες κι ἒχουν διαμορφω-
θεῖ ἀνθρώπινες κοινωνίες μέσα σέ
μιά  λειτουργική κύμανση ἀνάμεσα
στή σιγή καί στό λόγο.

Σήμερα, ἡ κοινωνία πού διαχέε-
ται σέ κάθε ἂκρη τῆς γῆς , δέν γνω-
ρίζει καί δέν ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσει
τόν «χρυσό», τόν θησαυρό τῆς σιω -
πῆς. Ἀντίθετα, μέρα νύχτα θορυβεῖ,
μέρα – νύχτα μιλάει – συνήθως χω-
ρίς νά λέγει τίποτε τό οὐ σιῶδες, μέ-

ρα –νύχτα προκαλεῖ καί τούς ἀνθρώ-
πους νά μιλᾶνε, καί τά δημιουργή-
ματα τῆς τεχνολογίας νά θορυβοῦν
–καί μέ τόν τρόπο τους νά ἐκφρά-
ζονται – τόσο πού μέσα στήν παρα-
ζάλη ν᾿ ἀναρωτιέται ὁ σημερινός
ἂνθρωπος – παλεύοντας νά γίνει
ἂνθρωπος - αὐθεντικός- τί  νόημα
ἒχουν τόσα καί τόσα λόγια, τόσα πού
λέγονται ὡς ἀκατάσχετοι χείμαρροι,
τόσα πού γράφονται, τόσα πού ἐκδί-
δονται,  τόσα λόγια, μυριάδες, ποτά-
μια πού κυκλοφοροῦν, πού κυλοῦν
ἀκατάσχετα ἀνάμεσα στούς βιαστι-
κούς ἀν θρώπους τῶν καιρῶν μας.

Ὁ  λόγος, ἐκεῖνος ὁ ἂχραντος, ὁ
ὀργανικός τῆς ἀνθρώπινης ὓπαρξης
λόγος, ὁ λόγος ὁ καθοριστικός τοῦ
ὑπάρχειν, πού ἀνέρχεται ἀπό τά
ἒγκα τα νοῦ καί καρδιᾶς, ἀπό τό μυ-
στήριο τῆς ψυχῆς, ἒχει σχεδόν ἐκ -
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λείψει καί ἀντικατασταθεῖ ἀπό «τά

λόγια». Λόγια στήν καθημερινή ζωή,

λόγια στήν δημοσιότητα, λόγια στόν

προσωπικό τοῦ καθενός βίο, τόσα

λόγια πού ἐπιπολάζουν μέσα στά

ὁρμητικά ρεύματα μιᾶς ζωῆς ἀνθρώ-

πων πού βιάζονται, χωρίς νά συνει-

δητοποιοῦν πώς ὃλους τούς καρτε-

ρεῖ ὁ θάνατος. Κι ἑπομένως, ἂς βρα-

δυπορήσουν στήν ζωή, ἂς οἰκονομή-

σουν τά λόγια τους, ἂς τά κάνουν

πολύτιμα γνωρίσματα μιᾶς αὐθεν-

τικῆς ἀνθρωπιᾶς, ἐκείνης πού ἀγαπᾶ

τήν γλῶσσα τῶν λέξεων τόσο, ὃσο

καί τήν γλῶσσα τῆς σιγῆς.

᾽Α ναζητοῦμε ματαίως νά βροῦ -

με τά λαμπρά ἀποτελέσμα-

τα, τούς καρπούς αὐτῆς τῆς παγκό-

σμιας φλυαρίας: στόν προφορικό

λόγο, στόν γραπτό λόγο, στίς σχέ-

σεις τῶν ἀνθρώπων, νά ἐπισημά-

νουμε πόσο τό δώρημα τοῦ λόγου

τούς ἒχει ἐξανθρωπίσει –κατά τήν

πλατωνική ἀπόφανση πώς ὁ ἂν -

θρωπος γίνεται ἀφοῦ ἒχει γεννηθεῖ.

Καί μέσα σ᾿ ἐτοῦτο τόν λεκτικό ὀρυ-

μαγδό δέν κατορθώνουμε πλέον νά

συνειδητοποιήσουμε πόσο μοναδι-

κά ἱερή εἶναι ἡ ἀρετή τοῦ λόγου

στόν Ἂν θρωπο – πόσο τόν καθορί-

ζει, πόσο τόν χαρακτηρίζει, καί πόσο

τόν ἀπο χαρακτηρίζει ἡ περίσσεια, ἡ

φλύαρη, ἡ καθημερινή ἀνοησία

ἒντυπου καί προφορικοῦ λόγου, πό-

σο ἀπό θεῖο χάρισμα τοῦ Δημιουρ-

γοῦ καταντᾶ εὐτέλεια, ἐλάττωμα,

ἀφοῦ πάντοτε ἡ σιγή συχνά λέει πε-

ρισσότερα ἀπό χίλιες λέξεις.

Καί τότε, γιατί αὐτή ἡ νοσηρά

φλύαρη κοινωνία σιωπᾶ χαρακτηρι-

στικά ἐμπρός σέ συγκλονιστικές κα-

ταστάσεις, ἐνώπιον γεγονότων πού

προσβάλλουν, πληγώνουν καί ἐξου-

θενώνουν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώ-

που; Γιατί γεγονότα καί καταστάσεις

πού ἀπαρέσκουν σ᾿ἐτούτη τήν ἐξα-

χρειωμένη καταναλωτικά κοινωνία

τοῦ ὑλιστικοῦ ὑστερισμοῦ ἀποσιω-

ποῦνται, καλύπτονται, «πνίγονται»

μέσα σέ μιά σιγή, ἂλλοτε ἐπονείδι-

στη καί ἂλλοτε ἐξαργυρωμένη;

Ἐτούτη ἡ σιωπή δέν ἀποτελεῖ, πλέ-

ον, ἀρετή. Συνιστᾶ μιάν σκληρή

ἐγωκεντρική ἀδιαφορία, ἒκφραση

ἀπάνθρωπου ἐγωκεντρισμοῦ πού μέ

κάθε τρόπο προωθεῖ ἡ καταναλωτι-

κή κοινωνία παρωθώντας τήν ἀν -

θρω πότητα ὁλόκληρη πρός τά ὃρια
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μιᾶς καταστροφῆς πού τρομάζει
τούς ἐλάχιστους, νηφάλιους παρα-
τηρητές.

᾽Α φοῦ ὁ λαός σοφά θεσμοθέ-
τησε πώς «τά πολλά λόγια

εἶναι φτώχεια», μιά τέτοια κατάστα-
ση συγκλονιστικά πολύμορφης πτώ-
χευσης περιμένει τήν ἀνθρωπότητα
του 21ου αἰῶνα.
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Ξ Υ Π Ν Α  Λ Α Ε !
Σκάφη χωρίς πυξίδα,
θρασύδειλοι διαφεντευτές,
αὐτάρεσκοι εἰκονακλάστες,
φίλαυτοι ὀνειροσκόποι, 
ταραγμένοι εἰρηνολόγοι, 
παρασημοφορεμένα τέρατα,
ἣρωες τῆς Ὀθόνης, 
νοθευτές τῆς ἀλήθειας…
Κάθε μέρα σοῦ ζητοῦν ἓνα κομμάτι ἀπό τη ζωή σου.
Φτωχέ Λαέ! 
Ποιόν νά χορτάσεις πρῶτον;
Ψηφίζεις καί ψοφᾶς,
σέ κλέβουν οἱ φύλακές σου,
σέ προδίδουν οἱ φρουροί σου! 
εἶναι καιρός νά πάει πιό ψηλά
ὁ δείκτης τῆς νοημοσύνης σου.
Γιατί ξορίζεις τήν ἀλήθεια ἀπό τή ζωή σου;
Γιατί ζητᾶς στό ψέμα τήν καταστροφή σου;
Γιατί ἀρνεῖσαι τό Θεό, 
τό μόνο Λυτρωτή σου;

Ἀντ. Ρωμ.



Συστατικὰ τοῦ Ἀνθρώπου 

Τὰ συστατικὰ τοῦ ἀνθρώπου
στὴν παροῦσα ζωὴ ἀποτελοῦν -

ται, ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὸ ὑλικὸ σῶ -
μα καὶ τὴν ἄυλη ψυχή. Περιλαμβά-
νει καὶ προβάλ λει μία γενικότερη
παραδοχὴ αὐτὴ ἡ ἄποψη. Ταυτί -
ζεται σ’ αὐτὴν τὴν ἐπισήμανση ἡ
ὀρθοφρονοῦσα ἐ πιστήμη μὲ τὴν
λαϊ κὴ ἀντίληψη καὶ σοφία. Ταυτό -
χρονα συμπορεύονται ἀμφότερες
σὲ ὁμοφωνία καὶ μὲ τὴν θεία Ἀπο-
κάλυψη, κόντρα πρὸς τὶς ἀντιλή -
ψεις καί δοξασίες νεοτέρων ὑλι -
στῶν καί μηδενι στῶν. Μὲ αὐτὴν τὴν
ἄποψη καὶ ἀλήθεια συνδέεται καὶ
ἡ πίστη στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.
Καὶ ὄχι μό νο. Γίνεται ἀποδεκτὸ καὶ
φανερὸ ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀν θρώπου
παρατείνεται καὶ σὲ μία νέα καὶ
ἑπόμενη ζωὴ πέραν τοῦ τάφου.

Ἑπομένως θὰ μπορούσαμε μὲ
ἀσφάλεια νὰ ὑποστηρίξουμε, ὅτι ὁ
ἄνθρωπος, ὡς ψυχοσωματικὴ
ὕπαρξη καὶ προσωπικότητα, πλά -
στηκε, ὄχι γιὰ μία ζωὴ πρόσκαιρη,
τὴν παροῦσα, ὄ που τοῦ δόθηκε ἡ
εὐκαιρία νὰ γνωρίσει τὸν κόσμο τῆς
δημιουργίας μὲ τὰ καλὰ καὶ εὐχά-
ριστα τῆς ἀρ χεγόνου καὶ τὰ κακὰ
τῆς μεταπτωτικῆς μὲ τὴν ἁ μαρτία
καί, τὰ ἐπακόλουθα, ἀλλὰ καὶ γιὰ
μία ζωὴ αἰώνιας διάρκειας, ἀφοῦ ἡ
ψυχὴ ὡς πνευματικὴ δὲν ὑπόκειται
σὲ βιολογικὴ φθορά. Μὲ αὐτὰ τὰ γή-
ινα συστατικά του ὁ ἄν θρωπος
ἀποκτᾶ τὴ δυνατότη τα νὰ εἶναι δυ-
νατὴ καὶ κατορθωτὴ ἡ μετάλλαξή
του καὶ γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. Ἀπὸ τὴν
πρόσκαιρη δη λαδὴ στὴν αἰώνια.

Θὰ παρακολουθήσουμε ἐπο-
μένως, πρὸς πληρέ στερη κα-
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τανόηση, ἀναλυτικότερα τὴν ποι-
ότητα καὶ τὴν μορφὴ τοῦ καθενὸς
συστατικοῦ τοῦ ἀνθρώπου ξεχωρι-
στά. Τοῦ Σώματος καὶ τῆς Ψυχῆς.
Ἔτσι θὰ ἀποκτήσουμε μία σφαι-
ρικὴ ἄποψη καὶ γνώση, ὥστε μὲ βε-
βαιότητα νὰ μιλήσουμε σταθερὰ
καὶ νὰ γνωρίσουμε σαφῶς τὰ συ-
στατικά του ἀνθρώπου.

1. Τὸ Σῶμα

Τὸ Σῶμα, ὡς πρῶτο συστατικὸ
τοῦ ἀνθρώπου, δὲν προῆλθε,

ὡς γνωστόν, ἀπὸ τυχαῖο γεγονός.
Ὄχι βεβαίως ἀπὸ λόγο. Οὔτε ἀπὸ
τὴν ἀρχικὴ ἐντολότεχνη φωνὴ τοῦ
Δημιουργοῦ, «Γεννηθήτω!....».

Κατασκευά στηκε μὲ εἰδικὴ καλ-
λιτεχνικὴ προετοιμασία, ἐπιμέ λεια
καί ἐνέργεια γιὰ τὴ μεγάλη ἀποστο-
λή του. Ἦταν ἄλλωστε τὸ τελευταῖο
κοσμικὸ δημιούργημα ὁ ἄν θρω -
πος, ὡς ὁ βασιλιὰς καὶ κυρίαρχός
τῆς κτίσεως. Πλάστηκε ὡς ἀδυνά-
στευτο φυλακτήριο τῆς ψυχῆς ἡ
ὁποία, ὡς προερχόμενη ἀπὸ τὴν
ζωογόνο πνοὴ τοῦ Δημιουργοῦ
Θεοῦ, θὰ ἔδινε καὶ τὴν ὀντότητα
τοῦ καλλιτεχνικοῦ δημιουργήμα-
τος. Οὔτε τεχνουργήθηκε ἐπὶ πλέον

ὡς ἀνελεύθερο δεσμωτήριο. Καλλι-
τεχνήθη κε ὡς Ναὸς — κατοικητή-
ριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος παραχώρησε αἰ -
σθητὴ τὴν βεβαιότητα αὐτήν, διδά-
σκοντας ἐρωτηματικὰ μὲ ἀγάπη:
«Οὐκ οἲδατε ὃτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς
τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἔστιν,
οὗ ἒχετε ἀπὸ Θεοῦ...;» Α´ Κόρ. στ´
19. Δὲν γνωρίζετε ὅτι τὸ σῶμα σας
εἶναι Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ποῦ τὸ ἔχετε λάβει εἰδικῶς  ἀπὸ τὸ
Θεό;

Αὐτὴ ἡ βεβαιότητα προέρχεται
καὶ ἀπὸ τὸν ἴ διο τὸ Δημιουρ-

γό. Ὁλόκληρη ἡ δημιουργία τὸν
κό σμου προῆλθε ἀπὸ μόνο τὸ λόγο
τοῦ Δημιουργοῦ. Τὸ ἀνθρώπινο
σῶμα ὅμως πλάστηκε μὲ ἰδιαίτερη
τελετι κὴ φροντίδα, πρόνοια, σοφία
καὶ ἐπιμέλεια ἐκ μέρους τοῦ Δημι-
ουργοῦ. Πλάστηκε ἔτσι γιὰ νὰ ἐκ -
πληρώσει μία εἰδικὴ ἀποστολὴ ὡς
θεῖο δημιούργημα. Ταυτόχρονα
πα ρουσιάζει ὅλα τὰ φυσικοχημικὰ
φαινόμενα τῆς ὕλης, ὅλα τὰ βιολο-
γικὰ ποὺ χαρακτηρίζουν τοὺς ὀργα-
νισμούς, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ψυχικὰ
καὶ πνευματι κὰ φαινόμενα ποὺ δὲν
διαχωρίζονται ἀπὸ τὴν «πνοὴν
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ζωῆς», ποὺ κατέστησε τὸν ἄνθρωπο
«εἰς ψυχὴν ζῶσαν». Σὲ ψυχοσωμα-
τικὴ προσωπικότητα δηλαδή κατα-
σκευάστηκε τὸ Σῶμα. Μὲ αὐτὴν τὴν
θεϊκὴ κατασκευὴ τὸ ἀνθρώπινο σῶ -
μα δὲν ἔγινε ἑπομένως γιὰ τὸν τά-
φο. Περιεῖχε τὸν ἐντoλόπνοο προ-
ορισμὸ καὶ γιὰ τὴ δεύτερη ζωή, τὴν
αἰώνια, ἀλλὰ μὲ ἄλλη με ταλ λα γμέ -
νη μορφὴ ἄγνωστη γιὰ τὸν παρόντα
κόσμο.

Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα διαθέτει ἐκ
κατασκευῆς καὶ ἄφθονα πλεονε-
κτήματα ποὺ δὲν τὰ διαθέτουν ἄλλα
δημιουργήματα. Ἔχει, τὸ «πρόσω-
πο». Εἶναι τὸ διακριτικὸ γνώρισμα,
ὅπου ἀποτυπώνεται ὁ ψυχικός του
χαρακτήρας. Εἶναι «εὐθυτενές» μὲ
τὴν μοναδικὴ ὀρθοστασιὰ του
ἔναν τι ὅλων τῶν δημιουργημάτων.
Ἔχει προικιστεῖ μὲ τὴν διασκευὴ
τῶν «χεριῶν» ὡς μοχλῶν τοῦ πνεύ-
ματος. Διαθέτει τοὺς «ὀφθαλμούς»
ὡς λύχνους του, ποὺ φωτίζουν καὶ
ἐξυπηρετοῦν τὸ σῶμα κατὰ τὴν
ἔκφραση τοῦ Κυρίου. «Ὁ  λύχνος
τοῦ σώμα τός ἐστιν ὁ  ὀφθαλμός.
(Ματθ. στ´ 22). Διὰ τοῦ «στόμα τος»
καὶ τῶν «χειλέων», πέραν τῶν τρο -
φῶν καὶ τῶν ὁμιλιῶν, ἐκφράζονται

τῆς ἐγκαρδιότητας τὰ αἰσθή ματα.
«Ὀσφραίνεται» τὴν ποιότητα τῶν
εὐάρεστων ἢ τῶν δυσάρεστων
ὀσμῶν. «Ἀκροᾶται» ἄμεσα καὶ εὐ -
χάριστα τὶς ἁρμονίες τοῦ φυσικοῦ
κόσμου. Πέραν τούτων τὸ σῶμα
μας, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὅλα τὰ εὐφρό συ -
να τῆς φύσης. Ἐξ’ αὐτοῦ δὲ, προσ -
 διορίζεται καὶ τὸ χρέος μας γιὰ τὴ
διατήρησή του στὴν ναοδομικὴ του
μορφή.

2. Ἡ Ψυχὴ

Τὸ δεύτερο καὶ οὐσιαστικότερο
συστατικό του ἀνθρώπου ἐπὶ

τῆς γῆς, αὐτὸ ποὺ δίνει τὸ ξεκί νημα
τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ Ψυχή. Τὸ συστα-
τικὸ τοῦτο δὲν ἀποτέλεσε τὸ ἀρχικὸ
στοι χεῖο τῆς δημιουργίας κατὰ τὴν
γενικὴ διαδικασία, ὅπως ὁλόκλη-
ρος ὁ κόσμος ἢ ἀκόμα καὶ τὸ ἀν -
θρώπινο σῶμα. Δὲν δημι ου ργή -
θηκε ἡ ψυχὴ διὰ μόνου του λόγου,
οὔτε πλά στηκε καλλιτεχνικὰ μὲ τὴν
ἰδιαίτερη φροντίδα τοῦ Πλάστη. Μὲ
δεδομένη τὴν ἐτυμολογικὴ ἔννοια
τῆς λέξης «Ψυχή», ὡς φυσήματος ἢ
πνοῆς, θεωροῦμε ὡς μεγίστη προ-
σφορὰ τοῦ Θεοῦ τὸ γεγονὸς ὅτι διὰ
πνοῆς  τοῦ Δημιουργοῦ εἰσῆλθε
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στὸν ἄνθρωπο ἡ ψυχή. Ἄλλωστε
καὶ μὲ ἐκπνοή, ὡς φύσημα τοῦ ἀν -
θρώπου, ἐξέρχεται κατὰ τὸν θάνα-
το. Ἡ πνοὴ τοῦ Δημιουργοῦ ἑπομέ-
νως, τῆς αὐτοζωῆς καὶ πηγῆς τῆς
ζωῆς, ζωοποίησε τὸ ὅλον ὑλικὸ
ἀνθρώπινο σῶμα. Ι δού πὼς ἐπιβε-
βαιώθηκε: «Ἐνεφύσησεν εἰς τὸ

πρό σωπον αὐτοῦ πνοὴν ζῶσα, καὶ
ἐγένετο ἂνθρωπος εἰς ψυχὴν
ζῶσαν» Γέν. β´ 7. Δηλαδή: Φύσηξε
ὁ Θεὸς στὸ πρόσωπο τοῦ πλα-
στουργήματος, τοῦ ἀνθρώ που, ζω-
τικὴ ἐνέργεια καὶ ζωοποιὸ δύναμη
καὶ ἔγινε ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ νεκρὸ
σῶμα ποὺ ἦταν, ζωντανὴ ὕπαρξη μὲ
λογικὴ ψυχὴ ἐλεύθερη, ἀσώματη
καὶ ἀ θάνατη. Ἀπόκτησε μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο ζωή, κίνηση καὶ ἐνέργεια
τὸ ὑλικὸ σῶμα καὶ τὰ μέλη του.
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος δὲν συγκαταλέ-
γεται μεταξὺ τῶν ἁπλῶν φυσικῶν
φαινομένων καὶ κοσμικῶν ἀντικει-
μένων τῆς δημιουργίας. Κατέχει
ἕνα μοναδικὸ μεταφυσικὸ στοι-
χεῖο, δῶρο τῆς Δημιουργίας. Εἶναι
τὸ στοιχεῖο τῆς «πνοῆς ζωῆς», τῆς
αὐτοζωῆς. Πνοῆς τοῦ Δημιουργοῦ
Θεοῦ, δηλαδή. Ἑπομένως κατέχει
ὁ ἄνθρωπος τὴν ψυχή, ὡς πνευμα-

τικὴ ἀρχὴ τῆς ζωῆς. Εἶναι μία ὑλι-
κοπνευματικὴ ὕπαρξη.

Τὴν ποιότητα τῆς ψυχῆς προ-
σπάθησαν νὰ τὴν προσδιορί-

σουν καὶ νὰ τὴν ἑρμηνεύσουν πολ-
λοὶ φιλοσοφοῦντες λόγιοι κατὰ
και ρούς. Διατυπώθη καν μάλιστα
καὶ διάφορες θεωρίες, χωρὶς ἀξιό-
λογα συμπεράσματα. Ὑπῆρξαν θε-
ολογικές, ὀρθολογικές, φιλοσο-
φικὲς καὶ ἐπιστημονικὲς προσεγγί-
σεις, χωρὶς ἐμφανῆ ἀποτελέσματα.
Σὲ κάθε περίπτωση πάντως διαπι-
στώθηκε ὁμόφωνα καὶ μὲ σαφή-
νεια ἀπὸ ὅ λους, ὅσοι ἀσχολήθη-
καν μὲ τὸ θέμα, ὅτι στὸν ἄν θρωπο
ὑπάρχει ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ ἡ
ψυχὴ ὡς ἄ υλος πνευματικὴ οὐσία.
Αὐτὴ ἐνεργεῖ αὐτόνομα καὶ ἀνεξάρ-
τητα χωρὶς τὴν συνεργασία τοῦ σώ-
μα τος, πάντοτε ὅμως ἐπὶ τῆς γῆς
ἐντὸς τοῦ σώματος. Διάσταση ἀπό-
ψεων ὅμως ὑπῆρξε ἀπὸ πολλούς,
ὡς πρὸς τὴν ἕδρα τῆς  ψυχῆς στὸ
ἀνθρώπινο σῶμα. Ὑ πέδειξαν διά-
φοροι καὶ κατὰ περίπτωση, ποὺ θε-
ώ ρησαν ὡς ἕδρα τῆς ψυχῆς τὴν
καρδιά, τὸ αἷ μα, τὸν ἐγκέφαλο, τὸ
λογικό, τὴ διάνοια, τὸ νοῦ, ἢ ἀκόμα
καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα. Πάντοτε
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ὅμως χω ρὶς συγκε κριμένη θέση, ἡ
ὁποία παραμένει ἀπροσδιόριστη.

3. Ὁ Προθάλαμος

῾Οὅλος ψυχοσωματικὸς ἄν -
θρω πος ὅπως τὸν παρουσιά-

σαμε προηγουμένως, τοποθετημέ-
νος μέσα στὸν ὁρατὸ ἐπίγειο κό-
σμο, δὲν προορίζεται γιὰ αἰώνια
ἐγκατάσταση ἐδῶ στὴ γῆ καὶ τὸν
κόσμο της. Πλάστηκε βεβαίως γιὰ
τὴν αἰωνιότητα, μὲ τὴν ἔν νοια ὅτι
μετέχει στὴν ἐπίγεια ζωὴ καὶ ταυτό-
χρονα ἔχει προορισμὸ τὴν οὐρά-
νια. Ζεῖ δηλαδὴ καὶ γιὰ τὶς δυὸ
ζωὲς μαζὶ καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὴν πα-
ροῦσα. Ἡ ἔν νοια τῆς αἰωνιότητας
ἄλλωστε καλύπτει παροῦσα καὶ
μέλλουσα ζωή. Ζεῖ ὁ ἄνθρωπος
στὸν πρόσκαι ρο κόσμο μὲ τὸ βλέμ-
μα καὶ τὴν προσδοκία τοῦ ἐπέ κεινα

μόνιμου καὶ αἰώνιου. Δικαίως ἑπο-
μένως χα ρα κτηρίστηκε, ἡ ἐπίγεια
ζωὴ ὡς ὁ προθάλαμος καὶ ἡ προ-
ετοιμασία γιὰ τὴν αἰώνια. Ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ μί λησε κατηγορηματικὰ
γιά τοῦτο τὸ θέμα διὰ τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου. «Οὐ γὰρ ἒχομεν ὧδε
μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλου-
σαν ἐπιζητοῦμεν». Ἑβρ. ιγ΄14. Δὲν

ἔχουμε μόνιμη διαμονὴ καὶ πατρί-
δα τὴν παροῦσα ζωή, ἀλλὰ ἀναζη-
τοῦμε τὴν μέλλουσα καὶ αἰώνια.
Χωρὶς ὅμως τὴν παροῦσα δὲν ὑπάρ -
χει γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ μέλλουσα.
Ἡ παροῦσα εἶναι ὁ προ θά λαμος.

Π άρ᾽ ὃλα αὐτὰ ὅμως κυριαρ-
χικὰ ἐπενεργεῖ ὁ σωματικὸς

στὸν πνευματικὸ καὶ ψυχικὸ ἄν -
θρωπο στὴν παροῦσα ζωή. Εἶναι
τοῦ το ἀδυναμία τοῦ σή μερα; ἤ μή-
πως ὀφείλεται στὴν πάλη τῆς ὕλης
κατὰ τὸν πνεύματος; ἤ ἀκόμα καὶ
τῆς ζωῆς κατὰ τοῦ θανάτου; Ἐν τού-
τοις γνωρίζουμε καὶ εἶναι γνωστὸ
ὅτι στὴν παροῦσα ζωὴ «ὁ καιρὸς
συνεσταλμένος ἐ στίν» Α´ Κοριν. ζ´
29. Ὁ χρόνος μας ἐδῶ στὴ γῆ εἶναι
λίγος καὶ περιορισμένος. Ἔχουμε
ἔντονο μπροστά μας καὶ πρὸ ὀφ -
θαλμῶν τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ θανά-
του. Ζοῦμε ἐν τούτοις μὲ μία ἑλκυ -
στικὴ ἀνθρώπι νη δύναμη σὰν νὰ
πρόκειται περὶ παρατάσεως τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια.
Προφανῶς ὀφείλεται τοῦτο στὸ γε-
γονὸς ὅτι δὲν φτάσαμε στὸ πνευμα-
τικὸ ὕψος γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀξιο -
λογοῦμε σωστὰ τὶς ἀξίες τῆς ζωῆς.
Μόνο μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ ψυ-
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χικὴ καλλιέργεια μποροῦμε νὰ δια-
κρίνουμε καὶ νὰ ὁμολογήσουμε,
ὅσα καὶ ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦ -
λος ἀποκάλυψε. Ἐκεῖνος διέκρινε
τὴν διαφορὰ καὶ τὴν ἀξία μεταξὺ
τῆς παρούσας ἐπίγειας καὶ τῆς αἰώ -
νιας ἐπουρανίου ζωῆς. Ἔγραφε «Συ -
νέχομαι δὲ ἐκ τῶν δυό, τὴν ἐπιθυ-
μίαν ἒχων εἰς τὸ ἀναλῶσαι καὶ σὺν
Χριστῷ εἶναι. Πολλῷ γὰρ μᾶλ λον
κρεῖσ σον» Φιλιπ. Α´ 23. Δηλαδή, κυ-
ριαρχοῦμαι καί πιέζομαι ἀπὸ δυὸ
ἐπιθυμίες. Ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς πα-
ρούσας ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία
τοῦ θανάτου. Ὑπερισχύει δὲ μέσα
μου ἡ ἐπιθυμία νὰ ἐκδημήσω ἀπὸ
τούτη τὴ ζωὴ καὶ νὰ βρίσκομαι στὴ
συμφερότερη καὶ αἰώ νια μαζὶ μὲ τὸ
Χριστό. Ξεχώρισε δηλαδὴ τὶς ἀξίες
καὶ ἐπέλεξε τὴ σωστὴ καὶ συμφέρου-
σα. Τὴν οὐράνια κοντὰ στὸ Χριστό.

Ἀνακύπτει ὕστερα ἀπὸ τὰ ἐκτε-
θέντα τὸ χρέος ἠμῶν τῶν ἀνθρώ-
πων γιὰ τὴν ἀνάλογη προετοιμα σία
μας στὴ παροῦσα ζωή. Ὑπάρχει
ὅμως μία δια φορὰ μεταξὺ τῆς πα-
ρούσας καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἡ
ἐπίγεια ζωὴ εἶναι δοτὴ ἀπὸ τὸν Δη-
μιουργό, ἡ αἰώ νια εἶναι κατάκτηση
διὰ προσωπικοῦ πνευματικοῦ ἀγῶ -

νος ἡμῶν. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶ -
ναι σαφὴς καὶ κατηγορηματικός,
ὅσον ἀφορᾶ τὴν προετοιμασία μας
γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Παραγγέλλει:
«Ἒστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιε-
ζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι»
(Λουκ. ιβ΄ 35). Νὰ εἶστε δηλαδὴ μὲ
ἀναμμένα τὰ λυχνάρια τῆς ζωῆς
σας καὶ ἄγρυπνοι νὰ ἐκτελεῖ τε τὸ
θέλημα τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ ἀποκτή-
σετε τοὺς θησαυροὺς τοῦ οὐρανοῦ,
τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἔξυπνη ἐνέργεια
ἔξυπνων ἀνθρώπων, ἀπαιτεῖται γιὰ
τὴν ἐκ μετάλλευση τῆς παρούσας
ζωῆς μὲ σκοπὸ τὴν κατά κτηση τῆς
αἰώνιας. Ἡ προετοιμασία ὅμως συ-
νίστα ται στὴν μετάνοια καὶ τὸν κα-
θαρισμό μας ἀπὸ παν τὸς ρύπου.
Ἐκεῖ ἀπαιτεῖται καθαρότητα καὶ
ἁγνό τητα. Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους
μας ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἐπιβάλλει τι-
μωρία γιὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ κάναμε.
Στὴν ἔλλειψη καθαρτικῆς μετανοί-
ας ἐπικεντρώνεται ἡ δικαία ἀπο-
νομὴ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ,
καθόσον στὸ χῶρο τῆς ἁγνότητας
δὲν χωράει ρύπος καὶ ἀμετανοη-
σία. Ἡ βεβαίωση αὐτὴ ἔρχεται ἀπὸ
τόν Ἀπόστολο Πέτρο. Διδάσκει:
«Οὑ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγ-
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γελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦν -
ται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ
βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ
πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι» Β΄
Πέτρ. γ´ 9. Δὲν ἀργεῖ ὁ Κύριος νὰ
ἐκ πληρώσει τὶς ὑποσχέσεις Του,
ὅπως μερικοὶ νομίζουν βραδύ τητα,
ποὺ δὲν βλέπουν γρήγορη καὶ ἄμε-
ση ἐκπλή ρωση. Ἂς ἔχουν ὑπόψη
τους ὅτι ὁ Κύριος μακροθυ μεῖ γιὰ
ἐμᾶς, διότι δὲν θέλει οὔτε ὀλίγοι νὰ
χαθοῦν. Θέλει ὅμως ὅλοι νὰ προ-
χωρήσουν στὴ μετάνοια καὶ τὴ σω-
τηρία. Ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, μᾶς
θέλει ὁ Θε ὸς κοντά Του. Ἐπιθυμεῖ
νὰ μᾶς ἔχει καθαροὺς ἀπὸ παντὸς
ρύπου διὰ τῆς μετανοίας.

Γ ιὰ ἐπισφράγιση τῶν θέσεων αὐ -
 τῶν στὸν πα ρόντα κόσμο, ὡς

προθάλαμο τοῦ αἰώνιου, ἔχουμε
δυὸ χαρακτηριστικὲς τοποθετήσεις.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, διδάσκει:
«Θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν
μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος
καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον» Β´

Κορ. ε´, 8. Ἔχουμε δηλαδὴ ἀκλό-
νητο θάρρος καὶ προτιμᾶμε νὰ ἐκ -
δημήσουμε ἀπὸ τὸ σῶμα αὐτὸ ποὺ
ἔχουμε καὶ νὰ μείνουμε διὰ παντὸς
κοντὰ στό Κύριο. Ὁ δὲ Ἰγνάτιος ὁ
Θεοφό ρος, ἔγραψε ἀπὸ τὸν πρῶ -
τον αἰῶνα: «Καλὸν τὸ δῦναι ἀπό
τοῦ κόσμου, εἰς  τὸν Θεὸν ἀνατείλω
τελειούμενος». Καλὸ δηλαδὴ τὸ βα-
σίλεμα ἀπὸ τὸν κόσμο γιὰ νὰ ἀνα-
τείλω τέλειος στὴ νέα ζωὴ κοντὰ στὸ
Θεό. Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος δὲν ἀνή-
κουν σὲ ἡ μᾶς. Ἀνήκουν στὸν Θεό,
τὸν ρυθμιστὴ καὶ ἐξουσια στὴ τῶν
πάντων. Ὀφείλουμε νὰ δώσουμε τὴ
ζωή μας σὲ Ἐκεῖνον, ξεκινώντας
ἀπὸ τὸν προθάλαμο. Ὀφείλουμε
ἑπομένως νὰ ἔχουμε προτίμηση καὶ
ἐπιλο γὴ τὸν σύνδεσμό μας μετὰ τοῦ
Χριστοῦ αἰωνίως κατὰ τὸν Παῦ λο.
Ὁμοίως καί, κατὰ τὸν Ἰγνάτιο τὸ θε-
οφόρο, μὲ τὴν τελειοποίησή μας θὰ
εἶναι καλὸ νὰ ἀνατείλουμε ὡς νέοι
στὴ νέα ζωή. Τὴ ζωὴ δηλαδὴ κοντὰ
στὸ Θεό μας.
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O ταν οι αγαπημένοι αναγνώ-

στες θα διαβάζουν το άρθρο

αυτό, θα έχω επιβιβαστεί στην πτή-

ση επιστροφής στο Πεκίνο μετά την

ολοκλήρωση της θητείας μου στην

Ελλάδα για δύο χρόνια και πέντε

μήνες.

Εδώ και έναν μήνα αποχαιρετώ

τους Έλληνες φίλους με στενοχώ-

ρια και μου κάνουν την ίδια ερώτη-

ση: ως ένας Κινέζος φιλέλληνας πώς

βλέπεις την προοπτική της Ελλάδας;

Η απάντησή μου είναι ότι είμαι

σίγουρος για το μέλλον της Ελλά-

δας.

Όταν έφτασα στην Αθήνα τον

Αύγουστο του 2011, ήταν η πιο κρί-

σιμη στιγμή της κρίσης χρέους. Ο

κόσμος ανησυχούσε τόσο πολύ

σαν να μην έβλεπε διέξοδο στην

επίλυση των προβλημάτων. Ενώ

εγώ είμαι πεπεισμένος ότι η σημε-

ρινή κρίση μπορεί να είναι μόνο

ένα κύμα στο μεγάλο ποτάμι της ελ-

ληνικής ιστορίας των χιλιάδων ετών.

Αφού περάσει η μπόρα, είναι σί-

γουρο ότι θα φανεί ξανά στον κό-

σμο η δυναμική της Ελλάδας.

H Ελλάδα έχει προσφέρει

έναν λαμπρό πολιτισμό και

μια μακρόχρονη ιστορία στην αν-

θρωπότητα. Ο ελληνικός λαός ξε-

χωρίζει για το ανοιχτό πνεύμα και

την ακατάβλητη ψυχή του. Η κρίση

αυτή έχει φέρει, ως συνέπειες, τη

συρρίκνωση κατά 25% της ελληνι-

κής οικονομίας, την πτώση κατά

30% της καταναλωτικής ικανότητας

καθώς και την εκτόξευση της ανερ-

γίας σε σπάνια ύψη. Ενώπιον μιας

τέτοιας σκληρής πραγματικότητας,

η ελληνική κοινωνία έδειξε τόσο

«ΠΙΣΤΕYΩ ΣΤΟ ΜEλλΟΝ ΤΗΣ ΕλλAΔΑΣ»

του Ντου Τσιγουέν*



μεγάλη συνοχή και εμμονή, και αυ-

τό αξίζει τον σεβασμό από όλους.

Η λαμπρή και δυνατή πνευματικό-

τητα αποτελεί τον πιο σημαντικό

θησαυρό οποιουδήποτε έθνους και

είναι αναμφισβήτητο ότι η πνευμα-

τικότητα αυτή θα γίνει πηγή δυνά-

μεων του ελληνικού λαού για να νι-

κήσει τις δυσκολίες και προκλή-

σεις, ώστε να αγκαλιάσει ένα λαμ-

πρό μέλλον.

O 21ος αιώνας είναι μια εποχή

για άνοιγμα και παγκόσμιο

ανταγωνισμό. Οι Έλληνες πάντα

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και

παίζουν πρωτοποριακό ρόλο στην

κάθε εποχή. Η θάλασσα συγκεν-

τρώνει τα νερά από τα ποτάμια. Η

Ελλάδα καλλιεργεί καλές σχέσεις

με διάφορους παράγοντες και εκ-

μεταλλεύεται σε μέγιστο βαθμό τα

συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Από

τα παλιά χρόνια η Ελλάδα έχει γί-

νει ο κόμβος ναυτιλίας, εμπορίου

και διακίνησης ανθρώπων από όλο

τον κόσμο. Προς το παρόν βρισκό-

μαστε στο κατώφλι του νέου γύρου

προσαρμογής της διεθνούς βιομη-

χανικής διαίρεσης, ενώ το γεωγρα-

φικό πλεονέκτημα της Ελλάδας ως

το σταυροδρόμι των τριών Hπείρων

έχει αναδειχθεί ακόμα πιο χαρα-

κτηριστικά. Με την αναζωογόνηση

του λιμανιού του Πειραιά και τις

συνεργασίες του με τη Hewlett-Pac-

kard, τη Huawei και άλλες διεθνείς

επιχειρήσεις, αποδεικνύεται το γε-

γονός ότι η Ελλάδα έχει βρει την

κατάλληλη στιγμή για να μετατρέ-

ψει το γεωγραφικό της πλεονέκτη-

μα σε ανταγωνιστικότητα.

E ίναι ενθαρρυντικό ότι, παρά

τη σοβαρή κρίση των τελευταί-

ων χρόνων, η Ελλάδα δεν έχει χά-

σει τα πλεονεκτήματά της σε ορι-

σμένες βιομηχανίες. Αντιθέτως, τα

πλεονεκτήματα αυτά έχουν ενισχυ-

θεί. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν

ήδη παραγγείλει αρκετά πλοία

εδραιώνοντας την ηγετική θέση της

Ελλάδας στην παγκόσμια ναυτιλία.

Ο τουρισμός της Ελλάδας είναι σαν

φωτιά στον χειμώνα, που μας κάνει

εκπλήξεις συνεχώς. Οι φετινές αφί-

ξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα

θα σπάσουν το ιστορικό ρεκόρ και
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η επιτυχής τουριστική προβολή σε

αναδυόμενες αγορές έχει κερδίσει

την παράταση της τουριστικής σεζόν

στη Σαντορίνη, τη Μύκονο και άλλα

μέρη. Στην εποχή της παγκοσμιο-

ποίησης ο τουρισμός αποτελεί μια

βιομηχανία που βρίσκεται σε πλήρη

ανάπτυξη. Σύμφωνα με την εκτίμη-

ση του Διεθνούς Οργανισμού Του-

ρισμού, ο αριθμός τουριστών για τα

ερχόμενα 20 χρόνια θα πολλαπλα-

σιαστεί κατά 3,5 φορές. Η έκθεση

της Mckinsey θεωρεί ότι το 40% του

μελλοντικού ρυθμού ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας οφείλεται

στον τουρισμό και τις σχετικές βιο-

μηχανίες. Η πλεονεκτική θέση που

κατέχει η Ελλάδα στην επικείμενη

ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρι-

σμού είναι αξιοζήλευτη.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι

11 εκατομμύρια και αποτελεί μόλις

το 1/120 του πληθυσμού της Κίνας.

Λένε ότι μικρά πλοία κάνουν στρο-

φές πιο εύκολα και μικρές οικογέ-

νειες τρέφονται πιο εύκολα. Η ση-

μερινή κρίση θεωρείται μια προ-

σαρμογή της ελληνικής οικονομίας

και κοινωνίας έπειτα από την επί-

τευξη ανάπτυξης υψηλού επιπέδου.

Η προσαρμογή αυτή θα θέσει πιο

γερά θεμέλια για τη μελλοντική μα-

κρόχρονη ανάπτυξη της Ελλάδας.

Πράγμα που μας χαροποιεί πολύ,

γιατί τα τελευταία προς τα εμπρός

βήματά της μέσα σε όλες τις δυσκο-

λίες έχουν επιταχυνθεί αισθητά. Ο

κόσμος έχει καταλήξει σταδιακά ότι

η στροφή που θα οδηγήσει την Ελ-

λάδα να βγει από τα μαύρα σύννε-

φα της κρίσης δεν είναι μακριά.

«Π άντα ρεῖ» είναι το γνωμικό

από τον φιλόσοφο της

Εφέσ ου Ηράκλειτο. «Τα δέκα χι-

λιάδες χρόνια είναι πολύ μακριά.

Ας αδράξουμε την ώρα και τη μέ-

ρα» είναι το ποίημα του Μάο Τσε-

τούνγκ, το οποίο στους Κινέζους

αρέσει πολύ. Θα ήθελα να αναφέ-

ρω αυτές τις δύο φράσεις για να

αποχαιρετήσω τους Έλληνες φί-

λους μου.

* Ο κ. Ντου Τσιγουέν είναι πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα.
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«Πανοσιώτατατε ἀγαπητέ μοι

ἀδελφέ κύρ Χρύσανθε,
ἀσπαζόμενος προσκυνῶ σε καί

παρακαλῶ τόν Ἃγιον Θεόν διά τήν
ψυχικήν σου καί σωματικήν ὑγείαν.

Χάριτι θείᾳ, ἀδελφέ, ὑγιαίνω ὁπω-

σοῦν, ψυχικά δέ Κύριος οἶδε. Τά
κατ΄ ἐμέ δέ καί περί ἐμέ φαίνονται

πολλά καί ἀπίστευτα εἰς τούς πολ-
λούς καί μήτε ἐγώ δύναμαι νά τά κα-

ταλάβω. Τόσον δέ μόνον λέγω σοι,

διά νά δοξάσης τόν Κύριον καί νά
χαρῆς, ὃτι γίνεται ἀρκετή μετάνοια

εἰς τούς ἀδελφούς. Ἓως τριάκοντα
ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα

Ἑλληνικά ἐποίησα, καί διακόσια διά

τά κοινά γράμματα, τοῦ Κυρίου συ-
νεργοῦντος καί τόν λόγον μου βε-

βαιοῦντος διά τινων ἐπακολουθη-
σάντων σημείων. Πλήν δόξα τῷ λέ-

γοντι, ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθε-

νείᾳ τελειοῦται. Περιέρχομαι δέ κατά

τό παρόν τήν Παραμυθίαν καί Μαρ-
γαρίτην, ἐλπίζω δέ εἰς καιρόν νά σᾶς

ἀπολαύσω, ἂν ὁ Θεός θέλη. Πε-
ριῆλθον δέ καί τήν πατρίδα καί πάν-

τες οἱ συγγενεῖς σέ προσκυνοῦσι καί

οἱ φίλοι ἀσπάζονται σε καί τον πα-
νιερώτατον δεσπότην καί εὒχομαι

πάντας τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς.
Ὑγίαινε ψυχικά καί σωματικά».

Ἡ ἐπιστολή αὐτή, πού εἶναι τό
σπουδαιότερο κείμενο, μετά τίς Δι-

δαχές του, δέν συνοψίζει μόνο τό
καταπληκτικό, τό μοναδικό, τό ἀνε-
πανάληπτο ἒργο του διά τήν Παι-
δεία, ἀλλά μᾶς δίνει καί πολυτιμότα-
τες πληροφορίες «ἀπό πρῶτο χέρι»
γιά τίς περιοδείες του ἀνά τόν τότε
Ἑλληνισμό, πού κράτησαν εἲ κοσι,
σχεδόν, ὁλόκληρα χρόνια.

Ο  ΑΓΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟλΕΙΩΝ

(Τό μεγάλο ἐνδιαφέρον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γιά τήνΠαιδεία καί
ἰδιαίτερα γιά τήν σύσταση καί ἳδρυση Σ χ ο λ ε ί ω ν μαρτυρεῖται καί ἀπό ἓνα
Γράμμα τοῦ Ἁγίου πού ἒγραψε ὀλίγον πρίν τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου πρός
τόν ἀδελφόν του ἱερομ. κ. Χρύσανθο καί ἒχει ὡς ἑξῆς:) 



Θ αυμάζουν καὶ οἱ σύγχρονοι

μελετητὲς στοὺς ἀρχαίους

μοναχοὺς τὸ ὑψηλὸ πνευματικὸ

ἰδεῶδες τους, τὴ γνήσια πνευμα-

τικὴ ζωή τους, τὸν πόθο πρὸς ἠθι -

κὴν τελειότητα καὶ τὴν πιστὴ ἐφαρ-

μογὴ τοῦ Eὐαγγελικοῦ Nόμου. Οἱ

«ἀρχαῖοι» μοναχοὶ ἤσαν πράγματι

ἀ σ κ η τ έ ς , μὲ τὴν εὐρύτερη ἔννοια

τοῦ ὅρου. Εἶχαν ἀναλάβει ὡς ἔργο

τοὺς τὴν ἠθικὴ ἐκγύμναση. Ἦσαν

ὅπως χαρακτηρίστηκαν ἀπὸ τὴν

ἀρχαία ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία

«ἀρετῆς ἀθλητές», «ἀθλητὲς τοῦ

Χρι στοῦ».

Περισσότερο, ἴσως, ἀπὸ ὅλους

τους ἄλλους, τὸ ἀσκητικὸ ἰδεῶδες

τὸ συναντοῦμε ζωντανὸ στὸν «κα-

θηγητή» τῶν μοναχῶν, τὸν Μέγαν

Ἀντώνιον. Ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντω-

νίου δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνα ἱστορικὸ

μελέτημα, ἀλλὰ εἶναι μία ζωντανὴ

μαρτυρία, ἕνα ὑπόδειγμα κατάρτι-

σης καὶ ἐφαρμογῆς γιὰ τὴν ἀσκη-

τικὴ ζωή, μὲ τὰ παλέσματά της. Ὁ

μεγάλος μας ἀσκητὴς ἤθελε νὰ

σπά σει τὶς ἁλυσίδες τῆς εὔκολης

ζωῆς. Εἶναι αὐστηρός, συνετός, εὐ -

γενικός, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ ἐγωισμὸ καὶ

ἀλλόκοτη συμπεριφορά. 

Στὴ σύγχρονη ἐποχή, ἡ ὁποία

θέτει τὴ δράση ὑπεράνω ὅλων, ὁ

δάσκαλος τῶν μοναχῶν, σὲ ὅσους

πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ συναν-

τήσουν τὸν Χριστὸ χωρὶς τὴν αὐτα-

πάρνηση, τὴ μόνωση, τὴ περισυλ-

λογή, δίνει τὴν ἀπάντηση:

Τὸ μήνυμα τοῦ ἁγίου εἶναι ἕνα

μάθημα γενναιότητας. Εἶναι ἡ ὑπερ -

 νίκηση τῆς σχετικότητας καὶ τῶν

Ἕνας καθηγητὴς τῆς ἐρήμου
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αἰσθήσεων. Ὁ Μ. Ἀντώνιος, εἶναι

ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος παίρνει στὰ

σοβαρὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸν προορισμό

του. Ἡ ζωὴ αὐτὴ δὲν εἶναι στατική,

ἀλλὰ δυναμική. Εἶναι μία προσπά-

θεια ἀδιάλειπτη γιὰ μία συνεχῆ

ὑπερ νίκηση. Ὁριστικὴ κατάκτηση

δὲν ὑπάρχει. Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ πίστη

γιὰ νὰ διαφυλάξεις ἐκεῖνο ποὺ ἀπέ -

κτησες, εἶναι νὰ τὸ ξεπεράσεις. Καὶ

ὁ Ἅγιος προχωρεῖ μὲ συνεχῆ ἀγω-

νιστικὴ διάθεση μέχρι τῆς ἡλικίας

τῶν 105 ἐτῶν. 

Σ πουδαῖο χαρακτηριστικὸ στὴ

ζωὴ τοῦ μεγάλου ἀθλητοῦ εἶ -

ναι ἡ ἐλευθερία. Ἑκούσια ἀσπά-

στηκε τὸν μοναχισμό. Ἡ ὅλη του

ζωὴ ὑπῆρξε μία ἀπελευθέρωση ἀπὸ

τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο καὶ τὴ δουλεία

τῶν παθῶν. Μὲ τὴν ἄσκηση ἐπιδίω-

κε πάντοτε τὴν ἀποδέσμευση.

Ἰδιάζουσα σημασία ἀπέδωσε ὁ

Μ. Ἀντώνιος στὰ δυὸ κύρια μέσα

τῆς τελειοποίησης: τὴν Ἁγία Γραφὴ

καὶ τὴν Προσευχή. Μὲ τὴ μελέτη

τοῦ θείου Λόγου ὑπάρχει ἕνας ζων-

τανὸς προσωπικὸς διάλογος τῆς

ψυχῆς μὲ τὸν Οὐράνιο Πατέρα. Μὲ

τὴν προσευχὴ τὸ πνεῦμα βρίσκεται

σὲ ἐγρήγορση καὶ ξυπνᾶ ἀπὸ τὸ λή-

θαργό τῆς ὑλικῆς ζωῆς. 

Τὸ θαυμαστὸ στὴν ἀσκητικὴ ζωὴ

τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου εἶναι ὅτι

συναντᾶμε καὶ τὶς «κοινωνικὲς ἀρε-

τές». Ὡς πρῶτες βιώνονται ἡ ἀγάπη

καὶ ἡ ὑπομονή. Ἡ πνευματικότητα

τοῦ ἀληθινοῦ μοναχοῦ εἶναι κατ’

οὐσίαν κοινωνική. Στηρίζεται στὴν

ἀγάπη, ὄχι μόνο πρὸς τὸν Θεό, ἀλλὰ

καὶ πρὸς τὸν πλησίον. Ὁ Ἅγιος

ἑλκύει σὰν μαγνήτης τοὺς ἀνθρώ-

πους, ἔστω καὶ ἂν βρίσκεται στὰ βά-

θη τῆς ἐρήμου. Καὶ αὐτὸ εἶ ναι τὸ

θαυμαστό: Στὰ βάθη τῆς ἐρήμου νὰ

συντελεῖται ἕνα ἀξιόλογο Κοι νωνικὸ

Ἔργο. Διὰ τῆς ἀγάπης πολλὲς φο -

ρὲς ἐπούλωνε πληγές… Βοηθοῦσε

τὸν κόσμο κατὰ ἕνα τρόπο δραστικὸ

καὶ οὐσιαστικό. Σὲ ἕνα λόγο του

πρὸς τοὺς ἀσκητὲς κηρύττει, μεταξὺ

ἄλλων, καὶ τὶς κοινωνικὲς ἀρετές:

φρόνηση, δικαιοσύνη, σωφροσύνη,

σύνεση, ἀγάπη, φιλοπτωχία, ἀοργη-

σία, φιλοξενία...». Ὅλη του ἡ πνευ-

ματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐργασία ὑπῆρ -

ξε χωρὶς ἴχνος ἐγωισμοῦ, μὲ ὑπο-
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δειγματικὴ μετριοφροσύνη. Πάντο-

τε ἔδινε τὸ προβάδισμα στοὺς κλη-

ρικοὺς καὶ ἄκουγε μὲ ὑπομονὴ γιὰ

νὰ μαθαίνει.

῾H ζωὴ τοῦ Μ. Ἀντωνίου καὶ ὁ

πνευματικός του ἀγώνας

πα  ρουσίασε λαμπρὰ ἀποτελέσματα.

Ἕνας νέος κόσμος ἐγκαθιδρύθηκε

γύρω ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀθλητὴ τῆς

εὐσέβειας. Μία οὐράνια πολιτεία, ἡ

ὁποία ἐνθυμίζει τὴν πρώτη κοινότη-

τα τῶν Ἱεροσολύμων. Ὑπέροχο κοι -

νωνικὸ φαινόμενο γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς

βεβαιώνει καὶ ὁ βιογράφος του, ὁ

Μέγας Ἀθανάσιος. 

Τὸν Μέγα Ἀντώνιο τιμᾶ ἡ Ἁγία

μας Ἐκκλησία στὶς 17 Ἰανουαρίου.
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Ἐξαποστειλάριον

Κ αινήν ὁδόν καί ἂτριπτον, ἀνθρώποις ἐκ νεότητος,
ἀναλαβών Θεοφόρε, ταύτην θερμῶς ἓως τέλους,

ἀνεπιστρόφως ὣδευσας, νόμῳ καινῷ πειθόμενος, Χριστοῦ, 
καί πρῶτος πέφηνας, καθηγητής τῆς ἐρήμου,
καί μοναζόντων ἀκρότης.

Αἰκ. Σιναία



῾Οἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης
εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιφανέ-

στερους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ζωή του, ἡ ἐξαίρετη παιδεία τὴν
ὁποίαν ἔλαβε, ἡ ἀπὸ ὅλους ἀναγνωρι-
ζόμενη ἁγιότητά του, ἡ συνοπτική, ἀλλ’
ὀρθόδοξη διδασκαλία του, οἱ ἱκανότη-
τές του στὴν ἑρμηνεία τῆς Ἁγ. Γρα φῆς,
καθὼς καὶ ὁ ἔνθερμος ζῆλος του γιὰ
τὴν Ἐκκλησία ὃλα αὐτά οἰκοδόμησαν
ἐν Χριστῷ ἀναρίθμητους χριστιανούς. 

Ὁ Ἰσίδωρος ἦταν μία ζωντανή, δρα-
στήρια καὶ ἀνήσυχη προσωπικότητα.
Ἔγινε μοναχός γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ πε-
ρισσότερο στὴν πνευματική του τελεί-
ωση καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του,
ἀλλά, ποτὲ δὲν ἦταν μόνος. Ἀκόμη καὶ
μεταξὺ τῶν μοναχῶν, ἀκόμη καὶ στὸ
κελλί του, ὁ Ἰσίδωρος ἐνδιαφερόταν
μὲ ζῆλο γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα. 

Τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὶς ὑποθέ-
σεις τῶν κατοίκων τῶν πόλεων καὶ ἰδι-
αίτερα τοῦ Πηλουσίου, ποτὲ δὲ σταμά-
τησε.

Κατανοοῦμε τὸ ζῆλο τοῦ Ἰσιδώρου,
τὸν ὁποῖο ἐπέδειξε γιὰ τὴν πνευ-

ματικὴ οἰκοδομῆ τῶν πιστῶν καί τόν
ζῆλο γιὰ τὴ λάμψη τῆς χριστιανικῆς
ἀλήθειας. 

Καταπολέμησε τοὺς αἱρετικούς, οἱ
ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νὰ νοθεύσουν
τὴν ἀλήθεια. Μίλησε γιὰ τοὺς εἰδωλο-
λάτρες καὶ τοὺς Ἑβραίους. Κατηγόρη-
σε αὐστηρὰ τοὺς ἀνάξιους κληρικούς,
οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στὸ λαβύρινθο τῆς
κακίας καὶ κατέλυσαν τοὺς θείους νό-
μους. 

Κατηγόρησε τοὺς μοναχούς, οἱ
ὁποῖοι ζοῦσαν χωρὶς νὰ κάνουν τίποτε,
ἐγκαταβιώνοντας σὲ «ἀνάκτορα» ὅπως
οἱ Φαραώ. Ἀκόμη καί οἱ διεφθαρμέ-
νοι πολιτικοὶ δὲν ἀπέφυγαν τοὺς ἐλέγ-
χους τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου.

᾽A λλά, βέβαια, ὁ Ἰσίδωρος φρόν-
τισε καὶ γιὰ τοὺς καλοὺς κληρι-

κοὺς καὶ γιά τοὺς καλοὺς πολιτικοὺς
ἀρχηγούς, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς ἐνισχύ-
σει στὴν ἀρετὴ καὶ νὰ τοὺς παρουσιά-
σει ὡς ὑπόδειγμα σέ ἄλλους. 

Ὁ Ἰσίδωρος δὲν ἦταν μόνο δρα-
στήριος χαρακτήρας, οὔτε μόνο ὅτι
ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ὑποθέσεις

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
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τοῦ Πηλουσίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας γε-
νικά, ἀλλὰ καὶ γιά τό ὅτι ἦταν ἕνας
θαρραλαῖος στρατιώτης, ἢ καλύτερα
ἓνας ἀξιωματοῦχος, τοῦ Χριστοῦ.

῾Η ἀγάπη του γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ
τὴν ἐπικράτησή της ἦταν πολὺ

μεγάλη. Ἡ φιλαλήθειά του εἶναι ἰδιαί-
τερη ἀρετή του. Γιὰ τὴν ἀλήθεια ἀγω-
νίστηκε σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Ἡ ἀλήθεια
ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἐχθρότητας μερικῶν
διεφθαρμένων κατὰ τοῦ Ἰσιδώρου, γιὰ
τὴν ὁποίαν πολλὰ ἔπαθε.

Ὁ Ἰσίδωρος ὑπῆρξε μοναχός, καὶ
ἂν χρειαζόταν νὰ τὸ ὁρίσουμε περισ-
σότερο, θὰ λέγαμε ὅτι ὁ Ἰσίδωρος ἦταν
ἀληθινὸς μοναχός. «Ἐδεξάμεθα τὸ
ἱμάτιον, καὶ χιτῶνα πεπόμφαμεν, καὶ
σοί πάνυ εὐχαριστήσαμεν, τὸ ἓν ἡμῶν
ἀπαιτήσαντι σκέπασμα, ὅτι τὸν νόμον
τοῦ Βαπτιστοῦ ἐπληρώσαμεν, δύο
χιτῶνας οὐκ ἔχοντες».

Ἡ βαθύτατη γνώση του 
περί τῆς Γραφῆς

Δ ιαβάζοντας κανεὶς τὶς ἐπιστολὲς
τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, ἀντιλαμβά-

νεται τὴ βαθύτατη γνώση τῶν Γραφῶν
πού εἶχε καὶ τὴν ἱκανότητά του νὰ τὶς
χρησιμοποιεῖ κατάλληλα. Τὸ ὅτι ἔγρα-
φε τὶς περισσότερες φορὲς χωρὶς εἰ -
δικὴ προπαρασκευή, μᾶς προκαλεῖ νὰ
αὐξήσουμε τὴν ἐκτίμησή μας στὴν ἐνα-
σχόλησή του μὲ τάς Θείας Γραφάς. 

Ὁ Ἰσίδωρος ἀγάπησε τὴν Ἁγία Γρα -
φή, θεωρώντας ὅλα τὰ ἄλλα κατώτερα

ἀπὸ αὐτὴν. καὶ ἀποδείχτηκε πιστός,
εὐπειθὴς καὶ καρποφόρος μαθητής
της. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο
ἐνδιατρίβει συνεχώς στὴ μελέτη τῶν
Ψαλμῶν, τῶν Προφητῶν καὶ ἰδιαίτερα
τῶν Εὐαγγελίων καὶ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. 

Αὐτὴ ἡ βαθύτατη γνώση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς τοῦ Ἰσιδώρου μᾶς ἰκανώνει νὰ
ἀντιληφθοῦμε ὅτι δὲν ἦταν ἁπλὰ ἕνας
μοναχὸς ἢ ἕνας συνηθισμένος ἑρμη-
νευτῆς, ἀλλὰ ἓνας ταλαντοῦχος ἂξιος
στὴν ἑρμηνευτική τῆς Ἁγίας Γρα φῆς. 

Γιὰ ποιὸ σκοπὸ 
γράφτηκε ἡ Ἁγία Γραφή; 

Ἐρωτᾶ. Kαί ὁ ἲδιος ἀπαντᾶ.

῾O Θεός, βρίσκοντας τὶς σκέψεις
τῶν ἀρχαίων ἀνθρώπων ἁγνές,

καὶ ἐκτιμώντας ὅτι αὐτοὶ ἦσαν ἄξιοι νὰ
διδαχτοῦν χωρὶς κανέναν ἐνδιάμεσο
τούς μίλησε ὄχι μὲ γραπτὰ κείμενα,
ἀλλὰ ὁ ἴδιος αὐτοπροσώπως. Ὃμως
ὅταν οἱ δυστυχεῖς Ἑβραῖοι ἔφθασαν
στὰ βάθη τῆς κακίας, τότε τὰ γραπτὰ
κείμενα καὶ ἡ διδασκαλία μέσω αὐτῶν
φάνηκε ἀναγκαία.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν
Καινὴ Διαθήκη. Γιατί, τίποτε γραπτὸ δὲ
δόθηκε στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Ὁ
Χριστὸς ὑποσχέθηκε σ’ αὐτοὺς μόνο
τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λέγον-
τας ὅτι τό Ἃγιο Πνεῦμα «διδάξει ὑμᾶς
πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ
εἶπον ὑμῖν» (Ἰωάν. 14, 26). Ἀλλὰ
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καθὼς περνοῦσε ὁ καιρὸς καὶ ἐφόσον
μερικοὶ ἄνθρωποι παρεξετράπησαν σὲ
σχέση μὲ τὰ δόγματα, καὶ ἄλλοι πῆραν
τόν κακό δρόμο ἀπὸ τὸν ὀρθὸ βίο, φά-
νηκε πάλι ἀπαραίτητο ἡ διόρθωση τῶν
ἀνθρώπων νὰ ἔρθει μὲ τὰ γραπτὰ κεί-
μενα.

Ὁ Ἰσίδωρος ἀκόμη παρατηρεῖ ὅτι ἡ
ἁπλότητα γλωσσικοῦ ὕφους τῆς Ἁγίας
Γραφῆς εἶναι σκόπιμη καὶ ὑπηρετεῖ τὴ
σαφήνεια. Καὶ οἱ δυὸ μαζί, ἡ ἁπλότητα
δηλαδὴ καὶ ἡ σαφήνεια, εὐεργετοῦν
τὸν καθένα, ὥστε ἡ ἁπλότητα τοῦ γλωσ -
σικοῦ ὕφους τῆς Ἁγ. Γραφῆς δὲν εἶναι
μειονέκτημα γι’ αὐτήν, ἀλλὰ ἀπόδειξη
τελειότητας.

Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
«Τοῖς θείοις χρησμοῖς διὰ βίου δί-

δου σαυτόν». Εἶναι ἕνα σύνθημα γιὰ
κάθε χριστιανό.

Προϋποθέσεις: «Ἐκ πόνων καὶ προ-
σευχῶν προοιμιασάμενος, ἐπὶ τὴν θή-
ραν τῶν νοημάτων τῆς ἱερᾶς χώρει
Γρα φῆς». Καί, ἐφόσον ἡ Ἁγία Γραφὴ
εἶναι ἡ ὕψιστη αὐθεντία, ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ, πρέπει κανεὶς νὰ πειθαρχεῖ πρό -
θυμα σ’ αὐτήν: «Τοῖς θεῖοις χρησμοῖς
οὒτ’ ἀντιβλέπειν χρή, οὒτ’ ἀντιφθέγγε-
σθαι, ἀλλὰ πρὶν ἢ ὅ,τι χρῆ πράττειν
ἀκοῦσαι, τὸ πράττειν ἐπαγγέλεσθαι».

Σὲ σύγκριση μὲ τὰ θύραθεν συγ-
γράμματα, ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γρα -
φῆς φέρει ὠφέλεια, ἐνῶ ἡ μὴ ἀνάγνω-
ση αὐτῆς φέρει βλάβη: «Τῶν μὲν ἔξω-

θεν πολλοὶ πολλὰ γεγράφασιν ἃ μήτε
τοὶς πεισθεῖσιν ὠφέλειαν, μήτε τοῖς
ἀνηκόοις ζημίαν φέρει. αἱ δὲ θεῖαι
Γραφαὶ τοῖς μὲν πεισθεῖσι μέγιστον
κέρδος, τοῖς δ’ ἀπειθήσασιν οὐ μικράν
ὠδίνουσι βλάβην. Οἱ μὲν γὰρ δόξαν
θηρώμενοι γεγράφασιν. αἱ δὲ πρὸς
σωτηρίαν τῶν ἀκουόντων ὁρῶ σιν». 

῞O σον ἀφορᾶ τὶς ὠφέλειες τῆς
ἁγίας Γραφῆς, ἡ ἀκρόασή της

εἶναι ἐξίσου ὠφέλιμη μὲ τὴ μελέτη της,
καὶ ἡ ἀμέλεια γιὰ ἀκρόαση, λέγει ὁ
Ἃγιος Ἰσίδωρος, εἶναι μηχανισμὸς τοῦ
διαβόλου, ὁ ὁποῖος δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ
δοῦμε τὸ θησαυρό, ὥστε νὰ μὴν κερ-
δίσουμε τὰ πλούτη. Ὁ διάβολος ἰσχυ-
ρίζεται ὅτι ἡ ἀκρόαση τῶν θείων μηνυ-
μάτων δὲν εἶναι τίποτε σπουδαῖο γιὰ
τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὴν παρεμποδί-
σει. Γι’ αὐτό, «μὴ καταφρόνει τῆς με-
λισταγοῦς ἀκροάσεως τῶν θείων Γρα -
φῶν».

Ἀπολυτίκιον

Σ οφίᾳ κοσμούμενος 
παντοδαπεῖ εὐκλεῶς

τοῖς λόγοις ἐκόσμησας 
τήν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ,
Ἰσίδωρε Ὃσιε, σύ γάρ δι’ ἐγκρατείας
σεαυτόν ἐκκαθάρας,
πράξει καί θεωρίᾳ διαλάμπεις 
ἐν κόσμῳ.
δι’ ὧν μυσταγωγούμεθα, 
Πάτερ, τά κρείττονα. 

Χ.Κ.
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῾OΝτοστογιέφσκι  ἦταν διορα-

τικός ὡς πρός τά ἀποτελέ-

σματα τοῦ μίσους καί τοῦ μηδενι-

σμοῦ, στόν ὁποῖο αὐτό ὁδηγεῖ.

«Στούς Ἀδελφούς Καραμαζώφ», ὁ

Ἰβάν Καραμαζώφ γαλούχησε μέ τίς

μηδενιστικές ἰδέες του τόν Σμερν-

τιακώφ, καί αὐτός τίς ὑλοποίησε

σκοτώνοντας τόν πατέρα του Ἰβάν.

Τόν ρωτᾶ ὁ Ἰβάν ἂν τό ἒκανε μόνος

του, ἢ μαζί μέ τόν ἀδελφό του Ντιρ-

μίτρι, καί αὐτός τοῦ ἀπαντᾶ: «Ὂχι

Ἰβάν, μέ ἐσᾶς σκότωσα τόν πατέρα

σας, ὁ Ντιμίτρι εἶναι ἐντελῶς ἀθῶ -

ος…Καί γιατί τρέμετε  μ᾽ αὐτό πού

ἀκοῦτε; Ἐσεῖς δέν μέ μάθατε πῶς

χωρίς Θεό ὃλα ἐπιτρέπονται;...»

Πρῶτα ἡ Γαλλική ἐπανάσταση

καί στή συνέχεια ἡ Ρωσική

ἐξήγγειλαν τόν θάνατο τοῦ Θεοῦ

καί τήν «ἀπόλυτη ἐλευθερία», χωρίς

δεσμεύσεις, χωρίς ἀναστολές. Δί-

δαξαν τό μίσος στούς «ἐχθρούς», ἐν

ὀνόματι τῆς δικαιοσύνης. Αὐτή ἡ

«ἀπεριόριστη ἐλευθερία» ὁδήγησε

στόν «ἀπεριόριστο δεσποτισμό»,

ὃπως σημειώνει ὁ Μπερντιάγεφ.

Καί ὃπως γράφει ὁ ἰδιοφυής

ποιητής καί στοχαστής Γιώργος Σα-

ραντάρης: «Τό ἂτομο θέλοντας τήν

αὐθαιρεσία του, ζητᾶ τήν ἐλευθερία

του νά τήν ἀντλήσει ἀπό τή φύση

καί δέν νοιώθει πώς κάνοντας ἒτσι,

ἀκριβῶς τότε παραλύει τήν πραγ-

ματική ἐλευθερία του…» Ἡ ἂρνηση

τοῦ Θεοῦ καί ὁ μηδενισμός εἶναι

ἀποκλειστικό ἰδίωμα τῶν ἀρνητῶν

τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιατί μόνο ὁ

Τ Ο  Μ Ι Σ Ο Σ

Ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ

Τοῦ Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου



Χρι στός δίδαξε τήν ἐλευθερία, μέ-

σα στήν ὁποία μπορεῖ κάποιος νά

τόν ἀρνηθεῖ καί νά τόν προδώσει.

Κατά τόν Ντοστογιέφσκι ἡ ὓπαρ-

ξη τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ ἀπόδειξη  τῆς

ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ὑπάρ -

χει, ἐπειδή ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία. Ὁ

Χριστός ἀνέχεται καί συγχωρεῖ τόν

ἐχθρό του, οἱ ἂθεοι τόν ἐξοντώ-

νουν. Ὀ σαρκικός ἂνθρωπος βρί-

σκεται πάντα ἐγκλωβισμένος στό

μῖσος καί στή βία, νομίζοντας, ὁ

ἀφελής, ὃτι τά ἐγκλήματά του εἶναι

πράξεις δικαιοσύνης καί ἐλευθε-

ρίας, γιατί δέν κατανοεῖ, ἢ θεωρεῖ

ἀνέφικτο καί ἐξωπραγματικό, τόν

Ὑπέρτατο Νόμο τῆς Ζωῆς, ὃπως

τόν ὃρισε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς

πού εἶναι ἡ ἀγάπη καί πρός τούς

ἐχθρούς ἀκόμη. 

Θά ἐρωτήση κανείς οἱ Χριστια-

νοί, ἲσως καί οἱ κληρικοί, δέν

μισοῦν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὃτι μπο-

ρεῖ νά ὑπάρχουν κάποιοι «Χριστια-

νοί» πού μισοῦν, πού ἐπιδίωξαν ἢ

κι ἐπιδιώκουν νά ἐξοντώσουν συ-

νάνθρωπό τους ψυχικά ἢ καί βιολο-

γικά. Ὃμως στό θέμα αὐτό ἡ δια-

φορά τοῦ χριστιανοῦ ἀπό τόν ἂθεο

εἶναι χαώδης. 

῾O Χριστιανός πού μισεῖ δέν

εἶ ναι Χριστιανός, ἁπλῶς λέ -

γει φαρισαϊκά πώς εἶναι. Οἱ λόγοι

τοῦ Χριστοῦ, ὃτι «ὁ μή ἀγαπῶν με,

τούς λόγους μου οὐ τηρεῖ» (Ιωάν.

ιδ΄ 24). Καί τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάν-

νη «καί ἐν τούτω γινώσκομεν ὃτι

ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐάν τάς ἐντολάς

αὐτοῦ τηρῶμεν, ὁ λέγων ἒγνωκα

αὐτόν καί τάς ἐντολάς αὐτοῦ μή

τηρῶν ψεύστης ἐστίν καί ἐν τούτω ἡ

ἀλήθεια οὐκ ἒστιν» (Α΄ Ἰωάν. β΄3-

4) εἶναι σαφεῖς καί ἀπόλυτοι. Ἀντί-

θετα ὁ ἂθεος καί μηδενιστής βιω-

ματικά μισεῖ, μισεῖ ἐπειδή εἶναι

ἂθεος καί μηδενιστής. 
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῾Ο σες φορές ἡ ζωή μᾶς πλη-
γώνει, ὁσάκις οἱ ἂνθρωποι

(καί κυρίως αὐ τοί, πού θεωροῦμε
ὡς φίλους ( –«Ἐκεῖνοι πού μέ πλή-
γωσαν ἦταν ἀγα  πημένοι»-, Ζ. Πα-
παντωνίου) μᾶς ἀπελπίζουν, κάθε
τόσο πού οἱ συν θῆκες τῆς διαβίω-
σης γίνονται ἀντίξοες, ὃταν ἡ εὐαί-
σθητη ψυχή στεγνώνει, αἰσθανόμα-
στε τήν ἀνάγκη νά ἀπομονωθοῦμε,
νά φύγουμε ἀπό τά ὃσα μᾶς περι-
στοιχίζουν. Εἶναι τότε οἱ στιγμές,
πού ἀναζητοῦμε φίλια καταφύγια
ὃπως ἡ ζεστασιά τῆς οἰκογένειας,
τό ἀποκούμπι τοῦ σπιτιοῦ, ἓνα φίλο
καρδιακό – πρόθυμο συζητή, ἀλλά
καί τή μοναξιά. Σ᾽ αὐτές τίς ὧρες τῆς
κρίσης χρειαζόμαστε στηρίγματα
πού εἶναι προσωπικά γιά τόν καθέ-
να μας: ἓνα βιβλίο, μία εὐκαιριακή

ὑλική ἀπασχόληση, ἓνα μοναχικό
περίπατο, ἓνα μέρος περισυλλογῆς
εἶναι ἡ κα ταφυγή μας.

«Ἐνώπιος ἐνωπίῳ» μποροῦμε νά
δοῦμε πιό καθαρά τά ὃσα μᾶς ἀπα-
σχολοῦν. Τότε  οἱ σκέψεις ἒρχονται
καταιγιστικές ἡ μία μετά τήν ἂλλη,
ἡ ἀπελπισία διαδέχεται τήν αἰσιο-
δοξία καί τανάπαλιν, οἱ ἀπόψεις
πολλαπλές καί ἀντικρουόμενες, ἡ
αὐτοκριτική κάνει τίς ἀποφάσεις νά
ἀργοποροῦν. Ἡ ἀναβλητική αὐτή
καθυστέρηση πάντα καί σέ πολλά
σημεῖα εἶ ναι ὠφέλιμη γιά νά χαρα-
χτεῖ ἡ σωστή πορεία. 

Σ τή σύγχρονη ζωή ὁ συναισθη-
ματικός, ὁ συνειδητός, ὁ προ-

βληματιζόμενος ἂνθρωπος βρίσκε-
ται συχνά στήν κατάσταση τοῦ νά
νοιώθει τήν ἀνάγκη τῆς ἐθελον-
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τικῆς ἀκοινωνησίας. Δέν εἶναι ἐπει-
δή αἰσθάνεται διαφορετικός ἀπό
τούς ἂλλους, ὃσο γιατί θεωρεῖ ὃτι –
δίκαια ἢ ἂδικα, ὀρθά ἢ λαθεμένα –
οἱ ἂλλοι δέν τόν καταλαβαίνουν ἢ
τόν ἒχουν προδώσει. Ἀποτραβιέται
γιατί ὑποφέρει μέ τά ὃσα ἀντιμετω-
πίζει, ἡ πρόσκαιρη ἀποχώρησή του,
ἐκφράζει τή σιωπηλή διαμαρτυρία
του. Δέν ἐγκαταλείπει ἀπό ἒλλειψη
θάρρους, ἀποχωρεῖ ἀπό ἐσωτερική
εὐαισθησία, ἀπό ἀνάγκη ἀποχῆς.
Οἱ λόγοι πού τόν καθοδηγοῦν μπο-
ρεῖ νά μή εἶναι κατανοητοί στούς
τρίτους, ἀκόμη καί στούς πιό κοντι-
νούς του, γι᾽ αὐτόν ὃμως εἶναι κα-
θοριστικοί. Ἡ ἀπόφασή του νά μεί-
νει  –προσωπινά ἢ μόνιμα– στό πε -
ριθώριο δέν ἐκφράζει ἀπουσία άλ-
λά ἰδιότυπη παρουσία, στήν τραγι-
κή περιπέτεια τῆς ζωῆς, ἀκαταμέμε-
τρητη δύναμη καρτερίας.

Στούς χώρους τῆς γαλήνης

Σ έ παρόμοιες ὧρες προσωπι -
κῆς ἀπόγνωσης ἀναπολῶ τά

μικρά, ἐγκαταλειμμένα ἐκκλησάκια
ἢ τά ἀπομονωμένα ξωκλήσια, αὐτές
τίς μοναχικές φωλιές τοῦ Θεοῦ.
Ἐρημικά, σέ εἰρηνεμένο τόπο στέ-
κονται καρτερικά προσφέροντας

ἂσυλο στό ἱερό δικαίωμα τῆς περι -
συλλο γῆς, τῆς προσευχῆς, τοῦ προ-
βληματισμοῦ. Προσελκύουν ἀν -
θρώ πους κάθε λογῆς καί ἡλικίας,
ἐπειδή ἀποτελοῦν ἀπέριττους να-
ούς τοῦ θείου πνεύματος. Ὁ φωτι-
σμός τους ἒρχεται ἀπ’ ἒξω, ἀπό τή
φύση, ἀπό τό μικρό παραθυράκι
καί συμπληρώνεται ἀπό τό ἀδύνα-
μο φῶς τοῦ κεριοῦ ἤ τοῦ καντηλιοῦ
πού ἐκπέμπουν τή δική τους «ὀσμήν
εὐ ωδίας πνευματικῆς». Στόν μικρό
τους χῶρο ὁ προσκυνητής συναν-
τώντας γύρω του ταπεινότητα δια-
κατέχεται ἀπό συναισθηματικότητα,
αὐτοεξομολογεῖται, κάνει ἒλεγχο
τοῦ ἑαυτοῦ του, βρίσκει μία ἐλπίδα
πού δέν εἶναι ὀρφανή, πιστεύει ὃτι
ἡ προσευχή του εἰσακούεται ἀπό
τόν Θεό. Στόν γύρω αὐλόγηρο ἡ
χαρούμενη πλάση, τά ἀγριολού-
λουδα πού φυτρώνουν ἀπό μόνα
τους, ὑπενθυμίζουν στίς ἑτοιμασμέ-
νες ψυχές τή μάχη γιά ζωή, τήν
ἐλπίδα γιά τήν αὐριανή μέρα. Κοντά
πετοῦν τά φιλέρημα πουλιά. Ἐδῶ
στά ταπεινά τοῦ κόσμου τό ἂναμμα
τοῦ κεριοῦ ἀπο κτᾶ οὐσία, ἡ ἱερή
εἰκόνα σημασία, ἡ προσευχή δική
της ἀξία. Τό ὃτι ὁ ἐπισκέπτης ἀπό
μόνος του δέν διστάζει συνήθως νά
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κάνει κάποιες ἐξυπηρετικές γιά τόν
ναό ἐνέργειες (νά ἀνάψει τό σβη-
στό καντήλι, νά τακτοποιήσει κά-
ποια πράγματα, νά φέρει ἀπό κον-
τινή πηγή χρειαζούμενο νερό, νά
καθαρίσει τό κηροπήγιο) ἀποδει-
κνύει τό πόσο αἰσθάνεται τόν χῶρο
ἀκριβό. 

῾H ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
πλασμένη ὣστε νά θέλει κι᾽

αὐτή νά ξεκουραστεῖ ἀπό τά πράγ-
ματα τοῦ κόσμου, νά νοιώσει ἀτά-
ραχη τή δική της ζωή. «Τρέμ᾽ ἡ ψυ-
χή καί ξαστοχᾶ γλυκά τόν ἑαυτό
της» (Δ.Σολωμός). Στά ἀκόσμητα
ἐκκλησάκια, μέ τη γαλήνη τοῦ κε-
νοῦ, γίνεται ἀντιληπτή ἡ παρουσία
τοῦ ἀνερμήνευτου Θεοῦ. Σ’ αὐτά ὁ
μή ὁρώμενος Θεός ἒρχεται κοντι-
νός, γίνεται προσιτός. Μέ δέ τή
σιωπή Του, πού ἀποτελεῖ δική Του
ἰδιότητα, παρέχει τήν προσδοκία
τῆς λύτρωσης.

Φ εύγοντας ὁ προσκυνητής
κλείνει μέ προσοχή τήν ἐξώ-

θυρα θέλοντας ἒτσι νά προφυλάξει
κάτι πού σέβεται, πού ἀγαπᾶ, κάτι
πού αἰσθάνεται ὡς δικό του. Ἀργο-
κινᾶ ἀπό τόν ναό μέ γαλήνη, μέ
αὐτοδύναμη παρηγοριά, ἒχει τη συ-

ναίσθηση ὃτι συνάντησε τόν ἐαυτό
του καί τόν Θεό του. Τό ἀποχαιρε-
τιστήριο σημεῖο τοῦ σταυροῦ πού
κάνει, ἐκφράζει εὐχαριστίες γιά τά
ὃσα τοῦ προσφέρθηκαν μέ ἁπλότη-
τα, σέ ἁρμονία χώρου καί ψυχῆς.
Οἱ αἰσθήσεις διαχύνονται στήν πλά-
ση. Τό παιδικό ποίημα –τραγουδά-
κι, πού οἱ παλαιότεροι διαβάζαμε
στά Ἀναγνωστικά τοῦ Δημοτικοῦ,
ἒρχεται τότε αὐθόρμητα στά χείλη
ὃσων τό γνωρίζουν: «Εἰς τό βουνό
ψηλά ἐκεῖ / εἶν’ ἐκκλησιά ἐρημική
[…]». 

῞Ο σο σκληραίνουν οἱ ὃροι
τῆς διαβίωσης, ὃσο οἱ συν -

θῆκες τῆς κοινωνίας γίνονται θη-
ριώδεις, ὃσο ἡ ἀνθρώπινη κτητικό-
τητα παρασύρει τά πάντα, ὃσο ἡ μα-
ταιοδοξία τῶν κού φων αὐξάνει, ὁ
ἂνθρωπος θά συνέχεται περισσότε-
ρο ἀπό τήν - ἐπιτακτική πιά - ἀνάγ-
κη τῆς αὐτοαπομόνωσης, τῆς ἀνα-
ζήτησης χώρων γιά νά βρεῖ τήν ψυ-
χική του γαλήνη. 

Σ τή σύγχρονη ἂγρια κοινωνική
κατάσταση ἡ ἀτομική εὐαι-

σθησία εἶ ναι ἐκείνη πού σώζει τόν
ἂνθρωπο, πού τόν ὁδηγεῖ νά ξανα-
βρεῖ τό περιεχόμενο τοῦ ἑαυτοῦ του.
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TΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ πού μᾶς πέρα-

σε, ἔφυγε γιά τήν αἰωνιότητα,

σέ ἡλικία 69 έτῶν, ὁ διακεκριμένος

Ἄγγλος μουσικός Τζών Τάβενερ,

ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους συν-

θέτες κλασικῆς μουσικῆς στή  Βρε-

τανία ἀφήνοντας πλούσιο μουσικό

ἔργο. Εἶχε γεννηθεῖ στό Λονδίνο

ἀπό  οἰκογένεια μουσικῶν. Ὁ πα-

τέρας του ἦταν ὀργανίστας στήν

πρεσ βυτεριανή ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου

Ἀνδρέα. Ἀπεφοίτησε ἀπό τήν περί-

φημη Βασιλική Ἀκαδημία Μουσι-

κής τοῦ Λονδίνου. Πολύ νωρίς θε-

ωρήθηκε ἐξαιρετικό ταλέντο καί

σύν τομα ξεχώρισε, κερδίζοντας

βρα  βεῖα γιά νέους συνθέτες. Γιά

τήν προσφορά του στή μουσική τι-

μήθηκε μέ τόν τίτλο τοῦ «σέρ» ἀπό

τή Βασίλισσα Ἐλισάβετ.

ΣΤΑΘΜΟΣ γιά τή ζωή τοῦ Τζών

Τάβενερ στάθηκε ἡ μεταστροφή του

στήν Ὀρθοδοξία. Βαπτίστηκε τό

1977 στή ρωσική ἐκκλησία. Ἡ

ὀρθό δοξη θεολογία, σέ λειτουργι-

κές παραδόσεις  τῆς   Ὀρθοδοξίας

καί ἡ βυζαντινή μουσική ἐπηρέα-

σαν πολύ τό μουσικό του ἔργο. Τα-

ξίδεψε στήν Πάτμο ἀναζητώντας

ἔμπνευση γιά ἕνα κοντσέρτο.

Ὑπῆρ ξε πιστός φίλος τῆς  Ἑλλάδος

καί τῆς ἑλληνικῆς πνευματικῆς κλη-

ρονομιᾶς. Εἶχε παντρευτεῖ ἑλληνί-

δα καί  στήν  Εὔβοια διατηροῦσε

ἐξοχικό σπίτι. Οἱ συνεχεῖς περιπέ-

τειες μέ τήν ὑγεία του, ὅπως εἶχε

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΤΖΩΝ ΤΑΒΕΝΕΡ

«Γιατί ἀσπάστηκα τήν Ὀρθοδοξία»

Τοῦ Γ. Δ. Κούβελα

πρ. Γυμνασιάρχη-Συγγραφέα



δηλώσει, τόν ἔφεραν πιό κοντά

στόν Θεό καί τόν  ἔκαναν περισσό-

τερο δημιουργικό.

ΣΥΝΕΘΕΣΕ, μεταξύ τῶν ἄλλων,

τά  μουσικά  ἔργα : α) «Ἁγία

Σκέπη» ἐμπνευσμένο  ἀπό  τή βυ-

ζαντινή παράδοση, γιά τήν ἐμφάνι-

ση τῆς  Παναγίας τῶν  Βλαχερνῶν

στήν Κωνσταντινούπολη. β) «Εἰς

θάνατον», σέ ποίηση Ἀνδρέα Κάλ-

βου. γ) «Ἀποκάλυψη», ὁρατόριο,

ἐμπνευσμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βι-

βλίο τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη. γ)

«Ἄγραφον» σέ ποίηση Ἄγγελου Σι-

κελιανοῦ. δ) «Ἡ εἰκόνα τοῦ Φω-

τός», ἐμπνευσμένο ἀπό κείμενο-

προσευχή τοῦ Ἁγίου  Συμεών τοῦ

Νέου Θεολόγου. ε) «Τραγούδι γιά

τήν Ἀθηνᾶ», σέ στίχους τῆς ὀρθό-

δοξης ἡγουμένης Θέκλας, πού

ἀκούστηκε κατά τή νεκρώσιμη τε-

λετή τῆς πριγκίπισσας Νταϊάνας.

Σχετικά μέ τό ἔργο αὐτό συνέβη τό

ἑξῆς: Ὁρισμένοι άπό τήν ἁρμόδια

ἐπιτροπή τοῦ ζήτησαν νά ἀπαλείψει

κάποια «Θεέ μου» καί «’Αλληλούϊα»,

γιά νά μήν προσβληθοῦν οἱ ἄθε-

οι!.. Ἐκεῖνος ἀγνόησε τήν ἐντολή.

Καί  ἀπάντησε: «Λυπᾶμαι, ἀλλά  ἄν

δέν  ἀπευθυνθῶ στόν Θεό, δέν

μπορῶ νά συνθέσω».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ παρουσιάζει ἡ

συνέντευξη πού ἔδωσε πρό

ἐτῶν σέ ἑλληνίδα δημοσιογράφο.

Στήν ἐρώτηση, « τί τόν τράβηξε τό-

σο πολύ στήν Ὀρθοδοξία, ὥστε νά

προσχωρήσει ἐπίσημα», ὁ Τζών Τά-

βενερ ἀπάντησε: «Ἡ μεγάλη μου

ἀγάπη γιά τήν Ἑλλάδα. Ὡς τότε

ἤμουν Καθολικός, ἀλλά ἔβρισκα τόν

Καθολικισμό πολύ σχηματικό, πολύ

πεζό, χωρίς βίωμα ψυχῆς, ὥσπου

συνάντησα τον μητροπολίτη Ἀντώ-

νιο τῆς ρωσικῆς ἐκκλησίας καί ἀρχί -

σαμε συζητήσεις πού κράτησαν πε-

ρίπου δύο χρόνια. Σιγά-σιγά συνει-

δητοποίησα ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι

ἡ μόνη κατεύθυνση, πλευρά τῆς χρι-

στιανοσύνης, πού μέ γεμίζει, καί

ὅπου πρωτοστατεῖ ἡ παράδοση, μέ

Π κεφαλαῖο. Σέ κανένα ἄλλο δόγμα

δέν συναντιέται αὐτή ἡ παράδοση».

Ρ ΩΤΗΘΗΚΕ  ἀκόμη, «ἄν γινό-

ταν, ποιό δάσκαλο θά θέλατε

νά εἴχατε, ἀπό τίς μορφές τῆς Ἐκ -

κλησίας». Ἡ ἀπάντησή του ἦταν:
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«τόν Συμεών τόν Νέο Θεολόγο,

γιατί θαυμάζω πολύ τήν ποίησή του.

Ἦταν καλλιτέχνης καί κληρικός καί

δέν ἐφείδετο κριτικῆς ἔναντι  τῆς

διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας στήν

ἐποχή του (10ος αἰ. μ.Χ.). Τόν ἐξε-

δίωξαν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη

στόν Βόσπορο. Μέγιστος ποιητής,

ἰσάξιος τοῦ Δάντη, μέ τόν  τρόπο

του.» Στήν ἐρώτηση, ἄν ὑπάρχει

ζωή μετά θάνατον, ὁ διάσημος μου-

σικοσυνθέτης εἶπε:  «Πιστεύω πώς

ναί. Δέν τό γνωρίζω, ἀλλά τό πι-

στεύω. Δέν ξέρω τί εἶναι  καί ἀποδέ -

χομαι ὁρισμένες διδασκαλίες τῆς

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

A ΝΑΦΟΡΙΚΑ μέ τή θέση τῆς

γυναίκας στήν Ἐκκλησία ὁ

Τζών Τάβενερ εἶπε: «Αὐτές οἱ ἀνοη -

σίες γιά τίς γυναῖκες κληρικούς!..

Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ πιό

γυναικεία ἐκκλησία ἀπό ὅλες, γιατί

καί στήν ἀρχιτεκτονική  της ἀκόμη

φαίνεται ἡ γνώση γιά τή Θεοτόκο.

Θυμᾶμαι, μιά Κυριακή, τό κήρυγμα

τοῦ ἱερέα σέ ἕνα χωριό τῆς Αἴγινας,

ὅταν εἶπε κάτι πολύ σημαντικό:

«Δέν μπορεῖς νά γνωρίσεις καί νά

γίνεις σάν  τόν Χριστό, ἄν προ-

ηγουμένως δέν γίνεις σάν τή Μητέ-

ρα Του, γιατί πρῶτα πρέπει νά φέ-

ρεις μέσα σου, νά κυήσεις τόν  Ἰη -

σοῦ, ὅπως  τό ἔκανε ἡ Θεοτόκος».

Ἔτσι πρῶτα χρειάζεται νά γίνεις

σάν τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, γιά νά

ἐννοήσεις τί εἶναι, τί ἀντιπροσω-

πεύει ὁ Χριστός». (ἐφημ. «Τό Βῆ -

μα», 14-7-96).

ΕΙΘΕ ὁ Ἅγιος Θεός νά ἀνα-

παύει  τήν ψυχή τοῦ Τζών Τά-

βενερ ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύονται οἱ

Δίκαιοι.
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Κ οιτάω μερικές φορές πίσω και

σκέπτομαι ποιοι μας κυβέρ-

νησαν από ορισμένα κρίσιμα πό-

στα και ομολογώ ότι λέω «πάλι κα-

λά, θα μπορούσαμε να είχαμε πά-

θει ακόμη πιο μεγάλη ζημιά». Ψη-

φίσαμε, ανεχθήκαμε, στηρίξαμε

πολύ ελαφρείς ανθρώπους για πο-

λύ βαριές θέσεις ευθύνης. Ειδικά

η γενιά των πολιτικών που βγήκε

μέσα από τα κομματικά αμφιθέα-

τρα της χούντας και της μεταπολί-

τευσης ήταν απερίγραπτη. Εγιναν

μαέστροι στην επικοινωνία και το

παρασκηνιακό «μαγείρεμα», αλλά

απεδείχθησαν άσχε τοι ως κυβερνή-

τες και μάνατζερ. Στη θέση του Αβέ -

ρωφ, του Παπαληγούρα ή του Τρυ-

πάνη μπήκαν καρικατούρες από

νεοελληνική επιθεώρηση. Πώς να

ξεχάσω τον υπουργό που μονίμως

έπινε καφέ σε κάποιο στέκι γιατί

«βαριόταν να πάει στο υπουργείο»

ή τον άλλον που όντας υπουργός

περνούσε προκλητικά με κόκκινο

το φανάρι οδηγώντας τη μηχανή,

χωρίς κράνος. Το ζήτημα είναι πως

αυτά τα πολλά επιφανειακά έκρυ-

βαν πολύ βαθύτερες παθογένειες,

γιατί οι άνθρωποι αυτοί υπήρχαν

λόγω κομματικών μηχανισμών και

προνομιακών σχέσεων με τα μέσα

ενημέρωσης και τους ταγούς της

χώρας. Και για να μην τα ρίχνουμε

μόνο στο πολιτικό προσωπικό, θα

πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως

τεράστια ευθύνη για την παρακμή

της χώρας έχει ένα ολόκληρο κατε-

ΣΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Μεταξύ καραγκιόζηδων 

και τηλεμαϊντανών

Του Αλέξη Παπαχελά



στημένο –στον ιδιωτικό τομέα, τον

πνευματικό κόσμο, σε εμάς τα μέσα

ενημέρωσης– γιατί στήριξε ή ανέχ-

θηκε τη σαπίλα της ελαφρότητας και

του νεόπλουτου λαϊκισμού για πάρα

πολλά χρόνια.

T ο κακό είναι πως αυτοί οι άν-

θρωποι κυβέρνησαν σε μια

χώρα που έχει δύο θεμελιώδη προ-

βλήματα: δεν διαθέτει ισχυρούς θε-

σμούς και βασίζεται σε μια διαλυ-

μένη δημόσια διοίκηση. Αλλο πρά -

γμα είναι να έχεις καραγκιόζηδες

πολιτικούς σε διάφορες θέσεις, αλ-

λά να δουλεύει από κάτω η μηχανή

της δημόσιας διοίκησης με τρόπο

οργανωμένο και αποτελεσματικό,

και είναι άλλο πράγμα να κυβερ-

νούν οι καραγκιόζηδες μαζί με

συμβούλους και διάφορους τύπους

της νύχτας σε ρόλο εισπράκτορα.

Θ έλω να πιστεύω ότι αυτές οι

εποχές πέρασαν. Μετά, όμως,

ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω

ορισμένους τηλεμαϊντανούς που

έχουν αφήσει πίσω τους τον όλε-

θρο από όπου και αν πέρασαν να

μας εξηγούν πώς θα βγούμε από

την κρίση. Και το χειρότερο; Ο λα-

ός αποφάσισε να αλλάξει τα φώτα

στο πολιτικό σύστημα αλλά, με κά-

θε σεβασμό στους θεσμούς, ανέ-

δειξε μια από τις χειρότερες συνθέ-

σεις της ελληνικής Βουλής στη

σύγ χρονη ιστορία της. Από τον πο-

λύ θυμό τυφλώθηκε και δεν τον

πολυνοιάζει ποιον στέλνει να τον

εκπροσωπήσει είτε γιατί «θέλει να

τα κάνει μπάχαλο» είτε γιατί «και οι

άλλοι πριν μήπως ήταν καλύτεροι;».

Κ άπου ανάμεσα στο χθες που

θέλουμε να ξεχάσουμε και το

σήμερα που εξαντλείται στον θυμό

και την παράνοια, καλό θα ήταν να

βρούμε γρήγορα μια ισορροπία ως

κοινωνία, αναδεικνύοντας νέες ιδέ-

ες, νέα ήθη και πραγματικά νέα

πρόσωπα στην πολιτική. Γιατί αλ-

λιώς κινδυνεύουμε να βγάλουμε τα

μάτια μας και να νοσταλγήσουμε

κάποια ώρα το χθες...
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Ε ἶναι ἐνδιαφέρον νά ξεφυλλί-
ζης παλιές ἐφημερίδες καί πε-

ριοδικά. Κάνεις, ἒτσι, μιά ἀντίστρο-
φη πορεία στόν χρόνο. Βρίσκεσαι
ξαφνικά, δεκάδες χρόνια πίσω.
Ζεῖς τά προβλήματα τῆς ἐποχῆς.
Βλέπεις τά ἢθη, τόν τρόπο σκέψεως
τῶν ἀν θρώπων, τίς ἀντιδράσεις
τους, τίς ἀγωνίες τους, τίς ἐλπίδες
καί τά ὂνειρά τους. Συγκρίνεις ὃλα
αὐτά μέ τό σήμερα. Διαπιστώνεις
ὃτι σέ γενικές γραμμές «τά ἲδια καί
τά ἲδια». Οἱ ἂνθρωποι ὃλων τῶν
ἐπο χῶν ἀγωνίζονται καί ἀγωνιοῦν,
κρίνουν καί κρίνονται, ἐλπίζουν καί
ἀπελπίζονται. 

Ὡς ἐδῶ, καλά. Ἀλλά συχνά, οἱ
κάτοικοι τοῦ μικροῦ αὐτοῦ πλανήτη
μέ τήν αἰσιοδοξία πού τούς πλημ-
μυρίζει κάποτε, ἀρχίζουν νά προ-
φητεύουν τά μέλλοντα νά συμβοῦν.
Καί τότε… ἀρχίζει τό γλέντι. Γιατί,
βεβαίως, «οὐ παντός προφητεύειν».

…………………………………

Π ροφητεῖες δὲν κάνουν μό-
νον οἱ ἀρθρογράφοι τῶν πε-

ριοδικῶν καὶ τῶν ἐφημερίδων.
Οὔτε μόνο οἱ καζαμίες. Προφη-
τεῖες κάνουν καὶ οἱ πολιτικοί, ἰδίως
σὲ παραμονὲς ἐκλογῶν, ὅταν προ-
λέγουν γιὰ μία σαρωτικὴ νίκη τοῦ
κόμματός τους. Νίκη ποὺ συχνὰ μέ-
νει μόνο στὰ ὄνειρά τους καὶ τὶς
προσδοκίες τους. Προφῆτες εἶναι
οἱ πολιτικοί μας καὶ στὸ ρόλο τοὺς
ὡς ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσις, ὅταν
ἀπὸ τῆς ἑπομένης τῶν ἐκλογῶν
προφητεύ ουν τὴν πτώση τῆς κυβερ-
νήσεως σέ… τρία τέρμινα. 

Τ ὸν προφήτη ἐπαγγέλονται καὶ
οἱ Ἕλληνες οἰκονομολόγοι,

ὅταν προβλέπουν οἱ μὲν (οἱ προ-
σκείμενοι στὴν ἑκάστοτε κυβέρνη-
ση) ἀναθέρμανση τῆς πάντοτε
ἀσθενούσης οἰκονομίας μας, οἱ δὲ
(προσκείμενοι στὴν ἑκάστοτε ἀντι-
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πολίτευση) καταποντισμὸ τῶν οἰκο-
νομικῶν μας. Τὸ ἀστεῖο εἶναι ὅτι,
καθὼς τὰ κόμματα ἐναλλάσσονται
στοὺς ρόλους κυβερνήσεως καὶ
ἀντιπολιτεύσεως, οἱ οἰκονομολόγοι
τους προφητεύουν κάθε φορὰ τὰ
ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα ἔλεγαν τὴν προ-
ηγουμένη. Τὴ μιά φορᾶ γίνονται
Κασσάνδρες καὶ τὴν ἄλλη θυ-
μοῦνται τὴ σοφὴ ρήση: «Μάντις
ἄριστος ὅστις εἰκάζει καλῶς».

Κ αθημερινὸ βομβαρδισμὸ μὲ
προφητεῖες, ἀπὸ ξηρᾶς, θα-

λάσσης καὶ ἀέρος, ἔχουμε καὶ ἀπὸ
μιά ἄλλη συνομοταξία προφητῶν:
τοὺς ἀστρο λόγους. Προφητεύουν
γιὰ τὰ αἰσθηματικά μας, τὰ οἰκονο-
μικά μας, τὰ οἰκογενειακά μας, τὰ
ἐπαγγελματικά μας. Καὶ μὲ τί κύ-
ρος! Λίγο ἀκόμα καὶ θὰ τοὺς πιστέ-
ψουμε καὶ θὰ ἀγοράσουμε σαμπά-
νια γιὰ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἑορ-
τάσουμε δεόντως τὶς ἐπιτυχίες πού
μᾶς ὑπόσχονται τὰ ἄστρα.

῾Y πάρχει καὶ μία ἄλλη, συμπα-
θητικὴ κάποτε, κατηγορία

«προφητῶν». Εἶναι οἱ γονεῖς, ἰδίως
οἱ μάννες. Προβλέπουν γιὰ τὰ παι-
διὰ τοὺς τὸ καλύτερο μέλλον, τὴν
καλύτερη σταδιοδρομία, τὸν καλύ-

τερο γάμο. Ἀπὸ τὴ φτωχὴ χωρικὴ
τοῦ παληοῦ καιροῦ ποὺ νανούριζε
τὴν κόρη της: «Κοιμήσου καὶ παρήγ-

γειλα στὴν Πόλη τὰ προικιά σου,

στὴ Βενετιὰ τὰ ροῦχα σου καὶ τὰ

διαμαντικά σου», ὡς τὴ δύστροπη
πεθερὰ ὅλων τῶν ἐποχῶν ποὺ καμιὰ
νύφη δὲν εἶναι ἅξια γιὰ τὸν γυιό της.

Ο ἱ Ἕλληνες, γενικῶς, ἔχουμε
ἰδιαίτερη κλίση στὸ… ἐπάγ-

γελμα τοῦ προφήτη. Συχνὰ ριψο-
κινδυνεύουμε προβλέψεις γιὰ τὸ
μέλλον. Ἂν θὰ βρέξη ἢ θὰ χιονίση,
πιὸ κόμμα θὰ κερδίση στὶς ἐκλο-
γές, τί θὰ κάνη ὁ Πρωθυπουργὸς ἢ
οἱ Μεγάλες Δυνάμεις. Μία γνωστή
μου κυρία ἔχει ἰδιαίτερη ἀδυναμία
νὰ προφητεύη γιὰ τὸν καιρό. Καὶ
τὶς περισσότερες φορὲς προβλέπει
χιόνια. Ἀκόμα καὶ ἐν μηνὶ Ἰουλίῳ,
κάποτε τὰ εἶδε νὰ ἔρχωνται. Μόνο
ποὺ δὲν ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ
ἔπεσαν στὶς… Ἄλπεις. Ἀλλά, τί Ἑλ -
λάδα, τί Γαλλία. Ἑνωμένη Εὐρώπη
δὲν εἴμαστε; Ἄλλωστε, ἡ προφητικὴ
ἐμβέλεια εἶναι μεγάλη. 

῾Ο πωσδήποτε, τὸ ρίσκο μένει.
Δύσκολο πράγμα νὰ κάνης

τὸν προφήτη. Καὶ μάλιστα, μετὰ
Χριστόν.                         Τοξότης
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ΟΡΓΙΟ ΔΩΡΟΔΟΚΙΩΝ

ΑΠΟ, ΚΑΙ ΣΕ

ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

῾Η πρόσφατη προφυλάκιση τοῦ
Ἀντώνη Κάντα, μετά ἀπό τήν

ὁμολογία του γιά τίς μίζες πολλῶν
ἑκατομμυρίων εὐρώ πού ἒχει πάρει,
προξενεῖ σέ ὃλους μας πρωτοφανῆ
παραζάλη. Τό μαῦρο χρῆμα σέ βά-
ρος τῶν ἀμυντικῶν ἐξοπλισμῶν τῆς
πατρίδας μας συνιστᾶ διαφθορά με-
γίστου βαθμοῦ.

Ὁ Ἀντώνης Κάντας εἶναι πρώην
καθηγητής οἰκονομικῶν στό Ἀρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης καί πρώην ἀναπληρωτής διευ-
θυντής ἐξοπλισμῶν στό Ὑπουργεῖο
Ἂμυνας. Πρίν λίγες μέρες προφυ-
λακίστηκε σκάνδαλα σέ προμήθειες
Ὑποβρυχίων, Μιράζ, Ἐξοσέτ, Τάνκς
Ἀντιπυραυλικῶν, συνολικά σέ δέκα
ἐξοπλιστικά προγράμματα. Σέ μα-
ραθώνια ἀπολογία  ξεδίπλωσε
μπροστά στά ἒκπληκτα μάτια τῶν
δύο ἀνακριτῶν καί τριῶν εἰσαγγελέ-
ων, ὃλη τήν πορεία τῶν μιζῶν, ἀπο-
καλύπτοντας μέ λεπτομέρειες, μέ
λογαριασμούς καί ὀνόματα τό σύ-
στημα «ὠφέλιμων πληρωμῶν». Οἱ
εἰσαγγελεῖς καί οἱ ἀνακρίτριες πού
ἐπί τρεῖς μέρες παραβρέθηκαν στήν
ἀπολογία τοῦ ἂλλοτε τρίτου ἰσχυροῦ

ἂνδρα στό Ὑπουργείο Ἂμυνας,
ἂκουγαν ἒκπληκτοι τά δρώμενα γύ-
ρω ἀπό τά ἐξοπλιστικά προγράμμα-
τα ἐκ τῶν ὁποίων δωροδοκήθηκε ὁ
ἀπολογούμενος. 

Σύμφωνα μέ ὃσα κατέθεσε, δω-
ροδοκήθηκε γιά τήν προμήθεια

τῶν ὑποβρηχίων, ἀλλά καί γιά τά
Ἐξοσέτ (πύραυλοι) καί τά ἃρματα
Στρατοῦ καθώς καί γιά τά ἀντιπυ-
ραυλικά Συστήματα. Παρουσίασε
ὃλο τό σύστημα πληρωμῆς ἑκατομ-
μυρίων εὐρώ γιά μίζες στά δέκα ἐξο-
πλιστικά προγράμματα του Ὑπουρ-
γείου Ἂμυνας τήν περίοδο 1997 –
2002. Ὁ κατηγορούμενος ἀποκάλυ-
ψε συγκλονιστικά στοιχεῖα, ἀναφέ-
ροντας τά ἑξῆς: «Δωροδοκήθηκα
γιά δέκα συνολικά ἐξοπλιστικά προ-
γράμματα ἀπό περίπου ἑπτά ἐπιχει-
ρηματίες ἢ διευθυντές τῶν ἑται-
ρειῶν τους…. Τους περισσότερους
τούς γνώριζα ἀπό τη θητεία μου
στήν ἀεροπορία, ἀφοῦ ἦταν πλέον
ἀπόστρατοι καί δραστηριοποιοῦν -
ταν στόν ἰδιωτικό τομέα».

Οἱ ἀνακριτές κ. κ. Γ. Μάλλης καί
Ἀντ. Ἐλευθεριάνος πού εἶχαν χειρι-
στεῖ καί παλαιότερα σχετικές ἒρευ-
νες, ἂκουγαν ἒκπληκτοι αὐτή τήν
περίπτωση τῶν ἐξοπλιστικῶν προ-
γραμμάτων ἐκ τῶν ὁποίων δωροδο-
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κήθηκε ὁ Α. Κ. Εὒλογη ἦταν ἡ ἐρώ-
τηση τους γιά τή μίζα  τῶν 15 ἑκα-
τομμυρίων εὐρώ πού ἐντοπίστηκε σέ
τράπεζες τῆς Ἐλβετίας καί τῆς Σιγ-
καπούρης: «Ἂν πήρατε σεῖς, ὡς
ἀναπληρωτής διευθυντής τόσα, οἱ
ἂλλοι, τί ἒπαιρναν καί γιατί ἒδωσαν
τόσα πολλά σέ σᾶς; Ἀπάντηση;
«Μοῦ τά ἒδιναν γιά νά μή τούς κάνω
ἐρωτήσεις καί γιά νά συμφωνῶ, καί
νά μήν ἒχω ἀντιρρήσεις καί νά ὑπο-
γράφω σέ ὃ,τι μοῦ ἒφερναν.

Οἱ Εἰσαγγελεῖς ρώτησαν ἀκόμη
τόν κατηγορούμενο  πῶς μπορεῖ νά
ἀποδείξη αὐτούς τούς ἰσχυρισμούς.
Ἀπάντησε: «Σᾶς παρουσιάζω τόν λο-
γαριασμό μου στήν τράπεζα Dresd-
nez Bank  στήν Ἐλβετία ἐκεῖ πού
ἀνοίχτηκε ὁ βασικός λογαριασμός
γιά τά χρήματα πού ἒμπαιναν ἀπό
ἂλλες ὑπεράκτιες σέ ὑπεράκτιες στίς
ὁποῖες εἲμουν ἐγώ ὁ βασικός bene-
ficial owner». Σύμφωνα μέ τόν Α.
Κάντα εἶναι ἑπόμενο νά δωροδοκή-
θηκαν καί ἀνώτεροί του (Ὑπουργοί
καί διευθυντές ἐξοπλισμῶν). 

Tελικά ὁ κατηγορούμενος δήλω-
σε χωρίς ἐπιφύλαξη τά ἀκόλου-

θα: «Μέ λάδωναν γιά νά ἐξασφαλί-
σουν τήν σιωπή μου στό νά μή φέρ-
νω ἀντιρρήσεις. Νά ὑπογράφω ἀναν -
τίρρητα… Ἒχω μετανοιώσει, ἒστω
καί τώρα τήν ὓστατη στιγμή. Θέλω
νά ἐπανορθώσω καί νά ἐπιστρέψω

ὃλα τά χρήματα πού εἶναι προϊόντα
δωροδοκίας».

Τό μέγιστο αὐτό πρόβλημα τῆς
μακρᾶς αὐτῆς περιόδου πού τήν κα-
θιστᾶ περίπτωση μοναδική, εἶναι τό
ὃτι οἱ ἐπίορκοι πολιτικοί χρησιμο-
ποίησαν ἀναίσχυντα τήν ἐθνική πε-
ριπέτεια, ὣστε νά διαμορφώσουν
πρός ὢφελός τους τό μεγαλύτερο
ἐξοπλιστικό πρόγραμμα τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἱστορίας. Σέ ὃλο αὐτό τό  κου-
βάρι τῆς παραζάλης τοῦ μαύρου
χρήματος ἂλλαξαν οἱ κανόνες: Οἱ
ἐπιλογές μετατράπηκαν στά μέτρα
ἐκεῖνα πού  ἒδιναν μεγαλύτερες μί-
ζες καί βέβαια ὂχι μέ βάση τίς ἀνάγ-
κες τῆς Ἐθνικῆς μας Ἂμυνας.

Μέ τά ποσά πού πλήρωσε ἡ χώρα
μας γιά ἐξοπλισμούς, θα μποροῦσε
σήμερα νά διαθέτει ἓνα πανίσχυρο
ἁμυντικό σύστημα.

E ἶναι ἀρκετοί ἐκεῖνοι πού πρέπει
νά κληθοῦν ἀπό τη Δικαιοσύνη

νά λογοδοτήσουν, ὂχι μόνο γιά τίς
ἀπάτες τους, ἀλλά καί γιά τό μεγα-
λύτερο κακό πού προξένησαν στήν
Ἑλλάδα μέ τήν πρωτοφανῆ διαφθο-
ρά καί τήν ἀπαξίωση, τήν ἀπόρριψη
τῆς ἂμυνάς της προκειμένου αὐτοί
νά αἰσχροκερδίσουν παράνομα.

(βλ. καί ἐφ. τό «ΒΗΜΑ»  
«Μέ λάδωναν γιά νά μή φέρνω

ἀντιρρήσεις» 22 Δεκ. 2013)  
Χ.Γ.Κ
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Ἓνας Κινέζος φιλέλληνας 

γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος.

Eἶναι ὁ ἀπερχόμενος Πρέσβης
κ. Ντου Τσιγουέν τῆς Κίνας

στήν Ἀθήνα. Μετά τήν ὁλοκλήρωση
τῆς θητείας του στήν Ἑλλάδα ἐπι-
στρέφει στό Πεκίνο. Μᾶς ἒχει ἀπο-
καλύψει ὃτι εἶναι ἀληθινός φιλέλ-
ληνας καί γι᾽ αὐτό λυπάται ἀναχω-
ρόντας πού ἀποχαιρετᾶ τούς Ἓλλη-
νες φίλους του.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀναχωρήσεώς
του οἱ φίλοι του τόν ρωτοῦσαν: Πῶς
βλέπει τήν προοπτική καί τό μέλλον
τῆς Ἑλλάδος: Ἡ ἀπάντησίς του: «Εἶ -
μαι σίγουρος γιά τό μέλλον τῆς Ἑλ -
λάδος». Πῶς ὃμως τεκμηριώνει τήν
ἀπάντησή του;
l Ἰδού: Πιστεύει ὃτι ὁ Ἑλληνικός

λαός ξεχωρίζει ἀπό ἂλλους λα-
ούς γιά τό ἀνοιχτό πνεῦμα του
καί τήν ἀκατάβλητη ψυχολογική
ἀντοχή του. 

l Καί ἀκόμη: Ἡ δυνατή πνευματι-
κότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπο-
τελεῖ πηγή δυνάμεως καί μπορεῖ
νά ὑπερνικᾶ δυσκολίες καί ἐμπό-
δια.

l Ὁ Ἓλληνας ἐξ ἰδιοσυγκρασίας
ἀναλαμβάνει πρωτοβουλία καί
διεκδικεῖ πρωτοποριακό ρόλο σέ
κάθε ἐποχή. Ξέρει νά ἀξιοποιεῖ
τά πλεονεκτήματά του.

l Δραστηριοποιήται ἀνέκαθεν στίς

ἀνοιχτές θάλασσες (πλουτοπα-
ραγογικό στοιχείο) τῆς προόδου
του). Ὁ ἐμπορικός Στόλος τῆς
Ἑλλάδος βρίσκεται σέ κορυφαία
θέση σέ σχέση μέ αὐτόν ἂλλων
χωρῶν.

l Τά γεωγραφικά πλεονεκτήματα
τῆς Ἑλλάδος μπορεῖ νά λειτουρ-
γοῦν ἀπό τούς κατοίκους της,
σαν ἰσχυρή ἀνταγωνιστικότητα.

l Ὁ τουρισμός τῆς χῶρας ἀποτελεῖ
γι᾽ αὐτήν τεράστια ἀναπτυξιακή
δύναμη, εἶναι σάν τη φωτιά στό
Χει μῶνα. Μπορεῖ νά κάνει ἐκ -
πλήξεις, σάν μιά μεγάλη βιομη-
χανία σέ πλήρει ἀνάπτυξη.

᾽Ι δού πῶς ἓνας φιλέλληνας ἀτενί-
ζει τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Βλέ-

πει μέ αἰσιοδοξία καί πίστη ὃτι ἡ χώ-
ρα μας θά ξεπεράσει πολύ σύντομα
τήν οἰκονομική κρίση. 

Ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες πῶς σκεπτό-
μαστε τό μέλλον τῆς Πατρίδας μας;

Θά ἀποτελοῦσε γιά ὃλους τούς
Ἓλληνες δύναμη καί σθεναρή ἀντο-
χή ἂν προσπαθοῦσαν μέ διακριτική
ὑπομονή νά πορεύονται στίς δύσκο-
λες μέρες μας μέ ἀντίληψη παρό-
μοια μέ αὐτήν πού μᾶς παρουσιάζει
«ὁ φίλος μας» Κινέζος (ἀνεξάρτητα
πρός τά κίνητρα τῆς καταγραφῆς
του).  
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ΜΕ ΦΑΜΦΑΡΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ…

Μ έ φαμφάρες, «σταυροφόροι», ξεκινήσαμε
γιά νά πᾶμε στήν  Ἐδέμ.

Χρυσᾶ χάμουρα στ’ ἀλόγατα φορέσαμε,
καί τῆς Γνώσης τίς πορφύρες
ν’ ἀνεμίζουν πισωκάπουλα στόν ἂνεμο,
τῶν μελλούμενων σωτῆρες. 
Καί γιά φλάμπουρα, ὑψωμένες στά κοντάρια μας, 
τῆς «αλήθειας» τίς παντιέρες,
καί στό δρόμο πού ἀπαντήσαμε τήν Ἄνοιξη,
τίς κορδέλες τῆς Αὐγῆς,
τίς φορέσαμε γιά βέρες.
Καί παιᾶνες μέ τούς θρήνους μας τονίσαμε,
– βιολιά, τύμπανα, φλογέρες 
Κι’ ὁ Θεός, πού θά μᾶς ἒκλεινε τόν δρόμο μας,
– Ὢ κατάρες, κι’ ὢ φοβέρες – 
Κι’ ὁ θεός, ποὖταν θραμμένος μέ τή σάρκα μας,
συντριμμένος ζηλευτής τοῦ Λυτρωμοῦ μας,
θά γονάτιζε μπροστά μας, ἱκετεύοντας
τή σπλαγχνιά τοῦ κονταριοῦ μας!...

Μ έ φαμφάρες, «σταυροφόροι», ξεκινήσαμε…
γιά νά πᾶμε στήν Ἐδέμ.

Θαμπωμένοι μ’ ἀναπάντητα ρωτήματα,
μέ τό «Πότες» μέ τό «πῶς» μέ τό «Γιατί»,
θῦτες ἂγνωμοι καί θύματα,
μέ φαμφάρες, «Σταυροφόροι», ξεκινήσαμε,
μέ τό Νοῦ γιά Ὁδηγητή…
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Καί γυρίζουν καί γυρίζουν οἰ ἀνεμόμυλοι
πού φαντάξανε στά μάτια μας γιά Δρᾶκοι,

κ’ οἱ πορφύρες, κ’ οἱ παντιέρες στά κοντάρια μας, 
στή βουλή τ’ ἂγριου Βοριᾶ, ξεφτίδια, ράκη,…
Στά μαρμάρινα παλάτια πού λαξέψαμε
σκλαβωμένοι, σάν παράφρονες Ρηγάδες,
παραδέρνουμε, διωγμένοι ἀπό τίς σκέψεις μας, 
Τύψεις, Θάνατοι, Μαινάδες…

Κ’ εἶναι χάμου, τσακισμένα τά κοντάρια μας
καί τά θούρια ψαλμουδιές,
κ’ εἶναι ἐντός μας τό πρωτόνοιωστο ξανάνειωμα,
κι’ Ὁδηγῆτρες οἱ Καρδιές…

Δ ιές!...
Μέ φαμφάρες, «σταυροφόροι», ξεκινήσαμε,

γιά νά πᾶμε στήν Ἐδέμ,
κάποιας Χίμαιρας ἀσκέρια…
Στό μεγάλο τῆς Μετάνοιας ξαναγύρισμα,
φωτεινά, μᾶς ὁδηγοῦν στή Βηθλεέμ, 
τῆς καρδιᾶς ὃλα τ’ ἀστέρια….

Μέ φαμφάρες, «σταυροφόροι», ξεκινήσαμε.

Αντώνης Ζαχαρόπουλος (+)



«Πρόκειται ἡμῖν 
ἀντί θαλάττης ὁ βίος. 
Σκάφος δέ τι πρός τόν πλοῦν 
ἡ κτίσις συνήρμοσται, 
κυβερνήτῃ μέν 
τῷ Θεῷ κεχρημένον, 
πάσας δέ τάς τῶν ἒργων 
ἐμπορείας δεχόμενον…»

Μετάφραση:

Η ζωή μας είναι μια θάλασσα.

Όλη η κτίσις είναι το πλοίο, 

με κυβερνήτη τον Θεό, 

που δέχεται όλες τις αποσκευές

και τα εμπορεύματα.

(Ιερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 31, 386) 


