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10 Ἀπριλίου 1821
Μνήμη Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄

( Ὁ Ἐθνάρχης τῆς ὀδύνης)

Μαζί μέ τόν ἂλλον  Ἐθνομάρτυρα 

Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον, 

μπορεῖ ὁ  Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ νά μᾶς πῇ:

«Ἐμεῖς τήν παρακαταθήκην τοῦ Ἒθνους μαζί 

καί τήν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ τήν ἐφυλάξαμε!... 

Σᾶς παραδώσαμε τήν Ἑλλάδα τιμημένη - ἐλεύθερη. 

Κάμετε τώρα καί σεῖς τό χρέος σας».



A νήμερα τῆς ἐορτῆς τῶν Βαῒων, τήν Κυριακήν, φίλοι
τοῦ ἔλεγαν καί τόν παρακαλοῦσαν, καί ἄνδρες ἐπί-
σημοι τῶν Πρεσβειῶν, νά φύγῃ, νά σωθῇ· τά μέτρα

τῆς Ὀθωμανικῆς Κυβερνήσεως ἐγίνοντο ἄγρια, ἀνήμερα, καί
καθένας ἠμποροῦσε νά προῒδη τό μέλλον· τόν παρακαλοῦσαν
λοιπόν νά φύγῃ, τοῦ ἐπρόσφεραν καί τά μέσα. 

«Μήν μέ παρακινεῖτε εἰς φυγήν, εἶπεν εἰς τούς φίλους, μήν
θέλετε νά σωθῶ· ἡ ὥρα τῆς φυγῆς μου θά ἦτον ἀρχή σφαγῆς,
ὥρα σπαθιοῦ εἰς τήν Κων/πολιν, καί τήν ἄλλην Χριστιανοσύ-
νην· εὔμορφο πρᾶγμα θέλετε νά κάνω, μεταμορφωμένος μέ
καμμιά προβιά εἰς τήν πλάτην νά φεύγω εἰς τά καράβια, ἠσφα-
λισμένος εἰς Πρεσβείαν Φιλικήν, νά ἀκούω εἰς τούς δρόμους
τά ὀρφανά τοῦ Ἔθνους μου νά σπαράττουν εἰς τά χέρια τοῦ δη-
μίου.

Εἶμαι Πατριάρχης διά νά σώσω τόν λαόν μου, ὄχι νά τόν ρί-
ξω εἰς τά μαχαίρια τῆς γιανιτζαριᾶς· ὁ θάνατός μου ἴσως νά χρη-
σιμεύσῃ περισσότερον παρ’ ὅτι ἐδυνόμην ποτέ νά φαντασθῶ
πώς θά ὠφελήση ή ζωή μου. Οἱ ξένοι Βασιλεῖς θά ταραχθοῦν
εἰς τήν ἀδικίαν τοῦ θανάτου μου· δέν θά ἰδοῦν ἴσως μέ ἀδια-
φορίαν ὑβρισμένην τήν πίστιν τους εἰς τό πρόσωπόν μου καί
ὅπου εἶναι ἄνδρες ἀρμάτων Ἕλληνες νά πολεμήσουν μέ ἀπελ-
πισίαν πολέμου πού συχνά χαράζει τήν νίκην, εἶμαι βέβαιος·
κάμετε λοιπόν ὑπομονήν εἰς ὅτι μοῦ συμβῇ. Σήμερον τῶν
Bαῒων ἄς φάγωμεν εἰς τό τραπέζι τά ψάρια τοῦ γιαλοῦ καί πα-
ρεμπρός, ἐντός ἴσως τῆς ἑβδομάδος, ἄς φάγουν καί αὐτά ἀπό

Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄

᾽



ἡμᾶς,—Ὄχι δέν θά χρησιμεύσω ἐγώ περίγελο τῶν ζώντων εἰς
τούς δρόμους τῆς Ὀδησσοῦ, τῆς Ἑπτανήσου ἤ τῆς Ἀγκώνας
νά μέ δαχτυλοδείχνουν τά παιδιά, ἰδού ὁ φονιάς Πατριάρχης!
Ἄν τό Ἔθνος μου σωθῇ καί θριαμβεύσῃ, θά μ’ ἀποζημιώσῃ,
ἐλπίζω, μέ θυμιάματα τιμῆς καί ἐπαίνου ἐπειδή ἔκαμα τό χρέος
μου. Τετάρτη φορά δέν θα ἀνεβῶ πλέον εἰς τά μοναστήρια τοῦ
Ἄθωνος, δέν τόν θέλω · χαίρετε σπήλαια καί κορυφαῖς τοῦ
ἱεροῦ βουνοῦ· χαῖρε θαλάσσιον κῦμα· χαῖρε Σπάρτη καί Ἀθή-
να, ὅπου ἤθελα συστήσω σχολεῖα ἐπιστημῶν διά τούς νέους
τῆς Πατρίδος· χαῖρε γῆ τῆς γεννήσεώς μου Δημητζάνα. Ἐγώ
ὑπάγω ὅπου μέ καλεῖ, μέ βάζει ἡ γνώμη μου, ἡ μεγάλη μοῖρα
τοῦ ἔθνους, καί ὁ οὐράνιος Θεός ἔφορος θείων καί ἀνθρωπί-
νων πραγμάτων». 

Αὐτό ἦταν τό κύκνειο ἆσμᾳ του.

Τὸ σχοινὶ τοῦ Πατριάρχη
Πῶς μᾶς θωρεῖς ἀκίνητος; 

ποῦ τρέχει ὁ λογισμός σου, τὰ φτερωτά σου τὰ ὄνειρα;

Γιατί στὸ μέτωπό σου 

νὰ μὴ φυτρώνουν, γέροντα, τόσες χρυσὲς ἀχτίδες,

ὅσες μᾶς δίδ᾿ ἡ ὄψη σου παρηγοριὲς κ᾿ ἐλπίδες;

Γιατί στὰ οὐράνια χείλη σου 

νὰ μὴ γλυκοχαράζει, πατέρα, ἕνα χαμόγελο;

Γιατί νὰ μὴ σπαράζει μέσα στὰ στήθη σου ἡ καρδιά,

καὶ πῶς στὸ βλέφαρό σου 

οὔτ᾿ ἕνα δάκρυ ἐπρόβαλε, οὔτ᾿ ἔλαμψε τὸ φῶς σου;
Ἀριστ. Βαλαωρίτης



O
ἥλιος δὲν εἶχε ἀκόμα προ-

βάλει. Δὲν εἶχε ἀνατείλει ἡ

Κυριακή, ὅταν οἱ Μυροφό-

ρες ξεκίνησαν γιὰ τὸ μνῆμα. Ἀλλὰ

ἀνατολικά, στοὺς ἀντικρυνοὺς λό-

φους, μία ἀσημιὰ ἐλπίδα, ἀλαφρὴ

σὰν ἀνταύγεια μίας κρινόπλαστης

γῆς, ἁπλωνόταν σιγὰ-σιγὰ ἀνάμεσα

στοὺς ἄσπρους παλμοὺς τῶν ἀστε-

ρισμῶν, θριαμβεύοντας ὁλοένα πά-

νω στὸ σκοτάδι. Ἦταν μία ἀπὸ τὶς γα-

λήνιες ἐκεῖνες χαραυγὲς ποὺ θυμί-

ζουν τὸν ὕπνο τῶν ἀθώων καὶ ὁ διά-

φανος ἀέρας φαινόταν ὅτι μόλις εἶχε

ταραχθῆ ἀπὸ τὸ πέταγμα ἀγγέλων. 

Οἱ γυναῖκες βάδιζαν μὲ τὴ σκέψι

πνιγμένη στὴ θλίψι τους, ὠθούμενες

ἀπὸ μίαν ἔμπνευσι ἀνεξακρίβωτη.

Πήγαιναν γιὰ νὰ ξαναθρηνήσουν

στὸν τάφο ἢ γιὰ νὰ δοῦν ἄλλη μιά

φορά αὐτόν πού εἶχε σαγηνεύσει τὶς

καρδιὲς τους χωρὶς νὰ τὶς μολύνη ἢ

γιὰ νὰ βάλουν ἀπάνω στὸ κορμὶ του

ἀρώματα ἀκριβώτερα ἀπὸ τοῦ Νικο-

δήμου; Κι ἔλεγαν μεταξύ τους.

Τὶς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον;

Ἀλλὰ ὅταν σίμωσαν στὴ σπηλιά,

ἔμειναν κατάπληκτες. Ἡ σκοτεινὴ

τρύπα ἦταν ἀνοιχτή. Μὴ πιστεύοντας

σ’ ὅ,τι ἔβλεπε, ἡ πιὸ γενναία ἀπ’

αὐτὲς ἄγγιξε μὲ χέρι τρεμάμενο τὸ

κατώφλι. Μέσα στὸ αὐγινὸ σύθαμπο

ξεχώρισαν πλάι τους τὴν πέτρα ποὺ

ἔκλεινε τὴ σπηλιά, ἀκουμπημένη

στὸν βράχο.

Οἱ Μυροφόρες, βουβὲς ἀπὸ τὸν

τρόμο, κύτταζαν ἐδῶ κι ἐκεῖ,

σὰν ν’ ἀναζητοῦσαν κάποιον ποὺ

θὰ τὶς πληροφοροῦσε τί εἶχε συμβῆ.

Ἡ Μαγδαληνὴ νόμισε ὅτι θὰ εἶχαν

«ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΩΔΕ»
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κλέψει τὸ σῶμα. Ἀλλὰ ἴσως ὁ Ἰη -

σοῦς νὰ κειτόταν ἀκόμη ἐκεῖ μέσα.

Ἀποφάσισαν νὰ μποῦν. Τώρα τὸ

φῶς τοῦ ἥλιου ἄρχισε νὰ διαλύη τὴ

νύχτα γιὰ καλά.

Στὴν ἀρχὴ δὲν διέκριναν τίποτε.

Ἀλλὰ ξαφνικὰ θαμπώθηκαν. Ἕνας

νεανίας λευκοντυμένος καθόταν

ἐκεῖ καὶ φαινόταν νὰ τὶς περίμενε. 

- Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς. οἶδα γὰρ

ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖ -

τε. Οὐκ ἔστιν ᾧδε, ἠγέρθη γὰρ κα -

θὼς εἶπε. Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴ -

πατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρ-

θη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καὶ ἰδοὺ προ-

άγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ

αὐ τὸν ὄψεσθε.

Οἱ γυναῖκες ἄκουσαν τρομαγ-

μένες. Κατόπιν βγῆκαν ἀπὸ τὴ

σπηλιά, γιὰ νὰ τρέξουν ν’ ἀναγγεί-

λουν στοὺς Μαθητάς τὴν ἀνάστασι.

Ἀλλὰ μόλις προχώρησαν λίγο, ἡ

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κοντοστάθηκε,

ἐνῶ οἱ ἄλλες ἐξακολούθησαν τὸν

δρόμο τους. Οὔτε ἡ ἴδια δὲν ἤξερε,

γιατί εἶχε σταθῆ. 

Ξαφνικὰ ἔστρεψε πρὸς τὰ πίσω

καὶ εἶδε ἕναν ἄντρα. Δὲν τὸν ἀνε-

γνώρισε. Ἐκεῖνος τὴ ρώτησε. 

«Γύναι, τί κλαίεις; Τίνα ζητεῖς;»

«Ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου καὶ

οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. Κύριε,

εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπὲ μοὶ ποῦ

αὐτὸν ἔθηκας. Καγώ αὐτὸν ἀρῶ».

Ὁ ἄγνωστος, δὲν τῆς ἀποκρίθηκε

παρὰ μὲ μιά λέξι, μὲ τ’ ὄνομά της. 

«Μαρία!»

Τότε, σὰν νὰ ξύπνησε ξαφνικὰ

ἀπὸ ζάλη, ἡ Μαγδαληνὴ τὸν ἀνα-

γνώρισε.

«Ραββουνὶ» (Διδάσκαλε)!

Κι ἔπεσε στὰ πόδια του, ἐκεῖ στὸ

μουσκεμένο χορτάρι, γιὰ νὰ τ’ ἀγκα -

λιάση, ν’ ἀγκαλιάση τὰ πολυφίλητα

αὐτὰ πόδια ποὺ εἶχαν ἀκόμα τὶς τρύ-

πες τῶν καρφιῶν.

Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς τῆς εἶπε.

«Μή μου ἅπτου. οὔπω γὰρ ἀναβέ-

βηκα πρὸς τὸν πατέρα μου. πορεύου

πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ

αὐτοῖς. ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα

μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου

καὶ Θεὸν ὑμῶν». 

Κι εὐθὺς ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴ

γονατισμένη, λάμποντας σὰν ἥλιος. 

Ἡ Μαρία τὸν κύτταζε ἕως ὅτου

χάθηκε. Ὕστερα σηκώθηκε ἀπὸ τὸ

χορτάρι μὲ ὄψι συνεπαρμένη, χωρὶς



νὰ βλέπη πιὰ τίποτε ἀπὸ τὴ χαρά της,

κι ἔδραμε στὶς συντρόφισσές της.

Αὐτὲς εἶχαν πρὶν λίγο φθάσει στὸ

ὑπερῶο, ὅπου ἤσαν μαζεμένοι οἱ

μαθηταὶ καὶ τοὺς εἶχαν διηγηθῆ μὲ

κομμένα καὶ γρήγορα λόγια τὴν

ἀπίστευτη εἴδησι. τὸν ἀνοιχτὸ τάφο,

τὸν ἀστραπόμορφο ἄγγελο, τὰ ὅσα

τοὺς εἶχε πῆ, τὴν παραγγελία ποὺ ὁ

Ἰησοῦς ἄφηνε στοὺς ἀδελφούς του.

Ἀλλὰ οἱ ἀπόστολοι, οἱ καταπτοη-

μένοι ἀκόμη ἀπὸ τὰ γεγονότα, οἱ

ἀπόστολοι ποὺ εἶχαν φανῆ σ’

ἐκεῖνες τὶς μέρες τοῦ κινδύνου πιὸ

ἄβουλοι καὶ δειλοὶ ἀπὸ τὶς γυναῖκες,

δὲν μποροῦσαν νὰ πιστέψουν τὸ κα-

ταπληκτικὸ ἐκεῖνο νέο. Ψευδαίσθη-

σις, παραλήρημα γυναικῶν, ἔλεγαν.

Πῶς ἦταν δυνατὸν ν’ ἀναστηθῆ

ὕστε ρα ἀπὸ δυὸ μέρες; Μᾶς εἶχε πῆ

ὅτι θὰ ἐπέστρεφε, ἀλλ’ ἀργότερα.

Καὶ ὡς ὅτου φανῆ ἐκείνη ἡ ἡμέρα,

θὰ συνέβαιναν πολλὰ φοβερὰ γεγο-

νότα.

Πίστευαν στὴν ἀνάστασι τοῦ Δι-

δασκάλου, ἀλλὰ τὴ φαντάζονταν ὡς

τὴν ἡμέρα τῆς καθολικῆς ἀναστάσε-

ως, τὴν ἡμέρα τῆς ἐνδόξου παρου-

σίας του. Ὄχι γιὰ τώρα.

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ χύθηκε ἀνάμε-

σά τους ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

Τοὺς εἶπε ὅσα τοὺς εἶχαν μηνύσει οἱ

ἄλλες Μυροφόρες, ἀλλὰ πρόσθεσε

καὶ κάτι ἀκόμη. τὸν εἶχε δῆ μὲ τὰ ἴδια

της τὰ μάτια καὶ τοῦ εἶχε μιλήσει.

Ὁ Σίμων καὶ ὁ Ἰωάννης σκέφθη-

καν πιὸ σοβαρά. Βγῆκαν ἀπὸ τὸ

σπίτι καὶ ἄρχισαν νὰ τρέχουν πρὸς

τὸ περιβόλι τοῦ Ἰωσήφ. Ὁ Ἰωάννης,

ποὺ ἦταν πιὸ νέος, ἄφησε πολὺ πί-

σω του τὸν ἄλλον κι ἔφθασε πρῶτος

στὸ μνῆμα. Καὶ τρυπώνοντας τὸ κε-

φάλι στὸ ἄνοιγμα, εἶδε στὸ δάπεδο

τὰ ἐντάφια σπάργανα. Δὲν μπῆκε

ὅμως. Ὁ Σίμων, φθάνοντας, μπῆκε

μέσα στὴ σπηλιά. Τὰ σάβανα ἦσαν

ἀποθεμένα κατὰ γῆς, ἀλλὰ τὸ σου-

δάριο βρισκόταν διπλωμένο σὲ μιά

γωνιά. Μπῆκε κατόπιν κι ὁ Ἰωάννης,

εἶδε καὶ πίστεψε. Καὶ βουβοὶ ἐπέ-

στρεψαν γρήγορα στὸ ὑπερῶο, λὲς

καὶ εἶχαν τὴν προαίσθησι ὅτι θὰ

εὕρισκαν τὸν Ἀναστάντα ἀνάμεσα

στοὺς ἄλλους.

Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς, ἀποσπώμενος

ἀπὸ τὴ Μαρία, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ

τὴν Ἱερουσαλήμ. 

(Τζοβ. Παπίνι)
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«Μ ὲ τὸν Πλάτωνα ἀνοίγομε

τὸν δρόμο πρὸς τὸν Χρι-

στιανισμό», παρατηρεῖ ὁ Pascal. «Ἡ

εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία θεμελιώθηκε

πάνω στοὺς πλατωνικοὺς διαλό-

γους», ἰσχυρίζεται ὁ Whitehead.

«Στὸν Πλάτωνα χρεωστεῖ ὁ ἑλλη-

νισμὸς καὶ ὁ κόσμος τὸ ὅτι ὁ πολι-

τισμὸς ἐπέζησε», σημειώνει ὁ Living-

stone (Ἑλληνικὰ Ἰδανικὰ καί Σύγ-

χρονη Ζωή). Ο Ρ. Μ. Schuhl ἔγραψε

ὅτι ὅλη ἡ προγενέστερη φιλοσοφία

εἶναι εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα.

Ἡ πλατωνικὴ φιλοσοφία περι-

λαμβάνει καὶ συμπυκνώνει τὸ βάθος

τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, ποὺ εἶναι αὐτο-

γνωσία, οὐσιαστικὸς διάλογος τοῦ

ἐγὼ πρὸς τὸ σύ, ὕψωση τοῦ ἀτόμου

σὲ πρόσωπο καὶ ἀναβίωση τῶν δια-

χρονικῶν ἀξιῶν τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ

πολιτισμοῦ. 

Ἀλλ’ ἂν ὁ Πλάτων ἀξίζη τὸ ἐγκώ-

μιο καὶ τὸν ἔπαινο, ὁ σύγχρονος

ἄνθρωπος ἀποβάλλει τὴν προβλη-

ματικὴ τῶν ἀξιῶν. Σύρεται καὶ πα-

ρασύρεται ἀπὸ ἀρρωστημένη ἐξω-

στρέφεια. Φοβᾶται τὴν μόνωση, ἐνῶ

τὴν ζῆ. Καὶ εἶναι ἐπίκαιρος ὁ λόγος

τοῦ Eliot ὅτι ἡ ἔρημος δὲν βρίσκεται

στὶς μακρινές, τροπικὲς χῶρες, ἀλλὰ

δίπλα σου στὴν σήραγγα τοῦ τραί-

νου. Συνωθεῖσαι, συνθλίβεσαι καὶ

ὅμως εἶσαι μόνος. Κι ὁ Beckett στὸ

«Περιμένοντας τὸν Γκουτό» ἀναμέ-

νει, ἀλλὰ δὲν ἀναζητεῖ, ἀποδέχεται

ἄκριτα, χωρὶς περισυλλογή. Θάθελε

τὸ μεγάλο, τὸ σπουδαῖο, αὐτὸ ποὺ

θάξιζε νὰ ζῆς, ἀλλὰ κατατρίβεται μὲ

Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

τοῦ Γεωργίου Μποζώνη,

Προέδρου τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν



τὰ ἀσήμαντα. «Τὰ πλείστου ἄξια περὶ

ἐλαχίστου ποιεῖται καὶ τὰ φαυλώτε-

ρα περὶ πλείονος», θὰ ἔλεγε ὁ Σω-

κράτης. Ἀνατρέπει τὶς ἀξίες καὶ ἀσχο -

 λεῖται μὲ τὰ ἀσήμαντα. Ἔτσι ἐπιβε-

βαιώνει τὸν Thuckeray μὲ τὸ “Vani-

dy Fair”, τὸ πανηγύρι τῆς ματαιότη-

τος. Ἀποβάλλεις τὴν ἐλπίδα, ποὺ

ἀνανεώνει καὶ ἀναγεννᾶ καὶ φθεί-

ρεσαι ἀπὸ τὰ καθημερινὰ καὶ τὰ

ἀσήμαντα. Ἔτσι δὲν ξέρεις ποῦ βρί-

σκεσαι, πότε βρίσκεσαι καὶ ἂν βρί-

σκεσαι, ἐπισημαίνει ὁ Beckett.

Καὶ εἶναι σοφὸ τὸ ποίημα τοῦ

Μπο λέτση. σέρνουνε τάχρηστα ὑπάρ-

χοντά τους μία λήκυθο μὲ κεῖνα τὰ

παλιᾶ, τὰ πετρωμένα δάκρυά τους. Σὲ

κάθε βῆμα τους λυγοῦν, σὲ κάθε

βῆμα τοὺς τραβὰ ἡ γῆ καὶ γέρνουν.

Δὲν βλέπεις τὸν οὐρανό, γιατί εἶναι

ψηλά, σέρνεσαι στὴν γῆ, χωρὶς ἐλπί-

δα, λυτρωμό. Ἡ κρίση ποὺ περνᾶμε

εἶναι ἀνατροπὴ καὶ ἀποσύνθεση τῶν

ἀξιῶν. Πείθει ἡ μεγαλοψυχία, ἡ μα-

χητικότητα, οἱ σκοποὶ ποὺ σὲ προ-

καλοῦν νὰ ὡριμάσης. Κεῖσαι ἐρριμέ-

νος στὴν γῆ, ὅπως ἔλεγε ὁ Heidegger

«Ὁδεύεις πρὸς τὸν θάνατο, ποὺ ἀντι-

μετωπίζεις μὲ ἀγωνία καὶ ἄγχος, ποὺ

δὲν εἶναι αἰσθητὸς φόβος ἀπὸ κά-

ποιο ἐρέθισμα φόβου, ἀλλ’ ἀκατα-

νόητος, ἀπροσδιόριστος, ἀπὸ τὴν

πολλαπλότητα τῆς ἐπενεργείας του.

Ἔτσι τείνεις πρὸς τὴν ἀπογοήτευση,

τὴν ἀπάνθρωπη ἀπομόνωση, τὸν

ἀπελπισμό, τὸ κενὸ χωρὶς λυτρωμό.

Τὸ «ἐν ἀρετῇ μέγα φρονείν» χάνει τὸ

νόημά του. Τὸ λάθος τοῦ Καβάφη

ἦταν ὅτι περίμενε τοὺς βαρβάρους,

ἀλλ’ οἱ βάρβαροι βρίσκονται ἀνάμε-

σά μας. Τούς περιθάλπομε, τοὺς

προσέχομε, τοὺς θαυμάζομε γιὰ τὸ

ἀσυλλόγιστο θράσος τους. Ὅταν βυ-

θίζεσαι στὸν βοῦρκο, γιατί νὰ τοὺς

καταδικάσει; Ἦσαν κι αὐτοὶ μιά κά-

ποια λύσις.

῾Y πάρχει ὅμως καὶ ἡ ὑπέρβαση.

Ἡ ἀκτινοβολία τοῦ Σωκρά τη

ποὺ ἐμπνέει τὸν Πλάτωνα. Στὴν κρί-

ση τῆς ἐποχῆς του ὁ Σωκράτης ἐπι-

σημαίνει «ἀλλ’ ὦ ἄριστε ἀν δρῶν

ἀθηναῖος ὢν πόλεως τῆς μεγίστης

καὶ εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν καὶ

ἰσχύν, χρημάτων μὲν οὐκ αἰσχύνει

ἐπιμελούμενος, ὅπως σοὶ ἔσται ὡς

πλεῖ στα, καὶ δόξης καὶ τιμῆς, φρονή-

σεως δὲ καὶ ἀληθείας καὶ τῆς ψυχῆς

ὅπως βελτίστη ἔσται, οὐκ ἐπιμελεῖ

οὐδὲ φροντίζεις;» (Ἀπολ. 29d). Ὁ

Σωκράτης δίνει τὸ «μέγιστον μάθη-
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μα». Ἀφετηρία μας ὁ Σωκράτης, γιὰ

νὰ συνεχίσωμε στὸν πλατωνισμό. Ο

Schleirmacher ἔθεσε πρῶτος τὸ

πρόβλημα τοῦ ἀληθινοῦ Σωκράτη.

Ἡ προσωπικότης του περιγράφεται

ὀρθότερα ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, τὸν Ξε-

νοφῶντα ἢ τὸν Ἀριστοτέλη; Δύο με-

γάλοι Σκῶτοι φιλόσοφοι ὁ Burnet

καὶ ὁ Taylor ἀκολούθησαν τὰ πλα-

τωνικὰ κείμενα καὶ ἄσκησαν ἐπιρ-

ροὴ σὲ πολλοὺς Ἄγ γλους καὶ Ἀμε-

ρικανοὺς στοχαστάς. Ἀντιθέτως

ἄλλοι, ὅπως ὁ Schmid, θεωροῦν τὰ

«Ἀπομνημονεύματα Ξενοφῶντος»

πηγὴ γιὰ τὴν φιλοσοφία τοῦ Σωκρά-

τους, δεδομένου ὅτι ὁ Ξενοφῶν

ἦταν ἱστορικὸς καὶ ὄχι φιλόσοφος

κι ἑπομένως οἱ ἀφηγήσεις του εἶναι

πιὸ ἀληθοφανεῖς. Ἄλλως τε καὶ ὁ

Κοραῆς θεωροῦσε τὰ Ἀπομνημο-

νεύματα ὡς τὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἀρχαί-

ας Ἑλλάδος. Τέλος ὑπάρχει καὶ ὁ

ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης στὶς

διάσπαρτες μαρτυρίες στὸ ἔργο του

δίνει κύρια χαρακτηριστικά τοῦ σω-

κρατικοῦ λόγου. Ὅπως «δυὸ τινὰ

ἀποδιδοίη Σωκράτες δικαίως, τοὺς τ’

ἐπακτικούς λόγους καὶ τὸ ὁρίζεσθαι

καθόλου», ἢ «Σωκράτους περὶ τὰ

ἠθικὰ πραγματευομένου καὶ περὶ τῆς

ὅλης φύσεως οὐδέν». Ἡ μέθοδός

του ἦταν ἐπαγωγική, ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέ-

ρους στὰ καθόλου μὲ κατάληξη τὸν

ὁρισμό. Ὅπως ἐπίσης ἀνέτρεψε τὴν

προγενέστερή του φιλοσοφία, πῶς ὁ

«κόσμος ἔφυ» καὶ ἀσχολήθηκε μὲ

τὸν ἠθικὸ προβληματισμό. Τὸ ἐρώ-

τημά του ἦταν «τί δὲ ποτ’ ἐστὶν

ἄνθρωπος» καὶ ποὶα παιδεία θὰ προ-

σφέρωμε, γιὰ νὰ δημιουργήση τὸν

ἑαυτό του καὶ τὴν κοινωνία. «Πῶς

ποτ’ ἂν πόλις ἄριστα οἰκοίη καὶ ἰδίᾳ

πῶς ἂν τις βέλτιστα τὸν αὐ τοῦ βίον

διαγάγοι» (Νόμ. Γ΄ 702α). Παρὰ

ταῦτα ὑπάρχουν σχολιασταί, ποὺ

ἰσχυρίζονται, ὅπως ὁ πολὺς Gigon,

ὅτι δὲν θὰ μάθωμε ποτὲ ποιός εἶναι

ὁ ἀληθινὸς Σωκράτης.

Φρονῶ ὅτι τὸ πρόβλημα δύναται

νὰ λυθῆ μὲ ἀφετηρία τὴν τριπλῆ μα -

ρτυρία. Μὲ τὴν συμφωνία τῶν τριῶν

μποροῦμε νὰ σχηματίσωμε μίαν

ἀληθοφανῆ εἰκόνα. Σ’ αὐτὴν ἂν

μπορεῖ νὰ προστεθῆ ἡ διπλὴ μαρτυ-

ρία, ἐφ’ ὅσον δὲν ἀντιφάσκει πρὸς

τὴν πρωταρχικὴ εἰκόνα. Τὸ ἴδιο

μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε, ὅταν

διαπιστώνωμε μονήρη μαρτυρία, ἡ

ὁποία συμπληρώνει τὸν ἀρχικὸ σχε-

διασμό. 
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Ἀλλὰ τὸ θέμα μας δὲν εἶναι ἡ

ἀνάπτυξη τῆς σωκρατικῆς φιλοσο-

φίας, ἀλλὰ τῆς πλατωνικῆς, πῶς δη-

λαδὴ εἶδε, ἀκολούθησε καὶ πῆγε πέ-

ρα ἀπὸ τὸν μεγάλο φιλόσοφο. Ἀπὸ

τὴν μαιευτικὴ προχωρεῖ στὴν διαλε-

κτική. «Τὴν δὲ μαιείαν ταύτην ἐγὼ τὲ

καὶ ἡ μήτηρ ἐκ θεοῦ ἐλάχομεν, ἡ

μὲν τῶν γυναικῶν, ἐγὼ δὲ τῶν νέων

τε καὶ γενναίων καὶ ὅσοι καλοί» (Θε-

οκτ. 210c). O Σωκράτης ἐπίστευε ὅτι

ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐγγενής, κρύπτεται

στὸ βάθος τῆς ψυχῆς καὶ ἡ συμβολὴ

τοῦ «ἐγκύμονος τὴν ψυχήν» εἶναι νὰ

ἀφυπνίση τὴν συνείδηση τοῦ νέου

νὰ ἀρχίση ν’ ἀναζητῆ τὴν ἐνυπάρ-

χουσα πραγματικότητα. Ἐντεῦθεν ὁ

διάλογος δὲν εἶναι ἁπλὴ γλωσσικὴ

ἐπικοινωνία, ἀνταλλαγὴ γνωμῶν,

ἰσχυρισμὸς καὶ ἀντίκρουση, ἀλλ’

ἀνακάλυψη τῆς ἀληθείας, ποὺ στα-

θερὰ ταυτίζεται μὲ τὸν ἑαυτό της. Ὁ

Ἀθηναῖος φιλόσοφος εἶναι ὁ δια-

κριβωτὴς τῶν ἐννοιῶν. Ἡ ἀντίληψη

δέχεται τοὺς ἔξωθεν ἐρεθισμούς, ὁ

νοῦς τοὺς μεταβάλλει σὲ παραστά-

σεις, ἡ σταθερότητα καὶ ἡ ἀκρίβειά

των ὁδηγεῖ στὶς ἔννοιες. Αὐτὸ ποὺ

εἶναι, εἶναι καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μὴν

εἶναι. Ἡ ἔννοια τραπέζι ἔχει ὡς στα-

θερὰ γνωρίσματα τὴν ἐπίπεδη ἐπι-

φάνεια καὶ ἕνα ἢ περισσότερα στη-

ρίγματα. Ὅλα τὰ ἄλλα. σχῆμα, μέγε-

θος, ὑλικό, χρῶμα κ.λπ. εἶναι ἐπου-

σιώδη καὶ δὲν χαρακτηρίζουν τὴν

ἔννοια τοῦ τραπεζιοῦ.

Ἡ ἐννοιολογικὴ θεωρία τοῦ Σω-

κράτη ὑψώνεται σὲ φιλοσοφία τῶν

ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνος, ποὺ ὑπερβαί-

νει τὸν τόπο, τὸν χρόνο καὶ διέρχε-

ται τοὺς αἰῶνες. Ἡ δικαιοσύνη π.χ.

ἔχει διαχρονικὴ διαδρομή. Ἰσχύει

στὸν Σόλωνα, διαμορφώνει τὴν

ἀθηναϊκὴ δημοκρατία τοῦ πέμπτου

π.Χ. αἰῶνος, φθάνει στὴν ἐποχή μας

ὡς ἐξισορροπητικὴ διαδικασία τῶν

ἀντιθέτων καὶ ἀπόδοση ἑκάστῳ τὸ

ἀνῆκον, στὸν μαθητή, στὴν μάθηση,

στὸν ἀσθενῆ τὴν πρόληψη καὶ τὴν

θεραπεία, στὸν ἄνεργον τὴν προ-

σφορὰ ἐργασίας κ.ὃ.κ.

῾O Πλάτων υἱὸς τοῦ Ἀρίστωνος

καὶ τῆς Περικτιόνης ἐγεννή-

θη στὴν Ἀθήνα τὸ 427 π.Χ. Καὶ ἀπὸ

τοὺς δύο γονεῖς του εἶχε ἀριστοκρα-

τικὴ καταγωγή. Εἶχε πολλὲς εὐκαι-

ρίες σπουδῆς καὶ μαθήσεως, εἶχε

ὑπο στῆ τὴν ἐπίδραση τοῦ θείου του

Χαρμίδη καὶ τοῦ ἐξαδέλφου του

Κριτία τοῦ νεωτέρου. Ἔζησε τὰ τρα-



γικὰ γεγονότα τῆς ἀθηναϊκῆς δημο-

κρατίας, τὴν καταστροφὴ στὴν Σικε-

λία, τὶς ἀλλεπάλληλες πολιτειακὲς

μεταβολές. Μέσα στὴν σύγχυση

ἀνακαλύπτει τὸν Σωκράτη. Ἐγκατα-

λείπει τὶς πολιτικὲς φιλοδοξίες,

ἀπορρίπτει τοὺς στίχους, τὰ ποιήμα-

τα καὶ τὶς τραγωδίες του. Ἀνακαλύ-

πτει «κάλλος ἀμήχανον» σ’ ἕνα δύ-

σμορφο, φτωχό, μὲ γουρλωμένα μά-

τια, σιμὴ ρίνα, σαρκώδη χείλη, ποὺ

ἔμοιαζε μὲ σειληνό, ἀλλ’ εἶχε ἐντὸς

τοῦ ἀγάλματα, πάγκαλα καὶ θεῖα καὶ

θαυμαστά. Ἡ προσευχὴ τοῦ εἶναι χα-

ρακτηριστική: «Δοίητε μοὶ καλῶ γενέ-

σθαι τἂνδοθεν, ἔξωθεν δὲ ὅσα ἔχω

τοῖς ἐντὸς εἶναι μοι φίλια. Πλούσιον

δὲ νομίζοιμι τὸν σοφόν» (Φαιδρ.

279b). Ζητεῖ ἀπὸ τὴν θεότητα νὰ ἔχη

ἐσωτερικὸ κάλλος, ποὺ ἀκτινοβολεῖ

ἦθος καὶ παρακαλεῖ ὁ ἐσώτερος βίος

νὰ ἐναρμονίζεται μὲ τοὺς ἀνθρώ-

πους, τὴν κοινωνία, τὴν φύση.

Ὁ Πλάτων ἀκολουθεῖ καὶ θαυμά-

ζει τὸν Σωκράτη. Τίποτε δὲν παρα-

λείπει ἀπὸ τοὺς οὐσιώδεις προβλη-

ματισμοὺς τοῦ φιλοσόφου, ἀλλὰ

τοὺς ὑψώνει σὲ διαχρονικὲς ἀξίες,

ποὺ δὲν εἶναι ἁπλὲς λέξεις, ἀλλὰ ρί-

ζες τῆς ὑπάρξεως. Ἡ λογικὴ εἰσδύει

στὴν ἐσώτερη ὕπαρξη καὶ ἀναζητεῖ

τὴν οὐσιαστικότητα τῆς ἀρε τῆς, ποὺ

καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο «φιλοθεάμο-

να τῆς ἀληθείας». Ξέρει γιατί ζῆ,

γιατί ἀξιολογεῖ. Δὲν περιφρονεῖ,

γιατί δημιουργεῖ. Πολλοὺς ὁδηγεῖ,

χωρὶς νὰ τὸ ἐπιζητῆ. Ὑπερβαίνει τὸν

καθημερινὸ ἑαυτό του. Ἀναγνωρίζει

ὅτι τὸ ἐσὺ εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἐγώ,

ἕνα alter ego. Χωρὶς τὸ ἐσὺ τὸ ἐγὼ

δὲν ὑπάρχει, ἔστω καὶ ἂν ζῆ βιολο-

γικά. Τὸ βάθος τῆς προσωπικότητος

ἀποκαλύπτει τὸν κοινωνισμό της. Ἡ

γλωσσικὴ ἐπικοινωνία προχωρεῖ σὲ

συμβίωση καὶ ὁλοκληρώνεται σὲ

«μέθεξη». Τὸ ἐγὼ καὶ τὸ ἐσὺ συντί-

θενται σὲ ἑνότητα, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν

οἰκογένεια, τὴν κώμη, τὴν πόλη,

ποὺ τὰ μέλη της συνδέονται γιὰ τὴν

παραγωγὴ καὶ ἀνταλλαγὴ τῶν

ὑλικῶν ἀγαθῶν, «τοῦ οἴκου κατε-

σκευασμένα», ἀλλὰ κυρίως ἐκφρά-

ζουν τὴν συναισθηματικὴ μεταφορά,

τοὺς κοινοὺς σκοποὺς γιὰ βελτίωση,

πρόοδο, ἀληθινὸ δημιουργισμό.

῾H μεγάλη συμβολὴ τοῦ Πλάτω-

νος ἦταν ὅτι μεταξὺ τῶν πολ -

λῶν μαθητῶν του στὴν Ἀκαδήμεια

διεκρίθησαν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ

Πλω τῖνος. Ὁ πρῶτος ὡς σύγχρονος
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τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου ἐμελέτη-

σε, ἐφήρμοσε τὴν μεθοδολογία, τὸ

ἐρευνητικὸ πνεῦμα καί τὴν ἀναζήτη-

ση τῆς ἀληθείας μέσῳ τῆς ἐπιστή-

μης. Ἄνοιξε ἕνα μεγάλο δρόμο γιὰ

τὴν λογικὴ καὶ τὴν ἀκριβῆ καὶ ἀναν-

τίρρητη γνώση. Αἰῶνες ἀργότερα ὁ

Πλωτῖνος ἐνεπνεύσθη ἀπὸ τὴν πλα-

τωνικὴ μεταφυσικὴ καὶ ἐπλαστούρ-

γησε ἕνα φιλοσόφημα, ποὺ ἔχει

ἀφετηρία τὴν γνώση καὶ ὑψώνεται

στὴν πίστη, ποὺ ἐνέχει γνωστικὰ

στοιχεῖα, ἀναμονὴ καὶ ἐλπίδα καὶ

προχωρεῖ σὲ πειστικὴ κατάκτηση τῆς

πίστεως. Ἐντεῦθεν ὁ νεοπλατωνι -

σμὸς ἄσκησε μεγίστη ἐπίδραση

στοὺς χριστιανοὺς στοχαστάς καὶ

ἑδραίωσε τὸν ἑλληνοχριστιανικὸ πο-

λιτισμό, ποὺ εἶχε ὡς ἀφε τηρία του

τὴν ὁμιλία τοῦ Παύλου στὴν Ἀθήνα. 

Ἀλλὰ γιὰ τὸν Πλάτωνα πρωταρ-

χικὸ πρόβλημα ἦταν ἡ παιδεία, ποὺ

δὲν ἦταν ἁπλὴ μετάδοση γνώσεων,

μαθητεία, ἀπομνημόνευση, ἀλλ’

ἀφύπνιση τῆς συνειδήσεως, ποὺ ξέ-

ρει νὰ ἐρωτᾶ, νὰ ἀναζητῆ καὶ νὰ

εὑρίσκη λύσεις. Ἡ παιδεία ἀφο ρμᾶ -

ται ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία «τὴν δὲ

πρὸς ἀρετὴν ἐκ παίδων παιδείαν,

ποιοῦσαν ἐπιθυμητὴν τε καὶ ἐρα -

στὴν τοῦ πολίτην τέλεον γενέσθαι

ἄρχειν τὲ καὶ ἄρχεσθαι ἐπιστάμενον

μετὰ δίκης» (Νόμ. Α΄ 643e). H παι-

δεία ἔχει ἀφετηρία τὸν βαθὺ πόθο

νὰ γίνης ἄριστος πολίτης (κοινω-

νικὸς ἄνθρωπος), ποὺ θὰ μάθης νὰ

πειθαρχῆς καὶ ν’ ἀσκῆς ἐξουσία,

ἀλλὰ πάντοτε μέσα στὸ πνεῦμα τῆς

δικαιοσύνης, ποὺ εἶναι ἐξισορροπη-

τικὴ διαδικασία τῶν ἀντιθέτων εἴτε

στὴν φύση εἴτε στὴν κοινωνικὴ ζωὴ

τῶν ἀνθρώπων.

K
ατὰ τὸν Πλάτωνα ἡ δικαιοσύνη

εἶναι κυρίως ἐσωτερικὴ ἀρετή.

Οἱ τρεῖς τρόποι ἐκφράσεως τῆς ψυ -

χῆς, τὸ «λογιστικόν» ὡς λογική, τὸ

«θυμοειδές» ὡς συναισθηματικὴ με-

ταφορὰ καὶ «κοινωνία ἀλλήλοις» καὶ

τὸ «ἐπιθυμητικόν», ποὺ ἐκφράζει τὸν

σαρκικὸ ἄνθρωπο, ποὺ διακατέχεται

ἀπὸ βουλιμία, ἀπεριόριστη ἐπι θυμία

ἀποκτήσεως ὑλικῶν ἀγα θῶν. Ἂν

ἕκαστος τρόπος αὐτονο μῆται, τότε

ἐπέρχεται σύγχυση καὶ ταραχὴ καὶ

ἐντεῦθεν οἱ πράξεις τοῦ ἀνθρώπου

εἶναι ἀντιφατικές, ἀσυνεπεῖς, αὐθαί-

ρετες καὶ βλαπτικές. Ἀντι  θέτως ἂν οἱ

τρόποι ἐκφράσεως τῆς ψυχῆς ἐναρ-

μονίζωνται, τότε τὸ μέσα κάλλος

ἀκτινοβολεῖ πρὸς τὰ ἔξω, ἀποβαίνεις



ἀληθινὰ κοινωνικὸς καὶ δημιουργι-

κός. Παράδειγμα ἀποτελεῖ τὸ δακτυ-

λίδι τοῦ Γύζη. Αὐ τὸς ἦταν βοσκὸς κι

ὅταν ἔγινε σεισμός, ἐπῆγε σ’ ἕνα μέ-

ρος, ὅπου εὐ ρίσκετο ὑπερμέγεθες

χάλκινο ἄλογο μὲ πολ λὰ παράθυρα.

Σ’ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ παρατήρησε ἕνα γι-

γαντιαῖο ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπου στὸ

χέρι του ἔφερε ἕνα δακτυλίδι. Ὁ Γύ-

ζης διέρχεται ἀπὸ ἕνα παράθυρο καὶ

παίρνει τὸ δακτυλίδι. Ἀργότερα δια-

πιστώνει ὅτι ὁσάκις ἔστρεφε τὸ δα-

κτυλίδι μὲ τὸν πολύτιμο λίθο πρὸς τὰ

μέσα, ἐγίνετο ἀόρατος. Κατὰ παρό-

μοιο τρόπο, ἂν ὁ δίκαιος ἔχη τὸ δα-

κτυλίδι τοῦ Γύζη καὶ γίνη ἀόρατος

καὶ μπο ρῆ νὰ πάη νὰ ἁρπάξη τοὺς

θησαυροὺς τοῦ Μεγάλου Βασιλέως,

δὲν θὰ τὸ κάμη. Εἶναι ἔξω του δί-

καιος, διότι εἶναι μέσα του δίκαιος. 

Γι’ αὐτὸ ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος

ἤθελε οἱ μέλλοντες ἄρχοντες τῶν

πό λεων νὰ εἶναι ἀληθινὰ δίκαιοι, νὰ

διαθέτουν γνήσια παιδεία, ν’ ἀγωνί-

ζωνται «βελτίους γενέσθαι», συ-

νεχῶς νὰ ἀνέρχωνται καὶ νὰ τείνουν

«ὁμοιοῦσθαι θεῷ». Οἱ «δυνάμει»

πό θοι νὰ ὑψώνωνται καὶ νὰ ταυτί-

ζωνται πρὸς τὴν θεότητα, ποὺ «μόλις

ὁρᾶσθαι», ἀλλ’ ἀκτινοβολεῖ φῶς ὡς

ἥλιος καὶ ἐμπνέει τοὺς ἀνθρώπους

στὴν αὐτογνωσία ἐπὶ τὸ ἀγώνισμα τῆς

ἀρετῆς. Ὅποιος φιλοσοφεῖ ὀρθά,

πράττει καὶ ὀρθὰ καὶ ἡ «εὐ πραξία»

εἶναι εὐδαιμονία. Ἐντεῦθεν «ἐὰν μὴ

οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἢ οἱ κα-

λούμενοι βασιλεῖς καὶ δυνάσται μὴ

φιλοσοφήσωσι γνησίως καὶ ἱκανῶς

οὐκ ἔσται κακῶν παύλα ταῖς πόλε-

σι». Ἢ οἱ φιλόσοφοι θὰ βασιλεύ-

σουν ἢ οἱ βασιλεῖς θὰ κυβερνήσουν.

Ὁ ἀληθινὸς ἄρχων διαθέτει γνήσια

παιδεία, εὐθυκρισία, ἀποφασιστικό-

τητα καὶ πράττει τὰ ὀρθὰ ὡς «φιλο-

σοφίας φιλοθεάμων». «Τὸ βέλτιον

ἦθος βελτίονος αἲτιον πολιτείας».

῾Ο Πλάτων εἶναι φορέας ἀξιῶν.

Ἔδωσε τὸ ψυχογράφημα τοῦ

πνευματικοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι

«ἐγκύ μων τὴν ψυχήν». Προσφέρει τὸ

«μέγιστον μάθημα» τῆς παιδείας καὶ

τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐμπνέει τὸ ἦθος,

τὴν ἀρετή, τὴν «εὐπραξία», ποὺ εἶναι

εὐδαιμονία. Ὁ ἐλεύθερος ξέρει νὰ

ἀγωνίζεται καὶ ὁ ἀγώνας του ἔχει με-

γαλεῖο. «Μεγαλοψύχου τὸ ἐν ἑκάστῃ

ἀρετὴ μέγα». Νι κᾶς τὸν χρόνο, ποὺ

ἀποβαίνει κινητὴ εἰκόνα τῆς αἰωνιό-

τητος (Τιμ, 37d). Ἡ ψυχὴ καθίσταται

ἀθάνατος, διότι ταυτίζεται πρὸς τὸ

«θεῖ ον», ποὺ εἶναι «θαυμαστὸν τὴν

φύσιν καλόν» (Συμπ. 210e).
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Ἡβαθειὰ κρίση τοῦ εὐρωπαϊ-
κοῦ πολιτισμοῦ ἐκδηλώνεται

τὰ χρόνια αὐτὰ μὲ ἐντυπωσιακὴ
ὁμοιομορφία καὶ ἔνταση καὶ στὴν
πολιτική, ὄχι πλέον μόνο στὴν
πνευ μα τικὴ περιοχὴ ὁλόκληρης τῆς
Εὐρώπης.

῾H ἄνοδος καὶ ἡ ἐπικράτηση
τῶν μετρίων, ποὺ ἔφραξαν

τὸν δρόμο στοὺς ἀρίστους καὶ ἀξί-
ους, σὲ ὅλα τὰ ὄργανα τῶν πολι-
τικῶν ἀποφάσεων ἀποτελεῖ τὴν
πρώ τη, ἀνησυχαστικὴ ἔνδειξη αὐ -
τῆς τῆς κρίσης ποὺ συγκλονίζει τὴν
πολιτικὴ ζωὴ ὑποβιβάζοντας τὴν
ποιότητά της καὶ εὐτελίζοντας τοὺς
προσανατολισμούς της. Καὶ ἂς μὴν
ἀντιτείνουμε πὼς ἡ σημερινὴ ζωή,
μέσα στὸν ἀβυσσαλέο της σχετικι-
σμό, δὲν γεννᾶ πλέον τοὺς ἀξίους
καὶ δὲν πλαστουργεῖ τοὺς ἀρίστους.

Πρῶτα μεγέθη προσωπικοτήτων

ὀρθώνονται μέσα στὸν χῶρο τοῦ

πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ βί-

ου τῶν λαῶν τῆς ἠπείρου μας συνι-

στώντας περιφανῆ διάψευση στὴν

ἄποψη πὼς ἡ μετριότητα εἶναι ἡ

μοῖ ρα τῶν καιρῶν μας. Ἁπλούστα-

τα: οἱ ἄριστοι δὲν φιλοτιμοῦνται καὶ

ἐμποδίζονται νὰ ἀναδυθοῦν καὶ νὰ

προχωρήσουν στὴν πρώτη γραμμὴ,

διότι οἱ μέτριοι συνασπίζονται καὶ

τοὺς κλείνουν τὸν δρόμο. Καὶ ἡ τα-

κτικὴ αὐτὴ τοῦ πολιτικοῦ αὐτοχει-

ριασμοῦ θὰ συνεχίζεται ὥσπου οἱ

λαοὶ νὰ συνέλθουν καὶ νὰ ἀπομα-

κρύνουν ἀπὸ τὰ σημεῖα τῶν ἀπο-

φάσεών τους μετρίους ἀψηφώντας

τοὺς κομματικοὺς ὀργανισμοὺς

ποὺ βρίσκονται ἀπὸ καιρὸ στὰ χέ-

ρια αὐτῶν τῶν μετρίων.

ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ

τοῦ K. E. Τσιρόπουλου
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῾H χαλαρὴ συνείδηση τῶν με-

τρίων ἀφήνει ἀνοίγματα καὶ

δημιουργεῖ ὀπὲς μέσα στὸ πυκνὸ

κοινωνικὸ ὕφασμα ποὺ εἶναι ἡ πο-

λύμορφη καὶ πολύτροπη ζωὴ τῶν

εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ

ἀνοίγματα τῆς πολιτικῆς καὶ κοινω-

νικῆς ζωῆς περνοῦνε ὅσοι μέτριοι,

μὲ ἀνάπηρη συνείδηση, ἐπιδιώ-

κουν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν κρίσι-

μη κατάσταση γιὰ νὰ κατορθώσουν

ἄνομα, ἄδικα, ἀνήθικα ὀφέλη. Καὶ

τότε ξεσποῦν τὰ σκάνδαλα. Οἱ πρά-

ξεις αὐτὲς ὁδηγοῦν σὲ πρωτοφανῆ

ὄξυνση τὶς σχέσεις τῶν πολιτικῶν

ἀν δρῶν μὲ τὸ λαό, γιατί προσβάλ-

λουν καὶ βιάζουν τὸ αἴσθημα δι-

καίου καὶ τὴν ἀξίωση τῆς τιμιότητας

ποὺ τρέφουν οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι

μέσα σὲ ἕνα δημοκρατικὸ πολίτευ-

μα. Ἔτσι κρυσταλλώνεται μέσα στὴ

συνείδηση τοῦ λαοῦ ποὺ πλήττεται

ἀπὸ τὴν ἀναιδῆ, τὴν κυνικὴ αὐτὴ

μετριότητα ἡ ἀντίληψη πὼς «ὅλοι οἱ

πολιτικοὶ εἶναι ἴδιοι». Καὶ εἶναι

καρπὸς αὐτῆς τῆς ἀντίληψης ἡ

χωρὶς κατάπληξη καὶ χωρὶς συναί-

σθηση τῆς ἀντίφασης πράξη πολι-

τικῆς συνεργασίας προσώπων, σχη-

ματισμῶν, κομμάτων ποὺ ἀπὸ κάθε

ἄποψη εἶναι ἀδύνατο νὰ συνυπάρ-
ξουν καὶ νὰ συνεργαστοῦν στὴν
ἄσκηση τῆς ἐξουσίας. 

O
ἱ παρατηρήσεις αὐτές, ἂν εἶ -
ναι, ὅπως νομίζω, ὀρθές,

ὁδη γοῦν σὲ ὁρισμένες συνέπειες
ποὺ στοχειοθετοῦν σ’ ἕνα δεύτερο
ἐπίπεδο, τὴν δεινὴ πολιτικὴ κρίση
τῆς σημερινῆς Εὐρώπης. Πρώτη
συνέπεια – ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ
ἀποτελεῖ καὶ αἰτία πλέον, μετὰ τὸν
θεαματικὸ θρυμ μα τισμὸ τοῦ μαρξι-
σμοῦ: ἡ ἀδυναμία τῶν πολιτικῶν
κομμάτων νὰ διατυπώσουν μιά σα-
φή, στέρεα καὶ κυρίως ἑνιαία πολι-
τικὴ ἰδεολογία / πρόταση πρὸς τὸ
λαό. Διαβάζουμε τὶς ἰδεολογικὲς
διακηρύξεις καί, ἀκόμη σοβαρότε-
ρο: τὰ πολιτικὰ προ γράμματα τῶν
διαφόρων κομμάτων καὶ μένουμε
πάντα μὲ τὴν ἐντύπωση μιᾶς φλυα-
ροῦσας ἀσάφειας καὶ μιᾶς προ-
σπάθειας ἐπιτήδειας ἰδεολογικῆς
ἀνθολογίας. Τὸ ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνθολό-
γηση ἔχει τὴν πη γὴ ἔμπνευσής της
στὸν πολιτικὸ σχετικισμὸ τῶν με-
τρίων, δὲν χωρεῖ καμιὰ ἀμφιβολία.
Δεύτερη συνέπεια: ἡ «ὑπαλληλοποί-
ηση» τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν. Ὅλοι
τους εἶναι ἕτοιμοι νὰ «ρυθμίσουν»,
νὰ «προβλέψουν», νὰ «σχεδιάσουν»,



νὰ «διεκπεραιώσουν» τὰ δημόσια
πράγματα. Σχεδὸν κανείς, ἐπειδὴ
δὲν διαθέτει τὴν ἰκμάδα τοῦ ἀρί-
στου, τοῦ ἀξίου, δὲν κατορθώνει νὰ
ὁραματιστεῖ τὸ πολιτικὸ ἔργο. Αὐτὴ
τὴν στιγμὴ στὴν Εὐρώπη δὲν ἐπιπλέ-
ει, δὲν φωσφορίζει καμιὰ «μεγάλη
Πρόταση», καμιὰ «μεγάλη Ἰδέα» γιὰ
τὴν κοινὴ ζωή μας, γιὰ τὴν πορεία
τῶν ἐθνῶν της. Ὅλα περιορίζονται
σὲ γραφειοκρατικὲς ρυθμίσεις, σὲ
φιλότιμες βελτιώσεις ἀλλὰ ἡ ὁραμα-
τικὴ ἐκείνη βούληση ποὺ θὰ μεταγ-
γίσει στοὺς λαοὺς τὸ γόνιμο ρίγος
ἑνὸς καινουργώματος τῆς ζωῆς μας,
αὐτὴ ἡ ὁραματικὴ ἄνοιξη ποὺ θὰ
ἀναχαιτίσει τὴν ἠθικὴ κρίση τῆς Εὐ -
ρώπης καὶ θὰ περιστείλει τὴν πολι-
τικὴ της ἔκλυση, δὲν ἐμφανίζεται
πουθενά.

Γιατί δὲν ὑπάρχει ὁ ὑψηλὸς ἔρως
τοῦ πατριωτισμοῦ μέσα στὰ χλιαρὰ
στήθη τῶν μετρίων. Γιατί δὲν πάλλει
ἡ ὕπαρξή τους ἀπὸ τὴν μεγαλοσύνη
τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ. Χρησιμοποι -
οῦν τὸ λαό, ἀπευθύνονται στὸν
λαό, συγκαλοῦν τὸ λαό, μεταφέ-
ρουν τὸν λαὸ σὰν ἔπιπλο, ἐδῶ κι
ἐκεῖ, πιέζουν τὸν λαό, περιφρο-

νοῦν συχνὰ τὸν λαὸ ἀλλὰ δὲν ἀγα-
ποῦν τὸν λαό. Καὶ πατρίδα εἶναι
αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ λαὸς μὲ τὴ βαθειὰ
χωμένη ψυχῆ του. Καὶ ἂν δὲν φτά-
σεις, ὄχι ὡς δημαγωγὸς ἀλλὰ ὡς
μυσταγωγός, στὸ βάθος αὐτῆς τῆς
ψυχῆς γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσεις ἀπὸ
τὴν τίμια ρίζα της, κι ἂν μείνεις στὴ
χυδαιότητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς
καὶ δὲν ἀγαπήσεις τὸ λαό, δὲν θὰ
ἐμπνευσθεῖς ποτὲ πράξεις ἀληθινὰ
προοδευτικές, μεγάλου, ἄξιου τῶν
και ρῶν μας ὁραματισμοῦ.

Καὶ τότε, οἱ μέτριοι θὰ μεταγγί-
ζουν σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς
ζωῆς τὴν ὑποτονία τους, τὸν ἁμαρ-
τωλὸ σχετικισμό, τὴν ἠθικὴ πλαδα-
ρότητα, ὠθώντας τὸν λαὸ καὶ πη-
γαίνοντας μαζὶ καὶ οἱ ἴδιοι, πρὸς
ἕνα βαθὺ ἐκ φυλισμό. 

Τ ὰ ἐκφυλιστικὰ αὐτὰ γνωρίσμα-
τα τῆς εὐρωπαϊκῆς ζωῆς εἶναι

ὁρα τὰ πλέον μέσα στὰ τελευταῖα
εἴκοσι χρόνια. Καὶ αὐτὰ στοιχειοθε-
τοῦν τὸ πικρό, ἀπελπισμένο συμπέ-
ρασμα πὼς ὁδηγούμαστε σὲ πολι-
τικὸ μηδενισμό, ὅταν οἱ λαοὶ δὲν θὰ
πιστεύ ουν σὲ τίποτα καὶ σὲ κανέναν
πιά. 
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1. Τό δημοτικό τραγούδι -

πηγή αὐτογνωσίας

Τό 1824 ὅταν ἡ ἐπανάσταση βρι-
σκόταν στό πιό κρίσιμο σημεῖο καί
κινδύνευε ἀπό στιγμή σέ στιγμή νά
χαθεῖ, τόσο ἀπ’ τίς ἀνελέητες ἐπιθέ-
σεις τῶν Τούρκων, ὅσο καί ἀπ’ τήν
ἀδελφοκτόνο διχόνοια, στο Παρίσι
κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο τοῦ Claude

Fauriel μέ τίτλο “Τά δημοτικά τρα-
γούδια τῆς συγχρόνου Ἑλ λάδος”1.
Τό ἑλληνικό κείμενο καί ἡ γαλλική
μετάφραση. Σημαντική μέχρι σήμε-
ρα παραμένει ἡ εἰσαγωγή τοῦ βιβλί-
ου,ὅπου ὁ συγγραφεύς, πού λάτρευε
τήν Ἑλλάδα,ἐπισημαίνει τή μεγάλη
σπουδαιότητα πού ἔχει ἡ συλλογή
τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν γιά τόν

νεοελληνικό πολιτισμό καί ἐξηγεῖ
γιατί τόλμησε αὐτή τήν ἔκδοση.

“Τετρακόσια καί πλέον χρόνια οἱ
λόγιοι τῆς Εὐρώπης δέν ὁμιλοῦν πε-
ρί τῆς Ἑλλάδος παρά διά νά ἐπισκε-
φθοῦν τά ἐρείπιά της, θά ἔλεγον σχε-
δόν τήν κόνην τῶν πόλεών της και
τῶν ναῶν της…Ὠς πρός τά ἑπτά ἤ

ὀκτώ ἑκατομμύρια άνθρώπων, βέ-
βαια καί ζωντανά ὑπολείμματα τοῦ
ἀρχαῖου λαοῦ αὐτῆς τῆς γῆς, ἡ ὁποία
ὑπερβολικά ἠγαπήθη, συμβαίνει κάτι
τό τελείως ἀντίθετον. Οἱ λόγιοι δέν
τούς ὑπελόγισαν ἤ ἐάν ὡμίλησαν πε-
ρί αὐτῶν, το ἔπραξαν παρέργως καί
διά νά τούς χαρακτηρίσουν ὡς μίαν
φυλήν ἀξιοκαταφρόνητον, παρηκμα-
σμένην εἰς σημεῖον, ὥστε νά μή ἀξί-
ζη παρά τήν περιφρόνησιν ἤ τόν

TO IΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
ΜΕΣΑ ΑΠ᾽ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

τῆς Ζωῆς Γκενάκου, 
Καθ/τριας Πανεπιστημίου

1.Claude Fauriel, Charets populaires de la Grece modern, Paris 1824-1825



οἶκτον τῶν πολιτισμένων ἀνθρώπων.
Θά παρεσύρετο κανείς, ἐάν ἐλάμβα-
νε σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν τάς μαρτυρίας
τῶν περισσοτέρων ἐξ αὐτῶν τῶν λο-
γίων, νά θεωρήση τούς σύγχρονους
Ἕλληνας ὡς κάτι τό ἀνάρμοστον καί
βέβηλον, τό ὁποῖον κακῶς εὑρίσκε-
ται εἰς το μέσο τῶν ἱερῶν ἐρειπίων
τῆς ἀρχαίας Ἕλλάδος, διά νά κατα-
στρέψη τό θέαμα καί τήν ἐντύπωσιν
τῶν πολυμαθῶν θαυμαστῶν τῆς χώ-
ρας, οἱ ὁποῖοι τήν ἐπισκέπτονται ἀπό
καιροῦ εἰς καιρόν”.2 Θεωρεῖ δέ ὅτι
“μία συλλογή δημοτικῶν τραγου-
διῶν τῆς συγχρόνου Ἑλ λάδος..θά
προσέφερε κάποια νέα στοιχεῖα διά
μίαν ἀκριβῆ καί δικαίαν ἐκτίμησιν..
τῶν ἡθῶν, τοῦ χαρακτῆρος καί τοῦ
πνεύματος τῶν σύγχρονων Ἑλ λή -
νων”.3

Στήν ἀξιολόγη —μέχρι σήμερα—
είσαγωγή γιά τά δημοτικά τργούδια ὁ
Fau riel τελειώνει μέ μία ἀποστροφή
πρός τούς Ἕλληνες. “ Ἄς σπεύσουν
νά συλλέξουν ὅ,τι δέν ἐχάθη ἀπό τά
δημοτικά των τραγούδια. Ἡ Εὐρώπη
θά τούς ὀφείλει εὐγνωμοσύνην δι’
ὅ,τι θά πράξουν πρός διαφύλαξίν των
καί οἱ ἴδιοι θά εἶναι γ ο η τ ε υ μ έ -

ν ο ι μίαν ἡμέραν, διότι θά δύνανται
νά γνωρίσουν τά προϊόντα μιᾶς
σοφῆς καί καλλιεργημένης ποήσε-
ως, τά ἁπλᾶ αὐτά μνημεῖα τοῦ πνεύ-
ματος, τῆς ἱστορίας καί τῶν ἡθῶν τῶν
προγόνων των”.4 Τό βιβλίο ἔκανε με-
γάλη αἴσθηση στό γαλλικό κοινό καί
ἀπό τόν πρῶτο χρόνο συζητοῦσαν
γιά β΄ ἐκδοση. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ βιβλί-
ου ἐσήμαινε ἀναθέρμανση τοῦ φι-
λελληνισμοῦ καί συνέβαλε πολύ
στήν ὀργάνωση ἐράνων ὑπέρ τῶν
ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων.

Στα σαλόνια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης
καί στους κύκλους τῶν διανοούμε-
νων, μέσα ἀπό τά δημοτικά τραγού-
δια τῆς συλλογῆς, ἔπνευσε ἕνας
ἄγνω στος γιά τούς εὐρωπαίους ἀέ ρας
ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς πού τούς ἔκανε
νά συνειδητοποιήσουν ὅτι μεγαλεῖο
δέν εἶχε μόνο ἡ ἀρχαία Ἕλ λάδα, ἔχει
καί ἡ σημερινή, ἄλλης κατηγορίας,
σμιλεμένο, ὄχι ἀπό τόν ἀρι στοτέχνη
Φειδία ἀλλά ἀπό τόν ἀπροσκύνητο
κλέφτη, πού μέ τό φανέρωμα τῆς
ἀδούλωτης ψυχῆς του ἔστησε ἀσύγ-
κριτο Παρθενώνα στῆς ψυχῆς τ’
Ἅγιο Βῆμα.

2.Claudel Fauriel, τά ἑλληνικά δημοτικά τραγούδια, Ἀθήνα ,1956, ἐκδ. Νίκας, σελ. 5

3.ἔνθ’ ἀνωτ.
4. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 86
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Ἔκπληκτοι οἱ εὐρωπαῖοι ἀνακά-
λυπταν τό μεγαλεῖο τοῦ νέου ἑλληνι-
σμοῦ μέσα στό δημοτικό τργούδι,
πού δέν ἦταν ἁπλῶς ἡ ἱστορία ἑνός
λαοῦ, ἀλλά εῖχε στοιχεῖα πρωτοφα-
νέρωτα γιά ὅλο τόν εὐρωπαικό πολι-
τισμό. Γιά πολέμους καί νίκες εἶχαν
ἀκουστά οἱ ξένοι, μεγαλεῖο ψυχῆς,
πρώτη φορά λαμπάδιαζε ἕνα φῶς
ἄλλης μορφῆς.

Σ’ αὐτά τά “δείγματα τῆς αἰωνίου
δόξης” ποὔκαναν τήν Εὐρώπη σύγ-
κορμη νά ἀνατριχιάζει ἀπό ἔκπληξη
καί θαυμασμό, θά σκύψουμε ν’
ἀφουγκραστοῦμε, τί πραγματικά ἦταν
ὁ ἀγώνας τοῦ 1821. Διότι ἡ σπουδή και
ἡ μελέτη τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ
εἶναι ἕνας ἀπ’ τούς δρόμους τῆς
ἐθνικῆς αὐτογνωσίας, γνήσιος καί ἀλη-
θινός, ἀψεγάδιαστος κι ἀμόλευτος.

“Στά διάφορα εἴδη τοῦ δημοτικοῦ
μας τργουδιοῦ καθρεφτίζεται ἡ ψυχή
τῆς φυλῆς σ’ὅλα τά φανερώματά
μας. Ἐκεῖ ξεσκεπάζονται τά μυστικά
της”. Ἐκεῖ γίνεται προσιτή κι εὐκο-
λοσύλληπτη. Κι ἐκεῖ φανερώνεται ἡ
ἐκπληκτική συνέχειά της ἀπ’τόν και-
ρό τοῦ Ὁμήρου ὡς τά σήμερα.5 Τοῦ -
το τό μάθημα τῆς ἐθνικῆς αὐτογνω-

σίας θά ἀκούσουμε ἀπ’ τόν ἀνώ νυμο
τραγουδιστή τοῦ δημοτικοῦ τραγου-
διοῦ πού καθρέφτισε μέσα στούς στί-
χους του ἀμόλευτη τήν ἑλληνική ψυ-
χή σ’ ὅλα τά φανερώματά της.

Αὐτός ὁ ἄγνωστος τργουδιστής
πού ἔγινε ὁ πιό πειστικός πρεσβευ-
τής τῶν ἑλληνικῶν δικαίων σέ μιά
δύσπιστη καί προκατειλημένη Εὐρώ-
πη, σάν πιό “με γά λη του δόξα καί
σφραγίδα ταῆς γνησιότητάς του ἔχει
ἀκριβῶς αὐτή: ὅτι εἶναι ἄγνωστος.
Ἀγράμματος, ἀστοιχείωτος, αὐθόρ-
μητος, ὅλος αἴσθημα καί πάθος…
δέν τραγούδησε ἀπό ματαιοδοξία,
οὔτε γιά ἔπαινο καί φήμη, ἀλλά παν-
τρεύτηκε τίς χαρές, τούς καημούς,
τούς πόνους, τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ,
λαός καί αὐτός ὁ ἴδιος, για να τούς
δώσει ἔκφραση καί νά δυναμώσει μέ
τήν ὀμορφιά της τό αἴσθημα τῆς ζω -
ῆς…Θά ζήσει στό βουνό μέ τόν κλέ-
φτη κι ὁ στίχος του θά γίνει ἀστραπή
γιαταγανιοῦ. Τό τραγούδι του τό
μπαρουτικαπνισμένο, σάν τόν ἥρωα
πού τραγουδεῖ, δέν εἶναι λόγια: Εἶ -
ναι σάν τήν ὠδή τοῦ Πινδάρου, τό
βαρύτιμο παράσημο πού τοῦ καρφώ-
νει στο στῆθος”.6

5. Σπ. Μελᾶ, Ἡ ἐπιστροφή στο γνήσιο πνεῦμα τοῦ δημοτικισμοῦ, “Ἑλληνική Δημιουργία”,

9 (1952) τεῦχ.105, σελ.710

6. Σπ. Μελᾶ, Ὁ ἄγνωστος τραγουδιστής, “Ἑλληνική Δημιουργία”, 5(1950), τεῦχ. 48,σελ. 167



Τοῦτοι οἱ ἀνώνυμοι τργουδιστές,
ὅπως γράφει ὁ Κόντογλου “μηδέ
πέννα πιάσανε στά χέρια τους, μηδέ
χαρτί μηδέ μελάνι. Ἀπ’τήν καρδιά
τους ἀνέβηκε στό στόμα, κι ὕστερα
μαθεύτηκε και τὄπανε οἱ κοῦκοι στά
βουνά κι οἱ πέρδικες στά πλάγια. Κι
ἀπό στόμα σέ στόμα ἀπόμεινε στόν
κόσμο καί τραγουδιέται γενεές γε-
νεῶν. Τί ἔμορφο καί θαυμαστό πρά-
μα, νά αἰσθάνεται καί νά μιλᾶ ὁ ἄν -
θρωπος σάν ἀπό μέρος ὅλων τῶν
πλασμάτων!”7

Στά τραγούδια ζωντανεύουν τά μι-
κρά καί τα’ἀσήμαντα ἀπ’ τή ζωή τῶν
ἀγωνιστῶν, δίπλα στά τραγικά κι
ἡρωικά. Ζωντανεύουν τ’ ἄψυχα—
βου νά, λουλούδια, ἅρματα—ζωντα-
νεύουν οἱ πεθαμένοι κι ἀνασταίνον-
ται οἱ ἅγιοι κι ἔχουν ὅλοι ἕνα λόγο
ζωντανό καί διαχρονικό νά ποῦν μέ
τρόπο λιτό καί σύντομο.

Τ’ ἀντρειωμένου τ’ ἅρματα
δέν πρέπει νά πουλιῶνται
μόν’ πρέπει τους στήν ἐκκλησιά
κι ἐκεῖ νά λειτουργιῶνται.
Πρέπει νά κρέμουνται ψηλά
σέ πύργο ἀραχνιασμένο,

ἡ σκουργιά νά τρώγει τ’ ἅρματα
κι ἡ γῆς τόν ἀντρειωμένο.8

“Καταλαβαίνεις πώς τά λόγια δέν
εἶναι κούφια στολίδια, παρά πώς
εἶναι ἀκριβά πετράδια, σάν ἀσῆμι,
σάν μάλαμα”.9

Προασπαθῶντας νά ἐξηγήσει ὁ
Κόντογλου τήν ἀμεσότητα πού ἔχει
στις καρδιές μας τό δημοτικό τραγού-
δει γράφει. “Ἐμεῖς οἱ Ἔλληνες εἴμα-
στε ἕνα γένος πονεμένο βασανισμένο
καί γι’ αὐτό ὅ,τι κι ἄν φτιάξουμε ἔχει
αἷμα μέσα του καί βάθος, ἐπειδή ὁ
πόνος εἶναι βαθύ πράμα”.10

Σ’ ὅλα τά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς οἱ
Ἕλ ληνες μάθαιναν τόσο τά θλιβερά
γεγονότα τῆς σκλαβιᾶς, —καταστρο-
φή πόλεων, παιδομάζωμα, χαράτσι—
ὅσο καί τήν παλληκαριά τῶν κλε -
φτῶν, ἀπ’ τά δημοτικά τραγούδια. Ὁ
Κολοκοτρώνης τά χαρακτήρισε “ἐφη -
μερίδες στρατιωτικές”, διότι πέρα
ἀπ’τήν ψυχαγωγία πού πρόσφερναν
στά γλέντια καί τίς γιορτές, μάθαιναν
στούς ραγιάδες τήν μακραίωνη ἱστο-
ρία τῆς φυλῆς κι εἶχαν αὐτά ἀναλά-
βει νά διδάσκουν τούς νέους τά ἰδα-
νικά τοῦ Γένους. Τό πνεῦμα τοῦ κλέ-
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8. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.172
9. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.173
10. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 169
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φτικου τραγουδιοῦ , λεβέντικο κι
ἀσυμβίβαστο, κράταγε ἀναμμένη τη
φλόγα τῆς λευτεριᾶς. Τρεῖς στίχοι
χαρακτηριστικοί ἀπ’ ἕνα κλέφτικο
τραγούδι δίνουν μέ τόν καλύτερο
τρόπο αὐτή τή διάσταση.

Προσκύνα, Λιάκο, τόν πασά,
προσκύνα τό βεζύρη

—Ὅσο ’ν’ ὁ Λιάκος ζωντανός,πα-
σά δεν προσκυνάει,

πασά ’χει ὁ Λιάκος τό σπαθί, βε-
ζύρη το ντουφέκι!

Τραγουδῶντας ἦταν ἀδύνατο νά
μήν ἐνισχύεται ψυχικά στήν ἀπόφα-
σή του ὅτι καί ὁ ἵδιος, ὁ πολύς καί
ἀνώνυμος “ἀκροατής” λαός ὀφείλει
σέ ἀνάλογη κρίσιμη στιγμή νά τηρή-
σει ἀντίκρυ στόν τοῦρκο κατακτητή
μιά παρόμοια στάση..

Πρίν ἀπ΄ τόν ὅρκο τῆς Φιλικῆς
Ἐταιρείας, τό κλέφτικο τραγούδι ἐπί
γενεές ὁλόκληρες ὅρκιζε τίς καρδιές
τῶν Ἕλ λήνων γιά μιάν ἀποφασιστική
προετοιμασία”11. Πῶς νά τό νοιώσει
ἕνας ξένος, πώς τοῦτος ὁ λαόςπού
γεννιότανε καί πέθαινε σκλάβος, ἕνα
πράγμα δεν ξέχασε ποτέ , τον ἀγώνα
γιά τή λευτεριά. Μέσα σ’ ἕνα ἀπ’τά
πρῶτα δημοτικά τῆς τουρκο κρατίας

ξεκαθάρισε μιά γιά πάντα τή διάστα-
ση πού θἆχε τοῦτος ὁ ἀγώνας. Ἔτσι
καθώς ἀπέμεινε ταραγμένη ἡ Πανα-
γιά στην κόχη τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς με τά
δάκρυα στά μάτια, ὁ λαός, ὁ σκλα-
βωμένος λαός, μιά γιά πάντα μέ τό
στόμα τοῦ ἀγγέλου τῆς ὑποσχέθηκε: 

“Σώπασε, κυρά Δέσποινα, καί
μήν πολυδακρύζεις

πάλε μέ χρόνους μέ καιρούς ,πά-
λε δικά Σου θἆναι”.

Καί τό δάκρυ πέτρωσε ἐκεῖ στήν
κόχη τῶν ματιῶν κι οἱ ραγιάδες δέν
ξέχασαν ποτέ τό χρέος: πώς τόν
ἀλλόπιστο θά πολεμᾶνε γιά χάρη της.

“Ὁ ἄγγελος πού μίλησε στην κυ-
ρά Δέσποινα δέν τῆς εἶχε πεῖ ψέμα-
τα. Ἄν δέν πῆγε να φανερωθεῖ στη
χρυσόπορτα, ὅμως κατέβηκε στήν
Ἅγια Λαύρα”.12 Νἆναι ἀλήθεια τυ-
χαἶο το γεγονός πῶς ἡ χάρη της τούς
δάνεισε τό δικό της λάβαρο γιά ση-
μαία ὅταν ἦλθε ἡ μεγάλη ὥρα;

2. Τό νόημα τῆς λεβεντιᾶς

Ἀπό τότε ἡ σκλάβα νανουρίζει τό
μωρό της μέ μιά λαχτάρα :

“ὕπνε μεγάλωσέ το μου καί κάντο
παλληκάρι

11. Κ.Ρωμαίου, Ἡ ποίηση ἑνός λαοῦ, Ἀθήνα 1968, σελ.193
12. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.178



γιά νά φορέσει τό σπαθί σ’ ὁλό-
κληρο θηκάρι”.

Κρατᾶ ἡ μάνα τοῦ Γένους τήν

ἀποσταμένη έλπίδα, μπολιάζοντας τό

μωρό της μέ τό πάθος τῆς λευτεριᾶς.

Κοιμήσου σύ καί πρέπει σου 
τῆς Ρόδος τό φανάρι
καί τοῦ Μοριᾶ τό φλάμπουρο
γιατί εἶσαι παλληκάρι.13

Ἔτσι νανουρισμένο τό παιδί δέν

εἶ ναι παράξενο, πώς σάν μεγάλωσε,

τό πάθος τῆς λευτεριᾶς τ’ ὁδηγεῖ στή

μεγάλη ἀπόφαση ἀδιαφορῶντας γιά

τό ἐξασφαλισμένο παρόν.

Μάνα μου ἐγώ δεν κάθομαι νά γί-
νω νοικοκύρης

νά κάνω ἀμπελοχώραφα κοπέλια
νά δουλεύουν

καί νἆμαι σκλάβος τῶν Τουρκῶν
κοπέλι στούς γερόντους.14

Τώρα διαγράφεται ἡ καινούργια

μορφή τοῦ Ἕλληνα.

Τή λευτεριά λαχτάρησα, δέν θέλω
νἆμαι σκλάβος

θ’ ἀνέβω πάνω στά βουνά, πάω νά
γίνω κλέφτης.15

Τό πρῶτο στοιχεῖο τῆς λεβεντιᾶς

εἶ ναι ἀκριβῶς ἡ ἄρνηση τοῦ βολέμα-

τος καί τῆς καλοπέρασης. Χωρίς αὐτό

λαχτάρα γιά λευτεριά δέν μπορεῖ νά

ριζώσει. Πολύ ἐκφραστικά τό ἀποδί-

δει ἕνα κρητικό τραγούδι: 

Ὑγιέ μου, νά μήν κατεβεῖς, γιατί
θά μέ πικράνεις.

— Νά κατεβῶ θέλω κ’ ἐκειά νά
τουρκοπολεμήσω,

νά κόψω τούρκους Κρητικούς κι
ὀπίσω νά γυρίσω.

Μηδέ τό θάνατο δειλιῶ, μηδέ
τουρκιά τρομάσω.16

Οἱ ἀγῶνες οἱ προσωπικοί στεριώ-

νουν ὅταν βασίζονται στό προσωπικό

κόστος καί ὄχι στίς θυσίες τῶν

ἄλλων. Ἀρνεῖται ὁ κλέφτης ὅ,τι ἀγα-

πάει στή ζωή. Κι ἀγαπάει μέ πάθος

τήν ὀμορφιά τῆς φύσεως, μιά ὀμορ-

φιά πού γεύεται στά ψηλά βουνά ὥς

τά κατάβαθάτου. Γι’ αὐτό κι ὁ θάνα-

τος εἶναι πικρός, πολύ πικρός ὅταν

τυχαίνει Ἄνοιξη, τότε…“πἀνθίζουν
τά κλαριά καί βγάζει ἡ γῆ χορτάρι.”
Κι ὅταν μποροῦν οἱ κλέφτες ν’ ἀπο-
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13. Στ. Σπεράντζα, Τό νανούρισμα, “Ἑλληνική Δημιουργία” 5 (1950) τεῦχ. 48, σελ. 211
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λαύσουν κάποια χαρά, στραγγίζουν
καί τήν τελευταία σταγόνα, διότι αὐ -
τοί ξέρουν πιότερο πόσο ἀξίζει.

Γιά φᾶτε, πιέτε βρέ παιδιά, χα-
ρεῖτε νά χαροῦμε,

τοῦτο τό χρόνο τόν καλό, τόν
ἄλλο ποιός τό ξέρει

γιά ζοῦμε, γιά πεθαίνουμε, για σ’
ἄλλο κόσμο πᾶμε.17

Κι ὅταν σέ ὤρα ἀνάπαυλας συλ-
λογιοῦνται τή ζωή τους σιγοτραγου -
δῶντας, “Μαῦρη ζωή πού κάνουμε
ἐμεῖς οἱ μαῦ ροι οἱ κλέφτες” 18 δέν
πα ραπονιοῦνται τόν ἀπολογισμό τῆς
κλέφτικης ζωῆς μέ περήφανη προ-
σήλωση καταγράφουν. Ὅσο πιο πο-
λύ ἀγαποῦν την ἀληθηνή ζωή τόσο
πιότερο παθιάζονται γιά τήν ἐλευθε-
ρία πού εἶναι ἡ οὐσία της. Αὐτή ὅμως
ἡ συνειδητή καί περήφανη ἐνατένιση
χαλυβδώνει πιό πολύ την ἀπόφαση
καί κάνει τόν κλέφτη ἀσυμβίβαστο.

— ὅσο χιονίζουν τά βουνά, Τούρ-
κους μή προσκυνοῦμε,

— πᾶμε νά λημεριάζωμεν, ὅπου
φωλιάζουν λύκοι,

— Σταῖς χώραις σκλάβοι κατοι-
κοῦν, στους κάμπους μέ τούς Τούρ-
κους

χώραις λαγκάδια κ’ ἐρημιαῖς
ἔχουν τά παλληκάρια

παρά μέ Τούρκους, μέ θηριά κα-
λύτερα να ζοῦμεν.19

Καλόγεροι λοιπόν οἱ κλέφτες,
“ἀσκη  τές τῆς λευτεριᾶς στό ναό τῆς
φύσης” 20, γιατί χωρίς ἄσκηση κι ἀφιέ-
ρωση τίποτε δέν κατακτιέται. Τούτη ἡ
ἀφιέρωση ὅμως δεν εἶναι ἡ πρώτη,
ἡ μεγάλη ἀπόφαση, εἶναι ἡ ἀπάντη-
ση σέ κάθε πρόκληση στήν εὐκολία.

— Ἀλέξη κάτσε φρόνιμα, νά πᾶς
νά προσκυνήσεις.

— Ἐγώ σᾶς τό εἶπα μιά βολά, σᾶς
τό εἶπα τρεῖς καί δέκα

Τούρκους ἐγώ δε σκιάζουμαι,
πα σάδες δέν φοβοῦμαι.21

Ὅποια μορφή κι ἄν ἔχει ὁ πειρα-
σμός ἡ ἀπάντηση εἶναι πάντα ἡ ἴδια:

Μιά τουρκοπούλα ἀγνάντευε ἀπό
τό παραθύρι…

— Γίνεσαι τοῦρκος , Κωσταντή, νά
πάρεις τουρκοπούλα,

17. Κλ. Παπαχρήστου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.346
18. ἔνθ’ ἀνωτ.
19. Claudel Fauriel, τά ἑλληνικά δημοτικά τραγούδια, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.125
20. Κλ. Παπαχρήστου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.339
21. Σοφ. Δημητρακοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 66
22. Φ.Κόντογλου, Τά ἔμορφα τραγούδια μας, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.174-5



νά προσκυνᾶς εἰς τό τζαμί, τήν ἐκ -
κλη σιά ν’ ἀφήσεις;

— Κάλλιο νά δῶ τό αἷμα μου τή
γῆς νά τήν ποτίζει

πέρι μουρτάτης νά γενῶ τήν πίστη
μου ν’ ἀλλάξω.22

Γιά τόν κλέφτη ὁ ἀγώνας γιά τή
λευτεριά μιά καί μόνο βάση εἶχε, τή
λευτεριά τῆς πίστεως. Αύτό ἦταν ξεκά-
θαρο ἀπό τήν πρώτη ὥρα τῆς σκλα-
βιᾶς. Τήν ἄλλη, τήν πολιτική ἐλευθε-
ρία, τήν πρόσφερε ἁπλόχερα ὁ
Τοῦρκος, σ’ ὅποιον πάταγε τό σταυρό
κι ὁρκιζόταν στον Ἀλλάχ. Κι ὄχι μόνο
αὐτή, τοῦ χάριζε τά χρέη, τόν ἀπάλ-
λασσε στό μέλλον ἀπ’ το χαράτσι, δέν
κινδύνευε τό παιδί του ἀπό τό παιδο-
μάζωμα, τό χαρέμι, τήν ναυτολογία.
Τοῦ χάριζε ἀξιώματα καί πλούτη πού
οὔτε νά ὀνειρευτεῖ μποροῦσε. Ζωή
λοιπόν, πλούτη, ττιμές, ἀξιώματα γιά
τόν Ἕλληνα ἦταν σημαντικά καί ἀξιό-
λογα ἀγαθά, δέν ἦταν ὅμως αὐτά ἡ
λευτεριά του, ἄν μόλευε την ψυχή του
καί ἔχανε τήν πίστη του.

Κι ὅταν στήν ἐπανάσταση θά ποῦν
ὅτι πήραμε τά ὅπλα πρῶτα “ὑπέρ πί-
στεως”, τοῦτες οἱ λέξεις ἦταν χαραγ-
μένες στίς καρδιές τῶν σκλάβων με
καφτό σίδερο καί μέ αἷμα, σ’ὅλη τή

μακραίωνη σκλαβιά, δέν ἦταν λόγος
πολιτικός. Καί δέν εἶναι ἕνα καί δύο
τά δημοτικά τραγούδια πού ἔχουν
την ἴδια στερεότυπη, ξεκάθαρη, δυ-
ναμική ἀπόκριση:

Κι ὁ Σουλειμάνης φώναξε τοῦ κα-
πετάν Μηλιόνη

— Χρῆστο, σέ θέλει ὁ βασιλιάς,
σέ θέλουν οἱ ἀγάδες.

— Ὅσο ’ν’ ὁ Χρῆστος ζωντανός,
τούρκους δέν προσκυνάει.23

Κι ὅταν στά 1792 πιάσαν οἱ Τοῦρ -
κοι τον Ἀνδροῦτσο καί στήν Κων-
σταντινούπολη τόν δικάζουν, ὁ λαϊ-
κός τραγουδιστής διαλάλησε στά φα-
ράγγια καί στά βουνά τήν ἀνάκριση:

— Γίνεσαι τοῦρκος ἄπιστε, τήν πί-
στη σου ν’ ἀλλάξεις,

νά σοῦ χαρίσω τη ζωή καί νά σέ
κάν’ ἀφέντη,

ἀφέντη καί δερβέναγα σ’ ὅσα τά
βιλαέτια;

— Ἐγώ Ρωμιός γεννήθηκα, Ρω-
μιός καί θά πεθάνω

καί γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἄς
χάσω τή ζωή μου.

Ὁ βασιλιάς ἐθύμωσε, τόν πῆρε
στήν ὀργή του

καί διέταξε στόν ταρσανά γιά πάν-
τα νά τόν ρίξουν.24
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23. Σοφ.Δημητρακοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.105
24. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.114
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Και τούτη ἡ λεβεντιά δέν εἶναι ση-
μάδι μόνο ἀντρικό, στό δημοτικό τρα-
γούδι, τό ἴδιο μερίδιο ἔχει καί ἡ γυ-
ναίκα.

Πῶς λάμπει ὁ ἥλιος στά βουνά
στούς κάμπους τό φεγγάρι

ἔτσι ἔλαμπε κι ἡ Λιάκαινα στά
τούρκικα τά χἐρια

Πέντε Ἀρβανίτες τήν κρατοῦν καί
δέκα τήν ξετάζουν,

κι ἕνα μικρό μπεόπουλο κρυφά
τήν κουβεντιάζει.

— Λιάκαινα, δέν παντρεύεσαι,
δέν παίρνεις Τοῦρκον ἄντρα

νά σ’ἁρματώση στό φλουρί καί
στό μαργαριτάρι;

— Κάλλιο νά δῶ το αἷμα μου τῆς
γῆς νά κοκκινήσει,

παρά νά ἰδῶ τά μάτια μου Τοῦρκος
νά τά φιλήσει.25

Προδίδοντας τη λευτεριά της σάν
Ἑλληνίδα προδίδει τή λευτεριά της
σάν γυναίκα. Στο τραγούδι μᾶς μα-
γεύει ἡ ὀμορφιά τῆς Λιάκαινας, ὀμορ -
φιά σωματική, μά πιότερο ὀμορφιά
ψυχική. Μι λῶντας ὅμως γιά λεβεντιά
γυναικεία δέν μποροῦμε νά μήν
άναφερθοῦμε στή Σουλιώτισσα.

— Ἐγώ εἶμαι ἡ Λένω Μπότσαρη,
ἡ ἀδελφή τοῦ Γιάννη

καί ζωντανή δέν πιάνουμαι εἰς
τῶν Τουρκῶν τά χέρια.26

Λίγα λόγια μέ μιά λεβεντιά φυσι-

κή, αὐθόρμητη μέ μιά περηφάνεια

ἀληθινή. Κι αὐτή ἡ περηφάνεια δέν

ἀργεῖ νά βεβαιωθεῖ μέ τή θυσία.

— Τό Σούλι κι ἄν προσκύνησε
κιἄν τούρκεψεν ἡ Κιάφα,

ἡ Δέσπω ἀφέντες Λιάπηδες δέν
ἔκανε, δέν κάνει.

Δαυλί στό χέρι ἅρπαξε κόρες καί
νύφες κράζει.

— Σκλάβες Τουρκῶν μή ζήσωμε
παιδιά μ’μαζί μου ἐλᾶτε.

Καί τά φυσέκια ἀνάψανε κι ὅλοι
φωτιά γενῆκαν.27

Ὑπάρχουν κάποιοι στίχοι στά δη-

μοτικά μας τραγούδια πού δείχνουν

ὅλο τό μεγαλεῖο καί τήν ἀκτινιβολία

αὐτῆς τῆς λεβεντιᾶς πού βγαίνει

ἀπ’τή θυσία.

Τόν Διάκο τόνε παίρνουνε καί
στὀ σουβλἰ τόν βάζουν

ὁλόρθο τόν ἐστήσανε κι αὐτός χα-
μογελοῦσε.28

25. Κ.Ρωμαίου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.218
26. Κλ.Παπαχρήστου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.344
27. ἔνθ’ ἀνωτ.
28. ἔνθ’ ἀνωτ.



Σ’ αὐτό τό χαμόγελο εἶναι ἡ βεβαί -
ωση ὅτι ἡ λεβέντικη ζωή σφραγίζεται
ἀπ’ ἕναν ἀντάξιο θάνατο. Σ’ αὐτό το
χαμόγελο κρύβεται ὅλη ἡ λεβεντιά
τῆς ψυχῆς, πού ὄχι τόν Τοῦρκο, μά
οὔτε τόν Χάρο δέν προσκυνάει.

Τόν γέρο Δεληγιάννη τόν ἔσφα-
ξαν μέσα στό σπίτι του στά Λαγκάδια
τῆς Γορτυνίας στίς 7 Φεβρουαρίου
1816 καί πέταξαν τό σῶμα του ἀπ’ τό
παράθυρο, ἔξω στό χιόνι. Οἱ δικοί
του δέν καθάρισαν τόν τοῖχο ἀπό τά
αἵματα ἀλλά τά ἄφη σαν ἐκεῖ γιά χρό-
νια ὥστε νά θυμίζει τή θυσία του.

Στοῦ Λάλα σφάζουν πρόβατα,
στοῦ Μπαστηρᾶ κριάρια

καί στά Λαγκάδια στό χωριό σφά-
ζουν τό Ντεληγιάννη

‘γδόντα χρονῶνε γέροντα, σα-
ράντα μοραγιάννη.

Πᾶν’οἱ γερόντοι στόν πασά, πᾶνε
νά προσκυνήσουν,

πᾶν’ τά Ντεληγιαννόπουλα κι
αὐτός ὁ κύρ Κανέλλος.

— Καλημερούδια σου, πασά—Κα -
λῶς τόν κύρ Κανέλλο.

Κανέλλο, τί ἄργησες να’ρθεῖς, τό-
σον καιρό ποῦ λείπεις;

Κανέλλο ποὖν ὁ γέροντας, ὁ γέ-
ρο-Ντεληγιάννης;

Κεῖνος, πασά μ’ εἶν’ ἄρρωστος τώ-
ρα πεντέξι μέρες,

κεῖνος, πασά μ’ δέ μᾶς ἀκούει,
μόν’ κάθεται καί λέει:

Ἐγώ πασά δέν προσκυνῶ, βεζίρη
δέ φοβᾶμαι.

Τοῦ βαρυφάνη τοῦ πασᾶ καί στό
σουλτάνο γράφει

κι εὐθύς φερμάνι ἔβγαλε κι ἔστει-
λε νά τόν κόψει.29

Πλήμμυρα ζωῆς ἡ λεβεντιά τοῦ
ἀπροσκύνητου ἔχει θαμπώσει τόν
ἀνώνυμο τραγουδιστή πού θά κατα-
φύγει σέ σχηματικές ὑπερβολές γιά
νά ἐκφράσει τό μεγαλεῖο ἐκείνων,
πού δέν ἔγειραν ποτέ κεφάλι, ὅπως
οἱ Κολοκοτρωναῖοι,

Ὅπου δέν καταδέχονται τή γῆ νά
τήν πατήσουν

Καβάλα τρῶνε τό ψωμί, καβάλα
πολεμᾶνε.

Καβάλα πᾶν στην ἐκκλησιά, κα-
βάλα προσκυνᾶνε

Καβάλα παίρνουν ἀντίδωρο ἀπ’
τοῦ παπᾶ τό χέρι.30

Σ’ αὐτό τό κλίμα τῆς ὑπερβολῆς
τοῦ θαμπωμένου τραγουδιστῆ ἀπ’ τά
ὑπεράνθρωπα κατορθώματα ἀναφέ-
ρεται κι ὁ καταπληκτικός σέ σύλλη-
ψη στίχος γιά τούς κλέφτες:
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29.Σοφ. Δημητρακοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.100
30. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.87
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χιόνι ἔτρωγαν, χιόνι ἔπιναν καί τή
φωτιά βαστοῦσαν. 31

Κι αὐτή τή φωτιά τοῦ πολέμου δέν
τή βαστοῦσαν μέ τά χέρια οἱ κλέφτες,
μέ τήν ψυχή τή βαστοῦσαν. Ὅμως
στόν κλέφτη μέ τό ἴδιο ντύμα τῆς
παλληκαριᾶς καί τῆς λεβεντοσύνης
ἐκδηλώνεται καί ἡ θρησκευτική πί-
στη. “Κι ὅπως τό παλληκάρι μέ τ’
ἅρματά του γίνεται ὑπερασπιστής τῆς
θρησκείας, ἔτσι κι οἱ ἱερεῖς μέ τά ὅπλα
τῆς θρησκείας κρύβουν την λεβεντιά
τους καί τό χτυποκάρδι γιά τόν κοινό
ἀγώνα, πού λές καί μέ θεία φλόγα τόν
ὑποθάλπουν. Γι’ αὐτό οἱ ἱερεῖς καί
κλέφτες καί ἁρματωλοί καί καπετα-
ναῖοι μποροῦν στό φρόνημα νά ὀνο-
μαστοῦν”.32

Στό ρημοκλήσι τοῦ Δηροῦ λει-
τούργα ὁ πρωτοσύγκελλος…

Μά ἔξαφνα κι ἀνέλπιστα Τοῦρκοι
τόν περιλάβανε

κι ἔλαβε μόνο τόν καιρό καί σή-
κωσε τά χέρια του κι εἴπηκε:

Παντοδύναμε, δυνάμωσε τούς
Χριστιανούς,

τύφλωσε τούς Ἀγαρηνούς, τή ση-
μερινή τή μέρα. 33

Σ’ ἕνα ἄλλο παράξενο τραγούδι ὁ
κλέφτης καπετάνιος στά γηρατειά
του ἀποφασίζει νά γίνει καλόγερος.
Μά καί μές τήν ἐκκλησιά, λειτου ρ -
γῶν τας δέν μπορεῖ ν’ ἀποχωριστεῖ
τον πόλεμο, νά ξεχάσει τούς Τούρ-
κους.

Ἐγέρασα μωρέ παιδιά στούς κλέ-
φτες καπετάνιος

σαράντα χρόνια ἁρματωλός, πε-
νήντα χρόνια κλέφτης.

Θέλω ν’ ἀφήσω τήν κλεψιά, καλό-
γερος νά γένω

καλόγερος καί γούμενος καί ρα-
σοτυλιγμένος.

Δέκα χωριά ν’ ἐχάλασα, τά ξανα-
κτίζω πίσω

Καί σᾶς χαρίζω τ’ ἅρματα μαζί μέ
τήν εὐχή μου.

Νά ρίχνω καί στό θυμιατό μπα-
ρούτι ἀντί λιβάνι,

νά μοῦ θυμάει τόν πόλεμο, τά πε-
ρασμένα νειᾶτα

σεῖς νά χαλᾶτε τήν Τουρκιά, κι
ἐγώ νά σᾶς σχωρνάω”.34

Ἡ λεβεντιά πού συνόδευε τόν
ἀγωνιστή στή ζωή τόν ἀκολουθεῖ καί
στό μνῆμα. Ὁ κλέφτης τήν ὥρα πού
χαρούμενα δρασκέλαγε τά ρουμά-

31. Γ .Ἀποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, Ἀθήνα 1929, σελ.84
32. Κλ.Παπαχρήστου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.348
33. ἔνθ’ ἀνωτ.
34. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 348



νια, σάν πρωτοβγῆκε στά βουνά, εἶχε
μιά γιά πάντα συμφιλιωθεῖ μέ τόν
θάνατο.

Ἐνύχτωσε κι ἐβράδιασε πάει καί
τούτη ἡ μέρα

Σύρτε παιδιά μου γιά ψωμί πέρα
στό μοναστήρι

καί φέρτε καί παλιό κρασί τριο-
χρονήσιο

νά πλύνω τήν λαβωματιά πού μ’
ἔχουν λαβωμένο.

Πικρή ποὖναι ἡ λαβωματιά, φαρ-
μακερό ‘ν’ τό βόλι.

Ἐγώ παιδιά μου χάνομαι , ἐγώ
παιδιά πεθαίνω

μόν’ φέρτε μου τόν ταμπουρά νά
τό γλυκολαλήσω

κόψτε κλαριά καί στρῶστε μου
κλαριά γιά προσκεφαλάρι

και φτιάστε στό κιβούρι μου πλα-
τύ γιά δυό νομάτους

νά στέκω ὀρθός νά πολεμῶ καί
δίπλα νά γεμίζω. 35

Τά κλέφτικα τραγούδια διη-
γοῦνται συνήθως ἕνα σπουδαῖο κα-
τόρθωμα ἤ τον ἡρωικό θάνατο ἑνός
καπετάνιου. Μέ τόν τρόπο πού ὑμνεῖ -
ται ὁ θάνατος τοῦ παληκαριοῦ γίνε-
ται φανερό ὅτι ὁ κλέφτης μέ τόν ἴδιο

λεβέντικο τρόπο πού ἔζησε, μέ τόν
ἴδιο ἀντιμετώπισε καί τόν θάνατο. Ἡ
λεβεντιά δέν ἦταν ἔξαρση σέ κάποιες
σημαδιακές ὧρες, ἦταν κατάσταση
μόνιμη κι ἀγέρι τῆς ψυχῆς. Ἔτσι ὁ
θάνατος ἔδινε τήν εὐκαιρία στόν κλέ-
φτη νά διδάξει καί νά παραδειγματί-
σει μέ μιά λεβεντιά ἄλλης κατηγο-
ρίας.

Σαράντα χρόνους ἔζησα ἁρματω-
λός καί κλέφτης

κι’ ἄλλους σαράντα νἄμουνα πάλι
θέ νά πεθάνω.

Δέ τὄχω πώς θέ νά χαθῶ καί πώς
θέ νά πεθάνω

μόν’ τὄχω σέ παράπονο καί σ’
ἐντροπή μεγάλη

πού θά τό μάθει ἡ τουρκιά νά πά-
ει στήν Ἐλλασόνα

νά μοῦ χαλάσει τά χωριά τά ἔρη-
μα βιλαέτια.36

Γράφει ὁ Ἀποστολάκης: “ὅ,τι χα-
ρακτηρίζει τόν κλέφτη εἶναι ἡ ψυχή
καί ὁ αγώνας γιά τό ἀμόλευτο ἀγέρι
τῆς πνοῆς της, τή λευτεριά.”37. Αὐτή
ὅμως ἡ λευτεριά τῆς ψυχῆς τοῦ ἀπρο -
σκύνητου στά δημοτικά τραγούδια

35. Γ.Ἀποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.94
36. ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.69
37. Γ.Ἀποστολάκη, Το πνεῦμα τοῦ κλέφτικου τραγουδιοῦ, “Ἑλληνική Δημιουργία” 6 (1950)

τεῦχ. 62, σελ.335
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παίρνει ἄλλη διάσταση. Ἐπιγραμμα-
τικά τό δείχνει τό ἑπόμενο, τόσο
τραγικά παράδοξο τραγούδι.

Σύννεφο μαῦρο σκέπασε τό
Σοῦλι καί τήν Κιάφα

ὁλημερούλα ἐχιόνιζεν, ὁλονυχτίς
χιονίζει

κι ἀπ’ τό Σιστούνι πρόβαινεν ἕνας
λιγνός λεβέντης

Ἀπό τά Γιάννινα πικρά, μαῦρα
μαντάτα φέρνει :

τά παλληκάρια τά καλά συντρό-
φοι τους τά χάνουν

Ἀκοῦτε, Φώτου τά παιδιά, τοῦ
Δράκου παλληκάρια,

τό Δέλβινον τό ἄπιστον πρόδωσε
τά παιδιά μας.

Στ’ Ἀλῆ πασᾶ τοῦ τά ἔφεραν τά ἕξ
ἀράδα ἀράδα.

Αὐτός τά τέσσερα ‘σφαξε, τῶν δυό
ζωή χαρίζει,

τοῦ Δήμου Δράκου τόν ὑγιό καί τ’
ἀδελφοῦ τοῦ Φώτου.

Κι ἐκεῖνοι, καθώς τ’ ἄκουσαν, βα-
ριά τούς κακοφάνη:

— Δέσποτα— τόν πρωτόπαπαν
φώναξαν κι οἱ δύο— 

ψάλ’ ὅλων τά μνημόσυνα τῶν ἕξ
παλληκαριῶν μας.

Οὔτε Σουλιώτης ζωντανός στα χέ-
ρια του λογᾶται

οὔτε ὁ τύραννος ζωή τῶν Σου-
λιωτῶν χαρίζει.38

Αὐτή τή λεβεντιά τῆς ψυχῆς ὁ κλέ-
φτης τήν ἔχει σ’ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις
τῆς ζωῆς του, εἴτε γλεντᾶ, εἴτε πο-
λεμᾶ, εἴτε ἀγαπᾶ εἴτε λέει τήν προ-
σευχή του, εἴτε γιά τήν πατρίδα μαρ-
τυράει, ὅλα τοῦτα τά κάνει μ’ ἕνα
τρόπο λεβέντικο, ἐπιβλητικό και με-
γαλόπρεπο, μέσα στήν ἁπλότητα και
πατρογονικότητά του.39

38. Σοφ.Δημητρακοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 134
39. Κλ.Παπαχρήστου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 338
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Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἡ
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἄρχισε

στὴν Ἁγία Λαύρα τὴν 25η Μαρτίου
τοῦ 1821. Τότε ὁ Π. Π. Γερμανὸς ἔκα-
με δοξολογία στὸν παλαιὸ ναὸ τῆς Ι.
Μ. τῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων,
ἐξεφώνησε πατριωτικὸ λόγο, ὕψωσε
ὡς ἐπαναστατικὴ σημαία τὸ χρυσο-
κέντητο παραπέτασμα τοῦ ναοῦ καὶ μὲ
τὸ σύνθημα «ἐλευθερία ἢ θάνατος»
κήρυξε τὴν Ἐπανάσταση. Ἔπειτα εὐ -
λόγησε τὰ ὄπλα καὶ ὤρκισε τοὺς ἀγω-
νιστές, ἔξω ἀπὸ τὸ ναό. Πρώτη ἐπανα-
στατικὴ πράξη ἦταν ἡ πολιορκία καὶ
ἀπελευθέρωση τῶν Καλαβρύτων στὶς
21 Μαρτίου. Ἔπειτα ἡ Ἐπανάσταση
κηρύχθηκε καὶ σὲ διάφορα ἄλλα μέ-
ρη τῆς Πελοποννήσου καὶ τῆς Ἑλλά-
δος, σὲ διαφορετικὲς ἡμερομηνίες,
σὲ πολλὰ μέρη μὲ δοξολογίες καὶ
ὑψώσεις σημαιῶν. 

Ἀλλὰ στὶς 25 Μαρτίου 1821 ὁ Π.
Πατρῶν Γερμανὸς ἦταν ἤδη στὴν Πά-
τρα, ὅπου ἔκαμε δοξολογία στὸ ναὸ
τοῦ ἁγίου Γεωργίου, κοντὰ στὰ Ψηλὰ
Ἁλώνια. Ἔπειτα ἔστησε στὴν πλατεία
ἕνα ξύλινο σταυρό, τὸν ὁποῖο ἀσπά-
ζονταν ὅλοι καὶ ὁρκίζονταν ὅτι θὰ
ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πα-
τρίδος. Στὶς 25 Μαρτίου ὁ Π. Π. Γερ-
μανὸς συνέταξε διακήρυξη, ποὺ ἐπέ-
δωσε στοὺς προξένους τῶν πολιτισμέ-
νων κρατῶν στὴν Πάτρα. Στὴ Διακή-
ρυξη αὐτή, ποὺ στάλθηκε ἀπὸ τὸ
Ἀχαϊκὸ Διευθυντήριο στοὺς Προξέ-
νους, ὁ Π. Π. Γερμανὸς διεκτραγω-
δοῦσε τὰ δεινὰ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ
τοὺς Τούρκους καὶ ζητοῦσε τὴ βοή-
θεια τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν γιὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος. Τὴ Δια-
κοίνωση αὐτὴ ἐπέδωσε τὸ Ἀχαϊ κὸ Δι-
ευθυντήριο στὶς 26 Μαρτίου. Ἐνῶ στὶς

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΙ

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

τοῦ Βασ. Χαραλαμποπούλου

Φιλολόγου – Θεολόγου
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25 Μαρτίου ἐξέδωσε παρόμοια Δια-
κοίνωση καὶ ἡ Μεσσηνιακὴ Γερουσία
καὶ τὴν ἐπέδωσε στοὺς Προξένους
τῶν ξένων κρατῶν, στὴν Καλαμάτα, ἡ
ὁποία εἶχε ἀπελευθερωθεῖ ἤδη στὶς
23 Μαρτίου. Οἱ Ἐπαναστάτες στὴν
Πάτρα ἄρχισαν τὶς ἐχθροπραξίες στὶς
23 Μαρτίου, ἐξαιτίας τῶν βιαιοπρα-
γιῶν τῶν Τούρκων. Δὲν κατόρθωσαν,
ὅμως, νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν Πά-
τρα, διότι οἱ Τοῦρκοι κλείσθηκαν στὸ
κάστρο καὶ ἔλαβαν βοήθεια ἀπὸ τὸν
ἀρχηγὸ τοῦ τουρκικοῦ στόλου τῆς πε-
ριοχῆς Γιουσοὺφ Πασά. Ἡ Πάτρα
ἦταν ἐλεύθερη, ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι ἀμύ-
νονταν σθεναρὰ στὸ κάστρο.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἄρχισε
λοιπὸν ἐπίσημα στὶς 23 Μαρ-

τίου 1821 στὴν Πάτρα καὶ στὴν Καλα-
μάτα, μὲ τὶς πολιορκίες τῶν πόλεων
αὐτῶν καὶ τὶς Διακηρύξεις στοὺς Προ-
ξένους τῶν ξένων Δυνάμεων στὶς 25
καὶ 26 Μαρτίου 1821. Τί ἔγινε, ὅμως,
στὶς 25 Μαρτίου στὴν Ἁγία Λαύρα καὶ
τί ἔκανε ὁ Π. Πατρῶν Γερμανὸς ἐκεῖ
καὶ πότε κήρυξε ἐπίσημα τὴν Ἐπανά-
σταση; Τὰ θέματα αὐτὰ θὰ διερευνή-
σουμε μὲ βάση τὰ γεγονότα, ποὺ ἀνα-
φέρει ἡ Ἱστορία. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς μυήθηκε
στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἀπὸ τον Στεμνι-
τσιώτη Φιλικὸ Ἀντώνιο Πελοπίδα τὸ
1818. Ἔπειτα ἀνακηρύχθηκε Ἔφο-
ρος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στὴν Πε-

λοπόννησο. Φρό ντισε νὰ κατηχήσει
στὴ Φ.Ε. πολλοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Προ-
κρίτους. 

Στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου 1821 ἦλθε
στὴν Πελοπόννησο ὁ Ἀρχιμανδρίτης
Γρηγόριος Δικαῖος, ὁ γνωστὸς Παπα-
φλέσσας, φέρνοντας ἐπιστολὲς τοῦ
Γενικοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑταιρείας Ἀλε-
ξάνδρου Ὑψηλάντου, ὁ ὁποῖος στὴν
ἀρχὴ σκόπευε νὰ ἀρχίσει τὴν Ἐπανά-
σταση στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας στὶς
23 Φεβρουαρίου 1821. Ἀλλὰ ἡ Ἐπα-
νάσταση ἐκείνη ἀπέτυχε, διότι δὲν τὴν
ὑποστήριξαν οἱ ἐντόπιοι ἀρχηγοὶ καὶ
διότι ἡ Ρωσία ἔδωσε ἄδεια στὸ Σουλ-
τάνο νὰ μεταφέρει στρατεύματα στὶς
Ἡγεμονίες, γιὰ νὰ καταπνίξει τὴν
Ἐπανάσταση. Ἡ Ἐξέγερση τοῦ Ἀλ.
Ὑψηλάντη ὠφέλησε τὸν Ἀγώνα στὴ
νότια Ἑλλάδα, διότι οἱ Τοῦρκοι φο-
βοῦνταν ἐπέμβαση τῶν Ρώσων καὶ
διατηροῦσαν πολλὰ στρατεύματα στὴ
βόρεια Βαλκανική. Ἔτσι δόθηκε ἡ
εὐκαιρία στοὺς Ἕλληνες νὰ ἐμπεδώ-
σουν τὴν Ἐπανάσταση στὴ νότια
Ἑλλάδα.

ὉΠαπαφλέσσας ἐργάσθηκε πο-
λύ, γιὰ νὰ ξεκινήσει ἡ Ἐπανά-

σταση στὴν Πελοπόννησο. Διέσπειρε
παντοῦ εἰδήσεις ὅτι μία μεγάλη δύνα-
μη, ἡ Ρωσία, θὰ μᾶς βοηθήσει καὶ
ἄλλα ἀναληθῆ πράγματα, γιὰ νὰ ἐξε-
γείρει τὸ λαό. Ο Π. Πατρὼν Γερμανὸς
καὶ οἱ Πρόκριτοι τῆς Ἀχαΐας φοβήθη-



καν μήπως γίνει καμία ἄκαιρη καὶ
ἀπρόσεκτη ἐξέγερση καὶ πάθουμε
ὅσα δεινὰ ἀκολούθησαν τὴν ἀτυχῆ
ἐπανάσταση τοῦ Ὀρλώφ. Γι’ αὐτὸ κά-
λεσαν τὸν Παπαφλέσσα σὲ μυστικὴ
σύσκεψη στὴ Βοστίτσα (Αἴγιο), στὴ
Μονὴ Ταξιαρχῶν, δῆθεν γιὰ νὰ ρυθ-
μίσουν ζητήματα τῆς Μονῆς, ἀλλὰ
στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ μάθουν
τὰ σχέδια τοῦ Παπαφλέσσα καὶ νὰ κα-
νονίσουν τὴν πορεία τους. Στὴ σύσκε-
ψη αὐτὴ μετεῖχαν οἱ Πρόκριτοι τοῦ
Αἰγίου καὶ ὁ Π. Πατρὼν Γερμανὸς καὶ
ὁ Ἐπίσκοπος Κερνίκης (Καλαβρύτων)
Προκόπιος. Ὁ Παπαφλέσσας ἔδειξε
τὰ γράμματα τοῦ Ὑψηλάντη καὶ παρό-
τρυνε τοὺς Προκρίτους νὰ ἀρχίσουν
τὴν Ἐπανάσταση. Οἱ Πρόκριτοι στά-
θηκαν διστακτικοί, διότι ἤσαν ἀπρο-
ετοίμαστοι. Γι’ αὐτὸ ἀπεφάσισαν νὰ
ἀναβάλουν τὴν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα γιὰ
τὴν 25η Μαρτίου ἢ τὴν 23η Ἀπριλίου
ἢ τὸ πολὺ γιὰ τὴ 21η Μαΐου. Στὸ με-
ταξὺ αὐτοὶ θὰ ἐπιβεβαίωναν τὶς πλη-
ροφορίες τοῦ Παπαφλέσσα καὶ θὰ
ἔκαναν τὶς κατάλληλες προετοιμασίες
(Τ. Γριτσοπούλου, Ἡ παρὰ τὴν Βοστί-
τσαν μυστικὴ σύσκεψις τῶν Πελοπον-
νησίων ἡγετῶν «Μνημοσύνη» τ. Δ΄,
1972-73, σελ. 46 κ.ε.).

Οἱ Τοῦρκοι ἔμαθαν πολλὰ γιὰ τὴν
προετοιμαζόμενη ἐπανάσταση ἀπὸ τὶς
ἀκριτομύθιες τοῦ Παπαφλέσσα καὶ
ἔλαβαν τὰ μέτρα τους. Ὁ Σουλτάνος

παρήγγειλε στὸν Καημακάμη τοῦ Μο-
ριὰ Μεχμὲτ Σαλὴ (ἀντιπρόσωπο τοῦ
Πασᾶ Χουρσίτ, ποὺ πολεμοῦσε στὸν
Ἀλὴ Πασὰ στὰ Ἰωάννινα) νὰ συγκεν-
τρώσει τοὺς Προκρίτους καὶ Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Πελοποννήσου στὴν Τριπο-
λιτσά, γιὰ νὰ ἐμποδίσει τὴν Ἐπανά-
σταση. Οἱ περισσότεροι ὑπήκουσαν
στὴ διαταγὴ τοῦ Μεχμὲτ Σαλὴχ καὶ
ἔστειλαν ἀντιπροσώπους στὴν Τριπο-
λιτσά, ὅπου ὁ Καημακάμης τοὺς κά-
λεσε γιὰ σύσκεψη, στὴν πραγματικό-
τητα ὅμως γιὰ νὰ τοὺς ἔχει ὡς ὁμή-
ρους, ὥστε νὰ ἐμποδίσει τὴν Ἐπανά-
σταση. Δὲν πῆγαν στὴν Τριπολιτσὰ
μόνο οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Πρόκριτοι
τῆς Ἀχαΐας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Π.
Πατρὼν Γερμανὸς ἀνέβαλε μὲ διάφο-
ρες δικαιολογίες τὴν ἀναχώρησή του
ἀπὸ τὴν Πάτρα. Τέλος στὶς 17 Φε-
βρουαρίου ἀναχώρησε γιὰ τὰ Καλά-
βρυτα, ὅπου ἔμεινε μερικὲς ἡμέρες
στὸ κρεβάτι, προσποιούμενος ὅτι ἔπα-
σχε ἀπὸ ρευματισμοὺς τῶν ποδῶν.
Στὰ Καλάβρυτα συγκεντρώθηκαν καὶ
οἱ ἄλλοι Πρόκριτοι τῆς Ἀχαΐας καὶ ὁ
Ἐπίσκοπος Κερνίκης Προκόπιος. Εἶ -
χαν, ὅμως, πληροφορίες ὅτι στὴν Τρι-
πολιτσὰ κινδυνεύει ἡ ζωή τους. Γι’
αὐτὸ ἀναζητοῦσαν πρόφαση νὰ μὴν
πᾶνε. Τέλος, σοφίσθηκαν τὸ ἑξῆς τέ-
χνασμα. Νὰ δώσουν πλαστὴ ἐπιστολὴ
σὲ δῆθεν ταχυδρόμο, ποὺ θὰ ἐρχόταν
ἀπὸ τὴν Τρίπολη, καὶ θὰ τοὺς εἰδο-
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ποιοῦσε μὲ αὐτὴ κάποιος φίλος τους
ἀπὸ τὴν Τριπολιτσὰ γιὰ τὶς προθέσεις
τῶν Τούρκων.

Ξεκίνησαν, λοιπόν, ἀπὸ τὰ Καλά-
βρυτα στὶς 9 Μαρτίου προχωρώντας
γιὰ τὴν Τριπολιτσά. Στὸ δρόμο, ὅμως,
ἔξω ἀπὸ τὰ Μαζέικα συνάντησαν τὸν
δῆθεν ταχυδρόμο, ἀπὸ τὴν Τριπολι-
τσά, ποὺ τοὺς ἐπέδωσε τὴν πλαστὴ ἐπι-
στολή. Αὐτοὶ τὴ διάβασαν μπροστὰ
στοὺς συνοδοὺς τοὺς Τούρκους φρου-
ρούς, διαμαρτυρήθηκαν καὶ γύρισαν
πίσω. Ἔμειναν μία βραδιὰ στὸ χωριὸ
Καρνέσι, κοντὰ στὰ Μαζέικα. Ἔπειτα
πῆγαν στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας,
γιὰ νὰ σκεφθοῦν περὶ τοῦ πρακτέου.
Ἐκεῖ ἔκαμαν συσκέψεις περίπου ὡς τὶς
17 Μαρτίου, ὁπότε πῆγαν στὶς ἐπαρ-
χίες τους νὰ στρατολογήσουν ἄνδρες,
γιὰ νὰ ἀντιταχθοῦν κατὰ τῶν Τούρκων.
Ἡ παραμονὴ τοῦ Π. Πα τρῶν Γερμα-
νοῦ καὶ τῶν ἄλλων Προκρίτων στὴν
Ἁγία Λαύρα ἔδωσε ἀφορμὴ στὴ δημι-
ουργία τοῦ θρύλου γιὰ τὴν Ἐπανάστα-
ση στὴν Ἁγία Λαύρα. Τὴ σχετικὴ πα-
ράδοση ἀναφέραμε στὴν ἀρχὴ τοῦ
ἄρθρου αὐτοῦ. Μερικοὶ ἀμφισβητοῦν
τὴν παράδοση αὐτὴ γιὰ διάφορους
λόγους. Τὴ θεωροῦν μεταγενέστερη
ἱστορία. Ὅμως αὐτὴ δὲν δημιουργή-
θηκε μεταγενέστερα. Τὸ 1821 τὴν
ἔμαθε ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἀχαΐας
καὶ τὴν ἀναφέρει στὸ βιβλίο του ὁ Γάλ-
λος Πρόξενος στὴν Πάτρα Φρανσουά

Που κεβίλ «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, ἤτοι Ἱστορία τῆς ἀνα-
γεννηθείσης Ἑλλάδος». Αὐτὴ ἐκδόθη-
κε στὸ Παρίσι τὸ 1824, μεταφράσθη-
κε πολὺ ἀργὰ στὰ Ἑλληνικά, τὸ 1891.
Ἡ παράδοση τῆς Ἁγίας Λαύρας πε-
ριέχει κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα, γιὰ
τὰ ὁποία ὑπάρχουν πολλὲς ἄλλες πλη-
ροφορίες (βλ. σχετικὴ μελέτη τοῦ Βασ.
Χ. Χαραλαμποπούλου στὴν «Ἐπε -
τηρίδα τῶν Καλαβρύτων», τ. ΙΗ΄, σσ.
5-68).

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 δὲν
ἄρχισε τὴν ἴδια ἡμέρα σὲ ὅλα

τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας. Στὴν Πελοπόν-
νησο ἄρχισε στὰ τέλη Μαρτίου 1821,
σὲ ἄλλες περιοχὲς ἄρχισε τὸν Ἀπρίλιο
ἢ τὸ Μάιο. Στὴν Πάτρα καὶ στὴν Κα-
λαμάτα ἡ Ἐπανάσταση ἄρχισε στὶς 23
Μαρτίου. Σὲ ἄλλα μέρη ἄρχισε ἀργό-
τερα. Πάντως ἡ 25η Μαρτίου θεω-
ρεῖται ὡς κεντρικὴ ἡμερομηνία ἐνάρ-
ξεως τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν Πελο-
πόννησο καὶ σὲ μερικὰ μέρη τῆς Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδας. Γι’ αὐτὸ ὁ ἑλληνικὸς
λαὸς μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἄρχισε
νὰ τιμᾶ τὴν ἐπέτειο τῆς ἐνάρξεως τῆς
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 στὶς 25 Μαρ-
τίου, γιὰ νὰ συνδέσει τὴ θρησκευτικὴ
ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, (τὴν ἑορτὴ τῆς ἐνάρξεως τῆς πραγ-
ματοποιήσεως τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων) μὲ τὴν
ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς μας Ἐπαναστάσε-

102 Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΙ Ο Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ



ως, ἡ ὁποία ἔφερε τὴν αὐγὴ τῆς ἐλευ-
θερίας στὴν πολύπαθη χώρα μας. Ἡ
Πολιτεία ἑόρταζε σὲ ἄλλες ἡμερομη-
νίες, διαφορετικὲς σὲ κάθε μέρος, τὴν
ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.
Στὰ περισσότερα μέρη, ὅμως, τὴν ἐπέ-
τειο αὐτὴ ἑόρταζαν στὶς 25 Μαρτίου.
Γι’ αὐτὸ ὁ Βασιλιὰς Ὄθωνας ἐξέδωσε
Βασιλικὸ Διάταγμα τὸ ἔτος 1838, μὲ
τὸ ὁποῖο καθιέρωσε τὸν ἐπίσημο ἑορ-
τασμὸ τῆς ἐθνικῆς μας Ἐπαναστάσε-
ως στὶς 25 Μαρτίου, καὶ αὐτὸ ἰσχύει
ὡς σήμερα. Ὁ συνδυασμὸς τῆς θρη-
σκευτικὴς μὲ τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ ἔδωσε
λαμπρότητα καὶ στὶς δυὸ ἑορτές. Τό-
νισε τὸ θρησκευτικὸ νόημα τοῦ ἡρωι-
κοῦ ἀγώνα τοῦ 1821, ὁ ὁποῖος ἦταν
ἀγώνας «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος»,
ὅπως ἀναφέρουν πολλοὶ Ἀγωνιστὲς
στὰ Ἀπομνημονεύματά τους, καθὼς
καὶ οἱ ἐπίσημες Διακηρύξεις, ποὺ
γράφηκαν κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἀγώ-
να. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὕψωση τῆς ἐπα-
ναστατικῆς σημαίας στὴ Μονὴ τῆς
Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων δὲν ἔχου-
με σαφεῖς μαρτυρίες, διότι οἱ Πρόκρι-
τοι ποὺ ἔμειναν ἐκεῖ ἀπὸ 10-13 ἤ 17
Μαρτίου 1821 δὲν κράτησαν Πρα-
κτικὰ γιὰ τὶς συσκέψεις τους. Σκόρ-
πιες σκέψεις βρίσκουμε στὰ ἀπομνη-
μονεύματα πολλῶν καὶ στὶς λαϊκὲς
προφορικὲς παραδόσεις, ἀλλὰ καὶ
γραπτὲς μαρτυρίες. Ἑπομένως δὲν

μποροῦμε νὰ ἔχουμε λεπτομερειακὴ
καὶ τεκμηριωμένη εἰκόνα. Πάντως
εἶναι ἀναμφίβολο ὅτι κάτι σοβαρὸ ἔγι-
νε στὴν Ἁγία Λαύρα μεταξὺ 13-17
Μαρτίου 1821. Ἑπομένως τὰ γεγονό-
τα τῆς Ἁγίας Λαύρας δὲν ἔλαβαν χώ-
ρα στὶς 25 Μαρτίου, ὅπως λέει ὁ σχε-
τικὸς θρύλος, ἀλλὰ πιθανῶς στὶς 17
Μαρτίου. Τότε τὸ Μοναστήρι πανηγυ-
ρίζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀλεξίου, τοῦ
ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ συρρέουν
ἐκεῖ πολλοὶ ἀπὸ τὰ γύρω χωριά. Ἡ με-
τάθεση τῆς ἡμερομηνίας στὶς 25 Μαρ-
τίου ἔγινε γιὰ νὰ συνδεθεῖ ἡ ἑορτὴ τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μὲ τὴν
ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως,
ὅπως ἀναφέραμε.

’Εξ ἄλλου δοξολογίες καὶ ὑψώ-
σεις σημαιῶν στὴν ἀρχὴ τῆς

Ἐπαναστάσεως ἔγιναν σὲ πολλὰ μέ-
ρη, γιὰ τὰ ὁποία ἔχουμε λεπτομερεῖς
γρα πτὲς πληροφορίες. Καὶ ὅμως κα-
μία ἀπὸ τὶς δοξολογίες ἐκεῖνες δὲν
ἐκρίθη ἰσάξια της δοξολογίας στὴν
Ἁγία Λαύρα. Δὲν τιμῶνται ἐπίσημα
ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, παρὰ μόνο σὲ
μερικὲς τοπικὲς ἑορτές. Ἡ Ἁγία Λαύ-
ρα συμβολίζει ὅλες ἐκεῖνες τὶς
ἡρωικὲς ἐνάρξεις τῶν κατὰ τόπους
ἐπαναστάσεων, ποὺ γενίκευσαν τὸν
Ἀγώνα τοῦ 1821. Ἡ Ἁγία Λαύρα εἶναι
ἱερὸς τόπος, ἡ ἐθνικὴ κιβωτὸς τῶν
ἐθνικῶν μας ἰδανικῶν καὶ ἀγώνων. 
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Φιλανθρωπία 
καί λατρευτική πράξη  

Α. Προλογικά
Ξεκινώντας τή μελέτη αὐτή, θά ἤθε -

λα νά θέσω ἐνώπιον παντός ἐνδιαφε-
ρομένου, ἕναν προβληματισμό, μέ
πολλές παραμέτρους. Πλοῦτος καί ἐλε-
ημοσύνη ἤ ἐλεημοσύνη καί πλοῦτος;
Ὅπως θά λέγαμε: Ὕλη καί Πνεῦμα ἤ
Πνεῦμα καί ὕλη; Ἤ ἀκόμα καί ἀλλιῶς:
Ἔχω καί δίνω ἤ δίνω καί ἔχω; Ἐπιπλέ-
ον, λατρευτική πράξη καί φιλανθρωπία
ἤ φιλανθρωπία καί λατρευτική πράξη;
Ὁ ἐλεῶν, λατρεύει ὁπωσδήποτε, εὐερ-
γετεῖ καί ὠφελεῖται. Γι’ αὐτό καί τό θέ-
μα «Ἐλεημοσύνη», εἶναι ἀπό τά πλέον
συζητημένα καί ἐνδιαφέροντα ἀπό
ἄποψη πνευματική, κοινωνική, θεολο-
γική, φιλοσοφική. Πολλοί κατά και-
ρούς, διατύπωσαν διάφορες ἑρμηνεῖες
καί ἀπόψεις. Δέν μποροῦσαν, ἑπομέ-
νως, νά μήν ἀσχοληθοῦν καί ὅλοι οἱ

Πατέρες τῆς Ἐκ κλησίας, ἰδιαιτέρως μά-
λιστα οἱ τρεῖς μέγιστοι Ἱεράρχες, μέ
τοῦτο τό θέμα, καθόσον σχετίζεται καί
μέ τά ὑλικά μέσα καί μέ τά πνευματικά
προσδοκώμενα. Ἀντιπροσωπευτικά
εἶπαν, μερικοί, κατά καιρούς: Ὅταν
ἐλεῶ δέν ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι δίδω,
ἀλλά ὅτι ἀποδίδω τό ὀφειλόμενο.
Ἄλλος πάλι σημείωσε ὅτι ὁ πλοῦτος καί
τό μεγαλεῖο της ψυχῆς φαίνονται ἀπό
τίς ἄδειες τσέπες. Τρίτος, ἀκόμη, συνέ-
δεσε τήν ἐλεημοσύνη μέ τήν εὐεργε-
σία, γιά τήν ὁποία δέν ὑπάρχει ὑπερ-
βολή, δέν περατοῦται, οὔτε σημεῖο λή-
ξεως καί τελειωμοῦ.  

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἰδιαίτερα, ξε-
χωριστοί ἀπό τήν πλειάδα τῶν ἁγιώνυ-
μων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς με-
γάλοι «φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότη-
τος», πού διατράνωσαν καί ἑρμήνευ-
σαν μέ τίς διδαχές τούς ὁλόκληρη τή
θεία Ἀποκάλυψη, ἔδωσαν ἐντυπωσια-
κό το παρόν, θεωρητικά καί πρακτικά,
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σέ τοῦτο τό θέμα. Ὁ καθένας ἀπό τή
σκοπιά του καί τή θέση του ἔδωσε τή
διάσταση τῆς ἐννοίας τῆς ἐλεημοσύ-
νης. Ἔπραξαν καί δίδαξαν, προκειμέ-
νου νά ἐμφανίσουν τήν ἐλεημοσύνη
ὡς πράξη καί διδασκαλία χρέους θρη-
σκευτικοῦ καί λατρευτικοῦ καί ὄχι
ἁπλά φιλανθρωπικοῦ. Οὔτε κάν ὡς
πράξη κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί
φιλαλληλίας. Πρακτικοποίησαν τήν
ἔννοια τῆς ἐλεημοσύνης καί τήν συνέ-
δεσαν μέ τή λειτουργική ζωή, ὡς ἕνα
μέρος τῆς λατρευτικῆς συνάξεως τῶν
πιστῶν. Τήν συνέδεσαν, μάλιστα, καί
μέ τούς τρεῖς ἄξονες τῆς πνευματικῆς
ζωῆς. Τή Νηστεία, τήν Ἀγρυπνία καί
τήν Προσευχή. Ἔδωσαν, ἐπιπλέον,
καί τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους πρέ-
πει νά ἀσκεῖται ἡ ἐλεημοσύνη, ὥστε
νά ἐκφράζεται ἡ συμπόνια ὡς φιλεύ-
σπλαχνη διάθεση, ἡ δικαιοσύνη ὡς
θεία συμπάθεια, ὁ σεβασμός καί ἡ πα-
ρηγοριά στόν συνάνθρωπο. 

Πτυχές τῆς ἐλεημοσύνης, σύμφω-
να μέ τίς διδασκαλίες καί τήν πρακτική
δραστηριότητα καί τῶν Τριῶν Ἱερα -
ρχῶν, θά παρουσιάσουμε σαφέστερα
στή συνέχεια. Ξεκινᾶμε, ὅμως, μέ τήν
ἀπαραίτητη ἀναφορά περί τήν προ-
έλευση τῆς ἰδέας καί ἀρετῆς τῆς ἐλε-
ημοσύνης, ἀπ’ ὅπου καί οἱ Τρεῖς Ἱε -
ράρχες ἄντλησαν τίς διδαχές τους. 

Β. Προέλευση τῆς ἰδέας 
Οἱ τρεῖς μεγάλοι Ἱεράρχες καί ὅλοι

οἱ ἄλλοι Πατέρες, ἄντλησαν τήν ἰδέα
περί τῆς ἐλεημοσύνης, ὡς διακεκριμέ-
νης ἀρετῆς, ἀπό τήν θεία Ἀποκάλυψη.
Ἰδιαιτέρως μάλιστα ἀπό τή θεία διδα-
σκαλία τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Αὐτήν τήν ἰδέα τήν καλλιέρ-
γησαν, τήν ἀνέδειξαν καί τήν προσέ-
φεραν στό πλήρωμα τῆς πρώτης ἐνι-
αίας Ἐκκλησίας, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας καί
Καθολικῆς. Τοῦτο τό ἔπραξαν καθό-
σον διέγνωσαν ἐξ ἀρχῆς τό μέγεθος
τῆς ἀξίας τῆς ἐλεημοσύνης, σέ συν-
δυασμό μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς θρη-
σκευτικότητας καί πνευματικότητας
τῶν πιστῶν. Μέ τήν ἐλεημοσύνη προσ-
διορίζεται καί ἐπιβεβαιώνεται ἡ πνευ-
ματική ἀνέλιξη τῶν πιστῶν. Δέν ἦταν
αὐτή ἡ ἐλεημοσύνη, μιά ἁπλή εὐεργε-
σία σέ ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώ-
πους. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶχε βαθύτερο
νόημα καί ἰδιαίτερη ἀποστολή, ἀφοῦ
κατά τόν προφητάνακτα Δαβίδ, ἀπό
τήν Παλαιά ἀκόμα ἐποχή, χαρακτηρί-
ζεται, ὄχι τόσο ὡς φιλανθρωπία, ἀλλά
ὅσο ἀπό θρησκευτική πνευματική ποι-
ότητα κάθε δικαίου καί πιστοῦ ἀνθρώ-
που. Διδάσκει καί ἀποκαλύπτει ὁ Δα-
βίδ ὅτι: «Ὅλην τήν ἡμέραν ἐλεεῖ καί
δανείζει ὁ δίκαιος» (Ψαλμός λστ΄ 26).
Δηλαδή: Ὅλη τή μέρα ὁ δίκαιος, πού
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στήν περίπτωση ἐννοεῖται ὡς ὁ ὅσιος
ὁ ἀφοσιωμένος τοῦ Θεοῦ, ἐξακολου-
θεῖ νά μεταδίδει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ
καί τήν ἐλεημοσύνη, ὡς ἀποτέλεσμα
τοῦ ἐλέους πού ἔλαβε, σέ ὅσους βρί-
σκονται σέ στενόχωρη ἤ προφανῆ
παντοειδῆ ἀνάγκη, ὑλική καί πνευμα-
τική. Ἐκ τούτου δέ τοῦ λόγου καί ὁ
ἱερός Ὑμνογράφος μας, θά συμπλη-
ρώσει: «Ταῦτα καί Δαβίδ ὁ Προφήτης
διδάσκει λέγων. δίκαιος ἀνήρ ὁ ἐλεῶν
ὅλην τήν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ
Κυρίου καί τῷ φωτί περιπατῶν». (Δοξ.
Αἴνων Ε΄ νηστειῶν). Ὄχι μόνον ὁ
ἐλεῶν, ἀλλά καί ὁ διηγούμενος εὐχα-
ρίστως τίς διδασκαλίες τοῦ Κυρίου, γί-
νεται ἐλεήμων καί ζεῖ καί κινεῖται (κα-
τατρυφῶν), μέσα στό φῶς αὐτῶν τῶν
διδασκαλιῶν περί ἐλεημοσύνης. 

Ἐπιπλέον, ὁμιλῶντας καί ὁ Κύριος,
συνέδεσε τήν ἐλεημοσύνη πρός τόν
συνάνθρωπο, κατά τήν ἀναλογία τοῦ
ἐλέους τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.
Ὅσο ἔλεος λαμβάνουμε μέ ἀγάπη οἱ
ἴδιοι ἀπό τό Θεό, ὀφείλουμε νά τό με-
ταδώσουμε, ὁμοίως μέ ἀγάπη, στόν
πλησίον πού τό στερεῖται. Αὐτή δέ ἡ
μετάδοση, πού μπορεῖ νά εἶναι καί κα-
θαρά πνευματική καί διδακτική, εἶναι
ἀναγκαῖο νά προσφέρεται μέ προθυ-
μία καί εὐσπλαχνία. Αὐτή εἶναι ἡ ἐλε-
ημοσύνη πού δίδαξε ὁ Κύριος, γιά τήν

ὁποία μάλιστα ὑπάρχουν καί πολλές
μορφές της, ὑλικές καί ἠθικές, πνευ-
ματικές, ἀνάλογες μέ τήν ἔκταση τοῦ
ἐλέους τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐκφράζονται
καί ἀποδίδονται ἀνάλογα μέ τό βάθος
καί τό πλάτος τῆς ἀγάπης πού ἔλαβε ὁ
καθένας μας, ὡς ἐλεημένος ἀπό τήν
θεία προσωπικότητα. «Ποικίλος γάρ ὁ
τῆς ἐλεημοσύνης τρόπος καί πλατεία
αὕτη ἡ ἐντολή», θά διακηρύξει ὡς
ἑρμηνευτῆς καί διδάσκαλος τῶν δι-
δαχῶν τοῦ Χριστοῦ καί ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος. Εἶναι κατά ταῦτα ἡ ἐλεημο-
σύνη μιά ἔκφραση τῆς ἀρετῆς καί τοῦ
εὐλαβοῦς χρέους, μέσα στό πέλαγος
τῆς θείας ἀγάπης. Μέ τόν μακαρισμό
δέ, «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες. ὅτι αὐτοί
ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε΄ 7) θέλησε ὁ
Κύριος νά δείξει στόν ἄνθρωπο ὅτι διά
τῆς ἐλεημοσύνης, πνευματικά καί ὑλι-
κά, ὁδηγεῖται στήν εὐτυχία καί τήν μα-
καριότητα. Αὐτήν τήν μακαριότητα καί
εὐτυχία πού χορηγεῖ ὁ Θεός σέ ὅσους
ἐντάσσονται καί ζοῦν μέσα στήν λα-
τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ
μπορεῖ ὁ πιστός νά μεταδίδει τήν ἐν
Χριστῷ ἀγάπη του πρός τόν πλησίον,
ταυτιζόμενος συγχρόνως μέ τόν Χρι-
στό καί τόν πλησίον σέ μιά λατρευτική
ἑνότητα. Αὐτή εἶναι ξεκάθαρη ἐντολή
τοῦ Κυρίου πού δόθηκε γιά τόν ἐλεη-
μένο ἄνθρωπο πού δέν ἤθελε νά ἐλε-
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ήσει τόν συνάνθρωπό του. Διέταξε καί
ἐπέπληξε τότε τόν ἀνελεήμονα δοῦλο
γιά τή συμπεριφορά του πρός τόν σύν-
δουλό του. Τόν κατακεραύνωσε: «Οὐκ
ἔδει καί σέ ἐλεῆσαι τόν σύνδουλόν
σου, ὡς καί ἐγώ σέ ἠλέησα;». (Ματθ.
ιη΄ 33). Αὐτή ἡ ἐντολή ἐπιβεβαιώνει
τήν λατρευτική ἰδιότητα καί ἀποστολή
τῆς ἐλεημοσύνης. Ἄλλωστε γιά τό Θεό
ἡ κάθε ἰδέα καί ἀρετή, ὅπως καί τῆς
ἐλεημοσύνης, λειτουργεῖ κατά τό συ-
ναμφότερο: Δίνω καί παίρνω.

Πρῶτο συμπέρασμα ἑπομένως, ὡς
πρός τήν προέλευση τῆς ἰδέας καί
ἀρετῆς τῆς ἐλεημοσύνης, εἶναι ὅτι
αὐτή νομοθετήθηκε ἀπό τόν Θεό πρός
τόν σκοπό νά καλύπτει ἕνα εὐρύ φά-
σμα εὐλαβοῦς δραστηριότητας τῶν
πιστῶν, μέ τήν ἀνάλογη ποικιλότητα.
Νά καταλαμβάνει, δηλαδή, ὅσο φά-
σμα καλύπτει ἡ ὅλη λατρευτική διαδι-
κασία, πνευματικά καί ὑλικά, μέσω τῆς
ὁποίας δίδεται ἀφορμή νά εὐχαρι-
στεῖται πολλαπλῶς ὁ Θεός. Ἡ συνά-
φεια ἐλεημοσύνης καί λατρείας τοῦ
Θεοῦ, ὅπως καί ἡ ἀνταπόδοση ἀπό
τόν Θεό πρός δημιουργία τοῦ «θησαυ-
ροῦ ἐν οὐρανῷ», συνιστοῦν βασικές
πτυχές τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου
περί ἐλεημοσύνης. Κατά τή διδασκα-
λία δέ τῶν Ἀποστόλων στίς Πράξεις
καί μέ τήν μαρτυρία τοῦ ἀδελφοθέου

Ἰακώβου, ἐξαίρεται τό «ἔργο» τῆς ἐλε-
ημοσύνης, ὡς ἀπαραίτητο συμπλήρω-
μα γιά νά μήν καταστεῖ ἡ πίστη μας
«νεκρά».

Μέ δεδομένη τήν προέλευση τῆς
ἰδέας καί ἀρετῆς τῆς ἐλεημοσύνης
ἀπό τή θεία διδασκαλία τοῦ Κυρίου,
ὅλοι οἱ ἑρμηνευτές Πατέρες τῆς Ἐκ -
κλησίας μας τήν διερμήνευσαν ἀναλό-
γως, διευκρινίζοντας κάποιες δυσερ-
μήνευτες ἀπόψεις ἤ καί συστηματο-
ποίησαν ἐξειδικευμένες θέσεις. Στό
ἔργο τοῦτο συστηματοποίησαν, ὡς
πρωταρχικό μέρος στίς περί ἐλεημο-
σύνης διδαχές, καί οἱ τρεῖς μεγάλοι
Πατέρες καί Ἱεράρχες, ὁ Μ. Βασίλει-
ος, ὁ ἱ. Χρυσόστομος καί ὁ Γρηγόριος
ὁ θεολόγος, ὡς ἀποδειχθέντες καί
φωστῆρες τῶν ἐντολῶν καί διδαχῶν
τῆς τρισηλίου Θεότητος. Μερικές ἀπό
τό πλῆθος τῶν διερμηνευμένων ἀπό-
ψεών τους συστηματικά, θά παραθέ-
σουμε στή συνέχεια, μαζί μέ ἄλλες
πρόσφορες ἀπόψεις. Πρώτη ἄποψη,
κατά ταῦτα, εἶναι ἐξεταστέα ἡ ἐλεημο-
σύνη ὡς καθῆκον φιλανθρωπίας καί
λατρευτικῆς πράξης.

1. Ἡ Ἐλεημοσύνη ὡς καθῆκον  
Ἡ ἐλεημοσύνη, ὡς καθῆκον, προ-

έρχεται καί ἀπορρέει καί πάλι ἀπό τήν
θεία διδασκαλία. Εἶναι ὅπως διαπι-
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στώσαμε μιά θρησκευτική πράξη καί
ἐντάσσεται στά γενικά καί εἰδικά λα-
τρευτικά καθήκοντα τῶν θρησκευομέ-
νων καί πιστευόντων. Ἰδιαιτέρως αὐ -
τῶν τῶν προσώπων, πού ἔχουν βάλει
σκοπό τήν κατάκτηση τοῦ οὐρανοῦ.
Δέν εἶναι ἁπλή πράξη, ἑπομένως, κοι-
νωνικῆς ἀλληλεγγύης ἡ ἐλεημοσύνη.
Γιά τοῦτο τό λόγο συνδέεται περισσό-
τερο αὐτή, μέ τήν λειτουργική ζωή τῶν
πιστῶν. Γνωρίζουμε ἄλλωστε ὅτι καί ἡ
γενναιοδωρία μας πρός τούς πτωχούς,
ἀποτελεῖ ἕνα μέρος τῆς διεξαγωγῆς
τῆς θείας λατρείας καί τῆς εὐχαρι-
στιακῆς συνάξεως τῶν πιστῶν, ὡς
ἔκφραση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλη-
σίον. Ἕνα μέρος τῆς θείας λατρείας,
ὅπως τό προσδιόρισε ἡ Ἐκκλησία
μας,  εἶναι  καί  ἡ  ἐλεημοσύνη  ὡς
καθῆκον, στήν ὅλη λατρευτική διαδι-
κασία της. Ὡς καθῆκον, ἐπιπλέον, νο-
μολόγησε τήν ἐλεημοσύνη ὁ ἀποκα-
λυπτικός λόγος τοῦ Θεοῦ διά τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου στήν Α΄ Καθο-
λική ἐπιστολή του, κεφάλαιο γ΄ στίχοι
16-17. Μᾶς δίνει μάλιστα καί τό παρά-
δειγμα τῆς ἐλεήμονος προσφορᾶς τοῦ
Χριστοῦ μέχρι θανάτου πρός τόν κα-
θένα μας. Τότε, ἄν δέν ἀνταποκρι-
θοῦμε ἄμεσα ἐλεώντας τόν ἔχοντα
ἀνάγκη ἀδελφό μας, φεύγει ἀπό ἐμᾶς
ἡ ἀγάπη, ὡς χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμα

καί ἡ τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας,
ἀπαιτεῖ τήν ἀδελφική κατανομή τῶν
ἀγαθῶν (Α΄ Κορινθίους ια΄ 20 καί
ἑξῆς). Κάθε ἐλεήμων δέ προσφορά
πρός τόν πλησίον, πρέπει νά γίνεται
μέ καλοσύνη, μέ χαρά καί γλυκύτητα
γιά νά εἶναι εὐάρεστη στό Θεό. Νά γί-
νεται μέ προσόντα, δηλαδή, πού συ-
νιστοῦν τόν χαρακτηρισμό τοῦ εὐλα-
βοῦς καί πιστοῦ ἀνθρώπου, πρός τόν
Θεό. Προσδιορίζει ἔτσι ὅτι: «Ἱλαρόν
γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ.
θ΄ 7). Ἀκόμα, ὅμως, πρέπει νά ἐνερ-
γοῦμε καί ὡς «ὁ ἐλεῶν, ἐν ἰλαρότητι»
(Ρωμ. ιβ΄ 8). Νά ἐλεοῦμε, δηλαδή, μέ
γλυκύτητα καί καλοσύνη. Ὁ μεταδότης
εὐλαβοῦς ἐλεημοσύνης, ὡς ἔμπλεος
χαρᾶς, ἀγαπᾶται ἀπό τόν Θεό. Ὁμοί-
ως κάθε πολλαπλῶς ἐλεήμων, πρέπει
νά ἐνεργεῖ μέ φαιδρότητα καί εὐθυ-
μία.  Μέ  χαρίσματα,  δηλαδή,  καί
αἰσθήματα πού χαρακτηρίζουν τή θρη-
σκευτικότητά μας. 

Ἰδού καί στό σημεῖο τοῦτο, μερικές
πατερικές ἀπόψεις γιά τήν ἐλεημοσύ-
νη, ὡς λατρευτικό κυρίως καθῆκον, μέ
τήν ἔννοια, βεβαίως, τοῦ χρέους πρός
τό ἀγαθό.

Κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομο: Κα -
θῆκον εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη γιά τήν εἴ -
σοδό μας στή Βασιλεία τῶν οὐρα νῶν.
Διδάσκει: «Χωρίς παρθενίας δυνατόν
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βασιλείαν ἰδεῖν. Χωρίς δέ ἐλεημοσύ-
νης ἀμήχανον» (ΕΠΕ 10,848). Δηλα-
δή: Χωρίς τήν παρθενία εἶναι δυνατόν
κάποιος νά ἰδεῖ καί νά κατακτήσει τήν
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Χωρίς ὅμως
τήν ἐλεημοσύνη εἶναι ἀδύνατο. Κατα-
λύεται, δηλαδή, κάθε πνευματικός
ἀγώνας, χωρίς μετάδοση τοῦ ἐλέους
τοῦ Θεοῦ στούς συνανθρώπους μας
μέ ἀγάπη.

Ὁμοίως ὁ ἴδιος ἱερός Πατήρ, ἀπο-
φαίνεται ὅτι εἶναι καθῆκον νά προσφέ-
ρεται ἡ ἐλεημοσύνη καί γενναιόδωρα.
Διδάσκει: «Οὐ τό δοῦναι, ἀλλά τό μετά
δαψιλείας δοῦναι, τοῦτο μάλιστα ἐστιν
ἐλεημοσύνη» 9ΕΠΕ 18,616). Δηλαδή:
Ἐλεημοσύνη δέν εἶναι το νά δώσεις,
ἀλλά τό νά προσφέρεις, ὅ,τι προσφέ-
ρεις, γενναιόδωρα, χωρίς τσιγκουνιά.

Ἀκόμα, ὅλοι ἔχουμε καθῆκον νά
εἴμαστε ἐλεήμονες. Διδάσκει ὁ ἱερός
Πατήρ: «Οὔχ ἁπλῶς ὁ δεῖνα καί ὁ
δεῖνα, ἀλλ’ εἷς ἕκαστος, κἂν πένης ἦ,
κἂν πλούσιος, κἂν γυνή, κἂν ἀνήρ,
κἂν δοῦλος, κἂν ἐλεύθερος, πᾶντες»
(ΕΠΕ 18α, 720). Δηλαδή: Ὄχι ἁπλά ὁ
τάδε καί ὁ τάδε, ἀλλά καθένας, εἴτε
φτωχός εἶναι, εἴτε πλούσιος, εἴτε γυ-
ναίκα, εἴτε ἄνδρας, εἴτε δοῦλος, εἴτε
ἐλεύθερος, ὅλοι ὀφείλουν νά εἰσφέ-
ρουν.

2. Ἡ ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης
Ἡ ἐλεημοσύνη, εἴτε ὡς φιλανθρω-

πία  ὑπό  τήν  μορφή  τῆς  παροχῆς
ὑλικῆς προσφορᾶς σέ ἀναξιοπα-
θοῦντες, εἴτε ὡς λατρεία τοῦ Θεοῦ ὑπό
τήν μορφή τῆς πνευματικῆς καί θρη-
σκευτικῆς διαδικασίας, δέν εἶναι μιά
οὐδέτερη καί ἀδιάφορη πράξη. Ἔχει
καί τήν ἀνάλογη πολλαπλῆ ἀξία της,
ὡς διακεκριμένη ἀρετή. Τοῦτο δέ, δέν
εἶναι ἕνα σχῆμα λόγου ἤ μιά εὐάρεστη
διαπίστωση. Ἔχει τό εὐγενές βάρος
τῆς προέλευσής της ἀπό τό θεῖο λόγο
καί τήν διαχρονική ἐφαρμογή του.
Ἤδη ἀπό τήν παλαιά ἐποχή ἀκόμη,
τῶν σοφῶν συγγραφέων τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, διατυπώθηκαν καί ἀποκα-
λύφτηκαν ἀξιολογικές τοποθετήσεις
περί τῆς ἐλεημοσύνης, ὡς ἰδέας καί
ἀρετῆς. Ὁ σοφός Σολομώντας θά μᾶς
ἀποκαλύψει τήν ἀξία τῆς ἐλεημοσύ-
νης, ὡς ἀναδοχῆς δανείου ὑπό τοῦ
Θεοῦ. Ἔγραψε: «Δανείζει Θεῷ ὁ
ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. ιθ΄ 1)7. Θά συ-
σχετίσει ἐδῶ καί ὁ ἐκκλησιαστικός
συγγραφέας Ὠριγένης, ὑπογραμμί-
ζοντας τήν ὑλική προσφορά στόν φτω-
χό μέ τήν πνευματική καί λατρευτική
διάσταση τοῦ ἐλεοῦντος. Ἔγραψε,
σχετικῶς: «Δόμα διδόναι τῷ Θεῷ, τήν
καθαρότητα τῆς καρδίας ὠνόμασε».
Ὁμοίως καί ὁ σοφός Σειράχ θά μᾶς
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διαβεβαιώσει ὅτι «Ὁ ποιῶν ἐλεημοσύ-
νην θυσιάζων αἰνέσεως» (Σειράχ λε΄
20. Δηλαδή: Ἐκεῖνος πού κάμνει ἐλε-
ημοσύνην, προσφέρει (στό Θεό) θυ-
σίαν, αἰνέσεως λατρείας ὑμνολόγησης
καί δοξολογίας, καλυτέραν. Ἰδού ἡ
ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς, μᾶς δί-
δαξε αὐθεντικότερα, νά ἀποδίδουμε
ἐλεημοσύνη χωρίς ἐλπίδα ἀνταπόδο-
σης (Ματθ. στ΄ 1-4). Τότε ἡ ἐλεημοσύ-
νη ἀνάγεται καί ἀποδίδεται στόν Ἴδιο
καί ἔχει τήν ἀνταποδοτική ἀξία της. Δί-
δαξε μέ σαφήνεια: «Ἐφ’ ὅσον ἐποι-
ήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄
40). Ἐπιπλέον νομολόγησε ὅτι τόση
εἶναι ἡ ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης, ὥστε νά
ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιά νά εἶναι κά-
ποιος μαθητής τοῦ Κυρίου. Ἀπάντησε,
μάλιστα, στό σχετικό αἴτημα τοῦ πλού-
σιου νεανίσκου, ὅτι: «Εἰ θέλεις τέλειος
εἶναι ὕπαγε πώλησόν σου τά ὑπάρχον-
τα καί δός πτωχοῖς, καί ἕξεις θησαυρόν
ἐν οὐρανοῖς, καί δεῦρο ἀκολούθει
μοι» (Ματθ. ιθ΄ 21).

3. Ἡ ἀνταπόδοση 
Τό καθῆκον τῆς ἐλεημοσύνης, εἴτε

ὡς φιλανθρωπία καί παροχή βοηθείας
σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, εἴτε καί ὡς
πνευματική καί λατρευτική λειτουργι-

κή πράξη, διαθέτει ἄμεσα τήν ὀμορ-
φιά τῆς προσφορᾶς, χωρίς νά στε-
ρεῖται τήν ἐλπίδα τῆς ἀνταπόδοσης.
«Οἱ ἐλεήμονες ἐλεηθήσονται» (Ματθ.
ε΄ 7), ἀποκάλυψε, νομοθέτησε  καί δί-
δαξε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἡ ἐλεημοσύ-
νη, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι πράξη πού δέν
πέφτει στό κενό, οὔτε χάνεται μέσα σέ
κάποιο ἀχανές. Καταγράφεται καί
ἀναμένει τήν ἀμοιβή της ἤ ἄλλως τήν
ἀνταπόδοσή της, ὅπως καί ἄν θεω-
ρεῖται. Παίρνει, δηλαδή, τήν ἀμοιβή
της καί δέν μένει ξεκρέμαστη. Γίνεται
μιά οὐσιαστική καί ἐνδιαφέρουσα
πράξη. Ἰδιαιτέρως μάλιστα καί ὁ προ-
φητάναξ Δαυΐδ ἀφιέρωσε ἕναν ὁλό-
κληρο ψαλμό του σ’ αὐτήν τήν ἀντα-
πόδοση τῆς ἐλεημοσύνης. Ἔγραψε
καί ὕμνησε ἐπιγραμματικά ἀπό τόν
πρῶτο, μάλιστα, στίχο: «Μακάριος ὁ
συνιῶν ἐπί πτωχόν καί πένητα. ἐν
ἡμέρᾳ πονηρᾷ ρύσεται αὐτόν ὁ Κύ-
ριος» (Ψαλμός μ΄ 2). Τόν ἐλεήμονα,
δηλαδή, τόν λυτρώνει καί τόν φροντί-
ζει, ἀναλόγως, ὁ Κύριος, ὅταν βρεθεῖ
καί αὐτός σε κάποια ἀνάγκη. Σχετικῶς
καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐπισημαίνει
τήν ἀνταποδοτική δύναμη τῆς ἐλεημο-
σύνης, ὡς φιλανθρωπίας. Διδάσκει:
«Ὁ Θεός τόν ἐλεήμονα καί φιλάνθρω-
πον προσίεται καί φιλεῖ. Κἂν μέν δί-
καιος ἦ, λαμπροτέρους αὐτῷ πλέκει
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τούς στεφάνους, ἄν δέ ἁμαρτωλός,
παρατρέχει  τά  ἁμαρτήματα»  (PG
52,396). Ὁ Θεός, δηλαδή, τόν ἐλεή-
μονα καί φιλάνθρωπο τόν προστατεύει
καί τόν ἀγαπᾶ. Ἄν εἶναι δίκαιος, τοῦ
ἑτοιμάζει σπουδαίους στεφάνους. Ἄν
εἶναι ἁμαρτωλός, τοῦ παραβλέπει τά
ἁμαρτήματα. Ὅλα αὐτά τά παραχωρεῖ
ὁ Θεός, μέ τήν ἐντολή, «Μή νόμιζε τήν
ἐλεημοσύνην ἀνάλωμα εἶναι, ἀλλά
πρόσοδον». Δέν εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη
πράξη γιά κατανάλωση, ἀλλά εἶναι γιά
κέρδος. Πάντοτε, ὅμως, ὑπό τόν ὃρον
ὅτι, «Μέτρον ἐλεημοσύνης ἡ προαίρε-
σις» (PG48, 770-772). Ἀπαιτεῖται, δη-
λαδή, ὡς προϋπόθεση καί ὡς καλή
πρόθεση τοῦ ἐλεοῦντος.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, δέν ἐπιφέρει
ἀνταπόδοση ἡ ἐλεημοσύνη μόνο ὡς
φιλανθρωπία  καί  παροχή  πάσης
μορφῆς βοηθείας πρός τούς ἔχοντες
ἀνάγκη. Προσφέρει ἀνταπόδοση καί
ἡ ἐλεημοσύνη ὡς λατρευτική πράξη,
συνδεόμενη μέ τήν φιλανθρωπία. Ἡ
λατρευτική προσευχή, ἐπί παραδείγ-
ματι, μαζί μέ τήν ἐλεημοσύνη, ἀποτε-
λοῦν ἕνα δίδυμο καί μιά συζυγία πού
μᾶς προξενεύει οὐράνια ἀγαθά. Ἀκό-
μα σβήνει τό πύρωμα τῶν ἁμαρτημά-
των καί μᾶς παραχωρεῖ πολλή καί ψυ-
χωφελῆ παρρησία ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ.   

4. Μορφές τῆς ἐλεημοσύνης 
Ὁλόκληρο κατάλογο μορφῶν ἐλε-

ημοσύνης, ἀποκαλύπτει καί παραθέτει
ὁ Θεός, διά τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ,
στό δέκατο ὄγδοο (ιη΄) κεφάλαιο τοῦ
κανονικοῦ βιβλίου του. Ὅλες αὐτές οἱ
μορφές ἐλεημοσύνης, ἀναφέρονται
καί σχετίζονται μέ τήν προσωπική
εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου, γιά μιά ζωή μέ
συνέπεια. Ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου, δη-
λαδή, πού προσδοκᾶ τή Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Ὁπωσδήποτε δέ καί κατ’
ἐπέκταση, νά σκοπεύει καί νά ἐνδια-
φέρεται γιά τήν σωτηρία του, σύμφωνα
μέ τό ἀποκαλυπτικό λόγιο τοῦ Κυρίου,
«Ζητεῖτε τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καί
ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμίν»,
(Λουκᾶ ιβ΄ 31), ὑλικά καί πνευματικά.

Πρός τοῦτο, καταγράφει, ἀποκαλύ-
πτει καί διδάσκει ὁ Ἰεζεκιήλ:

- Λόγος ἐλεημοσύνης εἶναι τό νά
φέρεται ὁ ἄνθρωπος μέ δικαιοσύνη
καί νά ἀποφεύγει τήν ἀδικία. Εἶναι: «Ὁ
ἄνθρωπος ὅς ἔσται δίκαιος, ὁ ποιῶν
κρίμα καί δικαιοσύνην». Στίχος 5. 

- Λόγος ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ μή
καταπίεση συνανθρώπου, ἡ ἀπονομή
τοῦ δικαίου, ἡ προσφορά τροφῆς στόν
πεινασμένο καί ἡ ἔνδυση τοῦ γυμνοῦ.
Ἀποφαίνεται: «Ἄνθρωπον οὐ μή κατα-
δυναστεύση, ἐνεχυρασμόν ὀφείλοντος
ἀποδώσει καί ἅρπαγμα οὔχ ἁρπᾶται,
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τόν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινόντι δώσει καί
γυμνόν περιβαλεῖ». Στίχος 7. 

- Λόγος ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ δι-
καία κρίση, ὅπου παρίσταται ἀνάγκη,
σέ διαφορά μεταξύ δύο προσώπων.
Νομοθετεῖται: «Ἐξ ἀδικίας ἀποστρέ-
ψει τήν χεῖρα αὐτοῦ, κρίμα δίκαιον
ποιήσει ἀνά μέσον ἀνδρός καί ἀνά
μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ». Στίχος 8. 

- Λόγος ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ δια-
βίωση τοῦ ἀνθρώπου μέ εὐσέβεια,
ἀπολαμβάνοντας τό ἔλεος καί τήν εὐ -
λογία τοῦ Θεοῦ. Ἀποκαλύπτεται: «Καί
τοῖς προστάγμασί μου πεπόρευται καί
τά δικαιώματά μου πεφύλακται τοῦ
ποιῆσαι αὐτά. δίκαιός ἐστι, ζωή ζήσε-
ται, λέγει Κύριος». Στίχος 9. 

- Λόγος ἐλεημοσύνης εἶναι νά ζεῖ
ὁ ἄνθρωπος, μέ προσωπική καί ἀτομι-
κή εὐθύνη, κατά τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Τότε γίνεται δεκτός στή Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν, ἀπολαμβάνοντας τή σωτη-
ρία του, σύμφωνα μέ τόν ἀποκαλυπτι-
κό λόγο. «Δικαιοσύνη δικαίου ἐπ’
αὐτόν ἔσται, καί ἀνομία ἀνόμου ἐπ’
αὐτόν ἔσται». Στίχος 20.

Πέραν τούτων, μορφές ἐλεημοσύ-
νης μπορεῖ νά ἀνακαλύψει καί νά πα-
ρουσιάσει ὁ κάθε πιστός, ὅταν ζεῖ καί
κινεῖται στά πλαίσια τοῦ ἐλέους τοῦ
Θεοῦ. Λαμβάνει ἐλεημοσύνη, ὡς φι-
λανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί βρίσκει με-

θόδους μεταδόσεως ἐλεημοσύνης
στούς συνανθρώπους του. Ἡ ἐφευρε-
τικότητα, ἔτσι, τοῦ ἐλεηθέντος, κατα-
λήγει ὡς σπουδαία τέχνη περί τῆς ἐλε-
ημοσύνης, γιά τήν ὁποία ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος θά νομολογήσει: «Τέχνη
καί ἀμείνων πασῶν τεχνῶν ἐλεημοσύ-
νη. Ζωήν αἰώνιον προξενεῖ καί τάς
λαμπάδας ἠμῶν οὐκ ἀφίησι σβεσθῆ -
ναι» (PG 58, 522-3). Ὡς μορφή, ἑπο-
μένως, τῆς σωτηρίας μας, χαρακτηρί-
ζεται ἡ ἐλεημοσύνη ἀπό τόν ἴδιο ἱερό
Πατέρα. Ἀποφαίνεται: «Ἔχουσα τό
ἐργαστήριον ἐν οὐρανοῖς, διδάσκα-
λον τόν Χριστόν, τέλος τά ἐπουράνια
ἀγαθά» (PG 58,508). 

Ἑπομένως,  μέ ὁποιαδήποτε μορ-
φή καί ἄν θεωρηθεῖ ἡ ἐλεημοσύνη,
εἶναι ὄντως μιά τέχνη χρήσιμος, πού
μᾶς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή. Τή Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ καί τήν προσωπική σω-
τηρία μας.

5. Κανόνες ἐλεημοσύνης   
Ἡ  ἐλεημοσύνη,  ὡς  πράξη,  μέ

ὁποια δήποτε μορφή καί ἄν ἐκδηλω-
θεῖ, δέν εἶναι ἀνέλεγκτη καί αὐθαίρε-
τη. Ἔχει καί αὐτή τούς κανόνες της,
πού καθορίζουν τόν τρόπο ἐκδήλωσης
καί τῆς ἐκτέλεσής της. Διέπεται ἀπό
κανόνες, ὅμως, μέ βάση ἕνα κώδικα
δεοντολογίας. Ἀπό ὅλους δέ τούς κα-

112 H EΛΕΗΜΟΣΥΝΗ



νόνες πού τήν ὁρίζουν, βασικός εἶναι
ἡ μεγάλη προσοχή πού καλεῖται νά
ἔχει ἐκεῖνος πού ἐλεεῖ. Ὄχι, βεβαίως,
γιά ἱκανοποίηση προσωπικῶν ἐπιθυ-
μιῶν καί προθέσεων τοῦ ἐλεοῦντος,
ὅσο γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς
ἐλεημοσύνης πρός τόν ἐλεοῦντα.
Πρός τοῦτο, μέ ἀπόλυτη σαφήνεια
ἀποκάλυψε ὁ Θεός, διά τοῦ σοφοῦ
Σειράχ, τούς κανόνες πρός ἐπιτέλεση
τῆς ἐλεημοσύνης, μέ τούς ἑπτά πρώ-
τους στίχους τοῦ δωδεκάτου (ΙΒ) κε-
φαλαίου τοῦ κανονικοῦ βιβλίου Σοφία
Σειράχ. 

Λέγει καί ἀποκαλύπτει ὁ σοφός
συγγραφέας μέ τόν πρῶτο κανόνα:
«Ἐάν εὖ ποιῆς, γνῶθι τίνι ποιεῖς, καί
ἔσται χάρις τοῖς ἀγαθοῖς σου». Στίχος
1. Δέν πρέπει, δηλαδή, νά ἐλεεῖς τόν
ὁποιονδήποτε, ἀδιακρίτως. Νά ἐξετά-
ζεις προηγουμένως, ποιός εἶναι αὐτός
πού προτίθεσαι νά ἐλεήσεις. Εἶναι σο-
φός καί ἀναγκαῖος αὐτός ὁ κανόνας.
Γίνεται ζημιογόνος ἡ ἀνεξέλεγκτη ἐλε-
ημοσύνη, ὅταν μπορεῖ νά ὁδηγήσει
τόν ἐλεούμενο στήν ἁμαρτία.

Μέ τό δεύτερο κανόνα, διατυπώνει
ὁ σοφός Σειράχ θετικά, τά ἀκόλουθα:
«Εὖ ποίησον εὐσεβῆ, καί εὑρήσεις
ἀνταπόδομα, καί εἰ μή πάρ’ αὐτοῦ, ἀλλά
παρά Ὑψίστου». Στίχος 2. Ἡ προσδο-
κία τῆς ἀνταπόδοσης εἶναι θεσμοθε-

τημένη ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστό. Ὁ ἐλεημένος εὐσεβής, τοπο-
θετεῖται στή θέση τοῦ Ὑψίστου, ὡς
ἀνταποδότης. Ὁ Ὕψιστος Θεός, πάλι,
ἀντικαθιστᾶ τόν ἐλεημένο καί στήν
ὑποχρέωση τῆς ἀνταπόδοσης.

Μέ τόν τρίτο κανόνα, κρούεται ἕνας
κώδωνας κινδύνου γιά τόν ἐλεοῦντα,
ἄν δέ προσέξει ποιόν ἐλεεῖ. Ὁρίζει:
«Οὐκ ἔστιν ἀγαθά τῷ ἐνδελεχίζοντι εἰς
κακά καί τῷ ἐλεημοσύνην μή χαριζο-
μένῳ». Στίχος 3. Δέν ἐκτιμῶνται τά
ἀγαθά καί οἱ εὐεργεσίες ἀπό ἐκεῖνον
πού συνεχίζει νά πράττει τά κακά, δέν
ἀναγνωρίζει τήν εὐεργεσία καί δέν
εὐγνωμονεῖ γιά τήν ἐλεημοσύνη. Προ-
σεγμένη, ἑπομένως, ἡ ἐλεήμων ἐνέρ-
γεια.

Μέ τόν τέταρτο κανόνα, συνιστᾶται
ἡ ἐλεημοσύνη πρός αὐτόν πού εἶναι
εὐσεβής καί ἀποτρέπεται ἡ ἐλεήμων
βοήθεια πρός τόν ἁμαρτωλό. Παραγ-
γέλλεται σχετικῶς: «Δός τῷ εὐσεβῆ καί
μή ἀντιλάβη τοῦ ἁμαρτωλοῦ». Στίχος 4.
Τοῦτο ἀποτελεῖ πράξη ἀπονομῆς δι-
καιοσύνης, ὡς πρός τά προηγούμενα.

Μέ ἄλλη διατύπωση προσδιορίζε-
ται, ὁ ἑπόμενος πέμπτος κανόνας,
προσφορᾶς ἐλεημοσύνης. Νομοθε-
τεῖται: «Εὖ ποίησον τῷ ταπεινῷ καί μή
δῶς τῷ ἀσεβῆ. ἐμπόδισον τούς ἄρτους
αὐτοῦ καί μή δῶς αὐτῷ, ἳνα μή ἐν
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αὐτοῖς σέ δυναστεύση. διπλάσια γάρ
κακά εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, οἷς
ἄν ποιήσης αὐτῷ». Στίχος 5. Μέ τόν
κανόνα αὐτόν ὁρίζεται νά ἐλεεῖται ὁ
ταπεινός καί ὄχι ὁ ἀσεβής. Μέ τόν
ἀσεβῆ δέ, νά μήν ὑπάρχει καμιά συ-
νεργασία μέ ἀνταλλαγή προϊόντων,
γιατί  μέ  τήν  ἀνταλλαγή ἀποκτάει
ἐκεῖνος ἐξουσία ἐπάνω στόν ἐλεήμονα
καί αὐτός, ὁ ἐλεήμων, τότε θά βρεῖ δι-
πλάσια κακά. Θά βρεῖ τόν μπελά του,
δηλαδή. Ἑπομένως, προσοχή!... 

Μέ τόν ἕκτο κανόνα, ὁ σοφός Σει-
ράχ, ἐπισφραγίζει ὅλους τους προ-
ηγούμενους, ἀποκαλύπτοντας: «Ὅτι
καί ὁ Ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλούς
καί τοῖς ἀσεβέσιν ἀποδώσει ἐκδίκη-
σιν». Στίχος 6. Ἀντί ἐλεημοσύνης, δη-
λαδή, ἑτοιμάζει νά ἀποδώσει καί ὁ
Ὕψιστος Θεός μας, δικαία τιμωρία
στούς ἁμαρτωλούς καί ἀσεβεῖς. Ἡ ἐλε-
ημοσύνη πρός τούς εὐσεβεῖς, βρίσκε-
ται σέ εὐθεία γραμμή μέ τήν βούληση
τοῦ Θεοῦ. Νά τό γνωρίζουν αὐτό οἱ
ἐλεήμονες.

Χρυσός εἶναι ὁ τελευταῖος, ἕβδο-
μος  κανόνας  τοῦ  σοφοῦ Σειράχ.
Κρού ει ἕναν κώδωνα κινδύνου καί
ἐπαναλαμβάνει τή διατύπωση τοῦ τε-
τάρτου κανόνα, γιά ἐμπέδωση τῆς ἐλε-
ήμονος διάθεσης πρός τόν εὐσεβῆ,
πού ἐδῶ τόν ὀνομάζει καί ἀγαθό. Πα-

ραγγέλλει, ἐμφανῶς: «Δός τῷ ἀγαθῶ
καί μή ἀντιλάβη τοῦ ἁμαρτωλοῦ». Στί-
χος 7. 

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω κανόνων,
εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπενθυμίσουμε,
ὅσα ἐπιβεβλημένα καί ἐπαινετά διατυ-
πώθηκαν στό ἀρχαῖο σύγγραμμα τῶν
Διδαχῶν τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.
Ἐκεῖ  καταγράφεται  μέ  ἔμφαση:
«Ἱδρω σάτω ἡ ἐλεημοσύνη σου εἰς τάς
χεῖρας σου, μέχρις ἄν γνῶς τίνι δῶς»
(ΒΕΠΕΣ 2,215). Ἀπό τήν πλευρά τῶν
Πατέρων, ὁ Μ. Βασίλειος παραγγέλλει
νά γίνεται ἡ ἐλεημοσύνη «μετά δοκι-
μασίας» καί «οὐκ ἀναγκαῖον εἰς ἀδια-
φόρους παραναλίσκειν» (ΕΠΕ 9, 132,
226, 378). Δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἀσχο-
λούμαστε μέ τούς ἀδιάφορους, ὡς
πρός τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια.

Προσοχή καί σεβασμός ἀπαιτεῖται,
στούς θεόθεν ὁρισμένους κανόνες
προσφορᾶς ἐλεημοσύνης. Ἔτσι ἐναρ-
μονιζόμαστε μέ τή θεία βούληση, ἐπι-
τυγχάνοντας μέσῳ τῆς ἐλεημοσύνης,
τή φιλανθρωπία καί τή λατρευτική
πράξη.   

6. Ἡ τιμωρία τῶν ἀνελεημόνων
Ὁ ἀνελεήμων χαρακτηρίζεται γραμ -

ματολογικά, ὡς ἄπονος, ὡς ἄσπλα-
χνος, ὡς σκληρός, στίς σχέσεις του μέ
τούς συνανθρώπους του. Ἁγιογραφι-
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κά, θεωρεῖται ἀνελεήμων, ὁ ἀπόβλη-
τός της θείας χάριτος καί ὁπωσδήποτε
στερημένος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὡς αὐθεντικός
ἑρμηνευτής τῆς θείας διδασκαλίας καί
τῆς θείας Ἀποκάλυψης, βεβαιώνει
τοῦτο μέ σαφήνεια καί ἔμφαση, διδά-
σκοντας ὅτι, «Χωρίς ἐλεημοσύνης
ἀμήχανον  ἰδεῖν  βασιλείαν»  (PG
58,486). Χωρίς τήν ἐλεημοσύνη, δη-
λαδή, εἶναι ἀδύνατο νά ἰδωθεῖ καί νά
κατακτηθεῖ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀκόμα, καταδι-
κάζεται ὁ ἀνελεήμων, ὡς ἁμαρτωλός.
Ὁ σοφός Σολωμώντας ὡς Παροιμια-
στής, βεβαιώνει: «Ὁ ἀτιμάζων πένητας
ἁμαρτάνει, ἐλεῶν δέ πτωχούς μακαρι-
στός» (Κεφ. ιδ΄ 21). Ὅποιος περιφρο-
νεῖ τούς πτωχευμένους, ἁμαρτάνει,
αὐτός πού τούς ἐλεεῖ, μακαρίζεται καί
τιμᾶται. Ἀκόμα, «Ὅς φράσσει τά ὦτα
αὐτοῦ τοῦ μή ἐπακοῦσαι ἀσθενοῦς,
καί αὐτός ἐπικαλέσεται, καί οὐκ ἔσται
ὁ εἰσακούων» (Κεφ. κα΄ 13). Ὅποιος
κλείνει τά αὐτιά του νά μήν ἀκούει τίς
παρακλήσεις τοῦ ἔχοντος ἀνάγκη, θά
ὑποστεῖ τά ἴδια καί δέν θά τόν ἀκούει
κανείς, ὅταν βρεθεῖ καί ὁ ἴδιος στήν
ἀνάγκη. Ὡς ἐξαχρειωμένοι καί σέ κα-
τάπτωση χαρακτηρίζονται οἱ ἀνελεή-
μονες, ἀπό τόν ἀποκαλυπτικό λόγο
τοῦ Θεοῦ διά τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ,

πού δέν βοηθᾶνε τόν πτωχό καί ἀδύ-
ναμο, ὅταν ἐκεῖνος ἀπό ἀνάγκη ἁπλώ-
νει τό χέρι του καί ζητάει βοήθεια, κα-
θόσον αὐτοί, «Χεῖρα πτωχοῦ καί πένη-
τος οὐκ ἀντιλαμβάνονται» (Κεφ. ιστ΄
49). Δέν κατανοοῦν τήν ἀνάγκη τοῦ
φτωχικοῦ καί στερημένου. 

Ἀπό τήν μεταγενέστερη τῆς Πα-
λαιᾶς, τή Νέα ἐποχή, ἔχουμε τόν ἱερό
ὑμνογράφο τῆς Ἐκκλησίας μας, νά
κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά
τούς ἀνελεήμονες. Ἀφορμή δίνει ἡ
συμπεριφορά τοῦ μαθητῆ Ἰούδα τοῦ
Ἰσκαριώτη, ὁ ὁποῖος γνώριζε νά «νο-
σφίζεται τά ἀργύρια», δηλαδή, ἐπιδίω-
κε νά σφετερίζεται τά χρήματα πού
προορίζονταν γιά τούς ἐνδεεῖς καί ὡς
ἐκ τούτου χαρακτηρίζεται, ὡς ἀνελεή-
μων, καθότι, «Κλέπτης ἦν, καί τό γλωσ-
σόκομον εἶχε καί τά βαλλόμενα ἐβά-
σταζεν» (Ἰωάν. ιβ΄ 6). Τοῦτο τό περι-
γράφει ὑμνολογικά ὁ ὑμνογράφος,
στό τέταρτο (δ΄) ἀντίφωνο τῶν Παθῶν
τῆς Μ. Πέμπτης τό βράδυ, «Τήν φιλα-
δελφίαν κτησώμεθα, ὡς ἐν Χριστῷ,
ἀδελφοί, ἴνα μή ὡς ὁ δοῦλος κατα-
κριθῶμεν, ὁ ἀνελεήμων, διά τά δηνά-
ρια». 

Ἐξ’ ὅλων των ἀνωτέρω ἀβίαστα
βγαίνει τό συμπέρασμα, ὅτι ἀπέχουν
μεταξύ τους οἱ ἔννοιες ἀνελεήμων καί
Παράδεισος ἤ ἀκόμα, βασιλεία τοῦ
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Θεοῦ καί ἀνελεήμων. Συμπλέουν
ὅμως καί συμβαδίζουν οἱ ἔννοιες τιμω-
ρία καί ἀνελεήμων ἤ ἀνελεήμων καί
καταδίκη. Ἄλλωστε, τοῦτο βρίσκεται
σέ ἁρμονική σχέση μέ τήν ἐτυμηγορία
τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ καί Σωτῆρος
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού στηρίζεται στήν
καταδίκη τῆς ἀνελεημοσύνης, ἀλλά
καί στήν ἐπιβράβευση τῆς θείας ἐλεη-
μοσύνης. «Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ…
ἐπείνασα, καί οὐκ ἐδώκατε μοι φα-
γεῖν, ἐδίψησα, καί οὐκ ἐποτίσατε μοι»
(Ματθ. κε΄ 42). Ἡ ἔννοια καί ἀρετή
τῆς ἐλεημοσύνης θά κυριαρχήσουν
κατά τήν ἀπονομή τῆς θείας δικαιοσύ-
νης, κατά τήν ἐσχάτη ἡμέρα τῆς κρίσε-
ως. Ἐκεῖ τότε γιά καμιά ἄλλη ἀρετή
δέν γίνεται λόγος. Μόνο γιά τήν ἐλε-
ήμονα φιλανθρωπία. 

Διά ταῦτα     
Κεντρικό μήνυμα καί οὐσία τῆς πί-

στεώς μας εἶναι, ὡς γνωστό, ἡ ἀγάπη,
ταυτόσημη, ὡς ἔννοια, μέ τήν θεία
οὐσία. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἀγα-
πημένος Μαθητής τοῦ Κυρίου, ἀποκά-
λυψε: «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι, καί ὁ μέ-
νων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί
ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄ Καθ. Ἐπιστ. δ΄
16). Τοῦτο ἐπιβεβαίωσε καί ὁ ἴδιος ὁ

Κύριος πρός Ἰουδαῖο Νομοδιδάσκα-
λο, ὅπως εἶχε ἀρχικά ἀποκαλύψει ὁ
Θεός Πατήρ πρός τόν θεόπτη Μωυσῆ.
«Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν
ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ
σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου» (Ματθ.
κβ΄ 37, καί Δευτ. στ΄ 5). Ὁ Κύριος,
μάλιστα, χαρακτήρισε αὐτήν τήν ἀπο-
κάλυψη, ὡς τήν «πρώτη καί μεγάλη
ἐντολή» (Ματθ. κβ΄ 38). Πρόσθεσε,
ὅμως, καί δεύτερη, ὁμοίως, μεγάλη
ἐντολή. Αὐτήν πού ὁ Θεός Πατήρ εἶχε
ἀποκαλύψει καί πάλι στό θεόπτη
Μωυσῆ. «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου
ὡς σεαυτόν». Ματθ. κβ΄39, καί Λεύ.
ἴθ΄18. Ἐπισφράγισε δέ τά λεχθέντα,
μέ τό ὅτι: «Ἐν ταύταις ταῖς δυσίν ἐντο-
λαῖς ὅλος ὁ νόμος καί οἱ Προφῆται
κρέμανται». Ματθ. κβ΄40. Σ’ αὐτές τίς
δύο ἐντολές στηρίζεται ὅλος ὁ θεῖος
νόμος καί οἱ διδασκαλίες τῶν Προ-
φητῶν. 

Τό καθ’ ἠμᾶς, ἑπομένως, ἕνα μπο-
ροῦμε νά πράξουμε. Στήν ἀπαίτηση
τῶν Μαθητῶν καί Ἀποστόλων ἀπό τόν
Χριστό, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν», (Λου -
κᾶ ιζ΄ 5), θά πρέπει νά προσθέσουμε,
μέ αἴτημα προσευχῆς, καί τό «προσθες
ἡμίν ἀγάπην», ἐλεήμονα, φιλάνθρωπο
καί λατρευτική.
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«Τούς ἐγνώρισα καί τούς δύο
καλῶς καί συνεδέθην μετ᾽

αὐτῶν διά τοῦ συνδέσμου τῆς κατά
Χριστόν ἀγάπης. Τούς ἐγνώρισα κα-
τά τά ἒτη 1905-1907, ὑπηρετῶν εἰς
τάς τάξεις τοῦ στρατοῦ. Ἐγνώρισα
πρῶτον τόν ἀείμνηστον Ἀλέξανδρον
Παπαδιαμάντην, τόν ὁποῖον παρη-
κολούθουν τακτικῶς ψάλλοντα, εἰς
τόν δεξιόν χορόν κατά τάς ὁλονυ-
κτίας, αἱ ὁποῖαι ἐγίνοντο εἰς τό ἐκ -
κλησάκι τοῦ προφήτου Ἑλισαιέ, πλη-
σίον τοῦ Παλαιοῦ Στρατῶνος. Κατό-
πιν ἐκεῖ ἐγνώρισα καί τόν Ἀλέξαν-
δρον Μωραϊτίδην, ὃστις ἒψαλλε ἀρι-
στερά. Ἒψαλλον δέ καί οἱ δύο μετά
πολλῆς συνέσεως, προσοχῆς, φόβου
καί κατανύξεως, ἀποφεύγοντες τάς
ἀτάκτους, τάς θεατρικάς καί θυμελι-

κάς φωνάς. Ἒψαλλον καθώς τό Πνεῦ -
μα τό Ἃγιον διά τοῦ Προφητάνακτος
Δαυΐδ ἐν ψαλμοῖς διδάσκει λέγον:
«Ψάλλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλλατε…
καλῶς ψάλλατε… ψάλλατε συνετῶς»
(Ψαλμ. 32, 36) καί καθώς ὁρίζουν οἱ
θεσπέσιοι τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλη-
σίας Ἃγιοι Πατέρες. 

«Τούς ἐπί τό ψάλλειν ἐν ταῖς Ἐκ -
κλησίαις παραγενομένους βουλόμε-
θα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι,
καί τήν φύσιν πρός κραυγήν ἐκβιά-
ζεσθαι, μήτε τί ἐπιλέγειν τῶν μή Ἐκ -
κλησίᾳ ἁρμοδίων τε καί οἰκείων,
ἀλλά μετά πολλῆς προσοχῆς καί κα-
τανύξεως τάς τοιαύτας ψαλμωδίας
προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ
Θεῷ· εὐλαβεῖς γάρ ἒσεσθαι τούς
υἱούς Ἰσραήλ (Λευϊτικόν ΙΕ΄, 31) τό

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΝ 

ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΝ

Ἀρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου +

(130 χρόνια ἀπό τη γέννηση)



ἱερόν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών τῆς
ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

῾O σάκις ἀναπολήσω είς τήν μνή-
μην μου τόν Παπαδιαμάντην

καί τόν Μωραϊτίδην καί τάς κατανυ-
κτικάς ἐκείνας ἀγρυπνίας καί ἱεράς
μυσταγωγίας, τάς ὁποίας ἐτέλουν οἱ
ἀείμνηστοι π. Ἀντώνιος, καί ὁ ἁπλοῦς
καί ἂκακος, ὁ πρᾶος, ὁ ἀκέραιος καί
ταπεινός τῇ καρδίᾳ παπᾶ-Νικόλαος
ὁ Πλανᾶς, μοί φαίνεται ὡσάν νά
ἀκούω τήν ἱεράν ἐκείνην ὑμνῳδίαν,
ἡ ὁποία ὡμοίαζε ὡσάν ὑμνῳδία
ἀγγελική καί προσευχή κατανυκτική,
ἡ ὁποῖα ἐξαϋλώνει τρόπον τινά τόν
ἂνθρωπον, τόν ἀναβιβάζει νοερῶς
εἰς τά οὐράνια καί τόν πλησιάζει καί
τόν ἑνώνει μέ τόν Θεόν. Ἐάν κατ’
αὐτόν τόν τρόπον, τόν σεμνόν, τόν
εὒσχημον ἐτελοῦντο εἰς ὃλας τάς
ἐκκλησίας αἱ ἱεραί ἀκολουθίαι καί
θεῖαι μυσταγωγίαι, μεγίστην ὠφέλει-
αν θά ἐλάμβανον ὃλοι οἱ χριστιανοί.
Δυστυχῶς, τάς περισσοτέρας ἐκκλη-
σίας οἱ ψάλλοντες καί ἱερουργοῦντες
μέ τάς ἀτάκτους, τάς ἀσήμους και
ἀνοικείους φωνάς, τάς κινήσεις
χειρῶν, ποδῶν κ.λπ. μελῶν, τάς με-
τέβαλον εἰς θέατρα καί οὐδεμία ὠφέ-
λεια ψυχική προσγίνεται, διότι ἡ Βυ-
ζαντινή Ἐκκλησιαστική μουσική, ἡ
κατανυκτική καί εὒσχημος, ἡ ψυχο-

φελής καί σωτήριος ἐφυγαδεύθη καί
ἀντικατεστάθη εἰς τούς περισσότε-
ρους ναούς διά τῆς εὐρωπαϊκῆς θε-
ατρινικῆς μουσικῆς, ἣτις εὐχαριστεῖ
καί τέρπει ὂχι τήν ψυχήν, ἀλλά τήν
ἀκοήν, οὐχί τῶν εὐλαβῶν χριστια -
νῶν, τῶν ταπεινῶν καί φοβουμένων
τόν Θεόν, ἀλλά τῶν ἐν τοῖς θεάτροις
καί κινηματογράφοις φοιτώντων. Ἡ
δέ λεγομένη τετραφωνία, ψαλλομένη
παρά ψαλτῶν ἐνίων ἀνευλαβῶν,
ἐχόντων τά ὀπίσθιά των ἐστραμμένα
πρός τάς ἁγίας εἰκόνας καί τό ἃγιον
θυσιαστήριον, οἳτινες ἐν θεάτροις καί
ἐν καπηλείοις τραγωδοῦσιν, ἒχοντες
τελείαν ἂγνοιαν τῶν ἰερῶν κανόνων
τῶν περί ὑμνῳδίας καί ψάλλουν μό-
νον τῷ στόματι καί οὐχί τῷ νοΐ καί τῇ
καρδίᾳ, εἶναι μία τερατοφωνία, εἶναι
τραγέλαφος. Δέν θά λησμονήσω τήν
εὐλάβειαν καί προσοχήν μέ τήν ὁποί-
αν ἒψαλλον οἱ ἀείμνηστοι διδάσκα-
λοι Μωραϊτίδης καί Παπαδιαμάντης,
μέ τήν σιγανήν καί ταπεινήν φωνήν
των. Ἐφαίνοντο ὂχι ὃτι ἒψαλλον ἀλλ’
ὃτι προσηύχοντο καί συνωμίλουν μέ
τόν Θεόν. Ὁ δέ Παπαδιαμάντης
ὃταν ἒψαλλε τά τροπάρια τῆς Δευτέ-
ρας Παρουσίας: «Ὃταν μέλλεις
ἒρχεσθαι κρίσιν δικαίαν ποιῆσαι,
Κριτά δικαιότατε… ὃταν τίθενται
θρόνοι καί ἀνοίγονται βίβλοι καί Θε-
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ός εἰς κρίσιν καθέζηται… Ἐν νοῶ τήν
ἡμέραν ἐκείνην καί τήν ὣραν, ὃταν
μέλλομεν πάντες γυμνοί καί ὡς κα-
τάκριτοι τῷ ἀδεκάστῳ Κριτῇ παρίστα-
σθαι…» τά ἒψαλλε μέ τοιαύτην συ-
ναίσθησιν καί φόβον, ὣστε ἐφαίνετο
ὡσάν νά ἳστατο ἒμ προσθεν τοῦ φο-
βεροῦ Κριτηρίου. Ὃταν δέ ἒψαλλε τά
τοῦ Παραδείσου τροπάρια, ἐφαίνετο
ὡσάν νά ἐξίστατο καί ἡρπάζετο ὡς εἰς
Παράδεισον. Ὡσαύ τως ὃταν ἒψαλλε
τά Ἀναστάσιμα τροπάρια καί κανό-
νας, ἐφαίνετο ὡς χαίρων καί ἀλλόμε-
νος, καθώς ὁ Θεοπάτωρ Δαυΐδ πρό
τῆς σκιῶδους Κιβωτοῦ ἣλατο σκιρ -
τῶν.

Ἐπειδή δέ ἒψαλλον μετά συνέσε-
ως καί εὐλαβείας, δέν ἐπέτρεπον εἰς
ψάλτας πού ἢρχοντο διά νά ψάλωσι
εἰς τάς ἀγρυπνίας, ἐάν καί ἐκεῖνοι δέν
ἒψαλλον συνετῶς καί μετεχειρίζοντο
ὂχι τάς φυσικάς των φωνάς, ἀλλά θυ-
μελικάς, προσποιητάς καί ἀτάκτους
φωνάς. Ὁ δέ Παπαδιαμάντης ὃστις
ἦτο καί εὐέξαπτος τούς ἐδίωκε.
- «Φύγετε, τούς ἒλεγε, ἐδῶ εἶναι

τόπος προσευχῆς. Πηγαίνετε νά τρα-
γουδήσετε εἰς τά θέατρα».

Πολλάκις καί ἐμέ ὃστις ἢμην βοη-
θός του καί μαθητής, ὃταν ἒκανα
καμ  μίαν παραφωνίαν ἢ παρατονίαν,
μέ ἐδίωκεν.

- «Φύγε, μοί ἒλεγε, παῦσε, κλεῖ -
σε τό στόμα σου ἀπρόσεκτε».

Ἐγώ παρεμέριζα, ἀλλά γρήγορα
τοῦ περνοῦσε ὁ θυμός καί πάλιν μέ
ἐκάλει.
- «Κώστα, ἒλα να ψάλῃς». Ἐγώ

ἐπειδή εἶχον ζῆλον νά μάθω ἀμέσως,
ἒτρεχον καί ἒψαλλον. Ἦτο δέ τόσο
ταπεινός, ὣστε πολλάκις μετά τό τέ-
λος τῆς ἀγρυπνίας ἒμπροσθεν πολ -
λῶν μοί ἐζήτει συγχώρησιν.
- «Κώστα, μοί ἒλεγεν (τοῦτο ἦτο

τό κοσμικόν μου ὂνομα), νά μέ συγ-
χωρέσῃς διότι σέ ἐλύπησα».

Καί ἐγώ τῷ ἒλεγον: 
- «Ἐγώ πταίω, διδάσκαλε, διότι

εἶμαι ἀπρόσεκτος. Σέ εὐχαριστῶ διό-
τι μέ τάς παρατηρήσεις πού μοῦ κά-
μνεις γίνομαι προσεκτικώτερος καί
μέ τάς ἐπιπλήξεις μέ διδάσκεις τήν
ὑπομονήν τῆς ὁποῖας ἒχω ἀνάγκην».

῾O μολογῶ, ὃτι ἀπό τήν τάξιν ἐκεί -
νην ἡ ὁποία παρετηρεῖτο εἰς

τό ἐκ κλησάκι ἐκεῖνο τοῦ προφήτου
Ἑλισαιέ ἒλαβον μεγάλην ὠφέλειαν.
Ἐκεῖ νοι πού τό κατεδάφισαν ἒδειξαν
μεγάλην ἀσέβειαν καί συνιστῶ εἰς
πάντας τούς Ἓλληνας λογοτέχνας
καί λογογράφους ὡς πνευματικός
πατήρ νά ἀπαιτήσουν παρά τοῦ
Ὑπουργείου τῆς Παιδείας καί πα ρά
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἀρχαι-
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ολογικῆς Ἑταιρίας νά ἀνοικοδομη -
θῇ νέον ἐκκλησίδιον εἰς τόν ἲδιον τό-
πον ὃπου ὑπῆρχε τό παλαιόν, διά νά
παραμείνῃ ὡς μνημεῖον διά τάς μελ-
λούσας γενεάς, νά τό βλέπωσιν οἱ
νέοι λογοτέχναι καί νά τό ἐπιδει-
κνύωσι καί εἰς τούς ξένους λογοτέ-
χνας, τούς ἐπισκεπτομένους τήν Ἑλ -
λάδα, διά νά πληροφορῶνται ὃτι εἰς
αὐτόν τόν ἱερόν τόπον, εἰς αὐτό τό
ἐκκλησίδιον, οἱ κορυφαῖοι τῶν λο-
γογράφων τῆς Ἐλλάδος ὠς εὐσεβέ-

στατοι ἐτέλουν ἀγρυπνίας προσευχό-
μενοι, ἂδοντες, ψάλλοντες, αἰ νοῦν -
τες καί εὐλογοῦντες τόν Θεόν. Οὐ
μόνον δέ ἐγώ ὠφελήθην, ἀλλά καί
ἂλλοι πολλοί φοιτῶντες εἰς τάς ἀγρυ-
πνίας ἐκείνας, ἀκούοντες μετά κατα-
νύξεως τάς ἀναγνώσεις εἰς τούς βί-
ους τῶν ἁγίων, εἰς τούς λόγους περί
ψυχῆς, περί μελλούσης κρίσεως, πε-
ρί Παραδείσου, περί κολάσεως, τούς
ὁποίους λόγους μέ ἁπλῆν φράσιν
ἡρμήνευεν ἐνίοτε ὁ Μωραϊτίδης».
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Ὁ ἀλησμόνητος Γέροντας 
Φιλόθεος Ζερβάκος



Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέ-

τος ὁ ἑορτασμὸς τῆς 25ης

Μαρτίου 1821 θὰ συνοδευθεῖ ἀπὸ

τὴ μονότονη προσπάθεια κάποιων

«προ οδευτικῶν» νὰ ξαναγράψουν

τὴν Ἱστορία. Μόνιμος στόχος τῶν

συγκεκριμένων διανοουμένων καὶ

ἀρθρογράφων εἶναι τὸ Κρυφὸ Σχο-

λειό. Τὸ χαρακτηρίζουν μύθο καὶ τὸ

χλευάζουν. Προφανῶς εἶναι ἀνιστό-

ρητοι ἢ ἐμπαθεῖς ἢ καὶ τὰ δυὸ μαζί.

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι οἱ στόχοι τοὺς

εἶναι δύο: Πρῶτον, νὰ ὑποβαθμί-

σουν τὸν πατριωτικὸ ρόλο τῆς Ἐκ -

κλησίας καὶ δεύτερον, νὰ ἐξωραΐ-

σουν τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία

καὶ νὰ τὴν παρουσιάσουν φιλελεύ-

θερη καὶ ἀνεκτική.

Ἂς ἔλθουμε στὸν πρῶτο στόχο

τους. Τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ ὑπενθύμιση

ὅτι στὰ δύσκολα χρόνια τῆς δουλεί-

ας ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ

κληρικοὶ ἀνέλαβαν τὴν ἐκπαίδευση

καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀφύπνιση τῶν ὑπο-

δούλων. Δὲν θὰ καταφύγουμε σὲ

μαρτυρίες Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἐκεί -

νης. Θὰ θυμίσουμε τί ἔγραφε σὲ

ἐπιστολὴ τοῦ ὁ ρωμαιοκαθολικὸς

Γκέρλαχ πάστορας τῆς γερμανικῆς

Πρεσβείας τῆς Κωνσταντινουπόλεως

τὸ 1575. Ἀντιγράφουμε ἀπὸ τὸ

σπου δαῖο σύγγραμμα τοῦ συγχρό-

νου μας γερμανοῦ ρωμαιοκαθολι-

κοῦ κληρικοῦ καὶ νεοελληνιστὴ

Γκέρχαρτ Ποντσκάλσκι «Ἡ Ἑλλη-

νικὴ Θεολογία ἐπὶ Τουρκοκρατίας»

Δὲν εἶναι μύθος, ἀλλὰ πραγματικότητα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κ. Χολέβας

Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
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(ἑλληνικὴ ἔκδοση Μορφωτικοῦ
Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης,
2005): «Πουθενὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν
Ἑλλάδα δὲν εὐδοκιμεῖ ἡ μελέτη.
Δὲν ὑπάρχουν δημόσιες ἀκαδημίες
ἢ καθηγητές, μὲ ἐξαίρεση τὰ κοινὰ
σχολεῖα, ὅπου διδάσκονται τὰ ἀγό-
ρια ἀνάγνωση μὲ τὸ Ὡρολόγιο, τὴν
Ὀκτώηχο, τὸ Ψαλτήριο καὶ ἄλλα βι-
βλία ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὶς
ἱερές ἀκο λουθίες. Ἐλάχιστοι ὅμως
ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μοναχοὺς
κατανο οῦν πραγματικὰ αὐτὰ τὰ βι-
βλία» (σελ.86). Νά, λοιπόν, ποὺ
ἕνας γερμανὸς κληρικὸς τοῦ 16ου
αἰῶνος, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε κανένα
λόγο νὰ κατασκευάζει μύθους ὑπὲρ
τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου, παραδέχε-
ται σὲ ἐπιστολὴ του πρὸς τὸν γερ-
μανὸ λόγιο Μαρτίνο Κρούσιο, ὅτι οἱ
μοναχοὶ καὶ οἱ κληρικοὶ ἦταν οἱ μό-
νοι ποὺ ἀγωνιζόντουσαν κατὰ τὴν
περίοδο ἐκείνη νὰ μορφώσουν τὰ
Ἑλληνόπουλα, παρὰ τὰ δικά τους
μορφωτικὰ κενά. 

Ἐρχόμαστε τώρα στὴν προσπά-
θεια τῶν κατασκευαστῶν τῆς

«προοδευτικῆς Ἱστορίας» νὰ ἐξωραΐ-
σουν τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.
Ὑποστηρίζουν ὃτι δὲν ὑπῆρχε κατα-
πίεση εἰς βάρος τῆς παιδείας τῶν

Ρωμιῶν. Ἂς δοῦμε ὅμως πῶς περι-
γράφει τὸ κλίμα τοῦ 17ου αἰῶνος
ἕνας ἐπιφανὴς Ἕλληνας ποὺ τελικὰ
ἔχασε τὴ ζωὴ του λόγω τῆς ὑπερβο-
λικῆς τόλμης του. Καταθέτουμε τὴ
μαρτυρία τοῦ Πατριάρχη Κωνσταν-
τινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως,
ὁ ὁποῖος στραγγαλίστηκε τὸ 1638
ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἔγραφε τὸ
1616 σὲ μία πραγματεία του – προ-
κήρυξη πρὸς τοὺς Ἕλληνες: «Ἠμπ -
οροῦσι νὰ εἴπουν οἱ Λατίνοι… μά-
θημα καὶ σοφίαν δὲν ἔχετε, ἀμὴ
εἶσθε δοῦλοι καὶ ἔχετε τοὺς Τούρ-
κους πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια σας…
Ὅσον πὼς δὲν ἔχομεν σοφίαν καὶ
μαθήματα ἀλήθεια εἶναι… Ἡ πτω-
χεία καὶ ἡ ἀφαίρεσις τῆς βασιλείας
μας τὸ ἔκαμαν καὶ ἂς ἔχωμεν ὑπο-
μονήν». Ὁμολογεῖ ὁ Πατριάρχης μὲ
ἀρκετὸ θάρρος ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν
εἶχαν «μαθήματα», δηλαδὴ σχολεῖα,
διότι ἦσαν ὑπόδουλοι. Ἔχασαν τὸ
κράτος τους καὶ λόγω ἐχθρικῆς κα-
ταπίεσης δὲν μποροῦν νὰ μορφω-
θοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς εἰρω-
νεύονται οἱ δυτικοὶ χριστιανοί.

Ἐπισημαίνουν οἱ ἀμφισβητίες:
Μὰ καλὰ τὸν 18ο αἰώνα ἔχου-

με πλέον ἀξιόλογα ἑλληνικὰ σχο-
λεῖα στὰ Γιάννενα, στὴν Κοζάνη,



στὴ Σμύρνη, στὸ Ἅγιον Ὅρος κ.λπ.
Καὶ ὁ Πατροκοσμᾶς σχολεῖα ἵδρυε.
Ἀπαντοῦμε ὅτι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
εἶχε χαλαρώσει κάπως ἡ ὀθωμανικὴ
αὐθαιρεσία λόγω πιέσεων ἔξωθεν.
Ὅμως καὶ τότε ἀκόμη ὑπῆρχε ἀνάγ-
κη γιὰ κρυφὰ μαθήματα. Γιατί; Τὴν
ἀπάντηση δίνει ὁ γάλλος δημοσιο-
γράφος Ρενὲ Πυώ στὸ βιβλίο του
«Δυστυχισμένη Βόρειος Ἤπειρος»
(ἑλληνικὴ ἔκδοση ΤΡΟΧΑΛΙΑ,
Ἀθή να χ. χρ.). Ὁ Πυώ ἀκολούθησε
τὸ 1913 τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ ποὺ
ἀπελευθέρωσε τὴν ἑνιαία Ἤπειρο
καὶ διηγεῖται τί ἄκουσε σχετικὰ μὲ
τὴν Τουρκοκρατία στὸ Ἀργυρόκα-
στρο: «Κανένα βιβλίο τυπωμένο
στὴν Ἀθήνα δὲν γινόταν δεκτὸ στὰ
σχολεῖα τῆς Ἠπείρου. Ἦταν ἐπιβε-
βλημένο νὰ τὰ προμηθεύονται ὅλα
ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἡ Ἑλ -
ληνικὴ Ἱστορία ἦταν ἀπαγορευμέ-
νη. Στὴν περίπτωση αὐτὴ λειτουρ-
γοῦσαν πρόσθετα κρυφὰ μαθήματα,
ὅπου ὁ νεαρὸς Ἠπειρώτης μάθαινε
γιὰ τὴ μητέρα πατρίδα, διδασκόταν
τὸν ἐθνικό της ὕμνο, τὰ ποιήματά
της καὶ τοὺς ἥρωές της» (σελ. 126).
Ἕνας γάλλος πολεμικὸς ἀνταπο-
κριτὴς καταγράφει χωρὶς φόβο καὶ

πάθος τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ στὸν
τομέα τῆς παιδείας στὶς ἀρχὲς τοῦ
προηγουμένου αἰῶνος. Κρυφὰ μα-
θήματα γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα. Αὐτὴ
εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὴν ὁποία οἱ δῆθεν
προοδευτικοὶ θέλουν νὰ ἀγνοοῦν.
Προτιμοῦν νὰ ἐμφανίζονται καὶ ἀνι-
στόρητοι καὶ ἐμπαθεῖς. Ἀδιάψευ-
στοι μάρτυρες εἶναι τὰ τοπωνύμια.
Στὴν Πελοπόννησο, στὴν Κρήτη,
στὴ Βοιωτία, στὶς Κυκλάδες, στὴν
Ἤπειρο, στὴ Μακεδονία, στὴ Μικρὰ
Ἀσία, παντοῦ ὅπου ἔζησε ὁ Ἑλλη-
νισμὸς διασώζεται ἀκόμη τὸ τοπω-
νύμιο Κρυφὸ Σχολειό. Δὲν μπορεῖ
σὲ τόσα διαφορετικὰ μέρη νά…
ἔπαθαν οἱ κάτοικοι ὁμαδικὴ παρά-
κρουση! Ἡ προφορικὴ παράδοση
ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ διέσωσε στὴν
ἱστορικὴ μνήμη τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ
Κρυφὸ Σχολειό. Αὐτὴν ἀκριβῶς
ποὺ περιγράφει ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ
Κολοκοτρώνη Φώτιος Χρυσανθό-
πουλος ἢ Φωτάκος, ὅταν γράφει
στὸν Α΄ τόμο τῶν Ἀπομνημονευμά-
των του (σελ. 46) ὅτι τὴν παιδεία ἐπὶ
Τουρκοκρατίας τὴν εἶχαν στὰ χέρια
τοὺς οἱ ἱερεῖς καὶ ὅλα αὐτὰ «ἐγίνον-
το ἐν τῷ σκότει καὶ προφυλακτὰ ἀπὸ
τοὺς Τούρκους»!
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Ηίδρυση και αποστολή της θεόσδο-
της και θεόφρονης Ορθόδοξης

Εκκλησίας, εστιάζεται στον τιτλοφορικό
αναμφισβήτητο λόγο του Κυρίου. Για
κάθε, επομένως, πολεμική εναντίον της
ισχύ ει, το «σκληρόν σοι προς κέντρα λα-

κτίζειν». Πρ. κστ΄14. Αφορμή για την
παρούσα έδωσε ένα διαδικτυακό άρθρο
στο protagon, καταστάζων «όξος μετά

χολής μεμιγμένον» Ματ. κζ΄34, κατά
της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ελληνικής
Εκκλησίας, με αμφισβήτηση της προ-
σφοράς της στον αγώνα για την απελευ-
θέρωση του Γένους στα 1821. Γράφτηκε
μάλιστα και αναρτήθηκε την ιερότερη
μέρα του Έθνους, την 25ην Μαρτίου
2014. Προφανώς για να καταστάξει δρα -
στικότερο το κοκτέηλ του μίσους κατά
της Εκκλησίας, στους ευφραινόμενους
και πανηγυρίζοντες πανέλληνες την εν
ελευθερία συμπόρευσή τους με τα Ελ-
ληνοχριστιανικά ιδεώδη. Συντάκτης του
άρθρου, γνωστός των γραμμάτων, «πο-

ταμικός» πολιτευτής επ’ εσχάτων, τουπί-
κλιν Νίκος Δήμου.

Στο άρθρο της μιάμισης σελίδας, μα-
ζεύτηκαν μερικές απομονωμένες και
σκόρπιες καταγραφές, χωρίς ολοκληρω-
μένες απόψεις και παρουσιάστηκαν ως

θεσφατικές τοποθετήσεις. Στόχος του
συντάκτη είναι να διαφανεί ότι: «Η Εκ-

κλησία πολέμησε τον αγώνα», όπως
γρά  φει. Αποσιωπά την προσφορά του
όλου Κλήρου στην προετοιμασία και την
ολοκλήρωση της Επανάστασης, μέχρι
της τελικής νίκης. Ξεχνάει την άποψη
του Σουλτάνου, που ανήρτησε με «Για-

φτάν» = ετικέτα, στον κρεμασμένο
Εθνάρ χη Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄,
γράφοντας: «Ο Κλή ρος εί ναι αί τιος του

θεί α (!) βο η θεί α ε πι κει μέ νου α φα νι σμού

των α πο πλα νη θέν των ρα γιά δων» Σ. Τρι -
κού πη, Ι στ. Ελ λ. Ε πα ν., τ. Α´, σ. 2, έκδ.
1888. Δεν μνημονεύει την άποψη του
πρώτου Κυβερνήτη, Ιωάννου Καποδί-
στρια, ότι ο Κλήρος ενέπνευσε στο λαό,
«την δύ να μιν του μά χε σθαι, το θάρ ρος
του με τά καρ τε ρί ας τα λαι πω ρεί σθαι και
την α πό φα σιν του ε ξο λο θρευ θή ναι μάλ -
λον ή υ πο κύ ψαι εις τον ζυ γόν, όν ε βά -
στα σαν μεν, ου δέ πο τε δε α πε δέ χθη σαν
οι πα τέ ρες αυ τού» Ν. Δρα γ., Ι στ. α να μν,
τ. Α, σ.191. Ο ίδιος δε ιστορικός, Ν.
Δραγούμης καταγράφει ότι: «Ο Κλή ρος

κα τα φυ γών εις Μο νάς και Σκή τας α νε -

δέ χθη τον πε ρί των ό λων ι ε ρόν α γώ να,

συ νά ψας προς τού τον την χρι στι α νι κήν

πί στιν. Ε πί Τουρ κο κρα τί ας δεν ή το ει μή

«… καί πύλαι ἅι δου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»

(Ματθαίου ιστ΄18)

Απαντά ο Καθηγητής Θεολογίας Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης



συ νω μό της και ε πα να στά της. Ού τως

απε δί δον το αυ τώ αι δύ σφη μοι αύ ται ι δι -

ό τη τες δι ό τι έ μει νεν α κρα δάν τως εις την

θρη σκεί αν των πα τέ ρων του».

Για να μη μακρυγορώ περιορίζομαι
να παρουσιάσω δύο γεγονότα συγκλο-
νιστικά, που προσδιορίζουν την αποφα-
σιστική προσφορά της Ορθοδόξου Ελ-
ληνικής Χριστιανικής Εκκλησίας στον
όλον αγώνα, δια των εκπροσώπων της.
Πρώτον. Η θυσία του Μεσολογγίου προ -
 ήλθε από καθαρή έμπνευση που προ-
σφέρθηκε από την Εκκλησία δια του
θρησκευτικού Ηγέτη, Επισκόπου Ρωγών
και Κοζύλης Ιωσήφ και τους περί αυτόν
Ιερείς. Η θυσία αυτή, αν δεν ξέρει ο αρ-
θογράφος, ας μάθει: Ανάγκασε τον μι-
σερό εκφραστή της κατάπτυσης «Ιερής

Συμμαχίας», τον πολύν Μέττερνιχ να
ομολογήσει προς τον Σουλτάνο. «Δεν

μπορώ να σε βοηθήσω άλλο. Προηγή-

θηκε το Μεσολόγγι». Δεύτερο. Ακόμα
αυτή η θυσία υποχρέωσε και το Βασιλιά
της Γαλλίας, Κάρολο τον 10ο, να διακη-
ρύξει επίσημα, σε απαίτηση των φοιτη-
τών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης,
«Θυσιάστηκε το Μεσολόγγι; Ζήτωσαν οι

Έλληνες». Αναγνώριση.
Όσο για τα γραφόμενα περί Ναβα-

ρίνου, θα μου επιτρέψει ο συντάκτης να
φρονώ ότι: Το Ναβαρίνο με την υλική
ισχύ των μεγάλων Δυνάμεων, κατανίκη-
σε τη θνήσκουσα αυτοκρατορία. Έδωσε
όμως τη δυνατότητα στη ανίσχυρη Ελλη-
νική επανάσταση, να συνεχίσει τον αγώ-
να στο πνεύμα του Μεσολογγίου, μέχρι
την ίδρυση του ελεύθερου κράτους. Δεν
απέτυχε, επομένως, η επανάσταση, κα-

θόσον δεν υπήρχαν διατυπώσεις από
όψιμους αμφισβητίες.  

Κλείνοντας το σημείωμά μου τούτο,
θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα στον συν-
τάκτη - πολέμιο της Ορθόδοξης Ελληνι-
κής Εκκλησίας και τους ομοίους του, ότι
το θείο καθίδρυμα που λέγεται Εκκλησία
του Χριστού, θεμελιωμένο στο αίμα του
ιδίου, δεν προσβάλλεται από θεληματι-
κές ή αθέλητες τοποθετήσεις και προ-
σβολές. Τούτο δε, καθόσον κατά τον ιερό
Χρυσόστομο: «Τοιούτον έχει μέγεθος η
Εκκλησία. πολεμουμένη νικά. επιβου-
λευομένη περιγίνεται. υβριζομένη λαμ-
προτέρα καθίσταται. δέχεται τραύματα
και ου καταπίπτει υπό των ελκών. κλυδω-
νίζεται, αλλ' ου καταποντίζεται. χειμάζε-
ται, αλλά ναυάγιον ουχ υπομένει. παλαί-
ει, αλλ' ουχ ηττάται. πυκτεύει, αλλ' ου νι-
κάται».

Εύχομαι και προσδοκώ, να λάμπει
και να διδάσκει τον ευσεβή και φιλόχρι-
στο Ελληνικό λαό μας, ως προς το θέμα
της ανάστασης του Γένους μας, ο λόγος
του πρωτομάστορα της εξέγερσης για τη
λευτεριά μας. Ο γέρος του Μωριά, ο Θε-
όδωρος Κολοκοτρώνης, δίδαξε τα νιάτα
της Ελλάδος εκεί κοντά στο βήμα των
εθνών, την οικουμενική Πνύκα. «Πρέ-

πει να φυλάξετε την πίστη σας και να την

στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρ-

ματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και

έπειτα υπέρ πατρίδος». Η Εκκλησία του
Χριστού ενέπνεε όλους τους ιδεολόγους
αγωνιστές της ελευθερίας.

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου 
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῏Ηταν γλυκειά ἡ βραδυά. Ἄνοιξη
κι ἀστροφεγγιά. Μοσκοβο-

λοῦσεν ὁ τόπος ἀπό τίς λεμονοπορτο-
καλιές. Ἥσυχη κοιμόταν ἡ Ἄρτα. Τόν
παπα-Οἰκονόμον ὅμως δέν τόν ἔπαιρ-
νε ὁ ὕπνος, δέν ἔλεγε νά κλείσει μάτι.
Πνιγόταν μέσα στό σπίτι. Βγῆκε στήν
πόρτα γιά νά τόν φυσήξει λίγο ὁ ἀέ -
ρας, νά δροσιστεῖ, καί νά χτυπήσει τήν
πόρτα τοῦ γείτονά του, τοῦ Γιάννη. Σ’
αὐτή τή συνοικία τοῦ Ἁγίου Κωνσταν-
τίνου οἱ πιό πολοί ἦταν ρωμιοί, ἀργιά
καί ποῦ να ’βρισκες σπίτι ἀλλόπιστου. 

Τέσσερες φορές ἔκρουσε τήν πόρ-
τα τοῦ Γιάννη γιά νά τόν καλέσει στό
σπίτι του. Ἐκεῖνος, κακιωμένος κι ἀμε-
τάπειστος, κρατοῦσε μοῦτρα, δέν ἤθε-
λε νά 'ρθει. Τούτη τήν τελευταία φορά
ὁ παπα-Οἰκονόμος τῆς Ἄρτας τόν ξα-
ναπαρακαλοῦσε: 
- Ἄκουσέ, με Γιάννη, δῶσε τόπο

στήν ὀργή, παλληκάρι μου, κι ἔλα πού
σέ θέλω.

Αὐτός λύγισε κάπως, χωρίς νά ὑπο -

χωρήσει ὁ θυμός του.
- Στό 'πα καί στό ξαναλέω, παπού-

λη, ἄν ξαναπατήσω στήν πόρτα σου νά
μή μέ λένε Γιάννη. Ὅλο κι ἑτοιμάζε-
σαι κάτι σπουδαῖο νά μοῦ πεῖς καί νά
μοῦ πάρεις κιόλας ὅρκο, κι ὅλο τ' ἀνα-
βάλλεις. Μέ ὑποψιάζεσαι γι' ἄτιμο καί
ντρέπεσαι νά μοῦ το πεῖς; Καί λές πώς
μ’ ἔχεις σάν παιδί σου! Θά ’μαι ἄτιμος
ἄν ξαναμπῶ στό σπίτι σου.
-Πῶς σοῦ ’ρθε αὐτή ἡ σκέψη, παι-

δί μου;
Κατόρθωσε νά ἀρθώσει ὁ παπα-

Οἰκονόμος. Εἶχε βουρκώσει γιά καλά.
Στό σκοτάδι δέν φαινόντουσαν τά μά-
τια του. Μόνο ἡ κομμένη του φωνή τόν
πρόδινε.
- Νά, ὅλο πᾶς κάτι νά μοῦ πεῖς κι

ὅλο τ’ ἀφήνεις στή μέση. Δέν μὄχεις
ἐμπιστοσύνη; Πῶς μέ πέρασες; Πέντε
βολές ὅλο καί κάτι ἀρχινεύεις, κάποιο
μυστικό νά μοῦ πεῖς καί δέν τό λές! Τί
νά 'ρθω νά κάνω στό σπίτι σου; 

Τόνιζε μέ πεῖσμα κάθε του λέξη ὁ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

(ἀφήγημα)

τοῦ Δ. Χρ. Μποσινάκη



Γιάννης. Ἔνιωθε προσβλημένος. Ὁ
παπα-Οἰκονόμος κόμπιαζε πάλι. Σί-
μωσε περισσότερο τό Γιάννη κι ἔβαλε
τό χέρι του στον ὦμο του. Εἶχε βάλει
τά κλάματα, αὐτός ἕνας γεροντόπα-
πας. Μπροστά στό πεῖσμα τοῦ Γιάννη
δέν ἤξερε τί νά πεῖ γιά νά τον μεταπεί-
σει. Τά 'χε χαμένα. Ἔπαιζε τό τελευ-
ταῖο χαρτί του.
- Ξέρεις... ἐγώ σ’ ἔχω παιδί μου!

Ἔλα τώρα στό σπίτι μου νά σοῦ ξη-
γηθῶ μιά βολά, κι ὕστερις, ἄν θέλεις,
μήν ξανάρχεσαι! 

Τοῦ ’πε ξεπνοημένα. Καί μ’ αὐτό
τόν τρόπο ὁ Γιάννης ἄλλαζε σιγά - σι-
γά γνώμη. Τό κατάλαβε ὁ παπούλης,
πού μέσα στό σκοτάδι μιλοῦσε μόνο
μέ την ἀνάσα του, τή γρήγορη καί βα-
θειά. Ἔτσι γκαρδιώθηκε λιγάκι, πῆρε
θάρρος καί δεν τόν ἄφησε. Συνέχισε.
-Μά εἶναι μεγάλο πρᾶμα. Δεν ἔ χω

πεῖρα, παιδί μου. Σκιάζομαι. Νά, ὁ γιός
μου ἦρθε τό καλοκαίρι ἀπό τούς Κορ-
φούς καί συναγροικήθηκε μέ τόν Κόν-
τε, μ’ ὅρκισε καί μοῦ τό φανέρωσε. Τό
μυστικό γιά τό ποθούμενο.Ἔλα, σύχα-
σε. Ρίξε κάτι πάνω σου κι ἔλα. Σέ θέ-
λω! 

Γ ύρισε στό σπίτι του ὁ παπα-Οἰκο-
νόμος καί περίμενε. Ἀπό κοντά

πῆγε κι αὐτός. Ὁ παπούλης τόν ἔμπα-
σε στή μέσα κάμαρα, πού εἶχαν τά
εἰκονίσματα. Ἔβγαλε τήν παπαδιά του
ἀπ' τό δωμάτιο. Μεῖναν μόνοι. Δέν
φοβόταν τούς ἀπ’ ἔξω, γιατί ὁ Γιάννης

ἦταν σπιτικός του, κι ἀκόμη στή συνοι-
κία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου λίγοι ἄπι-
στοι ἔμεναν. Κι ὅμως, ἐπειδή τό με-
λούμενο ἦταν κάτι ξεχωριστό, ἔδειχνε
κάπως ἀνήσυχος. Ἔπαιρνε τά μέτρα
του. Κλειστά τά παράθυρα. Ὄξω ὁ τό-
πος μοσκοβολοῦσε καί καθώς φυ-
σοῦσε κι ἕνα ἐλαφρό ἀεράκι, ἔφερνε
τούς μόσκους καί τίς μυρουδιές μα-
κρύτερα καί τούς ἔμπαζε καί μέσα ἀπό
τά κλειστά παραθυρόφυλλα ὡς τά ἀν -
θρώπινα στήθη, πού λαχταροῦσαν ν’
ἀνασάνουν λεύτερα καί βαθειά ὡς τά
φυλλοκάρδια τους. Οἱ ἄνθρωποι, τά
ζῶα, τά δέντρα, ὅλη ἡ φύση, λές καί
περίμενε τό ποθούμενο. 

Στήν κάμαρα δέν ἦταν ἄλλο φῶς,
πάρεξ τό φῶς τοῦ καντηλιοῦ. Τοῦ καν-
τηλιοῦ πού τρεμόπαιζε, ἀλλά δέν
ἔσβυ νε ποτέ. Σάν τήν σπίθα κρυμμένη
ἀπ᾽ τή στάχτη...

Ὁ Γιάννης στεκόταν αμίλητος. Τί-
ποτες ἄλλο δέν ἀκουγόταν, παρά μόνο
οἱ ἀνάσες τῶν δύο άνδρῶν.

Ὁ παπούλης ἔκανε τό σταυρό του,
τό ἴδιο καί ὁ Γιάννης. Ὕστερις κατέ-
βασε μέ προσοχή μιάν εἰκόνα ἀπό τό
εἰκονοστάσι καί τήν ἀκούμπησεν ἀλα-
φρά πάνω σ’ ἕνα μικρό τραπεζάκι.
Πρέπει νά ’ταν τοῦ Ἐσταυ ρωμένου. Ὁ
Γιάννης ἔριξε μιά ματιά στό μισοσκό-
ταδο, δέν καλοεῖδε. Λιγοστό τό φῶς
τοῦ καντηλιοῦ.
- Τόν Ἁη- Γιάννη, τόν ἔχεις; ρώ-

τησε τόν παπούλη. 
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Ἐκεῖνος δεν ἀπάντησε σ’ αὐτό.
Συνέχισε ἀρχινεμένη δουλειά.
- Ἄκουσε, παιδί μου Γιάννη, πρό-

κειται γιά τό μεγάλο μυστικό. Γι’ αὐτό
σοῦ κάνω τούτη την Κατήχηση. Τό μυ-
στικό γιά τό γένος μας καί τή θρησκεία
μας, γιά τό ποθούμενο πὄλεγε κι ὁ πα-
τρο-Κοσμᾶς. Μεγάλο πρᾶμα... Βάλε τό
χέρι σου... Νά, πάνω δῶ...ὁρκίσου
πώς δέν θά μαρτυρήσεις κανενοῦ τό
μυστικό... Κι ἄν ἀκόμα κιντυνέψεις·...

Ὁ Γιάννης εἶπε θαρρετά "ὁρκίζο-
μαι", ἀλλά φάνηκε σά νά σάστισε.
Ἔνιωσε σά νά μούδιασε τό χέρι του,
καθώς τὄχε πάνω στήν εἰκόνα. Τἄχα-
σε! Καί καθώς ἀρχίνησε νά τόν κατη-
χάει ὁ παπούλης, ὁ Γιάννης τοῦ ’πιασε
τό χέρι γιά νά τόν σταματήσει.
-Παπούλη μου, μοῦ μιλᾶς γιά πο-

λύ σοβαρά πράματα. Τοῦ 'πε μέ τρε-
μάμενη φωνή. Περίμενε... περίμενέ με
λίγο νά τό σκέφτῶ κατά πόσο τό
μπορῶ, ἄν εἶμαι., δηλαδής, ἄξιος.

Ὁ παπα-Οἰκονόμος σταμάτησε...
Σώπασε γιά λίγο, κάθισε στό κρεβάτι,
τράβηξε και τό Γιάννη νά καθίσει.
- Καλά, τοῦ 'πε, ὅπως ὁρίζεις,..

Θέλω λεύτερος ν’ ἀποφασίσεις…
σὄχω ἐμπιστοσύνη! Κι ἔβαλε ξανά τό
χέρι του στόν ὦμο του. Ὁ Γιάννης τόν
παρακάλεσε. 
- Νά, δός μου μιά βδομάδα καιρό

νά κάτσω να συλλογιστῶ ἄν εἶμαι
ἄξιος γι' αὐτό τό μυστήριο. Ἄξιος καί
ἀρκετός! Εἶναι σά νά μήν τό ξέρω ὁλό-

τελα. Εἶμαι καί γιός. Νά δῶ, μπο ρῶ νά
μπῶ στό μυστικό; 
- Ἄς εἶναι, ὅπως θέλεις, παλληκά-

ρι μου. Σκέψου το και σε μιά βδομάδα
ὅ,τι ἀποφασίσεις, ἐδῶ ’μαι.

Ἔμειναν ἔτσι, χωρίς νά λένε τίποτε
γιά κάμποσην ὥρα. Ὕστερα ὁ παπού-
λης σά νά θυμήθηκε κάτι. 
- Και δέ μοῦ λές, γιατί μέ ρώτησες

γιά τόν Ἁη-Γιάννη;
- Εἶναι προστάτης μου, παπούλη,

ἔχω καί τ’ ὄνομά του. Ἀλλά δέν εἶναι
μόνο αὐτό. Ἐδῶ καί χρόνια προστάτης
μου, κάναμε μάλιστα κάποτε καί συμ-
φωνίες…
- Συμφωνίες; Σάν τί συμφωνίες...
Ἔκανε ἀπορημένα ὁ παπα-Οἰκο-

νόμος.
- Ἄ, εἶναι μιά παλιά ἱστορία. Θα

’μουνα, δέ θα ’μουνα δεκαπέντε χρο -
νῶ, παλληκαρόπουλο. Ποῦ νά στά
λέω. Εἶχα πάει σ’ ἕνα πατριώτη μου
στή Ντεσφίνα. Ἦταν ζαπίτης ἐκεῖ.
Εἶχεν ἀδερφό πού ἦταν μέ τόν Ἀλή-
Πασά. Εἶχε δύναμη. Μὄδωσε νά τοῦ
βαστάω το ντουφέκι του. Ἦταν τό παν-
τηγύρι τ’ Ἁη-Γιαννιοῦ καί πήγαμε κι
ἐμεῖς. Θέλησα νά ρίξω τό ντουφέκι καί
μοῦ τσακίστηκε. Καί, τότε μ’ ἔπιασεν
αὐτός και μ’ ἔσπασε στό ξύλο, μπρο-
στά σ’ οὗλο τον κόσμο. Τί νά στά λέω,
μέ πέθανε! Καί δέ μ’ ἔνιαξε τόσο γιά
τό ξύλο, ὅσο ἡ ντροπή τοῦ κόσμου.
Ἔκλαιγα, ἔκλαιγα χωρίς σταματημό.
Κι οἱ ἄλλοι τρῶγαν καί γλένταγαν κι
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ἐγώ ἔκλαιγα. Μέ πῆρε τό παράπονο.
Δεν ἤξερα σέ ποιόν νά τό πῶ, γιά νά
βρῶ τό δίκιο μου. Νόμισα σωστό νά
βάλω κριτή τον Ἁη-Γιάννη, μιᾶς καί
στό σπίτι του μοῦ ἔγινε ἐκείνη ἡ ζημιά
καί ἡ ἀτιμία. Δέν θά μ’ ἄκουγε κανέ-
νας άλλος στήν πόμπεψή μου. Ἄφησα
νά νυχτώσει, γιά νά μή μέ δεῖ κανέ-
νας. Μπῆκα στήν Ἐκκλησιά κι ἄρχισα
τά κλάματα φωναχτά . Ξέσπασα. Με-
τάνοιες καί παράκλησες. Κι ἔλεγα
στόν Ἁη-Γιάννη: "Κακό μεγάλο μὄγι-
νε. Τί εἶμ’ ἐγώ, γομάρι νά μέ δέρ-
νουν!" Κι ἄλλα τέτοια. Μέ τά πολλά κά-
ναμε τή συμφωνία μέ τόν Ἅγιο. Τόν
παρακάλεσα νά μοῦ δώκει ἅρματα κα-
λά καί ἀσημένια. Ἀκόμη νά μοῦ δώκει
παράδες, δεκαπέντε πουγγιά. Κι ἐγώ
ἀπ’ τή μεριά μου νά τοῦ φκιάσω ἕνα
μεγάλο ἀσημένιο καντήλι. Κι ἔτσι φω-
ναχτά κλείσαμε τίς συμφωνίες μέ τόν
Ἅγιο. Ὕστερις ἦρθα ἐδῶ στην Ἄρτα,
στό σπίτι τοῦ Θανάση Λιδωρίκη, ὅπως
ξέρεις. Μέ προστάτεψεν ὁ Ἅγιος. Κα-
ζάντησα, ὅπως βλέπεις. Κι ἀχάριστος
δέν εἶ μαι. Πῆγα τό τάμα μού στόν
Ἅγιο, στόν προστάτη μου, ἕνα θαυμα-
στό καντήλι. Τό πῆγα στή Ντεσφίνα
καί ματαγύρισα τίς προάλλες. Γι’ αὐτό
ἔλειπα κι ἀναρωτιόσουνα, ποῦ να ’
μουνα...

Σταμάτησε γιά λίγο νά μιλάει ὁ
Γιάννης. Το ἴδιο κι ὁ παπα-Οἰκονό-
μος, πού ἀρκέστηκε μόνο νά πεῖ: 
- Ἄ, τώρα κατάλαβα!

Ὁ Γιάννης κοίταξε τόν παπα-Οἰκο-
νόμο στά μάτια.
- Στό ματαλέω. Ξέρω πώς μ’ ἔχεις

σάν παιδί σου καί μ’ ἐμπιστεύεσαι. Κα-
ταλαβαίνω ὅμως πώς τό μυστικό, πού
πᾶς νά μέ μπάσεις, εἶναι μεγάλο. Ἄσε
νά τό σκεφτῶ, κατά πόσο εἶμαι ἀρκε-
τός γι’ αὐτό. 

Σ’ αὐτό ἔμειναν οἱ δυό τους. Ἔσκυ -
ψε καί φίλησε τό χέρι τοῦ παπούλη ὁ
Γιάννης καί βγῆκε νά πάει σπίτι μου.
Μετά ἀπό μιά βδομάδα γύρισε ξανά ὁ
Γιάννης, σύμφωνα με τήν ὑπόσχεσή
του κι ἀντάμωσε τόν παπα-Οἰκονόμο.
- Τό σκέφτηκα. Εἶμαι ἄξιος! Τοῦ

εἶπε. Μπορῶ νά μπῶ στό μυστικό. Φί-
λησε τό χέρι τοῦ Οἰκονόμου και ὁρκί-
στηκε. Καθώς ὅμως τόν κατηχοῦσε, ὁ
Γιάννης τόν παρακάλεσε. 
- Μή μοῦ μαρτυρᾶς, παπούλη,

ὅλα τά σημεῖα τῆς κατήχησης, γιατί
εἶμαι νιός καί μήπως δέν ἀντέξω. Μή-
πως λυπηθῶ τή ζωή μου καί μαρτυρή-
σω και βάλω σε κίντυνο τήν πατρίδα
μου.

Συγκινήθηκε πολύ ὁ παπα-Οἰκο-
νόμος. Τά λόγια τοῦ Γιάννη τοῦ φέρ-
ναν κλάματα. Κρατήθηκε. Σάν τέλει-
ωσε τήν κατήχηση, ἔβαλε μέ προσοχή
τήν εἴκόνα στό εἰκονοστάσι. Φίλησε
σταυρωτά τό Γιάννη καί τόν ξεπροβό-
δισε ὡς τήν ἐξώπορτα. Σιωπηλοί. Τί-
ποτε ἄλλο δέν εἶπαν.

Ἀφοῦ μπῆκε ἔτσι στό μυστικό ὁ
Γιάννης, πάντα αὐτό εἶχε στό νοῦ του,
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τό γυρόφερνε καί φρόντιζε νά ἐργάζε-
ται γιά τήν πατρίδα του καί τή θρη-
σκεία του εἰλικρινῶς. 

Σ τήν Ἄρτα καί στά Γιάννενα μαζώ-
νονταν πολλά ἀσκέρια τοῦ Σουλ-

τάνου γιά τόν Ἀλή-Πασά, πού σήκωσε
κε φάλι.

Τό πλιάτσικο ἔδινε κι ἔπαιρνε. Ὄχι,
μόνο ἀπό τούς ὀχτρούς μας, ἀλλά κι
ἀπό τους ἐδικούς μας, πού ἄρχισαν κι
αὐτοί νά σηκώνουν κεφάλι. Αὐτό δεν
τό βαστοῦσε τό μυαλό κι ἡ καρδιά τοῦ
Γιάννη. Τό θεωροῦσε κατάρα ἀπό τό
Θεό, μιᾶς καί ξεσηκωθήκαμε γιά τήν
πατρίδα μας καί τή θρησκεία μας. 

Μιά μέρα, περνώντας ἀπό τό μαχα-
λά τοῦ Χαλαχάλα καί φτάνοντας στό
Τουρκοπάζαρο, ἄκουσε κάτι πού τόν
τάραξε. Κι ἔτρεξε νά τό πεῖ στόν παπα-
Οἰκονόμο. Καί νά πάρει τή γνώμη του.
- Κοίτα, παπούλη, καί πρέπει νά

προσέξουμε! Ἐκεῖνοι ἄς τά κάνουν,
ἐμεῖς ὅμως ὄχι. Σωστή ἡ κουβέντα πού
ἄκουσα. Δόσε βάση τί ἄκουσα, καθώς
διάβαινα τόν Τουρκομαχαλᾶ, νά λέει
ό Σμαήλ-μπέης καί τί ἔχεις νά μοῦ κρί-
νεις. «Πασάδες καί μπέηδες θά χα-
θοῦμε ... ἐτοῦτος ὁ πόλεμος δέν εἶναι
μ’ ἄλλους ὀχτρούς... τόν ἀδικήσαμε τό
ραγιά καί στά πλούτη του καί στήν τιμή
του... Μαύρισαν τά μάτια του καί μᾶς
σήκωσε κεφάλι.. Τ’ ἄδικο δέν τό θέλει

ὁ Θεός... θά μᾶς καταστρέψει!» Τί ἔχεις
νά πεῖς, παπούλη ; Ὁ Σμαήλ-μπέης τά
’πε αὐτά! Τό μυστικό μας εἶναι ἱερό,
γιά τήν πατρίδα καί τή θρησκεία μας.
Ὄχι πλιάτσικο. Ὄξω ἀπ’ τ’ ἄδικο... Ὁ
παπούλης δέν ἔλεγε τίποτε. Τόν κοίτα-
ξε δακρυσμένος. Τρυφερά περιέφερε
τό βλέμμα του στό πρόσωπο τοῦ Γιάν-
νη, στό παλληκαρίσιο, τσιγκελωτό γε-
νάκι του. 

Ὁ Γιάννης δέν περίμενε ἄλλην
ἀπάντηση. Ἠρέμησε κι αὐτοῦ σιγά -
σιγά τό πρόσωπο. Κι ἔτσι μπόρεσε νά
συνεχίσει.
- Ἦρθα νά πάρω τήν εὐκή σου!

Φεύγω γιά τό Μωριᾶ. Κεῖ κάτω ξεσηκώ-
θηκαν γιά τά καλά κι ἐμεῖς λίγα πρά -
ματα ξέρουμε. Θά κάνω τόν πραματευ-
τή. Πάω νά συναντήσω προσώπατα, κι
όταν μέ τό καλό ματάρθω, σκέφτομαι
νά μπορῶ στόν νταϊφά τοῦ Γώγου Μπα-
κόλα.

Ἔσκυψε καί τοῦ πῆρε τό χέρι.

- Μέ τήν εὐκή μου, παιδί μου. Καί

πρόσεχε τόν ὅρκο μας. Τοῦ τόνισεν ὁ

παπα-Οἰκονόμος. Τήν ἄλλη μέρα,

πολλά πρωί, μέ τό δισάκι τοῦ πραμα-

τευτῆ στόν ὦμο, μέ λιγοστή πραμάτεια,

μπῆκε στό δρόμο γιά τήν Πάτρα. 

(βλ. περ. «Κοινωνικές Τομές», 1994)



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

τοῦ Γιάννη Μαρίνου

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας

μὲ μία ἀκόμη ἀψυχολόγητη

ἀπόφασή του ἀπαγόρευσε τὴν προ-

νομιακὴ εἰσαγωγὴ στὰ ΑΕΙ παιδιῶν

πολύτεκνων οἰκογενειῶν, ἐπειδὴ πα-

ραβιάζεται ἔτσι ἡ συνταγματικὴ ἀρχὴ

τῆς ἰσότητας. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δεί-

χνει μὲ πόση στενοκεφαλιὰ προσεγ-

γίζεται τὸ μεῖζον ἐθνικὸ πρόβλημα

τῆς ὑπογεννητικότητας, ποὺ ὑπονο-

μεύει τὴν ἐθνική μας ὕπαρξη. «Ὡρο-

λογιακὴ βόμβα» τὸ χαρακτηρίζει ἡ

ἔγκυρη γερμανικὴ ἐφημερίδα «Χάν-

τελσμπλατ», διαπιστώνοντας ὅτι «ἡ

Ἑλλάδα  γίνεται  τὸ  γηροκομεῖο

τῆς Εὐρώπης». Ἤδη οἱ θάνατοι εἶναι

περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις,

ἐνῶ μὲ 2.884.000 συνταξιούχους,

μόλις 3.300.000 ἐργαζομένους καὶ

1.500.000 ἀνέργους, ἐπὶ συνολικοῦ

πληθυσμοῦ 10.800.000, γίνεται ἀντι-

ληπτὸ ὅτι βαδίζουμε πρὸς δραματικὴ

ἐθνικὴ συρρίκνωση. Ταυτόχρονα

ὁδηγοῦνται σὲ κατάρρευση καὶ τὰ

ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὴ

μία φορτώνονται κάθε χρόνο χιλιά-

δες νέους συνταξιούχους καὶ ἀπὸ

τὴν ἄλλη μειώνονται ἀπελπιστικὰ τὰ

εἰσοδήματά τους, καθὼς περιορίζε-

ται συνεχῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσφαλι-

ζόμενων ἐργαζομένων λόγω γήραν-

σης τοῦ πληθυσμοῦ, ἀνεργίας καὶ

μαύρης ἐργασίας.

Τὸ φαινόμενο τῆς ἀσυγκράτητης

γήρανσης τοῦ πληθυσμοῦ μας, ἀλλὰ

καὶ τῆς Εὐρώπης γενικότερα, ἔρχε-

ται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παράλληλη

ραγδαία αὔξηση τοῦ παγκόσμιου

πληθυσμοῦ. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀπὸ

ἕνα δισεκατομμύριο ὅπου ἀνερχό-

ταν ὁ πληθυσμὸς τοῦ πλανήτη μας

στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα πολλα-

πλασιάστηκε μέσα σὲ δυὸ αἰῶνες

στὰ 7 δισεκατομμύρια, μὲ τάση πε-

ραιτέρω αὔξησης. Ἔτσι τὸ κενό της

ὑπογεννητικότητας καλύπτεται ἀπὸ

τὶς ἄτακτες εἰσροὲς πενόμενων στὴν

Ἑλλάδα καὶ στὶς ἄλλες γηράσκουσες

χῶρες, ποὺ ἀλλοιώνουν τὴν ἐθνικὴ

σύνθεση, εἰσάγουν πολιτιστικὲς συ-

νήθειες ποὺ κλονίζουν τὴν ἐθνικὴ

συνοχὴ καὶ ὑπονομεύουν τὴν κοινω-

νικὴ εἰρήνη, καθὼς κινοῦνται στὸ

περιθώριο τῶν χωρῶν ποὺ τοὺς ὑπο-
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δέχονται μὲ ὁλοένα ἐντεινόμενη δυ-

σφορία.

Καὶ τί κάνουν οἱ πολιτικοί μας γιὰ

νὰ ἀντιμετωπίσουν, ἔστω καὶ πολὺ

ἀργά, τὸ φαινόμενο τῆς ὑπογεννητι-

κότητας πού εὔλογα ἐπιδεινώθηκε

λόγω τῆς πρόσφατης οἰκονομικῆς

κρίσης; Τίποτα οὐσιαστικό. Ἢ μᾶλ -

λον κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ

διογκώνουν τὸ πρόβλημα. Ἀποκο-

ρύφωμα δὲ αὐτῆς τῆς ὀλέθριας ἀδια-

φορίας ἢ καὶ πολεμικῆς εἶναι τὰ

πρόσφατα φορολογικὰ μέτρα, ποὺ

καὶ περιορισμὸ τῶν φορολογικῶν

ἀπαλλαγῶν ἐπιβάλλουν στοὺς πολύ-

τεκνους ἀλλὰ καὶ τὴν ἄφρονα ἐπιβά-

ρυνση ἐκείνων τῶν οἰκογενειῶν ποὺ

ἔχουν περισσότερα τέκνα. Δηλαδή,

ὅσο περισσότερα τέκνα ἔχουν τόσο

περισσότερο φόρο ἐπιβαρύνονται,

ὅπως τουλάχιστον προκύπτει ἀπὸ

ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση πού μου

ἔστειλαν ἡ Ἀνώτατη Συνομοσπονδία

Πολυτέκνων Ἑλλάδος καὶ ὁ πρό-

εδρος τῆς Ἕνωσης Πολυτέκνων Ἀθη -

νῶν κ. Βασ. Θεοτοκάτος, ποὺ μάταια

πολεμάει μὲ στοιχεῖα καὶ βάσιμα ἐπι-

χειρήματα αὐτὴ τὴν ἄφρονα πολιτικὴ

τῶν κυβερνήσεων ἀπέναντι στὴ μόνη

ἐλπίδα ἀνασχέσεως τοῦ δημογραφι-

κοῦ κατηφόρου, ποὺ εἶ ναι ἡ πολύτε-
κνη οἰκογένεια. 

Δὲν φτάνει, δηλαδή, ποὺ ἡ κρίση
περιόρισε δραματικὰ τὴ διάθεση γιὰ
τεκνοποιία, πέρα ἀπὸ τὶς ἀμβλώσεις,
τὶς προφυλάξεις καὶ τὴν αὔξηση τοῦ
προσδόκιμου ζωῆς, ποὺ ἔτσι περιο-
ρίζουν τὶς γεννήσεις καὶ αὐξάνουν
τὸν ἀριθμὸ τῶν γερόντων. Ἔρχονται
καὶ οἱ κυβερνήσεις μὲ τὰ ἀμελέτητα
μέτρα τους καὶ τὴν αὐτοκτονικὴ
ἀδια φορία γιὰ τὸ δημογραφικὸ νὰ
ἐπιταχύνουν τὴ γήρανση καὶ τὸν
ἀφελληνισμὸ τῆς Ἑλλάδας. Πιθανο-
λογῶ ὅτι ἡ πολιτικὴ αὐτὴ τῶν πολι-
τικῶν μας θὰ μεταβαλλόταν ἀμέσως
μόνο ἂν τὰ νεογέννητα ἀποκτοῦσαν
δικαίωμα ψήφου!

(«ΤΟ ΒΗΜΑ» 23.3.14)

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ 

ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ

ΤΟΥΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ;

τοῦ Δ. Γαλάνη

Τ ὴν περασμένη Δευτέρα (17.3)
ὣρα 06.25 ἕνας σεισμὸς χτύ-

πησε τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Λὸς
Ἄντζελες, στὴν Καλιφόρνια  τῶν
ΗΠΑ. Σὲ τρία λεπτὰ ἡ ἐφημερίδα
«Los Angeles Times» εἶχε δημοσιεύ-
σει τὴν εἴδηση.
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Ἡ εἴδηση ἀνέφερε: “Ἕνας σει -

σμὸς μεγέθους 4,7 βαθμῶν τῆς κλί-

μακας Ρίχτερ σημειώθηκε τὴ Δευτέ-

ρα τὸ πρωὶ μὲ ἐπίκεντρο πέντε μίλια

ἀπὸ τὸ Γουέστγουντ, σύμφωνα μὲ τὴ

Γεωλογικὴ Ὑπηρεσία τῶν ΗΠΑ. Ἡ

σεισμικὴ δόνηση σημειώθηκε στὶς

6.25 τοπικὴ ὥρα σὲ βάθος 4,5 μι -

λίων. Τὶς τελευταῖες δέκα ἡμέρες δὲν

ἔχουν σημειωθεῖ στὴν περιοχὴ σει-

σμικὲς δονήσεις ἔντασης μεγαλύτε-

ρης τῶν 3 βαθμῶν τῆς κλίμακας Ρί-

χτερ”. 

Ἦταν ὁ πρῶτος δημοσιογραφι -

κὸς ὀργανισμὸς ποὺ δημοσίευε τὴν

εἴδηση καὶ ὅλοι ἀναρωτιοῦνταν πὼς

τὸ κατάφερε σὲ τόσο σύντομο χρο-

νικὸ διάστημα.

Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Κὲν Σουένκι,

ρεπόρτερ καὶ προγραμματιστῆς στὴν

ἐφημερίδα, τὴν εἴδηση τὴν ἔγραψε

ἕνας… ἀ λ γ ό ρ ι θ μ ο ς . Πρόκειται

γιὰ ἀκόμη ἕνα περιστατικὸ αὐτοῦ

ποὺ ἀποκαλεῖται «ρομποτικὴ δημο-

σιογραφία», μία πρακτικὴ ποὺ κερδί-

ζει συνεχῶς ἔδαφος καὶ ἡ ὁποία

ὑπόσχεται νὰ φέρει ἐντυπωσιακὲς

ἀλλαγὲς στὰ παιχνίδια τῆς «εἰδησεο-

γραφικῆς πρωτιᾶς».

Ὁ Σουένκι ἐξήγησε ὅτι ὅταν τὸ

πρωὶ τῆς Δευτέρας ξύπνησε ἀπὸ τὸν

σεισμό, ἄνοιξε τὸν ὑπολογιστή του

καὶ εἶδε τὴν εἴδηση «γραμμένη» ἤδη.

«Τὸ μόνο ποὺ εἶχα νὰ κάνω ἦταν νὰ

πατήσω τὸ κουμπὶ γιὰ ἄμεση δημοσί-

ευση» σημειώνει. Ἐπίσης ἀναφέρει

ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ σεισμοὺς οἱ ἀλγόριθ-

μοι, ποὺ ἔχει δημιουργήσει, βοη-

θοῦν καὶ στὴ σύνταξη τοῦ ἀστυνομι-

κοῦ δελτίου, ἀπὸ περιστατικὰ ποὺ

συμβαίνουν στὴν περιοχή. Ἡ πρακτι-

κή τῆς συγκέντρωσης δεδομένων καὶ

ἡ διαμόρφωσή τους σὲ εἰδήσεις ξε-

κίνησε πρὶν ἀπὸ δυὸ χρόνια σὰν πεί-

ραμα στὸ Northwestrn University στὸ

Σικάγο, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου

δημοσιογράφοι καὶ προγραμματι -

στὲς συνεργάστηκαν γιὰ τὴ δημιουρ-

γία σχετικῶν ἀλγορίθμων. Ὅμως σὲ

σύντομο χρονικὸ διάστημα ἡ πρα-

κτικὴ αὐτὴ ἔφτασε στὶς αἴθουσες

σύνταξης μεγάλων δημοσιογραφι -

κῶν ὀργανισμῶν.

Μάλιστα δὲν εἶναι λίγοι ὅσοι

ἔχουν ἐκφράσει τὶς ἀνησυχίες τους

γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς «ἀλγοριθμικῆς

δημοσιογραφίας», μὲ τοὺς πλέον

ἀπαισιόδοξους νὰ κάνουν λόγο γιὰ

ἐπερχόμενες κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς

στὴν εἰδησεογραφία.
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Εἶναι ἀκόμη νωρὶς γιὰ νὰ πεῖ κα-

νεὶς ἂν αὐτὲς οἱ ἀνησυχίες εἶναι δι-

καιολογημένες. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι

μὲ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν

τὰ παραδοσιακὰ συγκροτήματα τοῦ

Τύπου, οἱ ἀλγόριθμοι εἶναι ἰδιαίτερα

ἑλκυστικοὶ καθὼς δὲν χρειάζονται

ἀμοιβὲς καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν

πρόκειται ποτὲ νὰ ἀποφασίσουν

ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις…
(«ΤΟ ΒΗΜΑ» 23.3.14)

(Σημείωση: Στὴν πληροφορική,

ἀλγόριθμος εἶναι μία λεπτομερὴς λο-

γικὴ διαδικασία ποὺ παριστάνει τὴ

λύση ἑνὸς συγκεκριμένου προβλή-

ματος. Ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται στοὺς

ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς καὶ δη-

λώνει τὴ συστηματικὴ μέθοδο ἐπίλυ-

σης ἑνὸς προβλήματος μὲ καθορισμέ-

νες μαθηματικὲς ἢ λογικὲς πράξεις).

ΚΑΤΑΚΤΟΥΜΕ 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ;

Π ληθαίνουν  καθημερινά  οἱ

ἐνδείξεις ὃτι ὁδεύουμε ὁλο-

ταχῶς πρός τό τέλος τῆς ἐποχῆς τῶν

Μνημονίων: χθές ὁ ἀρμόδιος ἐπίτρο-

πος Ολι - Ρέν ἐπιβεβαίωσε (προχθε-

σινό) δημοσίευμα τῶν «ΝΕΩΝ» ὃτι

εἶναι διασφαλισμένες οἱ χρηματοδο-

τικές ἀνάγκες τῆς Ἐλλάδας γιά τό

2014 – πρᾶγμα πού με ἁπλά λόγια

σημαίνει ὃτι δέν θά χρειαστοῦμε πρό-

σθετη δανειοδότηση. 

Ὑπάρχουν, ὃμως, καί ἂλλα: μετά

τήν πληθώρα τῶν ἀρνητικῶν δημοσι-

ευμάτων γιά τήν Ἑλλάδα τά τελευταῖα

χρόνια. Χθές τό εἰδησεογραφικό

πρα κτορεῖο Reuters ἀναγνώρισε ὃτι

οἱ διεθνεῖς ἐπενδυτές στρέφονται

πρός τή χώρα μας, φέρνοντας ὡς πα-

ράδειγμα τή μεγάλη ἀνταπόκριση

στήν ἒκδοση ὁμολόγων τῆς Τράπεζας

Πειραιῶς. Μάλιστα ἡ ἐξελισσόμενη

ἀναταραχῆ σέ Οὐκρανία, Ρωσία καί

Τουρκία δίνει πρόσθετους πόντους

στή χώρα μας, ἡ ὀποία θεωρεῖται πλέ-

ον ἀπό πολλούς ἐπενδυτές ὡς «ἀνα-

δυόμενη ἀγορά» τῆς Εὐρωζώνης, χω-

ρίς πολιτικό ρίσκο. Βεβαίως θαύματα

δέν γίνονται. Ἡ ζωή τοῦ ἀνέργου ἢ

τοῦ φτωχοῦ δέν μπορεί νά ἀλλάξει

μέσα σέ μία ἡμέρα ἢ σέ ἓνα μήνα.

Ἀλλά κατακτοῦμε καί πάλι τό δικαίω-

μα στήν ἐλπίδα!
(Πρωτοσέλιδο ἐφ. «ΤΑ ΝΕΑ» 21.3.14)

134 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Στό στερνό τό ξεψύχημα
δειλινοῦ μυρωμένου,
κάποια ρόδα μαραίνονται,
κάποια ρόδα πεθαίνουν.

Ὣρια λούλουδα π’ ἂνθισαν 
μιάν αὐγούλα τ’ Ἀπρίλη
ξεφυλλίζουν καί σβήνουνε 
στό Λαμπριάτικο δείλι.

Κι’ ἓνα ρόδο, τινάζοντας
τ’ ἀνοιχτά πέταλά του,
κάποιο φύλλο πού τοὒμεινε 
γιά στερνό στόλισμά του,

μέ τρεμούλιασμ’ ἀνάλαφρο
τό τινάζει μπροστά του,
στό κρυστάλλινο φλοίσβισμα
τοῦ ρυακιοῦ τοῦ δροσάτου.

- Ποῦ τραβᾶς ἀνθοπέταλο
τή ζωή σου νά σβήσης;
- Πάω νά φέρω τήν Ἂνοιξη
σέ μιά χώρα ἂλλης ζήσης.

Μή μέ κλαῖς. Σ’ ἂλλα χώματα
τόν Ἀπρίλη θά φέρω,
θά σκορπίσω τό μήνυμα
μιᾶς ἀλήθειας πού ξέρω.

κεῖνο π’ ἂκουσα σήμερα 
καί σιγόψελνε ἡ αὒρα,
πού τό λάλαε χαρούμενα
κι’ ἡ καμπάνα ἀπ’ ἀλάργα

νύχτα – νύχτα τό μήνυμα
τό τρανό θά κηρύξω
- τοῦ Χριστοῦ τήν Ἀνάσταση,
στούς νεκρούς πού θά σμίξω.

Γ. Βερίτης

Πασχαλινό
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