
Τελειώνει η Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή και εισερχόμαστε στην Εβδο-

μάδα των Παθών και την Ανάσταση
του Θεανθρώπου. Μετά το Πάθος και
τον Σταυρό, η χαρά και η αγαλλίαση
της Ανάστασης. Χαρά επικρατεί επί
γης και εν τω ουρανώ: «Ουρανοί ευ-
φραινέσθωσαν, γη δε αγαλλιάσθω, εορ-
ταζέτω δε κόσμος, ορατός τε άπας και
αόρατος. Χριστός γαρ εγήγερται».

Η Ανάσταση του Χριστού αποτε-
λεί γεγονός μοναδικό στην ιστορία
όλων των αιώνων και θεμελιωδέστε-
ρη αλήθεια της χριστιανικής πίστεως.
Αποτελεί το επιστέγασμα του απολυ-
τρωτικού Του έργου και είναι το πιο
υπέροχο θαύμα απ’ όλα τα θαύματα
του Κυρίου. Είναι η νίκη ενάντια στον
θάνατο και στις δυνάμεις του σκό-
τους.

Ο κυρίαρχος της ζωής και του θα-
νάτου «διέρρηξε τας πύλας του Άδου»,
«συνέτριψε μοχλούς αιωνίους» και
λύτρωσε το ανθρώπινο γένος από το
βάρος του θανάτου, οδηγώντας το
στη χαρμόσυνη βεβαιότητα της αθα-
νασίας.

Από τον Πανάγιο Τάφο του Χρι-
στού ανέτειλε η σωτηρία και η αιώνια
χαρά. Ανέστη εκ του θανάτου ο Κύ-
ριος και «αύθις εκ του τάφου ωραίος
δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήλιος».

Ανέστη ο Κύριος και «εκ θανάτου
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προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν
ημάς διεβίβασεν». Η ζωή μας απέκτη-
σε διαφορετικό νόημα. Άνοιξε ο δρό-
μος για την αθανασία και την πνευ-
ματική ελευθερία και ενισχύθηκε η
ελπίδα μας να φτάσουμε στον Θεό. Η
υπέρτατη θυσία του Χριστού μάς οδή-
γησε στην Αλήθεια. 

Η Ανάσταση του Κυρίου είναι συ-
νανάσταση του ανθρώπου, θρίαμβος
του καλού, ανακαινισμός και αφθαρ-
τοποίηση. Είναι και μήνυμα υπέρβα-
σης, χαράς και συλλογικότητας που
απευθύνεται σε όλους. Είναι θαυμα-
στή ενέργεια που δίνει ελπίδα, όνειρο
και όραμα μαζί στον άνθρωπο.

Αυτή την ημέρα καλούμαστε όλοι
να νεκρώσουμε τον παλαιό μας εαυ-
τό «συν τοις παθήμασι και ταις επιθυ-
μίαις» (Γαλ. 5,24).

Να δείξουμε πνεύμα Χριστού, αγά-
πη σε όλους, συγχωρητικότητα, συ -

γκα τάβαση και φιλαλληλία αλλά και
αγωνιστικότητα και αυτοθυσία. 

Να ακολουθήσουμε τον δρόμο που
μας υπέδειξε Εκείνος και να ξεκινή-
σουμε μια νέα ζωή, απαλλαγμένη από
τις ασθένειες της ψυχής που μας κυ-
ριεύουν… 

Μια νέα ζωή, όπου θα βασιλεύει η
ελπίδα. Ας λαμπρύνουμε, λοιπόν, τον
εαυτό μας, για να γίνουμε κοινωνοί
αυτής της νέας ζωής.

Έχουμε όμως κι άλλο ένα χρέος ιε-
ρό: Να αγωνιστούμε για την ανάστα-
ση της πατρίδας μας, που διέρχεται
μια από τις σοβαρότερες, ίσως, κρί-
σεις της ιστορίας της.

Στα χρόνια της σκλαβιάς η Ανά-
σταση του Χριστού ενίσχυε και δυ-
νάμωνε την ελπίδα για την Ανάστα-
ση του Γένους. 

Και στην πολύπαθη χώρα μας επι-
κρατούν συνθήκες καταπιεστικές και

ο λαός βιώνει τον πόνο από το τερά-
στιο οικονομικό αδιέξοδο και την απώ-
λεια της εθνικής του κυριαρχίας. Ζει
σε συνθήκες εξαθλίωσης και οδηγεί-
ται σταδιακά στη μελαγχολία και την
παραίτηση. Η τελευταία όμως μειώ -
νει την αγωνιστικότητα και την ελπί-
δα για νίκη και διέξοδο από τα αδιέ-
ξοδα. 

Κι εδώ ο Χριστός μάς υποδεικνύει
τον δρόμο, τον δρόμο του αγώνα και
της θυσίας, που κάνει τα αδύνατα δυ-
νατά, τον μοναδικό που οδηγεί «εκ θα-
νάτου προς ζωήν», στη λύτρωση και τη
σωτηρία μας. 

Έτσι, και η Ανάσταση της πατρί-
δας θα γίνει κατορθωτή. Αρκεί να πα-
λέψουμε…

2 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου    Απρίλιος 2016

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚQΟΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ:
Τατοΐου 121, Μεταµόρφωση Αττικής, 

Τ.Κ. 14452
Fax: 210 28 19 550 

e$mail: mkal8645@gmail.com
www.eaesk.gr

ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 52057, Τ.Κ. 14410
Συνδροµές – Qωρεές: ΕΤΕ 151/296112$14

ΙQΙΟΚΤΗΤΗΣ: 
Ένωση Αποφοίτων Εκκλ. Σχ. Κορίνθου

ΕΚQΟΤΗΣ – QΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Μιχάλης Καλλαράς, τηλ.: 6944 24 30 41

ΣΕΛΙQΟΠΟΙΗΣΗ: Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Σταµάτιος Κοτσάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Αριθµός φύλλου 37
Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος 2016

Το Δ.Σ. εύχεται
σ’ εσάς και 

στις οικογένειές σας
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Ἡ ἁποκωδικοποίηση 
τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς ἐχθροπαθείας ἔναντι τῶν Νεοελλήνων

(ὁ Νίτσε περὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἀνθελληνισμοῦ)
Τοῦ Ἠλία Β. Οἰκονόμου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ ΕΚΠΑ

1. Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ θέματος ὀφείλεται σὲ τρεῖς προφα-
νεῖς λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ ἐνεστῶσα οἰκονομική, οὐ -
σιαστικῶς δὲ ἠθικὴ καὶ ἐθνικὴ κρίση. Ὁ δεύτερος, ἡ ἀνα-
λογία τῆς παρούσης κρίσεως πρὸς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν
τοῦ 19ου αἰῶνος, δηλαδὴ τῆς ἐποχῆς τοῦ Χαριλάου Τρι-
κούπη, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐδιδάχθημεν ἐλάχιστα ἕως… τίπο -
τε. Ὁ τρίτος εἶναι ἡ ἀποκάλυψη ἀνομολογήτων δυτικοευρω -
παϊκῶν ἀνθελληνικῶν παθῶν ὑπὸ τοῦ φιλολόγου καὶ φι-
λοσόφου, ἐπίσης τοῦ 19ου αἰῶνος, τὸυ Φρειδερίκου Νίτσε. 

Ὁ σκοπὸς τῆς παρούσης ἀναλύσεως. Εὑρισκόμενοι εἰς
τὸ ὕψιστον σημεῖον πλοκῆς τῆς ἐξελισσομένης νεοελλη-
νικῆς τραγωδίας, ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι τῶν
ἀρχῶν τοῦ 21ου αἰῶνος καὶ τῆς τρίτης χιλιετίας μετὰ Χρι-
στόν, ἔχομεν ἀνάγκην ἀνακτήσεως τῆς ἑλληνικῆς ἀξιοπρε-
πείας. Ἡ ἐπιδίωξη αὐτὴ ἀπαιτεῖ διερεύνηση καὶ τοῦ ἔξω-
θεν προερχομένου στερεοτύπου ἀνθελληνικοῦ ψυχισμοῦ.

2. Ἡ ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος ἰδιαιτερότητα τοῦ Νίτσε.
Αὐτὴ ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸς ἀναφέρεται, αὐτοκρι-
τικῶς, εἰς τοὺς ἐπικριτὲς τῶν Ἑλλήνων τοῦ 19ου αἰῶνος.
Ὁ ὀνομαζόμενος Δυτικοευρωπαϊκὸς Φιλελληνισμὸς θεω -
ροῦσεν, ἕως τὴν ἐποχήν του, τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν ὡς
ἄξιον θαυμασμοῦ καὶ μιμήσεως, ἀλλὰ χωρὶς νὰ συνυπο-
λογίζη καὶ τὸν σύγχρονον, τότε, ὑπόδουλον ἤ καὶ μόλις
ἀπελευθερωθέντα Ἕλληνα, ὡς ἀνήκοντα εἰς τὴν γραμμὴν
διαδοχῆς τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ κεκτημένου. Γι᾽αὐτοὺς
ἦταν ἀναπαυτικὸν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀπόγονοι καὶ κλη-
ρονόμοι τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ δὲν ἠδύναντο, λόγω
τῆς ἐλλείψεως κρατικῆς ὑποστάσεως, νὰ διεκδικήσουν τὸ
δικαίωμα ἀναγνωρίσεως τῆς ἱστορικῆς συνεχείας καὶ
τιμῆς.

3. Ὁ Νίτσε. Ὁ Φρειδερῖκος Νίτσε προσφέρεται –πρὶν
ἕναν αἰῶνα– ὡς αὐτόκλητος καὶ αὐθεντικὸς δείκτης τῆς
ἐπερχομένης καμπῆς τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ κόσμου
ἔναντι τῶν Ἑλλήνων. Δύο ἀποσπάσματα περιλαμβανόμε-
να εἰς τὸ πρῶτον καὶ νεανικὸν ἔργον του, δηλαδὴ τὴν Γέν-
νησιν τῆς –θὰ πρόσθετα τῆς νεοελληνικῆς– Τραγωδίας, εἶ -
ναι ἀποκαλυπτικά. 

Τὸ πρῶτον ἀπόσπασμα δημοσιεύθηκε πρὸ 144 ἐτῶν
(τὸ 1872), περιέχει δὲ μίαν δημοσίαν καὶ συμπαγῆ ἐξομο-
λόγηση. Εἰς τὴν ἔκδοση, ὅμως, τῆς Γεννήσεως τῆς Τραγω-
δίας προτάσσεται καὶ μεταγενέστερον κείμενον τοῦ Νί-
τσε, ἐπιγραφόμενον «ἀπόπειρα μιᾶς αὐτοκριτικῆς», συ  ντα -

χθὲν 14 ἔτη (1886) μετὰ τὸ πρῶτον. Ἀπὸ αὐ τὸ λαμβάνεται
τὸ δεύτερον ἀπόσπασμα.

4. Ἡ νεοελληνικὴ τραγωδία τοῦ 19ου αἰῶνος, ὅπως
καὶ ἡ σημερινὴ, τοῦ 21ου, δὲν παραμένουν ἐνδοελληνικὲς
ὑποθέσεις, ἐπειδὴ διαδραματίζονται στὴν παγκόσμια
ἱστορικὴ σκηνήν, ἐκδηλώνονται δηλαδὴ μὲ τὴν συμβολὴν
πολλῶν ἄλλων κοινωνιῶν.

5. Ἀναλυτικὴ μελέτη περὶ τῆς πρώτης χρεωκοπίας ἐπὶ
Χαριλάου Τρικούπη δημοσιεύθηκε πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἀπὸ
τὸν Δημήτριον Πουρνάραν σὲ δύο τόμους 600 περίπου σε-
λίδων*.

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω, πλήρως τεκμηριωμένης μελέτης ἀνα-
σύρω τὴν ὑπ᾽ ἀριθμὸν 1 ὑποσημείωση τῆς σελ. 233 τοῦ
δευτέρου τόμου**, ὅπου γράφο νται τὰ ἑπόμενα, ποὺ, σή-
μερα, δὲν μᾶς ἠχοῦν πρωτάκουστα: «…κατὰ τὸν Νέον Ἑλ -
ληνικὸν Τύπον τῆς Βιέννης, μικρὰ ναυτικὴ ἐπίδειξις θὰ
ἤρκει ὅπως ὑποχρεωθοῦν οἱ  Ἕλληνες νὰ τηρήσουν τὰς
ὑποχρεώσεις των ἀλλ’ εἶνε ἐλάχιστα πιθανὸν ὅτι ἡ Γερμα-
νικὴ κυβέρνηση θὰ προβῆ εἰς τοιαύτην ἐπέμβασιν»· «Ἠπιώ-
τερον μέσον –προσθέτει– θὰ ἦτο ἡ ὀργάνωσις εὐρωπαϊκοῦ
ἐλέγχου ἐπὶ τῶν ἑλληνικῶν οἰκονομικῶν ὑπὸ τῶν ἐνδιαφε-
ρομένων Δυνάμεων. 

Ἡ δὲ ’Εφημερίς τῆς Κολωνίας, ὑπερβᾶσα ὅλας τὰς συ-
ναδέλφους της εἰς πρωσσικὴν ὠμότητα, συνίστα, ὅπως αἱ
Δυνάμεις, ἤ καὶ αὐτὴ ἡ Γερμανία μόνη της, κατάσχουν τε-
μάχιον ἑλληνικοῦ ἐδάφους πρὸς ἀσφάλειαν τῶν χρεῶν!
Δὲν εἶνε παράδοξον συνεπῶς ὅτι ὁ Τρικούπης ἀπήντα εὐ -
θαρ σῶς: Μολὼν λαβέ!»

6. Ὁ ἀνωτέρω δυτικὸς δημοσιογραφικὸς σχολιασμὸς
τοῦ 19ου αἰῶνος εἶναι ὁμόρροπος πρὸς τὰ πρόσφατα κα-
ταιγιστικὰ καὶ ἀνευλαβῆ δημοσιεύ ματα τοῦ ἐντύπου καὶ
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ Τύπου. Προεχόντως
τοῦ γερμανικοῦ περὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων.

7. Ἡ ἔναντι τῶν Ἑλλήνων δυτικοευρωπαϊκὴ καμπὴ τοῦ
19ου αἰῶνος. Πέρα τῆς ἀναλυτικῆς ἐσωτερικῆς Ὀπτικῆς,
δηλαδὴ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς διαλεκτικῆς τῆς περιόδου
τοῦ Χαριλάου Τρικούπη, ὑφίσταται καὶ ἡ ἔξωθεν Ὀπτική,
τόσον ἡ προσωπικὴ τοῦ Φρειδερίκου Νίτσε, ὅσον καὶ τῶν
ἀνωνύμως ὑποδηλουμένων. Ἡ ἐπικριτικὴ τῶν Ἑλλήνων
Ὀπτική, τὴν ὁποίαν ἀποκαλύπτει ὁ πρὸς ταύτην ἀντιδια-
στελλόμενος Νίτσε, εἶναι συνοπτικὴ καὶ περιεκτική, ἀλλὰ
καὶ διαχρονικῶς σημαντική, ἐπειδὴ συμπυκνώνει τὴν ψυ-

* Δημήτρη Πουρνάρα, Χαρίλαος Τρικούπης. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Ἐν ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-
ΛΟΓΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, αρ. 4, Ἀθῆναι, τόμ. δεύτερος, σελ. 233, ὑποσ. 1.

** Ό. π.



χολογικὴν στάση τῶν δανειστριῶν τῆς χρεωκοπησάσης
Ἑλλάδος χωρῶν τῆς δυτι κῆς Εὐρώπης τοῦ 19ου αἰῶνος.
Καὶ ὄχι μόνον τότε, δυστυχῶς!

8. Ἡ ἀναλυτικὴ ἐκδίπλωση τῆς νιτσεϊκῆς ἐξομολογή-
σεως ὑπογραμμίζει ἐμμέσως τὴν σπουδαιότητά της γιὰ τὴν
ὕπαρξη καὶ ἀνάπτυξη τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν
λαῶν τῆς σημερινῆς δυτικοευρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δεδο-
μένου ὅτι διαλαμβάνει, λήγοντος τοῦ 19ου αἰῶνος, τὶς δυ-
τικοευρωπαϊ κὲς ἀντιλήψεις περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πο λιτισμι-
κοῦ κεκτημένου. Ἀποκαλύπτει δὲ τὴν πρώιμη μεν, πλειο -
ψηφοῦ σαν δε άνθελληνικὴν ἀντίληψη καὶ προαναγγέλ-
λει τὴν ἀφετηρίαν τῆς ἀπεκδύσεως τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Φι-
λελληνισμοῦ. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ κορυφώθηκε, παρὰ τὶς φι-
λελληνικὲς ἐκφράσεις, διὰ τῶν ἐγκληματικῶν ὁραματι -
σμῶν καὶ πρακτικῶν τοῦ Γ΄ Ράιχ (Ἀδόλφου Χίτλερ). 

9. Ὅπως εἶναι γνωστόν, ὁ Φρειδε ρῖκος Νίτσε γεννή-
θηκε τὸ 44ον ἔτος τοῦ 19ου αἰῶνος (1844) καὶ ἀπῆλθεν
τοῦ βίου μετὰ 56 ἔτη (1900). Ἡ ἐπο χὴ ἐντὸς τῆς ὁποίας
ἐκδηλώθηκε ἡ σπουδαία φιλολογικὴ καὶ φιλοσοφι κὴ δη-
μιουργία του ὑπῆρξεν ταραχώδης, λόγω τῶν γαλλογερ-
μανικῶν πολεμικῶν συγκρούσεων (1870-71). 

10. Σημειωτέον δὲ ὅτι τὸ 1870 διὰ τῆς ἑνώσεως τῆς
Γερμανίας (Βίσμαρκ) –βλ. καὶ τὸ ἀνάλογον τῆς συνενώ-
σεως Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς, τὸ 1989-90– ἐγκαινιάσθη-
κε εἰς τὴν χώραν αὐτὴν νέα πολιτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ἐπο-
χή. Εἰς αὐτὸ ἀναφέρεται, προφανῶς, ὁ Νίτσε ὅταν γράφει
ὅτι «σχεδὸν σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ μορφωτικὴ στάθμη ἔπρε-
πε… νὰ ἐπιδιωχθῆ ἡ ἀπελευθέρωσις ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».

11. Τὴν ἴδια περίοδον, ἐπικρατοῦ σαν στὴν Ἑλλάδα
ἰδιαι τέρως δυσχερεῖς συνθῆκες. Ἡ χώρα εἶχεν ἀποκτήσει
προσφάτως (1830), κατόπιν σκληρῶν ἀγώνων ὀκταετοῦς
διαρκείας, ἡμιτελῆ κρατικὴν ὑπόσταση καὶ ἐπάλαιε πρὸς
τεράστια ἐθνικά*, πολιτικά, κοινωνικὰ καὶ συναφῆ προ-
βλήματα ἐπιβιώσεως. 

Ἐπιπλέον, ἡ χώρα περιστοιχίζετο καὶ ἐπολιορκεῖτο ἀπὸ
τὶς ἀνειλικρινεῖς συμπεριφορὲς τῶν καιροσκοπού ντων
εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, ἑτοίμων πρὸς ἁρπαγὴν παντὸς δυ-
ναμένου νὰ ἁρ παγῆ, ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα καλλιτεχνήματα ἕως τὴν
αὐτονομίαν καὶ ἀνεξαρτησίαν τοῦ Ἔθνους. Καὶ ὑφίστατο
τὴν διαρκῆ χειραγώγησή του δι᾽ ἐντέχνου καὶ πιεστικῆς
διοχετεύσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ τέως δυνάστου εἰς
τὴν τράπεζαν τῆς διανομῆς τῆς εὐ ρωπαϊ κῆς διπλωματίας!
Εὑρίσκετο, πρακτι κῶς, εἰς κατάστασιν κηδεμονευομένης
χώρας διὰ μέσου ἀλλοδαποῦ ἄρχο ντος (Ὄθωνος). 

12. Ἕναν αἰῶνα προηγουμένως (διαρκούσης τῆς Τουρ-
κοκρατίας), ὁ διάσημος Γερμανὸς ποιητὴς καὶ διανοούμε-
νος Ἰωάννης Χριστοφόρος Σίλλερ (1759-1805) ἐκδηλώθη-
κε καταρώμενος (!) τοὺς Ἕλληνες γιὰ τὴν καθολικὴν πρω-
τοπορίαν τους. Ἔλεγε συχνά: «Καταραμένε Ἕλληνα, ὅπου

κι ἄν γυρίσω τὴν σκέψιν μου, ὅπου κι ἄν στρέψω τὴν ψυχήν
μου, σὲ εὑρίσκω ἐμπρός μου… Τέχνην λαχταρῶ, ποίη σιν, θέα -
τρον, ἀρχιτεκτονικήν, ἐπιστήμην, μαθηματικά, φιλοσοφίαν,
ἰατρικήν… Δημοκρατίαν, ἰσονομίαν, ἰσοπολιτείαν ἀναζητῶ,
ἐσὺ ἐμπρός μου, πρωτοπόρος και ἀνυπέρβλητος».**

13. Ἕναν αἰῶνα μετά τὸν Σίλλερ, ἡ ἑλληνικὴ ποιότητα
τοῦ «πρωτοπόρου καὶ (τοῦ) ἀνυπέρβλητου» ἐπαναφέρε-
ται ἀπὸ τόν Νίτσε, μέσω ἄλλης, πληρεστέρας καὶ ἐξολο-
γητικῆς συλλογιστικῆς.

Ἡ συνθεώρηση ἀρχαίας καὶ νέας τραγωδίας τῶν Ἑλλή-
νων. Ἡ τυχὸν ἐπισπεύδουσα προκατάληψη ὅτι ὁ Νίτσε, ὡς
βαθυστόχαστος φιλόλογος καὶ φιλόσοφος, ἀπασχολεῖται
καὶ ἀναφέρεται, ἀποκλειστικῶς, στὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν
τραγωδίαν, ἀποδεικνύεται, ὕστερα ἀπὸ προσεκτικὴν ἀνά-
λυση τοῦ κεφαλαίου 15 καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ἀποπείρας αυ-
τοκριτικῆς, ἐσφαλμένη. 

Ἡ ἑλληνικὴ τραγωδία δὲν ἀπασχολεῖ τὸν Νίτσε μόνον
ὡς παρελθόν, ἀλλὰ καὶ ὡς ζωὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ παρό -
ντος, δηλαδὴ τοῦ 19ου αἰῶνος! Εἶ ναι χαρακτηριστικὴ ἡ
προαναφερθεῖσα διατύπωση: «Σχεδὸν σὲ κάθε έπο χὴ καὶ
μορφωτικὴ στάθμη».

14. Ὁ Νίτσε ὑπογραμμίζει τὶς δυτικοευρωπαϊκὲς δια-
θέσεις ἔναντι τῶν συγχρόνων του Ἑλλήνων καὶ προσφέ-
ρει ἑρμηνείαν αὐτῶν τῶν προθέσεων πρὸς τὶς ὁποῖες
ἀντιπαρατίθεται, ἐμμέσως, ἀλλὰ σαφῶς, μὲ ἀποκλειστικὰ
(ὑπέρ)θετικοὺς χαρακτηρισμοὺς τῶν Ἑλλήνων.

Ἐκτιμῶν τὸν Ἑλληνισμὸν, ὑπὸ τὴν ὡς ἄνω Ὀπτικήν,
βλέπει ἕνα ἑλληνι κὸν συνεχές, τὸ ὁποῖον εἶναι ἰδιαιτέρως
δυσάρεστον καὶ ἐξοργιστικὸν γιὰ τοὺς δυτικοευρωπαίους,
γεννᾶ δὲ ὀξύ τατη ἐχθροπάθεια, συνοδευομένην ἀπὸ ἰδιαι -
τέρως ἀρνητικὲς προθέσεις καὶ ἐνέργειες. 

15. Οἱ λέξεις-κλειδιὰ τοῦ ἀνθελληνικοῦ ψυχισμοῦ. Ὁ
μελετητὴς τοῦ 15ου κεφαλαίου της Γεννήσεως τῆς Τραγω-
δίας ἀνιχνεύει εύχερῶς τὶς λέξεις-κλειδιά ποὺ προσδιορί-
ζουν τὴν ἀντίδρασιν τῶν ὑπονοουμένων χρηστῶν τους. 

Αὐτὲς εἶναι: συκοφαντία, καταπιεσμένη όργὴ, δυσφο-
ρία, αἰσχρὰ ἐλαττώματα, κώνιον, δηλητήριον, φθόνος, ἐξάρ-
τησις τῆς τέχνης.

Εἰς τὰ ἀνωτέρω θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ ἀκόμη
δὺο ψυχολογικοὶ προσδιορισμοί: «ἐντροπὴ καὶ φόβος πρὸ
τῶν Ἑλλήνων». Ἀπὸ τὴν ἐπιλο γὴν τῶν λέξεων συνάγεται
ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἐννοιῶν. Καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴν τῶν ἐν -
νοιῶν ὁδηγούμεθα εἰς τὴν ἐπιλογὴν τῆς διαλεκτικῆς. Καὶ
ἀπὸ αὐ τὴν εἰς τὸ συμπέρασμα, τὴν ἀπόφαση καὶ, τελικῶς,
εἰς τὴν ἐφαρμοστικὴν πράξη.

16. Ὁ Νίτσε θεωρεῖ ὡς συνεχιζόμενον ἱστορικὸν δεδο-
μένον καὶ αἴ τιον τῆς ἀποστροφῆς πρὸς τοὺς Ἕλ ληνες τὴν
«ἐνδότατην ἐξάρτησιν κάθε τέχνης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ
τὸν Ὅμηρον ἕως τὸν Σωκράτη». Ἡ ἀφετηριακὴ αὐτὴ διαπί-
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στωση εἶναι ὑποδηλωτικὴ τῆς ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς τε-
λειότητας καὶ πέρα τῆς καλλιτεχνι κῆς ἁρμονίας. Ἡ καλλι-
τεχνικὴ ὡραιό της ὡς μορφὴ τῆς ἑλληνικῆς δημιουρ γίας
περικλείει τὴν κάθε ἀρετή, ἀφοῦ ἀρετὴ σημαίνει τελειότη-
τα, ὅπως λ.χ. τῆς γνώσεως, τῆς σοφίας κτλ. Ὁ Νί τσε ἀντι-
λαμβάνεται τὴν ἔννοια τῆς τέχνης μὲ εὐρύτητα, διὰ τοῦ -
το καὶ διε ρωτᾶται: « Ἴσως ἡ Τέχνη εἶναι, ἐπίσης, ἕνα ἀνα -
γκαῖον συνημμένον καὶ συ μπλήρωμα τῆς ἐπιστήμης».

Ὁ Νίτσε ἀποκαλύπτει, ἐπίσης, ὅτι ἡ συνειδητοποίηση
τῆς προμνησθείσης ἐξαρτήσεως διεγείρει τὴν ἐπιθυμίαν
τῆς ἀπεξαρτήσεως ἀπὸ τοὺς Ἕλ ληνες. Κατὰ λέξη: «Σχεδὸν
εἰς ἑκάστην ἐποχὴν καὶ εἰς ἑκάστην πολιτισμικὴν στάθμην,
ἔπρεπε νὰ ἐπιδιώξουμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τοὺς Ἕλλη-
νες». Ἐννοεῖ, προφανῶς, ἀπὸ τὴν πολιτισμικὴν ἐξάρτηση,
ἐπειδὴ ἡ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς ἐξαρτήσεως τοὺς
προκαλεῖ «βαθείαν δυσθυμίαν».

17. Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ φράση μὲ τὴν ὁποίαν εἰσάγει
τὴν διαχρονικότητα τῆς ἀποπείρας ἀπεξαρτήσεως. Ἡ
φράση ἐκφράζει τὴν ἀορίστως χρόνου ἐπαναλαμβανομέ-
νην συμπεριφοράν.

18. Ἡ ἀρχαιοελληνικὴ ἀναλογία. Ὁ Νίτσε ἐκτιμᾶ ὅτι
ὑφίσταται σχέση ἀναλογίας τῆς ἀνθελληνικῆς συμπερι-
φορᾶς τῶν δυτικοευρωπαίων πρὸς τὴν συμπεριφορὰν
τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων, οἱ ὁποῖοι καταδίκασαν τὸν Σω-
κράτη. Γράφει κατὰ λέξη: «Ἔπρεπε νὰ συμπεριφερθοῦμε
πρὸς αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες ὅπως συμπεριεφέρθηκαν οἱ Ἀθη-
ναῖοι πρὸς τὸν Σωκράτην», δηλαδὴ καταδικαστικά, ἐνο-
χλημένοι ἀπὸ τὴν ὑπεροχή του. 

Ὁ Σωκράτης, ὅπως εἶναι γνωστόν, καταδικάστηκε,
ἐπειδὴ, σύμφωνα μὲ τὸ Μαντεῖον τῶν Δελφῶν, ἦταν ὁ πε-
ρισσότερον ἐλεύθερος, περισσότερον δίκαιος καὶ περισ-
σότερον σώφρων ἀπὸ κάθε ἄλλον σύγχρονόν του. Κατὰ
λέξη: «Μηδένα εἶναι τῶν ἀνθρώπων ἐμοῦ (δηλαδή τοῦ Σω-
κράτους) μήτε ἐλευθεριώτερον μήτε δικαιότερον μήτε σω-
φρονέστερον»*.

19. Τὸ σύμπλεγμα τῆς ὑστερήσεως. Γράφει κατὰ λέξη ὁ
Νίτσε: «Ἐπειδὴ ἐνώπιόν τους (ἐννοεῖ τὰ ἑλληνικὰ ἐπιτεύγ-
ματα) κάθε προσωπικὸν δημιούργημα, ποὺ ἦταν κατὰ τὸ φαι-
νόμενον πλήρως πρωτότυπον καὶ εἰλικρινῶς ἀξιοθαύμαστον,
ἐμφανιζόταν νὰ χάνει αἰφνιδίως χρῶμα καὶ ζω ντάνια, καὶ
νὰ συρρικνώνεται σὲ ἕνα ἀποτυχημένον ἀντίγραφον, (εἰς)
πραγματικὴν καρικατούραν», δηλαδὴ γελοιο γραφίαν.

20. Οἱ δύο Ὀπτικές. Ψυχολογικὸν πρόβλημα προκαλεῖται
λόγω τῆς ὑφισταμένης ἐντάσεως μεταξὺ τῆς ἕλξεως, λόγω
θαυμασμοῦ, τὸν ὁποῖον προκαλεῖ ἡ τελειότητα τῶν ἑλλη-
νικῶν ἔρ γων, καὶ τῆς ἀπώσεως, λόγω τοῦ μίσους, τὸ ὁποῖον
προκαλεῖ ἡ ἀδυναμία, ὄχι μόνον ἐπιτυχοῦς μιμήσεως, ἀλλὰ
καὶ ὑπερβάσεως. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ διαμορφώνει ἐντὸς τῆς
ἐξωελληνικῆς κοι νωνίας δύο διαμετρικῶς ἀντίρροπες Ὀπτι-
κές, μίαν πλειοψηφοῦσαν καὶ μίαν μειοψηφοῦσαν.

Ἡ πλειοψηφοῦσα δυτικοευρωπαϊ κἠ Ὀπτική καὶ ἀντί-

ληψη περὶ τῶν Ἑλ λήνων εἶναι σαφέστατα ἀνθελληνική,
προβάλλουσα ἐνστάσεις καὶ ἐπικρίσεις κατὰ τῆς τελειό -
τητος τῶν Ἑλλήνων, δηλαδὴ κατὰ τῶν δημιουργῶν του
πολιτισμοῦ, τὸν ὁποῖον μιμήθηκαν ἀνεπαρκῶς.

21. Ἡ καταπιεσμένη ὀργή. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ποιο -
τικῆς ὑστερή σεως προκαλεῖ ἀρνητικά, δηλαδὴ ἀνθελληνι -
κὰ συναισθήματα. Αὐτὰ ἔχουν ὡς συνέπειαν νὰ ἐκδηλώνε -
ται, κατὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ εὐκαιρίας δοθείσης, ἡ κα-
ταπιεσμένη ὀργὴ κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐπει δὴ, μολο νό -
τι εἶναι ὀλιγάριθμος, «τολμᾶ» νὰ χαρακτηρίζη ἐσαεὶ ὡς «βαρ-
βαρικὸν» καθετί ποὺ δὲν δημιουργήθηκε στὸν χῶρο του.

Διερωτῶνται, ἐπίσης, ἀπαξιωτικὰ καὶ ἐξεγείρονται κα -
τὰ τῆς ἀπαιτήσεως τῶν, προφανῶς, συγχρόνων τους Ἑλ -
λήνων τοῦ 19ου αἰῶνος νὰ διεκδικοῦν ἰδιαιτερότητα,
ὥστε νὰ τυγχάνουν ἰδιαιτέρας ἀντιμετωπίσεως. 

22. Σύμφωνα με τὴν φρασεολογίαν τοῦ Νίτσε: «Διε-
ρωτᾶται κάποιος ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἄν καὶ εἶχαν
νὰ ἐπιδείξουν [α] μιὰν ἐφήμερην ἱστορικὴν λάμψιν, [β] μό-
νον γελοἰως περιορισμένους θεσμούς, [γ] μόνον μίαν ἀμφί-
βολην ἠθικήν, καὶ μάλιστα χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἀπο-
κρουστικὰ πάθη, [δ] ἀπαιτοῦν τιμήν, ἡ ὁποία προσιδιάζει
εἰς τὴν μεγαλοφυΐαν μεταξὺ τῆς μάζας».

Ἡ λέξη «ἀπαιτοῦν» ἀποκαλύπτει τὴν ἀξιοπρεπῆ συ μ-
περιφορὰν τῶν Ἑλ λήνων τοῦ 19ου αἰῶνος, δηλαδὴ εἰς πε-
ρίοδον χρεωκοπίας!

23. Στὶς ἀνωτέρω ἐνστάσεις διαλαμβάνονται ἀναλυ-
τικῶς τὰ ἑπόμενα:

(α) Τὸ ἀρνητικὸν πληθυσμικὸν κρι τήριον. Οἱ Ἕλληνες
εἶναι ἕνας ἀριθμητικὰ μικρὸς λαός. Ὄντως, ἡ ἑλληνικὴ
ἐπικράτεια ἔφθανεν, τότε, ὀλίγον κάτω τοῦ ὄρους Ὄλυ -
μπος. Ἀλλὰ τὸ ἀντικειμενικὸν γεγονὸς τοῦ μικροῦ ἀριθ-
μητικῶς πληθυσμοῦ λαμβάνεται ὡς μειονέκτημα, μὴ συν-
δυαζόμενον πρὸς τὸ μεγαλεῖον. 

Ἡ θέση αὐτὴ ἑδράζεται στὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ ποσότη-
τα ὁρίζει καὶ τὴν ποιότητα, δηλαδὴ τὸ μέγεθος –καὶ
κατ᾽ἀναγωγὴν ὁ ἀριθμὸς– εἶναι ταυτοχρόνως καὶ ποιο -
τικὸν κριτήριον. Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ ἀπάδει πρὸς τὴν ἀρ -
χαίαν –καὶ ἐλπίζω καὶ τὴν νέαν– ἑλ ληνικὴν σκέψη.

(β) Τὸ κριτήριον τῆς ἀκραίας τολμηρότητος. Ὁ ἑλλη-
νικὸς λαὸς κατηγορεῖται ὡς θρασύς, ἐπειδὴ ἐτόλμησε νὰ
χαρακτηρίση τοὺς ἄλλους καὶ τὰ δημιουργήματά τους
πολιτισμικῶς ἀτελῆ (κατά λέξη, βάρβαρα). Ἡ ἀρετὴ τῆς
τόλμης θεωρεῖται μειονέκτημα, μολονότι ἡ τόλμη ὑπῆρξεν
καίριον γνώρισμα τοῦ Ἕλληνος κατὰ τὴν περίοδον τοῦ
ὑπὲρ τῆς Ἀνεξαρτησίας Ἀγῶνος – καὶ ὄχι μόνον.

(γ) Τὸ κριτήριον τῆς περιορισμένης χρονικῶς πολιτι-
σμικῆς ἀκμῆς. Οἱ δυτικοευρω-ἐπικριτὲς τονίζουν ὅτι ὁ ἑλ -
ληνικὸς λαὸς εἶχε περιορισμένην χρο νικῶς πολιτισμικὴν
λάμψη· δὲν εἶχε δηλαδὴ συνέχεια πολιτισμικῆς προ-
σφορᾶς. Τὸ κριτήριον ἀνήκει στὰ ποσοτικά, δηλαδὴ τὴν
χρονικὴν διάρκειαν τῆς ἑλληνικῆς προσφορᾶς. 
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Τὸ λογικὸν σφᾶλμα τῆς ὑποκαταστάσεως τῆς ποιότη-
τος ἀπὸ τὴν ποσότητα παραθεωρεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ βα-
σικῆς σπουδαιότητος πολιτισμικὴ προ σφορὰ ἔχει παραμό-
νιμη ἀξία, ὅταν οὐ δεὶς κατόρθωσε νὰ τὴν ὑπερβῆ. Καὶ,
κατὰ συνέπειαν, παραμένει ὑπόδειγμα καὶ θεμελιώδης πο-
λιτισμικὸς κανόνας. 

24. Ἕνα σχόλιον, διακριτικὸν μεταξὺ βασικῶν ἤ θεμε-
λιωδῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ἐφαρμογῶν τους, εἶναι ἀνα γκαῖον
νὰ ὑπομνησθῆ εἰς τοὺς μετ᾽ἐπι στήμης, δῆθεν, σταθμίζο ντας
τὰ πράγ ματα. Ἡ ἐξέλιξη τῶν πρακτικῶν ἐφαρμογῶν τῶν
βασικῶν θεωρητικῶν ἀρ χῶν, δὲν καταργεῖ τὴν ἀνυπέρ-
βλητη ἀξία αὐτῶν τῶν θεμελωδῶν ἀρχῶν τους.

Σύμφωνα καὶ μὲ τὸ ἀξίωμα, ἡ ἀρ χή εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ
παντός, δὲν ὑστερεῖ πολιτισμικῶς ὁ λαὸς ὁ ὁποῖος ἀνα κά-
λυψεν τὶς βασικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἔγιναν παγκόσμιον
κτῆμα καὶ ἀνα ντικατάστατη βάση ἀνεξαντλήτου ἀριθμοῦ
ἐφαρμογῶν. Τὸ ἐπιχείρημα περὶ τῆς βραχυχρονίου δῆθεν
προσφορᾶς τῶν Ἑλλήνων παραθεωρεῖ τὸ ἀντικειμενικὸ γε-
γονὸς ὅτι οἱ νεότεροι Ἕλληνες, λόγω ἀλλεπαλλήλων σκλη -
ρῶν περιπετειῶν, δὲν πρόσφεραν με γάλες νέες ἐφαρμογές. 

Τὸ ἐπιχείρημα τῆς βραχυχρονίου προσφορᾶς χρησιμο-
ποιήθηκε καὶ προ σφάτως, ἀπὸ τὰ ἀνθελληνικὰ καὶ στε ρού-
μενα γνώσεως καὶ ἐπιγνώσεως κεντροευρωπαϊκὰ καὶ βο-
ρειοευρωπαϊκα μέσα ἐνημερώσεως. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ… λυ-
κόφρονες ἑταίρους.

Ἡ παγκόσμια πραγματικότητα τὸν 21ο αἰῶνα ἔχει νὰ
ἐπιδείξη πλῆ θος πρωτοτύπων ἐφαρμογῶν Ἑλλήνων στὶς
χῶρες τῆς διαμονῆς τους.

25. (δ)Τὸ κριτήριον τῶν ἀτελῶν ἑλληνικῶν θεσμῶν.
Χλεύαζονται, κα τἀ τόν Νίτσε, ἀπὸ τοὺς ἐπικριτὲς οἱ ἑλλη-
νικοὶ θεσμοὶ, χαρακτηριζόμενοι μάλιστα περιορισμένοι καὶ
γελοῖοι. Ἡ κριτικὴ ἀναφέρεται, προφανῶς, εἰς τοὺς θε-
σμοὺς τοῦ 19ου αἰῶνος, δηλαδὴ τοῦ νεοϊδρυθέντος ἑλλη-
νικοῦ Κράτους, τὸ ὁποῖον αγωνιζόταν νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ
τὸ ὀθωμανικὸν θεσμικὸν πλαίσιον. ( Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συνέστησεν εἰς τὸν Ὄθωνα νὰ
μὴν προχωρήση εἰς ἄμεσον ὁλιστικὸν ἐξευρωπαϊσμὸν τοῦ
κράτους, ἀλλὰ σὲ σταδιακόν.) 

Ἡ ἀνωτέρω ἐπίκριση ἔχει προφα νῶς ὡς ὑποκείμενον
ὅρον συγκρίσεως τὸ δυτικοευρωπαϊκὸν θεσμικὸν πλαίσιον,
τὸ ὁποῖον προβάλλει ἐμμέσως ὡς δῆθεν ὑπερκείμενον καὶ
συνεπῶς ἀξιομίμητον! Τὸ κριτήριον αὐτὸ ὑποκρύπτει πι-
θανῶς τὴν γερμανικὴν πικρίαν διὰ τὴν ἀπώλειαν τῆς γερ-
μανικῆς ἐξουσιαστικῆς λαβῆς ἐπὶ τῆς πορείας τοῦ ἑλληνι-
κοῦ κράτους, μέσω τοῦ ὀθωνικοῦ συστήματος ἐξουσίας.

26. (ε)Τὸ κριτήριον τῆς ἑλληνικῆς ἀνηθικότητος. Οἱ
Ἕλληνες κατηγοροῦνται ὡς λαός διεπόμενος, δῆθεν, ἀπὸ
ἀποτρόπαια πάθη, τὰ ὁποῖα δὲν μνημονεύονται. Ἀλλὰ τὰ
ἐκ τῆς ἱστορίας γνωστὰ φρικαλέα πάθη τοῦ κρίνοντος
λαοῦ ἤ τοῦ συστήματος τῶν ὁμοτρόπων δυτικοευρω-
παϊκῶν λαῶν (ἀποικιοκρατία κ.λπ.) ὑπερβαίνουν εἰς πο-
σότητα καὶ βαρύτητα τὰ μὴ προσδιοριζόμενα πάθη τοῦ
ἐπικρινομένου λαοῦ. Τὰ ἀορίστως καταγγελλόμενα αὐτοα -
ναιροῦνται ἀπὸ τὸν ἀποκαλυπτόμενον ὑπὸ τοῦ Νίτσε βορ-

βορώδη ἀνθελληνικὸν ψυχισμόν. Ἀλ λὰ καὶ ἀπὸ τὰ πρό-
σφατα δείγματα τοῦ 20οῦ καὶ 21ου αἰῶνος.

27. Ὁ Νίτσε ἀποκαλύπτει τὴν πικρίαν τῶν ἐπικριτῶν
τῶν Ἑλλήνων μὲ ἔμφαση τῆς πικρίας ἐκείνων, ἐπειδὴ «δυ-
στυχῶς δὲν ὑπῆρξεν κάποιος τόσον τυχερός, ὥστε νὰ εὕρη
τὴ φιάλην τοῦ κωνείου μὲ τὸ ὁποῖον θὰ μποροῦ σε νὰ πα-
ραμερίση μιαν (ἀνθρώπινη) ὀντότητα αὐτοῦ τοῦ τύπου,
ἐπειδὴ κάθε δηλητήριον, ὁ φθόνος, ἡ συκοφαντία καὶ ἡ κα-
ταπιεσμένη ὀργὴ ποὺ ἐμπεριείχαν (τὰ χρησιμοποιηθέντα
μέσα) δὲν ὑπῆρξαν ἐπαρκῆ πρὸς ἐξό ντωσιν ἐκείνης τοῦ
αὐτοεπαρκοῦς με γαλείου» (ἐνν. ὀντότητας τῶν Ἑλλήνων).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, οἱ ἐπιβουλευόμενοι τοὺς Ἕλλη-
νες εἶχαν ὡς ψυχολογικὴ συνέπεια νὰ αἰσθάνο νται ἐντρο -
πὴν καὶ φόβον ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες! 

28. Ἡ μειοψηφοῦσα Ὀπτικὴ τοῦ ἐνδεχομένου Ἑνός. Ἡ
μειοψηφοῦσα περὶ τῆς ἐξαιρέτου σπουδαιότητος τῶν
Ἑλλήνων Ὀπτικὴ ἐκφράζεται μὲ τοὺς λόγους τοῦ Νίτσε
δεκατέσσερα χρόνια (1886) μετά τὸ πρῶτον ἔργον του
καὶ ἀποτελεῖ προφανῶς ἀπάντηση εἰς ἐπικρίσεις (βλ. «ἀπό-
πειρα μιᾶς αὐτοκριτικῆς»). 

Ἐκεῖ χαρακτηρίζει τοὺς Ἕλληνες μὲ ὑπερθετικοὺς
προσδιορισμούς, δηλαδὴ ὡς «τὸ πιὸ καλοσυγκροτημένον,
τὸ πιὸ ὡραῖον, τὸ πιὸ ἀξιοζήλευτον εἶδος ἀνθρώπου μέ-
χρι σήμερα, τὸ πιὸ ἱκανὸν νὰ μᾶς σαγηνεύσει ὑπὲρ τῆς
ζωῆς (εἶναι) οἱ Ἕλληνες».

Ὁ ἀνωτέρω προσδιορισμὸς σημαίνει συμπερασματι κῶς
ὅτι τὸ ἑλ ληνικὸν εἶδος ἀνθρώπου εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸν Νί-
τσε τοῦ 19ου αἰῶνος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς χρεωκο -
πίας, «ἄριστα συγκροτημένον». Ὁ χα ρακτηρισμὸς τῶν Ἑλ -
 λήνων ὡς «ἄρ τιον εἶδος ἀνθρώπων» συμπεριλαμβάνει τὸ
ὡραῖον, τὸ ἀξιαγάπητον, συνεπῶς ἑλκυστικὸν καὶ ἀξιομίμη-
τον εἶδος ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα (ἐνν.
19ον αἰῶνα), συνιστᾶ δηλαδὴ ἕνα συνεχὲς γεγονός. Ἀποτελεῖ
τὸν γοητευτικὸν λαὸν, ποὺ εἶναι ἱκανὸς νὰ σαγηνεύη ὅλους
ὑπὲρ τῆς ζωῆς, δηλαδὴ ἐπενεργεῖ θετικὰ ὑπὲρ τῆς ζωῆς.

29. Ἡ τελικὴ ἔκβαση: Τὸ ἀχίλλειον ἅλμα. Ὁ Νίτσε κα-
ταλήγει σὲ μια… προφητικοῦ τύπου πρόβλεψη: «Εἶναι βέ-
βαιον ὅτι κάπου κάπου (δηλ. σποραδικά) ἐμφανίζεται κά-
ποιος, ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν ἀκέραιη (δηλ. ὁλόκληρη) ἀλή-
θεια, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἠνίοχοι (δηλ. ἡγέτες) κάθε ἐπερ-
χομένου (δηλ. νέου) πολιτισμοῦ. Καὶ ὅτι τόσον τὰ ἅρματα
(δηλ. τὰ μέσα, τά ἐργαλεῖα), ὅσον καὶ τὰ ἄλογα (δηλαδὴ
οἱ προωθητικὲς δυνάμεις) τοῦ ἐπερχομένου πολιτισμοῦ
εἶναι πολὺ χαμηλῆς ποιότητος σὲ σχέση μὲ τοὺς ἠνιόχους
(δηλ. τοὺς Ἕλληνες), οἱ ὁποῖοι ἀθλοῦνται (δηλ. πειραμα-
τί ζονται, τολμοῦν) ὁδηγῶντας τὸ ἅρμα (δηλ. τὸν πολιτι-
σμόν) εἰς τὴν ἄβυσσον (δηλ. τὸν ἀνεξέλεκτο χῶρο, τὸ χάος),
τὴν ὁποίαν ὑπερβαίνουν μὲ ἀχίλλειον ἅλμα».

30. Τάδε ἔφη, λοιπὸν, ὁ Νίτσε περὶ τῶν πηγῶν τοῦ δυ-
τικοευρωπαϊκοῦ ἀνθελληνικοῦ ψυχισμοῦ.

Απόσπασμα από την ομιλία που πραγματοποιήθηκε 
στις 12 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο των Διαλέξεων 

Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών.
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Με μεγάλη λαμπρότητα και με τη δέουσα θρησκευτι-
κή ευλάβεια, η Ένωση Αποφοίτων της Εκκλησια-

στικής Σχολής Κορίνθου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πί-
τα του Συλλόγου το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς και γιόρτασε τα τριά -
ντα χρόνια λειτουργίας της, πράγμα το οποίο προκάλεσε
ζωηρές συγκινήσεις σε όλους μας… 

Η προσέλευση των αποφοίτων ήταν μεγάλη –παρά
τον αποκλεισμό της Αθήνας από τους αγρότες– και η διά-
θεση χαρούμενη, όπως κάθε φορά. 

Παρέστησαν οι εν ενεργεία Μητροπολίτες, απόφοιτοι
της Σχολής, κ.κ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ,
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου κ. Αθανάσιος Βουρλής, ο καθηγητής της
Σχολής κ. Φώτιος Σταματόπουλος κ.ά.

Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χοροστάτησε ο
Μητροπολίτης κ. Εφραίμ με συλλειτουργούντα τον Μη-
τροπολίτη κ. Γεώργιο. Στον πανηγυρικό της ημέρας ο
κ. Εφραίμ, ανέλυσε τα του βίου των εορταζόντων Αγίων
Ακύλα και Πρίσκιλλας και γεμάτος συγκίνηση ευχαρί-
στησε την Ένωση που του έδωσε την ευκαιρία να βρεθεί
μαζί με συμμαθητές φίλους και αδελφούς και τόνισε τη
μεγάλη προσφορά της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
σε όλους μας.

Στο αναλόγιο η καλλικέλαδη χορωδία της Ένωσης,
υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου καθηγητού Βυζα -
ντινής Μουσικής κ. Διονυσίου Ηλιόπουλου, συντέλεσε
στη δημιουργία κατανυκτικού κλίματος σε όλη τη διάρ-
κεια της ακολουθίας.

Ακολούθησε η τέλεση του καθιερωμένου Μνημοσύ-
νου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εκδημησάντων «εν
χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων» αδελφών μας, του
μακαριστού Δαμασκηνού, ιδρυτού της Σχολής, των Κο-
ρινθίων Αρχιερέων-Προέδρων της Σχολής, Μιχαήλ, Προ-
κοπίου και Παντελεήμονος, των Αρχιερέων αποφοίτων
και καθηγητών της Σχολής Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου
Αθηνών, Γόρτυνος Θεοφίλου, Παντελεήμονος Θήρας,
Σεραφείμ Λαρίσης, Αντωνίου Σιατίστης, Πέτρου Χρι-
στουπόλεως, των ιερέων και των λαϊκών. Μίλησε ο Μη-
τροπολίτης κ. Γεώργιος, ο οποίος με την ίδια συγκίνηση
αναφέρθηκε σε περιστατικά που ο ίδιος βίωσε κατά τη
διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή.

Την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης ευλόγησαν οι
δύο Μητροπολίτες. Στη συνέχεια, διεξήχθη η ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση της Ένωσης, όπου ο Πρόεδρος, κ. Αθ. Ψυ-
χογιός, αφού ευχαρίστησε τους δύο Μητροπολίτες, τους
ιερείς του ναού και όλους τους παρισταμένους, ανέλυσε
τα πεπραγμένα της Ένωσης και ζήτησε από τους παρόντες
να συμβάλουν ενεργά στην επιτέλεση των στόχων της.
Τον λόγο έλαβαν αρκετοί ομιλητές με εισηγήσεις, προτά-
σεις και χαιρετισμούς: Ο κ. Φώτιος Σταματόπουλος, από
τους τελευταίους επιζώντας καθηγητές της Σχολής, ο
κ. Αθ. Βουρλής, ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Πισιμίσης και
άλλοι.

Μετά το πέρας της Γ.Σ. ακολούθησε πλουσιοπάροχο
γεύμα, που με πολλή αγάπη πρόσφερε ο φιλόξενος Μη-
τροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, προς τον οποίο ο Πρόε   -
δρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους

ΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  µµαασσ

ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
13 Φεβρουαρίου 2016

Η Ένωση Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 
γιόρτασε τα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή της.



και τις ολόθερμες ευχές τους για μακροημέρευση και ευό-
δωση του δύσκολου έργου του για το καλό του Πειραϊ-
κού λαού και της Ελλαδικής Εκκλησίας γενικότερα. 

Αργά το μεσημέρι έλαβε τέλος η συνάντηση. Ο Πρόε -
 δρος της Ένωσης, κ. Αθανάσιος Ψυχογιός, μοίρασε σε
όλους τους παρισταμένους από ένα βιβλίο των εκδόσεών
του δωρεάν, όπως κάνει σε όλες μας τις εκδηλώσεις. 

Φύγαμε πλημμυρισμένοι από ευχάριστα συναισθήματα.
Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη και την ιδιαίτε-

ρη εύνοια που μας παρέχει, ώστε, αγαπημένοι να γιορτά-
ζουμε μαζί στιγμές ανεπανάληπτες, όπως η σημερινή. Η
εν ταυτώ συνάθροιση με ομογάλακτους και αγαπημένους
αδελφούς προκαλεί ανάλογα συναισθήματα, καθώς επα-
ναβιώνουμε στιγμές από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής
μας, τα μαθητικά, και δημιουργούμε δεσμούς ισχυρούς
και ακατάλυτους μεταξύ μας με την ευλογία του Θεού. 

Τέλος, μεγάλες ευχαριστίες και ευχές για μακροημέ-
ρευση απευθύνει και προς τον φιλάγιο και φιλόκαλο πρω-
τοπρεσβύτερο του Ναού π. Ανδρέα Μαρκόπουλο, Αντι-
πρόεδρο της Ένωσης, και τη σεμνή πρεσβυτέρα του, για
τις άοκνες και συγκινητικές προσπάθειές τους ώστε να
λειτουργήσουν όλα ομαλά.

Ευχόμαστε ο νέος χρόνος, το «άδηλον παντί πλην θεώ»,
κατά τη ρήση του Σωκράτη, να φέρει τα καλύτερα για εμάς,
τις οικογένειές μας, την πατρίδα και τον κόσμο. 

H προσφώνηση του Προέδρου κ. Αθ. Ψυχογιού
Σεβασμιώτατοι,
Αιδεσιμότατοι πατέρες, 
Αγαπητοί συμμαθητές και φίλοι,

Με μεγάλη χαρά, εκφράζοντας τα συναισθήματα και
των άλλων μελών του Δ.Σ., σας καλωσορίζω στη σημερι-
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νή μας σύναξη και δοξάζω μαζί σας τον Θεό που και εφέ-
τος μας αξίωσε να είμαστε και πάλι εδώ παρόντες, λίγες
εβδομάδες μετά την έλευση του νέου έτους, υγιείς και αι-
σιόδοξοι, όπως αρμόζει σε Ορθόδοξους Χριστιανούς, για
να κόψουμε την πίτα της Ενώσεώς μας. 

Είναι, νομίζω, περιττό να εξάρω τον σκοπό και τη ση-
μασία της συνάξεως και της σεμνής αυτής εκδηλώσεως,
αφού το έχω πράξει επανειλημμένα στο παρελθόν. 

Δε σας αποκρύπτω μάλιστα πως θα αισθανόμουν άβο-
λα και αμήχανα, λέγοντας «ο αυτός τοις αυτοίς τα αυτά
περί των αυτών». 

Απλώς θέλω να επισημάνω το εξής: τέτοιου είδους συ-
νάξεις και εκδηλώσεις έχουν καταστεί θεσμός, αλλά η δι-
κή μας εμφανίζει μια ιδιαιτερότητα σημαντική. Δεν είναι
σύναξη ενώσεως συντοπιτών, ούτε σωματείου ομοτέχνων
ή συλλόγου μελών που έχουν κάποιο χόμπι. 

Τα μέλη της Ενώσεώς μας είναι γεννήματα του αγλαό -
καρπου δέντρου της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου,
γαλουχημένα σύμφωνα με το ψαλμικό «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν
ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;».
Πράγματι, είναι καλή καί τερπνή ἡ συνάντησις ἀδελ φῶν,
εὑρισκομένων με ἀγάπη και ειρήνη.

Και εμείς βεβαίως εδώ και πολλά ήδη έτη παύσαμε να
κατοικούμε «επί το αυτό», αλλά ποτέ δεν αμελήσαμε σε
κάθε ευκαιρία να συνερχόμαστε «επί το αυτό» με ειρήνη
και αμοιβαία αγάπη.

Και ειδικά όσον αφορά την εκδήλωση για την κοπή
της πίτας, δεν επιτρέψαμε να μετατραπεί σε τυπική διαδι-
κασία. Κάθε φορά μετέχουμε πρώτα στη Θεία Λειτουργία

με ιερουργούς και ιεροψάλτες τους παλαιούς συμμαθητές
μας και ακολούθως ευλογείται και κόβεται η πίτα μας.

Δεν παραλείπουμε μάλιστα να λαμβάνουμε κατά και-
ρούς και άλλες πρωτοβουλίες, όπως η απόδοση τιμών σε
διαπρέψαντα μέλη της Ενώσεώς μας, ή οι προσκυνηματικές
μας εκδρομές, ακόμη και η υλική βοήθεια και συμπαρά-
σταση σε ανήμπορους συμμαθητές μας. Δραστηριότητες
που νοηματοδοτούν την ύπαρξη της Ενώσεώς μας και συμ-
βάλλουν στη διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεών μας.

Δεν επιθυμώ, όμως, να σας κουράσω.
Σας μεταβιβάζω τις ευχές και τους χαιρετισμούς του

Αγίου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκοπίου,
του πατρός Παναγιώτη Χαλκιά, από τη Βέροια, ο οποίος
θα ήταν παρών αν δεν υπήρχε ο αποκλεισμός των δρόμων,
του καθηγητή κ. Ηλία Οικονόμου και του τέως Διευθυντή
του Εκκλησιαστικού Λυκείου Λουτρακίου κ. Βλάση Αν-
δρικόπουλου.

Σας απευθύνω τις εγκάρδιες ευχές του Δ.Σ. για υγεία,
ειρήνη, αγάπη εν Χριστώ και πρόοδο το 2016, σ’ εσάς και
στους δικούς σας.

Ευχαριστώ τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ύδρας,
Σπετσών και Αιγίνης και Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Εφραίμ
και Γεώργιο για την παρουσία και τη συμμετοχή τους στη
Θεία Λειτουργία, τον χοράρχη κ. Ηλιόπουλο Διονύσιο και
τους συμμαθητές χορωδούς, και προς τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Πειραιώς εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες
της Ενώσεώς μας για την, όπως πάντα, αβραμιαία φιλο-
ξενία του.

Σας ευχαριστώ.
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� Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Στις 29 Μαΐου, ημέρα Κυριακή (ημέρα ιστορική και απο-
φράδα για την πορεία του έθνους μας), εορτάζει αυτή τη
χρονιά η Προστάτιδα της Σχολής μας, η Μάρτυς και Ισα-
πόστολος Αγία Φωτεινή, η Σαμαρείτιδα. Την ίδια μέρα πα-
νηγυρίζει και το εκκλησάκι της Σχολής μας, στο οποίο εκ-
κλησιαζόμαστε σχεδόν καθημερινά σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών μας στην Εκκλησιαστική Σχολή της Κορίνθου.
Την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το Καταστατικό μας, εορτά-
ζει η Ένωσή μας. Και αυτή τη φορά, όσοι είμαστε μέλη της,
συναντιόμαστε και ζητούμε τη χάρη και την ευλογία της
Αγίας στο απέριττο εκκλησάκι της στην Κόρινθο, δίπλα στο
Επισκοπείο της Ι.Μ. Κορίνθου. Είχαμε γράψει σε παλαιότε-
ρο φύλλο της εφημερίδας μας για τους σοβαρούς κινδύνους
που διέτρεχε ο Ναός από τις διαβρώσεις, καθώς και για τις
πραγματικά τιτάνιες προσπάθειες του Μητροπολίτη Κο-
ρίνθου κ. Διονυσίου για την ενίσχυση των θεμελίων του και
την αποκατάστασή του. Ήδη, το έργο βρίσκεται στο τέλος
του και είναι πολύ πιθανό να αντικρίσουμε την ημέρα της
συνάντησής μας μια ανανεωμένη Αγία Φωτεινή. 

Την παραμονή θα τελεστεί Εόρτιος Πανηγυρικός
Εσπερινός και την επομένη Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία. Θα ακολουθήσει Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της

ψυχής των μεγάλων δωρητών του Ναού. Στη συνέχεια, θα
μεταβούμε στη Σχολή μας για επίσκεψη του χώρου, όπου
θα μας υποδεχτούν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου και άλλοι επίσημοι.

Η όλη εκδήλωση θα περατωθεί με συνεστίαση σε εστια-
τόριο πλησίον της Σχολής. 

Αποτελεί χρέος μας ιερό η προσέλευση όλων μας στην
εκδήλωση. Για τον λόγο αυτό η Ένωσή μας θα διαθέσει
δωρεάν εκδρομικό αυτοκίνητο (ΠΟΥΛΜΑΝ) για τη με-
ταφορά των μελών της από την Αθήνα στην Κόρινθο και
την επιστροφή από την Κόρινθο στην Αθήνα.

� ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
Έπειτα από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Θηβών και Λεβαδείας, η Ένωσή μας αποφάσισε να
πραγματοποιήσει Ημερήσια Εκδρομή στη Βοιωτία το Σάβ-
βατο 4 Ιουνίου. Θα διατεθεί πούλμαν για τη δωρεάν με-
ταφορά όσων επιθυμούν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ιερά μονή,
συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο, συνεστίαση και περιή-
γηση στην πόλη της Λιβαδειάς.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον Γραμμα-
τέα της Ένωσης, κ. Μιχάλη Μαρινό, στο τηλέφωνο 694
458 1583.
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∆ηµήτριος (Μπεκιάρης)
Μητροπολίτης Γουµενίσσης, 

Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου
Του Φώτη Γόγολα  

ΗΙερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και
Πολυκάστρου, με έδρα τη Γουμένισσα, ιδρύθηκε

πριν από αρκετά χρόνια, επί Αρχιεπισκόπου Αθηνών του
από Άρτας και Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκα, αποφοίτου της
Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου.

Σ’ αυτή τη μητρόπολη είναι Επίσκοπος ακόμη ένας
ομογάλακτος συσπουδαστής μας, ο Δημήτριος Μπεκιά-
ρης, που γεννήθηκε το 1948 στο Λουτράκι Κορινθίας.
Ακόμα ένα λαμπρό αστέρι και σέμνωμα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας ποιμαίνει τον λαό μιας ακριτικής περιοχής
της Πατρίδας μας.

Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εκλήθη ο Δημή-
τριος να ποιμάνει κλήρο και λαό σε μια προσωποπαγή Μη-
τροπολιτική έδρα, καλλιεργώντας ουσιαστικά και με άλλα
λόγια ένα χέρσο χωράφι, έναν νέο αμπελώνα του Κυρίου.

«Φώτη», μου είπε ευλαβικά και πατρικά κάποια μέρα
που τον κάλεσα απ’ το τηλέφωνο να παραστεί σε μια συ -
γκέντρωση της Ένωσής μας, «εδώ εμείς φυλάμε Θερμο-
πύλες και για να φτάσουμε στην Αθήνα οδικώς θέλουμε
πάνω από οκτώ ώρες και εφόσον διαθέτουμε αυτοκίνητο,
που εμείς δεν έχουμε. Αλλά και με οποιοδήποτε άλλο μέ-
σο, οι ώρες του ταξιδιού είναι πολλές και κουραστικές για
μας, πέραν των τοπικών καθημερινών υποχρεώσεων που
θέλουν τον Μητροπολίτη πολύ κοντά στην ποίμνη του».

Όλα αυτά μου τα είπε επειδή του παραπονέθηκα ότι
δεν τον βλέπουμε στις δύο μεγάλες γιορτές που κάνουμε
ως απόφοιτοι της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, στην
Αθήνα, για την ευλογία και την κοπή της βασιλόπιτας,
και στην Κόρινθο την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, στο εκ-
κλησάκι της Αγίας Φωτεινής.

Ο άγιος Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου,
από τους νεότερους Επισκόπους του φυτωρίου της Εκ-
κλησιαστικής παιδείας στην Κόρινθο, είναι πραγματικά
φρουρός Θερμοπυλών σε έναν αμπελώνα του Κυρίου,
τον οποίο ο ίδιος καλλιέργησε και σήμερα αποδίδει καρ-
πόν εκατονταπλασίονα.

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και σήμερα η μητρόπολη
έγινε οργανική-κανονική στον Καταστατικό Χάρτη της
Αυτοκεφάλου Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και
αυτή η αναβάθμιση, αυτή η προαγωγή (όπως θα λέγαμε
για κάποιον άλλον κλάδο), πραγματοποιήθηκε ύστερα
από αγώνες του Δημητρίου και του ευσεβούς και πιστού
λαού της επαρχίας του.

Ένας χαριτωμένος νέος, ευγενής, ευσεβής, μελετηρός,
πιστός και φιλακόλουθος από τα χρόνια των σπουδών

του ο Δημήτριος, τελειόφοιτος εγώ στη Θεολογική Σχο-
λή Αθηνών και αυτός πρωτοετής, αλλά με σημείο καθη-
μερινής επικοινωνίας, επαφής, μελέτης και συμπροσευ-
χής τη Μονή Ασωμάτων Πετράκη, όπου και το Οικοτρο-
φείο τότε της Αποστολικής Διακονίας, του οποίου ήμα-
σταν οικότροφοι και υπότροφοι, με την ευλογία του μα-
καριστού Μητροπολίτη Κορινθίας Παντελεήμονος, του
αγωνιστή. Μετά το πέρας των σπουδών του, χειροτονή-
θηκε Διάκονος και στη συνέχεια Πρεσβύτερος στην Ιερά
Μητρόπολη Καβάλας, κοντά στον συμμαθητή μας Μη-
τροπολίτη Φιλίππων κ. Προκόπιο. Στη συνέχεια, υπηρέ-
τησε ως Ιεροκήρυκας των Μητροπόλεων Φιλίππων και
Λαρίσης, ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πε-
τράκη και πρώτος Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθ-
μού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 1989 εξελέγη Μητρο-
πολίτης Λαρίσης, η εκλογή του όμως ακυρώθηκε, και με
Πράξη της Ιεράς Συνόδου τοποθετήθηκε στη νεοσύστα-
τη προσωποπαγή Μητρόπολη Γουμενίσσης.

Ο Δημήτριος θεωρεί ανεξόφλητη συναίσθηση ευγνω-
μοσύνης και βαθιά συγκίνηση την αναπόληση των ιερο-
σπουδαστικών εφηβικών χρόνων, της τακτικής μελέτης,
των καθημερινών ακολουθιών, της κοινοτικής-κοινοβια-
κής ζωής και των λοιπών αγαθών, της μόρφωσης και της
διαμόρφωσης ορθών χαρακτήρων μέσα από τη σοφία
των άξιων δασκάλων της Εκκλησιαστικής Παιδείας στη
μητέρα και τροφό Σχολή μας.

Ευλογία Θεού θεωρεί ο σεβαστός μας Ιεράρχης την εί-
σοδό του στη Σχολή μας και την Εκκλησιαστική του εκ-
παίδευση στο αλησμόνητο εκείνο σχολείο, που ίδρυσε ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Αντιβασιλεύς Δαμασκηνός.

Ευλογία Θεού ήταν για όλους μας, Σεβασμιώτατε, και



τρισευλογημένη θα ήταν η εποχή μας, αν λειτουργούσε
τόσο η Σχολή της Κορίνθου, όσο και οι άλλες Εκκλησια-
στικές Σχολές της Πατρίδας, τα δύστυχα αυτά χρόνια που
περνάει ο λαός μας.

Πολύ παλιά, η σχολή μας ως Ιεροδιδασκαλείο έβγαζε
παπα-δασκάλους, που επαίδευαν τα παιδιά μας στο σχο-
λείο, στην Εκκλησία και την κοινωνία, τη γειτονιά, στο
χωριό, στην πόλη, παντού. Μήπως και σήμερα χρειαζό-
μαστε τέτοιους παιδαγωγούς; 

Χρειάζεται τόλμη, πεφιλημένε μας Δεσπότη, και αυτή
η τόλμη πρέπει να πηγάσει από την Εκκλησία, από την Ιε-
ραρχία, από τις πατερίτσες και το κύρος που αποπνέετε. 

Ο σεβαστός μας Επίσκοπος μας καλεί να δεχτούμε
τον Κύριο, ως το ανθρώπινο δώρο του Θεού, το οποίο
μοιράζεται μαζί μας με την αισιόδοξη ελπίδα της πίστης
και της αγάπης που ο Θεός εμπνέει. Μέσα από τα φωτι-
σμένα κηρύγματά του, μέσα από τα οσιακά του λόγια μάς
καλεί να χαιρόμαστε παντοτινά και ανελλιπώς όλοι αυτό
το δώρο με τις ευχές και την πατρική ευλογία του.

Αλήθεια, πόση χαρά και ευτυχία, πόση ευφροσύνη,
υπερηφάνεια και αγάπη μάς γεμίζει η παρουσία κοντά μας
τόσων Ιεραχών-αποφοίτων της Σχολής μας!

Αλήθεια, πόσοι απ’ αυτούς που σήμερα προσφωνού -
νται γέροντες για ολόκληρες δεκαετίες ανάλωσαν και συ-
νεχίζουν να αναλώνουν όλες τις σωματικές και πνευμα-

τικές τους δυνάμεις στην υπηρεσία των πλασμάτων του
Θεού, στην υπηρεσία των θρησκευτικών αναγκών του
ανθρώπου!

Στις 7 Φεβρουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια της εορ-
τής για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας
στον Άγιο Νικόλαο Πειραιά, βραβεύτηκαν, έπειτα από
απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσής μας, οι εν ζωή ευρισκόμε-
νοι Μητροπολίτες-απόφοιτοι της σχολής μας για την πο-
λυετή, ευδόκιμη και καρποφόρο προσφορά τους στην Εκ-
κλησία και στον άνθρωπο.

Για τον Γουμενίσσης Δημήτριο ήταν δύσκολο να έλθει
λόγω απόστασης αλλά και λόγω ανειλημμένων υποχρεώ -
σεων στη φύλαξη των Θερμοπυλών, όπως ο ίδιος θα έλε-
γε χαριτολογώντας. Μετά την ανάγνωση του πλούσιου
βιογραφικού του, το βραβείο παραδόθηκε σε εξουσιοδο-
τημένο συμμαθητή μας. Για μας ήταν παρών και είναι
πάντοτε και σε κάθε σύναξή μας παρών, συμπροσευχόμε-
νος και θυμίζοντάς μας ότι το ανθρώπινο δώρο του Θεού
είναι Αυτός ο Κύριος που μοιραζόμαστε με ελπίδα και
αγάπη καθημερινά.

Ευχαριστώ από καρδίας το Δ.Σ. και τη Συντακτική Επι-
τροπή της εφημερίδας μας για τη φιλοξενία, εκφράζοντας
συγχρόνως την τιμή, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη
μου προς πάντας.
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΟΡΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ ΝΑ 

ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΑΣ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδή πολλά μέλη της Ένωσης έστειλαν 
συνεργασίες πολυσέλιδες, που είναι πολύ 

δύσκολο να δημοσιευτούν στον περιορισμένο
χώρο της εφημερίδας μας, σας παρακαλούμε 
να τηρείτε τον περιορισμό των 400 λέξεων 

που έχει οριστεί από την αρχή.

� ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ 103 ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, στον κατάμεστο
Ιερό Ναό του Γηροκομείου Ανδρών Κορίνθου, πραγ-
ματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια Εκδήλωση Οι-
κονομικής Ενισχύσεως Φοιτητών και Φοιτητριών
«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016» από την Ι.Μ. Κορίνθου.

Διανεμήθηκε το χρηματικό ποσό των 103.000 ευρώ
σε 103 νέους Σπουδαστές-Φοιτητές. 

Η τελετή συνδυάστηκε με τη μνήμη των Αγίων
Αποστόλων και συνεργών του Απ. Παύλου Ακύλα και
Πρισκίλλης, προστατών της οικογένειας. Τελέστηκε
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, με προεξάρχοντα τον
Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο και καθιε-
ρώθηκε η Ιερά Εικόνα των ΑγίωνΑκύλα και Πρισκίλ-
λης. Στον Πανηγυρικό της ημέρας ο κ. Διονύσιος ανα-
φέρθηκε στους εορτάζοντας Αγίους αλλά και στην
ανάγκη να προστατευτούν τα ιδανικά που μας ενώ-
νουν ως Έθνος, όπως η οικογένεια, η γλώσσα και η
χριστιανική πίστη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Ι. Κλήρος της
Μητροπόλεως και πλήθος πιστών.

(Από την Ιστοσελίδα της Ι.Μ. Κορίνθου)



Μας αξίωσε και φέτος η χάρις του Θεού να φτάσου-
με στις άγιες και πάνσεπτες αυτές ημέρες της Νη-

στείας, για να καθαριστούμε –σώμα και ψυχή– από τα πά-
θη και τις αμαρτίες μας, ώστε «ψυχαίς καθαραίς και αρ-
ρυπώτοις χείλεσι» να ομολογούμε την καθαρή και άμωμη
πίστη μας, τη μόνη που οδηγεί στην αληθινή θεογνωσία
και σωτηρία.

Στο σημερινό άρθρο θα συνδυάσουμε την ορθόδοξη
πίστη –που διατρανώνουμε την Κυριακή της Ορθοδο-
ξίας– με τη μετάνοια, για να δείξουμε ότι τα δυο αυτά πά-
νε μαζί και το ένα δε στέκει χωρίς το άλλο.

Σε μια από τις εμφανίσεις του μετά την Ανάσταση, ο
Κύριος προτρέπει τους μαθητές και Αποστόλους του να
κηρύξουν «επί τω ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν
αμαρτιών εις πάντα τα έθνη» (Λουκ. 24, 47). Τους προ-
τρέπει δηλαδή να καλέσουν τους ανθρώπους να επιστρέ-
ψουν «εκ πλάνης οδού αυτών» (Ιακ. 5, 20) και να πιστέ-
ψουν στον έναν Θεόν «τον ζώντα και αληθινόν» (Ά Θεσ.
1, 9). Αυτό ήταν το κήρυγμα των Αποστόλων από την
πρώτη κιόλας ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι άν-
θρωποι, σαν άκουσαν τότε την ομιλία του Πέτρου, «κα-
τενύγησαν τη καρδία» και ρώτησαν τους Αποστόλους: «Τι
ποιήσωμεν, άνδρες αδελφοί;» Και ο Πέτρος είπε προς αυ-
τούς: «Μετανοήσατε και βαπτισθήτω έκαστος υμών επί τω
ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λήψεσθε
την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος…» (Πράξ. 2, 37-38).

Το μήνυμα δηλαδή του Ευαγγελίου απ’ αρχής ήταν η
μετάνοια και η επιστροφή. Να αφήσουν οι άνθρωποι και
οι λαοί της οικουμένης τους ψεύτικους θεούς και να πι-
στέψουν στον σαρκωθέντα Υιόν και Λόγον του Θεού, τον
μόνο αληθινό Θεό και Σωτήρα του κόσμου. Αυτό το μή-
νυμα η ορθόδοξη ανά την Οικουμένην Εκκλησία του Χρι-
στού το αναγγέλλει και θα το αναγγέλλει δια μέσου των
αιώνων «εν γενεαίς γενεών» ως όραμα και γιορτή και
προσδοκία εσχατολογική, καθώς προώρισται να ανακε-
φαλαιωθούν μια μέρα τα πάντα εν Χριστώ. 

Δεν το επιβάλλει με μεθόδους βίας. Μόνο το αναγ-
γέλλει με τη ζωή των πιστών της, που διά της μετανοίας
και της ομολογίας λευκαίνουν τα ιμάτιά τους «εν τω αί-
ματι του αρνίου» (Αποκ. 7, 14). Αυτό της φτάνει.

Στο μυστήριο του γάμου, η Εκκλησία εύχεται στο νεό -
νυμφο ζευγάρι «προκοπήν βίου και πίστεως». Και τα δυο
μαζί. Η πίστη φωτίζει και καθοδηγεί τον βίο. Ο βίος κάνει
φανερή την πίστη, την αποδεικνύει διά των έργων (Ιακ.

2, 18). Δεν είναι κοσμοθεωρία η πίστη μας ή σύστημα φι-
λοσοφικό, για να την προσεγγίζουμε με το μυαλό. Η πί-
στη μας είναι το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο είναι αυτός
ο ενυπόστατος Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που
είναι για μας «η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14,
6). Ακόμα η πίστη μας είναι η ομολογία και η μαρτυρία Ιη-
σού Χριστού (Απ. 1, 9). Είναι πόνος και αγωνία η πίστη
και σταύρωμα και νέκρωση της σάρκας «συν τοις παθή-
μασι και ταις επιθυμίαις» (Γαλ. 5, 24). Αλλιώς, χωρίς τα
στοιχεία αυτά, η πίστη δεν είναι παρά ένας ανεπίγνωστος
ζήλος, ένας τυφλός φανατισμός, ένα σύνθημα για τον
δρόμο, μια αγκύλωση ιδεολογική και μια εγωιστική αξίω-
ση για την αποκλειστικότητα στην ορθοδοξία και την ορ-
θοπραξία… Αυτά όλα μόνο διχασμούς δημιουργούν και
έριδες και μάχες μεταξύ των χριστιανών και κακά μεγά-
λα προξενούν στο άγιο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία.

Είναι πολλοί που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, ότι εί-
ναι καλοί άνθρωποι και χριστιανοί κτλ., αλλά δεν έχουν
εκκλησιαστική ζωή, δε μετανοούν για τα αμαρτήματά τους,
δε νηστεύουν, δεν προσεύχονται, δεν ακολουθούν θε-
σμούς ιερούς και παραδόσεις, δε διαβάζουν Ευαγγέλιο.
Ζουν «εν ταις επιθυμίαις της σαρκός αυτών» (Εφεσ. 2.3).
Για την Εκκλησία «δοκούσιν» ότι έχει μείνει πίσω, ενώ ο
κόσμος προχώρησε μπροστά… Οι αδελφοί μας αυτοί
πλανώνται πλάνην οικτράν. Ο χριστιανός είναι μέλος του
μυστικού σώματος του Χριστού. Ανήκει στην Εκκλησία.
Και στην Εκκλησία δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και δεν
μπορεί να πιστεύει όπως θέλει. Να δέχεται δηλαδή όσα
θέλει και να απορρίπτει όσα δε θέλει και από πάνω να λέει
πως είναι πιστός και καλός χριστιανός. Μια πίστη χωρίς με-
τάνοια, μια πίστη χωρίς υπακοή σε ό,τι διδάσκει και ζει η
Εκκλησία είναι πίστη δαιμονική, καθώς «και τα δαιμόνια
πιστεύουσι και φρίττουσι» (Ιακ. 2,19), πλην δε μετανοούν.

Η αγία και άμωμη πίστη μας ανθίζει εκεί όπου υπάρχει
ταπείνωση και μετάνοια. Ο εγωισμός και η αμετανοησία τό-
σο πολύ τυφλώνουν το όμμα της καρδίας και πωρώνουν τη
συνείδηση, που, καθώς βλέπουμε στην περίπτωση των Φα-
ρισαίων και των κοσμικών αρχόντων της εποχής του Ιησού
Χριστού, οδηγούν ακόμα και στο μεγαλύτερο ανο σιούργη-
μα που έχει διαπραχθεί, να καταδικάσουν δηλαδή οι άνθρω-
ποι τον Υιόν του Θεού σε θάνατο, και μάλιστα εν ονόματι
του νόμου του Θεού, εν ονόματι δηλαδή της πίστεώς τους.
«Ει έγνωσαν σοφίαν Θεού, ουκ αν τον Κύριον της δόξης
εσταύρωσαν» (Α΄Κορ. 2,8). Αυτή είναι η έσχατη πλάνη.
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Του πρωτοπρ. Λάμπρου Τσιάρα,

Γεν. Αρχ. Επιτρόπου της Ι. Μητροπ. Ιωαννίνων



Ο Ιησούς Χριστός, προβλέποντας τη δράση των πλα-
νώντων και πλανωμένων σε κάθε εποχή, κυρίως δε κατά
τους έσχατους καιρούς, εφιστά την προσοχή μας απέ-
ναντι στους ψευδοπροφήτες (βλ. Ματθ. 24, 5.11.24) και
μας προτρέπει να μη ραθυμούμε αλλά να γρηγορούμε και
να προσευχόμαστε, ώστε να μη βρει τόπο σ’ εμάς το πνεύ-
μα της πλάνης και μας κυριέψει.

Πράγματι, αυτό το «πνεύμα της πλάνης» (Α΄Ιωάν. 4, 6),
αυτό το «μυστήριον της ασεβείας» (Β΄Θεσ. 2, 7), αυξάνει μέ-
χρι των εσχάτων καιρών, οπότε θα δείξει την αληθινή του
όψη, την όψη του Αντιχρίστου (Β΄Ιωάν. 7), του Σατανά που
το εμπνέει, του Διαβόλου που αποπλανά «την οικουμένην
όλην» (Αποκ. 12, 9). Αλλά, τελικώς, το «θηρίον», ο ψευδο-
προφήτης και ο Διάβολος θα ριφθούν «εις την λίμνην του
πυρός την καιομένην» (Αποκ. 19, 20), ενώ οι εν μετανοία
βιώσαντες και μη πλανηθέντες θα κληρονομήσουν «την
ητοιμασμένην από καταβολής κόσμου βασιλείαν» (Ματθ. 25,
34) και «έσονται πάντοτε εν Κυρίω» (Α΄Θεσ. 4, 17).

Η αγία και ορθόδοξη πίστη είναι για τις ψυχές μας
«αγίασμα». Έτσι να το βλέπουμε. Το «αγίασμα» αυτό
–όπως κάθε αγίασμα– δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πέ-
φτει σε βρομιές και ακαθαρσίες. Ο Θεός αποκαλύπτεται
στους «καθαρούς τη καρδία» (Ματθ. 5, 8) και «μένει» σε
όσους καθ’ ημέραν «ανακαινίζουν εαυτούς από της μετα-
νοίας» (Ιερ. Χρυσόστ.). Η δε μετάνοια στην Εκκλησία δεν
είναι μια, απλώς, αναγνώριση του… λάθους ή μια μετα-
μέλεια σαν του Ιούδα, δεν είναι ένα «Θεέ μου, συγχώρα
με» εμπρός στην εικόνα και… τελειώσαμε.

Είναι πόνος η μετάνοια και συντριβή καρδίας, που θερα-
πεύεται μόνο με το μυστήριο της Μετανοίας και της Εξομο-
λογήσεως. Όποιοι δε δέχο νται αυτά και δεν τα θεω ρούν
αναγκαία για τη σωτηρία, δε θα σωθούν, κι ας λένε ότι είναι
καλοί άνθρωποι και καλοί χριστιανοί, κι ας έρχονται στην
Εκκλησία κάθε μέρα, κι ας καμώνονται πως υπερασπίζονται
την πίστη και την Ορθοδοξία και πως, τάχα, δίνουν μάχες
κάθε μέρα για τον Χριστό και για την Εκκλησία…

Ο Χριστός δε θέλει υπεράσπιση, σαν εκείνη που επι-
χείρησε ο Πέτρος στον κήπο της Γεθσημανής κόβοντας
το ωτίον του Μάλχου. Όχι. «Πνεύμα συντετριμμένον» θέ-
λει. «Καρδίαν συ ντετριμμένην και τεταπεινωμένην… ουκ
εξουδενώσει» (Ψαλ. 50, 19). Και στην Εκκλησία δε χρειά -
ζονται σωτήρες. Έχει η Εκκλησία Σωτήρα, τον Χρι στό.
«Αυτός εστί σωτήρ του σώματος» (Εφεσ. 5, 23). Άλλοι σω-
τήρες δε χρειά ζονται, που, πια, όλοι στον καιρό μας –εχθροί
και φίλοι– βάλθηκαν να τη σώσουν. Όλα στην Εκκλησία
τούς φταίνε: λατρεία, γλώσσα, κήρυγμα, θεσμοί. Θέλουν
να τα αλλάξουν, να τα διορθώσουν όλα, αντί ν’ αλλάξουν
τον εαυτό τους και να τον διορθώσουν με τη μετάνοια…

Δυστυχώς, το πνεύμα αυτό μας έχει επηρεάσει όλους,
διότι δε δίνουμε τη δέουσα προσοχή σ’ αυτά που όρισε ο

Χριστός ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ορθόδοξου
χριστιανού και πιστού. Η Ορθοδοξία –είπαμε– δεν είναι
θεωρία, είναι ο Χριστός μέσα στο άγιο Σώμα του. Ορθο-
δοξία είναι το να βρεις τον Χριστό, να ενωθείς με τον Χρι-
στό εν Αγίω Πνεύματι, να ζήσει μέσα σου ο Χριστός κι εσύ
να ζήσεις μέσα στον Χριστό, να γίνεις αληθινός άνθρω-
πος και αληθινός χριστιανός.

Η πίστη μας δεν είναι τυφλή. Ορά, θεάται. Θεάται την
αποκάλυψη της δόξης του Θεού. Δοξάζει και δοξάζεται.
Ορθοδοξία θα πει δόξα. Και ορθή δόξα δε σημαίνει απλώς
το ορθώς «δοκείν» περί του Θεού, αλλά –κυρίως– την ορ-
θή (=αληθινή) θεογνωσία, που είναι θέα της τριφαούς
θείας δόξης και εμπειρία θεώσεως. Η δόξα του αναστη-
μένου Ιησού Χριστού αντανακλάται στα δικά μας πρό-
σωπα και στις καρδιές μας. Και μας μεταμορφώνει σύμ-
φωνα με την εικόνα του «από δόξης εις δόξαν» (Β΄ Κορ. 3,
18) κι εμείς «θεώμεθα την δόξαν αυτού» (Ιωάν. 1, 14) καθ’ ον
τρόπον «εθεάσαντο» αυτήν οι τρεις μαθηταί στο όρος της
Μεταμορφώσεως. «Η θέα αυτή της δόξης αποτελεί την
ουσία της Ορθοδοξίας» (Π. Ευδοκίμωφ).

Δεν αγνοούμε, βέβαια, ότι «έχομεν τον θησαυρόν τού-
τον» της γνώσεως της θείας δόξης «εν οστρακίνοις σκεύε-
σιν» (Β΄ Κορ.  4, 7), σε πήλινα σκεύη, δηλαδή στα σώματά
μας, που είναι εύθραυστα στις επιθέσεις του εχθρού. Με
τη δύναμη, όμως, του Θεού και με αληθινή μετάνοια μπο-
ρούμε να φτάσουμε στην «αφή» του κρασπέδου του ιμα-
τίου Αυτού. Να ψηλαφίσουμε «όσον ένεστι» τον Λόγον
της ζωής. Να ομολογήσουμε «ο ακηκόαμεν, ο εωράκαμεν
τοις οφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών
εψηλάφισαν» (Α΄ Ιωάν. 1, 1) και να βεβαιώσουμε με τους
Αποστόλους ότι «η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και
μαρτυρούμεν (ό.π.) ως μάρτυρες τούτων».

Βεβαίως, η «θέα» της θείας δόξης και η «ψηλάφηση»
του Λόγου της ζωής είναι τώρα, ούτως ή άλλως, ατελής.
«Βλέπομεν δι’ εσόπτρου και εν αινίγματι» (Α΄ Κορ. 13, 12).
Όμως, την έσχατη ημέρα, «όταν έλθη το τέλειον, τότε το
εκ μέρους καταργηθήσεται» (Α΄ Κορ. 13, 10): η πίστη θα
τελειώσει, αφού –πλέον– θα «ορώμεν» τον Θεόν «πρό-
σωπον προς πρόσωπον», «καθώς εστί» (Α΄ Ιωάν. 3, 2). Και
η μετάνοια, κι αυτή θα τελειώσει, αφού πια θα έχει δι-
καιωθεί ο ρόλος της. Τότε, λοιπόν, θα επικροτηθεί με τον
πλέον επίσημο τρόπο η διακήρυξη του Ευαγγελιστή Ιωάν-
νη και της Εκκλησίας ότι «η νίκη η νικήσασα τον κόσμον»
είναι «η πίστις ημών» (Α΄ Ιωάν. 1, 4).

Εμείς, όσο κρατά τούτη η μέρα, ο παρών αιών, ας
έχουμε μετάνοια για να καταλαβαίνουμε ορθά την πίστη
μας και ας πιστεύουμε ορθά για να σωθούμε. ΑΜΗΝ.  
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ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Του Σπυρ. Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού  

Τρεις ανάγκες του πληρώματος της Εκκλησίας έχουν
πάντοτε προτεραιότητα στη διακονία της, διότι ενώ-

νουν τον άνθρωπο με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό του.
* Η πρώτη είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Δυστυ-

χώς, εμείς οι χριστιανοί δε μελετάμε τον λόγο του Θεού,
όπως θα έπρεπε, παρ’ ότι υπάρχουν όχι μόνο εκτεταμένα
πατερικά υπομνήματα αλλά και βραχύλογα. Ακόμα υπάρ-
χουν και πολλές μεταφράσεις του ιερού κειμένου, που
βοηθούν τον πιστό στην κατανόησή του…

Λαχταράμε να παίρνουμε στα χέρια μας τον λόγο του
Θεού; Αγιορείτης γέροντας έλεγε: «Αν θέλουμε να ελέγ-
ξουμε την πνευματική μας κατάσταση, πρέπει να ρωτάμε
τους εαυτούς μας αν λαχταράμε να διαβάζουμε την Αγία
Γραφή. Και εφόσον λαχταράμε, προτρέπουμε και τους άλ-
λους να τη διαβάζουν.

Το ευαγγέλιο δε θέλει να μας κάνει απλώς καλούς αν-
θρώπους, με ηθική έννοια, αλλά χριστιανούς. Ο αείμνη-
στος ιεροκήρυξ Δ. Παναγόπουλος γράφει στο βιβλίο του:
«Άλλο καλός άνθρωπος κι άλλο καλός χριστιανός». Το
ευαγγέλιο διδάσκει την έλευση του Χριστού στη γη, την
κατάλυση του διαβόλου, την άφεση των αμαρτημάτων, την
κατάργηση του θανάτου, την ανάσταση των νεκρών και
την αιώνιο ζωή. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει: «Ο μελετών
την Αγία Γραφή παίρνει τον αγιασμό και τη θεία χάρη».

* Η δεύτερη ανάγκη είναι η θεία μετάληψη. Οι χρι-
στιανοί πρέπει να μάθουν να λειτουργούνται. Η κατά-
σταση είναι αξιοθρήνητη. Πόσοι χριστιανοί εκκλησιά-
ζονται; Πόσοι παρακολουθούν τον Εσπερινό ή τον ακού-
νε ή τον διαβάζουν; Πόσοι προετοιμάζονται για την επό-
μενη μέρα; Πόσοι εισέρχονται στον ναό με πίστη, ευλά-
βεια και φόβο Θεού; Πόσοι κάνουν σωστά τον σταυρό

τους; Πόσοι αναλογίζονται ότι συλλειτουργούνται με την
Υπεραγία Θεοτόκο, τους αγγέλους και τους αγίους;

Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που, ενώ δε βαρύνονται
με θανάσιμα αμαρτήματα, δεν προσέρχονται να κοινω-
νήσουν. Ο Άγιος Αμβρόσιος λέει: «Αυτό που κάθε μέρα
σε ωφελεί, να το παίρνεις κάθε μέρα. Να ζεις έτσι ώστε να
μπορείς να το δέχεσαι καθημερινά. Όποιος νομίζει ότι δεν
του αξίζει να το παίρνει κάθε μέρα, δεν του αξίζει να το
παίρνει ούτε μία φορά τον χρόνο». Η συχνή θεία κοινω-
νία είναι απαραίτητη, αλλά με τη δέουσα προετοιμασία.
Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει: «Καιρός της θείας κοινω-
νίας δεν είναι η εορτή και η πανήγυρη αλλά το καθαρό
συνειδός και ο βίος ο απαλλαγμένος εγκλημάτων».

* Η τρίτη ανάγκη είναι η άσκηση της ελεημοσύνης.
Οι χριστιανοί πρέπει να ασκούνται σε αυτή την αρετή. Εί-
ναι επιταγή της Αγίας Γραφής, σταθερή διδασκαλία της
Εκκλησίας και συνεχής πράξη της παράδοσής μας. Εκα-
τοντάδες χιλιάδες ευρώ διατίθενται για πολλά περιττά
έξοδα αλλά τα αυτιά και τα σπλάχνα των ανθρώπων εί-
ναι κλειστά στις κραυγές πολυτέκνων οικογενειών, τους
στεναγμούς των γερόντων, των αρρώστων, των ανέργων,
των αναγκών των ομοδόξων αδελφών μας στην Ασία και
την Αφρική.

Στη διδασκαλία των πατέρων, η αρετή της ελεημοσύ-
νης είναι συνυφασμένη με τη θεία κοινωνία και τη μελέ-
τη της Αγίας Γραφής. Ο ιερός Χρυσόστομος ονομάζει την
ελεημοσύνη «μυστήριον» και τη συνδέει με τη θεία κοι-
νωνία και την ακρόαση της Αγίας Γραφής.

Οι τρεις αυτές εμπειρίες λυτρώνουν τον άνθρωπο από
τα πάθη και τον ενώνουν με τον Θεό.  

Το επανεκδοθέν Λεύκωμα 

της Ένωσής μας 

μπορείτε να το βρείτε 

στο website 

της Εκκλησιαστικής 

Σχολής Κορίνθου, 

www.eaesk.gr 

Όσοι δεν έχουν 

παραλάβει το Λεύκωμα 

να επικοινωνήσουν με τον 

κ. Μιχάλη Μαρινό στο 

τηλ. 6944 581583 για να τους

αποσταλεί χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση.



Ηταν περασμένα μεσάνυχτα, όταν της νύχτας την
απόλυτη σιωπή έσπασε η φωνή του Μπάμπη του

Άννινου, του και Άτζουλου επονομαζόμενου: «Αργύρη,
ξύπνα, η Παναγία η Κανάλα έκανε το θαύμα της. Έσπασε
ο βοριάς, πάμε για ψάρεμα». 

Ξύπνησα. Άλλωστε λαγοκοιμόμουν, με την αδιόρατη
προσδοκία πάντοτε να κόψει ο δεληβοριάς, που διαρκού-
σε πέντε μερόνυχτα φρέσκος και κράταγε τα ψαροκάικα
της Αντίκυρας αραγμένα στους μόλους, ώστε να βγούμε
από το λιμάνι στο πέλαγος και να πάρουμε τις διαδρομές
της τράτας. Ήταν η εποχή –μέσα της δεκαετίας του 1950
περίπου– που είχαμε περάσει από τις ψαρόβαρκες με τα
κουπιά στα ψαροκάικα με τις μηχανές. Έτσι σταμάτησαν
απότομα τα τραγούδια της βόγας των τρατολόγων, που
τα έλεγαν για να συγχρονίζο νται στο τράβηγμα των κου-
πιών και να μην μπλέκονται:

«Άντε να πάει η βάρκα μπρος, 
σαν τον Αβέρωφ ολοταχώς, 
σήμερα εδώ, αύριο αλλού,
η τράτα μας η κουρελού».
Σταμάτησαν και οι έμμετρες επικλήσεις στον βοριά,

όπως τις αποτύπωσε ο Βαλαωρίτης: 
«Φύσα, Βοριά μου, φύσησε
να πάρουν τα πανιά μου!
Φύσα, Βοριά μου, αιμάτωσαν
τα χέρια στα κουπιά μου! 
Τα δάχτυλά μου ανάψανε,
ανάψαν οι σκαρμοί μου.
Φύσα, Βοριά μου, απόστασα, 
εσβήστηκε η πνοή μου!» 
Για να φυσήξει ο μέτριος βοριάς, βέβαια, ο φιλικός, ο

ευκολοτάξιδος, και όχι ο αγριοβοριάς του Κορινθιακού,
και να κάνουμε το πανί. Έτσι, οι ψαράδες πάψαμε να βγά-
ζουμε κάλους στις παλάμες μας, μόνο αυλακώσεις από τα
σκοινιά της τράτας που λεβάραμε είχαμε.

Ένα νυσταγμένο φεγγάρι που πήγαινε να δύσει καθρε-
φτιζόταν στη θάλασσα και προπορευόταν σαν να μου έδει-
χνε τον δρόμο. Είχε, όμως, κι έναν κύκλο το φεγγάρι σαν
τσί μπλα, που όταν τον είδα θυμήθηκα τον δύστυχο που έλε-
γε: «Του ήλιου κύκλος άνεμος, του φεγγαριού χειμώνας».
Προβληματίστηκα λίγο, αλλά μετά μονολόγησα: «Έτσι κι
αλλιώς χειμώνας είναι, Γενάρης μήνας, τι ήθελες να μας πει
ο κύκλος του φεγγαριού, ότι είναι καλοκαίρι; Όχι βέβαια». 

Γνώσεις μετεωρολογίας δεν είχαμε, για να μπορούμε να
προβλέψουμε τον καιρό, που ήταν προϋπόθεση επιβίωσης
των ψαράδων στη διαρκή αναμέτρησή τους με τη θάλασσα.
Και η παρουσίαση του καιρού στην τηλεόραση –όχι πάντο -
τε αξιόπιστη–, δε γινόταν τότε. Το πρώτο δελτίο καιρού
στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο

του 1975 από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ. Παρατη-
ρούσαμε, όμως, τα σημάδια του καιρού, που αποτελούσε το
πρώτο θέμα συζήτησης των ψαράδων του χωριού στις συ-
ναντήσεις τους, και προσαρμόζαμε ανάλογα τις κινήσεις μας.
Αν εκτιμούσαμε ότι θα κινήσει βοριά, βγαίναμε για ψάρεμα
στην αριστερή πλευρά του κόλπου της Αντίκυρας, από το
Διστομίτικο μέχρι τις Αγιές. Αν ο καιρός ήταν στον μαΐστρο,
πηγαίναμε δεξιά στην ακτογραμμή της χερσονήσου της
Δεσφίνας, από Αησίδερο μέχρι τον κάβο του Αηπάγκαλου.
Εάν προβλέπαμε ότι θα κινήσει γαρμπή, μέναμε αραγμένοι.
Γιατί ο καιρός αυτός ήταν απρόβλεπτος και επικίνδυνος
και δε στέκεσαι εύκολα έξω από τον όρμο της Αντίκυρας.

Με αυτές τις σκέψεις έφτασα μπροστά στον μόλο του
Άτζουλου, όπου ήταν αραγμένο το καΐκι του, η «Παναγία η
Κανάλα», ένα ωραίο σούτο τρεχαντήρι, μήκους οκτώ μέ-
τρων, γεροδεμένο, που το είχε αγοράσει από δεύτερο χέρι
στο Πέραμα. Είχε μια μηχανή θαλάσσης ισχύος δώδεκα ίπ-
πων και η ταχύτητα που ανέπτυσσε, σε κανονική πορεία,
ήταν έξι ναυτικά μίλια την ώρα. 

Εκεί με περίμεναν με αναμμένη τη μηχανή τα άλλα μέ-
λη του πληρώματος: Ο Άτζουλος, ο Κώστας ο Παπακων-
στα ντίνου, που τον φωνάζαμε «καψούλη» λόγω τον ευε-
ρέθιστου χαρακτήρα του, και ο Φώτης ο Ληξουριώτης, ο
γιος του Παπαχαράλαμπου, που είχε την προσωνυμία Σου-
ρούνης. Με τον Κώστα και τον Φώτη ήμαστε συνομήλικοι,
συμμαθητές και φίλοι από το δημοτικό, και είχαμε συνερ-
γαστεί και ως «κολχόζνικοι» στην καλλιέργεια μιας βραγιάς
στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, που μας
είχε παραχωρήσει ο δάσκαλός μας ο Κεραμίδας. 

Τους χαιρέτησα κοφτά με ένα «γεια σας», μου ανταπέ-
δωσαν τον χαιρετισμό, έλυσα το σκοινί που δέναμε το
καΐκι στη στεριά, πήδησα μέσα και σαλπάραμε. Στη μηχα-
νή ο Άτζουλος, στο αμπάρι ο Καψούλης, στο τιμόνι εγώ και
δίπλα μου ο Φώτης, με συντρόφευε στα καλά και στα κα-
κά. Είχε μια διάθεση προστατευτική απέναντί μου, γιατί
εγώ, λέει, ήμουν άμαθος σε σχέση μ’ εκείνον. Τραβούσε
μπροστά στο λεβάρισμα της τράτας και άφηνε εμένα πίσω
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για να μη βρέχουμαι. Έκανε όλα τα δύσκολα. Θυμάμαι τώ-
ρα με συγκί νηση που μου είχε δανείσει ένα καινούργιο
παλτό μοχέρ, για να κατεβώ στην Αθήνα να δώσω εξετά-
σεις στο Πάντειο. Και εντυπωσιάστηκαν με την αμφίεσή
μου όσοι με ήξεραν πένητα, αλλά και όσοι δε με ήξεραν,
όπως οι συνεπιβάτιδές μου στο κουπέ του Σεμπλόν, στη
διαδρομή Λιβαδειάς-Αθηνών, και με αποθαύμασαν, τον
μεγαλοαστό με τα αυλακωμένα χέρια. Η μια ήταν η Μις
Κόρινθος, αδελφή συμμαθητή μου στο γυμνάσιο. Ακόμα
και οι αστυφύλακες στις διαδηλώσεις για το Κυπριακό,
όταν με έβλεπαν ευπρεπώς ενδεδυμένο, παραμέριζαν με
σεβασμό! Αυτός δεν είναι μεταξύ των διαδηλωτών, σκέ-
φτονταν, ας τον αποφύγουμε μην τυχόν είναι γόνος καλής
οικογένειας και βρούμε κανέναν μπελά αν τον δείρουμε. 

Όταν το καΐκι έβαλε πλώρη για το πέλαγος, ρώτησα
φωναχτά τον Άτζουλο: «Για πού το βάλαμε, καπετάνιε;»

Εκείνος με άκουσε, παρά τον θόρυβο της μηχανής, αλ-
λά δε μου απάντησε αμέσως. Ύστερα από μια μικρή σιωπή,
γύρισε και μου είπε: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, γιατί δε
μου αρέσουν και πολύ τα σχέδια του καιρού. Δεν έχει σι-
γουρέψει τίποτα. Τον φέρνει γύρω γύρω. Μια λες ότι το
πάει στον σορόκο και μια στην όστρια, στον γαρμπή ή τον
Πουνέντε. Με μπερδεύουν και τα σύννεφα όπως τα ξα-
νεμίζει. Άσε να βγούμε από το λιμάνι και βλέπουμε». 

Βγήκαμε από το λιμάνι και αποφασίσαμε. Θα αρχίζαμε
τις καλάδες από τα εύκολα. Πρώτα θα καλάραμε νύχτα στο
Στενό. Ύστερα θα παίρναμε άλμπα (χαραμέρι) στην Τσιμπλιά
ή στο Βάλτο και μετά θα προχωρούσαμε προς τα Καραβά-
νια, τον Πρόσακο, τον Τράχηλα, του Κεραντριά, τον Αηπά -
γκαλο. Καλάραμε στο Στενό. Δεν πήραμε τίποτα. Ελάχιστες
μαρίδες και κάτι καλαμάρια. Πήραμε την Άλμπα, που είναι
η πιο προσοδοφόρα καλάδα μαζί με την Πρίμα Σέρα· σκέ-
τη απογοήτευση. Συνεχίσαμε, όμως, τις καλάδες. Μάταιος
κόπος. Νόμιζες ότι είχε αδειάσει η θάλασσα από τα ψάρια.
Μα πού στην ευχή ψαρεύουμε, αναρωτήθηκα. Στον Κοριν -
θιακό κόλπο ή στη Νεκρά θάλασσα; Είχε βέβαια και άγρια
υποθαλάσσια ρεύματα, λόγω της αστάθειας του καιρού,
που δεν άφηναν το δίχτυ να ψαρέψει. Στην αναψαριά συνέ-
βαλαν, όμως, και οι ανεμότρατες, που όργωναν στην κυ-
ριολεξία τον Κορινθιακό, όπως και τα γρι γρι που ψάρευαν
έξω έξω, παρά την υφιστάμενη απαγόρευση. Έτσι, βραδιά-
σαμε απογοητευμένοι από την ψαριά. Είμαστε στον κάβο
του Αηπάγκαλου, όταν παρατηρήσαμε ότι μαύρα σύννεφα
είχαν συγκεντρωθεί επάνω από τον Παρνασσό και κατη-
φόριζαν προς το Δίστομο. Ο ουρανός σκοτείνιασε απότο-
μα, ο ορίζοντας πούμωσε, χάθηκε. Όλα γύρω μας έγιναν
ίδια. Δεν ξεχώριζες τη θάλασσα από τη στεριά. Πάει ο
Παρνασσός στη Ρούμελη, πάει και ο Χελμός στον Μοριά. 

«Έρχεται καθούρι», είπε ο Μπάμπης ο Άννινος. 
«Με κεραυνούς», συμπλήρωσε ο Φώτης. 
«Και με βροχή, αέρα και κύματα», ολοκλήρωσε ο Κώστας. 
«Τώρα», μονολόγησα φωναχτά, «τα πιάσαμε τα λεφτά

μας. Δε μας έφτανε η αναψαριά, θα έχουμε και περιπέτειες.

Τι καιρός είναι αυτός, να πάρει ευχή;» Φυσούσε από παντού.
«Είναι βοριάς; Γρέγος; Λεβάντες; Σορόκος; Όστρια;

Γαρμπής; Πουνέντης; Μαΐστρος ή τραμουντάνα;»
«Είναι βοριάς», είπε ο Άτζουλος. 
«Όχι ακόμα», αποκρίθηκα. 
«Από πού έρχεται ο βοριάς», αναρωτήθηκε ο Φώτης,

«φυσάει από παντού, χάσαμε τον μπούσουλα». 
«Από την Ερυθρά Άρκτο», του απάντησα με φιλοπαίγ-

μονα διάθεση υπονοώντας τη Ρωσία. 
«Από την Πολική Άρκτο», με διόρθωσε ο Κώστας. 
Υδροστρόβιλος μας περιμένει, ξανασκέφτηκα. «Αν εί-

ναι βοριάς και τον φρεσκάρει, δεν μπορούμε να γυρίσου-
με στην Αντίκυρα, καπετάνιε», είπα στον Άτζουλο. 

«Θα δοκιμάσουμε», απάντησε εκείνος. Και δοκιμάσα-
με δίχως επιτυχία. Βάλαμε πλώρη για την Αντίκυρα, αλλά
αντί να πάμε μπροστά πηγαίναμε πίσω. Τα κύματα τα αβυσ-
σόθρευτα γιγαντωμένα έσκαγαν στην πλώρη και μας λα -
ντούριζαν. Η «Παναγία η Κανάλα» σκαμπανέβαζε επικίν -
δυνα. Η προπέλα της ξενέρωνε και υπήρχε κίνδυνος να κο-
πεί ο άξονάς της. Και τότε ούτε στον Μοριά δε θα μας έβρι-
σκαν. Είχαν ανοίξει θαρρείς οι κρουνοί του ουρανού. Μα-
ζί και τα αστραπόβροντα. Γύρω μας εικόνα κατακλυσμού. 

«Να ποδίσουμε, καπετάνιε», φώναξα στον Μπάμπη
τον Άννινο που τώρα ήταν στο τιμόνι, με τον Φώτη στη
μηχανή. Και συνέχισα περιπαικτικά, παραφράζοντας το
ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.

«Πού πας, καπετάνιε, με τέτοιο καιρό, 
σε μάχεται η θάλασσα, δεν τη φοβάσαι; 
Άνεμοι σφυρίζουν και πέφτει νερό 
πού πας, καπετάνιε, με τέτοιο καιρό;» 
Ποδίσαμε. Ο καιρός, όμως, παρέμεινε αταξινόμητος,

ακαθόριστος. Μήτε βοριάς ακριβώς, μήτε γρέγος, μήτε νο-
τιάς. Και έπρεπε να βεβαιωθούμε πρώτα τι καιρό αντιμετω-
πίζαμε και ύστερα να αποφασίσουμε πού θα αράζαμε, για
να μη μας πετάξει η θάλασσα στα βράχια και μας σκοτώσει.
Άσχημο παιχνίδι που μας έπαιζε η άτιμη! Δεν είχε μπέσα. 

«Αφού ποδίσαμε από τον βοριά, θα δεχτούμε ότι είναι
βοριάς», είπε ο Μπάμπης ο Άννινος. «Και το μόνο σίγουρο
αραξοβόλι από βοριά είναι η λούζα, το λιμανάκι του Μα-
κρανικόλα. Πάμε, λοιπόν, στον Γαβριήλ». 

Αλλάξαμε πορεία προς την Ιτέα. Ο Γαβριήλ –κατά κό-
σμο Μιχαήλ Αϊδίνης– από νέος απαρνήθηκε τα εγκόσμια
και τις απολαύσεις της ζωής και αφιερώθηκε στον ασκη-
τικό βίο, της προσευχής, της νηστείας και της προσφοράς,
με σκοπό την ηθική του τελείωση. Ερημίτης, μοναχός, ανα-
χωρητής, εγκαταβίωσε στο ερημοκλήσι του Αγίου Νικο-
λάου του εν Βουνένοις, προστάτη των βοσκών, στον κά-
βο του Μακρανικόλα, της χερσονήσου της Δεσφίνας, και
αναδείχθηκε σε πρότυπο αγάπης, αυτοθυσίας, πίστεως και
ηρωισμού. Είχε σπάσει το φράγμα των ορίων της φύσεως.
Εκεί κοντά του εύρισκαν καταφύγιο οι ψαράδες της Αντί -
κυρας, του Γαλαξιδίου, της Ιτέας και του Μοριά όταν τους
έκλεινε ο καιρός. Ζηλωτής της τελειότητας, καλόγνωμος,
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χωρίς αυταπάτες και υπερβολές προς τους άλλους, έδει-
χνε απέραντη κατανόηση στους ανθρώπους και ασκούσε
μια γοητεία σε όσους τον γνώριζαν. Άφηνε δε το ηθικό
του αποτύπωμα στην ψυχή τους. 

Ο Μπάμπης ο Άννινος, άνθρωπος χαριτωμένος και θρη-
σκευόμενος, έτσι όπως τον έβλεπα δίπλα μου, με τα φου -
ντωτά μαλλιά του, έφερνε λίγο προς τον Ιάφεθ, τον τρίτο
από τους γιους του Νώε. Όταν τον παρατήρησα πιο προ-
σεκτικά, όμως, έκρινα ότι έμοιαζε περισσότερο με τον Ιη-
σού του Ναυή, όπως τον απεικόνιζαν τα βιβλία των θρη-
σκευτικών. Όμως, ατυχώς δεν είχε τη δύναμη να πει, όπως
ο Ιησούς του Ναυή, «Στήτω η σελήνη, κατά φάραγγα Αι-
λών…» και να σταθούν ο ήλιος και η σελήνη στον ουρανό,
να σταματήσει η βροχή, ο αέρας και τα αστραπόβροντα,
και να πάψει η θάλασσα να κυματίζει και να λυσσομανά.

Πλώρα μας το φανάρι του κάβου του Μακρανικόλα σπί-
θιζε αδύναμο σαν κωλοφωτιά και στο βάθος, ανοιχτά του
Γαλαξιδίου, ο Φάρος της Ανδρομάχης θαμπόφεγγε κι αυτός
σαν νυσταγμένος λύχνος, βοηθώντας μας στον προσανα-
τολισμό. Πίσω μάς παρακολουθούσε η λάμψη από τον γι-
γαντιαίο περιστρεφόμενο φάρο του Αγριλιού, του Ηραίου.
Τελικώς τα καταφέραμε. Φτάσαμε στη λούζα του ανεμο-
δαρμένου κάβου του Μακρανικόλα χωρίς αβαρίες. Άλλος
Θεός εκεί, σχεδόν μπονάτσα! Μας προστάτευε ο κάβος. Η
βροχή και οι κεραυνοί, όμως, συνέχισαν το βιολί τους. Αρά-
ξαμε το καΐκι. Πήραμε καλού κακού πρυμάτσα από τον γαρ -
μπή, γιατί έφερνε μερικά στρίματα, και ανηφορίσαμε γρή-
γορα για το ασκηταριό του Γαβριήλ. Ευτυχώς δεν ήταν
μακριά. Γύρω στα 100 μέτρα περίπου στον αυχένα του κά-
βου. Κατάκαβα ήταν το φανάρι του Μακρανικόλα, πιο πί-
σω το ερημητήριο του Γαβριήλ, περιτειχισμένο με μια χα-
μηλή μάντρα από ξερολιθιά, και πιο πάνω ήταν το ταπει-
νό εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου. Μια γερασμένη συκιά,
δυο τρία ζαβά πεύκα, προσκυνημένα στον μαΐστρο, μερι-
κά θυ μάρια και βράχια αιχμηρά. Τίποτε άλλο. Δεξιά, δίπλα
στο κύμα, προς το πέλαγος, ήταν οι αυτοσχέδιες «αλυκές»
του Γαβριήλ. Κάτι ρηχές γούρνες κατάνακρα στην ακτή
που τις γέμιζε με θαλασσινό νερό και περίμενε να εξατμι-
σθεί, για να μαζέψει το αλάτι, που το ρόγευε στη συνέχεια
στους τσοπάνηδες στα γύρω μαντριά, κατά παράβαση του
νόμου περί μονοπωλίων του κράτους.

Σαν φτάσαμε στο ασκηταριό, ο Μπάμπης, που κρατώ -
ντας τον φακό προπορεύονταν, γιατί ήξερε καλά τα κα-
τα τόπια και διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γα-
βριήλ, τον οποίο φίλευε ψάρια, καλαμάρια και χταπόδια
κάθε φο ρά που τύχαινε να περάσει με την τράτα του από
κει, χτύπησε την πόρτα του πρώτου κελιού προς τη στε-
ριά και φώ ναξε δυνατά: «Ε, πάτερ Γαβριήλ, άνοιξέ μας να
μπούμε, να κο νέψουμε απόψε, μουσκέψαμε από τη βρο-
χή, που ντιάσα με από το κρύο και θα πλευριτώσουμε. Εί-
μαι ο Άτζουλος, έχω μαζί μου τον Παπαργύρη –ήταν προ-
σωνυμία μου τότε λόγω της φοίτησής μου στην Εκκλη-
σιαστική Σχολή Κορίνθου–, τον γιο του Παπαχαράλα -

μπου, τον Φώτη, και τον Κώστα του Παπακωσταντίνου».
Όλο το ιερατείο δηλαδή.

Σε λίγο η μικρή πόρτα άνοιξε διάπλατα, και στο άνοιγ-
μά της πρόβαλε στο ημίφως η αχνή μορφή του Γαβριήλ.
Αδύναμος, γαλήνιος, με αραιά γένια και γελαστά μάτια μάς
καλοδέχτηκε. «Καλώς τα παιδιά, περάστε μέσα γρήγορα.
Πώς βρεθήκατε εδώ αυτή τη δύσκολη ώρα;» 

«Ψαρεύαμε, γέροντα, στον Αηπάγκαλο και μας έπιασε
ο καιρός», του απάντησε ο Μπάμπης, «πού αλλού να πηγαί-
ναμε να απαγκιάσουμε. Μόνο εδώ δεν το πιάνει ο βοριάς».

«Και αν το γυρίσει τη νύχτα στον γαρμπή», του αντεί-
πε ο Γαβριήλ μισοαστεία μισοσοβαρά, για να τον πειράξει,
δοκιμάζοντας παράλληλα τις ναυτικές του γνώσεις, «τότε
τι θα κάνετε;» 

«Πριν γυρίσει ο καιρός στον γαρμπή, θα προσευχηθού-
με να πάει στο γρεγολεβάντε. Ύστερα θα προσευχηθείς κι
εσύ στον Θεό, που είσαι άγιος άνθρωπος και θα σε ακού-
σει», του απάντησε ο Μπάμπης.

«Την ευλογία σου», του είπα εγώ. 
«Του Κυρίου», απάντησε ο Γαβριήλ ταπεινά. Μέσα στο

κελί, το αρχονταρίκι θα το χαρακτήριζα εγώ, όπου θα μπό -
φεγγε ένα λυχνάρι κρεμασμένο στον τοίχο, ήταν ένας πά -
γκος, μερικά ξύλινα χαμηλά σκαμνιά, ένας σοφράς και στη
μέση μια σόμπα με ξύλα που σιγόκαιγε. Δεξιά στον τοίχο,
δίπλα ακριβώς στην πόρτα, ήταν κρεμασμένη από μια πρό-
κα μια μεγάλη εικόνα που αναπαριστούσε την κόλαση. Στη
θέα της στο μισόθαμπο εντυπωσιαστήκαμε όλοι, και πε-
ρισσότερο ο Μπάμπης. Σ’ αυτή απεικονίζονταν δαίμονες
τιμωροί, απαίσιοι στην όψη εωσφόροι με ουρά, κέρατα και
φωσφορίζοντα μάτια, που οδηγούσαν αλυσοδεμένους
στρατιές αμαρτωλών στα Τάρταρα του Άδη «εν τη λίμνη τη
καιομένη εν πυρί και θείω». Εκεί όπου ο κλαυθμός και ο
τριγμός των οδόντων και το σκότος το εξώτερον. Και πιο
χαμηλά, ένας πύρινος ποταμός, γεμάτος σκορπιούς, φίδια
και άλλα αποφώλια τέρατα, και μια λίμνη «καιομένη πυρί
και θείω» περίμεναν τους αμαρτωλούς για να τους βασα-
νίσουν. Πόρνους, μοιχούς, αρσενοκοίτες, ληστές, φονείς,
κλέφτες, φθονερούς, μάγους αιρετικούς και σατανολάτρες,
τους καρτερούσαν τα πτεροσαύρια ερπετά…

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο…
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Επακριβώσεις, προκλήσεις και 
µια απάντηση σε υποθετικό ερώτηµα

Νικόλαος Κ. Μαρκαντώνης

Με ορίζοντα το παγκόσμιο ρεύμα ιδεών, λαών, πολι-
τισμών κορυφούμενο ακόμα μια φορά στην Ευρώ-

πη του Νότου. Την αέναη ροή ανθρώπων να κατακλύζουν
τις στεριές ενώ οι θάλασσες αθρόες του Αιγαίου να κα-
ταπίνουν ψυχές αθώων, τραγικά θύματα ωμής θηριωδίας
του συνανθρώπου! Από την άλλη, πολιτικά αδιέξοδα με
αυτοαναιρέσεις και παρεκκλίσεις των φορέων της εξου-
σίας, κακοποίηση της αλήθειας σε όλα τα επίπεδα του κοι-
νωνικού και ατομικού βίου, γενικευμένη διαφθορά στις
ανθρώπινες σχέσεις, ευτελισμός της ποιότητας ζωής. Όλα
αυτά να θεμελιώνουν, με τη διαμεσολάβηση της ηλε-
κτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας, τη νέα εποχή της…
«μετανεωτερικότητας». Μια κοινωνία, επερχόμενη και
ήδη παρούσα, χωρίς φραγμούς, χωρίς σταθερά πρότυπα
ώστε να βεβαιώνεται ότι το παγκόσμιο τούτο ρεύμα πο-
ρεύεται περίπου στον αντίποδα των κοινωνιών και των
γενεών που προηγήθηκαν!

Στο μεταξύ ο απλός λαός –όσο παραμένει απλός– πα-
ρακολουθεί και προβλέπει τη βίαιη κατακρήμνιση των
αξιακών προτύπων του. Βιώματα της παράδοσης αιώνων
που τον κράτησε όρθιο σε καιρούς προκλήσεων, ωμής βίας
και ταπεινώσεων τότε και τώρα, από εχθρούς και φίλους
το ίδιο επικίνδυνους. Προκλήσεις με στόχο την Ορθόδο-
ξη πίστη και τη σύμφυτη ελληνικότητα και αυτοσυνειδη-
σία του. Ο λαός που σήμερα βιώνει έστω με αρκετή απά-
θεια τη δίωξη ιερών Συμβόλων ξανά της Χριστιανικής σχο-
λικής μάθησης και παιδείας. Προκλήσεις από τους νέους
φορείς εξουσίας που οραματίστηκαν ανατροπή των κα-
θιερωμένων. Αποφασισμένους ωστόσο να βαδίσουν «επί
τα ίχνη» διαβόητων προκατόχων ολοκληρώνοντας το
«έργο» τους. Τονίζεται η συνεχώς επιδεινούμενη εικόνα
της παιδείας, το χάος ξανά στα ΑΕΙ, στην οικονομία. Κα-
ταλογίζει ηθική υπαιτιότητα στους νέους «πειραματι-
στές» της εξουσίας για τον θλιβερό εκπεσμό των κοινω-
νικών αξιών από το βάθρο όπου ο ίδιος ο λαός τις είχε το-
ποθετήσει και ασκήσει για αιώνες. Καυτηριάζει την ολο-
φάνερη ραγδαία άμβλυνση της πατροπαράδοτης ευσέβειας
απέναντι στα ιστορικά πρότυπα αρετής και μίμησης.
Πρόσωπα και σύμβολα, ήρωες και μάρτυρες του Αγίου της
αγιοσύνης. Αντιτάσσεται συνεπώς στη νέα προσπάθεια
«αποϊεροποίησης» του ανθρώπινου προσώπου η οποία

πλήττει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα σε σημείο ώστε
και ο λόγος της Εκκλησίας και της λατρείας να ακούγεται
πλέον «ωσεί χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον»! (Α.
Κορ. Στ. 1).

Το βάρος της δικής του ευθύνης για τις πρωτοφανείς
στρεβλώσεις στην κοινωνική, την οικογενειακή, τη σχολική
ζωή και συμπεριφορά ΔΕΝ επιτρέπει ωστόσο να μετατοπί-
ζεται ολόκληρο σε «ώμους άλλων»! Το ακόλουθο πρόχει-
ρο δείγμα ίσως δηλώνει του λόγου το αληθές. Συγκεκρι-
μένα, αν ένας πολίτης αυτής της χώρας ήθελε να προτείνει
σχετικό ερώτημα προς συμπολίτες, ένα «τεστ» διαγνωστι-
κό, όπως «τι σημαίνει ο Ναός της Ενορίας τους», οι πολλοί
θα αδυνατούσαν να απαντήσουν είτε θα έδειχναν ειρωνι-
κή διάθεση ακόμα και αδιαφορία προκλητική! Κάποιοι
ίσως να ψέλλιζαν για ρυθμούς (Ναών), εικόνες, άμφια και
ιερά σκεύη, ό,τι δηλαδή παπαγαλίζοντας συγκράτησαν
από το σχολείο! Ελάχιστοι θα μπορούσαν να εκφραστούν
υπεύθυνα, για τη Θεία Λειτουργία και τα διαδραματιζό-
μενα την ώρα εκείνη στον Ναό. Τέλος, για το Μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας, την πεμπτουσία δηλαδή του Χρι-
στιανικού και πανθρησκειακού πολιτισμού, προφανώς
ουδείς θα είχε να καταθέσει προσωπικό βίωμα συμμετο-
χής, με προέλευση την εμπειρία του Γεγονότος!

Στο παραπάνω «υποθετικό» ερώτημα και στις απα ντή-
σεις –ανάξιες πάντως σχολιασμού– εντυπωσιάζει εκτός
από την άγνοια, η απόσταση, η αδιάφορη στάση, κάποτε
στα όρια κυνισμού! Ο αναγνώστης διαισθάνεται βέβαια
τις αντιδράσεις μιας κοινωνίας ράθυμης, βαθιά πληγωμέ-
νης αλλά και προδομένης ώστε να αντιμάχεται θεσμούς
και κατεστημένα, καυτηριάζοντας αρχές, υποσχέσεις και
διαψεύσεις, τερτίπια και ελιγμούς της εξουσίας, τάχα για
ένα «ελπιδοφόρο» μέλλον ή για «καλύτερες μέρες» όπως
άκουγε πάντα. Σε περιστάσεις ανάλογες ο «προδομένος»
λαός, αδικώντας ο ίδιος τον εαυτό του, θα κραυγάσει, με
το στόμα του ποιητή: «Γιούχα και πάλε γιούχα των πα-
τρίδων»!

Σήμερα η ευσυνειδησία και η ενσυνείδητη εργασία, η
παιδεία ως καλλιέργεια του ανθρώπου και η αριστεία
υπονομεύονται και τιμωρούνται!

Είπε κάποιος ότι οι Έλληνες σε ώρες κρίσης πάντα
ήταν «μια γροθιά». Τώρα η στάση των κυβερνώντων εξω-



θεί σε διάσταση και σύγκρουση τους πολίτες. Μένοντας
τελικώς κοινωνία κατ’ εξοχήν του ΧΡΕΟΥΣ και της πίεσης
για απόδοση των οφειλόμενων νιώθουμε το άγχος των
διεθνών πιέσεων και της κατακραυγής να μας εξουθενώ-
νουν. Ο μακροχρόνιος εγκλωβισμός στο «ευρωδράμα»
εξελίχτηκε σε εφιάλτη και τρόμο του πολίτη οδηγώντας
τον συχνά σε απελπισία και τάσεις αυτοκαταστροφής.
Δράστης η ματαιοδοξία της «ισχύος», της υπεροχής και η
απληστία του «κεφαλαίου». Σίγουρη πάντοτε η υφαρπα-
γή των λαϊκών δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της ισότη-
τας, με αναίρεση φυσικά της δημοκρατίας. Πάγια μέθο-
δος η διαίρεση λαών, οι εμφύλιες συρράξεις, οι τραγωδίες
τύπου Ιράκ, Συρίας κτλ. Πίσω απ’ όλα οι επεμβάσεις κρα-
τών σε κράτη, οι «διευθετήσεις» προς το συμφέρον των
ισχυρότερων, πάντα ερήμην των λαών συχνά και των ηγε-
τών τους!

Επιστρέφοντας στο θέμα και το ζήτημα της Ενορίας,
ανάγκη να θυμήσουμε πρώτιστα το πελώριο φαινόμενο
μόνιμης κακοδιαχείρισης αυτής της πατρίδας ως απαρχή
μιας μόνιμης κακοδαιμονίας.

Αναφέρονται μόνο οι επιπτώσεις στη λειτουργία των
θεσμών, στις ευρύτερες σχέσεις με τους εταίρους και στην
παγκόσμια κοινότητα. Η παρατηρούμενη τον τελευταίο
καιρό έξαρση της κακοδιοίκησης με τις παλινωδίες, τα
ψεύδη χωρίς τέλος, ευθύνονται για τον κλονισμό κύρους
και εμπιστοσύνης της χώρας διεθνώς, ενώ αναρριπίζο -
νται οι εντάσεις και βαθαίνει η κρίση στο εσωτερικό. Οι
συγκρούσεις εξάλλου μεταξύ των πολιτών, ως μοιραίο
στάδιο της κακοδιαχείρισης μιας χώρας, επισημαίνεται και
στο ακόλουθο «ρήμα» του Παύλου: «Ει δε αλλήλους δά-
κνετε και κατεσθίετε, βλέπετε μη υπ’ αλλήλων αναλωθή-
τε»! (προς Γαλάτας Ε. 15). Ο λόγος φυσικά παραπέμπει
και στους σημερινούς γείτονες και τους δηλωμένους εταί-
ρους και «φίλους» οι οποίοι δε χάνουν ευκαιρία –όποτε κι
αν αυτή εμφανιστεί– να κινηθούν κατά της Ελλάδας.

Την ψυχολογία και την πραγματική εικόνα της Ενο-
ρίας, τις αιτίες –προφανείς και μη– που επηρεάζουν τον
θεοσύστατο θεσμό της Εκκλησίας επιχειρούν, συμπλη-
ρωματικά, να καταδείξουν και οι επόμενες ακροτελεύτιες
γραμμές.

Αναφέρεται και επίσημα ότι η πολυδιάστατη κρίση της
ελληνικής κοινωνίας, όπου η Ενορία «περιχωρείται», συ-
νυπάρχει αλλά και συν-δοκιμάζεται, σημαίνει προπά ντων
«έλλειμμα παιδείας»!* Χωρίς εμπλοκή στο πρόβλημα της

γνώσης ως αρχής της φιλοσοφίας, η παραπάνω αδιάσει-
στη θέση προκύπτει από την ιστορία και την εμπειρία του
νέου Ελληνισμού! Τονίζουμε τη μετά τον Καποδίστρια
ανώμαλη πορεία και τις παρεκκλίσεις από τους εθνικούς,
διαχρονικούς στόχους. Παρεκκλίσεις όχι σε περιόδους πο-
λέμων αλλά ειρήνης και δημοκρατίας ελέγχοντας «το γε
νυν έχοντες» την πορεία μέχρι σήμερα. Θα αρκούσε ίσως
απλή αναδρομή στην «πρακτική» των λεγόμενων εκπαι-
δευτικών μεταρρυθμίσεων και των αποτελεσμάτων τους
για ένα αξιόπιστο συμπέρασμα. Καθώς η αναγκαία σύ -
γκριση με τη σχολική πραγματικότητα φέρει πιο κοντά
στο «πώς», το ζητούμενο της παιδείας χάνεται ακριβώς
στον τρόπο ή στις «μεθόδους» αναζήτησής του!

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται το πρόβλημα της Ενορίας
ξεκινώντας από τις αδυσώπητες παρεμβάσεις του βαυα-
ρικού καθεστώτος και των οπαδών των Ελλήνων και ξέ-
νων που έμεναν συνήθως στο εξωτερικό και στην Ελλά-
δα αντίστοιχα. Παρεμβάσεις οργανωμένης προπαγάνδας
ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών (Μισσιονάριων) με
στόχο πάντα την αλλοίωση του ορθόδοξου λαϊκού φρο-
νήματος. Μάλιστα οι διαχρονικοί στόχοι των πρώτων απο-
 καλύπτονται, ως γνωστό, από την άλωση της Πόλης (1204)
όπου και αποδεικνύονται εχθρικότεροι των Τούρκων, ση-
μειώνει ο ιστορικός Φραντζής. Την περίοδο της Βαυαρο-
κρατίας η σκυτάλη περνάει στους προτεστάντες με στή-
ριξη της εξουσίας. Σήμερα, χωρίς οι στόχοι να έχουν ου-
σιαστικά αλλάξει προστίθενται εκτός των δογματικών
και λόγοι τάχα πολιτισμικοί!

Το άρθρο σαφώς δε δικαιολογεί το «έλλειμμα παιδείας»
ούτε τη σημερινή κρίση της χώρας. Επιχειρεί απλώς να κα-
ταδείξει το πρόβλημα της Ενορίας σε σχέση με την ευρύ-
τερη εικόνα μιας κοινωνίας σε πορεία πολυεδρικής κρίσης.
Για το ίδιο πρόβλημα αφιερώσαμε πρόσφατο άρθρο** όπου
θίγεται η τραγωδία του μεταναστευτικού και η επιδείνω-
ση της ελλαδικής κρίσης. Κι εδώ η μνήμη ενός άλλου ξε-
ριζωμού, με τους αμέτρητους πνιγμούς Ελλήνων, στην
ίδια θάλασσα που σήμερα ξεβράζει θύματα ανάλογης τρα-
γωδίας, επανέρχεται αμείλικτη. Μνήμη ρωμαλεότητας προς
μίμηση ηρώων και μαρτύρων, από τον Μακρυγιάννη μέχρι
τον σύγχρονό μας Παΐσιο τον αγιορείτη και Μικρασιάτη
Άγιο. Στη νέα παράκρημνη καμπή της ελληνικής κοινω-
νίας αλλά και της Ενορίας προέχει η ανάληψη ευθυνών και
η ετοιμότητα αποτροπής και τούτη τη φορά μιας ενδεχό-
μενης ίσως εθνικής τραγωδίας.  
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* Βλ., π.χ., Το Άγιον Όρος και η παιδεία του Γένους μας (Αγ. Όρος 1984, σελ. 9-10) όπου σημειώνεται: Γιατί στο θέμα της παιδείας να
τα έχουμε χαμένα στον τόπο όπου γεννήθηκε η παιδεία; Γιατί μετά το 1821 ακόμη παραπαίομε; Γιατί κάνομε ατέλειωτες προτάσεις, με-
ταρρυθμίσεις, αλλαγές κι όλο βρισκόμαστε στη θέση μηδέν; Γιατί ο ένας μεταρρυθμιστής αναιρεί τον άλλο και όλοι οδηγούν στην ίδια
στειρότητα;

** Βλ., π.χ., στο περιοδ. Άγκυρα Ελπίδος, εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, τεύχ. 89, Δεκ.-Νοεμ. 2015, σελ. 37-40.



Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Του Γιώργου Φωτόπουλου  
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Αποτελεί κοινή διαπίστωση μέσα από τα καθημε-
ρινά βιώματα όλων μας ότι ζούμε σε έναν κόσμο

βίας και αδικίας που πεισματικά και μεθοδικά αρνείται
τον άνθρωπο, τη θεϊκή του καταβολή και την ελευθε-
ρία του.

Σε μια εποχή σκληρή και επίμονη, όπου ο ανελέη-
τος ανταγωνισμός για προσωπική, με οποιοδήποτε
κόστος, επιτυχία, η απαράδεκτη εκμετάλλευση και η
υπονόμευση των άλλων αποτελούν τα καθοριστικά
στοιχεία των διαπροσωπικών σχέσεων.

Συναντάμε γύρω μας ανθρώπους μοναχικούς,
αγριεμένους, βιαστικούς και ψυχρούς, που έχουν απο-
φασίσει να πλουτίσουν με κάθε θυσία. Με τον καιρό
απανθρωπίζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός να
συντρίψουν κάθε αντίπαλο. Η ζωή τους είναι μια αγω-
νία για προβολή και για ισχύ. Ζουν σαν τυφλοί, ξένοι με
τον εαυτό τους, άγνωστοι με κάθε τι έξω από το πάθος
τους, οπλισμένοι με την υπεροψία τους, συγκεντρω-
μένοι στον εγωισμό τους.

Έτσι οι υπάρξεις τους φθείρονται, γερνάνε και γί-
νονται πρόωρα δήμιοι του εαυτού τους.

Δεν αντιλαμβάνονται ότι η εναντίωση στους άλ-
λους είναι εναντίωση στους ίδιους, καθώς δεν μπορούν
να υπάρξουν σύνορα ανάμεσα στον έναν και στους
άλλους.

Και όλα αυτά γιατί; Η απάντηση είναι απλή και σα-
φής. Είναι το τίμημα της ανατροπής του συστήματος
αξιών. Της απομάκρυνσής μας από αρχές, ανώτερες
επιδιώξεις και ιδανικά που διαμορφώνουν τη ζωή του
ανθρώπου, δίνοντας νόημα στην ύπαρξή του.

Το υλικό κέρδος έχει εκτοπίσει κάθε άλλη αξία από
τη ζωή μας. Έτσι ταυτίσαμε την ευτυχία μας με την υλι-
κή ευδαιμονία, που την ψάχνουμε στα πράγματα και
όχι μέσα μας, ούτε στη βαθιά και ειλικρινή σχέση μας
με τον άλλον. 

Ξεχάσαμε πως για να είμαστε άνθρωποι πρέπει πρώ-
τα να είμαστε συνάνθρωποι, αλλιώς καταντάμε απάν-
θρωποι.

Φτάσαμε λοιπόν σε τραγικό αδιέξοδο. Οικονομική
κρίση, ανεργία, φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση. Είναι αλή-
θεια, βέβαια, ότι και παλαιότερα βιώσαμε τέτοιες κατα-
στάσεις, τις αντιμετωπίσαμε όμως με αξιοπρέπεια, για-
τί δεν είχαμε φτωχύνει εσωτερικά, όπως σήμερα. Είχα-

με άδειες τις τσέπες, αλλά γεμάτες τις καρδιές μας. Εί-
χαμε μικρά και φτωχικά σπίτια, αλλά ανοιχτές και
πλούσιες τις ψυχές μας. Γι’ αυτό οι καταστάσεις εκεί-
νες δε μας λύγισαν, δε μας γονάτισαν, δε μας εξαφάνι-
σαν. Η ανάγκη του καθενός ήταν ανάγκη μας, ο πόνος
του πόνος μας, η χαρά του χαρά μας. Έτσι πορευτήκα-
με κι έτσι βγήκαμε νικητές… Δεμένοι σαν τον Οδυσ-
σέα στο κατάρτι των αξιών μας, προσπεράσαμε τις
αντίξοες συνθήκες όλοι μαζί, χωρίς να διαβρωθεί ο
κοινωνικός ιστός, χωρίς να διαταραχθεί η κοινωνική
ισορροπία.

Αυτά ακριβώς πρέπει να αποτελέσουν το παρά-
δειγμα για το σήμερα και τον οδηγό για το αύριο, που
φαντάζει ιδιαίτερα δυσοίωνο και σκοτεινό.

Η στροφή και πάλι στις πανανθρώπινες και δια-
χρονικές αξίες του αλτρουισμού, της αμοιβαίας αγά-
πης, του αλληλοσεβασμού, της εθελοντικής και ανι-
διοτελούς προσφοράς, της υπέρβασης του Εγώ, απο-
τελεί αμετάκλητη αναγκαιότητα, μοναδική διέξοδο
στα αδιέξοδά μας. Με έναν λόγο, ο ανθρωπισμός ως
στάση ζωής είναι η μόνη λύση στα δύσκολα προβλή-
ματά μας, το μόνο εμπόδιο στον κατήφορό μας, η μό-
νη ελπίδα αναστροφής της καταστροφικής πορείας
μας.

Για να βρεις ευτυχία, πρέπει να απαλλάξεις τις σχέ-
σεις σου με τους άλλους από οποιαδήποτε συμφεροντο -
λογική νοοτροπία, να προσφέρεις χωρίς να περιμένεις
αντάλλαγμα, να θυσιάζεσαι αδιαφορώντας για την ανα-
γνώριση ή τη δικαίωση.

Να αφανίζεις το Εγώ σου γιατί μόνο τότε θα σώσεις
και θα ολοκληρώσεις τον άνθρωπο που έχεις μέσα
σου.

Έτσι θα υλοποιήσεις την αγάπη για τον πλησίον
σου, που αποτελεί το υπέρτατο ανθρώπινο χριστιανικό
ιδανικό.

Εθελοντικά, λοιπόν, σκλαβωμένοι σε αυτό το ιδα-
νικό και μετέχοντες χωρίς αναστολές στην κάθε προ-
σπάθεια αντιμετώπισης του ανθρώπινου πόνου, όπως
αυτές της Εκκλησίας αλλά και των φιλανθρωπικών
σωματείων της κοινωνίας μας, θα φθάσουμε στη βίω-
ση της ελευθερίας μας μέσα από την προσφορά.

Αυτή είναι η απόλυτη ανάγκη των καιρών μας.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (01/01-31/12/2015)

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
1.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.414,87 1.  ΕΛΤΑ 580,08
2.  ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1,67 2.  ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 2.645,20

3.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ 2.998,56
4. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 0,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.416,54 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.224,09
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/14 17.283,83 ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2015 15.476,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.700,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.700,37

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/15
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 14.590,75
ΜΕΤΡΗΤΑ 885,53
ΣΥΝΟΛΟ 15.476,28

(ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 151/296112-14)

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Ταμίας

Αθανάσιος Ψυχογιός                                               Αντώνης Δαραδήμος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2016  (01/01/2016-31/12/2016)

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
1.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.500,00 1.  ΕΛΤΑ 600,00
2.  ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1,67 2.  ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 2.700,00

3.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ 3.000,00
4. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 0,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.501,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.300,25
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 2015 15.476,28 ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2016 13.677,70

19.977,95 19.977,95

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Ταμίας

Αθανάσιος Ψυχογιός                                               Αντώνης Δαραδήμος

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ

(Δυσανάγνωστο) Βασίλειος 60
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος 20
Ανδρεόλας Ιωάννης 20
Ανδρικόπουλος Δημήτριος 20
Βασιλόπουλος Γεώργιος 15
Βενετσάνος Παναγιώτης 30
Βουρλής Αθανάσιος 20
Γεωργακόπουλος Χρήστος 20
Γόγολας Φώτιος 10
Γόγολα-Χατούπη Σοφία 20
Δαραδήμος Αντώνιος 20
Δέδες Σπύρος 50
Δημόπουλος Γεώργιος 20
Δρίτσας Δημήτριος 20
Ζήκος Κωνσταντίνος 20
Ζησιμόπουλος Γεώργιος 20
Καλαντζής Νικόλαος 20
Καλλαράς Μιχαήλ 20
Καμπίρης Αθανάσιος 20
Καραγκούνης Μιχάλης 20
Καρδάσης Ιωάννης 20
Κολκούνος Ευάγγελος 20
Κόρδας Πέτρος 20
Κορκόντζηλας Γεώργιος 20
Κορρές Δημήτριος 20
Κουτσούκος Ιωάννης 20
Μαρινός Μιχαήλ 20
π. Μαρκόπουλος Ανδρέας 50
Μητρ. Θηβών κ. Γεώργιος 50
Μητρ. Ύδρας κ. Εφραίμ 50
Μπίκουλης Σπύρος 100
π. Νίκας Όθων 20
Παπαγεωργίου Φώτιος 20
Παπαδημητρίου Γεώργιος 20
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 20
Παπαζαρής Αθανάσιος 20
Παπανικολάου Γεώργιος 20
π. Παπαχατζής Δημήτριος 30
Πατσούρης Θεόδωρος 20
Πισιμίσης Θεόδωρος 50
Πρίλης Θεόδωρος 20
Σάρκος Δημήτριος 30
Σηφακάκης Βασίλειος 30
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος 50
Τρανούδης Μανόλης 20
Τσιάκουλας Φίλιπος 20
Φωτόπουλος Γεώργιος 20
Ψυχογιός Αθανάσιος 100



ηη  σσττηηλληη  ττωωνν  ααπποοφφοοιιττωωνν

Κι αν θέλετε να γνωρίσετε τον Θεό, μην ενεργείτε σαν να προσπαθείτε να λύσετε αινίγματα. Καλύτερα
να κοιτάξετε γύρω σας και… δείτε τον Θεό να παίζει με τα παιδιά σας. Κοιτάξτε και στο Διάστημα. Θα
δείτε τον Θεό να περπατάει μέσα στο σύννεφο, ν’ απλώνει τα χέρια του με την αστραπή και να κατεβαί-
νει με τη βροχή. Θα τον δείτε να χαμογελάει μέσα από τα λουλούδια και μετά ν’ ανεβαίνει και να κου-
νάει τα χέρια του με τα κλαδιά των δέντρων. 

Χαλίλ Γκιμπράν

Σε αυτή τη σελίδα κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό,
μπορείτε να στείλετε τα κείμενά σας σε στικάκι υπολογιστή, ή σε CD, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkal8645@gmail.com
Εννοείται βέβαια ότι λόγω στενότητας του χώρου οι επιστολές σας θα πρέπει να έχουν περιορισμένη έκταση (έως 400
λέξεις). Με μεγάλη μας χαρά θα δεχόμαστε υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωση της ύλης και την καλύτερη
εξυ πηρέτηση των σκοπών της Ένωσής μας.

Ζητούμε συγγνώμη που, λόγω πληθώρας ύλης, δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε όλες τις συνεργασίες που στάλθηκαν.
Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα.

Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο fax 2102819550 ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057, T.K. 14401. Δω ρεές ή
συνδρομές αποστέλλονται στον λογαριασμό: ΕΤΕ 151/296112-14 ή στα γραφεία της Ένωσής μας, στη διεύ θυνση: Τατοΐου
121, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Η Γ΄ τάξη του 1971. Φωτογραφία και υπογραφές (από τον Πέτρο Κόρδα).

1959: Στη θάλασσα (από τον Δημήτρη Σάρκο). 1960: Εκδρομή στη Φανερωμένη (από τον Δημήτρη Σάρκο).
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Εκδρομή στην Ποσειδωνία (από τον Νίκο Βλαχοδημήτρη).

28 Οκτωβρίου 1955. Ο Δημ. Καρμανιόλας
εν μέσω του Δημήτρη Κουτσόγιωργα 

και του Νίκου Βλαχοδημήτρη.

Ο Γιάννης Καρδάσης και ο Μενέλαος Μπακάλης 
στον θάλαμο (από τον Γιάννη Καρδάση).

Ο φιλόλογος καθηγητής μας 
κ. Σπ. Παστός (από τον Δημήτρη Σάρκο).

Μάρτιος 1960 (από τον Δημήτρη 
Σάρκο).

1960: Εκδρομή στη Φανερωμένη (από τον Δημήτρη Σάρκο). Σταύρος Πανουργιάς, Γιάννης Καρδάσης, Βαγγέλης Παπαδάς
(από τον Γιάννη Καρδάση).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ



Με μεγάλη χαρά λάβαμε το νέο
βιβλίο του αγαπημένου μας

συμ μαθητή και φίλου κ. Διονύση
Ηλιόπουλου, Καθηγητή Μουσικής και
Πρωτοψάλτου. Η νέα αυτή έκδοση
μας εξέπληξε θετικά με την καλαίσθη-
τη εμφάνισή της και την καλή ποιό -
τητα γραφής. Το βιβλίο είναι πανόδε-
το, με σκληρό εξώφυλλο και προορί-
ζεται για συχνή χρήση από τους σπου-
δαστές της Βυζαντινής Μουσικής και
τους νέους, κυρίως, ιεροψάλτες. Είναι
αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό
της πρώτης έκδοσης (2007) με προ-
σθήκες και συμπληρωματικά στοιχεία,
που το καθιστούν ολοκληρωμένο. 

Πράγματι, στις περίπου 300 σελί-
δες του, ο ενδιαφερόμενος σπουδα-
στής-ιεροψάλτης μπορεί να βρει όλα
όσα χρειάζεται για να ανταποκριθεί
στις ανάγκες για την τέλεση της Θείας
Λειτουργίας: «Μέλη απλά, εύκολα, με -
λωδικά και προπάντων κλασικά». Έχει
ένα εύχρηστο βιβλίο, ένα σπουδαίο
«εργαλείο» για την πραγματοποίηση
του στόχου του. Δε χρειάζεται να ανα-
τρέχει σε ογκώδεις «Λειτουργίες», που
περιέχουν δύσκολα μέλη ή αμφίβο-
λης ποιότητας διασκευές, που έχουν
ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη εκτέ-
λεσή τους. 

Δεν είναι απαραίτητο, όμως, να εί-
ναι κανείς ιεροψάλτης για να απο-
λαύσει αυτό το βιβλίο. Καθένας που
κατέχει τη Βυζαντινή Μουσική μπο-
ρεί να βρει σ’ αυτό μια ωραία απασχό-
ληση που τον καλλιεργεί, τον εξυψώ-
νει, τον μορφώνει, του παρέχει συγκι -
νήσεις ιδιαίτερες, όπως η αίσθηση ψυ-
χικής πληρότητας και ευφορίας.

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης
περιλαμβάνει ό,τι ψάλλεται στο ανα-
λόγιο κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακο-
λουθίας: στάσεις, αντίφωνα, τρισάγια,
χερουβικά, λειτουργικά, ειρμούς, κοι-
νωνικά κ.ά., και μάλιστα σε διαφορε-
τικούς ήχους, όπως συνηθίζεται εσχά-
τως. Όλα τα μέλη είναι εξαίρετα κα-
θιερωμένα σεμνοπρεπή εκκλησιαστι-
κά άσματα μεγάλων δημιουργών, μα-
θήματα κλασικά εκλεκτών μελωδών,

που έχουν προσφέρει πολλά στην Εκ-
κλησία και στη Βυζαντινή Μουσική
Παράδοση και έχουν καταξιωθεί στη
συνείδηση των πιστών (Πέτρος Λα -
μπαδάριος, Ιάκωβος Ναυπλιώτης,
Θεόδ. Φωκαεύς, Χαρ. Ταλιαδώρος,
Κων. Πρίγγος, Θρασύβ. Στανίτσας κ.ά). 

Στόχος του συγγραφέα είναι η ορ-
θή και πλήρης κατάρτιση των σπου-
δαστών των Σχολών Βυζαντινής Μου-
σικής, καθώς και των νέων ιεροψαλ-
τών, για τη σωστή, καλαισθητική και
φροντισμένη εκτέλεση των μελωδιών
κατά την ύψιστη ώρα της τελέσεως
του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευ-
χαριστίας. Εκεί, οι πιστοί που μετέ-
χουν στα Ουράνια δρώμενα που τε-
λούνται ενώπιόν τους πρέπει να διευ-
κολύνονται στην προσευχή τους και
να μη διασπάται η προσοχή τους από
κακές εκτελέσεις των λειτουργικών
μελών όσων υπηρετούν το Ιερό Ανα-
λόγιο. Έχουν ανάγκη από ένα περι-
βάλλον ήρεμο, γαλήνιο και κατανυ-
κτικό, ώστε να μπορέσουν να υψωθούν
επάνω από την τρικυμία και τη ζάλη
των καθημερινών τους προβλημάτων
και να φθάσουν στην κορύφω ση της
συμμετοχής τους στο Ιερό Μυστήριο.

Στον Πρόλογο του βιβλίου παρου -
σιάζεται και ο παραπάνω στόχος του
συγγραφέα: «Πιστεύω ακράδαντα πως,
αν οι σπουδαστές της Β.Μ. και μελλο -

ντικοί ιεροψάλτες μελετήσουν με ζή-
λο και αγάπη και εκτελέσουν με πι-
στότητα, χορωδιακά, τα παρόντα μα-
θήματα, θα πετύχει και ο σκοπός για
τον οποίο και μόνο εκδόθηκε η πα-
ρούσα ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ».

Ο συγγραφέας, κατά τη διάρκεια
της φοίτησής του στην Εκκλησιαστι-
κή Σχολή Κορίνθου, είχε την τύχη να
μαθητεύσει πλησίον του αείμνηστου
Καθηγητή Μουσικής και Πρωτοψάλ-
του Δημ. Παναγιωτόπουλου-Κούρου.
Υπήρξε αγαπημένος του μαθητής και
επηρεάστηκε πολύ από αυτόν. Από
τον δάσκαλο πήρε την προσήλωση
στην παραδοσιακή μουσική τέχνη,
την απλότητα, τη φυσικότητα και το
ανεπιτήδευτο ύφος, το επιμελώς φρο -
ντισμένο μέλος, την αγάπη του προς
τις κλασικές συνθέσεις και στις χο-
ρωδιακές εκτελέσεις. 

Διέσωσε σε μεγάλο βαθμό το έργο
του δασκάλου του και εξέδωσε τρία
με γάλα πονήματά του, τα οποία κο-
σμούν σήμερα τις βιβλιοθήκες μας και
μας γεμίζουν ωραίες αναμνήσεις: Το
Μου σικόν Εγκόλπιον του Ιερέως (2006),
τον Ακάθιστο Ύμνο (2009) και την
Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα (2010). 

Ο Διονύσης Ηλιόπουλος είναι Κα-
θηγητής Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής
Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο και
στο Ωδείο της Αργυρούπολης, Πρω-
τοψάλτης του Ιερού Ναού Αγ. Τρύ-
φωνος Τερψιθέας Γλυφάδας και Ιδρυ-
τής και Διευθυντής των Σχολών Βυ-
ζαντινής Μουσικής α) της Ι.Μ. Γλυ-
φάδας, β) της Ι.Μ. Ιωαννίνων, γ) της
Σχολής Βυζ. Μουσ. Ι.Μ. Μυτιλήνης
«Γ. Λέσβιος», δ) της Σχολής Βυζ.
Μουσ. Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Πολυδρό-
σου Αθηνών. 

Έχει συγγραφική δραστηριότητα
πενήντα τεσσάρων ετών (1962-2016)
και έχει ως τώρα εκδώσει δεκατέσσερα
βιβλία με τις καλύτερες κριτικές! Από
τα μουσικά του συγγράμματα σπου-
δαία θέση κατέχουν η Μέθοδος της Βυ-
ζαντινής Μουσικής (1989 και 2010), η
Διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής
σε δύο τόμους (1991, 1993), το Νέο

∆ιονύση Π. Ηλιόπουλου ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Αθήνα 2016)

εεννττυυππαα  πποουυ  λλααββααµµεε



Ανα στασιματάριο του Π. Λαμπαδά-
ριου (2006), το Μουσικό Εγκόλπιο Ιε-
ροτελεστιών κ. ά. 

Με τον ζήλο που τον διακατέχει
για την προκοπή της Βυζαντινής Μου-
σικής Εκπαίδευσης, την εργατικότη-
τα, τη συνέπεια και τη σοβαρότητά
του, αλλά προπάντων με την αγάπη
του για τη Μουσική Παράδοση της

Εκκλησίας μας, είναι βέβαιο ότι δε θα
σταματήσει εδώ την εκδοτική του
δραστηριότητα. 

Η Εκκλησία και ο ιεροψαλτικός κό-
σμος έχουν εκτιμήσει και επιβραβεύσει
τις προσπάθειές του και τη μεγάλη προ-
σφορά του στη Βυζαντινή Μουσική,
στην Εκκλησία και στην Πατρίδα.

Όλοι εμείς, οι συμμαθητές και φί-

λοι του, σεμνυνόμαστε για τη σπου-
δαία του εξέλιξη και στις συναντήσεις
που οργανώνει η Ένωσή μας τον απο-
λαμβάνουμε στο Ιερό Αναλόγιο. 

Είθε να τον έχει ο Θεός καλά και
να μην πάψει να μας προσφέρει σπου-
δαία έργα.  

* Το βιβλίο διατίθεται από τον
συγ γραφέα (τηλ. 697 447 8578).
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Στιγμιότυπα από την ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης.

Στη φωτογραφία πάνω ο καθηγητής 
της Σχολής μας κ. Φώτιος Σταματόπουλος 

προσφωνεί τον μαθητή του Σεβασμιώτατο εξ ονόματος 
των σχολείων της Αίγινας και του παραδίδει 

την ποιμαντορική ράβδο.
Στη φωτογραφία δεξιά ο ομιλητής 

δέχεται τον ασπασμό του Μητροπολίτη 
παρουσία του ιερέως π. Βασιλείου Πόπη. 
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Να τα πούμε; 

Εµπρός της γης οι κολασµένοι
Άδει ο Κώστας Μπιλίρης   

Οανθρώπινος χαρακτήρας αποτελεί σίγουρα μια με-
γάλη δεξαμενή θεμάτων. Και θα χρειαστεί πολλές

φορές να ρίξουμε τον κουβά σ’ αυτή τη στέρνα και να
βγάλουμε υλικό για τα κείμενά μας.

Φίλοι μου, θέλω να σας ρωτήσω. Είστε, μήπως, άτομα
ντροπαλά; Θα μείνει μεταξύ μας. Δε θα το κάνουμε βού-
κινο.

Για θυμηθείτε κάποιες αντιδράσεις σας. 
Μήπως, όταν σας απευθύνουν τον λόγο, κοκκινίζετε; 
Μήπως, όταν πάτε να διεκδικήσετε κάτι, αρχίζουν και

τρέμουν τα χέρια σας; Μήπως, όταν θέλετε κάτι να ζητή-
σετε, χάνετε τα λόγια σας; 

Μήπως, όταν βρίσκεστε απέναντι σε κάποιον, χαμη-
λώνετε τα μάτια ωσάν μωρά παρθένος; 

Μήπως, όταν ζητούν τη γνώμη σας, νιώθετε να μου-
σκεύει το δέρμα σας απ’ τον ιδρώτα;

Μήπως, όταν σκέφτεστε να κάνετε καμιά πρόταση,
όχι κατ’ ανάγκη σεξουαλική, σας δημιουργείται αίσθημα
ασφυξίας;

Μήπως, όταν σας χαμογελάσει κάποιος ειρωνικά, αρ-
χίζουν να κλυδωνίζονται τα γόνατά σας, λες και τα χτύ-
πησε σεισμός οχτώμισι ρίχτερ;

Μήπως, όταν ακούτε να γίνεται λόγος για σας, παθαί-
νετε κάτι σαν σαστιμάρα ή διάλειψη;

Μήπως, όταν έρχεται η στιγμή να σας ζητήσουν ευθύ-
νες για κάτι, το μόνο που επιθυμείτε είναι να το βάλετε
στα πόδια ή να ανοίξει η γη να σας καταπιεί;

Αν συμβαίνουν μερικά από αυτά, έχουμε ενδείξεις πως
υπάρχει πρόβλημα. Και μην κρυβόμαστε. Αυτή η κατά-
σταση θα σας οδηγήσει σε μια μορφή δυστυχίας.

Γι’ αυτό ελάτε. Ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Πάρτε λί-
γο θάρρος σας παρακαλώ.

Έτσι μπράβο. Και μη στενοχωριέστε καθόλου. Σας πα-
ρακαλώ, και προπαντός μην ντρέπεστε καθόλου, επειδή
συμβαίνει να ντρέπεστε. Ξέρετε πόσοι άλλοι βρίσκονται
στην ίδια μ’ εσάς δύσκολη θέση; Οι δύο στους πέντε είναι
άτομα ντροπαλά. Και ζώντας συνεχώς μέσα σε αυτό το
πλέγμα, δειλιάζουν σαν σε κοιτάζουν στα μάτια, αποφεύ-
γουν να σου μιλήσουν, κοκκινίζουν άμα τους πεις κάτι που
τους αφορά και νιώθουν μεγάλο ανακάτωμα, έτσι και τους
απευθυνθεί ο λόγος.

Αυτό λέγεται δειλία. Και αποτελεί, στ’ αλήθεια, ένα
πολύ μεγάλο κουσούρι, μια πολύ ενοχλητική κατάσταση
μέσα στην καθημερινή διαπάλη. Αν μη τι άλλο, αποβαίνει
για πολλούς μεγάλο εμπόδιο στην επαγγελματική τους
εξέλιξη.

Η δειλία σας είναι μια κατάσταση που αδικεί εσάς και

βολεύει τους άλλους. Γι’ αυτό και συμβαίνουν δυσανά-
λογες εξελίξεις.

Όσο δεν τολμάτε εσείς, τόσο αποθρασύνονται οι άλ-
λοι. Όσο κολώνετε εσείς, τόσο σπρώχνουν οι άλλοι. Όσο
υποχωρείτε εσείς, τόσο προχωρούν οι άλλοι. Όσο συ-
στέλλεστε εσείς, τόσο αναπτύσσονται οι άλλοι. Εις βά-
ρος σας, φυσικά. Όσο κρύβεστε εσείς, τόσο φαίνονται οι
άλλοι. Όσο δεν αντιδράτε εσείς, τόσο επωφελούνται οι
άλλοι. Αποδείχτηκε ότι πολλές γυναίκες έφτασαν στην
ερωτική τους ολοκλήρωση όχι επειδή το τράβαγε η ψυχή
τους ή επειδή το προγραμμάτισαν, αλλά επειδή ντράπη-
καν να πουν όχι. Θα έλεγα πως και οι μισές από εκείνες
που απέφυγαν να ολοκληρώσουν ένεκεν δειλίας, μετά-
νιωσαν για την ευκαιρία που έχασαν!

Και λοιπόν, ποια λύση υπάρχει; Περισσότερη μόρφω-
ση, περισσότερα χρήματα, βελτίωση της εμφάνισης;

Βρε δεν πάει ν’ αποκτήσετε δεκαπέντε πτυχία^ άμα το
έχετε να ντρέπεστε, θα ντρέπεστε.

Βρε, δεν πάει να κερδίσετε πεντακόσια εκατομμύρια,
να διαθέτετε εξυπνάδα, νιάτα και ομορφιά; Άμα το ’χετε
να κοκκινίζετε, δε σας σώζει τίποτε απ’ όλα αυτά.

Και λοιπόν, τι πρέπει να γίνει; Θα χωρίσουμε τους αν-
θρώπους σε ντροπαλούς και μη ντροπαλούς; 

Θα ολοκληρώσω το άρθρο με συνταγές μοντέρνας θε-
ραπείας.

Δειλοί όλου του κόσμου, επαναστατήστε. Πρώτα
εναντίον του εαυτού σας. Ανατρέψτε του τις κακές συνή-
θειες και την ηττοπάθεια. 

Γίνετε πιο απαιτητικοί. Υπενθυμίστε του τα δικαιώμα-
τά του και προμαχήστε υπέρ αυτών. 

Η ζωή ανήκει στους τολμηρούς και η τόλμη σε όλους.
Αναζητήστε τη.

Σε κάποιο συρτάρι του σπιτιού σας υπάρχουν, έστω
και ελάχιστα, αποθέματα τόλμης. 

Αλλά και να μην έχετε ούτε σπυρί, προσποιηθείτε πως
είστε γεμάτοι. Εν ανάγκη, αντικαταστήστε την έλλειψη
τόλμης με θράσος.

Σκεφτείτε πιο ρεαλιστικά. Πιο ψύχραιμα. Δε σημαίνει
πως όσοι βρίσκονται απέναντί σας θέλουν να σας κάνουν
κακό. Το πιθανότερο, κι αν θέλουν, να μην μπορούν. Ή να
μην τολμούν.

Να ξεκαθαρίσω και κάτι. Μεταξύ του μη ντροπαλού
και του αδιάντροπου υπάρχει μεγάλη διαφορά.  



Ηχριστιανική κοινωνία συντίθεται από πρόσωπα και
όχι άτομα. Διακριτικά γνωρίσματα του ανθρώπινου

προσώπου είναι η αυτοσυνειδησία, η ελευθερία και η δη-
μιουργικότητα. Το άτομο εγκλωβίζεται στο Εγώ του,
αδιαφορώντας για τον συνάνθρωπό του. Κίνητρο και
σκοπός των ενεργειών του είναι το προσωπικό του συμ-
φέρον. Ο Χριστιανισμός κάνει τον άνθρωπο διαθέσιμο
στους συνανθρώπους του. Είμαι διαθέσιμος σημαίνει ότι
προσφέρομαι ολόψυχα στους άλλους. Με άλλα λόγια, οι
διαπροσωπικές σχέσεις του χριστιανού με τους συναν-
θρώπους του χαρακτηρίζονται από την αμφίδρομη σχέ-
ση αγάπης «εν ελευθερία».

Κατά τον φιλόσοφο Μάρτιν Μπούμπερ (1878-1965),
οι θεμελιώδεις στάσεις του ανθρώπου μέσα στον κόσμο
αντιστοιχούν σε ορισμένα ζεύγη-κλειδιά λέξεων. 

Το πρώτο ζεύγος Εγώ-Εσύ εκφράζει τη σχέση μεταξύ
δύο προσώπων, το δε ζεύγος Εγώ-Αυτό εκφράζει τη σχέση
μεταξύ ανθρώπου και πράγματος. Αλλ’ ενώ η αμοιβαία σχέ-
ση και η διαθεσιμότητα Εγώ-Συ είναι θεμελιώδης και φυ-
σιολογική, διαρκώς κινδυνεύει να μεταπέσει σε σχέση αντι-
κειμενική του τύπου Εγώ-Αυτό ή ακριβέστερα Εγώ-Αυτός.
Το Αυτός εν προκειμένω υποδηλώνει ότι ο άλλος έπαψε να
είναι για μένα υποκείμενο, δηλαδή συνάνθρωπος, φίλος και
μεταβλήθηκε σε αντικείμενο, όργανο, μέσον.

Ο αληθινά θρησκευόμενος άνθρωπος (homo reli -
gious), δηλαδή ο σωστός χριστιανός, είναι διαθέσιμος όχι
μόνο στον Θεό, αλλά και στους συνανθρώπους του. Με
την απεριόριστη αγάπη του δίνεται στους άλλους με αγα-
θή προαίρεση, προσοχή και διακριτικότητα. Ο θρη-
σκευόμενος άνθρωπος ζει όχι για τον εαυτό του, αλλά για
τον Θεό και τους συνανθρώπους του, χωρίς αυτό να ση-

μαίνει ότι αδιαφορεί για τον εαυτό του. Τον χαρακτηρίζει
η εσωτερική γαλήνη και η σοβαρότητα, η οποία πηγάζει
από την πεποίθηση ότι η ζωή και η ύπαρξη του ανθρώπου
ως προσώπου έχουν υψηλό νόημα και σκοπό. Ο θρη-
σκευόμενος άνθρωπος ακόμη είναι δυναμικός και δημι-
ουργικός, γιατί η γνήσια θρησκευτική ζωή είναι ζωή ελευ-
θερίας, κινήσεως, αυθορμησίας, αυτονομίας, ειρήνης, χα-
ράς και δημιουργίας. Ο Χριστιανισμός, όταν γίνεται ειλι-
κρινά αποδεκτός από τους ανθρώπους, καταργεί την κό-
λαση της αλλοτρίωσης και την ερημία της αποξένωσης.
Ο χριστιανός, ως άνθρωπος διαθέσιμος και με πρότυπο
το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, αγαπά και βλέπει
τον άλλο σαν «Εσύ», δηλαδή οικείο, συγγενή και φορέα
της θείας εικόνας. Το βλέμμα του αληθινού χριστιανού
δεν κλέβει, ούτε καθηλώνει τον άλλο, όπως πίστευε ο
Ζαν-Πολ Σαρτρ, (άθεος;) υπαρξιστής φιλόσοφος (1905-
1980). Αντιθέτως, αφυπνίζει, ενεργοποιεί και αυξάνει τις
δυνατότητες του άλλου. Στο πλαίσιο της χριστιανικής
βιοθεωρίας η παρουσία του άλλου είναι απαραίτητη ως
προϋπόθεση της συγκρότησης της κοινωνίας προσώπων.
Η παρουσία του συνανθρώπου μας είναι το κοινωνικό
πλαίσιο της έμπρακτης εκδήλωσης της προς αλλήλους
αγάπης (Ιωάν. 15,17). 

Ο χρυσούς κανόνας των διαπροσωπικών σχέσεων
διατυπώθηκε επιγραμματικά από τον Κύριο: «Καθώς θέ-
λετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς
ομοίως» (Λουκ. 6,31). Οι χριστιανοί –και όχι μόνο– κα-
λούνται να ανταποκριθούν έμπρακτα στην προτροπή αυ-
τή του Χριστού για να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση
της ζωής όλων μας. Εφόσον όλοι την επιθυμούμε, όλοι
οφείλουμε να ανταποκριθούμε θετικά.  

εεππιικκααιιρραα  θθεεµµαατταα
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