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«MEΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΘΑΥΜΑ, ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ!»

Του Αθανασίου Θ. Βουρλή,
Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο

τίτλος του παρόντος άρθρου μας προέρχεται από
έναν χαρακτηριστικό ύμνο που ψάλλεται στον
Εσπερινό της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Τον ύμνο έγραψε ο Άγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (Η΄ αιώνας), ο οποίος υπήρξε, κατά την
εποχή της εικονομαχίας, σπουδαίος υμνογράφος της Εκκλησίας μας και γενναίος υπερασπιστής της τιμητικής
προσκυνήσεως των ιερών εικόνων. Για την ομολογιακή
αυτή σθεναρή στάση του, ο εικονομάχος αυτοκράτορας
Λέων ο Ίσαυρος και τον εκθρόνισε από τον πατριαρχικό
θρόνο του και τον εξόρισε (730 μ.Χ.).
Προκειμένου να σχολιάσουμε το επίκαιρο χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο του εν λόγω ύμνου, τον παραθέτουμε κατωτέρω ολόκληρο. Έτσι, έχοντας μπροστά μας το
κείμενό του, θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τον,
κατά πρόταση και φράση-φράση, επιχειρούμενο θεολογικό σχολιασμό του με τον οποίο επιδιώκεται: α) η προσέγγιση των υψηλών θεολογικών νοημάτων και η προβολή των σωτηριολογικών του μηνυμάτων, β) η φανέρωση
της εν γένει θεολογικής και παιδαγωγικής αξίας του περιεχομένου των λειτουργικών μας ύμνων, γ) η ευκαιριακή επαφή μας με την άρτια γλωσσική και ποιητική τους
μορφή, και δ) η αύξηση του ενδιαφέροντός μας για την
πολύμορφη μορφωτική τους αξία και τη διδακτική-κατηχητική χρήση τους. Είναι αλήθεια ότι, ενώ ακούμε αυτούς
τους θεσπέσιους ύμνους, στις διάφορες ιερές Ακολουθίες
της Εκκλησίας μας, εντούτοις δεν τους προσέχουμε όσο
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πρέπει εμβαθύνοντας στα θεολογικά νοήματά τους. Το
ποιητικό κείμενο του ύμνου έχει ως εξής:
«Mέγα και παράδοξον θαύμα, τετέλεσται σήμερον! Παρθένος τίκτει, και μήτρα ου φθείρεται, ο Λόγος σαρκούται
και του Πατρός ου κεχώρισται. Άγγελοι μετά Ποιμένων δοξάζουσι,και ημείς συν αυτοίς εκβοώμεν. Δόξα εν υψίστοις
Θεώ, και επί γης ειρήνη».
(α΄ Στιχηρό Απόστ. Εσπερινού 25ης Δεκεμ. Βλ. Μηναίο
Δεκεμ.).
α. «Μέγα και παράδοξον θαύμα, τετέλεσται σήμερον!»: Ο Άγιος Γερμανός, με την εμφατική εναρκτήρια
πρόταση του ανωτέρω ύμνου του, διατυπώνει την έκπληξη, τον θαυμασμό, αλλά και την αδυναμία που τον διακατέχει στο να διεισδύσει, να ερμηνεύσει και να εξηγήσει, ανθρωπίνως, την αλυσιδωτή σειρά των υπερφυσικών
γεγονότων, τα οποία συνθέτουν το μεγάλο Μυστήριο
της Ενανθρωπήσεως και Γεννήσεως του Θεανθρώπου Ιησού. Αν και γνωρίζει, όπως κι εμείς, ότι στην ιστορία του
κόσμου –και κυρίως στη ζωή των ανθρώπων– έχουν πραγματοποιηθεί από τον Θεό πάμπολλα μεγάλα και μικρά
παράδοξα θαύματα, εντούτοις εντυπωσιάζεται περισσότερο από τα γεγονότα που συνδέονται με το μυστήριο
της Ενανθρωπήσεως και Γεννήσεως του Ιησού Χριστού.
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Η Αγία Γραφή, ως γνωστόν, ονομάζει «σημεία» και «τέρατα» τα θαύματα που έγιναν στο παρελθόν κι αυτά που
θα γίνουν στο μέλλον. Μνημονεύει, δε, εκατοντάδες πολύμορφα θαύματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ή με
άμεση θεία παρέμβαση ή από αγίους ανθρώπους, κατά
θεία παραχώρηση (βλ. ενδεικτικά: Εξόδ. 4,30. Δευτ. 29,3.
34,11. Ψαλμ. 135,9. Δανιήλ 4,34. Ματθ. 24,24. Μάρκ.13,22.
Λουκ. 11,29-30. 21,11.25. Πράξ. 2,19.22.43. 4,30. 6,8. 7,36.
15,12 κλπ.). Ο Άγιος Γερμανός, στον εν λόγω ύμνο του,
ενώ έχει κατά νουν τα θαύματα που περιγράφονται στην
Π. Διαθήκη –όπως, π.χ., η δημιουργία του ουράνιου αόρατου και ορατού κόσμου, της γης, του ανθρώπου κ.λπ.
(Γενέσ. 1,1-31.2,1-7)–, εντούτοις εκθειάζει περισσότερο
κι επικεντρώνει τον εύλογο θαυμασμό του κυρίως στα μυστηριώδη γεγονότα που συνυφαίνουν το «Μέγα και παράδοξον θαύμα» της ενανθρωπήσεως και της γεννήσεως
του Θεανθρώπου. Διατυπώνει, με άλλα λόγια, την επικρατούσα θεολογική αντίληψη ότι αυτό υπερβάλλει όλα τα
προγενέστερα παλαιοδιαθηκικά θαύματα, τα οποία υπήρξαν, τρόπον τινά, προδρομικές ιστορικές θείες εξαγγελίες
του μελλοντικού μέγιστου θαύματος της Θείας Ενανθρωπήσεως.
Ο ιερός μας ιεράρχης, ως θεολόγος και ποιητής, εστιά-

Το Δ.Σ. εύχεται σ’ εσάς
και στις οικογένειές σας

Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχές
το Νέο Έτος
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ζει την προσοχή και την ερευνητική του σκέψη σε μερικά
μόνο από τα πολλά παράδοξα γεγονότα που συνθέτουν
αυτό το «φρικώδες», «φοβερόν», «ξένον», «Μέγα και παράδοξον θαύμα», τα οποία και καταγράφει στους υπόλοιπους πέντε στίχους του ύμνου του. Σύμφωνα με το κείμενο, ο Άγιος βλέπει: α) την παρθένα κόρη Μαριάμ να γεννά τέκνο, χωρίς συνάφεια άνδρα και χωρίς να φθείρεται
η μήτρα της, β) τον άυλο Θεό Λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, να «σαρκούται» μεν, αλλά να μη
χωρίζεται από τον Πατέρα, παραμένοντας ενωμένος με
την αυτή ουσία της μίας τριαδικής Θεότητας, γ) την Θεότητα του Λόγου να συνυπάρχει με την προσληφθείσα ανθρώπινη φύση Του στο ένα πρόσωπο, αυτό του Θεού Λόγου, χωρίς να υφίσταται στις δύο τέλειες φύσεις Του αλλοίωση, σύγχυση, διαίρεση, αντιπαλότητα ή εξουδετέρωση της μιας από την άλλη, δ) στο όλο Μυστήριο να αποκαλύπτεται ο αγγελικός κόσμος και να επιμαρτυρεί –με
την ουράνια του ψαλμωδία: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ…»
(Λουκ. 2,14)– την εκπλήρωση της προσδοκούμενης ελεύσεως του Μεσσία-Σωτήρα στον κόσμο, και ε) ότι οι διάφοροι επίγειοι εκπρόσωποι (Μαρία, Ιωσήφ, Μάγοι και
Ποιμένες) συμμετέχουν ενεργά στα θαυμαστά γεγονότα
της γεννήσεως του ουράνιου Βασιλέα. Όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα που καταγράφονται στον ύμνο είναι πέραν κάθε φυσικού νόμου και κάθε ανθρώπινης εμπειρίας.
Ο πεπερασμένος νους μας δεν τα χωράει κι αδυνατεί να
τα ερμηνεύσει. Γι, αυτό κι ο άγιος Υμνωδός μας, έκθαμβος και έκπληκτος μπροστά στο μυστήριο της σαρκώσεως
και γεννήσεως του Θεανθρώπου, βροντοφωνάζει στον
πρώτο στίχο του ύμνου του: «Μέγα και παράδοξον θαύμα, τετέλεσται σήμερον», επειδή ερμηνεύει αυτή την υπέρλογη ενέργεια του τριαδικού Θεού ως απαρχή της εν Χριστώ αναδημιουργίας του ανθρώπου και του κόσμου.
Αξίζει να διευκρινίσουμε, στο σημείο αυτό, ότι στο δεύτερο ημιστίχιο του σχολιαζόμενου α' στίχου του ύμνου:
«τετέλεσται σήμερον», ο Άγιος βλέπει μπροστά του ένα
τελειωμένο, κορυφαίο και παράδοξο θαύμα, το οποίο έγινε μεν «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλάτ. 4,4),
αλλά το παρουσιάζει, ως τωρινό, ως γενόμενο «σήμερον»,
(«τετέλεσται σήμερον»). Χρησιμοποιεί, δηλαδή, αυτή την
παραδοσιακή ενεστωτική υμνογραφική διατύπωση, για
να μας υπενθυμίσει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας –στον
ετήσιο εορτολογικό Της κύκλο–, βιώνει πάντοτε, ως «σήμερον», ως «τώρα», κάθε μεγάλο σωτηριολογικό γεγονός
της επίγειας ζωής του Θεανθρώπου. Γι’ αυτό και διακηρύττει στις Δεσποτικές εορτές ότι «Σήμερον γεννάται» (ο
Χριστός), «Σήμερον των υδάτων, αγιάζεται η φύσις», «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» κ.λπ., ώστε οι πιστοί Της να
ζουν προσωπικά, ως τωρινή ευκαιρία, την κάθε στιγμή της
ζωής του Χριστού, κι έτσι να παραδειγματίζονται από αυτή και να τη μιμούνται αναλόγως.
β) «Παρθένος τίκτει, και μήτρα ου φθείρεται»: Μια
κόρη παρθένος γεννά τέκνο χωρίς συνάφεια ανδρός, κι
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επιπλέον, κατά τον τοκετό, δε φθείρεται η μήτρα της!
Όντως το γεγονός αυτό είναι πρωτάκουστο και πέραν των
φυσικών νόμων. Μάλιστα ο μεγάλος προφήτης Ησαΐας
είχε γράψει οκτακόσια χρόνια πριν: «Ιδού η Παρθένος εν
γαστρί έξει, και τέξεται υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού
Εμμανουήλ» (Ησ.7,14. Πρβλ. Ματθ.1,23). Η επιστήμη της
ιατρικής δέχεται σπάνιες περιπτώσεις παρθενοσυλλήψων,
αλλά απορρίπτει κάθε παρθενογέννηση. Επομένως, η μυστηριώδης αυτή σύλληψη και η υπερφυής γέννηση του
Θεανθρώπου Χριστού από την παρθένο Μαρία παραμένει ανεξήγητο, ξένο και παράδοξο μεγάλο Θαύμα και Μυστήριο, το οποίο δεχόμαστε ως δόγμα της πίστεώς μας,
αφού έτσι ενήργησε ο τριαδικός Θεός μας.
Ένας, σχετικός με το θέμα μας, ύμνος του Τριωδίου,
αναφερόμενος στην άσπορη σύλληψη της Θεοτόκου, στην
ανερμήνευτη γέννηση τέκνου χωρίς άνδρα και χωρίς απώλεια της παρθενίας, αιτιολογεί τo παράδοξο φαινόμενο
λέγοντας ότι αυτό έγινε επειδή πρόκειται περί γεννήσεως
Θεού κι όχι ανθρώπου, γι’ αυτό και «καινοποιεί τας φύσεις».
Μία τέτοια θεία γέννηση έτσι έπρεπε να γίνει, γι’ αυτό και
στη γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού ανατρέπονται όλα τα φυσικά δεδομένα. Λέγει ο συγκεκριμένος
ύμνος: «Ασπόρου συλλήψεως, ο τόκος ανερμήνευτος, μητρός ανάνδρου, άφθορος η κύησις, Θεού γαρ η γέννησις,
καινοποιεί τας φύσεις…» (Ειρμός Θ΄ Ωδής, Κανόνα Όρθρου Κυριακής της Απόκρεω, Τριώδιο).
Ένας άλλος ορθρινός ύμνος των Χριστουγέννων αποδίδει τα παράδοξα γεγονότα στην παρέμβαση του Θεού,
υπογραμμίζοντας: «όπου Θεός […] βούλεται, νικάται φύσεως τάξις» (γ΄ Κάθισμα). Ο Θεός, δηλαδή, που όρισε τους
φυσικούς νόμους, για να λειτουργεί το Σύμπαν, Αυτός μόνο μπορεί να τους αναστέλλει, ή να τους καταργεί. Έτσι,
κάθε υπερφυσικό γεγονός χαρακτηρίζεται θαύμα, το οποίο
είναι αδύνατο να ερευνηθεί και να κατανοηθεί από την πεπερασμένη ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος, την υπέρβαση της λογικής αδυναμίας και των ανεξήγητων ερωτημάτων της, μόνο με την πίστη μπορεί να ξεπεράσει: «Ου φέρει το μυστήριον έρευναν, πίστει μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν», σημειώνει ο άγιος Ανδρέας Κρήτης σε σχετικό ύμνο
του (γ΄ Κάθισμα Όρθρου 25ης Δεκεμ. Μηναίο). Αλλά κι ο
Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει σχετικά: «Φύσεως γαρ έστι
νόμος, όταν γυνή προσομιλήσασα γάμοις, τέκη, όταν δε παρθένος απειρόγαμος τεκούσα πάλιν παρθένος φανείη, υπέρ
φύσιν το πράγμα. Το ουν κατά φύσιν ζητήσθω, το δε υπέρ
φύσιν, τιμάσθω, ουχ ως φευκτόν, αλλ’ ως απόρρητον, και
σιωπή τιμάσθαι άξιον» (Ομιλ. Εις το γενέθλιον του Σωτήρος…& 1. P. G. 56, 389. ΕΠΕ 35, 468).
Το μυστηριώδες ιστορικό γεγονός της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου και οι επιμέρους πτυχές του διευκρινίζονται κι από τους λόγους του Αρχαγγέλου Γαβριήλ
που είπε στη Μαριάμ την ημέρα του Ευαγγελισμού: «Πνεύμα Άγιο επελεύσεται επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσει σοι» (Λουκ. 1,35). Το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή, είναι αυ-
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τό που τελεσιουργεί το Μυστήριο της σαρκώσεως του
Θεού Λόγου διά των αγνών αιμάτων της Μαρίας, αφού
πρώτα την αποκάθηρε από το κληρονομικό προπατορικό της αμάρτημα. Έτσι, και η Μαρία και ο σαρκωθείς Θεάνθρωπος, κατά την ανθρώπινη φύση Του, είναι απαλλαγμένοι από το προπατορικό αμάρτημα. Ως συνέπεια αυτής
της δογματικής αρχής αποκαλούμε τη μεν Μαρία «Υπεραγία» και «Θεοτόκο» (επειδή καθάρθηκε από το Άγιον
Πνεύμα και γέννησε Θεάνθρωπο), τον δε Σαρκωθέντα
Θεό Λόγο, «μοναδικό αναμάρτητο άνθρωπο», ως «Θεάνθρωπο», ο Οποίος έζησε με την ανθρώπινη φύση Του στον
δικό μας κόσμο την αγία θεία ζωή Του – «σάρξ εγένετο
και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιωάν. 1,14).
Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι όλα όσα ο νους
του ανθρώπου δεν κατανοεί και η λογική του δεν ημπορεί
να ερμηνεύσει, δε σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν
ή δεν έγιναν. Όλα τα παράδοξα (σε σχέση με το μυστήριο
της Σαρκώσεως και της Γεννήσεως του Θεανθρώπου) είναι θαυμαστές παρεμβάσεις του τριαδικού Θεού μέσα στην
ιστορία του κόσμου, χάριν του ανθρώπου.
γ) «Ο Λόγος σαρκούται, και του Πατρός ου κεχώρισται»: Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το Μυστήριο της
ενανθρωπήσεως-σαρκώσεως του Θεού Λόγου αποκαλύπτεται στον Κόσμο ως θεία βούληση του Θεού Πατρός,
ως προαιώνιο σχέδιο αγάπης κι ως υπόσχεση του τριαδικού Θεού, για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. «Ο
Πατήρ ευδόκησεν. Ο Λόγος σαρξ εγένετο. Και η Παρθένος
έτεκε, Θεόν ενανθρωπήσαντα» (β΄ Ιδιόμελο Αίνων Όρθρου
25ης Δεκεμ. Μηναίο). Ο Θεός Λόγος, υπακούοντας στο
θέλημα του Πατρός, αναλαμβάνει την εφαρμογή του σχεδίου σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, εκφράζοντας έτσι
την υπακοή και την αγάπη προς τον Πατέρα, αλλά και την
απέραντη συμπάθεια προς το ανώτερο επίγειο δημιούργημά Του, τον εκπεσόντα άνθρωπο. ΄Ετσι, ο Θεός Λόγος
«εφανερώθη εν σαρκί…» (Α΄Τιμ. 3, 16) «και εσκήνωσεν εν
ημίν» (Ιωάν.1,14).
Είναι πολύ χαρακτηριστικό και σχετικό προς τα γραφόμενα εδώ το περιεχόμενο ενός άλλου προχριστουγεννιάτικου ύμνου, ο οποίος εκθέτει ιστορικά και περιληπτικά την εξέλιξη των γεγονότων της Σαρκώσεως. Ας διαβάσουμε προσεκτικά τί ακριβώς λέγει το εμπνευσμένο
αυτό κείμενο:
«Ο των απάντων Ποιητής, ο Πλάστης και Δεσπότης,
αρρήτω ευσπλαγχνία καμπτόμενος, και μόνη φιλανθρωπία τη Αυτού, όνπερ ταις οικείαις κατεσκεύασε χερσίν, ιδών
πεσόντα, ώκτειρε, και αναστήναι τούτον ευδόκησε, πλάσει
θειοτέρα και κενώσει τη ιδία, ως αγαθός φύσει και ελεήμων. Διό την Μαριάμ μεσίτιν λαμβάνει, ως παρθένον και
αγνήν, του μυστηρίου, εκ ταύτης το ημών φορέσαι ως ηβουλήθη[…]» (Οίκος Όρθρου 20ής Νοεμβρίου, Μηναίο).
Είναι εμφανές ότι ο ανωτέρω ύμνος αναφέρεται: α) στα
αίτια της Ενανθρωπήσεως, β) στην αγαπητική, προς τον
άνθρωπο, στάση του Θεού Λόγου που φθάνει μέχρι κε-

νώσεως (= άκρας ταπεινώσεως), και γ) στον αδιαμφισβήτητο ρόλο της Παρθένου Μαρίας, ως εκπροσώπου του
ανθρώπινου γένους, η οποία μετέχει εθελουσίως στον όλο
σχεδιασμό της σωτηρίας του κόσμου.
Η Σάρκωση του Θεού Λόγου, ως γνωστό, έγινε χρονικά την ημέρα του Ευαγγελισμού, η δε Γέννηση εννέα
μήνες αργότερα. Οι δύο εορτές ορίστηκαν να τελούνται
την 25η Μαρτίου και Δεκεμβρίου, ώστε να φαίνεται ότι ο
Σαρκωθείς Θεός Λόγος τήρησε με χρονική ακρίβεια τους
φυσικούς ανθρώπινους νόμους της κυήσεως και υποτάχτηκε σ’ αυτούς, για να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο Ίδιος ήταν και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η Θεότητά Του, άλλωστε, αποδεικνύεται από την
αδιάκοπη και αιώνια αλυσίδα θαυμαστών γεγονότων, τα
οποία την προεκήρυξαν και τη φανέρωσαν προ, κατά και
μετά τη Γέννησή Του. Όλη η επίγεια ζωή Του ήταν θεία και
ανθρώπινη. Πανάγια ως Θεός, αναμάρτητη ως άνθρωπος.
Γεμάτη από θαυματουργίες και ευεργεσίες υπέρ των ανθρώπων. Ο Απόστολος Πέτρος επιβεβαιώνει όσα είδε κοντά Του λέγοντας ότι ο Χριστός «διήλθεν ευεργετών και
ιώμενος» (Πράξ. 10,38).
Μία άλλη δογματική παράμετρος της Σαρκώσεως επισημαίνεται με την υμνογραφική φράση: «και του Πατρός
ου κεχώρισται». Με τη διατύπωση αυτή διασαφηνίζεται
ότι η Θεότητα του σαρκωμένου Θεού Λόγου ήταν ενωμένη με την αυτή Θεότητα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ένα σχετικό κείμενο από την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου μάς διευκρινίζει αυτή την περίπτωση ως
εξής: «Όλος ην (= ο Θεός Λόγος) εν τοις κάτω (δηλαδή στη
γη, ως Θεάνθρωπος), και των άνω ουδόλως απήν (= δεν
έλειπε, απουσίαζε, απείχε της ουράνιας, της θείας θέσεώς
Του), ο απερίγραπτος Λόγος». Το όλο μυστηριώδες φαινόμενο, προσθέτει, ήταν θεία «συγκατάβασις» κι όχι τοπική «μετάβασις». Με άλλα λόγια, ο Λόγος ήταν πανταχού παρών και ενωμένος με την τριαδική Θεότητα και την
ανθρώπινη φύση Του. Κάτι αντίστοιχο μας λέγει κι ένας
πασχαλινός γνωστός ύμνος:
«Εν τάφω σωματικώς, εν Άδου δε μετά ψυχής ως Θεός,
εν Παραδείσω δε μετά ληστού, και εν θρόνω υπήρχες, Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος»
(Βλ. Ωρολόγιο το Μέγα ( Έκδ. Αποστ. Διακονίας Εκκλ.
της Ελλάδος), Αθήναι 1977ζ, σ. 462).
δ) «Άγγελοι μετά Ποιμένων δοξάζουσι»: Στον κύκλο
των θαυμάτων της Γεννήσεως του Κυρίου συμπεριλαμβάνεται η συμψαλμωδία των Αγγέλων και των «αγραυλούντων Ποιμένων (Λουκ. 2,8.13-14. 20). Ο ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει το γεγονός με κάθε λεπτομέρεια. Οι Ποιμένες ξενυχτούσαν βόσκοντας τα πρόβατά τους. Ξαφνικά, παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου και «δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς», πράγμα που τους φόβισε πολύ. Αφού
τους καθησύχασε και τους ανακοίνωσε ότι «ετέχθη σήμε-
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ρον Σωτήρ», τους προέτρεψε να πάνε να βρουν το «εσπαργανωμένον βρέφος», το οποίο κείται στη φάτνη. Ξαφνικά
«εγένετο συν τω Αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον Θεόν», λέγοντας το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και
επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2,9-14).
Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν τη Θεότητα του Γεννηθέντος και όλες τις σχετικές προφητείες. Για πρώτη φορά μετά την πτώση των Πρωτοπλάστων συνεορτάζουν ο
ουρανός και η γη. Ο ουρανός, με τους αγγέλους και την
παρουσία του λαμπρού αστέρα. Η γη, με τους ταπεινούς
υπηρέτες κι εκπροσώπους του μεγάλου θαύματος, δηλαδή, την Παναγία, τον Μνηστήρα Ιωσήφ, τους τρεις Μάγους, αλλά και όλη την άλογη φύση (Βηθλεέμ, Σπήλαιο,
Φάτνη, ζώα). Όλα έγιναν κήρυκες του μεγάλου Θαύματος της Γεννήσεως του αναμενόμενου Μεσσία.
ε) «Και ημείς συν αυτοίς εκβοώμεν, ˝Δόξα εν υψίστοις
Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία˝» (Λουκ.
2,14): Η αγγελική αυτή δοξολογική ψαλμωδία, που ακούστηκε εκείνη την άγια Νύχτα στη Βηθλεέμ, έγινε μόνιμο
καθημερινό εκκλησιαστικό άσμα της ουράνιας και επίγειας Εκκλησίας μας από τους πρώτους χριστιανικούς
αιώνες. Οι άγιοι Άγγελοι, πολλές φορές, μας αποκάλυψαν
και κείμενα ύμνων και τον τρόπο ψαλμωδίας τους, θέλοντας έτσι, κατά παραχώρηση Θεού, να εδραιώσουν στην
επίγεια Στρατευομένη Εκκλησία την ουράνια δοξολογική διάθεση και πράξη των Αγγέλων και των Αγίων. Στη
Θεία Λατρεία μας πολλά από τα τελούμενα είναι προτυπώσεις και προγεύσεις αυτών που μας περιμένουν στην
άλλη ζωή, αν το έλεος του Ενανθρωπήσαντος μας αξιώσει να τα απολαύσουμε.
Ας απευθύνουμε κι εμείς τον ανωτέρω αγγελικό ύμνο
δοξάζοντας τον τριαδικό Θεό για την αγάπη, την ανοχή,
την ευεργεσία, την πρόνοια την απέραντη φιλανθρωπία,
τα οποία φανερώθηκαν στον εν Χριστώ σχεδιασμό της
σωτηρίας μας. Ας ευχηθούμε κι ας προσπαθήσουμε η δόξα του ουράνιου Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που διαχέεται αστραπόμορφα σε όλους τους Αγίους,
να καλύψει κι όλους εμάς, οι οποίοι ζούμε χωρίς ψυχική,
οικογενειακή, κοινωνική και παγκόσμια ειρήνη, αν κι ο
Χριστός ευχήθηκε πολλές φορές το «ειρήνη ημίν» και οι
Άγγελοι διεκήρυξαν ότι Αυτός είναι η «εν ανθρώποις ευδοκία», δηλαδή, η μόνη διαρκής εύνοια κι ευαρέσκεια για
κάθε άνθρωπο στον Κόσμο.
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε».
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+ π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

Ω

ραίος την ψυχή και ευθύς την καρδίαν, ο υπεράξιος δούλος του Χριστού, αγαπητός και σεβαστός σε όλους
τους Κορίνθιους και όχι μόνο, πατέρας
Νεκτάριος Μαρμαρινός, επίτιμος Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου, αφού επί 76 ολόκληρα χρόνια διακόνησε με αυταπάρνηση και ένθεο ζήλο
την τοπική εκκλησία από διάφορες εκκλησιαστικές θέσεις, και αφού, ως οτρηρός εργάτης πρόσφερε σπουδαίο ιεραποστολικό έργο, έκλεισε τα μάτια του στα 98
του χρόνια και αναπαύθηκε εν Κυρίω την
Κυριακή 21 Ιουλίου. Βρίσκεται ήδη στους
ουρανούς, «εν τη αγήρω μακαριότητι»,
«εν σκηναίς δικαίων και αγίων, των
απ’ αιώνος τω Θεώ ευαρεστησάντων».
Άφησε πίσω του τεράστιο κατηχητικό και ιεραποστολικό έργο. Ήταν εργαζόμενος αδιάλειπτα από το 1941, όταν
ήταν ιεροσπουδαστής στην Σχολή, μέχρι
και τις παραμονές του θανάτου του. Παρά τη μεγάλη του ηλικία υπήρξε δραστήριος, ενεργητικός και ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου. Δίδασκε στα κατηχητικά σχολεία και ποτέ δεν εγκατέλειψε
τα αγαπημένα του παιδιά
Στη Σχολή μας, καθ’ όλη τη διάρκεια
της λειτουργίας της, υπήρξε ο πνευματικός μας πατέρας και ο ευγενικός και σεμνός εξομολόγος μας, που χαιρόταν να
βλέπει τα πνευματικά του παιδιά κάτω
από το πετραχήλι του, που μοιραζόταν με
ευχαρίστηση τα προβλήματά μας και με
τα φωτισμένα λόγια του και τις σοφές
συμβουλές του μας ενίσχυε ψυχικά και
άνοιγε πολύτιμους δρόμους στη ζωή μας.
«Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί
Εργάστηκε στη Μητρόπολη προσφέη ψυχή μου προς σε ο Θεός∙ εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον ζώντα∙
ροντας αγόγγυστα τις υπηρεσίες του σε
πότε ήξω και οφθήσομαι τω προσώπω του Θεού;»
τέσσερις Μητροπολίτες Κορίνθου(!), εξομολογούσε σε τακτική βάση, δίδασκε τον Λόγο του Θεού σοφού και συνετού καθοδηγητή των ψυχών μας, του καακόμα και στα πιο απόμακρα χωριά του νομού και πρό- τακτητή των καρδιών μας, του μειλίχιου πατέρα με τη δυσφερε αγάπη και παρηγορία σε όποιον του τη ζητούσε. σεύρετη στις μέρες μας ευαισθησία, την ευαγγελική ταΔεν τον κατέβαλε ποτέ η κούραση. Αντίθετα, έπαιρνε δύ- πείνωση, την καθαρότητα ζωής, το ορθόδοξο ήθος, το παναμη και πνοή ζωής από τη συναίσθηση του ιερού του τερικό ύφος και την πανθομολογούμενη αγάπη προς τον
χρέους προς τον Θεό. Και όλα αυτά με σεμνότητα πρω- Θεό και τον συνάνθρωπο.
τόγνωρη, με διακριτικότητα και ένθεο ζήλο.
Ο πατέρας Νεκτάριος αγαπούσε ιδιαίτερα τον ΣυνοικιΕσίγησε το «εύλαλον στόμα» του δραστήριου ιερωμέ- σμό της Κορίνθου και είχε ισχυρό δέσιμο με τους ανθρώπους
νου, του ταπεινού αλλά αξιοθαύμαστου αγωνιστή, του του. Είχε προσφέρει σημαντικό έργο στους πρόσφυγες, ενώ
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παράλληλα έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και τους
νέους. Φρόντισε με κόπους και στερήσεις να ανεγείρει το
«σπίτι τους», το Κέντρο Νεότητας του Συνοικισμού. Εκεί γίνονταν εκδηλώσεις κοινωνικές και θρησκευτικές, εορτασμοί
εθνικών επετείων, ποικίλες δραστηριότητες, ομάδες νέων,
εκδρομές και παιχνίδια που συνιστούσαν πια έναν άλλο τρόπο ζωής. Κοντά στον Θεό και την Εκκλησία. Όσοι παλιότερα παρακολούθησαν τα μαθήματα κατηχητικού στην αίθουσα της Παναγίας του Συνοικισμού από τον πατέρα Νεκτάριο, έχουν χαραγμένο στη μνήμη τους το καλοσυνάτο πρόσωπό του και το εμπνευσμένο κήρυγμά του.
Καθοδηγούμενος από το υπέρλαμπρο φως του Αγίου
Πνεύματος και ενισχυόμενος από τη Θεία Χάρη, διακρινόταν από αρτιότητα ψυχής, υψηλό ποιμαντικό φρόνημα,ανώτερο ήθος, σύνεση και ορθότητα τρόπων. Ήταν
ανεπίληπτος, εγκρατής, προσεκτικός, αφιλάργυρος, επιεικής, σεμνός, φιλόξενος και διδακτικός. Τα υλικά αγαθά
ποτέ δεν τον συγκίνησαν. Ζούσε πολύ λιτά και ταπεινά με
προσευχή και άπλετη αγάπη για τους συνανθρώπους του.
Αναπαύεται τώρα στην αγκάλη του Θεού, αφού δοκιμάστηκε στη ζωή από τη φτώχεια, τη στέρηση, την καταλαλιά και μια σειρά από αντιξοότητες όσο λίγοι άνθρωποι πάνω στη γη.
Φώτισε, έγινε παράδειγμα προς μίμηση, δε σκανδάλισε ποτέ, γέμισε τις ψυχές μας με χαρίσματα ταπεινοσύνης,
ανθρωπιάς, σεμνότητας και αγάπης. Κέρδιζε τις καρδιές
μας με την ταπεινή και αξιοπρεπή παρουσία του. Ήξερε

να εισχωρεί στην καρδιά των πραγμάτων χωρίς περισπούδαστο ύφος και να κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει στις
πλάτες του και να σηκώσει τη φτωχολογιά, τον άνθρωπο
του μεροκάματου και να του δώσει ελπίδα. Να τείνει το
πατρικό του χέρι και να χαρίζει παρήγορη αλληλεγγύη
στον άνθρωπο που σκύβει ολομόναχος, χωρίς βοήθεια, κάτω από το βάρος ανείπωτης δυστυχίας, και να γίνεται έτσι
το ζωντανό γεφύρι, ο αγωγός, απ’ όπου ξεχύνεται η μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Όλη
του η ζωή ήταν μια ακατάπαυστη προσευχή που να κρούει
τη θύρα του ελέους του Κυρίου για όσους είχαν ανάγκη.
Μια φωνή προσευχής προς τον Θεό, μια θερμή παράκληση για το έλεός Του. Κι όλα αυτά με αμέτρητη συμπόνια,
γλυκιά πραότητα, άκρατη ταπεινοσύνη και χωρίς καμιά
αυταρέσκεια.
Λίγοι μήνες μόνο έχουν περάσει από την ημέρα που έφυγε για την αιωνιότητα ο πνευματικός πατέρας μας με την
εξευγενισμένη φυσιογνωμία, ο ατίμητος και φωτεινός λειτουργός της Εκκλησίας μας. Η ολοφώτεινη προσωπικότητά του προβάλλει μπροστά μας φωτεινός φάρος, μας εμπνέει
αληθινά, μας φέρνει χίλιες δυο άγιες αναμνήσεις και δημιουργεί στο είναι μας ιερές συγκινήσεις. Ήταν για όλους
εμάς που φοιτήσαμε στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου
μια ψυχή βαθύπνοης πνευματικής ενόρασης και διάπυρης
αγάπης για τον Θεό. Ένα πρότυπο ανθρώπου, πρότυπο ιερέως και ζωντανό παράδειγμα σε όλους τους υπηρέτες του
Ιερού Θυσιαστηρίου. Μας αγάπησε σαν παιδιά του και μας
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βοήθησε να βιώσουμε την πραγματική έννοια της Εκκλησίας, του πνευματικού πατέρα, του συνανθρώπου και να
στήσουμε τα θεμέλια για τη μετέπειτα ζωή μας. Υπήρξε ο
ποιμήν ο από Θεού κεκλημένος στο υψηλό λειτούργημα της
ιερωσύνης, «ος εν αναβάσει θυσιαστηρίου εδόξασε περιβολήν αγιάσματος ως ήλιος εκλάμπων επί ναόν του υψίστου».
Πώς να μην κλάψουμε, να μη θρηνήσουμε για την πνευματική στέρηση και την ορφάνια που νιώθουμε.
Σύμφωνα με την επιθυμία του, η Εξόδιος Ακολουθία
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Συνοικισμό Κορίνθου, τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα
11.00 π.μ.. Το σκήνωμά του τέθηκε για λαϊκό προσκύνημα. Στην Εξόδιο Ακολουθία, που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιωνίας Συνοικισμού Κορίνθου,
προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, πλαισιούμενος από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Κορίνθου κ. Διονύσιο, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κεγχρεών κ. Αγάπιο, και με τη συμμετοχή πολλών κληρικών,
μοναχών και πλήθους πιστών, που προσήλθαν να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού
Γέροντος και να πάρουν την ευχή του
Η ταφή του έγινε στο Α΄ Κοιμητήριο της πόλεως Κορίνθου και, τιμής ένεκεν, στους Τάφους που προορίζονται
για τους Αρχιερείς.
Τέτοιους ιερείς έχει ανάγκη σήμερα η Εκκλησία. Με φλόγα ψυχής, με ανωτερότητα ζωής, με πνευματικό περιεχόμενο, με ιερό ενθουσιασμό, με ακατάβλητη υπομονή, με ευσέβεια και πίστη, με αγιότητα και, προπάντων, με ανύστακτη προσήλωση στα ιερά και στα όσια της Εκκλησίας και
του Έθνους και αγάπη ανυπόκριτη. Γι’ αυτό και η απουσία
του αφήνει ένα πολύ μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του.
Μ. Π. Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Γέροντας Νεκτάριος (κατά κόσμον Κυριάκος) γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1921 στην Αίγινα από πτωχούς αλλά
ευσεβείς γονείς, τον Φώτιο και την Ευαγγελία Μαρμαρινού. Πνευματικός του πατέρας εκείνα τα χρόνια ήταν ο
οσίας μνήμης Γέροντας Ιερώνυμος Αποστολίδης, ο Ησυχαστής της Αίγινας († 3/16 Οκτωβρίου 1966), από τον οποίο
διδάχθηκε την ευχή, την ευλάβεια, την αγάπη για τις ακολουθίες, και καλλιέργησε την μοναχική του κλίση και κλήση. Παιδί ακόμη στην γενέτειρά του ο Κυριάκος ανέβαινε
με την αδελφή του στο δυσπρόσιτο Μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας στα βουνά της Αίγινας και, βλέποντας από ψηλά την Μονή του Αγίου Νεκταρίου, παρακαλούσε τον μεγάλο Άγιο του εικοστού αιώνα να τον αξιώσει να κτίσει και ο ίδιος ένα μοναστήρι! Αφού τελείωσε το
δημοτικό και το σχολαρχείο, φοίτησε στην Εκκλησιαστική

Σχολή Χανίων, όπου εξέπληξε όλους με τον ακέραιο χαρακτήρα του. Ύστερα από λίγο, το 1937, η πρόνοια του Θεού
τον έφερε σπουδαστή στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, όπου έτυχε του ενδιαφέροντος και της προστασίας
του Μητροπολίτου Κορινθίας Μιχαήλ Κωνσταντινίδη.
Στη Σχολή αυτή διακόνησε ως Εκκλησιάρχης στον ναό
της Αγίας Φωτεινής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του
συζητώντας με τους συμμαθητές του συνήθιζε να μιλά για
την προσωπικότητα και τα θαύματα του Αγίου της γενέτειράς του Νεκταρίου. Αλλά και οι συμμαθητές του συνήθιζαν ενθουσιασμένοι να του μιλούν για τον δικό τους Άγιο
Πατάπιο, του οποίου −όπως προαναφέραμε− το λείψανο
αποκαλύφθηκε στο σπήλαιο του Λουτρακίου το έτος 1904.
Του έδειχναν μάλιστα από την αυλή της Σχολής το Σπήλαιο, το οποίο φαινόταν σαν μικρή άσπρη κουκκίδα πάνω
στα Γεράνεια Όρη. Όταν αργότερα ανέβηκε στο βουνό για
να προσκυνήσει τον Όσιο Πατάπιο μαζί με έναν συμμαθητή του, κατανύχθηκε ιδιαιτέρως και αισθάνθηκε η ψυχή του
«θεία έλξη» για τον τόπο. Προσκυνώντας μάλιστα προσευχήθηκε: «Άγιε μου, βοήθησέ με να κτίσω εδώ Μοναστήρι!
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Να βλέπω μοναστική αδελφότητα ακατάπαυστα να δοξολογεί τον Κύριο, και το λιβανωτό ως θυσία ευπρόσδεκτη να κατευθύνεται
μπροστά στον θρόνο της μεγαλωσύνης Σου!»
Έκτοτε συνήθιζε να ανεβαίνει στο σπήλαιο με
μία κουβέρτα στην αγκαλιά του, όπου μετά
την προσευχή του ξάπλωνε κάτω από τη σκιά
του μεγάλου πεύκου για να αναπαυθεί.
Τα χρόνια κυλούσαν με τη ζωηρή επιθυμία να φτιάξει το Μοναστήρι του Οσίου.
Όμως πως; Προσευχόταν έντονα να βρεθεί
τρόπος να υλοποιηθεί η επιθυμία του. Και
τότε του αποκάλυψε ο Όσιος Πατάπιος την
θέλησή του με ένα όραμα. Είδε στον ύπνο
του τον Όσιο να κάθεται ολοφώτεινος επάνω στη λάρνακα όπου φυλάσσεται το λείψανό Του. Τον κοίταζε με ουράνια γαλήνη και,
αστράπτοντας από τη θεία λάμψη που τον
περιέβαλλε, επανέλαβε τρεις φορές τη φράση: «Θα γίνει
το μοναστήρι, ναι, θα γίνει!».
Έτσι ο νεαρός Κυριάκος ενισχύθηκε στην απόφασή του
και άρχισε να εργάζεται για την ευόδωση του ιερού του σκοπού. Βρήκε κάπου ένα φυλλαδιάκι με τον βίο του Οσίου
Παταπίου και το τύπωσε σε βιβλίο για να ωφελούνται οι
προσκυνητές και να ξεκινήσουν τα έργα της Μονής. Παραλλήλως εργαζόταν πνευματικά στον Ναό της Παναγίας
Συνοικισμού (προσφύγων) της Κορίνθου, όπου πήγαινε για
εκκλησιασμό και για να προσφέρει την ιερή του διακονία
ως κατηχητής και ιεροκήρυκας. Συνεχώς οργάνωνε εκδρομές προς το Σπήλαιο του Οσίου, οι οποίες πραγματοποιούνταν με ιδιαίτερο κόπο επειδή όλοι ανέβαιναν εκεί με τα
πόδια. Η εργασία του αυτή, καθώς και ο ένθεος πόθος του
να γίνει η Μονή, ήταν ο λόγος που δε φοίτησε στο Πανεπιστήμιο, αν και ήταν φιλομαθής, επιμελής και εύστροφος.
Ο Μητροπολίτης Μιχαήλ τον χειροτόνησε στις 21 Φεβρουαρίου 1941 Διάκονο, μετονομάζοντάς τον «Νεκτάριο», γεγονός που τον χαροποίησε, αφού ήταν το θέμα
της μυστικής του προσευχής που δεν ανακοίνωσε σε κανέναν. Στις 8 Νοεμβρίου 1945 τον χειροτόνησε πρεσβύτερο και ακολούθως τον χειροθέτησε Αρχιμανδρίτη και
Πνευματικό. Κατά την πενταετία 1941-1945 εργάστηκε
έντονα στην ενορία του Συνοικισμού της Παναγίας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες με τη λειτουργική, κηρυκτική, κατηχητική και φιλανθρωπική του δραστηριότητα.
Οργάνωσε κατηχητικό με 80 κορίτσια, από το οποίο
προήλθαν αργότερα και αρκετές υποτακτικές του. Τους
μάθαινε τη νοερά ευχή και την αγάπη για τον εκκλησιασμό και την πνευματική ζωή. Η μικρή Ευγενία και τώρα
μοναχή Παταπία θυμάται με ευλάβεια τα κηρύγματα του
Γέροντα, που παρακολούθησε επί έναν χρόνο, και είχαν
θέματα: «Γιατί είμαστε Χριστιανοί, γιατί πάμε στην Εκκλησία, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε». Επίσης με
ιδιαίτερη ευλάβεια θυμάται την πεζοπορία προς το σπή-
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λαιο, όπου με τα άλλα κορίτσια ανέβαιναν φορτωμένες με
ρούχα, νερό, τροφή. Χαρακτηριστικά κατέθεσε: «Δεν κουραζόμασταν, διότι νιώθαμε να μας ανεβάζουν τα φτερά
της παρουσίας και αγάπης του Οσίου Παταπίου»…
Στις 15 Οκτωβρίου 1945 ο Μητροπολίτης της Κορινθίας Μιχαήλ ανέβηκε για πρώτη φορά με τον νεαρό Διάκονο Νεκτάριο στο Σπήλαιο και προσκύνησε τον Όσιο.
Κατανύχθηκε από τη θέα του Ιερού λειψάνου και συνέθεσε το απολυτίκιο «Γερανείων το κλέος…», καθώς και το
μεγαλυνάριο «Λουτρακίου στέφανος και τιμή…». Επίσης,
υποσχέθηκε να συνδράμει το έργο του Γέροντα Νεκταρίου, ο οποίος με στερήσεις και πολύ προσωπικό κόπο κατόρθωσε να ανεγείρει ένα μικρό ξενώνα το 1947, τρία μικρά κελιά το 1948 και μία τραπεζαρία το 1949. Αυτά κτίζονταν σε διάφορα επίπεδα της πλαγιάς του βουνού με
υλικά που μεταφέρονταν με νοικιασμένα μουλάρια από
το Λουτράκι. Πολύς κόπος και αρκετά έξοδα.
Και η όλη προσπάθεια πλαισιώθηκε από συκοφαντίες
και διαβολές εναντίον του Γέροντα. Συντονισμένη πολεμική από τον διάβολο που έβλεπε να κερδίζονται κατά
Θεόν ψυχές και να προοδεύει το έργο της ιδρύσεως της
Μονής. Έτσι χρησιμοποιούσε ως όργανά του τους Λουτρακιώτες που φθόνησαν το έργο και κυνήγησαν τον Γέροντα. Από την τακτική αυτή επηρεάστηκε και ο νέος Μητροπολίτης, ο από Τριπόλεως Προκόπιος Τζαβάρας, ο
οποίος συν τω χρόνω φωτίστηκε από τον Όσιο και υποσχέθηκε να αναγνωρίσει τη Μονή. Στις 19 Σεπτεμβρίου
1953 εκδόθηκε το Βασιλικό Διάταγμα ιδρύσεως της Μονής, που υπέγραψε ο Βασιλεύς Παύλος Β΄.
Το 1977, ο Γέροντας Νεκτάριος ίδρυσε την ανδρική
Μονή του Αποστόλου Παύλου στα Γεράνεια, και έπειτα
από λίγο τις ανδρικές Μονές Αγίου Νικολάου του Νέου
του εν Βουνένοις στο Μαλαγάρι της Περαχώρας, Παναγίας Μυρτιδιώτισσας επίσης στην Περαχώρα, και Αγίου
Νεκταρίου στα Γεράνεια Όρη.
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Προεκτείνοντας επίσης την κοινωνική δραστηριότητα της Μονής του Οσίου μετά τη στελέχωσή της με ευάριθμη αδελφότητα και την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ιερορραφείου, κεντητικής και αγιογραφείου, ίδρυσε και ανήγειρε τον οίκο ευγηρίας «Η Αγία Ελένη», που
προσφέρει ανακούφιση σε άπορες ηλικιωμένες γυναίκες.
Για την ιεραποστολική του δράση ο Δήμος Κορίνθου
τού απένειμε το χρυσό κλειδί της πόλεως. Το 2006 η Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο του απένειμε χρυσό μετάλλιο για την
προσφορά του στην Εκκλησία. Παρά την προχωρημένη

ηλικία του περιόδευε όλη την Κορινθία κηρύττοντας τον
λόγο του Θεού και καθοδηγώντας τα απειράριθμα πνευματικά του παιδιά, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Τη
σημαντική του διακονία ως Πρωτοσύγκελλου επί εξήντα
χρόνια από τις 3 Οκτωβρίου 1951 χαρακτήρισαν η αδιάπτωτη πίστη, η αδιάλειπτη προσευχή, το φιλακόλουθο, η
παντοειδής φιλανθρωπία, η οικοδομική δραστηριότητα,
η θυσία για τον ελάχιστο αδελφό.
Από το βιβλίο του π. Δημητρίου Καββαδία Γέροντες και
γυναικείος μοναχισμός. 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ,
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ!

Τ

ην 21ην Ιουλίου 2019, σε ηλικία 98
ετών, από τον μάταιο αυτό κόσμο
έφυγε για τον Ουρανό ένας αληθινά
άγιος άνθρωπος! Ο Φιλάνθρωπος Κύριος μας αξίωσε να διαπιστώσουμε ένα
θαυμαστό γεγονός, που απαντάται μόνο σε αληθινά αγίους ανθρώπους!
Μετά το πέρας της νεκρωσίμου ακολουθίας πλησιάσαμε το φέρετρο, για να
προσκυνήσουμε το ιερό λείψανο του
π. Νεκταρίου. Ασπαζόμενος το δεξιό
του χέρι με πολλήν έκπληξιν διαπιστώσαμε ότι το χέρι του δεν ήταν παγωμένο, όπως συμβαίνει πάντοτε με κάθε νεκρό σώμα! Επιάσαμε τα δάκτυλα και
ήσαν ευλύγιστα, όπως σε έναν κανονικό άνθρωπο! Παίρνοντας θάρρος, τότε εντελώς αυθόρμητα επιάσαμε το δεξί του χέρι και το σηκώσαμε ψηλά μέχρι τον αγκώνα και ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! Τότε μας εκυρίευσε ένα ρίγος συγκινήσεως! Αρχίσαμε, λοιπόν, να κουνάμε
το χέρι δεξιά και αριστερά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ!
Οπότε με μια αυθόρμητη κίνηση πιάνουμε και το άλλο –το αριστερό– χέρι και αρχίζουμε να κουνάμε τα δύο
χέρια μαζί σταυροειδώς! Ήταν απόλυτα ελεύθερες οι κινήσεις μας! Οπότε η καρδιά μας πλημμύρισε από μια βαθιά κατάνυξη! Κρατούσαμε τα χέρια ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ! Τη δική μας εκτίμηση ήλθε να επιβεβαιώσει το
παριστάμενο πλήθος των πιστών, το οποίον όλως αυθόρμητα άρχισε να ζητωκραυγάζει: «ΑΓΙΟΣ! ΑΓΙΟΣ! ΑΓΙΟΣ!»
Εθεωρήσαμε χρέος μας να γνωστοποιήσουμε αυτό το
θαυμαστό γεγονός, επειδή πολλοί πολλά έγραψαν γιά τον
αείμνηστο και πανσέβαστο Γέροντα Νεκτάριο Μαρμαρι-

νό, όχι όμως και για το θαύμα αυτό! Ένα θαύμα, που μας
επιβεβαιώνει τα λόγια του Θεού «όπου γαρ Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξις»! ( Ύμνος από τον όρθρο των
Χριστουγέννων)
Μία ευσεβεστάτη κυρία από το Λουτράκι είχε την
έμπνευση να καταγράψει σε video όλο αυτό το εξαίσιο γεγονός και μάλιστα να μας το διαβιβάσει ηλεκτρονικά. Σας
το παραθέτουμε, λοιπόν, στη συνέχεια, και αναδημοσιεύουμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ από ένα τοπικό ιστότοπο με τίτλο: «Loutraki365».
Ας έχουμε την ευχή του μακαριστού και αγιασμένου
Γέροντος Νεκταρίου! 
Αίγιον, 5 Αυγούστου 2019
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ
Aπό το πνευματικό του παιδί Κατερίνα Αντωνοπούλου-Ρούκη

Π

ολυαγαπημένε και Πολυσέβαστε Πνευματικέ μου
Πατέρα Νεκτάριε Μαρμαρινέ,
Μπορεί να μην αξιώθηκα να είμαι παρούσα με το υλικό
μου σώμα, λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό, τη Δευτέρα
22 Ιουλίου 2019, στην εξόδιο ακολουθία σου για να σε ξεπροβοδίσω κι εγώ στο στερνό μεγάλο σου ταξίδι, αλλά
ήμουν παρούσα με τα πνευματικά μου μάτια και σώμα, μαζί με σύσσωμο τον κορινθιακό λαό, που δώσαμε ένα βροντερό «παρών», για να αποδώσουμε όλοι μαζί Φόρο Τιμής
στον Μεγάλο Πνευματικό μας Πατέρα, Γέροντα Νεκτάριο.
Με συντριβή καρδιάς και δάκρυα στα μάτια σού γράφω αυτήν την αποχαιρετιστήρια επιστολή για να σου πω
λίγα λόγια καρδιάς, ως ελάχιστο δημόσιο ευχαριστήριοαντίδωρο για την Αγάπη του Χριστού που μας εδίδαξες,
μας όπλισες, και για τη θυσιαστική σου προσφορά και ανυπόκριτη στήριξη, όλα τα χρόνια, τόσο προς εμένα όσο και προς όλα τα
πνευματικά σου παιδιά.
Με αυτό το γράμμα σού καταθέτω ταπεινά τον Σεβασμό μου και την ειλικρινή Ευγνωμοσύνη μου, όπως κι όλων των Κορινθίων, για το τεράστιο διδακτικό και φιλανθρωπικό σου Έργο, που προσέφερες ανιδιοτελώς στον Αμπελώνα του Κυρίου & στην
Κορινθιακή κοινωνία για 76 συναπτά έτη.
Πατέρα Νεκτάριε, την Κυριακή 21 Ιουλίου
2019, έκλεισες τα σωματικά σου μάτια πλήρης ημερών, και έφυγες από κοντά μας για
την Άνω Ιερουσαλήμ.
Την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019, «έγινε μαύρος ο Κορινθιακός ουρανός, έγινε μαύρη μέρα, οι Κορίνθιοι όλοι θλίβονται και τα βουνά
λυπούνται…» Η Κόρινθος ορφάνεψε, και
στο εξής, εμείς, όλοι οι Κορίνθιοι που τόσο
σε αγαπήσαμε, θα είμαστε φτωχότεροι στην
εφαρμοσμένη Αγάπη του Χριστού…
Από τα πρώτα παιδικά μου βήματα, με
«μπόλιασες» με τα φλογερά κηρύγματά Σου
και την απέραντη Αγάπη Σου για τον Χριστό.
Ο λόγος Σου με ενέπνευσε, με έθρεψε πνευματικά, με μύησε στον δρόμο της Αλήθειας,
μου άνοιξε τα μάτια της ψυχής και μ’ έμαθες
να αγαπώ τον Χριστό, την Παναγία και τον
Πρώτο Μετά τον Έναν, τον Απόστολο των
Εθνών Παύλο, χωρίς όρια.

Πολυσέβαστε Πατέρα μας, Πατέρα Νεκτάριε, αθόρυβα διακόνησες τον ανθρώπινο πόνο, προσφέροντας πάντοτε απλόχερα Αγάπη και πάντοτε μας αγκάλιαζες όλους,
εγκάρδια, μας προσέγγιζες με καλοσύνη, απλότητα, με
ευγένεια ψυχής χωρίς υποκρισία, με εντιμότητα και, κυρίως, βαθιά ταπείνωση, ανιδιοτέλεια και μεγαλοσύνη.
Μας οδηγούσες στην Εκκλησία του Χριστού και μας
βοηθούσες να βρούμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε
αγόγγυστα το κάθε μικρό ή μεγάλο προσωπικό μας πρόβλημα. Ήσουν πάντα πολύ διακριτικός. Μας έκανες πνευματική «εγχείρηση» εν Χριστώ, χωρίς αναισθησία. Μας
έκανες μεταμόσχευση χωρίς χειρουργείο. Μας ανέβαζες
σε δυσπρόσιτες κορυφές δίχως τις σκάλες της κοσμικής
λογικής. Μας εμφύτευσες την Ορθόδοξη Πίστη. Ήσουν
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αφιλοχρήματος και μόνο έδινες πάντα απλόχερα. Έκανες
το καλό και το ξεχνούσες. Πάντα έτρεχες ακούραστα και
βοηθούσες, πολλές φορές από το υστέρημά σου. Ήσουν
το στήριγμα στην αγωνία μας για τα καθημερινά προβλήματά μας, όχι μόνο των ενοριτών της Παναγίας Συνοικισμού αλλά όλων των Κορινθίων. Σε όλους μας πάντα έδινες, με πολύ λεπτότητα, φιλανθρωπία και ευγένεια και
Αγάπη… Δεν άφησες αβοήθητο ποτέ κανέναν.
Στάθηκες στις ιερές επάλξεις που ο Θεός σού είχε ορίσει
μέχρι τέλους, ακούραστος, αληθινός, συνειδητό μέλος της
Ορθόδοξης Πίστης, μοναδικός ακαταπόνητος και φλογερός
κήρυκας της Αγάπης του Χριστού. Η ζωή σου υπήρξε ένα
διαρκές ζωντανό κήρυγμα προσφοράς και αγάπης. Υπήρξες
άτομο ξεχωριστό, μοναδικό και σπάνιο. Υπήρξες απλός, ευπρεπής, ταπεινός, σεμνός, ολιγόλογος, συνετός, δραστήριος, ολιγαρκής, αφιλοκερδής, ακτήμων, φιλόπτωχος, υπερασπιστής των αδικουμένων, ελεγκτής των εκτρεπομένων,
βραβευτής των φιλοτιμουμένων, συγχωρητικός, συγκαταβατικός, διαλλακτικός, άκακος και αμνησίκακος, υπόδειγμα Ιερέως. Ποτέ δεν κακολόγησες κανέναν. Σε διέκρινε απέραντη καλοσύνη και αγάπη στον συνάνθρωπο. Η καρδιά
σου χωρούσε τον κόσμο όλο και η άδολη ψυχή σου δεν άφησε να βλαστήσει τίποτε ταπεινό. Πάντα ευγενής, ασκητικός
και πάντα αφοπλιστικά ΑΠΛΟΣ!!! Η εξωτερική σου εμφάνιση σε αρμονία με τον εσωτερικό σου κόσμο. Γλυκός, μελιστάλακτος, πράος, μειλίχιος, εγκάρδιος. Η γαλήνη του προσώπου Σου ήταν μια μόνιμη εκδήλωση της εσωτερικής Σου
κατάστασης που γαλήνευε ακόμη και τα άγρια θηρία.
Το Ιεραποστολικό Σου έργο τεράστιο, όπως τεράστιο είναι τώρα το κενό που έφυγες και μας αφήνεις μόνους. Κατά κοινή ομολογία, ήσουν ο Πατήρ Νεκτάριος
όλων των Κορινθίων.
Συχνά έκλαιγες μαζί μ’ εμάς και προσευχόσουνα με μεγάλη παρρησία στον Θεό. Ήσουν ακούραστος λειτουργός και φίλος όλων των Αγίων, τους οποίους πάντα τιμούσες λειτουργώντας αγόγγυστα, και ιδιαιτέρως του Οσίου
Παταπίου, που ο Θεός σε αξίωσε να γίνεις Κτήτορας της
Ιεράς Μονής Του και Φύλακας του Ιερού Σκηνώματός
Του. Όλους τους Αγίους θα τους βρεις πρεσβευτές μπροστά στον θρόνο του Θεού, τώρα που έφυγες για να πας
κοντά Του. Είμαι σίγουρη ότι τα λόγια αυτά είναι λίγα και
λειψά, τόσο για τα πεπραγμένα σου όσο και για την ολιγαρκή, αλλά μεγάλη ασκητική προσωπικότητα σου. Στο
μυαλό μου έρχεται ο παιάνας, ο αποχαιρετιστήριος ύμνος
του Άγγελου Σικελιανού, τον οποίον θα δανειστώ και θα
παραλλάξω λίγο για χάρη σου, Πατέρα Νεκτάριε. «Ηχήστε, οι σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές, δονήστε σύγκορμη την Κόρινθο, πέρα ως πέρα… Βογκήστε, τύμπανα… Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα!
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η «Ορθόδοξη» Ελλάδα!
Ένα βουνό με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο κι
ως την Όσσα, κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό, ποιον κλει, τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα;

Μα Εσύ, Κορινθιακέ Λαέ, που τη φτωχή Σου τη μιλιά, Ήρωας, την πήρε και την ύψωσε ως τ’ αστέρια, μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά της τέλειας Δόξας
Του, ανασήκωσ’ Τον στα χέρια γιγάντιο φλάμπουρο, κι
απάνω κι από μας που Τον υμνούμε, με καρδιά αναμμένη, πες μ’ ένα μόνο ανασασμόν: “ο Πατήρ Νεκτάριος”,
ν’ αντιβογκήσει τ’ όνομά Του η Οικουμένη!
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η «Ορθόδοξη» Ελλάδα!Ένας λαός, σηκώνοντας τα μάτια του, τη βλέπει. Κι
ακέριος φλέγεται ώσμε τ’ άδυτο ο Ναός, κι από ψηλά νεφέλη Δόξας Τόνε σκέπει».
Πατέρα Νεκτάριε, τώρα που γεννήθηκες στην αιωνιότητα πρέπει να σε διαβεβαιώσουμε ότι «θεμελίωσες βαθιά
και έχτισες την Ορθόδοξη Πίστη στην Κορινθιακή κοινωνία με Αγάπη εν Χριστώ!!!» Αγάπησες εξ ολοκλήρου
τον Θεό, χωρίς όρια, ανυπόκριτα. Ήξερες ότι: «Δίκαιοι εἰς
τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς
αὐτῶν παρὰ ῾Υψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς
εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου,
ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ
αὐτῶν». Πατέρα Νεκτάριε, δεν έφυγες από κοντά μας, παρά μόνο φαινομενικά. Μετατέθηκες στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, και ακόμη κι εκεί, ευρισκόμενος κάτω από την πλήρη Πατρική Του Αγάπη και Χάρη, πάλι έναν σκοπό έχεις.
Να πρεσβεύεις διαρκώς και για τη δική μας σωτηρία. Είναι
βέβαιο ότι πέτυχες τις επαγγελίες, φεύγοντας από κοντά
μας.Όσο ήσουν ανάμεσά μας, αγαπούσες και βοήθησες «κόσμο και κοσμάκη». Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα κάνεις και
τώρα, κοντά στον Κύριο της Δόξης. Θα μας περιμένεις εκεί,
στην Άνω Ιερουσαλήμ, όλους εμάς τα «πνευματικά παιδιά
σου», τους φίλους σου, και όλους τους αγαπημένους σου.
Αγαπημένε μας Πατέρα, με το έργο σου αναδείχθηκες
Άξιος Λειτουργός της Ιερωσύνης και τίμησες στον υπέρτατο βαθμό το λειτούργημα σου, αλλά και την ιδιαιτέρα
μας πατρίδα, την αγαπημένη μας Κόρινθο.
Αιώνιος τώρα ταξιδευτής στους αιθέρες, ενωμένος
ξανά με τον Θεό που αγάπησες παράφορα. Η γνώριμη
φωνή σου θα ταξιδεύει αναλλοίωτη στον χρόνο με τον
άνεμο και θα φτάνει στ’ αυτιά μας, όπως λένε οι στίχοι του
ποιητή Walt Whitman: «Όχι, δεν έφυγες, απλά είσαι μακριά μας και θα σε βλέπουμε μ’ ένα χαμόγελο στα χείλη
να μας χαιρετάς, κουνώντας μας το χέρι σου». Όσα έγραψα για εσένα, αείμνηστε Πατέρα Νεκτάριε, αποτελούν
οφειλόμενο φόρο τιμής και έκφραση ευγνωμοσύνης και
ελάχιστο αντίδωρο και ανταπόδοση αγάπης, όσο αυτό
μπορεί να γίνει κατορθωτό, μέσα στις λίγες αυτές γραμμές. Το χρέος μου, το χρέος όλων μας, προς τον Άνθρωπο και Άγιο Πατέρα Νεκτάριο που όλοι αγαπήσαμε, γαλουχηθήκαμε και ζήσαμε μαζί του, ΔΕΝ ΞΕΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ… Μεγάλος ο πόνος και βαριά η θλίψη για όλους εμάς,
τα αληθινά πνευματικά παιδιά σου, και φίλους, γιατί είχες το χάρισμα των ξεχωριστών ανθρώπων, που έχουν
αποφασίσει ότι η ζωή αξίζει όταν αγαπάς, όταν αγωνίζε-
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σαι και όταν προσφέρεις… Τα μεγαλύτερα εύσημα που
παίρνεις μαζί σου είναι η Αγάπη και η Εκτίμηση όλων των
Κορινθίων, αυτό έδειξε η κοσμοσυρροή στην εξόδιο ακολουθία σου. Όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε, είμαστε περήφανοι που σε είχαμε πολύτιμο Πνευματικό Πατέρα,
φίλο, και οδηγό!!! Μπορεί να έσβησε το σώμα σου, μα
το πνεύμα σου θα είναι παρόν εδώ, φωτεινό παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΙΕΡΕΑ, ΑΓΙΟΥ…
Για όλα αυτά, αγαπημένε Πατέρα Νεκτάριε, σου ταιριάζουν απόλυτα τα βαθυστόχαστα λόγια του Πέρση ποιητή Γιαλαλουντίν Ρουμί: «Όταν πεθάνεις, μη ζητήσεις στη
γη μέσα ν’ αναπαυθείς, αλλά στις καρδιές μέσα των ανθρώπων». Και είναι βέβαιο, πολύ βέβαιο, αγαπημένε μας
Πατέρα Νεκτάριε, ότι τώρα «αναπαύεσαι στις καρδιές μέσα των ανθρώπων», όλων των Κορινθίων, γιατί αγαπήθηκες πολύ από τον πολύ κόσμο. Με δάκρυα φιλούμε τα σεπτά χέρια Σου, που τόσα χρόνια μάς ευλογούσαν. Με συντριβή φιλούμε τα ακούραστα πόδια Σου, που έτρεχαν παντού και πάντοτε. Με ευλάβεια φιλούμε το τίμιο πετραχήλι Σου, που σκόρπισε την Χάρη του Θεού στο ποίμνιό
Σου. Με πόνο καρδιάς σε αποχαιρετούμε.

Ώρα καλή Σου, Πατέρα Νεκτάριε, στην νέα Σου την
στράτα «Τετέλεκας τον δρόμον Σου, τετήρηκας την πίστιν». Να πας καλά, να βρεις καλά, τον στέφανον της
Δικαιοσύνης!!! Όλοι εμείς οι Κορίνθιοι, τα πνευματικά
παιδιά σου, ευγνώμονες για τα πολύτιμα νάματα που μας
έδωσες με τόση αγάπη όλα αυτά τα χρόνια, κλίνουμε το
γόνυ και δεόμεθα με όλη μας την ψυχή προς τον Δικαιοκρίτη Κύριο: «Δέσποτα Χριστέ, όν μετέστησας εξ ημών, εν
ταις των αγίων σου κατάταξον σκηναίς, το πνεύμα του δούλου σου Πατρός Νεκταρίου»
Πατέρα Νεκτάριε, ήσουν και θα είσαι πάντα το στήριγμά μας, το Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύμβολο της πόλης της Κορίνθου και αναμφίβολα ανήκεις στη χορεία
των συγχρόνων πατερικών και οσιακών μορφών της Ορθοδοξίας μας.
Αντίο, αγαπημένε μας Πατέρα Νεκτάριε! Καλό σου
ταξίδι! Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κορινθιακής Γης που
σε σκεπάζει. Καλό Παράδεισο. Αιωνία σου η μνήμη!! 
Αμήν!!!
(31 Ιουλίου 2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της « Ένωσης Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου»
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 θα γίνει η ετήσια συνάντηση των αποφοίτων
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου για την τέλεση της καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας
και του μνημοσύνου των αποβιωσάντων καθηγητών και μαθητών της Σχολής και για την κοπή της πίτας.
Β. ΚΑΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Άρθρ. 17, 20) τα μέλη της Ένωσης σε τακτική
εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναού, στις 11 π.μ.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. • Ανάγνωση και έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού
οικ. Έτους 2019. • Ανάγνωση της Έκθεσης της Ε.Ε. • Έγκριση της οικονομικής Διαχείρισης
του οικ. Έτους 2019 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. • Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων
και Εξόδων οικ. Έτους 2020. • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. • Ανακοίνωση του ψηφοδελτίου.
• Ψηφοφορία για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Γ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία, θα επαναληφθεί έπειτα από δεκαπέντε (15)
ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, με τα μέλη που θα είναι παρόντα.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη.
Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί τριάντα (30) ημέρες πριν από τις εκλογές.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΩΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

Τ Α ΝΕ Α μ ασ
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Η

νέα μας συνάντηση για την κοπή της πίτας αυτή τη
φορά θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου. Εκεί θα τελεσθεί η αρχιερατική Θεία Λειτουργία και
το μνημόσυνο των τεθνεώτων. Θα ακολουθήσει δεξίωση
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού και η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης. Στη συνέχεια, θα
συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του συλλόγου με θέματα
την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Δ.Σ. Γι’ αυτούς
τους λόγους θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η προσέλευση
όλων μας, ώστε και να ανανεώσουμε τους δεσμούς φιλίας
και αδελφικής αγάπης μεταξύ μας αλλά και για να παρουσιάσουμε πιο ισχυρή την Ένωσή μας με τη μεγάλη συμμετοχή μας στις εκλογές.

Ιερός Ναός Αγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου

Πώς θα φθάσετε στην εκκλησία
Με τρόλεϊ ή με λεωφορεία του ΟΑΣΑ:
• Γραμμή 4 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ-ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ:
Στάση Αγ. Σπυρίδων
• Γραμμή 11 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ:
Στάση Αγ. Σπυρίδων
Όσοι χρησιμοποιήσουν το μετρό ή το τραμ
θα κατεβούν στη στάση Σύνταγμα και από εκεί
θα χρησιμοποιήσουν τρόλεϊ ή λεωφορείο
του ΟΑΣΑ.
• Γραμμή 550 ΦΑΛΗΡΟ-ΚΗΦΙΣΙΑ:
στάση Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).
Αν έρθετε με Ι.Χ., θα παρκάρετε σε παρακείμενους
δρόμους με σχετική δυσκολία.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
• Μέχρι τις 8-1-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου)
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής
προς το Δ.Σ. για πρωτοκόλληση.
• Οι υποψηφιότητες μπορούν να σταλούν
ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΑΧ. ΘΥΡ. 52057 Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Τ. 14401
ή στο Fax: 210 28 19 550

ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΙ’ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αγαπητοί συμμαθητές-μέλη της Ένωσής μας,
το Καταστατικό μάς δίνει τη δυνατότητα να
ψηφίσουμε από απόσταση. Μην το παραμελήσετε.
Μπορείτε να στείλετε το ψηφοδέλτιό σας
με επιστολή εσωκλείοντάς το σε λευκό φάκελο
χωρίς ενδείξεις. Στον φάκελο της επιστολής
γράφετε τα στοιχεία σας. Ο εσώκλειστος όμως
φάκελος θα είναι λευκός.
Συμβουλευτείτε για τις λεπτομέρειες
το άρθρο 20, 5 του Καταστατικού, που δημοσιεύεται
στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας μας.
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Στις 8 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο, θα σπεύσουμε όλοι να ψηφίσουμε για το νέο Δ.Σ. της Ένωσής μας.
Μια νέα προσπάθεια να… κρατηθούμε ζωντανοί ξεκινάει,
και η ευχή όλων μας είναι το ξεκίνημα αυτό να γίνει με ένα
νέο και ανανεωμένο Δ.Σ. Είναι φανερή πλέον η κόπωση
αρκετών μελών του απερχομένου Δ.Σ. Πρέπει να φυσήξει ένας νέος, ανανεωτικός αέρας! Όλοι διαπνεόμαστε από
την επιθυμία για μακροημέρευση της Ένωσης και επομένως όλοι μπορούμε να συμβάλουμε θετικά με τη συμμετοχή μας στο συμβούλιο. Χρειαζόμαστε πολλές υποψηφιότητες, για να υπάρχει η δυνατότητα εκλογής των καταλληλότερων. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους με νέες
ιδέες, τόλμη, φαντασία και όραμα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με όρεξη για δράση, που θα ανανεώσουν, θα αναδείξουν και θα υλοποιήσουν τους στόχους της Ένωσης. Σπεύσατε, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλετε αίτηση
υποψηφιότητας μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει
το καταστατικό μας (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία
των εκλογών), για την κατάρτιση του νέου ψηφοδελτίου,
που θα αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
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Διονύσιος Φιλόσοφος
«Αναπαράσταση κλητικής σχεσιακής αναφοράς»
Από την από μνήμης ομιλία του Σταμάτη Πορτελάνου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, στο Διχούνι της Ηπείρου
8/9/2019, 408 χρόνια από το Προεπαναστατικό κίνημα του Διονυσίου Φιλοσόφου

Ξ

εβολεύει την ησυχία της συνείδησης η γενναιόδωρη
θυσία του Διονυσίου Φιλοσόφου, που πλάθει την ιστορία με τον αγώνα του για το δίκαιο της πατρίδας. Εθνικά
και ιστορικο-κοινωνιολογικά κριτήρια χωρίς ιδεοληπτικές μονομέρειες οδήγησαν και το προεπαναστατικό κίνημα του Διονυσίου, πριν από την Επανάσταση του 1821, για
την απελευθέρωση του Ελληνισμού από την οθωμανική
δουλεία. Σε ανάμνηση της ιστορικής ημέρας για την Ήπειρο απονέμοντες τιμή στον εθνομάρτυρα Διονύσιο Φιλόσοφο μπορεί να παραταχθούν ερμηνευτικά τρεις αναπαραστάσεις-ανακλήσεις με τη βοήθεια της αισθητικής, της
ιστοριογραφίας και της ηθικής.
1. Η εικονική αναπαράσταση του μαρτυρίου του Διονυσίου Φιλοσόφου που μας προσφέρει ο εμβληματικός
γλύπτης Παύλος Βρέλλης στο φιλοτεχνημένο Μουσείο
του στην πόλη των Ιωαννίνων και η οποία θα αναλυθεί
παρακάτω.
2. Η αναπαράσταση στη συνείδησή μας της κλητικής
σχεσιακής του αναφοράς, δηλαδή της ιστορικογενούς
κλήσης για τη σχέση του Έλληνα με τον εαυτό του και την
πατρίδα. Ο Διονύσιος πραγμάτωσε την ατομική του κλίση με την ενσωμάτωσή της στην κλήση του γένους και
στις διαχρονικές της αναγωγές για ελευθερία.
Όμως, μήπως θάβουμε στη συνείδησή μας την επανάσταση και την ανάσταση των ηρώων και του γένους μας
από τους κατακτητές με τη λήθη, την υλιστική επάρκεια,
τον ωφελιμισμό και την ατομικότητα που συνθλίβουν το
καθολικό και οικουμενικό παράδειγμα ανεπανάληπτων
μορφών της ιστορίας μας;
3. Η ανάκληση στη μνήμη μας του πνευματικού παραστήματος του Διονυσίου με το ασκητικό φρόνημα, που
ακτινοβόλησε στο Μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου στο
Διχούνι το οποίο τότε γνώρισε μεγάλη ακμή έχοντας 18
Μετόχια και μεγάλο αριθμό κτημάτων. Συνοδευτικά της
προσωπικότητας του Διονυσίου είναι: η συνειδητότητα
της ταυτότητάς του (ατομικής και εθνικής) και της αποστολής του, η δίψα του για μάθηση και οι σπουδές σε μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα πάνω στη φιλολογία, τη φιλοσοφία, την ιατρική (Ιταλία) και την ποίηση, τη γραμματική και την αστρονομία στην Κωνσταντινούπολη ως τα 39
του χρόνια. Η προσωπικότητά του κοσμήθηκε επάξια με
τον τίτλο του φιλοσόφου, συνοδευτικού με τα αξιακά κεφάλαια του Έλληνα, του κληρικού, του επαναστάτη. Ο
Διονύσιος επειδή αναταράζει και αφυπνίζει το καθεστώς

της δουλικότητας των κατακτητών και του εφησυχασμού
των Ελλήνων με τους αήθεις συμβιβασμούς τους αποκαλείται ειρωνικά και με το υποκοριστικό Σκυλόσοφος.
Ο Διονύσιος αποτελεί το εγερτήριο σάλπισμα στην
ασύνειδη ή ύποπτη αδράνεια και παραλυτική ατολμία των
συμπατριωτών του. Η καμπάνα της αφύπνισης του Διονυσίου είναι στάση-επανάσταση εναντίον της εμμένειας
και της υποταγής στην αλαζονεία του κατακτητή, της υποδούλωσης της ανθρωπογεωγραφίας του ελληνισμού και
των αξιών του που απαρτίζουν την πολιτιστική διαφορετικότητα. Η επανάσταση για το Αγαθό και μάλιστα με μεταφυσική εμπειρία απαιτεί πνευματική ενηλικίωση με κάθαρση του Εγώ. Κατά τον Kierkegaard ο άνθρωπος δε συνιστά έναν αυτο-προσδιοριζόμενο πνευματικό κόσμο, αλλά μια σχεσιακή ύπαρξη με τελική αναφορά στη θεία αποκάλυψη. Η συνείδηση του Διονυσίου Φιλοσόφου είναι
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ώριμη και λειτουργεί όπως φαίνεται από τις παρακάτω
ενέργειες:
1. Η στάση της αυθεντικής ζωής του αντιστέκεται στην
τυραννία οποιουδήποτε επίβουλου και κατακτητή των ιερών και των οσίων. Είναι στάση ζωής το ότι ο Διονύσιος
δεν αντέχει να βλέπει τους βίαιους εξισλαμισμούς, του βασανισμούς και τα παιδομαζώματα. Είναι ουτοπιστής για
όσους προτάσσουν το ατομικό συμφέρον έναντι του εθνικού και συμβιβάζονται με την τυραννία του εχθρού. Η
προσωπικότητά του χτίζεται με μίμηση στα σύγχρονά του
πρότυπα/παραδείγματα αφύπνισης. Συγκινείται και
εμπνέεται όταν μαθαίνει για το κίνημα του Έλληνα Μητροπολίτη Αχρίδος Αθανασίου (1596).
2. Ο Διονύσιος για να συγκεντρώνει χρήματα για την
Επανάσταση δεν αποδίδει εισφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. «Πειθαρχεί στον Θεό», όμως είναι ανυπάκουος
στο ανελέητο συστημικό οικονομικό πεδίο δουλείας-εξουσίας, όπως είχε επιβληθεί σε όλες τις Μητροπόλεις και δεν
πληρώνει τα χαράτσια ούτε στους Τούρκους, σύμφωνα με
τα Πατριαρχικά και Συνοδικά Γράμματα.
3. Ως Μητροπολίτης Τρίκκης, αφού προηγουμένως
υπήρξε Μητροπολίτης Λαρίσης, δρα με δύο αγροτικά κινήματα. Συμμαχεί με τον γειτονικό Μητροπολίτη Φαναρίου Σεραφείμ για το πρώτο κίνημα. Μυεί όλους τους κληρικούς και τον Δεσπότη Σεραφείμ για το πρώτο επαναστατικό κίνημα. Έρχεται σε συνεννόηση με τους αρματολούς των Αγράφων και με τους Ισπανούς για να βοηθή-

σουν. Δουλεύει χρόνια γι, αυτό τον σκοπό, όμως το κίνημα στα 1600 που γίνεται στα Τρίκαλα αποτυγχάνει. Τον
Μητροπολίτη Σεραφείμ οι Τούρκοι τον σουβλίζουν και
τον καίνε ζωντανό. Το Πατριαρχείο, φοβούμενο την εκδικητική μανία των Τούρκων και εν όψει γενικευμένων
διωγμών και σφαγών των Ελλήνων, αναγκάζεται να οδηγήσει τον Διονύσιο σε καθαίρεση, κατ’ άλλους έκπτωση
από το αξίωμα του Μητροπολίτη. Για αιτία της έκπτωσής
του κάποιοι υποστηρίζουν ότι προσχώρησε στον παπισμό, όμως αυτό ανατρέπεται με τον ισχυρό αντίλογο ότι
αυτό αποτέλεσε προσχηματική προσχώρηση στον Πάπα
για να λάβει υλική βοήθεια. Ο Δημήτρης Παπάζης στο βιβλίο του Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος «Φιλόσοφος»
ή «Σκυλόσοφος» σε μια εκτενή υποσημείωσή του αναφέρει ότι η αποκατάσταση του Διονυσίου έγινε από την Εκκλησία μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, από τους ιστορικούς ερευνητές προβάλλεται η γενική πεποίθηση ότι ο Διονύσιος υπήρξε θύμα ιδεολογικών
σκοπιμοτήτων.
4. Ο Διονύσιος καταφεύγει στη Δύση, όπου έρχεται σε
επαφή με Ευρωπαίους ηγέτες προκειμένου να προετοιμάσει την επόμενη επανάσταση. Με την προσωπικότητά του,
την ευρυμάθεια, τη γλωσσομάθεια και τη φλόγα για την
ελευθερία επισκέπτεται ηγεμόνες και βασιλείς της Δύσης
φθάνοντας μέχρι την Ισπανία αιτούμενος βοήθεια για την
απελευθέρωση του Ελληνισμού και τονίζοντας ότι οι Έλληνες της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας είναι
έτοιμοι να επαναστατήσουν για την απελευθέρωση του Ελληνισμού. Η αναφορά αυτή σε Έλληνες διατυπώνεται γραπτά και σε επιστολή του στον Φίλιππο Γ΄ της Ισπανίας, γεγονός που δείχνει ότι ο λαός μας αυτοπροσδιορίζεται ως
«Έλληνες» 200 χρόνια τουλάχιστον πριν από την Επανάσταση του 1821.
5. Προσπαθεί να οργανώσει και καινούργιο κίνημα το
1604 στο Φανάρι της Παραμυθιάς. Ο Διονύσιος προδίδεται όμως από εχθρούς του και αναγκάζεται και πάλι να απομακρυνθεί από τη Μητέρα Ελλάδα. Επιστρέφει το 1610 και
εγκαθίσταται στο Μοναστήρι στο οποίο πρωτοξεκίνησε το
εθνεγερτικό του έργο, στον Άγιο Δημήτριο στο Διχούνι της
Ηπείρου. Είναι κάπου 70 χρόνων όταν αρχίζει τις περιοδείες στα Ιωάννινα και στα χωριά της Θεσπρωτίας. Με τη
φλόγα της ψυχής και την πειστικότητα, ο σοφός αυτός
απλός, γραμματισμένος καλόγερος και φλογερός ρήτορας
μαγεύει τον αγνό, απλοϊκό, βασανισμένο από την τυραννία και καταπίεση κόσμο και του ξυπνά λησμονημένες ιστορίες, θρύλους και παραδόσεις.
Η επίθεση έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 1611 στον τουρκικό συνοικισμό της Καλούτσιανης όπου βρισκόταν και το
διοικητήριο του Οσμάν Πασά. Χίλιοι περίπου εξεγερμένοι
αγρότες και βοσκοί με επικεφαλής τον εμπνευσμένο ιεράρχη Διονύσιο, τον αποκαλούμενο (λόγω της σοφίας και των
σπουδών του) Φιλόσοφο, κυρίως από την περιοχή της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, οπλισμένοι με γεωργικά εργαλεία,
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κατέλαβαν για μια νύχτα τα Ιωάννινα, πυρπολώντας το
διοικητήριο του Οσμάν Πασά, στην πρώτη εξέγερση τέτοιας έκτασης και έντασης στον ελλαδικό χώρο την εποχή
της Τουρκοκρατίας. Οι Τούρκοι αιφνιδιάζονται και τρέπονται σε φυγή προλαβαίνοντας να σώσουν τον Πασά, ενώ
το Διοικητήριο παραδίδεται στις φλόγες από τους Έλληνες
που καταφέρνουν να εξολοθρεύσουν την τουρκική φρουρά. Το κίνημα της εξέγερσης είχε εθνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, λόγω της έντονης καταπίεσης και φορολογίας των Οθωμανών.
Όμως, στις 11 Σεπτεμβρίου 1611 η επανάσταση του Διονυσίου, προδομένη και από τους προεστούς των Ιωαννίνων, καταπνίγεται στο αίμα, ο ίδιος συλλαμβάνεται με προδοσία και γδέρνεται ζωντανός σε σπηλιά του Κάστρου των
Ιωαννίνων, δίπλα στις όχθες της Παμβώτιδας. Ο Διονύσιος
πιθανώς λόγω των επαφών του με τη χριστιανική Δύση περίμενε κάποια βοήθεια, που τελικά δεν ήρθε ποτέ. Τέσσερις με πέντε ώρες κράτησε το μαρτύριο του Διονυσίου. Ο
Διονύσιος θυσιάζεται και μάχεται με αυταπάρνηση για τη
λευτεριά, τη λευτεριά που έμαθε από τις ασκητικές εμπειρίες της αγιότοκης αλήθειας σ’ αυτό τον ιερό τόπο-μνημείο
(Μοναστήρι Αγίου Δημητρίου Διχουνίου).
Η αναπαράσταση του μαρτυρίου του στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη στα Γιάννενα είναι
αποκαλυπτική του αιώνιου μεγαλείου που φέρει το πρόσωπο του Διονυσίου με το αγέρωχο, αλύγιστο παράστημα
που του χαρίζει η θυσία του. «Ύψος δυσανάβατο ανθρωπί
νοις λογισμοίς» το θυσιακό ανάστημα του Διονυσίου, ριζωμένο στο αιμοφόρο ηρωικό χώμα της γιαννιώτικης γης
από νεομάρτυρες, αγίους και ήρωες. Ο Βρέλλης στο μουσείο του αναπαριστώντας την αρχή του μαρτυρίου του
γράφει:
«Στη σύνθεση κυριαρχεί η κάθετος, με το όρθιο σώμα
και τα αλυσοδεμένα δυο χέρια του εθνομάρτυρα. Η προσφορά του στον αγώνα δείχνεται προς εμάς με το ματωμέ
νο μισάνοιχτο χέρι του, ενώ το άλλο δεν έχει δύναμη. Οι
δυο δήμιοι καλύπτουν το άλλο μέρος της σύνθεσης με τη
βρομιά, τη μικρότητα και το θανάσιμο μίσος».
Το παράστημα στο κέρινο ομοίωμα του Διονυσίου στο
μουσείο του Βρέλλη δηλώνει τον «ακαθαίρετο πύργο» του
αγωνιστή που αναπαριστά και ταυτίζεται με τη σταυρική
θυσία του σαρκωμένου Λόγου, του αρχετύπου του. «Το
πρόσωπο του Διονυσίου είναι σε ηλικία 70 χρόνων, έχει
την έκφραση του πόνου και της καρτερικότητας, με το
βλέμμα του προς τα ψηλά, προς τη θυσία του». Η θυσία του
Διονυσίου αποδεικνύει ότι η συγκρότηση του προσώπου,
του εσωτερικού αναστήματος ή της προσωπικότητας δεν
είναι μια επιφανειακή πρόσοψη του εαυτού μας. Πρόκειται για μια μυστική επώδυνη διαδικασία της ψυχής που
κρύβει περισυλλογή, πνευματική ταυτότητα, αυτοσυνειδησία, πατριδογνωσία, αυθυπέρβαση και πνεύμα άσκησης σε όραμα, όπως δείχνει η προσευχητική κλίση των ματιών του εθνομάρτυρα προς τα άνω.

Συμπεράσματα
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Το αίμα που χύθηκε από τον εθνομάρτυρα Μητροπολίτη
Διονύσιο τον Φιλόσοφο ήταν κι αυτό ένα πότισμα στο μεγάλο διαγενεαλογικό δέντρο της λευτεριάς.
Η διαγενεαλογική ηθική του γένους συνιστά κλητική
αναφορά εθνικής ισχύος για μας μέσω των διαδοχικών
προτύπων που μας προβάλλει. Αυτά αποτελούν τα μυρίπνοα άνθη της αλήθειας, της άσκησης για τον ωραίο αγώνα της ζωής. Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος επαγρυπνούσε για
τη διαφύλαξη αυτής της διαιωνίζουσας αλήθειας που βίωνε καταργώντας με το παράδειγμά του το υπερβατολογικό λαθρεμπόριο από την υποκρισία και την ισοπεδωτική
πολιτική ορθότητα. Η πολιτική ορθότητα καταργεί τη διαφορετικότητα στο πλαίσιο ενός κοσμοπολιτισμού που δε
σέβεται τη μητρική κουλτούρα και τη δυναμική της αντίστασης για τον φαύλο και την άκριτη ζωή.
Οφείλουμε ως απόδοση ύψιστης τιμής στη μνήμη του
εθνομάρτυρα Διονυσίου να προωθήσουμε δύο σημαντικές ενέργειες: 1) Την αναστήλωση και ανακαίνιση του Μοναστηριού του Αγίου Δημητρίου στο Διχούνι, όπου σήμερα τιμούμε τη μνήμη του ίδιου και της πρώτης Επανάστασης πριν από το 1821 και 2) τη συνεχή υπόμνηση, τη διαρκή μνήμη του ως προτύπου και την καταγραφή στη συνείδηση του έθνους και της Εκκλησίας ως Εθνεγέρτη και
Εθνομάρτυρα. Έδρασε με πίστη, αποφασιστικότητα και
τόλμη, θυσιάζοντας προσωπικές και κοσμικές φιλοδοξίες,
από αγάπη στις ιερές παρακαταθήκες της πατρίδας για
την προετοιμασία της πρώτης μεγάλης Επανάστασης
(1821) του σκλαβωμένου Ελληνισμού.
Σ’ αυτή την κλητική σχεσιακή αναφορά στη ζωή του
Διονυσίου καλούμαστε να συνεχίσουμε καταπολεμώντας
το υλιστικό ομογενοποιημένο φρόνημα της εποχής του
«έχειν» και όχι του «είναι». Ο Καζαντζάκης σημειώνει στο
έργο του Οδύσσεια ότι το αδιάκοπο και ατελεύτητο όραμα
της τελειότητας δεν τελειώνει με την επιστροφή του Οδυσσέα στη γεωγραφική Ιθάκη, αλλά συνεχίζεται όπως και η
αλήθεια που εκπέμπεται από το πνευματικό Διχούνι του
Διονυσίου. Και ακόμη ένα μήνυμα του Καζαντζάκη διαχρονικό για εποχές στις οποίες υφέρπει ή υιοθετείται ο πεσιμισμός είναι: «Τον κόσμο τον σώζουν οι λίγοι».
Ως προς τη διαγενεαλογική ηθική ενός έθνους και τη
διαδοχή της ιστορικής παρακαταθήκης που επαναλαμβάνεται στο πέρασμα των αιώνων με ποιητική έκφραση μπορεί να ισχύσει και για τον Διονύσιο Φιλόσοφο ως πρότυπο ο ποιητικός στίχος που γράφηκε για τους ήρωες των
Θερμοπυλών. Ο Συμωνίδης ο Κείος ποιητής συντάσσει
έναν στίχο για τη μάχη των Θερμοπυλών, ένα μάθημα και
για τη σημερινή μέρα: «Ω ξειν αγγέλλειν Λακεδεμονίοις
ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». 
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«Θετική σκέψη» καί Ὀρθόδοξη πίστη
(Κείμενο ἀπό τό ἔντυπο Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τεῦχ. 106, Ἰαν.-Μαρτ. 2019)

Του π. Σωτηρίου Αθανασούλια

Εἰσαγωγικές παρατηρήσεις

Ο

πως γνωρίζουμε ἀπό τή σχετική διήγηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ διάβολος, προκειμένου νά ὁδηγήσει τούς πρώτους ἀνθρώπους στήν πτώση, τούς ὑποσχέθηκε ὅτι μποροῦν νά γίνουν θεοί. «Ἔσεσθε ὡς θεοί»
(Γεν. 3,5), τούς εἶπε, «θά γίνετε κι ἐσεῖς θεοί»! Πῶς, ὅμως;
Μόνοι σας, μέ τίς δικές σας δυνάμεις καί χωρίς τόν Θεό!
Καί οἱ ἄνθρωποι τό πίστεψαν, μέ τά γνωστά σέ ὅλους ἀποτελέσματα. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ πρωταρχική ἐκείνη τραγωδία δέν ὁδήγησε τήν ἀνθρωπότητα σέ ἀφύπνιση καί μετάνοια. Τό πάθημα δέν ἔγινε μάθημα. Ὁ ἴδιος πειρασμός
ἐπανέρχεται μέ πολλές καί διάφορες μορφές, συνεχῶς, σέ
κάθε τόπο, σέ κάθε πολιτισμό, σέ κάθε ἐποχή. Ἰδιαίτερα
σέ σύγχρονες ἐκκοσμικευμένες κοινωνίες, πού ὁ Θεός ἔχει
ἐκτοπισθεῖ ἤδη στό περιθώριο, ἐμφανίζονται πάμπολλα
συστήματα αὐτοσωτηρίας, αὐτοθεώσεως καί αὐτοπραγματώσεως, πού ὑπόσχονται τή λύση ὅλων τῶν προβλημάτων, ἀκόμη καί τοῦ προβλήματος τοῦ θανάτου, καί ἐπαγγέλλονται τή μετεξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου σέ θεό. Τό ἀποτέλεσμα, βέβαια, εἶναι πάντα τό ἴδιο: ἡ συντριβή, ὅ,τι, περίπου, ἐπῆλθε καί στούς Πρωτοπλάστους μετά τήν πτώση:
διαπίστωσαν, ἀναφέρει τό ἱερό κείμενο, «ὅτι γυμνοί ἦσαν»
(Γεν. 3,7) καί ὄχι ὅτι ἔγιναν θεοί! Ὡστόσο, συστήματα ὅπως
τά παραπάνω ἀκμάζουν στήν ἐποχή μας καί παραπλανοῦν
πολλούς, μέ ἀποτέλεσμα νά διαιωνίζεται ἡ ἀρχαία ἐκείνη
πτώση καί νά ἐνισχύεται τό κράτος τοῦ θανάτου. Ἕνα ἀπό
τά συστήματα αὐτά εἶναι ἡ λεγόμενη «θετική σκέψη».
Πρέπει νά διευκρινισθεῖ ὅτι λέγοντας «θετική σκέψη»
δέν ἐννοοῦμε τήν εὐεργετική ἐπίδραση πού ἔχουν οἱ καλές σκέψεις, οἱ ἀγαθοί λογισμοί, ἡ εὔθυμη διάθεση, ἡ ἐσωτερική ἡρεμία κ.λπ. στήν ψυχή καί στό σῶμα. Αὐτά εἶναι
γνωστά καί τά ἀποδέχονται σχεδόν ὅλοι. Καί ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση δέχεται ὅτι οἱ κακοί καί ἐφάμαρτοι λογισμοί
εἶναι καταστρεπτικοί γιά τήν ψυχή καί τό σῶμα, οἱ δέ ἀγαθοί εἶναι εὐεργετικοί. Ἡ «θετική σκέψη» εἶναι κάτι ἄλλο.
Πρόκειται γιά ἕνα σύστημα πού ἀνάγει στήν ἀνθρώπινη
σκέψη τά πάντα. Κατά τό σύστημα αὐτό, «ἡ σκέψη ταυτίζεται μέ τήν πράξη», δηλαδή ὅ,τι σκεπτόμαστε γίνεται!

Ἡ σκέψη εἶναι τό «θεϊκό στοιχεῖο», πού ὑπάρχει μέσα μας.
Ὅπως καί ἄλλα παρόμοια συστήματα, πιστεύει ὅτι στόν
ἄνθρωπο ὑπάρχουν ἐσωτερικές, ἀπόκρυφες καί θεῖες δυνάμεις, πού μποροῦν νά ἀφυπνισθοῦν μέ διάφορες τεχνικές. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἤδη θεός καί, ἁπλῶς,
δέν τό γνωρίζει. Οἱ ἐπιμέρους ὀργανώσεις καί ὁμάδες της
ἰσχυρίζονται ὅτι κατέχουν τή «συνταγή», γιά νά ἀφυπνισθοῦν ὅλες αὐτές οἱ δυνάμεις, γιά νά γνωρίσει ὁ ἄνθρωπος τόν ἐσώτερο ἑαυτό του, γιά νά συνειδητοποιήσει τή
«θεϊκή» φύση του. Εἶναι φανερό ὅτι οἱ ὁμάδες αὐτές τῆς
«θετικῆς σκέψης» ἐντάσσονται στό εὐρύτερο ἀποκρυφιστικό κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ἄς δοῦμε, ὅμως, ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
Ἕνας νεαρός Ρῶσος, ὁ E. FrenKel, ὁπαδός αὐτοῦ τοῦ
κινήματος, πίστευε ὅτι μέ τή δύναμη τῆς σκέψης μπορεῖ
κανείς νά ἐπιτύχει τά πάντα. Ἐπιχείρησε, λοιπόν, «νά σταματήσει περιστρεφόμενη ὕλη, τούς τροχούς ἑνός τραίνου.
Βάδιζε κατά μῆκος τῶν γραμμῶν ντυμένος στά λευκά καί,
ὅταν πλησίασε τό ἐμπορικό τραῖνο, στάθηκε ἀνάμεσα στίς
γραμμές μέ ὑψωμένα χέρια. Σέ μιά βαλίτσα μέ χαρτιά πού
βρέθηκε δίπλα ἀπό τό πτῶμα, ἦταν καί τό ἡμερολόγιό του,
στό ὁποῖο ἀνεφέρετο: «Μόνο μπροστά στίς εἰδικές
συνθῆκες μιᾶς ἄμεσης ἀπειλῆς θά μπορέσω νά κινητοποιήσω ὅλα μου τά ἀποθέματα»· ἦταν τραγωδία, τό φρένο κινδύνου δέν μπόρεσε νά βοηθήσει! Ἡ εἴδηση δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα Sovjetsklava Rosija τῆς 1-101989 (Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Αὐτογνωσία αὐτοπραγμάτωση σωτηρία, Ἀθήνα 1991, σ. 7).

Τί εἶναι ἡ «θετική σκέψη»

Ἡ κίνηση πρωτοεμφανίστηκε στά μέσα περίπου τοῦ 19ου
αἰῶνα, ὅταν ὁ Ralph Waldo Emerson (1803-1882) διακήρυξε ὅτι ἡ μόνη πραγματικότητα εἶναι τό «θεϊκό στοιχεῖο»,
πού βρίσκεται μέσα μας. Χρησιμοποίησε τήν ὕπνωση γιά
νά ἀφυπνίσει ὑποτιθέμενες ἐσωτερικές δυνάμεις τοῦ
ἀνθρώπου καί ἰσχυρίστηκε ὅτι κατέχει τή μέθοδο πού ὁδηγεῖ στήν πληρότητα τῆς ὕπαρξης. Παρόμοιες ἀντιλήψεις
διατύπωσε καί ὁ Γάλλος φαρμακοποιός Emile Coue (1856-
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1926). Ὡστόσο, «πατέρας» τῆς «θετικῆς σκέψης» θεωρεῖται ὁ Joseph Murphy (1898-1981), γνωστοί δέ «ἱεραπόστολοι» τοῦ κινήματος εἶναι οἱ Norm Nincent Peale
(1898-1993), Erhard Freitag (1940-2015) κ.ἄ.
Ὅπως προαναφέραμε, βασικό δόγμα τῆς κίνησης εἶναι
ὅτι «ἡ σκέψη ταυτίζεται μέ τήν πράξη». Αὐτό σημαίνει ὅτι,
ἄν κάποιος εἶναι ἄρρωστος καί σκέπτεται ὅτι εἶναι καλά,
θά γίνει καλά. Ἄν κάποιος εἶναι πτωχός καί σκέπτεται ὅτι
θά γίνει πλούσιος, θά γίνει πλούσιος. Ἡ σκέψη μπορεῖ νά
ἀλλάξει τή ζωή μας, ἀρκεῖ νά «περάσει» καί νά κυριαρχήσει στό ὑποσυνείδητο. Τότε ἐνεργοποιοῦνται ἀπεριόριστες δυνάμεις, πού μεταβάλλουν κάθε ἀρνητική κατάσταση σέ θετική, εἴτε ἐντός μας, εἴτε ἐκτός, στήν ἀντικειμενική πραγματικότητα. Ὅλα τά δυσάρεστα καί ἀρνητικά στόν
κόσμο καί στόν ἄνθρωπο ἀντιμετωπίζονται μέ θετικές
σκέψεις. Ἡ κίνηση χρησιμοποιεῖ ἀνατολικές καί ἀποκρυφιστικές τεχνικές, ὅπως ὁ διαλογισμός (ἀτομικός καί ὁμαδικός), ἡ ὕπνωση, ἡ ὑποβολή, ὁ προγραμματισμός τῆς
σκέψης, οἱ ἀναδρομές σέ προηγούμενες «ζωές», βοηθητικά μέσα ὑποβολῆς (διαλογιστική μουσική) κ.ἄ. Κλασική
προτροπή της εἶναι ἡ φράση: «Ἀπό μέρα σέ μέρα εἶμαι πάντοτε ὅλο καί καλύτερα». Οἱ δάσκαλοι τῆς κίνησης διακηρύσσουν ὅτι «ὁ ἄνθρωπος εἶναι αὐτό πού σκέπτεται».
Ὁ ἴδιος «δημιουργεῖ τόν δικό του οὐρανό ἤ τή δική του
κόλαση». «Ἔχετε τήν ἐλευθερία νά διαλέξετε τήν ὑγεία ἤ
τήν ἀσθένεια, τόν πλοῦτο ἤ τή φτώχεια», προτρέπουν. «Ἄν
ἕνας ἀσθενής ὁδηγήσει τή σκέψη του συνειδητά σέ θεάρεστα κανάλια… ἐλευθερώνεται καθαρμός καί ἀτέλειωτη θεραπευτική παρουσία Κοσμικῆς διάστασης… καί αὐτό
τό θαῦμα τῆς θεραπείας πραγματοποιεῖται» (Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ὅ.π., σ. 15-16).
Ἄς δοῦμε, ὅμως, ἄλλο ἕνα σχετικό παράδειγμα: Μιά
μητέρα εἶχε τό παιδί της σοβαρά ἄρρωστο μέ λευχαιμία.
Οἱ γιατροί δέν ἔδιναν ἐλπίδες. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς «θετικῆς
σκέψης» τῆς εἶπαν ὅτι, ἄν ἐνεργοποιοῦσε ὅλες τίς θετικές
δυνάμεις πού εἶχε μέσα της, πιστεύοντας ὅτι τό παιδί δέν
εἶναι ἄρρωστο, ὅλα θά ἄλλαζαν καί τό παιδί θά γινόταν
καλά. Τότε μετακόμισε στό νοσοκομεῖο καί, πάνω ἀπό τό
κεφάλι τοῦ παιδιοῦ, μέ τή μέθοδο τοῦ διαλογισμοῦ καί μέ
τήν ὑποτιθέμενη δύναμη τῆς σκέψης, ἀγωνιζόταν νά ἀντιμετωπίσει τό πρόβλημα. Βέβαια, τό παιδί πέθανε. Ὅταν
ἐκείνη διαμαρτυρήθηκε στούς ὑπεύθυνους τῆς κίνησης
γιά τό γεγονός, ἔλαβε τή συνηθισμένη ἀπάντηση: «Δέν
ἐφάρμοσες σωστά τή μέθοδο»! «Σέ κάποια στιγμή τοῦ
διαλογισμοῦ θά ἔκανες ἀρνητική σκέψη καί ἐκείνη ἀκριβῶς
τή στιγμή τό παιδί πέθανε»! (Χρ. Τσιάκκα, Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειῶν και Αἱρέσεων, Κύπρος 2002, σ. 410411). Ἔτσι, ἡ δύστυχη μητέρα χρεώθηκε καί τήν αἰτία τοῦ
θανάτου τοῦ παιδιοῦ της. Γιά ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι. Ἡ μέθοδος δέ φταίει ποτέ, ἀκόμη κι ἄν δέν ἔχει νά ἐπιδείξει κανένα θετικό ἀποτέλεσμα!
Στή χώρα μας πολλές ὀργανώσεις καί πρόσωπα προωθοῦν τή «θετική σκέψη». Οἱ πιό γνωστές κινήσεις εἶναι: ἡ
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μέθοδος «Σίλβα Μάιντ Κοντρόλ» (Silva Mind Control),
ἡ «Ψυχοδυναμική» τοῦ Θεοφάνη Μπούκα, ἡ «Ἑταιρεία
Ψυχικῶν Ἐρευνῶν» τοῦ Ἄγγελου Τανάγρα (1877-1971), ἡ
«Παραψυχο-Κοινωνιολογική Ἑταιρεία» τοῦ Ἀντωνίου Πισσάνου (1893-1975), τό «Ἰνστιτοῦτο Παραψυχολογίας» τοῦ
Γεωργίου Βουλούκου (1930-2005), ἡ «Μεταφυσική Ἑταιρεία» τοῦ Ἡσαΐα Γ. Ἡσαΐα, ἡ «Ἁρμονική Ζωή» τοῦ Ρόμπερτ
Νάτζεμυ κ.ἄ. Ἄς δοῦμε ἀναλυτικότερα δύο ἀπό αὐτές.
Ἡ μέθοδος «Σίλβα Μάιντ Κοντρόλ» εἶναι ἐπινόηση
τοῦ Ἀμερικανοῦ Jose Silva (1914-1999). Ἐμφανίστηκε στό
Τέξας τό 1966 καί ἔφθασε στήν Ἑλλάδα τό 1977 (Ἀθήνα,
Θεσσαλονίκη, Κρήτη) καί στήν Κύπρο. Ὁ Silva ἔδειξε
ἐνδιαφέρον γιά τήν ψυχολογία, τήν παραψυχολογία, τίς
τεχνικές αὐτοΰπνωσης καί τίς θεραπευτικές μεθόδους τῶν
Ἰνδιάνων τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ μέθοδός του ὑπόσχεται τή λύση ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν προβλημάτων. Ἀσκώντας την
μπορεῖτε «νά κοιμᾶστε ὅταν θέλετε, νά ξυπνᾶτε χωρίς ξυπνητήρια… νά ἀπαλλαγεῖτε ἀπό πονοκεφάλους, νά κόψετε τό κάπνισμα, νά μειώσετε τό βάρος σας… νά λύνετε δύσκολα προβλήματα… νά ἐξαλείφετε τόν πόνο ὅπου
κι ἄν βρίσκεται στό σῶμα σας… νά διορθώνετε προβλήματα ὑγείας ἄλλων» (J. Silva - R. Stone, Ἐσύ ὁ θεραπευτής,
σ. 29). Μπορεῖτε «νά σβήσετε σκιές στούς πνεύμονες…
νά ἀποβάλετε μιά πέτρα ἀπό τό νεφρό σας, ὁραματιζόμενος τόν ἑαυτό σας νά τήν τρίβει στά δάκτυλά του καί νά
τήν ἀποβάλλει τό πρωί» (ὅ.π., σ. 55). Μπορεῖτε νά ἐπιτύχετε «ὁ ἐνοχλητικός γείτονας νά φέρεται φιλικά… ὁ ἀναποφάσιστος ἀγοραστής να ἀποφασίζει νά ἀγοράσει» (σ. 347).
Μπορεῖτε «νά διπλασιάσετε τά ἔσοδά σας ἤ νά γίνετε
πλούσιοι»! Ἀκόμη, «μπορεῖτε νά βοηθήσετε στή μετατροπή τοῦ κομματιοῦ τοῦ κόσμου ὅπου ζεῖτε σέ παράδεισο…
Μπορεῖτε ν’ ἀποκτήσετε ὅ,τι θέλετε, νά κάνετε ὅ,τι θέλετε καί νά γίνετε ὅ,τι σᾶς ἐνδιαφέρει νά γίνετε»! (Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ὅ.π., σ. 67).
Κατά τή διδασκαλία τοῦ Silva, τό ἀριστερό ἡμισφαίριο τοῦ ἐγκεφάλου μας εἶναι ὑπεύθυνο γιά τή λογική σκέψη καί ἀποθηκεύει ἐμπειρίες τοῦ ἔξω κόσμου. Ἀντίθετα,
τό δεξιό ἀποθηκεύει ἐμπειρίες τοῦ ἔσω κόσμου, δηλαδή
τῆς φαντασίας καί τοῦ ὁραματισμοῦ. Τό δεξιό ἡμισφαίριο
πρέπει νά λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα καί νά μήν παρεμποδίζεται ἀπό τή λογική. Ὅταν τό ἀριστερό ἡμισφαίριο περιορίζεται καί δέν παρεμβάλλει λογικές ἀμφιβολίες, τότε μπορεῖτε νά πετύχετε ὅ,τι ἐπιθυμεῖτε. Ἡ ἀνθρωπότητα ἔπεσε
πολύ χαμηλά, ἰσχυρίζεται ὁ Silva, γιατί λειτουργεῖ μέ τό
ἀριστερό ἡμισφαίριο καί εἶναι στραμμένη στήν ὕλη. Αὐτό
ἔγινε γιά πρώτη φορά μέ τήν πτώση στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ.
Μέ τή μέθοδο Silva ἀρχίζει μιά δεύτερη φάση τῆς ἀνθρώπινης ἐξέλιξης στόν πλανήτη. «Μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε
πῶς θά ἦταν ἡ ζωή στή γῆ, ἄν χρησιμοποιοῦσαν ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι καί τά δύο ἡμισφαίρια τοῦ ἐγκεφάλου;» (Ἐσύ ὁ
θεραπευτής, σ. 333). Ὁ Silva κάνει λόγο γιά τέσσερα ἐπίπεδα ἐγκεφαλικῆς λειτουργίας. Στό μέσο «ἐπίπεδο βῆτα»
χρησιμοποιεῖται μόνο τό 3-5% τοῦ δυναμικοῦ τοῦ ἐγκε-
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φάλου. Ἀκόμη καί ὁ Ἀϊστάιν δέν ξεπέρασε τό 10%. Ὅμως,
ἡ μέθοδος Silva λειτουργεῖ στή «διάσταση ἄλφα» καί οἱ
ὁπαδοί της μποροῦν νά ξεπεράσουν κατά πολύ τό 10%.
Παρόμοια κίνηση εἶναι ἡ «Ψυχοδυναμική» τοῦ Θεοφάνη Μπούκα μέ διάφορες ὀργανώσεις, ὅπως «Κέντρο Προγραμματισμοῦ Ζωῆς», «Ἐπιμορφωτική Ἐκπαιδευτική Ἑταιρεία» (περιοδικό Γονεῖς) κ.ἄ. Ἡ «Ψυχοδυναμική» ἐμπεριέχει, ὅπως ἰσχυρίζεται, «γνώσεις-κλειδιά ἀπό τήν ψυχολογία, τήν ψυχανάλυση, τήν κυβερνητική, τή φιλοσοφία, τή
θρησκεία, τή μεταφυσική, τή γιόγκα, τή φυσική ὑγεία, τή
σαηεντόλοτζυ, τήν ψυχολογία τῆς συμπεριφορᾶς, τήν ψυχολογία τοῦ Βάθους κτλ.». Ὑπάρχει «μόνο μία Σκέψη ἤ
Πνεῦμα, πού βασιλεύει πάνω σ’ ὅλη τή ζωή… Ἐμεῖς τό
βλέπουμε σάν τόν σπουδαιότερο Ἑαυτό μας, σάν τή διαχρονική καί ἄπειρη ὁλότητα, πού τήν ὀνομάσαμε Θεό»
(Ἐσώτερη δύναμη, σ. 3). Ὁ θεός, λοιπόν, ταυτίζεται μέ τή
Σκέψη. Βρίσκεται μέσα μας καί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας.
Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι κάτι ξεχωριστό ἀπό τό σύμπαν ἤ
ἀπό τόν θεό: «Εἶμαι ἕνα τμῆμα τοῦ ἄπειρου Σύμπαντος·
εἶμαι ἀπεριόριστος σέ σοφία καί δύναμη». «Μέσα στόν
ἴδιο τόν ἑαυτό μας βρίσκεται ἡ πραγματική εὐτυχία. Μέσα στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας βρίσκεται ὁ ἀπέραντος ὠκεανός τοῦ “θεϊκοῦ νέκταρ”». Ἄρα, «δέ θά χρειαστεῖ νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό – ἀλλά θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι δέν εἴμαστε κάτι ξεχωριστό ἀπό τόν Θεό» (Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ὅ.π., σ. 67).
Κατά συνέπειαν, ἡ «συνταγή» γιά τή λύση ὅλων τῶν
προβλημάτων εἶναι ἡ αὐτογνωσία. Ἡ αὐτογνωσία εἶναι τό
πᾶν, εἶναι ἡ σκέψη πού ἔχει κανείς γιά τόν ἑαυτό του, ἡ
αὐτοσυνειδησία του. Ἡ σκέψη εἶναι δύναμη. Θέλω καί
μπορῶ, εἶναι ὁ χαρακτηριστικός τίτλος βιβλίου τοῦ Θ.
Μπούκα. «Ὁτιδήποτε θέλουμε νά πετύχουμε, γίνεται
πρῶτα σκέψη καί ὕστερα μετατρέπεται σέ πράξη», ἀρκεῖ
«νά τό σκεφθεῖς καθαρά, ἔντονα καί θετικά» (ὅπ., σ. 103).
Ἡ συνταγή τοῦ Μπούκα ὑπόσχεται, ὡς συνήθως, τή λύση
ὅλων τῶν προβλημάτων: ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ
μόνο τό 10% «ἀπό τίς δυνάμεις του», μαθαίνετε «πῶς νά
χρησιμοποιεῖτε τό ὑπόλοιπο 90% τοῦ μυαλοῦ σας» (σ. 95).
Ἐπίσης, ἀποκτᾶτε «τέλεια μνήμη», μαθαίνετε «τό μυστικό τῆς αἰώνιας νεότητας», τή μέθοδο «γιά νά κερδίζετε
χρήματα χωρίς ἄγχος· τό μεταφυσικό μυστικό τοῦ πλούτου». «Τό χρῆμα εἶναι πνευματικό»! «Δέν εἶναι δυνατόν
νά εἶστε σύγχρονα πνευματικό ἄτομο καί φτωχός… τό
φτωχό ἄτομο δέν εἶναι πνευματικό» (σ. 93-94). Ἄν κάποιος
σκεφτεῖ τόν ἑαυτό του «γοητευτικό, ἑλκυστικό, σέξυ», θά
ξαφνιαστεῖ «μέ τίς ἐπιτυχίες πού θά σημειώσει», θά τραβάει τούς ἄλλους «σάν μαγνήτης» (σ. 104). Οἱ «ψευδοθρησκευτικές καί βλαβερές πίστεις» θέτουν φραγμούς στή σεξουαλική δραστηριότητα, ὅμως «ἀληθινή πνευματικότητα καί σεξουαλικότητα ἀλληλοσχετίζονται πάντα». Κάθε
περιορισμός στόν ἔρωτα ἤ στό σέξ ὁδηγεῖ σέ διαστροφή.
Γιά τό σέξ δέν ὑπάρχει «ἰδιαίτερη ὥρα», «ἰδιαίτερος τόπος»,
«ἰδιαίτερος τρόπος», οὔτε «ἰδιαίτερη ἡλικία». Γιά νά «ἀπε-

λευθερωθεῖ» κάποιος ἀπό τίς «ἀπαγορεύσεις», ὁ Μπούκας
συνιστᾶ «νά κοιμᾶται γυμνός» καί νά κυκλοφορεῖ στό σπίτι
του γυμνός, ἀκόμη καί μπροστά στά παιδιά του! (σ. 97-98).

Ὀρθόδοξη θεώρηση καί ἀξιολόγηση

Οἱ δάσκαλοι τῆς «θετικῆς σκέψης» χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί χριστιανική ὁρολογία, κάνοντας λόγο γιά «θεό»,
«πίστη», «προσευχή» κ.λπ. καί ἐπικαλούμενοι χωρία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἰσχυρίζονται ὅτι πρόκειται γιά μέθοδο ἀπόλυτα συμβατή μέ τή χριστιανική πίστη, οἱ δέ ὁπαδοί τους ἐπαναλαμβάνουν συνήθως τό πολύ γνωστό: «Ἀπό τότε πού γνώρισα τήν ὁμάδα ἔγινα καλύτερος χριστιανός»! Ὡστόσο, οἱ ὅροι αὐτοί
χρησιμοποιοῦνται μέ ἀντεστραμμένο περιεχόμενο καί μέσω μιᾶς χριστιανικῆς ὁρολογίας διδάσκεται ἡ πλήρης ἀκύρωση τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου.
Ἔτσι, ὁ «θεός» τῆς «θετικῆς σκέψης» εἴτε εἶναι μιά ἀπρόσωπη Ἐνέργεια, πού διαχέεται στό σύμπαν, ὅπως σέ ὅλες
τίς ὁμάδες τῆς Νέας Ἐποχῆς, εἴτε εἶναι ὁ θεοποιημένος ἑαυτός μας. «Ἡ παλαιά θρησκεία λέει ὅτι ἄθεος εἶναι αὐτός πού
δέν πιστεύει στόν Θεό. Ἡ νέα θρησκεία λέει ὅτι ἄθεος εἶναι
ὅποιος δέν πιστεύει στόν ἑαυτό του», ἀναφέρει κείμενο
ἀποδιδόμενο στόν Θεοφάνη Μπούκα (Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ὅ.π., σ. 93). Κατά συνέπειαν, δέν ὑπάρχει Θεός ἔξω ἀπό
μᾶς. Θεός εἶναι ὁ ἑαυτός μας! «Τό θεῖο τμῆμα τοῦ ἑαυτοῦ
μας, πού τό ἔχω ὀνομάσει σκέψη καί Θεό, εἶναι μιά δύναμη
μέσα στό σύμπαν, τήν ὁποία εἴμαστε ἱκανοί νά τήν συντονίσουμε μέ αὐτό πού πιστεύουμε», ἰσχυρίζεται ἄλλος δάσκαλος τῆς «θετικῆς σκέψης» (Γ. Ντύερ, Πίστεψέ το καί θά
τό δεῖς, σ. 258). «Ἄν ἐξετάσετε τίς διδασκαλίες τῶν ἀνωτέρων πνευματικῶν δασκάλων, θά δεῖτε ὅτι ὅλοι λένε τό ἴδιο
πρᾶγμα μέ διαφορετικό τρόπο. “ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
εἶναι μέσα σας”, “Ἀναγνωρίστε τή δική σας σπουδαία θεότητα καί μεγαλοπρέπεια”» (ὅ.π., σ. 45).
Κατά συνέπειαν, ἡ πίστη τῆς «θετικῆς σκέψης» δέν
εἶναι ἡ πίστη στόν Θεό, ἀλλά ἡ πίστη στόν ἑαυτό μας. Ὁ
ἄνθρωπος προτρέπεται νά ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν
ἑαυτό του καί νά τόν λατρεύει: «Πίστευε στόν ἑαυτό σου,
πίστευε στόν ἑαυτό σου, πίστευε στόν ἑαυτό σου, πίστευε
στόν μοναδικό Θεό, αὐτό εἶναι τό μυστικό γιά νά ξυπνήσει
τό μεγαλεῖο της ψυχῆς. Κι ἄν πιστεύεις σέ δεκάδες Θεούς,
ἀλλά δέν ἔχεις πίστη στόν ἑαυτό σου, δέν ὑπάρχει σωτηρία
γιά σένα» (Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ὅ.π., σ. 93). Κατά τόν ἴδιο
τρόπο, ἡ προσευχή, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει Θεός ἔξω ἀπό μᾶς,
εἷναι μιά «συζήτηση» τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν «Θεό ἑαυτό»
του, πού ἐνεργοποιεῖ τίς ὑποτιθέμενες ἀπόκρυφες δυνάμεις μας καί ἐνισχύει ἁπλῶς τήν πεποίθηση τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιτύχει αὐτό πού θέλει.
Ὅμως, ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Θεός τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἶναι ὁ προσωπικός Θεός τῆς Ἁγίας Τριάδος. Eἶναι
τά πρόσωπα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν εἶναι τό Παγκόσμιο Πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς,
οὔτε ἡ «Καθαρά Ἐνέργεια» («Actus Purus») τοῦ ἀριστο-
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τελικοῦ συστήματος καί τῆς μεσαιωνικῆς δυτικῆς θεολογίας. Ἐκτός τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, δέν ὑπάρχει ἄλλος θεός.
Ὑπάρχουν μόνο «τά εἴδωλα τῶν ἐθνῶν»: θεοποιημένα
πράγματα, θεοποιημένα πρόσωπα, θεοποιημένες ἰδέες καί
θεοποιημένες καταστάσεις. Ἀπό τά τρία θεῖα πρόσωπα
πιό οἰκεῖο σέ μᾶς εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ, ἐπειδή ὁ Υἱός
ἔγινε ἄνθρωπος. Μόνο δι’ Αὐτοῦ γνωρίζουμε τόν Πατέρα
καί λαμβάνουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα «κατά χάριν»! Ὁ Χριστός
εἶναι ἡ μοναδική «ὁδός» πρός τόν Πατέρα καί ἡ μοναδική «ὁδός» τῆς σωτηρίας μας. Ἐκτός τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει σωτηρία! Σέ ὅσους Τόν ἀγαποῦν καί τηροῦν τίς ἐντολές Του, ἔρχεται ἐντός τους μαζί μέ τόν Πατέρα («κατά
χάριν» καί ὄχι «κατά φύσιν» ἤ «καθ’ ὑπόστασιν») καί «μονήν (κατοικίαν) παρ’ αὐτοῖς ποιεῖ» (Ἰω. 14,23). Αὐτή ἡ ἐνοίκηση τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ μέσα μας εἶναι ἡ «ἐντός ἡμῶν
Βασιλεία»: «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν»
(Λουκ. 17,21). Τό ὅτι ὁ Θεός εἶναι «ἐντός ἡμῶν» μόνο «κατά χάριν» (οὐδέποτε ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται μέ τόν Θεό
«κατά φύσιν» ἤ «καθ’ ὑπόστασιν») σημαίνει ὅτι «κατά φύσιν» καί «καθ’ ὑπόστασιν» (δηλαδή ὡς πρόσωπο) εἶναι
«ἐκτός ἡμῶν» καί «ἔναντι ἡμῶν».
Αὐτό σημαίνει ὅτι μποροῦμε νά ἱστάμεθα ἐνώπιόν Του
στήν προσευχή καί νά συνομιλοῦμε μαζί Του «πρόσωπο
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πρός πρόσωπο». Ἡ προσευχή εἶναι σχέση δύο προσώπων,
εἶναι διαπροσωπική σχέση, καί ὄχι ἐνέργεια ἑνός, ἀναφερομένου στόν ἑαυτό του. Κάθε ἀνθρώπινη ἐνέργεια, πού
δέν εἶναι σχέση δύο προσώπων, μπορεῖ νά εἶναι διαλογισμός ἀνατολικοῦ τύπου, μπορεῖ νά εἶναι μέθοδος αὐτογνωσίας, μπορεῖ νά εἶναι ὀνειροπόληση καί φαντασία, ἀλλά σέ
καμία περίπτωση δέν εἶναι προσευχή. Κατά τόν ἴδιο τρόπο,
ἡ πίστη ἔχει ἀναφορά ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο: ἀναφέρεται
στόν Θεό καί ὁδηγεῖ στόν Θεό. Εἶναι πίστη στόν Χριστό
καί στή διδασκαλία Του. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίστηκε
σκληρά γιά νά διαφυλάξει τήν αὐθεντικότητα τῆς πίστεως,
ἀφοῦ ἡ ἐσφαλμένη πίστη ὁδηγεῖ ἐκτός τοῦ Θεοῦ καί αὐτή
τήν ἐσφαλμένη πίστη τήν ἀποκαλοῦμε «αἵρεση».
Εἶναι φανερό ὅτι οἱ τεχνικές τῆς «θετικῆς σκέψης» ὄχι
μόνο δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλά
βρίσκονται στόν ἀντίποδά της. Ὁδηγοῦν ἐκτός τοῦ Θεοῦ
καί ἐκτός τῆς σωτηρίας, ἀπεργαζόμενες τή δαιμονοποίηση τῶν ὁπαδῶν τους. Ἀποτελοῦν ἐπανάληψη τῆς ἀρχαίας
πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί μιᾶς ἄλλης, πού προηγήθηκε: τῆς πτώσεως τοῦ Ἑωσφόρου. Ὁ Ἑωσφόρος ἐξέπεσε ἀκριβῶς ἐπειδή παρατήρησε τόν ἑαυτό του, ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τόν ἑαυτό του, ἐμπιστεύτηκε τόν ἑαυτό του
καί πίστεψε ὅτι εἶναι θεός! 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Σ

τὶς 15 Ὀκτώβρη, πρόωρα καὶ ἀπρόσμενα, μετανάστευσε γιὰ τὴν ἄλλη
ζωή ἡ ἀγαπημένη μας πρεσβυτέρα Σοφία Σκιαδαρέση-Τσαούσογλου, σύζυγος τοῦ ἀποφοίτου τῆς Σχολῆς μας π. Νικολάου Σκιαδαρέση, προϊσταμένου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Πατρῶν καὶ τέως Διευθυντῆ τοῦ ἐκεῖ Ἐκκλησιαστικοῦ
Λυκείου. Συλλυπητήρια ἐγκάρδια στὸν π. Νικόλαο, στὰ παιδιά τους, τὰ ἐγγόνια τους καὶ στοὺς δικούς τους.
Ἡ πρεσβυτέρα Σοφία ἔφυγε, ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρει ἀκόμη πολλά στὸν ἀκάματο π. Νικόλαο, στὰ παιδιὰ τους, στὰ ἐγγόνια τους, στοὺς συγγενεῖς τους καὶ στὴν κοινωνία τῶν Πατρῶν. Σὲ ὅλους αὐτούς, ποὺ μιὰ ὁλόκληρη ζωή στάθηκε δίπλα τους μυστικὰ καὶ ἀθόρυβα. Καὶ πρόσφερε ἁπλόχερα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀγαπήθηκε πολύ. Ἀγαπήθηκε ἡ ἀρχοντιά της, ἡ ἁπλότητα
τοῦ χαρακτήρα της, ἡ σιωπηλή ἀγάπη της καὶ οἱ πολλὲς ἄλλες ἀρετές της,
γιὰ τὶς ὁποῖες μιλάει ὅλη ἡ Πάτρα.
Ἡ ἀείμνηστη ἦταν δίδυμη ἀδελφή τοῦ Μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλου,
ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἔφυγε πρόωρα πρὶν από μερικοὺς μῆνες, καὶ ἀδελφὴ τῆς Μαργαρίτας Καγιαβὰ, ἡ ὁποία ὁμοίως ἐκοιμήθη πρὶν ὁλοκληρωθεῖ ὁ χρόνος. Ἄς
τοὺς ἔχει ὁ Θεὸς καὶ τοὺς τρεῖς στὰ δεξιά του.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τελέσθηκε στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα, μὲ τὴν παρουσία
πολλῶν ἀρχιερέων, ἱερέων καὶ πλήθους κόσμου, ὁ ὁποῖος ἦλθε νὰ τιμήσει τὴν ἀρχόντισσα πρεσβυτέρα καὶ νὰ παρηγορήσει τὰ παιδιά της καὶ τοὺς δικούς της.
Εὐχόμαστε ὅλοι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου νὰ ἔχει τὴν ἀείμνηστη Σοφία μας στὰ δεξιά του. Νὰ συντηρεῖ
στὸν ἀγαπημένο μας π. Νικόλαο καὶ στὰ ἐκλεκτὰ παιδιά τους καὶ ἐγγόνια τους τὴ μνήμη της ἄσβεστη. 
π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης
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ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΜΟΛΥΠΗΣ
Με αφορμή την επίσκεψη-προσκύνημα στην «Κωνσταντίνου Πόλιν»
υπό Πρωτοπρεσβυτέρου Λάμπρου Χρ. Τσιάρα

Του π. Λάμπρου Χρ. Τσιάρα

Α

ν γνωρίζουμε λίγα ή αν γνωρίζουμε
πολλά για την πόλη της ψυχής μας,
για την έως ουρανού ύψωσή της και την
έως άδου καταβίβασή της, όσα κι αν γνωρίζουμε, η συνείδηση της Ρωμηοσύνης ξυπνά μέσα μας μνήμες και βιώματα αιώνων,
καθώς «διερχόμεθα καί ἀναθεωροῦμεν τά
σεβάσματά» της.
Πόλη της χαρμολύπης τη χαρακτηρίσαμε· και είναι πράγματι. Όταν βλέπεις περίλαμπρες Εκκλησίες, με κορυφαία την
Αγία Σοφία –το σέμνωμα της οικουμένης–,
να μένουν αλειτούργητες για τους πιστούς
και να λειτουργούνε ως μουσεία, βεβαίως
πονάς και θλίβεσαι… Τα ιερά αυτά μνημεία της πίστεως και της λατρείας στέκουν
εκεί, με ανεξάλειπτα στο σώμα τους «τά
στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ», που τους προξένησαν αδίστακτοι «αδελφοί» μας εκ της Δύσεως, το πρώτον, και,
ακολούθως, ιταμοί και ανελέητοι ολετήρες εξ Ανατολών.
Στέκουν κι απέναντι στον χρόνο, στους αιώνες που πέρασαν από πάνω τους. Στέκουν για να «διηγοῦνται δόξαν
Θεοῦ» και να διαιωνίζουν την πίστη των ορθόδοξων Ρωμηών. Τα σεβάσματα της Βασιλεύουσας, παρ’ όλους τους
βανδαλισμούς, τις δηώσεις, τις βεβηλώσεις, τα «μαρτύρια» που υπέστησαν, δεν υποτάχτηκαν στον θάνατο,
αλλ’ ως λειτουργημένα ενδιαιτήματα του Θεού καινοποιήθηκαν· ἐλαβαν «ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην»,
πέρασαν στον μέλλοντα αιώνα.
Αλλά και οι λίθοι των ερειπωμένων ιερών δεν ακινητοποιήθηκαν από τον θάνατο. Αυτοί οι λίθοι, κάποτε, λειτούργησαν ως υλικό δομημένο σε ναούς και, ταυτοχρόνως, λειτουργήθηκαν. Και ξέρουμε πως ό,τι είναι λειτουργημένο
αγιάζεται και σώζεται, δηλ. αθανατίζεται· «θάνατος αὐτοῦ
οὐκέτι κυριεύει». Κι αν πέρασαν οι λίθοι αυτοί δοκιμασίες,
σαν και αυτές που μνημονεύουμε πιο πάνω, όμως κρατούνε μέσα τους το φως της θείας χάριτος, γι’ αυτό και είναι
«πολυτιμότεροι λίθων πολυτελῶν». Κι αν πέρασαν αιώνες
από πάνω τους, κι αν, ίσως, χώθηκαν κάποτε μέσα στη γη,
παραμένουν εντούτοις εις το διηνεκές «λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι». Παραμένουν λοιπόν ζωντανοί οι λί-

θοι και… ομιλούν με την κραυγαλέα σιωπή τους. Αν θέλουμε να τους ακούσουμε, έχουν να μας πουν πολλά για τη
μαρτυρική τους ιστορία, για το πέρασμά τους μέσ’ από φωτιά και από σίδηρο… Κι αν πλησιάσουμε, θ’ ακούσουμε από
μέσα τους να βγαίνουν θρήνοι και κλαυθμοί και στεναγμοί
αλάλητοι ψυχών αθώων, που «έπεσαν» μαζί τους…
Προσκυνητές, λοιπόν, κι εμείς των ιερών προσκυνημάτων της Πόλης, φιλήσαμε με ευλάβεια εικόνες ιερές,
άγια λείψανα, κειμήλια, αλλά και τοίχους ναών και πύλες
και κολόνες –λίθινες και μαρμάρινες– κι ακόμα, πέτρες
αγιασμένες… και κατενύγη η ψυχή μας. Κατάνυξη αυτό
θα πει: πόνος γλυκός· «νύξις», που προκαλεί μέσα σου πόνο και συγκίνηση, αλλά, συνάμα, και αγαλλίαμα καρδίας,
αναψυχή και παρηγορία.
Η εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων κατά την πρώτη και
τη δεύτερη Άλωση της Πόλης φάνηκε «ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων» ολοσχερής αφανισμός και «σύντριμμα». Όμως, όλοι
οι άνθρωποι εκείνοι, «οἱ λογισθέντες ὡς πρόβατα σφαγῆς»,
«εἰσίν ἐν είρήνη». Το αθώο αίμα τους είναι και θα μένει εσαεί
ο «στολισμός» της «Νύμφης του Αρνίου», η «πορφύρα» και
η «βύσσος» της. Αυτό για μας, αγαπητέ αναγνώστη, είναι
αγαλλίαμα καρδίας και χαρά, την οποίαν «οὐδείς αἴρει
ἀφ’ ἡμῶν». Πέραν τούτου, ο βίος και η ιστορία των εκεί τελειωθέντων πατέρων και αδελφών μας, η πίστη και η λα-
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τρεία, τα γράμματα και οι τέχνες, οι υψηλές δημιουργίες
και ο πολιτισμός τους, όλα αυτά αποτελούν για το Γένος
μας ανεκτίμητο πνευματικό θησαύρισμα και ιερή παρακαταθήκη, που σέβεται και θαυμάζει η οικουμένη. Αυτή η
πνευματική-πολιτιστική κατάθεση δεν καταργείται ποτέ
από τη βαρβαρότητα. Καταργείται μόνον αφ’ εαυτής· όταν
δηλ. οι κληρονόμοι της –τα παιδιά της, εμείς– την απεμπολήσουν από παχυλή άγνοια ή χάριν σκοπιμοτήτων…
Η Θεία Πρόνοια έδωκε στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως τον κλήρο να σηκώνει στους ώμους της αυτή τη βαριά κληρονομιά. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο –ο
Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος και οι
περί Αυτόν Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς– «Πνεύματι Θεοῦ
ἀγόμενοι», βαδίζουν τη «στενή καί τεθλιμμέμη ὁδό», αίροντες τον σταυρόν τους και καλούντες τις κατά τόπους
Εκκλησίες να τηρούν την ενότητα και την ομοφροσύνη,
υπό τη σκέπη πάντοτε της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας· διότι έτσι προάγεται το έργο της Μίας, Αγίας,
Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και πραγματοποιείται η αποστολή της. Ειδικότερα, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας έθεσε ως πρώτο και κύριο μέλημά του αυτήν ακριβώς την ενότητα, για την οποία ο Ιη-
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σούς Χριστός στην Αρχιερατική του προσευχή (Ιωάν. Κεφ.
17) πέντε φορές παρακαλεί τον Πατέρα υπέρ των μαθητών Του και υπέρ όλων των πιστών, «ἴνα ὧσιν ἕν». Κι ενώ
καταβάλλει διαρκώς πολλές προσπάθειες, προκειμένου
να επισυνάξει τα τέκνα Ιερουσαλήμ «ὅν τρόπον ἐπισυνάγει ἡ ὄρνις τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέρυγας», δυστυχώς δέχεται από κάποιες πλευρές πάρθεια βέλη, μάλιστα
δε και εξ οικείων… Ας μας συγχωρηθεί η τόλμη να πιστεύουμε ότι θα ταίριαζε στον Πατριάρχη μας ο (παύλειος)
περιφραστικός χαρακτηρισμός, ότι δηλ. είναι «ἡ μέριμνα
πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν» (Β΄ Κορ. 11, 28).
Τέλος πάντων, κάθε επίσκεψη στην Πόλη είναι ευκαιρία όχι απλώς για εφήμερες συναισθηματικές εξάρσεις
(εύλογες βέβαια κι αυτές), αλλά, κυρίως, για έναν αναβαπτισμό στη μήτρα του Γένους μας, και μια αναβίωση εντός
μας της συλλογικής αυτοσυνειδησίας και ταυτότητός μας.
Είμαστε ευτυχείς που η επίσκεψή μας στην Πόλη και
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ένα αληθινό προσκύνημα, ένας πόνος και συνάμα μια ευφρόσυνη ελπίδα.
Ένα μένει· η προσευχή: «Κύριε φύλαττε τήν Πόλιν Σου,
τήν δέ Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἐκκλησίαν Σου στερέωσον». 

«ΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ»
Διήγημα του Αργύρη Νικ. Τσίχλα

Ι

ούλιος του 1944. Η μάνα μου είχε πάει με τη Μούσκα,
το μουλάρι του παππού μου, ψάρια στη Δεσφίνα, για να
τα ανταλλάξει με αλεύρι, όσπρια, τυρί. Δεν περνούσαν
τότε τα χαρτονομίσματα. Και ο πατέρας μου ήταν στον
κάβο του Μακρανικόλα με τη βάρκα για ψάρεμα. Έτσι, μένοντας εγώ ανεπίβλεπτος, αφού η γιαγιά μου, η γριά Καραμτούλαινα, δεν μπορούσε, λόγω της παθολογικής αγάπης της, να μου επιβληθεί, βρήκα την ευκαιρία να ξεπορτίσω, ντάλα μεσημέρι, που έβραζε ο τόπος, για τη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσω το λιοπύρι του Ιουλίου.
Πήρα λοιπόν παραμάσχαλα την ΑΡΓΩ, τη βάρκα που
μου είχε ναυπηγήσει ο θείος μου ο Γιώργος ο Κερκυραίος,
που ήταν δεξιοτέχνης καραβομαραγκός από το Μαντούκι της Κέρκυρας, και πήγα κατευθείαν στον μόλο μας. Κάθε ψαράς τότε στην Αντίκυρα είχε τον μόλο του, όπου
άραζε τη βάρκα του, και το καλοκαίρι κοίμιζε την οικογένειά του, για να αποφεύγει τη ζέστα και τα κουνούπια. Θέριζε η ελονοσία.
Είχαμε πρόσφατα διδαχθεί στο δημοτικό σχολείο τα
της Αργοναυτικής Εκστρατείας και η παιδική φαντασία
μου οργίαζε. Τότε έμαθα, ανάμεσα στ’ άλλα, ότι μεταξύ
των Αργοναυτών ήταν και ένας Αντικυραίος, ο Ναυολίδης Ίφιτος, ο πατέρας του Σχεδίου και του Επίστροφου
που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, ως επικεφαλής

των Φωκέων για να αποκαταστήσουν τη χαμένη τιμή της
Ωραίας Ελένης. Ο Σχεδίος μάλιστα ήταν ο πρώτος Έλληνας που σκοτώθηκε πάνω από τον νεκρό του Πατρόκλου,
στην προσπάθειά του να αποτρέψει τους Τρώες να σύρουν το σώμα του στην πόλη τους, για να αποκτήσουν
δόξα. Μου άρεσε άλλωστε να κάθομαι με τις ώρες στην
ακρογιαλιά και ν’ αγναντεύω το πέλαγος, περιμένοντας
το πιθανό, όπως ήταν η επιστροφή του πατέρα μου ή του
παππού μου από το ψάρεμα, αλλά και το αναπάντεχο,
όποιο κι αν ήταν αυτό. Τώρα θα σαβούρωνα με έρμα την
άμμο την ΑΡΓΩ, για να αποκτήσει ευστάθεια, θα έδενα
την άκρη μιας κίτρινης πετονιάς στην πρύμη της, για να
την τραβήξω πίσω στη στεριά, θα τσιμάριζα το λατίνι πανί της, και θα την άφηνα στην πρώτη πνοή του ανέμου
ν’ αρμενίσει, για να προϋπαντήσει όλους τους θαλασσοδαρμένους. Πριν προλάβω όμως να καθελκύσω την ΑΡΓΩ στη θάλασσα, άκουσα τους χτύπους της μηχανής ενός
καϊκιού, που μόλις μπουκάριζε στο λιμάνι από τον Κάβο
της Κεφαλής. Μπαμ, μπαπ, μπαπ. Δε μου ήταν και τόσο
γνώριμος ο ήχος, γι’ αυτό και δεν μπόρεσα να προσδιορίσω την ταυτότητα του καϊκιού. Μου χάλαγε όμως όλα
τα σχέδια, γιατί φαινόταν να έχει πλώρη καταπάνω μου.
Αν αφήσω, σκέφθηκα, τώρα την ΑΡΓΩ, να βγει στ’ ανοιχτά, θα τρακάρει με το άλλο πλεούμενο, και θα τη χάσω.
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Έτσι δε που είναι φορτωμένη με άμμο, θα πάει στον βυθό
της θάλασσας.
Για να αποφύγω λοιπόν την πιθανή πρόκληση ναυαγίου, πήρα προσεκτικά την ΑΡΓΩ, της άδειασα την άμμο
στη θάλασσα, την εξασφάλισα στο σπίτι μας και επέστρεψα στον μόλο. Στο μεταξύ, το καΐκι είχε πλησιάσει αρκετά, αλλά τώρα είχε η πλώρη πιο αριστερά, πήγαινε στο
κιόσκι του Παναγή του Παπακωνσταντίνου. Παρατηρώντας το από κοντά το αναγνώρισα. Ήταν το σκάφος του
ΕΛΑΝ (Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Ναυτικού),
με την ένδειξη Κ. 3, και κυβερνήτη τον Γλαύκο. Όχι βέβαια τον γιο του Ποσειδώνα και της Αλκυόνης, αλλά τον
Μήτσο τον Κλιώρα, που είχε καταταγεί στο ΕΛΑΝ του Κορινθιακού Κόλπου με αυτό το ψευδώνυμο. Από το πλήρωμά του γνώριζα τους Αντικυραίους: τον Γιάννη τον Αρκούδη, τον Νίκο τον Μπουλουκάνα, ή καπετάν Βοριά, και
τον Γιώργη τον Λόη. Τους άλλους δεν τους ήξερα.
Μέσα στο καΐκι ήταν στοιβαγμένοι στο αμπάρι περίπου τριάντα αιχμάλωτοι, ανήμποροι ν’ αλλάξουν τη μοίρα τους, αφού τους σημάδευαν με τα πολυβόλα πέντε αποφασισμένοι αντάρτες. Από αυτούς οι είκοσι οχτώ ήταν
Ιταλοί, που είχαν παραδοθεί στους αντάρτες του ΕΛΑΣ,
πριν από έναν και πλέον χρόνο, με τη συνθηκολόγηση
του Ιταλού στρατηγού Μπαντόλιο στις 8/9/1943, και οι
άλλοι δυο ήταν Γερμανοί (ο ένας γιατρός και ο άλλος αξιωματικός της αεροπορίας), που τους αιχμαλώτισε μια νυχτερινή περίπολος των ανταρτών έξω από το χωριό Βάγια, και από εκεί τους μετέφεραν στο Σαράντι για να προωθηθούν στη συνέχεια στο αρχηγείο του ΕΛΑΣ, στα βουνά
της Ρούμελης, μέσω της Αντίκυρας. Οι Ιταλοί μιλούσαν
λίγα ελληνικά, οι Γερμανοί δεν ήξεραν ούτε μία λέξη ελληνική. Ήταν πρόσφατη η αιχμαλωσία τους και δεν πρόλαβαν να προσαρμοσθούν γλωσσικά.
Ο θάνατος φτερούγιζε τότε πάνω από τη Ρούμελη. Μας
άγγιζε όλους η φρίκη του πολέμου. Τα πρωτοφανή εγκλήματα των Γερμανών στο Δίστομο, που σκότωσαν 205 Διστομίτες από 1 έτους μέχρι 84 ετών, ξεκοίλιασαν εγκύους
γυναίκες, στη Λιβαδειά, στον Καρακόλιθο, στη Δεσφίνα
και αλλού, αντί να καθηλώσουν από φόβο τον κόσμο, τον
εξαγρίωσαν. Η βία του κατακτητή έφερνε την αντιβία των
ανταρτών και ο κύκλος του αίματος μεγάλωνε. Ο αρχικός
φόβος και κρυφός θαυμασμός για τους άτρωτους και ανίκητους Γερμανούς υπερανθρώπους του Νίτσε είχε σιγά σιγά παραχωρήσει τη θέση του σε μια άγρια και ανελέητη
αποφασιστικότητα για εκδίκηση. Έτσι, στις 5/8/1944 οι
αντάρτες του καπετάν Κρόνου χτύπησαν τους Γερμανούς
στις Καρούτες, ένα χωριό της Γκιώνας, και σκότωσαν τριακόσιους πέντε από αυτούς.
Οι αντάρτες ζούσαν σε μια πρωτοφανή και απερίγραπτη πατριωτική έξαψη, που διαχεόταν ακόμη και σ’ εμάς
τα μικρά παιδιά. Στην κυριολεξία δεν τους τρόμαζε πλέον
τίποτα. Ο θάνατος είχε γίνει θέμα ρουτίνας. Ώρες ώρες
σκέπτομαι ότι κάτι παρόμοιο πρέπει να είχε συμβεί και το

1821, που δεν μπορώ όμως να το περιγράψω. Απλώς το
βίωσα όπως όλοι άλλωστε οι συγχωριανοί μου.
Όταν κάποιοι από τους αντάρτες, που στάθμευαν στην
Αντίκυρα και είχαν θύματα στις οικογένειές τους (αδελφούς, γονείς κ.λπ.), πληροφορήθηκαν ότι ανάμεσα στους
αιχμαλώτους ήταν και δυο Γερμανοί, σκοτισμένοι από τη
θλίψη και το μίσος, αποφάσισαν να εκδικηθούν τον θάνατο των δικών τους εκτελώντας τους Γερμανούς. Μόλις οι
Ιταλοί αιχμάλωτοι, από τις κινήσεις των ανταρτών και τους
ψιθύρους, κατάλαβαν τις προθέσεις τους, φοβήθηκαν ότι
τελικά θα είχαν και αυτοί την ίδια τύχη. Οι αντάρτες προσπάθησαν να τους καθησυχάσουν, διαβεβαιώνοντάς τους
ότι τους Γερμανούς θα τους έστελναν στο αρχηγείο των
ανταρτών και δεν έπρεπε να φοβούνται. Μάταιος κόπος,
οι Ιταλοί δεν πείσθηκαν. Θυμάμαι ακόμη τον πανικό που
τους διέτρεξε, την αγωνία του θανάτου αποτυπωμένη στα
πρόσωπά τους, τις ικεσίες τους, τα δάκρυά τους και τον
ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Λύγισαν από τον
φόβο. Γονάτισαν. Σήκωσαν τα χέρια παρακλητικά προς
τους αντάρτες που τους επιτηρούσαν και άρχισαν να
κλαυθμηρίζουν παράταιρα τον ελληνικό Εθνικό Ύμνο: «Σε
γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη….». Μου θύμιζαν καλαμιές στη ρεματιά, που τις λύγιζαν ανυπεράσπιστες οι θερμές πνοές του λίβα. Το θέαμα ήταν συγκλονιστικό. Τους λυπήθηκα. Οι αντάρτες δεν τους κακομεταχειρίστηκαν. Από τη στάση των Ιταλών συνειδητοποίησα κι
εγώ ότι τελικά οι δυο Γερμανοί οδεύουν προς τον θάνατο,
θα εκτελεστούν. Και αναρωτήθηκα: με ποιο τρόπο άραγε;
Θα τους κρεμάσουν, όπως οι ομόφυλοί τους κρέμασαν πριν
από λίγες ημέρες δέκα αθώους νέους της Λιβαδειάς, από
τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου ΕΛΙΚΩΝΑΣ της πόλης; Θα
τους σφάξουν, όπως έσφαξε ο Άρης ο Βελουχιώτης τους
Ιταλούς αιχμαλώτους μετά τη μάχη, στη Ρεκά της Γκιώνας, επειδή και αυτοί είχαν εκτελέσει Έλληνες ομήρους;
Θα τους τουφεκίσουν, ή θα τους γκρεμίσουν από κανένα
γκρεμό; Τους αναζήτησα ανάμεσα στους άλλους αιχμαλώτους που είχαν αποβιβαστεί στη στεριά, και όταν δεν
τους εντόπισα, κατάλαβα ότι τους πήραν οι αντάρτες για
εκτέλεση. Έτρεξα ξοπίσω τους. Τους πρόλαβα. Είχαν πάρει τον δρόμο για τον Αϊ-Γιώργη, το εξωκλήσι που είναι
έξω από την Αντίκυρα. Όταν όμως έφθασαν στο ύψος της
δεξαμενής, έστρεψαν δεξιά, και προχωρώντας με κατεύθυνση την πηγή, δρασκέλιζαν στο βάδισμά τους ταπεινούς
σχοίνους, λυγαριές, ασπάλαθρα, και ποδοπατούσαν τα φυτά της κάππαρης και των θυμαριών. Έτσι έφθασαν στο τρίστρατο. Εκεί σταμάτησαν. Το μέρος προσφερόταν, καθώς
φαίνεται, για εκτέλεση. Έριξα μια ματιά γύρω μου. Ψηλά
στο βουνό. Κρεμασμένος, οι απρόσιτες σπηλιές του φάνταζαν τραγικές μάσκες, που έμοιαζαν να μας απειλούν
και να μας ψέγουν. Πίσω μου μόλις διέκρινα το κάτασπρο
ιερό του Αγίου Γεωργίου. Ασυναίσθητα άρχισα να σιγοψέλνω σε ήχο τέταρτο το απολυτίκιό του: «Ως των αιχμα-
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λώτων ελευθερωτής και υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός…». Ήταν ο προστάτης μου Άγιος. Εκεί είχαμε καταφύγει στις 21/4/1941, όταν τα γερμανικά Στούκας βομβάρδισαν τα πλοία που ήταν αραγμένα στην Αντίκυρα.
Οι αντάρτες έστησαν τους δυο Γερμανούς στην αριστερή όχθη του χειμάρρου, που έκοβε τότε στα δυο την Αντίκυρα, κάτω από τα κλαδιά μιας γέρικης μοναχικής ελιάς,
που γύρω της φύτρωναν βάτοι, λυγαριές, σχοίνα και ασπάλαθρα. Δεν είχε πια για αυτούς οδό. Πίσω τους και πιο πάνω στο ύψωμα, μια συστάδα μικρών κυπαρισσιών πρόβαλαν το μπόι τους στον ορίζοντα σαν θαυμαστικά απορίας.
Οι άνδρες του αποσπάσματος στάθηκαν στη δεξιά όχθη
του χειμάρρου, ενώ ο επικεφαλής τους, με ένα ανάλαφρο
σάλτο, πήδησε επάνω σε έναν τεφρό βράχο. Επακολούθησε νεκρική σιγή. Εγώ, προκειμένου να προλάβω να μαζέψω τους άδειους κάλυκες από τα όπλα των ανταρτών του
αποσπάσματος, πριν τους πάρουν τα άλλα παιδιά, πήγα
και στάθηκα μπροστά στον πιο ψηλό αντάρτη κάτω από
το όπλο του. Το κύριο μέλημά μου ήταν οι κάλυκες! Πόσο
είχε ευτελισθεί στ’ αλήθεια η αξία της ανθρώπινης ζωής.
Με την ευκαιρία όμως θα έβλεπα και πώς ξεψυχούν οι άνθρωποι. Γιατί πριν από λίγες ημέρες, όταν ξεψυχούσε ο
παππούς μου ο Αργύρης, μ’ έβγαλαν έξω από το σπίτι για
να μην τον δω να πεθαίνει και τρομάξω.
Πριν δοθεί το παράγγελμα «επί σκοπόν», οι δυο Γερμανοί άρχισαν να χειρονομούν και να φωνάζουν στα γερμανικά να έρθει ο Αλέκος. Μην έχοντας τη δυνατότητα της
επικοινωνίας με τους αντάρτες, επειδή δε γνώριζαν οι ίδιοι
ελληνικά, ούτε οι αντάρτες γερμανικά, ζητούσαν να έρθει
ο γερμανομαθής Ελληνοεβραίος Σολομών Σαρφάτι, που
μαζί με άλλους Ελληνοεβραίους είχε βρει καταφύγιο στο
χωριό από το ρατσιστικό κυνήγι και το αντισημιτικό μένος
των Γερμανών, τον οποίο οι αντάρτες και οι Αντικυραίοι
χρησιμοποιούσαν ως διερμηνέα, με το ψευδώνυμο Αλέκος.
Τι ειρωνεία αλήθεια! Τι γύρισμα των καιρών και αντιστροφή της μοίρας. Οι άριοι Γερμανοί να ζητούν βοήθεια
από τους «υπανθρώπους» Εβραίους. Ο αγαθός όμως Αλέκος δεν ακολούθησε την κουστωδία και οι αντάρτες δεν
συγκινήθηκαν από την επίδειξη των φωτογραφιών όπου
απεικονίζονταν οι γυναίκες και τα παιδιά των Γερμανών.
Βιάζονταν να τελειώσουν. Με νοήματα οι Γερμανοί, όταν
κατάλαβαν ότι δεν έχει σωτηρία για αυτούς, ζήτησαν από
τους αντάρτες να μην τους σφάξουν, αλλά να τους τουφεκίσουν. Και ακόμη να μην τους δέσουν τα μάτια. Είχαν
και οι δυο ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Τα ανακαλώ
ακόμα στη μνήμη μου μετέωρα στον ουρανό σαν βραχνά.
Είδα μέσα τους την απόγνωση, και την αποδοχή του θανάτου. Η σκληρή φωνή του αποσπασματάρχη έσχισε τον
αέρα: «Οπλίσατε, επί σκοπόν, πυρ!». Αυτό ήταν. Τα γερμανικά όπλα τύπου Μάουζερ που κρατούσαν οι αντάρτες
ξέρασαν φωτιά και ατσάλι, από σφαίρες εκρηκτικές Ντουμ
– Ντουμ. Ακούστηκε μια εκκωφαντική ομοβροντία. Τα
πουλιά πέταξαν φοβισμένα στον ουρανό, η Κεφαλή αντι-
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λάλησε από τον σκληρό ήχο των όπλων, τα κυπαρισσάκια σείστηκαν αλλά έμειναν στη θέση τους. Οι λυγαριές
υγράνθηκαν από το αίμα των Γερμανών και τα μοβ λουλούδια τους άλλαξαν χρώμα. Οι Γερμανοί έπεσαν ανάσκελα στο χώμα με τα κεφάλια ανοιγμένα και τα μάτια τους
ορθάνοιχτα. Έσκυψα και πήρα από χάμω τους κάλυκες που
ζεμάταγαν. Τους έβαλα στην τσέπη μου και πλησίασα με
δέος τους νεκρούς. Θεέ μου, σκέφθηκα, τόσο γρήγορα
λοιπόν περνάς από τη ζωή στον θάνατο!
Μπροστά από τους νεκρούς πέρασαν οι περισσότεροι
κάτοικοι του χωριού. Ο καθένας έκανε το σχόλιό του. Σε
λίγο ήρθε στον τόπο της εκτέλεσης και ο Μουρλογιάννης.
Ο τρελός τερατολόγος του χωριού, που βρήκε καταφύγιο
στην Αντίκυρα στα χρόνια της Κατοχής. Πλησίασε τους
νεκρούς, τους κοίταξε ανέκφραστα, και σχολίασε μονολογώντας: «Παν αυτοί, τα κακάρωσαν, αφήστε τους άταφους
να τους φάνε τα όρνια σαν τα ψοφίμια. Μήπως οι πατριώτες τους έθαψαν κανέναν από τόσους που σκότωσαν;».
Ύστερα στάθηκε παράμερα, κοντά σ’ έναν νερόλακκο
με γυρίνους, έβγαλε τη φανέλα του και άρχισε να την ξεψειρίζει. Πότε πότε δε έστριβε το κεφάλι του αριστερά, προς
την πλευρά των νεκρών, και σιγοψιθύριζε προσευχές: «Μην
ποταμοίς ωργίσθης Κύριε… έβαλες εις κεφαλάς ανόμων θάνατον… Διέκοψας εν εκτάσει κεφαλάς δυναστών».
Αργά το απόγευμα, την ώρα που βασίλευε ο ήλιος,
έφθασε στον τόπο της εκτέλεσης και ο Μαυρικόγιαννος,
επίτροπος της εκκλησίας. Κοίταξε περίλυπος τους νεκρούς
και είπε: «Μέχρι εδώ ήταν. Το αδράχτι της μοίρας του τελείωσε στην Αντίκυρα». Είχε φέρει μαζί του ένα φτυάρι και
μια πλατίτσα. Γύρισε σε όσους μέναμε ακόμη παρατηρώντας τους νεκρούς Γερμανούς και μας είπε: «Πρέπει να τους
θάψουμε. Είναι μεγάλη ασέβεια να τους αφήσουμε άταφους». Και μαζί με τον γέρο Θανάση τον Χαγιάτα, που στο
μεταξύ έφτασε κι αυτός, άρχισαν να σκάβουν έναν κοινό
τάφο και για τους δυο νεκρούς. Έσκαβε ο Μαυρικόγιαννος, πετούσε το χώμα με το φτυάρι και έψελνε: «Ευλόγει η
ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφόδρα… Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού· έθου σκότος και εγένετο νυξ εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού…
Του αρπάσαι και ζητήσαι παρά του Θεού βρώσιν αυτοίς…».
Σε λίγο νύχτωσε, στο φως του φεγγαριού όμως οι δυο ευσεβείς Αντικυραίοι συνέχισαν το έργο τους. Όταν ολοκλήρωσαν την εκσκαφή του τάφου, απέθεσαν τους νεκρούς
μέσα σ’ αυτόν με σεβασμό και δέος. Τους σκέπασαν.
Μετά ο Μαυρικόγιαννος πήρε δυο κλωνάρια ελιάς, σχημάτισε έναν πρόχειρο σταυρό και τον έμπηξε στον φρεσκοσκαμμένο τάφο πάνω από τα κεφάλια τους. Τότε έφυγα φοβισμένος. Κοίταζα τους ίσκιους και σκεφτόμουνα: Θα σηκωθούν τη νύχτα οι σκοτωμένοι; Θα στοιχειώσει ο τόπος;
Η νύχτα μεγάλωσε τους ίσκιους. Τους έδινε τεράστιες
διαστάσεις. Ψηλά στον ουρανό το φεγγάρι αρμένιζε αμέριμνο, τα τριζόνια όμως μοιρολογούσαν τους σκοτωμένους. Πώς να κοιμηθείς με θόλο τον ουρανό στον μόλο,
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και πώς να ονειροπολήσεις! Έβλεπα διαρκώς μετέωρα
στον ουρανό τέσσερα μάτια ανάμεσα στα αραιά σύννεφα
και αχνές τις φυσιογνωμίες των δυο Γερμανών. Ήταν τα
μάτια των νεκρών Γερμανών. Πέρασαν χρόνια για να ξεπεράσω αυτόν τον εφιάλτη, εάν τελικά τον ξεπέρασα και
δε με κατατρύχει ακόμη. Ήταν, φαίνεται, η συνείδησή μου

σε ηθική διέγερση και επικριτική εσωστρέφεια για τον
ακατανόητο κόσμο. Και όμως κοιμήθηκα και ονειρεύτηκα. Πως κάποιος μου έβαλε τον κόσμο στα χέρια, και μου
ζήτησε να τον φτιάξω από την αρχή. Δίχως σύνορα, χωρίς συμφέροντα, δίκαιο και ενάρετο. Θεέ μου, πόσο βλάσφημος και ιερόσυλος είμαι! Έλεος. 

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

Αποτέφρωση και σταχτοποίηση
Χρονογράφημα του Κώστα Μπιλίρη (Βυζαντινού)

Ε

ίδατε; Άναψε πάλι η φωτιά της αποτέφρωσης!
Πιάσ’ τονε, Σταύρο μ’, πιάσ’ τονε, ρίχ’ του φωτιά
και καύ’ τονε.
Πάμε λοιπόν μ’ ένα κείμενο εμπλουτισμένο από φλογερές εκφράσεις. Αφιερωμένο στο πυρ «το νεώτερον».
Πέσανε και τα πρώτα διαφημιστικά συνθήματα.
Παππού μου, στα μουστάκια σου, όταν θα γίνεις πτώμα, θα κάνουμε αποτέφρωση, να μην τα φάει το χώμα.
Κάτω οι νεκροθάφτες, ζήτω οι νεκροκαύτες.
Κάποτε τραγουδούσαμε: «Τούτ’ η γη που την πατούμε
όλοι μέσα θε να μπούμε». Τώρα θα λέμε: «Τούτ’ η γη που
την πατούμε όλοι απ’ έξω θα καούμε».
Ποιος είπε πως εξαφανίστηκαν οι πυρομανείς από τη
χώρα μας; Μόνο που τώρα οι νεκροί θα έχουν άλλη περιποίηση. Οι κατακαημένοι νεωτεριστές προβάλλουν επιχειρήματα για να επιβάλουν τις μοντέρνες τσαχπινιές τους.
Αποτέφρωση! Μάλιστα, αποτέφρωση! Όχι πια «χους
ην και εις χουν απελεύσει». Αλλά φρύγανο ην.
Θ’ αναπροσαρμόσουμε και τα μοιρολόγια. Τι τα θέλεις τα λουλούδια, τα γεμάτα με μουμούδια; Εγώ εσένα
θα σε κάψω, στους καμένους θα σ’ εντάξω.
Θ’ αλλάξει και ο βασικός μας όρκος. Κάποτε λέγαμε
«να σε θάψω, αν λέω ψέματα». Τώρα θα λέμε «να με κάψει η φωτιά, αν σε κοροϊδέψω».
Κι αφού έτσι εξελίσσονται τ’ αποκαΐδια μας, θα κάνουμε γενική αναπροσαρμογή. Οι μόνες κατάρες που θα εκτοξεύονται θα είναι «φωτιά να πέσει και να σε κάψει» και
«στάχτη και κουρνιαχτός να γίνεις».
Να δεις που θ’ ανανεώσουν και τον Εθνικό μας Ύμνο!
Γιατί να λέμε «απ’ τα κόκαλα βγαλμένη»; Τώρα θα τραγουδάμε «από στάχτη μαζεμένη και μαυροκιτρινισμένη –
με φωτιά και με μπαρούτη, θα καεί η γης ετούτη».
Μάλλον αυτόν τον τελευταίο στίχο θα τον συγχρονίσουμε. «Με κλίβανο ηλεκτρικό, θε να σε κάνω εγώ ψητό».
Η αίσθηση του τσεπώματος απλώνεται γρήγορα. Τιγκάραμε σε νεκροθηρευτές με κερδοφόρες επιθυμίες!
Μου τηλεφώνησε ένας γνωστός μου φούρναρης και
μου πρότεινε συνεργασία.

«Τα ’μαθες; Άρχισε η αποτέφρωση!»
«Και γιατί το λες σε μένα;»
«Λεφτά, παιδί μου! Δε μυρίζεσαι λεφτά;»
«Όχι. Είμαι συναχωμένος».
«Έχω έναν φούρνο που βγάζει ψωμί. Θα τον μετατρέψω να βγάζει στάχτες».
«Θα κάνεις αποτεφρωτήριο;»
«Όχι, θα κάτσω να πλάθω καρβέλια. Εσένα σε θέλω
για δημόσιες σχέσεις και για να βρίσκεις πεθαμένους. Πεθαμένους, σκοτωμένους, πνιγμένους, τρακαρισμένους και
μισοτελειωμένους. Έχει η Ελλάδα πτώματα! Πήξαμε στους
συγχωρεμένους».
«Και θα τους βρίσκω εγώ;»
«Ναι. Είσαι μεγάλος καταφερτζής».
«Κοίτα προσόντα που μου αναγνωρίζεις και δεν τα
ήξερα».
«Είναι και η εποχή που μας αβαντάρει. Ληστείες, μολότοφ, γρίπες, ποδοσφαιρικοί αγώνες… Κάθε χρόνο οι
θάνατοι είναι τριπλάσιοι από τις γεννήσεις».
«Κι εγώ θα είμαι το φτυάρι που θα μαζεύει τα πτώματα; Κλάψε με, μάνα, κλάψε με κι αποθαμένο κάψε με. Κι
αν δεν προκύψει επαρκές εμπόρευμα; Τι θα κάνετε; Θα
συνεργασθείτε και με τα κουνούπια του Νείλου;»
Παιδιά, το πράγμα μυρίζει κρεματόριο. Μη νομίζετε
πως πρωτοτυπείτε. Τα ίδια έκανε και ο αδίσταχτος φονιάς, ο Χίτλερ με τη συμμορία του.
Όσο για τους εμπόρους της καούρας, τους ακούω να
τραγουδούν την πραμάτεια τους:
Τι την θέλεις την ταφή
κάνε τσαφ στο πι και φι.
Τέρμα στην ταφή την ψεύτρα
έλα να σε κάνω τέφρα.
Έλα να σε κάνω τέφρα
στην πυρά τη σαγηνεύτρα.
Μες στον φούρνο θα σε ψήσω
και ρουθούνι δε θ’ αφήσω.
Εμείς θα συμπληρώσουμε. «Και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνεις, σατανά». 

Η ΣΤ Η Λ Η Τ Ω Ν ΑΠΟΦ ΟΙ ΤΩΝ
«Την ζώσαν αγάπην προς τον Θεόν και τους ανθρώπους να εργάζεσθε
και εν αγάπη να συμπεριφέρεσθε πάντοτε».
+Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρός Προκόπιος

Σ’ αυτή τη σελίδα μπορεί κάθε μέλος της Ένωσης να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό,
μπορούν να στέλνουν τα κείμενά τους σε δισκέτα 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 μειωμένη έκταση (έως 300
λέξεις). Με μεγάλη μας χαρά θα δεχόμαστε υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωση της ύλης και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ 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 φαξ 210 2819550 ή στο e-mail: mkal8645@gmail.com και τις συνδρομές
σας στον λογαριασμό της ΕΤΕ, IBAN GR 0701101510000015129611214.

Από το δεύτερο αντάμωμα στην Τρίπολη
Προσφώνησις

Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παπαγγελόπουλου, Πτυχιούχου Θεολογίας,
Εφημερίου Αγίου Δημητρίου Ψυχικού, Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Σεβασμιώτατε Άγιε Μαντινείας & Κυνουρίας, Ομογάλακτε Αδελφέ κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ,
Αισθανόμεθα μεγάλη χαρά ευρισκόμενοι σήμερα στην
δοξασμένη Τριπολιτσά, κατόπιν Υμετέρας αδελφικής προσκλήσεως. Στο πρόσωπόν Σας διακρίνομεν το πλήθος των
αποφοιτησάντων από την Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, τη μητέρα μας που επί επταετίαν μας αγκάλιασε και
μας περιέθαλψε, μας τροφοδότησε και προπάντων μας
οδήγησε στον δρόμο της αρετής. Η Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου υπήρξε καθ’ ομολογίαν απάντων η τροφός
της Εκκλησίας του Χριστού, αναδεικνύοντας αρχιερείς,
ιερείς, καθηγητάς πανεπιστημίων, αναρίθμητους εκπαιδευτικούς. Ημείς οι παλαιότεροι, λόγω της μεταπολεμικής περιόδου, καίτοι ζήσαμε την ανέχεια και τη στέρηση,
μας σφυρηλάτησε στην υπομονή και καρτερία, αλλά πάνω από όλα στην αγάπη. Αγαπήσαμε την τροφόν Μητέρα Σχολή. Ένα πλήθος αρχιερέων προήλθαν από τη Σχολή μας εν οις διακριτικά αναφέρω: πρώτον τους Μακαριστούς Αρχιεπίσκοπον Αθηνών Σεραφείμ, πρ. Ηλείας Αθανάσιον, Θήρας Παντελεήμονα, Καρπενησίου Νικόλαον,
Ηλείας Γερμανόν, Φιλίππων Προκόπιον, Γόρτυνος Θεόφιλον, Μελόης (ΗΠΑ) Φιλόθεον, Επίσκοπον Μαραθώνος
Μελίτωνα και άλλους που η μνήμη μου ασθενεί, καθώς
και διά τους εν ενεργεία Μητροπολίτας Θηβών κ.κ. Γεώργιον, Γουμενίσης κ.κ. Δημήτριον, Ύδρας κ.κ. Εφραίμ και
τέλος τον Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρον, τον
και θεοφιλώς ποιμαίνοντα την ιστορικήν ταύτην Μητρόπολιν, και πολλούς άλλους που εδόξασαν και συνεχίζουν
να δοξάζουν τον Θεόν και να ποιμαίνουν τον λαό του
Θεού. Πόσες ημέρες και νύκτες, κάθε παιδί που ήρχετο

στη Σχολή ζούσε μέσα σε ένα πέλαγος αβεβαιότητος. Τα
χρόνια πολύ δύσκολα, αλλ’ όμως οι εξαίρετοι διδάσκαλοί
μας μας μετέδωσαν πατρική αγάπη και φροντίδα να ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια, ακόμη και τις ανέχειες.
Πτωχά παιδιά, νέοι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και από το εξωτερικό, κατέφθανον να εγγραφούν στη
Σχολή μας. Οι περισσότεροι ήσαν υπότροφοι του Κράτους, μερικοί όχι. Δι’ αυτούς που δεν είχαν υποτροφία,
τους εφρόντιζε η αγάπη των εκάστοτε διευθυντών της
Σχολής, καλύπτοντας έτσι όλας τας ανάγκας των.
Παιδιά δικά μας ανεδείχθησαν μεγάλοι και κατέλαβον
καίριες θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας
μας, εν οις διακριτικά αναφέρω: Ηλία Οικονόμον, Βλάσιον Φειδάν, Μέγαν Φαράντον, Νικόλαον Παπαδόπουλον, Βασίλειον Γιαννόπουλον και πολλούς άλλους για
τους οποίους η μνήμη ασθενεί. Ένας μεγάλος αριθμός αρχιερέων και ιερέων κάλυψαν τα κενά της Πατρίδος μας
μετά την πολεμικήν περίοδον.
Σήμερα, διερχόμενοι από την πόλιν της Κορίνθου και
επισκεπτόμενοι τη μητέρα και τροφό Σχολή, δακρύζομεν
που παραμένει κλειστή και περιμένει και πάλιν τις φωνές
των παιδιών της να ανοίξουν τας πύλας και να ακουστούν
οι Ύμνοι και τα πουλιά να κελαηδήσουν.
Δυστυχώς ο κακός χειρισμός πολλών έφερε το κλείσιμο
της Σχολής μας, που ήτο η ραχοκοκαλιά της Εκκλησίας μας.
Σεβασμιώτατε ομογάλακτε αδελφέ, επιβάλλεται να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι ζώντες αδελφοί αρχιερείς και ιερείς, καθώς και οι εκπαιδευτικοί, να επαναλειτουργήσει το ίδρυμα αυτό για να δώσει ζωή στην πόλιν
της Κορίνθου και προπάντων στην Πατρίδα μας.
Αναμιμνήσκομεν την αγάπη όλων των καθηγητών, αλ-
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λά και των προέδρων σεβασμιωτάτων αρχιερέων, εν οις
και τους μακαριστούς αρχιερείς Μιχαήλ Κωνσταντινίδη
τον μετέπειτα Αμερικής, Προκόπιον Τζαβάρα καθώς και
τον μετέπειτα Μητροπολίτη Κηθύρων Μελέτιον Γαλανόπουλο, και άλλους που αγκάλιασαν τα παιδιά και τα βοήθησαν ως πραγματικοί Πατέρες και διδάσκαλοι.
Η Σχολή μας συνέχισε επί σειράν ετών, και εν μέσω
κλυδωνισμών της ταραγμένης τότε εποχής μας, τον ιστορικό δρόμο της. Δρόμο τον οποίον προσδιορίζουν τα δύο
σύμβολα που ακτινοβολούν τις άτρωτες από το πέρασμα
του χρόνου αξίες της ζωής, τη σοφία και την αρετή. Η Σχολή μας δεν απώλεσε καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
της τον προσανατολισμό της και δεν άλλαξε πορεία από
την υψηλή και ιστορική αποστολή της.
Το διδακτικό αλλά και το διοικητικό προσωπικό ηργάσθησαν υπεράνθρωπα για την ομαλή λειτουργία της
Σχολής. Σε όλους αυτούς, ζώντας και νεκρούς, οφείλομεν
εκ βάθους καρδίας την ευγνωμοσύνη μας.
Περαίνοντας θα ήθελα να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους έχοντας τον τρόπον και τη δύναμιν να επαναλειτουργήσει η ιστορική Εκκλησιαστική Σχολή
Κορίνθου, ο Φάρος αυτός της Ορθοδοξίας, η τροφός και διδάσκαλός μας, και τότε μια λαμπρά εορτή με τη συμμετοχή
όλων μας στην Κόρινθο να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε το γεγονός, όπως και σήμερα στην Τριπολιτσά.
Θα ήτο μεγάλη παράλειψις να μην αναφερθώ στο πρόσωπό σας και να διατυπώσω ορισμένες πρωτοβουλίες της
υμετέρας σεβασμιώτητος.
Από το περιοδικόν «Αλιεύς», εκδιδόμενον υπό της Ιεράς Μητροπόλεώς Σας τη προνοία Υμών, μανθάνομεν τον
αγώνα σας και την καθημερινή φροντίδα Σας για τας πλείστας Ανάγκας της Θεοσώστου Μητροπόλεώς Σας, όχι μόνον του πληρώματος της Εκκλησίας αλλά και διά τας λειτουργικάς ανάγκας των ιδρυμάτων, ναών και λοιπών ιερών μονών, το αμέριστον ενδιαφέρον Σας που με πολύ ζήλον και αυταπάρνησιν επιτελείτε.
Δεν υπάρχει πρώτον και δεύτερον, τα πάντα ανακαινίζονται, τα πάντα διορθώνονται, οι ερειπωμένες ιερές μονές
αναστηλώνονται. Το παρεκκλήσιον του Αγίου Παύλου στην
Τρίπολη, το ίδρυμα Τυφλών Τριπόλεως. Τα γηροκομεία
Άγιος Νικόλαος στην Τρίπολη και Άγιος Λεωνίδης στο Λεωνίδιον. Το Επισκοπείο Τριπόλεως, παιδικοί σταθμοί, αμφιθέατρον, ιεραί μοναί, εν οις η Παλαιοπαναγιά, η Μονή Καστρίου, η Ιερά Μονή Καλτεζών, η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου και ων ουκ έστιν αριθμός μαρτυρούν το πατρικόν ενδιαφέρον σας, διό και ο Λαός και ο Κλήρος της Μαντινείας
και της Κυνουρίας σεμνύνεται διά τη διακονίαν Σας στον
ιστορικό και αιματοβαμμένο αυτόν τόπο. Σας ευχόμεθα εκ
βάθους καρδίας Kύριος ο Θεός χαρίζει Υμίν Υγείαν και μακρότητα ημερών επ’ ωφελεία της Εκκλησίας Ημών αλλά
και της φιλτάτης Πατρίδος μας.
Από τον παλαιό μας συμμαθητή και πολύ αγαπητό φίλο κ. Φώτη Παπαγεωργίου λάβαμε και δημοσιεύουμε ευ-

χαρίστως ένα δικό του δοκίμιο εργασίας του 1952, από τα
πρώιμα μαθητικά του χρόνια στη Σχολή μας, μαζί με κάποια άλλα κείμενα:

Προσευχή στο χαράκωμα του πολέμου

Στον πολύνεκρο πόλεμο στη Β. Αμερική, στο χιτώνιο ενός
Αμερικανού στρατιώτη, βρέθηκε ένα αποτύπωμα που πήρε τεράστια δημοσιότητα. Είναι μια συγκλονιστικού περιεχομένου προσευχή, καθώς ο στρατιώτης εκείνος που σκοτώθηκε τόσο μακριά από τον τόπο όπου γεννήθηκε ήταν…
άθεος. Ένας νέος άνθρωπος που αξιώθηκε «ιδείν τον Θεόν»
και να συναντηθεί μαζί του στον τόπο του φωτός.
Έγραφε ο νέος: «Άκουσε, Θεέ μου! Ακόμα δε Σου έχω
μιλήσει. Όμως τώρα επιθυμώ να Σου πω: Τι κάνεις; Μου είπαν ότι δεν υπάρχεις∙ και σαν βλάκας το πίστεψα. Χθες βράδυ, από το βάθος του κρατήρα μιας οβίδας, είδα τον ουρανό Σου. Έτσι κατάλαβα ότι μου είχαν πει ψέματα. Εάν είχα
διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο για να κοιτάξω όσα έφτιαξες, θα είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι αρνούνταν
να αντικρίσουν την αλήθεια. Είναι παράξενο ότι μου χρειάστηκε να έλθω εδώ, σ’ αυτόν τον καταχθόνιο τόπο, για να
βρω τον καιρό να δω το πρόσωπό Σου!… Σε αγαπώ τρομερά∙ να τι θέλω να ξέρεις. Σε λίγο θα γίνει μια απαίσια μάχη. Ποιος ξέρει, μπορεί να φτάσω στο σπίτι Σου απόψε! Δεν
υπήρξαμε σύντροφοι ως τώρα και αναρωτιέμαι, Θεέ μου,
αν θα με περιμένεις στην πόρτα. Μπα, να που κλαίω! Εγώ
να δακρύζω; Αχ, να σε είχα γνωρίσει πιο νωρίς! Εμπρός,
πρέπει να φύγω… Είναι παράξενο. Από τη στιγμή που σε
συνάντησα, δε φοβάμαι να πεθάνω…
Καλή αντάμωση… Γεια σου».
Επιλογή από το αφιερωματικό ημερολόγιο έτους
2019 εις τον άγιον του καιρού μας Όσιο Ιάκωβο τον εν
Ευβοία. 
Για την επιλογή-αντιγραφή
Φώτης Γ. Παπαγεωργίου
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Γεωργίου Αθαν. Φωτόπουλου: Ποιήματα
Έκδοση Ενώσεως Γαβριωτών Ναυπακτίας, Αθήνα 2019

Α

πό καιρό γνωρίζαμε
και το ποιητικό, πέρα
από το πεζογραφικό, ταλέντο του αγαπητού μας συμμαθητή, φίλου και συνεργάτη του περιοδικού μας. Διαβάζαμε κατά καιρούς ποιήματά του στην εφημερίδα
του Συλλόγου Γαβριωτών
Ναυπακτίας, που εκδίδει ο
ίδιος, και θαυμάζαμε την
αγάπη για τον τόπο και τις
ομορφιές της πατρίδας του,
το απροσποίητο ενδιαφέρον του για τους συμπατριώτες του, καθώς και τη σκωπτική του διάθεση.
Ο Γ.Φ. είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός (θεολόγος
και φιλόλογος γυμνασιάρχης) και στο βιβλίο του αυτό έχει
αποθησαυρίσει βιώματα, ιδιαίτερες στιγμές και συγκινήσεις που αποκόμισε στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.
Κατατάσσει τα ποιήματά του σε έξι ενότητες, που αναφέρονται στον στοχασμό, στη φιλοπατρία, στην αυτοκριτική, στη σάτιρα, στον πολιτικοοικονομικό τομέα και στον
θάνατο, που κλείνει τον κύκλο της ζωής. Στόχος του δεν
είναι άλλος από το να διεγείρει το συναίσθημα των νέων,
κυρίως, ανθρώπων, να τους ευαισθητοποιήσει, να περάσει μηνύματα και να διαμορφώσει οράματα.
Μάχεται με την πένα του για μια κοινωνία καλύτερη,
για τη φύση, τον έρωτα, τον άνθρωπο, τον αγαπημένο του
τόπο, τη θρησκεία και την πατρίδα του. Η ψυχή του πονάει για τα κακώς κείμενα και αγωνίζεται για το δίκαιο.
Η ποίησή του γίνεται κραυγή ευθύνης του σύγχρονου ανθρώπου σ’ έναν κόσμο που ζητάει διεξόδους. Χωρίς μοιρολατρικούς ελεγειασμούς, εκφράζει αυτά που τον συγκλονίζουν συναισθηματικά, τον ισχυρό του ανθρωπισμό
που κινεί τους οραματισμούς του, τη διάθεσή του να τονώσει το ηθικό μας και να προσεγγίσει ευαίσθητα σημεία
της ψυχής μας. Τα ποιήματά του παρέχουν βάλσαμο ελπίδας στη δύσκολη πορεία της καθημερινότητας.
Σ’ αυτά βρίσκει κανείς την απροσποίητη ομορφιά της
πηγαίας έκφρασης που σε καλεί να γίνεσαι άνθρωπος. Ο
αναγνώστης του εισπνέει ανάσες καθαρής αισθητικής και
έντιμου λόγου «παλαιάς κοπής», ποιήματα μεστά και ειλικρινή, καταθέσεις ζωής.
Ο στίχος του, απαλλαγμένος από στόμφο και ρητορεία, επιτηδευμένα αδούλευτος, χαριτωμένος όμως, ανάλαφρος και παιχνιδιάρικος, δημιουργεί προβληματισμούς

Του Μιχάλη Καλλαρά

έντονους. Στίχος ελεύθερος, που στοχεύει στην ουσία και
όχι στην εξωτερική μορφή του ποιήματος. Το ύφος του
απλό και λιτό, χωρίς εμφάσεις, ψεύτικα πάθη και πομπώδεις αερολογίες που αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη, και το θεματικό του περιεχόμενο ποικίλο. Η γλωσσική του σκευή απλή και δυναμική. Κατανοητή δημοτική γλώσσα με κάποια ιδιώματα της γενέτειράς του.
Ο Γ.Φ. δεν έχει απαρνηθεί την παιδικότητά του. Ζει
μέσα στη γαλήνη του τοπίου της ιδιαίτερης πατρίδας του,
διατηρεί ανεξίτηλη την οσμή του νοτισμένου χώματος,
συμμετέχει στα δρώμενα της περιοχής, στις κοινωνικές
τους εκδηλώσεις. Όλα αυτά τα μετατρέπει σε σύμβολα και
συλλέγει μικρά και μεγάλα οράματα. Ο τόπος του είναι
αυτός που σηματοδοτεί τη γραφή του. Είναι μια γνήσια
λυρική φωνή σμιλεμένη στον γενέθλιο τόπο του. Οι ήρωές
του είναι οι καθημερινοί άνθρωποι του χωριού με τις αρετές και τις αδυναμίες τους. Εικόνες του οι ομορφιές της
φύσης, οι γιορτές και τα πανηγύρια του χωριού, οι εναλλαγή των εποχών, οι αγροτικές εργασίες, οι σπαρταριστές
καθημερινές σκηνές, η τρίτη ηλικία και άλλες. Όλες δοσμένες με τρυφεράδα κι αγάπη.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε καταγραμμένα τα
ποιήματα του συμμαθητή μας. Του ευχόμαστε μέσα από
την καρδιά μας αυτός ο δημιουργικός άνεμος που τον συνεπαίρνει να μη σταματήσει ποτέ. Να γράφει και να δίνει
οράματα και ιδανικά στους νέους μας. 

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν
να δημοσιευτούν κείμενά τους
να απευθύνονται στον υπεύθυνο
της έκδοσης του περιοδικού μας,
κ. Μιχάλη Καλλαρά, και να
του παραδίδουν ιδιοχείρως ή
να τα αποστέλλουν άμεσα ηλεκτρονικά
ή ταχυδρομικά. Μην ξεχνούν, επίσης,
να αποστέλλουν και τη συνδρομή τους.
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Η εποχή της ατομοκρατίας

Σ

τις μέρες μας επικρατούν ήθη και συμπεριφορές που
συνδέονται με τις κυρίαρχες υλιστικές και ατομικιστικές αντιλήψεις, που επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Ο σημερινός πολίτης περιχαρακώνεται στο «εγώ» του, αδιαφορώντας για
το «εμείς», για τους άλλους, για το κοινωνικό σύνολο.
Πράγματι, ο άνθρωπος σήμερα διαπνέεται από το πνεύμα της καλοπέρασης, των εύκολων λύσεων, των ιδιοτελών
σκοπιμοτήτων και του ατομικισμού. Νοιάζεται για το προσωρινό και προσωπικό, ενώ αγνοεί τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην κοινωνία. Τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι
του αποβλέπουν στην ατομική του και μόνο ευημερία.
Αυτός ο ατομικισμός οφείλεται στην ηθική κατάπτωση της εποχής μας και διαχέεται σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει έλλειμμα παιδείας.
Η δίψα για διάκριση και για απόκτηση χρήματος απομονώνει και ισχυροποιεί το «εγώ» σε βάρος του «εμείς».
Η πολιτικοποίηση, η ιδιοτελής και ανέντιμη άσκηση της
πολιτικής εξουσίας, η αναξιοκρατία και η αδιαφάνεια, η διάκριση των πολιτών σε ημέτερους και μη, η έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, η άνιση κατανομή του εθνικού πλούτου
και η γέννηση αδικιών απωθούν τον πολίτη από τους κοινωνικούς στόχους και τις συλλογικές διαδικασίες. Η δυσ
λειτουργία των θεσμών, η γραφειοκρατία και η καχύποπτη,
έως εχθρική, σχέση κράτους-πολίτη δημιουργούν στον πο-

Του Γιώργου Φωτόπουλου

λίτη την αίσθηση της απαξίωσης του συστήματος ή της
εγκατάλειψής του από το κράτος, τον φυσικό φορέα της
κοινωνικής μέριμνας, και τον κλείνουν στο «εγώ» του, σε
μια προσπάθεια αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας του.
Αυτή όμως η συμπεριφορά προβάλλει την αναξιοκρατία, την κακοήθεια, την ανεντιμότητα, την έλλειψη αυτοσεβασμού και εμπιστοσύνης, την ηθική και πνευματική
κατάπτωση, στοιχεία δηλαδή που υποβαθμίζουν την ατομική και κοινωνική ζωή, τραυματίζουν και υπονομεύουν
τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις.
Αναγκαία, λοιπόν, η αλλαγή, πράγμα ασφαλώς δύσκολο,
γιατί απαιτεί διαμόρφωση υπεύθυνων, ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών. Δεν μπορεί βέβαια να επιτευχθεί χωρίς τον
εκσυγχρονισμό των θεσμών, για να επικρατήσει η διαφάνεια
και η αξιοκρατία στον κοινωνικό και πολιτικό στίβο.
Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν όλοι τις υποχρεώσεις τους και να εργάζονται όχι μόνο για τους ατομικούς,
αλλά και για τους κοινωνικούς στόχους, γιατί, όπως έλεγε ο αγωνιστής και αγνός πατριώτης Μακρυγιάννης: Ανήκουμε στο «εμείς» και όχι στο «εγώ». 

Ψ Υ Χ Ω ΦΕ Λ Η ΘΕ Μ ΑΤΑ

Η γλώσσα, το κόσμημα του χριστιανού
Οι χαριτωμένοι στα λόγια

Του Σπυρίδωνος Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού

Ο

Απόστολος Παύλος, από όλα τα σημεία αναφοράς
μας στον κόσμο, τη μεγαλύτερη σημασία δίνει στη
γλώσσα. Ο λόγος σας, λέει, να είναι πάντοτε γεμάτος χάρη, αρτυμένος με αλάτι. Να ξέρετε πώς πρέπει να μιλάτε
στον καθένα.
Η γλώσσα είναι το ισχυρότερο μέσο για τον άνθρωπο· χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος
θεωρεί τέλειο τον άνθρωπο εκείνο που δεν αμαρτάνει με
τη γλώσσα του.
Ο μάγειρος προσέχει το φαγητό που σερβίρει να είναι
νόστιμο. Δυστυχώς, οι άνθρωποι σερβίρουν κοπριές με

τη γλώσσα τους και απόβλητα υπονόμων. Οι χυδαίοι στη
γλώσσα είναι χυδαίοι και στην καρδιά. Βουίζουν τα προαύλια των σχολείων, τα γήπεδα, οι στρατώνες, οι αγορές, οι
δρόμοι, τα πάντα από ελεεινά υποπροϊόντα της γλώσσας
του Νεοέλληνα. Βωμολοχίες, αισχρολογίες, κακολογίες,
βλασφημίες των θείων μολύνουν τον αέρα περισσότερο
από τη φυσική ατμοσφαιρική ρύπανση.
Αν η γλώσσα είναι ο δείκτης πολιτισμού ενός λαού, τότε
κατέχουμε ως Έλληνες το ρεκόρ του πλέον απολίτιστου λαού.
Αν η γλώσσα είναι ο δείκτης της χριστιανοσύνης μας,
τότε ως Έλληνες είμαστε οι πλέον… αχρίστιανοι.
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Αν η γλώσσα είναι ο δείκτης νευρικότητας, τότε ως Έλληνες έχουμε γίνει ο πιο νευρικός λαός. Με το παραμικρό
εκσφενδονίζουμε οχετό ύβρεων και βλασφημιών.
Οι χριστιανοί πρέπει να προσέχουν πολύ τα λόγια τους,
τα οποία να είναι αλατισμένα με τη χάρη του Θεού. Λόγια
ευγενικά, λόγια αγάπης, λόγια οικοδομής, λόγια αλήθειας,
λόγια ενισχυτικά και παρηγορητικά να βγαίνουν απ’ το στόμα μας, διότι θα δώσουμε λόγο την ημέρα της κρίσεως.
Ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Κολασ-
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σαείς λέει: Να μας φωτίζει ο Θεός, ώστε να είμαστε χαριτωμένοι στον λόγο. Να γνωρίζουμε πώς θα μιλάμε στον καθένα, τι να λέμε, πότε να το λέμε, διότι η πιο πρόχειρη και
πολυμήχανη αμαρτία είναι εκείνη που ενεργείται με τη
γλώσσα. Να προκαλούμε ευχαρίστηση όταν μας ακούνε.
Ακόμη και το αστείο μας να είναι χαριτωμένο, διότι υπάρχει και χυδαίο αστείο.
Ο ιερός Χρυσόστομος λέει: Ό,τι λέμε να είναι προς ωφέλειαν των άλλων και προς δόξαν του Θεού. 

Ε Π Ι ΚΑΙ ΡΑ ΘΕ Μ ΑΤΑ

Το παράδειγμα

Του Δημητρίου Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας

Ε

να ζήτημα που έχει λησμονηθεί επικίνδυνα είναι το παράδειγμα των μεγάλων ως παιδαγωγικό μέσο. Ίσως
επειδή οι πολυποίκιλες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής
έστρεψαν αλλού τα ενδιαφέροντά μας. Ίσως γιατί κυνηγάμε την ευκολία και αφήνουμε για τους άλλους τα σπουδαία
ζητήματα. Όλα όμως αυτά και άλλα παρόμοια δε μας απαλλάσσουν από την ευθύνη της καλής ανατροφής των παιδιών, της οποίας το σπουδαιότερο μέσο είναι το παράδειγμα των μεγάλων. Οι πράξεις και οι αντιδράσεις τους είναι
συνήθως ευθέως ανάλογες προς την ποιότητα του παραδείγματος των μεγάλων. Η πραγματικότητα μαρτυρεί ότι
τα σημερινά παιδιά από μικρή ηλικία δείχνουν μια τάση για
ανεξαρτησία. Παράλληλα, δε, η αδιαφορία και η ψυχρή συμπεριφορά μερικών γονέων τρέφουν επικίνδυνα τον εγωισμό τους. Αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς τους ξοδεύουν
ελάχιστο χρόνο γι’ αυτά, ενώ η ζωή τους δε συνδέεται άμεσα με τη ζωή εκείνων. Συνέπεια των παραπάνω είναι η αρνητική επίδραση του παραδείγματος των γονέων στα παιδιά. Την κατάσταση αυτή επιδεινώνουν και οι μη ομαλές
σχέσεις των συζύγων και των άλλων μελών της οικογένειας, η έλλειψη πειθαρχίας και τάξης στο σπίτι, η απουσία
του συναισθηματικού και θρησκευτικού στοιχείου.
Προς διόρθωση του κακού χρειάζεται μεγαλύτερη θερμότητα και ειλικρίνεια στη σχέση μας με το παιδί. Επιβάλλεται να σεβόμαστε την προσωπικότητά του και να ζούμε
σωστά, για να είμαστε το πρότυπο για τη ζωή του. Είναι γεγονός ότι το παιδί παρακολουθεί τις λεπτομέρειες της ζωής
μας και συνήθως τις αντιγράφει. Εξάλλου, η παιδική περιέργεια συμμετέχει ενεργώς σ’ αυτό. Επομένως, οι αποτελού-

ντες μια ομάδα, οικογενειακή ή κοινωνική, οφείλουν με την
καλή συμπεριφορά τους, με την εργατικότητα και την ενάρετη ζωή τους, να γίνονται υποδείγματα για τα παιδιά. Ως
αυτόνομες προσωπικότητες που βρίσκονται «εν εξελίξει»
έχουν ανάγκη από κάποιον οδηγό. Η θέση αυτή ανήκει κυρίως στους γονείς. Αυτοί θα ζεστάνουν την παιδική ψυχή με
τη στοργή τους και θα τη φωτίσουν με το καλό παράδειγμά
τους. Το επιχείρημα μερικών γονέων, ότι ο αγώνας για τη
ζωή δεν τους αφήνει τον ανάλογο χρόνο, είναι μια ανίσχυρη δικαιολογία. Γιατί η αγωγή του παιδιού δεν είναι κυρίως
ζήτημα χρόνου, αλλά καλής διάθεσης και ορθής διαγωγής.
Η γλώσσα της ζωής διδάσκει καλύτερα από την ανθρώπινη γλώσσα. Οι λεπτομέρειες της ζωής μας είναι τα νήματα
με τα οποία γίνεται το υφάδι της παιδικής πείρας. Βασικές
προϋποθέσεις καλών σχέσεων με τα παιδιά μας είναι η αλληλοκατανόηση, η ειλικρίνεια και η αγάπη. Τότε το παράδειγμά μας γίνεται πραγματικά φωτεινό και καθοδηγητικό.
Η διαπίστωση ότι «η κοινωνία χάλασε» είναι μια έμμεση αναγνώριση της μεγάλης ευθύνης που βαρύνει όλους
μας. Αυτή επιβάλλει να γίνουμε συνειδητοί δημιουργοί
μιας νέας κοινωνικής κατάστασης. Έχουμε χρέος ηθικό
και κοινωνικό να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για τη σωστή ανατροφή και διαγωγή των παιδιών. Το παράδειγμά μας ας
γίνει έμπρακτη απόδειξη της συμμετοχής μας στο σημαντικό αυτό έργο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να
περιφρουρήσουμε τους νέους μας από τις ποικίλες αρνητικές επιρροές του περιβάλλοντος. Η πρόσκληση εστάλη. Ας απαντήσει ο καθένας μας άμεσα και θετικά. 
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ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 9ο 9.1 Κατά τη Γ.Σ. μόνο επτά (7) σταυροί προτίμησης μπορούν να τεθούν για κάθε κατηγορία εκλεγομένων (τακτικών μελών, αναπληρωματικών κ.λπ.).
9.2 Η θητεία των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους
από την έναρξη της θητείας τους.
Άρθρο 17ο 17.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά τον χρόνο, ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από αυτό
στο οποίο αναφέρεται ο Απολογισμός, κατόπιν έγγραφης
πρόσκλησης του Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Εκτάκτως η Γ.Σ. συνέρχεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με
πλειοψηφία των 2/3 των μελών αυτού ή εφόσον ζητήσει
τη σύγκλησή της το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών με σχετική αίτηση προς το Δ.Σ.
Άρθρο 17.2 Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 των ταμειακώς ενήμερων μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, συγκαλείται
νέα Γ.Σ. με πρόσκληση των μελών, αφού παρέλθουν τουλάχιστον 15 ημέρες, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα
ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης με την προηγούμενη Γ.Σ.
Η νέα Γ.Σ. θεωρείται ότι εγκύρως συνεδριάζει, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών…
Άρθρο 20ό Κάθε τρία χρόνια και πριν λήξει η θητεία του
Δ.Σ. διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία, εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
20.1 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα
τακτικά μέλη, εφόσον: είναι Έλληνες πολίτες, είναι ταμειακώς ενήμερα (η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της ψηφοφορίας), έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους (για το δικαίωμα του εκλέγειν) και το 21ο έτος (για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι).

20.2 Κάθε υποψήφιος για μέλος είτε του Δ.Σ., είτε της Ελ.Ε.
υποχρεούται να υποβάλει τη σχετική αίτηση τριάντα (30)
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών,
κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης εκ μέρους του Δ.Σ.
20.3 Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή
υποβολής λιγότερων, οι ψηφοφόροι μπορούν να αναγράψουν στο ψηφοδέλτιο αυτούς που κατά την κρίση τους είναι ικανοί να αναλάβουν αξιώματα του Δ.Σ., και της Ελ.Ε.,
χωρίς όμως να ξεπερνούν τον αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζουν.
20.4 Θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί όσοι λάβουν τις
περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Ειδικότερα, από τους υποψηφίους θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. και της Ελ.Ε. οι εννέα και οι τρεις αντίστοιχα πρώτοι (κατά σειρά αριθμού ψήφων).
20.5 Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος όλα τα ταμειακώς
ενήμερα μέλη. Από τους μεν παρόντες, κάθε ψηφοφόρος
προσέρχεται και λαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή
φάκελο που περιέχει τη σφραγίδα του Σωματείου και το
ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται πρώτα οι υποψήφιοι
του Δ.Σ. και μετά αυτοί της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι δε
απόντες αποστέλλουν με απόδειξη στον γενικό γραμματέα
του Δ.Σ. μέχρι την προηγουμένη των εκλογών ψηφοδέλτιο (που δε φέρει καμιά σημείωση ή άλλο χαρακτηριστικό
γνώρισμα), που εσωκλείουν σε μικρό λευκό φάκελο κι αυτόν με τη σειρά του σε άλλο μεγαλύτερο φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται, εκτός από τη διεύθυνση του παραλήπτη γενικού γραμματέα, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του
αποστολέα καθώς και η ένδειξη «ψηφοδέλτιο».
20.6 Ο γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρίζει τα ονόματα όλων των ψηφοφόρων (παρόντων και ψηφισάντων ή απόντων και δι’ επιστολής ψηφισάντων), σε σχετικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας κατά τη σειρά της αποσφράγισης των φακέλων και υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς ενήμεροι. Διαφορετικά καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής «μη ταμειακώς ενήμερων μελών», ενώ η ψήφος τους δε λαμβάνεται υπόψη. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

Παρακαλούνται τα μέλη
της Ένωσής μας που έχουν
ηλεκτρονικές σελίδες
να μας αποστείλουν το email τους
για να λαμβάνουν ταχύτερα
τις ανακοινώσεις μας.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ.
ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
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