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Κύριε, σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς 
φτωχῆς καὶ ἁμαρτωλῆς μας 
γῆς ἔμελλες νὰ ἀγωνισθεῖς 
μέχρι θανάτου γιὰ τὴ λύ-
τρωση καὶ τὴ σωτηρία μας. 

Μὲ ἀποφασιστικότητα ποὺ τρόμαξε καὶ 
κατέπληξε τοὺς μαθητές σου (Μάρκ. ι΄ 
32), ἀνέβηκες ψηλὰ στὴ Σιών, γιὰ νὰ 
δώσεις τὴ μεγαλύτερη μάχη τῶν αἰώνων. 
Ἦταν Παρασκευή. Ὁ ἥλιος προχωροῦσε 
στὸ στερέωμα, ὅταν ἔφθασες στὸ πε-
δίο τοῦ ἀγῶνα, στὸν Γολγοθᾶ. Ἐκεῖ δύο 
ξύλα ὑψώνονταν στὸν ὁρίζοντα. Ἦταν 
ὁ σταυρός Σου, Ἰησοῦ. Ἦταν τὸ ὄργανο 
ποὺ διάλεξαν οἱ ἐχθροί Σου, γιὰ νὰ Σὲ 
ἐξολοθρεύσουν, ἀλλὰ καὶ τὸ μεγάλο καὶ 
ἀκαταμάχητο ὅπλο Σου, γιὰ νὰ τοὺς 
συντρίψεις.

Ἐκεῖ στὸν σταυρὸ συναντήθηκες μὲ 
τούς «κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ 
αἰῶνος τούτου» (Ἐφεσ. στ΄ 12). Σύ, Κύ-
ριε, ἐκπροσωποῦσες τὴ σταθερὴ θέληση 
τοῦ οὐρανίου Πατέρα Σου γιὰ τὴ σωτηρία 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐκεῖνος, 
ὁ «ἀνθρωποκτόνος» διάβολος (Ἰωάν. η΄ 
44), συγκέντρωνε ὅλη του τὴ σατανικὴ 
ἀντίδραση στὴν ἀπόφαση καὶ τὸ θέλημα 
αὐτὸ τοῦ Θεοῦ. Ἡ σύγκρουση ἦταν φο-
βερή. Ἐκράτησε ὧρες ὁλόκληρες. Ἦταν 
προχωρημένο ἀπόγευμα, ὅταν «κράξας 
φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκες τὸ πνεῦμα» 
Σου, θεῖε Ἀγωνιστή (Ματθ. κζ΄ 50). Εἶχες 
προσφέρει τὴ ζωή Σου στὸν ἡρωικότερο 
ἀγῶνα ποὺ δόθηκε ποτὲ πάνω στὴ γῆ... 
Οἱ σταυρωτές σου φαίνονταν ἱκανοποι-
ημένοι ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα. Νόμιζαν ὅτι 
ἦταν πλέον νικητές!

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΕ, 
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ

Κι ὅμως, ὁ σταυρός Σου δὲν ἦταν ὁ 
τόπος καταστροφῆς Σου, ἀλλὰ ὁ θρό-
νος τῆς δόξης Σου, ποὺ ἔστησε ὁ Θεός 
«ἐπὶ Σιὼν τὸ ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ» 
(Ψαλμ. β΄ 6). Δὲν ἤσουν ὁ ἡττημένος, ἀλλ’ 
ὁ νικητὴς Βασιλιάς. Ὁ οὐράνιος Πατέρας 
Σου ὑπέταξε κάτω ἀπὸ τὸ σκῆπτρο τῆς 
βασιλείας Σου ὅλους τοὺς ἐχθρούς Σου. 
Ἐκεῖνος Σοῦ εἶπε, ὅπως τὸ προφήτευ-
σε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ: «Υἱός μου εἶ σύ 
... αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ καὶ δώσω σοι 
ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν 
κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. 
Ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς 
σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτούς» 
(Ψαλμ. β΄ 7-9).

Νίκησες, Ἐσταυρωμένε Ἰησοῦ! Ὁ 
ἑκατόνταρχος ποὺ σὲ εἶδε νὰ πεθαίνεις 

Ὁ ἥλιος προχωροῦσε στὸ 
στερέωμα, ὅταν ἔφθασες 

στὸ πεδίο τοῦ ἀγῶνα, στὸν 
Γολγοθᾶ. Ἐκεῖ δύο ξύλα 

ὑψώνονταν στὸν ὁρίζοντα. 
Ἦταν ὁ σταυρός Σου, Ἰη
σοῦ. Ἦταν τὸ ὄργανο ποὺ 
διάλεξαν οἱ ἐχθροί Σου, 

γιὰ νὰ Σὲ ἐξολοθρεύσουν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ μεγάλο καὶ 
ἀκαταμάχητο ὅπλο Σου, 
γιὰ νὰ τοὺς συντρίψεις.
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πάνω στὸν σταυρὸ ὁμολόγησε καὶ εἶπε 
γιὰ σένα ὅτι «ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν 
οὗτος» (Ματθ. κζ΄ 54). Οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ 
ὄχλοι ποὺ σὲ καταδίκασαν, «θεωροῦντες 
τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ 
στήθη ὑπέστρεφον» (Λουκ. κγ΄ 48), συ-
ντετριμμένοι γιὰ τὰ ὅσα εἶχαν κάνει σὲ 
ἕναν ἀθῶο.

Νίκησες, Ἐσταυρωμένε Ἰησοῦ! Τὸ χει-
ρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας τὸ κάρφωσες 
ἐπάνω στὸν σταυρὸ καὶ τὸ ἔσβησες μὲ 
τὸ Αἷμα Σου. Τοὺς πονηροὺς δαίμονες 
τοὺς ἔσυρες ἡττημένους σὲ θριαμβευ-
τικὴ πομπὴ πάνω στὸ νικηφόρο ἅρμα 
τοῦ σταυροῦ Σου (Κολ. β΄ 14-15). Μὲ τὸν 
θάνατό Σου συνέτριψες τὶς πύλες τοῦ 
Ἅδη καὶ μὲ τὸ μυστικὸ κλειδὶ τοῦ σταυ-
ροῦ Σου ἄνοιξες τὶς κλειστὲς πύλες τοῦ 
Παραδείσου.

Νίκησες, Ἐσταυρωμένε Κύριε! Μὲ τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ Σου νίκησες τοὺς 
διῶκτες Σου βασιλεῖς. Καὶ ἐκεῖνοι ἔκτοτε 
τὸ ἔβαλαν ἐπάνω στὰ στέμματά τους, 
γιὰ νὰ διακηρύττουν αἰώνια τὴ νίκη Σου. 
Μὲ τὸ ἀκτινοβόλο φῶς τοῦ σταυροῦ Σου 
νίκησες τὸν διώκτη Σαῦλο, καὶ ἐκεῖνος 
ἔγινε φλογερὸς Ἀπόστολός Σου καὶ γιὰ 
μόνο καύχημά του εἶχε τὸν δικό Σου 
σταυρό (Γαλ. στ΄ 14). Μὲ τὸν λόγο τοῦ 
σταυροῦ Σου οἱ μαθητές Σου κατέκτησαν 
ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη. Ὁ σταυρός Σου, 
Θεάνθρωπε Ἰησοῦ, εἶναι τὸ σύμβολο τῆς 
αἰωνίας νίκης.

Ἡ μεγάλη ὅμως μάχη Σου, Κύριε, γιὰ 
τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος συνεχίζε-

ται. Ἔχεις καὶ σήμερα τοὺς χλευαστές, 
τοὺς ὑβριστές, τοὺς διῶκτες Σου. Πιὸ 
πολλοὶ ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀδια-
φοροῦν γιὰ τὸν σταυρό Σου. Κάποτε 
ὁ σταυρός Σου ἦταν «Ἰουδαίοις μὲν 
σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρία» (Α΄ 
Κορ. α΄ 23). Σήμερα, γιὰ πολλοὺς σύγ-
χρονους ἀνθρώπους ὁ σταυρός Σου 
εἶναι ξεπερασμένο καὶ ἄχρηστο σύμβολο. 
Ὁλόκληρο τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴ λατρεία 
μας τὰ προσφέρουμε στὰ εἴδωλα τῆς 
ἐποχῆς μας, στὴ μηχανή, στὴ σάρκα, 
στὸ χρῆμα.

Κι ὅμως, θὰ νικήσεις καὶ πάλι. Θὰ 
νικήσεις τὴ ματαιοδοξία καὶ τὴν ἀφρο-
σύνη μας. Τώρα τὸ μυαλό μας βουίζει, 
καθὼς περιφερόμαστε στὸ διάστημα. Σὺ 
ὅμως μᾶς περιμένεις σιωπηλά, ὑπομο-
νετικά, μᾶς καλεῖς συνεχῶς. Ξέρεις ὅτι 

θὰ ἔλθουμε κοντά σου. Αὐτὴ ἡ σταθερή 
Σου ἀναμονὴ θὰ μᾶς νικήσει. Ὁ σταυρός 
Σου, ὁ σιωπηλὸς καὶ ἀκίνητος, θὰ γίνει ὁ 
ἄξονας τῆς ζωῆς μας, κι ἐμεῖς δορυφόροι 
τοῦ σταυροῦ Σου.

Θὰ νικήσεις, Θεάνθρωπε, τὰ εἴδωλά 
μας. Ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἔλθουμε νὰ ρι-
χθοῦμε στὴ λυτρωτικὴ ἀγκαλιά Σου. Καὶ 
τὰ εἴδωλα ποὺ σήμερα προσκυνᾶμε θὰ 
τὰ συντρίψεις «ὡς σκεύη κεραμέως». 
Ἡ τελευταία λέξη τῆς ἱστορίας θὰ εἶναι 
δική Σου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς, πλημμυρι-
σμένοι ἀπὸ τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης Σου, 
σκύβουμε καὶ προσκυνᾶμε ταπεινὰ τὸν 
τίμιο σταυρό Σου. «Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν 
ἔνδοξόν Σου ἀνάστασιν». Ἀμήν.

Tὰ εἴδωλα ποὺ σήμερα προσκυνᾶμε θὰ τὰ συντρίψεις  
«ὡς σκεύη κεραμέως». Ἡ τελευταία λέξη τῆς ἱστορίας θὰ 

εἶναι δική Σου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς, πλημμυρισμένοι  
ἀπὸ τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης Σου, σκύβουμε  

καὶ προσκυνᾶμε ταπεινὰ τὸν τίμιο σταυρό Σου.  
«Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν Σου ἀνάστασιν». 
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Μερικὲς φορὲς τὰ πιὸ 
ἁπλᾶ –φαινομενικὰ 
ἀφελῆ– ἐρωτήματα 
μᾶς ὁδηγοῦν στὶς 
πιὸ μεγάλες, τὶς 
πιὸ συγκλονιστικὲς 
ἀποκαλύψεις. Ἕνα 
τέτοιο ἐρώτημα ἀφορᾷ 
τὸ Μεσολόγγι καὶ 
ὅ,τι αὐτὸ συμβολίζει 
καὶ συνεπάγεται. 
Πρὸς τί οἱ λυσσώδεις 
τουρκικὲς ἐπιθέσεις, 
ἡ ἐπικὴ ἀντίσταση 
τῶν Ἐλεύθερων 
Πολιορκημένων, ἡ ὑπε
ράν θρω πη ἀντοχή 
τους καί, τέλος, ἡ 
συγκλονιστικὴ ἐπιλογὴ 
τῆς Ἐξόδου; Γιατί τὸ 
Μεσολόγγι;

Τὸ Μεσολόγγι καὶ ἡ ἡρωικὴ 
ἀντί σταση τῶν ὑπερασπιστῶν 
του ὑπῆρξαν μιὰ πρό κληση 
πρὸς τὴν κοινὴ λογική. Δὲν 
εἶναι μόνο ὁ Ἰμπραὴμ πού, 

ἐρχόμενος στὸ Με σο λόγγι, ἐξέφρασε 
εἰρωνικὰ τὴν ἀπορία του, ποὺ ἐπὶ ὀκτὼ 

μῆνες ὁ Κιουταχὴς δὲν εἶχε κα ταφέρει 
νὰ κυριεύσει αὐτὸν τόν «φράκτη», ὅπως 
τὸν ὀνόμασε.  Ὅταν πολ λὰ χρόνια με τὰ 
ὁ βασιλιὰς Γε ώργιος Αʹ ἐπισκέφθηκε τὸ 
Μεσολόγγι, ὁ ὑπερόπτης Δα νὸς σύμ βου-
λός του Σπόννεκ, βλέποντας τὴ σχε δὸν 
ἀνοχύρωτη πόλη, καυχήθηκε μὲ ἔπαρ ση 
ἀνο ήτου ὅτι ἕνα τέτοιο ἀδύναμο προμά-
χωμα θὰ μποροῦσε νὰ τὸ πάρει σὲ μία 
καὶ μόνο ἔφο δο μὲ τετρακόσιους Δανέ-
ζους· ὁ παριστάμενος Σουλιώτης γέρο-
Νίκας δὲν ἀντιστάθηκε στὸν πειρασμὸ 
καὶ σχολίασε δη κτικά: «Θὰ τὸ ἔπαιρνε, 
λέει, μὲ τετρακόσιους Δανέζους. Μπο-
ρεῖ· ἀλλὰ θὰ ἔπρε πε καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ 
ἦταν ἀπὸ μέσα νὰ εἶναι Δανέζοι σὰν κι 
αὐτόν»...

Ὡστόσο, τὸ θαῦμα τοῦ Μεσολογγί-
ου δὲν ἔγκειται ἁπλῶς καὶ μόνο στὴν 
ὑπεράνθρωπη ἀντίσταση ποὺ ἀντέταξε 
στὶς πιὸ ἰσχυρὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις 
ἕνα «λασποτεῖχι», ὅπως τὸ ἀποκάλεσαν, 
ἔχοντας προφανῶς ὡς μέτρο σύγκρισης 
τὰ εὐρωπαϊκὰ φρούρια, οἱ Γάλλοι φιλέλ-
ληνες Μαξὶμ Ρεϋμπὼ καὶ Ὀλιβιὲ Βουτιὲ 
καὶ ὁ Ἰταλὸς Μπρενζέρι, ποὺ εἶχαν ἔλθει 
σὲ αὐτὸ στὴν ἀρχὴ τῆς Ἐπανάστασης μὲ 
τὸν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Πέραν 
τοῦ ἄνισου τοῦ ἀγῶνα τῶν Ἐλεύθερων 
Πολιορκημένων, ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόμη 
λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ Μεσολόγγι καὶ 
ἡ ἡρωικὴ ἀντί σταση τῶν ὑπερασπιστῶν 
του ἀντιπροσωπεύει μιὰ πρό κληση πρὸς 
τὴν κοινὴ λογική. Αὐτὸν τὸν λόγο θὰ 
προσπαθήσουμε νὰ ἐξηγήσουμε ἐδῶ.

ΓΙΑΤΙ  
ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
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Ἡ στρατηγικὴ σημασία  
τοῦ Μεσολογγίου

Ἂν διερωτηθοῦμε ποιὸς ὁ λόγος τῶν 
τόσο λυσσωδῶν τουρκικῶν ἐπιθέσεων 
καὶ τῆς τόσο πεισματικῆς ἑλληνικῆς ἄμυ-
νας εἰδικὰ στὸ Μεσολόγγι, ἡ κατ’ ἀρχὴν 
εὔλογη –καὶ ἐν πολλοῖς ἀναμενόμενη– 
ἀπάντηση εἶναι ὅτι τὸ Μεσολόγγι ἦταν 
μιὰ τοποθεσία μὲ ἐξαιρετικὴ στρατηγικὴ 
σημασία.

Σημειωτέον ὅτι τὴν ἐποχὴ τῆς Ἐπα-
νάστασης τὸ Μεσολόγγι δὲν ἦταν πλέον 
τὸ σημαντικὸ ἐμπορικὸ καὶ οἰκονομικὸ 
κέντρο ποὺ εἶχε ὑπάρξει σὲ παλαιότερες 
ἐποχές. Παλαιότερα, σὲ σύντομο χρονικὸ 
διάστημα ἀπὸ τὸν σχηματισμό του (ποὺ 
τοποθετεῖται πιθανώτατα στὶς ἀρχὲς τοῦ 
17ου αἰῶνα), τὸ Μεσολόγγι εἶχε ἐξελιχθεῖ 
σὲ σημαντικὸ ἐμπορικὸ λιμάνι. Τὸ 1726 
εἶχε ἱδρυθεῖ στὸ Μεσολόγγι ὑποπροξε-
νεῖο τῆς Βενετίας, μὲ πρῶτο πρόξενο τὸν 
Νάξιο Σπυρίδωνα Μπαρότση. Στὰ χρόνια 
τῆς ἀκμῆς οἱ Μεσολογγῖτες εἶχαν φθάσει 
νὰ ἔχουν περισσότερα ἀπὸ ἑβδομῆντα 
πλοῖα, μὲ τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ νὰ 
ἔχουν ναυπηγηθεῖ σὲ μεσολογγίτικα καρ-
νάγια. Τὸ 1746, ἔκθεση τοῦ Γάλλου προ-
ξένου τῆς Ἄρτας ἔκανε λόγο γιὰ πλήρη 
κυριαρχία τῶν μεσολογγίτικων πλοίων 
στὶς σκάλες τοῦ Ἰονίου.

Τὸ Μεσολόγγι ὅμως πλήρωσε ἀκριβὰ 
τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή του στὴν ἐπανά-
σταση τοῦ 1770. Στὶς 10 Ἀπριλίου 1770 ἡ 
πόλη πυρπολήθηκε, ὁ στόλος του κατα-
στράφηκε, καὶ οἱ κάτοικοι ἀναγκάσθηκαν 
νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πατρίδα τους καὶ 
νὰ καταφύγουν στὰ Ἑπτάνησα (ὁ Ἀπρί-
λιος ἦταν «στοιχειωμένος» μήνας γιὰ τὸ 
μαρτυρικὸ Μεσολόγγι: Ἀπρίλιο καταστρά-
φηκε τὸ Μεσολόγγι τὸ 1770, Ἀπρίλιο ἔχα-
σε τὴ ζωή του σὲ αὐτὸ ὁ λόρδος Βύρων, 
Ἀπρίλιο συνέρρευσαν μπροστὰ στὰ τείχη 
του τὰ στίφη τοῦ Κιουταχῆ καὶ ἄρχισε ἡ 
μαρτυρικὴ τελευταία πολιορκία τοῦ Με-

σολογγίου, Ἀπρίλιο ἔγινε ἡ θρυλικὴ Ἔξο-
δος). Μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1770, οἱ 
κάτοικοι ξαναγύρισαν στὸ Μεσολόγγι, τὸ 
ἀνοικοδόμησαν καὶ προσπάθησαν νὰ ξα-
ναφτιάξουν τὸν στόλο, ἀλλὰ τὸ Μεσολόγ-
γι ἔμελλε νὰ περάσει καὶ νέες δοκιμασίες 
ἐπὶ Ἀλῆ πασᾶ, γιὰ νὰ περάσει καὶ νέα 
κρίση πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση. Ὅπως 
εἶναι φανερό, τὴ στιγμὴ τῆς ἔναρξης τῆς 
Ἐπανάστασης τὸ Μεσολόγγι δὲν ἦταν 
τὸ σημαντικὸ ἐμπορικὸ καὶ οἰκονομικὸ 
κέντρο ποὺ εἶχε ὑπάρξει τὸν 18ο αἰῶνα 
καὶ ὣς τὸ 1770.

Ὡστόσο, παρὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ 
ἐμπορικὴ παρακμή του, τὸ Μεσολόγγι 
βρέθηκε στὴν ἀρχὴ τῆς Ἐπανάστασης 
νὰ ἔχει βαρύνουσα στρατηγικὴ σημασία. 
Τὴ στρατηγικὴ σημασία τοῦ Μεσολογγίου 
θὰ τὴν κα τανοήσουμε εὔκολα, ἂν ἀναλο-

γισθοῦμε τὸ σκηνικὸ μέσα στὸ ὁποῖο ξέ-
σπασε καὶ ἐξελίχθηκε κατὰ τοὺς πρώτους 
μῆνες ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.

Τοὺς πρώτους μῆνες τῆς Ἐπανάστα-
σης οἱ Τοῦρκοι ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ 
μοιράσουν τὶς δυνάμεις τους στὴν ἀντιμε-
τώπιση τριῶν «στασιαστικῶν κινημάτων»: 
τοῦ Ἀλῆ πασᾶ στὰ Ἰωάννινα, τοῦ Ἀλέ-

Ἂν διερωτηθοῦμε ποιὸς ὁ 
λόγος τῶν τόσο λυσσωδῶν 
τουρκικῶν ἐπιθέσεων καὶ 

τῆς τόσο πεισματικῆς 
ἑλληνικῆς ἄμυνας εἰδικὰ 
στὸ Μεσολόγγι, ἡ κατ’ 

ἀρχὴν εὔλογη –καὶ ἐν πολ
λοῖς ἀναμενόμενη– ἀπά
ντηση εἶναι ὅτι τὸ Μεσο
λόγγι ἦταν μιὰ τοποθεσία 
μὲ ἐξαιρετικὴ στρατηγικὴ 

σημασία.
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ξανδρου Ὑψηλάντη στὶς Παραδουνάβιες 
Ἡγεμονίες καὶ τῶν Ἑλλήνων στὴν Πε-
λοπόννησο. Μὲ κάθε λογική, ἡ ἐξέγερση 
τῶν Ἑλλήνων στὴν Πελοπόννησο ἦταν 
ἡ λιγώτερο σημαντικὴ καὶ πιό «εὔκολη» 
πρόκληση: Ὁ Ἀλῆς ἦταν ἡ ἰσχυρότερη 
προσωπικότητα σὲ ὅλη τὴ Βαλκανική, 
εἶχε ὀργανωμένο στρατὸ καὶ μιὰ ζηλευτὴ 
διοικητικὴ ὀργάνωση, μὲ ἕδρα τὰ Ἰωάννι-
να, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐξελιχθεῖ ἐπὶ ἡγεσίας 
του σὲ μεῖζον πολιτικὸ κέντρο, ἀλλὰ καὶ 
σὲ κέντρο παιδείας καὶ πολιτισμοῦ· ὅπως 
εἶναι εὔλογο, τὸ στασιαστικὸ κίνημα τοῦ 
Ἀλῆ ἀντιπροσώπευε τὸν πιὸ θανάσιμο 
κίνδυνο. Στὴ Μολδοβλαχία, πάλι, ἡ χρο-
νικὴ παράταση τῆς ἔκρυθμης κατάστα-
σης μποροῦσε πολὺ εὔκολα νὰ ὁδηγήσει 
τὰ πράγματα ἐκτὸς ἐλέγχου, ἂν ἡ Ρωσία 
ἀποφάσιζε νὰ παρέμβει (ἂς μὴν ξεχνᾶμε 
ὅτι, ἤδη τὸ 1821, οἱ σφαγὲς χριστιανῶν 
ἀμάχων καὶ ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ Πατριάρ-
χη Γρηγορίου Ε΄ στὴν Κων σταντινούπολη 
προκάλεσαν τὴ διπλωματικὴ παρέμβαση 
τῆς Ρωσίας μὲ τὴ μορφὴ τε λεσιγράφου 
πρὸς τὴν Ὑψηλὴ Πύλη, ἡ δὲ ἄρνηση τοῦ 
σουλτάνου νὰ ἀπαντήσει στὸ ρω σικὸ τε-
λεσίγραφο ὁδήγησε σὲ δραματικὴ ἐπιδεί-
νωση στὶς ρωσοτουρκικὲς σχέσεις, ποὺ 

ἔφθασε μέχρι τὴν ἀνάκληση τοῦ Ρώσου 
πρέσβη ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη). Σὲ 
σύγκριση μὲ τὸν κίνδυνο ποὺ ἀντιπροσώ-
πευαν γιὰ τὸν σουλτάνο τὸ κίνημα τοῦ 
Ἀλῆ καὶ ἡ ἀπειλὴ ρωσικῆς ἐπίθεσης στὶς 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, ἡ ἐξέγερση 
τῶν χωρικῶν τῆς Πελοποννήσου φαινό-
ταν... «ἀστεία».

Γνωρίζουμε βεβαίως ὅτι τὸ κίνημα τοῦ 
Ὑψηλάντη δὲν μπόρεσε νὰ στεριώσει στὶς 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, καὶ ἡ ἐπανα-
στατικὴ φλόγα στὴ Μολδοβλαχία ἔσβησε 
γρήγορα. Ἀκόμη χειρότερα, ἡ αὐγὴ τοῦ 
δεύτερου ἔτους τῆς Ἐπανάστασης, τοῦ 
1822, ἔφερε μιὰ ἐξαιρετικὰ ἀνη συχητικὴ 
ἐξέλιξη γιὰ τὴν Ἐπανάσταση: Ἡ ἐπιτυχὴς 
καταστολὴ τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἀλῆ πασᾶ 
καὶ ὁ θάνατος τοῦ ἰδίου ἀπελευθέρω-
σαν τὸν κύριο ὄγκο τῶν σουλτανικῶν 
στρατευμάτων, ποὺ εἶχε ἐμπλακεῖ στὴν 
ἀντιμετώπιση τοῦ στασιαστικοῦ του κι-
νήματος στὰ Ἰωάννινα. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν 
πιὰ τὴν εὐκαιρία νὰ ξεμπερδεύουν μιὰ 
καὶ καλὴ μὲ τὴν ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων, 
στέλνοντας στὴν Πελοπόννησο τὸν κύ ριο 
ὄγκο τῶν σουλτανικῶν στρατευμάτων.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι, ἤδη ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα νά στα σης, 
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ἀκόμη καὶ ὅταν οἱ προτεραιότητες τῶν 
Τούρκων ἦσαν στραμμένες στὸ μέτωπο 
τῆς Ἠπείρου καὶ στὴ Μολδοβλαχία, ἡ 
στρατηγικὴ ἐπιδίωξή τους δὲν μπο-
ροῦσε νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ νὰ στεί λουν 
στρατιωτικὲς δυνάμεις στὴν Πελοπόν-
νησο, ἀποσπώντας τες ἀπὸ τὸ μέτωπο 
τῆς Ἠπείρου, γιὰ νὰ ἀνακουφίσουν τὶς 
τουρκικὲς φρουρὲς καὶ νὰ καταστείλουν 
τὴν ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων. Οἱ μάχες 
τῶν πρώ των μηνῶν στὴ Στερεά (Ἀλαμά-
να, Χάνι τῆς Γραβιᾶς) δὲν ἦσαν τίποτε 
ἄλλο ἀπὸ προ σπά θειες τῶν Ἑλλήνων νὰ 
ἀναχαιτίσουν τὴν κάθοδο μεμονωμένων 

τουρκικῶν δυνάμεων στὴν Πε λο πόν νησο 
πρὸς ἐνίσχυση τῶν τουρκικῶν φρουρῶν. 
Τώρα ποὺ ἡ ἀνταρσία τοῦ Ἀλῆ πασᾶ εἶχε 
κατασταλεῖ, δὲν θὰ ἐπρόκειτο ἁπλῶς γιὰ 
ἥσσονες τουρκικὲς δυνάμεις ἀποσπασμέ-
νες ἀπὸ τὸ μέτωπο τῆς Ἠπείρου, ἀλλὰ 
γιὰ μιὰ ἰσοπεδωτικὴ κάθοδο τοῦ κύριου 
ὄγκου τῶν σουλτανικῶν στρατευμάτων.

Ποιὸν ὅμως δρόμο ἔπρεπε νὰ ἀκο-
λουθήσουν οἱ τουρκικὲς δυνάμεις, γιὰ 
νὰ φθάσουν στὴν Πελοπόννησο; Ὁ δρό-
μος αὐτὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ 
Αἰγαῖο, λόγῳ τῆς κυριαρχίας σὲ αὐτὸ τοῦ 
ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἄλλω-
στε εἶναι καὶ ἡ μεγάλη προσφορὰ τῶν 
νησιῶν στὸν Ἀγῶνα τῆς Ἀνε ξαρτησίας.

Ἀποκλειομένου τοῦ Αἰγαίου, ἔμενε 
ἡ ἐπιλογὴ τῆς καθόδου τῶν Τούρ κων 
στὴν Πελοπόννησο διὰ τοῦ κορμοῦ τῆς 
ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. Πιὸ συγκεκριμένα, 
ὑπῆρχαν δύο δρόμοι ποὺ μπο ροῦσαν νὰ 
φέρουν τὰ σουλτανικὰ στρατεύματα διὰ 

τοῦ κορμοῦ τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας 
στὴν Πελοπόννησο: Ὁ πρῶτος δρό μος, ὁ 
ἀνατολικός, εἶναι αὐτὸς ποὺ διασχίζει τὴ 
Βοιωτία καὶ τὴν Ἀττική, γιὰ νὰ ὁδη γήσει 
στὴν Πελοπόννησο διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς 
Κορίνθου· αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ δρό μος 
ποὺ ἀκολούθησε ἡ στρατιὰ τοῦ Δράμαλη 
στὰ μέσα τοῦ 1822. Ὁ δεύτερος δρό μος, 
ὁ δυτικός, προέβλεπε τὴν κάθοδο τῶν 
σουλτανικῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὴν Αἰ-
τω λο ακαρνανία καὶ τὴ διαπεραίωσή τους 
στὴν Πελοπόννησο μὲ πλωτὰ μέσα.

Αὐτὸς ὅμως ὁ δεύτερος δρόμος εἶχε 
ἕνα ἀγκάθι: τὸ Με σο λόγ γι. Ὅσο οἱ Ἕλλη-

νες διατηροῦσαν ἰσχυρὴ βάση γιὰ τὸν 
στόλο τους στὴν πόλη αὐτή, οἱ Τοῦρ κοι 
δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναλάβουν τὴν 
πρωτοβουλία διάσχισης τῶν στενῶν μὲ 
πλοῖα κατάφορτα μὲ στρατεύματα. Γι’ 
αὐτὸ ἄλλωστε καί, μετὰ τὴν καταστροφὴ 
τῆς στρα τιᾶς τοῦ Δράμαλη –καὶ ἄρα τὴν 
ἀποτυχία καθόδου στὴν Πελοπόννησο 
ἀπὸ τὸν ἀνατολικὸ δρόμο–, ἡ ἀμέσως 
ἑπόμενη ἐπιθετικὴ πρωτοβουλία τῶν 
Τούρκων, στὰ τέ λη τοῦ 1822, προσανα-
τολίσθηκε στὴν πολιορκία τοῦ Μεσολογ-
γίου, ποὺ στεκόταν ἀγκάθι στὸν δυτικὸ 
δρόμο: αὐτὴ ἀκριβῶς ἦταν ἡ λεγόμενη 
πρώ τη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου.

Ὅλα τὰ παραπάνω ἐξηγοῦν ἀρκού-
ντως τὴ βαρύνουσα στρατηγικὴ σημασία 
τοῦ Με σολογγίου: οἱ Τοῦρκοι ἔπρεπε νὰ 
κυριεύσουν τὸ Μεσολόγγι, γιὰ νὰ περά-
σουν στὴν Πε λοπόννησο, καὶ οἱ Ἕλληνες 
ἔπρεπε νὰ τὸ κρατήσουν, γιὰ νὰ τοὺς 
ἐμποδίσουν νὰ ἐπι τύχουν κἄτι τέτοιο.

Ὅλα τὰ παραπάνω ἐξηγοῦν ἀρκούντως τὴ βαρύνουσα 
στρατηγικὴ σημασία τοῦ Με σολογγίου: οἱ Τοῦρκοι ἔπρεπε 
νὰ κυριεύσουν τὸ Μεσολόγγι, γιὰ νὰ περάσουν στὴν Πε
λοπόννησο, καὶ οἱ Ἕλληνες ἔπρεπε νὰ τὸ κρατήσουν, γιὰ 

νὰ τοὺς ἐμποδίσουν νὰ ἐπι τύχουν κἄτι τέτοιο.
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Ἡ δεδομένη βαρύνουσα στρατηγικὴ 
σημασία τοῦ Μεσολογγίου ὁδήγησε τὸ 
1821 στὴν ἐπιλογὴ τῆς πόλεως ὡς ἕδρας 
τῆς πολιτικῆς διοίκησης τῆς Δυτικῆς 
Ἑλλάδας, μὲ τὴν ὀνομασία «Ὀργανισμὸς 
τῆς Δυτικῆς Χέρσου Ἑλλάδος». Ὁ «Ὀργα-
νισμός» ἦταν ἡ μία ἀπὸ τὶς τρεῖς τοπικὲς 
διοικήσεις (οἱ ἄλλες δύο ἦταν ἡ «Πελο-
ποννησιακὴ Γερουσία» καὶ ὁ «Ἄρειος Πά-
γος τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος»), 
ποὺ λειτούργησαν μέχρι τὴν κατάργησή 
τους ὑπὲρ μιᾶς ἑνιαίας, κεντρικῆς δι-
οίκησης, σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς Β΄ 
Ἐθνοσυνέλευσης στὸ Ἄστρος τὸ 1823. 
Ἔτσι τὸ Μεσολόγγι, πέραν τῆς στρατη-
γικῆς του σημασίας –ἀλλὰ καὶ χάρη στὴ 
στρατηγική του σημασία– ἀνεδείχθη καὶ 
σὲ διοικητικὸ κέντρο.

Ἀπὸ μία ἄποψη, ἐπίσης, τὸ Μεσο-
λόγγι ὑπῆρξε καὶ ἡ «φωνὴ τῆς ἐπανα-
στατημένης Ἑλλάδας». Πιὸ συγκεκριμένα, 
ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1824 ἄρχισε νὰ 
ἐκδίδεται μέσα στὴν πόλη τοῦ Μεσολογ-
γίου τὸ ἄτυπο δημοσιογραφικὸ ὄργανο 
τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδας, ἡ πρώτη 
ἔντυπη ἑλληνικὴ ἐφημερίδα,1 τὰ τετρά-
γλωσσα Ἑλληνικὰ Χρονικά, μὲ διευθυντὴ 
καὶ συντάκτη τὸν Ἑλβετὸ φιλέλληνα 
Ἰωάννη Ἰάκωβο Μάγερ. Ὁ Μάγερ ἦταν 
φλογερὸς φιλέλληνας, ποὺ εἶχε μάλιστα 
νυμφευθεῖ Ἑλληνίδα καὶ εἶχε ἀσπασθεῖ 
τὸ ὀρθόδοξο δόγμα. Ἡ ἐφημερίδα τοῦ 
Μάγερ ἐκδιδόταν τακτικὰ μέχρι τὶς 20 
Φεβρουαρίου 1826, πενῆντα ἡμέρες πρὶν 
ἀπὸ τὴν Ἔξοδο, καὶ δὲν διεκόπη, παρὰ 
μόνον ὅταν τὸ τυπογραφεῖο ἐπλήγη καὶ 
καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ τοὺς 
τουρκικοὺς βομβαρδισμούς.

1.  Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἡ πρώτη ἔντυπη ἐφημερίδα τοῦ 
Ἀγῶνα ἦταν ἡ Σάλπιγξ Ἑλληνικὴ τῆς Καλαμάτας 
μὲ συντάκτη τὸν Θεόκλητο Φαρμακίδη, ἡ ὁποία 
ὅμως δὲν κυκλοφόρησε παρὰ μόλις τρία φύλλα, 
μὲ ἡμερομηνίες 1, 5 καὶ 20 Αὐγούστου 1821 – 
καμμία σχέση μὲ τὴν ἐπὶ διετίαν τακτικώτατη 
κυκλοφορία τῶν Ἑλληνικῶν Χρονικῶν.

Δὲν πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ ἀνα-
φερθοῦμε στὴ σύνδεση τοῦ Μεσολογγίου 
μὲ τὴ θρυλικὴ μορφὴ ποὺ εἶναι σχεδὸν συ-
νώνυμη τοῦ φιλελληνισμοῦ, τὴ μορφὴ τοῦ 
λόρδου Βύρωνα (1788-1824), τοῦ ἐμπνευ-
σμένου ποιητῆ μὲ τὸν θυελλώδη βίο. Ἡ 
ἔλευση τοῦ Βύρωνα στὸ Μεσολόγγι δὲν 
εἶχε, κατ’ ἀρχήν, τίποτε τό «ρομαντικό»: ὁ 
Βύρων ἦλθε στὸ Μεσολόγγι ὡς ἐκπρόσω-
πος Ἄγγλων κεφαλαιούχων γιὰ τὴν προ-
ώ θη ση ἀγγλικοῦ δανείου πρὸς τὴν ἑλλη-
νικὴ κυβέρνηση. Κἄτι ὅμως ποὺ συνήθως 
δὲν ἀντιλαμβανόμαστε πλήρως εἶναι ὅτι 
ὁ λόρδος Βύρων ἦταν ἕνας ἀστέρας τῆς 
ἐποχῆς του, ποὺ βρισκόταν στὸ ἐπίκεντρο 
τῆς διεθνοῦς προσοχῆς, μὲ τὸν τρόπο πε-
ρίπου μὲ τὸν ὁποῖο οἱ σύγχρονοι ἀστέ-
ρες τοῦ Χόλλυγουντ ἑλκύουν πάνω τους 
τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας. Καὶ αὐτὸς ὁ 
ἀστέρας τῆς ἐποχῆς ἦλθε στὴν Ἑλλάδα, 
στὸ Μεσολόγγι, ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα καὶ 
ἀφο σιώθηκε σὲ αὐτήν, συνέδραμε ἐνεργὰ 
μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις τὸν ἐθνι κο α-
πε λευ θε ρω τικὸ ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων καί, 
τὸ σημαντικώτερο, πέθανε στὴν Ἑλλάδα, 
στὸ Μεσολόγγι, τὸ 1824. Σύντομα, ὅλοι μι-
λοῦσαν γιὰ τὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν Ἑλλάδα. 
Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι αὐτὰ γίνονταν 
σὲ μία ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία, σύμφωνα 
μὲ τὴν ἐπίσημη πολιτικὴ τῆς Ἱερᾶς Συμ-
μαχίας, ... δὲν ὑπῆρχε Ἑλλάδα...

Βάση γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω, βέβαια, 
ἦταν ἡ στρατηγικὴ σημασία τοῦ Μεσο-
λογγίου. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτή, τὸ Μεσο-
λόγγι δὲν θὰ εἶχε ἀναδειχθεῖ σὲ πολιτικὸ 
κέντρο τοῦ Ἀγῶνα, καὶ βεβαίως οὔτε ὁ 
λόρδος Βύρων θὰ εἶχε πάει ἐκεῖ οὔτε 
ὁ Μάγερ θὰ ἐξέδιδε ἐκεῖ τὰ Ἑλληνικὰ 
Χρονικά. Ἀλλὰ ἡ στρατηγικὴ σημασία τοῦ 
Μεσολογγίου ἦταν ἐντελῶς δεδομένη καὶ 
αὐταπόδεικτη: Τὸ Μεσολόγγι ἦταν γιὰ 
τοὺς Τούρκους τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κάθοδό 
τους στὴν Πελοπόννησο, καὶ κατὰ προ-
έκτασιν τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς 
Ἐπανάστασης.
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Καὶ ἐρχόμαστε στὸ 1825, ὅταν οἱ δυ-
νάμεις τοῦ Κιουταχῆ κύκλωσαν τὸ Με-
σολόγγι, ἐγκαινιάζοντας τὴν πολιορκία 
ποὺ θὰ ἀπέληγε στὴ θρυλικὴ Ἔξοδο. 
Τὸ 1825 τὸ Μεσολόγγι δὲν ἦταν ἴσως πιὰ 
τό «λασποτεῖχι» τοῦ 1822. Ὁ «φράκτης» 
τοῦ Μεσολογγίου ἦταν σὲ κάποια σημεῖα 
ἕνα πολὺ ἀξιόλογο, τηρουμένων πάντα 
τῶν ἀναλογιῶν, ὀχυρωματικὸ ἔργο, χάρη 
στὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ μηχανικοῦ 
Μιχαὴλ Κοκκίνη, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς 
ἥρωες τοῦ Μεσολογγίου.2 Ἐξάλλου, τὸ 
Μεσολόγγι εἶχε γίνει καὶ διεθνῶς γνωστό, 
κυρίως χάρη στὸν λόρδο Βύρωνα.

Ὑπάρχει ὅμως ἕνα κρίσιμο, ἐξόχως 
ἀνατρεπτικὸ στοιχεῖο, ποὺ σπανίως ἀνα-
λογιζόμαστε, ἂν καὶ εἶναι, κατὰ τὴν ἐκτί-
μησή μας, τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση 
τοῦ μεγαλείου ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ 
Μεσολόγγι. Πιὸ συγκεκριμένα, τὰ ὅσα 
ἐξη γή σα με παραπάνω γιὰ τὴ βαρύνουσα 
στρατηγικὴ σημασία τοῦ Μεσολογγίου 
μπορεῖ νὰ ἴσχυαν ἀπο λύ τως τὸ 1822, 
κατὰ τὴν πρώτη πολιορκία, δὲν ἴσχυαν 
ὅμως τὸ 1825-26, κατὰ τὴν τελευταία, 
ἐπικὴ πο λιορκία τοῦ Μεσολογγίου. Τὸ 
1825-26 οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶχαν ἀνάγκη πιὰ 
νὰ κυριεύσουν τὸ Μεσολόγγι, γιὰ νὰ πε-
ράσουν στὴν Πελοπόννησο. Καὶ αὐτό, γιὰ 
τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ 
Ἰμπραὴμ ὄχι ἁπλῶς βρίσκονταν ἤδη στὴν 
Πε λοπόννησο, ἀλλὰ καὶ εἶχαν θέσει ὑπὸ 
τὸν ἔλεγχό τους τὸ μεγαλύτερο μέρος της, 
μὲ ἀπο τέλεσμα ἡ Ἐπανάσταση νὰ πνέει 
πλέον τὰ λοίσθια. Δὲν θὰ εἶχε ἄδικο νὰ 
πεῖ κανεὶς ὅτι τὸ 1825-26 ἡ στρατηγικὴ 
σημασία τοῦ Μεσολογγίου ἦταν, μὲ μία 
λέξη, ΜΗΔΕΝ!

2. Ὁ Κοκκίνης ἔπεσε πολεμώντας ἡρωικὰ κατὰ τὴν 
Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Μόλις τὸ 1975, μὲ πρω-
τοβουλία τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος, 
στήθηκε μνημεῖο ἀφιερωμένο στὸν Κοκκίνη στὸν 
Κῆπο τῶν Ἡρώων τοῦ Μεσολογγίου.

Τὸ Μεσολόγγι ὡς σύμβολο
Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε 

τί σημαίνουν τὰ παραπάνω: Μὲ δεδο-
μένο ὅτι τὸ 1825-26 τὸ Μεσολόγγι δὲν 
εἶχε πλέον καμμία στρατηγικὴ σημασία, 
ἕπεται ὅτι ἡ ἐπικὴ ἀντίσταση τῶν Ἐλεύ-
θερων Πολιορκημένων, ἡ ὑπε ράν θρω πη 
ἀντοχή τους καὶ τέλος ἡ συγκλονιστικὴ 
ἐπιλογὴ τῆς Ἐξόδου, ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπά-
κουαν σὲ καμμία στρατηγικὴ ἀναγκαιό-
τητα, σὲ καμμία λογική. Οἱ Ἐλεύθεροι 
Πο λι ορκημένοι προτίμησαν τὸν θάνατο, 
ὄχι γιατὶ τὸ ἐπέτασσε κάποια ἀνάγκη ἢ 

κάποια λο γική, ἀλλὰ ἁπλῶς γιατὶ δὲν 
διανοοῦνταν τίποτε ἄλλο παρὰ πὼς εἴτε 
θὰ ζοῦσαν ἐλεύθεροι, εἴτε θὰ πέθαιναν 
ἐλεύθεροι. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ 
ἀνήγαγε τὸ Μεσολόγγι σὲ σύμβολο.

Τὸ Μεσολόγγι εἶναι οἱ Θερμοπύλες 
τῆς νεώτερης Ἑλλάδας. Ἂν τὸ καλοσκε-
φθοῦμε, αὐτὸ ποὺ τιμᾶμε στὶς Θερμο-
πύλες δὲν εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀγωνί-
σθηκαν λίγοι ἐναντίον πολλῶν, γιὰ νὰ 

Τὸ 182526 οἱ Τοῦρκοι δὲν 
εἶχαν ἀνάγκη πιὰ νὰ κυρι
εύσουν τὸ Μεσολόγγι, γιὰ 

νὰ περάσουν στὴν  
Πελοπόννησο. Καὶ αὐτό, 

γιὰ τὸν ἁπλούστατο 
λόγο ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ 
Ἰμπραὴμ βρίσκονταν ἤδη 

στὴν Πε λοπόννησο.  
Δὲν θὰ εἶχε ἄδικο νὰ πεῖ 
κανεὶς ὅτι τὸ 182526 ἡ 
στρατηγικὴ σημασία τοῦ 

Μεσολογγίου ἦταν,  
μὲ μία λέξη, ΜΗΔΕΝ!
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καθυστερήσουν τὴν κάθοδο τοῦ Ξέρξη, 
ἐπιλέγοντας μιὰ τοποθεσία ποὺ προ-
σέφερε στρατηγικὰ πλεονεκτήματα, τὸ 
στενὸ πέρασμα τῶν Θερμοπυλῶν· αὐτὸ 
ποὺ κατ’ ἐξοχὴν τιμᾶμε στὶς Θερμοπύλες, 
αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀναγάγει τὶς Θερμοπύλες 
σὲ παγκόσμιο σύμβολο, εἶναι κυρίως ἡ 
ἀπόφαση τῶν τριακοσίων Λακεδαιμονίων 
(καί, ἂς μὴν τοὺς ξεχνᾶμε καὶ αὐτούς, καὶ 
τῶν ἑπτακοσίων Θεσπιέων ποὺ ἐπέλεξαν 
νὰ μείνουν μαζί τους) νὰ πολεμήσουν καὶ 
νὰ θυσιασθοῦν, ὅταν δὲν ὑπῆρχε πλέον 
κανένας λόγος νὰ τὸ κάνουν αὐτό, ὅταν 
δὲν ὑπῆρχε καμμία λογικὴ στὴ θυσία 
τους, ὅταν οἱ δυνάμεις τοῦ Ξέρξη εἶχαν 
ἤδη περάσει. Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἐπιλογὴ 
ἀγῶνα καὶ θυσίας γιὰ τὴν πατρίδα, πέρα 
καὶ πάνω ἀπὸ κάθε λογικὴ καὶ στρατη-
γικὴ ἀναγκαιότητα, βλέπουμε καὶ στοὺς 
Ἐλεύθερους Πολιορκημένους τοῦ Μεσο-
λογγίου.

Μάλιστα, ὅσο κι ἂν ἴσως φανεῖ τολ-
μηρὸ αὐτὸ ποὺ θὰ ποῦμε, ἀπὸ μιὰ ἄποψη 
οἱ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι τοῦ Μεσο-
λογγίου στέκονται σὲ ὕψος μεγαλύτερο 
ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς τριακόσιους τοῦ Λε-
ωνίδα. Διότι οἱ τριακόσιοι τοῦ Λεωνίδα 
στὶς Θερμοπύλες πῆραν τὴν ἀπόφαση νὰ 
πεθάνουν γιὰ τὴν πατρίδα, καὶ ρίχθηκαν 
μὲ αὐταπάρνηση στὴ μάχη, περνώντας 
στὴν ἀθανασία. Γιὰ τοὺς Ἐλεύθερους Πο-
λιορκημένους, ἀντίθετα, ἡ ἀπόφαση τῆς 
θυσίας ἔπρεπε νὰ ἐπικυρώνεται καθη-
μερινά, μέρα πάνω στὴ μέρα, μῆνα πάνω 
στὸν μῆνα, μέσα σὲ συνθῆκες ἔσχατης 
ἔνδειας καὶ ἐξαθλίωσης. Οἱ Τοῦρκοι, ποὺ 
περιέσφιγγαν ὅλο καὶ περισσότερο τὸν 
κλοιό, ἰδιαίτερα μάλιστα μετὰ τὴν ἐνί-
σχυσή τους μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ Ἰμπραήμ, 
ἐπανέρχονταν κάθε τόσο καὶ λιγάκι μὲ 
δελεαστικώτατες προτάσεις (ἄλλωστε, 
τὸ ὀθωμανικὸ δίκαιο, ποὺ ἐν προκειμένῳ 
εἶχε ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα λειτουργικό, 
προέβλεπε τιμὲς καὶ προνόμια γιὰ τὶς 
περιοχὲς ποὺ θὰ προσχωροῦσαν οἰκειο-

θελῶς στὴν ἐξουσία τοῦ σουλτάνου, καὶ 
ὁλοσχερῆ καταστροφή, σφαγές, λεηλασία 
καὶ ἐξανδραποδισμοὺς γιὰ τὶς περιοχὲς 
ποὺ θὰ κατακτῶνταν μὲ πόλεμο). Καὶ 
σὰν νὰ μὴν ἔφθανε ἡ πολιορκία τῶν 
Τούρκων, σὰν νὰ μὴν ἔφθανε ἡ ἔσχατη 
ἐξαθλίωση στὴν ὁποία εἶχαν περιέλθει 
ἀπὸ τὴν πεῖνα, οἱ Ἐλεύθεροι Πολιορ-
κημένοι εἶχαν νὰ ἀντιπαλαίσουν καὶ μία 

ἀκόμη πολιορκία, ποὺ τόσο ἔξοχα καὶ 
παραστατικὰ περιγράφει ὁ ἐθνικός μας 
ποιητής, ὁ Διονύσιος Σολωμός: τὴν πολι-
ορκία τῆς ἄνοιξης, μὲ τὰ πάντα γύρω νὰ 
ξεχειλίζουν ἀπὸ τὴ ζωή, τὴ στιγμὴ ποὺ 
μέσα στὸ μαρτυρικὸ Μεσολόγγι πλανιό-
ταν ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου. Καὶ ὅλα αὐτά, 
ἔχοντας στὸ βάθος τοῦ μυαλοῦ τους ὅτι 
ἡ θυσία τους δὲν ἐξυπηρετοῦσε καμμία 
στρατιωτικὴ ἀνάγκη, δὲν εἶχε, σὲ τελικὴ 
ἀνάλυση, καμμία λογική. Καὶ ὅμως, μέρα 
πάνω στὴ μέρα, μῆνα πάνω στὸν μῆνα, 
ἡ ἀπόφαση τοῦ ἀγῶνα καὶ τῆς θυσίας 
ἐπικυρωνόταν καὶ ἀνανεωνόταν.

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε 



42

ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦσαν οἱ Ἐλεύθεροι Πολι-
ορκημένοι τοῦ Μεσολογγίου τὰ ψυχικὰ 
ἀποθέματα γιὰ τὸν ὑπὲρ λόγον ἀγῶνα 
τους. Τὸ λέγουν ἄλλωστε ἀνοικτὰ καὶ οἱ 
ἴδιοι. Στὰ Ἑλληνικὰ Χρονικά, στὸ φύλλο 
τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1826, μετὰ ἀπὸ μιὰ 
ἀναδρομὴ στοὺς μῆνες τῆς πολιορκίας 
ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ Κιουταχῆ καὶ στὶς 
δοκιμασίες καὶ θυσίες τῶν πολιορκημέ-
νων, διαβάζουμε: «Ὅμως ἡ ἀγάπη μας 
πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὸν Χριστὸ καὶ ἡ 
σταθερή μας ἀπόφαση νὰ ζήσουμε χρι-

στιανοὶ ἐλεύθεροι ἢ νὰ χαθοῦμε ἔκαναν 
σιδερένια τὰ μπράτσα μας καὶ ὅπλισαν μὲ 
καρτερία τὶς ψυχές μας. Τὸ ὀχύρωμά μας 
καταστράφηκε, τὰ σπίτια μας γκρεμίστη-
καν, ἀλλὰ ἡ ἔνδοξη σημαία τοῦ Σταυροῦ 
μένει καὶ κυματίζει πάνω ἀπὸ τὰ ἐρείπια 
καὶ τοὺς τάφους. Τὰ στήθη μας εἶναι 
οἱ νέοι προμαχῶνες, καὶ ἡ σταθερή μας 
ἀπόφαση νὰ πεθάνουμε γιὰ τὴν πατρίδα 
τὸ μόνο μας ὅπλο».

Στὴ συνέχεια, στὸ ἴδιο φύλλο τῶν 
Ἑλληνικῶν Χρονικῶν, μνημονεύεται ἡ 
ἄφιξη τοῦ Ἰμπραὴμ μὲ τὶς ἄρτια ἐκπαι-
δευμένες καὶ ὀργανωμένες αἰγυπτιακὲς 
δυνάμεις, ὥστε, τέλος, νὰ χρησιμο-
ποιοῦνται «ὅλα ὅσα διδάσκει ἡ πολε-
μικὴ ἐπιστήμη καὶ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις 
μποροῦν νὰ φαντασθοῦν, γιὰ νὰ ὑπο-
δουλώσουν μιὰ φούχτα Ἕλληνες». Καὶ 
τὸ ἐπίμετρον: «Μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς δυνά-
μεις ἔχουμε νὰ παλέψουμε· οἱ δικές μας 
δὲν εἶναι εἰμὴ ὁ Θεός, ἡ Πατρίδα καὶ τὰ 
χέρια μας».

Ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι ἡ θυσία τῶν 
Ἐλεύθερων Πολιορκημένων, ποὺ φάνταζε 

τόσο μάταιη καὶ περιττή, πέραν πάσης 
ἀνάγκης καὶ λογικῆς, συνέβαλε τελικὰ τὰ 
μέγιστα στὴν αἴσια ἔκβαση τοῦ ἐθνικο-
απελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων.

Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, ἡ πέραν πάσης ἀνά-
γκης καὶ λογικῆς ἡρωικὴ ἀντίσταση τῶν 
Ἐλεύθερων Πολιορκημένων τοῦ Μεσο-
λογγίου ἐνίσχυσε θεαματικὰ τὸ ρεῦμα τοῦ 
φιλελληνισμοῦ. Στὴ Γαλλία, τὴν Ἀγγλία, 
τὴν Ἑλβετία, στὰ γερμανικὰ κρατίδια καὶ 
σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὀργανώθηκαν 
φιλελληνικὲς ἐκδηλώσεις, ἐκφωνήθηκαν 

πύρινοι φιλελληνικοὶ λόγοι, ἔγιναν διαδη-
λώσεις κατὰ τῆς ἀνάλγητης πολιτικῆς τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων ἔναντι τῶν Ἑλλή-
νων, ὑπογράφηκαν ψηφίσματα καὶ δια-
κηρύξεις, ἐνῷ παράλληλα διενεργήθηκαν 
ἔρανοι, συνεγράφησαν φλογερὰ φιλελ-
ληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα κτλ. Τὸ φιλελ-
ληνικὸ ρεῦμα ἔφθασε μέχρι τὴ μακρινή... 
Καλκούτα! Καὶ βεβαίως ἐξυπακούεται ὅτι 
αὐτὸ τὸ ζωηρὸ φιλελληνικὸ ρεῦμα δὲν 
μποροῦσε νὰ διαφύγει τῆς προσοχῆς τῶν 
εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων, ποὺ ἔνιωθαν 
ὅλο καὶ πιὸ ἔντονη τὴν πίεση τῆς κοινῆς 
γνώμης τῶν χωρῶν τους γιὰ μιὰ εὐνοϊκὴ 
γιὰ τοὺς Ἕλληνες παρέμβαση.

Τὸ Μεσολόγγι, μάλιστα, ἐπέτυχε νὰ 
συγκινήσει καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς δεδη-
λωμένους πολεμίους τῆς ἑλ λη νι κῆς ὑπο-
θέσεως. Γνωρίζουμε, γιὰ παράδειγμα, ὅτι 
ἡ αὐστριακὴ διπλωματία ἦταν ἀμετακί-
νητη στὴ στά ση της κατὰ τῶν Ἑλλήνων. 
Ἔχουμε συνηθίσει νὰ βλέπουμε στὸν 
Μέττερνιχ ἕναν... ἀνθρωπόμορφο δαίμο-
να, ποὺ ἐνσάρκωνε ὅ,τι τὸ σκοτεινὸ καὶ 
ἀνθελληνικό. Ἡ πραγ ματικότητα εἶναι 

Ἡ ἐπικὴ ἀντίσταση τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων, ἡ ὑπε
ράν θρω πη ἀντοχή τους καὶ τέλος ἡ συγκλονιστικὴ ἐπιλογὴ 
τῆς Ἐξόδου, ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπά κουαν σὲ καμμία στρατηγικὴ 

ἀναγκαιότητα, σὲ καμμία λογική.
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πολὺ πιὸ ἁπλῆ: Ὁ Μέττερνιχ ἦταν, πολὺ 
ἁπλᾶ, ὑπουργὸς τῶν Ἐξω τερικῶν τῆς 
Αὐστριακῆς αὐτοκρατορίας, δηλαδὴ μιᾶς 
πολυεθνικῆς αὐ το κρα το ρί ας, ποὺ θὰ κα-
τέρρεε καὶ θὰ διαλυόταν στὴ στιγμή, ἂν 
ἀναγνωριζόταν στὰ ἔθνη τὸ δι καί ωμα τῆς 
αὐτοδιάθεσης – αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ δικαίωμα 
γιὰ τὸ ὁποῖο πολεμοῦσαν οἱ Ἕλ ληνες. 
Αὐτὴ ἡ ἁπλῆ σκέψη ἀρκεῖ, γιὰ νὰ ἐξη-
γήσει τὴν ἐμμονὴ τοῦ Μέττερνιχ καὶ τῆς 
αὐστριακῆς διπλωματίας γενικώτερα στὴν 
καταδίκη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα νά στα σης. 
Καὶ ὅμως, διαρκούσης τῆς πολιορκίας 
τοῦ Μεσολογγίου, ὁ δι πλω μά της Φρῆντριχ 
Γκέντς (1764-1832), ποὺ ἦταν σύμ βουλος 
τοῦ Μέττερνιχ καὶ ἄσπονδος ἐχθρὸς τῆς 
Ἑλ ληνικῆς Ἐπανάστασης, ἔγραψε σὲ ἀνα-
φο ρὰ ποὺ ὑπέβαλε τὴν 9η Σεπτεμβρίου 
1825 στὴν Ἱερὰ Συμμαχία: «Ὅ,τι καὶ ὅπως 
καὶ ἂν φρονεῖ κανεὶς γιὰ τοὺς Ἕλληνες, 
δὲν ὑπάρ χει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μπορεῖ 
νὰ διαβάσει χωρὶς ἐν διαφέρον, χωρὶς συ-
μπάθεια μά λι στα, τὰ ἀπο σπά σματα τοῦ 
ἡμερολογίου τῆς πολιορκίας, διό τι οὔτε 
φίλοι οὔτε ἐχθροὶ μπο ροῦν νὰ ἀρνηθοῦν 
ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Μεσολογγίου, 
ὁποιαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ ἔκ βασή της, 
εἶναι ἀληθές “ἡρώων ἔρ γον”». Καὶ ἂν αὐτὰ 
γράφονταν στὶς ἀρχὲς τοῦ Σεπτεμβρίου 
τοῦ 1825, τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸ ἔπος 
τῶν μηνῶν ποὺ ἀκολούθησαν!

Ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους τοὺς Τούρ-
κους, τὸ Μεσολόγγι, ἐνῷ ἀπὸ στρατη-
γικὴ ἄποψη ἦταν ἕνα τίποτα, ἔφθασε 
νὰ ἀντιπροσωπεύει τὸ πᾶν. Ἦταν κοινὸ 
μυστικὸ ὅτι οἱ εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις 
σταδιακὰ προσχωροῦσαν στὴ λογικὴ 
τῆς παρέμβασης στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα, 
μὲ τὴ μορφὴ πρότασης γιὰ παραχώρηση 
διοικητικῆς αὐτονομίας στοὺς Ἕλληνες. 
Ἐξυπακούεται ὅτι μιὰ τέτοια ἐξέλιξη δὲν 
ἦταν ἐπιθυμητὴ γιὰ τοὺς Τούρκους, ἰδιαί-
τερα μάλιστα ἀπὸ τὴ στιγμὴ πού «εἶχαν 
τὸ πάνω χέρι». Θὰ βόλευε πάρα πολὺ 
τοὺς Τούρκους, ἄν, στὶς ὅποιες ἀναμενό-

μενες κρούσεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων 
σχετικὰ μὲ τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα, εἶχαν νὰ 
ἀντιτείνουν ὅτι ἑλληνικὸ ζήτημα πλέον 
δὲν ὑπῆρχε, ὅτι ὅλα εἶχαν τακτοποιηθεῖ· 
ἄλλωστε, ὁ Ἰμπραὴμ εἶχε ὑπὸ τὸν ἔλεγχό 
του τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Πελοπον-
νήσου καὶ ὁ Κιουταχὴς τὸ μεγαλύτερο 
μέρος τῆς Στερεᾶς, καὶ δὲν ἔμεναν παρὰ 
κάποιοι μεμονωμένοι θύλακες ἀντίστασης, 
ποὺ ἔμοιαζαν καταδικασμένοι νὰ τεθοῦν 
ἐκτὸς μάχης, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο. Ὅμως 
ὑπῆρχε ἕνα πρόβλημα: Ὁ σουλτάνος δὲν 
μποροῦσε νὰ ἀντιτείνει στοὺς Εὐρωπαί-
ους ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἑλληνικὸ ζήτημα καὶ 
ὅλα εἶχαν τακτοποιηθεῖ, ὅσο ὑπῆρχε τὸ 
Μεσολόγγι, αὐτὸ τὸ σύμβολο ἀντίστασης 
καὶ ἀγῶνα, αὐτὴ ἡ ἁπτὴ ἀπόδειξη ὅτι 
οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦσαν νὰ ζήσουν 
πιὰ σκλαβωμένοι. Ἔτσι τὸ μικρό, ταπεινὸ 
Μεσολόγγι, ποὺ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι 
τὸ 1825-26 δὲν εἶχε καμμία ἀπολύτως 
στρατηγικὴ σημασία, ἔγινε ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 
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ἕνα στόχος τῶν τουρκικῶν ἐπιχειρήσεων 
– καὶ βεβαίως τὸ ἀπόλυτο σύμβολο τοῦ 
ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων.

Τελικά, τὸ Μεσολόγγι ἄντεξε τὶς λίγες 
ἐκεῖνες ἡμέρες πού, ὅπως ἀποδείχθηκε, 
ἔκαναν τὴ διαφορά. Στὶς 23 Μαρ τίου / 4 
Ἀπριλίου 1826, δυόμιση ἑβδομάδες πρὶν 
τὴν ἡρωικὴ Ἔξοδο, ἡ Μεγάλη Βρετανία 
καὶ ἡ Ρωσία προχώρησαν στὴν ὑπο γραφὴ 
τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Πετρούπολης, μὲ 
τὸ ὁποῖο οἱ δύο δυνάμεις συμφώνησαν 
νὰ με σο λα βή σουν γιὰ τὸν τερματισμὸ τῶν 
ἐχθροπραξιῶν, προτείνοντας τὴν ἵδρυση 
μιᾶς φόρου ὑπο τελοῦς στὸν σουλτάνο 
αὐτόνομης ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Σύ-

ντομα ἡ Γαλλία, φο βού μενη μήπως μείνει 
«ἐκτὸς τοῦ νυμφῶνος», θὰ προσχωρήσει 
καὶ αὐτὴ στὴν ἴδια λο γι κή, διαμορφώνο-
ντας τὴ γνωστή μας τριάδα τῶν Μεγά-
λων Δυνάμεων. Λίγους μῆνες ἀργότερα, 
στὸ πλαίσιο τῆς κοινῆς τους πρωτοβου-
λίας γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ τερματισμοῦ 
τῶν ἐχθροπραξιῶν, ἀκόμη καὶ διὰ τῆς 
βίας (ὅπως ὁριζόταν στὴ Συνθήκη τοῦ 
Λονδίνου τῆς 6ης Ἰουλίου 1827, γνωστὴ 
καὶ ὡς Ἰουλιανὴ Συνθήκη), οἱ ναυτικὲς 
δυνάμεις τῶν τριῶν Μεγάλων Δυνάμεων 
θὰ καταναυμαχήσουν τὸν τουρκοαιγυ-
πτιακὸ στόλο στὸ Ναβαρῖνο. Συχνὰ τὸ 
φέρνει ὁ Θεός, ὥστε οἱ πιὸ μεγάλες νί-
κες νὰ κερδίζονται μέσα ἀπὸ τὶς μάχες 
ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες, μὲ κάθε ἀνθρώπινη 
λογική, φαντάζουν χαμένες καὶ μάταιες. 
Μιὰ τέτοια περίπτωση ἀντιπροσωπεύει 
τὸ Μεσολόγγι.

Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ἔπος τῶν 
Ἐλεύθερων Πολιορκημένων, πρέπει νὰ 
καταλάβουμε τὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ ποὺ τὸ 

γέννησε. Αὐτὴ ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ συγκλό-
νισε καὶ ἐνέπνευσε τότε τὴν Εὐρώπη καὶ 
ὅλον τὸν πολιτισμένο κόσμο. Ὁ Ἕλληνας 
ἔγινε τὸ σύμβολο τῆς ἀδούλωτης ψυχῆς. 
Ὁ μεγαλύτερος ρομαντικὸς ποιητὴς τοῦ 
19ου αἰῶνα, ὁ Γκαῖτε, στὸ περίφημο ἔργο 
του Φάουστ, βάζει ὡς ἀντι προ σω πευ τι κὸ 
Ἕλληνα τὸν Εὐ φο ρί ωνα νὰ λέει ἀπὸ τὸ 
μέσον τῆς γῆς τοῦ Πέλοπα (»mitten in 
Pelops Land«)3 τὰ ἑξῆς, χα ρα κτη ρι στι κὰ 
τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς λόγια:  «Ἔχω τὴ 
βαθιὰ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη νὰ ἀνεβαίνω ὅλο 
καὶ πιὸ ψηλά, νὰ κοιτάζω ὅλο καὶ πιὸ 
μακριά» (»Immer höher muß ich steigen, 
immer weiter muß ich schau’n«).4 Αὐτὸς 

ἦταν ὁ ἀντι προ σωπευτικὸς Ἕλ λη νας 
στὰ μάτια τοῦ Γκαῖτε, πρᾶγμα ποὺ θὰ 
μᾶς γέμιζε ἀσφαλῶς μὲ ἐθνικὴ ἔπαρση 
καὶ ὑπε ρηφάνεια, ἂν δὲν μπαί ναμε στὸν 
πειρασμὸ νὰ διερωτηθοῦμε ποιὸς εἶναι 
ὁ ἀντι προ σω πευτικὸς Ἕλ λη νας σήμερα. 
Εἶναι δυστύχημα νὰ βλέπουμε τὸ πρότυ-
πο τοῦ Ἕλληνα ποὺ ἀντιπροσωπεύουν οἱ 
Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι τοῦ Μεσολογ-
γίου, τὸ πρότυπο αὐτὸ ποὺ συγκλόνισε 
καὶ ἐνέπνευσε τότε τὴν Εὐρώπη καὶ ὅλο 
τὸν πολιτισμένο κόσμο, νὰ ἀγνοεῖται ἢ 
καὶ νὰ περιφρονεῖται συχνὰ στὴ σημερινὴ 
Ἑλλάδα.

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

3. Ἡ γῆ τοῦ Πέλοπα εἶναι βεβαίως ἡ Πελοπόννησος, 
καὶ ἡ ἔκφραση «ἀπὸ τὸ μέσον τῆς γῆς τοῦ Πέ-
λοπα» μᾶς παραπέμπει στὴν Ἀρκαδία, ποὺ γιὰ 
τὸν Γκαῖτε ἔκρυβε πολλοὺς συμβολισμούς, ὡς ὁ 
προνομιακὸς χῶ ρος τῆς κατεξοχὴν συνάντησης 
του ἀνθρώπου μὲ τὴ φύση.

4. Γκαῖτε, Φάουστ, Β΄ Μέρος, 3η Πράξη, στ. 9821-
9822.

Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ἔπος τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκη
μένων, πρέπει νὰ καταλάβουμε τὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ ποὺ τὸ 
γέννησε. Αὐτὴ ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ συγκλόνισε καὶ ἐνέπνευσε 

τότε τὴν Εὐρώπη καὶ ὅλον τὸν πολιτισμένο κόσμο.



ΕΤΟΣ 76ο  |  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

44 45

Ἀσφυκτιῶ, ὑποφέρω ψυχικά, ἔχω stress, 
ἔχω ἄγχος.

Ἄγχος! Ἡ λέξη ποὺ καὶ μόνο τὸ ἄκου-
σμά της προκαλεῖ –κατὰ κάποιο συνειρ-
μικὸ τρόπο– ἀποκρουστικότητα. Εἶναι 
μιὰ παγκόσμια ἐπιδημία. Ἕνας ἐχθρὸς 
ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς ψυχῆς. Ἕνας ἀό-
ρατος δολοφόνος. Ἕνας ἀνεπιθύμητος 
ἐπισκέπτης, ποὺ προκαλεῖ τρόμο μὲ τὴν 
παρουσία του.

Ἐτυμολογικά, ἡ λέξη ἄγχος προέρχε-
ται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ἄγχω», ποὺ σημαίνει 
σφίγγω τὸν λαιμό (ἄγχος, ἀγχόνη, ἀπ-
αγχονισμός). Στὴν Ψυχιατρική, ὁρίζεται 
ὡς τὸ δυσάρεστο συναίσθημα ποὺ συ-
νοδεύει τὴν ἀντίληψη μιᾶς ἐπικίνδυνης 
κατάστασης – μιᾶς ἀπειλῆς. Εἶναι ἕνα 
ὑποκειμενικὸ συναίσθημα ἀνησυχίας, 
ἀόριστου φόβου ἢ κακῆς προαίσθησης, 
καὶ συνοδεύεται ἀπὸ πλῆθος σωματικῶν 
συμπτωμάτων.

Τὸ ἄγχος εἶναι χρήσιμο, ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ποὺ μᾶς προειδοποιεῖ γιὰ ἐπικείμενο κίν-
δυνο καὶ μᾶς κρατάει σὲ ἐγρήγορση στὴ 
δύσκολη κατάσταση, γιὰ νὰ τὴν ἀντιμε-
τωπίζουμε μὲ ἑτοιμότητα καὶ ταχύτητα. 
Σὲ πολλὲς ὅμως περιπτώσεις ἐμφανίζεται 
δυσανάλογα αὐξημένο, σὲ σχέση μὲ τὴν 
ἀντικειμενικὴ δυσκολία τῆς κατάστασης, 
καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ παθολογικὸ ἄγχος, 
ὅπου τὸ ἄτομο ἀντιλαμβάνεται τὸν κό-
σμο σὰν ἄκρως ἐπικίνδυνο καὶ τὸν ἑαυτό 
του σὰν ἄκρως εὐάλωτο. Ἀντιλαμβάνεται 
κίνδυνο ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει, ἢ μεγαλο-

ΤΟ ΑΓΧΟΣ  
ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Α. ΑΓΧΟΣ – ΜΕΡΙΜΝΑ  
– Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς λέξεις 
προξενοῦν δυσφορία, δημι-
ουργοῦν μιὰ εἰκόνα ὑπερέ-
ντασης. Θὰ ἀπελπιστοῦμε, 
θὰ ὑποκύψουμε, θὰ σκύ-

ψουμε τὸ κεφάλι; Ἢ θὰ ὑψώσουμε τὸ 
ἀνάστημά μας;

Ὁ στόχος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου εἶναι 
γενικὰ νὰ μᾶς ξεκουράσει, νὰ μᾶς βγάλει, 
γιὰ λίγο ἢ πολύ, ἀπὸ τὸ ἀρρωστημένο 
καθημερινὸ κλῖμα, νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ 
βροῦμε διεξόδους στὰ ἐμπόδια ποὺ συ-
ναντᾶμε καὶ βραχυκυκλώνουμε, νά «ἀνα-
πνεύσουμε», κατανοώντας ὅτι ἔχουμε 
ψυχικοὺς πνεύμονες. Δυστυχῶς δὲν ἔχει 
λύσεις στὰ οἰκονομικὰ ἀδιέξοδα τῆς χώ-
ρας ἢ τὰ προσωπικά μας, οὔτε μπορεῖ 
νὰ δώσει ἐξατομικευμένες λύσεις σὲ ὑπο-
κειμενικὲς περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες ἐνδε-
χομένως χρήζουν ἰδιαίτερου χειρισμοῦ.

Καθημερινὰ ἀκοῦμε γύρω μας, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, ἐρω-
τήματα καὶ ἀμφιβολίες σὰν αὐτές: Τί θ’ 
ἀπογίνω; Νὰ τὸ κάνω; Νὰ μὴν τὸ κάνω; 
Θὰ μπορέσω; Δὲν θὰ μπορέσω; Τί μὲ πε-
ριμένει; Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα; Θὰ 
πετύχω; Θὰ ἀποτύχω; Ἂν εἶναι λάθος; 
Ἂν ἀποδοκιμαστῶ; Φοβᾶμαι, ἀνησυχῶ, 
δὲν εἶμαι σίγουρος, εἶμαι διστακτικός. Ἡ 
ἀποτυχία θὰ μοῦ κοστίσει, θὰ ἐκτεθῶ. 
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ποιεῖ τὸν ἤδη ὑπάρχοντα.
Συνήθως τὸ ἄγχος ἐμφανίζεται μὲ 

ψυχιατρικὰ συμπτώματα, ὅπως ἀνησυ-
χία καὶ ἀνυπομονησία, αἴσθημα ἀόρι-
στου φόβου καὶ ἀγωνίας, νευρικότητα, 
διάσπαση προσοχῆς, δυσκολία στὴ συ-
γκέντρωση, διαταραχὲς μνήμης, αἴσθημα 

μειωμένης ἀντιληπτικῆς ἱκανότητας, δια-
ταραχὲς ὕπνου. Ἄλλοτε παρουσιάζεται μὲ 
σωματικὰ συμπτώματα, ὅπως δύσπνοια, 
αἴσθημα πνιγμοῦ ἢ κόμβου στὸν λαιμό, 
πόνο στὸ στῆθος, αἴσθημα παλμῶν, λι-
ποθυμικὴ τάση, ζάλη, ἴλιγγο, ναυτία, κε-
φαλαλγίες τάσεως, τρόμο, ἐφιδρώσεις, 
κινητικὴ ἀνησυχία, ἀδυναμία, ἀνορεξία, 
κόπωση, κοιλιακὰ ἄλγη, μυϊκὴ τάση, πα-
ραισθήσεις καὶ ἄλλα. Στὶς περιπτώσεις 
αὐτές, συνήθως οἱ ἀσθενεῖς διερευνῶνται 
γιὰ ὀργανικότητα τῶν συμπτωμάτων τους, 
καὶ πολλὲς φορὲς διαλάθει ἡ πραγματικὴ 
διάγνωση τοῦ ἄγχους.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὑπάρχουν νο-
σήματα ποὺ συνοδεύονται ἢ ἐπιδεινώ-
νονται ἀπὸ τὸ ἄγχος (στεφανιαία νόσος, 
ὑπερθυρεοειδισμός, ἴλιγγοι, ἐπιληπτικὲς 
κρίσεις, πνευμονοπάθειες, καρδιακὲς 
ἀρρυθμίες, πεπτικὸ ἕλκος, εὐερέθιστο 
ἔντερο, νευρολογικὲς παθήσεις).

Τὸ ἄγχος μπορεῖ νὰ πυροδοτεῖται 
ἀπὸ τὸν χαρακτῆρα μας, ἀπὸ τὸ ἐργα-
σιακὸ περιβάλλον, ἀπὸ τὶς οἰκογενειακὲς 
σχέσεις, ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, 
ἢ ἀπὸ τὴν καθημερινότητα, ἀπὸ τοὺς 
στόχους ποὺ βάζουμε στὸ καθημερινὸ 
κυνῆγι τῆς ἐπιτυχίας, αὐτὸ ποὺ λέμε μέ-
ριμνα. Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐκδήλωση 

τοῦ ἄγχους παίζει ὁ τρόπος ζωῆς μας, 
ἰδίως στὴν ἐποχή μας καὶ στὴν πατρίδα 
μας, ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν πρωτοφανῆ 
κρίση, ἡ ὁποία, ἂν δὲν μᾶς κτύπησε τὴν 
πόρτα, σίγουρα πάντως θὰ μᾶς ἐπηρε-
άσει.

Μὲ ἀγωνία, φόβο καὶ ἐνδιαφέρον 

παρακολουθοῦμε στὴν ἐποχή μας τὴ 
δραματικὴ ἐξέλιξη συγκλονιστικῶν γεγο-
νότων: οἰκονομικὴ κρίση, ἀναστατώσεις, 
καταλήψεις, μεταναστευτικὰ κινήματα, 
ἐγκλήματα, ληστεῖες, αὐτοκτονίες, τρομο-
κρατικὲς ἐνέργειες, βομβαρδισμοί, σεισμοί, 
ἀτυχήματα, ἀπειλὲς πολέμων, κυριαρχία 
τοῦ συμφέροντος, ἐπικράτηση τοῦ ψεύ-
δους καὶ τῆς ἀδικίας, κατάργηση ἠθικῶν 
φραγμῶν.

Ποῦ πᾶμε; Πῶς πορευόμαστε; Τί 
θὰ γίνει αὔριο; Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλ-
λον; Πόσο θὰ εἶναι; Ὁδηγούμαστε στὴν 
καταστροφή; Τέτοια καὶ ἄλλα παρόμοια 
ἐρωτήματα μᾶς βασανίζουν, καθὼς βλέ-
πουμε μιὰ σταθερὴ πορεία πρὸς τὸ χει-
ρότερο, μὲ ὅλα νὰ φαίνονται σκοτεινὰ καὶ 
ἀπογοητευτικά. Μᾶς ἀποσυντονίζουν οἱ 
εἰδήσεις, μᾶς διαλύουν τὴν προσωπικὴ 
ἠρεμία καὶ γαλήνη, μᾶς ἀπογοητεύουν, 
μᾶς γεμίζουν ἐκνευρισμό, μᾶς κόβουν 
τὰ πόδια, τὴ διάθεση γιὰ προσευχή, γιὰ 
ζωή... Ἡ διάθεση ὅλων γίνεται μέρα μὲ 
τὴ μέρα ἀρρωστημένη. Παντοῦ γκρίνια, 
εὔκολοι διαπληκτισμοὶ καί, ὅταν τυχὸν 
κάνουμε αὐτοκριτική, εὔκολα τὰ ἀποδί-
δουμε ὅλα στὴν κρίση.

Οἱ πιὸ πολλοὶ τά ’χουν χαμένα. Σέρ-
νονται καὶ δὲν προχωροῦν. Παρατηρῆστε 

Ἄγχος! Ἡ λέξη ποὺ καὶ μόνο τὸ ἄκουσμά της προκαλεῖ  
–κατὰ κάποιο συνειρμικὸ τρόπο– ἀποκρουστικότητα. Εἶναι 
μιὰ παγκόσμια ἐπιδημία. Ἕνας ἐχθρὸς ἐντὸς τῶν τειχῶν 

τῆς ψυχῆς. Ἕνας ἀόρατος δολοφόνος. Ἕνας ἀνεπιθύμητος 
ἐπισκέπτης, ποὺ προκαλεῖ τρόμο μὲ τὴν παρουσία του.
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τὸν κόσμο στὸν δρόμο: Μελαγχολικοί, 
χλωμοί, συντετριμμένοι, ἀπαθεῖς ἄνθρω-
ποι οἱ περισσότεροι. Τὸ χαμόγελο παγω-
μένο. Οἱ πιὸ πολλοὶ εἶναι συνηθισμένοι 
στὴν κλειστὴ ζωὴ τοῦ δωματίου. Ἄλλοι 
γεμίζουν τὶς καφετέριες σκεπτικοί, ἀπο-
μονωμένοι ἢ γκρινιάζοντας γιὰ τὴν κατά-
σταση καὶ τοὺς φταῖχτες. Μουδιασμένοι 
καὶ ζαρωμένοι, σχεδὸν ὅλοι, περιμένουν 
τὴν τελικὴ ἔκβαση ὅλης αὐτῆς τῆς κατά-
στασης, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μιλᾶμε πλέον 
γιὰ κατάθλιψη τῆς μέριμνας στὴν ἐποχή 
μας, καὶ ὄχι ἁπλᾶ γιὰ ἄγχος. Μᾶλλον μιὰ 
ἡττοπάθεια ἐπικρατεῖ παντοῦ. Πονᾷ ἡ 
ψυχὴ τοῦ καθενός μας.

Ἐπιπλέον, «ἐγενήθημεν ὄνειδος 
τοῖς γείτοσιν ἡμῶν», ὅπως γράψει ὁ 
ψαλμῳδός. Οἱ ξένοι λαοὶ ἀσχολοῦνται 
περιφρονητικὰ καὶ εἰρωνικὰ μαζί μας. 
Μάλιστα κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐνίοτε 
προτείνουν τρόπους ἐξόδου ἀπὸ τὴν 

κρίση, προσβάλλοντας τὴν ἐθνική μας 
ἀξιοπρέπεια. Πολλοὶ Ἕλληνες, ἐνῷ δι-
απρέπουν στὸ ἐξωτερικό, διστάζουν νὰ 
ἀποκαλύψουν τὴν ταὐτότητά τους, γιὰ 
νὰ ἀποφύγουν τὸν χλευασμό.

Τὸ πὰζλ τῆς ἐποχῆς μας συμπληρώ-

νεται δυστυχῶς μὲ τὸ φαινόμενο τῶν κοι-
νωνικῶν ἀντιθέσεων. Ἀπὸ τὴ μιά, ἄστε-
γοι ποὺ διανυκτερεύουν στὰ παγκάκια, 
ἀνασφάλιστοι ποὺ πάσχουν ἀπὸ χρόνια 
καὶ μὴ νοσήματα ἀνήμποροι νὰ λάβουν 
τὶς θεραπεῖες τους, περιμένοντας ἐνίοτε 
τὸ τέλος τους, ἢ ἀκόμα καὶ πεινασμένοι 
ποὺ ψάχνουν τοὺς κάδους τῶν ἀπορ-
ριμμάτων, γιὰ νὰ βροῦν νὰ φᾶνε κἄτι. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀκοῦμε γιὰ λογαριασμοὺς 
ἑκατομμυρίων καὶ δισεκατομμυρίων, γιὰ 
σπατάλες σὲ κέντρα διασκεδάσεως (στὶς 
πίστες τραγουδιστῶν) καὶ σπατάλες-θυ-
σία στὸν βωμὸ τῆς κατανάλωσης. Καὶ ὅλα 
αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα σήμερα, 
ποὺ ζητιανεύει, γιὰ νὰ καλύψει τὰ χρέη.

Τί μᾶς ὁδήγησε ἐδῶ; Πῶς φθάσαμε σ’ 
αὐτὸ τὸ ἀδιέξοδο; Ποιὸς φταίει γι’ αὐτὴ 
τὴν ἐξαθλίωση; Οἱ γνῶμες διΐστανται: 
ἄλλοι λένε οἱ πολιτικοί, ἄλλοι οἱ τρα-
πεζίτες, ἄλλοι οἱ κερδοσκόποι, ἄλλοι οἱ 
ἐπιχειρηματίες, ἄλλοι λένε ὅλοι τους.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο λάθος. Δὲν 
φταῖνε ὅλοι τους. Φταῖμε ὅλοι μας. Μπο-
ροῦμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε; Τὸ πρῶτο 
βῆμα εἶναι νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι φταίξαμε 
ἀπέναντι στὸν Θεό. Παραβήκαμε τὸ θέ-
λημά Του, τὸν ἅγιο Νόμο Του. Πορευθή-
καμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά μας. Φταῖμε 
κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ποὺ μάθαμε νὰ 
ζοῦμε μὲ ἀνέσεις, νὰ ξοδεύουμε περισ-

Τὸ ἄγχος μπορεῖ νὰ πυ
ροδοτεῖται ἀπὸ τὸν χα

ρακτῆρα μας, ἀπὸ τὸ ἐργα
σιακὸ περιβάλλον, ἀπὸ τὶς 
οἰκογενειακὲς σχέσεις, ἀπὸ 
τὰ οἰκονομικὰ προβλήμα
τα, ἢ ἀπὸ τὴν καθημερι

νότητα, ἀπὸ τοὺς στόχους 
ποὺ βάζουμε στὸ καθημε
ρινὸ κυνῆγι τῆς ἐπιτυχίας, 

αὐτὸ ποὺ λέμε μέριμνα. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο 
λάθος. Δὲν φταῖνε ὅλοι 
τους. Φταῖμε ὅλοι μας. 

Μποροῦμε νὰ τὸ παραδε
χθοῦμε; Τὸ πρῶτο βῆμα 

εἶναι νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι 
φταίξαμε ἀπέναντι στὸν 

Θεό. Παραβήκαμε τὸ θέλη
μά Του, τὸν ἅγιο Νόμο Του.
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σότερα ἀπ’ ὅσα ἔχουμε, νὰ ἀκοῦμε τὶς 
σειρῆνες τοῦ κόσμου, ποὺ μᾶς φωνάζουν 
νὰ χαροῦμε τὴ ζωή μας. Κι ἐμεῖς, ἀντὶ ν’ 
ἀντιληφθοῦμε τὴν πονηριὰ ποὺ κρύβε-
ται πίσω ἀπὸ τὰ ἀπατηλὰ συνθήματα, 
δεχόμαστε τὸν εὔκολο τρόπο ζωῆς καὶ 
σκεφτόμαστε σχετικά: Ὅλοι πᾶνε διακο-
πές, ἐμεῖς νὰ μὴν πᾶμε; Ὅλοι χαίρονται 
τὴ ζωή τους, ἐμεῖς νὰ μὴν τὴ χαροῦμε; 
Καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος σκέψης ἐπηρεάζει 
ἰδίως τὰ νέα ζευγάρια, ποὺ θέλουν νὰ 
ἔχουν τὰ πάντα, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 
ποὺ θὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια. Νὰ 
μὴν τοὺς λείπει τίποτε (ὅπως τὸ πατρικό 
τους σπίτι)!

Σήμερα, ποὺ μάθαμε νὰ καταναλώ-
νουμε περισσότερα ἀπ’ ὅσα παράγουμε, 
ποὺ παραδοθήκαμε στὴν εὐμάρεια, στὸν 
εὔκολο πλουτισμό, στὴν καλοπέραση, 
τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν σηματοδοτοῦν μό-
νο τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ κυρίως 
τὴν πνευματικὴ κρίση τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος –δί-
χως νόημα στὴ ζωή του– ἐγκλωβίστηκε 
στὸ ἐγωκρατούμενο ἔνστικτο καὶ ζεῖ ἕνα 
παρὸν χωρὶς μέλλον, χωρὶς ὅραμα. Ἑπό-
μενο εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ ἀπουσία νοήμα-
τος τῆς ζωῆς νὰ ὁδηγεῖ σὲ κατανάλωση 
–ἀναζήτηση ἐγωιστικῆς ἀπόλαυσης–, ἕνα 
κυνῆγι εὐτυχίας.

Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας 
φοβᾶται πόσο περαιτέρω θὰ μειωθεῖ 
τὸ εἰσόδημά του, μήπως χάσει κάποια 
δικαιώματα, ἀλλὰ δὲν ἀνησυχεῖ τὸ ἴδιο 
γιὰ τὸ ἔλλειμμα παιδείας ποὺ ἀφορᾷ τὰ 
παιδιά του, οὔτε γιὰ τὴ διαφαινόμενη 
κατάρρευση τῶν ἀξιῶν στὶς ὁποῖες στη-
ρίζεται ἡ κοινωνία. Κάπου, ὁ σύγχρονος 
ἄνθρωπος, κόβοντας τὴν ἐπαφὴ μὲ τὶς 
ρίζες του, ὑποκύπτει στοὺς πειρασμοὺς 
τοῦ Κυρίου, προσπαθώντας νὰ κάνει τὶς 
πέτρες ψωμιὰ καὶ νὰ κατακτήσει δόξα, 
ἐξουσία καὶ μεγαλεῖα.

Κι ἂς μὴν προλάβουμε νὰ ποῦμε ὅτι 
δὲν ἀφοροῦν αὐτὰ ἐμᾶς, ἐμεῖς δὲν ζή-

Σήμερα, ποὺ μάθαμε νὰ 
καταναλώνουμε περισσό
τερα ἀπ’ ὅσα παράγουμε, 
ποὺ παραδοθήκαμε στὴν 
εὐμάρεια, στὸν εὔκολο 

πλουτισμό, στὴν καλοπέ
ραση, τὰ στοιχεῖα αὐτὰ 
δὲν σηματοδοτοῦν μόνο 
τὴν οἰκονομικὴ κρίση, 

ἀλλὰ κυρίως τὴν πνευμα
τικὴ κρίση τοῦ σύγχρονου 

ἀνθρώπου. 
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σαμε ἔτσι. Ἂν ἀνοίξουμε τὶς ντουλάπες 
μας καὶ δοῦμε τὰ ροῦχα ποὺ κρέμονται 
καὶ διαπιστώσουμε ὅτι μπορούσαμε νὰ 
ζήσουμε καὶ μὲ τὰ μισά, θὰ καταλάβουμε 
ὅτι ἔχουμε τὴν ἴδια νοοτροπία μὲ αὐτὴ 
ποὺ ἀποτέλεσε τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ. Καὶ 
βέβαια, ἂν ὄντως μπορούσαμε νὰ ζήσουμε 
μὲ τὰ μισά, τότε παραβήκαμε καὶ τὸν 
λόγο τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε: «Ὁ ἔχων δύο 
χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι» (Λουκ. 
γ΄11). Πῶς λοιπὸν μποροῦμε νὰ λέμε πὼς 
ζήσαμε σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ;

Ἀποστατήσαμε ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θε-
οῦ καὶ τὴν προστασία Του, διότι πιστέ-
ψαμε στὶς ἀνέσεις μας, στὶς διασκεδάσεις 
μας, στὰ λεφτά μας, ποὺ μάλιστα ἔχουμε 
ἀνακαλύψει τρόπους νὰ τὰ ἀποκτοῦμε 
χωρὶς κόπο, χωρὶς ἐργασία. Βγάλαμε, μὲ 
τὸν τρόπο μας, τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή μας. 
Δὲν ἔχουμε τὴ δύναμη οὔτε θέλουμε νὰ 
ξέρουμε τί παραγγέλλει Ἐκεῖνος γιὰ τὴ 
ζωή μας. Πῶς λοιπὸν νὰ μᾶς εὐλογεῖ, 
ἀφοῦ δὲν Τὸν θέλουμε; 

Κάνοντας τὴν αὐτοκριτική μας, διαπι-
στώνουμε ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔχουν νὰ κάνουν 
μὲ τὸ τί θέσαμε ὡς σκοπὸ τῆς ζωῆς μας. 
Ὁ μεγάλος σκοπός μας πρέπει νὰ ἀντι-
στοιχεῖ στὸν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἂν ὅμως ὡς σκοπὸς ἔχει τεθεῖ κἄτι ποὺ 
εἶναι ἀνάξιο λόγου, εἴτε πετύχουμε εἴτε 
ὄχι, θὰ μᾶς ἀφήσει χρεοκοπημένους καὶ 
ψυχικὰ μειονεκτικούς.

Ἀσφαλῶς καὶ οἱ δευτερεύοντες στό-
χοι ἔχουν τὴ θέση τους, ἀλλὰ πρέπει 
νὰ συνδέονται μὲ τὸν μεγάλο σκοπὸ τῆς 
ζωῆς, ποὺ μόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ τοὺς 
δώσει ἀξία. Διαφορετικὰ γίνονται ἐπικίν-
δυνοι γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία, διότι, ὅταν 
δὲν ἐπιτευχθοῦν, ἀφήνουν αἴσθημα κενοῦ 
καὶ δημιουργοῦν διαταραχὴ στὸν συντο-
νισμὸ τῶν ψυχικῶν λειτουργιῶν τῆς προ-
σωπικότητας, ὅπως ἀναφέρει ὁ μεγάλος 
ψυχίατρος Ἀσπιώτης.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴν ἐποχή μας 
–ἐποχὴ τῆς ἄρνησης καὶ τοῦ μαρασμοῦ 

τῆς πνευματικῆς ζωῆς– οἱ ψυχικὲς νόσοι, 
ἡ ψυχικὴ κόπωση καὶ ὑπερένταση ἐμφα-
νίζουν ἔξαρση.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῶν πολλῶν πα-
ροχῶν καὶ ἀναγκῶν, ὅπως μᾶς τὶς παρου-
σιάζουν ἡ τηλεόραση καὶ οἱ διαφημίσεις. 
Μάθαμε στὶς εὔκολες ἡδονὲς καὶ στὶς 
ἡδονικὲς εὐκολίες, στὰ εὔκολα κέρδη. Θέ-
λουμε πολλὰ μὲ λίγο κόπο. Ὁ σύγχρονος 
ἄνθρωπος ἔχει πολλὰ θελήματα, ἀλλὰ δὲν 
ἔχει θέληση, θέλει πολλά, ἀλλὰ μπορεῖ 
λίγα, ἐνῷ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει θέληση θέλει 
λίγα καὶ μπορεῖ πολλά.

Ἐπικρατεῖ ὁ νόμος τοῦ συμφέροντος. 
Ἐμεῖς νὰ περνᾶμε καλά. Ἀφοσιωθήκα-
με στὸ παρὸν καὶ στὴν ὕλη. Εἴμαστε 
φυλακισμένοι στὸ τώρα καὶ στὸ πολύ. 
Ἀλλὰ ποιὸς σίγουρα θὰ εἶναι εὐχαρι-
στημένος αὔριο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀγόρασε 
σήμερα; Αὔριο αὐτό (π.χ. κομπιοῦτερ, κι-

νητό, αὐτοκίνητο, ροῦχο κλπ.) θὰ εἶναι 
ξεπερασμένο, καὶ θὰ χρειάζεται κἄτι πιὸ 
καινούργιο, γιὰ νὰ χορτάσει τὸν εὐδαι-
μονισμό του.

Στηριχθήκαμε στὴν εὐμάρεια, τὸν 
πλοῦτο, τὸν καταναλωτισμό. Καὶ ἔτσι 
ἀνοιχτήκαμε σὲ δαπάνες ποὺ δὲν εἴχα-
με πραγματικὴ ἀνάγκη, κυνηγώντας τὴν 
ἀπόλαυση, τὴν πρόσκαιρη εὐχαρίστηση. 
Ἐπενδύσαμε τὴν ὑλική μας ὑπόσταση. 
Ἀλοίμονο, ὅμως. Ἔτσι ἔγινε ὁ νοῦς μας 
παχὺς καὶ νωθρός.

Κάνοντας τὴν αὐτοκριτική 
μας, διαπιστώνουμε ὅτι 

ὅλα αὐτὰ ἔχουν νὰ κάνουν 
μὲ τὸ τί θέσαμε ὡς σκοπὸ 
τῆς ζωῆς μας. Ὁ μεγάλος 
σκοπός μας πρέπει νὰ 
ἀντιστοιχεῖ στὸν προο
ρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου.
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Καὶ τώρα; Τώρα πού, ἐνῷ ἐμεῖς χτί-
σαμε τὴ ζωή μας πάνω στὰ θεμέλια ποὺ 
λέγονται χρῆμα καὶ ὕλη, ὅλα αὐτὰ σείο-
νται καὶ γκρεμίζονται μὲ αὐτὴ τὴν πρω-
τοφανῆ κρίση, δυστυχῶς καταρρέουμε 
μαζὶ καὶ ἐμεῖς. (Πῶς θὰ ζήσουμε τώρα 
χωρὶς χρῆμα, χωρὶς ἀνέσεις, χωρὶς ὑλικὰ 
ἀγαθά;)

Ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ἡ ψυχὴ διψᾷ γιὰ τὸ 
αἰώνιο, γιὰ τὸ τέλειο, καὶ ὄχι γιὰ τὸ ση-
μερινό. Κι ὅμως, ἀξίες αἰώνιες κλονίσθη-
καν. Μιλᾶμε γιὰ ἀγάπη (λογική – πρέπει, 
φυσική - παιδί, πνευματική - ἐχθρός), κι 
ὅμως τὰ διαζύγια δίνουν καὶ παίρνουν, 
ἀκόμη καὶ σὲ πνευματικὲς οἰκογένειες, 
γιατὶ δὲν ἀνεχόμαστε, δὲν ὑπομένουμε, 
δὲν συγχωροῦμε, δὲν συμπονοῦμε. Ἀντὶ 
νὰ σκεπτόμαστε μὲ τὴν καρδιά, αἰσθανό-

μαστε μὲ τὸ μυαλό. Τὸ μυαλό μας νοσεῖ, 
καὶ νομίζουμε ὅτι ὁ Παράδεισος εἶναι 
ἐδῶ καί, ὅταν ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν εἶναι, 
παρεξηγούμαστε καὶ ἀπογοητευόμαστε. 
Δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε τὴν κοσμικὴ 
ἀποτυχία καὶ ματαίωση. Αὐτὸ συμβαίνει 
λόγῳ τῆς ἔντονης ἐπιθυμίας μας γιὰ προ-
βολή, ἐπίδειξη καὶ ἐπιτυχία.

Καὶ τρέχουμε συνέχεια καὶ βάζουμε 
καὶ τὰ παιδιά μας σὲ ἕνα σκληρὸ ἀνταγω-
νισμό, μὲ στόχο τὴν ἐπιτυχία. Μοιάζουμε 
μὲ τὴν ἱστορία ποὺ γράφει ὁ Ντίκενς στὸ 
βιβλίο του Pickwick Papers: «Ὁ Πίκγουικ 
μιὰ μέρα νοίκιασε ἕνα μόνιππο, γιὰ νὰ 
πάει στὴ λέσχη. Καθὼς τὸ μόνιππο προ-
χωροῦσε, ἐκεῖνος ρωτοῦσε τὸν ἁμαξᾶ πῶς 
εἶναι δυνατὸν ἕνα τόσο ἀδυνατισμένο καὶ 
ἄθλιο ἄλογο νὰ μπορεῖ νὰ σέρνει ἕνα τό-

σο μεγάλο καὶ βαρὺ ἁμάξι. Καὶ ὁ ἁμαξᾶς 
τοῦ ἀπάντησε: Δὲν εἶναι θέμα ἀλόγου, 
εἶναι καθαρὰ θέμα τροχῶν. Ἔχουμε ἕνα 
ὑπέροχο ζευγάρι ρόδες, τόσο καλὰ λα-
δωμένες, ὥστε ἀρκεῖ τὸ ἄλογο λίγο νὰ 
κινηθεῖ, καὶ οἱ γερὲς ρόδες ἀρχίζουν νὰ 
τρέχουν μὲ ταχύτητα. Τότε τὸ καημένο τὸ 
ἄλογο πρέπει νὰ τρέξει, γιὰ νὰ γλιτώσει».

Δυστυχῶς, ἔτσι ζοῦμε τὸν περισσό-
τερο καιρό. Δὲν εἴμαστε τὸ ἄλογο ποὺ 
σέρνει. Εἴμαστε τὸ ἄλογο ποὺ τρέχει, γιὰ 
νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὸ τὸ ἁμάξι, γιατὶ ἀπει-
λεῖται ἡ ζωή του. Πολυδιασπαστήκαμε 
στὴ ζωή μας καὶ κυνηγᾶμε συνεχῶς καὶ 
παντοῦ τὴν ἐπιτυχία (στὴν ἐργασία, στὴ 
γνώση, στὰ σχολεῖα-φροντιστήρια-ξένες 
γλῶσσες τῶν παιδιῶν, στὸ κέρδος, στὸν 
χρόνο, νὰ ρίξουμε καμιὰ φορὰ τὸν ἄλλο, 

γιὰ νὰ φανοῦμε ἢ νὰ ἐπικρατήσουμε 
ἐμεῖς). Μᾶς διακατέχει μιὰ τελειομανία 
σὲ ὅλα. Θέλουμε, καὶ πολλὲς φορὲς ἀπαι-
τοῦμε, ὅλα νὰ γίνονται τέλεια ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους ἢ καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Χωρὶς ὅμως 
προσωπική μας στέρηση.

Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ὅμως θὰ ἦταν καλύτερα, ἂν εἴχαμε 
συμβιβαστεῖ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. 
Στὴ ματαιότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου δὲν 
μπορεῖ νὰ περιμένουμε τὴν τελειότητα. Ἡ 
ζωὴ δὲν εἶναι μιὰ ἁλυσίδα ἐπιτυχιῶν. Πρέ-
πει νὰ μάθουμε νὰ χειριζόμαστε τὶς ἀποτυ-
χίες καὶ νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ αὐτές. Αὐτὸ 
θὰ ἐπιφέρει μεγαλύτερη ὠφέλεια, γιατὶ θὰ 

Καὶ τώρα; Τώρα πού, ἐνῷ ἐμεῖς χτίσαμε τὴ ζωή μας πάνω 
στὰ θεμέλια ποὺ λέγονται χρῆμα καὶ ὕλη, ὅλα αὐτὰ σείο
νται καὶ γκρεμίζονται μὲ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ κρίση, δυ

στυχῶς καταρρέουμε μαζὶ καὶ ἐμεῖς. 
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μετατρέψει τὴν ἀποτυχία σὲ πεῖρα. Δὲν 
πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι κανεὶς δὲν εἶναι 
τέλειος, κανεὶς χωρὶς ἐλαττώματα ἀλλὰ 
καὶ κανεὶς χωρὶς χαρίσματα.

Συμφιλίωση μὲ τὸ παρόν
Χρειάζεται λοιπὸν νὰ δεχθοῦμε τὸν 

χαρακτῆρα, τὴ σωματική μας κατάσταση, 
τὸ πέρασμα τῶν χρόνων, τὶς ἱκανότητες 
ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Νὰ δεχθοῦμε τὸ 
σχέδιό Του γιὰ τὴ ζωή μας, τὸ ἐπάγγελμά 
μας, τὴν ἐργασία μας, τὴν οἰκογένειά μας. 
Νὰ συμφιλιωθοῦμε μὲ τὶς παροῦσες οἰκο-
νομικὲς συνθῆκες, χωρὶς νὰ λειτουργοῦμε 
ἐκδικητικὰ πρὸς τὸ κράτος ἢ τὸν συνάν-
θρωπό μας. Νὰ συμφιλιωθοῦμε ἀκόμα 
καὶ μὲ τὴν ἰδέα τῆς φτώχειας. Νὰ μὴν 
φοβηθοῦμε, ἀλλὰ νὰ τὴν ἀγκαλιάσουμε. 
Ἡ φτώχεια μπορεῖ νὰ μᾶς ἁγιάσει, ἂν τὴ 
δεχθοῦμε ὅπως ὁ φτωχὸς Λάζαρος.

Ἐὰν ποῦμε «ναί» στὴ ζωή, ἀποδεχό-
μενοι ὅλα τὰ παραπάνω, ἐκεῖ βρίσκεται 
ἡ λύση, καὶ σ’ αὐτὸ τό «ναί» ἔγκειται ἡ 

συμφιλίωση μὲ τὴν ἰδέα τῆς παρούσας 
κατάστασης. Ὅσοι αἰσθάνονται μειονε-
κτικὰ ζοῦν μέσα σὲ ἕνα συνεχὲς παρά-
πονο, ἐνῷ ἡ συνεχὴς συμφιλίωση μὲ τὴν 
ἰδέα τῆς παρούσας κατάστασης προσα-
νατολίζει πρὸς ὑγιῆ κατεύθυνση.

Ὀλιγάρκεια
Αὐτὸ μᾶς βοηθᾷ νὰ γίνουμε ὀλιγαρ-

κεῖς καὶ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ 
πίεση τῆς μέριμνας. Ἂς κάνουμε τὴ ζωή 
μας ἁπλούστερη, μὲ λιγώτερες «ἀνάγκες», 
ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἐπιταγὲς τῆς μόδας, 
τῆς μάρκας, τῆς διαφήμισης, τοῦ ρεύμα-
τος τῆς ἐποχῆς. Ὅλα αὐτὰ μᾶς κοιμίζουν 
πνευματικὰ καὶ πνίγουν ὅ,τι ὑγιὲς πνευ-
ματικὸ στοιχεῖο ὑπάρχει μέσα μας. Περὶ 
αὐτοῦ μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, 
στὴν παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σπορέως: «ὁ 
δὲ εἰς τὰς ἀκάν θας σπαρείς, οὗτός ἐστιν 
ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ 
αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 
συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνε
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ται» (Ματθ. ιγ΄ 22).
Μὴν περιμένουμε ἄλλο. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ 

πέρα πρέπει ν’ ἀρχίσουμε μιὰ πνευματικὴ 
ἀντίσταση, μὲ ἑκούσια ἀποχὴ ἀπὸ σω-
ματικὲς φροντίδες καὶ ἀνέσεις, ἀκόμα κι 
ὅταν ἔχουμε τὶς δυνατότητες ν’ ἀπολαμ-
βάνουμε αὐτές (εἴτε ἀφοροῦν τὸ φαγητό, 
εἴτε τὴν ἐξωτερική μας ἐμφάνιση, εἴτε 
τὴν καλοζωΐα μας). «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ 
ζήσεται ἄνθρωπος».

Ἔχει ἰδιαίτερο νόημα νὰ συνηθίσουμε 
σ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ζωῆς ἀπὸ τώρα, πρὶν 
ἐνδεχομένως μᾶς τὸν ἐπιβάλει ἡ κρίση. 
Διότι δὲν θὰ μᾶς κοστίσει ψυχολογικὰ τό-
σο, ὅταν αὐτὸς βασίζεται στὴν ἐλεύθερη 
καὶ ἑκούσια ἐπιλογή μας. Ἀρκούμαστε σὲ 
αὐτὰ ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Θεὸς ἢ σὲ αὐτὰ 
ποὺ μποροῦμε νὰ κατακτήσουμε μὲ τὶς 
δυνάμεις ποὺ μᾶς χαρίζει, πάλι ὁ Θεός. 
Ἔτσι αἰσθανόμαστε πληρότητα, κι ἂς 
μᾶς λείπουν πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ τάχα 
ἀπαραίτητα γιὰ τὴν εὐτυχία μας, ποὺ 
ἐπιτάσσει ἡ ἐποχή μας.

«Οὐ γὰρ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ 
εἰρήνη καὶ χα ρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ… ἄρα 
οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκομεν καὶ τὰ τῆς 
οἰκοδομῆς εἰς ἀλλήλους» (Ῥωμ. ιδ΄ 17-
19). «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ 
ἐπὶ τῆς γῆς … ἐπιθυμίαν κακὴν καὶ τὴν 
πλε ονεξίαν» (Κολασ. γ΄ 5-7). Καὶ ὁ Μέγας 
Ἀντώνιος συμπληρώνει: «Ὅσο μετριώτερα 
ζεῖ κανείς, τόσο εὐτυχέστερος εἶναι, γιατὶ 
δὲν φροντίζει γιὰ πολλά, γιὰ δούλους, 
γεωργοὺς καὶ νὰ ἀποκτήσει ζῷα» (σπίτι, 
αὐτοκίνητο κλπ.), «διότι, ὅταν προσηλω-
νόμαστε σὲ αὐτὰ καὶ περιπέσουμε ἀργό-
τερα στὶς δυσχέρειες ποὺ ἐπακολουθοῦν, 
κατηγοροῦμε τὸν Θεό» (ὡς αἴτιον).

Ἄσκηση
Ἀλλά, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς ὀλιγαρκής, 

χρειάζεται ἄσκηση. Ἡ ἄσκηση δὲν εἶναι 
στέρηση τῆς ἀπόλαυσης, ἀλλὰ ἐμπλου-
τισμὸς τῆς ζωῆς μὲ νόημα. Εἶναι ἡ προπό-

νηση τοῦ ἀθλητῆ, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἀγῶνα 
καὶ στὴ νίκη τοῦ ἐγώ του. Ἡ ἄσκηση 
αὐτὴ δὲν εἶναι πίεση, ἀλλὰ ὁδὸς ἐλευθε-
ρίας, ἐνάντια στὴ δουλεία τοῦ περιττοῦ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτὴ τὴν ἄσκηση 
τὴν ξεχάσαμε. Ἀφήσαμε μιὰ χαλαρότητα 
νὰ μᾶς μουδιάσει πνευματικά, καὶ θεωρή-
σαμε τὴν ἄσκηση σὰν ἄκρο καὶ ὄχι σὰν τὸ 
αὐθεντικὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. Λησμο-
νήσαμε τοὺς πρώτους Χριστιανούς, ποὺ 
ὅλοι εἶχαν τὰ πάντα κοινὰ καὶ μετεῖχαν 
ὁ ἕνας στὸ πρόβλημα τοῦ ἄλλου. Τὰ ἄγχη 

μας γιὰ ἐκείνους θὰ ἦταν ἀδιανόητα.
Ἐξίσου ἀδιανόητα θὰ φαίνονταν τὰ 

ἄγχη μας καὶ στοὺς Ἀφρικανούς. Δια-
βάζουμε σχετικὰ ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ 
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτη στὸ 
Περιοδικὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός), 
τὸ καλοκαίρι τοῦ 2012, μὲ θέμα «Ὑπάρχει 
ἄγχος καὶ ἀπελπισία στοὺς Ἀφρικανούς;» 
(Μπουρούντι): «Τὰ Ἀφρικανάκια πηγαί-
νουν σχολεῖο χωρὶς πρωινό, περπατοῦν 
ἐνίοτε μέχρι καὶ 10 χιλιόμετρα τὸ πρωὶ 
καὶ ἄλλα τόσα τὸ μεσημέρι. Ἔγινε κα-
θεστὼς στὴ ζωή τους ἡ πεζοπορία καὶ ἡ 

 Ἡ ἄσκηση δὲν εἶναι στέ
ρηση τῆς ἀπόλαυσης, 

ἀλλὰ ἐμπλουτισμὸς τῆς 
ζωῆς μὲ νόημα. Εἶναι ἡ 

προπόνηση τοῦ ἀθλητῆ, 
ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἀγῶνα 

καὶ στὴ νίκη τοῦ ἐγώ του. 
Ἡ ἄσκηση αὐτὴ δὲν εἶναι 
πίεση, ἀλλὰ ὁδὸς ἐλευθε
ρίας, ἐνάντια στὴ δουλεία 

τοῦ περιττοῦ.
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ταλαιπωρία. Γιὰ τὰ μαθήματά τους ἔχουν 
ζῆλο καὶ εἶναι χαρούμενα... Οἱ νέοι στὸ 
Μπουρούντι τρέχουν στὶς 5 τὸ πρωί, ξυ-
πόλητοι καὶ μὲ κουρελιασμένα ροῦχα, γιὰ 
νὰ βροῦν δουλειά. Στὴν ἐρώτηση ἂν πι-
στεύουν ὅτι θὰ βροῦν δουλειά, ἀπαντοῦν 
ὅτι ὁ Καλὸς Θεὸς σὲ ὅλους θὰ δώσει τὸ 
φαγητὸ τῆς ἡμέρας, ἀρκεῖ νὰ δουλεύουν».

Ἐμεῖς ὅμως κλείσαμε τὰ μάτια στὰ 
προβλήματα τῶν ἄλλων. Πολλὲς φορὲς 
μᾶς κουράζει ἢ καὶ μᾶς ἐνοχλεῖ καὶ μό-
νο νὰ τὰ ἀκοῦμε. Κι ἔτσι χάνουμε. Καὶ 
χάνουμε, ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἀπομονωνό-
μαστε, ἀλλὰ γιατὶ χάνουμε τὶς ἐμπειρίες 
τῶν μεγάλων ἀγωνιστῶν τῆς ἐποχῆς μας, 
αὐτῶν ποὺ σηκώνουν τεράστια βάρη, τῶν 
πρωταθλητῶν τῆς ὑπομονῆς.

Ὑπομονή
Πόση ἀνάγκη τὴν ἔχουμε αὐτὴ τὴν 

ὑπομονή! Ἡ μέριμνα γιὰ τὴν καθημερινὴ 
ζωὴ μᾶς ἔχει κάνει ἀνυπόμονους καὶ νευ-
ρικούς. Ἡ ἀληθινὴ ὑπομονὴ δὲν εἶναι μιὰ 
παθητικὴ στάση παραίτησης, δὲν εἶναι 
ἀπόσυρση. Εἶναι ὁ εὐλογημένος χρόνος 
ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ ἐπεξεργασθοῦμε 
αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ 
χρόνος δὲν ὑπολογίζεται, ἢ καλύτερα 
δὲν πρέπει νὰ ὑπολογίζεται, γιατὶ καὶ 
αὐτοὶ οἱ ὑπολογισμοὶ φέρνουν ἀνησυχία. 
Ὑπομονὴ σημαίνει: ὅποτε θέλει ὁ Θεός. 
Τὸ πεπόνι θὰ ὡριμάσει στὴν ὥρα του, 
καὶ ὄχι μὲ τὴν πίεση καὶ τὸ σφίξιμο, καὶ 
θὰ προδοθεῖ ἀπὸ τὴν εὐωδία του (π. 
Παΐσιος).

Ὑπομονὴ εἶναι ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ 
γενναιότητα τῆς ψυχῆς μὲ τὴν ὁποία 
ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἀντιμετωπίζει κά-
θε δυσκολία καὶ θλίψη τῆς παρούσας 
ζωῆς, χωρὶς νὰ γογγύζει, νὰ ὀλιγοπιστεῖ, 
νὰ παραπονεῖται, νὰ ἐκδικεῖται. Ἀρετὴ 
δυναμική, ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε, ἀλλὰ 
καὶ δύσκολη στὴν ἐφαρμογή της, δεδο-
μένου ὅτι προσκρούει στὸν ἐγωισμό μας, 
στὸ δίκιο μας, στὴν ἀντοχή μας. Γιὰ νὰ 

ἀποκτήσουμε τὴν ὑπομονή, πρέπει νὰ 
ἐμπιστευτοῦμε τὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ 
τῶν δικῶν μας στὴν παντοδύναμη ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ. Συμπληρωματικά, ὁ Ἅγ. Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς παραγγέλλει: «Γιὰ 
νὰ ἀποκτήσεις τὴν ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς, 
πρέπει νὰ μάθεις καὶ νὰ καταφρονεῖς τὸν 
ἑαυτό σου καὶ νὰ μὴν συγκατατεθεῖς νὰ 
ἐκδικηθεῖς ἢ νὰ μισεῖς».

Οἱ πράξεις μας, οἱ σκέψεις μας, οἱ 
ἐνέργειές μας δημιουργοῦν τὸ κλῖμα, γιὰ 
νὰ ἀνθίσει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας 
καὶ νὰ ἀντλήσουμε ἔτσι ἀπὸ τὶς πηγὲς 
Δύναμης καὶ Ὑπομονῆς ἐκ τῆς Χάριτος 
τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἀνοίξουμε λίγο αὐτὲς τὶς 
πηγές, γιὰ νὰ πάρουμε λίγη ὑπομονή, 
λίγη δύναμη.

Πίστη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
«Ἐπίρριψον ἐπὶ τὸν Κύριον τὴν μέρι

μνάν σου καὶ Αὐτός σε διαθρέψει»  (54ος 
Ψαλμός, Ἐμπι στοσύνη στὸν Θεό).

«Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με 
ὑστερήσει» (22ος Ψαλμός).

Ὁμοίως, «Πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν 
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», «Σοὶ 
παρα κα τα τι θέ με θα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπα
σαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρω
πε».

Χρειάζεται ἀκράδαντη πίστη ὅτι κυ-
βερνήτης στὴ ζωή μας εἶναι ὁ Χριστός, 
καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψει τίποτα παραπά-
νω καὶ τίποτα λιγώτερο ἀπὸ τὸ σχέδιό 
Του. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἀναφέρει: «Εἶναι 
ἄτοπο τοὺς ἰατροὺς ποὺ μᾶς δίνουν καὶ 
πικρὰ καὶ δυσάρεστα φάρμακα νὰ τοὺς 
εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος, 
πρὸς τὸν Θεὸ δὲ νὰ εἴμαστε ἀχάριστοι 
γιὰ πράγματα ποὺ μᾶς φαίνονται δυσά-
ρεστα καὶ δύσκολα καὶ νὰ μὴν ξέρουμε 
ὅτι ὅλα γίνονται ὅπως πρέπει καὶ πρὸς 
τὸ συμφέρον μας κατὰ τὴν Πρόνοιά Του. 
Καὶ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ τόπος ἔρημος 
ἀπὸ τὴ θεία Πρόνοια». Πάλι ὁ Μέγας 
Ἀντώνιος ἀναφέρει: «Ὅταν πηγαίνεις 
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εὐχαριστημένος νὰ πέσεις στὸ κρεβάτι 
σου, ἀφοῦ ἀναλογισθεῖς μέσα σου τὶς 
εὐεργεσίες καὶ τὴν τόσο μεγάλη πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ, γεμίζεις ἀπὸ ἀγαθὲς ἔννοιες 
καὶ χαίρεσαι περισσότερο».

Ξυπνώντας τὸ πρωί, τὸ πρῶτο 
πρᾶγμα νὰ εἶναι ἡ εὐχαριστία στὸν Θεό, 
ἔστω κι ἂν δὲν νιώθουμε ἰδιαίτερα χαρού-
μενοι γιὰ τὴ μέρα ποὺ ἀρχίζει. Ἂς ποῦμε: 
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποί η σεν ὁ Κύριος, 
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν 
αὐτῇ». Μετά, ἂς σκεφθοῦμε ὅτι ἀνήκουμε 
στὸν Θεὸ καὶ ὅτι ἡ μέρα αὐτὴ ἐπίσης 
ἀνήκει στὸν Θεό, εἶναι μιὰ μέρα ἐντελῶς 
καινούργια, ἀνεπανάληπτη. Δὲν ὑπῆρξε 
ποτὲ πρίν. Ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰ 
μᾶς δώσει εὐκαιρίες νὰ εἴμαστε ἤρεμοι 
καὶ χαρούμενοι καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι 
κάθε ἄνθρωπος, κάθε συνάντηση στὴν 
καινούργια μέρα θὰ εἶναι μιὰ εὐκαιρία νὰ 
νιώσουμε τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου, θὰ 
εἶναι μιὰ εὐκαιρία γιὰ τὴ σωτηρία μας.

Ἂς ἀντλήσουμε ἐπίσης δύναμη ἀπὸ 
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ν’ ἀνοίξουμε τὴν 
Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ ἀκούσουμε: «Μὴ 
μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ 
τί πίητε μηδὲ τὸ σῶμα τί ἐνδύ ση σθε, …. 
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ… ὁ 
Πατὴρ ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά… Καὶ περὶ 
ἐν δύματος τί μεριμνᾶτε; Καταμάθετε τὰ 
κρῖνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει, οὐ κοπιᾷ 
οὐδὲ νήθει...». «Ζη τεῖτε δὲ πρῶτον τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ… μὴ οὖν μεριμνήσητε 
εἰς τὴν αὔριον». 

Ὅλα εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ 
Θεοῦ Δημιουργοῦ καὶ Κυβερνήτη τοῦ Σύ-
μπαντος, ποὺ τὸ κρατᾷ στὰ παντοδύναμα 
χέρια Του. Ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ πι-
στεύουμε σὲ Αὐτὸν ποὺ παρακολουθεῖ 
τὰ πάντα πατρικὰ καὶ κυβερνᾷ τὰ πάντα 
μὲ τὴν πρόνοιά Του. Εἶναι Αὐτὸς ποὺ δη-
μιούργησε τὸ ἡλιακὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο 
λειτουργεῖ δισεκατομμύρια ἔτη ἀλάνθα-
στα καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ Ἐκεῖνον. Εἶναι 
Αὐτὸς ποὺ χόρτασε τοὺς Ἰσραηλῖτες στὴν 

ἔρημο μὲ τὸ μάννα καὶ τὰ ὀρτύκια, καὶ 
εἶναι ὁ Ἴδιος ποὺ ἐπίσης χόρτασε μὲ πέ-
ντε ἄρτους καὶ δύο ψάρια τὰ πλήθη ποὺ 
εἶχαν συγκεντρωθεῖ, γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν.

Ἐνίοτε, λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας, 
νιώθουμε τὴν ἀπουσία Του καὶ μᾶς βα-
σανίζουν σκέψεις καὶ ἐρωτηματικὰ ὀλι-
γοπιστίας. Πολλοί, γιὰ νὰ μὴν ἀναστα-
τώνονται ἀπὸ αὐτά, προτιμοῦν νὰ τὰ 
ἀπωθοῦν. Ἀλλὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ λύση. 
Οἱ σκέψεις αὐτὲς ἐπανέρχονται πιὸ ἔντο-
νες καὶ ἐνοχλητικές.

Γιὰ τὸν πιστό, ὅμως, ἄνθρωπο δὲν 
ὑπάρχει φόβος. Ἡ ἀβεβαιότητα τοῦ μέλ-
λοντος δὲν τὸν ταλαιπωρεῖ, γιατὶ βλέπει 
τὰ πάντα μὲ πίστη καὶ παντοῦ διακρίνει 
τὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Θυμᾶται τὶς προηγούμενες εὐεργεσίες καὶ 
θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στὴ 
ζωή του. Γνωρίζει ὅτι τὸ Χέρι ποὺ τὸν 
βοήθησε μέχρι τώρα στὴ ζωή του δὲν 
κόπηκε. Ἐλπίζει σ’ Αὐτὸν καὶ πιστεύει 
ἀκράδαντα ὅτι σὰν στοργικὸς Πατέρας 
θὰ τοῦ δώσει αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ τοῦ 
χρειάζεται. Κι ἔτσι ἀποκτᾷ ἠρεμία, εἰρήνη 
καὶ βαθιὰ χαρά, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν 
πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς ὅλα θὰ τὰ φρο-
ντίσει, γιὰ ὅλα προνοεῖ.

Ἂς μὴ φοβόμαστε, λοιπόν. Ὅπως λέει 
καὶ ὁ Ψαλμῳδός, εἶναι δυνατὸν Αὐτὸς 
ποὺ φύτεψε στὸν ἄνθρωπο τὸ μάτι νὰ 
μὴ βλέπει; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ γνωρί-
ζει ὁ Παντογνώστης Κύριος τὶς ἀνάγκες 
μας, τὶς ἐλλείψεις μας, τοὺς πόνους μας; 
Μήπως ὅμως περιμένει κἄτι ἀπὸ ἐμᾶς;

Μετάνοια – Ὑπακοή
Πράγματι, ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης, ποὺ 

σέβεται τὴν ἐλευθερία μας, περιμένει τὴ 
μετάνοιά μας γιὰ τὴν ἀποστασία μας τὴν 
προσωπική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθνική, διότι 
ἔχουμε ἐκτροχιασθεῖ ποικιλοτρόπως καὶ 
ὡς ἄτομα καὶ ὡς Κράτος, ποὺ λησμόνησε 
ἀπὸ ποιὰ συντρίμμια δημιουργήθηκε, μὲ 
τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
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Ἡ μετάνοια, ὅταν εἶναι εἰλικρινής, 
ἀπελευθερώνει. Ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια 
ὅμως δὲν εἶναι μετάνοια στὰ λόγια μόνο, 
εἶναι μετάνοια στὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου 
ζωῆς. Ἂς περιορίσουμε τὴ φροντίδα μας 
γιὰ τὴν ἐξωτερική μας ἐμφάνιση, γιὰ τὴν 
ψυχαγωγία μας, γιὰ τὴ λαιμαργία μας, 
γιὰ τὴν ἄνεση καὶ καλοπέρασή μας. Ἂς 
πλησιάσουμε μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο, στὴν οἰκογένειά μας καὶ στὸ 
περιβάλλον μας, ἐκμεταλλευόμενοι τὸν 
ὅποιο ἐλεύθερο χρόνο, κάνοντας συγχρό-
νως τὴ ζωή μας πιὸ ἁπλῆ. Πολλὲς ἀπὸ 
τὶς δαπάνες μας ὀφείλονται στὴν ἔλλειψη 
ἐπικοινωνίας μας μὲ τοὺς ἄλλους, ποὺ 
προσπαθοῦμε νὰ τὴν ἐξαγοράσουμε μὲ 
ἀκριβὰ δῶρα. Εἶναι γεγονὸς ὅτι, ὅταν 
προσφέρουμε ἀγάπη, συνήθως λαμβά-
νουμε ὁμοίως ἀγάπη, καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς 
συνέπεια τὴ χαρά,τὴν ψυχικὴ ἠρεμία, τὴν 
εὐτυχία.

Ἀλλὰ καὶ ὡς ἔθνος ὀφείλουμε νὰ με-
τανοήσουμε. Ξεφύγαμε ἀπὸ τὸν δρόμο 
τοῦ Θεοῦ (ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθεῖ κανεὶς 
τὰ νομοσχέδια μὲ τὰ ὁποῖα βάλλεται ἡ 
οἰκογένεια, ἡ Παιδεία, ἡ Ἐκκλησία, ἡ 
Ἱστορία). Κι ἂν ἀκόμα δὲν συμφωνοῦμε 

μ’ αὐτά –ποὺ πιστεύω ἔτσι θὰ ποῦμε 
οἱ περισσότεροι–, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, 
δυστυχῶς, ἐπειδὴ ἐκριβῶς ἔχουμε γίνει 
πνευματικῶς νωθροί, τὰ παρακολουθοῦμε 
ὅλα αὐτὰ ἀπαθεῖς, σὰν ναρκωμένοι.

Αὐτὴ τὴ μετάνοιά μας πρέπει νὰ τὴ 
συνοδεύει ἡ ὑπακοὴ στὸ Θέλημα τοῦ Θε-
οῦ καὶ τὶς ἐντολές Του. Ὑπόδειγμά μας ἡ 
Παναγία μας, ποὺ ὁμολόγησε στὸν Κύριό 
μας: «Ἰδού ἡ δούλη Κυ ρίου· γένοιτό μοι 
κατὰ τὸ ῥῆμά Σου» (μᾶς διδάσκει τὴν 
ὑπακοή –τὴν ταπείνωση–, νὰ σκύψουμε 
τὸ κεφάλι στὸν Θεό).

Αὐτὸ τονίζει καὶ ὁ Προφήτης Ἠσαΐας 
ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ: «Ἐὰν θέλητε καὶ 
εἰσα κού ση τέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φά
γεσθε». Νὰ ἡ λύση τῶν οἰκονομικῶν προ-
βλημάτων. Ἂν θελήσουμε αὐτὸ ποὺ θέλει 
ὁ Θεός, λυτρωνόμαστε. Ἆραγε θέλουμε 
αὐτὸ ποὺ θέλει ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός; Τὴν 
ἀπάντηση ἂς τὴ δώσει ὁ καθένας μας 
προσωπικά, στὸ δικό του ταμεῖο.

Ἐλπίδα – Προσευχή
Καὶ ἂς ξέρουμε ἐπίσης ὅτι ἡ ζημιά 

μας, ἡ δοκιμασία μας δὲν εἶναι ποτὲ 
ἄστοχη. Τὰ βάσανά μας, οἱ δυσκολίες 
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μας εἶναι μισθὸς μὲ τὸν ὁποῖο πληρώ-
νουμε τὸ εἰσιτήριο τῆς ἄλλης ζωῆς. Εἶναι 
ὁ Σταυρὸς ποὺ πρέπει νὰ σηκώσουμε μὲ 
καρτερία καὶ ἐλπίδα.

Ἂς κλείσουμε τ’ αὐτιά μας καὶ τὰ μά-
τια μας στὶς τηλεοράσεις, ποὺ μᾶς ζαλί-
ζουν μὲ τὸν βομβαρδισμὸ ἀπογοητευτικῶν 
εἰδήσεων, καὶ ἂς σηκώσουμε τὰ μάτια 
μας πρὸς τὸν οὐρανὸ νὰ ἱκετεύσουμε τὸν 
Πατέρα μας νὰ στείλει τὸ ἔλεός Του σ’ 
ἐμᾶς. Ἂς ποῦμε μὲ τὸν Ψαλμῳδό, «τὸ ἔλε-
ός σου Κύριε καταδιώξει με», καὶ μαζὶ μὲ 
τὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «Πάντα ἰσχύω ἐν 
τῷ ἐν δυ να μοῦντί με Χριστῷ» (Α΄ Κορινθ. 
ιε΄ 8) – «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, τίς καθ’  
ἡμῶν;» (Ῥωμ. η΄ 31). Καὶ νὰ γονατίσουμε 
ὅλοι μας, νὰ ἀναπέμψουμε προσευχὲς μὲ 
μετάνοια, συντριβὴ καὶ ταπείνωση. Κα-
λούμαστε σὲ ἐντατικὴ προσευχή, ὄχι μόνο 

γιὰ τὰ προσωπικά μας καὶ τὰ οἰκογενει-
ακά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας. 
Ἀκόμα καλύτερα, νὰ τὴ συνοδεύσουμε 
αὐτὴ τὴν προσευχὴ μὲ κάποια στέρηση: 
νηστεία, ἀγρυπνία, ἐλεημοσύνη, ὅπως κά-
ποτε οἱ Νινευΐτες. Καὶ νὰ εἴμαστε σίγου-
ροι ὅτι ὁ Καλὸς Θεὸς πάλι θὰ κάνει τὸ 
θαῦμα Του. Μᾶς τὸ εἶπε ἄλλωστε: «Ἐάν 
τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποι
ήσω» (Ἰωάν. ιδ΄ 14). Δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει: 
«Πλού σιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, 
οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλατ
τωθήσονται πα ντὸς ἀγαθοῦ...».

Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ζωή, τὸ Φῶς 
τῆς Ἀνάστασης, πρόβαλε ἀπὸ τὸν Γολ-
γοθᾶ, ἀπὸ τὴ Σταύρωση, ἀπὸ τὸν Πα-
νάγιο Τάφο. Δὲν εἶναι δυνατὸν σ’ ἐμᾶς, 

ἂν εἴμαστε ἢ ἂν θέλουμε νὰ λεγόμαστε 
μαθητὲς τοῦ Κυρίου, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ 
ἀνώτερη ἀπὸ Ἐκείνου, χωρὶς θλίψεις, δυ-
σκολίες, πόνο, ἀποτυχία, πειρασμούς, 
ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.

Πρέπει νὰ νιώσουμε ὅτι εὐτυχία στὴ 
ζωή μας εἶναι ἢ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ κάθε 
στιγμή. Τὰ δῶρα τῆς ζωῆς, τῆς λογικῆς, 
τῆς κρίσης, τῆς σκέψης εἶναι αὐτὰ ποὺ 
πρέπει νὰ ἀξιολογήσουμε. Τὸ νὰ μποροῦμε 
νὰ δοῦμε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ νὰ ζοῦμε 
τὶς καθημερινὲς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς εἶναι 
δῶρα τοῦ Θεοῦ. Πρέπει τὴν κάθε στιγμὴ 
νὰ τὴ ζοῦμε ὡς μοναδικὴ καὶ νὰ μὴ θέ-
λουμε νὰ τὴ διαγράψουμε ἢ νὰ τὴν ξεπε-
ράσουμε σὰν ἄχρηστη. (Εἶναι λάθος νὰ 
περιμένουμε, γιὰ νὰ χαροῦμε, νὰ περάσει 
ἡ ὅποια δυσκολία, νὰ ἔρθει ἡ ἐποχὴ τῆς 
ἄδειας, νὰ πάρουμε τὴν αὔξηση, νὰ δώσει 
ἐξετάσεις τὸ παιδί μας στὸ Πανεπιστήμιο, 
νὰ πάει στρατό, ἢ νὰ τὸ παντρέψουμε, νὰ 
πάρουμε σύνταξη, ν’ ἀναρρώσουμε κλπ.).

Στὴν κάθε στιγμὴ ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ 
Θεός, ἂς ἀναζητοῦμε τὴν εὐτυχία. Τὴν 
κάθε στιγμὴ ν’ ἀξιοποιοῦμε γιὰ τὴ σω-
τηρία τῆς ψυχῆς μας, τὴν πραγματικὴ 
εὐτυχία. Ἂς δουλέψουμε στὴν καρδιά 
μας. Τὸ στοιχεῖο τῆς ἀλλαγῆς εἶναι στὴν 
καρδιά μας. Νὰ συμφιλιωθοῦμε μὲ τὴν 
πραγματικότητα. Ἂς ζήσουμε διαφορετικὰ 
ἀπὸ τὸν πολὺ κόσμο, ἀποφεύγοντας τὴν 
προβολή. Ἂς ἀγωνισθοῦμε μὲ ἀσκητικὸ 
πνεῦμα (μετάνοια, ὀλιγάρκεια, πνευματικὴ 
ἀντίσταση, νηστεία, κτύπημα στὸ ἐγώ), 
μὲ ἐλπίδα καὶ πίστη στὴν πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ, ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη, γνωρίζοντας 
ὅτι ὁ Κύριος τὴν ὥρα τῆς δυσκολίας εἶναι 
δίπλα μας, γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὸ χέρι τῆς 
σωτηρίας μας καὶ νὰ μᾶς φωνάξει:

«Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κό«Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κό
σμον» (Ἰωάν. ιστ΄ 33).σμον» (Ἰωάν. ιστ΄ 33).

«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» «Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» 
(Ἰωάν. ιδ΄ 27).(Ἰωάν. ιδ΄ 27).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ζωή, 
τὸ Φῶς τῆς Ἀνάστασης, 
πρόβαλε ἀπὸ τὸν Γολ

γοθᾶ, ἀπὸ τὴ Σταύρωση, 
ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο.
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Κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα, καὶ ἰδιαί-
τερα κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισύ 
του, τὸ μικρὸ ἑλληνικὸ κρά-
τος, μὲ ἀνώτατον ἄρχοντα 
τὸν βασιλέα Γεώργιο Α΄ καὶ 

κυρίαρχο στὴν πολιτικὴ ζωὴ τὸν Χαρί-
λαο Τρικούπη, καταβάλλει προσπάθειες 
νὰ ἐκσυγχρονισθεῖ καὶ νὰ συμβαδίσει, ἂν 
εἶναι δυνατόν, μὲ τὰ ἀνεπτυγμένα κράτη 
τῆς Δύσεως. Βασικές του ἐπιδιώξεις εἶναι 
ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἡ ἐδαφική 
του ὁλοκλήρωση. Ὑπάρχουν ἀκόμη ἀλύ-
τρωτοι Ἕλληνες. Παρὰ τὰ περιορισμένα 
του ὅρια καὶ τὰ ἔντονα ἀκόμη ἴχνη τῆς 
μακρᾶς σκλαβιᾶς, τὸ νεόκοπο ἑλληνικὸ 
κράτος διαθέτει δυνάμεις ἱκανὲς νὰ τὸ 
ὠθήσουν πρὸς τὰ ἐμπρός. Ἱδρύεται στὴν 
Ἀθήνα Χρηματιστήριο, προσαρτᾶται στὸν 
ἐθνικὸ κορμὸ ἡ Θεσσαλία καὶ μέρος τῆς 
Ἠπείρου, ἐνῷ ἤδη ἔχουν ἐνσωματωθεῖ τὰ 
Ἰόνια νησιά, κατασκευάζεται τὸ πρῶτο 
σιδηροδρομικὸ δίκτυο, ἐγκαινιάζεται ἡ δι-
ώρυγα τῆς Κορίνθου, κηρύσσεται ὁ ἑλλη-
νοτουρκικὸς πόλεμος τοῦ 1897, γίνονται 
οἱ πρῶτοι Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες κ.ἄ. Στὴν 
πνευματικὴ ζωὴ ἐμφανίζονται ἐξαιρετικὲς 
προσωπικότητες· ἀρκεῖ νὰ μνημονεύσουμε 
τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ, τὸν Παπαδιαμάντη, 
τὸν Νικόλαο Πολίτη, τὸν Γ. Χατζηδάκη, 
τὸν Κων/νο Παπαρρηγόπουλο κ.ἄ. Κυκλο-
φοροῦν ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ἀπὸ τὰ 
ὁποῖα δὲν λείπει καὶ ἡ σάτιρα, ἱδρύεται 
ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος «Παρνασσός» 
καὶ ὁ Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων 
Βιβλίων, ἐπιστημονικὲς ἑταιρεῖες καὶ φι-
λανθρωπικὰ σωματεῖα. Ἐπιπλέον, ἡ Με-

γάλη Ἰδέα συντηρεῖ τὸ ὅραμα μιᾶς ἐθνικῆς 
ἀποκαταστάσεως (ἐφικτῆς ἢ ἀνέφικτης, 
δὲν τὸ ἐξετάζουμε ἐδῶ).

Παράλληλα ὅμως, ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια 
τοῦ μικροῦ μας κράτους, ἔχει ἀναπτυχθεῖ 
ἕνας ἄλλος ἑλληνισμός, ὁ συνήθως λε-
γόμενος τῆς διασπορᾶς, ἕνας ἑλληνισμὸς 
ἀκμαῖος, ποὺ δὲν ἔχει διακόψει τοὺς δε-
σμοὺς μὲ τὴ μάνα - πατρίδα. Συγκροτη-
μένοι σὲ κοινότητες, οἱ πάροικοι Ἕλληνες 

τῆς Ρωσίας, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Βλαχίας, 
τῆς Κεντρικῆς καὶ Δυτικῆς Εὐρώπης, ἤδη 
ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας δραστη-
ριοποιοῦνται μὲ ἐπιτυχία στὶς χῶρες ὑπο-
δοχῆς καὶ ἐντάσσονται στὶς κοινωνίες τους 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

Ἡ δημιουργία τοῦ ἐλευ
θέρου ἑλληνικοῦ κράτους 

ὑπῆρξε κατὰ κάποιο τρόπο 
μιὰ πρόκληση γιὰ τὴ νεώ
τερη γενιὰ τῶν Ἑλλήνων 
τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν ὁμο

γενῶν. Τώρα ποὺ ἡ μητέρα 
πατρίδα εἶναι ἐλεύθερη, ἡ 
Ἀθήνα εἶναι ἡ ἀναπτυσσό
μενη πρωτεύουσα, γιατί νὰ 
μὴ μεταφέρουν τὶς ἐπιχει
ρήσεις τους στὴν Ἑλλάδα, 
γιατί νὰ μὴν ἐγκαταστα

θοῦν μόνιμα ἐδῶ; 
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συχνὰ ὡς διακεκριμένα μέλη λόγῳ πλού-
του καὶ κοινωνικοῦ κύρους. Οἱ Ἕλληνες 
αὐτοὶ ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὸ ἐμπόριο 
καὶ τὶς τραπεζικές-χρηματιστικὲς ἐπιχει-
ρήσεις. Οἱ παλιότεροι ἀπὸ αὐτούς, ὅπως 
π.χ. ὁ Ζώης Καπλάνης, οἱ Ζωσιμάδες, ὁ 
Ἰωάννης Βαρβάκης, ὑπῆρξαν αὐτοδημι-
ούργητοι καὶ ἐγκαινίασαν, μποροῦμε νὰ 
ποῦμε, τὸ φαινόμενο τοῦ εὐεργετισμοῦ, 
ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἑλληνικὸ 19ο αἰῶνα.

Ἡ δημιουργία τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνι-
κοῦ κράτους ὑπῆρξε κατὰ κάποιο τρόπο 
μιὰ πρόκληση γιὰ τὴ νεώτερη γενιὰ τῶν 
Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν ὁμογενῶν. 
Τώρα ποὺ ἡ μητέρα πατρίδα εἶναι ἐλεύ-
θερη, ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ ἀναπτυσσόμενη 
πρωτεύουσα, γιατί νὰ μὴ μεταφέρουν τὶς 
ἐπιχειρήσεις τους στὴν Ἑλλάδα, γιατί νὰ 
μὴν ἐγκατασταθοῦν μόνιμα ἐδῶ; Ἄλλωστε, 
διαβλέπουν ὅτι ἡ πατρίδα θὰ εἶναι ἕνα 
πεδίο στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦν νὰ ἀναπτύ-
ξουν τὶς συνήθεις δραστηριότητές τους.

Μαζὶ μὲ τὰ κεφάλαια καὶ τὴν οἰκο-
σκευή τους, οἱ Ἕλληνες αὐτοὶ μεταφέ-
ρουν ἕναν διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς, μιὰ 

ἀλλιώτικη νοοτροπία καὶ συμπεριφορά, ἡ 
ὁποία ξενίζει τοὺς ντόπιους, τοὺς αὐτό
χθονες, ποὺ ἀντιδιαστέλλονται ἀπὸ τοὺς 
νεοφερμένους, τοὺς ἑτερόχθονες. Ὅμως 
οἱ ἑτερόχθονες, ποὺ ἔχουν ζήσει σὲ με-
γάλα, εὐρωπαϊκὰ καὶ μή, ἀστικὰ κέντρα, 
στὸ Λονδῖνο, στὴ Βιέννη, στὸ Λιβόρνο, 
στὴ Μασσαλία, στὴν Ὀδησσό, στὴν Ἀλε-
ξάνδρεια, ἔρχονται νὰ ἐγκατασταθοῦν μὲ 
τοὺς δικούς τους ὅρους, ἀναγκαστικὰ 
ὅμως πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν 
ὑπάρχουσα ἑλληνικὴ πραγματικότητα.

Ἀλήθεια, πῶς μοιάζει ἡ Ἀθήνα ἐκείνης 
τῆς ἐποχῆς; Κακοφωτισμένη, μὲ φτωχὸ 
ὑδροδοτικὸ δίκτυο, μὲ στοιχειώδεις συ-
γκοινωνίες, μὲ συνοικίες ὅπου κυριαρχεῖ 
ὁ χωματόδρομος καὶ ὁ νερουλᾶς, σίγουρα 
στὰ μάτια τῶν ἑτεροχθόνων ἔμοιαζε μὲ 
ἕνα μεγάλο χωριό, μὲ ἐξαίρεση ἴσως τὴν 
περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα.

Ὅμως οἱ ὁμογενεῖς, ἀποφασισμένοι 
νὰ ζήσουν στὴν Ἑλλάδα αὐτοὶ καὶ τὰ 
παιδιά τους, χτίζουν τὰ μέγαρά τους στὴ 
σημερινὴ λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 
καὶ στοὺς πλησίον δρόμους, καὶ διεισ-
δύουν στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ 
ζωὴ τῆς πρωτεύουσας μὲ τὸν ἀέρα τοῦ 
κοσμοπολίτη. Ἡ ντόπια κοινωνία τοὺς 
ἀντιμετωπίζει μὲ καχυποψία, σχολιάζει 
τά «νέα φερσίματα». Εἶναι ἡ ἀντίδραση 
τοῦ παραδοσιακοῦ κόσμου, ποὺ κατα-
φεύγει ἀκόμη καὶ στὴ χλεύη, προκειμένου 
νὰ ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του, ἴσως καὶ 
τὸν φθόνο του. «Χρυσοκάνθαρους» καί 
«ἀρχολίπαρους» τοὺς ἐχαρακτήρισαν οἱ 
διανοούμενοι τῆς ἐποχῆς. Ἴσως ἀκόμη ἡ 
ντόπια ὑψηλὴ κοινωνία τῶν Ἀθηνῶν νὰ 
ἔνιωθε μειονεκτικὰ ἀπέναντι στὴν αἴγλη 
ποὺ περιέβαλλε τοὺς ἑτερόχθονες, οἱ 
ὁποῖοι ὄχι μόνο ἐντάχθηκαν στὸ ἀνώτατο 
κοινωνικὸ στρῶμα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπηρέα-
σαν, ὅπως ἐπηρέασαν δραστικὰ καὶ τὴν 
οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας.

Σὲ αὐτὸ τὸ κοινωνικο-οικονομικὸ 
κλῖμα ἔρχεται νὰ ἐγκατασταθεῖ ὁ Συγγρὸς 



ΕΤΟΣ 76ο  |  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

58 59

τὸ 1872. Ἀγοράζει μάλιστα καὶ οἰκόπεδο, 
γιὰ νὰ κτίσει σπίτι. Εἶναι 42 ἐτῶν, ἀκόμη 
ἄγαμος. Ἔχει πίσω του μιὰν ἐκπληκτικὴ 
σταδιοδρομία. Ὁ ἔφηβος ποὺ ξεκίνησε 
στὰ δεκαπέντε του μαθητευόμενος στὸ 
κατάστημα τοῦ Δαμιανοῦ στὴν Πόλη, ποὺ 
ἔβλεπε τὰ βιβλία σὰν ἐχθροὺς καὶ βρισκό-
ταν σὲ ἔκσταση «πρὸ τῶν μετρουμένων 
ταλλήρων», εἶχε συνειδητοποιήσει πολὺ 
νωρὶς ὅτι ἦταν γεννημένος ἐπιχειρημα-
τίας καὶ ὄχι γιατρός, ὅπως τὸν ἤθελε ὁ 
πατέρας του. Ἐὰν γιὰ τοὺς πολλοὺς τὸ 
ἐμπόριο ἦταν ἕνα ἐπάγγελμα ρουτίνας μὲ 
περιορισμένους ὁρίζοντες, γιὰ τοὺς λίγους 
καὶ ἐκλεκτούς, ὅπως ὁ Συγγρός, ἦταν 
ἄθλημα, στὸ ὁποῖο σύντομα ἀναδείχθηκε 
πρωταθλητής.

Σὲ λιγώτερο ἀπὸ μιὰ δεκαετία εἶναι 
μεγαλέμπορος, συνεταῖρος τῆς σοβαρῆς 

Ἑταιρείας Βοῦρος καὶ Συντροφία. Ἐπε-
κτείνεται καὶ σὲ τραπεζικὲς ἐργασίες, 
συμμετέχει σὲ δάνειο ὁμολογιῶν πρὸς 
τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἱδρύει τὴν Ἑται-
ρεία Συγγρὸς Κορωνιὸς καὶ Συντροφία, 
ἡ ὁποία διαλύεται τὸ 1871, ἕνα χρόνο 
προτοῦ ἐγκατασταθεῖ μόνιμα στὴν Ἀθή-
να. Τὸν ἴδιο χρόνο ἱδρύει τὴν Ἀνώνυ-
μο Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως καὶ 
ἐνοικιάζει ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση 
τὶς προσόδους τοῦ κράτους. Εἶναι ἤδη 
πολὺ πλούσιος καὶ ἔχει ταξιδέψει στὴν 
Εὐρώπη.

Τὴν Ἀθήνα ἐγνώρισε γιὰ πρώτη φορὰ 
τὸ 1854, καὶ τὴν ἐπισκέπτεται ξανὰ τὸ 
1867. Τί τὸν παρακινεῖ νὰ ἐγκαταλείψει 
τὴν Πόλη, ὅπου ἐκμεταλλεύεται ἄνετα 
«τὴν παχυλὴν ἀμάθειαν τῶν κυβερνώντων 

τὰ οἰκονομικὰ τῆς Τουρκίας», καὶ νὰ ζή-
σει μόνιμα σὲ μιὰ χώρα καὶ μιὰ πρωτεύ-
ουσα τῆς ὁποίας ἡ κοινωνία εἶναι ἀκόμη 
ἀδιαμόρφωτη καὶ ἡ οἰκονομικὴ ζωὴ περι-
ορισμένη; Ἡ Ἀθήνα τῆς ἐποχῆς ὡς οἰκο-
νομικὸ μέγεθος δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ 
μὲ τὸ Λονδῖνο, τὴ Μασσαλία ἢ μὲ ἄλλες 
εὐρωπαϊκὲς πόλεις.

Ἕνας λόγος ποὺ τὸν ἕλκει στὴν Ἀθή-
να εἶναι τὸ θαυμάσιο κλῖμα τῆς περιοχῆς. 
Ἄνθρωπος λεπτῆς ὑγείας, θέλγεται ἀπὸ 
τὸν ἥλιο καὶ τὸν ἥπιο χειμῶνα. Παράλ-
ληλα, ὅμως, διαβλέπει καὶ τὶς δυνατότη-
τες ἐπιχειρηματικῆς δράσεως. Μπορεῖ ἡ 
ἑλληνικὴ οἰκονομία νὰ εἶναι ἀκόμη νη-
πιώδης, ἀλλὰ ὁ τολμηρὸς ἐπιχειρηματίας 
εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὶς δυνα-
τότητες ποὺ παρέχει αὐτὴ ἡ μικρὴ χώρα, 

Ὁ Συγγρὸς ἁπλώνεται παντοῦ, βλέπει τὴν οἰκονομία ἑνι
αία, δὲν γνωρίζει ὅρια. Ὁ Ροΐδης, μὲ τὸ γνωστὸ δηκτικὸ 
πνεῦμα του, τὸν ἀποκαλοῦσε εἰρωνικά «στρατηλάτη».  

Καὶ ἦταν ὄντως ἕνας πρωτοπόρος.
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ἡ ὁποία ἀγωνίζεται νὰ πάει μπροστά.  
Συνετέλεσε ἀσφαλῶς καὶ ἡ γνωριμία του 
μὲ κάποιους παράγοντες, καὶ ἰδιαίτερα ἡ 
ἐκτίμηση ποὺ ἔτρεφε γιὰ τὸν Τρικούπη.

Ἐδῶ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Συγγρὸς 
ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ μετέφερε τὶς ἐπιχει-
ρήσεις του στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς βέβαια 
νὰ ἐγκαταλείψει τὰ συμφέροντά του στὴν 
Πόλη καὶ ὅπου ἀλλοῦ. Καί, ὅπως ἔχουν 
ἐξηγήσει εἰδικοί, εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἀνά-
γκασε τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ γίνει ρε-
αλιστική, μεταθέτοντας τὴν οἰκονομικὴ 
ζωὴ στὸ κέντρο τῶν ἐνδιαφερόντων της. 
Φυσικά, προκάλεσε κραδασμοὺς καὶ ἀντι-
δράσεις, καθὼς διέρρηξε τὰ στεγανὰ ποὺ 
χαρακτήριζαν ἕως τότε τὶς ἐπιχειρήσεις. 
Ἐὰν δηλαδὴ ἤσουν τραπεζίτης, δύσκολα 
θὰ μποροῦσες νὰ εἶσαι συγχρόνως καὶ 
ἔμπορος σιτηρῶν, ἂς ποῦμε. Ἐδέσποζε, 
κατά κάποιο τρόπο, ἡ εἰδίκευση. Ὅμως 
ὁ Συγγρὸς ἁπλώνεται παντοῦ, βλέπει τὴν 
οἰκονομία ἑνιαία, δὲν γνωρίζει ὅρια. Ὁ 
Ροΐδης, μὲ τὸ γνωστὸ δηκτικὸ πνεῦμα 
του, τὸν ἀποκαλοῦσε εἰρωνικά «στρατη
λάτη». Καὶ ἦταν ὄντως ἕνας πρωτοπόρος.

Χαρακτηριστικὴ ἦταν καὶ ἡ ἐπιμονή 
του νὰ ἀποφύγει κάθε ἀνάμειξη στὴν 
πολιτική. Δὲν θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του κα-
τάλληλο γιὰ κἄτι τέτοιο. «Ἂν ἔχω ποιάν 
τινα ἱκανότητα ἐκ φύσεως ἢ ἐκ πείρας 
κτηθεῖσαν», γράφει, «αὕτη περιορίζεται 
εἰς τὴν οἰκονομικὴν τέχνην». Ὡστόσο, 
ὁ Τρικούπης τοῦ προτείνει εὐθέως νὰ 
πολιτευθεῖ: «Εἶσθε εὔπορος, εἶσθε ἀκό-
μη νέος, λέγετε ὅτι θεωρεῖτε τὸ στάδιον 
τῆς χρηματολογίας διὰ σᾶς περατωθέν· 
ἐπὶ τέλους, λέγετε ὅτι δὲν σκοπεύετε νὰ 
νυμφευθῆτε·  ἐπαναλαμβάνω, ὅ,τι τὸ καλ-
λίτερον τὸ ὁποῖον ἔχετε ἐν τῷ μέλλοντι 
νὰ κάμετε εἶναι νὰ ἀφιερωθῆτε εἰς τὴν 
ὑπηρεσίαν τῆς πατρίδος σας ὡς πολι-
τευόμενος δρῶν καὶ δυνάμενος νὰ πα-
ράσχῃ πολυτίμους ἐκδουλεύσεις εἰς τὸν 
τόπον». Ὁ Συγγρὸς ἀπαντᾷ κατηγορη-
ματικὰ ὅτι δὲν αἰσθάνεται καμμία ἔφεση 

πρὸς τὴν πολιτική, ἀλλὰ ὅτι ὡς ἰδιώτης 
εἶναι ἕτοιμος νὰ ὑπηρετήσει τὴν πατρί-
δα, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη. «Ἀπατᾶσθε», 
τοῦ τονίζει ὁ Τρικούπης. «Ἐν Ἑλλάδι, 
χωρὶς νὰ πολιτεύηταί τις, οὐδὲν δύναται 
νὰ πράξῃ, μὲ ὅσην καὶ ἂν ἔχῃ καλὴν 
θέλησιν». Ἂς σημειωθεῖ ὅμως ὅτι, ὅταν 
προέκυψε τὸ πρόβλημα τῶν μεταλλείων 
τοῦ Λαυρίου, ποὺ τόσο ταρακούνησε τὴν 
τότε κοινωνία, οἱ πολιτικοὶ κατέφυγαν 
στὸν ἰδιώτη Συγγρὸ νὰ δώσει τὴ λύση 
καὶ νὰ καταστεῖ, κατὰ κάποιο τρόπο, ὁ 
ἀποδιοπομπαῖος τράγος, ὁ «Λαυρεωφά-
γος», τοὐλάχιστον κατὰ τὴ δική του ἄπο-
ψη. Ἐξάλλου, παρὰ τὴ σταθερὴ ἐπιθυμία 
του, δὲν ἀποφεύγει ἐντελῶς τὴν ἀνάμιξη 
στὴν πολιτική. Ἐκλέγεται τέσσερις φορὲς 
βουλευτής (1885, 1890, 1894, 1899), καὶ 
τὸ 1887 Δήμαρχος Ἀθηναίων.

Ἔχοντας συλλάβει ἀπόλυτα τὴ ση-
μασία τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, δηλαδὴ τῶν 
ἐπαφῶν καὶ γνωριμιῶν μὲ τοὺς ντόπιους 
παράγοντες, ἀνοίγει τὸ σπίτι του. Στὴν 
Πόλη ἱκανώτατη οἰκοδέσποινα ὑπῆρξε 
ἡ μητέρα του, «ἥτις εἶχεν ἔμφυτον τὴν 
ἱκανότητα τοῦ ζῆν ἐν ἑορταῖς καὶ ἐπιδεί-
ξεσιν», ὅπως γράφει ὁ ἴδιος στὰ Ἀπομνη
μονεύματά του. Μὲ τὸν θάνατό της τὸ 

Μὲ τὸν θάνατο τῆς  
Ἰφιγένειας Συγγροῦ τὸ 1921, 

ἡ κοινωνικὴ μέριμνα στὴν 
Ἑλλάδα στερήθηκε τὴ μεγάλη 

της προστάτιδα.
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1867 μένει κατὰ κάποιο τρόπο ἐργένης 
– ἄλλωστε, ἔχει δηλώσει ἐπανειλημμένως 
τὴν ἀπέχθειά του πρὸς τὸν γάμο. Ὅμως 
τὸ 1875 ἀποφασίζει νὰ νυμφευθεῖ. Ζητεῖ 
σὲ γάμο τὴν Ἰφιγένεια, χήρα Ἀντωνιάδη, 
θυγατέρα τοῦ Ἰωάννη καὶ τῆς Ἀγλαΐας 
Μαυροκορδάτου. Ὁ ἴδιος λέει: «Ἡ σύ-
ζυγός μου εἶναι κυρία ὥριμος καὶ πολὺ 
κατάλληλη μὲ τὴν ἡλικίαν καὶ τὰ ἰδέας 
μου, μόνον ὡς τοιαύτην τὴν ἐξέλεξα». 
Ἐκείνη εἶναι 33 ἐτῶν καὶ ἔχει ἤδη ἀπὸ 
τὸν πρῶτο της γάμο ἕνα γιό, τὸν Ἀλέ-
ξανδρο Ἀντωνιάδη, ἐκεῖνος εἶναι 44 καὶ 
ἔχει ἕνα νόθο γιό, τὸν Γεώργιο Νομικό, 
τὸν ὁποῖο δὲν ἀναγνώρισε ποτέ, ἀλλὰ 
καὶ ποτὲ δὲν παραμέλησε. Ἐφρόντισε 
γιὰ τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴ μόρφωσή του –
ἐσκόπευε νὰ τὸν κάνει γεωπόνο– καὶ στὴ 
διαθήκη του φάνηκε ἰδιαίτερα γενναιόδω-
ρος ἀπέναντί του. Τὸ ζεῦγος Συγγροῦ δὲν 
ἀπέκτησε παιδιά, ἔζησε δὲ βίον ἁρμονικό.

Στὴν Ἀθήνα ὁ Συγγρὸς ἀναδεικνύεται 
σὲ οἰκονομικὸ παράγοντα πρώτου μεγέ-
θους. Δὲν εἶναι μόνον ἡ στενὴ γνωριμία 
του μὲ τὸν Τρικούπη ποὺ τοὺ ἀνοίγει τὶς 
πόρτες· εἶναι καὶ τὰ φυσικά του χαρί-
σματα: ὁ ἀνεξάρτητος χαρακτήρας του, 
τὸ μεγάλο του ταλέντο στὶς ἐπιχειρήσεις, 
ἡ ἐκπληκτικὴ ἐργατικότητά του: «Ἡ ἀπό-
λυτος ἀνάπαυσις καὶ ἡσυχία μὲ καθίστων 
ἢ σωματικῶς ἀσθενῆ ἢ δύσθυμον. Ἔχω 
ἀπόλυτον ἀνάγκην κἄτι πάντοτε νὰ κά-
μνω», διαβάζουμε στὰ Ἀπομνημονεύματα. 
Εἶναι διορατικός, ἐπίμονος καὶ τολμηρός, 
ἕνας αὐτοδημιούργητος, τοῦ ὁποίου ὁ 
δρόμος δὲν ἦταν πάντοτε στρωμένος μὲ 
ρόδα. Παράλληλα, ἀγαπᾷ τὶς διασκεδά-
σεις, τὴν καλὴ ζωή. Ταξιδεύει συχνὰ στὴν 
Εὐρώπη γιὰ ψυχαγωγία, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
λόγους ὑγείας.

Ἀναγνωρίζει ὡστόσο καὶ τὰ ἐλατ-
τώματά του: τὸν ἐγωισμό, τὴ φιλαυτία, 
ἐνίοτε τὴν ἀπληστία. Παραδέχεται ὅτι 
δὲν ἀπέκτησε ποτέ «συμπαθείας ἀνεπι-
φυλάκτους καὶ ὅλως ἀνιδιοτελεῖς». Καὶ 

ἦταν φυσικό: ὄχι μόνον ἦταν ὁ ὁμογενής, 
δηλαδὴ κἄτι σὰν ξένος, ἀλλὰ ἐπιπλέον 
ἦταν ὁ βαθύπλουτος, ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας 
τῆς ἐποχῆς, ποὺ μοιραίως προκαλεῖ, 
ἐκτὸς τοῦ θαυμασμοῦ, καὶ τὸν φθόνο.

Ὅμως ὁ Συγγρός, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι 
ὁμογενεῖς ποὺ ἔχουν συγκεντρωθεῖ μὲ 
τὸν καιρὸ στὴν Ἀθήνα, ἔχει κοινωνικὴ 
συνείδηση, ὅπως λέμε σήμερα. Τὸ μικρὸ 
ἑλληνικὸ βασίλειο ἔχει βασικὲς ἐλλείψεις, 
τὶ ὁποῖες ὁ πλοῦτος τους τοὺς ἐπιτρέπει 
νὰ θεραπεύσουν.

Ὁ Συγγρὸς μάλιστα ἔχει συμπαραστά-
τη καὶ τὴ σύζυγό του. Ἡ Ἰφιγένεια Συγ-
γροῦ ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς μεγάλες κυρίες 
τῆς πρωτεύουσας. Γυναῖκα μὲ σπινθηρο-
βόλο πνεῦμα, μεγάλη καρδιὰ καὶ ἀκατά-
βλητη ζωτικότητα, ὑποκινεῖ τὸν σύζυγό 
της στὶς φιλανθρωπικές του πρωτοβου-
λίες, στὶς ὁποῖες συμμετέχει καὶ ἡ ἴδια 
ὁλόψυχα.  Στρέφεται κυρίως στὴν κοινω-
νικὴ πρόνοια. Ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν διετέλεσε 
πρόεδρος τοῦ νοσοκομείου Εὐαγγελισμός, 
πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Ἀμαλιείου Ὀρφανοτροφείου καὶ τοῦ 
Συλλόγου Ἐκπαιδεύσεως Νεανίδων. Μετὰ 
τὸν θάνατο τοῦ συζύγου της τὸ 1899, 
ἔζησε ἐπὶ εἴκοσι χρόνια στὴν ἐδῶ ἔπαυλη 
καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ὑλοποίηση τῶν 
ὁραμάτων τους, ὅπως αὐτὰ ἐκφράζονται 
στὶς διαθῆκες τους.

Ἡ σύμπνοια τῶν συζύγων ὡς πρὸς τὶς 
φιλανθρωπικές τους πρωτοβουλίες εἶναι 
ἔκδηλη σὲ μία παράγραφο τῆς διαθήκης 
τῆς Ἰφιγένειας Συγγροῦ, ἡ ὁποία καὶ μετὰ 
τὸν θάνατο τοῦ συζύγου της ἐπροικοδό-
τησε σημαντικὰ τὸ γνωστό μας Νοσοκο-
μεῖο Συγγροῦ: «Προικοδοτοῦσα», γράφει, 
«τοιουτοτρόπως τὸ νοσοκομεῖον τοῦτο 
πρὸς ἐκτέλεσιν ἱερᾶς δι’ ἐμὲ ἐντολῆς καὶ 
ἐπιθυμίας τοῦ ἀειμνήστου συζύγου μου [...] 
καὶ πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν ὁποίων οὐδενὸς 
ἐφείσθην κόπου καὶ πᾶσαν κατέβαλον 
μέριμναν, παρακολουθήσασα ἐν στοργῇ 
τὴν ἀνέγερσιν, τὸν ὀργανισμόν, καὶ ἰδίως 
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τὴν διαμόρφωσίν του ἐν τῷ πνεύματι τὸ 
ὁποῖον ἔχω λαβοῦσα παρὰ τοῦ μεγατίμου 
ἱδρυτοῦ του, νομίζω ὅτι συμπληρῶ τὸ παρ’ 
αὐτοῦ ἀνατεθέν μοι ἔργον».

Ἡ ἴδια θὰ παραχωρήσει τὸ κτῆμα 
Συγγροῦ στὴ Γεωργικὴ Ἑταιρεία, γιὰ νὰ 
ἱδρύσει μέσα σὲ αὐτὸ Σχολὴ κηπουρικῆς, 
πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, σηροτρο-
φίας καὶ κτηνοτροφίας: «Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ 
καὶ προφάσει ἐπιτρέπω τὴν πώλησιν τοῦ 
κτήματος τούτου εἴτε οἱουδήποτε μέρους 
αὐτοῦ, διότι ἐπιθυμῶ νὰ χρησιμεύῃ διαρκῶς 
εἰς τὴν μόρφωσιν καλῶν γεωργῶν καὶ κη-
πουρῶν». Προβέπει ὅτι, ἐὰν ποτὲ διαλυθεῖ 
ἡ Γεωργικὴ Ἑταιρεία, τὸ κτῆμα περιέρχεται 
αὐτοδικαίως στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο. 

Ἡ Ἰφιγένεια Συγγροῦ ἐκληροδότη-
σε ἐπίσης 50.000 δρχ. στὸ Ἀμαλίειον 
Ὀρφανοτροφεῖον στὴ μνήμη τοῦ συζύγου 
της, πολλὰ ἀκίνητά της στὸ κέντρο τῶν 
Ἀθηνῶν στὸν Σύλλογο τῶν Κυριῶν γιὰ 
τὶς ἀνάκες τοῦ Ἐργαστηρίου Ἀπόρων Γυ-
ναικῶν, τὸ μέγαρό της στὴν ὁδὸ Βασιλίσ-
σης Σοφίας στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, 
καὶ μὲ δική της δωρεὰ κατασκευάσθηκε 
ἡ λεωφόρος Συγγροῦ. Μὲ τὸν θάνατο τῆς 
Ἰφιγένειας Συγγροῦ τὸ 1921, ἡ κοινωνικὴ 
μέριμνα στὴν Ἑλλάδα στερήθηκε τὴ με-

γάλη της προστάτιδα.
Οἱ ἀγαθοεργίες τοῦ Ἀνδρέα Συγγροῦ 

εἶναι λίγο πολὺ γνωστὲς καὶ θὰ ἦταν ἀδύ-
νατον νὰ ἀπαριθμηθοῦν ὅλες στὸ πλαίσιο 
ἑνὸς ἄρθρου. Ξεκινᾷ τὸ 1873 μὲ τὴ θεμε-
λίωση τοῦ Πτωχοκομείου, συνεχίζει μὲ τὴ 
χρηματοδότηση γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ 
Ἐργαστηρίου Ἀπόρων Γυναικῶν, μαζὶ μὲ 
τὴ γυναῖκα του προσφέρουν χρήματα γιὰ 
τὴ θεμελίωση τοῦ Θεραπευτηρίου Εὐαγ-
γελισμός. Δικά του ἔργα εἶναι τὸ γνωστὸ 
Νοσοκομεῖο Ἀφροδισίων Νοσημάτων, οἱ 
Φυλακές, τὸ Δημοτικὸ Θέατρο, τὰ μου-
σεῖα Ὀλυμπίας καὶ Δελφῶν.

Μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ 
διαθήκη του. Κληροδοτεῖ στὸ ἑλληνικὸ 
Δημόσιο 3.000.000 δρχ., γιὰ νὰ κτισθοῦν 
στὴν ἐπαρχεῖα Δημοτικὰ σχολεῖα, Δικα-
στήρια καὶ πρὸ πάντων Εἰρηνοδικεῖα, 
«διότι ἡ κατάστασίς [των] ἐκεῖ δὲν εἶναι 
οὐδενὸς θαυμασμοῦ ἀξία», καὶ γιὰ τὴ 
βελτίωση τῶν κρατικῶν φυλακῶν. Καὶ 
ἀφήνει 100.000 στερλίνες, γιὰ νὰ κτισθεῖ 
νέα πτέρυγα στὸν Εὐαγγελισμό, ἐπειδὴ 
πιστεύει ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχουσῶν 
κλινῶν εἶναι ἀνεπαρκὴς γιὰ πτωχοὺς 
ἀσθενεῖς. Κληροδοτεῖ ποσὰ σὲ ὀρφα-
νοτροφεῖα (Ἀμαλίειο, Χατζηκώστα), στὸ 
Βρεφοκομεῖο, στὰ Νοσοκομεῖα Ἐλπὶς 
καὶ Δρομοκαΐτιο, καθὼς καὶ στὸ Ὠδεῖο. 
Δὲν λησμονεῖ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο, τὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολὴ καὶ 
τὴν Ὀρθόδοξο Κοινότητα τῆς Χίου. Μὲ 
συγκίνηση διαβάζει κανεὶς στὴ διαθήκη 
του ὅτι κληροδοτεῖ 5.000 τουρκικὲς λίρες 
στὸ χωριὸ Λιθί «διὰ τὴν συντήρησιν ἐκεῖ 
σχολείου εἰς μνήμην τοῦ ἐκεῖθεν καταγο-
μένου προπάππου μου». Δὲν παραλείπει 
νὰ ἀφήσει κληροδοτήματα στοὺς ὑπη-
ρέτες του (5.000 δρχ. σὲ κάθε ὑπηρέτη) 
καὶ στὰ βαφτιστήρια του. Τὸ ἴδιο ἔπραξε 
ἀργότερα καὶ ἡ σύζυγός του. Ἐννοεῖται 
ὅτι ἄφησε κληροδοτήματα καὶ σὲ ἄλλα 
φυσικὰ πρόσωπα, ἀλλὰ πουθενὰ δὲν 
ἀναφέρει τὸν προγονό του Ἀλέξανδρο 

Στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 
19ου αἰῶνα, στὸ μικρὸ ἑλλη

νικὸ βασίλειο ἡ κοινωνικὴ πρό
νοια εἶναι ἀκόμη νηπιώδης, καὶ 
οἱ ἐλλείψεις στὸν τομέα αὐτὸ 
εἶναι σοβαρές. Πράγματα ποὺ 
σήμερα θεωροῦνται αὐτονόητα 
ἦταν ἀκόμη τότε ἀνύπαρκτα. 
Ὁ Συγγρός, ὅπως καὶ ἄλλοι 

ὁμογενεῖς, ἔρχεται νὰ καλύψει 
τέτοιες κοινωνικὲς ἀνάγκες.



ΕΤΟΣ 76ο  |  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

62 63

Ἀντωνιάδη, ἐνῷ ἀφήνει σημαντικὴ ἀκίνη-
τη περιουσία στὸν νόθο γιό του Γεώργιο 
Νομικό. Γενικά, διὰ τῆς διαθήκης του 
διέθεσε περίπου 300.000 λίρες στερλίνες 
καὶ 80.000 λίρες Τουρκίας, σὺν 60.000 
στερλίνες στὴ σύζυγό του Ἰφιγένεια.

Ἐὰν κανεὶς μελετήσει τὴ διαθήκη, 
ἀλλὰ καὶ τὶς ἐν ζωῇ δωρεὲς τοῦ Συγ-
γροῦ, θὰ διαπιστώσει ὅτι τὰ κριτήριά του 
εἶναι βασικῶς κοινωνικά. Στὸ τελευταῖο 
τέταρτο τοῦ 19ου αἰῶνα, στὸ μικρὸ ἑλλη-
νικὸ βασίλειο ἡ κοινωνικὴ πρόνοια εἶναι 
ἀκόμη νηπιώδης, καὶ οἱ ἐλλείψεις στὸν 
τομέα αὐτὸ εἶναι σοβαρές. Πράγματα ποὺ 
σήμερα θεωροῦνται αὐτονόητα ἦταν ἀκό-
μη τότε ἀνύπαρκτα. Ὁ Συγγρός, ὅπως 
καὶ ἄλλοι ὁμογενεῖς, ἔρχεται νὰ καλύψει 
τέτοιες κοινωνικὲς ἀνάγκες. Ἀσκεῖ τὸν 
εὐεργετισμὸ ὀρθολογικά, διαθέτει τὸν 
πλοῦτο του γιὰ ἔργα βιώσιμα καὶ δείχνει 
ἐμπιστοσύνη στὸ Κράτος, στὸ ὁποῖο ἀφή-
νει τεράστια γιὰ τὴν ἐποχὴ περιουσία.

Σήμερα πολλοὶ κοινωνιολόγοι, ποὺ 
μελέτησαν καὶ μελετοῦν τὸ φαινόμενο 
τοῦ εὐεργετισμοῦ, δὲν κρύβουν τὴν πρό-
θεσή τους νὰ ἀπομυθοποιήσουν, κατὰ 
κάποιο τρόπο, τοὺς εὐεργέτες. Στὰ κείμε-
νά τους ἀνιχνεύει κανεὶς μιὰ ἀντιπάθεια 
γι’ αὐτοὺς τοὺς κεφαλαιοκράτες, ποὺ μὲ 
περισσὴ συγκατάβαση καὶ αὐταρέσκεια 
διαθέτουν μέρος τοῦ πλούτου τους γιὰ 
τὴν ἀνακούφιση τῶν πενεστέρων τάξεων, 
καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο κατοχυρώνουν 
τὸ κοινωνικό τους προφίλ.

Μιὰ τέτοια προσέγγιση εἶναι τοὐλά-
χιστον ἄδικη, μέχρις ἑνὸς σημείου. Κανεὶς 
δὲν ἀρνεῖται τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὁμογενεῖς 
τῆς ἐποχῆς, μηδὲ τοῦ Συγγροῦ ἐξαιρου-
μένου, ἦταν ἄνθρωποι τοῦ χρήματος, καὶ 
δὲν ὑπερβάλλουμε, ἂν ποῦμε ὅτι τὸ τότε 
ἑλληνικὸ Κράτος μὲ τὰ πενιχρὰ οἰκονο-
μικὰ τοὺς ἐχρειάζετο. Καὶ δὲν μποροῦμε 
νὰ μὴν τοὺς ἀναγνωρίσουμε ὅτι προσέφε-
ραν ὅσα προσέφεραν, χωρὶς νὰ τοὺς ὑπο-
χρεώνει κανείς, ἀλλὰ ἐπειδὴ αἰσθάνοντο 

κάποιο ἠθικὸ χρέος πρὸς τὸν λιγώτερο 
εὐνοημένο ἀπὸ τὴ ζωὴ συνάνθρωπο καί, 
γιατί ὄχι, πρὸς τὴν πατρίδα. Μὲ ποιὸ 
δικαίωμα θὰ ἀρνηθοῦμε στὸν Συγγρὸ 
καὶ στὴ σύζυγό του καὶ σὲ ὅλους τοὺς 
ἄλλους εὐεργέτες τὴν ὕπαρξη εὐγενικῶν 
συναισθημάτων; Ἐπειδὴ ἦταν πλούσιοι; 
Ὁ πλοῦτος δὲν ἀπαγορεύεται οὔτε ἀπὸ 
τὸ Εὐαγγέλιο. Ἡ χρήση τοῦ πλούτου εἶναι 
ποὺ δικαιώνει ἢ ἀπαξιώνει τοὺς πλουσί-
ους. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ὁ Συγγρὸς ἀπέβη 
σημεῖον ἀντιλεγόμενον, κυρίως λόγῳ τῆς 
ἐμπλοκῆς του στὰ Λαυρεωτικά. Ἡ προ-
σφορά του, ἆραγε, δὲν τὸν ἐξιλεώνει;

Στόχος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου ἦταν νὰ τι-
μήσουμε τὸν Ἀνδρέα Συγγρό, τὸν μεγάλο 
ἐθνικὸ εὐεργέτη, ἀλλὰ καὶ νὰ γνωρίσουμε, 
ὅσο εἶναι δυνατόν, τὸν ἐπιχειρηματία, καὶ 
περισσότερο τὸν ἄνθρωπο, ποὺ τὸ ἔργο 
του εἶναι παρὸν στὴ νεοελληνικὴ ἱστορία. 
Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται, ἐκτὸς τῶν 
ἄλλων, καὶ ἀπὸ σύγχυση ἰδεῶν. Ἀντίθετα, 
λοιπόν, μὲ ὅσα συχνὰ παρανοϊκὰ ἀκούγο-
νται σήμερα, οἱ πράξεις τοῦ Ἀνδρέα καὶ τῆς 
Ἰφιγένειας Συγγροῦ ἀποκαλύπτουν προσω-
πικότητες μὲ στόχους σαφεῖς καὶ ξεκάθαρα 
ἰδεώδη. Τὰ σύγχρονα, θολὰ ἰδεολογήματα 
δὲν μποροῦν νὰ ἀκυρώσουν αὐτοὺς τοὺς 
στόχους καὶ αὐτὰ τὰ ἰδεώδη. Τοὺς ὀφείλου-
με πολλά. Ἂς εἶναι αἰωνία τους ἡ μνήμη.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Γ. ΣΚΑΡΒΕΛΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
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«Ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ θὰ 
ἐμπνεύσωμεν τὸ θάρρος 
καὶ τὸν ἡρωισμόν»

Μὲ τὸν ἡρωικὸ Μακεδονικὸ 
ἀγῶνα (1904-1908), ὅπου 
τὰ ἑλληνικὰ ἀνταρτικὰ 
σώματα ἀντιμετώπισαν 
τόσο τοὺς Τούρκους, κα-

τακτητὲς αἰώνων, ὅσο καὶ τὶς ὕπουλες 
ἐπιθέσεις τῶν Βουλγάρων κομιτατζήδων 
καὶ τῶν ἄλλων γειτόνων, δὲν ἐλευθερώ-
θηκε ἡ Μακεδονία. Φάνηκε ὅμως μὲ τὸν 
πιὸ σαφῆ τρόπο ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτο-
κρατορία ἦταν ὁ «Μέγας Ἀσθενής», καὶ 
ἦταν θέμα χρόνου ἡ οἰκειοποίηση ἀπὸ 
τὰ γειτονικὰ κράτη διαφόρων ἐδαφῶν 
τῆς εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας. Ἤδη πολὺ 
νωρίς, ἡ Αὐστροουγγαρία εἶχε προσαρτή-
σει τὴ Βοσνία καὶ Ἐρζεγοβίνη. Ἰδιαίτερα 
οἱ γειτονικὲς μὲ τὴν Ἑλλάδα βαλκανικὲς 
χῶρες –Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο– 
θεωροῦν ὡς εὐκαιρία τὸν πόλεμο κατὰ 
τῆς Τουρκίας, ἐνῷ ἀπώτερο στόχο ἔχουν 
ἑλληνικὰ ἐδάφη τῆς Ἠπείρου, Μακεδο-
νίας, Θράκης, καὶ κυρίως διέξοδο πρὸς 
τὴ θάλασσα.

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ πόλεμος κατὰ τῆς 
Τουρκίας εἶναι ἀπελευθερωτικός, διότι 
ὑπόδουλοι ἀδελφοὶ αἰῶνες λαχταροῦν 
καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ λευτεριά.

Ἡ Ἑλλάδα στὶς 2 Σεπτεμβρίου 1912 
συνάπτει μυστικὴ στρατιωτικὴ συμμαχία 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΜΩΝ 
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

μὲ τὴ Βουλγαρία γιὰ ἐπικείμενο πόλεμο 
κατὰ τῆς Τουρκίας, ἐνῷ ἀκολουθοῦν Σερ-
βία καὶ Μαυροβούνιο. Σὲ ἕνα μῆνα, στὶς 
4 Ὀκτωβρίου 1912, οἱ σύμμαχοι Ἑλλάδα, 
Σερβία, Βουλγαρία καὶ Μαυροβούνιο ἐκή-
ρυξαν τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας. 
Σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμὸς συσπειρωμένος 
ξεσηκώθηκε νὰ διώξει τὴν Τουρκιά.

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ 
ἐνεργὸς συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴ 
συστράτευση αὐτή. Δύο ἀνέκδοτα κεί-
μενα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων 
Ἀροανίας φωτίζουν μέρος τῆς συμμετοχῆς 
αὐτῆς.
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-Α-
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος ἀποφάσισε ὅπως ἐπιστρατεύσει 
ἱερομονάχους ἀπὸ τὰ μοναστήρια, γιὰ νὰ 
συνοδεύσουν τοὺς μαχίμους στὴ μεγάλη 
ἐξόρμηση τοῦ Ἔθνους.

Ἕνα ἀνέκδοτο ἔγγραφο τοῦ ἐπισκό-
που Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Τιμοθέ-
ου, γραμμένο τέσσερις ἡμέρες πρὶν ἀπὸ 
τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου –30 Σεπτεμβρίου 
1912– ἀπευθύνεται στὸ Ἡγουμενοσυμβού-
λιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων 
Ἀροανίας μὲ τὴ μορφὴ τοῦ κατεπείγοντος. 
Ζητᾷ «νὰ ἐκλέξητε μεταξὺ τῶν ὑφ’ ὑμᾶς 
ἱερομονάχων τοὺς διακρινομένους ἐπ’ 
ἀρετῇ καὶ θρησκευτικῷ ζήλῳ, ἅμα δὲ καὶ 
ἐνθουσιασμῷ ὑπὲρ τῆς πατρίδος», καὶ 
νὰ ἑτοιμασθοῦν, «ὡς οἷόν τε τάχιον, ἵνα 
εἰς πρώτην πρόσκλησιν τοῦ Ὑπουργεί
ου τῶν Στρατιωτικῶν σπεύσωσι [...]». Ὁ 
ἐπίσκοπος ἐπισημαίνει τὴν ἰδιαιτερότητα 
τοῦ ἀγῶνος γράφοντας: «Εἶναι περίστα
σις καθ’ ἣν τὸ ἔθνος ἡμῶν πρόκειται νὰ 
ἀγωνισθῇ τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγῶνα».

Ἀκολουθοῦν συγκεκριμένες ὁδηγίες 
γιὰ τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα ἐφόδια γιὰ 
τὴν τέλεση Λειτουργίας, ποὺ πρέπει νὰ 
φέρουν στὸ σακκίδιό τους «διὰ τὸ εὐμε
τακόμιστον». Ἐπισημαίνεται δὲ ὅτι θὰ φέ-
ρουν «ἐντὸς πυξίδος (κυτίου) μαργαρίτα 
ἁγίου ἄρτου ἐκ τοῦ ἀποξηραμύνου τῆς 
Μ. Πέμπτης. Τὸν ἅγιον ἄρτον δύνανται 
νὰ φέρωσιν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῶν κατὰ 
τὸ ταξείδιον καὶ τὰς ἐκστρατείας πρὸς 
περισσοτέραν ἀσφάλειαν».

Διευκρινίζεται ἡ διπλῆ ἀποστολὴ τῶν 
ἱερομονάχων στὸν πόλεμο:

«Ὁ κυριώτερος σκοπὸς δι’ ὃν κα
λοῦνται ὑπὸ τῆς πατρίδος εἶναι νὰ ἐξο
μολογῶσι καὶ νὰ μεταδίδωσι τὰ ἄχραντα 
μυστήρια εἰς τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς θυσιαζο
μένους».

«Ἀλλ’ ἐκτὸς τούτου, ἡ ἀποστολή των 
ἔσται νὰ ἐνθαρρύνωσι τοὺς ἀγωνιζομέ
νους διὰ λόγων πίστεως πρὸς τὸν Θεὸν 

καὶ ἐλπίδος εἰς τὴν προστασίαν αὐτοῦ, 
διὰ λόγων φιλοπατρίας καὶ παροτρύνσε
ως εἰς αὐταπάρνησιν ὑπὲρ τοῦ ἀδικου
μένου καὶ κατατυραννουμένου ἔθνους 
ἡμῶν».

Γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν μὲ περισσότερη 
συνέπεια τὸ ἔργο αὐτὸ καὶ νὰ διευκο-
λυνθοῦν, τοὺς ἀποστέλλεται καὶ ἔντυπο 
ὑλικὸ μὲ πατριωτικὸ κήρυγμα. Στὸ τέλος 
τοῦ ἐγγράφου ἐπιγραμματικὰ ἀνακεφα-
λαιώνεται ὁ σκοπὸς τῆς ἀποστολῆς τῶν 
ἱερέων στὸν πόλεμο:

«Ἡμεῖς θὰ ἐμπνεύσωμεν τὸ θάρρος 
καὶ τὸν ἡρωισμόν».

Καὶ καταλήγει τὸ ἔγγραφο: Ἡ πα-
τρίδα στὸ μέλλον θὰ ὀφείλει «ἐθνικὴν 
εὐγνωμοσύνην» στοὺς ἐθελοντὰς ἱερομο-
νάχους ποὺ θὰ λάβουν μέρος στήν «ὅσον 
ἱερὰν τόσον καὶ ἔνδοξον ἀποστολὴν ταύ
την». 

Τὸ πλῆρες κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Σεπτεμβρίου 1912
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος

Πρὸς τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν ἁγίων Θεοδώρων

Ἐντελλόμεθα ὑμῖν κατ’ ἀπόφασιν τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου νὰ ἐκλέξητε μεταξὺ τῶν 
ὑφ’ ὑμᾶς ἱερομονάχων τοὺς διακρινομέ-
νους ἐπ’ ἀρετῇ καὶ θρησκευτικῷ ζήλῳ, 
ἅμα δὲ καὶ ἐνθουσιασμῷ ὑπὲρ τῆς πατρί-
δος, παραγγείλητε δὲ αὐτοῖς ἐκ μέρους 
ἡμῶν νὰ ἑτοιμασθῶσιν ὡς οἷόν τε τάχιον, 
ἵνα εἰς πρώτην πρόσκλησιν τοῦ Ὑπουρ-
γείου τῶν Στρατιωτικῶν σπεύσωσιν εἰς 
τὸν ἐν ἐπιστρατείᾳ στρατὸν ἡμῶν εἰς τὸ 
ὑποδειχθησόμενον εἰς αὐτοὺς στρατιω-
τικὸν σῶμα.

Ἡ ἑτοιμασία των, ἐκτὸς τῶν ἐνδυ-
μάτων καὶ σκεπασμάτων τῶν ἀπολύτως 
χρησίμων διὰ τὸ εὐμετακόσμιστον, ἀνάγκη 
νὰ ἐννοηθῇ καὶ εἰς τὰ τοῦ λειτουργοῦ 
ἱερέως ἀπαραίτητα ἐφόδια. Δῆλα δὴ ἐντὸς 
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μικροῦ κιβωτίου στερεοῦ ἕνα ἅγιον πο-
τήριον, τὸ μικρότερον τὸ ὁποῖον δύναται 
νὰ οἰκοδομηθῇ, μίαν ἁγίαν λαβίδα, δύο 
καλύμματα, μίαν μικρὰν φιάλην οἴνου 
καὶ ἐντὸς πυξίδος (κυτίου) μαργαρίτας 
ἁγίου ἄρτου ἐκ τοῦ ἀποξηραμένου τῆς 
Μ. Πέμπτης. Τὸν ἅγιον ἄρτον δύνανται 
νὰ φέρωσι ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῶν κατὰ τὸ 
ταξείδιον καὶ τὰς ἐκστρατείας πρὸς πε-
ρισσοτέραν ἀσφάλειαν. Θὰ προσπαθῶσι 
δὲ διὰ παντὸς δυνατοῦ τρόπου, ὁσάκις 
κατασκηνοῦσι, νὰ θέτωσιν ὑψηλά, καὶ 
ὁσάκις τοῖς εἶναι δυνατὸν νὰ καταρτίζωσι 
κανδήλαν καὶ νὰ ἅπτωσιν αὐτήν. Πρὸς 
δὲ τούτοις ἀνάγκη νὰ ἔχωσι μεθ’ ἑαυτῶν 
ἕνα τίμιον σταυρὸν ἐκ τῶν συνήθων τῆς 
εὐλογίας, ὅσον τὸ δυνατὸν μεγαλύτερον 
καὶ λαμπρότερον, διὰ νὰ κάμῃ ἐντύπωσιν 
εἰς τοὺς ἀσπαζομένους αὐτὸν στρατιώτας 
καὶ εὐλογουμένους δι’ αὐτοῦ εἰς περιστά-
σεις προσευχῆς καὶ τελετῆς, ἐπίσης καὶ 
ἐπιτραχήλιον.

Ταῦτα δὲ διότι ὁ κυριώτερος σκοπὸς 
δι’ ὃν καλοῦνται ὑπὸ τῆς πατρίδος εἶναι 
νὰ ἐξομολογῶσι καὶ νὰ μεταδίδωσι τὰ 
ἄχραντα Μυστήρια εἰς τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς 
θυσιαζομένους καὶ ἐντεῦθεν μέλλοντας 
νὰ μεταστῶσιν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν 
Οὐρανῶν.

Ἀλλ’ ἐκτὸς τούτου, ἡ ἀποστολή των 
ἔσται νὰ ἐνθαρρύνωσι τοὺς ἀγωνιζομέ-
νους διὰ λόγων πίστεως πρὸς τὸν Θεὸν 
καὶ ἐλπίδος εἰς τὴν προστασίαν αὐτοῦ, 
διὰ λόγων φιλοπατρίας καὶ παροτρύνσε-
ως εἰς αὐταπάρνησιν ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμέ-
νου καὶ κατατυραννουμένου ἔθνους ἡμῶν. 
Πρὸς ὁδηγίαν αὐτῶν διὰ τὸ ἱερὸν τοῦτο 
καθῆκον πέμπομεν συνημμένως ὧδε ἀντί-
τυπα τοῦ πατριωτικοῦ κηρύγματος ἡμῶν, 
τὰ ὁποῖα θὰ ἐγχειρήσητε εἰς αὐτούς.

Εἶναι περίστασις καθ’ ἣν τὸ ἔθνος 
ἡμῶν πρόκειται νὰ ἀγωνισθῇ τὸν ὑπὲρ 
τῶν ὅλων ἀγῶνα. Ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ θὰ 
ἐμπνεύσωμεν τὸ θάρρος καὶ τὸν ἡρωι-
σμόν.

Ἐθνικὴ εὐγνωμοσύνη θὰ ὀφείληται εἰς 
τοὺς ἱερομονάχους οἱ ὁποῖοι θὰ ἐκλεγῶσι 
διὰ τὴν ὅσον ἱερὰν τόσον καὶ ἔνδοξον 
ἀποστολὴν ταύτην.

Ἀπαντήσατε ἀμέσως γνωρίζοντες ἡμῖν 
τὰ ὀνόματα τῶν ἐκλεχθέντων ὑφ’ ὑμῶν, 
ἵνα γράψωμεν τὰ δέοντα εἰς τὸ ἁρμόδιον 
ὑπουργεῖον.

Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας
Τιμόθεος»

-Β-
Τὸ σημαντικώτερο πρόβλημα στὴ νι-

κηφόρο προέλαση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ 
στὴν Ἤπειρο ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τῶν 
Ἰωαννίνων, διότι στὸ ὀχυρὸ τοῦ Μπιζανί-
ου οἱ Τοῦρκοι προέβαλλαν ἰσχυρὴ ἀντί-
σταση. Γενικὴ ἐπίθεση ὅμως τοῦ στρα-
τοῦ τῆς Ἠπείρου στὶς 20 Φεβρουαρίου 
κατώρθωσε νὰ γονατίσει τὴν τουρκικὴ 

Ὁ ἐπίσκοπος δὲν μπορεῖ νὰ 
κρύψει τὴν ἀπροσδόκητη χαρά, 
καὶ τηλεγραφεῖ τὴν ἴδια ἡμέρα 
νὰ γίνουν στὴ Μονὴ εὐχαριστή
ριες δοξολογίες πρὸς τὸν προ
στάτη Θεὸ καὶ τὴν Ὑπέρμαχο 
Θεοτόκο, γιὰ τὴν ἀπελευθέ
ρωση τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τὸν 
φιλόχριστο στρατό. 
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ἄμυνα. Στὶς 22 Φεβρουαρίου 1913, ὅπως 
εἶναι γνωστό, ὁ διάδοχος Κωνσταντῖνος 
ἔμπαινε στὴν ἐλεύθερη πόλη τῶν Ἰωαν-
νίνων.

Δεῖγμα τῆς καρδιακῆς συμμετοχῆς τῆς 
Ἐκκλησίας στὰ μεγάλα ἐθνικὰ γεγονότα 
εἶναι ἕνα ἀνέκδοτο τηλεγράφημα ποὺ 
ὑπάρχει στὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς Ἁγίων 
Θεοδώρων, σταλμένο ἀπὸ τὸν ἐπίσκο-
πο Καλαβρύτων Τιμόθεο, ποὺ βρισκό-
ταν στὴν Ἀθήνα, στὶς 22 Φεβρουαρίου 
1913, τὴν ἡμέρα ποὺ ἀπελευθερώθηκαν 
τὰ Γιάννενα.

Ὁ ἐπίσκοπος δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει 
τὴν ἀπροσδόκητη χαρά, καὶ τηλεγραφεῖ 
τὴν ἴδια ἡμέρα νὰ γίνουν στὴ Μονὴ εὐχα-
ριστήριες δοξολογίες πρὸς τὸν προστάτη 
Θεὸ καὶ τὴν Ὑπέρμαχο Θεοτόκο, γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τὸν 
φιλόχριστο στρατό. Κι οἱ χαρούμενες κα-
μπάνες τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων 
διαλάλησαν στὴν περιοχὴ τὴ μεγάλη νίκη 
τῶν Ἑλλήνων.

«Τηλεγράφημα ἐξ Ἀθηνῶν

22 Φεβρουαρίου 1913

Ἡγουμενοσυμβούλιον Ἁγίων Θεοδώρων 
Παραγγέλομεν ὑμῖν ἵνα τελέσητε δο

ξολογίας εὐχαριστηρίους προστάτῃ Θεῷ 
καὶ Ὑπερμάχῳ Θεοτόκῳ ἐπὶ καταλήψει 
Ἰωαννίνων καὶ φιλοχρίστῳ στρατῷ.

Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας
Τιμόθεος»

Μήπως στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὰ 
ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς Πο-
λέμους θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται ἀναφορὰ 
καὶ στὴν ὀφειλὴ τῆς «ἐθνικῆς εὐγνωμο
σύνης» γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας;

ΖΩΗ ΓΚΕΝΑΚΟΥ
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Τὸ Διαδίκτυο 
κυριαρχεῖ στὴν 
καθημερινότητά μας 
καὶ ἀποκτᾷ ὁλοένα 
καὶ μεγαλύτερη 
δυναμικὴ ὡς μέσο 
ἐπικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας καὶ 
ἐνημέρωσης, 
σύμφωνα μὲ τὴν 
τελευταία μελέτη 
τῆς ἑταιρείας 
ἐρευνῶν Focus γιὰ 
τὸ 2012. Πλέον, τὸ 
69% τῶν Ἑλλήνων, 
ἡλικίας 13 ἐτῶν καὶ 
ἄνω, χρησιμοποιεῖ 
τὸ Internet, ὅταν τὸ 
2001 τὸ ποσοστὸ 
αὐτὸ ἄγγιζε μόλις τὸ 
18%.

Τὸ 74% τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ 
64% τῶν γυναικῶν εἶναι χρῆστες 
Internet στὴν πατρίδα μας, συνδε-
δεμένοι κατὰ μέσο ὅρο πάνω ἀπὸ 
2 ὧρες τὴν ἡμέρα (138 λεπτά), ἐκ 
τῶν ὁποίων πάνω ἀπὸ 1 ὥρα τὴν 
ἡμέρα (69 λεπτά) στὰ κοινωνικὰ 

ΤΟ INTERNET 
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ
δίκτυα (Facebook, Twitter κ.ἄ.).

Οἱ παιδικὲς καὶ νεαρὲς ἡλικίες κρα-
τοῦν, ὅπως εἶναι φυσικό, τά «σκῆπτρα» 
στὸ Διαδίκτυο. Στὰ παιδιὰ τὸ 63% τῶν 
ἡλικιῶν 7-9 ἐτῶν, τὸ 79% τῶν 10-12 ἐτῶν 
καὶ τὸ 95% τῶν 13-17 ἐτῶν εἶναι ἀπόλυ-
τα ἐξοικειωμένοι μὲ τὸ μέσο. Ἡ σύνδεση 
στὸ Internet μειώνεται, ὅσο αὐξάνεται ἡ 
ἡλικία τῶν χρηστῶν. Ἔτσι, ἀπὸ τὸ 97% 
τῶν ἡλικιῶν 18-24 ἐτῶν πέφτει στὸ 89% 
στὶς ἡλικίες 25-34 ἐτῶν, στὸ 73% τῶν 
35-44 ἐτῶν καὶ στὸ 41% στὶς ἡλικίες ἀπὸ 
45 ἐτῶν καὶ ἄνω.

Παράλληλα, αὐξάνονται συνεχῶς οἱ 
χρῆστες τοῦ Internet ποὺ συνδέονται στὸ 
Facebook μέσῳ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου 
τους. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι τὸ 24% τῶν 
χρηστῶν ἔχει «ἔξυπνο» κινητὸ τηλέφω-
νο (smartphone), ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 4 
στοὺς 10 εἶναι ἡλικίας 13 ἕως 24 ἐτῶν! 
Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὸ 49% τῶν 
ἡλικιῶν 13-17 ἐτῶν, τὸ 52% τῶν 18-24 
ἐτῶν, τὸ 33% τῶν 25-34 ἐτῶν, τὸ 24% τῶν 
35-44 ἐτῶν καὶ τὸ 12% τῶν 45 ἐτῶν καὶ 
ἄνω νὰ συνδέονται στὸ Facebook μέσῳ 
του κινητοῦ τους.

Ἐξ ἄλλου, οἱ Ἕλληνες καταφεύγουν 
στὸ Internet γιὰ τὴν ἐνημέρωσή τους, 
ἀφοῦ τὸ 63% αὐτῶν πιστεύει ὅτι τὸ Δι-
αδίκτυο ἀλλάζει πρὸς τὸ καλύτερο τὴ 
δημοσιογραφία καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης. 
Ὅμως ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τους 
(77%) εἶναι πολὺ ἢ ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικὴ 
μὲ τὴ διάδοση πληροφοριῶν σὲ αὐτὸ τὸ 
μέσο, ἀφοῦ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἀναρτή-
σει ὅ,τι θέλει. Ἔτσι, τὸ 58% τῶν χρηστῶν 
ἐμπιστεύεται μόνο ἐνυπόγραφα ἄρθρα ΑΠ
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καὶ γενικῶς ἀναρτήσεις τοῦ Δι-
αδικτύου.

Ἀκόμη, τὸ Internet ἀλλάζει 
καὶ τὰ δεδομένα τῆς ἀγορᾶς, μὲ 
τὶς online συναλλαγὲς νὰ ἀνηφο-
ρίζουν ἀπὸ τὸ 2% τοῦ 2001 στὸ 
19% τὸ 2012, καὶ νὰ φθάνουν, σὲ 
ἀπόλυτο μέγεθος, τὰ 456 εὐρὼ 
ἀνὰ ἄτομο τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο. 
Πρῶτα στὶς διαδικτυακὲς πωλή-
σεις ἐμφανίζονται τὰ ἀεροπορικὰ 
καὶ ἀκτοπλοϊκὰ εἰσιτήρια, καὶ 
ἀκολουθοῦν τὰ ροῦχα, οἱ ἠλε-
κτρονικοὶ ὑπολογιστές, τὰ gad-
gets, τὰ μικροαντικείμενα καὶ τὰ 
βιβλία.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω στατιστικὰ 
στοιχεῖα προκύπτει ἐμφανῶς τὸ 

ἐπικοινωνιακὸ καὶ τεχνολογικὸ περιβάλ-
λον στὸ ὁποῖο ζοῦμε ὅλοι καὶ μεγαλώνουν 
τὰ παιδιά μας. Καὶ σὲ μᾶς τοὺς μεγαλυ-
τέρους πέφτει ὁ κλῆρος νὰ διαμορφώ-
σουμε τοὺς ὅρους μέσα στοὺς ὁποίους 
τὰ παιδιά μας θὰ μάθουν καὶ θὰ χρησι-
μοποιοῦν τὸ Διαδίκτυο ὑπεύθυνα, ὥστε 
ἡ σχέση τους μὲ τὸ Internet νὰ καταστεῖ 
δημιουργικὴ καὶ ἀσφαλής.

Ἐπειδὴ μάλιστα πάνω ἀπὸ τὰ μισὰ 
νοικοκυριὰ τῆς πατρίδας μας (53,6%) 
ἔχουν πρόσβαση στὸ Διαδίκτυο, θὰ 
πρέπει νὰ ἐντάξουμε στὴν ἀγωγὴ τῶν 
παιδιῶν μας αὐτὸ τὸ νέο μέσο, καὶ μὲ 
σοβαρότητα νὰ τὸ καταστήσουμε χρή-
σιμο σὲ αὐτά, μακριὰ ἀπὸ κάθε εἴδους 
ἐξαρτήσεις καὶ κινδύνους.

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Καὶ ἄλλη φορὰ εἴχα-
με ἀσχοληθῇ μὲ τὸ 
ζήτημα τῶν ἐφημε-
ρίδων καὶ τῶν ἐνθέ-
των τὰ ὁποῖα αὐτὲς 

κατὰ καιροὺς προσφέρουν. Στὸ 
σημερινό μας σημείωμα θὰ ἐπι-
κεντρωθοῦμε στὴν πολύπλευρη 
παιδευτικὴ σημασία τῶν προ-
σφερομένων ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες 
μορφωτικῶν ἀγαθῶν.

Ἡ παιδευτικὴ σημασία τῶν 
ἐφημερίδων ἐκκινεῖ ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι οἱ περισσότερες ἀπὸ 
αὐτὲς ἐπεκτείνουν τὴν ὕλη τους 
πέραν τῶν εἰδήσεων καὶ ἀναλύσε-
ων τῆς ἐπικαιρότητος καὶ σὲ ἀρκε-

τοὺς τομεῖς τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ: 
τέχνες, γράμματα, φιλοσοφία, ἐπιστῆμες, 
ἱστορία, θρησκεία. Ἀφιερώνουν εἰδικὲς 
στῆλες ἢ καὶ σελίδες ὁλόκληρες στοὺς 
τομεῖς αὐτούς, καὶ ἔτσι ἔχομε θέματα 
ἰατρικά, ἀστρονομίας, βιοηθικῆς, ἱστορι-
κά, ἀκόμη καὶ θεολογικά (ἀνάλυσις τοῦ 
εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς, 
ἀναλύσεις καὶ ἄρθρα θεολογικοῦ περι-
εχομένου). Στὶς σελίδες αὐτὲς γράφουν 
διακεκριμένοι στὸν τομέα τους ἐπιστήμο-
νες, καὶ τὰ κείμενά τους εἶναι συνήθως 
ἐκλαϊκευμένα καὶ εὔληπτα ἀπὸ τὸν μέσο 
ἀναγνώστη. Συμβάλλουν δὲ στὴ διὰ βίου 
μάθησι καὶ διαρκῆ ἐπιμόρφωσι τῶν πο-
λιτῶν. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομε, μεταξὺ 
τῶν πολλῶν ἄλλων, τὴν λίαν ἀξιόλογον 
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σελίδα μὲ ἱστορικὰ θέματα τὴν ὁποία 
δημοσιεύει κάθε Σάββατο ἡ ἐφημερὶς 
Ἐστία. Ἠ ἰδία ἐφημερίς, μὲ τὴν εὐκαιρία 
τῆς ἐπετείου τῶν Βαλκανικῶν πολέμων, 
ἐπανετύπωσε ἐπιλεγμένα φύλλα ἐκείνης 
τῆς ἐποχῆς.

Ἡ προσφορὰ τῶν ἐφημερίδων γίνεται 
περισσότερο σημαντικὴ μὲ τὰ διάφορα 
εἰδικὰ ἔντυπα τὰ ὁποῖα συμπροσφέρουν 
συνήθως μὲ τὰ φύλλα τοῦ Σαββάτου καὶ 
τῆς Κυριακῆς: ἀφιερώματα, περιοδικά, 
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρα βιβλία διανέμονται, 
τὰ ὁποῖα συνήθως εἶναι ἀνεβασμένου 
ἐπιπέδου καὶ προσφέρουν οὐσιαστικὴ 
παιδεία καὶ μόρφωσι στὸν ἀναγνώστη 
τους. Ἀναφέρομε μερικὰ ἀπὸ αὐτά, τὰ 
ὁποῖα κατὰ καιροὺς προσεφέρθησαν ἀπὸ 
τὶς ἐφημερίδες: Μικρασιατικὴ καταστρο
φή, Βαλκανικοὶ πόλεμοι, Μακεδονικὸς 
ἀγώνας. Ἐσχάτως ἡ ἐφημερὶς Δημοκρατία 
προσφέρει κάθε Σάββατο βιβλία θεολο-
γικοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡρισμένα μάλιστα 
πολὺ ἀξιόλογα καὶ ἀνεβασμένου ἐπιπέ-
δου.

Ἡ παιδευτικὴ σημασία τῶν ἐφημε-
ρίδων ἀναδεικνύεται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς 
προσφορὲς σὲ ψηφιακοὺς δίσκους ἀκρο-
αμάτων (μουσική, τραγούδια, ἀπαγγελίες) 
καὶ θεαμάτων (κινηματογραφικὲς ταινίες 
καὶ ντοκυμανταίρ). Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς 
τὶς ταινίες – ντοκυμανταὶρ εἶναι ἀληθινοὶ 
θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ἀνεβάζουν τὸ γνω-
στικὸ καὶ ἐν γένει μορφωτικὸ ἐπίπεδο 
τῶν θεατῶν τους, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι 
ντοκυμανταὶρ τοῦ BBC καὶ τοῦ National 
Geographic. Αὐτὲς μποροῦν ποικιλοτρό-
πως νὰ ἀξιοποιηθοῦν, εἴτε στὶς οἰκογέ-
νειες εἴτε στὰ σχολεῖα.

Ἐπειδὴ οἱ ἐφημερίδες, μαζὶ μὲ τὰ 
προσφερόμενα ἀπὸ αὐτὲς εἴδη, εἰσέρχο-
νται σὲ πάρα πολλὲς οἰκογένειες, εἶναι 
σημαντικὸ νὰ ἐκπαιδεύουν μὲ τὴν ὕλη 
τους πραγματικῶς καὶ οὐσιαστικῶς τοὺς 
ἀναγνῶστες τους. Ἀπὸ τὴν ποιότητά τους 
ἐξαρτᾶται καὶ τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο ἐπι-

θυμοῦν νὰ ἀνεβάσουν τὸ ἀναγνω-
στικό τους κοινό. Γι’ αὐτὸ καὶ 
εἶναι λυπηρό, ἀντὶ οὐσιαστικῶν 
μορφωτικῶν ἀγαθῶν, νὰ προσφέ-
ρονται ἐνίοτε εἴδη τὰ ὁποῖα εἴτε 
προβάλλουν τὴν ἀνηθικότητα , 
εἴτε ἔρχονται σὲ ἀντίθεσι μὲ τὶς 
ἑλληνοχριστιανικὲς παραδόσεις 
τοῦ γένους μας, ὅπως ἐπὶ παρα-
δείγματι κυριακάτικη ἐφημερίδα 
ἡ ὁποία προσέφερε τὸ περυσινὸ 
καλοκαίρι «τὰ ἀπαγορευμένα ἀρι-
στουργήματα τῆς ἐρωτικῆς λογο-
τεχνίας». Τώρα τὸ πῶς χαρακτη-
ρίζονται «ἀριστουργήματα» (δηλ. 
ἄριστα ἔργα) τὰ διαβόητα ἔργα 
νοσηρᾶς φαντασίας καὶ στρεβλῆς 
– διεστραμμένης σεξουαλικότητος 
εἶναι ἀπορίας ἄξιο.

Τὸ ἐλπιδοφόρο, πάντως, 
εἶναι ὅτι ὡρισμένες ἐφημερίδες 
ἀρχίζουν νὰ προσφέρουν ἔντυπα 
καὶ ψηφιακοὺς δίσκους μὲ ἐθνικὸ 
καὶ χριστιανικὸ περιεχόμενο, τὸ 
ὁποῖο ἀξιοποιούμενο καταλλή-
λως θὰ συμβάλῃ αἰσθητῶς στὴν 
ἄνοδο τοῦ γνωστικοῦ καὶ μορ-
φωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀναγνω-
στικοῦ κοινοῦ.

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΑΠ
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Ἡ ἐκδημία τοῦ Κωνσταντί-
νου Κωνσταντόπουλου 
στὶς 27 Δεκεμβρίου 2012 
σήμανε τὴν ἀπώλεια ὄχι 
ἁπλῶς ἑνὸς ἀγαπημένου 

φίλου, συγγενοῦς, ἀδελφοῦ ἢ συνεργάτη, 
ἀλλὰ καὶ ἑνὸς σπάνιου, ἑνὸς ξεχωριστοῦ 
ἀνθρώπου. Ὅλοι ὅσοι τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ 
κοντὰ νιώ θου με σήμερα πιὸ φτωχοὶ μὲ τὴν 
ἀπουσία του, ἀλλὰ πιὸ πλούσιοι μὲ τὸ πα-
ράδειγμά του.

Ὁ Κωνσταντῖνος Κωνσταντόπουλος 
ἀνήκει στὴ γενιὰ ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων ποὺ 
ἀξι ώ θηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ βρεθοῦν πλάι σὲ 
κολοσσοὺς τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ χριστια-
νικοῦ βιώ ματος, μὲ πρῶτο καὶ κα λύ τε ρο τὸν 
ἀείμνηστο Καθηγητὴ Ἀλέξανδρο Τσιριντάνη, 
καὶ πῆ ραν τὴν ἀπόφαση νὰ ἀφι ε ρώ σουν 
τὴ ζωή τους στὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, ὄχι σὲ 

Εἰς μνημόσυνον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

μιὰ ἔξαρση στιγ μι αίου ἐνθουσιασμοῦ ἢ γιὰ 
τὰ μάτια τοῦ κόσμου ἢ μὲ τὸ δεκανίκι τῆς 
τυπολατρίας, ἀλλὰ δι’ ὅλην τους τὴν ζωήν, 
καί, θὰ προσθέταμε, δι’ ὅλης τους τῆς ζωῆς. 

Ὁ Κωνσταντῖνος Κωνσταντόπουλος γεν-
νήθηκε στὴν Ἀθήνα, στὸ Κουκάκι, τὸ 1916. 
Πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς, ἔζησε 
ἀπὸ κο ντὰ τὶς δόξες καὶ τὶς δοκιμασίες τοῦ 
ἔθνους τὸν αἰῶνα ποὺ πέρασε. Ὡς ἔφεδρος 
ἀξιωματικὸς πο λέμησε στὸν ἑλληνοϊταλικὸ 
πόλεμο, στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας. Στὰ δύ-
σκολα χρόνια τῆς Κα τοχῆς ποὺ ἀκολούθη-
σαν, γνώρισε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Καθηγητὴ 
Ἀλέξανδρο Τσι ρι ντά νη, στὸ πρόσωπο τοῦ 
ὁποίου ἀναγνώριζε πάντα ἕναν ἀνυπέρβλητο 
πνευματικὸ ὁδηγό. Καὶ κατόπιν, ὅταν πλάι 
στὰ ἐρείπια τοῦ πολέμου καὶ τοῦ διχασμοῦ 
πρόβαλλε τὸ ὅραμα τῆς δη μι ουργίας καὶ τοῦ 
ἀγῶνα, ὁ Κωνσταντῖνος Κωνσταντόπουλος 
ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅρα μα καὶ ἀφο-
σιώθηκε σὲ αὐτό. Προσέφερε ἐνεργὰ στὸ 
πλούσιο προνοιακὸ ἔργο τοῦ Συλ λό γου «Τὸ 
Ἑλληνικὸν Φῶς», ἀκολουθώντας παράλληλα 
μιὰ ἐξαιρετικὰ ἐπιτυχημένη στα δι ο δρομία ὡς 
οἰκονομικὸς διευθυντὴς στὴν ἀεροπορικὴ 
ἑταιρεία “Alitalia”. Τὸ 1955 νυμ φεύ θηκε τὴν 
Ἀσπασία Μανωλοπούλου. Μετὰ τὴ συντα-
ξιοδότησή του ἀφοσιώθηκε στὸ ἔργο τῆς 
Ἑνώσεως «Ἑλληνικὸς Πολιτισμός».

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξε χά σου με, ὄχι μόνο 
τὴ λογιότητα καὶ τὴν πνευματικότητα τοῦ 
ἐκλι πόντος, ἀλλὰ κυρίως τὸν ἱε ρα ποστολικό 
του ζῆλο· τὸν θυ μόμαστε νὰ ἔχει πάντα μέσα 
στὸ μικρό του μαῦρο τσα ντά κι ἀποκόμματα 
μὲ λόγους πνευ μα τικοὺς καὶ στίχους οἰ κο-
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δο μη τι κούς, γιὰ νὰ δώσει στοὺς φίλους μὲ 
τοὺς ὁποίους συ να ντιό ταν, στὸν ὁδηγὸ τοῦ 
ταξὶ ποὺ τὸν μετέφερε, στὸ γκαρ σόνι ποὺ 
τὸν σέρβιρε, στὸ ἰατρεῖο ποὺ ἐπισκεπτό-
ταν. Ὅλοι θυ μό μα στε, ἐπίσης, τὴν ἀγάπη 
τοῦ Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου γιὰ 
τὴ ζωή, τὴν ἀκατάβλητη ἐνεργητικότητα καὶ 
τὸ πεῖσμά του, ὅταν, καὶ σὲ προχωρημένη 
ἡλικία, μὲ τὸ μπαστούνι στὸ χέ ρι, ἔμπαινε 
στὸ λεωφορεῖο καὶ πήγαινε στὴν ἀγαπημένη 
του Ἀθήνα ἢ στὸ ἀε ρο δρό μιο, συναντοῦσε 
τοὺς φί λους του καὶ ἔκανε καὶ καινούργιους 
φίλους.

Καὶ ὅταν αὐτός, ὁ ἀκατάβλητος ἄνθρω-
πος μὲ τὸ τόσο ζωντανὸ πνεῦμα, αὐτὸς ποὺ 
ὑπε ρηφανευόταν ὅτι ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώ-
τους ὀρειβάτες στὴν Ἑλλάδα, καθηλώθηκε 
στὸ κρε βά τι, πέντε χρόνια τώρα, ἔχοντας 
χάσει τὴ γυναῖκα του σχεδὸν τριάντα χρόνια, 
καὶ ὅλοι ὅσοι τὸν γνωρίζαμε φοβηθήκαμε 
ὅτι αὐτὸ θὰ τὸν ὁδηγοῦσε στὴ μελαγχολία 
καὶ τὴν πα ραί τη ση, τότε ἦταν ποὺ ὁ Κων-
σταντῖνος Κωνσταντόπουλος μᾶς ἔδωσε τὸ 
πιὸ φωτεινὸ πα ρά δειγ μα καρτερικότητας, 
ἀγωνιστικότητας καὶ πνευματικότητας. Ὁ 
καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει νὰ θυ μη θεῖ ἕναν λό-
γο σοφίας ποὺ ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του. 
Καὶ τὸ σημαντικώτερο, κανένας δὲν ἔχει 
νὰ θυμηθεῖ νὰ ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του 
ἕναν λόγο πόνου, παραπόνου ἢ ἀπό γνω σης. 
Καθηλωμένος στὸ κρεβάτι τῆς ἀνη μπό ριας, 
δὲν παρέλειπε νὰ διαβάζει τὴν ἐφημερίδα 
–ἀκόμη καὶ μὲ τὸν μεγεθυντικὸ φακό, κα θὼς 
ἡ ὅρασή του δὲν τὸν βοηθοῦσε–, νὰ ἐπικοι-
νωνεῖ τηλεφωνικὰ μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
ἀγα ποῦσε καὶ τὸν ἀγαποῦσαν, νὰ προσεύ-
χεται, νὰ μᾶς ἀναπαύει πνευματικά, ὅποτε 
τὸν ἐπι σκε πτόμασταν, νὰ μᾶς γοητεύει μὲ τὸ 
χιοῦμόρ του, στηριζόμενος ἀπὸ τὴν ἀγάπη 
ὅσων τὸν γνώ ριζαν ἀπὸ πα λιά, καὶ κυρίως 
τῆς κόρης του Ἀθηνᾶς καὶ τῆς οἰκογένειάς 
της, ἀλλὰ καὶ κερ δίζοντας τὴν ἀγάπη καὶ 
τὴν ἐκτίμηση ὅσων τὸν γνώριζαν γιὰ πρώ-
τη φορὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἡλι κία. Δὲν ἔπαυ-
σε ποτὲ νὰ εἶναι μάχιμος – γιατὶ μάχιμος, 

ἀσφαλῶς, δὲν εἶναι ἁπλῶς αὐτὸς ποὺ περι-
φέρει ἑαυτὸν στὸν κόσμο τῆς κενότητας καὶ 
τῆς ἐλαφρότητας, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ στέ κε ται 
ὄρθιος στὶς δο κι μα σίες, καὶ ὄχι ἁπλῶς δὲν 
κλονίζεται, ἀλλὰ καὶ στηρίζει ὅσους κιν δυ-
νεύ ουν νὰ κλονισθοῦν. Κλει σμένος στοὺς 
τέσσερις τοίχους, δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ἔχει 
ἀνοι κτὴ καὶ νὰ καλλιεργεῖ συ νε χῶς τὴ δίοδο 
τῆς ἐπικοινωνίας τόσο μὲ τὸν ἔξω κόσμο, 
ὅσο καὶ μὲ τὸν οὐρανό.

Καὶ ἐνῷ ἔφυγε πλήρης ἡμερῶν, μᾶς ἄφη-
σε νὰ θυμόμαστε τὴ φρεσκάδα τοῦ πνεύ-
μα τος καὶ τῆς ματιᾶς του, τὸ νεανικό του 
φρόνημα καὶ τὸν ἄσβεστο ἐνθουσιασμό του. 
Καὶ ἡ εὐ χή μας: νὰ μᾶς δώσει ὁ Θεός, δὲν 
θὰ ποῦμε τὰ χρόνια του, ἀλλὰ τὸ ὕψος τῆς 
πνευ μα τι κό τη τας καὶ τοῦ βιώματός του.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστια
νικὸ Περιοδικὸ μὲ τὴν ἱστορία 
τῶν 100 χρόνων του κοντὰ στὸν 
ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό 
– πολύτιμος συ
μπαραστάτης γιὰ 
ἐκπαιδευτικοὺς καὶ 
γονεῖς. 

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία μεγαλύτερη 
τῶν 50 ἐτῶν, ποὺ ἀπευθύνεται 
στὴ γυναῖκα, στὴν πνευματικὴ 
καὶ κοινωνική της παρουσία. 

Νεανικὸ περιοδικὸ 
τῆς “Χριστιανικῆς 
Φοιτητικῆς Ἑνώσεως” 
– μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ 
τῆς νεότητας καὶ τὴ 
σφραγῖδα τῆς πίστης 
καὶ τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ 
περιοδικὸ ποὺ κυ
κλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 
1946 – ἕνας πολύ
τιμος πνευματικὸς 
φίλος γιὰ τὰ Ἑλλη
νόπουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάσετε
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