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ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

T

ί ἦταν, ἀλήθεια, οἱ µάγοι; Ἦταν
ἡ ἐκπροσώπηση τῆς ἐπιστήµης
ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ἀλήθεια.
Ἄδολες καρδιές. Ταπεινὲς ψυχές. Καὶ ὁ Κύριος τοῦ Οὐρανοῦ δὲν τοὺς ἀρνεῖται τὸ φῶς Του. Ἕνα
λαµπερὸ ἀστέρι ἀνάβει καὶ καταυγάζει
τὸν ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς τους. Δὲν εἶναι
ἕνας πλανήτης ποὺ ἔχασε τὸν δρόµο του.
Εἶναι τὸ θαυµαστὸ ἀστέρι ποὺ δείχνει τὸ
δρόµο πρὸς τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσµου. Πόσοι τὸ εἶδαν νὰ σελαγίζει στὸν οὐράνιο

πνευµατικές. Ἔρχονται ὡς ἐπιβράβευση
στὶς ταπεινὲς ψυχές, στοὺς ἀγωνιστὲς
τοῦ πνευµατικοῦ στίβου. Καὶ ὁ Θεὸς ἀρέσκεται νὰ µακραίνει τὰ σκάµµατα καὶ νὰ
ἀναδεικνύει τοὺς πιὸ λαµπροὺς πρωταθλητές. Ὅ,τι ἔγινε καὶ µὲ τοὺς µάγους.
Δὲν εἶναι µικρὲς οἱ δοκιµασίες ποὺ
ἀντιµετωπίζουν ἀπὸ τὰ πρῶτά τους
βήµατα. Τὸ ἀστέρι ἐξαφανίζεται στὴν
πιὸ κρίσιµη στιγµή. Ὁ ὁδηγὸς ἀποσύρεται
ξαφνικὰ στὸ σταυροδρόµι τῆς ὁδοιπορίας.
Τότε ξεπετάγονται τά «γιατί» τῆς ἀµφιβο-

Δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση ἡ πίστη. Καὶ ἡ ἀλήθεια
τοῦ Θεοῦ δὲν προσφέρεται στοὺς ἐγωπαθεῖς,
στοὺς ἀρνητὲς τοῦ ἀγώνα. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ
εἶναι κατακτήσεις πνευµατικές. Ἔρχονται ὡς ἐπιβράβευση
στὶς ταπεινὲς ψυχές, στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ πνευµατικοῦ
στίβου. Καὶ ὁ Θεὸς ἀρέσκεται νὰ µακραίνει τὰ σκάµµατα
καὶ νὰ ἀναδεικνύει τοὺς πιὸ λαµπροὺς πρωταθλητές.
Ὅ,τι ἔγινε καὶ µὲ τοὺς µάγους.
θόλο; Τρεῖς µόνο συλλαµβάνουν τὸ ὑπερφυσικὸ µήνυµά του. Τρεῖς µονάχα διέθεταν
τὸ ραντὰρ τῆς πίστεως ποὺ πιάνει τὰ µηνύµατα τοῦ οὐρανοῦ. Τρεῖς ἦταν πρόθυµοι
νὰ δώσουν τό «παρὼν» στὸ θεϊκὸ κάλεσµα.
Πόση ἀντοχὴ χρειαζόταν γιὰ ἕνα τέτοιο µεγάλο ἐγχείρηµα! Νὰ διασχίζουν
ἡµέρες καὶ µῆνες τὶς καυτερὲς ἐρηµιές.
Νὰ συναντοῦν τὸν κίνδυνο σὲ κάθε τους
βῆµα. Νὰ ἀντιµετωπίζουν τὰ χαµόγελα
τῆς εἰρωνείας, τὰ πικρόχολα λόγια τῶν
«προσγειωµένων ρεαλιστῶν», αὐτοὶ οἱ
«ἀπροσγείωτοι ἰδεαλιστές».
Πράγµατι. Δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση ἡ πίστη. Καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν προσφέρεται στοὺς ἐγωπαθεῖς,
στοὺς ἀρνητὲς τοῦ ἀγῶνα. Ἡ πίστη καὶ
ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ εἶναι κατακτήσεις

λίας. Χθὲς καὶ σήµερα, συχνά, χάνονται
ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα τὰ σηµεῖα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ὅµως, ὅλα αὐτὰ εἶναι στὸ σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Φαινοµενικὴ
ἡ ἀπουσία. Δοκιµάζει, γιὰ νὰ ἀναδείξει.
Ἀποκαλύπτει τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναµία,
γιὰ νὰ φανερώσει τὴ θεία παντοδυναµία.
Κρύβεται κάποτε ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα
βλέµµατα ὁ Θεός, γιὰ νὰ Τὸν ἀναζητᾶµε
καὶ νὰ Τὸν βρίσκουµε.
Αὐτὸ ἔγινε καὶ µὲ τοὺς µάγους. Σύντοµη ἡ ἀµηχανία τους. Οἱ ἀληθινὰ µεγάλοι δὲν περιορίζονται στὴ δική τους σοφία. Καταφεύγουν ταπεινὰ στὰ φῶτα τῶν
ἄλλων. «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς
τῶν Ἰουδαίων;» ἐρωτοῦν στὰ Ἱεροσόλυµα. Καὶ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν
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περίµεναν. Οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς
θὰ ὑπηρετήσουν τὸ θεῖο σχέδιο, χωρὶς οἱ
ἴδιοι νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ αὐτό. Μὲ τὴν

Ὅµως οἱ δοκιµασίες τῶν µάγων δὲν
σταµατοῦν. Τὸ ἀστέρι καὶ πάλι θὰ φανεῖ
καὶ θὰ τοὺς γεµίσει ἀνακούφιση. Τοὺς
ὁδηγεῖ σ’ ἕνα φτωχικὸ κατάλυµα, ὅπου
ἔκπληκτοι θὰ ἀτενίσουν µιὰ ταπεινὴ
µητέρα µὲ τὸ θεῖο Βρέφος. Τίποτα τὸ
φανταχτερὸ ἐκεῖ µέσα. Λοιπόν, ἕνα τόσο
κοπιαστικὸ ταξίδι, γιὰ νὰ ἀντικρίσουν τὰ
φτωχικὰ αὐτὰ σκηνικά;
Ναί, γιὰ αὐτὸ ἦλθαν. Οἱ µεγάλες
ψυχὲς ξέρουν νὰ διακρίνουν πίσω ἀπὸ
τὴν ἐξωτερικὴ ἀσηµότητα τὶς ἀληθινὲς
ἀξίες. Δὲν θαµπώνονται ἀπὸ τὸ ἐντυπωσιακό. Συγκλονίζονται ἀπὸ τὸ πραγµατικὸ µεγαλεῖο. Σκύβουν ταπεινὰ καὶ προ-

Τὸ ἀστέρι καὶ πάλι θὰ φανεῖ καὶ θὰ τοὺς γεµίσει ἀνακούφιση.
Τοὺς ὁδηγεῖ σ’ ἕνα φτωχικὸ κατάλυµα, ὅπου ἔκπληκτοι
θὰ ἀτενίσουν µιὰ ταπεινὴ µητέρα µὲ τὸ θεῖο Βρέφος.
Τίποτα τὸ φανταχτερὸ ἐκεῖ µέσα. Λοιπόν, ἕνα τόσο
κοπιαστικὸ ταξίδι, γιὰ νὰ ἀντικρίσουν τὰ φτωχικὰ αὐτὰ
σκηνικά; Ναί, γιὰ αὐτὸ ἦλθαν. Οἱ µεγάλες ψυχὲς ξέρουν νὰ
διακρίνουν πίσω ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ἀσηµότητα τὶς ἀληθινὲς
ἀξίες. Δὲν θαµπώνονται ἀπὸ τὸ ἐντυπωσιακό. Συγκλονίζονται
ἀπὸ τὸ πραγµατικὸ µεγαλεῖο. Σκύβουν ταπεινὰ
καὶ προσκυνοῦν τὴν Παναγία µητέρα καὶ τὸ θεῖο Παιδὶ
καὶ προσφέρουν τοὺς πολύτιµους θησαυρούς τους.
προφητεία τοῦ Μιχαία θὰ ὁδηγηθοῦν στὴ
Βηθλεέµ: «Πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου» (Ματθ., β΄ 8).
Ἐδῶ σταµατᾷ ἡ ἀνθρώπινη σκέψη.
Πῶς νὰ συλλάβει τέτοιες τροµερὲς ἀντινοµίες; Ὑπηρετοῦν τὴ βουλὴ τοῦ Θεοῦ οἱ
πολέµιοί Του! Οἱ τυφλοὶ ὁδηγοὶ µπαίνουν
ἄθελά τους στὴν ὑπηρεσία τοῦ φωτός.
Οἱ σβησµένοι φανοὶ γίνονται δροµοδεῖχτες
ζωῆς. Πόσοι, ἀλήθεια, ἔγιναν, στὸ πέρασµα τῶν αἰώνων, ἀριστερὰ ὄργανα τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ! Βοήθησαν ἄλλους νὰ
βροῦν τὸν δρόµο, χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ θελήσουν νὰ τὸν βαδίσουν.

σκυνοῦν τὴν Παναγία µητέρα καὶ τὸ θεῖο
Παιδὶ καὶ προσφέρουν τοὺς πολύτιµους
θησαυρούς τους (Ματθ., β΄ 11).
Οἱ ἀληθινὰ µεγάλοι γονατίζουν ταπεινά, µπροστὰ σ’ Ἐκεῖνον πού «ἐτα
πείνωσεν ἀταπεινώτως τὸ ἀταπείνωτον
αὐτοῦ ὕψος» (Ἰω. Δαµασκηνός). Γίνονται
δηµιουργοὶ τοῦ πολιτισµοῦ τῆς ἀγάπης,
στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου, χάριν τοῦ
ὁποίου «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη»
ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς τῆς ἀγάπης.
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Γ.Β.Μ.
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1940-44
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ
ΜΕΡΟΣ B΄
Σύνοψη Α΄ Μέρους
Στὸ προηγούμενο, Α΄ Μέρος τοῦ ἄρθρου, ἀρχίσαμε νὰ σκιαγραφοῦμε τὸ σκοτεινὸ
παρασκήνιο τοῦ Ἔπους τῆς Ἑλλάδας στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου, στὰ Ὀχυρά, στὴν Κρήτη.
Ἕνα σκοτεινὸ παρασκήνιο στὸ ὁποῖο γειτονικὲς τῆς Ἑλλάδας χῶρες εἶδαν στὴν περιπέτεια τοῦ πολέμου μιὰ πρώτης τάξεως εὐκαιρία νὰ οἰκειοποιηθοῦν τμήματα τῆς ἑλληνικῆς
ἐπικράτειας, οἱ δὲ μεγάλοι τῆς παγκόσμιας σύρραξης δὲν δίσταζαν νὰ ὑπόσχονται ἀφειδῶς
ἑλληνικὰ ἐδάφη, στὴν προσπάθειά τους νὰ προσελκύσουν στὸ στρατόπεδό τους συμμάχους
ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχή... Συγκεκριμένα, στὸ Α΄ Μέρος τοῦ ἄρθρου εἴδαμε:
α) Τὴν προσπάθεια τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας νὰ προωθήσει συστηματικὰ ἕνα πρόγραμμα ἐδαφικοῦ διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδας, μέσα στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τῶν σχεδίων της
γιὰ ἐπαναχάραξη τῶν συνόρων στὰ Βαλκάνια ὑπὸ ἰταλικὴ ἐποπτεία.
β) Τὶς συγκεκριμένες ἀξιώσεις ποὺ ἤγειρε εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας ἡ Ἁλβανία, ἀξιώσεις
τὶς ὁποῖες προσπάθησε νὰ προωθήσει ὡς σύμμαχος τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας.
γ) Τὶς πάγιες βλέψεις ἐπὶ τῆς Μακεδονίας τῶν Βουλγάρων, οἱ ὁποῖοι, ὡς δύναμη
κατοχῆς στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς βορείου Ἑλλάδας, κήρυξαν τὴν προσάρτηση στὸ
βουλγαρικὸ κράτος τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Δυτικῆς Θράκης καὶ προώθησαν
ἕνα συστηματικὸ πρόγραμμα ἀφελληνισμοῦ καὶ ἐκβουλγαρισμοῦ τῶν ἐδαφῶν ποὺ εἶχαν
στὴν κατοχή τους.
Στὸ παρόν, Β΄ Μέρος τοῦ ἄρθρου, ὁλοκληρώνουμε τὴν παρουσίαση τοῦ σκοτεινοῦ
αὐτοῦ παρασκηνίου μὲ δύο ἀκόμα «παῖκτες», τοὺς ὁποίους δύσκολα θὰ μπορούσαμε νὰ
ὑποψιασθοῦμε: τὴ Γιουγκοσλαβία καὶ τὴν Τουρκία.

Γιουγκοσλαβία
Ἡ συμπαράταξη τῆς Βουλγαρίας μὲ
τὶς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα ἦταν λίγο ὣς
πολὺ ἀναμενόμενη. Δὲν συνέβαινε ὅμως
τὸ ἴδιο μὲ τὴν περίπτωση τῆς Γιουγκοσλαβίας. Ὁ πρίγκιπας Παῦλος Καραγεώργεβιτς, ποὺ κυβερνοῦσε ὡς ἀντιβασιλέας
μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ ἐξαδέλφου του
βασιλιᾶ Ἀλεξάνδρου τῆς Γιουγκοσλαβίας
τὸ 1934, θεωρεῖτο ἀπὸ πολλούς «μαριονέττα» τῶν Βρετανῶν.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι, ἂν οἱ
γιουγκοσλαβικὲς δυνάμεις εἶχαν συνδράμει τὶς ἑλληνικὲς στὸ μέτωπο τῆς Βορείου
Ἠπείρου, ὅπως ἀπέρρεε ἀπὸ τὸ Βαλκανικὸ Σύμφωνο ποὺ εἶχαν συνυπογράψει

τὸ 1934, οἱ Ἰταλοὶ θὰ εἶχαν συντριβεῖ,
πολὺ πρὶν προλάβουν νὰ παρέμβουν οἱ
Γερμανοί. Ἀλλὰ ἡ γιουγκοσλαβικὴ ἡγεσία
ἀρνήθηκε νὰ κινηθεῖ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Ἢ μᾶλλον, ἐπέλεξε νὰ κινηθεῖ
πρὸς τὴν ἐντελῶς ἀντίθετη...
Λεπτομέρειες γιὰ τὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο ποὺ ἐκδιπλώθηκε, τὴν ἴδια στιγμὴ
ποὺ οἱ Ἕλληνες ἔγραφαν τὸ Ἔπος τοῦ ’40
στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, βρίσκουμε σὲ ἕνα βιβλίο τοῦ Ντανίλο Γκρέγκοριτς,
κυριώτερου συνεργάτη τῶν Γερμανῶν στὸ
Βελιγράδι, διευθυντῆ τοῦ κυβερνητικοῦ
πρακτορείου «Ἄβαλα» καὶ τῆς μεγάλης
ἐφημερίδας τοῦ Βελιγραδίου Βρέμε. Τὸ
βιβλίο ἔχει τίτλο Ἔτσι τελείωσε ἡ Γιουγκο
σλαβία καὶ ἐκδόθηκε στὴ Λειψία τὸ 1943.
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Ὅπως διαβάζουμε στὸ ἀποκαλυπτικὸ
αὐτὸ βιβλίο, ὁ Γκρέγκοριτς, σὲ συνομιλία
του μὲ τὸν Γερμανὸ πρέσβη στὸ Βελιγράδι
Βίκτορ φὸν Χέερεν γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο προσχώρησης τῆς Γιουγκοσλαβίας στὸ γερμα
νοϊτ αλικὸ στρατόπεδο, βρῆκε τὴν εὐκαιρία
νὰ βολιδοσκοπήσει τὸν Γερμανὸ πρέσβη
γιὰ τὰ ἐνδεχόμενα ἀνταλλάγματα ποὺ ἡ
γερμανικὴ πλευρὰ θὰ ἦταν διατεθειμένη
νὰ δώσει στὴ Γιουγκοσλαβία. Κυρίως, ὁ
Γκρέγκοριτς σημείωσε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς
Γιουγκοσλαβίας γιὰ ἔξοδο στὸ Αἰγαῖο καὶ
γιὰ προσάρτηση τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Γερ
μανὸς πρέσβης ἦταν μὲν κατ’ ἀρχὴν ἐπιφυλακτικός, ἀλλὰ παρατήρησε ὅτι, ἀφοῦ

στὸν Γερμανὸ ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν
φὸν Ρίμπεντροπ. Κατὰ τὸν Γκρέγκοριτς,
ὁ φὸν Ρίμπεντροπ τοῦ ἀπάντησε: «Ἐὰν
ἡ Γιουγκοσλαβία ἔβρισκε τὸν δρόμο πρὸς
τὴ Γερμανία, θὰ ἐξασφάλιζε ὅλες τὶς ἐγ
γυήσεις ἐναντίον ὁποιουδήποτε κινδύ
νου καὶ γιὰ τὴν εὐρύτερη ἀνάπτυξη τῆς
ἐπιρροῆς της καὶ θὰ δημιουργοῦσε τὴν
καλύτερη εὐκαιρία, γιὰ νὰ πραγματοποι
ήσει τὶς δίκαιες ἀξιώσεις της (sic!) γιὰ μιὰ
διέξοδο στὸ Αἰγαῖο».
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1941 ἄρχισαν
ἐντατικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴ γερμανικὴ πλευρά, οἱ ὁποῖες περιλάμβαναν
ἀκόμη καὶ προσωπικὲς ἐπαφὲς μὲ τὸν

Ὁ Γιουγκοσλάβος ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Μάρκοβιτς
εἶχε ἐξασφαλίσει ἐγγυήσεις τῶν Γερμανῶν ἐπὶ τριῶν
σημείων: α) ὅτι θὰ γινόταν σεβαστὴ ἡ κυριαρχία
καὶ ἡ ἀκεραιότητα τῆς Γιουγκοσλαβίας, β) ὅτι δὲν θὰ
ζητεῖτο ἡ στρατιωτικὴ συνδρομὴ τῆς Γιουγκοσλαβίας
καὶ γ) ὅτι μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς νέας τάξεως πραγμάτων
στὴν Εὐρώπη, ἡ Γιουγκοσλαβία θὰ ἀποκτοῦσε διέξοδο
στὸ Αἰγαῖο, ἡ ὁποία, κατόπιν ἰδιαιτέρας ἐπιθυμίας τῆς
Γιουγκοσλαβίας, θὰ συμπεριλάμβανε τὴ γιουγκοσλαβικὴ
κυριαρχία στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης!
ἡ Ἑλλάδα βρισκόταν σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση μὲ μία ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα
(τὴν Ἰταλία), τὸ θέμα αὐτὸ θὰ μποροῦσε
νὰ ἀποτελέσει βάση διαπραγματεύσεων.
Ὁ Γκρέγκοριτς ἔσπευσε ἐνθουσιασμέ
νος νὰ μεταφέρει τὸ περιεχόμενο αὐτῆς
τῆς συνομιλίας στὸν Γιουγκοσλάβο πρωθυπουργὸ Ντραγκίσα Ζβέτκοβιτς (18931969), ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπάντησε: «Γιὰ τὴ
Θεσσαλονίκη προσχωροῦμε ἀπροκάλυπτα
στὸν ἀντιβρετανικὸ συνασπισμό. Πεῖτέ το
αὐτὸ στὸν φὸν Χέερεν ὡς ἄποψη».
Παράλληλα, ὁ Γκρέγκοριτς ἐξουσιοδοτήθηκε νὰ μεταφέρει τὰ ἴδια ἀκριβῶς καὶ

Χίτλερ. Οἱ διαπραγματεύσεις προχώρησαν γρήγορα, καὶ στὶς 25 Μαρτίου 1941 ὁ
Γιουγκοσλάβος πρωθυπουργὸς Ζβέτκοβιτς
καὶ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν
Γιοακὶμ φὸν Ρίμπεντροπ συνυπέγραψαν
στὸ ἀνάκτορο Μπελβεντέρε στὴ Βιέννη
τὴν προσχώρηση τῆς Γιουγκοσλαβίας στὶς
δυνάμεις τοῦ Ἄξονα, ἀφοῦ νωρίτερα, στὶς
7 Μαρτίου, ὁ Γιουγκοσλάβος ὑπουργὸς
τῶν Ἐξωτερικῶν Μάρκοβιτς εἶχε ἐξασφαλίσει ἐγγυήσεις τῶν Γερμανῶν ἐπὶ τριῶν
σημείων: α) ὅτι θὰ γινόταν σεβαστὴ ἡ
κυριαρχία καὶ ἡ ἀκεραιότητα τῆς Γιουγκοσλαβίας, β) ὅτι δὲν θὰ ζητεῖτο ἡ στρατιω-
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τικὴ συνδρομὴ τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ γ)
ὅτι μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς νέας τάξεως
πραγμάτων στὴν Εὐρώπη, ἡ Γιουγκοσλα
βία θὰ ἀποκτοῦσε διέξοδο στὸ Αἰγαῖο, ἡ
ὁποία, κατόπιν ἰδιαιτέρας ἐπιθυμίας τῆς
Γιουγκοσλαβίας, θὰ συμπεριλάμβανε τὴ
γιουγκοσλαβικὴ κυριαρχία στὸ λιμάνι τῆς
Θεσσαλονίκης!
Ἡ ἐπίσημη συμπερίληψη αὐτῆς τῆς
ὑπόσχεσης ὡς τρίτου ὅρου στὸ τελικὸ
σύμφωνο προσχωρήσεως τῆς Γιουγκοσλαβίας στὸν Ἄξονα στὶς 25 Μαρτίου 1941
ἐξηγεῖ τὸν ἀπροκάλυπτο ἐνθουσιασμὸ
τοῦ Γιουγκοσλάβου πρωθυπουργοῦ Ζβέτκοβιτς, ὁ ὁποῖος ἀμέσως μετὰ τὴν ὑπο
γραφὴ τοῦ συμφώνου φέρεται νὰ δήλωσε
περιχαρής: «Αὐτὸ ποὺ πετύχαμε δὲν τὸ
κέρδισε καμμία ἄλλη χώρα!».
Ὅμως ἡ κοινὴ γνώμη στὴ Γιουγκοσλαβία ἔτρεφε ἰσχυρὰ αἰσθήματα κατὰ
τοῦ Ἄξονα καὶ ὑπὲρ τῶν Βρετανῶν. Ἔτσι,
δύο μόλις ἡμέρες μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ
Συμφώνου προσχώρησης στὸν Ἄξονα, τὴ
νύκτα τῆς 26ης πρὸς 27η Μαρτίου 1941,
μιὰ λαϊκὴ καὶ στρατιωτικὴ ἐξέγερση στὸ
Βελιγράδι ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Ντούσαν Σί
μοβιτς ἀνέτρεψε τὴ φιλοναζιστικὴ κυβέρνηση Ζβέτκοβιτς, καθαίρεσε τὸν πρίγκιπα
Παῦλο καὶ ἀνακήρυξε βασιλιὰ τὸν 17χρονο
πρίγκιπα Πέτρο Β΄, τὸν ὁποῖο κήρυξε ἐνήλικα, ἀκύρωσε τὸ Σύμφωνο προσχώρησης
στὸν Ἄξονα καὶ ἐπανέφερε τὴ Γιουγκοσλαβία στὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων.
Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἄμεση γερμανικὴ ἀντίδραση, μὲ ταὐτόχρονη εἰσβολὴ
στὴ Γιουγκοσλαβία καὶ τὴν Ἑλλάδα στὶς 6
Ἀπριλίου 1941. Εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα γιὰ τοὺς
Ἕλληνες νὰ γράψουν ἕνα ἀκόμα ἔπος: τὸ
Ἔπος τῶν Ὀχυρῶν, στὰ ἑλληνοβουλγαρικὰ
σύνορα. Ἀλλὰ ἡ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων
ἦταν καταδικασμένη. Μετὰ τὴν εὔκολη
ἐξουδετέρωση τῆς γιουγκοσλαβικῆς ἀντίστασης οἱ Γερμανοὶ εἰσῆλθαν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ ἑλληνογιουγκοσλαβικὰ σύνορα,
παρακάμπτοντας τὰ ὀχυρὰ τῆς Γραμμῆς

Μεταξᾶ. Ἔτσι, ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ Γερμανοὶ ἔφθασαν στὴ Θεσσαλονίκη, ἐνῷ ἡ
Μάχη τῶν Ὀχυρῶν συνεχιζόταν ἀκόμα...
Ὅπως γράφει ὁ γνωστὸς Ἄγγλος συγγρα
φέας τοῦ βιβλίου Ἀπὸ τὸ Τομπροὺκ στὸ
Σμολένσκ ποὺ ἐπέλεξε νὰ παραμείνει ἀνώνυμος καὶ νὰ ὑπογράψει τὸ βιβλίο του ὡς
«Στρατήτζικους», «ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, ἡ
εἴσοδος τῆς Γιουγκοσλαβίας στὸν πόλεμο
στὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων ὑπῆρξε ἡ αἰτία
τῆς πτώσεως τῆς Ἑλλάδας. Ἡ Γιουγκο
σλαβία ὄχι μόνο δὲν μπόρεσε νὰ ἐμποδίσει
τὴν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στὴν κοιλάδα
τοῦ Ἀξιοῦ, ἀλλὰ δὲν κατόρθωσε κἂν νὰ
κρατήσει τὴ διάβαση τοῦ Μοναστηρίου,
οἱ δὲ Ἕλληνες, ποὺ τὴν ἐμπιστεύθηκαν,
ἔχασαν τὴ μόνη δυνατότητα ποὺ εἶχαν νὰ
κρατήσουν τὸ ἔδαφός τους».
Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ Γιουγκοσλαβία
πλήρωσε ἀκριβὸ τίμημα γιὰ τὴν ἔνταξή
της στὸ συμμαχικὸ στρατόπεδο μὲ τὸν
ἄγριο διαμελισμό της: Ἡ Γερμανία προσάρτησε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς σημερινῆς Σλοβενίας. Ἡ Ἰταλία προσάρτησε
τὴ νότια Σλοβενία, περιοχὲς καὶ νησιὰ
τῆς Δαλματίας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ
Σπλίτ, καὶ τὸ Ντουμπρόβνικ τῆς σημερινῆς Κροατίας. Ἡ Οὑγγαρία προσάρτησε
μικρὸ τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς Σλοβενίας καὶ
τὴ δυτικὴ Βοϊβοντίνα. Ἡ Ἀλβανία προσάρτησε τὸ Κοσσυφοπέδιο, μικρὸ κομμάτι
τοῦ Μαυροβουνίου καὶ τὸ δυτικὸ τμῆμα
τοῦ σημερινοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. Ἡ
Βουλγαρία προσάρτησε τὸ κεντρικὸ καὶ
ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ σημερινοῦ κράτους
τῶν Σκοπίων καὶ μικρὸ κομμάτι τῆς ἀνατολικῆς Σερβίας. Παράλληλα, ἱδρύθηκε
ἀνεξάρτητο κράτος τῆς Κροατίας ὑπὸ τὴν
ἡγεσία τῶν φασιστῶν Οὐστάσι τοῦ Ἄντε
Πάβελιτς. Ἱδρύθηκε ἐπίσης ἀνεξάρτητο
κράτος τοῦ Μαυροβουνίου στὸ ὑπὸ ἰταλικὴ κατοχὴ Μαυροβούνιο. Ὅ,τι ἀπέμεινε
ὡς Σερβία, ὑπὸ γερμανικὴ κατοχή, ἐτέθη
ὑπὸ τὴ διοίκηση δωσιλογικῆς κυβέρνησης,
τῆς κυβέρνησης Μίλαν Νέντιτς.
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Τουρκία
Τὸ γνωστὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε ὁ Φρὰνκ
Βέμπερ γιὰ τὴ στάση τῆς Τουρκίας κατὰ
τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀποτυπώνει
ἔξοχα τὸν ρόλο τῆς Τουρκίας, καὶ μάλιστα ἤδη μὲ τὸν τίτλο ποὺ ἐπέλεξε ὁ συγγραφέας γιὰ τὸ βιβλίο του: Ὁ ἐπιτήδειος
οὐδέτερος (The evasive neutral). Ἐξάλλου,
εἶναι ἐξόχως χαρακτηριστικὰ τὰ λόγια τοῦ
ἴδιου τοῦ Τσῶρτσιλ γιὰ τὴν Τουρκία: «Ἡ
Τουρκία εἶναι ἕνας γρῖφος, τυλιγμένος σὲ
μυστήριο, κρυμμένο μέσα σὲ ἕνα αἴνιγμα».
Ἤδη τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1938, ὁ
Τοῦρκος ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Δρ
Τεφὴκ Ρουσδῆ Ἀράς, σὲ ἐρώτηση τοῦ
Ἄγγλου πρεσβευτῆ στὴν Ἄγκυρα Πέρσυ
Λόραιν γιὰ τὴ στάση τῆς Τουρκίας στὴν
περίπτωση ἔκρηξης εὐρωπαϊκοῦ πολέμου, ἄφησε ἄφωνο τὸν συνομιλητή του,
δηλώνοντας μὲ ἀσύλληπτη κυνικότητα ὅτι
«ἡ Τουρκία θὰ πολεμήσει ὡς σύμμαχος
ὁποιουδήποτε ἀπὸ τοὺς ἀντιμαχομένους
θὰ προσέφερε τὰ μεγαλύτερα ἀνταλλάγ
ματα». Βεβαίως, ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς δὲν
ἔλεγε τίποτε διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ
ἔκαναν στὴν πράξη ὅλες οἱ ὅμορες τῆς
Ἑλλάδας χῶρες, ἀλλά, ἀκόμα κι ἔτσι, ἡ
δήλωση αὐτὴ δὲν παύει νὰ σοκάρει μὲ
τὴν κυνικότητά της.
Ἡ ἄνανδρη ἰταλικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς
Ἑλλάδας πυροδότησε πλῆθος ἐνθουσιωδῶν φιλελληνικῶν δημοσιευμάτων στὸν
τουρκικὸ τύπο. Ἀπὸ τὶς στῆλες τῆς ἐφημερίδας Γενῆ Σαμπάχ, ὁ βουλευτὴς καὶ
ἀρθρογράφος Γιαλτὰν στὶς 29 Ὀκτωβρίου 1940 καταδίκαζε ἀπερίφραστα τὴν
ἀδικαιολόγητη ἰταλικὴ ἐπίθεση, ἐξῇρε
τὴ στάση τῆς Ἑλλάδας ὡς ἀντάξια τῶν
ἔνδοξων παραδόσεών της καὶ κατέληγε
μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «ἡ σύμμαχος τῆς
Τουρκίας Ἑλλὰς θὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴν πε
ριπέτεια αὐτὴ μέγα καὶ ἔνδοξο ἔθνος».
Στὶς 31 Ὀκτωβρίου ἡ Γενῆ Σαμπὰχ διαβεβαίωνε μὲ νόημα: «Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ

πολεμήσει ἀπερίσπαστη κατὰ τοῦ Ἰταλοῦ
ἐχθροῦ της». Ἡ ἐφημερίδα Ἰκντάμ, πάλι,
ἔκλεινε κείμενό της τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1940 μὲ τὴ φράση: «ΖΗΤΩ ἡ Ἑλλάς!
Εἴμαστε ὑπερήφανοι, ποὺ συνδεόμαστε
μὲ συμμαχία μὲ τέτοιο ἔθνος».
Αὐτὲς οἱ φιλελληνικὲς δηλώσεις,
ὡστόσο, δὲν ἀκυρώνουν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ
Τουρκία λειτούργησε ἐκείνη τὴν περίοδο
ὡς «δούρειος ἵππος» τῆς Γερμανίας στὰ
Βαλκάνια. Πράγματι, στὶς 11 Φεβρουαρίου
1941 ἡ Τουρκία ὑπέγραψε σύμφωνο μὴ
ἐπιθέσεως μὲ τὴ Βουλγαρία. Αὐτὸ σήμαινε,
πρακτικά, ὅτι ἡ Βουλγαρία θὰ μποροῦσε
νὰ προωθήσει τὰ σχέδιά της γιὰ ἀλλαγὴ
συνόρων στὰ Βαλκάνια εἰς βάρος τῆς
Ἑλλάδας, χωρὶς νὰ φοβᾶται ἀντίδραση
ἀπὸ τὴν Τουρκία βάσει τοῦ Βαλκανικοῦ
Συμφώνου ποὺ αὐτὴ εἶχε ὑπογράψει τὸ
1934. Μὲ λυμένα πλέον τὰ χέρια, ἡ Βουλγαρία προσχώρησε ἐπίσημα στὸν Ἄξονα
λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ βουλγαροτουρκικοῦ συμφώνου, συγκεκριμένα
τὴν 1η Μαρτίου, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι εἶχε
βρεῖ τὴν καλύτερη εὐκαιρία νὰ πατήσει
πόδι στὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία (βλ. Α΄
Μέρος, στὸ προηγούμενο τεῦχος).
Ὅταν τὸν Ἀπρίλιο οἱ Γερμανοὶ εἰσέβαλαν συγχρόνως στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ
Γιουγκοσλαβία, ἡ Τουρκία οὔτε κἂν καταδίκασε λεκτικὰ τὸ γεγονός, παρὰ τὸ Βαλκανικὸ Σύμφωνο ποὺ εἶχε συνυπογράψει.
Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό, τὸν Ἰούλιο
τοῦ ἴδιου ἔτους ἡ Τουρκία δεσμεύθηκε
νὰ παραμείνει οὐδέτερη καὶ ὑπέγραψε
καὶ σύμφωνο φιλίας μὲ τὴ Γερμανία, ἡ
ὁποία ἦταν πλέον δύναμη κατοχῆς στὰ
Βαλκάνια. Αυτὴ ἦταν καὶ ἡ χαριστικὴ
βολὴ στό –οὕτως ἢ ἄλλως καταργημένο
ἐν τοῖς πράγμασι– Βαλκανικὸ Σύμφωνο
τοῦ 1934. Καὶ μιὰ τελευταία λεπτομέρεια:
Ἡ γερμανοτουρκικὴ προσέγγιση τὸ 1941
προέβλεπε ὅτι, σὲ περίπτωση νίκης τῶν
δυνάμεων τοῦ Ἄξονα, ὡς ἐπιβράβευση
τῆς «οὐδετερότητας» τῆς Τουρκίας, θὰ
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συζητεῖτο σοβαρὰ ἡ ἐπιθυμία της νὰ τῆς
παραχωρηθοῦν τὰ Δωδεκάνησα...
Ἔτσι ἡ Τουρκία, παρὰ τοὺς φιλελληνικοὺς διθυράμβους ποὺ δημοσιεύθηκαν
στὸν τουρκικὸ τύπο, πρακτικὰ μέσα ἀπὸ
τὸ βουλγαροτουρκικὸ σύμφωνο ἄνοιγε τὸν
δρόμο γιὰ τὸν ἀκρωτηριασμὸ τῆς Ἑλλάδας,
στὸν ὁποῖο ἄλλωστε ἔσπευδε νὰ δηλώσει
καὶ ἡ ἴδια παροῦσα. Ἡ εἰρωνεία εἶναι
ὅτι, τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμή, φαίνεται ὅτι
ἡ Ἑλλάδα προσέφερε στὴν Τουρκία μιὰ
ὑπηρεσία ποὺ δύσκολα θὰ μποροῦσε κανεὶς ἀκόμα καὶ νὰ ὑποψιασθεῖ.
Ἡ ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴν

αρίου 1942 ἀπὸ τὸ Λονδῖνο μὲ τίτλο «Οἱ
Γάλλοι μιλοῦν στοὺς Γάλλους», ἔκανε τὴν
ἀκόλουθη συγκλονιστικὴ ἀποκάλυψη:
ὅτι, σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ τοῦ
ἔδιναν Γερμανοὶ ἀνώτεροι ἀξιωματικοί, ἡ
γερμανικὴ ἐπίθεση στὰ Βαλκάνια προέ
βλεπε καὶ ἐνδεχόμενη ἐπίθεση κατὰ τῆς
Τουρκίας. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο,
δώδεκα γερμανικὲς μεραρχίες εἶχαν παραμείνει στὰ βουλγαροτουρκικὰ σύνορα.
Σύμφωνα μὲ τὰ γερμανικὰ σχέδια, κατὰ
τὸν Ὀνφρουά, θὰ χρειάζονταν πέντε ἡμέρες γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ὅλης ἐπιχείρησης στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν παράδοση ἢ

Τὸ γνωστὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε ὁ Φρὰνκ Βέμπερ γιὰ τὴ στάση
τῆς Τουρκίας κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀποτυπώνει
ἔξοχα τὸν ρόλο τῆς Τουρκίας, καὶ μάλιστα ἤδη μὲ τὸν
τίτλο ποὺ ἐπέλεξε ὁ συγγραφέας γιὰ τὸ βιβλίο του: «Ὁ
ἐπιτήδειος οὐδέτερος» («The evasive neutral»). Ἐξάλλου, εἶναι
ἐξόχως χαρακτηριστικὰ τὰ λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Τσῶρτσιλ
γιὰ τὴν Τουρκία: «Ἡ Τουρκία εἶναι ἕνας γρῖφος, τυλιγμένος
σὲ μυστήριο, κρυμμένο μέσα σὲ ἕνα αἴνιγμα».
Τουρκία ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὶς ραδιοφωνικὲς ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὸ Λονδῖνο
τοῦ πρώην Γάλλου προξένου στὴ Θεσσαλονίκη Ὀνφρουά. Ὁ Ὀνφρουὰ ἦταν
πρόξενος τῆς Γαλλίας στὴ Θεσσαλονίκη
μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 1941 καὶ χάρη
στὴ θέση του, ἀλλὰ καὶ στὴν ἰδιάζουσα σχέση ποὺ διατηροῦσε ἡ χώρα του
μὲ τὴ Γερμανία μετὰ τὴ συγκρότηση τῆς
κυβέρνησης Βισὺ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1940,
εἶχε τακτικὲς ἐπαφὲς μὲ τὸ Γερμανικὸ
Στρατηγεῖο στὴ Θεσσαλονίκη μετὰ τὴ
γερμανικὴ κατάληψη τῆς πόλης. Τελικά,
κατόρθωσε νὰ διαφύγει ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη στὴ Μέση Ἀνατολή, ὅπου καὶ ἐντάχθηκε στούς «Ἐλεύθερους Γάλλους» τοῦ
Ντὲ Γκώλ. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Ὀνφρουά, σὲ
ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς 18ης Φεβρου-

ἐξόντωση τῶν ἑλληνοαγγλικῶν δυνάμεων.
Οἱ Γερμανοὶ ἦταν τόσο αἰσιόδοξοι γιὰ
τὴν ταχεῖα ὑποταγὴ τῆς Ἑλλάδας, ὥστε
εἶχαν ἕτοιμη ἀκόμα καὶ τὴν κυβέρνηση
ποὺ θὰ ἐγκαθιστοῦσαν στὴν Ἀθήνα. Στὴν
πορεία ὅμως τῆς γερμανικῆς ἐπίθεσης
στὴν Ἑλλάδα, ὅπως εἶπε ὁ Ὀνφρουά,
ἄκουγε τοὺς Γερμανοὺς ἀξιωματικοὺς νὰ
δυσανασχετοῦν, διότι, ὅπως ἔλεγαν, «τὰ
πράγματα δὲν πᾶνε γρήγορα, δὲν πᾶνε
ἀρκετὰ καλά». Καὶ ὁ Ὀνφρουὰ κατέληξε:
«Ἡ σθεναρὴ ἀντίσταση τῶν ἑλληνο
αγγλικῶν δυνάμεων ἀνάγκασε τὸ στρατη
γεῖο τοῦ Λὶστ νὰ ἀποσύρει μερικὲς ἀπὸ
τὶς ἐφεδρικὲς μεραρχίες ἀπὸ τὰ βουλγα
ροτουρκικὰ σύνορα, γιὰ νὰ κάμψει ἔτσι
ταχύτερα τὴν ἑλληνοαγγλικὴ ἀντίσταση.
Ἔτσι, ἡ ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ ἑλληνι
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κοῦ λαοῦ ἔσωσε τὸν τουρκικὸ λαὸ ἀπὸ
τὴν τραγῳδία τοῦ πολέμου, καὶ ἐπιπλέον
πρόσφερε στοὺς Συμμάχους ἕξι πολύτι
μες ἑβδομάδες, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὁποί
ων ἔγινε αἰσθητὸ στὴ Ρωσία».
Ἂν τὰ παραπάνω ἀνταποκρίνονται
ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον στὴν πραγματικότητα, ἀποδεικνύεται ὅτι, τὴν ἴδια στιγμὴ
ποὺ ἡ Τουρκία μὲ τὴν πολιτική της ἐνθάρρυνε τὸν ἀκρωτηριασμὸ τῆς Ἑλλάδας, δηλώνοντας μάλιστα καὶ ἡ ἴδια πρόθυμη νὰ
συμμετάσχει σὲ αὐτόν, οἱ Ἕλληνες μὲ τὴν
ἡρωικὴ ἀντίστασή τους στοὺς Γερμανοὺς
κατακτητές... ἔσῳζαν τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν
τραγῳδία τοῦ πολέμου.
Ὅταν ἡ ἑλληνοαγγλικὴ ἀντίσταση στὴ
γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα κατέρρευσε, καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ μάχη τῆς Κρήτης, ἡ
Ἄγγλοι προχώρησαν σὲ μιὰ κίνηση ἀσύλληπτου πολιτικοῦ ἀμοραλισμοῦ: Βολιδοσκόπησαν τὴν Τουρκία, προτείνοντάς της νὰ
σπεύσει νὰ καταλάβει τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ
τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου, ὥστε αὐτὰ
νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν!
Εὐτυχῶς αὐτὴ ἡ πρόταση ἀποδείχθηκε
γρήγορα ἄνευ ἀντικειμένου, μὲ τὴν ταχύτατη γερμανικὴ κατάληψη τῶν νησιῶν.
Ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ποὺ
εἶχε ἤδη ἐγκαταλείψει τὴν Ἀθήνα, δὲν γνώριζε τίποτα σχετικά, καὶ ὅταν ἀντιλήφθηκε
τὴ βρετανικὴ πρωτοβουλία, προχώρησε σὲ
δικαιολογημένες διαμαρτυρίες. Ὅσο γιὰ
τοὺς Τούρκους; Φαίνεται ὅτι ἡ βρετανικὴ
πρόταση τούς... ἄνοιξε τὴν ὄρεξη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προχωρήσουν σὲ διπλωματικὲς
νύξεις γιὰ τὴν τύχη τῶν νησιῶν στὴν ἴδια
πλέον τὴ Γερμανία, γιὰ νὰ βρεθοῦν ὅμως
ἀντιμέτωποι μὲ μιὰ σαφῆ καὶ κατηγορηματικὴ ἄρνηση συζήτησης τοῦ θέματος.
Ἀφοῦ ἡ Τουρκία παρέμεινε οὐδέτερη
καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου (φαντάζομαι εἶναι πλέον σαφὲς τί ἐννοοῦσε ὁ
Φρὰνκ Βέμπερ, ὅταν ἔκανε λόγο γιά ἕναν
«ἐπιτήδειο οὐδέτερο»), τὸν Φεβρουάριο
τοῦ 1945 οἱ Σοβιετικοὶ ἤγειραν ἀξιώσεις

πρὸς τὴν Τουρκία γιὰ ἐδαφικὲς διευθετήσεις στὶς περιοχὲς Κὰρς καὶ Ἀρνταχάν,
καθὼς καὶ γιὰ τὴν παραχώρηση βάσεων
στὰ Στενά. Τότε ἡ Τουρκία, στὶς 23 Φεβρουαρίου 1945, ... κήρυξε τὸν πόλεμο
στὴ Γερμανία, προκειμένου νὰ βρεθεῖ στὸ
στρατόπεδο τῶν νικητῶν καὶ νὰ μπορεῖ
νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ ἀσφάλεια τὶς ἀξιώσεις τοῦ Στάλιν. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό,
ἀλλὰ καὶ στὸ τραπέζι τῶν μεταπολεμικῶν
συζητήσεων εἶχε τὸ θράσος νὰ διεκδικήσει διπλωματικὰ τὰ Δωδεκάνησα(!), αὐτὴ
τὴ φορὰ ἀπὸ τοὺς Συμμάχους...
Σήμερα βεβαίως ἐλάχιστα γνωρίζουμε
ἢ θυμόμαστε τὰ παραπάνω. Λένε πὼς
ἡ ἱστορικὴ μνήμη εἶναι... «κοντή». Ἔτσι,
ὅταν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2009 ὁ ἀρχηγὸς τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων τῶν Η.Π.Α. ναύαρχος
Μάικ Μοῦλεν βρέθηκε σὲ ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Ἄγκυρα, δήλωσε δημοσίᾳ ὅτι
κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἡ Τουρκία
ἦταν... στὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων(!), γι’
αὐτὸ καὶ ἐπιβραβεύθηκε στὴ συνέχεια μὲ
τὴ συμμετοχή της στὸ ΝΑΤΟ...

Ἐπίμετρο
Ἐπιλέξαμε νὰ ἐπιγράψουμε αὐτὸ τὸ
ἄρθρο «Τὸ μεγάλο παζάρι», γιατί... περὶ
αὐτοῦ ἀκριβῶς ἐπρόκειτο. Ὅποιος διαβάζει σήμερα τὶς λεπτομέρειες αὐτοῦ τοῦ
«μεγάλου παζαριοῦ» δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ
δοκιμάζει αἰσθήματα ἔκπληξης, ἀλλὰ καὶ
ἀποστροφῆς. Τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ ποὺ
οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ἔχυναν τὸ αἷμά
τους ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν στὰ βουνὰ
τῆς Ἠπείρου, σὲ ἕνα σκοτεινὸ παρασκήνιο οἱ μεγάλοι τῆς παγκόσμιας σύρραξης
ἔταζαν ἀφειδῶς, καὶ ὅμορες τῆς Ἑλλάδας
χῶρες ἔσπευδαν νὰ οἰκειοποιηθοῦν τμήματα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας...
Παρὰ τὰ αἰσθήματα θλίψης καὶ ἀποστροφῆς ποὺ γεννᾷ αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο, μποροῦμε ἴσως νὰ κάνουμε μιὰ
παρήγορη σκέψη: ὅτι τελικὰ ἡ ἱστορία δὲν
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γράφτηκε σὲ αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο, ἀλλὰ στὸ μέτωπο· δὲν τὴν ἔγραψαν οἱ
διπλωμάτες μὲ τὶς θριαμβευτικὲς ὑπογραφές τους σὲ ἐπαίσχυντες συμφωνίες, ἀλλὰ
οἱ ἁπλοί, ἀνώνυμοι Ἕλληνες, ἄνθρωποι
τοῦ μόχθου καὶ τῆς ἐργασίας, νέοι ταπεινοὶ ποὺ ἔκρυβαν στὸν κόρφο τους μιὰ
φωτογραφία τῆς μητέρας τους, τῆς ἀγαπημένης τους γυναίκας, τῆς λατρεμένης
τους κόρης, ἀλλὰ ἐκεῖ ψηλά, στὰ βουνὰ
τῆς Ἠπείρου, ἔγιναν κολοσσοὶ τῆς αἰώνιας
Ἑλλάδας. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, πάντα ἔτσι

Μάιο τοῦ 1946, σὲ μιὰ καταχώριση μὲ
ἡμερομηνία 29 Ἀπριλίου 1941 διαβάζουμε:
«Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι,
γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἡ γερμανοϊταλικὴ
συμμαχία βρίσκεται σὲ πλήρη κρίση. Ἀπὸ
τὸ γερμανικὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν
μᾶς διαβιβάζουν συμβουλές, οἱ ὁποῖες
στὴν πραγματικότητα εἶναι διαταγές.
Λένε ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη πρέπει νὰ μεί
νει στοὺς Ἕλληνες καὶ προσθέτουν: “Οἱ
Ἕλληνες ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι ἄξιοι αὐτῆς
τῆς ἀμοιβῆς. Εἶναι οἱ μόνοι στρατιῶτες

Ὅποιος διαβάζει σήμερα τὶς λεπτομέρειες αὐτοῦ τοῦ «με
γάλου παζαριοῦ» δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δοκιμάζει αἰσθήματα
ἔκπληξης, ἀλλὰ καὶ ἀποστροφῆς. Τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ
ποὺ οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ἔχυναν τὸ αἷμά τους ὑπὲρ
βωμῶν καὶ ἑστιῶν στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου, σὲ ἕνα σκοτεινὸ
παρασκήνιο οἱ μεγάλοι τῆς παγκόσμιας σύρραξης ἔταζαν
ἀφειδῶς, καὶ ὅμορες τῆς Ἑλλάδας χῶρες ἔσπευδαν νὰ
οἰκειοποιηθοῦν τμήματα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας...
συμβαίνει: Τὴν ἱστορία δὲν τὴ γράφουν
οἱ διπλωμάτες μὲ τὶς πανηγυρικὲς ὑπογραφές τους στὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο,
ἀλλὰ οἱ λαοὶ μὲ τοὺς ἀγῶνές τους· ὄχι
μόνο στὸν πόλεμο, ἀλλὰ καὶ στὴν εἰρήνη.
Ἐνῷ ὑπάρχουν πολλὰ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ γράψουμε ἐδῶ πρὸς ἐπίρρωσιν αὐτῆς τῆς μεγάλης ἀλήθειας, θὰ ἀρκεσθοῦμε σὲ ἕνα καὶ μόνο: Εἴδαμε σὲ αὐτὴ
τὴ μελέτη πῶς οἱ Γερμανοὶ ἐξασφάλισαν
τὸ 1941 τὴν προσχώρηση στὸν Ἄξονα τῆς
Βουλγαρίας, τάζοντάς της τὸ μεγαλύτερο
μέρος τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ
καὶ τὴν προσχώρηση τῆς Γιουγκοσλαβίας, τάζοντάς της τὴ Θεσσαλονίκη. Εἶναι
χρήσιμο νὰ προσθέσουμε ἐδῶ μία ἀκόμα,
ἀποκαλυπτικὴ λεπτομέρεια: Στὸ μυστικὸ
ἡμερολόγιο τοῦ ἔμπιστου γραμματέα τοῦ
Ἰταλοῦ πρέσβη στὸ Βερολῖνο Λεονάρντο
Σιμόνι, ποὺ ἐκδόθηκε μεταπολεμικά, τὸν

ἐναντίον τῶν ὁποίων πολεμήσαμε ἐμεῖς
τώρα ποὺ μπόρεσαν νὰ ἀντισταθοῦν στὰ
Στούκας, καὶ οὕτω καθεξῆς”».
Ἔτσι ἀνατρέπουν οἱ λαοὶ τὶς συμφωνίες τοῦ παρασκηνίου μὲ τὸν ἀγῶνά τους.
Καὶ εἶναι χρήσιμο νὰ ἀναλογισθοῦμε ἐδῶ
γιὰ ποιὸν ἀγῶνα μιλᾶμε στὴ συγκεκριμένη
περίπτωση, στὸ συγκεκριμένο παράδειγμα
ποὺ μόλις παραθέσαμε: Ὄχι γιὰ τὸν ἀγῶνα
στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου, μὲ τὸν ὁποῖο οἱ
Ἕλληνες ταπείνωσαν τοὺς ἀλαζόνες Ἰταλούς, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Γερμανῶν, ἀγῶνα ποὺ ἡ κοινὴ λογικὴ ἔλεγε ὅτι
ἦταν καταδικασμένος σὲ ἀποτυχία, ἀγῶνα
ποὺ ἡ ἱστορία ἔγραψε ὅτι δὲν ἐστέφθη
μὲ ἐπιτυχία. Καὶ ὅμως, αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ
ἀγώνας ἴσως νὰ πέτυχε τελικὰ πολὺ περισσότερα ἀπ’ ὅσα ὑποψιαζόμαστε...
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Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
«Ἰητρικὴ τεχνέων μὲν πασέων ἐστὶν ἐπιφανεστάτη»

Ὁ

Ἱπποκράτης γεννήθηκε
τὴν ἄνοιξη τοῦ ἔτους 460
π.Χ. στὴν Κῶ. Ἀπέθανε
στὴ Λάρισα εἰς ἡλικίαν
ἄνω τῶν 80 ἐτῶν (περὶ τὸ
377 π.Χ.). Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση του συμπίπτει μὲ τὴ χρονικὴ περίοδο τῆς λάμψης
τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, ποὺ ἐφώτισε
τὴν ἀνθρωπότητα. Τότε ποὺ ὁ Περικλῆς
ἔδωσε παρόρμηση στὶς τέχνες καὶ ἔμαθε
τοὺς ἀνθρώπους πῶς νὰ κυβερνῶνται,
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τότε ποὺ ὁ Ἡρόδοτος καὶ ὁ Θουκυδίδης
ἔγραψαν τὶς ἀθάνατες Ἱστορίες τους, ὁ
Φειδίας ἐσκάλισε στὸ μάρμαρο τὶς μορφὲς
τοῦ ἰδεώδους ἑλληνικοῦ κάλλους καὶ ὁ
Σοφοκλῆς καὶ ὁ Εὐριπίδης ἐδόνησαν τὶς
ἀνθρώπινες ψυχὲς μὲ τὰ συγκλονιστικὰ
ἔργα τους.
Ἦταν ἡ περίοδος γύρω ἀπὸ τὸν 5ο
αἰῶνα π.Χ., ποὺ ὁ Θεὸς ἀποφάσισε νὰ
ἀλλάξει τὴν ἀνθρώπινη πορεία διὰ τοῦ
ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ. Ἦταν τότε ποὺ
ἐκείνη ἡ θεία λάμψη τοῦ ἑλληνικοῦ
πνεύματος ἐφώτισε καὶ τὴν ἑλληνικὴ σκέψη, γιὰ νὰ
δημιουργήσει τὸν
χρυσοῦν αἰῶνα
τῆς Ἰατρικῆς, ἀπὸ
τὸν γιὸ τοῦ ἰατροῦ
Ἡρακλείδη καὶ τῆς
Πραξιθέας, κόρης
τῆς μαίας Φαιναρέτης: τὸν Ἱπποκράτη.
Ὁ Πλάτων
ἐχαρακτήρισε τὸν
Ἱπποκράτη ἰσάξιο
τοῦ Πολυκλείτου
καὶ τοῦ Φειδία. Ὁ
Ἀριστοτέλης στὰ
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Πολιτικὰ τὸν ἀποκάλεσε «Ἱπποκράτης
ὁ μέγας», ὁ Ἐρωτιανὸς ἰσάξιο τοῦ Ὁμήρου, ὁ Γαληνὸς ἀξιοθαύμαστο ἐφευρέτη
παντὸς ὡραίου, ὁ διάσημος ἰατρὸς Ἀλέξανδρος Τρουλινὸς τοῦ 6ου αἰῶνα μ.Χ.
«ἀρχαῖον σοφόν, ἀπολύτως θεῖον», καὶ
ἔκτοτε μέχρι καὶ σήμερα ἀναγνωρίσθηκε
ὡς ὁ πατὴρ τῆς Ἰατρικῆς.
Γιατί ὅμως; Ποιὰ ἦταν ἡ προσφορά
του; Ὁ Ἱπποκράτης ἀναμφισβήτητα ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ τὸν μεγάλο ἰατρὸ Πυθαγόρα καὶ τὴ σχολή του (580-489 π.Χ.),
ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων διατυπώνει τὸ
δόγμα ὅτι ὅλα τὰ ζῶντα ὄντα συνδέει μιὰ
στενὴ σχέση. Τὸν Ἀλκμαίωνα (500 π.Χ.),
τὶς ἀνατομίες καὶ τὰ πειράματα τῶν ζῴων
καὶ τὴν ἄποψή του ὅτι νόσος εἶναι ἡ
διαταραχὴ τῆς ἰσορροπίας τῆς δύναμης
τῆς ὕλης. Τὸν Ἡράκλειτο, ποὺ διατυπώνει
τὴν ἄποψη τῆς ἀέναης ἀλλαγῆς τῆς ὕλης
μὲ τὸ ἀπόφθεγμα «τὰ πάντα ῥεῖ».
Ὁ διαπρεπὴς ἱστορικὸς τῆς Ἰατρικῆς
Henry Sigerist ἔγραψε: «Οὐδενὸς ἰατροῦ
ἡ φήμη ὑπῆρξε μεγαλυτέρα ἐκείνης τοῦ
Ἱπποκράτη». Ἐπὶ δυόμιση χιλιάδες χρόνια διατηρεῖται ἀκμαῖος ὁ Ἱπποκρατικὸς
θρῦλος, καὶ ἡ διεθνὴς ἐπιστήμη ἀνανεώνει τὸν σεβασμό της στὴν κορυφὴ αὐτὴ
τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος. Τὸ
ἔργο τοῦ Ἱπποκράτη ἔχει μεταφρασθεῖ
σὲ ὅλες τὶς ἐπίσημες γλῶσσες, ὁ δὲ περίφημος ὅρκος ἀντανακλᾷ σαφῶς τὴν
Ἱπποκρατικὴ ἠθική.
Βασικὴ φιλοσοφία τῆς Ἱπποκρατικῆς
σκέψης εἶναι ἡ πίστη στὴν ἑνιαία ψυχοσωματικὴ ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ
ἄνθρωπος πάσχει ὡς σῶμα καὶ ὡς ψυχή.
Ὑγεία εἶναι ἡ σωστὴ σχέση τῶν τεσσάρων
χυμῶν τοῦ σώματος, αἵματος, φλέγματος,
ξανθῆς καὶ μελαίνης χολῆς, καὶ ἡ ἰσορροπία μὲ τὶς δυνάμεις τῆς φύσης.
Στὸ βιβλίο του Ἐπιδημιῶν τὸ πρῶτον
ὁ Ἱπποκράτης διατυπώνει τὴ θέση: «Λέ
γειν τὰ προγενόμενα. Γιγνώσκειν τὰ πα
ρεόντα, μελετᾶν ταῦτα. Ἀσκέειν περὶ τὰ

νουσήματα δύο. Ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν.
Ἡ τέχνη διὰ τριῶν. Τὸ νούσημα, ὁ νοσέων,
ὁ ἰητρός. Ὁ ἰητρὸς ὑπηρέτης τῆς τέχνης.
Ὑπεναντιοῦσθαι τῷ νοσήματι τὸν νοσέο
ντα μετὰ τοῦ ἰητροῦ χρή».

Ὁ διαπρεπὴς ἱστορικὸς
τῆς Ἰατρικῆς Henry
Sigerist ἔγραψε: «Οὐδενὸς
ἰατροῦ ἡ φήμη ὑπῆρξε
μεγαλυτέρα ἐκείνης τοῦ
Ἱπποκράτη». Ἐπὶ δυόμιση
χιλιάδες χρόνια
διατηρεῖται ἀκμαῖος
ὁ Ἱπποκρατικὸς θρῦλος,
καὶ ἡ διεθνὴς ἐπιστήμη
ἀνανεώνει τὸν σεβασμό
της στὴν κορυφὴ αὐτὴ τοῦ
ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ
πνεύματος. Τὸ ἔργο τοῦ
Ἱπποκράτη ἔχει μεταφρα
σθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐπίσημες
γλῶσσες, ὁ δὲ περίφημος
ὅρκος ἀντανακλᾷ σαφῶς
τὴν Ἱπποκρατικὴ ἠθική.
Στὴν ἰατρικὴ πράξη, λοιπόν, ὑπάρχουν τρία πράγματα: ἡ ἀρρώστια, ὁ ἄρρω
στος καὶ ὁ γιατρός. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς νόσου, οὐσιώδη καὶ κορυφαῖο ρόλο
παίζει ἡ διαπροσωπικὴ σχέση γιατροῦ
καὶ ἀσθενοῦς. Σχέση πνευματική, συνά
ντηση ψυχῆς, συναισθηματικὴ σύνδεση
μὲ τοὺς ἀσθενεῖς - Ἰατρικὴ τοῦ προσώ
που.
«Πολλοὶ ἄρρωστοι, ἂν καὶ γνωρίζουν
πὼς ἡ κατάστασή τους εἶναι πολὺ σο
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βαρή, γιατρεύονται ἐπιδεικνύοντας καρ
τερικότητα, χάρη στὴν καλοσύνη τοῦ
γιατροῦ» (Ἱπποκράτης).
Σήμερα, δυστυχῶς, στὴν τεχνοκρατούμενη ἰατρική, μερικὲς φορὲς οἱ ἰατροὶ δίδουν μεγαλύτερη προσοχὴ στὴν ἀρρώστια
(«ἐνδιαφέρον ἐπιστημονικὰ περιστατικό»,
λένε οἱ ἴδιοι), καὶ ὄχι ὅσο πρέπει στὸν
ἴδιο τὸν ἄρρωστο.
Ἡ Ἱπποκρατικὴ θέση εἶναι: ὁ γιατρὸς
κοντὰ στὴν κλίνη τοῦ ἀρρώστου. Στὴν
ἀντιμετώπιση τῆς νόσου ὁ γιατρὸς πρέ-

Ὁ Ἱπποκράτης μᾶς ἄφησε
ἕνα μεγάλο ἔργο μὲ πολλὰ
χρήσιμα καὶ μᾶς ὑπέδειξε
μεταξὺ ἄλλων τὸ ἠθικὸ
πλαίσιο μέσα στὸ ὁποῖο
πρέπει νὰ ζοῦμε, καθὼς
καὶ τὴν ἀναζήτηση τῶν
αἰτιῶν τῶν νόσων διὰ τῆς
ἐπιστημονικῆς ἔρευνας,
δηλαδὴ τὸν δρόμο
ποὺ πορεύεται σήμερα
ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη.
πει πάντα νὰ λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τὴν
ἱπποκρατικὴ ἀρχή: «Ἀσκέειν περὶ τὰ νου
σήματα δύο, ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν».
Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ δὲν ἀναφέρεται μόνο στὴν
ἐκτέλεση τῆς ἰατρικῆς πράξης, ἀλλὰ καὶ
στὴν παράλειψη τῆς ἐκτέλεσης ὅπου
πρέπει, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ βλάβη. Ἐπ’ αὐτοῦ, ὁ γιατρὸς βασίζεται στὴν
ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ τὴν πεῖρα.
Ὁ Ἱπποκράτης στὸ βιβλίο Νόμος
γράφει:
«3. Ὅποιος σκοπεύει νὰ ἀποκτήσει
ἀκριβῆ γνώση τῆς ἰατρικῆς πρέπει νὰ δι
αθέτει τὰ ἀκόλουθα προσόντα: ἰδιοφυΐα,

διδασκαλία, κατάλληλο περιβάλλον, συ
νεχῆ μάθηση ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία,
ἐργατικότητα καὶ χρόνο.
4. Ἔτσι ὁ κόσμος θὰ μᾶς θεωρεῖ για
τρούς, ὄχι μόνο κατ’ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ κατ’
οὐσίαν. Ἡ ἀπειρία εἶναι δυσάρεστο ἀπό
κτημα καὶ ἐπιζήμιο κεφάλαιο γιὰ ὅσους
τὴ σέρνουν μαζί τους νύχτα καὶ μέρα,
δὲν προσφέρει καμιὰ χαρὰν καὶ καμιὰν
ἀπόλαυση, ἀλλὰ τροφοδοτεῖ τὴ δειλία
καὶ τὴ θρασύτητα μόνο. Γιατὶ ἡ δειλία
φανερώνει ἀδυναμία καὶ τὸ θράσος ἔλλει
ψη πείρας. Δύο πράγματα ὑπάρχουν, ἡ
ἐπιστήμη, δηλαδὴ ἡ τέλεια γνώση, καὶ ἡ
σοφοφάνεια, ποὺ εἶναι πλήρης ἄγνοια
ντυμένη μὲ ἔνδυμα σοφίας».
Στὸν πρῶτο ἀφορισμὸ τοῦ Ἱπποκράτη ἀναφέρεται ὅτι ἡ πεῖρα εἶναι «σφα
λερή»: «Ὁ βίος βραχὺς ἡ δὲ τέχνη μακρὴ
ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ ἡ
δὲ κρίσις χαλεπή».
Στὸ Περὶ κρισίμων ἡμερῶν ἔργο τοῦ
Ἱπποκράτη ἀναφέρεται: «Μέγα μέρος
ἡγέομαι τῆς τέχνης τὸ δύνασθαι κατασκο
πέεσθαι περὶ τῶν γεγραμμένων ὀρθῶς.
Ὁ γὰρ γνοὺς καὶ χρεώμενος τούτοισιν,
οὐκ ἄν μοι δοκέει μέγα σφάλλεσθαι κατὰ
τὴν τέχνην». Δηλαδή, «Θεωρῶ σημαντικὸ
μέρος τῆς ἰατρικῆς τέχνης τὸ νὰ μπορεῖ
κανεὶς νὰ ἐκφέρει ὀρθὴ γνώμη γύρω ἀπὸ
ὅσα ἔχουν γραφεῖ. Αὐτὸς ποὺ ἔχει γνώση
τῶν πραγμάτων αὐτῶν καὶ ξέρει νὰ τὰ
χρησιμοποιεῖ σωστὰ δὲν θὰ διαπράξει
μεγάλα σφάλματα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
ἐπαγγέλματός του».
Στὸ βιβλίο Περὶ ἀρχαίης ἰατρικῆς συμβουλεύει τοὺς μαθητές του, «πρέπει στὴν
ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς νὰ ἔχετε ἕνα μέτρο
ἐκτιμήσεως τῶν πραγμάτων, καὶ αὐτὸ τὸ
μέτρο δὲν εἶναι οὔτε ἀριθμὸς οὔτε σταθ
μά, ἀλλὰ ἡ αἴσθηση τοῦ σώματος». Ἡ
αἴσθηση τοῦ ἀνθρώπινου σώματος εἶναι
λοιπὸν τὸ μέτρο τῆς ἀκριβοῦς ἐκτίμησης
τῶν πραγμάτων. Αὐτὸ σημαίνει λεπτομερῆ κλινικὴ ἐξέταση. Οἱ καλοὶ κλινικοὶ
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δὲν βασίζονται μόνο στὶς παρακλινικὲς
πληροφορίες, ἀλλὰ συνεκτιμοῦν ὅλα τὰ
δεδομένα.
Γιὰ τὴν πρόνοια τοῦ γιατροῦ πρὸς
τοὺς ἀσθενεῖς ὁ Ἱπποκράτης στὸ Προ
γνωστικὸν ἀναφέρει: «Ὁ καλύτερος για
τρός, κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι ἐκεῖνος
ποὺ γνωρίζει ἀπὸ πρὶν τὰ πράγματα.
Γνωρίζοντας ἀπὸ πρὶν τὰ πράγματα καὶ
ἐκθέτοντας στοὺς ἀρρώστους τὰ παρό
ντα, τὰ περασμένα καὶ τὰ μέλλοντα νὰ
συμβοῦν, ὅσα αὐτοὶ παραλείπουν νὰ
ἐκθέσουν σὲ αὐτόν, τοὺς πείθει ὅτι ξέ
ρει τὴν κατάστασή τους καλύτερα ἀπὸ
κάθε ἄλλον, ὥστε δὲν διστάζουν ἐκεῖνοι
νὰ ἐμπιστευθοῦν σὲ αὐτὸν τὴ θεραπεία
τους. Καὶ ἐκεῖνος τότε θὰ κατορθώσει νὰ
τοὺς γιατρέψει μὲ τέλειο τρόπο, γιατὶ ἀπὸ
τὴν παροῦσα κατάσταση μπορεῖ νὰ προ
βλέψει τὴν ἔκβαση τῆς ἀσθένειάς τους».
Τὸ νὰ θεραπεύσει ὁ γιατρὸς ὅλους
τοὺς ἀσθενεῖς εἶναι ἀδύνατον. Ὁ γιατρὸς
δὲν δύναται πάντοτε νὰ θεραπεύει, ὅμως
δύναται πάντοτε νὰ παρηγορεῖ(!).
Κανόνες σπουδαίους θεωρεῖ ὁ Ἱπποκράτης τὴν ἤρεμη ἀντιμετώπιση τῶν
ἀντιρρήσεων τῶν ἀρρώστων, τὴν ὑπομονὴ
καὶ τὴν ψυχραιμία στὴν ἀντιμετώπιση
τῶν δυσκολιῶν ποὺ προκύπτουν. Προτρέπει τὸν γιατρὸ νὰ συγκαλεῖ συμβούλιο,
ὅταν ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ τὴν κατάσταση ποὺ
ὑπάρχει, εἰς τὰ ὁποῖα ὅμως συμβούλια οἱ
γιατροὶ δὲν πρέπει νὰ καταφεύγουν σὲ
βίαιες διενέξεις, καὶ τονίζει ὅτι ὁ γιατρὸς
πρέπει νὰ μὴν ξεχνᾷ ὅτι, ὅταν ὑπάρχει
ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὑπάρχει ἀγάπη
καὶ γιὰ τὴν τέχνη.
Στὸ 6 ο ἐδάφιο τῶν παραγγελιῶν:
«Ἐὰν ὑπάρχει λόγος νὰ βοηθήσετε κά
ποιον ἄνθρωπο, ξένο ἢ φτωχό, τότε πρέ
πει νὰ προσφέρετε τὶς ὑπηρεσίες σας
μὲ ἐξαιρετικὴ προθυμία. Γιατὶ ἡ ἀγάπη
τῶν ἀνθρώπων συνοδοιπορεῖ μὲ τὴν
ἀγάπη τῆς ἐπιστήμης («ἢν γὰρ παρῇ φι
λανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη»).

Μὴ ζητᾶτε, ὅταν καλεῖσθε νὰ ἐξετάσετε
ἕναν ἀσθενῆ, νὰ καθορίζετε ἀπὸ πρὶν τὴν
ἀμοιβή σας. Εἶναι σωστὸ νὰ ἐνδιαφέρε
στε γιὰ τὴ δημιουργία περιουσίας, ἀλλὰ
μακρὰν τῆς ἀπληστίας».
Ἂς παρακολουθήσουμε τί λέει ὁ μεγάλος Δάσκαλος γιὰ τὰ προσόντα μὲ τὰ
ὁποῖα πρέπει νὰ κοσμεῖται ὁ γιατρός.
Ὁ γιατρὸς πρέπει νὰ λαμβάνει ὑπ’
ὄψιν του καὶ νὰ σέβεται τὴν ἐλευθερία
ποὺ τοῦ δίνει ὁ ἀσθενής, γιατὶ οἱ ἀσθενεῖς εἶναι ὑποταγμένοι στὸν γιατρό.

Ὁ γιατρὸς ἔρχεται
νὰ ὑπηρετήσει καὶ νὰ
προστατεύσει, στὰ μέτρα
τοῦ ἀνθρωπίνως δυνατοῦ,
τὴν ὑγεία, ὡς τὸ πολύτιμο
ἀγαθὸ τῆς ζωῆς. Ἔρχεται
σάν «Καλὸς Σαμαρείτης»,
ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον
στοὺς πληγωμένους ἀπὸ
τὰ ποικίλα ἀτυχήματα
τῆς ζωῆς.
«Ὁ ἰατρὸς πρέπει νὰ εἶναι σεμνός,
εὐπρεπής, ἀπροσποίητος, νὰ ἔχει πά
ντοτε πρὸ ὀφθαλμοῦ τὴν ἁγιότητα τοῦ
ἐπαγγέλματος, νὰ μὴν εἶναι φθονερὸς
μηδὲ νὰ ζηλοτυπεῖ τοὺς συναδέλφους
του. Μακρὰν ἀπ’ αὐτὸν ἡ οἴησις, ἡ ἀλα
ζονεία, ἡ φιλοχρηματία καὶ ἡ αἰσχροκέρ
δεια. Μακρὰν ὡσαύτως ἀπὸ πάσης πρὸς
ἰσχυροὺς κολακείας καὶ δουλοπρεποῦς
χαμερπείας.
Νὰ ἀποφεύγει παντὶ τὰς λογομαχίας
καὶ ἔριδας. Αἱ ἀντιρρήσεις του νὰ προ
βάλλονται μετὰ γλυκύτητος καὶ ἁπλό
τητος.
Ἐν γένει δέ, νὰ σέβεται τὶς γυναῖκες
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καὶ νὰ εἶναι πρόθυμος περὶ τὴν ἐκτέλε
σιν τῶν ὑποχρεώσεων αὐτοῦ καὶ νὰ εἶναι
θεοσεβής, πλὴν οὐχὶ δεισιδαίμων».
Ἀναφέρομαι στὸν Ἱπποκρατικὸ ὅρκο:
«Νὰ θεωρῶ μὲν τὸν διδάσκαλόν μου
εἰς τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἴσον πρὸς τοὺς
γονεῖς μου καὶ κοινωνὸν τοῦ βίου μου

Τό «θεραπεύειν»
ἀνεγνωρίσθη ἀνέκαθεν
ὡς πράξη ἱερή,
καὶ ἐπιβάλλεται πάντοτε
νὰ ἀσκεῖται μὲ κανόνες
ἀνθρωπιᾶς,
μεγαλοψυχίας,
ἀφοσίωσης, εὐσπλαχνίας
καὶ ἀφιλοκέρδειας. Εἶναι
προσφορὰ θυσιαστικῆς
ἀγάπης, μιᾶς ἀγάπης
σταυρωμένης
καὶ θυσιαστικῆς.
Ὁ γιατρὸς πορεύεται
σὰν σταυροφόρος αὐτῆς
τῆς ἀγάπης, θεραπεύο
ντας τὰ ἀσθενήματα
τῶν ἀδυνάτων.

ὑπηρέτηση τοῦ ἀληθοῦς συμφέροντος
τοῦ ἀσθενῆ.
Ὁ μέγας Ἱπποκράτης ὁρκίζει τοὺς
ἰατρούς:
α) Νὰ μὴ δώσουν φάρμακα εὐθανασίας, ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ τοὺς ζητηθοῦν:
«Οὐ δώσω δὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς
θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην
τοιήνδε». Οὐδὲ καὶ διακοπῆς κυήσεως:
«Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον
δώσω».
β) Νὰ τηροῦν τὸ ἰατρικὸ ἀπόρρητο:
«Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπηίῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω,
ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώ
πων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω,
σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ
τοιαῦτα».
Ἐπίσης, νὰ μὴν ἐκτελέσουν καμμία
πράξη ποὺ ἐνδεχομένως θὰ βλάψει τὴν
ὑγεία τοῦ ἀρρώστου. Καὶ τελικά: «Ἁγνῶς
δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ
τέχνην τὴν ἐμήν».
Ὁ Ἱπποκράτης μᾶς ἄφησε ἕνα μεγάλο
ἔργο μὲ πολλὰ χρήσιμα καὶ μᾶς ὑπέδειξε μεταξὺ ἄλλων τὸ ἠθικὸ πλαίσιο μέσα
στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ζοῦμε, καθὼς καὶ
τὴν ἀναζήτηση τῶν αἰτιῶν τῶν νόσων διὰ
τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, δηλαδὴ τὸν
δρόμο ποὺ πορεύεται σήμερα ἡ ἰατρικὴ
ἐπιστήμη.

Χριστιανὸ πρότυπο

καὶ τὰ νενομισμένα νὰ τοῦ ὀφείλω καὶ
τοὺς ἄρρενας ἐκγόνους αὐτοῦ ἴσους πρὸς
ἀδελφούς μου νὰ θεωρῶ καὶ νὰ τοὺς δι
δάξω τὴν τέχνην ταύτην, ἐὰν ἀπαιτηθῇ νὰ
μάθουν, ἀμισθὶ ἄνευ ἄλλης συμφωνίας».
Ἐπίσης, ὁ Ἱπποκρατικὸς ὅρκος ἀναφέρεται σὲ μεγάλα ἰατρικοκοινωνικὰ θέματα, ὅπως: ἡ ἄμβλωση, ἡ εὐθανασία,
τὸ ἰατρικὸ ἀπόρρητο, ὁ σεβασμὸς τοῦ
ἀνθρώπου, ἀνεξάρτητα ἂν εἶναι ἄνδρας
ἢ γυναίκα, ἐλεύθερος ἢ δοῦλος, καὶ ἡ

Ἡ τιμητικὴ θέση ποὺ εἶχε τὸ λειτούργημα τοῦ ἰατροῦ στὸν ἀρχαῖο κόσμο ὄχι
μόνο ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ
διδασκαλία, ἀλλὰ καὶ ἀπέκτησε ἰδιαίτερη
καταξίωση.
Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ ἰατρὸς
τιμᾶται δεόντως, θεωρούμενος θεῖον
πρόσωπον. «Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρεί
ας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν
ἔκτισεν ὁ Κύριος». Ὁ Θεός «ἔδωκεν
ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν
τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ».
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Ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἐκτίμηση ποὺ ἀπονέμει ὁ χριστιανισμὸς στὸ πρόσωπο τοῦ
ἰατροῦ ἀπορρέει ἀπὸ τὴ σπουδαιότητα
ποὺ ἀποδίδει ἡ Ἐκκλησία στὸ σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου καὶ γενικὰ στὴν ὑγεία.
Τὸ σῶμα, κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή, ὡς
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι «καλὸν λί
αν». Εἶναι ἕνα θαυματουργικὸ ἐργαστήριο, ποὺ μέσα του συντελοῦνται οἱ μυστηριώδεις λειτουργίες τῆς ζωῆς. Εἶναι τὸ
στοιχεῖο ποὺ παρέλαβε ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν ἐνανθρώπησή του.
«Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο», μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Ἰω., α΄ 14).
Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἱερότητα,
γιατὶ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, ναὸς τοῦ Θεοῦ, κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄
Κορ., στ΄ 19).
Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὐλογεῖ καὶ
ἁγιάζει κάθε γνώση καὶ ἐπιστήμη ποὺ
ἔρχεται νὰ βοηθήσει καὶ νὰ στηρίξει τὸν
ἄνθρωπο. Παράλληλα, στέκεται μὲ κριτικὴ στάση, ἐλέγχοντας κάθε κατάχρηση
καὶ ὑπέρβαση ποὺ ἀναιρεῖ τὴν ἀγάπη,
αὐτονομεῖ τὴ γνώση καὶ τὴ μετατρέπει σέ
«ὕβριν» κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου, μεταβάλλοντας ἔτσι τὸ πρόσωπο
σὲ ὄργανο πειραματισμοῦ καὶ ἐκμεταλλεύσεως.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε
τὸν Πλάτωνα, ποὺ λέγει: «Πᾶσα ἐπιστήμη
χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης
ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται».
Ὁ γιατρὸς ἔρχεται νὰ ὑπηρετήσει καὶ
νὰ προστατεύσει, στὰ μέτρα τοῦ ἀνθρωπίνως δυνατοῦ, τὴν ὑγεία, ὡς τὸ πολύτιμο
ἀγαθὸ τῆς ζωῆς. Ἔρχεται σάν «Καλὸς
Σαμαρείτης», ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον
στοὺς πληγωμένους ἀπὸ τὰ ποικίλα ἀτυχήματα τῆς ζωῆς.
Ὁ γιατρός, κατὰ τὴν ἄσκηση καὶ τοῦ
λειτουργήματός του πρὸς προστασία ἢ
ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ συνανθρώπου του, ἀναδεικνύεται τὸ κατ’ ἐξοχὴν

πρόσωπο τῆς ἀγάπης, γιατὶ ἀποδέχεται
τὸν ἄλλον, τὸν πλησίον, ὅπως εἶναι, καὶ
μάλιστα στὸν πόνο καὶ στὴν ἀσθένειά
του.
Γι’ αὐτὴν τὴν ἔμπρακτη θυσία, ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας τὸν
ὕμνο τῆς ἀγάπης, μᾶς ἀναφέρει: «Ἐὰν
ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ
τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα
χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. [...]
Ἡ ἀγάπη [...] οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς. [...] Ἡ
ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει».
Ἡ ἰατρική, διακονώντας σωστὰ τὸν
ἄνθρωπο, ὑπηρετεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τὸν ἀγῶνα
τοῦ ἰατροῦ καὶ προσεύχεται οἱ λειτουργοὶ
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης νὰ ἔχουν νοῦν
φωτισμένο, καρδίαν καθαρὰν καὶ χέρια
χαριτωμένα, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὴ ζωή,
ποὺ ἔχει ἀδιαπραγμάτευτη ἀξία. Ὑπὸ τὸ
φῶς τῆς Ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας, ἡ
ἰατρικὴ πράξη θεωρεῖται ἱερουργία. Ὁ
ἰατρὸς λοιπὸν πρέπει νὰ αἰσθάνεται ἱερουργός, καὶ ὄχι παραγωγὸς ὑγείας.
Τό «θεραπεύειν» ἀνεγνωρίσθη ἀνέκαθεν ὡς πράξη ἱερή, καὶ ἐπιβάλλεται πάντοτε νὰ ἀσκεῖται μὲ κανόνες ἀνθρωπιᾶς,
μεγαλοψυχίας, ἀφοσίωσης, εὐσπλαχνίας
καὶ ἀφιλοκέρδειας. Εἶναι προσφορὰ θυσιαστικῆς ἀγάπης, μιᾶς ἀγάπης σταυρωμένης καὶ θυσιαστικῆς. Ὁ γιατρὸς
πορεύεται σὰν σταυροφόρος αὐτῆς τῆς
ἀγάπης, θεραπεύοντας τὰ ἀσθενήματα
τῶν ἀδυνάτων. Θλιβόμενος, κακουχούμενος, καὶ πολλὲς φορὲς διωκόμενος.
Ὁ γιατρὸς μπορεῖ νὰ γίνει ἀληθινός «Κυρηναῖος», ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν
ἀσθενῆ στὴν ἄρση τοῦ σταυροῦ του καὶ
ποὺ θὰ σταθεῖ δίπλα του συνοδοιπόρος
στὸν ὀδυνηρὸ πολλὲς φορὲς δρόμο τῆς
ἐξόδου του ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωή.
Ὁ γιατρός, γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν
ἀσθενῆ, πρέπει νὰ ἔχει συγχρόνως δύο
προσόντα: ἐπιστημονικὴ γνώση, ἀλλὰ καὶ
ἀγάπη. Ἂν ἔχει ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ
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Ὁ γιατρός,
γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν
ἀσθενῆ, πρέπει νὰ ἔχει
συγχρόνως δύο προσόντα:
ἐπιστημονικὴ γνώση,
ἀλλὰ καὶ ἀγάπη.
Ἂν ἔχει ἐπιστημονικὴ
γνώση καὶ δὲν ἔχει ἀγάπη,
δὲν θὰ βοηθήσει.
Ἂν ἔχει ἀγάπη καὶ
δὲν ἔχει ἐπιστημονικὴ
γνώση, πάλι δὲν μπορεῖ
νὰ βοηθήσει.

δὲν ἔχει ἀγάπη, δὲν θὰ βοηθήσει. Ἂν ἔχει
ἀγάπη καὶ δὲν ἔχει ἐπιστημονικὴ γνώση,
πάλι δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσει.
Ἔσκυψα γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια στὸ
κρεβάτι τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. Ἀπὸ τὸ
πεδίο τῆς μάχης μὲ τὴν ἀρρώστια καὶ τὸν
θάνατο πολλὲς φορὲς ἀποχωροῦσα νικητής, ἐνίοτε ὅμως ἀποχωροῦσα νικημένος,
καὶ ἤμουν τότε ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος «ἐπ’ ἀλλοτρίαις ξυμφοραῖς ἰδίας
καρποῦται λύπας».
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
Ἐπίτιμος Διευθυντὴς
Ἰατρικῆς Ὑπηρεσίας
Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων
Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητὴς
Παθολογίας ΕΚΠΑ
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ*

Εἰσαγωγή
Ἀνθρωπομορφισμὸς ὀνομάζεται ἡ ἀπόδοση στοὺς θεοὺς ἀνθρωπίνων γνωρισμάτων
στὴ μορφή, στὴ συμπεριφορὰ καὶ στὸν τρόπο ζωῆς τους.
Ὁ ἀνθρωπομορφισμὸς ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ
ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῶν θεῶν στὴν
ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ μυθολογία.
Γενικώτερο χαρακτηριστικὸ τῶν ἑλληνικῶν
θεοτήτων εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἀνθρωπομορφισμός τους, ἡ τάση δηλαδὴ νὰ ἀποδίδονται
στοὺς θεοὺς ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά,
τόσο ἀδυναμίες, ὅσο καὶ ἀρετές. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ ὅλες τὶς
ἀναπαραστάσεις τῶν ἑλληνικῶν θεοτήτων
αὐτοὶ ἐμφανίζονται μὲ ἀνθρώπινη μορφή.
Κατὰ τὸν Κάντ, αἰτία τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ εἶναι ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ
φαντασθεῖ λογικὸ ὄν, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἔχει τὴν
εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, ὅλες οἱ παλαιότερες θρησκεῖες ἦταν περίπου ἀνθρωπόμορφες (Αἴγυπτος, Περσία) ἕως πλήρως
ἀνθρωπόμορφες (ἑλληνικὴ μυθολογία).

Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα, ὅλες οἱ θρησκεῖες
ἔχουν τὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ
τοῦ «θείου», εἶναι δηλαδὴ ἀνθρωπόμορφες.
Τοῦτο τὸ γεγονὸς ἦταν ποὺ ἔκανε τὸν Γάλλο φιλόσοφο Μέγερσον νὰ ὁμολογήσει ὅτι
ὁ ὅρος αὐτὸς εἶναι ἀναπόφευκτος, γιατὶ
διαφορετικὰ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀντίληψη
τοῦ «θείου». Μάλιστα, κατὰ τοὺς πρώτους
χρόνους τοῦ χριστιανισμοῦ δημιουργήθηκε
ἡ αἵρεση τῶν «Ἀνθρωπομορφιτῶν», ποὺ
ὑποστήριζαν ὅτι, ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν
ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση, ἄρα
ἔχει μορφὴ ἀνθρώπου. Πάνω στὸ θέμα αὐτὸ
ὑπάρχει μιὰ ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας, ποὺ ξεκαθαρίζει τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ
στὴν Ἁγία Γραφή.
Πολλοὶ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι καταδίκασαν
τὸν ἀνθρωπομορφισμό (Ξενοφάνης ὁ Ἐλεάτης κ.ἄ.), καὶ αὐτοὺς ἀκολούθησαν ἀργότερα
οἱ Πατέρες τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας,
γιὰ νὰ φθάσουμε νὰ καταφέρονται γιὰ τὰ
πρόσωπα τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας, ἀποκαλώντας τελικὰ καὶ γενικὰ ὅλους αὐθαίρετα
τοὺς Ἕλληνες ὡς «εἰδωλολάτρες».

* Οἱ στίχοι τοῦ Ὁμήρου εἶναι παρμένοι ἀπὸ τὴ μετάφραση τῶν Ν. Καζαντζάκη καὶ Ἰ. Θ. Κακριδῆ.
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Ἀνθρωπομορφισμὸς στὸν Ὅμηρο
Μὰ τώρα καιρὸς εἶναι νὰ ἀσχοληθοῦμε
μὲ τὸν ἀνθρωπομορφισμὸ τῶν θεῶν στὸν
ὁμηρικὸ κόσμο.
Ὁ κόσμος καὶ οἱ θεοὶ τοῦ Ὁμήρου
ἀκολουθοῦν τὶς παραδόσεις τῶν λαῶν τῆς
ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ὁ ἄνθρωπος ἀνακαλύπτει τοὺς θεοὺς μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ
ζωή του καὶ φτιάχνει ἕνα πάνθεον θεῶν ποὺ
προσεγγίζουν τὴ ζωή του. Θεοὶ ποὺ μποροῦν
νὰ ἐρωτεύονται, νὰ ὀργίζονται, νὰ ὁμιλοῦν,
θεοὶ ποὺ δημιουργοῦν καὶ συνδέονται μὲ
σχέσεις γάμου καὶ σχέσεις γονέα καὶ τέκνων.
Παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ Ἕλληνες μπόρεσαν
νὰ δημιουργήσουν μοναδικοὺς θεούς, ποὺ τὰ
πρότυπα καὶ τὰ ὀνόματά τους δὲν μποροῦν
νὰ γίνουν κατανοητά, ἂν κάποιος τὰ προσεγγίσει ἐπιφανειακά. Ἡ λέξη θεὸς εἶναι κατηγορούμενο, τὰ ὀνόματα τοῦ θεοῦ ὑποκείμενο,
οἱ ἑλληνικοὶ θεοὶ ἐμφανίζονται ὡς πρόσωπα
καὶ ὄχι ὡς ἐτυμολογικὴ ἰδέα ἢ ἔννοια. Δὲν
μίλησαν ποτὲ οἱ Ἕλληνες στὰ κείμενά τους
γιὰ τοὺς θεοὺς μὲ ἐκφράσεις ὅπως, «αὐτὴ
ἡ καταιγίδα εἶναι ὁ Δίας» ἤ «ἡ ἐμπειρία τοῦ
ἐρωτισμοῦ ἦταν ἡ Ἀφροδίτη». Συναντᾶμε
ὅμως κατὰ κόρον ἐκφράσεις ὅπως «ὁ Δίας
ἀστράφτει» ἤ «ἡ Ἀφροδίτη χαρίζει τὰ κάλλη
της». Ἡ δομὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας γιὰ τὰ
ἔργα τῶν θεῶν τοὺς διαφοροποιεῖ ἀπὸ κάθε
πρωτόγονη μορφὴ θεῶν τῆς φύσης.
Οἱ μεγάλοι ἀρχαῖοι ποιητές μας, καὶ κατ’
ἐξοχὴν ὁ Ὅμηρος καὶ ὁ Ἡσίοδος, παρουσίασαν τοὺς θεοὺς ὡς σῶμα καὶ πνεῦμα
ἕνα, μὲ ἀνθρώπινα χαρακτηριστικὰ καὶ προσωπικότητα, νοῦ ποὺ ὑπερβαίνει τὴ νόηση
τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων. Παρ’ ὅλα αὐτά, δὲν
ἐμφανίζεται οὔτε ὁ Δίας πάντοτε ὡς παντογνώστης, ἀλλὰ ὡς προσωπικότητες οἱ
θεοὶ ἐπισκέπτονται τὸν ναό τους καὶ δὲν
περιορίζονται μόνο στὰ λατρευτικά τους
ἀγάλματα. Ἐμφανίζονται στοὺς ἀνθρώπους
μὲ διάφορες ἀνθρώπινες μορφές, ὅπως ἡ
Ἀφροδίτη παίρνει τὴ μορφὴ γερόντισσας,
γιὰ νὰ δώσει μήνυμα στὴν Ἑλένη:

«καὶ τῆς μιλάει, μιᾶς γνέστρας παίρνοντας
γερόντισσας τὸ θῶρι [...]
Μὲ τούτη μοιάζοντας ἡ ἀρχόντισσα τῆς μί
λησε Ἀφροδίτη». (Γ 386, 389)
Ἡ Ἀθηνᾶ παίρνει τὴ μορφὴ τοῦ Δηίφοβου, γιὰ νὰ ἀλλάξει τὴ γνώμη τοῦ Ἕκτορα
καὶ νὰ μονομαχήσει μὲ τὸν Ἀχιλλέα:
«Κι ἐκείνη ἀφήνοντάς τον, ἔτρεξε στὸν
Ἕχτορα τὸν γαῦρο,
τοῦ Διήφοβου τὸ διῶμα παίρνοντας καὶ τὴν
τρανὴ φωνή του». (Χ 226-227)
Κι ἀλλοῦ ἡ Ἀθηνᾶ, γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς
Ἀργῖτες:
«Κι ἐκείνη μὲς στοὺς Τρῶες ἐχώθηκε, μ’ ἕνα
θνητὸ παρόμοια,
μὲ τὸν Λαόδοκο, τοῦ Ἀντήνορα τὸν γιὸ τὸν
πολεμάρχο,
κι ὁλοῦθε τὸν ἰσόθεο Πάνταρο ζητοῦσε, ἂν
θὰ τὸν ἔβρει». (Δ 86-88)
Ὁ Ποσειδώνας ἐνισχύει τοὺς Ἀργῖτες:
«Μὰ ὁ κοσμοσείστης, κοσμοκράτορας ὡς
φάνη Ποσειδώνας
ἀπ’ τὴν βαθιὰ φτασμένος θάλασσα, γκαρδι
ώνει τοὺς Ἀργῖτες,
τοῦ Κάλχαντα τὸ διῶμα παίρνοντας καὶ τὴν
τρανὴ φωνή του». (Ν 3-45)
Οἱ Ὀλύμπιοι δὲν δίσταζαν νὰ συγκρουσθοῦν σῶμα μὲ σῶμα μὲ τὸν ἄνθρωπο, ὅπως:
Ἡ Ἀφροδίτη μὲ τὸν Διομήδη:
«Κι ὡς κυνηγώντας τὴν ἐπρόφτασε μὲς στὸ
πολὺ τ’ ἀσκέρι,
παίρνοντας φόρα ὁ γιὸς τοῦ ἀντρόκαρδου
Τυδέα τὴν κονταρεύει
μ’ ἕνα του πήδημα καὶ ξώδερμα στὸ χέρι τὴν
λαβώνει». (Ε 334)
Ὁ Ἄρης μὲ τὸν Διομήδη:
«Κάποιος θεὸς τὸν παραστέκεται καὶ τὸν
γλιτώνει πάντα.
Καὶ τώρα νάτος ὁ Ἄρης δίπλα του μὲ ἀνθρώ
που θῶρι στέκει». (Ε 603-604)
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Καὶ κάπου ἀλλοῦ ξανανταμώνουν στὴ
μάχη:
«Δεύτερος χύθηκε ὁ βροντόφωνος ἀπάνω
του Διομήδης,
καὶ τὸ κοντάρι του τὸ χάλκινο σπρώχνει ἡ
Ἀθηνᾶ Παλλάδα
στὸ κατωκοῖλι τοῦ Ἄρη ὁπού ’δενε τρογύρω
του τὸ ζῶμα.
Ἐκεῖ τὸν βρῆκε καὶ τοῦ ξέσκισε τὸν ὄμορφή
του σάρκα
καὶ τὸ κοντάρι πίσω ἀνέσπασε κι ὁ σιδερέ
νιος Ἄρης
ἐμούγκρισε θαρρεῖς καὶ φώναζαν ἐννιὰ χι
λιάδες, δέκα
θνητοὶ τρανὸ ποὺ ἀνοίξαν πόλεμο καὶ κο
νταροχτυπιοῦνται». (Ε 855-861)
Ὁ Φοῖβος-Ἀπόλλωνας παίζει πρωταρχικὸ καὶ καθοριστικὸ ρόλο στὴ μονομαχία
τοῦ Πάτροκλου μὲ τὸν Ἕκτορα:
«Τὶ ὁ Φοῖβος ἦρθε κατεπάνω του στὴν ἄγρια
μέσα μάχη
τρομαχτικός. Καὶ δὲν τὸν ἔνιωσε στὴν τα
ραχὴ τὴν τόση,
κλεφτάτα ὅπως ἐρχόταν πάνω του μὲς σὲ
πυκνὴν ἀντάρα.
Πίσω του ἐστάθη καὶ τοῦ χτύπησε κι ὤμους
φαρδιοὺς καὶ πλάτες
μὲ τὴν παλάμη του καὶ σβούριξαν τὰ μάτια
του ἀπ’ τὴ ζάλη.
Κι ὁ Φοῖβος τότε ἀπ’ τὸ κεφάλι του πετάει
τὸ κράνος χάμω». (Π 788-793)
Οἱ θεοὶ μποροῦσαν νὰ ὀργίζονται, ὅπως:
Ἡ Ἥρα στὸν Δία λέγοντας:
«Τῆς Ἥρας ὅμως ἐξεχείλισε στὰ στήθη ἡ
ὀργὴ καὶ τοῦ ’πε». (Δ 24)
Κι ὁ Δίας ἀνταπάντησε:
«Συχύστη τότε ὁ Δίας κι ἀπήντησε
ὁ νεφελοστοιβάχτης». (Δ 30)
Κι ἡ Ἀθηνᾶ, ποὺ ἦταν παροῦσα στὴ
διαμάχη:
«Αὐτὰ εἶπε, κι ἡ Ἀθηνᾶ μουρμούρισε, μαζί
της κι ἡ Ἥρα κάτι·

κοντὰ κοντὰ ἐκαθόνταν κι ἔκλωθαν κακὰ
στοὺς Τρῶες κι οἱ δυό τους.
Ἀμίλητη ἡ Ἀθηνᾶ ἐκρατήθηκε καὶ σώπαινε,
κι ἂς τά ’χε
μὲ τὸν πατέρα Δία κι ἂς ἔνιωθε βαρὺ θυμὸ
στὰ φρένα». (Δ 20-23)
Ἄλλοτε οἱ θεοὶ μποροῦσαν νὰ τραντάζονται στὰ γέλια:
«Κι ὁ μέγας οὐρανὸς ἐβρόντηξε, κι ὁ Δίας
ἀκούγοντάς τους
ψηλὰ ἀπ’ τὸν Ὄλυμπο ποὺ ἐκάθουνταν
γελοῦσε ἀπ’ τὴ χαρά του». (Φ 388-389)
Μὰ καὶ ἡ Ἀθηνᾶ τὸν Ἄρη χτυπώντας
τον κατάσβερκα μὲ μιὰ πέτρα θεόρατη κι
ἀγκαθωτὴ καὶ μαύρη:
«Γελώντας τοῦ φώναξε κι ὅλο καμάρι τοῦ
’πε:
Ἄμυαλε ἐσύ, ποὺ δὲν κατάλαβες ἀκόμα πό
σο ἐγὼ εἶμαι
πιὸ δυνατή σου, μόνο γύρεψες νὰ μετρηθεῖς
μαζί μου». (Φ 409-411)
Κι ἄλλοτε μποροῦσαν οἱ θεοὶ νὰ ὑποφέρουν καὶ νὰ θρηνοῦν, ὅπως ὁ Ἄρης μετὰ
ἀπὸ τὸ κοντάριασμά του ἀπὸ τὸν Διομήδη:
«Κι εἶπεν ὁ Δίας ταυροκοιτώντας τον ὁ νε
φελοστοιβάχτης.
Τί μοῦ ’ρχεσαι κοντὰ πεντάγνωμε καὶ κλα
ψουρίζεις τώρα». (Ε 888-889)
Ὁ ἔρωτας γιὰ τοὺς θεοὺς δὲν ἔχει
ἀνθρώπινους περιορισμούς, ὅπως χαρακτηριστικὰ ὁ Δίας περιγράφει τοὺς ἔρωτές του
στὴν Ἥρα:
«Καὶ τότε ὁ Δίας τῆς ἀποκρίθηκεν ὁ νεφε
λοστοιβάχτης:
Ἥρα, γιὰ πέρα ἐκεῖ κι ἀργότερα μπορεῖς νὰ
ξεκινήσεις,
μόν’ ἔλα τώρα νὰ πλαγιάσουμε, τὸν πόθο
νὰ χαροῦμε.
Ποτὲ θνητῆς γυναίκας ἔρωτας γιὰ καὶ θεᾶς
ὣς τώρα
τόσο στὰ στήθη μου δὲ φούντωσε νὰ πνίξει
τὴν καρδιά μου,
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μηδὲ καὶ τότε σὰν ἀγάπησα τοῦ Ἰξίονα τὴ
γυναῖκα,
ποὺ τὸν Πειρίθοο γιὸ μοῦ ἐχάρισε, θεὸ στὴ
φρονιμάδα,
μηδὲ τοῦ κοσμολόητου Φοίνικα τὴν κόρη
ὡς ἀγαποῦσα,
ποὺ τὸ Ραδάμανθη μοῦ ἐγέννησε καὶ τὸν
ἰσόθεο Μίνω,
μηδὲ καὶ τὴ Σεμέλη ἐπόθησα καὶ τὴν Ἀλκμή
νη τόσο,
ποὺ ἡ πρώτη ἐγέννησε τὸ Διόνυσο, χαρὰ
στὴν οἰκουμένη,
τὸν Ἡρακλῆ στὴ Θήβα ἡ δεύτερη, δικό μου
γιὸ ἀντρειωμένο,
κι οὐδὲ τὴ ρήγισσα τὴ Δήμητρα τὴν ὀμορ
φομαλλοῦσα,
γιὰ τὴ Λητὼ τὴν κοσμοξάκουστη γιὰ καὶ τὴν
ἴδια ἐσένα,
στὸν ὅσο πόθο κι ὅσον ἔρωτα γιὰ σένα νιώ
θω τώρα». (Ξ 312-328)
Ὁ Ὅμηρος γράφει, «κι οἱ ἔρωτες τῶν
Ἀθανάτων δὲν μένουν ἄκαρποι». Ὁ Ποσειδώνας εἶχε 39 παιδιὰ ἀπὸ τὶς ἐρωτικές του
περιπέτειες, ὁ Δίας ἦταν ἰσχυρὸς ἀνταγωνιστής του, καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἀθάνατοι ἦταν
ἀρκετὰ καρπεροί. Ἔτσι δημιουργεῖται τὸ γένος τῶν ἡρώων, καὶ ἀργότερα ὁ λαὸς δὲν δίστασε νὰ ἐγκωμιάσει κάθε νικητὴ σὰν ἥρωα
ἀπόγονο θεῶν (Ἡρακλῆς-Δίας, ἈχιλλέαςΘέτις, Αἰνείας-Ἀφροδίτη, Σαρπηδόνας-Δίας).
Οἱ θεὲς τῶν Ἀθανάτων δὲν ἀποτελοῦν
ἐξαίρεση. Ἄλλοτε ὑποτάσσονται «γαμῆναι»,
ὅπως ἡ Ἀφροδίτη μὲ τὸν Ἀγχίστη, καὶ ἄλλοτε ἐμφανίζονται ὡς ἀδάμαστες παρθένες,
ὅπως ἡ Ἀθηνᾶ καὶ ἡ Ἄρτεμις. Στὴν Ἀρκαδία
ἡ Δήμητρα ἐμφανίζεται ὡς Δήμητρα Ἐρινύς,
ὅταν βάσει τοῦ μύθου ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ
τὸν Ποσειδῶνα παρὰ τὴ θέλησή της.
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ ποὺ ἔχει
ἀποδοθεῖ στοὺς θεοὺς εἶναι τό «αἰὲν ἐόντες»
δηλαδὴ αἰωνίως ὑπάρχοντες.
«Ἀπάνω στὸν ἀρμὸ καὶ χύνουνταν τὸ ἀθά
νατό της αἷμα,
ὁ ἰχώρας, ποὺ μὲς στῶν τρισεύτυχων θεῶν
κυλάει τὶς φλέβες·

ψωμὶ δὲν τρῶν μαθές, δὲν πίνουνε κρασὶ
φλογάτο ἐκεῖνοι,
γι’ αὐτὸ δὲν ἔχουν κι αἷμα μέσα τους, κι
ἀθάνατους τοὺς κράζουν». (Ε 339-342)
Σὲ κάθε τραυματισμὸ καὶ αἱμορραγία
καλεῖτο ὁ Παιήονας, γιατρὸς τῶν Ἀθανάτων,
καί «ἀπειθώντας πὰ στὴν πληγὴ βοτάνια
μαλαχτικὰ μεμιᾶς τὸν ἔγιανε: Θνητὸς μαθὲς
δὲν ἦταν» (Ε 900-901).
Ἔχοντας κλείσει τὸν κύκλο τῶν γεννήσεών τους, οἱ θεοὶ ἔχουν ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ
τὴ μοῖρα καὶ τὸν θάνατο ποὺ συνδέεται μαζί
της, καὶ ἔτσι διαφυλάσσουν πάντα παγιωμένη καὶ ἀμετακίνητη τὴν τελειότητά τους.
Οἱ ποιητικὲς παρεμβάσεις στήν «οἰκογενειακὴ ἱστορία» τοῦ Δωδεκαθέου πρωσοποποίησαν ἀφῃρημένες ἔννοιες, ποὺ συνήθως
τὶς παρουσίαζαν ὡς νεαρὲς ὄμορφες κοπέλες
(π.χ. Νηρηίδες). Ἡ Θέμις ὡς προσωποποιημένη «τάξη» καὶ ἡ Μήτις ὡς προσωποποιημένη «σοφία» ἔγιναν σύζυγοι τοῦ Δία,
μητέρες τῆς Δίκης καὶ τῆς Ἀθηνᾶς. Ἡ Ἀθηνᾶ
ἔμφανίζεται συχνὰ μὲ τὴ Νίκη, ὁ Ἄρης μὲ
τὸν Φόβο καὶ τὸν Δεῖμο (τρόμο), ἡ Ἀφροδίτη
μὲ τὸν Ἕρωτα, τὸν Ἵμερο καὶ τὴν Πειθώ. Ὁ
Διόνυσος μὲ τὶς Ὧρες, τὴν Τραγῳδία, τὴν
Πομπὴ καὶ τὸν Κῶμο.
Παλαιότερες θεότητες ἐπίσης διατήρησαν τὴν προσωποποίησή τους καὶ τὴ
λατρεία τους, π.χ. ὁ Ἔρως εἶχε ἱερὸ στὶς
Θεσπιές, ἡ Νέμεσις ναὸ στὴ Ραμνοῦντα, πλάι
της κτίσθηκε ἀργότερα καὶ ναὸς τῆς Θέμιδος. Ἄλλες ἀφῃρημένες ἔννοιες ἐπίσης διαμορφώθηκαν μὲ τὸν καιρὸ σὲ θεὲς δεύτερης
γενιᾶς, ὅπως ἡ Τύχη, ἡ Εἰρήνη, ἡ Ὁμόνοια,
ἡ Δημοκρατία.
Βάσει ὅμως τῆς ποίησης τοῦ Ὁμήρου,
οἱ θεοὶ δὲν ἐμφανίζονται ποτὲ ἄμεσα. Οἱ
πολεμιστὲς ἄκουγαν τὴ φωνὴ τοῦ Ποσειδῶνα
ποὺ τοὺς ὁδηγοῦσε:
«Στοὺς Δαναοὺς μὲ μιᾶς ἐπήδηξε καὶ στοὺς
προμάχους κράζει·
Ἀργῖτες, τί; ξανὰ θ’ ἀφήσουμε στὸν Ἕχτορα
τὴ νίκη,
γιὰ νὰ πατήσει τὰ καράβια μας, νὰ δοξαστεῖ
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περίσσια;» (Ξ 363-365)
Ἡ Ἀφροδίτη ἐμφανίσθηκε στὴν Ἑλένη
ὡς ἡ γριὰ ὑπηρέτριά της,
«καὶ τῆς μιλάει, μιᾶς γνέστρας παίρνοντας
γερόντισσας τὸ θῶρι,
μαλλιὰ ποὺ τῆς Ἑλένης δούλευε στὴ Σπάρτη
ὡς ζοῦσε ἀκόμα». (Γ 386-388)
Ὁ Ἀχιλλέας γνώρισε τὴν Ἀθηνᾶ ἀπὸ τὴ
λάμψη τῶν ματιῶν της:
«πίσω του ἐστάθη καὶ τὸν ἅρπαξεν ἀπ’ τὰ
ξανθὰ μαλλιά του·
ἄλλος κανεὶς δὲν τὴν ξεχώριζε, μόνο ὁ Ἀχιλ
λέας μποροῦσε,
σάστισε αὐτός, τὰ πίσω στράφηκε, κι εὐτὺς
ἀναγνωρίζει
τὴν Ἀθηνᾶ Παλλάδα κι ἄστραφταν φριχτὰ
τὰ δυό της μάτια». (Α 197-200)
Παρ’ ὅλα αὐτά, ποτὲ οἱ θεοὶ δὲν ἄλλαζαν τὴ μοῖρα καὶ τὸν θάνατο τῶν θνητῶν.
Ὁ Ὅμηρος βάζει τὴν Ἥρα νὰ λέει: «Τὶ τῶν
ἀνθρώπων ὅλων ἡ φύτρα καὶ ἡ γενιὰ δὲν
γίνεται τοῦ Χάρου νὰ γλιτώσει» (Ο 140).
Κάθε θεότητα εἶχε καὶ τὴν ἀντίθετη
πλευρά της. Ἔτσι βλέπουμε καὶ τὴν Ἥρα
καὶ τὴν Ἀθηνᾶ νὰ ἐπιδιώκουν τὴν καταστροφὴ τῆς Τροίας, κι ὁ Δίας συγχυσμένος
νὰ κατσαδιάζει τὴν Ἥρα λέγοντας:
«Δαιμονισμένη, τόσο σοῦ ’καναν κακὸ κι ὁ
Πρίαμος τάχα
κι οἱ τοῦ Πριάμου ποὺ ἔτσι ἀλάγιαστα λυσ
σομανᾷς καὶ θέλεις
τῆς Τροίας μαθὲς τὸ καλοτείχιστο νὰ ξεπα
τώσεις κάστρο». (Δ 31-33)
Βλέπουμε τὸν Ἀπόλλωνα νὰ στέλνει
σαΐτες τὰ βέλη του στοὺς Ἀργῖτες:
«φαρμακερὲς σαγίτες ἔριχνε στοὺς Ἀχαιούς,
κι ἐκεῖνοι
πέθαιναν ἀπαντά, καὶ χύνονταν οἱ θεϊκὲς
σαγίτες». (Α 382-383)
Ἡ Ἄρτεμις καὶ ὁ Ἀπόλλωνας θανατώνουν τὰ παιδιὰ τῆς Νιόβης:

«Τοὺς γιοὺς ὁ Ἀπόλλωνας τοὺς σκότωσε μὲ
τὸ ἀργυρὸ δοξάρι
θυμώνοντας τῆς Νιόβης, κι ἡ Ἅρτεμη τὶς
κόρες ἡ δοξεύτρα,
μὲ τὴ Λητὼ τὴ ροδομάγουλη καθὼς συνε
ριζόταν.
Τάχα παιδιὰ πολλὰ πὼς γέννησε, καὶ δυὸ
ἡ Λητὼ μονάχα». (Ω 605-609)
Ὁ θάνατος ἀπὸ τοὺς θεοὺς πολλὲς
φορὲς ἀποτελεῖ θεϊκὸ προορισμό. Ἡ Ἄρτεμις ἀπαιτεῖ τὴ ζωὴ τῆς Ἰφιγένειας, ὁ Ἀπόλλωνας φέρνει τὸν θάνατο στὸν Ὑάκινθο, ὁ
Ποσειδώνας στὸν Ἐρεχθέα.
Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνταποδοτικῆς φιλίας μὲ τοὺς θεούς, ἀλλὰ χωρὶς
νὰ εἶναι βέβαιοι γιὰ αὐτήν. Ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι πλήττονταν ἀπὸ τὸν λοιμὸ ποὺ τοὺς
ἔστειλε ὁ Φοῖβος, ὁ ἱερέας του προσέφερε
θυσία, χάρηκε ὁ Ἀπόλλωνας γι’ αὐτὸ καὶ
σταμάτησε τὸν λοιμό:
«καὶ τοὺς Ἀργῖτες ἀπὸ τὸν ἄδικο χαμὸ πιὰ
γλίτωσέ τους,
εἶπε, καὶ τὴν εὐκή του ἐπάκουσεν ὁ Ἀπόλ
λωνας ὁ Φοῖβος». (Α 456-457)
Σὲ ἄλλο σημεῖο, ὅμως, ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς μάχης, μετὰ
ἀπὸ θυσία τῶν Ἀχαιῶν γιὰ εὐνοϊκὴ ἐξέλιξή
της, οἱ Ἀχαιοὶ εἶπαν: «Ὁ Δίας δέχθηκε τὶς
προσφορές, ἀλλὰ ἔκανε πιὸ μεγάλο τὸν βα
σανιστικὸ κόπο τῆς μάχης». Οἱ γυναῖκες τῆς
Τροίας πρόσφεραν στὴν Ἀθηνᾶ ἕνα πέπλο
καὶ τὴν παρακάλεσαν νὰ σπάσει τὸ δόρυ
τοῦ Διομήδη, ἡ Ἀθηνᾶ ὅμως δὲν τὸ δέχθηκε:
«Ἔτσι ἔγινε αὐτή, μὰ τὴν παράκληση δὲν
ἄκουσε ἡ Παλλάδα». (Ζ 311)
Οἱ θεοὶ ἀφήνουν πάντα μιὰ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ μιὰ ἐλευθερία νὰ
ἐπαναστατήσει αὐτὸς κατά τους καὶ νὰ πεῖ
«ὄχι» ἤ «ναί». Ἡ Ἀθηνᾶ ἀφήνει στὸν Ἀχιλλέα
περιθώριο νὰ ἀρνηθεῖ:
«Τότε ἡ Ἀθηνᾶ ἡ θεὰ ἡ γλαυκόματη τοῦ
ἀπελογήθη κι εἶπε:
Ἦρθα νὰ πάψω ἐγὼ τὴν ἄργητα ποὺ σὲ
κρατεῖ, ἂν μ’ ἀκούσεις». (Α 206)
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Ὁ Ἀχιλλέας, πάλι, ἐναντιώνεται στὸν
Ἀπόλλωνα λέγοντάς του, «θὰ σὲ ἐκδικιό
μουν, ἂν εἶχα τὴ δύναμη».
Ποτὲ στοὺς Ἕλληνες θεοὺς δὲν εἴδαμε
«θεϊκά» δικαστήρια, καὶ σπάνια προσφωνοῦσαν τὸν θεό «Δέσποτα», ὅπως οἱ σκλάβοι
μιλοῦσαν στὸν κύριό τους. Πάντοτε στέκονταν ψύχραιμοι καὶ σταθεροὶ ἀπέναντι στὰ
θεϊκὰ ἀγάλματα. Τὰ ὅρια τῆς ἐλευθερίας,
τῆς πνευματικότητας καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης
εἶχαν τεθεῖ ἀπὸ πολὺ νωρίς, χωρὶς ὅμως
ποτὲ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξεχνοῦν τὴν πραγματικότητα, ὅτι οἱ θεοὶ εἶναι καὶ θὰ παραμένουν
πάντα οἱ ἰσχυρότεροι.
Κλείνοντας τὴν ἀναφορά μας στὴν Ἰλιά
δα καὶ τὸ ὁμηρικὸ δωδεκάθεο ποὺ ἔπλασε
ὁ ποιητής, βλέπουμε πώς, μὲ τὸ νὰ γίνουν
οἱ θεοὶ ἀνθρώπινοι, ἄρχισαν νὰ δέχονται καὶ
τὶς ἀπαιτήσεις ποὺ προϋπέθετε ἡ ἀνθρωπομορφική τους κατάσταση. Οἱ ἄνθρωποι
ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς Ὀλύμπιους θεοὺς ἠθική, δικαιοσύνη καὶ ἔλεος. Ἀλλὰ οἱ θεοὶ οἱ
ὁποῖοι εἶχαν προέλθει ἀπὸ προσωποποιήσεις φυσικῶν δυνάμεων τέτοιες ἀπαιτήσεις
δὲν μποροῦσαν νὰ τὶς ἐκπληρώσουν. Καὶ
αὐτὸ κατέστη ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τους!
Τέλος, ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ προσθέσω
μερικὲς σκέψεις ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ Ἁρχιεπισκόπου Κριμαίας πάνω στὸν
ἀνθρωπομορφισμὸ στὴν Ἁγία Γραφή.
Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ χριστιανοὶ ποὺ σκέπτονται καὶ λένε τὸ ἑξῆς: «Δὲν εἶναι τόσο
μεγάλο πάθος ἡ ὀργή, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς
ὀργίζεται». Πράγματι, ὑπάρχουν στὴν Ἁγία
Γραφὴ ἀρκετὰ χωρία ὅπου γίνεται λόγος
γιὰ τὴν ὀργὴ καὶ τὸν θυμὸ τοῦ Θεοῦ. Στὸν
ἕκτο ψαλμὸ διαβάζουμε, «Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ
σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς
με» (Ψαλμ. 6, 2). Ὅπως βλέπετε, αὐτὸς ὁ
ψαλμὸς τοῦ Δαβὶδ πραγματικὰ μιλάει γιὰ
τὴν ὀργὴ καὶ τὸν θυμὸ τοῦ Θεοῦ. Ἆραγε,
ἔχουν δίκιο αὐτοὶ ποὺ δικαιολογοῦν τὸ πάθος τους, λέγοντας ὅτι καὶ ὁ Θεὸς ὀργίζεται;
Ὄχι, καθόλου δὲν ἔχουν δίκιο, γιατὶ
δὲν κατανοοῦν κάτι ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ

τὸ ξέρουμε πολὺ καλά: «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ
τοὺς προσκυνοῦντας Αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ
ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰω., δ΄ 24).
Ὄχι μόνο στὸν συγκεκριμένο ψαλμὸ
τοῦ Δαβίδ, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα σημεῖα
ὑπάρχουν στὴν Ἁγία Γραφὴ οἱ ἀνθρωπομορφικὲς παραστάσεις, ὅπως: «Καὶ ἤκουσαν
τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος
ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν» (Γεν., γ΄ 8).
Καὶ ἐν συνεχείᾳ: «Καὶ ἐποίησεν Κύριος ὁ
Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας
δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς» (Γεν.,
γ΄ 21). Καὶ ἀλλοῦ: «Ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι
ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι» (Ἰω., ε΄ 17).
Ὁ Θεὸς εἶναι ἀπερίγραπτος, ἀκατανόητος. Δὲν ἔχει βέβαια τὴ μορφὴ ἀνθρώπου. Τότε, ὅμως, γιατί ἡ Ἁγία Γραφὴ τὸν περιγράφει
ἔτσι; Διότι προσαρμόζεται στὴν ἀδυναμία τῆς
ἀνθρώπινης διάνοιας. Ἐπειδὴ οἱ δυνατότητες
τοῦ νοῦ μας εἶναι πολὺ περιορισμένες καὶ ὁ
νοῦς εἶναι πολὺ στενός, γι’ αὐτὸ μποροῦμε
νὰ σκεπτόμαστε μόνον ἀνθρωπομορφικά.
Δὲν μπορεῖ ἡ σκέψη μας νὰ εἶναι ἐντελῶς
ἐλεύθερη ἀπὸ τὶς ἀνθρωπόμορφες παραστάσεις. Πῶς μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε
τὸν Θεό, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, Παντοδύναμο καὶ
Παντογνώστη; Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο
καὶ περιγράφεται ὁ Θεὸς στὴν Ἁγία Γραφὴ
ἀνθρωπομορφικά.
Ὅταν διαβάζουμε γιὰ τὸν βραχίονα τοῦ
Θεοῦ, πρέπει νὰ καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ λέξη
αὐτὴ δηλώνει τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὅπως
καὶ γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει δυνατὰ
χέρια, ἐμεῖς λέμε ὅτι εἶναι δυνατός. Αὐτὸ
λοιπὸν νὰ τὸ θυμόμαστε πάντα καὶ νὰ μὴν
ὑποκύπτουμε στὸν πειρασμὸ νὰ βλέπουμε
τὸν Θεὸ ἀνθρωπομορφικά. Ὁ Θεὸς εἶναι
μέγας, ἀκατανόητος καὶ ἀπερίγραπτος. Εἶναι
ἀΐδιος, παντογνώστης, παντοδύναμος, πανάγαθος καὶ δίκαιος. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ
Θεός μας εἶναι ἄπειρος καὶ ἀκατανόητος,
ὅτι εἶναι Πνεῦμα.

222

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΗΣ
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Χειρουργικῆς

ΕΤΟΣ 81ο | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | 772

ΚΥΡΙΕ, ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ;
Ἡ μέρ’*1 ἀγάλι-ἀγάλι προχωρεῖ,
ὁ ἥλιος χαμηλώνει πρὸς τὴ δύση,
ἀόρατο ἕνα χέρι στὸ στρατὶ
λὲς μύρο μυστικὸ κι ἔχει σκορπίσει.

«Ραββί, ποῦ μένεις;»
(Ἰω., α΄ 37-40)

Διαβαίνει ὅλου τοῦ κόσμου ὁ Ποιητής,
διαβαίνει ὅλου τοῦ κόσμου ὁ Ἡγεμόνας,
σὰν σκέπη μοιάζει ὁλάκερης τῆς γῆς
ὁ ἄρραφος ποὺ ντύνεται χιτώνας.

* Ἡ ὥρα ποὺ συνάντησαν τὸν Κύριο οἱ δύο μαθητές, ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Ἀνδρέας, ἦταν 10 ἀπ’ τὴν ἀνατολὴ
τοῦ ἡλίου, δηλαδὴ 4 τὸ ἀπόγευμα, σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Ἰω., α΄ 37-40).
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Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης περπατᾷ,
ξοπίσω αὐτοί, μπροστὰ ὁ Χριστὸς πηγαίνει.
– Τί θέλετε, ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἐρωτᾷ,
κι ἔρχεστε ἀπὸ κοντά μου βουβαμένοι;
Ἀκούω τὸν κάθε χτύπο τῆς καρδιᾶς,
βλέπω καὶ τοὺς κρυφοὺς τοὺς λογισμούς σας,
ὁ πετεινὸς τὴν ὥρα τῆς βραδιᾶς
μὲ τὸ σκοπὸ τὴ λέει γνώριμης μούσας.
– Ποῦ μένεις, Κύριε, Σὲ παρακαλῶ,
ποῦ εἶναι ἡ δική Σου κατοικία;
– Ὦ, πήρατε τὸ δρόμο τὸν καλό,
τὴν ὄμορφη διαλέξατε πορεία.
Δὲ σέρνεστε σὲ στράτες μαστροπῶν,
οὔτε σ’ ἁμαρτωλῶν, πού ’ναι σὲ πλάνη,
τ’ ἀχνάρια μου ἀκλουθήσατε, λοιπόν,
ἔλα νὰ δεῖς, Ἀνδρέα, ἔλα, Ἰωάννη.
Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μου, ἐδῶ,
σ’ αὐτὴ τὴ στέγη ἐγώ ’μαι ὁ Σαμαρείτης,
τῆς ἀρετῆς ἂν πάρεις τὴν ὁδό,
στὴν πόρτα θὰ σὲ βγάλει τὴ δική της.
Ἐγὼ ἔχω κατοικία μου ἱερή,
ὅποια καρδιὰ μὲ κλείνει, ὅποια μὲ βλέπει,
αὐτὴ ἐντός μου σκέπην ἔχει βρεῖ,
δὲ μοιάζει σὰν τὴ σκέπη μου ἄλλη σκέπη.
– Ἐσύ ’σαι ὁ Μεσσίας, ὦ, Χριστέ,
ἡ ὄψη Σου ἀπ’ τὴ σκέψη μας δὲ λείπει,
δὲ λείπει κι ἀπ’ τὰ στήθη μας ποτέ,
καθημερνό μας εἶναι καρδιοχτύπι.
Ἐσύ ’σαι ὁ γλυκός μας Ἰησοῦς,
φρυγμένου στρατοκόπου ἔχουμε βούλα,
τοὺς λόγους Σου ἡ ψυχή μας τοὺς χρυσούς,
σὰν οὐρανοῦ τοὺς δέχεται δροσούλα.
Οἱ θεϊκὲς οἱ λέξεις Σου γλυκιές,
τὰ ρήματά Σου, μέλ’ εἶναι καὶ γάλα,
ὅσο μιλᾷς μας, τὶς καρδιές μας καῖς,
σὰν τὰ λόγια Σου, λόγια δὲν εἶν’ ἄλλα.
Πῶς ξεδιψᾶμε, ἀκούγοντάς Σε, πῶς!
Πεντάκρουν᾽ ἡ λαλιά Σου νερομάνα,
ξανθὸς θὰ βγεῖ ὁ στάχυς κι ὁ καρπός,
π’ ἀγκάλιασε τὸ σπόρο, οὐράνιο μάννα.
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– Ἀνδρέα, ἀπ’ ἔξω πάει τὸ δειλινό,
ἄναψε κάθε ἀστέρι τὸ καντήλι,
θὰ σκάσ’, Ἰωάννη, τ’ ἄστρο τ’ ὀρθρινὸ
καὶ παίρνετε τὰ λόγια μου ἀπ’ τὰ χείλη.
– Σ’ ἐμᾶς μένεις Ἐσὺ κι ἐμεῖς σ’ Ἐσέ,
δὲ νύσταξαν τὰ χοϊκά μας μάτια,
Ἐσὺ μᾶς φέγγεις, Ἥλιε μας χρυσέ,
Ἐσὺ τὰ μυστικὰ φωτᾷς μας πλάτια.
Κι ἂν ἔπεσε στὴν πλάση τὸ σπερνὸ
κι ἂν τὸ σκοτάδι ἁπλώθηκε τὸ πρᾶο,
τὴν πόρτα, ἐγὼ ὁ Ἀνδρέας, δὲν περνῶ!
– Οὔτε κι ἐγὼ ἀλλοῦ, ὁ Ἰωάννης, πάω!
Ἄχ, νά ’ταν τοῦ σκυλιοῦ ἡ ἀλυχτιὰ
κι ὅλα νά ’ταν ἀπόψε νὰ σιγήσουν,
Ἐσὲ μόνο ν’ ἀκοῦμε τὴ νυχτιά,
μὲ κάλλη οἱ ψυχές μας νὰ γεμίσουν.
Ὅλ’ ἀπόψε νὰ πάψουν! Ζηλευτὸ
ποτάμι οὐράνιο φῶς μᾶς ἔχει λούσει,
καὶ τὸ γλυκὸ τ’ ἀηδόνι, ὣς κι αὐτό,
σώπασε, τὰ θεϊκὰ λόγια ν’ ἀκούσει!
Φτερὸ κι ἂν νυχτερίδας δὲ θροεῖ,
γιατὶ τῆς κονταυγῆς νιώθει τὴ δρόσο,
μεῖνε, Χριστέ μας, μεῖνε ὣς τὸ πρωί,
πόσο γλυκιὰ μ’ Ἐσένα ἡ νύχτα, ὦ, πόσο!
– Τὸ δίχτυ σας, σᾶς θέλει γιὰ ψαριὰ
καὶ ἡ Γεννησαρέτ, σὲ λίγο, λίμνη.
– Ὁ πόθος μας ἐδῶ ἀναφτερᾷ,
ἐδῶ τοῦ Πλάστη ᾠδές, τοῦ Ὑψίστου ὕμνοι.
– Σ’ ἐσᾶς ἔχω ἀγάπη καὶ στοργή,
ἐγώ ’μαι ὁ οὐράνιος σας Πατέρας,
σ’ ἐσᾶς θά ’μαι τὴ μέρα, τὴν αὐγή,
μαζί σας καὶ τὸ βράδυ καὶ τὸ ἑσπέρας.
Εἶμαι μὲ τὸν ἐργάτη τὸν φτωχό,
ποὺ τὸ ψωμί του τρώει μὲ τίμιο ἱδρῶτα,
γιὰ τὸν ἀδικημένο ἀντιμαχῶ,
τὰ σωστικὰ στὸν πλάνο δείχνω φῶτα.
Στὰ πικραμένα μάτια κατοικῶ,
π’ ἀπ’ τῆς ἀρρώστιας βρέχονται τὸν πόνο,
κι ἀνθίζω ἕνα χαμόγελο γλυκὸ
στὸν καταφρονεμένο καὶ τὸν μόνο.
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Ἐγώ ’μαι μὲ τὰ ὁλάρφανα παιδιά,
στὶς χῆρες, εἶμαι, στοὺς δυστυχισμένους,
κάνω τὸν λυπημένο νὰ μειδιᾷ,
στὰ βουβαμένα χείλη ἀνθίζω αἴνους.
Κι εἶναι κάποιες ψυχές, ψυχὲς ἁγνές,
σὰν φάτνες τὶς θωρῶ χρυσοστρωμένες,
γεννιέμαι καὶ στὴ φάτνη θεῖες φωνὲς
ἀκούγονται ἀπ’ Ἀγγέλους καὶ ποιμένες.
Ὅλα τὰ πλάσματά μου καρτερῶ
στῆς προσευχῆς ν’ ἀκούσω τα τὴν ὥρα,
νὰ στείλω τῶν Ἀγγέλων τὸν χορό,
νὰ τὰ γεμίσουν δῶρα, πλούσια δῶρα.
– Ὦ, Κύριε, μᾶς τιμᾷς τὴν ὥρ᾽ αὐτή,
μ’ ἐμᾶς ποὺ καταδέχεσαι νὰ μένεις.
– Καὶ μὲ τοὺς δυό ’μαι, πού ’ναι στὸ στρατὶ
μὲ σχῆμα κεφαλῆς ταπεινωμένης.
Ἄχ, χιλιομουσκεμένη χάμω ἡ γῆ,
δακρύβρεχτα θωρῶ τὰ μονοπάτια,
τὰ δάκρυα, ὄχι ἀπὸ γάργαρη πηγή,
ἀπ’ ἄσεμνα τοῦ δρόμου στάξαν μάτια.
Ἀπ’ τὰ δάκρυά σας πίσω περπατῶ,
στὰ μονοπάτια, πάω στάλα τὴ στάλα,
νὰ σβήσω τὰ πικρὰ δάκρυα ζητῶ,
ἄλλα δάκρυα νὰ βγοῦν, εὐφρόσυν’ ἄλλα.
Ὁ ἥλιος ξέρει πότε νὰ βυθᾷ
καὶ πότε, τὴν αὐγή, στ’ ὄρος νὰ κρούει,
ὁ κόσμος ἀπὸ τ’ ἄστρα τὰ ξανθὰ
στὸ νόμο τὸ δικό μου ὑπακούει.
Ἐγώ ’μαι στὸ Ποτήρι τῆς ζωῆς,
Ἐγώ ’μαι ὁ Πλαστουργὸς καὶ ὁ Θεός σας,
ζητιάνοι, βασιλιάδες, ἁλιεῖς,
λᾶτε στ’ ἅγιο Ποτήρι, νά ’μ’ ἐντός σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι

κρούω = ἀγγίζω, πιάνω, φθάνω.
σκάω = ἀνατέλλω, προβάλλω, ὑπερθερμαίνομαι.
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ, ΒΑΤΡΑΧΟΙ

Μ

ία ἀπὸ τὶς χωρὶς βωμολοχίες κωμῳδίες τοῦ κορυφαίου ἀρχαίου Ἕλληνα
κωμῳδιογράφου Ἀριστοφάνη (448-380 π.Χ.), τὸ
ἔργο Βάτραχοι, παρουσιάσθηκε σὲ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας κατὰ τοὺς
θερινοὺς μῆνες.
Ἡ κωμῳδία παίρνει τὸ ὄνομα ἀπὸ τὸν
Χορὸ τῶν Βατράχων ποὺ ἔχει. Καὶ ἄλλες
κωμῳδίες τοῦ Ἀριστοφάνη φέρουν τὸ ὄνομα τῶν μελῶν τοῦ Χοροῦ, ὅπως Ὄρνιθες,
Ἐκκλησιάζουσαι, Θεσμοφοριάζουσαι κ.ἄ.
Καὶ τραγῳδίες ὅπως Ἱκέτιδες, Τρωάδες,
Φοίνισσαι, Χοηφόροι, Τραχίνιαι κ.ἄ.
Στὴν κωμῳδία Βάτραχοι ἔχουμε δύο
Χορούς. Τὸν Χορὸ τῶν Βατράχων, μὲ τὸν
ὁποῖο διαλέγεται ὁ Διόνυσος, καθὼς διαπλέει μὲ τὴν βάρκα τοῦ Χάρωνα τὴν
Ἀχερουσία (209-268). Καὶ τὸν Χορὸ τῶν
Μυστῶν τῶν μυημένων στὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, ποὺ μετὰ τὶς ἐπικλήσεις του στὸν
Ἴακχο, τὴν Περσεφόνη καὶ τὴ Δήμητρα,
διαλέγεται μὲ τὸν Διόνυσο καὶ τὸν δοῦλό
του Ξανθία καὶ κάνει παρεμβάσεις κατὰ
τὸν ἀγῶνα (316-459, 534-548, 590-604,
674-737, 814-829, 895-904, 992-1003, 10991118 καὶ 1482-1499).
Καὶ γι’ αὐτὴν τὴν μελέτη χρησιμοποιοῦμε τὴν μετάφραση τοῦ φιλόλογου
Θεόδωρου Γ. Μαυρόπουλου. Οἱ ἐντὸς
παρενθέσεως ἀριθμοὶ εἶναι ἀριθμοὶ τῶν
στίχων τοῦ κειμένου τῆς κωμῳδίας.
Σὲ δρόμο πρὸς τὴν Τίρυνθα πορεύονται
ὁ θεὸς Διόνυσος καὶ ὁ δοῦλός του Ξανθίας
συζητώντας. Διαπιστώνοντας ὅτι μετὰ τὸν
θάνατο τοῦ Εὐριπίδη (406 π.Χ.) δὲν ἔχει
μείνει στὴν Ἑλλάδα κανένας ἀξιόλογος
τραγικὸς ποιητής, ὁ Διόνυσος ἀποφασίζει νὰ τὸν πάρει ἀπὸ τὸν Ἅδη καὶ νὰ τὸν
φέρει στὴν Ἀθήνα. Πηγαίνει στὴν Τίρυνθα,
στὸν Ἡρακλῆ, ποὺ εἶχε πάρει ἀπὸ τὸν
Ἅδη τὸν Κέρβερο, γιὰ νὰ ζητήσει ὁδηγίες

πῶς νὰ μπεῖ
στὸν Ἅδη. Ὁ
Διόνυσος φοράει λεοντῆ
καὶ κρατάει
ρόπαλο ὅπως
ὁ Ἡρακλῆς.
Μὲ ἐξωτερικὰ
στοιχεῖα θέλει
νὰ ἀναπληρώσει τὴν ἔλλειψη γενναιότητας. Στὴν
ἐξέλιξη τῆς
ὑποθέσεως τοῦ ἔργου, ἡ δειλία τοῦ Διονύσου λάμπει, συνεισφέροντας στὸ κωμικὸ
στοιχεῖό του. Καὶ ἡ ἀμφίεσή του δημιουργεῖ πρόσθετα προβλήματα μπροστὰ στὸ
παλάτι τοῦ Πλούτωνα στὸν Ἅδη, ὅπου
τοὺς ὑποδέχονται διαδοχικὰ ὁ Αἰακός, ἡ
παρακόρη τῆς Περσεφόνης καὶ ἡ πανδοκεύτρα τοῦ Ἅδη. Διόνυσος καὶ Ξανθίας
ἀναγκάζονται νὰ ἀνταλλάσσουν ἐνδυμασίες δερνόμενοι πρὸς διασκέδαση τῶν
θεατῶν.
Ὁ Ἀριστοφάνης δὲν διστάζει νὰ σχολιάσει δυσμενῶς ἢ εὐμενῶς ὁμοτέχνους του,
ἐπωνύμως, μὲ τὸ στόμα προσώπων τοῦ
ἔργου, π.χ. τοὺς ποιητὲς τῶν κωμῳδιῶν
Φρύνιχο, Λύκη καὶ Ἀμειψία. Συνομιλώντας
μὲ τὸν Ἡρακλῆ, ὁ Διόνυσος λέει γιὰ τὸν
ἀξιόλογο τραγικὸ ποιητὴ Ἀγάθωνα (83):
«Μ’ ἄφησε καὶ ἔφυγε, κι εἶναι ποιητὴς
καλὸς καὶ γιὰ τοὺς φίλους του περιπόθη
τος». Ποῦ ἐπῆγε; «Γιὰ τὸ συμπόσιο τῶν
Μακάρων» (86). Γιὰ τὸν Ξενοκλῆ (88):
«Μὰ τὸν Δία, μακάρι νὰ χαθεῖ».
Ὁ Ἡρακλῆς ἐρωτᾷ (89-91): «Λοιπὸν
δὲν ὑπάρχουν ἐδῶ ἄλλα παιδαρέλια ποὺ
συνθέτουν τραγῳδίες πιὸ πολλὲς κι ἀπὸ
δέκα χιλιάδες ἀκόμη ποὺ εἶναι πιὸ φλύ
αρα ἀπ’ τὸν Εὐριπίδη περισσότερο ἀπ’
ἕνα στάδιο;». Ὁ Διόνυσος ἀπαντᾷ: «Αὐτὰ
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εἶναι σὰν ὅ,τι ἀπομένει μετὰ τὸν τρυγητό,
φλύαρα πλάσματα, τόποι ὅπου τιτιβίζουν
χελιδόνια, τῆς τέχνης χαλαστάδες, ποὺ
χάνονται γρήγορα, ἂν μόνο τοὺς δοθεῖ
ἄδεια νὰ παρουσιάσουν ἕνα χορό».
Ὁ Διόνυσος χαρακτηρίζει τὸν Εὐριπίδη «πονηρὸ ἄνθρωπο» ποὺ μπορεῖ νὰ
ἐπιχειρήσει νὰ δραπετεύσει μαζι του ἀπὸ
τὸν Ἅδη (80).
Ὁ Πλούτωνας στὸν Αἰσχύλο, ποὺ ἐπιστρέφει στὴ ζωή (1500-1503): «Ἐμπρὸς
λοιπὸν χαρούμενος προχώρησε, Αἰσχύλε,
σῷζε τὴν πόλη τὴ δική μας μὲ συμβουλὲς
καλὲς καὶ βάλε μυαλὸ στοὺς ἄμυαλους·
κι εἶναι πολλοὶ τέτοιοι...». Ὁ Αἰσχύλος
ἀπαντᾷ (1515-1523): «Θὰ τὰ κάνω αὐτά·
ἐσὺ τὸ θρόνο μου παράδωσέ τον στὸ Σο
φοκλῆ νὰ τὸν προσέχει καὶ νὰ τὸν διατη
ρεῖ, ὡσότου κάποτε ἐγὼ γυρίσω ἐδῶ. Γιατὶ

ητὴς κάνει σατιρικὸ ὑπαινιγμὸ γιὰ Ἀθηναίους πού, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴ στράτευση,
προφασίζονταν ὅτι τοὺς πονοῦν τὰ μάτια.
Λίγοι συμπατριῶτές μας ἀποφεύγουν τὴ
στράτευση, καὶ σὲ καιρὸ εἰρήνης, μὲ ψευδῆ
πιστοποιητικὰ ἀσθενείας;
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φυγόστρατους, ἡ ἀθηναϊκὴ κοινωνία εἶχε καὶ ἀντεθνικὰ στοιχεῖα.
Ἕνας ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ὁ Θωρυκίωνας, γιὰ
τὸν ὁποῖο ὁ Ἀριστοφάνης μέσῳ τοῦ Χοροῦ
λέει (361-365): «... ἐνῷ ἡ πόλη βρίσκεται σὲ
κατάσταση κακὴ ἢ παραδίνει φρούριο, ἢ
καράβια ἢ ἀπαγορευμένα εἴδη βγάζει ἀπὸ
τὴν Αἴγινα σὰν τὸν Θωρυκίωνα φορο
μπήχτης κακορίζικος στέλνοντας δέματα,
παλαμάρια καὶ πίσσα στὴν Ἐπίδαυρο ἢ
πείθει κάποιον νὰ δώσει χρήματα γιὰ τὰ
πλοῖα τῶν ἀντιπάλων». Τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα δὲν γνωρίζουν ἠθικὲς ἀναστολές,

Ὁ Εὐριπίδης ἦταν σοφιστής, εἶχε νέες ἰδέες. Ἡ κατάσταση
ὅμως τῆς Ἀθήνας πρὸς τὸ τέλος τοῦ Πελοποννησιακοῦ
Πολέμου δὲν ἐπέτρεπε πειραματισμούς. Προκρίνοντας
τὸν Αἰσχύλο, ὁ Ἁριστοφάνης ἐξέφραζε τὴν ἄποψή του:
Ἀσφάλεια παρέχει ἡ προσήλωση στὶς παραδόσεις,
στὶς δοκιμασμένες στὸ καμίνι τοῦ χρόνου ἀξίες.
αὐτὸν ἐγὼ θεωρῶ πὼς εἶναι δεύτερος στὴ
σοφία. Καὶ νὰ θυμᾶσαι: ὁ πονηρὸς ἄνθρω
πος, ὁ ψευδολόγος κι ὁ βρομόγλωσσος
ποτὲ στὸ δικό μου θρόνο νὰ μὴ καθίσει
οὔτε κι ἄθελά του».
Πηγαίνοντας πρὸς τὴν Ἀχερουσία, ὁ
Διόνυσος καὶ ὁ Ξανθίας συναντοῦν κάποιους ποὺ μεταφέρουν νεκρό. Μπαίνει στὴ βάρκα ὁ Διόνυσος. Ὁ Χάρωνας
ἀρνεῖται νὰ πάρει τὸν Ξανθία, ἐπειδὴ εἶναι
δοῦλος. Τοῦ ὑποδεικνύει νὰ κάνει τὸν γύρο τῆς λίμνης μὲ τὰ πόδια. Θὰ τὸν ἔπαιρνε, ἂν εἶχε πάρει μέρος σὲ ναυμαχία. Οἱ
δοῦλοι ποὺ ἔπαιρναν μέρος σὲ ναυμαχία
ἀπελευθερώνονταν. Ὁ Ξανθίας λέει (194):
«Μὰ τὸν Δία, δὲν ἐπῆρα μέρος, ἐπειδὴ
ἔτυχε νὰ μοῦ πονοῦν τὰ μάτια». Ὁ ποι-

δὲν ἔχουν ἐθνικὰ κριτήρια, δὲν δυσκολεύονται νὰ ἐκμεταλλευτοῦν στυγνὰ ἐνδεεῖς,
δὲν διστάζουν μπροστὰ στὴν προδοσία.
Ὁ Ἀριστοφάνης ἐπισημαίνει καὶ ἄλλα
ἀρνητικὰ στοιχεῖα τῆς κοινωνίας, ἀναφέροντας τὰ ὀνόματα τῶν προσώπων ποὺ τὰ
χαρακτηρίζουν. Στὸν στίχο 709 ἀναφέρει
τὸν μικρόσωμο Κλειγένη ὡς «παμπόνηρο
λουτρατζῆ». Ὁ μεταφραστὴς μὲ σχόλιό
του μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἦταν μέθυσος,
συκοφάντης καὶ φιλοπόλεμος. Εἶχε διατελέσει γραμματέας στὸ πρυτανεῖο τῆς
Ἀθήνας. Τίς οἶδε πῶς κατέλαβε αὐτὴ τὴ
δημόσια θέση. Ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ πραγματικότητα δὲν εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ
τέτοιες ἐπιδόσεις!
Δὲν εἶναι σωστὸς πολίτης ὅποιος «δὲ
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σταματᾷ μιὰ ἐμφύλια διαμάχη καὶ δὲν
εἶναι φίλος τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ τοὺς ξε
σηκώνει κι ἀνάβει διαμάχες προσωπικὰ
κέρδη ἐπιθυμώντας» (359-360). Ἔχουμε
πεῖρα στὴν πατρίδα μας ἀπὸ τὸν διχασμὸ
τοῦ λαοῦ ποὺ μεθοδεύουν τὰ πολιτικὰ
κόμματα. Ἡ δωροδοκία τῶν ἀρχόντων δὲν
ἦταν ἄγνωστη (361).
Ὁ ποιητὴς βάζει τὸν Εὐριπίδη νὰ
καυχᾶται γιὰ δύο μαθητές του, τὸν Κλειτοφῶντα καὶ τὸν Θηραμένη (967). Ὁ
πρῶτος ἦταν ἕνας πανοῦργος καὶ ἀργόσχολος Ἀθηναῖος καὶ ὁ δεύτερος ἕνας ἀπὸ
τοὺς τριάκοντα τυράννους τῆς Ἀθήνας.
Γιὰ τὸν δεύτερο ὁ Διόνυσος διατυπώνει τὸ
ἀκόλουθο σχόλιο, μᾶλλον εἰρωνικό (968970): «Ὁ Θηραμένης; Βέβαια εἶναι σοφὸς
ἄνθρωπος καὶ ἱκανὸς σὲ ὅλα, ποὺ ἂν κά
ποτε πέσει σὲ κακό, δὲ ρίχνει κακή, ἀλλὰ
πετυχημένη τὴ ζαριά του». Ὁ Ἀριστοφάνης δὲν ἀφήνει στὸ ἀπυρόβλητο πρόσωπα τοῦ κοινωνικοῦ περιθωρίου ὅπως ὁ
Κλεισθένης, κίναιδος (48), ὁ Μόλωνας,
λωποδύτης (55), ὁ Ἔρυξης, κίναιδος (934).
Ὁ Διόνυσος ξεμπαρκάρει καὶ καταβάλλει στὸν Χάρωνα τὸν ναῦλο, δύο ὀβολούς. Πεζοπορώντας φθάνει ὁ Ξανθίας καὶ
ἀκολουθεῖ μιὰ στιχομυθία γιὰ φοβερὰ καὶ
τρομερά (273-290): «σκοτάδι καὶ βοῦρκο»,
«πατροκτόνους καὶ ὁρκοπάτες», «φοβερὰ
θηρία», «μεγάλο θηρίο, τρομερό, ποὺ
παίρνει διάφορες μορφές, ἄλλοτε βόδι,
μουλάρι, πανέμορφη γυναίκα».
Ὁ Διόνυσος γιὰ τὸν Ἡρακλῆ πρὸς
θυμηδίαν τῶν θεατῶν (280-284): «Ἔτσι
θὰ σκάσει αὐτός. Ἀλαζονευόταν, γιὰ νὰ
φοβηθῶ ἐγώ, ἀπὸ ζήλια, καθὼς ξέρει πὼς
εἶμαι παλικαρᾶς ἐγώ. Γιατὶ δὲν ὑπάρχει
πλᾶσμα πιὸ φαντασμένο ἀπ’ ὅσο εἶναι
ὁ Ἡρακλῆς. Ἐγὼ βέβαια θὰ εὐχόμουν νὰ
συναντήσω κάτι καὶ νὰ κάνω κάποιο κα
τόρθωμα ἀντάξιο τοῦ ταξιδιοῦ μου».
Μιὰ ἄλλη κατηγορία δημόσιων προσώπων τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων ἀναφέρει ὁ ποιητὴς εἶναι οἱ στρατιωτικοί. Ὁ
Αἰσχύλος ἐκθέτει τί ἔχει προσφέρει ἡ

τραγικὴ ποίηση (1039-1042): «Δίδαξε
πολλὰ ἀντρειωμένους· ἕνας ἦταν ὁ ἥρω
ας Λάμαχος· ἀπ’ αὐτὸν ἡ ἱκανότητά μου
σύνθεσε πολλοὺς ἄντρες ἐνάρετους, Πά
τροκλους, Τεύκρους λεοντόκαρδους, νὰ
ξεσηκώνω ἔτσι κάθε πολίτη νὰ θέλει νὰ
παραλληλίσει μ’ αὐτοὺς τὸν ἑαυτόν του,
ὅταν ἀκούει τὴ σάλπιγγα». Ὁ Λάμαχος
ἦταν Ἀθηναῖος στρατηγὸς ποὺ σκοτώθηκε
κατὰ τὴν ἐκστρατεία στὴ Σικελία, στὸν
Πελοποννησιακὸ Πόλεμο (431-404 π.Χ.).
Ὁ Διόνυσος στὸν Αἰσχύλο γιὰ τὸν
Οἰδίποδα (1195): «Θὰ ἦταν εὐτυχισμένος,
ἂν βέβαια εἶχε δράσει σὰν στρατηγὸς μαζὶ
μὲ τὸν Ἐρασινίδη». Ὁ Ἐρασινίδης ἦταν
ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους στρατηγοὺς
ποὺ εἶχαν νικήσει τοὺς Σπαρτιάτες στὴ
ναυμαχία τῶν Ἀργινουσῶν.
Θὰ ἦταν ἀδιανόητο γιὰ τὸν Ἀριστοφάνη νὰ ἀφήσει ἔξω ἀπὸ τὸ ἔργο του τοὺς
σύγχρονούς του πολιτικούς. Ὁ Χορὸς λέει
πρὸς τὸν Ξανθία (537-541): «... πάντα νὰ
γέρνει τὸν ἑαυτόν του πρὸς τὴν πλευρὰ
ποὺ πάει καλά... τὸ νὰ γέρνει πρὸς τὸ
βολικότερο εἶναι χαρακτηριστικὸ ἄντρα
ἱκανοῦ ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του μοιάζει τὸ
Θηραμένη». Ὁ Θηραμένης, ὅπως ἐσημειώσαμε προηγουμένως, ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ
τοὺς τριάκοντα τυράννους, πολιτικὸς μὲ
ἄστατες πολιτικὲς ἀπόψεις, πολιτικὰ καιροσκόπος, προσανατολισμένος πρὸς τὴν
ὀλιγαρχικὴ παράταξη. Τὸν πολιτικὸ τῆς
δημοκρατικῆς παρατάξεως Ἀρχέδημο ὁ
Διόνυσος τὸν χαρακτηρίζει «τσιμπλιάρη»
(588). Μιὰ αἰχμὴ γιὰ τὴ φιλδοξία τοῦ πολιτικοῦ Κλεοφῶντα στὸν στίχο 679 «ποὺ
πάνω στὰ δίγλωσσα χείλη του ἄσχημα κε
λαηδεῖ τὸ θρακιώτικο χελιδόνι». Ἡ μητέρα
του καταγόταν ἀπὸ τὴ Θράκη.
Ὁ Χορός (686-691): «Εἶναι σωστὸ ὁ
ἱερὸς χορός μας ὅσα εἶναι γιὰ τὴν πόλη
σωστὰ αὐτὰ νὰ συμβουλεύει καὶ νὰ διδά
σκει. Λοιπὸν πρῶτα πρῶτα νομίζουμε πὼς
πρέπει νὰ φέρουμε στὴν ἴδια γραμμὴ τοὺς
πολίτες καὶ νὰ τοὺς βγάλουμε τὸ φόβο κι
ἂν κάποιος ἀστόχησε ξεγελασμένος ἀπ’
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τὶς ἀπάτες τοῦ Φρύνιχου, λέω πὼς πρέπει
σ’ ὅσους τότε ξεστράτισαν νὰ τοὺς δοθεῖ
ἡ δυνατότητα νὰ κάνουν τὴν ἀπολογία
τους καὶ νὰ ἀπαλλαχτοῦν ἀπὸ τὰ παλιά
τους σφάλματα». Ὁ πολιτικὸς Φρύνιχος
ἦταν ραδιοῦργος Ἀθηναῖος, ἐχθρὸς τοῦ
Ἀλκιβιάδη.
Ἡ πολιτεία τοῦ Ἀλκιβιάδη εἶναι
γνωστή. Ὁ Διόνυσος ζητᾷ τὴ γνώμη τοῦ
Αἰσχύλου καὶ τοῦ Εὐριπίδη γι’ αὐτόν. Ὁ
Εὐριπίδης ἀπαντᾷ (1426-1429): «Μισῶ τὸν
πολίτη ἐκεῖνον ποὺ γιὰ νὰ ὠφελήσει τὴν
πατρίδα του εἶναι ἀργοκίνητος, ἀλλὰ γιὰ
νὰ τῆς προξενήσει μεγάλα κακὰ γοργός,
ποὺ στὸν ἑαυτό του εἶναι ὠφέλιμος κι ἀνώ
φελος στὴν πόλη του». Καὶ ὁ Αἰσχύλος
(1431-1433): «Δὲν πρέπει μέσα στὴν πόλη ν’
ἀνατρέφουμε ἕνα λιονταρόπουλο –προπά
ντων δὲν πρέπει νὰ τρέφουμε λιοντάρι μὲς
στὴν πόλη–, ἂν ὅμως κάποιο ἀνατραφεῖ,
πρέπει νὰ ὑπηρετοῦμε τὴ φύση του».
Ἂν ὁ ἱστορικὸς Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος εἶδε τὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴ διχόνοια, μποροῦμε νὰ τὴν ἀναγνωρίσουμε καὶ στὴν πολιτική μας ἱστορία
ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα μέχρι τὶς ἡμέρες
μας. Σύντομη παρένθεση ἡ διακυβέρνηση
τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, τοῦ μόνου σωστοῦ κυβερνήτη. Ἔλλειψη πνευματικῆς
καλλιέργειας, ἔλλειψη σωστοῦ ἤθους καὶ
στὸ πολιτικὸ προσωπικὸ καὶ στὸν λαό,
στὴν πλειονότητά μας. Ἡ τρέχουσα πολλαπλὴ κρίση ποὺ ἀντιμετωπίζουμε θὰ μᾶς
συνετίσει;
Ὁ θεὸς Πλούτωνας, ποὺ βασιλεύει
στὸν Ἅδη, ὀργανώνει δραματικὸ ἀγῶνα,
στὸν ὁποῖο παίρνουν μέρος ὁ Αἰσχύλος
καὶ ὁ Εὐριπίδης. Κριτὴς ὁ θεὸς Διόνυσος.
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα παρακολουθοῦμε μιὰν ἔντονη ἀντιδικία μεταξὺ
τῶν δύο τραγικῶν. Διαπιστώνουμε καὶ ἐδῶ
ὅτι οἱ λεγόμενοι πνευματικοὶ ἄνθρωποι
δὲν χαρακτηρίζονται πάντα ἀπὸ πνευματικὴ ἀνωτερότητα ἤθους. Ὁ Διόνυσος
προσπαθεῖ νὰ τοὺς κατευνάσει, τοὺς ἐπιβάλλει νὰ προσευχηθοῦν.

Κατὰ τὸν ἀγῶνα καθένας ὑπεραμύνεται τοῦ δικοῦ του ἔργου καὶ κατηγορεῖ
τὸν ἄλλο γιὰ ἐλαττώματα τῶν ἔργων του.
Ὁ Αἰσχύλος μάλιστα ἐπισημαίνει τὶς δυσμενεῖς συνέπειες ποὺ ἔχουν τὰ ἔργα τοῦ
Εὐριπίδη στὴν κοινωνία. Εἶναι γνωστὸ τὸ
φαινόμενο ὁ κάθε δημιουργὸς νὰ θεωρεῖ
τὰ δικά του ἔργα καλύτερα τῶν ὁμοτέχνων
του. Παρὰ τὶς διαφορές τους καὶ τὴ μεταξύ τους ἀντιδικία, οἱ δύο τραγικοὶ ποιητὲς
συμφωνοῦν στὴν ἀναγνώριση τῆς σημασίας τῆς τραγῳδίας, τῆς παιδευτικῆς της
ἀξίας. Ὁ Διόνυσος «ζυγίζει» τὴν ποίησή
τους, βρίσκει ὅτι οἱ στίχοι τοῦ Αἰσχύλου
βαραίνουν περισσότερο, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ
νὰ ἐκφέρει τελικὴ κρίση. Αὐτὸ σημαίνει
ὅτι ἀναγνωρίζει τὴν ἀξία τῶν ἔργων τοῦ
Εὐριπίδη.
Στὸν ἀγῶνα αὐτὸν διεξάγεται μιὰ
σύγκρουση ἀνάμεσα στὴν παλιὰ τέχνη
(Αἰσχύλος) καὶ στὴ νέα τέχνη (Εὐριπίδης). Ἐπιχειρεῖται συγκριτικὴ ἀξιολόγηση
τῆς παλαιότερης καὶ νεώτερης τέχνης. Ὁ
Αἰσχύλος ἀρθρώνει μιὰ βαρυσήμαντη ρήση, ὅτι ἡ ἔκφραση πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογη μὲ τὸ περιεχόμενο (1058): «ἀνάγκη
μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ
ρήματα τίκτειν».
Τελικὰ ὁ Διόνυσος προκρίνει τὸν
Αἰσχύλο, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἀθήνα, ἀφοῦ ἔχει ἀκούσει καὶ τὶς συμβουλὲς
ποὺ θὰ ἔδιναν γιὰ τὴν πόλη. Ἡ πρόκριση
βέβαια εἶναι τοῦ Ἀριστοφάνη, ποὺ θέλει
τὸν τραγικὸ ποιητὴ σοφὸ σύμβουλο τοῦ
λαοῦ. Ὁ Εὐριπίδης ἦταν σοφιστής, εἶχε
νέες ἰδέες. Ἡ κατάσταση ὅμως τῆς Ἀθήνας πρὸς τὸ τέλος τοῦ Πελοποννησιακοῦ
Πολέμου δὲν ἐπέτρεπε πειραματισμούς.
Προκρίνοντας τὸν Αἰσχύλο, ὁ Ἀριστοφάνης ἐξέφραζε τὴν ἄποψή του: Ἀσφάλεια
παρέχει ἡ προσήλωση στὶς παραδόσεις,
στὶς δοκιμασμένες στὸ καμίνι τοῦ χρόνου
ἀξίες.
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τὴν ἐφημερίδα Guardian
ἐδημοσιεύθη πρὸ διετίας
(26.5.2106) ἕνα ἐνδιαφέρον
ἄρθρο, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ὁ
κόσμος γίνεται πιὸ θρῆσκος,
γιατὶ οἱ φτωχοὶ πᾶνε μὲ τὸν Θεό» (“The
world is getting more religious, because
the poor go for God” τοῦ Giles Fraser),
τὸ ὁποῖο προσφάτως μετεφράσθη καὶ
ἀνεδημοσιεύθη στὸ φοιτητικὸ περιοδικὸ
Παρεμβολή. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐπισημαίνεται ὅτι, ἐνῷ στὸν προηγμένο δυτικὸ
κόσμο φαίνεται ὅτι ἡ θρησκευτικὴ πίστις ὑποχωρεῖ, στὴν πραγματικότητα
παγκοσμίως αὐξάνεται καὶ μὲ θαυμαστὸ
τρόπο ἐξαπλώνεται σὲ παραδοσιακῶς
μὴ χριστιανικὲς χῶρες, ὅπως στὴν Ἀσία
καὶ στὴν ὑποσαχάριο Ἀφρική.
Ἀντιγράφομε ἀπὸ τὸ ἀξιόλογο αὐτὸ
δημοσίευμα ὡρισμένα ἀποσπάσματα:
«Οἱ ἀποκαλούμενοι “εἰδικοί τῆς ὑπο
ψίας”, Νίτσε, Μὰρξ καὶ Φρόυντ,
ὅλοι πίστευαν ὅτι ἡ θρησκεία
θὰ μαραθεῖ καὶ θὰ πεθάνει μέσα
στὸν 20ὸ αἰῶνα. Ἄλλοι μὲ ἐνθου
σιασμὸ στήριξαν τὴ θεωρία τῆς
ἐκκοσμίκευσης. Διανοητικά, ὁ Δι
αφωτισμὸς τὴν εἶχε χτυπήσει κά
τω ἀπὸ τὸν ἴσαλο καὶ βυθιζόταν.
Ἡ θρησκεία εἶχε πεθάνει. Βέβαια,
ἔγινε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: ἡ θρη
σκεία ἄνθισε. Τὸ 1900, τὴ χρονιὰ
τοῦ θανάτου τοῦ Νίτσε, ὑπῆρχαν
8 ἑκατομμύρια χριστιανοὶ στὴν
Ἀφρική. Τώρα ὑπάρχουν 335
ἑκατομμύρια. Καὶ ὁ ρυθμὸς ἀνά
πτυξης ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιταχύ
νεται. Ὁ Θεὸς δὲν εἶχε πεθάνει. Ὁ
Θεὸς ξαναγεννήθηκε. Πράγματι,
μακρὰν ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι ὁ αἰώνας
ὅπου ἡ θρησκεία θὰ ἐξαφανιζό

ταν, ὁ 20ὸς αἰώνας ἦταν ἀριθμητικὰ ὁ
πιὸ ἐπιτυχημένος αἰώνας ἀπὸ τότε ποὺ
ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε καὶ ὁ Μωάμεθ
ἔκανε τὸ ἀποχαιρετιστήριο κήρυγμα στὸ
ὅρος Ἀραφάτ. Μέχρι τὸ 2010, ὑπῆρχαν
2,2 δισεκατομμύρια χριστιανοὶ καὶ 1,6
δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι στὸν
κόσμο, 31% καὶ 23% τοῦ παγκόσμιου
πληθυσμοῦ ἀντίστοιχα. Ἡ θεωρία τῆς
ἐκκοσμίκευσης εἶναι ἕνας εὐρωπαϊκὸς
μῦθος, ἕνα κομμάτι διανοητικῆς στενό
τητας ποὺ δείχνει πόσο περιορισμένη
συνεχίζει νὰ εἶναι (αὐτή) ἡ κοσμοθεωρία
μας. [...] Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ σύ
γκρουση τῶν πολιτισμῶν: τὸ ἀγοραστικὸ
κέντρο (μετακινούμενο πλέον στὸ διαδί
κτυο) ἔναντι στὸ ναό, μιὰ μάχη ἀνάμεσα
σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀρκετὰ πλούσιοι,
γιὰ νὰ σκεφτοῦν σὲ πρῶτο πρόσωπο
ἑνικοῦ, καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀναγκάζονται
νὰ σκεφτοῦν ὅσον ἀφορᾷ τὸ συλλογικὸ
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πληθυντικό. Ὑπάρχουν μόνο δύο παγκο
σμιοποιήσεις: ὁ Θεὸς καὶ ὁ μαμμωνᾶς.
Καὶ δὲ θὰ συμφιλιωθοῦν ποτὲ πλήρως.
[...] Στὴν πραγματικότητα, ἡ προοπτι

Ἐνῷ στὸν προηγμένο
δυτικὸ κόσμο φαίνεται
ὅτι ἡ θρησκευτικὴ πί
στις ὑποχωρεῖ,
στὴν πραγματικότητα
παγκοσμίως αὐξάνεται
καὶ μὲ θαυμαστὸ τρόπο
ἐξαπλώνεται
σὲ παραδοσιακῶς
μὴ χριστιανικὲς χῶρες,
ὅπως στὴν Ἀσία
καὶ στὴν ὑποσαχάριο
Ἀφρική.
κή τοῦ Θεοῦ μοιάζει πολὺ καλύτερη
ἀπὸ αὐτὴ τοῦ μαμμωνᾶ. Στοιχεῖα ἀπὸ
τὸ Pew Research Center δείχνουν ὅτι
μέχρι τὸ 2050 οἱ χριστιανοὶ θὰ ἔχουν
αὐξηθεῖ περίπου κοντὰ στὰ 2,9 δισεκα
τομμύρια καὶ οἱ μουσουλμάνοι στὰ 2,8
δισεκατομμύρια. [...] Ἀπὸ τὶς φαβέλες
τῆς Βραζιλίας, μέχρι τὴν Ἕνωση Μητέ
ρων τῆς ὑποσαχάριας βιβλικῆς ζώνης,
καὶ μέχρι τὸ ἰσλαμικὸ ἀρχιπέλαγος τῆς
Ἰνδονησίας, οἱ φτωχοὶ καταφεύγουν στὸ
Θεό ... Ἡ χριστιανοσύνη πεθαίνει στὴν
Εὐρώπη καὶ ἴσως ἀκολουθήσουν καὶ οἱ
ΗΠΑ. Ἐκτιμήσεις ἐρευνῶν θέλουν τὴ
χριστιανοσύνη στὶς ΗΠΑ νὰ μειώνεται
ἀπὸ τὰ 3/4 στὰ 2/3 ἀπὸ σήμερα στὸ
2050. Ἀλλὰ ἡ χριστιανοσύνη ὑπῆρχε
γιὰ αἰῶνες καὶ παραμένει κατ’ ἐξοχὴν
ἡ μεγαλύτερη συλλογικὴ ἰδεολογία
ποὺ ἔχει γνωρίσει ποτὲ ὁ κόσμος. Δὲν
ἔχει πεθάνει. Ἔχει ἁπλᾶ μετατοπίσει
τὸ παγκόσμιο κέντρο βάρους της νό
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τια καὶ ἀνατολικά. Καὶ τὸ μέλλον εἶναι
ἡ Κίνα. Αὐτὸ ποὺ ἔχει πεθάνει στὴν
Εὐρώπη εἶναι ὁ ἄνετος δεσμὸς ἀνάμε
σα στὴν ἐκκλησία καὶ τὸ κράτος, ποὺ
ἐγκαθιδρύθηκε πρῶτα ἀπὸ τὸν Μέγα
Κωνσταντῖνο. Καλὴ ἀποδέσμευση, γιατὶ
ἡ σύνδεση αὐτὴ δημιουργοῦσε σύγχυση,
συνδέοντας ἐπὶ μακρὸν τὸν Θεὸ μὲ τὴν
ἄρχουσα τάξη. Μὲ αὐτὸ νὰ ἔχει παρέλ
θει, γιὰ μία ἀκόμα φορὰ ὁ Θεὸς ἀποδε
σμεύεται νὰ ἔχει προτίμηση στοὺς φτω
χούς. Μὴν ἀφήσεις αὐτὴ τὴν ἀθεϊστικὴ
ὕφεση τῆς πίστης νὰ σοῦ δημιουργήσει
ἐσφαλμένη ἐντύπωση. Ἡ θρησκεία πα
ραμένει τὸ μέλλον» (Παρεμβολή, τεῦχος
125/2018, σσ. 12-13).
Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἀρθρογράφου γιὰ
τὴν ἀνάπτυξι καὶ ἐπέκτασι τῆς θρησκευτικῆς πίστεως εἶναι ὅτι «οἱ φτωχοὶ
πᾶνε μὲ τὸν Θεό». Ἡ θέσις αὐτὴ μπορεῖ
κάπως νὰ μᾶς ξενίζῃ, ἀλλὰ εἶναι διατυπωμένη καὶ στὸ Εὐαγγέλιο. Ἂς ἐνθυμηθοῦμε τὸ περιστατικὸ μὲ τὸν πλούσιο
νεανίσκο, ὁ ὁποῖος «ἀκούσας ταῦτα
περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος
σφόδρα». Καὶ τὴν ρῆσι τοῦ Κυρίου μας:
«πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θε
οῦ! εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ
τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλού
σιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελ
θεῖν» (Λουκ. 18:23-25). Ἂς ἐνθυμηθοῦμε
καὶ τὸ ἀντίστροφο περιστατικὸ μὲ τὴν
μετάνοια τοῦ ἀρχιτελώνου Ζακχαίου:
«ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου
δίδωμι τοῖς πτωχοῖς ...» (Λουκ. 19:8).
Οἱ στατιστικὲς σίγουρα εἶναι ψυχροὶ
ἀριθμοί. Τὸ γεγονός, ὅμως, παραμένει ὅτι
ὑπάρχει ἐξάπλωσις τοῦ Χριστιανισμοῦ
σὲ περιοχὲς στὶς ὁποῖες πρὸ 50 ἢ 100
ἐτῶν δὲν ὑπῆρχαν χριστιανικὲς κοινότητες. Οἱ πληροροφίες γιὰ τὴν ἐξάπλωσι
- διάδοσι τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Ἀσία
(κυρίως στὴν Κίνα) καὶ Ἀφρικὴ εἶναι
λίαν ἐλπιδοφόρες.
Ἀλλὰ καὶ στὶς παραδοσιακῶς χρι-

στιανικὲς χῶρες ἔχομε μία ἐπανανακάλυψι τοῦ αὐθεντικοῦ Χριστιανισμοῦ,
τῆς Ὀρθοδοξίας, σὲ μικρὲς κοινότητες
πιστῶν. Στὴν Γαλλία, ἐπὶ παραδείγματι,
ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες γηγενῶν Γάλλων δημιουργοῦνται πέριξ μικρῶν ὀρθοδόξων Μοναστηρίων. Τὸ ἴδιο συμβαίνει
καὶ στὶς Η.Π.Α. μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ
τὸν Φιλοθεΐτη νὰ ἱδρύῃ ὀρθόδοξα Μοναστήρια στὴν Ἀριζόνα καὶ ἀλλαχοῦ καὶ
πέριξ αὐτῶν νὰ συγκεντρώνονται καὶ νὰ
ἐγκαθίστανται ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ διαφόρων ἐθνικοτήτων μὲ σκοπὸ τὴν βίωσι

Οἱ στατιστικὲς σίγουρα
εἶναι ψυχροὶ ἀριθμοί.
Τὸ γεγονός, ὅμως,
παραμένει ὅτι ὑπάρχει
ἐξάπλωσις
τοῦ Χριστιανισμοῦ
σὲ περιοχὲς στὶς ὁποῖες
πρὸ 50 ἢ 100 ἔτη δὲν
ὑπῆρχαν χριστιανικὲς
κοινότητες.
Οἱ πληροροφίες
γιὰ τὴν ἐξάπλωσι διάδοσι τοῦ Χριστιανι
σμοῦ στὴν Ἀσία
(κυρίως στὴν Κίνα)
καὶ Ἀφρικὴ εἶναι λίαν
ἐλπιδοφόρες.
τοῦ αὐθεντικοῦ Χριστιανισμοῦ σήμερα.
(Βλ. τὰ ντοκυμανταὶρ «Γέρων Ἐφραὶμ
τῆς Ἀριζόνα» ρωσσικὸ ντοκυμανταίρ,
καί «Εἰς ὄρος μικρόν», προσβάσιμα στὸ
διαδίκτυο).
Στὴν χώρα μας, λόγῳ τῆς συστηματικῆς ἀντιχριστιανικῆς προπαγάν-

δας, τὴν ὁποία ἐπιτελοῦν ἄτομα καὶ
ὁμάδες ἀτόμων αὐτοαποκαλούμενοι
«ἐκσυγχρονιστές» καί «ἀνανανεωτές», οἱ
ὁποῖοι στὴν πραγματικότητα ἐνεργοῦν
ὡς «ἀποδομητές» τῆς ἑλληνορθοδόξου
παραδόσεως τοῦ λαοῦ μας, δὲν μεταδίδονται οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες γιὰ
τὴν ἐξάπλωσι τῆς χριστιανικῆς πίστεως
ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἀπὸ τὰ περισσότερα
Μέσα Ἐνημερώσεως. Ὅπως καὶ ἄλλοτε
ἔχομε ἐπισημάνῃ, ἡ ἐπικρατοῦσα ἀντίληψις στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως εἶναι ὅτι ἡ
χριστιανικὴ πίστις θεωρεῖται αὐστηρῶς
ἀτομικὴ ὑπόθεσις καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ
προβάλλεται στὴν δημοσία σφαῖρα. Γι’
αὐτὸ καὶ ἐξορίζονται, ἐκτὸς κάποιων
λαμπρῶν ἐξαιρέσεων, ὁ ἐκκλησιαστικὸς
λόγος καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότης τῶν ἡμερῶν μας ἀπὸ τὰ Μέσα
Ἐνημερώσεως.
Ἡ χριστιανικὴ πίστις καθίσταται
τό «κάρφος» στὸν ὀφθαλμό καὶ τό
«κέντρον» πρὸς τὸ ὁποῖο λακτίζουν
οἱ ἀείποτε πολέμιοί της («σκληρόν σοι
πρὸς κέντρα λακτίζειν», Πράξ. 26:14).
Καὶ ἡ πρόσφατος ἱστορία τῆς Ρωσσίας
μᾶς διδάσκει ὅτι ὕστερα ἀπὸ 70 σχεδὸν
χρόνια ἀθεϊστικῆς καὶ ἀντιχριστιανικῆς
προπαγάνδας, ἡ Ρωσσικὴ Πολιτεία (σὲ
συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία) σήμερα
παράγει ταινίες χριστιανικοῦ περιεχομένου πρὸς διάδοσι τοῦ θείου λόγου καὶ
κατήχησι τῶν πολιτῶν της.
Τὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω
ἀναφερθέντα εἶναι ὅτι «ζῇ Κύριος ὁ
Θεὸς τῶν δυνάμεων» (Γ΄ Βασ. 17:1), καὶ
ὅταν ἀπελπιζόμαστε ἀπὸ τὴν φαινομενικὴ ἐπικράτησι τοῦ κακοῦ καὶ τῆς
ἀθεΐας, νὰ ἐνθυμόμαστε τὴν ἀπάντησι
τοῦ Κυρίου στὸν ἀπογοητευμένο προφήτη Ἠλία, ὅταν ἀναφωνοῦσε ὅτι «κἀγὼ
ὑπελείφθην μόνος»: «κατέλιπον ἐμαυτῷ
ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ
ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ» (Ῥωμ. 11:4)!
Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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«Ξέρεις τί θὰ πεῖ ἐλευθερία;», σελ. 41-42
– «Προσοχὴ στὶς ρυτίδες τῆς καρδιᾶς»,
σελ. 81-82 – «Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ
ἀγροῦ...», σελ. 121-122 – «Εἶσθε οἱ πιὸ
δυνατοί», σελ. 161-162 – «Τὸ ὁδοιπορικὸ
τῶν μάγων», σελ. 201-202 – Γιάννης Κ.
Τσέντος, «Πῶς ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἀλλάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο», Μέρος Β΄, σελ.
25-36 – Χρυσόστομος Γ΄ Μάνης, «Ἡ
χριστοκεντρικότητα τοῦ Ἀποστόλου
τῶν Ἐθνῶν Παύλου», σελ. 101-107.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παναγιώτης
Η.
Νικολόπουλος,
«Πνευματικὴ ζωὴ καὶ γραφή. Ὁ θρίαμβος τῆς μικρογραμμάτου γραφῆς», σελ.
3-16 – «Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην κατὰ τὴν πρώιμον βυζαντινὴν
περίοδον», Μέρος Α΄, σελ. 123-131 – «Ἡ
πνευματικὴ ζωὴ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην
κατὰ τὴν πρώιμον βυζαντινὴν περίοδον», Μέρος Β΄, σελ. 189-196 – Ἀχιλλέας
Γ. Ἀδαμαντιάδης, «Τὸ ραγδαῖα μεταβαλλόμενο σκηνικὸ τῆς ἐνέργειας στὸν
κόσμο καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο»,
σελ. 17-24 – Κωνσταντῖνος Δ. Μαυρομμάτης, «Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ αἰῶνα. Τὰ
βαρυτικὰ κύματα», σελ. 43-49 – «Ἕνα
μεγαλειῶδες ἐπίτευγμα τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Διεθνὴς Διαστημικὸς Σταθμός», σελ.
177-188 – Γεράσιμος Μεταξᾶς, «Ἡ συμβολὴ τῶν Κεφαλλήνων ἰατρῶν εἰς τὴν
ἐξέλιξη τῆς Ἰατρικῆς τὸν 20ὸν αἰῶνα»,
Μέρος Α΄, σελ. 50-55 – «Ἡ συμβολὴ τῶν

Κεφαλλήνων ἰατρῶν εἰς τὴν ἐξέλιξη τῆς
Ἰατρικῆς τὸν 20ὸν αἰῶνα», Μέρος Β΄, σελ.
93-100 – Ἠλίας Κων. Κατσούφης, «Οἱ
διάφορες ἀπόψεις τοῦ Hawking», σελ.
83-88 – Γεώργιος Κοντόπουλος, «Τὸ
τελευταῖο βιβλίο τοῦ Hawking», σελ.
89-92 – Σεραφεὶμ Γ. Καστανάκης, «Ἡ
ἄσκηση τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος
κατὰ τὸ ἱπποκρατικὸ καὶ χριστιανικὸ
πρότυπο», σελ. 210-216.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Ἡ πριμαντόνα
καὶ ὁ πρίγκιπας», σελ. 56-65 – «194044. Τὸ μεγάλο παζάρι», Μέρος Α΄, σελ.
163-176 – «1940-44. Τὸ μεγάλο παζάρι»,
Μέρος Β΄, σελ. 203-209 – Ἀγγελικὴ
Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, «Μακεδόνες σπουδαστὲς καὶ δάσκαλοι στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες», σελ. 70-73.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης, «Ὁ γάμος
καὶ ὁ ἔρως σὲ βαθιά “κρίση” στὴν ἐποχή
μας», σελ. 142-149 – Γ.Β.Μ., «Εἶσθε οἱ
πιὸ δυνατοί», σελ. 161-162.
ΤΕΧΝΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νῖκος Τσιρώνης, «Τὸ θέατρο στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες», σελ. 74-77 – «Ἡ
δυγχώρηση στὴ δραματουργία τοῦ Σαίξπηρ», σελ. 111-115 – «Πνευματικὰ μηνύματα ἀπὸ τὴν ἀρχαία τραγῳδία», σελ.
150-157 – «Ἀριστοφάνη, Βάτραχοι», σελ.
227-230.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ὑπερασπιζόμενοι τὶς ἠθικές μας ἀρχές», σελ. 38-40
– «Διωκόμενοι χριστιανοὶ σήμερα», σελ.
78-80 – «Ἀθωνικὸ μάνατζεμεντ», σελ.
116-117 – «Σύγχρονοι Ἅγιοι στὸ διαδίκτυο», σελ. 158-160 – «Πολιτικὴ ἢ ἠθικὴ
ὀρθότης;», σελ. 199-200 – «Συρρίκνωσις
ἢ ἐπέκτασις τῆς πίστεως;», σελ. 231-233.

«Ἡ θεία προσμονή», σελ. 108-110 – «Ὁ
οὐράνιος σποριάς», σελ. 197-198 – «Κύριε, ποῦ μένεις;», σελ. 223-226.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γιάννης Ἀν. Σαντάρμης, «Δὲν ταξιδεύω μ’ ἄναστρο οὐρανό», σελ. 37 – «Τὸ
κλώσιμο τῆς λευτεριᾶς», σελ. 66-69 –

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Α.Π., «Νικόλαος Πριμέντας», σελ. 118119 – Πέτρος Ἀ. Μποζώνης, «Παναγιώτης Χαρακιάδης», σελ. 119-120.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Παρορμητικότητα. Ὁ ὕπουλος ἐχθρός», σελ. 132-141
– Βασίλης Κέκης, «Ὁ ἀνθρωπομορφισμὸς τῶν θεῶν στὸν ὁμηρικὸ κόσμο»,
σελ. 217-222.

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)	Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν
λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις
Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081
(ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081). Νὰ
ζητᾶτε νὰ σημειώνετε ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό
σας στὴν Αἰτιολογία.
β)	Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα).
Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ)	Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε
χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)	Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα
βιβλιοπωλεῖα.
ε)	Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.
Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ
νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα
ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA
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Ἀξίζει νά διαβάζετε

Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία 60 ἐτῶν, ποὺ
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία.
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Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος συμπαραστάτης
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ
γονεῖς.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ
τῆς παιδείας.
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Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιοδικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας
πολύτιμος πνευματικὸς
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
01 1692

«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561
ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες»
καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων»
Καρύτση 14, 105 61 Ἀθῆναι, Τηλ. 210 32.35.023
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