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"Οταν εξετάζει κανείς το μέχρι σήμερον έργο του ανθρώπου 
αθροισμένο σ’ ένα τεράστιο όγκο πρακτικού καί θεωρητικού πο
λιτισμού, δε μπορεί παρά να εκπλήττεται, να άπορή καί να στέκη 
με θαυμασμό κι’ ευγνωμοσύνη μπροστά σέ κείνους, πού τό δη
μιούργησαν καί τό χάρισαν στους άλλους. Κι’ είναι αλήθεια πως 
è άνθρωπος δε μπορεί ποτέ να εκτιμήση δσο πρέπει κείνο πού 
βρίσκει έτοιμο κι’ επομένως καί στην εκτίμηση τού πολιτισμού, 
πού κάθε νέα γενεά παίρνει έτοιμο από τις περασμένες, θά υπάρ
χουν πολλά λάθη. "Οσο περισσότερο όμως κατανοούμε ένα πολι
τισμό σ’ όλη του την έκταση καί σ’ δλο του τό βάθος τόσο περισ
σότερο μεγαλώνει κι’ δ θαυμασμός γι’ αυτόν καί ή ευγνωμοσύνη 
μας γιά κείνους πού τόν δημιούργησαν. Κι’ ή ευγνωμοσύνη αυτή 
-υποχρεώνει καί μάς ύστερα νά φιλοτιμηθούμε καί μεΐς νά πρά- 
ξωμε κάποιο έργο καί νά μακρύνωμε τη γραμμή που σέρνει η 
πανανθρώπινη προσπάθεια στο άπειρο διάστημα τού χρόνου :

«’Από δανεικό όλοι μας ζούμε φως
καί τούτη την οφειλή πρέπει νά τήν ξοφλήσωμε»

έλεγε δ θρησκευτικός ποιητής Rilke.
'Εάν τώρα θέλω με νά αναλύσω με τό πολύμορφο καί συν

θετικό αυτό πράμα πού λέγεται πολιτισμός καί νά το χωρίσουμε 
στά ιδιαίτερα στοιχεία του, θά δούμε πως υπάρχει μιά απέραντη 
ποικιλία μορφών καί εκδηλώσεων, πού κάθε μιά έχει τό δικό της 
κύκλο κι’ όλες μαζί πάλι δένονται σφιχτά καί συγκεντροΰνται 
σ’ ένα αρμονικό σύνολο. Ή θρησκεία, τό δίκαιον, ή τέχνη, ή 
επιστήμη, ή κοινωνιολογία κλπ. είναι ξεχωριστοί κύκλοι τού πο
λιτισμού κι’ δ καθένας έχει τούς εργάτες του, τούς ήρωες καί 
τούς αγίους του. Ή θρησκεία είναι όχι μόνο τό αρχαιότερο, 
αλλά καί τό περιεκτικώτερο στοιχείο τού πολιτισμού, γιατί δπως 
μαρτυρεί ή ιστορία από τήν αρχή καί γιά πολλά ακόμα χρονιά 
όλη ή πείρα τού ανθρώπου έφερνε θρησκευτικό χαρακτήρα κι’ 
ίσως αυτό νά εννοή καί δ μεγάλος σύγχρονος παιδαγωγός καί φι



λόσοφος Spranger δταν λέγει δτι : «Παν μέγιστον καί παν ελά- 
χιστον εν τή ιστορία τής ανθρωπότητας έγεννήθη τουλάχιστον 
εξ ευλαβούς διαθέσεως».

"Οταν δμως μεγάλωσε κι’ αυξήθηκε πολύ ή ανθρώπινη; 
πείρα, έγινε αυτό πού άναφέραμε πιο πάνω' χωρίστηκε δηλ. σε 
διάφορα τμήματα κι’ έτσι ο! θρησκείες έχασαν καί χάνουν κάθε 
μέρα στην έκταση τοΰ περιεχομένου των, κερδίζουν δμως στο βά
θος καί στην ουσία των καί ποτέ δεν υπάρχει φόβος να χάσουν 
ολόκληρο τό περιεχόμενό των, γιατί δχι μόνο όπως μαρτυρούν οι 
Γραφές καί αί ’Αποκαλύψεις των θρησκειών, άλλα όπως πολύ 
θετικά αποδείχνουν καί οι νεώτερες έρευνες τής φιλοσοφίας καί 
τής ψυχολογίας τής θρησκείας, τό θρησκευτικό φαινόμενο εινατ 
ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τοΰ πνευματικού ανθρώπου 
καί δε μπορεί να μείνη ποτέ χωρίς να εκφραστή.

• «Τό μάτι θέλει να βλέπη' τό αυτί θέλει να άκούη' τό πόδι 
θέλει να περπατή" τό χέρι θέλει vù πιάνη' έτσι όμως θέλει καί 
ή καρδιά τοΰ ανθρώπου νά πιστεΰη καί νά αγαπά» (Pestalozzi).

'Αλλά δέν επιθυμούμε σήμερα ν’ άναπτύξωμε καί νά υπο
στηρίξομε αυτό πού λέγεται θρησκεία. Σέ άλλες ομιλίες μας καί 
άπό την ίδια αυτή θέση μιλήσαμε γιά τέτοια ζητήματα. Τό θέμα 
τής σημερινής μας ομιλίας είναι : Ό Διδάσκαλος τής θρησκείας 
διά μέσου των αιώνων, καί επιθυμούμε νά μιλήσομε γιά τον 
άνθρωπο εκείνο ή γιά τούς ανθρώπους εκείνους, πού σέ κάθε 
εποχή τής ιστορίας άναλάβανε τό υψηλό έργο καί τή μεγάλη ευ
θύνη νά έρμηνέψουν στούς ανθρώπους τό θέλημα τού Θεού. 
Ή άνθρωπότης σέβεται καί τιμά πάντα τούς ήρωες της, εκείνους 
δηλ. πού στάθηκαν μεγάλοι καί τήν ωφέλησαν μέ ένα όποιοδή
ποτε τρόπο. ‘Ο Διδάσκαλος τής θρησκείας είναι ένα από τά 
ηρωικά αυτά πνεύματα καί νομίζω πώς όποιεσδήποτε κι’ δν 
είναι σήμερα οι αντιλήψεις μας καί οι προκαταλήψεις γιά τά 
θρησκευτικά ζητήματα αξίζει νά μιλήσωμε γιά κείνον, πού πάν
τοτε ελάλησε τις εύγενέστερες ιδέες προς τούς ανθρώπους τουλά
χιστον τής εποχής του. Ύστερα μή λησμονούμε πώς σ’ όλες τις 
βάσεις τού σημερινού πολιτισμού υπάρχει καθαρό ή παραλλαγμένο



to κήρυγμα τοΰ Διδασκάλου τής θρησκείας, κι ακόμη ας μη λη
σμονούμε πώς και μέσα στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων 
υπάρχει πάντα ένα μεγάλο κεφάλαιο σκεψεων και αισθημάτων, τα 
όποια χρωστούμε μόνο σ’ αυτόν. Υπήρξε ο πρώτος Διδάσκαλος 
τοΰ ανθρώπου, ό πιστός φίλος καί όδηγος τής ζωής του κι ο 
πιο μεγάλος παρηγορητής τής δυστυχίας καί τοΰ πονου του.

Για να μπορέσωμε όμως νά εννοήσωμε καλύτερα τό πρό
σωπο καί τό έργο τοΰ Διδασκάλου τής θρησκείας είναι ανάγκη 
νά άναφέρωμε μερικά γενικά περί θρησκείας. Συνήθως με τον 
όρο θρησκεία εννοοΰμε την πίστη μας σ’ ένα αυστηρά καθωρι- 
σμένο θρησκευτικό σύστημα, άπο τα δόγματα και τις παραδόσεις 
τοΰ οποίου δε μποροΰμε νά κάμωμε καμμιά παρέκκλιση. "Οπως 
είναι όμως γνωστό ή ψυχή τοΰ ανθρώπου είναι πολύμορφη καί 
ελεύθερη κι’ ό καθένας μας θέλει μ’ ένα δικό του τρόπο νά λα- 
τρέψη τό Θεό. «"Ολα: τα λουλούδια δεν γίνονται από ένα σπόρο 
κι’ όλες οί ψυχές δεν αγιάζουν με τον ίδιο τροπο». ( Ανατολ 
Φράνς). Έτσι εξηγείται γιατί υπάρχουν τόσες θρησκείες στον 
κόσμο κΓ ακόμη γιατί καί μέσα σ’ αυτό το Χριστιανισμό υπάρ
χουν τόσες αιρέσεις καί τόσες δογματικές αποχρώσεις :

Ποια Θρησκεία έχω απ’ αυτές που μοΰ λές ;
Καμμιά' καί τοΰτο από θρησκεία

έλεγε ό Schiller. "Ολες όμως πάλι οι θρησκείες έχουν μερικά 
κοινά σημεία, συναντώνται στις γενικές των γραμμές κΓ έτσι 
μποροΰμε νά πλατύνωμε τον όρο θρησκεία και να νοησωμε μ 
αυτό κάθε τάση καί κάθε προσπάθεια τοΰ ανθρώπου νά ξεπε- 
ράση τον εαυτό του καί νά πλησιάση το απόλυτό, το Θεο. Ο 
Gœthe ονομάζει ευσέβεια «τήν διαρκή ροπήν τοΰ ανθρώπου 
προς τά άνω»' καί σύμφωνα μ’ αυτά κάθε σκέψη καί κάθε αί
σθημα, πού υψώνει τον άνθρωπο ψηλότερα από τή ζωή των εν
στίκτων καί τόν προσανατολίζει σέ μεγάλους κι’αγίους σκοπούς, 
μποροΰμε νά τά όνομάσωμε θρησκεία, γιατί έκπληροΰνε τούς 
βασικούς σκοπούς μιας θρησκείας.

Σύμφωνα μ’ αυτά πλαταίνει κΓ ή έννοια τοΰ Διδασκάλου



τής θρησκείας καί μπορούμε να πούμε πώς ό Μωυσής καί 6 
"Ομηρος, δ Ήσαΐας καί δ Ησίοδος, δ Βοΰδδας καί δ Ζωροά- 
στρης, δ Σωκράτης καί δ Παύλος, δ Μωάμεθ καί δ Λούθηρος 
καί δσοι κάτω απ’ αυτούς ιερείς καί μάντεις ζητήσανε νά ημε
ρώσουνε τον άνθρωπο καί να δυναμώσουνε τη βούλησή του προς 
τό καλό μπορούνε νά ονομαστούνε θρησκευτικοί διδάσκαλοι με 
μονή τη διάφορά πως ο καθένας απ’ αυτούς έδρασε σε ξεχωριστό 
τόπο καί χρόνο καί σε ξεχωριστό θρησκευτικό σύστημα. Υπάρχει 
βέβαια ψηλότερα απ’ όλους αυτούς δ Διδάσκαλος τής θρησκείας 
όλων των αιώνων, δ Χριστός, αλλά γι’ αυτόν δεν άρμόζει νά μί- 
λήσωμε δω. Τό ότι δε πλάϊ στό όνομα τού Μωυσή καί τού Αυ
γουστίνου εθέσαμε τα ονόματα τού 'Ομήρου καί τού Σωκράτη 
δεν πιστεύω νά σκανδαλίζη κανένα, γιατί επί τέλους είναι καί 
επίσημη διδασκαλία τής ’Εκκλησίας μας πώς δ Θεός έστειλε καί 
στα έθνη πού δεν είχαν Νόμο σοφούς νά τα φωτίσουν καί τα 
παιδαγωγήσουν. (Ρωμ. Γ' 29).

Για νά γίνω περισσότερον καταληπτός χωρίζω τό θέμα τής 
ομιλίας μου σε τρία μέρη :

Α'; Ό Θρησκευτικός Διδάσκαλος εις τήν άρχαίαν (Ελληνο
ρωμαϊκήν) είδωλολατρείαν.

Β'. Ό Θρησκευτικός Διδάσκαλος εϊς τήν ’Ιουδαϊκήν Θρη
σκείαν.

Γ . Ο Θρησκευτικός Διδάσκαλος εις τήν Χριστιανικήν 
Θρησκείαν.

A
Είναι δύσκολο νά έννοήσωμε εμείς σήμερα αυτό πού λέγεται 

αρχαία είδωλολατρεία, γιατί από τό ένα μέρος δ χριστιανισμός 
εκατηγόρησε καί κείνος με τή σειρά του τή θρησκεία, πού ξερί
ζωσε από τις ψυχές των ανθρώπων, κι’ άπό τό άλλο γιατί δ προ
χωρημένος στή σκέψη άνθρωπος τής εποχής μας βλέπει διαφορε
τικά τα πραγματα απο οτι τα εβλεπε δ άνθρωπος τής άρχαιότη-



τος. Γι’ αυτό καί άντικρύζουμε με γελοίο καί ειρωνεία τις πα- 
λαιές θρησκείες κι’ αδυνατούμε να πιστέψωμε πώς άνθρωποι 
λογικοί καί σοβαροί πίστευαν σε θεούς, που παρίσταναν τή φύση 
καί τις μυστηριώδεις δυνάμεις της η τον άνθρωπο με τις αρετές 
καί τις κακίες του. Καί δταν σκεφθοΰμε πώς τα χρόνια εκείνα 
ήταν ή παιδική ηλικία τής ανθρωπότητας, είναι εύκολο νά εξηγή
σουμε τό πράγμα, γιατί καί σήμερα ακόμη όπως καί σε κάθε 
εποχή τό μικρό παιδί φοβάται καί θαυμάζει τό κάτι τι που εί
ναι περίεργο καί δυναμικό, λατρεύει δηλ. με τή γενικώτερη ση
μασία που δίνομε στή λέξη αυτή. Καί όχι μόνο τα μικρά παιδιά, 
μα κι’ εμείς οι μεγάλοι καί σήμερα ακόμα στον καλούμενο ει
κοστό χριστιανικό αιώνα είμαστε λίγο πολύ όλοι μας ε’ιδωλολά- 
τρες, γιατί καί τήν καθαρώτερηΜδέα τής θρησκείας τήν άγγίζωμε 
με τόσα υλικά μέσα, ώστε νά χάνει τήν αυστηρή πνευματικότητά 
της, καί τόσα άλλα πράματα στή ζωή μας λογικά καί ανόητα, 
σοβαρά καί αστεία, είτε από άγνοια είτε από ευγένεια καί αι
σθηματικότητα τά θαυμάζομε καί τά λατρεύομε. Μά αν έτσι σκε
πτόμαστε μεΐς σήμερα για ό,τι βλέπομε έξω από τον εαυτό μας 
καί για ό,τι αισθανόμαστε μέσα στον εαυτό μας, πόσο πιό έν
τονα πρέπει νά εννοήσω με τά αίσθήματα αυτά τοϋ θαυμασμού 
καί τής λατρείας στους μακρυνούς προγόνους μας, όταν όπως λέ
γει δ Carlyle «μέ τά μάτια τού παιδιού καί με τή σκέψη τού 
ώριμου ανθρώπου» βρέθηκε μπροστά στο θαύμα τής δημιουρ
γίας ; Τί είναι τό μαγικό εκείνο αστέρι, δ ήλιος πού ροδοβάφει 
τήν ’Ανατολή καί τή Δύση σε μιά μαγική σύνθεση λάμψεων καί 
χρωμάτων ; Τί είναι δ απέραντος κόσμος τού ουρανού, πού τήν 
ημέρα φωτίζεται μέ τό βαθύ καί μυστηριώδες γαλανό χρώμα 
καί τήν νύχτα φωτίζεται μέ τά διαμάντια τών άστρων ; Τί εί
ναι ή στέρεη γή πού πατούμε μέ τά πανύψηλα βουνά καί τις λαγ
καδιές της, τί είναι ή απέραντη θάλασσα πού σέρνει σά μαγνή
της τά μάτια τού ανθρώπου ; Τί είναι οι φοβερές καταστρεπτι
κές δυνάμεις πού φέρνουν τό θάνατο στή φύση καί τί είναι οι 
σιωπηλές ενεργητικές δυνάμεις πού τήν άνασταίνουν πάλι ; Τί 
είναι τό ]ς γάλο μυστήριο πού λέγεται ζωή, τί είναι τέλος αυτός



6 ίδιος ό άνθρωπος πού αισθάνεται και σκέπτεται έτσι ; Να τα 
ερωτήματα πού γεννήθηκαν στην ψυχή τού πρώτου ανθρώπου 
και τον έκαμαν να στρέψη την προσοχή του με έκπληξη και θαυ
μασμό μπροστά στο άγνωστο και στο ωραίο. Κι’ όπως πάντοτε 
ο άνθρωπος απο την πίεση τών αναγκών και τοΰ πόνου του οδη
γήθηκε να μεγαλωση το λογικο του, έτσι κι εδώ παίρνοντας 
θάρρος απο τον ίδιο τον εαυτό του πλησίασε το φοβερά άγνω
στο και το ανεξήγητα ωραίο, τούδωκε ψυχή από τήν ψυχή του, 
τδκαμε Θεό καί τό λάτρεψε μέ ευγένεια καί σοβαρότητα.

Εμείς μπορούμε και σήμερα νά γελούμε για τήν τέτοια 
παιδισια σκέψη τού ειδωλολάτρη ανθρώπου, μά αν ζούσαμε καί 
μεϊς στήν εποχή του τα ίδια θά έκάναμε./Μλώστε 'καί σήμερα 
σε όλες τις θρησκείες και σέ όλες τις φιλοσοφίες υπάρχουν τα 
σπέρματα μιας φυσιολατρείας καί άνθρωπολατρείας, γιατί παρ’ 
δλο πού δ σημερινός άνθρωπος με τήν επιστήμη του εσκέπασε 
τα παντα με τυπους και ονόματα, κάθε φορά πού ή στοχαστική 
ματια μας προχωρεί πλειό βαθειά από τήν επιφάνεια τών πραγ
μάτων και αντικρυζομε γυμνή καί καθαρή τήν παγκόσμια ομορ
φιά και τάξη, η ψυχή μας γεμίζει από συγκινήσεις πού μας 
οδηγούν σέ θρησκευτικές σκέψεις. «Ή φύση —λέγει πάλι 6 Car
lyle δια τον προφήτην, τον φιλόσοφον καί τόν ποιητήν, διά 
τον άνθρωπον δηλ. που σκέπτεται βαθειά είναι πάντοτε μεταφυ
σική». Καί στο σημείο αυτό συμφωνούν όλοι οι μεγάλοι μύστες 
τών φυσικών επιστημών πού συχνά στις έρευνές των επαναλαμ
βάνουν τόν ενθουσιασμόν τού ψαλμικού ποιητή «ως εμεγαλύνθη 
τα έργα σου Κύριε! Πάντα έν σοφία εποίησας». «Μια φυσιο- 
λατρεία βαθειά καί ηθική, μια γοητευτική ποίηση γεμάτη από 
τήν αίσθηση τού απείρου . . . ήταν πρώτα απ’ όλα κάτι σοβαρό, 
δηλ. ο κύριος ορος τής ηθικής καί τής θρησκείας». (Renan).

Ετσι λοιπον γεννήθηκε ή Ειδωλολατρεία, ή οποία όταν 
συγκριθή βέβαια με το Χριστιανισμό είναι πάντοτε κατώτερή 
του, αλλ όμως είχε κι αυτή τήν αγαθή της επίδραση στον εκπο
λιτισμό και την τελειότητα τού ανθρώπου.

Οι θρησκευτικές και ηθικές ιδέες πού εδημιούργησαν τό



θαύμα τοϋ αρχαίου πολιτισμού, το πνευματικό εκείνο περιβάλ
λον που άνάδειξε ένα Σοφοκλή, ένα Πλάτωνα κΓ ένα Σωκράτη, 
δέ μπορούσε να ήταν τελείως ανήθικο καί ελεεινό. ’Ακόμα για 
μένα είναι μια μεγάλη έκπληξη τό δτι ίδιος ό Χριστός σε κανένα 
σημείο των λόγων του δεν μάς κατηγορεί αυτή την αρχαία είδω- 
λολατρεία, όσα δέ λένε εναντίον της οι Προφήτες τού ’Ισραήλ 
πρέπει να γνωρίζωμε πώς άναφέρονται τό περισσότερο στην 
οργιαστική ειδωλολατρεία των χωρών πού ήσαν γύρω από την 
Παλαιστίνη, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όσον 
αφορά την ηθική καθαρότητα μεταξύ τής γνήσιας ελληνικής καί 

.τής λοιπής ανατολίτικης λατρείας.
«Ή πίστις —λέγει ό Decharme— προς τούς θεούς φαί

νεται ότι ήτο πλέον σωτήριος ή επιβλαβής εις τήν ελληνικήν 
ηθικήν μέχρι τής ημέρας, καθ’ ήν είσέβαλον αί ανατολικοί λα- 
τρεΐαι μετά των επαισχόντων αυτών εθίμων. (Μυθολ. τού Έλλ, 
Dech. μετάφραση Α. Καραλή σελ. 41).

Μπορούμε νά πούμε πώς οί θρησκευτικές καί ηθικές αλή
θειες σέ κάθε εποχή δημιουργούνται είτε από τις αποκαλύψεις 
τού ίδιου τού Θεού (άμεση ’Αποκάλυψη) είτε από τις εμπνεύσεις 
τών μεγάλων καί τών εκλεκτών πνευμάτων (έμμεση ’Αποκάλυψη) 
είτε καί από τα συμπεράσματα, πού κάνουν όλοι οί άνθρωποι 
πάνω στή ζωή.

Τα λαϊκά στρώματα είναι πάντα τό θερμοκήπιο εκείνο μέσα 
στό οποίον πλανώνται οί συγκινήσεις, οί λαχτάρες καί οί αόρα
τοι θρησκευτικοί πόθοι τού ανθρώπου, αλλά μόνο ή θρησκευ
τική προσωπικότης μπορεί νά έκφραση καθαρώτερα καί εύγενέ- 
στερα τό μεγαλείο καί τή γοητεία τού θρησκευτικού φαινομένου. 
'Ως θρησκευτικές προσωπικότητες για τήν ελληνική θρησκεία 
θά θεωρήσωμε τον 'Όμηρο, τον Ησίοδο καί τον Σωκράτη καί 
πάνω σ’ αυτούς θά εξετάσωμε τό έργο τού Θρησκευτικού Διδα
σκάλου στήν αρχαία Ειδωλολατρεία. Βέβαια κοντά σ’ αυτούς θά 
μπορούσαμε νά παραθέσωμε καί τον Πυθαγόρα καί άλλους με
γάλους σοφούς καί μύστας τής εποχής εκείνης, άλλα περιοριζό- 
μεθα μόνο στοής τρεις παραπάνω, γιατί οι δύο πρώτοι είναι κεΐ-



νοι πού θεμελιώνουνε τήν ελληνική θρησκεία κι" 6 τελευταίος 
την αποτελειώνει με τό, ηθικά περιεχόμενο, πού τής προσδίδει.

Εις τα έργα του Όμηρου σκόρπια μόνο συναντούμε εδώ 
κι' εκεί Θρησκευτικά του διδάγματα, 6 'Ησίοδος όμως συστημα- 
τικώτερα στά έργα του Θεογονία καί Έργα καί Ήμέραι μας 
δίνει τούς ηθικούς κανόνες τής ζωής. Ή θρησκεία τήν Ιποχή 
εκείνη πού αντιπροσώπευε δλη τη γνώση κι" δλη τή σοφία τού 
άνθρώπου ήταν ύποχρεωμένη βέβαια να δώση μιά Εξήγηση του 
κόσμου καί των νόμων πού τον κυβερνούν' γι’ αυτό όλες οι θρη
σκείες τής αρχαιότητος είναι φυσιοκρατικές, ενώ αργότερα όσο 
προχωρούμε στόν πολιτισμό καί ή επιστήμη άναλαμβάνει τήν 
εξερεύνηση τής φύσης ή θρησκεία περιορίζεται στο καθαρώς με
ταφυσικό και ηθικό της περιεχόμενο.

«Τό πρόβλημα τής αρχής τών όντων δεν άνέμενε τάς φιλο- 
σοφικάς παρατηρήσεις τής 'Ιωνικής Σχολής όπως εύρη §ν Έλ- 
λαδι λύσιν τινά. Πολύ πρό τού θαλοϋ, τού Άναξιμάνδρου καί 
του Ηρακλείτου ή μυθολογική ποίησις ανέλαβε να ικανοποίηση 
δια θαυμάσιων ερμηνειών τήν φυσικήν περιέργειαν τού ανθρώ
που ως προς τό άντικείμενον τής πλάσεως τού σύμπαντος καί τής 
γενέσεως τών Θεών». (Μυθ. Doch. σελ. 43). Κατά τήν θρη
σκείαν λοιπόν τών δύο τούτων κορυφαίων Θεολόγων τού αρχαίου 
κοσμου ( Ομήρου, Ησιόδου) ό θεός Ζεύς είναι ό «πατήρ άνδρών 
τε θεών τε», ή μεγάλη θεότης πού βασιλεύει καί κυβερνά τον 
κόσμον. Πριν από τό Δία υπήρχαν άλλες θεότητες :

Ήτοι μεν πρώτιστα χάος γένετ’ έπειτα 
Γαΐ’ ευρύστερνος, πάντων εδος ασφαλές αεί 
ήδ’ Έρως ός κάλλιστος εν άθανάτοισιν θεοΐσι

(Θεολ. Ήσιόδ. 116)

πού εκπροσωπούν τις πρώτες φυσικές δυνάμεις, με τήν ενέργεια 
τών οποίων έγινε ό κόσμος, αλλά σιγά σιγά παραμερίζει κάθε 
άλλη θεότητα καί γίνεται αυτός ό κυρίαρχος θεός. Κοσμείται δέ 
ο Δίας μέ τέτοιες θείες ιδιότητες, ώστε να θεωρείται όμοιος πε
ρίπου μέ τό δικό μας χριστιανικό Θεό καί γι’ αυτό πολλοί μυ



θολόγοι καί θρησκειολόγοι, όπως δ Welcker καί άλλοι, να νομί
ζουνε δ'τι καί στην ελληνική θρησκεία υπήρχε ένας αρχικός μο
νοθεϊσμός. Οι «Πελειάδες» (Καλόγρηες) τοΰ ιερού τής Δωδώνης 
έψαλλαν «Ζευς ήν, Ζευς εστι, Ζευς εσεται" ώ μέγα Ζεΰ».(ΟεοΗ. 62). 

Είναι πανταχοΰ παρών : Καί λέγει δ ’Άρατος :

Έκ Διός αρχώμεθα, τον ούδέποτ’ άνδρες εωμεν 
"Αρρητον" μεσταί δέ Διός πάσαι μέν άγυιαί, 
πάσαι δ’ ανθρώπων άγοραί" μεσταί δε θάλασσα 
καί λιμένες" πάντη δέ Διός κεχρήμεθα πάντες.

Παντοδύναμος καί κάνει να τρέμη δ ’Όλυμπος μόνο με το 
συνοφρΰωμά του :

Ή και κυανέησιν επ’ δφρύσι νεύσε Κρανίων" 
άμβρόσιαι δ’ άρα χαΐται έπερρώσαντο άνακτος 
κράτος απ’ άθανάτοιο, μέγαν δ’ ελέλιξεν ’Όλυμπον

(Ίλιάδ. Α' 528)

Πάνσοφος (ύπατος μήστωρ)" είναι δ χορηγητής όλων των 
αγαθών «Ζευς αγαθόν τε κακόν τε διδοΐ» (Όδΰσ. Δ 237), δί
νει τα καλά στους καλούς : «Ουδέ ποτ’ ίθυδίκησι μετ’ άνδράσι 
λιμός δπηδεΐ».

Ούδ’ άάτη" θαλίης δε μεμηλότα έργα νέμονται
(Ήσιόδ. έργα 230)

καί τιμωρεί για τάδικα κρίματα : «Οις δ’ ύβρις τε μέμηλε κακή 
καί σχέτλια έργα, τοιςδε δίκην Κρονίδης τεκμαίρεται εύρύοπα 
Ζευς» (Ήσιόδ. έργ. 238, 39).

Ό Δίας στέλνει τις δοκιμασίες καί τις λύπες στους ανθρώ
πους. Ό Άχιλλεύς λέγει στον Πρίαμο :

Ού γάρ τις πρήξις πέλεται κρυεροΐο γόοιο" 
ας γάρ επεκλώσαντο θεοί δειλεΐσι βροτοΐσιν.

(Ίλιάδ. Ω 522)

Άλλ’ δμως δ ίδιος γίνεται καί σπλαχνικός καί συγχωρεΐ με τή



μετάνοια χαί την προσευχή τις αμαρτίες των ανθρώπων πού γι' 
αυτό χαι ονομάζεται «Μειλίχιος». Ό Φοίνικας λέγει στον Άχιλλέα:

Άλλ’ Άχιλλεΰ δάμασαν θυμόν μέγαν" ουδέ τι σε χρή 
νηλεες ήτορ έχειν" στρεπτοί δε καί θεοί αυτοί 
τών περ καί μείζων αρετή τιμή τε βίη τε : 
καί μεν τούς θυέεσσι καί εύχωλής άγανήσιν 
λοιβη τε κνίσση τε παρατρωπώσ’ άνθρωποι 
λισσόμενοι, δτε κέν τις ύπερβήη καί άμάρτη. 
καί γάρ τε λιταί εΐσι, Διος κοΰραι μεγάλοιο.

(Ίλιάδ. I 496)

Στην 'Ομηρική θρησκεία λείπει βέβαια ο κοινωνικός χαρα- 
%τηρας τής θρησκείας, γιατί ή ζωή τότε δεν είχε πολλές άνάγχες.

Ησίοδος όμως, πού στήν εποχή του πλέον είχαν διαμορφωθή 
καλύτερα οΐ άνθρώπινες κοινωνίες, χάνει συχνά λόγο γιά τη σχλη- 
ροτητα και τις αδικίες τών αρχόντων καί προστατεύει τούς πτω- 
χους χαί τούς άδυνάτους. Ή Παρθένα Δικαιοσύνη ώρισμένη 
επίτηδες από τόν Δία παρακολουθεί τα έργα των ανθρώπων καί 
αναφέρει τις αδικίες των στό θεό :

Η δ επεται κλαιουσα πολιν καί ήθεα λαών 
ηερα έσσαμενη, κακόν άνθρώποισι φέρουσα, 
οιτε μιν εξελάσωσι καί ούχ ιθείαν ένειμαν.

(Ήσιόδ. έργα 222)

*° Ησίοδος θά μπορούσε νά ονομασθή ο Ήσαΐας τών 
Ελλήνων μέ τόν τρόπο πού μιλει γιά τή δικαιοσύνη χαί τά άν- 

θρωπινα δικαιώματα. (Ήσιόδ. έργα 213, Ήσαΐου Α' 17—19).
Από τα λίγα αυτά στοιχεία πού παραθέτομε εδώ γίνεται 

φανερό .πώς^ μέσα στα έργα τού 'Ομήρου καί τού Ησιόδου 
υπήρχε ενα ολοκληρωμένο σύστημα θρησκείας καί ηθικής, πού 
μπορούσε νά δίνη στόν άνθρωπο τής Ιποχής εκείνης μιά ερμη- 
vau του κόσμου, μέσα στόν όποιο ζούσε καί συγχρόνως νά τόν 
οδηγή πώς νά λυτρώνεται από τά πάθη του καί τούς φόβους του 
και να ρυθμιζη την κοινωνική του ζωή.



’Αργότερα βέβαια σιγά - σιγά με την πρόοδο τοϋ πολιτισμού 
τά μυθολογικά δόγματα της θρησκείας αυτής δεν ικανοποιούσαν 
πλειά τούς ανθρώπους καί γι’ αυτό οι μετά τον "Ομηρο καί τον 
Ησίοδο θεολόγοι καί ιερείς προσπαθούνε να δώσουνε εις τα 
σύμβολα τής παλαιός θρησκείας υψηλότερο νόημα καί βαθύτερο 
περιεχόμενο. ’Έτσι δημιουργούνται τά ’Ορφικά καί Έλευσίνια 
Μυστήρια, μέσα στα όποια οί μύστες καί ιεροφάντες των χρη
σιμοποιούνε τούς παλαιούς μύθους για να δώσουν βαθύτερα καί 
ήθικώτερα διδάγματα στη ζωή.

Άλλα δπως είναι γνωστό οι θρησκευτικές αλήθειες έχουνε 
πάντοτε καί τούς κριτές καί αρνητές των είτε γιατί οι ίδιες δέν 
έχουνε τό κύρος καί την δύναμη να ικανοποιούν καί να επιβάλ
λονται στούς ανθρώπους είτε γιατί οί άνθρωποι δέ βρίσκονται 
στη πνευματική εκείνη ανάπτυξη καί ωριμότητα, πού χρειάζεται 
για να τις κατανοούν καί να τις σέβονται.

Γι’ αυτό καί στην αρχαία είδωλολατρεία δέν έλειψαν κείνοι 
πού κατηγορήσανε καί ειρωνευτήκανε όχι μόνο επί τέλους τις 
αφελείς θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά καί αυτή τήν ουσία καί 
τήν υπόσταση τής θρησκείας.

Τέτοιοι φάνηκαν αργότερα στον Ε' καί Δ' αιώνα (π. X.) 
οι Σοφιστές, πού μέ μία μονόπλευρη καί χωρίς βάθος σκέψη καί 
μόρφωση ζητούσαν να συκοφαντήσουν καί κλονίσουν τά θρη
σκευτικά αισθήματα στις ψυχές των ανθρώπων. Καί τότε ακρι
βώς παρουσιάζεται δ Σωκράτης, ή μεγάλη εκείνη θρησκευτική 
καί φιλοσοφική προσωπικότης πού χωρίς να ύποστηρίζη τό μυ
στικό μέρος τής παλαιάς θρησκείας προχωρεί βαθύτερα στο 
ηθικό της περιεχόμενο καί γίνεται στόν ελληνικό κόσμο ό πρό
δρομος τού Χριστιανισμού. Ό Σωκράτης κατά τον Renan «έδη- 
μιούργησε τήν φιλοσοφίαν» καί οί φιλόσοφοι τον θέλουν όλό- 
τελα δικό των. ΚΓ όμως αν όχι μέ περισσότερα τουλάχιστο μέ 
ίσα επιχειρήματα μπορεί νά ύποστηριχθή ότι ανήκει πλειότερα 
στ ή θρησκεία. Γιατί πρώτα-πρώτα μεταφέρει τή φιλοσοφία από 
τον φυσικό κόσμο στήν ηθική υπόσταση τού ανθρώπου κι’ ύστερα 
χρωματίζει όλη του τή διδασκαλία μέ τήν έννοια τού θείου. Ή



φιλοσοφία τοΰ Σωκράτη δεν είναι κείνη η παγερή γνωσιολογία 
τοΰ άθεου διανοουμένου, που σταματά στις επιφανειακές ερμη
νείες των πραγμάτων -και των γεγονότων, πού ξεκόβει τη γνώση 
και την αλήθεια από το μεγάλο σύμπλεγμα τής θρησκείας και 
τις ζημιώνει ανυπολόγιστα στήν ευεργετική επίδραση, πού μπο
ρούν νάχουν στή ζωή των ατόμων καί των κοινωνιών, άλλα είναι 
η φιλοσοφία τοΰ Σωκράτη μια γνώση πού ξεκινά από το θεό 
και μιλεΐ για το θεο, μια διδασκαλία πού γυμνώνει καί ξυπνά, 
ενα κήρυγμα που ελεγχει και διορθώνει, μια θεωρία πού σμίγει 
και σφιχτοδένει πάλι τη γνώση καί τήν ηθική με τήν τελειότητα 
και την ευτυχία τοΰ ανθρώπου, κι’ όλα αυτά ειπωμένα με ένα 
προφητικό κύρος και σφραγισμένα με μια ωραία θεληματική 
θυσία. Ο ίδιος ο Σωκράτης είχε τή συναίσθηση πώς είναι ένας 
«απεσταλμένος» τοΰ Θεού. Στήν "Απολογία του λέγει : «. . Οΐον δη 
μοι δοκεΐ ο Θεός εμε τή πόλει προστεθεικέναι τοιοΰτον τινά, δς 
υμάς εγειρων και πειθων και ονειδιζων ένα έκαστον ούδέν παύομαι 
τήν ημέραν δλην πανταχοΰ προσκαθίζων». (Πλατ. Άπολ. XVIII).

Το οτι δε είναι απο το Θεο σταλμένος φαίνεται — ώς λέγει 
πάλι ο ίδιος απο το γεγονος οτι ενώ όλοι οι άνθρωποι φρον
τίζουν για τις δίκες των δουλειές εκείνος τά άφησε όλα για νά 
διδασκη στους άλλους την αρετή : «Ού γάρ άνθρωπίνφ έοικε το 
εμε τών μεν εμαυτοΰ απάντων ήμεληκέναι καί άνέχεσθαι τών 
οικείων αμελούμενων τοσαΰτα ήδη έτη, τό δέ ΰμέτερον πράττειν 
αει, ιδιςι εκαστφ προσιοντα ώσπερ πατέρα ή αδελφόν πρεσβυτε- 
ρον, πείθοντα επιμελεΐσθαι αρετής». (Πλατ. Άπολ. XVIII). 
Ο,τι ομιλεΐ και διδάσκει είναι απο τό Θεό υπαγορευμένο καί 

την υπηρεσία του σ αυτό το έργο πού κάνει νομίζει πώς είναι 
το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί νά γίνη στήν πατρίδα του : 
«Ταΰτα γαρ κελεύει Θεός, ευ ιστέ, καί εγώ οΐομαι ούδέν πω 
υμΐν μεΐζον αγαθόν γενεσθαι εν τή πόλει ή τήν έμήν τφ Θεφ 
υπηρεσίαν». (Πλατ. Απολ. XVIII). Τό έργο πού κάνει τό θεω
ρεί έργο τοΰ ίδιου τοΰ Θεού καί μέ κανένα τρόπο δέ μπορεί νά 
τό σταματηση. Τήν ώρα πού δικάζεται καί ξέρει πολύ καλά ποιο 
θαναι το αποτέλεσμα τής δίκης του λέγει ατούς κατηγόρους καί



δικαστές του πώς κι’ αν ακόμη εκείνοι του πουν δτι τον αθω
ώνουν καί τοΰ χαρίζουν την ζωή άλλα να παύση να μιλή για 
το Θεό καί να φιλοσοφή, δεν δέχεται γιατί θά ύπακοΰση καλύ
τερα στο Θεό παρά στους ανθρώπους : «εγώ υμάς, άνδρες Άθη 
ναΐοι, άσπάζομαι μέν καί φιλώ, πείσομαι δε μάλλον τφ Θεφ ή 
ύμΐν.» (Πλ. Άπολ. χνπ) Είναι τά ίδια λόγια πού θά πή 
αργότερα ένας άλλος μεγάλος θρησκευτικός Διδάσκαλος ό Άπ. 
Πέτρος στα ’Ιεροσόλυμα, δταν θά διαταχθή από τό Συνέδριο 
να παύση τον Ευαγγελισμόν του.

”Αν υπάρχει στον κόσμο μια ηθική διδασκαλία πού να σι- 
μώνη πλειότερο στή θρησκεία τοΰ Χριστού, κι’ αν υπάρχει 
ακόμη ένα ζωνιανό πρότυπο αρετής καί σοφίας πού νά θυσιά
ζεται για τά ιδανικά αυτά, τούτο συμβαίνει μόνο στή διδασκαλία 
καί τή ζωή τού Σωκράτη. Θαυμάζομε τό μεγαλείο τής ηθικής 
τού «αγαπάτε τούς εχθρούς ύμών» (Λουκ. στ' 27), αλλά κοντά 
σ’ αυτήν φτάνει κι’ δ λόγος τού Κρίτωνα : «Εί άναγκαΐον ε’ίη 
άδικεΐν ή άδικεΐσθαι ελοίμην αν άδικεισθαι.» (Πλατ. Κρίτων.)

Τέλος δ Σωκράτης εσυκοφαντήθη καί κατεδικάστηκε ως 
εχθρός τής θρησκείας (εδίδασκε τά «καινά δαιμόνια»). Είναι 
φαίνεται μοιραίο κείνοι πού φέρνουνε τό φώς καί ζητούνε νά 
διορθώσουνε τή μωρία καί τήν κακία τών άλλων νά σταυρώ- 
νουνται καί νά κακοποιούνται καί δεν υπάρχει θλιβερώτερη 
αντίθεση στήν πάλη τού «καλού καί τού κακού» πού γίνεται σ’ 
αυτόν τον κόσμο από τήν περίπτωση εκείνη, πού δ δημιουργός 
καί δ εμπνευστής μιας θρησκείας συκοφαντεΐται καί θανατώνε
ται ως εχθρός τής θρησκείας.

’Αναφέραμε ως τώρα—με συντομία βέβαια—μερικά χαρα
κτηριστικά γιά τούς τρεις μεγάλους διδασκάλους τής θρησκείας 
τής άρχαίας Ελλάδος καί μπορούμε νά πούμε πώς άπ’ αυτούς 
ξεκίνησε εκείνο τό λαμπρό πνεύμα τού άρχαίου κόσμου πού 
παραστάθηκε στήν τέχνη, πού εδημιούργησε τό λόγο, πού έγινε 
επιστήμη καί σοφία, νόμος καί πολιτεία κι’ δλο μαζί ενωμένο 
έκαμε τό άγΰριστο θαύμα τού κλασσικού πολιτισμού. Γιατί αν 
είναι άλήθεια κείνο πού λέγεται πώς : «"Οταν γεννάται ένας



Θεός γεννάται κι’ ενός πολιτισμός», αυτό ισχύει περισσότερο για 
τόν άρχαΐο ελληνικό πολιτισμό πού είναι όλότελα δημιούργημα 
τής θρησκείας των χρόνων του καί μάς δείχνει πόσο αστήρικτη 
είναι ή συκοφαντία εκείνων πού ισχυρίζουνται πώς ή θρησκεία 
βλάπτει τη ζωή καί . εμποδίζει την πρόοδο καί τόν πολιτισμό 
τοΰ ανθρώπου.

Κι’ αν μάς επέτρεπε δω δ καιρός καί δ τόπος νά αναλύσου
με πλατύτερα τά θρησκευτικά δόγματα καί τα ηθικά αξιώματα, 
πού βγήκανε από την έμπνευση καί τό θείο ενθουσιασμό των 
μεγάλων αυτών θεολόγων καί ηθικολόγων τού αρχαίου κόσμου 
καί νά αναφέρουμε μέ λεπτομέρειες τή μεγάλη εκπολιτιστική επί
δραση πούχαν στην ατομική καί κοινωνική ζωή των ανθρώπων 
τής εποχής των, θά μπορούσαμε νά σημειώσωμε γεγονότα καί 
πράματα πού ξεπερνούνε σε πολλά του σημεία τό νεώτερο καί 
σύγχρονο χριστιανικό μας πολιτισμό. Άρκούμαι μόνο νά ανα
φέρω πώς δλόκληρη ή Ελλάδα πήγαινε στα μαντεία τής Δω
δώνης καί τών Δελφών νά συμβουλευτή τό Θεό στα μεγάλα 
της ζητήματα, πώς οί «Άμφικτυονίες», πού φάνηκαν καλύτερες 
άπό «τήν κοινωνία τών εθνών» καί τόν «’Οργανισμόν Ηνω
μένων Εθνών» (Θ. Η. Ε.) τών καιρών μας, είχαν θρησκευτικό 
χαρακτήρα καί πώς ο,τι μένει άκόμηάπό τήν απαράμιλλη τέχνη 
τού «Χρυσού αιώνα» είναι θρησκευτικό λείψανο. ’Επιθυμώ 
άκόμμ νά προστέσω εδώ δυο λόγια γιά τόν ηρωισμό μέ τόν 
δποΐον δ εκπρόσωπος τού διδασκάλου τής θρησκείας καί σ’ αυ
τήν ακόμη τήν εΐδωλολατρεία έκαμε τό καθήκον του καί υπε
ρασπίστηκε τό θέλημα τού Θεού μπροστά στ ή θηριωδία καί 
τήν αυθαιρεσία τού ανθρώπου τής εποχής του.

'Ο Σοφοκλής στήν ’Αντιγόνη μάς παρουσιάζει τό υπέροχο 
παράδειγμα τού μάντη Τειρεσία πού πηγαίνει στόν Τύραννο 
Κρέοντα νά τόν έλέγξη γιατί γιά τούς δικούς του νόμους πα
ραβαίνει τούς νόμους τών θεών κι’ αφήνει άταφο τόν Πολυ
νείκη. Κι’ δ ίδιος πάλι μάντης παρουσιάζεται στόν Οίδίποδα 
(Σοφοκλ. Οίδ. Τύραν. 300.315) γιά νά έλέγξη τά άνομήματά του 
μέ τούτη τήν αυστηρή γλώσσα. «Ου γάρτι σοι ζώ δούλος αλλά



Λοξίαν καί «Είπών άπειμι ών ούνεκα ήλθον οΰ το σόν δείσας 
πρόσωπον» (Σοφ. Οίδ. Τΰρ. 446). Νομίζει κανείς πως ακούει 
εδώ το χριστιανό ηρώα Θρησ. Διδάσκαλο που παρουσιάζεται 
με τή γλώσσα τοϋ Ήσαΐα, τοΰ Παύλου, τοϋ Χρυσοστόμου και 
του Βασιλείου για να ελέγξη τις παρανομίες των αρχόντων της 
εποχής του.

Β
’Αφήνομε τον ’Όλυμπο κι’ ανεβαίνομε στο Σινα, αφήνομε 

τάς ’Αθήνας καί πάμε στα 'Ιεροσόλυμα, ξεκινούμε από την 
Ελλάδα καί φτάνουμε στην Ίουδαία.

Μά εδώ δεν υπάρχει ή ομορφιά καί ή γλυκάδα τών Ελλη
νικών τόπων. Ή Παλαιστίνη δεν έχει την ποικιλία καί την αρ
μονική σύνθεση ποΰχει ή χώρα τής Ελλάδος. Τό κλίμα της 
είναι μονότονα θερμό, οί βροχές σπανίζουν κι’ οί πηγές καί τά 
δάση πού ομορφαίνουν την όψη ενός τόπου είναι λιγοστά εδώ.

’Ερημικά καί μυστικοπαθή βουνά υψώνουν εδώ κι’ εκεί τις 
κορφές των σάν νά προσεύχονται στο "Απειρο κι’ άνάμεσά 
τους σιωπηλές κοιλάδες γονατιστές κι’ αυτές στά πόδια των 
περιμένουν κάποια φωνή από τά νέφη. Κι’ όπως είναι γνωστό, 
οί άνθρωποι πού ζούνε σέ τέτοιο φυσικό περιβάλλον, αφού δέν 
έχουν νά ίδοΰν καί νά θαυμάσουν τίποτε τό ωραίο καί τό λαμ
πρό στήν οψη τής γής, στρέφουν τήν ψυχή των στο ύπεργήϊνο 
στερέωμα καί ζητούν νά λατρέψουν κείνο πού υπάρχει πίσω 
από τά σύννεφα.

Μά κάποια μέρα τά σύνεφα κατέβηκαν πολύ χαμηλά στήν 
κορυφή τού Σινα κι’ ό Θεός μιλούσε μέ τήν αυστηρή φωνή 
τού κεραυνού καί τής βροντής στ’ άγρια πλήθη τού νομαδικού 
λαού τών Εβραίων, αλλά κανείς δέν τολμούσε ν’ άνταποκριθή 
στή φωνή του.

Μόνο ένας, δ Μωυσής, ευγενικός καί γενναίος οδηγός τού 
λαού αυτού άνηφορίζει τό καπνισμένο βουνό καί πάει νά συ



ναντήσει τον Αιώνιο καί νά μεταφέρη στους ανθρώπους τά 
λόγια του καί τα προστάγματα του.

ϋερω πως στα μεγαλα έργα παντα σμίγουν οι λαχτάρες κάί 
οί ποθοι πολλών ανθρώπων, αναγνο)ρίζω τή δύναμη της όμα- 
δικής ψυχολογίας στά θαυμαστά έργα των δμάδων καί των λα- 
ών, μα ποτέ δε μπορούμε ν αρνηθοΰμε την ξεχωριστή θέση 
που παίρνει σ αυτα ο διάλεκτος καί μεγάλος άνθρωπος. "Οπως 
ολα τα μεγαλα έργα του πολιτισμού είναι τουλάχιστο εμπνευ
σμένα από τόν ένα, έτσι καί δω στην αρχή καί στη γένεση τής 
Ιουδαϊκής θρησκείας που έμελλε νά παίξη ένα σημαντικό ρόλο 

στην εκπολιτιστική πορεία τής ανθρωπότητας εμπνευστής καί 
θεμελιωτής είναι μόνο 6 Μωϋσής. Έμεϊς μπορούμε νά βρί- 
σκωμε έτοιμα τα θαύματα με τά όποια δ μεγάλος αυτός πνευ
ματικός οδηγος ελευθερωσε το λαο του από τήν Αίγυπτο καί 
νά θεωρούμε εύκολη τη νομοθεσία με τήν οποία προσπάθησε 
νά ήμερώση τήν Αγριότητά του,μά δσο είναι άλήθεια πώς Από 
τό Θεό τά πήρε όλα καί δύναμη καί σοφία, άλλο τόσο είναι 
Αλήθεια πώς ό Θεός δέν τάζει καί δεν χαρίζει τόσο εύκολα τά 
δώρα αυτά παρά μόνο σ’ εκείνους πού υψώνουν τό πνεύμα των 
στο ύψος εκείνο που χρειάζεται γιά νά συνάντηση κανείς τό 
Θεό.

Μπορούμε νά πούμε πώς τά μεγάλα πνεύματα είναι πες οί 
αγωγοί που φέρνουνε στους κοινούς ανθρώπους τό πνεύμα τού 
θεού η για να χρησιμοποιησωμε καί μια άλλη αντίστροφη πα
ρομοίωση είναι τα διυλιστήρια μέσα απο τά όποια περνούνε τά 
θολά ποτάμια των σκέψεων καί των αισθημάτων τού πλήθους 
κι= ανεβαίνουν ξεκαθαρισμένα στις Ανώτερες σφαίρες τού πνεύ
ματος. "Οσοι Ασχολούνται με τήν εμφάνιση τής εβραϊκής θρη
σκείας καί ερευνούνε τις αρχές καί τις πηγές της ισχυρίζονται 
πώς πολλά Από τά στοιχεία τής μωσαϊκής λατρείας είναι Αρ- 
χαιότερα ή και νεωτερα τής εποχής πού έζησε καί έδρασε δ 
Μωϋσής κι αΰτο μπορεί νά είναι αλήθεια σε μερικά του ση
μεία, παραμένει όμως η τιμή καί δ αθλος στον Μωυσή, στον 
πρώτο αυτό θρησκευτικό Διδάσκαλο τού Ισραήλ πού μπόρεσε



μέσα από to χάος των παραδόσεων καί των θρησκευτικών γνω
μών ν’ άνασύρη καθαρή την ιδέα τής Μονοθεΐ'ας καί νά τη 
δώση μεγάλο δώρο κι’ αιώνιο κτήμα στην ανθρωπότητα για 
να θεμελιωθούν πάνω σ’ αυτή δυο τρεις μεγάλες θρησκείες, δ 
’Ιουδαϊσμός δ Χ)σμός καί δ Μωαμεθανισμός. Ή μωσαϊκή θρη
σκεία περιληπτικά εκφρασμένη στον περίφημο Δεκάλογο (Έξοδ. 
20-2-17) είναι οπωσδήποτε ανώτερη από τις άλλες σύγχρονες 
της. Είναι στηριγμένη στις βάσεις πού θά στηρίζεται πάντα 
κάθε αληθινή θρησκεία καί κάθε αληθινός πολιτισμός, στο σε
βασμό δηλ. προς τό Θεό καί προς τον άνθρωπο. Οι τέσσερες 
πρώτες εντολές μιλούνε για τή λατρεία τού Θεού καί οι εξ τε
λευταίες για τή λατρεία τού ανθρώπου. Οι θρησκείες τών λα
ών καί τών τόπων εκείνων ήταν πλειότερα βάρβαρες καί δεν 
έδειχναν κανένα ενδιαφέρον για τον άνθρωπο καί μόνο τόνι
ζαν πώς έπρεπε νά ίκανοποιηθή δ τρομερός καί άσπλαχνος Θε
ός πού ήταν Κύριος τής γής καί τής ζωής τού ανθρώπου. ’Εν
θυμούμαι πώς εις τα μαθήματα τής Εβραϊκής ’Αρχαιολογίας 
δ Καθηγητής κ. Βασ. Βέλλας μάς μίλησε κάποτε για μια πα- 
λαιότερη θρησκεία τών Χαναναίων, τή «Δαιμονολατρεία» κατά 
τήν δποίαν οι άνθρωποι πίστευαν πώς δλη ή γή κατοικεΐται 
από πονηρά καί κακοποιό πνεύματα καί όποιος ήθελε νά κτίση 
ένα σπίτι π.χ. έπρεπε νά ξαγοράση το χωράφι πού έκτιζε θυ
σιάζοντας στο «δαίμονα» πού τον ώριζε ένα μικρό παιδί. Σήμερο 
οί αρχαιολόγοι πού σκάβουν στούς τόπους εκείνους βρίσκουν 
στα θεμέλια τών σπιτιών στάμνες πούχουν μέσα σκελετούς μι
κρών παιδιών καί πού μαρτυρούν τή βάρβαρη εκείνη λατρεία. 
’Αναφέρω τό παράδειγμα αυτό καί κοντά σ’ αυτό θά μπορού
σαμε ν’ άναφέρωμε κι’ άλλα παρόμοια απ’ όλες τις θρησκείες 
καί νά βγάλωμε τό συμπέρασμα πώς όσο ευεργετική υπήρξε γιά 
τήν ανθρωπότητα ή λογική καί ηθική θρησκεία άλλο τόσο κα
ταστρεπτική υπήρξε καί μπορεί νά ύπάρξη καί σήμερα ακόμα 
ή θρησκεία εκείνη πούναι παράλογη καί τυραννική. Καί χρω
στούμε σέ πολλές μεγάλες θρησκευτικές προσωπικότητες τήν 
πολιτισμένη όψη πού πήραν σιγά-δαγά οί θρησκείες καί πλειό-



τέρα ή ευγνωμοσύνη μας ανήκει στο «Θεάνθρωπο» Ίησοΰ γιατί 
Εκείνος σίμωσε πλειότερα το Θεό μέ τον οίνθρωπο καί τό φό
βο τοΰ ανθρώπου μπροστά στό Θεό τον έ'καμε αγάπη καί ελ-, 
πίδα. «Ή τελεία αγάπη εξω βάλλει τον φόβον». (’Ιωάν. Α' δ' 
18). Μα γυρίζοντας πάλι στην μωσαϊκή θρησκεία τονίζομε την 
καθαρή της μονοθεία καί την κοινωνικότητά της. Ό Γιαχβέ 
είναι "Ενας (εξοδ. Κ' 2) κι’ ό άνθρωπος δεν πρέπει πλειά νά 
λατρεΰη «είδωλα καί ομοιώματα» στον ουρανό, στη γή καί κάτω 
από τή γή. ’Αλλά τό ίδιο ό Γιαχβέ είναι καί δίκαιος. Είναι ό 
προστάτης των αδυνάτων καί των μικρών καί προστάζει τούς 
κριτάς «να ακούουν άνά μέσον των αδελφών καί νά κρίνουν δι
καίως άναμέσον ανθρώπου καί τοΰ αδελφού αύτοΰ καί τον ξέ
νου αύτοΰ.» Εις την κρίσιν νά μη αποβλέπουν εις πρόσωπα, νά 
ακούουν τον μικρόν καί τόν μεγάλον, διότι ή κρίση είναι τοΰ 
Θεοΰ. (Δευτερ. Α' 16,17). ’Έτσι ή μωσαϊκή νομοθεσία στά
θηκε καί για τήν εποχή εκείνη καί για πολλούς αιώνες αργό
τερα ένα μεγάλο φράγμα στή κτηνώδη ορμή τοΰ ανθρώπου νά 
άδικήση καί νά εκμεταλλευτή τό συνάνθρωπό του.

Εύγνωμονοΰμε τό Μωϋσή γιατί προσανατολίζει όχι μόνο 
τό λαό του καί τήν εποχή του αλλά κι’ όλη τήν ανθρωπότητα 
σέ φωτεινότερο πνευματικό ορίζοντα. 'Υπήρξε καί υπάρχει αρ
χηγός λαών καί ψυχών καί τοΰ αναγνωρίζομε τόν τίτλο αυτό 
γιατί τόν ξαγόρασε μέ τήν εύνοια τοΰ Θεοΰ καί τούς δικούς 
του αγώνες, γιατί εργάστηκε για τήν απελευθέρωση τοΰ σκλη
ροτράχηλου λαοΰ, γιατί ποτίστηκε μέ τό πικρό πιοτό τής αγνω
μοσύνης, όπως όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες τών ανθρώπων, γιατί 
ενώ εκείνος άλλους ώδήγησε στή «γή τής επαγγελίας» δ ίδιος 
πέθανε έξω απ’ αυτήν στήν κοιλάδα τοΰ Μωάβ.

’Απ’ όλα τά εγκώμια πού τοΰ πλέκουν ή Π. καί ή Κ. Δ. 
καλύτερα μ’ αρέσει εκείνο πού τοΰ κάνει δ Παΰλος «Πίστει 
Μωϋσής μέγας γενόμενος ήρνήσατο λέγεσθαι υιός θυγατρός 
Φαραώ. Μάλλον ελόμενος συγκακουχεΐσθαι τφ λαφ τοΰ Θεοΰ ή 
πρόσκαιρου έ'χειν αμαρτίας άπόλαυσιν., (Έβρ. ΙΑ' 24.25).

Άλλα όπως φαίνεται από τήν ιστορία καί τήν καθημερινή



ζωή όλα τα ωραία καί μεγάλα πράματα στον κόσμο αυτά έχουνε 
πολλούς εχθρούς κι” όπως χρειάζονται μεγάλοι αγώνες για να κα- 
τακτηθή τό ιδανικό το ίδιο χρειάζονται καί αρκετές προσπάθειες 
για νά μείνη αυτό καθαρό κι” ευεργετικό για τούς ανθρώπους.

Είναι φαίνεται μοιραίο μέσα στη σχετικότητα τής ζωής 
αυτής να μικραίνουν καί να νοθεύωνται όλες οί μεγάλες σκέ
ψεις πού μας έρχονται από τά έξοχα πνεύματα, σαν περνούνε 
μέσα από τή στενότητα καί τις ατέλειες των κοινών ανθρώπων. 
Καμμιά ιδέα είτε θρησκευτική είναι είτε φιλοσοφική, είτε επι
στημονική καί καλλιτεχνική δεν αποφεύγει τό μοιραίο αυτό. 
Καί δώ τό ίδιο έγινε. Ή καθαρή καί φιλάνθρωπη θρησκεία 
τού Μωϋσή δεν άργησε νά νοθευτή από τόσα ξένα στοιχεία 
ώστε νά παραμορφωθή καί νά χάση τήν επιρροή της στον 
εβραϊκό λαό. Πολιτικοί καί θρησκευτικοί άρχοντες, βασιλείς, 
ιερείς καί Λευίτες πού πήραν τή μεγάλη ευθύνη νά διδάσκουν 
καί νά εφαρμόζουν τό Μωσαϊκό Νόμο στό λαό, των τόν ερμη- 
νέψανε σύμφωνα μέ τήν πνευματική των στενότητα, τόν διδά
ξανε ανάλογα μέ τις περιστάσεις καί τά συμφέροντά των καί 
τόν έδιναν έτσι χαμηλά στό λαό όχι καί τόσο γνήσιο για νά 
παραποιηθή καί δώ από τήν αμάθεια καί τή βαρβαρότητα τών 
ανθρώπων καί νά καταντήση στό τέλος μια τυπική καί μαγική 
λατρεία. Οί λαμπρές εξαιρέσεις δέν έλειψαν βέβαια, αλλά δ κα
νόνας ήταν όπως ακριβώς τόν ώρίσαμε.

"Αλλά όσο είναι αλήθεια πώς τό καλό στόν κόσμο αυτό κιν
δυνεύει κι” έχει τούς εχθρούς του άλλο τόσο είναι αλήθεια πώς 
έχει καί τούς φίλους του καί τούς ύπαρασπιστές του. Στή θλιβερή 
κατάπτωση τής Μωσαϊκής θρησκείας πού παρατηρήθηκε 5-6 
περίπου αιώνες ύστερα από τήν αρχική της εμφάνιση παρουσιά
ζονται νέοι αγωνιστές οί μεγάλοι θρησ. Διδάσκαλοι τής Π.Δ., οί 
Προφήτες Ήσαΐας, δ 'Ιερεμίας, δ ”Ωσηέ καί ”Αμώς πού κά
νουν ένα τιτάνειο αγώνα, επαναφέρουνε τή θρησκεία τού 
’Ισραήλ στήν αρχική της καθαρότητα, τήν προσαρμόζουνε στή 
νέα ωριμότητα τού λαού των κι” ακόμη τήν προικίζουνε μέ μια 
τέτοια γονιμότητα, οδστε εμείς σήμερα κι” ύστερα από δυό χι



λιάδες χρόνια από τήν εποχή των νά μή μπορούμε νά τούς φτά- 
σωμε καί νά τούς ξεπεράσωμε.

Δεν ενδιαφέρονται οι Προφήτες μόνο για τή διατήρηση τής 
μονοθεϊστικής θρησκείας καί λατρείας, άλλα τό ίδιο ενδιαφέ- 
ρονται νά υψώνεται αυτή από τήν άγονη τυπολατρεία στήν 
οποία συχνά καταντούσε, νά γίνεται πνευματικώτερη κι’ εσωτε
ρικότερη για νά είναι καί πλειό χρήσιμη στις κοινωνικές σχέ
σεις των ανθρώπων της. Καί εν δνόματι τής θρησκείας αυτής 
ελέγχουνε μέ δριμύτητα τή σπατάλη τού εθνικού πλούτου από 
τούς πολιτικούς άρχοντες, κατηγορούνε τή διεφθαρμένη ζωή 
των άνωτέρων τάξεων τής εποχής των, πολεμούνε μέ άφθαστο 
ηρωισμό τις υπερβασίες καί τις καταχρήσεις τής πολιτικής καί 
θρησκευτικής ηγεσίας καί μένουν οι πιστότεροι φίλοι καί προ
στάτες των μικρών καί των αδικημένων. «Τάς θυσίας σας δεν 
παραδέχομαι, απομακρυνετε απ εμού τον θόρυβον των ύμνων 
σας, τούς δε τόνους τού ψαλτηρίου σας δεν θέλω νά άκούω.
Αλλ ας αναβλυζη ως ύδωρ το δίκαιον καί ή δικαιοσύνη ως 

αστείρευτος ποταμος.» ( Αμως Ε 21-24) «Τάς νεομηνίας καί 
τάς καθωρισμένας έορτάς σας μισεί ή ψυχή μου...» (Ήσαΐα 
α' 14).

«Οί άρχοντες σου—Ιερουσαλήμ—δεν ύπακούουν. Είναι 
σύντροφοι κλεπτών. Αγαπούν τα δώρα καί επιδιώκουν τάς 
πληρωμας. Δεν κρένουν εις τα ορφανα καί εις τάς χήρας δεν 
κάνουν δίκαιον., (Ήσ. Α' 23) Σέ κανένα άλλο λαό καί σέ 
καμμια άλλη εποχή ο Θρησκ. Διδάσκαλος καί γενικά ό πνευμα
τικός άνθρωπος δεν στάθηκε τοσο κοντά στις περιπέτειες τού 
έθνους του καί τού λαού του δσο οι Προφήτες τής Π. Λ., οί 
περισσότεροι απο τους οποίους και βρήκανε για τό θάρρος των 
αυτό ηρωικό θάνατο.

Ό ° Αμως ζορίστηκε από τό 'Ιερατείο τής Βαιθήλ ('Αμως 
% 10)> ° Ήλίας από τή Βασίλισσα Ίεζάβελ, ό 'Ιερεμίας 
^φυλακίστηκε καί πέθανε εξόριστος στήν Αίγυπτο ('Ιερεμ. λζ' 
Ij.), ο Ησαιας κατα μιαν παράδοση επρίονίσθη από τον βασι
λέα Μανασσή ( Εβρ. ια' 37) καί ό ’Ιεζεκιήλ (κατ’άλλην παράδο-



σιν) εφονεύθη εις την αιχμαλωσίαν (Λεξ. Άγ. Γραφών Γ. Κων
σταντίνου).

«Ό Προφήτης-—λέγει ό T. Papini—ξαναφέρνει τούς είδο- 
λολατρες στον αληθινό Θεό, ξαναθυμίζει στους προδότες τούς 
ορκους, στούς καλούς την καλωσΰνη, στούς διεφθαρμένους την 
αγνότητα, στούς θηριώδεις την ευσπλαχνία, στούς βασιλειάδες 
τή δικαιοσύνη, στούς αντάρτες την υποταγή, στούς αμαρτωλούς 
την ποινή, στούς περήφανους την ταπείνωση...

Δεν είναι βασιληάς, ούτε πρίγκηπας^ ούτε ιερέας, ούτε γραμ
ματέας, είναι ένας μονάχος άνθρωπος, ένας χωρίς δπλα καί 
χωρίς πλοΰτη, χωρίς τίτλους καί χωρίς οπαδούς, είναι μια ερη
μική φωνή πού μιλεΐ, μια φωνή κουρασμένη πού παραπονιέται, 
μια δυνατή φωνή πού ουρλιάζει καί ξεντροπιάζει, μια φωνή 
πού κράζει σε μετάνοια κι’ υπόσχεται αιωνιότητα.» Λυπούμεθα 
γιατί τα ηρωικά αυτά τέκνα τού ’Ισραήλ, πού είχαν ένα τέτοιο 
τέλος κάθε άλλο παρά ανάλογο με τήν αξία των καί τις υπηρε
σίες πού προσφέρανε στο έθνος των καί σ’ όλη τήν ανθρωπό
τητα. ’Αλλά έτσι συμβαίνει πάντοτε. Εκείνος πού θέλει νά μι- 
λήση καί νά υπεράσπιση το σωστό καί τήν αλήθεια, εκείνος 
πού τολμά νά άντικρύση κατάστηθα τήν ψευτιά καί τήν άπάτη 
τοΰ κόσμου, εκείνος πού δέ σέβεται τις μικρές σκέψεις καί τά 
μεγάλα συμφέροντα των ανθρώπων, εκείνος πάντα πληρώνει 
ακριβά τό θάρρος τής γνώμης του καί τήν ευγένεια των αισθη
μάτων τσυ.
"Οχι μόνο τό καιρό πού ξοριζότανε από τούς ’Αθηναίους ό «δί
καιος» ’Αριστείδης, όχι μόνο τό 399 πού έπινε τό κώνειο ό 
«σοφός» Σωκράτης, όχι μόνο τό 33 μ.Χ. πού πέθαινε απάνω 
στο Σταυρό δ «άνθρωπος» ’Ιησούς, όχι μόνο τό 407 μ. X. πού 

’ τέλειωνε τή ζωή του στήν πορεία τής εξορίας δ "Αγιος Χρυσό
στομος, αλλά κι’ αργότερα καί σήμερα ακόμη τό ίδιο γίνεται. Μά 
ο,τι ωραίο καί λαμπρό υπάρχει στον ανθρώπινο πολιτισμό εΐνε 
ξαγορασμένο με τις θυσίες των εκλεκτών ανθρώπων κι’ αρμόζει 
νά πούμε δώ τά λόγια τού Ibsen : «ό δρόμος τής χάριτος είναι 
στρωμένος με τήν πέτρα τής θυσίας.»



Γ
Καί ερχομεθα τώρα να εξετάσομε τόν θρησ. Διδάσκαλο πού 

εργάστηκε στο νόμο τής αγάπης, στη Χριστιανική θρησκεία.
Βρισκόμεθα στα μέσα στα μέσα τού 1ου'μ.X. αιώνα. Ή 

θρησκευτική καί ηθική κατάσταση τής τότε ανθρωπότητας βρι
σκότανε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Οι θρησκείες τού ελληνο
ρωμαϊκού κόσμου γερασμένες πλειά καί γεμάτες από τις δεισι- 
δεμονιες και τις μαγείες τής ’Ανατολής δε μπορούσαν να ικα
νοποιήσουν τήν άνθρώπινη ψυχή πού ζητούσε κάτι τό ανώτερο 
καί το αγιωτερο. «Πανταχόθεν, πράγματι, πρόέβαλλεν έντονος 
ή αναγκη μιας νέας μονοθεϊστικής θρησκείας, δίδουσα ώς βά- 
σιν θείας εντολάς. (Renan : Εμφάνιση τού Χρι)σμού).

Τό ίδιο καί ή φιλοσοφική σκέψη δεν έχει τήν εποχή αυτή 
να μας παρουσιάση σοβαρές ιδέες για να ήσυχάση τις πνευμα
τικές ανησυχίες των ανθρώπων. Οι Στωϊκοί καί Επικούρειοι 
φιλοσοφοι, πού αντιπροσώπευαν όλη τή σοφία κΤ δλη τή γνώση 
τής εποχής εκείνης, ήταν εκείνο ακριβώς πού οι ’ίδιοι είπαν στον 
Παύλο όταν τούς μίλησε στήν ’Αθήνα : «σπερμολόγοι...» 
Χωρίς ναχουν δηλ. καμμιά πρωτότυπη καί βαθειά σκέψη πρό
σεχαν μονο στή σοφιστεία τών συλλογισμών καί στο περίτεχνο 
μα καί ανούσιο ύφος : «Εξακολουθούσαν—όπως λέγει ό Holz- 
ner ν’ άνεμίζουν τό φιλοσοφικό τρίβωνα πού τόν έρριχναν πε
ρίτεχνα στον ώμο των άλλα ή δύναμις · τού προφητικού πνεύ
ματος τούς εΐχεν εγκαταλείψει.»

’Αλλά καί ή κοινωνική κατάσταστς τού τότε κόσμου ή το 
ακόμα πλειό τραγική γιατί ο Δεσποτισμός τής Ρώμης είχε πλη- 
θυνει τή δουλεία καί πολλά εκατομμύρια ανθρώπων δέν είχανε 
κανένα από τά στοιχειοόδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ό Renan 
(Εμφάνιση τού Χρισ)σμού) λέγει ότι ; «τά μέσα τού 1 αίώνος 
είναι μία τών χειροτέρων εποχών τής αρχαίας ιστορίας... Ή 
ζωή έφαίνετο ώς να είχε χάσει τά ελατήρια της καί αί αυτό-



κτονίαι επολλαπλασιάζοντο. » Ό δε Boissier (ή Ρωμαϊκή θρη
σκεία από Αύγουστου μέχρι Άντωνίνου) συμπληρώνει : «... οί 
άνθρωποι εκκινήσαντες ήδη—κατά τον Ιον αιώνα—ήθελαν να 
φθάσουν εις τό τέρμα του δρόμου των. Είχαν πλημμυρίσει από 
άσβεστους πόθους καί αδημονίες, εφλογίζοντο από την επιθυ
μίαν να πιστεύουν.... 'Ολόκληρος ό κόσμος ήτο όρθιος εν κινή
σει καί χωρίς νά γνωρίση τόν Χριστόν ακόμη ετέθη εις τον 
δρόμον του.» Συνέβη δηλ. εκείνο πού τόν ίδιο περίπου καιρό 
ό Άπ. Παύλος Εγραφε στους Γαλάτας «Ήλθε το πλήρωμα τού 
χρόνου...» καί «ό Θεός έστειλε τόν Υιόν του.»

Ό Χριστός με τη διδασκαλία του έδωσε εκείνο ακριβώς πού 
ζητούσε ή ψυχή τού ανθρώπου. Άντικατάστησε τήν ειδωλολα
τρία με μια πνευματική μονοθεία : «Πνεύμα ό Θεός καί τούς 
προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι.. δει προσκυνεΐν (’Ιωάν. Δ' 
24) ’Ανύψωσε τήν αξία τού ατόμου : «τι γάρ ωφελήσει άνθρω
πον εάν κερδίση τόν κόσμον δλον καί ζημιωθή τήν ψυχήν αυ
τού;» (Μάρκ. Η' 34) καί έκήρυξε τήν ηθική ισότητα τών αν
θρώπων: «Ούκ ένι ’Ιουδαίος ουδέ "Ελλην ούκ ένι δούλος ουδέ 
ελεύθερος...» (Γαλτ. Γ' 28)

Μια από τις σοβαρώτερες πεποιθήσεις τής Εκκλησίας μας 
είναι ότι ό Θεός όχι μόνο μια φορά, αλλά πολλές καί κάθε φο
ρά ανάλογα μέ τήν πνευματική ωριμότητα τού ανθρώπου στέλ
νει τούς νόμους του καί τήν αλήθεια του για νά μάς παιδαγω- 
γήση. (εβρ. A' 1)

Ή γνώμη αυτή είναι πολύ σωστή κι επικυρώνεται από τήν 
ιστορία γιατί κάθε φορά πού ή άνθρωπότης φτάνει στο τέρμα 
κάποιου σκοπού ή ανθρώπινη ψυχή δεν αναπαύεται ως εδώ κ’ 
ακολουθώντας τήν αιώνια ανησυχία της ζητά νέα ιδανικά καί 
καλύτερες καταστάσεις. ’Εκεί πού σταματά ή μιά πορεία καί 
αρχίζει ή άλλη, εκεί πού τελειώνει ένας παληός κόσμος καί αρ
χίζει ένας καινούργιος πάντα υπάρχει σύγχυση καί τά σφάλματα 
δε λείπουν. Μα τό πέρασμα από τόν ένα κόσμο στόν άλλο γίνε
ται πλειό εύκολο καί πλειό ανώδυνο όταν καί κείνοι πού εκ
προσωπούνε μιά άχρηστευμένη πλειά από φυσικούς, ηθικούς



%αι ιστορικούς νόμους Ιδεολογία καί κείνοι πού φέρνουνε μιά 
καινούργια πάλι θεωρία μά γιά τούς ίδιους λόγους καί λίγο 
ακαιρη γιά τις ψυχές των άνθρώπων, Εργάζονται χωρίς ίδιοτέ- 
Λεία και μικρότητες. Στά μεγάλα έργα πού αφορούνε την τύχη 
και το μέλλον δλφν των άνθρώπων πρέπει νά παραμερίζουνε 
τα πάθη και τά συμφέροντα κι' δσοι παίρνουνε τή μεγάλη εύ- 

υνη μά και τη μεγάλη τιμή να γίνονται «πρωτοπόροι» καί 
οδηγοί στήν πορεία της άνθρωπότητος πρέπει νά προσφέρουν 
μονο και νά μή ζητούνε κανένα άντάλλαγμα. Ή θρησκεία τού 
Χβίστου αυτή τή μέθοδο ακολούθησε γιά τήν Επικράτησή της 
τουλάχιστο στά πρώτα της χρόνια. "Από τόν Πρωτομάρτυρα 
και μεγαλομάρτυρα τού Γολγοθά ώς τόν τελευταίο χριστιανό 
δούλο που ΕσπαράσσετοεΙςτά ρωμαϊκά θέατρα καί Ιπποδρόμια
απο τα αγρια θηρία ή ίδια θαρραλέα δμολογία μά καί τό ίδιο 
αγόγγυστο μαρτύριο. «Πάτερ άφες αύτοϊς' ού γάρ οΐδασι τί 
ποιουσι.» (Λουκ. 26γ' 34)

Αλλα και εις τη νέα αυτή θρησκεία τής ανθρωπότητας τή 
χριστιανική, δ θρησκευτικός Διδάσκαλος είναι περισσότερο άπό 
ευεργετης των ανθρώπων. "Ως τόν αντιπροσωπευτικότερο τύπο 
του Θρησ. Διδασκάλου στή θρησκεία τού Χριστού θά θεωρή- 
σωμε τόν Άπ. Παύλο, στόν όποιον ως Ενα μεγάλο σημείο δφεί- 
λει ο χριστιανισμός την ανάπτυξη καί τήν Εξάπλωσή του.

Ο Παύλος παρουσιάζεται από τήν αρχή μιά φλογερή θρη
σκευτική προσωπικότης καί υποστηρίζει με φανατισμό τήν πα
τρική του φαρισαϊκή θρησκεία. (Γαλτ. Α' 14)

Αλλά ύστερα άπό τό όραμα τής Δαμασκού (Πραξ. Θ' 1-19) 
παθαίνει μιά τέτοια μεταστροφή ώστε νά γίνη δ μεγαλύτερος 
%αι θερμότερος κήρυκας τής θρησκείας τού Χριστού. "Υπάρχει 
ένας μυστηριώδης τρόπος μέ τόν όποιον ό Θεός καλεϊ καί Εκεί- 
νους πού όχι μόνο δεν είναι φίλοι του άλλα καί τόν πολεμούν 
απο πάνω. Ό Παύλος, ό Αυγουστίνος καί τόσοι άλλοι άπό τήν 
άρχαια καί τή νεότερη Εποχή πιάστηκαν άκριβώς πάνω στά 
μεγαλύτερα πετάγματα τής άνταρσίας των άπό τά άόρατα δί- 
κτυα πού Εκείνος απλώνει στους δρόμους των ψυχών μας. «Ό



Θεός λεγει ο Holznr-ειναι ένας δεινός κυνηγός, πού θέλει νά 
έχει για κυνήγι του τα δυνατότερα αγρίμια. Οι χαρακτήρες 
που παραδίδονται μονο στόν ισχυρότερο φαίνεται πως τον ελ
κύουν πιό πολύ.»

Είναι γνώρισμα των εύγενών πνευμάτων να κυριεύωνται 
απο την αγαπη των μεγάλων ιδανικών καί να θυσιάζουν σ’ 
αύτα ο λα τα δώρα τής ζωής των. Ό Παύλος ανήκει ασφαλώς 
στα ευγένεστερα απ αυτά καί χαρίζει ' ολόκληρη την προσωπι- 
κότητά του στο Ευαγγέλιο τοϋ Χριστού «Ζώ δέ ούχέγω, ζή δε 
έν εμοί Χρίστος.» (Γαλτ. B^Oj. ’Εδώ μ’ αρέσει νά πάρω αυτό 
to παραμέρισμα τού Παυλου και νά το θέσω πλάι στόν εγωι
σμό και την αυτολατρεια τφν ανθρώπων. Εμείς οί κοινοί άν
θρωποι άδιακοπα μιλούμε για τον εαυτό μας : Λέμε : τά χρή
ματά μου, η σοφία μου, ή τέχνη μου, ή περιουσία μου, τό έργο 
μου, η ψυχή μου. Παίρνομε δηλ. τά δανεικά τούτα πράματα 
από τό Θεό καί τους ανθρώπους καί πλουταίνομε την εγωιστική 
προσωπικότητα μας για να την άπλώνωμε ύστερα .μπροστά 
στους άλλους με τυραννικές αλλά καί γελοίες άπαιτήσεις. Κι’ 
όμως κείνος που δεν έχει μέσα του τόπο παρά μόνο γιά τόν 
εαυτό του είναι φρικτά φτωχός καί δυστυχισμένος, γιατί όσο 
περισσότερό ανήκει κάνεις στόν εαυτό του τόσο λιγότερο δίνε
ται στο Θεό καί σ’ όλα τάγια πράματα τής ζωής πού κάνουνε 
την αληθινή χαρά καί την τελειότητα τού ανθρώπου. ’Εμείς 
κυττάζομε μέσα στην οδυνηρή μικρότητα καί σχετικότητα τού 
εαυτού μας νά στριμώξωμε καί τόν κόσμο καί τό Θεό, νά δου- 
λευωμε σε δυο κυρίους και να κυνηγούμε τά πλειό αντίθετα 
πράματα. Καί δεν ξέρω τί μπορούνε νά κάνουνε οί άλλοι άν
θρωποι μ αυτή τη μέθοδο" μπορεί όμως αδίστακτα νά πώ πώς 
δ εργάτης τού Ευαγγελίου, πού δέν παραμερίζει τόν εαυτό του 
πέρα γιά πέρα καί να βάλη στή θέση του τό πνεύμα καί τό 
θέλημα τού Θεού, δεν πετυχαίνει στό«σκοπό καί στόν προορισμό 
του. Υστερα αυτό τό παραμέρισμα τού εαυτού μας πού τόσο 
το φοβούνται και το κλαουρίζουν οι φτωχές ψυχές δίνει μια



ανείπωτη χαρά γιατί άντικατασταίνεται με κάτι πουναι ασύγ
κριτα μεγαλύτερο καί ωραιότερο (Λουκ. ΙΗ'29)

Στή θεωρητική του διδασκαλία δ Παύλος δε μάς λέει δπως 
ο ίδιος ισχυρίζεται τίποτε δικό του (Α' Κορινθ.. α' 18) αλλά 
κηρύσσει τό Ευαγγέλιο τού Σταυρού πούναι «μωρία, γιά τούς 
απολλυμενους καί «δύναμις Θεού,» γιά τούς «σωζομένους., 
Ιαντου όμως φαίνεται δ ξεχωριστός τρόπος με τον όποιο εζούσε 

%ι εννοούσε τή σκέψη τού Χριστού κι' δλη του τήν κοσμο- 
νεωρια τη χρωματίζει με τό θαυμαστό γεγονός τής «κλήσεως» 
του όπως ακριβώς ένας μεγάλος'καλλιτέχνης σ' δλα του τά Εργα 
εκφράζει και παρασταίνει τά ατομικά του συναισθήματα.

Στο κήρυγμά του ξεχωρίζει κανείς μιά αρκετά τολμηρή τά- 
Ζ Τ'" "Χερασπίζη τή θρησκευτική Ελευθερία

καταργή τις θρησκευτικές παραδόσεις 
που εμποδιςουνε τον άνθρωπο νά σιμώση πλειότερα στό Θεό
*α\ να Γή ίίάρη του. (Ρωμ. Β' 17 Γαλτ. Β' 20). Ό

(Πρώτη) Άποστολική σύνοδο (Πραξ.
. 1-34) και οί σκέψεις πού μάς Εκθέτει στήν Επιστολή πού
Εγραψε γιά τούς Γαλάτες δείχνουν πόσο δ φωτισμένος αυτός 
αν ' ρωπος εγνώριζε νά παραμερίζη τούς τύπους καί τούς φραγ- 
μους των θρησκευτικών παραδόσεων καί νά άναπαύη τό
πνεύμα του^άνθρώπου εις τήν ούσία τού θρησκευτικού μΰστη- 
ριου. 1

Ακόμη σαν μιά άλλη μεγάλη πρωτοτυπία στό έργο τού 
Ιαυλου πρεπει νά θεωρήσομε τή στάση πού κράτησε στό βάρ

βαρο θεσμό της έποχής του, στή δουλεία. Γνωρίζομε πόσο θλι- 
βερη ήταν η θέση των δούλων στην αρχαιότητα άφοΰ δά κι' 
ενα απο τα εξοχώτερα πνεύματα τού άρχαίου κόσμου, δ Άρι- 
στοτελης, τή θεωρούσε σά μιά φυσική κατάσταση. Ήταν οι 
εργάτες πού δούλευαν στά σπίτια, στά άγροκτήματα, στά Εργο
στάσιά και στά βυρσοδεψεία, μά δέν είχαν κανένα άνθρώπινο 

ικαιωμα και «δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο ένας τιποτένιος εκα- 
τομμυριούχος νάταΐζητά ψάρια του μέ κρέας δούλων, (Holz- 
ner) Και στα θρησκευτικά άκόμα ζητήματα τούς δούλους τούς



θεωρούσαν ανθρώπους δευτέρας τάξεως καί τούς άφηναν να 
λατρεύουν τις κατώτερες θρησκείες αλλά, δεν τούς επέτρεπαν 
να παίρνουν μέρος στην επίσημη θρησκεία.

Ό Άπ. Παύλος πού κήρυσσε τη θρησκεία τής ’Αγάπης 
καί τού «πλησίον» δε μπορούσε να μείνη αδιάφορος μπροστά 
σ’ αυτή την ανθρώπινη αγριότητα. Στην προς Φίλήμονα επι
στολή του, πού χαρακτηρίζεται «σαν αρχή τής χριστιανικής δια- 
κηρύξεως τών δικαιωμάτων τού ανθρώπου» μ’ ένα δικό 
του θρησκευτικό τρόπο, γίνεται δ ελευθερωτής τών δού
λων, διότι δλοι κείνοι πού πιστεύουν στο Χριστό είναι πνευμα
τικά αδέλφια. «Πάντες γάρ υιοί Θεού εστέ διά τής πίστεως εν 
Χριστή) ’Ιησού. Ούκ ένι αρσεν καί θήλυ» (Φιλήμ. Γ’ 20—28). 
«"Οτι έχει δ χριστιανικός κόσμος σέ γνήσια ελευθερία, τρέφε
ται, κατά κάποιο τρόπο από τήν πνευματική κληρονομιά τού 
Παύλου, τού πιστού ερμηνευτοΰ τού ’Ιησού. "Ας στέκεται για 
πάντα μέσα μας υψηλά ή μνήμη τού ανθρώπου ' εκείνου πού 
στην εποχή όπου τον Αύτοκρατοριπό θρόνο τον κατέχει ένας 
Νέρων, έγραφε στον Φίλήμονα για τον Ώνήσιμο τούτα τά λό
για. »’Εγώ Παύλος δέσμιος ’Ιησού Χριστού, παρακαλώ σε περί 
τού εμού τέκνου, 8ν εγέννησα εν τοΐς δεσμοΐς μου» κι’ ενώ ό 
ίδιος ήταν δεμένος μέ αλυσίδες, έσπασε τις αλυσίδες τής αν
θρωπότητας.» (Holznei). ’Αλλά εκείνο πού θαυμάζει κανείς 
στο Άπ. Παύλο είναι ή δραστηριότητα πού ανάπτυξε καί οι 
αγώνες πού έκαμε για τή διάδοση τής νέας θρησκείας. "Εκαμε 
τρία μεγάλα ταξείδια (Πράξ. ΙΓ' 14, ΙΕ' 35, ΙΗ' 1) καί οκτώ 
μικρά (Πραξ. Θ' 23—26, ΙΑ' 30, K' 1 κλπ.) Έπεσκέφθη μέ 
τά τότε πρωτόγονα συγκοινωνιακά μέσα τήν Αραβία, τή Μ. 
Άσία, τήν Ελλάδα καί τήν Κρήτη, τή Ρώμη καί τήν ’Ισπα
νία. Φυλακίστηκε στούς Φιλίππους τής Μακεδονίας, στήν Και- 
σάρεια (Παλαιστίνης), δυο φορές στη Ρώμη (Πράξ. ΙΣΤ' 23, 
ΚΑ 17 καί 30) καί τέλος πέθανε μαρτυρικό θάνατο στήν επο
χή τού Νέρωνα αφού επί 32 χρόνια (36 μ. X. — 66) εργάστη- 
κι’ έκοπίασε για τό έργο τού Ευαγγελίου. Καί πίσω από τά 
χρόνια καί τις πορείες αυτές μπορεί κανείς να μαντεύση τούς



κόπους του, τις στερήσεις του, τους διωγμούς του αλλά καί τις 
συγκινήσεις του και τις λαχτάρες του καί τούς ενθουσιασμούς 
του για τό έργο του Ευαγγελίου. Γιατί εδώ ακριβώς είναι τό 
μυστικό που δικαιολογεί τη δύναμη καί την αντοχή του σ’ όλες 
αυτές τις περιπετειες τοΰ Ευαγγελίου. Δεν είναι ëvac ερασιτέ
χνης ιεραπόστολος, δεν είναι ένας «μισθωτός» ποιμένας, αλλά 
νοιώθει μεγάλη κΓ επιταχτική την ανάγκη να σκορπίση στη 
γη τις αλήθειες τοΰ Θεοΰ καί νά διαλαλήση παντού τό όνομα . 
Εκείνου που τον «ελεησε» καί τον κάλεσε:«ανάγκη γάρ μοι επί- 

κειται' ούαί δε μοι εάν μη εΰαγγελίζωμαι. » (Α'Κορινθ. Θ' 16) 
Οταν εργάζεται κανείς για μικρούς σκοπούς στη ζωή του 

δε μπορεί νά γίνη ήρωας, μά όταν πάμε νά δουλέψομε σ’ ένα 
μεγάλο κι αιώνιο σκοπό πού τον προστάζει δ Θεός καί τον 
χρειάζονται οι άνθρωποι, τότε μεγαλώνομε καί μεΐς καί νοιώ
θομε απανω ρας μια υπεράνθρωπη δύναμη, πού δεν προβλέπε- 
ται από κανένα φυσικό καί ψυχολογικό νόμο. Ό Παύλος πού 
τοσο υπεροχα ύμνησε τον ηρωισμό πού χαρίζει ή πίστη στην 
προς Εβραίους "Επιστολή του (Κεφ. ια' 32—39) «..ίδιά πί- 
στεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην... ενε- 
δυναμωθησαν απο ασθένειας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμφ» 
ήξερε ασφαλώς απο δική του πείρα πόση δύναμη καί πόσο ηρω
ισμό παίρνει ο μικρός κΓ εφήμερος άνθρωπος όταν πάει νά δού
λεψη στους μεγάλους σκοπούς τής ανθρωπότητας . τού Θεού. 
Και σ όλους εκείνους πού από αμάθεια καί Ασέβεια ισχυρίζον
ται πως η θρησκευτική ζωή μωραίνει τον άνθρωπο καί τόν 
κάνει άβουλο και άγονο θά μπορούσε κανείς ν’ άπαντήση μ’ 
αυτό τό καταπληκτικό φαινόμενο τής αντοχής καί τής δραστηριό- 
τητος τού Παυλου, πού στάθηκε ολομόναχος καί γκρέμισε τόν 
αρχαίο κόσμο για νά κτιστή πάνω σ’ αυτόν ή νέα Πολιτεία 
τοΰ Θεού. Μ’, αρέσει νά σκέπτομαι πολλές φορές πώς εκείνος δ 
μοναχικός κΓ ασθενικός Παύλος πού τόσες φορές οδηγήθηκε 
κι αποπαρθηκε στά συμβούλια καί νά συνέδρια τών "Υπάτων 
και τών δυνατών τής γής καί χλευάστηκε—έτσι πού νά μπορεί 
να λέη : (Α' Κορινθ. Δ' 10 καί εξής) «Ημείς μωροί διά Χρι-



στον... υμείς άτιμοι... ως περικαθάρματα του κόσμου», αυτός 
μ’ αρέσει λέγω να σκέπτωμαι πώς νίκησε καί μένει στον αιώνα, 
ενώ εκείνοι αφανιστήκανε ή δοθήκανε στην κατάρα καί στό 
ανάθεμα τής ιστορίας για να φαίνεται κι” εδώ ή νίκη τοϋ κα
λού κι’ ό θρίαμβος τής αλήθειας καί να _ παρηγοροϋνται κείνοι 
που ομοια μέ τον Παύλο σε κάθε τόπο καί σε κάθε εποχή κρα
τούνε το φώς καί πολεμούνε την κακία, την ψευτιά καί την 
βαρβαρότητα τών ανθρώπων. Καί θέλω ακόμα νά πώ γι’ αυτό 
τό μεγάλο ’Απόστολο, που τόσο κόπιασε καί τόσο πικράθηκε 
και τόσο σταυρώθηκε από κείνους τους ίδιους πού. πήγαινε νά 
φωτίση καί νά καλέση στη σωτηρία τοϋ Χρίστου κι’ όμως δε 
σκληρηνε καθόλου κι’ ως τό τέλος του έμεινε τρυφερός καί 
πονόψυχος, έτσι πού νά λέει στούς Κορινθίους (Β' Κορινθ. a 
21—24) «έγραψα ύμΐν διά πολλών δακρύων», νά παραγγέλνει 
στούς υπερήφανους Ρωμαίους «δφείλομεν ημείς οι δυνατό 
τά άσθενήματα τών αδυνάτων βαστάζειν» (Ρωμ. ΙΕ), νά 
κλείση μέσα στην ψυχή του δλη τή χαρά κι' δλο τον ανθρώπινο 
πόνο: «χαίρω μετά χαιρόντων καί κλαίω μετά κλαιόντων», 
«τις ασθενεί καί ούκ ασθενώ ;» (Β' Κοριθ. a 2ο) καί νά εύ
χεται στό Θεό νά γίνη «ανάθεμα» (Ρωμ. Θ' 3) για τη σωτηρία 
τών αδελφών του τών «κατά σάρκα.» Γιατί κείνος πού πάει νά 
ζητήση κάτι από τούς ανθρώπους καί τή ζωή βλαστημά καί 
υβρίζει σαν δεν βρίσκει κείνο πού περιμένει, μα κείνος πού πάει 
νά δώση καί νά προσφέρη δεν θυμώνει γμτ τήν κακή υποδοχή 
πού τοϋ κάνουνε, άλλα ζητά μόνο νά βρή πελάτες νά πάρουνε 
τά δώρα καί τά αγαθά τής ψυχής του καί νά τούς εύχαριστήση 
κΓ από πάνω, γιατί όπως λέγει ό Νίτσε : «Πολλές φορές δέν 
πρέπει νά ευχάριστά μόνο κείνος πού παίρνει, αλλά καί κείνος 
πού δίνει.» "Οταν σκέπτεται κανείς βαθειά καί σοβαρά καί 
κυττάζει τήν επιπολαιότητα καί τήν κακία τοϋ κόσμου τοϋρχε- 
ται ν’ άποστραφή τούς ανθρώπους, νά τούς περιφρονήση καί 
ν’ άρνηθή τή ζωή. ΚΓ έτσι έκαμαν πάντα όλοι οί απαισιόδοξοι 
καί μισάνθρωποι σοφοί τοϋ κόσμου αύτοϋ. Μά δταν κανείς 
αυτή τήν ανθρώπινη αθλιότητα τήν κυττάζει μέ τήν αγάπη



καί την ευσπλαχνία τοϋ Θεού, τότε δεν φεύγει καί δεν άρνιέ- 
ται καί δε βλαστημά, άλλα κατεβαίνει χαμηλά όσοδήποτε κι αν 
είναι το δικό του ΰψος καί σώζει καί λυτρώνει κι’ έτσι έκαμαν 
πάντα οι άπεσταλμένοτ καί οι εκλεκτοί τοΰ Θεοΰ. ’Ανάμεσα 
σ’ αυτούς πρώτος καί κορυφαίος καί ό Άπ. Παύλος. Εκείνος 
πού ακούσε από τον ίδιο τον Κύριο να τον ονομάζει «σκεύος 
της εκλογής μου» (Πράξ. Θ' 15). Εκείνος πού ό Sabatier 
παραλληλίζει καί συγκρίνει μόνο με τον Μ. ’Αλέξανδρο στις 
κατακτήσεις επί τού κόσμου. ’Εκείνος πού θεωρείται μαζί με 
τον Πλάτωνα καί τον Goethe ως ένας από τούς αιωνίους παιδα
γωγός τής ανθρωπότητας : «Τρεις άνθρωποι δΰνανται αιωνίως 
ν’ άναπλάττουν την ανθρωπότητα, λέγει δ Willamowitz, δ Πλά
των, δ Παύλος καί δ Γκαΐτε.»

Δ

’Από όσα μέχρι τώρα είπαμε φαίνεται καθαρά πώς δ θρη
σκευτικός Διδάσκαλος σέ κάθε εποχή καί σε κάθε πολιτισμό 
στάθηκε ένας μεγάλος μορφωτής κι’ ένας μεγάλος παρηγορη
τής στό σκοτάδι καί στή θλίψη τής άνθρωπότητος. Σε πολλές 
περιπτώσεις μάλιστα στάθηκε τό μοναδικό φωτεινό σημείο τής 
εποχής του κΤ είχε δίκηο νά ύποστηρίζη πώς είναι «Θεόπεμ
πτος» καί «απεσταλμένος.» Γιατί πρέπει νά τονίσομε καί τό 
σημείο αυτό πώς όλες οι μεγάλες θρησκευτικές προσωπικότη
τες είχαν τη νόμιμη συναίσθηση πώς ήταν σταλμένες από τον 
ίδιο τό Θεό. Ό Σωκράτης όπως είδαμε παραπάνω εκφράζει 
μέ πολλή πεποίθηση τή γνώμη αυτή («Οΐον δη μοι δοκεΐ δ 
Θεός εμέ τή πόλει προστεθηκέναι...») (Πλ. Άπ. 18), δ Μωυ- 
σής κάνει τα μεγάλα καί ηρωικά του έργα ως άποσταλμένος 
από τό Θεό «...Καί νΰν δεύρο άποστείλω σε προς Φαραώ βασι
λέα Αίγυπτου καί εξάψεις τον λαόν μου τούς υιούς ’Ισραήλ εκ 
γής Αίγυπτου.» (εξοδ. Γ' 10 καί 10’ 20). Ό Προφ. 'Ιερεμίας 
λέγει πώς από μικρό παιδί τον κάλεσε ο Θεός καί τόν έστειλε



<ττό έργο του. «’Ιδού καθέστηκά σε σήμερον επί έθνη καί βα
σιλείας, εκριζοΰν και κατασκαπτειν καί άπολΰειν καί άνοικοδο- 
μέΐν καί καταφυτεύειν» (Ίερεμ. Α' 20). Ό Ήσαΐας «Εύαγ- 
γελισασθαι πτωχοΐς απεσταλκε με, ιασεσθαι τοΐς συντετριμμέ- 
μοις τή καρδια...» ( Ησ. Κ 12) καί δ Παύλος ονομάζει τον 
εαυτόν του «κλητόν» καί «’Απόστολον των εθνών» (Α' Κοριθ. 
α' 1) καί δέχεται πώς πριν ακόμα γεννηθή ξεχωρίστηκε από τό 
Θεο για το έργο του. « Οτε δε ευδοκησεν ό Θρός δ άφορίσας 
με εκ κοιλίας μητρος μου...» (Γαλτ. Α' 15) γράφει στους Γα- 
λάτες.

Θά μπορούσαν ίσως μερικοί νά μας πούνε πώς ή ιδέα ποΰ- 
χαν οί θρησ. προσωπικότητες για τη θεία αποστολή των ήταν 
μιά πλάνη, καί μια αυταπάτη ή επί τέλους ένα τέχνασμα για 
νά ξεγελούν τούς άλλους καί νά κάνουν πλειό πιστευτές τις 
αλήθειες των. Καί μεΐς παραδεχόμεθα πώς δ θρησ. Διδάσκα
λος θά αναγκάστηκε πολλές φορές νά θέση μικρά καί κοινά 
ανθρώπινα νοήματα στο στόμα τού Θεού γιά νά φοβερίση καί 
νά εξημέρωση τό άγριο ανθρώπινο κοπάδι, μά δε μπορούμε ποτέ 
νά ξεπέσωμε τις βαθειές εμπνεύσεις καί τούς μεγάλους δραμα- 
τισμούς των φωτεινών αυτών πνευμάτων στο συμφέρο, στον 
υπολογισμό καί στην απάτη. Σαν γεννιέται κανείς μέσα σ’ ένα 
σπήτι και μέσα σ ενα λαό πού κι’ οί καλύτερες συνθήκες κλη
ρονομικότητας καί αγωγής θά μπορούσανε νά δώσουνε τό πολύ 
-πολύ μιά μετριότητα κι’ ένα κοινό ανθρώπινο τύπο κι’ύστερα 
βλέπει πώς στέκει έτσι αναπάντεχα κι’ αδικαιολόγητα δυνατός 
καί μεγάλος στη σκέψη του καί στούς σκοπούς του, δε μπορεί 
παρά νά νιώση τούτο τό περίεργο αίσθημα τής θείας αποστο
λής του. Σαν βλέπει κανείς πώς την κοινή ανθρώπινη ζωή του 
τήν παίρνουν αόρατες δυνάμεις καί τη φορτώνουν παγκόσμιους 
μεγάλους σκοπούς, δε μπορεί παρά νά ξαφνιαστή από τούτη τήν 
απροσδόκητη μεγαλωσύνη καί νά θεωρήση τον εαυτό του ευνο
ούμενο καί άποσταλμένο τού Θεού. Κι’ αυτό δέν είναι μόνο 
μια υποκειμενική ιδέα, αλλα είναι καί μιά λογική συνέπεια τής 
πίστης τού Δημιουργού Θεού πού παρακολουθεί τή ζωή τού



κόσμου καί την ηθική εξέλιξη του ανθρώπου καί στέλνει τούς 
παιδαγωγούς καί τούς άποκαλυπτάς του. (Έβρ. A' 1) : «Πολυ- 
μερώς καί πολυτρόπως πάλαι ό Θεός λαλήσας τοΐς πατράσιν 
εν τοΐς Προφήταις...»

Καί ακριβώς αυτή ή πεποίθηση όλων τών θρησ. Διδασκάλων 
πώς έρχονται από το θεό με μοναδικό σκοπό να πούνε τήν αλή
θεια του καί να φανερώσουν τό θέλημά του είναι κείνο πού 
τούς δυναμώνει καί δίδει ένα υπέροχο ηρωισμό στα λόγια καί 
στα έργα των. Κείνοι πού μιλούν μόνο για τα δικά των ζητή
ματα και εργάζονται για μικρούς σκοπούς δε μπορούνε ποτέ 
να γίνουν δυνατοί καί να υψωθούνε στη δύναμη τών ηρώων 
καί τών μαρτύρων. Μά οποίος νικώντας καί αφήνοντας τόν 
εαυτό του δίνεται σε μεγάλους σκοπούς κι’ έρχεται να έλέγξη 
τα εφήμερα έργα τών ανθρώπων μέ τόν αιώνιο λόγο τού Θεού 
παίρνει μια ασύγκριτη δύναμη κι’ ένα τέτοιο θάρρος πού θαμ
πώνεται ξαφνιάζει το κοιμισμα τών μικρών καί τή θρασύτητα 
τών κακών και τών τυράννων. Οι πλειότεροι από τούς ανθρώ
πους νομίζουν πως για να ζησουν καί νά χαροΰν τή ζωή των 
πρέπει νά θυσιάσουν τούς σκοπούς της γι’ αυτή τήν ίδια τή 
ζωή' μά κείνοι ποΰναι γεννημένοι για τούς μεγάλους σκοπούς 
τής ζωής και τής ανθρωπότητας κάνουνε πάντα τό αντίθετο 
και το καλύτερο. Θυσιάζουν τή ζωή για τούς σκοπούς αυτούς, 
τη σκορπούν σπαταλα για το καλό τών άλλων, τήν «άρνοΰνται» 
όπως είπε ο Χρίστος για νά τήν κερδίσουν πλειό πλατεία καί 
πλειο μεγάλη. « Οφείλεις να ζής διά τούς άλλους εάν θέλης νά 
ζής δια τον εαυτόν σου» ελεγε ο φιλόσοφος Σενέκας κι’ ό σύγ
χρονος μας περίπου παιδαγωγός καί φιλόσοφος Fichte προ
σθέτει: «Προορισμός μου είναι νά φανερώσω τήν αλήθεια. Ή 
τύχη μου και η ζωή μου δεν είναι τίποτε' τό έργον τής ζωής 
μου αυτό έχει άπειρη αξία. Είμαι ό ιερέας τής αλήθειας, είμαι 
ό δούλος της, οφείλω νά κάμω γι’ αυτήν τά πάντα" ifà πάντα 
νά αψηφήσω' τά πάντα νά ύπομείνω.»

- ®α μπορούσαμε ακόμη νά κατηγορήσωμε τό θρησ. Διδά
σκαλο γιατί πολλές φορές εχρησιμοποίησε στο έργο του «τέρατα



καί σημεία» καί ζήτησε να παρηγόρηση τη θλιβερή ζωή τών 
ανθρώπων με απατηλές ελπίδες καί υποσχέσεις. Μά δταν δμι- 
λή κανείς στον ανθρώπινο οχλο ποΰναι πάντα άξΰπνητος, δυ
σκίνητος καί συμφεροντολόγος, δέ μπορεί παρά να μεταχειριστή 
καί πράματα πού προσβάλλουνε τήν ομορφιά καί τήν αξιοπρέ
πεια τής καθαρής ιδέας. «Μέ κεραυνούς καί μέ ουράνια πυρο
τεχνήματα πρέπει να καλή κανείς τις κοιμισμένες αισθήσεις 
τοΰ ανθρώπου» έλεγε δ Nïtzsche. "Οσο δα γιά τις υποσχέσεις 
καί τις ελπίδες πού σκόρπισε καί σκορπά ό θρησκ. Διδάσκαλος 
στις ψυχές τών ανθρώπων δέν μπορεί θαρρώ κανείς νά τον 
κατηγορήση, γιατί πάντα ή ελπίδα κι’ ή πλειό απατηλή ακόμα 
είναι το μεγαλύτερο αγαθό στήν πρόοδο καί στή ζωή μας. 
«Είμαι γιατρός—λέγει δ Άνατόλ-Φράνς—κι’ έχω μαγαζιά από 
ψέμματα. ’Ανακουφίζω καί παρηγορώ γιατί κανείς δέ μπορεί 
νά άνακουφίζη καί νά παρηγορή χωρίς ψέμματα.» Κι’ αυτός δ 
Kenan πού προτιμούσε καλύτερα τήν «επιζήμιο αλήθεια από 
τό ωφέλιμο ψέμμα» παραδέχεται πώς δταν δέ μπορούμε νά χαρί- 
σωμε στήν ανθρωπότητα μια αλήθεια πού νά τή σώζη, είναι 
καλύτερα νά τής άφήσωμε μια πλάνη πού νά τήν παρηγορή.» 
(Renan, Φιλοσοφία καί θρησκεία) "Υστερα δέ οί υποσχέσεις κι’ 
οΐ ελπίδες πού σκόρπισε μέ τό κήρυγμά του δ θρησκ. Διδάσκα
λος στις ανθρώπινες γενεές δέν είναι καθόλου στο βάθος καί 
στήν ουσία των ψεύτικες καί απατηλές. Τό νά υπόσχεται κα
νείς στούς ανθρώπους πού θά πράξουνε τήν αρετή καί τό καλό 
μιά ευτυχία καί μια μακαριότητα καί στή ζωή αυτή καί πέρα 
από τό θάνατο ακόμα είναι μιά αλήθεια, πού αποκαλύπτεται 
κάθε μέρα καί περισσότερο στή σκέψη μας καί στή ζωή μας. 
Σήμερα μάλιστα μπορούμε νά πιστεύωμε περισσότερο από κάθε 
άλλη εποχή πώς μόνο ή επικράτηση τής αλήθειας καί τής αρε
τής θά κάμη ευτυχισμένη τή ζωή γιά όλους τούς ανθρώπους 
καί βλέπομε πόσο είχαν δίκηο δλοι οι μεγάλοι δραματιστές πού 
τοποθετούν τό ευτυχισμένο μέλλον τής ανθρωπότητας στήν κα
θολική επικράτηση τών ιδεών, πού οΐ ίδιοι εκήρυξαν στόν 
κόσμο.



'Εάν τώβα θελήσουμε νά συνάξωμε καί νά άθροίσωμε τό 
πολύμορφο έργο τοΰ θρησκ. Διδασκάλου θά το βρούμε τερά
στιο και επιβλητικό. ’Αρχίζει από την πρώτη χαραυγή τής 
ζωής πάνω στο πλανήτη μας, ορίζει τούς σταθμούς τής ιστο
ρίας στις υψηλότερες κορυφές της καί χρωματίζει δλο τον αν
θρώπινο πολιτισμό στις εύγενέστερες καί ωραιότερες εκδηλώ- 
σεις του. Τότε πού δεν υπήρχε άκόμα ή σοφία καί ή έπιστήμη 
τότε πού δεν υπήρχαν άκόμα τά βιβλία καί τά σχολειά, πρώτος 
ξεκόβει αυτός από τάνθρώπινο κοπάδι καί γίνεται οδηγός του. 
Κι ύστερα δσο προχωρεί πάλι δ άνθρωπος στήν ιστορική του 
πορεία τόν παρακολουθεί άπό κοντά, διορθώνει τά σφάλματά 
του, ήμερώνει την άγριότητά του, παρηγορεϊ τούς πόνους καί 
τη θλίψη του καί τόν προσανατολίζει στις μεγάλες γραμμές τής 
τύχης του καί των σκοπών του. Γιατί ή ιστορία μάς δείχνει καί 
τούτο πως καί μέσα στούς λαμπρότερους πολιτισμούς υπάρχει 
παντα κάποιο σκοτάδι κι' άκόμα πώς εκεί πού τελειώνει ένας 
σταθμός ζωής πρέπει νά βρεθή κάποιος νά χαράζη ένα και- 
νουργιο δρόμο, κΓαύτό τό δύσκολο καί ήρωικό έργο τό έκραξε 
πολλές φορές ό Διδάσκαλος τής θρησκείας. Τή μιά είναι προ- 
φητης καί μιλεΐ πάνω άπό συννεφοσκέπαστες κορφές, την άλλη 
γίνεται νομοθέτης καί βάζει τάξη στ'άγρια συνήθεια τών άν- 
θρωπων, άλλες φορές ψάλλει την αρετή με τό γλυκό ρυθμό 
των στίχων κι' άλλες φορές πάλι παίρνει τούς κεραυνούς καί 
κατεβαίνει γιά κείνους πού βρίζουν καί χαλούνε τό νόμο τοΰ 
Θεού. 'Επαινεί τό καλό, ψεγαδιάζει τό κακό, κατηγορεί τούς 
δυνάστες, υπερασπίζει τούς φτωχούς καί γίνεται πάντα ή κα- 
καθαρώτερη καί ειλικρινέστερη φωνή μέσα στό θόρυβο καί
στή σύγχυση πού κάνουν τά συμφέροντα καί τά πάθη" τών άν- 
θρώπων.

Κανείς βέβαια δεν άρνιέται ότι υπήρξαν καί ανάξιοι εκπρό- 
σωποι τού θρησκ. Διδασκάλου, ο: όποιοι έπρόδωσαν τήν άπο- 
στολή των καί άχρηστέψανε σέ μεγάλο βαθμό καί τό δικό του 
έργο καί τό έργο τόσων άλλων καλών, άλλά δέν είναι σωστό 
γι αυτους τούς ανάξιους νά κατηγορούμε καί νά συκοφαντούμε



όλο το υψηλό έργο, πού έπραξε καί πράττει πάντα του στην 
ανθρωπότητα δ «’Απεσταλμένος» του Θεού.

Ε

Και τώρα άφοΰ ιστορικά περίπου άναφέραμε τό έργο τοΰ 
θρησκ. Διδασκάλου μου φαίνεται πώς χρειάζεται να τό καθο- 
ρίσωμε καί στη σύγχρονη εποχή μας. Στα χρονιά τοΰ ΙΖ και 
τού ΙΗ' αιώνα τό πρώτο ξύπνημα τής επιστήμης μας έδημιουρ- 
γησε μερικές τολμηρές σκέψεις καί έπιστεύθηκε για μια στιγμή 
πώς σιγά-σιγά όλη τή γνώση κι’ δλο τον πολιτισμό θά τόν 
έπαιρνε στα χέρια της ή παντοδύναμη αυτή θεά καί θ’ αχρή
στευε κάθε άλλο πνευματικό στοιχείο. ’Έτσι μερικοί έφαντα- 
τάσθηκαν πώς ή θρησκεία θ’ άντικατασταθή από τήν επιστήμη 
καί τή θέση τού Προφήτη καί τοΰ ‘Ιερέα θά τήν πάρη ο μύ
στης τής επιστήμης. Ή γνώμη αυτή καλλιεργήθηκε μερικά 
χρόνια στή σκέψη πολλών διανοουμένων κι απλώθηκε σιγα-σι- 
γά καί σ’ αυτούς ακόμα τούς απλοϊκούς ανθρώπους και μπορεί 
κανείς καί σήμερα ίδια από ένα μαθητή τού Γυμνάσιου η τού 
Δημοτικού να μάθη με πολλές λεπτομερειες πως θα γινη αυτή 
ή αντικατάσταση τού θρησκ. Διδασκάλου απο το Χημικό και 
τό Βιολόγο. ’Αλλά οι σκέψεις αυτές τουλάχιστο στήν εποχή μας 
δεν έχουνε καμμιά σοβαρότητα, γιατί αυτή ακριβώς η ίδια 
ή Επιστήμη μέ τήν μεγάλη πρόοδο πού έκαμε μάς δείχνει τα 
τεράστια κενά πού δημιουργεί στήν ψυχή τού ανθρώπου και 
πιστοποιεί μοναχή της πόσο είναι απαραίτητη η συμβολή και 
τών άλλων στοιχείων τού πολιτισμού καί τής θρησκείας επο
μένως για νάχουμε σωστή καί ολοκληρωμένη την αγωγή και 
τήν πρόοδο τής ανθρωπότητας.

«Ή καλή ζωή,—λέγει δ Russel — χρειάζεται γνώση καί 
αγάπη...» Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε πώς τή γνώση τών 
πραγμάτων τού κόσμου αυτού θά τήν εξουσιάζη και θά την 
διευθύνη αποκλειστικά δ εργάτης τής επιστήμης, μένουν όμως



άχόμα τόσα άλλα πράματα πού άφορούνε τή ζωή και το μέλ
λον τού άνθρώπου καί για τά όποια ή άπλή Επιστημονική γνώση 
δε μπορεί νά κάμη τίποτε. Ό Άπ. Παύλος βεβαιώνει πώς κάθε 
γνώση και κάθε γλώσσα και κάθε προφητεία μπορεί να καταρ- 
γηθοϋνε, αλλά «ή αγάπη ουδέποτε εκπίπτει» (Â' Κοριθ. ίγ 8) 
%αΙ γι' αυτή τήν «Αγάπη» θά μένη στόν αίώνα μοναδικός 
καλλιεργητής καί Ιεροφάντης ό Θρ. Διδάσκαλος, πού με τήν ά
πειρη ποικιλία των λεπτών στοχασμών, τών μεγάλων σκέψεων 
καί τών ωραίων αίσθημάτών θά ήμερώνη καί θά λεπτύνη τήν 
ανθρώπινη ψυχή, θά τη φερνή κοντά στο Θεό καί θά τήν ξα- 
ναγυρίζει πάλι πίσω στη ζωή καλύτερη καί εΰγενέστερη.

χ Πέ5α “πό = τί1 Υνώση αρχίζει πάντα Ô κύκλος κάθε αγάπης 
κα\ μεις πού ελπίζομε πώς ύστερα από τή βασιλεία του κακού 
θα γίνει καί σ’ αυτήν τή γήινη σφαίρα πού ζούμε το κράτος 

της αγάπης, τής μεγάλης παγκόσμιας αγάπης πού θά δέση όλες 
τής ψυχές καί θά τής κάμη μιά «Ποίμνη», βλέπομε λαμπρό καί 
ακατάλυτο τό έργο τού Θρησ. Διδασκάλου.

Οσο θα προχωρούμε σ ενα αληθινό πολιτισμό θά βλέπωμε 
καλύτερα τίς πνευματικές μας Ελλείψεις, θά ζητούμε τούς μεγά
λους πνευματικούς παιδαγωγούς νά μάς διορθώνουνε καί νά μάς 
οδηγούνε.
Ξεχωριστά ^Επιθυμούμε νά τωνίσωμε τήν Ιδιαίτερη σημασία 
πούχει τό έργο τού Θρ. Διδασκάλου στή σημερινή μεταβατική 
εποχή τής ανθρωπότητας. Σ όλους μας είναι φανερό πώς υπάρ
χει σήμερα ένας μεγάλος παναθρώπινος πόθος νά μετακινήσουμε 
τα σύνορα τού πολιτισμού μας καί νά δημιουργήσουμε μιά κα
λύτερη ζωή. Είναι δυστύχημα δμως κατά τήν γνώμη μου τό 
οτι ό ^ ποθος και η τάση αυτή προς τά εμπρός δε συνοδεύεται 
καί δεν πλαισιώνεται απο μιά πλατεία πνευματική ωριμότητα, 
από μιά θρησκευτική διάθεση πού νά κάμη τό τόλμημα αυτό 
λογικουτερο στήν ουσία του καί είρηνικώτερο στήν εφαρμογή του. 
Καί στο σημείο αυτό πάλι δε μπορεί κανείς παρά νά άναφερθή 
στη θρησκευτική νέκρωση τών τελευταίων αιώνων καί νά κα- 
τηγορηση εκείνους που κράτησαν (καί κρατούνε ακόμα) τό χρι



στιανισμό μακρυά από τή ζωή και τον εμπόδισαν από τού νά 
επίδραση στο νεώτερο υλιστικό καί μηχανικό πολιτισμό μας καί 
νά τοΰ χαρίση κάποια πνευματικότητα. Μ’ αυτή την πνευμα
τικότητα είτε αργά είναι είτε γρήγορα πρέπει νά τή δημιουρ- 
γήσωμε από τό βάθος των θρησκευτικών μας ιδεών. Ή προ
οπτική τοΰ πολιτισμού πού ζητούμε νά δήμιουργήσωμε, αν θέ- 
θωμε νά είναι καλύτερος από τούς περασμένους, δεν μπορεί νά 
φεύγει έξω από τον κύκλο τών σκέψεων τοΰ Χριστού. Μπορεί 
στό τεχνικό του μέρος καί στούς ελιγμούς τής προσαρμογής του 
νά φαίνεται άσχετος προς αυτές" μά στήν ουσία του πρέπει νά 
είναι έτσ’ δπως τόν εσχεδίασε δ Χριστός μέ τις μεγάλες αν
θρωπιστικές αρχές του. "Αλλωστε τό μέλλον ανήκει στις σκέ
ψεις τοΰ Χριστού, γιατί δπώς τό κάθε άτομο μόνο ύστερα από 
ατομικές περιπέτειες καί δοκιμασίες εννοεί καί εμβαθύνει σ’ αυ
τές, τό ίδιο καί ολόκληρη ή άνθρωπότης μόνο ύστερα από με
γάλες ιστορικές περιπέτειες θά φτάση νά άναπαυθή στον Πο
λιτισμό τοΰ Χριστού. Ό Renan έλεγε πώς «τό ανθρώπινο 
πνεύμα θά διαγράψη πολλούς κύκλους μέσα στή πλάνη ώσπου 
νά φτάση στήν αλήθεια τού Χριστού.» Μά αύτο δεν θα γίνη 
μέ τή στασιμότητα πού δείχνη σήμερα δ Χριστιανισμός μας. 
Χρειάζεται μιά γενναία προσπάθεια νά φτάσωμε στο γνήσιο 
πνεύμα τού Χριστού, νά τό καθαρίσωμε απο την πλάνη καί τιξ 
μικρότητες πού σώριασαν πάνω σ’ αυτό είκοσι σωστοί αιώνες 
καί νά τό ρίξωμε μέ αγώνες καί θυσίες σάν νεο αίμα στις φλέ
βες τής ζωής γιά νά πάρη υγεία καί δύναμη δ άρρωστος πολι
τισμός μας. Δέν διστάζομε καθόλου νά δμιλήσωμε πώς αυτό 
πού ονομάζομε «Χριστιανικός Πολιτισμός» σήμερα δέν έχει 
καμμιά σχέση μέ τό πνεύμα τού Χριστού. Κι’ ακόμα δεν δι
στάζομε νά προχωρήσωμε ακόμα πάρα-πέρα καί νά πούμε πώς 
κι’ αυτές οι Εκκλησίες δέ δώκανε πάντα στούς πιστούς των τις 
αληθινές κατευθύνσεις πρός τό πνεύμα τού Χριστού.

Ό θρησκ. Διδάσκαλος λοιπόν πάντοτε είχε νά πολεμήση 
καί νά γκρεμίση κάποια είδωλα, έχει νά αντιμετώπιση καί στήν 
εποχή μας τή μεγαλύτερη είδωλολατρεια. Γιατί κάθε φορά που



ο άνθρωπος λατρεύει ένα ψεύτικο θεό ή διαστρέφει το πνεύμα 
τοΰ αληθινού Θεού ή αναποδογυρίζει τις ηθικές αξίες τής ζωής 
η σέβεται φαρισαϊκά μόνο καί υποκριτικά τούς ηθικούς νόμους 
τής ζωής, γίνεται ειδωλολάτρης καί αφανίζεται στην πλάνη του 
καί στο φαρισαϊσμό του.

Η ζωη μας, το συνήθειό μας, τά γούστα μας, ή νοοτροπία 
μας κι ολοκληρος ό πολιτισμός χρειάζεται μια κάθαρση, μια 
ανακαίνιση, κι’ αυτό το μεγάλο έργο βαραίνει σήμερα τούς ώ
μους όλων τών πνευματικών ανθρώπων καί ξεχωριστά εκείνων 
που τάχθηκαν νά είναι το «άλας τής γής» καί «το φως τού 
κόσμου.»

Μα για το μεγάλο καί ηρωικό αυτό έργο χρειάζονται καί 
ηρωικοί άνθρωποι κι’ επιθυμώ τώρα νά πώ δυο λόγια γιά κεί
νους πού το κάνουν αδέξια καί το άσχημίζουν καί γιά κείνους 
που το κυτταζουν με προκατάληψη καί το περιφρονοΰν καί γιά 
κείνους πού το κάνουν μαρτυρικό καί κουράζονται.

Στην εποχή μας καί ξεχωριστά στη χώρα μας τό έργο τού 
διδασκάλου τής θρησκείας δεν έκτιμάται δσο πρέπει. "Αν είσαι 
κακός, αν είσαι κλέφτης καί απατεώνας, αν είσαι χαλαστής 
και γκρεμιστης τής ζωής θά βρεθούν άνθρωποι νά σέ κάμουν 
φίλο, νά σέ παινέσουν, νά σέ προστατέψουν καί νά σε κάμουν 
ηρώα. Μά αν είσαι σοφός, αν είσαι προφήτης, άν είσαι από
στολος θεολόγος καί ιερωμένος θά σέ πούν απόκοσμο, θά πά
ρουν γι’ αδυναμία την ευγένεια καί την καλοσύνην σου, θά σέ 
ψεγαδιάσουν, θά σέ βάλουν στά σχόλια καί στά ηλίθια αστεία 
των, θά σέ άποστραφούν καί θά σέ σταυρώσουν. ’Ενώ σ’ άλ
λες πολιτισμένες χώρες οι καλύτερες οικογένειες φιλοτιμοϋνται 
νά κάνουν ένα παιδί των Ιερωμένο, στην Ελλάδα μας οί γονείς 
δέν κάνουν τέτοιο πράγμα γιατί φοβούνται νά μη «χάσουν τά 
παιδια τους. » Δε φοβούνται όμως πώς θά τά χάσουν αν γίνουν 
παραστρατημένοι καί κακούργοι. Κι’ έτσι κατήντησε νά πιστεύ
εται πως γιά τό ωραίο καί υψηλό έργο τής 'Ιεροσύνης είναι 
κατάλληλοι μόνον οι ανάξιοι κι’ οι χρεοκοπημένοι κι’ όχι ανώ
τεροι καί δυναμικώτεροι άνθρωποι. Μά θά έφτανε καί μόνο



αυτό το ζήτημα, ή γνώμη δηλ. πού έχουμε για τό έργο καί τη 
ζωή γενικότερα των πνευματικών ανθρώπων καί ειδικότερα 
τών κληρικών μας, για να δείξει σε ποιο χαμηλό πολιτισμό βρι
σκόμαστε καί πόσο δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσωμε κάτι 
πού αληθινά αξίζει καί ταιριάζει νομίζω νά πούμε κι’ εδώ τά 
τά λόγια τού Geoeth : «"Ο,τι δέ νοιώθει ό κόσμος τό περι- 
φρονεΐ.»

Κι’ όμως τό έργο αυτό τό έπραξαν οι μεγαλύτερες κι’ εύ- 
γενέστερες προσωπικότητες τής ιστορίας καί τό ύμνησαν οί 
σοφότεροι άνδρες καί οί μεγαλύτεροι συγγράφεις όλων τών 
αιώνων. Ό "Ομηρος ό Ησίοδος, ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής, ό 
Ευριπίδης, ό Πλάτων, ό Dante, δ Σαίξπηρ, δ Goethe, δ Ibsen ο 
Ούγκώ, δ Tolstoi καί τόσοι άλλοι σε πολλές περιπτώσεις ανα
φέρουν στα έργα των καί επαινούν τό Θρ. Διδάσκαλο. Ό Kar- 
lyle στο βιβλίο του «"Ηρωες» αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στον 
ηρώα ιερέα καί λέγει: «δ ίερεύς εξαστράπτει έν μέσφ γλυκείας 
λάμψ'εως ως φανός καταυγάζων τον καθημερινόν βίον. Αυτό 
είναι τό Ιδεώδες τού ίερέως. Τοιοΰτον υπήρξε κατά τούς αρ
χαίους χρόνους, τοιοΰτον είναι κατά τούς ήμετέρους καί θά 
είναι πάντοτε... Πιστεύει εις την θείαν αλήθειαν τών πραγμά
των, είναι μάντις ατενίζων διά τού πρίσματος τών φαινομένων 
πρός τά πράγματα καί λατρεύει την εις αυτά ένοικοΰσαν θειαν 
αλήθειαν κατά τούτον ή εκείνον τον τρόπον... Ημείς προκρι- 
νωμεν νά έπαινώμεν τον ίερέα-ήρωα, όστις πράττει δ,τι υπαγο
ρεύει εις αυτόν ή συνείδησίς του καί όστις, έν τφ ζήλφ αυτού 
νά ΐδη πραγματοποιούμενα τά μεγάλα ιδεώδη διάγει βίον εύ- 
γενή εν μέσφ τής δράσεως τών συκοφαντιών καί τών αντιδρά
σεων, πάσαν καταβάλλων προσπάθειαν όπως κάμη την οικουμέ
νην βασίλειον τού Θεού.»

Αυτό λοιπόν τό τόσον μεγάλο καί λαμπρό έργο τού Διδα
σκάλου τής θρησκείας καί μάλιστα υπό την ιδιότητα τού ιερω
μένου καλεΐσθε νά πράξετε καί σείς αύριο μεθαύριο στη ζωή 
σας, φίλοι μαθητές τής Εκκλησιαστικής Σχολής. Πράξετε το 
μέ όλο σας τον ενθουσιασμό καί μέ όλη σας την αγάπη. ’Άς



έργασθοΰμε για να το βγάλωμε από την άφάνεια καί την άση- 
μότητα πού το έχουν καταντήσει οί δίκες μας ανικανότητες καί 
οί παρεξηγήσεις τού κόσμου. Είναι κρίμα αυτό τό ωραίο έργο 
των ηρώων, των μαρτύρων καί των αγίων να θεωρήται πώς 
είναι μόνο για τούς δειλούς καί τούς τεμπέληδες. "Ας πράξωμε 
τό έργο αυτό πού τό έπραξαν φιλόσοφοι σαν τόν Αυγουστίνο 
καί τό έτίμησαν ρήτορες σαν τόν Χρυσόστομο καί τόν ’Α
θανάσιο. Τό έργο εκείνο για τό οποίον δ Beethoven έλεγε πώς 
«δεν υπάρχει ωραιότερο έργο από τού νά παίρνη κανείς τις α
λήθειες τού Θεού καί νά τις σκορπά στις ψυχές των ανθρώ
πων» τό έργο εκείνο για τό οποίον δ ίδιος δ Χριστός εΐπε : 
«.. ος δ’ αν ποιήση καί διδάξη ούτος μέγας κληθήσεται εν τη 
βασιλείφ των ουρανών». (Ματθ. Ε' 19).

ΣΤ
(ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

Την περασμένη Τρίτη ή εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη 
των «Τριών μεγάλων ’Ιεραρχών»,.τών διδασκάλων της εκείνων 
πού προσφέρανε τις σκέψεις καί τις πράξεις των κΤ ολα τά 
δώρα τής ζωής των στο ιερό θυσιαστήριο τού εκπολιτισμού τής 
ανθρωπότητας.

Μαζί μέ αυτήν καί ή Εθνική Παιδεία έσμιξε την ευγνω
μοσύνη της κι’ έψαλλε μνημόσυνα στούς "Ελληνας διδασκάλους, 
σε κείνους πού υπηρετήσανε την ’Ελληνική σκέψη καί υψώ
σανε την λαμπάδα τού ελληνικού πολιτισμού στο καθαρώτερο 
σημείο τού πνευματικού δρίζοντα.

Ή εορτή δμως αυτή φέρνει στη μνήμη μας τις σεβάσμιες 
μορφές Όλων εκείνων, πού λατρέψανε τό Πνεύμα, δλων εκεί
νων πού πράξανε τό τολμηρό έργο τού Προμηθέα, τό «νέφος 
τών αγίων καί τών μαρτύρων» πού πλάτυναν μέ τό πέρασμά 
των το στενό μονοπάτι τής ζωής καί φέρανε πλειό κοντινά στο 
θρόνο τού θεού τό γένος τών ανθρώπων.



’Απάνω από τα σύνορα των λαών καί των πατρίδων, απάνω 
από τα συμφέροντα καί τα πάθη με τα οποία οί άνθρωποι 
χωρίζουν καί κομματιάζουν τό έργο τής εξαημέρου στον πλα
νήτη μας ακτινοβολεί για δλες τις χώρες τό λαμπρό άστρο τής 
ημέρας, δ ήλιος, καί φωτίζει μέ δικαιοσύνη φίλους καί εχθρούς, 
βαρβάρους καί εΰγενεΐς.

Κι’ απάνω από τα χωρίσματα καί τις διαφορές που δημι
ουργούνε οί πολιτισμοί καί οι συνήθειες τών ανθρώπων λαμπυ
ρίζει τό πνεύμα, δ νους καί τό αίσθημα, ή χαρά καί δ πόνος 
για δλα τα μέτωπα καί γιά όλα τα στήθη.

Καί φαίνεται έτσι καθαρά τό χρέος πού έχει δ κάθε άν
θρωπος νά μη κρατή εγωιστικά καί μόνο γιά τον εαυτόν του 
καί τον τόπον του ο, τι αισθάνεται καί ο,τι νοιώθει, αλλά νά τό 
σκορπά καί νά τό άπλώνη δλόγυρα καί μακρυά του ώσπου νά 
γυρίζει πάλι πίσω στην ’Αρχή, πού τόστειλε, στην αιώνια αιτία 
δλων τών πραγμάαων.

Νομίζω'λοιπόν πώς πλάϊ στό μνημόσυνο τών Ελληνικών 
Γραμμάτων μπορούμε νά κάμωμε Τρισάγιο καί νά σκορπίσωμε 
τις δάφνες τού θαυμασμού καί τής ευγνωμοσύνης μας στα μνή
ματα δλων τών ευγενικών παιδιών τής ανθρωπότητας.

Μέ τέτοιο σκοπό ανεβαίνω σήμερα γιά δεύτερη, φορά τό σε
μνό βήμα τού «Χρυσοστόμου» νά δμιλήσω στην καλοπροαίρετη 
συνάθροιση σας μέ θέμα «Έργάται καί Μάρτυρες τού Πολι
τισμού».

Θά προσπαθήσω νά σας ιστορήσω τά γνωρίσματα καί τά 
χαρακτηριστικά εκείνων πού ονομάστηκαν μεγάλοι, εκείνων 
πού θέσανε τό κεφάλι τους ανάμεσα στα δύο σύμπανα γιά νά 
άκοΰνε μέ τό ένα αυτί τη σιωπηλή αρμονία τού φυσικού κόσμου 
καί μέ τό άλλο τά ρυθμικά σκιρτήματα τής ανθρώπινης καρ
διάς.

Εκείνων πού νικήσανε τη ζωή μέ τή σκέψη, εκείνων πού 
ανταλλάξανε τή θεωρία μέ τήν πράξι, εκείνων πού γκρεμίσανε 
τά στενά σύνορα τού εγωκεντρισμού καί πολεμήσανε τή πλάνη 
καί τή βαρβαρότητα, εκείνων τέλος πού κάηκαν σαν «φωτεινά



μετέωρα» για νά φωτίσουν την ανθρωπότητα στο πέρασμα των 
αιώνων.

Κι’ είναι αλήθεια πως το θέμα αυτό είναι τόσο μεγάλο 
ώστε να χρειάζεται κάνεις πολύ χρονο καί για νά το ετοιμάση 
καί για νά τό πή στους άλλους πράγμα πού εμείς δεν είχαμε 
καί δεν έχομεν σήμερο. "Οτι θά σάς πω δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά ή εκτίμηση καί δ θαυμασμός μου για τούς μεγάλους άν- 
δρες τής ιστορίας, για τα μεγάλα αυτά αδέλφια μας. Ούτε θέλω 
πάλι νά σάς διδάξω γιατί πολύ από σάς ξέρετε πλειότερα από, 
μένα. Πιστεύω ,μόνο πως αυτά, πού θά ειπωθούνε ίσως νά δώ
σουνε σε μερικούς αφορμή για πράξη καί ενέργεια καί νά εφαρ- 
μοσθούνε στη περίπτωση αυτή τά λόγια τού μεγάλου ποιητοΰ 
Goethe. «Μοΰ είναι μισητά δλα όσα μέ διδάσκουν απλώς 
χωρίς να πολλαπλασιάζουν τη δράση μου καί νά μέ ζωογονούν 
αμέσως.»

Προτού όμως αρχίσω νά αναπτύσσω τό θέμα μου θεωρώ 
σωστό'καί χρήσιμο νά δωσω μια εξήγηση πού είναι απαραίτητη, 
υστέρα μαλιστα απο τή σημερινή κατάσταση τών λαών καί 
εθνών.

Τα ονοματα που θα αναφερωμε ανήκουνε σε διάφορες χώ
ρες, σε διάφορες ιδέες, σε περασμένους καί τωρινούς ιδιότρο
πους πολιτισμούς κι ίσως σκανδαλισθοΰν μερικοί στό άκουσμά 
των.

Ομως οί τέτοιοι δεν δικαιολογούνται γιατί οι μεγάλοι άν- 
δρες, οί μεγάλοι ευεργεται τής ανθρωπότητας δεν ανήκουνε σέ 
κανένα τοπο και σε κανένα λαο αποκλειστικά. ’Ανήκουνε μόνο 
στό θεο, ο όποιος τους στελνει, καί στήν ανθρωπότητα για τήν 
οποίαν στέλνονται.

«Γιάντες οι μεγάλοι ανδρες—λέγει δ σοφός Carlyle — εκ
πορεύονται εκ μιας και τής αυτής ουσίας καί μόνον δ τρό
πος καθ ον υποδέχονται τούτους οί άνθρωποι καί ή μορφή 
την οποίαν λαμβάνουν ύστερον κάνει τούτους διαφόρους».

Βέβαια εμείς οι κοινοί άνθρωποι τούς μοιράζομε καί τούς 
χωρίζουμε σέ χώρες καί σέ συστήματα, αλλά εκείνοι τούλάχι-



«τον είχαν τήν συναίσθηση δτι ανήκουν σε δλη την ανθρωπό
τητα. "Υστερα από αυτά ερχόμαστε στο κύριο σκοπό μας καί 
εξετάζομε :

A : Ποιοι ονομάζονται έργάται και μάρτυρες τοϋ Πολι
τισμού

Β: Πώς εζησαν αυτοί και τί μας άφήκαν.
Ποιοι λοιπόν είναι οι μεγάλοι, οί έργάται καί μάρτυρες τοϋ 

πολιτισμού ; «Μεγάλοι άνδρες είναι μόνον δσοι μεγάλως ωφέ
λησαν τήν ανθρωπότητα» λέγει ό Voltaire. Καί μπο
ρούμε νά αναφερωμε εδώ τους μεγάλους επιστήμονας καί 
τους μεγάλους σοφούς, εκείνους, πού ερευνήσανε καί γνωρίσανε 
σε μάς τό απέραντο συμπαν κι’ ακόμα πλειότερα τό "Απειρο 
Πνεύμα. Ας θυμηθούμε τή στιγμή αυτή, πόσο μικρός καί κλει
στός ήταν ό κόσμος στα μάτια των αρχαίων λαών.

Σήμερα όμως καί για τον άπλοϊκώτερο από τούς άνθρώ- 
πους η χωρά τών άστρων δεν είναι πλειά ένας στερεός θόλος, 
μια κούφια σφαίρα πάνω στην οποία είναι καρφωμένα τά δια
μάντια τής νύχτας, αλλά είναι τά γλαυκά άπειρα βάθη μέσα 
στα οπ Ια πηγαινοέρχονται οί Γαλαξίαι καί τά συστήματα τών 
ήλιων. Καί χρωστούμε τη γνώση αυτή στο Γαλιλαίο, στο 
Κεπλερο, στο Κοπερνικο, στον Νεύτωνα καί στούς άλλους 
εκείνους μεγάλους ερευνητας πού απλώσανε τή σκέψη των 
απο τα πυρωμένα σπλαχνα τού πλανήτη μας ώς τά ύψη τού 
ουρανού.

Ας σκεφθοΰμε επειτα εκείνους, πού ανακαλύψανε τούς φυ
σικούς νόμους, τον ’Αρχιμήδη, τον ’Αριστοτέλη, τό Νταβίντσι 
τον Χαρτμαν, το Νεύτωνα πάλι καί τόσους άλλους πού 
μελετήσανε τις συνήθειες και τα παιγνίδια, πού υπάρχουνε 
στή φύση καί τά δώκανε στα χέρια τών ανθρώπων νά τά παί
ζουν όπως θέλουν.

Άς λογαριάσωμεν ακόμη τούς Άσκληπιούς, τούς Παστέρ 
καί τούς Ααβουαζιέ, τούς Γιατρούς καί τούς Χημικούς πού_ 
κλεισμενοι μέσα στα ερημικά εργαστήρια ξεχώρισαν τά μα



γικά βοτάνια όσα θεραπεύουνε τον ανθρώπινο πόνο καί μάς δί
νουνε τή νίκη στις πρώτες μάχες με τό θάνατο.

Ή πολυστέναχτη γερασμένη Ευρώπη μας στο σημερινό της 
αιματοκύλισμα στρεφει τα μάτια μ’ αγωνία κι’ απλώνει ικετευ
τικά τα χέρια προς τή νεώτερη αδελφή της την Ειρηνεμένη 
καί Πολιτισμένη ’Αμερική.

Κι όμως πόσοι λίγοι θυμούνται τό Χριστόφορο Κολόμβο 
που την ανακαλυψε τον τολμηρό εκείνο θαλασσινό, πού ειπώ
θηκε τρελλος άπο τούς ανθρώπους τοΰ λιμανιού τής ΓΙάλου, όταν 
τον Αύγουστον τού 1492 άρχιζε τό πρώτο του ταξείδι προς τις 
άγνωστες χώρες καί πέθανε πτωχός καί παραγνωρισμένος.

Οποια δήποτε ώρα θέλομε μπορούμε νά κάμωμε συντρο
φιά με τον Όμηρο, με τον Πλάτωνα, με τό\> Κικέρωνα, μέ 
τό Δάντη, με τον Γκαΐτε σαν νά ήσαν σημερινοί. Άκούμε 
τό κήρυγμα τού Χρυσοστόμου, τούς λόγους τού Δημοσθέ
νη, τις «εξομολογήσεις» τού Αυγουστίνου χωρίς πεζοπο
ρίες και ξενητεμους. ’Αλλά πόσοι από μάς. σκέπτονται τον 
Ιωάννη Γουτεμβεργιο πού βρήκε τή τυπογραφία καί χάρι

σε σε κάθε τόπο καί χρόνο τή συντροφιά τών μεγάλων άν- 
δρών ; Τον άνθρωπο εκείνο πού ζορίστηκε, ζητιάνεψε, δικά
στηκε και πεθανε αφήνοντας για μόνη κληρονομιά «τήν φθο
ράν τής νεότητας του, τούς κινδύνους τής ζωής του, τήν πα- 
ραγνωρισιν τού ονοματος του καί τήν λήθην τών συγχρόνων», 
όπως λέγει κάποιος βιογράφος του.·

Καθισμένοι στα μαλακά σαλόνια τού πλοίου καί τού σιδη
ροδρόμου διαβαίνομε απάνω από τούς βράχους τών βουνών καί 
τούς άφρούς τών κυμάτων μ’ ευχαρίστηση κι’ ασφάλεια σχετική.

Τό τραγούδι όμως τής μηχανής ρυθμικό καί μονότονο θυ
μίζει όνομα σχεδόν λησμονημένο, τό όνομα τού Παπίνου πού τό
σες πικρίες εγεύτηκε ώσπου νά παραδώση στην ανθρωπότητα τό . 
μεγάλο του δώρο, τήν ’Ατμομηχανή.

Καί πάλι όταν τις χειμωνιάτικες βραδυές εμείς καθόμαστε 
στη ζεστερή κάμαρη καί κάτω από τό χρυσαφένιο φώς τής ηλε
κτρικής λάμπας άκούμε τις συναυλίες τοΰ Βάγνερ καί τού



Μπετόβεν και στέλνομε στ’ αγαπημένα πρόσωπα της ξενη- 
τειοίς τα αισθήματα μας, ποιος θυμάται τούς εργάτες τοϋ ’Η
λεκτρισμού και τού ’Ασυρμάτου, τά κουραστικά πειράματα τού 
Γκιλβερτ, τού Φαραντάϊ, τού Βόλτα καί τού Μαρκόννι ; Ή ευ
γνωμοσύνη μας δμως πρέπει να είναι μεγάλη καί προς εκεί
νους, που μάς ανοιξαν τα μάτια νά βλέπωμε την ομορφιά τού 
κοσμου καί να αισθανόμαστε τη γοητεία τής ζωής.

Οι Προφήτες, οι Ποιητές, οι Σοφοί οι Καλλιτέχνες, δλοι 
γενικά εκείνοι, που μας άπόδειξαν πώς το σύμπαν έχει ψυχή καί 
μάς αποκαλυψαν τη μουσική σκέψη ποΰναι κρυμμένη μέσα στ ή 
φύση και μέσα στον άνθρωπο, τάχα δεν αξίζουν το θαυμασμό 
καί τό λιβάνι μας ;

Χωρίς αυτούς τό σύμπαν θαταν ένα μεγάλο τεράστιο καί 
άφωνο τέρας καί ή ζωή μια αδυσώπητη Σφίγγα πού καθισμένη 
απανω στο διπόδι τής γέννας καί τού θανάτου τρώγει λαίμαργα 
καί χωρίς κανένα οίκτο όπως ό μυθικός 'Κρόνος δ, τι βγαίνει 
μέσα από τα σπλάγχνα της. Άλλάσσει όμως τό πράγμα από 
τή στιγμή, πού οι προφήτες οραματίζονται στα βάθη τού ουρα
νού τό ’Απόλυτο Πνεύμα.

Οι Ποιητές βλέπουν τή σκιά του στήν όμορφη πλάση καί 
οϊ σιωπηλοί Μυστικισταί ακούουν τούς ψιθυρισμούς του μέσα 
στο ανθρώπινο στήθος. Ή ψυχή μας ενώνεται έτσι με τή μεγάλη 
ψυχή τού κόσμου καί νοιώθομε νά ζούμε αδελφικά καί αγκαλια
σμένοι μ’ όλες τις ζωές κάτω από τις φτερούγες μιας καλόγνω
μης Μάνας πού λέγεται Θεός.

Σ όποια ερημιά κι’ αν πάμε θά μάς συντροφέψουν τά λου
λούδια, τά πουλιά, οι μυστικές φωνές, οΐ αόρατοι ήχοι κι’ ότι 
άλλο βγαίνει από τις αισθήσεις τού ζωντανού κόσμου. «Κι’ αν 
μόνος μου στο σύμπαν ζούσα ψυχές θά φανταζόμουνα στών βρά
χων τις ρωγμές» τραγουδεΐ δ ποιητής Σίλλερ.

Ξέρομε δά τά τραγούδια μέ τά οποία οί λαοί υμνούνε τή 
γύρω τους φύση σαν κάτι αδελφικό καί γνώριμο :

«Ώ δνειροπόλησις των δασών —ψάλλει ό Βάγνερ— όνειρα 
τής βραδυάς τών άστρων, τού χωριού μέ τό καμπαναριό πού σή-



μαινει τον εσπερινό. Τί ευτυχής είναι εκείνος που μπορεί να σάς 
Ιννοή, νά σάς πιστεΰη, να σάς ονειρεύεται και να εξυψώνεται 
μαζί σας».

«Καταμαθετε τα κρίνα τοΰ άγροΰ —λέγει δ ψάλτης των 
Ευαγγελίων, ο Ποιητής τοΰ κόσμου— εμβλέψατε εις τά πετεινό 
τοΰ Ουρανοΰ οτι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγου- 
σιν εις αποθηκας καί δ πατήρ υμών δ ουράνιος τρέφει αυτά».
Αλλα και μέσα μας υπάρχει το άλλο εκείνο σόμπαν, τδ ανθρώ

πινο, που φαινότανε στο μεγάλο Κάντιο πλειό απέραντο κι5 από 
τδ χάος των άστρων.

Ας θυμηθούμε το γνωστικό μας τδ Σωκράτη μέ πόση ακρι- 
βωσυνη επαιρνε και εδειχνε καί στους άλλους τά μονοπάτια, πού 
φέρνουνε μέσα στο κόσμο των αισθημάτων τοΰ νοΰ. Κι’ αν χρεια
στήκαμε ενα Στράβωνά, ένα Πλίνιο, ένα Λίβιγκτον, ένα Βά
σκο ντα Γαμα για να μάς γνωρίσουν τά δρη, τις θάλασσες καί 
τα ηφαίστεια τοΰ πλανήτη μας, χωρίς άλλο μάς ήταν απαραί
τητος κι- ένας Αισχύλος, ένας Σοφοκλής, ένας Σαίξπηρ, ένας 
Σιλλερ κι ένας Wagner για νά μάς δείξουν τά φλογισμένα 
ηφαίστεια τής δικής μας τής καρδιάς, τά σιωπηλά αισθήματα 
και τα τυραννικά πάθη, τα ήσυχα λιμάνια καί τις αόρατες τρι
κυμίες, που συνταράζουνε τά ανθρώπινα στήθη.

Επειτα τι να ειπωμε για κείνους που αγωνιστήκανε νά εξη
μερώσουν το ανθρώπινο θηρίο ; Πόσοι Προφήτες καί Διδάσκα
λοι και Ιεραπόστολοι και σοφοί εργαστήκανε μέ στέρηση καί 
κοπο για να διδάξουνε και να φωτίσουνε τδ ανθρώπινο γένος, 
ώστε νά μπορούμε σήμερο νά λέμε «homo honiini sanela res 
est —δ άνθρωπος διά τον άνθρωπον είναι πράγμα Ιερόν— καί 
οχι homo homini lupus est— «δ άνθρωπος διά τον άνθρω
πον είναι λύκος».

Πρεπει ακόμη ν αναφέρωμε εδώ εκείνους πού αγωνιστή
κανε καί πέθαναν μαρτυρικά για τήν ελευθερία τών λαών καί 
τόΰ κάθε ανθρώπου χωριστά.

Ας λογιασωμε τή στιγμή αυτή τή θέση τοΰ δούλου καί τής 
γυναίκας στον αρχαίο κοσμο καί τής «τρίτης τάξης» στδ μεσαιω



νικό και τότε μόνο θά εκτιμήσωμε τά ανθρωπιστικά κηρύγματα 
των Χριστιανών ’Αποστόλων, τοϋ Βίκλεφ, τοϋ Κρόμβελ, τοΰ Ρουσώ 
και τόσων άλλων, πού μίλησαν για τά δικαιώματα των πτωχών 
καί τών αδυνάτων καί πολεμήσανε τό άγριο δόγμα τής «έπικρα- 
τήσεως τοΰ ισχυρότερου».

Καί θαρρώ πώς δεν υπάρχει καμμιά πατρίδα απ’ όσες φω
τίζει τό χρυσό στεφάνι τοϋ ήλιου πού να μην έχη ένα Μιλτιάδη, 
ενα Λεωνίδα, ενα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ενα Δασκαλογιάννη, 
ενα Γρηγόριο Ε' κι’ ενα Ρήγα Φεραΐο........

Ξεχωριστά τώρα από τούς μεγάλους αυτούς πού φαίνεται 
ολοκάθαρα πώς ευεργετήσανε την ανθρωπότητα υπάρχουνε καί 
μερικοί άλλοι για τούς όποιους θά μπορούσε κανείς να πή ότι 
δεν μάς χρειάζονται καί μάλιστα πώς έβλαψαν αντί να ωφελή
σουν. Καί θά μπορούσε κανείς να ρωτήση : Τί μάς χρειάζεται ή 
κουρασμένη φιλοσοφία τοϋ Σοπενχάουερ ή τί μάς ωφελεί ό επα
ναστατικός καί θεομάχος Νίτσε καί τόσοι άλλοι πού μάς άφη
σαν μόνο τις ακροβατικές καί επικίνδυνες σκέψεις των ; "Ομως 
μη βιάζεστε, αγαπητοί μου. Ό μεγάλος είναι πάντα μεγάλος 
κι’ όπως λένε καί τά τραγούδια τού νησιού μας: «Ό άντρειω- 
μένος κι’ δν άστοχήση μια φορά πάλι άντρειώμένος είναι».

Ο! άνθρωποι αυτοί μάς δείχνουνε ίσα-ίσα τά σύνορα πέρα 
από τά όποια ό άνθρωπος δέ μπορεί να προχωρήση χωρίς τιμω
ρία : Μάς υπενθυμίζουν ότι αιώνιοι σίδηροί νόμοι απαγορεύουν 
να άναπτύξωμεν εντός ημών όλας τάς δυνατότητας τοϋ πνευμα
τικού βίου.

Οΰτω μανθάνομεν να εκτιμά)μεν την σημασίαν τής ύπερνι- 
κήσεως καί τοϋ περιορισμού καί να φέρω μεν τόν εξ αυτών πό
νον διά τού όποιου γινόμεθα ώριμοι, όπως λέγει ό σεβαστός 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου μας ό κ. Ν. Λούβαρις.

Ή ζωή όμως αυτή έχει τέλος καί ό ανοικτός τάφος περιμέ
νει κάποια απάντηση από τήν ανθρώπινη σκέψη. Κι’ έπρεπε 
νάρθουνε τά στοχαστικά αδέλφια μας, ό Πλάτωνας, ό Παύλος 
καί ό Αυγουστίνος να δώσουνε τήν απάντηση αυτή καί να μάς 
πούνε πώς εδώ στ ή γή είμαστε απόδημοι καί ξενητεμένοι, αφού



ή αληθινή πατρίδα μας είναι κάπου άλλου. «Ου γάρ εχομεν ώδε 
μενουσαν πολιν, άλλα την μέλλουσαν έπιζητούμεν» (Παύλος).

Και τώρα ερχόμαστε στό δεύτερο μέρος τής εργασίας μας r 
Πως έζησαν καί τί μάς άφηκαν οι μεγάλοι.

Προτού όμως όμιλήσωμε άναλυτικώτερα για τη ζωή των 
νομίζω οτι δεν είναι περιττά τα ολίγα, που θά ποΰμε για τη 
καταγωγή των. Θαρρώ πώς δεν είναι καί πολύ μεταφυσική ή 
γνώμη εκείνων, που υποστηρίζουνε ότι οι μεγάλοι άνδρες είναι 
οι «εκλεκτοί» καί οι «άπεσταλμένοι του Θεοΰ». Δε μπορώ ούτε 
γω να φαντασθώ πώς οί ίδιοι νόμοι πού φέρνουνε στή ζωή εμάς 
τους «κοινούς θνητούς» φέρνουνε καί τά θαυματουργά εκείνα 
παιδιά.

Ό Κάρλαϊλ παραδέχεται ότι «οί μεγάλοι άνδρες είναι τά 
δώρα, που στέλνει ό ουρανός στή γη». «Είναι άγγελιαφόροι 

λέγει ο ίδιος— στελλόμενοι εκ τών άχανών πεδίων τού Άγνω
στου μετ ειδήσεων προς ή μάς». Ή εκκλησία μας άκόμη υπεν
θυμίζει ότι : «παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί».

Αλλωστε μη λησμονούμε ότι καί πολλοί άπό αυτούς είχαν 
τή νόμιμη συναίσθηση τής ξεχωριστής άποστολής των.

Άλλα παρ’ όλα αυτά γεννήθηκαν καί κείνοι άπό μητέρες, 
εκλαψαν, επονεσαν, επείνασαν καί άπέθαναν σαν πραγματικοί 
άδελφοί μας.

Αρκετοί άπό τούς μεγάλους ξεκίνησαν άπό τήν άφάνεια : ό 
Σωκράτης ήταν παιδί μαρμαρά, δ Λίβιγκστον υφαντουργού καί 
ο Νεύτων γεωργού. Ό Κέπλερος είχε πατέρα καφεπώλη καί μη
τέρα υπηρέτρια ξενοδοχείου, δ Σαίξπηρ ήταν γυός βυρσοδέψου 
καί δ Λούθηρος εργάτη μεταλλείων.

Πολλοί άπ’ αυτούς άντικρύσανε άμέσως τή φτώχεια καί τις: 
μιζεριες τής ζωής πού αν ήταν άλλοι χωρίς άλλο θά σταματού
σαν στή πρώτη μάχη με τή ζωή.

« Εχομε αρκετό υλικό έγραφε σέ μια επιστολή τών παιδι
κών του χρόνων ο Μόζαρτ για να άνοίξωμε μαγαζί άπό σπα
θιά, δαντελλες, σιγαροθήκες κ.λ.π. μόνο χρήματα δεν έχομε' 
αυτά σπανίως τά βλέπομε».



Ό άλλος μεγάλος μουσικός, δ Σοϋμπερτ, fitrav τόσο πτωχό 
παιδί πού δεν είχε χρήματα ν’ άγοράση χαρακωμένο χαρτί για τή 
μουσική κι’ έγραφε κάποτε στο μεγαλύτερο αδελφό του: «Έσύ 
ξέρεις αδελφέ μου πόσο γλυκό είναι να τρως άσπρο ψωμί μεταξύ 
ενός μετριωτάτου γεύματος καί ενός λιτού δείπνου». Άπέθανε δε 
-καί τόσο φτωχός ώστε για να πληρωθούν τα έξοδα τής κηδείας 
καί τού μνημοσύνου του έδόθηκαν δύο συναυλίες.

Ό Σπέρ λέγει δτι δ μεγάλος Μπετόβεν «πολλές φορές δέν 
έβγαινε έξω γιατί φορούσε τρύπια παπούτσια».

Ό Λούθηρος έζητιάνεψε πολλές φορές τό ψωμί στις πόρτες 
των ανθρώπων κι’ δ ευγενικός Σπινόζας πουλούσε ματογυάλια 
για να ζήση. Άλλα «στώμεν εύλαβώς». Δέν έχομεν μπροστά μας 
«ασώτους υιούς» πού να μη εργάσθηκαν ή να σπατάλησαν. Μι
λούμε για τα γνωστικά εκείνα παιδιά, πού ήξεραν τί χρειάζεται 
νά έκτιμήση καί να συνάξη κανείς στο πέρασμα τής ζωής «κι’ 
είχαν —όπως λέγει ό Κλέμαν— την συγκινητικήν περί τα χρημα
τικά ζητήματα απειρίαν τών ωραίων ανιδιοτελών ψυχών».

Κι’ έρχεται νά τούς ύμνήση δ Ρενάν μέ τον υπέροχο σκο
πό του : «ήρωες τής αφιλόκερδης ζωής. Άγιοι ιεραπόστολοι, 
ερημίτες, κοινοβιότες, ασκητές όλων τών αιώνων, ποιητές καί 
υπέροχοι φιλόσοφοι, πού ζητήσατε νά μήν έχετε πλούτια σ’ 
«ύτόν τον κόσμον" σοφοί πού δια βήκατε τή ζωή έχοντας αρι
στερό μάτι για τή γή καί τό δεξιό για τον ουρανό καί σύ πρωτ’ 
απ’ όλους, Θείε Σπινόζα, π’άπόμεινες λησμονημένος καί πτωχός 
από αγάπη γιά τή σκέψη καί για νά λατρέψης καλύτερα τό άπειρο. 
Πόσο πλειότερα εννοιώσατε όλοι σας τή ζωή από κείνους, πού 
τήν παίρνουν σαν ταπεινό συμφεροντολόγο υπολογισμό, σαν κά
ποιο ασήμαντο αγώνα επίδειξης καί φιλοδοξίας». Ούτε ή φτώχεια 
όμως ούτε κανένα άλλο εμπόδιο δέν απαγόρεψαν στούς «εκλεκτούς» 
μας τή ζωή καί τή δράση. Σ’ αυτούς δέ μπορεί κανείς νά ξεχω- 
ρήση τή ζωή από τήν εργασία καί τήν εργασία από τή ζωή. 
Πάνε κι’ οι δυο μαζί σαν γνήσιες καί φρόνιμες αδελφές μέ τή 
διαφορά πώς στό τέλος ή αδελφή ζωή θυσιάζεται στήν αδελφή



εργασία, γιατί πολλοί απο τούς μεγάλους πέθαναν με τον πυρετό 
τής δουλειάς.

Θυμηθήτε τον Αρχιμήδη μας, πού απάντησε στο υψωμένο 
ξίφος τοΰ Ρωμαίου στρατιώτη με τό : «μη μου τούς κύκλους τά- 
ραττε».

Το θλιμμένο αηδόνι τής Πολωνίας, δ Σοπέν, πέθανε φύμα* 
τικος απάνω στην εργασία του. ’Από την ίδια αιτία πέθαναν δ 
Σιλλερ, ο Κεπλερος, δ Πασκάλ καί τόσοι άλλοι.

Ο πολυσοφος Μοντεσκιε έγραφε σε κάποιο του φίλο : «Θά 
ανάγνωσης τό βιβλίο τούτο πού σοϋ στέλνω σε δλίγας μόνο 
ώρας. Αλλα σάς βεβαιώ οτι ειργασθην δι’ αυτό τόσα έτη ώστε 
αι τρίχες τής κεφαλής μου έλευκάνθησαν».

« Η Θεία Κωμωδία τοΰ Δαντη, λέγει δ Κάρλαϊλ, εγράφη με 
πόνον καί μόχθον βαρύν, ή Θεία Κωμωδία ως καί παν άλλον 
βιβλίον άξιον προσοχής, γράφεται με αίμα».

Αλλα έτσι συμβαίνει παντα, τό άμαράντινο στεφάνι τής 
δόξας και τής αιωνιότητας ανήκει μόνο στα μέτωπα πού ιδρώνουν.

«Τί των αγαθών εύκολον ; λέγει δ Μ. Βασίλειος Τίς καθεύ- 
δων τροπαιον εστησε ; Τις τρυφών καί, καταυλούμενος τοΐς τής 
καρτερίας κατεκομίσθη στεφάνοις; Ούδείς μη δραμών άνείλετο βρα- 
βεΐον. Πόνοι γεννώσι δόξαν, κάματοι δέ προξενοϋσι στεφάνους».

Δεν πρέπει δέ να νομίση κανείς οτι ή πολύμοχθη αυτή ερ
γασία εκείνων που ευεργετήσανε την ανθρωπότητα οφείλεται στο 
βιολογικό νόμο τής πείνας ή στη λαιμαργία τής δόξας. ’Όχι, 
Πρεπει να την αποδωσωμε στη μεγάλη ανάγκη πού προστάζει 
παντα τους εκλεκτούς να έκφράσουνε τούς εαυτούς των, να δη
μιουργήσουνε, να φανούνε δηλ. υπάκουοι καί πειθαρχημένοι στη 
μεγάλη αποστολή των.

Είναι ασεβεια να παραδεχτή κανείς οτι δ φτωχός Σωκράτης 
εκανε το δασκαλο στους νέους για ένα κομμάτι ψωμί, πού τδθελε 
ή για να άποκτήση δόξα" δ ’Απόστολος Παύλος σε μιά του εξο
μολόγηση : «Ουαι μοι εάν μη εύαγγελίζωμαι» μάς εξηγεί τό θαυ
μαστό αυτό φαινόμενό τών εκλεκτών πνευμάτων. Εργαστήκανε 
λοιπον τα μεγαλα μας αδέλφια καί προσφέρανε δλόκληρη τή



σκέψη και τή ζωή των απάνω στο βωμό τής εργασίας καί τα δώ- 
κανε δλα στη μητέρα μας την ανθρωπότητα καί κείνη τόσες φο
ρές σαν άσπλαχνη μητρυγιά τα πλήρωσε με το νόμισμα τής αχα
ριστίας καί τής αγνωμοσύνης.

Εκείνος, πού μελετά την ιστορία τής ανθρωπότητας συναντά 
μέσα στις σελίδες της ενα θλιβερό συναξάρι αγίων καί μαρτύρων 
τής επιστήμης, τής προόδου καί τοϋ πολιτισμού.

Γιατί αυτό βλέπει κανείς : Εκείνοι, πού ζητήσανε να πούνε 
την αλήθεια, εκείνοι πού θελήσανε νά διδάξουνε τούς άλλους 
καί νά τούς οδηγήσουνε σέ μια ανώτερη καί ευγενεστερη ζωη 
αντικρύσανε την έχθρα, την πλάνη, το μίσος, το φθονο κι δλα 
τα δηλητήρια τής ανθρώπινης καρδιάς.

Ό «των ανδρών απάντων σοφώτατος Σωκράτης», ό άγιώ- 
τερος καί τελειότερος άνθρωπος τού αρχαίου κόσμου, εγευτηκε 
τό πικρό κώνειο από τα χέρια εκείνων πού εζήτησε νά έξευγενίση.

Ό ’Αριστείδης ζορίστηκε γιατί ήταν δίκαιος κΓ 6 Δημο
σθένης τό ίδιο γιατί έλεγε στούς ’Αθηναίους την αλήθεια.

Ό 3Απ. Παύλος ό «διδάσκαλος των εθνών» όπως ονομάζει 
τον εαυτόν του, δ ακούραστος εργάτης τού χριστιανικού πολιτι
σμού μας διηγείται ότι :

«'Υπό ’Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν έλαβον, 
τρις ερραβδίσθην, άπαξ έλιθάσθην, τρις Ιναυάγησα. ..» καί τέ
λος άπόθανε μαρτυρικά στη Ρώμη.

Ό Γαλιλαίος για τις υπηρεσίες, πού πρόσφερε στην ανθρω
πότητα, ονομάστηκε αιρετικός καί αντίκρυσε την «ιερά εξέταση».

Ό Παστέρ βρήκε πολλά εμπόδια καί δοκίμασε αφάνταστες 
πικρίες από τούς συναδέλφους του.

Ό Λαβουαζιέ, δ μεγάλος εκείνος, χημικός πού με τις ανακα
λύψεις του ευεργέτησε όλη την ανθρωπότητα καί ξεχωριστά έδό- 
ξασε τή Πατρίδα του τή Γαλλία, αποκεφαλίστηκε στη τρομοκρα
τία τού 1794.

Ό Μεγάλος ’Αθανάσιος ζορίστηκε πέντε φορές κΓ δ άγιος 
Χρυσόστομος πηγαίνοντας γιά δεύτερη φορά στη εξορία απεθανε 
στη ερημιά τού Πόντου.



Οϊ Προφήτες τής Π. Διαθήκης «Ιλιθάσθησαν καί επρίσθη- 
σαν» καί οϊ άνθρωπισταί των νεωτέρων χρόνων όπως ό Χούς 
καί άλλοι κάηκαν ζωντανοί.

Ό Δάντης αναγκάστηκε νά ζήση μακρυά άπό την αγάπη μέ- 
νην του Φλωρεντία, εδοκίμασε όπως καί ό ίδιος λέγει πόσο αλ
μυρό είναι τό ξένο ψωμί καί πόσο κουραστικό είναι ν’ άνεβαίνη 
κανείς τις ξένες σκάλες.

Βέβαια υπάρχει κοντά σ’ αυτούς καί 0 Μεγάλος Μάρτυρας 
του Γολγοθά, γι’ Αύτόν όμως δεν αρμόζει νά όμιλήσωμε εδώ.

Αλλά πώς νά εξηγήση κανείς τη τέτοια συμπεριφορά τής 
άνθρωπότητος πρός τά μεγάλα της παιδιά; Ό Εθνικός μας 
ποιητής Διον. Σολωμός δίνει μιά απάντηση στό ερώτημα αυτό : 

Ή Δόξα δεξιά συντροφεύει 
τον ανδρα πού τρέχει με κόπους 
τής Φημης τους δύσβατους τόπους 
κι’ δ φθόνος στέκει ζερβά 
μέ μάτια, με χείλη πικρά.

Ό Goethe άλλη μιά : «Στούς άλλους πρέπει νά λέμε τόσα 
μονο οσα μπορούνε νά καταλάβουνε».

Ό Μουσικός Χάϋδν άπαντά στην ερώτηση αυτή με πλειό 
λεπτό τρόπο : «δ μεγάλος δ καλλιτέχνης μοιάζει τό παιδί 
εκείνο τού παραμυθιού πού λέει πώς τό κάθε του δάκρυ ήταν 
κι ενα μαργαριτάρι. Ό κόσμος λοιπόν σάν κακή μυτρυγιά δέρ
νει τό δυστυχισμένο αυτό παιδί όσο μπορεί περισσότερο γιά 
να χύση περισσότερα μαργαριτάρια». Μιά ακόμη απάντηση από 
κάποιο σοφό : «Τό πλήθος έχει τή συνήθεια νά γαυγίζη τούς με
γάλους άνδρες όπως οϊ σκύλοι γαυγίζουνε τούς ξένους ανθρώ
πους». Κι’ όλες μαζί αυτές οϊ γνώμες μάς εξηγούνε γιατί οϊ με
γάλοι άντικρύζουνε πολλές φορές τήν αχαριστία καί τή βαρβαρό
τητα τού κόσμου. Βέβαια ή άνθρωπότης μετανοιώνει γιά τή 
συμπεριφορά της αυτή καί σταίνει μάρμαρα καί δάφνες στά μνή
ματα τών μαρτύρων τού πολιτισμού, αλλά πάντοτε πολύ αργά καί 
γι αυτήν καί γιά κείνους κι’ ίσως μόνο ή τέτοια τη£ μετάνοια 
νά τήν εξιλεώνη στό Θεό.



’Αλλά κι’ υστέρα απ’ δλα αυτά δ κόσμος δε στάθηκε ποτέ 
ικανός νά λυγίση τή δύναμη των μεγάλων άνδρών και να τους 
κάμη να λοξοδρομήσουν από το σκοπό και την ιστορική απο
στολή των.

Γεννημένοι με την ειλικρίνεια εκείνη που προστάζει να μενη 
κανείς πάντα δ ίδιος σ’ δλες τις μεταλλαγές των περιστάσεων και 
τής ζωής αψήφησαν κάθε κίνδυνο καί τράβηξαν ίσια καί θαρρετά 
τό δρόμο των θριάμβων καί τοΰ μαρτυρίου.

Οί ταπεινοί συμβιβασμοί, καί τα πλάγια μέσα με τά οποία 
συνηθίζουν οί άνθρωποι νά προδίδουν τις πεποιθήσεις των και 
τά καθήκοντα των ήταν για κείνους άγνωστα.

Μπροστά στον αύτοκρατορικό απεσταλμένο Μοδεστο ο επί
σκοπος Βασίλειος αποκρίνεται με τέτοιο θάρρος : «Πΰρ και ξί
φος καί θήρες καί οί τάς σάρκας τέμνοντες όνυχες τρυφή μάλλον 
ήμΐν.είσιν ή κατάπληξις. Άκουέτω ταϋτα καί βασιλεύς». Ο Με
γάλος Χρυσόστομος πηγαίνοντας στήν εξορία που τοΰ ωρισε η 
βασίλισσα Ευδοξία χαιρετίζει τό αγαπημένο του ποίμνιο με λό
για ανδρικά και περήφανα :

«Πολλά τά κύματα καί χαλεπόν τό κλυδώνιον, άλλ’ ου δεδοί- 
καμεν μή κανταποντισθωμεν. .. Ού πενία δέδοικα ου πλούτον 
επιθυμώ ου θάνατον φοβούμαι».

Τό μεσαιωνικό ϊεροδικαστήριο εκάλεσε τό Γαλιλαίο νά 
αποκηρύξη τις τολμηρές γιά τήν εποχή εκείνη ιδέες του καί νά 
άρνηθή δτι κινείται ή γή γιατί άλλοιωτικα τον επεριμεναν η 
φωτιά μέ τό σταυρό. ’Εκείνος δμως χτυπώντας δυνατα το πόδι 
του στή γή άφησε τήν περίφημη φράση : «Καί όμως κινείται» 
Ό Λούθηρος περικυκλωμένος εις συνέδριον τού Βορμς 1580 
μ. X. από τήν εξουσία καί τήν πίεση τού Αυτοκράτορα καί πολ
λών ηγεμόνων τής Γερμανίας, οί όποιοι έζητούσαν να πάψη 
εκείνος νά κυρύττη τις ιδέες του, έδωκε τήν ακόλουθη απάντηση : 
«Δέν δύναμαι νά υποχωρήσω, δ Θεός ας είναι βοηθός μου».

"Οταν δ Μωάμεθ άρχισε νά κηρύττη τό Ευαγγέλιό του μερι
κοί τον εθεώρησαν τρελλόν καί τον εσυμβούλεψαν οί φίλοι του νά 
πάψη. ’Εκείνος όμως άπήντησε στις φρόνιμες συμβουλές των :



<<Καΐ Sv ακόμη αυτός ο ήλιος από τό δεξιό μέρος καί ή σελήνη 
απο το αριστερό μοϋ επιβάλουν σιωπήν δεν θά υπακούσω».

Κι ο δικός μας ο πολυπικραμένος Ζακυνθινός ποιητής Οΰ- 
γος Φώσκολος μέσα σε λίγες γραμμές καθρεφτίζει τό ηρωικό του 
χαρακτήρα :

« Αν έπουλοϋσα τήν πίστη, Sv άρνούμουνα τήν αλήθεια, Sv 
εμπορευόμουνα το πνεύμα δεν θά εζοΰσα με περισσότερες τιμές ; 
Άλλ5 ή τιμή καί ή ησυχία τού διεφθαρμένου αίωνος μου αξί
ζουν άραγε να έξαγορασθούν μέ τήν θυσία τής ψυχής μου ;»

«Ίετοιοι σταθήκαν παντα οι εργαται καί οι μάρτυρες τού 
πολιτισμού» δλοι εκείνοι που χαράξανε τους μεγάλους δρόμους 
καί στρέψανε τά μάτια τού ανθρώπου προ τις αληθινές αξίες 
τής ζωής.

Καί επειδή σας είπα για τήν είλικρίνειά των έρχομαι τώρα 
να σας μιλήσω και για αλλα γνωρίσματα τής ζωής καί τής 
ψυχής των.

Γενικό γνώρισμα όλων των μεγάλων παιδιών τής ιστορίας 
είναι ή απλοϊκότητα καί ή καλωσύνη μέ τήν οποία άντικρύζανε 
τη ζωη και τους άλλους ανθρώπους. Δέν υπήρξαν ποτέ ακατά
δεχτοι κΓ 6 κομπασμός των μέτριων πνευμάτων δέν άγγιξε κα
θόλου τήν ψυχή των.

Ο Μοζαρτ κάθε φορά που συναντούσε κανένα παιδί τό ρω
τούσε : «Μ’ αγαπάς;» κΓ δ'ταν εκείνο έλεγε «Ναι» τά μάτια τού 
μεγάλου μουσικού γεμίζανε από δάκρυα. Τότε μονάχα στάθη
καν περήφανοι όταν ό κόσμος έτόλμησε να θέση πλάϊ στήν αξία 
των ιο χρήμα, τη καταγωγή, τους τυπους κΓ άλλα τιποτένια 
πράγματα.

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς έζήσανε τήν όμορφη ζωή τής 
μοναξιάς μέσα στα παρθένα δάση τής μεγάλης των ψυχής.

Γιατί πρεπει να το ξερωμε κι αυτό ότι οι μεγάλοι άνδρες 
υποφέρουν παντα απο τη μόνωση στήν οποία αύτοκαταδικάζονται 
οχι γιατί αποστρεφονται το λαο, αλλα γιατί είναι γεννημένοι να 
στεκωνται ψηλότερα απο κείνον κΓ ή ευγένεια αυτή τού πνεύμα
τος δέν επιτρέπει καμμία υποχώρηση στή χαμηλή καί συνηθι-



σμένη ζωή. Ό Σλαϊερμάχερ τους παραβάλλει με «τις ψηλές βου
νοκορφές, πού δέχονται πρώτες το φως τού ήλιου και ποΰνε απο
μονωμένες στά ύψη των».

"Αλλοι περάσανε αθόρυβα και ταπεινά τή ζωη τους καί δεν 
ακούστηκε τ’ όνομά των παρά ύστερα από τό θάνατο. Κι όμως 
ο! τέτοιες ζωές μοιάζουν μέ τα σιωπηλά μυστήρια, πού οι αόρα
τες δυνάμεις ιερουργούνε στα σπλάγχνα των χωμάτων καί κάνουν 
όμορφη τή γή από λουλούδια και καρπούς. Βέβαια και πολλοί 
άπ’ αυτούς εζήτησαν την δόξα καί τή φήμη γιατί τό στεφανω
μένο μέτωπο είναι πλειό όμορφο στα ματια τού ανθρώπου «κι ο 
έπαινος είναι δ γλυκύτερος των ήχων» όπως λέγει ο ξενοφών. 
Έπειτα δα οι μεγάλοι ανδρες έχουν πάντα τή νόμιμη συναί
σθηση τής αξίας των καί νομίζω πώς δεν πρεπει να τους υπο- 
χρεώσωμε ναχουν τή μετριοφροσύνη εκείνη που καταντά υπο
κρισία καί ψευτοευλάβεια. Ό Θείος ’Ιησούς ο οποίος εκηρυξε 
καί έδειξε μέ τή ζωή του τό μεγαλύτερο παράδειγμα ταπεινωσύ- 
νης δεν παρέλειψε να υποστήριξή τή θεότητά του σέ κείνους πού 
δέν ήθελαν να τήν αναγνωρίσουν.

"Αλλο γνώρισμα τών μεγάλων είναι ή θέρμη πίστη και η 
βαθειά θρησκευτικότης, πού τούς οδηγούσε στη ζωη και στη δη
μιουργία. Μπορεί ή θρησκεία των ναταν έκλεκτική καί αδογμά
τιστη, ένοιωσαν όμως περισσότερο από κάθε φανατικό δογματιστή 
τό ιερό εκείνο αίσθημα, πού κάνει τον άνθρωπο να «αφιερώνε
ται από ευγνωμοσύνη προς κάτι ανώτερο καί εύγενέσνερο για τό 
οποίον, όπως λέγει δ Goethe, είμαστε πλασμένοι».

«Έπί πολύ κατέγινα εις τήν μελέτην τής φύσεως, λέγει δ 
Παστέρ διά τούτο πιστεύω ως Βρεττανός χωρικός. Έάν ήδυνά- 
μην νά ασχολούμαι καί νά μελετώ περισσότερόν θα επιστευον 
τήν απλήν παιδικήν πίστιν Βρεττανής χωρικής».

«5Ω Δημιουργέ —υμνολογεί ο Κεπλερος Σε ευλογώ διότι 
σύ μοί έπέτρεψας νά θαυμάσω τά έργα σου. Εφερα εις πέρας 
τήν αποστολήν τού βίου μου διά τής διανοίας, τήν όποιαν σύ 
μού εδώρησες. Διηγήθην εις τούς ανθρώπους τήν δόξαν τών 
έργων Σου.



Εαν διά των έργασιών μου, αΐτινες πρός Σέ άπρεπε νά χα- 
τευθύνωνται εξήτησα τυχόν καί την δόξαν των ανθρώπων συγ
χώρησε με εν τη αγαθότητι καί τη ευσπλαχνία Σου».

Αλλά δεν επιμένω περισσότερο εις την απόδειξη τής θρη
σκευτικότητας των μεγάλων γιατί είναι πλειά άρκετά γνωστή 
άναφέρωμόνο τά λόγια του Κάρλαϊλ, 6 όποιος παρατηρεί, δτι: 
«Αί μεγάλαι ψυχαί υποτάσσονται γενναιοφρόνως καί λατρεύουν
παν δ,τι ανώτερον. Μόνον μικραί καί ταπειναί δεν πράττουσιν 
τούτο».

, Βέβαια σάν άνθρωποι καί αύτοί είχανε τά έλαττώματά των, 
Xl’ S'l μάλιστα πιστέψομε στον Πασκάλ : «τά μεγάλα πνεύ
ματα έχουν και μεγαλα πάθη». Είναι σωστό να παραδεχτούμε 
πώς καί σε κείνα τά ευγενικά στήθη φυτρώσανε τά βάρβαρα έν
στικτα τού γένους μας και οι ταπεινές συνήθειες των μακρυνών 
προγόνων.

Αλλά όπως ήταν πάντα δυνατοί αγωνιστήκανε καί καθα
ρίσανε τό πνεύμα των από τις ανθρώπινες αδυναμίες, όπως ό 
Ηρακλής εκαθάρισε τούς σταύλους τού Αύγείου.

Ή φωτεινή σκέψη, τό θερμό αίσθημα, ή δραματική ζωή 
καί δ μεγάλος πόνος εξαγνίσανε τά ιδιότροπα εκείνα παιδιά καί 
τά κάμανε αγίους καί δικαίους.

"Ο Πόνος, ή Μούσα τής τέχνης καί τής ζωής ό δάσκαλος.
Τό πιοτό πού δυναμώνει τούς μεγάλους καί θανατώνει τούς 

μικρούς.
Έγεύτηκαν τό ποτήρι τού πόνου τά μεγάλα μας αδέλφια ;
Ναί. 'Ολόκληρο γιατί χωρίς τό θείο αυτό πιοτό κανείς άπό 

τούς θνητούς δέν θά «είσέλθη είς τήν βασιλείαν των Οθρανών».
« Η υψίστη μύησις, λέγει δ Goethe, ή άποκάλυψις ή οποία 

γίνεται μια φορά διά τόν καθένα μας, είναι όταν εισερχώμεθα 
εις το ιερόν άδυτον τού πόνου».

Δεν θά άναφέρω παραδείγματα γιατί άρκετά είπαμε πρό 
ολίγου. Τονίζω μόνο πώς τά μεγάλα πνεύματα δοκιμάζουνε καί 
περισσότερο πόνο γιατί πάντα μια μεγάλη ψυχή είναι ευαίσθητη 
καί συγκινεΐται για πολλά πράγματα πού των κοινών ανθρώπων



τα μάτια τα βλέπουν με αδιαφορία. «"Οσο μεγάλο είναι το 
αίσθημα, λέγει δ Νταβίντσι, τόσο και τό μαρτύριο ακόμη πλειό 
μεγάλο».

Το νά αισθάνεται κανείς πως είναι γεννημένος μεγάλος κι’ δ 
κόσμος να μην τοΰ το άναγνωρίζη, το νά θυσιάζεται κανείς θελη
ματικά για τούς άλλους καί παντού νά συναντά την αδιαφορία 
κι’ ακόμη το νά μη μπορή κανείς νά δώση στα χέρια του τη 
δύναμη τοΰ νοϋ καί τής καρδιάς του είναι πράγματα πού γεμί
ζουν θλίψη καί π&νο όλα τα ευγενικά στήθη. ’Έπειτα έτσι είναι 
φαίνεται δωσμένο στα ψηλά κεφάλια νά πέφτουνε πάντα οι κε
ραυνοί τής Μοίρας όπως καί στα ψηλά δένδρα πέφτουνε τα 
αστροπελέκια των νεφών.

'Ωστόσο καί εδώ εκείνοι φάνηκαν γενναίοι. Δε μάς άφηκαν 
καμμία υστερική κραυγή. Δεν επένθησαν καθόλου μέ τη λύπη 
εκείνη πού ονομάζεται «ανήθικος θλΐψις».

Τα μάτια των δεν έχυσαν τα μαργαριτάρια τής ψυχής για 
ασήμαντα πράγματα, όπως πλούτος, καλοπέραση τιμές θρόνοι 
κ.λ.π. κι’ αρμόζουνε σ’ αυτούς δλότελα τα λόγια τού Χριστού : 
«Μακάριοι οι κλαίοντες».

’Αποθηκέψανε στα βάθη τής μεγάλης των ψυχής τό φοβερό 
υλικό τού Πόνου —όπως στα σπλάγχνα τού Μεσολογγίου καί 
στο δοξασμένο μας Άρκάδι ήταν κρυμμένα τα βαρέλια τής φω
τιάς— τον γεύτηκαν εκείνοι δράμι - δράμι κι’ ύστερα τον έδωκαν 
σέ μάς τραγούδι τής ζωής καί σκοπό τής λύρας. ’Αλλά δεν πρέ
πει πάλι νά νομίση κανείς πώς οι «Έργάται καί οι Μάρτυρες 
τού Πολιτισμού» δεν εδειπνήσανε καθόλου, στο τραπέζι τής χαράς.

Ευτυχισμένα μάτια, λέγει δ ποιητής τής Βαϊμάρης,
'Όσα είδατε
ό,τι κι’ αν ήσαν
ήσαν όμως τόσο ωραία

Δεν ήταν μικρή χαρά γι’ αυτούς νά καταλαβαίνουν τήν ομορ
φιά τού κόσμου. «Για τούς χυδαίους οφθαλμούς όλα είναι κί
τρινα». Μά γιά κείνους πούχουν όμορφη ψυχή δ κόσμος φαί
νεται αληθινό καλλιτέχνημα τού Θεού καί ή ζωή μοιάζει τήν



καλή γιαγιά, που μοιράζει τα δώρα στα έγγονάκια της, αρκεί να 
τής κάμη κανείς μετάνοια και να φιλήση το χέρι της, αρκεί να 
ύποταχθή κανείς στους νόμους της καί να σεβασθή τις αξίες της.

Κι είναι τολμηρο αυτό, που θα πω τώρα, σωστό όμως καί 
αληθινό :

Πώς αντί να καθώμαστε να διδάσκωμε στους ανθρώπους 
την απαγόρευση, αντί να μοιράζω με τά δώρα τής δημιουργίας 
και τής ζωής και να λεμε πώς αλλα είναι τοΰ Θεοΰ καί άλλα τοΰ 
διάβολου, αφοϋ ένας είναι ο Δημιουργός θάταν καλύτερο να αγω
νιστούμε να κάμωμε τον άνθρωπο πλειό αθώο, τέτοιο που να 
αντικρύζη με αθωότητα δλη την πλάση. ,

Άλλα καί πάλι τονίζω πώς τό μάθημα αυτό δεν είναι εύ
κολο για δλους τούς άνθρώπομς.

Έπειτα δά για να γυρίσωμε πάλι στους εκλεκτούς μας δεν 
είναι και μικρή χαρα το να αισθάνεται κανείς πώς είναι μεγάλος 
και πλησιάζει την τελειότητα. Δεν είναι μικρή ή χαρά πού δίνει 
στον άνθρωπο ή εργασία καί ή μεγάλη δημιουργία. Δεν είναι 
μικρή η χαρα το να βλεπη κάνεις τον εαυτόν του ψηλότερα από 
τους άλλους και ευνοούμενο τοΰ Θεοΰ. Κι’ έχουν πάντα τέτοιες 
στιγμές τα μεγαλα πνεύματα και νοιώθουνε τότε ανείπωτη χαρά 
καί φιλιώνουν με τήν μοίρα των καί ευλογούνε τήν Αιτία πού 
τούς έφερε στή ζωή.

Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνούμε τα μεγάλα αισθήματα μέσα 
στα οποία τα ηρωικά παιδια τής ανθρωπότητας εσβύσανε τά 
πυρωμένα βέλη τοΰ πόνου καί γευτήκανε τή γνησιώτερη χαρά.

Ο αληθινός έρωτας, ή χριστιανική αγάπη, ή αυτοθυσία, δ 
οίκτος καί ή συμπόνια γεμίσανε τόσες φορές τό ποτήρι τής ευ
τυχίας και το προσφέρανε στα χείλη τών εκλεκτών.

« Η ευτυχία μιας τρυφερής καρδιάς λέγει δ Sphet Senn, 
αύξανει από δ,τι άφαιρεί εκ τής δυστυχίας τών άλλων». Υπάρ
χει άπειρη χαρα στο εκούσιο μαρτύριο καί στή θεληματική οδύνη 
και μπορεί κάνεις να φαντασθή πόση ικανοποίηση έγέμιζε τά 
στηθη εκείνων που εργαστήκανε γιά νά λιγοστέψουνε τή δυστυ
χία τών άλλων.



Αλλά ο θανατος είναι μοίρα όλων των παιδιών τής Εΰας 
και στη μεγάλη αυτή ανάγκη υποταχτήκανε και οι ήρωες για 
τους οποίους μιλούμε τώρα.

Αφοΰ ξαγοράσανε με τον ιδρώτα τοΰ στοχασμού και τής 
αρετής τό άμαράντινο στεφάνι τής αθανασίας κατέβηκαν αγόγ
γυστα καί πρόθυμα στα λιμάνια τής Άχερουσίας για να περά
σουν στα «Ήλύσια πεδία», στους κόλπους τοΰ Θεού.

’Αξίζει νομίζω να παρατηρήσωμε καί τούτο στη ζωή των 
μεγάλων, το ότι δηλ. πολλοί απ’ αυτούς ζητήσανε μόνοι τους 
το θάνατο.

«Θέλω μοναχός μου να χτυπήσω τή σιδερένια πόρτα τού 
θανάτου» λέγει ό Σίλλερ.

«Θέλω να πεθάνω, θέλω να κοιμηθώ βαθειά στο μηδέν» 
ζητά ό Βάγνερ.

Ό Μπετόβεν παραπονεΐτσ,ι στή μοίρα του καί θέλει να τού 
δώση τουλάχιστο τή γαλήνη τού τάφου : /

Στο μαύρο μου τον τάφο 
ύπνο άφησε να Ϊδώ, 
άπονη όσο ζοΰσα 
με πότιζες καϋμό.

Γιατί όμως να ποθούνε εκείνοι τις παγερές φτεροΰγες τού 
θανάτου αφού εμείς οΐ άλλοι όσο μπορούμε τις άποφευγομε ;

Ό μεγάλος τραγικός τού αρχαίου κόσμου, ό Σοφοκλής, δίνει 
μια απάντηση στό ερώτημα αυτό : «ή καλώς ζήν ή τεθνηκέναι 
τον εύγενή δει».

Σ’ ένα προνομιούχο καί ευγενικό πνεύμα δέν αρμόζει στε
ρημένη καί ταπεινωτική ζωή. Βέβαια λείπει απ’ εδώ εκείνο πού 
εδίδαξε ό Χριστός : ή ήρωϊκή εγκαρτέρηση στή δυστυχία. Μή 
λησμονούμε όμως πώς καί αυτός ό βιβλικός Σαμψών αγκάλιασε 
το στυλό τού ναού τών Φιλισταίων κι’ είπε τήν τρομερή του 
απόφαση : «Άποθανείτω ή ψυχή μου μετά τών αλλοφύλων μου».

Δέν πρέπει λοιπόν νά τόχωμε παράξενο, γιατί σέ μερικές 
περισιάσεις 6 θάνατος φαίνεται ως ή μόνη λύτρωση από τις 
αθλιότητες τής ζωής. «Σέ μάς —λέγει ό Φώσκολος— μόνο δ



θάνατος ας δώση άναπαυμένον οίκον όπου τέλος ή τύχη τούς 
σκληρούς κατατρεγμούς της να πάψη κι’ ή φιλία να συνάξη όχι 
κληρονομιά θησαυρών, άλλ’ άγιες λαχτάρες τής καρδιάς κ’ ελεύ
θερο τραγούδι».

Μη νομίσωμε δε δτι 6 πόθος αυτός πρός τό θάνατο είναι 
δείλια και απελπισία των μεγάλων, αφού άλλωστε και κανείς 
απ’ αυτούς δεν αΰτοκτόνησε. "Οχι. Θά μπορούσε κανείς απεναν
τίας να ίσχυρισθή δτι ή τιτανική εκείνη δύναμη πού τούς οδη
γούσε στην κατάχτηση τού κόσμου καί τής ζωής, ή ίδια τούς 
έσπρωχνε καί στη μεγάλη περιπέτεια τού θανάτου κι’ ήταν βια
στικοί να τον γνωρίσουν καί να τον ερευνήσουνε δπως ερευνή
σανε καί τα άλλα μυστήρια τής ζωής.

"Αλλά νομίζω πώς καλύτερα θά ερμηνέψωμε τό φαινόμενο 
αυτό όταν παραδεχτούμε δτι για τα τέλεια πνεύματα, για τούς 
ανθρώπους εκείνους, πού εργαστήκανε καί τελειώσανε τον υψηλό 
προορισμό τής ζωής, δ θάνατος έχει τη γλυκάδα τού ώριμου καρπού.

Οι επιτύμβιες πλάκες και οι γαλήνιες μορφές τών χριστια
νικών τάφων στούς πρώτους αιώνες μαρτυρούνε πόσο όμορφα 
πεθαίνουν εκείνοι που περιμένουν την αιωνιότητα πέρα από τον 
ύπνο τού θανάτου.

Ο Μοζαρτ πεθαινοντας ελεγε σε κείνους πού παράστεκαν 
στο θανατο του : «Μή -φεύγετε. Θέλω να δήτε πόσο όμορφα 
θά πεθάνω».

Φαίνεται δε πώς καί δ Θεός ικανοποιεί την τέτοια επιθυ
μία τών εκλεκτών γιατί πολλοί απ αυτούς πεθαίνουν νέοι —στα 
τριαντα και στα τριανταπεντε χρονιά— κι’ ίσως έχει δίκηο δ 
Λορδος Βύρων όταν λεγει οτι «ο Θεός δίδει στούς εύνοουμένους 
του πρόωρο θάνατο».

Κι αφού και εκείνοι τοθελαν ν’ άναπαυτούνε γρήγορα 
«στους ίσκιους τών κυπαρισσιών καί μες στούς τάφους», όπως 
λέγει δ Ποιητής τών Τάφων, θά τούς άφήσωμε καί μείς ήσυχους 
πλειά στούς ουρανούς, στον ένατο «κύκλο» τού Δαντικού Παρα
δείσου να χαίρωνται τό φώς πού ακτινοβολεί γι’ αυτούς δ θρό
νος τού ’Απείρου.



Έάν τώρα θελήσωμε νά αναμετρήσωμε το έργο το όποιον 
μάς άφηκαν οι μεγάλοι αυτοί νεκροί θά τό βροϋμε γιγάντιο.

Ό Ντανοΰτσιο μάς το χαρακτηρίζει με τον ακόλουθο τρόπο : 
«ό κόσμος έτσι όπως φαίνεται σήμερα είναι ένα μεγαλόπρεπο 
δώρο δωσμένο από τούς λίγους καί εκλεκτούς στό πλήθος, από 
τούς ελεύθερους στούς σκλάβους, από κείνους πού σκέπτονται καί 
αισθάνονται σ’ αυτούς πρέπει να έργάζωνται».

Νομίζω πώς στη γνώμη αυτή δεν υπάρχει καμμία υπερβολή, 
αν καί ή ειλικρίνεια θέλει νά άναφέρη κανείς εδώ καί κείνους 
πού εργαστήκανε καί ευεργετήσανε τον κόσμο, έμειναν όμως στην 
αφανεια γιατί δεν βρέθηκε κανείς ποιητής νά τούς ύμνήση ή κά
ποια πλάκα νά γράψη τό όνομά των.

Τί θά ξέραμε σήμερο για τον ημίθεο Άχιλλέα αν έλειπε ό 
"Ομηρος καί για τό θείο Σωκράτη αν έλειπαν ό Πλάτωνας καί 
ο Ξενοφώντας ; Τί θά ξέραμε για τα δάκρυα τών αμαρτωλών τοϋ 
Μεσαίωνα χωρίς τό Δάντη καί για τή νεώτερη Τπποτική Ευ
ρώπη χωρίς τον Σαιξπήρο ; Υπήρξαν καί υπάρχουν τόσες γυναί
κες πιστές σαν τήν Πηνελόπη τοΰ Όδυσσέα, υπήρξαν καί υπάρ
χουν τόσες κόρες άφοσιωμένες σαν τήν Ήλέκτρα καί τήν ’Αντι
γόνη, υπάρχουν τόσοι άγνωστοι στρατιώτες τοΰ καλού καί τής 
αρετής, μένουν όμως πάντα άγνωστοι γιατί δεν στάθηκαν τυχε
ροί νάχουν τον ιστορικό τους, αν καί ό μεγάλος ανώνυμος ποιη
τής πού λέγεται «λαϊκή Μούσα» δεν παραλείπει ποτέ νά ιστο- 
ρήση τις αξίες, πού υπάρχουνε στα παρθένα στήθη τών λαών.

Είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι εξετάζοντας τό έργο τών με
γάλων νά όμολογήσωμεν πώς αυτό, πού έχομε σήμερο αντιπρο
σωπεύει μόνο ένα μέρος τής γόνιμης ζωής των, γιατί όπως καί 
παραπάνω είπαμε πολλά περιστατικά τούς εμπόδισαν νά μάς τό 
άφήσουν ολόκληρο.

Έπειτα είναι πολύ «ωφελιμιστική» ή συνήθεια εκείνη πού 
έχομε νά κρίνω με τά διάφορα πρόσωπα μόνο από τήν πραγμα
τοποιημένη σκέψη των, μόνο από τά έργα των όπως λέμε. Μάς 
ενδιαφέρει περισσότερο πώς σκέπτεται καί πώς αισθάνεται ένας 
άνθρωπος, γιατί αυτά είναι πάντα τά βασικώτερα ζητήματα κι’



αυτή τή σημασία θαρρώ πώς Εχουνε τά λόγια του ’Αρχιμήδη :
«Δος μοι π$ στώ και τάν γάν κινήσω».

Παρ’ δλα δμως αυτά εκείνο πού μας ά'φηκαν οί μεγάλοι 
άνδρες είναι σεβαστή κληρονομιά.

_ 3Τ“ ανθρώπινα χέρια πήρανε δύναμη περίσσια με μοχλούς 
του ’Αρχιμήδη καί τήν ατμομηχανή τού Παπίνου καί ξανοίκτη- 
καν τα μάτια μας σε μακρυνούς ορίζοντες με τά τηλεσκόπια τοϋ 
Γαλιλαίου.
, ’Ρ Χρόν°5 %αί 0 χώρος, οί δυό μεγάλοι εχθροί τού υλικού 
ανθρώπου, νικήθηκαν σιγά-σιγά καί μπορούμε νά πούμε δτι ο 
γραφικός στίχος : «Πάντα ύπέταξας ύπό τούς πόδας αύτού» παίρ- 
νει κάθε μέρα τήν πρώτη του πραγματικότητα.

"Ωστόσο μεγάλη μεταβολή Εγινε καί μέσα στο άνθρώπινο 
στήθος: Η ζωή τών ενστίκτων ΰπεχώρησε πλειά καί ο αγριάν
θρωπος τών περασμένων καιρών γίνεται κάθε μέρα ήμερος καί 
πολιτισμένος.

„ ,Δέ: πρεπει δέ νά άπογοητεύη ή σημερινή κατάσταση 
των λαών γιατί αυτή παροδική είναι καί ως «Παλινδρομή» τής 
Ιστορίας μπορεί νά δνομασθή.
, α01 ?εγ(ίλθ1 “νδρε? λέπτυναν τό πνεύμα μας καί μπορούμε 

να θαυμαζωμε το ωραίο καί νά επαινούμε τό καλό.
, Μας εδίδαξαν τίΐν άνοιαν τής θυσίας καί μάς αποκάλυψαν 

πόση γοητεία Εχει ή ζωή δταν δέν ζή κανείς κλεισμένος μέσαστό 
φρούριο εκείνο, πού λέγεται «Έγώ», 6λλά άφήνεται νά ζή μέ 
τους άλλους καί διά τούς άλλους.

Και τέλος οί μεγάλοι άνδρες Εγραψαν με τήν ύπαρξή των 
τή μεγαλύτερη απολογία γιά τήν υψηλή καταγωγή καί τον προο
ρισμό που εχει τό άνθρώπινο γένος.

Καμμιά άλλη άπόδειξη δε μπορεί νά μάς πιστοποιήση καλό-
τέρα απ αυτους πως Ô άνθρωπος είναι ξεχωριστό καί εκλεκτό 
δημιούργημα.

, Η χημεία μπορεί νά βρίσκη συγγένειες αιμάτων. Ή βιο
λογία μπορεί νά βλέπει παραλλαγές «φύλων» καί «ειδών» καί ή 
παλαιοντολογία μπορεί νά ξεθάβη τούς σκελετούς από τά βάθη



τΐ]5 γήζ και να ζητά «αναλογίες» ανάμεσα στον άνθρωπο καί 
στ’ άλλα ζώα.

Οποιοδηποτε όμως κι’αν είναι το προσωρινό συμπέ
ρασμα των πειραμάτων αυτών θαρρώ πώς δ γνωστικός επιστή
μονας θά σκεφθή πολύ κι’ ίσως δε θά τολμήση ποτέ να θέση τό 
φωτεινό κρανίο του Σωκράτη ή του Νεύιονα πλάϊ στο κεφάλι 
κάποιου πιθηκα η κάποιου τρωκτικού. Άλλα γιατί νά σηκώσω 
εγω σήμερα τις πλάκες που σκεπάζουν τά στήθη τών ανδρειωμέ
νων καί μαζί νά ταράξωμε τη σιωπή τών τάφων πού δώκανε άνά- 
παψη στα κουρασμένα αδέλφια μας ;

Ηταν αραγε σωστό αυτό που κάμαμε νά ίστορήσωμε στούς 
πολλούς τά βάσανα καί τούς καϋμούς εκείνων πού τάθελαν δλό- 
τελα μυστικά και να φοβηθούνε τώρα άλλη μια φορά τό γέλοιο 
καί την περιφρόνηση του κόσμου ;

'Όμως ας μάς συγχωρήσουν οι σεβάσμιες σκιές των.
Δεν ήλθαμε εδώ χωρίς εύλάβεια.
Δεν ήλθαμε νά γελασωμε τη φτώχεια καί τη στέρησή των. 

Ηλθαμε να δούμε τους «τάφους τών ανδρείων π’ άνάφτουν ορμή 
σε έργα λαμπρα», όπως λεγει πάλι ο Φωσκολος, ήλθαμε ν’ άκού- 
σωμε εκείνους που κι’ ύστερα από τό θάνατο φωτίζουν καί δι
δάσκουν. _

Ομως μη περιμενετε, αγαπητοί μου, νά σάς πώ πώς πρέπει 
νά τούς μοιάσωμε.

Δεν μπορεί κανείς νά πή στούς άλλους : γενήτε μεγάλοι. Τό 
πρόσταγμα αυτό τό δίνει μόνο ή άριστοκράτισσα φύση ή δ Θεός 
με τρόπο μυστηριακό.

Βέβαια η Ιστορία εχει πολλά παραδείγματα ανθρώπων πού 
γεννήθηκαν μέτριοι και όμως με την υπομονή καί τήν εργασίαν 
κατορθώσανε πολλά.

Κανείς δεν τό άρνεΐται αυτό.
Άλλα ή ή πρωτοτυπία καί ή μεγαλοφυ'ΐα είναι χαρίσματα 

πού τά μοιράζει μόνο ή καλόγνωμη Μοίρα καί ή τυχερή γέννα.
Ό κάθε άνθρωπος γεννιέται τέτοιος πού θά φανή κι’ αρ

γότερα.



To σπήτι, το σχολείο καί ή κοινωνία πάντα προσφέρουνε 
πολλά στο άτομο, ωστόσο όμως ό χαρακτήρας στα βασικά του 
γνωρίσματα μένει αμετάβλητος.

Μα κι’ αν δέ μπορούμε να ποϋμε στους άλλους γενήτε με
γάλοι, χωρίς άλλο μπορούμε να τούς ποϋμε : Θαυμάζετε τούς 
μεγάλους. Ό θαυμασμός έχει δύναμη πολλή κι’ είναι μεγάλο 
κίνητρο.

«Πας οποίος δήποτε ειλικρινής άνθρωπος —λέγει ό Κάρ- 
λαϋλ— δεν αισθάνεται δτι γίνεται μεγαλύτερος εαυτού όταν λα- 
τρεύη τούς άνωτέρους του ;»

Εκείνος πού δεν ένοιωσε ποτέ μέσα στήν ψυχή του αισθή
ματα θαυμασμού, σεβασμού καί λατρείας προς τις μεγάλες μορ
φές τής ιστορίας, εκείνος νομίζω ούτε μεγάλος είναι ούτε κι’ άλ
λους μπορεί να μεγαλώση, καί για ν’ άκούσωμε πάλι τον Κάρ- 
λαϋλ : «Ή έλλειψις πίστεως προς τούς μεγάλους άνδρας είναι ή 
πειστικωτέρα καί λυπηροτέρα άπόδειξις, τήν οποίαν δύναται να 
δώση τις περί τής ιδίας αυτού σμικρότητος καί εύτελείας.»

"Αν δέ τολμήση αυτός ό άνθρωπος να μάς απόδειξη δτι λα
τρεύει μόνο τον ένα, τον Μεγάλο εκείνο πού ονομάζεται Θεός, ό 
’Απόστολος ’Ιωάννης θά τού άπαντήση δτι «είναι Ψεύστης» διότι 
«ό μή αγαπών τον αδελφόν, ον έώρακε, τον Θεόν δν ούχ εώρακε 
πώς δύναται αγαπάν ;»

Ή παιδαγωγική επιστήμη ή 'Ιστορία καί ή καθημερινή 
ζωή μάς διδάσκουν δτι οι μεγάλες αλήθειες καί οι υψηλές αρετές 
δέ σπουδάζονται θεωρητικά, αλλά κηρύττονται μέ λαμπρά καί 
υπέροχα παραδείγματα. Καί τέτοια μάς δίνουν μόνο οι μεγάλοι 
άνδρες όσοι μέ τις σκέψεις καί τις πράξεις των υψώθηκαν στήν 
έννοια τού Συμβόλου,

Αυτά λοιπόν τά σύμβολα πρέπει νά τά σύρωμε από τούς 
τάφους, άπό τις βιβλιοθήκες, από τή σκόνη τού χρόνου καί νά 
τά στήσώμε άνάμεσά μας καί μάλιστα μπροστά στα μάτια τών νέων.

Η εκκλησία μας πού τόσο τήν ψεγάδιασαν ένοιωσε πολύ 
καλά τήν παιδαγωγική σημασία τού θαυμασμού καί στόλισε τά



εικονοστάσιά της με τις μορφές των ‘Αγίων καί των μαρ
τύρων της.

Γιατί να μη κάμουν το ίδιο καί ή επιστήμη με την τέχνη 
για τούς ήρωές των ;

Ή ζωή χρειάζεται τις μορφές εκείνες τις μεγάλες καί τις 
τέλειες, γιατί μονάχα μέ τέτοιες φόρμες, μέ τέτοια «πρότυπα» θά 
μπορέση να μάς δώση «εύγενέστερον είδος». Σπανίως προο
δεύουν ο! άνθρωποι εκείνοι —λέγει ό Ιρλανδός ποιητής Γκλό- 
σμιθ— οι οποίοι δέν έχουν άλλο υπόδειγμα από τον εαυτόν τους 
ν’ αντιγράφουν.

Χρέος λοιπόν τοϋ κάθε ανθρώπου είναι να τιμά τούς μεγά
λους άνδρες, γιατί μέ τούτο καί τον εαυτό του μεγαλώνει καί σέ 
κείνους δίνει πλειότερο θάρρος. «Αί πεποιθήσεις μου, λέγει δ 
ποιητής Νοβάλις, ενισχύονται άπείρως από τής στιγμής καθ’ ήν 
θά πιστεύση εις αύτάς καί μια μόνο ψυχή».

ΚΓ είπα στήν αρχή πώς δέν ήθελα να σας διδάξω θά μοΰ 
επιτρέψετε όμως να μεταχειριστώ έδώ τήν «Ηθικήν Προστα
γή» τού Κάντιου καί να σας πώ ότι πρέπει να μάθωμε όλοι 
αγράμματοι καί γραμματισμένοι να εκτιμούμε καί να θαυμά- 
ζωμε τα πρόσωπα εκείνα πού μ’ άξιωσύνη πολλή ανέβηκαν κΓ 
ανεβαίνουν στούς θρόνους τής πολιτείας, τής εκκλησίας, τής επι
στήμης, τής τέχνης καί πλειότερα εκείνους πού κάθονται στούς 
θρόνους τής αρετής.

Ή αδιαφορία πρός τήν αξία καί τήν αρετή των άλλων είναι 
έγκλημα καί κατά τού εαυτού μας καί κατά τού πολιτισμού.

Δεν πρεπει δε να νομίζομε ότι ή εποχή μας δέν έχει μεγάλους 
ανδρες. Βέβαια ολαι αί εποχαί δέ μοιάζουν, αλλά καμμιά δέν 
περνά χωρίς νά έχη τούς αντιπροσώπους της, εκείνους οι όποιοι 
θά τήν ερμηνέψουν καί θά τήν παραδώσουν στήν αιωνιότητα.

Απο οσα είπαμε πλειο πάνω γιά τή ζωή των μαρτύρων τού 
πολιτισμού είναι εύκολο νά καταλάβη κανείς γιατί δέν βλέπομε 
τους μεγάλους που ζούνε στα χρόνια μας. Ή προκατάληψη, δ 
φθονος, η απιστία κι αλλα πολλά εμποδίζουνε στή περίπτωση 
αυτή. ’Αλλά πρέπει νάχωμε ειλικρίνεια καί πίστη.

/



Ξεχωριστά ήθελα να τονίσω πώς ή Ελληνική Νεολαία είναι 
τυχερή στο ζήτημα των μεγάλων ζωντανών συμβόλων, γιατί έχουμε 
σ’ όλους τούς κύκλους τοϋ πολιτισμού μεγάλες μορφές, τις όποιες 
μπορούμε να αντιγράφω με καί να μεγαλώνωμε.

Καί τώρα τελειώνοντας τήν ομιλία μου ευχαριστώ θερμά 
όλους εσάς όπούρθετε να τιμήσετε τό μνημόσυνο τών ευγενικών 
πνευμάτων καί σάς ερμηνεύω μέ τή γλώσσα τού Γκαΐτε τό μή
νυμα πού στέλνουν από τούς τάφους των κι’ από τούς ουρανούς 
τά μεγάλα μας αδέλφια :

Πάνω ηρεμούν τ’ αστέρια σιωπηλά 
καί κάτω οί τάφοι.
Κύτταξέ τους προσεκτικά 
τούς τάφους καί θά δής 
Μές στών ήρώων τά στήθια 
Σκιρτήματα πού τρεμοσβύνουν 
Καί αισθήματα σεμνά.
Μ’ από πέρα αντηχούνε 
Οι φωνές τών πνευμάτων 
Τών τρανών τών Δασκάλων :
Τό καλό να φροντίστε.
Μήν αφήστε στιγμή.
Έδώ πλέκουν στεφάνια 
Στήν αιώνια γαλήνη 
Ν’ ανταμείψουνε πλούσια 
"Οποιον έχει εργασθή.
Σας μηνούμε να είσθε 
"Από ελπίδα μεστοί.
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