
148



ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΑΠΌ ΤΌΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 
ΣΤΌΝ ΑΓΙΌ ΝΕΚΤΑΡΙΌ 

Όἱ ἄνθρωποι στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἔζησαν πολ-
λοὺς αἰῶνες μιὰ σκληρὴ ζωὴ μὲ κύριο στόχο τὴν ἐπι-

βίωση . Πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιβίωση λειτουργοῦσε καὶ κάποια 
ἠθικὴ καὶ ἕνας δυνατὸς θρησκευτικὸς φόβος . Πάντως ἡ 
ἠθικὴ λειτουργοῦσε σὰν διαδικασία τῆς θρησκείας . Όἱ 
ἄνθρωποι αἰσθάνονταν ὅτι ἔφοροι τῆς ἠθικῆς ἦταν γι’ 
αὐτοὺς οἱ θεοί, ἐνῷ οἱ ἴδιοι οἱ θεοὶ ἦταν ἀδέσμευτοι ἠθι-
κά . Όἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς θεοὺς εἰσέπρατταν κυρίως 
φόβους, ἀπειλὲς καὶ τιμωρίες .

Όἱ πληθυσμοὶ ποὺ κατοίκησαν στὴν Ἀττικὴ ἦταν φτω-
χοί, γιατὶ ὅπως γράφει ὁ Θουκυδίδης ἡ Ἀττικὴ ἦταν λε-
πτόγεως· γι’ αὐτὸ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ γιὰ τὸ ὅτι ἡ φυλή τους 
ἦταν εὐφυὴς καὶ καλλιτεχνική, πρόκοψαν πολιτισμικά .

Όἱ Ἀθηναῖοι ἀγάπησαν τὴ σκληρὴ γῆ, ὅπως ὅλοι οἱ 
φτωχοὶ λαοί, καὶ καλλιέργησαν τὶς οἰκογενειακὲς ἀρε-
τές . Ἔτσι ὅταν δέχτηκαν τὴν ἐπιδρομὴ τῶν Περσῶν, τοὺς 
νίκησαν μὲ ἐπανειλημμένες λαμπρὲς νῖκες . Αὐτὸ ἦταν ἡ 
δόξα τῶν Ἀθηναίων κυρίως καὶ μὲ συμπλήρωση τῶν 
ὑπόλοιπων νοτιοτέρων Ἑλλήνων .

Αὐτὴ ἡ θριαμβευτικὴ ἀμυντικὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων 
ἀποτέλεσε τὴν καρδιὰ τοῦ ἐθνικοῦ ἤθους καὶ τὰ μνημεῖα 
ποὺ στόλιζαν καὶ στολίζουν ἀκόμα τὴν Ἀθήνα ἐκφρά-
ζουν τὴν ὡραιότητα αὐτοῦ τοῦ ἤθους . 
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Ἀμέσως ὅμως μετὰ τὴ νικηφόρα μάχη τῶν Πλαταιῶν 
(479 π .Χ .) οἱ νικητὲς Σπαρτιᾶτες καὶ Ἀθηναῖοι ἄρχισαν 
νὰ ἐκμεταλλεύο νται τὴν ἐπιτυχία τους καὶ οἱ μὲν Σπαρ-
τιᾶτες πρόλαβαν καὶ ματαίωσαν τὰ σχέδια τοῦ ἀρχη-
γοῦ τους Παυσανία, οἱ Ἀθηναῖοι ὅμως κάνοντας χρήση 
αὐτοῦ ποὺ λένε «τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου» ὑποδού-
λωσαν ὅλες τὶς παραλιακὲς καὶ νησιωτικὲς πόλεις τοῦ 
Αἰγαίου πελάγους μὲ τὴν πρόφαση τῆς Ἀθηναϊκῆς Συμ-
μαχίας . Ἔτσι οἱ νησιῶτες ἔγιναν σύμμαχοιδοῦλοι τῶν 
Ἀθηναίων . Στὸ μεταξὺ πρόλαβαν νὰ χτίσουν τὸν περί-
φημο Παρθενῶνα καὶ τὰ ὑπόλοιπα λαμπρὰ κτίρια, ποὺ 
συμβολίζουν τὴν ἀρετὴ τῶν Ἀθηναίων νὰ θυσιάζονται 
ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος .

Προχωρῶντας στὴν Ἱστορία πρὸς τὸ 440, 435, 434 
καὶ οὕτω καθεξῆς ἡ Δημοκρατία τῶν Ἀθηναίων ἔγινε μιὰ 
μισητὴ δουλοκτητικὴ χώρα, ποὺ καταδυνάστευε τοὺς 
ὁμοεθνεῖς της πρὸς τὸ συμφέρον της . Γι’ αὐτὸ παρατη-
ροῦμε ὅτι ἡ τέχνη σταμάτησε νὰ μᾶς δίνει ἡρωϊ κὰ καλλι-
τεχνήματα .

Στὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ παραπονέθηκαν, 
ἔδωσαν οἱ Ἀθηναῖοι τὴν καθαρότερη ἰμπεριαλιστικὴ ἀπά-
ντηση . Τρία εἶναι τὰ κίνητρά μας εἶπαν: τὸ συμφέρον, ὁ 
φόβος καὶ ἡ δόξα καὶ ὅτι κανένας ὅταν εἶναι ἱκανὸς νὰ 
πάρει κάτι μὲ τὴ βία, δὲν καταφεύγει σὲ δικαστήρια . Καὶ 
στὸν πόλεμο ποὺ ἄνοιξαν οἱ ἴδιοι σκότωσαν χιλιάδες πο-
λεμιστὲς καὶ ἀμάχους, αἰχμαλώτισαν πολλοὺς καὶ πού-
λησαν στὰ σκλαβοπάζαρα, κι ἦταν αὐτοὶ ὅλοι Ἕλληνες 
ποὺ εἶχαν μαζὶ πολεμήσει τοὺς Πέρσες . Ἔπαψαν πιὰ νὰ 
εἶναι ἀθῷοι οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ἡ πρώτη συνέπεια ἦταν ὅτι 
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ἔχασαν καὶ τὴν πίστη τους ἔστω καὶ αὐτὴ τὴν εἰδωλολα-
τρία· οὐσιαστικὰ ἔχασαν τὸ φόβο κάθε θεοῦ .

Μάταια οἱ ποιητές τους, οἱ μεγάλοι τραγικοί, προ-
σπάθησαν νὰ συντηρήσουν τὸ φόβο τῆς τιμωρίας τῶν 
«πολυκτόνων» (φονιάδων) ἀπὸ τοὺς θεούς, μάταια 
κήρυτταν τὴ δύναμη τῆς δικαιοσύνης . Όὔτε ὁ φοβερὸς 
λοιμὸς τοῦ 429 τοὺς δίδαξε τίποτε οὔτε ἡ τεράστια κατα-
στροφὴ τοῦ 413 στὴ Σικελία . Καταστράφηκαν ὁλοκλη-
ρωτικὰ τὸ 404 κι ἀπὸ τότε ἡ Ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν 
συνῆλθε ποτέ! Καὶ τότε εἶναι ποὺ βγῆκαν οἱ σοφιστὲς 
καὶ οἱ φιλόσοφοι καὶ δίδαξαν στοὺς Ἀθηναίους τὴν 
ἀθεΐα καὶ ἄλλες φλυαρίες . Ὥσπου ἀπέλπισαν τὸ λαό, 
ποὺ παραδέχτηκε ὅτι οἱ θεοὶ τῆς εἰδωλολατρίας βέβαια 
εἶναι παραμύθια, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ ὑπάρχει 
ἕνας ἄγνωστος ἀκόμα θεὸς καὶ μ’ αὐτὴ τὴ σκέψη ἔστη-
σαν στὴν ἀγορὰ τὸ βωμό: «Στὸν ἄγνωστο θεό» .

Σ’ αὐτὴ τὴν κατάληξη νὰ ἀναζητήσουν τὸν ἄγνωστο 
θεὸ οἱ Ἀθηναῖοι ἔφτασαν μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια θρη-
σκευτικὴ περιπέτεια μὲ δραματικὲς ἀναζητήσεις παρη
γοριᾶς μέσα σὲ φόβους καὶ τρόμους . Στὶς ἀρχὲς τῆς 
Ἑλληνικῆς φιλολογίας βρίσκομε στοὺς Ὁμηρικοὺς 
ὕμνους καὶ σ’ ἕναν ἀπ’ αὐτούς, τὸν ὕμνο εἰς Ἀπόλλωνα, 
διαβάζομε μὲ ἔκπληξη γιὰ τὴ σαφήνειά τους καὶ τὸ δρα-
ματικὸ χρωματισμό τους τοὺς στίχους . . .

 . . .οἱ μοῦσες «ὑμνοῦσι ῥὰ θεῶν δῶρ’ ἄμβροτα ᾐδ’ 
ἀνθρώπων τλημοσύνας, ὀσ’ ἔχοντες ὑπ’ ἀθανάτοισι θε-
οῖσιν ζώσουσιν ἀφραδέες καὶ ἀμήχανοι, οὐδὲ δύνανται 
εὑρεμέναι θανάτου ἄκος γήραος τ’ ἄλκαρ» (οἱ μοῦσες 
«τραγουδοῦν τῶν θεῶν τ’ ἀθάνατα δῶρα καὶ τῶν ἀν
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θρώπων τὰ βάσανα, ὅσα ἔχοντας ζοῦν κάτω ἀπὸ τὴν 
ἐξουσία τῶν ἀθανάτων θεῶν ἀνίκανοι νὰ σκεφτοῦν καὶ 
νὰ πράξουν κάτι κι οὔτε μποροῦν νὰ βροῦν γιατρικὸ τοῦ 
θανάτου κι ἀποτρεπτικὸ τοῦ γήρατος») .

Σ’ ἕνα τέτοιο σοβαρὸ καὶ θρησκευτικὸ κείμενο τῆς 
ἀρχαίας γραμματείας ἡ δήλωση αὐτὴ ἔχει βαριὰ σημα
σία . Στὴν ἐποχή μας μετὰ ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια Χρι
στιανισμοῦ δείχνομε τόση ἀφασία, τόση ἀναισθησία 
μπρο στὰ στὸ κύριο πρόβλημα τῆς ζωῆς μας, ἐνῷ ἡ ἀν
θρωπότητα τρεῖς χιλιάδες χρόνια πρὶν εἶχε μιὰν ἀντιμε-
τώπιση ποὺ πρόδινε ὑγεία .

Ὁ ποιητὴς Εὐριπίδης φανέρωσε τὸν προβληματισμὸ 
τοῦ ἀρχαίου κόσμου ὅπως τὸν ζοῦσαν οἱ πιὸ προοδευμέ-
νοι ἄνθρωποι, οἱ Ἀθηναῖοι, στὸ δρᾶμα Ἱππόλυτος: 

«Πᾶς ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων
κοὐκ’ ἔστιν πόνων ἀνάπαυσις
ἀλλ᾽ ὅ,τι τοῦ ζῆν φίλτερον ἄλλο
σκότος ἀμπίσχων κρύπτει νεφέλαις 
δυσέρωτες δὴ φαινόμεθ᾽ ὄντες 
τοῦδ’, ὅτι τοῦτο στίλβει κατὰ γῆν
δι’ ἀπειροσύνην ἄλλου βιότου
κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας
μύθοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσθα» .

(Ὅλος ὁ βίος μας εἶναι ὀδυνηρὸς καὶ δὲν ὑπάρχει ἀνά-
παυση ἀπ’ τὰ βάσανα ἀλλὰ ὅ,τι εἶναι πιὸ ἀγαπητὸ ἀπ’ τὴ 
ζωὴ αὐτή, σκοτάδι τὸ περιβάλλει καὶ τὸ κρύβει· κακοε-
ρωτευμένοι ἀλήθεια φαινόμαστε νὰ εἴμαστε αὐτοῦ ἐδῶ,  
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ὁτιδήποτε γυαλίζει πάνω στὴ γῆ λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ξέ-
ρομε ἄλλη ζωὴ καὶ δὲν ἔχομε ἀπόδειξη γιὰ τὸν κάτω 
κόσμο· μάταια τραβολογιόμαστε ἀπὸ παραμύθια) . Σα-
φέστερη ἐξήγηση τῆς ἀνεπάρκειας τῆς εἰδωλολατρικῆς 
θεολογίας δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξει . Ἂν ἀντιπαραβά-
λομε τὸ βαρυσήμαντο αὐτὸ κείμενο τοῦ Εὐριπίδη μὲ τὸν 
Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλῆ, ποὺ γράφτηκαν καὶ ἀνακοινώ-
θηκαν σχεδὸν σύγχρονα στὸ Ἀθηναϊκὸ κοινό, θὰ ἐκπλα-
γοῦμε ἀπὸ τὴν ἀντιφατικὴ εἰκόνα τῆς ζωῆς . Στὸν Ἐπιτά-
φιο θριαμβολογεῖ καὶ αὐτοεπαινεῖται ὁ Ἀθηναϊκὸς λαὸς 
γιὰ τὶς ἱκανότητες καὶ γιὰ τὰ κατορθώματά του, γιὰ τὶς 
νῖκες του καὶ γιὰ τὸ πνεῦμα του ἀποσιωπῶντας τὸ ὅτι 
στὰ σοβαρότερα προβλήματά του, στὸ θάνατο καὶ στὸν 
ὁρισμὸ τοῦ ἀγαθοῦ μένει τελείως ἐκτεθειμένος· ἀκόμα 
ὅτι εἶναι βαριὰ τραυματισμένος ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ 
ποὺ καλλιεργεῖ μέσα του χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ παρηγορη-
θεῖ καθόλου ἀπ’ αὐτή, δηλ . νιώθει πνευματικὰ ὀρφανός .

Ὁ Ὅμηρος καταγγέλλει συχνὰ τὸν Δία, σὰν ἔκδοτον 
σὲ κάθε σαρκικὴ ἐπιθυμία καὶ διαστροφὴ ἀλλὰ καὶ ἀνάλ-
γητον στὸν ἀνθρώπινο πόνο . Ὅταν σκοτώθηκε λ .χ . ὁ Πά-
τροκλος, τὸ μεγάλο παλληκάρι, παράστησε τὰ ἄλογα τοῦ 
Ἀχιλλέα, ποὺ τραβοῦσαν τὸ ἅρμα του, νὰ κλαῖνε καὶ νὰ 
μὴ φεύγουν ἀπ’ τὸν κάμπο τοῦ πολέμου, ὁ Δίας ἐδήλωσε 
ὅτι λυπᾶται τ’ ἄλογα, ποὺ ἀναγκάζονται νὰ ὑποφέρουν κι 
αὐτὰ ἀπ’ τὰ βάσανα τῶν ἀνθρώπων! Μεγάλη διαμαρτυ-
ρία ἦταν αὐτὴ γιὰ τὴν ἀπανθρωπιὰ τῶν θεῶν . Καὶ σὲ πολλὰ 
ἄλλα χωρία τοῦ ἔπους οἱ θεοὶ καταγγέλλονται καὶ γελοιο-
ποιοῦνται, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ ντρέπονται γιὰ τοὺς θε-
ούς τους καὶ νὰ αἰσθάνονται ἄθεοι, ἐνῷ ἦταν θρῆσκοι! 


