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ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ 
 

Νεκτάριος Ρένος Παυλάκης 
 
 

Σήμερα ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά βρισκόμαστε ως 
Ελληνισμός σε μια πολύ κρίσιμη ιστορική καμπή. Συνδυαστικά ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με μια περίεργη προβληματική η οποία αναπτύσσεται εντός 
και εκτός συνόρων σχετικά με την επάρκεια ή μη του σύγχρονου 
ελληνισμού. Επάρκεια η οποία εστιάζεται μόνον σε οικονομικά μεγέθη, 
αριθμούς και ισολογισμούς οι οποίοι όμως δεν φαίνονται ικανοί μήτε να 
μας καταστήσουν φερέγγυους εξωτερικά, μήτε να μας δημιουργήσουν 
κλίμα ασφάλειας εσωτερικά.   

Η πλειονότητα των νεοελλήνων βιώνει μια πραγματική λεηλασία 
στο εισόδημά τους και ψυχολογικά αναπτύσσεται μια εσωστρέφεια η 
οποία δεν έχει αντίκτυπο μόνο στο εμπόριο και την οικονομία αλλά και 
στις ευρύτερες ανθρώπινες σχέσεις.  

Η καθημερινότητα του καθενός είναι πλέον διαφορετική. Όλοι 
σκέπτονται με ποιο τρόπο θα ανταπεξέλθουν της κρίσης και πως θα 
διατηρήσουν την εργασία τους. Ίσως το τελευταίο το επιτυγχάνουν οι πιο 
τυχεροί. Ίσως άλλοι να υποκύπτουν σε ηθικούς, κοινωνικούς και 
εργασιακούς εκβιασμούς οι οποίοι συντελούνται με την απόλυτη ανοχή 
της πολιτείας. Ίσως άλλοι ματαιώνονται βλέποντας κάποιους να 
πλουτίζουν ακόμη ή να απολαμβάνουν ένα περίεργο καθεστώς 
ατιμωρησίας για τις αρπαγές που έκαναν. 

Όλα αυτά συντελούνται με παράλληλο καταιγισμό αρνητικών 
ειδήσεων από όλα τα διαπλεκόμενα τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά μέσα, τα 
οποία κατάφεραν να προσδιορίζουν άμεσα την ψυχοσύνθεση των 
πολιτών. Των μη σκεπτόμενων πολιτών. Των πολιτών οι οποίοι 
δικαιολογημένα δεν μπορούν να καταλάβουν που πραγματικά ανήκουν. 
Των πολιτών οι οποίοι μη δυνάμενοι να επαναπροσδιορίσουν την φυσική 
τους θέση, μένουν μετέωροι και ευάλωτοι στις σειρήνες της 
κατευθυνόμενης και ανθελληνικής δημοσιογραφίας. 

Εορτάζοντας για μια ακόμη φορά την επέτειο της εθνικής 
παλιγγενεσίας εναντίον του Οθωμανισμού και του Ισλαμικού 
Τουρκισμού, κανείς δεν έχει την διάθεση να κάνει κάποιες βασικές 
διαπιστώσεις. Ίσως και κάποιες συγκρίσεις οι οποίες θα διευκόλυναν την 
πορεία του. Συγκρίνοντας δηλαδή τον Έλληνα της επανάστασης με τον 
Έλληνα του σήμερα.  

Μας χωρίζουν αρκετά χρόνια αλλά συγκρίσεις είναι δυνατές, ίσως 
όχι πολιτικά αλλά ηθικά. Γιατί πρώτα ηθική είναι η έκπτωση που 
βιώνουμε και διαβρώνει ολόκληρη τη ζωή μας.  
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Χάσαμε την εγρήγορση των επαναστατών γιατί βολευτήκαμε στην 
ασφάλεια των δανείων, των πιστωτικών καρτών και του νεοπλουτισμού. 
Χάσαμε την ανθρωπιά μας γιατί πάψαμε σταδιακά να διαθέτουμε κοινά 
ιδεώδη και αξίες σαν φυλή και σαν έθνος, ενώ οι επαναστατημένοι 
διέθεταν. 

Χάσαμε τον πατριωτισμό μας γιατί εύκολα μάθαμε στα παιδιά μας 
να διαμαρτύρονται καίγοντας το ιερό μας σύμβολο την σημαία ενώ οι 
επαναστατημένοι Έλληνες έπεφταν νεκροί για αυτήν την σημαία.  

Χάσαμε το φιλότιμό μας και τον αλτρουϊσμό μας γιατί πιστεύουμε 
στο κέρδος και σε ψευτο-ιδεολογίες οι οποίες αντικατέστησαν την πράξη 
της γριάς Ελληνίδας ψωροκώσταινας η οποία έδωσε το υστέρημά της για 
έναν κοινό αγώνα, την ελευθερία, ενώ μια Μπουμπουλίνα έδωσε το 
περίσσευμά της για να στήσει στόλο για τον αγώνα.  

Χάσαμε την αγάπη και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο γιατί 
οι επαναστατημένοι λειτουργούσαν με γνώμονα την αγάπη στον 
ανθρώπινο πόνο, γνωρίζοντας τι είναι πόνος, ενώ εμείς σήμερα όταν 
συμπαριστάμεθα το κάνουμε από οίκτο. 

Χάσαμε την πίστη μας και στο όνομα ενός δήθεν προοδευτισμού και  
ψευτο-κουλτουριάρικου εξευρωπαϊσμού απεμπολούμε το Χριστό από την  
ζωή μας, διώκουμε την Eκκλησία μας και γινόμαστε σύγχρονοι  
ειδωλολάτρες αντίθετα από τους προγόνους μας οι οποίοι μολονότι δεν 
διέθεταν τα αγαθά που έχουμε εμείς αποκτήσει θυσίαζαν την ίδια τους  
την ύπαρξη στο όνομα της πίστης στο Χριστό και στην αγάπη προς την 
πατρίδα. Θυσιάστηκαν για αυτό που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε και 
ονομάζουμε ελευθερία. Όπως έκανα και πιο παλιοί μας πρόγονοι στην 
αρχαία Ελλάδα οι οποίοι μάχονταν «υπέρ βωμών και εστιών». 

Ίσως όλα αυτά να είναι μια μοναδική ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσουμε την ίδια μας την ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις. 
Ίσως να είναι δοκιμασία την οποία επιτρέπει ο Θεός ώστε να 
ματαιωθούμε και να καταστήσουμε εαυτούς λιγότερο αλαζόνες και 
ωχαδερφιστές. 

Κάποτε ολόκληρος ο κόσμος έστρεφε τους οφθαλμούς του με 
συμπάθεια στους επαναστατημένους Έλληνες και γράφονταν διθύραμβοι 
για τον αγώνα του έθνους. Σήμερα με ευθύνη δική μας οδηγήσαμε τα 
πράγματα σε τέλμα. Είναι λοιπόν στην δική μας διακριτική ευχέρεια η  
δυνατότητα να δείξουμε ταπείνωση, έμπρακτη μετάνοια και να 
αγωνιστούμε εκ νέου όλοι μαζί «υπέρ βωμών και εστιών». 


