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Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου

Ἀλεξίκακον Φάρμακον 
καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ 
Περὶ Νηστείας

Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ

Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός,
Ἐκδόσεις «Γρηγόρη»,
Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Τὰ Προλεγόμενα 
(π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου1, μικρὸ σχετικὰ διάστημα μετὰ τὴν 
ἔκδοση τοῦ ἔργου «ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» ἀπὸ τὶς ἐκδό-
σεις «ΓΡΗΓΟΡΗ», προσφέρονται στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ 
δύο ἀκόμη ἀγωνιστικὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου, δηλωτικὰ τῆς στά-
σης του ἀπέναντι στὴν Εὐρώπη τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης 
(Γ.Ε.) καὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ2. 

Εἶναι δὲ μεγάλη ἡ χαρά μου γιὰ τὴ νέα αὐτὴ συνεργασία 

1. Βλ. Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Ἀπολογία Χριστιανική. Προλεγόμενα: π. Γεώργι-
ος Δ. Μεταλληνός, Ὀρθόδοξη κριτικὴ στὸν Διαφωτισμό, ἐκδ. «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2015.

2. Γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ ἐκτενῆ ἀναφορὰ προσφέρουν τὰ Προλεγόμενα τῆς παραπάνω 
ἔκδοσης καὶ γι᾿ αὐτὸ παραλείπουμε ἐδῶ μία νέα ἐνασχόληση μαζί τους, παραπέμπον-
τας ἐκεῖ.
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μὲ τοὺς διευθύνοντες τὶς ἐκδόσεις «ΓΡΗ-
ΓΟΡΗ», ἐκλεκτοὺς φίλους, τὸν κύριο Δη-
μήτρη Σεφεριάδη καὶ τὴν κυρία Χριστίνα 
Γρηγόρη, ποὺ φιλότιμα συνεχίζουν τὴν 
ἀνεκτίμητη προσφορὰ στὰ Γράμματά 
μας τοῦ ἀειμνήστου πανεπιστημιακοῦ 
συναδέλφου μου Μιχάλη Γρηγόρη. 

Πολύτιμη ἐξ ἄλλου, ὑπῆρξε ἡ συνερ-
γασία καὶ συμπαράσταση στὸ πάλαισμα 
αὐτὸ τοῦ σεμνοῦ καὶ ἀποδοτικοτάτου φί-
λου κ. Γιάννη Ζαννῆ, ποὺ συνέλαβε τὴν 
ἰδέα τῆς ἐπανέκδοσης τῶν σχετικῶν μὲ τὴν 
Εὐρώπη ἔργων τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου, σὲ ἐποχὴ ποὺ ἡ Εὐρώπη 
τῆς Γ.Ε. φανέρωσε –καὶ πάλι– τὸ ἀληθινὸ πρόσωπό της.

Ὁ κ. Ζαννῆς ἀνέλαβε καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν ἔκδοση τὴν παραφρα-
στικὴ ἀπόδοση τῶν ἔργων αὐτῶν σὲ μία σύγχρονη ζωντανὴ 
γλωσσικὴ μορφὴ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀμεσότητας στὴ 
συνάντηση τοῦ Συγγραφέα μὲ τὸν σημερινὸ Ἀναγνώστη. 

Στὸν κ. Ζαννῆ ὀφείλονται κυρίως καὶ οἱ κατατοπιστικὲς 
σημειώσεις στὰ κείμενα, γιὰ τὴ διευκόλυνση καὶ ἐνημέρωση 
τῶν μὴ εἰδικῶν, ἀναγκαῖες ὅμως σὲ ὅλους, καὶ ὁπωσδήπο-
τε χρήσιμες, γιὰ τὴ βαθύτερη κατανόηση τῶν κειμένων καὶ 
σύλληψη τῶν μηνυμάτων τους.

* * *
Ὅπως διαπιστώθηκε ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τῆς «Χριστιανικῆς 

Ἀπολογίας», μολονότι ὡς Χριστιανοὶ δεχόμεθα τὴν εὐθύ-
γραμμη κίνηση τῆς ἱστορίας, ἐντούτοις «ὅσο ἡ φύσις τῶν 
ἀνθρώπων παραμένει ἡ ἴδια» (Θουκυδίδης), στὴν πτωτική 
της δηλαδὴ κατάσταση, οἱ κοινωνίες θὰ ἀντιμετωπίζουν 
ἀνάλογες μὲ προηγούμενες ἐποχὲς καταστάσεις. Αὐτὸ ση-
μαίνει ὅτι ἡ προηγηθεῖσα ἐμπειρία μπορεῖ νὰ βοηθήσει μία 
μεταγενέστερη κοινωνία στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσλει-
τουργιῶν της. 

Σ᾿ αὐτὸ συμβάλλει καὶ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, ἀντιμετωπίζον-
τας τὴν Εὐρώπη τῆς ἐποχῆς του. Τὴν Εὐρώπη, μάλιστα, ποὺ 
μὲ τὴν Γ. Ε. καὶ τὴν ἰδεολογικὴ μήτρα της, τὸν Διαφωτισμό, 
δὲν ἔπαυσε νὰ ἐπηρεάζει καὶ διαμορφώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ 
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τὴν κοινωνία, μὲ ἕναν τρόπο ποὺ 
βρίσκεται σὲ διαμετρικὴ ἀντίθεση 
μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κοινωνία 
τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Αὐτὸ διαπίστωσε, μεταξὺ τῶν 
πρώτων, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, ὅπως 
καὶ ὅλοι οἱ ὁμόφρονές του Κολλυ-
βάδες3, καὶ αὐτὸ ἀντιμετώπισαν 
μὲ τὸν σθεναρό τους ἀγώνα. 

* * *
Ὁλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου 

Ἀθανασίου ἔχει ἕνα μόνο στόχο: 
τὴν προφύλαξη τῶν ὀρθόδοξα σκε-
πτομένων καὶ τὴν θεραπεία τῶν 

ἐπηρεασμένων ἀπὸ τὸν Διαφωτισμὸ Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ ἀκό-
μη μὴ ταυτισθέντων μαζί του. 

Αὐτὸ τὸν σκοπὸ ὑπηρετεῖ καὶ ἡ γλώσσα του, ὡς ἔσχατο 
μέσο ποιμαντικῆς διακονίας. Ὁ Βολταῖρος στὴ συνείδηση 
τοῦ Παρίου –καὶ ὄχι μόνον– εἶναι ἔνσαρκος κίνδυνος, ποὺ 
διακυβεύει τὴν μόνη δυνατότητα σωτηρίας, μεταδίδοντας 
τὸν πνευματικὸ θάνατο. Αὐτὸ εἶναι τὸ ὕφος τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου! 

Ἀγωνιστὲς ὅπως αὐτός, εἶναι ἀδύνατο νὰ πεισθοῦν, ὅτι μὲ 
ἤπιες καὶ μελιστάλαχτες ἐκφράσεις, εἶναι δυνατὴ ἡ νουθέ-
τηση τεχνιτῶν τῆς βλασφημίας και συκοφαντίας, ὅπως ὁ 
Βολταῖρος καὶ οἱ ὀπαδοί του.

Ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὶς ἀποδομητικὲς ἐνέργειες τῶν Γάλ-
λων ἐπαναστατῶν καὶ τὶς καταλυτικὲς ἐπεμβάσεις τους στὴ 
δυτικὴ χριστιανικὴ πραγματικότητα, θέλησαν καὶ οἱ Ἕλλη-
νες μιμητές τους, κινούμενοι σὲ πνεύμα καλῆς μίμησης καὶ 
ἰδεολογικῆς ὑποτέλειας, νὰ μεταφέρουν καὶ ἐφαρμόσουν τὰ 
συμβαίνοντα στὴ Γαλλία καὶ στὴν δική τους Πατρίδα γιὰ τὴν 
διαφωτιστικὴ εὐρωπαϊκὴ προσομοίωσή της. Τὸ πρόβλημα δὲν 
εἶναι, βέβαια, ἐδῶ ἡ ἔκδηλη ἀπουσία κάθε σχέσης μὲ τὴ «δική 
τους» ἀνατολικὴ παράδοση, ἀλλὰ καὶ ἡ πλήρης ἄγνοιά της.

3. Βλ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ἡ δυναμικὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ στὴ δράση τῶν Κολ-
λυβάδων, στό: Σχέσεις καὶ Ἀντιθέσεις (τοῦ Ἰδίου), «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1998, σελ. 13-27.
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Σὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ ὅμως κλῖμα ζοῦσε 
καὶ ἐκινεῖτο ὁ χῶρος τῆς ἡσυχαστικῆς πα-
ράδοσης, στὸν ὁποῖον ἀνῆκε  ὁ Ὅσιος Ἀθα-
νάσιος Πάριος. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀπαρέγ-
κλιτη προσήλωσή του στὴν πατερικότητα, 
θεολογικὴ καὶ πρακτική, κάτι ποὺ συνέβαι-
νε σὲ ὅλη τὴν κολλυβαδικὴ οἰκογένεια, τοὺς
αὐθεντικότερους ἐκφραστὲς αὐτῆς τῆς πα-
ράδοσης, ποὺ συνιστᾶ τὴν πεμπτουσία τῆς Χριστιανικῆς 
Ὀρθοδοξίας. Καὶ αὐτὸ ἦταν ἐκεῖνο, ποὺ προκαλοῦσε τοὺς 
φαινομενικὰ Ὀρθόδοξους εὐρωπαϊστὲς, ὅπως ὁ Κοραῆς. 

Ὁ Ἅγιος φαίνεται νὰ τιμᾶ τὸν Κοραῆ γιὰ τὶς γνώσεις, τὴν 
παιδεία του καὶ τὴν ἐπίδοσή του στὴν συγγραφή.  Εἶχε ὅμως 
διορατικότατα διαβλέψει, ποῦ ὁδηγοῦσαν τὰ μηνύματα τῆς 
Γαλλικῆς Ἐπανάστασης καὶ τῶν διαφωτιστῶν. Δὲν μπο-
ροῦσε, λοιπόν, νὰ σιγήσει σὲ δηλώσεις τοῦ Κοραῆ, ποὺ μά-
λιστα γίνονταν εὐρύτερα γνωστές, διότι ἀλληλογράφοι του 
μεριμνοῦσαν φιλοτίμως γιὰ τὴν κοινοποίηση τῶν ἐπιστολῶν 
του. Τὸ ἰδιαίτερα ὅμως προκλητικὸ ἦταν, ὅτι ὁ Κοραῆς, μο-
λονότι γιατρός, διακωμωδοῦσε στὴν κυριολεξία τὸ θέμα τῆς 
νηστείας, μὲ ἔκδηλο σκοπὸ τὴν δυσφήμισή της. 

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Τὰ Προλεγόμενα (π. Γ. Δ. Μ.).

1. Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος (1721-1813).
α. Βίος.
β. Ἐργογραφία.

2. Ἡ ἀγωνιστικὴ ἁλυσίδα.
3. «Ἀλεξίκακον φάρμακον» ἢ «Πνευματικον ἐγχειρίδιον».

α. Κριτικὲς ἐπισημάνσεις στὸ περιεχόμενο τοῦ ἔργου.
β. Ἡ ἀντιβολταιρικὴ γλώσσα τοῦ Παρίου – Προσπάθεια 
     ποιμαντικῆς ἑρμηνείας.

4. Ἐπιστολὴ Ἀθανασίου τοῦ Παρίου πρὸς τὸν Ἀδαμάντιο 
     Κοραῆ.

Προλεγόμενα πρὸς τοὺς φιλαναγνῶστες.
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Προοίμιο.

Κεφάλαιο Α’
Ἡ ἀθεΐα εἶναι διπλή· καὶ ἐνῷ στὸ παρελθὸν ἦταν μικρῆς 
ἔκτασης καὶ ἀφανής, κατὰ τὸν ἀμέσως προηγούμενο αἰῶνα 
γιγαντώθηκε στὴ μορφὴ καὶ τὴν ὄψη, ἔχοντας ἡγέτες καὶ 
ὑποστηρικτὲς καὶ πολλοὺς ἄλλους, ἰδιαίτερα ὅμως τὸν ἀθε-
ότατο Βολταῖρο.

Κεφάλαιο Β’
Ὁ θεοστυγὴς Βολταῖρος εἶναι ἄσπονδος ἐχθρὸς τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

Κεφάλαιο Γ’
Ὅτι τὰ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι ἱερὰ καὶ ἅγια καὶ 
ὁδηγοῦν στὴν αἰώνια ζωή.

Κεφάλαιο Δ’
Ὁ Βολταιρισμὸς εἶναι ἀξιοθρήνητος παραλογισμὸς καὶ ἀνο-
ησία.

Κεφάλαιο Ε’
Εἶναι ἀπολύτως ἀληθινὸ ὅτι ὁ Χριστὸς μετὰ τρεῖς ἡμέρες 
ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν.

Κεφάλαιο ΣΤ’
Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Βολταιρισμοῦ εἶναι ἀξιοθρήνητοι.

Ἐπίλογος.

Παράρτημα Ι
Τὸ Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Κρητός, 
ποὺ ἔλαβε χώρα στὴ Νέα Ἔφεσο (Κουσάντασι) τὸ 1811.

Παράρτημα ΙΙ
Ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου πρὸς 
τὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ.

Πρωτότυπο Κείμενο.



