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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ   
 

 
      Κωνσταντῖνος Χολέβας 
      Πολιτικός Ἐπιστήμων 
 
  Ὅλη  ἡ  ἀνθρωπότητα  παρακολούθησε  συγκλονισμένη  τήν 
τρομοκρατική  ἐνέργεια  τῶν  φανατικῶν  ἰσλαμιστῶν  στό  Λονδῖνο,  πού 
ἔσπειρε τόν θάνατο καί τόν ὄλεθρο σέ ἀνυποψίαστους πολίτες ἐκεῖνο τό 
πρωινό τοῦ Ἰουλίου. Μέσα ἀπό τίς στάχτες καί τά δάκρυα μία φωνή μᾶς 
ἔκανε  ἰδιαίτερη  ἐντύπωση.  Ἐκείνη  τοῦ  Ἕλληνα  ὁδηγοῦ  τοῦ  μοιραίου 
λεωφορείου,  τοῦ  Γιώργου Ψαραδάκη. Ἦταν  ἐπαγγελματίας  ὁδηγός  στίς 
ἀστικές  συγκοινωνίες  τοῦ  Λονδίνου.  Ἐκεῖνο  τό  πρωί  παρέλαβε  τό 
λεωφορεῖο τῆς γραμμῆς 30 καί ξεκίνησε γιά τήν  συνηθισμένη διαδρομή, 
ὅπως  κάνει  τόσα  χρόνια.  Μέχρι  πού  ἄκουσε  μία  ἔκρηξη.  Ὅταν  κοίταξε 
πίσω  συνειδητοποίησε  ὅτι  ἦταν  ὁ  μόνος  ἀπό  ὅλο  τό  λεωφορεῖο  πού  δέν 
εἶχε  πάθει  τίποτε.  Οἱ  ἐπιβάτες  του  εἶχαν  σκοτωθεῖ  ἤ  εἶχαν  βαρύτατα 
τραυματισθεῖ.  Τό  θέάμα  ἦταν  φρικτό  καί  ἀπερίγραπτο.  Ἐκεῖνος  ,  ὅμως, 
ἐξῆλθε  σῶος  καί  ἀβλαβής.  Μόλις  συνῆλθε  ἀπό  τόν  ψυχικό  κλονισμό 
μίλησε στούς δημοσιογράφους. Ἐκεῖ ἀποκάλυψε τό ʺμυστικό ʺ του: 
  ʺΣώθηκα  ἀπό  θαῦμα!  Πάντα  ἔχω  μαζί  μου  ἔνα  εἰκόνισμα  τῆς 
Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας. Τό εἶχα μαζί μου καί τό πρωί τῆς Πέμπτης. Ἡ 
Παναγία μέ  ἔσωσε.  Τήν εὐχαριστῶʺ. Αὐτή ἦταν ἡ δημόσια ἐξομολόγηση 
τοῦ  Ἕλληνα  ὁδηγοῦ  πού  βρέθηκε  στό  ἐπίκεντρο  τοῦ  θρήνου  καί  τῆς 
καταστροφῆς. Ὅμως ἐκεῖνος δέν ἔπαθε τήν παραμικρή γρατζουνιά. Γύρω 
του  αἵματα,  φρίκη,  ἀποτροπιασμός.  Ὁ  φανατισμός  εἶχε  μετατρέψει  τόν 
νεαρό Μουσουλμάνο  σέ  ʺκαμικάζιʺ  ,  σέ  αὐτόχειρα  βομβιστή.  Πῆρε  μαζί 
του στόν θάνατο  τόσες ψυχές. Ἀλλά ἡ Παναγιά  ἔκανε  τό θαῦμα  της. Ὁ 
πιστός Ὀρθόδοξος, ὁ Γιῶργος Ψαραδάκης, σώθηκε. ʺἩ πίστις σου σέσωκέ 
σεʺ.  Ἡ Ὁδηγήτρια  βοήθησε  τόν Ἕλληνα  ὁδηγό  πού  προσπαθεῖ  σέ  ξένα 
μέρη νά βγάλει τό ψωμί του. 
  Δέν  εἶναι  ἡ πρώτη οὔτε  ἡ  τελευταία φορά. Ἡ Παναγιά ἀμέτρητες 
φορές  ἔχει  κάνει  τό  θαῦμα  της  καί  ἔχει  βοηθήσει  ἐκείνους  πού  τήν 
ἐπικαλοῦνται. Ὁλόκληρο  τό Ἔθνος  μας,  ἀλλά  καί  πολλοί  Χριστιανοί  σέ 
προσωπικές  τους  θλίψεις  καί  ἀσθένειες  ἔχουν  γευθεῖ  τήν  Χάρη  τῆς 
Θεομήτορος. Ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός πού σώζει  τό Γένος ἀπό ἁλώσεις 
καί  ἐπιδρομές  ἔκανε  τήν  ἐμφάνισή  της  στά  τείχη  τῆς  Βασιλεύουσας  ἐπί 
Βυζαντίου/Ρωμανίας. Καί στά νεώτερα χρόνια οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες τοῦ 
1940  ἔδιωχναν  τόν  εἰσβολέα  ἐπάνω  στά  βορειοηπειρωτικά  βουνά 
νιώθοντας  ὅτι  ἔτσι  τιμωροῦν  ἐκείνους  πού  βύθισαν  τήν  Ἕλλη  ἀνήμερα 
τῆς Παναγίας. Τό ὕπουλο κτύπημα τοῦ ἰταλικοῦ ὑποβρυχίου  στήν Τῆνο, 
τόν  Δεκαπενταύγουστο  τοῦ  1940,  ἔδωσε  στούς  Ἕλληνες  φαντάρους  ἕνα 
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πρόσθετο  κίνητρο  ,  ἕναν  ἱερό  σκοπό  στόν  ὑπέρ  Πατρίδος  Ἀγῶνα. 
Ἀγωνιζόντουσαν γιά τήν Ἐλευθερία, ἀλλά καί γιά τήν Παναγιά.  
  Πρέπει  νά  ἔχεις  καθαρή  καρδιά  γιά  νά  πιστέψεις  στό  θαῦμα. 
ʺΜακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονταιʺ. Θά ἀκούσεις 
ἀμφισβητήσεις, εἰρωνεῖες, σχόλια, κριτικές. Ἡ σκληροκαρδία καί ἡ ἐμμονή 
σέ  ὀρθολογιστικές  ἀποδείξεις  ὁδηγοῦν  μερικούς  ἀνθρώπους  νά 
ἀπορίπτουν τήν θαυματουργική δράση τῆς Παναγιᾶς μας καί τῶν Ἁγίων. 
Ὅμως  ἐμεῖς μέ ὄλο  τόν σεβασμό στἠν ἀντίθετη ἄποψη,  θά συνεχίσουμε 
νά πιστεύουμε, νά παρακαλοῦμε, νά ζητοῦμε τήν προστασία καί μεσιτεία 
τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί φυσικά ἀκοῦμε μέ δυσαρέσκεια καί ἔντονο 
προβληματισμό  κάποιες  φωνές  πού  ζητοῦν  τώρα  τελευταῖα  νά 
κατεβάσουμε τά θρησκευτικά σύμβολα ἀπό τά σχολεῖα καί τά δικαστήρια. 
Στήν Ἀγγλία  ὄπου  οἱ Ὀρθόδοξοι  ἀποτελοῦν μικρή μειοψηφία  ὁ  Γιῶργος 
Ψαραδάκης εἶχε πάντα στό λεωφορεῖο τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Κανείς 
δέν μπόρεσε νά τοῦ ξεριζώσει αὐτή τήν συνήθεια. Καί τώρα τί θέλουν νά 
μᾶς  ποῦν;  Ὅτι  στήν  Ὀρθόδοξη  Ἑλλάδα  θά  στερηθεῖ  ἡ  συντριπτική 
πλειοψηφία  τοῦ  λαοῦ  μας  τήν  δυνατότητα  νά  ἔχει  τήν  εὐλογία  τοῦ 
Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων μέσα σέ δημόσιους χώρους; Τί εἶναι οἱ Ὀρθόδοξες 
εἰκόνες;  Τσιγάρο  πού  δηλητηριάζει  τούς  πνεύμονες  καί  θά  τίς 
ἐξοστρακίσουμε ἀπό τούς δημοσίους χώρους; Καί ποιός ὁ λόγος αὐτῆς τῆς 
σοβαρῆς  προσβολῆς  κατά  τοῦ  ἑλληνικοῦ  λαοῦ;  Μᾶς  λένε  ὅτι  ἔτσι  θά 
δείξουμε τόν σεβασμό μας   πρός τίς θρησκευτικές μειονότητες πού ζοῦν 
στήν χώρα μας!  
  Προσωπικά δέν πείθομαι ὅτι θά προστατευθοῦν τά δικαιώματα τῶν 
θρησκευτικῶν μειοψηφιῶν μέ τήν ἀφαίρεση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων 
ἀπό σχολεῖα καί δικαστήρια. Μέχρι τώρα δέν ἄκουσα κανένα ἑτερόδοξο ἤ 
ἀλλόθρησκο νά διαμαρτύρεται γιά τήν παρουσία τοῦ Ἐσταυρωμένου στό 
δικαστήριο  .  Ἀντιθέτως  ὅσοι  γνωρίζουν  στοιχειωδῶς  τήν  ψυχοσύνθεση 
τοῦ μέσου Ἕλληνα ἀντιλαμβάνονται ὅτι καί μόνο ἡ σκέψη τοῦ δικαστῆ ὅτι 
τόν  παρακολουθεῖ  τό  βλέμμα  τοῦ  Ἐσταυρωμένου  Ἰησοῦ  ὁδηγεῖ  σέ 
δικαιότερη δίκη καί σέ ἐπιεικέστερες ποινές. Ἀλλά καί στά σχολεῖα γιατί 
νά δεχθοῦμε ὅτι τά παιδιά τῶν μεταναστῶν ἐνοχλοῦνται ἀπό τίς εἰκόνες; 
Ἀφοῦ  θέλουν  νά  ζήσουν  στήν  χώρα  μας  εἶναι  συμφέρον  τους  νά 
ἐξοικειωθοῦν  μέ  τήν  θρησκεία,  τίς  παραδόσεις  καί  μέ  τά  σύμβολα  πού 
σέβεται  ἡ  πλειοψηφία  τῶν  Ἑλλήνων.  Οὐδείς  τούς  ἀναγκάζει  νά  ἀλλά 
ξουν  τήν  πίστη  τους  καί  οὐδείς  δικαιοῦται  νά  χλευάσει  ἤ  νά  μιλήσει 
ὑποτιμητικά γιά τίς ἐθνικές καί τοπικές παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων πού 
ἔρχονται  στήν  χώρα  μας  ἀναζητῶντας  δουλειά  ἤ  καταφύγιο.  Ὡς 
Χριστιανοί  καί  ὡς  δημοκρατικοί  πολίτες  εἴμαστε  καί  πρέπει  νά  έἴμαστε 
φιλόξενοι  καί  ἀντίθετοι  σέ  ρατσιστικά  φαινόμενα.  Ὅμως  δημοκρατία 
σημαίνει  σεβασμό  καί  στήν  πλειοψηφία,  κυρίως  σʹ  αὐτήν.  Καί  ἡ 
πλειοψηφία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ θέλει νά βλέπει στούς δημόσιους χώρους τόν 
Χριστό καί τή  Παναγία. 
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  Εἶναι  λανθασμένη  ἡ  ἀντίληψη  ὅτι  προστατεύονται  οἱ  μειονότητες 
μέ  τή    καταπάτηση  τῆς  θρησκευτικῆς  ἐλευθερίας  τῆς  μεγάλης 
πλειοψηφίας. Διότι τότε θά ἔπρεπε καί οἱ ΗΠΑ νά ἀλλάξουν τό ἔμβλημα 
τοῦ  δολλαρίου  ʺἐμπιστευόμαστε  τόν  Θεόʺ  μήπως  θυμώσουν  οἱ  ἄθεοι. 
Ὅμως  τό  ἔμβλημα  παραμένει  ἐκεῖ  ἔστω  κι  ἄν  οἱ  ΗΠΑ  ἔχουν  πλήρη 
χωρισμό  Κράτους  καί  Θρησκείας.  Ἤ  μήπως  μετά  ἀπό  τά  θρησκευτικά 
σύμβολα θά μᾶς ζητήσουν νά βγάλουμε τόν Σταυρό ἀπό τήν σημαία μας; 
Μήπως  θά  πρέπει  νά  καταργήσουμε  καί  τόν  Ἐθνικό  μας Ὕμνο,  ἐπειδή 
στήν στροφή   89  ὁ Σολωμός ὑμνεῖ  τήν  ʺθρησκεία μέ  τόν Σταυρόʺ; Ἤ θά 
πάψουμε  νά  μιλοῦμε  στά  σχολεῖα  μας  γιά  τόν  Παπαφλέσσα  καί  τόν 
Γρηγόριο  Εʹ  ἐπειδή  ἦσαν  Ὀρθόδοξοι  κληρικοί;  Μήπως  μετά  ἀπό  τά 
θρησκευτικά σύμβολα μᾶς ζητήσουν κάποιοι νά ἀλλάξουν ὀνομασίες καί 
οἱ σταθμοί τοῦ ΜΕΤΡΟ; Ἡ γραμμή Ἅγιος Δημήτριος  ‐Ἅγιος Ἀντώνιος νά 
ὀνομασθεῖ ʺΔημήτρης ‐Ἀντώνηςʺ στό ὄνομα τῆς πολυπολιτισμικότητος; Ἔ, 
ἄς σοβαρευθοῦμε ἐπιτέλους, καί ἄς σεβασθοῦμε τήν παράδοση ἑνός λαοῦ 
, ὁ ὁποῖος πιστεύει στά θαύματα τῆς Ὁδηγήτριας καί θέλει νά συνυπάρξει 
ἁρμονικά μέ τούς ἄλλους πολιτισμούς χωρίς νά χάσει τίς ἑλληνορθόδοξες 
ρίζες του. 
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