ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÃÉÁ ÔÁ ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ:
ÓÁÑÁÍÔÁËÅÉÔÏÕÑÃÏ - ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ
[ Αðü ôßò 15 Íïåìâñßïõ [αñ÷ßæåé ]η íçóôåßá ô&í ×ñéóôïõãÝííùí êáß
êáëïýìåèá hëïé óÝ ðíåõìáôéêÞ LãñÞãïñóç. ÃéÜ íÜ Líéó÷õèïtìå øõ÷éêÜ, èÜ
ôåëå0ôáé êáèçìåñéíÜ óôüí Íáü ìáò È. Ëåéôïõñãßá, ôü ãíùóôü, äçëáäÞ, óôïýò
ðéóôïýò ìáò Óáñáíôáëåßôïõñãï ô&í ×ñéóôïõãÝííùí.
Óôίò êáèçìåñéíέò ákôÝò È. Ëåéôïõñãßåò èά ìíçìïíåýïíôáé ôά díüìáôá ô&í
æþíôùí êáί ô&í êåêïéìçìÝíùí, ðïύ èά ìJò öÝñïõí ο2 ÷ñéóôéáíïß ìáò.
ΑΓΡΥΠΝΙΑ γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου θά τελεσθῆ στόν Ἱ. Ναό μας
στίς 8 Νοεμβρίου 900μ.μ. ἕως 115 τό πρωΐ. Στό τέλος τῆς Ἀγρυπνίας θά τελεσθῆ
Μνημόσυνο γιά τόν μεγάλο σύγχρονο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀρχιμ.
Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον.
ΑΓΡΥΠΝΙΑ γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ Ἁγ. Γρηγο
ρίου τοῦ Παλαμᾶ θά τελεσθῆ στίς 12 Νοεμβρίου ἀπό τίς 900 μ.μ. ἕως τίς 115 τό
πρωΐ. Ἡ Ἀκολουθία πού θά ψαλλῆ ἔχει συντεθεῖ ἀπό τόν συναγωνιστή τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου, τόν Πατριάρχη Κων/πόλεως Φιλόθεον τόν Κόκκινον.

Λέων καί Εὐανθία Μπράνγκ
εἰς μνήμην τῶν γονέων τους
Ἰωάννου καί Καλλιόπης Κωλέττη

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΘΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ;

Ο

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως, τοῦ ὁποίου τή Θεία Λειτουργία τελοῦμε
καθημερινά καθ’ ὅλο τό ἔτος, πλήν ἐλαχίστων ἡμερῶν,
εἶναι ἡ συνείδηση καί τό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτός
προεξάρχει ὅλων τῶν Πανηγύρεων, αὐτός μόνος ἀπό τούς
Ἁγίους μεγαλύνεται στή Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα, αὐτός
εἶναι «ὁ τά Θεῖα σαφῶν», αὐτός «ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐδέξατο τήν
Θείαν Χάριν» καί διά τῶν ἑαυτοῦ «χειλέων τήν Οἰκουμένην
ἐφώτισε»!
Αὐτός, λοιπόν, ὁ μέγας Ἀρχιερεύς καί Πατριάρχης, μεταξύ
τῶν πολλῶν θείων ἀποφθεγμάτων του, μᾶς ἄφησε ὡς ἱερά
παρακαταθήκη καί δύο ρήσεις του, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπόσταγμα
τῆς Θείας σοφίας του καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς του ἐμπειρίας καί
σκοπό ἔχουν νά φρονηματίζουν καί ἐμᾶς τούς Πρεσβυτέρους
ἀλλά καί τούς Ἐπισκόπους μας σέ κάθε ἐποχή, ἰδιαιτέρως ὅμως
σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας ὑπέρ ποτέ ἄλλοτε χειμάζεται καί
δεινῶς συγκλονίζεται.
Πρόκειται γιά τίς μνημειώδεις φράσεις του «Οὐ πολύ
τό μέσον Πρεσβυτέρων καί Ἐπισκόπων· καί γάρ αὐτοί δι
δασκαλίαν εἰσίν ἀνεδεδεγμένοι καί προστασίαν τῆς Ἐκ
κλησίας· καί ἅ περί Ἐπισκόπων εἶπεν ὁ Παῦλος ταῦτα
καί πρεσβυτέροις ἁρμόζει· τῇ γάρ χειροτονίᾳ μόνῃ ὑπερ
βεβήκασι καί τούτῳ μόνον δοκοῦσι πλεονεκτεῖν τούς Πρε
σβυτέρους» (Ὁμ. 11 εἰς Α΄ Τιμόθεον) καί «Οὐδέν δέδοικα (=τίποτε
δέν φοβήθηκα) ὡς τούς Ἐπισκόπους, πλήν ὀλίγων» (Πρός
Ὀλυμπιάδα ἐπιστ. Θ΄).
Ὁ λόγος τῆς ὑπενθυμίσεως τῶν ρήσεων αὐτῶν τοῦ Θείου
Χρυσοστόμου εἶναι προφανής στούς κατοικοῦντας τήν Ὀρθό
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δοξη νεοελληνική Ἱερουσαλήμ καί ἀκόμη προφανέστερος σέ
ἐκείνους πού πονοῦν καί ὑποφέρουν γιά τόν διασυρμό καί
τήν περιθωριοποίηση τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του στήν
σημερινή Βαβυλώνειο Ἑλλάδα, ἀφοῦ τό Ἐπισκοπικό ἀξίωμα ἔχει
καταντήσει νά θεωρεῖται ἀπό τούς Ἐπισκόπους ὡς αὐτόχρημα
μεταδοτικό σ’ αὐτούς ἀπείρου γνώσεως, σοφίας καί συνέσεως
ἀνεξαρτήτως τῆς ἡλικίας καί τῆς πνευματικῆς τους διαδρομῆς,
μέ ἀποτέλεσμα νά τίθεται τό Πρεσβυτέριον –αὐτοί οἱ Σύνεδροι
τοῦ Ἐπισκόπου– στό περιθώριο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐξελίξεων
καί ἐκτός τῶν Συνεδριῶν πού λαμβάνονται οἱ ἐκκλησιαστικές
ἀποφάσεις. Καί νά σημειωθῆ ὅτι αὐτή ἡ τακτική συνεχίζεται
χωρίς μετάνοια, μετά ἀπό σωρεία λανθασμένων ἐπισκοπικῶν
ἀποφάσεων 40 συνεχῶν ἐτῶν, πού δημιούργησαν –μεταξύ τῶν
ἄλλων– καί τό χρονίζον ἐκκλησιολογικοκανονικό πρόβλημα.
Ἀποκορύφωμα, τό σημερινό πανελλήνιο χάος, τό ὁποῖο ἀντι
μετωπίζεται ἀπό τούς Ἐπισκόπους μας μέ ἠχηρά συνθήματα
πρός τόν λαό, ὅπως, “ἀντισταθεῖτε, ἐπαναστατεῖστε”, “εἴμαστε
στό πλευρό σας”! Συνθήματα, χωρίς ὅμως νά ὑποδεικνύεται ὁ
τρόπος ὑλοποιήσεώς τους, χωρίς στρατηγική, κάτι σάν τό γνωστό
καί γλαφυρό “ὅλοι θά πολεμήσετε ὅλοι θά ... δοξασθοῦμε”!

***

Ἄς ἐξηγηθοῦμε, ὅμως, καλύτερα, μιλῶντας καθαρά καί
ξάστερα:
Ζοῦμε σήμερα στήν κρισιμότερη καμπή τῆς ἱστορίας τοῦ
Γένους μας, κρισιμότερη καί ἀπό τήν ἅλωση τῆς Βασιλευούσης,
γιατί τότε κυριεύθηκε τό πολίτευμά μας ἀπό ἀλλόφυλλο καί
ἀπολίτιστο γένος, ἐνῶ τώρα βρίσκεται στά πρόθυρα νά ἁλωθῆ
τό «διά τοῦ Σταυροῦ πολίτευμά» μας ἀπό τήν τάχα πολιτισμένη
Εὐρώπη τοῦ «θανάτου τοῦ Θεοῦ» καί τῆς “ἀναστάσεως” τῶν
πάσης φύσεως εἰδώλων, μέ τή σύμφωνη γνώμη ἤ μᾶλλον μέ
τήν ἐπιδίωξη καί Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλαδικῆς Ὀρθοδοξίας! Τό
τε τό 1453 μᾶς ἐπεβλήθη ὁ ζυγός βαρβαρικοῦ γένους, τώρα
κινδυνεύουμε νά σπεύσουμε καί, μάλιστα, ἀγαλλομένῳ ποδί,
σέ μιά ἀπίστευτα πικρή δουλεία, ἄν, τελικά, μᾶς ἐγκαταλείψη
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ὁ Θεός καί ἐπικρατήση ἡ ἐπιδίωξη κάποιων Ἐπισκόπων πού
θεωροῦν τή δουλεία αὐτή ἀπελευθέρωση!
Πρόκειται γιά τόν ἐπιδιωκόμενο χωρισμό τοῦ Κράτους μας
ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἕνα χωρισμό πού τόν μεθοδεύουν ἀπό τήν
δολοφονία τοῦ Καποδίστρια οἱ αἰώνιοι «ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ»
ἀλλά περιμένουν νά ὁλοκληρωθῆ ἡ διαφθορά τοῦ λαοῦ μας γιά νά
πραγματοποιηθῆ αὐτός ὁ χωρισμός χωρίς μεγάλη ἀντίσταση.

Τό πρῶτο βῆμα - Τό μολυσμένο “μπόλι”!
Τό πρῶτο βῆμα γιά νά χωρισθῆ κάθε ἁρμονικός σύνδεσμος
εἶναι νά σπαρῆ ἔχθρα ἀνάμεσα στά δύο μέρη. Νά διαμορφωθοῦν
οἱ συνθῆκες μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε οἱ δύο νά θεωροῦν ὁ ἕνας
τόν ἄλλο ἀντίπαλο. Ἔτσι ἐμφυτεύθηκε στό νεοελληνικό κράτος
μας ἀπό τούς Προτεστάντες Βαυαρούς ἡ κακοδοξία ὅτι οἱ πολι
τικοί ἄρχοντες εἶναι ὄχι μόνο μιά ἐντελῶς ἀνεξάρτητη ἐξουσία
ἀπό τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του ἀλλά καί ὅτι αὐτοί εἶναι
τά ἀφεντικά τῆς Ἐκκλησίας, τήν Ὁποία Ἐκκλησία ἄρχισαν νά
περιθωριοποιοῦν σταδιακά, ἀφοῦ δέν συναντοῦσαν σχεδόν
καμμιά ἀντίσταση ἀπό τήν Διοίκησή Της.
Αὐτό τό μολυσμένο ἀπό τήν Προτεσταντική αἵρεση «μπόλι»
εἶναι οὐσιαστικά μιά ἐπιστροφή στήν εἰδωλολατρία, ὅπου ὁ
αὐτοκράτορας διαφέντευε καί τή θεϊκή καί τήν Κρατική ἐξου
σία, μέ μόνη τή διαφορά ὅτι οἱ προτεσταντοκατευθυνόμενοι
Κυβερνῆτες μας σταδιακά ἀπέρριψαν τήν πίστη στή θεϊκή ἐξου
σία, συνεπαρμένοι ἀπό τό “ἀλάθητο” τοῦ εὐρωπαίου “πιθηκαν
θρώπου” καί τήν ἀντάλλαξαν μέ τόν ἀπάνθρωπο εὐρωπαϊκό,
τάχα, πολιτισμό, μέ τήν ἴδια εὐκολία καί ἐπιπολαιότητα πού
πέταξαν τά πολύτιμα ξυλόγλυπτα κειμηλιακά ἔπιπλά τους ἀντι
καθιστῶντάς τα ... μέ δανέζικα!
Ἡ ξενόφερτη αὐτή “γεωπονική” μέ τό μολυσμένο “μπόλι”,
ἀνέλαβε ἐπί διακόσια, περίπου, χρόνια τήν “καλλιέργεια” τοῦ
λαοῦ μας, χωρίς οὐσιαστική ἀντίσταση ἀπό τούς Ἐργάτες τοῦ
Οὐρανίου Γεωργοῦ, γι’ αὐτό καί οἱ καρποί πού συλλέγουμε,
εἶναι κάθε μέρα καί πικρότεροι.
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Ἡ παντελής σχεδόν ἀπουσία ἀντιδράσεως τῆς Ἐκκλησιαστι
κῆς Διοικήσεως ὅλα αὐτά τά χρόνια πού πέρασαν, διευκόλυνε
τούς πολιτικούς νά διευρύνουν τήν ἔχθρα μεταξύ Πολιτείας
καί Ἐκκλησίας, μεταξύ λαοῦ καί Ἀληθινοῦ Θεοῦ, μέ τό νά
διαμορφώνουν συνεχῶς συνθῆκες, πού, τελικά, ἀποχριστιάνισαν
τόν λαό μας, ἀφοῦ οἱ πολιτικοί ἐλέγχουν ὅλες τίς ἡμέρες καί
ὧρες τῶν ἀνθρώπων (εἰσβάλλοντας καί στά σπίτια τους μέ τήν
τηλεόραση), πλήν μόνο τῶν δύο ὡρῶν τῆς Κυριακάτικης Θείας
Λειτουργίας, ἐκείνων πού προσέρχονται νά ἐκκλησιασθοῦν
στούς Ναούς.

Ἐπίσκοποι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ
ἤ τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας;
Αὐτή ἡ ἐντελῶς ἄνιση “ποιμαντική” τοῦ λαοῦ ἀπό τούς
πολιτικούς, μέ τήν ἀμοραλιστική καί πολυποίκιλα ἀνήθικη
προπαγάνδα καί τήν ἀντιεκκλησιαστική πολεμική, ἐνισχύθηκε
ἀκόμη περισσότερο ἀπό τήν ἀπόλυτη σιωπή τῶν ἐκκλησιαστικῶν
Ποιμένων, οἱ ὁποῖοι διδάχθηκαν καί διδάσκονται ἀκόμη ἀπό
πολλούς Ἐπισκόπους ὅτι εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νά καταφερθοῦν
ἐναντίον τῶν ὑπαρχόντων πολιτικῶν Κομμάτων τῆς Βουλῆς
γιατί ἔτσι διχάζεται ὁ λαός!
Δέν διερωτήθηκαν, ὅμως, οὔτε διερωτῶνται οἱ ταλαίπωροι,
περί ποίου λαοῦ ὁμιλοῦν. Ἐνδιαφέρονται νά μή διχασθῆ ὁ
Ἑλληνικός λαός ἤ νά μήν διχασθῆ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως εἶναι ἡ ἀποστολή τους; Γιατί ὁ Χριστός, ὅπως μᾶς εἶπε,
ἦλθε νά διχάση τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα. Ὁ Χριστός «οὐ περί
τοῦ κόσμου ἐρωτᾶ ἀλλά περί ὧν δέδωκε αὐτῷ ὁ Πατήρ». Ὁ
Ἑλληνικός λαός οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι διχασμένος σέ πιστούς
καί ἀπίστους. Οὕτως ἤ ἄλλως «οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ» δέν
“πιάνονται ποτέ φίλοι”.
Συνεπῶς, ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας
καί ὄχι γιά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνικό λαό, τί ἐμποδίζει τοῦς
Ποιμένες μας νά προτρέπουν τούς πιστούς στό νά ψηφίζουν
Πολιτικές Παρατάξεις μέ τά Πιστεύω τῆς Ἐκκλησίας μας;
Ἐμπόδιο θά ὑπῆρχε ἄν ὅλες οἱ πολιτικές παρατάξεις
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τοῦ τόπου μας εἶχαν γιά «Πιστεύω» τους τό «Πιστεύω» τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως τό εἶχε ὁ ἕνας καί ἀνεπανάληπτος Ἰωάννης
Καποδίστριας. Τότε, βεβαίως, κανείς κληρικός δέν θά ἐνομι
μοποιεῖτο νά προβάλη τή μία ἤ τήν ἄλλη Παράταξη, γιατί ὅλες
θά ἦσαν πλήρεις ἀπό πολιτικούς πιστούς χριστιανούς.
Τώρα, ὅμως, πού οἱ πολιτικές Παρατάξεις εἶναι ἔργῳ
καί λόγῳ ἀντίθεες καί, εἴτε ἀρνοῦνται καί πολεμοῦν φανερά
τήν Ἐκκλησία εἴτε τήν θεωροῦν –στήν καλύτερη περίπτωση–
ὡς ἕναν ἀπό τούς πολλούς φορεῖς τοῦ Κράτους (!), ὄχι μόνο
νομιμοποιούμεθα οἱ κληρικοί νά ἀποτρέπουμε τόν λαό ἀπό τίς
Παρατάξεις αὐτές ἀλλά ἔχουμε καί χρέος νά βροντοφωνάξουμε
στούς ἀνθρώπους ὅτι εἶναι ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ τό νά ὑποστη
ρίζη πλέον ὁ Ἕλληνας χριστιανός τά Κόμματα αὐτά πού
ὑπάρχουν σήμερα στή Βουλή! Νά τούς εἰποῦμε καθαρά ὅτι,
δίδοντας τήν ψῆφο τους σ’ αὐτά τά κόμματα συμπράττουν στό
νά ἐκδιωχθῆ ὁ Χριστός ἀπό τήν Πατρίδα μας!
Ἀντί, λοιπόν, οἱ Ἐπίσκοποί μας νά συντονίσουν τούς κλη
ρικούς ὥστε νά προτρέψουν τούς πιστούς Ἕλληνες Χριστιανούς
νά συμπήξουν πολιτικές Παρατάξεις, ἀποκλειστικά ἀπό ἀνθρώ
πους πού ἐκκλησιάζονται καί νά διεκδικήσουν τήν ψῆφο τῶν
ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων ὥστε νά ἐκδιωχθῆ παντελῶς τό
σημερινό μίασμα τοῦ Κοινοβουλίου, εἰσηγοῦνται μιά νέα προ
δοσία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, δηλαδή τόν ὁρι
στικό χωρισμό τοῦ Κράτους ἀπό τήν Ἐκκλησία, σάν νά εἶναι
πρωτοφανής ἡ ἰδέα τους, σάν νά μήν ἔχη δοκιμασθῆ ἀπό τήν
παγκόσμια ἐκκλησιαστική ἱστορία, καί σάν νά μή εἶναι γνωστό
τοῖς πᾶσι τό θλιβερό κατάντημα τῆς Ὀρθοδοξίας στά κράτη
πού ἔχει χωρισθεῖ ἡ Ἐκκλησία ἀπό τή Δημόσια ζωή τοῦ λαοῦ.
Εἶναι τόσο ἀπίστευτος ὁ βαθμός τῆς ἐπισκοπικῆς μυω
πίας, πού δέν τούς ἐπιτρέπει νά διακρίνουν τήν ἐχθρότητα
τῶν σημερινῶν ἀρχόντων ἐναντίον τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας του καί γι’ αὐτό τούς εἶναι ἀδύνατον νά φαντασθοῦν
πόσο ἀσυγκράτητα ἐχθρικοί θά ἐμφανιστοῦν οἱ Πολιτικοί αὐτοί
μετά ἀπό ἕνα τέτοιο Χωρισμό.
Δέν αἰσθάνονται, ἀλήθεια, τήν τεράστια εὐθύνη τους ἀπέναν
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τι στό Θεό καί στούς ἀνθρώπους μέ τό νά μή καταγγέλουν
τούς πολιτικούς μας ὡς τόν ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἐχθρό τοῦ πιστοῦ
λαοῦ μας; Ποιός ἀντιαιρετικός ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας θά ἔχη
ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ οἱ πάσης φύσεως αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι
ἐνισχύονται στόν τόπο μας μόνο καί μόνο γιά νά πολεμήσουν
τήν ἀληθινή Πίστη τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν προσδοκία νά τήν ἀφα
νίσουν;
Οἱ Ἐπίσκοποί μας παρέλαβαν τήν Ἐκκλησία ὡς «ἐπι
κρατοῦσα» στόν τόπο μας καί θά τήν παραδώσουν ἐλαφρᾷ
τῇ συνειδήσει ὡς ἀποῦσα ἀπό τή Δημόσια ζωή; Δέν ἔχουν,
ἄραγε, οὔτε τήν πατριωτική συνείδηση τοῦ μακαριστοῦ προέ
δρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου, ὁ
ὁποῖος βροντοφώναξε σέ ὁλόκληρη τήν ἀπειλοῦσα αὐτόν Εὐρώ
πη ὅτι «Ἐγώ παρέλαβα Κράτος τήν Κύπρο καί δέν μπορῶ νά
παραδώσω Κοινότητα»;
Τί θά ἀπαντήσουν οἱ Ἐπίσκοποί μας κατά τήν ἡμέρα τῆς
δικαίας ἀνταποδόσεως τοῦ Θεοῦ στούς ἁγίους συνεπισκόπους
τους, πού παρέλαβαν μιά “χούφτα” πιστούς καί ἀπέδωσαν στόν
ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου ἄπειρο πλῆθος πιστῶν;
Τί θά ἀπαντήσουν οἱ Ἐπίσκοποί μας στόν Καποδίστρια
κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅταν αὐτός, παραλαμβάνοντας τήν
Ἑλλάδα πραγματικά ἐρείπια, ὕψωσε σ’ αὐτήν πρῶτα τόν Χριστό
καί τήν Ἐκκλησία Του καί ὕστερα τίς Κρατικές Ὑπηρεσίες; Ἄν
ἕνας πιστός Κυβερνήτης ἀνεδείχθη ὁ κορυφαῖος Ἐπίσκοπος
τῆς Ἐκκλησίας τῶν τελευταίων διακοσίων ἐτῶν ὡς πρός τήν
προβολή καί ἐγκαθίδρυση τῆς Ἐκκλησίας σάν Ζωή τῆς ζωῆς καί
τῆς Πολιτείας τοῦ λαοῦ μας, μέ ποιό “κουράγιο” οἱ Ἐπίσκοποί
μας μετά τήν ἀπευκτέα ὑπογραφή τοῦ «κοινῇ συνενέσει
Διαζυγίου» θά ἀνεβοῦν στούς θρόνους τους ὡς Ἐπίσκοποι καί
προασπιστές τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας;

Εἶναι μῦθος τά Κρατικά δεσμά τῶν Ἐπισκόπων
Ἄς ἀφήσουν κατά μέρος τά χιλιοειπωμένα ἀνούσια ἐπιχει
ρήματα οἱ ἐπιποθοῦντες Ἐπίσκοποι τό Χωρισμό τοῦ Κράτους
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ἀπό τήν Ἐκκλησία, θεωροῦντες αὐτόν πανάκεια γιά τήν ἀπελευ
θέρωση τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς ἀφήσουν τά ἐπιχειρήματα τοῦ τύπου
«ἡ Ἐκκλησία δέν χρειάζεται τόν χωροφύλακα οὔτε πρέπει
νά συνεχίση νά παραμένη τό δεκανίκι τῆς Πολιτείας». Αὐτά
δέν εἶναι τά ἐπακόλουθα τῆς «ἐπικρατούσης» ἀκόμη καί στό
Σύνταγμά μας Ὀρθοδοξίας, ἀλλά τό κατάντημα τῶν ἀδέξιων καί
ἀδοκίμων Ἐπισκόπων, πού ἄσκησαν ἤ καί ἀσκοῦν ἀκόμη τήν
πνευματική τους ἐξουσία ὡς παρατρεχάμενοι τῶν πολιτικῶν.
Ἀντί μιά ὁλόκληρη Ἱεραρχία νά ἔχη ὑποτάξει τούς 300 βουλευτές
στήν ὑπηρεσία τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ συμφέροντος
τοῦ λαοῦ Του συμπεριφέρθηκαν καί συμπεριφέρονται πρός
τούς πολιτικούς σάν νά εἶναι ἐξαρτήματά τους καί σάν νά τούς
ἔχουν ἀνάγκη.
Μᾶς μιλοῦν γιά τόν Χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος
μέ τήν προσδοκία καί τήν λαχτάρα ἑνός κρατουμένου πού ζητάει
τήν ἐλευθερία του! Καί διερωτώμεθα ἐμεῖς οἱ Πρεσβύτεροι: Ἄραγε
γνωρίζουν οἱ Ἐπίσκοποι ποιά ἐξουσία ἔχουν; Γιατί ἐμεῖς οἱ
Πρεσβύτεροι γνωρίζουμε τήν πνευματική μας ἐξουσία καί ὁσάκις
τήν ἀσκήσαμε, οἱ κοσμικοί ἄρχοντες ἔκαναν πίσω! Ὁμιλοῦν
γιά τίς δεσμεύσεις πού τούς ἔχει ἐπιβάλλει τό Κράτος, ἀλλά
κανείς, ἐκτός ἀπό τούς Ἐπισκόπους, δέν μπορεῖ νά ἀντιληφθῆ
ποιές εἶναι αὐτές οἱ δεσμεύσεις. Διαλαλοῦν συνεχῶς ὅτι τό
Κράτος δέν τούς ἀφήνει νά ἀξιοποιήσουν τήν ἐκκλησιαστική
περιουσία. Ἄν αὐτό εἶναι ἀλήθεια, δέν νομίζουμε πώς ἔχουν
τήν ἀφέλεια νά πιστεύουν ὅτι θά τούς ἀφήσουν οἱ πολιτικοί νά
ἀξιοποιήσουν τήν ἐκκλησιαστική περιουσία μετά τόν Χωρισμό,
ὁπότε καί ὁ κρατικός διωγμός τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας
θά γίνη ἀνελέητος!
Ἀλήθεια, ἀφοῦ ἐπί δύο αἰῶνες οἱ ἐκκλησιαστικές Ἱε
ραρχίες τῆς Ἑλλάδος δέν κατόρθωσαν νά ἀξιοποιήσουν τήν
ἐκκλησιαστική περιουσία, γιατί δέν ἐξουσιοδοτοῦν ἐμᾶς τούς
Πρεσβυτέρους νά τήν ἀξιοποιήσουμε; Γιατί δέν μᾶς ἀφήνουν οὔτε
κἄν νά πληροφορηθοῦμε ποιά εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ περιουσία
καί ποιά ἦταν ἡ διαχείρισή της ὅλα αὐτά τά χρόνια; Γιατί δέν
μᾶς ἐξουσιοδοτοῦν γιά τό θέμα αὐτό, ὥστε ἄν χρειασθῆ νά
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κινητοποιήσουμε τόν λαό μας γιά νά ἐπιτευχθῆ τό δίκαιο, ἀφοῦ
ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία προέρχεται ἀπό τό λαό καί ὁ λαός
ἐμπιστεύεται τή διαχείριση τῆς περιουσίας αὐτῆς περισσότερο
στούς κληρικούς παρά στούς πολιτικούς;
Πῶς ἀνέχεται ἡ Ἱεραρχία μας νά περιμένη τίς ἀποφάσεις
μιᾶς Ὑπουργοῦ, ἡ ὁποία, κατά τά λεγόμενά της, εἶναι τόσο
χριστιανή, πού θά συνεργασθῆ ἀκόμη καί μέ τό διάβολο; Ἔκαμαν
ποτέ οἱ Ἐπίσκοποί μας χρήση τῆς πνευματικῆς καί διοικητικῆς
τους ἐξουσίας ἔναντι τῆς Πολιτείας καί ἀπέτυχαν; Κάθε ἄλλο!
Ὁ Μέγας Ἅγιος Κωνσταντῖνος τοποθέτησε τούς Ἐπισκόπους
σέ θρόνους δίπλα του, ὄχι πίσω του, καί αὐτός κάθισε σέ ἕνα
ἁπλό σκαμνί καί οἱ Ἐπίσκοποί μας μέ τήν ἡττοπαθῆ στάση τους
ἔκαμαν τόσα βήματα πίσω, ὥστε μόλις καί μετά βίας κατήντησαν
νά κάθονται πολύ πίσω ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας,
πίσω ἀπό ἕνα ἀσημαντότατο ἀξίωμα μπροστά στό ἀξίωμα τοῦ
τότε Αὐτοκράτορος!
Πότε οἱ Ἐπίσκοποί μας καθοδήγησαν τό λαό γιά τό ποιούς
πρέπει νά ψηφίζη, ἕνα ἔργο καθαρά ποιμαντικό στήν ἀπόλυτη
δικαιοδοσία τους, γιά νά ἀντιληφθοῦν καί οἱ πολιτικοί ὅτι δέν
μποροῦν νά “παίζουν” μέ τήν Ἐκκλησία;
Πόσες φορές δέν ἐπικαλέσθηκαν οἱ Ἐπίσκοποι τήν κοσμι
κή ἐξουσία γιά νά ὑποστηριχθοῦν ἀποφάσεις τους ἀντίθετες
μέ τό Εὐαγγέλιο καί τό Κανονικό Δίκαιο; Ἀκόμη καί σήμερα,
πού σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος ἔχει γίνει ἡ χλεύη καί τοῦ
τελευταίου πολίτη αὐτῆς τῆς Χώρας, οἱ Ἐπίσκοποί μας συνευ
δοκοῦν στή συρρίκνωση τοῦ Κλήρου ὡς πρός τή μείωση τῶν
χειροτονιῶν καί βρίσκονται πολύ κοντά στό νά δεχθοῦν καί τή
διακοπή τῆς κρατικῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν.
Πῶς σκέπτονται, ἄραγε, νά πληρώνουν αὔριο αὐτοί μόνοι
τους τούς Κληρικούς; Ὅπως πλήρωναν ἐπί ἀρχιεπισκοπείας
τοῦ μακαριστοῦ Ἱερωνύμου τοῦ Α΄ τούς καθηγητές τῶν Ἐκκλη
σιαστικῶν Σχολείων, μιά φορά κάθε τρίμηνο; Ἔχουν δώσει
ἐξετάσεις γιά τήν ἄριστη καί ἀποδοτική διαχείρισή τους ὅλα
αὐτά τά χρόνια ὥστε νά ἀναλάβουν ἕνα τέτοιο ἔργο, πού ἄν
ἀποτύχη –ὅπως εἶναι βέβαιο– γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι θά
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ἀπογυμνώση σταδιακά τήν Πατρίδα μας ἀπό Κληρικούς καί θά
μείνουν μόνο στίς ἐπάλξεις οἱ λίγοι ἐκεῖνοι πού ἔχουν ψυχή
καί αὐταπάρνηση;
Λυπούμεθα πολύ, ἀλλά δέν μποροῦμε νά συμμερισθοῦμε
τά δεσμά πού ἰσχυρίζονται πώς ἔχουν οἱ Ἐπίσκοποί μας ἀπό
τίς σημερινές σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Αὐτό πού
διαπιστώνουμε εἶναι ὅτι πολλοί Ἐπίσκοποι ἀντιμετωπίζουν τήν
Πολιτεία ὄχι ὡς Πνευματικοί της Πατέρες ἀλλά σάν νεοσύλ
λεκτοι στρατιῶτες τόν διοικητή τους!

Ὁ Χωρισμός: Ἀλλοίμονο στούς Πρεσβυτέρους
καί στόν Λαό τοῦ Θεοῦ!
Ἡ μόνη πού μποροῦμε νά δοῦμε ὅτι θά ὠφεληθῆ ἀπό τό
Χωρισμό τῆς Πολιτείας ἀπό τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ αὐθαιρεσία
τῶν Ἐπισκόπων. Αὐθαιρεσία ὄχι ἔναντι τῶν πολιτικῶν ἀλλά αὐ
θαιρεσία ἔναντι τῶν Πρεσβυτέρων καί τῶν Διακόνων. Μετά ἀπό
ἕνα τέτοιο χωρισμό πολλοί Ἐπίσκοποι θά συμπεριφέρονται
πρός τούς κληρικούς ὅπως συμπεριφέρονται οἱ πολιτικοί μας.
Οἱ πολιτικοί μας φέρονται ὑπεροπτικά πρός τήν Ἐκκλησία καί
τό λαό μας καί δουλικά πρός τούς Ἡγέτες τοῦ ἐξωτερικοῦ
καί ἰδίως τῶν μεγάλων Χωρῶν. Ἔτσι καί ἀρκετοί Ἐπίσκοποι θά
ἐξακολουθήσουν νά συμπεριφέρονται ὑποτακτικά πρός τούς
πολιτικούς (αὐτό μᾶς τό ἔχει διδάξει ἡ παγκόσμια σύγχρονη
ἐκκλησιαστική ἱστορία) καί δυναστικά πρός τούς Κληρικούς.
Ἐάν σέ Πατριαρχεῖα καί Ἀρχιεπισκοπές πού εἶναι χωρισμένες
ἀπό τό Κράτος ἀπολύονται Ἱεράρχες ὄχι μόνο ἄνευ δίκης
καί ἀπολογίας ἀλλά καί χωρίς τήν παραμικρή αἰτιολογία, καί
χωρίς δυνατότητα προσφυγῆς σέ πολιτικά δικαστήρια, ποιά
ἐλπίδα δικαιώσεως μπορεῖ νά ἔχουν οἱ Κληρικοί Πρεσβύτεροι
καί Διάκονοι ὅταν διώκονται ἐπειδή δέν εἶναι τῆς ἀρεσκείας
τοῦ Ἐπισκόπου τους; Ἐξ ἄλλου, ὅπως προείπαμε, ἄν ὁ Θεῖος
Χρυσόστομος εἶπε ὅτι «δέν φοβήθηκε τίποτε ἄλλο παρά τούς
Ἐπισκόπους ἐκτός ἀπό λίγους», τί διαφορετικό μπορεῖ νά
προσδοκᾶ ἕνας ἁπλός Πρεσβύτερος;
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Αὐτό πού διαφαίνεται στόν Ἑλληνικό ὁρίζοντα, ἄν τελικῶς
δέν ἐπικρατήση ἡ πραγματική Ἐπισκοπική συνείδηση καί δέν
ἀποτραπῆ ὁ Χωρισμός τοῦ Κράτους ἀπό τήν Ἐκκλησία, εἶναι
ὅτι ὁ λαός μας θά μείνη ἐντελῶς ἀπροστάτευτος, ἀφοῦ, ἀφ’
ἑνός μέν οἱ πραγματικοί πνευματικοί Ποιμένες του, οἱ Ἱερεῖς,
θά περιθωριοποιοῦνται ἤ καί θά διώκονται ἀπό τούς ἀναξίους
Ἐπισκόπους καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἡ Κρατική ἐξουσία θά ἀφεθῆ
ἀχαλίνωτη, μέ τή σύμπραξη καί τῶν ξένων Δυνάμεων, ὥστε νά
ἐπισπευσθῆ ὁ πλήρης ἀποχριστιανισμός τῆς Πατρίδος μας.
Ἔχουμε ὅλοι συνειδητοποιήσει ὅτι πλέον τό Κοινοβούλιό
μας εἶναι ἐχθρός τοῦ Πιστοῦ λαοῦ. Παριστάνει προσωρινά τόν
φίλο μόνο στούς πολῖτεςσυνωμότες του στήν ἐκδίωξη τοῦ Χρι
στοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του καί “καλοπιάνει” τούς Ἐπισκόπους
πού δέν ἀντιδροῦν, γιατί ἔτσι διευκολύνεται τό βρώμικο ἔργο
του. Τελικά, ὅμως, ἐμφανίζει τό πραγματικό του πρόσωπο
καί τήν ἀπανθρωπία του πρός ὅλους, ἀκόμη καί πρός τούς
συνωμότες του, μέ τά ἀποτελέσματα πού ὅλοι γνωρίζουμε καί
ζοῦμε σήμερα. Μέ τό νά βυθίση τήν Πατρίδα μας στή μεγαλύτερη
πνευματική ἔνδοια καί στή χειρότερη οἰκονομική φτώχεια καί
κακομοιριά πού γνώρισε ποτέ μέχρι σήμερα.
Εἶναι ὥρα νά συνειδητοποιήσουν ὅλα αὐτά καί οἱ Ἐπίσκοποί
μας καί νά ἐνεργήσουν μέ ταχύτητα καί πνευματική ἀποτελε
σματικότητα, ὅσο μένει ἀκόμη λίγος, μά πολύ λίγος καιρός!
Αὐτά καταθέτουμε μέ βαθύτατον σεβασμό ὡς συμπαράσταση
στήν ὑγιᾶ μερίδα τῆς Ἱεραρχίας μας, ὡς ἔκφραση βαθυτάτου
καί ἀνυποκρίτου σεβασμοῦ πρός τήν ἀξία τῆς Ἀρχιερωσύνης
καί μέ ἀκόμη βαθύτερον ψυχικό πόνο!
π. Β.Ε.Β.
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Η ΔΙΨΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Τ

ό πανθομολογούμενο ἀνικανοποίητο τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου
ἀποδίδεται στήν ἔλλειψη τῆς ἐπίσκεψης τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Γι’
αὐτό καί ἀνευρίσκει διαρκῶς καί παντοῦ τήν ἔλλειψη, τό λάθος.
Καί κρίνει καί ἐπικρίνει τήν κατάσταση τῶν πραγμάτων. Καί ἔχει δίκαιο
νά ἀναζητεῖ, καί μάλιστα μέ τρόπο ἔντονο νά ἐπιδιώκει τήν ἀλλαγή καί τή
διόρθωση.
Ἐπιπλέον στήν ἐποχή μας ἡ ὁλική ἤ μερική ἔλλειψη σταθερότητας
χαρακτηρίζει τή ζωή τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων. Ἡ ἔλλειψη δέ αὐτή
γίνεται αἰτία νά πάσχουν ὅλοι σέ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο βαθμό, καί νά
ἐπιθυμοῦν τήν ἀλλαγή.
Ἀκόμα σέ κάθε ἄνθρωπο συσσωρεύονται ἀρνητικές ἐμπειρίες ἀπό
τή ζωή τῶν συνανθρώπων του, ἀλλά καί ἀπό τή δική του. Ἐπιθυμεῖ τότε νά
ἀφήσει τό ἐγώ του, νά ἀλλάξει καί νά βρεῖ τόν πραγματικό ἑαυτό του. Γιατί
τό ξέρει καλά πώς μόνο ἐάν ἀπαλλαγεῖ ἐντελῶς ἀπό τόν κακομαθημένο
ἑαυτό του, θά βρεῖ τήν ἀληθινή προσωπικότητά του.
Φυσιολογικό λοιπόν εἶναι νά διψᾶ τή διόρθωση τῶν πραγμάτων, τήν
ἀλλαγή τοῦ κόσμου καί τοῦ ἑαυτοῦ του.
Ἡ ἐπιθυμία του καί ἡ προσπάθειά του γιά τήν ἀλλαγή ξεκινᾶ συχνά ἀπό
πολύ ἐξωτερικά πράγματα: οἰκία, ἐνδύματα, ἰατρό, ἀσχολίες. Μοναδικός
του σκοπός ἡ δραπέτευση ἀπό τό νοσηρό ἑαυτό του. Ἀλλά δυστυχῶς ὁ
ἑαυτός του μένει ὁ ἴδιος. Ἔτσι συλλέγει τούς καρπούς τῆς ἀπογοήτευσης.
Ἄλλοτε πάλι αἰσθάνεται σάν νά ἀνοίγονται μπροστά του ἄγνωστες
δυνατότητες· σάν νά ξεφυτρώνουν δημιουργικές δυνάμεις, πού δέν τίς
ἤξερε πρίν. Νοιώθει τότε μιά ἰσχυρή ἑλκυστική δύναμη στίς λέξεις «νέος
κόσμος», «καινούργιος» καί ἀναθαρρεύει. Γίνεται ὅμως πραγματικά κάτι
καινούργιο;
Συστήματα, καταστάσεις, ἀντιλήψεις, ἀσφαλῶς ἀλλάζουν. Τό βάθος
ὅμως μένει τό ἴδιο. Γι’ αὐτό καί διαπιστώνει ὅτι ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά
τόν διευκολύνει οὔτε στό ἐλάχιστο σ’ αὐτή τήν ἐναγώνια ἀναζήτηση καί
διόρθωση τῆς κοινωνίας. Ἀντίθετα ὁ κόσμος, πεπερασμένος καί ἀτελής,
δημιουργεῖ πολλές φορές ἕνα ἐπικίνδυνο ἀσφυκτικό κλοιό, ὁ ὁποῖος ζητεῖ
νά ἀφαιμάξει κάθε ζωτική του δύναμη καί ὁ ἴδιος ἄνθρωπος ἀποδεικνύεται
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τελικά ἀνίσχυρος νά τόν διασπάσει.
Ὁ μοναδικός Ἀναμορφωτής
Μόνο Ἕνας μπορεῖ νά λύσει τόν προσωπικό καί τόν κοσμικό Γόρδιο
δεσμό, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτός πού ἔλαβε τήν
ἀνθρώπινη φύση, ἐνῶ συγχρόνως ἦταν καί τέλειος Θεός.
Γι’ αὐτό καί στή συνέχεια θά ὁδοιπορήσομε μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή
καί τούς Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, γιά νά κατοχυρώσουμε μέ ἀσφάλεια
τίς κεφαλαιώδεις ἐκεῖνες προϋποθέσεις, πού ἀποτελοῦν συγχρόνως καί τά
ἐφόδια ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα καθίσταται ἐφικτή ἡ ἀλλαγή καί ἀνακαίνιση
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ ἀποστατημένου κόσμου γενικότερα.
Ἡ πίστη
Πρωταρχική θέση ἀνάμεσα στίς προϋποθέσεις – πού ριζικά ἀλλάζουν
καί ἀναμορφώνουν τήν ἀμαυρωμένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν παλαιό ἄνθρωπο
– κατέχει ἡ ἀρετή τῆς πίστης. Ἄς τήν προσεγγίσομε.
Σέ ὅσους δέχθηκαν καί πίστεψαν τόν Χριστό ὡς Κύριο καί Σωτήρα
τους, καί ἐφόσον στηρίχθηκαν σ’ Αὐτόν καί μόνο σ’ Αὐτόν γιά τή δικαίωση
καί σωτηρία τους, ἀποκαταστάθηκαν πλήρως οἱ εἰρηνικές σχέσεις
τους μέ τόν Θεό-Πατέρα καί δόθηκαν σ’ αὐτούς ὅλα τά δικαιώματα τῆς
υἱοθεσίας.
Γι’ αὐτό καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης γράφει: «Ὅσοι ἔλαβον αὐτόν
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς
αὐτόν» (Ἰω. Α’12). Ὅσοι δηλαδή δέχθηκαν καί Τόν ἐγκολπώθηκαν ὡς
Σωτήρα τους, ἔδωσε σ’αὐτούς τό δικαίωμα καί τή χάρη νά γίνουν τέκνα
Θεοῦ. Ναί· ἔδωσε τό προνόμιο αὐτό σ’ ἐκείνους πού Τόν πιστεύουν ὡς
ἐνανθρωπήσαντα Υἱό τοῦ Θεοῦ καί ὡς Σωτήρα τῶν ἀνθρώπων.
Τήν παραπάνω ἀλήθεια θά ὑποστηρίζει καί πάλι ὁ Εὐαγγελιστής τῆς
ἀγάπης στήν Α’ καθολική ἐπιστολή του γράφοντας: «Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι
Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγένηται» (Α’ Ἰω. Ε’ 1). Καθένας
πού πιστεύει μέ πίστη ζωντανή ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Μεσσίας,
ἔχει γεννηθεῖ πνευματικά ἀπό τόν Θεό.
Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος αὐτήν τήν κατά χάρη υἱοθεσία ὑπογραμμίζει
στήν ἐπιστολή του πρός τούς Γαλάτες: «Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἐστέ διά τῆς
πίστεως» (Γαλ. Γ’ 26). Γιατί ὅλοι μέ τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό γίνατε καί
εἴσασθε παιδιά τοῦ Θεοῦ ἐνήλικα, ὤριμα καί χειραφετημένα.
Παρατηροῦμε λοιπόν ὅτι ἡ ἀταλάντευτη πίστη ἐνώνει τόν ἄνθρωπο
μέ τόν Χριστό καί αὐτή ἡ ἀδιάσειστη ἕνωση δωρίζει καί τό ἀνεκτίμητο
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δῶρο τῆς υἱοθεσίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Παντοδύναμο καί Πανάγαθο
Θεό. Ἀλλά ἡ πίστη συνδέει τόν ἄνθρωπο καί μέ τό τρίτο Πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό Ὁποῖο καί σφραγίζει τόν ἐνδεή καί
ταλαίπωρο ἄνθρωπο. Ἀπερίφραστα τό διακηρύττει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
στούς Ἐφεσίους: «Ἐνῶ καί ὑμεῖς ἀκούσαντες τόν λόγον τῆς ἀληθείας, τό
Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καί πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ
Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ» (Α’ 13). Μέ τήν ἕνωση δέ καί κοινωνία
σας μέ τόν Χριστό καί σεῖς, οἱ ἄλλοτε εἰδωλολάτρες, ἀφοῦ ἀκούσατε τόν
λόγο τοῦ κηρύγματος, πού εἶναι ὅλος ἀλήθεια, δηλαδή τό χαρμόσυνο
κήρυγμα τῆς σωτηρίας σας, καί ἀφοῦ πιστεύσατε σ’αὐτό, λάβατε σύμφωνα
μέ τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ τήν σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
τ. Ἱεροκήρυκας
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΦΕΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;

Μ

έ τό ἔργο του “Ἀπολογητικός” ὁ Τερτυλλιανός ἀπολογεῖται
εἰς ἀκοήν τῶν τότε κρατούντων. Καί αὐτοί ἦσαν εἰδωλολάτρες,
διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἔργο γράφτηκε πιθανόν τό 197 μ.Χ.
στήν Καρχηδόνα τῆς Β. Ἀφρικῆς, μέ σκοπό νά προλάβη καί νά ἀποτρέψη
μιά γενίκευση τῶν διωγμῶν κατά τῶν Χριστιανῶν.
Τόν ἴδιο σκοπό ἐξυπηρετεῖ ἡ προβολή τοῦ ἔργου αὐτοῦ σήμερα, μέ
τό δεδομένο ὅτι οἱ τότε κρατοῦντες στράφηκαν ἐπισήμως ἐναντίον τῆς
Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ σημερινοί φέρονται ὡς μέλη της καί ἐνίοτε καί ὡς
εὐεργέτες της.
Ὁ Τερτυλλιανός γράφει ὅτι ἀδίκως διώκεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
ἡ ὁποία δέν βλάπτει κανένα, ἀλλά ἀντιθέτως ὠφελεῖ ὅλους, μεταξύ τῶν ἄλλων
καί τούς ἑκάστοτε κρατοῦντες, μέ τό νά εὔχεται ὑπέρ αὐτῶν: “Συνερχόμεθα
εἰς συναρθροίσεις καί συνελεύσεις, ἵνα πολιορκήσωμεν, ὡς ἱερός
οὕτως εἰπεῖν στρατός, τόν Θεόν διά τῶν προσευχῶν μας. Ἡ βία αὕτη
εἶναι ἀρεστή εἰς τόν Θεόν. Προσευχόμεθα ὑπέρ τῶν αὐτοκρατόρων, τῶν
συνεργατῶν των καί ὑπέρ τῶν ἄλλων ἐξουσιῶν, ὑπέρ τῆς συντηρήσεως
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τοῦ κόσμου, ὑπέρ τῆς εἰρήνης τῶν ἐθνῶν, ὑπέρ τῆς ἀναβολῆς τῆς
συντελείας τῶν αἰώνων (κεφ. ΛΘ’)”
Λόγῳ τῆς ἀποχῆς τῶν Χριστιανῶν ἀπό διάφορες εἰδωλολατρικές
ἐκδηλώσεις τούς θεωροῦσαν τότε ἀνώφελα μέλη τῆς κοινωνίας. Πολλοί
κοσμικοί ἄνθρωποι ἔχουν καί σήμερα αὐτή τήν ἀντίληψη. Αἰσθάνονται
τήν προσεκτική ζωή τῶν Χριστιανῶν ὡς πρόκληση, ἐπειδή βλέποντάς
τους ἐπιβαρύνονται ἀπό ἔλεγχο τῆς συνειδήσεώς τους γιά τά δικά τους
ἔκτροπα. Στό κεφ. ΜΒ ἀποκρούει ὁ Τερτυλλιανός καί αὐτή τήν κατηγορία:
“Ἀλλά κατηγορούμεθα ἀδίκως καί δι’ ἄλλο τι. Λέγουσιν, ὅτι εἴμεθα
ἀνωφελῆ μέλη τῆς κοινωνίας. Πῶς εἶναι τοῦτο δυνατόν δι’ ἀνθρώπους,
οἵτινες ζῶσι μαζί μας, διάγουσι τήν αὐτήν ζωήν, ὁμοίως ἐνδύονται,
ὁμοίως διακανονίζουσιν τόν ἐξωτερικόν των βίον καί ὑπόκεινται εἰς
τάς αὐτάς, ὡς καί ἐσεῖς, ἀνάγκας; Διότι πράγματι, δέν εἴμεθα οὔτε
Βραχμᾶνες, οὔτε Ἰνδοί γυμνοσοφισταί, κάτοικοι τῶν δασῶν, ἐξόριστοι
ἀπό τῆς κοινωνίας.
Ἐνθυμούμεθα πάντοτε, ὅτι ὀφείλουμεν εὐγνωμοσύνην εἰς τόν
Θεόν, ὡς τόν Κύριον καί δημιουργόν μας καί καταφρονοῦμεν οὐδένα
καρπόν τῶν ἔργων του. Βεβαιότατα προσέχομεν νά μή ποιούμεθα
χρῆσιν τούτων ὑπερβολικήν ἤ διεστραμμένην. Διά τοῦτο κατοικοῦμεν
μαζί σας ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καί δέν ἀποφεύγομεν νά φοιτῶμεν εἰς
τήν ἀγοράν, εἰς τούς τόπους τῆς πωλήσεως κρεάτων, εἰς τά λουτρά, εἰς
τά καταστήματα, εἰς τά ἐργαστήρια, εἰς τά ἑστιατόρια, εἰς τάς ἐτησίας
ἐμποροπανηγύρεις σας καί εἰς ἄλλους τόπους, ἔνθα διεξάγονται
ἐμπορικαί πράξεις καί συναλλαγαί.
Μαζί σας ὡσαύτως ναυσιπλοοῦμεν καί ὑπηρετοῦμεν τήν στρα
τιωτικήν θητείαν, καλλιεργοῦμεν τήν γῆν καί ἐμπορευόμεθα. Ἀνταλ
λάσσομεν μαζί σας τά προϊόντα τῶν τεχνῶν καί τῆς ἐργασίας μας. Πῶς
δυνάμεθα νά φαινόμεθα ἄχρηστοι εἰς τάς ὑποθέσεις σας, ἀφοῦ ζῶμεν
ἀπό σᾶς καί μαζί σας; Ἀληθῶς, δέν ἐννοῶ τήν κατηγορίαν ταύτην.”
Ἡ ὕπαρξη κοινοῦ ταμείου τῶν Χριστιανικῶν κοινοτήτων θεωρήθηκε
αἰτία γιά οἰκονομικές στενότητες καί κρίσεις τοῦ κράτους καί ἐπέσυρε νέες
κατηγορίες ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Τερτυλλιανός ξεκαθαρίζει ὅτι οἱ
Χριστιανοί δέν εὐθύνονται γιά τήν οἰκονομική κατάσταση τοῦ κράτους,
διότι α) τό κοινό ταμεῖο περιέχει ἱερό χρῆμα κυρίως γιά φιλανθρωπικούς
σκοπούς: Καί ἐάν ὑπάρχει παρ’ ἡμῖν κοινόν τι ταμεῖον, δέν ἐσχημα
τίσθη τοῦτο ὑπό καταβαλλομένων τυχόν δικαιωμάτων ἐπί ἀναλήψει
ἀξιωμάτων, ὡς ἐάν ἡ θρησκεία ἐτίθετο εἰς πλειστηριασμόν. Ἕκαστος
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καταβάλλει πενιχράν συνεισφοράν ἐν ὡρισμένῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός ἤ ὅταν
θέλῃ καί ἐάν ἔχῃ τήν δύναμιν. Διότι οὐδείς πρός τοῦτο ἀναγκάζεται, ἡ
συνεισφορά δέ ἑκάστου καταβάλλεται ἐλευθέρως.
Τά χρήματα αὐτά εἶναι τρόπον τινά παρακατάθεμα εὐσεβείας.
Πράγματι δέν παραλαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πρός διοργάνωσιν εἴτε
συμποσίων εἴτε ποτῶν εἴτε ἀνωφελῶν εὐωχιῶν, ἀλλά πρός διατροφήν
καί ἐνταφιασμόν πτωχῶν, πρός βοήθειαν τῶν ἄνευ περιουσίας ὀρφανῶν,
εἴτε τῶν γεγηρακότων καί τῶν ἀνικάνων πρός ἐργασίαν ὑπηρετῶν,
καθώς ὡσαύτως τῶν ναυαγῶν. Ἐάν ὑπάρχουσι Χριστιανοί ἐν τοῖς
μεταλλείοις, ἐν ταῖς νήσοις καί ἐν ταῖς φυλακαῖς ἐξ αἰτίας φυσικῶς
τῆς μετά τοῦ Θεοῦ μας κοινωνίας ἀπολαμβάνουσι τῆς προστασίας τῆς
θρησκείας, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκουσιν.
Ἀλλ΄ αὕτη ἡ ἄσκησις τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ἐκείνη, ἥτις πρό πάντων
μᾶς παρουσιάζει εἰς τούς ὀφθαλμούς τινων μέ τό στῖγμα: «Βλέπετε»
λέγουσι «πόσον ἀγαπῶσιν ἀλλήλους», διότι ἐκεῖνοι ἀλληλομισοῦνται.
«Βλέπετε, πόσον πρόθυμοι εἶναι νά ἀποθάνωσιν ὁ εἶς διά τόν ἄλλον»,
διότι ἐκεῖνοι εἶναι ἕτοιμοι νά ἀλληλοφωνευθῶσιν.” (κεφ. ΛΘ),
β) δέν χρηματίζονται: “Οἱ μᾶλλον ἐνάρετοι ἐκ τῶν γερόντων
προεδρεύουσιν, ἐπιτυγχάνουσι δέ τήν τιμήν ταύτην οὐχί ἐξαγοράζοντες
αὐτήν διά χρημάτων, ἀλλά διά τῆς καλῆς περί τῆς ἀρετῆς των μαρτυρίας,
διότι οὐδέν θεῖον ἐξαγοράζεται διά χρημάτων.
γ) δέν φοροδιαφεύγουν, ὅπως κάνουν κυρίως οἱ ἴδιοι οἱ κρατοῦντες:
Ἐάν ὑπελογίζετο πᾶν ὅ, τι ἀπωλέσθη διά τό δημόσιον θησαυροφυλάκιον
διά τῶν δόλων σας καί τῶν ψευδῶν φορολογικῶν δηλώσεών σας, ὁ
προϋπολογισμός εὐθύς θά ἰσοσκελίζετο.” (κεφ. ΜΒ)
Νομίζω δέν μποροῦσε νά ὑπάρχη καλύτερη περιγραφή γιά τό πῶς
δημιουργήθηκε καί ποιόν σκοπό ἐξυπηρετεῖ ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία,
καί γιά τό πόσο πρέπει νά διαφυλαχθῆ ἀπό κάθε κρατική ἐπέμβαση.
Ἀνωφελεῖς καί βλαβερούς βλέπουν τούς Χριστιανούς, ὅσοι ἐπιδί
δονται σέ αἰσχρότητες καί ἀνηθικότητες κάθε εἴδους, ἐπειδή μέ τήν ὅλη
συμπεριφορά καί ζωή τους μάχονται τόν ἴδιον τόν Θεό: “Ἐν τούτοις ἀνυ
ποκρίτως θά ὁμολογήσω, ὅτι ὑπάρχουσιν ἄνθρωποι, οἵτινες δύνανται
δικαίως νά παραπονῶνται διά τό ἀνωφελές τῶν Χριστιανῶν, καί θά
εἰπῶ, ποῖοι εἶναι οὗτοι. Ἐν πρώτοις εἶναι οἱ μαστροποί, οἱ προαγωγοί,
οἱ θεραπευταί ἑταιρῶν. Κατά δεύτερον λόγον δέ οἱ δολοφόνοι, οἱ
φαρμακείς, οἱ μάγοι, ὡς ὡσαύτως δέ οἱ οἰωνοσκόποι, οἱ μάντεις καί
οἱ ἀστρολόγοι” (κεφ. ΜΓ)
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Ἡ ὄντως καί μοναδική ζημία γιά τό κράτος προκαλεῖται ἀπό τήν
ἐξοβέλιση τῆς Ἐκκλησίας καί τήν περιφρόνηση καί καταπολέμηση τῶν
ἀνθρώπων τοῦ Χριστοῦ: “Ἀλλά τῇ ἀληθείᾳ ὑπάρχει ἀπώλεια τόσο μεγάλη
ὅσο καί πραγματική διά τήν πολιτείαν καί ὅμως οὐδείς προσέχει εἰς
αὐτήν. Ὑπάρχει ζημία, ἥτις προσγίνεται εἰς τό κράτος καί ὅμως οὐδείς
ἀναλογίζεται αὐτήν. Πρόκειται περί τοῦ ὅτι ἐν τῷ προσώπῳ μας τόσοι
δίκαιοι θυσιάζονται, τόσοι ἀθῶοι θανατοῦνται.” (κεφ. ΜΔ)
Ἕνα κράτος, τό ὁποῖο ξέρει τό συμφέρον του, προωθεῖ τούς
Χριστιανούς γιά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν ἠθική κατάπτωση καί τήν ὅλο καί
αὐξανωμένη ἐγκληματικότητα, διότι οἱ νόμοι τοῦ κράτους ὁπωσδήποτε
ὑστεροῦν κατά πολύ ἐν συγκρίσει μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δέν
ἐλέγχει μόνο τίς πράξεις καί τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνομίας, ἀλλά τήν ἐμποδίζει
ἐν τῷ γίγνεσθαι, στήν πρόθεση καί στόν ἁπλό λογισμό: “Διότι τέλος, ποία
εἶναι πληρεστέρα ἐντολή, νά λέγῃ τις «οὐ φονεύσεις» ἤ νά διδάσκῃ
«ὀφείλεις οὐδέ κἄν νά ὀρκίζεσαι»; Ποία ἐντολή εἶναι εὐτελεστέρα, ἡ
ἀπαγορεύουσα μόνον τήν μοιχείαν ἤ ἡ μή ἐπιτρέπουσα οὐδέ αὐτήν ἀκόμη
τήν πονηράν ἐπιθυμίαν τῶν ὀφθαλμῶν; Ποία ἐντολή εἶναι σοφωτέρα,
ἡ ἀπαγορεύουσα τάς κακάς πράξεις ἤ ἡ μή ἐπιτρέπουσα οὐδ’ αὐτούς
ἀκόμη τούς κακούς λόγους; Ἡ ἀποτρέπουσα ἀπό τῆς ἀδικίας ἤ ἡ μή
ἐξουσιοδοτοῦσα οὐδέ κἄν διά τά ἀντίποινα;” (κεφ. ΜΕ)
Ἡ ἴδια ἀναλογία ἰσχύει καί ὡς πρός τίς ποινές. Ἡ θεία δικαιοσύνη
ὑπερέχει σχετικά μέ τήν ἀνθρώπινη, ἡ ὁποία μπορεῖ ἀκόμα καί νά
ἀποφευχθῆ: “Ἀλλά πόσον ἀσθενές εἶναι τό κῦρος τῶν ἀνθρωπίνων
νόμων, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐπιτυγχάνει συχνάκις νά ἐκφεύγη ἐκ τῆς
ἐξουσίας τούτων, διαπράττων τά πλημμελήματά του ἐν κρυπτῷ καί
μάλιστα ἐνίοτε νά περιφρονῇ ταύτην, ὅταν παρασύρεται εἰς τό κακόν
ὑπό τοῦ πάθους ἤ τῆς ἀνάγκης. ... Ἡμεῖς ὅμως οἱ ἔχοντες κριτήν,
ὅστις διερευνᾶ τά πάντα καί γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι ἡ ὑπ’ αὐτοῦ
ἐπιβαλλομένη τιμωρία εἶναι αἰώνια, εἴμεθα οἱ μόνοι περιπατοῦντες ἐν
τῇ ὁδῷ τῆς ἁγνότητος καί ἕνεκα τῆς πληρότητος τῆς γνώσεώς μας καί
ἕνεκα τῆς δυσκολίας νά ἀποκρυβῶμεν πρό τῶν ὀφθαλμῶν Του, ἀλλά
καί ἐξ αἰτίας τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας, ἥτις δέν εἶναι ἁπλῶς μακρά,
ἀλλά αἰώνια, τέλος δέ, διότι φοβούμεθα Ἐκεῑνον, τόν ὁποῖον ὀφείλει
νά φοβῆται ὁ ἄνθρωπος ἀκόμη καί ὁ κρίνων τούς φοβουμένους Αὐτόν,
ἐν μιᾶ λέξει, διότι φοβούμεθα τόν Θεόν, καί οὐχί τόν Ἀνθύπατον.”
(κεφ. ΜΕ)
Γι’ αὐτούς τούς λόγους ἡ κατά Χριστόν ζωή εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ
τό κοινό ἔγκλημα. Ὅποιος ἀπομακρύνεται τόσο πολύ ἀπό τίς ἐντολές τοῦ
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Θεοῦ, ὥστε νά πιασθῆ ἀπό τό γιά τούς Χριστιανούς πολύ ἀραιό δίχτυ τοῦ
ποινικοῦ δικαίου, παύει νά εἶναι Χριστιανός. Κατά τόν Τερτυλλιανόν
μία ἐπίσκεψη στίς φυλακές ἐπιβεβαιώνει αὐτή τήν πραγματικότητα: “Αἱ
φυλακαί εἶναι πάντοτε ὑπερπλήρεις ἐκ τῶν ἀνθρώπων σας. Αἱ οἰμογαί
τούτων ἀντιχοῦσιν ἐπίσης ἐν τοῖς μεταλλείοις. Πάντοτε ἐξ ἰδικῶν σας
ἀνθρώπων παχύνονται τά θηρία τοῦ ἱπποδρόμου. Μεταξύ τῶν ἰδικῶν σας
στρατολογοῦσιν οἱ ὀργανωταί θεαμάτων τούς ὁμίλους τῶν ἐγκληματιῶν,
τούς ὁποίους διατρέφουσι. Οὐδείς Χριστιανός εὑρίσκεται ἐκεῖ, ἐκτός
ἐάν δέν εἶναι εἰμή μόνον Χριστιανός ἤ ἐάν εἶναι ἔνοχος δι’ ἄλλο τί
ἔγκλημα, δέν εἶναι πλέον Χριστιανός.” (κεφ. ΜΔ)
Αὐτά καί ἄλλα πολλά τολμοῦσε ὄχι μόνο νά πεῖ, ἀλλά νά γράψη ὁ
Τερτυλλιανός στήν ὑπερεξουσία τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, ὅταν οἱ
Χριστιανοί ἦσαν ἀκόμα μιά μειονότητα καί ἡ Χριστιανική ὁμολογία κάθε
ἄλλο παρά ἀναγνωρισμένη καί ἐπίσημη.
Ἐμεῖς, ἀλήθεια, ὡς συντριπτική πλειοψηφία, μέ τόσους αἰῶνες
παράδοση, σ’ ἕνα κράτος πού ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ κρατοῦσα θρησκεία, πού
ἡ Ἐκκλησία ὡς θεσμός ἐξασφαλίζεται νομικά, γιατί ἀποποιούμαστε τῶν
δικαιωμάτων μας; Γιατί ἀφήνουμε τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ νά ἀλωνίσουν
κρατῶντας τά στόματά μας ἑρμητικά κλειστά;
Μήπως ἡ ἀτολμία μας προκλήθηκε ἀπό τήν φαυλότητα τοῦ βίου μας;
Μήπως ζοῦμε ὡς ἄνομοι μετά ἀνόμων; Ἤ ἁπλῶς δειλιάζουμε;
Ὅ,τι καί ἄν ἰσχύει, ὑπάρχει ἡ ὁδός τῆς μετανοίας. Νά ξαναγίνουμε
Χριστιανοί τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τοῦ χρυσοῦ. Ἄς ἔχουμε γραμμένο τό ὄνομα
Χριστιανός στίς καρδιές μας καί ὄχι μόνο στίς βεβαιώσεις βαπτίσεως.
Τότε ὅλα τά βάρη θά φύγουν ἀπό πάνω μας, ὅλες οἱ ἐντροπές καί δειλίες.
Καί τέλος, ἄς ἔχουμε κατά νοῦν καί τήν προτροπή τοῦ Γεροντικοῦ:
“Πᾶς ὁ δυνάμενος λέγειν τήν ἀλήθειαν καί μή λέγων, κριθήσεται ὑπό
τοῦ Θεοῦ”!
π. Γεώργιος Χάας
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ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΡΕΚΟΡ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ..!

«Ε

ἴμαστε πρῶτοι σέ ἄνεργους πτυχιούχους στήν Εὐρώπη τῶν 27»
(ΤΑ ΝΕΑ 23-4-2007).
Στόν Καιάδα τῆς ἀνεργίας δέν ρίχνουμε μόνον ἀποφοίτους
Δημοτικοῦ Σχολείου, Γυμνασίου, Λυκείου, τεχνικῶν σχολῶν ἀλλά
καί Πανεπιστημίου καί Τ.Ε.Ι. Στήν Εὐρώπη τῶν 27 κατέχουμε τήν
πρώτη θέση σ’αὐτόν τόν τομέα «παρ’ ὅλο πού κατέχουμε ποσοστό
πτυχιούχων κάτω ἀπό τόν μέσο ὅρο τῆς διευρυμένης Ε.Ε.». «Στήν
Ἑλλάδα τό ποσοστό ἀτόμων μέ ὑψηλό μορφωτικό ἐπίπεδο εἶναι 20,6%
μέ μέσο ὅρο στήν Ε.Ε. τῶν 27 22,4%». Ὥς ὀργανωμένη κοινωνία δέν
ἀξιοποιοῦμε αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Ἡ ζημία γιά τούς ἴδιους καί τό
κοινωνικό σύνολον εἶναι διπλή. Δέν ἀξιοποιοῦνται δαπάνες, χρόνος
καί κόπος πού ἀναλώθηκαν γιά τίς σπουδές τους. Δέν ἀξιοποιοῦνται
οἱ δυνατότητες προσφορᾶς πού διαθέτουν, ἄλλοι μικρότερες ἄλλοι
μεγαλύτερες. Ἀλλά γιατί δέν ἀξιοποιοῦνται; Γιατί δέν τούς ἀπορροφᾶ
ἡ «ἀγορά ἐργασίας»; Δέν ἔχουν τά ἀπαιτούμενα προσόντα; Τά πτυχία
τους δέν ἔχουν οὐσιαστικό ἀντίκρυσμα; Ὑπάρχει ἀναντιστοιχία,
ποσοτική, ποιοτική μεταξύ τῶν ἀναγκῶν τῆς «ἀγορᾶς ἐργασίας» καί τῶν
ἀποδιδομένων ἀπό τά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. πτυχιούχων; Μήπως εὐθύνεται ἡ
ἔλλειψη ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ;
«Ἕλληνες, οἱ πιό παχύσαρκοι Εὐρωπαῖοι»(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
31-5-2007) Πρίν ἀπό χρόνια ἐνδυματολογικές μελέτες εἶχαν δείξει
σημαντική αὔξηση τῶν σωματικῶν διαστάσεων τῶν συμπατριωτῶν μας.
Παρά τά σχετικά δημοσιεύματα καί τίς ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις,
ἐμεῖς στήν πλειονότητά μας, δέν ἐννοοῦμε νά ἐλέγξουμε τήν βουλιμία
μας. Ἀδιαφοροῦμε γιά τήν αὔξηση τοῦ ἐκτοπίσματός μας καί γιά τίς
συνέπειες πού προκαλεῖ ἡ αὔξηση τοῦ βάρους, ἡ παχυσαρκία, ὄχι
μόνον ἀπό αἰσθητικῆς ἀπόψεως ἀλλά καί στήν ὑγεία. Μπορεῖ σέ
κάποιες περιπτώσεις τά αἴτια τῆς λαιμαργίας νά εἶναι ὀργανικῆς
φύσεως. Μήπως ὅμως διαταράσσουμε ἐμεῖς κάποιες λειτουργίες τοῦ
ὀργανισμοῦ μας (π.χ. θυρεοειδή ἀδένα) μέ ἐσφαλμένες διατροφικές
ἐπιδόσεις μας; Κάποιοι ἔχουν ὑλικό συμφέρον στήν ἐμπέδωση τοῦ
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καταναλωτισμοῦ. Δέν πρέπει νά ἀντισταθοῦμε; Νά ἀρνηθοῦμε νά
μετατραποῦμε σέ μόσχους πρός πάχυνση, σέ χοίρους πού τρῶνε
ἀκατάπαυστα. Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε νόημα ζωῆς καί
πιστεύουμε ὅτι «οὐκ ἐπ’ ἄρτω μόνω ζήσεται ἄνθρωπος». Δέν ἔχουμε
ἑπομένως ἀνάγκη ψυχολογικῆς ἀναπληρώσεως μέ φαγητά καί ποτά.
Ἁρμόδιοι ἐπιστήμονες ἔχουν ἐπισημάνει ὅτι ὁ τρόπος ζωῆς καί
διατροφῆς (μέ τίς νηστεῖες) πού ὑποδεικνύει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
εἶναι ὁ καλύτερος καί γιά τήν ἐπί γῆς ζωή μας.
«Ἄλλη μιά θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά. Ὡς ἡ χώρα μέ τά
περισσότερα δίκυκλα ἀνά ὁδηγό στήν Εὐρώπη, ἀλλά ταυτόχρονα χώρα
μέ τή μεγαλύτερη ἀναλογία θανάσιμα τραυματισθέντων δικυκλιστῶν
ἀνά κάτοικο, εἶναι ἡ Ἑλλάδα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-9-11).
Εἶναι γνωστό ὅτι στό βωμό τῆς ἀσφάλτου κάνουμε μεγάλες θυσίες.
Οἱ ἐτήσιες ἀπώλειες σέ τραυματισμούς καί θανάτους συγκρίνονται μέ
ἐκεῖνες ἐμπόλεμης καταστάσεως. Νειάτα χάνονται πρόωρα βυθίζοντας
οἰκογένειες στό πένθος. Δέν εἶναι ἀσήμαντες οἱ συνέπειες σέ πόνο καί
κόστος ἀπό τραυματισμούς. Τό πλέον σοβαρό γιά τά ἴδια τά θύματα
καί τούς οἰκείους τους εἶναι οἱ ἰσόβιες ἀναπηρίες. Τά δελτία εἰδήσεων
πού ἀναφέρουν τροχαῖα δυστυχήματα δέν πληροφοροῦν γιά τούς
θανάτους πού συνέβησαν σέ τραυματισμένους πού μεταφέρθηκαν σέ
νοσοκομεῖα οὔτε γιά τίς περιπτώσεις ἰσόβιας ἀναπηρίας. Τί φταίει; Οἱ
κακοί δρόμοι, οἱ καιρικές συνθῆκες, ὑποστηρίζουν μερικοί. Ἐάν εἶναι
αὐτά τά στοιχεῖα δεδομένα σέ κάθε περίπτωση ἀτυχήματος, ὁ ἄνθρωπος
δέν ἀπαλλάσσεται γιατί πρέπει νά ἐνεργεῖ ἀναλόγως. Ἄν κάποιους
ὁδηγούς αὐτοκινήτων τούς διακρίνει ἐπιπολαιότητα καί ἀνευθυνότητα,
αὐτά τά ἀρνητικά χαρακτηριστικά ἀπαντοῦν συχνότερα σέ ὁδηγοῦς
δικύκλων. Παραβιάζοντας τόν Κ.Ο.Κ., ὁδηγοί δικύκλων κινοῦνται
στούς δρόμους ἐπικίνδυνα γιά τόν ἑαυτό τους καί γιά τούς ἄλλους.
Ἔφηβοι καί νέοι ἐπιδίδονται σέ ἀκροβατικές ἀσκήσεις μέ μηχανάκια
μέ τραγικές συνέπειες μερικές φορές. Ἔλλειψη κυκλοφοριακῆς
ἀγωγῆς, διατείνονται πολλοί. Ἡ πνευματική καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου
πού συνεπάγεται σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα καλύπτει καί τήν
κυκλοφοριακή ἀγωγή.
«20.000 ἐμφράγματα κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα. Τόν ὑψηλότερο
κίνδυνο γιά καρδιαγγειακά νοσήματα ἀπ’ ὅλους τούς λαούς τῆς
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Μεσογείου ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἕλληνες, σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού
δόθηκαν στή δημοσιότητα μέ ἀφορμή τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Καρδιᾶς,
στίς 29 Σεπτεμβρίου» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-9-11).
Οἱ ἀσθένειες, ἡ φθορά, ὁ θάνατος εἶναι καρποί τῆς ἁμαρτίας
πού βάλαμε στήν ὕπαρξή μας ἀπό τήν αὐγή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.
Οἱ ἀσθένειες τοῦ σώματος συνέπειες τῶν ἀσθενειῶν τῆς ψυχῆς.
Ἐάν πέρα ἀπό τήν «συνήθη» ψυχική νοσηρότητα ἔχουμε καί εἰδικές
ἀδυναμίες καί πάθη, λαιμαργία, θυμό, μνησικακία, φιληδονία κλπ.
ἐάν ἡ ἀπληστία μᾶς ὡθεῖ σέ ὑπερδραστηριότητα κλπ. ἐμφανίζονται καί
εἰδικές ἀσθένειες πρόωρα. Κακή διατροφή, ποιοτικά καί ποσοτικά,
κάπνισμα, ἔλλειψη σωματικῆς ἀσκήσεως, ἀκατάστατη ζωή προκαλοῦν
εἰδικά προβλήματα στήν ὑγεία. Ἀντιθέτως ἐάν ἡ ζωή μας ἔχει ὁδηγό
τό Εὐαγγέλιο καί ἀγωνιζόμαστε νά τό βιώνουμε, ἡ πίστη στήν πρόνοια
τοῦ Θεοῦ φυγαδεύει ἄγχος, ἀνασφάλεια. Καθώς ἀναβαθμιζόμαστε
πνευματικά περιορίζονται ἡ νοσηρότητα τῆς ψυχῆς καί ἀσθένειες
πού ὀφείλονται σ’ ἐμᾶς. Βέβαια δέν εἴμαστε ἐξασφαλισμένοι ἀπό
τήν ἐπίσκεψη τοῦ πόνου. Μπορεῖ νά εἶναι θεόσταλτη εὐλογία. Μπορεῖ
νά μᾶς συμβοῦν δυσάρεστα πράγματα πού ὀφείλονται σέ ἐνέργειες
ἄλλων. Πάντως σέ κάποιο βαθμό ἡ ὑγεία μας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο
τῆς ζωῆς μας καί τῆς διατροφῆς μας.
Νίκος Τσιρώνης

Ἀφιέρωμα στόν Ὀργανισμό Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)

Κατακαημένε... «Ὀργανισμέ»! Ποῦ εἶναι τά βιβλία σου;

«Ο

.Ε.Δ.Β.»... “Ὅταν Ἔχω Διάβασμα Βαριέμαι”! “Ἀπόφθεγμα”
μαθητικό, λογοπαίγνιο γιά τά πειραχτήρια τοῦ σχολείου τά
ὁποῖα, ἐνισχύαμε λίγο πολύ ὅλοι μας κατά βάθος! Κι ὅμως ...
σήμερα στεροῦνται τά παιδιά ἀκόμη κι αὐτή ... τήν «ἔμπνευση» πού ἔδιναν τά
σχολικά βιβλία! Κι ἐκείνη ἡ θαυμάσια μυρωδιά τοῦ φρεσκοτυπωμένου βιβλίου
πού εἶναι ἀκόμη πιό ἐμποτισμένη στίς αἰσθήσεις μας!
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Μακάρι νά μή γίνει νοσταλγικό τό φαινόμενο! Μακάρι νά ἀποδοθοῦν
οἱ εὐθύνες στούς «θανατοποιούς» τῆς γνώσης, μακάρι νά εἶναι ἐπιφανειακή
ἀμέλεια κι ὄχι ὀργανωμένη ἐγκληματική προπαγάνδα ἤ ἔλλειψη σχολικῶν
βιβλίων!
«Μά ... τί γράφει αὐτός ὁ ἄνθρωπος» ἴσως ἀναρωτηθεῖ κάποιος ὑπέρμαχος
τοῦ «ψηφιακοῦ» σχολείου. «Τόσο ἀναχρονιστικές καί ξεπερασμένες ἰδέες ἔχουν
θέση στό 2011;» Ἀπαντοῦν τά γεγονότα: στά μέσα τῆς προηγούμενης χρονιᾶς
μαθήτρια μιλοῦσε χαμηλόφωνα, γεμάτη ἐνοχές διότι δέν πῆγε στό ἰδιωτικό
σχολεῖο πού ἀνῆκε· ἔγραφε διαγώνισμα στή Λογοτεχνία –καί ἀπουσίασε–
γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ νά «κατεβάσει» τίς βασικές
σημειώσεις πού εἶχε ἐντολή ἀπό τήν καθηγήτριά της νά μελετήσει!!! Ὅταν
συζήτησα μέ τούς γονεῖς της ἡ ἀπάντηση ἦταν: «τό μεγάλο μας παιδί, σέ
ἐπαρχιακή πόλη, χρειάζεται τόν ὑπολογιστή γιά τίς σπουδές του· Δέν ἔχουμε
τή δυνατότητα ἀλλά οὔτε καί τό ἐγκρίνουμε –λόγω πιθανής κατάχρησης–
νά βρίσκεται ἀνά πᾶσα στιγμή τό μικρότερο κορίτσι ὡς μαθήτρια στό
διαδίκτυο».
Εἶναι, λοιπόν, τυχαῖο τό γεγονός; Καί καλά, ἄν δέ μποροῦν νά ἀντα
ποκριθοῦν οἱ μαθητές τοῦ ἰδιωτικοῦ ψηφιακοῦ ΓυμνασίουΛυκείου μποροῦν
νά ἀνταπεξέλθουν οἱ μέσης καί κατώτερης οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς τάξης
τῶν μαθητῶν πού διψοῦν γιά μάθηση μέ τήν ἐλπίδα καλύτερων ὅρων ζωῆς;
Φανταστεῖτε μιά πολύτεκνη οἰκογένεια πού πρέπει νά «κατασκηνώσει»
γιά νά ἀντέξει ὅλο αὐτό τό «ψηφιακό παραλήρημα»! Ἤ τό παιδάκι τῆς
πρώτης Δημοτικοῦ νά ἔχει ὡς «δῶρο» σχολικῆς ἔνταξης μιά φωτοτυπία Α4
ἀνά μάθημα καί νά τό ὑποχρεώνουν νά νιώθει κι εὐτυχισμένο!
Φανταστεῖτε, πάντα «δημιουργικά», τί ...«δημιουργικές διά βίου γνώ
σεις» θά διαχέονται σέ κάθε σχολική τάξη καί τούς ἐκπαιδευτικούς μέ τά
ὑπογλώσσια δισκία στήν τσέπη! Τί ἄλλο θέλεις κατακαημένε Ἕλληνα νά δεῖς;
Σέ «πυρπόλησαν» στήν ἐργασία, στή συνταξιοδότηση, στήν ἰατροφαρμακευτική
περίθαλψη, στήν ἱστορία, στή θρησκεία! Τά ἄντεξες φαίνεται –ὡς πλειοψηφία–
καί τά ἀντέχεις ... Τώρα πού σέ χτυπᾶνε στά παιδιά σου ἀφαιρῶντας τους τό
αὐτονόητο δικαίωμα μετά τόν ἁγιασμό νά πάρουν ἀγκαλιά τά βιβλία τους, τό
ἐλαφρύτερο φορτίο τῆς ζωῆς, τί θά κάνεις;
Τοὐλάχιστον μᾶς ἔμεινε ἀκόμη ὁ ἁγιασμός καί ἡ προσδοκία ὅτι θά μᾶς
λυπηθεῖ, ἔστω καί τήν ὑστάτη ὥρα, ὁ Θεός!
Εὐσταθία Τσιότσιου
Φιλόλογος
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«Ἀλλά ἔχω κατά σοῦ, ὅτι τήν ἀγάπην σου τήν
πρώτην ἀφῆκας...»
«...μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας καί μετανόησον
καί τά πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δέ μή, ἔρχομαί σοι
ταχύ καί κινήσω τήν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ
τόπου αὐτῆς, ἐάν μή μετανοήσῃς.»

ὐτοί πού ἀνησυχοῦν γιά τά ἔσχατα καί τούς τελευταίους χρό
νους, καλό εἶναι νά ἀρχίσουν νά διαβάζουν στήν Ἀποκάλυψη
τά ὅσα ἀφοροῦν στήν περιγραφή τῆς πνευματικῆς ἀθλιότητας
τῶν τελευταίων χρόνων καί νά κάνουν τούς παραλληλισμούς ἐκείνους
πού θά ὁδηγήσουν τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας στή μετάνοια.
Ἡ ἀνθρωπότητα μπῆκε σέ μιά ἐποχή πνευματικῆς κρίσης πού
παρόμοιά της δέν ἔχει ὑπάρξει ποτέ στην ἱστορία της. Χρόνο μέ τό
χρόνο, πτώση μέ τήν πτώση, φτάσαμε σ’ ἕνα βάραθρο πού δέν ἔχει
πᾶτο. Κι ἀκόμα πέφτουμε...
Τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, λέγεται ὅτι
ἄν δέν ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ἡ κατάντια ἦταν τέτοια, ὥστε ἔπρεπε
νά κατέβει ξανά ὁ Χριστός να σταυρωθεῖ καί πάλι. Φανταστεῖτε ποῦ
εἶναι ἡ ἐποχή μας...
Ἡ πνευματική κρίση εἶναι ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, ὄχι κάτι
περιορισμένο. Ἡ παπική ἐκκλησία σείεται συθέμελα ἀπό σκάνδαλα
παιδεραστίας τῶν κληρικῶν της πού ἔχουν ἔρθει στήν ἐπιφάνεια,
παρ’ ὅλες τίς προσπάθειες δεκαετιῶν νά συγκαλυφθοῦν. Ὁ Πάπας
ἀναγκάζεται τώρα νά ὀργανώσει ἀνακρίσεις, θέλει δέν θέλει, ἐνῶ ἡ
οἰκουμένη ἀκούει μέ φρίκη τά «κρυπτά» πού «ἀποκαλύπτονται».
Ἡ Ἀγγλικανική ἐκκλησία, ἀπό τήν ἄλλη, καταρρέει μέ γρήγορο
καί σταθερό ρυθμό. Δέν φτάνουν οἱ γυναῖκες ἱερεῖς καί ἐπίσκοποι,
δέν φτάνουν οἱ gay κληρικοί πού τήν ἔχουν καταλάβει σέ μεγάλο
βαθμό, ἔρχεται τώρα νά κλείσει καί τίς θῦρες τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ
τοῦ Λονδίνου, τοῦ Ἁγίου Παύλου. Θῦρες πού ἔκλεισαν μόνον ὅταν
τό Λονδῖνο βομβαρδιζόταν ἀνελέητα ἀπό τούς Γερμανούς στόν Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τώρα οἱ θῦρες αὐτές ἔχουν κλείσει ἐξ αἰτίας τῶν διαδηλωτῶν
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πού ἔχουν κατασκηνώσει στήν περίφημη ὁμώνυμη πλατεία τοῦ
ναοῦ. Ὅλοι οἱ σοβαροί «διαμαρτυρόμενοι» πού ξεκίνησαν αὐτήν
τήν ἰδιότυπη «κατασκήνωση», ἔχουν ἕναςἕνας ἀποχωρήσει. Τό χῶρο
ἔχουν καταλάβει ναρκομανεῖς, ἄστεγοι καί ἀλκοολικοί, μέ ἀποτέλεσμα
ἡ πλατεία τοῦ Ἁγίου Παύλου νά ἔχει μετατραπεῖ σέ τόπο ὀργίων καί
παρανομίας.
Οἱ κληρικοί πού ὑπηρετοῦν στό ναό, ἀφοῦ προσπάθησαν
μάταια νά βροῦν ἄκρη μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Canterbury –τήν
μετά τή βασίλισσα Ἐλισάβετ κεφαλή τῆς ἐκκλησίας τους– ἀρχίζουν
κι αὐτοί νά παραιτοῦνται. Χθές παραιτήθηκε ὁ τρίτος. Ὡστόσο, ὁ
ἀρχιεπίσκοπός τους ἐπισκέπτεται ἐθιμοτυπικά τόν Πάπα στή Ρώμη
καί ἐκδίδει γλυκανάλατα δῆθεν καταπραϋντικά μηνύματα, δηλώ
νοντας ὅτι «κατανοεῖ» καί τή συνειδησιακή κρίση τῶν ἱερέων του,
ἀλλά καί τούς διαδηλωτές πού ἐκφράζουν τήν ἀγανάκτησή τους. Μ’
ἄλλα λόγια, κατανοεῖ τούς πάντες καί τά ἔχει μέ ὅλους καλά, ὅσο
λιάζεται στή Ρώμη και ξεναγεῖται στά ἀξιοθέατα. Ἐν τῶ μεταξύ, οἱ
πολῖτες τῆς Βρετανίας –οἱ ὄχι καί τόσο θρησκευόμενοι– ἀνησυχοῦν
γιά τήν κατάντια τῆς ἐκκλησίας τους πού τή θέλουν ἔστω καί σάν
θεσμό, ἔστω καί σάν ἀνάμνηση τοῦ μεγαλείου τῆς κάποτε δυνατῆς
αὐτοκρατορίας τους.
Ξέρω ὅτι θά βρεθοῦν κάποιοι νά ποῦν ὅτι αὐτές οἱ ἐκκλησίες
εἶναι αἱρετικές καί εἶναι φυσικό νά καταρρέουν ἔτσι. Ἡ δική μας
ὅμως Ἐκκλησία ἔχει τήν Ἀλήθεια καί θά μείνει στόν αἰῶνα.
Συμφωνῶ ἀπόλυτα. Τό ὅτι ὁ Θεός θά κρατήσει τήν Ἐκκλησία
Του στόν αἰῶνα, εἶναι βέβαιο. Τό τί κάνουμε ἐμεῖς ὅμως γιά νά τήν
γκρεμίσουμε, εἶναι δική μας εὐθύνη. Ἐμεῖς πού σφραγίσαμε τή δική
μας Μητρόπολη χωρίς να στήσουν διαδηλωτές τίς σκηνές τους ἀπ’
ἔξω.
Ἐμεῖς πού ἀφήνουμε τά σκάνδαλα τῶν κληρικῶν να συζητιοῦνται
στίς πλατεῖες τῶν χωριῶν καί στά καφενεῖα, χωρίς νά δίνουμε καμμία
σημασία.
Ἐμεῖς πού ἐξακολουθοῦμε νά ὁρίζουμε τίς ταρίφες, προκαλῶντας
τήν ἀγανάκτηση τῶν ἀνθρώπων, ἀγανάκτηση πού εἰσπράττουν οἱ
ἀφιλοκερδεῖς καί ἔντιμοι κληρικοί. Γιατί σ’αὐτούς προστρέχουν οἱ
ἄνθρωποι μέ ὅλο τό βάρος τῆς ἀγωνίας τους, «ὡς πρόβατα μή ἔχοντα
ποιμένα». Καί τί θά ἔχει να πεῖ ἕνας κληρικός στούς ἀνθρώπους πού
ἄκουσαν ἀπό ἐπισκοπικά χείλη ὅταν προσπάθησαν νά τοῦ ἐκφράσουν
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τό πῶς θέλουν τόν ποιμένα τους, πῶς θέλουν τόν ἐπίσκοπό τους: «νά
πᾶτε νά γίνεται παλαιοημερολογίτες»!
Ἔχει ξαναγραφτεῖ ποτέ στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἐπίσκοπος
νά προτρέπει τό ποίμνιό του νά γίνουν σχισματικοί; Ποιός εἶναι
αὐτός; Ποιός τοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά στέλνει «ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ»
στό Σχῖσμα, ψυχές «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε»; Τί εἶναι ὁ ἐπίσκοπος
χωρίς ποίμνιο; Ἀρχηγός πολιτικοῦ κόμματος πού διαγράφει τούς
διαφωνοῦντες; Ἤ πατέρας πού διαπαιδαγωγεῖ καί παρηγορεῖ καί
ἀπολογεῖται στά παιδιά του καί ἀπαντάει σέ ὅλες τίς ἀνησυχίες καί
τίς ἐρωτήσεις τους –ὅπως κάνουν οἱ πατεράδες– ἀκόμα κι ὅταν αὐτές
εἶναι ἀφελεῖς ἤ καί παιδαριώδεις;
Ὅπου ὁ Κλῆρος πρέπει νά μιλήσει καί νά ἀκουστεῖ καί νά
τραντάξει ὁ τόπος, πέφτει «ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή». Τίς κορῶνες τίς
κρατάει γιά τούς εὐγενεῖς καί ἥπιους ἀνθρώπους πού θά σεβαστοῦν
τό Σχῆμα, κι ὄχι τόν ἀνίκανο πού τό φοράει.
Μέχρι πότε ὅμως; Οἱ μέρες πού ζοῦμε εἶναι τόσο σημαντικές,
ὥστε θά πέσουν πάνω μας καί θά μᾶς σαρώσουν. Ἀκόμα καί ἀναστή
ματα πνευματικά κουράστηκαν ἀπό τήν ἐποχή μας, πόσο μᾶλλον τά
ἀσήμαντα ἀνθρωπάκια πού φουσκώνουν σάν διᾶνοι!
Ἕνας ἀπό τούς σύγχρονους μεγάλους ἁγίους, ὁ π. Σίμων Ἀρβα
νίτης, εἶχε –μέσα σ’ὅλες του τίς ἀρετές– καί τό ἑξῆς χαρακτηριστικό:
τόν βαθύ καί χωρίς ὅριο σεβασμό γιά τό Ἱερατικό Σχῆμα καί, δή, το
ἐπισκοπικό ἀξίωμα. Ποτέ του δέν ἀνέχτηκε κατηγορία γιά ἐπίσκοπο.
Πάντοτε νουθετοῦσε τά πνευματικά του παιδιά ὅτι ἔπρεπε νά σκε
πάσουν καί νά παραβλέψουν κάθε ἄτοπο πού ἔβλεπαν ἀπό ἱερεῖς
καί ἐπισκόπους καί νά μή διαδίδουν κατηγορίες καί σκάνδαλα. Εἶχε
ἀκούσει κι εἶχε σκεπάσει ἄπειρα πράγματα. Κι ὅμως, αὐτή ἡ μετά
τόν Ἅγιο Νικόλαο «εἰκόνα πρᾳότητος», ἔφτασε στό σημεῖο νά πεῖ
σέ ἐπίσκοπο: «δέν ἔχεις τίποτα μέσα σου»; Καί τό εἶπε μέ φωνή πού
ἀντιλάλησε στά γύρω βουνά!
Δυστυχῶς, οἱ προφῆτες σάν τόν Γέροντα π. Σίμωνα μᾶς ἄφησαν
μόνους. Κι ἔμεινε μόνον ὁ Ἅγιος Γρηγόριος νά μᾶς «παρηγορεῖ»,
λέγοντας: «Τά τῶν φίλων ἄπιστα. Τά τῆς Ἐκκλησίας ἀποίμαντα. Ὁ
πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσός οὐδαμοῦ, Χριστός καθεύδει...»
Ἄς μοῦ ἐπιτρέψει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος νά προσθέσω: Κι ἀλλίμονό
μας ὅταν ξυπνήσει!
Νινέττα Βολουδάκη
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πέφυγα μέχρι σήμερα νά σᾶς γράψω γιά πολιτικά ζητήματα. Ὄχι
διότι δέν ἐνδιαφέρομαι γιά τά πολιτικά. Ὁ Ἀριστοτέλης ἔλεγε
σωστά ἐξ ἄλλου ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι καθ’ ἐξοχήν «πολιτικόν ζῶον»
καί ἄρα ἔχει ἀπό τήν γέννησή του τήν ροπή πρός τά διαδραματιζόμενα
στήν πολιτεία. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά σκεπτόμουν ἁπλῶς, ὅτι καί ὁ Σωτήρας
μας, μολονότι γράφτηκε μέ τούς γονεῖς του ὡς «πολίτης» τῆς Βηθλεέμ,
προτίμησε ὅμως νά μή ἀσχοληθεῖ ἄμεσα μέ τά πολιτικά τῆς ἐποχῆς του.
Ἀκόμη καί τότε πού προκλήθηκε πρός τήν συζήτηση αὐτή, ξεχώριζε καθα
ρά τό θέμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό πολιτικό βίο. Καί τοῦτο
νομίζω, γιά νά μᾶς δείξει, ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δυνατή σέ
ὁποιοδήποτε πολιτικό σύστημα καί ὑπό ὁποιεσδήποτε πολιτικές συνθῆ
κες. Τά πολιτικά συστήματα ἔρχονται καί παρέρχονται, ὁ δέ Σωτήρας
Χριστός «μένει πάντοτε ὁ αὐτός εἰς τούς αἰώνας».
Τότε, γιατί ἄλλαξα ξαφνικά γνώμη σήμερα; Διότι ὁποιοδήποτε
ραδιόφωνο, ὁποιοδήποτε κανάλι τηλεόρασης ἀνοίγεις ἀκοῦς μονάχα
πολιτικές συζητήσεις. Λάθος, ὄχι συζητήσεις ἀνθρώπινες, πολιτισμένες,
ἀλλά κραυγές –μία πάνω στήν ἄλλη– ἔτσι ὥστε «μᾶλλον θόρυβος γίνεται»
παρά πληροφόρηση. Καί ἐπειδή ἀπό ὅλον τόν σάλαγο, ὅλο τό ἀλληλοκα
τηγορητήριο αὐτό δέν μποροῦσα νά καταλάβω ποιός φταίει γιά τήν
σημερινή κατάσταση τῆς χώρας, ἀποφάσισα νά σᾶς διαφωτίσω ἐγώ.

***

Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἀγαπᾶτε ἤ λατρεύετε τό διάβασμα, θυμᾶστε τά
βιβλία τοῦ Ἰουλίου Βέρν γιά «20000 λεῦγες κάτω ἀπό τήν θάλασσα» ἤ τό «Ἡ
Μυστηριώδης Νῆσος», στά ὁποῖα ἕνα ἀπό τά κεντρικά πρόσωπα ἦταν ὁ
καπετάνιος “Nemo”, πού στά λατινικά σημαίνει «Κανένας». Χρησιμοποιεῖ
δέ τό παρατσούκλι αὐτό γιά νά κρύψει τήν πραγματική του ταυτότητα.
Ἀλλά καί στά δημώδη μυθιστορήματα τῶν λαῶν τῶν Βαλκανίων καί τῆς
Ρωσίας συναντᾶμε κάποιο πρόσωπο –ὁ «Περιπαίχτης» ἤ ὁ «Πλακατζής»– ὁ
ρόλος τοῦ ὁποίου εἶναι νά τιμωρεῖ τούς ἀνθρώπους γιά τά λάθη τους. Αὐτός
δέ προσλαμβανόμενος κάποτε ὡς ἐργάτης ἀπό κάποιο κακό πλούσιο, τοῦ
εἶπε ὅτι ὀνομάζεται «Κανένας»! Καί τιμωρεῖ συχνά τόν ἀφέντη του γιά τήν
κακία του. Καί ὅταν ὁ ἀφέντης ἐρωτᾶται ἀπό τούς περαστικούς: «Ποιός
σέ βασανίζει; Ποιός φταίει;», ἐκεῖνος ἀπαντᾶ «Κανένας»! Καί ἀσφαλῶς οἱ
περαστικοί δέν τοῦ δίνουν σημασία, διότι οὐδείς τόν παίρνει στά σοβαρά.
Κανείς κύκλωπας δέν ἔδωσε ἐξ ἄλλου σημασία στόν Πολύφημο, ὅταν
αὐτός, τυφλωμένος ἀπό τόν Ὀδυσσέα, «τόν Οὖτιν», δηλαδή τόν «Κανένα»(Βλ.
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Ὀδύσσεια Ι, 366 ε.) καί τούς συντρόφους του, ξεσήκωσε ὁλόκληρο τό νησί
μέ τίς κραυγές του. Καί τοῦτο διότι, ὅταν τά ἀδέλφια του ρωτοῦσαν τόν
Πολύφημο, τόν κύκλωπα πού «δέν φοβόταν οὔτε τούς μακαρίους θεούς»,
«τί ἔπαθε» αὐτός, τούς ἀπαντοῦσε ὅτι μέ ἀπάτη τόν τύφλωσε ὁ «Κανένας».
Καί ἡ ἀπάντησή του ἀντί γιά λύπηση μόνο γέλια προκαλοῦσε στούς ἄλλους
κύκλωπες.
Ὅλα αὐτά τά τελευταῖα τριάντα χρόνια κι ἐμεῖς βάλαμε στήν ἐξουσία
τόν «Κανένα», τόσο στήν πολιτική ὅσο καί στήν πνευματική ζωή. Καί ὅταν
οἱ ξένοι μᾶς ρωτᾶνε: «Ποιός σᾶς ἔβαλε στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση χωρίς νά
εἶστε προετοιμασμένοι, χωρίς νά ἔχετε τήν κατάλληλη ἐνδυμασία;», ἐμεῖς
ἀπαντᾶμε μέ ἀμεριμνησία: «Κανένας»!
«Ποιός δέν φρόντισε –ἀφοῦ μπήκαμε ἔστω καί ὡς ρακοσυλλέκτες
στήν Εὐρώπη– νά μᾶς προσκομίσει τήν τόσο ὑποσχεθεῖσα εὐρωπαϊκή
ἐνδυμασία;». «Κανένας»!
«Ποιός σκόρπιζε χωρίς προγραμματισμό ὁλόκληρη τήν βοήθεια τῆς
Εὐρώπης πρός τήν χώρα σας;» «Κανένας»!
«Ποιός παρέβλεψε τόσο καιρό τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς χώρας;»
«Κανένας»!
«Ποιός ἔφαγε τήν περιουσία τῶν ἀσφαλιστικῶν Ταμείων, παίζοντάς
την σέ χρηματιστήρια, ἤ διορίζοντας χειροκροτητές ἤ βγάζοντας
τριαντάχρονα στήν σύνταξη μόνο καί μόνο ἐπειδή εἶχαν μπάρμπα στήν
κορόνα;» «Κανένας»!
«Ποιός ἔφαγε –καί μάλιστα δύο φορές– τά λεφτά γιά τό Κτηματολόγιο
καί ἄφησε τά αὐθαίρετα νά πνίγουν τό λεκανοπέδιο;» «Κανένας»!
«Ποιός ἤθελε ὁπωσδήποτε τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, νά ξοδευθοῦν
δισεκατομμύρια, γνωρίζοντας μάλιστα ἐκ τῶν προτέρων ὅτι τό ταμεῖο τοῦ
κράτους εἶναι μεῖον;» «Κανένας»!
«Ποιός τιμωρήθηκε ποτέ γιά τίς μίζες καί τίς ἀπάτες πού ἔγιναν ὅλο
αὐτό τόν καιρό στήν χώρα αὐτή;» «Κανένας»!
«Ποιός ἑκατομμυριοῦχος πιάστηκε ἐπειδή φοροδιέφευγε ἤ διότι
δέν πλήρωσε τίς ὀφειλόμενες εἰσφορές τῶν ἐργατῶν του στά Ταμεῖα, ἀλλά
ἀντιθέτως κυνηγοῦσαν τόν φουκαρά Γιάννη Ἀγιάννη;» «Κανένας»!
«Ποιός ἀγνοεῖ τόν «φτωχό» ἑκατομμυριοῦχο καί στύβει καί τήν
τελευταῖα δεκάρα τοῦ πραγματικοῦ ἐνδεή;» «Κανένας»!
«Ποιός ξεζουμίζει σήμερα τόν κόσμο γιά νά σταθεῖ δῆθεν ἡ χώρα ξανά
στά πόδια της;» «Κανένας»!
Καί ὅπως στό παραμύθι, οἱ περαστικοί, τά «ἀδέλφιά μας εὐρωπαῖοι
κύκλωπες» ἀκοῦνε τά βογκητά μας, βλέπουν τά δάκρυά μας, κατανοοῦν τά
χάλια μας, ἀλλά μᾶς προσπερνᾶνε ἐφ ὅσον «κανένας» δέν φταίει!
Ἡ μόνη μας λύση εἶναι ἀπό ἐδῶ κι ἐμπρός νά ἐξετάζουμε ἐπακριβῶς
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τήν ταυτότητα ἐκείνων στά χέρια τῶν ὁποίων ἐμπιστευόμαστε τήν τύχη μας
καί τήν μοίρα τῶν παιδιῶν μας καί νά μήν ἀφήσουμε ποτέ ἄλλον «Κανένα»
νά μᾶς περιπαίζει!...
π. Ἠλίας Φρατσέας

Σήμερα εἶναι πιό ἐπίκαιρο

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1943!
Ἀντιγράφουμε ἀπό τό περιοδικό «ΖΩΗ» τῆς 1ης Δεκεμβρίου
1943 ἕνα κείμενο, πού ἄν ἐγράφετο σήμερα δέν θά μποροῦσε νά
γραφῆ διαφορετικά:

Δ

«ύσκολοι καιροί προβάλλουν μεγάλας ἀξιώσεις. Ἀναγκάζουν
τόν ἄνθρωπον νά ἀνοίξῃ τά μάτια του, νά ἰδῇ καθαρά τήν
πραγματικότητα, νά ξεχωρίσῃ τό ψέμμα ἀπό τήν ἀλήθειαν, τό
ἀρρωστημένο ἀπό τό ὑγιές πού ἀντέχει εἰς τόν ἔλεγχον τῆς δοκιμασίας.
Καί μιά τέτοια δοκιμασία εἶναι οἱ δύσκολοι καιροί πού περνᾷ ἡ
ἀνθρωπότης εἰς τήν ἐποχήν μας. Μᾶς δίδουν τήν εὐκαιρίαν νά κάμωμεν
ἕνα ξεκαθάρισμα μέσα μας, νά ἐλέγξωμεν τά βασικά θεμέλια τῆς ζωῆς
μας, νά πετάξωμεν ὅ,τι ψεύτικο μᾶς εἶχε ξεγελάσει, νά ἰδοῦμε τώρα,
καθαρώτερα ἀπό ἄλλοτε, τόν δρόμο μας. Εὐτυχισμένοι ὅσοι κάμουν
μέσα των ἕνα τέτοιον σωτήριον ἔλεγχον. Καί ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους
πού οὔτε οἱ σημερινοί καιροί δέν θά μπορέσουν νά τούς ξυπνήσουν ἀπό
τήν μοιρολατρική ξενοιασιά τους.
Ἐνθυμούμεθα ὅλοι ποῦ ἐζήτησεν ὁ ἄνθρωπος νά θεμελιώσῃ
τήν ζωήν του εἰς τάς τελευταίας δεκαετίας. Προσεδέθη τυφλά εἰς τόν
περίφημον μοντέρνον ὑπερπολιτισμόν τῆς Εὐρώπης τοῦ 19ου καί τοῦ
20ου αἰῶνος, ὅπως τοὐλάχιστον τόν ἐφαντάζοντο τόν πολιτισμόν αὐτόν
μερικοί ὑπερμοντέρνοι κύριοι ἤ κυρίες πού ἔδιδαν τό σύνθημα εἰς τήν
κοινωνικήν μας ζωήν. Καί πολλοί ἀπό ἡμᾶς, «διαβασμένοι» ἀλλά καί
ἀγράμματοι, πλούσιοι καί «ἀριστοκράται», ἀλλά ἀκόμη καί γυναικοῦλες
τοῦ λαοῦ, ζαλισμένοι ἀπό τόν θόρυβον αὐτόν χωρίς καλά-καλά νά
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ξεύρωμε περί τίνος πρόκειται, ἕνα μόνον εἴχαμεν ὁδηγόν: τό κτυποκάρδι
μήπως φανοῦμε καθυστερημένοι εἰς τά μάτια τῶν ἄλλων. Ἔτσι ἐμπήκαμε,
μία μεγάλη μερίς τοῦ λαοῦ μας, εἰς τό ρεῦμα τῆς ἀποστασίας καί τῆς
ἀπαρνήσεως κάθε πνευματικῆς ἀξίας πού ἀποτελεῖ τό θεμέλιον τῆς
ἀνθρωπίνης ζωῆς. Βεβαίως δέν λησμονοῦμεν καθόλου τήν μερίδα τῶν
πιστῶν, μερίδα πού διαρκῶς αὐξάνει καί εἰς ἀριθμόν καί εἰς ἐπίγνωσιν καί
εἰς εὐεργετικήν ἐπίδρασιν μέσα εἰς τήν κοινωνίαν μας. Ἀλλά γεγονός εἶναι
ὅτι κατά τό μεγαλύτερο μέρος ἀφήσαμεν σιγά-σιγά νά ξεθωριάσῃ, ἄν ὄχι
ἐντελῶς νά ἐξαφανισθῇ, ἡ πίστις μας, ἡ μόνη δύναμις πού ἠμποροῦσε νά
κάνῃ τόν ἄνθρωπον πραγματικόν ἄνθρωπον. Μέσα εἰς τήν φανταστικήν
πανσοφίαν μας ἐκοροϊδέψαμε, πολλοί ἀπό ἡμᾶς, τήν πίστιν ἐκείνην πού
ἐδόξασε τό ἔθνος μας· τήν χριστιανικήν πίστιν, ἡ ὁποία θησαυρισμένη
ἀπό τήν Ἐκκλησίαν μας –καί τί δέν τῆς ὀφείλομεν!- ἦταν τό μόνο μας
στήριγμα εἰς αἰῶνας μαύρους. Ἀφήσαμε καί ἡμεῖς, μαζί μέ ἄλλους λαούς,
νά σαγηνευθοῦμε ἀπό τά τραγούδια πού μᾶς ἔλεγαν νά κλωτσήσωμε
τόν ἠθικόν μας ὁπλισμόν, διά νά ἀκολουθήσωμεν τρόπους ζωῆς νέους
τάχα, δηλαδή νά γυρίσωμεν εἰς τόν ἄνθρωπον τῶν σπηλαίων, καί οὔτε
κἄν εἰς αὐτόν, ἀλλά εἰς κἄτι πού ἦτο αὐτό τοῦτο ἐκφυλισμός. Σύμβολον
τοῦ πολιτισμοῦ μας ἐβάλαμεν τό ἄλογον ζῶον πού ποτέ δέν σηκώνει τό
βλέμμα πρός τόν οὐρανόν.
Ἐθαμπωθήκαμε ἀπό τήν κάποιαν τεχνικήν πρόοδον πού εἴδαμε τόν
τελευταῖον καιρόν καί ἐνομίσαμεν ὅτι, ἐπειδή ἀπεκτήσαμεν ταχυκίνητα
βαπόρια καί σιδηροδρόμους, καί ἀεροπλάνα καί τηλέφωνα καί
ραδιόφωνα, δι’ αὐτό δέν μᾶς χρειάζονται πλέον οἱ ἠθικοί χαρακτῆρες, ἡ
ψυχή ἡ γεμάτη ἀγάπην, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐντιμότης, ἡ ἐμπιστοσύνη εἰς τάς
σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἡ αὐτοθυσία τοῦ ἑνός χάριν τοῦ συνόλου.
Ἤ, ἐνομίσαμεν ὅτι ὅλα αὐτά θά τά ἀποκτήσωμεν μέ τά κάρβουνα τῶν
βαποριῶν μας ἤ μέ τήν βενζίνην τῶν αὐτοκινήτων μας!
Καί γιατί ὅλα αὐτά; Γιατί νά πετάξωμεν ἕνα πνευματικόν θησαυρόν
πού τόσαι γενεαί ἐπάλαιψαν, ἐθυσιάσθησαν, διά νά μᾶς τόν παραδώσουν;
Μά ἐδῶ εἶναι ἀκριβῶς τό τραγικώτερον: ὅτι δηλαδή εἰς τό ἐρώτημα
αὐτό δέν ὑπάρχει ἀπάντησις. Ἐσπρώξαμεν ὁ ἕνας τόν ἄλλον μας στήν
ἄβυσσον τῆς πνευματικῆς χρεωκοπίας, χωρίς νά ξεύρωμε καλά-καλά
τό γιατί.
Ἐνομίσαμεν ὅτι τό πνευματικόν αὐτό καί ἠθικόν ξεθεμέλιωμα ἀποτελεῖ
τήν ... ἐπιστήμην! Δύσπιστοι εἰς τοῦ Εὐαγγελίου τήν φωνήν, πού τήν
ἐπεβεβαίωσε τό αἷμα τῶν εὐγενεστάτων παιδιῶν τῆς ἀνθρωπότητος, τῶν
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μαρτύρων τό αἷμα, ἐδώσαμεν ὅλην μας τήν εὐπιστίαν διά νά ἀκούσωμεν
τήν ἀσύδοτον ἀρνητικήν φωνήν ἀνθρώπων, πού ὄχι μόνον δέν ἦσαν
ἐκπρόσωποι τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά ἦσαν ἐντελῶς ξένοι πρός τόν τρόπον μέ
τόν ὁποῖον ἡ ἀληθινή ἐπιστήμη ἀτενίζει τά μεγάλα προβλήματα τῆς ζωῆς.
Καμμία ποτέ ἐπιστήμη δέν ἐπεχείρησε νά ἀμφισβητήσῃ τήν χριστιανικήν
Ἀλήθειαν ἁπλούστατα, διότι ἡ ἀληθινή ἐπιστήμη πού γνωρίζει τά ὅρια
τῆς ἐρεύνης της, ἠξεύρει ὅτι δέν ἠμπορεῖ νά εἰσέλθῃ εἰς τά ὑπερβατικά
προβλήματα τοῦ κόσμου πού εἶναι τό περιεχόμενον τῆς χριστιανικῆς
πίστεως. Καί ἀκριβῶς μέ τήν πρόοδον τῆς ἐπιστήμης ἔχουν καταντήσει
καταγέλαστα τά ἀσύδοτα ἐκεῖνα φανταχτερά καυχησιολογήματα, οἱ
θόρυβοι ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία τάχα ἔλυσε ὅλα τά ζητήματα
πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπον. Ὅσον προοδεύει ἡ ἐπιστήμη, τόσον
ἐννοεῖ πόσον περιωρισμένον εἶναι τό πεδίον τῶν ἐρευνῶν της. Καί οἱ
ἐπιστήμονες ἀρχίζουν νά ἀμφιβάλλουν ἄν ἠμπορεῖ ἡ ἐπιστήμη νά δώσῃ
ἱκανοποιητικήν λύσιν, ὄχι πλέον εἰς τά μεγάλα μεταφυσικά προβλήματα,
ἀλλά καί εἰς στοιχειώδη ζητήματα τά ὁποῖα εἶναι μέσα εἰς αὐτό τό πεδίον
τῶν ἐρευνῶν της. Καί δι’ αὐτό ἡ νεωτέρα ἐπιστήμη διά τῶν ἐκλεκτοτέρων
ἐκπροσώπων της, εἰς τήν χριστιανικήν πίστιν παραπέμπει ἐκείνους πού
τήν ἐρωτοῦν διά τά βασικά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου.
Καί, διά νά ἀφήσωμεν κατά μέρος τόσα καί τόσα παραστρατήματα
εἰς τά ὁποῖα ἡ ἀπάρνησις αὐτή τῆς χριστιανικῆς πίστεως μᾶς ὡδήγησε,
διά νά ἀφήσωμεν τό κατάντημα τῆς γυναίκας, τό ξέφτισμα τῆς
προσωπικότητος τοῦ νεωτέρου ἐπιστήμονος καί τῆς δυνάμεώς του εἰς
τήν κοινωνίαν, τό ξεχαρβάλωμα εἰς τάς συναλλαγάς μας, ἄς μείνωμεν
μίαν στιγμήν εἰς τήν νεότητα. Λοιπόν, τί ἐκάναμε διά τήν νεότητα; Ἀπό
τήν μικροτέραν ἡλικίαν τῆς ἐκόψαμεν τήν δύναμιν διά τό εὐγενές, διά
τό ἀνώτερον. Τῆς ἐσκεπάσαμε τά μάτια, ὥστε νά βλέπῃ μόνον πρός τά
κάτω, ποτέ πρός τά ἐπάνω. Καί, τό ἀκόμη φοβερώτερον, τῆς εἴπαμε
ὅτι τάχα ἀποτελεῖ κίνδυνον διά τήν ὑγείαν της ἡ χριστιανική ἠθική, ἡ
ἠθική πού ἐξέθρεψε τάς αἰωνοβίους γενεάς μέ τά ἀτσαλένια νεῦρα, διότι,
βλέπετε, κατά τήν γνώμην τους, βοηθεῖ εἰς τήν ὑγείαν τῆς νεότητος ὁ βίος
μέ τό νέον ἀντιχριστιανικόν μοντέλο, ὁ ξεπλυμένος βίος τοῦ ξενυχτιοῦ,
ἡ ζωή τοῦ ἀδεσμεύτου πάθους, ἡ ζωή τῶν εἰκοσιπενταετῶν γερόντων,
τῶν παντοειδῶν μπλαζέδων. Τέτοιους ἀνθρώπους-ράκη ἔδωσαν εἰς τήν
νεότητα ὡς πρότυπο διότι τάχα αὐτό θέλει ἡ ἐπιστήμη, ἡ πρόοδος καί ὁ
εἰκοστός αἰών!
Καί ἡ συνέχεια ἦτο ἀνεμπόδιστος. Ἕνα μηδενικό ἤρχισε νά γίνεται
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τό ἰδανικόν τοῦ ἀνθρώπου. Τίποτε ὁ Θεός, τίποτε τό Εὐαγγέλιον, τίποτε
ἡ ἠθική, τίποτε ἡ τιμιότης, τίποτε τό καθῆκον, τίποτε ἡ οἰκογένεια, τίποτε
ἡ τιμή καί ἡ ἀγάπη τῶν συζύγων, τίποτε οἱ γονεῖς, τίποτε τά παιδιά,
τίποτε ὅ,τι δήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τό τυφλόν, τό κτηνῶδες «ἐγώ». Πῶς
τώρα μέ ὅλα αὐτά τά «τίποτε» ἐπρόκειτο ὁ ἄνθρωπος νά κτίσῃ τόν
πολιτισμόν του καί τήν εὐτυχίαν του, αὐτό εἶναι κἄτι, πού ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος μέ ὅλην τήν πολυθόρυβον σοφίαν του δέν τό ἐσκέφθηκε. Καί τό
ἀποτέλεσμα... μά ποιό ἄλλο θά ἦτο παρά τό χάος; Προσανατολισμένος
πρός τήν ἄρνησιν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔτρεχε πρός τό χάος μέ ὅλην
τήν ταχύτητα τῶν ἀεροδυναμικῶν αὐτοκινήτων του!
Καί εἰς τήν ἀρχήν μέν ἴσως θά ἐπεκαλεῖτο κανείς ὡς δικαιολογίαν
τήν ἄγνοιαν, τήν παραπλάνησιν ἀπό τό ἐξωτερικόν φτιασίδι τῆς
ἀρνήσεως. Τώρα ὅμως πού ἐδοκιμάσαμε εἰς τά πράγματα τί θά εἰπῇ νά
ἀρνηθῇ ἕνα ἄτομον ἤ μία μερίς τῆς κοινωνίας τήν χριστιανικήν πίστιν
καί τήν χριστιανικήν ἠθικήν· τώρα πού ἡ πραγματικότης μᾶς δείχνει τῆς
ἀντιχριστιανικῆς ἀποστασίας τό κατάντημα· τώρα ἡ εὐθύνη μας καί
ἀπέναντι τοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἀπέναντι τῆς κοινωνίας καί τοῦ ἔθνους
μας εἶναι μεγάλη, εἶναι τεράστια. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι πλέον νά ἰδοῦμε
μέ ἀπροκατάληπτο μάτι τήν ἀλήθειαν καί νά τήν ὁμολογήσωμεν τήν
ἀλήθειαν. Νά ὁμολογήσωμεν μέσα μας καί νά διακηρύξωμεν εἰς τό
περιβάλλον μας, πόσον ψεύτικη καί καταστρεπτική ὑπῆρξεν ἡ ἀπάρνησις
τῆς πίστεως, τό σκόρπισμα τοῦ πνευματικοῦ μας θησαυροῦ, τό γκρέμισμα
τοῦ στηρίγματος τῆς ζωῆς μας.
Ἀλλ’ ἡ ὁμολογία αὐτή δέν ἀρκεῖ. Διά νά μή μείνῃ ἄγονος θρηνολογία
πρέπει νά ὁλοκληρωθῇ. Ὅποιος ὁμολογεῖ ὅτι ἀπεμακρύνθημεν –οἱ
σύγχρονοι ἄνθρωποι- ἀπό τήν ἀλήθειαν, πρέπει νά ἐπιστρέψῃ ἀμέσως
καί χωρίς δισταγμόν εἰς τήν ἀλήθειαν. Πρέπει ὅλοι νά ἐπιστρέψωμεν εἰς
Ἐκεῖνον πού εἶναι τῆς Ἀληθείας ἡ Πηγή καί ἡ ἐνσάρκωσις. Πρέπει νά
ἐπιστρέψωμεν εἰς τόν Χριστόν, ὁ ὁποῖος δύο χιλιάδες χρόνια τώρα ὁμιλεῖ
πρός τήν ἀνθρωπότητα καί τῆς δείχνει τόν δρόμον τῆς σωτηρίας, τῆς
ζωῆς, τῆς εὐτυχίας, καί ὁ ὁποῖος καί τώρα ὁμιλεῖ εἰς τόν ἄνθρωπον τοῦ
1943 καί τοῦ 1944 καί ὅλων τῶν γενεῶν ὅπου θά ἀκολουθήσουν. Πρέπει
ὅλοι νά ἐπιστρέψωμεν μέ ὅλην μας τήν καρδιά εἰς Ἐκεῖνον, πού ἡ φωνή του,
ὅπως μαρτυρεῖ δύο χιλιάδων ἐτῶν πανανθρωπίνη πεῖρα, εἶναι ἡ φωνή τῆς
ἀληθείας, τῆς ἀληθείας πού σώζει. Ἐνῷ ἡ ἰδία πάλιν πεῖρα μαρτυρεῖ ὅτι
κάθε ἀντίθετος φωνή εἶναι τό ψέμμα, πού φέρνει εἰς τό τέλος τόν πόνον,
τήν καταστροφήν, τόν θάνατον. Πρέπει νά ἐπιστρέψωμεν ὅλοι μας εἰς
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Ἐκεῖνον τοῦ ὁποίου ἡ ζωή εἶναι τό μόνον ὑπόδειγμα διά τήν ζωήν μας.
Ἐκεῖνον πού ἀπέθανεν ἐπάνω εἰς τόν σταυρόν διά νά νοιώσωμεν ἡμεῖς
τήν χαράν νά γαλβανίζῃ τήν ὑπόστασίν μας. Ἐκεῖνον πού ἡ Ἀνάστασίς
Του, τό μεγαλύτερον γεγονός εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, εἶναι
ἡ μόνη ἐγγύησις ὅτι τό φῶς εἶναι ἀνώτερον ἀπό τό σκοτάδι, ἡ ἀλήθεια
ὑπερνικᾷ τό ψέμμα, καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι καμωμένος διά τό φῶς τῆς
ζωῆς καί ὄχι διά τό σκοτάδι τῆς ψευτιᾶς καί τοῦ θανάτου.
Καί πρέπει ἀκόμη κάθε ἕνας ἀπό ἡμᾶς τήν πίστιν του νά μήν τήν
θεωρήσῃ ἀτομικήν του μόνον ὑπόθεσιν, ἀλλά νά τήν ὁμολογήσῃ μέ
ἀνδρισμόν καί παρρησίαν εἰς τό περιβάλλον του. Κάθε Ἕλλην πρέπει νά
γίνῃ ἐργάτης τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἔθνους του. Ἡ τόσον
ἐνθαρρυντική καί τόσον πλουσία εἰς καρπούς ἐργασία πού συντελεῖται
μέσα εἰς τόν λαόν μας μέ τό κήρυγμα, μέ τό χριστιανικόν ἔντυπον, μέ
τό κατηχητικόν σχολεῖον, πρέπει νά συμπληρωθῇ μέ τήν προσωπικήν
συμβολήν κάθε ἑνός πού ἐγνώρισε τήν ἀλήθειαν, χωρίς καμμίαν ἐξαίρεσιν.
Τονίζομεν, κάθε ἕνας ἀπό ἡμᾶς, διότι εἶναι ἀποκοιμιστική, εἶναι ὀλεθρία
πρόφασις τό νά ρίχνωμεν τό χρέος αὐτό εἰς τούς ἄλλους καί ἡμεῖς νά
μένωμεν ἄπρακτοι μέ τήν ἄγονον γκρίνια μας διά τό «κατάντημα τῆς
κοινωνίας». Πρέπει ὁ καθένας ἀπό ἡμᾶς νά γίνῃ, καί ἠμπορεῖ νά γίνῃ
ἅμα τό θέλει, ἐργαστήριον πνευματικῆς ἐξυγιάνσεως τῆς κοινωνίας μας.
Μέ αὐτόν τόν τρόπον ὁ καθένας μας καί ὁ πιό ἀσήμαντος φαινομενικῶς
θά γίνῃ καί διά τόν ἑαυτόν του, διά τό περιβάλλον του καί διά τό ἔθνος
μας ὁδηγός πρός τήν ζωήν, πρός τήν χαράν, πρός τήν εὐτυχίαν. Μέ
αὐτόν τόν τρόπον θά ξαναβροῦμε τόν προσανατολισμόν μας. Μόνον
ὁ ἄνθρωπος πού θά νοιώσῃ μέσα του τήν δύναμιν τῆς πίστεως εἰς τόν
Χριστόν, ξεύρει τόν δρόμον πρός τήν ἐπιτυχημένην ζωήν, τόν πολιτισμόν,
τήν εὐτυχίαν.
Φθάνει πλέον ἡ ἀποστασία. Ἀρκετά τήν ἐδοκιμάσαμεν, αὐτήν
καί τάς πικράς ἀπογοητεύσεις της! Καιρός νά ἐπιστρέψωμεν, χωρίς
ἀναβολήν, εἰς τήν Πηγήν τῆς Ζωῆς.
Καιρός νά ἐπιστρέψωμεν εἰς τόν Χριστόν!
Κάθε στροφή ἑνός ἀπό ἡμᾶς πρός τόν Χριστόν εἶναι ἕνα βῆμα τοῦ
ἔθνους μας ὁλοκλήρου πρός τήν εὐτυχίαν.
Καί πρέπει νά δώσωμεν ὅλοι μας εἰς τόν ἑαυτόν μας καί εἰς τό ἔθνος
μας τήν εὐτυχίαν αὐτήν».
Γιά την ἀντιγραφή ἀπό τό περιοδικό «ΖΩΗ»
Ἀφροδίτη Κανταράκη
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ιά ἀκόμη αἴτηση γιά διαζύγιο.
«Μέ πῆρε –λέγει ἡ γυναίκα πού τό ζητᾶ– μέ ἔρωτα. Μ’
ἀγαποῦσε τόσο πολύ τότε –φυλάω ἀκόμη μερικά ἀπό τά
γράμματα πού μοὔγραφε τότε γεμάτα ἀπό γλυκά λόγια καί πάθος–
τώρα μέ ἀποστρέφεται, μοῦ κάνει ἀπιστίες, μέ δέρνει καί μέ χτυπᾶ
γιά νά φύγω καί νά ζήση μέ κείνη πού ἀγαπᾶ τώρα...».
Πέθανε λοιπόν – σκέπτομαι – τόσο γρήγορα ἡ ἀγάπη στίς δυό
αὐτές νεαρές ἀκόμη ὑπάρξεις; Τόσο γρήγορα λοιπόν φθείρεται καί
κουράζεται ἡ ἀνθρώπινη καρδιά; Ὄχι δέν πεθαίνει τόσο γρήγορα ἡ
ἀγάπη. Ἀλλά στήν περίπτωση αὐτή δέν ὑπῆρχε ἀγάπη, ὑπῆρχε μόνον
ἕνα τυφλό αἴσθημα ἤ ἕνας κατώτερος πόθος, πού ὅταν κουράστηκε
ἐξατμίσθηκε καί χάθηκε. Καί θέλω νά τονίσω ἀκριβῶς αὐτό ἐδῶ: Κάθε
αἴσθημα καί κάθε πόθος πού αἰσθάνεται ὁ ἄνδρας γιά τή γυναίκα ἤ ἡ
γυναῖκα γιά τόν ἄνδρα, δέν εἶναι ἀγάπη. Βέβαια ἡ σωματική ὀμορφιά
ἤ ἡ ψυχική γλυκάδα τοῦ ἄλλου φύλου μπορεῖ νά κάμη μιά αἴσθηση
στήν καρδιά μας καί νά μᾶς γεννήση μιά συμπάθεια.
Μά ἡ συμπάθεια αὐτή μπορεῖ νά εἶναι καθαρά σαρκικός πόθος
πού ἐκφράζει τή βιολογική ἀπαίτηση τοῦ φύλου. Ἤ μπορεῖ νά εἶναι
 ὅπως λέγει ἡ ψυχολογία – προβολή τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μας στήν
εἰκόνα τοῦ ἄλλου, δηλαδή νά νομίζωμε ὅτι ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα πού
ἀγαποῦμε ἔχει κεῖνα ἀκριβῶς τά δῶρα καί τά χαρίσματα πού θέλαμε
μεῖς νά ἔχη σάν ἰδανικό πρόσωπο πλασμένο μέσα στή φαντασία μας.
Ἤ μπορεῖ ἀκόμη νά εἶναι μιά λατρεία τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μας στό
πρόσωπο ἐκεῖνο π’ ἀγαποῦμε. Ἤ τέλος πάντων μπορεῖ νά εἶναι μιά
σύνθεση ἀπ’ ὅλα αὐτά πού γεμίζει καί καταγοητεύει τήν ὕπαρξή μας
καί νομίζομε πώς ἀγαποῦμε ἤ μᾶς ἀγαποῦν.
Ὅμως καθένα ἀπ’ αὐτά κι’ ὅλα μαζί δέν εἶναι ἀκόμη ἀγάπη. Γιατί
ἡ ἀληθινή καί γνήσια ἀγάπη δέν εἶναι οὔτε πάθος, οὔτε πόθος, οὔτε
συμφέρον, οὔτε ὄνειρο καί φαντασία, ἀλλά πραγματική ἐκτίμηση καί
βαθύς σεβασμός τῆς προσωπικότητος τοῦ ἄλλου. Βέβαια μποροῦμε
ν’ ἀρχίσωμε μέ μιά φιλία, μέ μιά συμπάθεια, μέ ἕνα «ἔρωτα» ὅπως λέμε
στίς περιπτώσεις αὐτές, ὅλα ὅμως αὐτά προϋποθέτουν πώς θἄχωμε
μιά δύναμη καί μιά ἀνωτερότητα νά προχωρήσωμε πλειό πέρα ἀπ’
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αὐτά καί νά φθάσωμε στήν ἀληθινή κατανόηση καί στόν πραγματικό
σεβασμό τοῦ ἀγαπημένου προσώπου. Ἀλλά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέν
ἔχουν δυστυχῶς οὔτε τή δύναμη οὔτε τήν εὐγένεια νά ξεπεράσουνε
αὐτές τίς κατώτερες μορφές τῆς ἀγάπης καί νά φθάσουν στό ἀληθινό
της βίωμα. Γι’ αὐτό καί δέν διστάζομε νά ποῦμε σ’ ὅλους πού θέλουν
κι’ ἐπιχειροῦν νά ἀγαποῦν ἤ νά ἀγαπῶνται πώς δέν εἶναι σωστό
νά λερώνωμε τό ὑψηλό νόημα τῆς ἀγάπης μέ τά πάθη μας καί τίς
ἀδυναμίες μας, κι’εἶναι καλύτερο νά μήν ἐπιχειροῦμε ποτέ ἐκεῖνο
γιά τό ὁποῖο δέν εἴμεθα ἄξιοι.
Ἀλλά πολλοί πάλι μποροῦνε ν’ ἀποροῦνε μ’ αὐτά πού γράφομε
καί νά μᾶς ποῦνε: «Ὥστε ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πού σ’ ὅλο τόν
κόσμο ἀγαποῦν δέν ἔχουνε ἀληθινή ἀγάπη;» Κι’ ἐγώ δέν ἀρνοῦμαι
τήν ὕπαρξή της. Ὑπάρχει, πάντα μιά ἀγάπη σαρκική ἤ φυσική ἤ
ἄν θέλετε εἰδωλολατρική, κατά τό νόημα πού τῆς δίδει περίπου ὁ
ἀρχαῖος Ἑλληνικός «ἔρως». Ὅμως κι’ ὁ δυνατώτερος ἀκόμη εἰδωλολα
τρικός «ἔρως» δέν εἶναι τίποτα ἄν δέν πάρη μέσα του ἐκεῖνο τό
ἰδιαίτερο γνώρισμα πού δίνει στόν ἄνθρωπο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού
ὅλα τά πράγματα μέσα στή φύση καί στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου τά
μεταμορφώνει, τά ἐξευγενίζει, τά ἐξαγνίζει καί τά κάνει ὄμορφα κι’
αἰώνια.
Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅπως δέχεται δογματικά ἡ ἁγία Ἐκκλησία
μας δέν ἐμποδίζει καί δέν καταστρέφει ποτέ τίς φυσικές καί αἰώνιες
ῤοπές τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, τίς ἐξευγενίζει ὅμως καί τίς ἐξαγνίζει
καί δέν εἶναι σωστό νά τή φοβούμαστε καί ν’ ἀποκόπτωμε τή ζωή καί
τήν καρδιά μας ἀπό τήν ἐπίδρασή της.
Ἔτσι μέσα στήν ἴδια τήν Ἁγία Γραφή καί σ’ ὅλη τήν Ἐκκλησιαστι
κή Ἱστορία καί Κοινωνία μποροῦμε νά συναντήσωμε ὑπέροχα παρα
δείγματα ἀγαπημένων προσώπων, ἀνδρογύνων καί φίλων πού θέσανε
τά σκιρτήματα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς των πάνω στό στῆθος τοῦ
Θεοῦ καί τά ξαναπήρανε πίσω στή ζωή ἁγνότερα καί δυνατώτερα.
Κι’ ἄν ἡ παγκόσμια ἐξωχριστιανική φιλολογία ἔχει εἰδύλλια
κι’ ἀγάπες πού προκαλοῦνε δάκρυα καί θαυμασμούς, μπορεῖ κανείς
ὡστόσο καί κάτω ἀπό τή σκιά τοῦ Σταυροῦ νά συναντήση τίς βαθύ
τερες, τίς μυστικώτερες μά καί τίς γοητευτικώτερες ἀγάπες.
Ἀπό τότε ὅμως πού μιά νέα εἰδωλολατρεία μπαίνει πάλι στίς
καρδιές καί στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀγάπη ξεπέφτει κάθε μέρα
καί περισσότερο καί γίνεται ἀνούσιο καί ρυπαρό πρᾶγμα. Νά γιατί
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ζητοῦμε σήμερο νά ξαναγυρίση ὁ ἄνθρωπος στή χάρη τοῦ Θεοῦ καί
νά γνωρίση ἐκεῖνο τόν ὄμορφο καινούργιο κόσμο ἀγάπης καί ζωῆς
πού ξυπνᾶ καί μεγαλώνει μέσα μας μ’ αὐτήν.
Ἄς λένε ὅ,τι θέλουν οἱ φιλόσοφοι καί οἱ ψυχολόγοι. Ἄς γράφουνε
ὅτι μποροῦνε οἱ ποιητές καί οἱ ρωμαντσογράφοι. Ἄς τραγουδοῦνε
ὅσα θέλουνε γιά τήν ἀγάπη οἱ κανταδόροι τῆς ἀγάπης. Τήν ἀληθινή
ἀγάπη θά τή νοιώσουν καί θά τή ζήσουν μόνο ἐκεῖνοι πού θά τήν
ἐμπνευσθοῦνε ἀπό τό «Θεόν τῆς Ἀγάπης», ἀπό Κεῖνον ποὔπλασε καί
τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀγάπη του καί τήν καρδιά του.
Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου
Εἰρηναῖος
Σημ.: Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου «Πρός ἕνα Χριστιανικό Γάμο», Χανιά 1960.

ΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»
ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ;

Τζώρτζ Ὄργουελ γράφει σέ κάποιο ἔργο του ὅτι «ἡ πολιτική γλῶσσα
ἔχει σχεδιαστεῖ γιά νά κάνει τά ψέμματα νά μοιάζουν μέ ἀλήθεια
καί τό ἔγκλημα νά παρουσιάζεται ἄξιο σεβασμοῦ»!
Ἡ ἀλήθεια τῶν γραφομένων τοῦ Ὄργουελ εἶναι γεγονός πού
ἐπιβεβαιώνεται περίτρανα, μεταξύ τῶν ἄλλων καί στήν πρακτική πού
ἐφαρμόζουν οἱ “ἀνεπτυγμένες χῶρες” τοῦ κόσμου, σχετικά μέ τά
δικαιώματα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Ἐνῶ οἱ περισσότερες ἀπό τίς χῶρες
αὐτές ἀναγνωρίζουν τό ἔμβρυο ὡς πρόσωπο μέ δικαιώματα καί ἀξία,
ἐν τούτοις δέν σέβονται τήν ἐμβρυακή μορφή ζωῆς. Μέ τούς νόμους δέ
πού θεσπίζουν, ἀποφασίζουν γιά τή θανάτωση ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων
προτοῦ ἀκόμα ἀντικρύσουν τό φῶς τοῦ ἥλιου, ἀφοῦ μέσω τῶν ἀμβλώσεων
καταπατεῖται τό πλέον ὕψιστο καί ἱερό δικαίωμα τοῦ ἐμβρύου, τό δικαίωμά
του στή ζωή.
Τό κείμενο τό ὁποῖο ἀκολουθεῖ εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτικό γιά τήν
τόλμη, τήν εἰλικρίνεια καί τήν ἀμεσότητά του. Προέρχεται ἀπό τό βιβλίο
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«Ἡ ἁγιότης τῆς ζωῆς», μία συλλογή ἄρθρων σχετικά μέ τήν ἐνδομήτριο
παιδοκτονία, τοῦ Σέρβου γυναικολόγου Στόγιαν Ἀδάσεβιτς, τοῦ μοναδικοῦ
γυναικολόγου πού δημοσίως ὁμολόγησε στή Σερβία ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι
φόνος, γιά τόν ὁποῖο εὐθύνονται τόσο ὁ γιατρός ὅσο καί ἡ μητέρα.
Ἄς παραθέσουμε στή συνέχεια τήν πολυτίμη αὐτή μαρτυρία πού
δημοσιεύθηκε στό περιοδικό τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας «Ὀρθοδοξία» καί
ἀναδημοσιεύθηκε στό ὑπ’ ἀριθμ. 1.579/07.01.2005 φύλλο τῆς ἐφημερίδος
«Ὀρθόδοξος Τύπος».
«ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ποία ἦταν ἡ στιγμή, πού καταλάβατε ὅτι ἐκτελοῦντες
τήν ἔκτρωσιν, φονεύετε τό ἀνθρώπινον ὄν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Εἶμαι ἰατρός, γνωρίζω τάς πράξεις μου, εἶμαι
ἔνοχος δι’ ὅλας τάς φρικαλεότητας πού ἔκανα ἐργαζόμενος ὡς
γυναικολόγος καί εἶμαι ὑποχρεωμένος νά μαρτυρήσω, νά ἀφυπνίσω,
νά προειδοποιήσω ὅτι ἡ διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης οὐσιαστικῶς εἶναι
φόνος τοῦ ἀγεννήτου ἀνυπερασπίστου παιδιοῦ. Εἰς τάς ὁριζομένας
ὑποχρεώσεις τῆς ἐργασίας μου ἦσαν καί αἱ νόμιμοι ἐκτρώσεις. Τότε
δέν ἐγνώριζα ὅτι πράττω φόνον, τώρα, ὅμως, ὑποστηρίζω καί γνωρίζω
ὅτι ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη.
Εἰς τό πανεπιστήμιον ἐδιδάχθην ὅτι τό παιδί εἶναι ζωντανόν,
μόλις γεννηθῆ μέ τό πρῶτον του κλάμμα. Πρό τοῦ κλάμματος
ὑπάρχει μόνον ὡς ἕνα τῶν ὀργάνων τῆς μητέρας του: ὡς ἕνα δόντι,
ὡς ἕνας νεφρός, ὡς ἡ σκωληκοειδής ἀπόφυσις. Ἔκανα ἀπό 48.000 ἕως
62.000 ἐκτρώσεις! Τοῦτο εἶναι ὡς νά ἔχω ἐξαφανίσει μίαν ὁλόκληρον
πόλιν. Τό Βελιγράδιον ἔχει τόσα νοσοκομεῖα καί ἀρκετάς ἰδιωτικάς
κλινικάς, ἔνθα γίνονται αἱ ἐκτρώσεις! Εἰς τά τέλη τῆς δεκαετίας
τοῦ ‘80 ἐνεφανίσθη τό ὑπερηχογράφημα μέ τήν διαγνωστικήν του
δυνατότητα καί μοῦ ἔφερε πολλάς ἐκπλήξεις. Εἶδα τό ἔμβρυον, τούς
κτύπους τῆς καρδίας του, τάς κινήσεις, τό ἄνοιγμα τοῦ στόματός του.
Εἰς τά μεγαλύτερα ἔμβρυα παρετήρησα τό «πιπίλισμα» τοῦ ἀντίχειρος.
Τό ἔμβρυον ἐσκέπτετο καί ἠσθάνετο, διότι ἀντέδρα εἰς τούς βαθεῖς
διαπεραστικούς ἤχους ἐπιταχύνον τάς κινήσεις του. Καί ὕστερα ἀπό
4 – 5 λεπτά, ὅσον διαρκεῖ ἡ ἔκτρωσις, τό ἔμβρυον τοῦτο, αὐτό τό ἴδιον
ἀνθρώπινον ὄν, κεῖται τεμαχισμένον μεταξύ τῶν ἐργαλείων εἰς τό
τραπέζι.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πότε ἐπαύσατε νά κάνετε ἐκτρώσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Αὐτό πού θά σᾶς διηγηθῶ τώρα, εἶναι ὀχληρόν καί
πάρα πολύ ἐπίπονον, ἀλλά δέν εἶναι δυνατόν νά ὡραιοποιοῦμεν κάτι,
τό ὁποῖον ἀφ’ ἑαυτοῦ εἶναι φρικτόν. Πρός θλῖψιν καί δυστυχίαν μου
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τό 1988 ἔκανα ἔκτρωσιν εἰς μίαν προχωρημένην ἐγκυμοσύνην τῶν
4,5 μηνῶν. Κατά τήν διάρκειαν αὐτῆς τῆς ἐγχειρήσεως, τῆς ὁποίας
τάς λεπτομερείας δέν ἠμπορῶ νά περιγράψω ἄνευ ταραχῆς, φρικιῶν
ἀνεκάλυψα τόν φονέα ἐντός μου. Μιά ἐγχείρησις, ἡ ὁποία ἔπρεπε νά
εἶναι μία πράξις ρουτίνας, μετετράπη εἰς ἕνα πραγματικόν ἐφιάλτην.
Μέ τήν πρώτην κίνησιν τοῦ θλάστου ἔβγαλα τό χεράκι καί τό
ἔρριξα ἐπάνω εἰς τό τραπέζι τῶν ἐργαλείων. Ἰδού – τό νεῦρον τοῦ χεριοῦ
ἔπεσεν εἰς τήν ἄκρην τῆς κομπρέσσας βρεγμένης μέ ἰώδιον. Τό ἰώδιον
ἐρέθισε τό νεῦρον καί τό μικρούλικον χεράκι ἄρχισε νά συσπᾶται.
Μέ τήν ἑπομένην κίνησιν ἔβγαλα τό πόδι. Καί συνέβη τό ἴδιον – τώρα
ἔτρεμε καί ἐσυσπᾶτο τό πόδι. Κάτι ὅμοιον δέν μοῦ εἶχε συμβῆ ποτέ
πρίν. Ὕστερον προσεπάθησα μέ τόν θλάστην νά συλλάβω καί τήν
καρδίαν, ἡ ὁποία ἀκόμη ἐκτύπα καί ὑπό τόν θλάστην ἔκανε σπασμούς
ὁλοέν καί ἀργότερον… καί ἀργότερον καί ἐπιτέλους ἔπαυσε. Τότε
ἐσυνειδητοποίησα ὅτι ἔπραξα φόνον, ὅτι ἐθανάτωσα ἄνθρωπον.
Ἡ γυναίκα αἱμορράγει πολύ, ἡ ζωή της ἐκινδύνευε. Προσηυχήθην:
«Κύριε, βοήθησέ με νά σώσω αὐτήν τήν γυναῖκα καί τιμώρησε
ἐμένα!». Ἔκτοτε ποτέ μου δέν ἐπανέλαβα ὁμοίαν πρᾶξιν. Ἔτυχε
ἡ νέα μου γνῶσις νά συμπίπτη μέ τήν ἄποψιν τῆς Ἐκκλησίας –ὅτι
τό ἔμβρυον εἶναι ζωντανόν ἤδη ἀπό τήν σύλληψίν του, δηλαδή
ἀπό τήν στιγμήν τῆς γονιμοποιήσεως τοῦ ὠαρίου. Ἡ ἐνδομήτριος
παιδοκτονία εἶναι πολύ μεγαλυτέρα καί βαρυτέρα ἁμαρτία ἀπό τόν
ἀπλοῦν φόνον, ἐπειδή τό ἔμβρυον ἐντός τῆς μήτρας εἶναι ἀδύναμον νά
ἀμυνθῆ, ἐνῶ δέν πταίει διά τίποτε· μόνον ἐκεῖνο εἶναι ἄνευ προσωπικοῦ
πταίσματος εἰς ὅλον τό ἀνθρώπινον γένος, διότι δέν ἐγεννήθη κἄν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Διά τό πῶς θά χρησιμοποιηθοῦν τά ἔμβρυα, τά
ἐκτρωθέντα κατά τήν διακοπήν τῆς ἐγκυμοσύνης –τόσον τήν φυσικήν
ὅσον καί τήν τεχνητῶς προκαλουμένην – δέν χρειάζεται ἡ ἄδεια τῆς
μητέρας τοῦ ἐμβρύου. Ποία εἶναι ἡ τύχη αὐτῶν τῶν τεμαχισμένων
μικροσκοπικῶν σωμάτων;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Σπανίως διερωτᾶται κανείς τί συμβαίνει μέ αὐτά
τά ἔμβρυα εἰς τά νοσοκομεῖα μας. Εἰς τήν χώραν μας κανείς δέν
ἀνακοινώνει καί δέν δημοσιεύει πληροφορίας αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Δέν
ὑπάρχουν αἱ κατάλληλοι βάσεις διά τήν ἐπιστημονικο-ἐρευνητικήν
ἐργασίαν καί διά τήν χρῆσιν αὐτῶν τῶν ἐμβρύων εἰς τήν φαρμακευτικήν
βιομηχανίαν, διότι τοῦτο εἶναι ἐξαιρετικῶς δαπανηρόν. Καί πρός
τό παρόν, ὅσον γνωρίζω, δέν ὑπάρχουν κἄν αἱ συνθῆκαι διά τήν
ἐμπορευματοποίησιν.
Εἰς ἡμᾶς αὐτά τά ἔμβρυα ἀντιμετωπίζονται ὡς ἰατρικόν ἀπόβλητον.
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Ἐναποτίθενται εἰς μαύρους σάκκους, μαζί μέ τά λοιπά ὄργανα τά ἀπομείναντα ἀπό διαφόρους ἐγχειρήσεις εἰς τούς ἐνήλικας ἀσθενεῖς καί
καίγονται ὅλα ὡς ἀπόβλητα. Ὡς κοινωνία εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά
προστατεύσωμεν τό παιδί ἰατρικῶς, ἠθικῶς, δικαστικῶς καί νομικῶς,
διότι πρέπει νά ἔχη ὅλα τά δικαιώματα, τά ὁποῖα ἔχει ἕνας ἐνῆλιξ.
Τοῦτο εἶναι τό καθῆκον μας πρός ὅλα τά μέλη τῆς κοινωνίας μας.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ὑπάρχει ἡ ἀκριβής στατιστική πληροφορία περί τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν διαπραττομένων ἐκτρώσεων εἰς τήν Σερβίαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρχη ἕνα τέτοιον εἶδος
στατιστικῆς καί ὅλαι αἱ σχετικαί πληροφορίαι εἶναι ψευδεῖς. Ἡ
μία στατιστική μᾶς ἐνημερώνει ὅτι ἔχομεν 120.000 ἐκτρώσεις τόν
χρόνον, ἡ ἄλλη στατιστική μας ἐνημερώνει ὅτι αὐτός ὁ ἀριθμός εἶναι
πολλαπλάσιος – 420.000 ἐκτρώσεις τόν χρόνον. Ἐγώ θεωρῶ ὅτι εἰς ἕνα
γεννημένον παιδί ἀντιστοιχοῦν 25 ἐκτρώσεις!
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τί ἄποψιν ἔχετε διά τό ζήτημα τῆς ἀντισυλλήψεως;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ἡ ἀντισύλληψις σημαίνει τό πράττειν ἐναντίον τῆς
συλλήψεως. Τήν ταξινομῶ εἰς τρία εἴδη: Τό πρῶτον εἶδος εἶναι ἡ ἐγκράτεια
καί εἶναι ἐπιτετραμμένον· τό δεύτερον εἶδος εἶναι ἡ ἱκανοποίησις τῆς
ὁρμῆς ἄνευ ἐκσπερματώσεως καί δέν εἶναι ἐπιτετραμμένον· τό τρίτον
εἶδος εἶναι σατανικόν καί δίδει τήν δυνατότητα τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς
ὁλοκλήρου σειρᾶς εἰς τήν οὐσίαν ἐκτρωτικῶν μέσων, ἀλλά τά ὁποῖα
ὀνομάζουν ἀντισυλληπτικά: τό σπιράλ, τό «χάπι» κ.τ.λ.
Τί εἶναι τό «σπιράλ»; Εἶναι ἕνα μηχανικόν στοιχεῖον, τό ὁποῖον
εἰσάγεται εἰς τήν μήτραν, διά νά προκαλέση τήν στείρωσιν. Τό κάθε
«σπιράλ» εἶναι ἐκτρωτικόν. Τά πρώϊμα τέστ ἐγκυμοσύνης ἀποδεικνύουν
ὅτι αἱ γυναῖκες, ἔχουσαι τό «σπιράλ», ἐγκυμονοῦν περισσοτέρας φοράς
τόν χρόνον. Τό «σπιράλ» μόνο ἐμποδίζει τό ἔμβρυον νά ἐμφυτευθῆ
εἰς τήν μήτραν καί ἐκεῖνο συνεπῶς ἀποθνήσκει εἰς τήν ἡλικίαν τῆς
μιᾶς ἑβδομάδος. Τό ἴδιον πρᾶγμα ἔχομεν καί μέ τά «χάπια». Ταῦτα
ἐμποδίζουν τήν ὡρίμανσιν τοῦ ὠαρίου, ἀλλοιώνουν τόν βλεννογόνον
χιτῶνα τῆς μήτρας, ὥστε νά μή γίνη δεκτική διά τό ἔμβρυον.
Ὑπάρχουν πολλαί ἀπληροφόρητοι γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι ἀφελῶς
υἱοθετοῦν τήν κοινήν ἀνεύθυνον στάσιν ἀπέναντι εἰς τό ζήτημα τοῦτο.
Εἴδατε εἰς τά μέσα ἐνημερώσεως, τά γυναικεῖα περιοδικά, τάς ἐκπομπάς
καί ἠκούσατε κάπου ἤ ποτέ κανένα λόγον ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων,
τῶν ἀντισυλληπτικῶν καί τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποιήσεως;
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τί εἶναι ἐξωσωματική γονιμοποίησις;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Τό ἔχω κάνει καί αὐτό. Ὑποστηρίζω ὅτι ἡ
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ἐξωσωματική γονιμοποίησις εἶναι κακόν. Γονιμοποιοῦνται περισσότερα
ὠάρια, ἐνίοτε 10, 20 καί παραπάνω, γίνεται διαφοροποίησις καί
θανατώνεται πᾶν περισσευούμενον ἔμβρυον, διά νά διευκολυνθῆ ἡ
ἐπιβίωσις τό πολύ τριῶν ἐμβρύων. Ἐάν ληφθοῦν περισσότερα ἀπό τά
τρία, τότε εἶναι ἀνάγκη νά μειώσωμεν τόν ἀριθμόν των, διότι ἡ μήτρα
δέν θά ἠδύνατο νά ἀντέξη τήν κυοφορίαν».
Βεβαίως, τά ὅσα ἀναφέρονται στό βιβλίο αὐτό ἀπεικονίζουν τήν
τραγική κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στή Σερβία. Δέ νομίζω ὅμως νά ἀμφιβάλ
λει κανείς ὅτι τά ὅσα διαδραματίζονται στή γειτονική Χώρα ἀντικατο
πτρίζουν καί τά ὅσα συμβαίνουν στήν Πατρίδα μας, γιατί τό κριτήριο δέν
εἶναι γεωγραφικό. Εἶναι ὁ ἀπότοκος τοῦ πανσεξουαλισμοῦ καί τῆς ἠθικῆς
ἀσυδοσίας τῆς ἐποχῆς μας. Μιᾶς ἐποχῆς μέ ἔντονα ἀντιχριστιανική
νοοτροπία καί φαρισαϊκό χαρακτῆρα, ἡ ὁποία κρίνει ὑποκριτικά καί
ἐγωκεντρικά καί περιβάλλει μέ σκληρότητα καί περιφρόνηση τήν ἀθέλητα
μελλοντική ἄγαμη μητέρα.
Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι οἱ πτώσεις καί τά ἁμαρτήματα
τῶν παιδιῶν εἶναι συνέπεια τῆς ἀδιαφορίας τῆς οἰκογένειας γιά τήν ἐν
Χριστῷ διαπαιδαγώγησή τους. Ἀγωνιζόμαστε μιά ὁλόκληρη ζωή νά τά
μεγαλώσουμε, νά τά μορφώσουμε, νά τά «ἐξασφαλίσουμε» μέ ὑλικά ἀγαθά,
ἀλλά ξεχάσαμε νά τά ξεδιψάσουμε στά νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ξεχάσαμε
ἤ ἀκόμα χειρότερα, παραβλέψαμε νά τούς διδάξουμε νά ἀγωνίζονται καί
νά ἀνθίστανται στούς πάσης φύσεως πειρασμούς. Δέν τούς ἐμφυσήσαμε
μέ τό παράδειγμά μας πνεῦμα αὐτοσεβασμοῦ, αὐτοεκτίμησης καί αὐτο
συγκράτησης.
Ἄν ἀδιαφορήσαμε γιά τήν ἐν Χριστῷ ἀνατροφή τους, ἄς σταθοῦμε
τοὐλάχιστον δίπλα τους κατ’ ἐκεῖνες τίς δύσκολες γι’ αὐτά στιγμές, ὅπως
σέ μιά ἐκτός γάμου ἐγκυμοσύνη. Νά μιμηθοῦμε τόν Χριστό μας πού μᾶς
καλεῖ νά γίνουμε «πλησίον» στούς πάσχοντες καί ὄχι νά περιμένουμε
νά ἔλθουν αὐτοί πλησίον μας, ὅπως πολύ σωστά ἔχει ἀναπτύξει ὁ
πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης ἀπό πολύ παλιά (ἀπό τό
1989 σέ ραδιοφωνική του ἐκπομπή), λέγοντας ὅτι «τό ἐρώτημα “τίς ἐστί μου
πλησίον”, πού ἔθεσε ὁ νομικός τῆς παραβολῆς τοῦ “Καλοῦ Σαμαρείτου”,
δέν εἶναι σωστά διατυπωμένο. Τό θέμα εἶναι νά ἔλθουμε ἐμεῖς πλησίον,
κοντά στούς ἄλλους» καί νά τούς ἀποδεχόμεθα, ὅπως εἶναι, «καθώς καί ὁ
Χριστός ἡμᾶς προσελάβετο» (Ρωμ. 15, 7).
Ἰωάννης Χαραλάμπης
Οἰκονομολόγος
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!
τίς καθημερινές μας συναναστροφές ἔχουμε συνηθίσει πιά νά
ἀκοῦμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα περνᾶ μεγάλη κρίση, ὄχι μόνο οἰκονομική ἀλλά
κυρίως πνευματική. Ἐνῶ ὅμως, ὅλοι συμφωνοῦμε, μένουμε σ’ αὐτήν
τήν διαπίστωση χωρίς νά προχωρήσουμε παρακάτω. Δέν προσπαθοῦμε νά
ἐντοπίσουμε τά αἴτια τῆς πνευματικῆς κρίσης. Δέν ἀναζητοῦμε αὐτά πού
χάσαμε, αὐτά πού δεχθήκαμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά ἀλλάξουν στή ζωή μας καί
στόν προσανατολισμό μας, ἀλλά μένουμε νά συζητᾶμε «πλατωνικά» γιά μιά
κρίση, πέρα καί ἔξω ἀπό μᾶς, σάν νά ἀναφερόμαστε σέ κάποιον ἄλλο λαό.
Ἐν μέσω κρίσης λοιπόν, ἄν ρωτήσουμε τούς νέους ποιοί εἶναι οἱ στόχοι
πού ἔχουν θέσει στήν ζωή τους, θά λάβουμε ὡς ἀπάντηση μιά ἀνασφάλεια
γιά τό μέλλον καί μιά διαρκῆ ἀναζήτηση γιά ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση.
Τό κύριο μέλημά τους εἶναι νά ἀποκτήσουν ὅσο τό δυνατό πιό πολλούς
τίτλους καί πτυχία, ἐλπίζοντας νά βροῦν ἐργασία πού νά ἀποφέρει ἀρκετά
χρήματα. Γιά οἰκογένεια βέβαια οὔτε λόγος! Καί ἔχουν ἔτοιμο τό «ἰσχυρό»
ἐπιχείρημα: «Σέ τέτοιο κόσμο πού ζοῦμε δέν πρέπει νά καταδικάσουμε ἄλλους
ἀνθρώπους νά ἔρθουν»! Αὐτή ἡ ἀπόφαση φαίνεται ὅτι ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀπό
μεγάλη μερίδα νέων ἀνθρώπων. Καί ἀκούγεται λογική, ἰδίως στήν Ἑλλάδα ὅπου
μέρα μέ τήν ἡμέρα ἰσοπεδώνονται τά πάντα. Πῶς νά ἀφήσουμε νέα παιδιά
νά γεννηθοῦν, ἔτσι πού ἔγινε ὁ κόσμος; Καλύτερα τό κακό νά σταματήσει σέ
μᾶς. Δέν μᾶς ἔφταιξαν σέ τίποτε νά τά φέρουμε σ’ αὐτή τή δύσκολη ζωή.
Κάθε φορά ὅμως πού ἀκούω αὐτό τό ἐπιχείρημα ἀναρωτιέμαι κατ’
ἀρχήν σέ ποιόν κόσμο ἀναφερόμαστε; Σέ ἕναν ἄγνωστο, ξένο κόσμο πού δέν
ἔχει καμμία σχέση μέ μᾶς; Ποιός διαμορφώνει αὐτόν τόν κόσμο ἄν ὄχι ἐμεῖς;
Εἶναι πράγματι λογική καί δικαιολογημένη ἡ ἄποψη αὐτή; Πηγάζει ἀπό
τά ἀλτρουϊστικά μας αἰσθήματα καί ἀπό τήν ἀγάπη μας γιά τούς ἄλλους
ἀνθρώπους, τούς ὁποίους δέν θέλουμε νά βασανίζονται; Ἤ μήπως κρύβει
μιά φυγόπονη στάση, μιά νοοτροπία βολέματος καί ραθυμίας;
Μήπως ἀποτελεῖ ἕνα καλό ἄλλοθι γιά νά μήν μποῦμε στόν κόπο νά
κάνουμε κάτι οὐσιαστικό στή ζωή μας; Γιά νά μήν ἀναλάβουμε καμμία εὐθύνη;
Γιά νά ἀσχολούμαστε μόνο μέ τόν ἑαυτό μας καί νά μήν νοιαζόμαστε γιά
κανέναν ἄλλο;
Καί στό παρελθόν ὑπήρχαν ἄνθρωποι πού προβληματίζονταν πρίν
προχωρήσουν νά δημιουργήσουν οἰκογένεια. Προβληματίζονταν ἄν θά εἶχαν
τήν δυνατότητα νά παράσχουν στά παιδιά τους ὅσα ἐφόδια χρειάζονται γιά
νά μεγαλώσουν σωστά. Καί δέν ἐννοοῦσαν μόνο ὑλικά ἐφόδια. Ἐννοοῦσαν
κυρίως πνευματικά. Συναισθάνονταν ὅτι δέν ἦταν ἄξιοι νά φέρουν στόν κόσμο
ἄλλους ἀνθρώπους βεβαρημένους μέ τίς δικές τους ἀδυναμίες καί ἐλλείψεις.
Αὐτοί ὅλοι οἱ προβληματισμοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπολύτως λογικοί καί
σωστοί, ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς αὐτοκριτικῆς τῶν ἀνθρώπων, τῆς βαθειᾶς
συναίσθησης τῶν ἀδυναμιῶν τους καί τῆς ἀναγνώρισης τοῦ πόσο σπουδαῖο
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ἔργο, ἀλλά καί μεγάλη εὐθύνη εἶναι τό νά γίνει ὁ ἄνθρωπος γονιός.
Πῶς μπορεῖ κανείς, ἔχοντας χίλια δύο προσωπικά προβλήματα, νά
φέρει στόν κόσμο ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο, κληροδοτῶντας του ὅλα τά ἀρνητικά
στοιχεῖα τοῦ χαρακτῆρα του;
Κι ὅμως: οἱ ἄνθρωποι πού ἔκαναν αὐτές τίς σκέψεις, ὄχι μόνο ἀπέκτησαν
παιδιά ἀλλά ἔγιναν καί σωστοί γονεῖς. Καί ὅταν λέμε ἔγιναν σωστοί γονεῖς,
δέν ἐννοοῦμε ἀπαραίτητα ὅτι μεγάλωσαν καλά παιδιά. Σωστοί γονεῖς δέν
εἶναι αὐτοί πού γέννησαν καί ἀνέθρεψαν σωστά παιδιά. Εἶναι ἐκεῖνοι πού
προσπαθοῦν νά ἐφαρμόσουν πρῶτα στόν ἑαυτό τους ὅλα ὅσα διδάσκονται
στήν Ἐκκλησία καί ἔπειτα νά μεγαλώνουν τά παιδιά τους μέ συναίσθηση ὅτι
ἡ ἀποστολή αὐτή εἶναι πολύ σημαντική.
Μπορεῖ τά παιδιά τους νά μήν γίνουν ποτέ σωστοί ἄνθρωποι. Οἱ γονεῖς
μπορεῖ νά προσδοκοῦν, νά ἐλπίζουν καί νά εὔχονται τό καλύτερο γιά τά
παιδιά τους, ἀλλά δέν ἔπεται ὅτι αὐτά θά τούς ἀκολουθήσουν. Ἡ προκοπή
τῶν παιδιῶν ἐξαρτᾶται καί ἀπό τήν δική τους προαίρεση καί ἐπιλογή. Δέν
ἀρκεῖ ἡ προσπάθεια τῶν γονέων.
Οἱ σημερινοί νέοι ὅμως δέν ἐκφράζουν αὐτόν τόν δισταγμό στό νά
δημιουργήσουν οἰκογένεια. Δέν κάνουν αὐτοκριτική καί διαπιστώνουν τίς
ἐλλείψεις τους. Ἀντίθετα, θεωροῦν ὅτι ὁ κόσμος φταίει, πού εἶναι δύσκολος,
σκληρός καί θεωροῦν ὅτι δέν πρέπει νά ἐπιδιώκουμε νά φέρουμε κι ἄλλους
ἀνθρώπους σέ μιά ζωή χωρίς ἐλπίδα. Δέν λένε ὅτι ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἱκανοί
νά ἀναθρέψουμε παιδιά, ἀλλά ὅτι ἐξωγενεῖς παράγοντες μᾶς ἐμποδίζουν!
Ἰσχυρίζονται μέ ἄλλα λόγια ὅτι ὁ κόσμος δέν εἶναι κατάλληλος γιά νά
φέρουμε ἐμεῖς ἀνθρώπους στήν ὕπαρξη! Δηλαδή μέχρι τώρα ὁ κόσμος ἦταν
κατάλληλος, –μέχρι πού γεννηθήκαμε ἐμεῖς– καί ξαφνικά ἔπαψε νά εἶναι
βιώσιμη ἡ ζωή;
Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ὑποκρισίας! Ὅλοι οἱ θεσμοί, ὅλες οἱ ἀξίες, ὅλα
τά ἰδανικά σιγάσιγά σβήνουν ἀπό τό νοῦ καί τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ὄχι μέ
τήν βία, ἀλλά μέ αὐτοῦ τοῦ τύπου τήν ὑποκριτική λογική. Ἀντί νά σκεφτοῦμε
ὅτι πρέπει νά γίνουμε σωστοί ἄνθρωποι, νά σταματήσουμε τόν «κακό κόσμο»
καί νά τόν ξανακάνουμε «καλό», λέμε ὅτι πρέπει νά σταματήσουν οἱ ἄνθρωποι
νά ἔρχονται στή γῆ!
Γιατί δέν σκεπτόμαστε νά σταματήσουμε ἐμεῖς τήν δική μας κακή
νοοτροπία, ὥστε νά γίνει τό πρῶτο βῆμα πρός τήν ἀλλαγή τοῦ κόσμου; Γιατί
ἐντοπίζουμε διαρκῶς ἔξω ἀπό μᾶς τίς ἀλλαγές πού πρέπει νά γίνουν; Πῶς
εἴμαστε τόσο βέβαιοι ὅτι ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά ἀλλάξουμε τίποτε γιά νά
γίνει ὁ κόσμος μας καλύτερος; Ὅσο περιμένουμε ἀπό τούς ἄλλους, τίποτε δέν
πρόκειται νά ἀλλάξει. Ἄν δέν ἀλλάξουμε τόν ἑαυτό μας πού τόν ἐλέγχουμε
(ἔστω καί θεωρητικά!) πῶς θά ἀλλάξουμε τόν κόσμο;
Ἄς γίνουμε, λοιπόν, ἐμεῖς πρῶτα λογικοί καί ἰσορροπημένοι ἄνθρωποι
καί ἔπειτα ἄς προσπαθήσουμε νά μάθουμε καί στά παιδιά μας νά ζοῦν
πραγματικά καί νά διαμορφώνουν τόν κόσμο μας πρός τό καλύτερο.

Μαρίνα Διαμαντῆ
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ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
μέ θέμα τίς «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ» τοῦ Ἁγ. Αὐγουστίνου
καί Ὁμιλητή τόν π. Βασίλειον Βολουδάκη
Οἱ ὁμιλίεςσυζητήσεις μέ ὁδηγό τό ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ ἁγίου
Αὐγουστίνου συνεχίζονται στήν Πνευματική μας Ἑστία. Θά παραθέσουμε
στό σημείωμά μας αὐτό, τήν παράθεση ἀποσταγμάτων τῆς ἀναλύσεως τοῦ π.
Βασιλείου στή γενική θεματική ἑνότητα «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ».
Ὁ Θεός θέλει μόνο τό συμφέρον μας
ἅγιος Αὐγουστῖνος ἐξομολογεῖται ὅτι ἔνιωθε δυστυχής καί συντε
τριμμένος ἐξ αἰτίας τοῦ θανάτου τοῦ φίλου του, ὅπως “κάθε ψυχή...
ὅταν δένεται μέ πλάσματα θνητά”. Αὐτό τό θέμα μᾶς ἀφορᾶ ὅλους
γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχουμε μέσα μας αὐτό τό θεῖο δῶρο,
νά ἀφιερωθοῦμε δηλαδή καί νά ἑνωθοῦμε μέ ὅλες τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς
καί τοῦ νοῦ μας μέ τόν Θεό, ἀντιμετωπίζουμε στήν πορεία τῆς ζωῆς μας
περιπέτειες τέτοιου εἴδους, τίς λεγόμενες “ἁρπαγές”, τίς ὁποῖες ἡ ἐκκλησία
μᾶς ἐπισημαίνει καί μᾶς προστατεύει ἀπό αὐτές μέ πολλούς τρόπους. Ὁ
πόθος γιά τήν ἀποκλειστικότητα πού πολύ εὔκολα ἔχει συνυφανθεῖ μέ τήν
ὕπαρξή μας, ἀπό τή δική μας ἀμέλεια, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ
διαβόλου, ἀλλάζει κατεύθυνση καί πορεία καί στρέφεται εἴτε πρός πρόσωπα
ἤ πράγματα, εἴτε πρός ἰδέες, καταστάσεις ἤ ἰδεοληψίες καί πρός πολλά
ἄλλα. Ἔτσι ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ καθένας μας, ἄλλος λίγο ἄλλος πολύ,
συναρπάζεται καί ἀποπροσανατολίζεται.
Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος βίωσε αὐτή τή συναρπαγή στή σχέση μέ τό φίλο
του. Μία σχέση στήν ὁποία δόθηκε ὁλόψυχα γιατί δέν ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος τῆς
σαρκικῆς ἐπαφῆς, ἀφοῦ οὔτε ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος οὔτε ὁ φίλος του εἶχαν
τέτοιες τάσεις καί ἡ σχέση τους ἦταν ὑγιής ὡς πρός αὐτό τό θέμα. Ὅμως
ἡ ψυχή μας νοσεῖ μέ πολλούς τρόπους ἤ τοὐλάχιστον δέν ὑγιαίνει ἀπόλυτα
ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Ἀπαιτεῖται πνευματικός ἀγῶνας γιά νά ἀποκατασταθεῖ
ἡ ὑγεία της. Ἔτσι λοιπόν συναρπάστηκε ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος ἀπό τό φίλο
του μέ τρόπο πνευματικό μέν, ὅμως, ἐπειδή δέν βρισκόταν σέ κατάσταση
τῆς εὐλάβειας, αὐτός ὁ ψυχικός δεσμός μέ τό φίλο του ἦταν παθολογικός.
Ὁ Θεός βέβαια οἰκονόμησε τή σωτηρία τοῦ φίλου τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου μέ
τό θαῦμα τῆς μεταστροφῆς του, πού συντελέστηκε καθ’ ὅν χρόνο βρισκόταν
σέ κῶμα καί ἐν συνεχεία τόν πῆρε κοντά του ἀφοῦ προηγουμένως ἔλαβε τό
ἅγιο βάπτισμα. Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος, ὅμως, ἔμεινε μέ τήν πληγή ἀνοιχτή
μέσα του καί ἔνιωθε ὅτι βρίσκεται πλέον στό κενό ἔχοντας ἀπωλέσει αὐτή τήν
ἀπόλυτη σχέση, τήν ὁποία ἔνιωθε μέ τό φίλο του. Καί ἦταν γι’ αὐτόν ἡ ὥρα
τῆς ἐξομολόγησης γιατί κάθε ἄνθρωπος ὅταν χάνει αὐτόν, μέ τόν ὁποῖο εἶναι
συνδεδεμένος, συντρίβεται. Αὐτή ἡ συντριβή, μέ τήν ἔννοια πού τή βιώνει ὁ
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ἅγιος Αὐγουστῖνος σέ αὐτή τήν περίοδο τῆς ἀποστασίας, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει
τή χροιά καί τή σφραγίδα τοῦ πάθους, ὁδηγεῖ σέ ἀπελπισία καί ἀπομόνωση.
Εἶναι ἕνας πόνος ψυχῆς χωρίς ἐλπίδα, χωρίς παρηγοριά.
Παρατηροῦμε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι φτάνουν σέ αὐτό τό σημεῖο χωρίς
νά ἔχουν ἐλπίδα καί ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά ἀντιμετωπίσει ὁ κάθε
ἄνθρωπος αὐτό τό πρόβλημα θά ἔχει καί τό ἀνάλογο ἀποτέλεσμα. Ὁ Θεός,
ἀναμφίβολα, εἴτε εἴμαστε κοντά του εἴτε ἀποστατοῦμε δέν μᾶς ἐγκαταλείπει.
Ἀλλά πρέπει καί ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας νά κάνουμε αὐτό πού χρειάζεται,
ἀλλιῶς ἡ ἀπόσταση δέν μπορεῖ νά μειωθεῖ οὕτως ὥστε νά μειωθεῖ καί τό
πάθος, τό ἄλγος τῆς ψυχῆς μας. Πάντως τό συμπέρασμα καί τό δίδαγμα εἶναι
πολύ ἁπλό. Ὁ καθένας μας πρέπει νά προσπαθεῖ νά δεῖ ποῦ ἔχει “παγιδεύσει”
τήν ψυχή του. Γι’ αὐτό ὁ Θεός εἴτε μέ τίς περιστάσεις τῆς ζωῆς, εἴτε μέ μία
ἀσθένεια εἴτε μέ ἕνα θάνατο προσφιλῶν μας προσώπων μᾶς ἀπαλλάσσει, μᾶς
κόβει μᾶλλον αὐτό τό δεσμό ὥστε νά στραφοῦμε ἐκεῖ πού πρέπει. Βέβαια,
πολλοί ἄνθρωποι δέν θέλουν νά τό δοῦν αὐτό καί γογγύζουν κατά τοῦ Θεοῦ,
ὅπως ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος πού ἔφτασε σέ ἀπόγνωση μέ τήν ἀπώλεια τοῦ
φίλου του, ὅμως ὁ Θεός δέν ἀκούει τούς γογγυσμούς μας ἀλλά θέλει μόνο τό
συμφέρον μας.
Ἡ ἀποκλειστικότητα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου
Ὁ Θεός ἐπιτρέπει μεταξύ τῶν πλασμάτων του ἐπί τῆς γῆς μία καί
μοναδική ἀποκλειστικότητα, τήν ὁποία περιφρουρεῖ καί θωρακίζει μέ ἕνα
μυστήριο. Αὐτή ἡ ἀποκλειστικότητα εἶναι τό μυστήριο τοῦ γάμου. Καί ἡ
ἀποκλειστικότητα αὐτή πρέπει νά αὐξηθεῖ στό ἔπακρο ὥστε νά μπορέσει ὁ
ἄνθρωπος νά ἔχει μία πανίσχυρη εἰκόνα, ἐντύπωση καί ἐμπειρία τῆς τέλειας
καί ἀπόλυτης ταύτισης καί ἀποκλειστικῆς σχέσης καί ἕνωσης μέ τόν Θεό.
Γι’ αὐτό σέ ὅλες τίς θεολογικές ἀπεικονίσεις εἴτε τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ
τό Ἆσμα Ἀσμάτων εἴτε σέ κείμενα προφητικά, ὅπου ἐκεῖ παρουσιάζεται ὁ
Θεός ζηλωτής, εἴτε σέ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης καί σέ Πατερικά κείμενα
τονίζεται συνεχῶς ἡ εἰκόνα τοῦ γάμου, τοῦ ἔρωτα μεταξύ ἄνδρα καί γυναίκας
ὡς προτύπωση, ὡς προϋπόθεση τῆς σχέσης τῆς ψυχῆς μέ τόν Θεό. Γιά τό λόγο
αὐτό ἀκριβῶς τό μυστήριο τοῦ γάμου πολεμᾶται τόσο ἰσχυρά, γιατί ὁ διάβολος
θέλει νά χαθεῖ αὐτή ἡ εἰκόνα καί ταὐτόχρονα νά ἐγκαταλειφθεῖ ὁ ἄνθρωπος
ἀβοήθητος, χωρίς τή θωράκιση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Οἱ ἄνθρωποι μή
δίνοντας τήν πρέπουσα σημασία στό μυστήριο τοῦ γάμου, μοιραῖα στρέφονται
πρός ἄλλα πρόσωπα, πράγματα ἤ ἰδέες πού δέν ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
ἀλλά πού τούς βάζουν μέσα σ’ ἕνα ἐπικίνδυνο καί ἀρνητικό περιβάλλον,
μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγοῦνται ἀπό περιπέτεια σέ περιπέτεια καί συχνά νά
χάνουν τήν ψυχή τους. Πρέπει λοιπόν νά προσέχουμε πάρα πολύ ἀπό πού
“γαντζώνεται” ἡ ψυχή μας.
Ὁ ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος ἔχει αἰσθήματα
ἀλλά ὄχι ἀσύμετρα μέ τή λογική του
Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος διαπιστώνει κάτι πολύ σημαντικό ὅτι δηλαδή ἀκόμη
καί πρίν χάσει τό φίλο του δυστυχοῦσε. Γιατί μπορεῖ ὅσο εἶναι “γαντζωμένος”
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ὁ ἄνθρωπος νά συναρπάζεται ἀπό αὐτό τό “γάντζωμα” πού κυριαρχεῖ στό νοῦ
καί στίς αἰσθήσεις του, ὅμως ἄν ἐξετάσει βαθύτερα τόν ἑαυτό του αἰσθάνεται
δυστυχισμένος. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως δέν εἴμαστε τόσο νηφάλιοι γιά νά κάνουμε
αὐτή τήν ἀνατομία, αὐτή τήν ἐξέταση τῆς ψυχῆς μας καί αὐτό συμβαίνει ἐπειδή
μᾶς συνεπαίρνει τό συναίσθημα καί νομίζουμε ὅτι πλέουμε σέ πελάγη μεγάλης
εὐτυχίας. Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος, ἐξετάζει μέ εἰλικρίνεια τήν ψυχή του. Χωρίς
δικαιολογητικά, χωρίς νά ἐξωραΐζει αὐτό πού εἶχε μέσα του. Παραδέχεται
ὅτι παρά τήν ἀποστροφή του γιά τή ζωή ἐξ αἰτίας τῆς ἀπώλειας τοῦ φίλου
του, δέν ἦταν ἀποφασισμένος νά πεθάνει μαζί του, γιατί παράλληλα ἔνιωθε
μίσος καί φόβο γιά τό θάνατο. Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση δείχνει καί τή διαφορά
πού ἔχει ἡ ἡρωϊκή καί δυνατή ψυχή ἀπό τή συναισθηματική ψυχή, ἡ ὁποία
θεωρεῖται ἀπό τούς πολλούς σάν κάτι σπουδαῖο. Γιατί ὁλοκληρωμένος
ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού ἔχει αἰσθήματα ἀλλά ὄχι ἀσύμμετρα μέ τή λογική
του, τά ὁποία ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου εἶναι βαθιά, σταθερά, ἀμετακίνητα κι
ἀμετάτρεπτα καί δέν ἐξαρτῶνται ἀπό τό πῶς θά συμπεριφερθεῖ ὁ ἄλλος πρός
αὐτόν. Τά συναισθήματα πού εἶναι χωρισμένα ἀπό τή λογική προσφέρονται
μέν ἄφθονα καί χωρίς μέτρο, ἀλλά ἐξανεμίζονται πολύ πιό εὔκολα ὅταν τά
αἰσθήματα τοῦ ἄλλου πρός ἐμᾶς ἀλλάξουν. Ἄρα, λοιπόν, τά αἰσθήματα πού
χωρίζονται ἀπό τή λογική εἶναι καπνός πού διαλύεται, πομφόλυγες, ὅπως
λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος “πομφόλυγες ἦσαν καί διερράγησαν,
καπνός καί διελύθη”.
Ἡ ψυχή δείχνει καί στήν ἁμαρτία τήν ποιότητά της
Διαπιστώνει ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος ὅτι ἡ ψυχική του κατάσταση διαφέρει
ἀπό αὐτή τῶν φίλων Ὀρέστη καί Πυλάδη, “πού προτίμησαν νά πεθάνουν μαζί...
παρά νά χωριστοῦν”. Τό νά θέλεις νά πεθάνεις μαζί μέ τόν ἄλλον σημαίνει
ὅτι δέν ἀντέχεις νά ἔχεις αἰσθήματα χωρίς τή σωματική παρουσία τοῦ ἄλλου.
Εἶναι ἕνα εἶδος αὐτοκτονίας ἀπό δειλία. Ἐπειδή δέν θέλεις νά ὑποφέρεις
μένοντας χωρίς τό ἀγαπώμενο πρόσωπο, θέλεις νά πεθάνεις μαζί μέ τόν
ἄλλο.
Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος, ἀντίθετα, θέλει νά παλέψει, νά πολεμήσει, θέλει
νά δεῖ τί συμβαίνει ὡς τό τέλος. Νά μήν ἀφήσει τίποτα ἀξεδιάλυτο. Γιατί
εἴπαμε ὅτι ἡ ψυχή ὅταν ἁμαρτάνει δείχνει καί στήν ἁμαρτία τήν ποιότητά της,
ὅπως μία θαρραλέα ψυχή ὅταν ἐνεργεῖ τό καλό τό ἐνεργεῖ μέ λεβεντιά. Ἔτσι
κι ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος, ἀκόμα καί ὅταν ζοῦσε μακριά ἀπό τόν Θεό ἐνεργοῦσε
τήν ἁμαρτία μέ ἕνα εἶδος λεβεντιᾶς, αὐθεντικότητας, εἰλικρίνειας, χωρίς νά
κοροϊδεύει τόν ἑαυτό του. Ἕνας ἁμαρτωλός γιά νά γίνει δίκαιος πρέπει νά
εἶναι λεβέντης καί γνήσιος καί στήν ἁμαρτία. Ἀλλιῶς μπορεῖ νά πάψει τήν
ἐξωτερική, τήν ὁρατή ἁμαρτία ἀλλά δέν θά ἐξαλείψει τήν ἐσωτερική, τήν
ψυχική ἁμαρτία καί θά μείνει γιά πάντα ἕνας μεσοβέζικος χριστιανός. Τελικά
αὐτό πού εἴμαστε εἶναι πού μετράει κι αὐτό δέν μᾶς τυχαίνει, τό ἐπιλέγουμε
ἐμεῖς ἀποκλειστικά μέ ἕνα πολύ μυστηριώδη ἐσωτερικό τρόπο.
Ἄννα Μανωλάκη
Δικηγόρος
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Βιβλιοκριτική
«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ»

H

πατρίδα μας ἀντιμετωπίζει μιά πολύπλευρη κρίση σέ ὅλους
τούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς μέ λίαν δυσμενεῖς συνέπειες
στή ζωή ἀτόμων, οἰκογενειῶν, κοινωνίας. Τά τελευταῖα χρόνια
γίνεται πιό αἰσθητή στήν περιοχή τῆς οἰκονομίας. Ἀντί νά ἐπιδιωχθεῖ
οἰκονομική ἀνάπτυξη πού θά περιόριζε τήν ἀνεργία καί θά ηὔξανε τά
δημόσια ἔσοδα, λαμβάνονται μέτρα, κατ’ ἐντολήν τῆς τρόϊκας, πού
ἐπιτείνουν τήν οἰκονομική ὕφεση. Ἔτσι διευρύνονται φτώχεια καί
ἀνεργία, περικόπτονται μισθοί καί συντάξεις, ἐπιβάλλονται πρόσθετοι
φόροι καί εἰσφορές. Ἀλλά καί σέ ὅλους τούς τομεῖς (διοίκηση, ἐκπαί
δευση, Μ.Μ.Ε. κλπ.) ὑπάρχει βαθειά κρίση. Ἡ πατρίδα μας ἔχει ἐκχω
ρήσει κυριαρχικά δικαιώματα στούς δανειστές της. Ἀβεβαιότητα,
κατάθλιψη, ἀνασφάλεια ἐπικρατοῦν στήν κοινωνία μας.
Γιατί; Ποῦ ὀφείλεται αὐτή ἡ θλιβερή κατάσταση; Ὁ συγγρα
φέας τοῦ βιβλίου «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ» Πρωτοπρε
σβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης τήν ἀποδίδει σέ αἴτια πνευματικῆς
τάξεως. Ἐπισημαίνει τίς εὐθύνες μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, «γιά τό
κατάντημα τῆς Πατρίδος μας».
Μετά τήν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀπό τήν νότια Ἑλ
λάδα καί τήν δημιουργία ἑλληνικοῦ κράτους, εἴχαμε μιά σύντομη
χρηστή διακυβέρνηση μέ τόν μόνον Ὀρθόδοξο Χριστιανό κυβερνήτη,
τόν Ἰωάννη Καποδίστρια. Μετά τήν δολοφονία του, Βαυαροκρατία.
Καί ἀφοῦ ἀποκτήσαμε δημοκρατικό πολίτευμα, ἄν καί Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, ἐκλέγουμε γιά νομοθέτες καί κυβερνῆτες πρόσωπα πού
ἀποδεικνύονται ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας, πολέμιοι τῆς Χριστιανικῆς
Πίστεως, δυνάστες καί ἐκμεταλλευτές τοῦ λαοῦ. Ἐκτελοῦντες ἐντολές
ξένων κέντρων ἐργάζονται ἀόκνως καί μεθοδικά γιά τήν ἀποκοπή μας
ἀπό τίς πνευματικές μας ρίζες, τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη, τήν
περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Αὐτό ὀφείλεται στήν πνευματική μας ὑποβάθμιση καί σέ κά
ποιες πλάνες –ὁ συγγραφέας τίς ἀνασκευάζει– πού ἔχουμε σχετικά μέ
τήν πολιτική. Ἰδίως σχετικά μέ τίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.
Ἡ Χριστιανική Πίστη πρέπει νά διέπει ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο τοῦ
Χριστιανοῦ, ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του. Δέν μπορεῖ ἡ ἰδιότητα αὐτή
νά ἐξαντλεῖται στόν ἑβδομαδιαῖο ἐκκλησιασμό. Μποροῦμε στό ὄνομα
τῆς πνευματικότητας νά ἀδιαφοροῦμε γιά τά βιωτικά; «Τό Εὐαγγέλιο
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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δέν ἀφορᾶ μόνο στή μέλλουσα
ζωή τῶν ἀνθρώπων, ὥστε οἱ ἱε
ρεῖς νά ἀσχολοῦνται μόνο μέ τά
μετά θάνατον, ἀλλά θεωρεῖ τήν
παροῦσα ζωή, μέ ὅλες τίς λε
πτομέρειές της, ὡς προϋπόθεση
καί πρόκριμα γιά τήν σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου», σημειώνει ὁ π.
Βασίλειος. Συνεπῶς, κατά ποία
λογική ἡ πολιτική πού ἐπηρεάζει
σέ τέτοια ἔκταση καί σέ τέτοιο
βαθμό τήν ζωή μας, τόν λαό μας,
τό Ἔθνος μας πρέπει νά μένει
ἔξω ἀπό τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκ
κλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν;
Οἱ κληρικοί μας δέν ἐπιτρέπεται
νά ἀναλαμβάνουν κοσμικά ἀξιώ
ματα, ἀλλά δικαιοῦνται ὡς πολί
τες νά ἔχουν καί νά ἐκφέρουν γνώ
μη γιά ὅλα τά βιωτικά, ἑπομένως

καί γιά θέματα πολιτικῆς.
Ὁ π. Βασίλειος ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Ποιμένες πρέπει νά ἐνθαρρύνουν
λαϊκούς ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πού ἔχουν τίς ἀπαραίτητες
προϋποθέσεις, νά δραστηριοποιηθοῦν στήν πολιτική. Ἡ πολιτική
πρέπει νά ἀποτελεῖ μία ἔκφραση τῆς ποιμαντικῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτή ἡ θέση θεμελιώνεται στήν Ἁγία Γραφή, σέ γνῶμες Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καί στήν Παράδοσή της (ἐκλογή ἑπτά διακόνων, σχέση
Μεγ. Κωνσταντίνου μέ τήν Ἐκκλησία, Ἰωάννης Καποδίστριας κλπ.)
Ἀπό τήν Βαυαροκρατία καί ἑξῆς ἡ Ἐκκλησία ὑποτάχθηκε στήν
κοσμική ἐξουσία. Ὁ συγγραφέας τονίζει: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει καίριο
λόγο σ’ αὐτόν τόν τόπο, γιατί γιά τόν τόπο μας γίνεται λόγος. Καί ἔχει
καίριο λόγο ἡ Ἐκκλησία γιατί δέν εἶναι περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ λαοῦ.
Δέν εἶναι περιεχόμενο τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό
περιέχον».
Ἡ ἐξουσία εἶναι τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. κη΄ 18). Οἱ ἄρχοντες τῆς
πατρίδας μας πρέπει νά διακονοῦν τόν λαό ἀσκοῦντες τήν δοτή ἐξουσία
μέ ὁδηγό τό Εὐαγγέλιο.
Τό βιβλίο εἶναι ἕνα προσκλητήριο σέ ἀγῶνα, σέ στράτευση
κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ὁ π. Βασίλειος δέν κουράζεται νά ἐπανα
λαμβάνει: «Ὁ ἀγώνας δέν εἶναι κομματικός, ἀλλ’οὔτε κἄν ἐθνικός.
Ὁ ἀγώνας εἶναι καθαρά πνευματικός»!
Νίκος Τσιρώνης
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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