


Ἰωάννης Χαραλάμπης καί Αἰκατερίνη Παπαδάκη
Εἰς μνήμην τοῦ πατρός τους

π. Ἀχιλλέως Παπαδάκη

ΤΑ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ 
ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κυκλοφορήθηκαν τά ἡμε ρο λό 
για τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ 
μας γιά τό ἔτος 2012, σέ δύο τύπους: 
Ἐπιτραπέζια καί Ἐπιτοίχια.

Τά ἡμερολόγια αὐτά μᾶς ἐ νη
με ρώ νουν γιά τίς ἑορτές ὅ λου τοῦ 
χρόνου, περιέχουν ὠφέλιμα πνευ
ματικά κείμενα καί προσ φέρονται καί 
ὡς δῶρο γιά τίς ἑορτές. Ταυτόχρονα 
ἀγοράζοντας ἕνα ἡμερολόγιο ἐνισχύ
ετε τό ἐνοριακό ἔργο ὑπέρ τῆς Νεό
τητος καί βοηθᾶτε νά καλυφθοῦν 
τά ποικίλα λειτουργικά ἔξοδα πού 
ἀπαιτεῖ ἡ εὐαίσθητη αὐτή διακονία.
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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ ΤΟΠΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ;

Τ
ά παλαιότερα χρόνια ὅταν εἴμαστε μικροί μαθητές, στήν 
δεκαετία τοῦ ’60, ἀκούγοντας καί διαβάζοντας γιά τήν 
κακία πού ὑπῆρχε στόν κόσμο τήν ἐποχή πού γεννήθηκε 

ὁ Χριστός, μᾶς ἦταν ἀδιανόητο νά φαντασθοῦμε πῶς μποροῦσε 
ἡ ἀνθρώπινη καρδιά νά μένη σκληρή καί ἀπάνθρωπη στή θέα 
τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Μητέρας Του.

Μᾶς ἦταν ἀδύνατο νά ἐξηγήσουμε τό πῶς ἡ ἀνθρώπινη κακία 
κάνει τόν ἄνθρωπο τόσο ἀνάλγητο καί σκληρό ὥστε νά μένη 
ἀσυγκίνητος στή θέα μιᾶς ἑτοιμόγεννης γυναίκας καί, μάλιστα, 
μιᾶς γυναίκας «θυγατρός τοῦ Μόνου Βασιλέως» μέ εἰρηνόχυτη 
μορφή, μέ «ἔσωθεν δόξα», πού ἦταν ἔμψυχο Ἀρτοφόριο τοῦ 
Θείου Ἄρτου τῆς Ζωῆς, τοῦ «ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ καταβάντος»!

Δέν χωροῦσε ὁ νοῦς μας τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων 
τῶν χρόνων τοῦ Χριστοῦ, τό νά βλέπουν μιά ἑτοιμόγεννη 
γυναῖκα καί νά μή βρίσκουν οὔτε ἕνα μικρό δωμάτιο νά τῆς 
δώσουν γιά νά μή γεννήση μέσα σέ σταῦλο, σάν νά ἦταν καί 
αὐτή ἕνα ζῶο, σάν τά ἄλογα ζῶα τοῦ σταύλου αὐτοῦ!

Σέ ἐποχή χριστιανική αὐτά εἶναι ἀδιανόητα. Νά, ὅμως, πού 
ὁ Θεός θέλησε νά μᾶς δοκιμάση καί μᾶς ἄφησε νά ζήσουμε μέχρι 
σήμερα καί νά δοῦμε πῶς εἶναι νά ζῆς σέ μιά μή χριστιανική 
ἐποχή. Μᾶς ἄφησε ὁ Θεός λόγω τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν μας νά 
ζοῦμε σήμερα σέ συνθῆκες παρόμοιες μέ αὐτές τῶν χρόνων 
πού ἦλθε στή γῆ μας γιά νά καταλάβουμε ἀπό τήν δική μας 
σκληροκαρδία πόσο ἀπάνθρωπη καί σκληρή εἶναι ἡ τυραννία 
μιᾶς ψυχῆς πού δέν προσέχει τόν τρόπο τῆς ζωῆς της, πού δέν 
ἐναρμονίζεται σέ ὅλα –καί ὄχι ἐπιλεκτικά– μέ τό ἦθος, τόν 
χαρακτῆρα καί τήν συμπεριφορά τοῦ Θεοῦ.

Σήμερα πιά καταλαβαίνουμε πόσο εὔκολο εἶναι στόν 
ἄνθρωπο νά μήν λογαριάζη κανέναν καί τίποτα, ἐκτός ἀπό τόν 
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ἑαυτό του. Καταλαβαίνουμε πόσο αὐτονόητο φαίνεται σήμερα 
–στήν ἐποχή τοῦ τἄχα πολιτισμένου κόσμου– τό νά θεωρῆ κανείς 
ψυχολογικό σύνδρομο τήν ἁγνότητα, ἀδυναμία τήν εὐγένεια, τήν 
καλωσύνη καί τήν συμπόνια, μῦθο τήν Πίστη στόν Σαρκωθέντα 
Θεό καί παραφροσύνη τήν δημιουργία σχέσεως μαζί Του!

Σήμερα εἴμαστε πιά ἑτοιμασμένοι, ὄχι γιά νά ὑποδεχθοῦμε 
τόν Γεννηθέντα Θεόν ἀλλά γιά νά Τόν ταπεινώσουμε, νά Τόν 
ἐξευτελίσουμε καί νά Τόν παραδώσουμε στόν Ἡρώδη γιά νά 
Τόν κατασφάξη!

Σήμερα ἔχουμε πάρει τίς ἀποφάσεις μας. Δέν θά ἀδιαφορή
σουμε ὅπως οἱ τότε. Δέν θά ἀρκεσθοῦμε στό νά ταπεινώσουμε 
Αὐτόν πού τόλμησε νά εἶναι Θεός χωρίς νά Τόν ἀναδείξη ἡ 
τηλεόραση(!), Αύτόν πού ὑπάρχει «πρό τῶν αἰώνων» χωρίς νά 
“σέβεται” ὅτι δέν τοῦ ἀναγνωρίζουμε τό δικαίωμα νά ὑπάρχη 
ἀφοῦ ὅλοι στόν πλανήτη μας ἔχουμε σήμερα ἀποδεχθεῖ τό 
νέο δόγμα ὅτι «τίποτα δέν ὑπάρχει ἄν δέν τό προβάλη ἡ 
τηλεόραση»!

Σήμερα δέν εἴμαστε πιά παιδιά γιά νά ἔχουμε αἰσθήματα. 
Δέν εἴμαστε πιά παιδιά γιά νά μᾶς ξεκουράζη, νά μᾶς παρηγορῆ 
καί νά μᾶς δίνη κουράγιο, νόημα, γιά ζωή καί ὅραμα αἰωνιότητος 
ὁ Ἐρχομός τοῦ Θεοῦ στή γῆ μας, τή γῆ τῆς ὀδύνης, τῆς λύπης 
καί τῶν στεναγμῶν.

Σήμερα μεγαλώσαμε καί δέν μποροῦμε νά ἀρκεσθοῦμε 
στόν “μυθικό” Χριστό! Τά παιδιά μας ἀπό μικρά τά ἑτοιμάζουμε 
γιά νά πολεμοῦν τό ἕνα τό ἄλλο. Τά διδάσκουμε πώς ἡ 
συμπόνια καί ἡ καλωσύνη εἶναι μόνον γιά τούς χαζούς καί τούς 
καρπαζοεισπράκτορες. Δέν τούς μαθαίνουμε οὔτε κἄν καλούς 
τρόπους, ἀφοῦ οὔτε συζήτηση, βέβαια, γιά πνευματικές ἀρχές, 
Πίστη καί προσήλωση στό Θεό καί εὐλάβεια. 

Δέν ἀφήνουμε τά παιδιά μας νά παίζουν πιά μέ διδακτικά 
ἤ ρομαντικά παιχνίδια ἀλλά μόνο μέ ὅπλα, μέ φόβητρα, μέ 
καλλυντικά, μέ βαψίματα, μέ σκουλαρίκια στλα φρύδια, στή 
μύτη καί στή γλῶσσα, μέ κάθε λογῆς ἐξαλ λοσύνη. Τά ἑτοιμάζουμε 
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ὁλοταχῶς γιά νά μᾶς μοιάσουν, νά γίνουν δικά μας ἀντίγραφα, 
ἄνθρωποι δυστυχισμένοι, ὅπως εἴμαστε δυστυχισμένοι καί 
ἐμεῖς πού χάσαμε τόν Χριστό τῶν παιδικῶν μας χρόνων!

Τώρα ἔχουμε κάνει κέντρο καί ἀναφορά τῆς ζωῆς μας τόν 
“Καί σαρα”! Ὁ “Καίσαρας” γιά μᾶς εἶναι ἡ μόνη πραγματικότητα. 
Τό μόνο ἐνδιαφέρον ὑπό τόν ἥλιον! Ἀσχολούμεθα συνεχῶς μα
ζί του γιά τό τί εἶπε, τί ἀποφάσισε, τί θά μᾶς δώση, τί θά μᾶς 
πά ρη, πῶς εἶναι ἡ ὑγεία του, πότε μπῆκε στό νοσοκομεῖο, τί 
εἶπαν οἱ γιατροί, πότε θά γίνη καλά... Ἔχουν κατορθώσει, μέ τό 
“ἔτσι θέλω”, νά κάνουν κέντρο τῆς ζωῆς μας τούς πολιτικούς!

Τώρα, βλέπετε, ἔχουμε δώσει “νέα πνοή” στή ζωή μας, γίναμε 
ἄν θρω ποι “πολιτισμένοι”, ἔχουμε στρέψει ἐξ ὁλοκλήρου τήν 
προ σο χή μας στό πῶς θά κάνουμε τά χατήρια τῶν ποικιλώνυμων 
Κυρίων μας, γιατί ἔχουμε κόμπλεξ πώς ἡ Πατρίδα μας εἶναι 
μικρή. Πασχίζουμε μέ κάθε τρόπο νά κρύψουμε τήν Φάτνη τοῦ 
Χριστοῦ μας ἀπό τά μάτια τῶν Εὐρωπαίων, μή τυχόν καί ἰδοῦν 
πώς τή διατηροῦμε ἀκόμη καί μᾶς περιπαίξουν! Ντρεπόμαστε 
νά δείχνουμε στήν τόσο “προοδευμένη” ἐποχή μας ὅτι τή 
συντηροῦμε ἀκόμη, τήν προσκυνοῦμε καί περιστρέφουμε γύρω 
ἀπ’ αὐτήν τήν παροῦσα ἀλλά καί τήν Μέλλουσα ζωή μας.

Ἐμεῖς ξεπεράσαμε καί τούς φρικαλέους ἀνθρώπους τῆς 
ἐποχῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Ὄχι μόνο δέν προσφέρουμε 
στόν Χριστό καί Θεό μας τόπο ἀντάξιο τῆς Θεότητός Του καί 
τῶν εὐεργεσιῶν πού ἔκαμε στό Γένος μας ἀλλά θέλουμε νά 
ἐξαφανίσουμε καί τόν παραμικρό σταῦλο πού θά εὕρισκε στή 
Χώρα μας γιά νά Γεννηθῆ. Ἔχουμε φροντίσει νά διακηρύσσεται 
μέ ὅλους τούς τρόπους πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν 
ὅτι γιά τόν Χριστό στήν Ἑλλάδα πλέον «Οὐκ ἔστι τόπος» καί 
κατάλυμα!

* * *
Καί ὅμως! Δέν εἶναι πολλά τά χρόνια πού μᾶς χωρίζουν 

ἀπό τήν ἐποχή πού ἦταν «γνωστός στήν Ἑλλάδα ὁ Θεός» ὅπως 
ἦταν κάποτε «γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ».

Σήμερα, τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Φαίνεται πώς στή 
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σύγχρονη Ἑλλάδα ὁ Χριστός εἶναι ἄγνωστος στούς πολλούς 
καί ἰδίως στούς νέους καί στά μικρά παιδιά. Εἶναι γνωστός 
μόνο σάν ὄνομα, ὄχι σάν πνευματική ἐμπειρία καί σχέση. 
Δέν εἶναι γνωστός πιά στό Ἔθνος μας ὁ Θεός σάν συστατικό 
τῆς ὑπάρξεώς μας, σάν ψυχή τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ μας, αὐτῆς 
τῆς ὄντως Λευϊτικῆς φυλῆς μας. Μιᾶς φυλῆς, πού καί ἀπό 
τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἐπωνύμων τοῦ λαοῦ μας 
διακηρύσσεται ὅτι στίς φλέβες τῶν Ἑλλήνων τρέχει αἷμα ὄχι 
ἁπλῶς χριστιανικό, ἀλλά αἷμα ἱερατικό!

Μᾶς χρειάζεται μιά γερή ὑπενθύμιση τῆς ἱερῆς καταγωγῆς 
μας γιά νά ἐλεεινολογήσουμε τούς ἑαυτούς μας, ὅσοι ἀκόμη 
θέλουμε νά ἐνισχύσουμε τήν συνείδησή μας γιά νά ἐπανέλθη στήν 
πνευματική τροχιά της. Ὅμως ὑπενθύμιση χρειάζονται κυρίως 
ἐκεῖνοι πού ἀπεκήρυξαν τήν ἱερή κληρονομιά μας καί ποτίζονται 
ἀλλά καί ποτίζουν τόν λαό μας ἀπό «φρέατα συντετριμμένα». 
Χρειάζονται τήν ὑπενθύμιση γιά νά ἀπολογηθοῦν τοὐλάχιστον 
στούς ἑαυτούς τους καί νά ἐξηγήσουν τό πῶς, ἐνῶ κατάγονται 
ἀπό ἱερατικές οἰκογένειες, πέρασαν στό ἀντίχριστο στρατόπεδο 
μέ τήν μέθοδο τοῦ  ἀργυρώνητου προδότου Ἰούδα;

Ἄραγε, τόσο ἀρνητικό παράδειγμα εἶδαν στίς ἱερατικές 
οἰκο γέ νειές τους (αὐτό ὁμολογεῖ ἡ λέξη «παπᾶ» πού ἔχουν σάν 
συστατικό τοῦ ἐπωνύμου τους) οἱ Ἕλληνες συμπολῖτες μας καί 
ἰδίως οἱ πολιτικοί μας, πού διαμορφώνουν τό ἦθος τοῦ λαοῦ 
μας, ὥστε αὐτοί περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους νά ἀναδειχθοῦν 
ἐχθροί τοῦ Θεοῦ, ἐπαληθεύοντες τό γνωστό λαϊκό γνωμικό 
«παπᾶ παιδί διαβόλου ἐγγόνι»;

Ἀναφερόμαστε κυρίως στήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας πού 
ὁρίζεται ἀπό ἱερατικά ἐπώνυμα, ὅπως Παππᾶς, Παπαδόπουλος, 
Παπανδρέου, Παπα δῆμος, Παπακωνσταντίνου, Παπαρήγα, Πα
πα γιαννάκης, Πα πα ϊωάννου, Πα πα  ευθυμίου, Παπαθεμελῆς, 
Πα πα γεωργίου, Πα πα δημητρίου, Πα πα χαραλάμπους, Παπανα 
στασίου, Παπα βα σιλείου, Παπα χατζῆς, Πα πανικολάου, Παπα
σπύρου, Παπα στράτος, Παπαδιο νυσίου, Πα πα κυριακοῦ, Πα
πα σταύρου, Πα πα σωτηρίου, Πα πα ευ αγ γέλου, Πα πα μιχαήλ, 
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Πα πα θανασίου, Παπαηλιοῦ, Πα   πα πα ναγιώτου, Παπα στεργίου, 
καί ἄλλα πολλά. 

* * *
Τά Χριστούγεννα πλησιάζουν, ἀλλά γιά νά τά γιορτά σουμε 

πραγματικά, πρέπει νά πλησιάσουμε καί ἐμεῖς σ’ αὐτά. Νά 
ξαναβροῦμε τή μοναδική ἀξία  πού ἔχει ἡ μικρή Πατρίδα μας 
μόνο καί μόνο γιατί κάποτε ἐπέλεξε –πάνω ἀπό τά πλούτη καί 
τίς κοσμικές δόξες– νά γίνη ἡ Φάτνη τοῦ Χριστοῦ! Στήν Πατρίδα 
μας ὁ Χριστός βρῆκε ὄχι μόνο κατάλυμα γιά νά γεννηθῆ, ἀλλά 
καί Ἄμβωνα γιά νά κηρύξη καί Θρόνο γιά νά βασιλεύση στίς 
καρδιές καί στά ἔργα μας καί νά γίνη, Αὐτός Μόνος, ἡ Καρδιά 
τῆς καρδιᾶς μας καί ἡ Ψυχή τῆς ψυχῆς μας καί τῆς ψυχῆς τοῦ 
Ἔθνους μας.

Φέτος νά μιμηθοῦμε τούς Μάγους προσκυνητάς τοῦ Χρι
στοῦ. Νά ἐπιστρέψουμε στόν τόπο πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός, 
ἀφήνοντας πίσω μας τούς πνευματικά ἔρημους δρόμους πού 
δέν ὁδηγοῦν πουθενά παρά μόνο στήν ψυχική ἐξαθλίωση, στήν 
κατάθλιψη καί στήν τρέλλα. 

Νά Τόν προσκυνήσουμε ταπεινά, μέ εὐλάβεια καί ἱκετευτικά 
νά Τοῦ ζητήσουμε νά βασιλεύση καί πάλι Αὐτός στόν τόπο μας 
καί ὄχι ὁ “Καίσαρας”! Νά βασιλεύση Αὐτός Μόνος στήν Πατρίδα 
μας καί στίς καρδιές μας. Καί τώρα καί στούς αἰῶνες!

 
        π. Β. Ε. Β.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΟΣ ΜΕΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ἐπουράνιος Θεός Πατέρας, ὀκτώ αἰῶνες προτοῦ γεννηθεῖ ὁ Κύριος Ἰ -
ησοῦς ἀπό τήν ἀειπάρθενο Μαρία, διά τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου προανείγ-
γελε τήν ἐνανθρώπησή Του μέ αὐτά τά λόγια: «Καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ 

Ἐμμανουήλ—ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. α’ 23). Μέ 
τά λόγια αὐτά δέν ἀναγγέλλεται μόνον ὁ ἐρχομός Του, ἀλλά καί ποιό ὄνομα 
θά δινόταν σ’ Αὐτόν. Ποιό εἶναι τό ὄνομά Του; Εἶναι τό ὄνομα «Ἐμμανουήλ». 
Ὅσοι θά ἐπίστευαν στόν Κύριο Ἰησοῦ θά Τόν ὀνόμαζαν μέ τό Ἑβραϊκό ὄνομα 
Ἐμμανουήλ, πού μεταφράζεται ἑλληνικά «Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας». Ἀξίζει τόν 
κόπο νά δοῦμε μέ συντομία, μιά καί γιορτάζουμε τή θεία Γέννηση Του τήν μεγάλη 
καί σωτήρια ἀλήθεια. Δηλαδή, πῶς ὁ Υἱός τῆς Παρθένου εἶναι τέλειος Θεός καί 
πῶς μένει μαζί μας.

Πρῶτα–πρῶτα ὁ Υἱός τῆς Παρθένου εἶναι τέλειος Θεός. Ἐγεννήθηκε 
βέβαια ὡς ἄνθρωπος στή γῆ. Καί ἦταν ἀνάγκη νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος. Διότι 
πῶς θά ἐρχόταν σέ σχέση καί ἐπικοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους, ἐάν δέ ἔφερε τήν 
ἀνθρώπινη μορφή; Ἀλλά, ἐνῶ γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος, συγχρόνως ἦταν Θεός. 
Ὁ Θεός ὁ ἀληθινός, ὁ ἄπειρος Θεός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, γεννήθηκε 
ἀπό τόν Πατέρα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, 
πρωτότοκος ἀπό κάθε φύση, παντοδύναμος, πάνσοφος, πανάγαθος, ὅπως καί ὁ 
Πατέρας καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Εἶναι ὁ ποιητής οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν καί 
ὅλων τῶν ἀοράτων καί κυβερνήτης τοῦ παντός.

Ὡς Θεό τόν ἀνήγγειλαν οἱ προφῆτες, ὅταν διεκήρυτταν ὅτι «οὗτος ὁ Θεός 
ἡμῶν ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ. γ’ 35-38). 
Καί «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ήσ. η΄ 
8-10). Καί παρίσταναν τόν Θεό νά λέγει πρός τόν Χριστό: «Υἱός μου εἶ σύ, ἐγώ 
σήμερον γεγένηκά σε» (Ἑβρ. α’ 5 & Ψαλμ. β’ 7). Θεόν διεκήρυξε ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό 
του, ὅταν ἔλεγε: «Ἐγώ καί ὁ Πατήρ ἕν ἐσμέν» (Ἰω. Ι΄ 30). Θεό τόν ἐπερίμενε καί 
ἡ κοινή τῶν ἀνθρώπων συνείδηση καί προσδοκία καί ὡς τέτοιο Τόν ἐγνώρισε ὁ 
λαός ὅταν ἔλεγε: «Οὐδέποτε ἐλάλησεν ἄνθρωπος ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. ζ’ 
46). Θεό Τόν ὁμολόγησε καί ὁ σατανᾶς, ὅταν ἔβλεπε καί ἔτρεμε τήν δύναμή Του 
καί ἔλεγε: « Τί ἐμοί καί σύ υἱέ τοῦ Θεοῦ: Δέομαί σου μή μέ βασανίσης» (Λουκ. 
η΄ 28). Θεό Τόν κήρυξαν καί οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν ἔγραφαν: «Θεός ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί, ὁ ἐπί πάντων Θεός, εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνας» (Α΄ Τιμ. γ’ 36). Καί 
Θεό τόν ἀπέδειξε ἡ θεία διδαχή Του. Διότι «ἐξεπλήσσοντο πάντες ἐπί τῇ διδαχῇ 
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αὐτοῦ».«Ἦν διδάσκων αὐτούς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καί μή ὡς οἱ Γραμματεῖς» (Ματθ. 
στ’ 28-29). Θεό Τόν ἀπέδειξε ὁ ἅγιος βίος Του. Διότι ὁ Κύριος Ἰησοῦς «ἁμαρτίαν 
οὐκ ἐποίησεν οὑδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α΄Πέτρ. β’ 29). Θεό Τόν 
ἀπέδειξαν τά ἄπειρα θαύματά Του. Διότι «διῆλθεν εὑεργετῶν καί ἰώμενος τούς 
πάντας» (Πραξ. Ι΄38). «Καί πάντας τούς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν» (Ματθ. 
η’ 16). Ἐκεῖνο ὅμως πού κατ’ ἐξοχήν Τόν ἀνέδειξαν Θεό παντοδύναμο ἦταν οἱ 
νεκραναστάσεις, πού ἔκανε καί ὅλως ἰδιαίτερα ὅτι ἀνέστησε ἑαυτόν τριήμερο 
ἀπό τόν τάφο.

Γι’ αὐτό ὄχι ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ θελήματος Θεοῦ καί Πνεύματος 
ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρώπησε. Προεῖδε τό θαῦμα αὐτό ὁ 
προφήτης καί ἔλεγε: «Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει και τέξεται Υἱόν». Γι’ αὐτό 
καί τό ὄνομά Του εἶναι Ἐμμανουήλ. Ἐάν δέν ἦταν Θεός, πῶς θά νικοῦσε τόν 
παμπόνηρο διάβολο καί πῶς θά καταργοῦσε τά ἔργα του καί τήν ἐξουσία του 
ἐπάνω στούς ἀνθρώπους; Ἔπρεπε νά ἦταν Θεός ὁ Λυτρωτής γιά νά κατορθώση 
τή λύτρωση τοῦ κόσμου. Καί πράγματι εἶναι ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ 
Θεοῦ καί τέλειος Θεός.

Ἔκτοτε μένει μαζί μας. Πῶς; Μένει μαζί μας, διότι δέν ἦλθε ὡς ἕνας 
ἐπισκέπτης γιά νά μᾶς παρηγορήσει, γιά νά μᾶς δώσει ὁδηγίες, πῶς πρέπει νά 
ζοῦμε πάνω στή γῆ. Καί κατόπιν νά φύγει; Ὄχι. Ἦλθε νά μείνει. Γι αὐτό καί δέν 
ἦλθε σάν ἄγγελος ἤ ὡς ἕνας προφήτης. Ἦλθε καί μᾶς ἀποκάλυψε ὁλόκληρη τήν 
βουλή τοῦ Θεοῦ καί μᾶς πρόσφερε τήν τελεία καί μοναδική ἀλήθεια. Καί ἔκτοτε 
μένει μαζί μας. Μά πῶς; Ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι τή τεσσαρακοστή ἡμέρα μετά τήν 
ἀνάστασή Του ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς. Ναί. Ἀλλά προτοῦ ἀναληφθεῖ, μᾶς 
βεβαίωσε: «Ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πᾶσας τάς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος» (Ματθ.΄ κη’ 20). Καί τήρησε τόν λόγο Του.

Εἶναι καί σήμερα ἀνάμεσά μας μέ τήν Ἐκκλησία Του, πού εἶναι τό σῶμα 
Του. Εἶναι μαζί μας μέ τό θειότατο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέ τήν Χάρη 
τοῦ ὁποίου ὄχι ἁπλᾶ εἴμαστε δίπλα Του, ἀλλά εἶναι ὁ Χριστός μέσα μας. Εἶναι 
μαζί μας μέ τό Εὐαγγέλιο Του, ὅταν τό ἀκούομε κηρυττόμενο ἤ νά ἀναγινώσκεται. 
Περιπατεῖ μαζί μας στό δρόμο, στό σπίτι, στήν ἐργασία, παντοῦ ὅπου καί ἄν 
βρισκόμαστε καί ὁ,τιδήποτε κάνουμε. Εἶναι μόνιμος συνοδοιπόρος τῆς ζωῆς 
μας. Περιπατεῖ δίπλα μας καί βλέπει τίς δυσκολίες. Ἀκούει τούς πόνους καί τούς 
στεναγμούς μας. Παρακολουθεῖ τά προβλήματα μας. Καί ὅταν ἀκόμα πηγαίνομε 
νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό κοντά Του, δέν μᾶς ἀφήνει. Κάνει τό πᾶν γιά νά μᾶς 
σώσει, νά μᾶς βοηθήσει, ὥστε νά μή μᾶς ξεγελάσει ἡ ἁμαρτία καί παρασυρθοῦμε 
στό κακό. Εἶναι ὅλος ἀγάπη ἀπέναντι μας. Καί ὅταν ἀκόμη νομίζουμε πώς εἴμαστε 
μόνοι καί ἔρημοι, ἐγκαταλελειμένοι ἀπό φίλους καί συγγενεῖς καί ἡ ἀπελπισία 
ἔρχεται νά μᾶς ἀποκαρδιώσει καί νά μᾶς φέρει τήν καταστροφή. Καί τότε δέν 
μᾶς ἀφήνει. Ἀποτρέπει τήν ἀπελπισία μέ τρόπους πού Ἐκεῖνος γνωρίζει ἀπό 
τή πανσοφία Του. Ἀλλά καί ὅταν οἱ ἄλλοι μᾶς ἀδικοῦν, μᾶς συκοφαντοῦν, μᾶς 
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περιφρονοῦν Ἐκεῖνος δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, μᾶς συμπαρίσταται καί μᾶς βοηθεῖ 
ποικιλότροπα. Πάντοτε μᾶς βεβαιώνει «μεθ’ ὑμῶν εἰμι». Εἶμαι μαζί σας. Ποτέ δέν 
εἶσθε μόνοι. Σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους παραμένει δίπλα τους; Γιατί τότε δέν Τόν 
αἰσθάνονται ὅλοι ὅτι εἶναι κοντά τους; Ἴσως, γιατί δέν πιστεύουν ὅσο πρέπει. 
Ἴσως, γιατί δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει ὅσο τούς τό ζητεῖ. Ἴσως, γιατί ἡ ἁμαρτία στήν 
ὁποία ἐξακολουθοῦν νά δουλεύουν γίνεται ἐμπόδιο νά Τόν ἐμπιστεύονται. Εἶναι 
δυνατό ἕνας τυφλός νά ἰδεῖ τήν παρουσία τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου, πού περνάει 
δίπλα του; Εἶναι δυνατό ἕνα κωφός νά ἀκούσει μιά ὑπέροχη συναυλία; Ἔτσι καί 
ὁ ἄνθρωπος, πού δέν διατηρεῖ τήν ψυχή του καθαρή ἀπό τήν ἁμαρτία, δέν βλέπει 
τόν Κύριο καί δέν Τόν αἰσθάνεται πάντοτε δίπλα του.

Ὁ ἄπειρος Θεός γίνεται ἄνθρωπος. Κλίνει οὐρανούς καί κατεβαίνει γιά 
τόν καθένα μας. Ὅλοι δέ, θέλουμε νά μᾶς συμπαρίσταται στίς δυσκολίες καί 
ἀντιξοότητες πού παρουσιάζει ἡ καθημερινή ζωή. Καί Ἐκεῖνος προσφέρεται. 
Ἀρκεῖ καί ἐμεῖς νά Τόν ἀναγνωρίζομε πάντοτε ὡς Κύριο καί Θεός μας, ὡς Σωτῆρα 
καί Λυτρωτή μας, ὡς πρωτότοκο ἀδελφό μας. Καί νά ἐπιζητοῦμε νά ρυθμίζομε τά 
βήματα τῆς ζωῆς μας ὅπως Ἐκεῖνος θέλει καί παραγγέλλει στό ἱερό Εὐαγγέλιο 
Του. Νά ἐπιδιώκουμε νά ἑνωνόμαστε μέ τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Του. Ὅποτε 
εἴμαστε βέβαιοι θά αἰσθανόμαστε τήν παρουσία Του καί τήν συμπαράσταση Του, 
ὅπως τήν θέλουμε. Καί ἀπό τήν προσωπική μας πεῖρα θά διακηρύττομε ὅτι εἶναι 
καί γιά μᾶς ὁ «Ἐμμανουήλ» δηλαδή ὁ Θεός μας.
                               Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
            τ. Ἱεροκήρυκας
          Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ

Τά παιδιά τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας μας προσκαλοῦν 
ὅλους τούς ἐνορίτες, μικρούς καί μεγάλους, μαθητές καί γονεῖς, στήν 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν 
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 καί ὥρα 7μ.μ. στήν αἴθουσα «Δελφοί» τοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν (Σίνα καί Ἀραχώβης).

Τό ἑορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Χριστουγεννιάτικους Ὕμνους, τραγούδια καί παραδοσιακά 

κάλαντα πού θά ἀποδώσει ἡ χορωδία τοῦ Νεανικοῦ μας Κέντρου ὑπό τήν 
διεύθυνση τῆς κ. Σοφίας Καμάμη.

•  Κλασσική μουσική •   Ἀπαγγελία κειμένων καί ποιημάτων.
Σᾶς περιμένουμε νά συνεορτάσουμε καί νά χαροῦμε ὅλοι, μαζί μέ τά 

παιδιά μας.                                         Ὁ ὑπεύθυνος Νεότητος
          π. Πασχάλης Γρίβας
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Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος
ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Κ
αθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα ὁ νοῦς μας προστρέχει στό μέγα 
θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ Θεός ὁ ἄπειρος, ὁ τέλειος, 
ὁ παντοδύναμος γίνεται ἄνθρωπος καί γεννιέται ἀπό τά ἁγνά αἵματα 

τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Παναγία μας ἔγινε ἡ γέφυρα πού ἕνωσε τόν 
οὐρανό μέ τήν γῆ. Ἀπ’ αὐτήν τήν Θεία γέφυρα κατέβηκε κοντά μας ὁ Χριστός, 
καί ἀπό τήν ἴδια γέφυρα μπορεῖ ὁ κάθε πιστός μέ τίς πρεσβεῖες καί τίς ἱκεσίες 
της πρός τόν Υἱόν της καί Θεόν μας, νά περάσει ἀπό τήν χώρα τοῦ Θανάτου 
καί τῆς φθορᾶς στήν χώρα τῆς ἀθανασίας καί τῆς ἀφθαρσίας.

Τό ἀνεξιχνίαστο πέλαγος τῆς φιλανθρωπίας τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει 
ἀποφασίσει πρό πάντων τῶν αἰώνων, τήν Σάρκωση καί Ἐνανθρώπηση τοῦ 
Θεοῦ Λόγου, καί τήν Θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ προαιώνιος αὐτή «προορισμένη 
βουλή» τοῦ Θεοῦ, φανερώνει σ’ ἐμᾶς τό ἀχανές πέλαγος τῆς ἀγαθότητός 
Του, καί ἡ φανέρωσις αὐτή γίνεται διά τῆς Παναγίας Θεοτόκου. Αὐτή 
«ἐδημοσίευσεν» τήν ἄβυσσο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους.

Ὁ Θεός Λόγος γίνεται ἐκεῖνο πού δέν ἦταν, δηλαδή ἄνθρωπος· καί 
γενόμενος ἄνθρωπος, μένει πάλι κι ἐκεῖνο πού ἦταν· δηλαδή Θεός. Ἀλλά καί 
ἡ Παναγία ἔγινε ἐκεῖνο πού δέν ἦταν· δηλαδή μητέρα· κι ἔμεινε κι ἐκεῖνο πού 
ἦταν πρῶτα, δηλαδή Παρθένος. Μυστήρια πού ἄν δέν πιστεύει ὁ ἄνθρωπος 
στήν ἀγάπη καί στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί νά παιδέψει τό μυαλό 
του δέν πρόκειται ποτέ νά τά κατανοήσει.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας πού εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς σωτηρίας, ὁ 
στύλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας (Α’ Τιμ. 3,15) ἀποδίδει στήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο τήν τιμή καί τόν σεβασμό πού τῆς ἀξίζει. Διότι αὐτή εἶναι ἡ Μητέρα 
τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἁγιωτέρα πάντων τῶν ἁγίων. Δυστυχῶς ὅμως δέν ἰσχύει τό ἴδιο 
μέ τά ἄλλα χριστιανικά δόγματα. Συγκεκριμένα ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία 
διδάσκει τήν ἄσπιλο σύλληψη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Πρόκειται γιά 
δοξασία παντελῶς αὐθαίρετη καί ἀτεκμηρίωτη πού σαφῶς ὑποτιμᾶ τό ἱερό 
πρόσωπο τῆς Θεοτόκου. Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ἡ σύλληψίς της ἔγινε μέ ὑπερφυσικό 
τρόπο, χωρίς τήν σαρκική συνάφεια τῶν γονέων της, τότε καταλήγουμε στήν 
παραδοχή ὅτι ἡ Παναγία δέν ἔφερε τό προπατορικό ἁμάρτημα, τό ὁποῖο 
κληροδοτεῖται ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο, καί ἀπό γενεά σέ γενεά, καί ἄρα ἡ 
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ἁγιότητά της δέν ὀφείλεται στήν προσωπική της ἀξία, ἀλλά στήν δύναμη τοῦ 
Θεοῦ πού τήν κατασκεύασε μέ τόν συγκεκριμένο τρόπο.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ Προτεστάντες ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Παναγία εἶναι 
μιά ἁπλῆ γυναῖκα πού γέννησε τόν Χριστό. Στήν θέση της, κατ’ αὐτούς, θά 
μποροῦσε νά βρίσκεται μιά ὁποιαδήποτε ἄλλη γυναῖκα. Κατηγοροῦν μάλιστα 
ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους ὅτι ἀποδίδουμε ὑπερβολική τιμή στό πρόσωπό της καί 
ὅτι φθάνουμε μέχρι τήν Παναγιολατρεία.

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι Ρωμαιοκαθολικοί καί Προτεστάντες ἔχουν 
ἀπογυμνώσει τό ἱερό Πρόσωπο τῆς Παναγίας μας ἀπό ὁποιαδήποτε 
προσωπική ἀξία. Διαφοροποιοῦνται σ’ αὐτά πού διδάσκουν, συμπίπτουν 
ὅμως καί ταυτίζονται στό ἀποτέλεσμα: τήν ὑποτίμηση τοῦ ἱεροῦ προσώπου 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἀνάμεσα σ’ αὐτές τίς αἱρετικές ἀποκλίσεις βρίσκεται κρυστάλλινη καί 
καθαρή ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μ’ 
αὐτήν ἡ μεγάλη τιμή πού ἀποδίδεται πρός τό Πρόσωπο τῆς Θεοτόκου δέν 
εἶναι αὐθαίρετη καί χωρίς ἐρείσματα. Στηρίζεται στήν ἄξια ἐκλογή της ἀπό 
τόν Θεό γιά τήν Θεία Ἐνανθρώπηση. Ὁ Θεός Πατήρ ἔχει «προγνωστικῶς» 
προορίσει αὐτήν ὡς Μητέρα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Ὁ Θεῖος αὐτός 
προορισμός δέν ἔχει τήν ἔννοια ὅτι ἡ Παναγία εἶναι τό ἄβουλο καί ἀνελεύθερο 
ἐκεῖνο ὄν πού ὁ Θεός τό κατεσκεύασε γιά νά τό χρησιμοποιήσει σύμφωνα μέ 
τήν Θέλησή Του. Ἄν ἦταν ἔτσι, τότε γιατί νά διαλέξει τήν Παναγία καί ὄχι 
κάποια ἄλλη γυναῖκα; Μιά τέτοια ἐπιλογή καί ἕνας τέτοιος προορισμός θά 
ἦταν αὐθαίρετος καί ἄδικος, διότι ἀγνοεῖ τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, τό 
χάρισμα δηλαδή τῆς ἐλευθερίας πού ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. 
Διότι, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας: «ἀφαίρεσε τό αὐτεξούσιο 
ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τότε παύεις νά ἔχεις ἄνθρωπο».

Μά τότε ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γι’ αὐτή τήν ἐπιλογή τῆς Παναγίας νά γίνει 
Μητέρα τοῦ Θεοῦ; Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας πού εἶχαν τόν φωτισμό τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος, μέ μεγάλη σοφία μᾶς δίδουν τήν ἀπάντηση. Σύμφωνα 
μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, ὁ Θεῖος αὐτός προορισμός τῆς Παναγίας, 
(νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ), συμπίπτει μέ τήν προαιώνια πρόγνωση πού 
εἶχε ὁ Θεός τῆς ἐλευθέρας προαιρέσεως καί τῆς ἀξίας καί τῆς προσωπικῆς 
ἁγιότητος τῆς Παναγίας. Γνωρίζοντας προαιωνίως ὁ Θεός τήν προσωπική 
ἀξία τῆς Παναγίας, τήν ἀγάπησε, διότι ἦταν ἄξια τῆς ἀγάπης Του. Καί ἀφοῦ 
τήν ἀγάπησε τήν προώρισε καί τήν ἀνέδειξε Μητέρα τοῦ δικοῦ Του Υἱοῦ.

«Ὄντως εὗρες χάριν, ἡ ἀξία τῆς χάριτος» ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός Δαμασκηνός. 
Οἱ λόγοι αὐτοί καθιστοῦν ξεκάθαρη τήν ἀρχή τῆς συνεργασίας τοῦ Θεοῦ καί 
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τῆς προαιρέσεως τῆς Παναγίας ἀλλά καί τῆς προαιρέσεως κάθε ἀνθρώπου σέ 
ὅλη τήν ἱστορία τῆς Σωτηρίου Οἰκονομίας.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσφαλῶς δωρεά, δίδεται ὅμως σ’ἐκείνους οἱ 
ὁποῖοι δείχνουν προαιρετική σπουδή καί ἐπιτηδειότητα καί καθαρότητα. Ὁ 
Θεός δίνει τήν χάρη Του καί τίς δωρεές Του ἀνάλογα μέ τήν δεκτική δύναμη 
τοῦ καθενός, τήν φυσική καί προαιρετική του καθαρότητα. Σ’ αὐτή τήν 
συνεργασία στηρίζεται καί ὁ Θεῖος προορισμός τῆς Παναγίας.

Ἐφόσον λοιπόν ἡ χάρις δίδεται ἀνάλογα μέ τήν δύναμη τῆς ἀγάπης 
τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, μποροῦμε εὔκολα νά συμπεράνουμε τό πόσο 
μεγάλη ἦταν ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας πρός Αὐτόν. Εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρξει 
ποτέ ἄνθρωπος μέ μεγαλύτερη ἀγάπη πρός τόν Θεό ἀπό αὐτήν πού εἶχε ἡ 
Παναγία. Ἀλλά, ταὐτόχρονα, καί ποιός ἀγαπήθηκε περισσότερο ἀπό τόν 
Θεό ἄν ὄχι ἡ Παναγία, ὥστε νά ἀξιωθεῖ τόσον μεγάλης Χάριτος; Διότι, ὅπως 
διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Κατά τό μέτρον τῆς πρός Θεόν 
ἀγάπης αἱ ἀντιδόσεις». Τό ὅτι ἦταν «ἀξία τοῦ Κτίσαντος» μαρτυρεῖται ἀπό 
αὐτό ἀκριβῶς τό γεγονός, ὅτι ἀνάμεσα σέ ὅλα τά κτίσματα ὅλων τῶν αἰώνων 
μόνη αὐτή εἶχε τόσο μεγάλη ἁγιότητα, ὥστε νά ἐκλεγεῖ ἀπό τόν Θεό γιά νά 
γίνει μητέρα Του, καί νά ὑπηρετήσει εἰς «τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον» 
Μυστήριο, τήν Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Ἡ κληρονομία τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, τό ὁποῖο ἔφερε μέσα 
της ἡ Παναγία, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἔμεινε ἀνενέργητος εἰς Αὐτήν, γι’ 
αὐτό καί δέν εἶχε καμμία προσωπική ἁμαρτία, ἀφοῦ ἡ θέλησή της καί ὅλες οἱ 
σωματικές καί ψυχικές δυνάμεις της ἦταν ὁλοκληρωτικά στραμμένες πρός τόν 
Θεό.

Οἱ ὀφθαλμοί της ἔβλεπαν τόν Κύριο. Τά αὐτιά της ἄκουγαν τά θεϊκά 
Του λόγια. Ἡ μύτη της γοητεύτηκε ἀπό τά μῦρα τοῦ Νυμφίου. Τά χείλη της 
ἀφοσιώθηκαν στήν δοξολόγησή Του. Ἡ καρδιά της ἀμόλυντη καί καθαρή 
ποθοῦσε τόν ἀόρατο Θεό. Στήν γαστέρα της κατοίκησε ὁ Ἀχώρητος. Ἀπό 
τούς μαστούς της θήλασε τό γάλα, τό παιδίον Ἰησοῦς. Τά χέρια της Τόν 
κράτησαν, στά πόδια της ἀνακάθισε.

Μέ θαυμασμό στοχάζεται τήν προσωπική ἁγιότητα τῆς Παναγίας ὁ 
ἱερός Δαμασκηνός καί ἀναρωτιέται: «Πῶς ν’ἀναπαραστήσω Θεοτόκε Παρθένε 
τό ὅλο σεμνότητα βάδισμά σου; Πῶς τό ντύσιμό σου; Πῶς τό πρόσωπό σου 
τό χαριτωμένο; Φρονιμάδα μεγάλης σέ σῶμα νέας. Ντύσιμο εὐγενικό χωρίς 
ἐκζήτηση καί μαλθακότητα. Βῆμα συγκρατημένο χωρίς βιασύνη καί χωρίς 
νωθρότητα. Ὕφος σοβαρό σύμμικτο μέ τήν ἱλαρότητα. Πρόθυμη καί ὑπάκουη 
στούς γονεῖς σου κρατοῦσες τό πνεῦμα τῆς ταπεινώσεως στίς πιό μεγάλες 
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ἀποκαλύψεις. Τά λόγια σου καλοσυνᾶτα ἔβγαιναν ἀπό ἤρεμη ψυχή. Καί τί 
χρειάζονται τά πολλά λόγια; Ἄξια νά κατοικήσει μέσα σου ὁ Θεός! Δίκαια 
εἶσαι τό καμάρι τῶν κληρικῶν, ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν, τό καταφύγιο τῶν 
κατατρεγμένων, ἡ παρηγοριά τῶν πονεμένων».

Ὑπερβάλλουμε, λοιπόν, ὅταν τήν ὀνομάζουμε στήν Ὑμνολογία τῆς 
Ἐκκλησίας μας σκεῦος τῆς χαρᾶς, θησαυρό τῆς παρθενίας, εὔοσμο κρίνο, 
πολύτιμο μῦρο, ὑψηλοτέρα τῶν Οὐρανῶν, χαρμονή τῶν Ἀγγέλων, ὁλόφωτη 
νεφέλη, ἀνέσπερο ἄστρο, Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας, ὀσμή 
τῆς Χριστοῦ εὐωδίας καί τόσα ἄλλα; «Ἡ Παναγία ἔγινε Μητέρα Ἐκείνου, 
πού ἦταν δίκαιο νά γίνει Μητέρα Του» (Ἅγ. Νικόλαος Καβάσιλας).

Ἀλλά ἄς μήν περάσει οὔτε σάν ὑποψία στόν νοῦ μας ἡ σκέψη ὅτι θά 
μπορέσουμε ποτέ νά ἐκφράσουμε ἔστω καί στό ἐλάχιστο τό μεγαλεῖο τῆς 
Μητέρας τοῦ Θεοῦ. Διότι τά μυστήριά της εἶναι «πάντα ὑπέρ ἔννοιαν, πάντα 
ὑπερένδοξα»καί οὐδείς λόγος θά ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν μεγαλείων της, τά 
ὁποῖα «ἐποίησεν αὐτῇ ὁ Δυνατός».

Ἄς εὐχηθοῦμε, ὅπως ἡ Παναγία Παρθένος συνέλαβε, κυοφόρησε καί 
ἐγέννησε τόν Χριστό σωματικῶς, ἔτσι καί ὁ καθένας μας νά συλλάβει, νά 
κυοφορήσει καί νά γεννήσει μέσα στήν καρδιά του τόν Χριστό πνευματικῶς. 
Ἄς εὐχηθοῦμε ἐπίσης οἱ πεπλανημένοι πού παραποιοῦν τό ἱερό Πρόσωπό 
της νά ἐπιστρέψουν σύντομα στήν Ἀλήθεια. Καί ἄς ἀνυμνήσουμε μέ ὅλη τήν 
δύναμη τῆς ψυχῆς μας «... τήν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος, τήν μετά τόκον πάλιν, 
ὀφθεῖσαν Παρθένον· Χαίρεις Πόλις ἔμψυχε, τοῦ Βασιλέως καί Θεοῦ, ἐν ᾗ 
Χριστός οἰκήσας, σωτηρίαν εἰργάσατο. Μετά τοῦ Γαβριήλ ἀνυμνοῦμεν σε, 
μετά τῶν Ποιμένων δοξάζομεν κράζοντες· Θεοτόκε, πρέσβευε τῷ ἐκ σοῦ 
σαρκωθέντι, σωθῆναι ἡμᾶς». Ἀμήν.

       π. Πασχάλης Γρίβας
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Μή κλαῖς, μή φοβᾶσαι,
θἄρθει ἄσπρη μέρα καί γιά μᾶς

Α
ὐτός ὁ στίχος λαϊκοῦ τραγουδιοῦ ἀποκτᾶ μέσα στήν μαυρίλα τῶν 
ἡμερῶν μας ἰδιαιτέρα σημασία. Ἐπικρατοῦν ὀδυρμοί καί φόβοι 
γιά τό ἄμεσο, ἀλλά καί τό ἀπώτερο μέλλον, καί μάλιστα σέ τέτοιο 

βαθμό, ὥστε νά εἶναι ὁ στίχος αὐτός παρηγορητικός.
Κι’ ὅμως ἰσχύει, διότι ἡ ἐλπίδα γιά μᾶς δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη 

ἔννοια, ἀλλά ἔχει πρόσωπο καί ὑπόσταση: «Δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη παιδίον 
νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός».

Αὐτές τίς ἡμέρες ὅλος ὁ κόσμος ἑτοιμάζεται νά ἑορτάση καί φέτος 
Χριστούγεννα. Τό ἐρώτημα εἶναι : Τί εἴδους Χριστούγεννα, μέ ἤ χωρίς 
Χριστόν; Γιά τόν πολύ κόσμο καί στά περισσότερα μέρη τοῦ λεγομένου 
πολιτισμένου κόσμου τά Χριστούγεννα δέν εἶναι τίποτε παραπάνω ἀπό 
μιά ἀργία, μιά εὐκαιρία γιά ξεκούραση, ψυχαγωγία καί ἀποβλάκωση, 
μιά ψεύτικη λάμψη, μέ ἀποτέλεσμα τό ψῦχος καί τό σκότος νά διακοποῡν 
προσωρινά ἀπό τίς φλόγες τοῦ τζακιοῦ καί τή λάμψη τῶν φωτοβολίδων, 
οὐσιαστικά ὅμως νά παραμένουν καί νά ἐπιδεινώνονται.

Τά Χριστούγεννα γιά μᾶς ἀποκτοῦν νόημα, ἄν γεννηθῆ ἤ ἀναγεννηθῆ 
ὁ Χριστός ἐντός ἡμῶν, ὥστε νά πληροῖ ὅλην τήν ὕπαρξή μας, καί μάλιστα 
στό βαθμό πού προδιαγράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «Ζῶ δέ οὐκέτι 
ἐγώ, ζεῖ δέ ἐν ἐμοί Χριστός».

Γιά νά ἐπιτευχθῆ αὐτός ὁ οὐσιαστικός τρόπος ἑορτασμοῦ τῶν 
Χριστουγέννων ὑπάρχουν προϋποθέσεις: πρέπει νά γίνουμε τόπος κατάλ
ληλος γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Θείου Βρέφους. Καί γιά τό πῶς μπορεῖ νά 
γίνη αὐτό, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς δίνει ὁδηγίες μέσω τῶν Ἁγίων πού 
ἔγιναν πραγματικές φάτνες. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς τούς ἁγίους εἶναι ὁ Ἅγιος 
Ρωμανός ὁ Μελωδός, ὁ ὁποῖος εἶχε τό ἰδιαίτερο χάρισμα νά ἐνδύση τή 
δογματική ἀκρίβεια μέ τό ἄριστο ποιητικό περίβλημα, καί νά μᾶς μεταδώση 
τίς ὁδηγίες πῶς πρέπει νά ἑτοιμασθοῦμε γιά τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μέ  
ἕναν ἰδιαίτερο εὔληπτο τρόπο. 

Οἱ δύο πρῶτοι ὕμνοι του «Τῆς Ἁγίας καί Πανσέπτου Γεννήσεως τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» καί «τῇ ἐπαύριον τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως» 
δέν διαβάζονται ὁλόκληροι στίς Ἱ. Ἀκολουθίες, παρά μόνον τό Κοντάκιον 
καί ὁ πρῶτος Οἶκος τῶν συνολικά 24 τοῦ πρώτου καί 18 τοῦ δευτέρου ὕ 
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μνου, ἰδιαιτέρως τό Κοντάκιον τοῦ πρώτου, τό ὁποῖο ψάλλει ἡ Ἐκκλησία 
μας καθ’ ὅλην τήν περίοδο πού διανύουμε, τό γνωστό «Ἡ Παρθένος 
σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει...».

Δέν ἐπαρκεῖ ἐδῶ ὁ χῶρος γιά τή λεπτομερῆ ἀποτύπωση καί ἑρμηνεία 
τοῦ θεοπνεύστου κειμένου, ἁπλῶς μᾶς χρησιμεύει ὡς ὁδηγός γιά νά 
πλησιάσουμε σωστά τήν φάτνη.  Οἱ ἐν λόγω ὕμνοι ἀποδίδουν διαλόγους τῆς 
Παναγίας μέ τόν Χριστό, τῆς Παναγίας μέ τούς Μάγους καί τῆς Παναγίας 
μέ τούς Πρωτοπλάστους.

Οἱ διάλογοι αὐτοί μᾶς διασαφηνίζουν ὅτι ὁ Θεός προσφέρει τήν 
Χάρι του στούς ἀνθρώπους πού θέλουν νά Τόν γνωρίσουν, ἀλλά σέ καμιά 
περίπτωση δέν παραβιάζει τό αὐτεξούσιο, πού εἶναι τό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό πού τόν κάνει νά διαφέρει ἀπό τά ἄλογα 
ζῶα.

Μέ αὐτά τά δεδομένα ὁ ἱερός ποιητής ξεκαθαρίζει ὅτι ὁ δρόμος πρός 
τήν Βηθλεέμ εἶναι συγκεκριμένος καί περνάει ἀναγκαστικά ἀπό τούς ἑξῆς 
σταθμούς: Τόν ἱερό πόθο  τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ Λόγου  τήν αὐτογνωσία 
τοῦ ἀνθρώπου  τήν μετάνοιά του  καί τίς μεσιτεῖες τῆς Παναγίας.

Ἄς δοῦμε ἀπό κοντά μερικούς σταθμούς αὐτῆς τῆς διαδρομῆς. Στόν 
τρίτο Οἶκο τοῦ ὕμνου τῶν Χριστουγέννων ἐκφράζει ἡ Παναγία τήν ἀπορία 
ἐκ μέρους ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους: «ὑψηλέ βασιλεῦ, τί σοί καί 
τοῖς πτωχεύσασι» ... «σπηλαίου ἠράσθης ἤ φάτνῃ ἐτέρφθης;», δηλ. τί 
κοινό μπορεῖς νά ἔχης Ἐσύ μέ μᾶς τούς ἀνθρώπους πού ἑκουσίως, διά 
τῆς παρακοῆς μας πτωχεύσαμε καί συνεχῶς πτωχεύουμε; Ἐρωτεύθηκες 
τό σπήλαιο, ἤ αἰσθάνθηκες ἰδιαιτέρα τέρψη καί εὐχαρίστηση στή φάτνη 
τῶν ἀλόγων; Τό ἐρώτημα διατυπώνεται γιά μᾶς, μέ τήν ἐλπίδα μήπως 
συναισθανθοῦμε τό μέγεθος τῆς κενώσεως καί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς τούς 
ἀνθρώπους. Ἀλήθεια, σκεφθήκαμε ποτέ ποιά «τέρψη» θά αἰσθανόμασθαν 
ἐμεῖς, ἄν ξαπλώναμε σέ μιά μυρμηγκοφωλιά, πού θά ἦταν ἀσυγκρίτως 
μικρότερη συγκατάβαση τοῦ ἑνός κτίσματος πρός τό ἄλλο, παρά τήν τοῦ 
ἀκτίστου Θεοῦ πρός τό κτῖσμα συγκατάβαση;

Ἀκολουθεῖ διάλογος τῆς Παναγίας μέ τούς Μάγους, οἱ ὁποῖοι 
κτυποῦν τήν πόρτα γιά νά δοῦν καί νά προσκυνήσουν τόν Χριστόν. Σ’ 
αὐτόν τόν διάλογο οἱ Μάγοι διηγοῦνται τήν ἀναζήτησή τους, τή φανέρωση 
τοῦ Ἀστέρος καί τό αἴτημά τους, τό ὁποῖο ἡ Παναγία μεταφέρει στό Θεῖο 
Βρέφος της, παρακαλῶντας το, ὅπως τούς δεχθῆ: «... ἰδού γάρ μάγοι ἔξω 
ζητοῦσι σε τῶν ἀνατολῶν οἱ βασιλεύοντες. Τό πρόσωπόν σου ἐπιζητοῦσι 
καί λιτανεύουσιν ἰδεῖν οἱ πλούσιοι τοῦ σοῦ λαοῦ.»(οἶκ.ς΄  ) καί «Ἐπειδή 



481

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 114

οὖν λαός σός ἐστι, τέκνον, κέλευσον ὑπό σκέπην τήν σήν γένωνται, 
ἵνα ἴδωσι πενίαν πλουσίαν, πτωχείαν τιμίαν. Αὐτόν σε δόξαν ἔχω καί 
καύχημα, διό οὐκ αἰσχύνομαι. Αὐτός εἶ χάρις καί ἡ εὐπρέπεια τῆς 
σκηνῆς κἀμοῦ, νεῦσον εἰσέλθωσιν, οὐδέν μοι μέλει τῆς εὐτελείας. Ὡς 
θησαυρόν σε γάρ κρατῶ, ὅν βασιλεῖς ἦλθον ἰδεῖν βασιλέων καί μάγων 
ἐγνωκότων ὅτι ὤφθης παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων θεός.»(οἶκ.ζ’)

Σ’ αὐτούς τούς λίγους στίχους συναντοῦμε τήν πρώτη δέηση τῆς 
Παναγίας, καί μάλιστα ὑπέρ ἀλλοδαπῶν ἐξ Ἀνατολῆς, τούς ὁποίους ἡ 
Παναγία ὀνομάζει «πλουσίους τοῦ λαοῦ Σου». Νά ποιοί ἀποτελοῦν τόν λαό 
τοῦ Θεοῦ: ἐκεῖνοι πού ποθοῦν νά γνωρίσουν τό πρόσωπό Του καί στούς 
ὁποίους ἀποκαλύπτεται. Καί ἐπειδή ἔκαναν ὁλόκληρη πορεία/λιτανεία γιά 
νά δοῦν τό πρόσωπό Του, ἡ Παναγία, παρ’ ὅτι πρόκειται γιά βασιλεῖς 
τῆς ἀνατολῆς, δέν ντρέπεται νά τούς ὑποδεχθῆ σ’ ἕνα πτωχικό ἁπλό σπίτι, 
ἐπειδή ἐκεῖνοι θέλουν νά δοῦν τόν πραγματικό πλοῦτο καί θησαυρό, τόν 
Χριστόν. Καί ἐπειδή πολύ ἰσχύει δέησις μητρός πρός εὐμένειαν δεσπότου, 
ἀμέσως ἀνταποκρίνεται ὁ Χριστός στόν θ΄   οἶκο: «Νῦν οὖν δέξαι, σεμνή, 
δέξαι τούς δεξαμένους με. Ἐν αὐτοῖς γάρ εἰμί ὥσπερ ἐν ταῖς ἀγκάλαις 
σου.»

Πολλά μᾶς διδάσκουν καί μᾶς προβληματίζουν αὐτοί οἱ στίχοι. Εἴμαστε 
λαός τοῦ Θεοῦ; Ἔχουμε τή λαχτάρα τῶν μάγων νά δοῦμε τό πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ; Ἔχουμε τήν πεποίθηση τῆς Παναγίας ὅτι ὁ θησαυρός μας εἶναι 
ὁ Χριστός ἤ ντρεπόμαστε πού ὑστεροῦμε ἔναντι ἄλλων δῆθεν σπουδαίων 
ἀπό ἀνατολή καί δύση, διότι στερούμαστε συγκριτικά μέ ἐκείνους ὑλικῶν 
ἀγαθῶν; Μᾶς κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη γιά τόν Χριστό ἤ τό κόμπλεξ;

Ὁ Ἰσραηλιτικός λαός, ὁ κάποτε περιούσιος, ἀποδοκίμασε τόν 
Χριστόν καί πρό αὐτοῦ τούς προφῆτες, ἀναζήτησε ἄλλα καί ἔχασε τά πάντα. 
Ἔπαψε νά θεωρεῖται λαός τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παναγία λέγει ἀπευθυνόμενη 
πρός τούς μάγους: «Τήν Ἱερουσαλήμ πᾶσαν περιωδεύσατε, τήν πόλιν 
ἐκείνην τήν προφητοκτόνον». Ἰδιαίτερα διαβεβλημένοι ἦσαν οἱ ἄρχοντές 
της, πολιτικοί καί θρησκευτικοί: «Ἡρώδην πάλιν πῶς διελάθετε τόν ἀντί 
θεσμῶν φόνους ἐμπνέοντα; ... Τί ὑμᾶς ἐπηρώτησεν Ἡρώδης ὁ ἄναξ 
καί οἱ Φαρισαῖοι;» Ἡ ἀπάντηση τῶν μάγων ὑπῆρξε ἀποκαλυπτική γιά 
τήν κακία τῶν ἀρχόντων. Ἤθελαν νά μάθουν μόνο τόν χρόνο, δέν εἶχαν 
τήν παραμικρή ἐπιθυμία νά συναντήσουν τόν Χριστό: (οἶκ. ιζ’) «Ἡρώδης 
πρῶτον, εἶτα ὡς ἔφησας, οἱ πρῶτοι τοῦ ἔθνους σου τόν χρόνον τοῦ 
φαινομένου νῦν ἄστρου παρ’ ἡμῶν ἐξηκριβώσαντο. Καί ἐπιγνόντες ὡς 
μή μαθόντες οὐκ ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ὅν ἐξηρεύνησαν μαθεῖν, ὅτι τοῖς 
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ἐρευνῶσιν ὀφείλει θεωρηθῆναι παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός.»
Οἱ μάγοι προσπάθησαν νά ξυπνήσουν τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀρχόντων 

συγκρίνοντας τή δική τους πορεία μέ τήν ἔξοδο τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν 
Αἴγυπτο, τήν ράβδο τοῦ Μωσέως μέ τόν ἀστέρα, ἀλλά μάταια. Οἱ κρατοῦντες 
στή Ἱερουσαλήμ ἀπαρνήθηκαν τό ἱστορικό τους παρελθόν χάριν τῆς 
πρόσκαιρης ἐξουσιομανίας τους.

Μετά τήν περιγραφή τῆς προσκύνησης καί τῆς προσφορᾶς τῶν τριῶν 
δώρων, ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἐκθέτει τήν προσευχή τῆς Παναγίας ὑπέρ 
ὅλου τοῦ κόσμου (Οἶκ.κβ΄ ): «Τριάδα δώρων, τέκνον, δεξάμενος, τρεῖς 
αἰτήσεις δός τῇ γεννησάσῃ σε. Ὑπέρ ἀέρων παρακαλῶ σε καί ὑπέρ τῶν 
καρπῶν τῆς γῆς καί τῶν οἰκούντων ἐν αὐτῇ. Διαλλάγηθι πᾶσι δι’ ἐμοῦ, 
ὅτι ἐτέχθης παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων θεός» καί στόν κγ’ οἶκο «ἀλλά 
ὑπέρ πάντων ἐγώ δυσωπῶ σε. Ἐποίησάς με ὅλου τοῦ γένους μου καί 
στόμα καί καύχημα. Ἐμέ γάρ ἔχει ἡ οἰκουμένη σου σκέπην κραταιᾶν, 
τεῖχος καί στήριγμα ...». 

Ἡ Παναγία εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία μέ τίς πρεσβεῖες της προσπαθεῖ νά 
γεμίση καί πάλι τόν παράδεισο. Αἰσθάνεται ὑπεύθυνη γιά ὅλους, ἄσχετα 
ἄν οἱ ἴδιοι καί τώρα ἀκόμα πέφτουν θύματα τῆς αὐταρέσκειας καί τοῦ 
μίσους τους, τό ὁποῖο φτάνει μέχρι τό σημεῖο νά τούς διώξουν πίσω στήν 
Αἴγυπτο, ἀπό ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Θεός κάποτε τούς ἐλευθέρωσε.

Ἐμεῖς τί ἀποφασίσαμε; Θέλουμε νά διώξουμε τόν κάθε Ἡρώδη καί 
νά κρατήσουμε τόν Χριστό στό κατάλυμμα τῆς καρδιᾶς μας, ἀλλά καί στόν 
τόπο μας; Ἄς μάθουμε ἀπό τούς Ἰσραηλῖτες, ὅτι ὅποιος ἀποστρέφεται τόν 
Θεό, ἀπαρνεῖται τήν κληρονομιά του καί ἀποποιεῖται τῆς περιουσίας του. 
Παύει νά ἀνήκει στόν περιούσιο λαό καί κάθεται στό σκότος τῆς κακίας 
του. Στόν κδ΄  οἶκο λέγει ἡ Παναγία: «... μέλλω ἐπί τήν Αἴγυπτον μολεῖν 
καί φεύγειν σύν σοί διά σέ, ὁδηγέ μου, υἱέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, 
παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων θεός».

Αὐτά τά Χριστούγεννα ὀφείλουμε νά ξεκαθαρίσουμε τί θέλουμε, νά 
ἀκολουθήσουμε «τόν Ἡρώδη καί τούς πρώτους τοῦ ἔθνους» μέ τά ἔνστικτα 
αὐτοσυντηρήσεως στήν ἐξουσία καί τά κόμπλεξ τους, ἤ νά παρακαλοῦμε 
μαζί μέ τούς πρωτοπλάστους τήν Παναγία «ἰδού εἰμί πρό ποδῶν σου, 
παρθένε μῆτερ ἄμωμε, καί δι’ ἐμοῦ πᾶν τό γένος τοῖς ἴχνεσί σου πρόκειται 
..., ἄμειψόν μου τήν πενίαν ἐνώπιον οὗ ἔτεκες, ἡ κεχαριτωμένη» (ὕμνος τῆ 
ἐπαύριον, οἶκ.η’).

Περιούσιος λαός θά εἴμαστε  ἄν εἴμαστε ἀκόμα; –ὅσο ἡ περιουσία 
μας εἶναι ὁ Χριστός. Τότε ἡ Παναγία καί πάλι θά σκεπάση αὐτό τό λαό, 
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καί πάλι θά κατατροπώση κάθε ἐχθρό καί πολέμιο. Ἄν ὅμως ἐπικρατήση ἡ 
μερίδα τοῦ Ἡρώδη καί τῶν Φαρισαίων, θά ἀναγκασθῆ καί πάλι εἰς φυγή.

Τελικά εὔκολα μποροῦμε νά δοῦμε ἄσπρη μέρα, προστρέχοντες στίς 
ἀγκάλες τῆς Μητέρας μας, τῆς μητέρας τοῦ αὐτόφωτος Χριστοῦ.

 Ὑπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε ὑπέρ πάντων ἡμῶν!

                                                                 π. Γεώργιος Χάας  

Καί  μετά  λέμε  ὅτι  ὁ  κόσμος  ἄλλαξε!...

Χ
ρόνο μέ τό χρόνο, ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ φαντάζει σάν ὁλοένα 
καί πιό μακρινό γεγονός στά μάτια τοῦ κόσμου. Ζαλισμένοι 
ἀπό τον καταιγισμό  τῶν γεγονότων –παγκοσμίων και τοπικῶν– 

περιμένουμε τά Χριστούγεννα σάν party season γιά νά “γελάσει τό 
πικραμένο μας τ’ ἀχεῖλι”, κατά τήν παληά λαϊκή ἔκφραση. Κατά τά ἄλλα, 
ἄν κάποιος μᾶς μιλήσει γιά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τίς ἐπιπτώσεις 
πού εἶχε στόν κόσμο, ἔχουμε ἕτοιμη τήν ἀπάντηση: “Τί μέ ἐνδιαφέρει 
ἐμένα; Τότε ἦταν ἄλλη ἐποχή , ἄλλος κόσμος!”

Πόσο “ἄλλη” ὅμως ἦταν ἡ ἐποχή  πού γεννήθηκε ὁ Χριστός καί 
πόσο “ἄλλος” ἦταν τότε ὁ κόσμος καί πόσο “ἄλλοι” ἦσαν οἱ ἄνθρωποι;

 Ὁ τότε κόσμος –ἀκριβῶς ὅπως καί ὁ σημερινός– ἔψαχνε νά βρεῖ ἕνα 
τρόπο νά ὀργανωθεῖ σέ ἕνα κοινό πολιτισμό, μιά παγκόσμια οἰκονομία, 
ἕνα κοινό τρόπο συνύπαρξης διαφόρων ἡγεμονιῶν, διαφόρων λαῶν καί 
διαφόρων νοοτροπιῶν.                                  

Ἡ Ρώμη εἶχε καταφέρει –παρά τις ἐσωτερικές δυσκολίες της–
νά ὀργανωθεῖ σάν ὑπερδύναμη καί νά ἁπλώσει τά οἰκονομικά καί 
στρατιωτικά πλοκάμια της σ’ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Δηλαδή, ὁ ΟΗΕ, 
τό ΝΑΤΟ καί ἡ Ε.Ε. σέ ἕνα πακέτο. Μπορεῖ νά μήν μποροῦσαν νά 
βομβαρδίσουν τότε τά κράτη πού ἀντιδροῦσαν στήν “παγκοσμιοποίηση” 
καί νά μήν ὑπῆρχαν Stealth καί πυρηνικές βόμβες, οἱ Ρωμαϊκές λεγεῶνες 
ὅμως ἔκαναν την ἴδια καλή “δουλειά” στό νά ἐξολοθρεύουν τοπικούς 
πληθυσμούς καί ἡ Ρωμαϊκή διπλωματία ἦταν αὐτή πού ἔδωσε πρώτη 
μαθήματα στό πῶς οἱ ἰσχυροί μποροῦν νά ἀνακατεύονται στά ἐσωτερικά 
ζητήματα ξένων κρατῶν προκειμένου νά ἐξασφαλιστοῦν τά οἰκονομικά 
καί ἐσωτερικά συμφέροντα τῆς αὐτοκρατορίας–ὑπερδύναμης. Ποιά 
κράτη ἀπασχολοῦν σήμερα τά διεθνῆ εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα; 
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Ἰσραήλ, Συρία, Ἰράν, Ἰρἀκ, Λιβύη, Αἴγυπτος καί πάει λέγοντας, τό ἕνα 
μετά τό ἄλλο τά πλούσια γεωλογικά ἐδάφη τῆς Ἀνατολῆς. Τά ἴδια ἐδάφη 
ἀπασχολοῦσαν και τότε τήν αὐτοκρατορία.

Ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἡ Ρώμη εἶχε ἀποκτήσει τόν πρῶτο της 
αὐτοκράτορα, τόν Ὀκταβιανό Αὔγουστο. Αὐτός ἦταν ὁ υἱοθετημένος 
γιός τοῦ δολοφονημένου Καίσαρα ὁ ὁποῖος, παρ’ ὅλο πού εἶχε ὁριστεῖ 
διάδοχος στή διαθήκη τοῦ Καίσαρα, χρειάστηκε νά κερδίσει τή θέση 
του ἐπιστρατεύοντας ὅλη τήν ἐξυπνάδα, τήν πονηριά, τίς διπλωματικές 
ἱκανότητες πού διέθετε, σέ συνδυασμό μέ τήν πίστη πού εἶχε στίς παρα
δοσιακές Ρωμαϊκές ἀρετές καί τή νηφάλια ἀποφασιστικότητα τοῦ 
χαρακτῆρα του πού δέν ὑποχώρησε καί δέν φοβήθηκε ποτέ κανέναν 
ἄνθρωπο. Ὁ μόνος “ἐχθρός” ἀπό τούς πολλούς πού ἀντιμετώπισε ὁ 
Ὀκταβιανός στή ζωή του, πού, τελικά, τόν νίκησε, ἦταν ἡ γυναῖκα του, ἡ 
περίφημη τρομερή Λιβία!

 Ὁ Ὀκταβιανός λοιπόν, ὅταν ἐξόντωσε τόν τελευταῖο του ἀντίπαλο, 
τόν Ἀντώνιο πού στηριζόταν στόν πλοῦτο καί τή Δύναμη τῆς Αἰγύπτου 
τῆς Κλεοπάτρας, ἔμεινε μόνος κυρίαρχος στόν κόσμο. Γι’αὐτό καί ἔστειλε 
σ’ ὅλες τίς γωνιές τῆς αὐτοκρατορίας του τήν ἐντολή νά ἀπογραφοῦν οἱ 
ἄνθρωποι, ὥστε νά μετρήσει τά πλήθη πού εἶχε κάτω ἀπό τήν ἐξουσία 
του.

Στόν τόπο πού γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἡ ἐξουσία παραδοσιακά 
ἀνῆκε σέ δύο οἰκογένειες: στούς Μακκαβαίους καί τούς Ἡρωδιανούς. 
Οἱ Μακκαβαῖοι ἦσαν οἱ γνήσιοι “ἀριστοκράτες” ἡγεμόνες. Ὁ Ἡρώδης 
ἦταν “ἡμίαιμος”, γιός Ἰδουμαίου προσήλυτου στόν Ἰουδαϊσμό καί 
μητέρας Ἀράβισσας. Ὁ πατέρας του ὅμως, ὁ Ἀντίπατρος, εἶχε τήν 
ἐξυπνάδα νά καταλάβει ὅτι μόνο μέ σύμμαχό του τή Ρώμη μποροῦσε 
νά κρατηθεῖ στήν ἐξουσία, κι ἔτσι εἶχε σπεύσει νά συμμαχήσει πρῶτα 
μέ τόν Πομπήιο. Καί μετά ὅταν αὐτός νικήθηκε καί ἔχασε τό κεφάλι 
του· μέ τόν νικητή Καίσαρα. Ὁ Ἡρώδης ἦταν ὁ πιό ἀξιόλογος κι ὁ 
πιό ἀδίσταχτος ἀπό τούς ἀδελφούς του, μέ μεγάλη μόρφωση, μεγάλη 
ὀμορφιά καί κοσμοπολίτικη ἀνατροφή, πού τόν ἔκανε νά αἰσθάνεται 
τόσο Ρωμαῖος καί Ἕλληνας, ὅσο καί Ἰουδαῖος.

Ἔγινε φίλος τοῦ Καίσαρα καί μετά ἔγινε φίλος τοῦ Ἀντωνίου καί τῆς 
Κλεοπάτρας, ἐξασφαλίζοντας τή Ρωμαϊκή ὑποστήριξη. Παντρεύτηκε 
τήν τελευταία νόμιμη πριγκίπισσα τῶν Μακκαβαίων καί μετά τή σκότωσε, 
ὅπως σκότωσε καί τήν οἰκογένειά της καί τόν ἕναν ἀπό τούς δύο γιούς 
πού ἔκανε μαζί της. Ὁ δεύτερος ἴσα πού πρόλαβε νά γλιτώσει καί νά 
ἐπιζήσει τοῦ πατέρα του. Γνώρισε στιγμές μεγάλης δόξας, ὅταν αὐτός, 
ἕνας μισο–Ἑβραῖος, μισό–Ἄραβας, βγῆκε ἀπό τό Ρωμαϊκό Καπιτώλιο 
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πού τόν εἶχε ἀνακηρύξει “Βασιλέα τῆς Ἰουδαίας καί σύμμαχο τῶν 
Ρωμαίων”, πλαισιωμένος ἀπό τόν Ἀντώνιο καί τόν Ὀκταβιανό, τούς δύο 
“πλανητᾶρχες” τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Γνώρισε ἐπίσης καί στιγμές ἧττας, 
ὅταν ἡ οἰκογένειά του δολοφονήθηκε καί οἱ Πᾶρθοι μέ τόν Ἀντίγονο 
κατέλαβαν την Ἱερουσαλήμ.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἀντωνίου, ὅμως, ὁ Ἡρώδης νίκησε τούς 
Πάρθους καί ἔστειλε στό φίλο και σύμμαχό του τόν Ἀντίγονο, τόν ὁποῖο 
ὁ Ἀντώνιος ἀποκεφάλισε. Ὁ Ἡρώδης “γιόρτασε” αὐτή του τή νίκη 
δολοφονῶντας τά σαράντα πέντε ἀπό τά 71 μέλη τοῦ Σεναχεντρίν, τοῦ 
Ἰουδαϊκοῦ Συμβουλίου.

Ἀλλά καί μετά τήν ἧττα καί τό θάνατο τοῦ Ἀντωνίου, ὁ Ἡρώδης 
βρῆκε τόν τρόπο νά κερδίσει τή φιλία τοῦ νικητῆ Ὀκταβιανοῦ, χωρίς νά 
ζημιωθεῖ καθόλου. “Μήν βλέπεις μέ ποιόν ἤμουν σύμμαχος”, τοῦ εἶπε 
ὅταν παρουσιάστηκε μπροστά του να ἀπολογηθεῖ, “ἀλλά τί εἴδους φίλος 
ἤμουν!” 

Οἱ ἱστορικοί τῆς ἐποχῆς παρουσιάζουν τόν Ἡρώδη παρανοϊκό, 
μέ αὐτοκτονικές τάσεις. Πολλές φορές σέ κρίσιμες στιγμές τράβηξε τό 
σπαθί του γιά νά αὐτοκτονήσει καί ἴσα–ἴσα πού τόν προλάβαιναν νά τόν 
σταματήσουν.

Ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὁ Ἡρώδης ἦταν στά ἑξῆντα του 
περίπου, παρανοϊκός καί φρικτά ἄρρωστος. Ἡ ἀσθένειά του ξεκίνησε 
μέ ἀνυπόφορο κνησμό σ’ ὅλο του τό σῶμα, πού συνοδεύτηκε ἀπό μιά 
ἔξαρση τῶν σπλάχνων. Μετά ἀκολούθησε ἔντονο πρήξιμο στά πόδια 
καί τήν κοιλιά καί ἕλκη στό ἔντερο. Τό σῶμα του ἄρχισε να ἐκκρίνει 
δύσοσμα ὑγρά καί δυσκολευόταν να ἀναπνεύσει. Τέλος, τό κάτω μέρος 
τοῦ κορμοῦ του σάπισε καί ἄνοιξε ἀπό γάγγραινα. Οἱ πληγές του 
γέμισαν ἀπό σκουλήκια καί ἡ δυσοσμία ἦταν τέτοια, ὥστε κανείς δέν 
τολμοῦσε νά πλησιάσει. Μετά τό θάνατό του, ὅταν τόν μετέφεραν στόν 
τάφο, 500 σκλάβοι ἔκαιγαν ἀρωματικά θυμιάματα γιά νά μπορέσουν νά 
τόν θάψουν.

Σ’ αὐτήν τήν κατάσταση ἦταν ὁ ἄνθρωπος πού φοβήθηκε ὅτι ἕνα 
νεογέννητο θά τοῦ ἔπαιρνε τήν ἐξουσία!

Οἱ σύγχρονοι ἱστορικοί τό δικαιολογοῦν λέγοντας ὅτι ὁ Ἡρώδης 
φοβήθηκε τήν Δαβιτική καταγωγή τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή εἶχε ἐξοντώσει 
τόν κίνδυνο τῶν Μακκαβαίων καί δέν ἤθελε νά ὑπάρξει ἀναβίωση ἄλλης 
βασιλικῆς οἰκογένειας.

Οἱ σύγχρονοι ἱστορικοί, ὅμως, ἀπ’ τήν ἄλλη, ἀρνοῦνται νά δεχτοῦν 
τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο σάν ἱστορική πηγή καί ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ 
Ἡρώδης ἔμεινε γνωστός γιά τό μοναδικό ἔγκλημα πού ΔΕΝ διέπραξε, 
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δηλαδή τή σφαγή τῶν 14.000 νηπίων!
Ἡ χρονολογία ὅμως τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἀπόλυτα ταιριαστή μέ 

τά γεγονότα. Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων, ἡ σφαγή τῶν νηπίων καί ἡ 
φυγή στήν Αἴγυπτο ἔγιναν μέσα στά δύο πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ 
Χριστοῦ. Μετά ἀπό ἄλλα δύο χρόνια ὁ Ἡρώδης πέθανε καί ὁ γιός 
του Ἀρχέλαος –αὐτός πού μόλις γλίτωσε ἀπό τήν δολοφονική μανία 
τοῦ πατέρα του– ἔγινε βασιλιάς στή θέση του καί μάλιστα γιόρτασε τό 
θάνατο τοῦ πατέρα του μέ συμπόσια καί διασκεδάσεις! Τότε ὁ Ἄγγελος 
εἰδοποίησε τόν Ἰωσήφ νά ἐπιστρέψουν ἀπό τήν Αἴγυπτο καί ἐκεῖνος, 
ἐπειδή φοβήθηκε τόν Ἀρχέλαο, ἐγκατέστησε τήν οἰκογένειά του στή 
Ναζαρέτ. Ὅσο καί ἄν δέν θέλουν νά τό δεχτοῦν οἱ σύγχρονοι ἱστορικοί, 
ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου περιγράφεται στό κατά Ματθαῖον καί τό 
κατά Λουκᾶν Εύαγγέλιον, ἀκριβῶς ὅπως περιγράφεται καί ἀπό τούς 
Ἰουδαίους ἱστορικούς.

Μέσα σ’ αὐτήν τήν παγκόσμια τρέλα καί κακία γεννήθηκε ὁ Θεός 
πού ἔγινε ἄνθρωπος. Καί μόνη ἡ παρουσία Του ἔγινε ἡ Κρίση τοῦ 
κόσμου τῆς ἐποχῆς Του. Μιά σάπια καί σκουληκιασμένη ἀνθρωπότητα 
φοβήθηκε νά μή χάσει τήν ἐξουσία τοῦ κόσμου. Φοβήθηκε τίς προφητεῖες 
πού ἤξερε ὅτι εἶναι ἀληθινές καί ἤξερε ὅτι δέν εἶναι “ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου” καί πολέμησε καί θανάτωσε ἐν ψυχρῷ Αὐτόν πού ἦταν καί εἶναι 
ὁ μόνος πού μᾶς ἀγάπησε ὅλους μας, μέ ὅλα τά σκουλήκια μας καί ὅλη 
τη δυσοσμία μας.

Ἡ ἀνθρωπότητα τῆς ἐποχῆς μας ἐξακολουθεῖ νά εἶναι τό ἴδιο 
σάπια καί σκουληκιασμένη. Μπορεῖ οἱ ἡγέτες της νά μήν ἔχουν τίς 500 
παλλακίδες τοῦ Ἡρώδη, χρηματοδοτοῦν ὅμως τά κυκλώματα διεθνοῦς 
πορνείας πού τούς προμηθεύουν γυναῖκες σ’ ὅποιο μέρος τοῦ κόσμου κι 
ἄν ταξιδεύουν, ὅπως ἀποκαλύφθηκε τώρα ὅτι ἔκανε ὁ πρῴην Πρόεδρος 
τοῦ ΔΝΤ!

Κι ἐμεῖς πού περιμέναμε τή σωτηρία μας ἀπό αὐτόν τόν ἡγέτη 
τώρα τήν περιμένουμε ἀπό τούς ὅμοιούς του, τούς δυνατούς, αὐτούς 
πού ἔχουν ἐξουσία καί γνώσεις καί ξέρουν πῶς θά μᾶς “σώσουν” 

–ὑποτίθεται!
Γιατί ἐμεῖς περιμένουμε τή σωτηρία μας ἀπό τά σαλόνια καί τά 

παλάτια καί ὄχι ἀπό ἕνα σιωπηλό καί ἄσημο Σπήλαιο…
Καί μετά λέμε ὅτι ὁ κόσμος ἄλλαξε!...

       Νινέττα Βολουδάκη 
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ΜΑΤΩΜΕΝΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
1. Περιορισμένη ἡ ἀνθρώπινη μνήμη

Η  μνήμη τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολύ περιορισμένη. Καί πολύ ἐκλεκτική. 
Θυμόμαστε λεπτομέρειες καί γεγονότα πού δέν ἔχουν καμία ἀξία, 
ἐνῶ συμβάντα παγκοσμίας σημασίας τά ἀφήνουμε στό καλάθι τῆς 

Λήθης. Εἶναι πιό σπουδαῖο τά ποιά ροῦχα φοροῦσε ἡ τάδε τραγουδίστρια 
ἤ ἠθοποιός, ποιά ὁμάδα κέρδισε τήν τάδε χρονιά, τί ἀταξίες ἔκανε ὁ 
τάδε ὑπουργός ἤ βουλευτής, ἀλλά ἄν τούς ρωτήσεις ποιά ἦταν τά ὄντως 
σημαντικότερα πρόσφατα γεγονότα, τότε “ἀρχίζουν καί τά μασάνε”, 
πέφτουν σέ ἀδιέξοδο. Καί δέν ἀναφέρομαι μόνο στίς ἐκπομπές τῶν 
τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ἀλλά καί στό πλῆθος τῶν ἐφημερίδων. Φαινόμενο 
φυσικό ἐάν ἔχουμε ὑπόψη μας τό γεγονός ὅτι τά ἴδια πρόσωπα κατέχουν 
τούς σταθμούς καί τίς ἐφημερίδες καί σχεδόν ἴδιοι πάντοτε δημοσιογράφοι 
γράφουν τίς εἰδήσεις στίς ἐφημερίδες καί τίς παρουσιάζουν κατόπιν στίς 
ὀθόνες. Καί ὑπάρχει κάτι ἀκόμη πιό γελοῖο. Νά “φτιάξουν” φανταστική 
“εἴδηση” σέ κάποια ἐφημερίδα καί ἔπειτα νά μᾶς ἐκθέσουν ὡς εἴδηση αὐτά 
πού γράφει ἡ “ἔγκυρη” ἐκείνη “ἐφημερίδα.”  

Ἀλλά ὁ σκοπός τίς σημερινῆς παρέμβασής μου δέν εἶναι νά κατακρίνω 
τούς δημοσιογράφους. Μά ἁπλῶς νά βγάλω ἀπό τό καλάθι τῆς Λήθης 
κάποια γεγονότα σχετιζόμενα μέ τά αἱματηρά Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 
1989 στήν Ρουμανία. Διότι γιά τά γεγονότα αὐτά, πού ἄλλαξαν τόν ροῦν 
τῆς νέας ἱστορίας τῆς Ρουμανίας λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού τά ἐνθυμοῦνται.  Τά 
δέ παιδιά πού γεννήθηκαν τότε καί σήμερα εἶναι εἴκοσι δύο ἐτῶν, ἀλλά καί 
ἐκεῖνα πού εἶναι ὀκτώ ἐννέα χρόνια μεγαλύτερα, λίγα ἤ σχεδόν τίποτα δέν 
ξέρουν γιά τά γεγονότα πού διαδραματίσθηκαν τότε καί οὔτε ἀποδέχονται 
τούς μύθους τῶν γερόντων. Καί γρήγορα παραμυθιάζονται ἀπό ὁρισμένους 
πολιτικούς  καί ἐφημερίδες. Νά ἀρχίσουμε ὅμως χαρούμενα!

2. Ἕνα προφητικό ὄνειρο 
Ἡ ἱστορία πού θέλω νά σᾶς διηγηθῶ ἄρχισε περίπου τό 1978. Τότε, 

στήν Ρουμανία ὁ πρόεδρος Τσεαουσέσκου, ἡ οἰκογένεια καί ὁλόκληρο τό 
σόι του κυβερνοῦσαν βασιλικά τήν Χώρα. Ὁ κόσμος ὑπέφερε οἰκονομικά 
καί πνευματικά πολύ. Καί ὅταν ὁ κόσμος ὑποφέρει, διασκεδάζει μέ ἀστεία 
τήν πίκρα του. Δέν βλέπετε ὅτι οἱ ἐπιθεωρήσεις ἀνθίζουν κατά τήν περίοδο 
πολιτικῆς κακοδιακυβέρνησης ἤ οἰκονομικῆς κατάπτωσης; Καί τό ἀστεῖο 
λέει ὅτι τήν παραμονή ἐκείνων τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἕλενα Τσεαουσέσκου 
καί τά τρία παιδιά της κάθονταν στό μπαλκόνι τοῦ βασιλικοῦ παλατιοῦ 
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στό Βουκουρέστι θαυμάζοντας τό πυκνό χιόνι πού ἔπεφτε. (Εἰρήσθω ἐν 
παρόδῳ, ὅτι δέν μπορῶ νά ἐξηγήσω γιατί ὅλοι οἱ φιλολαϊκοί κομμουνιστές 
ἐπιμένουν νά ζοῦν σέ βασιλικά παλάτια ἤ σέ παλάτια τοῦ λαοῦ!) Κάποια 
στιγμή ἡ κόρη τῆς οἰκογενείας λέει: Μαμά, εἶναι παραμονή Χριστουγέννων. 
Δέν ρίχνουμε στό δρόμο ἕνα πεντοχίλιαρο; Κάποιος Ρουμάνος θά τό 
βρεῖ  καί θά τόν κάνουμε εὐτυχισμένο. «Γιατί νά μή ρίξουμε τότε πέντε 
χιλιάρικα –πετάγεται ὁ μικρότερος– καί νά κάνουμε πέντε Ρουμάνους 
εὐτυχισμένους;» «Ἐγώ λέω νά πετάξουμε τότε ἑκατό πενηντάρικα καί θά 
κάνουμε ἑκατό ἄτομα εὐτυχισμένα»! κρίνει ὁ μεγαλύτερος. 

«Γιατί νά μή πετάξουμε» –λέει ἡ Ἕλενα μέ τήν σοφία της– «τόν ἴδιο 
τόν μπαμπά σας καί νά κάνουμε 22.000.000 Ρουμάνους εὐτυχισμένους;»!

Αὐτό τό 1978. Ἔνδεκα χρόνια ἀργότερα, παραμονή τῶν Χριστουγέννων, 
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἀνακοίνωναν τήν ἐκτέλεση τοῦ ζεύγους 
Τσεαουσέσκου. Καί ἔτσι ἡ προφητεία ἐκπληρώθηκε!

3. Καταδιώγμενοι στόν … «Παράδεισο»
Ὁ Κομμουνισμός ἐγκαταστάθηκε στήν Ρουμανία στά χρόνια 1945 

-1947, ἀπό τίς “ἀπελευθερωτικές” σοβιετικές δυνάμεις. Καί ἡ πρώτη 
μέριμνα τῶν νέων κυβερνώντων δέν ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐρειπωμένης 
ἀπό τά ἑπτά χρόνια πολέμου χώρας, ἀλλά  πῶς νά στερεωθοῦν καλύτερα 
στήν ἐξουσία. Ἄρχισαν νά πολεμοῦν πρῶτα τόν κόσμο τῶν διανοουμένων, 
τήν ἰντελιγκέντσια, εἴτε βάλλοντάς τους στίς φυλακές, εἴτε ἀναγκάζοντάς 
τους νά  δεχθοῦν παρά τήν θέλησή τους κάποια μαρξιστική ἀναμόρφωση. 
Καί ὁ πρῶτος νόμος ἦταν ἡ ὑποχρεωτική σιωπή καί ἡ κολακεία τῶν 
κυβερνώντων! Στό νέο Παράδεισο δέν ὑπῆρχε τίποτε στραβό, τίποτε 
μεμπτό. Κανείς δέν μποροῦσε νά δημοσιεύσει κανένα βιβλίο ἤ ἄρθρο σέ 
περιοδικό τῆς χώρας ἤ τοῦ ἐξωτερικοῦ χωρίς τήν ἔγκριση, τό nihil obstat 
τῶν ἁρμοδίων κυβερνητικῶν ἐπιτροπῶν. Καμία ἐργασία δέν ἦταν καλή γιά 
νά δεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητας ἐάν δέν περιελάμβανε καί τίς ἀπόψεις 
τοῦ Μάρξ, τοῦ Ἔνγκελς καί τοῦ Λένιν (στήν ἀρχή, μέχρι τήν καθαίρεσή του, 
καί τοῦ “συντρόφου” Στάλιν!) ἐπάνω στό ἐξεταζόμενο θέμα, μολονότι οἱ 
ἐν λόγῳ ἐκεῖνοι κύριοι πιθανόν δέν ἤξεραν κἄν ὅτι ὑφίσταται ἕνα τέτοιο 
θέμα. Καί ὅποιος διαφωνοῦσε  ἤ τολμοῦσε νά ἀντιδράσει θά συνέχιζε τίς 
“πανεπιστημιακές μελέτες” του, μέ δίκη ἤ χωρίς κἄν νά δικαστεῖ, σέ κάποια 
φυλακή. Δέν ὑπάρχει κανείς σχεδόν γνωστός διανοούμενος τῆς περιόδου 
– ἐκτός τῶν ψευδοκαθοδηγητῶν τοῦ κόμματος– πού νά μήν ἔκανε φυλακή 
ἀπό 2 μέχρι 15 χρόνια. Καί οἱ ἱερεῖς δέν ἀποτελοῦσαν έξαίρεση. Ὁ γνωστός 
θεολόγος π. Δημήτριε Στανιλοάιε μαρτυροῦσε ὅτι τήν ἐποχή πού ὁ ἴδιος 
ἔμεινε πέντε χρόνια κρατούμενος, βρίσκονταν στίς φυλακές πάνω ἀπό 500 
ἱερεῖς (Ὀρθοδόξοι, Προτεστάντες, Ρωμαιοκαθολικοί, Οὐνίτες κ.λ.π.). 
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Ἡ δεύτερη κατηγορία ἦταν ἡ ἀγροτιά. Τό νέο καθεστώς ἀνάγκαζε τούς 
χωρικούς νά παραδώσουν τά χωράφια τους καί νά ἐνσωματωθοῦν στούς 
ἀγροτικούς συνεταιρισμούς, τά γνωστά “κολχόζ.” Ὅσοι ἀντιστάθηκαν 
βασανίσθηκαν ἤ ἔκαναν γιά πολλά χρόνια γνωριμία μέ τίς φυλακές. 
Ὁλόκληρα χωριά καταργήθηκαν καί οἱ ἄνθρωποι ἀναγκάσθηκαν νά 
μεταναστεύσουν στίς πόλεις καί νά βροῦν ἐργασίες στίς “φάμπρικες”, 
στά ἐργοστάσια. Ὁ παραμερισμός καί ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἀγροτικῆς 
οἰκονομίας ἔφερε σιγά σιγά μεγάλες ἐλλείψεις στίς πόλεις καί στά χωριά 
καί ὁ “Παράδεισος” ἄρχισε νά μετατρέπεται σέ Κόλαση.  Ἡ κορύφωση 
ἔγινε στά τελευταῖα χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Τσεαουσέσκου καί τῆς 
οἰκογένειάς του. Βλέποντας ὅτι χάνουν ὁποιοδήποτε ἔρεισμα στόν λαό, 
αὐτοί σχεδόν διπλασίασαν τόν ἀριθμό τῆς ἀστυνομίας καί τῆς μυστικῆς 
ὑπηρεσίας, ἐνῶ ἀμέτρητο ἔγινε ὁ πλῆθος τῶν πληροφοριοδοτῶν. 

4.  Τό ποτάμι τῆς ὀργῆς
Ἡ καθημερινή ζωή γινόταν συνεχῶς ὅλο καί πιό δύσκολη, σχεδόν 

ἀφόρητη. Ἕνα ἀστεῖο τῆς ἐποχῆς ἔλεγε: «Ποιό εἶναι τό ἄκρον ἄωτον τῆς 
τολμηρότητας; Νά προσκαλέσεις κάποιον νά τοῦ κάνεις τό τραπέζι. Καί 
τό ἄκρον ἄωτον τῆς ἀναίδειας; Νά δεχθεῖς τήν πρόσκληση αὐτή.» 

Τοπικές ἀντιδράσεις ὑπῆρχαν κατά διαστήματα, ἀλλά οἱ ἀντιδρῶντες 
ἐξαφανίζονταν γρήγορα ἀπό τήν καθημερινή ζωή.  Ποιός μπορεῖ ὅμως νά 
σταματήσει τό ποτάμι τῆς ὀργῆς;  Στίς 17-18 Δεκεμβρίου 1989 ἄρχισαν 
οἱ διαδηλώσεις στήν πόλη Τιμισοάρα. Ἀποτέλεσμα; Πάνω ἀπό 20 νεκροί. 
Τά Μέσα Μαζικῆς παραπληροφόρησης ἀποσιώπησαν τό γεγονός, ὅμως 
ἡ εἴδηση μεταδόθηκε ὑπογείως σέ ὅλη τήν χώρα. Καί ὅταν μετά ἀπό δύο 
μέρες ὁ Τσεαουσέσκου ὀργάνωσε τήν δική του ἐκδήλωση στό Βουκουρέστι, 
οἱ συγκεντρωμένοι ξέσπασαν μέ συνθήματα ἐναντίον του. Ἀκολούθησαν 
τά αἱματηρά γεγονότα, κατά τά ὁποῖα ἄοπλα –νεαρά κυρίως ἄτομα– 
ἀντιμετώπισαν τήν καλά ὁπλισμένη Μυστική Ὑπηρεσία καί τήν φρουρά 
τοῦ προέδρου. Ὁ στρατός πῆρε τό μέρος τῶν πολιτῶν. Ἡ ἐπανάσταση 
τελικά μέτρησε πάνω ἀπό 2000 νεκρούς, κατά πλειοψηφία νεαρά παιδιά 
18-30 ἐτῶν. Ἀλήθεια εἶναι ὅτι οὔτε σήμερα ξέρουμε ποιοί ἦσαν ἐκεῖνοι οἱ 
‘τερορίστες‘, οἱ τρομοκράτες, πού πυροβολοῦσαν τούς ἀνθρώπους. Χύθηκε 
πολύ αἷμα. Πολλοί ἐκμεταλλεύθηκαν τήν κατάσταση καί ἀναρριχήθηκαν 
στήν ἐξουσία ἤ πλούτισαν ὑπέρμετρα. Κανείς δέν τιμωρήθηκε. Οἱ μάρτυρες 
τῆς ἐπανάστασης κέρδισαν ἁπλῶς μιά θέση στά νεκροταφεῖα ἤ μιά 
πενιχρή σύνταξη ἀναπηρίας. Ὄχι, δέν εἶναι στό Πάνθεον τῶν μαρτύρων. 
Οἱ ἐκδηλώσεις πού γίνονταν κάθε χρόνο γι’ αὐτούς τώρα ἀραιώνουν καί 
σιγά σιγά θά ξεχαστοῦν. Προσωπικά αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά γράψω 
σήμερα τά λόγια αὐτά γιά τήν ἐπανάστασή τους, ὥστε νά μή ξεχαστοῦν οἱ 
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ἡρωϊκές πράξεις τους καί οὔτε ἐκεῖνα τά ματωμένα Χριστούγεννα.
Κάποιος ἐρωτήθηκε κάποτε: «Τί σημαίνει “ἐπανάσταση”; Καί 

ἀπάντησε: Ἕνας πόλεμος ἀνάμεσα στούς καλούς καί στούς κακούς»!
Σήμερα, 22 χρόνια μετά τήν ἐπανάσταση, ἐκεῖνοι καί ἐγώ ἀναρωτιό-

μαστε ἀκόμη: Θά μάθουμε, ἄραγε, ποτέ, ποιοί εἶναι τελικά “οἱ καλοί”;
                                                               π . Ἠλίας  Φρατσέας

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η Γέννηση τοῡ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο Μυστήριο 
τῆς Χριστιανικῆς  Πίστεως καί γιά τό λόγο αὐτό ἑορτάζεται ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δοξολογικά καί συνάμα κατα

νυκτικά. Ἡ ἡδυμελής ὑμνογραφία καί ἡ ἀπαράμιλλη ἁγιογραφική τέχνη 
μεταμορφώνουν τίς αἰσθήσεις τῶν πιστῶν, προκειμένου νά δε χθοῡν τό 
χαρ μόσυνο γεγονός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως καί συγκαταβάσεως. 

Ἡ Γέννηση τοῡ Χριστοῡ ζωγραφίζεται στά βυζαντινά εἰκονίσματα 
μέ τήν πνευματική ἁγιότητα πού εἶναι ἱστορημένη μέσα στό Εὐαγγέλιο, 
ἀποκαλύπτοντας τό αἰσθητικό κάλλος, τό πνευματικό μεγαλεῖο καί τό 
ἄρρητο βάθος τῆς ̓ Ορθοδόξου τέχνης. Ἀντιθέτως, στή δυτική Ἐκκλησία 
παριστάνεται σάν μία κοσμική ζωγραφική, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει ἐπιδει
χτικά, χωρίς μυστικισμό τό μεγαλύτερο θαῡμα ποῡ τάραξε τήν τάξη τοῡ 
κόσμου. Ἄς δοῡμε ὅμως πῶς προσεγγίζεται τό μυστήριο τῆς Γέννησης 
τοῡ Χριστοῡ στήν Ὀρθόδοξη καί στή δυτική ἁγιογραφία ἀπό τόν Φώτη 
Κόντογλου στό βιβλίο του μέ τίτλο «Χριστοῡ Γέννησις τό φοβερόν 
μυστήριον».

Γράφει, λοιπόν, ὁ Φ. Κ. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ πρώτη 
Ἀποστολική Ἐκκλη σία, γιατί κράτησε ὅτι τῆς παραδώσανε οἱ Πατέρες 
ἀπό τά χρόνια τῶν Ἀποστόλων, χωρίς νά τ’ ἀλλάξη ὁλότελα. Κι’ ἡ 
τέχνη της δέν ξέπεσε σέ σαρκικά καί κοσμικά ἔργα, ὅπως ξέπεσε στή 
δυτική Ἐκκλησία, ἀλλά κράτησε τήν ἀρχαία πνευματική καθαρότητα 
κ’ ἔκανε πάντα ἔργα πνευματικά στήν ὑμνωδία καί στήν ἁγιογραφία. 

Ἔτσι κ’  ἡ Γέννηση τοῡ Χριστοῡ, στά τροπάρια καί στά εἰκονίσμα
τά μας δοξάζεται καί παριστάνεται μέ τήν πνευματική ἀλήθεια πού 
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βγαίνει ἀπό τό Εὐαγγέλιο. Ἐνῶ στίς ἄλλες Ἐκκλησίες ἡ εἰκονογραφία 
ἔχασε τόν θρησκευτικό χαρακτῆρα της κι’ ἔγινε κοσμική ζωγραφική 
πού δέν παριστάνει τή Γέννηση σάν Μυστήριο, μά σάν μία σκηνή τῆς 
ζωῆς, ἀπ’ αὐτές πού γίνονται κάθε μέρα.

Στή Βυζαντινή ἁγιογραφία ζωγραφίζεται ἡ Γέννηση τοῡ Χριστοῡ 
σάν ἕνα πρᾶγμα ἀποκαλυπτικό, χωρίς νά πάψη νά εἶναι μαζί καί 
ἐπίγειο. Τά ὑπερφυσικά ἑνώνουνται μέ τά φυσικά, ἡ οὐράνια δόξα 
μέ τήν ταπεινότερη φτώχεια. «Ὁ ἐπί γῆς συνάψας τοῖς οὐρανίοις» 
παριστάνεται σάν ἕνα μωρό φασκιωμένο, φτωχό, μέσα σ’ ἕνα παχνί, 
καί τό ζεσταίνουνε μέ τήν ἀνασαμιά τους ἕνα βόδι κ’ ἕνα γαϊδούρι, 
ἐνῶ ἀπό πάνω του ψέλνουνε ἄγγελοι, κ’ ἕνα ἄστρο λαμπερό ρίχνει τήν 
ἀχτίδα του ἀπάνω στό πιό φτωχό πλάσμα πού γεννήθηκε στόν κόσμο.

Ἡ Γέννηση τοῡ Χριστοῡ ζωγραφίζεται ἀπό τούς Βυζαντινούς 
ζωγράφους πάντα σέ τοῦτον τόν τύπον: Στή μέση ἕνα σπήλαιο ἀπό 
κάτω ἀπό ἕναν μυτερό βράχο, καί μέσα στό μαῡρο ἄνοιγμά του εἶναι μιά 
φάτνη, καί μέσα στή φάτνη σπαργανωμένος ὁ Χριστός, κι’ ἀποπάνω του 
ἕνα βόδι κ’ ἕνα γαϊδούρι. Ἡ Παναγία εἶναι ξαπλωμένη πλάγια στό παχνί, 
ἔξω ἀπό τή σπηλιά, ἀπάνω σ’ ἕνα στρῶμα, κατάχαμα, ὅπως συνηθίζουνε 
στήν Ἀνατολή. Στό ἀπάνω μέρος δεξιά παριστάνουνται πολλοί ἄγγελοι 
πού κάθονται μέ σέβας, μέ φτερά κατεβασμένα καί μέ τά χέρια τους 
σέ στάση παρακλητική, ἐνῶ ἀπό τό ἀριστερό μέρος τοῡ βουνοῡ ἕνας 
ἄγγελος μ’ ἀνοιχτά φτερά μιλᾱ μέ κάποιους βοσκούς σάν νά τούς λέγη 
τήν χαροποιά τήν εἴδηση. Εἶναι κι’ ἄλλοι δυό τρεῑς τσομπάνηδες πού 
βοσκᾱνε τά πρόβατά τους, κ’ ἕνα βοσκόπουλο παίζει τή φλογέρα. Στήν 
κάτω γωνία κατά τά δεξιά φαίνεται ὁ Ἰωσήφ καθισμένος σέ μιά πέτρα 
καί συλλογισμένος, μέ τό κεφάλι ἀκουμπισμένο στό χέρι του, ἐνῶ τοῡ 
κουβεντιάζει ἕνας τσομπάνης ντυμένος μέ προβιές. Στήν ἄλλη τή γωνία, 
στά ἀριστερά, εἶναι ζωγραφισμένη μιά γρηά γυναίκα ποῡ βαστᾱ στήν 
ἀγκαλιά της τό νηογέννητο μωρό, καί δοκιμάζει μέ τό χέρι της τό ζεστό 
νερό μέσα σέ μιά κολυμβήθρα, ἐνῶ μιά μικρή χωριατοπούλα μέ τό 
τσεμπέρι της χύνει ζεστό νερό γιά νά πλύνουνε τό παιδί. Πίσω ἀπό 
τό βουνό φαίνουνται οἱ τρεῑς Μάγοι καβαλλικεμένοι στ’ ἄλογα, καί 
δείχνουνε τό ἄστρο πού στέκεται ἀπάνω ἀπό τό σπήλαιο καί ρίχνει 
τήν ἀχτίνα του ἀπάνω στό βρέφος.
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Πολλά ἀπ’ αὐτά πού ζωγραφίζουνται στή Γέννηση, δέν βρίσκουνται 
μέσα στό Εὐαγγέλιο. Εἶναι παρμένα ἀπό τά ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια, 
κ΄ εἶναι παράξενο πῶς οἱ ὀρθοδοξότατοι Βυζαντινοί ζωγραφίζανε 
κάποιες σκηνές πού δέν ἤτανε γραμμένες στά Κανονικά βιβλία τῆς 
Ἐκκλησίας, ὄχι μονάχα στή Γέννηση, ἀλλά καί στά Εἰσόδια καί στή 
ζωή τῆς Παναγίας, στήν ἱστορία τοῡ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας καί σέ 
ἄλλες ὑποθέσεις.

Στίς ἀρχαῖες τοιχογραφίες καί στίς μικρογραφίες, ἡ Παναγία 
ζωγραφίζεται ξαπλωμένη ἀπάνω σ’ ἕνα στρωσίδι, κ’ ἔχει ἀκουμπισμένο 
τό κεφάλι στό χέρι της, μέ μελαγχολική ἔκφραση, Ὅπως εἶναι στό 
Δαφνί, στή Μονή τῆς Χώρας, στήν Περίβλεπτο καί στήν Παντάνασσα 
τοῡ Μυστρᾶ, στό Πρωτᾶτο τοῡ Ἁγίου Ὄρους, στό Γεράκι κι’ ἀλλοῡ. 
Ἐνῶ ὑστερότερα ζωγραφίζουνε τήν Παναγία γονατισμένη μπροστά 
στή φάτνη μέ σταυρωμένα τά χέρια. Στά τελευταῖα χρόνια, ἀντίκρυ 
στή γονατιστή Παναγία ζωγραφίζουνε τόν Ἰωσήφ γονατιστόν καί 
κεῖνον, κι’ αὐτός ὁ τύπος συνηθίζεται στή Δύση, ἀκόμα καί στά ἔργα 
τῆς Ἀναγέννησης. Καμμιά φορά βλέπει κανείς ζωγραφισμένα πολλά 
μάτια ἀπάνω στό σπήλαιο, σάν νά εἶναι κάποιο πλᾶσμα ζωντανό. Αὐτό 
συνηθίζεται ἀπό τούς ἀνατολῖτες ἁγιογράφους, καί γιά παράδειγμα 
φέρνω τή Γέννηση στήν Ὀμορφοκκλησιά τῆς Αἴγινας, πού εἶναι 
ζωγραφισμένη ἀπό Καππαδόκες ἁγιογράφους. Κάποτε ζωγραφίζουνε 
τόν Ἰωσήφ καθισμένον ἀπάνω σ΄ ἕνα σαμάρι καί συλλογισμένον, 
σύμφωνα μέ ὅσα γράφει ο Ματθαῖος, πώς ἤθελε νά ἀφήσει τήν Παναγία 
κρυφά καί νά φύγει, σάν τήν εἶδε ἑτοιμόγεννη, πλήν τόν ἐμπόδισε ὁ 
Ἄγγελος: «Ἰωσήφ δέ ὁ ἀνήρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν καί μή θέλων αὐτήν 
παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῡσαι αὐτήν» (Ματθ. α΄ 19).

Ὅσο γιά τούς Μάγους, ἐκτός ἀπό τούς τρεῖς καβαλλαραίους πού 
τούς ζωγραφίζουνε σέ μικρό σχῆμα πίσω ἀπό τό βουνό, καμμιά φορά 
τούς παριστάνουνε καί σέ ἰδιαίτερη ὑπόθεση, πού ἔχει τήν ἐπιγραφή 
«Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων». Κι’ ἐνῶ αὐτή ἡ παράσταση εἶναι μιά ἀπό 
τίς ἀρχαιότερες στή χριστιανική εἰκονογραφία, πού πρωτοφαίνεται 
στίς κατακόμβες καί στά πιό παλαιά μωσαϊκά, μολαταῡτα δέν εἶναι 
πολύ συνηθισμένη στή βυζαντινή ἁγιογραφία. Τή συνηθίζουνε ὅμως 
πολλοί οἱ ἁγιογράφοι τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή αὐτοί ἀγαπᾱνε 
τά πομπώδη καί τά θεατρικά θέματα καί τήν ἐπίδειξη τῆς ἀρχοντιᾱς, 
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ἔστω καί στή φτωχή ζωή τοῡ Χριστοῡ πού ἦρθε νά διδάξει στόν κόσμο 
τήν ταπείνωση. Παίρνουνε λοιπόν γιά ἀφορμή τούς τρεῖς Μάγους, καί 
ἀραδιάζουνε στρατό ὁλόκληρο ἀπό ἱππότες καί ὑπηρέτες καί ἀραπάδες 
ἀρματωμένους καί χρυσοντυμένους, μέ ἄλογα καταστολισμένα, μέ 
καμῆλες φορτωμένες ἀκριβά πράγματα, μιά συνοδεία ἀτελείωτη 
πού ἀκολουθᾱ τούς τρεῖς Μάγους. Κι’ αὐτοί γονατίζουνε θεατρικά 
σάν νἆναι δόγηδες εἴτε βασιλιάδες ντυμένοι μέ ροῦχα ἀτίμητα καί 
κρατῶντας στά χέρια τους μαλαματένια κουτιά μέ διαμαντικά, πού 
τά προσφέρουνε Χριστό πού γελᾱ φχαριστημένος, ἐνῶ ἡ Παναγία 
καμαρώνει σάν πριγκηπέσσα πού τήν προσκυνᾱνε οἱ ὑποταχτικοί της. 
Αὐτή ἡ κούφια ματαιότητα δείχνει τόν ἀντιπνευματικό χαρακτῆρα 
πού πῆρε ἡ χριστιανική εἰκονογραφία στήν Καθολική Ἐκκλησία. Ἡ 
προσκύνηση τῶν Μάγων εἶναι ἕνα θέμα πολύ ἀγαπημένο προπάντων 
ἀπό τούς Βενετσάνους ζωγράφους πού ἀγαπούσανε τά φανταχτερά 
πράγματα καί τίς φέστες, τόσο πού τά ἔργα τούς καταντούσανε 
σάν παραστάσεις τοῡ καρναβαλιοῡ. Ἀλλά κι’ οἱ ἄλλοι ζωγράφοι 
τῆς Ἀναγέννησης ἀγαπούσανε λίγο πολύ αὐτά τά πολυάνθρωπα κι’ 
ἐπιδειχτικά θέματα, κ’ ἔχουνε ζωγραφισμένες πολλές εἰκόνες μέ τήν 
Προσκύνηση τῶν Μάγων, ὅπως εἶναι τοῡ Μποτιτσέλλι, τοῡ Φιλιππίνο 
Λίππι καί στά πιό παλιά χρόνια τοῡ Τζεντίλλε ντά Φαμπριάνο καί 
τοῡ Μπενότσο Γκότσιλλι, πού ἔχει γεμίσει ὁλάκερους τοίχους ἀπό ἕνα 
πλῆθος ἀμέτρητο καβαλλαραίους, στολισμένους μέ ροῡχα μεταξωτά κι’ 
ἀρματωμένους μέ σπαθιά καί μέ κοντάρια, καβάλλα ἀπάνω σέ ἄλογα μέ 
χρυσά γκέμια καί χάμουρα, μέ ἕνα καραβάνι ἀτελείωτο ἀπό μουλάρια 
κι’ ἀπό καμῆλες φορτωμένες, πού ἀνηφουρίζουνε ἀπάνω στά βουνά.

Στή δική μας ἁγιογραφία δέν ζωγραφίζουνται τέτοια θεατρικά 
καί φαντασμένα πράγματα, γιατί τό Εὐαγγέλιο πού ἱστοροῡνε εἶναι 
ταπεινό καί πνευματικό, μέ ἐσωτερική οὐσία κι΄ ὄχι μέ τήν ἐξωτερική 
ἀλαζονική καί ἀνόητη ἐπίδειξη, πού ἦρθε νά τήν καταργήσει ὁ 
Χριστός, καί νά στρέψει τόν ἄνθρωπο στόν ἀπό μέσα πνευματικό 
κόσμο πού βρίσκεται ὁ πολύτιμος μαργαρίτης. Γι’ αὐτό, ἔξω ἀπό τήν 
ἁγιογραφία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, δέν ὑπάρχει καμμιά ἄλλη 
πού νά ἔδωσε μέ σχήματα βαθειά καί ἁπλᾶ καί μέ χρώματα μυστικά τήν 
πνευματική οὐσία τοῡ Εὐαγγελίου. Οἱ ἄλλοι ζωγράφοι εἶναι ζωγράφοι 
πού θέλουνε νά διασκεδάσουνε τά μάτια, χωρίς πίστη στόν ἀπομέσα 
πλοῡτο πού δίδαξε ὁ Χριστός, καί γι’ αὐτό «τυρβάζουσι περί πολλά 
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μάταια καί ψευδῆ», πού δέν ἔχουνε καμμιά σχέση μέ τήν ταπεινή καί 
ἀθώα γλυκύτητα τοῡ Χριστοῡ. Ἡ Ἀναγέννηση γύρισε τόν ἄνθρωπο 
στήν εἰδωλολατρεία, στήν ἀποθέωση τῆς σάρκας, δηλαδή πάλι πίσω 
ἐκεῑ ἀπ’ ὅπου θέλησε νά τόν βγάλει ὁ Χριστός καί νά τόν κάνει 
ἀληθινά πνευματικό πλάσμα, νά τόν μεταθέσει «ἀπό τῆς δουλείας τῆς 
φθορᾱς εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῡ Θεοῡ», ὅπως λέγει 
ὁ ἀπόστολος Παῡλος. Γι’ αὐτό πρέπει νά φυλάξουμε τήν ἁγιασμένη 
παράδοσή μας σάν ἀληθινός θησαυρός πού εἶναι, καί στήν ἁγιογραφία 
καί στήν μουσική καί νά πολεμᾱμε μέ τήν πίστη καί μέ τό ζῆλο μας 
τούς κάθε λογῆς νεωτεριστές πού θέλουνε νά νοθέψουνε τή λατρεία 
μας μέ τέτοια θεατρικά καί ἀνίερα πράγματα πού φανερώνουν μονάχα 
ματαιοδοξία, ἀλαφρομυαλιά καί ἀπιστία. Προπάντων στή Θεσσαλο
νίκη πού στάθηκε ἡ κιβωτός τῆς ἁγιασμένης ὀρθοδοξίας, ὕστερα ἀπό 
τήν Πόλη. Νά, τούτη ἡ συχαμερή λέπρα τοῡ νεωτερισμοῡ ἁπλώνει 
γρήγορα ἀπάνω στό Ἄμωμο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς κρατήσουμέ 
γερά ὅσα μᾱς παραδώσανε οἱ πατέρες μας μαζί μέ τήν πίστη, πού εἶναι 
κατά τήν Ἀποκάλυψη «χρυσίον καθαρόν, ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ, καί οἱ 
θεμέλιοι αὐτῆς παντί λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι».

Αὐτά –καί ἄλλα πολλά– γράφει ὁ μεγάλος δάσκαλος Φώτης 
Κόντογλου. Γεγονός πάντως εἶναι ὅτι ἡ Γέννηση τοῡ Χριστοῡ θα πα
ρα μείνει πάντοτε γιά τόν Ἄνθρωπο ἕνα Μυστήριο «ξένον καί παρά
δοξον». Ὅσο καί νά προσπαθήσει ὁ ἄνθρωπος μέ τή λογική του νά 
ἐξιχνιάσει τό Μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἀδύνατο νά 
τό κατορθώσει. Ἐκεῑνο πού πρέπει νά κάνει κανείς εἶναι νά δοξάσει 
τόν «εὐδοκήσαντα τοῡτο γενέσθαι δι’ ἡμᾱς». Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας, μέ τίς ἁγιογραφίες της, βοηθᾱ τούς πιστούς νά συμμετέχουν στό 
Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῡ Θεοῡ Λόγου μέ τρόπο ἁπλό καί λιτό 
χωρίς ἐπιτηδευμένα στολίσματα. Ὅλα εἶναι ἁπλᾶ καί ταπεινά, γιατί 
μέσα στά ἁπλᾶ αὐτά σχήματα ὑπάρχει ἐκεῑνο τό θρησκευτικό πνεῡμα 
πού εἶναι «ὡς πνοή αὔρας λεπτῆς». Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό μᾱς βιώνουμε 
τά Χριστούγεννα, τήν Ἐνσάρκωση δηλαδή τοῡ Χριστοῡ Λόγου στή 
ζωή μας «ὡς πνοή αὔρας λεπτῆς»; Ἄς ἐλπίσουμε, αὐτή τή χρονιά, νά 
προσπαθήσουμε να βροῦμε σέ αὐτές τίς λέξεις τό ἀληθινό νόημα τῆς 
μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Χρόνια Πολλά καί 
καλά!!
         Ἰωάννης Χαραλάμπης
       Οἰκονομολόγος
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Δύο ἀνέκδοτα περιστατικά
ΔΥΟ ΑΝΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΙΑ ΨΥΧΗ

ΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀπό τόν κ. Πολυνείκη Θεοδωρόπουλον, ἀδελφό τοῦ π. Ἐπιφα

νίου Θεοδωροπούλου, ἐλάβαμε κατά τόν μῆνα Νοέμβριο μία ἐπιστο
λή, στήν ὁποία καταγράφονται δύο ἀνέκδοτα περιστατικά τῆς ζωῆς 
τοῦ π. Ἐπιφανίου, μέσα στά ὁποῖα καθρεπτίζεται τό ἦθος καί ὁ 
πνευ μα τικός ψυχικός πλοῦτος τοῦ μακαριστοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πα
τρός.

Παραθέτουμε κατωτέρω αὐτούσια τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Πολυνείκη 
διότι ἐνδιαφέρει ὁλόκληρο τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας 
μας:

Σ
εβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Σεβαστοί Πατέρες, Ἀγαπητοί ἐν 
Χριστῷ ἀδελφοί.

Εἴθισται τά τελευταῖα 22 χρόνια καί κατά 
τή διάρκεια τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ 
π. Ἐπιφανίου, πού ὅπως εὔστοχα ἔχει 
χαρακτηρίσει ὁ ἡγούμενος τοῦ Ἡσυχα
στηρίου, πώς πρόκειται γιά πνευματικό 
πανηγύρι, νά περιάγεται κατά τή δι άρ
κεια τῆς μεσημβρινῆς Τράπεζας, ἕνα 
κάνιστρο, στό ὁποῖο ὅσοι τό ἐπιθυμοῦν 
ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί λαϊκούς 
νά ρίπτουν μέ τιμή καί σεβασμό ἕνα 
λεκτικό λουλούδι, (σχηματικά ἐννοεῖται) 
στή μνήμη του.

Ἐφέτος, 22 χρόνια μετά τήν ὁσια
κή κοίμισή του, θά μοῦ ἐπιτρέψετε ν’ 
ἀπο θέσω κι ἐγώ στό ἐν λόγῳ κάνιστρο, 

2 πτωχά ἀγριολούλουδα σεβασμοῦ, εὐγνωμοσύνης κι ἀδελφικῆς 
ἀγάπης, πού ἔχουν ὅμως κι αὐτά τήν εὐωδία τους, 2 περιστατικά ἐννοῶ 
πού ἀνέσυρα ἀπό τή μνήμη μου καί τά ὁποῖα ἀγνοεῖ ἡ συντριπτική 
πλειοψηφία τῶν παρευρισκομένων στήν Τράπεζα.

1. Λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τή δύσκολη οἰκονομικά –ἀλλά κυρίως 
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ἠθικά– περίοδο πού διερχόμαστε ὡς ἑλληνικός λαός μέ τό δυσβάσταχτο 
ἐξωτερικό χρέος, τό διογκωμένο Δημόσιο Τομέα καί τούς ὑπεράριθμους 
δημοσίους ὑπαλλήλους, θά ἤθελα νά καταθέσω στήν ἀγάπη σας ἕνα 
περι στατικό πού συνέβη πρίν 36 χρόνια καί εἶχε ὡς πρωταγωνιστή 
τό μακαριστό π. Ἐπιφάνιο. Βρισκόμαστε στά τέλη τοῦ 1975 καί τή 
διακυβέρνηση τῆς χώρας ἔχει ἀναλάβει ὁ μακαρίτης Κωνσταντῖνος 
Καραμανλῆς. Τήν περίοδο ἐκείνη ἤμουν σχετικά νιόπαντρος καί εἶχα 
μεταβεῖ στό διαμέρισμα ὅπου διέμενε ἔναντι ἐνοικίου, γιά νά τόν μεταφέρω 
μέ τό αὐτοκίνητό μου σέ νοσοκομεῖο μέ σκοπό τήν ἐξομολόγηση κάποιου 
ἀσθενοῦς. Ἐκείνη τή στιγμή χτυπάει τό τηλέφωνό του καί στήν ἄλλη ἄκρη 
τῆς γραμμῆς εἶναι κάποιος ἐπιφανής Ὑπουργός τῆς τότε Κυβερνήσεως 
μέ τόν ὁποῖο διατηροῦσε φιλικούς δεσμούς ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1960 
καί τόν ὁποῖο εἶχε βοηθήσει πάρα πολύ στήν ἐπιχειρηματολογία του, 
ὡς εἰσηγητοῦ τοῦ Σχεδίου Νόμου γιά τό «Ἀμετάθετο τῶν Ἐπισκόπων», 
πού εἶχε ψηφιστεῖ τότε ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Χωρίς περιστροφές, 
ὁ Ὑπουργός τοῦ ζητᾶ μήπως ἐπιθυμεῖ κάποιο συγγενικό του πρόσωπο 
–τοῦ πατρός Ἐπιφανίου ἐννοεῖται– νά τοποθετηθεῖ στό Δημόσιο καί 
συγκεκριμένα στό Ὑπουργεῖο τό ὁποῖο διευθύνει. Ἡ σύζυγός μου 
ἐκείνη τήν περίοδο ἀναζητοῦσε ἐργασία ἔχοντας ἀρκετά προσόντα. Ἡ 
ἀπάντηση τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐπιφανίου πρός τόν Ὑπουργό ἦταν: «Σᾶς 
εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ἀγάπη σας, ἀλλά ἀπαράβατη ἀρχή μου εἶναι 
νά μήν τοποθετοῦνται ἄτομα κατ’ ἐξαίρεση στό ἑλληνικό Δημόσιο, πόσο 
μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιά στενά συγγενικά μου πρόσωπα». Κλείνοντας 
τό τηλέφωνο, μοῦ ἀνέφερε τό περιεχόμενο τῆς συνομιλίας τους κι ἐγώ 
μέ τή σειρά μου τόν ρώτησα: «Πῶς δέν σκέφτηκες τή σύζυγό μου καί 
νύφη σου Θεοφανία;» Ἡ ἀπάντησή του σταθερή καί κρυστάλλινη: 
«Πολυνείκη μου, τόσο “μικρό” καί εὐτελῆ θεωρεῖς τόν ἀδελφό σου;», 
καί συνέχισε: «Νά δώσει ἡ Θεοφανία ἐξετάσεις στούς διαγωνισμούς 
πού κατά περιόδους προκηρύσσονται κι ἄν κριθεῖ ἱκανή, νά διοριστεῖ. 
Δέν θά “λουστοῦμε” ἀδελφέ μου αὐτά πού κοροϊδεύουμε». 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, πρός στιγμήν σοκαρίστηκα μέ τήν ἀπάντησή 
του, ἀλλά γρήγορα συνῆλθα καί γιά μιά ἀκόμη φορά θαύμασα τήν 
ἀκεραιότητά του. Σημειωτέον, ἐάν τότε συμφωνοῦσε ὁ π. Ἐπιφάνιος, 
σήμερα ἡ σύζυγός μου θά ἦταν συνταξιοῦχος τοῦ Δημοσίου.

* * *
2. Λίγο μετά τήν κοίμηση τοῦ π. Ἐπιφανίου, ἕνα ἀπό τά στενά 

πνευματικά του τέκνα, μοῦ ἔκανε γνωστό ὅτι ὁ ἴδιος δύο–τρεῖς φορές 
μετέβη στήν κατοικία τοῦ ἀειμνήστου Σεβασμιωτάτου κυροῦ Θεολόγου 
καί λαμβάνοντας ὅλες τίς ἀπαραίτητες προφυλάξεις, ἔριξε κάτω ἀπό 
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τήν πόρτα του φάκελο μέ χρήματα χωρίς στοιχεῖα ἀποστολέα, πού τοῦ 
εἶχε δώσει ὁ π. Ἐπιφάνιος λέγοντάς του χαρακτηριστικά ὅτι τήν ἐνέργεια 
αὐτή τή γνωρίζουν μόνο ὁ Θεός, ὁ π. Ἐπιφάνιος καθώς καί ὁ κομιστής 
τοῦ φακέλου. Πόσες φορές ἀκόμη θά εἶχε ἐπαναλάβει ὁ π. Ἐπιφάνιος 
τήν ἀνώνυμη ἀποστολή φακέλων μέ χρήματα στόν ἴδιο Ἱεράρχη ἤ σέ 
ἄλλους ἀπό τούς ὑπολοίπους ἕνδεκα πού σήκωναν μέ ἀξιοπρέπεια τό 
Σταυρό τους; Δέν ἔχω καμία πληροφόρηση. Μόνο ὁ Θεός γνωρίζει.

Καί τώρα κοινοποιῶ στήν ἀγάπη σας κάτι ἰδιαιτέρως θαυμαστό 
πού συνδέεται ἄμεσα μέ τά παραπάνω.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος, ὅπως γνωρίζετε, ἐκοιμήθη τήν Παρασκευή 
10 Νοεμβρίου 1989 καί ὥρα 4:26 τό ἀπόγευμα. Τήν ὥρα ἐκείνη 
βρισκόμασταν κοντά του τέσσερα – πέντε ἄτομα. Στίς 4:28, δηλαδή 
δύο μόλις λεπτά μετά τό «φτερούγισμα» τῆς ψυχῆς του κι ἐνῶ τό σῶμα 
του ἦταν ἀκόμα «ζεστό», χτύπησε τό κουδούνι τῆς κατοικίας τοῦ π. 
Ἐπιφανίου. Ὁδήγησα τά βήματά μου μέ δυσκολία μέχρι τήν πόρτα καί 
ἀνοίγοντάς την ἀντίκρυσα μέ ἔκπληξη τό Σεβασμιώτατο κυρό Θεολόγο. 
Φίλησα μέ σεβασμό τό χέρι του καί μέ ρώτησε: «Πῶς εἶναι ἡ ὑγεία τοῦ 
π. Ἐπιφανίου;». Προσπαθῶντας νά συγκρατήσω τά δάκρυά μου καί 
κυριολεκτικά ψελλίζοντας, τοῦ ἀνακοίνωσα ὅτι πρίν λίγο ἐκοιμήθη. 
Προχώρησε πρός τό δωμάτιό του, ἀσπάστηκε μέ σεβασμό τό σκῆνος 
του, μᾶς ζήτησε ἕνα πετραχῆλι καί γονατιστοί τόσον ὁ ἴδιος ὅσο κι οἱ 
παρευρισκόμενοι, ζήσαμε ἕνα ἐξόχως συγκινητικό Τρισάγιο πού τέλεσε 
ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, δέν ἔχουμε τό δικαίωμα ὡς κατά 
σάρκα οἰκογένεια τοῦ π. Ἐπιφανίου νά πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ 
Κύριός μας ὁδήγησε τά βήματα τοῦ ἀειμνήστου Ἁγίου Λαρίσης στήν 
οἰκία τοῦ π. Ἐπιφανίου γιά νά εἶναι ὁ πρῶτος κληρικός καί μάλιστα 
Ἱεράρχης πού τέλεσε Τρισάγιο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του;

Ἔτσι, καθοδηγούμενος ἀπό τόν Κύριό μας, μέ αὐτή του τήν ἐπίσκε
ψη ἀνταπέδωσε, κατά κάποιο τρόπο, τίς εὐεργεσίες πού δέχθηκε κατ’ 
ἐπανάληψιν ἀπό ἄγνωστο εὐεργέτη. Τέλος, καλό εἶναι νά γνωρίζετε 
ὅτι ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Λαρίσης οὐδέποτε πληροφορήθηκε τίς 
«ἐπισκέψεις ἀγάπης» ἐκ μέρους τοῦ π. Ἐπιφανίου.

Ἄς ἔχουμε ὅλοι τήν εὐχή του.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας καί ζητῶ συγγνώμη ἄν σᾶς 

κούρασα.
    	 Πολυνείκης	Θεοδωρόπουλος
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ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Η παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά 
καταδυθοῦμε στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια 
καί νά τά προσφέρουμε στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά σχόλιά μας.
Στό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ παίζεται τό ἔργο «Ὁ Βασιλικός» τοῦ 

Ζακυνθινοῦ συγγραφέα Ἀντωνίου Μάτεση (17941875).
Μέ ἀφορμή τό σοβαρό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ οἰκογένεια 

τοῦ Δάρειου Ρονκάλα ὁ γιός Δραγανίγος λέει στή μητέρα του: «...Μέ 
τόν στοχασμόν ὅτι κανείς δέν ἠμπορεῖ ν’ ἀποφύγη τό μελλάμενο, τέλεια 
ἀμελοῦμεν καί ἀφήνουμεν τό πρᾶγμα νά ἔλθη, ὡς ἔλθει, καί δέν πασχίζουμεν 
ἄν ἕνα κακό ἔχη διόρθωμα νά τό διορθώσουμε, ἤ μία δυστυχία, πού μᾶς 
φοβερίζει ἄν εἶναι δυνατόν νά τήν ἀποφύγουμε ἤ κἄν νά τήν μικρύνουμε. 
Ἀλλά τό χειρότερο, πού ἀποδίδουμε εἰς τό μελλάμενο καί αὐτά μας τά 
σφάλματα, τά ἐλαττώματα, γεννήματα τῶν παθῶν μας, καί ἡ κακή μας 
βουλή, πού μᾶς παρακινεῖ νά εὐχαριστήσωμεν τά πάθη μας, χαίρεται εἰς 
τήν ἐφεύρεσιν τοῦ μελλάμενου, διά νά προφασίζεται καί ἐμπρός ἀκόμη 
εἰς τήν ἴδιαν μας συνείδησιν».

Μέ τό στόμα ἑνός νεαροῦ προσώπου τοῦ ἔργου ὁ συγγραφέας 
ἐπισημαίνει κάποιες ἐκφάνσεις τοῦ εἶναι μας πού χαρακτηρίζεται 
ἀπό σκοτισμό καί ἠθική, μέ τήν εὐρεία ἔννοια τοῦ ὅρου, ὑποβάθμιση. 
Ἐπιδεικνύουμε ἀδράνεια, παθητικότητα μπροστά σέ ἐπερχόμενα, 
ἀλλά καί σέ ὑφιστάμενες καταστάσεις. Πράγματα καί καταστάσεις πού 
μποροῦν νά ἀλλάξουν, νά ἀνατραποῦν ἐάν ἐνεργήσουμε ἀποφασιστικά, 
συντονισμένα, μελετημένα, ἀξιοποιοῦντες καί ἄλλους συνανθρώπους μας, 
τίς ἀνεχόμαστε ἑδρεωμένοι στήν πλάνη «δέν γίνεται τίποτε». Καί ἐμεῖς οἱ 
Ἕλληνες τά περιμένουμε ὅλα ἀπό τό κράτος. Ἄλλο νοσηρό σύμπτωμα τό 
γεγονός ὅτι νομίζουμε καί λέμε ὅτι γιά τά δεινά μας δέν φταῖμε ἐμεῖς ἀλλά 
κάποιοι ἄλλοι. Ἔτσι δέν ἀναζητοῦμε τά αἴτια μέσα μας, στίς ἀδυναμίες 
καί στά πάθη μας, στήν ἄγνοια καί στίς πλάνες μας καί κατά συνέπεια δέν 
ἀγωνιζόμαστε νά ἀναβαθμιζόμαστε πνευματικά. Ἐκτός ἀπό τίς δυσμενεῖς 
συνέπειες βιωτικῆς τάξεως πού ὑφιστάμεθα, συντελεῖται μιά σοβαρή 
ζημιά στή συνείδησή μας ὅταν φιμώνουμε τήν φωνή της.
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Συζητῶντας μέ τήν ἀδελφή του Γαρουφαλιά ὁ νεαρός Δραγανίγος 
λέει: «Ἀλλά οἱ καλύτεροι στοχασμοί δέν παρουσιάζονται πάντα εἰς τήν 
χρεία. Μᾶς ἔρχεται ἔπειτα εἰς τόν νοῦν πῶς ἔπρεπε νά μιλήσωμεν ἤ νά 
πράξωμεν εἰς τήν τάδε περίστασιν, ἄλλ’ ὅταν πλέον δέν μᾶς ἀξίζει».

Ἡ λαϊκή σοφία λέει «στερνή μου γνώση νά σ’ εἶχα πρῶτα». Πλάνες, 
ἐσφαλμένες ἐκτιμήσεις, ἄγνοια κ.ἄ. καί κυρίως τό χαμηλό πνευματικό 
μας ποιόν, πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ καλή ἀλλοίωση τοῦ εἶναι μας δέν 
ἔχει προχωρήσει ἀρκετά, εἶναι ὑπεύθυνα γιά τό πιό πάνω φαινόμενο. 
Ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἔχει σάν συνέπεια καί τήν ἐξυγίανση τοῦ νοῦ. 
Αὐτό τό διαπιστώνουμε σέ ἀνθρώπους πού δίνουν προτεραιότητα στήν 
πνευματική τους ἀναβάθμιση, πού συνεργάζονται μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί 
μέ ὅλες τίς δυνάμεις ἀγωνίζονται νά ἐξαλείψουν τήν ἀποικία τῆς βασιλείας 
τοῦ κακοῦ ἀπό τήν ὕπαρξή τους καί τήν ζωή τους. Σέ περιπτώσεις πού 
ἡ «χρεία» δέν ἀπαιτεῖ ἄμεση ἀνταπόκρισή μας ἄς μή λησμονοῦμε τήν 
βοήθεια συνανθρώπων, τοῦ Πνευματικοῦ, τοῦ Κυρίου.

Στό ἴδιο ἔργο ὁ ἔμπορος ΓεροΝικόλας λέει στόν Γερασιμάκη: «Ὤ! 
ἄν ἐπαιδεύοντο ἐκεῖνοι πού τούς πρέπει, ἤθελε πηγαίνει καλύτερα ὁ 
κόσμος».

Ἐκδικούμενος τόν φόνο τοῦ πατέρα του Ἀγαμέμνονα, ὁ Ὀρέστης 
ἐφόνευσε τήν συζυγοκτόνο μητέρα του Κλυταιμνήστρα καί τόν ἐραστή της 
Αἴγισθο. Μετά τόν φόνο τοῦ Αἴγισθου λέει: «Καί ἔπρεπε ἀμέσως αὐτή νά 
εἶναι ἡ τιμωρία γιά ὅλους, γιά ὅποιον θέλει νά ἐνεργεῖ ἀντίθετα μέ τούς 
νόμους, δηλαδή νά τόν σκοτώνουν· ἔτσι δέ θά ὑπῆρχε μεγάλη κακότητα» 
(Σοφοκλέους «Ἠλέκτρα» στίχ. 1505). Οἱ Χριστιανοί δέν δεχόμαστε τήν 
αὐτοδικία, οὔτε τήν θανατική ποινή. Δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε ὅμως τήν 
ἀτιμωρησία, γιατί οἱ κακοποιοί ἀποθρασύνονται καί τό κακό ἐπικρατεῖ 
στήν κοινωνία. Ἄν μάλιστα οἱ διαφόρων κατηγοριῶν παραβάτες νόμων 
καί ἠθικῶν ἀρχῶν εἶναι ὑψηλά ἱστάμενοι (ἔχει τιμωρηθεῖ στήν Ἑλλάδα 
κανένας πολιτικός γιά χρηματισμό, ὑπεξαίρεση κλπ.;), τότε ἡ διαφθορά 
ἐξαπλώνεται σάν ἐπιδημία προσβάλλοντας μεγάλα τμήματα τοῦ κοινωνικοῦ 
σώματος. Ὅσοι ἐμπνέονται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου δέν χρειάζονται 
τούς νόμους τῆς πολιτείας καί τόν χωροφύλακα γιά νά ζοῦν σωστά. Γιά 
τήν εὔρυθμη λειτουργία τῆς κοινωνίας καί τῆς πολιτείας χρειάζονται 
νόμοι καί εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐφαρμόζονται ἀκριβοδίκαια καί γιά ὅλους. 
Διαφορετικά φθάνουμε στό κατάντημα στό ὁποῖο βρίσκεται ἡ πατρίδα μας 
σήμερα.

       Νίκος Τσιρώνης
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O		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		ΧΩΡΙΣ		ΘΕΟ	
ΓΙΝΕΤΑΙ		ΕΡΓΑΛΕΙΟ		ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ

Π
όσο εὔκολα ἐξαπατήθηκε ὁ Ἕλληνας. Πόσο εὔκολα 
ἔπεσα στήν παγίδα. Ἔβλεπα κάθε ξένο γιά ὄμορφο καί 
κάθε ἄκουσμα, πού ἐρχόταν ἀπό ἄλλες χῶρες, τό εἶχα γιά 

πρωτότυπο. Θυμᾶμαι ἀκόμα καί μέ τή λέξη κλοσάρ. Ἦταν τόσο 
εὔηχη στ’ αὐτιά μου! Καί ἐάν δέν μέ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου, μέχρι 
καί μάρκες προϊόντων εἴχαμε μέ αὐτό τό ὄνομα. Ὅταν ὅμως, 
ἔμαθα τί σημαίνει κλοσάρ, ταράχτηκα. Ὁ ἄστεγος, ὁ ἄπορος, 
ὁ ρακένδυτος εἶχε γίνει τίτλος καί ἦταν μία ἀπό τίς κατηγορίες 
τῆς κοινωνίας. Ἐγώ εἶχα μάθει νά συμπονῶ καί νά βοηθῶ τόν 
κλοσάρ νά χάσει αὐτόν τόν τίτλο ἀλλά καί νά προσπαθῶ νά 
μήν τοῦ μοιάσω, καί ὄχι νά τόν φοράω ἤ νά προφέρω μέ ἄνεση 
αὐτήν τήν τόσο εὔηχη λέξη, πού σήμαινε μόνο δυστυχία.

Μέ τίς διάφορες, λοιπόν, μοντέρνες θεωρίες καί τά διάφορα 
καινούργια καί σύγχρονα ἐπιτεύγματα, πού ἔρχονταν ἀπ’ ἔξω, 
παραδοθήκαμε στόν ὄμορφο καί λαμπερό ξένο πολιτισμό, 
δίχως νά ἐνδιαφερόμαστε νά μάθουμε τί σημαίνουν τά εὔηχα 
ἀκούσματα καί τί ὑπάρχει πίσω ἀπό αὐτή τήν ἐντυπωσιακή τή 
λαμπρότητα.

Μᾶς θάμπωσε ὁ δυτικός πολιτισμός. Μᾶς μάγεψε ὁ 
φράγκικος τρόπος ζωῆς. Καί ὅλα αὐτά τά πάθαμε διότι ξεχάσαμε 
τίς ρίζες μας, ξεχάσαμε τήν πίστη μας καί χάσαμε τήν ἐπαφή μέ 
τά ἱερά κείμενα, πού τόσα χρόνια τώρα ἔτρεφαν καί ξεδιψοῦσαν 
μέ τήν Ἀλήθεια ὅλους τούς προγόνους μας. 

Ξεχάσαμε τί λέει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά 
Διαθήκη γιά τόν ψεύτικο πολιτισμό τοῦ Κάιν. Ξεχάσαμε ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ θαμπώθηκαν κι ἐξαπατήθηκαν ἀπό 
αὐτόν τόν ψεύτικο πολιτισμό. Ἐάν εἴχαμε ἐπαφή μέ ὅλα αὐτά 
πού ἤξερε ἡ ἀγράμματη γιαγιά μου, θά ξέραμε κι ἐμεῖς ὅτι 
ὁ Κάιν ἀντικατέστησε τόν Θεό μέ τόν λαμπερό πολιτισμό. 
Ἀντικατέστησε τόν Θεό (στόν Ὁποῖο ἠθελημένα κι ἐγωϊστικά 
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γύρισε τήν πλάτη) μέ τά ἀρχιτεκτονικά, μουσικά, καλλιτεχνικά 
κ.α. ἐπιτεύγματα καί μέ αὐτά προσπαθοῦσε νά γεμίσει τήν 
ψυχή του ἀλλά καί νά δείξει στούς ὑπόλοιπους πόσο ‘μπροστά’ 
ἦταν χωρίς νά ἔχει ἀνάγκη τήν Θεία Πρόνοια. Καί ὅλα αὐτά 
θάμπωσαν τούς ὑπόλοιπους πού εἶχαν ἀκόμη ἐπαφή μέ τόν Θεό. 
Καί δέν ἐκτίμησαν τόν πολιτισμό πού εἶχαν μέσα στήν ἀγκαλιά 
τοῦ Θεοῦ, παρά θαμπώθηκαν ἀπό τά ὑλικά καί τά ψεύτικα. Τά 
πολύχρωμα καί τά εὔηχα.

Καί μήπως αὐτό δέν γίνεται μέχρι σήμερα; Πόσες φορές ὁ 
ψεύτικος πολιτισμός, δέν ἔγινε μοχλός καί μέσο σαγήνευσης 
καί τελικά ὑποδούλωσης ἀνθρώπων καί λαῶν; Πόσες φορές δέν 
ἦρθε ὁ “πολιτισμένος” νά “ἐλευθερώσει” τόν ἀπολίτιστο (ἀκόμα 
καί διά τῆς βίας) καί νά τοῦ ἐπιβάλλει τά δικά του συμφέροντα, 
τίς δικές του ἰδέες καί τίς δικές του θρησκεῖες; 

Ἡ ἀποικιοκρατική καί τυραννική νοοτροπία τῶν ἀρχόντων 
τῶν δυτικῶν μας γειτόνων, ἐπέβαλλε νά ἁπλώνουν χέρι σέ ὅλους 
καί σέ ὅλα. Καί πάντα βέβαια ὁ Φράγκος ὅταν ἤθελε νά πάρει, 
πλησίαζε τόν ἄλλο μέ κίβδηλα καί ψεύτικα. Ἔδινε χάντρες κι 
ἔπαιρνε χρυσάφι. Ἔδινε μπιχλιμπίδια κι ἔπαιρνε διαμάντια. Καί 
τώρα δίνει πολιτισμό καί τεχνολογία, καί παίρνει ψυχή. 

Ὁ Ρωμιός εἶχε στήν ψυχή του τόν σπόρο τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 
Καί τόν καλλιεργοῦσε, καί τόν αὔξανε, καί ἔφτιαχνε πολιτισμό 
ἀφάνταστα πολυτιμότερο ἀπό αὐτόν τῆς δύσης, ἀφοῦ στά 
θεμέλιά του εἶχε τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Πρῶτα εἶχε πολιτισμό μέ 
τόν Θεό καί μετά ἐρχόταν καί ὁ ὑλικός πολιτισμός. Δέν μπορεῖ ὁ 
πιστός νά κάνει ψεύτικο πολιτισμό, ἀφοῦ ἔχει τόν Ἀληθινό στήν 
ψυχή του. Δέν μπορεῖ νά κάνει πολιτισμό ἐμπλουτισμένο μέ 
κλοσάρ, ἀφοῦ στήν καρδιά του ἔχει γραμμένο τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, 
πού μιλάει γιά ἐλεημοσύνη καί δέν ἔχει θέση στόν πολιτισμό του 
ἡ δυστυχία καί ἡ πεῖνα. Ὁ Ἰουστινιανός δέν μποροῦσε νά ἀνεχθεῖ 
πολιτισμό μέ χλιδάτους μεγαλοκτηματίες καί πεινασμένους 
μικροϊδιοκτῆτες καί γι’ αὐτό ἐπέβαλλε δικαιοσύνη ὑπέρ τῶν 
φτωχῶν καί ἀδυνάτων. Κι ἄς δυσαρεστήθηκαν οἱ πλούσιοι.  Κι 
αὐτός εἶναι, ἄλλωστε, ὁ λόγος πού ἡ Δύση δέν ἀνέχθηκε ποτέ 
τό μεγαλεῖο τῆς Ρωμαίικης ψυχῆς τῶν ἀρχόντων τῆς Ρωμανίας. 
Διότι ὁ πολιτισμός μας ἦταν φτιαγμένος γιά τόν ἄνθρωπο, ἀλλά 
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χτισμένος ἐπάνω στό Λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι λοιπόν, ἀντί νά συνεχίσουμε νά καλλιεργοῦμε στήν 

ψυχή μας τόν σπόρο τῶν προγόνων μας καί νά φτιάξουμε 
πολύτιμους κήπους καί περβόλια, θαμπωθήκαμε ἀπό τά 
ψεύτικα καί κίβδηλα παρτέρια τῶν γειτόνων μας. Πειστήκαμε 
καί πήραμε τά φάρμακά τους γιά νά εἶναι πιό καθαροί, ἀπ’ τά 
ζιζάνια, οἱ καρποί μας. Πειστήκαμε καί πήραμε τά λιπάσματά 
τους, γιά νά μεγαλώνουν πιό γρήγορα τά δέντρα μας καί νά 
δίνουν περισσότερους καρπούς. Κόψαμε μέ μιᾶς τή σύνδεση μέ 
τήν Μία καί Ζωοδόχο Πηγή τῆς Ζωῆς κι ἐμπιστευθήκαμε τήν 
αὔξηση τῶν σπόρων μας στά τεχνητά κι ἀνθρώπινα. Στά εὔηχα 
καί θαμπερά. Καί φτιάξαμε κι ἐμεῖς ὅμοιους κήπους καί ἴδια 
περβόλια μέ τῶν ἄλλων. Μόνο πού οἱ καρποί μας εἶναι πλέον 
ἄνοστοι. Ἡ σοδειά μας μοιάζει ξένη καί εἶναι λειψή. Τό χάδι τῶν 
φύλλων στά κλωνιά εἶναι κρύο καί τραχύ. Ποῦ εἶναι οἱ δικοί 
μας καρποί; Ποῦ πῆγε ἡ δική μας σοδειά; Ποῦ εἶναι τά δικά μας 
ζεστά κι ἀληθινά περβόλια; 

Κι ἀντί νά πετάξουμε τά ξένα φάρμακα καί τά ξένα 
λιπάσματα καί νά τρέξουμε νά συνδέσουμε πάλι τήν παροχή 
στήν Πηγή, πού ποτίζαμε τόσους καί τόσους αἰῶνες τή γῆ τῆς 
ψυχῆς μας, κοιτᾶμε νά συνηθίσουμε τούς ἄνοστους καρπούς. 
Προσπαθοῦμε νά συνηθίσουμε τό ξένο ἄγγιγμα τῶν φύλλων. 
Λέμε καί πείθουμε τά παιδιά μας ὅτι ἔτσι εἶναι οἱ κῆποι καί 
τά περβόλια. Πιέζουμε τούς ἑαυτούς μας νά δοῦμε τό ἄσχημο 
ὄμορφο καί τό ψεύτικο ἀληθινό. 

Μά ἀλήθεια, κι οἱ τρελοί αὐτό δέν κάνουν; Κι οἱ σαλεμένοι 
αὐτό δέ φωνάζουν; Γι’ αὐτό δέν τούς κλείνουμε στά ἄσυλα; 
Ἐπειδή τό φέρσιμό τους εἶναι παλαβό καί ἄρρωστο! 

Μά μήπως κι ἐμεῖς τά ἴδια δέν κάνουμε; Μήπως κι ἐμεῖς τό 
ἴδιο σαλεμένο φέρσιμο δέν ἔχουμε; Ἑπομένως, ποιά καλύτερη, 
ἀπ’ τό ἄσυλο, μοῖρα μᾶς ἀξίζει ὥσπου νά ἔρθουμε στά συγκαλά 
μας;

      Ἀναστάσιος	Μυρίλλας
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 
Η  ΠΡΩΤΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ

Τ
ά τελευταῖα χρόνια ὅλο καί περισσότερο πληθαίνουν οἱ ἐνδείξεις ὅτι 
ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς τους οἱ ἄνθρωποι διαθέτουν τή βασική ἠθική 
αἴσθηση. Μέ τή βοήθεια καλά σχεδιασμένων πειραμάτων διαπιστώθηκε 

ὅτι ἀκόμα καί στά μωρά ὑπάρχει ἠθική κρίση καί αἰσθήματα πού ἀπορρέουν 
ἀπό αὐτήν. 

Ὁμάδα ἐρευνητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Γέιλ παρατηροῦσε ἀγόρι 
ἡλικίας ἑνός ἔτους. Τό παιδί παρακολούθησε παράσταση μέ μαριονέτες, κατά 
τήν ὁποία ἡ μία συνήθιζε νά μήν ἐπιστρέφει τήν μπάλα στίς ἄλλες. Τήν ἔπαιρνε 
καί ἔφευγε. Ὅταν οἱ τρεῖς μαριονέτες κατέβηκαν ἀπό τή σκηνή καί κάθησαν 
μπροστά σέ λιχουδιές, οἱ ἐρευνητές ζήτησαν ἀπό τό παιδί νά πάρει τίς λιχουδιές 
ἀπό κάποια. Κι ἐκεῖνο ἀφαίρεσε τή μερίδα ἀπό τήν «ἄτακτη» καί μάλιστα τή 
χτύπησε στό κεφάλι, ἴσως γιά νά τήν τιμωρήσει περισσότερο. 

Σέ ἕνα ἀπό τά πειράματα, νήπια ἕξι μηνῶν ἕως ἑνός ἔτους παρακολού
θησαν μία ταινία, στήν ὁποία «πρωταγωνιστοῦσαν» ἁπλά γεωμετρικά σχήματα 
κινούμενα σχέδια. Μία κόκκινη μπάλα μέ μάτια προσπαθοῦσε νά ἀνεβεῖ ἕνα 
λόφο. Τήν ἴδια στιγμή ἕνα κίτρινο τετράγωνο τή βοηθοῦσε σπρώχνοντάς την 
ἀπό πίσω καί ἕνα πράσινο τρίγωνο τήν ἐμπόδιζε καί τήν ὑποχρέωνε νά ἐπι
στρέψει πίσω. Ἀφοῦ τά παιδιά παρακολούθησαν ἀρκετές φορές τήν ταινία, 
κλήθηκαν νά ἐπιλέξουν. Τό 80% ἔδειξε τήν προτίμησή του στό «καλό» κίτρινο 
τετράγωνο πού βοηθοῦσε τήν μπάλα καί ὄχι στό «κακό» πράσινο τρίγωνο, 
πού τήν ἐμπόδιζε.

Σέ ἄλλο πείραμα, σκύλοςπαιχνίδι προσπαθοῦσε νά ἀνοίξει κάποιο 
κουτί. Ἕνα ἀρκουδάκι τόν βοηθοῦσε καί ἄλλο τόν ἐμπόδιζε. Μετά ἀπό τήν 
παρακολούθηση τῆς ταινίας τά νήπια στή συντριπτική πλειονότητά τους ἔδειξαν 
ὅτι προτιμοῦν τό φιλικό ἀρκουδάκι πού πρόσφερε βοήθεια στό σκύλο.

Τά πειράματα αὐτά καταδεικνύουν, ὅτι ἡ ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νά 
κάνει ἠθικές ἐπιλογές δεν ἐξαρτᾶται ἀπό τή διανοητική του ἀνάπτυξη, οὔτε ἀπό 
τό γνωσιολογικό του ὑπόβαθρο, οὔτε ἀπό τίς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος. 
Αὐτή την ἱκανότητα ἡ ἐκκλησία την ὀνομάζει προαίρεση (προ–αἵρεση, δηλαδή 
ἀρχική ἐκλογή). Ἡ προαίρεση λειτουργεῖ ἐξ ἄκρας συλλήψεως τοῦ ἀνθρώπου, 
διότι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἡ ψυχή πού δίδεται καθαρή ἀπό τόν Θεό, 
τοποθετεῖται ἔναντι Αὐτοῦ καί ἔναντι τοῦ ὑλικοῦ πού παραλαμβάνει μέτά δύο 
πρωτοκύτταρα, μέσῳ τῶν ὁποίων κληρονομοῦνται ὅλες οἱ καταβολές –θετικές 
καί ἀρνητικές– τῶν προγόνων της. Γιά τήν ἐκδήλωση τῆς κακῆς προαιρέσεως 
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ἐκ κοιλίας μητρός μᾶς ὁμιλεῖ ὁ προφήτης Δαυΐδ: «Ἀπηλλοτριώθησαν οἱ 
ἁμαρτωλοί ἀπό μήτρας, ἐπλανήθησαν ἀπό γαστρός, ἐλάλησαν ψευδῆ», (Ψαλ. 
ΝΖ, 4), ἐνῶ γιά τήν ἐκδήλωση τῆς καλῆς προαιρέσεως μᾶς λέγει ἀλλοῦ: «ἐπί 
σέ ἐπεστηρίχθην ἀπό γαστρός, ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ εἶ μου σκεπαστής», 
(Ψαλ. Ο, 6). Θά μποροῦσε κανείς νά ἀναλογιστεῖ τό μέγεθος τῆς εὐεργεσίας 
τοῦ Θεοῦ, πού ἀφήνει τήν ψυχή νά ἐκδηλωθεῖ πρίν ἀναμιχθεῖ καί ἐπιβαρυνθεῖ μέ 
ὅλο τό μεταπτωτικό ὑλικό καί ἔτσι ἡ ἐπιλογή της εἶναι καθαρή καί ἀπηλλαγμένη 
ξένων προσμίξεων. Ἄς σκεφτοῦμε τί θά γινόταν, ἄν ἡ προαίρεση λειτουργοῦσε 
μετά ἀπό ὥριμες σκέψεις σέ μία μεταγενέστερη ἡλικία, ὅπως θά ἤθελαν οἱ 
περισσότεροι. Οἱ σκέψεις μας, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, εἶναι γήινες καί μολυσμένες, 
ὁπότε καί ἡ ἐπιλογή μας θά ἦταν ἀνάλογης ποιότητας. Πῶς θά σωζόταν τότε 
ὁ ἄνθρωπος;

Ἡ ἀλήθεια αὐτή εἶναι δυσπαράδεκτη, ἀκόμα καί γιά τούς πιστούς στήν 
ἐποχή μας. Ἡ πεποίθηση ὅτι τό κέντρο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἐγκέφαλος καί ὅτι 
ἀπό ἐκεῖ ἀρχίζουν καί τελειώνουν ὅλες οἱ σπουδαῖες καί ὑψηλές του λειτουργίες 
ἔχει μιά σχεδόν καθολική ἀποδοχή στίς μέρες μας. Πῶς εἶναι δυνατόν χωρίς 
γνώση περί τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, χωρίς σύγκριση καί ἀξιολόγηση τῶν 
δεδομένων νά προβεῖ κάποιος σέ ἠθικές κρίσεις καί τοποθετήσεις; Τά πειράματα 
αὐτά ἔρχονται ἀκριβῶς νά δείξουν, ὅτι ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἕνας ἐπεξεργαστής 
καί ἕνα ὄργανο ἐπικοινωνίας τοῦ ἔσω ἀνθρώπου μέ τόν ἐξωτερικό κόσμο. Ὁ 
ἔσω αὐτός ἄνθρωπος, «ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρωπος», ὅπως τόν ὀνο
μάζει καί ἡ Ἁγία Γραφή, ζεῖ καί ἐνεργεῖ καί χωρίς τήν διανοητική συνδρομή 
τοῦ ἐγκεφάλου. Αὐτή τήν ζωή καλεῖται νά καλλιεργήσει καί ἀναπτύξει ὁ κάθε 
ἄνθρωπος μέσα στήν Ἐκκλησία, διότι ἐκεῖ βιώνεται ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ καί 
ἡ ἕνωση μαζί Του.

Ὁ ἐκ γαστρός ἁγιασμός προφητῶν, ἁγίων, ἐξαιρέτως δέ τῆς Θεοτόκου, 
εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ στήν ἐξ ἄκρας συλλήψεως σφοδρᾶς καί ἀταλαν
τεύτου πρός Αὐτόν ἐκδηλώσεως τῆς προαιρέσεως. Οἱ λοιποί ἔχουμε εἴτε κακή 
εἴτε ἀσθενική προαίρεση καί γι’ αὐτό μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦμε καί σέ πολλές 
λάθος ἐπιλογές στή ζωή μας. Ἄν ὅμως ὁ πυρήνας τῆς προαιρέσεως εἶναι 
καλός, μπορεῖ διά τῆς μετανοίας νά ἀνακαλέσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς λάθος 
ἐπιλογές του (ἡ προαίρεση ἀλλάζει τό μυαλό κι ὄχι τό μυαλό τήν προαίρεση), 
ἀκόμα καί ἀπό τόν γεμάτο πάθη χαρακτῆρα του καί νά τόν ὁδηγήσει καί 
στήν ἁγιότητα. Ἐδῶ πρέπει νά τονίσουμε, ὅτι ὁ χαρακτήρας ἑνός ἀνθρώπου 
πολλές φορές δέν ταυτίζεται μέ τήν προαίρεσή του. Τό πιό χαρακτηριστικό 
παράδειγμα νομίζουμε ὅτι εἶναι ὁ ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ ληστής, ὁ ὁποῖος εἶχε 
καλή προαίρεση, ἀλλά παρασύρθηκε σέ ἕναν λάθος τρόπο ζωῆς. Ἡ  καλή του 
προαίρεση ὅμως φανερώθηκε στήν τελευταία πράξη τῆς ζωῆς του καί αὐτή 
καθώρισε καί τήν κατάστασή του στήν αἰωνιότητα. Ὁπωσδήποτε ἡ προαίρεσή 
του αὐτή χρωμάτιζε μέ μιά ἄλλη ποιότητα καί τίς κακές του πράξεις, διότι δέν 
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ταυτιζόταν οὔτε χαιρόταν μέ αὐτές, ὅπως ὁ ἐξ ἀριστερῶν ληστής πού ἀπέδειξε 
ὅτι εἶχε κακή προαίρεση. Ἀντίθετα, ὁ Φαρισαῖος ἐπεδείκνυε ἕναν καλό καί εὐ
σεβῆ χαρακτῆρα, ἀλλά ἡ προαίρεσή του ἦταν κακή καί αὐτό τόν κατεδίκασε. 
Τήν ἴδια ἀντίθεση μεταξύ χαρακτῆρος–τρόπου ζωῆς καί προαιρέσεως βλέπουμε 
στόν ἄσωτο καί πρεσβύτερο υἱό στήν ἀντίστοιχη παραβολή, καθώς καί σέ 
βίους ἁγίων, ὅπως τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, τοῦ ἁγίου Μωϋσέως 
τοῦ Αἰθίοπος καί ἄλλων πολλῶν. Θά λέγαμε ὅτι ὅταν ὁ Θεός δεῖ μιά καλή 
προαίρεση, τήν διαφυλάσσει ὡς πολύτιμο θησαυρό μέσα στά πατρικά Του 
χέρια, ἀκόμα κι ὅταν αὐτή περνάει μέσα ἀπό ἕναν κολασμένο τρόπο ζωῆς καί 
τήν βοηθάει νά ἐκδηλωθεῖ σέ μία κατάλληλη στιγμή, πού μπορεῖ νά εἶναι καί ἡ 
τελευταία.

Ἡ ἀποδοχή αὐτῆς τῆς θεωρήσεως νομίζουμε ὅτι θά μποροῦσε νά 
ἀπαντήσει καί σέ ἕνα ἐρώτημα πού ἀπασχολεῖ πολλούς χριστιανούς διαχρο
νικά. Πῶς θά κρίνει ὁ Θεός τούς ἀνθρώπους αὐτούς πού ἡ ζωή τους τερμα
τίζεται σέ ἐμβρυακή ἡλικία, εἴτε λόγω βιαίας ἐπεμβάσεως (ἔκτρωση), εἴτε λόγω 
ὀργανικῶν ἐπιπλοκῶν ἐντός τῆς μήτρας ἤ καί σέ σύντομο διάστημα μετά 
τόν τοκετό; Ὑφέρπει δηλαδή στό νοῦ πολλῶν πιστῶν μία ἀνησυχία, μήπως 
ὁ Θεός στερεῖται ἐπαρκῶν δεδομένων, ὥστε νά προβεῖ σέ μία δικαία κρίση 
γιά τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού δέν πρόλαβαν νά ἐνεργήσουν δι’ ἔργων 
στό σύντομο πέρασμά τους ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Ἡ ἐξ ἄκρας συλλήψεως 
ἐκδήλωση τῆς προαιρέσεως ὅμως, παρουσιάζει τόν ὅλον ἄνθρωπο ἐνώπιον 
τοῦ Παντογνώστου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος γνωρίζει μετά πάσης ἀκριβείας ἀπό τήν 
πρώτη ἐκείνη στιγμή, πῶς θά ἐνεργήσει ἡ προαίρεση αὐτή στόν κόσμο, εἴτε 
ζήσει ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἴτε δέν ζήσει. Αὐτό τό συμπεραίνουμε ἀπό τά φοβερά 
λόγια τοῦ Χριστοῦ πρός τούς κατοίκους ἑβραϊκῶν πόλεων πού δέν πίστεψαν 
στήν διά θαυμάτων παρουσία Του: «Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά, 
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καί Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἄν 
ἐν σάκκῳ καί σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν. Πλήν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καί Σιδῶνι 
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἤ ὑμῖν. Καί σύ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ 
οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως Ἅδου καταβιβασθήσῃ. Ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν 
αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἄν μέχρι τῆς σήμερον. Πλήν λέγω ὑμῖν 
ὅτι γῆ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἤ σοί» (Ματθ.ΙΑ,2124). 
Διά τῶν λόγων αὐτῶν ὁ Χριστός μᾶς ἀποκαλύπτει πώς γνώριζε τό πῶς θά 
ἐνεργοῦσαν (μετανοῶντας) οἱ κάτοικοι Τύρου καί Σιδῶνος, ἀκόμα καί τῶν 
Σοδόμων, ἄν ἔβλεπαν τήν παρουσία καί τά σημεῖα Του, πρᾶγμα τό ὁποῖο, 
βέβαια, δέν συνέβη. Ὁ Θεός, δηλαδή, δέν γνωρίζει μόνο αὐτά πού θά συμβοῦν, 
ἀλλά καί ὅσα θά συνέβαιναν, ἀλλά διά τῆς ἀρρήτου Του σοφίας ἐπεμβαίνει 
ἤ παραχωρεῖ, ὥστε αὐτά νά μήν λάβουν χώρα. Συνεπῶς ὁ Θεός γνωρίζει ἐξ 
ἄκρας συλλήψεως, τό πῶς θά ἐνεργοῦσε κάθε ψυχή σέ ὁποιαδήποτε ἐποχή καί 
μέ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες κι ἄν ζοῦσε. Δέν περιμένει νά δεῖ τίς δραστηριότητές 
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της για νά καταλάβει ποιά εἶναι. Γι’αὐτό καί ἡ κρίση Του εἶναι δικαία καί τελεία. 
Ἐπιλέγει δε τίς καταλληλότερες συνθῆκες (φῦλο, ἐποχή, κοινωνική κατάσταση 
κλπ.)  πού θά τήν διευκολύνουν νά συναντηθεῖ μαζί Του.

Πολλά ἐρωτήματα μποροῦν νά προκύψουν κατά τήν μελέτη τοῦ 
σημαντικοῦ αὐτοῦ θέματος. Μπορεῖ ἡ προαίρεση νά ἀλλοιωθεῖ κατά τή διάρ
κεια τῆς ζωῆς; Ἡ καλή προαίρεση πού ἐξεδήλωσαν τά παιδιά στά παραπάνω 
πειράματα σημαίνει ὅτι θά σωθοῦν κιόλας; Οἱ καλές ἠθικές ἐπιλογές κρύβουν 
πάντα ἀπό πίσω μία καλή προαίρεση; Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά αὐτοδιαγνώσει 
τήν προαίρεσή του; Εἶναι τελικά ἡ στιγμή «μηδέν» ἡ πιό σημαντική καί 
καθοριστική στιγμή γιά κάθε ἄνθρωπο; Τό θέμα εἶναι ὄντως μεγάλο, διότι 
ἅπτεται τῶν ἐσωτάτων καί βαθέων τοῦ μυστηρίου πού λέγεται ἀνθρώπινη 
ψυχή. Ἡ περαιτέρω ἀνάπτυξη καί ἐμβάθυνσή του ἀπαιτεῖ τή συνδρομή πλέον 
ἁρμοδίων περί τά θεολογικά.

       Νίκος Φλῶρος
Ὑποσημειώσεις: 
1. Οἱ πληροφορίες περί τῶν πανεπιστημιακῶν ἐρευνῶν σέ μικρά παιδιά ἐλή

φθησαν ἀπό ἄρθρο τῆς φιλολόγουθεολόγου κ. Εὐδοξίας Αὐγουστίνου το ὁποῖο κυ
κλοφόρησε στο internet.

2. Οἱ θεολογικές θέσεις περί προαιρέσεως ἐξ ἄκρας συλλήψεως προέρχονται 
ἀπό προφορικά θεολογικά μαθήματα τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη.

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
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».

Ἡ ἀληθινή ἀγάπη εἶναι ἀπόδειξη ὅτι δέν ὑπάρχει ὁ θάνατος

Ο ἅγιος Αὐγουστῖνος ἐξομολογεῖται ὅτι μετά τό θάνατο τοῦ ἀγαπημένου 
του φίλου παραξενευόταν πού συνεχιζόταν ἡ ζωή ἐνῶ εἶχε ἐκλείψει 
ἐκεῖνος πού τόν θεωροῦσε ἀθάνατο. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅταν 

ἀγαπᾶς ἕνα πρόσωπο αἰσθάνεσαι τήν ἀθανασία γιατί ἡ ἀληθινή ἀγάπη 
εἶναι ἀπόδειξη ὅτι δέν ὑπάρχει ὁ θάνατος. Διαπιστώνουμε ὅτι ὁ ἅγιος 
Αὐγουστῖνος ἐπιθυμεῖ νά ἀντιμετωπίσει τό θέμα τοῦ θανάτου στήν οὐσία, 
σέ βάθος καί ὄχι ἐπιφανειακά. Δέν ἐπιθυμεῖ νά ἐπιζητήσει τό θάνατο 
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ἀλλά νά ἔρθει σέ ἀντίθεση μέ αὐτόν, μιᾶς καί αὐτός εἶναι ὄντως ὁ ἔσχατος 
ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή δέν μπορεῖ νά συμβιβαστεῖ 
μέ τήν ἔννοια καί τήν ὕπαρξη τοῦ θανάτου γιατί ὁ θάνατος εἶναι ἡ ἀπειλή 
τῆς αἰωνιότητας, γι’ αὐτό ἀντιστέκεται καί ἀντιδρᾶ. Ἡ ἀντιμετώπισή μας 
αὐτή δέν εἶναι ἴδια μέ τήν ἀντίδραση τοῦ Θεανθρώπου πρό τοῦ θανάτου 
(“Πάτερ μου... παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο”), ἡ ὁποία δέν εἶναι 
δειλία, ὅπως ἐμεῖς τήν νιώθουμε, ὡς ἀδυναμία καί πάθος καί κλονισμό 
τῆς ψυχῆς, ἀλλά ἔνδειξη ὅτι ὁ θάνατος εἶναι μία ἀφύσικη ἐξέλιξη, ξένη 
στήν ἀναμάρτητη ψυχή.

Προέχει ἡ ἄνευ ὅρων σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό
καί τούς συνανθρώπους του

Συζητῶντας καταλήγουμε πολλές φορές στό συμπέρασμα ὅτι προέχει 
ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους του, ἡ ἰδανική 
σχέση, πού δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τά γεγονότα καί ἀπό τό πόσο ἔχουμε 
ἀνάγκη τούς ἄλλους. Αὐτή ἡ διαπίστωση πρέπει νά μᾶς γίνει συνείδηση. 
Ἡ σχέση αὐτή δέν ἐξαρτᾶται ποτέ ἀπό τήν ἀνάγκη, ἀλλά δημιουργεῖται 
ἀπό τόν βαθύτερο πόθο τοῦ ἀνθρώπου νά μήν περιορισθεῖ. Στήν 
πραγματικότητα, ὅμως, οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
ἐπιφανειακές καί γι’ αὐτό παρουσιάζουν διακυμάνσεις ἀνάλογα μέ τά 
γεγονότα πού θά μεσολαβήσουν στή ζωή τους. Ἔτσι ἄν καλοεξετάσουμε 
τόν ἑαυτό μας, καταλήγουμε στό δυσάρεστο συμπέρασμα ὅτι πάνω ἀπό ὅλα 
εἶναι ἐπιφανειακή ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι εἴμαστε 
αὐτάρκεις καί δέν ἔχουμε ἀνάγκη τόν Θεό γιά τίποτα. Θά ἐπιθυμούσαμε, 
οὕτως ἤ ἄλλως, νά σχετιστοῦμε μαζί Του, θά Τόν εἴχαμε ἀνάγκη; Μέ τήν 
ἔννοια βέβαια τῆς ψυχικῆς ἀνάγκης, ὄχι ὠφελιμιστικά γιά νά μᾶς χαρίσει 
τήν ὑγεία μας ἤ γιά νά μήν μᾶς κατατάξει στήν κόλαση ἤ μέ λίγα λόγια 
γιά νά ἰκανοποιήσει ὅλες μας τίς ἀνάγκες. Ἄν δέν βλέπαμε τόν Θεό ὡς 
παντοδύναμο, πού μπορεῖ νά κάνει τά πάντα γιά μᾶς, θά ποθούσαμε ἄραγε 
νά συνδέσουμε τήν ὕπαρξή μας μαζί Του ἐπειδή ὁ χαρακτήρας Του, ἡ 
συμπεριφορά Του καί τό ἦθος Του μᾶς ἀγγίζουν; Ἤ σχετιζόμαστε μαζί Του 
μόνο ὅταν ἱκανοποιεῖ τίς ἀνάγκες μας; Ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό φαίνεται 
κατ’ ἐξοχήν στίς λυπηρές καταστάσεις, πού δέν τίς ὀνομάζω κακές γιατί οἱ 
λυπηρές καταστάσεις δέν εἶναι κάτι κακό. Ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό πρέπει 
νά εἶναι ἡ ἐλπίδα μας ἀκόμα καί μέσα στήν αἰώνια κόλαση. Ἄς ποῦμε ὅτι 
ὑποθετικά ὁ Θεός μᾶς καταδικάζει στόν τόπο τῆς κολάσεως. Ἄν ἔχουμε 
σχέση μαζί Του θά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτό συνέβη λόγω τῆς ἀγάπης πού 
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μᾶς ἔχει καί δέν θά μποῦμε στή διαδικασία νά ἐξετάσουμε γιατί ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ ἐνήργησε μέ αὐτό τόν τρόπο. Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ζοῦμε μέ 
τή σκέψη τοῦ τί εἶναι ὁ Θεός καί ἐπιπλέον νά προσπαθοῦμε ἀπό αὐτή τή 
ζωή ἀκόμη νά βρεθοῦμε νοερά στήν κόλαση καί νά ἀναρωτιόμαστε πῶς θά 
σκεφτόμαστε ἐκεῖ, γιατί ἐκεῖ κατά πᾶσα πιθανότητα εἶναι ἡ θέση μας. Τό 
νά παρακαλῶ τό Θεό νά μέ πάρει στόν Παράδεισο δέν καλλιεργεῖ τή σχέση 
πού πρέπει νά ἔχω μαζί Του. Ἀντίθετα, καλλιεργεῖ τή σχέση τοῦ δούλου 
πού ἱκετεύει συνεχῶς τό ἔλεος, χωρίς ὅμως νά γίνεται πιό ἀνθρώπινος καί 
πιό μαλακός στήν ψυχή. Γιατί εἶναι παρατηρημένο ὅτι ὅσο περισσότερο 
ζητάει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἕνας ἄνθρωπος μέ δουλικό φρόνημα, ἄλλο τόσο 
σκληρός εἶναι μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτό λοιπόν πού πιστεύω πώς 
μαλακώνει τήν ψυχή μας εἶναι τό νά προετοιμαζόμαστε γιά τήν κόλαση. 
Γιατί παρακάτω ἀπό τήν κόλαση δέν ὑπάρχει. Τό “Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά 
σοι Κύριε, Κύριε” βγαίνει καί ἀπό τό βάθος τῆς ψυχῆς μας καί ἀπό τό 
βάθος τῆς κολάσεως.

Ἡ ἐνασχόλησή μας μέ τό Θεό μᾶς βγάζει ἀπό τήν ἀπελπισία
τῆς ἐνασχόλησης μέ τόν ἑαυτό μας

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μέσα στήν κόλαση σκέπτεται συνεχῶς ὅτι ὁ Θεός 
εἶναι πανάγαθος, δίκαιος, πάνσοφος καί φιλάνθρωπος, ἡ κόλαση γίνεται 
ἐλαφρότερη. Αὐτό τό λέω γιατί διαπιστώνω ὅτι τό νά ἀποκτήσει κανείς 
ἀρετές εἶναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ἀπαιτεῖ πολύ γενναία ψυχή. Καί 
ὅσο ἐμβαθύνει κανείς στόν ἑαυτό του βλέπει ὅτι ἔχει διαβρωθεῖ πάρα 
πολύ ἡ βαθύτερη ποιότητα τῆς ψυχῆς του καί ἡ ἀλλαγή εἶναι ἀδύνατη μέ 
ἀνθρώπινα μέσα. Στήν πραγματικότητα, τό πιό ἁπλό εἶναι νά βρίσκεται ὁ 
ἄνθρωπος μέσα στήν κόλαση μέ αὐτή τή φθορά τῆς ψυχῆς του καί ἐκεῖ νά 
μνημονεύει τό ὄνομα, τό πρόσωπο καί τό κάλλος τοῦ Θεοῦ. Ὅσο βέβαια 
ἀσχολούμεθα μέ τό βάθος τοῦ ἑαυτοῦ μας μπορεῖ νά μᾶς πιάσει καί 
ἀπελπισία. Ἡ ἐνασχόλησή μας, ὅμως, μέ τό ποιός εἶναι ὁ Θεός, ποιός 
εἶναι ὁ χαρακτῆρας Του, πῶς ἐνεργεῖ, γιατί κάνει τό καθετί, τί ἔχει κάνει 
γιά μᾶς, μᾶς βγάζει ἀπό τήν ἀπελπισία τῆς ἐνασχόλησης μέ τόν ἑαυτό μας. 
Τότε μποροῦμε νά διαπιστώσουμε μέ ποιό τρόπο ὁ Θεός ἐνεργεῖ τό ἔλεός 
Του. Ὅταν, λοιπόν, ἡ προετοιμασία μας γίνει μέ συναίσθηση, θά μᾶς 
βοηθήσει νά ἀναπτύξουμε τή σχέση μας μέ τόν Θεό καί νά ἀνακαλύψουμε 
ἄν πραγματικά σχετιζόμαστε ἤ ὄχι μαζί Του.
               Ἄννα Μανωλάκη
            Δικηγόρος     
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ!

Η σκηνή καί πάλιν στό Ἐπισκοπικό Γραφεῖο:
Μιά γερόντισσα μητέρα, κυρτωμένη ἀπό τά χρόνια καί 
τά βάσανα, διηγεῖται μέ κλάμματα πολλά τό θλιβερό της 

περιστατικό:
«Ὁ γαμπρός θέλει νά μοῦ γυρίση τήν κόρη μου πίσω. Κι’ἔχουν δύο 

παιδιά τώρα. Ὅταν μοῦ τή ζήτησε σέ γάμο ἔλεγε πώς δέν θέλει ἄλλο 
ἀπό τό μερίδιό της. Τώρα μοῦ ζητᾶ κι’ «ἀπανοπροῦκι» (περισσότερα 
δηλ. ἀπό ὅ,τι πῆρε σάν προῖκα) καί ἐπειδή δέν μπορῶ νά τοῦ δώσω 
γιατί ἔχω κι’ ἄλλα παιδιά θέλει νά μοῦ τή γυρίση πίσω».

Θλιβερή καί συνηθισμένη ἱστορία πού τή συναντᾶ κανείς τόσο 
συχνά σήμερο. Γιατί ἡ περίφημη «προῖκα» γίνεται αἰτία ὄχι μόνο 
νά ματαιωθοῦν ἐκλεκτοί καί εὐτυχισμένοι γάμοι, ἀλλά καί κεῖνοι 
ποὔγιναν ἐπιτέλους χωρίς τούς ὑπολογισμούς της ἀρχικῶς, νά 
δυστυχοῦν καί νά γίνωνται παγίδες τῆς χαρᾶς καί τῆς γαλήνης μέσα 
στήν οἰκογένεια ἤ καί νά διαλυθοῦν μέ φοβερές γκρίνιες καί βαρειά 
οἰκογενειακά πάθη.

Βέβαια ἡ «προῖκα» εἶναι πανάρχαιο κοινωνικό ἔθιμο πού ἄλλοτε 
βάραινε τή γυναῖκα καί ἄλλοτε τόν ἄνδρα. Στήν Παλαιά Διαθήκη 
π.χ. διαβάζομε ὅτι ὁ Ἀβραάμ προκειμένου νά ἐξασφαλίση γυναίκα 
στό γυιό του Ἰσαάκ, στέλνει πολλά δῶρα γιά τήν νύφη του Ρεββέκα. 
Ὁ Ἰακώβ δούλεψε ἑπτά χρόνια στό θεῖο του Λάβαν γιά νά πάρη τήν 
Ραχήλ.

Ἄλλοτε πάλι ἡ γυναῖκα ἦταν ὑποχρεωτική νά προσφέρη δῶρα, 
«προῖκα» δηλαδή στόν ἄνδρα.

Στήν ἐποχή μας ὅμως τό ζήτημα αὐτό καί ἰδιαίτερα στή χώρα 
μας, ἔχει καταντήσει μεγάλο πρόβλημα κι’εἶναι ἴσως ὁ μεγαλύτερος 
συντελεστής στήν κρίση τοῦ σημερινοῦ γάμου. Γιατί στά παλαιότερα 
χρόνια μπορεῖ νά λογάριαζαν βέβαια στό γάμο καί τό ζήτημα 
τῆς «προίκας», δέν τὄθεταν ὅμως ὅπως σήμερο πρωταρχική καί 
ἀπαραίτητη προϋπόθεση. Ὅταν συζητοῦσαν ἕνα συνοικέσιο 
λογάριαζαν γιά τόν ἄνδρα τήν οἰκογενειακή του καταγωγή, τήν ὑγεία 
του, τήν παλληκαριά, τήν ἐργατικότητα, τήν τιμιότητα καί βέβαια καί 
τό ἐπάγγελμά του. Τό ἴδιο γιά τή γυναῖκα λογάριαζαν τήν ἀνατροφή 
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της, τήν ὀμορφιά της, τήν νοικοκυρωσύνη της, τή σοβαρότητά της 
καί ἄλλα παρόμοια. Λογάριαζαν δηλαδή καί στή μιά περίπτωση καί 
στήν ἄλλη κάτι πού εἶναι μέσα στόν ἄνθρωπο καί κάνει τήν οὐσία καί 
τήν ἀξία του.

Σήμερο ὅμως τό πρωταρχικό καί τό μοναδικό σχεδόν πού 
συζητεῖται στό γάμο εἶναι τό «οἰκονομικό». «Πόσες λίρες, λένε στήν 
Πολιτεία»; «Πόσες ὀκάδες λάδι, λένε στά χωριά»; Αὐτό ὅμως εἶναι 
μιά τρομερή ὑποτίμηση τοῦ ἀνθρώπου πού προσβάλλει καί τό Θεό 
καί τόν τόπο καί τόν πολιτισμό μας.

Τό τονίζομε αὐτό μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας. Μιά νέα 
σύγχρονη βαρβαρότης ἀναφαίνεται πάλι στούς νόμους καί στίς 
σχέσεις τῆς κοινωνικῆς μας ζωῆς, μιά βαρβαρότης πού ἐξευτελίζει 
καί ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο.

Βέβαια στόν τόπο μας πολλοί λόγοι ἐπιβάλλουνε νά ὑπάρχη 
καί μιά οἰκονομική συνδρομή καί προσφορά στό γάμο, ἀλλά εἶναι 
τερατῶδες καί ἀπάνθρωπο αὐτό πού γίνεται σήμερο νά καταντᾶ ὁ 
γάμος μόνον συνοικέσιο χρημάτων καί συνεταιρισμός κεφαλαίων. 
Γιατί δέν πρόκειται μόνο γιά τούς φτωχούς, ἀλλά καί γιά τούς 
πλουσίους, γιά τούς ὁποίους ὁπωσδήποτε δέν ὑπάρχει οἰκονομικό 
ζήτημα. Κι’ ἀκριβῶς στίς περιπτώσεις αὐτές τῶν πλουσίων γάμων 
διαπιστώνει κανείς αὐτή τήν ἀπληστία. Νἄχη ὁ ἄνδρας πολλά καί νά 
ζητᾶ πολλά ἤ κι’ ἀντίστροφα νἄχη ἡ γυναίκα πολλά καί νά ζητᾶ κι’ 
ἀπό τόν ἄνδρα πολλά.

Παλαιότερα πολύ συχνά συναντοῦσε κανείς ἕναν εὐγενῆ 
ἱπποτισμό: Ἕνας «εὐκατάστατος» ἄνδρας τό θεωροῦσε «μισθό» νά 
παντρευθῆ μιά ὀρφανή καί φτωχή κοπέλλα. Ἤ μιά κοπέλλα σ’ ὅλα 
της καλή νά πάρη ἕνα φτωχό, ἕνα ἀνάπηρο κ.λ.π. Ποῦ εἶναι ὅμως 
αὐτός ὁ ὡραῖος ἱπποτισμός καί ἡρωϊσμός σήμερο; Ποῦ εἶναι αὐτή ἡ 
βαθυτάτη χριστιανική καί ἀνθρωπιστική συνήθεια; Ποῦ εἶναι λοιπόν 
τό Χριστιανικό νόημα τοῦ σημερινοῦ γάμου; Καί τί καλεῖται ὁ παπᾶς 
νά εὐλογήση σ’ ἕνα γάμο στόν ὁποῖο καμμιά θέση δέν ἔχει ἡ ψυχή κι’ 
ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου παρά τό χρῆμα καί μόνο τό χρῆμα; Τό χρῆμα 
πού ἔτσι μέ τήν ἐπίσημη εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας συνεταιρίζεται μέσα 
στά ἁμαρτωλά αὐτά συνοικέσια γιά νά γίνη ἐπιχείρηση, κεφάλαιο 
καί τράστ κεφαλαίων καί νά ἐκδηλωθῆ σέ ἔργα πού θά συμπνίξουν καί 
θά σκοτώσουν τίς συνειδήσεις καί τή ζωή χιλιάδων ἀνθρώπων.

Τό κράτος θά μποροῦσε νά διευκολύνη τό τραγικό αὐτό πρόβλημα 
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δίνοντας οἰκογενειακά ἐπιδόματα, σπίτι, ἐργασία κλπ. σ’ αὐτούς πού 
παντρεύονται καί δέν ἔχουν «προῖκα». Ἀλλά κι’ ἡ Ἐκκλησία πρέπει 
νά μορφώση ἀνάλογα τίς συνειδήσεις τοῦ ποιμνίου της. Ἡ Ἐκκλησία 
ἔχει νά γκρεμίση αὐτό τό χρυσό μοσχάρι πού λατρεύει καί πάλι 
σήμερο ἡ ἀνθρωπότης.

     Ὁ πρ. Κισάμου Εἰρηναῖος

Τό  Πρόγραμμα  τῆς  Ἑορτῆς 
τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 5ης Δεκεμβρίου, στίς 630 μ.μ. θά 
ἀρχίση ὁ ἑορτασμός μέ Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί 

Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος 
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ναζιαν
ζοῦ κ. Θεοδωρήτου.

Τό ἴδιο βράδυ, 900 μ.μ. ἕως 
115 τό πρωΐ, θά τελεσθῆ Ἀγρυ
πνία, ἡ ὁποία θά περιλαμβάνη 
Ἑσπερινό, Ὄρθρο καί Θ. Λει
τουργία.

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης, 6 Δε
κεμ βρίου, ὥρα 700, θά ἀρχίση 
ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχεία θά 
γίνη Ἀρτοκλασία καί ἡ Θ. Λει
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ 

 Θεοφ. Ἐ πι  σκόπου Ναζιανζοῦ κ. 
         Θεοδωρήτου.

Τό ἀπό γευ μα στίς 5 μ.μ. θά γίνη ἡ Λιτάνευ ση τῆς ἱερᾶς Εἰ
κόνος καί τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νι κο λάου μέ τή συ
νοδεία τῆς Φι λαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀ θη ναίων καί ἐν συνεχεία 
θά τελεσθῆ ὁ Ἑσπερινός τῆς  7ης τοῦ μηνός (συμψαλλομένων 
καί τῶν ὕμνων τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς)  καί ἡ Παράκλησις 
τοῦ Ἁγίου.

  Ἡ εἰκόνα τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ μας
     χωρίς τήν ἀσημένια ἐπένδυσή της



512

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 114




