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14. Δημοκρατική ... φενάκη! (Εὐσταθία Τσιότσιου)
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«ΟΤΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΗΜΙΝ, ΥΙΟΣ,
ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΗΜΙΝ» Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ!

Τ

ά Χριστούγεννα δέν ἑορτάζουμε τήν γέννηση ἑνός ἀνθρώπου,
ἀλλά τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Δέν ἑορτάζουμε τήν γέννηση
ἑνός ἀνθρώπου πού συνελήφθη στήν κοιλία τῆς μητέρας του ἀπό τήν
ἕνωση ἑνός πατρικοῦ σπερματοζωαρίου καί ἑνός μητρικοῦ ὠαρίου, καί
ἀναπτύχθηκε σταδιακά ἀπό ἄμορφο ἔμβρυο σέ τέλεια σχηματισμένον
ἄνθρωπον. Ἑορτάζουμε τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, πού συνελήφθη
στήν κοιλία τῆς Θεοτόκου «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», ὄχι ὡς ἄμορφο
ἔμβρυο, «οὐ ταῖς κατά μικρόν προσθήκαις ἀπαρτιζομένου τοῦ
σχήματος, ἀλλ’ ὑφ’ ἕν τελειωθέντος αὐτός ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος χρη
ματίσας τῇ σαρκί ὑπόστασις»1.
Τά Χριστούγεννα ἑορτάζουμε Αὐτόν πού ἐγεννήθη ἀχρόνως
«Υἱός Μονογενής παρά Πατρός» καί «ἐδόθη ἡμῖν» ἐν χρόνῳ Παιδίον
ἐσχηματισμένον ἐντός τῆς παναχράντου κοιλίας τῆς Ὑπεραγίας Θεο
τόκου. Δέν μᾶς ἐδόθη ὡς καρπός σπέρματος καί αἵματος ἀλλά μᾶς
ἐδόθη ὡς καρπός Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν παρθενικῶν αἱμάτων τῆς
Παναγίας μας, τῆς Μητέρας «τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
Ὡς Θεός αὐτεξούσιος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ
Πατρός, «Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται» στήν Παρθενική Μήτρα της καί
ἐνῶ λαμβάνει ἀνθρώπινη φύση «ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς
Θεότητος σωματικῶς». «Ἅμα σάρξ, ἅμα Θεοῦ Λόγου σάρξ, ἅμα σάρξ
ἔμψυχος λογική τε καί νοερά, ἅμα Θεοῦ Λόγου σάρξ ἔμψυχος
λογική τε καί νοερά»2.
Δηλαδή, ἡ ἀνθρώπινη φύση ἑνώθηκε μέ τό Δεύτερο Πρόσωπο
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου, καί γι’ αὐτό δέν
ἐγεννήθη ὁ Χριστός ὅπως ὁ κάθε μεταπτωτικός ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος
ἀπό ἔμβρυο ἀρχικά ἀσχημάτιστο λαμβάνει σταδιακά ἀνθρώπινη μορ
φή, ἀλλά ὁ Χριστός μας «ἐξ ἄκρας συλλήψεώς του» μέ τόν Εὐαγ
γελισμόν τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, εὐθύς ἐσχη
1. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, «Περί τοῦ τρόπου τῆς συλλήψεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου καί τῆς θείας αὐτοῦ σαρκώσεως», Ε.Π.Ε., Θεσσαλονίκη 1976,
τ.1, σελ. 286.
2. Ὅπου ἀνωτέρῳ, σελ. 286
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ματίσθη ἐντός της ὁ Θεάνθρωπος, Τέλειος Θεός καί Ὁλοκληρωμένος
Τέλειος Ἄνθρωπος.
Τό ὅτι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος δέν συνελήφθη μέ σπέρμα ἀν
δρικό, ὄχι μόνο δέν μειώνει τήν ἀνθρώπινη φύση Του, ἀλλά καί
τήν ἀναδεικνύει Τελεία, ὅπως τέλεια ἦταν ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ
πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ἡ ὁποία ἦλθε στήν ὕπαρξη «δημιουργικῶς»
καί ὄχι «σπερματικῶς». Ὅπως ὁ Ἀδάμ δημιουργήθηκε χωρίς νά
μεσολαβήση ἀνδρικό σπέρμα, παρομοίως καί ὁ Χριστός ἔγινε
ἄνθρωπος χωρίς ἀνθρώπινο σπέρμα καί χωρίς νά κληρονομήση
καί ὁ Ἴδιος ἀνθρώπινο σπέρμα, ἀφοῦ τό σπέρμα ἐδόθη λόγῳ
τῆς ἀδαμιαίας παρακοῆς μέ τούς «δερματίνους χιτῶνας» καί διά
τοῦ σπέρματος μεταγγίζεται στούς ἀπογόνους τό Προπατορικό
ἁμάρτημα, τό ὁποῖο ὁ Χριστός δέν προσέλαβε.
Ὁ μεγάλος Πατέρας μας, ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης,
σημειώνει χαρακτηριστικά ὅτι ὁ Χριστός «ἦτο ὄχι μόνον ἀνώτερος
ἀπό κάθε προσβολήν ἐμπαθοῦς καί ἡδονικοῦ λογισμοῦ καί
κλίσεως ἁμαρτητικῆς, ἀλλά οὔτε ἐκ σπέρματος ἐγεννήθη, οὔτε
σπέρμα εἶχε ὁλότελα»3.
Μετά τήν παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων, ἔπαψε ἡ ἀνθρώπινη φύ
ση νά εἶναι τέλεια, ἀφοῦ πλέον ὑπόκειται στήν ἀναγκαιότητα καί
στήν θνητότητα. Γι’ αὐτό, ὅταν ὀνομάζουμε τόν Χριστόν «Τέλει
ον Ἄνθρωπον», δέν ἐννοοῦμε ὅτι ἔγινε ὅμοιος μέ ἐμᾶς τούς με
ταπτωτικούς ἀνθρώπους, πού εἴμαστε ἀτελεῖς, ἀφοῦ βρισκόμαστε
ἀναγκαστικά περιορισμένοι στά «ἀδιάβλητα πάθη μας» (τῆς πείνας,
τῆς δίψας, τῆς κοπώσεως, τῆς φθαρτότητος, τοῦ θανάτου), ἀλλά
ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Χριστός ἔγινε «δεύτερος Ἀδάμ», μέ μοναδικό, ὅμως,
τρόπο ὑπερέχων καί τοῦ προπτωτικοῦ Ἀδάμ, ἐφ’ ὅσον ἔδωσε στήν
ἀνθρώπινη φύση Του ὡς Πρόσωπό της, τό Θεῖο Του Πρόσωπο, τό
Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Ἔγινε «δεύτερος Ἀδάμ» αὐτεξουσίως ὡς Υἱός, καί πραγματοποίησε τήν Εὐδοκία τοῦ Πατρός νά σαρκωθῆ ὁ Υἱός Του μέ τήν Χάρη
τοῦ Παναγίου Πνεύματος: «Ὁ Πατήρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος Σάρξ ἐγέ
νετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Αὐτεξουσίως, ὡς Θεός, ἐγεννήθη,
καί αὐτεξουσίως ἐξῆλθε ἀπό τήν Παρθενική κοιλία τῆς Θεοτόκου
«τάς κλεῖς τῆς Παρθενίας αὐτῆς μή λυμηνάμενος ἐν τῷ τόκῳ»4,
3. Γυμνάσματα Πνευματικά, Μελέτη ΚΑ΄, σελ. 158, Ἐκδ. Ρηγοπούλου, 1971.
4. Ἐκ τῆς στ΄ ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα.
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παραμένων ἀναλλοίωτος καθ’ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή Του, ἀλλά καί μετά
τήν Ἀνάστασή Του, γι’ αὐτό καί μετά τόν θάνατο καί τήν Ταφήν Του
ψάλλουμε: «Προῆλθες ἐκ τοῦ μνήματος καθώς ἐτέχθης ἐκ τῆς
Θεοτόκου»5.
Ὁ Χριστός, ἀπηλλαγμένος ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα εἶναι
ἐλεύθερος ἀπό τόν καταναγκασμό τῶν «ἀδιαβλήτων παθῶν», δέν εἶναι
ἀναγκασμένος νά ἐνεργῆ αὐτά χωρίς τήν Θέλησή Του ἀλλά τά ἐνερ
γεῖ ὅποτε καί ὅπως Αὐτός θέλει. Ἔτσι, μέ τήν ἀνθρώπινη Φύση πού
ἔλαβε ἐπαναφέρει –μόνο καί ἀποκλειστικά διά τοῦ Ἑαυτοῦ Του– τό
ἀνθρώπινο Γένος στήν προπτωτική του κατάσταση. Ἀποκαθιστᾶ τό
ἀμαυρωθέν «κατ’ εἰκόνα» στήν ἀρχική του λαμπρότητα ἀλλά καί
πραγματοποιεῖ τό «καθ’ ὁμοίωσιν», ἀφοῦ μέ τήν ἕνωση τῆς Θείας καί
τῆς ἀνθρωπίνης Φύσεως στό Θεῖο Του Πρόσωπο, ἡ ἀνθρώπινη Φύση
ἐθεώθη. Γι’ αὐτό, χωρίς τήν ἀχώριστη ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό, δέν
ὑπάρχει γιά μᾶς σωτηρία.
Αὐτή ἡ φυσιολογία τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί ἡ ἐπιστημονική ἀπό
δειξη, –εἶναι ἡ ἀποδεδειγμένη Ἀλήθεια– περί τῆς προελεύσεως καί
δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι οἱ φανταστικές διηγήσεις καί
θεωρίες ἀνθρώπων μέ πανεπιστημιακά πτυχία, πού ὑπηρετοῦν τήν
ματαιοδοξία τους ἤ πολυποίκιλες ἀθεϊστικές σκοπιμότητες, καί τῶν
ὁποίων τά ἀναπόδεικτα στοιχεῖα καί συμπεράσματά τους τά ὀνομάζουν
“ἐπιστημονική ἔρευνα” καί “ἐπιστημονική ἀλήθεια”!
Ἡ Δογματική Ἀλήθεια περί τῆς ἀνθρωπίνης Φύσεως τοῦ Χρι
στοῦ, στήν ὁποία κρύπτεται καί ἡ δημιουργία τοῦ προπτωτικοῦ Ἀδάμ,
δέν ἀφήνει περιθώρια σέ κανένα πιστό –πολύ δέ περισσότερο σέ Ὀρ
θόδοξο Θεολόγο ἤ Κληρικό– νά ἀναμιγνύη τήν «θεωρία τῆς ἐξελίξε
ως» –δηλαδή, «μωράς ζητήσεις καί γενεολογίας»– μέ τήν ἀποκάλυ
ψη τοῦ Θεοῦ περί τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου.
Ποῦ, ἄραγε μπορεῖ νά στηριχθῆ ἡ περί ἐξελίξεως θεωρία6, χωρίς
νά ἀθετηθῆ ἡ Ἀλήθεια τῆς Ἀνθρωπίνης Φύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὁποία
εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν Θεία Του Φύση; Γι’ αὐτό ἀποροῦμε
πῶς κάποιοι θεολόγοι “ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ” συγκατανεύουν στήν ὅλως
5. Στιχηρά Ἀναστάσιμα τῶν Αἴνων, ἦχος πλ. Α΄.
6. Νά σημειώσουμε ὅτι τήν θεωρία αὐτή, ἀμφισβήτησε καί ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός
της Δαρβῖνος, στό βιβλίο του «Περί τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν», παρατηρῶντας
τήν πολυπλοκότητα τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνθρώπινου ὀφθαλμοῦ.
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ἀθεολόγητη ἀλλά καί ἀντιεπιστημονική ἐξελικτική θεωρία, χωρίς,
μάλιστα, τόν παραμικρό δισταγμό;
Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὅπως ἱστορεῖται στό Ἀποκα
λυπτικό βιβλίο τῆς Γενέσεως ἀλλά καί ὅπως ἐπιβεβαιώνεται μέ τήν
καθημερινή πραγματικότητα φανερώνει ὅτι ὑπάρχει ὄντως ἐξέλιξη τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους ἀλλά ἀπό τό καλό στό χειρότερο καί στό κάκιστο!
Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο «καλόν λίαν» καί οἱ ἄνθρωποι
«ἐν τιμῇ ὄντες» δέν ἐκτιμήσαμε τήν θεοειδῆ μας κατάσταση ἀλλά
θελήσαμε νά πορευθοῦμε «ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν».
Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιλογῶν μας ἦταν νά γίνουμε θνητοί καί
νά περιπέσουμε σέ ποικίλες περιπέτειες καί ὀδῦνες, ἀπό τίς ὁποῖες
πλειστάκις μᾶς ἐλύτρωσε ὁ Θεός μέ τό ἔλεός Του, γιά νά φθάσουμε στό
σημερινό κατάντημα, ἀφοῦ προηγουμένως «παρεσυνεβλήθημεν τοῖς
κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις» καί γίναμε ὅμοιοι στίς ἐπιθυμίες μέ τά κτήνη,
ἐπιλέξαμε νά ὁμοιωθοῦμε μέ τούς πιθήκους καί νά τούς ἀναγορεύσουμε
προγόνους μας μέ πανηγυρικό τρόπο, γιατί ταυτισθήκαμε ἀπόλυτα μέ
τήν ἠθική τῶν πιθήκων! Ἤδη στά βιβλία τῆς Γ΄ Λυκείου διαλαλεῖται ὅτι
ἡ θεωρία τῆς Ἐξελίξεως εἶναι ἡ ἐπικρατέστερη ἐπιστημονική ἄποψη!
Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας νά μᾶς ἀναβαπτίση μέ
τό ὕδωρ τῆς Ἀληθινῆς Γνώσεως καί διά τῆς Θεογνωσίας νά ἐπανεύ
ρουμε τόν χαμένο ἑαυτό μας καί τήν Θεία Καταγωγή μας!
Καλά καί Εὐλογημένα Χριστούγεννα!
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π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

«Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ
καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός,
ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν» (Λουκ. 2, 15)
ἶναι καιρὸς, πιστεύω, ὅλοι ὅσοι ἐπιζητοῦν μιὰν ἑρμηνεία τοῦ
Μυστηρίου τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐξετάσουν μία-μία τὶς
λέξεις αὐτὲς, ποὺ φανερώνουν μία πρόθεση καὶ μία πίστη. Γιατὶ δὲν
εἶναι δυνατὸ νὰ ξεκινήσεις νὰ πᾶς στὴν ὁποιαδήποτε Βηθλεὲμ δίχως
νἄχεις ἱκανὰ ἀποθέματα Πίστης καὶ Θέλησης.
Οἱ «ἄνθρωποι οἱ ποιμένες», λοιπόν, μᾶς διδάσκουν πολλὰ καὶ
κορυφαῖα, μάλιστα, σὲ καιροὺς ὅπως περίπου ἦταν καὶ οἱ δικοί μας:
παραγεμισμένοι μὲ ἀνομία, ξεπεσμὸ, μαρτύριο καὶ ἀπουσία φιλανθρωπίας.
Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ Παρουσία Του ἀνάμεσά τους, ἀνάμεσα στὸν τότε κόσμο
ἦταν τελείως ἀνεπιθύμητη, «ἔτεκεν τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον
καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ
ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύμματι» (Λκ. 2, 7). Ὅπως καὶ στὰ σπίτια
μας, στὰ μέγαρα τοῦ κόσμου τούτου, παντοῦ. Τόπος δὲν ὑπάρχει γιὰ
τὸ Χριστὸ, ἐπειδὴ ἐνοχλεῖ μὲ τὰ μαθήματα ποὺ δίνει: τῆς Πτωχείας καὶ
τῆς Ταπείνωσης. Μιᾶς ταπείνωσης ποὺ διδάσκει μέν, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ.
Προκαλεῖ κυρίως μὲ τὴν καθάρια θέση ποὺ ἐμφανίζει, προβάλλει καὶ
ὑπερασπίζεται. Τὴ θέση τῆς εἰλικρίνειας ὅτι αὐτὰ ποὺ κατέχει ὁ καθένας
μας εἶναι πάντα διαθέσιμα καὶ γιὰ τὸ συνάνθρωπο, ὅπως τὸ πρόσφορο
τὴν ὥρα τῆς Λειτουργίας:Δὲν ἀπομένει στὸ Ἱερὸ Βῆμα, ἀλλὰ μοιράζεται,
δωρίζεται, χαλαλίζεται γιὰ τὸν πλησίον…. Ποιὸν, ἄραγε;
Ἄς κοιτάξουμε νὰ Τόν ἀναζητήσουμε, ἀφοῦ πρῶτα πασχίσουμε νὰ
μάθουμε «ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός»...
Χριστούμεννα 2014. Ἄραγε σκέφτηκε κανένας ἄν αὐτὰ τὰ
Χριστούνεννα μπορεῖ νὰ εἶναι τὰ ἔσχατα ποὺ θὰ ζήσει σ᾿ αὐτὸν τόν
μάταιο καὶ φρενήρη κόσμο;
Κι ἄν τὸ ἐρώτημα αὐτὸ τὸ ἐμβιώσει ὁ καθένας, τότε ποιὸς ὁ λόγος
ὥστε νὰ μὴν ἀναζητήσει ἔστω γιὰ μιὰ καὶ μοναδικὴ φορὰ στὴ ζωή του
τὸ «ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός»;

Ε

					

π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός

Σκόπελος
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εῦτε πιστοί ἐπαρθῶμεν ἐνθέως καί κατίδωμεν συγκατάβασιν
θεϊκήν ἄνωθεν, ἐν Βηθλεέμ πρός ἡμᾶς ἐμφανῶς».
Μέ τά λόγια αὐτά ὁ ἱερός Ὑμνογράφος μᾶς καλεῖ νά ἀναλογισθοῦμε
τήν Θεϊκή συγκατάβαση πού ἔγινε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας
στήν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. Μεγαλύτερη ἀπό αὐτήν τήν συγκατάβαση
δέν ὑπάρχει ἄλλη οὔτε θά ὑπάρξει ποτέ στήν Ἱστορία τοῦ κόσμου. «Ὁ
Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, … ἔκλεινεν Οὐρανούς καί κατέβη. Μέγα καί
παράδοξον τό Μυστήριον. Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται· ὁ Λόγος παχύνεται·
ὁ ἀόρατος ὁρᾶται· καί ὁ ἀναφής ψηλαφᾶται καί ὁ ἄναρχος ἄρχεται.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπου Υἱός γίνεται. Ἰησοῦς Χριστός, χθές καί
σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας».
Ἐξίσταται κάθε νοῦς καί μένει ἄφωνος κάθε γλῶσσα μπροστά
στό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ … «ὅτι ὁ κραταιᾷ χειρί
κτίσας τήν κτίσιν, σπλάγχνον ὁρᾶται πλάσματος. Ὤ βάθος πλούτου
καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ καί
ἀνεξιχνίασται αἱ ὁδοί αὐτοῦ».
Συγκρίνοντας ὁ Μ. Βασίλειος ἀπό τήν μιά μεριά τήν συγκατάβαση
τοῦ Θεοῦ νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος καί ἀπό τήν ἄλλη τήν δημιουργία
ὅλης τῆς κτίσεως, θεωρεῖ τήν πρώτη πολύ ἀνώτερη καί σπουδαιότερη.
Ἡ δημιουργία τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων, τῶν
θαλασσῶν καί τῶν ἀστέρων δέν δείχνει τόσο τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ καί
τήν ἀγάπη Του ὅσο ἡ ἐνανθρώπησή Του. Ἐχώρεσε ὁ ἀχώρητος στήν
γαστέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μέ θαυμασμό ἀναφωνεῖ καί πάλι ὁ
ὑμνωδός: «Ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ
Πατρός πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; Πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησεν
καί ὡς ηὐδόκησεν» (Κάθισμα τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων).
Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ὁ Θεός Λόγος, κατά τόν Ἅγιο Διονύσιο τόν
Ἀρεοπαγίτη “εὐγαίνει ἔξω τοῦ ἑαυτοῦ Του ἀπό τήν ὑπερβολική ἀγάπη
πού ἔχει γιά τά κτίσματά Του καί μάλιστα γιά ἐμᾱς τούς ἀνθρώπους.
Καί ἀπό ἐκεῖ πού εἶναι ὑπεράνω πάντων, συγκαταβαίνει πρός αὐτά τά
χαμηλά καί κατώτατα γιά νά μᾶς μεταδώσει τήν ἀγαθότητά Του”.
Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς προτρέπει ἀφοῦ
ἀναλογισθοῦμε τήν ὑπερβολική συγκατάβαση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τήν ἄπειρη ἀγάπη Του γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, καί τίς
ἀμέτρητες εὐεργεσίες Του, νά ἐντραποῦμε γιά τήν ὑπερβολική μας
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ἀχαριστία καί ἀγνωμοσύνη καί νά Τόν παρακαλέσουμε τώρα πού
πλησιάζουν τά Χριστούγεννα νά ἀνάψει μέσα στήν καρδιά τοῦ καθενός
μας τήν φλόγα τῆς ἀγάπης πρός τό πρόσωπό Του. Ὥστε νά νιώσουμε
καί νά πιστέψουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη Ἀλήθεια, καί νά Τοῦ
ἐμπιστευθοῦμε ὁλόκληρη τήν ζωή μας. Νά ἀγαποῦμε πρῶτα ἀπ’ ὅλα
καί πάνω ἀπ’ ὅλα καί ὅλους Αὐτόν, νά ἀναπνέουμε γι’ Αὐτόν, νά
ἐπιθυμοῦμε Αὐτόν, νά θέλουμε νά εἴμαστε πάντοτε ἑνωμένοι μαζί Του.
«Αὐτῷ πάντες ᾄσωμεν καί βοήσωμεν: Σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν, Ἰησοῦ ὁ
Θεός, ὁ σαρκωθείς δι’ ἡμᾶς».
						

π. Π α σ χ ά λ η ς Γρ ί β α ς

Η
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ
«Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες
κι ἄν εἶναι ὁρισμός σας
Χριστοῦ τή Θεία Γέννηση
νά πῶ στ’ ἀρχοντικό σας …»

έ κάλαντα, τραγούδια, ὕμνους καί
πολλές ἐκπλήξεις θά προσπαθήσουν
καί φέτος τά παιδιά τοῦ Νεανικοῦ μας
Κέντρου νά μᾶς προετοιμάσουν γιά τήν
μεγάλη Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου
μας. Γι’ αὐτό μᾶς περιμένουν ὅλους, τήν
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 στίς 7μ.μ. στό
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν. Ἡ χαρά
τῶν παιδιῶν μας θά γίνει διπλή χαρά ὅταν
τήν μοιραστοῦν μέ ὅλους μας.

Μ

				
				

Ὁ ὑπεύθυνος Νεότητος
π. Πασχάλης Γρίβας
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
ιά μία ἀκόμη χρονιά πλησιάζει αὐτή ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης,
πού λέγεται Χριστούγεννα! Καί δέν ρωτάω ἐάν καταλαβαίνουμε τί
σημαίνει αὐτή ἡ ἑορτή, διότι μέ ὅλα αὐτά πού βλέπουμε νά γίνονται σήμερα,
εἶναι μᾶλλον ἀνώφελο. Ἐάν καταλαβαίναμε τί σημαίνει Χριστοῦ Γέννησις, ὅλη
τήν ἡμέρα θά ἤμασταν γονατιστοί καί κλαίγοντας, θά κάναμε μετάνοιες.
Δύο χιλιάδες δεκατέσσερις ἑορτές Χριστουγέννων λοιπόν, ἔχουν ἔρθει
γιά ὅλο τόν κόσμο καί ἔχουν ἑορτασθεῖ ἀπό ὅλο τόν κόσμο, μέ διαφορετικούς
ὅμως τρόπους κι ἐκδηλώσεις ἀνά τόπο καί χρόνο. Καί παρά τίς ὅποιες
διαφορές αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων, κοινό σημεῖο εἶναι ἡ χαρά κι ἡ εὐτυχία.
Γιά τούς περισσότερους βέβαια, αὐτά τά συναισθήματα διαρκοῦν μόνον ὅσο
κρατοῦν τά πάρτυ, τά ξεφαντώματα, οἱ χοροί, τά ξενύχτια καί κάθε τέτοιου
εἴδους, τέλος πάντων, πανηγύρι καί κραιπάλη, πού διοργανώνεται πρός τιμήν
τοῦ πνεύματος τῶν ἡμερῶν.
Ὅμως, πῶς νά ἑόρτασαν ἄραγε οἱ ἴδιοι οἱ πρωταγωνιστές τῆς ἑορτῆς
τήν ἡμέρα ἐκείνη; Μέ τί τρόπο ὑποδέχθηκαν τήν Πρώτη τῆς ἑορτῆς καί πῶς
τήν τίμησαν; Ἐάν πᾶμε πίσω στό χρόνο γιά νά ξεκινήσουμε μέ αὐτούς πού τήν
προετοίμασαν, θά δοῦμε τούς Ἁγίους Προπάτορες (τούς παπποῦδες )τήν Ἁγία
Ἄννα καί τόν Ἅγιο Ἰωακείμ, γιά τούς ὁποίους ὅλοι πλέον ξέρουμε τόν καημό
καί τήν πίκρα πού εἶχαν, μιᾶς καί ἡ ἀτεκνία μεταφραζόταν ὡς καί κατάρα
ἀκόμη ἀπό τόν Θεό. Βαρύ φορτίο, τό ὁποῖο ὅμως ἀντιμετώπιζαν μέ ὑπομονή,
προσευχή καί πίστη. Κάποια στιγμή ἡ προσευχή τῶν Ἁγίων εἰσακούεται καί
ἡ ἐπιθυμία γίνεται πραγματικότητα. Ἀποκτοῦν ἕνα πανέμορφο κοριτσάκι.
Μετά ἀπό τόσα βάσανα καί προσμονή, ποιός μπορεῖ νά περιγράψει τήν χαρά
καί τήν εὐτυχία τοῦ ἁγίου ἐκείνου ἀνδρογύνου; Καί μόλις τό κοριτσάκι γίνεται
τριῶν ἐτῶν, γίνεται τό ἑξῆς (γιά ἐμᾶς τούς ἁπλούς ἀνθρώπους) παράξενο: οἱ
γονεῖς παίρνουν ἀγκαλιά τό παιδί καί πηγαίνουν καί τό ἀφήνουν στό Ναό
τοῦ Θεοῦ, ὅπως εἶχαν πεῖ. Τό μόλις τριῶν ἐτῶν κοριτσάκι τους τό παραδίδουν
στά χέρια τοῦ ἱερέα Ζαχαρία καί φεύγουν, ξέροντας ὅτι θά μείνει ἐκεῖ γιά
δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια. Αὐτό ποιός μπορεῖ νά τό διανοηθεῖ; Τό δῶρο πού
μετά ἀπό τόσα χρόνια ἱκεσίας καί πόνου τούς δόθηκε, τώρα ἠθελημένα τό
ἀποχωρίζονται. Πόση πίστη πρέπει νά εἶχε ἐκεῖνο τό ἀνδρόγυνο γιά νά πράξει
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κάτι τέτοιο; Πόση ἀγάπη καί ὑπακοή εἶχαν στόν Θεό; Γι’ αὐτούς, ἦταν κάτι
τό ἀπολύτως αὐτονόητο ὅτι τό κοριτσάκι τους τό ἔδωσε Ἐκεῖνος, ὁπότε καί
ἦταν τελείως φυσιολογικό νά τό παραδώσουν στά χέρια Του, αἰσθανόμενοι
μάλιστα καί μεγάλη σιγουριά γιά τό μέλλον τοῦ παιδιοῦ τους!
Ὁ ἑπόμενος πρωταγωνιστής, εἶναι τό κοριτσάκι ἐκεῖνο, τό ὁποῖο σέ ἡλικία
δεκαπέντε περίπου ἐτῶν, δέχεται τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἴδιου τοῦ ἀρχαγγέλου
Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος τῆς λέει ὅτι τήν διάλεξε ὁ Θεός γιά νά φέρει στόν κόσμο
τόν Μεσσία καί Υἱό Του! Καί βεβαίως μέ χαρά, πίστη καί μεγάλη ταπείνωση
δέχεται τήν Θεία τιμή καί συνάμα τήν Θεία ἀποστολή. Αὐτό, θά μποροῦσε
νά πεῖ κανείς πώς ἦταν εὔκολο καί ὄμορφο καί σαφῶς θά τό δέχονταν κάθε
γυναίκα μέ εὐχαρίστηση καί ὑπερηφάνεια. Αὐτό γιά τήν ὥρα τό προσπερνᾶμε
καί θά ἐπανέλθουμε σ’ αὐτό πιό κάτω.
Ἑπόμενος ἥρωας ὁ Ἰωσήφ. Σέ προχωρημένη, λέει τό Ἱερό Εὐαγγέλιο,
ἡλικία, καί ἤδη χῆρος μέ παιδιά, μνηστεύεται τήν πολύ νεαρή Μαριάμ
ἀναλαμβάνοντας τήν προστασία της. Πόσο ἄραγε κλονίστηκε καί ταράχτηκε,
ὅταν ἄκουσε ἀπό τήν ἴδια τήν μνηστή του ὅτι περιμένει παιδί; Ἀλλά καί πόσο
καλόψυχος ἦταν ὥστε νά ἀποφασίσει ὄχι μόνο νά μήν τήν διαπομπεύσει,
ἀλλά νά τήν φυγαδεύσει κιόλας προστατεύοντας τήν! Καί τήν παραμονή
τῆς ὑλοποίησης τῆς ἀπόφασής του, δέχεται τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὁ
ὁποῖος τοῦ λέει τί πραγματικά συμβαίνει καί ὁ Ἰωσήφ δεχόμενος τά ἀγγελικά
λόγια, μέ μεγάλη πίστη κάνει ὑπακοή στό θέλημα Ἐκείνου τόν ὁποῖο ἀγαπᾶ
μέ ὅλη του τήν ψυχή. Ποιός ἄνδρας θά ἀνεχόταν ἄραγε νά βλέπει τήν μνηστή
του νά κυοφορεῖ χωρίς νά εἶναι δικό του τό παιδί καί ἐπιπλέον νά ἀκούει
συνεχῶς ἀπό τόν Ἄγγελο τό «λάβε τήν γυναίκα καί τό παιδί αὐτῆς…» μέ
τόση ταπείνωση καί νηφαλιότητα ὅση ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ;
Καί βεβαίως πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμε καί τό ἑξῆς: Ἐάν κάποιο
ἀνδρόγυνο εἶχε πληροφορηθεῖ ὅλα αὐτά, τί θά αἰσθανόταν γιά τό μέλλον
του; Τό λιγότερο ὅτι ὅλα πλέον γι’ αὐτούς εἶναι ἐξασφαλισμένα. Πώς ὅπου κι
ἄν πᾶνε κι ὅπου καί ἄν βρεθοῦν ὅλες οἱ πόρτες θά εἶναι ἀνοιχτές γι’ αὐτούς
καί πώς τά πάντα θά πηγαίνουν ὅπως αὐτοί θέλουν χωρίς κόπους κι ἐμπόδια,
ἀφοῦ ἐκτελοῦν ἀποστολή ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, βλέπουμε
τήν νεαρή Μαριάμ ἑτοιμόγεννη, νά ταξιδεύει μέ μεγάλη ταλαιπωρία ὧρες
καί ὧρες ἐπάνω σέ ἕνα γαϊδουράκι, πηγαίνοντας σέ μία ἄγνωστη πόλη καί
χωρίς νά ἔχει δίπλα της τό στήριγμα πού γυρεύει κάθε γυναίκα πού εἶναι
ἑτοιμόγεννη, τήν μητέρα της. Καί τό ἀποκορύφωμα; Στήν Βηθλεέμ πού
φτάνουν, δέν βρίσκουν οὔτε ἕνα δωμάτιο γιά νά μείνουν. Ἡ διαδικασία τοῦ
τοκετοῦ ἔχει ἤδη ἀρχίσει μά ὅλες οἱ πόρτες κλείνουν καί δέν τούς δέχεται
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κανείς. Μποροῦμε λίγο νά μποῦμε στή θέση τους; Οἱ ἄντρες στή θέση τοῦ
Ἰωσήφ καί οἱ γυναῖκες στή θέση τῆς ἑτοιμόγεννης Μαριάμ; Ἀπελπισία καί
πανικός. Τελικά θά βολευτοῦν σέ μία σπηλιά-στάβλο, ὅπου μόνη κι ἔρημη ἡ
μικρή κοπέλα θά γεννήσει πάνω σε ἄχυρα, ἀνάμεσα σέ ζῶα πού τήν κοιτοῦν
κι αὐτά μέ ἀπορία, ἀφοῦ παρόλη τήν περιπέτειά της καί τήν ἀγωνία της, εἶναι
λαμπερή, τρισευτυχισμένη καί δοξολογεῖ τόν Θεό.
Εὔκολο λοιπόν, ὅπως εἴπαμε πιό πάνω, νά δεχθεῖ μία γυναίκα μία τέτοια
τιμή. Πόση πίστη καί ἀγάπη στόν Θεό ὅμως χρειάζεται γιά νά δεχθεῖ τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά ἐξελιχθοῦν τά γεγονότα; Σέ ποιά γυναίκα νά ἔλεγες
ὅτι θά γεννήσει τόν Μεσσία καί νά μήν περίμενε δόξες, τιμές, ἀνέσεις καί
μία καλύτερη πλέον ζωή χωρίς κόπο, ἐμπόδια καί πόνο; Καί ποιά ἐπίσης
δέν θά γόγγυζε κατά τοῦ Θεοῦ ὅταν θά βίωνε τήν ἀπόρριψη τοῦ κόσμου,
τήν ταλαιπωρία τοῦ τοκετοῦ μέσα σέ ἕναν στάβλο, τήν ἔχθρα καί τό κυνήγι
ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄρχοντα τῆς πατρίδας της, τά ἀγωνιώδη ταξίδια μέσα στίς
ἐρημιές γιά νά γλιτώσουν ἀπό τούς στρατιῶτες, τήν ἀγωνία γιά τό παιδί της
ὅταν ἀργότερα θά τό κυνηγοῦσε ὁλόκληρη ἡ ἀνωτέρα τάξη τῆς κοινωνίας
της καί στό τέλος τόν ἀβάσταχτο πόνο νά δεῖ τό μοναχοπαίδι της καρφωμένο
ἐπάνω στό Σταυρό.
Γιά τόν κύριο πρωταγωνιστή καί ἥρωα τῆς ἑορτῆς αὐτῆς τί μποροῦμε νά
ποῦμε! Καί μόνον τό ὅτι ὁ Θεός ἀφήνει τήν Αἰωνία Δόξα Του καί καταδέχεται
νά κατέβει στόν κόσμο, νά γεννηθεῖ πάμφτωχος σέ ἕναν στάβλο γνωρίζοντας
μάλιστα ὅτι θά χλευαστεῖ, θά ἐξευτελιστεῖ καί θά σταυρωθεῖ κιόλας ἀπό τό
δημιούργημά Του, αὐτό τά λέει ὅλα.
Βλέπουμε λοιπόν, πώς ὁλόκληρη ἡ λαμπερή αὐτή ἑορτή πού τιμοῦμε
σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἀπό τούς ἴδιους τούς ἥρωες καί πρωταγωνιστές
της θεσπίστηκε, θεμελιώθηκε καί τιμήθηκε μέ ὑπομονή, σύνεση, ἐγκράτεια,
ὑπακοή, προσευχή, δοξολογία καί πάνω ἀπ’ ὅλα μέ πίστη καί ἀγάπη στόν
Θεό. Ἐμεῖς σήμερα μέ πόσα ἀπό αὐτά τιμοῦμε τήν Ἡμέρα αὐτή καί τί ἀπό
ὅλα αὐτά ἔχουμε στήν καρδιά μας; Λέμε ὅτι χαιρόμαστε νά γιορτάζουμε τά
Χριστούγεννα! Πῶς καί μέ ποιόν τρόπο ..; ἀφοῦ δέν ἔχουμε καμία σχέση μέ
Ἐκείνους πού πρωταγωνίστησαν στήν δημιουργία τῆς ἑορτῆς καί μάλιστα
διαλαλοῦμε κιόλας ὅτι δέν πιστεύουμε στό τιμώμενο πρόσωπο γιά τό ὁποῖο
γίνεται ἡ ἑορτή; Πῶς εἶναι δυνατόν ἐκεῖνοι στούς ὁποίους χρωστᾶμε τήν
ὕπαρξη τῆς ἑορτῆς νά φερόντουσαν μέ τόση πίστη καί ἀγάπη στόν Θεό καί
ἐμεῖς τίς Ἅγιες αὐτές ἡμέρες, νά κάνουμε τόσες ἁμαρτίες καί νά νομίζουμε
κιόλας ὅτι ἑορτάζουμε ὅπως ἀξίζει τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννηση;
Ἀπέχουμε μακράν ἀπό πολλά. Ἀπό πάρα πολλά. Μήν περιμένουμε
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σωτηρία, οὔτε καί νά ἀλλάξει κάτι ἀπό αὐτά πού ζοῦμε, ἀφοῦ ἐμεῖς
ἐξακολουθοῦμε νά ἤμαστε αὐτοί πού ἤμαστε καί νά σκεφτόμαστε ὅπως
σκεφτόμαστε. Ἡ δουλειά τοῦ διαβόλου εἶναι νά διαβάλει τά τοῦ Θεοῦ. Αὐτή
ἔχει γίνει καί ἡ δική μας, νά διαβάλουμε καί νά ἀλλάζουμε τά τῆς πίστεως
καί τά τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμα καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά ἔπρεπε ὡς συνειδητοί
Χριστιανοί νά τιμοῦμε καί νά ἑορτάζουμε τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννηση. Ἴσως
κάποτε νά ἀλλάξουμε μυαλά καί νά συνέλθουμε. Ποιός ξέρει; Γίνονται καί
θαύματα!
Καλά Χριστούγεννα!
						
Ἀναστάσιος Μυρίλλας

55 ΧΡΟΝΙΑ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ!

Ο

πολιός πρώην προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, ὁ σεβαστός σέ ὅλους μας
πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Φίλιας,
στίς 26 Νοεμβρίου 2014, συμπλήρωσε 55 χρόνια
Ἱερωσύνης. Πολυποίκιλες οἱ δραστηριότητές του
ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ ἐπίκεντρο τήν παρουσία
του σέ ὅλες τίς περιστάσεις τῶν ἐνοριτῶν μας καί
τήν συμπαράστασή του στίς ἀνάγκες τους. Τοῦ
εὐχόμεθα νά ζῆ ἐπί ἔτη πολλά ἀκόμη καί οἱ εὐχές
μας εἶναι διπλές καί γιά τά ὀνομαστήριά του!
Τό ποίημα πού παραθέτουμε τό ἔγραψε
ὁ ἴδιος ὁ π. Νικόλαος ὡς ἕνα ἐξομολογητικό
χαιρετισμό:
Πενήντα πέντε ἔζησα
χρόνια ἱερωσύνης!

Στίς λειτουργίες τοῦ Ναοῦ
συνήθως ἐβιαζόμουν!

Δέν ἦσαν ὅμως πάντοτε
καί ἔτη σωφροσύνης.

Παπάδες καί ἐπισκόπους;
κανένα δέν φοβόμουν.

Πολλάκις ἔσφαλα, ἀδελφοί,
σέ λόγια, καλωσύνες,
καί ἄλλοτε παρέλειψα
πολλές ἐλεημοσύνες.

Γι’ αὐτό, συγχωρᾶτε με, ἀδελφοί.
Γιά ἐμέ: Προσευχηθῆτε!
Σᾶς εὐλογῶ, ὡς ἱερεύς!
Χρόνια καλά νά ζῆτε!
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ Η ΦΕΤΕΙΝΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΩΝ 4 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ

τίς 2 Νοεμβρίου 2014 ἑορτάσθηκε πανηγυρικά στόν Ναό μας ἡ
190η ἐπέτειος ἀπό τοῦ μαρτυρίου τῶν 4 Ρεθυμνίων Μαρτύρων,
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου.
Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων αὐτῶν τιμᾶται στόν Ναό μας ἀπό τοῦ ἔτους
1950, ἀπό τῆς ἐλεύσεως τεμαχίων τῶν Ἱερῶν τους Λειψάνων ὑπό τοῦ
ἀειμνήστου π. Βασιλείου Μπλαβάκη, πενθεροῦ τοῦ μακαριστοῦ ἐφη
μερίου καί προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας π. Ἐμμανουήλ Βολουδάκη. Ἡ
μνήμη τους ἑορτάζεται τήν 28η Ὀκτωβρίου, ἀλλά, φέτος, κατ’ ἐξαίρεσιν
ἑορτάσθηκαν καί στίς 28 Ὀκτωβρίου καί τήν Κυριακή 2 Νοεμβρίου,
διά νά συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ Σύλλογοι τῶν Κρητῶν, πού τιμοῦν τούς
Ἁγίους 4 Μάρτυρας.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος –ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ. Βαρθολομαίου– συλλειτουργήσας μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βε
λεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.
Στόν Ναό μας, ἀπό κτίσεώς του δέν εἶχε ποτέ λειτουργήσει Ἀρ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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χιεπίσκοπος Κρήτης καί, ἀγαθῇ συγκυρίᾳ ἐλειτούργησε γιά πρώτη
φορά ὁ σεβαστός καί πολύ ἀγαπητός σέ ὅλους μας Ἀρχιεπίσκοπος
κ. Εἰρηναῖος, γνωστός γιά τήν βαθειά πίστη καί ταπείνωσή του, γιά
τό φιλομοναχικό πνεῦμα του καί τόν πολύν σεβασμόν του γιά τούς
ἁγίους Πατέρας μας, παλαιούς καί νεωτέρους ἀλλά καί γιά τήν ξεχω
ριστή εὐγένεια καί λεπτότητα τῶν τρόπων του.
Μέ τήν ἰδιάζουσα εὐγένειά του, μᾶς ἀπέστειλε δύο ἐγκάρδιες
ἐπιστολές μέ τίς ὁποῖες ἐκφράζει τά αἰσθήματά του πρός τούς Ἱερεῖς
καί τούς Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ μας γιά τήν Θεία Λειτουργία, πού τε
λέσθηκε. Δημοσιεύουμε τήν ἐπιστολή του πρός τούς Ἱεροψάλτες μας,
διότι σπανίως παρατηρεῖται νά εὐχαριστήση ἐγγράφως ἐπίσκοπος τούς
Ἱεροψάλτες μετά ἀπό μία Θεία Λειτουργία:
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Ἡ ἔμπνευση γιά τόν κοινό πανηγυρικό ἑορτασμό ὅλων τῶν Κρητι
κῶν Σωματείων ἦταν τοῦ κ. Γεωργίου Βλατάκη, Προέδρου τοῦ ἱστορικοῦ
Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς «Τό Ἀρκάδι», ὁ ὁποῖος μέ πνευματικό

τρόπο ἐσυντόνισε καί ἐρρύθμισε τά πάντα ὥστε ὁ ἑορτασμός νά γίνη
μέ τάξη καί πνευματικότητα.
Στόν ἑορτασμό συμμετεῖχαν ἐκτός ἀπό «Τό Ἀρκάδι» καί οἱ
Σύλλογοι: «Πανελλήνια Πολιτιστική Ἕνωση Μυλοποταμιτῶν»,
«Ὁμοσπονδία Σωματίων Ἐπαρχίας Ἀμαρίου», «Ὁμοσπονδία Συλ
λόγων Ἐπαρχίας Ἁγ. Βασιλείου “Ὁ Πρέβελης”», «Σύλλογος Χρω
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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μοναστηριωτῶν “Ἡ Παναγία ἡ Κερά”» καί ὁ «Λαογραφικός Ὅμιλος
Κουρῆτες».
Εὐχόμεθα ὅπως οἱ Ἅγιοι 4 Νεομάρτυρες γίνουν οἱ ἐμπνευστές μας
καί ἰδίως τῶν νέων μας γιά τούς καλούς πνευματικούς καί ἡρωϊκούς
ἀγῶνες πού ἀπαιτεῖ ἡ σύγχρονη ἐποχή τῆς ταραχῆς καί τῆς πνευματικῆς
δειλίας.
							
π. Β. Ε. Β.

Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Θεός ἐκπλήρωσε τήν ὑπόσχεσή
Του πρός τό ἀνθρώπινο γένος στέλνοντας τόν Υἱόν Του τόν μονογενῆ
«ἵνα σώσῃ τόν κόσμον». Ὁ ἄπειρος Θεός μπῆκε στόν χῶρο καί τόν χρόνο.
Δέν ἦλθε σάν δυνατός ἄρχοντας ἡλικιακά ὥριμος, ἀλλά εἰσῆλθε στόν κόσμο
ὡς ἔμβρυο «ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου», ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Καί γεννήθηκε
νήπιο. Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. «… ἑαυτόν ἐκένωσε
μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» (Φιλιπ. 2,
7). Ἡ Ἀγάπη – «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστιν» (Α Ἰωάν. 4, 8) – ταπεινώνεται μέ τήν
ἐνανθρώπιση, μέ τήν πρόσληψη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. «Μορφήν δούλου
λαβών». Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε υἱός τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ πεπερασμένη διάνοιά μας ἀδυνατεῖ νά συλλάβει καί ἡ ἀλλοιωμένη
ἀπό τήν ἐγωπάθεια καρδιά μας ἀδυνατεῖ νά νιώσει τήν ταπείνωση τῆς Ἀγάπης.
Ἡ Θεολογία, ἡ ὑμνογραφία καί ἡ ἁγιογραφία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
ἐμπνευσμένα καί ἀξιοθαύμαστα ἐμβαθύνουν στό γεγονός αὐτό.
Ταπεινό παιδί, νέος καί ὥριμος. Μαραγκός ὁ δημιουργός τοῦ
σύμπαντος, διάκονος τῶν κατοίκων τῆς Ναζαρέτ. «Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον
ἀντί πολλῶν» (Ματθ. 20, 28). Διακονία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπινου
γένους ἡ διδασκαλία καί τά θαύματά Του. Ἀλλά ἡ ταπείνωση τῆς Ἀγάπης
δέν ἔχει ὅρια. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε υἱός τοῦ ἀνθρώπου, συκοφαντεῖται,
συλλαμβάνεται, δικάζεται καί καταδικάζεται σέ ἀτιμωτικό θάνατο.
Ὑβρίζεται, ὑφίσταται ἐμπτυσμούς καί μάστιγας καί μετά ἀνόμων ἐλογίσθη.
Ἄφωνοι μένουμε, ἄγγελοι καί ἄνθρωποι μπροστά στήν ἄκρα ταπείνωση τῆς
Ἀγάπης.

O
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Δέν γεννιέται σέ πλούσιο ἀρχοντικό, οὔτε κἄν σέ φτωχικό σπίτι, ἀλλά
σέ σπήλαιο πού χρησιμεύει γιά σταῦλος ζώων. Σ’ ἕναν τόπο βρώμικο. Τόν
πιό ἀκατάλληλο γιά νά γεννηθεῖ ἕνας ἄνθρωπος. Καταδέχεται νά γεννηθεῖ
σ’ αὐτόν τόν βρώμικο χῶρο. Ἡ Ἀγάπη ταπεινώνεται ὄχι μόνον γιατί ὁ
χῶρος εἶναι ἀκατάλληλος, ψυχρός καί ἀκάθαρτος. Τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ
συμβολίζει τόν κόσμο μας, τήν ἠθική ποιότητα τῆς ἀνθρωπότητας. Κόσμος
ἀφιλόξενος, ψυχρός, βρώμικος. Ὄχι μόνον ἀγνοεῖ τήν ἀγάπη, ἀλλά τήν μισεῖ,
τήν ἐχθρεύεται, τήν πολεμᾶ.
Τό ψυχρό καί βρώμικο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἀποτελεῖ καί τόν
προσωπικό μου καθρέφτη. Ψυχρή καί βρώμικη ἡ ὕπαρξή μου. Σ’ αὐτήν τήν
ὕπαρξη πού ὁ ἐχθρός ρύπανε, ἀσχήμυνε, ψύχρανε καί σκλήρυνε μέ τήν δική
μου παθητική καί ἐνεργητική σύμπραξη, γεννιέται ὁ Χριστός μέ τήν Θεία
Μετάληψη. Ἡ Ἀγάπη ταπεινώνεται. Πάλιν καί πολλάκις. Καί περισσότερο
ἀπό τήν ἐν σπηλαίῳ Γέννηση. Ὤ πλοῦτος εὐσπλαχνίας ἀνεξάντλητος! Ὤ
ὕψος ταπεινώσεως δυσθεώρητο!
							

Νίκος Τσιρώνης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΘΥΜΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΜΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 148

25 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

υμπληρώθηκαν ἐφέτος 25 χρόνια ἀπό τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως τοῦ
μακαριστοῦ πατρός Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. Τά χρόνια πού
πέρασαν φανέρωσαν μέ πολύ ἔντονο τρόπο τήν ἀπουσία τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ πνευματικοῦ Πατρός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Μέσα σ’ αὐτήν τήν 25ετία ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη τοῦ Γένους μας
δέχθηκε πολλές ἐπιθέσεις ἀπό τήν πλευρά τῆς Πολιτείας, ἐπιθέσεις
πού ἐστόχευσαν –καί ἐν πολλοῖς ἐπέτυχαν– νά ἀλλοιώσουν τό ἦθος
τοῦ λαοῦ μας, χωρίς νά συναντήσουν σθεναρή ἀντίσταση ἐκ μέρους

Σ
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τοῦ Κλήρου, ὅπως αὐτό συνέβαινε κατά τό παρελθόν μέ ἀρχιστράτηγο
καί συντονιστή τόν μακαριστόν π. Ἐπιφάνιον.
Ὑπάρχουν ἀρκετοί ἐνάρετοι Κληρικοί καί στίς μέρες μας. Καί
Ἱερᾶρχες καί Πρεσβύτεροι καί Μοναχοί. Ἀλλά, παρά τήν εὐσέβεια
καί τήν πνευματικότητά τους, δέν ἔχουν τήν δύναμη τῆς πνευματικῆς
ἐξουσίας τοῦ π. Ἐπιφανίου καί γι’αὐτό ἔγιναν ταχύτεροι οἱ ρυθμοί
κατακρημνίσεως τοῦ πατροπαραδότου σεβάσματος.
Βεβαίως, δέν ἐγκατέλειψε τήν Πατρίδα μας ὁ π. Ἐπιφάνιος.
Τό πιστεύουμε ὁλόθερμα. Ἐργάζεται, μάλιστα, πιό δραστικά ἀπό τά
Οὐράνια Σκηνώματα, ἀλλά ἡ σωματική του ἀπουσία εἶναι ἰδιαίτερα
αἰσθητή σέ μιά ἐποχή ταραχῆς καί δειλίας, ὅπως αὐτή πού ζοῦμε
σήμερα.
Τό 25ο μνημόσυνό του ἐψάλη σέ πολλούς Ἱερούς Ναούς καί
Μητροπόλεις, ἰδιαιτέρως δέ στήν Ἱερά Μονή του, στίς 2 Νοεμβρίου
2014, ὅπου ἐλειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ὕδρας κ. Ἐφραίμ,
Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ καί Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχ. Σπυρίδων Παυλόπουλος, οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καί ἄλλοι πολλοί Κληρικοί μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ πρώην
προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Φίλιας.
Ὁ π. Νικόλαος εἶχε ἰδιαιτέρως προσκληθῆ ἀπό τόν Καθηγούμενο
π. Σπυρίδωνα γιά νά λειτουργήση καί νά ὁμιλήση κατά τήν Θεία
Λειτουργία. Ἐκτός τῆς ὁμιλίας του κατά τήν Θεία Λειτουργία ὁ π.
Νικόλαος μίλησε καί στήν τράπεζα πού παρετέθη εἰς μνήμην τοῦ π.
Ἐπιφανίου καί ἀνέφερε ἄγνωστα περιστατικά, δεδομένου ὅτι ὁ π.
Νικόλαος Φίλιας καί ἡ μακαριστή πρεσβυτέρα του Ἀμαλία ὑπῆρξαν
συμφοιτητές τοῦ π. Ἐπιφανίου στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν.
Ἐν συνεχείᾳ παραθέτουμε τά περιστατικά ὅπως τά ἀφηγήθηκε ὁ
π. Νικόλαος:

«Τρία περιστατικά ἀπό τήν ζωή

τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου
Ἔτος 1953. ηταν φοιτητής τῆς θεολογίας καί εἶχεν ἐκλεγεῖ πρῶτος
στίς ἐκλογές τοῦ Φοιτητικοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου (Φ.Θ.Σ.). Ἀπό τίς
πρῶτες συνεδριάσεις μας, πρότεινε καί ἔγινε δεκτή ὑπόδειξις καί σχέδιόν
του νά πραγματοποιηθῆ προσκύνημα στό Ἅγιον Ὄρος τῶν φοιτητῶν τῆς
Θεολογικῆς. Πρός τοῦτο ἀπεστάλην εἰς τά Ἀνάκτορα καί ἐζήτησα ἀπό τήν
τότε Βασίλισσα νά μᾶς βοηθήση, αὐτή δέ ἀμέσως μᾶς παρεχώρησε τό
ὀχηματαγωγόν “Μαχητής”, ὥστε δωρεάν νά ἐπισκεφθοῦμε ὅλα τά παράκτια
Μοναστήρια. Αὐτή ἦτο ἡ πρώτη ἐπίσκεψις φοιτητῶν Θεολογίας εἰς τήν
Ἱστορία τοῦ Ἄθωνα καί ἔγινε ἀπαρχή, ὥστε πολλοί ἀπ’ αὐτούς τούς νέους
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ἀργότερα, ὡς πτυχιοῦχοι θεολόγοι, νά μονάσουν καί νά τροφοδοτήσουν μέ
νέο αἷμα τόν Μοναχισμόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Αὐτή ἡ σημαντική πνευματική
τροφοδοσία ὠφείλετο εἰς τόν ἐμπνευστήν αὐτῆς μακαριστόν Γέροντα π.
Ἐπιφάνιον.
Ἔτος 1956. Ὁ ἴδιος ὡς λαϊκός θεολόγος, ἔγινε ἀφορμή νά συμφιλι
ωθῶ μέ τόν τότε Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνον Καντιώτην, τόν μετέπειτα Μητροπολίτην Φλωρίνης, μέ τόν ὁποῖον εἶχα διαφωνήσει καί φιλονικήσει ἐπί 2
ἡμέρες ἐπί τοῦ ἑξῆς περιστατικοῦ: Εἶχα τελέσει τόν γάμον μου καί τοῦ πῆγα
μιά μπομπονιέρα, αὐτός δέ πληροφορηθείς τό περιστατικόν τοῦ γάμου μου,
ἐθύμωσεν, ἔγινεν ἔξαλλος καί μέ ἀπεμάκρυνε τῆς οἰκίας του. Τότε καί ἐγώ
τόν καθήλωσα μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα καί ἔφυγα, λέγοντας, ὅτι τόν
Παράδεισο δέν τόν ἔχουν γιά προνόμιό τους μόνον οἱ ἄγαμοι ἀλλά καί οἱ
ἔγγαμοι ἄνθρωποι. Μόλις ὁ π. Ἐπιφάνιος ἐπληροφορήθη τήν φιλονικίαν,
ἐπενέβη, ἔπεισε τόν π. Αὐγουστῖνον, ὁ ὁποῖος μ’ ἐκάλεσε σπίτι του καί
ξαναγίναμε φίλοι, χάρις στήν συμφιλιωτικήν ἐκείνην ἐπέμβασιν τοῦ π.
Ἐπιφανίου. Μετά ταῦτα, ὡς κληρικός, ἐρχόταν τακτικά σπίτι μου, ἔτρωγε
ψαρόσουπα, συμβούλευε τά παιδιά μου, διατηρῶντας ἔτσι τήν φιλίαν μας
χρόνια.
Ἔτος 1989. Εὑρισκόμενος βαρειά ἀσθενής εἰς τό «Νοσοκομεῖο
Κληρικῶν Ἑλλάδος» (Ν.Ι.Ε.) μέ ἐκάλεσε καί μιλήσαμε γιά ὅλα καί στό τέλος
μέ παρεκάλεσε νά τοῦ διαβάσω τήν Παράκλησιν τῆς Παναγίας, διότι αὐτός
πλέον ἀδυνατοῦσε πρός τοῦτο. Μετά τήν Παράκλησιν τόν ἀπεχαιρέτησα, τόν
ἀσπάσθηκα καί ἔκτοτε ... δέν τόν ξαναεῖδα ζῶντα. Εὑρισκόμενος περιοδείαν
εἰς χωρία τῆς ὑπαίθρου ὁ ἐκλεκτός φίλος μου ἀνεχώρησε διά τόν οὐρανόν.
Ἔζησε 60 χρόνια μέ πνευματική καρποφορία ἐδῶ στή γῆ καί τώρα ἐπί 25
χρόνια προσεύχεται γιά ὅλους μας εἰς τόν Κύριον.
Ἄς ἔχωμε τήν εὐχή του καί ἄς κρατᾶμε τήν μνήμην του αἰωνία.
						

Πρωτ. Νικόλαος Φίλιας »

Μετά τά λόγια τοῦ π. Νικολάου Φίλια δημοσιεύουμε τήν συγκι
νητική προσλαλιά τοῦ κατά σάρκα ἀδελφοῦ του κ. Πολυνείκη Θεο
δωροπούλου:

«Σεβαστοί Πατέρες & Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,

Επειδή συχνά πυκνά, γίνεται λόγος – καί ὄχι ἀστόχως – γιά τή μεγάλη

ἀγάπη πού ἔτρεφε ὁ π. Ἐπιφάνιος γιά τούς συνανθρώπους του, καλό εἶναι,
νά τονισθεῖ καί ἡ ἀγάπη πού ἔτρεφαν γι’ αὐτόν, πρῶτα ὁ Θεός, ἀλλά καί
ἀκολούθως ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀτόμων.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἡ Γερόντισσα Ἀλεξάνδρα καί ὁ κ. Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος στήν δεκαετία τοῦ ’80

Καί γίνομαι πιό σαφής.
Πρῶτον, ὡς πρός τήν ἀγάπη πού ἁπλόχερα τοῦ δόθηκε ἀπό τό Θεό.
Καταρχάς, γεννήθηκε σ’ ἕνα χριστιανικό περιβάλλον.
Ἀξιώθηκε νά ἐνδυθεῖ τό τίμιο ράσο τοῦ κληρικοῦ.
Κληρονόμησε πλούσια νοητικά προσόντα.
Ἀναγνωρίσθηκε, σχεδόν ἀπό ὅλους, ὡς ἕνας ἀπλανής πνευματικός
ἡγέτης καί διδάσκαλος.
Τόν διέκρινε ἕνας χαρισματικός καί ἀκέραιος χαρακτήρας.
Δέν ἀντιμετώπισε καμία ἄρνηση ἀπό τούς γονεῖς μας, ὅπως συμβαίνει
σέ ἄλλες περιπτώσεις, στήν ἐπιθυμία του νά γίνει κληρικός καί μάλιστα
ἄγαμος.
Καί τέλος, εἶχε κοντά του ὡς Φύλακα – Ἄγγελο καί συμπαραστάτη, τή
μακαριστή θεία Ἀλεξάνδρα, πού προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες, τόσο
στόν ἴδιο, ὅσο καί στό πολυσχιδές ἔργο του.
Δεύτερον, ὡς πρός τήν ἀγάπη καί τήν ἀναγνώριση πού ἀπόλαυσε
ἀπό τήν πνευματική, τήν κατά σάρκα οἰκογένειά του, καθώς ἐπίσης καί
ἀπό ἄλλα ἐπώνυμα καί μή πρόσωπα.
Ἀναφέρω τά ἑξῆς:
Ἀναγνωρίσθηκε ὡς ἕνας ἐκ τῶν κορυφαίων κληρικῶν τῆς μετανοίας
κι ὡς ἕνας στοργικός κατά σάρκα, συγγενής.
Πρόσεξε ἰδιαίτερα τή ζωή του, ὥστε νά μή σκανδαλίσει μέ πράξεις,
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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μέ λόγους, ἀλλά καί μέ τήν ἐν γένει συμπεριφορά του, κάποια ψυχή.
Ἀκόμα ἠχοῦν στά αὐτιά μου τά λόγια του: “ Ἀδελφέ μου, εἶμαι ἱκανός νά
πεζοπορήσω μέχρι τήν πατρίδα μας τήν Καλαμάτα, παρά τό σαθρό τῆς
ὑγείας μου, ἀρκεῖ νά μήν σκανδαλίσω κάποιον”.
Ἀπό τά χέρια του διακινήθηκαν πάρα πολλά χρήματα, ἀπό δωρεές
πνευματικῶν του –κυρίως– παιδιῶν, μέ τά ὁποῖα ἀνακούφισε μεγάλη
μερίδα ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας. Ἐννοεῖται ὅτι τά ποσά πού
τοῦ δόθηκαν τά μοίρασε ὅλα μέχρι δεκάρας, προσθέτοντας σέ αὐτά καί
δικά του χρήματα, πού ἐξοικονομοῦσε ἀπό τά ἔχοντα μεγάλη κυκλοφορία
βιβλία του.
Δέχθηκε εὐγενικές προσκλήσεις ὡς πνευματική προσωπικότητα
καί ὄχι μόνο, γιά βοήθεια στήν ἐπίλυση δύσκολων προβλημάτων ἀπό τόν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, καθώς ἐπίσης ἀπό Ἀρχιεπισκόπους, Μητρο
πολίτες, Ἡγουμένους (Ἀνδρικῶν καί Γυναικείων Μονῶν), Καθηγητές
Πανεπιστημίου, Χριστιανικά Σωματεῖα καί Ἀδελφότητες, καθώς καί ἀπό
ἁπλούς ἀνθρώπους.
Ἡ ἀμέριστη ἀγάπη πρός τόν π. Ἐπιφάνιο, ἰδιαιτέρως ἐκδηλώθηκε
κατά τή διάρκεια τῆς πολύμηνης κι ἐπώδυνης ἀσθενείας του, ὅπου πολλά
ἄτομα (πού καί σήμερα τιμοῦν στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τή μνήμη του),
προσεφέρθησαν νά βοηθήσουν οἰκονομικά στά μεγάλα ἔξοδα τῆς νοσηλείας
του, γιατί ὅπως γνωρίζετε, ἀπό πεποίθηση, παρέμεινε ἀνασφάλιστος.
Τέλος, πολλά πνευματικά τέκνα του, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων
ἦσαν ἰατροί, τοῦ κρατοῦσαν συντροφιά μέ βάρδιες, κατά τήν ἀσθένειά του,
ἐξασφαλίζοντας σέ αὐτόν, ὑψηλή ποιότητα νοσηλείας.
Ἕνας μάλιστα ἀπό αὐτούς, παρέμεινε κοντά του γιά 127 συνεχεῖς
νύχτες.
Πεῖτε μου, ποιός ἀπό ἐμᾶς τούς γονεῖς θά τύχει τέτοιας περιποιήσεως
ἀπό τά παιδιά του… Γι’αὐτό, ὅπως σᾶς εἶπα στήν ἀρχή, ὁ π. Ἐπιφάνιος
ἀγάπησε σέ ὕψιστο βαθμό, πρῶτα το Θεό καί μετά τούς συνανθρώπους
του, ἀλλά ἐκ παραλλήλου, ἀγαπήθηκε κι εὐλογήθηκε ἀπό τόν Κύριό μας,
ἐνῶ συγχρόνως ἀγαπήθηκε καί ἀναγνωρίσθηκε ὡς πνευματική αὐθεντία
ἀπό πλῆθος ἀνθρώπων.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή σημερινή σας παρουσία καί ἄς ἔχουμε ὅλοι
τήν εὐχή καί τίς πρεσβεῖες του.
Οἱ κατά σάρκα συγγενεῖς του »
Πράγματι! Τίς εὐχές του τίς ἔχουμε σήμερα ἀνάγκη, ὅσο ποτέ ἄλλοτε.
Αἰωνία του ἡ μνήμη καί ὁ Χριστός μας νά τόν ἀνταμείψη μέ τόν δικό Του
Θεϊκό τρόπο γιά ὅσα ἔπραξε καί ἐξακολουθεῖ νά πράττη γιά ὅλους μας!

							

π. Β. Ε. Β.
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ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ “ΧΑΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ”
ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΒΛΑΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ!
ἶναι παρατηρημένο τό γεγονός ὅτι πρίν τίς μεγάλες γιορτές, τά
Χριστούγεννα ἤ τό Πάσχα, κάποιος “σοφός” καί “μεγάλος” καί
διάσημος, ὅλο καί θά βγεῖ νά ἀνακοινώσει κάποια νέα “μεγάλη” ἀνακάλυψη
πού ὑπόσχεται νά κάνει πάταγο καί νά ἀποδείξει πώς ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ
κρύβει κι ἄλλες πτυχές, πού δέν τίς παρουσιάζουν τά Εὐαγγέλια!
Δέν εἶναι ἀρκετό τό ὅτι ἔχουν ἀνασυρθεῖ ὅλες οἱ εἰδωλολατρικές
συνήθειες γιά νά ἀποδειχθεῖ πώς οἱ χριστιανικές γιορτές δέν εἶναι τίποτε
ἄλλο ἀπό «κλεμμένες» εἰδωλολατρικές γιορτές. Δέν εἶναι ἀρκετό οὔτε καί
τό ὅτι –ἰδίως τά Χριστούγεννα– ἔχουν καταντήσει περισσότερο ἐμπορικές
καί κοσμικές εὐκαιρίες, παρά περίοδοι περισυλλογῆς καί αὐτοκριτικῆς. Ἡ
ἐποχή μας ἔχει πρόβλημα μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ –ἀκριβῶς ὅπως εἶχε
καί ἡ ἐποχή Του– καί πρέπει νά Τόν ἀποδείξει ἕνα κοινό ἄνθρωπο, πού
ἁπλῶς κατάφερε νά κάνει λίγη περισσότερη φασαρία ἀπό τούς ἄλλους. Καί
οἱ αἰῶνες πού πέρασαν, φαίνεται πώς ἔχουν μάθει περισσότερα πράγματα
στούς ἐχθρούς Του, ἀπό τό νά πληρώνουν τούς στρατιῶτες πού φύλαγαν
τόν Τάφο γιά νά ποῦν ψέμματα ὅτι οἱ μαθητές Του ἔκλεψαν τό Σῶμα Του.

Ε

Τώρα οἱ ἐχθροί Του ἔχουν ἀκαδημαϊκούς τίτλους καί διασυνδέσεις στό
χῶρο τοῦ θεάματος, τό χῶρο πού κατ’ ἐξοχήν κατευθύνει τήν κοινή γνώμη
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ὅπου θέλει.
Ἔτσι, λοιπόν, λίγο πρίν τά Χριστούγεννα, ὁ ἱστορικός Simcha Jacobovici, πού εἶναι γνωστός ἀπό τά ντοκιμαντέρ του καί –ἰδίως αὐτό γιά τήν
περίφημη ...ἀνακάλυψη τοῦ “χαμένου τάφου τοῦ Ἰησοῦ”(!)– μαζί μέ τόν Barrie Wilson, καθηγητή θρησκευτικῶν σπουδῶν στό Τορόντο, “ἀνακάλυψαν”
καί κάτι ἄλλο “χαμένο”. Αὐτή τή φορά εἶναι ἕνα «εὐαγγέλιο», τό ὁποῖο
–ἰσχυρίζονται– ὅτι εἶναι ἐξίσου σημαντικό μέ τά χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς
Θαλάσσης!
Στήν πραγματικότητα, αὐτό πού “ἀνακάλυψαν” εἶναι ἕνα χειρόγραφο
τοῦ 6ου αἰῶνα, τό ὁποῖο ἦρθε στήν κατοχή τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου τό
1847 γιά νά δοθεῖ στή Βρετανική Βιβλιοθήκη, ὅπου ὑπάρχει καταχωρισμένο
μέ τόν ἀριθμό 17.202. Τό χειρόγραφο αὐτό διηγεῖται τήν ἱστορία τοῦ Ἰωσήφ
καί τῆς Ἀσυνέθ, ἀλλά οἱ δύο “σοφές κεφαλές” ἀποφάνθηκαν ὅτι αὐτή εἶναι
ἡ κωδικοποιημένη «ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ καί τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς»(!)
Γιατί; Γιατί –κατά τήν γνώμη τους– τό ὄνομα Ἰωσήφ εἶναι συμβολικό τοῦ
ὀνόματος... Ἰησοῦς καί, ἐπειδή ὁ Ἰωσήφ πρωτοσυνάντησε τήν Ἀσυνέθ σέ
ἕνα πύργο, καί τό ὄνομα Μαγδαληνή προέρχεται ἀπό τό χωριό τῆς Γαλιλαίας
Μάγδαλα, πού ὀνομάστηκε ἔτσι ἀπό τήν ἑβραϊκή λέξη πύργος, ἄρα, ἡ
Ἀσυνέθ εἶναι ἡ Μαγδαληνή! Οἱ σκριβάνιοι τοῦ 6ου αἰῶνα δέν τόλμησαν
νά καταγράψουν καθαρά τήν ἱστορία, γιατί –βέβαια– θά στιγματίζονταν
σάν αἱρετικοί, ὁπότε τά ἔγραψαν ὅλα συγκεκαλυμμένα. Καί αὐτά τά «ὅλα»,
ἦταν, φυσικά, οἱ ἀπόκρυφες πτυχές τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ!...
Κατά τά λόγια τῶν δύο... “ἐρευνητῶν”: «Ἡ ἱστορία μᾶς ἀφηγεῖται γιά
ἕναν παντρεμένο Ἰησοῦ, ἀλλά προχωρεῖ καί πιό πέρα. Ἀναφέρεται στίς
θεολογικές ἐπιπλοκές τοῦ ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶχε καί παιδιά. Ἄν εἶναι Θεός, ἡ
Μαρία ἡ Μαγδαληνή εἶναι θεά. Καί στό κείμενο δέν γίνεται ἀναφορά σέ
αὐτήν ἔτσι ἁπλᾶ σάν κυρία Ἰησοῦ. Ὀνομάζεται θυγατέρα θεοῦ καί νύφη
τοῦ θεοῦ.» …δηλαδή, νά ὑποθέσει κανείς ὅτι τά παιδιά ὀνομάζονται στό
χειρόγραφο… θεάκια;
Ἡ ὅλη ὑπόθεση, ἄν δέν ἦταν ἀνατριχιαστικά βλάσφημη, θά ἦταν
φαιδρή. Γι’ αὐτό καί τό ὡραιότερο σχόλιο τό ἔκανε ὁ καθηγητής τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης Diarmaid
Mac Culloch, ὁ ὁποῖος ὅταν ρωτήθηκε γιά τό θέμα ἀπάντησε μέ τό γνωστό
βρετανικό φλέγμα: “bilge!” Δηλαδή, μέ τήν ἀντίστοιχη δική μας λέξη:
μπαροῦφες!!!

Γιά σχόλια: ninetta1.blogspot.com 		

Νινέττα Βολουδάκη
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Οἱ πολῖτες κινδυνεύουν νά καταστοῦν εὐάλωτα θύματα τῆς
αὐταρχικῆς ἄσκησης τῆς ποινικῆς ἐξουσίας ἐκ μέρους τῆς
Πολιτείας!

ΜΕ ΤΟΝ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ»
ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ!
όμο τοῦ κράτους ἀποτελεῖ πλέον τό πολυσυζητημένο «ἀντιρατσιστικό
νομοσχέδιο», μετά τήν ψήφισή του στίς 9 Σεπτεμβρίου 2014 ἀπό τό
Ν
τμῆμα διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς. Ὁ “ἀντιρατσιστικός” νόμος ἔχει

ἐπισήμως τίτλο καί ἀριθμό, εἶναι ὁ ν. 4285/2014 ὑπό τόν τίτλο «Τροποποίηση
τοῦ ν. 927/1979 καί προσαρμογή του στήν ἀπόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ
τῆς 28ης Νοεμβρίου 2008 γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί
ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου καί
ἄλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Ἅ΄ 191/10.09.2014). Στερεῖται ὅμως ὑποβάθρου, ἀφοῦ
στήν οὐσία καταστρατηγεῖ τό Σύνταγμα. Τήν ἀντισυνταγματικότητά του θά
ἐπιχειρήσω νά καταδείξω στή συνέχεια ἔχοντας ὡς ὁδηγό τό ἴδιο τό Σύνταγμα,
ἀλλά καί τό πόρισμα τῆς Κεντρικῆς Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς
( στό ἑξῆς ΚΕΝΕ), ἡ ὁποία σημείωσε ὅτι τό “ἀντιρατσιστικό” νομοσχέδιο
περιέχει ἀρκετές συνταγματικά μή ἀνεκτές προτάσεις καί ἀοριστίες! Ἡ
ἀντισυνταγματικότητα ἐντοπίζεται, σέ πρώτη τοὐλάχιστον ἀνάγνωση, στήν
καταστρατήγηση τῆς κατοχυρωμένης στό ἀρ. 7 τοῦ Συντάγματος «ἀρχῆς
τῆς νομιμότητας», τῆς κατοχυρωμένης στό ἀρ. 14 ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης
καί τῆς κατοχυρωμένης στό ἀρ. 16 ἐλευθερίας τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.
Τό παρόν ἄρθρο μου περιορίζεται στήν ἀνάπτυξη τοῦ τρόπου θέσπισης καί
τῶν ρυθμίσεων τοῦ “ἀντιρατσιστικού” νόμου σέ σχέση μέ τήν «ἀρχή τῆς
νομιμότητας». Τήν (μᾶλλον ἀνύπαρκτη!) σχέση του μέ τήν ἐλευθερία τῆς
ἔκφρασης καί τήν ἐλευθερία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἐπιφυλάσσομαι νά
ἀναλύσω, πρῶτα ὁ Θεός, σέ ἑπόμενο ἄρθρο.
Ὁ σχετικός προβληματισμός ξεκινᾶ λοιπόν ἀπό τή διάταξη τῆς παρ.
1 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Συντάγματος, ὅπου προβλέπονται τά ἑξῆς: «Ἔγκλημα
δέν ὑπάρχει, οὔτε ποινή ἐπιβάλλεται χωρίς νόμο πού νά ἰσχύει πρίν ἀπό τήν
τέλεση τῆς πράξης καί νά ὁρίζει τά στοιχεῖα της. Ποτέ δέν ἐπιβάλλεται ποινή
βαρύτερη ἀπό ἐκείνη πού προβλέπεται κατά τήν τέλεση τῆς πράξης». Μέ
τή διάταξη αὐτή κατοχυρώνεται συνταγματικά ἡ ἀρχή τῆς νομιμότητας τῶν
ἐγκλημάτων καί τῶν ποινῶν, ἡ ὁποία συνιστᾶ ἀκρογωνιαῖο λίθο τοῦ Ποινικοῦ
Δικαίου. Κατοχυρωμένη εἶναι ἐπίσης ἡ ἀρχή αὐτή καί στήν Εὐρωπαϊκή
Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ἀλλά καί στό Διεθνές Σύμφωνο
γιά τά Ἀτομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα.
Κεντρικός ἄξονας ὅλων αὐτῶν τῶν διατάξεων εἶναι, ὅπως φαίνεται καί
ἀπό τήν ἀνωτέρω συνταγματική πρόβλεψη, ἡ τέλεση πράξεως. Συμπεριφορά
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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πού δέν ἔχει μετουσιωθεῖ σέ πράξη ἀπαγορεύεται νά στοιχειοθετήσει ἔγκλημα
καί νά ἐπισύρει ποινή. Τό Ποινικό Δίκαιο δέν τιμωρεῖ τόν πολίτη γιά τίς
σκέψεις, τά συναισθήματα ἤ τό φρόνημά του, ἀλλά μόνο γιά τίς πράξεις του.
Τό ἄρθρο 1 τοῦ “ἀντιρατσιστικοῦ” νόμου τιμωρεῖ τή «δημόσια ὑποκίνηση βίας
ἤ μίσους». Ὄχι δηλαδή τό μῖσος αὐτό καθ’ ἑαυτό (σέ μία τέτοια περίπτωση
ἡ διάταξη θά ἦταν ἀνυπόφορα ἀντισυνταγματική), ἀλλά κάθε πράξη
δημόσιας ὑποκίνησης, πρόκλησης διέγερσης ἤ προτροπῆς σέ (ἄλλες) πράξεις
ἤ ἐνέργειες πού μποροῦν νά προκαλέσουν διακρίσεις, μῖσος ἤ βία.
Τό δέ ἄρθρο 2 παρ. 1 τοῦ νόμου τιμωρεῖ τή δημόσια ἐπιδοκιμασία
ἤ κακόβουλη ἄρνηση ἐγκλημάτων γενοκτονιῶν, ἐγκλημάτων πολέμου,
ἐγκλημάτων κατά τῆς ἀνθρωπότητας, τοῦ Ὁλοκαυτώματος καί τῶν
ἐγκλημάτων τοῦ ναζισμοῦ «ὅταν ἡ συμπεριφορά αὐτή ἐκδηλώνεται κατά
τρόπο πού μπορεῖ νά ὑποκινήσει βία ἤ μῖσος (…). Σχετικά μέ τή νομοθετική αὐτή
ρύθμιση παρατηρεῖ ἡ ΚΕΝΕ: «Θά πρέπει νά ἐξηγηθεῖ στήν αἰτιολογική ἔκθεση
μέ ποιό τρόπο ἡ κακόβουλη ἄρνηση ἑνός ἀπό τά ἐγκλήματα αὐτά μπορεῖ νά
διεγείρει σέ βιαιοπραγίες ἤ μῖσος κατά τῶν ὁμάδων πού προσδιορίζονται
μέ τόν γενετήσιο προσανατολισμό ἤ τήν ταὐτότητα τοῦ φύλου. Διαφορετικά
προτείνεται ἡ διαγραφή τῶν ὁμάδων αὐτῶν ἀπό τή συγκεκριμένη διάταξη».
Ἡ αἰτιολογική ἔκθεση κάνει λόγο γιά πράξεις πρόσφορες νά ὁδηγήσουν στή
θυματοποίηση ὁμάδων ἤ προσώπων, χωρίς καμία ἄλλη ἐξήγηση.
Περαιτέρω, ἀπό τήν ἀρχή τῆς νομιμότητας ἀπορρέουν μερικότερες
ἀρχές, ἀπό τίς ὁποῖες θά μᾶς ἀπασχολήσουν ἐδῶ μόνο δύο, ἡ ἀρχή «κανένα
ἔγκλημα, καμία ποινή χωρίς γραπτό νόμο» καί ἡ ἀρχή «κανένα ἔγκλημα,
καμία ποινή χωρίς ὁρισμένο νόμο».
A΄ Ἡ ἀρχή «Κανένα ἔγκλημα, καμία ποινή, χωρίς γραπτό νόμο» καί ἡ
ἀπόφαση-πλαίσιο τῆς Ε.Ε.
Μιλῶντας γιά «γραπτό νόμο» ἐννοοῦμε καταρχήν τόν τυπικό νόμο,
δηλαδή τό νόμο πού ψηφίζεται σύμφωνα μέ τήν προβλεπόμενη στό Σύνταγμα
διαδικασία ἀπό τή Βουλή καί μάλιστα κατά κανόνα ἀπό τήν Ὁλομέλεια τῆς
Βουλῆς. Μπορεῖ ὁ Ποινικός Νόμος νά θεσπίζεται καί ἀπό τό ἁρμόδιο διοικητικό
ὄργανο, κατά ρητή ἐξουσιοδότηση τυπικοῦ νόμου. Ἀπαιτῶντας τό Σύνταγμα
νά προέρχεται ὁ Ποινικός Νόμος ἄμεσα ἤ ἔμμεσα ἀπό τή Βουλή διασφαλίζει
τή δημοκρατική θεμελίωση τῆς ποινικῆς ἐξουσίας τῆς Πολιτείας: ἡ ποινή,
ὡς τό δραστικότερο μέσο κρατικοῦ καταναγκασμοῦ, πρέπει νά βασίζεται σέ
ἀπόφαση τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Λαοῦ. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ὅμως, ὅπως
συμβαίνει μέ τόν “ἀντιρατσιστικό” νόμο, ἡ ποινή βασίζεται σέ ἀπόφασηπλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὁπότε τίθεται ζήτημα δημοκρατικῆς
θεμελίωσής της. Γιά νά γίνει κατανοητό τό πρόβλημα χρήσιμο θά ἦταν στό
σημεῖο αὐτό νά δοῦμε συνοπτικά τί εἶναι ἡ ἀπόφαση-πλαίσιο.
Πρόκειται γιά πράξη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πού
υἱοθετεῖται στόν τομέα τῆς «ἀστυνομικῆς καί δικαστικῆς συνεργασίας σέ
ποινικές ὑποθέσεις» καί ἔχει ὡς στόχο τήν προσέγγιση τῶν νομοθετικῶν
διατάξεων τῶν κρατῶν-μελῶν. Ἐφόσον ἡ ἀπόφαση-πλαίσιο λαμβάνεται
ἀπό τό Συμβούλιο παρουσιάζει τό λεγόμενο δημοκρατικό ἔλλειμμα, διότι
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συνιστᾶ ἔκφραση τῶν ὑπουργῶν τῶν κρατῶν-μελῶν καί ὄχι τῶν ἄμεσα
ἐκλεγμένων ἐκπροσώπων τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν. Τό δημοκρατικό αὐτό
ἔλλειμμα ἀναπληρώνεται ὡς ἑξῆς: ἡ ἀπόφαση δέν ἔχει ἄμεσο ἀποτέλεσμα,
δέν ἀποτελεῖ δηλαδή ἄμεσα μέ τήν ἔκδοσή της μέρος τοῦ ἐθνικοῦ δικαίου τῶν
κρατῶν μελῶν, ἀλλά τά νομοθετικά ὄργανα τῶν τελευταίων ὑποχρεοῦνται
νά ψηφίσουν νόμο γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν πού αὐτή θέτει. Ὁ Ποινικός
Νόμος, δηλαδή, πού στηρίζεται σέ ἀπόφαση-πλαίσιο στήν οὐσία ἐπιβάλλεται
ἀπό τήν ἐκτελεστική ἐξουσία καί μόνο ἔμμεσα θεμελιώνεται δημοκρατικά.
Στήν περίπτωση δέ τοῦ “ἀντιρατσιστικοῦ” νόμου καί αὐτή ἀκόμα ἡ ἔμμεση
δημοκρατική θεμελίωση εἶναι σαθρή.
Στήν ὀνομαστική ψηφοφορία πού διενεργήθηκε γιά τά τρία πρῶτα καί
κυριότερα ἄρθρα του τά δύο πρῶτα ψηφίστηκαν ἀπό πενῆντα ὀκτώ βουλευτές,
ἐνῷ τό τρίτο ἀπό ἑξῆντα. Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι τό
τμῆμα διακοπῶν τῆς Βουλῆς ἀποτελεῖται ἀπό ἑκατό βουλευτές. Τό δέ ἄρθρο
70 τοῦ Συντάγματος ὁρίζει στήν παράγραφο 5 ὅτι «Γιά νά λάβουν ἀπόφαση
τό κατά τό ἄρθρο 71 Τμῆμα (διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς) καί οἱ
διαρκεῖς κοινοβουλευτικές ἐπιτροπές, ὅταν ἀσκοῦν νομοθετικό ἔργο (…),
ἀπαιτεῖται πλειοψηφία πού δέ μπορεῖ νά εἶναι μικρότερη ἀπό τά δύο πέμπτα
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τους». Ἀπό τά ἀνωτέρω γίνεται εὔκολα κατανοητό τό
γιατί ὁ “ἀντιρατσιστικός” νόμος εἰσήχθη πρός ψήφιση στό Τμῆμα διακοπῆς
τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς: ὥστε νά εἶναι τυπικά σύμφωνος μέ τό Σύνταγμα
καί νά δεσμεύει τούς Ἕλληνες πολῖτες –ἀπειλῶντας τους μέ ποινές ὕψους
ἕως πέντε ἐτῶν- ἐνῷ ψηφίστηκε μόλις ἀπό τό ἕνα πέμπτο τῶν ἐκπροσώπων
τους!
Οἱ πολιτικοί μας ὑποστηρίζουν, ὅτι εἶναι ὑποχρεωτική καί ἀναπόφευκτη
ἡ δέσμευση αὐτή τῶν πολιτῶν ἀπό τόν ἐν λόγῳ νόμο, διότι ἡ Ἑλλάδα
δεσμεύεται ἀπό τίς ἀποφάσεις-πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Αὐτή
εἶναι ἡ μισή ἀλήθεια. Οἱ ἀποφάσεις-πλαίσιο δεσμεύουν μέν τά κράτη-μέλη,
ἀλλά μόνο ὡς πρός τό ἐπιδιωκόμενο μέ αὐτές ἀποτέλεσμα. Ἀφήνουν στήν
ἁρμοδιότητα τῶν ἐθνικῶν ἀρχῶν τήν ἐπιλογή τοῦ τύπου καί τῶν μέσων
ἐπίτευξής του. Δέν ἦταν ὑποχρεωμένη ἡ Ἑλλάδα νά υἱοθετήσει αὐτούσια τήν
ἀπόφαση-πλαίσιο «γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν ρατσισμοῦ
καί ξενοφοβίας» (μιά ἁπλῆ ἀντιπαραβολή τοῦ κειμένου τοῦ νόμου πρός τό
κείμενο τῆς ἀπόφασης ἀρκεῖ γιά νά διαπιστωθεῖ ὅτι τό πρῶτο συνιστᾶ κατά
βάση ἀντιγραφή τοῦ δεύτερου). Μποροῦσε ὁ Ἕλληνας νομοθέτης νά θεωρήσει
ὅτι τό ὑπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ἐπαρκεῖ γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου τῆς
ἀπόφασης-πλαίσιο καί νά προβεῖ μόνο σέ συμπληρώσεις του.
Τοῦτο τονίζει ἡ ΚΕΝΕ στίς παρατηρήσεις τῆς ἐπί τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ
νομοσχεδίου: «Ἡ Ἐπιτροπή ἔχει τή γνώμη ὅτι τό ὑπάρχον νομικό πλαίσιο μέ
ἐπάρκεια ἀντιμετωπίζει τά περισσότερα ἀπό τά θέματα τοῦ ὑπό ἐπεξεργασία
σχεδίου νόμου. Εἰδικότερα σέ ἐπίπεδο ἐθνικοῦ δικαίου ὁ κοινός ποινικός
νομοθέτης μέ σειρά ποινικῶν διατάξεων, εἴτε αὐτοτελῶς, εἴτε μέ προσθῆκες
σέ ἄλλους νόμους ἀντιμετώπισε τά ἐν λόγῳ θέματα». Παραθέτει στή συνέχεια
τίς διατάξεις αὐτές καί καταλήγει: «Ἑπομένως, ἡ νέα ἐπέμβαση τοῦ νομοθέτη
στόν τομέα τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου θά μποροῦσε νά περιοριστεῖ στήν κάλυψη
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ἐνδεχομένων κενῶν τοῦ ὑφισταμένου νομικοῦ πλαισίου (…). Ἡ ἐπέμβαση
αὐτή νομοτεχνικά ὀρθότερο εἶναι νά γίνει μέ ἀντίστοιχες τροποποιήσεις
ἤ προσθῆκες στό ν. 927/1979 καί αὐτό γιατί, σύμφωνα μέ βασική ἀρχή τῆς
καλῆς νομοθέτησης, κάθε νομοθετική ρύθμιση, ἀνεξάρτητα ἄν εἶναι ἀκέραιη
ἤ ἀποσπασματική, προορίζεται νά ἐνταχθεῖ στό ὑπάρχον νομικό σύστημα».
Σέ κάποιες μάλιστα περιπτώσεις ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος παρέχει
μεγαλύτερη «προστασία» ἀπό αὐτήν πού ἀξιώνεται μέ τήν ἀπόφασηπλαίσιο. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση συνιστᾶ τό πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ
νόμου, τά ἐγκλήματα δηλαδή πού ἐμπίπτουν στίς ρυθμίσεις του. Ἡ ἀπόφαση
ὁρίζει (ἀρ. 1 παρ.1) ὅτι: «Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τά ἀναγκαῖα μέτρα
ὥστε νά ἐξασφαλίσει ὅτι τιμωροῦνται οἱ ἀκόλουθες ἐκ προθέσεως τελούμενες
πράξεις: α) ἡ δημόσια ὑποκίνηση βίας ἤ μίσους πού στρέφεται κατά ὁμάδας
προσώπων ἤ μέλους ὁμάδας, πού προσδιορίζεται βάσει τῆς φυλῆς, τοῦ
χρώματος, τῆς θρησκείας, τῶν γενεαλογικῶν καταβολῶν ἤ τῆς ἐθνικῆς ἤ
ἐθνοτικῆς καταγωγῆς». Δέν ἀποκλείει τή δυνατότητα κάθε κράτους μέλους
νά ἐπεκτείνει τήν ἐφαρμογή τῆς διάταξής της αὐτῆς καί σέ ὁμάδες πού
προσδιορίζονται βάσει ἄλλων κριτηρίων. Ὁ Ἕλληνας νομοθέτης, κάνοντας
χρήση τῆς δυνατότητας αὐτῆς ἐπεκτείνει τό πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ παραπάνω
ἄρθρου σέ ἐγκλήματα πού ἀπευθύνονται εἰς βάρος προσώπων ἤ ὁμάδων πού
προσδιορίζονται βάσει τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, τῆς ταυτότητας
φύλου ἤ τῆς ἀναπηρίας! Η ΚΕΝΕ χαρακτηρίζει τήν ἐχθρική συμπεριφορά σέ
βάρος τῶν ὁμάδων αὐτῶν ὡς «ἕνα εἶδος κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ».
Ἐπίσης, ἡ ἀπόφαση στό ἀρ. 8 ἀξιώνει ἀπό τά κράτη-μέλη νά λαμβάνουν
τά ἀναγκαῖα μέτρα, ὥστε νά ἐξασφαλίσουν ὅτι οἱ ἔρευνες σχετικά μέ τίς
πράξεις πού ἀναφέρονται στά ἄρθρα 1 καί 2 ἤ ἡ δίωξή τους δέν ἐξαρτῶνται ἀπό
ἀναφορά ἤ καταγγελία τοῦ θύματος (αὐτή εἶναι ἡ ἔννοια τῆς αὐτεπαγγέλτως
διενεργούμενης ἔρευνας ἤ δίωξης), τουλάχιστον στίς σοβαρότερες περιπτώσεις
κατά τίς ὁποῖες ἡ πράξη ἔχει τελεστεῖ στήν ἐπικράτειά τους. Τό ἄρθρο 5
παρ. 1 τοῦ νόμου προβλέπει τήν αὐτεπάγγελτη δίωξη ὅλων τῶν πράξεων
πού περιγράφονται σέ αὐτόν, καθώς καί τῶν ἐγκλημάτων πού τελοῦνται
συνεπείᾳ αὐτῶν. Ὡς δικαιολογητικός λόγος τῆς νομοθετικῆς αὐτῆς ἐπιλογῆς
ἀναφέρεται στήν αἰτιολογική ἔκθεση τοῦ νόμου (ἀλλά καί στήν ἀπόφαση) τό
ὅτι τά θύματα «εἶναι συχνά ἰδιαιτέρως εὐάλωτα καί διστάζουν νά κινήσουν
δικαστικές διαδικασίες».
β΄ Ἡ ἀρχή «Κανένα ἔγκλημα, καμία ποινή χωρίς ὁρισμένο νόμο».
Ἡ ἀρχή αὐτή ἀφορᾶ τήν περιγραφή τῶν στοιχείων τοῦ ἐγκλήματος
καί τήν πρόβλεψη τῆς ποινῆς στόν Ποινικό Νόμο καί ἀξιώνει νά εἶναι
αὐτός εἰδικά, ἀναλυτικά καί μέ σαφήνεια διατυπωμένος. Τό Σύνταγμα τῆς
δίνει ἰδιαίτερη ἔμφαση, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ ρητά νά ὁρίζει ὁ νόμος τά στοιχεῖα
τῆς ἐγκληματικῆς πράξης. Δικαίως, ἀφοῦ ἡ σημασία της εἶναι καίρια γιά
δύο λόγους: πρῶτον, διότι ἐπιτρέπει στόν πολίτη νά γνωρίζει ποιά ἀκριβῶς
συμπεριφορά ἀπαιτεῖ ἀπό αὐτόν ἡ πολιτεία καί νά ρυθμίσει ἀναλόγως τή
δράση του. Καί δεύτερον, διότι συνιστᾶ «ἀνάχωμα» ἐναντίον τῆς αὐθαίρετης
ἄσκησης τῆς ποινικῆς ἐξουσίας τῆς Πολιτείας καί ἐγγυᾶται τήν προστασία
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τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν.
Ὅπως καί παραπάνω σημειώσαμε, ἡ ΚΕΝΕ ἐντόπισε στό κείμενο τοῦ
νόμου ἀρκετές συνταγματικά μή ἀνεκτές ἀόριστες ἔννοιες. Μία ἀπό αὐτές
εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ μίσους («παροτρύνει, προκαλεῖ ἤ διεγείρει σέ πράξεις πού
μποροῦν νά προκαλέσουν διακρίσεις, μῖσος ἤ βία»), ἀλλά καί ἡ ἔννοια τῆς
θρησκείας («κατά προσώπου ἤ ὁμάδας προσώπων πού προσδιορίζονται μέ
βάση… τή θρησκεία»). Η ΚΕΝΕ παρατηρεῖ ὅτι «οἱ ἔννοιες αὐτές πρέπει, εἴτε μέ
συγκεκριμένους χωριστούς ὁρισμούς, ἤ στό ἴδιο περιεχόμενο τῶν διατάξεων
νά ἀποσαφηνισθοῦν καί νά ἐξειδικευθοῦν ἤ νά ἀντικατασταθοῦν, ὥστε νά μήν
ἐλλοχεύει κάθε φορά ὁ κίνδυνος νά παρερμηνευθοῦν καί νά ἐφαρμοσθοῦν
σέ περιπτώσεις πού δέν ἦταν στούς σκοπούς οὔτε τῆς Ἀπόφασης, οὔτε τοῦ
ἐσωτερικοῦ νομοθέτη».
Ἀντίστοιχα γιά τίς ἔννοιες τοῦ «σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί
τῆς «ταὐτότητας φύλου» («κατά προσώπων ἤ ὁμάδας προσώπων πού
προσδιορίζονται μέ βάση…τό σεξουαλικό προσανατολισμό, τήν ταὐτότητα
φύλου…») σημειώνει ὅτι «καί στήν περίπτωση αὐτή πρέπει νά ὑπάρξει
ἐξειδίκευση τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν, τουλάχιστον στήν αἰτιολογική ἔκθεση, γιατί
ὑπάρχει σοβαρό ἐνδεχόμενο καί ἄλλες ὁμάδες ἀπό ἐκεῖνες πού πιθανόν
θέλει νά προστατεύσει ἡ νομοθετική παρέμβαση ἐπικαλούμενοι τό γενετήσιο
(σεξουαλικό κατά τήν αἰτιολογική ἔκθεση καί τό νόμο) προσανατολισμό τους
νά ἐπιδιώξουν τήν ἐφαρμογή τῆς διάταξης. Τό ἴδιο ἰσχύει καί ὡς πρός τήν
ἀποσαφήνιση τῆς ἔννοιας τῆς “ταὐτότητας τοῦ φύλου”».
Μέ ἄλλα λόγια, στίς δύο τελευταῖες αὐτές παρατηρήσεις της ἡ ΚΕΝΕ
ἐπισημαίνει τόν κίνδυνο νά ὑπάρξει κατάχρηση τοῦ νόμου λόγω τῶν ἀόριστων
ἐννοιῶν πού προαναφέρθηκαν. Ἡ κατάχρηση αὐτή θά ἔχει ὡς συνέπεια νά
μπλεχτοῦν στά «γρανάζια» τοῦ μηχανισμοῦ ποινικῆς καταστολῆς πρόσωπα
πού δέ θά ἔχουν διαπράξει κανένα ἔγκλημα. Νά στιγματισθοῦν ἀδίκως τά
πρόσωπα αὐτά ὡς ἐγκληματίες καί νά στερηθοῦν ἀδίκως τήν προστατευόμενη
ἀπό τό ἄρθρο 5 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος προσωπική τους ἐλευθερία. Ὁ
νομοθέτης καμία σημασία δέν ἔδωσε στίς ἐπισημάνσεις τῆς ΚΕΝΕ σχετικά μέ
αὐτόν τόν τόσο σοβαρό κίνδυνο. Ὥστε λοιπόν ἡ Πολιτεία νοιάζεται μόνο γιά
τά “ἰδιαίτερα εὐάλωτα” θύματα τῶν ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας!
Ἀδιαφορεῖ προκλητικά γιά τούς πολῖτες πού κινδυνεύουν νά καταστοῦν
εὐάλωτα θύματα τῆς αὐταρχικῆς ἄσκησης τῆς ποινικῆς ἐξουσίας ἐκ μέρους
της! Καί ἔχει τό θράσος νά ἀναφέρεται –στήν ἴδια μάλιστα τήν αἰτιολογική
ἔκθεση τοῦ “ἀντιρατσιστικοῦ” νόμου- στά δικαιώματα τῆς ἀνθρώπινης
ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπειας καί στό συνταγματικά κατοχυρωμένο σεβασμό
καί τήν προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου!
						
Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
							
Νομικός
1. Δημοσιευμένη ἠλεκτρονικά σέ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32008F0913&rid=1
2. Δημοσιευμένο ἠλεκτρονικά σέ http://to-synoro.blogspot.com/2013/05/blog-post_2708.
html
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Ἐφ’ ὅσον ἐπλανήθησαν πρός στιγμήν καί οἱ ἐκλεκτοί

ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΗ
τό προπερασμένο τεῦχος ἀσχοληθήκαμε μέ τήν θεωρία τοῦ Λουθήρου
Σ
καί κάποιες προσπάθειες ἀναθεώρησής της ἐκ μέρους τῆς Εὐαγγελικῆς
ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας. Ναί μέν ἦταν ὁ Λούθηρος ὁ πρῶτος πού προσπάθησε

νά θεμελιώση μιά κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τόν Θεόν δοσμένη κοσμική ἐξουσία
θεολογικά, δέν ἦταν ὅμως ὁ πρῶτος πού τήν πίστεψε.
Ἀντιθέτως παρατηρεῖται μιά διαχρονική συνέχεια ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν
Γερμανικῶν φυλῶν καί τήν ἔμπρακτη ἀνάμιξή τους στό ἱστορικό γίγνεσθαι.
Παρατηρεῖται μιά δίψα γιά ἐξουσία, ἡ ὁποία ὡς ὁδοστρωτήρας καταπλακώνει
τά πάντα χωρίς νά ὑπολογίση οὔτε ἀνθρώπινες ζωές, οὔτε θρησκεία, οὔτε
πολιτισμό. Ὅλη ἀυτή ἡ ἱστορική διαδρομή καταλήγει τελικά σέ θεωρίες περί
ἀρείας φυλῆς, περί ὑπερανθρώπου καί ἄλλων παρομοίων. Γι’ αὐτό οὔτε ὁ
προτεσταντισμός οὔτε ἡ ἀθεΐα δέν μποροῦσε νά ἀναπτυχθῆ ἀλλοῦ, παρά στήν
Γερμανία.
Ἐξ’ ἀρχῆς ἡ ἀντιεκκλησιαστική στάση βασίζεται σέ πολιτικές σκοπι
μότητες, διότι ὅπου δέν ὑπάρχει ἐθνική συνείδηση, πρέπει νά καλλιεργηθῆ
ἐθνικισμός. Τή θέση τοῦ θετικοῦ αἰσθήματος τῆς ἀγάπης γιά τήν πατρίδα
παίρνει τό ἀρνητικό αἴσθημα τοῦ μίσους τοῦ ἄλλου. Γιά νά μπορέση νά ἐπιτευχθῆ
αὐτός ὁ στόχος, πρέπει νά καλλιεργηθῆ ἕνα αἴσθημα ὑπεροχῆς, τό ὁποῖο πάλι
προϋποθέτει τή διαφορετικότητα καί κατωτερότητα τῶν ἄλλων.
Ἐπειδή αὐτές οἱ θεωρίες εἶναι ἄκρως ἀντίθετες ἀπό τήν χριστιανική
διδασκαλία, ἐπῆλθε σταδιακά ἡ ρίξη μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μετά
τήν καταστροφή καί τήν κατάληψη τῆς Ρώμης καί σταδιακά καί τῶν κτήσεων
της στόν Εὐρωπαϊκό χῶρο ἀπό τούς Γότθους, τούς Οὔννους, τούς Βανδάλους
καί ἄλλες Γερμανικές φυλές ἦρθε στό προσκήνιο μιά νέα Αὐτοκρατορία,
κατά τό πρότυπο τῆς Ρωμαϊκῆς, ὑπό Γερμανικῆς ἐξουσίας, ἡ Ἁγία Ρωμαϊκή
Αὐτοκρατορία Γερμανικοῦ Ἔθνους τοῦ Καρλομάγνου. Ἕνα ἀπό τά μέτρα,
τά ὁποῖα ἐθεσπίσθηκαν, γιά νά καλλιεργηθῆ ἡ διαφορετικότητα, ἦταν ἡ
ἀποστασιοποίηση ἀπό τήν ἐνιαία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διά τῆς αἱρέσεως. Καί
ἀκριβῶς τότε ἐμφανίσθηκε ἡ γνωστή προσθήκη τοῦ filioque στό Σύμβολο τῆς
Πίστεως.
Αὐτή ἡ αἱρετική διδασκαλία "Γερμανικῆς ἐθνικότητας" ἐξυπηρετοῦσε
ἀρχικά καθαρά πολιτικά σχέδια. Παρά τίς ἀρχικές ἀντιδράσεις τοῦ Πάπα
καί κάποιων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἐπεκράτησε ἡ διδασκαλία αὐτή σ’ ὅλη τή
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Δύση. Λόγω τῆς αὐθεντίας καί πρωτοκαθεδρίας τοῦ Πάπα (τό ἀλάθητον εἶναι
πολύ μεταγενέστερο) ἔγινε μαζί μέ ἄλλες πλάνες δογματική διδασκαλία τῶν
Ρωμαιοκαθολικῶν, πού ὁδήγησε τελικά στίς Σταυροφορίες ἐναντίον τῶν
"ἀπίστων" Ὀρθοδόξων τῆς Ἀνατολῆς.
Μέ τήν τριτόμηση τῆς Αὐτοκρατορίας στούς γιούς τοῦ Καρλομάγνου
χάνεται σιγά σιγά ὁ ἐθνικός χαρακτῆρας τῆς αὐτοκρατορίας. Ἐν τούτοις
διεξάγονται ὑπό τήν εὐλογία καί αἰγίδα τοῦ πάπα οἱ Σταυροφορίες ἔναντι τῶν
λεγομένων ἀπίστων μέ ἀποτέλεσμα τήν πρώτη ἅλωση τῆς Βασιλευούσης, τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν γύρω της Βυζαντινῶν κτήσεων.
Οἱ Βυζαντινοί ἀναγκάζονται νά ἀναδιοργανωθοῦν στή Νίκαια. Ἐκεῖ
μεγαλουργεῖ ὁ αὐτοκράτωρ Ἅγ. Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων. Σέ ἐλάχιστο
χρονικό διάστημα κατορθώνει τήν ἀναδιοργάνωση τοῦ κράτους, τῆς Παιδείας,
τῆς Οἰκονομίας, ἀλλά καί τήν ἐπανάκτηση τῶν περισσοτέρων περιοχῶν πού
εἶχαν καταληφθῆ ἀπό τούς Σταυροφόρους, πλήν τῆς ἰδίας τῆς Βασιλευούσης.
Μέ τήν ἔμπρακτη ἁγιότητα καί ἁπλότητα ὁ ἅγ. Ἰωάννης Βατάτζης ἔγινε
παράδειγμα γιά τούς ὑπηκόους του: Καλλιέργησε ὁ ἴδιος τά κτήματα γιά τήν
ἐξασφάλιση τῶν ἐξόδων τῆς αὐλῆς, πολέμησε ὁ ἴδιος πάντα στήν πρώτη γραμμή,
ἦταν πρῶτος στόν Ἐκκλησιασμό, ἔκτισε πλῆθος Ναῶν καί Μοναστηρίων καί
κατάφερε ὡς κανείς ἄλλος νά συζεύξη τόν Ἑλληνισμό μέ τήν Ὀρθοδοξία. Ὅλες
αὐτές οἱ ἀρετές τόν ὑπερύψωναν στά μάτια τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος τόν ἀπεκάλεσε
«Πατέρα».
Οἱ πλέον πιστοί καί σημαντικοί συνεργάτες του ἦταν ἡ σύζυγός του,
ἡ βασίλισσα Εἰρήνη Λασκαρίνα, ὁ Πατριάρχης Γερμανός Β΄ καί ὁ λόγιος
ἱερομόναχος Νικηφόρος Βλεμμύδης, καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Γρηγορίου
Νεοκαισαρείας.
Τίς ἐπιτυχίες ἀκολούθησαν ὅμως καί δυσκολίες μέ ἐδαφικές ἀπώλειες
στά δυτικά ἀπό τό Δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου καί στά νοτιοανατολικά ἀπό
τούς Σταυροφόρους πού εἶχαν ἀνασυγκροτηθῆ μέ τήν ἔνταξη Κουμάνων
στά στρατεύματά τους. Καί ἡ μεγαλύτερη ἀτυχία: ὁ θάνατος τῆς Βασιλίσσης
Εἰρήνης.
Κάτω ἀπό αὐτές τίς ἀπειλές καί πολύ πιεστικές συνθῆκες ἀναζητᾶ ὁ
Ἰωάννης Βατάτζης ἕνα σύμμαχο στόν Γερμανό αὐτοκράτορα Φρειδερῖκο Β΄
Stauffen.
Αὐτή τήν φορά οἱ Γερμανοί αἰσθανόμενοι τήν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς
κυριαρχίας στόν Δυτικό κόσμο στράφηκαν ἐναντίον τοῦ Πάπα καί τῶν
Σταυροφόρων, εἶχαν δηλ. ἕναν κοινό ἐχθρό με τούς Βυζαντινούς. Λόγῳ τῆς
Ἀρχαιοελληνικῆς Παιδείας τοῦ Φρειδερίκου στήν Νεάπολη καί τῆς ἀγάπης
του γιά τόν ἀρχαῖο πολιτισμό καί λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Φρειδερῖκος ἦταν
καί βασιλέας τῆς ἑλληνόφωνης Σικελίας, ὁ Βατάτζης βλέπει ἕναν σοβαρό
συνομιλητή.
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Συμφωνεῖται ἡ συμμαχία τῶν δύο ἀνδρῶν, τήν ὁποίαν ἤθελαν νά ἰσχυ
ροποιήσουν μέ τόν γάμο τοῦ Ἰωάννου Βατάτζη μέ τήν 12χρονη κόρη τοῦ
Φρειδερίκου, Κωνσταντία, ὁ ὁποῖος ἔγινε στή Νίκαια μετά τήν βάπτιση τῆς
Κωνσταντίας, ἡ ὁποία μετωνομάσθηκε Ἄννα. Συμφώνησε ὁ αὐτοκράτωρ μέ
τόν γάμο, παρά τήν ἀντίθετη γνώμη καί συμβουλή τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη.
Γρήγορα διαπιστώνει ὁ αὐτοκράτωρ τό ἄτοπο αὐτοῦ τοῦ γάμου. Καί σ’
αὐτό τό σημεῖο ἀρχίζει ἡ μεγαλύτερη περιπέτεια τῆς ζωῆς του. Ἡ παιδαγωγός
τῆς 12χρονης Ἄννης, ὀνόματι Φρίγκα, προτίθεται νά παρηγορήση τόν
αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος πιάνεται στά σατανικά της δίχτυα. Παρουσιάζεται
παντοῦ ὡς βασίλισσα, ντυμένη τήν πορφυρή στολή καί μέ ἕναν ἔκλυτο βίο,
ἐντελῶς ξένο γιά τήν αὐλή τοῦ ἁπλοῦ Βατάτζη. Ὁ μόνος πού ἀντιδρᾶ καί
ἐλέγχει τόν αὐτοκράτορα καί τήν Φρίγκα, τήν ὁποία ἀποκαλεῖ Φρίκη, εἶναι
ὁ Νικηφόρος Βλεμμύδης. Ἐξ αἰτίας τούτου ἡ Φρίγκα μισεῖ τόν Βλεμμύδη
θανάσιμα καί ζητάει σάν ἄλλη μαινομένη Ἡρωδιάς «τήν κεφαλή τοῦ Βλεμμύδη
ἐπί πίνακι». Ὁ Βατάτζης φυσικά δέν δέχθηκε, ἀλλά ἔκλαψε πικρῶς, μετενόησε
καί ἀνάγκασε τήν Φρίγκα νά ἐπιστρέψη στήν πατρίδα της.
Ὁ δέ ἐξουσιομανής Φρειδερῖκος εἶχε κατορθώσει μέ τή βοήθεια τῶν
Σταυροφόρων νά ἀνακηρυχθῆ Βασιλέας τῶν Ἱεροσολύμων, μετά καί ἀπό
συμμαχία μέ τούς Μουσουλμάνους τῆς περιοχῆς, καί ἑπομένως δέν ἀσχολήθηκε
καί πολύ μέ τόν Βατάτζη. Ὁ ἴδιος ἐξ’ ἄλλου ὁ Φρειδερίκος ἀπάντησε στόν
ἀφορισμό του ἀπό τόν Πάπα Γρηγόριο Θ΄ τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό 1239,
ὅτι «στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ἡ πρόνοια καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
τοποθέτησε στό στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ δύο φωστῆρες, ἕνα μεγαλύτερο καί
ἕνα μικρότερο: τόν μεγαλύτερο γιά νά κυβερνᾶ τήν ἡμέρα, τόν μικρότερο γιά
νά κυβερνᾶ τήν νύχτα. Ἡ ἴδια Θεία Πρόνοια ἤθελε καί στό στερέωμα τῆς γῆς
δύο ἐξουσίες, τουτέστιν τήν Ἱερατική καί τήν αὐτοκρατορική.»
Σέ τί διαφέρει αὐτή ἡ ἀπάντηση τοῦ Φρειδερίκου ἀπό τήν θεωρία τοῦ
Λουθήρου τρεῖς ἑκατονταετίες ἀργότερα; Τελικά ὑπάρχει διαφορά μεταξύ
Παπικῆς καί Προτεσταντικῆς ἀλαζονείας, ἤ εἶναι οἱ δύο ὄψεις ἑνός καί τοῦ
αὐτοῦ νομίσματος τοῦ Καίσαρος;
Θά κλείσουμε μέ ἕνα πολύ ἐπιτυχημένο σχόλιο ἀπό τό βιβλίο τῆς
Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου Σφηνίτσης Ἠμαθίας Ὀλυμπιάδος
μοναχῆς μέ τίτλο «Πατέρα, Ἑλλήνων (Ἀφηγηματική βιογραφία τοῦ Ἁγ.
Βασιλέως Ἰωάννου Γ’ Βατάτζη τοῦ Ἐλεήμονος)», τό ὁποῖο μᾶς ἔστειλε ἡ ἴδια
πέρυσι, πληροφορηθεῖσα τά ἐγκαίνια τοῦ Ξενῶνος τοῦ Φιλοπτώχου μας.
Γράφει χαρακτηριστικά στίς σελ. 202-3: «Οἱ προσπάθειες τοῦ Βατάτζη καί
τοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ Β΄ γιά τήν ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀπέτυχαν. Καί
πῶς θά μποροῦσαν νά πετύχουν, ἀλήθεια, ὅταν ξεκινοῦσαν ἀπό τήν παράλογη
ἀπαίτηση τοῦ Πάπα, νά ὑποτάξει τήν Ἀνατολική Ἐκκλησία στήν Ἐκκλησία τῆς
Ρώμης; Μόνο ὡς κόμπλεξ κατωτερότητος νοεῖται ἡ συμπεριφορά τῆς παπικῆς
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Ἐκκλησίας τότε καί ἡ συμπεριφορά τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Εὐρώπης τώρα
ἀπέναντι στήν Ὀρθοδοξία καί στήν Ἑλλάδα.
Ἀπό τή στιγμή πού ἡ Δύση μυήθηκε στήν γλυκυτάτη θρησκεία τοῦ
Χριστοῦ καί εἰσῆλθε στή σφαῖρα τοῦ πολιτισμοῦ, μέ τροφό καί παιδαγωγό τήν
ἀρχαία Ἑλλάδα καί τό Βυζάντιο, ἀμέσως γεννήθηκε μέσα της ὁ φθόνος γιά τήν
εὐεργέτιδα Ἑλλάδα.
Καί δέν ἔμεινε ὁ φθόνος στό λογισμό μόνο, ἀλλά προχώρησε στήν
πράξη. Ἔπρεπε οἱ Ἕλληνες νά ταπεινωθοῦν, νά εὐτελιστοῦν, νά καταργηθοῦν,
νά ὑποταχτοῦν ψυχῇ τε καί σώματι στήν ἀλαζονική καί κομπλεξική Δύση. Ἔτσι
ὅλα τά Ἑλληνικά θαύματα τοῦ πολιτισμοῦ θά θεωροῦνταν Εὐρωπαϊκά.
Τό σχῖσμα τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτήν τήν αἰτίαν εἶχε, τήν κομπλεξική ἐπιβολή
τῶν Λατίνων στήν Ἑλληνική Ἀνατολή.
Οἱ σταυροφορίες ἐπίσης ξεκίνησαν ἀπό τό ἴδιο κόμπλεξ, τήν ὑποδού
λωση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ.
Σέ πολέμους, πού ἀκολούθησαν ἀργότερα, ἡ κομπλεξική Εὐρώπη πολλές
φορές ταπείνωσε καί ἀδίκησε τήν Ἑλλάδα.
Καί σήμερα μέ διάφορες προφάσεις ἀπό τό ἴδιο κόμπλεξ ξεκινοῦν οἱ
"νούντσιοι" τῆς Εὐρώπης, γιά νά ἐξαθλιώσουν τήν Ἑλλάδα.
Ποῦ εἶναι ὅμως οἱ Ἕλληνες Βατάτζηδες καί οἱ Πατριᾶρχαι Γερμανοί νά
ποῦν τό ΟΧΙ;»
							

π. Γεώργιος Χάας

Η ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΒΑΔΙΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ΄ ΡΑΪΧ;
Θυμᾶμαι ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς δεκαετίας 1991-2000 κυριαρ
χοῦσε μιά ρητορική λογοδιάρροια περί «παγκόσμιου χωριοῦ», περί
«γνώσης τῆς ἀνταγωνιστικῆς ἀγορᾶς», περί «ἐθνικοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ»
πού πρέπει «πάσῃ θυσίᾳ» νά ὑποχωρήσει καί νά δώσει χῶρο, (ἀλλά καί
ἐνδοτικές συνειδήσεις) στήν ἐπερχόμενη πολυ-πολιτισμικότητα ἀλλά καί
στή νέα πραγματικότητα πού ἀναδύεται. Καί μάλιστα ὅλα αὐτά κατά
τήν περίοδο πού ταλάνιζαν τό ἐθνικό μας στερέωμα προβλήματα τε
ράσ τιας σημασίας. «Γκρίζες ζῶνες/Ἴμια», βίαιη ἐπαναχάραξη συνόρων
στήν Βαλκανική, βομβαρδισμός τῆς Σερβίας, παρέμβαση τῶν Δυτικῶν
στήν Βοσνία κατά τῶν Σερβοβοσνίων, σχηματισμός χωρῶν-παριῶν στήν
Ἀνατολική Εὐρώπη, βίαιη παράδοση τοῦ Ὀτσαλάν κ.λ.π. Οὐσιαστικά
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ἀναμασοῦσαν (οἱ ψιττακίζοντες δημοσιογράφοι) αὐτά πού ἀποστήθιζαν
ἄκριτα ἀπό «δεξαμενές σκέψεως» μαύρης καί φαιᾶς προπαγάνδας.
Ὅμως ὅλη αὐτή ἡ διατυμπανιζόμενη «νέα πραγματικότητα» εἶχε προα
ναγγελθεῖ γιά τά καλά στά σχέδια τῶν Ναζί καί μάλιστα σέ μιά περίοδο
ὅπου μεσουρανοῦσε ἡ ἰσχύς τους!
Σέ μιά, ὁμιλία του πρός τούς Τσέχους διανοουμένους καί τούς
δημοσιογράφους, τήν 11η Σεπτεμβρίου 1940, ὁ Ὑπουργός Προπαγάνδας
τοῦ Γ΄ Ράϊχ Joseph Goebbels (Γκαῖμπελς) σκιαγράφησε τό ὅραμά του
γιά «τήν Εὐρώπη τοῦ μέλλοντος».
Χρειάζεται νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας σέ κάποιες φράσεις
τοῦ Joseph Goebbels, ἀπό τήν ὁμιλία του αὐτή, στήν ὁποία ἀποτύπωσε
πολύ συγκεκριμένα καί εὔγλωττα τό «ὅραμά» του γιά μιά Εὐρώπη
χωρίς σύνορα καί ἄρση τῶν πολλῶν συνοριακῶν διαιρέσεων. Τά
ἀποσπάσματα τοῦ λόγου του, θά τά παραθέσουμε μέ ἀρίθμηση γιά νά
εἶναι εὐκρινέστερα:
1. «Περίπου ἑκατό χρόνια πρίν, τό Γερμανικό μας Ράϊχ (=αὐτο

κρατορία) προχώρησε σέ μιά παρόμοια διαδικασία. Ἐκείνη τήν ἐποχή
ἦταν κατακερματισμένο σέ ἐξίσου πολλά μεγαλύτερα καί μικρότερα
κομμάτια, ὅπως εἶναι ἡ Εὐρώπη σήμερα. Αὐτή ἡ πανσπερμία τῶν
μικρῶν κρατῶν ἦταν ὑποφερτή ὅσο τό ἐπίπεδο τῶν τεχνολογικῶν
μέσων, εἰδικά τῶν ἐπικοινωνιῶν, δέν ἦταν ἀκόμη τόσο ἀναπτυγμένα
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ὥστε νά φτάνει ἕνα ἐλάχιστο χρονικό διάστημα γιά νά ταξιδέψεις
ἀπό τή μία μικρή χώρα στήν ἄλλη. Ὅμως, ἡ ἀνακάλυψη τῆς δύναμης
ἀτμοῦ ἔκανε αὐτή τήν παλιά κατάσταση ἀφόρητη».
Δηλαδή, ἡ πανσπερμία τῶν μικρῶν κρατῶν «καθίσταται ἀποδεκτή
ὅσο τό ἐπίπεδο τῶν τεχνολογικῶν μέσων τό ἐπιτρέπει καί ὡς ἐκ τούτου
σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση ὅταν παρίσταται ἀνάγκη νά μεταβεῖ
κανείς ἀπό τήν μιά χώρα στήν ἄλλη». Ὅταν ὅμως τό ἐπίπεδο τῶν
τεχνολογικῶν μέσων ἀναπτυχθεῖ, τότε… «ἡ πανσπερμία τῶν μικρῶν
κρατῶν δέν εἶναι ὑποφερτή»! Ὄντας ἡ Γερμανία μιά ἰσχυρή ὀντότητα
καί διαχειριζόμενη τόσο τήν ἀπαιτούμενη ἀνάπτυξη τῶν τεχνολογικῶν
μέσων, ὅσο καί τήν «ποιοτική της ὑπεροχή», τότε πράγματι δέν ἔχουν
θέση οὔτε ἡ «πανσπερμία», οὔτε καί τό μωσαϊκό τῶν «διαφόρων»
ἐθνοτήτων. Εἶναι σάν νά λένε οἱ νεοτεύτονες: «Ἤγγικεν ἡ ὥρα γιά
τήν ἀνυπαρξία σας»! Μόνο πού σήμερα αὐτή ἡ ἀναφορά ἔναντι τῆς
πανσπερμίας, ὀνομάζεται διαδικασία Εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης. Ὁ
Goebbels ἁπλᾶ, ἦταν πιό ὠμά ἀπροκάλυπτος.
Καί συνεχίζει:
2. «Ἡ ἱστορία διέπεται σέ γενικές γραμμές ἀπό νόμους σκληρό
τερους ἀπό αὐτούς πού ἐπικρατοῦν γύρω ἀπ’ τό τραπέζι τῶν
διασκέψεων»
Ἐδῶ διατυπώνεται κάτι πού εἶναι ὄντως ἀνάγλυφα χαραγμένο
στό διάβα τῆς Ἱστορίας. Ἡ ἔκβαση τῶν οἱωνδήποτε συγκρούσεων στό
ἐμπράγματο πεδίο τῶν ἀντιπαλοτήτων εἶναι αὐτή πού ὑπαγορεύει τήν
δυναμική της στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων, δηλαδή στό διπλω
ματικό ἐπίπεδο. Πολλές φορές διαχέεται (εἰδικά σήμερα) ἡ πλάνη ὅτι
θά ἀμυνθοῦμε σκληρά καί θά ἀποσπάσουμε αὐτό πού πρέπει γιά τήν
χώρα μας στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων, ἐνῶ ἤδη ἔχει προηγ η
θεῖ τό ἀπροπαράσκευο τῆς προχειρότητάς μας, ἡ πνευματική μας
πενία, ἡ πλήρης καί οἰκειοθελής ἐκρίζωση καί τῆς τελευταίας ἰκμά
δος τῆς ἰσχύος μας. Ὅποιοι ἐλπίζουν ἀποκλειστικά στό τραπέζι τῶν
διαπραγματεύσεων, τότε εἰσπράττουν τό ἀνύπαρκτο ἔλεος τῶν ἐκ θέ
σεως ἰσχύος ἀντιδιαπραγματευομένων.
Ἄς ρίξει κάποιος μιά ματιά σέ ὅλο αὐτό τό θλιβερό σήριαλ τῶν
ἀενάως ἐπαναλαμβανομένων Ecofin, Eurogroup, τηλεδιασκέψεων τῶν
ἁρμοδίων - ὁμολόγων ὑπουργῶν, καί θά καταλάβει ὅτι ἡ λεγόμενη δια
πραγμάτευση ἀκολουθεῖ εὔγλωττα τήν προηγηθεῖσα δυναμική τῆς δια
μορφώσεως τοῦ ἐμπράγματου συσ χετισμοῦ δυνάμεων στό οἰκονομικό
ἐπίπεδο. Εἶναι αὐτός ὁ σαφής καί ἀπροκάλυπτος συσχετισμός πού
ἐπιβάλλει τήν δυναμική του, καί αὐτός πού ὑποβάλλει μόνο τά ὅρια
τοῦ πραγματικά “ἀνωτέρου” καί κατισχύσαντος.
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3. «Ὑπάρχει περισσότερος πληθυσμός στήν Εὐρώπη ἀπό ὅ,τι
ὑπῆρχε στό παρελθόν, καί τό πλῆθος του ἔχει δημιουργήσει ἀρκετά νέα
προβλήματα γιά τήν Εὐρωπαϊκή κοινωνία - προβλήματα ἐφοδιασμοῦ
τροφίμων, οἰκονομικῆς πολιτικῆς, δημοσιοοικονομικά καί ἄμυνας.
Ἄν τά σύγχρονα τεχνολογικά ἐπιτεύγματα ἀξιοποιηθοῦν, οἱ ἤπειροι
ἀναπόφευκτα θά ’ρθοῦν πιό κοντά. Ἐν τῷ μεταξύ Εὐρωπαϊκοί λαοί
συνειδητοποιοῦν ὅλο καί περισσότερο καί μέ μεγαλύτερη σαφή
νεια ὅτι πολλά ἀπό τά ζητήματα πού μᾶς χωρίζουν εἶναι ἁπλές
οἰκογενειακές διαμάχες, σέ σύγκριση μέ τά μεγάλα προβλήματα
πού σήμερα χρειάζεται νά ἐπιλυθοῦν μεταξύ τῶν ἠπείρων».
Ἔλεγε, λοιπόν, ὁ Joseph Goebbels ὅτι ἡ κατάλληλη ἀξιοποίηση
τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων θά φέρει τίς χῶρες, τίς ἠπείρους πιό
κοντά καί στό τέλος μάλιστα θά ὁδηγηθοῦν οἱ Εὐρωπαϊκοί λαοί νά
συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ διαφορές πού ὑφίστανται μεταξύ τους εἶναι
ἁπλές οἰκογενειακές διαμάχες, ὅταν συγκριθοῦν μέ τήν δυναμική
καί τό μέγεθος τῶν προβλημάτων πού ἀπαιτεῖται νά ἐπιλυθοῦν. Τί
ἰσχυρίζεται οὐσιαστικά ὁ Γκαῖμπελς; Ὅτι τό πλαίσιο ἐπιλύσεως τῶν
προβλημάτων αὐτῶν, καθώς καί ὁ φορέας πού τά διευθετεῖ καί τά
ἐπιλύει ἀλλά καί τά ταξιθετεῖ σέ μιά νέα ἀνάταξη μέσα στή ρέουσα
πραγματικότητα, εἶναι ἀποκλειστικά ἡ Γερμανία! Αὐτοί εἶναι ἐπίσης
πού τό διαπιστώνουν γιά τούς μή Γερμανούς.
Εἶναι σάν νά λέει: Ἑπομένως θά τά πράξουμε ὅλα γιά σᾶς, ἐμεῖς!
Τώρα, ἡ ἐπιλογ ή πού σᾶς μένει, εἶναι ἤ ἡ πλήρης ἀπορρόφησή σας ἀπό
τήν δική μας πραγματικότητα πού ἐμεῖς τήν διαμορφώνουμε, ἤ (ἐφ’
ὅσον δέν ἐπιθυμεῖτε) ἡ πλήρης ἐξολόθρευσή σας καί ὁ ἀφανισμός σας
ἀπό τό προσκήνιο τῆς Ἱστορίας! Μόνο πού οἱ σημερινοί Εὐρωπαϊστές
τά καταφέρνουν καλύτερα.
4. «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι σέ 50 χρόνια οἱ ἄνθρωποι δέν θά σκέφ
τονται πλέον μέ ὅρους Κρατῶν. Πολλά ἀπό τά σημερινά προβλήματα
θά ἔχουν περάσει στήν ἀφάνεια καί θά ἔχουν ἀπομείνει ἐλάχιστα
ἀπ’ αὐτά... Ἀκριβῶς ὅπως κανένα μέλος μιᾶς οἰκογένειας δέν ἔχει
τό δικαίωμα νά διαταράξει τήν εἰρήνη της γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς,
κατά τόν ἴδιο τρόπο κανένα Εὐρωπαϊκό ἔθνος δέν ἐπιτρέπεται νά
σταθεῖ μακροπρόθεσμα ἐμπόδιο στό δρόμο τῆς γενικῆς διαδικασίας
ὀργάνωσης»!
Μάλιστα! Ἐάν παρουσιαζόταν τό κείμενο αὐτό καί δή ἡ τελευταία
παράγραφος, χωρίς νά ἀναφέρεται ὁ συγγραφέας του καί τό πότε
γράφτηκε, τότε θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς μετά βεβαιότητος ὅτι
γράφηκε τήν δεκαετία τοῦ 90. Ἤδη ἀπό τό 1940 ὁ Ναζί ὑπουργός
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Προπαγάνδας εἶχε συλλάβει τόν ρόλο τῶν λαῶν πού ἀνήκουν σέ
«μικρά» ἔθνη. Ἡ σημειολογία τῆς ἀναφορᾶς του ἔχει σημασία. Γράφει
γιά «ἐπί μέρους λαούς», καί ὅτι δέν πρέπει νά πιστέψει κανείς ὅτι θά
τούς καταπνίξουν οἱ Γερμανοί! Τό κυρίαρχο ψεῦδος, ἔτσι εἶναι! Ὅταν
βυσσοδομεῖ, ὅταν ὑβρίζει, ὅταν γαυριᾶ, ὅταν ἐπαίρεται γιά τόν ἑαυτό
του, ἐκείνην ἀκριβῶς τήν στιγμή τονίζει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπό αὐτό
πού εἶναι! Λέει δηλαδή ὅτι δέν πρόκειται νά καταπνίξει κανέναν! Ἀρκεῖ
βεβαίως ἡ ἀντίληψη τοῦ «μικροῦ» ἔθνους περί τῆς ἐλευθερίας του
νά εἶναι ἐναρμονισμένη μέ τά σημερινά δεδομένα καί ζητήματα τῆς
ἀποδοτικότητας καί τῶν προοπτικῶν! Ἔτσι! τόσο ἁπλᾶ, τόσο ξεκάθαρα.
Ἐμεῖς (οἱ Γερμανοί) de facto ὁρίζουμε τό πλαίσιο τῶν δεδομένων,
ἐμεῖς (οἱ Γερμανοί) de facto θέτουμε τά ζητήματα, ἀλλά ἐσεῖς λαοί
τῶν «μικρῶν» ἐθνῶν καλεῖσθε νά ἐναρμονισθεῖτε μέ τίς ἐπιταγές
καί τίς ἀναγκαιότητες αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν προοπτικῶν καί τῶν
ζητημάτων. Ἐσεῖς ἀποκλείεται νά ὁρίζετε ἀναγκαιότητες καί ζητήματα
γιά τούς ἑαυτούς σας. Ἐάν δέν ὑπάρξει αὐτή ἡ «ἐναρμόνιση» καί ἡ
«προσαρμογή» σας μέ αὐτά τά «ζητήματα» καί μέ αὐτά τά «δεδομένα»,
ἐμεῖς θά εἴμαστε ὁ καταλυτικός ἐπεμβασίας, ὁ καίριος ἐναρμονιστής…
Τότε τό 1939-1945 ἦταν ἡ «σιδηρᾶ» ἐπιβολή τῆς μηχανοκίνητης ὕβρεως,
τώρα εἶναι τό δηλητηριῶδες κοκτέϊλ νεομερκαντιλισμοῦ καί παγκοσμιο
ποιημένου νεοφιλελευθερισμοῦ. Τό διακύβευμα, ὅμως, εἶναι πάντοτε τό
ἴδιο: ἡ προσαρμογή μέ τά δεδομένα καί τά ζητήματα τῆς νέας πραγμα
τικότητας. Ἐάν δέν τό πράξετε, θά ὑποστεῖτε τήν ἀναγκαιότητα αὐτῆς
τῆς ἐναρμόνισης. Δαρβινικῷ τῷ δικαιώματι ἀποφαίνονται ὅτι ἤ θά
προσαρμοσθεῖτε, ἤ θά ἐξαερωθεῖτε!
5. «Οἱ λαοί πού ἔχουν προσαρμοστεῖ ἤ πρόκειται νά προσαρμοστοῦν στήν ἀναδιοργάνωση αὐτή θά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦν ἄν τό
κάνουν πραγματικά μέ καλή θέληση καί εἰλικρίνεια ἤ ἄν ἀπό μέσα
τους ἀντιστέκονται. Ὅποιο ἀπό τά δύο κι ἄν κάνουν, στήν πράξη
δέν ἔχει καμία διαφορά»
Τρομερά εὔγλωττος ὁ Joseph Goebbels! Δέν τόν νοιάζουν τά πραγμα
τικά αἰσθήματα τῶν λαῶν. Δέν ἐνδιαφέρεται γιά αὐτά. “Διάρα τσακιστή”
δέν δίνει γι’ αὐτά. Ἔτσι συμβαίνει καί σήμερα. Ὁ πραγματικά ἐπικυ
ρίαρχος τῆς Χώρας μας, δηλαδή τό Γερμανικό Διευθυντήριο, δέν ἐνδιαφέ
ρεται γιά τά πραγματικά αἰσθήματα τοῦ καταπονούμενου Ἑλληνικοῦ
λαοῦ. Σημασία ἔχει ἡ μέ οἱονδήποτε τρόπο ἐπιβολή καί κατίσχυση τοῦ
δικοῦ του θελήματος καί τῶν δικῶν του ἀναγκαιοτήτων. Ἐκ τῶν πραγ
μάτων ὁ Ἑλληνικός λαός μόνο ὡς παρακολούθημα καί παράρτημα καί
«πεδίον κυριαρχίας» λογίζεται. Μπορεῖ καί νά μισεῖ τούς δυνάστες του.
Καμιά σημασία δέν ἔχει γιά τό Γερμανικό Διευθυντήριο. Ὅταν πατᾶς
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τό σκουλήκι, εἴτε κινούμενο εἴτε ἀκίνητο δέν ἔχει καμιά σημασία. Γιά τό
Γερμανικό Διευθυντήριο σκουλήκια εἴμαστε ὁ Ἑλληνικός λαός!
6. «Τώρα ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι ὅταν δέν μπορεῖς νά κάνεις
τίποτα γιά νά ἀλλάξεις μιά κατάσταση πραγμάτων καί εἶσαι
ὑποχρεωμένος νά ἀντιμετωπίσεις τά μειονεκτήματα πού χωρίς
ἀμφιβολία ὑπάρχουν, θά ἦταν ἀνόητο νά μήν ἐπωφεληθεῖς ἀπό τά
πλεονεκτήματά της.»
Τώρα ὠμά καί καθαρά ἀπευθύνεται ὁ Goebbels στό ἔνστικτο αὐτο
συντήρησης τῶν στοχευμένων δούλων καί ὑποτακτικῶν. Εἶναι σά νά
λέει:
“Δεν μπορεῖς πού δέν μπορεῖς νά κάνεις τίποτα γιά νά ἀποτινάξεις
τήν θανάσιμη ἐπικυριαρχία μου, πού ἀσκῶ
πάνω σου! Γιατί δέν ἐπωφελεῖσαι ἀπό αὐτήν
βρέ παιδί μου; Φρόντισε νά ἐνταχθεῖς στήν
φροντίδα καί στήν ἀγκάλη τῶν πλεονεκτημάτων
τῆς ἐπιβολῆς μου!!! Συνεργάσου, ἄκου με,
νιῶσε τά πλεονεκτήματά μου, καταργήσου,
ἄς ἐνταχθεῖς στήν ἐπικράτεια τῆς κυριαρχίας
μου. Ἀλλά νά ξέρεις! Θά εἶσαι πάντοτε παρίας,
κι ὅσο καί ἄν βαυκαλίζεσαι νά μοῦ μοιάζεις,
τόσο πιό πολύ θά σοῦ “τρίβω στήν μούρη” ὅτι
δέν εἶσαι καθόλου ἕνας ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά τό
ξένο σῶμα πού καθ’ αὐτό εἶναι σάν νά μήν
ὑπάρχει”!
Διαχρονικό το ὄνειρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ράϊχ! Ἐπεκτείνει διαρκῶς
τήν ἐπικράτεια τῆς ἰσχύος της. Στόχος ἡ καθυπόταξη τῶν ἀλλοτρίων
ἐπικρατειῶν στό συμφέρον τῶν δικῶν της γεωπολιτικῶν ἐπιταγῶν καί
νεομερκαντιλιστικῶν σκοπιμοτήτων. Ἁπλῶς μεταλλάσσονται οἱ διαδι
κασίες ἐπιτεύξεως καί ἡ μεθοδολογία τῆς ἐπιβολῆς.
Τώρα –γιά νά τό ποῦμε πιό ἁπλᾶ– προσφέρονται ἄλλα “ὅπλα”,
δημοκρατικοφανῆ καί καθαρά νεωτερικά. Ἡ ψευδεπίγραφη καί δια
μεσολαβημένη “δημοκρατία” καθώς καί ὁ ἐκσυγχρονισμός, πού
προσαρμόζει καί συναρμόζει τά πάντα στό κυρίαρχο ψεῦδος, ἐπιτελοῦν
πιό ἀποτελεσματικά τόν στόχο τους. Δέν ὑπάρχει ἀνάγκη γιά μιά νέα
1η Σεπτεμβρίου τοῦ 1939 πιά. Τό Δ΄ Ράϊχ ἔχει γιά τά καλά βρεῖ τόν
δρόμο του!
							
							

Βασίλης Π. Μακρῆς
Μεταλλειολόγος
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Δημοκρατική … Φενάκη!
υχνά διατυμπανίζεται ὅτι αὐτό ἤ τό τάδε πού εἰπώθηκε ἤ πράχθηκε εἶναι
«ἀντιδημοκρατικό», ὅτι «σφετερίζεται ὁ δημοκρατικός ἱστός» κι ἄλλες
παχυλές ἐκφράσεις. Οἱ νέοι διδάσκονται τυποποιημένη γνώση γιά τήν εἰσαγωγή
τους στήν Γ/βάθμια ἐκπαίδευση ἔχοντας στήν πλειοψηφία τους ἐμπεδώσει ὅτι
εἶναι «γεννήτορες τῆς Δημοκρατίας» στή χώρα τους καί περήφανοι, ὀφείλουν
νά μεταλαμπαδεύουν τά δημοκρατικά ἰδεώδη πού πηγάζουν ἀπό τό ἔνδοξο
ἀρχαιοελληνικό παρελθόν. Μικρότεροι καί μεγαλύτεροι σαστίζουμε γιατί δέν
ὑπάρχει ἴχνος DNA ἀπό τό ἐθνικό μας παρελθόν. Ἔτσι, αὐτοεξαπατώμενοι
ἀπό τήν ἱστορική παραχάραξη καί τήν ἀπώλεια τῆς ἱστορικῆς μνήμης
στρουθοκαμηλίζουμε ἀποδεχόμενοι τίς κάλπικες αὐτές φράσεις καί ἐνισχύουμε
εἴτε τά συμπλέγματα κατωτερότητας, νιώθοντας εὐθύνη γιά τό (δῆθεν)
«δημοκρατικό μεγαλεῖο» πού χάθηκε, εἴτε τά συμπλέγματα ἀνωτερότητας
γιά τούς ἀρχομανεῖς καί πολιτικούς ἀμοραλιστές - ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων
– πού σπεύδουν νά ἀναβιώσουν τά … ἀναβίωτα(!) περί … Δημοκρατίας. Δέν
εἶναι ἐπί τοῦ παρόντος νά μεταφερθοῦν αὐτούσια ἀποσπάσματα ἀπό τά ἔργα
τοῦ Πλάτωνα καί τοῦ Ἀριστοτέλη (γιά νά μή καταχραστῶ τίς σελίδες τοῦ
περιοδικοῦ) ἀλλά νά μεταφέρω τήν ἑρμηνεία κάποιων σημείων πού ἀφοροῦν
στό πολίτευμα, τό ὁποῖο ἐμεῖς θρηνοῦμε σήμερα στό ἐπιτάφιο ἐπίγραμμά της·
τή Δημοκρατία!
Ὁ Πλάτωνας στήν «Πολιτεία» του κάνει λόγο γιά τό ἀνάπηρο πολίτευμα
τῆς Δημοκρατίας!
«Οἱ κηφῆνες διαρκῶς αὐξάνονται, ἐπειδή οἱ ὀλιγαρχικοί εὐννοοῦν τή
διασπάθιση τῆς πατρικῆς περιουσίας τῶν ἀπόρων, γιά νά πλουτίζουν οἱ ἴδιοι.
Ὅταν οἱ κηφῆνες συνειδητοποιήσουν τή δύναμή τους, ἀνατρέπουν τήν ὁλιγαρχία
κι ἐγκαθιστοῦν ἕνα ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ, τή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ἐδῶ,
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ: ὁ καθένας πράττει καί ἰσχυρίζεται ὅ,τι
θέλει, ζῶντας ὅπως θέλει. Τά ἀξιώματα μοιράζονται μέ κλῆρο, ὥστε νά δίνεται
ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ πολῖτες εἶναι ἴσοι. Οἱ δάσκαλοι φοβοῦνται καί κολακεύουν
τούς μαθητές, οἱ γέροντες συμπεριφέρονται σάν νά εἶναι νέοι, ἀκόμη καί τά ζῶα
ὠθοῦν τούς ἀνθρώπους ἔξω ἀπό τό δρόμο τους».

Σ

Ἡ τυραννίδα, κατάληξη τῆς Δημοκρατίας
«Ἡ ἀσυδοσία τῆς Δημοκρατίας ὁδηγεῖ στήν ἀναρχία, ἐνῶ μέσα στήν
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πόλη δημιουργεῖται πόλωση: ἀπό τή μία εἶναι οἱ ἄπληστοι ὀλιγαρχικοί καί ἀπό
τήν ἄλλη οἱ ἄκεντροι κηφῆνες (οἱ φτωχοί), πού ἔχουν ὡστόσο γιά προστάτες
τους τούς ΚΗΦΗΝΕΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙ(!). Ὅταν, λοιπόν, ὁ κακοῦργος
κηφήνας ἀναλάβει μέ τή βοήθεια τοῦ Δήμου τήν Ἐξουσία, ἐγκαθιστᾶ τήν
Τυραννίδα. Ἔτσι, ὡς τύραννος ξεχνᾶ τίς ὑποσχέσεις του πρός τούς φτωχούς
γιά ἀναδιανομή τοῦ πλούτου, κηρύττει πολέμους γιά νά ἀποσπᾶ τό λαό ἀπό τά
προβλήματά του καί καταδιώκει τούς ἐπιφανεῖς πολῖτες. Γιά νά προστατευτεῖ
ἀπό τούς ἀγανακτισμένους καί ἐλευθερόφρονες, συγκροτεῖ σωματοφυλακή
ἀπό ἀπελεύθερους. Ὁ τυραννικός ἄνθρωπος πλαισιώνεται ἀπό σμῆνος ἡδονῶν,
κλέβει, συκοφαντεῖ, διαπράττει κάθε εἴδους ἀνοσιούργημα».
Ὁ μεγάλος Ἀριστοτέλης, μαθητής τοῦ Πλάτωνα καί δάσκαλος τοῦ Μ.
Ἀλεξάνδρου, στά «Πολιτικά »του δίνει τή γενική διάκριση τῶν πολιτευμάτων
σέ δύο κατηγορίες· σέ ὀρθά καί στίς παρεκβάσεις – παρεκκλίσεις ἀπό τά ὀρθά:
Ὀρθά πολιτεύματα
1. Βασιλεία: κυβερνάει ἕνας (μοναρχία) ἐνῶ στόχος εἶναι τό κοινό συμφέρον
2. Ἀριστοκρατία: κυβερνοῦν οἱ λίγοι «ἄριστοι» μέ βάση τήν παιδεία, τή
μόρφωσή τους, ἡ ὁποία ἦταν σύμφωνη μέ τόν νόμο («ὑπό τοῦ νόμου κειμένῃ»)
Στόχος τους τό συλλογικό συμφέρον, τό ὁποῖο ἀπέβλεπε σέ ὅ, τι εἶναι ἄριστο γιά
τήν πόλη καί τά μέλη της.
3. Πολιτεία: κυβερνᾶ ὁ λαός μέ στόχο τό κοινό συμφέρον. Ἡ λέξη «Πολιτεία»
σημαίνει «πολίτευμα», τό ὁποῖο ἐξαίρεται ὡς τό κατεξοχήν πολίτευμα σέ
σύγκριση μέ ὅλα τά ἄλλα.
Παρεκκλίσεις (τῶν ὀρθῶν):
1. Τυραννίδα: κυβερνᾶ ἕνας (μοναρχία) ἐνῶ στόχος του εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τοῦ
προσωπικοῦ κέρδους.
2. Ὀλιγαρχία: κυβερνοῦν οἱ λίγοι καί στόχος τους εἶναι τό συμφέρον τῶν
«ὀλίγων» - πλουσίων.
3. Δημοκρατία: • Κυβερνᾶ ὁ λαός. • Στόχος τό συμφέρον τῶν ἀπόρων.
•Θεωρεῖται παρέκκλιση τῆς «Πολιτείας», ἀφοῦ εἶναι τό πολίτευμα πού
ἀποβλέπει στό μερικό συμφέρον, στό συμφέρον τῶν ἀπόρων καί ὄχι στό κοινό
καλό(!)
Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἔργου του ὁ Ἀριστοτέλης καταγράφει τή δημοκρατία
καί τά εἴδη της (ξεκινῶντας ἀπό τήν παρουσίαση τῆς «καλύτερης» μορφῆς καί
καταλήγοντας στή χειρότερη):
1) Ἡ δημοκρατία πού ὑλοποιεῖ τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας: φτωχοί καί πλούσιοι
ἔχουν τά ἴδια δικαιώματα καί προνόμια συμμετέχοντας ἐξίσου στή διακυβέρνηση
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τοῦ κράτους.
2) Ἡ δημοκρατία στήν ὁποία τά ἀξιώματα λαμβάνονται μέ κριτήριο τήν
περιουσία, ἡ ὁποία δέν πρέπει νά εἶναι μεγάλη.
3) Ἡ δημοκρατία ὅπου ὑπέρτατη ἀρχή εἶναι ὁ νόμος, ὅλοι οἱ πολίτες μποροῦν
νά ἀναλάβουν ἀξιώματα ἀρκεῖ νά μήν ἔχουν νομικό κώλυμα.
4) Ἡ δημοκρατία ὅπου τά ἀξιώματα μποροῦν νά λάβουν ὅλοι οἱ πολίτες, μέ
ὑπέρτατ η ἀρχή καί ἐδῶ ὁ νόμος (παραλλαγή τῆς προηγούμενης).
5) Ἡ δημοκρατία στήν ὁποία ἰσχύουν ὅλα τά προηγούμενα, ἀλλά ὑπέρτατη ἀρχή
εἶναι ὁ λαός πού κυβερνάει μέ ψηφίσματα ὑπό τήν ἐπίδραση τῶν δημαγωγῶν».
Τά «ψηφίσματα», ἦσαν οἱ ἀποφάσεις τοῦ λαοῦ στήν ἐκκλησία τοῦ Δήμου,
οἱ ὁποῖες εἶχαν μεγαλύτερη ἰσχύ ἀπό τό νόμο τοῦ κράτους! Οἱ «δημαγωγοί»
(δῆμος + ἄγω) ἀρχικά σήμαιναν τόν «ἡγέτη», ἀλλά μετά τό θάνατο τοῦ Περικλῆ
τό 429 π.Χ. καί μετέπειτα, στά χρόνια τοῦ Ἀριστοτέλη, ἡ λέξη ταὐτίζεται μέ τούς
λαϊκιστές πολιτικούς.
Εἶναι σαφές ὅτι ἡ παρέκκλιση τοῦ ἰδανικοῦ πολιτεύματος τῆς «Πολιτείας»
εἶναι ἡ καρικατούρα τῆς Δημοκρατίας, πού τόσο παλεύουν λαοί καί ἄρχοντες νά τή
διατηρήσουν! Ἀγνοοῦμε ἤ δέ θέλουμε νά δοῦμε τήν ἀλήθεια; Πόσα «ψηφίσματα»
σέ μιά βραδιά κατέλυσαν καί καταλύουν τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, … τά
ἀτομικά–πολιτικά, οἰκονομικά καί κοινωνικά μας δικαιώματα; Ἄν πάσχουμε οἱ
μεγαλύτεροι ἀπό μαζοχισμό, τί φταῖνε τά παιδιά νά πληρώνουν τίς ἐπιπτώσεις
τοῦ ἄκριτου καί ἄναδρου κομφορμισμοῦ μας στους αἱρετούς ἐκπροσώπους τῆς
… Δημοκρατίας;
Κατά καιρούς ἔχουν γραφεῖ ἀξιόλογα ἄρθρα ἐντός καί ἐκτός τοῦ περιοδικοῦ
αὐτοῦ γιά τήν πολιτική ζωή πού ταυτίζεται μέ τήν ποιμαντική. Ὡστόσο, ἀρεσκόμαστε ν’ ἀκοῦμε καί ὄχι νά ὑπακοῦμε σέ λογικά καί ἠθικά μηνύματα· οἱ πένες
τῶν λιγοστῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων στεγνώνουν, ὁ λόγος γίνεται κοφτός,
τεμαχισμένος ἀλλά ἡ Ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μας εἶναι ΠΑΝΤΟΥ γύρω μας κι
ἐμεῖς … ΠΟΥΘΕΝΑ!
Ἄν τά βλέπω ἐγώ πεσσιμιστικά, ζητῶ τήν ἐπιείκιά σας, δανειζόμενη τά
διαχρονικά καί ἐπίκαιρα λόγια τοῦ Μακρυγιάννη: «ἄν εἶμαι στραβός καί ἡ
πατρίδα μου εἶναι καλά, μέ θρέφει· ἄν εἶναι ἡ πατρίδα μου ἀχαμνά, δέκα μάτια νά
‘χω, στραβός θανά’μαι»!
						
Ὑποσημειώσεις:
						
1. «Πολιτικά», Γ 7, 1-3/5
2. «Πολιτικά», Δ4, 22-26
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Εὐσταθία Τσιότσιου
Φιλόλογος

Η ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ
τή συνέχεια τοῦ ἐξαιρετικοῦ δημοσιεύματος τῆς σεβαστῆς
Πρεσβυτέρας μέ ἀφορμή τό Δημοψήφισμα τῆς Σκωτίας «Τί κάνει
ἕνα λαό νά ἀκυρώσει τή ζωή τῶν προγόνων του;» πού δημοσιεύθηκε
στό τεῦχος Ὀκτωβρίου τῆς Ἐνοριακῆς Εὐλογίας, διατυπώνω κάποιες
σκέψεις σχετικά μέ τίς ὁμοιότητες πού ὑπάρχουν στούς Σκωτσέζους
καί στούς Ἕλληνες.
Οἱ Σκωτσέζοι, ὅπως καί οἱ Ἕλληνες, διακρίνονται γιά τήν
παρορμητικότητά τους καί γιά τήν εὐκολία πού ἔχουν νά ἀκυρώνουν
τούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες τῶν συμπατριωτῶν τους, πού
θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία, τή δημοκρατία καί τήν ἀπελευθέρωση
ἀπό τά δεσμά τῶν ἑκάστοτε κατακτητῶν τους.
Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν καταστάσεων εἶναι οἱ θλιβερές
εἰκόνες πού ζοῦμε ὅλοι μας καί αὐτά πού διαδραματίζονται στήν
καθημερινότητά μας. Ὅταν λοιπόν ἡ μνήμη ἑνός λαοῦ εἶναι «κοντή»,
ἀποτέλεσμα δέν εἶναι μόνον ἡ οἰκονομική κρίση, ἀλλά καί ἡ βαθιά
ἠθική καί κοινωνική κρίση, ἡ ψυχολογική κρίση, τό ἔλλειμμα ἀξιῶν καί
ἐπικοινωνίας καί ἡ πλήρης ὑποκατάσταση τῆς ἀνθρώπινης ἐπαφῆς ἀπό
τήν τεχνολογία καί τά μέσα «κοινωνικῆς δικτύωσης», Facebook κλπ.
Ἐδῶ θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι δέν θά πρέπει νά τονισθεῖ ἡ
ὑποβάθμιση τῶν θετικῶν σημείων τῆς τεχνολογικῆς ἐξέλιξης ὑπό τήν
προϋπόθεση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ὑποταχθεῖ ὁλοκληρωτικά σ’
αὐτήν.
Καί εἶναι βέβαιο ὅτι λαοί πού ξεχνοῦν τήν ἱστορία τους θά ὑποστοῦν
ἀκόμη μεγαλύτερα δεινά καί καταστροφές ὅπως ἔχει ἀποδείξει
περίτρανα ἡ Ἱστορία.
Ἡ ἐντύπωση πού δίνουν οἱ Ἕλληνες ὑπάρχει σάν ὅρος στήν
Ψυχολογία ὡς ἡ «μαθημένη ἀβοηθητότητα», τό “learned helplessness”,
πού τό διατύπωσε ὁ Seligman ὅπου, ἐνῶ τό πειραματόζωο ἀντιδρᾶ
ἀρχικά στά ἐπώδυνα ἐρεθίσματα, στό τέλος δέχεται χωρίς καμία
ἀντίσταση καί μέ κάθε παθητικότητα ὅ,τι τοῦ ἐπιβάλλουν.
Ἡ διαφορά ὅμως ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς Σκωτσέζους
εἶναι ὅτι ἔχουμε τήν πνευματική κληρονομιά τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
Μήπως εἶναι καιρός οἱ Χριστιανοί νά βγοῦν μπροστά, γιατί πάντα οἱ
ἐθνικοαπελευθερωτικοί ἀγῶνες τοῦ ἔθνους ξεκίνησαν ἀπό ἀνθρώπους
οἱ ὁποῖοι ἦταν θεόπνευστοι;

Σ

						
						

Χρῆστος Ἰστίκογλου
Ψυχίατρος

Εἰσάγεται ἐκπαιδευτικό σύστημα τό ὁποῖο ἀποσκοπεῖ νά ἐπιφέρει τό
τελειωτικό χτύπημα γιά τόν ἀφελληνισμό τῆς Παιδείας μας.

Ο Ο.Ο.Σ.Α.
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!
έ μιά σχετικά “περίεργη” ἔκθεση τῆς Pearson, ἡ ὁποία γράφτηκε ἀπό
τό Economist Intelligence Unit, εἶναι τό ἀποτέλεσμα μιᾶς ποσοτικῆς
καί ποιοτικῆς ἀνάλυσης μέ τίτλο “The Learning Curve” [http://thelearningcurve.pearson.com/reports/the-learning-curve-report-2014] καί ἀφορᾶ
στίς ἐπιδόσεις πού παρουσιάζουν τά σχολικά ἐκπαιδευτικά συστήματα σέ
παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὡς ἐδῶ καλά. Τό “περίεργη” πού εἶπα ἀρχικά ἔγκειται
στό γεγονός ὅτι στόχος τῆς ἔκθεσης εἶναι νά συμβάλει στή χάραξη μιᾶς
ἀποτελεσματικῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία θά ἔχει τόσο οἰκονομικές,
ὅσο καί κοινωνικές συνέπειες. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἀξιολόγηση βασίζεται στίς
Ἀμερικανικές ἐκπαιδευτικές μελέτες TIMSS and PIRLS, καθώς καί σέ tests
τοῦ PISA, τοῦ διεθνοῦς προγράμματος τοῦ ΟΟΣΑ γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν
μαθητῶν.
Ἔτσι, μέ τά στατιστικά στοιχεῖα τῆς ἔρευνας αὐτῆς, τό ἐκπαιδευτικό
σύστημα τῆς Ἑλλάδος κατατάσσεται στήν τελευταία θέση στήν Εὐρώπη καί
στήν 33η στόν κόσμο! Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ χειρότερη ἀνάμεσα
στίς Εὐρωπαϊκές χῶρες στήν ἀξιολόγηση πού περιλαμβάνει 39 χῶρες καί
τήν περιοχή τοῦ Hong Kong, ἐνῶ παραμένει ἀμετάβλητη σέ σχέση μέ τήν
ἀξιολόγηση τοῦ ἴδιου Οἴκου τό 2013.
Πάντα μέ τήν ἴδια ἔρευνα - [http://thelearningcurve.pearson.com/index/
index-ranking]- τό καλύτερο ἐκπαιδευτικό σύστημα στόν κόσμο ἔχει ἡ Νότιος
Κορέα, ἐνῶ τό καλύτερο στήν Εὐρώπη ἡ Φινλανδία καί, ὅπως συμπεραίνει
ὁ John Fallon, γενικός διευθυντής τῆς Pearson, ἡ ἔρευνα αὐτή ἐπισημαίνει
τόν ἰσχυρό δεσμό ἀνάμεσα στά βελτιωμένα ἐπίπεδα ἐκπαίδευσης καί στήν
οἰκονομική ἀνάπτυξη.
Ἄν σᾶς φαίνομαι ὑπερβολικός, ἀκοῦστε τί δηλώνουν ὑπεύθυνα στελέχη
του ΟΟΣΑ, ἁρμόδιοι για τό συγκεκριμένο ζήτημα:
Ἡ Ἀνδρούλλα Βασιλείου, ἐπίτροπος ἁρμόδια γιά θέματα ἐκπαίδευσης,
πολιτ ισμοῦ, πολυγλωσσίας καί νεολαίας, δήλωσε: «Τά κράτη μέλη πρέπει νά
συνεχίσουν τό ἔργο τους μέ σκοπό τήν ἀντιμετώπιση τῶν χαμηλῶν ἐπιδόσεων
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στή σχολική ἐκπαίδευση, ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ, ὅτι οἱ νέοι θά ἔχουν τίς
ἱκανότητες πού χρειάζονται γιά νά ἐπιτύχουν στόν σύγχρονο κόσμο. Τά
ἀποτελέσματα μᾶς ὑπενθυμίζουν, ὅτι ἡ ἐπένδυση σέ ποιοτική ἐκπαίδευση
ἔχει θεμελιώδη σημασία γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης». Ἐξ οἰκείων τά βέλη!
Σέ ἀνάλογο πνεῦμα εἶναι καί οἱ δηλώσεις τοῦ ἀναπληρωτῆ Γ.Γ. τοῦ
ΟΟΣΑ Yves Camille Desire Leterme –ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἔχει διατελέσει
πρωθυπουργός τοῦ Βελγίου καί τῆς Flanders: «Σέ μιά παγκόσμια οἰκονομία, ἡ
ἐπιτυχία δέν μετρᾶται πλέον μέ βάση τά ἐθνικά πρότυπα καί μόνο, ἀλλά καί
μέ βάση τά ἐκπαιδευτικά συστήματα πού ὁδηγοῦν στίς καλύτερες ἐπιδόσεις.
Τά ἀποτελέσματα γιά τήν Ε.Ε. ὑπογραμμίζουν, ὅτι ὁ ρυθμός βελτίωσης
πρέπει νά ἐπιταχυνθεῖ, ὥστε τά κράτη μέλη νά μή φτάσουν νά ὑστεροῦν
ἔναντι ἄλλων οἰκονομιῶν».
Ἡ δική μου ἀνησυχία, λοιπόν, εἶναι πώς αὐτή ἡ ἔρευνα θά χρησιμοποιηθεῖ
μελλοντικά ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς χώρας μας γιά νά ἐφαρμόζει
μεθόδους καί ἐκπαιδευτικό σύστημα τό ὁποῖο θά ἀποσκοπεῖ νά ἐπιφέρει τό
τελειωτικό χτύπημα γιά τόν ἀφελληνισμό τῆς Παιδείας μας.
Εἶναι προφανής ἡ πρόθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά δημιουργήσει
μιά πανευρωπαϊκή πολιτισμική κουλτούρα καί νά ἐξαλείψει πλήρως κάθε τί
πού μαρτυρεῖ ἐθνικό χρῶμα. Ἦταν ἀναμενόμενο πώς δέν θά ἄφηνε τόν τομέα
τῆς Παιδείας χωρίς νά παρέμβει καί μάλιστα μέ τόν χειρότερο δυνατόν τρόπο.
Αὐτό πού σήμερα ἐπιδιώκει ἡ Ε.Ε. εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς γενιᾶς πού δέν θά
ἔχει δεσμούς μέ τίς ρίζες της, δέν θά γνωρίζει τήν ἔννοια ἐθνική ταυτότητα,
Θρησκεία, Παραδόσεις, γλώσσα, ἀλλά θά εἶναι μέτοχος μιᾶς πολυπολιτισμικῆς
πραγματικότητας, μιᾶς σύγχρονης Βαβέλ, ἑνός ἀνύπαρκτου …πολιτισμοῦ!
Ἀλήθεια, τί δουλειά ἔχει ὁ ΟΟΣΑ σέ θέματα ποῦ ἀφοροῦν στήν
ἐκπαίδευση; Ξέρετε ποιός εἶναι ὁ ΟΟΣΑ; Στά Ἀγγλικά ὀνομάζεται Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Μοιραία καί
λογικά προκύπτει τό ἐρώτημα: Πῶς ἕνας καθαρά –ὑποτίθεται– οἰκονομικός
ὀργανισμός ἀσχολεῖται μέ θέματα Παιδείας; Πολύ ἁπλᾶ! Τά πάντα εἶναι
πρόφαση καί πρόσχημα! Εἶναι κάτι ἀντίστοιχο μέ τήν National Geographic, πού, ὑποτίθεται, πώς εἶναι μιά γεωγραφική ἑταιρεία καί ὅμως κάνει
ντοκιμαντέρ καί προπαγάνδα σέ θρησκευτικά, ἱστορικά καί ἐθνικά ζητήματα!
Ὅπως βλέπετε ἡ μέθοδος τοῦ καμουφλάζ κυριαρχεῖ στή σημερινή παγκόσμια
πολιτική σκηνή! Τίποτε δέν εἶναι ὅπως φαίνεται!
Ἔτσι ἀκριβῶς γίνεται τό σύγχρονο παιδομάζωμα! Ἔτσι ἀκριβῶς ἐλπίζει
καί προσπαθεῖ ἡ Ε.Ε. νά φτιάξει τούς δικούς της γενίτσαρους!
Ὅσον ἀφορᾶ στό κομμάτι πού ἀφορᾶ στά PISA tests, ἀκαδημαϊκοί
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ἀπό ὅλο τόν κόσμο ἀπέστειλαν ἐνυπόγραφα ἐπιστολή πρός τόν Δρ. Andreas Schleicher, διευθυντή τοῦ προγράμματος Διεθνοῦς Ἀξιολόγησης
Μαθητῶν τοῦ Ο.Ο.Σ.Α., μέ τήν ὁποία ἐκφράζουν τή βαθιά τους ἀνησυχία
γιά τίς ἐπιπτώσεις τῶν tests PISA καί ἀπαιτοῦν τήν παύση τοὐλάχιστον
τοῦ ἑπόμενου γύρου τῶν tests, γιατί, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀρνητικῶν τους
συνεπειῶν εἶναι ἐπικίνδυνα καί γιατί παραβλέπουν «τή σωματική, ἠθική,
πολιτική καί καλλιτεχνική ἀνάπτυξη τῶν σπουδαστῶν» ἀποσκοπῶντας ὡς
οἰκονομικός Ὀργανισμός «στήν προετοιμασία τῶν νέων ἀνδρῶν καί γυναικῶν
γιά ἐπικερδῆ ἀπασχόληση», «μειώνοντας μέ αὐτόν τό τρόπο καί στενεύοντας
ἐπικίνδυνα συνολικά το ὅραμά μας σχετικά μέ τό τί εἶναι ἡ ἐκπαίδευση καί μέ
τό τί θά ἔπρεπε νά εἶναι» , ἀφοῦ «ὁ κύριος στόχος τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης
εἶναι νά προετοιμάσει τούς μαθητές γιά τή συμμετοχή τους στή δημοκρατική
αὐτοδιοίκηση, τήν ἠθική δράση καί γιά μιά ζωή προσωπικῆς ἀνάπτυξης,
ἐξέλιξης καί εὐημερίας».
Καί καταλήγουν οἱ Ἀκαδημαϊκοί : «Τό τί καί τό πῶς θά ἀξιολογήσουμε
τήν ἐκπαίδευση τῶν 15χρονων μαθητῶν θά πρέπει νά εἶναι τό θέμα
συζητήσεων μέ τήν ἐνεργή συμμετοχή ὅλων τῶν ὁμάδων αὐτῶν σέ τοπικό,
ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο… Σίγουρα ἀξίζουν μιά θέση στό τραπέζι,
ἀλλά τό ἴδιο δικαιοῦνται καί πολλές ἄλλες ὁμάδες: γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί,
διαχειριστές, ἡγέτες τῆς κοινότητας, φοιτητές, καθώς καί ἐπιστήμονες ἀπό
κλάδους ὅπως ἡ ἀνθρωπολογία, ἡ κοινωνιολογία, ἡ ἱστορία, ἡ φιλοσοφία,
ἡ γλωσσολογία, καθώς καί οἱ τέχνες καί οἱ ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες…
Μᾶς ἀνησυχεῖ βαθύτατα τό γεγονός ὅτι μετρῶντας καί προσδιορίζοντας
μιά μεγάλη ποικιλομορφία τῶν ἐκπαιδευτικῶν παραδόσεων καί πολιτισμῶν
χρησιμοποιῶντας ἕνα μεμονωμένο, στενόμυαλο, προκατειλημμένο κριτήριο
θά μποροῦσε, στό τέλος, νά κάνει ἀνεπανόρθωτη ζημιά στά σχολεῖα μας καί
στούς μαθητές μας»!
Ἐμμανουήλ Β. Βολουδάκης
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ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΘΗKΑΝ
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις μας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΣ:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
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ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
Κάτω Πατησίων
Τηλέφωνο:
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