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Ἐπιστρέφει ἡ Ἐποχή τοῦ Ἁγίου Παλαμᾶ «ἐν ἑτέρᾳ μορφῆ»

ΤΟ ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ
Η “ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ” ΕΠΙΣΤΗΜΗ!

Η

νέα χρονιά ἤδη ἦλθε! Δέν ἦλθε μόνη της, ἀκολουθῶντας μιά
φυσική ροή, ὅπως νομίζουν οἱ πολλοί, ἀλλά ἦλθε –ὅπως πάντοτε– διά τοῦ Χριστοῦ, χωρίς τόν Ὁποῖον δέν εἶναι δυνατόν νά γίνη
ποτέ τίποτα, οὔτε μεγάλο, οὔτε μικρό, οὔτε τό παραμικρόν! Ὁ Θεός
Λόγος εἶναι Ἐκεῖνος «δι’ οὗ (ὁ Θεός Πατήρ) καί τούς αἰῶνας ἐποίησεν» καί γι’ αὐτό ὁ Θεάνθρωπος Χριστός εἶναι Αὐτός πού «δεσπόζει τῶν ἐπουρανίων καί τῶν ἐπιγείων» καί προνοεῖ καί ἐλέγχει
καί διακρατεῖ καί κινεῖ μέ κάθε λεπτομέρεια τά σύμπαντα καί
ὄχι οἱ ἀνύπαρκτοι «φυσικοί νόμοι», πού τούς ἔχουν ἐφεύρει οἱ
ἄθεοι ἄνθρωποι, γιά νά πολεμήσουν μέ μανία τήν Ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ,
ἀντιτιθέμενοι ἀκόμη καί στήν ἐπιστήμη τους, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατον οἱ
ἄψυχες καί χωρίς νοῦν πέτρες νά ἔχουν νόμους καί, μάλιστα, νά τούς
…τηροῦν!
Αὐτός ὁ Δημιουργός Θεάνθρωπος Χριστός μας, μέ «τόν νέον
Ἑνιαυτόν τῆς χρηστότητός Του», μέ τή νέα χρονιά Του, προσφέρει
καί πάλι εὐκαιρίες σέ ὅλους μας γιά νά διορθώσουμε τά λάθη μας
καί, κυρίως, νά διορθώσουμε τήν πνευματική ὅρασή μας γιά νά βλέπουμε τηλαυγῶς καί ὄχι μυωπικῶς τήν ζωή τοῦ κόσμου, τήν ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καί τήν δική μας ζωή.
Μᾶς καλεῖ νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας στήν οὐσία τῆς πα
ρεκκλίσεώς μας, νά ἐντοπίσουμε τήν πραγματική αἰτία πού μᾶς ἔχει
χωρίσει ἀπό Ἐκεῖνον, τήν αἰτία πού μᾶς ἔχει στερήσει τό Πρόσωπό
Του καί ἔχουμε βυθισθεῖ στήν θλίψη καί στήν κατάθλιψη.
Χωρίς νά τό καταλάβουμε, χρόνο μέ τόν χρόνο, ἔχουμε καταντήσει καί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες «ὡς ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ», ἀφοῦ σκεπτόμεθα,
δογματίζουμε καί βηματίζουμε στή ζωή μας μέ ἑτεροδιδασκαλίες, πού
μᾶς δίδαξαν σάν Ὀρθόδοξες, ἐνῶ αὐτές δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ
τήν Ἀλήθεια.
Μέ τίς Προτεσταντικές ἑτεροδιδασκαλίες πού μᾶς ἐπέβαλαν
–θεωρητικά ἀλλά καί ἐμπράκτως– οἱ Βαυαροί κηδεμόνες τοῦ Ὀθωνα
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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καί κατακτητές τῆς Πατρίδος μας, ἀντικαταστήσαμε ἐδῶ καί διακόσια χρόνια τήν Θεολογία μέ τήν ψευδεπίγραφη Ἐπιστήμη, ὅπως στά
χρόνια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶχαν οἱ ἄνθρωποι ἀντικαταστήσει τήν Θεολογία μέ τήν Φιλοσοφία, παρασυρμένοι ἀπό τόν
«πρώϊμο Προτεσταντισμό», δηλαδή τόν Παπισμό.
Ὅπως τότε “σερνόταν” ἡ Θεολογία πίσω ἀπό τίς φαντασιώσεις
τῆς Φιλοσοφίας, ἔτσι καί σήμερα ‘‘σέρνεται’’ ἡ Θεολογία πίσω ἀπό τίς
φαντασιώσεις τῆς φερομένης ὡς Ἐπιστήμης. Τότε, ἄν δέν βρισκόταν
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς νά διακρίνη τήν παγίδα τοῦ Πονηροῦ,
πού ἐπιχειροῦσε, διά τῆς Φιλοσοφίας, τήν ἀθεοποίηση τῆς Θεολογίας
καί τῆς Πνευματικῆς ζωῆς καί νά ἀνακαλέση τούς θεολόγους στήν
τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, σήμερα δέν θά ὑπῆρχε Ἀληθινή Πίστη, ὅπως δέν ἔχει διασωθεῖ ἡ Ἀληθινή Πίστη σέ καμμιά ἄλλη μερίδα Χριστιανῶν, πού δέν ἀκολούθησαν τόν ἅγιον Παλαμᾶν, πλήν τῶν
Ὀρθοδόξων. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἔχουν διαστρέψει τήν Πίστη σέ ἐγκόσμια
ματαιότητα καί χυδαιότητα, φθάσαντες στίς μέρες μας καί στήν ἀθεοφοβία, μέ τό νά “ἱεροποιοῦν” μέ τελετουργικές ἱεροπραξίες(!) ἁμαρ
τίες, οἱ ὁποῖες –κατά τήν Ἁγία Γραφή– ἀποκληρώνουν τούς ἀνθρώ
πους ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἡ ἀμετανόητη πορνεία καί ἡ
ὁμοφυλοφιλία!
Σήμερα ποιός δεύτερος ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς θά ἀναφανῆ
γιά νά καταπολεμήση τήν ἐπανεμφάνιση («ἐν ἑτέρᾳ –βεβαίως– μορφῇ»),
τῆς δαιμονικῆς πανουργίας, πού μετασχημάτισε τήν ἀτελέσφορη στόν
αἰῶνα μας Φιλοσοφία, σέ φαντασιώδη ἐπιστήμη, καί τήν προβάλλει
στόν παγκόσμιο ὄχλο ὡς ὑπερτάτη θεότητα καί αὐθεντία;
Εἶναι ἀπίστευτο αὐτό πού παρατηρεῖται στόν Ὀρθόδοξο χῶρο:
Ἀπό τή μιά μεριά νά διδάσκουν Πανεπιστημιακοί θεολόγοι καθηγητές, τήν Θεολογία τοῦ Ἁγίου Παλαμᾶ καί, ἀπό τήν ἄλλη μεριά, νά
ἀδυνατοῦν νά ἀντιληφθοῦν τήν ἐπικαιρότητα πού ἔχει αὐτή ἡ Θεολογία σήμερα, ἐνῶ ἀρκεῖ γιά νά τό διαπιστώσουν, τό νά ἀντικαταστήσουν τήν λέξη «Φιλοσοφία» (πού ἀντικρούει στά ἀντιρρητικά
συγγράμματά του ὁ ἅγιος) μέ τήν λέξη «ἐπιστήμη», τήν φιλοσοφοῦσα
καί φαντασιωμένη “ἐπιστήμη”!
Εἶναι, ἀλήθεια, ἀκατανόητη αὐτή μας ἡ μονομέρεια, ἡ ὁποία ἐξηγεῖται μόνο, ἤ ὡς σκοπιμότητα, ἤ ὡς θεολογική μυωπία: Τονίζουμε,
δηλαδή, τήν Θεολογία τοῦ ἁγίου, ἀποκλειστικά ὡς πρός τήν «περί
διακρίσεως τῆς ἀπροσίτου Θείας Οὐσίας ἀπό τῶν μεθεκτῶν ἀκτίστων
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ», χωρίς νά συσχετίζουμε τήν Ἀληθινή αὐτήν
Θεολογία μέ τήν μάχη πού ἔδωσε ὁ ἅγιος Παλαμᾶς γιά τήν σαφῆ
διάκριση τῆς Θεολογίας ὡς Ἀποκαλύψεως Θεοῦ, ἀπό τήν ὑπο
κειμενική ψευδοαλήθεια τῆς Φιλοσοφίας ἤ, καί τό τραγικότερο,
νά ὑποστηρίζουν μερικοί ὅτι ἐπειδή ὁ ἅγιος Παλαμᾶς γνώριζε περισσότερη φιλοσοφία ἀπό τούς Βαρλααμῖτες, τούς κατετρόπωσε μέ τήν
βοήθεια τῆς Φιλοσοφίας!
Γι’ αὐτό, ἐπιτακτική ἀνάγκη εἶναι νά κατανοήσουμε –τοὐλάχιστον
αὐτήν τήν ἔσχατη γιά τό Ἔθνος καί τήν Ἐκκλησία μας ὥρα– τό πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, ὥστε νά ἀντιληφθοῦμε καί τά σχέδια τοῦ
Πονηροῦ καί νά πολεμήσουμε ἀποτελεσματικά τήν πανουργία του.
Βοηθητικό στήν προσπάθειά μας θά εἶναι νά ἀναλογισθοῦμε πώς
σέ ὅλες τίς ἐποχές φροντίζει ὁ Διάβολος μέσω τῆς Κοσμικῆς Ἐξου
σίας νά δεσπόζη ἕνα παγκόσμιο κοσμοείδωλο, ἀντίθετο ἀπό τήν Ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, στό ὁποῖο, ὡς ὑπερτάτη αὐθεντία καί ἀλήθεια
νά πιστεύουν καί νά στηρίζονται οἱ ἄνθρωποι καί αὐτό νά τό θεωροῦν
ἀναμφισβήτητο καί μοναδικά ἀποδεκτό. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ρίζωσε ὁ
Διάβολος στήν Ἱστορία τοῦ κόσμου καί κυβέρνησε τούς ἀνθρώπους
καί τούς κατέστρεψε, πρῶτα ψυχικά καί, κατόπιν, ὑλικά. Πρό Χριστοῦ, ὕψωνε ἄλλα κοσμοείδωλα, μετά Χριστόν, ἄλλα. Ἡ μόνη περίοδος πού τοῦ ξέφυγε ἀπό τά χέρια του ὁ ἀπόλυτος ἐξουσιασμός τῶν
ἀνθρώπων ἦταν ἡ Βυζαντινή χιλιετία καί ἰδιαιτέρως τά χρόνια τῶν
ἁγίων Αὐτοκρατόρων!
Στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Παλαμᾶ, παγκόσμιο κοσμοείδωλο ἦταν ἡ
Φιλοσοφία, παγκόσμια καί ἀναμφισβήτητη αὐθεντία(!), παρείσακτη
ἀπό τήν αἱρετική Δύση γιά νά ἀλλοιώση τό φρόνημα τοῦ Θεοῦ στίς
ψυχές τῶν ἀνθρώπων! Τέτοια νεφελώματα ἐπιλέγει σέ κάθε ἐποχή ὁ
Διάβολος καί τά καθιστᾶ παγκόσμιες αὐθεντίες, διότι μόνο μέσῳ
τῶν νεφελωμάτων καί τῶν συγκεχυμένων διατυπώσεων καί ὑποκειμενισμῶν μπορεῖ νά ἀχρηστεύση τήν λογική καί νά αἰχμαλωτίζη τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι στήν πλειοψηφία τους –σέ ἐποχές
πνευματικῆς παρακμῆς, ὅπως τότε– γίνονται ἀφελεῖς καί ἕτοιμοι νά
υἱοθετήσουν κάθε πλάνη, ἀλλά καί ὑπερβολικά καχύποπτοι στήν
ὑποδοχή καί στήν παραδοχή τῆς Ἀλήθειας!
Τότε πολέμησε ὁ ἅγιος καί κατέδειξε τήν οὐρανομήκη διαφορά
μεταξύ Φιλοσοφίας καί Θεολογίας, μεταξύ τῶν ἀνθρωπίνων ἰδιοτελειῶν καί αὐθαιρέτων στοχασμῶν καί τῆς Ἀποκεκαλυμμένης ἀπό τόν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Θεό Ἀληθείας.
Σήμερα, ὁ Διάβολος ἄλλαξε κοσμοείδωλο. Ἐπέλεξε τήν Ἐπιστήμη γιά νά γίνη ἡ συνισταμένη τῆς παγκόσμιας συμφωνίας, γιατί σ’
αὐτήν πλέον ἐπιδίδεται ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ στοχεύει
στήν προσωπική προβολή καί στόν κατεξουσιασμό τῶν ἀσθενεστέρων.
Γιά νά ἐπιτύχη αὐτός ὁ δαιμονικός σκοπός, φρόντισαν ὥστε νά ἀλλοιωθῆ ἡ ἐπιστήμη καί νά ἀναπτυχθῆ ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὡς παρακλάδι
τῆς πάλαι ποτέ Φιλοσοφίας, γιατί διαφορετικά δέν θά μποροῦσε νά
ὑπηρετήση τόν σκοπό τῆς ἐξαπατήσεως τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ σύγχρονη φαντασιώδης Ἐπιστήμη, κατώρθωσε μέ ἀπατηλό
τρόπο νά ὑποκαταστήση τήν Γνώση μέ τήν Πληροφορία, καταστρέ
φοντας τά σκαλοπάτια πού ὁδηγοῦν στή Γνώση, δηλαδή τά ἐρωτήματα, βομβαρδίζοντας ἀνελέητα τούς ἀνθρώπους μέ ὄγκους πληροφορίας ὥστε νά μήν ὑπάρξη δυνατότητα ἐκ μέρους τους νά διατυπώνουν
ἐρωτήματα! Ἡ ἀκατάπαυστη πληροφόρηση μέ ρυθμό ἐπεκτατικοῦ
βομβαρδισμοῦ, στρέφει συνεχῶς τόν ἀνθρώπινο νοῦ σέ περιοχές ψεύ
δους, εἰδικά ἐπιλεγμένες ἀπό «τόν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου», μέ
ἀποτέλεσμα, ἡ πλειοψηφία τῆς ἀνθρωπότητος νά ἔχη ὁδηγηθεῖ στήν
ἀθεΐα, χωρίς νά τό ἀντιληφθῆ, γιατί ἐκεῖ τήν ὁδηγοῦν οἱ φανταστικές
καί ἀναπόδεικτες θεωρίες, πού λανσάρονται ὡς τάχα ἐπιστημονικῶς
τεκμηριωμένες καί ἀποδεδειγμένες ἀλήθειες!
Ἄν γινόταν σήμερα μιά καταγραφή τῶν τάχα ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων, ἐκτός ἐκείνων πού ἔχουν στήν πράξη ἀποδειχθεῖ, θά
διαπιστώναμε πώς οὔτε τό 20% δέν ἀληθεύει, ἀφοῦ, ὄχι μόνο δέν
ἀποδεικνύονται, ἀλλά καί πρέπει κανείς νά καταργήση τόν νοῦν του
γιά νά τά ἀποδεχθῆ ὡς θεωρίες! Περιττό, βεβαίως, νά τονίσουμε πώς
ἐπιστημονικά δέν ἔχει ἐπαληθευθεῖ ἀπολύτως καμμιά θεωρία
ἀντιτιθεμένη στήν Ἁγία Γραφή, οὔτε καί πρόκειται νά ἐπαληθευθῆ στό μέλλον!
Πρέπει κάποτε ἐμεῖς οἱ πιστοί νά ἐπαναστατήσουμε πνευματικά,
ἀποδεικνύοντας τήν Πίστη μας καί μέ τήν ἀπόλυτη χρήση τοῦ νοός
μας, γιατί εἶναι προσταγή τοῦ Θεοῦ νά Τόν ἀγαπήσουμε καί «ἐξ ὅλης
τῆς διανοίας μας»! Ἄς ἀφήσουμε τήν φιλοσοφίζουσα θεολογία, πού
ἀποβλακώνει τόν ἄνθρωπο λέγοντάς του ὅτι μπορεῖ νά πιστεύη πραγ
ματικά στόν Θεό μόνο μέ τήν βρώμικη ἀπό τά πάθη καρδιά του, καί
ἄς “ξετινάξουμε” μέ λογικά (τοῦ Θεοῦ Λόγου) ἐρωτήματα τήν μεταμΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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φιεσμένη σέ Ἐπιστήμη φιλοσοφία τῆς ἀθεϊστικῆς σκοπιμότητος.
Ἡ τέχνη τοῦ Διαβόλου εἶναι νά ἀναμειγνύη ψήγματα ἀληθείας
μέσα σέ τόννους ψέμματα, ὥστε μέ τά ψήγματα ἀληθείας νά γίνεται
πιστευτός καί μέ τά ψέμματα νά ἀποπροσανατολίζη τούς ἀνθρώπους,
χωρίζοντάς τους ἀπό τόν Θεό.
Αὐτό ἐπαναλαμβάνει καί σήμερα μέ τήν παρουσιαζομένη ὡς Ἐπι
στήμη: Προσφέρει κάποιες ἐπιστημονικές ἀλήθειες, γιά νά κυριαρ
χήση στούς ἀνθρώπους, μέσω τοῦ κύρους πού θά ἔπρεπε νά ἔχη ἡ
Ἐπιστήμη –ἄν παρέμενε γνήσια– καί, ἐν συνεχείᾳ, ἀραδιάζει τόννους
φανταστικῶν καί παραλόγων θεωριῶν γιά νά ἐπιβάλη τό ψέμμα πώς
ὁ Θεός δέν ἔχει καμμιά σχέση, οὔτε μέ τήν Δημιουργία, οὔτε μέ τήν
πραγματικότητα!
Νά προσευχηθοῦμε νά ἀναστήση ὁ Θεός ἕνα δεύτερον ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, διότι σήμερα κινδυνεύουμε περισσότερο ἀπό τότε,
ἀφοῦ τά τεχνάσματα τοῦ Πονηροῦ εἶναι πιό ὕπουλα καί δυσδιάκριτα
ἀπό τά τότε. Νά θυμίσουμε πρωτίστως στούς θεολόγους μας, πού φαίνεται πώς τό ἔχουν ξεχάσει, ὅτι ὁ Θεός ἔκτισε τήν Ἐπιστήμη, γιατί
Αὐτός ἔκτισε τό Σύμπαν, ὁρατό καί ἀόρατο. Αὐτός ἔκτισε ὅλους
τούς κόσμους, ὁρατούς καί ἀοράτους. Ἡ Ἐπιστήμη ἔχει κτισθεῖ, ἐφ’
ὅσον ἀντικείμενο ὅλων τῶν κλάδων τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἡ κτισθεῖσα ἀπό τόν Θεό Δημιουργία. Συνεπῶς, ἡ πραγματική Ἐπιστήμη
δέν ἐφευρίσκεται, ἀλλά, ἤ ἐρευνᾶται καί κατανοεῖται, ἀπό ἀνθρώπους, πού σπουδάζουν καί μέ πόθο ἀληθοῦς γνώσεως ψηλαφοῦν τά
ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἤ ἀποκαλύπτεται, ὅπως καί ὅσο ἔχει ἀποκαλυφθεῖ
στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη ἀλλά καί σέ Ἁγίους τοῦ Θεοῦ
(μέχρι καί τῶν ἡμερῶν μας), πρᾶγμα πού ἡ Ἀκαδημαϊκή μας Θεολογία τό ἀρνεῖται, ἐπαναλαμβάνοντας τήν βλάσφημη διδασκαλία τοῦ
Λουθήρου ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή δέν εἶναι Ἐπιστημονικό Βιβλίο!
Δέν ἀντιλαμβάνονται οἱ θεολόγοι μας ὅτι ἡ θεωρία αὐτή, ὑπονοεῖ ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή δέν ἔχει καμμιά θεοπνευστία –ἀφοῦ μπορεῖ
νά τήν διαψεύδει ἡ Ἐπιστήμη– καί ὅτι ὁ Δημιουργός δέν ἔχει κανένα λόγο καί καμμιά ἁρμοδιότητα νά ἐξηγήση τό πῶς δημιούργησε,
οὔτε …νομιμοποιεῖται νά ἀποκαλύψη τό πῶς τῆς Δημιουργίας Του
σέ ὅποιον Αὐτός θέλει, ἄν αὐτός ὁ κάποιος εἶναι μόνο ἅγιος καί ὄχι
πανεπιστημιακός πτυχιοῦχος!
Τά ἴδια ἀκριβῶς κριτήρια μέ τόν Λούθηρο εἶχαν καί οἱ Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὅταν ζητοῦσαν τόν λόγο ἀπό τόν Χριστό ἐρωτῶντας
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Τον: «Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καί τίς σοί ἔδωκε τήν ἐξουσίαν
ταύτην;» ἤ, ὅταν τόν κατηγόρησαν ὅτι …βλασφημεῖ(!), γιατί, ἐνῶ εἶναι
ἄνθρωπος, «ποιεῖ ἑαυτόν Θεόν»!
Πῶς εἶναι δυνατόν, ἀφ’ ἑνός μέν νά ἀποκαλοῦμε τόν Θεό «πηγήν τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως» καί νά ἀποδεχόμεθα τά λόγια τῆς
Ἁγίας Γραφῆς ὅτι ἡ Ἀληθινή Σοφία «εἶναι ἄνωθεν κατερχομένη»
καί ὁποιαδήποτε ἄλλη εἶναι «ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης» καί,
ταυτόχρονα, νά ἀρνούμεθα ὁποιαδήποτε ἁρμοδιότητα τοῦ Θεοῦ στό
νά χορηγῆ ἀπ’ εὐθείας τήν Γνώση Του, ὅπου καί ὅπως Αὐτός θέλει;
Τό θέμα εἶναι τεράστιο. Μέ τό ἄρθρο μας αὐτό, στήν ἔναρξη
τοῦ νέου Ἔτους, τό θίξαμε μέ μεγαλύτερη σαφήνεια ἀπό ὅσο κάποιες
ἄλλες φορές, ἀλλά, βεβαίως, πολύ ἀπέχουμε ἀπό τό νά τό ἐξαντλήσουμε. Ἐλπίζουμε μόνο νά δοθῆ τό ἔναυσμα γιά μιά εὐρύτερη καί
βαθύτερη συζήτηση. Καί γι’ αὐτό, ζητοῦμε ὅλων σας τήν συμβολή καί
τήν συναντίληψη!		
Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά!
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Πρός τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες μας
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐπί 13 ὁλόκληρα χρόνια προσφέρουμε μέσω τοῦ περιοδικοῦ μας καί τῶν κειμένων του, τό
περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας καί τῆς ἀγάπης μας πρός ὅλους σας, γνωστούς καί
ἀγνώστους.
Ἀκόμη, φροντίσαμε μέχρι σήμερα, νά τυπώνεται τό περιοδικό μας μέ χρήματα πού προσφέρουν χορηγοί, πού ἔχουν τήν οἰκονομική δυνατότητα ἀλλά καί
τήν ἀγαπητική διάθεση γιά τή διάδοση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μήν ἐπιβαρύνονται οἱ ἀναγνῶστες μας καί νά τό λαμβάνουν δωρεάν. Ἐπί πλέον, ἐπιβαρυνθήκαμε καί τά ταχυδρομικά τέλη, τά ὁποῖα, σημειωτέον, εἶναι διπλάσια ἀπό
τό κόστος κάθε τεύχους!
Ὅμως, οἱ οἰκονομικές μας δυνατότητες μειώνονται καθημερινά γιά τούς
λόγους, πού ὅλοι πλέον γνωρίζουμε.
Παρακαλοῦμε, λοιπόν, θερμά, ἰδιαιτέρως ἐκείνους τούς ἀναγνῶστες μας,
πού λαμβάνουν ταχυδρομικῶς τό περιοδικό μας νά μή λησμονοῦν τήν δυσχερῆ
οἰκονομική μας θέση καί, ἄν ἔχουν τήν οἰκονομική δυνατότητα, νά ἐλαφρύνουν
τό δυσβάστακτο φορτίο μας τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν.
Γιά μᾶς, καί τό «δίλεπτόν της χήρας» εἶναι ὑπερπολύτιμο ὑλικῶς ἀλλά καί
μεγίστη ἠθική συμπαράσταση. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ!
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Πολύχρονη μαθητεία

Παρά τούς πόδας τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου

ταν ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σεραφείμ Τίκας κάλεσε
στό γραφεῖο του τόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο (ἐπανελθόντα ἀπό τήν
ἐκκλησιαστική καί ἐκπαιδευτική ὑπηρεσία του στήν Γερμανία), ἡ έντολή πού
τοῦ ἔδωσε ἦταν σαφής καί κοφτή· τοῦ εἶπε: –Ὅπως ξέρεις, π. Ἀντώνιε, ὁ καιρός πού ἡ Ἐκκλησία καλοῦσε τόν “χωροφύλακα” γιά νά τήν “προστατεύσει”
ἀπό τόν προσηλυτισμό τῶν χριστιανῶν μας στίς διάφορες αἱρέσεις, παρῆλθε
ἤδη........Ναί, π. Ἀντώνιε. Ἡ Ἐκκλησία μας
ἔχει ὅλο τό ὁπλοστάσιο, ὅλα τά πνευματικά ἐφόδια γιά ν’ ἀντιμετωπίσει τὶς ψευδοδιδασκαλίες τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων
καί προπαγανδῶν, παλαιῶν καί νεωτέρων.
Σοῦ παραχωρῶ, λοιπόν, ἕνα γραφεῖο καί μιά
γραμματέα, γιά ν’ ἀναλάβεις, ἀπό αὔριο, ἄν
εἶναι δυνατόν, αὐτό τό ἔργο.
Ἔτσι περίπου εἶπε ὁ Σεραφείμ. Ὁ π.
Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἀπεδέχθη προθύμως τήν τιμητική αὐτή πρόταση.

Ο

Ὁ π. Ἀντώνιος

ξεκινᾶ μέ ζῆλο καί σύστημα...
Σέ λίγες ἡμέρες ὁ πνευματικός του,
ἀρχιμανδρίτης τότε, μακαριστός Μελέτιος
Καλαμαρᾶς, τόν συμβούλευσε: –π. Ἀντώνιε,
τοῦ εἶπε, γιά τήν ἑδραία ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων αἱρέσεων καί τήν σχετική πρός αὐτές προπαγάνδα δέν πρέπει νά μένουμε μόνο στό “ἀντί–”, πρέπει οἱ συνεργάτες πού θά ἀναζητήσεις νά ξέρουν –καί νά ζοῦν!– οἱ ἴδιοι τήν
Πίστη μας.
Καί ὁ π. Ἀντώνιος ξεκίνησε ἀπό τότε τό σημαντικότατο καί ἀνεπανάληπτο ἔργο του, ὡς ἀκολούθως:
1. Δημιούργησε τό πολυετὲς Φροντιστήριο Ὀρθοδόξου Πίστεως, μέ
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ἀρχική ἕδρα τή μεγάλη αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, παρά τήν ἱερά Μονή Πετράκη.
2. Ἀναζήτησε συνεργάτες νά διδάξουν σ’ ἐκεῖνο τό Φροντιστήριο· ἐκλεκτούς συνεργάτες ἐπέλεξε, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν οἱ: π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ μακαριστός π. Δανιήλ Γούβαλης, ὁ καλός θεολόγος μακαριστός
Νικόλαος Σωτηρόπουλος, καί περιστασιακά ἄλλοι, διαλεχτοί ὅλοι τους. Τά
μαθήματα ἄρχιζε ὁ ἴδιος ὁ π. Ἀντώνιος. Εἴχαμε ὅλοι μαζί μας κείμενα καί μεταφράσεις τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τετράδια σημειώσεων καί τεταμένη τήν προσοχή μας. Μερικοί εἶχαν καί μικρά, δημοσιογραφικά μαγνητόφωνα γιά τήν

καταγραφή τῶν διδασκομένων.
3. Μέ τόν καιρό καθιέρωσε ἐτήσια ἀλλὰ καί περιστασιακά συνέδρια,
μέ τή συμμετοχή ἐντεταλμένων ἀπό τίς Μητροπόλεις τῆς χώρας (καί πέραν
αὐτῆς) γιά τήν ἐνημέρωση καί τήν ἐνεργοποίησή τους γύρω ἀπό τά θέματα
αὐτά.
4. Συνέγραψε καί ἐξέδωσε –μεταξύ πολλῶν ἄλλων βιβλίων– τό χρησιμότατο γιά τήν περίσταση “ Ἐφόδιον Ὀρθοδοξίας ”.
5. Δημιούργησε ὁμάδες εἰδικῶν ἐπιμέρους συνεργατῶν, καθώς καί τόν
Σύλλογο γιά τήν Προστασία τοῦ Ἀτόμου καί τῆς Οἰκογενείας, γιά τήν εὐρύτερη καί εἰδική ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ καί τῶν ἐνδιαφερομένων προσώπων
γιά θέματα γύρω ἀπό τίς αἱρέσεις καί τίς καταστροφικές λατρεῖες, πού ἄρχισαν τότε (δεκαετίες 1980-1990) νά κατακλύζουν τήν Ἑλλάδα. Νά κατακλύζουν τή χώρα μας, αἰφνιδιαζομένων τῶν ἱερέων μας καί τοῦ κοινοῦ.
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6. Ὁ π. Ἀλεβιζόπουλος συνέγραψε καί ἐξέδωσεν ἐπίσης μέγαν ἀριθμό
βιβλίων καί βιβλιαρίων γύρω ἀπό τά θέματα αὐτά, τά ὁποία βιβλία ἀποτελοῦν
σήμερα ἔγκυρη πηγή ἐνημερώσεως καί ἐκπαιδεύσεως γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο.
Οἱ δραστηριότητες τοῦ πρεσβυτέρου ἐκείνου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας γιά τά ζητήματα αὐτά ἦσαν δημιουργικές καί ἀσίγαστες. Ἄφησε ἐποχή!

Ἡ πρώτη γνωριμία μου μέ τόν π. Ἀντώνιο...
Κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καί ἐπί σειρά ἐτῶν,
οἱ αὐτοαποκαλούμενοι “Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ” προσπαθοῦσαν νά μέ προσελκύσουν στήν Ὀργάνωσή τους. Παρά τίς “φιλότιμες” προσπάθειές μου δέν
κατάφερνα νά ὑπερασπισθῶ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας μέ ἐπάρκεια. Μέ τήν
βοήθεια, λοιπόν, ἑνός φίλου ὀργανώθηκε συνάντηση γιά τόν σχετικό διάλογο μεταξύ “πρεσβυτέρων” τῶν Χιλιαστῶν καί ἡμετέρων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Στό σπίτι μου ἔγινε. Ἐκ μέρους ἡμῶν παρεκάθησαν στή συζήτηση οἱ
ἄγνωστοι σέ μένα ἕως ἐκείνης τῆς στιγμῆς, ἀείμνηστοι π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος καί ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος.
Ἡ πνευματική ἐκείνη μάχη ὑπῆρξε σφοδρότατη. Ὑπῆρξε ὡστόσο γιά
μένα καί ἐξόχως διδακτική, τόσο γιά τό περιεχόμενο ὅσο καί γιά τόν τρόπο
διεξαγωγῆς της. Ἦταν ἕνα ἐναρκτήριο μάθημα. Ἡ προσχώρησή μου ἔτσι στήν
Ὀργάνωση τοῦ Χιλιασμοῦ ὁριστικῶς ματαιώθηκε. Ἔγινε μάλιστα τό ἀντίθετο. Παρακολούθησα ἐπί μακρόν τό φροντιστήριο τοῦ π. Ἀλεβιζόπουλου γιά
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καί ἐν συνεχεία στρατολογήθηκα ἀπό τόν ἴδιο ὡς
στενός ἔκτοτε συνεργάτης αὐτοῦ, ἕως τῆς κοιμήσεώς του.

Νέες μέθοδοι...
Εἶναι δόγμα τῆς Ὀργανώσεως τῶν “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ”, ὅτι ὁ λεγόμενος “πολύς ὄχλος” τῶν ὀπαδῶν της πρέπει νά λαμβάνουν τήν πνευματική τους τροφή ΜΟΝΟ ἀπό τό κέντρο αὐτῶν, ἀπό τά γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας
«Σκοπιά», διότι μόνον ἐκεῖ ἐργάζεται –τάχα– τό Ἅγιο Πνεῦμα πού παράγει
αὐτήν τήν “τροφή”. Μποροῦν βέβαια νά ἔχουν –καί ἔχουν– στά χέρια τους
οἱ ὀπαδοί μιά δική τους μετάφραση τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἀλλά ἡ ἐξήγησή της
γίνεται ΜΟΝΟ μέσω τῆς Ἑταιρείας τους, ὄχι τῶν ἰδίων.
Ἡ Ἑταιρεία ἐν συνεχείᾳ τυπώνει ποταμηδόν περιοδικά καί βιβλία, διά
τῶν ὁποίων διατρέφονται πνευματικά τά ἑκατομμύρια τῶν ἀνά τόν κόσμο
ὀπαδῶν της.
Ἄν τώρα ἐκλεκτοί θεολόγοι μας καί γενικότερα οἱ γνῶστες τῶν Ἁγίων
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Γραφῶν (καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας) παρουσιάσουν στούς Χιλιαστές πειστικά τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Χιλιαστές ἀδυνατοῦν νά
τή δεχθοῦν. Ἀδυνατοῦν νά τή δεχθοῦν, ἀφοῦ γι’ αὐτούς ΜΟΝΗ αὐθεντία
γιά τήν ἐξήγηση τῶν Γραφῶν, ὅπως προείπαμε, εἶναι τό Μπροῦκλιν, ἡ Ἑταιρεία τους. Ἔχουν πεισθεῖ γιά τοῦτο μέ διάφορες “τεχνικές” πού ἐφαρμόζει ἐπ’
αὐτῶν ἡ Ὀργάνωση, χρησιμοποιῶντας μακροχρονίως ὅλες τίς μεθόδους τῆς
ἐφαρμοσμένης ψυχολογίας.

Ἡ ἀποδόμηση τῆς αὐθεντίας τοῦ Μπροῦκλιν...
Ἔ, λοιπόν! Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος χρησιμοποιῶντας ΚΑΙ τήν
πείρα πού εἶχε ἀποκομίσει ἀπό τήν ἐπαφή του μέ τούς Γερμανούς καί ἄλλους
Εὐρωπαίους ἐρευνητές, εἰσέφερε ΑΥΤΟ ἀκριβῶς στήν ὅλη προσπάθεια: Νά
ἀποδομήσει τήν “αὐθεντία” καί τήν ἀξιοπιστία τῆς Ἑταιρείας «Σκοπιά», ἔτσι
ὥστε οἱ ὀπαδοί της καί κάθε ἐνδιαφερόμενος νά ἀρχίσουν νά ἐλευθερώνονται σιγά–σιγά ἀπό τά πνευματικά τους δεσμά, πού τούς ἔχει “φορέσει” ἡ
Ὀργάνωση, ἀπαιτοῦσα πλήρη ὑποταγή τῶν ὀπαδῶν πρός αὐτήν.
Γιά τόν σκοπό αὐτόν χρειάστηκε ν’ ἀναζητηθοῦν καί νά μελετηθοῦν
συγκριτικά ὅλα τά ἔντυπα τῆς Ὀργανώσεως αὐτῶν, τά ὑπάρχοντα ἀπό τά
τέλη τοῦ προπερασμένου αἰῶνα, πού ἐμφανίστηκε αὐτή ἡ Ὀργάνωση, ἕως
τίς ἡμέρες μας.

Γιατί αὐτό;
Μά γιά νά ἐντοπισθοῦν εἰς αὐτά –ὡς ἀδιάψευστα ντοκουμέντα– οἱ κατά
καιρούς πολλές ψευδοπροφητεῖες καί οἱ συνεχῶς ἀλλασσόμενες καί ἀλληλοσυγκρουόμενες διδασκαλίες τοῦ Μπροῦκλιν, ἔτσι ὥστε ἡ ἀξιοπιστία τῆς
Ἑταιρείας τῶν Χιλιαστῶν νά εἶναι χειροπιαστή, μέ βεβαιότητα τεκμηριωμένη
στά μάτια τῶν ὀπαδῶν, ἀπό τό ἴδιο τους τὸ στρατόπεδο, ἀπό τίς ἴδιες τους τίς
γραφίδες (κατά τό βιβλικό, “ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρέ δοῦλε”
(Λουκ. 19, 22).
Ἄν τώρα ἄνοιγε αὐτή ἡ ρωγμή στή διάνοια τῶν “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ” καί ἰδίως εἰς τούς ὑπό προσηλυτισμόν εὑρισκομένους ἀνθρώπους, τότε
καί μόνο τότε θά ἐρχόταν ἡ ὥρα ν’ ἀρχίσουν ν’ ἀκούουν ἀποτελεσματικά τήν
πράγματι αὐθεντική ἐξήγηση τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἔτσι ὅπως τήν ἔχει ἡ ἱστορική καί παραδοσιακή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίας μας, διά τῶν Πατέρων αὐτῆς.
Αὐτό ἦταν τό ἔργο τοῦ π. Ἀλεβιζόπουλου καί τῶν ἐπιλεγμένων ἀπό
τόν ἴδιο συνεργατῶν του. Τό ἀνάλογο ἔγινε γιά τίς περισσότερες Ὀργανώσεις
πού διερευνήθηκαν.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἐπίμοχθη προσπάθεια γιά τήν ἀνεύρεση
τῶν παλαιοτέρων ἐντύπων τῆς Ἑταιρείας τῶν Χιλιαστῶν
Τό ἔργο αὐτό ἀνέλαβε ἀρχικῶς ὁ χαράσσων αὐτές ἐδῶ τίς γραμμές.
Ἀναζητήθηκαν ἔτσι τά ἔντυπα αὐτά (τόμοι ἀτελείωτοι), ὅ,που μποροῦσε
νά ἀνευρεθοῦν, π.χ. εἰς χεῖρας τῶν ἀποχωρησάντων ἀπό τήν χιλιαστική Ὀργάνωση Ὀπαδῶν, στίς βιβλιοθῆκες παλαιοτέρων ἐρευνητῶν, καθώς ἐπίσης καί
στά κονίσαλα ράφια ὅλων τῶν παλαιοβιβλιοπωλείων τῶν Ἀθηνῶν καί τοῦ
Πειραιῶς... Καί ἀνευρέθησαν, τά 90% ἐξ αὐτῶν, στήν Ἑλληνική γλῶσσα!
Ἐνθυμοῦμαι ὅτι οἱ πρῶτοι ἑπτά βασικοί καί ὀγκώδεις τόμοι τῆς Ἑταιρείας «Σκοπιά», τιτλοφορούμενοι ὡς «Γραφικαί Μελέται» (1886-1917) ἀνευρέθησαν στό τότε ὑπάρχον παλαιοβιβλιοπωλεῖο «Χάγιου», στήν ἀρχή τῆς ὁδοῦ
Σταδίου εὑρισκομένου.
Θυμᾶμαι μέ πόση χαρά (τή χαρά τοῦ ἐρευνητῆ) ἄκουσα ἀπό τό στόμα
τῆς γηραιᾶς ἰδιοκτητρίας του ὅτι τά βιβλία πού ἀναζητοῦσα ὑπῆρχαν στά
ράφια της! Μοῦ ἔφερε, μάλιστα, μιά τετράμετρη σκάλα, ἀνέβηκα μέ φόβο
ψηλά καί ἔπιανα ἕνα–ἕνα τά βιβλία ἐκεῖνα, τοποθετημένα καί λησμονημένα
ἐκεῖ πρό τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου! Ἡ σκόνη ἔτσι πού ἐκτινασσόταν ἀπό
τά βιβλία αὐτά γινόταν ἀποπνικτικό σύννεφο...
Ἔτσι συνέβαινε μέ τά παλαιότερα ἐκ τῶν ἐντύπων πού ἀναζητούσαμε.
Τά μισά ἀπό τά βιβλία πού ἀνευρίσκοντο γενικότερα, τά κρατοῦσε ἡ
ἀφεντιά μου, καί τά ἄλλα μισά ἐδίδοντο στόν π. Ἀλεβιζόπουλον. Τά βάζαμε
κάτω καί τά μελετούσαμε. Μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή. Ἡμέρες καί μῆνες...
Τά εὑρήματά μας τά γνωστοποιούσαμε ὁ ἕνας στόν ἄλλο τηλεφωνικῶς,
ὧρες ἀτελείωτες. Ὁ π. Ἀντώνιος καί ὁ γράφων τίς γραμμές αὐτές βρίσκαμε
τά “λαυράκια”, ὁ καθένας ξεχωριστά. Ἐκεῖνος ἀξιολογοῦσε καί ταὐτοχρόνως
μέ δίδασκε, μέ ἐκπαίδευε. Ἔμπονα. Τά πορίσματα τῶν ἐρευνῶν ἐγνωστοποι
οῦντο στίς συνάξεις τῶν “μαθητῶν” καί ἐγράφοντο σέ βιβλία, στά γνωστά
ἔγκυρα βιβλία τοῦ π. Ἀλεβιζόπουλου. Τά ὑποψήφια θύματα συνεχῶς ἐλευθερώνοντο. Μερικοί ἐκ τῶν ἰδίων τῶν Χιλιαστῶν ἐπροβληματίζοντο, πολλοί δέ
ἐξ αὐτῶν ἄφηναν πίσω τους τήν Ὀργάνωση. Δόξα τῷ Θεῷ!

Πινελιές
ἀπό τή ζωή τοῦ ἀλησμόνητου ἐκείνου παπᾶ...
Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἦταν ἀκτήμων. Σχέσεις καλές δέν εἶχε
μέ χρήματα. Τό μικρό του σπίτι στήν ὁδό Κύπρου στήν Ἁγία Παρασκευή, ὁ
ἀδελφός του ὁ Φώτης φρόντισε νά χτιστεῖ, ὅταν ὁ ἴδιος ἔλειπε, ὑπηρετῶντας
τούς μετανάστες μας στή Γερμανία.
Ἦταν λιτοδίαιτος ἄνθρωπος. Σπουργιτάκι.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἡ πρεσβυτέρα του πήγαινε κάθε χρόνο στή Γερμανία, νά δεῖ τή μητέρα
της. Ὅταν μοῦ τό ἔλεγε, τόν ρωτοῦσα:
– ... Καί πῶς περνᾶς μόνος, χωρίς τήν φροντίδα της, π. Ἀντώνιε;
– Ἄ!, μοῦ ἀπαντοῦσε, “τίς πρῶτες τρεῖς μέρες παίρνω ἀπό τήν ψωμιέρα
ὅσα κομμάτια ψωμιοῦ ἔχουν ἀπομείνει, τά βρέχω στό νερό καί τά τρώω. Μέ
ἕνα φροῦτο μετά”.
Καί συνέχιζε νά μοῦ λέει:
– “... Ὅταν τελειώσουν τά ξερά ψωμιά, ρίχνω στήν κατσαρόλα μισό κιλό
ρύζι, βγάζω πέντε πιάτα, τά βάζω στό ψυγεῖο κι ἔτσι πορεύομαι. Μοῦ φέρνουν
καί λίγα φροῦτα ἀπό τή Λαϊκή Ἀγορά, ἐπιστρέφει ἐν τῷ μεταξύ ἡ παπαδιά
μου καί εἶναι ὅλα καλά λίαν. Δόξα τῷ Θεῷ”! Ἔτσι μοῦ ἔλεγε ὁ ἀλησμόνητος
ἐκεῖνος παπᾶς!
Ὁ περί οὗ ὁ λόγος, σεβαστός δάσκαλος π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος,
πρόσφερε πολλά στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἔφυγε νωρίς. Τόν ἐνθυμούμεθα μέ σεβασμό. Μέ σεβασμό καί ἀγάπη πολλή. Πάντα!
Χριστούγεννα 2014

Μηνᾶς Ἀναστασάκης

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον …

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Τό “θηρίον” τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος

Μέ ἔκανε νά τόν ἀγαπήσω … Μέ ἔκανε νά τόν θαυμάσω …
Μέ ἔκανε νά τόν πιστέψω … Μέ ἔκανε νά ἐλέγχω τόν ἑαυτό μου …
Στήν Ἱερατική διακονία μου …

O

ἀδύναμος, ὁ μικροσκοπικός, ὁ ἀσθενικός στό σῶμα καί γιγαντόσωμος
στήν ψυχή καί τό ὀρθόδοξο φρόνημα καί σθένος ἀείμνηστος Πατήρ
Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος …
Ξεκίνησε στήν Γερμανία μετά ἀπό τήν Ἀθήνα γιά εὐρύτερες σπουδές
στήν Κοινωνιολογία καί στήν Παιδαγωγική Ψυχολογία καί Φιλοσοφία,
ἀφοῦ τελείωσε τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἐκεῖ γνώρισε τήν Πρεσβυτέρα του Ἀντωνία, πού ἦταν κόρη πάστορα τῆς Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας. Βαπτίστηκε καί ἔγινε ὑποδειγματική
ὀρθόδοξη Χριστιανή Πρεσβυτέρα καί μητέρα 3 ἀγοριῶν.
Ὁ διακαής πόθος του γιά τήν Ὀρθοδοξία ξεκίνησε ἀπό τήν Πρεσβυτέρα του …
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Στόν ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ὁμώνυμου Δήμου, ἐκεῖ σάν Λειτουργός μέχρι τόν Μάϊο τοῦ 1996 πού κοιμήθηκε τόν μακάριο ὕπνο τοῦ
δικαίου, θά ἀφιερώσει τήν Ἱερατική του διακονία καί τήν πολύχρονη καί
πολύμοχθη πνευματική του προσφορά στόν ἀντιαιρετικό ἀγῶνα.
Κατόρθωσε νά ὀργανώσει ἐπιστημονικές ὁμάδες συνεργατῶν του
ἀπό πρώην ὀπαδούς ὅλων τῶν ὁμάδων αἱρέσεων. Χιλιαστές, πεντηκοστιανούς, Εὐαγγελιστές, ἀποκρυφιστικῶν καί παραθρησκευτικῶν δοξασιῶν
καί τούς Σαϊεντολόγους.

Ἡ ἐπιτυχία του ἦταν ἡ διαρκής ἔρευνα Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, οἱ δεκάδες ἡμερίδες, συνέδρια στόν Ἑλλαδικό καί στόν ἐκτός Ἑλλάδος χῶρο.
Κατόρθωσε νά συλλέξει ἀπό προσωπικές του ἐμπειρίες καί ἀπό ὀπαδούς ὅλων τῶν παραθρησκευτικῶν δοξασιῶν μοναδικά ἀποδεικτικά στοιχεῖα καί ντοκουμέντα πού ἀποστόμωναν καί ἔβγαζαν στό φῶς τῆς δημοσιότητας τίς πανουργίες, τά συμφέροντα καί τίς διαβολικές ἐνέδρες καί
πλάνες.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Στήν ἀκριτική μας περιοχή τοῦ Αἰγαίου, στή Ρόδο, μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός
νά τόν φέρουμε καί νά τόν ἀπολαύσουμε γιά 8 ἡμέρες. Μαζί του μιά ἀπό τίς
ἐλάχιστες φορές τόν συνόδευε ἡ ἀξιοπρεπής καί σεβάσμια πρεσβυτέρα του
Ἀντωνία. Ἦταν Μάρτιος, ἡμέρες τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τό 1993.
Τιμή μου καί ξεχωριστή εὐλογία ὅτι ἐγώ ἤμουν ἡ αἰτία νά ἔλθει στή Ρόδο,
ἀφοῦ τόν ἐγνώρισα τόν Ἰούνιο τοῦ 1992 πού παρευρέθηκα μαζί μέ τόν σεβάσμιο σήμερα Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιο Τσοῦκο σάν
ἐκπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πόλεως Ρόδου στά Καλάβρυτα στήν συνδιάσκεψη γιά τίς αἱρέσεις. Τόν φιλοξένησα στό ξενοδοχεῖο ΠΛΑΖΑ.
Ὑπῆρξε, ὅπως ὁμολογοῦσε καί ἡ ἀείμνηστος πρεσβυτέρα Ἀντωνία, ἡ
πιό ὡραία ἐξόρμηση μέ ἐπιτυχία ἐπαφῶν σέ σχολεῖα, ἡμερίδες, κήρυγμα,
συνέντευξη τύπου κτλ. Θυμᾶμαι τήν ὡραία του Λειτουργία μέ κήρυγμα
στό ναΰδριο πού ὑπηρετῶ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στό
Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, τήν Κυριακή τῆς τρίτης ἐβδομάδας τῶν Νηστειῶν,
τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, κατάνυξη, δέος, εὐλογία, χάρη Θεοῦ στίς καρδιές ὅλων μας, ἦταν ἡ παρουσία του τό 1993 χρόνος εὐλογημένος γιά τό
νησί τῆς Ρόδου, καί τόν λαόν μας.
Ὅπως τόν πρωτογνώρισα ἔτσι παρέμεινε μέχρι τήν κοίμησή του.
Ἁπλός, ταπεινός, ἀσθενικός στό σῶμα καί γιγαντόσωμος στήν ψυχή καί
στόν ἀντιαιρετικό ἀγῶνα κατόρθωσε νά βάλει σέ ράφια στό πνευματικό
σοῦπερ μάρκετ τά δηλητήρια τῶν παραθρησκευτικῶν καί γκουρουιστικῶν
δοξασιῶν. Πλῆθος βιβλίων γίνονται σέ καθημερινή βάση τό θεμέλιο γιά
ἀντιμετώπιση τῶν διαβολικῶν καί ἀντιχριστιανικῶν αἱρέσεων. Ἔγραφε
μέχρι τό πρωΐ. Στά μάτια του, δέν ἔδωσε ὕπνο ἄν καί εἶχε ἐπικίνδυνη ἀσθένεια, ἐλάχιστη ὅραση. Δέν ξεκούρασε τά βλέφαρά του, οὔτε τούς κροτάφους του, πού λέγει ὁ ὑμνωδός. Κατόρθωσε νά περιφρουρήσει τό ὀρθόδοξο
φρόνημα καί ἦθος. Ὁπτικά ἔδειχνε ἕνας μικρόσωμος καί ἀσθενικός παπαδάκος. Οἱ γνώσεις του καί ἡ βαθειά του πίστη τόν ἀνέδειξαν γίγαντα στόν
τομέα αὐτό τόν τόσο λεπτό καί εὐαίσθητο τῶν ἑκατοντάδων παραφυάδων
μασονικῶν καί παραθρησκευτικῶν δοξασιῶν. Ἔδειξε σέ ὅλους μας, Κλῆρο
καί λαό, τό τί εἶναι τό δηλητήριο τῆς ψυχῆς. Τά λόγια αὐτά, εἰπώθηκαν τό
1987 τόν Νοέμβριο ἀπό τόν Μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Σεραφείμ Τίκα στήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροῦ Δημητρίου, στό ἱερό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν:
• «Ὅλοι μας ρέ, Δεσποτάδες, Παπάδες, νά ἑνωθοῦμε, οὔτε τούς πνεύμονες τοῦ πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου δέν κάνουμε», συνέχισε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ.
Τά ἴδια λόγια εἰπώθηκαν μετά καί ἀπό ἀρκετές ἐμπειρίες τό 1996,
τόν Ἰούνιο, στό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του, πού Λειτούργησα καί
παρευρέθηκα στήν Ἁγία Παρασκευή, τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅταν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ὁμίλησε ὁ λαμπρός Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Ἀκαδημαϊκός κ. Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος.
Κλείνω τίς πτωχές μου αὐτές γραφές μέ τήν δική μου προσωπική
ἐμπειρία: Ὁ πατήρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἦταν καί παραμένει μεγάλο
κεφάλαιο στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία καί στά δόγματά της.
Ἐνέπνευσε μέ τήν στάση τῆς ζωῆς του. Ἔδωσε τόν ἑαυτό του στόν
Χριστό καί στή διακονία του καί ὄχι στόν χρυσό καί στίς ἐφήμερες δόξες.
Ἄφησε λαμπρούς συνεργάτες καί ἄξιους συνεχιστές του ὅπως ὁ πατήρ Κυριακός Τσουρός. Σιωπηλός στίς ἐπιτυχίες, προσευχόμενος στόν πόλεμο τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀπαδῶν τῶν ἀρχηγῶν τῶν αἱρέσεων.
«Θέλω νά παραμείνει τό ἔργο αὐτό τοῦ Χριστοῦ. Δέν μέ ἐνδιαφέρει
νά μέ θυμοῦνται ἐμένα. Ἀφήνω ἔργα πού ὁ Χριστός τά ὑπέγραψε καί τά
καθοδήγησε. Δέν φοβοῦμαι τόν θάνατο. Θέλω καί ἐπιθυμῶ νά συναντήσω
τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς καί τοῦ Θανάτου τόν Χριστό.
Δέν πρέπει οἱ κληρικοί νά φτιάχνουν ὁμάδες δικές τους γιά ἐπίδειξη
καί ἀρχηγίες. Πρέπει νά καθοδηγοῦμε καί νά κατηχοῦμε τόν λαό μας γιά
τόν Χριστό, τήν Παναγία μας, τούς Ἁγίους, τά Ἱερά μας Μυστήρια». Λόγια
παρακαταθήκης καί ἱερῆς ἀνάμνησης. Τόν ἔζησα, τόν γνώρισα καί ἐκεῖνον
καί τήν πρεσβυτέρα του καί εὐχαριστῶ τόν Θεό γι’ αὐτό τό θεῖο δῶρο. Τούς
μνημονεύω μέ ἀγάπη καί σεβασμό. Ἀξέχαστοι στήν ζωή καί στό πέρασμά
τους.
Τοῦ ἀξιοθαύμαστου, π. Ἀντωνίου καί τῆς πρεσβυτέρας Ἀντωνίας
Ἀλεβιζοπούλου. Αἰωνία ἡ μνήμη!
Ἐπίσης συγχαίρω τό ἔργο καί τίς δραστηριότητες τοῦ ἱστορικοῦ
ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων, τόν Ἱερατικό προϊστάμενο, τούς συνε
φημερίους, ἱεροψάλτες, νεωκόρους, ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους καί ἐκ
κλησιαζομένους καί τούς εὔχομαι πλούσια τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Νικολάου
καί τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ στή ζωή καί στά ἔργα τους. Ἐπίσης δύναμη καί
παρουσία ὀρθόδοξης πνοῆς στό Περιοδικό «Ἐνοριακή Εὐλογία»!
Πρωτοπρεσβύτερος Κυριάκος Μανέττας
Κληρικός - Ἐκπαιδευτικός
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναϋδρίου
Ἁγίας Εἰρήνης καί Τριῶν Ἱεραρχῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου Ρόδου
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Γιa τo τζαμi τοῦ Βοτανικοῦ
οῦ ζητήθηκε πρὸ καιροῦ νὰ ἔχω συμμετοχὴ σὲ μιὰ συζήτηση γιὰ
τὸ ὑπὸ ἀνέγερση τζαμὶ σὲ μιὰ πρωϊνὴ ἐκπομπὴ τῆς Δημόσιας Τηλεοράσεως. (Ἀλήθεια, κανεὶς ἁρμόδιος δὲν σκέφθηκε τί σημαίνει ὁ ὅρος
δημόσιος, ὅταν ἐκφέρεται κατὰ θηλυκοῦ γένους;). Ἀρνήθηκα, προφασιζόμενος βαρηκοΐα. Ἡ κυρία, ὅμως, ἦταν ἐπίμων καὶ μοῦ πρότεινε νὰ
σταλεῖ συνεργεῖο στὸ σπίτι μου, ὅπου θὰ κάνω μιὰ δήλωση μὲ τὶς ἀπόψεις μου καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει πρόβλημα ἐμπλοκῆς σὲ διάλογο.
Δέχθηκα μὲ βαριὰ καρδιά. Τὸ
συνεργεῖο (δύο εὐγενέστατοι κύριοι) ἦλθαν στὸ σπίτι μου δύο ὧρες
ἐνωρίτερα καὶ μοῦ εἶπαν ὅτι ἡ δήλωσή μου θὰ γίνει μόλις ἀρχίσει ἡ
ἐκπομπή. Μὲ ἔζωσαν φίδια ἀνησυχίας καὶ τοὺς εἶπα νὰ τηλεφωνήσουν ὅτι σὲ διάλογο δὲν μετέχω
λόγω βαρηκοΐας.
Φαίνεται, ὅμως, ὅτι οἱ δύο
πολυθέλγητρες «συντονίστριες»
ἦσαν πιὸ βαρήκοες ἀπὸ ἐμένα
καὶ μὲ ἐνέπλεξαν σ’ ἕνα διάλογο μὲ πρόσωπα πού μοῦ ἦσαν ἄγνωστα
καὶ ποὺ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν εἶχα διάθεση ν’ ἀρχίσω διάλογο μαζί
τους. Καὶ ὅμως, ὁ διάλογος ἄρχισε, ὁπότε ἀναγκάστηκα νὰ ἐγκαλέσω
στὴν τάξη ἕναν ἀπὸ τοὺς συζητητὲς καὶ νὰ τοῦ συστήσω εὐπρέπεια· καὶ
ἀκολούθως, στρεφόμενος πρὸς τὶς χαριτόβρυτες «συντονίστριες», τοὺς
δήλωσα κοφτὰ ὅτι παραβιάζουν κατάφωρα τὴ δημοσιογραφικὴ δεον
τολογία, διότι –παρὰ τὴ ρητὴ δέσμευσή τους– μὲ ὑποχρέωσαν νὰ δη
μοσιοποιήσω κάτι ποὺ ἀποτελεῖ προσωπικό μου «δεδομένο».
Ἀκολούθως, παρακάλεσα τὰ δύο μέλη τοῦ συνεργείου νὰ ἀπέλθουν. Ἔτσι ἄφησα τὸ πεδίο ἐλεύθερο στοὺς συζητητὲς καὶ στὶς «κυρίες»
νὰ ποῦν ὅ,τι θέλουν. Πρόφθασα, ὅμως, νὰ πῶ μερικὰ πράγματα, ποὺ
εἶναι χρήσιμο νὰ διαβασθοῦν, γιατί, ὅπως μὲ πληροφόρησαν, κάποιος
ἀπὸ τὸ «συνεργεῖο» μοῦ καταλόγισε φανατισμὸ καὶ κάτι ἄλλο βαρύτερο. Ἡ δήλωσή μου –ὅπως τὴν θυμᾶμαι– περιεῖχε τὰ ἀκόλουθα ἐρωτηματικὰ σημεῖα:
Πρῶτον, σέβομαι τὶς θρησκευτικὲς εὐαισθησίες καὶ τὶς θρησκευ-
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τικὲς ἀνάγκες παντὸς ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἀφελῶς διερωτῶμαι: σὲ ποιοὺς
θὰ ἀνήκει θρησκευτικά τὸ ἐν λόγῳ τζαμί; Στοὺς Σουνίτες ἢ στοὺς Σιΐτες; Ἢ, μήπως, σὲ κάποια ἄλλη ἀπὸ τὶς δεκάδες μουσουλμανικὲς σέχτες; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ μονοιάσουν στὶς χῶρες τους
καὶ θὰ μονοιάσουν στὴν Ἑλλάδα; Μήπως ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ἔχουμε
φαινόμενα Βαγδάτης;
Δεύτερον, ἐν ἡμέραις κρίσεως, ὅταν δὲν ἔχουμε χρήματα νὰ ἐπισκευάσουμε καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν Μητρόπολη (15 χρόνια εἶναι
γιαπί), μᾶς περισσεύουν λεφτὰ γιὰ νὰ φτιάξουμε πολυτελὲς τζαμί;
Τρίτον, ποιὰ ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν διαθέτει τὴν οἰκοπεδικὴ ἔκταση ποὺ θὰ διαθέτει τὸ ὑπὸ ἀνέγερση τζαμί; (Ὅπως μὲ ἔχουν πληροφορήσει ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, στὸ ὁποῖο ἀνῆκε
ὁ χῶρος, πρόκειται γιὰ μιὰ ἔκταση 20-23 στρεμμάτων. Ἴσως νὰ κάνουν
λάθος. Ἀλλὰ τὸ χῶρο τὸν ἔχω ἐπισκεφθεῖ καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐρύς).
Τέταρτον, ὁ εἰσερχόμενος στὴν Ἀθήνα μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ καὶ
τῆς Λεωφόρου Καβάλας, πρῶτα θὰ βλέπει τὸ τζαμὶ καὶ μετὰ τὴν Ἀκρόπολη. Ποιὰ ἐντύπωση θὰ προκαλεῖ στὸν ξένον ἐπισκέπτη, ὅταν θὰ βλέπει στὶς πῦλες τῶν Ἀθηνῶν τὸ συναθροισμένο πλῆθος τῶν μουσουλμάνων; Ἀφήνω τὴν ἀπάντηση στὸν ἀναγνώστη.
Πέμπτον, πόσο κοστολογήθηκε ἡ ἐκχωρηθεῖσα ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ
Ναυτικὸ οἰκοπεδικὴ ἔκταση; Καὶ ποιοὶ ἦσαν οἱ ὑπογράψαντες πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοί; Μήπως κάποιος ἐξ αὐτῶν φιλοξενεῖται ἢ πρέπει
νὰ φιλοξενηθεῖ στὸν Κορυδαλλό; Διότι, ὅπως, μοῦ ἔχουν ἐκμυστηρευθεῖ
παλαιοὶ ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἡ ἔκταση δόθηκε «μπὶρ
παρά». Στὸ ἕνα πέμπτο τῆς ἀξίας της!
Ἕκτον, τὸ καὶ σοβαρότερο: Τί θὰ συμβεῖ ἂν κάποιος χριστιανὸς
θρησκομανὴς ἢ κάποιος χουλιγκάνος ἢ (αὐτὸ κυρίως) κάποιος προβοκά
τορας γράψει κάποια νύκτα κάτι αἰσχρὸ γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία ἢ φτιάξει μιὰ καρικατούρα τοῦ Μωάμεθ; Δὲν θὰ ξεσηκωθεῖ ἐναντίον μας ὅλο το Ἰσλάμ; Ἐδῶ οἱ ἐγχώριοι βάρβαροι δὲν σέβονται τὰ πιὸ
ἱερά μας μνημεῖα καὶ θὰ σεβασθοῦν τὸ τζαμί;
Μήπως κάτι τέτοιες βλακώδεις ἢ προβοκατόρικες ἐνέργειες, θὰ δίνουν τὸ πρόσχημα στὴν Τουρκία (διότι αὐτὴ οὐσιαστικὰ θὰ εἶναι ὁ διαφεντευτὴς τοῦ τζαμιοῦ), νὰ ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικά μας; Ἂς θυμηθοῦμε τί ἔγινε τὸ 1955 μὲ κάποια αἰσχρογραφήματα στὴ φερόμενη σὰν
οἰκία τοῦ Κεμὰλ στὴ Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν τὰ ἄγνωμα πλήθη
τῆς Πόλης καὶ ἀφάνισαν καθετὶ χριστιανικὸ στὴν Βασιλεύουσα. Ἀπὸ
καταστήματα μέχρι τάφους.
Καὶ κάτι ποὺ δὲν πρόφθασα νὰ πῶ: Ἀκούω νὰ λέγεται ὅτι θὰ ἀναβαθμισθεῖ ἡ περιοχὴ χάρη στὸ τζαμί. Οἱ λέγοντες αὐτό, χωρὶς νὰ ἔχουν
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πρόθεση νὰ κάνουν χιοῦμορ, αὐτὸ τελικὰ πετυχαίνουν. Ἂν θέλουμε
ἀναβάθμιση τῆς περιοχῆς, θὰ μπορούσαμε στὸ χῶρο αὐτὸ νὰ μεταφέρουμε τὸν κρυμμένο κάπου στὸ Ζάππειο ἀνδριάντα τοῦ Καραϊσκάκη,
ποὺ ἔδωσε στὸ χῶρο αὐτὸ τὴν πρώτη του μάχη στὴν Ἀττικὴ (Μάχη Χαϊδαρίου, 6-8 Αὐγούστου 1826) καὶ ὁ ὁποῖος τὴν ἑπόμενη χρονιὰ ἔδωσε τὴ
ζωή του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν Ἀθηνῶν.
Καὶ κάτι σὰν ἐπίλογος: Διαλαλοῦμε “urbi et orbi” ὅτι ἡ Ἀθήνα εἶναι
ἡ πόλη ποὺ γέννησε τὴ δημοκρατία. Αὐτὸς ποὺ θεμελίωσε τὴ δημοκρατία ἦταν ὁ Κλεισθένης. Ἀνδριάντας τοῦ Κλεισθένη δὲν ὑπάρχει πουθενὰ στὴν Ἀθήνα. Μήπως εἶναι καιρὸς νὰ στηθεῖ ἐκεῖ ποὺ πρόκειται
νὰ φτιαχτεῖ τὸ τζαμί; Ἔτσι οἱ ξένοι (καὶ οἱ ἐντόπιοι), ποὺ φθάνουν στὴν
Ἀθήνα, θὰ θυμοῦνται ὅτι στὴν πόλη αὐτὴ γεννήθηκε ἡ δημοκρατία καὶ
ὄχι τό... Ἰσλάμ!
Σαράντος Ι. Καργάκος,
Ἱστορικὸς - Συγγραφέας

Πονεμένα Χριστούγεννα!
Χριστούγεννα! Καί ἄνθρωποι, στήν πόλη, τῆς Ἀθήνας,
παλεύουν νά νικήσουνε τήν ἀπειλή τῆς πείνας.
Κόσμος πολύς, ἀπρόσωπος, πνιγμένος στή ρουτίνα,
τρέχει στούς δρόμους βιαστικός. Ἀσφικτιᾶ ἡ Ἀθήνα!
Πιό λιγοστοί οἱ Ἕλληνες καί πιό πολλοί οἱ ξένοι,
ἄλλος στά πάρκα ξενυχτᾶ κι ἄλλος σέ σπίτι μένει.
Οἱ πιό πολλοί, χωρίς δουλειά, ὅλη τή μέρα ψάχνουν
μέ τήν ἐλπίδα στήν καρδιά τά ὄνειρά τους φτιάχνουν.
Ἄλλοι καρότσια κουβαλοῦν μέ σίδερα παλιά,
φορτώματα δυσβάσταχτα, μεγάλα καί βαριά.
Λευκοί καί μαῦροι, ὅλοι μαζί, τρέχουν ἐπάνω-κάτω
καί κυνηγοῦν ὁλημερίς ἕνα γεμάτο πιάτο.
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Δίχως ψωμί καί ζεστασιά, μέ ἀνοιχτά χεράκια,
μπρός στά φανάρια στέκονται τά μελαμψά παιδάκια.
Ἄλλα στούς δρόμους ἐπαιτοῦν, ἄλλα στοὺς κάδους ψάχνουν
γιά ἕνα ξεροκόμματο... πολύν ἀγώνα κάνουν!
Οἱ γέροι κι οἱ ἀνήμποροι, κλείστηκαν μές στά σπίτια,
μέ τό φαρμάκι στήν ψυχή, τόν πόνο μές στά στήθια.
Ἡ κρίση τους ἐπλήγωσε τή λίγη περηφάνεια,
χαθῆκαν ἀπ' τίς γειτονιές, κρύφτηκαν στήν ἀφάνεια.
Καί κάπου, ἀκούγεται βαθιά πώς ὁ Χριστός γεννᾶται
κι ὁ ἄνθρωπος, χωρίς Θεό, ἀνέστιος πλανᾶται.
Λάμπει τ' ἀστέρι τοῦ Χριστοῦ, τόν κόσμο μας φωτίζει,
μά ἄν δέν κοιτᾶ κανείς ψηλά, πῶς δύναται νά ἐλπίζει;
Σύννεφα ἁπλώθηκαν βαριά, σκέπασαν τήν καρδιά μας,
τ' ἀγγελικά ψαλσίματα, δέν φτάνουνε στ' αὐτιά μας.
Κι ὅμως! Ἐκεῖνος μᾶς καλεῖ νά πᾶμε ὅλοι κοντά Του
νά γίνουμε «συγκάτοικοι» στήν ταπεινή σπηλιά Του.
Διάλεξε μέσα στό παχνί τό θρόνο Του νά στήσει,
τόν πεθαμένο ἄνθρωπο, γιά πάντα ν' ἀναστήσει.
Φτωχός! Χωρίς ζεστή γωνιά, μόνος καί μετανάστης,
μπροστά Του ἄς ὑποκλιθεῖ κάθε τῆς γῆς δυνάστης.
Τά ἀγαθά Του ἀνήκουνε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους
κι ὄχι σ' ὅσους μετέρχονται τούς πονηρούς τούς τρόπους.
Κι ὅσοι στόν κόσμο σκόρπισαν τόν πόνο, τή φοβέρα,
μαζί Του θά λογαριαστοῦν στῆς Κρίσεως τή μέρα.

Παπα-Δαμασκηνός

Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος
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Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ!
ώρα ποὺ καταλάγιασε ὁ θόρυβος γιὰ τὸ «δικαίωμα» τοῦ φυλακισμένου
νεαροῦ στὴν φοίτηση στὴν σχολὴ στὴν ὁποία εἰσήχθη, εἶναι καιρὸς νὰ
δεῖ κανεὶς κάποια ἄλλα στοιχεῖα καὶ καταστάσεις πού, κατὰ τὴν ταπεινή
μου γνώμη, δὲν ἔχουν συζητηθεῖ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἀφορμὴ γιὰ τὶς
σκέψεις ποὺ ἀκολουθοῦν, στάθηκε ὁ ἐντονότατος προβληματισμός μου
πάνω στὴν ἔννοια ἀλλὰ καὶ τὴν σημασία τοῦ ὄρου «δικαίωμα».
Ἐδῶ καὶ δυὸ τρεῖς αἰῶνες ἕνας ὁλόκληρος πολιτισμὸς κανοναρχεῖ,
ὅλους ὅσοι τὸν ἐνστερνίζονται καὶ τὸν ἀσπάζονται, μὲ τὸν κυρίαρχο λόγο
του περὶ δικαιωμάτων. Θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ἀνατρέχομε
στὸ «δικαίωμα», μπορεῖ νὰ παρομοιασθεῖ μὲ τὴν εὐκολία ἑνὸς ἀσύνειδου αὐτοματισμοῦ. Τόσο πολὺ ἔχει ὑπεισέλθει στὴν καθημερινὴ ζωή μας.
Ὅμως ἐὰν ὑποσκάψει κάποιος κάτω ἀπὸ τὰ «θεμέλια» τῆς θεωρίας τῶν
δικαιωμάτων, θὰ δεῖ ὅτι εἶναι σαθρὰ καὶ δὲν ἀντέχουν σὲ καμίαν σοβαρὴ
κριτική.
Ἕνας θεωρητικός τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» εἶναι ὁ Ἀμερικανὸς Carl Wellman, καθηγητὴς στὸ Washington University in St. Louis.
Ὁ C. Wellman εἶναι πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς τῆς Ἠθικῆς καὶ τῆς
Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου στὸ ἐν λόγῳ πανεπιστήμιο. Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ
κάποιος ὅτι C. Wellman εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς θεωρητικούς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ὁ ἴδιος εἶναι καὶ συγγραφέας ἀρκετῶν ἔργων ὅπως
“Real rights” («Πραγματικὰ δικαιώματα»), “A theory of rights: persons
under laws, institutions and morals” («Μία θεωρία τῶν δικαιωμάτων:
πρόσωπα ὑπὸ τὴν θεώρηση τῶν νόμων, τῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἠθῶν») καὶ
ἀρκετῶν ἄλλων. Θεωροῦμε σκόπιμο νὰ ἀνατρέξουμε στὴν λογική τοῦ ἐν
λόγῳ καθηγητὴ γιατί ἔτσι θὰ καταδειχθεῖ τὸ σύνολο τῆς προβληματικῆς
τῆς θεωρία τῶν δικαιωμάτων (στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ βέβαια).
Στὸ λῆμμα «δικαιώματα» τοῦ φιλοσοφικοῦ λεξικοῦ τοῦ Cambridge
γράφει μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Carl Wellman: «Τὰ δικαιώματα εἶναι πλεονεκτικὲς θέσεις ποὺ παρέχονται σὲ κάποιον ἀπὸ τὸν νόμο, τὴν ἠθική,
τοὺς κανόνες ἢ ἄλλες κανονιστικὲς ἀρχές. Σύμφωνα μὲ τὶς θεωρίες τῆς
βούλησης, τὰ δικαιώματα εὐνοοῦν τὴν βούληση τοῦ κατόχου τους ἔναντι
τῆς βούλησης τῶν ἄλλων. Σύμφωνα μὲ τὶς θεωρίες τῶν συμφερόντων,
τὰ δικαιώματα συμβάλλουν στὴν προστασία ἢ στὴν προώθηση τῶν συμφερόντων τοῦ κατόχου τους. Σύμφωνα μὲ τὸν Hohfeld προσδιορίζονται
τέσσερα νομικὰ πλεονεκτήματα στὴν ἔννοια τοῦ δικαιώματος: ἐλευθερίες,
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ἀξιώσεις, δυνάμεις, καὶ ἀσυλίες. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἔχουν, ἐν πολλοῖς, τὸν ἴδιο ρόλο στὴν ἠθικὴ ποὺ εἶχαν κάποτε τὰ φυσικὰ δικαιώματα.
Αὐτὸ συνέβη ἐπειδὴ οἱ ὀντολογικῆς φύσης ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ὕπαρξη
τοῦ Θεοῦ ὑπονόμευσαν τὴν ἀποδοχὴ ὁποιουδήποτε φυσικοῦ νόμου ποὺ
γινόταν δεκτὸ ὅτι συνίσταται σὲ θεῖες ἐπιταγές. Σήμερα οἱ περισσότεροι
ἠθικοὶ φιλόσοφοι ἀπορρίπτουν τὸ ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση ὁρίζεται ἀπὸ
οὐσιώδεις ἀνθρωπίνους σκοπούς. Φαίνεται πιὸ ἁπλὴ ἡ ἐπίκληση θεμελιωδῶν δικαιωμάτων ποὺ πρέπει νὰ εἶναι καθολικὰ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων,
ἀφοῦ ἡ κατοχή τους ὀφείλεται ἁπλῶς στὸ status (κατάσταση/συνθήκη) τὸ
ὁποῖο ἔχουν οἱ ἄνθρωποι. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ταξινομοῦνται βάσει τοῦ status καὶ ὄχι τῆς πηγῆς τους καὶ ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στὰ νομικὰ
συστήματα μέσῳ διεθνῶν συμφωνιῶν, ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ
τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα»
Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ἡ βάση στὴν ὁποία ταξινομοῦνται ἀλλὰ καὶ
στηρίζονται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι τὸ “status” τοῦ ἀνθρώπου.
Ὅμως αὐτὸ τὸ λεγόμενο “status” ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν πηγή του –ποὺ τὸ
καθιστᾶ τέτοιο ὡς κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου– εἶναι ἕωλο, ρευστό, ὑποχείριο στὴν τυρβώδη ροὴ κάθε αὐθαίρετης ἀλλοίωσης. Ἀκόμη καὶ στὴν
προχριστιανικὴ περίοδο, ὁ ἄνθρωπος θεωροῦσε τὸν ἑαυτὸ του ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ κοσμικοῦ σύμπαντος ποὺ διακατεχόταν ἀπὸ τὴν τάξη
καὶ τὴν ἱεραρχία (ὅποια καὶ νὰ ἦταν γιὰ τὸν ἑκάστοτε πνευματικὸ πολιτισμὸ, ἢ κρατοῦσα θρησκεία). Τώρα στὴν νεωτερικὴ ἐποχὴ ποὺ διάγουμε,
οἱ περισσότερες ἀνθρωπολογικὲς θεωρήσεις ἐκλαμβάνουν τὸν ἄνθρωπο
ἀποσπασμένο καὶ πλήρως ἀποκομμένο ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀποκόπτουν ἔτσι οἱ
θεωρίες τῶν σύγχρονων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν
πηγὴ τοῦ Δικαίου ποὺ εἶναι ὁ Θεός, ἀφοῦ κατ’ αὐτὲς μόνον τὸ ρευστὸ
ἀνθρώπινο “status” ἀποτελεῖ σημεῖο ταξινόμησης καὶ ἀναφορᾶς. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ καὶ ἡ ἐπίμονη ἐπίκληση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, εἶναι
αὐθαίρετη καὶ στηρίζεται στὴν ἀπόλυτη αὐθαιρεσία τοῦ ὑποκειμενισμοῦ,
ποὺ ὅλα τὰ θεωρεῖ καὶ τὰ ἐκλαμβάνει ὡς σχετικὰ καὶ ρευστά. Σχετικὰ
καὶ ρευστά, ἀφοῦ σὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα στηρίζεται ἡ τυραννία τῆς ἀνθρώπινης αὐθαιρεσίας.
Κι ἐδῶ ἑδράζεται μιὰ ἄλλη θεώρηση πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Γιὰ τὸν λεγόμενο «προοδευτικὸ» ἄνθρωπο ἡ ζωὴ ἀποτελεῖ δικαίωμα.
Γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δύο στάσεις ζωῆς ποὺ θεμελιωδῶς ἀφίστανται μεταξύ τους. Ὁ «προοδευτικὸς»
ἄνθρωπος θεωρεῖ τὴν ζωὴ καὶ τὶς δραστηριότητές της σὰν παράρτημα
καὶ παρακολούθημα τῶν δικαιωμάτων, ἐνῷ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
ζεῖ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ἐπιδίδεται στὶς δραστηριότητές της, ὄντας
συνδεδεμένος μὲ τὴν μοναδικὴ πηγὴ Δικαίου καὶ Νοήματος ποὺ εἶναι ὁ
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Τριαδικὸς Θεός.
Πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ τελοῦν ὑπὸ κράτηση καὶ ζοῦν κάτω ἀπὸ
συνθῆκες ἐγκλεισμοῦ, ὄντως ζοῦν μίαν ὀδυνηρὴ δοκιμασία. Δὲν θὰ μποροῦσε ὅμως νὰ ξεφύγει καὶ αὐτὸς ὁ χῶρος ἀπὸ τὴν προβληματικὴ καὶ
τὴν «λογική» τοῦ «δικαιώματος». Σκοπὸς δὲν εἶναι νὰ εἰσέλθουμε στὴν
ἀντιπαράθεση περὶ τοῦ ἂν ἔπρεπε ἢ δὲν ἔπρεπε ὁ νεαρὸς κρατούμενος νὰ
φοιτᾶ στὴν σχολὴ τῶν Τ.Ε.Ι. σὰν ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους συμφοιτητές του
ἢ ὄχι. Ἀντ’ αὐτοῦ παραθέτω ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Φιοντὸρ Μιχαήλοβιτς
Ντοστογιέφσκι σχετικὸ μὲ τὴν στάση τῶν ἀνθρώπων ἔναντι τῶν φυλακισμένων. Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ βιβλίο «Τὸ ἡμερολόγιο
ἑνὸς συγγραφέα 1873-1876» (Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ)
Ὁ Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι μὲ ἀφορμὴ τὸν θόρυβο ποὺ ξεσηκώθηκε στὴν
Ρωσία ἀπὸ τὴν δικαστικὴ μεταρρύθμιση ποὺ εἰσήγαγε κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα
τὸν θεσμὸ τῶν ἐνόρκων, δράττεται τῆς εὐκαιρίας καὶ μιλάει γιὰ τὸ πῶς
πρέπει νὰ σταθεῖ ὁ ἔνορκος ἔναντι τῶν κρατουμένων-φυλακισμένων
ποὺ δικάζονται. Ἐπειδή, κατὰ τὴν ἐποχὴ του, εἶχε ἀναπτυχθεῖ μιὰ δῆθεν
φιλεύσπλαχνη προβληματικὴ ἀπὸ τοὺς ἐνόρκους, γράφει λοιπόν:
Λέτε σεῖς οἱ ἔνορκοι : «… ἡ εὐσπλαχνία βλέπετε εἶναι καρδιακὸ
αἴσθημα. Αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἐγγύηση γιὰ κάποιο ὑψηλὸ χριστιανικὸ
συναίσθημα στὸ μέλλον τέτοιο ποὺ ὁ κόσμος δὲν ἔχει γνωρίσει μέχρι σήμερα! Εἶναι βέβαια πολὺ δύσκολο νὰ καταδικάσεις σκληρὰ ἕναν ἄνθρωπο».
(Καὶ συνεχίζει ὁ Ντοστογιέφσκι ἀπευθυνόμενος στοὺς ἐνόρκους): Κάντε
το μὲ πόνο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὸν πόνο σας. Εἰδικὰ ἐδῶ θὰ
πρέπει νὰ εἰπωθεῖ ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ κακὸ νὰ εἰπωθεῖ μὲ τ’ ὄνομά του. Ἐὰν
εἶναι ἀληθινὸς καὶ δυνατὸς αὐτὸς ὁ πόνος, τότε θὰ μᾶς ἐξαγνίσει καὶ θὰ
μᾶς κάνει καλύτερους. Γιατί, ἀφοῦ γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καλύτεροι, θὰ
βελτιώσουμε καὶ τὸ περιβάλλον μας καὶ θὰ τὸ κάνουμε καλύτερο. Γιατί
μ’ αὐτὸ καὶ μόνο εἶναι δυνατὸ νὰ τὸ βελτιώσουμε. Καὶ τὸ νὰ ἀθωώνουμε
συνέχεια γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὸ αἴσθημα τῆς εὐσπλαχνίας μας καὶ νὰ
μὴν ὑποφέρουμε εἶναι πολὺ εὔκολο. Γιατί ἔτσι σιγὰ-σιγὰ θὰ καταλήξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν γίνονται καθόλου ἐγκλήματα καὶ ὅτι σὲ ὅλα
φταίει τὸ περιβάλλον. Θὰ φτάσουμε μέχρι τὸ σημεῖο, κλείνοντας τὸν κύκλο,
νὰ θεωρήσουμε ὅτι τὸ ἔγκλημα εἶναι χρέος, εὐγενικὴ ἀντίδραση ἐναντίον
τοῦ «περιβάλλοντος». «Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ κοινωνία εἶναι τόσο ἄθλια
φτιαγμένη, εἶναι ἀδύνατο νὰ βγοῦμε ἀπὸ αὐτὴ χωρὶς μαχαῖρι στὰ χέρια».
Γιατί αὐτὸ λέει ἡ διδασκαλία γιὰ τὸ περιβάλλον σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν χριστιανική, ποὺ ἂν καὶ δὲν ἀναγνωρίζει πλήρως τὴν πίεση τοῦ περιβάλλοντος
καὶ διακηρύσσει τὴν εὐσπλαχνία πρὸς τὸν ἁμαρτωλό, παρ’ ὅλα αὐτὰ θέτει
ὡς ἠθικὸ χρέος τοῦ ἀνθρώπου τὴν πάλη μὲ τὸ περιβάλλον, θέτει τὰ ὅρια
ἐκεῖ ποὺ τελειώνει τὸ περιβάλλον καὶ ἀρχίζει τὸ χρέος. Καθιστῶντας τὸν
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ἄνθρωπο ὑπεύθυνο, ὁ Χριστιανισμὸς κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀναγνωρίζει
τὴν ἐλευθερία του. Θεωρῶντας τὸν ἄνθρωπο ἐξαρτημένο ἀπὸ κάθε λάθος
ποὺ ὑπάρχει στὴν κοινωνικὴ ὀργάνωση, ἡ διδασκαλία γιὰ τὸ περιβάλλον
τὸν ὁδηγεῖ στὴν πλήρη ἀπροσωποποίηση, μέχρι τὴν πλήρη ἀπελευθέρωσή
του ἀπὸ κάθε προσωπικὸ ἠθικὸ χρέος, ἀπὸ κάθε ἀνεξαρτησία, τὸν ὁδηγεῖ
στὴν πιὸ ἀπαίσια δουλεία ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ φανταστοῦμε.
Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι στέκεται μὲ σαφῆ
καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο ὡς πρὸς τὸ ποιὰ στάση πρέπει νὰ λαμβάνει κανεὶς ἔναντι τῶν ἀνθρώπων ποὺ γιὰ συγκεκριμένους λόγους ἔχουν
φυλακισθεῖ καὶ ἔχουν ὑποπέσει σὲ κάποιο ἔγκλημα ἢ ἀδίκημα. Θεωρεῖ
τὴν προσωπικὴ στάση τοῦ κάθε ἀνθρώπου ὑπεύθυνη γιὰ τὸ πῶς πορεύεται καὶ αὐτό τὸ «πῶς» δὲν τὸ ἐξαρτᾶ ἀπὸ τὸ σύστημα τῶν κοινωνικῶν
συνθηκῶν καὶ ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον. Θεωρεῖ τὴν ἐλευθερία ὡς
διάσταση τῆς ἐσωτερικῆς συγκρότησης καὶ τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας
τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν τὴν ἀνάγει στὶς κρατοῦσες κοινωνικὲς συνθῆκες καὶ
στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον. Ἀπὸ τὴν διδασκαλία γιὰ τὸ (κοινωνικὸ) περιβάλλον ἀπορρέει καὶ ἡ «λογικὴ» θεμελίωσης τῶν δικαιωμάτων. Ὄντως
ἡ θεωρία αὐτὴ ἀπροσωποποιεῖ καὶ ἐργαλειοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ὁρίζει
τὸν ἄνθρωπο σὰν ἕρμαιο τῶν ἀναγκῶν του καὶ τοῦ περιβάλλοντός του.
Τὸν καθιστᾶ ἕνα ἀδυσώπητο ἰσοζύγιο δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεων,
ποὺ πρέπει πάση θυσία νὰ εἶναι πλεονασματικὸ γιὰ τὰ δικαιώματα, γιατί
μόνον ἔτσι θὰ ἐπέλθει ἡ εὐτυχία. Ἡ θεωρία τῶν δικαιωμάτων προβαίνει
στὴν προσάρτηση τῆς ἀνθρώπινης ὑπευθυνότητας στὴν καπριτσιόζικη ἐπικράτειά της. Μπορεῖ οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες τῶν συστημάτων τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσης νὰ εἶναι καὶ ἀφόρητες καὶ ἄδικες, ὅμως ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἐξαρτώμενο μέγεθός τους. Ὁ Μὰρξ ὁρίζει τὴν ἐλευθερία ὡς συνειδητοποίηση τῆς ἀναγκαιότητας. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀναγκαιότητα
ὑποβάλλει τὴν ἰσχύ της καὶ τὴν ἐπικράτειά της στὸν ἄνθρωπο, σύμφωνα
μὲ αὐτὴν τὴν ἀνάλυση. Ὅμως ἡ ἐλευθερία εἶναι διάσταση τῆς ἐσωτερικῆς
εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θέτει
κανεὶς τὸν «πόνο» του καὶ τὴν «εὐσπλαχνία» του γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε
ἔγκλειστο–φυλακισμένο ὑπεράνω τῆς ἀλήθειας, ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ
αὐτὸν καὶ τὴν πορεία του. Ἡ ἐλευθερία δὲν εἶναι δικαίωμα. Ἐνεργεῖται
ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Νοηματοδοτεῖται μόνον ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ πηγὴ
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπορρέει. Ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Αὐτοελευθερία ποὺ εἶναι ὁ
Θεός. Γιατί ὁ Θεὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐλευθερία Του εἶναι καὶ ἡ Πηγὴ τοῦ
Δικαίου. Κάθε τί τὸ ἀπορρέον ἀπὸ τὸ Δίκαιο αὐτό, εἶναι Δικαίωμα στὸ
ὁποῖο καλούμεθα ὅλοι νὰ μετάσχουμε καὶ μέσῳ αὐτοῦ νὰ ζήσουμε.
Βασίλης Π. Μακρῆς
Μεταλλειολόγος
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Η ΟΔΥΝΗ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ
ιαβάζοντας τὶς διεθνεῖς εἰδήσεις –ὅπου δὲν βρίσκει κανεὶς τίποτα καλὸ καὶ παρηγορητικὸ καὶ ἐνθαρρυντικὸ γιὰ τὸ μέλλον τῆς
ἀνθρωπότητας– στάθηκα στὴ φωτογραφία μιᾶς καφὲ ἀρκούδας ἀπὸ
τὸν ζωολογικὸ κῆπο τῆς Κοπενχάγης.
Τὸ ζῶο, προφανῶς, ζεῖ σὲ πολὺ καλὲς συνθῆκες, μὲ τὸ φαγητὸ
καὶ τὴν ἰατρική του περίθαλψη ἐξασφαλισμένα, προστατευμένο ἀπὸ
τὶς κακουχίες καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται ἡ ζωὴ στὸ φυσικό του περιβάλλον. Ὅμως, ὅπως δείχνει ἡ φωτογραφία, ὅταν βρῆκε
τὸν κορμὸ ἑνὸς δέντρου μέσα στὸν κλειστὸ χῶρο του, κατάφερε νὰ
ἰσορροπήσει ἐπάνω του, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀτενίσει πάνω ἀπὸ τὴν
περίφραξη, πέρα, πρὸς τὸ δάσος, ἐκεῖ ποὺ κρύβονται οἱ κίνδυνοι,
οἱ δυσκολίες, ἡ περιπέτεια τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Ἐκεῖ ποὺ κρύβεται ἡ
χαμένη ἐλευθερία, ἡ χαμένη πατρίδα.
Κοιτάζοντας τὴ φωτογραφία, ἀναγνώρισα στὸ πρόσωπο αὐτῆς
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τῆς ταλαίπωρης ἀρκουδίτσας, ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. Ζοῦμε
ὅλοι αἰχμαλωτισμένοι μέσα στὶς κοινωνίες ποὺ ὀργανώσαμε, στὶς
ἀσφυκτικὲς πόλεις ποὺ χτίσαμε, ἀκολουθῶντας κανόνες ποὺ κάποιοι
ἰσχυρότεροι ἐπιβάλλουν στοὺς λιγώτερο ἰσχυρούς, ἢ στοὺς ἀνίσχυρους. Ὑψώσαμε τείχη γιὰ νὰ προστατευτοῦμε, νὰ κλείσουμε ἔξω τούς
ἐχθρούς, νὰ ἐξασφαλίσουμε τὸ φαγητὸ καὶ τὴν ἰατρικὴ περίθαλψη,
τὴν κατοικία καὶ τὴν περιουσία μας, τὴ σύνταξη καὶ τὸ λογαριασμό
μας στὴν Τράπεζα. Καὶ ἐπιβάλλουμε στὸν ἑαυτό μας νὰ εἴμαστε εὐτυχισμένοι. Ὅπως προσπαθοῦμε νὰ πείσουμε καὶ τὴν ἀρκουδίτσα τῆς
φωτογραφίας ὅτι ΠΡΕΠΕΙ νὰ χαίρεται ποὺ κάποιοι τὴν φροντίζουν
καὶ τὴν ταΐζουν καὶ τὴν περιποιοῦνται.
Ἡ ἀρκουδίτσα βρῆκε ἕνα κορμὸ καὶ σκαρφάλωσε καὶ κοιτάζει
τὸ δάσος μὲ θλίψη καὶ νοσταλγία. Κι ἂν τὴν ἄφηναν οἱ φύλακές της,
θὰ πηδοῦσε πάνω ἀπὸ τὴν περίφραξη καὶ θὰ ἄφηνε πίσω της τὴν
ἀσφάλεια καὶ τὴν καλοπέραση γιὰ νὰ γυρίσει στὴν ἀληθινὴ ζωή.
Ἐμεῖς, στὴν πλειοψηφία μας, γεννηθήκαμε στὴν αἰχμαλωσία
καὶ –μᾶλλον– θὰ πεθάνουμε στὴν αἰχμαλωσία. Γιατί βολευτήκαμε
στὴν «ἀσφάλειά» της καὶ πάψαμε νὰ βλέπουμε τὰ τείχη γύρω μας.
Καὶ πάψαμε νὰ πονᾶμε γιὰ τὴν πατρίδα ποὺ χάσαμε.
Εὔχομαι, τὴ χρονιὰ ποὺ ἀρχίζει, κάποιοι ἀπὸ μᾶς νὰ βροῦμε
ἕνα τρόπο νὰ ἀνέβουμε πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὰ τείχη μας καὶ νὰ ἀτενίσουμε
πρὸς τὸ δάσος. Κι ἂν κάποιοι μπορέσουν νὰ βροῦν τὸ δρόμο ποὺ θὰ
τοὺς περάσει πάνω ἀπ’ τὰ τείχη καὶ θὰ τοὺς φέρει στὴ χαμένη πατρίδα καὶ στὴν ἀληθινὴ ζωή, τότε αὐτοί θὰ ἔχουν κερδίσει τὸ χρόνο. Καὶ
τὸ Χρόνο.
Καλὴ Χρονιά!
							

Νινέττα Βολουδάκη

Γιὰ σχόλια: Ninetta1.blogspot.com
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑΝ
Μ ΙΑ ΑΣΧΕΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η!
Δ.Ε.Η. ἔχει προχωρήσει σὲ παράλογες καὶ ἀδικαιολόγητες αὐξήσεις
τῶν τιμολογίων της, προσθέτοντας χρεώσεις ὑπὲρ τοῦ δικτύου διανομῆς
ἀλλὰ καὶ τοῦ δικτύου μεταφορᾶς! Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς αὐθαιρεσίας εἶναι
ὅτι τὸν Ἰούλιο τοῦ 2014 ὁ Ἱ. Ναός μας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων, ἐπὶ
τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ 38, στὴν Νεάπολη τῶν Ἀθηνῶν, ἐκλήθη νὰ ἐξοφλήσει
ἕναν λογαριασμὸ ἠλεκτρικοῦ ἀξίας 884,00€ ἐκ τῶν ὁποίων μόνο τά 446,60€
εἶναι κατανάλωση ρεύματος καί 314,66€ εἶναι «ρυθμιζόμενες χρεώσεις», οἱ
ὁποῖες ἀναλύονται ὡς χρεώσεις Ἑλληνικοῦ συστήματος μεταφορᾶς Ἠλ.
Ἐνεργ. 22,49€, Ἑλληνικό σύστημα διανομῆς Ἠλ. Ἐνεργ. 111,67€, Ὑπηρεσία
Κοινῆς Ὠφελείας 66,39€, Εἰδικό Τέλος Μειώσεως Ἐκπομπῶν Ἀερίων Ρύπων
112,44€, κ.λ.π. χρεώσεις 1,67€! Σημειωτέον πὼς ὁ ἀντίστοιχος λογαριασμὸς
γιὰ τὴν ἴδια περίοδο πέρυσι ἦταν τῆς τάξεως τῶν 430,00€ ποὺ σημαίνει πὼς
φέτος εἶναι αὐξημένος κατὰ 101% !
Ἡ ἐπίσημη δικαιολογία τῆς Δ.Ε.Η. πρός τόν Ἱερό Ναό ἀλλά καί σέ
κάθε ἠλεκτροδοτούμενο κτίριο εἶναι ἡ ἴδια. Ἰσχυρίζονται πὼς πρόκειται γιά
...συμμόρφωση μὲ τὴν Ὁδηγία 2003/54/ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου καὶ
τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὡστόσο ἡ συγκεκριμένη Ὁδηγία
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δὲν ἀφορᾶ σὲ τίποτε στὴν ΔΕΗ ἀλλά εἶναι καθαρή ἐπινόηση τοῦ νέου Διοικητοῦ της, δεδομένου ὅτι ἐκδόθηκε τό 2003 καί
τέθηκε σέ ἐφαρμογή ἀπό τό Πάσχα τοῦ 2014!
Ἡ Ὁδηγία ἀναφέρεται στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ὅπου ἡ ἀγορὰ τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας δὲν εἶναι μονοπώλιο τῆς κρατικῆς ἐπιχείρησης καὶ ἐκεῖ
ἀπαιτεῖται δίκαιος διανομέας καὶ μεταφορέας τοῦ ἠλεκτρικοῦ.
Ἐπί πλέον, πρόχειρα σταχυολογῶντας, διαβάζουμε στὴν Ὁδηγία:
Στὴ σελίδα 38, §15 ἀναφέρεται πὼς «Οἱ ἐν λόγῳ ἀρχὲς θὰ πρέπει
νὰ ἔχουν τὴν ἁρμοδιότητα νὰ καθορίζουν ἢ νὰ ἐγκρίνουν τὰ τιμολόγια ἤ,
τουλάχιστον, τὶς μεθοδολογίες ποὺ διέπουν τὸν ὑπολογισμὸ τῶν τιμολογίων
μεταφορᾶς καὶ διανομῆς. Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀβεβαιότητα καὶ δαπανηρὲς
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καὶ χρονοβόρες διαφωνίες, τὰ τιμολόγια αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ δημοσιεύονται
πρὶν τεθοῦν σὲ ἰσχύ».
Στὴν σελίδα 38, §18 κάνει λόγο γιὰ συμμετοχὴ τῶν καταναλωτῶν στὸν
καθορισμὸ τοῦ τιμολογίου καὶ τὴν ἀποδοχή του: «Οἱ ἐθνικὲς ρυθμιστικὲς
ἀρχὲς θὰ πρέπει νὰ δύνανται νὰ καθορίζουν ἢ νὰ ἐγκρίνουν τιμολόγια ἢ
μεθοδολογίες οἱ ὁποῖες διέπουν τὸν ὑπολογισμὸ τῶν τιμολογίων, βάσει προτάσεως τοῦ διαχειριστῆ τοῦ δικτύου μεταφορᾶς ἢ τοῦ (τῶν) διαχειριστή(ῶν)
τοῦ δικτύου διανομῆς, ἢ βάσει προτάσεως μὲ τὴν ὁποία συμφώνησαν ὁ (οἱ)
ἐν λόγῳ διαχειριστής(ές) καὶ οἱ χρῆστες τοῦ δικτύου».
Πότε ἐρωτήθηκε ὁ καταναλωτὴς ἢ πότε δόθηκε στὴ δημοσιότητα πρό
τασ η τῆς τιμολογιακῆς πολιτικῆς τῆς ΔΕΗ, τὴν ὁποία ἀπεδέχθημεν ὡς κατα
ναλωτές;
Στὴ σελίδα 39, §20 τῆς Ὁδηγίας (καὶ ὄχι μόνο) γίνεται λόγος γιὰ τὴν
ἐλευθερία ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ὁ καταναλωτὴς στὴν ἐπιλογὴ τῆς ἠλεκτρικῆς
ἑταιρείας: «Οἱ πελάτες ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ
ἐπιλέγουν ἐλεύθερα τὸν προμηθευτή τους». Στὴν Ἑλλάδα τί ἐναλλακτικὴ
ὑπάρχει ἐκτὸς ἀπὸ τὴ ΔΕΗ;
Στὴ σελίδα 39, §24 ἀναγράφεται ρητά: «Τὰ κράτη μέλη θὰ πρέπει νὰ
φροντίζουν ὥστε οἱ οἰκιακοὶ πελάτες καί, ὅπου κρίνεται σκόπιμο ἀπὸ τὰ
κράτη μέλη, οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις νὰ ἀπολαύουν τοῦ δικαιώματος ἐφοδιασμοῦ μὲ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σὲ σαφῶς συγκρίσιμες, διαφανεῖς καὶ λογικὲς τιμές». Αὐτὸ πῶς τὸ σέβεται ἡ ΔΕΗ;
Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφέρει κανεὶς καὶ ἀκόμα περισσότερα ἂν μελετηθεῖ ἡ Ὁδηγία ἀπὸ ἁρμόδιους νομικούς. Τὸ συμπέρασμα εἶναι πὼς στὴν Ἑλλάδα καταστρατηγοῦνται καὶ διαστρεβλώνονται
ἀκόμα καὶ οἱ Ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπὸ ἕνα κράτος–δυνάστη
ποὺ δὲν δίνει λογαριασμὸ σὲ κανέναν καὶ γιὰ καμία ἐνέργειά του!
Τὸ ὅτι εἴμαστε μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δὲν ἔχει μόνο μειονεκτήματα· μᾶς δίνει καὶ τὴν δυνατότητα νὰ προσφύγουμε στὴν Εὐρωπαϊκὴ
δικαιοσύνη καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε αὐτὸ ποὺ εἶναι αὐτονόητο στὸν μέσο Εὐρωπαῖο πολίτη. Πρέπει καί οἱ Ἱεροί Ναοί καί τά Ἑλληνικά νοικοκυριά νά
προσφύγουμε στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο γιά νά ἀποτινάξουμε τό νέο αὐτό
“χαράτσι”. Δὲν πρέπει νά ἀφήσουμε τή φασιστικὴ νοοτροπία τοῦ κράτους
νὰ ἐπιβληθεῖ ἀμαχητὶ σὲ ἕνα ἤδη ἀρκετὰ βασανισμένο λαό!
						

Ἐμμανουήλ Β. Βολουδάκης
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Ο αντιρατσιστικός νόμος

προσβαλλει «την ελευθερια τησ εκφρασησ»
& ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗν ...ελευθεριοτητΑ των ηθων!
τὸ προηγούμενο ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὸ νόμο «γιὰ τὴν καταπολέμηση
ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσῳ
τοῦ ποινικοῦ δικαίου», τὸ γνωστό μας πιὰ ἀντιρατσιστικὸ νόμο, ἐξετάσαμε τὴ συνταγματικότητα τοῦ τρόπου θέσπισης καὶ τοῦ περιεχομένου του
ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἀρχῆς τῆς νομιμότητας καὶ καταλήξαμε στὸ συμπέρασμα πὼς ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος νὰ ὁδηγήσει ὁ νόμος αὐτός σὲ
αὐταρχικὴ ἄσκηση τῆς ποινικῆς ἐξουσίας ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας.
Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ ἐξετάσουμε τὴ συνταγματικότητα τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου σὲ σχέση μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τὴν ἐλευθερία
τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.
Ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης κατοχυρώνεται στὸ ἄρθρο 14 τοῦ Συντάγματος. Σύμφωνα μὲ τὴν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ ἡ ἐλευθερία
ἔκφρασης περιλαμβάνει τὸ δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ ἔχει, νὰ λαμβάνει,
νὰ διαμορφώνει, νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει «τοὺς στοχασμούς του», δηλαδὴ ἀπόψεις, αἰσθήματα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἕνα σημεῖο πληροφορίες, χωρὶς
νὰ ὑφίσταται καμία δυσμενῆ ἔννομη συνέπεια, πολὺ δὲ περισσότερο ποινικὴ τιμωρία. Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος καθιστᾶ ποινικὸ ἀδίκημα
τὴ δημόσια, προφορικὴ ἢ διὰ τοῦ τύπου ἢ μέσῳ διαδικτύου ἢ μὲ
ὁποιοδήποτε ἄλλο τρόπο ἐκφορὰ ρατσιστικοῦ καὶ ξενοφοβικοῦ λόγου. Ἐνέχει ἑπομένως τὸν κίνδυνο νὰ προσβάλλει τὴν ἐλευθερία τῆς
ἔκφρασης.
Ἡ τελευταία δὲν εἶναι βεβαίως ἀπεριόριστη. Κατὰ τὴν ἄσκησή της
πρέπει νὰ τηρεῖται τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ νόμοι. Ρητὰ ὁρίζει ἡ παράγραφος 1
τοῦ ἄρθρου 14: «Καθένας μπορεῖ νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει προφορικά,
γραπτὰ καὶ διὰ τοῦ τύπου τοὺς στοχασμούς του, τηρώντας τοὺς νόμους
τοῦ Κράτους». Ὡς νόμοι τοῦ Κράτους νοοῦνται, βεβαίως, μόνο οἱ σύμφωνοι μὲ τὸ Σύνταγμα νόμοι. Πῶς εἶναι, λοιπόν, δυνατὸν νὰ περιορίσει
τὴν ἐλευθερία ἔκφρασης ἕνας νόμος ποὺ ἀντίκειται στὴ συνταγματικὰ
κατοχυρωμένη ἀρχὴ τῆς νομιμότητας;
Ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης πρέπει νὰ ἀσκεῖται μέσα στὰ ὅρια τῆς
ἑκάστοτε ἰσχύουσας συνταγματικῆς τάξης. Πρέπει, ἐπίσης, νὰ ἀσκεῖται
μὲ σεβασμὸ στὰ ἄλλα ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἰδίως στὸ δικαίωμα τῆς

Σ
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προσωπικότητας. Προσωπικότητα εἶναι τὸ σύνολο τῶν ἀγαθῶν ποὺ συνθέτουν τὴν ὑπόσταση τοῦ προσώπου καὶ εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένα
μὲ αὐτήν. Ἡ φυλή, τὸ φῦλο, ἡ θρησκεία, οἱ γενεαλογικὲς καταβολές,
ἡ ἐθνικὴ καταγωγή, ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμός, ἡ ἀναπηρία
παρουσιάζονται στὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο ὡς στοιχεῖα προσδιοριστικά τοῦ προσώπου, ἐνῶ εἶναι μερικὲς μόνο ἐκφάνσεις τῆς προσωπικότητας. Βεβαίως, ὡς ἐκφάνσεις τῆς προσωπικότητας οἱ παραπάνω
ἰδιότητες εἶναι ἄξιες προστασίας ἔναντι προσβολῶν διὰ λόγου. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται ἐδῶ εἶναι ποιὰ θὰ εἶναι τὰ μέσα τῆς προστασίας καὶ
εἰδικότερα ἂν ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος εἶναι μέσο ἀναγκαῖο καὶ ἱκανὸ νὰ
προστατεύσει τοὺς φορεῖς τῶν ἰδιοτήτων αὐτῶν.
Ἕνα πρῶτο μέσο προστασίας τῆς προσωπικότητας ἀπὸ προσβολὲς
διὰ τοῦ τύπου εἶναι τὸ δικαίωμα ἀπαντήσεως ποὺ προβλέπεται στὴν παρ.
5 τοῦ ἀρ. 14 τοῦ Συντάγματος. Πρόκειται γιὰ τὴ δυνατότητα ποὺ παρέχεται σὲ κάθε πρόσωπο τὸ ὁποῖο θίγεται στὴν προσωπικότητά του ἀπὸ
δημοσίευμα στὸν τύπο νὰ ἐκθέσει ἐγγράφως τὴν ἐπὶ τοῦ θέματος ἄποψή
του στὴν ἴδια ἐφημερίδα ἢ περιοδικό. Τὸ δικαίωμα αὐτὸ ρυθμίζεται λεπτομερῶς ἀπὸ τὸν νόμο «περὶ Τύπου» (Ν. 1092/1938) καὶ εἶναι γενικὸ καὶ
ἀπόλυτο. Ἀσκεῖται δηλαδὴ ἀπὸ ὁποιοδήποτε πρόσωπο, ἀνεξαρτήτως τοῦ
παρανόμου τῆς προσβολῆς καὶ ἀνεξαρτήτως δόλου ἢ ἀμέλειας τοῦ συντάκτη. Μπορεῖ νὰ ἀσκηθεῖ ἀκόμα καὶ ὅταν τὸ δημοσίευμα δὲν περιλαμβάνει
ψευδῆ στοιχεῖα γιὰ τὸν κατονομαζόμενο, διότι, πέρα ἀπὸ τὴ διόρθωση τῆς
ἐσφαλμένης εἰκόνας ποὺ προβάλλεται, σκοπός του εἶναι καὶ ἡ παρουσίαση τῶν δύο ἀντιτιθέμενων ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα.
Ἀντίστοιχο δικαίωμα ἐπανόρθωσης τῆς προσβολῆς παρέχεται ἀπὸ
τὸ προεδρικὸ διάταγμα 100/2000 σὲ κάθε πρόσωπο, τοῦ ὁποίου προσβάλλεται ἡ προσωπικότητα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο ραδιοφωνικῆς ἢ τηλεοπτικῆς
ἐκπομπῆς, ἀνεξαρτήτως ἰθαγένειας.
Τὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου θίγεται ἡ προσωπικότητα μπορεῖ νὰ ἀσκήσει –ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα ἀπάντησης καὶ ἐπανόρθωσης– καὶ ὁρισμένες
ἀγωγές. Πρῶτον, ἀγωγὴ γιὰ ἄρση τῆς προσβολῆς καὶ μὴ ἐπανάληψής της
στὸ μέλλον. Δεύτερον, ἀγωγὴ γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ἠθικῆς βλάβης. Ἡ
ἀγωγὴ αὐτὴ ἐπιτρέπει στὸν θιγόμενο νὰ ἐπιτύχει τὴν καταδίκη τοῦ ἀντιδίκου του σὲ καταβολὴ χρηματικοῦ ποσοῦ ὡς ἀντιστάθμισμα τοῦ ψυχικοῦ
πόνου ποὺ τοῦ προκάλεσε ἡ προσβολή. Ἂν ἐξαιτίας τῆς προσβολῆς ὑπέστη τὸ θῦμα καὶ περιουσιακὴ ζημία, μπορεῖ νὰ ἀσκήσει ἀγωγὴ ἀποζημίωσης γιὰ τὴν ἀποκατάστασή της.
Τὰ παραπάνω συνιστοῦν μέτρα προστασίας τῆς προσωπικότητας
ποὺ παρέχονται ἀπὸ τὸ ἰδιωτικὸ δίκαιο. Ὡστόσο, θὰ μποροῦσε κάποιος
νὰ παρατηρήσει ὅτι σὲ περιπτώσεις σοβαρῶν προσβολῶν τῆς προσωπι
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κότητας ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς προστατευόμενες ἀπὸ τὸν ἀντιρατσιστικὸ
νόμο ἰδιότητες καὶ διαταράσσουν τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη τὰ μέτρα αὐτὰ
δὲν ἐπαρκοῦν ἀλλὰ ἀπαιτεῖται καὶ ποινικὸς κολασμὸς τῶν ἐπιλήψιμων
πράξεων. Ἡ παρατήρηση αὐτὴ θὰ ἦταν καταρχὴν σωστή, ἀλλὰ τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ ἕναν εἰδικὸ ἀντιρατσιστικὸ
νόμο. Θὰ μποροῦσε νὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ ποινικοῦ κώδικα,
καὶ ἰδίως τὶς διατάξεις τῶν ἐγκλημάτων κατὰ τῆς τιμῆς καὶ τῶν ἐγκλημάτων σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιβουλὴ τῆς δημόσιας τάξης (ἄρθρα 183-186 καὶ
189-192).
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ εἰδικότερα στὴ θρησκεία, θὰ πρέπει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Σύνταγμα κατοχυρώνει τὴν ἐλευθερία
τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ λατρείας, ὑφίσταται στὸν ποινικὸ κώδικα εἰδικὸ σχετικὸ κεφάλαιο ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐπιβουλὴ τῆς θρησκευτικῆς
εἰρήνης». Παραθέτω ἐδῶ τὶς διατάξεις τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ:
«Ἄρθρο 198. ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ
1. Μὲ φυλάκιση μέχρι δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅποιος δημόσια καὶ κακόβουλα βρίζει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τὸ Θεό.
2. Ὅποιος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση τῆς παραγράφου 1, ἐκδηλώνει
δημόσια μὲ βλασφημία ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὰ Θεῖα, τιμωρεῖται μὲ
κράτηση ἕως ἕξι (6) μῆνες ἢ μὲ πρόστιμο ἕως τρεῖς χιλιάδες (3.000) εὐρώ.
Ἄρθρο 199. ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ὅποιος δημόσια καὶ κακόβουλα καθυβρίζει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο
τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἢ ἄλλη θρησκεία ἀνεκτὴ
στὴν Ἑλλάδα τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι δύο ἐτῶν.
Ἄρθρο 200. ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
1. Ὅποιος κακόβουλα προσπαθεῖ νὰ ἐμποδίσει ἢ μὲ πρόθεση διαταράσσει μίαν ἀνεκτὴ κατὰ τὸ πολίτευμα θρησκευτικὴ συνάθροιση γιὰ λατρεία ἢ τελετή, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι δύο ἐτῶν.
2. Μὲ τὴν ἴδια ποινὴ τιμωρεῖται ὅποιος μέσα σὲ ἐκκλησία ἢ σὲ τόπο
ὁρισμένο γιὰ θρησκευτικὴ συνάθροιση ἀνεκτὴ κατὰ τὸ πολίτευμα, ἐνεργεῖ ὑβριστικὰ ἀνάρμοστες πράξεις.
Ἄρθρο 201. ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
Ὅποιος ἀφαιρεῖ αὐθαίρετα νεκρὸ ἢ μέλη του ἢ τὴν τέφρα του, ἀπὸ
ἐκείνους ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ τὰ φυλάξουν ἢ ἐνεργεῖ πράξεις ὑβριστικὰ ἀνάρμοστες σχετικὲς μὲ αὐτὰ ἢ μὲ τάφο τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση
μέχρι δύο ἐτῶν».
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Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι τὸ ποινικὸ δίκαιο ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα τῆς
σύγκρουσης τῆς θρησκευτικῆς πίστης μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης.
Ἐπίσης, ἔχει θεσπιστεῖ στὴν ἔννομη τάξη μας πληθώρα εἰδικῶν προστατευτικῶν διατάξεων ποὺ ἀναφέρονται σὲ πράξεις ἢ ἐκδηλώσεις σχετικὲς
μὲ διακρίσεις σὲ βάρος προσώπων. Δὲν θὰ τὶς ἀναφέρω ἐδῶ, γιὰ νὰ μὴν
καταχραστῶ τὸ χῶρο τοῦ περιοδικοῦ. Ὅπως σημείωσα στὸ προηγούμενο ἄρθρο μου, οἱ διατάξεις αὐτὲς παρατίθενται ἀναλυτικὰ στὴν ἔκθεση
τῆς Κεντρικῆς Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (στὸ ἑξῆς ΚΕΝΕ) γιὰ τὸ
ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο. Τὸ ζητούμενο ἄλλωστε δὲν εἶναι νὰ παρατεθεῖ
ἐδῶ το νομικὸ πλαίσιο ποὺ ἀφορᾶ στὴν προστασία τῆς προσωπικότητας
καὶ τὶς διακρίσεις σὲ βάρος προσώπων, ἀλλὰ νὰ μελετηθεῖ αὐτὸ συνολικὰ
καὶ συντονισμένα ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ νὰ ἐπανεξεταστεῖ ἡ θέσπιση τοῦ
νόμου 4285/2014.
Θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψιν τὸ ὅτι ὁ συγκεκριμένος νόμος δὲν εἶναι
ὁ πρῶτος ἀντιρατσιστικὸς νόμος ποὺ θεσπίστηκε στὴν ἑλληνικὴ ἔννομη
τάξη. Προηγήθηκε ὁ ν. 927/1979 «περὶ κολασμοῦ πράξεων ἀποσκοπουσῶν
εἰς φυλετικᾶς διακρίσεις». Γιὰ ποιὸ λόγο ἀντικαταστάθηκε ὁ νόμος αὐτὸς
ἀπὸ τὸν 4285/2014; Στὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση τοῦ πρόσφατου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου ἀναφέρεται ὅτι ὁ νόμος 927/2979 ἔχει ἐφαρμοστεῖ ἐλάχιστα καὶ
κρίνεται ἀνεπαρκὴς στὴ σύγχρονη πολυπολιτισμικὴ κοινωνία. Πρέπει δὲ
νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἕνα ἐπικαιροποιημένο καὶ βελτιωμένο νομοθέτημα. Τίθεται ἐδῶ το ἐρώτημα: δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ προβληματίσει τὸ νομοθέτη
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ παλαιὸς ἀντιρατσιστικὸς νόμος στὴ διάρκεια τῶν τριάντα πέντε ἐτῶν ἰσχύος του ἐφαρμόστηκε ἐλάχιστα; Γενικότερα, δὲ θὰ
ἔπρεπε νὰ προβληματίσει τὴν Πολιτεία τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ ἡ Ἑλληνικὴ
ἔννομη τάξη κάθε ἄλλο παρὰ στερεῖται θεσμικῶν μέσων καταπολέμησης
τῶν ρατσιστικῶν φαινομένων, τὰ μέσα αὐτὰ εἶναι στὴν πράξη ἀναποτελεσματικά;
Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος θὰ μποροῦσε, ἰδίως ἐν ὄψει τῆς δημο
σιότητας ποὺ ἔχει λάβει καὶ τῶν αὐστηρῶν ποινῶν ποὺ προβλέπει, νὰ
ἀποτελέσει ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο γιὰ ὅσους προσβάλλονται ἀπὸ ρατσιστικὲς καὶ ξενοφοβικὲς συμπεριφορὲς καὶ εἰδικότερα γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἐναντίον ὅσων προσβάλλουν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τὴν Ὀρθόδοξη πίστη.
Ἔτσι, ὅμως, ὅπως εἶναι διατυπωμένος μᾶλλον κακὸ θὰ κάνει, παρὰ
καλό. Καὶ αὐτὸ διότι, ὅπως τονίζει στὴν ἔκθεσή της ἡ ΚΕΝΕ «μὲ τὴ συγκεκριμένη καὶ σὲ πολλὰ σημεῖα ἀόριστη διατύπωσή του… προσβάλλει
τὸν πυρήνα τῆς συνταγματικὰ κατοχυρωμένης ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης
μὲ κίνδυνο νὰ ἐκτεθοῦν σὲ διώξεις καὶ νὰ τιμωρηθοῦν πρόσωπα ποὺ διατυπώνουν ἔστω καὶ μὲ ὀξὺ ὕφος ἀκόμα καὶ ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις..».
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 149

34
Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος δὲν περιορίζει ἁπλᾶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης σὲ περιπτώσεις προσβλητικῶν γιὰ τὴν προσωπικότητα ρατσιστικῶν
συμπεριφορῶν. Μὲ τὴν ἀόριστη διατύπωσή του δημιουργεῖ τὸν κίνδυνο
νὰ διωχθοῦν ποινικὰ πρόσωπα ἁπλᾶ καὶ μόνο ἐπειδὴ διατύπωσαν μία
(ἐπιστημονικὴ) ἄποψη. Στὴν οὐσία δηλαδὴ καταργεῖ τὴν ἐλευθερία τῆς
ἔκφρασης καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.
Ἡ παραπάνω παρατήρηση τῆς ΚΕΝΕ ἀναφέρεται κυρίως στὸ ἄρθρο
2 τοῦ νόμου, τὸ ὁποῖο προβλέπει τὴν τιμωρία ὅποιου «μὲ πρόθεση, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ Τύπου, μέσω τοῦ διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλο μέσο
ἢ τρόπο, ἐπιδοκιμάζει, εὐτελίζει ἢ κακόβουλα ἀρνεῖται τὴ σοβαρότητα
ἐγκλημάτων γενοκτονιῶν, ἐγκλημάτων πολέμου, ἐγκλημάτων κατὰ τῆς
ἀνθρωπότητας, τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ ἐγκλημάτων τοῦ ναζισμοῦ καὶ ἡ
συμπεριφορὰ αὐτὴ στρέφεται κατὰ ὁμάδας προσώπων ποὺ προσδιορίζεται μὲ βάση τὴ φυλή, τὸ χρῶμα, τὴ θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές,
τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, ἢ τὴν ἀναπηρία, κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ
νὰ ὑποκινήσει βία ἢ μίσος ἢ ἐνέχει ἀπειλητικό, ὑβριστικὸ ἢ προσβλητικὸ
χαρακτῆρα κατὰ μίας τέτοιας ὁμάδας ἢ μέλους της».
Κατὰ τῆς διάταξης αὐτῆς τάσσονται μὲ κείμενό τους ἑκατὸν τρι
άντα ἕξι ἱστορικοὶ ἀπὸ πανεπιστήμια, ἐρευνητικὰ κέντρα καὶ ἄλλους ἐπι
στημονικοὺς φορεῖς. Τὸ κείμενο γράφτηκε λίγο πρὶν ψηφιστεῖ τὸ ἀντι
ρατσιστικὸ νομοσχέδιο καὶ τὸ κύριο περιεχόμενό του ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἐκφράζουμε τὴ ρητὴ ἀντίθεσή μας μὲ μιὰ τέτοια διάταξη. Εἴμαστε
ἀντίθετοι στὴ δίωξη ὅλων τῶν "ἀρνητῶν", ἀκόμη καὶ ἐκείνων τοῦ φριχτότερου ἐγκλήματος τοῦ 20ου αἰῶνα, τοῦ Ὁλοκαυτώματος.
Ἡ στάση μας αὐτὴ δὲν πηγάζει ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀνοχὴ στοὺς
"ἀρνητὲς" ἀπεχθῶν ἐγκλημάτων, οὔτε ἀπὸ τὴν ἄρνηση τιμωρίας ἐγκλη
ματικῶν πράξεων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πεποίθηση, ὅτι, ὅπως ἔχει ἀποδείξει καὶ
ἡ διεθνὴς ἐμπειρία, τέτοιες διατάξεις ὁδηγοῦν σὲ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς:
πλήττουν καίρια τὸ δημοκρατικὸ καὶ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, ἐνῶ ταυτόχρονα δὲν εἶναι διόλου ἀποτελεσματικές, ὅσον
ἀφορᾶ στὴν καταπολέμηση τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ, τοῦ ρατσιστικοῦ καὶ μισαλλόδοξου λόγου.
Συχνά, μάλιστα, ὁδηγοῦν στὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, ἐπιτρέποντας οἱ
ἐχθροί της δημοκρατίας νὰ παρουσιάζονται στὴν κοινὴ γνώμη ὡς "θύματα" λογοκρισίας καὶ αὐταρχισμοῦ. Οἱ προϋποθέσεις ποὺ θέτει τὸ νομοσχέδιο καθὼς ἐνέχουν μεγάλη ἀπροσδιοριστία καὶ ρευστότητα δυστυχῶς δὲν
ἀποτελοῦν ἐγγύηση.
Ἐπιπλέον, ἡ προβλεπόμενη διεύρυνση τοῦ ἄρθρου ὄχι μόνο δὲν θεραπεύει ἀλλὰ μεγεθύνει τὸ πρόβλημα. Θεωροῦμε ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς καὶ
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ἡ προσέγγιση μαζικῶν ἐγκλημάτων ὡς γενοκτονιῶν, ἐθνοκαθάρσεων ἢ
σφαγῶν πρέπει νὰ εἶναι ἀντικείμενο ἐπιστημονικοῦ καὶ νηφάλιου δημόσιου διαλόγου καὶ ὄχι νομοθετικῆς ρύθμισης καὶ ποινικῆς τιμωρίας, μὲ
κίνδυνο νὰ φιμώνεται κάθε ἀντίθετη στὴν κυρίαρχη ἄποψη, ἀκόμα καὶ
αὐτὴ ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ διδασκαλία. Ἐπειδὴ ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου
καὶ τῆς γραπτῆς ἔκφρασης –ἀκόμη καὶ τῶν πιὸ λανθασμένων ἀπόψεων–
εἶναι σύμφυτη μὲ τὴ δημοκρατία, καλοῦμε τὴν κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει τὸ
παραπάνω ἄρθρο».
Μετὰ ἀπὸ ἕνα τόσο εὔστοχο καὶ μὲ παρρησία διατυπωμένο κείμενο
τί ἄλλο νὰ γράψει κανεὶς γιὰ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο;
						
						

Ἀγγελικὴ Εὐθ. Ζώη
Νομικὸς

Παιδιὰ καὶ Παιδεία
ιὰ μικρὴ ἀναδρομὴ ποὺ ἴσως θυμίσει σὲ κάποιους τὴν παιδική τους
ἡλικία, βγαλμένη μέσα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ χρόνια ποὺ ἡ ζωὴ ἔμοιαζε
πιὸ ἁπλὴ –εἰδικὰ γιὰ τὰ παιδιὰ– ποὺ ὑπῆρχαν ἀκόμα γειτονιὲς καὶ μο
νοκατοικίες. Ὑπῆρχαν μεσημέρια γιὰ νὰ ξεκουραστεῖς καὶ βράδια μὲ
παρέες γιὰ νὰ συζητήσεις. Περιέργως ὑπῆρχε χρόνος καὶ ἄνθρωποι ποὺ
θέλανε νὰ τὸν ἀξιοποιήσουν. Ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιὰ ὡς φιγοῦρες ἦταν
δίπλα σὲ παιδιὰ κι ἐγγόνια, ὄχι μόνο γιὰ νὰ βοηθήσουν ἀλλὰ καὶ γιὰ
νὰ συμπληρώσουν μὲ τὴν παρουσία τους τὸ πὰζλ μιᾶς ὁλοκληρωμένης
οἰκογένειας. Νὰ ἐμπνεύσουν στοὺς νεότερους τὰ ἤθη ποὺ κουβαλοῦσαν
στὶς κουρασμένες πλάτες τους καὶ ποὺ τόσο πρόσχαρα θέλανε νὰ μοιρα
στοῦν. Ἡ παιδαγωγική τους δὲν ἦταν στεῖρα διδασκαλία ἀλλὰ τρόπος
ζωῆς. Κάτι ποὺ κατεῖχαν, ἦταν κτῆμα τους καὶ οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἀξίες ἦταν
ὄχι μέρος τῆς ζωῆς τους ἀλλὰ ἡ ζωή τους ἡ ἴδια.
Στὸ πέρασμα τῶν χρόνων, τὰ νέα μοντέλα διαπαιδαγώγησης ἦρθαν
νὰ συμπληρώσουν μὲ ἐπιστημονικὲς μελέτες τὶς ἤδη ὑπάρχουσες ἢ καὶ
νὰ καταργήσουν σὰν ἀπαρχαιωμένες κάποιες ἄλλες. Στὴν πραγματικό
τητα, οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἀξίες ὅπως ὁ σεβασμός, ἡ εἰλικρίνεια, ἡ εὐγένεια,
ἡ σοβαρότητα, δὲν καταργήθηκαν ποτέ, ἀλλὰ ἔγιναν… ψιλὰ γράμματα!

Μ
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Δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ τὶς θίξει κανεὶς ἀλλὰ πῶς ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴν ἄλλη,
νὰ εἶναι ἀποῦσες ἀπὸ τὴν κοινωνία μας ἢ νὰ τὶς ἐπικαλούμαστε μόνο
ὅταν τὰ πράγματα φτάνουν στὸ ἀπροχώρητο;
Κάνοντας αὐτὲς τὶς σκέψεις, τὸ μυαλὸ πάει στὴν μικρὴ κοινωνία
τῶν παιδιῶν, γιατί κάπου ἐκεῖ ξεκινάει κανεὶς νὰ κάνει ἕνα ἀπολογισμὸ
γιὰ τὰ λάθη ἢ τὰ σωστὰ ποὺ ἔδειξε ἢ ἀποσιώπησε.
Τὰ ἀποτελέσματα φαίνονται λίγο ἀργότερα, ὅταν ὅλα ἔχουν πάρει
τὸν δρόμο τους.
Σήμερα τὰ παιδιὰ μοιάζουν νὰ ἔχουν προβλήματα συμπεριφορᾶς.
Οἱ δάσκαλοι ἐξηγοῦν στοὺς γονεῖς περισσότερο τὰ προβλήματα τοῦ παι
διοῦ τους μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν τάξη παρὰ ὅ,τι σχετίζεται μὲ τὰ μαθη
σιακά. Κι εἶναι λογικό.
Οἱ γονεῖς στραφήκαμε νὰ φτιάξουμε μικροὺς Ἀϊνστάιν. Ὅπως καὶ
τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ἀπαιτεῖ. Ξεχάσαμε νὰ μάθουμε στὰ παιδιά
μας τὴν ὑπομονή, τὴν εὐγένεια, τὴν ἐκτίμηση, τὸ νὰ ὑπολογίζουν τὸν κό
πο τῶν ἄλλων, τὴν ὑπευθυνότητα καὶ τὴ γενναιότητα. Καὶ πῶς νὰ γίνει
αὐτὸ ὅταν ἐμεῖς ὡς βιαστικοί, ἀγχωμένοι, κυρίαρχοι καὶ ἀνεύθυνοι σα
ρώνουμε στὸ πέρασμά μας γιατί μόνο κάπως ἔτσι «ἐπιβιώνουμε»;
Οἱ καλοὶ τρόποι συμπεριφορᾶς χάθηκαν ἀπὸ τὰ παιδιὰ γιατί ἐπι
λέξαμε νὰ μὴν συνεχίσουμε τὴν παράδοσή μας, ὡς ἀναχρονιστικὴ καὶ
προτιμήσαμε ἕναν πιὸ μοντέρνο τρόπο ποὺ ὅμως στηρίχτηκε στὶς τύψεις
ἀπὸ τὴν ἀπουσία μας, στὶς δωροδοκίες ἀπὸ τὴν ἀνάγκη μας νὰ ἐπικοινω
νήσουμε, ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς μὴ μπορῶντας νὰ ἰσορροπήσουμε στὶς σχέσεις
μας μαζί τους! Προτιμήσαμε νὰ ἐξοργίζουμε τὰ παιδιά μας, νὰ μὴ τὰ
σεβόμαστε! Πῶς, λοιπόν, νὰ τὸ διδάξουμε;
Ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά τῶν παιδιῶν εἶναι ὅτι ξεχνοῦν εὔκο
λα. Χρειάζεται ἡ ἐπανάληψη ἕως ὅτου γίνει βίωμα μὲ συνείδηση. Ποιὰ
ἐπανάληψη ὅταν οἱ γονεῖς αὐτοαναιροῦνται συνεχῶς; Τὰ παιδιὰ πρέ
πει νὰ μάθουν νὰ φέρονται σωστὰ ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἡλικία. Ξεκινῶντας
ἀπὸ τὰ καθημερινά. Μεγαλώνουν ὅμως, χωρὶς σοβαρὴ ἐπίβλεψη ἀκού
γοντας ἕνα «ἄφησέ το, παιδὶ εἶναι!» Κι ἔπειτα στὴν ἡλικία τῶν 15-16
ἐτῶν, ζητᾶμε τὸ λόγο γιὰ τὴ συμπεριφορά τους ρίχνοντας, ἢ καλύτερα
μεταθέτοντας τὶς εὐθύνες σ’ αὐτοὺς ποὺ ποτὲ δὲν διδάχτηκαν τὴν ὑπευ
θυνότητα! Ἡ προσπάθεια τῶν γονέων νὰ μὴν «περάσουν» τὰ παιδιά τους
τὴν καταπίεση ποὺ ὑπέστησαν οἱ ἴδιοι στὴν παιδική τους ἡλικία, ἐπι
τρέπει μία ἀσυδοσία ἐκ μέρους τῶν νέων, ἀπόλυτα δικαιολογημένη καὶ
«συγχωρημένη»!
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἡ ἐπιστροφὴ στὶς ἠθικὲς ἀξίες εἶναι κάτι ἐπιβεβλημένο. Τὸ χρω
στᾶμε στὸν ἑαυτό μας καὶ στὰ παιδιά μας. Κι ὁ τρόπος νὰ γίνει, εἶναι ἐξ
ἴσου σπουδαῖος. Πρέπει νὰ εἶναι πραγματικὰ παιδαγωγικός. Γιατί ὅσο
καὶ ἂν τὰ παλιότερα χρόνια ἔμοιαζαν αὐθεντικὰ καὶ γνήσια ἐφάρμοζαν
τὶς ἀρχὲς καὶ τοὺς σωστοὺς τρόπους μὲ ἀπολυταρχικότητα καὶ αὐταρ
χισμό. Ὑπῆρχε φόβος. Καὶ κάπως ἔτσι, ὁ σεβασμὸς ἔχασε στὸ πέρασμα
τῶν χρόνων τὴν ἔννοια καὶ τὴν ἀξία του καὶ μετατράπηκε σὲ ἀναρχία,
ἀνηθικότητα καὶ κομπλεξισμό.
Γιὰ νὰ ἐμπνεύσουμε καὶ πάλι τὰ παιδιά μας πρέπει νὰ γίνουμε οἱ
ἴδιοι φάροι, γιατί οἱ κανόνες διδασκαλίας δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὴν ἴδια
τὴ στάση τῆς ζωῆς μας! Ἡ ἁρμονικὴ σχέση τῶν γονέων, ὁ ἀλληλοσε
βασμὸς θὰ ἐμπνεύσουν τὴ σταθερότητα στὰ παιδιά.
Ἡ εὐγένεια, ποὺ τόσο πολὺ λείπει καὶ ἡ ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι ὅτι
ὅπου ὑπάρχει συγκινεῖ, εἶναι ἔμφυτη.
Ἂς ἀφεθοῦμε σὲ αὐτὴ τὴ φύση μας, στὸ Θεὸ ποὺ ξεχάσαμε, στὸ Θεὸ
ποὺ δὲν μᾶς ξέχασε οὔτε μᾶς ἄφησε στὴν τύχη μας ἀλλὰ μὲ τοὺς νόμους
Του μᾶς θυμίζει ὅτι τὰ πάντα γύρω μας στηρίζονται στοὺς κανόνες Του
καὶ πειθαρχοῦν.
Τίποτα στὴ φύση δὲν εἶναι τυχαῖο. Δὲν συμβαίνει ἔτσι ἁπλᾶ. Κι
ὅλα διδάσκουν, ἀρκεῖ νὰ ἔχεις τὰ μάτια καὶ τὴν ἐπιθυμία νὰ δεῖς.
Κι ἔτσι γιὰ νὰ κλείσω αὐτὸ τὸ θέμα, περίπου ὅπως ξεκίνησα, ἀρκεῖ
νὰ θυμηθῶ κάτι ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια μὲ τὶς γειτονιές. Παρατη
ροῦσα στὴν αὐλή μου, μιὰ γάτα μὲ τὰ ἕξι νεογέννητα γατάκια της. Θαύ
μαζα τὴν ὑπομονή, τὶς πρῶτες μέρες, καὶ τὴν ἀφοσίωσή της. Ὅσο οἱ μέρες
περνοῦσαν, τόσο πιὸ πολλὴ ὥρα τὰ ἄφηνε μόνα τους ἀλλὰ μὲ τὸ ἄγρυπνο
μάτι της ἦταν ἐκεῖ νὰ τὰ φυλάει, διακριτικὰ καὶ ἤρεμα. Νὰ τοὺς μαθαίνει
νὰ κυνηγᾶνε, νὰ παίζουν, νὰ φυλάγονται. Νὰ τὰ φωνάζει καὶ νὰ τρέχουν
στὸ κάλεσμά της, ὅπου κι ἂν εἶχαν κρυφτεῖ. Νὰ τὰ διώχνει ἀπὸ κοντά της
καὶ σιγὰ σιγὰ πιὸ ἐπίμονα, ἕως ὅτου γίνουν ἀνεξάρτητα. Ἔβλεπα ἕναν
γονιό, ποὺ δὲν ἦταν μπερδεμένος, χωρὶς νεῦρα, μιὰ φορὰ νὰ μιλᾶ καὶ τὰ
παιδιὰ νὰ ὑπακοῦν δείχνοντας ἤρεμα καὶ χαρούμενα. Ὁ Θεὸς μιλᾶ μέσα
ἀπὸ τὰ δημιουργήματά Του καὶ «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω».
						

Παναγιώτα Λεμονῆ
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Η ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ
ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

οὺς στίχους αὐτοὺς ἐπέλεξε ἡ μα
Τ
καριστὴ Γερόντισσα Εὐφροσύνη
(Γεωργουλοπούλου) καὶ παρεκάλεσε

τὶς Ἀδελφές τῆς Ἱ. Μονῆς της νὰ τοὺς
ἀναγράψουν στὴν ἐπιτάφιο πλάκα, ποὺ
ἐσκέπασε τὸν «δερμάτινον χιτῶνα» τοῦ
σώματός της.
Οἱ λόγοι αὐτοὶ ἐκφράζουν μὲ ἀκρίβεια αὐτὸ ποὺ ζοῦσε καὶ ἐδίδασκε σὲ ὁλόκληρη τὴ ζωή της, ὡς διδασκάλισσα τῶν μικρῶν παιδιῶν καὶ πνευματικὴ τροφός τους ἀλλὰ καὶ ὡς Μοναχὴ καὶ Καθηγουμένη. Ὑπῆρξε μιὰ σπάνια ἐξαίρεση τοῦ γυναικείου Μοναχισμοῦ
τῆς ἐποχῆς μας, «ἀπορρίψασα τὸ χαῦνον τοῦ θήλεος» καὶ «ἀνδρωθεῖσα τῷ πνεύματι» ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ὑπῆρξα μαθητής της στὴ Β΄ Δημοτικοῦ καὶ θέλησε ὁ Θεὸς νὰ
συναντηθοῦμε καὶ πάλι, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὲς δεκαετίες, ὅταν ἤμουν
πλέον ὥριμος στὴν ἡλικία Κληρικός. Εἶναι ἰδιαιτέρα εὐλογία γιὰ
κάθε Πνευματικὸ νὰ εὑρίσκη μιὰ Γερόντισσα μὲ τὴν πνευματικὴ
ὑποδομὴ τῆς Μοναχῆς Εὐφροσύνης γιὰ νὰ τῆς ἐμπιστεύεται τὶς νέες
ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσκηθοῦν στὴ Μοναστικὴ ζωή.
Μὲ τὴν μακαριστὴ Γερόντισσα μᾶς συνέδεε, ἐπίσης, καὶ ὁ τόπος
τῆς ἀσκήσεώς της, ἡ Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Χαραλάμπους, ἡ ὁποία ὑπῆρξε
καὶ τὸ πνευματικὸ ὁρμητήριο τοῦ ἁγίου Γέροντός μας, π. Σίμωνος
Ἀρβανίτη, ὅταν ἡ Ἱ. Μονὴ ἦταν ἀνδρώα. Στὸ παλαιὸ Μοναχολόγιο
τῆς Μονῆς βρίσκονται ἐγγεγραμμένοι ὡς μοναχοί, ὁ ἀοίδιμος Γέροντάς μας καὶ ὁ τότε συνασκητής του, ἅγιος Πορφύριος (ΜπαϊρακτάΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ρης).
Μεταφέρουμε ἀπὸ τὸ «Πανευβοϊκὸ Βῆμα» (τῆς 24-8-2014) τὴν
ἀνταπόκρισή του ἀπὸ τὴν ἐκδημία τῆς Γεροντίσσης Εὐφροσύνης,
γιατί περιγράφει λιτὰ ἀλλὰ πολὺ παραστατικά, καὶ τὰ γεγονότα
ποὺ προηγήθησαν τῆς κοιμήσεώς της ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς κηδεύσεώς
της:
«Ὁ Θεὸς ἔδειξε τὴν ἀγάπη του πρὸς τὴ γερόντισσα Εὐφροσύνη, ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Χαραλάμπους Λευκῶν. Ἡ ψυχή της ἦταν ἕτοιμη, «ἡρπάγη» εἰς τοὺς οὐρανούς, ἀφοῦ παρακολούθησε τὴν ὁλονύκτιο ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν ὁμώνυμη Μονὴ
τῆς Κύμης, συμμετεῖχε στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἦταν πλήρης
ἡμερῶν (89 ἐτῶν), μὲ ἄριστη σωματικὴ ὑγεία καὶ πνευματικὴ διαύγεια καὶ
πρὶν αὐτὰ ἀρχίσουν νὰ τὴν ἐγκαταλείπουν, ἐκοιμήθη.
• ΤΗΝ ἴδια ἡμέρα τῆς Μεταμορφώσεως ἀρρώστησε καὶ τὴν Κυριακὴ
10 Αὐγούστου ἡ Εὐφροσύνη, ἡ δασκάλα τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας καὶ
τῆς κατὰ Χριστὸν τελειώσεως, ταξίδεψε ἀπὸ τὸ ἀγγελικὸ μοναχικὸ τάγμα
εἰς τὸν Οὐράνιο χορὸ τῶν ἀγγέλων.Ἡ μακαριστὴ γερόντισσα εἶχε ἐμπνεύσει τὸ σεβασμὸ σὲ ὅλους ὅσοι τὴν γνώριζαν καὶ εἶχε κερδίσει τὴν ἀγάπη
τους καὶ τὴν ἐκτίμησή τους. Τοῦτο τὸ ἀπέδειξε τὸ πλῆθος κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ προσῆλθαν στὴ Μονὴ τὴν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς
της.
• Η ΕΞΟΔΙΟΣ ἀκολουθία ἐψάλη τὴ Δευτέρα 11 Αὐγούστου, στὶς 6
μ.μ., στὸ Καθολικό τῆς Μονῆς. Τῆς ἀκολουθίας προεξῆρχε ὁ σεβ. Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφείμ, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς
Σεβ. Μητροπολίτες Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο καὶ Μεσογαίας κ. Νικόλαο καὶ
πολλοὺς Ἀρχιμανδρίτες.
Ὁ κ. Σεραφείμ, στὴν ὁμιλία του, τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι “ἡ μακαριστὴ γερόντισσα ἔφυγε μεταξὺ δύο μεγάλων ἑορτῶν. Τῆς δεσποτικῆς τῆς
Μεταμορφώσεως, ποὺ τὴν ἔζησε λατρευτικὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς καὶ φανερώνει τὴ λαμπρότητα τοῦ Κυρίου καὶ τῆς θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ποὺ φανερώνει τὴν μετὰ θάνατο ζωή. Ἡ μοναχὴ
Εὐφροσύνη σήμερα γνωρίζει εἰς τοὺς Οὐρανοὺς τὴ δόξα καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὴν ἔζησαν οἱ τρεῖς μαθητὲς τὴν ἡμέρα τῆς μεταμορφώσεώς Του εἰς τὸ ὅρος Θαβώρ”.
Στὴ συνέχεια ὁ κ. Σεραφεὶμ ἀναφέρθηκε σύντομα στὴ ζωὴ καὶ στὸ
ἔργο της: “Ἡ Γερόντισσα γεννήθηκε στὴν πόλη τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα τὸ 1926.
Σπούδασε στὴν Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία Πατρῶν. Δίδαξε τὰ παιδιὰ τοῦ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴ Μακεδονία καὶ στὰ σχολεῖα τῆς «Ἑλληνικῆς Παιδείας» γιὰ 25 χρόνια. Ἡ ἀγάπη της γιὰ τὸ Χριστὸ τὴν ὁδήγησε στὸ ΜοναΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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στήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στὴν Πάτμο. Τὸ 1985 ἐγκαταστάθηκε μαζὶ μὲ τὴ
συνοδεία της στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους τῶν Λευκῶν, στὸ Αὐλωνάρι
Καρυστίας. Ἦταν μορφὴ ἀσκητική, φιλακόλουθη, αὐστηρὴ στὴ ζωή της
καὶ ταπεινὴ στὸ φρόνημα. Ἀνακαίνισε τὴ Μονὴ καὶ τῆς χάρισε τὴν παλαιὰ
δόξα καὶ λαμπρότητά της. Ἀγωνίστηκε τὸν «καλὸν ἀγῶνα» καὶ ὁ δικαιοκρίτης Κύριος τῆς ἀποδίδει «τὸν τῆς δικαιοσύνης στέφανον. ΑΠΟ τοὺς
οὐρανούς, πλησίον τοῦ Κυρίου, θὰ δέεται γιὰ τὴν Μονὴ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς
πιστούς. Αἰωνία ἡ μνήμη Αὐτῆς”, κατέληξε ὁ κ. Σεραφείμ».

Ἐκφραστικὰ γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τῆς Γεροντίσσης εἶναι καὶ τὰ λόγια τοῦ τέως Δημάρχου Αὐλῶνος Εὐβοίας, κ.
Δημητρίου Κατσούλη:
«Χθὲς ἀποχαιρετίσαμε τὴν Ἁγία Ἡγουμένη τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λευκῶν, τὴν Γερόντισσα Εὐφροσύνη. Μὲ σκέψεις καὶ συναισθήματα συγκίνησης ἀφήνοντας τὴν σιωπὴ νὰ μιλήσει γιὰ νὰ ἀκουστοῦν οἱ ὕμνοι
τῆς Ἐξόδιας Ἀκολουθίας καὶ τὰ λόγια ἀποχαιρετισμοῦ καὶ ἐλπίδας κατὰ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ τάξη.
Ἐμεῖς ποὺ εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ συνεργαστοῦμε μαζί της μέσα ἀπὸ τὴν
ἀποστολὴ ποὺ μᾶς εἶχε ἀναθέσει ἡ τοπικὴ κοινωνία ὀφείλουμε νὰ καταθέσουμε τὴν μαρτυρία μας ὡς ἐλάχιστη ἔκφραση εὐγνωμοσύνης σὲ μία σημαντικὴ μορφὴ τῆς τοπικῆς μας ἱστορίας.
Ἡ Γερόντισσα Εὐφροσύνη ἐγκαταστάθηκε μὲ τὴ συνοδεία τῆς τὸ 1984
στὴν μὴ λειτουργοῦσα τότε Μονὴ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λευκῶν καὶ στὰ
τριάντα χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν κατόρθωσε νὰ τὴν ἀνακαινίσει καὶ νὰ τὴν
καταστήσει κέντρο ἀναφορᾶς ὄχι μόνο γιὰ τὴν περιοχή, τὴν Εὔβοια ἀλλὰ γιὰ
ὅλη τὴν χώρα. Πνευματικὸ Φάρο τῆς Εὔβοιας μὲ πανελλήνια ἀκτινοβολία.
Αὐτὸ ὑπῆρξε καὶ εἶναι ἕνα ἀνεκτίμητο δῶρο γιὰ τὸν τόπο μας ἀντάξιο τῆς
ἱστορικῆς διαδρομῆς του. Ταὐτόχρονα ὅμως ὑπῆρξε τὸ στήριγμα κάθε πονεμένου συνανθρώπου μας, τὸ Μοναστήρι ἔγινε τόπος προσευχῆς, παρηγοριᾶς,
δύναμης γιὰ τὴν ζωή.
Ἡ μακαριστὴ Γερόντισσα δίδαξε ὀργανωτικότητα, μεθοδικότητα,
πνευματικότητα, καλογερικὴ συνέπεια καὶ ἁπλόχερη ἀγάπη γιὰ τὸν συνάνθρωπο.
Πολλὲς φορὲς δυσκολεύτηκα ὡς Δήμαρχος νὰ ἀπαντήσω στὴν ἐγκάρδια ταπεινότητα μὲ τὴν ὁποία εὐχαριστοῦσε τὸν Δῆμο γιὰ τὴν αὐτονόητη καὶ
ὄντως ἐλάχιστη συνεισφορά του ὅταν χρειαζόταν κάτι ἡ Μονή. Ἐμεῖς δὲν
κάναμε οὔτε μία κουκκίδα ἅμμου μπροστά σὲ αὐτὸ ποὺ ἡ Γερόντισσα καὶ ἡ
Μοναστικὴ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὅλα αὐτὰ τὰ τριάντα χρόνια προσέφεραν
ἁπλόχερα στὸν τόπο μας, στὸν Δῆμο Αὐλῶνος, στὴν Καρυστία.
Προσφορὰ γιὰ τὴν ὁποία εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ συνεχιστεῖ διαρκῶς
αὐξανόμενη ἀπὸ τὴν Μοναστικὴ Ἀδελφότητα μὲ τὴν συνεχῆ καθοδήγηΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ση τοῦ Μητροπολίτη μας ἀκολουθῶντας τὶς διδαχὲς τῆς δασκάλας Ἁγίας
Ἡγουμένης. Ἡ τοπική μας κοινωνία νοερὰ ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη γιὰ
τὴν συνεισφορὰ τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Εὐφροσύνης στὸν τόπο μας. Γι’
αὐτὸ ἡ μνήμη της θὰ παραμείνει πάντα ζωντανή».

Ἀθόρυβη, ἐργατική, ἀνδρεία, μὲ καθαρὸ νοῦν, ἀπηλλαγμένον
ἀπὸ προκαταλήψεις, εὐσεβισμοὺς καὶ θρησκευτικὲς νοσηρότητες,
ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξη, μὲ ἀρετὲς δοκιμασμένες στὸ πνευματικὸ καμίνι ποὺ μεταποιεῖ τὰ μετέωρα καὶ νεφελώδη συναισθήματα σὲ κατὰ
Θεὸν αἰσθήματα, ἐμπεποτισμένη στὴν Ἁγιοπατερικὴ μας Παράδοση,
κατενόησε τὴν ἀνάγκη τοῦ Ὀρθοδόξου ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ
μας σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ ὄχι μόνο σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ στὴν λειτουργικὴ καὶ μυστηριακή του ζωή. Στὸν ἀγῶνα αὐτόν,
χάσαμε ἕναν σπουδαῖον ἐπίγειον συναγωνιστὴ καὶ συναντιλήπτορα.
Εὐχόμεθα, ὁ Κύριος νὰ δώση «αὐτῇ κατὰ τὴν καρδίαν της», νὰ
ἀνταποδώση τοὺς κόπους καὶ τὰ ἐν Χριστῷ παλαίσματά της καὶ νὰ
ἐνισχύη τὴν Ἱ. Μονήν της νὰ βαστάση δημιουργικά το πένθος τῆς
στερήσεως τῆς σωματικῆς παρουσίας της.
Τὸ ἐπίγειο βάρος τῆς διαδοχῆς τῆς μακαριστῆς μοναχῆς Εὐφρο
σύνης, ἀναδέχεται πλέον, μιὰ ὥριμη πνευματικὰ καὶ καρποφόρος
ψυχή, ἡ Μοναχὴ Εὐπραξία, ἡ ὁποία, γιὰ τὴν Γερόντισσα Εὐφροσύνη, ὑπῆρξε ἀπὸ τὰ νεανικά της χρόνια, ὅ,τι
γιὰ τὸν Μ. Βασίλειον ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος. Κατανοοῦμε τὰ κύματα ποὺ κατακλύζουν τὴν ψυχή της, συμμεριζόμεθα τὸ
πένθος της ἀλλὰ καὶ τὶς διαπιστώσεις της,
ὅμοιες μὲ τὶς διαπιστώσεις ἐκείνου τοῦ μεγάλου Θεολόγου ἁγίου Γρηγορίου: «Βασίλειον
(γράφε Εὐφροσύνην) οὐκ ἔχω… Τὰ τῶν φίλων ἄπιστα, τὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀποίμαντα, ὁ
πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς
καθεύδει, μία μοι τῶν κακῶν ἡ λύσις….»!
Ὁ Κύριος καὶ Θεός μας νὰ παρηγορήση, νὰ ἐνδυναμώση καὶ νὰ κραταιώση τὴν Μοναχὴ καὶ Καθηγουμένη
Γερόντισσα Εὐπραξία, γιὰ νὰ ἀνιστᾶ πνευματικὰ τὶς ἐμπεπιστευμένες ἀπὸ τὸν Χριστόν μας σὲ ἐκείνην Ἀδελφὲς Μοναχὲς ἀλλὰ καὶ τὸ
πλῆθος τῶν πιστῶν, ποὺ καθημερινὰ συρρέουν, γιατί αἰσθάνονται
τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Χαραλάμπους πνευματικὸ καταφύγιο, Διδασκαλεῖο καὶ ἰατρεῖον τῶν ψυχῶν τους.
Τῆς ἀοιδίμου Γεροντίσσης Εὐφροσύνης Αἰωνία ἡ Μνήμη!
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ἀλέξανδρος Βάμβας:
Ὁ κατηχητής καί πνευματικός ὁδηγός μας
πό τούς κατηχητές οἱ ὁποῖοι στάθηκαν γιά πολλούς κορυφαῖοι πνευ
ματικοί ὁδηγοί στά χρόνια τῆς ἐφηβείας καί τῆς ἀναζήτησης μιᾶς στα
θερῆς πορείας, ἦταν καί ὁ Ἀλέξανδρος Βάμβας.
Ἄν καί γιά τό πρόσωπό του, τή δραστηριότητά του καί τήν διακονία
του ἔχει γράψει ὁ ἱκανός λογογράφος, ὁ θεολόγος Ἀθανάσιος Κοτταδάκης,
ἐν τούτοις θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά πῶ δυό λόγια γι᾿ αὐτόν τόν πραγματικό
ἱεραπόστολο καί πνευματικό Ἄνθρωπο.
Ἦταν τά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 1960· μικροί ἐμεῖς κι ἄβ
γαλτοι μαθητές, καθώς ἐρχόμασταν ἀπό ἕνα σχεδόν πρωτόγονο χωριό σέ
μιάν ἐξελισσόμενη ἐπαρχιακή πόλη, τό Βόλο, ἔπρεπε νά βροῦμε τά ἱκανά
ἐκεῖνα δεκανίκια πού θά μᾶς βοηθοῦσαν νά μή χάσουμε κάποια ἀπό τά
βιώματα πού εἴχαμε κληρονομήσει ἀπό τό χωριό, τό ἔστω καθυστερημένο
ἤ πρωτόγονο.
Ἐπειδή δέ ὁ ὑποφαινόμενος, στίς ἀρχές τῆς Α΄ τάξη τοῦ Γυμνασίου,
σέ ἡλικία 13 χρονῶν, δηλαδή τό 1963, ἔλαβε ὡς ἐπιβράβευση τῆς νησιωτι
κῆς του προφορᾶς ἀπό τό φιλόλογο τῆς τάξεώς του ἕνα γερό χαστούκισμα,
γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο εἶπε τό μάθημα ἐνώπιον τῆς πλειάδος τῶν
ἐπαρχιωτῶν συμμαθητῶν του, καί κατάλαβε ὅτι ἦταν ἕνας "παρείσακτος",
ἀπό κείνη τή στιγμή ἄρχισε νά ντρέπεται γιά τήν καταγωγή του· εὐτυχῶς
ὄχι γιά πολύ, γιατί τελικά βίωσε ποιός ἦταν ὁ ἀληθινός τόπος τῆς στοργῆς
καί ποιός τῆς ἐξορίας....
Τήν ἐπανένταξη τοῦ ὑποφαινόμενου στήν μαθητική κοινότητα ἐνί
σχυσε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Ἀλέξανδρου
Βάμβα πού εἶχε τότε στό Βόλο μιάν ἰσχυρή καί ἐν πολλοῖς ἠχηρή, ἀλλά
κατά πάντα, ἀξιόπρεπη παρουσία πού ἐμᾶς, τά χωριατόπαιδα, μᾶς ἐντυ
πωσίαζε.
Πῶς ὅμως ἔγινε καί γνωριστήκαμε μέ τόν Βάμβα;
Παλιότερα, εἶχα γράψει γιά τίς μνῆμες ἀπό τά πρῶτα βήματά μας
στήν παιδεία τῆς σήμερα περιφρονημένης Κατήχησης. Σημείωνα δηλαδή,
πώς σ᾿ ἕνα ξεχασμένο νησιωτικό χωριό, κάποιο ἀπόγευμα παρουσιάστηκαν
δύο κύριοι καί μᾶς μάζεψαν ἐμᾶς τά παιδιά πού παίζαμε στόν «Πεῦκο»
καί μᾶς μίλησαν γιά τό Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί ἄλλα πολλά, πού μᾶς
γοήτευσαν. Ἀναφέρεται δέ αὐτό μετά λόγου ἐπιγνώσεως, γιατί σήμερα τά
παιδιά δέν ἕλκονται ἀπό τό ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ, ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἡ συν
δρομή ἀπό μέρους πολλῶν, λόγῳ τῆς ἐλευθερίας πού πρέπει νά ὑπάρχει,
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ὅπως λένε κάποιοι, στήν ἔκφραση. Ἀλήθεια, περιορίζει τό Κατηχητικό τήν
ἐλεύθερη ἔκφραση, εἶναι τό διερώτημα· ὅμως τά σχόλια νομίζω ὅτι περιτ
τεύουν...
Στό Βόλο, λοιπόν, ὁ Βάμβας ἔδωσε τήν καλή του μαρτυρία καί φυ
σικά ἄφησε τή σφραγῖδα του σέ πολλά παιδιά μέ τίς νουθεσίες, τόν εἰλι
κρινῆ του λόγο καί φυσικά μέ τήν ἀρχοντιά του ἐκείνη πού ξεπερνοῦσε
τά ὅρια τοῦ ψευδοευσεβισμοῦ καί ἄγγιζε τά κράσπεδα τῆς φιλίας καί τῆς
τίμιας πνευματικῆς καθοδήγησης.
Ἀλήθεια, πῶς μπορεῖ κανείς νά λησμονήσει τίς λειτουργίες στό ἐκκλη
σάκι τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Νοσοκομείου, Ὄρθρου βαθέος, γιά νά προλά
βουμε τό μάθημα; Τό βαθύφωνο ψάλσιμό του κι ὕστερα τό ταπεινό κήρυγ
μα τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ; Ἤ, ἐκεῖνες τίς ὁμιλίες στήν μεγάλη αἴθουσα
τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου» τά Κυριακάτικα ἀπόβραδα...
Ὁ ὑποφαινόμενος, μάλιστα, τοῦ χρωστᾶ καί κάτι ἀκόμα: Ὅταν ἔφευ
γε ἀπό τό Βόλο καί πήγαμε νά τόν χαιρετίσουμε εἶπε μέ μάτια πού μέσα
τους ἔβλεπες ν᾿ ἀνεβαίνουν δάκρυα "Μήν ἀφήσεις τό δρόμο γιά τήν ἱε
ρωσύνη....". Τότε δέν δόθηκε καμμιά ἀπάντηση.
Σήμερα ὅμως, ὕστερα ἀπό σαράντα τόσα περίπου χρόνια, τό λιτό
τοῦτο κείμενο τοῦ δίνει τήν ἀπάντηση μαζί καί τίς εὐχαριστίες. Μέ τή
σιγουριά πώς ἐκεῖ πού βρίσκεται ἀκούει πολύ πιό καλά... Κι ὄχι μονάχα
αὐτόν πού χαράζει αὐτές τίς γραμμές, ἀλλά πολλές φωνές ἀνθρώπων πού
συνέδραμε καί τούς ὁποίους ἀσφαλῶς ἀναθέτει στή Μνήμη τοῦ Θεοῦ!...
π. Kωνσταντῖνος N. Kαλλιανός

Πραγματικοί ἥρωες ἤ σύγχρονοι Δούρειοι ἵπποι;

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ἤ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ;

ὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα ποὺ καθημερινὰ λαμβάνουν χώρα καὶ τὶς
ἐξελίξεις ποὺ μὲ καταιγιστικὴ ταχύτητα κατακλύζουν τὴν καθημε
ρινότητά μας οἱ σκέψεις μου εἶναι πολλές. Ὁλόκληρο σχεδὸν τὸν Δεκέμ
βριο τὸ πρῶτο θέμα σὲ ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης εἶναι ὁ Νίκος
Ρωμανός. Ὅλοι συζητοῦσαν γι’ αὐτὸ καὶ τὸ συγκεκριμένο θέμα ἀπασχόλησε
πολύ τήν κοινή γνώμη. Τὶς προάλλες ἕνα μικρὸ παιδὶ ποὺ ἔτυχε νὰ πα
ρακολουθήσει εἰδήσεις μοῦ ἔκανε ἀνάλυση γι’ αὐτὸ τὸ ζήτημα –μὲ τὸν
τρόπο ποὺ μποροῦσε φυσικὰ καὶ μὲ ὅσα εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ καταλάβει
καὶ τὸ ἴδιο– ἐπειδή, ὅπως μοῦ ἀνέφερε, αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ τὸ συζητοῦν
συνεχῶς στὴν τηλεόραση. Μοῦ ἔλεγε τί ἄκουσε στὶς εἰδήσεις καὶ τὴ δική
του γνώμη, μιὰ ἁπλοϊκὴ ἀνάλυση. Τὸ θέμα τοῦ Ρωμανοῦ, ὄχι ἁπλῶς δὲν
πέρασε ἀπαρατήρητο ἀπὸ τὴν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ πῆρε
καὶ τεράστιες διαστάσεις γενικότερα καὶ φυσικὰ δίχασε κυρίως τοὺς νέους
ἀνθρώπους, ποὺ ὅποτε τοὺς δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ ἀγωνιστοῦν καὶ νὰ δεί
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ξουν τὴν ὀργή τους, φροντίζουν νά τήν ἐκμεταλλευτοῦν.
Φυσικά, ὅσον ἀφορᾶ στὸν τρόπο ποὺ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης
χειρίστηκαν τὸ θέμα τοῦ Ρωμανοῦ, ἡ προβολὴ καὶ ἡ ἔκταση ποὺ πῆρε τὸ
ζήτημα, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος ποὺ μεθοδικὰ προσπάθησαν νὰ χειραγωγ ήσουν τοὺς ἀνθρώπους δὲν πρέπει νὰ ἀγνοεῖται γιατί, ὅπως ἔλεγε καὶ
κάποιος: «Ἂν δὲν εἶσαι προσεκτικός τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης
θὰ σὲ κάνουν νὰ εἶσαι μὲ τὸ μέρος τῶν καταπιεστῶν καὶ κατὰ τῶν
καταπιεσμένων.» Τὸ θέμα, ὅμως, ποὺ τίθεται εἶναι τὸ γιατί πρέπει νὰ
ἀγωνίζεται κανεὶς καὶ ποιὰ εἶναι τὰ σωστὰ κίνητρα ἀπὸ τὰ ὁποῖα πρέπει
νὰ παρακινεῖται ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐπαναστατεῖ. Ὁ Ρωμανὸς εἶναι ἕνας
ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς ἀναρχικὸς καὶ τὸ μεγαλύτερο
μέρος τῶν ὑποστηρικτῶν του εἶναι ἀναρχικοί. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ ἀναρχία
ἀπορρίπτει τὸ κράτος καὶ ἀντίστοιχα οἱ ἀναρχικοὶ δὲν τὸ ἀποδέχονται. Ὁ
ἴδιος, πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι συμμετεῖχε σὲ διάφορες τρομοκρατικὲς ἐνέργειες,
λήσ τεψε καὶ μιὰ Τράπεζα. Ἡ πράξη του σὲ καμία περίπτωση δὲν δι
καιολογεῖται, ὅσο καὶ ἂν ὁρισμένοι προσπαθοῦν νὰ δικαιολογήσουν τὰ
ἀδικαιολόγητα. Ἐπίσης, ὑποστηρίζει ὅτι ὁ λόγος ποὺ τὸ ἔκανε ἦταν γιὰ
νὰ ἐναντιωθεῖ στὸ σύστημα, μιὰ συμβολικὴ πράξη μὲ σκοπὸ νὰ δείξει ὅτι
ἀπορρίπτει τὸ σύστημα. Ἕνα εὔλογο ἐρώτημα εἶναι τὸ πῶς εἶναι δυνατὸν
ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν δέχεται τὸ κράτος καὶ τὸ σύστημα ἀπαιτεῖ μιὰ
ἐκπαιδευτικὴ ἄδεια ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ σύστημα; Ἀκόμα, πῶς εἶναι δυνατὸν
νὰ δέχεται ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέρογκα ποσὰ ποὺ δίνουν οἱ γονεῖς του στοὺς
πιὸ «καλοὺς» καὶ ἀκριβοπληρωμένους δικηγόρους ὅταν στὴ θεωρία τὰ
ἀπορρίπτει;
Ἐπίσης οἱ αὐτοαποκαλούμενοι ἀναρχικοί, ποὺ διαλαλοῦν ὅτι εἶναι μὲ
τὸ μέρος τοῦ λαοῦ καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν λαὸ καὶ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους
πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ καῖνε καὶ νὰ σπᾶνε τὰ μαγαζιὰ τοῦ ἁπλοῦ κόσμου, τῶν
ἀνθρώπων τῶν ὁποίων ἡ ἐπιβίωση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ μαγαζιὰ αὐτά; Σίγουρα
δὲν πρέπει καὶ εἶναι λάθος νὰ συγχέουμε τοὺς πραγματικοὺς ἀναρχικοὺς
μὲ τοὺς «μπαχαλάκηδες» ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἔτσι ἡ ἀντίφαση σὲ ἕνα εὐρύτερο
πλαίσιο εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη. Ὅταν ἀπορρίπτει κάποιος τὸ σύστημα δὲν
πρέπει νὰ προσπαθεῖ νὰ «παίξει» μὲ τοὺς ὅρους τοῦ συστήματος καὶ νὰ
“βολεύεται” στὶς ἀνέσεις ποὺ ἐνδεχομένως τοῦ προσφέρονται. Ἔχοντας
τὸ σπίτι, τὸ ἁμάξι καὶ δουλειά του εἶναι εὔκολο νά ἐναντιώνεται ἐκ τοῦ
ἀσφαλοῦς σὲ ὅλα καὶ νὰ καταστρέφει τὸν κόσμο γύρω του καὶ κυρίως τὴν
περιουσία τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου, τοῦ συνανθρώπου του. Μήπως τελικὰ ὅλοι
εἴμαστε καλοὶ στὴ θεωρία, ἀλλὰ στὴν πράξη δὲν μᾶς συμφέρουν πολλὰ
ἀπό αὐτὰ ποὺ “κηρύττουμε” καὶ ἔτσι συμβιβαζόμαστε καὶ οἱ πράξεις μας
ἀντιφάσκουν μὲ αὐτὰ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι πρεσβεύουμε;
Ἕνα ἐπιπλέον θέμα εἶναι ἡ ἡρωοποίηση τοῦ Ρωμανοῦ. Ἕνα ἐξαιρετικὰ
μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ θεωρεῖ τό Ρωμανὸ ἥρωα καὶ χαρακτηρίζει
τὴν πράξη του ὡς θυσία. Μήπως, ὅμως, ἔχουμε μπερδέψει λίγο στὸ μυαλό
μας τὶς ἔννοιες; Γιατί εἶναι ἥρωας; Τί ἡρωϊκὸ ἔκανε; Καὶ γιατί ἡ πράξη του
εἶναι πράξη θυσίας; Γιατί θυσιάστηκε; Τί κοινὸ ἔχει μὲ τοὺς πραγματικοὺς
ἥρωες, ποὺ θυσίασαν τὶς περιουσίες τους καὶ τὶς ζωές τους γιὰ τὴν πατρί
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δα μας καὶ εἰσέπραξαν –ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον– ἀντὶ γιὰ εὐχαριστῶ, τὴν
ἀχαριστία καὶ τὴν ἀγνωμοσύνη; Ἥρωες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀγάπησαν τὸν
τόπο τους περισσότερο ἀπὸ τὴν ἴδια τους τὴ ζωὴ κι αὐτοὶ ἔχουν σχεδὸν
διαγραφεῖ ἀπὸ τὴ μνήμη μας καὶ ἡ νεώτερη γενεά, πολὺ λίγο ἐνδιαφέρεται
νά μάθει, κι ἀκόμα λιγώτερο νά μιμηθεῖ.
Ἔχουμε τόσο πολὺ διαβρωθεῖ καὶ ἡ κρίση μας ἔχει τόσο θολώσει,
ὥστε δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἀναγνωρίσουμε τοὺς πραγματικοὺς ἥρωες
καὶ νὰ διαχωρίσουμε τοὺς πραγματικοὺς ἀγωνιστὲς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους
ποὺ θέλουν νὰ ντύσουν τὸν ἀγῶνα τους γιὰ τὸ προσωπικό τους κέρδος μὲ
τὸ μανδύα τῆς ἀντίστασης καὶ τῆς ἐπανάστασης. Ἡ ὀργὴ εἶναι δεδομένη
καὶ ἡ κατάσ ταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν κοινωνία μας τροφοδοτεῖ τὴν
ὀργὴ αὐτή, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀξία εἶναι ὁ τρόπος ποὺ θὰ τὴν ἐκφράσει ὁ
καθένας. Ἂς σκεφτοῦμε καὶ ἂς ζυγίσουμε καλύτερα τὰ πράγματα γιατί οἱ
ἐποχὲς εἶναι δύσκολες καὶ ἂν χρειαστεῖ νὰ κληθοῦμε γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε
τὰ ἰδανικά μας πρέπει νὰ μπορέσουμε νὰ σταθοῦμε στὸ ἀνάλογο ὕψος καὶ
γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε καταλλήλως, πρέπει νὰ ἔχουμε τὰ
σωστὰ πρότυπα.
Ἂς ξεφύγουμε, λοιπόν, ἀπὸ τὴν λογική τῆς ἡρωοποίησης τῶν κάθε
λογῆς Ρωμανῶν ποὺ κατὰ καιροὺς ξεπροβάλλουν. Φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ
θεωρηθεῖ καὶ τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ξεπροβάλλουν σὲ περιόδους σύγχυσ ης
καὶ ἐκτεταμένης πολιτικῆς κρίσης γιατί ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Τζὼρτζ Ὄργουελ
«Πολλὲς φορὲς κάνεις ἐπανάσταση γιὰ νὰ ἐπιβάλλεις δικτατορία». Ἐπιπλέον
μήπως τὸ γεγονὸς ὅτι προβλήθηκε τόσο ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης
πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει; Μήπως ὅλο αὐτὸ ἐξυπηρετοῦσε συμφέροντα
καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ νομίζουν ὅτι ἐπαναστατοῦν καὶ ἐναντιώνονται στὸ
σύστημα καὶ στὸ κατεστημένο, ἁπλῶς εἶναι πιόνια τοῦ ἴδιου τοῦ συστήματος
τὸ ὁποῖο ἐπιδέξια τοὺς μετακινεῖ στὴν κατεύθυνση ποὺ αὐτὸ ἐπιθυμεῖ;
Γιατί, ὅπως φαίνεται, ἡ ἐνημέρωση εἶναι μονομερὴς καὶ ἄλλα προβάλλονται
ἄλλα ἀποκρύπτονται ἀπὸ τὸν κόσμο. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀπεργία πείνας –ἡ
ὁποία συχνὰ χρησιμοποιεῖται ὡς μοχλὸς πίεσης– τὸ 2007 μία δικαστὴς
στὰ Γρεβενά, ἡ ὁποία εἶχε ἀποκαλύψει ἕναν οἶκο ἀνοχῆς ποὺ λειτουργοῦσε
στὸν χῶρο τῶν δικαστηρίων καὶ ἀνήλικοι κακοποιοῦνταν ἔναντι ἀμοιβῆς. Ἡ
“ἀμοιβὴ” ποὺ εἰσέπραξε ἦταν νά ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὸ δικαστικὸ σῶμα ἐξ αἰτίας
αὐτῆς τῆς ἀποκάλυψης. Ἔτσι ἔκανε ἀπεργία πείνας ἔξω ἀπὸ τὸ Μέγαρο
Μαξίμου, μέχρι ποὺ ἡ προσωπικὴ ἀσφάλεια τοῦ Καραμανλῆ τὴν ἔδιωξε μὲ
βίαιο τρόπο. Ἀργότερα, πραγματοποίησε νέα ἀπεργία πείνας ἔξω ἀπὸ τὸν
Ἄρειο Πάγο ὅπου λύγισε καὶ μεταφέρθηκε στὸ νοσοκομεῖο. Τὸ μόνο ποὺ
ζητοῦσε ἦταν νὰ ἀνοίξουν οἱ φάκελοί της καὶ νὰ λάμψει ἡ ἀλήθεια. Ἀξίζει
νὰ σημειωθεῖ ὅτι κανεὶς δὲν συγκινήθηκε καὶ τὸ συγκεκριμένο περιστατικὸ
δὲν προβλήθηκε σχεδὸν ἀπὸ κανένα ραδιοτηλεοπτικὸ μέσο.
Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, νὰ ἀναγνωρίσουμε τοὺς πραγματικοὺς ἥρωες
ποὺ ἀγωνίστηκαν μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τους καὶ ἡ θυσία τῶν ὁποίων
ἦταν ἀληθινή, γιατὶ αὐτοὶ ἔδωσαν τά πάντα, χωρὶς κανένα ἀντάλλαγμα.
						
Χρύσα Μπέτα
						
Φοιτήτρια
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Πάντοτε, πρὶν ἢ μετὰ ἀπὸ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῆς Ἑλλάδος

ΚΑΙ ΤΟΤΕ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ, Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΝΗΡΗ,
ΜΟΧΘΗΡΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΒΟΡΑ!
ΤΟΤΕ:

Δέκα χρόνια πρὶν τοὺς Πρώτους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, τὸ
1886, οἱ Βούλγαροι, μὲ τὴ συναίνεση τῆς Τουρκίας καὶ τῶν Μεγάλων
Δυνάμεων τῆς Εὐρώπης, προσήρτησαν πραξικοπηματικὰ τὴν Ἀνατ.
Ρωμυλία, παραβιάζοντας τὸ status quo τῶν Βαλκανίων.
Ὁ τότε πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Δεληγιάννης κήρυξε ἐπι
στράτευση καὶ ἡ Ἑλλάδα ἑτοιμάστηκε γιὰ πόλεμο.
Ὅμως, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τῆς Εὐρώπης ἀντέδρασαν καὶ ἔστει
λαν στόλους ποὺ ἀπέκλεισαν ὅλα τα λιμάνια τῆς Ἑλλάδας. Ἔτσι ὁ
πόλεμος ματαιώθηκε.
Τὸ ποίημα αὐτὸ γράφτηκε ἀπὸ τὸν Γ. Σουρῆ τὸν Μάϊο τοῦ 1886,
μετὰ τὴν ἀποστράτευση στὴν ὁποία ὑποχρεώθηκε ἡ Ἑλλάδα.

ΤΩΡΑ:

Σήμερα, λίγα χρόνια μετὰ τοὺς Δεύτερους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶ
νες, οἱ Εὐρωπαϊκὲς Δυνάμεις ἐκβιάζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ πάλι μὲ
Μνημόνια, Δανεισμοὺς καὶ Πανωτόκια. Ποιός, πλέον, μπορεῖ νὰ
εἰπῆ πὼς εἶναι τυχαῖο τὸ πότε ἐπακολουθοῦν Εὐρωπαϊκές ἀπειλές,
ἐκβιασμοί καὶ οἰκονομικὰ ἐμπάργκο ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας;
Τὸ ποίημα τοῦ Γ. Σουρῆ γιὰ τὸ «Τότε», παρ’ ὅτι δέν ἐγκρίνουμε
τήν ἀθυροστομία του, τό παραθέτουμε γιατί ταιριάζει “γάντι” καὶ
στὸ «Τώρα»:

« ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ἀπόστασε τὸ χέρι μου ἀπὸ τὸ νὰ μουντζώνω
καὶ σάλιο δὲν μοῦ ἔμεινε ἀπὸ τὸ φτύσε φτύσε,
ἀλλ’ ἕως τώρα τίποτε μ’ αὐτὰ δὲν κατορθώνω,
καὶ σύ, Εὐρώπη, μᾶς γελᾶς καὶ πάντα ἴδια εἶσαι.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Καὶ ἀπορῶ, μὰ τὸ σταυρό, πὼς ὡς αὐτὴ τὴν ὥρα
καὶ ἄλλα δὲν μᾶς ἔστειλες ἐδῶ Θωρακοφόρα.
*
Προθύμως σᾶς ἐκάμαμεν ἐκεῖνο ποὺ ζητεῖτε
καὶ ἂν δὲν μᾶς πιστεύετε, κοπιάσετε νὰ ἰδῆτε
ποία εἰρήνη κατ’ αὐτὰς στὸ κράτος βασιλεύει
καὶ πὼς καθένας ἥσυχα γλεντᾶ καὶ χουζουρεύει.
Ἦλθε τὸ ἄντε στάτους κβὸ μὲ τόσας ἀναπαύσεις
καὶ ἄρχισαν νὰ γίνονται διορισμοὶ καὶ παύσεις.
*
Λοιπόν, τί ἄλλο ἀπό μᾶς, Εὐρώπη, ἀπαιτεῖς
κι ἀκόμη ἀπὸ τὸ λαιμὸ πιασμένους μᾶς κρατεῖς;
Θέλεις λοιπὸν νὰ ζήσωμε χωρὶς πολιτικὴν
καὶ ὡς στρατὸν νὰ ἔχωμε τὴν χωροφυλακὴν
κι οὐδὲ ὁ ρήτωρ Κωνσταντὴς ν’ ἀκούγεται παρλάρων
διὰ τὸ πραξικόπημα ἐκεῖνο τῶν Βουλγάρων;
*
Ἐσύ, βρὲ καγκελλάριε τῶν σαχλο-Γερμανῶν
σὺ ἐναντίον μας κινεῖς καὶ γῆν καὶ οὐρανὸν
ἐσύ, διαόλου ἀλεποῦ, ποὺ ψόφος δὲν σὲ πιάνει
ἐσὺ κρατᾶς κατάκλειστο τὸ κάθε μας λιμάνι,
καὶ ὅλα τὰ καράβια σου εἰς τὰ νερὰ μᾶς στέλλεις,
διότι ἔτσι ἀγαπᾶς, διότι ἔτσι θέλεις.
*
Ἐσύ, βρὲ καγκελλάριε, ἐσύ, βρὲ Μαμελοῦκε,
ἐσύ, πανευγενέστατε τῆς Δύσεως Τραμποῦκε,
παίζεις καὶ πάλι πρόστυχο καὶ βρώμικο παιχνίδι
καὶ τοῦ κυρίου Γλάδστωνος τοῦ πάει ριπιπίδι
κι αἰσθάνεται τὸ βάρος σου ὁ σβέρκος κάθε ράχης...
ἀλλ’ ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ποὺ κακὸ ψόφο νά ’ χεις!
Γ. Σουρῆς »

						

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»
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"ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ"
παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τό ἐρέθισμα νά καταδυθοῦμε στά
κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε στούς
ἀναγνῶστες τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ» μέ τά σχόλιά μας.
Τό ἀριστούργημα τοῦ μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (15641616) "Βασιλιάς Λήρ" παίζεται, στό θέατρο ΒΑΦΕΙΟ σέ μετάφραση καί σκηνοθεσία Γιώργου Βούρου.
Ὁ Λήρ βασιλιάς τῆς Ἀγγλίας, ἕνας ὀξύθυμος καί ἄφρονας γέρος, ἐγωκεντρικός καί αὐταρχικός ἔχει τρεῖς κόρες: τήν Γονερίλη γυναῖκα τοῦ δούκα τοῦ
Ὤλμπανυ, τήν Ρεγάνη παντρεμένη μέ τόν δούκα τοῦ Κόρνγουολ καί τήν Κορδέλια γιά τήν ὁποία ὑποφήφιοι γαμπροί ὁ βασιλιάς τῆς Γαλλίας καί ὁ δούκας τῆς
Βουργουνδίας. Ἐντελῶς ἀπροσδόκητα καί ἀδικαιολόγητα ὁ Λήρ ἀποφασίζει νά
μοιράσει τό βασίλειο του στίς κόρες του ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἀφοσίωσή τους. Ἡ Γονερίλη καί ἡ Ρεγάνη ἀνειλικρινά ὁμολογοῦν ὑπέρτατη ἀγάπη.
Ἀηδιασμένη ἀπό τήν ὑποκρισία τους, ἡ Κορδέλια λέει ἁπλᾶ καί σεμνά ὅτι τόν
ἀγαπᾶ ὅπως ὀφείλει σάν κόρη του. Ἀπογοητευμένος ἀπό τήν ἀπάντησή της πού
δέν κολάκευσε τήν ἐγωπάθειά του, ὁ Λήρ ἐξοργίζεται καί τήν ἀποκληρώνει. Ἐξορίζει τόν κόμη τοῦ Κέντ πού προσπάθησε νά τόν μεταπείσει. Μοιράζει τό μερίδιό
της στίς ἄλλες δύο κόρες του μέ τόν ὅρο νά συντηροῦν αὐτόν καί ἑκατό ἱππότες
του ἐναλλακτικά. Ὁ δούκας τῆς Βουργουνδίας δέν θέλει νά πάρει τήν Κορδέλια
μέ μόνη προῖκα τήν κατάρα τοῦ πατέρα της. Τήν παίρνει ὁ βασιλιάς τῆς Γαλλίας
καί φεύγουν.
Στό περιβάλλον τῶν θυγατέρων του ὁ Λήρ καί οἱ ἄνθρωποί του δέν ἔχουν
τήν ἐπιθυμητή μεταχείριση. Ἡ Γονερίλη καί ἡ Ρεγάνη ἀποβάλλουν τό προσωπεῖο τῆς ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν πατέρα τους. Ἐκδηλώνουν ἀγνωμοσύνη,
ἀσέβεια καί σκληρότητα. Ἡ ὀργή πού γεννᾶ ἡ συμπεριφορά τους σαλεύει τά
λογικά τοῦ αὐταρχικοῦ καί ἀπαιτητικοῦ Λήρ πού δέν ἔχει καμία ἐξουσία πλέον.
Ἔχοντας ἐγκαταλείψει τό ἀρχοντικό τῆς Ρεγάνης, βρίσκεται ἐκτεθειμένος, παγερή νύχτα, στήν ἀγριότητα μιᾶς καταιγίδας καί τρελαίνεται. Κοντά του ὁ παλιός
γελωτοποιός του, ὁ κόμης τοῦ Κέντ μεταμφιεσμένος, τόν ὑπηρετεῖ πιστά καί ὁ
ἀποπληρωμένος γιός τοῦ κόμη τοῦ Γκλῶστερ, ὁ Ἔντγκαρ.
Γιά νά ἐπανορθώσει τίς ἀδικίες εἰς βάρος τοῦ πατέρα της ἡ Κορδέλια ἀποβιβάζεται, στό Κέντ μέ γαλλικά στρατεύματα. Σέ μάχη κοντά στό Ντόβερ συλλαμβάνεται καί φυλακίζεται μαζί μέ τόν Λήρ. Στό μεταξύ ἡ Γονερίλη καί ἡ Ρεγάνη
ἑλκύονται ἀπό τό ἀνερχόμενο ἄστρο τοῦ Ἔντμοντ, πανούργου καί ἀδίστακτου
νόθου γιοῦ τοῦ κόμη τοῦ Γκλῶστερ. Γιά τόν ἔρωτά του ἡ Γονερίλη δηλητηριάζει

Η
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τήν Ρεγάνη καί αὐτοκτονεῖ. Μέ διαταγή τοῦ Ἔντμοντ ἡ Κορδέλια ἀπαγχονίζεται
στή φυλακή. Κρατῶντας την στά χέρια του ὁ Λήρ σβήνει ἀπό πόνο καί θλίψη.
Ὁ δούκας τοῦ Ὤλμπανυ πού δέν εἶχε ἐγκρίνει τήν κακομεταχείριση τοῦ γεροβασιλιά Λήρ ἀνέρχεται στό θρόνο.
Ἡ Κορδέλια στόν ἑαυτόν της μετά τήν ἀποκλήρωσή της: "Φτωχιά Κορδέλια. Ὅμως ὄχι, ἀφοῦ εἶμαι βέβαιη, ἡ ἀγάπη μου εἶναι πλουσιότερη ἀπ' τή γλῶσσα
μου". Αὐτός εἶναι ὁ ἄφθαρτος πλοῦτος μας, ἡ ἀγάπη καί οἱ καρποί της, τά ἔργα
της. "μή ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ γλώσσῃ, ἀλλ' ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ" (Α' Ἰωάν. 3 18)
Ἡ Γονερίλη πρός τόν πατέρα της τόν βασιλιά Λήρ: "Ἀφοῦ εἶσαι γέρος καί
σεβαστός, σοῦ πρέπει νά εἶσαι γνωστικός". Τό στοιχεῖο τῆς γνωστικότητας δέν
εἶναι μόνον διανοητικό ἐπίτευγμα ἀλλά καί καρπός ψυχικῆς καλλιέργειας, καθάρσεως τῆς καρδιᾶς. Γνώση ἀπό τήν πεῖρα τῆς ζωῆς συνυφασμένη μέ πνευματική καλλιέργεια.
Ὁ δούκας τοῦ Ὤλμπανυ στή γυναίκα του Γονερίλη: "ζητῶντας τό καλύτερο συχνά χαλᾶμε τό καλό". Στή ζωή συμβαίνει αὐτό, ἀποτέλεσμα ἀνικανοποίητου, πλεονεξίας, κενοδοξίας. Στήν περιοχή τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἡ στασιμότητα
εἶναι ἀντιπνευματικό στοιχεῖο. Συνεχής ἄνοδος, ἀδιάκοπος ἀγῶνας γιά βελτίωση. Ὄχι ὀλιγάρκεια. "Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν..." (Λουκᾶ 13 24). Ὄχι "ἀγωνιστεῖτε"
ἅπαξ. "Μετανοεῖτε καί πιστεύετε..." (Μαρκ. Ι 15). Ὄχι "μετανοεῖστε" ἅπαξ.
Ὁ κόμης τοῦ Κέντ στόν γελωτοποιό: " Ἔχοντας μέσα μου περίσσια ἀντρειά
καί λίγο μυαλό, ξεσπάθωσα". Μᾶς ἔχει δοθεῖ ὁ νοῦς γιά κυβερνήτης τοῦ σώματος
καί τῆς ζωῆς. Ὁ ἡνίοχος πού διευθύνει τά ἄλογα, τό ἅρμα. Ἐλέγχει ὁρμές παρορμήσεις καί τίς ἀγαθές κινήσεις τῆς καρδιᾶς. Ὁ Χριστιανός ξέρει ὅτι ὁ νοῦς πρέπει
νά εἶναι φωτισμένος. Οἱ πνευματικοί τονίζουν τήν ἀξία τῆς διακρίσεως.
Καί μιά θέση κοινωνικῆς δικαιοσύνης μέ τό στόμα τοῦ κόμη τοῦ Γκλῶστερ:
" Ἔτσι σ' ὅλους τό περίσσιο νά ἰσομοιράζεται καί νά ἔχει τό ἀρκετό κάθε ἄνθρωπος".
Παρατηροῦμε καί σ' αὐτό τό ἔργο ὅτι ἡ ἐξουσία, ὁ πλοῦτος καί ὁ ἔρωτας
πυροδοτοῦν σκληρούς ἀνταγωνισμούς, μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού μετέρχονται
τά πάντα προκειμένου νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους. Μποροῦν νά φθάσουν
καί μέχρι τήν ἐξόντωση κοντινῶν συγγενῶν. Εὐεργετημένοι δείχνουν τό ἀπαίσιο
πρόσωπο τῆς ἀγνωμοσύνης. Τό προσωπεῖο τῆς ὑποκρισίας εὔχρηστο καί ἀποτελεσματικό ἀλλά φθαρτό. Ἀδικημένοι και καταφρονεμένοι διαθέτουν πλοῦτο
ψυχῆς πού προσφέρεται μέ θυσιαστική διάθεση; Κορδέλια, κόμης τοῦ Κέντ, γελωτοποιός, Ἔντγκαρ. Στήν ἔσχατη ἀδυναμία του μέσα στήν καταιγίδα ὁ Λήρ
διδάσκεται ὅ,τι δέν ἔμαθε μιά ὁλόκληρη ζωή. Ἡ ἐγωπάθειά του θρυμματίζεται,
τά μάτια του ἀνοίγουν καί ἀνακαλύπτουν τόν συνάνθρωπο. Ἡ καρδιά του ὀργώνεται ἀπό τόν πόνο γιά νά δεχθεῖ τόν σπόρο τῆς ἀγάπης.
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ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!
έ ἀμείωτο ζῆλο ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Νικολάου Πευκακίων π. Πασχάλης Γρίβας καί οἱ συνεργάτες του (Μαρίνα Διαμαντῆ, Μανώλης Βολουδάκης, Μαρία Γρίβα κ.ἄ.) συνεχίζουν τό
πνευματικό ἔργο τους. Ἕνας καρπός αὐτῆς τῆς ἀθόρυβης ἐργασίας ἦταν ἡ
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων
στήν αἴθουσα «Δελφοί» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν (Σίνα καί
Ἀραχώβης) τήν Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 (ὥρα 7μ.μ.). Μιά γιορτή, σωστό
πανηγύρι, πλούσια σέ ἔκταση καί ποιότητα, ὑπόμνηση τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητας τοῦ Οὐράνιου Πατέρα μας.
Συνεργάτες τῶν πατέρων τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων μᾶς
ὑποδέχονται πρόσχαρα καί εὐγενικά. Ὅλη ἡ αἴθουσα ντυμένη στά γιορτινά καί ἁπαλή μουσική καί Χριστουγεννιάτικα κάλαντα δίνουν μιά πρόγευση
αὐτῶν πού θά ἀπολαύσουμε. Ἡ σκηνή ἔχει προετοιμαστεῖ γιά νά φιλοξενήσει
τά μέλη τῆς ὀρχήστρας καί τῆς χορωδίας (καθίσματα, ἀναλόγια, μικρόφωνα)
καθώς καί εἴδη ἐπίκαιρης διακοσμήσεως. Στή δεξιά βάση τῆς σκηνῆς σέ μεγάλο σχῆμα ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως.
Ἡ γιορτή ἀρχίζει μέ τήν προσφώνηση τοῦ π. Πασχάλη Γρίβα, ὑπεύθυνου τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου: «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε ...». Ἐπισημαίνει

Μ

αὐτά πού ὁ ἱερός ὑμνογράφος μᾶς καλεῖ νά κάνουμε: νά δοξάσουμε τόν Θεό
γιά τήν ἐνανθρώπησή Του, νά σπεύσουμε νά Τόν συναντήσουμε ... μέ τήν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κάθοδό Του στή γῆ ἐμεῖς ὑψωθήκαμε ... Διατυπώνει ἐρωτήματα σχετικά μέ
τήν δική μας ἀνταπόκριση. Ἀναφερόμενος σέ σχετικό κείμενο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος, ἐπισημαίνει ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε, ἀλλά προχωρεῖ πολύ ἀργά,
διότι ἐμεῖς μέ τίς πλάνες καί τήν κακία μας Τόν ἐμποδίζουμε. Ξερά τά κεφάλια
μας, ξερές οἱ καρδιές μας. Ἀποτελοῦν ἐμπόδια στήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός
τόν καθένα μας καί πρός τήν κοινωνία. Ἀλλά ὁ Χριστός στέκει καί περιμένει.
«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...».
Εὐχαριστεῖ τούς συντελεστές τῆς γιορτῆς γιά τήν συνεργασία καί τούς
κόπους τους, τόν πρόεδρο καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου Ρουμελιωτῶν γιά τήν δωρεάν προσφορά τῆς αἴθουσας «Δελφοί».
Ἕξη παιδάκια ντυμένα ἀγγελάκια προχωροῦν ἀπό τόν μεσαῖο διάδρομο καί στέκονται μπροστά στή Φάτνη-Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως. Μπαίνουν τά
μέλη τῆς χορωδίας, ἀγόρια καί κορίτσια, νέες καί νέοι καί ἀνεβαίνουν στή
σκηνή. Τά μέλη τῆς ὀρχήστρας παίρνουν τίς θέσεις τους μπροστά στά ἀναλόγια. Μαέστρος ὁ πρωτοψάλτης Μανώλης Βολουδάκης. Μετά τά χειροκροτήματα τῆς ὑποδοχῆς ψάλλουμε τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Ἀκολουθεῖ τό κείμενο «Γιάννης ὁ Βλογημένος» τοῦ Φώτη Κόντογλου
πού ἀπαγγέλλει ὁ μικρός Γιῶργος Νίνος καί διαβάζουν ὁ Παῦλος Χάας, ἡ
Εἰρήνη Χαρίση καί ἡ Νινέττα Διαμαντῆ. Παρεμβάλλονται καί συμπλέκονται,
ἀλληλοδιαδόχως, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί ὕμνοι τῶν Χριστουγέννων: «Στή γωνιά μας κόκκινο...», «Ἡ Γέννησή Σου...» (Ἀπολυτίκιον Χριστου
γέννων), «Τά σύμπαντα σήμερον...» (Δοξαστικόν), «Χριστός γεννᾶται...»,
«Ἔσωσε λαόν...», «Τῷ πρό τῶν αἰώνων...», «Νεηγενές Μάγων λεγόντων...»,
«Μυστήριον Ξένον...», «Οἱ ποιμένες γονατίζουν...», «Τρίγωνα Κάλαντα»,
«Ντίν! Ντάν! Δόξα ἐν ὑψίστοις», «Ὁ μικρός Τυμπανιστής», «Πύργος ΓυάλιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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νος» καί «Ἅγια Νύχτα».
Ὁ πρωτοψάλτης Μανώλης Βολουδάκης ψάλλει τό Κράτημα Ἦχος
Α΄ τοῦ Πέτρου Λαμπαδάριου καί κάνοντας σύντομα διαλείμματα δίνει τήν

εὐκαιρία στά βιολιά τῆς ὀρχήστρας νά συνοδεύσουν τό κράτημα καί νά ποικίλουν τήν μουσική τέρψη μας. Ἄλλοτε βιολιά καί τσέλο στρώνουν μουσικό
χαλί.
Ἀκολουθοῦν ἔργα κλασσικῆς μουσικῆς ἀπό τήν ὀρχήστρα. JOHANN
STRAUSS: THE BLUE DANUBE, TRITSCH-TRATSCH-POLKA, LUIGI

DENZA-FUNICULI, FUNICULA, καί οἱ Ἀδελφές Μακρῆ «Τό τραγούδι τοῦ
Χιούι, τοῦ Ντιούι καί τοῦ Λιούι». Τά ἀγγελάκια ἀνά ζεύγη χορεύουν μπροΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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στά στή Φάτνη καί δύο μέλη τῆς χορωδίας στή σκηνή. Τρεῖς κοπέλες τῆς
ὀρχήστρας στό πιάνο συνοδεύουν τά ἀγγελάκια στό χορό τους. Ὁ μικρός
Νικόλαος Βουγᾶς μέ μικρό τύμπανο κρεμασμένο μπροστά του ἔρχεται καί
στέκεται δίπλα στό ἀρκουδάκι πάνω στή σκηνή. Θά κλέψει τήν παράσταση
στή συνέχεια μέ τήν ἐπιδέξια τυμπανοκρουσία του, ἄν καί ἀκόμη δέν ἔχει
πάει οὔτε στήν Α΄ Δημοτικοῦ! «Μικρός Τυμπανιστής» ἀπό τήν χορωδία καί
τήν ὀρχήστρα, δύο ἀγγελάκια στροβιλίζονται στή σκηνή.
Κάλαντα Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιᾶς ἀπό τήν ὀρχήστρα καί τήν
χορωδία. Ὁ μικρός τυμπανιστής Νικόλαος Βουγᾶς σόλο, ἀκάματος, σοβαρός.
Ὅλα τά ἀγγελάκια παραταγμένα στή σκηνή, δύο-τρία μέ τά τρίγωνά τους.
«Τρίγωνα, Κάλαντα στό μικρό χωριό...», «Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες...», Κά-

λαντα Καλύμνου, «Χριστούγεννα-Πρωτούγεννα», «Ἀρχιμηνιά-Ἀρχιχρονιά».
Ὁ π. Πασχάλης εὐχαριστεῖ τά πρόσωπα πού ἐργάστηκαν γιά τήν προετοιμασία καί τήν παρουσίαση τῆς γιορτῆς, Μαρίνα Διαμαντῆ, Σοφία Καμάμη (προετοιμασία χορωδίας), Μαρία Γρίβα, Μανώλη Βολουδάκη, τήν διακόνισσα Χαραλαμπία, τήν κοπέλα πού ἔκανε τήν Φάτνη, τόν κ. Χαραλαμπίδη
γιά τήν τεχνική ἠχητική ὑποστήριξη, τούς μουσικούς Μιχάλη Κολοκοτρώνη
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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(βιολί), Ἰωάννα Μακρῆ (πιάνο), Νίκο Δεληγιαννάκη (βιόλα), Βαρβάρα Δεληγιαννάκη (φλογέρα-βιολί), Γεωργία Παϊβανᾶ (βιολί), Μαρία Κολέτου (φαγκότο-φλογέρα), Γιῶργο Δεμενεόπουλο (κιθάρα), Μαργαρίτα Μακρῆ (βιολίπιάνο), Ἀντιγόνη Μακρῆ (πιάνο), Ἄννα Μακρῆ (πιάνο-τσέλο), Ἀναστασία
Δεληγιαννάκη (τσέλο), Μόνικα Δεληγιαννάκη (τρομπέτα-βιολί) καί Μιχάλη
Κοντούρη (βιολί). Τά μέλη τῆς χορωδίας: Δέσποινα Καρζῆ, Γεράσιμο Βουρνᾶ,
Μόνικα Δεληγιαννάκη, Θοδωρῆ Δεληγιαννάκη, Ἄννα Δημοπούλου, Γιῶργο
Διαμαντῆ, Ναταλία Διαμαντῆ, Ἀλίκη Διαμαντῆ, Νινέττα Διαμαντῆ, Μαρίνα Κοκολάκη, Κωστῆ Καμάμη, Ζωή Καρζῆ, Μαρίζα Καλουτᾶ, Ἀλεξάνδρα
Καλουτᾶ, Ἀντιγόνη Μακρῆ, Ἄννα Μακρῆ, Χρύσα Μπέτα, Γεωργία Τζουβάρα, Σταῦρο Χάας καί Συμεών Χάας. Τά ἀγγελάκια Λυδία Βουγᾶ, Θεοδώρα
Διαμαντῆ, Ἀγάπη Καλουτᾶ, Ναταλία Λεμονῆ καί Δήμητρα Σπάρταλη. Τήν
εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς συγκινήσεις πού μᾶς ἐχάρισαν καί τά μηνύματα πού
μᾶς μετέδωσαν ἐξέφρασαν τά θερμά χειροκροτήματά μας. Δίκαιο τό ἰδιαίτερο χειροκρότημα γιά τόν μικρό τυμπανιστή Νικόλαο Βουγᾶ.
Καλεῖται στό βῆμα ὁ π. Νικόλαος Φίλιας καί ἀπαγγέλλει τό ποίημα πού
ἔγραψε γιά τήν γιορτή, 24 τετράστιχα. Περιέχει εὐχές γιά τά παιδιά καί σοφές

νουθεσίες-παροτρύνσεις στούς γονεῖς τους.
Ὁ π. Πασχάλης καλεῖ στό βῆμα καί τόν πρόεδρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, κ. Κουτρούμπα, ὁμότιμον Καθηγητή Πανεπιστημίου,
πού συγχαίρει τούς παράγοντες τῆς θαυμάσιας αὐτῆς γιορτῆς, τούς πατέρες
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν, καλοτυχίζει τά παιδιά
γιατί συνδέονται ἀπό τώρα μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Ὑπογραμμίζει:
«Καμία μόνιμη χαρά μακρυά ἀπό τόν Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία». Συμβουλεύει τά παιδιά, παροτρύνει τούς γονεῖς νά τούς προσφέρουν τά ἀπαραίτητα
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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πνευματικά ἐφόδια.
Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης ἐκφράζοντας τήν βαθειά του ἱκανοποίηση γιά τά ὅσα αἰσθανθήκαμε κατά τήν γιορτή αὐτή καί τούς προβληματισμούς πού πυροδότησε,
εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τούς συντελεστές της. Ἐχαρακτήρισε τήν γιορτή
πανηγύρι. Παίρνοντας ἀφορμή
ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ γενεα
λογικοῦ δέντρου τοῦ Κυρίου
Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ («Βίβλος
γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ...»,
Ματθ. Ι 1-17) πού διαβάστηκε στή Θεία Λειτουργία αὐτήν
τήν Κυριακή, ἐπισημαίνει ὅτι τό
ἠθικό ποιόν τῶν προγόνων Του
καλύπτει ὅλο τό φᾶσμα. Καί οἱ
δικοί μας πρόγονοι κάτι ἀνάλογο ἀντιπροσώπευαν, ἀπό τά πιό
ἀρνητικά μέχρι τά πιό θετικά
στοιχεῖα καί γι’ αὐτό ὁ καθένας
ἀπό μᾶς πρέπει νά ἐπιλέξει σέ
ποιόν ἤ σέ ποιούς ἀπό ὅλους
τούς προγόνους του θέλει νά
ἀνήκει. Ἡ γιορτή, κατέληξε ὁ π. Βασίλειος, ἀναδεικνύει τά θετικά στοιχεῖα
πού ἔχουμε κληρονομήσει. Καί ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς συνάξεως δέν μένει ἀνέπαφη ἀπό αὐτά πού ἔχουμε μέσα μας. Μέ τήν γιορτή στήθηκε παράδεισος μπροστά μας.
Δῶρα προσφέρονται ὄχι μόνον στά παιδιά-συντελεστές τῆς γιορτῆς ἀλλά
καί σέ ὅλα τά παιδιά πού παρακολουθοῦν ἀπό τήν πλατεῖα. Ποδηλατάκι, πού
δωρητής προσέφερε, κληρώνεται στό κοριτσάκι–ἀγγελάκι Ἀγάπη Καλουτᾶ.
Χορωδία καί ὀρχήστρα ἐπαναλαμβάνουν τόν «Μικρό Τυμπανιστή».
Ὁ μικρός Βασίλης ἀπό τήν Οὐκρανία προσκαλεῖται στή σκηνή καί τραγουδᾶ δύο τραγούδια τῆς πατρίδας του.
Θερμό χειροκρότημα ἐπισφραγίζει τήν γιορτή-πανηγύρι.
Γιορτή, προσφορά μεγάλων καί παιδιῶν σέ παιδιά καί μεγάλους. Καρπός συνεργασίας μικρῶν καί μεγάλων καί τῶν δύο φύλων. Προϊόν ἀνθρώπινης
προσπάθειας καί Θείας Χάριτος. Μόχθος εὐλογημένος ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο. Καρπός συνεργασίας ζώντων καί τεθνεώτων. Εὐλογία γιά τούς προσφέ
ροντες, εὐλογία καί γιά ἐμᾶς πού ἐζήσαμε αὐτή τήν γιορτή-πανηγύρι!
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