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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΑ 150 ΤΕΥΧΗ
ΤΗΣ «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ»
νέλπιστα, μόνο χάρις στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μας φθάσαμε νὰ συμπληρώσουμε 150 τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας, μέ τήν ἀρχική εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου, τήν ὁποία ἀνανέωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Ἱερώνυμος.
Εἶναι κάτι, ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ θεωρήσουμε φυσικό, ἀφοῦ οὔτε τὰ
χρόνια ποὺ πέρασαν ἦσαν στὴν δικαιοδοσία μας, οὔτε ὁ λίγος περισσευούμενος καθημερινός μας χρόνος ἀρκοῦσε γιὰ νὰ γράφεται καὶ νὰ κυκλοφορεῖται
στὴν ὥρα του –κάθε πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός– ἕνα πολυσέλιδο περιοδικό.
Τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν ἅγιο Νικόλαον αὐξάνει ἡ συναίσθηση ἐκ μέρους μας τῆς μεγάλης τους εὐλογίας, γιατί μᾶς ἀξίωσαν νὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ τὴν ὕλη τοῦ περιοδικοῦ μας στὶς πνευματικὲς
ἀπαιτήσεις καὶ ἀνάγκες τῶν ἀναγνωστῶν του, τοὐλάχιστον ὡς πρὸς τὸ εὖρος
τῆς θεματολογίας του.
Μᾶς χαροποίησαν πολλὲς φορὲς οἱ φίλοι ἀναγνῶστες μὲ τὰ θερμά τους
λόγια, τὸ ἐνδιαφέρον τους νὰ προμηθευθοῦν μὲ λαχτάρα τὸ κάθε νέο τεῦχος
καὶ ἡ ἐπίμονη προτροπή τους νὰ μὴν περιορίσουμε τὴν πολύπλευρη θεματολογία του. Ἰδιαιτέρως μᾶς συγκίνησαν οἱ ἀναγνῶστες μας ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι γνώρισαν τὸ περιοδικό μας ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ ἀνέπτυξαν
πολυποίκιλη ἐπικοινωνία μαζί μας, γιατί, ὅπως μᾶς εἶπαν, στὸ ἐξωτερικὸ ἡ
πνευματικὴ ξηρασία εἶναι τέτοια, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὴν ὑποψιασθῆ ὁ
περιζωσμένος ἀπὸ πάμπολλες πνευματικὲς εὐκαιρίες νεοέλληνας.
Σήμερα, μετὰ ἀπὸ 12 χρόνια συμπληρωμένα, νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ
κάνουμε ἕνα ἀπολογισμό, καὶ ἡ ἐπέτειος τῶν 150 τευχῶν μᾶς προτρέπει νὰ
τὸν κάνουμε τώρα, σ’ αὐτὸ τὸ τεῦχος:

Α

٭٭٭

Ἡ ἀπόφαση ποὺ πήραμε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2002 νὰ ἐκδώσουμε ἕνα
ἐνοριακὸ περιοδικὸ ἔγινε ἀπὸ μιὰ βαθειά μας ἐπιθυμία νὰ ἐπικοινωνήσουμε
μὲ τοὺς ἀναγνῶστες μας (ἐνορίτες ἢ μή), ὄχι μὲ μιὰ ἐπικοινωνία κηρυκτικὴ
ἀλλὰ μὲ ἐπικοινωνία συμπορεύσεως, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς κάνουμε κοινωνοὺς
τῶν βιωμάτων καὶ τῶν προβληματισμῶν μας καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὴν συναντίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 150

58

ληψη, γιατί πιστεύουμε πὼς αὐτὴ κατ’ ἐξοχὴν ἀπουσιάζει ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ἐκκλησιάσματος καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μπορεῖ ἐδῶ καὶ 200 χρόνια νὰ ἐπιτευχθῆ μιὰ μεγάλη συνεργασία ὅλων τῶν εὐσεβῶν καὶ πιστῶν ἀνθρώπων τῆς
Πατρίδος μας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλήρους ἀλλοτριώσεως τοῦ ἤθους
τῶν ἁγίων Πατέρων μας ἀλλὰ καὶ τῶν εὐσεβῶν Προγόνων μας.
Εἶναι πολὺ μεγάλο κρῖμα νὰ διαπιστώνουμε καθημερινὰ ὅτι στὴν ἴδια
μας τὴν Πατρίδα διδάσκονται πολλὲς “ Ὀρθοδοξίες” καί, μάλιστα, αὐτὸ νὰ
θεωρῆται ἀπολύτως φυσικό! Αὐτὸ μᾶς θλίβει ἰδιαιτέρως, γιατί μὲ τὴ Χάρη
τοῦ Θεοῦ ἀξιωθήκαμε νὰ γνωρίσουμε ἀπὸ κοντὰ ὅλους τούς συγχρόνους
ἁγίους Γέροντες –οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν πλέον στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία–
καί, ἰδιαιτέρως, τοὺς μακαριστοὺς π. Σίμωνα Ἀρβανίτην, π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον καὶ π. Μᾶρκον Μανώλην, στοὺς ὁποίους καὶ μαθητεύσαμε
ἐπὶ πολλὰ χρόνια. Ὅλοι αὐτοὶ –πέραν τῶν λόγων τους– μᾶς ἔδωσαν καὶ τὴν
πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ μᾶς τοὺς διατηρεῖ ζῶντας στὴ μνήμη, στὸν
νοῦν καὶ στὴν καρδιά μας ὥστε νὰ διακρίνουμε τὰ πνεύματα ποὺ διαφέρουν
ἀπὸ τὸ δικό τους «Πνεῦμα τῆς Πίστεως».
Μὲ τοὺς Πατέρας αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἄλλους συγχρόνους ἁγίους,
ποὺ γνωρίσαμε ἀλλὰ δὲν μαθητεύσαμε πλησίον τους, εἴχαμε καὶ ἔχουμε «τὸ
αὐτὸ Πνεῦμα τῆς Πίστεως». Μᾶς ἀνέπαυε ἡ εὐρύτητά τους «ἐν τῇ τηρήσει τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ» καὶ ἡ κατὰ Θεὸν στρατηγική τους, ἡ ὁποία
δὲν ἔδιδε βαρύτητα στὸ «σύμπτωμα», ἀλλὰ ἀναζητοῦσε καὶ ἀνεδείκνυε τὴν
αἰτία.
Τὸ Πνεῦμα αὐτὸ τῶν Διδασκάλων μας ἔγινε ἑαυτός μας καί, παρ’ ὅτι
ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τους ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴν γῆ, ἐν τούτοις
τοὺς αἰσθανόμεθα κατοικοῦντας καὶ μένοντας ἐντός μας! Αὐτοὶ μᾶς καθοδηγοῦν, μᾶς ἐμπνέουν καὶ μᾶς ἐνισχύουν νὰ βαδίζουμε πολλὲς φορὲς ἐντελῶς
μόνοι, ἄλλες δὲ φορὲς νὰ δεχόμεθα μὲ ἀντοχὴ τά πυρὰ ἀδελφῶν χριστιανῶν
οἱ ὁποῖοι μᾶς καταλογίζουν φανταστικὲς τάχα φιλόδοξες ἐπιδιώξεις μας ἢ
καὶ ἀκόμη μᾶς κατηγοροῦν γιὰ ...παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία(!), ἐπειδὴ δὲν συνειδητοποιοῦν ὅτι ἔχουν διαποτισθεῖ ἀπὸ τὶς Προτεσταντικὲς ἀλλοιώσεις τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Θεολογίας καί, ἀπὸ τὴν διάχυση αὐτῆς
τῆς ἀλλοιώσεως σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς καθημερινῆς ζωῆς.
Μὲ τὸ Πνεῦμα τῶν τριῶν Πατέρων μας αὐτῶν, προχωρήσαμε καὶ προχωροῦμε, χωρὶς νὰ προσχεδιάζουμε κάποια στρατηγικὴ στὸ σπουδαστήριο
(δὲν ἔχουμε, ἐξ ἄλλου, τὴν πολυτέλεια πλεονάζοντος χρόνου συσκέψεων),
ἀλλὰ μὲ τὸ βλέμμα μας στὴν ἐπισήμανση τῶν αἰτίων, πολεμῶντας κυριολεκτικὰ στὰ δημοσιογραφικὰ χαρακώματα, φθάσαμε –τώρα ποὺ ξαναβλέπουμε
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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τὰ τεύχη πρὸς τὰ πίσω– μὲ μόνη τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχουμε παρουσιάσει
ὅλα τά φλέγοντα θέματα τῆς ἐποχῆς μας μὲ προοπτικὴ ποὺ νὰ ὁδηγῆ τὴ σκέψη τῶν ἀναγνωστῶν στὴν οὐσία καὶ στὴν αἰτία τῶν προβλημάτων ἀλλὰ καὶ
τῶν καταστάσεων, ποὺ δὲν ἀφήνουν τὴν Πατρίδα μας νὰ ἐπανεύρη τὸν Θεὸ
τῶν Πατέρων μας.
Γράψαμε γιὰ τὴν Παιδεία, γιὰ τὸν Κλῆρο καὶ τὴν εὐθύνη του γιὰ τὸ
πνευματικὸ κατάντημα τῆς Πατρίδος μας. Γράψαμε γιὰ τὴν Οἰκογένεια,
γιὰ τὴν Συζυγία, γιὰ τὴν διαφορετικὴ ψυχολογία ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, γιὰ
τὴν Νεότητα, γιὰ τὴν Ἱστορία καὶ τὴν ἱστορικὴ Μνήμη καὶ τὸ νόημα τῶν
Ἐθνικῶν Ἐπετείων, γιὰ τὴν ἀνάγκη πνευματικῆς θεωρήσεως τῆς αὐθεντικῆς
ἱστορικῆς πραγματικότητος, γιὰ τὴν Βιοηθική, γιὰ τὶς σύγχρονες ἀναβιώσεις
ἀγρίων Ἐθίμων, ἐνστίκτων καὶ διαστροφῶν, ὅπως ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἡ
ὁμοφυλοφιλία, ὁ Ἀντιρατσιστικὸς Νόμος ποὺ προωθεῖ τὸν χαφιεδισμό.
Γράψαμε γιὰ τὴν θρησκευτικότητα ὡς ἀρχαιότατο χαρακτηριστικό τοῦ γνήσιου Ἕλληνα, γιὰ τὰ πνευματικὰ ἐρεθίσματα ποὺ προκαλεῖ τὸ
Ἀρχαῖο Θέατρο, γιὰ τὸν ἡρωϊσμὸ ὡς συνέπεια Ἀρχῶν καὶ Πιστευμάτων.
Κυρίως, ὅμως, φάνηκε μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μας ὅτι ἡ
Θεολογία δὲν εἶναι ἕνα φιλοσοφικὸ σύστημα ποὺ ἐξελίσσεται μὲ τὰ χρόνια
ἀλλὰ εἶναι ψυχοσωματικὴ Ἰατρικὴ Ἀποκάλυψη, ποὺ δὲν ἀλλάζει, ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν, ὅπως δὲν ἀλλάζει καὶ ἡ Ἰατρικὴ ἐπιστήμη, ἀφοῦ οὔτε οἱ
σωματικὲς ἀσθένειες ἐξελίσσονται μὲ τὴν πάροδο τῶν αἰώνων σὲ ὑγεία, καί,
συνεπῶς, οὔτε οἱ ἁμαρτίες ἐξελίσσονται σὲ ἀρετὲς καὶ ὑγιεῖς προσανατολισμούς, ὅπως σαλπίζει ἡ Παγκοσμιοποιημένη Πολιτικὴ ἀθλιότητα!
Οἱ ἀναγνῶστες μας πρέπει νά ἔχουν προσέξει ὅτι τά τελευταῖα ὀκτώ
χρόνια ἐπιμένουμε στήν ἐπισήμανση τῶν Προτεσταντικῶν συνεπειῶν τῆς
Βαυαροκρατίας τοῦ Ὄθωνα ἀλλά καί τῆς συστηματικῆς διδαχῆς τοῦ Προτεσταντίζοντος Ἀδαμαντίου Κοραῆ, συνέπειες πού σχεδόν ἀποχριστιάνισαν τήν Πατρίδα μας, ἀφοῦ οἱ Βαυαροὶ καὶ οἱ συνεχιστές τους, ποτισμένοι
στήν ἀπολυταρχία τῆς Πολιτικῆς ἐξουσίας, πού δίδαξε ὁ Λούθηρος, κατήντησαν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό «πᾶσα ἐξουσία ἐν Οὐρανῷ καί ἐπί
Γῆς» ἕνα ἁπλό θρησκευτικό Σωματεῖο, ὡς ἕνα ἀπό τά πολλά περιεχόμενα
τοῦ Κράτους!

٭٭٭

Ἐπιμείναμε καί ἐπιμένουμε πολύ στήν Διάκριση, γιατί χωρίς αὐτήν,
ὅλες οἱ ἀρετές αὐτοαναιροῦνται.
Συνεπεῖς σ’ αὐτό ἐπιχειροῦμε νά ἀναπτύξουμε ὅλες τίς ἐπιπτώσεις τῆς
Λουθηρανικῆς ἀθεΐας στήν Ἐπιστήμη (πού ἐλάχιστα ἀποδεικνύει καί τά
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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περισσότερα τά μυθεύεται, στρατευμένη νά ἀποδείξη τήν ...ἀνυπαρξία τοῦ
Θεοῦ!), στίς Τέχνες, στόν ἐν γένει πολιτισμό.
Ἡ Λουθηρανική μέχρι τό μεδοῦλι της ἐποχή μας πρέπει νά ἀκτινογραφηθῆ συστηματικά μέ τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία μας. Τό Περιοδικό μας ἔχει
μεγάλο πόθο νά ἐργασθῆ γι’ αὐτόν τόν σκοπό, ἀλλά ἔχει μικρές δυνάμεις. Θά
περιμέναμε βοήθεια ἀπό τούς ἀδελφούς μας καί, κυρίως, ζητοῦμε τήν πρωταγωνιστική παρουσία τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν Πρεσβυτέρων μας.
Ἡ ἀκτινογράφηση αὐτή προϋποθέτει τήν Διάκριση πού μᾶς δίδαξαν
οἱ παλαιοί ἅγιοι ἀλλά καί οἱ σύγχρονοι φωτισταί καί παιδαγωγοί μας, πού
μνημονεύσαμε. Πρωτίστως, πρέπει νά δείξουμε τήν διάκρισή μας στά προβλήματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, πού δέν ἀφήνουν τίς κατά τόπους
Ἐκκλησίες νά ἀναπτυχθοῦν. Εἶναι ἀπαράδεκτη θεολογική μυωπία νά μήν
ἔχουν οἱ θεολόγοι μας τήν στοιχειώδη διάκριση νά κατανοήσουν ὅτι κάτι πού
στό παρελθόν ἦταν σωτήριο, σήμερα εἶναι ὀλέθριο καί κάτι πού ἦταν ὀλέθριο κατά τό παρελθόν, σήμερα εἶναι σωτήριο. Στό πλαίσιο αὐτό μποροῦμε
καί πρέπει νά συζητήσουμε τήν ἐπαναϋπαγωγή τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
τῆς Εὐρώπης στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διότι τότε πού ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος διεβίβασε στήν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τίς Ἐκκλησίες
τῆς Εὐρώπης τό ἔπραξε γιά νά ἐνισχύση τό Πατριαρχεῖο μας. Σήμερα καί ἡ
Πατρίδα μας χρειάζεται διεθνῆ στήριξη ἀπό Εὐρωπαϊκές Ὀρθόδοξες Μητροπόλεις, πού νά ὑπάγονται ἀπ’ εὐθείας στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί
οἱ Μητροπόλεις αὐτές χρειάζονται τήν ἐξάρτησή τους ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος διότι τό ἐμπερίστατο Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν
ἐπαρκεῖ νά τίς ἐπιβλέπη πνευματικά, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν γίνει σχεδόν
εἰκόνες καί ὁμοίωση τῶν Παπικῶν Εὐρωπαϊκῶν “ἐκκλησιῶν”!

٭٭٭

Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τῶν Πατέρων μας θά συνεχίσουμε
–ὅσο δυνάμεθα– νά ἀναζητοῦμε τήν συναντίληψη τῶν ἀναγνωστῶν μας, βοηθοῦντες ἀλλά καί βοηθούμενοι ἀπό αὐτούς, ἕως ὅτου ἀπό ἀναγνῶστες μας
γίνουν καί συναγωνισταί μας σ’ ἕνα κοινό πνευματικό ἀγῶνα. Καί γι’ αὐτό:
«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»!
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους θερμά!
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π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Στοχασμοὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἀπολείτουργοι...

«Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί...»

ὲ τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, τῆς Λειτουργίας αὐτῆς τῆς σημαν
τικῆς καὶ ἱερῆς ἡμέρας, ἀνεβαίνουν, ὅπως εἶναι ἑπόμενο, οἱ ἀνα
γκαῖοι στοχασμοί, γιὰ τὸ νόημα ποὺ διακρατεῖ ἡ ἡμέρα αὐτὴ κι ὄχι
μόνο. Γιατὶ ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι ἡ ἀφετηρία: ἀφετηρία ἑνὸς δρομολογίου
ποὺ περατώνεται, ἀφοῦ προηγηθεῖ μιὰ περιπέτεια, ἕνας ἐναγώνιος δρό
μος, μιὰ διάβαση στὴν ἔρημο γιὰ συνάντηση τῆς Γῆς τῆς Ἐπαγγελίας.
Ἐπειδὴ ὅλοι μας ἐπιζητοῦμε νὰ βρεθοῦμε σὲ κάποια γῆ τῆς Ἐπαγγελίας,
μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἔναγχο καὶ ἀδυσώπητη ἔρημο, τὴ φρυγμένη καὶ δί
χως τὴν παραμικρὴ σκιὰ ἔρημο. Ἐντρύφημά μας καθημερινὸ σ᾿ αὐτὴν
τὴν περιπέτεια, ἡ προσευχή, αὐτὴ ἡ ἀδιάλειπτη ἐπικοινωνία μὲ τὸ ΘεόΠατέρα, ποὺ ξέρει νὰ μᾶς παραμυθεῖ. Καὶ τὴν ἔχουμε τόση ἀνάγκη αὐτὴ
τὴν παραμυθία, ἰδιαίτερα στὰ χρόνια μας, ὅπου ἡ γρανιτένια ἀντίσταση
κάποιων πληγώνει ἀνεπανόρθωτα τὴν εὐαισθησία μας. Κι αὐτό, γιατὶ
ὑπάρχει ἔπαρση καὶ ὑπεροψία, ἴδιον θέλημα καὶ φιλαυτία, ποὺ παρα
μερίζουν τὴ Θεία Χάρη.
Τὸ δρομολόγιο, λοιπόν, ποὺ ἄρχισε σήμερα καὶ περατώνεται τὸ Μ.
Σάββατο, μὲ κορυφώσεις στὴν θεόσδοτο Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀνοίγεται
μπροστά μας καὶ μᾶς προτρέπει νὰ τὸ διανύσουμε μὲ βασικὸ καὶ ἀπα
ραίτητο ἐφόδιο τὴν τελωνικὴ προσευχή, ἡ ὁποία συνοψίζεται σὲ τρεῖς
λέξεις: «Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Λέξεις φορτισμένες μὲ
ἁγιοκατάνυξη καὶ δέος, ποὺ παραμερίζει κάθε μεσότοιχο μεταξὺ τοῦ
Θείου καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου. Γιατὶ ἡ ταπείνωση ὡς ἀρετὴ καὶ συνειδητὴ
συμπεριφορά, εἶναι τὸ πρόσφορο ποὺ κόμισε ὁ ἐκ Παρθένου τεχθεὶς
ἅμα τῇ ἐμφανίσει Του. Ἤ, ὅπως εἶπε ἡ Ἐκκλησία τὴν βραδυὰ τῆς Θείας
Γεννήσεως, «τὶ εὐτελέστερον σπηλαίου», γιὰ νὰ θυμίσει μὲ τὸ λόγο Της
αὐτὸν πὼς τὸ βασικὸ δομικὸ στοιχεῖο γιὰ νὰ στηθεῖ τὸ πνευματικό μας
οἰκοδόμημα εἶναι ἡ ταπείνωση. Ἀρετὴ ποὺ σήμερα μᾶς τὴ δίδαξε ἕνας
Τελώνης. Κι ὄχι μόνο τὴ δίδαξε, ἀλλὰ ἔγινε καὶ τὸ ὑψηλότερο παρά
δειγμα ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ τὴ βίωσε καὶ παρουσίασε ὡς συμπεριφορά του
ἀναμφίβολη καὶ πάντα σεβαστή. Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανείς, πὼς Ἐκεῖνος
ποὺ «ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν», ὑπῆρξε καὶ εἶναι «ὁ Δεσπότης πάντων...»
Ὡστόσο στὸν ἀντίποδα τῆς ἱερότητας ποὺ διακρατεῖ ἡ ἡμέρα ὑπάρ
χουν, καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ ὑπάρχουν πάντοτε, φαινόμενα καὶ συμπε
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ριφορὲς ποὺ ἐμπαίζουν «τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον» (βλ. Κυριακὴ τῶν
Βαΐων, Ἑσπέρας). Γιατὶ ὅταν ἡ πανίερη καὶ θεοκατάνυκτη αὐτὴ πρώτη
Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου σκιάζεται ἀπὸ ἄτεχνες καὶ ἀπρεπεῖς ἐνέργειες,
οἱ ὁποῖες υἱοθετοῦν τὸν Φαρισαϊσμὸ καὶ τὴν ὑποκριτικὴ τέχνη, παρα
μερίζοντας τὴ τελωνικὴ εἰλικρίνεια γιὰ μετάνοια κι ἐπιστροφὴ στὴν
Πατρικὴ Ἑστία (πρβλ. καὶ Λουκ.15, 11-33 ), τότε διαπιστώνεται καὶ ἡ
ἀλλοτρίωση ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ εὐπρέπεια, τοῦ ὁποίου ὁ κε
ντρικὸς ἄξονας εἶναι ἀσκητικός, λιτὸς καὶ ταπεινοσχήμων. Ἔτσι, ὅταν ἡ
Κυριακὴ αὐτὴ καλύπτεται ἀπὸ ὑπερβολικὲς συμπεριφορές μας, ὅπως τὰ
ἐκκωφαντικὰ μεγάφωνα, τὰ ὁποῖα «μεταδίδουν!» τὴν Εὐχαριστιακὴ Σύ
ναξη, τὰ κηρύγματα ποὺ προβάλλουν τὸν ὑπερβάλλοντα ναρκισσισμό
μας, ἡ στεγνὴ ἀπὸ φιλανθρωπία καὶ φιλοθεΐα προσέγγιση τοῦ ἄλλου,
τοῦ συνανθρώπου κ.λ.π. Ὁπότε, ποιὸς ὁ λόγος νὰ σκύψουμε πάνω στὸ
Τριῴδιο, στὴν ἀξία τῆς παραβολῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, τοῦ Εὔ
σπλαχνου Πατέρα ἤ τοῦ Ἀσώτου ἀργότερα κ.ἄ, ὅταν δὲν ἀποθησαυρί
ζουμε τίποτε ἀπό τὸν πλοῦτο ποὺ ἐγκρύπτεται στὸ ὀρυχεῖο τῆς Ὑμνο
γραφίας καὶ τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν. Γιατὶ τὸ κορυφαῖο ζήτημα
εἶναι νὰ βροῦμε μέσα στὶς λέξεις τῶν ὕμνων καὶ τῶν Εὐαγγελικῶν περι
κοπῶν τοὺς ὁδοδεῖκτες ἐκείνους ποὺ θὰ καταφέρουν νὰ μᾶς σιμώσουν
στὴν ἁγιότητα, τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τὴν «ἀτέλεστον τελειότητα».
Φοβᾶμαι πὼς ἐλάχιστοι καταλαβαίνουν τὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας
ποὺ εἶναι σωτηριολογική, ἁγιαστικὴ καὶ «πρὸς τὸ συμφέρον τῶν αἰτή
σεών» μας. Οἱ περισσότεροι ἀναλώνονται ἀκόμα στὴν ἐξεύρεση τρόπων,
ὥστε νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο ἀνθρωπάρεσκοι. Δυστυχῶς...
π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τ

ό θέμα τῆς ἀθεΐας κάποιου κράτους εἶναι τεράστιο, καί ἀκόμα μεγαλύτερες εἶναι οἱ εὐθύνες ὅσων ἐπιτρέπουν ἤ ἀκόμα χειρότερο συμβάλλουν στό νά μεταβληθῆ ἕνα κράτος σέ ἄθεο.
Μέσα σέ λίγες γραμμές δέν φιλοδοξοῦμε καί δέν μποροῦμε νά ἐξαντλήσουμε αὐτό τό θέμα, ἀλλά θέλουμε νά δώσουμε ἕνα ἔναυσμα γιά σκέψεις, προβληματισμό καί συζήτηση τοῦ θέματος αὐτοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος, πλασμένος ἀπό τόν Θεόν, κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν, εἶναι φυσικό νά ἀτενίζη τόν Δημιουργό του, γιά νά Τόν εὐχαριστῆ
καί νά Τόν δοξολογῆ. Ἄρα ὁ ἄνθρωπος εἶναι φύσει θρησκευόμενος. Τί
συνέβη καί ἐπεκράτησε μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὅλο καί περισσότερο
τό παρά φύσιν, δηλ. τό νά διασπάση ὁ ἄνθρωπος τήν ἑνότητα καί νά πάρη
διαζύγιο μέ τόν Θεό;
Τό παρά φύσιν ἀδύνατον νά μή εἶναι καί παράλογο. Ὁ παραλογισμός τοῦ ἀνθρώπου σαφῶς καί δέν ἦρθε τυχαῖα, οὔτε συντηρεῖται μέσα
του, ὁδηγῶντας τόν ἄνθρωπο στήν ἀπομόνωση καί αὐτονόμιση.
Παρά φύσιν, παύει ὁ ἄνθρωπός νά ὑπάρχη, δηλ. νά ζῆ κάτω ἀπό τόν
δημιουργό καί συντηρητή του καί τίς ὁδηγίες Ἐκείνου, καί θέλει σάν τόν
ἑωσφόρο νά ἄρχη. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀρχομανίας εἶναι ἡ ἀθεΐα ἤ ἡ
κακῶς ἐννοουμένη θεοκρατία, δύο ἄκρα, τά ὁποῖα ἐν τούτοις μποροῦν νά
συνυπάρχουν, ἐπειδή ἐξυπηρετοῦν τόν αὐτοανακηρυχθέντα κοσμοκράτορα.
Τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων συνήθως προηγοῦνται οἱ θρησκευτικέςἐκκλησιαστικές, οἱ ὁποῖες λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς στόν λαό ἑτοιμάζουν τό ἔδαφος. Προτοῦ ἡ κρατική ἐξουσία ἐπιβάλλει ὁποιοδήποτε μέτρο εἰς βάρος
μιᾶς θρησκείας, προσπαθεῖ νά συνεργασθῆ μέ τούς ἡγέτες της, ὥστε ἡ
ἀλλοίωση νά προέλθη ἐκ τῶν ἔσω καί νά μή βαρύνη τήν κρατική ἐξουσία, ἰδίως στό ξεκίνημά της. Καί αὐτή ἡ μέθοδος στοχεύει ἰδιαίτερα στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως βλέπουμε σέ πολλά παραδείγματα, μέ τά πλέον πρόσφατα τῶν Σκοπίων, τῆς Συρίας καί τῆς Οὐκρανίας.
Τήν τακτική αὐτή φανέρωσε ἀπροκάλυπτα ὁ Ἐνβέρ Χότζα τῆς κομμουνιστικῆς Ἀλβανίας. Ἔγραψε τόν Δεκέμβριο τοῦ 1963, ἄρα 4 χρόνια πρίν
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ἀπό τήν ἐπίσημη διακήρυξη τοῦ ἀθέου κράτους: «Νομίζω ὅτι ὁ βασικός
κίνδυνος, τόν ὁποῖον πρέπει νά ἀποτρέψουμε, εἶναι εἰς πρώτην γραμμήν
ἡ ὑπόθεσις τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Συνεχῶς πρέπει νά
κάνουμε προσπάθειες γιά νά τήν ἀηδιάσουν οἱ ἄνθρωποι εἰς τρόπον ὥστε
νά ἀποφεύγουν τήν ἐκκλησία. Καθῆκον μας δηλαδή εἶναι, ὅταν σημαίνει
ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας, οἱ ἄνθρωποι μέ κανένα τρόπο νά μή πηγαίνουν
ἐκεῖ. Ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα οἱ ἐκκλησίες νά κατεδαφισθοῦν, ὄχι φυσικά, ὅπως στίς ἐκστρατεῖες, ἀλλά ἀναλόγως πρός τάς ἐμφανιζομένας
περιπτώσεις. Ὀρθόν καί πρέπον εἶναι νά γίνονται συνεχῶς προσπάθειες,
ὥστε ἀπό διοικητικῆς πλευρᾶς νά μή χορηγῆται καμιά ἀπολύτως ὑλική
βοήθεια πρός τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς
ἰδεολογίας της. Κατά διαφόρους τρόπους καί μεθόδους νά ἀπαγορευθῆ ἡ
ἔκδοσι θρησκευτικῶν βιβλίων, νά ἀπαγορευθῆ τό χτύπημα τῶν καμπανῶν
τῶν ἐκκλησιῶν, νά μή γίνονται θρησκευτικά μαθήματα κ.λ.π. Οὕτω πώς,
θά ἔλθη ἡ ὥρα ὅπου ἡ Ἐκκλησία θά χρεωκοπήση τελείως. Πρέπει νά
γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι ἄνθρωποι ἀποτελοῦν τήν δύναμι τοῦ
ἐχθροῦ. Οὕτω γίνεται εἰς ἡμᾶς γνωστόν πόσες εἶναι οἱ δυνάμεις πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε»1.
Νά, τά προτεινόμενα μέτρα τοῦ Χότζα! Σέ τί διαφέρουν ἀπό αὐτά πού
ἔχουν δρομολογηθῆ τελευταίως στήν Πατρίδα μας; Ὁ ὑπό συζήτησιν χωρισμός Ἐκκλησίας καί κράτους ποῦ ἀποσκοπεῖ ἄν ὄχι στήν οἰκονομική
ἐξαθλίωση της καί στή φίμωση τοῦ λόγου της; Οἱ προτροπές κάποιων Ἐπισκόπων γιά τόν χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Πολιτεία ποιόν διευκολύνουν ἄν ὄχι τούς πολιτικούς; Οἱ συστάσεις ἐκ μέρους καί ἐκκλησιαστικῶν
παραγόντων γιά τήν περιορισμένη χρήση τῆς καμπάνας καί γιά τήν ἐπίσης
περιορισμένη προβολή θρησκευτικῶν ὁμιλιῶν καί συνεντεύξεων στά σύγχρονα Μέσα Ἐνημέρωσης καί Ἐπικοινωνίας δέν στοχεύουν στήν ἀποξένωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν πιστό λαό;
Ἄν συνεχίσουμε τόν κατήφορο μέ τήν ἴδια ταχύτητα ἤ μέ ἀκόμη μεγαλύτερη, σύντομα θά γίνουμε Ἀλβανία τῶν δεκαετιῶν πρό τοῦ 90, καί τότε
οἱ Εὐρωπαῖοι ἄσπονδοι "φίλοι" μας θά μᾶς ἔχουν σέ μεγάλη ἐκτίμηση!
Τελικά, τί θέλουμε νά γίνη ἡ πατρίδα μας: Ἀλβανία χωρίς Χριστό καί
χωρίς χρυσό, Εὐρώπη χωρίς Χριστό ἀλλά μέ χρυσό, ἤ Ἑλλάδα μέ Χριστό
καί τήν Εὐλογία πού πάντοτε πλουτίζει τούς κατόχους της μέ τό πλῆθος τῶν
ὑλικῶν καί πνευματικῶν ἀγαθῶν;
						

π. Γεώργιος Χάας

1. Πρωτ. Ἐλευθέριος Καρακίτσιος, Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς καί διάκονοι πού ἐπέζησαν τοῦ

ἀθέου καθεστῶτος στήν Ἀλβανία (1945-1990), Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 275-276
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Βιώματα ποιμαντικῆς αὐτογνωσίας

Τῆς Σαρακοστῆς ὁ φωτοποιὸς καιρός...
νοίξαμε καὶ φέτος, μὲ τὴν ἀνοχή Του καὶ τὴν ἄμετρο μεγαθυμία
Του τὴ θύρα τῆς Σαρακοστῆς καὶ εἰσοδεύσαμε στὸν θεοκατάνυκτο
χῶρο της ποὺ εὐωδιάζει πρώϊμη ἄνοιξη. Γιατί μαζὶ μὲ τὸ μοσχοθυμίαμα
ποὺ πληρώνει καθημερινά, πρωΐ καὶ βράδυ τὸ ναό, ἔρχεται κι ἡ εὐωδιὰ
τῶν ἀνοιξιάτικων ἀνθέων, ποὺ δειλὰ-δειλὰ ἀρχίζουν νὰ στολίζουν τὴν
ἀκόμα παγωμένη φύση. Μὲ λίγα λόγια, νὰ προστεθεῖ κι αὐτὴ ἡ προ
σφορὰ στὶς τόσες καὶ τόσες δωρεές Του, ἔτσι ὥστε νὰ ἰσοζυγιαστοῦν τὰ
πράγματα: νὰ ἐξωραϊστεῖ τὸ πένθος τῆς Σαρακοστῆς μὲ τῆς ἄνοιξης τὸ
κάλλος.
Ὡστόσο, στὸ περιθώριο τῶν βιωμάτων αὐτῶν παραστέκει κι ὁ Χρό
νος, ποὺ σιωπηλός μᾶς ἀγναντεύει καὶ μονάχα μιὰ κίνηση κάνει: νὰ
μετράει, καὶ νὰ μᾶς δείχνει μετὰ τὸν ἀριθμὸ ἀπὸ τὶς Σαρακοστὲς ποὺ πέ
ρασαν. Περνάει, λοιπόν, μὲ τὸ δάχτυλό του τὶς χρονιές, σταματάει στὶς
πενταετίες καὶ δειλὰ δειλὰ ὑπογραμμίζει μία-μία τὶς δεκαετίες. Κι ἐσὺ
ἐνεὸς νὰ τὰ βλέπεις ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ σκέφτεσαι... Ἄραγε, μήπως φέτος
εἶναι ἡ στερνή μου Σαρακοστή; Γιατί πέρασαν, ὄντως, τόσες καὶ τόσες...
Πέρασαν κι ἄφησαν πληθώρα βιωμάτων καὶ ἐμπειριῶν. Πέρασαν ἀφήνο
ντας τὴν πινακοθήκη τους μὲ τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ τὶς ἔζησες μαζί
τους κι ὕστερα ἀναχώρησαν. Καὶ σκέφτεσαι πὼς τῆς Ἱερατικῆς διακονίας
σου οἱ Σαρακοστὲς ἔφτασαν στὶς τριάντα πέντε... Πόσες, λοιπόν, ἀκόμα
ἀπόμειναν; Αὐτὸ ἀναρωτιέσαι καὶ καταλαβαίνεις πολὺ καλά, ὅτι δὲν θὰ
εἶναι ἄλλες τόσες, οὔτε κι οἱ μισὲς ἀπὸ αὐτές. Σωρεύει ὁ χρόνος ἐμπειρί
ες, ἀλλά, πολὺ περισσότερο, σωρεύει καὶ μιὰ μελαγχολία, ποὺ ἁπλώνεται
στὴν ψυχή, ὄχι μὲ παράπονο ἢ ἀγνωμοσύνη. Ἡ μελαγχολία εἶναι ποὺ
μειώνονται οἱ δυνάμεις, καθὼς τὰ γερατειὰ σκαρφαλώνουν στὸ κορμὶ
καὶ τὸ ἀποδυναμώνουν καὶ μόνο ἡ ψυχὴ ἀπομένει νὰ νοσταλγεῖς ἀπὸ
τὴ μιά, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ δοξάζεις τὸ Θεὸ ποὺ τὰ κατάφερε μέχρι
τώρα νὰ σταθεῖς ὄρθιος μέσα σὲ τόσες καταιγίδες καὶ ἀντίξοες συνθῆκες.
Τώρα περιμένεις «τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς» σου...
Γιατί θά ’ρθεῖ ὁ καιρός, ὅπου θὰ πεῖς τὸ ἔσχατο «Κατευθυνθήτω...»,
θὰ σβύσεις τὴ λαμπάδα τῆς Προηγιασμένης καὶ θὰ τὴν παραδώσεις τὸν
ἑπόμενο, γιὰ νὰ τὴν ἀνάψει καὶ νὰ συνεχίσει ἐκεῖνος. Ὅπως τότε, στὴν
Ἔξοδο τοῦ περιούσιου λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο πρὸς τὴ Γῆ τῆς
Ἐπαγγελίας (βλ. τὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου, κεφ.1-15). Μιὰ σκυταλοδρομία

Α

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 159

66
ἦταν ὁ δρόμος ἐκεῖνος: ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο πάσχιζαν νὰ περάσουν τὴν
στεγνὴ καὶ αἰχμηρὴ ἔρημο καὶ νὰ διακρατήσουν τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποτε
θὰ φτάσουν... Ἔτσι κι ἐδῶ. Ὁ ἕνας παραδίδει στὸν ἄλλο τὴ σκυτάλη τῆς
διαδοχῆς καὶ πορευόμαστε ὅλοι γιὰ τὴ Βασιλεία Του.
Αὐτὰ σκέφτεσαι, καθὼς ἀκουμπᾶς τὴ σβυσμένη λαμπάδα τῆς πρώ
της Προηγιασμένης τῆς Σαρακοστῆς ἐτούτης. Κι εὔχεσαι... «Κατάνυξον
(Κύριε) ἡμῶν τὰ καρδίας τῶν δούλων Σου καὶ πρόσδεξαι τὰς ἐν φόβῳ
εὐχᾶς ἡμῶν, παρέχων ἡμῖν εὔδρομον τὸ τῆς Νηστείας στάδιον...» ( Ὄρθρος
Τρίτης τῆς A΄ Ἑβδομάδος).
Σκόπελος				

π. Κων. Ν. Καλλιανὸς

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ !
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΝΑ ΣΑΛΠΙΣΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ!
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ!
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Ὁ Y-χρωμοσωμικὸς Ἀδὰμ
καὶ ἡ Μιτοχονδριακή Εὔα
εἶναι τό πρῶτο ἀνδρόγυνο τῆς Δημιουργίας!
ὲ συνέχεια τῶν προηγούμενων ἄρθρων ποὺ δημοσιεύθηκαν στὴν Ἐνοριακὴ Εὐλογία σχετικὰ μὲ τὴν Μιτοχονδριακὴ Εὔα (Τεύχη 130-131
καί 132-133) καὶ δεδομένων τόσο τοῦ ἔντονου ἐνδιαφέροντος ἀλλὰ καὶ
τῶν ἔντονων ἀντιδράσεων ποὺ αὐτὰ προκάλεσαν θεωρήσαμε σκόπιμο νὰ
συνεχίσουμε καὶ νὰ κλείσουμε αὐτὸ τὸ θεματικὸ κύκλο ρίχνοντας φῶς
στὴν ὑπόλοιπη μισή ἱστορία, αὐτὴ τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδάμ.
Προκειμένου νὰ ὑπενθυμίσουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας τὸ θέμα,
ἀναφέρουμε ὅτι σύμφωνα μὲ ἔγκυρες μελέτες πάνω στὴν ἀνάλυση τοῦ
ἀνθρώπινου μιτοχονδριακοῦ DNA (τὸ ὁποῖο κληρονομοῦμε ἀποκλειστικὰ
ἀπὸ τὶς μητέρες μας), ἀποδείχθηκε ὅτι ὅλοι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι προερχόμαστε ἀπὸ μιὰ καὶ μοναδικὴ γυναίκα, ἡ ὁποία ἔζησε στὴν Ἀφρική.
Οἱ ἀρχικὲς μελέτες τοποθέτησαν χρονικὰ τὴν κοινή μας πρόγονο
100.000 – 150.000 χρόνια στὸ παρελθόν, σὲ χρόνο δηλαδὴ ποὺ ἀπέχει
παρασάγκας ἀπὸ τὸ βιβλικὸ χρόνο τῶν περίπου 6000 ἐτῶν. Ὡστόσο
ἑπόμενες μελέτες ἀπέδειξαν ὅτι ὑπῆρχαν λάθη στὸν ἀρχικὸ τρόπο χρονι
κοῦ προσδιορισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὸν ἐκτιμώμενο ρυθμὸ μεταλλάξεων ποὺ συμβαίνουν στὸ συγκεκριμένο γενετικὸ ὑλικὸ
καὶ τελικὰ τοποθέτησαν τὸ χρόνο τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας περίπου στὰ
6000 ἔτη.
Ἡ ἱστορία, χωρὶς βέβαια αὐτὸ νὰ προκαλεῖ ἔκπληξη σὲ ἐμᾶς, ἐπαναλήφθηκε μὲ ἀκριβῶς τὸν ἴδιο τρόπο καὶ γιὰ τὸ “ἕτερον ἥμισυ” τῆς
μιτοχονδριακῆς Εὔας, τὸν Y-χρωμοσωμικὸ Ἀδάμ. Στὴ συγκεκριμένη
περίπτωση δὲν ἀναλύθηκε τὸ μιτοχονδριακὸ γενετικὸ ὑλικὸ ἀλλὰ τὸ
Y-χρωμόσωμα τὸ ὁποῖο ὑπάρχει μόνο στοὺς ἄνδρες καὶ περνάει ἀποκλειστικὰ ἀπὸ πατέρα σὲ γιό.
Ὅπως στὴν περίπτωση τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας ἡ γενετίστρια
Rebecca Cann ἀνακατασκεύασε τὸ μητρικὸ-φυλογενετικὸ δένδρο τοῦ
ἀνθρωπίνου εἴδους, στὴν περίπτωση τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδὰμ ὁ ἐρευνητὴς Michael Hammer ἀνακατασκεύασε τὸ πατρικὸ-φυλογενετικὸ δέντρο τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, τὸ ὁποῖο παρουσίασε καταπληκτικὴ ὁμοιότητα μὲ αὐτὸ τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας καὶ ἔδειξε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι

Σ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 159

68
καταγόμαστε ἀπὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἄνδρα, ὁ ὁποῖος ἔζησε στὴν
Ἀφρική (1). Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης τοῦ Δρ. Hammer δημοσιεύθηκαν στὴν ἐγκυρότατη ἐπιστημονικὴ ἐπιθεώρηση «Nature», ὅπως ἀκριβῶς
καὶ τῆς Δρ. Cann.
Ἡ μελέτη τοῦ Δρ. Hammer τοποθέτησε τὴν ἡλικία τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ
Ἀδὰμ περίπου στὰ 188.000 χρόνια, δίνοντας ταὐτόχρονα ἕνα εὖρος ἀπὸ
50.000 – 400.000 χρόνια ποὺ δὲν δείχνει τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν ἀπόλυτη
ἀβεβαιότητα τῆς ἐκτίμησης. Ἑπόμενες μελέτες παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις ὅσον ἀφορᾶ στὸ χρόνο, παραμένοντας ὡστόσο συνεπεῖς στὸ
εὐρύτατο χρονικὸ παράθυρο ποὺ εἶχε ὁρίσει ὁ Δρ. Hammer στὴν ἀρχικὴ
ἐργασία του γιὰ τὸ θέμα.
Γιὰ πολλὰ χρόνια ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα εἶχε καταλήξει ὅτι ὁ
Y-χρωμοσωμικὸς Ἀδὰμ καὶ ἡ μιτοχονδριακὴ Εὔα δὲν συναντήθηκαν
ποτέ, ἀφοῦ ἔζησαν μὲ διαφορὰ περίπου 50.000 χρόνων. Ἡ ἐξήγηση ποὺ
ἔδιναν καὶ δίνουν εἶναι ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο κοινοί μας πρόγονοι δὲν ἦταν
οἱ μοναδικοὶ ἄνθρωποι ποὺ ὑπῆρχαν στὴν ἐποχή τους. Ὑπῆρχαν, λένε,
καὶ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν καὶ αὐτοὶ παιδιά, ἁπλῶς οἱ ἀπόγονοί τους
δὲν ἐπιβίωσαν μέχρι τὶς μέρες μας. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καταλήγουν ὅτι
κάποια στιγμὴ μία γυναίκα ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν μιτοχονδριακὴ Εὔα
ἔκανε παιδιὰ μὲ ἕναν ἄνδρα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ ὑπῆρχαν ἐκείνη τὴ
χρονικὴ στιγμή, τοῦ ὁποίου οἱ ἀρσενικοὶ ἀπόγονοι ἦσαν οἱ μοναδικοὶ ποὺ
κατάφεραν νὰ ἐπιβιώσουν μέχρι τὶς μέρες μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνδρας ποὺ
ἀποκαλοῦμε Y-χρωμοσωμικὸς Ἀδάμ.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅπως ἔχουμε τονίσει καὶ στὸ παρελθόν, ὅταν ἡ ἐπιστήμη διεξάγεται μεθοδικὰ καὶ ἀμερόληπτα τελικὰ φτάνει στὴν ἀλήθεια,
ἡ ὁποία πάντα ἐπιβεβαιώνει τὴ Θεία Ἀποκάλυψη. Δύο ἀνεξάρτητες
καὶ πολὺ μεγάλες μελέτες ποὺ δημοσιεύθηκαν μόλις τὸ 2013 στὸ παλαιότερο καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ τοῦ κόσμου,
τὸ περιοδικὸ «Science», ἀπέδειξαν ὅτι ὑπάρχει ἀπόλυτη ταύτιση στὴν
ἡλικία τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς μιτοχονδριακῆς Εὔας, καταλήγοντας καὶ οἱ δύο ὅτι «τελικά, οἱ κοινοί μας πρόγονοι ἔζησαν
κατὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς χρονικὴ περίοδο»! (2, 3)
Αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει ἐντύπωση εἶναι πώς, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ
ἐπιστήμη σιγὰ-σιγὰ ψηλαφίζει τὴν ἀλήθεια ποὺ μᾶς παρέδωσε ὁ Θεός, ὁ
ἐπιστημονικὸς κόσμος, ὁ κόσμος τῆς “προόδου” καὶ τῆς “ἐλευθερίας τοῦ
πνεύματος”, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ἀπέχει ἀπὸ κάθε προκατάληψη –ἐνῶ
εἶναι βαθειά προκατειλημμένος– ἐγκλωβίζεται βλακωδῶς ἢ μέ ἀθεϊστική
ἐμμονή στὸ πεῖσμα τῆς ἄρνησης τοῦ Δημιουργοῦ του καὶ συνεχίζει νά
ἐπαναλαμβάνει: “Ὄχι! Μπορεῖ νὰ καταγόμαστε ὅλοι ἀπὸ ἕναν ἄνδρα
καὶ μιὰ γυναίκα οἱ ὁποῖοι τελικὰ ἔζησαν μαζὶ ἀλλὰ δὲν ἦταν μόνοι τους,
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ὑπῆρχαν καὶ ἄλλες χιλιάδες, μόνο ποὺ τὰ παιδιὰ τῶν ἄλλων δὲν ἐπιβίωσαν, μόνο τῶν δικῶν μας προγόνων τὰ παιδιὰ τὰ κατάφεραν καὶ νὰ
‘μαστε ἐμεῖς τώρα ἐδῶ”!
Κάποιες παρόμοιες ἀνοησίες ἐπιστημόνων τῆς προκαταλήψεως μᾶς
βάζουν στόν πειρασμό νά συσχετίσουμε τήν νοημοσύνη τους μέ αὐτήν
τῶν πιθήκων, μιᾶς καί οἱ αὐτοῦ τοῦ τύπου μυθοπλάστες ἐπιστήμονες
διακηρύσσουν ὅτι κατάγονται ἀπ’ τὸν πίθηκο!
Τελικὰ ὁ Ἀϊνστάιν εἶχε πολὺ δίκιο ὅταν εἶπε ὅτι “Μόνο δύο πράγματα ξέρω ὅτι εἶναι ἄπειρα: Τὸ σύμπαν καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἠλιθιότητα.... καὶ γιὰ τὸ πρῶτο δὲν εἶμαι σίγουρος...”!
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Ὁ Λούθηρος ὑπεύθυνος γιά τήν ὑπερύψωση τῆς Πολιτικῆς
πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία καί γιά τήν γένεση τοῦ Ναζισμοῦ!

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΥ
(1583-1646)

Σ

ύμφωνα μὲ τὴν ἐκτίμηση τοῦ γνωστοῦ Ἑλβετοῦ Προτεστάντη Θεολόγου Karl Barth, τοῦ συνιδρυτῆ τῆς Ὁμολογητικῆς Ἐκκλησίας1,
ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ ναζισμοῦ
στὴ Γερμανία ἦταν ὁ Μαρτῖνος Λούθηρος. Ὑποστηρίζει ὅτι μέσῳ τῆς θεολογίας τοῦ Λουθήρου διαμορφώθηκε στοὺς Γερμανοὺς ἡ γνωστή τους
ἀπόλυτη πειθαρχία στὸ Κράτος ποὺ θεωρεῖται ὡς βασικὸ συστατικὸ
στοιχεῖο ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ χιτλερισμοῦ. Αὐτὴ ἡ θέση
δὲν ἀπαντᾶται μόνο στὸν Barth, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους, ὅπως ἀκόμη καί
στὸν ὀνομαστὸ Γερμανὸ συγγραφέα Thomas Mann, ὄχι, ὅμως, τόσο
ἔντονα.

Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ Λουθήρου ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία

Εἶναι ὁπωσδήποτε βαριὲς οἱ κατηγορίες αὐτές, ἀλλὰ σίγουρα
δὲν εἶναι χωρὶς βάση. Τὸ μαρτυροῦν οἱ θετικὲς ἀναφορὲς στὸν Λούθηρο ἐκ μέρους τοῦ βασικοῦ ὑπευθύνου τῆς διαμόρφωσης τῆς ναζιστικῆς
ἰδεολογίας, τοῦ Alfred Rosenberg. Στὸ πρόσωπο τοῦ Λουθήρου, τόσο
ἀπὸ θρησκευτικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ ἐθνικῆς πλευρᾶς, ἔβλεπε ἐνσαρκωμένο τὸ γερμανικὸ ἰδεῶδες ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν ἀντίσταση ἐναντίον
τῆς Ρώμης, αὐτοκρατορικῆς καὶ παπικῆς, προβάλλοντας ταυτόχρονα
τό Γερμανικὸ αὐτοκρατορικὸ καὶ τὸ Γερμανικὸ θρησκευτικοπολιτικὸ
στοιχεῖο. Στὴν ἐπανάσταση τοῦ Λουθήρου ἔβλεπε –κατ’ ἀντιστοιχία τῆς
Γαλλικῆς– τὴν Γερμανικὴ ἐπανάσταση. Ἐντυπωσιακὴ ἐπὶ πλέον ἐκ μέρους τῶν ναζιστῶν εἶναι καὶ ἡ χρήση τοῦ θεολογικοῦ ἀντισημιτισμοῦ
τοῦ Λουθήρου, τῶν θέσεων δηλ. ποὺ ἐκφράζει κυρίως στὸ σύγγραμμά
του «Κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν ψεμμάτων τους» (1543). Μάλιστα
τὸ σύγγραμμα αὐτὸ τοῦ Λουθήρου χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ
1. Ἡ Ὁμολογητικὴ Ἐκκλησία ἱδρύθηκε τὸ 1934, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀντίστασης προτεσταντικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν στὸ ναζιστικὸ καθεστὼς τὴν ἐπέμβαση στὰ
ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. σὲ θέματα περιεχομένου τῆς πίστης καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀργάνωσης. Ἡ ἄρνηση αὐτὴ δὲν σήμαινε, ἐκτὸς ἀπὸ σπάνιες ἐξαιρέσεις, καὶ
πολιτικὴ ἀντίσταση ἐναντίον τοῦ ναζισμοῦ. Πολλὰ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ὁμολογητικῆς
Ἐκκλησίας ἦταν ψηφοφόροι ἢ καὶ μέλη τοῦ Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ Κόμματος.
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ἐφημερίδα «Der Sturmer» ὡς τὸ «τὸ πιὸ ὁλοκληρωτικὰ ἀντισημιτικὸ
θρησκευτικὸ φυλλάδιο ποὺ ἐκδόθηκε ποτέ».
Ἐπίσης, ἀποκαλυπτικὴ εἶναι ἡ ἀναφορὰ καὶ χρήση τοῦ προσώπου
τοῦ Λουθήρου ἀπὸ τὸ ἄθεο πολιτικὸ καθεστὼς τῆς πρώην Ἀνατολικῆς
Γερμανίας. Παρ’ ὅτι ἀρχικά, μέχρι τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’50, τὸ
καθεστὼς ἀντιμετώπισε ἐπικριτικὰ τὸν μεγάλο Γερμανὸ Μεταρρυθμιστή, ἰδίως λόγῳ τῆς θέσης ποὺ εἶχε πάρει στὸ ζήτημα τοῦ κινήματος
τῶν χωρικῶν στὴν ἐποχὴ του (βλ. παρακάτω), στὴ συνέχεια, ἐκτιμῶντας
τὰ πράγματα πιὸ ὥριμα, στὸ ἴδιο τό πρόσωπο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα
τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, τοῦ Walter
Ulbricht, τὸ ὄνομα τοῦ Λουθήρου ἀποκτάει πάλι θετικὴ χροιά.
Ὁ Ulbricht γνώριζε καλὰ καὶ ἐκτιμοῦσε τὶς λουθηρανὲς ἀρετές,
ποὺ ἐπὶ τόσες ἐκατονταετίες εἶχαν καλλιεργηθεῖ στὴν βασικὰ προτεσταντικὴ Ἀνατολικὴ Γερμανία, κυρίως τὴν ὑποχρεωτικὴ πειθαρχία ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ τὴν ἐργατικότητα. Ἔτσι, τὸν Ἰούλιο
τοῦ 1958, στὸ Πέμπτο Συνέδριο τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς
Ἀνατολικῆς Γερμανίας προέβαλε τὶς λεγόμενες 10 ἐντολὲς τῆς σοσιαλιστικῆς ἠθικῆς. Καὶ βέβαια, δὲν εἶναι τυχαία ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ ὅρου μὲ
βιβλικὸ ὑπόβαθρο. Στὴν δεύτερη ἐντολὴ ἔκανε σαφῆ ἀναφορὰ στὴν παραπάνω πειθαρχία ποὺ ὀφείλει ὁ πολίτης στὸ κράτος καὶ στὴν ἕβδομη
ἐντολὴ ἐκθείαζε τὴν ἀρετὴ τῆς ἐργατικότητας. Ἀργότερα, στὴ δεκαετία
τοῦ ‘80, τὸ καθεστὼς τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας ἔφθασε, μάλιστα, στὸ
σημεῖο νὰ ἀποκαλέσει τὸν Λούθηρο ὡς «ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους
υἱοὺς τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ», μιὰ τιμητικὴ διάκριση, ἡ ὁποία τὴν ἴδια
χρονιὰ ἀποδόθηκε καὶ στὸν Κάρολο Μάρξ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διεκδικοῦσε ἡ πρώην Ἀνατολικὴ Γερμανία στὴν προσπάθεια διαφοροποίησής
της ἀπὸ τὴ Δυτική, τὸν Λούθηρο γιὰ τὸν ἑαυτό της.
Αὐτὴ ἡ ἀξιοποίηση τοῦ προσώπου τοῦ Λουθήρου ἐκ μέρους τῆς
κοσμικῆς ἐξουσίας εἶναι γενικὰ δεδομένη στὴ Γερμανικὴ ἱστορία. Μιὰ
πολὺ καλὴ εἰκόνα μὲ πληθώρα στοιχείων γιὰ τὸν 19ο καὶ 20ο αἰῶνα
ἀποκτάει ὁ ἐνδιαφερόμενος μὲ τὴν ἐξαιρετικὴ μελέτη τοῦ Jan Herman
Brinks, Einige Uberlegungen zur politischen Instrumentalisierung Martin
Luthers durch die deutsche Historiographie im neunzehnten und zwanzigsten
Jahrhundert2. Οὐσιαστικὰ τὴν προκάλεσε ὁ ἴδιος ὁ Λούθηρος ὅταν ἀπηύθυνε ἔκκληση στὴν κοσμικὴ ἐξουσία τῆς ἐποχῆς του γιὰ ἐμπλοκή της
στὸν ἀγῶνα τῆς Μεταρρύθμισης.

2. Στὸ περιοδικὸ «Zeitgeschichte», ἔτ. 22, τεύχ. 7/8, Ἰούλιος/Αὔγουστος, Βιέννη 1995,
σσ. 233-48
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Ἀπόλυτος ρυθμιστὴς τῆς γήινης πραγματικότητας
εἶναι ἡ κοσμικὴ ἐξουσία!

Στὸ φυλλάδιό του «Πρὸς τοὺς χριστιανοὺς εὐγενεῖς Γερμανικοῦ
γένους γιὰ τὴ βελτίωση τῆς χριστιανοσύνης» (1520) ὁ Λούθηρος ἀνάγει
αὐτοὺς τοὺς εὐγενεῖς σὲ ἄρχοντες ἀπ’ εὐθείας ἐγκατεστημένους ἀπὸ
τὸν Θεό, χωρὶς τὴ μεσολάβηση τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι φανερό, ὅτι μὲ δόλωμα τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπὸ τὸν Πάπα προσπαθεῖ νὰ τοὺς κερδίσει
γιὰ τὸν ἀγώνα του ἐναντίον τοῦ Πάπα καὶ τῶν πρακτικῶν τοῦ Παπισμοῦ. Καταργῶντας τὴν εἰδικὴ ἱερωσύνη, τονίζει ὅτι ὅλοι οἱ βαπτισμένοι χριστιανοὶ «διὰ τοῦ βαπτίσματος ἔχουν χειροτονηθεῖ ἱερεῖς». Καμία
ἄλλη χειροτονία δὲν ὑπάρχει. Χαρακτηρίζει «φαντασίωση καὶ ἀπάτη»
τὸ διαχωρισμὸ τῶν χριστιανῶν σὲ Κλῆρο καὶ λαό. Ὅλοι οἱ χριστιανοὶ
μὲ τὴ βάπτισή τους ἀνήκουν στὸν Κλῆρο. Ἁπλῶς ἀναθέτουν σὲ αὐτοὺς
ποὺ κρίνουν πιὸ κατάλληλους τό λειτούργημα τοῦ κήρυκα, ἕνα ἀξίωμα
ποὺ στηρίζεται στὴ διὰ ψήφου ἀνάδειξη ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ κοινότητα
καὶ μπορεῖ ἑπομένως καὶ πάλι μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς ἴδιας κοινότητας
νὰ ἀφαιρεθεῖ. Ἄλλωστε, ὁ κήρυκας ἔχει νὰ ἐπιτελέσει ἕνα ἔργο ὅπως
ὅλα τά ἔργα, ὅπως τὸ ἔργο τοῦ τσαγκάρη, τοῦ ἀγρότη κ.ἄ. Ὅλοι οἱ χριστιανοί, ἑπομένως καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀσκοῦν τὸ λειτούργημα τοῦ κήρυκα,
ὑπάγονται στὴν κοσμικὴ ἐξουσία, ἡ ὁποία, ὅπως τονίστηκε παραπάνω,
ἐγκαθίσταται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γι’ αὐτὸ ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ δὲν
μπορεῖ νὰ ἀμφισβητεῖται ἢ νὰ ἀνατρέπεται. Ἐπὶ πλέον, ἐφ’ ὅσον οἱ φορεῖς τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας εἶναι Χριστιανοί, ἀνήκουν φυσικὰ καὶ αὐτοὶ
στὸν Κλῆρο. Ἡ κοσμικὴ ἐξουσία ἔχει ὁριστεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, προκειμένου
μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι «νὰ τιμωρεῖ ὅπου ὑπάρχει παραβατικότητα καὶ
νὰ ὑποχρεώνει ὅπου τό ἀπαιτεῖ ἡ ἀνάγκη χωρὶς διάκριση προσώπων,
ἂς εἶναι πάπες, ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, καὶ ἂς ἐκτοξεύουν ἀπειλὲς ἢ ἀφορισμοὺς ὅσο θέλουν».
Σὲ ἄλλο σύγγραμμά του, «Περὶ τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων καὶ κατὰ
πόσο ὀφείλει κανεὶς ὑπακοὴ σ’ αὐτοὺς» (ἀρχὲς τοῦ 1523), ποὺ συντάχθηκε προφανῶς μὲ ἀφορμὴ ρωμαιοκαθολικοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες τῆς
ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι δὲν ἄφηναν νὰ ἐκδηλώνεται ἐλεύθερα ἡ μεταρρύθμιση στὶς περιοχὲς τῆς κυριαρχίας τους, ὁ Λούθηρος θέτει σαφῶς
τὰ ὅρια τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ ταὐτόχρονα περιγράφει τὸν ἰδανικὸ
κοσμικὸ ἄρχοντα. Κατ’ ἀρχὰς χωρίζει τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς
σὲ δύο βασίλεια, τὸ βασίλειο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ βασίλειο τοῦ κόσμου.
Στὸ πρῶτο ἀνήκουν οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν δικαιωθεῖ μόνο διὰ τῆς πίστεώς τους. Ὡς πολῖτες τοῦ βασιλείου τοῦ Θεοῦ δὲν
ἔχουν ἀνάγκη πλέον τὶς ἐξουσίες, οὔτε τὴν πνευματικὴ οὔτε πολὺ περισσότερο τὴν κοσμική, διότι αὐτόματα μέσα ἀπὸ τὴν πίστη τους, πράτΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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τουν μόνο καλὰ ἔργα. Τὸ ἄλλο, τὸ βασίλειο τοῦ κόσμου, τὸ κυβερνάει ὁ
Θεὸς μέσῳ δύο ἐξουσιῶν, τῆς πνευματικῆς ἐξουσίας ποὺ ἀσκεῖται μέσῳ
τοῦ ἀξιώματος τοῦ κήρυκα καὶ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας ποὺ ἀσκεῖται
μέσῳ τοῦ ξίφους ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες μὲ σκοπὸ τὴν περιστολὴ τοῦ κακοῦ
καὶ τὴ διατήρηση τῆς εἰρήνης. Οἱ χριστιανοί, παρ’ ὅτι δὲν εἶναι πολῖτες
τοῦ βασιλείου τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ὡς ἄτομα ἔχουν ὑπερβεῖ αὐτὴν τὴν κατάσταση, ὀφείλουν ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν κόσμο νὰ ὑποτάσσονται στὴν
κοσμικὴ ἐξουσία, στηρίζοντας ἔτσι τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, στὴν
ὁποία ζοῦν. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ὑποταγὴ στὴν κοσμικὴ ἐξουσία περιορίζεται
στὰ ζητήματα τοῦ σώματος καὶ γενικά τῶν κοσμικῶν πραγμάτων. Δὲν
μπορεῖ νὰ ἔχει ἐφαρμογὴ στὰ ζητήματα τῆς πίστεως. Αὐτὸ ὅμως δὲν
σημαίνει δικαίωμα ἀνατροπῆς τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας ὡς ἀπ’ εὐθείας
ἐγκατεστημένης ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ μόνο δικαίωμα μαρτυρικῆς στάσεως τῶν χριστιανῶν.
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ στάση τοῦ Λουθήρου ἔναντι
τοῦ κινήματος τῶν χωρικῶν, ποὺ κατέληξε στὸν πόλεμο τῶν χωρικῶν μὲ
τοὺς εὐγενεῖς τό 1524 – 1526. Ἤδη μὲ τὶς 95 θέσεις του ἐναντίον τοῦ
Παπισμοῦ, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ σύγγραμμά του «Γιὰ τὴν ἐλευθερία ἑνὸς
Χριστιανοῦ-Ἀνθρώπου»(1920), ὁ Λούθηρος εἶχε ἐνθαρρύνει τοὺς χωρικοὺς ποὺ ζοῦσαν σὲ ἄθλιες συνθῆκες, βασικὰ ὡς δοῦλοι τῶν εὐγενῶν,
νὰ δημιουργήσουν κίνημα μὲ σκοπὸ τὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς κατάστασής
τους. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ γνωστοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ κινήματος, ὁ πάστορας Thomas Munster, ἀρχικὰ εἶχε προσχωρήσει στὴ μεταρρύθμιση
τοῦ Λουθήρου. Προοδευτικὰ ὅμως ἀνέπτυξε ὅλο καὶ πιὸ ριζοσπαστικὲς
ἰδέες καὶ ἀπαιτοῦσε τὴν ἐπικράτηση τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποία ὁ Λούθηρος προέβαλε ὡς πνευματική, καὶ στὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα
τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι τὸ 1522 ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Λούθηρο, ἐπειδὴ
ἀντιλήφθηκε, ὅτι δὲν εἶχε νὰ περιμένει πλέον καμία ὑποστήριξη ἀπὸ
τὴν πλευρά του. Τὸ κίνημα τῶν χωρικῶν ποὺ εἶχε ἐξαπλωθεῖ κυρίως
στὴν κεντρικὴ καὶ νότια Γερμανία ἐπικαλέστηκε τὸ Θεῖο Δίκαιο ὅπως
καὶ τὴ λουθηρανὴ ἀρχὴ «Μόνο ἡ Γραφὴ» καὶ μὲ βάση αὐτὰ διατύπωσε 12 θέσεις ἐναντίον τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν χωρικῶν ἀπὸ τοὺς εὐγενεῖς, ποὺ δημοσιεύτηκαν στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 1525 στὴν πόλη Augsburg.
Δεσμεύτηκε, μάλιστα, νὰ ἀποσύρει τὶς θέσεις αὐτές, ἂν μποροῦσε νὰ
ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν Ἁγία Γραφή. Μὲ την «Προτροπὴ
πρὸς Εἰρήνευση» ὁ Λούθηρος εἶχε μὲν ὑποδείξει τὸν κατ’ αὐτὸν λανθασμένο τρόπο ἑρμηνείας τῆς Ἁγ. Γραφῆς ἐκ μέρους τῶν χωρικῶν, ἀποδυναμώνοντας ἔτσι σημαντικὰ τὶς θέσεις τους, ὡστόσο ἐπέδειξε κατανόηση γιὰ κάποιες δικαιολογημένες ἀπαιτήσεις τους, καὶ γι’ αὐτὸ κάλεσε
καὶ τὶς δύο παρατάξεις νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Λίγο ἀργότερα ὅμως, μετὰ τὴν ἐκ μέρους τῶν χωρικῶν δολοφονία ἑνὸς
Δούκα καὶ τῶν συνοδῶν του τὸ Πάσχα τοῦ 1525, ὁ Λούθηρος μὲ τὸ τετρασέλιδο φυλλάδιο «Κατὰ τῶν ληστρικῶν καὶ δολοφονικῶν ὀρδῶν
τῶν χωρικῶν» ἀποστασιοποιήθηκε πλήρως ἀπὸ τὸ κίνημά τους. Σὲ μιὰ
ἐκδήλωση πρωτοφανοῦς μανίας, διαλύοντας ἔτσι ἀκόμα καὶ τὴν παραμικρὴ ὑπόνοια σύνδεσης τῆς δικῆς του μεταρρύθμισης μὲ τὸ κίνημα τῶν
χωρικῶν, ζήτησε ἀπὸ τοὺς εὐγενεῖς τὴ βίαιη καταστολὴ τοῦ κινήματος
γράφοντας: «νὰ τοὺς καταστρέψουν, νὰ τοὺς πιάσουν ἀπὸ τὸ λαιμό, νὰ
τοὺς μαχαιρώσουν κρυφὰ ἢ δημόσια, ὅπως πρέπει νὰ σκοτώσει κανεὶς
ἕνα λυσσασμένο σκυλί». Ἡ καταστολὴ τοῦ κινήματος στὴ συνέχεια ὁδήγησε σὲ περίπου 70.000 θύματα ἐκ μέρους τῶν χωρικῶν καὶ στὴν ἐκτέλεση τῶν ἡγετῶν τοῦ κινήματος, ἀνάμεσά τους καὶ τοῦ Munster.
Οἱ θέσεις αὐτὲς τοῦ Λουθήρου γιὰ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία παίρνουν
πλέον ἁπτὴ μορφή, ὅταν ὁ ἴδιος το 1525 ζήτησε ἀπὸ τὸν πρίγκιπαἐκλέκτορα τῆς Σαξονίας νὰ διεξάγει τὸν ἔλεγχο τῶν κηρύκων ὡς πρὸς
τὴ γνησιότητα τῆς πίστης τους καὶ ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση τοῦ ἀξιώματός
τους σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔτσι παρέδωσε στὴν πράξη τὸν ἔλεγχο
τῶν «Ἐκκλησιῶν» τῶν Κρατιδίων (Landeskirchen), τῶν ὁποίων οἱ ἄρχοντες εἶχαν ἀσπασθεῖ τὶς θέσεις του, σ’ αὐτοὺς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες,
καθιστῶντας τους ταὐτόχρονα καὶ ἐπισκόπους στὰ διοικητικὰ θέματα
αὐτῶν τῶν «Ἐκκλησιῶν». Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ σύντομα ἔγινε κανόνας στὴ
Γερμανία μέχρι τὴν κατάργηση τῆς μοναρχίας τὸ 1918. Μάλιστα, στὴ
Βαυαρία – φυσικὰ ἐντελῶς ἀντίθετα μὲ τὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ τοῦ Λουθήρου – ὁ ρωμαιοκαθολικὸς ἄρχοντας κατέληξε νὰ εἶναι καὶ ἡ κεφαλὴ
τῆς ἀντίστοιχης Λουθηρανῆς Ἐκκλησίας τοῦ κρατιδίου στὰ διοικητικὰ
θέματα!!! Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, ἐπὶ Βαυαροκρατίας ἡ Ἀντιβασιλεία θεώρησε ἀπόλυτα φυσικὴ τὴν αὐτούσια μεταφορὰ αὐτοῦ του συστήματος στὰ Ἑλληνικὰ δεδομένα, καθιστῶντας τὸν ρωμαιοκαθολικὸ βασιλιὰ
Ὄθωνα κεφαλὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὰ διοικητικὰ θέματα.

Ἀπὸ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Παπισμοῦ στὸν πολιτικὸ
ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Λουθηρανισμοῦ

Συνοψίζοντας τὰ παραπάνω διαπιστώνει κανεὶς καθαρά, ὅτι ἡ
Μεταρρύθμιση τοῦ Λουθήρου δὲν στόχευε σὲ κοινωνικὲς ἀλλαγές. Ἐξ’
ἀρχῆς ἦταν ἕνα κίνημα ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω. Βασικὸς προστάτης τοῦ
Λουθήρου ἤδη ἀπὸ τὸ 1512 καὶ πολὺ περισσότερο στὰ χρόνια τῆς ἔντονης σύγκρουσής του μὲ τὸν Παπισμὸ (1518-1522) ὑπῆρξε ὁ πρίγκιπαςἐκλέκτορας τῆς Σαξονίας Φρειδερῖκος ὁ Σοφὸς (1463-1525), γνωστὸς
γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐπιδιώξεις του ποὺ εἶχαν ὡς σκοπὸ τὴν ἐνδυνάμωση
τῶν τοπικῶν ἀρχόντων μὲ τὴν παράλληλη μείωση τόσο τῆς δύναμης τοῦ
Γερμανοῦ Αὐτοκράτορα, ὅσο καὶ τῆς ἐπίδρασης τοῦ Παπισμοῦ. Στὴ συΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 150

75
νέχεια τὸν προστάτευαν καὶ τὸν διευκόλυναν ὁ ἀδελφός τοῦ Φρειδερίκου, ὁ πρίγκιπας-ἐκλέκτορας τῆς Σαξονίας Ἰωάννης ὁ Σταθερὸς (14681532)3, καὶ ὁ γιὸς του, ὁ πρίγκιπας-ἐκλέκτορας τῆς Σαξονίας Ἰωάννης
Φρειδερῖκος Α΄ (1503-1554). Ὄντας ἀπόλυτος ρεαλιστής, ἀντιλήφθηκε
ὁ Λούθηρος ὅτι ἡ μόνη ἐλπίδα ἐπικράτησης τῶν δικῶν του μεταρρυθμιστικῶν ἰδεῶν ἦσαν οἱ εὐγενεῖς ἄρχοντες. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, ἀποκήρυξε
καὶ τὴ λαϊκὴ βάση τῆς Μεταρρύθμισης, τὸ κίνημα τῶν χωρικῶν. Ἡ ρήξη
μὲ τὸν παπισμὸ χωρὶς τὴ στήριξη εὐγενῶν κοσμικῶν ἀρχόντων θὰ ἰσοδυναμοῦσε μὲ αὐτοκτονία.
Ἔτσι ὁ Λούθηρος, παρὰ τὴ θεωρητική του τοποθέτηση, ὅπου μοι
άζει νὰ περιορίζει τὴν κοσμικὴ ἐξουσία, καταλήγει τελικὰ νὰ παραδίδει τὸν ἔλεγχο ὅλης τῆς κοσμικῆς πραγματικότητας στὴν Πολιτικὴ
ἐξουσία, δηλ. στοὺς εὐγενεῖς τῆς ἐποχῆς του, ποὺ ἀσπάσθηκαν τὶς
μεταρρυθμιστικὲς ἰδέες του. Πιστεύοντας ὅτι εἶναι ἀπευθείας ἐγκατεστημένοι ἀπὸ τὸν Θεὸ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀνεξάρτητοι καὶ πέρα ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ σ’ αὐτοὺς ἐναπόκειται ἀκόμα καὶ ὁ ἔλεγχος τῆς
«Ἐκκλησίας»! Ἔτσι τοὐλάχιστον ὁ ἴδιος τό καθιέρωσε στὴν πράξη, μὲ
τὴν προϋπόθεση, βέβαια, ὅτι ὁ ἄρχοντας εἶναι πιστὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἄρα ἱερεὺς μὲ τὸ Βάπτισμά του. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ θεωρήθηκε ἀπὸ
πολλοὺς ὡς πρόχειρη καὶ λύση ἀνάγκης, ἐπειδὴ στὴν Γερμανία ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων δὲν προσχώρησαν
στὴν Μεταρρύθμιση καὶ ἔτσι δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ διατηρηθεῖ τὸ σύστημα
διοίκησης τῶν ἐπισκοπῶν, ἀλλὰ ἡ ἱστορία ἀπέδειξε, ὅτι κάθε ἄλλο ἀπὸ
πρόχειρη καὶ λύση ἀνάγκης ἦταν.
Παραδίδοντας, λοιπόν, ὅλη τὴν κοσμικὴ πραγματικότητα στὸν
ἔλεγχο τῆς Πολιτικῆς ἐξουσίας, προκειμένου νὰ καταρρίψει τὴ θέση,
ὅτι καὶ οἱ δύο ἐξουσίες μέσῳ τοῦ πάπα ὑπάγονται στὴν Ἐκκλησία, ὁ
Λούθηρος διαγράφει καὶ κάθε ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ὅπως
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ αὐτό, παρ’ ὅτι, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἕνα
δημόσιο διάλογο ποὺ διεξήχθη ἀπὸ τὶς 4 μέχρι 14 Ἰουλίου 1519 στὴ
Λειψία μὲ τὸν παπικὸ θεολόγο Ἰωάννη Ἔκκιο, τὴν γνώριζε ἀρκετὰ κα
λά. Μάλιστα, τῆς ἀποδίδει πρεσβεῖα ἀρχαιότητας καὶ χρησιμοποιεῖ τὴ
διδασκαλία καὶ πράξη της γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ πρωτείου ἐξουσίας τοῦ Πάπα 4. Ἀντὶ ὅμως νὰ στραφεῖ πρὸς αὐτὴν στὴν ἀναζήτηση
λύσης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παπικῆς αὐθαιρεσίας καὶ τῶν παπικῶν
πλανῶν, προτιμάει τὴ σύγκρουση μὲ τὸν παπισμὸ μὲ βάση τὴ δική του
ἔμπνευση.
3. Ὀνομάστηκε ἔτσι, ἐπειδὴ ἀκλόνητα προώθησε τὴν ὑπόθεση τῆς Μεταρρύθμισης.
4. Βλ. τὴν ἐργασία τοῦ Ἰωάννη Καρμίρη, Ὁ Λούθηρος καὶ ὁ Μελάγχθων περὶ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1963, σέλ. 9-21.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἔτσι ὁ Λούθηρος τοποθετεῖται ὡς νέος μεσσίας ἀπέναντι στὸν
ἀλάθητο Πάπα, στὸν ὁ ὁποῖο ὁ ἴδιος ἀσκεῖ ἐξουθενωτικὴ κριτική, στιγματίζοντας τὰ τρία τείχη τοῦ παπισμοῦ, τὸ πρωτεῖο ἐξουσίας, τὸν “ἀλάθητο” τρόπο ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὸ ἀποκλειστικὰ δικό του
δικαίωμα σύγκλησης Οἰκουμενικῆς Συνόδου 5.
Ὡστόσο μὲ τὸ δικό του ἀλάθητο ὁ Λούθηρος ἀνάγει σὲ ἀλάθητους
καὶ ὅλους τούς πιστοὺς ὀπαδούς του, οἱ ὁποῖοι, ὅπως εἴδαμε, ὡς δικαιωμένοι, ὡς πολῖτες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀνωτερότητα ποὺ
τοὺς διακρίνει πράττουν αὐτόματα μόνο τό καλὸ καὶ ἑπομένως βρίσκονται ὑπεράνω κάθε ἐξουσίας καὶ καθοδήγησης. Στὴν οὐσία ἐνθρονίζει
τὸν ἀλάθητο δυτικὸ ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἡ δικαίωση εἶναι πλέον ἀτομικὴ
ὑπόθεση, ὑποκείμενη σὲ τελευταία ἀνάλυση ἀποκλειστικὰ στὴν κάθε
ἀτομικὴ κρίση καὶ πίστη. Μὲ τὸ δικό του ἀλάθητο καταργεῖ τὸ ἴδιο τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στὸν ὁποῖο ἐδόθη «πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ
ἐπὶ γῆς». Ἀντ’ αὐτοῦ, δημιουργεῖ μιὰ καρικατούρα «Ἐκκλησίας», ὑποχείριο μιᾶς παγκυρίαρχης κοσμικῆς ἐξουσίας. Αὐτὴ ἡ κοσμικὴ ἐξουσία
ἀναλαμβάνει μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Λουθήρου νὰ κατευθύνει τὸν κόσμο,
ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος, ἔχοντας χάσει τὸν Χριστό, ἔχει χάσει πλέον τὸν
προσανατολισμό του καὶ μεταβαίνει ἀπὸ πλάνη σὲ πλάνη.
Διαπιστώνουμε τελικά, ὅτι ἡ ἐπανάσταση τοῦ Λουθήρου ἐναντίον
τοῦ Παπισμοῦ, στὴν οὐσία εἶναι ἡ συνέχεια καὶ περαιτέρω ἐξέλιξη τῆς
ἐπανάστασης τοῦ Παπισμοῦ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Οὐσιαστικὰ ὁδηγεῖ
τὸν κόσμο ἀπὸ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Παπισμοῦ στὴ δική του μορφὴ
ὁλοκληρωτισμοῦ, στὸν ὁλοκληρωτισμὸ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας!
						
						

Λέων Μπράνγκ
Δρ. Θεολογίας

5. Βλ. τὸ παραπάνω σύγγραμμά του: «Πρὸς τοὺς χριστιανοὺς εὐγενεῖς Γερμανικοῦ
γένους γιὰ τὴ βελτίωση τῆς χριστιανοσύνης».
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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O ΕΟΡΤAΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ήν Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015, ἑορτάζει τό Ἐνοριακόν Φιλό
πτωχον Ταμεῖον μας τήν προστάτιδά του, τήν Ἁγίαν Φιλοθέην
τήν Ἀθηναίαν.
Τό ἑορταστικό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἕπεται:
-	Πέμπτη πρωΐ, ὥρα 730 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία μετά Ἀρτοκλασίας.
-	Πέμπτη ἀπόγευμα, ὥρα 600, Τιμητική ἐκδήλωση στό Κέντρο
Ἐνοριακῆς Ἀγάπης (Τηλεμάχου 12) γιά τούς στενούς συνεργάτες τοῦ
Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου καί τούς ἐρανιστές καί τίς ἐρανίστριες τοῦ
προσφάτου Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, πού συμπεριλαμβάνει:
• Ἀπολογισμό τοῦ φετεινοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης καί
		
τοῦ ἔργου τοῦ Φιλοπτώχου μας κατά τό παρελθόν ἔτος.
• Συζήτηση καί ἀνταλλαγή ἐμπειριῶν ἀπό τόν Ἔρανο.
• Προτάσεις γιά τήν βελτίωση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ
		
Φιλοπτώχου μας.
• Βράβευση τῶν ἐρανιστῶν καί ἐρανιστριῶν.
• Δεῖπνον.
Θέλουμε νά πληροφορήσουμε ὅλους τούς ἐνορῖτες μας καθώς
καί τούς ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ γιά τά ἀποτελέσματα
τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος διεξήχθη τόν Δεκέμβριο κάτω ἀπό
πολύ δύσκολες καί ἰδιαίτερες συνθῆκες καί ἐπέφερε τό ἱκανοποιητι
κό ποσό τῶν 8.200 €.
Ἀπό αὐτό τό ποσό τό 37%, δηλ. 3.034 €, προορίζεται γιά τά φι
λανθρωπικά ἱδρύματα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας, καί τό ὑπόλοιπο
63%, δηλ. 5.166 € παραμένει στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο γιά τήν κάλυ
ψη κάποιων ἐκ τῶν συνεχῶς αὐξανομένων ἀναγκῶν.
Εὐχαριστοῦμε ὅλους πού συνέβαλαν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο σ’
αὐτή τήν ἐπιτυχία. Ὁ Θεός νά τούς ἀνταποδώση ἑκατονταπλασίως,
καί οἱ πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Φιλοθέης νά τούς συνοδεύουν σ’ ὅλα τά
βήματά τους.

Τ

				
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου
					
π. Γεώργιος Χάας
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Sunday Assembly

“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ” ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ
...ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!
Σεβαστέ π. Βασίλειε, εὐλογεῖτε!
ὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ἱδρύθηκε στὸ Λονδῖνο ἡ Sunday Assembly, ἀπὸ
τοὺς Ἄγγλους κωμικοὺς Sanderson Jones καὶ Pippa Evans. Πρόκειται
γιὰ μιὰ ὁμάδα ἀνθρώπων, ποὺ δηλώνουν, ἄθεοι, σκεπτόμενοι, ἀγνωσ τικι
στές, κ.λ.π.
Σκοπὸς τῆς ὁμάδος, εἶναι ἡ καθιέρωση συναντήσεων τὶς Κυριακές, σὲ
μιὰ “λειτουργία”χωρὶς ὅμως ...θεό!
Οἱ συγκεντρώσεις ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς προτεσταντικῆς
λειτουργίας, δηλαδὴ ἔχουν τραγούδια (συνή
θως πόπ), μιὰ ὁμιλία ἀπὸ φιλοσοφικὰ καὶ ἐπι
στημονικὰ θέματα, περιέχουν μιὰ προσωπικὴ
ἐξομολόγηση καὶ τελειώνουν μὲ τὰ γνωστὰ
λεπτὰ ἡσυχίας καὶ αὐτοσυγκεντρώσεως. Ἀκό
μη κατόπιν παροτρύνσεως, οἱ συμμετέχοντες
σὲ κάποια στιγμή, κάνουν κοπλιμέντα στοὺς
διπλανούς τους.
Ὁ ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς Sunday Assembly
στὸ Λονδῖνο, Sanderson Jones δηλώνει ὅτι “ἔχου
με πάρει τὰ καλύτερα στοιχεῖα ἀπὸ μιὰ ἐκκλη
σία, ἀλλὰ ἀφήνουμε τὸν Θεὸ ἁπλᾶ ἔξω. Χριστιανοὶ εἶναι καλοδεχούμενοι,
ἀλλὰ ὁ Θεὸς μένει ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα”. Ἀλλοῦ πάλι συνεχίζει ὁ Jones “Ἀπὸ
μιὰ χριστιανικὴ λειτουργία, βρίσκω θετικὰ τὶς ψαλμῳδίες καὶ τὸ αἴσθημα
ἀδελφοσύνης. Ὄχι ὅμως καὶ τὸν Θεό. Σκέφθηκα λοιπόν, ἂν βρῶ μιὰ πέτρα
στὸ παπούτσι μου, δὲν πετάω τὸ παπούτσι, ἀλλὰ τὴν πέτρα. Λοιπὸν ἀπὸ τὴν
δική μας Assembly πετᾶμε τὸν Θεὸ ἔξω”!!!
Μὲ σύνθημα “νὰ ζῆς καλύτερα, νὰ βοηθᾶς συχνότερα καὶ νὰ ἐκστα
σιάζεσαι ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς”, οἱ διοργανωτές, δὲν δέχονται τὸν ὁρισμὸ
“λειτουργίες ἀθεϊστῶν”, διότι ἁπλᾶ, ἡ ἔννοια Θεός, δὲν ὑπάρχει ἀνάμεσά
τους!
Χωρὶς ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη, ὅπως λένε, οἱ Assemblies τὸ
2014 ἔγιναν 28, καὶ τέλος Σεπτεμβρίου προσετέθησαν ἄλλες 32 σὲ ὅλον τὸν
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κόσμο. Ἀρχὲς 2015 δημιουργοῦνται ἄλλες 15 καὶ πολὺ γρήγορα, ἐλπίζουν
ὅτι θὰ φθάσουν τὶς 100.
Ἡ Rosa Julian ποὺ ἐπισκέπτεται τὴν Assembly στὸ Brighton, μαζὶ μὲ
τὸν ἄνδρα της καὶ τὸν γιό της, λέει “Αἰσθανόμουν ξένη στὴν ἐκκλησία.Ἀκό
μη καὶ λόγῳ τῶν ὁμιλιῶν.....μιλοῦν συνέχεια γιὰ ΑΥΤΟΝ. Ὅλα εἶναι ἀνδρι
κά! Ἀπὸ τὰ δεκατέσσερά μου, ἡ μικρὴ φεμινίστρια μέσα μου, εἶχε μπουχτί
σει ἀπὸ αὐτό”.
Πῶς ἀντιδρᾶ τώρα ἡ Ἀγγλικανικὴ ἐκκλησία στὸ Brighton; Ὁ τοπο
τηρητής της Dave Tomlinson δηλώνει ὅτι “πρέπει νὰ μάθουμε ἀπὸ τὴν
Assembly, πῶς φθάνει κανεὶς σήμερα, στὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Δὲν νο
μίζω ὅτι ἡ Ἀγγλικανικὴ ἐκκλησία, κινδυνεύει ἀπὸ αὐτὲς τὶς συγκεντρώσεις.
Ἡ ἐκκλησία μέσα στὴν ἱστορία, πάντα ἀναγεννιόταν, ἔτσι καὶ ἐμεῖς πρέπει
νὰ ἀνανεωθοῦμε. Ἐὰν πάλι ἡ χριστιανικὴ πίστη μας, δὲν ἔχει νόημα γιὰ
τοὺς ἀνθρώπους, τότε ἡ θρησκεία μας θὰ πεθάνη...καὶ θὰ τὸ ἀξίζει αὐτό!”
Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἰσχυρισθῆ, ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἀστεῖο,
ἀφοῦ ἡ ἰδέα γεννήθηκε ἀπὸ δυὸ κωμικούς. Ἐξαπλώνεται ὅμως γρήγορα καὶ
ἔχει τὴν ὑποστήριξη μεγάλων ὀνομάτων, τῆς Βρεττανικῆς ἐπιστημονικῆς
κοινότητος π.χ. τοῦ Richard Dawkins. Ὁ πολυβραβευμένος Ἄγγλος ἐξελι
κτικὸς βιολόγος, ἄθεος ὁ ἴδιος, μέσῳ τοῦ Richard Dawkins Foundation for
Reason and Science, προωθεῖ κάθε ἀπίθανη ἀθεϊστικὴ ἰδέα καὶ φυσικὰ καὶ
τὴν Sunday Assembly.
Σὰν παρένθεση, νὰ προσθέσω, ὅτι τὸν Αὔγουστο προκλήθηκε θόρυβος
στὸν τύπο, ὅταν μιὰ γυναῖκα ἀπευθύνθηκε μέσῳ Twitter στὸν R. Dawkins,
γράφοντας πὼς δὲν ἤξερε τί θὰ ἔκανε, ἂν τὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦσε, εἶχε
τὸ σύνδρομο Down. Ἡ ἀνατριχιαστικὴ ἀπάντηση ἦταν, σύμφωνα μὲ τὸν
βιολόγο, ὅτι εἶχε “ἠθικὴ ὑποχρέωση” νὰ κάνη ἔκτρωση!
Στὶς 28 Σεπτεμβρίου, ἱδρύθηκαν καὶ οἱ δυὸ πρῶτες Assemblies, στὴν
Γερμανία, στὸ Ἁμβοῦργο καὶ στὸ Βερολῖνο. Νὰ πῶς περιγράφει ἡ δημοσι
ογράφος τῆς Morgenpost, 29.9.14 τὴν πρώτη συγκέντρωση στὸ Ἁμβοῦργο
“περίπου 100 ἄνθρωποι τραγουδοῦν, παιδιὰ τρέχουν μέσα στὴν αἴθουσα
καὶ ἕνας σκύλος ἀνήσυχος πηγαινοέρχεται ἀνάμεσα στὶς καρέκλες.Ἔτσι
εἶναι λοιπὸν μιὰ λειτουργία γιὰ ἀθεϊστές”!
Οἱ ἱδρυτὲς τῆς κινήσεως στὸ Βερολῖνο, Sue Schwerin von Krosigk καὶ
Ulrich Tunsmeyer τονίζουν ὅτι “ἡ θετικὴ ἐνέργεια ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν
Sunday Assembly καὶ ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὶς συγκεντρώ
σεις, εἶναι αὐτὸ ποὺ λείπει ἀπὸ τὸ Βερολῖνο”.
Τί νὰ πρωτοθαυμάσουμε λοιπόν, ἀπὸ τὸν ἀλαζόνα δυτικὸ ἄνθρωπο;
Δὲν θέλει Θεό, δὲν χρειάζεται Θεό...τὰ καταφέρνει ὅλα μόνος του. Ὁ Θεὸς
μένει ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα! Πῶς ὅμως νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε, ἀπὸ τὸ πνεῦμα
τῆς νέας ἐποχῆς, ὅπου ἡ ἔκτρωση, γίνεται ἀκόμη καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωση!
					
Μὲ σεβασμὸ
Ἁμβοῦργο
			
Στυλιανὸς Ρουτζούνης
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ
ἐπέτειος τῆς συμπλήρωσης τῶν 150 τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ μας, συ
μπίπτει μὲ τὰ τραγικὰ γεγονότα ποὺ ἔγιναν στὸ Παρίσι, ὅπου, κατὰ τὴ
διάρκεια τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, ἔχασαν τὴ ζωὴ τους 17 συνολικὰ
ἄνθρωποι, ἐνῶ ἄλλοι παραμένουν τραυματισμένοι σὲ κρίσμη κατάσταση.
Ἡ ἐπίθεση δύο μουσουλμάνων στὰ γραφεῖα τοῦ Γαλλικοῦ ἀθεϊστι
κοῦ σατιρικοῦ περιοδικοῦ Charlie Hebdo καὶ τὰ ἄλλα αἱματηρὰ χτυπήμα
τα ποὺ ἀκολούθησαν, προκάλεσαν παγκόσμια αἴσθηση καὶ ἔγιναν ἀφορμὴ
γιὰ ἀμέτρητες συζητήσεις καὶ σχόλια γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ Τύπου καὶ τὴν
ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἄσχετα μὲ τὸ ἂν ἡ ἔκφραση
αὐτὴ εἶναι προσβλητικὴ γιὰ κάποιον ἄλλον. Χιλιάδες ἄνθρωποι διαδήλω
σαν τὶς ἑπόμενες μέρες κρατῶντας ταμπέλες μὲ τὴ φράση: je suis Charlie,
δηλώνοντας ἔτσι τὴν ταύτισή τους μὲ τὸ δολοφονημένο ἐκδότη καὶ μὲ τὶς
ἀριστερὲς ἰδέες του –κυρίως μὲ τὴν ἀπόρριψη κάθε εἴδους θρησκείας– ἔτσι
ὅπως αὐτὲς ἐκφράζονταν μέσα ἀπὸ τὰ σατιρικὰ σκίτσα τοῦ περιοδικοῦ
του.
Καὶ ἐνῶ οἱ λαοθάλασσες σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ πλανήτη διαδήλωναν
ὑπερασπίζοντας τὴν ἐλευθερία τοῦ Τύπου, ἡ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τῆς
Γαλλίας, ἔδινε ἐντολὲς στοὺς εἰσαγγελεῖς καὶ στοὺς δικαστὲς νὰ εἶναι ἀμεί
λικτοι μὲ ὅποιον τολμάει νὰ ἐκφράσει ἀντισημιτικὲς ἀπόψεις, ἢ νὰ δικαι
ολογήσει μὲ κάποιο τρόπο τοὺς τρομοκράτες καὶ τὶς ἰδέες τους. Τὸ ἀπο
τέλεσμα ἦταν, μέχρι τὶς 15 Ἰανουαρίου, νὰ ἔχουν συλληφθεῖ πάνω ἀπὸ 60
ἄνθρωποι! Καί, ἀπὸ αὐτούς, ἡ χειρότερη μεταχείριση ἔγινε σὲ κάποιον
Dieudonne M’bala M’bala, ἕνα κωμικὸ γνωστὸ γιὰ τὰ ἀντισημιτικὰ ἀστεῖα
του –τὸν ἀντίστοιχο, δηλαδή, Charlie Hebdo– ποὺ κι αὐτὸς θεωρεῖται ἥρω
ας ἀπὸ τὴ μὴ-λευκὴ νεολαία. Ἔχει, ἄρα, τὴν ἀτυχία νὰ ἡρωποιηθεῖ ἀπὸ τὴ
«λάθος» παράταξη! Αὐτός, λοιπόν, συνελήφθη μὲ βίαιο τρόπο τὸ ξημέρωμα
τῆς 15ης Ἰανουαρίου καὶ ἀνακρίθηκε καὶ ἀπειλήθηκε ὅτι θὰ κατηγορη
θεῖ ὅτι δικαιώνει τὴν τρομοκρατία, ἐπειδὴ ἀνέβασε στὸ internet ἕνα μή
νυμα ποὺ ἔλεγε: αἰσθάνομαι σὰν Charlie Coulibaly! (Σημειωτέον, Amedy
Coulibaly λεγόταν ὁ μουσουλμάνος πού, ἀφοῦ σκότωσε μιὰ γυναῖκα ἀστυ
νομικό, εἰσέβαλε σὲ ἕνα ἑβραϊκὸ παντοπωλεῖο καὶ κράτησε ὁμήρους τοὺς
πελάτες καὶ τὸ προσωπικό, μέχρι νὰ κάνουν ἔφοδο οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ νὰ
τὸν σκοτώσουν. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτόν, σκοτώθηκαν ἄλλοι τέσσερεις ἄνθρωποι
καὶ τέσσερεις τραυματίστηκαν βαρειά.)
Μὲ ἄλλα λόγια, ἔχει ἐξαπολυθεῖ ἕνα κανονικὸ «κυνῆγι μαγισσῶν»,
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γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ τὴ θλιβερὴ ἐπιβεβαίωση τοῦ ὅτι οἱ δυτικὲς κοινω
νίες ἐλάχιστα ἔχουν διαφοροποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα, ἀφοῦ καὶ σήμε
ρα –ὅπως καὶ τότε– ἡ ἐξουσία ἐπιβάλλει τὴ νοοτροπία ποὺ πρέπει νὰ γίνει
ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους, ἀλλιῶς θὰ «καοῦν στὴν πυρὰ» ὅσοι διαφωνοῦν. Τότε,
ἡ ἐξουσία ἦταν θρησκευτικὴ καὶ ἔκαιγε στὴν πυρὰ –κυριολεκτικὰ– ὅσους
ὀνόμαζε αἱρετικούς. Τώρα, ἡ ἐξουσία εἶναι ἀθεϊστικὴ καὶ «καίει στὴν πυρὰ»
–εὐτυχῶς, μεταφορικὰ– ὅσους ἀκολουθοῦν μιὰ θρησκεία καὶ δὲν ἀνέχονται
νὰ προσβάλλεται ἡ πίστη τους. Φτάσαμε στὸ σημεῖο, στὶς 19 Ἰανουαρίου,
νὰ συζητηθεῖ στὸ Ἀγγλικὸ Κοινοβούλιο τὸ ἐνδεχόμενο νὰ στερηθοῦν τὰ
ἀνθρώπινα(!) δικαιώματά τους, οἱ κατηγορούμενοι γιὰ τρομοκρατία.
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, δὲν εἶναι δυνατὸν κάθε θρησκευόμενος νὰ δο
λοφονεῖ ὅσους δὲν πιστεύουν, ἢ ὅσους ἔχουν διαφορετικὴ πίστη. Δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ δικαιώνονται οἱ θρησκευτικοὶ διωγμοί, ἢ οἱ ὅποιοι διωγμοί.
Σ’ αὐτό, δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχει λογικὸς ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἔχει ἀντίθετη
ἄποψη! Ἀκριβῶς γι’ αὐτό, ὁμολογῶ πὼς ἔχω περάσει κι ἐγὼ ἀρκετὲς ὧρες
διασκεδάζοντας μὲ τὶς ἱστορίες τοῦ Ἀστερὶξ τοῦ Γαλάτη καὶ γελῶντας σὲ
βάρος τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Φυσικὰ καὶ μποροῦν οἱ δημιουργοί τοῦ
Ἀστερὶξ καὶ τοῦ Ὀβελὶξ νὰ διακωμωδοῦν τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα,
κάνοντας χιοῦμορ σὲ βάρος τῶν Ρωμαίων καὶ τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα καὶ νὰ
παινεύονται ὅτι ἕνα χωριὸ ἀτρόμητων παλαβῶν Γαλατῶν ἀντιστάθηκε στὸν
κατακτητὴ μὲ τὸ μαγικὸ φίλτρο τοῦ δρυίδη τους. Φυσικὰ καὶ εἶναι ἐξωφρε
νικό τὸ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς νὰ τοὺς βάλει φυλακὴ γι’ αὐτό. Θὰ ἔπρεπε ὅμως
νὰ εἶναι τὸ ἴδιο ἐξωφρενικό τὸ νὰ μπεῖ φυλακὴ ἱστορικός, γιατί ὑποστηρίζει
πὼς δὲν ἔγινε ποτὲ τὸ Ὁλοκαύτωμα! Ἂν ἕνας ἔχει δικαίωμα νὰ διακωμω
δεῖ τὴν πραγματικότητα, τότε ὅλοι πρέπει νὰ ἔχουν τὸ ἴδιο δικαίωμα. Ἂν
ἕνας ἔχει δικαίωμα νὰ λέει τὴ γνώμη του ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ποιοὺς προ
σβάλλει, τότε ὅλοι ἔχουν δικαίωμα νὰ προσβάλλουν ὅλους, χωρὶς νὰ τοὺς
ζητηθεῖ εὐθύνη! Ἂν ἕνας κατηγορούμενος γιὰ ἐγκλήματα ἔχει ἀνθρώπινα
δικαιώματα, τότε ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι πρέπει νὰ ἔχουν τὰ ἴδια ἀνθρώπι
να δικαιώματα. Ἂν ἕνας καταδικασμένος ἔχει ἀνθρώπινα δικαιώματα, τότε
ὅλοι οἱ καταδικασμένοι πρέπει νὰ ἔχουν τὰ ἴδια! Ἀλλιῶς, ἡ κοινωνία μας
εἶναι σὰν τὴν κοινωνία ποὺ περιγράφει ὁ Orwell στὸ βιβλίο του «Ἡ Φάρμα
τῶν Ζώων», ἐκεῖ ὅπου «ὅλα τα ζῶα εἶναι ἴσα, ἀλλὰ μερικὰ εἶναι πιὸ ἴσα ἀπὸ
τὰ ἄλλα»!
Τὸ περιοδικὸ Charlie Hebdo δὲν εἶχε στόχο μόνο τὴ μουσουλμανικὴ
θρησκεία. Εἶχε στόχο ὅλες τὶς θρησκεῖες, μὲ πρώτη τὴ χριστιανική. Παρα
μονὲς τῶν Χριστουγέννων εἶχε δημοσιεύσει σκίτσα σατιρίζοντας τὴ Γέννη
ση τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα, ἐκτὸς ἀπὸ βλάσφημα –πρᾶγμα ποὺ δὲν τοὺς
ἐνδιέφερε, ἀφοῦ εἶναι ἄθεοι– ἦταν καὶ κακόγουστα αἰσχρά, γεγονὸς ποὺ
θὰ ἔπρεπε νὰ προσβάλλει τὴ «γαλατικὴ εὐγένεια» καὶ εὐαισθησία τους.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἀναρωτιέμαι, ἕνα βρετανικὸ περιοδικὸ θὰ τολμοῦσε νὰ δημοσιεύσει μιὰ
καρικατούρα τῆς Ἐλισάβετ νὰ φοράει μίνι φούστα καὶ νὰ χορεύει κὰνκάν, χωρὶς νὰ ἔχει νομικὲς κυρώσεις; Κι ἂν κανεὶς δὲν διανοεῖται νὰ δείξει
ἀσέβεια στὴν Ἐλισάβετ, γιατί νὰ δείχνει στὴν Παναγία μας;
Καί, ἐπιτέλους, ποιὸς ὁ λόγος νὰ ἐκφράζει κανεὶς προσβλητικὰ καὶ
εἰρωνικὰ τὴ γνώμη του καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διαφωνήσει εὐγενικὰ καὶ μὲ σε
βασμὸ πρὸς τὸν ἀντίπαλό του; Γιατί νὰ ἐμπαίζει τὸν τρόπο τῆς ζωῆς ἢ τὰ
πιστεύω τοῦ ἄλλου, ὅσο κι ἂν ὁ ἴδιος εἶναι ἀντίθετος μὲ αὐτά; Μπορεῖ κά
ποιος νὰ πιστεύει πὼς ἡ Ἐλισάβετ εἶναι μιὰ θλιβερὴ γριά, γραπωμένη σ’
ἕνα κενὸ θρόνο-ὀπερέτα, χωρὶς νὰ λέει νὰ ξεγραπωθεῖ γιατί φοβᾶται νὰ
συνειδητοποιήσει πόσο ἀνούσια εἶναι ἡ ζωὴ της χωρὶς ἕνα πλῆθος γύρω
της ποὺ τῆς κάνουν ὑποκλίσεις. Ἡ προσωπική σου γνώμη, ὅμως, σοῦ δίνει
τὸ δικαίωμα νὰ προσβάλλεις ἕναν ὁλόκληρο λαὸ ποὺ βλέπει στὸ πρόσωπο
αὐτῆς τῆς «θλιβερῆς γριᾶς» τὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας του καὶ ποὺ τὴ θεωρεῖ
σύμβολο τοῦ ἔθνους του;
Τὸ νὰ ὑποτιμᾶς καὶ νὰ προσβάλλεις ὅποιον δὲν σοῦ μοιάζει εἶναι
ἀλαζονεία καὶ ἡ ἀλαζονεία δὲν βοηθάει οὔτε τοὺς ἀνθρώπους οὔτε –πολὺ
περισσότερο– τοὺς λαοὺς νὰ ζήσουν ἁρμονικὰ μεταξύ τους. Καί, βέβαια,
δὲν μὲ κάνει καλύτερο ἄνθρωπο, ἢ, καλύτερο λαό. Οὔτε ἀλλάζει τὴν πραγ
ματικότητα. Τὸ νὰ φαντάζομαι τὸν Ἀστερὶξ τὸ Γαλάτη νὰ δέρνει τοὺς Ρω
μαίους, δὲν καταργεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ρωμαῖοι ἦταν κατακτητὲς καὶ οἱ Γα
λάτες βάρβαροι κατακτημένοι!
Δυστυχῶς, ἡ Δύση δὲν ἀποφασίζει νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ἀλαζονικὸ ἀποι
κιοκρατικὸ προφίλ της, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ πιστεύει βαθειὰ στὴν ἀνωτε
ρότητά της ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν, ἔστω κι ἂν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς λαοὺς βρίσκονταν στὴ γῆ χιλιάδες χρόνια προτοῦ οἱ δυτικοὶ λαοὶ με
τατραποῦν ἀπὸ «ἀνθρωποειδῆ» σὲ ἀνθρώπους. Ἐξακολουθεῖ νὰ προσβάλ
λει καὶ νὰ εἰρωνεύεται καὶ νὰ ἐμπαίζει ὅ,τι εἶναι πολύτιμο καὶ ἱερὸ γιὰ τοὺς
ἄλλους καὶ ὑπερασπίζεται πεισματικὰ τὸ δικαίωμά της νὰ τὸ κάνει ἐλεύθε
ρα. Ἐξακολουθεῖ ἐπίσης νὰ ἀνακατεύεται στὴ ζωὴ ὅλων τῶν κοινωνιῶν τοῦ
πλανήτη, ἔχοντας πρόφαση τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἐλευθερία, κρύβοντας
πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴ «βιτρίνα» τὸ πραγματικό της πρόσωπο. Σὰν νέοι Σταυρο
φόροι –χωρὶς Σταυρὸ– ξεκίνησαν ἕνα νέο “ἱερὸ” πόλεμο, ὑπερασπίζοντας
–καὶ ἐπιβάλλοντας– ὄχι τὴν πίστη τους, ἀλλὰ τὴν ἀθεΐα τους. Ἀπὸ μιὰ ἄπο
ψη, εἶναι κι αὐτὸ ἕνα κέρδος, γιατί ἔτσι, τοὐλάχιστον, δὲν καπηλεύονται
τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ!… Ἔτσι, τελικά, ἐξακολουθεῖ νὰ πολώνει τὶς ἀντι
θέσεις, ἐνῶ, ὑποτίθεται ὅτι θέλει νὰ τὶς γεφυρώσει, μὲ ἀποτέλεσμα, τοὺς
καρποὺς αὐτῆς τῆς πόλωσης νὰ τοὺς εἰσπράττει ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα
καὶ ὄχι μόνον οἱ δυτικὲς κοινωνίες.
Τὸν καιρὸ τῶν Σταυροφοριῶν, ὅταν πρωτοξεκίνησε αὐτὴ ἡ σφοδρὴ
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σύγκρουση ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς τῆς δύσης καὶ τῆς ἀνατολῆς, ἐμεῖς, ἡ
Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ἀποτελούσαμε μεθόριο τῶν δύο νο
οτροπιῶν καὶ τρόπων ζωῆς. Γι’ αὐτὸ ἡ Δύση μᾶς κατηγοροῦσε ὅτι εἴμα
στε πιὸ πολὺ φίλοι τῶν μουσουλμάνων, παρὰ δικοί τους. Θὰ ἔπρεπε τώρα,
ὕστερα ἀπὸ τόσους αἰῶνες καὶ τόση ἐπώδυνα ἀποκτημένη πεῖρα, νὰ ἔχουμε
τὴν ἀπαραίτητη κατανόηση, ὥστε νὰ γίνουμε γέφυρα ποὺ θὰ ἑνώσει τὰ δυὸ
ἀντίθετα ἄκρα τοῦ πλανήτη καὶ νὰ προλάβουμε τὰ δεινά, τὰ ὁποῖα εἶναι
βέβαιο πὼς θὰ ἐπακολουθήσουν.
							
γιὰ σχόλια: ninetta1.blogspot.com

Νινέττα Βολουδάκη

ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ!
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ΠΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥΣ;
ολλὲς ἀναφορὲς ἔχουν γίνει τὰ τελευταῖα χρόνια, σχετικὰ μὲ τὴν καύση τῶν νεκρῶν. Ἔχουν γραφτεῖ κείμενα, ἔχουν γίνει συνεντεύξεις καὶ
γενικὰ ἔχει γίνει πολὺς ντόρος γιὰ ἕνα θέμα τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἔπρεπε κἄν νὰ
ἀπασχολεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας. Δὲν θὰ ἀσχολιόμουν λοιπόν, καθόλου
μὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ἀλλὰ τὴν ἀφορμή μοῦ ἔδωσε ἕνα βίντεο ποὺ εἶδα πρόσφατα, τὸ ὁποῖο δείχνει πῶς ἀκριβῶς γίνεται ἡ ὅλη διαδικασία τῆς καύσης καὶ σὲ
αὐτὸ καὶ μόνον θὰ ἐπικεντρωθῶ. Συγχωρέστε με ἐὰν θὰ σᾶς ἀνατριχιάσω ἢ
θλίψω ἢ στενοχωρήσω, ὅμως δὲν θὰ ἀναφέρω τίποτε περισσότερο ἀπὸ αὐτὰ
ποὺ εἶδα.
Στὸ ἐν λόγῳ βίντεο, ἀρχικὰ ἡ σορὸς τοῦ νεκροῦ μεταφέρεται μὲ ἕνα
σιδερένιο καροτσάκι, σὲ ἕναν χῶρο ποὺ θυμίζει ὑπόγειο ἐργοστασίου, καὶ
παίρνει θέση δίπλα σὲ ἀρκετὲς ἄλλες σορούς, περιμένοντας ὑπομονετικὰ τὴν
σειρά της γιὰ νὰ καεῖ. Ἐν τῷ μεταξύ, βλέπουμε ὅλα τὰ σώματα τῶν νεκρῶν νὰ
εἶναι τυλιγμένα μὲ φαρδιὲς διαφανεῖς ταινίες καὶ σφιχτοδεμένα, λὲς καὶ εἶναι
μούμιες συσκευασμένες μὲ νάϋλον. Μέσα στὸν μουντὸ καὶ κρύο αὐτὸ χῶρο,
οἱ δύο ἐργαζόμενοι (Πακιστανικῆς ἢ ἄλλης παρόμοιας ἀσιατικῆς καταγωγῆς,
ἀγνώστου θρησκείας καὶ πεποιθήσεων περὶ ταφῆς ἢ μεταχειρίσεως νεκρῶν)
τοποθετοῦν τὴν σορό, τῆς ὁποίας ἔχει ἔρθει ἡ σειρὰ νὰ καεῖ, σὲ ἕνα χαρτοκιβώτιο, τὴν κλείνουν μὲ ταινίες καὶ πάλι μὲ τὸ καροτσάκι τὴν φέρνουν μπροστά σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τρεῖς φούρνους ποὺ ὑπάρχουν στὸν χῶρο αὐτό.
Καθὼς ἀνοίγει ἡ μικρή, μεταλλικὴ (συρόμενη πρὸς τὰ ἐπάνω) πόρτα,
προβάλλουν τὰ μεγάλα φλόγιστρα ποὺ ἀκατάπαυστα δουλεύουν, βγάζοντας
μακριὲς φλόγες, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες γλιστράει καὶ μπαίνει ἡ χαρτοσυσκευασμένη σορὸς τοῦ νεκροῦ. Ἐκεῖ, μέσα στὸν πυρακτωμένο αὐτὸν χῶρο (μπορεῖ νὰ φτάσει καὶ τοὺς 10000 C) μένει ὅσες ὧρες χρειάζεται γιὰ νὰ καοῦν τὰ
σαρκικὰ μέρη τοῦ σώματος, τὰ ὁποῖα ἡ ὑψηλὴ θερμοκρασία τὰ ἐξαϋλώνει, τὰ
κάνει καπνὸ καὶ φεύγουν ἀπὸ τὶς καμινάδες τοῦ εἰδικοῦ αὐτοῦ ‘ἐργοστασίου’.
Ἔπειτα, ἀφοῦ σβήσουν τὰ φλόγιστρα, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους ἀνοίγει
τὴν πόρτα καὶ μὲ ἕνα μακρὺ σιδερένιο ἐργαλεῖο (κάτι σὰν τσουγκράνα), ἀρχίζει νὰ χτυπάει τὰ πυρωμένα ὀστᾶ (κρανίο, λαγόνια, μηριαῖα, πλευρά, κ.ἄ.)
ποὺ τὰ καημένα κατάφεραν, σὲ πεῖσμα τῆς φοβερῆς φλόγας ποὺ τὰ ἔκαιγε γιὰ
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τόσες ὧρες, νὰ ἐπιζήσουν.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, λοιπόν, ὁ ἐργάτης σπάζει τὰ ὀστᾶ (κάποια χτυπάει
μὲ πεῖσμα διότι εἶναι πιὸ σκληρὰ ἀπὸ ὅσο θὰ ἔπρεπε) καὶ στὴ συνέχεια μὲ ἕνα
ἄλλο ἐργαλεῖο, σαρώνει ὅλα τὰ ἀποκαΐδια, ποὺ ἔχουν μείνει μέσα στὸν μικρὸ
αὐτὸν θάλαμο, πρὸς τὰ ἔξω. Ἐκεῖ ὑπάρχει μία μακρόστενη τρύπα μέσα στὴν
ὁποία πέφτουν, ὅλα ὅσα σέρνει ἡ μακάβρια αὐτὴ σκούπα, ἡ ὁποία βέβαια
παίρνει μαζί της κι ἀνακατεύει καὶ τὴν σκόνη τῶν προηγουμένων νεκρῶν,
ποὺ εἶχαν τὴν τιμὴ νὰ καοῦν μέσα στὸν θάλαμο αὐτὸ τὶς προηγούμενες ὧρες
καὶ μέρες. Ὅλα αὐτὰ μέσῳ τῆς ὀπῆς, καταλήγουν σὲ ἕνα μεταλλικὸ σκεῦος
(κάτι σὰν κατσαρόλα) καὶ ἔτσι πλέον τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ, ἔχει μετατραπεῖ σὲ
στάχτη, σκόνη καὶ κομμάτια ὀστῶν.
Ἴσως νὰ νομίζει κανεὶς ὅτι ὅλα τελείωσαν ἐδῶ. Λάθος! Τὸ σκεῦος τώρα
αὐτό, τὸ παίρνει ὁ ἴδιος ἐργάτης καὶ τὸ πάει σὲ ἕνα … μίξερ!!!Ναί, καλὰ διαβάσατε! Ἐπειδὴ τὰ κόκκαλα, ναὶ μὲν ἔχουν σπάσει, ἀλλὰ ὑπάρχουν κομμάτια
ἀρκετὰ μεγάλα, χωρὶς νὰ ἔχουν γίνει ὅλα σκόνη, τὴν μακάβρια αὐτὴ δουλειὰ
τὴν ἀναλαμβάνει ἕνα μίξερ. Βλέπουμε τὸν μεταφορέα νὰ ἀδειάζει τὴν κατσαρόλα σὲ ἕνα ἄλλο μεταλλικὸ σκεῦος, νὰ σηκώνει ἕναν διακόπτη καὶ ἀμέσως
τὰ πτερύγια ἀρχίζουν νὰ γυρίζουν μὲ μεγάλη ταχύτητα, θρυμματίζοντας πλέον καὶ τὸ πιὸ μικρὸ κομματάκι τῶν δόλιων ὀστῶν, τὰ ὁποῖα εἶχαν καταφέρει
νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ τὴν τσουγκράνα.
Τώρα πιὰ ὅλα τελείωσαν. Τώρα δὲν ὑπάρχει τίποτε ποὺ νὰ θυμίζει τὸν
νεκρὸ ἀφοῦ ὁ μισὸς ἐξαϋλώθηκε κι ἔφυγε ἀπὸ τὴν καμινάδα καὶ ὅ,τι τοῦ ἀπέμεινε, τὸ ἔκαναν (χτυπῶντας το στὸ μίξερ) σκόνη. Καὶ θὰ πεῖ τώρα κάποιος
«ἐντάξει, πέρασε ὅ,τι πέρασε, μὰ τώρα πιὰ ἡσύχασε ὁ ἔρημος». Μᾶλλον πέφτει ἔξω καὶ ἐδῶ. Τὶς περισσότερες φορές, ἡ σκόνη ἡ ὁποία ἔχει μέσα της καὶ
σκόνη ἄλλων νεκρῶν (ὅλοι μιὰ οἰκογένεια εἴμαστε), καταλήγει σκορπισμένη
σὲ κάποιο βουνὸ ἢ κάποια θάλασσα ἢ σὲ κάποιο κῆπο, ὅπου θὰ ἔχει τὴν τιμὴ
νὰ τὴν ποδοπατοῦν ὅλοι ὅσοι θὰ περνοῦν ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ μέρη.
Πραγματικά, πρέπει κανεὶς νὰ μισεῖ πάρα πολύ τὸ σῶμα του γιὰ νὰ τὸ
ὑποβάλλει σὲ μία τόσο σκληρὴ καὶ φρικαλέα τιμωρία. Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω, πῶς γίνεται ἕνας ἄνθρωπος ὅσο ζεῖ νὰ προσέχει τί τρώει, νὰ φροντίζει
τὸ σῶμα του, νὰ τὸ γυμνάζει, νὰ εἶναι ὑπερήφανος γι’ αὐτὸ καὶ μόλις δὲν τὸ
χρειάζεται ἄλλο νὰ τὸ καταδικάζει σὲ μιὰ τέτοια βίαιη ἐξαφάνιση.
Ὅλο αὐτὸ ποὺ περιγράψαμε πιὸ πάνω, ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση; Ἔχει καμμία σχέση μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ λαμβάνουν χώρα μέσα
στὴν ἐκκλησία μας καὶ μετὰ στὸ κοιμητήριο; Ἐδῶ κι ἑκατοντάδες χρόνια στὴν
πατρίδα μας, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπός μας θὰ κλείσει τὰ μάτια του,
τὸ ἄψυχο σῶμα του δέχεται τὶς στοργικὲς φροντίδες τῶν στενῶν συγγενῶν
του. Θὰ τὸ πλύνουν, θὰ τὸ ντύσουν, θὰ τὸ περιποιηθοῦν, θὰ τὸ θρηνήσουν,
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θὰ τὸ ξενυχτήσουν στὸ σπίτι του διαβάζοντας ἀπὸ πάνω του τὸ Ψαλτῆρι ὅλη
τὴ νύχτα, ὁ Ἱερέας θὰ ψάλλει ἀπὸ πάνω του Τρισάγιο καὶ ἔπειτα ὅπου καὶ νὰ
πάει τὸ σῶμα, θὰ συνοδεύεται ἀπὸ προσευχὲς Ἱερέων καὶ συγγενῶν. Ἀκόμα
καὶ μέχρι τὴν ὕστατη ἐκείνη ὥρα τῆς ταφῆς, θὰ εἶναι ὅλοι ἀπὸ πάνω του μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν Ἱερέα, ὁ ὁποῖος δὲν σταματᾶ νὰ προσεύχεται αἰτούμενος τὴν
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς ἀλλὰ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀποσύνθεση
τοῦ ὑλικοῦ σώματος, τὸ ὁποῖο ὑπηρέτησε τόσα χρόνια τὴν ψυχὴ τοῦ κεκοιμημένου καὶ μέσῳ αὐτοῦ γνωρίσαμε ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι τὴν ψυχή του.
Καὶ ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς ἐκταφῆς, οἱ στενοὶ συγγενεῖς, πάλι μαζὶ μὲ
τὸν Ἱερέα, πηγαίνουν, ὄχι μὲ τσάπες καὶ σφυριὰ νὰ λιανίσουν τὰ κόκκαλα
τοῦ ἀγαπημένου τους (δὲν διανοεῖται νὰ ἀφήσει κανεὶς νὰ πειραχθεῖ καὶ τὸ
παραμικρὸ ὀστοῦν), ἀλλὰ μὲ καθαρὸ σεντόνι ἢ μαξιλαροθήκη καὶ κρασί, γιὰ
νὰ πλύνουν τὰ ὀστᾶ, νὰ τὰ διαβάσει ὁ Ἱερέας καὶ ἀφοῦ τυλιχτοῦν στὸ καθαρὸ
σεντόνι, ποὺ ἔχει ἐπάνω του κεντημένο μὲ κόκκινη κλωστὴ τὸν Σταυρό, νὰ
τὰ τοποθετήσουν μὲ προσοχὴ κι εὐλάβεια μέσα στὴν λειψανοθήκη, πρὸς αἰωνία πλέον ἀνάπαυση τῶν ὀστῶν ποὺ ἀπέμειναν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑπηρετοῦσαν ὅσο ἐκεῖνος ζοῦσε.
Πέραν, λοιπόν, τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ καθενός, ἄλλο ἡ
βίαιη διάλυση κι ἄλλο ἡ φυσικὴ ἀποσύνθεση. Καί, ἄλλωστε, γιὰ ἐμᾶς τοὺς
χριστιανούς ἡ ταφὴ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἐντολὴ καὶ ὁδηγία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ
ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ τύχη τοῦ νεκροῦ σώματος. «Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσει»!
						
Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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150 Tεύχη Ἐνοριακῆς Εὐλογίας
ρὶν ἀπὸ περίπου 12 χρόνια, τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2002, στὴν ἐνορία
μας, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων, «μιὰ νέα ἐπικοινωνία
ἄρχισε»! Ἕνα μικρὸ τευχάκι περιοδικοῦ, μὲ τὸν πρωτότυπο καὶ πολυσήμαντο
τίτλο «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», μόλις 8 σελίδων, κυκλοφόρησε μὲ σκοπὸ
τὴν ἐπικοινωνία τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ παιδιά της, ὅπως ἔγραφε στὸ πρῶτο
ἄρθρο!
Σήμερα τὸ περιοδικὸ αὐτὸ γιορτάζει τὴ συμπλήρωση 150 τευχῶν
πνευματικῆς τροφῆς καὶ πηγῆς σκέψεως καὶ προβληματισμοῦ!
Σήμερα οἱ σελίδες του ἔχουν ὑπέρ-πολλαπλασιαστεῖ, ἔχει φύγει ἀπὸ
τὰ στενὰ ὅρια τῆς ἐνορίας καὶ ἔχει ταξιδέψει σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ
καὶ στὸ ἐξωτερικό, γεμίζοντας χαρὰ καὶ ἐλπίδα ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες!
Ἕνα περιοδικὸ ποὺ ἀπὸ τὸ πρῶτο τεῦχος ξεχώρισε καὶ ἀπέδειξε ὅτι δὲν
ἀποτελεῖ ἄλλο ἕνα κοινὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔντυπο στὰ τόσα ποὺ κυκλοφοροῦν.
Ἀπὸ τὸ πρῶτο τεῦχος ἔδειξε τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν
τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔντυπα. Δὲ δίστασε οὔτε γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ ὑψώσει τὴν
δυνατὴ φωνή του καὶ νὰ ἐκφράσει μὲ παρρησία καὶ θεολογικὴ τεκμηρίωση
τὸ πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται τὰ καίρια προβλήματα τῆς Πατρίδος
μας καὶ πῶς πρέπει νὰ σκέφτεται ὁ σύγχρονος ὀρθόδοξος Ἕλληνας. Ἕνα
περιοδικὸ πολύτιμος ὁδηγὸς γιὰ νέους καὶ μεγαλυτέρους. Ἕνα περιοδικὸ
ἐλεύθερο καὶ ἀδέσμευτο γιὰ νὰ προβληματίζει καὶ νὰ δίνει κάθε μῆνα σὲ
ὅλους μας τροφὴ γιὰ σκέψη καὶ πνευματικὴ προκοπή.
Ἐμεῖς οἱ συνεργάτες του αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερη εὐλογία γι’αὐτὴ τὴν
συνεργασία καὶ μεγάλη τιμὴ γιὰ τὴν φιλοξενία τῶν δικῶν μας σκέψεων στὴν
πλούσια θεματολογία του.
Ἡ συνεργασία μας μὲ τὸ περιοδικὸ ἀπετέλεσε μεγάλο σχολεῖο, τόσο
γιατί μᾶς ἔμαθε νὰ διατυπώνουμε σωστὰ τὶς σκέψεις μας, ὅσο καὶ γιατί μᾶς
ἔμαθε νὰ σκεφτόμαστε, νὰ προβληματιζόμαστε, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐλπίζουμε ὅτι
ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἐγκαταλείψει ἀκόμη τὴν Πατρίδα μας.
Μὲ ἀφορμή, λοιπόν, τὴ συμπλήρωση τῶν 150 τευχῶν «Ἐνοριακῆς
Εὐλογίας» θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν βαθειὰ εὐγνωμοσύνη μας,
πρῶτα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ὕστερα πρὸς τὴ σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ, γιὰ ὅλα
αὐτὰ ποὺ μᾶς προσφέρει ἀδιαλείπτως καὶ εὐχόμαστε τὰ τεύχη αὐτὰ νὰ
πολλαπλασιαστοῦν καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀνατρέφουν πνευματικὰ πολλὲς
ἀκόμη γενιές, οἱ ὁποῖες, ὅπως ὁδεύει ἡ κατάσταση στὴν Πατρίδα μας, σὲ
λίγο δὲν θὰ ἔχουν κανένα πνευματικὸ στήριγμα γιὰ νὰ βασιστοῦν καὶ νὰ
προχωρήσουν.
						
Μαρίνα Διαμαντῆ

Π

ΚΥΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΝΑΣ ΑΦΑΝΗΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

Σ

υνηθίσαμε παρασυρόμενοι ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς τῆς ψευτιᾶς, ὅπως ἡ δική μας, νά βλέπουμε σάν ἥρωες καί ἀγωνιστές τά
πρόσωπα πού μᾶς προβάλλουν τά Παγκόσμια Εἰδησεογραφικά Κέντρα, τά ὁποῖα ἔχουν ἀντικαταστήσει τήν Ἀλήθεια μέ τήν σκοπιμότητα καί τήν σπουδαιότητα μέ τήν ἀσημαντότητα. Ἔχει κυριολεκτικά κατακλυσθεῖ ἡ καθημερινή ἐπικαιρότητα ἀπό τήν ἀέναη προβολή
κούφιων, διεστραμμένων καί γελοίων ἀτόμων, ὥστε νά μή μείνη λεπτό
τηλεοπτικοῦ –ἰδίως– χρόνου ἀκάλυπτο γιά τήν προβολή ἀξιῶν καί
ἀξίων.
Γι’ αὐτό, κατά κανόνα, ἀγνοοῦμε πρόσωπα σημαντικά, μέ δράση καί αὐταπάρνηση ἀλλά καί μέ ἀποτελεσματικότητα τέτοια
πού νά ἐπηρεάζεται ἀπό τήν δραστηριότητά
τους αὐτή ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου μας.
Βεβαίως, πολλά εἶναι τά πρόσωπα
ἐκεῖνα πού δέν ἔμειναν στήν ἀφάνεια, ἀλλά
–ἔστω καί μέ καθυστέρηση– παρουσιάσθηκαν κάποια στιγμή μέ τήν φροντίδα αὐτῶν
πού ἀγαποῦν τήν Ἀλήθεια καί δέν ἀναπαύεται ἡ συνείδησή τους ὅσο μένει κρυφός καί
ἄγνωστος ὁ ἀγώνας τῆς ψυχῆς τῶν Ἀδελφῶν
καί Πατέρων τους. Ὡστόσο, οἱ ἄγνωστοι καί
ἀφανεῖς εἶναι ἀσυγκρίτως πολυπληθέστεροι καί σ’ αὐτό εὐθυνόμεθα ὅλοι, ἀφοῦ δέν
πρέπει νά περιμένουμε ἀπό τούς ἄλλους νά μᾶς ἐνημερώνουν, παρουσιάζοντάς μας τούς ἀξιόλογους ἀνθρώπους, ἀλλά πρέπει νά δείχνουμε ἐνδιαφέρον κατά τίς συναναστροφές μας καί νά προσέχουμε
ἰδιαιτέρως αὐτούς πού ξεχωρίζουν σάν προσωπικότητες μέ τό ἦθος,
τήν σεμνότητα καί τήν σοβαρότητά τους, γιατί αὐτοί –κατά κανόνα–
κρύβουν σημαντική προσωπική ἱστορία. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι κρυφοί, δέν ζητοῦν δημοσιότητα καί προβολή, μάλιστα δέ, ἐπιμελῶς τήν
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ἀποφεύγουν. Ἐμεῖς, ὅμως, ἔχουμε χρέος νά τούς φέρουμε στό φῶς,
νά τούς θέσουμε «ἐπί τήν λυχνίαν», ἰδίως στίς σκοτεινές ἡμέρες τῆς
ἐποχῆς μας, πού ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό φῶς ἀνθρώπων ἀξίας, αὐταπαρνήσεως, ἀγῶνος καί θυσιῶν.
Ἕνας τέτοιος κρυμμένος ἀγωνιστής εἶναι καί ὁ γνωστός ἐνορίτης μας, ὁ ἐπί πολλά ἔτη κατά τό παρελθόν διατελέσας Ἐπίτροπος
τοῦ Ναοῦ μας, ἀλλά καί σήμερα εὑρισκόμενος στήν πρώτη γραμμή
τῆς Ἐνοριακῆς προσφορᾶς, ὁ ἀγαπητός καί σεβαστός σέ ὅλους ὅσοι
τόν γνωρίσαμε κ. Κῦρος Πασχάλης!
Κύπριος τήν καταγωγή, ἐκ τῶν πρώτων ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α.,
ἔδωσε ἕνα ἀγῶνα ζωῆς γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου ἀπό τούς
Ἄγγλους καί μετά ἀπό λίγα χρόνια εἰρηνικῆς ζωῆς στήν Πατρίδα του
ἀναγκάσθηκε νά ἐγκαταλείψη τό σπίτι του στήν Ἀμμόχωστο μέ τήν
εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο τό 1973 καί νά εὕρη καταφύγιο
στήν Ἀθήνα, ὅπου καί μένει ὁριστικά μέχρι σήμερα, ἀφοῦ τό σπίτι του
στήν Κύπρο κατοικεῖται πλέον ἀπό τούς Τούρκους κατακτητές!
Ἡ ἱστορία του εἶναι μεγάλη. Μέ δραστηριότητα, ἡ ὁποία ἔθεσε
πολλές φορές σέ κίνδυνο τή ζωή του ἀλλά καί τή ζωή τῆς συζύγου του
Ἀδαμαντίας καί τῶν δύο θυγατέρων τους, Τασούλας καί Ἕλενας.
Ἡ ἀγωνιστική του δραστηριότητα δέν μπορεῖ νά περιγραφῆ
ἐπαρκῶς στήν περιορισμένη ἔκταση ἑνός περιοδικοῦ μέ ποικίλη ὕλη,
ὅπως ἡ δική μας «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ». Ὅμως μπορεῖ νά σκιαγραφηθῆ, καί ἀπό αὐτήν τήν σκιαγράφηση νά ἀποκτήσουν οἱ ἀναγνῶστες
μας εἰκόνα τῆς προσωπικότητος τοῦ χριστιανοῦ καί εὐσεβοῦς πατριώτου κ. Κύρου Πασχάλη.
Νεώτατος, 25 ἐτῶν, ἔγινε οἰκογενειάρχης, ζῶντας μέ εὐσέβεια καί
φόβο Θεοῦ, ἐργαζόμενος στό ἐμπορικό του κατάστημα «ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ».
Μετεῖχε σέ συνάξεις πνευματικῶν κύκλων καί ἀπό τόν συμπνευματισμό αὐτόν, νέων ἀνθρώπων μέ Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, ἀναπτύχθηκε μεταξύ τους ὁ πόθος ἑνός ἀγῶνος γιά τήν ἀπελευθέρωση
τῆς Κύπρου ἀπό τήν Ἀγγλική Κατοχή καί τήν ἕνωσή της μέ τήν Πατρίδα Ἑλλάδα.
Δημιούργησαν τόν Σύλλογο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ», γιά τίς συναθροί
σεις καί συζητήσεις τους σέ θέματα Πίστεως ἀλλά καί προβληματιζό
μενοι ὡς πρός τό τί πρέπει νά πράξουν γιά τήν σκλαβωμένη Κύπρο.
Στόν Σύλλογο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» ἐνέταξαν καί ὁμώνυμη ποδοσφαιρική
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Ὁμάδα, ἡ ὁποία ὑπάρχει ἀκόμη καί ἀγωνίζεται διεθνῶς μέχρι σήμερα.
Οἱ συγκεντρώσεις ἦσαν ἐνθουσιώδεις καί δημιούργησαν θερμό
κλῖμα μεταξύ τῶν νέων καί σύνδεσμο φιλίας καί πατριωτισμοῦ, πού
τούς διαφοροποιοῦσε ἀπό τούς Κυπρίους κομμουνιστάς, τούς ὁποίους ἐνίσχυε ἡ Ἀγγλία γιά νά διατηρῆ διχασμένη τήν Κύπρο –κατά
τό «διαίρει καί βασίλευε»– ὥστε νά ἔχη εὐκολώτερο ἔργο ἡ Ἀγγλική
Κατοχή.
Ἀπό τόν Σύλλογο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» ἔγινε ἡ ἔνταξη τοῦ κ. Κύρου
Πασχάλη στήν Ε.Ο.Κ.Α. μέ ἐντολή νά ὑπακούη στίς ὁδηγίες Τομεάρχου, ὀνόματι Κώστα (τό ἐπίθετό του λησμονημένο).
Γιά περισσότερη ἀσφάλεια ὁ Τομεάρχης αὐτός δέν διέμενε μέ
τήν οἰκογένειά του, ἀλλά κατοικοῦσε στό σπίτι τοῦ κ. Κύρου καί ἀπό
τόσο κοντά τόν καθοδηγοῦσε ὡς πρός τίς ἀποστολές ὅπλων καί πυρομαχικῶν ἢ καί μηνυμάτων πού ἔπρεπε νά διεκπεραιώση.
Τό σπίτι τοῦ κ. Κύρου ἦταν πραγματικό “ὁπλοστάσιο” καί “πυριτιδαποθήκη” ἀλλά ὅλα αὐτά τά ὑλικά ἦσαν κρυμμένα μέ μεγάλη
προσοχή σέ διάφορα σημεῖα τοῦ σπιτιοῦ, ἀκόμη καί στά κούφια μέρη
τοῦ μεταλλικοῦ του συζυγικοῦ κρεβατιοῦ!
Ἀπό φωτοτυπία μιᾶς σελίδος βιβλίου πού βρέθηκε στά χέρια
μας, καί περιέχει πληροφορίες γιά τήν διακίνηση ὅπλων καί πυρομαχικῶν τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνος, καί συγκεκριμένα τῆς σελίδος 807, μέ
τήν κεφαλίδα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» χωρίς ἄλλα προσδιοριστικά τοῦ βιβλίου, διαβάζουμε:
«Στίς 6 Ὀκτωβρίου 1955 ἀπεστάλησαν μέ τόν Κῦρο Πασχάλη
2 βαλίτσες μέ περιεχόμενο 4 ρουκέτες 35, 2 αὐτόματα Thomson,
50 ὡρολογιακές, 20 ἠλεκτρονικούς πυροκροτητές, 8 γεμιστῆρες
Τόμιγκαν, 300 φυσίγγια 0,45, 3 βλήματα ὅλμου, 2 χελῶνες, 10
τεμάχια ΡΕ2»!
Παρ’ ὅτι οἱ μεταφορές τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ ἦσαν ἀρκετές, ποτέ
δέν εἶχε γίνει ὁ κ. Κῦρος ἀντιληπτός ἀπό τίς Περιπόλους τῶν Ἄγγλων.
Κάποια, ὅμως, ἡμέρα, πού δέν συνοδευόταν ἀπό τούς συνεργάτες του
(οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦσαν χρέη «τσιλιαδόρων» καί τόν εἰδοποιοῦσαν ὥστε
νά προφυλάσσεται), μεταφέροντας ἕνα σφραγισμένο γράμμα μέ μήνυμα τῆς Ε.Ο.Κ.Α., βρέθηκε μπροστά ἀπό Ἐγγλέζικη Περίπολο. Ὅλοι
τῆς ὁμάδος τόν προσπέρασαν, ἀλλά, ὁ τελευταῖος στρατιώτης κοντοστάθηκε, γύρισε πίσω και τοῦ ἔκανε ἔλεγχο. Ἐρευνῶντας ἀκόμη καί
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τίς ...φόδρες τῶν ἐνδυμάτων του, βρῆκε τό σημείωμα. Τόν συνέλαβαν
ἀμέσως καί τόν ὁδήγησαν σέ ἕνα εἶδος Κρατητηρίου, ὅπου καί ἔγινε
ἡ Ἀνάκρισή του.
Ἐπειδή δέν ἀπεκάλυπτε τήν προέλευση τοῦ σημειώματος, τόν
ὁδήγησαν σέ ἕνα λουτρό, ὅπου ἐκεῖ, ἀφοῦ τοῦ κάλυψαν τό κεφάλι
μέ μιά πετσέτα, τοῦ ἔριχναν νερό μέ ὁρμή ἐπάνω στό κεφάλι του. Τό
βασανιστήριο αὐτό τοῦ δημιουργοῦσε ἀφόρητους πόνους στό κεφάλι
καί ἀσφυξία, ἀφοῦ ἡ μουσκεμένη πετσέτα τοῦ σφράγιζε τήν ἀναπνοή!
Ὅταν, δέν μποροῦσε πλέον νά κρατηθῆ ὄρθιος ἀπό τήν ἐξάντληση,
τόν ἔκλειναν στό κελλί τοῦ Κρατητηρίου χωρίς νερό. Αὐτό συνεχιζόταν καθημερινά ἐπί ὀκτώ
ἡμέρες!
Στό μεσοδιάστημα τῶν
8 ἡμερῶν τοῦ παρουσιάσθηκε
βοήθεια στό πρόσωπο ἑνός...
Τούρκου, πού ὑπηρετοῦσε στά
Κρατητήρια. Ἐπρόκειτο γιά
κάποιον γνωστό του Τοῦρκο,
μέ τόν ὁποῖο εἶχε φιλικές σχέσεις καί ὅταν αὐτός τόν εἶδε
σέ αὐτήν τήν ἡμιθανῆ κατάσταση τόν ρώτησε τί θά ἤθελε
καί πῶς θά μποροῦσε νά τόν
βοηθήση. Ὁ κ. Κῦρος μέ ὅση
δύναμη φωνῆς διέθετε, τοῦ
εἶπε: «νερό»! Ἔσπευσε, τότε,
αὐτός καί μέ κίνδυνο νά γίνη
ἀντιληπτός καί νά ἔχη ὀδυνηρές προσωπικές καί οἰκογενειακές κυρώσεις, ἔφερνε σέ
ἀρκετές δόσεις νερό στόν ἐξαντλημένον αἰχμάλωτον, ὁ ὁποῖος καί τό ρουφοῦσε, ὅπως ρουφάει τό
νερό τό ξερό σφουγγάρι, μέσα σέ δευτερόλεπτα!
Μετά τήν παρέλευση τῶν 8 μαρτυρικῶν ἡμερῶν, ὁ κ. Κῦρος Πασχάλης ὁδηγήθηκε χωρίς δίκη στίς φυλακές, ὅπου, ἀφοῦ τόν φωτογράφισαν καί τόν ἀρίθμησαν μέ τόν ἀριθμό 1493 –ὅπως φαίνεται στή
φωτογραφία– τόν κράτησαν σέ ἀπόλυτο περιορισμό ἐπί ὀκτώ ὁλόΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κληρους μῆνες, μακρυά ἀπό τήν οἰκογένειά του, ἡ ὁποία εἶχε μείνει μόνο στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἐντύπωση προξενεῖ τό μειδίαμά του
κρατῶντας τήν πινακίδα τοῦ αἰχμαλώτου μέ πατριωτικό καμάρι, σάν
νά φωτογραφίζεται γιά κάποιο
πολύ χαρμόσυνο γεγονός!
Ἡ πορεία τοῦ ἀγωνιστοῦ
κ. Κύρου Πασχάλη σημάδεψε
τόν ἀπελευθερωτικό καί πατριωτικό ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α.
καί μαζί μέ τό πλῆθος τῶν
Κυπρίων ἀγωνιστῶν ἐπέτυχαν
τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Ἀγγλικό ζυγό
μέ πολλές ἀγωνιστικές προσπάθειες ἕως τό 1959.
Μετά ἀπό 19 χρόνια εἰρήνης ἄρχισε πάλι ὁ πόλεμος.
Ἔγινε ἡ κατάληψη τῆς μισῆς
Κύπρου ἀπό τούς Τούρκους
εἰσβολεῖς, καί τότε δέχθηκε
ὁ Κῦρος Πασχάλης τό μεγαλύτερο πλῆγμα, ἀφοῦ ἐκτός
τῆς κατοχῆς τῆς Ἀμμοχώστου,
ἔχασε ὁριστικά τό σπίτι του, τά οἰκογενειακά του κειμήλια, τό κατάστημά του καί ὅλα του τά ὑπάρχοντα καί ἦλθε πρόσφυγας στήν Ἑλλάδα, νά ξαναρχίση τήν ζωή του ἀπό τό μηδέν.
Μαρτυρική πορεία γιά ἐκεῖνον καί τήν καλή του οἰκογένεια,
τιμή καί χαρά γιά μᾶς, πού τούς γνωρίσαμε καί διδαχθήκαμε ἀπό τήν
φιλοπατρία, τήν καρτερία καί τήν ἀκλόνητη Πίστη καί εὐσέβειά τους,
παρά τίς πολλές καί δυνατές τους δοκιμασίες.
Μικρή ἀνταπόδοση καί ἔνδειξη τῆς πολλῆς καί ἐγκάρδιας ἀγάπης μας, τό παρόν δημοσίευμα, μέ τήν εὐχή νά ζήσουν χρόνια πολλά
ἀκόμη καί νά διδάσκουν τήν πνευματική ἀγωνιστικότητα!
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π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

ΜΑ, ΠΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ;
Προλογικό τοῦ ἄρθρου Σημείωμα τοῦ Περιοδικοῦ μας:
Εἶναι γνωστός στούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας ὁ πνευματικός
ἀγωνιστής κ. Νῖκος Τσιρώνης ἀπό τήν τακτική του συνεργασία ἐδῶ καί
χρόνια. Εἶναι, ὅμως, γνωστός καί σέ ὁλόκληρον τόν πνευματικό κόσμο τῆς
Πατρίδος μας, ἀφοῦ ἀρθρογραφεῖ σέ πολλά ἔντυπα καί ἀποστέλλει Σχόλιά
του σέ ὅλες σχεδόν τίς ἐφημερίδες γιά θέματα ἐκκλησιαστικά, θεολογικά,
κοινωνικά καί πολιτικά.
Τά γραπτά του χαρακτηρίζει τό ἦθος καί ἡ νηφαλιότητα ἀλλά καί τό
θάρρος καί ἡ εὐθυκρισία. Δέν κομματίζεται ἀλλά μετέχει ἐνεργῶς στά πολιτικά πράγματα τοῦ ἁγιασμένου Τόπου μας, γιατί συμμερίζεται τή θεώρηση
τοῦ περιοδικοῦ μας ὅτι ἡ Πολιτική εἶναι Ποιμαντική καί ἐντάσσεται στήν
Ἐκκλησία –ὅπως ἐξ ἄλλου ὅλες οἱ πτυχές τῆς ἐπιγείου ζωῆς τῶν ἀνθρώπων– χωρίς νά ἀσκεῖται, βεβαίως, ἀπό τούς Κληρικούς ἀλλά μόνο νά ἐποπτεύεται καί νά Χριστοκαθοδηγεῖται.
Προτάσσουμε αὐτόν τόν διευκρινηστικό πρόλογο γιά νά κατανοηθῆ
ἀπολύτως ὁ σκοπός τοῦ ἀρθρογράφου τοῦ κειμένου πού ἀκολουθεῖ, ἀλλά
καί νά ἐπισημανθῆ γιά ἄλλη μιά φορά ὅτι ἡ εὐκολία στήν ἁμαρτία, πού χαρακτηρίζει τήν ἐποχή μας, σάν συνέπεια τῆς ἀπομακρύνσεώς μας ἀπό τήν
Πίστη καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή μας, ταλανίζει τήν ἁγιοτόκο Ἑλλάδα μας ἐπί
σειρά ἐτῶν χωρίς προβλεπόμενο τέλος.
Ἡ ἀπαρίθμηση ἀπό τόν ἀρθρογράφο κ. Ν. Τσιρώνη τῶν πολιτικῶν
πνευματικῶν ἁμαρτημάτων πού ὁδήγησαν τήν Πατρίδα μας σέ πτώχευση,
μᾶς καθιστοῦν προφανές ὅτι ἡ Χώρα μας εἶναι ἀδύνατον νά ἀνακάμψη καί
νά ἀποφύγη τήν χρεωκοπία χωρίς τήν εἰλικρινῆ μετάνοια καί τήν Χριστιανική Πολιτική τῶν πολιτικῶν μας ἀρχόντων, τήν ὁποία μποροῦμε νά ἐλπίζουμε μόνο ἄν ἐνεργοποιηθοῦν οἱ πιστοί ἐκκλησιαζομένοι ἄνθρωποι καί
ἀναλάβουν τά πολιτειακά ἀξιώματα.
							
«Ἐνορ. Εὐλογία»
πατρίδα μας ἔχει πτωχεύσει. Ἂς ἀφήσουμε τά χρέη Ὀργανισμῶν Τοπικῆς
Αὐτοδιοικήσεως, Δ.Ε.Κ.Ο., πολιτικῶν κομμάτων πρὸς Τράπεζες καί τά δάνεια τοῦ κράτους ἀπό ἐπενδυτές ἐσωτερικοῦ, τίς ὀφειλές τοῦ Δημοσίου πρός
προμηθευτές του, ἐργολάβους κ.λ.π. – ὁ κυρίαρχος λαός δέν γνωρίζει τό ἀκρι-
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βές ποσόν!– καί ἂς περιοριστοῦμε στό δημόσιο χρέος πρός τό ἐξωτερικό. Αὐτό
ἀνέρχεται στό ποσό τῶν 327 δισ. εὐρώ. Οἱ κυβερνῶντες μᾶς εἶπαν ὅτι ἀπέτρεψαν τήν χρεωκοπία τῆς χώρας. Τό δημόσιο ἐξωτερικό χρέος τῆς πατρίδας μας
αὐξάνει ἀντί νά μειώνεται. Γιά νά πληρώνουμε τοκοχρεωλύσια (δόση καί τόκο)
συνάπτουμε νέα δάνεια. Κατά τά λεγόμενά τους, ὄχι κατά τήν γνώμη τους, γιατί
οὔτε οἱ ἴδιοι δέν τό πιστεύουν, δέν ἔχουμε χρεωκοπήσει! Ὅταν ἕνα ἄτομο, μιά
ἐπιχείρηση, ἕνας ὀργανισμός, ἕνα κράτος ἀδυνατεῖ νά ἐξοφλήσει τό δάνειο πού
ἔχει πάρει, δέν χρεωκοπεῖ;
Τό 2002 τό ἐξωτερικό δημόσιο χρέος ἦταν 160 δισ. εὐρώ. Μέ τά κρατικά
ἐλλείμματα στή δεκαετία 2003–2012 ἔφθασε στά 344 δισ. εὐρώ. Μετά τό «κούρεμα» τοῦ Μαρτίου 2012 μειώθηκε σέ 241 δισ. εὐρώ. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι μέ τό «κούρεμα» αὐτό ζημιώθηκαν φυσικά καί νομικά, πρόσωπα πού εἶχαν ἐπενδύσει σέ
κρατικά ὁμόλογα. Τό 2013 τό ἐξωτερικό δημόσιο χρέος ἀνῆλθε σέ 309 δισ. εὐρώ.
(Πηγή ἐφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2-6-13 σ. 2). Κατά τόν καθηγητή τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιο Βάμβουκα τόν Δεκέμβριο τοῦ 2013
τό χρέος τῆς κεντρικῆς Διοικήσεως ἦταν 326 δισ. εὐρώ ἐφημερίδα Kontranews
4-2-14). Τό «Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὑποστήριζε ὅτι τό 2014 τό χρέος τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης θά διαμορφωθεῖ σέ 325,2 δισ. (ἐφημερίδα Kontranews 2712-14). Στήν ἴδια ἐφημερίδα ὁ καθηγητής κ. Γεώργιος Βάμβουκας ἐκτιμοῦσε τό
χρέος τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης σέ 480 δισ. Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2015 «τό δημόσιο χρέος τῆς χώρας μας θά φτάσει τά 346,1 δισ. εὐρώ» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 22-12-14).
Ἂς ἰδοῦμε τώρα πῶς ἐπτωχεύσαμε.
«Στό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ἐντόπισε 56 περιπτώσεις στίς ὁποῖες διατέθηκε συνολικό ποσόν 1,8 δισ. δρχ
γιά ... πληρωμή διαφόρων προμηθειῶν «χωρίς νά συντρέχει ἐπείγουσα ὑπηρεσιακή ἀνάγκη», ἀλλά οὔτε καί ἦταν ἀπαραίτητες αὐτές οἱ προμήθειες. Τό ὑπουργεῖο
Ὑγείας σέ μία περίπτωση πλήρωσε 17 ἑκατ. δρχ σέ φαρμακεῖο πού λειτουργοῦσε
... χωρίς ἄδεια καί σέ μία ἄλλη διέθεσε 2 ἑκατ. δρχ. σέ συνδικαλιστική ὀργάνωση
γιά τήν διοργάνωση ἡμερίδας παρ’ ὅτι δέν προβλέπεται ἀπό τόν νόμο. Τό Γενικό Νοσοκομεῖο Δυτικῆς Ἀττικῆς συνελήφθη νά ἔχει καταβάλει 3,3 ἑκατ. δρχ. σέ
ὑπάλληλο γιά ὑπηρεσία πού δῆθεν προσέφερε σέ περίοδο ὅπου ... εἶχε τεθεῖ σέ
διαθεσιμότητα. Τό “Δημοκρίτειο” πλήρωσε ἕναν διευθυντή ἐπί 35 ἡμέρες... μετά
τήν ἀποχώρησή του ἀπό τήν ὑπηρεσία λόγῳ συνταξιοδοτήσεως. Στόν «Εὐαγγελισμό» πῆγαν νά πληρώσουν φάρμακα πού εἶχαν ἤδη πληρωθεῖ καί στό ΚΑΤ
πλήρωναν προμηθευτή μέ τιμολόγια πού δέν εἶχαν θεωρηθεῖ ἀπό τήν ἐφορία. Τό
ΤΕΒΕ ἔδωσε 720.000 δρχ. στόν σύλλογο τῶν ὑπαλλήλων του «προκειμένου νά
καλυφθεῖ μέρος τῶν ἐξόδων τῆς ἐκδρομῆς τους στό Λονδίνο». Τό ΙΚΑ διέθεσε
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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1 δισ. δρχ. γιά πρίμ παραγωγικότητας σέ ὑπαλλήλους, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονταν καί ὁρισμένοι πού ... εἶχαν ἀποσπασθεῖ σέ ἄλλες ὑπηρεσίες» (ἐφημ.
ΤΟ ΒΗΜΑ 28-4-1996 σ. Α50).
«Κακοδιαχείριση καί σπατάλες στά Α.Ε.Ι. Τά ἴδια καί χειρότερα στά ΤΕΙ
(ἐφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ 19-5-1996 σ. Α 47).
« Ἡ ἴδια ἡ σημερινή κυβέρνηση ἔχει παραδεχθεῖ ὅτι οἱ δαπάνες τοῦ Δημοσίου, ὄχι μόνο δέν εἶναι ἀνελαστικές ὅπως διατείνονται ὁρισμένα στελέχη τοῦ
ΠΑΣΟΚ, ἀλλ’ ἀντιθέτως εἶναι σκοπίμως καί ἀπαραδέκτως διογκωμένες. Π.χ.
λειτουργοῦν περίπου 2000 Ν.Π.Δ.Δ. ἐπιδοτούμενα ἀπό τόν προϋπολογισμό, τά
περισσότερα τῶν ὁποίων εἴτε πρέπει νά καταργηθοῦν ὡς ἄχρηστα καί ἐπιζήμια,
εἴτε προσφέρονται γιά συγχώνευση ... Διότι εἶναι γνωστό ὅτι στά 2000 Ν.Π.Δ.Δ.
ἔχουν διορισθεῖ, μέ πλουσιοπάροχες ἀποδοχές, περί τά 10.000 κομματικά στελέχη, τά ὁποῖα, ὡς κατά κανόνα ἀνεπάγγελτα ...» (ἐφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2-61996 κύριον ἄρθρο).
«Τό μεγάλο φαγοπότι μέ τά ἐξοπλιστικά προγράμματα. Ὁ βουλευτής τῆς
Ν.Δ. Σπήλιος Σπηλιοτόπουλος κατάγγελλει ἀπευθείας ἀνάθεση ἐξοπλιστικοῦ
προγράμματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μέ ἀπαράδεκτα ὑψηλό κόστος» (ἐφημ.
Η ΒΡΑΔΙΝΗ 3-12-2002 σ. 8)
«Πλήρωσε στό ἀκέραιο ὁμόλογο πού εἶχε ἀγοραστεῖ σχεδόν τζάμπα ὅταν
ξέσπασε ἡ κρίση στήν Ἑλλάδα. 435.000.000 ἐχάρισε ὁ Παπαδῆμος στόν διεθνή
κερδοσκόπο Κένεθ Ντάρτ. Οἱ ὑπουργοί Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρω-ζώνης ἦταν κατηγορηματικά ἀντίθετοι μέ τήν πληρωμή τοῦ ὁμολόγου. Ὁ ἴδιος τζογαδόρος εἶχε
ἀγοράσει ὁμόλογα Ἀργεντινῆς καί τά ἀμερικανικά δικαστήρια ἀποφάσισαν νά
μήν πληρωθοῦν» (Kontranews 21-5-12)
«Τί καταγράφει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Οἱ 835 τῆς λίστας. Μέ εἰσόδημα
25.099,50 εὐρώ ἔβγαλε ἔξω 52.133.146,94 εὐρώ, ἄλλος μέ 5.583,98 εὐρώ ἔβγαλε 19.746.270,84 εὐρώ, ἄλλος μέ 0 εἰσόδημα ἔβγαλε 9.700.000 εὐρώ! Δέν εἶναι
μόνο ἡ περιβόητη «Λίστα Λαγκάρντ» πού δύο χρόνια τήν εἶχαν θάψει καί τελικά ... ἀνακαλύφθηκε ὅτι τήν εἶχε στό προσωπικό του γραφεῖο ὁ πρόεδρος τοῦ
ΠΑΣΟΚ κ. Εὐάγγ. Βενιζέλος, ὡς πρώην ὑπουργός Οἰκονομικῶν. Εἶναι κι ἄλλες,
ἀρκετές λίστες μέ φοροφυγάδες πού ἔβγαζαν ἔξω τά λεφτά τους καί βρίσκονται
στά συρτάρια ἀναξιοποίητες, παρ’ ὅτι βγάζουν μάτια ...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 7-10-12)
«Κύκλωμα ἐμπόρων «λήστευε» τό κράτος μέσω τῆς ἐπιστροφῆς ΦΠΑ. Τιμολόγια-»μαϊμοῦ» σάν φέιγ-βολάν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
6-4-13).
«Ἀπάτη 4 ἑκατ. εὐρώ στό Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης» (ΕΣΣΤΑ 19-8-13).
«Γερμανίδα εἰσέπραττε τή σύνταξη τῆς νεκρῆς πεθερᾶς της ἀπό τό ΙΚΑ»
(ἐφημ. Η ΕΛΛΑΔΑ αὔριο 20-5-13).
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«Ἀποκαλύφθηκαν 2.628 περιπτώσεις συνταξιούχων. Πλήρωναν σύνταξη
σέ πεθαμένους» (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12-7-2013)!
«Τό κόλπο μέ τόν ΟΓΑ. Ἡ «μηχανή» γιά τήν εἴσπραξη οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων πού εἶχαν στήσει οἱ δύο συλληφθέντες δῆθεν γονεῖς τῆς Μαρίας, δηλώνοντας παιδιά στίς συνολικά τρεῖς οἰκογενειακές μερίδες πού διέθεταν, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι τό πιό συνηθισμένο κόλπο τῶν ἐπιτήδειων εἰς βάρος τοῦ ΟΓΑ,
πού δίνει αὐτά τά ἐπιδόματα. Ἀπό τούς ἐλέγχους πού ἔχουν γίνει ἕως τώρα στόν
ὀργανισμό, σέ τοὐλάχιστον 1.400 αἰτήσεις οἱ δικαιοῦχοι ἐμφανίζονταν «συμπτωματικά» νά ἔχουν κοινό Τραπεζικό λογαριασμό ἢ νά δηλώνουν τό ἴδιο ΑΜΚΑ
(παρά τό ὅτι ὁ ἀριθμός εἶναι ἀτομικός και μοναδικός). Ὅπως διαπιστώθηκε ὁρισμένοι εἴτε δήλωσαν τό ἴδιο παιδί πολλές φορές εἴτε δήλωσαν ὡς δικά τους παιδιά συγγενῶν καί φίλων. Μάλιστα, ἀπό τόν ἔλεγχο προέκυψε πώς τά χρήματα
διεκδικοῦσαν καί ἀσφαλισμένοι, πού μέ βάση τά στοιχεῖα εἶχαν πεθάνει. Σύμφωνα μέ στελέχη τῆς διοίκησης τοῦ ΟΓΑ, ἀπό τίς αἰτήσεις πού ἔχουν ἀπορριφθεῖ οἱ
περισσότερες ἀφοροῦν ὑπέρβαση τῶν εἰσοδηματικῶν κριτηρίων. Μέ βάση τήν
ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων, τό 3525 αὐτῶν τῶν αἰτήσεων ἔχει ὑποβληθεῖ στήν
Ἀττική (καί κυρίως στήν περιοχή Ἀχαρνῶν), τό 12% στή Θεσσαλονίκη καί ἀκολουθοῦν τό Ἡράκλειο καί ἡ Λάρισα» (ΤΑ ΝΕΑ 21-10-2013).
«Στά χέρια τῆς Ἀστυνομίας ἔπεσε μιά 63χρονη γιά ἀπάτη εἰς βάρος τοῦ
ΙΚΑ, καθώς ἐπί τριάντα ὁλόκληρα χρόνια λάμβανε παράνομα σύνταξη χηρείας, παρά τό γεγονός ὅτι λίγα χρόνια μετά τόν θάνατο τοῦ συζύγου της ξαναπαντρεύτηκε» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1-11-2013).
«Οὔτε μία, οὔτε δύο -ἑκατόν ἑβδομήντα ἐννέα περιπτώσεις παράνομης
εἴσπραξης συντάξεων, πού σέ κάποιες περιπτώσεις λαμβάνονταν ἐπί μία 20ετία,
βρῆκαν οἱ «ἀδιάφθοροι» τῆς ΕΛ.ΑΣ. σέ 12 μῆνες ἐρευνῶν. Πῶς μεταφράζεται
αὐτό σέ ἀριθμούς; Σέ ζημιά ὕψους 12.864.730,26 εὐρώ σέ βάρος τοῦ Δημοσίου ...
Συνολικά διερευνήθηκαν 179 περιπτώσεις καταβολῆς μαϊμού συντάξεων σέ ὅλη
τήν Ἑλλάδα. Ἀπό αὐτές ταὐτοποιήθηκαν συνολικά 59 περιπτώσεις στίς ὁποῖες
εἶχαν πρόσβαση στόν Τραπεζικό λογαριασμό τῶν θανόντων συνταξιούχων καί
ἄλλα πρόσωπα. Ἀπό αὐτές οἱ 34 ἦταν στήν Ἀττική, τέσσερις στήν Ἀχαΐα, πέντε
στή Θεσσαλονίκη, 11 στή Λάρισα, τέσσερις στήν Κρήτη καί μία στήν Κέρκυρα...
Οἱ 59 συνδικαιοῦχοι ἀπολογήθηκαν στό πλαίσιο τῆς διενεργούμενης προανάκρισης γιά ἀπάτη κατ’ ἐξακολούθηση, ἐνῶ ταὐτοποιήθηκαν ἀκόμη 43 ἀνάλογες
περιπτώσεις σέ 25 περιφέρειες τῆς χώρας...» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17-4-2014).
«Ἀπάτη ἑκατομμυρίων εὐρώ μέ εἰκονικές κηδεῖες. Ἀλλάζει ὁ τρόπος χορηγήσεως τῶν ἐξόδων κηδείας ἀπό τόν Ο.Γ.Α., μετά τήν διαπίστωση ὅτι γιά περίπου 30 χρόνια καταβάλλονταν ἔξοδα κηδείας, χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἡ προσκόμιση
τῶν νομίμων παραστατικῶν» (ΕΣΤΙΑ 4-6-2014).
«Φοροδιαφεύγουν καί κερδοσκοποῦν ἄγρια. Τά 12 Γερμανικά μεγαθήρια
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πού λεηλατοῦν τήν Ἑλλάδα. DEUTSHE BANK, SIEMENS, KRAUS MΑFΑI,
MANN, BOSCH, BMW, OPEL, MERCEDES BENZ, MIELE, THYSSE KRUPP,
BAYER AG, HDW» (Kontranews 7-9-2014).
«Νέες διώξεις γιά τήν ΕΡΤ ἀπό τήν Εἰσαγγελία Διαφθορᾶς γιά κακουργηματική ἀπιστία. 583.000 εὐρώ ζημία ἀπό ἐπιδόματα πού δόθηκαν ἐπί κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἡ Εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς κ.
Ἑλένη Ράϊκου, ὕστερα ἀπό ἔρευνα πού ἔκαναν οἱ ἐπίκουροι Εἰσαγγελεῖς Ἐγκλημάτων Διαφθορᾶς Πόπη Παπανδρέου καί Ἀντώνης Ἐλευθεριάδης, ἄσκησε δίωξη
γιά κακουργηματική ἀπιστία εἰς βάρος τῶν πρώην προέδρων - διευθυνόντων
συμβούλων τῆς ΕΡΤ Χρήστου Παναγόπουλου καί Ἄγγελου Στάγκου, τοῦ πρώην
οἰκονομικοῦ διευθυντῆ Τάσου Ὑφαντῆ, τοῦ πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς ΕΡΤ WORLD
Νίκου Κούρτη καί ἄλλων δύο στελεχῶν τῆς πρώην ΕΡΤ ...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 5-102014).
«Μία ἀκόμη ὑπόθεση διαφθορᾶς καί κατασπαταλήσεως δημοσίου χρήματος διελεύκανε ἡ Οἰκονομική Ἀστυνομία. Πρόκειται γιά ἕξι ἰατρούς (ἕναν γυναικολόγο, δύο ἀναισθησιολόγους, δύο ὀρθοπεδικούς καί ἕναν παθολόγο) καί
ἕναν διοικητικό διευθυντή τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, οἱ ὁποῖοι ἐπί πλέον κατηγοροῦνται καί γιά ἀδικαιολόγητο πλουτισμό. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἔρευνας διαπιστώθηκε ἀναντιστοιχία μεταξύ τῶν δηλωθέντων εἰσοδημάτων καί τῶν Τραπεζικῶν καταθέσεών τους, ἡ ὁποία ξεπερνᾶ τό ποσό τῶν 2.7 ἑκατ. εὐρώ γιά τό
χρονικό διάστημα 2005-2011.» (ΕΣΤΙΑ 17-12-2014).
«Ἔγκλημα. Πούλησε τζάμπα 20 τόνους χρυσοῦ ὁ Κώστας Σημίτης. Τήν
ἐποχή τοῦ Χρηματιστηρίου τά ξεπούλησε ὅλα μισοτιμῆς ὁ ἀρχιερέας τῆς διαπλοκῆς, γιά νά κονομήσουν οἱ φίλοι του, οἱ ὁποῖοι ἀκόμα καί σήμερα μᾶς κυβερνοῦν. Ἑξαπλασιάστηκε ὕστερα ἀπό λίγο ἡ τιμή του καί θησαύρισαν οἱ Τραπεζίτες» (Kontranews 10-10-14). Ἐπελήφθη Εἰσαγγελέας;
Τί νά προλάβουν νά κάνουν Εἰσαγγελεῖς καί ὄργανα τοῦ ΣΔΟΕ; Καί ὁ
ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Γκίκας Χαρδούβελης ὁμολόγησε ὅτι «μόνον 1400
ἔλεγχοι ἔγιναν σέ 9 μῆνες σέ ἐπιχειρήσεις, πρόσωπα μεγάλου πλούτου, ἐμβάσματα καί offshore!... οἱ ἀνέλεγκτες ὑποθέσεις ἐμβασμάτων ἀνέρχονται σέ 24.710, οἱ
offshore σέ 6.236 καί ἡ λίστα Λαγκάρντ ἔχει 2062 ὀνόματα» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12-102014).
Δράστες: ἀγρότες, συνταξιοῦχοι, ἔμποροι, ἐπιχειρηματίες, συνδικαλιστές,
ἐπιστήμονες, δημόσιοι λειτουργοί, πολιτικοί.
Πρέπει νά συνεχίσουμε τήν ἔρευνα.
							
							

Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος
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Ποτὲ δὲν θὰ πρέπει νὰ λὲς ὅτι σὲ ἔχει ξεχάσει
ἢ ὅτι σὲ ἔχει ἐγκαταλείψει ὁ Θεός...
ιάβασα πρόσφατα μιὰ πολὺ διδακτικὴ ἱστορία καὶ θὰ ἤθελα νὰ τὴ μοιραστῶ μαζί σας, ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου ἔτους, ὅπου ὅλοι
κάνουμε τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ ἔτους ποὺ ἔφυγε καὶ θέτουμε τοὺς νέους μας
στόχους:
«Ἕνας ὀρειβάτης θέλησε νὰ ἀνεβεῖ τὸ ψηλότερο βουνό. Ξεκίνησε, λοιπόν, τὴν περιπέτειά του μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια προετοιμασίας. Ὅμως,
ἐπειδὴ ἤθελε τὴ δόξα μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀποφάσισε νὰ σκαρφαλώσει
τὸ βουνὸ μόνος. Ἡ νύχτα, λοιπόν, ἔπεσε βαριὰ καὶ ὁ ἄνδρας δὲν ἔβλεπε
τίποτα. Ὅλα ἦταν μαῦρα. Μηδενικὴ ὁρατότητα. Τὸ φεγγάρι καὶ τὰ ἄστρα
εἶχαν καλυφθεῖ ἀπὸ σύννεφα. Καθὼς ὁ ἄνδρας ἀνέβαινε καὶ ἀπεῖχε λίγα
μόνο μέτρα ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ, γλίστρησε καὶ ἔπεσε στὸ κενὸ μὲ
μεγάλη ταχύτητα. Ὁ ὀρειβάτης, ποὺ τὸ μόνο ποὺ ἔβλεπε καθὼς ἔπεφτε
ἦταν μαῦρες κουκίδες, εἶχε τὴν τρομερὴ αἴσθηση τῆς βαρύτητας νὰ τὸν
τραβᾶ. Συνέχισε νὰ πέφτει… καὶ σὲ ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς τοῦ μεγάλου φόβου
ᾖρθαν στὸ μυαλὸ του ὅλα τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα ἐπεισόδια τῆς ζωῆς του.
Σκεφτόταν, τώρα, τὸ πόσο κοντὰ στὸ θάνατο ἦταν, ὅταν ξαφνικὰ ἔνιωσε τὸ
σκοινί, ποὺ ἦταν δεμένο στὴ μέση του, νὰ τὸν τραβᾶ δυνατά. Τὸ σῶμα τοῦ
ὀρειβάτη κρεμόταν πλέον στὸν ἀέρα. Μόνο τὸ σκοινὶ τὸν κρατοῦσε ζωντανό. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ τῆς ἀμηχανίας καὶ καμμιᾶς ἄλλης ἐπιλογῆς, φώναξε:
«Θεέ μου, βοήθησέ με!»
Ξαφνικά, μιὰ βαθειὰ φωνὴ προερχόμενη ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἀπάντησε:
- Τί θέλεις νὰ κάνω;
- Σῶσε με, Θεέ μου!
- Ἀληθινά, νομίζεις ὅτι μπορῶ νὰ σὲ σώσω;
- Βέβαια, πιστεύω ὅτι Ἐσὺ μπορεῖς!
- Τότε κόψε, τὸ σκοινὶ ποὺ εἶναι δεμένο στὴ μέση σου…».
Στὸ σημεῖο αὐτὸ σταμάτησα νὰ διαβάζω καὶ ἀπορημένη σκέφτηκα:
«Θεέ μου, τί ζητᾶς ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο; Εἶναι δυνατὸν νὰ τοῦ ζητᾶς νὰ
κόψει τὸ σκοινί, τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ τὸν κρατάει ζωντανό;» Ἀλλά, ἄφησα
γρήγορα αὐτὲς τὶς σκέψεις καὶ ἔβαλα τὸν ἑαυτό μου στὴ θέση τοῦ ὀρειβάτη: Ἀλήθεια, σκέφτηκα, ἐσύ, τί θὰ ἔκανες;
Μὲ ἀνάμεικτα συναισθήματα καὶ σχεδὸν βέβαιη γιὰ τὴν ἀπάντησή
μου, συνεχίζω νὰ διαβάζω: «Ἡ ὁμάδα διάσωσης, τὴν ἄλλη μέρα, εἶπε ὅτι
ἕνας ὀρειβάτης βρέθηκε πεθαμένος, παγωμένος καὶ τὸ σῶμα του κρεμόταν

Δ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 159

99
ἀπὸ ἕνα σκοινί. Τὰ χέρια του κρατοῦσαν σφιχτά τὸ σκοινί, μόλις 3 μέτρα
μακριὰ ἀπὸ τὴ γῆ…».
Καὶ ἐσύ; Πόσο κολλημένος εἶσαι στὸ σκοινί σου; Ποτὲ μὴν ἀμφισβητήσεις ὅσα εἶναι ἀπὸ τὸ Θεό. Ποτὲ δὲν θὰ πρέπει νὰ λὲς ὅτι σὲ ἔχει ξεχάσει ἢ
σὲ ἔχει ἐγκαταλείψει. Ποτὲ μὴ νομίζεις ὅτι δὲν σὲ φροντίζει. Θυμήσου ὅτι σὲ
κρατάει πάντα μὲ τὸ δεξί Του χέρι καὶ ἡ ἐπιλογὴ νὰ ἁπλώσεις τὸ δικό σου
χέρι ἀνήκει σὲ ἐσένα».
Ἐδῶ τελειώνει ἡ διήγηση καὶ μόνο ἕνα ἐρώτημα γυροφέρνει στὸ νοῦ
μας: «ἐμεῖς πόσο κολλημένοι στὸ σκοινί μας εἴμαστε;» Γιατί, ἄραγε, μᾶς
εἶναι τόσο δύσκολο νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὸ Θεό, ἐνῶ ἀντίθετα εἴμαστε τόσο
σίγουροι γιὰ τὸν ἑαυτό μας; Πῶς εἴμαστε τόσο σίγουροι γιὰ τὴν δύναμη τοῦ
σκοινιοῦ μας, ὅτι θὰ μᾶς κρατήσει μέχρι τέλους καὶ δὲν ἀφηνόμαστε στὰ
χέρια τοῦ Θεοῦ, τὴ βοήθεια τοῦ Ὁποίου ἐμεῖς ζητήσαμε;
Ἂς εὐχηθοῦμε, μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς καρδιᾶς μας, ὁ νέος χρόνος νὰ
μᾶς βρεῖ ἀπαλλαγμένους ἀπὸ ὅλα τὰ «σκοινιὰ» ποὺ μᾶς κρατοῦν μακριὰ
ἀπὸ τὴ λύτρωση καὶ νὰ ἀφεθοῦμε ὁλοκληρωτικὰ στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, νὰ
μᾶς διαχειριστεῖ ὅπως Ἐκεῖνος ξέρει. Γιατί ἕνα εἶναι σίγουρο: πὼς ὅ,τι καὶ
ἂν μᾶς συμβεῖ, ἀκόμη καὶ τὸ χειρότερο πρᾶγμα, εἶναι γιὰ τὴ δική μας ἀπελευθέρωση.
					
Μαρίνα Διαμαντῆ
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«Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ Οἰκονόμος Παπα-Δημήτριος Κων. Βαστάκης, Ἱεροδιδάσκαλος – Ἱεροεθνομάρτυρας», Εὐλαβική
ὀφειλή τῶν παιδιῶν του Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Αἰκατερίνης,
Ἰωάννου καί Ἄννης, Ἀθῆναι 2014.

Τ

ό βιβλίο αὐτό εἶναι ὁ
ἔλεγχος τῆς ἐποχῆς
μας. Γραμμένο ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἐθνονεομάρτυρος
π. Δημητρίου Βαστάκη μέ
πολύ σεβασμό ἀλλά καί μέ
πολλές πληροφορίες ἀπό
αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ
φρικτοῦ μαρτυρίου του.
Ὁ Ἱερεύς καί Διδάσκαλος π. Δημήτριος ἀφοῦ
βασανίσθηκε γιά πολλές
ἡμέρες μέ «πολυώδυνα βάσανα» ἀπό τούς κατακτητές
Ἰταλούς, χωρίς νά ἔχει δώσει ἀφορμή, τελικῶς ὑπέστη τόν διά πυρᾶς φρικτόν
θάνατον καί παρέδωσε τήν
μαρτυρική ψυχή του στόν
Κύριο καί Θεό μας τήν παραμονή τῶν Χριστουγέν-

νων (24 Δεκεμβρίου 1942)!
Τό μαρτύριο τοῦ Ἱερέως αὐτοῦ, ὅπως καί τόσων ἄλλων μᾶς καλεῖ
νά ξαναθυμηθοῦμε ποιῶν ἡρώων εἴμαστε ἀπόγονοι καί ὡς ἐκ τούτου
δέν ἔχουμε δικαίωμα νά ἀφήσουμε τήν Πατρίδα μας στά χέρια τῶν
ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ Ἱερομάρτυρας π. Δημήτριος Βαστάκης ἐξέχεε τό αἷμα του
ὁμολογῶν μέχρις ἐσχάτης του ἀναπνοῆς τήν Πίστη του ἐπαναλαμΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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βάνοντας μέ ἀναφιλητά καί λυγμούς τήν φράση «Τά Πάθη Σου Χριστέ... Τά Πάθη Σου Χριστέ...»!
Ἡ μαρτυρική αὐτή φράση φώλιασε ἀπό τότε στήν καρδιά τῶν
παιδιῶν του καί ἀνέδειξε δύο ἀπό τούς υἱούς του Ἱερεῖς, τόν π.
Κωνσταντῖνον καί τόν π. Μιχαήλ.
Τόν σεβαστόν μας π. Κωνσταντῖνον Βαστάκην καί τήν σεβαστή πρεσβυτέρα του Δήμητρα, θεολόγον καί κατηχήτρια τοῦ Ἱεροῦ
Εὐαγγελίου τούς γνωρίζουμε ἀπό κοντά τέσσερις καί πλέον δεκαετίες καί ἀπολαμβάνουμε τά πνευματικά μαθήματα πού μᾶς προσφέρουν συνεχῶς μέ τό παράδειγμά τους καί τήν πηγαία ἀγάπη τους.
Εἶναι γιά μᾶς ἰδιαίτερη εὐλογία νά τούς ἔχουμε ἐνορῖτες μας καί
παντοιοτρόπως συναντιλήπτορας.
Ἡ συγγραφή τοῦ βιβλίου, παρ’ ὅτι πρόκειται γιά συλλογικό
ἔργο τῶν πέντε παιδιῶν τοῦ Ἱερομάρτυρος π. Δημητρίου, ἔχει τήν
συγγραφικήν ὀσμήν τοῦ π. Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἔχει συγγράψει καί ἄλλα ἐξαίρετα βιβλία, ἀλλά καί τό βιβλίο «Μεγαλοχωρῖτες
καί Μικροχωρῖτες Ἐθνομάρτυρες τῆς 24ης Δεκεμβρίου 1942», πού
ἐκδόθηκε στήν Ἀθήνα ἀπό τόν «Σύνδεσμον Μεγαλοχωριτῶν Ἁγ. Παρασκευή» τό ἔτος 1985.
Μαζί μέ τήν θερμή σύστασή μας γιά τήν ἀνάγνωση αὐτοῦ τοῦ
θερμουργοῦ βιβλίου γιά τόν Μάρτυρα τῆς πονεμένης καί χιλιοβασανισμένης Εὐρυτανίας ἀπευθύνουμε σάν προσευχητική παράκλησή
μας πρός τόν Ἱεροεθνομάρτυρα π. Δημήτριον μαζί μέ τόν Δάσκαλο
Βασίλη Ἀποστολόπουλον, τούς στίχους πού αὐτός ἔγραψε:
«Ὀρθός μέ τό χαμόγελο, ἀντίκρυ στή φωτιά
ὅμοιος προφήτης, στάθηκες, Παπαβαστάκη
νά γίνεις Σύ τό ριζικό λιθάρι
τῆς Λευτεριᾶς μας ἀδερφέ!
.........................................
Τώρα νά! Μπρός Σου ἕνας Λαός
σ’ ἀσπάζεται τό ράσο τό τριμμένο
καί γονατίζει νά τοῦ εὐλογήσεις
τό δρόμο τόν καλό γιά νά πορεύεται.
.........................................
Ἀπ’ τοῦ Παραδείσου τά ἀνθοτόπια
μεσίτευσε Παπαβαστάκη
στή Μαυρομμάτα τήν Μπρουσιώτισσα
γιά τήν Πατρίδα τήν ἀγάπη καί τήν λευτεριά»!
								
π. Β. Ε. Β.
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