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Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση:
Στοχασμοὶ καὶ πειρασμοὶ διάφοροι

Ο
ταν πρωτοδιάβασα τὸ θαυμάσιο διήγημα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μαντη, «Λαμπριάτικος ψάλτης», πρόσεξα τὸ πόσοι πειρασμοὶ κύκλω-

ναν, λίγο πρὶν τὴν Ἀνάσταση, τοὺς δύο κληρικοὺς ποὺ ἀναφέρονται σ̓  
αὐτό. Πειρασμοί, ποὺ ἐμφανίζονται αὐτὲς τὶς προεόρτιες ἱερὲς στιγμές, 
καὶ σκοτίζουν τὶς ψυχὲς τῶν Kληρικῶν  καὶ ὄχι μόνο. Μέχρι νὰ εἰσέλ-
θουμε στὴν ὥρα τὴ θριαμβευτική, τῆς Ἀναστάσεως τὴν ὥρα, δηλαδή, 
ὅπου σιγὰ-σιγά διαλύονται ὅλες οἱ ἀναστολὲς καὶ οἱ περιπέτειες ποὺ ὁ 
πονηρὸς δημιουργεῖ, μὲ βασικὸ κίνητρο καὶ σκοπό, ὥστε νὰ μὴν κατορ-
θώσει νὰ βιώσει ὁ πιστὸς τὸ μέγα γεγονὸς τῆς Θείας Ἐγέρσεως. Γιατί, 
μὴν τὸ ξεχνοῦμε, «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν» 
καὶ «ἀπαρχὴν ἄλλης βιοτῆς», ὁπότε καὶ ὁ πόλεμος τοῦ μισοκάλου ὅλο 
καὶ περισσότερο ἐντείνεται. Ὄχι μονάχα στοὺς ἐφημερίους-Λειτουργούς, 
ἀλλὰ στοὺς πιστούς, γιατὶ καὶ σ’ αὐτοὺς ἐπιτίθεται ὁ πονηρὸς τοῦτες τὶς 
προεόρτιες στιγμές, μὲ σκοπὸ νὰ ἀμαυρώσει τὴν ὅλη ἑορταστικὴ ἀτμό-
σφαιρα ποὺ ἑτοιμάζεται:  Τὴν πανήγυρι τῶν πανηγύρεων. 

Ὅμως, θὰ ρωτήσει κάποιος, καὶ εὔλογο θὰ εἶναι τὸ ἐρώτημά του, 
τελικά, ποιοὶ εἶναι οἱ πειρασμοὶ ποὺ μᾶς κυκλώνουν, κλῆρο καὶ λαὸ 
αὐ τὲς τὶς περιούσιες ὧρες; Γιατὶ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τοὺς συ-
νειδητοποιοῦν, ὥστε νὰ ἐντείνουν ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς τὶς πνευματικές 
τους δυνάμεις ἤ νὰ προετοιμάσουν «τὴν πανοπλίαν  τοῦ Θεοῦ»( Ἐφ. 6, 
13). Ἔτσι παγιδεύονται ἀπὸ τὸν πονηρό, ὁ ὁποῖος τοὺς ὠθεῖ νὰ πράξουν 
αὐτὸ ποὺ οἱ περισσότεροι κάνουν: Ν᾿ ἀκούσουν τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», 
ἄντε νὰ προσκυνήσουν καὶ τὴν Ἀνάσταση καὶ ν̓  ἀναχωρήσουν γιὰ τὸ 
σπίτι ἤ γιὰ τὸ ὁποιοδήποτε κέντρο, ὅπως γευτοῦν τὸ Πασχαλινὸ τραπέζι. 
Καί, τὸ κυριώτερο, καταλαμβάνονται ἀπό μιὰ ἀδημονία, ποὺ κουράζει 
καὶ τοὺς ἴδιους, ἀφοῦ συχνὰ κοιτάζουν τὴν ὥρα, γιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμοι 
γιὰ τὴν ἀποχώρηση. Μὲ ἀποτέλεσμα, ὅταν ὅλα τελειώσουν, γεύματα 
κλπ. νὰ μένει στὴν ψυχὴ ἕνα κενό, γιατὶ κάτι ἀπόμεινε στὴ μέση, δὲν 
ὁλο κληρώθηκε, κι αὐτὸ εἶναι ἡ μοναδικὴ Πασχάλια Θ. Λειτουργία, ποὺ 
ὄχι μόνο συγκινεῖ, ἀλλὰ εἰρηνεύει τὴν ψυχή. Γιατὶ μέσα στὴ λαμπροντυ-
μένη καὶ μυρωμένη ἀπό τὶς ἀνοιξιάτικες εὐωδιὲς ἐκκλησιὰ ξεδιπλώνεται 
ὅλη ἡ ὀμορφιὰ καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος, ποὺ κορυφώνεται, ὄχι 
μόνο μὲ τὴ Θεία Μετάληψη, ὅσο καὶ μὲ τὸν Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ Ἱεροῦ 
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Χρυσοστόμου: μοναδικὸ φίλεμα γιὰ τὸν κάθε πιστὸ ποὺ ἀγρύπνησε μὲ 
τὴν ἀναμμένη του λαμπάδα στὸ χέρι καὶ τὴν καρδιὰ πληρωμένη ἀπό 
ἀγαλλίαση. Γιατὶ εἶναι Πάσχα, Πάσχα Μέγα «πάντας ἁγιάζον πιστούς».

Ὡστόσο, οἱ πειρασμοὶ πρέπει νὰ γνωρίζουμε πὼς δὲν ἐνοχλοῦν μόνο 
τοὺς λαϊκούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς Κληρικούς. Κάθε βαθμίδος καὶ ἡλικίας. 
Καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ πειρασμοὶ γιὰ ἕνα Ἱερέα π.χ. εἶναι περισ-
σότεροι ἀπὸ ἐκείνους τοῦ λαϊκοῦ. Γιατὶ τὸ βράδυ αὐτὸ βγαίνει ὅλη ἡ κό-
πωση τῆς ἑβδομάδος, τότε προβάλλει ἡ ραθυμία, ἡ ὅποια ψυχοσωματικὴ 
κατάπτωση, ὁ σκανδαλισμός καὶ ἡ πίκρα, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ φανοῦν 
μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἀφοῦ ἔχει γίνει ἡ Ἀνάσταση. 
Ἐπειδὴ τόσες μέρες ἔβλεπε ὁ Ἱερέας τὸ ναὸ πληρωμένο ἀπὸ κόσμο, ὅπως 
καὶ τὴν ὥρα ποὺ ἔγινε ἡ Ἀνάσταση, καὶ μὲ μιᾶς ὅλα ἀλλάξανε. Λιγοστοὶ 
ἀπόμειναν. Ὅπως συμβαίνει κάθε χρόνο, παῤ  ὅλες τὶς ἐκκλήσεις τοῦ 
Ἱε ρέ α, παῤ  ὅλη τὴν παροσπάθειά του νὰ κρατήσει τοὺς περισσότερους 
στὸ ναό. Κάποιες στιγμές, νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια, ὁ συνειδητὸς παπᾶς 
τα λαν τεύ ε ται, νοιώθει πίκρα, γιατὶ βλέπει πόσο παραχαράσσεται τό,  
«Προ σέλ θω μεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, 
ὡς νυμφίῳ, καὶ συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τὸ 
σω τή ριον». 

Μέχρι ποὺ ἀνοίγεται ἡ Θ. Λειτουργία, ἀναγινώσκεται τὸ θεολογι-
κότατο Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα κι ἀρχίζουν σιγά-σιγά τὰ σύννεφα τῆς 
κατήφειας νὰ διαλύονται. Ἄλλωστε τὸ εἴπαμε τόσες φορές καὶ τὸ κατα-
λάβαμε: «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ καὶ 
φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν» (Ψαλμ, 67, 1). Γιὰ 
νἄρθει κι ἡ κορύφωση μὲ τὸν Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ Χρυσορρήμονος, 
ποὺ πολὺ σοφὰ ἀναγινώσκεται στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὡς μιὰ 
ἀν τα μοι βὴ στοὺς ἐναπομείναντες συναγρυπνιστές, ὡς ἄλλο φίλεμα καὶ 
εὐ λο γία, ποὺ θὰ τὰ κομίσουν στὰ σπίτια τους μαζὶ μὲ τὴν ἀναμμένη μὲ 
τὸ Ἅγιο Φῶς λαμπάδα τους. Κι ὅταν γίνει ἐκείνη ἡ πρώτη συγκινητικὴ 
καὶ στολισμένη μὲ αἰσιοδοξία ἀναστάσιμη ἀπόλυση καὶ ἀποχωρήσουν 
ὅλοι οἱ πιστοί, τότε καταλαβαίνει ὁ καθένας, καὶ πιὸ πολὺ ὁ ἴδιος ὁ Ἱε-
ρέας, πὼς «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό 
κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Σκόπελος      π. Κων. Ν. Καλλιανός
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«ΠΩΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ ΑΜΝΗΜΟΝΕΙΤΕ;»

Τ
ό βράδυ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἀκοῦμε τό ἀκόλουθο στιχηρό ἰδιό-
μελο: «Κύριε, ἐρχόμενος πρός τό πάθος, τούς ἰδίους στηρίζων μαθητάς 

ἔλεγες, κατ’ ἰδίαν παραλαβών αὐτούς· Πῶς τῶν ρημάτων μου ἀμνημονεῖτε, 
ὧν πάλαι εἶπον ὑμῖν, ὅτι προφήτην πάντα οὐ γέγραπται εἰ μή ἐν Ἱερουσα-
λήμ ἀποκτανθῆναι; Νῦν οὖν καιρός ἐφέστηκεν, ὅν εἶπον ὑμῖν· ἰδού γάρ πα-
ραδίδομαι ἁμαρτωλῶν χερσίν ἐμπαιχθῆναι, οἵ καί σταυρῷ προσπήξαντες, 
ταφῆ παραδόντες, ἐβδελυγμένον λογιοῦνται ὡς νεκρόν. Ὅμως θαρσεῖτε· 
τριήμερος γάρ ἐγείρομαι εἰς ἀγαλλίασιν πιστῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον».

Ὁ Διδάσκαλος εἶχε ἐγκαίρως ἐνημερώσει τούς μαθητές Του γιά τό 
ἑκούσιο πάθος Του καί τήν ἀνάστασή Του. «Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς 
δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτόν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα καί 
πολλά παθεῖν ἀπό τῶν πρεσβυτέρων καί ἀρχιερέων καί γραμματέων καί 
ἀποκτανθῆναι, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι» (Ματθ. 16 21). «Καί ἀνα-
βαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τούς δώδεκα μαθητάς κατ’ ἰδί-
αν ἐν τῇ ὁδῷ καί εἶπεν αὐτοῖς· Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καί ὁ 
υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καί γραμματεῦσι καί 
κατακρινοῦσιν αὐτόν θανάτῳ, καί παραδώσουσιν αὐτόν τοῖς ἔθνεσιν εἰς 
τό ἐμπαῖξαι καί μαστιγῶσαι καί σταυρῶσαι, καί τῇ τρίτη ἡμέρα ἀναστή-
σεται» (Ματθ. 20 17-19). «Καί ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσε ὁ Ἰησοῦς πάντας τούς 
λόγους τούτους εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· οἴδατε ὅτι μετά δύο ἡμέρας τό 
πάσχα γίνεται, καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τό σταυρωθῆναι» 
(Ματθ. 26 1-2).

Ὅπως προκύπτει ἀπό τά παρατιθέμενα ἐδάφια, ὄχι μία φορά ἀλλά 
ἐπανειλημμένως ὁ Κύριος τούς εἶχε προειδοποιήσει γιά τά μέλλοντα. Καί 
δέν τό ἀναφέρει μόνον ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Ἀνάλογη ἐνημέρωση 
διαβάζουμε καί στούς ἄλλους Εὐαγγελιστές (Μάρκ. 10 33, Λουκᾶ 18 31 
καί Ἰωάν. 3 14). Ἐκτός ἀπό τούς Εὐαγγελιστές ἔχουμε ἐπιβεβαίωση τοῦ 
γεγονότος ἀπό τούς ἀγγέλους στό κενό μνημεῖο πρός τίς Μυροφόρες. 
«Μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὤν ἐν τῇ Γαλιλαία, λέγων ὅτι δεῖ τόν 
υἱόν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καί 
σταυρωθῆναι καί τῇ τρίτη ἡμέρα ἀναστῆναι· καί ἐμνήσθησαν τῶν ρημά-
των αὐτοῦ» (Λουκᾶ 24 6-8). Γιά νά εἶναι προετοιμασμένοι, νά μή σκανδα-
λισθοῦν, νά μή κλονισθοῦν, γιά νά μή ταραχθεῖ ἡ καρδιά τους (Ἰωάν. 14 
1).

Οἱ Μαθητές δέν εἶχαν μόνον λησμονήσει τά ρήματα τοῦ Διδασκάλου. 
Ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη, ἔβλεπαν τόν Κύριο σάν 
ὑποψήφιο κοσμικό ἄρχοντα πού θά ἐλευθέρωνε τό ἔθνος τους ἀπό τούς 
ξένους κατακτητές. Τό ὁμολογοῦν οἱ δύο Μαθητές οἱ συμπορευόμενοι μέ 
τόν Ἄγνωστο πρός Ἐμμαούς μετά τήν Ἀνάσταση: «ἡμεῖς δέ ἠλπίζομεν ὅτι 



156

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 152

αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τόν Ἰσραήλ» (Λουκᾶ 24 21). Εἶχαν προη-
γηθεῖ οἱ Πέρσες, οἱ  Ἕλληνες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τῶν διαδόχων 
του καί τώρα εἶχαν ἀφέντες τούς Ρωμαίους. Ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης ἐζή-
τησαν: «… δός ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καί εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσω-
μεν ἐν τῇ δόξη σου» (Μάρκ. 10 27, Ματθ. 20 20). Καί οἱ ἄλλοι Μαθητές τό 
ἴδιο φρόνημα εἶχαν διότι «ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περί τῶν δύο 
ἀδελφῶν» (Ματθ. 20 24). Μέ τήν ἐμπειρία τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ 
Ἰησοῦ ἡ ἀντίληψη αὐτή μᾶλλον ἐμπεδώθηκε, οἱ προσδοκίες μεγάλωσαν, 
καί ἡ ἀνατροπή πού ἐπῆλθε ἀσφαλῶς ἔκανε πιό ἔντονη τήν ἀπογοήτευση, 
τήν θλίψη, τόν πόνο.

Ἔχοντας λησμονήσει τήν προειδοποίηση τοῦ Διδασκάλου, βρέθη-
καν ἀπροετοίμαστοι γιά τήν ὄντως μεγάλη δοκιμασία πού ἀντιμετώπισαν. 
Εἶχαν λησμονήσει καί τήν διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου γιά τήν ἀνάστασή Του 
καί βρέθηκαν χωρίς ἄγκυρα πίστεως καί ἐλπίδας στόν κλύδωνα.

Στό πρόσωπο τῶν Μαθητῶν ἀναγνωρίζουμε τόν ἑαυτόν μας. Πόσες 
φορές στή ζωή μας δέν συλλαμβάνουμε τόν ἑαυτόν μας νά ἔχει λησμονήσει 
τά ρήματά Του; Ἔτσι ἀπελπιζόμαστε ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι ἀδυνατοῦμε 
νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό ἕνα ἐλάττωμα, ἕνα πάθος. Αἰσθανόμαστε ἀδύναμοι 
μπροστά σέ διάφορους πειρασμούς, διάφορες ἀπειλές. Λησμονοῦμε ὅτι ὁ 
Κύριός μας εἶναι παντοδύναμος καί πανάγαθος, θέλει τήν πνευματική μας 
προαγωγή. Ἡ Χάρη Του εἶναι διαθέσιμη. Λησμονοῦμε τό «πάντα ἰσχύω 
ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» τοῦ Ἀπ. Παύλου (Φιλ. 4 13). Στή δίνη 
τῶν παθῶν, τῶν πειρασμῶν δέν εἴμαστε μόνοι. Ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαιώ-
νει: «Ἰδού ἐγώ μεθ’ ἡμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος» (Ματθ.  28 20). Δυστυχῶς λησμονοῦμε καί τήν σχετική ἐμπειρία 
μας καί δειλιάζουμε.

Μᾶς βρίσκουν ἀσθένειες, γίνονται εἰς βάρος μας ἀδικίες, πολεμική, 
κατατρεγμοί. Ὁ κόσμος ὅπου ζοῦμε «ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α’ Ἰωάν. 
5 19). Ἄρχοντάς του ὁ διάβολος. Ἡ βασιλεία τοῦ κακοῦ ἔχει μέσα μας ἀποι-
κία, προγεφύρωμα πού πρέπει νά ἐξαλείψουμε. Ἔχουμε προειδοποιηθεῖ: «… 
εἴ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσι» (Ἰωάν. 15 20). «… ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν 
ἔξετε· ἀλλά θαρσεῖτε· ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰωάν. 17 33).

Ἔχουμε ἀκόμη προειδοποιηθεῖ καί γιά τήν «ἐξουδετέρωση» ἀπό τήν 
ὁποία «κινδυνεύουν» τά ρήματά Του. Μέ τήν παραβολή τοῦ σπορέως. Μέ 
δράση τοῦ ἐχθροῦ, ἄμεση καί ἔμμεση διά τῶν ὀργάνων του καί ὁπωσδή-
ποτε μέ τήν δική μας παθητική ἤ ἐνεργητική σύμπραξη «ἐξουδετερώνο-
νται» τά ρήματά Του.

Τά ρήματά Του τροφή τῆς ψυχῆς μας, φῶς στή διάνοιά μας, κριτήριο 
τῶν κινήτρων, προθέσεων, ἐνεργειῶν μας. Στόν διμέτωπο ἀγῶνα πού δι-
εξάγουμε σάν ζωντανά μέλη τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, στήν ἐσωτε-
ρική ἀρένα καί στόν κοινωνικό στίβο, τά ρήματά Του πυξίδα καί πολικός 
ἀστέρας, στήριγμα καί ἐλπίδα.
       Νίκος Τσιρώνης
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Ἁγιογραφήθηκαν στὸν Ναό μας

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΑΓΙΟΙ
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς * Ἅγιος Πορφύριος * Ἅγιος Παΐσιος

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Μ
εγάλη εὐλογία γιὰ τὶς ζοφερὲς ἡμέρες μας εἶναι ἡ ἐπίσημη δι-
ακήρυξη τῆς Ἁγιότητος τριῶν συγχρόνων μας Πατέρων, τοῦ π. 

Ἰουστίνου Πόποβιτς, τοῦ π. Πορφυρίου καί τοῦ π. Παϊσίου. 
Ἀπό τόν πρῶτο, τὸν π. Ἰουστῖνον, διδάχθηκα μέσα ἀπὸ τὰ βι-

βλία του αὐθεντικὴ καὶ ζωντανὴ Θεολογία, τὴν ὁποία καὶ συζητοῦσα 
μὲ τοὺς Κληρικοὺς ἐν Χριστῷ μα-
θητάς του, ποὺ ἔκαναν τότε μετα-
πτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα, 
ἰδιαιτέρως δὲ μὲ τὸν π. Ἀθανάσι-
ον Γιέβτιτς καὶ τὸν π. Ἀρτέμιον 
Ραντοσάβλιεβιτς.

Εἴχαμε καὶ τὴν ἰδιαίτερη 
εὐλογία νὰ εὑρεθοῦμε μὲ τὴν 
πρεσβυτέρα μου στὴν κηδεία τοῦ 
ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς στὸ 
Μοναστῆρι τοῦ Τσέλιε (ἀνθοῦντος 
τοῦ Κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος), 
νά λάβω μέρος σ’ αὐτήν, νὰ προ-
σκυνήσουμε τὸ εὐωδιάζον(!) σκή-
νωμά του καὶ νὰ τὸ συνοδεύσουμε 
μέχρι καὶ τῆς ταφῆς του.

Ὁ π. Πορφύριος ὑπῆρξε 
κατὰ τὴν νεότητά του συνασκητὴς 

τοῦ Γέροντός μας π. Σίμωνος καί, ὅταν ὁ Γέροντάς μας ἀσθένησε σο-
βαρὰ καὶ διέκοψε τὴν ἐπικοινωνία του μὲ τὸν περιβάλλοντα κόσμο, ὁ 
π. Πορφύριος μὲ κατηύθυνε ὡς πρὸς τὸ ποιὲς ὁδηγίες νὰ δώσω στοὺς 
ἰατροὺς γιὰ νὰ παραταθῆ ἡ ζωὴ τοῦ π. Σίμωνος. Τότε, μοῦ διηγήθηκε 
καὶ περιστατικὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα τῆς κοινῆς μοναστικῆς ζωῆς 
τους. 

Βεβαίως, καὶ ἄλλες φορὲς μᾶς ἔδωσε συμβουλὲς γιὰ τὴν πνευ-
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ματική μας ζωὴ καὶ γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ τῆς οἰκογενείας μας, εἶχα δὲ 
τὴν εὐλογία –τότε ποὺ ἀσκήτευε στὰ Καλλίσια– νὰ λειτουργήσω μαζὶ 
μὲ τὸν π. Εἰρηναῖο Μπού λο βιτς (Ἀρχιμανδρίτη τότε καὶ σήμερα Μη-
τροπολίτη τῆς Σερβι κῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας), συμπροσευχομένου 

τοῦ π. Πορφυρίου ἐντὸς τοῦ Ἱε-
ροῦ Βήματος. Μετὰ τὸ τέλος τῆς 
Θείας Λειτουργίας, ὁ π. Πορφύ-
ριος ἐτέλεσε –μαζὶ μὲ ἐμᾶς τοὺς 
Λειτουργοὺς– τὸ Μυστήριο τῆς 
Βαπτίσεως νηπίου, τὸ ὁποῖο ἔλα-
βε τὸ ὄνομα Θεολόγος (υἱὸς τοῦ 
π. Χριστοδούλου καὶ τῆς Εὐτυ-
χίας Χατζηθανάση), μὲ ἀνάδοχο 
τὸν ἀείμνηστο Καθηγητὴ τῆς Θε-
ολογίας Κ. Σκουτέρην.

Τὸν π. Παΐσιον ἐγνώρισα 
ὅ ταν ἤμουν 18 ἐτῶν καὶ εὐεργετή
θηκα πολλαπλῶς –καὶ ὅλη ἡ 
οἰκογένειά μου– ἀπό τήν ἀρετή, 
τὶς συμβουλὲς καὶ τὶς ἅγιες προ-
σευχές του. Δυστυχῶς κάποιοι μὲ 
διέβαλαν καὶ συνεχίζουν νὰ μὲ 
διαβάλλουν –κυρίως στὴν περι-
οχὴ τῆς Θεσσαλονίκης– ὅτι τἄχα 

περιφρόνησα τὸν π. Παΐσιον καὶ ὅτι ...ἀσέβησα πρὸς αὐτόν, διαστρέ-
φοντες τὶς θεολογικές μου ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπι-
στολῆς του, ποὺ ἀναφέρεται στὸ δαιμονικὸ σφράγισμα τῶν ἀνθρώπων, 
ἐπιφυλάξεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν θεολογικὴ ἀκρίβεια τοῦ ζητή-
ματος αὐτοῦ, ὅπως τὴν ἐνέκρινε καὶ τὴν ἐπεσφράγισε στὰ σχετικὰ 
χειρόγραφα κείμενά μου μὲ τὴν γραφίδα του ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφά-
νιος Θεοδωρόπουλος. Οἱ συκοφάντες μου ἐξακολουθοῦν νὰ μὲ δια-
σύρουν ὡς ...καταφρονητὴν(!) τοῦ ἁγίου Παϊσίου, παρ’ ὅτι πλειστάκις 
ἔγραψα, πολὺ πρὸ τῆς ἐπισήμου διακηρύξεως τῆς ἁγιότητός του, 
ὅτι τὸν θεωρῶ ἅγιον καὶ ὅτι «προσκυνῶ καὶ τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ 
πόδες αὐτοῦ»!

Εἶναι ἄξιο ἀπορίας τὸ πῶς δὲν θεωρήθησαν οὔτε θεωροῦνται κα-
ταφρονηταὶ ἀλλὰ καὶ ὑβρισταὶ τῶν ἁγίων, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐστράφη-
σαν –καὶ, μάλιστα, ἀδίκως– ἐναντίον μεγάλων ἁγίων, ἐλέγξαντες θεο-



159

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 152

λογικὲς δογματικὲς θέσεις τους, παρ’ ὅτι οἱ ἐλεγχόμενοι ἅγιοι ἦσαν 
ἄριστοι δογματικοὶ θεολόγοι καὶ ἑρμηνευταὶ καὶ ὄχι ὅπως ὁ ἅγιος 
Παΐσιος, τοῦ ὁποίου ἡ πνευματικὴ εἰδικότητα δὲν ἦταν ἡ θεολογι-
κή, δογματικὴ καὶ ἑρμηνευτικὴ διατύπωση τῆς Πίστεώς μας, ἀλλὰ 
ἡ καθοδήγηση τῶν ἀνθρώπων 
στὴν πνευματική τους ζωή. 

Παραδείγματος χάριν, ὁ 
ἅγιος Γεννάδιος «ὁ θεολό-
γος καὶ ἐξηγητής», ὅπως γρά-
φει ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφ-
σκυ, «εἶχε γράψει μιὰ δριμεῖα 
κριτικὴ κατὰ τῶν “Δώδεκα 
ἀναθεματισμῶν” τοῦ ἁγίου 
Κυρίλλου καὶ εἶχε κατηγο-
ρήσει τὸν ἅγιον Κύριλλον 
γιὰ βλασφημία στὸ ἔργο του 
“Πρὸς Παρθένιον”»(!), πα-
λαιοὶ δὲ καὶ σύγχρονοι θε-
ολόγοι κατηγοροῦν ἐπὶ Μο-
νοφυσιτισμῷ τὸν ...ἅγιον 
Γρηγόριον Νύσσης! 

Στὶς ἡμέρες μας, ὁ ἀεί-
μνηστος Παναγιώτης Τρεμπέ-
λας ἔγραψε ὅτι ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς «ἔν τινι 
μέτρῳ εἰς τὴν αὐτὴν (ὡς ὁ Βαρλαάμ) παρεσύρθη σύγχυσιν κατὰ διεύ-
θυνσιν ἀντίθετον»(!) καὶ συμφωνεῖ μὲ τὰ γραφέντα ἀπὸ τὸν καθηγητὴν 
κ. Γ. Μαντζαρίδην ὅτι ὁ ἅγιος Παλαμᾶς δὲν ἀπέφυγε ...«ὡρισμένας 
ὑπερβολὰς ἢ ἀστόχους φραστικὰς διατυπώσεις εἰς τὸν πυρετὸν τῆς 
πολεμικῆς συγγραφικῆς του δραστηριότητος»!

Ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καταφέρεται σκαιότατα 
κατὰ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου –ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, ἀπὸ Οἰκουμενι
κὲς Συνόδους ἀποκαλεῖται Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας– ἐπειδὴ μελέτησε 
τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο μέσῳ τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι πλαστογράφη-
σαν κείμενα τοῦ ἁγίου, παρ’ ὅτι –ἐκτὸς τῶν πολλῶν ἄλλων– καὶ ὁ 
ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν αἵρεση ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Σύνο-
δο τῆς Φλωρεντίας, γιὰ νὰ ἀποστομώση τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, 
ποὺ προέβαλαν πλαστογραφημένα κείμενα τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου, 
χρησιμοποίησε κείμενα ἀπὸ τὰ γνήσια ἔργα τοῦ ἁγίου, «Μονόλογοι» 
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(Soliloquia) καὶ «Περὶ Ἁγίας Τριάδος», ἀποκαλῶντας τον «μακάριον 
καὶ θεῖον Αὐγουστῖνον»!

Ὁ κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς ὑβρίζει προσωπικὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο 
τὸν Ἁγιορείτη καὶ συκοφαντεῖ μὲ ἀπίστευτο πάθος ὡς ...αἱρετικὰ τὰ 
κείμενά του –παρ’ ὅτι ἡ ἁγιότης τοῦ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας 
Νικοδήμου διεκηρύχθη ἰδιαιτέρως γιὰ τὰ συγγράματά του– χωρὶς 
ἀνάλογη ἀντίδραση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀρκέσθηκαν 
σὲ μιὰ ἐπιδοκιμασία τῶν δεκατριῶν ἄρθρων ποὺ ἔγραψα, ὑποστηρίζων 
τὸν ἅγιο Νι κό δημο. Μάλιστα, ἡ ἐπιδοκιμασία αὐτὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινό-
τητος καὶ ἀποδοκιμασία τοῦ κ. Γιανναρᾶ ἐγρά φη μετὰ τὴν ἐπιμονὴ 
τοῦ μακαριστοῦ ἀκαδημαϊκοῦ διδασκάλου μου Ἀρχιμανδρίτου π. Γε-
ωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου τότε τῆς Ἱερᾶς Μο νῆς Γρηγορίου τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους!

Ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ μνημονεύ-
σουμε, ἀρκούμεθα ὅμως στὰ παραδείγματα ποὺ παραθέσαμε καὶ αὐτὸ 
γιατὶ μὲ τὰ παρατεθέντα ἡ ὑπὲρ ἡμῶν συνηγορία εἶναι ἰσχυροτέρα, 
ἀφοῦ ἐν ἀδίκῳ εὑρίσκονται οἱ ἀναφερθέντες ἐπικριταὶ τῶν ἁγίων καὶ 
ὄχι οἱ ἐπικρινόμενοι ἅγιοι. 

Ἀξίζει, πάντως, νὰ προσθέσουμε τὴν περίπτωση τοῦ κατὰ τὰ λοι
πὰ εὐλαβεστάτου καθηγητοῦ, ἀειμνήστου Ἀνδρέα Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος 
ἔχει γράψει βιβλίο μὲ τὸ ὁποῖο ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξη ἡ 
Χριστολογία τοῦ Μονοφυσίτου Σεβήρου, Πατριάρχου Ἀντιοχείας, 
παρ’ ὅτι αὐτὸς πολέμησε τὴν Χριστολογία τῆς Δ́  Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου καὶ κατεδικάσθη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας! Καὶ νὰ συνυ-
πολογίσουμε ὅτι ὁ Ἀνδρέας Θεοδώρου ἦταν Καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας 
τῶν Δογμάτων καί, μέχρι σήμερα, δὲν ἔχει βρεθεῖ κανεὶς νὰ τὸν κα-
τηγορήση γιὰ αὐτό!

Αὐτὰ γιὰ τοὺς κατηγόρους μου. Γιὰ μᾶς, ἡ χαρὰ εἶναι μεγάλη 
ἀπὸ τὴν ἁγιοκατάταξη τῶν τριῶν αὐτῶν συγχρόνων ἁγίων καὶ τὴν 
χαρά μας αὐτὴ ἐκδηλώσαμε μὲ πολλοὺς τρόπους ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
ἁγιο γρά φη σή τους στὸν Ναόν μας καί, μάλιστα, σὲ ἐμφανὲς σημεῖο, 
δεξιὰ στὴν εἴσοδο τοῦ Κυρίως Ναοῦ.

Ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Ναὸς μας εἶναι ὁ πρῶτος Κεντρικὸς 
Ναὸς πόλεως καί, μάλιστα, τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐτίμησε 
μὲ τοιχογραφία τὰ Τρία αὐτὰ Σκεύη τῆς Θείας Χάριτος.

Οἱ εὐχὲς καὶ οἱ προσευχές τους νὰ μᾶς συνοδεύουν πάντοτε!

       π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ὃταν θέλει νὰ φιλοσοφήση τὴ ζωὴ ἕνας ἄνθρωπος, 
βλέπει ὅτι τοῦ ζητάει ὁ Θεὸς τὸ πιὸ ἁπλὸ πρᾶγμα.

O Θεὸς μᾶς εἶπε: θέλετε νὰ καλλωπισθεῖτε, νὰ φαίνεστε ὡραῖοι; 
Στολιστῆτε μὲ τὸν δικό μου καλλωπισμὸ καὶ τὴν δική μου ὀμορ-

φιά.
Θέλετε νὰ εἶστε δυνατοὶ καὶ νὰ μὴν προσβάλεστε ἀπὸ τίποτε; 

Ὁπλιστεῖτε μὲ τὰ δικά μου ὅπλα.
Θέλετε νὰ ντυθεῖτε μὲ ὡραῖα ροῦχα; Φορέστε τὸ δικό μου 

ἔνδυμα.
Θέλετε νὰ τραφεῖτε μὲ ὡραῖα φαγητὰ καὶ ἀπολαυστικά; Φᾶτε 

στὴ δική μου τράπεζα.
Θέλετε νὰ ταξιδεύετε καὶ νὰ βλέπετε ὡραῖα μέρη; Ἀκολου-

θεῖστε τὴ δική μου ὁδὸ καὶ τὸ δικό μου δρόμο.
Θέλετε νὰ κληρονομήσετε πλούτη; Ἀποκτῆστε τὴ δική μου κλη-

ρονομιά.
Θέλετε νὰ μπεῖτε στὴν πατρίδα σας; Μπεῖτε στὴν πόλη τῆς ὁποί-

ας τεχνίτης καὶ δημιουργὸς εἶμαι ἐγώ. 
Ἐγὼ γι’ αὐτὰ ποὺ δίνω δὲν ζητῶ ἀμοιβὴ ἀλλὰ ἀντιθέτως προ-

σφέρω καὶ μισθὸ σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ τὰ χρησιμοποιήσουν.
Τί  μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ αὐτὴ τὴ γενναιοδωρία;
Ἐκεῖνος εἶναι καὶ πατέρας, Ἐκεῖνος καὶ ἀδελφός, Ἐκεῖνος νυμ-

φίος, Ἐκεῖνος σπίτι, Ἐκεῖνος τροφή, Ἐκεῖνος ροῦχο, Ἐκεῖνος ρίζα, 
Ἐκεῖνος στήριγμα καὶ θεμέλιο, Ἐκεῖνος ψυχή, Ἐκεῖνος ὅ,τι ἄλλο μπο-
ρεῖ νὰ ἐπιθυμήσει ἄνθρωπος. Πράγματι ἦρθε νὰ ὑπηρετήσει καὶ ὄχι 
νὰ ὑπηρετηθεῖ!

Ἐκεῖνος ποὺ φιλοσόφησε τέλεια στὴ ζωὴ καὶ ἐξάντλησε μέχρι 
καὶ τὶς τελευταῖες του δυνάμεις γι’ Αὐτόν, εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης, 
ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως.

Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

      Δημήτρης Νεαπολίτης
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Ἡ “χρηματοοικονομικὴ” ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης
κατὰ τὸν Ἁγ. Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομον

Η Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ περίοδος δηλαδὴ μὲ τὴν ὁποία ἡ 
Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα εἶναι κα-

τεξοχὴν ἡ περίοδος τῆς κατανύξεως, τοῦ πένθους, τῆς μετανοίας καὶ τῆς συ-
ντριβῆς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Θὰ μποροῦσε ὅμως νὰ 
χαρακτηριστεῖ καὶ ὡς πνευματικὴ κονίστρα, γιατί ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς 
ὅλων τῶν ἐποχῶν καλεῖται νὰ ἀγωνιστεῖ πιὸ ἐντατικὰ κατὰ τῶν παθῶν καὶ 
τῶν ἰδιοτελῶν συμφερόντων του, προκειμένου νὰ ὁδηγηθεῖ διὰ τῆς «στενῆς 
πύλης καὶ τῆς τεθλιμμένης ὁδοῦ» στὴν ἀληθινὴ ζωή, δηλαδὴ στὸν Ἀναστάν-
τα Χριστό.

Δὲν χωρεῖ καμμία ἀμφιβολία ὅτι τὸ παράδειγμα τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος προτοῦ ξεκινήσει τὴν δημόσια δράση Του 
προετοιμάστηκε στὴν ἔρημο «νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας 
τεσσαράκοντα» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου συνετέ-
λεσε στὴ διαμόρφωση τῆς περιόδου αὐτῆς, ὡς περιόδου νηστείας καὶ πνευ-
ματικῆς προπαρασκευῆς γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
ποὺ ἀκολουθεῖ. Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς μιμούμενος τὸν Κύριο ἀποδύεται 
σὲ ἀνάλογο πνευματικὸ ἀγώνα, προκειμένου νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ πραγματικὸ 
νόημα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὡς προσωπικῆς διαβάσεως ἀπὸ τὸν 
ζοφερὸ χῶρο τῆς δουλείας τῶν παθῶν στὸ χῶρο τῆς ἐλευθερίας τῶν «υἱῶν 
τοῦ Θεοῦ».

Ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ νηστεία, ἡ ἀγάπη, ἡ πραότητα, θὰ πρέπει νὰ καλλιερ-
γοῦνται καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ. Ἰδιαιτέ-
ρως ὅμως, αὐτὴ τὴν περίοδο τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, θὰ πρέπει νὰ ἀσκεῖται 
ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ πρόθυμη δηλαδὴ καὶ καρδιακὴ μετάδοση τῶν ὁποιασδή-
ποτε φύσεως ἀγαθῶν μας πρὸς τὸν πλησίον μας, ποὺ τὰ στερεῖται καὶ ποὺ 
τὰ ἔχει ἀνάγκη. Ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως δὲν θὰ πρέπει νὰ περιορίζεται σ’ ἕνα 
ἄκαρπο συναίσθημα συμπάθειας χωρὶς ἔμπρακτη ἐκδήλωση. Κι αὐτή, πάλι, 
ἡ πρακτικὴ ἄσκηση τῆς ἐλεημοσύνης ἔχει ποικιλία μορφῶν καὶ ἐκφράσεων 
ἀνάλογα μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἀνάγκες τοῦ ἐλεήμονος. Ἂς δοῦμε ὅμως, στὸ κή-
ρυγμα ποὺ παρατίθεται στὴ συνέχεια, πῶς ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
ἀντιλαμβάνεται τὴν χρηματοοικονομικὴ ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης. Ἡ ἀνάλυσή 
του εἶναι ἀξιοθαύμαστη καὶ συγκλονιστική.
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 «[… Γιατί λοιπὸν λυπᾶσαι νὰ δώσεις; Μήπως εἶναι ἔξοδο; Μήπως εἶναι 
δαπάνη; Εἰσόδημα εἶναι καὶ ἐπικερδὴς ἐνέργεια. Καὶ ὅπου ἔχουμε ἐπικερδεῖς 
ἐνέργειες, ἐκεῖ ἔχουμε καὶ περισσεύματα. Ὅπου ἔχουμε σπορά, ἐκεῖ ἔχουμε 
καὶ συγκομιδή. Ἐσύ, ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ σπείρεις γόνιμο καὶ εὔφορο χωράφι, 
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δεχτεῖ πολὺ σπόρο, θὰ διέθετες ὅσα εἶχες καὶ θὰ δανειζό-
σουν ἀπὸ ἄλλους, γιατί θὰ θεωροῦσες στὴν περίπτωση αὐτὴ ζημία τὴν οἰκο-
νομία. Ὅταν ὅμως πρόκειται νὰ σπείρεις τὸν οὐρανό, ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται 
ἀπὸ τὶς κακὲς καιρικὲς συνθῆκες καὶ ποὺ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ σοῦ ἐπιστρέψει 
ἀσυγκρίτως περισσότερα ἀπὸ ὅσα θὰ δαπανήσεις, διστάζεις καὶ ὀπισθοχω-
ρεῖς καὶ δὲν καταλαβαίνεις ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ζημιωθεῖς μὲ τὴν οἰκονομία 
καὶ νὰ κερδίσεις μὲ τὴν σπατάλη.

Σκόρπισε λοιπόν, γιὰ νὰ μὴ ζημιωθεῖς. Μὴν κάνεις οἰκονομία, γιὰ νὰ 
κάνεις οἰκονομία. Δῶσε, γιὰ νὰ κρατήσεις. Ξόδεψε, γιὰ νὰ κερδίσεις. Καὶ ἐὰν 
χρειασθεῖ νὰ τὰ φυλάξεις, μὴν τὰ φυλάξεις ἐσύ, γιατί θὰ χάσεις ὁπωσδήποτε. 
Νὰ τὰ ἐμπιστευτεῖς στὸν Θεό, διότι ἀπὸ Ἐκεῖνον δὲν θὰ τὰ κλέψει κανείς. 
Μὴν τὰ διαχειρίζεσαι ἐσύ, διότι δὲν γνωρίζεις νὰ κερδίζεις. Δάνεισέ τα σὲ 
Ἐκεῖνον ποὺ δίνει τόκο μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ κεφάλαιο. Δάνεισέ τα ἐκεῖ ὅπου 
δὲν ὑπάρχει φθόνος, οὔτε κατηγορία, οὔτε σκευωρία, οὔτε φόβος. Δάνει-
σέ τα σὲ Ἐκεῖνον ποὺ δὲν τὰ χρειάζεται καὶ θὰ τὰ χρησιμοποιήσει γιὰ σένα. 
Σὲ Ἐκεῖνον ποὺ τρέφει τοὺς πάντες καὶ πεινᾶ, γιὰ νὰ μὴν πεινάσεις ἐσύ. Σὲ 
Ἐκεῖνον ποὺ ζητιανεύει, γιὰ νὰ πλουτήσεις ἐσύ. 

Δάνεισέ τα σὲ Ἐκεῖνον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγηθεῖς 
στὸν θάνατο, ἀλλὰ νὰ κερδίσεις τὴν ζωὴ ἀντὶ τοῦ θανάτου. Διότι οἱ τόκοι 
αὐτῶν τῶν χρημάτων θὰ σοῦ δώσουν τὴν βασιλεία, ἐνῶ οἱ ἄλλοι θὰ ἔχουν ὡς 
ἀποτέλεσμα τὴν αἰώνια κόλαση. Οἱ δεύτεροι εἶναι ἀποτέλεσμα φιλαργυρίας, 
ἐνῶ οἱ πρῶτοι ὀρθοφροσύνης. Οἱ δεύτεροι ἀπανθρωπιᾶς, οἱ πρῶτοι φιλαν-
θρωπίας. Τί δικαιολογία θὰ ἔχουμε λοιπόν, ἐὰν ἐπιδιώκουμε ἐκεῖνα τὰ ἀνή-
θικα καὶ μηδαμινὰ καὶ ἀπατηλὰ καὶ πρόσκαιρα καὶ αἴτια μεγάλης πυρκαγιᾶς 
γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ἐνῶ εἶναι δυνατὸν νὰ κερδίσουμε περισσότερα, καὶ χωρὶς 
κινδύνους, καὶ στὸν κατάλληλο καιρό, καὶ μὲ πολλὴ ἐλευθερία, καὶ χωρὶς 
ἐπικρίσεις, καὶ φόβους καὶ κινδύνους.

Τίποτε λοιπόν, τίποτε δὲν εἶναι χειρότερο, οὔτε πιὸ ἀπάνθρωπο ἀπὸ τὴν 
ἐδῶ εἴσπραξη τόκων. Ὅσοι ἐνεργοῦν ἔτσι ἐμπορεύονται τὶς συμφορὲς τῶν 
ἄλλων καὶ θεωροῦν ὡς πηγὴ κέρδους τὴν δυστυχία τῶν συνανθρώπων τους. 
Ζητοῦν ἀμοιβὴ διὰ τὴν δῆθεν φιλανθρωπία τους, ὡσὰν νὰ φοβοῦνται μήπως 
θεωρηθοῦν φιλεύσπλαχνοι, καὶ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς φιλανθρωπίας ἀνοίγουν 
βαθύτερο λάκκο, διότι συντρίβουν τοὺς πτωχοὺς μὲ τὴν δῆθεν ἐνίσχυσή 
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τους. Τοὺς ἀναγκάζουν νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι καὶ νὰ ἐπαιτοῦν καὶ τοὺς φιλο-
ξενοῦν δῆθεν στὸ λιμάνι τους, στὴν πραγματικότητα ὅμως τοὺς ὁδηγοῦν σὲ 
ναυάγιο, ὅπως ὁ σκόπελος καὶ ὁ ὕφαλος καὶ τὰ ἀπόκρημνα ἀκρογιάλια.

Τί μὲ συμβουλεύεις λέγει; Νὰ δώσω σὲ ἄλλον τὰ χρήματα ποὺ συγκέ-
ντρωσα καὶ ποὺ μοῦ εἶναι χρήσιμα καὶ νὰ μὴν ζητήσω καμία ἀμοιβή; Ἀσφαλῶς 
ὄχι. Ἐγὼ δὲν σοῦ προτείνω αὐτό, ἀλλὰ ἐπιθυμῶ πολὺ νὰ λάβεις ἀμοιβή, ὄχι 
ὅμως ἀσήμαντη καὶ μικρή, ἀλλὰ πολὺ μεγαλύτερη. Θέλω δηλαδὴ νὰ εἰσπρά-
ξεις ὡς τόκο ὄχι χρήματα, ἀλλὰ τὸν οὐρανό. Γιατί λοιπὸν σύρεσαι πάνω στὴ 
γῆ καὶ ἀπαιτεῖς μικρὰ ἀντὶ μεγάλων καὶ ἔτσι ἐξαναγκάζεις τὸν ἑαυτό σου νὰ 
εἶναι πτωχός; 

Αὐτὸ εἶναι ἀσφαλῶς ἐνέργεια ἀνθρώπου ποὺ δὲν γνωρίζει νὰ εἶναι πλού-
σιος. Διότι, ὅταν ὁ Θεός σοῦ ὑπόσχεται τὰ ἀγαθὰ τοῦ οὐρανοῦ μὲ ἀντάλ-
λαγμα λίγα χρήματά σου καὶ σὺ ἀπαντᾶς μὴ μοῦ δώσεις τὰ οὐράνια ἀγαθά, 
ἀλλὰ ἀντὶ αὐτῶν, δῶσε μου χρυσάφι ποὺ χάνεται καὶ ἐξαφανίζεται, ἀποδει-
κνύεις ὅτι ἐπιθυμεῖς νὰ μείνεις πάντοτε πτωχός. Διότι, ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ 
εἶναι πλούσιος καὶ εὔπορος, αὐτὸς προτιμᾶ τὰ σταθερὰ καὶ μόνιμα καὶ ὄχι τὰ 
προσωρινά, τὰ ἀδαπάνητα καὶ ὄχι τὰ δαπανώμενα, τὰ πολλὰ καὶ ὄχι τὰ λίγα, 
τὰ αἰώνια καὶ ὄχι τὰ φθαρτά. 

Διότι στὰ πρῶτα θὰ ἀκολουθήσουν καὶ τὰ δεύτερα. Διότι, ὅποιος προ-
τιμᾶ τὸν οὐρανὸ ἀπὸ τὴν γῆ, ὁπωσδήποτε θὰ χάσει καὶ τὴν γῆ, ἐνῶ ὅποιος 
προτιμᾶ τὰ οὐράνια ἀντὶ τῶν ἐπιγείων, θὰ ἀπολαύσει πάρα πολὺ καὶ τὰ δύο. 
Γιὰ νὰ πετύχουμε λοιπὸν αὐτὸ ἂς περιφρονήσουμε ὅλα τα ἐπίγεια καὶ ἂς προ-
τιμήσουμε τὰ οὐράνια ἀγαθά, διότι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ πετύχουμε καὶ τὰ 
μὲν καὶ τὰ δὲ μὲ τὴν χάρη καὶ τὴν φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ ὁποίου εἶναι αἰωνία ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη».

Ἐλπίζω νὰ συμφωνεῖτε καὶ ἐσεῖς ὅτι ἡ καταπληκτικὴ ἀνάλυση τῆς χρη-
ματοοικονομικῆς ἀξίας τῆς ἐλεημοσύνης, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἔργο μόνο 
φωτισμένων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ μεγάλος αὐτὸς Ἱεράρχης, ὁ 
οἰκουμενικὸς διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, «ὁ τὰ θεῖα σαφῶν», μᾶς ἀνέλυ-
σε τὴν σπουδαία αὐτὴ ἀρετή, χρησιμοποιῶντας τὰ χρηματοοικονομικὰ ἐργα-
λεῖα τοῦ τόκου, τοῦ δανείου, τοῦ χρόνου, τῆς ἀπόδοσης. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι τὸ 
μάθημα τοῦ ἐπιφανοῦς αὐτοῦ διδασκάλου καὶ θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας 
νὰ μᾶς ἀνοίγει νέους δρόμους γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἀντι-
λαμβανόμαστε καὶ νὰ θεωροῦμε ὅλα τα πράγματα στὸ σημερινὸ ἄνυδρο καὶ 
ἔρημο πνευματικὰ κόσμο.

       Ἰωάννης Χαραλάμπης
            Οἰκονομολόγος



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 152

Ἡ ἐποχὴ τῆς παράλογης “λογικῆς” !

Ο
σο προοδεύει ὁ κόσμος μας καὶ ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖ ὅτι ἐξελίσσεται πρὸς 
τὸ καλύτερο, φαίνεται ὅτι χάνεται ἡ ἁπλῆ λογική! Αὐτὰ ποὺ μέχρι χθὲς 

ἡ κοινωνία μας θεωροῦσε λογικὰ καὶ αὐτονόητα, σήμερα, ὄχι μόνο δὲν θεω-
ροῦνται αὐτονόητα, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς θεωροῦνται παράλογα ἐνῷ χαρακτη-
ρίζονται λογικά τὰ πιὸ παράλογα πράγματα!

Σὲ αὐτὴν τὴν παράλογη λογικὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν ἐποχή μας, γεννῶνται 
κοινωνικὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται λογικὰ καὶ εὔλογα, χωρὶς ὅμως 
ἀπάντηση, ἐνῷ οἱ ἀπαντήσεις τους μέχρι χθὲς ἦταν δεδομένες. Γιὰ παράδειγ-
μα, ἀκοῦμε συχνά τους ἀνθρώπους νὰ ἀναρωτιοῦνται : «γιατί ὁ Θεὸς ἀφήνει 
τὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ πεθαίνουν τόσο νωρὶς χωρὶς νὰ χαροῦν τὴ ζωή τους;». 
Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα θεωρεῖται ἀπὸ τὴν κοινωνία μας εὔλογο. Ἀποτελεῖ καθημε-
ρινὸ ἀντικείμενο συζήτησης, χωρὶς νὰ δίνεται ξεκάθαρη ἀπάντηση, ἐνῷ τὸ 
θέτουν πολλὲς φορὲς καὶ οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς στοὺς μαθητές τους, 
προκαλῶντας σύγχυση. Εἶναι ὅμως πράγματι εὔλογο τὸ ἐρώτημα; Τί ἀπάντη-
ση ἔδιναν οἱ ἄνθρωποι στὸ παρελθόν; Ὅσο ἡ κοινωνία μας διατηροῦσε κά-
ποιες ἀξίες καὶ κάποιες ἀντικειμενικὲς παραδοχές, οἱ ἀπαντήσεις σὲ τέτοιου 
εἴδους ἐρωτήματα ἦταν πολὺ ἁπλές. Δεδομένου ὅτι ὁ Θεὸς θέλει τὸ καλὸ τῶν 
ἀνθρώπων, σίγουρα ὅ,τι τοὺς συμβαίνει εἶναι τὸ καλύτερο γι’ αὐτούς.

Σήμερα ὅμως, τίποτε δὲν θεωρεῖται δεδομένο. Καὶ γι’ αὐτὸ προσπαθοῦμε 
νὰ ξαναανακαλύψουμε τὸν τροχό!  Αὐτὸς ὁ προβληματισμός, ἀποκαλύπτει 
ἀκριβῶς τὴ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς μας: Εἶναι λογικό, ὅ,τι θεωροῦμε ἐμεῖς λο-
γικό. Ἀκόμη καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνεργεῖ σύμφωνα μὲ τὴ δική μας λογική! 
Γιατί ἐμεῖς ξέρουμε καλύτερα τί εἶναι συμφέρον γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας! 
Δὲν μπαίνουμε στὸν κόπο νὰ γνωρίσουμε τὸ Θεὸ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ 
θέλημά Του, ἀλλὰ τὸν κρίνουμε μὲ βάση τὴ δική μας λογικὴ καὶ τὸν βρίσκουμε 
φυσικὰ λάθος! Δὲν θεωρεῖται πιὰ δεδομένο τίποτε, οὔτε κἂν ὅτι ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ 
πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ γι’ αὐτὸ ὅλες Του οἱ ἐνέργειες μπαίνουν 
κάτω ἀπὸ τὸ μυωπικὸ μικροσκόπιο τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ ἑρμηνεία 
τους σύμφωνα μὲ τὶς προσωπικὲς ἀπόψεις τοῦ καθενός.

Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς ἐποχῆς μας; Δὲν ἀναζητοῦμε τὴν Ἀλή-
θεια. Ἀναζητοῦμε τὴν ἐπιβεβαίωση ὅτι αὐτὰ ποὺ σκεφτόμαστε εἶναι σωστά. 
Εἴμαστε σίγουροι ὅτι οἱ ἀπόψεις μας εἶναι σωστές. Ἁπλᾶ, ἀναζητοῦμε ἐπιχει-
ρήματα γιὰ νὰ τὶς κατοχυρώσουμε. Ἀλλὰ οἱ ἀπόψεις αὐτὲς δὲν βασίζονται σὲ 
καμμία ἀντικειμενικὴ παραδοχή. Εἶναι ἀπόψεις βασισμένες στὸ χαρακτῆρα 
καὶ τὶς πεποιθήσεις τοῦ καθενός.

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει λοιπόν, νὰ γνωρίσουμε τὸ Θεό. Μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ 
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ἐνεργεῖ ὅπως ἐμεῖς θέλουμε. Καὶ ἂν ἐπιτρέπει νὰ συμβαίνουν πράγματα ποὺ 
ἐμεῖς δὲν συμφωνοῦμε, ἀμέσως ἀμφισβητοῦμε τὴν φιλανθρωπία Του καὶ αὐτὴν 
ἀκόμη τὴν ὕπαρξή Του. 

Αὐτὴ τὴ νοοτροπία ἐκφράζουμε καὶ στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους 
ἀνθρώπους. Τοὺς κρίνουμε καὶ πολλὲς φορὲς τοὺς κατακρίνουμε, γιατί ἐμεῖς 
δὲ συμφωνοῦμε μὲ τὶς ἐνέργειές τους. «Γιατί αὐτὸς συμπεριφέρεται ἔτσι; Λά-
θος! Ἔτσι ἔπρεπε νὰ φέρεται!» Ἔχουμε ἕτοιμες τὶς προτάσεις γιὰ νὰ βελτιω-
θοῦν οἱ ἄλλοι. Χωρὶς νὰ ἐνδιαφερθοῦμε νὰ γνωρίσουμε τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς 
κρίνουμε σύμφωνα μὲ τὴ δική μας νοοτροπία, μὲ τὸ δικό μας χαρακτῆρα, μὲ 
τὸ τί νομίζουμε ἐμεῖς ὅτι πρέπει νὰ κάνουν. Καὶ δὲν μπαίνουμε κἂν στὸν κόπο 
νὰ ἐνεργοποιήσουμε τὴ λογική μας καὶ νὰ σκεφτοῦμε: ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί μας;  Ὅπως δὲ μπαίνουμε στὸν κόπο νὰ ἀνα-
ρωτηθοῦμε ποιὸς εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ ἐπιτρέπει νὰ πεθαίνουν τὰ μικρὰ παιδιὰ 
πρὶν χαροῦν τὴν ζωή τους; Εἶναι ἐλεήμων; Ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο; Θέλει τὸ καλύ-
τερο γι’ αὐτόν; Γιατί τὸ ἐπιτρέπει; Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω ἀπό μᾶς; Ὄχι. 
Ἐμεῖς ξέρουμε καλύτερα ὅτι τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ μεγαλώσουν καὶ νὰ ζήσουν 
αὐτὴν τὴ μάταιη ζωή, στὴν ὁποία ἐμεῖς εἴμαστε γαντζωμένοι καὶ δὲν θέλουμε 
νὰ φύγουμε. Δὲν μπαίνουμε στὸν κόπο νὰ γνωρίσουμε γιατί, ὅπως φαίνεται, 
δὲν ἐπιδιώκουμε τὴ σχέση οὔτε μὲ τὸ Θεό, οὔτε μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Ἴσως 
εἴμαστε τόσο σίγουροι γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας ποὺ δὲν θεωροῦμε ὅτι ὑπάρχει 
κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς προσθέσει ὁ διπλανός μας ἢ ἀκόμη καὶ ὁ Θεός. Ἀπὸ 
ποῦ, ἄραγε, ἀντλοῦμε αὐτὴ τὴ σιγουριά; Εἴμαστε τόσο εὐτυχισμένοι καὶ πε-
τυχημένοι ἄνθρωποι στὴν προσωπική μας ζωὴ ἀλλὰ καὶ ὡς κοινωνία, ὥστε νὰ 
εἴμαστε σίγουροι ὅτι σκεφτόμαστε σωστά;

Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνας Ἱερωμένος πολὺ εὐσεβής. Ἦταν μά-
λιστα καὶ πνευματικὸς κι ἐξομολογοῦσε τοὺς πιστούς. Ἔτσι, ἔκρινε τὰ ἁμαρ-
τήματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς ἔβαζε νὰ μετανοοῦν. Ἔφτασε νὰ πιστεύει πὼς 
ξέρει τί εἶναι τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό.

Ἕνα πρωΐ, τοῦ ἐμφανίστηκε ἕνας ἄγγελος. “Ὁ Θεός μὲ ἔστειλε γιὰ νὰ σοῦ 
δείξω κάτι”, τοῦ εἶπε. Τὸν πῆρε καὶ τὸν μετέφερε μὲ θαυμαστὸ τρόπο πίσω ἀπὸ 
ἕνα θάμνο. “Πές μου τί βλέπεις;”, τὸν ῥώτησε. “Βλέπω ἕναν πλάτανο μὲ παχὺ 
ἴσκιο καὶ μία βρύση μὲ δροσερὸ νερὸ νὰ ῥέει πλάϊ του”, ἀποκρίθηκε αὐτός. 
“Τώρα θὰ πρέπει νὰ μοῦ ὑποσχεθεῖς ὅτι δὲν θὰ ἐπέμβεις ἢ ἔστω μιλήσεις, ὅ,τι 
καὶ νὰ δεῖς νὰ συμβαίνει”, τὸν πρόσταξε ὁ ἄγγελος. Ὁ Ἱερέας ὑποσχέθηκε μὲ 
κατάνυξη, πὼς δὲν θὰ μιλοῦσε οὔτε θὰ ἐπενέβαινε.

Μετὰ ἀπὸ λίγο, ἐμφανίστηκε ἕνας πλούσιος μὲ τὸ ἄλογό του καὶ σταμά-
τησε νὰ πιεῖ νερὸ καὶ νὰ ξαποστάσει. Ἤπιε νερὸ καὶ ξάπλωσε γιὰ λίγο κάτω 
ἀπὸ τὸ δροσερὸ ἴσκιο τοῦ πλατάνου, ὅπου πῆρε ἕναν ὑπνάκο. Ὕστερα ξύ-
πνησε, ἀνέβηκε στὸ ἄλογό του καὶ συνέχισε τὸ δρόμο του, ἀφήνοντας ὅμως 
πίσω του ἕνα πουγκὶ παραγεμισμένο μὲ χρυσὲς λίρες.

Μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα, ἕνας δεύτερος ἄνθρωπος ἐμφανίστηκε πεζὸς καὶ 
σταμάτησε νὰ πιεῖ νερό. Ξαφνικά, εἶδε τὸ πουγκὶ μὲ τὶς λίρες, τὸ σήκωσε καὶ 
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ἄρχισε νὰ χοροπηδᾶ ἀπὸ χαρά. Ἔβαλε τὸ πουγκὶ στὴν τσέπη του καὶ χωρὶς νὰ 
χάσει καιρό, ἔτρεξε νὰ ἐξαφανιστεῖ.

Λίγο ἀργότερα, ἕνας τρίτος ἄνθρωπος, ἔφτασε κι αὐτὸς στὴ βρύση. Τὴν 
ὥρα ὄμως ποὺ ἔπινε νερό, ἐπέστρεψε ὁ πλούσιος, ὁ ὁποῖος εἶχε στὸ μεταξὺ 
ἀντιληφθεῖ ὅτι εἶχε χάσει τὸ πουγκί του καὶ γύρισε νὰ τὸ ἀναζητήσει. Μόλις, 
λοιπόν, εἶδε τὸν ἄλλο ἄνθρωπο, ἄρχισε νὰ τὸν κατηγορεῖ ὅτι τοῦ ἔκλεψε τὸ 
πουγκί μὲ τὶς λίρες καὶ νὰ τοῦ ζητεῖ νὰ τοῦ τὶς ἐπιστρέψει. Ἄρχισαν νὰ καυγα-
δίζουν καὶ πάνω στὸν καυγά, ὁ πλούσιος ἔσπρωξε ἀπότομα τὸν ἄλλο, ἐκεῖνος 
ἔπεσε στὸ ἔδαφος καὶ χτύπησε θανάσιμα τὸ κεφάλι του σὲ μιὰ ἀπ’ τὶς ῥίζες 
τοῦ πλατάνου. Ὁ πλούσιος πανικόβλητος, ἀνέβηκε στὸ ἄλογό του κι ἐξαφα-
νίστηκε...

“Πές μου τώρα”, εἶπε ὁ ἄγγελος στὸν ἱερέα. “Τὶ πιστεύεις γι’ αὐτὰ ποὺ 
εἶδες, ἦταν καλὰ ἢ κακά;”

“Καλέ μου ἄγγελε”, ἀπάντησε ἐκεῖνος, “ἡ ψυχὴ μου εἶναι βαριὰ ἀπὸ 
τὸ κακό ποὺ εἶδα νὰ συμβαίνει μπροστὰ στὰ μάτια μου, χωρὶς νὰ μπορῶ νὰ 
ἀντιδράσω. Ὁ ἕνας ἔκλεψε τὸ πουγκί ποὺ δὲν ἦταν δικό του, ὁ ἄλλος κατηγό-
ρησε ἄδικα ἕναν ἀθῶο ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ πάνω τὸν σκότωσε, χωρὶς μάλιστα 
νὰ τιμωρηθεῖ.”

“Δὲν γνωρίζεις ὅμως ἀκριβῶς τὴν ἀλήθεια”, ἀποκρίθηκε ὁ ἄγγελος. “Ὁ 
πλούσιος ποὺ ἦρθε πρῶτος στὴ βρύση, εἶχε καταπατήσει τὰ χωράφια τοῦ 
δευτέρου καὶ τὰ δικαστήρια τὸν εἶχαν δικαιώσει, ὅπως κάνει πάντοτε ἡ ἀνθρώ-
πινη δικαιοσύνη, ποὺ ἀδικεῖ τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀθωώνει τοὺς πλουσίους. Ἡ 
Θεία Δικαιοσύνη, ὅμως, ἀπαιτοῦσε ὁ πλούσιος νὰ πληρώσει τὸ χρέος του καὶ 
αὐτὸς ἦταν ὁ τρόπος ποὺ ἐπέλεξε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ συμβεῖ αὐτό.

Ὁ τρίτος ἄνθρωπος, αὐτός ποὺ σκοτώθηκε, εἶχε δολοφονήσει τὸν ἀδελφὸ 
του, χωρὶς νὰ τὸ ὑποψιαστεῖ κανείς, οὔτε καὶ νὰ τὸν κατηγορήσει. Οἱ τύψεις 
του ὅμως ἦταν τέτοιες, ποὺ γονατιστὸς παρακάλεσε τὸ Θεὸ να τὸν ἀπαλλάξει 
ἀπ’ τὸ βάρος ποὺ κουβαλοῦσε. Αὐτὸς ἦταν ὁ τρόπος ποὺ βρῆκε ὁ Θεὸς γιὰ ν’ 
ἀνταποκριθεῖ στὴν προσευχή του.

Ὅσο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν πλούσιο, μετὰ ἀπὸ αὐτό ποὺ ἔκανε, χάρισε τὴν πε-
ριουσία του στοὺς φτωχοὺς καὶ πῆγε νὰ γίνει ἱεραπόστολος, προσφέροντας 
τεράστιο ἀνθρωπιστικὸ ἔργο στὴν Ἀφρικὴ καὶ σώζοντας πολλὲς ζωές.”

Ὁ Ἱερέας κοίταξε τὸν ἄγγελο ἐμβρόντητος, μὴν ξέροντας τὶ νὰ πεῖ. “Πή-
γαινε, λοιπόν, ἐν εἰρήνῃ”, τὸν ἀποχαιρέτησε ὁ ἄγγελος “καὶ νὰ θυμᾶσαι πόσο 
λίγα γνωρίζεις, ὥστε νὰ μπορεῖς ν’ ἀποφασίσεις τί εἶναι καλὸ καί τί κακό.”

Ἡ λύση λοιπόν, στὰ περισσότερα ἐπίπλαστα σύγχρονα κοινωνικὰ ἐρω-
τήματα, τὰ ὁποῖα ἐν πρώτοις, φαντάζουν ἄλυτα, εἶναι νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ 
σκεφτοῦμε ἐὰν εἰλικρινὰ ἐπιθυμοῦμε νὰ μάθουμε τὴν πραγματικὴ ἀπάντηση. 
Ἂν τὸ ἐπιθυμήσουμε ἀληθινὰ καὶ στραφοῦμε λίγο πρὸς τὰ πίσω, τότε ποὺ οἱ 
ἄνθρωποι σκέφτονταν πιὸ λογικά, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις στοὺς 
προβληματισμούς μας εἶναι πολὺ ἁπλὲς καὶ λογικές.

                                                              Μαρίνα Διαμαντῆ
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Η ΑΜΒΛΩΣΗ 
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΑ

Η ἄμβλωση εἶναι ἕνα κοινωνικὸ φαινόμενο ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια 
ἔχει λάβει διαστάσεις ἐπιδημίας. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τῆς Ἐθνικῆς 

Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱσπανίας, στὴν Εὐρώπη πραγματοποιεῖται 
μία ἄμβλωση κάθε ἕντεκα δευτερόλεπτα καὶ προκαλεῖται ἔτσι ὁ θάνατος 
2.725.820 ἐμβρύων ἐτησίως! Στὴν Ἑλλάδα οἱ διακοπὲς ἀνεπιθύμητων κυ-
ήσεων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὰ δημόσια νοσοκομεῖα ξεπερνοῦν τὶς 
70.000 ἐτησίως! Ἂν ὑπολογίσουμε καὶ τὶς ἀμβλώσεις ποὺ δὲν δηλώνονται, 
καθὼς πραγματοποιοῦνται σὲ ἰδιωτικὲς κλινικές, φτάνουμε στὸν ἀριθμὸ 
τῶν 200.000(!) ἀμβλώσεων κάθε χρόνο, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ γεννήσεις μόλις 
ποὺ ἀγγίζουν τὶς 100.000!

Ἡ τεχνητὴ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης, ὅπως ὀνομάζεται στὸν ποι-
νικὸ κώδικα ἡ ἄμβλωση, ἀποτελεῖ κατ’ ἀρχὴν ποινικὰ ἄδικη πράξη,  εἴτε 
γίνεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἐγκυμονούσα, εἴτε ἀπὸ κάποιο τρίτο πρόσωπο μὲ 
ἢ χωρὶς τὴ συναίνεση τῆς ἐγκυμονούσης. Ὁ νομοθέτης ἔχει ὅμως θεσπί-
σει στὸ ἄρθρο 304 παράγραφος 4, τέσσερεις περιπτώσεις, ἡ συνδρομὴ τῶν 
ὁποίων καθιστᾶ τὴν τεχνητὴ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης ἐπιτρεπτή, αἴρο-
ντας τὸν ἄδικο χαρακτήρα της. Ὁ μελετητὴς τοῦ ποινικοῦ δικαίου εὔλογα 
προβληματίζεται γιὰ τὸ πῶς ἡ νομοθετικὴ πρόβλεψη περιπτώσεων κατὰ 
τὶς ὁποῖες δὲν εἶναι ἄδικη θανάτωση τοῦ ἐμβρύου συμβιβάζεται  μὲ τὴ 
διδασκαλία τοῦ ποινικοῦ δικαίου σχετικὰ μὲ τὸν ἀπόλυτο χαρακτήρα τῆς 
ποινικῆς προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. 

«Ἀπόλυτη προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς» σημαίνει ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ 
ἀνθρώπου προστατεύεται ποινικὰ ἄνευ ὅρων, ὑπὸ ὁποιαδήποτε μορφὴ 
καὶ ἂν ἀπαντᾶ αὐτὴ καὶ ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Τὸ Ποινικὸ Δίκαιο, 
ὅμως, τοποθετεῖ τὴν ἔναρξη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὄχι στὴ σύλληψη ἀλλὰ 
στὴν ἀντικειμενικὴ ἔναρξη τοῦ τοκετοῦ!

 Ἡ ἔναρξη τῆς διαδικασίας τοῦ τοκετοῦ εἶναι διαφορετικὴ ἀνάλο-
γα μὲ τὸ εἶδος τοῦ τοκετοῦ. Ἐὰν ὁ τοκετὸς εἶναι φυσιολογικός, ἡ ἔναρξη 
αὐτοῦ καὶ ἑπομένως ἡ ἔναρξη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι τὸ χρονικὸ ση-
μεῖο κατὰ τὰ τὸ ὁποῖο, εἴτε «σπᾶνε τὰ νερά», εἴτε λαμβάνει χώρα διαστολὴ 
τῆς μήτρας τῆς ἐπιτόκου. Ἐὰν ὁ τοκετὸς γίνεται μὲ καισαρικὴ τομή, τότε 
ἡ ἔναρξή του τοποθετεῖται στὴν πρώτη ἐνέργεια τοῦ ἰατροῦ, ἡ ὁποία συ-
νιστᾶ τμῆμα τῆς σχετικῆς ἐπέμβασης (λ.χ. νάρκωση τῆς ἐπιτόκου).

Σὲ κάθε περίπτωση ὁ κυοφορούμενος δὲν θεωρεῖται ἀνθρώπινη ζωή! 
Δὲν θεωρεῖται βέβαια, λένε, οὔτε καὶ τμῆμα τοῦ σώματος τῆς ἐγκύου, τὸ 
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ὁποῖο μπορεῖ αὐτὴ νὰ διαθέτει ἐλεύθερα. Τὸ  κυοφορούμενο -ὑποστηρίζει 
ἡ ποινικὴ ἐπιστήμη-  εἶναι φορέας ἀνθρώπινης οὐσίας, ὅμως ἡ ζωή του δὲν 
ἐνδιαφέρει καθ’ ἐαυτήν, παρὰ μόνο ὡς δυνάμει ζωή, ὡς ζωὴ ἐν γενέσει. Ἡ 
«ἐν γενέσει ζωὴ» δὲν εἶναι βέβαια κάτι οὐσιωδῶς διαφορετικό, ἀλλὰ κάτι, 
σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωση τοῦ Ἀνδρουλάκη, «προσωρινῶς ἔλασσον» σὲ 
σχέση μὲ τὴν ἤδη γεννημένη ζωή. Γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει, λέει ἡ ποινικὴ 
ἐπιστήμη, ἀπόλυτη ἀξία, ἀλλὰ σχετική, ἑπομένως σχετικὴ εἶναι καὶ ἡ 
προστασία της ἀπὸ τὸ ποινικὸ δίκαιο. Σχετικὴ προστασία τῆς ἐν γενέσει 
ζωῆς σημαίνει, ὅτι  ὁ ἄδικος χαρακτῆρας τῆς προσβολῆς τῆς ζωῆς τοῦ 
κυοφορούμενου εἶναι δυνατὸν νὰ αἵρεται, ὅταν ἡ προσβολὴ γίνεται χάριν 
σωτηρίας ἀγαθοῦ, τὸ ὁποῖο ἀξιολογεῖται ἀπὸ τὴν ἔννομη τάξη ὡς σπου-
δαιότερο. Ἐὰν ἡ προστασία τῆς ζωῆς τοῦ κυοφορούμενου ἦταν ἀπόλυτη, 
τοῦτο θὰ σήμαινε ὅτι δὲν μποροῦν νὰ προβλέπονται  στὸ νόμο περιπτώ-
σεις, ὅπου ἡ ἄμβλωση εἶναι ἐπιτρεπτή.

Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς καλοῦνται στὴν ἐπιστημονικὴ θεωρία «ἐνδεί-
ξεις» καὶ εἶναι οἱ ἑξῆς:

α) Ἂν δὲν ἔχουν συμπληρωθεῖ δώδεκα ἑβδομάδες ἐγκυμοσύνης («γε-
νικὴ ἔνδειξη»). Ἡ δικαιολόγηση τῆς νομοθετικῆς αὐτῆς ρύθμισης ἀνάγε-
ται στὸν Ἀριστοτέλη καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ περὶ τοῦ «θύραθεν νοός». Κατ’ 
ἐπιρροὴν τῆς διδασκαλίας αὐτῆς γινόταν περίπου ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου 
αἰῶνα δεκτὸ ἀπὸ τὴν Παπικὴ Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τὸ κοσμικὸ ποινικὸ δίκαιο 
τῶν Παπικῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὅτι τὸ ἔμβρυο εἶναι ἄξιο ποι-
νικῆς προστασίας μόνο ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἐμψυχωθεῖ διὰ τῆς ἀνθρώ-
πινης «λογικῆς ψυχῆς», ἡ ὁποία «εἰσέρχεται», ὅπως πίστευαν, στὸ ἔμβρυο 
κατὰ τὸν τρίτο μῆνα μετὰ τὴ σύλληψη. Ὁ νομοθέτης ἀκολουθεῖ, δηλαδή, 
ἐν γνώσει τοῦ μία, παρωχημένη μάλιστα, διδασκαλία τῆς αἱρετικῆς Πα-
πικῆς  Ἐκκλησίας. 

Στὴν οὐσία ἡ «γενικὴ ἔνδειξη» εἶναι ἡ ἀπονομὴ ἀπὸ τὸ νόμο στὴν 
ἐγκυμονοῦσα γυναίκα τοῦ δικαιώματος νὰ διακόπτει ἐλεύθερα τὴν ἐγκυ-
μοσύνη της, χωρὶς καμμία ἔνδειξη καὶ δικαιολογία, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ 
δὲν θέλει νὰ γεννήσει τὸ παιδί. Ποῦ στηρίζεται ἀλήθεια τὸ δικαίωμα αὐτό, 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ πού, ὅπως παραπάνω σημειώσαμε, τὸ κυοφορούμενο δὲν 
εἶναι μέρος τοῦ σώματος τῆς ἐγκύου, ἀλλὰ “μετέχει, ὅπως λέγεται, τῆς 
ἱερότητας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς”;

β) Ἂν ἔχουν διαπιστωθεῖ, μὲ τὰ σύγχρονα μέσα προγεννητικῆς δι-
άγνωσης, ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἐμβρύου ποὺ ἐπάγονται τὴ 
γέννηση παθολογικοῦ νεογνοῦ («εὐγονικὴ ἔνδειξη»). Ἡ ἐγκυμοσύνη σὲ 
αὐτὴ τὴν περίπτωση, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχει διάρκεια περισσότερο ἀπὸ εἴκο-
σι τέσσερις ἑβδομάδες, δηλαδὴ ἕξι μῆνες. Ὡς δικαιολογητικὸς λόγος τῆς 
νομοθετικῆς αὐτῆς πρόβλεψης ἀναφέρεται στὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογρα-
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φία τὸ ὅτι καμία ἔννομη τάξη δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι τόσο σκληρή, ὥστε 
νὰ ἐπιβάλλει, καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἀπειλὴ ποινῆς, σὲ ἕνα ἢ δύο ἀνθρώπους 
νὰ ὑποστοῦν τὸ ἄλγος καὶ τὶς δυσβάσταχτες δυσκολίες ποὺ συνεπάγεται 
ἡ ἀπόκτηση καὶ ἡ ἀνατροφὴ ἑνὸς βαριὰ παθολογικοῦ παιδιοῦ!

Ἐντύπωση προξενεῖ ἡ ἐπιμονὴ μὲ τὴν ὁποία οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Ποι-
νικοῦ Δικαίου τονίζουν, πὼς ἡ ὁρολογία «εὐγονικὴ ἔνδειξη» δὲν ἔχει καμ-
μία σχέση μὲ τὴ ναζιστικὴ θεωρία περὶ τῆς «ἀνάξιας νὰ ζεῖ ζωῆς», οὔτε μὲ 
τὶς ἐπεμβάσεις ποὺ γίνονταν στὴ Ναζιστικὴ Γερμανία, γιὰ τὴ διατήρηση 
τῆς καθαρότητα τῆς Ἀρίας φυλῆς! 

γ) Ἂν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιὰ τὴ ζωὴ τῆς ἐγκύου ἢ κίν-
δυνος σοβαρῆς καὶ διαρκοῦς βλάβης τῆς σωματικῆς ἢ ψυχικῆς ὑγείας της 
(«ἰατρικὴ ἔνδειξη»), ὁ ὁποῖος κίνδυνος θὰ πρέπει νὰ βεβαιώνεται καὶ ἀπὸ 
τὸν κατὰ περίπτωση ἁρμόδιο ἰατρό.

Ὁ νόμος δίνει μὲ τὴ ρύθμιση αὐτὴ προτεραιότητα στὴ ζωὴ καὶ τὴν 
ὑγεία τῆς ἐγκύου γυναίκας ἔναντι τῆς (ἐν γενέσει) ζωῆς τοῦ κυοφορού-
μενου. Ἐπιτρέπει μάλιστα τὴ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης, σὲ ὁποιοδήποτε 
στάδιο καὶ ἂν αὐτὴ βρίσκεται. Ἁπλῶς ὅσο πιὸ προχωρημένη εἶναι ἡ ἐγκυ-
μοσύνη, τόσο μεγαλύτερος θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ κίνδυνος γιὰ τὴ ζωὴ ἢ τὴν 
ὑγεία τῆς ἐγκύου, προκειμένου νὰ ἀρθεῖ τὸ ἄδικο τῆς διακοπῆς της.

δ) Ἂν ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι ἀποτέλεσμα βιασμοῦ, ἀποπλάνησης ἀνή-
λικης, αἱμομιξίας ἢ κατάχρησης γυναίκας ἀνίκανης νὰ ἀντισταθεῖ, ἐφό-
σον δὲν ἔχουν συμπληρωθεῖ δεκαεννέα ἑβδομάδες ἐγκυμοσύνης («ἠθικὴ 
ἔνδειξη»). Τὸ ὑπέρτερο ἔννομο ἀγαθὸ χάριν προστασίας τοῦ ὁποίου καθί-
σταται ἐπιτρεπτὴ ἡ τεχνητὴ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης στὴν ἐξεταζόμενη 
περίπτωση εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ θύματος, ἡ ὁποία προ-
σβάλλεται ἀφόρητα ἀπὸ τὴ συνέχιση τῆς κύησης. Εἰδικὰ γιὰ τὴν περίπτω-
ση τῆς αἱμομιξίας προστατευόμενη ἀξία εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἐνῶ λαμβά-
νονται ὑπόψιν καὶ οἱ δυσμενεῖς προβλέψεις γιὰ τὴ μελλοντικὴ ὑγεία τοῦ 
κυοφορούμενου. Ἡ συνδρομὴ τῆς «ἠθικῆς ἔνδειξης» θὰ πρέπει νὰ γίνεται 
δεκτὴ μὲ προσοχὴ καὶ φειδώ, καθὼς προσφέρεται ὡς μέσο καταστρατήγη-
σης τῶν διατάξεων γιὰ τὸ ἀξιόποινο τῆς ἄμβλωσης.

Θὰ πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ τονιστεῖ, ὅτι προκειμένου νὰ δικαι-
ολογεῖται τελικὰ ἡ ἄμβλωση ἀπαιτεῖται νὰ συντρέχουν  καὶ ὁρισμένες 
ἐπιπλέον προϋποθέσεις, κοινὲς γιὰ ὅλες τὶς «ἐνδείξεις». Αὐτὲς εἶναι ἐπι-
γραμματικά: Πρώτον, ἡ (προηγούμενη) συναίνεση τῆς ἐγκύου. Δεύτερον, 
ἡ διενέργεια τῆς ἄμβλωσης ἀπὸ ἰατρὸ μαιευτήρα-γυναικολόγο. Τρίτον, ἡ 
συμμετοχὴ στὴν ἐπέμβαση ἀναισθησιολόγου. Καὶ τέταρτον, ἡ διενέργεια 
τῆς ἄμβλωσης σὲ ὀργανωμένη νοσηλευτικὴ μονάδα. Ἐὰν λείπει ἔστω καὶ 
μία ἀπὸ τὶς τέσσερεις αὐτὲς προϋποθέσεις ἡ ἄμβλωση τιμωρεῖται ποινικά, 
ἀκόμα καὶ ἂν συντρέχει κάποια ἀπὸ τὶς προβλεπόμενες στὸ νόμο «ἐνδεί-
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ξεις».
   
Διαβάζοντας τὰ παραπάνω δὲν μπορεῖ νὰ μὴν παρατηρήσει κανεὶς 

ὅτι ἡ προστασία τοῦ κυοφορούμενου εἶναι σημαντικὰ μειωμένη σὲ σχέση 
μὲ τὴν προστασία τοῦ γεννημένου ἀνθρώπου, ἕως μηδαμινή, ἀφοῦ μπορεῖ 
αὐτὸς νὰ θανατωθεῖ κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς κύησης! Ἡ ὑποβάθμι-
ση αὐτὴ τοῦ κυοφορούμενου ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴ διδασκα-
λία τῆς Ὀρθοδοξίας μας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει ἐξ 
ἄκρας συλλήψεως. 

Ἂς δοῦμε τώρα ποιὰ προστασία παρέχει στὸ κυοφορούμενο τὸ Ἀστικὸ 
Δίκαιο, δηλαδὴ τὸ γενικὸ Δίκαιο, ποὺ ρυθμίζει τὶς σχέσεις τῶν ἰδιωτῶν.

 Μὲ τὸ ἄρθρο 36 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ἀπονέμεται σὲ αὐτὸν ἱκανό-
τητα Δικαίου. Ἱκανότητα Δικαίου εἶναι ἡ ἱκανότητα κάθε προσώπου νὰ 
εἶναι ὑποκείμενο δικαιωμάτων, ὑποχρεώσεων, ἔννομων σχέσεων (δηλαδὴ 
σχέσεων τοῦ προσώπου πρὸς ἄλλα πρόσωπα ἢ πράγματα, οἱ ὁποῖες ρυθ-
μίζονται ἀπὸ τὸ δίκαιο, ὅπως εἶναι λ.χ. ἡ συγγένεια) καὶ ἔννομων κατα-
στάσεων (λ.χ. ἰθαγένεια, κατοικία). Σὲ τελευταία ἀνάλυση ἡ ἱκανότητα 
Δικαίου εἶναι ἔννοια ταυτόσημη μὲ τὴν  προσωπικότητα. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο 
προστατεύεται ἀπὸ τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 2 καὶ 5 παράγραφος 1 τοῦ 
Συντάγματος καὶ εἶναι ἀναπαλλοτρίωτη, δὲν μπορεῖ δηλαδὴ νὰ περιορι-
σθεῖ μὲ νόμο ἢ νὰ λάβει χώρα παραίτηση ἀπὸ αὐτήν.

Ἡ ἱκανότητα Δικαίου προϋποθέτει κατ’ ἀρχὴν τὴν ὕπαρξη προσώ-
που. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 35 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα « τὸ πρόσωπο ἀρχίζει 
νὰ ὑπάρχει μόλις γεννηθεῖ ζωντανό». Τὸ ἔμβρυο δηλαδὴ θεωρεῖται ἀνύ-
παρκτο γιὰ τὸ Ἀστικὸ Δίκαιο μέχρι νὰ ἀποχωρισθεῖ ζωντανὸ ἀπὸ τὸ μη-
τρικὸ σῶμα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν εἶναι ἢ ὄχι βιώσιμο. Ἡ ρύθμιση αὐτὴ 
εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀνεπιεικὴς γιὰ τὸ κυοφορούμενο, γιὰ αὐτὸ καὶ κρίθηκε 
σκόπιμη γιὰ τὴν προστασία του ἡ συμπλήρωσή της μὲ τὸν κανόνα τοῦ 
ἄρθρου 36, ποὺ ὁρίζει ὅτι: «ὡς πρὸς τὰ δικαιώματα ποὺ τοῦ ἐπάγονται, τὸ 
κυοφορούμενο θεωρεῖται γεννημένο, ἂν γεννηθεῖ ζωντανό»!

Πολλὲς φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης λαμβάνουν χώρα 
περιστατικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ κυοφορούμενο θὰ ἀντλοῦσε δυνάμει τοῦ νό-
μου δικαιώματα ἂν ἦταν ζωντανό, ὅπως λ.χ. ὁ θάνατος ἑνὸς συγγενικοῦ 
του προσώπου. Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα δίνει στὸ 
κυοφορούμενο τὴν ἱκανότητα νὰ ἀποκτήσει τὰ δικαιώματα αὐτά, ἤδη ἀπὸ 
τὸ χρόνο τῆς ἐγκυμοσύνης, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅμως, ὅτι θὰ γεννηθεῖ 
ζωντανός! Ἡ κτήση δικαιωμάτων ἀπὸ τὸ κυοφορούμενο εἶναι, δηλαδή, 
προσωρινὴ καὶ μετέωρη μέχρι νὰ γεννηθεῖ αὐτὸ ζωντανό! Μὲ τὴ γέννησή 
του ἀποκτᾶ τὰ δικαιώματα ἀναδρομικά(!) ἀπὸ τὸ χρόνο ἐπαγωγῆς τους. 
Ἂν τὸ κυοφορούμενο δὲν γεννηθεῖ ζωντανό, θεωρεῖται ὅτι ποτὲ δὲν ἀπέ-
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κτησε κανένα δικαίωμα.
Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ὁ νομοθέτης καταφεύγει σὲ μία κατασκευὴ πε-

ρίπλοκη καὶ ἄδικη γιὰ τὸ κυοφορούμενο, ποὺ θὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ ἂν γι-
νόταν δεκτὴ ἡ ὕπαρξη τοῦ προσώπου ἐξ ἄκρας συλλήψεως, σύμφωνα μὲ 
τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἔτσι ἀπὸ Δίκαιο καταντᾶ ὑψίστη 
ἀδικία, ἡ ὁποία ὑπαγορεύθηκε στὴ Νομικὴ ἐπιστήμη γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ 
πολιτικὴ σκοπιμότητα καὶ νὰ ὑπηρετηθεῖ ἡ κοινωνικὴ δολοφονικὴ ἀγριό-
τητα τῆς ἐποχῆς μας!

Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ κατασκευὴ αὐτὴ –τὸ «πλάσμα δικαίου» 
ὅπως λέγεται- χρήσιμο θὰ ἦταν νὰ δοῦμε ἕνα παράδειγμα:

Ὁ Α εἶναι παντρεμένος μὲ τὴ Β, ποὺ εἶναι ἔγκυος. Κατὰ τὸν τρίτο 
μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς Β ὁ Α σκοτώνεται σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυστύ-
χημα, ἀπὸ ὑπαιτιότητα τοῦ ὁδηγοῦ Γ. Ἤδη ἀπὸ τὸ χρόνο θανάτου τοῦ Α, 
ποὺ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ Ἀστικὸ Δίκαιο πατέρας τοῦ κυοφορούμενου, ὁ 
τελευταῖος ἀποκτᾶ δικαίωμα νὰ κληρονομήσει τὸν πατέρα του. Ἀναλαμ-
βάνει δὲ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῆς κληρονομίας, λ.χ. τὰ χρέη της, μὲ βάσει 
τὸ ἄρθρο 1711 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα.  Ἀποκτᾶ ἐπίσης τὸ κυοφορούμενο δι-
καίωμα νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Γ ἀποζημίωση γιὰ τὴ μελλοντικὴ διατροφή 
του καὶ ἀποκατάσταση τῆς ψυχικῆς ὀδύνης του. Ἐὰν ὁ Α εἶχε ἀνοίξει κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης τραπεζικὸ λογαριασμὸ ὑπὲρ τοῦ παιδιοῦ, 
τὸ παιδὶ γίνεται δικαιοῦχος τοῦ λογαριασμοῦ ἤδη ἀπὸ τὸ ἄνοιγμά του. Σὲ 
περίπτωση δὲ ποὺ κάποιος τραυματίσει τὴ Β κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυ-
μοσύνης της, μὲ συνέπεια νὰ γεννηθεῖ τὸ παιδὶ μὲ σωματικὸ ἐλάττωμα, 
τὸ κυοφορούμενο ἀποκτᾶ δικαίωμα νὰ ζητήσει ἀποκατάσταση τῆς ζημιᾶς 
του αὐτῆς ἀπὸ τὸ χρόνο τοῦ τραυματισμοῦ!

Ἐλλείψει τῶν ἄρθρων 36 καὶ 1711 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, τὸ παιδὶ δὲν 
θὰ μποροῦσε νὰ κληρονομήσει τὸν πατέρα του, οὔτε νὰ ἀποκτήσει κανέ-
να ἄλλο ἀπὸ τὰ δικαιώματα ποὺ παραπάνω ἀναφέραμε. Χάριν τῶν ρυθ-
μίσεων τῶν ἄρθρων αὐτῶν,  ἐὰν τὸ παιδὶ γεννηθεῖ ζωντανό, ἀποκτᾶ τὰ 
παραπάνω δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῆς κληρονομίας-καθὼς καὶ 
κάθε ἄλλο δικαίωμα ποὺ τυχὸν ἐπαχθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύ-
νης- ἀναδρομικὰ ἀπὸ τὸ χρόνο ἐπαγωγῆς τους, δηλαδὴ τὸ θάνατο τοῦ Α, 
τὸ ἄνοιγμα τοῦ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ ἢ τὸν τραυματισμὸ τῆς Β. Ἐὰν τὸ 
ἔμβρυο ἀποβληθεῖ ἢ τὸ παιδὶ γεννηθεῖ νεκρό, τότε θεωρεῖται ὅτι δὲν ἀπέ-
κτησε ποτὲ ἱκανότητα δικαίου, οὔτε δικαιώματα, οὔτε κληρονομικὲς ὑπο-
χρεώσεις. Ὁμοίως, ἂν ἡ Β διακόψει τὴν ἐγκυμοσύνη της ἐντὸς τοῦ πρώτου 
τριμήνου αὐτῆς, ἀσκῶντας τὸ δικαίωμα ποὺ τῆς δίνει ὁ Ποινικὸς Νόμος, 
ἀναιροῦνται ἀναδρομικὰ ὅλα τὰ δικαιώματα τοῦ κυοφορούμενου. 

Ἡ Β ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ δὲν χάνει οὔτε τὴν προσωπική της ἐλευθε-
ρία, ἀφοῦ δὲν φυλακίζεται, οὔτε καὶ κανένα ἀπὸ τὰ ἰδιωτικά της δικαιώ-
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ματα. Δὲ στερεῖται κἂν τοῦ δικαιώματός της νὰ κληρονομήσει τὸν σύζυγό 
της, ἀφοῦ ἡ θανάτωση τοῦ ἐμβρύου μὲ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης δὲ συ-
νιστᾶ λόγο κληρονομικῆς ἀναξιότητας!

Κληρονομικὴ ἀναξιότητα ὀνομάζεται ἡ μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση 
ἔκπτωση τοῦ κληρονόμου ἀπὸ τὸ κληρονομικό του δικαίωμα, ἐξαιτίας ὁρι-
σμένων ἀδίκων πράξεών του. Οἱ πράξεις ποὺ ἐπιφέρουν ἀναξιότητα προ-
βλέπονται περιοριστικὰ στὸ ἄρθρο 1860 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, ὅπου μεταξὺ 
ἄλλων ἀναφέρεται: «Ἀνάξιος νὰ κληρονομήσει εἶναι α) Ἐκεῖνος ποὺ ἀπὸ 
πρόθεση θανάτωσε ἢ ἀποπειράθηκε νὰ θανατώσει τὸν κληρονομούμενο, 
τὰ τέκνα, τοὺς γονεῖς ἢ τὸν σύζυγο τοῦ κληρονομούμενου (…)» Τὰ κίνητρα 
τῆς πράξης θανάτωσης εἶναι ἀδιάφορα. Ἡ ἄμβλωση ὅμως, ἐπιτρεπτὴ ἢ 
ἀνεπίτρεπτη, δὲν θεωρεῖται ὡς πράξη θανάτωσης, ἀφοῦ ὁ κυοφορούμενος 
–κατὰ τὸν Νομοθέτη τῆς ἀδικίας– δὲν εἶναι ἄνθρωπος! Ἡ μητέρα, ἑπομέ-
νως, ποὺ χωρὶς τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ πατέρα, συναινεῖ στὴ διακοπὴ 
τῆς ἐγκυμοσύνης της, θανατώνοντας τὸ ἔμβρυο, κληρονομεῖ τὸν θανόντα 
σύζυγό  της!

Ἤδη τὸ 1974, ὁ Νικόλαος Ἀνδρουλάκης ἀναρωτιόταν: «Εἶναι ὀρθὸν 
ἡ ποινικὴ προστασία τοῦ παιδὸς νὰ ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ 
ἧττον τυχαίου γεγονότος, ἂν εὑρίσκεται εἰσέτι ἐν τῷ μητρικῷ σώματι ἢ 
ἂν ἔχει ἤδη γεννηθεῖ;» Εἶναι ὀρθόν, προσθέτουμε σήμερα, τόσο ἡ ποινικὴ 
ὅσο καὶ ἡ ἀστικὴ προστασία τοῦ παιδιοῦ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἂν ἄλλοι 
ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα οἱ ἴδιοι του οἱ γονεῖς, ἀποφάσισαν ὅτι θὰ γεννηθεῖ 
ἢ δὲν θὰ γεννηθεῖ;

Οὐσιαστικά, στὶς περιπτώσεις τῆς ἐπιτρεπόμενης κατὰ τὸ Ποινικὸ Δί-
καιο διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης, ποὺ παραπάνω ἀναλύσαμε, ὁ θάνατος 
τοῦ ἐμβρύου κατὰ Θεία παραχώρηση ἐξομοιώνεται νομικὰ μὲ τὴ θανάτω-
σή του μὲ ἀνθρώπινη σκόπιμη δολοφονικὴ ἐνέργεια! Ὁ ἄνθρωπος ὅμως 
δὲν εἶναι Θεός. Ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζει- καὶ μάλιστα 
ἐλεύθερα, χωρὶς νὰ ὑφίσταται καμία ἔννομη συνέπεια- γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ζή-
σει καὶ ποιὸς θὰ πεθάνει, στερῶντας ἀπὸ ἑκατομμύρια παιδιὰ κάθε χρόνο 
τὸ θεόσδοτο δικαίωμα νὰ δοῦν τὸν Ἥλιο τῆς Ζωῆς;

       Ἀγγελικὴ Εὐθ. Ζώη
                 Νομικὸς
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ΜΑΝΟΥΛΑ, 
βΛΕΠΩ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ !...

Π
ῶς εἶναι ἄραγε ἡ κόλαση; Κάποιοι δὲν χρειάστηκε νὰ τὴν φανταστοῦν. 
Τὴν ἔζησαν ἢ εἶχαν μιὰ πρόγευση.
Βγάζοντας ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν ζωή του, εἶναι φυσικὸ νὰ 

βλέπει τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους  σὰν “λάθος”. Τὴν ζωὴ σὰν ἕνα “μοι-
ρολόι”. Τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι φυσικὴ συνέπεια.

Μέσα στὸ σκοτάδι τῆς περιγραφῆς ποὺ ἀκολουθεῖ , κρύβεται ἔμμεσα 
ἕνα μήνυμα Ἀναστάσιμο, ποὺ ἀπευθύνεται στὴν Χρύσα Μπέτα, σὰν ἐπιβε-
βαίωση τοῦ ἄρθρου της μὲ τίτλο «Πιστεύω σὲ ἕνα μονοπάτι ποὺ θὰ εἴμαστε 
μαζί…», ἀπευθύνεται, ὅμως, καὶ στὸν κάθε νέο ἄνθρωπο ποὺ ξεκινάει τὴν 
ζωή του.

Ναὶ εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ “ἄλλος δρόμος”, χωρὶς τὶς ὁδηγίες Ἀγάπης 
τοῦ Πατέρα μας, δὲν ὁδηγεῖ πουθενά. Ἡ “συλλογὴ ἐμπειριῶν”, δὲν εἶναι 
τίποτε περισσότερο ἀπὸ “συλλογὴ ἀδιεξόδων καὶ πόνου”, ποὺ ὁδηγοῦν στὴ 
νέκρωση τῆς ψυχῆς. Καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸν προτείνουν αὐτὸ τὸν “ἄλλο δρόμο” 
καὶ τὸν ὑπερασπίζονται, εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν τὸ κουράγιο νὰ παραδε-
χτοῦν πὼς ἀπέτυχαν.

Νὰ συνεχίσεις λοιπόν, Χρύσα, χωρὶς τὸν παραμικρὸ δισταγμὸ νὰ πι-
στεύεις σὲ ἕνα μονοπάτι ποὺ θὰ εἴσαστε μαζί, βιώνοντας τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη 
στὴν μία καὶ Μοναδικὴ σχέση,  τὴν Εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεό.

Καὶ τώρα, ἀκοῦστε τὴν “σκοτεινὴ’’ περιγραφή μου, μὲ τὸ ἀγκομαχητὸ 
τῆς ἀφηγήσεως, ποὺ ἐκφράζει τὸ τότε… :

Ξαφνικὰ βρίσκεσαι ἀναμεσά τους! Ζεῖς μαζί τους μὰ δὲν ξέρεις κανέ-
ναν. Εἶσαι καὶ σὺ “ἕνα λάθος” ἀνάμεσα –ποιὸς ξέρει– σὲ πόσα ἄλλα.

Συγκεντρωθήκατε λοιπὸν ὅλοι μαζὶ γιὰ νὰ γελάσετε καὶ νὰ κλάψετε, 
καθένας γιὰ τὸν ἑαυτό του. Καὶ κάθε μέρα πολλοὶ φεύγουν καὶ πιὸ πολλοὶ 
ἀκόμα ἔρχονται. Κι’ ὕστερα ἀσφυκτιᾶ ὁ χῶρος. Γεμίζει ἀπὸ σᾶς, τοὺς τρα-
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γικὰ ἀπασχολημένους μὲ τὰ προβλήματά σας.
Ἂν θυμᾶμαι καλά, σὲ ἕνα τέτοιο ξέφρενο γλέντι μοιρολογιοῦ ἦρθα 

καὶ ἐγὼ στὴν παρέα σας. Πέρασα ὅλα τὰ ἀπαραίτητα στάδια γιὰ νὰ γίνω 
ὅμοια μὲ σᾶς, μὰ δὲν τὰ ξεπέρασα.

Σ’ αὐτὰ τὰ πρῶτα μου βήματα προστέθηκαν καὶ τὰ δικά σου. Ἔτσι, ποτὲ 
δὲν ἔνοιωσα τὸ ἐλαφρὺ περπάτημα.

Θυμᾶμαι βγήκαμε ἀπὸ τὴν πολυκοσμία, τραβήξαμε μακριά. Σὰν στα-
θήκαμε ὁ ἕνας ἀπέναντι στὸν ἄλλο, κοιταχθήκαμε μὲ ἀγάπη. Ἀνακάλυψα σὲ 
σένα τὸν ἑαυτό μου καὶ ἐσὺ τὸν δικό σου σὲ μένα. Ὕστερα μπερδευτήκαμε. 
Ψιθυρίσαμε “ἕνωση”.

Μετὰ ἀρχίσαμε νὰ σερνόμαστε χωρὶς κατεύθυνση, κουβαλῶντας ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλον. Καὶ δίχως νὰ τὸ καταλάβουμε, βρεθήκαμε στὸν ἴδιο ἀσφυκτικὰ 
γεμάτο χῶρο ἀπὸ ὅπου ξεκινήσαμε. Κι ἔτσι κολλημένοι, μὴ μπορῶντας πιὰ 
νὰ κάνουμε τίποτα, ἀφήσαμε τοὺς ἄλλους σὰν λεπίδες νὰ περνοῦν ἀνάμεσά 
μας. Σιγὰ σιγὰ αὐτὸ τὸ περασμά τους μᾶς ξεκόλλησε.

Ξαναγυρνῶντας τὸ βλέμμα σὲ ἐμᾶς εἶδα τὰ κομμάτια σου ἐπάνω μου καὶ 
ἐπάνω σου τὰ δικά μου. Τότε ἀλαλιασμένοι τρέχαμε ἐδῶ κι’ ἐκεῖ φωνάζοντας 
μὲ ὅση δύναμη μᾶς εἶχε ἀπομείνει: Δὲν ἦταν ἕνωση, δὲν ἦταν ἕνωση!

Τώρα πιὰ τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ κάνω εἶναι νὰ σὲ σκέφτομαι καμιὰ 
φορά. Κι’ ὅ,τι ἀπόμεινε μέσα στὴν καρδιά μου εἶναι μιὰ πληγὴ ποὺ πάντα 
τρέχει. Μιὰ πληγὴ ποὺ ἀπὸ κάποιο πληρωμένο ἀπὸ σένα μαχαῖρι ἔγινε καὶ 
κομματιασμένο τὸ παιδί μας, ποὺ ἀπὸ τὰ σωθικά μου  δικό σου χέρι πέταξε 
σὲ κάποιο καλάθι σκουπιδιῶν!

Κι ἔρχεται μιὰ ἀδύναμη φωνὴ νὰ μοῦ φωνάζει ἀδιάκοπα: «Μανούλα 
μὴ μὲ σκοτώσεις! Ἄσε με νὰ εἶμαι μαζί σου γιὰ πάντα! Μὴν τοὺς ἀφήσεις νὰ 
μὲ πάρουν. Φοβᾶμαι, ἐδῶ δὲν εἶναι ἡ ζεστὴ κοιλιά σου!  Μανούλα βλέπω 
αἵματα κι ἕνα σωρὸ κομμάτια ἀπὸ παιδιὰ ποὺ ποτὲ δὲν γεννήθηκαν! Μα-
νούλα πονάω…!   
          Μιὰ ματωμένη Μητέρα
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Οἱ σημερινοὶ κυνηγοὶ - τροφοσυλλέκτες καταρ-
ρίπτουν ἀνεδαφικὲς «ἐπιστημονικὲς» θεωρίες

Σ
τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μας ἔχει γίνει ἐπανειλλημένα ἀναφορὰ 
στὴν ἱστορικότητα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἰδιαίτερα στὶς ἱστο-

ρικὲς πληροφορίες ποὺ μᾶς δίνει τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ 
Γένεση, γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Εἴδαμε στὰ 
ἄρθρα τοῦ κ. Κώστα Βουγᾶ σχετικὰ μὲ τὴν Μιτοχονδριακὴ Εὔα (τεύχη 
130-131 καὶ 132-133) καὶ μὲ τὸν Y-χρωμοσωμικὸ Ἀδὰμ καὶ τὴ Μιτοχον-
δριακὴ Εὔα ὡς πρῶτο ἀνδρόγυνο τῆς Δημιουργίας (τεῦχος 150), ὅτι τὸ 
χρονικὸ πλαίσιο ποὺ δίνεται ἀπὸ τὴν Ἁγ. Γραφὴ γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ 
ἀνθρώπου πάνω στὸν πλανήτη αὐτό, δηλ. περίπου 6000 χιλιάδες χρό-
νια, ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν ἀτόφια, τὴν  αὐθεντικὴ ἐπιστήμη. Ὡστόσο, 
ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμός, ἂν ὄχι ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων 
- ἀνάμεσά τους πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ Θεολόγοι - λόγῳ τῆς συστημα-
τικῆς πλύσης ἐγκεφάλου ποὺ γίνεται μέσῳ τῶν σχολικῶν βιβλίων (ἀκό-
μα καὶ τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν) καὶ τῶν ΜΜΕ, διαγράφοντας τὴν 
Ἁγία Γραφή, ἐπιμένει νὰ πιστεύει, σὲ ἰδεολόγους «ἐπιστήμονες» ποὺ 
μὲ δῆθεν ἐπιστημονικὰ δεδομένα ἀνεβάζουν τὴν ἡλικία τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους σὲ περίπου 2 ἑκατομμύρια ἔτη.

Αὐτὴ τὴν ἡλικία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὅπως καὶ τῆς γῆς (4,6 δι-
σεκατομμύρια ἔτη) στηρίζουν στὴ λεγόμενη ραδιοχρονολόγηση. Ἔτσι 
χρησιμοποιοῦνται 4 μέθοδοι μὲ βάση ραδιενεργὰ στοιχεῖα, οἱ μέθοδοι 
α) Οὐρανίου-Μολύβδου, β) Καλίου-Ἀργοῦ, γ) Ρουβιδίου-Στροντίου καὶ 
δ) τοῦ ραδιενεργοῦ Ἄνθρακα 14. 

Οἱ μέθοδοι αὐτὲς βασίζονται ὅλες αὐθαίρετα στὴν ὑπόθεση, ὅτι ὁ 
ρυθμὸς διάσπασης τῶν ραδιενεργῶν στοιχείων, ποὺ στὶς σύγχρονες με-
τρήσεις εἶναι σταθερός, πάντοτε ἦταν σταθερός, ἐνῶ ἤδη γιὰ τὸ οὐράνιο 
αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ἀποδείχθηκε λανθασμένη. Ἡ δεύτερη ὑπόθεση, στὴν 
ὁποία στηρίζεται ἡ ραδιοχρονολόγηση –καὶ αὐτὴ ἐντελῶς ἀντιεπιστη-
μονικὰ καὶ αὐθαίρετα θεωρεῖται ὡς δεδομένο– εἶναι ὅτι ἀρχικὰ ἡ συ-
γκέντρωση τῶν ραδιενεργῶν οὐσιῶν στὸ εὕρημα ἦταν μηδενική. Αὐτὸ 
οὔτε ἀποδείχθηκε ποτὲ οὔτε καὶ μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ποτέ, ἐπειδὴ 
ἁπλούστατα κανένας ἀστροφυσικὸς δὲν ἦταν παρὼν στὴν δημιουργία 
αὐτῶν τῶν εὑρημάτων.

Ἐπιπλέον ἁπτὲς ἀποδείξεις, ὄχι μόνο τῆς ἀνακρίβειας ἀλλὰ μίας 
φανταστικῆς ἡλικίας ποὺ ἐξάγεται μέσῳ τῆς ραδιοχρονολόγησης εἶναι 
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ἀρκετὲς περιπτώσεις μετρήσεων στὶς ὁποῖες γνωρίζουμε τὴν πραγμα-
τικὴ ἡλικία. Τέτοια περίπτωση εἶναι π.χ. οἱ βασαλτικὲς λάβες τῆς Χαβά-
ης ποὺ μὲ βάση τὴ μέθοδο Καλίου-Ἀργοῦ χρονολογήθηκαν ἀπὸ 160 ἑκα-
τομμύρια ἕως  3 δισεκατομμύρια ἔτη, ἐνῶ ἡ πραγματική τους ἡλικία εἶναι 
μόλις 200 ἔτη. Προέρχονται ἀπὸ μιὰ ἔκρηξη ποὺ ἔγινε τὸ 1801 κοντὰ στὸ 
Χουαλαεί. Ἄλλες περιπτώσεις μετρήσεων μὲ τὴ μέθοδο τοῦ ραδιενερ-
γοῦ στοιχείου ἄνθρακα 14 (ἐφαρμόζεται μέχρι ἡλικίες 200-35.000 ἢ μὲ 
εἰδικὲς τεχνικὲς μέχρι 50.000 ἔτη) ἔδιναν γιὰ κελύφη ζωντανῶν μαλακί-
ων μέχρι 2300 ἔτη, γιὰ ἀσβεστοκονίαμα ἀπὸ ἕνα ἀγγλικὸ κάστρο ἡλικί-
ας 785 ἐτῶν 7.370 ἔτη, γιὰ φώκιες πρόσφατα σκοτωμένες ἡλικία 1.300 
ἐτῶν καὶ γιὰ μουμιοποιημένες φώκιες, νεκρὲς μόνο ἐπὶ 30 ἔτη, 4.600 ἔτη 
(λεπτομέρειες τόσο γιὰ τὴ διαδικασία ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνεπάρκεια καὶ 
τῶν 4 μεθόδων μὲ βιβλιογραφικὴ θεμελίωση βλ. στὸ ἄρθρο «Ἡ ἡλικία 
τῆς γῆς» στὸ http://www.impantokratoros.gr/F4FE50D0.el.aspx).

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον σχετικὰ μὲ τὴν ἡλικία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους παρουσιάζει ἕνα στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο δὲν ἀμφισβητεῖται οὔτε ἀπὸ 
τοὺς παραπάνω «ἐπιστήμονες» ἰδεολόγους. Καὶ αὐτοὶ δέχονται, ὅτι ἡ 
οὐσιαστικὴ πληθυσμιακὴ αὔξηση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ξεκίνησε πρὶν 
ἀπὸ περίπου 10.000 ἔτη, δηλαδὴ ἕνα χρονικὸ πλαίσιο ποὺ πλησιάζει 
πολύ τα δεδομένα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μέχρι τότε, στὴν παλαιολιθικὴ 
ἐποχὴ (2.000.000 μέχρι 10.000 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν δική μας ἐποχή), ποὺ 
καταλαμβάνει σύμφωνα μὲ αὐτοὺς τοὺς ἐρευνητὲς-ὀπαδοὺς τῆς Θεωρί-
ας τῆς Ἐξέλιξης τὸ 99,5 % τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας, οἱ ὀλιγοστοὶ 
ἄνθρωποι, ἀποκλειστικὰ κυνηγοὶ - τροφοσυλλέκτες, παρουσίασαν μιὰ 
πληθυσμιακὴ αὔξηση μόλις τῆς τάξης τοῦ 0,0004%. Ἐνῶ πρὶν ἀπὸ περί-
που 10.000 χρόνια ξεκίνησε, χωρὶς νὰ ἀναφέρεται συγκεκριμένη αἰτία, 
μιὰ ἀνεξήγητη ἁλματώδης πληθυσμιακὴ αὔξηση τῶν ἀνθρώπων.

Σχετικά με τα παραπάνω βλ. το εξής γράφημα

Τὸ θέμα αὐτὸ διαπραγματεύεται διεξοδικὰ ὁ Michael Brandt στὸ 
ἐξαιρετικὸ βιβλίο του μὲ τίτλο: Wie alt ist die Menschheit? Demographie 
und Steinwerkzeuge mit uberraschenden Befunden. (Πόσο παλαιὰ εἶναι ἡ 
ἀνθρωπότητα; Δημογραφία καὶ λίθινα ἐργαλεῖα μὲ ἀπροσδόκητες δια-
πιστώσεις), Holzgerlingen 2006. [Περιλήψεις τῶν θέσεων τοῦ Brandt στὰ 
γερμανικὰ μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ἀναζητήσουν στὶς ἱστοσελί-
δες http://www.genesisnet.info/index.php?Artikel=43661&Sprache=de&l=1 
καὶ http://www.genesisnet.info/index.php?Artikel=43662&Sprache=de&l=1
]. Μὲ γλαφυρότητα καὶ ἀπόλυτα πειστικὴ ἐπιχειρηματολογία καταρ-
ρίπτει ὁ Brandt ὅλες τὶς προτάσεις ἑρμηνείας αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, 
τὶς ὁποῖες χωρὶς οὐσιαστικὴ θεμελίωση προβάλλουν οἱ ὑποστηρικτὲς 

http://www.agnikolaos.gr/images/stories/diafora/ayksisi_plithismoy.png
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τῆς τόσο διαφημισμένης ἡλικίας τῆς ἀνθρωπότητας τῶν 2 ἑκατομμυρίων 
ἐτῶν.

Στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐξηγήσουν τὸ ἀνεξήγητο φαινόμενο τῆς 
βασικὰ μηδενικῆς πληθυσμιακῆς αὔξησης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἐπὶ 2 
ἑκατομμύρια χρόνια καταφεύγουν σὲ τέσσερεις θέσεις:

1.  Οἱ ἀντίξοες συνθῆκες διαβίωσης τῶν τότε κυνηγῶν καὶ τροφο-
συλλεκτῶν, ποὺ χαρακτηρίζονταν ἀπὸ ἔλλειψη τροφῶν, ἔκαναν ἀδύνατη 
τὴν ἐξάπλωση τῆς ἀνθρωπότητας. Στὴ θέση αὐτὴ ἀπαντάει ὁ Brandt μὲ 
συγκριτικὲς μελέτες σημερινῶν κοινωνιῶν κυνηγῶν - τροφοσυλλεκτῶν 
στὶς Φιλιππίνες καὶ στὴν Παραγουάη ὡς πρὸς τὰ ποσοστὰ γεννήσεων 
καὶ ἐπιβίωσης ὅπως καὶ ὡς πρὸς τὸ ὕψος τοῦ σώματος καὶ καταλή-
γει στὰ ἑξῆς συμπεράσματα: Τὸ ὕψος τοῦ σώματος θεωρεῖται γενικὰ 
ὡς κριτήριο τῶν συνθηκῶν διαβίωσης, τῆς πλούσιας ἢ πενιχρῆς τροφῆς. 
Ἐφόσον οἱ ἄνθρωποι τῆς παλαιολιθικῆς ἐποχῆς συμπεριλαμβάνονται 
ἀποδεδειγμένα μεταξὺ τῶν πιὸ ψηλῶν ἀνθρώπων τῆς ἱστορίας ὅλης τῆς 
ἀνθρωπότητας, ἡ διατροφική τους κατάσταση πρέπει νὰ ἦταν ἄριστη. 
Ἄλλωστε εἶχαν σχεδὸν ἀπεριόριστες ἐπιλογὲς ἐγκατάστασης. Ἑπομέ-
νως, συγκριτικὰ μὲ τοὺς σημερινοὺς κυνηγοὺς – τροφοσυλλέκτες, ποὺ 
φθάνουν κατὰ μέσο ὄρο σὲ ὕψος μόνο 148 – 156 ἑκατοστῶν, πρέπει οἱ 
ἄνθρωποι τῆς παλαιολιθικῆς ἐποχῆς καὶ στὰ ποσοστὰ γεννήσεων καὶ 
ἐπιβίωσης νὰ βρίσκονταν  λόγῳ τῆς ἔντονης ζωτικότητάς τους στὶς  ὑψη-
λότερες τιμὲς τῆς σημερινῆς ἐποχῆς (γεννήσεις στοὺς σημερινοὺς κυνη-
γοὺς – τροφοσυλλέκτες 2,8 – 8 ἀνὰ γυναίκα καὶ ποσοστὸ ἐπιβίωσης ἄνω 
των 50 ἐτῶν 20 % στὶς Φιλιππίνες μὲ 148 ἑκατ. ὕψος σώματος καὶ 40 % 
στὴν Παραγουάη μὲ ὕψος 156 ἑκατ.). Ἄρα ἡ θέση αὐτὴ ἀποδεικνύεται 
ἐντελῶς ἀνεδαφική.

2.  Ἡ σχεδὸν μηδενικὴ αὔξηση θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγηθεῖ μὲ ἔντονες 
καὶ παγκοσμίων διαστάσεων συρρικνώσεις τῶν πληθυσμῶν. Καὶ αὐτὴ ἡ 
πρόταση ἐξήγησης εἶναι ἐξωπραγματική, ἐπειδὴ ἂν ὑπολογίσει κανεὶς 
γιὰ τοὺς παλαιολιθικοὺς ἀνθρώπους ἔστω 6 γεννήσεις ἀνὰ γυναίκα καὶ 
ποσοστὸ ἐπιβίωσης ἄνω των πενήντα ἐτῶν 50 % αὐτὲς οἱ συρρικνώσεις 
λόγῳ μαζικῶν θανάτων, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν συμβεῖ κάθε 50 χρόνια. Θὰ 
μποροῦσαν νὰ ἐξηγηθοῦν μόνο μὲ ἐπιδημίες, πολέμους καὶ λοιμοὺς ποὺ 
ὅμως προϋποθέτουν τὴ στενὴ συμβίωση τῶν ἀνθρώπων ποὺ σύμφωνα 
μὲ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα δὲν ὑπῆρξε στὴν παλαιολιθικὴ ἐποχή. 
Ἐξάλλου τόσο συχνὲς συρρικνώσεις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶχαν διαπιστωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα.

3.  Θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποθέσουμε ἕνα πληθυσμιακὸ περιορισμὸ 
π.χ. μὲ μαζικὲς θανατώσεις παιδιῶν λόγῳ πολιτιστικῶν δεδομένων. 
Καὶ αὐτὴ ἡ ὑπόθεση μοιάζει ἐντελῶς φανταστικὴ ἐπειδὴ πουθενὰ στὰ 
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ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα δὲν ὑπάρχουν ἔστω ἀπειροελάχιστες ἐνδείξεις 
ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ στηρίξουν αὐτὴν τὴν ἄποψη.

4.  Ἡ αἰτία γιὰ τὴν σχεδὸν μηδενικὴ αὔξηση θὰ μποροῦσε νὰ ἀνα-
ζητηθεῖ σὲ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα ἢ λοιμώδη νοσήματα 
ποὺ ὁδηγοῦν σὲ μείωση τῆς γονιμότητας. Νοσήματα ὅμως αὐτῆς τῆς φύ-
σης θεωροῦνται γενικὰ ὡς ἕνα πολὺ νεώτερο φαινόμενο. Ἄλλωστε, πῶς 
εἶναι δυνατό, σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπως ἡ παλαιολιθικὴ ποὺ λόγῳ τῆς ἀραιῆς 
κατοίκησης τῶν ἀνθρώπων δὲν εὐνοοῦσε αὐτὰ τὰ νοσήματα, νὰ ἐπι-
κρατοῦν καὶ στὴ συνέχεια στὸ τέλος τῆς παλαιολιθικῆς ἐποχῆς ποὺ δη-
μιουργοῦνται καλύτερες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐπικράτηση αὐτῶν τῶν 
νοσημάτων μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς γεωργίας, τὴν κατασκευὴ πόλεων, τὴν 
στενότερη συμβίωση τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς πορνείας, νὰ 
ἐκλείπουν; Ἑπομένως καὶ αὐτὴ ἡ θέση ἀποδεικνύεται  ἀντιφατικὴ καὶ 
παράλογη.

Ἔτσι προκύπτει ὡς μόνη ρεαλιστικὴ λύση τοῦ φαινομένου ἡ ἀπο-
δοχή, ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ραδιοχρονολόγησης εἶναι ἐσφαλμένα 
καὶ καθαρὰ φανταστικά. Τὰ δεδομένα συγκλίνουν πρὸς τὸ χρονικὸ 
πλαίσιο ποὺ μᾶς δίνει ἡ Ἁγία Γραφὴ γιὰ τὴν ἡλικία τῆς ἀνθρωπότητας. 
Κάθε ἄλλη θέση φανερώνει ἀνθρώπινες ἐμμονές, ποὺ διαστρεβλώνουν 
τὴν πραγματικότητα καὶ μάλιστα παρουσιάζουν αὐτὲς τὶς διαστρεβλώ-
σεις ὡς ἐπιστήμη.

Τὸ ἴδιο χρονικὸ πλαίσιο ἐπιβεβαιώνει καὶ τὸ δεύτερο μέρος τῆς 
ἔρευνας τοῦ Michael Brandt ποὺ ἀναφέρεται στὰ λίθινα ἐργαλεῖα, τὰ 
ὁποῖα ἀντίθετα μὲ τὰ ὀστᾶ καὶ ξύλινα ἐργαλεῖα εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο 
νὰ καταστραφοῦν. Ἑπομένως, μὲ βάση τὰ εὑρήματα μπορεῖ τοπικὰ μὲ 
σχετικὰ μεγάλη ἀκρίβεια νὰ ὑπολογιστεῖ ἡ ποσότητα τῶν χρησιμοποι-
ημένων λίθινων ἐργαλείων. Ἀξιοποιῶντας καὶ πάλι στοιχεῖα τῶν σημε-
ρινῶν καὶ πρόσφατων κοινωνιῶν κυνηγῶν - τροφοσυλλεκτῶν ὡς πρὸς τὴ 
συχνότητα κατασκευῆς λίθινων ἐργαλείων, διαπιστώνει ὁ Brandt τὰ ἑξῆς: 
Τὰ εὑρήματα αὐτῶν τῶν ἐργαλείων,  ποὺ οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ἀνθρώπι-
νης ἱστορίας τῶν 2 ἑκατομμυρίων ἐτῶν παρουσιάζουν παγκοσμίως γιὰ 
τὴν παλαιολιθικὴ ἐποχή, εἶναι ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ διαμετρικὰ ἀντίθετα 
μὲ αὐτὸ τὸ χαῶδες χρονικὸ διάστημα. Μὲ βάση ὑπολογισμοῦ τὴν κατα-
σκευὴ 0,1 λίθινων ἐργαλείων ἀνὰ ἡμέρα καὶ ἄτομο, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ 
τοὺς εἰδικοὺς ἤδη πολὺ χαμηλὸς ἀριθμός, θὰ ἔπρεπε στὸ διάστημα τῶν 
2 ἑκατομμυρίων ἐτῶν τῆς παλαιολιθικῆς ἐποχῆς νὰ εἶχαν συσσωρευτεῖ 
ἀπὸ 100 ἄτομα καὶ μόνο πάνω ἀπὸ 7 δισεκατομμύρια λίθινων ἐργαλεί-
ων. Ἀλλὰ μόνο ἕνα ἀπειροελάχιστο τοῦ προσδοκώμενου ἀριθμοῦ ἔχουν 
βρεθεῖ. 

Θὰ μποροῦσε, βέβαια, νὰ παρεμβάλει κανείς, ὅτι αὐτὰ θὰ βρεθοῦν 
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στὸ μέλλον. Γιὰ τὴν Εὐρώπη, ὅμως, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν Ἀγγλία ἐπικρα-
τεῖ εὑρύτατα ἡ ἄποψη, ὅτι λόγῳ τῆς ἐντατικῆς ἔρευνας στὰ τελευταῖα 
150 χρόνια εἶναι πολὺ ἀπίθανη ἡ οὐσιαστικὴ αὔξηση τῶν εὑρημάτων στὸ 
μέλλον. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ  ἐπικρατεῖ μία παρόμοια εἰκόνα μὲ τὴν παγκο-
σμίως γνωστή: ἐλάχιστα εὑρήματα συγκριτικὰ μὲ τὰ τεράστια χρονικὰ 
διαστήματα καὶ τοὺς ὑπολογισμένους πληθυσμούς. Κανένας ἀπὸ τοὺς 
ἐρευνητὲς ποὺ ἐπιμένουν στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία τῶν 2 ἑκατομμυρίων 
ἐτῶν δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐξηγήσει αὐτὴ τὴν χαώδη ἀπόκλιση.

Ἐνῶ ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλῆ. Μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἱστορικοῦ πλαισί-
ου ποὺ μᾶς δίνει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη λύνονται ὅλες αὐτὲς οἱ ἀντιφάσεις.

       Λέων Μπρὰνγκ
         Δρ. Θεολογίας

Ἡ Θεωρία τοῦ Big Bang προσκρούει 
καὶ στὸ βιβλίο τῆς ΓΕΝΕΣΕΩΣ 
καὶ στὴν πραγματικὴ Ἐπιστήμη

Π
ρόσφατα ἐδιάβασα ἕνα ἄρθρο πνευματικοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο 
ἀναφερόταν στὴν Μεγάλη Ἔκρηξη (Big Bang). Πρὸς ἔκπληξη μου 

διαπίστωσα ὅτι τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο (τὰ στοιχεῖα τοῦ ὁποίου δὲν ἀποκα-
λύπτω διότι πρόθεσή μου δὲν εἶναι νὰ ἀντιδικήσω οὔτε νὰ δυσφημήσω), 
ἀσπάζεται πλήρως τὴν θεωρία τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως τὴν ὁποία καὶ 
τοποθετεῖ πρὶν ἀπὸ 13.8 δισεκατομμύρια χρόνια(!) μὲ τὴν βεβαιότητα 
ὅτι μὲ τὴν τοποθέτησή του αὐτὴ δὲν προσκρούει οὔτε στὴν Ἁγία Γραφή, 
οὔτε στὴν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας! Προσπαθεῖ, μάλιστα, νὰ περά-
σει τὸ μήνυμα ὅτι ἡ θεωρία τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως εἶναι ἐπιστημονική, 
ὅτι βρίσκεται σὲ ἀπολύτη συμφωνία μὲ τὸ Βιβλίο τῆς Γενέσεως καὶ ὅτι 
κατ’ οὐσίαν ἡ διαμάχη ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα σὲ ἐπιστημονικοὺς καὶ 
θεολογικοὺς κύκλους εἶναι ἀβάσιμη!

Τὸ ἄρθρο ἀναφέρει τοὺς νομπελίστες Arno Penzias καὶ Robert 
Wilson, οἱ ὁποῖοι ἀνακαλύψαν κάτι τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται κοσμικὴ ἀκτι-
νοβολία ὑποβάθρου (Cosmic Microwave Background) βάσει τοῦ ὁποίου 
θεμελιώθηκε ἡ θεωρία τοῦ Big Bang καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρει τῇ δη-
λώσῃ τοῦ Penzias στους New York Times ὅτι: «Τὰ καλύτερα στοιχεῖα 
ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν Μεγάλη Ἔκρηξη εἶναι ἀκριβῶς ἴδια μὲ αὐτά ποὺ θὰ 
εἶχα προβλέψει ἐὰν δὲν εἶχα τίποτε ἄλλο στὴν διάθεσή μου παρὰ μόνο 
τὴν Βίβλο στὸ σύνολό της»! Τέλος, τὸ χριστιανικὸ περιοδικό, παραθέτει 
τὴν δηλώση τοῦ ἀγνωστικιστὴ ἀστροφυσικοῦ Robert Jastrow: «Βλέπου-
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με τώρα πὼς οἱ ἀστρονομικὲς παρατηρήσεις στηρίζουν τὴν ἄποψη τῆς 
προελεύσεως τοῦ κόσμου. Οἱ λεπτομέρειες ἴσως διαφέρουν ἀλλὰ τὰ 
οὐσιώδη στοιχεῖα στὴν ἀστρονομικὴ καὶ βιβλικὴ ἀφηγήση τῆς Γενέσεως 
εἶναι τὰ ἴδια, ἡ ἁλυσίδα τῶν γεγονότων ποὺ ὁδήγησαν στὸν ἄνθρωπο 
ἄρχισε ξαφνικὰ καὶ ἀπότομα σὲ μιὰ συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμὴ σὲ 
μιὰ λάμψη φωτὸς καὶ ἐνέργειας». 

Σὰν συνέχεια τῆς δήλωσης τοῦ Jastrow ὅτι «... οἱ λεπτομέρειες 
ἴσως διαφέρουν» καὶ ἐπειδὴ στὴν ἐπιστήμη ὑπάρχει ἕνα ῥητό ποὺ λέει 
ὅτι «πίσω ἀπό τὶς λεπτομέρειες  κρύβεται ὁ διάβολος» θὰ θέλαμε 
νὰ ἑστιάσουμε σὲ κάποιες ἀπὸ αὐτές τὶς ...“ἀσήμαντες” λεπτομέρειες, 
διότι ἐκτὸς τῆς ἰδιότητός μου ὡς Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ἔχω καὶ τὴν 
ἰδιότητα τοῦ ἐπιστήμονος καὶ ἐν ἐνεργείᾳ ἐρευνητοῦ, ποὺ ἀρνεῖται νὰ 
συμπεριλαμβάνεται στὴν μερίδα ἐπιστημόνων ἐπιστημονικῆς φαντασί-
ας!

Συμφώνως πρὸς τὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ χρόνος ἀπὸ κτίσεως κόσμου 
εἶναι 7.521 χρόνια καὶ ὄχι 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Ἂν δεχθοῦμε 
ὅτι τὰ γραφόμενα στὴν Βίβλο ἔχουν συμβολικὸ χαρακτῆρα τότε ἤδη 
ἔχουμε τεράστιο πρόβλημα καὶ ἀρχίζουμε νὰ βαδίζουμε σὲ πραγμα-
τικὰ ἐπικίνδυνα ἐδάφη, ἀφοῦ, ἀφ’ ἑνὸς ἔχει γραφεῖ κατ’ ἐπανάληψιν 
στὸ περιοδικό μας ὅτι ὑπάρχουν σοβαρὲς θεολογικὲς προσκρούσεις στὸ 
ἐνδεχόμενο παραδοχῆς τοῦ Big Bang καὶ τῆς χρονολογήσεώς του ‒χωρὶς 
νὰ ὑπάρξει ἀντίλογος‒ καί, ἀφ’ ἑτέρου, διότι δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ 
ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση καὶ ἀπόδειξη οὔτε τοῦ Big Bang, οὔτε τῆς 
χρονολογήσεώς του.

Κατὰ τὸν Jastrow καὶ σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία τῆς Μεγάλης Ἔκρη-
ξης τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ ὑπῆρξε ἀμέσως μετὰ τὴν στιγμὴ μηδὲν εἶναι 
«λάμψη φωτὸς καὶ ἐνέργειας», ὡστόσο ἡ Γένεση ξεκάθαρα μᾶς λέει:

Γεν. 1,1: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν».
Γεν. 1,2: «Ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος 

ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος».
Γεν. 1,3: «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς».
Ὅπως βλέπουμε, σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως, τὸ φῶς δὲν 

ἦταν τὸ πρῶτο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ τὴν θε-
ωρία τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως, τὰ πρῶτα σταθερὰ ἄτομα τοῦ Ὑδρογό-
νου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ συστατικὰ τοῦ ὕδατος, δημιουργήθηκαν 
380.000 χρόνια μετὰ τὴν Μεγάλη Ἔκρηξη(!), στοιχεῖο ποὺ ἔρχεται σὲ 
ἄμεση ἀντιπαράθεση μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ Θεοπνεύστου Βιβλίου.

Ἤδη καὶ σὲ πολλοὺς ‒μέχρι χθὲς ἀκλόνητους στὸ θέμα‒ ἐπιστημονι-
κοὺς κύκλους ἐκφράζονται μεγάλες ἀμφιβολίες γιὰ τὸ κατὰ πόσο ἰσχύει 
ἡ θεωρία αὐτὴ καθὼς καὶ μεγάλη ἀγανακτήση γιατὶ στὸν συγκεκριμένο 
ἐπιστημονικὸ χῶρο ἐπικρατεῖ ἕνα ἄτυπο φασιστικὸ καθεστώς ποὺ λέει 
μὲ περισσὴ θρασύτητα ὅτι, ἂν κάποιος ἐπιστήμονας δὲν δέχεται τὴν 
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Μεγάλη Ἔκρηξη, δὲν θὰ χρηματοδοτεῖται καὶ δὲν θὰ ἐξελίσσεται στὶς 
ἀκαδημαϊκὲς βαθμίδες! Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, παραθέτουμε στὸ ἀνα-
γνωστικό μας κοινὸ μεταφρασμένα τμήματα μιᾶς ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς 
διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ἐπιστημονικὴ Κοινότητα, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ 
33 ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ ἐπιστημονικὸ πε-
ριοδικὸ New Scientist, ἔκδοση Μάϊος 22-28, 2004, σελ. 20. Ἡ ἐν λόγῳ 
ἐπιστολὴ μαζί μὲ τὰ ἀκριβῆ στοιχεῖα τῶν ὑπογραφόντων βρίσκεται στὴν 
ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: http://rense.com/general53/bbng.htm

« Ἀνοικτή Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἐπιστημονικὴ Κοινότητα
Ἡ θεωρία τῆς Μεγάλης Ἔκρηξης ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ σήμερα 

βασίζεται σὲ ἕναν αὐξανόμενο ἀριθμὸ τῶν ὑποθέσεων ποὺ οὐδέποτε 
ἔχουν ἐπαληθευθεῖ ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ἀρχικὴ ἐκθετικὴ διαστολὴ 
τοῦ σύμπαντος ἀμέσως μετὰ τὴν Μεγάλη Ἔκρηξη, ἡ σκοτεινὴ ὕλη καὶ ἡ 
σκοτεινὴ ἐνέργεια εἶναι τὰ πιὸ σημαντικὰ παραδείγματα. Χωρὶς αὐτές, 
ἡ θεωρία τῆς Μεγάλης Ἔκρηξης πέφτει σὲ τραγικὲς ἀντιφάσεις σὲ σχέ-
ση μέ τὶς παρατηρήσεις τῶν ἀστρονόμων.

Σὲ κανένα ἄλλο τομέα τῆς φυσικῆς δὲν παρατηρεῖται αὐτὴ ἡ 
συνεχὴς προσφυγὴ σὲ νέες ὑποθέσεις ὡς ἕνας τρόπος γεφύρωσης τοῦ 
χάσματος μεταξὺ θεωρίας καὶ παρατηρήσης. Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτὴ 
τοὐλάχιστον θὰ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

Χωρὶς τὸ ὑποθετικὸ πεδίο διαστολῆς, ἡ θεωρία τῆς Μεγάλης Ἐκρή-
ξεως δὲν μπορεῖ να ἐξηγήσει τὴν ὁμαλὴ καὶ ἰσοτροπικὴ κοσμικὴ ἀκτι-
νοβολία ὑποβάθρου ποὺ παρατηρεῖται,....

Χωρὶς κάποιο εἶδος σκοτεινῆς ὕλης, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ποτὲ παρα-
τηρηθεῖ παρὰ τὰ 20 χρόνια πειραμάτων, ἡ θεωρία τῆς Μεγάλης Ἐκρή-
ξεως κάνει ἀντιφατικὲς προβλέψεις γιὰ τὴν πυκνότητα τῆς ὕλης στὸ 
σύμπαν....

Ἡ ἐπιτυχία τῆς θεωρίας τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως ἔγκειται στὴν 
ἱκανότητα τῶν ὑποστηρικτῶν της νὰ τὴν προσαρμόζουν σὲ κάθε νέο 
πειραματικὸ στοιχεῖο ποὺ τὴν καταρρίπτει, χρησιμοποιῶντας ὅλο καὶ 
περισσότερες παραμέτρους πού τὶς ῥυθμίζουν ἀνάλογα....

Ο Richard Feynman εἶχε πεῖ ὅτι «ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἡ καλλιέργεια 
τῆς ἀμφιβολίας».  Δυστυχῶς στὴν κοσμολογία σήμερα ἡ ἀμφιβολία 
καὶ ἡ διαφωνία ὅσον ἀφορᾶ στὴ θεωρία τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως δὲν 
εἶναι ἀνεκτές! Οἱ νέοι ἐπιστήμονες μαθαίνουν ὅτι πρέπει νὰ σιωποῦν 
ἂν ἔχουν κάτι ἀρνητικὸ νὰ ποῦν σὲ σχέση μὲ αὐτὴ τὴ θεωρία γιατὶ 
γνωρίζουν ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε ἀμφισβήτηση θὰ τοὺς κοστίσει τὴν χρη-
ματοδότησή τους.

Οἱ ὁποιεσδήποτε ἀστρονομικὲς παρατηρήσεις ἑρμηνεύονται μέσα 
ἀπὸ αὐτὸ τὸ φίλτρο προκατάληψης καὶ κρίνονται ὡς σωστὲς ἢ λαν-
θασμένες, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν εἶναι σὲ συμφωνία ἢ ὄχι μὲ τὴν Μεγάλη 
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Ἔκρηξη! Ὅλες οἱ παρατηρήσεις ποὺ δὲν στηρίζουν τὴν θεωρία αὐτὴ 
εἴτε ἀγνοοῦνται εἴτε γελοιοποιοῦνται. Αὐτὴ ἡ καταστάση ἀντανακλᾶ 
μιὰ αὐξανόμενη δογματικὴ νοοτροπία, ἡ ὁποία εἶναι ξένη πρὸς τὸ 
πνεῦμα τῆς ἐλεύθερης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Σήμερα, σχεδὸν ὅλοι οἱ οἰκονομικοὶ καὶ πειραματικοὶ πόροι στὴν 
κοσμολογία προορίζονται γιὰ μελέτες σχετικές μὲ τὴν Μεγάλη Ἔκρη-
ξη! Οἱ πηγὲς χρηματοδότησης εἶναι λιγοστὲς καὶ ὅλες οἱ ἐπιτροπὲς 
ἀξιολόγησης αὐτῶν τῶν πηγῶν ἀποτελοῦνται κατὰ συντριπτικὴ 
πλειοψηφία ἀπὸ ὑποστηρικτὲς τῆς θεωρίας τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως. 
Ὡς ἀποτέλεσμα, ἡ κυριαρχία τῆς ἐν λόγῳ θεωρίας στὸν τομέα ἔχει 
ἐπιβληθεῖ, χωρὶς νὰ ἀπασχολοῦνται οἱ ὑποστηρικτές της μὲ τὸ ἂν 
στερεῖται αὐτὴ ἀπὸ ἐπιστημονική ἐγκυρότητα!

Δίνοντας στήριξη μόνο σὲ ἕνα πλαίσιο, ὅπως ἡ ὑποθετικὴ θεωρία, 
τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως  ὑπονομεύουν ἕνα θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς 
ἐπιστημονικῆς μεθόδου, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ συνεχὴς ἔλεγχος τῆς θεωρίας 
κατὰ τὴν παρατηρήση. Ἕνας τέτοιος περιορισμὸς κάνει τὴν διεξαγωγὴ 
τῆς ἐρεύνας μεροληπτικὴ.

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές».

Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω θὰ θέλαμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχὴ 
στὸν συγγραφέα τοῦ ἄρθρου τοῦ χριστιανικοῦ Περιοδικοῦ καθὼς καὶ σὲ 
ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες, λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι φρόνιμο νὰ δεχόμαστε 
ἀβίαστα θεωρίες τέτοιου εἴδους, μόνο καὶ μόνο ἐπειδή τὶς ἀποδέχεται ἡ 
πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων. Φαίνεται πὼς ἔγινε μόδα, νὰ προσπαθοῦμε 
νὰ “παντρέψουμε” τὴν Βίβλο μὲ τὶς κατὰ καιροὺς ἐπιστημονίζουσες 
φαντασιώσεις, καὶ γιὰ νὰ καθησυχάζουμε τοὺς πιστοὺς καὶ γιὰ νὰ μὴν 
κινδυνεύουμε νὰ μᾶς ἀποκαλέσουν ὀπισθοδρομικούς! 

Ἂς μὴν μιμούμεθα τοὺς Παπικούς, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν Δυτικὸ Με-
σαίωνα ἔκαιγαν στὴν πυρὰ τοὺς πραγματικοὺς ἐπιστήμονες καί, σὰν 
τυφλοὶ πνευματικὰ ποὺ εἶναι, υἱοθετοῦν ὁποιαδήποτε διαδεδομένη ἐπι-
στημονικοφανῆ φαντασίωση γιὰ νὰ φανοῦν φωτισμένοι καὶ προοδευτι-
κοί, ὅπως ὁ σημερινὸς πάπας Φραγκίσκος ὁ ὁποῖος σὲ μία ὁμιλία του 
στὴν Παπικὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν δήλωσε ὅτι «οἱ θεωρίες τῆς Ἐξε-
λίξεως καὶ τοῦ Big Bang εἶναι ἀληθινὲς καὶ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἕνας 
μάγος μὲ μαγικὸ ῥαβδί»! 

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τέτοια πνευματικὴ τύφλωση!

       Κώστας Βουγᾶς
      Μοριακὸς Βιολόγος
       Ἐρευνητὴς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 152

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΕΙΟΣ   ΛΟΓΟΣ 
ΚΑΙ  ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ*

Α
ναζητῶντας μιάν ἀνάγνωση τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, πέραν ἀπό 
τίς ὅποιες ρεαλιστικές προσεγγίσεις ἐπιχειρήθηκαν, διαπιστώνεται στό 

ἔργο του μιά διακειμενικότητα πού παραπέμπει στόν χῶρο τῆς μιᾶς Ὀρθοδο-
ξίας· στενά δεμένης μέ τά αὐτοβιογραφικά του στοιχεῖα, τά βιώματα ἀπό τήν 
παιδική ἡλικία του, τά ὁποῖα τόν συνόδευσαν ἀκόμη καί στήν Ἀθηναϊκή περί-
οδο τῆς ζωῆς του, κατά τήν ὁποία συνεχίστηκε, μέχρι το τέλος, ἡ προσήλωσή 
του σ’ ἕνα βίο ἁπλό, ἀσκητικό, μέ τήν τακτική παρουσία του στό ψαλτήρι τοῦ 
Ἁγίου Ἐλισαίου, χωρίς «τήν βιοτικήν μέριμναν» τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος, 
στό ὁποῖο ὑποχρεώθηκε νά βιώσει καί στό ὁποῖο παρέμεινε ἕνας ξένος. Αὐτή 
τήν προσήλωση στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὅπως αὐτή διατηρήθηκε γνήσια 
στόν λαϊκό πολιτισμό, ἀναζητεῖ ὁ Παπαδιαμάντης καί διανοίγει μιάν ὁδό, ἡ 
ὁποία ὁδηγεῖ σ’ ἕναν ἄλλο ρεαλισμό. Ἤδη στόν ἰαμβικό Κανόνα τῶν Χρι-
στουγέννων Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, στόν εἰρμό τῆς ά  ὠδῆς:

«Ἔσωσε λαόν θαυματουργῶν δεσπότης,
ὑγρόν θαλάσσης κῦμα χερσώσας πάλαι·
ἑκών δέ τεχθείς ἐκ κόρης, τρίβον βατήν

πόλου τίθησιν ἡμῖν, ὃν κατ’ οὐσίαν
ἴσον τε πατρί καί βροτοῖς δοξάζομεν» ,

διακρίνεται ἡ προσπάθεια ἔκφρασης αὐτοῦ τοῦ ἄλλου ρεαλισμοῦ. Ὁ Παπα-
διαμάντης μέ τό ἔργο του, ὁμόηχος καί ὁμότροπος πρός τήν Ὀρθόδοξη Πα-
ράδοση, «τίθησιν» καί αὐτός «ἡμῖν τρίβον πόλου βατήν». 

Ὡς μυστική τοῦ Ἄνω καί Κάτω πελάγους ἀηδών, πρῶτος ἐκεῖνος στούς 
νεωτέρους χρόνους αἰσθάνθηκε καί ἔψαλε ὅσα μυστικά ὑποτονθορίζει τό 
Αἰγαῖο, ὡς μία φυσική καί πολιτισμική λεκάνη, ὅπου οἱ ἁρμονικές γραμμές 
τοῦ περιβάλλοντος, ἡ λιτότητα τοῦ τοπίου, ἡ καθαρότητα τοῦ φωτός μέ τήν 
ἤπια καί στοργική ματιά τοῦ ἥλιου, παραπέμπουν στό πνεῦμα τῆς ἀγάπης, 
στό ἀπέριττο καί εὐθύ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μόνοι, ἴσως, ἀνάμεσα στούς νεώτερους, εἰδικότερα ἀπό ἐκείνους τῆς 
γενιᾶς τοῦ ‘30, ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης, ὁ Φώτης Κόντογλου καί ὁ Παντελής 
Πρεβελάκης, ἐπέτυχαν τήν εὐτυχισμένη στιγμή αὐτῆς τῆς μέθεξης στό τρί-
πτυχο: ἀναφορά στήν Κτίση, αἴσθηση τῆς γλώσσας, βίωση τῆς οὐσίας τοῦ 
ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ, καί συνέχισαν τήν δημιουργία τους μέ δείκτη πορείας 
τό ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη.

Ἴσως, ὅμως, πρέπει μετά τά πρῶτα αὐτά εἰσαγωγικά νά κοινωνήσουμε 
μερικῶς σ’ ἕνα «λεξίδειπνον», ἀπό τήν πλούσια τράπεζα τοῦ ταπεινοῦ Σκια-
θίτη, κάνοντας ἀναφορά στό διήγημα «Στό Χριστό στό Κάστρο», καί δευτε-
ρευόντως σέ μερικά ἄλλα. Στό διήγημα, ἡ ὑπόθεση ἔχει συνοπτικά ὡς ἑξῆς: Ὁ 
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Γιάννης ὁ Νυφιώτης κι ὁ Ἀργύρης τῆς Μυλωνοῦς βρέθηκαν ἀποκλεισμένοι 
ἀπό τόν χιονιά στό Κάστρο. Ὁ παπα-Φραγκούλης πού τό μαθαίνει τό βράδυ, 
προπαραμονή τῶν Χριστουγέννων, ἀποφασίζει νά ὀργανώσει σωστική ὁμά-
δα γιά τούς δυό ἀποκλεισμένους. Μέ πρόφαση τήν ἐκπλήρωση τάματος γιά 
τόν δωδεκάχρονο γιό του, Σπῦρο, καί τήν λειτουργία πού ἐπιθυμεῖ νά τελέσει 
ἐκεῖ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων, συνεννοεῖται μέ τόν Μπάρμπα-Στεφανῆ 
Μπέρκα, τόν θαλασσόλυκο, ὁ ὁποῖος θά ἀναλάβει νά τόν μεταφέρει μέ τήν 
σκαμπαβία του. Ἀπό κοντά θ’ ἀκολουθήσουν ἡ παπαδιά μέ τίς δυό θυγατέρες 
της καί τόν κανακάρη της, ἡ θειά τό Μαλαμώ ἡ γειτόνισσα, κι ὁ Πανάγος ὁ 
μαραγκός, πού ἔτυχε, ἀποβραδίς, περαστικός «νά πίη μίαν ρακιά, κατά τό 
σύνηθες, εἰς τό παπαδόσπιτο». Φυσικά, δέν ἀπουσιάζουν ἀπό τήν συντρο-
φιά τό ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τοῦ παπα-Φραγκούλη, ὁ κυρ-Ἀλεξανδρής 
ὁ ψάλτης καί οἱ πρόθυμοι πάντα προσκυνητές, καθώς κι ὁ άδελφός τοῦ ἑνός 
ἀπό τούς ἀποκλεισμένους, ὁ Βασίλης. Αὐτές οἱ δεκαέξι συνολικά ψυχές ξε-
κινοῦν τά ξημερώματα, χωρίς νά λογαριάσουν τόν ἄγριο καιρό, παίρνοντας 
μαζί τους τά ἀπαραίτητα ἐφόδια, πού ἀπό νωρίς ὁ παπάς εἶχε φροντίσει νά 
ἑτοιμάσει. Τό σχετικό ἀπόσπασμα ἐμπερικλείει ὄχι μόνον μίαν ἀναφορά στό 
λαϊκό διαιτολόγιο, ἀλλά συνείρει καί ὅλο τό πολιτισμικό περικείμενο τό σχε-
τικό μέ τήν νηστεία τοῦ Σαρανταήμερου:

«Ὁ παπα-Φραγκούλης διέταξε νά τεθῶσιν εἰς σάκκους αἱ προσφοραί, 
ὅσας εἶχε, καί τινα δίπυρα καί εἰς δύο μεγάλα κλειδοπινάκια ἔθεσεν ἐλαίας 
καί χαβιάρι. Ἐγέμισε δύο ἑπταοκάδους φλάσκας μέ οἶνον ἀπό τήν ἐσοδείαν 
του. Ἐτύλιξε εἰς χαρτία δύο ἢ τρία ξηροχτάποδα, καί μικρόν κυτίον τό ἐγέμι-
σεν ἰσχάδας καί μεγαλόρραγας σταφίδας.... καί τά ἔθεσαν εἰς τό πάτον ἑνός 
καλαθίου, τό ὁποῖον ἀπεγέμισαν εἶτα μέ δύο πρόσφορα τυλιγμένα εἰς ὀθόνας, 
μέ κηρία καί λίβανον».

Τό πρῶτο μέρος τῆς διαδρομῆς διεξάγεται σχετικῶς ὁμαλά, παρά τό 
δριμύ ψύχος καί τήν φουσκωμένη θάλασσα πού γίνεται αἰσθητή, ἐνῶ «παρα-
πλέουν τήν Κεχρεάν περί τήν μεσημβρίαν». Ὁ πλοῦς συνεχίζεται μέ δυσκο-
λία· ἐπέρχεται ἡ νύχτα καί ἡ σκαμπαβία προσαράσσει στήν ἀκτή, κάτω ἀπό 
τό Κάστρο, ἡ συντροφιά ἀνέρχεται μετά κόπου τό χιονισμένο μονοπάτι καί 
συναντᾶ τούς δυό ἀγνοουμένους τούς ὁποίους εἶχαν περισυλλέξει οἱ διαμέ-
νοντες στήν περιοχή αἰπόλοι. Ὁ πάπα-Φραγκούλης εἰσέρχεται στὸν Ὄρθρο, 
προέρχεται στὴν Προσκομιδὴ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο στὴν Θεία Λειτουργία 
παρεμβάλλεται αἰφνιδιαστικὰ ἕνα ἐπεισόδιο «κάτω στὴν θάλασσα ὑπὸ τὸν 
φοβερὸν κρημνὸν τοῦ Κουρούπη εἶχε προσαράξει πλοῖον ἀπὸ τοῦ πελάγους 
προερχόμενον» . Οἱ ναυαγοὶ διασώζονται ἀπὸ τοὺς προστρέξαντες αἰπόλους 
καὶ ὁδηγοῦνται στὸ Κάστρο, ὅπου κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνη περατοῦται καὶ ἡ 
Θεία Λειτουργία. Ἀκολουθεῖ εὐωχία, διανυκτέρευση καὶ ἐπάνοδος τὴν ἑπο-
μένη στὴν πολίχνη.

Τὸ διήγημα δομημένο σὲ μία γραμμικὴ ἀφήγηση, μὲ ἐλάχιστες ἀναλή-
ψεις, ὅταν ἀναφέρεται σὲ πρόσωπα, παρουσιάζει ἐπιφανειακὰ ἕνα ρεαλισμό, 
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ὅπως ἐξ ἄλλου ἔχει τονισθεῖ ἀπὸ πολλοὺς γενικότερα γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Παπα-
διαμάντη. Οἱ ρεαλιστικὲς περιγραφὲς καὶ σκηνὲς ὑπάρχουν ἀσφαλῶς στὸν 
Π., οἱ ὁποῖες, ὅμως, σ’ ἕνα δεύτερο ἐπίπεδο μετουσιώνονται σὲ μία μεγάλη 
ζωντανὴ τοιχογραφία γεμάτη σύμβολα καὶ ἀναφορές.
.....................................................................................................................................

Ὁ κόσμος τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἕνας κόσμος γεμάτος ἀθωότητα «ἂν 
αὐτὴ τὴν ἀθωότητα τὴν ἐννοήσουμε», ὅπως γράφει ὁ Ἐλύτης «νὰ ἔχει τοὺς 
ἁγίους της καὶ τ’ ἀγρίμια της, τὰ παρθένα δάση καὶ τὰ γαλήνια νερά της», 
κάτι ἀνάλογο μὲ τὸν κόσμο τοῦ Φώτη Κόντογλου. Ὁ κόσμος τοῦ Π. ἐμπερι-
έχει τὸ στοιχεῖο τῆς ἁπλότητας καὶ τῆς ἀπουσίας «τῆς πονηρίας τοῦ Λόγου», 
χωρίς, ὅμως, νὰ εἶναι ἄλογος· δὲν συγγενεύει οὔτε μὲ τὸν ρομαντισμό, ποὺ 
ἦρθε σαρωτικὸς στὴν Δύση ὡς «Sturm und Drang», παραμορφωμένος δὲ καὶ 
παραμορφωτικὸς στὴν Ἑλλάδα. Ὁ κόσμος τοῦ Παπαδιαμάντη στέκεται στέ-
ρεα στὰ πόδια του στὸ Ἐδῶ, πατῶντας ταὐτόχρονα καὶ στὸ Ἐκεῖ.

Ὁ κόσμος τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ὁ κόσμος τοῦ ὀρθοδόξου ἀνθρώ-
που στὰ ὅρια τῆς ἐνορίας, ποὺ ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν κόσμος τῆς κοινότητος. 
Ὁ ἀγαθός παπα-Φραγκούλης ἔχει τὶς φυσικὲς ἀνθρώπινες διαστάσεις. Δὲν 
διακρίνεται γιὰ τὴν ὑψηλὴ θεολογικὴ παιδεία του. Δὲν κρατεῖ ἀποστάσεις 
ἀπὸ τὸ ποίμνιό του. Ὁ γείτονάς του, ὁ Πανάγος, μπορεῖ μὲ ἄνεση νὰ περάσει 
ἀπὸ τὸ σπίτι του καὶ «νὰ πίη μίαν ρακιᾶν... εἰς τὸ παπαδόσπιτο τὴν ὥραν τοῦ 
δείπνου, ἐν ᾦ χρόνῳ ὁ ἱερεὺς ἔκαμνε εὐχαριστίαν τοῦ ἐξ ὀσπρίων καὶ ἐλαί-
ων οἰκογενειακοῦ δείπνου». Ταὐτοχρόνως, ὅμως, ὁ ἱερέας, ἐνῶ σχεδιάζει τήν 
ἐπιχείρηση τῆς μετάβασης στὸ Κάστρο, βρίσκει τὴν εὐκαιρία νὰ κάμει τὴν 
αὐτοσχέδια διδαχή του καὶ νὰ καθηλώσει τὸν Πανάγο, σχετικὰ μὲ τὶς ἀντιρ-
ρήσεις του γιὰ τὴν ἀνάμειξη τοῦ Θεοῦ στὰ καθημερινῶς συμβαίνοντα:
«Καὶ γιατί δὲν κάνει καλὸν καιρὸν ὁ Χριστός, παπά, ἄν θέλει νὰ πᾶνε νὰ Τὸν 
λειτουργήσουνε στὴν ἑορτή Του; εἶπεν αὐθαδῶς ὁ μαστρο-Πανάγος.
Ὁ ἱερεὺς τὸν ἐκοίταξε μὲ λοξὸν βλέμμα καὶ εἶτα ἠπίως τοῦ εἶπε: -Ἔ! Πανάγο, 
γείτονα, δὲν ξέρουμε βλέπω τὶ λέμε!... Ποῦ εἴμαστε ἡμεῖς ἱκανοὶ νὰ τὰ κατα-
λάβωμε αὐτά!... Ἄλλο τὸ γενικὸ καὶ ἄλλο τὸ μερικὸ καὶ τὸ τοπικό, Πανάγο! 
Ἡ βαρυχειμωνιὰ γίνεται γιὰ καλὸ καὶ γιὰ τὴν εὐφορίαν τῆς γῆς καὶ γιὰ τὴν 
ὑγείαν ἀκόμα... Ἀνάγκη ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει νὰ πᾶνε νὰ Τοῦ λειτουργήσουνε. 
Μά, ὅπου εἶναι μία μερικὴ προαίρεσις καλή, κ’ ἔχει κανεὶς καὶ χρέος νὰ πλη-
ρώσει, ἄς εἶναι καὶ τόλμη ἀκόμα»1.

Ὁ τρόπος τοῦ ἀγαθοῦ παπα-Φραγκούλη νὰ καθηλώνει τὰ μέλη τοῦ ποι-
μνίου του δὲν τὸν ἐμποδίζει νὰ εἶναι σὲ μία σχέση φιλικὴ καὶ ἀνθρώπινη μαζί 
τους. Τὰ πειράγματα ποὺ ἀπευθύνει πρὸς οἰκεῖα πρόσωπα διατυπώνονται μὲ 
τρόπο ποὺ ἀφ’ ἑνὸς προκαλεῖ τὸν ἀθῶο γέλωτα καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἀναπτύσσει 
στὸ βάθος μιὰ κριτικὴ στάση, ὄχι ἀπέναντι στὸν ἀποδέκτη τοῦ πειράγματος, 
ἀλλά στὸν ἀναγνώστη. Ὁ ἀγαθὸς ἱερεὺς γίνεται μία persona, μία μάσκα– 
πίσω της κρύπτεται ἀνθυπομειδιῶντας ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης, κλείνοντας 
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τὸ μάτι μὲ νόημα στὸν ἀναγνώστη2:
«-Δὲ μοῦ λές, Ἀλεξανδρῆ, τί θὰ πῆ, τώρα, στὴν καταβασία τῶν Χρι-

στουγέννων «ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν»; Ποιὸς εἶναι αὐτός ὁ ἀνυψώσας;
-Νά, ὁ ἀνηψιός σας, ἀπήντησεν ὁ κυρ-Ἀλεξανδρής, μὴ ἐννοὼν ἄλλως 

τὴν λέξιν.
-Καὶ τί θὰ πῆ «Σκῦλα Βαβυλὼν τῆς βασιλίδος Σιών», ἠρώτα πάλιν ὁ 

παπάς.
-Νά, σκύλα Βαβυλών, ἀπήντα ὁ ψάλτης, νομίζων ὅτι περὶ σκύλας πράγ-

ματι ἐπρόκειτο».
Ὁ κυρ-Ἀλεξανδρής, ὁ ψάλτης, τὸ ἀπαραίτητο λειτουργικὸ συμπλήρω-

μα τοῦ παπα-Φραγκούλη, ὀλιγογράμματος ἀλλὰ πιστὸς στὴν παράδοση τοῦ 
ὀρθόδοξου ἀνθρώπου, προσφέρει «ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως» τὴν διακονία 
του:

«Ὁ ἀγαθὸς γέρων ἦτο ἐκ τοῦ ἀμιμήτου ἐκείνου τύπου τῶν ψαλτῶν, ὧν 
τὸ γένος ἐξέλιπε δυστυχῶς σήμερον. Ἔψαλλε κακῶς μέν, ἀλλ’ εὐλαβῶς καὶ 
μετ’ αἰσθήματος. Κανὲν σχεδὸν κῶλον δὲν ἔλεγεν ὀρθῶς, οὔτε μουσικῶς, 
οὔτε γραμματικῶς... Ἀλλὰ προκριτωτέρα ἡ ἀμάθεια τῆς δοκησισοφίας»3.

Αὐτὴ ἡ ἀθωότητα (Naivitat) τῶν προσώπων εἶναι ποὺ τὰ καταξιώνει νὰ 
κοινωνήσουν μὲ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως αὐτὴ τελεῖται 
στὸν Ναὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ὁ ὁποῖος ὑποβάλλει μὲ τὶς μορφὲς τῶν 
ἁγίων ἐπὶ τῶν τοίχων του, ὅπως στὸ ἀπόσπασμα:

«Ἔλαμψε δὲ τότε ὁ ναὸς ὅλος καὶ ἤστραψεν ἐπάνω εἰς τὸν θόλον ὁ Πα-
ντοκράτωρ μὲ τὴν μεγάλην κ’ ἐπιβλητικὴν μορφήν, καὶ ἠκτινοβόλησε τὸ ἐπί-
χρυσον καὶ λεπτουργημένον μὲ μυρίας μορφάς τέμπλον, μὲ τὰς περικαλλεῖς 
τῆς ἀρίστης βυζαντινῆς τέχνης εἰκόνας του, μὲ τὴν μεγάλην εἰκόνα τῆς Γεν-
νήσεως, ὅπου «Παρθένος καθέζεται τὰ Χερουβεὶμ μιμουμένη», ὅπου θεσπεσί-
ως μαρμαίρουσιν αἱ μορφαί τοῦ θείου Βρέφους καὶ τῆς ἀμώμου Λεχοῦς, ὅπου 
ζωνταναὶ παρίστανται αἱ ὄψεις τῶν ἀγγέλων, τῶν μάγων καὶ τῶν ποιμένων, 
ὅπου νομίζει τις ὅτι στίλβει ὁ χρυσός, εὐωδιάζει ὁ λίβανος καὶ βαλσαμώνει 
ἡ σμύρνα. Καὶ ὁλόγυρα ὁ κρεμαστὸς χορός, μὲ τὰς εἰκόνας τῶν Προφητῶν 
καὶ Ἀποστόλων... Καὶ ὁλόγυρα αἱ μορφαὶ τῶν Μαρτύρων, Ὁσίων καὶ Ὁμολο-
γητῶν. “ Ἵστανται ἐπὶ τῶν τειχῶν ἠρεμοῦντες, ἀπαθεῖς, ὁποῖοι ἐν τῷ Παρα-
δείσῳ, εὐθὺ καὶ κατὰ πρόσωπον βλέποντες, ὡς βλέπουσι καθαρῶς τὴν Ἁγίαν 
Τριάδα... Καὶ εἰς τὴν ἀχιβάδα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὑψηλά, ἐφαίνετο στεφα-
νουμένη ὑπὸ ἀγγέλων ἡ τῶν Οὐρανῶν Πλατυτέρα. Καὶ κατωτέρω, περὶ τὸ 
θυσιαστήριον ἵσταντο ἄρρητον σεμνότητα ἀποπνέουσαι αἱ μορφαί τῶν με-
γάλων Πατέρων, τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ Βασιλείου, τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ 
Θεολόγου, κ’ ἐφαίνοντο ὡς νὰ ἔχαιρον διότι ἔμελλον ν’ ἀκούσωσι πάλιν τὰς 
εὐχὰς καὶ τοὺς ὕμνους, οὕς αὐτοὶ ἐν Πνεύματι συνέθεσαν..»4

Τὰ πρόσωπα τῶν προσκυνητῶν συμπαρίστανται καὶ συνυπάρχουν 
ἀντίστοιχα μέσα σὲ μιὰ τέτοια ἀτμόσφαιρα:
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Ὅτε ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν ἔψαλε τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη 
ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ ἐφαιδρύνθησαν εἰς 
τοὺς τοίχους· «Ἀκολουθήσωμεν, λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καὶ ὁ κυρ-
Ἀλεξανδρὴς ἐνθουσιών ἔλαβε τὴν ὑψηλὴν καλάμην καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλεον 
μὲ τὰς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας. «Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἀκαταπαύστως ἐκεῖ», 
κι ἐσείσθη ὁ ναὸς ὅλος ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν τοῦ παπα-Φραγκούλη μετὰ 
πάθους ψάλλοντος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ 
τεχθέντι», καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ζωγραφιστοί, οἱ περικυκλοῦντες τὸν Παντοκρά-
τορα, ἄνω εἰς τὸν θόλον, ἔτειναν τὸ οὖς, ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν 
Ὕμνον»5.

Αὐτὴ ἡ «ἔκφρασις» τοῦ ναοῦ κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας καθίσταται τὸ σημεῖον, ὅπου συντίθενται καὶ συντήκονται τό-
πος καὶ χρόνος· αἰσθητὰ καὶ ὑπεραισθητά, ΝΥΝ καὶ ΑΙΕΝ, συνυπάρ-
χουν................................................................................... Αἰσθητὸ καὶ ὑπεραισθητὸ 
συνυπάρχουν σὲ βαθμὸ ποὺ ὁ ἀποδέκτης ἀδυνατεῖ νὰ διακρίνει τὸ παρο-
ντικὸ-πραγματικὸ ἀπὸ τὸ ὑπεραισθητό-μυστηριακό, εὑρισκόμενος καὶ αὐτός 
μετάρσιος στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως αὐτὴ σκηνοθε-
τεῖται στὸ κείμενο.

Ἂν στὸ διήγημα «Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» ἡ περιγραφὴ τῶν ὁρατῶν 
καὶ ἡ ἀφήγηση τῶν δρωμένων ἀναφέρονται σὲ πρόσωπα τοῦ αἰσθητοῦ κό-
σμου (ἑορτάζοντες) καὶ τοῦ ὑπεραισθητοῦ (ἅγιοι), ποὺ συνυπάρχουν ἐντός 
τοῦ ναοῦ, σὲ ἄλλα διηγήματα εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ ἐξεταστεῖ ἡ σχέση ποὺ 
ἀναπτύσσεται μεταξὺ ρεαλιστικοῦ-κοσμικοῦ καὶ ὑπερβατικοῦ-ἐξωκοσμικοῦ 
στὸν ἐξωτερικὸ χῶρο, στὴν Φύση, σωστότερα στὴν Κτίση.

...........................................................................................................................
Πέραν ἀπὸ κάθε τεχνικὴ περιγραφῆς, μὲ ὅλα τὰ ρητορικὰ μέσα ποὺ δι-

αθέτει ἡ γραφίδα τοῦ Παπαδιαμάντη, αὐτὴ ἡ παγχρονικὴ ἐπιστράτευση σχη-
μάτων λέξεως καὶ διανοίας, στόχο της ἔχει νὰ καταδείξει, ὅπως καὶ ἀλλοῦ, ὄχι 
τὴν ρεαλιστικὴ ἀπεικόνιση τοῦ κόσμου, ἄλλα μίαν ἄλλη πραγματικότητα· 
τὴν μέθεξη στὸ Ὑπεραισθητὸ καὶ τὸ Ἐπέκεινα.

Ἀκόμη μιὰ ἀνάγνωση τοῦ διηγήματος «Φῶτα-Ὁλόφωτα»26, μᾶς προ-
σφέρει αὐτὴν τὴν αἴσθηση ἑνὸς ρεαλισμοῦ τοῦ ὑπερβατικοῦ, ὅπου τὸ πρῶτο 
λουτρὸ (τὰ “κολυμπίδια”) τοῦ νεογέννητου βρέφους, λειτουργεῖ ὡς συνεικό-
νιση τῆς Γεννήσεως καὶ τῆς Βαπτίσεως τοῦ Λόγου: Δεμένα τὰ δύο –γεγονὸς 
καὶ συμβὰν– μὲ ὅλα τὰ δρώμενα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ, συναρμόζονται καὶ 
συλλειτουργοῦν στὸ ἑορταστικὸ πλαίσιο τοῦ Δωδεκαημέρου μὲ μία χαρα-
κτηριστικὴ σημειολογία σὲ σχῆμα παραλλήλου: Ἐκεῖ ἡ Γέννηση καὶ ἡ Βάπτι-
ση τοῦ Χριστοῦ εἶναι δύο ἑορτὲς-ὅρια τοῦ ὑπερκοσμίου καὶ τῶν ὑπὲρ Λόγον· 
ἐδῶ (στὸ «Φῶτα - Ὁλόφωτα»), ἡ γέννηση τοῦ τέκνου τοῦ Κωνσταντῆ Πλα-
ντάρη, καὶ ἡ κατάδυσή του στὴν σκάφη εἶναι τὰ δύο ὅρια τῶν τελουμένων σὲ 
ἐπίπεδο κοσμικό.
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-Ἐκεῖ τὸ Θεῖον Βρέφος   -Ἐδῶ τὸ νέον βρέφος
καὶ ἡ κατάδυση στὸν ποταμὸ καὶ ἡ κατάδυση στὴ σκάφη
-Ἐκεῖ ἡ προσκύνηση   -Ἐδῶ ἡ ἐπίσκεψη
καὶ τὰ δῶρα τῶν Μάγων,   καὶ τὰ δῶρα τῶν συγγενῶν

Τίτλος καί ὑπερκείμενο ταυτίζονται (Φῶτα - Ὁλόφωτα): ὅλα τὰ πρόσω-
πα φωτίζονται καὶ λυτρώνονται:
•	 Ὁ	Κωνσταντὴς	«ἀπομανθάνει	ὅσας	βλασφημίας	ἤξευρε»	καὶ	σώζεται	
μὲ τὴν σκάφη του (τὴν βάρκα) καὶ ἀποβάλλει τὴν ἅλμη τῆς θάλασσας.
•	 Ἡ	πεθερά	του,	ἡ	Πλανταροῦ,	σώζεται	ἀποβάλλοντας	τὴν	κακία	της	
γιὰ τὴν νύφη της.
•	 Τὸ	βρέφος	γεννιέται	ὑγιὲς	καί,	μὲ	τὴν	κατάδυση	στὴν	δική	του	σκάφη,	
ἀποβάλλει καὶ αὐτὸ τὴν «ἅλμη», τῆς γεννήσεως.

Μιὰ τέτοια ὀπτικὴ γωνία ἀνάγνωσης τοῦ Παπαδιαμάντη μᾶς προσφέ-
ρει πέραν ἑνὸς φαινομενικοῦ ρεαλισμοῦ τῆς γραφῆς του, ἕναν ἄλλο ρεαλισμὸ 
ὑπερβατικό, ἢ γιὰ νὰ παραλλάξω ἕνα τροπάριο τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ὑμνο-
γραφίας, ὁ ταπεινὸς Σκιαθίτης «Τὰ ἄνω ζητῶν τὰ κάτω φιλεῖ». 

      Νικόλαος Ε. Παπαδογιαννάκης
         Ὁμότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

 Ὑποσημειώσεις:

* Στό Περιοδικό μας παρουσιάζονται κάποια τμήματα αὐτῆς τῆς σπουδαίας μελέτης τοῦ 
σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μας, κ. Νικολάου Παπαδογιαννάκη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Κρήτης.
Σέ μιά ἄλλη πρώϊμη μορφή του τό θέμα παρουσιάστηκε ὡς εἰσήγηση τοῦ Καθηγητοῦ στήν 
ἡμερίδα πού ὀργάνωσε τό Π.Τ.Δ.Ε. τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στίς 17.12.2001, γιά τά ἑκατόν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν γέννηση τοῦ Ἀλ. Παπα-
διαμάντη.

1. Βέβαια, ἑκατὸ δεκαοκτὼ χρόνια ἀργότερα ἀπὸ τὴν συγγραφὴ τοῦ διηγήματος, μπο-
ροῦμε ἢ πρέπει κι ἐμεῖς, ὅσον ἀφορᾶ σὲ θέματα γλωσσικῆς κατάρτισης, νὰ κλείσουμε τὸ 
μάτι μὲ νόημα στὸν μεγάλο Σκιαθίτη, ἀλλὰ ἴσως χωρὶς ἀνθυπομειδίαμα...
2. Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἔνθ. ἀνωτ., τ. 2, σέλ. 295.
3. Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἔνθ. ἀνωτ. τ. 2, 293-294
4. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἔνθ. ἀνωτ. τ. 2, σέλ. 295
5. Πρβλ. τό κοντάκιον τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ, τῆς 17ης Νο-
εμβρίου, Βλ. Μηναῖον Νοεμβρίου, ἐκδ. Βενετίας 18: «Τά ἄνω ζητῶν /τοῖς κάτω συναπτόμε-
νος / καί ἅρμα πυρός τόν ζῆλον ἐργασάμενος, δι’ αὐτοῦ τῶν ἀγγέλων, συνόμιλος γέγονας, 
ὅσιε, συναφθείς Χριστῷ τῷ Θεῷ /πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν».
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Ο  ΘΕΟΣ, 
ΕΝΟΧΟΣ  ΓΙΑ  ΚΑΘΕ  ...ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ!

Π
ρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, εἶδα τὴ συνέντευξη τοῦ StephenFry σὲ video. 
Φαντάζομαι πὼς θὰ τὸν ἔχετε ἀκουστά. Εἶναι ἀπὸ τοὺς παλιοὺς 

καθιερωμένους Ἄγγλους ἠθοποιούς, διανοούμενος, φιλέλληνας –ὑπο-
στηρίζει ἔνθερμα τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Ἐλγινείων στὴν Ἑλλάδα– βαριὰ 
καταθλιπτικὸς καὶ ὁμοφυλόφιλος, ποὺ εἶχε τόσο πληγωθεῖ ἀπὸ τὶς σχέ-
σεις του, ὥστε γιὰ πολλὰ χρόνια δὲν ἤθελε νὰ ἔχει κανένα δεσμό. Τώρα 
ὅμως, ἐρωτεύτηκε –καὶ παντρεύτηκε– ἕνα νεαρὸ 25 χρόνων καὶ –ὅπως 
διακηρύσσει– ξαναβρῆκε τὴν ἀγάπη του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἄφησε 
πίσω του τὶς μέρες τῆς κατάθλιψης! Καί, φυσικά, ἀνακάλυψε τὸν ἔνοχο 
ὅλης τῆς κακοδαιμονίας του: τὸν Θεό! Τὸν ὁποῖο, ὅπως λέει ὁ ἴδιος, δὲν 
πιστεύει, ἀλλὰ θεωρεῖ ὑπεύθυνο γιὰ ὅλα τὰ κακὰ καὶ τὶς συμφορές, γιὰ 
ὅ,τι δὲν τοῦ ἀρέσει στὴ δημιουργία –ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ σαρκοφάγα ἔντο-
μα– γιὰ ὅλες τὶς ἀρρώστιες καὶ γιὰ ὅλη τὴ δυστυχία τοῦ κόσμου!

Ἡ λογική τοῦ νὰ μιλᾶς σὲ ἕνα –κατὰ τὴν πεποίθησή σου– ἀνύπαρ-
κτο ὄν, νὰ τὸ βρίζεις, νὰ τὸ λὲς κακό, μοχθηρὸ καὶ ἠλίθιο καὶ νὰ τοῦ ζητᾶς 
τὸ λόγο γιὰ ὅ,τι σοῦ φταίει, μοῦ εἶναι –ἐπιεικῶς- ἀκατανόητη, γιὰ νὰ μὴν 
πῶ τρελή! Ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει Θεός, γιατί νὰ μὴ βρίζω… τοὺς ἐξωγήϊνους; 
Μπορεῖ κι αὐτοὶ νὰ ἔχουν συμβάλλει στὰ στραβά του κόσμου. Ποιὸς ξέ-
ρει;

Καί, τὴν ἴδια μέρα διάβασα τὴν εἴδηση ὅτι ἕνας νεαρὸς πιλότος 
κάηκε ζωντανὸς μέσα σ’ ἕνα κλουβί(!), εἶδα καὶ τὴ φωτογραφία μιᾶς γυ-
ναίκας στὴν Οὐκρανία, ποὺ προσπαθεῖ νὰ μαζέψει νερό(!) ἀπὸ μιὰ λακ-
κούβα χιόνι(!), τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ ἀγανακτισμένος “διανοούμενος” καλο-
ζεῖ στὶς βίλες του καὶ κάνει διακοπὲς μετὰ τοῦ νεαροῦ «συζύγου» στὴν 
Καραϊβική(!), καὶ ὅλοι ἐμεῖς πετᾶμε ἄσκεφτα στὰ σκουπίδια τὸ φαγητὸ 
ποὺ μᾶς περισσεύει καὶ παρακολουθοῦμε ἄγρυπνα ἀπὸ ποιὸν οἶκο εἶναι 
τὰ ροῦχα τῆς τάδε καὶ τῆς τάδε, ἢ πόσο πιὸ καινούριο εἶναι τὸ αὐτοκίνη-
το τοῦ γείτονα, γιὰ νὰ τὸν “θάψουμε” ὅτι ἔχει ἄδηλους πόρους!

Καὶ ἀπορῶ: Γιατί κανείς μας δὲν ἀγανακτεῖ μὲ τὸν ἑαυτό μας; Για-
τί κανεὶς “διανοούμενος” δὲν μιλάει γιὰ τὴν πραγματικὴ καὶ ὑπαρκτὴ 
ἀγριότητα, κακία, μοχθηρότητα, ἠλιθιότητα, ἀπληστία, διαφθορά, κα-
ταστροφικότητα τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, τοῦ μόνου ποὺ ἐκμεταλλεύεται, 
βασανίζει καὶ κατασπαράζει τοὺς ὁμοίους του; Τοῦ μόνου ποὺ σπέρνει 
τὴν καταστροφὴ καὶ τὸ θάνατο στὸ πέρασμά του, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει 
τίποτα;
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Μόνον ἕνας εἶναι σ’ ὅλα τὰ χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ πλανήτη ὁ ἐχθρός 
τῆς δημιουργίας, ὁ ἐχθρός τῆς ζωῆς, ὁ ἐχθρός τῆς γαλήνης καὶ τῆς εὐτυ-

χίας καὶ τῆς ἁρμονίας: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Γι’ αὐτό, δὲν ξέρω ἂν ξεκίνησε 
ὁ κόσμος μὲ μιὰ Μεγάλη Ἔκρηξη, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε θὰ σβήσει μὲ μιὰ 
τέτοια! Κι ὅσο πιὸ γρήγορα, τόσο πιὸ καλά!

       Νινέττα Βολουδάκη
γιὰ σχόλια: ninetta1.blogspot.com
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ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ

E
χει τεθεῖ πολλὲς φορὲς πρὸς συζήτηση τὸ ζήτημα: “ποιὸς ἀπὸ τοὺς 
δύο παράγοντες διαδραματίζει τὸν κύριο ρόλο στὴν Ἱστορία; ὁ ἡγέ-

της ἢ ὁ λαός;”. Ἡ ἀπάντηση δίδεται πάντοτε μὲ μιὰ διάθεση προκα-
τάληψης. Πρόκειται γιὰ μιὰ προκατάληψη στὴν ὁποία ὑπεισέρχονται ἡ 
ἱστορικὴ ἄγνοια, οἱ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις καὶ οἱ ἐμπαθεῖς “ἀναγνώ-
σεις” τῆς Ἱστορίας. Ζοῦμε σὲ ἐποχὲς καινοφανεῖς, ὅπου οἱ ἄνθρωποι 
καταναλώνουν ἀμάσητες ἀπαντήσεις, χωρὶς νὰ ἔχουν θέσει στοιχειωδῶς 
καὶ τὴν παραμικρὴ ἐρώτηση. Ἔτσι πολλοὶ γιὰ νὰ μὴν χαρακτηρισθοῦν 
“ὀπισθοδρομικοὶ” ἢ “σκοταδιστές” προκρίνουν - ἀθεμελίωτα καὶ τελείως 
ἀστήρικτα – ὅτι ὁ λαὸς καὶ οἱ μάζες εἶναι αὐτοὶ ποὺ γράφουν Ἱστορία 
καὶ ὄχι ὁ ἡγέτης καὶ ἰδιαιτέρως ἡ προσωπικότητα καὶ τὸ παράδειγμα 
δράσης του. Δὲν μᾶς προκαλεῖ τὴν παραμικρὴ ἐντύπωση ὅτι οἱ πλεῖστες 
τῶν ἀναφορῶν στὴν Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία στοχεύουν στὸν (ἔξοχο βεβαί-
ως) “Ἐπιτάφιο” ποὺ ἐκφώνησε ὁ Περικλῆς διαρκοῦντος τοῦ Πελοποννη-
σιακοῦ Πολέμου. Γίνεται συνεχὴς ἀναφορὰ στὸν λόγο αὐτὸ γιατί ἐκεῖ ὁ 
Περικλῆς ἐκθειάζει τὰ προτερήματα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημοκρατίας. 
Ὅμως εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οὐδέποτε ἀναφέρονται μὲ ἰδιαίτερη 
μνεία σὲ ἄλλους λόγους τοῦ ἰδίου ἀνδρός, οὔτε ἐξετάζουν τὶς προϋ-
ποθέσεις καὶ τὴν ποιότητα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ πολιτεύματος. Αὐτοῦ τοῦ 
εἴδους οἱ ἐπιλεκτικὲς ἀναφορὲς συσκοτίζουν καὶ ἀποσιωποῦν τὸν πνευ-
ματικὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει ἡ προσωπικότητα τοῦ ἡγέτη στὸ ἱστο-
ρικὸ προσκήνιο. Καὶ τὶς ἰδεοληπτικὲς σκοπιμότητες αὐτῶν ποὺ ἄγονται 
σὲ αὐτὲς τὶς τακτικές, τὶς γνωρίζει κανεὶς εὔκολα. Ἀρκεῖ νὰ «εἰσβάλλει» 
στὴν «λογική» τους ἔστω καὶ γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα.

Γιὰ  τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἔρχεται ὁ πάντοτε ἐπίκαιρος Θουκυδί-
δης νὰ ἀποτυπώσει εὔγλωττα τὴν ἴδια τὴν προσωπικότητα τοῦ Περι-
κλέους. 

Κατὰ τὴν πρώτη περίοδο τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου (Ἀρχι-
δάμειος πόλεμος 431-421 π. Χ.) λαμβάνει χώρα ἡ εἰσβολὴ τῶν Λακεδαι-
μονίων γιὰ δεύτερη φορὰ στὴν Ἀττική. Μάλιστα οἱ Σπαρτιάτες ἐπιδό-
θηκαν σὲ λεηλασίες τῶν γεωργικῶν ἐκτάσεων στὴν νότια Ἀττική, μέχρι 
καὶ τὸ Λαύριο, προκαλῶντας μεγάλες καταστροφὲς στὶς περιουσίες τῶν 
Ἀθηναίων. Ταὐτόχρονα εἶχε ἐνσκήψει φοβερὸς λοιμὸς ποὺ ἀποδεκάτι-
ζε τὸν πληθυσμὸ τῶν Ἀθηνῶν. Σὲ ἀντίποινα, οἱ Ἀθηναῖοι λεηλάτησαν 
τὴν παραλιακὴ πόλη Λιμηρὰ Ἐπίδαυρο βόρεια τῆς (σημερινῆς) Μονεμ-
βασίας. Τότε πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους ἄρχισαν νὰ κατηγοροῦν τὸν 
Περικλῆ ὡς ὑπαίτιο τῶν κακοδαιμονιῶν τους. Ἔφθαναν μάλιστα στὸ 
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σημεῖο νὰ ἐκδηλώνουν ζωηρὰ τὴν ἐπιθυμία τους νὰ ἐπέλθει συνθηκο-
λόγηση μὲ τοὺς Λακεδαιμονίους. Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, καὶ 
ἐπειδὴ ὁ Περικλῆς ἦταν ἐκλεγμένος στρατηγὸς συγκάλεσε συνέλευση 
τῶν Ἀθηναίων πολιτῶν, ὅπου προσπάθησε νὰ διασκεδάσει τὴν ὀργίλη 
διάθεσή τους. Μεταξύ τῶν ἄλλων λέει ὁ Περικλῆς: 

«Καὶ τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ἐναντίον μου ἀγανακτήσεώς σας εἶχα 
προΐδει (διότι καλῶς ἀντιλαμβάνομαι τὰς αἰτίας αὐτῆς), καὶ τὴν συν-
έλευσιν συνεκάλεσα ἕνεκα τούτου, διὰ νὰ ἀπευθύνω μερικὰς ὑπομνή-

σεις καὶ παρατηρήσεις, 
ἐφόσον ἀδίκως δυσφορεῖτε 
ἐναντίον μου, ἢ δεικνύετε 
ἔλλειψιν καρτερίας ἀπέ-
ναντι τῶν ἀτυχιῶν. Ἐγώ, 
τοὐλάχιστον, πιστεύω, ὅτι ἡ 
πόλις, ἡ ὁποία ἀκμάζει ὡς 
σύνολον, ὠφελεῖ περισσό-
τερον τοὺς ἰδιώτας, παρὰ 
ἐάν, ἐνῷ καθεὶς ἀπὸ τοὺς 
πολίτας εὐτυχῆ, ἐκείνη ὡς 
σύνολον ἀποτυγχάνη. Διό-
τι ἄνθρωπος ποὺ εὐδοκιμεῖ 
εἰς τὰς ἰδιωτικάς του ὑπο-
θέσεις, ἐὰν ἡ πατρίς του 
καταστραφῆ, χάνεται καὶ 
αὐτὸς μαζί της, ἐνῶ εἶναι 
πολὺ μᾶλλον πιθανὸν ὅτι 
θὰ σωθῆ, ἐὰν κακοτύχη μὲν 

ὁ ἴδιος, ἡ πατρὶς του ὅμως εὐτυχῆ. Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ μὲν πόλις εἶναι ἱκανὴ 
νὰ βαστᾶ τὰς ἀτυχίας τῶν ἰδιωτῶν, ἀλλ’ εἷς ἕκαστος ἀπὸ αὐτοὺς ἀνί-
κανος νὰ βαστᾶ τὰς ἰδικάς της, ὀφείλομεν ὅλοι νὰ τὴν ὑποστηρίξωμεν 
καὶ ὄχι νὰ συμπεριφερώμεθα ὅπως σεῖς τώρα, οἱ ὁποῖοι, τρομαγμένοι 
ἀπὸ τὰς ἰδιαιτέρας σας δυστυχίας, παραμελεῖτε τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας 
τῆς πόλεως, καὶ κατηγορεῖτε ὄχι μόνον ἐμέ, ὁ ὁποῖος συνεβούλευσα τὸν 
πόλεμον, ἀλλ’ ἐπίσης τοὺς ἰδίους ἑαυτούς, οἱ ὁποῖοι τὸν συναπεφασί-
σατε μὲ ἐμέ. Καὶ ὀργίζεσθε ἐναντίον ἀνδρὸς τοιούτου ὅπως ἐγώ, 
ὁ ὁποῖος νομίζω ὅτι εἶμαι ἱκανώτερος ἀπὸ κάθε ἄλλον ὄχι μόνον 
νὰ διαγνώσω τὰ δέοντα, ἀλλὰ καὶ νὰ διαφωτίσω περὶ αὐτῶν τοὺς 
ἄλλους, καὶ ἐπὶ πλέον φιλόπατρις καὶ ἀνώτερος χρημάτων. Διότι ὁ 
δυνάμενος νὰ διαγνώση τὰ δέοντα, ἀλλὰ παραλείπει νὰ διαφωτίση περὶ 
αὐτῶν τοὺς ἄλλους, εἶναι τὸ ἴδιον ὡς νὰ μὴ ἀντελήφθη τὸ πρέπον ὀρθῶς. 
Ὅστις πάλιν ἔχει καὶ τὰ δύο αὐτὰ προσόντα, ἀλλὰ δὲν ἔχει φιλοπατρί-
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αν, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὁμιλήση μὲ τὴν ἰδίαν ἀφιλοκερδῆ ἀφοσίωσιν διὰ τὸ 
κοινὸν συμφέρον. Ἀλλ’ ἐὰν καὶ φιλοπατρίαν ἔχη, εἶναι ὅμως κατώτερος 
χρημάτων, τὰ πάντα ἠμποροῦν νὰ θυσιασθοῦν χάριν αὐτῶν. Ὥστε ἐὰν 
ἐπείσθητε ν’ ἀναλάβετε τὸν πόλεμον, διότι ἐπιστεύσατε, ὅτι ἔχω τὰ 
προσόντα αὐτὰ εἰς βαθμὸν ἀνώτερον ὁπωσδήποτε ἀπὸ ἄλλους, δὲν 
νομίζω ὅτι εἶναι ὀρθὸν νὰ κατηγοροῦμαι σήμερον ὡς πταίστης. Καὶ 
ἐγὼ μὲν εἶμαι ὁ ἴδιος πάντοτε καὶ δὲν μετέβαλα γνώμην, σεῖς ὅμως 
ἠλλάξατε, καθόσον συνέβη νὰ συμφωνήσετε μὲν μαζύ μου πρὶν πάθετε, 
νὰ μετανοῆτε δὲ τώρα ποὺ ὑποφέρετε, καὶ ὡς ἐκ τῆς ἀδυναμίας τῆς 
παρούσης ψυχικῆς σας διαθέσεως, νομίζετε ἐσφαλμένην τὴν πολιτικήν, 
τὴν ὁποίαν ὑπεστήριξα. Αἰτία τούτου εἶναι, ὅτι αἱ μὲν δυσάρεστοι συ-
νέπειαι τῆς πολιτικῆς μου εἶναι ἤδη αἰσθηταὶ εἰς τὸν καθένα, ἐνῶ ἡ 
ὠφέλεια δὲν εἶναι καταφανὴς εἰς ὅλους, καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα σας εἶναι 
τόσον καταβεβλημένον, ὥστε δυσκόλως ἠμπορεῖ νὰ ἐγκαρτερήση εἰς 
τὰς ληφθείσας ἀποφάσεις, τώρα ποὺ ἐπῆλθε τόσον μεγάλη μεταβολὴ 
καὶ μάλιστα ἀπροόπτως.» (Θουκυδίδου Ἱστορία Ι–ΙΙ, Βιβλιοπωλεῖον τῆς 
Ἑστίας 1960 δεύτερη ἔκδοση, μετάφραση Ἐλευθερίου Κ. Βενιζέλου.)

Βλέπει κανεὶς λοιπὸν ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἡγέτης τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρα-
τίας ἀποτυπώνει στὴν ὁμιλία του πρὸς τοὺς συμπολίτες του μὲ ἠχηρὸ 
τρόπο τὰ προτερήματά του, τὶς ἱκανότητές του καὶ τὴν προσωπική του 
ἰδιοσυγκρασία. Καὶ τὸ κάνει αὐτό, ὄχι μόνο γιὰ νὰ διασκεδάσει τὶς ἐνα-
ντίον του διαθέσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τονίσει ὅτι μόνον αὐτὸς ἐξ ὅλων 
τῶν πολιτῶν εἶχε τὴν  δυνατότητα καὶ νὰ διαβλέψει καὶ διαχειρισθεῖ 
ἀλλὰ καὶ νὰ  διαγνώσει αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ γίνουν καὶ μόνον αὐτὰ καὶ 
ὄχι ὁτιδήποτε ἄλλο. Δὲν ἀφήνει διαμεσολαβητὲς νὰ διαχειρισθοῦν τὴν 
διαφώτιση τοῦ λαοῦ. Δὲν προβαίνει σὲ ἐπικοινωνιακὸ ἐντυπωσιασμό. 
Δὲν χαϊδεύει αὐτιά. Δὲν ἄγει τὸν δῆμο στὴν εὐτέλειά του. Τοὺς προτρέ-
πει μάλιστα νὰ δοῦν καὶ ἀντιληφθοῦν ὅτι μόνον αὐτὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ 
ἄρχει. Καλεῖ τὸ σύνολο τῶν πολιτῶν νὰ σταθεῖ ὑπεράνω τῶν ἰδιαιτέρων 
κακοτυχιῶν καὶ ἀτομικῶν συμφορῶν. Διαβλέπει ὅτι ἐὰν ἀφεθεῖ ὁ κα-
θένας στὴν ἰδιωτική του λύπη, τότε αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ θὰ σταθεῖ ἐμπόδιο 
στὴν διάσωση τῶν Ἀθηνῶν. Μὲ ἄλλα λόγια στέκεται σὰν ἡγέτης καὶ δί-
δει τὸ προσωπικὸ τόνο στὴν ὁμιλία του. Ἦταν μάλιστα σὲ τέτοιο βαθμὸ 
συνεπής, ποὺ ἔχασε τοὺς δύο υἱοὺς του τὸν Ξάνθιππο καὶ τὸν Πάραλο 
ἐξαιτίας τοῦ φοβεροῦ λοιμοῦ. Λίγο μετὰ μάλιστα ἀπὸ τὴν ἴδια αἰτία 
πέθανε καὶ ὁ ἴδιος.

Δύσκολα πολὺ δύσκολα θὰ βρεῖ κανεὶς δημοκρατικὸ ἡγέτη νὰ ὁμι-
λεῖ μὲ τέτοιο πνευματικὸ σθένος. Ἔχομε ἐθισθεῖ νὰ ταὐτιζόμαστε μὲ 
δημοκρατικὰ λογύδρια, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν χαρακτηρισθοῦμε 
ὡς ἀποκομμένοι ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα. Μιᾶς ἀτμόσφαιρας 
ἄκριτης ἀποδοχῆς στερεοτύπων, ἐπανάληψης μεγαλαυχιῶν καὶ λεκτι-
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ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
ΟΙ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ, ΟΙ ΝΕΟΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΤΟΥ 
ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΙΚΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
 ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΙΑ

       ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ 
       ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
       ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ! 

κοῦ πληθωρισμοῦ περὶ ἄμεσης δημοκρατίας, περὶ ἀέναης καὶ ἀνεμπό-
διστης συμμετοχῆς τοῦ καθενὸς στὴν ὁποιαδήποτε ἀρχή. Καὶ μάλιστα 
ὅσο περισσότερο ἀφιστάμεθα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἰδεατὸ δημοκρατικὸ πρό-
τυπο-ἰδεῶδες, τόσο πιὸ πολὺ ἐντείνεται αὐτὴ ἡ νοσηρὴ ἀκριτολογία 
περὶ δημοκρατίας. Γιατί ἔχουμε μάθει νὰ ἀναπληρώνουμε τὸ ἔλλειμμα 
τῆς ὀρθοπραξίας μὲ ἀκατάσχετη λογοδιάρροια. Ὁ «δῆμος» ἀφ’ ἑαυ-
τοῦ ἐκφράζει μίαν ἄκριτη μάζα. Ὅσο μαζικότερος εἶναι, τόσο πιὸ πολὺ 
ἀδρανὴς καθίσταται καὶ ὡς ἐκ τούτου γίνεται εὐεπίφορος στὸ νὰ ἄγεται 
καὶ νὰ φέρεται ὡς ἄβουλο ἄθυρμα ἀπὸ λογῆς δημοκόπους καὶ δημαγω-
γούς. Κάτι ποὺ εἶναι ἰδιαιτέρως ἐμφανὲς στὴν ἐποχή μας. Στὶς κρίσιμες 
ἱστορικὲς συνθῆκες – χωρὶς νὰ ὑποτιμᾶται ὁ ρόλος τοῦ λαοῦ – τὸν καί-
ριο καὶ οὐσιαστικὸ ρόλο ἔρχεται νὰ διαδραματίσει ὁ ἡγέτης καὶ ἡ ἰδιαι-
τέρως ἡ πνευματική του συγκρότηση καὶ ἡ καθαρότητα τοῦ παραδείγ-
ματός του. Εἶναι στοιχεῖα ἑδραῖα ποὺ ἐμπνέουν τὸν λαὸ καὶ τὸν ὠθοῦν 
νὰ ἀχθεῖ στὸ ὕψος καὶ στὶς ἐπιταγὲς τῶν περιστάσεων τῆς Ἱστορίας. Ὁ 
ἡγέτης λοιπὸν ἀποτυπώνει καὶ ἐγχαράσσει τὰ ἴχνη τῆς «γραφῆς» του 
καὶ τῆς βιωτῆς του ἐντός τοῦ «σώματος» τῆς πολιτείας. Τὸ πιὸ ὀδυνηρὸ 
ὅμως καὶ ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς συμφορὲς ποὺ ὑφίσταται πάμπολλες φορὲς 
ὁ λαὸς καὶ οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, εἶναι τὸ ἔλλειμμα στιβαροῦ καὶ ἑδραίου 
σὲ πνευματικὲς ἀρχὲς ἡγέτη. Γιατί μόνον ἕνας ἡγέτης μὲ πνευματικὸ 
σθένος μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει τὴν συλλογικὴ ἀντίσταση στὶς μύριες ὅσες 
ἀντιξοότητες ἐνσκήπτουν. 

      Βασίλης Π. Μακρῆς
          Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.
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Τὰ πολιτικὰ κριτήρια
δείκτης τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ λαοῦ μας

Δ
ιάβαζα πρόσφατα ἕνα ἄρθρο τοῦ «Fortune», γραμμένο ἀπὸ Ἕλληνα δη-
μοσιογράφο, στὸ ὁποῖο προέβαλε τὸν πάπα ὡς τὸ ἀπόλυτο παράδειγμα 

γιὰ τὸ σύγχρονο management. Τὸ ἐπίτιτλο τοῦ ἄρθρου του ἦταν: «Διοικεῖ μιὰ 
ἐκκλησία, ἐκπροσωπεῖ ἕνα δόγμα καὶ κυβερνᾶ ἕνα κράτος. Ποιὸς θὰ ἦταν 
καταλληλότερος γιὰ νὰ μᾶς διδάξει management;». Αὐτὰ εἶναι τὰ πρότυπα 
τοῦ Ἕλληνα, ποὺ ξέχασε ποιὸς εἶναι καὶ ἀπὸ ποῦ κατάγεται!

Στὴν σύγχρονη Ἑλλάδα, στὴν Ἑλλάδα τῶν ἀπογόνων τοῦ Σωκράτη, 
τῶν πνευματικῶν ἀπογόνων τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἀλλὰ καὶ 
τοῦ Κυβερνήτου μας Ἰωάννου Καποδίστρια, θαυμάζουμε τὸ ξενόφερτο καὶ 
ἐπαίσχυντο παράδειγμα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς μεγαλύτερης θρησκευτικῆς πλά-
νης ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπως θαύμαζαν κάποτε οἱ ἀπολίτιστοι τὰ καθρεφτάκια τῶν 
ἀποίκων, πρὶν χάσουν γιὰ πάντα τὴν πατρίδα καὶ τὸν ὅποιο πολιτισμό τους.

Στὴν σύγχρονη Ἑλλάδα εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἔλλειψη τοῦ προβληματισμοῦ, 
καθὼς ἐπίσης εἶναι παντελῶς ἀποῦσα ἡ σκέψη. Ὁ σημερινὸς κάτοικος τῆς 
Ἑλλάδος δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τοὺς προγόνους του κι αὐτὸ φαίνεται κα-
θαρὰ σὲ δύο ἐκφράσεις τὶς καθημερινότητάς του: Ἔχει χάσει τὴν ἀναζήτηση 
καὶ τὴν ἐπιθυμία νὰ γνωρίσει τὸ Θεῖον (δηλαδὴ τὸν Θεὸ) καὶ ἔχει περιορισθεῖ 
στὸ νὰ ἐξαντλεῖ τὴν καθημερινότητά του στὴ λύση τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν 
του.

Μὲ αὐτὰ τὰ κριτήρια ἐπιλέγει καὶ τοὺς ἄρχοντές του. Δὲν εἶναι τυχαῖο 
γεγονός τὸ ὅτι ἐν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης προέκυψε μιὰ ἀθεϊστικὴ κυ-
βέρνηση ποὺ δὲν ἔκανε τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ ὑποσχεθεῖ νὰ μὴν μειώσει μι-
σθοὺς καὶ συντάξεις. Κανεὶς δὲν ἐξέτασε τὸ πῶς θὰ τὸ ὑλοποιήσει ἢ τὸ ποιὰ 
ἀνταλλάγματα θὰ πρέπει νὰ δώσει ἔναντι τοῦ μισθοῦ του. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν 
τρόπο σκέψης δὲν θὰ ἑξαιρέσω, δυστυχῶς, καὶ τμῆμα τοῦ Κλήρου μας, ποὺ 
φέρει ἀκεραία τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐλλιπῆ κατάρτιση τῶν ἀνθρώπων στὴν Πα-
τρίδα μας. Βλέπουμε πὼς καὶ οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι τοῦ Τόπου μας ἔχουν 
ἀξιολογήσει λανθασμένα τὰ συμβαίνοντα στὴν Ἑλλάδα μας καὶ κυνηγοῦν 
μόνο τὰ συμπτώματα ἀντὶ τῶν ἀσθενειῶν.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ διαχρονικὸ κυνηγητὸ μεμονωμένων ἀντιχρι-
στιανικῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν (νομιμοποίηση ἐκτρώσεων, Κάρτα Πολίτη, 
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Σύμφωνο ἀνόμου συμβιώσεως, περιθωριοποίηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν καὶ ἄλλων πολλῶν) καὶ ὄχι τὸ κυνηγητὸ αὐτῶν τῶν ἴδιων τῶν πο-
λιτικῶν προσώπων καὶ τῆς ἐν γένει πολιτικῆς τους, ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ σχέση 
μὲ τὴν Πολιτικὴ τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας.

Μεγάλο τμῆμα τοῦ Κλήρου καὶ τῶν πιστῶν ἀνθρώπων τῆς Πατρίδος 
μας ἀρνεῖται νὰ κατανοήσει ὅτι πρέπει νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν μοναδικὴ αὐθε-
ντικὴ θεώρηση τῆς πολιτικῆς, ὡς ἔκφρασης τοῦ τρόπου ζωῆς ποὺ ἐπιτάσσει 
ἡ Πίστη μας καὶ τὴν ἐφαρμογή της στὴν πολιτική μας ζωή. Ἀντὶ τούτου, συ-
νεχίζουν νὰ ὁδηγοῦν  τοὺς πιστοὺς στὸ νὰ ψηφίζουν ἀκραῖες ἐκφράσεις ἤ, 
ἀκόμα καὶ ἀθέους! Οἱ ἐκφράζοντες τὴν Ἐκκλησία μας δὲν ἔπραξαν αὐτὸ τὸ 
καθῆκον τους καὶ σήμερα ἀρθρογραφοῦν ἢ διαμαρτύρονται γιὰ αὐτὰ ποὺ 
ἀνόμως θεσπίζει τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο!

Ἡ εὐκαιριακὴ ἐνασχόληση μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ ἡ προτεραιότητα στὸν 
«ἐπιούσιον ἄρτον» δὲν μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἕνα λαὸ στὴν εὐημερία. Ἡ Ἱστορία 
ἀπέδειξε πὼς μόνο ὅταν οἱ ἄνθρωποι εἶχαν φόβο Θεοῦ καὶ ζοῦσαν σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημά Του, εἶχαν εὐσεβεῖς ἄρχοντες καὶ εὐημεροῦσαν. Σήμερα, στὴν 
ἐποχὴ τῆς ἀπόλυτης ἀσυδοσίας, ποὺ ἔχει ὑποκριτικὰ ὀνομασθεῖ Δημοκρατία 
καὶ Ἐλευθερία, ὁ καθένας ζεῖ σὲ βάρος τοῦ διπλανοῦ του, ἀδιαφορῶντας γιὰ 
τὸ κακὸ ποὺ παράγει σὲ ἡμερήσια βάση.

Μὲ βάση αὐτὴ τὴν πραγματικότητα, τὸ σύστημα ποὺ χειρίζεται τοὺς 
ἀνθρώπους ἔχει εὔκολο ἔργο, μιᾶς καί, γιὰ νὰ τοὺς ἐλέγξει, δὲν ἀπαιτεῖται τί-
ποτε περισσότερο παρὰ ἕνα «κομμάτι ψωμί». Γι’ αὐτό, πολὺ εὔκολα οἱ ἄνθρω-
ποι ὁμαδοποιοῦνται καὶ γίνονται εὔκολοι στὴ χειραγώγηση, ἀφοῦ ἔχουν χά-
σει τὴν ἀτομικότητά τους καὶ ἔχουν μετατραπεῖ σὲ κοπάδι. Ὁ ὄχλος εἶναι 
πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ τιθασσευθεῖ, ἀπὸ ὅ,τι ἕνα σύνολο σκεπτομένων πολιτῶν. 
Ἔτσι σήμερα βλέπουμε ἕνα ἀνελέητο πόλεμο ἐναντίον κάθε ἀφυπνιστικῆς 
προσπάθειας τοῦ Ἔθνους καὶ πολὺ περισσότερο ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας 
μας, ποὺ εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἔκφραση τῆς ἀφύπνισης, τῆς ἐγρήγορσης, τοῦ 
ἀνοικτοῦ πνεύματος καὶ τῆς κριτικῆς σκέψης.

Ὅπως ἔλεγε καὶ ἕνα πολὺ ἔξυπνο σύνθημα ποὺ πρόσφατα διάβασα σὲ 
κάποιο τοῖχο «ἡ κοινὴ γνώμη ἐπικρατεῖ, ἐκεῖ ποὺ κοιμᾶται ἡ σκέψη»!

      Μανώλης Β. Βολουδάκης
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