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Προβληματισμοὶ γιὰ Καλοκαιρινὴ σκέψη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ;
ἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τοῦ καιροῦ μας μιλοῦν καθημερινὰ για
τὴν κληρονομικότητα σὰν νὰ εἶναι κάτι πού τὸ γνωρίζουν πολὺ
καλά, σὰν νά πρόκειται γιά μιά πραγματικότητα ἀποδεδειγμένη καί,
μάλιστα, ἐντελῶς ἐξακριβωμένη, ἀναμφισβήτητα ἀποδεκτὴ ἀλλά,
συνάμα, καὶ κυριαρχικὴ καὶ ἀναπόφευκτη!
Μιλοῦν χωρὶς λογικὴ συνεχῶς γιὰ τὴν Κληρονομικότητα ἐπει
δὴ βομβαρδίζονται καθημερινά μέ κατασκευασμένες πληροφορίες
γι’ αὐτήν, καί, ὅπως εἶναι φυσικό, τὸ ἀκατάσχετο πλῆθος τῶν πλη
ροφοριῶν ἐπιβάλλει στήν πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων μιά ἐπίπλα
στη βεβαιότητα, ποὺ τοὺς ἀφαιρεῖ τὴν ἀνάγκη νὰ διερωτηθοῦν, νὰ
προβληματισθοῦν καὶ νά ἀμφισβητήσουν. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος
πού στερούμεθα ἀληθινῶν ἀπαντήσεων. Μὲ αὐτὴν τὴν πληθώρα τῶν
χαλκευμένων πληροφοριῶν, μᾶς ἔχουν στερήσει τὴν δυνατότητα νὰ
θέτουμε ἐρωτήματα!
Ὁ θανάσιμος κίνδυνος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι αὐτός. Ἡ αὔξη
ση τῆς πληροφορίας καὶ ἡ ἐλαχιστοποίηση τῆς γνώσεως, ἀφοῦ τὸ
πλῆθος τῶν πληροφοριῶν καί, μάλιστα, ὅταν αὐτὲς παρέχονται μετὰ
‘’κρότου’’ καὶ ἐπισημότητος, οὐσιαστικὰ ἀπαγορεύουν στούς ἀνθρώ
πους τὴν σκέψη καὶ τὴν ἐρώτηση. Τοὺς ἐπιβάλλουν τὴν πληροφορία
σὰν τὴν μόνη ἀλήθεια!

Ο

Ἡ Κληρονομικότητα - ταμπού
Ἡ λέξη, λοιπόν, Κληρονομικότητα ἔχει ἐπιβληθεῖ στά πλήθη
σὰν ‘’ταμποὺ’’ ἀπὸ τοὺς τιτλοφόρους ἐπιστήμονες, ἰδιαιτέρως δὲ
ἀπὸ τοὺς ψυχιάτρους καὶ τοὺς ψυχολόγους καί, συνεχῶς, ὅλο καὶ
περισσότερο ἐπιβάλλεται μέ τίς κατὰ καιροὺς ἐπιστημονικοφανεῖς
Ἀνακοινώσεις τῶν Περιοδικῶν καὶ τῶν Ἐφημερίδων, κυρίως δὲ τῶν
Μ.Μ.Ε. Μόνη της αὐτὴ ἡ λέξη φαντάζει σὰν νὰ τὰ λέη ὅλα καὶ δὲν
χρειάζεται κανεὶς νὰ ρωτήση κάτι περισσότερο.
Ἀφοῦ, ὅμως, πρόκειται γιά τόσο γνωστὸ καὶ ξεκαθαρισμένο ζή
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τημα, τὶ εἶναι, ἐπὶ τέλους, ἡ Κληρονομικότητα; Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ
λαμβάνουμε στὸ ἐρώτημά μας αὐτό, ὅσες καὶ ἂν εἶναι αὐτὲς καὶ ἀπὸ
ὅπου καὶ ἂν προέρχονται, ἔχουν σὰν συνισταμένη τους τὸν τίτλο:
«Κληρονομικότητα. Προῖκα ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε»!
Μὲ τέτοια, λοιπόν, καὶ τόσο πολύπλευρη καὶ συντονισμένη
προπαγάνδα δέν εἶναι νά ἀπορῆ κανεὶς γιά τὴν ἐξάπλωση αὐτῆς τῆς
παραδοχῆς. Ὡστόσο, ἂν κάποιος θελήση νά προχωρήση σὲ μιά δική
του ἔρευνα, γιά νά γνωρίση ἀπὸ κοντὰ ποιά εἶναι τὰ πραγματικὰ
ἐπιστημονικὰ δεδομένα, στά ὁποῖα στηρίζεται ὅλο τὸ οἰκοδόμημα
πού λέγεται «κληρονομικότητα» θὰ διαπιστώση ὅτι ἡ στήριξή του
εἶναι μιά αὐθαίρετη παραδοχή, ὅτι ἡ κληρονομικότητα εἶναι κληρονομική! Δηλαδή, ἡ στήριξη ὅλης τῆς θεωρίας εἶναι ἕνα λογικὸ
σφᾶλμα, «τὸ σφᾶλμα τῆς λήψεως τοῦ ζητουμένου»!
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀποκαρδιωτικὰ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση πού
ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνεργῆ τὴν λογική της καὶ δέν ἔχει παύσει νὰ ἐπηρε
άζεται ἀπὸ τὴν Θεία της Λειτουργία. Εἶναι ἀποκαρδιωτικὴ μιά ἀναγκα
στική κληρονομικότητα, χωρὶς τὴν δυνατότητα ἀποποιήσεως αὐτῆς τῆς
κληρονομίας! Ἡ ἄσοφη, ὅμως, ἀνέρευνη, ἀσυλλόγιστη καὶ ἀπάνθρω
πη σημερινὴ ἐπιστήμη, δὲν ἔχει πιὰ τὴν εὐαισθησία νὰ ἐνδιαφερθῆ γιά
τὶς ἐπιπτώσεις της στίς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ –ὡς κοσμοείδωλο
πού ἔχει καταντήσει– δέν ἐνδιαφέρεται καὶ πολὺ γιά τὴν πραγματικὴ
ἀλήθεια ἀλλὰ βιάζεται νά παραπλανήση τοὺς πιστοὺς ὀπαδοὺς της καὶ
νά ἐξυπηρετήση τίς σκοπιμότητες τῆς σύγχρονης ἰδεολογίας: «Ὅλα
εἶναι προδιαγεγραμμένα ἀπὸ τὴν Κληρονομικότητα»!
Τὸ περίεργο εἶναι τὸ πῶς ἀποδέχονται αὐτὸ τὸ «κισμέτ», τὸ
πεπρωμένο-κληρονομικότητα, οἱ ἄνθρωποι τοῦ αἰῶνος μας, ποὺ
κόπτονται για τὴν ἐλευθερία καὶ ἀποτινάσσουν ὅλους τοὺς δεσμούς,
ἀκόμη καὶ τοὺς πιὸ ἱεροὺς καὶ ἐγκάρδιους καὶ ἀκόμη περισσότερο
περίεργο καὶ ἀποκαρδιωτικὸ εἶναι τὸ πῶς ἀποδέχονται οἱ Χριστια
νοὶ –καὶ μάλιστα οἱ Κληρικοὶ μας– μιά θεωρία τόσο ξένη ἀλλὰ καὶ
ἀντιτιθεμένη σὲ ὅσα ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του μᾶς ἔχουν ἀποκαλύψει ὡς ὄντως συμβαίνοντα.

Ἡ Κληρονομικότητα,
τὸ “ἐπιστημονικὸ” ἐπιχείρημα τῆς ἀνευθυνότητος
Ἂν θελήσουμε νά ἐρευνήσουμε πόσο πραγματικὰ γνωρίζει ἡ
σημερινὴ ἐπιστήμη τὸ θέμα τῆς Κληρονομικότητος θὰ ἐκπλαγοῦμε
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διαπιστώνοντας ὅτι ἡ περισσότερη γνώση της στηρίζεται σὲ αὐτό
πού ἡ σύγχρονη πολιτικοποιημένη φιλοσοφία ἔχει ἐπιβάλλει ὡς
δόγμα: Ὁ κάθε ἄνθρωπος δέν εὐθύνεται γιὰ τίποτα. Ὅλα εἶναι
θέμα γονιδίων, ὅλα εἶναι προδιαγεγραμμένα στὸ DNA του ἀπὸ
τὴν Κληρονομικότητά του!
Ἡ φιλοσοφία –δηλαδὴ ὁ αὐθαίρετος ἀνθρώπινος στοχασμός–
ἡ ὁποία μὲ διάφορες μορφὲς σὲ κάθε ἐποχὴ ἀντιστρατεύεται τὴν
Ἀποκάλυψη τῆς Ἀληθείας καὶ γι’ αὐτὸ πολεμήθηκε μέ θεία φλό
γα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἁγίους τοῦ Θεοῦ (καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν ἅγιο
Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν), ἔλαβε στήν ἐποχὴ μας συνεπίκουρο τὴν
ἐπιστήμη καί, κρυπτομένη μέσα σ’ αὐτήν, τῆς ὑπαγορεύει τίς φαντα
σιώσεις της, ποὺ ἀποσκοποῦν στό νά πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι
οὔτε Θεὸς ὑπάρχει, οὔτε ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος γιά τὶς
πράξεις του καὶ τὴν ζωή του!
Χρειάζονται εἰδικὲς μελέτες γιά νά καταδειχθῆ τὸ πῶς ἡ φιλοσοφία τῶν ἡμερῶν μας, ὡς ἐξουσιαστικὴ δύναμη, ταυτίσθηκε
μέ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ γι’ αὐτὸ ἔχει ἀποκτήσει σὲ μεγάλο
βαθμὸ τὸν ἔλεγχο ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, τὶς ὁποῖες καὶ χρηματοδο
τεῖ ἀναλόγως τοῦ πῶς αὐτὲς καὶ ποιοί ἐπιστήμονές της ἐξυπηρετοῦν
τὸ θεωρούμενο ὡς «πολιτικὰ ὀρθόν», μὲ τὴν ἔννοια ποὺ προαναφέ
ραμε. Ἐμεῖς, ὅμως, θὰ ἐπικεντρωθοῦμε μόνο στὴν Κληρονομικότητα
καὶ γιατὶ πρέπει νὰ δοῦμε ἀπὸ κοντά τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ ἔχει φέρει
ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἀποδε
δειγμένη ἐπιστήμη, ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό, ἀλλὰ καὶ γιατί ἡ ἰσχύουσα περὶ τῆς Κληρονομικότητος πλάνη, εἶναι τὸ στρατηγεῖο, ποὺ
τροφοδοτεῖ μὲ ψεύδη τὴν Ἰατρική, τὴν Βιολογία καὶ τὴν Ψυχιατρική, ἐπιστῆμες, δηλαδή, καίριες καὶ ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ
τὴν στήριξη ἢ γιὰ τὸν κλονισμὸ τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ Κληρονομικότητα μεταβιβάζεται στὴν ψυχὴ ἢ στὸ σῶμα;
Ἂς θέσουμε, λοιπόν, τὸ καίριο ἀλλὰ καὶ τὸ κύριο ἐρώτημα γιὰ
τὸ θέμα πού, ἐξετάζουμε, τὸ ὁποῖο –παραδόξως– δὲν ἔχει τεθεῖ μέ
χρι σήμερα –ὅσο, τοὐλάχιστον, γνωρίζουμε– οὔτε φαίνεται νὰ ἔχη
ἀπασχολήσει, ἀκόμη καὶ τοὺς Χριστιανοὺς Ἰατροὺς καὶ Ψυχιάτρους:
Ἡ Κληρονομικότητα μεταδίδεται στοὺς ἀπογόνους, μέσῳ τῆς
ψυχῆς ἢ μέσῳ τοῦ σώματος; Ἢ, μέσῳ καὶ τῶν δύο;
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Ὅπως γνωρίζουμε, ὁ ἄνθρωπος ἀπαρτίζεται ἀπὸ σῶμα καὶ
ψυχή. Αὐτὸ γίνεται ἀποδεκτό, ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς πιστούς, δὲν
γίνεται, ὅμως ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς ἀθεϊστάς. Ὁπότε ἀπὸ τὴ φύση τοῦ
ἐρωτήματος διαφαίνεται πὼς ἡ συζήτησή μας πρέπει νὰ περιορισθῆ
ἀποκλειστικὰ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων –ἐπιστημόνων ἢ μὴ– οἱ ὁποῖοι
εἶναι χριστιανοί, χωρίς, βεβαίως, νὰ ἀποκλείεται τὸ ἐνδιαφέρον καὶ
μὴ πιστῶν ἀνθρώπων γι’ αὐτὴ τὴ συζήτηση.
Γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀνθρώπους, ποὺ γνωρίζουν καλὰ τὴν Θε
ολογία τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ποὺ θέσαμε
εἶναι εὔκολη καὶ σαφής: Ἡ Κληρονομικότητα μεταδίδεται στὰ
παιδιὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους μέσῳ τῶν σωμάτων τῶν γονέων στὸ
σῶμα τοῦ παιδιοῦ τους. Ὁ πατέρας μεταδίδει, μέσῳ τοῦ σπέρματός
του, τὴν Κληρονομικότητα ὅπως τὴν ἔχει αὐτὸς διαμορφώσει καί
μὲ τὴν προσωπική του ζωὴ καὶ ἡ μητέρα τὸ ἴδιο, μέσῳ τοῦ ὠαρίου
της. Ἡ ψυχή, ἡ ὁποία ἑνώνεται ἐξ ἄκρας συλλήψεως μὲ τὸ συλ
ληφθὲν ἔμβρυο, δὲν προέρχεται ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἀλλὰ προέρχεται
ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ εἶναι ἀμεταχείριστη, ἀναμάρτητη
καὶ χωρὶς ἐπίγεια Κληρονομικότητα.
Γιὰ τὴν προέλευση τῆς ψυχῆς στὸν κάθε ἄνθρωπο, ὁ βαθὺς
ἐπιστήμων Θεολόγος ἅγιος Νεκτάριος ἔχει συνοψίσει τὴν ἁγιοπα
τερικὴ Θεολογία καὶ μᾶς ὁδηγεῖ ἀπλανῶς. Διαβάζουμε ἐνδεικτικὰ
ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Ὑποτύπωσις περὶ Ἀνθρώπου»: «Ὁ θεῖος Χρυσόστομος λέγει τὰ ἑξῆς: «Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔλαβεν ἀπὸ τῆς
γῆς, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτὸς δίδωσι, κτίσας, δημιουργήσας, οὐκ ἐκ
τῆς ἰδίας οὐσίας ἐκβαλῶν ἵνα ὅταν ἀποθάνῃ τὸ σῶμα ἢ ὁ ἄνθρωπος, μὴ ἀπογνῶμεν τῆς ψυχῆς… Τὶ γὰρ ὅτι ἐτάφη ἐν τάφῳ τὸ
σῶμα; Μὴ προσδοκήσῃς ἐκεῖ εἶναι καὶ τὴν ψυχήν. Οὐ γὰρ ἀπὸ
γῆς ἐλήφθη οὐδὲ εἰς γῆν ἀπέρχεται». Ὁ δὲ Μ. Βασίλειος σύνθε
τον δοξάζει τὸν ἄνθρωπον ἐκ σώματος γηΐνου καὶ ψυχῆς Οὐρανίας.
Ταὐτὸν «Σύνθετος ὁ ἄνθρωπος ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος∙ ἡ σὰρξ ἀπὸ
γῆς, ἡ ψυχὴ Οὐρανία». Ὁ θεηγόρος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέ
γει: «Ὁ τῶν ὅλων Δημιουργὸς τὸν ἄνθρωπον μὲν ἔπλασεν ἀπὸ τῆς
γῆς, ἤτοι τὸ σῶμα∙ ψυχώσας δὲ αὐτὸ ψυχῇ ζώσῃ καὶ νοερᾷ, καθ’ ὃν
τρόπον οἶδε, παντὸς ἀγαθοῦ πράγματος ἔφεσίν τε καὶ γνῶσιν ἐγκα
τεβάλετο φυσικῶς αὐτῷ». Ὁ Φιλόσοφος καὶ Ὁμολογητὴς Μάξιμος
λέγει: «Ψυχῆς μὲν οὖν γένεσις ἐξ ὑποκειμένης ὕλης οὐ γίνεται,
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καθάπερ τὰ σώματα, ἀλλὰ τῷ βουλήματι τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ζωτικῆς ἐμπνεύσεως ἀρρήτως τε καὶ ἀγνώστως, ὡς οἶδε μόνος ὁ
ταύτης Δημιουργός». Ὁ σοφώτατος Φώτιος λέγει: «Διὰ τοῦ πνεύ
ματος, ἤτοι τοῦ ἐμφυσήματος προσεχῶς ἡ τοῦ ἀνθρώπου δεδημιούρ
γηται ψυχή». Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει: «Ὁ Θεὸς τὸν
Ἀδὰμ τὸν ἡμέτερόν ποτε προπάτορα κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἑαυ
τοῦ κτίσας, κακίαν οὐδὲ μίαν ἐνέθηκεν αὐτῷ, ἀλλὰ μετὰ τῆς ψυχῆς
ἐνέπνευσεν αὐτῷ καὶ τήν τοῦ Θείου Πνεύματος Χάριν, συντηροῦσαν
αὐτὸν ἐν καινότητι, καὶ περιέπουσαν αὐτῷ τὴν ὁμοίωσιν». Καὶ ὁ
ἱερὸς Θεοδώρητος: «Τὸν ἄνθρωπον, λέγει, ἐξ ὄντων καὶ μὴ ὄντων
ἐποίησεν (ὁ Θεὸς) τὸ μὲν γὰρ σῶμα διέπλασε χοῦν λαβὼν ἀπὸ τῆς
γῆς, τὴν δὲ ψυχὴν ἐκ μὴ ὄντων ἐδημιούργησε… καὶ ἐνεφύσησεν
εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς
ψυχὴν ζῶσαν. Ἐκεῖνο δὲ τὸ φύσημα, οὐ μέρος τι τῆς Θείας Οὐσίας
φαμέν, …ἀλλὰ τῆς ψυχῆς τὴν φύσιν διὰ τοῦτο σημαίνεσθαι λέγομεν,
ὅτι πνεῦμά ἐστιν ἡ ψυχὴ λογικόν τε καὶ νοερόν». Καὶ καταλήγει ὁ
ἅγιος Νεκτάριος: «Ταύτην ἡ Ἐκκλησία περὶ ψυχῆς καὶ σώματος
παρὰ τῶν θείων λόγων ἐδιδάχθη δόξαν».

Τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα
κληροδοτεῖται μόνο μέσῳ τοῦ σώματος
Ἐπεκτείνοντας τὴν Ἀλήθεια αὐτὴν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι δη
λαδή, λαμβάνουμε ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας τὸ σῶμα μας καὶ τὴν μέσα
σ’ αὐτὸ καταγεγραμμένη στὰ κύτταρα καὶ στὴν ὅλη σύστασή του
Κληρονομικότητα, ἀπὸ δὲ τὸν Θεὸ λαμβάνουμε τὴν ἀκληρονόμητη,
ἀναμάρτητη καὶ ἄμεμπτη ψυχή μας, εἶναι εὐνόητο τὸ συμπέρασμα
ὅτι καὶ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα δὲν μᾶς τὸ κληροδοτεῖ ὁ Θεός,
δὲν κληρονομεῖται ἀπὸ τὴν ψυχή μας, ἀλλὰ μᾶς τὸ κληροδοτοῦν
μέσῳ τοῦ σώματός μας οἱ γονεῖς μας. Γι’ αὐτό, ἐνῶ τὸ σῶμα μας, τὸ
ὁποῖο ἔχει –σὺν τοῖς ἄλλοις– κληρονομήσει καὶ τὴν διαδοχὴ τοῦ
ἐπιτιμίου τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, πεθαίνει, ἡ ψυχὴ μας, ὡς
ἐλευθέρα τοῦ ἐπιτιμίου αὐτοῦ παραμένει ἀθάνατη. Ἔτσι ἐξηγεῖται
καὶ ἡ ἀπόλυτη ἀναμαρτησία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἐνῶ εἶχε
κληρονομήσει τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα στὸ σῶμα της, ἡ ψυχὴ
της ἔμεινε παντελῶς ἀναμάρτητη, «ἄσπιλη, ἀμόλυντη, ἄφθορη,
ἄχραντη», ἀκίνητη καὶ προσηλωμένη στὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ.
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Τὶ εἶναι, τελικά, ἡ Κληρονομικότητα;
Μετὰ τὰ ὅσα ἐκθέσαμε, πιστεύουμε ὅτι ἔγινε φανερό πὼς δὲν
εἶναι καὶ τόσο γνωστὸ καὶ τόσο ἁπλὸ θέμα, τὸ θέμα τῆς Κληρονομι
κότητος, οὔτε δικαιολογεῖται ἡ σιγουριά μὲ τὴν ὁποία ἀποφαίνονται
πολλοὶ καί, μάλιστα, οἱ Ψυχίατροι. Ἡ ἐξιχνίαση τῆς Κληρονομικό
τητος δὲν μπορεῖ νὰ γίνη μόνο μὲ τὴν παρατήρηση, τὴν χαρτογρά
φηση τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τὰ ἐργαστηριακὰ δεδομένα τῶν εἰδικοτή
των τῆς Ἰατρικῆς, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται ἡ καθοδήγηση καὶ ἡ ἐποπτεία τῆς
Θεολογίας σὲ ὅλη αὐτὴν τὴν ἔρευνα.
Τὶ εἶναι, λοιπόν, ἡ περιλάλητη Κληρονομικότητα; Δὲν θὰ
ἀπαντήσουμε μὲ τὸ ἄρθρο μας αὐτὸ στὸ κρίσιμο γιὰ ὅλους ἐσᾶς
τοὺς ἀναγνῶστες μας ἐρώτημα, γιατὶ πρέπει νὰ ἁρμολογήσουμε τὸ
οἰκοδόμημά μας μὲ πολλὴ προσοχή. Βέβαια, ἄρχισε ἤδη νὰ διαφαί
νεται ὁ τρόπος ποὺ ἐπιχειροῦμε νὰ προσεγγίσουμε τὸ θέμα. Ὅμως,
πρέπει νὰ καταθέσουμε ἀκόμη πολλὰ δεδομένα τῆς Θεολογίας μας
ἀλλὰ καὶ τῆς Βιολογίας καὶ τῆς Νευροεπιστήμης καί μὲ ἀργὸ βημα
τισμὸ νὰ βγάλουμε τὰ συμπεράσματά μας.
Συνεπῶς, πρέπει νὰ ἀναπτύξουμε ἀρκετὲς ἀκόμη ἑνότητες γιὰ
τὴν στοιχειώδη ὁλοκλήρωση τοῦ θέματός μας, δεδομένου ὅπως –προ
είπαμε– βαδίζουμε σὲ ἕνα δρόμο καθόλου ταξιδεμένον. Ἐνδεικτικὰ
παραθέτω κάποιους τίτλους ἑνοτήτων, ποὺ ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ
ἀναπτυχθοῦν:
• Τὶ εἶναι Κληρονομικότητα;
• Πῶς ἐπιδρᾶ ἡ Κληρονομικότητα τοῦ σώματος στὴν ψυχή;
• Κληρονομικότητα καὶ Μεταμοσχεύσεις.
• Ἡ εὐθύνη μας για τὴν Κληρονομικότητα ποὺ μεταδίδουμε.
• Ἡ ἐπικράτηση τῆς ψυχῆς στὴν Κληρονομικότητα τοῦ σώματος
(«Ἔξελθε ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός
σου καὶ πορεύου εἰς γῆν ἥν ἂν σοὶ δείξω»)
• Τὸ Προπατορικὸ ἁμάρτημα εἶναι προσωπικό μας ἁμάρτημα.
• Διάλογος μὲ Διεθνῆ ἄθεον Νευροεπιστήμονα.
Καλὸ καὶ εὐλογημένο Καλοκαῖρι!
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ – Ο AΡΤΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ
προσευχὴ εἶναι πνευματικὴ ἐργασία. Εἶναι μιὰ ἔκφραση αὐτοῦ ποὺ
εἴμαστε καὶ ἐκείνου ποὺ πρέπει νὰ εἴμαστε, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ
Η
πλησιάσουμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ βρισκόμαστε σὲ κοινωνία μαζί Του.

Ἡ προσευχὴ καὶ τὰ καλὰ ἔργα ἀποτελοῦν τὰ δύο φτερὰ μὲ τὰ ὁποῖα ὁ
ἄνθρωπος ἀνεβαίνει πρὸς τὸν οὐρανό.
Διψασμένος ἀπὸ τὶς ὁδοιπορίες αὐτῆς τῆς ζωῆς, ὁ ἄνθρωπος σταματᾶ
στὸ φρέαρ τῆς προσευχῆς καὶ ἐκεῖ, ἀπὸ τὰ βάθη του, δροσίζεται μὲ τὴν
δροσιὰ τῆς Θείας Χάριτος.
Στὸ ἔργο τῆς προσευχῆς πρέπει νὰ κάνουμε διάκριση ἀνάμεσα στὸ «νὰ
προσεύχεσαι» καὶ στὸ «νὰ ἐνεργεῖ ἡ προσευχή».
Διὰ τῆς προσευχῆς ὁ ἄνθρωπος ξεφεύγει ἀπὸ τὴν ταραχὴ τῆς καθημε
ρινῆς ζωῆς, ὅπου πολλὲς φορὲς ὁ ἴδιος ἡττᾶται ἢ βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο.
Στὴν σύγχρονη κοινωνία συμβαίνουν καθημερινὰ διάφορα γεγονότα τὰ
ὁποῖα δὲν εἶναι πάντοτε εὐχάριστα. Ἡ κοινωνία βρίσκεται σὲ συνεχῆ τεχνο
λογικὴ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ μέσα της ἐμφανίζονται καὶ συνέπειες κάποιων ὀπι
σθοδρομήσεων, ἰδίως ἠθικῆς φύσεως.
Ὁ ὁλοκληρωτισμός, οἱ διάφορες μορφὲς δικτατορίας καί, πιὸ πρόσφατα,
ἡ τεχνοκρατία ὑποδουλώνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ πολλὲς φορὲς τὸν μεταμορ
φώνουν σὲ ὑποχείριο τῶν δημιουργημάτων του.
Σήμερα ἡ τεχνοκρατία σμικρύνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καταντᾶ ἕνα
ἀριθμὸ μέσα στὸ πλῆθος τῶν ἐπὶ τῆς γῆς διαβιώντων. Τὸν ὑποτιμᾶ καὶ τὸν
περιορίζει στὸ μέτρο ἑνὸς ἀτόμου. Τὸν ἀποπροσωποποιεῖ καὶ τὸν περιορίζει
ἀποκλειστικὰ στὸν ὑλικὸ κόσμο, ὅπου ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη δὲν
θεωροῦνται πλέον Θεῖες ἀξίες.
Ἀπὸ τὸν ἀτομοποιημένο αὐτὸν κόσμο δὲν δύναται νὰ ἀποδράσει κά
ποιος παρὰ μὲ προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κλίμακα πρὸς τὸν Οὐρανό, πρὸς
τὸν Δημιουργό μας, δηλαδὴ πρὸς τὴν τέλεια Ἀγάπη.
Βγαίνοντας ἀπὸ τὴν ἀτομικότητά του ὁ ἄνθρωπος, ἀνακαλύπτει ἑαυτόν,
τὸ δικό του “εἶναι”, καὶ βλέπει τότε καθαρὰ τὸν ρόλο του καὶ τὸν σκοπὸ γιὰ
τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ γίνει δηλαδὴ συμμέτοχος μίας
ἁγίας κοινωνίας ἀπὸ τὴν τέλεια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι κάποια ἁπλῆ ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου ἢ κάποιο
χαρακτηριστικὸ γνώρισμα μόνο τῶν μοναχῶν, ἡ ὁποία γίνεται εὐκαιριακά,
ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι ἕνα ἀδιάλειπτο καὶ οὐσιῶδες ἔργο στὴν ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν προσεύχεται μόνο μὲ τὴν γλῶσσα ἢ μὲ τὰ χείλη, ἀλλὰ
προσεύχεται μὲ ὁλόκληρο τὸ εἶναι του. Καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ καρποὶ
τῆς προσευχῆς διαχέονται ἐπάνω σ’ ὅλο τὸ εἶναι του καὶ ἐπάνω σ’ ὁλόκλη
ρο τὸν κόσμο ποὺ δημιούργησε ὁ Θεός, στὸν κόσμο αὐτὸν ποὺ τώρα ἐπη
ρεάζεται ἀρνητικὰ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας. Διότι, ἁμαρτάνοντας, ὁ ἄνθρωπος
ξεκίνησε τὴν ἐρήμωση τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Καὶ σ’ αὐτὴ τὴν σημερινὴ
ἔρημο τῆς κοινωνίας, μᾶς χρειάζεται περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε ἡ δρο
σιὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία διαχέεται ἐπάνω στὴν γῆ κατόπιν τῆς
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μετὰ δακρύων προσευχῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ προσευχὴ ἀποτελεῖ τεράστιο πνευματικὸ χῶρο, ὅπου εἴμαστε καλε
σμένοι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὥστε ἐν ἑνὶ πνεύματι νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ καὶ
Δημιουργό μας. Ἑνωμένοι δὲ ὅλοι στὴν προσευχή, ἀποτελοῦμε τὸ μυστικὸ
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Διότι ἡ κοινωνία ποὺ δημιουργεῖται διὰ τῆς προσευχῆς
ἐξαφανίζει τὰ πρόσκαιρα σύνορα ποὺ χαράζονται ἀνάμεσα στὶς διάφορες
ἀνθρώπινες κοινωνίες καὶ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο σ’ ἕνα ἱερὸ χῶρο.
Ἀκόμη καὶ τότε ποὺ γίνεται σὲ ἰδιωτικὸ χῶρο, ἡ προσευχὴ συμπεριλαμ
βάνει ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποκτᾶ μιὰ παγκόσμια
διάσταση.
Μὲ τὴν προσευχὴ ταξιδεύουμε ἀνάμεσα στὸν Οὐρανὸ καὶ στὴν γῆ, δὲν
βαδίζουμε πρὸς τὸ πουθενά, ἀλλὰ ἀναζητᾶμε τὸν Θεό, ποὺ ἀποζητᾶ ἐμᾶς.
Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Θεὸ πραγματοποιεῖται στὸν πνευματικὸ ἐκεῖνο
χῶρο, ὅπου ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρὸς κυλᾶ πρὸς τὴν καρδιὰ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ.
Ὁ Θεὸς ἀναζητεῖ τὸν ἄνθρωπο σ’ ὁλόκληρη τὴν Δημιουργία.
Μὲ τὴν προσευχὴ ἐμεῖς ἀναζητοῦμε τοὺς ἀρρώστους στὰ κρεβάτια τοῦ
πόνου τους, ἀποζητοῦμε ὅσους ἔχουν πέσει σὲ ἔσχατη πενία, τοὺς περι
θωριακούς τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας, ἀποζητοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας, οἱ
ὁποῖοι, τὴν σημερινὴ ἐποχή, χάνονται πολλὲς φορὲς σ’ ἕναν κόσμο ποὺ
ἀτομοποιεῖται συνεχῶς.
Ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ τῆς προσευχῆς ἐμεῖς ἀνακαλύπτουμε τὴν
θαυμάσια πλάση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κορωνίδα τῆς δημιουργίας Του, δηλαδὴ
τὸν ἄνθρωπο. Πρὶν ὅμως ἀπὸ τὴν συνάντηση μὲ τὸν Θεό, προτοῦ βρεῖς τὸν
Θεό, πρέπει νὰ βρεῖς τὸν πλησίον σου ποὺ βρίσκεται στὰ βάσανα καὶ σὲ
σκληρὲς δοκιμασίες.
Μὲ τὴν προσευχὴ κινούμεθα ἀνάμεσα σὲ δύο κόσμους: τὸν κόσμο τῶν
δακρύων καὶ τοῦ πόνου καὶ τὸν κόσμο τῆς τέλειας χαρᾶς ἐν Θεῷ.
Ἡ προσευχὴ εἶναι ἐκείνη ἡ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸν φέρνει
σὲ θέση ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ καθὼς καὶ μὲ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι
ὑψώνοντας τὰ χέρια τους πρὸς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ζητᾶνε μὲ δάκρυα τὴν
συγχώρηση καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ὁ μοναχὸς προσεύχεται στὴν μοναξιά του, ἀλλὰ δὲν προσεύχεται μονάχα
γιὰ τὸν ἑαυτό του, μὰ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Τὸ δῶρο του γιὰ τὸν κόσμο
εἶναι ἡ ἴδια ἡ προσευχή του. Ὁ μοναχὸς δὲν μοιράζει ψωμὶ στὸν κόσμο,
ἀλλὰ προσευχὲς γιὰ τὶς ὁποῖες τόσες ἀνάγκες ἔχει ὁ σημερινὸς κόσμος.
Καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου τρέφεται μὲ προσευχή, ὅπως ἀκριβῶς τὸ
σῶμα τρέφεται μὲ τὸ ψωμί.
Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ χέρι μας ἁπλωμένο πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τοὺς
συνανθρώπους μας. Εἶναι τὸ καράβι μὲ τὸ ὁποῖο διασῴζουμε τοὺς πληγω
μένους ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες ἢ ἐκείνους ποὺ ζοῦν στὸ περιθώριο τοῦ κόσμου.
Ἡ ἴδια ἡ προσευχὴ κάνει τὴν γῆ νὰ καρποφορεῖ ἄρτο.
Σήμερα ἀποδίδονται σὲ πολλοὺς ἀνώτατοι πανεπιστημιακοὶ τίτλοι τοῦ
«θεολόγου». Ὅμως ὁ ἀληθινός, ὁ γνήσιος «θεολόγος» εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
ἀπέκτησε τὴν προσευχή. Ἡ ἴδια ἐξ ἄλλου ἡ λέξη «θεολόγος» δηλώνει τὴν
στενὴ σχέση μεταξὺ τοῦ λόγου καὶ τοῦ Θεοῦ, ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ
στὸν Θεό.
Ἐμεῖς προσευχόμαστε στὸν ἰδιωτικὸ χῶρο τοῦ σπιτιοῦ μας καί, ἐκ πρώ
της ὄψεως αὐτὸ φαίνεται σὰν ἀπομόνωση ἀπὸ τὸν κόσμο. Ὅμως ἐκεῖνος
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ποὺ προσεύχεται ἀκόμη καὶ μόνος του, στὴν προσευχή του περιλαμβάνει
ὅλο τὸν κόσμο.
Ἡ προσευχὴ δὲν πρέπει νὰ προσεγγίζεται μὲ τὰ φτερὰ τοῦ ἐγωισμοῦ,
ἀλλὰ μὲ τὰ φτερὰ τῆς τέλειας ἀγάπης γιὰ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας.
Ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ προσεύχονται, ἀνυψώνονται στὸν Οὐρανὸ τῆς προ
σευχῆς, ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος ἀνυψώθηκε μέχρι τὸν
τρίτο Οὐρανό. (Βλ. Β΄ Κορ. 12, 2 ).
Κατὰ τὴν προσευχὴ ὁ Οὐρανὸς κατεβαίνει στὴ γῆ καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρω
πος προσεύχεται εἰς τὸν Οὐρανό. Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς ἀνεβαίνουμε σ’αὐτὸ τὸν
Οὐρανὸ τῆς προσευχῆς; Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς παίρνουμε μαζί μας σ’αὐτὸ τὸν
Οὐρανὸ τῆς προσευχῆς καὶ τὶς στενοχώριες τῶν συνανθρώπων μας, παρα
καλῶντας τὸν Θεὸ νὰ τοὺς ἁπαλύνει τοὺς πόνους;
Εἰς τὸν Οὐρανὸ τῆς προσευχῆς ὁ ἄνθρωπος ἑνώνει τὶς προσευχές του
μὲ ἐκεῖνες τῶν ἁγίων ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι ἀκατάπαυστα δοξάζουν τὸν Θεό.
Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ποθοῦν νὰ μείνουμε συνεχῶς σὲ ἐπικοινωνία μαζί τους,
δηλαδή, ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ νὰ ἀντηχοῦν ἀδιάκοπα ἀπὸ δοξολογικὲς προ
σευχὲς γιὰ τὸν Θεό.
Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι καὶ οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται νὰ κοινωνοῦν μαζὶ ἀπὸ τὸ
ποτήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Σήμερα ζοῦμε περισσότερο στὴν χώρα τῆς ἁμαρτίας παρὰ στὴν χώρα τῆς
προσευχῆς.
Μὲ τὸν Μωϋσῆ, ὁ Θεὸς ἐξήγαγε τὸν λαό Του τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν Αἴγυ
πτο Μέσῳ τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς Γεθσημανῆς, ὁ Θεὸς μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ
σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ τοῦ κόσμου.
Ὁ Χριστὸς προσευχήθηκε στὴ Γεθσημανῆ καὶ δίδαξε καὶ σ’ ἐμᾶς πῶς
πρέπει νὰ προσευχόμαστε. Μᾶς ἄφησε ἔτσι τὴν προσευχὴ σὰν ἀστείρευτη
πηγὴ μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ σβήσει τὴν δίψα του ὁποιοσδήποτε ἐπιθυμεῖ
νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Θεό. Στὴν προσευχὴ «Πάτερ ἡμῶν» ὁ Χριστὸς μᾶς
δείχνει τὴν κοσμικὴ διάσταση τῆς προσευχῆς καὶ ἀπομακρύνει ὁποιαδήπο
τε σκιὰ ἐγωισμοῦ τὴν στιγμὴ τῆς προσευχῆς.
Ὅποιος προσεύχεται, ἔρχεται σὲ κοινωνία μὲ τοὺς Ἀγγέλους καὶ μὲ ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν εἰρήνη ἐπάνω στὴν γῆ. Καί, ἀλλοίμο
νο, πόσο εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ποὺ προσεύχεται μὲ τοὺς
ἀγγέλους!
Πόσο καιρὸ νὰ προσευχώμεθα, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος:
«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε!» (Α΄ Θεσ. 5, 17). Προσευχόμενος ὁ ἄνθρωπος
ἀποκτᾶ χάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ τόσο γιὰ τὸν ἑαυτόν του, ὅσο καὶ γιὰ ὅλους γιὰ
ὅσους προσεύχεται. Προσευχόμενος ὁ προφήτης Ἠλίας κατέβασε φωτιὰ ἐξ
οὐρανοῦ καὶ εὐλογημένο ὄμβρο στὴν γῆ.
Μέρος τοῦ περιεχομένου τῆς προσευχῆς ἀναφέρεται στὶς σωματικὲς
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου καθὼς καὶ ἐκείνων ποὺ τὸν περιβάλλουν. Ἐμεῖς
προσευχόμαστε γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας, ἀλλὰ συγχρόνως προσευχό
μαστε καὶ γιὰ τὸ χορτάρι καὶ γιὰ τὸ κόκκο σιταριοῦ, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
ἡ προσευχὴ γίνεται περιεκτικότατη καὶ διαφαίνεται ἐν αὐτῇ ἡ ἀγάπη πρὸς
ὁ,τιδήποτε ἔπλασε ὁ Θεός.
Τὸ πῶς πρέπει νὰ προσευχηθοῦμε, μᾶς τὸ διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἔτσι,
ὁ Δαβὶδ μᾶς λέγει στὸ Βιβλίο τῶν Ψαλμῶν: «Ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία
ἑσπερινὴ» (Ψαλ. 140, 2), ἐνῷ ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος στὴν «πρὸς Τιμόθε
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ον Ἐπιστολὴ» γράφει: «Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ
τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ»(Α΄ Τιμ. 2, 8).
Εἶναι φανερὸ ὅτι καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου συμμετέχει στὴν προσευχή,
καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁλόκληρο τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται σὲ σχέ
ση μὲ τὸν Θεό. Καὶ ἔτσι ἐπιτυγχάνεται καὶ μιὰ προσκύνηση τοῦ σώματος,
ἀφοῦ γίνεται ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19).
Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ τὴν κατ’ ἐξοχὴν ἔκφραση τῆς ψυχῆς καὶ
τῆς ἐσωτερικῆς της κατάστασης. Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
ἀνεβαίνει μέχρι τὸν Οὐρανὸ καὶ μεταφέρει τὰ δεινὰ καὶ τὶς στενοχώριες, τὶς
ὁποῖες τοποθετεῖ στὸ ποτήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ νοῦς εἶναι δύναμη
τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Τὸ θεμελιῶδες ἔργο του εἶναι ἡ κατανόηση, ἡ
ὁμιλία καὶ ἡ λογικὴ σκέψη.
Ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ πολλαπλῆ ἔκφραση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ
συνομιλία τοῦ νοὸς μὲ τὸν Θεό, εἶναι ἡ ἀνάβασις τοῦ νοὸς πρὸς τὸν Θεό.
Καὶ ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ἡ προσευχὴ εἶναι ὁ ἄρτος τῆς
ψυχῆς.
Πόσο καὶ πῶς κοστολογεῖται, πῶς δηλαδὴ καθορίζεται ἀπὸ ἐμᾶς ἡ ποσό
τητα ἢ ἡ ἀξία τῆς προσευχῆς πρὸς τὸν Θεό; Τὸν δοξάζουμε, Τὸν εὐχαριστοῦμε
καὶ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεό. Φαίνεται ὅμως ὅτι μᾶς δελεάζει περισσότερο τὸ νὰ
ζητᾶμε, νὰ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ λιγότερο νὰ Τὸν δοξάζουμε καὶ νὰ
Τὸν εὐχαριστοῦμε. Νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς διδάσκει τί νὰ ζητᾶμε,
διότι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει: «Οὐκ οἴδατε τὶ αἰτεῖσθε» (Μάρκ. 10, 38).
Καὶ πράγματι. Συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου. Ποιὲς ἦσαν οἱ προσευχὲς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνου τοῦ
καιροῦ; «Κύριε, βοήθησέ μας νὰ νικήσουμε τοὺς ἐχθρούς μας!» Παρόμοιες
προσευχὲς ἀκούσθηκαν τότε σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς σὲ ὅλα τὰ χαρακώματα.
Κανεὶς δὲν εἶπε: «Κύριε, βοήθησέ μας νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθρούς μας!» Προ
σευχηθήκαμε δηλαδὴ νὰ σκοτώνουμε, δὲν προσευχηθήκαμε νὰ ἀγαπᾶμε!
Στὴν προσευχὴ «Πάτερ ἡμῶν», μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ζωὴ καὶ τὴν Εἰρήνη,
ζητᾶμε «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον», εὐχόμαστε δηλαδὴ γιὰ τὴν διάσω
ση τῆς ζωῆς.
Μετὰ τὴν Ἀνάσταση, ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε τὸν πρῶτο Του λόγο πρὸς
τοὺς Ἀποστόλους, λέγοντας: «Εἰρήνη ὑμῖν!» (Ἰω. 20, 19).
Ἡ Εἰρήνη εἶναι τὸ χωράφι στὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς σπέρνει τὸν λόγο Του,
τὴν ἀγάπη Του. (σ. 19). Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ καρποφορεῖ, δὲν
μπορεῖ νὰ αὐξάνεται παρὰ στὸ χωράφι τῆς εἰρήνης. Τὰ κτίσματα προσφέ
ρουν στὸν Θεὸ δόξα καὶ εὐγνωμοσύνη. Ἴσως ὁ λιγότερο εὐγνώμων εἶναι ὁ
ἄνθρωπος.
Τὰ λουλούδια, ὅταν πεθαίνουν, δὲν κλαῖνε, μολονότι ζοῦν τόσο μικρὸ διά
στημα. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως κλαίει πρὶν νὰ πεθάνει, διότι θὰ ἤθελε νὰ ζεῖ πολὺ
χρόνο ἐπάνω στὴν γῆ, ὄχι ἐν εἰρήνῃ, ἀλλὰ μέσα στὴν ἁμαρτία. Ὁ ἄνθρωπος
κλαίει ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἁμαρτάνει πιά.
Ἐμεῖς στέλνουμε τὰ παιδιά μας στὸ μέτωπο τοῦ πολέμου καὶ παρακα
λοῦμε τὸν Θεὸ νὰ τὰ βοηθήσει νὰ σκοτώνουν. Ξέρουμε ἄραγε τί ζητᾶμε;
Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἐπιθυμεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεός; Τὰ παιδιά μας νὰ φορέσουν
τὴν εἰκόνα, «τὸ σημεῖον» τοῦ Κάϊν;
Πόσες συναντήσεις γιὰ εἰρηνικὴ συμφωνία μεταξύ τῶν μαχομένων μερῶν
ἀρχίζουν μὲ μία προσευχή; Ὅλες ἀρχίζουν μὲ τὴν ἐπίδειξη τῶν ὅπλων, τόσο
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ἀπὸ τὴν μία ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά.
Ἄνδρες ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μου, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὸν Πρῶτο Παγκό
σμιο πόλεμο, μοῦ ἐξιστόρησαν ὅτι σὲ ὁρισμένες ἑορτὲς –τῶν Χριστουγέννων
καὶ τῆς Ἀναστάσεως– οἱ στρατιῶτες τόσο ἀπὸ τὴν μία μεριὰ τοῦ μετώπου,
ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες σύναψαν μεταξύ τους εἰρήνη στὸ
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν πυροβολοῦσαν οἱ μὲν κατὰ τῶν δέ. Πίστευαν
ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς κατέβαινε τότε στὰ χαρακώματα καὶ οὐδεὶς τολμοῦσε
νὰ πυροβολήσει ἀκόμη μιὰ φορὰ ἐνάντια τοῦ Χριστοῦ.
Γιατί ἄραγε καταστρέψαμε τὴν τάξη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔπλασε γιὰ
νὰ ζοῦμε μιὰ ἀτελείωτη ἑορτὴ μαζί Του; Γιατί δὲν ἀκοῦμε τὰ Θεῖα λόγια τοῦ
Χριστοῦ καὶ θέλουμε νὰ ἀκούσουμε περισσότερο τὴν φωνὴ τῶν ὅπλων, τὴν
φωνὴ τοῦ Θανάτου; Ἰδού, ἀνάμεσα στὴν Ζωὴ καὶ στὸν θάνατο, ὁ ἄνθρωπος
διαλέγει τὸν θάνατο, ἀνάμεσα στὴν Ἀγάπη καὶ στὸ μῖσος, διαλέγει τὸ μῖσος.
Σὲ ποιὸν Θεὸ δουλεύουμε, ποιὸν Θεὸ προσκυνοῦμε; Τὸν Θεὸ τοῦ θανάτου
ἢ τὸν Θεὸ τῆς ζωῆς; Πότε ἄραγε θὰ γίνει ἡ ἀφύπνιση τοῦ κόσμου, τὸ ξύ
πνημα τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν ὕπνο, διότι τὸ καράβι τοῦ κόσμου τούτου
βρίσκεται ἤδη σὲ πελώρια κύματα;
Ποτὲ ἄλλοτε στὴν Ἱστορία, τὸ καράβι τῆς ἀνθρωπότητας δὲ βρέθηκε σὲ
τόσο μεγάλο κίνδυνο, ὅπως στὶς ἡμέρες μας.
Σήμερα πολλοὶ περισσότεροι ἄνθρωποι πεθαίνουν ὄχι στὰ μέτωπα πο
λέμου, ἀλλὰ στὶς κοιλίες τῶν μητέρων τους. Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιὰ
ἀληθινὴ σταυροφορία ἐναντίον τῶν παιδιῶν.
Σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὑπάρχουν ἄνθρωποι Ὀρθόδοξοι ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν
Εἰρήνη καὶ ἀγαπᾶνε τὴν Ζωή. Νὰ ἑνωθοῦμε λοιπὸν σὲ μιὰ φωνὴ καὶ νὰ
παρακαλοῦμε τὸν Δημιουργό μας νὰ μεταδίδει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων
καθὼς καὶ στὶς καρδιὲς ἐκείνων ποὺ κυβερνοῦν τοὺς λαούς, τὴν χάρη τῆς
εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Διότι δύο πράγματα βρίσκονται σήμερα σὲ κίνδυνο
ἐπάνω στὴν Γῆ: ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Εἰρήνη.
Νὰ ὑψώσουμε λοιπὸν ὅλοι μαζὶ μιὰ προσευχὴ πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν εἰρή
νη ὅλου του κόσμου, γιὰ νὰ σβήσει ὁ Θεὸς ὅλες τὶς ἑστίες τοῦ πολέμου,
οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν τόσους ὀρφανούς, διότι ἕνας Ἰορδάνης δακρύων καὶ
αἵματος ρέει σήμερα ἐπάνω στὴν Γῆ μας.
					
Ἰωάννης1
			
Ἀρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας
			
καὶ Μητροπολίτης Μπανάτου
Μετάφραση: π. Ἠλίας Ι. Φρατσέας
Ὑποσημειώσεις:

1. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἰωάννης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας καὶ Μητροπολί
της Μπανάτου (Ρουμανία), γεννήθηκε στὴν πόλη Πιετράνι, Μπιχὸρ (Ρουμανία) τὸ
ἔτος 1951. Τυγχάνει ἀπόφοιτος Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου (1976) καὶ τῆς Θε
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σιμπίου (1991-1994). Τὸ ἔτος 1994 συνέχισε τὶς Βιβλικές του
Σπουδὲς στὰ Ἱεροσόλυμα ὅπου κατόπιν ἔγινε Ὑπεύθυνος τῶν Ρουμανικῶν Ἐγκα
ταστάσεων στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ στὸν Ἰορδάνη καὶ Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ρουμανι
κοῦ Πατριαρχείου παρὰ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων. Χειροτονήθηκε ἀρχιερέας
τὸ 1994 καὶ ἐνθρονίσθηκε ὡς ἐπίσκοπος Κοβάσνεϊ καὶ Χαργκίτεϊ (Τρανσυλβανία
–Ρουμανία), ἐνῷ τὸ ἔτος 2009 ἔγινε τιμητικὰ Ἀρχιεπίσκοπος. Τὴν 28 Δεκεμβρίου
2014 ἐκλέχθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας καὶ Μητροπολίτης Μπανάτου (Ρου
μανία). Ἡ παροῦσα ὁμιλία του δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Altarul Banatului»
τεῦχος 1, τοῦ 2015, σ. 16- 20.
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Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας
στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη
υνήθως, ὅταν προσεγγίζει ἕνας Δυτικοευρωπαῖος –μιλῶ ἐδῶ μὲ
βάση τὶς ἐμπειρίες μου ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Γερμανίας– τὴν Ὀρθοδοξία, αὐτὴ ἡ προσέγγιση κρύβει δύο κυρίαρχα βιώματα. Τὸ πρῶτο
εἶναι ἡ μεγάλη ἔκπληξη καὶ χαρὰ ποὺ γνωρίζει μὲ τὸ βάθος τῆς θεολογίας, μὲ τὴν εἰσδοχὴ στὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας καὶ τὴ διείσδυση
στὸ ἀπόλυτο βάθος τοῦ χώρου τῆς ψυχῆς του μέσῳ τοῦ λατρευτικοῦ πλούτου τῆς ὑμνολογίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Διαισθάνεται, ὅταν ἡ
προέλευσή του εἶναι ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις τοῦ Δυτικοῦ
κόσμου –δηλ. τὸν Παπισμὸ ἢ τὶς διάφορες παραφυάδες τοῦ Προτεσταντισμοῦ– ὅτι προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπινο κατασκεύασμα καὶ
εἰσέρχεται σὲ ἕνα κόσμο ἐντελῶς ἄλλης ὑφῆς, στὸ Θεανθρώπινο σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή, σὲ ἕνα κόσμο χωρὶς ὅρια, χωρὶς τὰ ὅρια τοῦ
πεπερασμένου, τοῦ κτιστοῦ, στὴν Κιβωτὸ τῆς σωτηρίας.
Μιλῶ ἀρχικὰ γιὰ μιὰ διαίσθηση, ἡ ὁποία ὅμως προοδευτικά,
ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ πορεία τοῦ καθενός, μεταβάλλεται ὅλο
καὶ περισσότερο σὲ βεβαιότητα καὶ ἀποκτάει στὶς ἁγιασμένες ψυχὲς
τὸν χαρακτῆρα τῆς ἐνδελεχοῦς γνώσεως. Αἰσθάνεται ρῖγος καὶ συναρπάζεται ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτὸ βιώνεται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους καὶ
ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὰ θεόπνευστα λόγια τους στὰ κείμενα τῆς
Ὀρθόδοξης λατρείας.
Εἶναι ὄντως μεγάλη αὐτὴ ἡ ἔκπληξη καὶ αὐτὴ ἡ χαρά, διότι πῶς
νὰ περιμένει κανεὶς νὰ βρεῖ ἕνα τέτοιο ἀνεκτίμητο θησαυρό, τὸν μόνο
ὄντως θησαυρὸ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Παρ’ ὅτι ἡ καρδιὰ τοῦ κάθε
ἀνθρώπου κρύβει τὴν ἀναζήτηση αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ στὰ μύχιά της,
ποτὲ δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ φαντασθεῖ τὸν ἐμπλουτισμὸ ποὺ θὰ
τοῦ χαρίσει ἡ βίωση αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ ἀκόμα καὶ ὅταν ἔρχεται
βαθμηδὸν στὴν ἐπιφάνεια καὶ καταλαμβάνει ὅλο καὶ περισσότερο
χῶρο μέσα του.
Καὶ ἔρχομαι τώρα στὸ δεύτερο βίωμα, τὴν ἀπογοήτευση ποὺ
αἰσθάνεται κανεὶς μὲ τοὺς φύλακες αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ ποὺ θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι ταγμένοι στὴν ἀνάδειξή του, νὰ κατευθύνουν ὡς

Σ
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Ποιμένες τοὺς πιστοὺς στὴν ἐμβάθυνση αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ καὶ νὰ
ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴν καθαρότητά του, ἀποτρέποντας τὶς ὁποιεσδήποτε προσμίξεις ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἔστω ἐλάχιστα, νὰ τὸν νοθεύσουν.
Αὐτοὶ οἱ φύλακες ὅμως, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, σοῦ λένε: Ἡ
ἀντίληψή σου σχετικὰ μ’ αὐτὸ τὸ θησαυρὸ εἶναι λανθασμένη, εἶναι
φανταστική. Ὁ θησαυρὸς αὐτὸς δὲν εἶναι μοναδικός, δὲν εἶναι ὁ μόνος. Ὑπάρχει σὲ πολλὲς ἐκδοχές. Αὐτὸς ἐδῶ φέρει ἁπλῶς τὴν πινελιὰ
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλοῦ θὰ βρεῖς ἄλλη πινελιά, π.χ. Παπικὴ ἢ κάποια Προτεσταντική. Καὶ τὸ λένε χωρὶς ἔστω τὴν ἐλάχιστη ἐντροπὴ
πρῶτον καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα γιὰ τὴν προδοσία τῆς ἀποστολῆς τους
ἀλλὰ καὶ δεύτερον γιὰ τὴν προσβολὴ ἀκόμα καὶ τῆς στοιχειώδους
ἀνθρώπινης λογικῆς. Διότι πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ συγκριθεῖ ὁ πλοῦτος
καὶ τὸ μεγαλεῖο της λατρείας τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὶς ἐντελῶς ἐπίπεδες ἐκδηλώσεις λατρείας στὸ χῶρο τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῶν διαφόρων
Προτεσταντισμῶν;
Πρακτικὰ ἐκφράζεται ἡ στάση τους αὐτὴ μὲ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς
θέσης, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τὴν Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Δηλαδὴ ἀναγνωρίζουν χαρακτῆρα
Ἐκκλησίας καὶ στὸν Παπισμὸ καὶ στοὺς διάφορους Προτεσταντισμούς! Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη αὐτοῦ τοῦ φαινομένου στὴ ἐποχὴ μας ἔγινε στὸ χῶρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ 1902 μὲ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ Πατριάρχη Ἰωακεὶμ Γ΄, ὁ ὁποῖος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὶς
ἄλλες αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, κάνει λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη «ἐξευρέσεως σημείων συναντήσεως καὶ ἐπαφῆς πρὸς τὰς ἄλλας
Ἐκκλησίας» μὲ σκοπὸ νὰ βρεθεῖ «πεδίον ὁμαλῆς φιλικῆς ἀμοιβαίας
προσπελάσεως». Μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια, τὸ 1920, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπευθύνεται μὲ συνοδικὸ Διάγγελμα «πρὸς τὰς ἀπανταχοῦ
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», θεωρῶντας, μάλιστα, αὐτὲς τὶς Ἐκκλησίες ὄχι ὡς «ξένας καὶ ἀλλοτρίας, ἀλλ’ ὡς συγγενεῖς καὶ οἰκείας ἐν
Χριστῷ». Ἀκολουθεῖ τὸ 1948 ἡ συμμετοχὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ὡς ἱδρυτικῶν μελῶν στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ),
ἑνὸς βασικὰ προτεσταντικοῦ Ὀργανισμοῦ, στὸν ὁποῖο οἱ Ὀρθόδοξοι
μὲ τὴν συμμετοχή τους ἔδωσαν παγκόσμιο χαρακτῆρα – ἀφοῦ τὸ Βατικανὸ ἀρνήθηκε τὴ συμμετοχή του καὶ ἀποστέλλει μόνο παρατηρητές. Οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μετὰ ἀπὸ μιὰ πρώτη ἀντίσταση
στὸ συνέδριο τῆς Μόσχας τὸ 1948, ὅπου διακήρυξαν τὴν ἀλήθεια τῆς
Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἐντάχθηκαν καὶ
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αὐτὲς σύντομα στὸ Συμβούλιο αὐτό. Ἡ προδοσία αὐτὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας ἐνισχύεται ἀκόμα περισσότερο τὴ δεκαετία
τοῦ 60 μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἀθηναγόρα στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς
Κωνσταντινουπόλεως. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1967, ὅταν ἐπισκέπτεται
τὸν Πάπα στὸ Βατικανό, τονίζει στὴν προσφώνησή του, ὅτι τόσο οἱ
ἐπίσκοποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ὅσο καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
εἶναι φορεῖς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ διατηροῦν τὴν Ἀποστολικὴ
Διαδοχή, γιὰ νὰ καταλήξει μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Πλησίον τῆς Ὑμετέρας
Ἁγιότητος, παρὰ τῇ Ἁγίᾳ Τραπέζῃ, ἑτοιμαζόμεθα καρδίᾳ καὶ πνεύματι νὰ πορευθῶμεν πρὸς τὴν κοινὴν Εὐχαριστίαν». Ἔπειτα, ἐπὶ
τῶν Πατριαρχῶν Δημητρίου καὶ κυρίως Βαρθολομαίου συνεχίζεται
καὶ ἐπαυξάνεται αὐτὴ ἡ γραμμὴ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Αὐτὸ στὶς μέρες
μας ἐκφράζεται στὴν πράξη στὸν χῶρο τῆς Γερμανίας π.χ. μὲ τὴ δήλωση τοῦ Μαγδενβούργου (2007). Στὸ πλαίσιο μιᾶς οἰκουμενιστικῆς
συμπροσευχῆς στὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Μαγδενβούργου ἐκπρόσωποι 11 “Ἐκκλησιῶν” ὑπέγραψαν ἕνα κοινὸ κείμενο μὲ τὸ ὁποῖο
ἀναγνωρίζουν ἐπίσημα μεταξύ τους τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.
Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς «Ἐκκλησίες» εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
στὴν Γερμανία, ἡ ὁποία συγκροτεῖται ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὰ Πατριαρχεῖα τῆς Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας. Μόνο το Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας ἐκ
τῶν ὑστέρων ἀπέσυρε τὴν ὑπογραφή του. Οἱ συμπροσευχὲς ἔχουν
γίνει πλέον κοινὴ συνείδηση ἀνάμεσα στοὺς πιστούς τῶν διαφόρων
Ὁμολογιῶν, τόσο στὶς οἰκουμενιστικὲς συναντήσεις ὅσο καὶ σὲ καθιερωμένες ἡμερομηνίες, ὅπως εἶναι λ.χ. ἡ «Ἡμέρα τῆς δημιουργίας»
(1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου) καὶ ἡ «Ἑβδομάδα προσευχῆς γιὰ τὴν
ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν» ποὺ ἔχει ὁριστεῖ ἀπὸ τὸ ΠΣΕ στὸ Βόρειο
ἠμισφαίριο τῆς γῆς γιὰ τὶς 18-25 Ἰανουαρίου καὶ στὸ Νότιο ἡμισφαίριο τὴν Πεντηκοστή. Ἡ Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στὴν
Γερμανία σὲ κείμενο τῆς ἐπίσημης ἰστοσελίδας της δὲν βλέπει τίποτε
τὸ ἐπιλήψιμο ἀπὸ δογματικῆς καὶ κανονικῆς πλευρᾶς στὶς συμπροσευχὲς αὐτές. Ἁπλῶς γιὰ καθαρὰ ποιμαντικοὺς λόγους καὶ ἀποφυγὴ
σκανδαλισμοῦ συνιστᾶ στοὺς κληρικοὺς κατὰ τὶς συμπροσευχὲς νὰ
μὴ φοροῦν ἄμφια ἀλλὰ μόνο τὸ ράσο. (Βλ. http://www.obkd.de/Texte/
BetenInOekumenischerPerspektive.pdf)
Μὲ ὅλα ὅσα ἐκτέθηκαν παραπάνω γίνεται εὔκολα ἀντιληπτὴ ἡ
δύσκολη θέση τοῦ Δυτικοευρωπαίου πού, ἀναζητῶντας τὴν ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ, προσεγγίζει τὴν Ὀρθοδοξία. Ἔτσι ἐμεῖς –μιλῶ καὶ ἐξ
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ὀνόματος τοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ ἑνὸς κοινοῦ φίλου μας–, ὅταν τὸ 1979,
προερχόμενοι ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, παρακαλέσαμε νὰ γίνουμε δεκτοὶ στὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, συναντήσαμε τὴν ἀπόλυτη ἄρνηση τόσο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Πατριαρχείου τῆς
Ρωσίας, στὰ ὁποῖα εἴχαμε ἀπευθυνθεῖ. Ἡ παράκληση γιὰ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα προῆλθε ἀπὸ τὴν πεποίθηση ποὺ εἴχαμε σχηματίσει κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς κατήχησής μας, ὅτι στὴν αἵρεση εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπάρχουν Μυστήρια. Δὲν ζητούσαμε λοιπὸν νὰ ξαναβαπτιστοῦμε ἀλλὰ νὰ
Βαπτισθοῦμε. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅμως ἦταν πρόθυμο νὰ
μᾶς δεχθεῖ μόνο μὲ τὸ Χρῖσμα, ἐνῷ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας οὔτε
κἄν τὸ Χρῖσμα θεωροῦσε ἀπαραίτητο. Ζητοῦσε τὸ πιστοποιητικό τοῦ
Ρωμαιοκαθολικοῦ Βαπτίσματος καὶ Χρίσματος καὶ ἤθελε νὰ μᾶς κάνει δεκτοὺς μὲ τὴν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τὴν Ἱερὰ
Ἐξομολόγηση καὶ τὴν Θεία Κοινωνία. Γι’ αὐτό, τελικά, ἀπευθυνθήκαμε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπου χάρις στὸν ἀγῶνα τοῦ π.
Γεωργίου Μεταλληνοῦ Βαπτισθήκαμε τὸ Πάσχα τοῦ 1979, στὸν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντύπα (Ὀδοντιατρική Σχολή Ἀθηνῶν) μὲ τὴν ἄδεια
καὶ εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Μετὰ τὴν
ἐπιστροφὴ στὴ Γερμανία ὁ ἀδελφός μου καὶ ὁ κοινὸς φίλος μας –ἐγὼ
τὴν ἴδια χρονιὰ μετὰ τὸ καλοκαῖρι ἦρθα στὴν Ἑλλάδα γιὰ σπουδὲς–
ζήτησαν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Κολωνία στὴν ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας), ἡ ὁποία ἦταν ἡ μόνη
ἀποκλειστικὰ Γερμανόφωνη ἐνορία στὴν Κολωνία. Ὁ ἐφημέριος τῆς
ἐνορίας, πρὸς μεγάλη τους ἔκπληξη, ἀρνήθηκε νὰ ἀναγνωρίσει τὸ
Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος ποὺ εἶχε τελεσθεῖ στὴν Ἀθήνα καὶ ἐπέμεινε νὰ προσκομίσουν, προκειμένου νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ἐνορία, τὸ
πιστοποιητικό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Βαπτίσματος καὶ Χρίσματος!
Ἡ διαφορὰ λύθηκε λίγους μῆνες ἀργότερα σὲ συνάντηση τοῦ ἐφημερίου μὲ τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δεχθεῖ τελικά
το Ὀρθόδοξο Ἅγιο Βάπτισμα. Ἰδιαίτερο ἐνδεικτικό τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ ἐφάρμοσε τὸ Πατριαρχεῖο Ρωσίας ἦταν καὶ ἡ παροχὴ τῆς
Θείας Κοινωνίας σὲ Ρωμαιοκαθολικούς, ποὺ γινόταν κατόπιν συνεννοήσεως στὴν ἐνορία αὐτή. Βασιζόταν στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ 1969, ποὺ ἐπέτρεπε λόγῳ τῶν
εἰδικῶν συνθηκῶν στὴν τότε Σοβιετικὴ Ἕνωση νὰ παρέχεται ἡ Θεία
Κοινωνία σὲ Ρωμαιοκαθολικούς. Στὴν Γερμανία τοῦ 1979 προφανῶς
δὲν ὑπῆρχαν παρόμοιες συνθῆκες μὲ αὐτὲς στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση.
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Ἀξίζει στὴ συνάφεια αὐτὴ νὰ ἀναφερθῶ καὶ στὴν ἐπίσκεψή μας
στὸν τότε Μητροπολίτη Γερμανίας Εἰρηναῖο (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο) στὴν Βόννη. Μᾶς ἔλεγε, ὅτι δὲν χρειαζόταν νὰ γίνουμε Ὀρθόδοξοι καί, μάλιστα, μὲ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα, ἀφοῦ καὶ ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ
Ἐκκλησία ἔχει μυστήρια καὶ οὕτως ἡ ἀλλιῶς σύντομα θὰ γινόταν ἡ
ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν!
Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀνέφερα παραπάνω φαίνεται καθαρά, ὅτι ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐκείνη ποὺ κυρίως προβάλλει
ἀντίσταση στὸ κῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ δική μας Βάπτιση καὶ
πολλὲς ἄλλες ποὺ προηγήθηκαν καὶ ἀκολούθησαν φανερώνουν τὴν
συνέπεια τῆς Θεολογίας καὶ Ἐκκλησιολογίας ποὺ πρεσβεύεται μέχρι
σήμερα στὸν ἱστορικὸ αὐτὸ τόπο. Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας, παράλληλα μὲ τὴν «κατ’ οἰκονομίαν» ὑποδοχὴ τῶν αἱρετικῶν μὲ τὸ Ἅγιο
Χρῖσμα – μὲ τὴν προϋπόθεση, βέβαια, τοῦ σωστοῦ τύπου τοῦ Βαπτίσματος στὴν αἵρεση – ἐφάρμοζε καὶ τὴν «κατ’ ἀκρίβειαν» ὑποδοχὴ
τῶν αἱρετικῶν μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, δηλώνοντας μὲ αὐτό, ὅτι στὴν
αἵρεση δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν Μυστήρια, ἀφοῦ
δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία.
Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ἐξέφρασε αὐτὴ τὴν
πεποίθηση καὶ γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος δημοσίως εἶχε θέσει τὸ ρητορικὸ ἐρώτημα στοὺς Καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν: «Εἶναι Ἐκκλησία τὸ Βατικανό;».
Ἀλλὰ καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀσφαλῶς συμμερίζεται αὐτὴ τὴν πεποίθηση. Ἤμουν παρών, ὅταν ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας βάπτισε στὶς 5.1.1986 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Σαγματᾶ τὸν πρώην παπικὸ μοναχὸ καὶ φίλο μου Μιχαὴλ Chronz.
Ἀνάδοχος στὴν Βάπτιση αὐτὴ ἦταν ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης καὶ νῦν
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρας.
Αὐτὴ ἡ ξεκάθαρη καὶ συνεπὴς στάση Ἱεραρχῶν καὶ μιᾶς μεγάλης μερίδος τοῦ Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μᾶς δίνει ἐλπίδες γιὰ τὴν μελλοντικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας.
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Λέων Μπράνγκ
Δρ. Θεολογίας

Βήματα ποιμαντικῆς διαδρομῆς καί διακονίας
1. Προσημείωση
εωρῶ ἀπαραίτητο νά παρουσιάσω αὐτήν τήν πρώτη σειρά κάποιων
ἀποσπασματικῶν ἡμερολογιακῶν καταγραφῶν τῆς ποιμαντικῆς διακονίας μου, τά ὁποῖα, χρόνια τώρα, γράφονται στό περιθώριο τῆς
προσπάθειας γιά μιά χαρτογράφηση τῆς πορείας μου. Παράλληλα, θά
μποροῦσα νά ἰσχυριστῶ, πώς τά παρακάτω εἶναι οἱ ὁδοδεῖκτες ἐκεῖνοι
πού στήνονται γιά νά μοῦ θυμίζουν ἐξάπαντος τήν ἀκλινῆ, καί ἐν σχοινοβασίᾳ κάποτε, διαδρομή στά τριάντα χρόνια Ἱερατικοῦ μου βίου. Δέν
θεωρῶ τὰ ἀποσπάσματα αὐτά, ἄξια κριτικῆς ἤ ἐπαίνου. Γιατί εἶναι, καί
παραμένουν νά εἶναι, ὁ ἐν βαθεῖᾳ καί εἰλικρινῇ ἐξομολογήσει λόγος ἑνός
ἁπλοῦ “παπᾶ τοῦ χωριοῦ”, ὅπως θά ἔλεγε κι ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, πού αἰτεῖται πάν᾿ ἀπ᾿ ὅλα τίς προσευχές
τῶν συμπρεσβυτέρων καί τῶν ἀναγνωστῶν του..... Γιατί, ὅπως σωστὰ
εἰπώθηκε, «Ἕνας τρόπος ὑπάρχει (γιά) νά ἐκφράζεις ἐκεῖνο πού σκέπτεσαι, κι ὁ τρόπος αὐτός εἶναι ἡ εἰλικρίνεια” (Μιχ. Δ.Στασινόπουλος)

Θ

****

Kαθώς κοιτῶ τά χρόνια τῆς θητείας μου μέσα στόν Κλῆρο, συνειδητοποιῶ πιά πώς ξεπέρασαν τό τέταρτο τοῦ αἰῶνα κι ἔφτασαν στὴν τρίτη
δεκαετία. Πού σημαίνει πώς ὁ χρόνος μοῦ ἔχει σωρεύσει πολλές καὶ ποικίλες ἐμπειρίες, παράλληλα δέ, μοῦ ἔδωσε καί τή δυνατότητα ν’ ἀντέξω
μέσα σέ μιά καθημερινή κάμινο, στήν ὁποία θεληματικά εἰσῆλθα, γιατί
δέν εἶναι δυνατό νά δοκιμαστεῖ διαφορετικά ἡ ἀντοχή, ἡ ὑπομονή καί
ἡ πίστη σου, ἡ ἐμπιστοσύνη δηλαδή σ’Αὐτόν,
πού σοῦ ἐπιτρέπει, “ἑσπέρας καί πρωΐ καί μεσημβρίᾳ” νά Τόν λατρεύεις, ἄν δέν βιώσεις τό
μαρτύριο, ἀλλά καί τήν ἀνησυχία. Γι᾿ αὐτό
καί στό περιθώριο τῶν ποιμαντικῶν μου καθηκόντων, σέ ὧρες μοναξιᾶς κι ἀνασυγκρότησης τοῦ εἶναι –πάντα, φυσικά, μέ τή Χάρη
Του– ἐπιδιώκω νά σημειώνω μὲ λέξεις ὅ,τι θεωρῶ χρήσιμο, ἔτσι, χάριν ἐνθυμήσεων, ἀλλά
καί ἐντοπισμοῦ τοῦ στίγματος τῆς πορείας
μου, κατά τόν διάπλου αὐτόν στή θάλασσα
τοῦ παρόντος βίου. Κι αὐτά ὅλα πραγματοποιοῦνται, γιατί μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 154-155

266
βλέπω τίς ἐνέργειες τοῦ χτές, στίς ὁποῖες διακρίνεται ὁ τότε, ἀνακριβής
ἐν πολλοῖς, ἐνθουσιασμός μου, ἀλλά καί ἡ ἐνεργητικότητα πού ἡ νεότητα καί ἡ ἀπειρία προσφέρει, ὥστε νά τὶς συγκρίνω μέ τίς σημερινές, τίς
ἀπότοκες τῆς περίσκεψης ἐμπειρίες, τόν κόπο καί τή βαθύτατη συναίσθηση τοῦ χρέους, τά ὁποῖα τώρα πιά τά βλέπω μέσ᾿ ἀπό τήν προοπτική
τῆς διαδοχῆς: ἄραγε στόν ἑπόμενο κρίκο αὐτῆς τῆς ἁλυσίδας-διαδοχῆς,
τί θά παραδώσω; Καί τό ἐρώτημα γίνεται, ὅσο περνάει καιρός, συχνότερη
ἐνόχληση στή θύρα τῆς ψυχῆς μου, ἀλλά καί τοῦ Θεοῦ.

****

Εἶναι τόσο φαρμακερή κάποτε ἡ ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων, ὥστε
νά σέ σκοτίζει, νά σέ ἀποσυντονίζει, νά σοῦ γεμίζει τήν ψυχή αἰχμηρές
ἀκίδες πού πληγώνουν ἀφάνταστα. Γιατί ἄνθρωπος εἶσαι· κι ὅταν δεῖς
νά μεταβάλλεται ἡ συμπεριφορά κάποιων πού συνέδραμες καί εὐεργέτησες, τότε καταλαβαίνεις τό βάθος τῆς ἀνθρώπινης ἀτέλειας καί ἀνωριμότητας. Καί τοῦτο δέ, γιατί τότε σπουδάζεις ἐπιμελῶς πάνω στή γοητεία τῆς γόνιμης μοναξιᾶς, ἡ ὁποία καί σοῦ παρέχει τό προνόμιο τῆς
προσευχῆς, τῆς σιωπῆς καί τῆς προετοιμασίας γιά νά πορευτεῖς τήν ὁδό
τῆς αὐτογνωσίας.
Ὡστόσο, ἡ αὐτογνωσία, πού εἶναι τό “τέλος τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργα
σίας”( Ὁσ. Νικήτας ὁ Στηθᾶτος), δέν ἐπιτυγχάνεται μέ μεθόδους τοῦ
κόσμου, πού σκοτίζουν ἐπικίνδυνα τήν ψυχή, ἀλλά καὶ μέ τή συνδρομή
ἔμπειρου πνευματικοῦ ὁδηγοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἄλλος Μωυσῆς, σέ καθοδηγεῖ στήν προσωπική σου γῆ τῆς ἐπαγγελίας, στή ἐπίγνωση “τοῦ ὁρᾶν τά
πταίσματά σου καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν σου”( Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ
Σῦρος). Τότε ἡ ἀδιαφορία τοῦ ἄλλου, τό μαχαίρωμα καί ἡ δηκτική του
διάθεση ἀρχίζουν, σιγά-σιγά, νά μεταβάλλονται σέ ὀχυρώματα, τά ὁποῖα
σέ βολεύουν κάλλιστα νά κρυφτεῖς καί νά διασωθεῖς, ἔχοντας πάντα
ἐμβιωμένο τόν Γεροντικό λόγο: “ Ἐάν μή εἴπῃ ἄνθρωπος ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτοῦ, ὅτι ἐγώ μόνος καί ὁ Θεός, ἐσμέν ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ ἕξει ἀνάπαυσιν”
(Ἀββᾶς Ἀντώνιος). Ἤ, ὅπως ἐπιμυκήνει τήν ἔννοια τοῦ ἁγιασμένου αὐτοῦ
ἀποφθέγματος σύγχρονος Γέροντας: “ Ἐξαρτᾶσαι ἀπό τούς ἄλλους, παιδί
μου, γι᾿ αὐτό καί σέ πειράζουν τά λεγόμενά τους”

****

Ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς Ἱερατικῆς σου θητείας, τὸ νοιώθεις πολὺ
καλὰ, ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν σέ ἐγκατέλειψε. Σέ ἐπισκεπτόταν καθημερινά. Ἐσὺ μονάχα δέν τό καταλάβαινες, καὶ συνεχίζεις νὰ μὴν τὸ
καταλαβαίνεις, γιατί πολλές φορές σκοτίζει τὸ νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ μέσα
τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, πού προβάλλει τήν φιλαυτία, τήν κενοδοξία, τίς
διοικητικές ἱκανότητες καί φυσικά τή δυνατότητα τῆς προβολῆς στά
μάτια τοῦ κόσμου, ὥστε νά θεωρηθεῖς πώς εἶσαι ὁ πετυχημένος. ἌλλωΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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στε, γιά τόν κόσμο ἕνα πρᾶγμα μετράει: τό νά κατορθώνεις νά εἶσαι
πάντα τό πρόσωπο τῆς ἐπικαιρότητας μέ ὅποιο κόστος ἔχει αὐτή ἡ μέριμνα γιά προβολή. Κι ὅμως αὐτές οἱ λέξεις-κλειδιά υἱοθετοῦνται καί ἀπό
πολλούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους, γιατί μόνον ἔτσι ἐκεῖνοι βλέπουν νά
ἀποδεικνύεται ἡ σωστή κι ἐπιτυχημένη “διακονία”...
Ὡστόσο, πρέπει νά προστεθεῖ καί τοῦτο σ᾿ ὅλ᾿ αὐτά: πώς τέτοιες καταστάσεις-μέριμνες τίκτουν δυστυχῶς τίς περισπάσεις ( πρβλ. Λκ.10, 4142), οἱ ὁποῖες ἀντιστοιχοῦν μέ τή διαταραχή τοῦ ψυχισμοῦ τοῦ ποιμένα.
Χώρια πού μέσα σ᾿ αὐτά προστίθενται καί οἱ ἀλαζονικές διαθέσεις, ὥστε
νά ἐπικεντρωθεῖ τό ἐνδιαφέρον τῶν ἄλλων σέ σένα· πρᾶγμα πού ἀντιστοιχεῖ μέ τήν ἀποτυχία τοῦ σκοποῦ σου. Κι ἀδιαμφισβήτητα σκοπός
καί χρέος σου εἶναι ἡ ἐξίσωσή σου καί μέ τόν ἐλάχιστο πιστό κι ἀκόμη
παρακάτω, ὥστε μέ διάθεση προσφορᾶς κι ὄχι ζητείας, νά καταφέρεις νά
ἐπουλώσεις τίς πληγές τῶν τραυμάτων πού ἐσωτερικά φέρουν, ὡς πάθηπληγές, τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται ἡ θεραπεία, ἄν φυσικά τό ἐπιθυμοῦν καί
τό ὑπομένουν. Γιατί μιά τέτοια διαδικασία καί μακροχρόνια εἶναι, ἀλλά
ἀπαιτεῖ σύν τοῖς ἄλλοις καί ἐπώδυνο μαρτύριο. Πού κάποτε, δίχως τή
συναντίληψη τῶν ἀδελφῶν, ἀλλά καί κάποιων, μετρημένων πάντα στά
δάχτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ πιστῶν, γίνεται βρόγχος ἐπικίνδυνος. Καί γιά
σένα καί γιά τόν κάθε πονεμένο καί τραυματισμένο συνάνθρωπο.....

****

Ὅσο περνοῦν τά χρόνια κι οἱ πρῶτες ἐνθουσιαστικές σου τάσεις
ἐξατμίζονται. Τώρα πιά καταλαβαίνεις ὅτι ἡ μοναξιά σου γίνεται ὁ βέβαιος συνοδοιπόρος τῆς καθημερινότητας, πού σέ τυλίγει καί παράλληλα σέ
προφυλάσσει ἀπό πολλές παγίδες. Γιατί τώρα ἦρθε ὁ καιρός πού κατανο
εῖς, πώς τά πρῶτα σου βήματα ἔγιναν μέ πολλά λάθη καί παραπατήματα, τά ὁποῖα κάποιοι τά παρεξηγοῦσαν στό μέτρο πού οἱ ἴδιοι ζύγιαζαν τά πράγματα. (Πολλές φορές αὐτό τό σύμπτωμα τῆς παρεξήγησης
ἀπέναντι σέ πολλά πρόσωπα, ἐνοριτῶν καί συλλειτουργῶν, τό ἐντοπίζεις
καί μέσα σου· γεγονός πού σέ χρεώνει μέ τήν, σέ ἀνύποπτο χρόνο, “εἴσοδο” στήν ψυχή σου μιᾶς ἐπίκτητης συνήθειας, ἑνός δανείου, τό ὁποῖο
ὡς κληρονομία ἔρχεται. Γιά μή χαθεῖ, βλέπεις, τό “εἶδος”μας!!) Μόνο
πού τά λάθη αὐτά, ὅσο περνάει ὁ καιρός, γίνονται τά σκαλοπάτια ἐκεῖνα
πού σέ βοηθοῦν, σέ προτρέπουν νά κατεβαίνεις συχνότερα στήν ψυχή
σου, ἔτσι, γιά νά βλέπεις καλύτερα τόν ἑαυτό σου. Καί νά σιγουρεύεσαι
παράλληλα γιά τίς ἀτέλειές σου, νά μαθητεύεις πάνω σ᾿ αὐτές μέ τή
διδαχή καί τήν προτροπή τοῦ Προφητάνακτα, “ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν
μου ἐστί διαπαντός “ (Ψαλμ. 50, 5)

****

Μαζί μέ τά χρόνια πού περνοῦν, αὐξάνεται κι ἡ εὐαισθησία, τό
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τρέμουλλο τῆς ψυχῆς, καθώς βεβαιώνεις μέρα τή μέρα, στιγμή τή στιγμή,
τήν ἱστορία. Τήν ἐπιβεβαιώνεις, τήν ψαύεις, τήν ἀνιχνεύεις στά πρόσωπα πού παρῆλθαν στά πρόσωπα πού μένουν καί σ᾿ αὐτά πού ἀναμένεις
νά ἔλθουν, ὥστε νά πληρωθεῖ καί πάλι ὁ οἶκος Του, ὥστε νά χτυπηθεῖ
στό ἁμόνι τῶν χωροχρονικῶν σου περιθωρίων κι ὁ ἑπόμενος κρίκος τῆς
ἁλυσίδας, πού θά συνδέσει τό χτές μέ τό αὔριο......
Τί εἶναι, ἄραγε, ἡ ἱστορία; Τό ἐρώτημα πληγώνει ὅταν θελήσουμε νά
τό ἀπαντήσουμε κυριολεκτικά. Γιατί ἡ λέξη ἱστορία, “ἡ ὁποία παράγεται
ἀπό τό ρῆμα οἶδα σημαίνει τήν γνῶσιν τῶν πάσης φύσεως συμβάντων
καί φυσικά τήν ἔκθεσιν αὐτῶν πρός τούς μεταγενεστέρους” (Τάσος Ἀ.
Γριτσόπουλος).
Αὐτήν τήν “ἔκθεσιν” ζεῖς καί ψαύεις καθημερινά μέσα ἀπό πρόσωπα πού δέν γνώρισες καί δέν ἔζησες ἀπό κοντά. Μιά ἔκθεση πού τή συνηδειτοποιεῖς καθώς ἀνοίγεις ξεχασμένα ἑρμάρια ἀπ’ὅπου ξεχύνεται μιά
κλειδωμένη ἀναπνοή χρόνων περασμένων: ἀναπνοή τοῦ χτές ἀνάμικτη
μέ μοσχοβολιά παλιοῦ θυμιάματος καί τήν ἐμποτισμένη μέ παλιές μυρουδιές καί τὴν ὀσμή παλαιοῦ ἐπίσης χαρτιοῦ..... Καὶ τότε νοιώθεις πώς
ἐκεῖ μέσα εἶναι κλειδωμένη κι ἡ ἀναπνοή τῶν προκατόχων· κι ἴσως, ἄν
τοῦτο ἦταν δυνατό νά γίνει, κι ἡ φωνή τους μπερδεμένη μέ ὅλους τούς
ἤχους, μέ ὅλους τούς τόνους ἀκόμα καί τίς διαθέσεις τους. Ἀναπολεῖς
τότε παλιές πανηγύρεις φωτισμένες μέ λαδοκάντηλα καί μελισσοκέρια,
ὁλόφωτες Πασχαλιές ἤ κατανυχτικούς Χριστουγεννιάτικους Ὄρθρους μέ
τό “Δι᾿ εὐχῶν...” τῆς Λειτουργίας νά γίνεται τό κλειδί πού ἀνοίγει τή
θύρα στό φῶς τῆς μέρας, στή χαρμολύπη τῆς Γιορτῆς. Μαζί δέ μέ τίς
ξεχασμένες ἤ κρυμμένες πνοές τοῦ χθές διακρίνεις στίς διπλώσεις τῶν
παλαιτύπων Εὐαγγελίων τό ἐκτύπωμα τῆς ἀφῆς ἐκείνων τῶν παλαιῶν
πατέρων. Καί δέν ξέρεις, ἄν τά σκουριασμένα γράμματα σέ κάποιες
περικοπές εἶναι τελικά τό κρυσταλλωμένο δάκρυ τοῦ ἀγράμματου ἐν
πολλοῖς, πλήν κατά πάντα ἱεροπρεποῦς, παπᾶ μιᾶς συρρικνωμένης καί
χαμηλοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ἐνοριακῆς κοινότητος, ὅπου τό μόνο εἰδικό
βάρος πού ὑπῆρχε καί συνεχίζει νά ὑπάρχει ὡς ἀντιστάθμισμα, ἦταν καί
εἶναι ἡ ἱστορία.

****

Αὐτό πού ἕλκει τήν ψυχή σου πολλές φορές εἶναι ἡ μοναξιά. Ὄχι
ἡ ἀπομόνωση, ἡ φυγή καί ἡ λιποταξία. Αὐτά εἶναι, ἄλλωστε, διαταραχές τοῦ ὑγιοῦς ψυχισμοῦ, πού δέ συμφέρει νά ὑπάρχουν, νά ἐνοικοῦν
στό εἶναι σου. Ὅμως τό προνόμιο τῆς μοναξιᾶς εἶναι ἡ εὐλογημένη
ἀπό τό Θεό προσφορά στόν πνευματικό ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ
νά διαλύσει τά νεφελώματα τῆς καθημερινότητας καί ἀναβαπτίσει τήν
ὕπαρξή του στό ἰαματικό “κατά μόνας”, ὥστε νά τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία
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νά ξανακοιτάξει τήν ἐσωτερική του πυξίδα καί νά ρυθμίσει τήν πορεία
του. Πιστεύεις, μάλιστα, πώς οἱ πλέον κορυφαῖες ὧρες τίς ὁποῖες ζεῖ
καί βιώνει ἕνας ποιμένας εἶναι ἐκεῖνες τῆς ἡσυχίας.... Τότε πού ἀδειάζει
ἐντελῶς ὁ Ναός κι ἐσύ στέκεις “ἐνώπιος ἐνωπίῳ” καί σπουδάζεις τή σι
ωπή τοῦ Θεοῦ καί τή δική σου ἀνάγκη γιά ἀποτοξίνωση ἀπό τίς συν
τυχίες, τίς συνομιλίες, τίς ὑποχωρήσεις καί παραχωρήσεις στίς παγίδες
πού σοῦ στήνει ὁ ἐχθρός ἀδιάλειπτα... Αὐτές οἱ στιγμές τῆς προσευχῆς
καί τῶν δακρύων συμπληρώνουν ἀπόλυτα τή λειτουργική σου διακονία
καί ἀναφορά. Γιατί ἀποκαλύπτουν πλήρως καί μέ βήματα σταθερά τήν
παρουσία Ἐκείνου μέσα σου, καθώς τέτοιες στιγμές ἔρχεται νά σ᾿ ἐπισκεφθεῖ, γιατί τότε ἀνοίγουν οἱ πῦλες τῆς ψυχῆς καί ἀποκαλύπτονται οἱ
πληγές.... Ἐσύ Τοῦ προσφέρεις τά ματωμένα σου τραύματα, κι Ἐκεῖνος
τά δένει καί τά περιποιεῖται μέ ὑπομονή κι ἀγάπη “ἐπιχέων ἔλαιον καί
οἶνον” (Λκ. 10, 34).

****

Οἱ προϊστάμενοι εἶναι πρόσωπα καθημερινά, ἐπίγεια, μέ σταυρούς,
δάκρυα, πόνο καί φυσικά ἀδυναμίες. Πού σημαίνει ὅτι ἀγωνίζονται,
πάσχουν καί αἵρουν καθημερινά τόν σταυρό τους ὅπως καί σύ.
Ὅταν ἀπαιτοῦν συνεργασία προσφέρουν δικαιώματα καί εὐγνωμοσύνη· ὅταν ψέγουν, ἀνοίγουν δρόμους στήν ψυχή γιά αὐτοανάλυση
καί “διόρθωσιν βίου”. Κι ὅταν ἀπομένουν μόνοι στό δωμάτιο τῆς προσω
πικῆς τους ἀνάπαυσης καί ἀνασυγκρότησης τοῦ εἶναι τους, ἄς μή φανεῖ
παράξενο: θὰ πρέπει νὰ ἐξετάζουν μέ δάκρυα τίς πληγές τους... Ὅπως
κι ἐμεῖς. Γιατί τότε δέ φοροῦν πιά τά διαδήματα, τά ὁποῖα φέρουν ἔξω
καί μ᾿ αὐτά διακρίνονται, ἀλλά συντετριμμένοι καί ταπεινωμένοι ψά
χνουν μιά μιά τίς λέξεις πού ἄκουσαν, ξαναβλέπουν τά πρόσωπα τά
ὁποῖα συνάντησαν καί φυσικά ξαναρυθμίζουν τή ζωή τους, καθώς ὁ
σωρός τῶν ἄχρηστων πού ὑπομονετικά διαλέγουν, ὅλο καί μεγαλώνει·
σέ σημεῖο, πού πολλές φορές τούς ὠθεῖ στήν ἀπελπισία, καθώς τό καταλαβαίνουν, τό βλέπουν καί τό συνειδητοποιοῦν, πώς ὁ ἡμερήσιος κόπος
τους, πολλὲς φορές, εἰς μάτην διετέθη. Ὡστόσο ἐπιβάλλεται νά ἔχει κι ἡ
διακονία τους αὐτή τήν τροπή καί αὐτό τό ἀποτέλεσμα ἔτσι τά ἐπιτρέπει
Ἐκεῖνος– γιά νά συμμαζεύεται ὁ ναρκισσισμός καί νά περικόπτεται τό
θέλημα. Ἀλλά καί γιά νά μαθητεύει κανείς πάνω στήν καθημερινότητα
πού παράγει καί συντηρεῖ τήν ματαιότητα, ἀποταμιεύει ἐμπειρίες, ἐπισημαίνει τούς κόλακες καί τόν φαρισαϊσμό τους, ἀνιχνεύει τίς διαθέσεις
τῶν “κύκλῳ τῆς τραπέζης” συνδαιτημόνων, ἔτσι ὥστε νά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά προσμετρῶνται καί νά ὑπολογίζονται οἱ ἀποστάσεις. Ἀσφαλείας καί πειθαρχίας ἀποστάσεις, γιατί στόν ἀντίποδά τους ὑπάρχουν οἱ
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συγκρούσεις. Πού δέ συμφέρουν ποτέ.
Πολλές φορές βλέπουμε τόν Ἐπίσκοπο πάνω στό θρόνο του στολι
σμένο μέ τά ἄμφιά του καί τά ἐγκόλπια καί θαυμάζουμε τόν ἐξωτερικὸ
διάκοσμο, δίχως νά ὑπολογίζουμε πώς μέσα του αὐτός ὁ ἄνθρωπος, γιατί
ἄνθρωπος εἶναι, ἔχει σωρευμένο τόσο φαρμάκι καί πίκρα ἀπό πολλά· καί
κυρίως ἀπό τή μοναχική του πορεία, τήν κάποτε σταυρική καί στεφανωμένη μέ ἀκάνθινα βραβεῖα... Ἀπό πολλά, πού συναποτελοῦν τό σχῆμα
τοῦ κόσμου τούτου, καθώς εἶναι πάντα στήν ἐπίπονη ἐκείνη περιοχή
τοῦ βαθύτατα ψυχολογημένου καί πάντα κορυφαίου Πατερικοῦ λόγου:
“Πάντων γάρ ἐπιπονώτερον ἐστί τό ἄρχειν ψυχῶν”( Ὅσιος Νεῖλος). Μόνο
πού, γιά νά ἐπεξηγηθεῖ αὐτός ὁ λόγος, χρειάζεται νά καταφύγουμε στό
Κυριακό λόγο, πού εἰπώθηκε κάποια κορυφαία ὥρα καί στιγμή: κατά
τήν ἀνάβασή Του δηλαδή στά Ἱεροσόλυμα, γιά τό ἐκούσιο πάθος.... Στό
ἐρώτημα, λοιπόν, τῶν υἱῶν τοῦ Ζεβεδαίου γιά τήν πρωτοκαθεδρία “ἐν
τῇ δόξῃ Του”, ἀπάντησε ὁ Κύριος:“ Ὅς ἄν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν,
ἔσται ὑμῶν διάκονος, καί ὅς ἄν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται
πάντων δοῦλος” (Μάρκ. 10, 35-45) μάθημα πολύτιμο, ἀλλὰ καὶ πολύπτυχο, γιὰ προϊσταμένους καὶ μή.......

****

Νυχτωμένος δρόμος. Ἥσυχος καί ὑγρός ἀπό τό ψιλόβροχο πού σέ
τυλίγει. Τό δρομολόγιο πάντα τό ἴδιο. Μόνο πού αὐτή ἡ σιωπηλή, χωρίς
ἴχνη θορύβου, χωρίς ἀνθρώπους νά κυκλοφοροῦν, πορεία μέσα στή νυχτωμένη πολίχνη, ὁπού ἀπὸ τά φωτισμένα παράθυρα τῶν σπιτιῶν ξεχύνεται ἕνα γαλήνιο φῶς, σοῦ φέρνει στό νοῦ κάποια ἄλλα βήματα ἁγίων
Μορφῶν, πού τό εἴδωλό τους, ἡ σκιά τους, καθρεφτίστηκαν, ὅπως καί
ἡ δικιά σου σ᾿ αὐτούς τούς δρόμους, ἀλλά σέ ἄλλα χρόνια, δίσεκτα,
σκληρά καί ματωμένα. Μνημονεύεις κι ἀπόψε τόν Ἅγιο Ρηγῖνο (4ος αἰ.),
τόν ὅσιο Ἱερόθεο τόν Ἰβηρίτη (1724), τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό (1770),
τόν ἅγιο Νεκτάριο (1898), ἀλλά καί τούς Γέροντες ἐφημερίους τῶν τότε
ἕντεκα ἐνοριῶν τῆς Χώρας, μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ., ἀλλά καί τούς
ἄλλους πνευματικούς πατέρες, ὅπως ὁ πολύς Γέροντας Σωφρόνιος, πού
βημάτισαν σ᾿ αὐτά τά πέτρινα σοκκάκια, ἀφήνοντας μαζί μέ τό βηματισμό καί τό χνῶτο τῆς ἁγιότητός τους, ὡσάν ἄλλο λιβανωτό, ν’ ἁπλωθεῖ
μέσα σέ τούτη τήν πολίχνη. Μακάριοι ὅσοι καταφέρνουν στούς καιρούς
μας καί κοινωνοῦν ἀπ᾿ αὐτήν τήν εὐωδία τῆς ἁγιότητος, πού ὡς ἄλλη
εὐλογία ἄφησαν Ἐκεῖνοι στόν τόπο μας. Κάτι τέτοιες στιγμές λοιπόν,
πού μέ τή γεύση τῆς βροχῆς ἡ γῆ ἀποπνέει ἐκεῖνο τό γλυκό καί τρυφερό
ἄρωμα, νομίζεις, πώς μαζί μ᾿ αὐτό εἶναι ἀνεμειγμένη κι ἡ ἀνάσα τῶν
Ἁγίων ἐκείνων Μορφῶν. Καί παρηγοριέσαι...
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 154-155

271

****

Ὁ λόγος ὅμως μάκρυνε, ὅπως καί τά χρόνια τῆς διακονίας.
Τώρα πιά ἀνεβαίνεις ἕνα-ἕνα τά σκαλοπάτια τοῦ χρόνου ἐπιβεβαιώνοντας τή χρησιμότητα πού ἔχει ὁ πατερικός ὁ λόγος: “Ἀναβαίνετε, ἀναβαίνετε”( Ἅγιος Ἰω. Κλίμακος). Μόνο πού αὐτή ἡ ἀνάβαση στήν πνευματική κλίμακα, ἤ καί στά πνευματικά Ἱεροσόλυμα δέν εἶναι δυνατή
χωρίς τό Μυστήριο τῆς ἑκούσιας σταύρωσης στό Γολγοθᾶ τῆς διακονίας
πού οἱ πολλοί, εὐτυχῶς, παρεξηγοῦν ἐξ αἰτίας τῆς ἄγνοιας καί τῆς ἠθελημένης ἀπαξίωσης.....Γιατί πρέπει νά ὑπάρχει κι αὐτή. Ἔτσι, γιά νά
ἔχουμε τήν ἔγνοια καί τήν ἐπαγρύπνηση, κατά τόν Ἱ. Προφήτη: “Παρα
καλεῖτε, παρακαλεῖτε τόν λαόν μου”, ( Ἠσ. 40, 1) Μόνο, ποιός μπορεῖ
νά καταλάβει τόν κάθε ποιμένα, ὅταν κι ἐκεῖνος ἔχει τήν ἀνάγκη τῆς
παρακλήσεως σέ ὧρες πνιγμονῆς καί ἀδιαφορίας; Ποιός ἄλλος ἀπό τό
Θεό, “ὅστις λυτρώσεται τήν ψυχήν μου ἐκ χειρός ᾍδου, ὅταν λαμβάνη
με”; (Ψαλμ. 48, 16)
Ἀκροτελεύτιο
Στό βάθος τοῦ ἐμβιωμένου χρόνου, στά μύχια τῆς ὕπαρξης, ὑπάρχει
ἀκόμα τό χλωμό, ἀρρωστημένο φθινοπωρινό φῶς τοῦ δειλινοῦ τῆς 13
Σεπτεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1978. Καὶ μαζί μ᾿ αὐτό, ἐκεῖνο τό μισοφωτισμένο δωμάτιο πού κοιτοῦσε πρός τό νοτισμένο δρόμο καί τή
μολυβένια θάλασσα.
Ἡ βροχή εἶχε σταματήσει· μοσχομύριζε τό νοτισμένο χῶμα, ἐνῶ ἡ
γκρίζα ἀτμόσφαιρα ἄνοιγε ἄλλους δρόμους στήν ψυχή. Οἱ λέξεις ἦταν
λιτές, ἀλλά μέ περιεχόμενο. Δέν εἶχαν τόν χαρακτῆρα μιᾶς συζήτησης,
ἀλλά τό εἰδικό τό βάρος μιᾶς ἀπόφασης. Ἔστω καί μέ τό κόστος τῆς
ἀγωνίας, τῆς ἀνησυχίας, τῶν ρωγμῶν ποὺ ἀνοίγονται στὴν ψυχὴ καί
τῶν διαδικασιῶν πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἐπικύρωση μιᾶς κορυφαίας
ἐπιλογῆς. Ὀ Ἐπίσκοπος μιλοῦσε ἤρεμα, χωρὶς ἐπιτήδευση καὶ σχόλια
ἄλλα. Ὅλοι γύρω, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἀφουγκράζονταν μὲ προσοχή. Τὰ
λόγια αὐτὲς τὶς κορυφαῖες ὧρες βυθίζονται στοὺς συλλογισμούς, στοὺς
ὁποιουσδήποτε συλλογισμούς, ποὺ διακρατοῦν ὡστόσο καὶ τὸ προνόμιο
τῆς νοσταλγίας: ὅλοι αὐτοὶ πέρασαν αὐτὸ τὸ μονοπάτι τῆς πρώτης.
Ὅταν ἔφευγες, εἶχε σουρουπώσει ἀρκετά. Ψιλόβρεχε. Κι ἐσὺ ἔκανες
τότε τούς πρώτους μου βηματισμούς στόν προθάλαμο τῆς Ἱερωσύνης...
Λές κι ἔκανες τά πρῶτα βήματα στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ σου.....
Σκόπελος					

π. Κων. Ν. Καλλιανὸς*

*

Ἡ κατάθεσή μου ἔγινε εἰς Μνημόσυνον Εὐαγγέλου Γ. Διομή, πρεσβυτέρου.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΝ
π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ

ὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ ὡς μιὰ συντροφιά, ἐνορῖτες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων καὶ ἀρκετοὶ φίλοι μας ἀπὸ ἄλλες ἐνορίες, συμμετείχαμε σὲ
μιὰ μονοήμερη ἐκδρομή. Πάνω ἀπὸ 12 χρόνια ὀργανώνονται στὴν ἐνορία μας
ἐκδρομὲς μὲ προσκυνηματικὸ χαρακτῆρα, μονοήμερες, πολυήμερες ἢ ἀπογευματινοὶ περίπατοι. Εἶναι ὅμως ἴσως ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἐπιχειροῦμε νὰ ἀποτυπώσουμε στὸ χαρτὶ καὶ νὰ μοιραστοῦμε καὶ μὲ ἄλλους, μὲ ὅλους ἐσᾶς, τὴν χαρὰ
ποὺ νιώσαμε καὶ τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀποκομίσαμε ἀπὸ τὴν ἐκδρομὴ μας αὐτή.
Μιὰ εὐκαιρία καὶ γιὰ μᾶς ὅλους ποὺ συμμετείχαμε νὰ ξαναθυμηθοῦμε…
Ἐπιθυμία πολλῶν ἦταν, ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, μιὰ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος. Στὸ μοναστῆρι αὐτό, ποὺ ἱδρύθηκε
τὸ 1976 ἀπὸ τὸν μακαριστὸ γέροντα π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον καὶ ἀπὸ τὸ
1989 φιλοξενεῖ τὸ «χοϊκὸ σκῆνος του». Ἡ ἐπιθυμία μας αὐτὴ ἄρχισε νὰ γίνεται
πραγματικότητα τὸ πρωῒ τῆς 23ης Μαΐου 2015, ἡμέρα Σάββατο.
Τὸ σημεῖο ἐκκίνησης,
ὅπως πάντα, εἶναι κοντὰ στὸν
Ναό μας, γιὰ νὰ παίρνουμε καὶ
τὴν εὐλογία τοῦ προστάτου
Ἁγίου μας. Μπροστὰ μας ἔχουμε διαδρομὴ 4 περίπου ὡρῶν.
Πολὺ γρήγορα τὸ γκρίζο χρῶμα
τῆς Ἀθήνας τὸ διαδέχονται τὰ
χρώματα τῆς φύσης. Μετὰ τὸν
Ἰσθμό, στὸν δρόμο πρὸς Ἐπίδαυρο, ἡ ἀπόλυτη ἁρμονία τοῦ
γαλάζιου καὶ τοῦ πράσινου. Τὰ
μάτια μας χορταίνουν ἀπὸ τὴν
ὀμορφιὰ τῶν κτισμάτων τοῦ
Θεοῦ. Ὅμως κτῖσμα τοῦ Θεοῦ
εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἕνας
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ π. Ἐπιφάνιος, εἶναι βασικὰ ὁ σημερι
νὸς προορισμός μας. «Πρέπει»
νὰ τὸν γνωρίσουμε, λοιπόν, λίγο
περισσότερο. Σχεδὸν ὅλοι μας
δὲν τὸν εἴχαμε γνωρίσει προσωπικά. Ἄλλοι τὸν εἴχαμε δεῖ μόνο
κάποτε νὰ λειτουργεῖ, ἄλλοι τὸν
«γνώρισαν» μόλις τὴν ἡμέρα
τῆς κηδείας του… Ἔχουμε διδαχθεῖ, βέβαια, ὅτι ἕναν Ἅγιο Γέροντα δὲν τὸν γνωρίζει μόνο ὅποιος τὸν συναναστρέφεται ἀπὸ κοντά. Γνωρίζεται μέσα ἀπὸ τὰ γραπτά του κείμενα, τὰ ἔργα
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του, τὶς αὐθεντικὲς μαρτυρίες τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν ἔζησαν καὶ τὸν ἑρμήνευσαν ὀρθὰ καὶ μέσα ἀπὸ ὅποιον ἄλλον τρόπο ἐπιτρέψει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ
ἀναφορά μας στὴν ζωή, στὴν διδασκαλία καὶ στὰ ἔργα του, κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς διαδρομῆς μας, ἔχει αὐτὸν τὸν σκοπό. Μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι ἡ σύντομη αὐτὴ
περιγραφὴ σκιαγραφεῖ μὲ πιστότητα τὸν π. Ἐπιφάνιο.
Μαθαίνουμε, λοιπόν, ἢ ξαναθυμόμαστε, ὅτι ὁ π. Ἐπιφάνιος (κατὰ κόσμον
Ἐτεοκλῆς) γεννήθηκε τὸ 1930 στὸ χωριὸ Βουρνάζι τῆς Μεσσηνίας καὶ ἀπὸ πολὺ
μικρὸ παιδὶ εἶχε τὸν πόθο τοῦ Παραδείσου, τὸν πόθο τῆς σχέσεως μὲ τὸν Χριστό. Ἕναν πόθο ποὺ τὸν εἶχαν ἀνάψει στὴν παιδική του καρδιὰ καὶ οἱ εὐσεβεῖς
γονεῖς του, Ἰωάννης καὶ Γεωργία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδελφή τοῦ πατέρα του ἡ θεία
Ἀλεξάνδρα, ἡ ὁποία τὸν πρόσεχε ἀπὸ μικρό. Ὅταν ἔπρεπε νὰ κάνει κάποια
δουλειὰ καὶ νὰ μείνει ἀπερίσπαστη, ἔβαζε τὸν μικρὸ Ἐτεοκλῆ στὴν καρέκλα
καὶ τοῦ ζητοῦσε νὰ μὴν κουνηθεῖ καὶ κάνει φασαρία, γιὰ νὰ τὸν ἀγαπάει ὁ Χριστούλης καὶ νὰ μὴ χάσει τὸν Παράδεισο. Καὶ ὁ μικρὸς Ἐτεοκλῆς καθόταν ἥσυχα
καὶ προσεκτικά. Ἄν, μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα, σὰν μικρὸ παιδάκι
ποὺ ἦταν, μετεκινεῖτο λιγάκι, ρωτοῦσε μὲ ἀγωνία: μήπως, θεία Ἀλεξάνδρα, τὸν
ἔχασα τὸν Παράδεισο; Καὶ ἡ θεία Ἀλεξάνδρα τὸν καθησύχαζε, ζητῶντας του
ὅμως ὅλο καὶ περισσότερες τέτοιες, κατάλληλες γιὰ τὴν ἡλικία του, ἀσκήσεις.
Ἔτσι, ὁ μικρὸς Ἐτεοκλῆς μάθαινε καὶ στὴν ὑπακοὴ καὶ στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, νιώθωντας νὰ τὸν σκεπάζει ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τῶν δικῶν του καὶ ἰδιαίτερα τῆς θείας του.
Ἀπὸ πολὺ μικρὸ παιδί, ἐπίσης, συμμετεῖχε μὲ χαρὰ στὴν Θ. Λειτουργία καὶ
στὶς ἄλλες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας. Κάποτε, παιδάκι προσχολικῆς ἡλικίας
ἀκόμη, ἄκουσε ὅτι οἱ θεῖες του θὰ πήγαιναν τὴν ἑπόμενη μέρα σὲ κάποιο ξωκ
κλῆσι γιὰ Λειτουργία. Ζήτησε νὰ τὸν πάρουν μαζὶ καὶ τοῦ τὸ ὑποσχέθηκαν. Θὰ
ἦταν ὅμως πολὺ πρωῒ καὶ στὴν πραγματικότητα δὲν ἤθελαν νὰ ἔλθει. Ἐκεῖνος τὸ
κατάλαβε καὶ σκαρφίστηκε κάτι πολὺ χαριτωμένο: τοὺς ἔκρυψε τὰ παπούτσια.
Ὅταν τὸ ἑπόμενο πρωῒ ἐκεῖνες τὸ διαπίστωσαν καὶ κατάλαβαν ποιὸς ἦταν ὁ …
δράστης, ἀναγκάστηκαν νὰ τὸν πάρουν μαζί τους…
Τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ ἑξατάξιο Γυμνάσιο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τελείωσε στὴν
Καλαμάτα. Ἄριστος μαθητής. Διάβαζε ὅλα του τὰ μαθήματα, τὴν ἀριθμητικὴ
ὅμως δὲν τὴν συμπαθοῦσε ἰδιαίτερα. Ἐπειδή, μάλιστα, εἶχε ἀποφασίσει ἀπὸ
πολὺ μικρός, ὅτι θὰ ἀκολουθήσει τὴν Ἱερωσύνη, ἔλεγε, ὅτι δὲν τοῦ χρειάζονται
τὰ πρακτικὰ μαθήματα ἐφ’ ὅσον θὰ γίνει Ἱερέας. Ἡ θεία Ἀλεξάνδρα ὅμως τὸν
ἔκανε νὰ ἀλλάξει γνώμη, λέγοντάς του, ὅτι ἂν δὲν εἶναι καλὸς σὲ ὅλα, δὲν θὰ
μπορέσει νὰ γραφτεῖ στὴν Θεολογικὴ Σχολή, ποὺ τόσο ἐπιθυμοῦσε. Ἀποτέλεσμα; Ὁ μικρὸς Ἐτεοκλῆς ξεκινοῦσε τὸ διάβασμα μὲ τὰ πρακτικὰ μαθήματα καὶ
μετὰ διάβαζε ὅλα τα ἄλλα, τὰ ὁποῖα τὰ ἀγαποῦσε οὕτως ἢ ἄλλως. Καὶ ἔτσι ἔγινε
ἄριστος σὲ ὅλα…
Εἶναι σύνηθες, βέβαια, οἱ ἄριστοι μαθητὲς νὰ μὴν εἶναι… ἀρεστοὶ στοὺς
συμμαθητές τους. Ὁ Ἐτεοκλῆς ὅμως εἶχε κερδίσει τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ
τῶν συμμαθητῶν του. Ἔτσι, τὸν ἐξέλεγαν πάντοτε γιὰ νὰ τοὺς ἐκπροσωπήσει
στὸν σύλλογο τῶν καθηγητῶν, ὅταν δημιουργεῖτο κάποιο πρόβλημα. Τὰ χρόνια
ἐκεῖνα, ὁ σεβασμὸς στὸ πρόσωπο ἑνὸς μαθητῆ ἐκ μέρους τῶν συμμαθητῶν του
κερδιζόταν μὲ ἰσχυρὸ χαρακτῆρα, ἐντιμότητα καὶ ἀκράδαντα ἐπιχειρήματα.
Καὶ ὁ ἔφηβος Ἐτεοκλῆς διέθετε αὐτὰ τὰ προσόντα, τὰ ὁποῖα εἶχαν διαπιστώσει
καὶ οἱ καθηγητές του καὶ γι’ αὐτὸ τὸν ἀγαποῦσαν καὶ αὐτοὶ πολὺ καὶ τὸν παραδέχονταν. Ὅταν ἐγγυόταν προσωπικῶς ἐκ μέρους ὅλης τῆς τάξης γιὰ τὴν τήρηΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ση τῶν συμφωνηθέντων, ὁ σύλλογος τῶν διδασκόντων ἦταν σίγουρος, ὅτι αὐτὸ
θὰ γίνει πραγματικότητα. Ἔλεγαν ἁπλᾶ: τὸ εἶπε ὁ Ἐτεοκλῆς…
Τὸ 1949 ξεκινοῦν οἱ πανεπιστημιακές του σπουδὲς μὲ τὴν ἐγγραφή του
στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Πολλὰ ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς
Θεολογικῆς τὰ εἶχε διαβάσει ἤδη ὡς μαθητὴς Γυμνασίου. Παρακολουθοῦσε τὰ
μαθήματα στὴν Σχολή του, ἀλλὰ καὶ πολλὲς παραδόσεις στὴν Φιλοσοφική, Νομική, Ἰατρική. Καὶ παράλληλα ἀφιέρωνε πολὺ χρόνο στὴν μελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καὶ τῶν Πατερικῶν κειμένων. Πολὺ σύντομα ξεχώρισε καὶ σὲ αὐτὴ τὴν
βαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης. Οἱ καθηγηταὶ του τὸν ἐκτιμοῦσαν ἀπεριόριστα καὶ
ἤθελαν πάντοτε νὰ ἀκούσουν τὴν θεολογική του τοποθέτηση σὲ ὅποιο θέμα συζητεῖτο. Τὶς περισσότερες φορὲς ἐνστερνίζονταν τὶς ἀπόψεις του. Ἐπειδὴ ἦταν
φανερά τὰ προσόντα του ἀλλὰ καὶ οἱ γνώσεις του, πολλοὶ θεωροῦσαν ὡς ἀπόλυτα δίκαιο νὰ καταλάβει ἀργότερα μιὰ Πανεπιστημιακὴ ἕδρα. Ὅμως ἐκεῖνος
δὲν ἐπιθυμοῦσε καὶ οὔτε βέβαια ἐπεδίωκε κάτι τέτοιο. Ὅπως ἐπίσης δὲν ἐπιθυμοῦσε περαιτέρω σπουδὲς σὲ Πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης. Πίστευε, ὅτι ἡ σὲ
βάθος μελέτη τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως κάνει τὸν Θεολόγο πραγματικὸ
ἐπιστήμονα.
Μετὰ τὸ πέρας τῶν πανεπιστημιακῶν του σπουδῶν συνεχίζει τὴν μελέτη
καὶ τὸν καταρτισμὸ του ἕως τὸν Νοέμβριο τοῦ 1956, ὁπότε, ἔχοντας συμπληρώσει τὸ 25ο ἔτος τῆς ἡλικίας του, χειροτονεῖται εἰς διάκονον καὶ μετὰ ἀπὸ 5
χρόνια, τὸ 1961, εἰς πρεσβύτερον. Καὶ ἀρχίζει ὡς ἄγαμος ἐν τῷ κόσμῳ κληρικὸς
τὴν Ἱερατική του δράση καὶ προσφορά. Ἀνήκει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
ὅπου καὶ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἱερουργεῖ ὡς ἄμισθος, ὅμως, καὶ ἀνασφάλιστος
κληρικός. Κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀπ. Παύλου ἐργάζεται γιὰ νὰ ἀποκτήσει
«τὰ πρὸς τὸ ζῆν» κάνοντας διορθώσεις τυπογραφικῶν δοκιμίων σὲ ἐκδοτικοὺς
οἴκους, ἐφ’ ὅσον κατέχει ἄριστα τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα. Ἀφιερώνεται κυρίως
στὴν διακονία τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως στὸ παρεκκλήσιο τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, Μενάνδρου 4, στὴν φιλανθρωπία, στὴν συγγραφή. Παράλληλα συνεχὴς μελέτη καὶ ἐνημέρωση.
«Δὲν ὑπάρχει δι’ ἐμὲ μεγαλυτέρα ἱκανοποίησις, ἀπὸ τὸ νὰ παραμένω ἐπὶ
ὥρας εἰς τὸ κάθισμα τοῦ ἐξομολογητηρίου καὶ νὰ συμφιλιώνω τὸν ἄνθρωπον
μὲ τὸν Θεόν», ἔλεγε πολὺ συχνά. Ὁδηγοί του στὸ δύσκολο αὐτὸ ἔργο οἱ Ἱεροὶ
Κανόνες, τοὺς ὁποίους ὁ ἴδιος τηροῦσε μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια, ἐνῶ στοὺς ἄλλους
ἐφάρμοζε, ὅταν ἦταν ἀναγκαῖο, τὴν οἰκονομία. Ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Εἰς
τὴν ζωήν μου δὲν ἔχω νὰ ἐπιδείξω τίποτα καλόν, πιστεύω ὅμως ὅτι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες θ’ ἀπολογηθοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ εἰς τὸν Θεόν».
Στὴν φιλανθρωπία – ἐλεημοσύνη ἔδιδε μεγάλη βαρύτητα. Τὴν ἀσκοῦσε
μὲ συνέπεια καὶ χαρὰ καὶ καλοῦσε τὰ πνευματικά του παιδιὰ νὰ κάνουν τὸ ἴδιο
λέγοντάς τους: «τὰ χρήματά σας, παιδιά μου, νὰ τὰ τοποθετεῖτε στὴν Τράπεζα
τοῦ Οὐρανοῦ». Παρότι ἄμισθος, περνοῦσαν ἀπὸ τὰ χέρια του πολλὰ χρήματα,
ποὺ τοῦ ἐμπιστεύονταν οἱ ἄνθρωποι γιὰ φιλανθρωπίες. Στὴν διαχείριση αὐτῶν
τῶν χρημάτων ἦταν ἀπόλυτα προσεκτικός, σχεδὸν σχολαστικός, διότι, ἔλεγε,
αὐτὴ ἡ προσοχὴ προφυλάσσει τὴν Ἱερωσύνη ἀπὸ ἄδικες κατηγορίες.
«Δύο πράγματα», ὁμολογοῦσε, «ἀγάπησα πολὺ στὴν ζωή μου, τὸ διάβασμα
καὶ τὴν συγγραφή». Στὸ διαμέρισμα ποὺ ζοῦσε, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μακεδονίας, καὶ
τὸν διακονοῦσε ἡ ἀγαπημένη του θεία Ἀλεξάνδρα,εὕρισκε πάντα χρόνο γιὰ
μελέτη καὶ συγγραφή, παρ’ ὅτι τὸ καθημερινό του πρόγραμμα ἦταν βαρὺ καὶ
ἐξαντλητικό. Προσωπικὴ ἐκτενὴς προσευχή, πολύωρες ἐξομολογήσεις, ἐπισκέΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ψεις σὲ ἀσθενεῖς. Τὶς ὧρες ποὺ ἦταν στὸ σπίτι δεχόταν ἐπισκέψεις δεκάδων
ἀνθρώπων, λαϊκῶν, Ἱερέων, Ἡγουμένων, Ἐπισκόπων, γιὰ ἐπίλυση σοβαρῶν ζητημάτων. Καὶ τὸ τηλέφωνο νὰ χτυπάει συνεχῶς… Ἀξιοποιῶντας δημιουργικά,
λοιπόν, τὸν ἐλάχιστο ἐλεύθερο χρόνο του ἄφησε πίσω του περισσότερα ἀπὸ 20
βιβλία καὶ ἕνα πλῆθος ἄρθρων δημοσιευμένων σὲ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ περιοδικά. Στὶς σελίδες τῶν κειμένων του δίδονται λύσεις σὲ ποικίλα, σοβαρότατα
ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα τῆς ἐποχῆς του. Λύσεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν κάλλιστα
νὰ συμβάλλουν στὴν ἐπίλυση καὶ σημερινῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ἀρκεῖ
νὰ ὑπάρχει ἡ βούληση γιὰ τὴν εὕρεση λύσης μὲ φρόνημα ἁγιοπατερικό.
Ἡ τεράστια προσφορά του καὶ τὰ ἀδιαμφισβήτητα προσόντα του δὲν
μποροῦσαν, φυσικά, νὰ μὴν ἐπισημανθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ σεβασμὸς
πρὸς τὸ πρόσωπό του ἀπεριόριστος. Λογικὴ συνέπεια ἡ κλήση στὸ Ἐπισκοπικὸ
ἀξίωμα. Ἀρκετὲς φορὲς τοῦ ἔγινε πρόταση, ἀλλὰ ὁ π. Ἐπιφάνιος ἀρνεῖτο πάντοτε σθεναρῶς. Ἔλεγε, ὅπως ἔχει ἀποκαλύψει ὁ ἀδελφός του κ. Πολυνείκης
Θεοδωρόπουλος: «καὶ ποὺ εἶμαι πρεσβύτερος, πολύ μοῦ εἶναι»…
Ἐπιθυμία δική του καὶ πολλῶν πνευματικῶν παιδιῶν του ἦταν ἡ δημιουργία ἑνὸς μοναστηριοῦ, ἐπιθυμία ποὺ γίνεται πραγματικότητα τὸ 1976. Τὸ
ἀνδρῶον Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος ἀρχίζει
νὰ οἰκοδομεῖται καὶ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1977 ἐγκαθίστανται οἱ πρῶτοι μοναχοί.
Ὡς ἀπαράβατος ὅρος γιὰ τὴν ἔναρξη καὶ τὴν συνέχιση τῶν ἐργασιῶν εἶχε τεθεῖ
ἀπὸ τὸν π. Ἐπιφάνιο ἡ ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας, ὅπως ἀσκεῖτο μέχρι τότε.
Χωρὶς περικοπές. Προηγεῖτο τὸ ταμεῖο ἀγάπης γιὰ τοὺς φτωχούς… Στὰ ἑπόμενα χρόνια ἀφιέρωσε πολὺ ἀπὸ τὸν πολύτιμο χρόνο του καὶ πολλὲς ἀπὸ τὶς
δυνάμεις του γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ μοναστηριοῦ, ὑλικὴ καὶ πνευματική.
Ἡ ὑγεία του ἦταν πάντοτε εὔθραυστη. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1982, μετὰ ἀπὸ
ἕνα διάστημα ἰσχυρῶν πόνων, ὑποβάλλεται σὲ ἐγχείρηση στομάχου. Κατὰ τὴν
περίοδο τῆς ἀναρρώσεώς του ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα πολὺ δυσάρεστο γεγονός, τὴν ἀσθένεια τῆς θείας Ἀλεξάνδρας καὶ στὴ συνέχεια τὴν κοίμησή της τὸν
Μάρτιο τοῦ 1983. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀσθενείας της τὴν περιποιόταν συχνὰ
ὁ ἴδιος, παρότι ὑπῆρχαν πολλοὶ κοντά της, ποὺ τὴν ἀγαποῦσαν καὶ τὴν βοηθοῦσαν αὐτὲς τὶς στιγμές. Ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε, ἐκπλήρωνε μὲ τὴν προσωπική
του αὐτὴ διακονία μιὰ παιδική του πρὸς αὐτὴν ὑπόσχεση…
Τὰ ἑπόμενα χρόνια ἦταν, ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα, χρόνια ἐντατικῆς
ἐργασίας καὶ προσφορᾶς, παρότι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ἐξελισσόταν
δυσάρεστα. Τὸ 1988 ὑποβάλλεται σὲ δεύτερη ἐγχείριση, χωρὶς ὅμως βελτίωση
τῆς ὑγείας του. Ὁ ἴδιος ἀντιμετώπιζε τὴν κατάστασή του ἤρεμα, παρὰ τοὺς
ἰσχυρότατους καὶ συνεχεῖς πόνους. Σὲ ἕναν ἐπισκέπτη, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη στὸ
νοσοκομεῖο, ποὺ τὸν ρώτησε: «τί γίνεσθε Γέροντα;», ἀπάντησε: «γίνομαι παιδί
μου». Καὶ ἐπειδὴ ἐκεῖνος δὲν κατάλαβε, ὁ π. Ἐπιφάνιος συνέχισε: «Ὡριμάζω»!
Ἕνας γιατρός, ποὺ ἔψαχνε ἐπὶ ὥρα νὰ τοῦ βρεῖ φλέβα, τοῦ ζήτησε συγγνώμη γιατί τὸν πονοῦσε. Καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Ἐμένα νὰ μὲ συγχωρήσεις
ποὺ σὲ παιδεύω. Δὲν στενοχωροῦμαι γιὰ τὶς φλεβοκεντήσεις, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐσὺ
στενοχωρεῖσαι ποὺ δὲν βρίσκεις φλέβα». Ἦταν φανερὸ ποῦ ὁδηγοῦσε ἡ κατάστασή του. Τὸ ἤξερε καὶ ὁ ἴδιος. Γὶ αὐτὸ φρόντισε νὰ ρυθμίσει τὰ τοῦ θανάτου
του. Στὴν ἐρώτηση πνευματικοῦ του παιδιοῦ: Γέροντα δὲν φοβᾶσθε τὸν θάνατο;
ἔδωσε τὴν ἀπάντηση: «Ὄχι, δὲν τὸν φοβᾶμαι καθόλου τὸν θάνατο. Καὶ δὲν τὸν
φοβᾶμαι, ὄχι βέβαια ἕνεκα τῶν ἔργων μου, ἀλλὰ ἐπειδὴ πιστεύω στὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ». Ὥρισε νὰ γίνει ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία στὴν Χρυσοσπηλιώτισσα. ΧαραΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κτηριστικά, μιλῶντας σὲ πρῶτο πληθυντικό, εἶπε: «Θὰ εἴμαστε εἰς τοὺς Τρεῖς
Ἱεράρχας μέχρι τὴν ὥραν τῆς Ἀκολουθίας. Θὰ πᾶμε εἰς τὴν Χρυσοσπηλιώτισσα
γιὰ τὴν κηδεία καὶ μετὰ εἰς τὸ μοναστῆρι». Ἐκοιμήθη τὴν 10η Νοεμβρίου 1989.
Ὅλα ἔγιναν ὅπως τὰ εἶχε ὁρίσει. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, ἕνα
πνευματικό του παιδὶ παρέδωσε στὸν νεωκόρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Χρυσοσπηλαιωτίσσης φάκελλο μὲ χρηματικὸ πόσο, κατὰ παραγγελία τοῦ π. Ἐπιφανίου, γιὰ τὴν
ἐπὶ πλέον κούραση στὴν ὁποία τὸν ὑπέβαλε!...
Ὁ ἀδελφός τοῦ π. Ἐπιφανίου, κ. Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος, σὲ μιὰ
ὁμιλία του γιὰ τὸν Γέροντα εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Ἐὰν μὲ ρωτοῦσε κάποιος νὰ
παρουσιάσω τὸν π. Ἐπιφάνιο ὡς ἀδελφός του, θὰ χρησιμοποιοῦσα τὸ τετράπτυχο: διάκριση, ἀγάπη, ταπείνωση, μέτρο». Ὁ ἴδιος ἄνθρωπος κατὰ τὴν ὥρα
τῆς ταφῆς τοῦ Γέροντος εἶπε τὰ ἑξῆς λόγια: «Εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ ποὺ γεννήθηκες στὴν οἰκογένειά μας ἀείμνηστε ἀδελφέ μου». Καὶ ἐμεῖς, παραφράζοντας
λίγο τα λόγια του, θὰ θέλαμε νὰ ἐπαναλάβουμε: «Εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ ποὺ
γεννήθηκες στὴν ἐποχὴ μας ἅγιε Γέροντα»!
Αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ πολλὰ ἄλλα περιστατικὰ ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Γέροντος
μᾶς κράτησαν συντροφιὰ κατὰ τὴν διαδρομή μας πρὸς τὴν Τροιζήνα. Τὸ ἀκροατήριο μὲ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον. Στὶς παροτρύνσεις μας γιὰ διαλείμματα ἐνέδωσε
μόνο μία φορά. Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ ζωὴ καὶ τὰ λόγια τῶν ἁγίων ξεκουράζουν…
Βρισκόμαστε ἤδη κοντὰ στὴν Τροιζήνα, στὸν σκεπασμένο ἀπὸ λεμονιὲς καὶ
πορτοκαλιὲς κάμπο ποὺ ἁπλώνεται ἀνάμεσα στὴν θάλασσα καὶ τὶς βόρειες
ἀπολήξεις τοῦ ὄρους Ἀδέρες. Ψηλὰ στὸ βουνὸ βλέπουμε νὰ διαγράφεται τὸ
μοναστῆρι σὰν ἀετοφωλιά. Ὁ στενός, φιδωτός, ἀσφάλτινος δρόμος μᾶς φέρνει
μετὰ ἀπὸ λίγο στὴν πύλη τοῦ μοναστηριοῦ. Ἔξω ἀπὸ τὴν εἴσοδο ὁ τάφος τοῦ
Γέροντος, ὅπως ὁ ἴδιος τὸ εἶχε θελήσει. Ἁπλὸς καὶ ἀπέριττος. Καὶ ἐπάνω του ἡ
ἐπιγραφή, ὅπως ὁ ἴδιος εἶχε ἐπιλέξει:
ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΟΪΚΟ ΣΚΗΝΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΕΤΩΝ 59
ΧΩΡΙΣΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΗΝ ΕΚΑΛΕΣΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ,
ΤΗ 10Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989.
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΣΩΣΑΙ,
ΩΝ ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΜΙ ΕΓΩ»
«Τῼ ΔΕ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΑΦΘΑΡΤῼ, ΑΟΡΑΤῼ, ΜΟΝῼ ΣΟΦῼ ΘΕῼ
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ» (Α΄ Τιμ. 1, 15, 17)

Μετὰ τὴν προσκύνησή μας ἀνεβαίνουμε τὰ λίγα σκαλοπάτια δίπλα στὸν
τάφο ποὺ ὁδηγοῦν στὸν Ναό. Τὸ μοναστῆρι ἐξ ἀρχῆς ἔχει ὁρισθεῖ νὰ εἶναι ἄβατο
γιὰ τὶς γυναῖκες. Ὅμως ὁ σχεδιασμὸς του ἔχει γίνει μὲ τόσο ἐπιτυχημένο τρόπο,
ὥστε οἱ γυναῖκες νὰ μὴν νιώθουμε καθόλου ὅτι ἀδικούμεθα ἢ στερούμεθα κάτι.
Ὁ Ναὸς εἶναι ἕνα μεγάλο δωμάτιο χωρισμένο στὴ μέση. Ὁ ἀριστερὸς χῶρος,
τῶν ἀνδρῶν, ἔχει εἴσοδο ἀπὸ τὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς. Ὁ δεξιός, τῶν γυναικῶν, ἀπὸ
ἐκεῖ ποὺ μπήκαμε ἐμεῖς ὅλες. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας ἄνδρες καὶ γυναῖκες παραμένουν χωριστά. Τὸ Ἱερὸ ὅμως συνδέει αὐτοὺς τοὺς δύο χώρους.
Καὶ τὴν ὥρα τῆς Θ. Κοινωνίας οἱ γυναῖκες ἔχουν τὴν «δική τους» Ὡραία Πύλη
γιὰ νὰ κοινωνήσουν.
Ὁ μοναχὸς ἐπὶ τῆς ὑποδοχῆς μᾶς κάνει μιὰ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τοῦ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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μοναστηριοῦ. Ἁπλά, εὐγενικά, σύντομα. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶχε
δώσει ἐντολὴ στοὺς ὑποψήφιους τότε μοναχοὺς νὰ μὴ διαφημίζουν γιὰ κανένα
λόγο τὸ μοναστῆρι τους. Ὁ κόσμος, βέβαια, τῆς περιοχῆς, καὶ ὄχι μόνο, γνωρίζει πολὺ καλὰ τὴν προσφορὰ τῆς Μονῆς ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὴν λειτουργικὴ
ζωή, στὴν ἐξομολόγηση, στὴν φιλανθρωπία… Ἀκολουθεῖ τὸ πλούσιο κέρασμα.
Ἐμεῖς ὅμως βιαζόμαστε νὰ βρεθοῦμε πάλι στὸν τάφο τοῦ Γέροντος καὶ νὰ μείνουμε ἁπλᾶ κοντά του.
Οἱ ἄνδρες στὴν συνέχεια ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ξεναγηθοῦν ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν Ἡγούμενο, τόν π. Σπυρίδωνα, στοὺς χώρους τῆς Μονῆς καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν
τὸ κελλάκι τοῦ Γέροντος. Μετὰ τὴν εὐλογία τοῦ Ἡγουμένου πρὸς ὅλους μας,
ἕνας σύντομος περίπατος πρὸς τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος κάτω ἀπὸ
τὰ πλατάνια. Ἀπολαμβάνοντας τὴν δροσιὰ τους, θυμόμαστε τὴν ἀπάντηση ποὺ
εἶχε δώσει ὁ π. Ἐπιφάνιος σὲ κάποιον, πού, γιὰ νὰ τὸν πειράξει, εἶχε ἀποκαλέσει τοὺς ἄγαμους κληρικοὺς ἄκαρπους. Τοῦ εἶχε πεῖ: «Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δένδρα ποὺ
κάνουν καρπούς, ὑπάρχουν καὶ τὰ ἄλλα ποὺ εἶναι χρήσιμα γιὰ τὴν ξυλεία τους,
τὸ φύλλωμά τους, τὴν σκιά τους…. Μοῦ ἀρκεῖ νὰ εἶμαι ἕνα τέτοιο δένδρο. Ἕνας
γέρο-πλάτανος, κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ ὁποίου θὰ ἔρχεται ὁ κουρασμένος διαβάτης τῆς ζωῆς νὰ ξαποσταίνει καὶ νὰ παίρνει κουράγιο γιὰ τὸν ἀγῶνα του…»!
Μιὰ σύντομη ἐπίσκεψη στὸ νεκροταφεῖο τῆς Μονῆς, ὅπου καὶ ὁ τάφος τῆς θ.
Ἀλεξάνδρας μὲ ἕναν ἁπλὸ ξύλινο σταυρό. Ὕστερα φεύγουμε.
Ἀπέναντί μας, στὴν ἄλλη πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ, ἡ παλαιὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου Δαμαλᾶ, πού πρόσφατα ἐπαναλειτούργησε ὡς γυναικεῖο μοναστῆρι.
Ὁ δρόμος δύσβατος, ὁ χρόνος περιορισμένος. Δὲν πειράζει, ἀφορμὴ γιὰ μιὰ
ἄλλη μας ἐκδρομή! Ἀφήνουμε ἀριστερά μας τὸ χωριὸ τῆς Τροιζήνας, πρώην
Δαμαλᾶς. Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε ἐν συντομίᾳ στὴν Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση ποὺ πραγματοποιήθηκε ἐδῶ ἀπὸ 19 Μαρτίου ὡς 5 Μαΐου 1927, ἡ ὁποία
ἔχει νὰ ἐπιδείξει δύο πολὺ σημαντικὰ ψηφίσματα: τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἰ. Καποδίστρια ὡς πρώτου κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος (συντάχθηκε καὶ ἡ πρόσκληση πρὸς
αὐτὸν) καὶ τὸ «Πολιτικὸν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος» , τὸ ὁποῖο ἦταν ὑπόδειγμα
δημοκρατικοῦ καταστατικοῦ χάρτη, ἀπὸ τοὺς πιὸ προοδευτικούς τῆς ἐποχῆς
του.
Ἑπόμενος προορισμός μας, ἡ Ἀρχαία ἢ Παλαιὰ Ἐπίδαυρος. Εἴχαμε πάρει
τὸν πρωινό μας καφὲ ἐκεῖ, σύμφωνα μὲ πολὺ πετυχημένη πρόταση τοῦ ἀρχηγοῦ
μας κ. Σωτήρη Λαιζηνοῦ, καὶ ἀποφασίσαμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ γραφικὸ αὐτὸ
χωριουδάκι μὲ τὸ ὄμορφο λιμανάκι, τὰ στενὰ σοκάκια του, τὰ ἁπλᾶ σπίτια του,
πνιγμένα στὶς βουκαμβίλιες καὶ τὰ χωράφια γύρω του μὲ τὶς ὁλάνθιστες ροδιές
καὶ τὶς κατάφορτες ἀπὸ τοὺς χρυσοὺς καρποὺς τους πορτοκαλιές.
Μετὰ τὸ μεσημεριανὸ φαγητὸ μας, λίγη χαλάρωση καὶ ὕστερα ἀναχώρηση. Ἐνῶ βρισκόμαστε ἀκόμη στὴν Ἀργολικὴ γῆ καὶ ἀκριβῶς δίπλα στὸν δρόμο
σὲ ἕνα κατάφυτο λοφάκι συναντήσαμε τὴν Μονὴ Ἁγνοῦντος, τοῦ 11ου αἰῶνος,
ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα μοναστῆρια τῆς περιοχῆς. Προγραμματισμένη στάση.
Στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς ἀμέτρητες, ἀνθισμένες τριανταφυλλιές. Ὁ Ναός, μονόκλιτη βασιλική, ἀφιερωμένος στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καὶ μὲ ἕναν ψηλὸ
τροῦλλο. Ὅταν τὰ μάτια μας συνηθίζουν στὸ λιγοστὸ φῶς, διακρίνουμε τὶς θαυμάσιες τοιχογραφίες τοῦ 14ου-15ου αἰῶνος ποὺ καλύπτουν τὸ ἐσωτερικό τοῦ
Ναοῦ. Προσκυνοῦμε καὶ συνεχίζουμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Θὰ μπορούσαμε νὰ κλείσουμε λίγο τὰ μάτια μας καὶ νὰ ἡσυχάσουμε, ἀλλὰ οἱ γύρω μας
ὀμορφιὲς μᾶς τὰ κρατᾶνε ἀνοιχτά. Εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε κάτι ἀκόμη ἀπὸ τὸν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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π. Ἐπιφάνιο. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι ὁ λόγος του ἦταν πάντα …ἀφυπνιστικός.
Μετὰ τὸν Ἰσθμὸ συνειδητοποιοῦμε σιγὰ - σιγὰ ὅτι ἡ ἐκδρομὴ μας φθάνει
πρὸς τὸ τέλος της. Ἐπιστρέφουμε στὴν πρωτεύουσα, ἐπιστρέφουμε στὴν καθημερινότητά μας καὶ στὴν ἐπιεικῶς ἀβέβαιη πολιτικὴ κατάσταση τῆς Πατρίδος
μας μὲ ὅλα τα προβλήματα ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται. Ὅμως θυμόμαστε μιὰ διήγηση ποὺ ἀκούσαμε γιὰ τὸν π. Ἐπιφάνιο καὶ ἀνακτοῦμε δυνάμεις: «Ὁ Γέροντας»
γράφει ἕνα πνευματικό του παιδί, «παρακολουθοῦσε καταλεπτῶς τὰ διάφορα
πολιτικὰ ἢ ἐθνικὰ γεγονότα, τὶς ταραχές, τὶς ἀπειλὲς πολέμου κλπ, καὶ ἡ γνώμη
του ἦταν σαφὴς γιὰ ὅλα, δὲν ἀνησυχοῦσε κατὰ βάθος καὶ ἔλεγε: “ὅλα αὐτὰ ποὺ
γίνονται τώρα καὶ τὰ ἑπόμενα, θἄρθει ὁ Θεὸς μὲ τὴν σκούπα Του καὶ θὰ τὰ σκουπίσει μὲ ἕναν τρόπο, τὸν ὁποῖον Αὐτὸς ξέρει. Καμία ἀνησυχία λοιπόν. Ἑαυτοὺς
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”».
Τὸν π. Ἐπιφάνιο δὲν τὸν εἴχαμε γνωρίσει προσωπικά. Τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν ζωή, τὴν διδασκαλία καὶ τὸ ἔργο του τὶς ἀντλήσαμε ἀπὸ τὰ βιβλία
«Ὑποθῆκες Ζωῆς», «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα» τῶν ἐκδόσεων Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, «Ὁ Ποιήσας καὶ Διδάξας» καὶ «Μαθητεία
στὶς Πηγὲς τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου» τῶν ἐκδόσεων «ΥΠΑΚΟΗ».
							
							

Εὐανθία Κωλέτη
Θεολόγος

ΠΛΑΓΚΤΗ ΤΥΧΗ1 Ἤ ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ;
χομε παρακολουθήσει πῶς γίνονται οἱ κληρώσεις τῶν λαχείων. Σὲ περιστρεφόμενη κληρωτίδα, σφαῖρες ποὺ φέρουν πάνω τους ἀριθμοὺς ἀναδεύονται
πολύ, καὶ τελικὰ «πέφτει» μία ἀπ’ αὐτὲς δίδοντας τὸν τυχερὸ ἀριθμό.
Σ’ αὐτὴν τὴν «διαδικασία τύχης» διακρίνομε τοὐλάχιστον δύο χαρακτηριστικά:
α) Στὴν κληρωτίδα θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ μία σφαῖρες. Ἂν
ἔχομε τοποθετήσει μόνο μία σφαῖρα, ἡ ὁποία καὶ θὰ «πέσει», τότε δὲν μποροῦμε
νὰ μιλοῦμε περὶ τυχεροῦ ἀριθμοῦ.
β) Ἐὰν ἐπαναληφθῆ ἡ κλήρωση, πολλὲς φορὲς δὲν κληρώνεται πάντοτε ὁ
ἴδιος ἀριθμός. Ἐὰν ὅμως «πέφτει» ὁ ἴδιος ἀριθμός, τότε ὑπάρχει στὴν διαδικασία
τῆς κληρώσεως ἔξωθεν ἐπέμβαση. Δηλαδὴ ὑπάρχει κάποιο θέλημα νὰ κληρώνεται ὁ συγκεκριμένος ἀριθμός.

E

Πεδίο θερμοκρασιών στὴν Βιόσφαιρα
Πεδίο θερμοκρασιών στὸ Σύμπαν
Βιόσφαιρα ὀνομάζουμε τὰ ἀνώτερα στρώματα τοῦ φλοιοῦ τῆς Γῆς καὶ τὰ κατώτερα τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα ὅπου ζοῦν ζωντανοὶ ὀργανισμοί. Μὲ τὴν φράΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ση «πεδίο θερμοκρασιῶν στὴν Βιόσφαιρα τῆς Γῆς» ἐννοοῦμε ὅλες τὶς θερμοκρασίες, μεταξὺ τῆς μεγαλύτερης καὶ τῆς μικρότερης, ποὺ σημειώνονται, κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ ἔτους, στὴν περιοχὴ αὐτή.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ὑψηλότερη θερμοκρασία ποὺ παρουσιάζεται στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, παρατηρεῖται στὶς περιοχὲς τοῦ Ἰσημερινοῦ, καὶ εἶναι περίπου +50ο
C, ἐνῶ ἡ χαμηλότερη παρουσιάζεται στοὺς πόλους τῆς γῆς καὶ εἶναι περίπου 50
βαθμοὺς κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν. Τὸ πεδίο θερμοκρασιῶν στὴν Βιόσφαιρα ἀποτελεῖται λοιπόν ἀπὸ ὅλες τὶς θερμοκρασίες ποὺ εὑρίσκονται μεταξὺ τῶν θερμοκρασιῶν -50ο C καὶ +50ο C. Παρατηροῦμε ὅτι τὸ εὖρος αὐτοῦ τοῦ πεδίου εἶναι
100 βαθμοὶ Κελσίου καὶ ὅτι ἡ κεντρικὴ θερμοκρασία του εἶναι ἡ θερμοκρασία 0o
C, ποὺ εἶναι τὸ σημεῖο πήξεως τοῦ ὕδατος.2
Μὲ τὸν ὅρο «πεδίο θερμοκρασιῶν στὸ Σύμπαν» ἐννοοῦμε ὅλες τὶς θερμοκρασίες ποὺ συναντῶνται στὰ ἄστρα τῶν γαλαξιῶν.
Γιὰ τὴν μικρότερη θερμοκρασία ποὺ ὑπάρχει, ἡ ἐπιστήμη γνωρίζει πὼς εἶναι ἡ
θερμοκρασία 273 βαθμοὺς Κελσίου κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν.
Ἡ τιμὴ τῆς ὑψηλότερης θερμοκρασίας ποὺ σημειώνεται στὸ Σύμπαν εἶναι
ἄγνωστη. Ὅλοι οἱ ἀστροφυσικοὶ δέχονται πὼς ἡ τιμή της εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ
1020 (τὸ 1 μὲ 20 μηδενικὰ) βαθμοὺς Κελσίου. Τὸ πεδίο τῶν θερμοκρασιῶν ποὺ
ἐπικρατοῦν στὸ Σύμπαν ἐκτείνεται λοιπὸν ἀπὸ τὴν θερμοκρασία -273ο C ἕως τὴν
θερμοκρασία 1020 oC. Ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ πεδίο, στὴ Βιόσφαιρα παρουσιάζεται τὸ
τμῆμα του ἀπὸ -50ο C ἕως +50ο C.
Προκειμένου νὰ ἀποκτήσουμε μία ἐποπτεία τοῦ μεγέθους τοῦ εὔρους τοῦ πεδίου θερμοκρασιῶν ποὺ ὑπάρχουν στὸ Σύμπαν καὶ τοῦ πόσες φορὲς εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ εὖρος τοῦ πεδίου θερμοκρασιῶν ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν Βιόσφαιρα
κάνομε τοὺς ἑξῆς συλλογισμοὺς:
Ἔστω ὅτι παριστάνομε τὸ πεδίο θερμοκρασιῶν στὸ Σύμπαν πάνω σὲ μία
εὐθεῖα γραμμὴ σημειώνοντας σὲ κάθε χιλιοστὸ τοῦ μέτρου, αὐτῆς τῆς γραμμῆς,
100 βαθμούς3 Κελσίου. Τότε τὸ μῆκος αὐτῆς τῆς γραμμῆς θὰ πρέπει νὰ εἶναι
(1020:100=) 1018 χιλιοστά τοῦ μέτρου ἢ 1.000.000.000.000 χιλιόμετρα (ἕνα τρισεκατομμύριο χιλιόμετρα).
Ἂς συγκρίνομε τὸ μῆκος αὐτῆς τῆς γραμμῆς μὲ τὸ μῆκος τοῦ Ἰσημερινοῦ
τῆς Γῆς. Ὁ Ἰσημερινὸς ἔχει μῆκος 40.000 χιλιόμετρα. Ἄρα αὐτὴ ἡ γραμμὴ εἶναι
(1.000.000.000.000:40.000=) 25 ἑκατομμύρια φορὲς μακρύτερη ἀπὸ τὸ μῆκος
τοῦ Ἰσημερινοῦ τῆς Γῆς. Ἂν αὐτὴ ἡ γραμμὴ εἶναι χαραγμένη πάνω σὲ μία λεπτὴ
ταινία θὰ κάμει 25 ἑκατομμύρια περιφορὲς γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ. Ἂν ἡ λεπτὴ ταινία
ἔχει πλᾶτος ἕνα ἑκατοστὸ τοῦ μέτρου καὶ τοποθετήσουμε κάθε σπεῖρα, δίπλα
στὴν προηγούμενή της τότε ἡ ὅλη περιτύλιξη τῆς Γῆς ἀπὸ τὴν ταινία, θὰ ἀποτελέση μία ζώνη πλάτους 250 χιλιομέτρων, δηλαδὴ 125 χιλιόμετρα πρὸς βορρᾶν
τοῦ Ἰσημερινοῦ καὶ 125 χιλιόμετρα πρὸς νότον.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Σὲ ὅλη αὺτὴ τὴν ζώνη τὸ πεδίο θερμοκρασίας τῆς Βιόσφαιρας παριστάνεται
ἀπὸ ἕνα χιλιοστὸ τοῦ μέτρου στὴν πρώτη σπείρα τῆς ταινίας.
Ἂς προβληματιστοῦμε ἂν τὸ πεδίο θερμοκρασιῶν τῆς Βιόσφαιρας εἶναι ἀποτέλεσμα μίας διαδικασίας τύχης, μεταξὺ ὅλων τῶν θερμοκρασιῶν ποὺ ὑπάρχουν
στὸ Σύμπαν. Ἂς θεωρήσουμε ἕναν τοξότη ὁ ὁποῖος, εὑρισκόμενος στὸ Διάστημα, ἐκτοξεύει «μὲ κλειστὰ μάτια» ἕνα βέλος πρὸς τὴν περιστρεφομένη Γῆ. Τί
πιθανότητα ἔχει τὸ βέλος νὰ καρφωθῆ στὸ χιλιοστὸ τῆς ζώνης στὸ ὁποῖο ἀναγράφεται τὸ πεδίο θερμοκρασιῶν τῆς Βιόσφαιρας; Ἀσφαλῶς περίπου μηδενική.
Ἐπὶ πλέον, ἐπειδὴ τὸ πεδίο θερμοκρασιῶν στὴ Βιόσφαιρα εἶναι τὸ ἴδιο κάθε
μέρα, ἂν δεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ τὸ πεδίο εἶναι ἀποτέλεσμα τύχης, εἶναι σὰν νὰ δεχόμαστε ὅτι τοξεύεται ἕνα βέλος πρὸς τὴν Γῆ καθημερινῶς, ἐπὶ χιλιάδες χρόνια, καὶ ὅτι τὰ βέλη τρυποῦν τὴν ζώνη πάντοτε στὸ ἴδιο σημεῖο. Τότε, σύμφωνα
μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ (β) μίας διαδικασίας τύχης, ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχὴ
τοῦ ἄρθρου, αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα κάποιας διαδικασίας τύχης,
ἀλλὰ ἀποτέλεσμα κάποιας ἐπέμβασης ἔξωθεν, δηλαδὴ ἀπὸ κάποιο θέλημα νὰ
συμβαίνει αὐτό.

Νόμος ἀντίστροφου τετραγώνου τῆς ἀποστάσεως
Ἡ Γῆ περιφέρεται γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο λόγῳ τῆς ἕλξεως ποὺ ἐξασκεῖται μεταξὺ
τοῦ ἥλιου καὶ τῆς γῆς. Γενικῶς, δύο ὑλικὰ σώματα, ποὺ εὑρίσκονται σὲ ἀπόσταση, ἔστω α, ἕλκονται μὲ κάποια δύναμη. Ὁ μαθηματικὸς τύπος ποὺ μᾶς δίδει τὸ
μέγεθος αὐτῆς τῆς δυνάμεως εἶναι ἕνα κλᾶσμα τὸ ὁποῖο ἔχει στὸν ἀριθμητὴ τὸ
γινόμενο τῶν μαζῶν τῶν δύο ὑλικῶν σωμάτων καὶ στὸν παρονομαστὴ τὴν ἀπόστασή τους α εἰς τὸ τετράγωνο. Δηλαδὴ στὸν παρονομαστὴ ἔχει τὸ α2.
Ὁμοίως, σὲ ἕνα ἄτομο κάθε ἠλεκτρόνιο, ποὺ εἶναι ἀρνητικό, περιφέρεται
γύρω ἀπὸ τὸν πυρῆνα, ποὺ εἶναι θετικός, λόγῳ τῆς ἕλξεως ποὺ ἀσκεῖται μεταξὺ
ἑτερονύμων ἠλεκτρικῶν φορτίων. Καὶ ἐδῶ ὁ μαθηματικὸς τύπος ποὺ μᾶς δίδει
τὸ μέγεθος τῆς ἑλκτικῆς δυνάμεως εἶναι ἕνα κλάσμα ποὺ ἔχει στὸν παρονομαστὴ τὴν ἀπόστασή τους α εἰς τὴν δευτέρα δύναμη, δηλαδὴ τὴν ἀπόσταση α
εἰς τὸ τετράγωνο.
Τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν τὴν ἐφαρμογή, στὴν Βαρύτητα καὶ στὸν Ἠλεκτρισμό, ἑνὸς νόμου τῆς Φυσικῆς Ἐπιστήμης ποὺ ὀνομάζεται «νόμος τοῦ ἀντιστρόφου τετραγώνου τῆς ἀποστάσεως».
Αὐτὸς ὁ νόμος εἶναι ἀπαραίτητος καὶ μοναδικὸς γιὰ τὶς κινήσεις τῶν πλανητῶν γύρω ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ τῶν ἠλεκτρονίων γύρω ἀπὸ τὸν πυρῆνα τοῦ ἀτόμου. Δηλαδὴ εἶναι ἀπαραίτητος καὶ μοναδικὸς τόσο γιὰ τὴν συγκρότηση ἑνὸς
πλανητικοῦ συστήματος ὅπως τὸ ἡλιακό μας ὅσο καὶ ἑνὸς ἀτόμου. Ἐὰν ὁ μαθηματικὸς τύπος ποὺ μᾶς δίδει τὸ μέγεθος τῆς ἑλκτικῆς δυνάμεως στὶς παραπάνω
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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δύο περιπτώσεις εἶχε στὸν παρανομαστὴ τὴν ἀπόσταση σὲ κάποια ἄλλη δύναμη,
π.χ. ἂν ἦταν α1,5 ἢ α3, τότε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξη ἕνα πλανητικὸ σύστημα,
οὔτε τὰ ἄτομα τῆς ὕλης. Δηλαδὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξη τὸ Σύμπαν ὁλόκληρο.
Αὐτὸς ὁ νόμος δὲν μπορεῖ νὰ προῆλθε ἀπὸ κάποια διαδικασία τύχης, διότι
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύει κάποιος ἄλλος νόμος καὶ νὰ ὑπάρχη τὸ Σύμπαν ὅπως
εἶναι. Ὁ νόμος εἶναι μοναδικός. Εἶναι σὰν νὰ κάναμε κλήρωση λαχείου, βάζοντας
μόνο μία σφαῖρα.
Ὁ νόμος τοῦ ἀντίστροφου τετραγώνου τῆς ἀποστάσεως ἰσχύει ἀπὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου. Χωρὶς αὐτόν, τὸ Σύμπαν στὸ ὁποῖο ζοῦμε καταρέει. Ὑπάρχει
κάποιο «θέλημα» νὰ ἰσχύη γιὰ τὴν δομὴ καὶ τὴν συγκρότηση τοῦ ὑλικοῦ κόσμου.

* * *

Θίξαμε δύο παράγοντες τοῦ Φυσικοῦ Κόσμου, μία Ἀρχὴ καὶ ἕνα Νόμο:
α) Ἡ Ἀρχὴ ἰσχύει γιὰ τὴν Βιόσφαιρα καὶ εἶναι ἡ ἑξῆς: «Στὴν Βιόσφαιρα ἡ θερμοκρασία κυμαίνεται πάντοτε ἀπὸ -50ο C ἕως +50ο C περίπου».
β) Ὁ νόμος εἶναι ὁ ἑξῆς: «Ἡ ἕλξη δύο ὑλικῶν σωμάτων ἢ δύο ἑτερονύμων
ἠλεκτρικῶν φορτίων εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογη τοῦ τετραγώνου τῆς ἀποστάσεως αὐτοῦ». Αὐτὸς ὁ νόμος εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ ὑλικοῦ Σύμπαντος.
Ἀποδείξαμε πὼς αὐτοὶ οἱ δύο παράγοντες δὲν ὑφίστανται ἀπὸ μία διαδικασία
τύχης.
Γιὰ τὴν συστηματοποίηση τῶν ἀποφάνσεων μας περὶ τοῦ Φυσικοῦ Κόσμου
καὶ τὴν συσχέτιση τῶν φυσικῶν φαινομένων διατυπώνουμε Ἀρχὲς καὶ Νόμους.
Αὐτὲς οἱ διατυπώσεις ἐπ’ οὐδενὶ μᾶς μεταφέρουν μηνύματα τυφλῆς τύχης. Ἀντιθέτως μᾶς μεταφέρουν μηνύματα μιᾶς στενῆς καὶ σταθερῆς συνεργείας παραγόντων στὴ συμπεριφορὰ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ἑνὸς θελήματος περὶ τῆς λειτουργίας του.
						
						

Ἰωάννης Ν. Καλιοντζῆς
Δρ. Φυσικῆς

Ὑποσημειώσεις:

1. Στὰ Ὁμηρικὰ ἔπη συναντοῦμε τὸ ἐπίθετο «πλαγκτὸς» (ἄβουλος “χαμένος”) στοὺς στίχους μ61, φ363 καὶ ψ327. Ἡ Βιολογία ἐχρησιμοποίησε αὐτὴ τὴ λέξη, στὰ τέλη τοῦ 19ου
αἰῶνος, γιὰ νὰ ὀνοματίση τὸ «πλαγκτόν».
2. Στὶς θερμοκρασίες ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς (-50ο C ἕως +50ο C) τὸ νερὸ
εὑρίσκεται καὶ στὶς τρεῖς φάσεις του: στερεὸ-ὑγρὸ-ἀέριο. Ἄραγε αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι
τυχαῖο;
3. Ὅσο εἶναι τὸ εὖρος τοῦ πεδίου θερμοκρασιῶν στὴν Βιόσφαιρα.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Σχόλια καὶ ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν Γέροντα
παπα-Φώτιο Ἁγιορείτη

(Πνευματικὸ τῶν Καλλισίων καὶ τῆς Ἱ. Μονῆς Δαμάστας)
ὸ κέντρο καὶ ὁ θεμελιώδης στόχος τῆς Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας
Τ
καὶ Παραδόσεως εἶναι ἡ κάθαρση ἐκ τῶν παθῶν καὶ ἡ νοερὰ προσευχὴ καὶ αὐτὰ καλλιεργοῦνται κυρίως στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀλλὰ καὶ στὰ ἐν

τῷ κόσμῳ Ὀρθόδοξα μοναστήρια καὶ ἐκκλησίες. Καὶ ὅταν λέμε Παράδοση, ἐννοεῖται κυρίως ὡς παραδιδόμενον ἡ λαμπηδὼν τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τῆς ἀενάου μνήμης τοῦ Θεοῦ (εἴτε ἐγρηγορότος εἴτε κοιμωμένου
τοῦ ἀνθρώπου), ἡ ὁποία μεταλαμπαδεύεται ἀπὸ τὸν φωτισμένο Γέροντα
στὸν κεκαθαρμένο ἐκ τῶν παθῶν ὑποτακτικό…
Τὴν ἐμπειρία αὐτὴ ἄλλωστε ἐβίωσε, ὅπως ὁ ἴδιος περιέγραψε, ὁ ἐν
ἁγίοις Γέρων Πορφύριος σὲ ἐφηβικὴ ἡλικία ἤδη καθαρθεὶς καὶ λαβῶν

τὴν χάρη τῆς νοερᾶς προσευχῆς δι’ εὐχῶν τοῦ Ρωσικῆς καταγωγῆς ὁσίου
γέροντος Δημᾶ τοῦ Ἁγιορείτου.
Ὁ Γέρων παπα-Φώτιος ἦταν ἐγκεντρισμένος σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν
παράδοση ὡς πνευματικὸ τέκνο τοῦ ὁσίου Πορφυρίου, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ ὁποίου ἀσκήθηκε πνευματικῶς στὸ Ἅγιον Ὄρος (1970-77) καὶ
κατόπιν, κάθ’ ὑπόδειξη τοῦ ὁσίου Γέροντος, ἐγκαταστάθηκε στὰ ΚαλΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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λίσια (1978), ὅπου ἀνέλαβε τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση πιστῶν, ἐνῶ
ἀργότερα (1999 καὶ μέχρι τῆς κοιμήσεώς του) ἐγκαταβίωσε στὴν Ἱ. Μονὴ
Δαμάστας ὡς πνευματικὸς καὶ τῶν Μοναζουσῶν.
Ὁ ὅσιος Πορφύριος, μάλιστα, εὑρισκόμενος σὲ εὔλογη δυσχέρεια
ἐκ τοῦ γήρατος καὶ σωματικῶν του ἀσθενειῶν, προέτρεπε πνευματικά
του παιδιὰ νὰ κατευθύνονται γιὰ πνευματικὴ καθοδήγηση στὸν ἀββᾶ
παπα-Φώτιο χαριτολογῶν –«ἔ, νὰ μὴ βγάλουμε ἕναν παπα-Φώτη»! Ἢ
καὶ μὲ τὸ ἀκόλουθο: «Ὅταν πάω στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐγὼ κάνω ὑπακοὴ στὸν
πατέρα Φώτιο καὶ κεῖνος σὲ μένα».
Σὲ δύσκολες δὲ περιπτώσεις ἔλεγε «νὰ τὸ ποῦμε καὶ στὸν πατέρα
Φώτιο, γιατί ἔχει δύναμη ἡ προσευχή του». Μὲ τέτοια λόγια ὁ ἐν ἁγίοις
πλέον γέρων Πορφύριος παρέδιδε τὴ σκυτάλη γιὰ νὰ τὴν παραλάβει τὸ
ἤδη μακαριστὸ πνευματικό του τέκνο, ὁ π. Φώτιος. Ἤθελε νὰ μᾶς συνδέσει στενὰ μαζί του, γιὰ νὰ συνεχισθεῖ ἀδιάκοπα ἡ πνευματικὴ πατρότητα. Ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ Φώτιος ἐρωτηθεὶς περὶ τοῦ πατρὸς Πορφυρίου
ἀμέσως μετὰ τὴν κοίμησή του (1991) ἀπήντησε ὅτι «θὰ ἔχει δράση στὴν
ἄλλη γενιά».
Ἀξέχαστες μένουν οἱ ἀγρυπνίες τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν μεγάλων
ἑορτῶν ὅλο τὸ διάστημα ποὺ ἔμεινε στὰ Καλλίσια.
Ἐξ ἄλλου εἶχε τὸ χάρισμα τοῦ ἐξομολόγου. Δὲν προλάβαινες νὰ
τοῦ πεῖς κάτι, καὶ καταλάβαινε ἀμέσως διευκολύνοντάς σε…
Ὡς πνευματικὸς πατὴρ δὲν καλλιεργοῦσε συναισθηματικὲς σχέσεις
μὲ τὰ παιδιά του, δὲν παρενέβαλλε τὸν ἑαυτό του στὴν ἐλεύθερη πνευματικὴ πορεία τοῦ καθενὸς πρὸς τὸν Θεό, ἀλλ’ ὑπεδείκνυε τὴν προσωπικὴ σταυροαναστάσιμη πορεία. Καλλιεργοῦσε τὶς ἀρετὲς ἀνδρείας, φρονήσεως καὶ δικαιοσύνης στὰ πνευματικοπαίδια του καὶ τὴν ἐσωτερικὴ
«πολεμικὴ» ἐγρήγορση κατά τῶν παθῶν ὑπενθυμίζοντας συχνὰ τὸ τῆς
Κλίμακος «Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους».
Πνευματικό του παιδὶ κατὰ τὴν ἀγρυπνία στὰ Καλλίσια, ἐνῶ ἵστατο δίπλα στοὺς ψάλτες, εἶδε αἴφνης καὶ γιὰ λίγο στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὸ Τέμπλο νὰ εἰκονίζεται τὸ πρόσωπο τοῦ παπα-Φώτη. Κατὰ τὴν
ἑπόμενη συνάντηση μὲ τὸν Γέροντα του τὸ ἀνέφερε. Καὶ τότε ὁ Γέρων
τοῦ εἶπε μὲ αὐστηρότητα: «Νὰ μὴν κοιτᾶς στὶς εἰκόνες τὰ πρόσωπα»…
Ἀξιόλογες εἶναι καὶ ἄλλες διατυπώσεις του καὶ πνευματικὲς ἐπισημάνσεις, ὅπως: «Ὅποιος ἔχει πρόβλημα καὶ δυσφορεῖ μὲ συνάνθρωπό
του, στὴν πραγματικότητα ἔχει πρόβλημα μὲ τὸν Χριστό»!
Σχετικῶς δὲ μὲ τὸν παρατηρούμενο “κατακλυσμὸ” προφητειῶν ἢ
“προφητικῶν” – ἐσχατολογικῶν διατυπώσεων περὶ πολέμων κ.λ.π., ἐρωτηθεὶς ἀπήντησε «Τὰ δέχεται αὐτὰ ἡ Ἐκκλησία; Τί δέχεται ἡ Ἐκκλησία,
αὐτὰ νὰ δεχόμαστε καὶ μεῖς».
Κατὰ δὲ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του ὑπέμεινε βαρυτάτη ἀσθένεια χωρὶς τὸν παραμικρὸ γογγυσμὸ «ὡς ἐν ἀλλοτρίῳ σώματι πάσχων»
δοξάζων τοιουτοτρόπως τὸν Θεὸν καὶ προτρέπων τὰ πνευματικά του
παιδιὰ νὰ λένε ἀπὸ καρδίας τὸ «δόξα σοι ὁ Θεός»! Τὴν εὐχή του νὰ
ἔχουμε.
Ψυχοσάββατο τῆς Πεντηκοστῆς 2015 		
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Ι. – Θ.
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Ἐδῶ ἔχει καταντήσει ἡ Νομοθεσία μας:

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ” ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ!
ὲ προηγούμενο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ ἀναλύσαμε τὸ δίκαιο ποὺ ἰσχύει
Σ
γιὰ τὴν ἄμβλωση σὲ συνάρτηση μὲ τὰ δικαιώματα τοῦ κυοφορούμενου ἐμβρύου. Ἐκτέθηκε στὸ ἄρθρο ἐκεῖνο, ὅτι κατὰ κανόνα ἡ ἄμβλω-

ση ἀπαγορεύεται καὶ τιμωρεῖται μὲ τὶς ποινὲς ποὺ προβλέπει τὸ ἄρθρο
304 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα. Κατ’ ἐξαίρεση δὲν θεωρεῖται ἄδικη ἡ τεχνητὴ
διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης (ὅπως ὀνομάζεται στὸν Ποινικὸ Κώδικα κατ’
εὐφημισμὸν(!) ἡ ἔκτρωση), ὅταν πραγματοποιεῖται ὑπὸ τὶς προϋποθέσεις
τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 304 καὶ συντρέχει κάποια ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ποὺ προβλέπονται στὴν παράγραφο αὐτή. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ
καλούμενη εὐγονικὴ ἔνδειξη: Ὅταν δηλαδὴ ἔχουν διαπιστωθεῖ μὲ τὰ σύγχρονα μέσα προγεννητικῆς διάγνωσης ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ
ἐμβρύου ποὺ ἐπάγονται τὴ γέννηση παθολογικοῦ νεογνοῦ καὶ ἡ ἐγκυμοσύνη δὲν ἔχει διάρκεια περισσότερη ἀπὸ 24 ἑβδομάδες.
Ὁ προγεννητικὸς ἔλεγχος εἶναι στὶς μέρες μας ἰδιαίτερα διαδεδομένος. Μέσῳ αὐτοῦ μποροῦν νὰ διαγνωστοῦν ὁρισμένες γενετικὲς παθήσεις
ἢ συγγενεῖς ἀνωμαλίες τοῦ ἐμβρύου, ὄχι βέβαια μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια,
ἀλλὰ μὲ ποσοστὸ ἀποτυχίας.
Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἡ γενετικὴ ἀνωμαλία τοῦ ἐμβρύου εἶναι
διαγνώσιμη μὲ τὰ ὑφιστάμενα μέσα προγεννητικοῦ ἐλέγχου, πλὴν ὅμως
ὁ ἰατρὸς παρέλειψε –ἐνῷ ὤφειλε– νὰ χρησιμοποιήσει ἢ χρησιμοποίησε
ἐσφαλμένα τὰ μέσα αὐτά, ἢ δὲν ἐνημέρωσε τοὺς γονεῖς γιὰ τὸ πρόβλημα ὑγείας τοῦ ἐμβρύου. Συνηθισμένο στὴ διεθνῆ νομολογία περιστατικὸ
εἶναι ἡ μὴ διενέργεια τῆς ἐξέτασης τῆς ἀμνιοκέντησης σὲ ἔγκυο ἄνω τῶν
35 ἐτῶν καὶ ἡ γέννηση στὴ συνέχεια παιδιοῦ μὲ τρισωμία 21 (σύνδρομο
Down)
Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει στὰ Δικαστήρια ὅταν ἐκδικάζονται τέτοιες περιπτώσεις εἶναι ἐὰν ὁ ἰατρὸς ἔχει ὑποχρέωση ἀποζημίωσης τῶν
γονέων, ἢ ἐνδεχομένως τοῦ ἴδιου τοῦ τέκνου, ἐπειδὴ παραβίασε τοὺς κανόνες ἐπιμέλειας τοῦ ἐπαγγέλματός του, δὲν διέγνωσε ἐγκαίρως τὴ γενετικὴ
ἀνωμαλία τοῦ ἐμβρύου καὶ δὲν ἐνημέρωσε σχετικά τοὺς γονεῖς.
Θὰ πρέπει ἐξαρχῆς νὰ τονιστεῖ, ὅτι ἡ προβληματικὴ ποὺ ἐδῶ ἐξετάΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ζουμε δὲν ἀφορᾶ στὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες, ὅπου ὁ ἰατρὸς προκαλεῖ ὁ ἴδιος μὲ ἀμελεῖς ἐνέργειες ἢ παραλείψεις του στὸ προγεννητικὸ στάδιο τὴν
ἀσθένεια ἢ ἀναπηρία τοῦ παιδιοῦ. Ἐν προκειμένῳ τὸ πρόβλημα ὑγείας
ὑπάρχει ἐγγενῶς στὸ ἔμβρυο καὶ δὲν θὰ μποροῦσε μὲ καμία ἰατρικὴ πράξη ἢ θεραπεία νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ. Τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως
νὰ ἔχει “ἀποφευχθεῖ” θὰ ἦταν ἡ ἴδια ἡ γέννηση τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ μὲ
ἔκτρωση λόγῳ συνδρομῆς τῆς εὐγονικῆς ἔνδειξης. Μὲ ἄλλα λόγια, αὐτὸ
ποὺ σὲ τέτοιες περιπτώσεις προσάπτεται στὸν ἰατρὸ εἶναι ὅτι, ἐξ αἰτίας τῆς
παράλειψής του σὲ σχέση μὲ τὴ διάγνωση τῆς ἀσθένειας τοῦ κυοφορούμενου ἢ τὴν ἐνημέρωση τῶν γονέων, στέρησε ἀπὸ τὴ μητέρα τὸ δικαίωμά
της νὰ προβεῖ σὲ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης!
Ὅσο καὶ ἂν μᾶς ξενίζει, τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν ἀσκηθεῖ στὴν
Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ πολλὲς ἀγωγὲς μὲ τὴν παραπάνω αἰτιολογία.
Αἴτημα τέτοιων ἀγωγῶν εἶναι ἡ ἐπιδίκαση ἀποζημίωσης σὲ βάρος τοῦ ἰατροῦ, εἴτε γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ διατροφὴ καὶ ἡ ἐν
γένει φροντίδα τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ (περιουσιακὴ ζημία), εἴτε γιὰ τὴν
ἀποκατάσταση τῆς ἠθικῆς βλάβης, δηλαδὴ τοῦ ψυχικοῦ πόνου ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴ γέννηση ἑνός μὴ ὑγιοῦς παιδιοῦ. Ὅταν τὴν ἀγωγὴ ἀσκεῖ
τὸ ἴδιο τὸ ἄρρωστο παιδὶ χρησιμοποιεῖται διεθνῶς ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς ὅρος
«wrongful life» (=παράνομη ζωή), ἐνῷ ὅταν τὴν ἀγωγὴ ἀσκοῦν οἱ γονεῖς,
ὁ ὅρος «wrongful birth» (=παράνομη γέννηση). Στὴν Ἑλλάδα χρησιμοποιεῖται συνήθως σὲ κάθε περίπτωση ὁ ὅρος «wrongful life», ποὺ ἀποδίδεται
στὰ Ἑλληνικὰ ὡς «ζωὴ ἀπὸ σφᾶλμα»!
Οἱ ἀγωγὲς ἀποζημίωσης γιὰ περιουσιακὴ ζημία ἢ ἠθικὴ βλάβη ποὺ
ἀσκοῦνται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἄρρωστο παιδὶ (ἀκριβέστερα, ἀπὸ τοὺς γονεῖς ὡς
νόμιμους ἀντιπροσώπους τοῦ παιδιοῦ) ἀπορρίπτονται στὴν πλειοψηφία
τους ἀπὸ τὰ ἀλλοδαπὰ δικαστήρια, μὲ τὸ ἑξῆς κατὰ βάση σκεπτικό: Ὅταν
τὸ ἄτομο ποὺ πάσχει ζητᾶ ἀποκατάσταση κάθε ζημίας του ποὺ προῆλθε
ἀπὸ ἰατρικὲς πράξεις ἢ παραλείψεις, οἱ ὁποῖες στέρησαν ἀπὸ τὴν μητέρα
του τὸ δικαίωμά της νὰ διακόψει τὴν ἐγκυμοσύνη της, στὴν οὐσία ἐπικαλεῖται ὡς ζημία τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη! Ὅμως ἡ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου,
ἔστω καὶ βαριὰ ἀσθενοῦς, δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὸ Δίκαιο
ὡς ζημία.
Ἐπιπλέον, δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖ στὸ πάσχον παιδὶ τὸ δικαίωμα νὰ προτιμήσει τὴν ἀνυπαρξία του ἔναντι τῆς ζωῆς – ἔστω καὶ μίας
ζωῆς μὲ ἀσθένεια, σωματικὸ καὶ ψυχικὸ πόνο καὶ ταλαιπωρία. Ἡ ἀναγνώριση ἑνὸς τέτοιου δικαιώματος ἀντίκειται στὴν Ἀξία τοῦ ἀνθρώπου (βλ. τὸ
Ἄρθρο 2 πάρ. 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος: «Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς
Πολιτείας»), ἀλλὰ καὶ στὴ συνταγματικὴ ἀναγνώριση ὑποχρέωσης τοῦ
κράτους νὰ προστατεύει ἰδιαίτερα τὰ ἀσθενῆ ἄτομα. Στὸ Σύνταγμά μας
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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προβλέπεται ἡ κρατικὴ αὐτὴ ὑποχρέωση στὸ ἄρθρο 21 παράγραφος 2,
ὅπου ὁρίζεται μεταξὺ ἄλλων, ὅτι «…ὅσοι πάσχουν ἀπὸ ἀνίατη σωματικὴ
ἢ πνευματικὴ νόσο ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ τὸ Κράτος».
Ἀντίθετα, οἱ ἀγωγὲς τῶν γονέων σὲ περιπτώσεις «wrongful birth» γίνονται κατὰ κανόνα δεκτὲς στὴ Γαλλία, τὴ Γερμανία, τὴν Ἀγγλία καὶ στὶς
περισσότερες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, χωρὶς ὡστόσο νὰ λείπει ὁ ἀντίλογος. Κατὰ κανόνα, τὸ δικαίωμα τῆς ἐγκύου γυναίκας νὰ ἐπιλέξει τὴ διακοπὴ τῆς κύησης κρίνεται ὑπέρτερο τῆς Ἀξίας καὶ τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καταλήγουμε στὸ ἄτοπο νὰ μπορεῖ ἡ ἔγκυος γυναῖκα
νὰ ἐπιλέξει καὶ νὰ προκαλέσει τὴν ἀνυπαρξία τοῦ παιδιοῦ της, ἐνῷ τὸ ἴδιο
τὸ πάσχον παιδὶ δὲν μπορεῖ νὰ προτιμήσει τὴν ἀνυπαρξία.
Ἡ Ἑλληνικὴ νομολογία –δηλαδὴ οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις– ἐπὶ τοῦ
ζητήματος τὰ τελευταῖα χρόνια συνεχῶς αὐξάνεται καὶ τείνει νὰ μετατρέψει τὴν κοινωνία μας σὲ μία κοινωνία, ὅπου ὅλα πωλοῦνται, ἀγοράζονται
καὶ ἀποζημιώνονται.
Ἡ ἀξίωση τοῦ τέκνου κατὰ τοῦ ἰατροῦ γιὰ ἀποκατάσταση περιουσιακῆς ζημίας καὶ ἠθικῆς βλάβης λόγῳ πλημμελοῦς διενέργειας διαγνωστικῆς ἐξέτασης ἀντιμετωπίστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ Πολυμελὲς
Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν τὸ 2004 καὶ ἀπορρίφθηκε. Στὴν ἀπόφασή του, ὑπ’
ἀριθμὸν 2487, τὸ Δικαστήριο μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει ὅτι «ἡ γέννηση τοῦ
τέκνου καὶ ἡ διατήρησή του στὴ ζωή, μὲ τὴν ἐν λόγῳ ἀνατομικὴ ἀνωμαλία (: ἐπρόκειτο γιὰ φωκομέλεια ἀριστεροῦ ἄνω ἄκρου), ἔχει μεγαλύτερη
ἀξία καὶ ὑπερτερεῖ ὡς ἔννομο ἀγαθὸ ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θὰ συνεπαγόταν ἡ –ἔστω καὶ ἐπιτρεπτή– διακοπὴ τῆς κύησης (δηλαδὴ τὸ θάνατο
τοῦ τέκνου)». Ὁμοίως μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν 2839/2008 ἀπόφασή του τὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονίκης ἔκρινε τὴν ἀξίωση γιὰ ἱκανοποίηση τῆς
ἠθικῆς βλάβης τοῦ παιδιοῦ ὡς μὴ νόμιμη καὶ ἀπορριπτέα.
Οἱ ἀγωγὲς τῶν γονέων κατὰ τοῦ ἰατροῦ σὲ περιπτώσεις «ζωῆς ἀπὸ
σφᾶλμα» τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονται δεκτές, βασιζόμενες στὶς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα γιὰ τὴν προσβολὴ τῆς προσωπικότητας. Εἰδικότερα τὰ ἄρθρα 57 καὶ 59 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα προβλέπουν, ὅτι ὅποιος
προσβάλλεται παράνομα στὴν προσωπικότητά του, ἐφόσον ἡ προσβολὴ
εἶναι ὑπαίτια, μπορεῖ νὰ ἀξιώσει ἱκανοποίηση τῆς ἠθικῆς του βλάβης, δηλαδὴ τοῦ ψυχικοῦ πόνου ποὺ ὑφίσταται ἀπὸ τὴν προσβολή.
Ἀπόφαση σταθμὸς ἐπὶ τοῦ θέματος θεωρεῖται ἡ ἀπόφαση 544/2007
τοῦ Ἐφετείου Λαρίσης. Δέχτηκε ὅτι ἡ ἐπιλογὴ ἢ μὴ τῆς μητρότητας στὶς
περιπτώσεις ὅπου ὁ νόμος ἐπιτρέπει μία τέτοια ὑπὸ προϋποθέσεις ἐπιλογὴ
συνιστᾶ προέκταση τοῦ δικαιώματος τῆς προσωπικότητας καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 5 παράγραφος 1 τοῦ Συντάγματος.
Ἀναγνώρισε βέβαια τὸ Δικαστήριο, ὅτι τὸ ἔμβρυο εἶναι φορέας τῆς
προστατευόμενης ἀπὸ τὰ ἄρθρα 2 παράγραφος 1 καὶ 5 παράγραφος 2
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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τοῦ Συντάγματος Ἀξίας τοῦ Ἀνθρώπου. Ἡ προστασία του ὅμως δὲν εἶναι
ἀπόλυτη, ὥστε νὰ ἔχει προτεραιότητα ἔναντι κάθε ἄλλου ἔννομου ἀγαθοῦ, ἀλλὰ αἵρεται στὶς περιπτώσεις ὅπου ἐπιτρέπεται ἡ ἄμβλωση κατὰ τὸ
ἄρθρο 304 παράγραφος 4, ὁπότε ὑπερισχύει τὸ δικαίωμα τῆς προσωπικότητας τῆς μητέρας. Ἑπομένως –εἶπε τὸ Ἐφετεῖο– ἂν ἡ ἔγκυος παρακωλυθεῖ
στὴν ἀπόλαυση (!) τῆς νόμιμης αὐτῆς ἐπιλογῆς (δηλαδὴ τῆς ἄμβλωσης),
προσβάλλεται παράνομα στὴν προσωπικότητά της καὶ ἂν ἡ προσβολὴ
εἶναι ὑπαίτια, δικαιοῦται νὰ ἀξιώσει ἱκανοποίηση τῆς ἠθικῆς της βλάβης.
Ἡ ἴδια ἀξίωση ἀναγνωρίστηκε καὶ στὸ σύζυγο τῆς γυναίκας.
Τελικὰ τὸ Ἐφετεῖο ἀπέρριψε τὴν ἀγωγὴ τῶν γονέων, καθὼς ἔκρινε,
ὅτι ἡ φωκομέλεια τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ ἀπὸ τὴν ὁποία ἔπασχε τὸ παιδὶ
ἀντιμετωπίζεται ἰατρικὰ καὶ δὲ δικαιολογεῖ ἄμβλωση. Ἄνοιξε ὅμως «τὸν
Ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου», καθὼς στὸ σκεπτικό της στηρίχθηκαν ἀρκετὲς μεταγενέστερες δικαστικὲς ἀποφάσεις ποὺ δέχτηκαν ἀντίστοιχες ἀγωγές.
Ἡ ἀπόφαση 4591/2009 τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Πειραιῶς δικαίωσε γιὰ πρώτη φορὰ τοὺς γονεῖς παιδιοῦ ποὺ ἔπασχε ἀπὸ κυστικὴ
ἴνωση (ἀνίατη καὶ θανατηφόρο ἀσθένεια τῶν βλεννογόνων ἀδένων τοῦ
σώματος), ἐπιδικάζοντας σὲ καθέναν ἀπὸ αὐτοὺς χρηματικὴ ἱκανοποίηση
ὕψους 350.000 εὐρὼ ὡς χρηματικὴ ἱκανοποίηση ἠθικῆς βλάβης λόγω παράνομης καὶ ὑπαίτιας προσβολῆς τῆς προσωπικότητας.
Στὴ συνέχεια, τὸ Ἐφετεῖο Πειραιᾶ μὲ τὴν ἀπόφασή του 22/2011 δέχτηκε παράνομη καὶ ὑπαίτια προσβολὴ τῆς προσωπικότητας τῶν γονέων
λόγω «στέρησης τοῦ δικαιώματός τους διακοπῆς τῆς κυήσεως χάριν τοῦ
δικαιολογημένου συμφέροντός τους ἀποτροπῆς τῆς γεννήσεως πάσχοντος ἀπὸ κυστικὴ ἴνωση τέκνου, στὰ πλαίσια τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τοῦ
οἰκογενειακοῦ τους βίου». Μείωσε ὅμως τὸ ποσὸ τῆς χρηματικῆς ἱκανοποίησης στὰ 250.000 εὐρὼ γιὰ κάθε γονέα. Ὁ Ἄρειος Πάγος μὲ τὴν ἀπόφαση
10/2013 συμφώνησε μὲ τὸ Ἐφετεῖο καὶ ἀπέρριψε τὴν αἴτηση ἀναίρεσης τῶν
ἰατρῶν.
Τὸ ἴδιο ὡς ἄνω Ἐφετεῖο μὲ τὴν ἀπόφασή του 242/2012 δικαίωσε γιὰ
δεύτερη φορὰ γονεῖς παιδιοῦ μὲ κυστικὴ ἴνωση, ἐπιδικάζοντας σὲ καθένα
τὸ ποσὸ τῶν 230.000 εὐρὼ
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Χανίων 226/2009 ἐπιδίκασε χρηματικὴ ἱκανοποίηση 400.000 εὐρὼ σὲ καθέναν ἀπὸ τοὺς γονεῖς
τέκνου μὲ συγγενῆ ἀνωμαλία.
Γιὰ νὰ μὴν καταχραστῶ τὸν χῶρο τοῦ περιοδικοῦ δὲ θὰ ἀναλύσω
διεξοδικὰ τὶς ἀποφάσεις αὐτές. Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὅμως νὰ κάνω ὁρισμένες
παρατηρήσεις.
Κατὰ πρῶτον, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι στὶς περιπτώσεις ὅπου
τὸ πρόβλημα ὑγείας τοῦ παιδιοῦ προκαλεῖται ἀπὸ πράξη ἢ παράλειψη
τοῦ ἰατροῦ μόνο τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ δικαιοῦται σύμφωνα μὲ τὸ Νόμο ἀποΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κατάσταση τῆς ἠθικῆς βλάβης ποὺ ὑφίσταται λόγω τῆς ἀσθένειάς του.
Ἡ ἠθικὴ βλάβη τῶν γονέων δὲν ἀποκαθίσταται, καθὼς δὲν εἶναι οἱ ἄμεσα παθόντες-πάσχοντες. Ἀντίστοιχα, στὶς περιπτώσεις «wrongful life», ἡ
ἠθικὴ βλάβη ποὺ ὑφίστανται γονεῖς καὶ παιδὶ δὲν ἀποκαθίσταται, διότι,
ὅπως ὀρθὰ δέχονται τὰ δικαστήρια ἡ ἀσθένεια δὲν ὀφείλεται σὲ σφᾶλμα
τοῦ ἰατροῦ καὶ οἱ γονεῖς δὲν εἶναι ἄμεσα παθόντες.
Προφανῶς τὰ δικαστήρια δέχονται ἀποκατάσταση τῆς ἠθικῆς βλάβης ποὺ προξενεῖ στοὺς γονεῖς ἡ στέρηση τῆς ἐπιλογῆς διακοπῆς τῆς κύησης τρόπον τινὰ ὡς ὑποκατάστατο, ἐπειδὴ θεωροῦν ἄδικο νὰ μὴν ἀποκαθίσταται καθόλου τὸ ψυχικὸ ἄλγος ποὺ ὀφείλεται στὴν ἀρρώστια. Ὅμως ἡ
προστασία τῶν ἀτόμων μὲ ἀσθένεια ἢ ἀναπηρία εἶναι ζήτημα κοινωνικῆς
ἀλληλεγγύης καὶ κρατικὴ ὑποχρέωση καὶ ὄχι ζήτημα ἀντισυστηματικῆς
θεμελίωσης εὐθύνης τοῦ ἰατροῦ ποὺ ἔφερε στὸν κόσμο μία ὕπαρξη, χωρὶς
νὰ τῆς προκαλέσει πρόβλημα ὑγείας.
Κατὰ δεύτερον, ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Συντάγματος, τὴν
ὁποία ἐπικαλοῦνται τὰ δικαστήρια, ἔχει ὡς ἑξῆς: « Καθένας ἔχει δικαίωμα
νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του καὶ νὰ συμμετέχει στὴν
κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας, ἐφόσον δὲν προβάλλει
τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων καὶ δὲν παραβιάζει τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ
ἤθη». Ἀκόμα κι ἂν δεχτοῦμε, ὅτι ἡ ἐπιλογὴ διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης
συνιστᾶ ἔκφραση τοῦ δικαιώματος τῆς προσωπικότητας, θὰ πρέπει νὰ
ἔχουμε κατὰ νοῦ, ὅτι τὸ δικαίωμα αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπεριόριστο. Σύμφωνα
μὲ τὴν παραπάνω διάταξη, τὸ δικαίωμα τῆς προσωπικότητος ἔχει
ὅριο τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων, τὸ Σύνταγμα καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη,
δηλαδὴ τὶς κρατοῦσες ἀντιλήψεις κοινωνικῆς ἠθικῆς.
Ἔστω ὅτι δεχόμαστε τὴν θεώρηση τῶν δικαστηρίων, πὼς ἡ Ἀξία καὶ
ἡ ζωὴ τοῦ ἐμβρύου δὲν προστατεύονται ἀπόλυτα. Ὡστόσο, ὅταν οἱ γονεῖς
ἀσκοῦν ἀγωγὴ γιὰ «ζωὴ ἀπὸ σφᾶλμα» τὸ παιδὶ ἔχει ἤδη γεννηθεῖ. Ἀφοῦ
ὑπάρχει ἔρεισμα στὴν παραπάνω συνταγματικὴ διάταξη, γιατί τὰ δικαστήρια δὲν δέχονται, ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴν
προσωπικότητα τῶν γονέων;
Τέλος, σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω διάταξη, τὸ δικαίωμα τῆς προσωπικότητας περιορίζεται ἀπὸ τὰ χρηστὰ ἤθη. Δὲν εἶναι ἀντίθετο στὰ
χρηστὰ ἤθη τὸ νὰ ἀπαρνιοῦνται οἱ γονεῖς τὸ ἄρρωστο παιδί τους καὶ νὰ
ζητοῦν ὑπέρογκα χρηματικὰ ποσὰ ὡς ἀποζημίωση, ἐπειδὴ στερήθηκαν
τοῦ ...δικαιώματος(!) νὰ ἐμποδίσουν τὸν ἐρχομό του στὴ ζωή; Πῶς λοιπὸν
γίνονται δεκτὲς τέτοιες ἀγωγές, ἀντὶ νὰ προκαλοῦν ἀποτροπιασμό;
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Ἀγγελικὴ Ζώη
Νομικὸς

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1815
Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ μάχη τοῦ Βατερλώ
τὶς 18 Ἰουνίου κλείνουν ἀκριβῶς διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν περίφημη
μάχη ποὺ ἔχει μείνει στὴν Ἱστορία σὰν συνώνυμο τῆς ἧττας, τὴ μάχη
τοῦ Βατερλώ.
Γιὰ αὐτὴ τὴ μάχη ἔχουν γραφτεῖ πάρα πολλὰ καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ
γράφονται, γιατί ὁ συνδυασμὸς προσεκτικῆς καὶ μελετημένης στρατηγικῆς καὶ ἀπρόβλεπτων παραγόντων, συνθέτουν μιὰ πραγματικὴ χορογραφία, μιὰ παράσταση μὲ μεθοδικὲς κινήσεις, ἄλλες προμελετημένες καὶ
ἄλλες ὄχι, ὅλες ὅμως δεμένες μεταξύ τους μὲ τὴν
ἀδυσώπητη ἁρμονία τοῦ
θανάτου. Γιατί ὁ Θάνατος
ἦταν σίγουρα ὁ μεγάλος
κερδισμένος τῆς μέρας.
Τὸ στρατόπεδο τοῦ Ναπολέοντα, μὲ τοὺς 73000
Γάλλους στρατιῶτες, εἶχε
ἀπώλειες 41000 ἄνδρες. Ὁ
ἀντίπαλός του, ὁ Arthur
Wellesley, ὁ γνωστὸς Δούκας τοῦ Wellington, ἀπὸ
τοὺς 68000 στρατιῶτες,
εἶχε 24000 ἀπώλειες, ἐνῶ, ὁ
σύμμαχός του, ὁ Πρῶσσος
στρατηγὸς Blücher, ἀπὸ
τοὺς 30000 στρατιῶτες
του, εἶχε ἀπώλειες 7000.
Δηλαδή, συνολικά, 72000
ψυχὲς χαμένες μέσα σὲ
μιὰ μέρα!
Ἐμεῖς, στὸν περιορισμένο χῶρο ποὺ διαθέτουμε, δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιχειρήσουμε ἄλλη μιὰ ἀνάλυση τῆς περίφημης
μάχης ποὺ ἀποφάσισε τὴν τροπὴ τῆς ἱστορίας τῆς Εὐρώπης. Αὐτὸ ποὺ θέλουμε, εἶναι νὰ σταθοῦμε σὲ κάποια γεγονότα, ποὺ οἱ ἱστορικοί, στὴν πλειοψηφία τους, δὲν τὰ θεωροῦν οὐσιώδη στὴν «ἐπιστημονικὴ» κατανόηση τῶν
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ἐξελίξεων. Κι ὅμως, εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς θυμίζουν ὅτι ἡ Ἱστορία, δὲν εἶναι
τίποτε ἄλλο, παρὰ καταγραφὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Καὶ ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ
ἦταν καὶ εἶναι ἕνα πολύπλευρο σύμπλεγμα τόσο προσωπικῶν ἐπιλογῶν, ὅσο
καὶ καταστάσεων πέρα ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἐγκλωβισμένου στὴ φυλακὴ τοῦ
χώρου καὶ τοῦ χρόνου ἀνθρωπίνου γένους.
Τὸ πρῶτο ποὺ θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε εἶναι ὅτι ὁ Ναπολέων –ποὺ
ἦταν συνηθισμένος νὰ μάχεται ἐνάντια σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ εἶχε, στὶς 16
τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, νικήσει τοὺς Πρώσους τοῦ στρατάρχη Blücher– ἐκεῖνο
τὸ πρωϊνό τῆς 18ης Ἰουνίου, παρὰ τὴν κλονισμένη ὑγεία του, ἦταν χαρούμενος καὶ γελαστὸς καὶ ἀστειευόταν μὲ τοὺς ἀξιωματικούς του, ἀντίθετα μὲ
τὸ πρωϊνὸ τῆς 2ης Δεκεμβρίου, τῆς μέρας τοῦ θριάμβου του στὸ Ἄουστερλιτς –τὴ μέρα ποὺ νίκησε τὸν Ρωσο-Αὐστριακὸ στρατὸ σὲ αὐτὴ τὴν πόλη
τῆς Τσεχοσλοβακίας– ποὺ ἦταν μουτρωμένος καὶ κακόκεφος. Πρὶν ἀπὸ τὸ
Βατερλώ του, ὅμως, ἦταν πολὺ εὐδιάθετος. Τὴν ὥρα ποὺ ἔπαιρνε πρωϊνό,
ὅταν ἕνας στρατηγὸς τοῦ ἐπεσήμανε τὴν ἀνάγκη νὰ στείλουν ἐπιστολὴ στὴν
ἐφεδρεία τοῦ Γαλλικοῦ στρατοῦ ποὺ βρισκόταν πιὸ μακριά, μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν στρατηγὸ Γκρουσύ, καὶ νὰ τὸν καλέσουν νὰ ἑνωθεῖ μαζί τους, ὁ Ναπολέων τὸν εἰρωνεύτηκε. «Ἐπειδὴ ἔχετε ἡττηθεῖ ἀπὸ τὸν Wellington, νομίζετε ὅτι εἶναι καλὸς στρατηγός,» εἶπε. «Λοιπόν, ἐγὼ σᾶς λέω ὅτι εἶναι κακὸς
στρατηγὸς καὶ οἱ στρατιῶτες του κακοὶ στρατιῶτες, κι ὅλη αὐτὴ ἡ ὑπόθεση
εἶναι τίποτα, σὰν νὰ παίρνουμε πρωϊνό.»
Δὲν ξέρω ἂν ὁ Wellington ἦταν κακὸς στρατηγός, κατὰ γενικὴ ὁμολογία πάντως ἦταν ἕνας πολὺ κουτὸς καὶ κοντόφθαλμος ἄνθρωπος καὶ δὲν
ἀγαποῦσε καθόλου τοὺς στρατιῶτες του, ποὺ τοὺς ὀνόμαζε “scum of the
earth”, δηλαδή, βρωμιὰ τῆς γῆς. Ὡστόσο, ἦταν αὐτὸς ποὺ στάθηκε ἀπέναντι στὴ στρατιωτικὴ ἰδιοφυΐα τοῦ Ναπολέοντα, ὁ ὁποῖος ἀγαποῦσε τοὺς
στρατιῶτες του σὰν νὰ ἦταν παιδιά του, καὶ τὸν νίκησε!
Τὴν προηγούμενη νύχτα, τῆς 17ης πρὸς 18η Ἰουνίου, ἡ θύελλα μάνιαζε χωρὶς σταματημό. Ὁ Ναπολέων ὅμως, ἀψηφῶντας τὴν πυκνὴ βροχή, ἔμεινε μέχρι ἀργὰ στὸ ὕπαιθρο, ἐπιθεωρῶντας τὸ στρατόπεδό του καὶ
παρατηρῶντας, μαζὶ μὲ τὸν στρατηγὸ Μπερτράν, τὶς φωτιὲς στὸ ἐχθρικὸ
στρατόπεδο. Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες αὐτοπτῶν μαρτύρων, κάποια στιγμὴ
στάθηκε παράμερα, μόνος, ἀκίνητος πάνω στὸ ἄλογό του, μὲ τὸ πρόσωπο
στραμμένο πρὸς τὸν οὐρανὸ ποὺ αὐλακωνόταν ἀπὸ ἀστραπές, πατῶντας
στὴ γῆ ποὺ τρανταζόταν ἀπὸ τὶς βροντές, στάθηκε ἔτσι γιὰ λίγο, μιλῶντας
μὲ τὴν καταιγίδα. Καὶ ἡ συνοδεία του τὸν ἄκουσε νὰ λέει: «εἴμαστε σύμφωνοι!»
Τί συμφωνία νὰ ἔκανε, ἄραγε, αὐτὸς ὁ παράξενος ἄνθρωπος, ἐκείνη
τὴ νύχτα καὶ μὲ ποιόν; Πίστευε ὅτι ἀκόμα καὶ ἡ καταιγίδα, θὰ τὸν ὑπάκουε;
Ἂν ναί, πίστευε λάθος, γιατί ἡ θύελλα δὲν ὑποχώρησε ὅλο τὸ βράδυ, μέχρι
τὴν ἑπομένη τὸ πρωΐ, μετατρέποντας τὸ πεδίο τῆς μάχης σὲ λασπότοπο, μὲ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 154-155

291

ἀποτέλεσμα νὰ δυσκολεύονται νὰ μετακινηθοῦν τὰ κανόνια του. Κι ὁ Ναπολέων πάντα –σὰν ἀξιωματικός τοῦ πυροβολικοῦ ποὺ ἦταν– στηριζόταν
στὰ κανόνια του, ἰδίως στὸ Βατερλώ, ποὺ εἶχε καὶ ὑπεροπλία, ἀντιπαρατάσσοντας 250 κανόνια, στὰ μόλις 150 τοῦ Wellington.
Ἐκείνη τὴ μέρα, ὅμως, ὁ Γαλλικὸς στρατὸς εἶχε παραταχθεῖ στὸν λασπωμένο κάμπο, ἐνῶ ὁ ἀντίπαλος Ἀγγλικὸς εἶχε ὀχυρωθεῖ στὸ ὀροπέδιο τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη. Μέχρι νὰ στεγνώσει τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ μετακινηθοῦν τὰ κανόνια καὶ νὰ ἀρχίσει ἡ μάχη, ἡ ὥρα πῆγε 11.30 καὶ ὡστόσο
ὁ Πρῶσος Blücher μὲ τοὺς 30000 στρατιῶτες του, ἦρθε νὰ προστεθεῖ στοὺς
68000 τοῦ Wellington. Ὁ Γκρουσὺ ὅμως μὲ τὴ Γαλλικὴ ἐφεδρεία, δὲν ἔφταΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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σε ποτέ, ὅπως δὲν ἔφτασε καὶ ὁ ἀνεφοδιασμὸς τοῦ Γαλλικοῦ στρατοῦ καί,
τὸ πρωῒ τῆς μάχης βρῆκε τοὺς στρατιῶτες τοῦ Ναπολέοντα ἄυπνους, μουσκεμένους καὶ νηστικούς…
Τὸ σχέδιο τοῦ Ναπολέοντα, ἦταν τὸ καλύτερο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ
γίνει, ὅπως παραδέχονται καὶ ἔχουν γράψει ὅλοι οἱ εἰδικοί. Μὲ δυὸ λόγια,
ὁ σκοπός του ἦταν νὰ σφυροκοπήσει τὸ κέντρο τοῦ ἀντίπαλου στρατοῦ, νὰ
χωρίσει τοὺς δυὸ συμμάχους καὶ μετὰ νὰ ἐξαπολύσει μιὰ γενικευμένη, νικηφόρα ἐπίθεση μὲ τὸ ἐπίλεκτο ἱππικό του καὶ νὰ καταλάβει τὸ βουνὸ τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη.
Καί, γύρω στὶς 4.00 τὸ ἀπόγευμα, ἡ νίκη ἔμοιαζε βέβαιη γιὰ τοὺς Γάλλους, παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς βαρειὲς ἀπώλειες. Ὁ Wellington σάλπισε
ὑποχώρηση καὶ ὁ Ναπολέων ἔστειλε ἀγγελιαφόρο στὸ Παρίσι ἀναγγέλλοντας τὴ νίκη! Ἔμενε μόνο νὰ δοθεῖ ἡ διαταγὴ γιὰ τὴν τελικὴ ἐπίθεση τοῦ
θωρακισμένου Ἱππικοῦ καὶ ὁ θρίαμβος ἦταν ἐξασφαλισμένος.
Προτοῦ δώσει τὴ διαταγή, ὁ Ναπολέων ἐπιθεωροῦσε γιὰ πολλὴ ὥρα
μὲ τὰ κυάλια του τὴν πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ ποὺ θὰ σκαρφάλωνε τὸ Ἱππικό
του, παρατηρῶντας τοὺς δρόμους, τὰ ὁδοφράγματα τῶν Ἄγγλων καὶ τὰ σημεῖα ποὺ φύλαγαν οἱ Ὁλλανδοί. Κανένα ἐμπόδιο δὲν ἦταν ὁρατό, ἀλλὰ τὸν
προβλημάτιζε ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ δρόμου, ὅπου ξεχώριζε ἕνα
φρεσκοβαμμένο ἄσπρο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Καί, γιὰ νὰ εἶναι
βέβαιος, ρώτησε τὸν ντόπιο ὁδηγὸ του ἂν ὑπῆρχε ἐκεῖ κάποιο ἐμπόδιο ποὺ
θὰ μποροῦσε νὰ ἀνακόψει τὴν ἐπέλαση τοῦ Ἱππικοῦ. Ὁ ὁδηγὸς ἀπάντησε
ὄχι. Κι αὐτὸ τὸ ὄχι –κανεὶς δὲν ξέρει ἂν ἦταν ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀπὸ προδοσία–
γκρέμισε ἕνα γίγαντα καὶ καθώρισε τὸ σύγχρονο πρόσωπο τῆς Εὐρώπης.
Τὸ ἐπίλεκτο Ἱππικό τοῦ Ναπολέοντα, μὲ κύρια ἴλη τοὺς θωρακοφόρους τοῦ Milhaud, οἱ καβαλλάρηδες μὲ τὶς περικεφαλαῖες καὶ τοὺς σιδερένιους θώρακες, ὁπλισμένοι μὲ μακριὲς σπάθες καὶ πιστόλια σὲ δερμάτινη
θήκη στὴ σέλλα τους, ἦταν ἕνα θέαμα ποὺ τρομοκρατοῦσε ἀκόμα καὶ τοὺς
πιὸ γενναίους ἐχθρούς. Τρεῖς χιλιάδες πεντακόσιοι καβαλλάρηδες, μὲ τὶς
σάλπιγγες νὰ ἠχοῦν, τὶς σημαῖες νὰ κυματίζουν, μὲ τὰ φοβερὰ σπαθιὰ ὑψωμένα στὸν ἀέρα, ὥρμησαν σὰν ἕνας ἄνθρωπος, ἀλαλάζοντας, ἀψηφῶντας
τὸ ἐχθρικὸ πυροβολικὸ ποὺ τοὺς σφυροκοποῦσε, νὰ ἀνεβαίνουν τὸν λασπωμένο ἀνήφορο τοῦ βουνοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴ νίκη
στὸν αὐτοκράτορά τους. Χωρισμένοι σὲ δυὸ φάλαγγες, ὥρμησαν στὴ μάχη,
ἕνα σιδερένιο τεῖχος, ἄτρωτοι, ἄφοβοι, τραντάζοντας τὴ γῆ κάτω ἀπὸ τὶς
ὁπλὲς τῶν ἀλόγων τους. Εἴκοσι ἕξη ἵλες Ἱππικοῦ ἀνέβαιναν τὸ βουνό, εἴκοσι
ἕξη τάγματα τοὺς περίμεναν, κρυμμένοι, ἀμίλητοι στὴν κορυφή, χωρὶς νὰ
τοὺς βλέπουν, ἀκούγοντας μόνο τὸν μακρινὸ σεισμὸ νὰ πλησιάζει, ἀκούγοντας τὴν κλαγγὴ ἀπὸ τοὺς σιδερένιους θώρακες καὶ τὰ σπαθιά, ἀκούγοντας
τὴ φοβερὴ πολεμικὴ κραυγὴ ἀπὸ χιλιάδες στόματα: «ζήτω ὁ αὐτοκράτορας!»
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Ὅταν ὅμως αὐτοὶ οἱ κένταυροι πάτησαν τὸ ὀροπέδιο, ἡ ἀνησυχία τοῦ
στρατηλάτη τους ἐπαληθεύτηκε. Ἐκεῖ πού, ἀπὸ μακριά, ξεχώριζε τὸ λευκὸ
ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἁπλώθηκε ξαφνικὰ μπροστά τους ἕνας βυθισμένος ἐπαρχιακὸς δρόμος, σὰν τεράστια τάφρος ποὺ περίμενε νὰ τοὺς
καταπιεῖ. Αὐτὸς ὁ δρόμος, ἀόρατος ἀπὸ τοὺς πρόποδες τοῦ βουνοῦ, ἦταν
γνωστὸς στοὺς ντόπιους γιὰ τὶς κατολισθήσεις του μετὰ ἀπὸ κάθε βροχή,
ἔτσι ὅπως ἦταν χαραγμένος, κόβοντας τὸ βουνό. Πολλὰ ἀτυχήματα εἶχαν
συμβεῖ ἐκεῖ καὶ μάλιστα εἶχαν σκοτωθεῖ καὶ ἄνθρωποι. Τὸ Γαλλικὸ Ἱππικὸ
δὲν τὸν εἶδε ὅμως, παρὰ μόνο ὅταν ἦταν πολὺ ἀργά, ὅταν τὰ πρῶτα ἄλογα γλίστρησαν στὴ λασπωμένη πλαγιὰ καὶ γκρεμίστηκαν στὸ βάθος του.
Ὅταν ἡ ὁρμὴ καὶ ἡ μέθη τῆς μάχης ὁδηγοῦσε τοὺς πίσω νὰ σπρώχνουν
τοὺς ἐμπρὸς καί, ἕνας-ἕνας, οἱ περήφανοι καβαλλάρηδες κάλπαζαν στὸ
χαμό τους, μέχρι ποὺ ἡ τάφρος γέμισε ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ ἄλογα ἀνάκατα.
Σύμφωνα μὲ μιὰ τοπικὴ ἐκτίμηση, αὐτὸς ὁ δρόμος ἔγινε ὁ τάφος γιὰ χίλιους πεντακόσιους ἀνθρώπους καὶ δύο χιλιάδες ἄλογα.
Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅμως, ἔγινε ὁ τάφος τῶν ὀνείρων ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ
ξεκίνησε ἀπὸ τὸ τίποτα, αἱματοκύλησε τὴν Εὐρώπη, πίστεψε πὼς ἔγινε θεὸς
καί, τελικά, κατέληξε νὰ γίνει μιὰ τραγικὴ φιγούρα πού, ὅταν ἔπεσε ἡ νύχτα,
βρέθηκε νὰ τριγυρίζει στὸ πεδίο τῆς μάχης, παραμιλῶντας καὶ θρηνῶντας
τοὺς νεκρούς του…
γιὰ σχόλια: ninetta1.blogspot.com 		

Νινέττα Βολουδάκη

ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΓΟΝΕΙΣ,
ΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ὰ τελευταῖα χρόνια, ὅλοι μας ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε καθημερινῶς νὰ γίνονται σέ ὅλον τὸν κόσμο φοβερὰ καὶ τρομερὰ ἐγκλήματα. Κάθε χρόνο ποὺ περνάει, τὸ αἷμα καὶ ἡ βία αὐξάνονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο ἐνῶ
τὸ πλέον ἀνησυχητικὸ εἶναι πὼς πάρα πολλὲς φορὲς οἱ δράστες εἶναι ἀπὸ
ἔφηβοι ἕως καὶ πολὺ νέοι ἐνήλικες. Ὅταν δείχνουν τὶς φωτογραφίες τους
στὴν τηλεόραση, ἀκοῦς τοὺς γύρω σου νὰ διερωτῶνται «μὰ αὐτὸ τὸ παλικαράκι ἔκανε ἕνα τέτοιο ἔγκλημα;». Καὶ πράγματι, σὲ καμμία περίπτωση
δὲν σοῦ πάει τὸ μυαλὸ ὅτι τὸ πρόσωπο ποὺ βλέπεις σκότωσε, βασάνισε,
βίασε κ.ἄ. Καὶ συνεχῶς ἀναρωτιέται κανεὶς γιατί γίνονται ὅλα αὐτά; Γιατί
ὁ ἄνθρωπος ἔγινε χειρότερος ἀπὸ τὰ ζῶα; Γιατί τόση διαστροφὴ κι ἀνωμαλία στὴν ἐποχή μας;

Τ
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Πρὶν ὀκτὼ περίπου χρόνια, στὸ νησί μου, ποὺ πηγαίνουμε κάθε καλοκαῖρι, εἶχε ἀνοίξει ἕνα βίντεο κλάμπ. Ἕνα πρωὶ ποὺ πῆγα γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα φίλμ, ἦταν μέσα μία μητέρα μὲ τὸ γιό της, ὁ ὁποῖος ἦταν δὲν ἦταν
ἐννέα ἐτῶν. Τὴν ὥρα ποὺ πῆγα στὸν ὑπάλληλο καὶ περίμενα, ἔρχεται δίπλα
μου τὸ ἀγοράκι καὶ ἀφήνει ἐπάνω στὸν πάγκο τὸ ἔργο ποὺ εἶχε διαλέξει
γιὰ νὰ δεῖ. Ἀσυναίσθητα γύρισα καὶ ἔρριξα τὸ βλέμμα μου στὴν ταινία τοῦ
μικροῦ καὶ τότε πραγματικὰ πάγωσα. Βλέπω στὸ ἐξώφυλλο τῆς θήκης νὰ
εἰκονίζεται ἕνα ἀνθρώπινο κεφάλι, πάνω στὸ ὁποῖο εἶχαν καρφώσει καρφιὰ καὶ τὸ αἷμα ἔρεε ἄφθονο, ἐνῶ ταυτόχρονα ἔβλεπες τὸν πόνο στὰ μάτια
τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου ποὺ τὸν βασάνιζαν. Χωρὶς νὰ τὸ σκεφτῶ, γυρίζω,
κοιτάω τὴν μητέρα του καὶ τῆς λέω «Συγνώμη, τὸ παιδί σας θὰ δεῖ αὐτὸ τὸ
ἔργο;» καὶ τότε παίρνω τὴν ἑξῆς ἀπάντηση ποὺ μὲ ἄφησε στὴν κυριολεξία
ἄφωνο. «Ναί, τὸ χαζό, ὀκτὼ φορὲς τὸ ἔχει δεῖ καὶ θέλει νὰ τὸ ξαναδεῖ»!!!
Ἐὰν αὐτὸ τὸ ἐννιάχρονο ἀγοράκι μεγαλώνει βλέποντας συνέχεια βασανιστήρια, μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι θὰ γίνει ἕνας φυσιολογικὸς ἔφηβος;
Μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι θὰ εἶναι γενικῶς ἕνας φυσιολογικὸς ἄνθρωπος;
Μήπως στὰ δεκαπέντε του θὰ ἀρχίσει νὰ αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ κάνει
πράξη αὐτὰ ποὺ εἶδε καὶ τοῦ ἄρεσαν; Μήπως γι’ αὐτὸν ὁ πόνος τοῦ ἄλλου
θὰ τοῦ προκαλεῖ εὐχαρίστηση;
Καί, βεβαίως, ἂς μὴν βιαστοῦμε νὰ κρίνουμε τὴν μάνα, γιὰ τὴν ὁποία
σαφῶς καὶ ὅ,τι καὶ νὰ πεῖ κανεὶς εἶναι λίγο. Ἢ τουλάχιστον πρὶν τὸ κάνουμε
ἂς σκεφτοῦμε πρῶτα, πόσες ὧρες περνοῦν τὰ παιδιὰ μας μπροστά σὲ ἕναν
ὑπολογιστὴ παίζοντας παιχνίδια βίας (πολεμικὰ κ.ἄ.), τῶν ὁποίων τὰ γραφικὰ εἶναι τόσο τέλεια, ποὺ εἶναι σὰν νὰ σκοτώνεις πραγματικὰ ἀνθρώπους; Τί διεργασίες γίνονται στὸν ἐγκέφαλό τους τὴν ὥρα ποὺ σκοτώνουν ἢ μαχαιρώνουν κάποιον καὶ αὐτὸς σφαδάζει; Πῶς θὰ διαχειριστοῦν
καὶ πῶς θὰ ἐκτονώσουν τὴν ψυχικὴ ταραχὴ καὶ τὴν ὑπερβολικὴ ἔνταση
ποὺ δημιουργεῖται μέσα τους ἀπὸ τὴν ἔντονη κι αἱματηρὴ δράση, ἡ ὁποία
γίνεται ἐντονότερη ἀπὸ τὴν βαριὰ ἐπικὴ μουσική, ποὺ ἀκούγεται σὲ ὅλη
τὴ διάρκεια τοῦ παιχνιδιοῦ; Στὴν μεγάλη ὀθόνη τῶν σινεμά, ποὺ εὔκολα
καθηλώνει, τί καταγράφεται μέσα τους ὅταν παρακολουθοῦν τὰ θρίλερ
τῶν τελευταίων ἐτῶν, ποὺ τὴν διαστροφὴ καὶ τὰ εἴδη βασανιστηρίων θὰ
τὰ ζήλευαν οἱ κορυφαῖοι των δημίων ὅλων τῶν λαῶν; (Παρεμπιπτόντως,
ἀναρωτιέμαι τί εἴδους ἄνθρωποι εἶναι οἱ σκηνοθέτες ποὺ ἐπινοοῦν καὶ παρουσιάζουν τέτοια φρίκη!) Νὰ ἀναφερθῶ καὶ σὲ κάτι ἄλλο; Ὅταν τὰ πηγαίνουν οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς, μὲ τοὺς φίλους τους στὰ σινεμὰ γιὰ νὰ δοῦν τὰ
«αἰσθηματικὰ» νεανικὰ ἔργα, τῶν ὁποίων πρωταγωνιστὲς εἶναι τὰ βαμπίρ,
μὲ τί εἰκόνες ἄραγε γεμίζει τὸ μυαλό τους; Πῶς θὰ τὶς ἐπεξεργαστοῦν καὶ
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τί ἐπιθυμίες θὰ τοὺς γεννηθοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἔργα ποὺ δείχνουν «ἀθῶα»
ἐρωτικὰ σκιρτήματα τῶν καλοφτιαγμένων βρυκολάκων (καὶ τοὺς ὁποίους, ὅπως καλὰ γνωρίζουμε εὔκολα ἐρωτεύονται οἱ μικροὶ ἔφηβοι θεατὲς)
οἱ ὁποῖοι τρέφονται ἀχόρταγα μὲ αἷμα; Δὲν ὠθοῦνται νὰ συμπαθήσουν καὶ
νὰ «ἐρωτευθοῦν» τὸ κακό;
Πατῶντας λίγα πλῆκτρα στὸν ὑπολογιστή, μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὸ διαδίκτυο νεαρὰ κορίτσια κι ἀγόρια (φανατικοὺς θαυμαστές των βρυκολάκων), ποὺ ἔβαλαν ἐμφυτεύματα μακριῶν κυνοδόντων καὶ φοροῦν μαύρους
ἢ κίτρινους φακοὺς ἐπαφῆς γιὰ νὰ μοιάσουν στὰ τέρατα ποὺ θαυμάζουν.
Πολλοὶ μάλιστα, βάζουν ὑποδόρια ἐμφυτεύματα στὸ μέτωπο γιὰ νὰ δημιουργήσουν κέρατα ἢ βάζουν ἄλλα μεταλλικὰ ἐξογκώματα κάτω ἀπὸ τὸ
δέρμα σὲ κεφάλι, χέρια, πλάτη καὶ θώρακα, ποὺ θὰ τοὺς κάνουν νὰ μοιάσουν σὲ ἀπόκοσμα πλάσματα τῆς νύχτας. Κάποιοι ἔχουν φτάσει στὸ σημεῖο νὰ κόβουν τὴν γλώσσα τους στὰ δύο, γιὰ νὰ μοιάσουν σὲ διαβολικὲς
μορφές. Καὶ ὅταν τοὺς ρωτοῦσαν γιὰ τὸν πόνο τῶν ἐμφυτευμάτων ἢ τὸ
κόψιμο τῆς γλώσσας, ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι ὁ πόνος τοὺς προκαλεῖ ἡδονή!
Ὅλα αὐτὰ δὲν ἔγιναν σὲ μία νύχτα. Δὲν ξύπνησαν ξαφνικὰ κάποιοι
καὶ εἶπαν ὅτι ὁ πόνος μοῦ ἀρέσει, τὸ αἷμα μοῦ ἀρέσει, θέλω νὰ μοιάσω σὲ
τέρας, νοιώθω ἡδονὴ νὰ πονάει ὁ ἄλλος ἢ γιὰ μένα ἡ ζωὴ τοῦ ἄλλου εἶναι
ἕνα τίποτα! Ὅλα αὐτὰ προσβάλλουν, διαβάλλουν καὶ διαστρέφουν τὴν
ἀνθρώπινη φύση, εἶναι “παρὰ φύσιν”. Καὶ τὸ “παρὰ φύσιν” δὲν ἐμφανίζεται
ξαφνικά, ἔρχεται σιγὰ σιγά. Μὲ μεγάλη τέχνη καὶ μεθοδικότητα ὡραιοποιεῖται, καλλιεργεῖται, διαδίδεται, μεταδίδεται καὶ τέλος ἑδραιώνεται σὰν
καθημερινή, φυσιολογικὴ συνήθεια. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅλοι οἱ φονιάδες
μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Ἀμερικῆς, ἦταν ἐθισμένοι σὲ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια βίας.
Ὅπως καταλαβαίνετε τὸ θέμα εἶναι τεράστιο καὶ χρειάζονται ἄπειρες ὧρες συζητήσεων. Ἕως ὅτου ὅμως, νὰ λυθεῖ ὁριστικῶς (μὲ ποιὸ μαγικὸ τρόπο δὲν ξέρω) καλὸ θὰ ἦταν οἱ γονεῖς νὰ πάρουμε τὰ μέτρα μας.
Θὰ πρέπει νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθῦνες μας, οὕτως ὥστε μεθαύριο νὰ μὴν
βλέπουμε τὰ παιδιά μας καὶ δὲν τὰ ἀναγνωρίζουμε (ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις)!
Πέραν τοῦ αὐτονόητου πὼς ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν διακριτικὰ τὸν ἔλεγχο σὲ κινητὰ καὶ ὑπολογιστές, χωρὶς νὰ φοβοῦνται μὴν
πληγώσουν ἢ κακοκαρδίσουν τὰ παιδιά τους. Πέραν τοῦ ὅτι πρὶν πᾶνε
νὰ δοῦν κάποιο ἔργο στὸ σινεμά, θὰ πρέπει νὰ κάνουν πρῶτα τὸν κόπο
οἱ γονεῖς νὰ δοῦν τί δείχνει αὐτὸ τὸ ἔργο, τί προβάλλει καὶ γιὰ ποιὸ θέμα
μιλάει. Πέραν λοιπὸν τῶν ἐλέγχων ποὺ (πάντα μέσα σὲ λογικὰ πλαίσια καὶ
μὲ ὄμορφο τρόπο) εἶναι ἀπαραίτητοι νὰ γίνονται ἀπὸ ἕναν ὑπεύθυνο γονιὸ
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καθὼς καὶ τῶν συζητήσεων ποὺ πρέπει νὰ γίνονται σὲ μιὰ οἰκογένεια, τὸ
μοναδικὸ στήριγμα γιὰ ἕνα παιδὶ ποὺ θὰ τὸ κρατάει σὲ ἀσφαλῆ μονοπάτια,
εἶναι ὁ Χριστός.
Ἕνας γονιὸς πρέπει ἀπὸ μικρὴ ἡλικία νὰ μιλάει στὰ παιδιά του γιὰ
τὸν Χριστό, νὰ καταλάβουν ποιὸς εἶναι, τί εἶναι, ποιὰ ἡ θυσία Του καὶ ἡ
ἀνάστασή Του. Ἐὰν ἀγαπήσουν τὸν Χριστό, δὲν θὰ ρωτοῦν «γιατί». Δὲν
θὰ ὑπάρχει κάποια ἀπορία τους ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἀπάντηση. Χωρὶς Χριστὸ
τίποτε δὲν ἀπαντιέται. Χωρὶς Χριστὸ ὅλα μένουν σὲ μία ψευτοηθικὴ καὶ
στὸ ἐκνευριστικὸ «ἔτσι πρέπει». Καὶ τὸν ἔφηβο ἡ ἀπάντηση αὐτὴ δὲν τὸν
πείθει. Ἴσα ἴσα ποὺ τὸν ὠθεῖ ἀκόμα πιὸ πολὺ νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ σκέφτεται,
ἀφοῦ τὸ τελευταῖο ἐμπόδιο, ποὺ ἦταν ὁ γονιός, γκρεμίζεται, μὴν ἔχοντας
ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ τὸν πείσει.
Ἕνα παιδὶ ὅμως, ποὺ φιλτράρει τὶς σκέψεις του στὸ φίλτρο τοῦ Χριστοῦ, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ διαπράξει ἐγκλήματα σὰν αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε, διότι δὲν θὰ ἔχει ἀφήσει νὰ καλλιεργηθοῦν μέσα του ὅλες αὐτὲς
οἱ διαστροφικὲς σκέψεις. Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ φερθεῖ βίαια σὲ κάποιον καὶ νὰ νιώσει εὐχαρίστηση, ἀφοῦ δὲν θὰ ἔχει ἐντρυφήσει στὰ διαστροφικὰ θεάματα ποὺ προβάλλονται κατὰ κόρον παντοῦ. Δὲν θὰ κάνει
τίποτε οὔτε στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτὸ (λόγῳ π.χ. τοῦ προσηλυτισμοῦ του
ἀπὸ κάποια αἵρεση), ἀφοῦ θὰ γνωρίζει καλὰ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς ποὺ ζεῖ
καὶ ὑπάρχει στὸν κόσμο. Θὰ ἔχει τὴν τόλμη νὰ πεῖ ὅτι δὲν τοῦ ἀρέσει ἢ δὲν
θέλει νὰ δεῖ κάτι, χωρὶς νὰ νιώθει ὅτι θὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν παρέα του. Ἕναν
ἄνθρωπο μὲ ἀρχὲς τὸν σέβονται ὅλοι. Ἐπίσης, θὰ εἶναι σὲ θέση καὶ κάτι νὰ
δεῖ, νὰ ξέρει καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ λάθος, καὶ νὰ βοηθήσει
ἔτσι καὶ τοὺς φίλους του ὥστε νὰ μὴν εἶναι πρόβατα ποὺ ὁδηγοῦνται στὴ
σφαγὴ χωρὶς σκέψη καὶ κρίση. Ἀκόμα ὅμως, καὶ σὲ κάποιο σφάλμα νὰ πέσει, ἡ πίστη ποὺ θὰ ἔχει μέσα του καὶ ἡ διαρκὴς προσευχὴ τοῦ γονιοῦ θὰ
τὸ ξαναφέρουν στὸν σωστὸ δρόμο.
Τὸ θέμα λοιπὸν τῆς σωστῆς πνευματικῆς ἀνάπτυξης καὶ καθοδήγησης ἑνὸς παιδιοῦ στὸν δρόμο τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω γιὰ ὅλη
τὴν μετέπειτα ζωὴ τὴν δική του ἀλλὰ καὶ τῶν γύρω του. Διότι ἕνα τέτοιο
παιδὶ ὅταν μεγαλώσει δὲν θὰ προκαλέσει πόνο μήτε στοὺς συνανθρώπους
του μήτε καὶ στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. Καὶ αὐτὸ ἐξαρτᾶται σὲ πολὺ μεγάλο
βαθμό, ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς γονεῖς. Ἕνας γέροντας ἔλεγε πὼς ὅταν ὁ γονιὸς πεθάνει θὰ πρέπει ἢ νὰ παρουσιάσει τὰ παιδιά του στὸν Χριστὸ σωσμένα ἢ
τὰ γόνατά του ματωμένα. Ἑπομένως, δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ἁπλᾶ γονεῖς,
ἀλλὰ χριστιανοὶ γονεῖς. Καλὸν ἀγῶνα!
Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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Πῶς νὰ ἀρνηθοῦμε χωρὶς νὰ ποῦμε «ὄχι»
ἄνθρωπος σήμερα ἔχει ἀνάγκη νὰ ἐλπίζει. Δὲν ἔχει τὸ σθένος καὶ τὴ
δύναμη νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ἔχει ἀνάγκη
νὰ ἐλπίζει! Δὲν ἀντέχει οὔτε νὰ ἀκούσει κάτι ἀπαισιόδοξο. Ἀκόμη καὶ οἱ
διατυπώσεις, ὁ τρόπος ποὺ ἐκφέρονται τὰ λόγια, παίζουν πολὺ μεγάλο
ρόλο στὴ διαμόρφωση τῆς ψυχολογικῆς του κατάστασης, κάθε στιγμή. Ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ αἰσιόδοξα μηνύματα καὶ ἀρνεῖται νὰ ἀκούσει τὴ λέξη «δέν».
Τὸ παράδοξο εἶναι πάντως πώς, ἐνῷ ἔχει τόση ἀνάγκη γιὰ ἐλπίδα, ἔχει
ἀπορρίψει ἀπὸ τὴ ζωὴ του τὸ Θεὸ καὶ ἔχει ἐναποθέσει ὅλες του τὶς ἐλπίδες
στὸν ἄνθρωπο! Ἀναζητᾶ τὴν πρόοδο σὲ νέες ἀθεϊστικὲς θεωρίες καὶ δὲν
παραιτεῖται ἀπὸ τὴ μάχη του μὲ τὴν Ἀλήθεια, παρότι βλέπει ὅτι ἡ ζωὴ ποὺ
ἐπέλεξε εἶναι μιὰ πορεία ἀπελπισίας.
Ἂς σταθοῦμε ὅμως λίγο στὶς διατυπώσεις τῶν καθημερινῶν μας λόγων
καὶ στὴν ἐπίπτωση ποὺ ἔχουν αὐτὲς στὴν ψυχικὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου,
στὸν ὁποῖο ἀπευθυνόμαστε.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μιὰ διαφορετικὴ διατύπωση τοῦ ἴδιου πράγματος
μπορεῖ νὰ δημιουργήσει διαφορετικὴ ψυχικὴ κατάσταση στὸν ἄνθρωπο
ποὺ τὴν ἀκούει. Γιὰ παράδειγμα, στὴν ἐρώτηση ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ κατὰ
τὴ Θεία Λειτουργία, στὴ μέση τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου, ἐὰν μπορεῖ νὰ καθίσει
στὸ κάθισμά του, ἡ ἀπάντηση εἶναι «ὄχι». Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ μπορεῖ νὰ
εἰπωθεῖ ἁπλᾶ καὶ σκέτα «ὄχι», ἀλλὰ μπορεῖ καὶ νὰ εἰπωθεῖ: «Τώρα δὲν
καθόμαστε. Θὰ καθίσεις σὲ λίγο». Ὁ ἀντίκτυπος στὸ μικρὸ παιδὶ τῶν δύο
αὐτῶν ἀπαντήσεων, ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας λένε τὸ ἴδιο πρᾶγμα, εἶναι ἐντελῶς
διαφορετικός: μὲ τὸ σκέτο «ὄχι» τὸ παιδάκι ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται μέσα
στὴ δυσκολία του, χωρὶς νὰ ξέρει πότε θὰ βγεῖ ἀπὸ αὐτήν, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ αἰσθάνεται δυσφορία καὶ συχνὰ νὰ ἀντιδρᾶ μὲ γκρίνια. Μὲ τὴ δεύτερη
ἀπάντηση ὅμως, λαμβάνει μὲν τὸ σωστὸ μήνυμα, ἀλλὰ ἔχει μπροστά του
τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἔρθει σὲ λίγο ἡ ὥρα νὰ καθίσει καὶ ἔτσι ἡσυχάζει. Μιὰ
μικρὴ διαφορὰ στὴ διατύπωση, λοιπόν, μπορεῖ νὰ ἔχει ἐντελῶς ἀντίθετα
ἀποτελέσματα. Δὲν ἀρκεῖ, δηλαδή, πολλὲς φορὲς νὰ δώσουμε μιὰ ἀπάντηση.
Πρέπει νὰ δώσουμε τὴ σωστὴ ἀπάντηση, ὥστε νὰ ἔχει καὶ τὰ ἀνάλογα
ἀποτελέσματα στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀπευθυνόμαστε.
Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως ἀποτέλεσμα μιᾶς αἰσιόδοξης καὶ ἐλπιδοφόρας
ἀπάντησης εἶναι τὸ ὅτι ἐκφράζεται μὲ αὐτὴν τὸ ἐνδιαφέρον μας γιὰ τὸν
ἄλλο ἄνθρωπο. Δὲν ἀπαντᾶμε ἁπλῶς στὴν ἐρώτησή του, ἀλλὰ περνᾶμε
ἐμμέσως τὸ μήνυμα ὅτι εἴμαστε κοντά του, ἐνδιαφερόμαστε καὶ κατανοοῦμε
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τὸ πρόβλημά του καὶ προσπαθοῦμε μαζί του νὰ δώσουμε μιὰ λύση.
Δὲν ἀρκεῖ στὸ παιδί, στὸ παράδειγμά μας, ἁπλᾶ νὰ ἀπαντήσουμε
στὴν ἐρώἁπλᾶησή του γιὰ νὰ μάθει ὅτι στὸ Χερουβικὸ ὕμνο δὲν ἐπιτρέπεται
νὰ καθίσει. Τοῦ ἀρκεῖ, ὅμως, νὰ νιώσει ὅτι καταλάβαμε πὼς κουράστηκε νὰ
στέκεται ὄρθιο καὶ ὅτι σὲ λίγο θὰ μπορέσει νὰ καθίσει. Ἔχει σημασία γιὰ
τὸ παιδὶ νὰ νιώσει ὅτι ἀσχοληθήκαμε μὲ τὸ πρόβλημά του, ὅσο ἀσήμαντο
κι ἂν τὸ θεωροῦμε ἐμεῖς. Γιατί γιὰ μᾶς μπορεῖ νὰ φαίνεται ἀσήμαντο τὸ
νὰ σταθεῖ τὸ παιδὶ ἀκόμη λίγο ὄρθιο, ἀλλὰ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ ἐκείνη τὴ
στιγμὴ εἶναι πολὺ σημαντικό.
Μιὰ αἰσιόδοξη διατύπωση, ἂν παρατηρήσουμε στὶς καθημερινὲς
συναναστροφές μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐπηρεάζει πολὺ τὴν ψυχικὴ
διάθεση τῶν γύρω μας. Ὅλοι θέλουμε νὰ ἀκούσουμε κάτι θετικό. Κι ἐμεῖς
περιμένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς δώσουν μιὰ ἐλπίδα στὰ θέματα ποὺ
ἀντιμετωπίζουμε, ἀλλὰ καὶ οἱ γύρω μας ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς νὰ λάβουν
ἕνα αἰσιόδοξο μήνυμα, τὸ ὁποῖο τελικὰ δὲν εἶναι ἁπλᾶ θέμα διατύπωσης,
ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴ διατύπωση αὐτὴ ἐκφράζεται τὸ ἐνδιαφέρον μας καὶ ἡ
ψυχική μας διάθεση νὰ ἀσχοληθοῦμε πραγματικὰ μὲ τὸν διπλανό μας καὶ
νὰ τοῦ προσφέρουμε μιὰ ἀνακούφιση σὲ αὐτὸ ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ. Ἔχει
μεγάλη σημασία στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους νὰ δείχνουμε
τὸ ἐνδιαφέρον μας γι’ αὐτούς, ἐκφράζοντάς το μὲ κάθε τρόπο.
Ἡ αἰσιόδοξη διατύπωση ὅμως γιὰ νὰ εἰπωθεῖ, προϋποθέτει ἀπὸ
μᾶς ποὺ τὴν ἐκφέρουμε, θετικὴ διάθεση πρὸς τὸν ἄλλο ἄνθρωπο. Γιὰ νὰ
μπορέσουμε νὰ τοῦ δώσουμε μιὰ ἐλπίδα, θὰ πρέπει νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ
τὸ πῶς θὰ ἐκλάβει τὴν ἀπάντησή μας. Θὰ πρέπει ὁ ἀπώτερος σκοπός μας
νὰ εἶναι ἡ ἀνακούφιση τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἀγωνία τῆς στιγμῆς
καὶ ὄχι αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ ἡ ἀπάντηση ποὺ θὰ τοῦ δώσουμε ὥστε νὰ λάβει τὸ
μάθημα ποὺ τοῦ χρειάζεται.
Οἱ γονεῖς δοκιμαζόμαστε σὲ αὐτὸ πολλὲς φορὲς κάθε μέρα. Τὰ παιδιὰ
ζητοῦν διαρκῶς διάφορα, ἀλλὰ σὲ πολλὰ αἰτήματά τους ἡ ἀπάντηση ποὺ
πρέπει νὰ δώσουμε εἶναι ἀρνητική. Πῶς θὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ ὥστε καὶ νὰ
μὴν ἀπογοητευθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ νὰ λάβουν τὸ σωστὸ μήνυμα; Ἄλλοτε
χρειάζεται νὰ δώσουμε μιὰ παράταση στὸ αἴτημά τους, νὰ τὸ μεταθέσουμε
γιὰ ἄλλη χρονικὴ στιγμή, ἄλλοτε ὅμως χρειάζεται νὰ τὸ ἀπορρίψουμε
ὁριστικά. Ἐκεῖ θέλει τρόπο γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀπόρριψη χωρὶς νὰ
ἀπογοητευθοῦν καὶ νὰ ἀντιδράσουν ἄσχημα τὰ παιδιά. Θὰ μπορούσαμε
γιὰ παράδειγμα, νὰ τοὺς προσφέρουμε μιὰ ἐναλλακτικὴ πρόταση ἢ νὰ
δώσουμε μιὰ ἐξήγηση παραπάνω, ἐὰν ἡ στιγμὴ τὸ ἐπιτρέπει. Σὲ κάθε
περίπτωση ὅμως, γιὰ νὰ ἔχει καλὸ ἀποτέλεσμα ὁ λόγος μας, θὰ πρέπει νὰ
ἐπιδιώκουμε μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ δώσουμε νὰ εἰρηνεύσει ἡ ψυχὴ τοῦ
ἄλλου ἀνθρώπου καὶ ὄχι ἁπλᾶ νὰ τοῦ δώσουμε ἕνα μάθημα.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ δώσουμε ἕνα αἰσιόδοξο μήνυμα, ἐὰν ἐμεῖς
δὲν ἐνδιαφερθοῦμε πραγματικὰ γι’ αὐτὸ ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν συνάνθρωπό
μας.
Καί, γιὰ νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ ἄλλου, θὰ πρέπει νὰ
σταματήσουμε γιὰ λίγο νὰ ἀσχολούμαστε μόνο μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ μὲ τὰ
δικά μας προβλήματα. Αὐτὸς ὁ «αὐτισμὸς» τῆς ἐποχῆς μας, ἡ τάση ὅλων
μας νὰ ἀσχολούμαστε ὁ καθένας μὲ τὰ δικά του θέματα, νομίζω ὅτι ἔχει
ὁδηγήσει τὴν κοινωνία μας στὸ ἀδιέξοδο ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καθημερινά,
τῆς παντελοῦς ἔλλειψης ἐπικοινωνίας καὶ τῆς γενικῆς ἀδιαφορίας. Ὅσο
ὅμως ἀσχολούμαστε εἰλικρινὰ μὲ τοὺς γύρω μας, τόσο πιὸ πολλὰ πράγματα
συνειδητοποιοῦμε πρῶτα γιὰ τὸν ἑαυτόν μας καὶ ὕστερα γιὰ τοὺς ἄλλους.
Σὰν νὰ γινόμαστε πιὸ ψύχραιμοι, πιὸ νηφάλιοι, πιὸ ταπεινοί, πιὸ ἱκανοὶ νὰ
ἀντιμετωπίσουμε τὶς διάφορες καταστάσεις.
Ἂς βγοῦμε λοιπόν, γιὰ λίγο ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ ἀπὸ τὰ δικά μας
«θέλω» καὶ ἂς δώσουμε λίγη προσοχὴ στὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς
γύρω μας. Ἂς θελήσουμε νὰ δώσουμε λύση στὰ αἰτήματά τους, ἀκόμη κι
ἂν πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε. Ἂς μετατρέψουμε τὴν ἄρνηση ποὺ πρέπει νὰ
δώσουμε σὲ μιὰ ἐναλλακτικὴ λύση. Ἂς δείξουμε, ἁπλᾶ, ἐνδιαφέρον!
Θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ δική μας συμβολὴ στὴν ἐπίλυση αὐτῶν τῶν
θεμάτων μπορεῖ νὰ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ νομίζουμε ὅτι μποροῦμε
νὰ προσφέρουμε, ἐνῷ παράλληλα, θὰ δεχθοῦμε κι ἐμεῖς τὴν εὐεργετικὴ
συνδρομὴ τῶν ἄλλων στὶς δικές μας ἀναζητήσεις.
Μαρίνα Διαμαντῆ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟY

Τ

ὸ Σάββατο 20 Ἰουνίου 2015 θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἡμερήσια ἐκδρομὴ
τοῦ Νεανικοῦ μας Κέντρου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν Κατηχητικῶν
μαθημάτων.
Θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν περιοχὴ Πέτρας, στὸν Νομὸ Βοιωτίας, ὅπου καὶ ὁ
πανέμορφος καταρράκτης, καὶ θὰ προσκυνήσουμε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου στὰ Βάγια τῶν Θηβῶν. Σὲ κατάλληλο μέρος –λίγο πρὶν τὴν
Λειβαδιὰ– θὰ μᾶς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ παίξουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ καὶ
ἄλλα ἀθλήματα.
Προσκαλοῦμε καὶ περιμένουμε στὴν ἐκδρομή μας αὐτὴ, ὄχι μόνο ὅσους μετεῖχαν
στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Νεανικοῦ μας Κέντρου, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς νέους καὶ τὶς
νέες τῆς ἐνορίας μας.
Δηλώσεις συμμετοχῆς στὸν π. Πασχάλη τὸ ἀργότερο μέχρι 17 Ἰουνίου.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ,
ΚΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ !

Τ

ὸν τελευταῖο καιρὸ μὲ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τὸ γιατί ὑπάρχει τόση δυσκολία στὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Γιατί οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν
καμμιὰ διάθεση νὰ ἀκούσουν, παρὰ μόνο νὰ ποῦν καὶ γιατί ἀκοῦν μόνο
αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ἀκοῦν;
Παρατηρῶντας τὸν κόσμο στὸν δρόμο, στὰ λεωφορεῖα καὶ τὸ μετρό,
ἔβγαλα κάποια συμπεράσματα γιὰ τὰ «αὐτιὰ» τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων.
Ὅταν ταξιδεύω, λοιπόν, μὲ τὸ μετρό, παρατηρῶ ὅτι ἕνα πολὺ μεγάλο
ποσοστὸ παιδιῶν –ἢ καὶ νέων γενικότερα– φοροῦν ἀκουστικὰ καὶ ἀκοῦν
μουσική. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ μετρὸ καὶ περιμένοντας στὴ στάση τοῦ λεωφορείου, βλέπω καὶ πάλι μεγάλο ἀριθμὸ νέων μὲ ἀκουστικά. Μέσα στὸ λεωφορεῖο, συνεχίζεται ἡ ἴδια κατάσταση: ὅλη ἡ νεολαία, ἀμίλητη καὶ ἀνέκφραστη, μὲ τὰ ἀκουστικὰ στὰ αὐτιά, ἀκούει μουσικὴ καὶ μάλιστα σὲ τέτοια
ἔνταση ποὺ φθάνει μέχρι καὶ τὰ δικά μου αὐτιά.
Καὶ ἀναρωτιέμαι: Μήπως εἶμαι ἐγὼ περίεργος καὶ μὴ φυσιολογικὸς
ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἀκούω ποτὲ μουσικὴ ἀπὸ ἀκουστικά; Μήπως δὲν εἶμαι
φυσιολογικὴ ὅπως οἱ ὑπόλοιποι νέοι στὴν ἡλικία μου;
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δοκίμασα κι ἐγὼ μιὰ περίοδο νὰ παίρνω τὴ μουσική μου ὅπου πάω, στὸ μετρό, στὴ βόλτα μου ἢ στὴ γυμναστική μου, ὅμως,
δὲν τὸ ἄντεχα καθόλου!
Ἀρχικά, ἔβαλα στὴ συσκευή μου τὰ ἀγαπημένα μου κομμάτια ἢ τραγούδια καὶ ξεκίνησα τὴ βόλτα μου. Ἡ ψυχολογία μου ἐπηρεάστηκε τόσο,
ποὺ χαμογελοῦσα μόνη μου στὸ δρόμο! Ἔνιωθα ὅτι πετοῦσα στὰ σύννεφα.
Κάθε προβληματισμὸς καὶ σκέψη μου, μπῆκαν στὴν ἄκρη. Ὅμως, δὲν εἶχα
κοντά μου κάποιον ἄνθρωπο δικό μου, γιὰ νὰ μοιραστῶ μαζί του τὴ χαρά
μου. Ἔτσι, κατέληξα στὸ συμπέρασμα ὅτι ὅλα τὰ ὡραῖα πράγματα, παύουν
νὰ εἶναι ὡραῖα ὅταν τὰ ἀπολαμβάνεις μόνος σου καὶ δὲν τὰ μοιράζεσαι μὲ
τὰ ἄτομα ποὺ ἀγαπᾶς. Ἔτσι καὶ μὲ τὴ μουσική.
Ποιὸ τὸ νόημα νὰ περπατῶ στὸ δρόμο, νὰ ἀνεβαίνει ἡ διάθεση καὶ ἡ
ψυχολογία μου, ἀλλὰ νὰ εἶμαι στὸν δικό μου κόσμο, ἡ χαρὰ νὰ εἶναι μόνο
δική μου καὶ νὰ μπορῶ νὰ τὴ νιώσω μόνο ἐγώ; Καὶ ποιὸ τὸ νόημα, ἂν ὅλη
μου ἡ ψυχολογία ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα κουμπί; Γιατί, ἄν, πατῶντας τὸ κουμπί, κλείσει ἡ μουσική, τότε ἐπιστρέφουν ὅλα ἐκεῖ ποὺ ἦταν. Ἐγὼ προσγειΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ώνομαι στὸ ἔδαφος ἀπὸ τὰ σύννεφα καὶ ἡ διάθεση γιὰ ὀργάνωση τῶν σκέψεών μου, ἔχει χαθεῖ πιά. Τὸν ἴδιο δρόμο ἔχουν ἀκολουθήσει καὶ ὅλες οἱ
ἀποφάσεις ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχω πάρει γιὰ διάφορα ζητήματα.
Ἂς δοῦμε, ὅμως, τὸ θέμα καὶ ἀπὸ μίαν ἄλλη σκοπιά.
Συζητῶντας μὲ μιὰ φίλη περὶ «μουσικῆς καὶ ἀκουστικῶν», ἔμαθα τὸ
ἑξῆς πολὺ ἐνδιαφέρον ποὺ νομίζω ὅτι ἰσχύει γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν νέων:
Ἐγώ, μοῦ εἶπε, ἂν δὲν ἀκούω μουσικὴ στὸ λεωφορεῖο, νιώθω σὰν νὰ μὴν
ἔχω προσωπικότητα, νιώθω πὼς «χάνομαι» μέσα στὸν πανικὸ τοῦ λεωφορείου.
Εἶναι καὶ αὐτὸ μιὰ πραγματικότητα – δυστυχῶς! Ἀκούγοντας μουσικὴ ἀπὸ ἀκουστικά, φτιάχνεις μιὰ δική σου φούσκα, κλείνεσαι μέσα καὶ
κανένας δὲν μπορεῖ νὰ εἰσβάλλει καὶ νὰ σὲ ἐνοχλήσει. Ἂν τύχει καὶ σπάσει κάποια στιγμὴ αὐτὴ ἡ φούσκα (εἴτε γιατί τέλειωσε ἡ μπαταρία τῆς συσκευῆς, εἴτε γιατί χάλασαν τὰ ἀκουστικά), νομίζεις ὅτι γκρεμίστηκε ὁ δικός
σου κόσμος, νιώθεις ὅτι δὲν ἔχεις ὑπόσταση καὶ ὅτι εἶσαι ἀσήμαντος σὲ
σχέση μὲ τοὺς ὑπολοίπους μέσα
στὸ λεωφορεῖο, οἱ ὁποῖοι φαντάζουν στὰ μάτια σου σημαντικοὶ
καὶ δυναμικοί.
Καταλήγω, λοιπόν, στὸ συμπέρασμα ὅτι ἀκούγοντας μουσικὴ ἀπὸ ἀκουστικά, τροφοδοτοῦνται ὅλες οἱ ἀνασφάλειές σου,
ἐνῷ παράλληλα ἡ προσωπικότητά σου ἀτροφεῖ. Καὶ ὅταν ἔλθει ἡ
στιγμὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ σταθεῖς
μόνος σου στὰ πόδια σου, θὰ
εἶσαι ἕνα ἀδύναμο καὶ καχεκτικὸ
πλᾶσμα!
Θὰ ἦταν περιττό, βέβαια,
νὰ ἀναφέρω τὸ πόσο φθείρονται
οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις μὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση. Βλέπω παρέες ποὺ δὲν
συζητοῦν οὔτε γελοῦν, παρὰ χάνονται ὁ καθένας στὸ δικό του μικρόκοσμο
τῆς μουσικῆς ἢ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνονται ἀνέκφραστοι καὶ νὰ ἀπομακρύνονται ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον. Καὶ μετὰ ἀναρωτιόμαστε γιατί δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε εὔκολα φιλίες, ἢ γιατί χαλοῦν οἱ
σχέσεις ποὺ ἤδη ἔχουμε.
Γιὰ νὰ μὴν ποῦμε γιὰ τὴ ζημιὰ ποὺ προκαλεῖται στὸ σύστημα τῆς
ἀκοῆς μας ἀπὸ τὰ ἀκουστικά.
Μὰ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅτι ξεκινῶντας ἀπὸ μιὰ συνήθεια,
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ ἐθισμό. Ὑπάρχουν ἄτομα ποὺ οὔτε στὸ περίπτερο
δὲν μποροῦν νὰ πᾶνε χωρὶς μουσική!
Ἂν, ὅμως, δοκιμάσουμε νὰ βγοῦμε μιὰ μέρα γιὰ τὶς δουλειές μας χωρὶς
ἀκουστικά, τότε θὰ παρατηρήσουμε γύρω μας πολλὰ πράγματα ποὺ δὲν
βλέπαμε ὡς τότε, θὰ γνωρίσουμε καλύτερα τὸν ἑαυτό μας καὶ θὰ δώσουμε χρόνο στὶς σκέψεις μας καὶ στοὺς προβληματισμούς μας. Ἐπίσης, θὰ
ἀρχίσουμε νὰ ἐκτιμοῦμε περισσότερο κάποια πράγματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα, τὴν ἡσυχία τοῦ σπιτιοῦ μας ὕστερα ἀπὸ μιὰ ἡμέρα στὴν πολύβουη
Ἀθήνα.
Ἂν
δοκιμάσουμε
νὰ
βγοῦμε μιὰ βόλτα ἕνα μεσημέρι,
ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι στὰ
σπίτια τους καὶ ξεκουράζονται,
τότε θὰ ἀκούσουμε τὴ μουσικὴ
τῆς ἡσυχίας! Γιατί καὶ ἡ ἡσυχία
ἔχει μουσικότητα! Θὰ ἀκούσουμε τὰ φύλλα ποὺ κινεῖ ὁ ἄνεμος,
ἂν εἶναι χειμῶνας, θὰ ἀκούσουμε τὶς μέλισσες, ἂν εἶναι ἄνοιξη
καὶ τὰ τζιτζίκια ἂν εἶναι καλοκαῖρι. Γιατί καὶ οἱ ἐποχὲς ἔχουν
τὴ δική τους μουσικότητα!
Καὶ κάπως ἔτσι θὰ ἀρχίσουμε νὰ ἐκτιμοῦμε καὶ τὶς πιὸ
μικρὲς λεπτομέρειες ποὺ συντελοῦν στὴν ὀμορφιὰ τούτου
τοῦ κόσμου. Θὰ ξεκινήσουμε
νὰ διαμορφώνουμε καὶ τὰ δικά
μας κριτήρια γιὰ τὴ ζωὴ ποὺ θὰ
φτιάξουμε!
Λοιπόν, παιδιά, ἂς ἀφήσουμε τὰ ἀκουστικὰ στὸ σπίτι, ἀπὸ αὔριο κιόλας καὶ ἂς ξεκινήσουμε νὰ ζοῦμε! Ἔτσι, ἀφοῦ ὡριμάσουμε καὶ γίνουμε
καλοὶ ἀκροατές, θὰ μάθουμε νὰ ἀκοῦμε μετέπειτα καὶ τοὺς συνανθρώπους
μας. Καὶ κάπως ἔτσι θὰ ἀρχίσουμε νὰ καλυτερεύουμε καὶ ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ
σχέσεις μας. Γιατί, μὴν ξεχνᾶμε ὅτι γιὰ νὰ ἀκοῦμε ὁποιαδήποτε «μουσική»,
πρέπει νὰ εἴμαστε πρωτίστως καλοὶ ἀκροατές!
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Ἀντιγόνη Μακρῆ
Σπουδάστρια

ΘΡΑΚΗ: Τὰ γεγονότα πίσω ἀπὸ τὶς «εἰδήσεις»
ἀλήθεια γιὰ τὴν Θράκη, ὅπως δὲν τὴν ὁμολογεῖ κανείς!
Διήμερη περιοδεία στὴν Ξάνθη καὶ στὴν Κομοτηνὴ ξεκίνησε τὸ Σάββατο 2
Μαΐου 2015 ὁ Necmettin Bilal Erdogan, γιὸς τοῦ προέδρου τῆς Τουρκίας Recep
Tayyip Erdogan.
Σύμφωνα μὲ τὴν εἰδησειογραφία τοῦ τοπικοῦ εἰδησειογραφικοῦ
διαδικτυακοῦ τόπου thrakitoday.com,
o Necmettin Bilal Erdogan, βρέθηκε
στὴν περιοχὴ γιὰ νὰ παραστεῖ στὴν
θρησκευτικὴ τελετὴ χάτιμ (τελετὴ
λήξης τῶν μαθημάτων τοῦ Κορανίου)
στὸν Ἐχῖνο.
Ἀρχικὰ ἡ ἐπίσκεψή του παρουσιάστηκε ὡς ἰδιωτική, ὡστόσο ἐπισκέφθηκε καὶ
τὴν Κομοτηνὴ συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ψευτομουφτῆδες Ξάνθης καὶ Κομοτηνῆς.
Ἐκεῖ συναντήθηκε μὲ παράγοντες τῆς μειονότητας καὶ συνομίλησε μαζί τους, ἐνῷ
δὲν παρέλειψε νὰ παραβρεθεῖ καὶ στὸ τάφο τοῦ Sadik Ahmet. Τὴν Κυριακὴ 3 Μαΐου 2015 τὸ πρωΐ, συνέχισε τὴν περιοδεία του στὴν ὀρεινὴ Ξάνθη.
Ὁ Erdogan ἐπισκέφθηκε καὶ τὸ κτίριο τῆς Ἕνωσης Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς ὅπου ἀπηύθυνε ἕναν σύντομο χαιρετισμό. Μεταξύ ἄλλων τόνισε πὼς χαίρεται ἰδιαίτερα γιὰ τὶς δραστηριότητες ποὺ ἔχει ἀναπτύξει ἡ Ἕνωση στὴν περιοχὴ
ἀλλὰ καὶ ἄλλοι σύλλογοι καὶ οἱ μουφτῆδες, ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά, γιὰ νὰ
προσθέσει πὼς «ἡ αὔξηση αὐτῶν τῶν ἐργασιῶν ποὺ γίνονται σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ
διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχῆς καὶ ἡ ἐνδυνάμωση τῆς ἑνότητάς μας, ἐλπίζω πὼς θὰ ὑπηρετήσει στὸ νὰ στήσουν τὰ παιδιά μας καὶ οἱ ἑπόμενες γενιὲς ἕνα
καλύτερο μέλλον. Ἐμεῖς στὴν Τουρκία νὰ ξέρετε πὼς ὅταν σᾶς συμβεῖ κάτι, ὅταν
παραστεῖ ἀνάγκη, εἴμαστε τὰ ἀδέρφια σας τὰ μοναδικὰ καὶ εἴμαστε δίπλα. Θὰ
μπορεῖτε νὰ πεῖτε πὼς “ὅταν χρειαστοῦμε κάτι θὰ μᾶς βοηθήσουν”. Αὐτὸ φυσικὰ
θὰ σᾶς καταστήσει πιὸ ἰσχυρούς. Καὶ ἐμεῖς βέβαια θὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ, θὰ πίνουμε
τὸν καφὲ καὶ τὸ τσάι σας καὶ θὰ φᾶμε τὰ φαγητά σας. Καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀναπτύξουμε αὐτὴ τὴν κουβέντα καὶ τὴν στοργή. Ἐγώ, εἴτε γιὰ τὴν ἐδῶ Ἕνωση
Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς, εἴτε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους συλλόγους, εὔχομαι τὴν
συνέχιση καὶ εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τους».
Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ γιὸς τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ νῦν προέδρου τῆς
Τουρκίας ἔχει ἀπασχολήσει ἐντόνως τὸ τελευταῖο διάστημα τὴ γειτονικὴ χώρα,
καθὼς τὸ ὄνομά του εἶχε ἐμπλακεῖ στὸ μεγάλο σκάνδαλο διαφθορᾶς ποὺ ξέσπασε
πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες. Κατά πολλοὺς ἀναλυτές, ἡ ἐπίσκεψή του στὴν περιοχὴ
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ἔχει καθαρὰ πολιτικὰ κίνητρα, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουνίου
στὴ γειτονικὴ χώρα. Αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Τούρκου πολιτικοῦ εἶναι
μὲν ἡ προφανής, πλὴν ὅμως δὲν εἶναι ὁλόκληρη ἡ ἐξήγηση τοῦ τί συμβαίνει σήμερα
στὴν πολύπαθη Θράκη.
Ἂς δοῦμε ὅμως τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή: Τὸ 2007, ὁ νῦν πρόεδρος τῆς

Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τότε ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, Δημόσιας Διοίκησης καὶ
Ἀποκέντρωσης, Προκόπης Παυλόπουλος, ἔφερε ἀρχικὰ στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο καὶ κατόπιν θέσπισε ὡς νόμο τοῦ κράτους τὸν ὑπ’ ἀριθμὸν 3536 μὲ τὸν γενικὸ
τίτλο «Εἰδικὲς ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικῆς πολιτικῆς καὶ λοιπῶν ζητημάτων
ἁρμοδιότητας Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Δημόσιας Διοίκησης καὶ Ἀποκέντρωσης».
Μέσα στὸν νόμο αὐτὸ καὶ συγκεκριμένα στὰ ἄρθρα 36 ἕως καὶ 40 θεσπίζεται ἡ καθιέρωση 240 θέσεων «ἱεροδιδασκάλων τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας» γιὰ τὴν περιοχὴ
τῆς Θράκης, μὲ κατανομὴ 100 θέσεις στὴ μουφτεία τῆς Ξάνθης, 100 θέσεις στὴν
μουφτεία τῆς Κομοτηνῆς καὶ 40 θέσεις στὴν μουφτεία τοῦ Διδυμοτείχου.
Σὲ αὐτὸν τὸ νόμο ὁρίζεται ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ ἐπιλέγει τοὺς «ἱεροδιδασκάλους» θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε μέλη, τρεῖς ἐκπροσώπους τῶν Ὑπουργείων (α)
Ἐσωτερικῶν, Δημόσια Διοίκησης καὶ Ἀποκέντρωσης, (β) Ἐξωτερικῶν, (γ) Ἐθνικῆς
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, καθὼς καὶ δύο μέλη ΔΕΠ Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων
«εἰδικῶν σὲ θέματα τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας». Ὅπως ἀναφέρει ὁ δημοσιογράφος
Συμεὼν Σολταρίδης ποὺ ἔχει ἀσχοληθεῖ διεξοδικὰ μὲ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα: «Μὲ
τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ νόμος ὑποβάθμιζε καὶ ἀφαιροῦσε τὶς ἤδη ἀφαιρούμενες, πρὸ
πολλοῦ, ἁρμοδιότητες τοῦ νόμιμου Μουφτῆ, τὸν ὁποῖο ἡ ἐπίσημη Πολιτεία ἔχει
«ἀποδυναμώσει». Καὶ αὐτὸ διότι σὲ κάθε Μουφτεία ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1920, χρονιὰ
ἐνσωμάτωσης τῆς Θράκης στὸν ἐθνικὸ κορμό, ἐπιτροπὴ ἀποτελούμενη ἀπὸ πέντε
Μουσουλμάνους πρωθιερεῖς οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τὸν ὑποψήφιο Χότζα καὶ Ἰμάμη
σὲ περίπου δέκα τομεῖς, ὅπως α) ὀρθοφωνία ἀνάγνωσης Κορανίου, β) γνώση τῆς
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Ἰσλαμικῆς Θεολογίας, γ) οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ Μουσουλμάνου, δ) οἱ διαφορὲς μεταξὺ προσευχῆς τῆς Παρασκευῆς καὶ τῶν ἑορτῶν τοῦ Μπαϊραμίου κ.λ.π. Πολὺ
ὀρθά, λοιπόν, ὁ Μουφτὴς Κομοτηνὴς δὲν ὑπέγραψε γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου,
ἀφοῦ μιὰ τέτοια πράξη θὰ τὸν «γελειοποιοῦσε». Καὶ ὄχι μόνο δὲν ὑπέγραψε γιὰ τὴν
ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου, ἀλλὰ «ἀπείλησε» τὴν τότε Κυβέρνηση ὅτι θὰ παραιτηθεῖ σὲ
περίπτωση ποὺ θὰ ἐφαρμοζόταν ὁ νόμος, χωρὶς τὴν ἔγκρισή του. Ὁπότε καὶ ἡ τότε
Κυβέρνηση παρέπεμψε στὶς καλένδες τὸν ἐν λόγῳ νόμο.
Σήμερα, λοιπόν, στὴν Θράκη ὑπάρχει ὁ νόμιμος μουφτὴς ποὺ διορίζει τὸ
Ἑλληνικὸ κράτος καὶ τὸν ὁποῖο δὲν ἀποδέχεται ἡ Τουρκία καθὼς καὶ μέρος τῆς
μειονότητας, καὶ ἕνας δεύτερος, ὁ λεγόμενος «ψευτομουφτὴς» τὸν ὁποῖο δὲν ἀναγνωρίζει τὸ κράτος, ἀλλὰ ἡ Τουρκία καὶ μέρος τῆς μειονότητας. Τὸ ζήτημα εἶναι
πὼς ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία μὲ «ἐγκληματικὴ ἀμέλεια» ἄφησε αὐτὸ τὸ μεῖζον ζήτημα
ἄλυτο καὶ ἀδιευκρίνιστο, νομιμοποιῶντας ἐξ ἀμελείας(;) τὶς ἐνέργειες τῶν ψευτομουφτήδων, τῶν ὁποίων δὲν καταδικάζει τὴν ὕπαρξη μὲ τὸ νὰ ἐνισχύσει τοὺς νόμιμα
διορισμένους ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ νὰ περιορίσει τήν, πολλὲς φορές,
ἀντεθνικὴ δράση τους ποὺ ὑπερβαίνει κατὰ πολύ τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Ὁ συγκεκριμένος νόμος, μάλιστα, προωθήθηκε μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, νὰ ἔρθει δηλαδὴ σὲ ρήξη τὸ κράτος μὲ τὸν νόμιμο μουφτὴ καὶ νὰ ἐλευθερωθεῖ τὸ πεδίο δράσης
τοῦ ψευτομουφτῆ.
Ἔτσι, λοιπόν, τὴν διήμερη περιοδεία τοῦ υἱοῦ Erdogan στὴν Θράκη πλαισίωσαν οἱ ψευτομουφτῆδες τῆς περιοχῆς, στοὺς ὁποίους μετέφερε ἐπακριβῶς τὸ «σχέδιο δράσης» τῶν ἑπόμενων μηνῶν. Σύμφωνα μὲ πολὺ καλὰ πληροφορημένες πηγὲς
τὸ σχέδιο αὐτὸ περιλαμβάνει τὴν ἐμφάνιση ἑνὸς τρίτου μουφτῆ, ποὺ θὰ ἔρθει ὡς ὁ
συμβιβαστικὸς κρῖκος ποὺ θὰ ἐκτονώσει τὴν διαφαινόμενη διαμάχη ποὺ θὰ ξεσπάσει στὴν περιοχή. Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση εἶναι χαμένη κάπου ἀνάμεσα στὴν κυβερνητικὴ ἀπειρία(;) της καὶ στὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὴν παράταση τῆς ὑποδούλωσης
τῆς χώρας στοὺς δανειστὲς καὶ σκοπίμως ἢ/καὶ ἐξ ἀγνοίας ἀφήνει σὲ ἐκκρεμότητα
τὸ ζήτημα ποὺ ἔχει μετατρέψει σὲ μπαρουταποθήκη τὴν περιοχή.
Τὸ σχέδιο ἀποσταθεροποίησης τῆς περιοχῆς καὶ ἐλέγχου της ἀπὸ τὴν Τουρκία μέσῳ τῆς μουφτείας δὲν εἶναι τωρινὸ σχέδιο. Ἔχει τὴν ἀρχή του στὴν ἀρχὴ τῆς
μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδας, ὅπως φαίνεται καὶ σὲ ἀπόρρητο ἔγγραφο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ χρονολογεῖται στὸν Φεβρουάριο τοῦ 1976 καὶ εἶδε τὸ φῶς τῆς
δημοσιότητας, μέσῳ τῶν WikiLeaks, μόλις τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2013!
Οἱ μέρες ποὺ περνοῦν καὶ δὲν λύνεται τὸ ζήτημα στὴν Θράκη εἶναι κρίσιμες,
ἐνῷ ἡ ἀδιαφορία ἢ/καὶ ἡ κωλυσιεργία ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν φορέων εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς πατρίδος. Σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ ἐπιτραποῦν ἐνέργειες καὶ κινήσεις ποὺ ἀποσταθεροποιοῦν τὴν περιοχὴ καὶ
τὴν μετατρέπουν σὲ πεδίο διεκδίκησης ἀπὸ τοὺς ἄσπονδους γείτονες.
							

Μανώλης Β. Βολουδάκης
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Ἕνα ἐπίκαιρο κείμενο τοῦ Ζήσιμου Λορεντζάτου

ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ
ἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς βρισκόμαστε στὴν δίνη τῆς οἰκονομικῆς
κρίσης ποὺ καλὰ κρατεῖ. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος τόσες οἰκονομικὲς ἀναλύσεις, ὅσες μετὰ τὴν ἐπίσημη ὑπαγωγὴ
τῆς πατρίδας μας στὴν ἐπιτροπεία τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς χειραγώγησης κατὰ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010. Σχεδὸν καθ’ ἑκάστην ἐμφανίζονται
πολλὰ ἄρθρα, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὰ αἴτιά της, γιὰ τὸ τὶς πταίει, καὶ ποιὲς εἶναι οἱ πιθανότητες διεξόδου. Ἐκεῖνο πάντως ποὺ προκαλεῖ
ἐντύπωση εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι
συντάκτες τῶν «ἀναλύσεων» αὐτῶν
τυχαίνει νὰ ἔχουν προσφέρει ὑπηρεσίες σὲ πολιτικοὺς ποὺ ὑπέχουν μεγάλη καὶ συντριπτικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν
ἀρνητικὴ ἐξέλιξη ποὺ ἔχουν λάβει τὰ
δημόσια πράγματα τῆς χώρας. Στόχος
τοῦ παρόντος κειμένου δὲν εἶναι νὰ
ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα τῆς χώρας. Ἀλλὰ μὲ ἀφορμὴ
αὐτὴν τὴν ἄσχημη πορεία τῆς χώρας
νὰ καταλήξουμε σὲ κάποια ἐρωτήματα πολιτιστικῆς καὶ πνευματικῆς
χροιᾶς. Πιστεύω ὅτι ἕνας καλὸς τρόπος γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ κάποιος
στὸ νὰ θέσει τέτοια ἐρωτήματα, εἶναι νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἕνα λίαν προφητικὸ κείμενο τοῦ Ζήσιμου Λορεντζάτου ποὺ ἐγράφη στὶς ἀρχὲς τοῦ
1968. Ὁ Ζήσιμος Λορεντζᾶτος ἦταν μιὰ ἐξέχουσα μορφὴ διανοητοῦ
ποὺ ἔχει καταβάλει ἀθόρυβη καὶ ἀνυπολόγιστη εἰσφορὰ στὸν Ἑλληνικὸ
πολιτισμό. Τὸ κείμενο αὐτὸ συμπεριλαμβάνεται στὸ βιβλίο “Collectanea”
(Ἐκδόσεις Δόμος 2009). Τὸ βιβλίο περιέχει πολλὰ κείμενα ὑπὸ μορφὴν
σημειωμάτων τοῦ Ζ.Λ. πού χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1941. Στὸ κείμενο
αὐτὸ ὁ Ζ.Λ. ἐκφράζει τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὸ ὅτι ἡ χώρα ζεῖ στὴν κυριολεξία μὲ δανεικὰ καὶ φαίνεται ὅτι ἀναφέρεται σὲ σημερινὲς καταστά-
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σεις, ἐνῶ ὅταν ἐγράφη ἦταν μόλις τὸ 1968! Τὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ ὅλους καὶ ποὺ δὲν
ἀπασχολεῖ κανέναν (κανέναν ἀπὸ τοὺς διανοούμενους), εἶναι πὼς
ζοῦμε μὲ δανεικὰ στὴν κυριολεξία, πὼς δὲν κερδίζουμε τὴ ζωή μας.
Μᾶς ζοῦν. Ἂν δὲν τὸ καταλάβομε αὐτό, δὲν κάνομε τίποτα. Ἀπὸ
ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀρχίσει ὁποιαδήποτε κίνηση γιὰ ἐνδεχόμενη γενικότερη ἀλλαγὴ στὴν Ἑλλάδα. Ὅσο ζοῦμε μὲ δανεικά, ὅσο χρωστᾶμε
στοὺς ἄλλους τὴ ζωή μας, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀλλάξομε νοοτροπία.
Κανένας ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ μὲ δανεικὰ δὲν εἶναι τῆς προκοπῆς. Τὸ
ἴδιο κανένας λαὸς ἢ κράτος. Προπαντὸς μὲ αἰώνια δανεικὰ σὰν
ἐμᾶς (γιατί κάποτε μπορεῖ νὰ παρουσιαστεῖ μεγάλη ἀνάγκη, ἂν καὶ
μιὰ μοναχὰ φορὰ μπορεῖ νὰ σημάνει κακὴ ἀρχή). Πρέπει νὰ πληρώσομε κάποτε τὰ χρωστούμενα –τὰ χρωστουμέϊκα, ὅπως λὲν οἱ
Μανιάτες– ἢ νὰ βάλομε σοβαρὰ πλώρη γιὰ τὴν πληρωμή τους καὶ
νὰ ξαναρχίσομε ἀπὸ τὴν ἀρχή, δίχως χρέη. Γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ
λόγος μας πέραση καὶ ἡ ὑπογραφή μας τιμή, δηλαδὴ κάποια ἀξία.
Πρέπει νὰ καταλάβομε πὼς οἱ ἄλλοι δὲν χρωστοῦν τίποτα νὰ μᾶς
ζοῦν ἐμᾶς, καὶ πὼς κάθε φορά ποὺ προσφέρεται ἡ λύση αὐτή, νὰ
μᾶς ζοῦν ἢ νὰ μᾶς δανείζουν, κάθε φορά θάβεται τὸ ἐνδεχόμενο νὰ
βγοῦμε ἀπὸ τὸν φαῦλο κύκλο στὸ φῶς μιᾶς ἔντιμης καὶ σχετικὰ
ἀνεξάρτητης ζωῆς (λέω σχετικὰ ἀνεξάρτητης, μιὰ καὶ εἴμαστε πολὺ
μικρὸ κράτος). Δὲν μποροῦμε ad infinitum (ἐπ’ ἄπειρον) νὰ καταναλώνομε περισσότερα ἀπὸ ὅσα παράγομε, νὰ μπάζομε περισσότερα
ἀπὸ ὅσα βγάζομε. Πρέπει νὰ πουλᾶμε ἀρκετὰ στοὺς ἄλλους, ὥστε
νὰ ἀγοράζομε ἀρκετὰ – αὐτὰ ποὺ μᾶς χρειάζονται ἢ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν τὰ οἰκονομικά μας – ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Εἶναι κακὴ συνήθεια
τὰ δανεικά. Καὶ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ κάθε λαοῦ,
τοῦ κάθε ἀτόμου, ὅπως τὸ τόνισε μιὰ φορὰ ὁ Καβάφης στὸν E.M.
Forster. Κάποια μέρα οἱ δανειστάδες τῆς Ἑλλάδος ποὺ δὲν παίρνουν πίσω τὰ λεφτά τους, ἀλλὰ πάντα μοναχὰ ἕνα ποσοστὸ ἀπὸ
τὸ χρέος –δανειζόμαστε ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς τόκους ἀπὸ τὰ δάνεια–
μπορεῖ νὰ μᾶς ποῦν (ἂν καὶ αὐτὸ εἶναι ἀμφίβολο – γιὰ ἄλλους πάλι
λόγους) πὼς πρέπει νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ ὡραία μηχανὴ καὶ πὼς
νὰ φροντίσομε ἐμεῖς γιὰ τὴ σωτηρία μας (ὅπως καὶ πρέπει νὰ φροντίσομε). Ἐμεῖς δὲν χρειάζεται νὰ περιμένομε τοὺς δανειστάδες νὰ
μᾶς τὸ ποῦν αὐτὸ (αὐτοὶ ἔχουν τὸ χαβά τους). Πρέπει ἐμεῖς νὰ τὸ
διακηρύξομε ὡς ἄμεσο σκοπό μας, διαφορετικὰ θὰ πηγαίνομε στὸν
φοῦντο. Ἡ σωτηρία μας θὰ γίνει ἀπὸ ἐμᾶς, δὲ θὰ γίνει ἀπὸ τοὺς
ἄλλους. Ἂν ποτὲ γίνει»!
Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ κάλλιστα ἀναΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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φέρεται στὸ 2015. Ὅμως εἶναι ἕνα κείμενο ποὺ γράφηκε σὲ ἀνύποπτους
καιροὺς κατὰ τοὺς ὁποίους μόνον ἄνθρωποι μὲ «εὐαίσθητες χορδὲς»
καὶ ὑψηλὴ πνευματικὴ διορατικότητα μποροῦσαν νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς
ἐπερχόμενες καταστάσεις. Γιατί τὸ 1968 τίποτα δὲν προμήνυε ὅτι ἡ
οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας θὰ ἐξελισσόταν πολὺ ἄσχημα. Τὸ κείμενο αὐτὸ κατὰ τὴν γνώμη μας, δὲν εἶναι οἰκονομικὸ μὲ τὴν στενὴ ἔννοια
τοῦ ὅρου. Ἀπηχεῖ τὶς πνευματικὲς κυρίως ἀνησυχίες τοῦ Ζ.Λ. γιὰ τὴν
πορεία τοῦ τόπου. Κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ ἕναν εὐρύτερο
συλλογικὸ ἐφησυχασμὸ ποὺ κυριαρχεῖ καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς γενικότερης πνευματικῆς ἀπάθειας τόσο σὲ συλλογικό, ὅσο καὶ σὲ ἀτομικὸ
ἐπίπεδο. Γιατί ὅταν ἀναφέρεται κάποιος στὸ πῶς ἀντιμετωπίζει τὶς βιοτικές του ἀνάγκες, ἐμπλέκεται κυρίως μὲ τοὺς ὅρους παραγωγῆς τῶν
προϋποθέσεων καὶ τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς του. Καὶ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἐνῶ
φαίνεται ὅτι εἶναι ὑλικῆς ὑφῆς, ἐντούτοις εἶναι πρωτίστως πνευματικῆς
προτεραιότητος. Γιατί προϋποθέτει καίριες ἐπιλογὲς ποὺ ἐμπεριέχουν
τοὺς βασικοὺς στόχους καὶ τὶς καίριες ἀξίες ποὺ δίδουν οὐσία στὴν ζωὴ
τοῦ καθενός μας. Ὅταν δὲν παράγει κάποιος τίποτα καὶ ἐπιθυμεῖ διακαῶς τὰ ἀντικείμενα καὶ τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου, τότε αὐτὸ συνιστᾶ
ἐκτὸς ἀπὸ κοινωνικο-οἰκονομικὴ καχεξία καὶ βαριὰ πνευματικὴ νόσο. Ο
Ζ.Λ. εἶναι ὄχι μόνον ἀνήσυχος γιὰ τὰ οἰκονομικὰ πράγματα τῆς χώρας,
ἀλλὰ τονίζει μάλιστα ὅτι «τὰ δανεικὰ» εἶναι κακὴ συνήθεια καὶ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ λαοῦ. Πρόσωπο τοῦ λαοῦ σημαίνει
κατὰ τὴν ταπεινὴ γνώμη μας, τὴν πνευματικὴ ἰδιομορφία τοῦ λαοῦ. Ἡ
ραγδαία ἀποκοπή μας ἀπὸ τὴν πνευματικὴ παράδοση τοῦ τόπου μας
δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει τὶς συνέπειές της. Ἐκεῖνο ποὺ μαστίζει τὴν
χώρα μας δὲν εἶναι ἡ πενία τῶν πόρων καὶ τῶν μέσων διαβίωσης,
ὅσο ἡ παντελὴς πενία σκοπῶν. Ἡ ὁλοσχερὴς ἀπουσία σκοπῶν ποὺ συνιστοῦν ἀξιοβίωτο νόημα ζωῆς εἶναι ἐδῶ καὶ μᾶς ἐκτρέπει σὲ δύσβατα
μονοπάτια, ἐνῶ βαυκαλιζόμαστε ὅτι τρέχουμε ἰλιγγιωδῶς σὲ ἐθνικὲς
ὁδούς. Ἡ ἔλλειψη σκοπῶν ἀναπόφευκτα ὁδηγεῖ στὴν μετατροπὴ τῆς
ἀπόκτησης τῶν μέσων διαβίωσης σὲ αὐτοσκοπούς. Ποτὲ ἄλλοτε οἱ διαδικασίες, τὰ μέσα ἐπίλυσης βιοτικῶν προβλημάτων καὶ ἐπίτευξης ὑλικῆς
εὐμάρειας, δὲν εἶχαν ὑποκαταστήσει τὸ νόημα καὶ τὴν οὐσία τῆς ζωῆς.
Δὲν παράγουμε ποὺ δὲν παράγουμε τίποτα, φθάνομε διαρκῶς μὲ Σισσύφεια ματαιοφροσύνη, νὰ ἐπιθυμοῦμε διακαῶς ὅλα ὅσα παράγει ὁ
ξένος. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἁπλό. Πολὺ σωστὰ γράφει ὁ Ζ.Λ. ὅτι μπορεῖ
νὰ εἴμαστε «μικρὴ» χώρα (ἀπὸ πλευρᾶς οἰκονομικῶν μεγεθῶν), ὡστόσο
τὸ νὰ μὴν παράγομε τὰ μέσα διαβιώσεώς μας, μοιραῖα μᾶς ὁδηγεῖ στὴν
ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν δανεισμό. Δανεισμὸς γιὰ νὰ εἰσάγομε «ἀγαθὰ» ποὺ
δὲν παράγομε καὶ δανεισμὸς γιὰ νὰ πληρώνομε πάντοτε μέρος τῶν
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διαρκῶς αὐξανομένων δανεικῶν. Κι αὐτὸ γίνεται γιατί κυριαρχεῖ μιὰ
γενικευμένη φυγοπονία ποὺ εἶναι παράγωγο στοιχεῖο τῆς συλλογικῆς
πνευματικῆς ραθυμίας. Γιατί, φερ’ εἰπεῖν, ἡ ἐγκατάλειψη καὶ ἡ ἀπαξίωση τῶν γεωργικῶν ἐνασχολήσεων δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἄλλος ἀρνητικὸς
οἰκονομικὸς δείκτης ποὺ ἐπιβαρύνει τὴν ζωή μας. Μαρτυρεῖ καὶ ἕνα
ἦθος ποὺ ἀπουσιάζει. Εἶναι δηλωτικὸ ὅτι γιὰ ἐμᾶς προέχει ὁ ἀβδηριτισμὸς τῆς ἀπόλαυσης (αὐτάρεσκη ἐπιδειξιομανία) καὶ ἡ ἀπαξίωση τῆς
χειρωνακτικῆς γεωργικῆς ἐργασίας (καὶ ὄχι μόνον).
Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ ραθυμία, ἡ νωχέλεια τῆς ἡδονοθηρικῆς
κατανάλωσης τοῦ ἑτοιματζίδικου εἶναι καταστάσεις μὲ βαθύτατες πνευματικὲς αἰτίες.
Ἕως καὶ πρὸ 40-50 ἐτῶν, παρὰ τὴν ἀπίσχναση τοῦ ρόλου τῆς
Ὀρθόδοξης πνευματικότητος, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐμπνεόταν ἀπὸ τὸν Ἐκ
κλησιαστικὸ Λόγο. Αὐτὸς ὁ ἐπηρεασμὸς ἦταν ἕνα σημεῖο ποὺ φανέρωνε
τὴν καλὴ ὕπαρξη καὶ σωτηριώδη λειτουργία μιᾶς πνευματικῆς καρδίας
ποὺ ἔδιδε αἰσθήματα καὶ χαρὰ στὴν ζωὴ τοῦ λαοῦ μας. Δὲν δανεισθήκαμε ποτέ, οὔτε προσφύγαμε ποτὲ σὲ ἀντιγραφὲς δανείων πνευματικῶν καταστάσεων μέχρι καὶ τὰ μέσα τοῦ προηγουμένου αἰῶνος. Γιατί
κάποιος ποὺ τελεῖ ἐν ὑγείᾳ, καὶ διαχειρίζεται τὴν ὑγεία του, τηρῶντας
καὶ κρατῶντας καὶ ἐπαυξάνοντας τοὺς κανόνες τηρήσεώς της, δὲν ἔχει
ἀνάγκη νὰ υἱοθετήσει ἄλλα μοντέλα «ὑγείας». Ἀρέσκεται σὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο ζωῆς ποὺ σφύζει ἀπὸ ὑγεία καὶ τὸν χαίρεται.
Ἡ ἐθελούσια λοιπὸν ἐγκατάλειψη τῆς τρόπου ζωῆς ποὺ ἀπορρέει
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα, μοιραῖα ὁδηγεῖ στὴν προσφυγὴ καὶ
στὰ εἰσαγόμενα «δάνεια». Εἰσάγομε μοντέλα ἀλλοτριωμένης Παιδείας,
ἀποδιώχνομε τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν θέση ποὺ τῆς πρέπει στὴ Δημόσια
ζωὴ τοῦ τόπου, χάνουμε τὴν ἱκανότητα ποὺ διέκρινε τὸν Ἑλληνισμὸ νὰ
προβαίνει στὴν καλὴν ὤσμωση καὶ υἱοθετοῦμε τὸ μασκάρεμά μας. Ἔτσι
χάνουμε τὴν πνευματικὴ ὑγεία μας.
Πρόκειται ἑπομένως γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπιζητοῦμε μιὰ κάλπικη
ὑγεία ποὺ καλύπτεται ἀπὸ τὴν τεχνητὴ λάμψη τοῦ φαίνεσθαι καὶ τοῦ
ἐντυπωσιασμοῦ τῆς φούσκας. Καὶ ὅταν σὺν τοῖς ἄλλοις ἐπιθυμοῦμε
διακαῶς τὸν ὑλικὸ παραγόμενο πλοῦτο τῶν ξένων, χωρὶς νὰ μεριμνοῦμε
γιὰ τὸ πῶς θὰ θεραπεύσομε καὶ θὰ διακονήσομε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὴν διαχείριση τῶν ἀναγκῶν μας, μοιραῖα θὰ ὁδηγούμαστε στὴν πνιγηρὴ δανειοδότηση. Καὶ ἡ ἐντεινόμενη ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὴν δανειοδότηση
ὑποδηλοῖ ὅτι ζοῦμε μὲ μηχανισμὸ τεχνητῆς ἀναπνοῆς.
						
						

Βασίλης Π. Μακρῆς
Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΜΑ, ΠΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ;
(Τρίτη δόση στοιχείων)

Ὁ ἐκλεκτὸς συνεργάτης μας, οἰκονομολόγος κ. Νίκος Τσιρώνης
σέ σειρὰ ἄρθρων του μᾶς ἔχει παραθέσει ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα, μὲ
τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύεται τὸ βάθος καὶ τὸ εὖρος τῆς διασπαθίσεως
τῶν κρατικῶν χρημάτων, ποὺ ὁδήγησε τὴ Χώρα μας σὲ χρεωκοπία.
Μὲ τὸ τρίτο ἄρθρο του ἔρχεται νὰ προσθέση μιὰ τρίτη δόση
στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν σὲ παλαιότερα ἀλλὰ καὶ σὲ πρόσφατα ἔτη
ὥστε ἡ ἐνημερωτική μας εἰκόνα νὰ εἶναι πληρέστερη, δεδομένου ὅτι
πολλοὶ καλοπροαίρετοι ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ συνδράμουν τὸ
κράτος στὴν ἀποπλήρωση τοῦ χρέους τῆς πατρίδος μας.
Τὰ στοιχεῖα τοῦ εὐλαβοῦς ἐρευνητοῦ κ. Τσιρώνη –τὰ ὁποῖα μὲ
μοναδικὸ τρόπο συνέλεξε καὶ μᾶς τὰ παρουσιάζει– ἀποκαλύπτουν
ὅτι τὴν περιουσία τῆς Πατρίδος μας ὄχι μόνο δὲν τὴν «φάγαμε ὅλοι
μαζί» ἀλλὰ ὅτι ἔγινε ἀπίστευτη λεηλασία τῶν κρατικῶν ἐσόδων γιὰ
τὴν στήριξη ἑνὸς πελατειακοῦ Κράτους καὶ γιὰ τὸν πλουτισμὸ τῶν
πολιτικῶν μας!
Γιὰ κάθε Χριστιανὸ ἡ μελέτη τῶν ὀνομάτων τῶν καταχραστῶν
τοῦ Δημοσίου εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν γνώση τῶν πο
λιτικῶν μας πραγμάτων, δεδομένου ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς θὰ δώση
λόγο στὸν Θεὸ γιὰ τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον μὲ τὴν ψῆφο μας ἀποδο
κιμάζουμε ἢ ἐπιβραβεύουμε τοὺς καταχραστές. Ἡ κώφευσή μας σὲ
τόσο κραυγαλέα στοιχεῖα καὶ ἡ συνέχιση τῆς ἐπιλογῆς καὶ ψηφίσεως
προσώπων τοῦ κοινοῦ Ποινικοῦ Δικαίου ὡς ἀντιπροσώπων μας στὸ
Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, δὲν συνιστᾶ ἁπλῶς τὸ ἀδίκημα τῆς ἀδιαφο
ρίας ἀλλὰ τὸ κακούργημα τῆς συνενοχῆς!
Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο του:
τήν ἔρευνά μας γιά τά αἴτια πού ἔχουν προκαλέσει τήν πτώΣυνεχίζουμε
χευσή μας.
«Ἀπό ὅσα ἔχουν ἔρθει μέχρι τώρα στό φῶς γιά τό πάρτι δισεκατομμυρίων

πού γινόταν στούς ἐξοπλισμούς κοινή εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι κλειδί γιά νά φθάσει ἡ Δικαιοσύνη στήν πηγή τῶν δωροδοκούντων καί τῶν δωροδοκουμένων
εἶναι ὁ γηραιός, 83 χρόνων, ἀντιπρόσωπος Γερμανικῶν ἑταιρειῶν Παναγιώτης
Εὐσταθίου … Μόνο ὁ Κάντας εἶχε πάρει, σύμφωνα μέ τήν ἀπολογία του, ἀπό
τό 1989 ἕως τό 2007 περίπου 3.000.000 εὐρώ» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 9-2-14).
«DIE WELT: Ἡ μεγάλη ρεμούλα τῶν Μ.Κ.Ο. Ἐξίσου ἐπικριτικό εἶναι
τό δημοσίευμα τῆς γερμανικῆς ἐφημερίδας DIE WELT μέ τόν καυστικό τίτΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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λο «Ἡ μεγάλη ρεμούλα τῶν Μ.Κ.Ο. στήν Ἑλλάδα». «Ὑπῆρξαν ἐποχές κατά
τίς ὁποῖες τά κρατικά ταμεῖα στήν Ἑλλάδα λειτουργοῦσαν σάν καταστήματα
αὐτο-ἐξυπηρέτησης γιά ἄτομα πού στήνουν δουλειές καί ἔχουν καλές διασυνδέσεις» τονίζει ὁ ἀρθρογράφος» (Kontranews 22- 2-14).
«Μαϊμοῦ ἡ ἐγγυητική γιά τά 90 F-16. Νά ἐπέμβει ὁ εἰσαγγελέας καί
νά ἐλέγξει ὅλες τίς συμβάσεις, γιά τά ἀντισταθμιστικά γιατί τά περισσότερα δέν ἐκτελέσθηκαν ποτέ ἤ ὑπερτιμολογήθηκαν τήν τελευταία 30ετία»
(Kontranews 24-2-14).
«Μέ ἐντολή τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Ὁ Παπακωνσταντίνου διέγραψε χρέη καί πρόστιμα ἀπό Μ.Κ.Ο.» (Kontranews 24- 2-14).
«Νέα δίωξη σέ Κάντα γιά ξέπλυμα καί δωροδοκία γιά μίζα 250.000
εὐρώ» (Kontranews 28- 2-14).
«Μήπως γνωρίζει ὁ Μιχάλης Λιάπης νά μᾶς πεῖ ποῦ πῆγαν οἱ 500.000
εὐρώ; Ἀπό τό 1.000.000 εὐρώ πού ἔδωσε ὁ Ἀλογοσκούφης γιά τή ΜΚΟ «Ἔργο
πολιτῶν»» (Kontranews 1-3-14).
«Ὁ εἰσαγγελέας τσίμπησε τόν Σημίτη γιά τό 2004. Λήστεψαν τό δημόσιο
χρῆμα οἱ φίλοι του μεγαλοεργολάβοι καί προμηθευτές» (Kontranews 4-3-14).
«Καταδίκη γιά τό φαγοπότι στήν ΕΡΤ. Ποινή φυλάκισης 12 μηνῶν, μέ
τριετή ἀναστολή, ἐπέβαλε τό Τριμελές Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν στόν πρώην διευθυντή τῆς δορυφορικῆς ΕΡΤ Νίκο Κούρτη, γιά παράβαση καθήκοντος καί στή
δημοσιογράφο Εἰρήνη Νικολοπούλου γιά ἠθική αὐτουργία σέ αὐτή, γιά τήν
ὑπόθεση τῆς γκρίζας διαφήμισης στήν ERT WORLD» (Kontranews 7-3-14).
«Προκλητικές ὑπερωρίες στοὺς ὑπαλλήλους. Πρόκληση ἀποτελοῦν
τά χρήματα πού διαθέτει τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά τίς ὑπερωρίες τῶν
ὑπαλλήλων πού εἶναι διορισμένοι, ἀποσπασμένοι ἤ διατίθενται στά πολιτικά
γραφεῖα τοῦ ὑπουργοῦ, τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ, τῶν Γενικῶν Γραμματέων, καθώς καί γιά τίς ὑπερωρίες τῶν ὑπαλλήλων πού στελεχώνουν τήν
προσωπική τους ἀσφάλεια» (Kontranews 7-3-14).
«ΣΔΟΕ: Τσίμπησαν 72 ἀπό τή λίστα Λαγκάρντ. Μετά ἀπό χρόνια ἀπραξίας κι ἀφοῦ προηγήθηκε ἄγριο «κράξιμο» ἀκόμη καί ἀπό βουλευτές τῆς
πλειοψηφίας, γιά νά «δεήσουν» στό ΣΔΟΕ, νά ξεκινήσουν τούς ἐλέγχους στή
λίστα Λαγκάρντ μέ ἀξιοσημείωτα ἀποτελέσματα. Ἤδη ἔχουν ἐντοπιστεῖ φορολογικές παραβάσεις ὕψους δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ στούς λογαριασμούς 72 προσώπων, πού συμπεριλαμβάνονται στή λίστα καί γιά τά ὁποῖα
ἔχουν κινηθεῖ οἱ σχετικές διαδικασίες» (Kontranews 8-3-14).
«Καταγγελία-σόκ γιά διασπάθιση χρήματος στόν ΕΟΠΥΥ. Σέ καταγγελίες ὅτι ἀπό τή διαδικασία ἐλέγχων τῶν Ἰδιωτικῶν Κλινικῶν χάνονται σημαντικά ποσά καί συγκεκριμένα πάνω ἀπό 150 ἑκατ. εὐρώ (ἀπό ποῦ προκύπτει
αὐτό τό ποσό δέ διευκρινίσθηκε) ἀπό μή νόμιμες διαδικασίες καί τιμολόγια
προέβη ὁ βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἐκπρόσωπος γραφείου Τύπου τοῦ κόμΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ματος κ. Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ὁ ὁποῖος στοχοποίησε συγκεκριμένα τόν ΕΟΠΥΥ καί τή διοίκησή του, μιλῶντας στή Βουλή τήν Πέμπτη»
(Kontranews 14-3-14).
«Πλαστά τιμολόγια 30 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἀπάτη-μαμούθ σέ βάρος
πάνω ἀπό 100 Ἑλληνικῶν δημοσίων νοσοκομείων μέ ὑπερκοστολογήσεις μέσω
πλαστῶν καί εἰκονικῶν τιμολογίων ἰατρικῶν εἰδῶν …» (Kontranews 14-3-14).
«Διέγραψαν τά 500 ἑκατ. εὐρώ ΦΠΑ πού χρωστοῦσε ἡ HOCHTIEF»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 16-3-14). Ἡ Γερμανική ἑταιρία πού «ἔχει πάρει γιά χρόνια τό
Ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος». Διαταγή Βερολίνου;
«Στά 285 ἑκατ. ἡ δαπάνη γιά τηλέφωνα. Ἄγνωστος ὁ ἀριθμός τῶν συνδέσεων» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16-3-14). Τηλεφωνήματα, ἡ ἐργασία πολλῶν δημοσίων ὑπαλλήλων! Ποιός εἶπε ὅτι οἱ ἄνθρωποι δέν κάνουν τίποτε;
«Σπατάλη στό Δημόσιο. Ἀμέτρητα τά κρατικά αὐτοκίνητα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16-3-14).
«Ἅρπαξαν πολλά ἑκατομμύρια εὐρώ. Σύμφωνα μέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα στή Διαύγεια, τή χρονική περίοδο 2010-2013 ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων
ὅπως οἱ ALCO, GPO, KΑΠΑ RESEARCH, MARC, METRON ANALYSIS
καί URP ἔλαβαν ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό τό Ἑλληνικό δημόσιο, σέ μιά συγκυρία σκληρῆς λιτότητας» (Kontranews 17-3-14).
«835 δις μᾶς πῆραν μέ τά τρία μνημόνια» (Kontranews 19-3-14).
«Ὁ Τουρκολιᾶς πουλάει φθηνά στούς Τούρκους καί ἀγοράζει ἀκριβά
ἀπό Τούρκους. Πούλησε τόν ΑΣΤΕΡΑ 400 ἑκ. καί ἀγόρασε μέ 300.000.000
μιά πολυκατοικία στήν Κωνσταντινούπολη! Γιά τούς Τούρκους ἡ Ἐθνική ἔχει
λεφτά καί τά ξοδεύει, γιά τούς Ἕλληνες μικροεπαγγελματίες πού ζητιανεύουν γιά ἕνα δάνειο, δέν ἔχει φράγκο!» (Kontranews 20-3-14).
«Ὑπόλογος γιά κακουργηματική ἀπιστία ὁ διοικητής τοῦ ΙΚΑ … κ. Ρ.
Σπυρόπουλος … γιά ὑπόθεση ἄρσεως κατασχέσεως λογαριασμῶν ἑταιρείας
σοῦπερ μάρκετ … ζημία τοῦ Ἱδρύματος, καθώς ἡ ἑταιρεία χρωστά περίπου τά
18-25 ἑκατ. εὐρώ στό ΙΚΑ …» (ΕΣΤΙΑ 2-4-14).
«REUTERS: Μίζα 18 ἑκατ. δολλαρίων ἀπό τήν ERICSSON γιά τά ἐξοπλιστικά» (Kontranews 3-4-14).
«Λάδωσαν 2 ὑπουργούς, δύο στρατηγούς καί δύο Γ.Γ. μέ 18,5 ἑκατ. δολλάρια. Τό μεγάλο σκάνδαλο 400.000.000 δολαρίων ἀπό τήν ERICSSON ἀποκάλυψε Σουηδός δημοσιογράφος» (Kontranews 4-4-14). Γιατί τό λάδωμα; «… γιά
νά ἐξασφαλίσει προνομιακές συμβάσεις ὅπως αὐτή πού ὑπέγραψε μέ τό ΥΕΘΑ
γιά τήν ἀγορά συστήματος ραντάρ πού στοίχισε 540 ἑκατομμύρια εὐρώ».
Γιά τήν ἴδια ὑπόθεση δημοσίευμα καί στήν ἐφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 6ης Ἀπριλίου 2014 μέ τόν τίτλο «Ἡ κασέτα, οἱ Σουηδοί καί οἱ «μίζες».
Στό φῶς μυστικές πληρωμές τῆς ERICSSON σέ Ἕλληνες ἀξιωματούχους τή
δεκαετία τοῦ ‘90».
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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«Λαβράκι ἔβγαλαν οἱ ἔλεγχοι τοῦ ΣΔΟΕ στήν Κρήτη, καθώς οἱ ἄνδρες
τοῦ Σώματος «τσάκωσαν» ἕνα ἐπιχειρηματία, ὁ ὁποῖος ἔκοβε εἰκονικά τιμολόγια τό συνολικό ὕψος τῶν ὁποίων ἀγγίζει 6 ἑκατ. εὐρώ. Μάλιστα ὁ ἐπιχειρηματίας καλεῖται νά πληρώσει 12 ἑκατ. εὐρώ πρόστιμο στήν Ἐφορία καί 15
ἑκατ. εὐρώ ΦΠΑ» (Kontranews 8-4-14). Θά τά πληρώσει ἤ εἶναι «δικός» μας
καί θά τοῦ χαρισθοῦν μέ μιά μικρή προσφορά στό κόμμα;
«Πλυντήριο ἡ Βουλή τῆς κλοπῆς τῶν 200 ἑκατ. ἀπό τόν ΟΑΕΕ. Τήν
πλήρη ἀποδοχή τῆς ἀπάτης πού στήθηκε εἰς βάρος τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν, βιοτεχνῶν καί ἐμπόρων ἔρχεται νά πιστοποιήσει ἡ τροπολογία
τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας Βρούτση μέ τήν ὁποία ὁ ΟΑΕΕ μπορεῖ νά καταβάλει
ὁποτεδήποτε τά χρήματα πού παρακράτησε ἀπό τήν εἰδική εἰσφορά ἀλληλεγγύης. Πρόκειται γιά σκάνδαλο ὕψους 200 ἑκατ. εὐρώ περίπου, τό ὁποῖο
ἐρευνᾶ ἡ Εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς ἔπειτα ἀπό μηνυτήρια ἀναφορά πού ἔχει
καταθέσει ἡ ΓΣΕΒΕΕ, μέ κυρίως ὑπεύθυνη τήν διοικήτρια τοῦ ΟΑΕΕ Γ. Κωστίδου» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 13-4-14).
«Πολλά δέν εἶναι κύριε Ἀβραμόπουλε, 2.600.000 εὐρώ γιά ἕνα σάιτ; Δέν
ἔχει κοπάσει ὁ θόρυβος γιά τούς στημένους διαγωνισμούς καί τά ἐξοπλιστικά, καί στό ὑπουργεῖο Ἄμυνας κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά τόν τροφοδοτήσουν μέ ἕναν διαγωνισμό πού προωθοῦν μέσα στήν «τούρλα» τῶν ἐκλογῶν
… Ἀφορᾶ στή δημιουργία διαδυκτιακῆς πύλης ΕΡΜΗΣ προϋπολογισμοῦ
2.600.000 εὐρώ. Ἑνός … σάιτ πού θά βοηθήσει στή βελτίωση στρατολογικῶν
ὑπηρεσιῶν» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 13-4-14).
«Δώσαμε 362 ἑκατ. εὐρώ χωρίς νά γίνει καμιά ἐργασία γιά τά ὑποβρύχια! Ἀνοικτή ἡ ὑπέρβαση τοῦ κόστους» Καί ἡ ἐφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ τῆς
13ης Ἀπριλίου 2014 ἐρωτᾶ: «Δέν ἔχει κανείς εὐθύνη;»
«Λίστα Λαγκάρντ: Νέα «λαβράκια» ἀνακάλυψε τό ΣΔΟΕ. «Λαβράκια» ἔχουν ἀνακαλύψει οἱ ἄνδρες τοῦ ΣΔΟΕ πού ἀξιολογοῦν τήν λίστα Λαγκάρντ, ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς ὁποίας προκύπτει φοροδιαφυγή ἑκατομμυρίων
εὐρώ. Ὅπως αὐτή τῶν 3.300.000 εὐρώ, πού ἀφορᾶ σέ παλαιό πολιτικό, πού
δέν ζεῖ πλέον καί στό παρελθόν εἶχε διατελέσει ὑπουργός Οἰκονομικῶν»
(Kontranews 14-4-14).
«Ζημιά 13 ἑκατ. εὐρώ στό Δημόσιο ἀπό τίς «μαϊμοῦ» συντάξεις. Σχεδόν
180 περιπτώσεις παράνομων συντάξεων, πού προκάλεσαν στό Δημόσιο ζημιά
12.864 ἑκατομμυρίων εὐρώ διαλεύκανε ἡ Ὑπηρεσία Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων
τῆς Ἀστυνομίας … Οἱ ἀπάτες ἀφοροῦν συντάξεις ἀτόμων πού ἀπεβίωσαν,
ἀλλά τίς εἰσέπρατταν συγγενικά τους πρόσωπα» (Kontranews 17-4-14).
«Τρεῖς πληγές στήν οἰκονομία πού ἄνοιξε τό λαθρεμπόριο. Τό Δημόσιο
χάνει δισεκατομμύρια ἀπό λαθραῖα τσιγάρα, καύσιμα καί ποτά» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-4-14).
«Ἔχει ἤ δέν ἔχει δίκιο ὁ Σούρλας ὅτι χάνει 12 δισ. εὐρώ τό Δημόσιο; Ἀπό
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offshores, εἰκονικά τιμολόγια καί λαθρεμπόριο καυσίμων» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20-4-14).
«Νέα χαριστική ρύθμιση γιά τά χρέη τοῦ Μεγάρου. Μία ἀκόμη χαριστική ρύθμιση γιά τά χρέη τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν κατέθεσε τήν
Τετάρτη στή Βουλή ἡ κυβέρνηση, γιά τήν ὁποία μάλιστα προειδοποιεῖ ἡ
Ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους ὅτι «ἀπό τίς προτεινόμενες
διατάξεις προκαλεῖται ἀπώλεια ἐσόδων» χωρίς ὅμως νά μπορεῖ νά προσδιορίσει τό ὕψος τῆς ζημιᾶς γιά τό Δημόσιο» (Η ΑΥΓΗ 2-5-14).
«Μέ «χαριστικές» διατάξεις σβήνουν ποινικές εὐθῦνες. Ὀξύτατες ἀντιδράσεις στό δικαστικό σῶμα. Ἀπαλλαγή ἀπό ποινικές εὐθύνες κρατικῶν ἀξιωματούχων πού διαχειρίστηκαν δημόσιο χρῆμα, ἀλλά καί εὐρεία «νομιμοποίηση»
παράνομων πληρωμῶν ἀπό κρατικούς φορεῖς καί δήμους … «Ποιούς ἀφοροῦν;
«Τά Ἑλληνικά Ναυπηγεῖα, τόν Ὀργανισμό Σχολικῶν Κτιρίων, Τόν Ὀργανισμό
Ἀσφάλισης Ἐλευθέρων Ἐπαγγελματιῶν, Τά Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα,
Τούς Ὀργανισμούς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5-14).
Νά ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτή τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐξουσίας πού
μπαίνει στόν χῶρο τῆς Δικαστικῆς περιορίζεται στίς ποινικές εὐθύνες καί οἱ
παρανομίσαντες παραμένουν ὑπόχρεοι νά καταθέσουν στό δημόσιο ταμεῖο
τά παράνομα οἰκονομικά ὀφέλη; Δέν εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς!
«Καῖνε τόν Γιάννο 8 νέοι λογαριασμοί τῆς συζύγου του. Σέ τράπεζα τῆς
Γενεύης ἀναζητοῦν οἱ Ἀρχές μίζες ἀπό τά ὑποβρύχια. Ὁ δρόμος πρός τόν
Κορυδαλλό ἔχει ἀνοίξει διάπλατα γιά τόν πρώην ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἄμυνας
Γιάννο Παπαντωνίου καθώς πλέον καί ἐπίσημα ὁ ἁρμόδιος ἀνακριτής τόν
θεωρεῖ «ὕποπτο» γιά «δωροληψία», ἐμπλέκοντάς τον εὐθέως στό «μεγάλο
φαγοπότι» τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων, στήν περίοδο τοῦ ἀλήστου
μνήμης Σημιτικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ» (Kontranews 5-5-14).
«Τά ἔβαλε ὅλα στήν τσέπη της! Δέν δήλωσε τά 6.000.000 ἡ Μαργαρίτα.
2,5 ἑκατομμύρια δολλάρια ἔπρεπε νά πληρώσει φόρο γιά τά λεφτά πού πῆρε
γιά νά δώσει τό διαζύγιο στόν Ἀνδρέα» (Kontranews 5-5-14).
«Ὁ στοιχειωμένος ὀργανισμός πού ὀκτώ χρόνια … κλείνει. Ἑπτά ὑπουργοί ἐπιχειροῦν νά τερματίσουν τήν «Πολιτιστική Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης» … Ἀντί νά ἔχει ἔσοδα, παράγει δαπάνες … Οἱ ὑπάλληλοι δέν πήγαιναν
γιά δύο χρόνια στή δουλειά, ἀλλά τό Δημόσιο τούς ἀποζημίωσε μέ 1,2 ἑκατ.
εὐρώ» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11-5-14).
«Μέ ἐντολή εἰσαγγελέα στό ΣΔΟΕ μετά τίς ἀποκαλύψεις μας. Ἀνοίγουν
λογαριασμοί Μαργαρίτας, Γεωργάκη, Νίκου καί Ἀντρίκου. 2,5 ἑκ. δολλάρια
ἔπρεπε νά πληρώσει φόρο γιά τά 6 ἑκ. πού πῆρε γιά νά δώσει τό διαζύγιο στόν
Ἀνδρέα» (Kontranews 16-5-14).
Ἡ ἔρευνά μας γιά τά αἴτια τῆς πτωχεύσεώς μας πρέπει νά συνεχισθεῖ.
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Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ», «ἐκδ. Γρηγόρη», Ἀθήνα 2015, σελ. 118.
ό καινούργιο βιβλίο τοῦ π. Χρυσοστόμου, ἱεροκήρυκος τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, ἀποτελεῖ τό
τρίτο στή σειρά «Μελετήματα Κανονικοῦ Δικαίου», παρότι τό περιεχόμενο
εἶναι πολύ εὐρύτερο. Ἀποτελεῖται ἀπό
ἑπτά κεφάλαια καί ἀναφέρεται στά
ἑπτά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας,
στό Βάπτισμα, στό Χρῖσμα, στήν Ἱερωσύνη, στήν Μετάνοια-Ἐξομολόγηση,
στήν Θ. Εὐχαριστία, στόν Γάμο καί στό
Εὐχέλαιο.
Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος ὁ π. Χρυσόστομος στήν Εἰσαγωγή του, πρόκειται
γιά πραγματικές ἐρωτήσεις: «Οἱ ἐρωτήσεις ὀφείλουμε νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι
δέν εἶναι εἰκονικές, ἀλλά ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπό συγκεκριμένους συνανθρώπους μας καί δέν ἀποκλείεται καί ἄλλοι
νά ἔχουν τίς ἴδιες ἀπορίες.» (σελ.6)
Κάθε κεφάλαιο τοῦ βιβλίου προσπαθεῖ νά προσεγγίση τό ἀντίστοιχο
Μυστήριο ἀπό πολλές πλευρές. Περιγράφει τίς προϋποθέσεις, τή νομική
ὑπόσταση, τίς σχετικές διατάξεις τῶν Ἱ. Κανόνων καί δίνει κάποιες γενικές
ὁδηγίες γιά τήν τέλεση.
Τό πρῶτο κεφάλαιο, ἀφιερωμένο στό Βάπτισμα ἀναφέρεται στόν νηπιοβαπτισμό καί ἀποδεικνύει, ὅτι δέν εἶναι κατστρατήγηση τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας, ἀλλά παράδοση τῆς φιλόστοργης μητέρας ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Μάλιστα ἀπαντάει ὁ π. Χρυσόστομος μέ μιά ἐρώτηση: Καταστρατηγοῦμε
ἄραγε τήν ἐλευθερία τοῦ νηπίου, ὅταν κάνουμε τά ἐμβόλια ἤ τοῦ δίδουμε
φαγητό ἤ τό ντύνουμε ἤ τό ἐγγράφουμε στό σχολεῖο γιά νά μάθει γράμματα;
(σελ.10)
Ἐν συνεχείᾳ ἀναλύει τίς προϋποθέσεις νά γίνη κάποιος ἀνάδοχος καί
ποιοί δέν ἐπιτρέπεται νά γίνουν ἀνάδοχοι. Μεταξύ ἄλλων πρακτικῶν ὁδηγιῶν δίδει ὁ π. Χρυσόστομος ἰδιαιτέρα σημασία στόν σωστό τύπο τοῦ Βαπτίσματος διά τριπλῆς καταδύσεως, ἡ ὁποία εἶναι σύμβολο τῆς τριημέρου
ταφῆς καί Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ (σελ.19). Ἐξάλλου τό ρῆμα “βαπτίζω”

Τ
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σημαίνει βυθίζω μέσα ἤ κάτω ἀπό τό ὕδωρ. Βύθιση μέσα στό ὕδωρ. Ὄχι
μέρη τινά τοῦ σώματος. Οὔτε βεβαίως καί ραντισμός. Αὐτό τό πράττουν οἱ
Ρωμαιοκαθολικοί (σελ.20).
Τό δεύτερο κεφάλαιο τονίζει τήν ἀναγκαιότητα τοῦ Ἁγίου Χρίσματος
ὡς σφραγῖδα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, σφραγῖδα τῆς υἱοθεσίας. Ἐξηγεῖ, τί
εἶναι τό Ἁγ. Μύρο, ἀπό τί ἀποτελεῖται καί ποῦ καί πῶς φυλάσσεται.
Τό τρίτο κεφάλαιο πού ἐπιγράφεται Σχετικά μέ τήν Ἱερωσύνη ἀπαριθμεῖ τίς προϋποθέσεις, περιγράφει τήν χειροτονία, καί ἀπαντάει στό γιατί δέν
ἐπιτρέπεται ἡ χειροτονία τῶν γυναικῶν καί διγάμων.
Στό τέταρτο κεφάλαιο Σχετικά μέ τήν Μετάνοια-’Εξομολόγηση πληθαίνουν τά πραγματικά ἐρωτήματα, τά ὁποῖα προσπαθεῖ νά ἀπαντήση ὁ π.
Χρυσόστομος. Εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν Μυστήριο πού ἀγγίζει τίς ψυχές τῶν
πιστῶν καί γι’ αὐτό θέλουν νά ἐξασφαλισθοῦν προτοῦ ἐμπιστευθοῦν στόν
πνευματικό.
Στίς ἀπαντήσεις ὁ π. Χρυσόστομος τονίζει τόν Μυστηριακό χαρακτῆρα
τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως καί τήν πραγματική συγχώρηση διά τῆς εὐχῆς τοῦ
Ἱερέως-Πνευματικοῦ. Γι’ αὐτό καί δέν συγκρίνεται μέ καμία ἄλλη ἀπό τίς
μοντέρνες μορφές δῆθεν ἐξομολογήσεως, στήν εἰκόνα, στόν ψυχολόγο ἤ
ἀλλοῦ.
Τόν μεγαλύτερο χῶρο τοῦ βιβλίου (σελ.59-101) διαθέτει ὁ π. Χρυσόστομος σέ ἐρωτήσεις σχετικά μέ τήν Θ. Εὐχαριστία. Οἱ πρῶτες ἐρωτήσεις
ἀναφέρονται σέ θέματα τελετουργικά. Ἕνας δεύτερος κύκλος ἐρωτήσεων
ἀσχολεῖται μέ τήν Θ. Κοινωνία: ἄν πρέπει νά Κοινωνοῦν οἱ πιστοί τακτικά,
ποιά ἑτοιμασία ἀπαιτεῖται ἐκ μέρους τῶν πιστῶν. Στό ἐρώτημα, ἄν δίδεται Θεία Κοινωνία σέ ἑτοιμοθανάτους, ἀπαντάει: Βασικοτάτη προϋπόθεση
συμμετοχῆς στή Θεία Κοινωνία εἶναι, ὅτι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μεταλαμβάνει,
ἔχει τίς αἰσθήσεις του (σελ.76). Καί λίγο παρακάτω: Ἡ μετάδοση τῆς Θείας
Κοινωνίας γίνεται σ’ ἐκείνους τούς ἑτοιμοθανάτους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συναίσθηση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου καί μέ τή βούλησή τους δίδουν –ἔστω καί
διά μικρῶν νευμάτων ἤ ἄλλων σημείων– τή συγκατάθεσή τους. Κυρίως οἱ
συγγενεῖς, βεβαίως, ὀφείλουν νά μεριμνοῦν καταλλήλως καί ἐγκαίρως γιά
τήν προσέλευση τοῦ Ἱερέως πρός μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στόν βαρέως ἀσθενοῦντα καί εὑρισκόμενο στά πρόθυρα τοῦ θανάτου ἄνθρωπό τους.
(σελ.77)
Οἱ λέξεις, τίς ὁποῖες χρησιμοποιεῖ ὁ π. Χρυσόστομος καταλλὴλως καί
ἐγκαίρως ἔχουν μεγάλη σημασία, διότι πολλοί συγγενεῖς βαρέως ἀσθενῶν
ἀναβάλλουν, ἐπειδή ταὐτίζουν τήν παρουσία τοῦ Ἱερέως μέ τήν ὥρα τοῦ θανάτου. Καί ἔτσι πολλάκις εἰδοποιοῦν τήν ἔσχατη ὥρα καί μάλιστα μέ ἀπαίτηση, γιά νά προλάβη ὁ ἄνθρωπός τους νά κοινωνήση, ἐφόσον τώρα δέν
καταλαβαίνει πλέον καί δέν θά πάθη σόκ ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἱερέως.
Σ’ αὐτή τήν περίπτωση ἡ Θεία Κοινωνία οὔτε ὠφελεῖ οὔτε εἶναι πρακτικά
ἐφικτή.
Στό τέλος αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου ἀσχολεῖται ὁ π. Χρυσόστομος μέ τόν
σχολικό ἐκκλησιασμό καί τά προβλήματα πού προκύπτουν ἀπό ἀντικειμενιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κές δυσκολίες, ὅπως τόν αὐξανόμενον ἀριθμόν ἀβαπτίστων, ἑτεροδόξων καί
ἀλλοθρήσκων μαθητῶν, καί τόν περιορισμό τοῦ χρόνου (τήν τάδε ὥρα πρέπει να φύγουν οἱ μαθητές). Ἔχων ὁ ἴδιος ὁ π. Χρυσόστομος μεγάλη πείρα,
ἐπειδή ἀπό ἐτῶν τελεῖ καί χρέη Ἱερέως στά Ἀρσάκεια Σχολεῖα, διευκρινίζει
ὅτι ἰδιαίτερα κατά τίς σχολικές λειτουργίες πρό τῶν μεγάλων ἑορτῶν (Πάσχα καί Χριστούγεννα), ὅπου μεγάλος ἀριθμός μαθητῶν θέλει νά Κοινωνήση καί πολλοί ἐξ αὐτῶν ἁπλῶς βλέποντας καί ἀκολουθῶντας τούς ἄλλους,
χρειάζεται ἐπισταμένη προσοχή καί μέριμνα τοῦ Ἱερέως. Ὀφείλει πρό τῆς
Θείας Μεταλὴψεως νά τό ἐπισημάνει αὐτό (δηλ. ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδεται μόνο στούς βεβαπτισμένους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας) μέ τήν ἀπαιτούμενη ποιμαντική διάκριση.
(σελ.81)
Διευκρινίζει ἐπίσης, ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ τακτική μερικῶν νά ὁλοκληρώσουν τήν Θ. Λειτουργία καί νά Κοινωνήσουν τούς πιστούς, ἰδιαιτέρως
στόν σχολικό ἐκκλησιασμό τούς μαθητές, μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας,
γιά νά μπορέσουν νά φύγουν ὅσοι δὲν Κοινωνοῦν. Γράφει ὁ π. Χρυσόστομος
σχετικά: Ἡ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας κατά τήν διάρκεια τῆς τελέσεως
τῆς Θ. Λειτουργίας εἶναι καθορισμένη, ὡς ἀκριβῶς ἀναφέρει τό λειτουργικό
τυπικό, ἀλλά καί ἡ θεολογία τῆς Εὐχαριστίας τό ἐπιβεβαιώνει, ἀφοῦ πρόκειται
γιά τό Κυριακόν Δεῖπνον, γιά τήν Τράπεζα Κυρίου, τήν Δεσποτική Τράπεζα,
στήν ὁποία καλοῦνται οἱ πιστοί νά λάβουν μέρος. Ἡ ἱερή πρόσκληση “Μετά
φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε″ δηλώνει τήν ὥρα καί τή στιγμή
τῆς προσελεύσεως στή θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μετάθεση σέ ἄλλη χρονική στιγμή τῆς Θ. Κοινωνίας τῶν πιστῶν εἶναι
ἀπαράδεκτος, ἀντιευχαριστιακή κίνηση. (σελ. 75-76)
Στήν ἐρώτηση ἄν τό ἀντίδωρο ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιηθῆ ὡς φαγητόν, ὁ π. Χ. ξεκαθαρίζει τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ ἄρτος τοῦ
ἀντιδώρου δέν εἶναι κοινός ἄρτος ἀπό τή στιγμή τῆς εὐλογίας κατά τήν Προσκομιδή, καί δίδεται ἀντί τοῦ μεγάλου ἐκείνου Δώρου τῆς φρικτῆς Κοινωνίας ἀπό τό χέρι τοῦ Ἱερέως σ’ ἐκείνους, πού δέν μετέλαβαν, πρός ἁγιασμόν.
Στό ἕκτο κεφάλαιο δίδεται ὁ ὁρισμός τοῦ Γάμου, ἀπαριθμοῦνται οἱ
ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν ἔκδοση ἀδείας Γάμου καί τήν τέλεσή του,
ἐξηγεῖται ἡ σημασία τοῦ δακτυλοθεσίου, τῆς ἁρμόσεως καί τῆς στέψεως, καί
στό τέλος παρατίθεται μιά λίστα τῶν ἁγίων συζύγων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὡς πρός τό Εὐχέλαιο διασαφηνίζει ὁ πατήρ Χρυσόστομος στό ἕβδομο
κεφάλαιο, ὅτι τό Εὐχέλαιο τελεῖται εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος, καί ὅτι δέν
ἀντικαθιστᾶ τήν Ἐξομολόγηση, ὅπως πιστεύουν πολλοί λόγῳ τῶν συγχωρητικῶν εὐχῶν πού περιέχει, ἀλλά τήν προετοιμάζει καί τήν συμπληρώνει.
Τό βιβλίο εἶναι γραμμένο σέ πολύ κατανοητή γλῶσσα καί ἀπευθύνεται
σέ ἕνα πολύ εὐρύ ἀναγνωστικό κοινό, ἀπό τόν κατηχούμενο μέχρι τόν Ἱερέα. Εἶναι δέ εὔχρηστο, ἐπειδή δέν παραπέμπει ἁπλῶς σέ πλῆθος ἁγιογραφικῶν, πατερικῶν καί νομοκανονικῶν πηγῶν, ἀλλά ἀναγράφει αὐτούσια
ὅλα αὐτά τά κείμενα στά σημεῖα πού χρειάζονται. Καλή μελέτη!
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