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ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μ
ὲ τὴν ἔναρξη νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους τὴν 1η Σεπτεµβρίου 
κυκλοφορεῖται καὶ τὸ διπλὸ τεῦχος Αὐγούστου-Σεπτεµβρίου, 

ὅπως συνηθίζουµε κάθε χρόνο, λόγῳ τοῦ µεσολαβοῦντος θέρους.
Γι’ αὐτό, στὸ παρὸν τεῦχος ἀποταµιεύθηκαν ἄρθρα, τὰ ὁποῖα 

ἀναφέρονται καὶ στὴν ἀφιερωµένη στὴν Παναγία µας περίοδο τοῦ 
Δεκαπενταυγούστου ἀλλὰ καὶ σὲ ποικίλα θέµατα ποὺ ἀπασχολοῦν 
τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, τὸν διαµορφωµένο µέσα σὲ µιὰ παγκοσµιο-
ποιηµένη ἐποχὴ καὶ γι’ αὐτὸ «πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως» ἀποσυ-
ντονισµένο καὶ ψυχικὰ ἀποδιοργανωµένο καὶ καταθλιβόµενον.

Μὲ τὴν ποικιλία καὶ ποικιλοµορφία τῶν θεµάτων µας προσπα-
θοῦµε νὰ  ἐπαναπροσδιορίσουµε τὸ πνευµατικὸ περιβάλλον ποὺ 
χαρακτήριζε καὶ σηµατοδοτοῦσε τὴν ζωὴ τοῦ Γένους µας, µιὰ ζωὴ 
ποὺ ἦταν ἀπόρροια τῆς Χριστοκεντρικῆς θεωρήσεως τοῦ κόσµου καὶ 
τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἔντονη Προτεσταντικὴ ἐπίδραση τῆς Βαυαροκρατίας στὸν 
Ρωµαίικο τρόπο ζωῆς καὶ σκέψεως τῶν ἀνθρώπων τῆς Πατρίδος µας 
διεχώρισε τήν Λειτουργική ζωή ἀπὸ τὴν συνολική καθηµερινὴ ζωὴ 
τῶν ἀνθρώπων, µέ συνέπεια νὰ ἐξαπλωθῆ καὶ νὰ ριζώση καὶ στὴν 
Πατρίδα µας ἡ µολυσµένη Εὐρωπαϊκὴ ἀντίληψη περί Παιδείας καὶ 
Ἐπιστηµῶν, ἀποκεκοµµένων ἀπό τὸν Θεὸ, τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ 
τὴν Ἐκκλησία, καί, τελικά, νὰ θεωρούµεθα σήµερα ὡς αἱρετίζοντες, 
ὅλοι ὅσοι ἐπιδιώκουμε τὸν Χριστοκεντρισμὸ ὁλοκλήρου τῆς ψυ-
χοσωματικῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς  ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ παράδοξο, λοιπόν, καὶ συνάµα τραγικό εἶναι, ὅτι µὲ τὴν 
ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου ὁρατότητος κατήντησαν νά θεωροῦνται οἱ 
ἀντιφατικοί στὶς σκέψεις καὶ στὴν νοοτροπία τους Νεοέλληνες χρι-
στιανοί ὡς ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι, καὶ οἱ ἐπιδιώκοντες τὴν ἐπιστρο-
φή στό πνεῦµα τῶν Πατέρων τοῦ Γένους µας ὡς παρεκτρεπόµενοι!

Θεωρεῖται, φερ’ εἰπεῖν, ὡς φυσικὴ ἡ ἀντίφαση, τό νὰ δέχεσαι 
θεωρητικά µὲν (γιατί τὸ διδάσκει ἡ Θεολογία µας) ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι 
ὁ Δηµιουργὸς τοῦ Σύµπαντος Κόσµου καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Παροχεύς τῆς 
Θείας Χάριτος ἀλλά καὶ ἡ Ἀποκάλυψη, ὁ Φωτισµός καὶ ἡ χειρα-
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γώγηση στὴν Ἀληθινὴ γνώση ὅλων τῶν Ἐπιστηµῶν καὶ ἀφ’ ἑτέρου, 
νὰ ἀποξενώνης τὴν Ἐκκλησία τοῦ Δηµιουργοῦ τῶν Ἁπάντων, στὴν 
Ὁποία ἔχει χορηγήσει «πᾶσαν ἐξουσίαν ἐν Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς Γῆς» 
καὶ ἔχει ἀποταµιεύσει σ’ Αὐτὴν ὄχι µόνο τὴν γνώση τοῦ ὑλικοῦ 
κόσµου ἀλλὰ καὶ «τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ», καὶ νὰ τὴν θεωρῆς ὡς παντε-
λῶς ἀναρµόδια νὰ ζητῆ ἐξηγήσεις γιὰ νὰ κρίνη τὴν ἐπιστηµονικὴ 
ἀλήθεια καὶ νὰ τὴν ἀποκλείης ὡς ἄσχετη καὶ ἀσυµβίβαστη ἀπὸ τὸ νὰ 
ἔχη καθοριστικὸ λόγο γιὰ τὴν διακυβέρνηση τοῦ κόσµου!

 Ἐπηρεασµένοι ἀπὸ τὸ ὀλέθριο παράδειγµα τῆς δαιµονικῆς Πα-
πικῆς ἀπολυταρχίας, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε ἀκόµη καὶ τὶς ἀποδεδειγµέ-
νες παρατηρήσεις ἐπιστηµόνων παλαιοτέρων ἐποχῶν, παρ’ ὅτι αὐτὲς 
οἱ παρατηρήσεις δέν προσέκρουαν στὴν Ἁγία Γραφή, ἐφθάσαµε στὸ 
ἄλλο, στὸ Προτεσταντικὸ ἄκρο, καὶ ἀφήσαµε ἀνεξέλεγκτες καὶ 
φρενήρεις τίς µυθοπλαστικὲς ἐπινοήσεις τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδηµα-
ϊκῆς Κοινότητος νὰ παρουσιάζονται ὡς ἐπιστηµονικὰ τεκµηριωµέ-
νες ἀλήθειες, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ βοµβαρδίζεται ἀσταµάτητα ἡ κοινὴ 
γνώµη µὲ µυθώδεις θεωρίες, πού παραπλανοῦν τοὺς ἀνθρώπους ὅτι 
δὲν ὑπάρχει Θεὸς Δηµιουργός, Προνοητὴς καὶ ἀενάως διακρατὼν τὰ 
Σύµπαντα καὶ νὰ σύρεται ἀκόµη καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία µας πίσω 
ἀπὸ τὸ µυθιστορηµατικὸ ἅρµα τῆς «ψευδωνύµου γνώσεως», τροπο-
ποιουµένη συνεχῶς ἀπὸ ἀ(λόγους) Πανεπιστηµιακοὺς Θεολόγους 
τῶν Νεοελληνικῶν Θεολογικῶν µας Σχολῶν!

Ὁ ἀγώνας µας εἶναι πολὺ δύσκολος καὶ ἄνισος, ἀφοῦ µπροστὰ 
στὸ “ἐπιστηµονικὸ” ἀλάθητο ἔχουν γονατίσει οἱ περισσότεροι 
ἄνθρωποι τοῦ πλανήτου. Ὡστόσο ἡ πορεία µας δὲν πρέπει νὰ κα-
θορίζεται οὔτε ἀπὸ τὴν µεγάλη δυσκολία τοῦ ἐγχειρήµατος οὔτε 
ἀπὸ τὴν ἔλλειψη κοσµικῆς ἰσχύος. Καθοριστικὸ τοῦ ἀγῶνος µας 
εἶναι Ἐκεῖνος καὶ ἡ Ἀλήθειά Του ὡς Ποιητοῦ «ὁρατῶν τε πάντων 
καὶ ἀοράτων». Καὶ ἡ Ἀλήθεια δὲν εἶναι θέµα ἀριθµῶν οὔτε ἐπιγείου 
δυνάµεως.

Ἡ πορεία µας συνεχίζεται µέ βάση τὶς προϋποθέσεις καὶ τὸν 
σκοπὸ ποὺ ἐκθέσαµε. Βεβαίως δὲν ἔχουµε τὴν ἀφροσύνη νὰ πιστεύ-
ουµε ὅτι εἴµαστε ἀλάθητοι καὶ γι’ αὐτὸ ζητήσαµε κατὰ τὸ παρελθὸν 
καὶ ἐξακολουθοῦµε νὰ ζητοῦµε τὴν βοήθεια ὅλων ἐκείνων ποὺ εἶναι 
συναντιλήπτορες τῶν προϋποθέσεων καὶ τῶν πνευµατικῶν ἐπιδιώξε-
ών µας. Συνεπῶς τὸ Προσκλητήριο παραµένει ἀνοικτό!...

Καλὴ καὶ Εὐλογηµένη Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Σχολικὴ χρονιά!
       π. Β. Ε. Β.
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Δεκαπενταύγουστος καὶ πάλι...

Μ
ὲ περισσὴ κατάνυξη φορτίζει τὴ ζωή μας ὁ πανίερος Δεκαπεν ταύ
γουστος, ἀφοῦ ὀξυγονώνει τὴν ψυχή μας καὶ μὲ τὴν τρυφερὴ πα

ρουσία τῆς Παναγίας Μητέρας φωτίζει καὶ συγυρίζει τὶς ἀραχνιασμένες της 
γωνιές. Γιατὶ κάθε χρόνο, ὅταν εἰσοδεύσουν αὐτὲς οἱ φωτεινὲς καὶ πανευ
λόγητες ἡμέρες τοῦ ἱεροῦ Δεκαπενταυγούστου, γιὰ νὰ στολίσουν τὰ θερινὰ 
τ̓  ἀπόβραδα, τὸ εἶναι ὁλόκληρο ἀναβα πτί ζεται σὲ νάματα αἰσιοδοξίας καὶ 
γνησιότητας, ἀφοῦ αὐτὸ τὸ νόη μα καὶ τὴν εὐλογία μᾶς κληροδοτεῖ ἡ Πα
ναγία Μητέρα μας. Νόη μα σωτήριο, ποὺ μεταμορφώνει τὸν βίο μας καὶ 
τὸν ὑψώνει, ὡς προ σευ χή, μαζὶ μὲ τὸ ἑσπερινὸ θυμίαμα καὶ τὴν «δέησή 
μας τὴν πενι χράν». Ἀλλιῶς δὲν προσεγγίζεις τὸ «τελευταῖον μυστήριον», 
ἂν δὲν ἐποπτεύσεις καὶ παράλληλα προσεγγίσεις, μὲ πενιχρὰν δέησιν καὶ  
μὲ δάκρυα χαρμολύπης,  τὴν χαριτώνυμο Κλίνη ὅπου ἀναπαύεται ἡ Κυρία 
Θεοτόκος. Γιατὶ τόσον αὐτή, ὅσον καὶ ὁ Τάφος Της, «Κλῖμαξ» γίνονται ποὺ 
σὲ ἀνεβάζουν σὲ Οὐράνια σκηνώματα, ἐκεῖ δηλαδή, ὅπου ἀναπαύονται οἱ 
ψυχὲς τῶν Δικαίων καὶ τῶν Ἁγίων: τῶν Κανόνων, δηλαδή, καὶ  τῆς δικιᾶς 
μας βιοτῆς.

Δεκαπενταύγουστο... Μὲ μελτέμι ποὺ εὐωδιάζει ἁρμύρα, θυμίαμα, βα
σιλικὸ καὶ γιασεμί. Δεκαπενταύγουστο μὲ τὴ Χάρη Της νὰ στέκει σιμά μας, 
ὅπως ἡ Μάνα μας σὲ ὧρες πυρετοῦ καὶ ἀνημπόριας. Στέκει σιωπηλή, ὅπως 
ἐκείνη καὶ μαζεύει τὰ δάκρυα καὶ τοὺς στεναγμοὺς καὶ τοὺς μεταμορφώ
νει σὲ στοργὴ καὶ παραμυθία. Σὲ προσευχή, ἀδιάλειπτο προσευχή, γνήσια 
καρδιακή. Γἰ  αὐτὸ καὶ Τὴν φωνάζουμε, ὅπως φωνάζουμε κι ἀναζητοῦμε τὴ 
Μάνα μας, σὲ κάθε στιγμὴ ποὺ ὁ κόμπος στὸ λαιμὸ καὶ στὴν ψυχὴ γίνεται 
ἀσφυχτικός, θανάσιμος. «Παναγία μου...», «ὤχ, Μάνα μου...».  Φωνάζουμε 
καὶ ζοῦμε τὴν ἀναζήτηση. Ὅπως καὶ βιώνουμε τὴν παρουσία Της.  Καὶ τότε, 
κάτι ἀλαφρώνει μέσα μας.

Δεκαπενταύγουστο... Μὲ τὰ «νέφη τῶν λυπηρῶν» νὰ προσπαθοῦν, ὄχι 
μονάχα νὰ καλύψουν, ἀλλὰ νὰ καταποντίσουν τὴν καρδία μας. Νέφη ἀβά
σταχτου πόνου καὶ θλίψεων. Καὶ τότε ἔρχονται στὰ χείλη οἱ στίχοι ἐκεῖνοι 
οἱ λυτρωτικοί: «ἀλλ̓  ἐκ τούτων προφθάσασα σῶσον με»... Τί ἄλλο νὰ πεῖς, 
τί ἄλλο νὰ σκεφθεῖς, νὰ ἐμβιώσεις; 

«Διάσωσον ἀπό κινδύνους τοὺς δούλους Σου, Θεοτόκε...» λές,  καὶ 
περιμένεις. Περιμένεις μὲ ὑπομονή... «Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον,  
καὶ προσέσχε μοι...» ( Ψαλμ. 39, 2) , λέμε... 

Καὶ ποτὲ δὲν πάει χαμένη μιὰ τέτοια ἀναμονή. Ἀρκεῖ νὰ προσφέρεται 
μὲ «στεναγμὸν καὶ δάκρυα», παναπεῖ μὲ εἰλικρίνεια. Ἔτσι δὲν εἶναι;   

     π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Ελεγε τὸν Μέγα Παρακλητικὸ Kανόνα τὸν εἰς τὴν Παναγίαν, ὅπου 
δι εκτραγωδοῦνται τὰ παθήματα καὶ τὰ βάσανα μιᾶς ψυχῆς, καὶ 

τὴν σειρὰν ὅλην τῶν κατανυκτικῶν ὕμνων, ὅπου εἷς βασιλεὺς Ἕλλην, 
διωγ μένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος, ἀπὸ Λατίνους καὶ  Ἄρα-
βας καὶ τοὺς ἰδι κούς του, διεκτραγωδεῖ πρὸς τὴν Παναγίαν τοὺς ἰδί-
ους πόνους του, καὶ τοὺς διωγμοὺς ὅσους ὑπέφερεν ἀπὸ τὰ στίφη τῶν 
βαρβάρων, τα  ὁποῖα  ὀνομάζει νέφη.»

Μᾶς τὸν θυμίζει ὁ Παπαδιαμάντης στὸν «Ρεμβασμὸ τοῦ Δεκα-
πενταυγούστου» τόν «Ἕλληνα βασιλιά», τὸν μεγάλο ποιητὴ καὶ τα-
πεινὸ Αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας, Θεόδωρο Β΄ Λάσκαρι, τὸν συνθέτη 
τοῦ κατανυκτικοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνα στὴν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο ποὺ ψάλλεται ἐναλλὰξ μὲ τὸν Μικρὸ Παρακλητικό στὶς 
ἐκκλησίες τά δειλινὰ τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Ποιὰ πάθη, ἄραγε, καὶ βάσανα προσωπικά, ἀλλὰ καὶ ποιὲς συ-
γκυρίες ἱστο ρικὲς καὶ πειρασμοὶ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη ὁδήγησαν 
τὸν ἀληθινὰ σοφὸ βασιλιὰ νὰ συνθέσει τούς ὕμνους του πρὸς τὴν Δέ-
σποινα τοῦ κόσμου, ὥστε νὰ γίνουν προσευχὴ ὅλης τῆς  Ἐκκλησίας; 

Ἀνάξιοι προκάτοχοί του ἔφεραν στὴν Βασιλεύουσα τὴν τέταρ-
τη σταυροφορία καὶ τὴν παρέδωσαν στοὺς Φράγκους, ὅταν Ἄβαροι,  
Ἄραβες, Βούλγαροι, Σλάβοι δὲν κατάφεραν νὰ τὴν κατακτήσουν, καὶ, 
παρακινούμενοι ἀπὸ προσωπικὰ συμφέροντα συμμάχησαν ὄχι μόνο 
γιὰ νὰ παραδώσουν χρυσάφι καὶ θησαυρούς, ὄχι ἁπλᾶ γιὰ τὴν ἕνωση 
τῶν ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὑποδούλωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς  
Ἐκκλησίας στὸν παπισμό.

«Οἱ μισοῦντες με μάτην, βέλεμνα καὶ ξίφη καὶ λάκκον 
ηὐτρέπισαν, καὶ ἐπι ζη τοῦσι τὸ πανάθλιον σῶμα σπαράξαι μου, 
καὶ καταβιβάσαι πρὸς γῆν, Ἁγνή, ἐπι ζη  τοῦ σιν, ἀλλ’ ἐκ τούτου 
προφθάσασα σῶσόν με», ἀντιδρᾶ ἡ ποιητικὴ συνείδηση τοῦ βασι-
λιὰ τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας ποὺ μὲ ταπείνωση καὶ συντριβὴ 
δι ά χυ τη σ’ ὁλόκληρο τό ποίημα, ἀναγνωρίζει τὴν ἁμαρτωλότητά του, 
καθὼς καὶ τὸ ὅτι ἡ ξένη ἐπιβουλὴ ὀφείλεται στὰ δικά μας λάθη, στὴ 
δική μας προδοσία καί ὀλι γοπιστία, τὴν ἑλκύουν οἱ δικές μας ἁμαρ-
τίες. Ὁ θρῆνος του ἀνταποκρίνεται στὶς ἱστορικὲς συγκυρίες καὶ ἡ  
συνείδησή του θὰ γίνει ἡ καθολικὴ συνείδηση τοῦ ἔ θνους, ὅπου ἀργό-
τερα κλῆρος καὶ λαὸς θὰ ἀποκηρύξουν τὴν συνένωση τῶν ἐκκλησιῶν 
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ποὺ εἶχαν ἀποφασίσει ἐκεῖνοι πού, χάριν συμμαχιῶν καὶ ἀνταλλαγμά-
των, δὲν ἤθελαν νὰ δοῦν τὸν κίνδυνο τῆς πολιτισμικῆς ἅλωσης ποὺ θὰ 
ἔφερνε ταυτόχρονα καὶ τὸν ἐθνικὸ ἐξαφανισμό.

Τότε, ἡ πίστη τοῦ ποιητῆ καί αὐτοκράτορα ἦταν καί ἡ πίστη 
τοῦ λαοῦ του καί ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός «πρόφτασε» καί «ἔσωσε» 
τόν λαό της. Τότε, καί οἱ στίχοι τοῦ μεγάλου συγχρόνου μας ποιητῆ: 
«Ἦρθαν –ντυμένοι φίλοι– ἀμέτρητες φορές οἱ ἐχθροί μου –τό πα-
μπάλαιο χῶμα πατῶντας– Καί τό χῶμα δέν ἔδεσε ποτέ μέ τή φτέρνα 
τους – καί τό φῶς δέν ἔδεσε ποτέ μέ τή σκέπη τους», δέν θά ἠχοῦσαν 
ἄκαιροι ὅπως, ἴσως, σήμερα πού τά πνευματικά ἀντανακλαστικά καί 
ἡ πνευματική ἀντίσταση καί ἀνδρεία λαοῦ καί ἡγητόρων εἶναι σχεδόν 
ἀνύπαρκτα.

Σήμερα, πού ὁ ποιητής διατρανώνει τήν ἀθωότητα τήν δική του 
καί τοῦ λαοῦ του: «Μοῖρα τῶν ἀθώων, εἶσαι δική μου Μοῖρα», «Κα-
θαρός εἶμαι ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη – καί στά χέρια τοῦ θανάτου ἄχρηστο 
σκεῦος», ὅσο κι ἄν θρηνεῖ, ὅσο κι ἄν ταυτίζεται μέ τόν λαό του, μέ τόν 
πόνο του καί τά πάθη του, μοιάζει ὁ θρῆνος του μᾶλλον ἀτελέσφορος, 
καί πῶς νά «προφτάσει» ἡ «Ἁγνή» νά σώσει, ἀφοῦ γιά κάθε ἀπειλή 
καί κίνδυνο εὐθύνονται πάντοτε οἱ ἄλλοι.

Μόλις τέσσερα χρόνια (1254-1258) ἔμεινε στὸν θρόνο τῆς Ἑλλη-
νικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας ὁ Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις καὶ στὸ 
διάστημα αὐτὸ συνέτριψε τούς Βουλγάρους, ἐνῶ καλλιέργησε τὰ 
γράμματα, ἱδρύοντας βιβλιοθῆκες καὶ σχολεῖα, συγγράφοντας καὶ ὁ 
ἴδιος φιλοσοφικὲς καὶ θεολογικὲς μελέτες, γιὰ νὰ ἀναζητήσει, λίγο 
πρὶν από τὸν θάνατό του σὲ νεαρὴ ἡλικία, τὴν γαλήνη καὶ σωτηρία 
στὸ μοναστήρι τῆς μετανοίας του, χωρὶς νὰ ἀξιωθεῖ κι αὐτὸς νὰ δεῖ 
τὸ μεγάλο ὄνειρο τῆς γενιᾶς του νὰ πραγματώνεται: τὸ ἄθλιο κατα-
σκεύασμα τῶν σταυροφόρων ἱπποτῶν τῆς Δύσης, τῆς φιλοδοξίας τοῦ 
παπισμοῦ, τῆς ἀπιστίας καὶ ἀπληστίας τῶν  Ἑνετῶν νὰ καταρρέει καὶ  
τὴν «ἐξόριστη αὐτοκρατορία» νὰ ἐπιστρέφει στὴν ἱερή της κοιτίδα. 
Ἔπρεπε νὰ περάσουν τρία ἀκόμα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του, πενή-
ντα ἑπτὰ συνολικὰ ἀπὸ τὴν πρώτη ἅλωση (1204), καὶ στὶς 25  Ἰουλίου 
1261 ὁ στρατηγὸς τοῦ Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγου, ὁ Ἀλέξιος Στρατηγό-
πουλος, νὰ ἐλευθερώσει τὴν Πόλη, παρατείνοντας τὴν δραματικὴ ζωή 
της, ὥσπου «σήμανε ὁ Θεὸς κι ἑάλω ἡ Πόλις» «ἡ βασιλίς, ἡ ὡραιο-
τάτη, ἡ πλουσιωτάτη, ἡ εὐπρεπεστάτη καὶ μάλιστα πεπολιτισμένη ἐν 
τῷ κόσμῳ».

      Στυλιανή Σπυροπούλου
                  Φιλόλογος  
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ΣΑΝ  ΛΑΟΣ
ΕΧΟΥΜΕ  ΠΑΘΕΙ  ΟΛΙΚΗ  ΑΜΝΗΣΙΑ;

Τ
ὸ καλοκαῖρι ποὺ μᾶς πέρασε, δὲν ὑπῆρξε, φαντάζομαι, ἄνθρωπος, 
ποὺ δὲν μιλοῦσε γιὰ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τοὺς δεσμοὺς τῆς χώρας μας 

μὲ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὸ κοινὸ παρελθὸν-παρὸν-μέλλον μας, γιὰ τὸ ὅτι μᾶς 
χρωστοῦν τὸ ὄνομα καὶ τὸν πολιτισμό τους, γιὰ τὸ ὅτι εἴμαστε κι ἐμεῖς 
ἕνας εὐρωπαϊκὸς λαὸς καὶ τῆς ἀνήκουμε –ἢ ὅτι δὲν εἴμαστε εὐρωπαϊκὸς 
λαὸς καὶ δὲν τῆς ἀνήκουμε– κι ἄλλα πολλὰ καὶ διάφορα.

Γενικά, οἱ ἀντιδράσεις μας καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὅλης δύσκολης 
κατάστασης, μοῦ θύμισε ὁμάδα παιδιῶν στὸ σχολεῖο, ἡ ὁποία ἔχει σὰν 
ἀρχηγὸ τὸ “νταὴ” τῆς τάξης, ποὺ κρατάει κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ καὶ τὴ 
διακυβέρνησή του ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους. Ἔτσι, τὰ ἄλλα παιδιά, ἢ ὑπο-
κύπτουν στὴν τρομοκρατία του καὶ τὸν ὑπηρετοῦν δουλικά, ἤ, μπορεῖ νὰ 
θυμώνουν μαζί του, ἀλλὰ προσβλέπουν καὶ πάλι σὲ αὐτὸν καὶ δὲν μπο-
ροῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν κυριαρχία του, γιατί ἡ προστασία του τοὺς 
ἐξασφαλίζει κάποια ἀπαραίτητα γι’ αὐτοὺς ὀφέλη.

Μοῦ ἔφερε ἐπίσης στὸ νοῦ, μὲ ἀνατριχιαστικὴ ἀκρίβεια, παραλ-
ληλισμοὺς μὲ τὰ τραγικὰ χρόνια τῶν Παλαιολόγων, τῆς δυναστείας ποὺ 
κυβέρνησε τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἀπὸ τὸ 1261, ποὺ ὁ 
στρατηγὸς Ἀλέξιος Στρατηγόπουλος ἀπελευθέρωσε τὴ Κωνσταντινού-
πολη ἀπὸ τὴ Φραγκικὴ κυριαρχία, μέχρι τὸ 1453, ποὺ ὅλα χάθηκαν. Ἀπὸ 
τὸ 1261 μέχρι τὸ 1453 πέρασαν 192 χρόνια. Μέσα σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια, 
δόθηκε στοὺς Παλαιολόγους ἡ εὐκαιρία νὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῶν παλιῶν 
αὐτοκρατόρων καὶ νὰ ξανακτίσουν σιγὰ-σιγά, μὲ σκληρὴ δουλειά, σύνε-
ση καὶ διορατικότητα τὴν αὐτοκρατορία, ἂν ὄχι σὲ ὅλη τὴν προηγούμε-
νη αἴγλη καὶ ἔκτασή της, τουλάχιστον σὲ ὅσο περισσότερη μποροῦσαν.

Δυστυχῶς, στὴν πλειοψηφία τους φάνηκαν πολὺ κατώτεροι τῶν κο-
σμογονικῶν καιρῶν ποὺ ἔζησαν. Αὐτοὺς τοὺς δύο, σχεδόν, αἰῶνες, ἀντὶ 
νὰ χτίζουν, κατέστρεφαν, λὲς καὶ ἡ πιὸ σπουδαία ἐπιδίωξή τους δὲν ἦταν 
ἄλλη ἀπὸ τὸν ἀφανισμὸ τῆς αὐτοκρατορίας τους! Τρεῖς ἐμφύλιοι πόλε-
μοι ἐρήμωναν τὶς ἐλάχιστες ἐπαρχίες ποὺ εἶχαν πιὰ ἀπομείνει, ἐνῶ πλή-
θη ἀπὸ Τούρκους μετανάστες ἔρχονταν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ ἐδάφη 
της, διεκδικῶντας τα γιὰ δικά τους! (Μήπως θυμίζει τίποτα αὐτό;) Ἡ δὲ 
ἐγκληματικὴ συνήθεια νὰ χρησιμοποιοῦν τοὺς ἐχθρούς μας γιὰ νὰ πο-
λεμήσει ἀδερφὸς τὸν ἀδερφό του καὶ πατέρας τὰ παιδιὰ καὶ παιδιὰ τὸν 
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πατέρα –ποὺ εἶχε ἤδη φέρει τὸν ὄλεθρο στὴν αὐτοκρατορία, δίνοντας 
στοὺς Φράγκους τὴν εὐκαιρία νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν– ἐξακολουθοῦσε 
νὰ κυριαρχεῖ, γιατί κανεὶς δὲν εἶχε μάθει τίποτα ἀπὸ τὸ παρελθόν!

Ἀπὸ τὴν πρώτη Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου, τὸν Ἰανουάριο 
τοῦ 1822, ἂν αὐτὴ θεωρηθεῖ 
ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ 
κράτους, ἔκλεισαν φέτος 193 
χρόνια, ἕνας ἐπιπλέον χρόνος 
ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ εἶχαν στὴ 
διάθεσή τους οἱ Παλαιολόγοι. 
Ἂν θεωρήσουμε σὰν ἀρχὴ τῆς 
σύγχρονης Ἑλλάδας τὴ συνέ-
λευση τῆς Τροιζήνας, τὸ 1827, 
ποὺ ὥρισε σὰν πρῶτο Κυβερ-
νήτη τὸν Ἰωάννη Καποδί-
στρια, τότε ἔχουμε 188 χρόνια 
μέχρι σήμερα, δηλαδὴ  ἔχου-
με ἀκόμα τέσσερα χρόνια στὴ 
διάθεσή μας νὰ κάνουμε κάτι 
καλύτερο ἀπὸ ἐκείνους!

Δυστυχῶς, ἂν βάλει κα-
νεὶς δίπλα-δίπλα τὰ γεγονότα 
αὐτῶν τῶν δύο περιόδων καὶ 
τὴ συμπεριφορά μας ὡς λαοῦ, 

θὰ τρομάξει βλέποντας τὶς ὁμοιότητες. Εἶναι σχεδὸν σὰν νὰ ἐπαναλαμβά-
νονται οἱ δυὸ αἰῶνες πρὶν τὴ Τουρκοκρατία, δυὸ αἰῶνες μετὰ τὴν Τουρ-
κοκρατία καὶ εἶναι ἀνάγκη σὲ μελλοντικὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας νὰ 
τὴν κάνουμε αὐτὴ τὴν καταγραφή, ἂν μὴ τί ἄλλο, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ πὼς 
οἱ λαοὶ -ὅπως, δυστυχῶς καὶ οἱ ἄνθρωποι- δὲν ἀλλάζουν!

  Πρὸς τὸ παρόν, τὸ καλοκαῖρι ποὺ μᾶς πέρασε, αὐτὸ πού μοῦ προ-
ξένησε μεγάλη ἀπορία εἶναι ἡ γοητεία ποὺ φαίνεται νὰ ἀσκεῖ ἡ Εὐρώπη 
σὲ μᾶς, ἀκριβῶς ὅπως ἀσκοῦσε καὶ στοὺς Παλαιολόγους. Χωρὶς λογική, 
χωρὶς καμμιὰ ἀπόδειξη φιλίας ἀπὸ μέρος τῆς Δύσης –ἀλλὰ μᾶλλον τὸ 
ἀντίθετο– στρέφουμε τὰ μάτια καὶ ὅλες τὶς ἐλπίδες μας πρὸς τοὺς λαοὺς 
τῆς Εὐρώπης καὶ τοὺς ἀτενίζουμε σὰν σωτῆρες καὶ εὐεργέτες μας.

Καί, σὰν παράδειγμα, θὰ χρησιμοποιήσω τὸν τελευταῖο -πρὶν τὸν 
Κωνσταντῖνο – Παλαιολόγο αὐτοκράτορα, τὸν Ἰωάννη τὸν Η ,́ ποὺ ἦταν 
ὁ μεγαλύτερος ἀδερφὸς τοῦ Κωνσταντίνου καὶ ὁ δάσκαλός του, θὰ ἔλεγε 
κανείς, στὰ θέματα τῆς πολιτικῆς τῆς αὐτοκρατορίας, γιατί μόνον αὐτοὶ 
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οἱ δύο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ἀδέλφια εἶχαν σύνδεσμο καὶ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ 
μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ ἀγαποῦσαν μὲ αὐταπάρνηση τὴν αὐτοκρατορία 
καὶ ἤθελαν νὰ κάνουν τὸ καλύτερο, ὄχι ἀπὸ ἰδιοτελῆ κίνητρα, ἀλλὰ ἀπὸ 
φιλοπατρία.

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ἀνέβηκε στὸ θρόνο μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ 
Τοῦρκοι εἶναι ἐχθροὶ καὶ οἱ Δυτικοὶ φίλοι, ποὺ θὰ βοηθοῦσαν τὴν αὐτο-
κρατορία νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς Τούρκους, τὸν κοινὸ ἐχθρό. Ποῦ στηρι-
ζόταν αὐτὴ ἡ πεποίθηση; Οἱ Σταυροφορίες, ξεκίνησαν μὲν νὰ πολεμοῦν 
τοὺς Τούρκους, ἀλλὰ σὲ ξένα ἐδάφη, σὲ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας, τὰ 
ὁποῖα οὐδέποτε ἔδωσαν πίσω στοὺς Κομνηνοὺς αὐτοκράτορες, παρὰ 
τὶς συνθῆκες ποὺ εἶχαν ὑπογράψει καὶ τοὺς ὅρκους ποὺ εἶχαν δώσει. 
Οἱ σταυροφόροι πολέμησαν πάντα ἔχοντας πίσω τὶς ἡγεμονίες τους 
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ἀσφαλεῖς καὶ πάντα προκαλῶντας φθορὰ στὰ αὐτοκρατορικὰ ἐδάφη, 
ταράζοντας τὴν εὐημερία καὶ ἀπειλῶντας τὴν ἀσφάλεια τῶν Ρωμαίων. 
Ἀκόμα καὶ ὁ Μανουὴλ Κομνηνός, ὁ ὁποῖος θαύμαζε ὑπερβολικά τοὺς 
σιδεροντυμένους καὶ ἐπιβλητικοὺς Ἱππότες καὶ τὴν εὐγένεια τοῦ κώ-
δικα τιμῆς τους, ὅταν ἡ Β’ Σταυροφορία ἔφτασε ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς 
Κωνσταντινούπολης, φοβόταν ὅσο τίποτε ἄλλο ὅτι ἡ Πόλη κινδύνευε νὰ 
πολιορκηθεῖ ἀπὸ τὸ σταυροφορικὸ στρατό, γι’ αὐτὸ δὲν ἔβλεπε τὴν ὥρα 
νὰ τοὺς περάσει ἀπέναντι στὴν ἀκτὴ τῆς Ἀσίας γιὰ νὰ τοὺς ξεφορτωθεῖ. 
Καὶ εἶχε δίκιο. Καὶ ἀποδείχτηκε ὅτι εἶχε δίκιο, τὸ 1204, ποὺ οἱ σταυρο-
φόροι κατέλαβαν καὶ κατέστρεψαν τὴ Βασιλεύουσα.

Ὁ Ἰωάννης Παλαιολόγος τὰ ἤξερε αὐτά. Ὅπως ἤξερε ὅτι ὁ πρόγο-
νός του, ὁ Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος, ὁ πρῶτος τῆς δυναστείας τους, ὅταν 
πῆρε ξανὰ πίσω τὴν Πόλη τὸ 1261, βρῆκε μόνον ἐρείπια ποὺ ἔπρεπε νὰ 
ἀναστηλώσει. Γιατί οἱ σταυροφόροι δὲν συμπεριφέρθηκαν στὴν κατά-
κτησή τους σὰν νὰ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς δικές τους πόλεις ποὺ τὶς καλλώπι-
ζαν καὶ τὶς ἀναβάθμιζαν. Δὲν συμπεριφέρθηκαν οὔτε κἂν ὅπως συμπερι-
φέρθηκαν στὴν Ἱερουσαλὴμ  ὅταν τὴν πῆραν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ 
τὴν ἔκαναν δικό τους βασίλειο καὶ τὴν ὀχύρωσαν καὶ ἔχτισαν τὰ δικά 
τους κάστρα καὶ παλάτια καὶ τὴ φρόντισαν. Τὴν Κωνσταντινούπολη τὴ 
σύλλησαν καὶ τὴ βεβήλωσαν καὶ τὴ λεηλάτησαν καὶ ἔστειλαν στὶς δικές 
τους πόλεις τὸ χρυσὸ καὶ τοὺς θησαυροὺς καὶ τὸν πλοῦτο ποὺ βρῆκαν 
καὶ μετά, ἀφοῦ τὴν ἄδειασαν καὶ τὴ ρήμαξαν, τὴν ἐγκατέλειψαν στὴ 
φθορά, ἔτσι ὥστε ὁ Μιχαὴλ ὁ Η΄ ἔπρεπε νὰ ξαναρχίσει νὰ τὴ χτίζει καὶ νὰ 
ἐπιδιορθώνει τὰ τείχη της, χωρὶς νὰ ἔχει τὰ χρήματα γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο.

Ὅπως ἤξερε καὶ τὴν ἀποτυχία ὅλων τῶν προηγούμενων αὐτοκρα-
τόρων τῆς δυναστείας του, ποὺ στήριξαν τὶς ἐλπίδες τους στὴ Δύση καὶ 
τὴ βοήθειά της, μιὰ βοήθεια ποὺ δὲν εἶδαν ποτὲ καὶ στὴ φιλία της, ποὺ 
ἐπίσης δὲν εἶδαν ποτέ! 

Ὁ Ἰωάννης ὁ Η΄ εἶχε καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ πατέρα του, τοῦ Μα-
νουὴλ Β’ Παλαιολόγου, ποὺ ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ βγῆκε στὶς αὐλὲς τῆς 
Εὐρώπης ζητιανεύοντας βοήθεια καὶ μάλιστα ἦταν ὁ μοναδικὸς αὐτο-
κράτορας ποὺ ἐπισκέφτηκε ποτὲ τὴ Βρετανία, τὴν αὐλὴ τοῦ Ἐρρίκου 
τοῦ Δ ,́ γιὰ νὰ κερδίσει…. ἕνα τουρνουὰ πρὸς τιμήν του, στὸ Eltham Palace 
ὅπου φιλοξενήθηκε…

Εἶχε δεῖ καὶ τὸν ἀδερφό του τὸν Ἀνδρόνικο νὰ προσφέρει τὴ Θεσ-
σαλονίκη στὴ Βενετία, γιὰ νὰ τὴ σώσει, ὑποτίθεται, ἀπὸ τοὺς Τούρκους, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σηκωθοῦν καὶ νὰ φύγουν μὲ τὰ πλοῖα τοὺς οἱ Βενετοί, 
τὸ 1430 καὶ νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν στὸν Μουράτ!

Καὶ αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ ἤξερε -ἢ τουλάχιστον ἔπρεπε νὰ ξέρει- κι 
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ὅμως, ἡ μόνη του ἐλπίδα ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι ἡ Δύση. Τουλάχιστον, ὁ 
ἀδερφός του ὁ Κωνσταντῖνος, ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, πολεμοῦσε, πασχί-
ζοντας νὰ προσθέσει ὅσα ἐδάφη μποροῦσε στὴ νότια Ἑλλάδα. Ἐκεῖνος 
ὅμως εἶχε πεισματικὰ κολλήσει στὴ Δύση καί, μιμούμενος τὸν πατέρα 
του, ταξίδεψε δυὸ φορές, τὴ μιὰ νὰ ἐκλιπαρήσει βοήθεια καὶ τὴ δεύτερη 
νὰ ξεπουλήσει καὶ τὸν τελευταῖο θησαυρὸ ποὺ εἶχε ἀπομείνει σὲ ἕνα λαὸ 
ποὺ τὰ εἶχε πουλήσει ὅλα –τὸ Θεό του! Καί, οἱ δυτικοὶ ἱστορικοί, πολὺ κυ-
νικὰ ὁμολογοῦν ὅτι, μπορεῖ μὲν νὰ μὴ βγῆκε κανένα κέρδος γιὰ τὴν αὐτο-
κρατορία ἀπὸ αὐτὸ τὸ ξεπούλημα τῆς συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας, 
βγῆκε ὅμως κέρδος γι’ αὐτούς, γιατί αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη ἦταν ἡ ἀρχὴ τῆς 
δικῆς τους Ἀναγέννησης, ἀφοῦ τὰ 700 μέλη τῆς αὐτοκρατορικῆς ἀπο-
στολῆς -μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Γεώργιος Γεμιστός, ὁ περίφημος φι-
λόσοφος Πλήθων- ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς οὑμανιστές, καὶ 
γιὰ πρώτη φορὰ τοὺς δόθηκε πρόσβαση σὲ Ἑλληνικὰ χειρόγραφα, τὰ 
ὁποῖα ἐπωλοῦντο στὶς συνεδριάσεις τῆς συνόδου!

Ὅμως, ἕνας λαὸς -ὅπως κι ἕνας ἄνθρωπος- ποὺ πουλάει τὸ Θεό 
του, πουλάει τὴν ψυχή του. Κι ἕνας λαὸς –ἢ ἕνας ἄνθρωπος– χωρὶς ψυχή, 
δὲν ἔχει μέλλον. Εἶναι ἤδη νεκρός… 

Αὐτὸ θὰ κάνουμε καλὰ νὰ τὸ θυμόμαστε ἐμεῖς τώρα, τετρακόσια καὶ 
193 χρόνια μετά, ποὺ συμπεριφερόμαστε λὲς καὶ ἔχουμε ὁλικὴ ἀμνησία, 
λὲς καὶ ποτὲ δὲν ἔζησαν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι πατέρες καὶ παπ-
ποῦδες μας, λὲς καὶ τίποτα δὲν μάθαμε ἀπὸ τὴ ζωή τους. Ἐμεῖς, ποὺ 
ἐξακολουθοῦμε νὰ στηρίζουμε τὶς ἐλπίδες καὶ τὶς προσδοκίες μας, ὄχι 
στὸ Θεό μας, ποὺ παρ’ ὅλα ὅσα Τοῦ κάναμε καὶ Τοῦ κάνουμε κάθε μέρα 
ἀρνεῖται νὰ μᾶς ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ στὴν Εὐρώπη, ποὺ μᾶς ἔχει κατα-
στρέψει καὶ μᾶς ἔχει ἐγκαταλείψει ἐδῶ καὶ πολλοὺς- πολλοὺς αἰῶνες…

γιὰ σχόλια: ninetta.blogspot.com   Νινέττα Βολουδάκη
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Τῆς νεότητος τὰ λανθασμένα βήματα
( Σπουδὴ αὐτογνωσίας)

«Ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς, 
καὶ ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισον με...»

Κ
αλὸ εἶναι νὰ ξεκινάει ὁ καθένας μας, ὅταν ὡριμάσει πιά, τὸ ταξίδι 
τῆς ἐπιστροφῆς στὸν ἑαυτό του. Καὶ μὲ πυξίδα τὴν εὐαισθησία 

ποὺ τοῦ ἀπόμεινε –γιατὶ πολλὰ καὶ σκληρὰ εἶναι τὰ μαρτύρια ποὺ 
ὑπομένει γιὰ ν̓  ἀπαλλαγεῖ ἀπ᾿ αὐτήν– νὰ προσπαθήσει νὰ συλλαβίσει 
γιὰ μιὰ ἀ κό μη φορὰ, ποὺ ἴσως καὶ νἄναι ἡ στερνή του, τὸ τετράδιο τοῦ 
αὐτοβιογραφικοῦ του δρομολογίου. Ἑνὸς δρομολογίου ποὺ ἄρχισε στὰ 
πρῶτα του χρόνια, τότε δηλαδὴ ὅπου ἄρχισε νὰ συλλαβίζει τὸν κόσμο, 
ἴσαμε τού τη τὴν πάντιμο ὥρα ποὺ διαβαίνει τὸ χαντάκι τοῦ χρόνου γιὰ 
νὰ βρεθεῖ στὸν Ὑπέρχρόνο. Γιατὶ ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα εἶναι παράλληλα 
καὶ μιὰ προσπάθεια νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ κάποια πρόσωπα ποὺ κάποτε 
πλήγω σε –ἠθελημένα ἤ ὄχι– καὶ ἀπὸ τότε μεταξύ τους ἀνοίχτηκε χαντά
κι ἀπροσπέλαστο. Κάποτε ὅλ’ αὐτά ὅμως. Τώρα δὲ ποὺ βασιλεύει ἡ μέρα, 
γιὰ τὸν καθένα ποὺ διάβηκε τὴ νεότητα καὶ σιγὰ σιγά πορεύεται γιὰ 
τὴ «βαθειὰ τοῦ τάφου σιωπή», τώρα λοιπόν,  σὲ ὧρες ρέμβης καὶ ἐπι
στροφῆς στὰ παλιὰ τὰ μονοπάτια τοῦ χθές, ἀπαιτεῖται νὰ ξαναβρεῖ τὰ 
σημάδια ἐκεῖνα ποὺ ὅριζαν τὶς διαπροσωπικές του σχέσεις κι ἔτσι νὰ πα
σχίσει νὰ συναντήσει, ἔστω καὶ μὲ τὴ μνήμη του, ἀφοῦ θὰ εἶναι ἀδύνα
τη ἄλλου εἴδους ἐπικοινωνία, αὐτοὺς ποὺ πλήγωσε καὶ τοὺς φαρμάκωσε 
μὲ τὴ στάση, τὸ λόγο, τὶς ἐνέργειές του. Καὶ καθὼς δημιουργήθηκε κι 
αὐτὴ ἡ ἀπόσταση μέσα στὸ χρόνο ποὺ πέρασε, καθὼς εἰρήνευσε περισ
σότερο ἡ ψυχή, καταστάλαξαν τὰ πράγματα, ἀρχίζει αὐτὴ ἡ ἐπιστροφή, 
μέσῳ τύψεων ἀσφαλῶς, μετανοίας καὶ ἐπίγνωσης. Μιὰ ἐπιστροφὴ ὀδυ
νηρὴ μέν, ἀλλὰ καὶ θεραπευτικὴ. Θεραπευτική, ἀφοῦ ἀποσείεται πιὰ 
τὸ βάρος ποὺ πίεζε τὴν ψυχή τόσα χρόνια καὶ ἐμφάνιζε συμπεριφορὲς 
περίεργες, ἀπωθητικές. Ἔτσι, τώρα πιὰ ποὺ διαπιστώνεται τὸ «βραχὺ τῆς 
ζωῆς»,  εἶναι ἐπιτέλους καιρὸς γιὰ μιὰ προσπάθεια συμφιλίωσης καὶ κα
ταλλαγῆς. Μὲ ὑπομονὴ καὶ γνήσια μετάνοια. Γιατὶ μονάχα μὲ αὐτὰ τὰ 
ἐργαλεῖα θὰ ὑπάρξει ἡ δυνατότητα  στὸν καθένα  μας  νὰ σκεφτεῖ πόσες 
φορὲς εἰρωνεύτηκε, κατηγόρησε, πλήγωσε καὶ ταλαιπώρησε τὸν ἄλλο, 
τὸν φίλο, τὸ γνωστό, τὸν συνάνθρωπο. Βλέπεις ἡ ἐπιταγὴ «τοῦ ὁρᾶν τὰ 
ἐμὰ πταίσματα», εἶναι μαρτύριο πραγματικό, εἶναι ἕνας δρόμος ἀνηφο
ρικός, δύσκολος, γεμᾶτος κινδύνους. Κι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος εἶναι  ἡ 
ἀπουσία συνειδητοποίησης αὐτῆς τῆς καταλλαγῆς, τῆς συγγνώμης ποὺ 
πρέπει νὰ εἰπωθεῖ (ἀλλὰ καὶ νὰ βιωθεῖ), τῆς συνειδητῆς μεταμέλειας.
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Ἡ νεότητα,  εἶναι γνωστὸ πιά,  πὼς εἶναι φορτωμένη ἔπαρση ἀλλὰ 
καὶ αἰσιοδοξία. Μόνο ποὺ ἡ δεύτερη, ἡ αἰσιοδοξία δηλαδή, εἶναι τόσο 
πο λὺ μπερδεμένη μὲ τὴν πρώτη, ὥστε νὰ εἶναι ἀναπόφευκτες ἀνοίκειες 
συμ πε ριφορὲς καὶ ἀπρέπειες ποὺ πληγώνουν καὶ στιγματίζουν τὸν ἄλλο. 
Μά λι στα, πολλὲς φορὲς μέσα στὴ βιασύνη καὶ στὸν ἐνθουσιασμό του 
ὁ νέος λησμονεῖ πὼς ἀπέναντί του ἔχει κάποιον ἀδύναμο συνάνθρωπο, 
π.χ. ἕνα ἡλικιωμένο, ποὺ δὲν  διστάζει νὰ τοῦ φερθεῖ περιφρονητικὰ καὶ 
ἀ   σύ νε τα. Καὶ θὰ πρέπει νὰ περάσει ἀρκετὸς χρόνος, νὰ φτάσει ὁ ἴδιος 
στὰ χρόνια καὶ στὴ θέση ἐκείνου ποὺ τραυμάτισε, γιὰ νὰ καταλάβει... 
Νὰ μεταμεληθεῖ καὶ νὰ καταλάβει. Μόνο ποὺ ἐκεῖνος, ὁ ἡλικιωμένος δη
λα δή,  δὲν θὰ εἶναι πιὰ στὴ ζωή, ἔτσι ὥστε νὰ προσπαθήσει νὰ ἀποκατα
στή σει τὸ λάθος του ὁ νεότερος. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλους συναν
θρώπους του, ἴσως τῆς ἴδιας ἤ μικρότερης ἡλικίας, ποὺ δὲν τοὺς ἔχει πιὰ 
σιμά του, κι αὐτὸ ποὺ ἀπομένει στὴν ψυχή του, μετὰ τὴν τρικυμία τῆς 
νεότητας ποὺ καταλάγιασε,  εἶναι ἡ στάχτη κι ἡ πικρία.

Καθὼς ἡ νεότητα παραχώρησε τὴ θέση της στὰ γερατειά, κι ἡ ἀναπό
ληση ἔγινε καθημερινὸ δρομολόγιο, ἡ ψυχὴ στρέφει, μὲ δάκρυα μετα
μέλειας, τὸ βλέμμα της στὸ Θεό. Καὶ Τὸν ἱκετεύει: «ἁμαρτίας νεότητός 
μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς· κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου, 
σύ, ἕνεκεν τῆς χρηστότητός σου, Κύριε». (Ψαλμ. 24, 7) Ἀμήν.

      π. Κων. Ν. Καλλιανός

Ἱστορικὸ ψέμα ἡ Εἰρήνη λόγῳ ρίψεως τῶν ἀτομικῶν βομβῶν
Ἀπομυθοποίηση τῶν ἀτομικῶν βομβῶν

στὴ Χιροσίμα καὶ στὸ Ναγκασάκι

H νίκη τῶν συμμάχων στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ 
τὶς λαμπρὲς σελίδες τῶν δυτικῶν δημοκρατιῶν τῆς Εὐρώπης καὶ 

τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Ἀντιμετώπισαν μὲ με-
γάλες θυσίες ἐπιτυχῶς τὸ ἀπεχθὲς καὶ ἀπάνθρωπο πρόσωπο τοῦ φασι-
σμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ τοῦ μιλιταρισμοῦ στὴν Ἄπω Ἀνατολή. Μὲ τὴν 
συνθηκολόγηση τῆς Γερμανίας στὶς 8 Μαΐου καὶ τῆς Ἰαπωνίας στὶς 2 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1945 ὁλοκληρώθηκαν φέτος 70 χρόνια ἀπὸ τὸ τέλος 
τοῦ πολέμου στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἄπω Ἀνατολή. Ἡ συνθηκολόγηση 
τῆς Γερμανίας ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀπόλυτης κατάρρευσής της, τῆς 
κατάληψής της ἀπὸ τοὺς συμμάχους. Ἀντίθετα, ἡ Ἰαπωνία, στὶς ἀρχὲς 
Αὐγούστου τοῦ 1945 εἶχε ὑπὸ τὴν κατοχὴ της μεγάλες ἐκτάσεις ἀκόμα 
στὴν Ἀσία. Γι’ αὐτὸ ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἄποψη, ὅτι ὁ πόλεμος στὴν Ἄπω 
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Ἀνατολὴ κρίθηκε τελικὰ ἀπὸ τὴν ρήψη τῶν δύο ἀτομικῶν βομβῶν στὴ 
Χιροσίμα (6 Αὐγούστου) καὶ στὸ Ναγκασάκι (9 Αὐγούστου) μὲ περίπου 
200.000 θύματα καὶ ἀκόμα περισσότερους τραυματίες. Αὐτὲς οἱ βόμβες 
μὲ τὴν καταστρεπτική τους δύναμη, πιστεύεται, ὅτι ἔκαμψαν τελικὰ τὴν 
Ἰαπωνία καὶ ἔφεραν τὴν εἰρήνη. Ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Ἰαπωνίας Χιρο-
χίτο μετὰ τὴν ρήψη τῶν δύο βομβῶν στὶς 15 Αὐγούστου ἀνέγνωσε σὲ 
ὁμιλία του πρὸς τὸν λαὸ τὸ αὐτοκρατορικὸ διάταγμα γιὰ τὴ συνθηκο-
λόγηση, ἡ ὁποία ὑπογράφηκε ἐπίσημα στὸ Ἀμερικανικὸ θωρηκτὸ USS 
Missouri στὸν ὅρμο τοῦ Τόκιο στὶς 2 Σεπτεμβρίου.

Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον προκάλεσαν κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια 
οἱ ἔρευνες κυρίως τεσσάρων ἱστορικῶν, δύο Ἰαπώνων, τοῦ Tsuyoshi 
Hasegawa (Πανεπιστήμιο τοῦ Τόκιο) καὶ τοῦ Akira Kimura (Πανεπιστή-
μιο τοῦ Kagoshima), καὶ δύο Ἀμερικανῶν, τοῦ Martin Sherwin (George 
Mason University, Virginia) καὶ τοῦ  Peter Kuznick (American University, 
Washington). Καὶ οἱ τέσσερεις μὲ πλῆθος στοιχείων καταλήγουν στὸ συ-
μπέρασμα, ὅτι οἱ δύο ἀτομικὲς βόμβες οὔτε ἀπαραίτητες ἦταν οὔτε 
ἀ νάγ κα σαν τὴν Ἰαπωνία τελικὰ στὴ συνθηκολόγηση. Ὁ Αὐτοκράτορας 
στὴν ἐξαγγελία του στὸ λαὸ στὶς 15 Αὐγούστου ἀνέφερε μὲν τὶς δύο 
ἀτομικὲς βόμβες, ἀλλὰ στὴν δεύτερη ὁμιλία του στὸ πολεμικὸ συμβού-
λιο χρησιμοποίησε τὴν πραγματικὴ αἰτία γιὰ τὴ συνθηκολόγηση: ἡ Σο-
βιετικὴ Ἕνωση ποὺ εἶχε σύμφωνο οὐδετερότητας μὲ τὴν Ἰαπωνία εἶχε 
παραβιάσει τὸ σύμφωνο αὐτὸ καὶ στὶς 8 Αὐγούστου κήρυξε τὸν πόλεμο 
στὴν Ἰαπωνία καὶ εἰσέβαλε μὲ 1.000.000 στρατιῶτες στὴν Μαντζου-
ρία. 

Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἀνώτατοι στρατηγοὶ καὶ ναύαρχοι τῶν 
ΗΠΑ μετὰ τὸν πόλεμο δήλωσαν εἴτε ὅτι οἱ ἀτομικὲς βόμβες ἦταν στρα-
τιωτικὰ μὴ ἀπαραίτητες, εἴτε ὅτι ἦταν ἠθικὰ ἀπορριπτέες. Πιὸ ἔντονα 
ἀπὸ ὅλους το ἐξέφρασε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ τότε προέδρου 
τῶν ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν, ὁ ναύαρχος William Leahy. Στὰ ἀπομνημονεύ-
ματά του μιλάει ρητὰ γιὰ «ἠθικὰ στάνταρτ, τὰ ὁποῖα γίνονταν σεβαστὰ 
ἀκόμα καὶ ἀπὸ βαρβάρους στὶς πιὸ σκοτεινὲς ἐποχές». Ἔτσι κατηγορεῖ 
τὸν Τρούμαν, ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διεξάγει κανεὶς 
πόλεμο. Τόνισε, ὅτι ὁ Τρούμαν τὸν διαβεβαίωσε, ὅτι οἱ βόμβες θὰ χρησι-
μοποιοῦντο μόνο ἐναντίον στρατιωτικῶν στόχων, ἀλλὰ ἀντὶ γι’ αὐτὸ μὲ 
τὶς βόμβες αὐτὲς σκοτώθηκαν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες γυναῖκες 
καὶ παιδιά, ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως τὸ ἤθελαν ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Γιατί τότε λήφθηκε ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ρήψη τῶν δύο ἀτομικῶν 
βομβῶν; Θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε χρησιμοποιηθεῖ ἔστω μόνο μία ἢ νὰ εἶχε 
γίνει μιὰ ἐπίδειξη τῆς ἐκρηκτικῆς τους ἰσχύος ἐνώπιων Ἰαπώνων εἰδικῶν 
ὥστε αὐτοὶ νὰ δοῦν μὲ τὰ ἴδια τοὺς τὰ μάτια τὴ φοβερή τους καταστρε-
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πτικὴ δύναμη. Τὸ τελευταῖο εἶχε  προτείνει ἕνας ἀριθμὸς ἐπιστημόνων 
καὶ τεχνικῶν ποὺ ἐργάστηκαν στὸ Σχέδιο Μανχάταν, δηλ. στὴν προσπά-
θεια τῆς κατασκευῆς τοῦ πρώτου πυρηνικοῦ ὅπλου στὸ μυστικὸ ἐργα-
στήριο στὸ Λὸς Ἄλαμος στὴν πολιτεία τοῦ Νέου Μεξικοῦ, μὲ αἴτημά 
τους στὸν διευθυντὴ τοῦ προγράμματος Ρόμπερτ Ὀπενχάϊμερ. Τὸ αἴτη-
μά τους ἀπορρίφθηκε μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι «ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει βόμβες 
γιὰ πέταμα». Τελικά, οἱ παραπάνω ἱστορικοὶ συμφωνοῦν ὅτι καὶ οἱ δύο 
βόμβες χρησιμοποιήθηκαν στὰ δύο ἀστικὰ κέντρα τῆς Ἰαπωνίας Χιρο-
σίμα καὶ Ναγκασάκι τόσο γιὰ λόγους ἐντυπωσιασμοῦ πρὸς τὴν Σοβι-
ετικὴ Ἕνωση ὅσο καὶ καθαρὰ γιὰ λόγους δοκιμῆς τῆς καταστρεπτικῆς 
τους δύναμης σὲ μεγαλούπολη. Ἐνδεικτικὸ γιὰ τὸ τελευταῖο εἶναι κατὰ 
τὸν Akira Kimura καὶ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ δύο ρήψεις ἔγιναν πρωινὲς ὧρες, 
γιὰ νὰ βρίσκονται ὅσο γίνεται περισσότεροι ἄνθρωποι ἔξω ἀπὸ τὰ σπί-
τια τους.

Ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ οἱ δύο βόμβες, ἐπειδὴ ἦταν βόμ-
βες διαφορετικοῦ τύπου, ἡ πρώτη μιὰ βόμβα οὐρανίου καὶ ἡ δεύτερη 
μιὰ βόμβα πλουτωνίου, στὴν ὁποία μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ἡ τεχνο-
λογία τῆς ἐκρηκτικῆς συμπίεσης ποὺ ἦταν τὸ βασικὸ ζήτημα ἔρευνας 
στὸ Σχέδιο Μανχάταν καὶ ἀποτελοῦσε τὴν τεχνολογία αἰχμῆς γιὰ τὸ 
μέλλον τῶν ἀτομικῶν βομβῶν λόγω τῆς μεγαλύτερης ἐκρηκτικῆς δύνα-
μης. Ἄρα, ἐπισημαίνει ὁ Kuznick, «ἦταν σημαντικὸ γιὰ τοὺς μυημένους 
πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς νὰ δοκιμάσουν τὴ βόμβα πλουτωνίου, 
ἐπειδὴ ἦταν τὸ εἶδος τῆς βόμβας, τὸ ὁποῖο μελλοντικὰ  θὰ κατασκευα-
ζόταν περισσότερο». Τὸ ὅτι ἡ βόμβα πλουτωνίου ποὺ χρησιμοποιήθηκε 
στὸ Ναγκασάκι, παρὰ τὴν διπλάσια ἰσχὺ τῆς ἔναντί της βόμβας οὐρα-
νίου ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὴ Χιροσίμα, στοίχισε λιγότερα θύματα, 
ὀφείλεται καθαρὰ στὸ γεγονός, ὅτι σύννεφα ἐμπόδισαν τὴν ὁρατότητα 
κατὰ τὴν ρίψη της καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ πιλότοι τοῦ ἀεροπλάνου δὲν 
πέτυχαν τὸ κέντρο τῆς πόλης.

Ποιὰ ἦταν ὅμως ἡ ἱστορικὴ πορεία πρὸς τὴν ρίψη τῶν βομβῶν; Οἱ 
ΗΠΑ ἤδη ἀπὸ τὴν εἴσοδό τους στὸν πόλεμο ἐπιδίωκαν νὰ κηρύξει καὶ 
ἡ  Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸν πόλεμο στὴν Ἰαπωνία καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
νὰ δημιουργηθεῖ δεύτερο μέτωπο στὴ χώρα αὐτή. Ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση 
ὡστόσο, ἔχοντας σύμφωνο οὐδετερότητας μὲ τὴν Ἰαπωνία, μόλις στὴ 
Διάσκεψη τῆς Γιάλτας (4 – 11 Φεβρουαρίου 1945) συμφώνησε νὰ κηρύξει 
τὸν πόλεμο στὴν Ἰαπωνία, ὄχι ὅμως ἀμέσως, ἀλλὰ 3 μῆνες μετὰ τὸ τέλος 
τοῦ πολέμου στὴν Εὐρώπη. Μιὰ ὑπόσχεση τὴν ὁποία πραγματοποίησε 
μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια. Ἔτσι ὁ Τρούμαν ὑπολόγιζε, ὅτι στὴ Διάσκεψη 
τοῦ Πότσνταμ (17 Ἰουλίου – 2 Αὐγούστου) θὰ εἶχε τὴν ὑπογραφὴ τοῦ 
Στάλιν στὸ κοινό τους τελεσίγραφο πρὸς τὴν Ἰαπωνία, ὥστε νὰ ἀσκηθεῖ 
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ὅσο γινόταν μεγαλύτερη πίεση γιὰ μιὰ γρήγορη συνθηκολόγηση. Διότι 
οἱ ΗΠΑ, παρ’ ὅτι ἡ Ἰαπωνία στρατιωτικὰ ἦταν πλέον νικημένη, πλήρω-
ναν κάθε μέρα μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὸ πεῖσμα ἀντίστασης τῶν Ἰαπώνων 
ἕνα βαρὺ φόρο αἵματος στὰ πεδία τῶν μαχῶν. 

Στὶς 16 Ἰουλίου, ὅμως, ὅταν πληροφορήθηκε ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ 
ἀπὸ τὸν γενικὸ ἀρχηγὸ τοῦ “Σχεδίου Μανχάταν”, τὸν στρατηγὸ Leslie 
Groves, τὴν ἐπιτυχημένη δοκιμαστικὴ ἔκρηξη τῆς ἀτομικῆς βόμβας 
στὴν ἔρημό τοῦ Νέου Μεξικοῦ (Trinity-Test), ἄλλαξε ξαφνικὰ τακτική. 
Τὰ λόγια τοῦ στρατηγοῦ ἦταν ἀπολύτως θετικά: «Τὰ ἀποτελέσματα 
(τῆς δοκιμῆς τῆς βόμβας) ξεπέρασαν τὶς προσδοκίες - Results exceed 
expectations». «Ὅ,τι λείπει τώρα εἶναι ἡ δοκιμὴ στὸ πεδίο μάχης -What 
counts is the battle test». Τώρα πιὰ ὁ Τρούμαν δὲν ἐνδιαφερόταν γιὰ μιὰ 
γρήγορη συνθηκολόγηση τῆς Ἰαπωνίας. Ἀντίθετα, ζητοῦσε νὰ τὴν καθυ-
στερήσει. Ἑπομένως δὲν ἐπεδίωξε πλέον τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Στάλιν στὸ 
τελεσίγραφο, ἀλλὰ ζητοῦσε νὰ τὴν ἀποτρέψει, γνωρίζοντας ἀκριβῶς, 
πόσο ἡ Ἰαπωνία βασιζόταν στὸ σύμφωνο οὐδετερότητας μὲ τὴν Σοβιε-
τικὴ Ἕνωση καὶ ἐμπιστευόταν τὸν Στάλιν. Ἤδη στὶς 9 Ἰουλίου ὁ Ἰάπω-
νας πρεσβευτὴς στὴ Μόσχα Sato Naotake εἶχε ἐκφράσει τὴν παράκληση 
τῆς Ἰαπωνίας γιὰ διαπραγματεύσεις, ὥστε νὰ σταματήσει αὐτὸς ὁ πό-
λεμος. Αὐτὴν τὴν παράκληση ὄφειλε ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Σοβι-
ετικῆς Ἕνωσης Μολότοφ νὰ μεταφέρει στὴ Διάσκεψη τοῦ Πότσνταμ. 

Ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἀπὸ τὴν δική της πλευρὰ ζητοῦσε ἐπίσης νὰ 
καθυστερήσει τὴ συνθηκολόγηση τῆς Ἰαπωνίας γιὰ νὰ προλάβει νὰ μπεῖ 
στὸν πόλεμο, ὥστε νὰ προσκομίσει καὶ ἐκείνη ὀφέλη ἀπὸ τὴ συνθηκολό-
γηση. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ζητοῦσε νὰ ἀναβληθεῖ ἡ ἔκδοση τοῦ τελεσιγρά-
φου γιὰ λίγες μέρες, μέχρι νὰ προβεῖ στὴν ἀποκήρυξη τοῦ συμφώνου 
οὐδετερότητας μὲ τὴν Ἰαπωνία. Ὁ Τρούμαν ὅμως σὲ συνεργασία μὲ τὸν 
Οὐίνστον Τσόρτσιλ, τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ποὺ καὶ 
αὐτὸς ἦταν ἐνήμερος γιὰ τὴν ἐπιτυχημένη δοκιμὴ τῆς ἀτομικῆς βόμβας 
δὲν ἤθελαν πλέον τὴν εἴσοδο τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης στὸν πόλεμο. Γι’ 
αὐτό, χωρὶς νὰ ἐνημερώσουν τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, συνέταξαν τὴ Διακή-
ρυξη τοῦ Πότσνταμ, τὸ τελεσίγραφο πρὸς τὴν Ἰαπωνικὴ Κυβέρνηση, τὸ 
ὁποῖο στάλθηκε στὶς 26 Ἰουλίου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὑπογραφὲς τοῦ Τρού-
μαν καὶ τοῦ Τσόρτσιλ ἔφερε καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ προέδρου τῆς Κίνας 
Chiang Kai-shek. 

Τὸ τελεσίγραφο περιεῖχε τόσο σκληροὺς ὅρους ὥστε, ἐφόσον δὲν 
ἔφερε καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Στάλιν, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση ἡ Ἰαπωνία 
νὰ τὸ ἀποδεχόταν. Αὐτὸ φανερώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσό-
τεροι σύμβουλοι τοῦ Τρούμαν καὶ οἱ Ρεπουμπλικάνοι στὸ Κογκρέσο, τὸ 
δικό του κόμμα, ζητοῦσαν νὰ ἁπαλύνονται οἱ ὄροι γιὰ τὴν συνθηκολό-
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γηση τῆς Ἰαπωνίας, ὁ Τρούμαν ὅμως ἀρνήθηκε. Κυρίως ἔλειπε ἡ διαβε-
βαίωση γιὰ τὴ συνέχεια τοῦ θεσμοῦ τοῦ Αὐτοκράτορα, ἂν καὶ ἡ Δύση 
ἤξερε καλά, πόσο σημαντικὸς ἦταν γιὰ τὴν Ἰαπωνία ὁ αὐτοκρατορικὸς 
θεσμός. Ὁ Τρούμαν εἶχε δώσει τὴν ἐντολὴ νὰ διαγραφεῖ ἀπὸ τὸ τελικὸ 
κείμενο τοῦ τελεσιγράφου. Ἐπίσης κάνει ἐντύπωση ὅτι δὲν τέθηκε συ-
γκεκριμένο χρονικὸ ὅριο γιὰ τὴ συνθηκολόγηση. Ἡ ἀπόρριψη τοῦ τελε-
σιγράφου ἐκ μέρους τῆς Ἰαπωνικῆς Κυβέρνησης ἔγινε γνωστὴ στὶς 28 
Ἰουλίου μέσω τῆς  συνέντευξης τύπου ποὺ ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς 
Ἰαπωνίας Kantaro Suzuki. 

Γιατί τελικὰ ἐκδόθηκε ἡ Διακήρυξη τοῦ Πότσνταμ, ἀφοῦ ἦταν σί-
γουρο, ὅτι θὰ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν Ἰαπωνικὴ Κυβέρνηση; Ἡ ἀπάντη-
ση τοῦ Tsuyoshi Hasegawa εἶναι πέρα γιὰ πέρα λογικὴ καὶ ταυτόχρονα 
καθηλωτική: «Ἁπλούστατα γιὰ νὰ ὑπάρχει ἄλλοθι γιὰ τὴν ρήψη τῶν 
βομβῶν». Καὶ τὰ λόγια τoυ Τρούμαν ποὺ ἔγραψε ἀργότερα, ὅτι μὲ δυ-
σκολία πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ ρίψει τὶς βόμβες, ἀντικρούει ἀπόλυτα πει-
στικὰ ὡς ἑξῆς: «Ἂν ἦταν ἔτσι, γιατί δὲν ἄφησε τὸν Στάλιν νὰ ὑπογράψει 
τὸ τελεσίγραφο τοῦ Πότσνταμ, ἀφοῦ ἤξερε, πόσο ἡ Ἰαπωνία βασιζόταν 
στὸν Στάλιν. Ἐπίσης ἤξεραν, μὲ πόση ἀγωνία οἱ Γιαπωνέζοι ἤθελαν νὰ 
διασώζουν τὸν αὐτοκρατορικό τους θρόνο. Γιατί οἱ ΗΠΑ δὲν ἔδωσαν 
πιὸ νωρὶς τὴν ἐγγύηση γι’ αὐτό; Αὐτὲς ἦταν δύο ἐναλλακτικὲς λύσεις 
γιὰ νὰ τελειώσουν τὸν πόλεμο χωρὶς τὴν χρήση τῶν ἀτομικῶν βομβῶν. 
Ἀλλὰ καὶ οἱ δύο συνειδητὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ».

Ἡ εἴδηση γιὰ τὴν ἐπιτυχημένη ρίψη τῆς βόμβας στὴν Χιροσίμα, 
στὴν ὁποία οἱ κατασκευαστές της, προφανῶς μὲ καμάρι γιὰ τὸ παιδί 
τους, εἶχαν ἀποδώσει τὸ ὄνομα «Μικρὸ Παιδὶ-Little Boy», βρῆκε τὸν 
Τρούμαν σὲ πλοῖο κατὰ τὴν ἐπιστροφή του πρὸς τὶς ΗΠΑ ἀπὸ τὴ Διά-
σκεψη τοῦ Πότσνταμ. Ἀναπήδησε καὶ ἐκφώνησε σύμφωνα μὲ μάρτυρες: 
«Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο πράγμα στὴν ἱστορία». Πιθανὸν ἦταν τόσο 
εὐδιάθετος ὄχι ἐπειδὴ σκοτώθηκαν τόσο ἄμαχοι, γυναῖκες καὶ παιδιά, 
ἀλλὰ ἐπειδὴ ὅλα ἔγιναν ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως τὰ εἶχε σχεδιάσει. Εἶχε κα-
ταφέρει νὰ ρίξει τὴ βόμβα πρὶν μποῦν οἱ Σοβιετικοὶ στὸν πόλεμο. Ὁ 
Τρούμαν θεωροῦσε τὸν ἑαυτὸ τοῦ νικητῆ στὸν ἀγώνα δρόμου ποὺ ξεκί-
νησε στὸ Πότσνταμ. Ὁ Στάλιν ποὺ εἶχε γυρίσει ἀπὸ τὸ Πότσνταμ στὶς 5 
Αὐγούστου, εἶχε βιαστικὰ κανονίσει συναντήσεις γιὰ τὴν προετοιμασία 
τοῦ πολέμου μὲ τὴν Ἰαπωνία. Καὶ στὶς 6 Αὐγούστου, σύμφωνα μὲ τὸν 
ἱστορικὸ Tsuyoshi Hasegawa, μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς βόμβας «στὸ ἡμερο-
λόγιό του, στὸ πρόγραμμά του δὲν εἶχε τίποτα. Αὐτὸ δείχνει φανερά, 
πόσο εἶχε σοκαριστεῖ. Σκέφτηκε, ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι χαμένο, ἦταν σί-
γουρος ὅτι ἡ Ἰαπωνία θὰ παραδιδόταν. Καὶ ἀκριβῶς ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
ἦλθε ὁ πρεσβευτὴς τῆς Ἰαπωνίας καὶ ρώτησε, πῶς ἔχει τὸ θέμα μὲ τὴν 
μεσολάβηση τοῦ Στάλιν στὶς ΗΠΑ. Ἀμέσως δραστηριοποιήθηκε πάλι 
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καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ γίνει ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἰαπωνίας 2 μέρες νω-
ρίτερα (8 Αὐγούστου)».

Γιατί ὅμως ἡ Ἰαπωνία δὲν συνθηκολόγησε μετὰ τὴν καταστροφὴ 
τῆς Χιροσίμας στὶς 6 Αὐγούστου;  Ἁπλούστατα ἐπειδὴ ἦταν ἁπλῶς μιὰ 
ἐπὶ πλέον κατεστραμμένη πόλη, ποὺ εἶχε προστεθεῖ στὶς 68 ποὺ προ-
ηγουμένως εἶχαν καταστραφεῖ. Ἔγινε, βέβαια, μὲ μία βόμβα, ἀλλὰ τὸ 
ἀποτέλεσμα ἦταν τὸ ἴδιο. Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν ἀποδείξει ἤδη ἀπὸ πολὺ 
καιρό, ὅτι ἦταν σὲ θέση νὰ καταστρέψουν ὁλόκληρες πόλεις. Ὁ βομβαρ-
δισμὸς τοῦ Τόκιο στὶς 9 Μαρτίου ποὺ εἶχε στόχο μιὰ πυκνὰ κατοικημέ-
νη περιοχὴ τῆς πόλης, ὅπου ζούσανε περίπου 1,2 ἑκατ. ἄνθρωποι, εἶχε 
στοιχίσει ἐπίσης τὴ ζωὴ σὲ 84.000 ἀμάχους, εἶχε ἀφήσει 41.000 τραυ-
ματισμένους καὶ κοντὰ στὸ 1.000.000 ἀστέγους. Ἡ Ἰαπωνικὴ ἡγεσία 
εἶχε δείξει ἤδη ἐπὶ πολὺ καιρό, ὅτι τὰ δεινά τοῦ ἄοπλου λαοῦ δὲν τὴν 
ἐπηρέασαν στὶς πολιτικὲς ἐπιλογές της. «Τὸ πραγματικὸ χτύπημα», 
σημειώνει ὁ Martin Sherwin, «γιὰ τὴν Ἰαπωνία ἦταν ἡ ἔναρξη τοῦ πολέ-
μου μὲ τὴ Σοβιετικὴ  Ἕνωση στὶς 8 Αὐγούστου. Ἀντὶ ὅμως οἱ ΗΠΑ νὰ 
περιμένουν τὸν ἀπόηχο τῆς ἐπίθεσης τῆς Σοβιετικῆς  Ἕνωσης ἐναντί-
ον τῆς Ἰαπωνίας, ἔσπευσαν νὰ ρίξουν καὶ τὴ δεύτερη βόμβα (Χοντρὸς 
Ἄνδρας–Fat Man), τὴ βόμβα πλουτωνίου στὶς 9 Αὐγούστου». 

Ὑπάρχουν καὶ ἀρκετὰ ἄλλα στοιχεῖα ποὺ φανερώνουν τὴν ἀπάν-
θρωπη νοοτροπία τῶν ὑπευθύνων γιὰ τὴ ρίψη τῶν βομβῶν, ποὺ φανερώ-
νουν ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς στόχους τοὺς ἦταν ἡ δοκιμὴ ὄχι φυσικὰ 
στὸ πεδίο τῆς μάχης ἀλλὰ στὸ πεδίο τῆς πυκνὰ κατοικημένης μεγα-
λούπολης. Ἐκεῖ μποροῦσαν νὰ βροῦν ἀνθρώπους πειραματόζωα γιὰ 
τὸ νέο τους ὑπερόπλο. Ἔτσι π.χ. λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς ρίψεις τῶν βομβῶν 
ἀπὸ ἄλλο ἀεροπλάνο ρίφθηκαν ὄργανα μετρήσεων τόσο γιὰ τὸ ὠστικὸ 
κύμα ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀκτινοβολία, γιὰ νὰ στείλουν πίσω τὶς μετρήσεις 
στὰ ἀεροπλάνα. Μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο τὸ φανερώνουν καὶ οἱ εἰδικὲς 
ἀποστολὲς τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ εἰδικοὺς 
ἐπιστήμονες καὶ ἰατροὺς μετὰ τὸν πόλεμο στὶς κατεστραμμένες πόλεις 
Χιροσίμα καὶ Ναγκασάκι. Δὲν πῆγαν γιὰ νὰ παράσχουν βοήθεια στοὺς 
ἀνθρώπους ἀλλὰ γιὰ νὰ μελετήσουν καὶ νὰ καταγράψουν τὶς κατα-
στροφὲς ὅπως καὶ νὰ ἐξετάσουν τὶς συνέπειες στοὺς ἀνθρώπους – θύ-
ματα τῶν βομβῶν τους, ὥστε νὰ γίνει μιὰ ἐπιστημονικὰ πλήρως τεκμη-
ριωμένη καταγραφὴ τῶν ἀνθρώπινων ζημιῶν.

Μετὰ τὸν πόλεμο τέθηκε τὸ στοίχημα τῆς διαφύλαξης τοῦ γοήτρου 
τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἡ μόνη χώρα ποὺ εἶχε χρησιμοποιήσει ἀτομικὲς 
βόμβες. Ἦταν φανερό, ὅτι τὶς εἶχε ρίξει σὲ ἕνα νικημένο ἐχθρό. Τὸ ἀπο-
δεικνύουν οἱ ἑβδομαδιαῖες ἀμερικανικὲς κινηματογραφικὲς ἀναφορὲς 
στὰ πεδία τῶν μαχῶν τοῦ 1945. Δείχνουν μιὰ νικημένη Ἰαπωνία ἤδη πρὶν 
ἀπὸ τὶς ρίψεις τῶν ἀτομικῶν βομβῶν. «Σχεδὸν κάθε μεγάλη πόλη ἀπὸ τὴν 



338

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 156-157

Ὀσάκα μέχρι τὸ Τόκιο ὅπως καὶ ὁ στόλος», τονίζουν οἱ σχολιαστές,  «ἔχει 
καταστραφεῖ, ἡ χώρα πλέον εἶναι ἀνίκανη νὰ συνεχίσει τὸν πόλεμο.» Ἡ 
εἰκόνα αὐτὴ ἀλλάζει ριζικὰ ἤδη στὴν πρώτη ἐπέτειο τῆς νίκης. Τώρα οἱ 
ἑβδομαδιαῖες κινηματογραφικὲς ἀναφορές, γιὰ νὰ πνίξουν κάθε ἀμφι-
βολία σχετικὰ μὲ τὸ νόημα τῶν βομβῶν, παρουσιάζουν μὲ εἰκόνες ἀρχεί-
ων μιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ Ἰαπωνία, μιὰ Ἰαπωνία μὲ μεγάλες στρατιὲς 
πλήρως ἐξοπλισμένες, ἕτοιμη νὰ δώσει τὴν τελευταία μάχη, ἡ ὁποία ὅμως 
ἀποτράπηκε μὲ τὴ ρίψη τῶν δύο ἀτομικῶν βομβῶν. Αὐτὴν τὴν προπα-
γανδιστικὴ διαστροφὴ τῶν ἀληθινῶν δεδομένων σχολιάζει ὁ Ἀμερικανὸς 
ἱστορικὸς Martin Sherwin μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἦταν ὁ καλός μας πόλεμος. 
Εἴχαμε πολεμήσει τὸ φασισμὸ στὴν Εὐρώπη καὶ τὸν μιλιταρισμὸ στὴν 
Ἄπω Ἀνατολή. Ἕνα ἀρνητικὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ πολέμου ποὺ ἄφησε ἕνα 
μαῦρο στίγμα ντροπῆς δὲν μποροῦσε νὰ τὸ σηκώσει ἡ Ἀμερική. Γι’ αὐτὸ 
δικαιολόγησαν τὴ ρίψη τῶν ἀτομικῶν βομβῶν μὲ τὴ θέση, ὅτι μιὰ ἀπόβα-
ση στὴν Ἰαπωνία στὸν Νοέμβριο θὰ στοίχιζε τὴ ζωὴ σὲ ἕνα ἑκατομμύριο 
στρατιῶτες τῶν ΗΠΑ. Ὅμως δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀπόβαση. Οἱ Ἰάπωνες ὁπωσ-
δήποτε θὰ εἶχαν συνθηκολογήσει πρὶν ἀπὸ τὸν Νοέμβριο». 

Θέμα γοήτρου ἦταν ἐπίσης, νὰ ἀποκρυφτεῖ ἐπιμελῶς ἡ φρίκη τῆς 
ἔκρηξης τῶν δύο ἀτομικῶν βομβῶν. Τὸ ἀνέλαβαν μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία 
οἱ εἰδικὲς ἀποστολὲς τοῦ στρατοῦ τῶν ΗΠΑ, στὶς ὁποῖες ἀναφερθήκαμε 
παραπάνω. Κατέσχεσαν φωτογραφίες καὶ φὶλμ ποὺ εἶχαν ληφθεῖ ἀπὸ 
Ἰάπωνες. Ἐκτὸς ἀπὸ καθαρὰ προπαγανδιστικὲς λήψεις ὅλο το ὑπό-
λοιπο ὑλικὸ σὲ φωτογραφίες καὶ φὶλμς χαρακτηρίστηκε ὡς ἀπόλυτα 
μυστικὸ καὶ παραδόθηκε μόλις στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 80 τοῦ 20ου 
αἰ. στὴ δημοσιότητα. Ἰδίως ἀποκρύφτηκαν ἡ ὀλέθριες συνέπειες τῆς 
πυρηνικῆς ἀκτινοβολίας, ἡ ὁποία καὶ ἑβδομάδες ἀκόμα μετὰ τὴν ἔκρηξη 
στοίχισε δεκάδες χιλιάδες θύματα.

Ἔτσι μὲ τὸν ἀνάλογο στρατιωτικὸ καὶ προπαγανδιστικὸ χειρισμὸ 
ἐπικράτησε τελικὰ ἡ μυθοπλασία, ὅτι ἡ ρίψη τῶν ἀτομικῶν βομβῶν ἔφε-
ρε τελικὰ τὴν εἰρήνη ποὺ ὅμως, ὅπως μᾶς διδάσκουν τὰ ἀληθινὰ ἱστο-
ρικὰ δεδομένα, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα ἱστορικὰ ψέματα. Ἀκρι-
βῶς τὸν ἴδιο χειρισμὸ παρατηροῦμε στὸ ἔπακρο καὶ στὶς μέρες μας μὲ 
τὴν πρόκληση καὶ διαχείριση τῶν κρίσεων, πολεμικῶν ὅπως καὶ οἰκονο-
μικῶν. Μοιάζει νὰ εἶναι ἐνδογενὲς στοιχεῖο τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν κοινω-
νικῶν συστημάτων τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ, ποὺ βασίζο-
νται στὴ θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὸν ἀπόλυτα συναφῆ μὲ αὐτὴν 
ἀπανθρωπισμὸ τοῦ ἀνθρώπου.

      Λέων Μπράνγκ
       Δρ. Θεολογίας
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Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν κληρονομικότητα συνεχίζεται

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ;

Ο
ἱ περισσότεροι σύγχρονοι ἐπιστήµονες βιολόγοι, νευροεπι-
στήµονες, ψυχίατροι καὶ ἄλλοι ὁρίζουν τὴν κληρονοµικό-

τητα ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ DNA, τὰ ὁποῖα µεταβιβάζονται ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς στὰ παιδιά, καὶ ἔχουν στρέψει ὅλο τους τὸ ἐνδιαφέρον 
στὴν ἐξερεύνηση καὶ ἀντιµετώπιση κυρίως ἐκείνων τῶν κληρο-
δοτουµένων στοιχείων ποὺ ἐµφανίζουν κάποια µικρὴ ἢ µεγάλη 
παθογένεια, χωρὶς νὰ ἀσχολοῦνται µὲ τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον 
ὑπάρχει ψυχή, ὡς ὀντότητα ἀκεραία, πέραν τῶν στοιχείων καὶ 
τῶν ἰδιοτήτων τοῦ σώµατος.

Ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, µὲ τὸ νὰ διευκολύνη τὴν ὅσο 
τὸ δυνατὸν βαθύτερη γνώση τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος, καὶ τῶν 
ἐξειδικευµέ νων λειτουργιῶν του, κυρίως δὲ τοῦ ἐγκεφάλου, ἔχει 
παρασύρει σὲ τέτοιο βαθµὸ ἀκόµη καὶ χριστιανοὺς πιστοὺς ἐπι-
στήµονες, στὴν ἀ πο λυτοποίηση τῆς ἐρεύνης καὶ σπουδῆς τοῦ 
ἀνθρωπίνου σώµατος, σὰν νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἔρευνα ἡ 
πλήρης ἀποκάλυψη τῆς λειτουργίας τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως!

Ὅµως τὸ ἀνθρώπινο σῶµα δὲν εἶναι ἀφ’ ἑαυτοῦ του ζῶσα 
ὕπαρξη, καί, συνεπῶς, τοὐλάχιστον γιὰ τοὺς πιστοὺς ἐπιστήµο-
νες, πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν τὰ µυστικά του καὶ ἡ ὄντως φυσιολο-
γία του στὴν ζω ο ποιοῦσα αὐτὸ καὶ ἐνεργοῦσα δι’ αὐτοῦ ψυχή.

Χωρὶς τὴν γνώση τῆς ψυχῆς, τῆς ὑγείας ἢ τῆς ψυχοπαθο-
λογίας της, ἡ γνώση τοῦ σώµατος θὰ εἶναι πάντοτε ἀτελὴς καὶ ἡ 
θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν του δὲν θὰ εἶναι ἀποτελεσµατικὴ στὸν 
βαθµὸ ποὺ ἀπαιτεῖται.

Παρὰ ταῦτα, παρὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ψυχῆς, τὸ ἀνθρώ-
πινο σῶµα µας δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστής, 
στατικὸς καὶ µηχανιστικὸς ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχει καὶ αὐτὸ τὴν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ, µὲ τὴν λειτουργία τῆς  ψυχῆς ζωοποιεῖται. Εἶναι ὑλικὸ 
τὸ σῶµα µας –καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἐντὸς τοῦ τάφου– ἔχει 
ὅµως ἀπὸ τὸν δηµι ουργό µας Θεὸν τὴ δυνατότητα νὰ λειτουργεῖ 
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ὄχι µόνο εὐπρεπῶς, ἀξιοπρεπῶς καὶ µεγαλοπρεπῶς, ἀλλὰ καὶ 
θεοπρεπῶς, ὅπως ἐνήργησε αὐ τὸ ὁ Χριστός µας. Μὲ τὴν ἐναν-
θρώπησή του ὁ Χριστὸς µᾶς ἀπέδειξε ὅτι τὸ σῶµα ποὺ µᾶς ἔδωσε 
–ἔστω καὶ ἂν εἴµαστε µεταπτωτικοὶ ἄνθρωποι– ἔχει ὅλες τὶς ἰδι-
ότητες γιὰ νὰ συµπορευθῆ καὶ νὰ συνδοξασθῆ µὲ τὴν ψυχή µας 
ἕως τὴν αἰωνιότητα, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ βρίσκεται σὲ ἀπόλυτη σχέση 
καὶ ὑπακοὴ πρὸς τὸν Πλάστη καὶ Δηµιουργόν της Θεόν µας.

Αὐτὴν τὴν προλογικὴ ἀναφορὰ ἔκρινα ἀπαραίτητη γι’ αὐτὴν 
τὴν ἑνότητα, προκειµένου νὰ γίνουν πιὸ κατανοητὰ ἐκεῖνα ποὺ 
θὰ ἐπακολουθήσουν, ἐφ’ ὅσον ἡ ἐπεξεργασία τοῦ θέµατός µας θὰ 
ἐπικεντρωθῆ στὸ τὶ ἀκριβῶς συµβαίνει µὲ τὴν κληρονοµικότητα 
ὥστε νὰ προχωρήσουµε ἐν συνεχείᾳ στὴν ἐξέταση τοῦ πῶς µε-
ταδίδεται ἡ Κληρονοµικότητα τοῦ σώµατος στὴν ψυχὴ τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου.

Ἡ συγκεκριµένη αὐτὴ πορεία ἐρεύνης προέκυψε ἀβίαστα, 
ἀφοῦ ἤδη σὲ προηγούµενη ἑνότητα ἀποδείξαµε ὅτι ἀποκλείε-
ται ὁποιαδήπο τε µεταβίβαση γονικῆς κληρονοµικότητος ἀπὸ τὴν 
ψυχή, πρὸς τὸ σῶµα διότι ἡ ψυχὴ δὲν µᾶς δίδεται µέσῳ τῶν γο-
νέων ἀλλὰ ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν Θεό (βλέπε τεῦχος 154-155).

Ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα μας καταγράφουν

Ὁ Χριστός µας, ὁ Σαρκωθεὶς Θεός, εἶναι, ὅπως µᾶς διδά-
σκει ἡ Ἁγ. Γραφή, «ἡ Ἀνακεφαλαίωσις, πάσης τῆς Κτίσεως». Γι’ 
αὐτό, τολµῶ, νὰ εἰπῶ, ὅτι κατ’ ἀκολουθίαν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔλαβε 
τὸ ἀξίωµα νὰ εἶναι ὁ κατὰ Χάριν Χριστοῦ «ἀνα κεφαλαιωτὴς τῆς 
Κτίσεως», ἀφοῦ ἔλαβε καὶ ὑλικὸ σῶµα, ὅπως καὶ ἄλλα δηµιουρ-
γήµατα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἄϋλη ψυχή, ὅπως οἱ Οὐράνιες Δυνά-
µεις, µὲ προορισµὸ νὰ γίνη καὶ αὐτὸς κατὰ Χάριν Θεός.

Ἡ συνύπαρξη αὐτὴ σώµατος καὶ ψυχῆς στὸν καθένα µας 
δὲν εἶναι κάτι τὸ πρόσκαιρο, τὸ προσωρινό, ἀλλὰ αἰώνιο καὶ γι’ 
αὐτὸ ὁ τρόπος τῆς σχέ σεως αὐτῶν τῶν δύο θὰ ἀποτελέση καὶ τὸ 
πρόκριµα γιὰ τὴν ποιότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώ-
που.

Ἡ ψυχὴ ἐνεργεῖ µὲ ὅλες τὶς δυνάµεις της καὶ ἡ ἐνέργειά της 
µεταδίδεται σὲ κάθε κύτταρο τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος καὶ κατα-
γράφεται, ἀφοῦ ἡ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς εἶναι αὐτὴ ποὺ διαπλάθει 
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τὸ κάθε ἀπειροελάχιστο σηµεῖο τοῦ σώµατος, ἐφ’ ὅσον ἡ ψυχὴ 
ἔχει τὴν ζωὴ καὶ αὐτὴ θέτει σὲ λειτουργία ὅλον τὸν σωµατικὸ 
µηχανισµὸ «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἕως ὅτου ὁ Θεὸς τὴν καλέση 
νὰ ἀποχωρισθῆ προσωρινὰ τὸ σῶµα της µέχρι τῆς Κοινῆς Ἀνα-
στάσεως.

Ἡ λειτουργία τοῦ σώµατος  µέσῳ τῆς ψυχῆς εἶναι αὐταπό-
δεικτη, καθ’ ὅτι µὲ τὸν χωρισµό της, τὸ σῶµα, γίνεται πλέον 
πτῶµα. Εἶναι αὐ τα πόδεικτη, τοὐλάχιστον γιὰ τοὺς πιστούς, ποὺ 
γνωρίζουν καὶ ἀποδέχονται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπαρτίζεται ἀπὸ 
σῶµα καὶ ψυχή.

Ἡ καταγραφή, ὅµως, στὰ κύτταρά µας κάθε ἐνέργειάς µας 
δὲν εἶναι αὐτονόητη ἀλλὰ  µέχρι χθὲς προέκυπτε µόνο ἀπὸ τὴν 
Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας µας, σήµερα δὲ διαπιστώνεται καὶ ἀπὸ 
τὴν ἐπιστήµη, ἡ ὁποία ἐντοπίζει καταγραφὲς –κυρίως τοῦ ἐγκε-
φάλου καὶ τῆς καρδιᾶς– ποὺ ἔχουν σχέση µὲ τὴν ἠθικὴ ζωὴ τοῦ 
ἀνθρώπου, (ὅπως τάσεις ἀλκοολισµοῦ, κλεπτοµανίας, µοιχείας 
κ.ἄ.), ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν ἐν γένει κατάσταση τῆς προσωπικότητός 
του (ὅπως σχιζοφρένεια ἢ διπολικὴ διαταραχή, κατάθλιψη κ.ἄ.).

Ἡ Θεολογία µας, ἡ πηγὴ καὶ τὸ κριτήριο κάθε Ἐπιστήµης 
µὲ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ µᾶς εἶχε φανερώσει ὅτι µετέχει καὶ 
τὸ σῶ µα µας σὲ κάθε ἁµαρτία, παρ’ ὅτι κάθε ἁµαρτία ἐνεργεῖται 
µὲ τὴν κα θο  δή γηση καὶ ἐπιταγὴ τῆς ψυχῆς µας καὶ ὅτι οἱ ἐκτὸς 
τῶν ὁδηγιῶν τοῦ Θεοῦ ἐ νέρ γειες  τῆς ψυχῆς καταγράφονται καὶ 
στὰ κύτταρα τοῦ σώ µα τός µας καὶ τὸ µολύνουν, ὅπως, βεβαίως, 
καταγράφονται καὶ οἱ σύµ φω νες µὲ τὸ θέληµά Του καὶ ἁγιάζουν 
τό σῶµα µας. Γι’ αὐτὸ ἡ Ὑµνο λο γί α µας, ποὺ εἶναι «ὑποµνηµα-
τισµὸς τῆς Ἁγίας Γραφῆς», ψάλ λει ὅτι κατὰ τὴν Β΄ Παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ µας «βίβλοι ἀνοίγονται καὶ τὰ κρυπτὰ δημοσιεύο-
νται», µία ἀλήθεια ποὺ ἀκόµη καὶ ἡ διατύπωσή της ἐπαλη θεύεται 
σήµερα ἀπὸ τοὺς ἐπιστήµονες, οἱ ὁποῖοι ὁµιλοῦν γιὰ τὴν «ἀνά-
γνωση τοῦ DNA» κάθε ἀνθρώπου, παρ’ ὅτι, βεβαίως πρόκειται 
γιὰ ἀτελεστάτη ἀνάγνωση στιγµιοτύπων καὶ ὄχι γιὰ τὴν πλήρη 
ἀνάγνωση ποὺ γίνεται µὲ τὰ µάτια τοῦ Θεοῦ, στὰ ὁποῖα δὲν ἐξε-
τάζεται µόνο τὸ σῶµα ἀλλὰ συνεξετάζεται ἡ ψυχή, ὁπότε ἡ ὁρα-
τότητα σὲ σύγκριση εἶ ναι µεταξὺ ἡµέρας καὶ νυκτὸς καὶ ἀπείρως 
µεγαλύτερη!



342

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 156-157

Ἡ συµπεριφορά µας, λοιπόν, οἱ ψυχοσωµατικὲς ἐνέργειές 
µας, δηλαδὴ ὁ χαρακτήρας µας, χαράσσονται καὶ στὴν ψυχὴ καὶ 
στὸ σῶµα µας καὶ µᾶς προσδίδουν τὴν εἰκόνα ποὺ µᾶς ἐκφράζει 
καὶ ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴ ζωὴ ποὺ κάνουµε. Γι’ αὐτό καὶ κατὰ 
τὴν Θ. Λειτουργία παρακαλοῦµε λέγοντες πρὸς τὸν Θεὸν «ἁγί-
ασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα».

Ἡ ἁπλῆ ψυχή, ποὺ ζεῖ σύµφωνα µὲ τὸ Θέληµα τοῦ Θεοῦ, 
µετα δί δει αὐτὴν τὴν ἁπλότητα καὶ στὸ σῶµα καὶ τὸ καθιστᾶ ἀµέ-
ριµνο, γαλήνιο καὶ ἀνενδεές. Ἡ ψυχὴ ποὺ ἐνεργεῖται ἀπὸ τὴν 
ἰδιοτροπία τοῦ αὐτεξουσίου της, ἐρήµην τῶν Ὁδηγιῶν τοῦ Θεοῦ, 
µεταδίδει στὸ σῶµα της αὐτὴν τὴν ἰδιοτροπία, τὴν στριφνότητα, 
τὸ καθιστᾶ «στραγγαλιῶδες» (=δαιδαλῶδες), µὲ ἀποτέλεσµα τὴν 
ροπὴ σὲ κάθε µορφῆς ἀσθένεια. Ἂς θυµηθοῦµε τὴν παραδοχὴ 
ποὺ κάνουµε ὅταν ψάλλουµε τὴν Παράκληση στὴν Παναγία µας 
«ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἀσθενεῖ 
μου καὶ ἡ ψυχή».

Βεβαίως, ἀπὸ ἀσθένειες προσβάλλονται καὶ οἱ ἅγιοι, ἀφοῦ 
καὶ αὐτοὶ «περίκεινται ἀσθένειαν», ὡς ἀποτέλεσµα τῆς θνητό-
τητος. Ὅµως ἡ αἰτία τῶν ἀσθενειῶν τῶν ἁγίων δὲν εἶναι ἀποτέ-
λεσµα τῆς κακῆς λει τουρ γίας τῆς ψυχῆς τους ἀλλὰ ὀφείλονται 
εἴτε σὲ πειρασµὸ προκα λού µενον ἀπὸ τοὺς δαίµονες –τὸν ὁποῖο 
ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τοὺς λαµπρύνη, νὰ τοὺς προβάλη σὲ 
ὅλους µας ὡς παραδείγµατα ὑποµονῆς καὶ Πίστεως καὶ νὰ τοὺς 
δώση καὶ τὸν µισθὸν τοῦ µάρτυρος– εἴτε ὀφείλονται σὲ ἑκούσια 
ἀναδοχὴ ἐπιτιµίων τῶν πνευµατικῶν τους τέκνων.

Ἡ ἀλήθεια τῶν διατυπώσεών µας ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὶς 
ἀποκαλύψεις ποὺ µᾶς ἔκαµαν σύγχρονοι ἅγιοι Πατέρες µας ποὺ 
µετέσχον ἐµπειρικὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ἐνῶ ἦσαν ἀκόµη ἐν 
ζωῇ. Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, πλειστάκις ὁµίλησε 
γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ κακοῦ χαρακτῆρα, ὄχι µόνο στὴν ψυχὴ 
ἀλλὰ καὶ στὸ σῶµα. Μεταξὺ ἄλλων, ἔλεγε καὶ γιὰ τὴν ἀσθένεια 
τῆς ἐποχῆς µας τὸν καρκῖνο, ὅτι πολλὲς φορὲς προκαλεῖται –ἰδί-
ως στὶς γυναῖκες– ἐπειδὴ ἔχουν ἐ γω κεν τρι κὸ χαρακτῆρα καὶ θέ-
λουν νὰ γίνονται ὅλα τὰ θελήµατά τους, σύµφωνα µὲ τὶς ἰδιοτρο-
πίες τους! Ἐπίσης ὁ ἅγιος Γέροντάς µας, ὁ π. Σίµων Ἀρβανίτης 
συχνὰ µᾶς περιέγραφε τὸ πῶς οἱ ἄτακτες κινή σεις τῆς ψυχῆς 
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µας κακοποιοῦν καὶ τὸ σῶµα µας. Χαρακτηριστικὰ µᾶς ἔλεγε: 
«Ἂν µπορούσατε νὰ ἰδῆτε τὶ ὑφίσταται τὸ στοµάχι ἀπὸ τὸν θυµό, 
δὲν θὰ θυµώνατε ποτέ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος θυµώνη, τὰ γαστρικὰ 
ὑγρὰ πλήττουν σὰν µαστίγιο τὰ τοιχώµατα τοῦ στοµάχου καὶ τοῦ 
προκαλοῦν ἕλκη. Ἰδίως ὅταν ὁ ἄνθρωπος νηστεύη καὶ δὲν ἔχει 
ἰσχυρὸ περιεχόµενο τροφῆς τὸ στοµάχι του, τότε ἡ φθορὰ εἶναι 
πολὺ µεγαλύτερη». Καὶ κατέληγε: «Νηστεία καὶ θυµὸς εἶναι τὸ 
χειρότερο ποὺ µπο ρεῖ νὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ 
γιὰ τὸ σῶµα του»!

Ἡ καθηµερινὴ συµπεριφορά µας, λοιπόν, διαµορφώνει 
«ἡµέρᾳ τῇ ἡµέρᾳ» τὸν χαρακτῆρα µας, χαράσσοντας καὶ στὸ 
σῶµα καὶ στὴν ψυχή µας αὐτὴν τὴν συµπεριφορά, ἡ ὁποία µὲ 
τὴν πάροδο τοῦ χρόνου γίνεται συνήθεια. Καὶ ἡ συνήθεια γίνε-
ται «δευτέρα φύσις» καὶ ἀποτυπώνεται βαθειὰ στὰ κύτταρά µας 
καὶ δηµιουργεῖ δρόµο “καλοστρωµένον”, ὥστε ἡ ψυχὴ νὰ ρέπη 
πολὺ πιὸ εὔκολα, δηλαδὴ νὰ τῆς φαίνεται φυσικὴ αὐτὴ ἡ συµπε-
ριφορά, ἀφοῦ οἱ γραμμώσεις, τὰ χαράγματα τοῦ σώματος τὴν 
παρασύρουν χωρὶς κόπο στὴν ἐκδήλωσή της αὐτήν. Ἡ «ἕξις 
(ὡς) δευτέρα φύσις» εἶναι αὐτονόητο πὼς προξενεῖ µεγάλη δυ-
σκολία στὴν ψυχή, ἀφοῦ ὁ καθένας µας πέραν τῶν δυσκολιῶν 
τῆς ψυχῆς µας ἔχουµε νὰ ἀντιµετωπίσουµε καὶ τὶς ροπὲς τῶν 
κυττάρων τοῦ σώµατός µας, ποὺ συνασπίζονται, δηµιουργῶντας 
«πλατείαν καὶ εὐ  ρύ  χω ρον τὴν ὁδὸν» τῆς συµπεριφορᾶς µας, πού, 
τελικά, ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια.

Ἡ κακὴ σωματικὴ κληροδοσία, ὀλισθηρὰ ὁδὸς τῆς ψυχῆς

Μετὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα γίνεται σαφὲς ὅτι τὸ ἄθροι-
σµα τῆς συµπεριφορᾶς τοῦ καθενός µας, ποὺ ἐκδηλώνεται σὲ 
κάθε µας στιγµὴ ὡς χαρακτήρας µας, ἀποτελεῖ καὶ τὴν σωµατικὴ 
κληροδοσία ποὺ προ σφέρουµε στοὺς ἀπογόνους µας κατὰ τὴν 
στιγµὴ τῆς συλλήψεώς τους. Οἱ πατέρες µέσῳ τοῦ σπέρµατός µας 
καὶ οἱ µητέρες µέσῳ τοῦ ὠαρίου τους. Τὰ σπερµατοζωάρια καὶ τὰ 
ὠάρια περιέχουν συµπυκνωµένη τὴν ἀποτύπωση τῆς συµπερι-
φορᾶς, δηλαδὴ τοῦ χαρακτῆρος τῶν γονέων, ὅπως ἔχει χαραχθεῖ 
στὸ κάθε κύτταρό τους ἕως ἐκείνης τῆς στιγµῆς καί, συνεπῶς, τὸ 
συλληφθὲν λαµβάνει ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ὡς σωµατικὴ κληρο-
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νοµία ἀπὸ τοὺς γονεῖς του τὸ ἄθροισμα τῶν κυτταρικῶν τους 
(=τῶν σωµατικῶν) καταγραφῶν καὶ τὶς ροπὲς ποὺ αὐτὲς οἱ κα-
ταγραφὲς συνεπάγονται καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν µας λαµβάνει ὡς 
κληρονοµία µία ἄσπιλη, ἀµόλυντη καὶ παρθενικὴ ψυχή.

Στὸ σηµεῖο αὐτό, καθοριστικὸ λόγο ἔχει ἡ προαίρεση τοῦ 
ἄρτι συλληφθέντος ἐµβρύου. Δηλαδὴ ἡ ἐκλογὴ ποὺ θὰ κάνη µέσα 
ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν κληρονοµουµένων στοιχείων, ὄχι µόνο τῶν 
γονέων –ποὺ εἶναι, βεβαίως, ἐντονώτερα– ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων 
προγόνων, ἁγίων καὶ ἀθλίων, τοῦ οἰκογενειακοῦ δένδρου. 

Ἡ προαίρεση, ἡ προεκλογή, ἡ ἐπιθυµία τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
ἐπιλέξη ποῦ θέλει νὰ ἀνήκη γίνεται µὲ τὸ αὐτεξούσιό του καὶ 
προηγεῖται τῆς γνώσεως καὶ τῶν πληροφοριῶν, ὅπως µᾶς ἀπο-
καλύπτει ἡ Ἁγία Γραφή: «πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ 
κακὸν (ἐκλέγει)» (Ἡσ. 7,16).  Καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος µᾶς δι-
ευκρινίζει ὅτι ἡ προαίρεση, «τὸ προαιρεῖσθαι τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ 
κακὸν εἶναι χαρακτὴρ τοῦ αὐτεξουσίου» («Τὸ γνῶθι σαὐτόν» 
σελ. 84) καὶ τὸ «αὐτεξούσιον εἶναι ὁ ἠθικὸς χαρακτὴρ παντὸς 
ἀνθρώπου» (ὅ.ἀ), δηλαδὴ ἐνεργεῖ ἀσχέτως τῆς λειτουργίας τοῦ 
ἐγκεφάλου. Ἐξ ἄλλου, ἐὰν γιὰ τὸ αὐτεξούσιον καὶ τὴν προαίρε-
ση ἀπαιτεῖται ἐγκέφαλος, τότε µετὰ τὸν θάνατὸ µας, ποὺ ὁ ἐγκέ-
φαλός µας σαπίζει, θὰ ἔπρεπε νὰ µὴν ἔχουµε πλέον αἴσθηση τῆς 
ὑπάρξεώς µας καὶ τῆς ζωῆς, τὸ ὁποῖο –τοὐλάχιστον γιὰ µᾶς τοὺς 
πιστοὺς– εἶναι ἀδιανόητον!

Ἡ ἐν συνεχείᾳ γνώση τοῦ ἀνθρώπου προσφέρεται γιὰ νὰ 
ἐνισχύ ση τὴν κατὰ Θεὸν διαµόρφωση τῆς προαιρέσεως, ἀλλά, 
ὅπως ἔχει ἀπο δει χθεῖ πλέον καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους, ἡ γνώ ση ὠφελεῖ µόνο τοὺς «σοφοὺς» καὶ ὄχι τοὺς 
«κακούς», δηλαδὴ τοὺς κακοπροαιρέτους, κατὰ τὸ Γραφικόν: «μὴ 
ἔλεγχε κακοὺς ἵνα μὴ μισήσωσί σε, ἔλεγχε σοφὸν καὶ ἀγα-
πήση σε» (Παροιµ. 9,8).

Οἱ διαφορετικὲς προαιρέσεις τῶν παιδιῶν µιᾶς οἰκογένειας 
εἶναι ἡ αἰτία ποὺ δὲν λαµβάνουν ὅλα τὰ ἀδέλφια τὰ ἴδια ψυχο-
σωµατικὰ στοι  χεῖα τῶν γονέων τους, δηλαδή, οὔτε τὶς ροπὲς στὴν 
σωµατικὴ πα  θο  λο γία τῶν γονέων τους, οὔτε τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ 
χαρακτῆρος τους. Γι’ αὐτὸ τὰ ἀδέλφια διαφέρουν µεταξύ τους, 
καὶ στὴν σωµατικὴ διάπλαση καὶ παθολογία, ἀλλὰ καὶ στὸν χα-
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ρακτῆρα, παρ’ ὅτι εἶναι παι διὰ τῶν ἴδιων γονέων.
Αὐτὸ τὸ σηµεῖο θὰ τὸ ἀναπτύξουµε, σὺν Θεῷ, καὶ σὲ ἄλλες 

ἑνότητες τοῦ θέµατός µας γιατὶ ἔχει πολύπλευρη ἐπαλήθευση, 
ὡστόσο, σ’ αὐτὴν τὴν ἑνότητά µας τὸ θέσαµε πιὸ ἀναλυτικὰ διότι 
εἶναι καθοριστικὸ γιὰ τὸν προσδιορισµὸ τῆς κληρονοµικότητος. 
Βεβαίως, πρέπει νὰ τονισθῆ γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι οἱ γονεῖς 
ἐπιδροῦν γενετικὰ μό νο στὸ σῶμα τοῦ νεοσυλληφθὲντος 
ἐμβρύου. Ὅµως ἂν ἡ σωµατικὴ καταγραφὴ τοῦ χαρακτῆρος τῶν 
γονέων εἶναι κακὴ ἐν σχέσει µὲ τὸ ὑγιὲς ποὺ ὁρίζει ὁ Θεός, στὴν 
περίπτωση αὐτὴ οἱ γονεῖς προβάλλουν διὰ τῆς σωµατικῆς κλη-
ροδοσίας τους ἐµπόδια στὴν ἄµεµπτη ψυχὴ τοῦ ἐµβρύου καὶ τὴν 
δυσκολεύουν, ἀφοῦ ἡ νέα καὶ ἄσπιλη ψυχὴ ἑνώ νε ται µὲ τὸ προ-
σφερόµενο ἀπὸ τοὺς γονεῖς σωµατικὸ µέρος καὶ πα ρα σύ ρεται 
–ἄπειρη οὖσα– νὰ ἐναρµονισθῆ µὲ τὶς στρεβλὲς γραµµώσεις, ποὺ 
οἱ ψυχὲς τῶν γονέων τοῦ νεοσυλληφθέντος ἔχουν χαράξει µὲ 
τὴν κακὴ λειτουργία τῆς ψυχῆς τους ἐπάνω στὰ κύτταρα τοῦ σώ-
µατός τους τὰ ὁποῖα καὶ κληροδοτοῦν στὸ παιδί τους.

Ὅµως, πρὶν ὁλοκληρώσουµε αὐτὴν τὴν ἑνότητα πρέπει νὰ 
διευκρινήσουµε ὅτι ἡ κακὴ σωµατικὴ γονικὴ κληρονοµία µας 
–πέραν τῆς προαιρέσεώς µας ποὺ εἶναι καταλυτικὴ– µπορεῖ νὰ 
ἀποτιναχθῆ µὲ τὴν ἐνσυνείδητη κατὰ Θεὸν πορεία µας, µέχρι 
τοῦ σηµείου νὰ ἀλλάξη καὶ τὸ σωµατικό µας DNA, ἀφοῦ, ὅπως 
προείπαµε, τὸ σῶµα µας δὲν διαµορφώνεται χωρὶς τὴν λειτουρ-
γία τῆς ψυχῆς.

Στὸ σύγγραµµα τῶν T.B. Franklin καὶ I.M. Mansuy 
«Epigenetic inheritance in mammals: evidence for the 
impact of adverse environmental effects», Neurobiol Dis, 
39:61-65, 2010, ὅλα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνονται. Διαβάζουµε:

«Τὸ ἐπιγονιδίωμα ἀντιπροσωπεύει τὸ σύνολο τῶν τροποποιήσε-
ων τῆς χρωματίνης. Πρόκειται γιὰ ἕνα βασικὸ μηχανισμὸ ρύθμισης 
τοῦ γονιδιώματος ὁ ὁποῖος εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητος σὲ περιβαλ-
λοντικὲς συνθῆκες, ἀντιδρᾶ ἄμεσα σὲ αὐτὲς καὶ συνίσταται σὲ τροπο-
ποιήσεις ἀφ’ ἑνὸς τῶν ἱστονῶν καὶ ἀφ’ ἑτέρου τοῦ DNA, ποὺ ὀνομάζο-
νται μεθυλιώσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἀλλάζουν αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν τὴν 
ἀλληλουχία τῶν βάσεων. Ἡ μεθυλίωση εἶναι ἡ προσθήκη μιᾶς μεθυ-
λομάδας σὲ μιὰ βάση (συνήθως κυτοσίνη) καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ 
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σίγαση τοῦ γονιδίου ποὺ περιέχει τὴ συγκεκριμένη βάση. 
Μέχρι πρόσφατα ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα πίστευε ὅτι προ-

κειμένου νὰ διασφαλίζεται ἡ κατάλληλη κυτταρικὴ ἀνάπτυξη καὶ 
διαφοροποίηση στὰ θηλαστικά, τὸ ἐπιγονιδίωμα διαγραφόταν 
πλήρως ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ἔχει κα-
ταρριφθεῖ ἀφοῦ ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζονται μὲ μεγάλη συχνότητα 
ἀναφορὲς ποὺ δείχνουν ὅτι οἱ ἐπιγενετικὲς τροποποιήσεις κληρο-
νομοῦνται. 

Ἕνα ἀπὸ τὸ πολλὰ παραδείγματα ἀποτελεῖ τὸ πείραμα τῆς ὁμά-
δας τοῦ Roth [Roth, T.L., et al., 2009. Lasting epigenetic influence 
of early-life adversity on the BDNF gene. Biol. Psychiatry] οἱ ὁποῖοι 
ὑπέβαλαν νεογέννητα ποντίκια σὲ κακοποίηση βάζοντάς τα στὸ ἴδιο 
κλουβὶ μὲ ἄλλο θηλυκὸ ποντίκι ποὺ δὲν ἦταν ἡ βιολογική τους μη-
τέρα. Τὰ νεογέννητα αὐτὰ ποντίκια παρουσίασαν μειωμένη ἔκφραση 
τῆς πρωτεΐνης BDNF ἡ ὁποία ὀφείλετο στὴν αὐξημένη μεθυλίωση τοῦ 
ἀντίστοιχου γονιδίου. Οἱ ἀπόγονοι τῶν θηλυκῶν ποὺ εἶχαν ἐκτεθεῖ σὲ 
κακοποίηση κατὰ τὰ πρῶτα στάδια τῆς ζωῆς τους, παρουσίασαν ἐπίσης 
αὐξημένη μεθυλίωση τοῦ γονιδίου BDNF. 

Αὐτὸ ἀποδεικνύει, ὅτι ἕνας περιβαλλοντικὸς παράγοντας μπο-
ρεῖ νὰ μεταβάλει τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ τὸ γενετικὸ ὑλικὸ καὶ 
αὐτὴ ἡ μεταβολὴ μετατρέπεται σὲ κληρονομήσιμο χαρακτηριστικὸ 
τὸ ὁποῖο περνάει στὴν ἑπόμενη γενεά».

Τὸ ἐπιστηµονικὸ πειραµατικὸ εὕρηµα ποὺ παραθέσαµε, 
ἐπιβεβαι ώνει τὴν ἀλήθεια, ποὺ ἡ Ἐκκλησία µας ἐδῶ καὶ χιλι-
ετίες διακηρύσσει ἀλλὰ καὶ ἔχει ἀποδείξει στὴν πράξη, ἀφοῦ 
τελῶνες, πόρνες, κακοποιοί, δολοφόνοι, µὲ τὴν µετάνοιά τους 
καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτῆρα τους, ἔγιναν ἅγιοι. 

Δηλαδή, ἡ σύγχρονη ἐπιστήµη συµφωνεῖ καὶ δικαιώνει τὴν 
Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἐκκλησία µας, ἀφοῦ ἀποδεικνύει, ὅτι µὲ 
τὴν ἀγωγὴ καὶ τὴν ἀλλαγὴ συνθηκῶν καὶ συνηθειῶν ἀλλάζει 
ἀκόµη καὶ τὸ σωµα τικό µας DNA!

         π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης
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Νηστεία καὶ Καρκίνος

H      νηστεία ἀναμφίβολα ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ψυχικὰ 
“ἐργαλεία” καὶ “φάρμακα” ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία προκει-

μένου νὰ ἐλέγξουμε καὶ νὰ θεραπεύσουμε τὰ πάθη μας γιὰ νὰ δεχθοῦμε 
τὸν ἁγιασμό Της καὶ στὶς ψυχὲς καὶ στὰ σώματά μας.

Πέραν ἀπὸ τὰ ὀφέλη τῆς νηστείας σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο εἶναι 
γνωστὸ ὅτι μᾶς εὐεργετεῖ καὶ σωματικά. Ἡ νηστεία μειώνει τὸ λίπος στὸ 
σῶμα, ἐνισχύει τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα, μειώνει τὴν ἀρτηριακὴ πίεση 
καὶ κάνει καλὸ στὸ ἔντερο. Πέρα ἀπὸ αὐτὲς τὶς γενικὲς εὐεργετικὲς γιὰ 
τὸν ὀργανισμό μας ἐπιδράσεις πρόσφατες ἐπιστημονικὲς μελέτες ἔδει-
ξαν ὅτι ἡ νηστεία συμβάλει στὴν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τοῦ 
καρκίνου. 

Πρὶν νὰ ἀναφερθοῦμε μὲ λεπτομέρεια στὴν παραπάνω ἀνακάλυψη 
ἂς δοῦμε μερικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας γιὰ 
τὸν καρκίνο ποὺ δείχνουν ὅτι αὐτὴ ἡ νόσος εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀφορᾶ 
ὅλους μας.

Τὰ διάφορα εἴδη καρκίνου ἀποτελοῦν μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς αἰτίες 
θανάτου σὲ παγκόσμια κλίμακα μὲ 14 ἑκατομμύρια νέα περιστατικὰ καὶ 
8.2 ἑκατομύρια θανάτους τὸ 2012. Οἱ εἰδικοὶ ὑπολογίζουν ὅτι μέσα στὶς 
δύο ἑπόμενες δεκαετίες ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων περιστατικῶν ἀνὰ ἔτος θὰ 
αὐξηθεῖ στὰ 22 ἑκατομμύρια. Περίπου τὸ ἕνα τρίτο τῶν θανάτων ἀπὸ 
καρκίνο ὀφείλονται σὲ 5 βασικὰ στοιχεῖα ἐπικινδυνότητας:  (1) παχυ-
σαρκία, (2) χαμηλὴ κατανάλωση φρούτων καὶ λαχανικῶν, (3) ἔλλειψη 
φυσικῆς ἄσκησης, (4) κάπνισμα καὶ (5) ἀλκοόλ [1].  

Συγκλονιστικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τοὺς 5 βασικοὺς παράγο-
ντες ποὺ ἀναφέρει παραπάνω ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας οἱ 4 
ρυθμίζονται εὐεργετικὰ ἀπὸ τὴ νηστεία ὅπως μᾶς τὴ δίνει ἡ Ἐκκλησία 
μας καὶ ἐντέλει δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ ἀνακάλυψη ὅτι ἡ νηστεία σχετί-
ζεται ἄμεσα μὲ τὴ θεραπεία τοῦ καρκίνου. Ἂς κοιτάξουμε ὅμως καὶ τὶς 
λεπτομέρειες τοῦ θέματος.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς ποὺ ἀνακάλυψαν αὐτὴ τὴν εὐεργετικὴ 
δράση τῆς νηστείας στὴ θεραπεία τοῦ καρκίνου εἶναι ὁ Dr. Valter Longo 
ὁ ὁποῖος εἶναι καθηγητὴς στὸ Leonard Davis School of Gerontology τοῦ 
Πανεπιστήμιου τῆς Νότιας Καλιφόρνια καὶ διευθυντὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο 
Μακροζωΐας τοῦ ἴδιου Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος. Ὁ ἐν λόγῳ ἐρευ-
νητὴς μὲ μιὰ δημοσίευσή του σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ  ἔγκριτες ἐπιστημονικὲς 
ἐπιθεωρήσεις τοῦ κόσμου, τὸ Science Translational Medicine τὸ 2012, 
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ἀνακοίνωσε ὅτι ὄχι μόνο ἡ νηστεία αὐξάνει τὴν ἀποτελεσματικότητα 
τῆς χημειοθεραπείας ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ νηστεία ἀπὸ μόνη της ἀντιμετώπι-
σε ἀποτελεσματικὰ πολλὰ εἴδη καρκίνου πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα προέρ-
χονταν ἀπὸ ἀνθρώπινα κύτταρα καὶ εἶχαν ἐμφυτευθεῖ σὲ ποντίκια[2]. 
Ἡ συγκεκριμένη δημοσίευση ἔδειξε ὅτι χωρὶς ἐξαίρεση ὁ συνδυασμὸς 
τῆς νηστείας μὲ τὴν χημειοθεραπεία ἦταν πάντα ἀποτελεσματικότερη 
ἀπὸ τὴν χημειοθεραπεία μόνη της. Πολλαπλοὶ κύκλοι νηστείας σὲ συνδυ-
ασμὸ μὲ χημειοθεραπεία θεράπευσαν τὸ 20% τῶν ποντικιῶν στὰ ὁποῖα 
εἶχε ἐμφυτευθεῖ ἕνας ἰδιαίτερα ἐπιθετικὸς τύπος παιδικοῦ ἐνδοκρινι-
κοῦ καρκίνου ποὺ εἶχε ἐξαπλωθεῖ σὲ ὅλο τὸν ὀργανισμὸ καὶ τὸ 40% 
τῶν ποντικιῶν μὲ τὸν ἴδιο τύπο καρκίνου ποὺ ὡστόσο παρουσίαζε πιὸ 
περιορισμένη ἐξάπλωση. Ἐδῶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι κανένα ἀπὸ τὰ 
ποντίκια ποὺ ἔλαβαν χημειοθεραπεία χωρὶς νηστεία δὲν ἐπιβίωσε. Στὴν 
ἴδια μελέτη  ὁ Longo ἔδειξε ὅτι ἡ νηστεία ἀπὸ μόνη της ἐπιβράδυνε τὴν 
ἀνάπτυξη ὄγκων καρκίνου τοῦ μαστοῦ, μελανώματος, γλοιώματος καὶ 
νευροβλαστώματος. Σὲ ἀρκετὲς δὲ περιπτώσεις, ἡ νηστεία ἀπὸ μόνη 
της ἦταν τὸ ἴδιο ἀποτελεσματικὴ μὲ τὴ χημειοθεραπεία. Ἐν κατακλείδι, 
γιὰ ὅλους τοὺς τύπους καρκίνου ποὺ δοκιμάστηκαν στὴν συγκεκριμένη 
μελέτη διαπιστώθηκε ὅτι πάντα ἡ νηστεία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ χημειοθε-
ραπεία ὁδήγησαν σὲ βελτιωμένη ἐπιβίωση, ἐπιβράδυνση τῆς ἀνάπτυξης 
τῶν ὄγκων καὶ περιορισμὸ τῆς ἐξάπλωσής τους. 

Ὁ καθηγητὴς Longo ὑπενθυμίζει ὅτι αὐτὴ ἡ μελέτη ἔγινε σὲ πο-
ντίκια καὶ ἐπισημαίνει ὅτι δὲν εἴμαστε βέβαιοι γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ 
ἀντιδράσουν οἱ ἄνθρωποι. Ὡστόσο μιὰ κλινικὴ μελέτη τὴν ἐρευνητικὴ 
ὁμάδα τῆς ὁποίας συντόνιζε ὁ ἴδιος τὸ 2009 ἔδειξε ὅτι 10 καρκινοπαθεῖς 
οἱ ὁποῖοι ἐθελοντικὰ νήστεψαν πρὶν καὶ μετὰ τὴ χημειοθεραπεία παρου-
σίασαν σημαντικὰ λιγότερες παρενέργειες [3]. Οἱ παρενέργειες αὐτὲς 
κατὰ τὴ χημειοθεραπεία παρατηροῦνται ἐξαιτίας τοῦ γεγονότος ὅτι τὰ 
χημειοθεραπευτικὰ δὲν στοχεύουν κατ’ ἀποκλειστικότητα τὰ καρκινικὰ 
κύτταρα τοῦ ἀσθενοῦς ἀλλὰ καὶ τὰ φυσιολογικὰ τὰ ὁποῖα σὲ πολλὲς 
περιπτώσεις εἶναι πιὸ εὐαίσθητα καὶ λιγότερο ἀνθεκτικὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα. 
Τὸ γεγονὸς τῆς ἐμφάνισης λιγότερων παρενεργειῶν στοὺς ἀσθενεῖς τῆς 
κλινικῆς μελέτης τοῦ Longo  μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ἀπὸ μιὰ δημοσίευση τοῦ 
ἰδίου στὸ ἐπίσης κορυφαῖο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ PNAS ἕνα χρόνο νω-
ρίτερα (2008) στὴν ὁποία παρουσιάζει τὸ εὔρημα ὅτι ἡ νηστεία προσδί-
δει ἀνθεκτικότητα στὴν χημειοθεραπεία μόνο σὲ φυσιολογικὰ ἀνθρώπινα 
κύτταρα καὶ ὄχι σὲ καρκινικά [4].     

Οἱ τελευταῖες μελέτες δείχνουν ὅτι ὁ καρκίνος εἶναι μιὰ ἀσθένεια 
προσωπικὴ καὶ ὅτι ὁ καρκίνος τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι τόσο μοναδικὸς 
ὅσο ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὴ ἡ ἀσθένεια ποὺ φαίνεται στὸν ὕψιστο 
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βαθμὸ συνδεδεμένη μὲ τὴ μοναδικότητά μας ἡ ὁποία πηγάζει κατ’ ἀπο-
κλειστικότητα ἀπὸ τὴ μοναδικότητα τῆς ψυχῆς μας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ 
ἀποτελεῖ ἄμεση ἀντανάκλαση τῆς κατάστασής της. Ἑπομένως ἀπὸ πνευ-
ματικῆς ἄποψης δὲν ἀποτελεῖ τὴν παραμικρὴ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα 
φάρμακο σὰν τὴν νηστεία ποὺ εὐεργετεῖ τὴν ψυχή μας καταπολεμᾶ καὶ 
τὴν ἀσθένεια ποὺ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ αὐτή. Δεδομένου αὐτοῦ 
θεωρῶ ὅτι δὲν ὑπάρχει καταλληλότερος ἐπίλογος ἀπὸ ἕνα ἀπόσπασμα 
ἀπὸ τὸ βιβλίο «Νηστειοδρόμειον» τοῦ σεβαστοῦ μας π. Βασιλείου Ε. 
Βολουδάκη (Δ΄ Ἔκδοση, «Ἐκδόσεις Ὑπακοὴ»), τὸ ὁποῖο καὶ παραθέτω 
κλείνοντας τὸ ἄρθρο μου:

«Ἡ νηστεία εἶναι τὸ φάρμακο γιὰ τὴν ψυχικὴ θεραπεία κάθε ἀν-
θρώπου ποὺ γεννήθηκε στὴ γῆ μετὰ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. Εἶναι 
φάρμακο ποὺ ὅταν λαμβάνεται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας Του, δυναμώνει τὴν ψυχικὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, διότι καταπολεμᾶ 
τὴν ἀκράτεια, τὴν ἀνασφάλεια, τὴν ἀνυπομονησία, τὴ δειλία, δηλαδὴ κα-
ταπολεμᾶ ὅλα τὰ σαρκικὰ πάθη ποὺ γεννοῦν σαρκικὲς καταχρήσεις, τὴν 
ἀσυδοσία, τὴν ἀταξία, τὴ ζήλεια, τὸ θυμό, τὸ μῖσος καὶ κάθε κακία ποὺ 
κατεργάζεται ὕπουλα τὴν πλήρη ἀποδιοργάνωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴ δι-
άλυση τῆς προσωπικότητάς του». 

      Κώστας Βουγᾶς
            Μοριακός Βιολόγος
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ΜΙΑ  ΜΙΚΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΜΕ  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΝΟΗΜΑ!

Μ
ιὰ ἑρμηνεία στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ διαβάζεται τὴν Κυριακὴ 4  
Ὀκτωβρίου (Β’ Λουκᾶ).
«Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς 

ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμὶν χά-
ρις ἐστι; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι».

Αὐτὴ ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ θὰ διαβαστεῖ στὶς 4 Ὀκτωβρίου (κατὰ 
Λουκᾶν στ’ 31-36), εἶναι μία μικρὴ περικοπὴ ἀλλὰ παρουσιάζει μία σπουδαία 
ὑπόθεση. Συνήθως τὰ μικρὰ σὲ ἔκταση χωρία κρύβουν σπουδαῖες καὶ μεγά-
λες ἀλήθειες.

Τί σημαίνουν τὰ λόγια μὲ τὰ ὁποῖα ἀρχίζει αὐτὴ ἡ περικοπή;
Ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι ἑνιαία. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο χαίρονται ὅλοι 

οἱ ἄνθρωποι, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο εὐχαριστιοῦνται, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο γίνονται 
εὐτυχισμένοι. Ἡ ψυχὴ εἶναι πλασμένη νὰ λειτουργεῖ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε τὸ «κατ’ εἰκόνα» ποὺ 
μᾶς ἔχει ἐμφυτεύσει ὁ Θεός μας.

Ἔτσι, λοιπόν, ὅ,τι μᾶς χαροποιεῖ νὰ τὸ δείχνουμε καὶ στοὺς ἄλλους. 
Ὅ,τι μᾶς πειράζει νὰ μὴν τὸ κάνουμε στοὺς ἄλλους.

«Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστι; καὶ γὰρ οἱ 
ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι».

Δὲν ἐννοεῖ ὁ Χριστός μας ἐδῶ τὴν δική Του ἀγάπη. Τὴ δική Του τὴν 
παρουσίασε πιὸ κάτω.

Ἐννοεῖ  τὴν δοσοληπτικὴ σχέση, τὴν «ἀγάπη» τοῦ κόσμου. Αὐτὸ ποὺ 
θεωρεῖ ὁ κόσμος «ἀγάπη»: Θὰ σὲ βοηθήσω γιατί εἶσαι δικός μου, θὰ σὲ ἐξυπη-
ρετήσω γιατί εἶσαι συγγενής μου, θὰ σοῦ δώσω γιατί μοῦ ἔδωσες.

Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἀγάπη» τοῦ κόσμου, ποὺ κυριαρχεῖ στὸν κόσμο. Οἱ «ἡμέ-
τεροι», οἱ «δικοί» μας. Ὅ,τι δὲν προέρχεται ἀπὸ «δικό» μας, δὲν τὸ θέλουμε. 
Αὐτὸ κυριαρχεῖ σὲ οἰκογενειακὸ καὶ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο.

«Ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστι;»
Ἡ Χάρις μου, λέει ὁ Θεός, δὲν εἶναι μαζί σας, ἄρα αὐτὸ ποὺ κάνετε 

εἶναι ἁμαρτία. «Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοί τὸ αὐτὸ ποιοῦσι». Τὸ ἴδιο καὶ ὅταν δα-
νείζετε περιμένοντας ἀνταπόδοση. Δὲν ἔχετε τὴν Χάρη μου, λέει ὁ Χριστὸς 
γιατί καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ δανείζουν σὲ ἁμαρτωλοὺς γιὰ νὰ ἀπολάβουν τὰ ἴδια.
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Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορά του νὰ ἔχει κανεὶς τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ αὐτὸν 
ποὺ δὲν τὴν ἔχει; Ποιὸ εἶναι τὸ κριτήριο ποὺ κάνει νὰ ξεχωρίζει αὐτὸς ποὺ 
ἀγαπάει πραγματικά; 

«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζο-
ντες».

Ὅταν δὲν διακρίνει κανεὶς τοὺς φίλους ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ἀλλὰ εἶναι 
«ἄνθρωπος» πρὸς ὅλους, συμπονᾶ, καταλαβαίνει, νοιώθει ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν τὸν ἔχουν βλάψει ἢ τὸν ἔχουν εὐεργετήσει, αὐτὸς 
εἶναι οἰκτίρμων, αὐτὸς δὲν ἔχει θάψει αὐτὴ τὴν ἰδιότητα τοῦ Οὐράνιου Πατέ-
ρα, ὁ Ὁποῖος εἶναι χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς μὲ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.

«Καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς».
Ποιὸς εἶναι ὁ μισθός; Ἡ εὐτυχία ποὺ νοιώθει κανεὶς ὅταν αἰσθάνεται 

τὸν Πατέρα του, υἱὸς Ὑψίστου, συμπεριφέρεται ὅπως ὁ Πατέρας του, μετέχει 
στὴν Πατρικὴ περιουσία.

Εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ ψυχὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἔχει τὶς ἴδιες προδια-
γραφές. Ἡ ἀρρώστεια μόνο ποὺ ἐκδηλώνεται τὴν διαφοροποιεῖ ἀνάλογα μὲ 
τὸν ἄνθρωπο. Ὅμως οἱ ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του καθα-
ρίζουν, καὶ ὁδηγοῦν τὴν ψυχὴ στὸ «ἀρχαῖον κάλλος» της. Τῆς χαρίζουν τὴν 
τέλεια Ὑγεία!

      Δ. Νεαπολίτης

Καὶ μὴ χειρότερα!...

Ἔτσι ἔχουν καταντήσει τὰ προσκλητήρια τῶν Βαπτίσεων!
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Τὰ δόντια πού… “σκέπτονται”

Η ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου συνιστᾶ ἕνα ἀδιάλειπτο θαῦμα. Ἀρκεῖ νὰ μελε-
τήσει κανεὶς τὰ ὄργανα, ποὺ συνθέτουν τὸ ἀνθρώπινο σῶμα γιὰ νὰ 

καταλήξει εὔκολα στὴ διαπίστωση πὼς ἡ λογικὴ καὶ ἡ τάξη χαρακτηρί-
ζουν κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς. Ὁ ἀριστοτεχνικὸς τρόπος διάπλασής τους, 
ἡ ὀργάνωση τῶν βιολογικῶν μηχανισμῶν, ποὺ συμμετέχουν στὴ συντή-
ρησή τους, ἡ λογικὴ ἀλληλουχία τῶν βιολογικῶν ἀλληλεπιδράσεων, ποὺ 
ἀπαιτοῦνται, ὥστε αὐτὰ νὰ φέρουν εἰς πέρας καθημερινὰ τὸν πολύτιμο 
ρόλο τους, ἀλλὰ καὶ ἡ λογική, ποὺ χαρακτηρίζει κάθε ἀντίδρασή τους 
στὴν ἀπώλεια τῆς ὑγείας καὶ τῆς ζωῆς μαρτυροῦν Τὴν Παρουσία Τοῦ 
Δημιουργοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος κινεῖ ἀδιαλείπτως τὰ νήματα τῆς ζωῆς μὲ 
ἀκατάληπτη σοφία, ἀπόλυτη ἀκρίβεια καὶ θαυμαστὴ διακριτικότητα, 
ἐξασφαλίζοντας γιὰ ἐμᾶς τὴν ποιότητά της.

Ἀπὸ τὰ πιὸ ἐντυπωσιακὰ παραδείγματα ἀποτελεῖ ἡ διάπλαση καὶ 
ἀνατολὴ τῶν δοντιῶν. Θεωρεῖται ἕνα ἁπλὸ φυσιολογικὸ γεγονός, αὐτο-
νόητο καὶ δεδομένο. Κρύβει ὅμως μιὰ ἀξιοθαύμαστη σειρὰ βιολογικῶν 
γεγονότων, ποὺ ἐνῶ ἔχουν διαπιστωθεῖ ἐπιστημονικὰ δὲν ἔχουν δεχθεῖ 
ἐπιστημονικὴ ἑρμηνεία. 

Τὸ ὀδοντικὸ σπέρμα (ἡ ἀρχικὴ δηλαδὴ καταβολὴ τοῦ δοντιοῦ) σχη-
ματίζεται ἀπὸ διαδοχικὲς κυτταρικὲς διαφοροποιήσεις καὶ ἀποτελεῖ 
ἕνα ὀργανωμένο σύνολο κυττάρων, μέσα στὸ ὀστοῦν τῆς γνάθου. Γιὰ 
νὰ ἀνατείλει τὸ ὀδοντικὸ σπέρμα, νὰ ἔρθει δηλαδὴ σταδιακὰ ἀπὸ τὸ 
ὀστοῦν τῆς γνάθου στὴ στοματικὴ κοιλότητα, τὰ γονίδια ἐκφράζονται δι-
αφορετικὰ σὲ κάθε του πλευρά. Στὴν κορυφή του, δηλαδὴ στὴν πλευρὰ 
πρὸς τὴ στοματικὴ κοιλότητα ἐνεργοποιοῦνται γονίδια, ποὺ παράγουν 
πρωτεΐνες ἀπορρόφησης τοῦ ὀστοῦ (RANKL, TGFβ1, CSF1, IL1, MCP1, 
PTHrP, EMAPΙΙ, VEGF, TNFα). Στὴν βάση του, τὰ ἴδια γονίδια ἀπενερ-
γοποιοῦνται καὶ ἐνεργοποιοῦνται διαφορετικὰ γονίδια, ποὺ παράγουν 
πρωτεΐνες πλάσης ὀστοῦ, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ὀστοῦν (BMP2, OPG, 
SFRP1, MT1MMP). Στὶς πλάγιες πλευρές του ὅλα τὰ ἀντίστοιχα γονίδια 
παραμένουν ἀπενεργοποιημένα. Ἔτσι, συγχρόνως μὲ τὴν αὔξηση τοῦ 
δοντιοῦ, μὲ τὴ διαφορικὴ ἀπορρόφηση καὶ πλάση ὀστοῦ γύρω ἀπὸ αὐτὸ 
σχηματίζεται ἕνας ὀστικὸς δρόμος, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ δόντι πρὸς τὴ στο-
ματικὴ κοιλότητα. Καθὼς τὸ δόντι μετακινεῖται ἡ ἐνεργοποίηση καὶ ἀπε-
νεργοποίηση τῶν γονιδίων γύρω ἀπὸ αὐτὸ ἀνταποκρίνεται διαρκῶς στὶς 
ἀνάγκες τῆς θέσης τοῦ δοντιοῦ κάθε στιγμή.

Αὐτὸς ὁ συγκλονιστικὸς γονιδιακὸς συντονισμὸς εἶναι μοναδικὸς 
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γύρω ἀπὸ κάθε δόντι καὶ καθορίζεται ἀπὸ τὴ θέση του καὶ τὸ χρόνο, 
πού….. “θέλει” κάθε δόντι νὰ ἀνατείλει. Ἔτσι, τὰ ἴδια γονίδια ἐνεργο-
ποιοῦνται καὶ ἀπενεργοποιοῦνται σὲ διαφορετικὴ θέση καὶ χρόνο σὲ γει-
τονικὰ ὀδοντικὰ σπέρματα, καθὼς ὅλα τα δόντια δὲν ἀνατέλλουν στὸν 
ἴδιο χρόνο. Ἀνατέλλουν σταδιακά, προκειμένου νὰ καλύπτουν σταδιακὰ 
τὶς ἀνάγκες τοῦ αὐξανόμενου ὀργανισμοῦ. Στὴ βρεφικὴ ἡλικία ἀνατέλ-
λουν τὰ μικρότερα νεογιλὰ δόντια, στὴν παιδικὴ ἡλικία ἀνατέλλει ἡ 
πρώτη σειρὰ τῶν μονίμων δοντιῶν καὶ στὴν προεφηβικὴ ἡλικία, ὁπότε 
καὶ αὐξάνεται ραγδαία ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνα-
τολὴ καὶ τῶν ὑπολοίπων μεγαλυτέρων δοντιῶν.

Ἂν κάποιο δόντι συναντήσει κάποιο ἐμπόδιο στὴν ἀνατολὴ του, 
τροποποιεῖ καὶ πάλι τὴν ἐνεργοποίηση–ἀπενεργοποίηση τῶν γονιδίων 
γύρω ἀπὸ αὐτό, ὥστε νὰ παρακάμψει τὸ ἐμπόδιο καὶ νὰ ἐξασφαλίσει 
διέξοδο ἀνατολῆς σὲ ἄλλη κατεύθυνση. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὑπάρχουν 
καὶ δόντια, ποὺ εἶναι ἔκτοπα. Ὅταν δέ, ὁ ὀρθοδοντικὸς ἀπομακρύνει 
τὸ ἐμπόδιο, τὸ δόντι ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἐπανέλθει ἀπὸ μόνο του. 
Ἀκόμη ὅμως καὶ ὅταν ἀπαιτεῖται ἡ  παρέμβαση τοῦ ὀρθοδοντικοῦ μὲ 
ὀρθοδοντικὲς δυνάμεις, τὰ δόντια… “ἀκοῦν” τὶς ὀρθοδοντικὲς δυνάμεις 
καὶ ὅλοι οἱ βιολογικοὶ μηχανισμοὶ προσαρμόζονται γιὰ τὴ διευθέτηση τοῦ 
προβλήματος.

Εἶναι λοιπὸν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε πῶς τὰ δόντια πραγματικά 
…«σκέπτον ται»;  Ἢ, καλύτερα, πῶς ὁ Φιλάνθρωπος Θεὸς σκέπτεται γιὰ 
ἐμᾶς, σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας καὶ ὡς  Ἕνας Συνθέτης ἀκατάληπτης 
ἐπιδεξιότητας, πατῶντας τὰ πλῆκτρα τῶν γονιδίων, συνθέτει ἀκατάπαυ-
στα τὴ λειτουργία τῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρώπινου σώματος; Αὐτὴ ἡ ἀλή-
θεια εἶναι ἱκανὴ νὰ γεμίσει τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ πίστη, ἐλπίδα καὶ φῶς. 
Μᾶς θυμίζει τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Ρωμαίους: «τὰ 
γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα 
καθορᾶται, ἡ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης» δηλαδή: Οἱ ἀό-
ρατες ἐνέργειες Τοῦ Θεοῦ, γίνονται ἀντιληπτὲς μὲ τὴ διάνοια μέσῳ τῶν 
δημιουργημάτων, ἀπὸ τότε ποὺ δημιουργήθηκε ὁ κόσμος· τόσο ἡ αἰώνια 
Αὐτοῦ Παντοδυναμία ὅσο καὶ κάθε Θεία Τελειότητά Του. Καὶ μᾶς πα-
ρακινεῖ νὰ φωνάξουμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας:

“Δόξα ζωὴ τῶν πάντων ἡ ἄφραστος, δόξα, πνοὴ τῶν ζώντων 
ἡ ἔνθεος”!

                                                 Ἰωάννα Β. Τυροβολᾶ 
                                               Ὀδοντίατρος Ὀρθοδοντικὸς
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Σπάνιο Ντοκουμέντο ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους

ΚΑΠΟΤΕ ΜΕΡΙΜΝΟΥΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Περιληπτικὴ ἔκθεση σχεδίου ἀναφορᾶς 
τοῦ ἐπάρχου Πρασιῶν Ἀλεξάνδρου Ἐδιπίδη (1835)

πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως
Β. Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας 

μὲ θέμα τὴ σύσταση Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.

Σ
τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους ἐντοπίστηκε τετρασέλιδο ἔγγραφο 
μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἔπαρχος Πρασιῶν καταρτίζει καὶ προτείνει σχέδιο 

λειτουργίας ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς στοὺς χώρους τῆς διαλυμένης Ἱ. 
Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐνδύσσενας. Σὲ ἑπόμενη σελίδα ὑποβάλλει καὶ 
ἀρχιτεκτονικὸ σκαρίφημα τοῦ καθολικοῦ, τῶν πτερύγων τῆς Ἱ. Μονῆς, 
καθὼς καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ σπάνια μαρτυ-
ρία σχετικὴ μὲ τὴν οἰκοδομικὴ κατάσταση τῆς Μονῆς τὴν ἐποχὴ αὐτὴ 
(1835).

Ὁ ἔπαρχος θεωρεῖ τὴ μόρφωση τοῦ Ἑλληνικοῦ ἱερατείου σπου-
δαιότατο ἔργο. Εἶναι τῆς γνώμης ὅτι ἡ πρωτοβουλία τῆς Κυβέρνησης νὰ 
ἱδρύει σχολεῖα γιὰ τὴ μόρφωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρέπει νὰ ἐπε-
κταθεῖ καὶ στὴν ἐκπαίδευση τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Ὁ ἴδιος περιέρχεται τὶς 
διατηρούμενες Μονὲς τῆς ἐπαρχίας του, διαπιστώνει τὴν ἐπιθυμία τῶν 
μοναχῶν γιὰ τὴ μόρφωσή τους καὶ ἐλπίζει στὴν ἐπιτυχία τοῦ προτεινό-
μενου σχεδίου του.

Ἀπὸ τὶς δώδεκα μονὲς τῆς ἐπαρχίας (ἑπτὰ διαλυμένες καὶ πέντε δι-
ατηρούμενες) προτείνει ὡς καταλληλότερη γιὰ τὴ λειτουργία τῆς σχολῆς 
τὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Γεωργίου Ἐνδύσσενας ἐπειδὴ βρίσκεται στὸ κέντρο τῶν 
πλησιόχωρων μοναστηρίων καὶ ἡ θέση της εἶναι τερπνοτάτη. Οἱ μοναχοὶ 
θὰ προέρχονται ἀπὸ τὰ διατηρούμενα μοναστήρια Ἁγ. Γεωργίου (Δρο-
μέα), Ἔλωνας, Σίντζας, Καρυᾶς, Ὀρθοκωστᾶς καθὼς καὶ τῆς Μαλεβῆς, 
Παλαιοπαναγιᾶς καὶ Προδρόμου. Ἡ δὲ φοίτησή τους θὰ γίνεται μὲ τὸν 
παρακάτω τρόπο:

1. Νὰ παραχωρηθοῦν τὸ οἰκοδομικὸ συγκρότημα καὶ οἱ κῆποι τῆς 
Μονῆς Ἐνδύσσενας –ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση ὅπου ἀνήκει– ὅπως ἀποτυ-
πώνονται στὸ συνημμένο ἰχνογραφικὸ σχέδιο.
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2. Νὰ διορισθεῖ ἕνας ἱερωμένος δάσκαλος προερχόμενος ἀπὸ τὰ 
παραπάνω μοναστήρια (ἄρα ἐγκαταβίωναν καὶ ἐγγράμματοι -καλλι-
εργημένοι ἱερομόναχοι-μοναχοί).

3. Νὰ χορηγηθοῦν βιβλία καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀναγκαῖο γιὰ τὴ μόρφωση 
τῶν μοναχῶν.

4. Νὰ ἀποδοθοῦν στὸν Ἱ. Ναὸ τὰ ἁρπαχθέντα ἱερὰ σκεύη (καὶ ἱερὲς 
εἰκόνες;) προκειμένου νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ λειτουργία του.

5. Οἱ Μονὲς ποὺ στέλνουν μοναχοὺς νὰ πληρώνουν τὸν δάσκαλο 
καθὼς καὶ τὰ τροφεῖα τῶν μοναχῶν-μαθητῶν.

6. Οἱ Μονὲς νὰ στέλνουν ἐκ περιτροπῆς ἀνὰ δύο-τρεῖς μοναχοὺς γιὰ 
φοίτηση.

7. Θὰ διδάσκονται οἱ φοιτοῦντες Ἑλληνικήν, ἀναγκαίας ἐπιστή-
μας, θεολογίαν καί, παράλληλα, μοναχικὸ βίο τὸν ὁποῖο θὰ βιώνουν ἔμ-

πρακτα μετὰ τὸ πέρας τῶν μαθημάτων, συμμετέχοντας στὴ λατρευτικὴ 
ζωὴ καὶ στὴν κατ’ ἰδίαν προσευχή.

8. Ὁ δάσκαλος θὰ ἐπέχει θέση ἡγουμένου καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ ζοῦν 
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στὰ βιβλία μιὰ ἀκαλαίσθητη περιγραφὴ τῆς ξεπεσμένης καθημερινότητας, 
ὅπως ἀκαλαίσθητα καὶ ἄκομψα συνήθισαν νὰ τὴν βιώνουν, χωρὶς ἴχνος 
λογοτεχνικῆς ἀξίας, χωρὶς αἰσθητικὴ καὶ καλλιτεχνία. Καὶ δὲν εἶναι μόνο 
θέμα μεταφράσεων. Πολλὰ μυθιστορήματα Ἑλλήνων συγγραφέων, γραμμέ
να πρωτότυπα στὴν τόσο πλούσια Ἑλληνικὴ γλῶσσα, εἶναι γεμάτα μὲ βωμο-
λοχίες καὶ «ἀργκὸ» ἐκφράσεις, ρίχνοντας πολὺ χαμηλά το ἐπίπεδο τῆς λο-
γοτεχνίας. Κάποτε στὰ σχολεῖα διδάσκονταν οἱ μαθητές, στὸ μάθημα τῆς 
γλώσσας, ὅτι εἶναι μεγάλο ἀτόπημα νὰ γράφει κανεὶς κοινότυπες ἐκφράσεις 
ποὺ χρησιμοποιοῦνται προφορικά, γιατί εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ὁ προφορικὸς 
καὶ ἄλλο ὁ γραπτὸς λόγος. Ὁ γραπτὸς λόγος ἔπρεπε νὰ εἶναι αἰσθητικὰ 
ἐπιμελημένος, νὰ ἀποπνέει τὴν τέχνη καὶ τὴν καλλιτεχνία τοῦ συγγραφέα. 
Στὴ σημερινὴ ὅμως γραφή, ὄχι μόνο δὲν προσέχουμε νὰ ἀποφεύγουμε τὶς 
προφορικὲς ἐκφράσεις, ἀλλὰ ἀναμείξαμε στὸν τόσο ὄμορφο γραπτὸ λόγο, 
βρισιὲς καὶ ἄκομψες διατυπώσεις! 

Δὲν μπορεῖ λοιπόν, νὰ μὴν ἀνησυχήσει κανεὶς γιὰ τὸ πνευματικὸ καὶ 
διανοητικὸ ἐπίπεδο τῆς σημερινῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Πόσο ἀκόμη θὰ 
πρέπει νὰ συμβιβασθοῦμε μὲ τὴν ὑποβίβαση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου 
τῆς κοινωνίας μας, μὲ τὴν ἀποδόμηση τῶν ἀξιῶν; Ποῦ θὰ πρέπει νὰ φθάσει 
τὸ ἐπίπεδό μας γιὰ νὰ ἀνησυχήσουμε; Ἔχει ἄραγε περάσει ἡ ἐποχὴ τῆς 
ντροπῆς; Κάποτε οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἔντονο τὸ αἴσθημα τῆς ντροπῆς. Εἶχαν 
ἀξιοπρέπεια, σεβασμὸ πρῶτα στὸν ἑαυτό τους καὶ ὕστερα στοὺς ἄλλους, 
δὲν ἐπέτρεπαν στὸν ἑαυτό τους νὰ ξεπέσουν χαμηλὰ καὶ νὰ βρωμίζουν τὴν 
εἰκόνα τους μὲ ἄσχημα λόγια, πολὺ δὲ περισσότερο νὰ ἐμπλουτίζουν  τὰ 
βιβλία τους μὲ τέτοια «σκουπίδια». Κάποτε τὰ κορίτσια κοκκίνιζαν ὅταν 
αἰσθάνονταν ἐκτεθειμένες καὶ ἀκάλυπτες. Ὅταν ἔνιωθαν ὅτι τὸ βλέμμα τοῦ 
κόσμου στρεφόταν ἐπάνω τους. Κάποτε τὰ ἀγόρια ντρέπονταν νὰ ἐκτε-
θοῦν, ντρέπονταν νὰ κάνουν βλακεῖες, νὰ ἀντιμιλήσουν στοὺς καθηγητὲς ἢ 
στοὺς γονεῖς τους, ὄχι γιατί κάποιος τοὺς τὸ ἀπαγόρευε ἀλλὰ γιατί οἱ ἴδιοι 
δὲν ἐπέτρεπαν στὸν ἑαυτό τους νὰ ρεζιλευτοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ ἐκδηλώνονταν 
συγκρατημένα καὶ ὥριμα. Κάποτε οἱ ἄνθρωποι εἶχαν αὐτὸ τὸ ἀρχέγονο 
αἴσθημα τῆς ντροπῆς, τὸ ὁποῖο τοὺς περιόριζε τὶς ἀνεξέλεγκτες καὶ ἀπε-
ρίσκεπτες ἐκδηλώσεις. Καὶ αὐτό, γιατί κάποτε ἴσχυαν ἄγραφοι καὶ γρα-
πτοὶ κανόνες τοῦ Οὐρανοῦ, οἱ λεγόμενες ἠθικὲς ἀξίες, ποὺ δέσμευαν τὸν 
ἄνθρωπο καὶ περιόριζαν τὶς ἐνέργειές του καὶ τὰ λόγια του στὸ ὅριο τῆς 
ἀλληλοεκτίμησης καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἑαυτοῦ του πρῶτα καὶ ἔπειτα τῶν 
συνανθρώπων του. Τὸ αἴσθημα τῆς ντροπῆς ἀποτελοῦσε ἕνα φραγμὸ καὶ 
ἕνα ὅριο στὴν συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου. Σήμερα ὅμως, ὅλο το σύστημα  
ἀξιῶν ποὺ τροφοδοτοῦσε τὴν ντροπὴ ἔχει καταρριφθεῖ, στὴν προσπάθεια 
τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου νὰ τὴ διώξει ἀπὸ τὰ συναισθήματά του! Δὲν 
θέλει πιὰ ὁ ἄνθρωπος νὰ νιώθει ντροπή, νὰ νιώθει ἔλεγχο, περιορισμό, γι’ 



358

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 156-157

αὐτὸ ἰσοπέδωσε τὰ πάντα, κατέρριψε ὅλα τα ὅρια καὶ τοὺς περιορισμοὺς 
ὥστε νὰ ἐκδηλώνεται ἀσύδοτα, ὅπως αὐτὸς θέλει, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν ἐλέγ-
χει γιὰ παραβίαση ὁρίων. Μπερδεύτηκε τὸ αἴσθημα τῆς ντροπῆς μὲ τὸ 
αἴσθημα κατωτερότητας καὶ τῆς προσωπικῆς ἀνεπάρκειας καὶ πλέον ἐπι-
κράτησε ἡ ἀρχὴ ὅτι ὅποιος ντρέπεται εἶναι κατώτερος καὶ ἀνεπαρκής. Γιὰ 
νὰ διώξει λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸ τὸ δυσάρεστο συναίσθημα κατάφερε 
νὰ ἐξαλείψει τὸ αἴσθημα τῆς ντροπῆς. 

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς ἔλλειψης ντροπῆς εἶναι τὸ περιεχό-
μενο τῶν σημερινῶν σίριαλ ποὺ προβάλλονται ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ κανά-
λια, οἱ διάφορες μεσημβρινὲς ἐκπομπές, ὅπου ἀνερυθρίαστα οἱ ἄνθρωποι 
ἐξομολογοῦνται τὰ «τοῦ οἴκου τους» καὶ τὶς προσωπικές τους ἐπιλογὲς –οἱ 
ὁποῖες σὲ τίποτε βέβαια, δὲν ὠφελοῦν τὸ τηλεοπτικὸ κοινό, ἀντιθέτως τὸ 
βλάπτουν–, τὰ διάφορα shows ποὺ δίνουν τὴν δυνατότητα στοὺς ἁπλοὺς 
τηλεθεατὲς νὰ ἐμφανισθοῦν στὴν τηλεόραση καὶ νὰ ἐκθέσουν σὲ κοινὴ θέα 
ὅλα τα οἰκογενειακὰ καὶ προσωπικὰ τους θέματα, νὰ βγάλουν τὰ «ἄπλυτα 
στὴ φόρα», (ὅπως ἔλεγε κάποτε ὁ λαός!), ἄπλυτα, τὰ ὁποῖα πρὶν μερικὲς 
δεκαετίες τὰ ἔκρυβαν οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ μὴν ρεζιλευτοῦν! Σήμερα ἔχει 
μπερδευτεῖ τὸ σκάρτο μὲ τὸ γνήσιο, ἡ ἀρετὴ μὲ τὸ «κουσούρι», ἡ αἰσθητικὴ 
μὲ τὴν κακογουστιά, χωρὶς νὰ ὑπάρχει διαχωριστικὸ ὅριο. 

Τὴν ἔλλειψη τῆς ντροπῆς τὴν συναντοῦμε κάθε μέρα. Τὸ κακὸ ὅμως 
εἶναι ὅτι συμβιβασθήκαμε μὲ αὐτὴν τὴν ἔλλειψη καὶ πλέον δὲν μᾶς ἐκπλήσ-
σει τίποτε. Συνηθίσαμε νὰ βλέπουμε τοὺς πολιτικούς μας νὰ μὴν ντρέπο-
νται γιὰ τὴν συμπεριφορά τους μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβού-
λιο, νὰ μὴν ντρέπονται ποὺ ἄλλα λένε τὴν μιὰ μέρα καὶ ἄλλα κάνουν τὴν 
ἑπομένη, νὰ μὴν ντρέπονται νὰ χάνουν τὴν ἀξιοπρέπειά τους ὡς ἄνθρωποι 
καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς κοινωνίας. Καθιερώθηκε ἡ θεώρηση ὅτι ἡ νεολαία μας 
δὲν θὰ πρέπει νὰ περιορίζεται ἀπὸ τίποτε, ὅτι μπορεῖ νὰ συμπεριφέρεται 
ὅπως αἰσθάνεται, χωρὶς ἔλεγχο καὶ ἐνοχές. Χάθηκε τὸ «κοκκίνισμα» ἀπὸ τὰ 
μάγουλα τῶν νέων καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸ θράσος καὶ τὴν ἀναίδεια. 
Καὶ ποῦ ὁδηγηθήκαμε μὲ αὐτὴν τὴν “ἀπελευθέρωση”; Προόδευσε ἡ κοινω-
νία μας σήμερα; Ἀντιθέτως! Νομίζω ὅτι ἔχουμε φθάσει ὡς κοινωνία, σὲ ἕνα 
ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἀδιέξοδα, ἀπὸ ὅσα ἔχει βρεθεῖ  ποτὲ ἡ Πατρίδα μας! 

Μήπως λοιπὸν εἶναι ὥρα νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε ὡς Ἔθνος τὶς Ἀξί-
ες μας; Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν πολιτισμὸ τῆς ντροπῆς; 
Γιατί δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ ντρεπόμαστε! Ἀντιθέτως! Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Λέων 
Τολστόι: «Εἶναι καλὸ νὰ νιώθεις ντροπὴ μπροστὰ στὸν κόσμο, ὅμως καλύ-
τερα εἶναι νὰ ντρέπεσαι μπροστὰ στὸν ἑαυτό σου». Αὐτὸ δὲν εἶναι ὁ πραγ-
ματικὸς πολιτισμός; 
      Μαρίνα Διαμαντῆ
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Ἡ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας Ἀρχὴ τῆς Συναλληλίας
ἢ Συμφωνίας (Consonantia) Ἱερωσύνης καὶ Βασιλείας

«O χριστιανισμὸς ὑπῆρξε μία νέα προσέγγιση τῆς σχέσεως Θεοῦ, ἀνθρώ-
που καὶ κόσμου στὴν πνευματικὴ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας μὲ βα-

σικὸ ἄξονα τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ 
στὸν κόσμο καὶ τὴν ἱστορία. Ἔτσι μορφοποιήθηκε ἕνα νέο πλαίσιο βιοθεωρίας 
καὶ κοσμοθεωρίας τὸ ὁποῖο σφράγισε τὸν πολιτισμὸ τῆς βυζαντινῆς καὶ τῆς 
μεταβυζαντινῆς περιόδου καὶ θεμελίωσε τὸ ὅραμα τῆς χριστιανικῆς οἰκουμέ-
νης».

Τὸν Δ΄ αἰώνα δύο συγκλίνουσες πολιτειολογικὲς θεωρίες, δηλαδὴ ἡ Ρω-
μαϊκὴ αὐτοκρατορικὴ ἰδέα καὶ ἡ πολιτικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, συναντή-
θηκαν. Ἡ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορικὴ ἰδέα εἶχε ἀρχίσει νὰ διαμορφώνεται ἀπὸ 
τὸν τελευταῖο αἰῶνα π.X., ὅπου εἶχε ξεπεράσει τὴν κλασσικὴ Ἑλληνικὴ πολι-
τειολογία τῆς πόλεως-κράτους ποὺ ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη στὸν Ἑλλη-
νικὸ χῶρο καὶ εἶχε μεταμορφωθεῖ σὲ αὐτοκρατορία μὲ οἰκουμενικὲς προοπτι-
κές, ἐπηρεασμένη καὶ ἀπὸ τὴ στωικὴ φιλοσοφία. Ὁ Ζήνωνας Κιτιεὺς (ἀπὸ τὴν 
ἀρχαία πόλη Κίτιο τῆς Κύπρου) στὸ ἔργο του Πολιτεία, ποὺ μᾶς παραθέτει 
ὁ Πλούταρχος στὸ σύγγραμά του Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου Τύχης ἢ Ἀρετῆς, 
ἀναφέρει: Καὶ «μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν 
καταβαλομένου Ζήνωνος εἰς ἕν τοῦτο συντείνει κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ πόλεις 
μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ πάντας ἀνθρώ-
πους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος, ὥσπερ ἀγέλης 
συννόμου νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης. Τοῦτο Ζήνων μὲν ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ 
ἤ εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου καὶ πολιτείας ἀνατυπωσάμενος». Δηλαδή, 
«Ἐκεῖνο πάλι τὸ πολὺ θαυμαζόμενο πολίτευμα τοῦ Ζήνωνα, ποὺ ὑπερασπί-
ζεται τὴν ἐπιλογὴ τῶν Στωϊκῶν, συντείνει σ’ αὐτὸν τὸν κεφαλαιώδη στόχο, 
στὸ νὰ μὴν κατοικοῦμε κατὰ πόλεις καὶ δήμους διοικούμενοι ὁ καθένας μὲ 
ξεχωριστοὺς νόμους, ἀλλὰ νὰ θεωροῦμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους δημότες καὶ 
πολίτες (μίας πόλης) καὶ νὰ ὑπάρχει ἕνας τρόπος ζωῆς καὶ μία τάξη, ὅπως 
ἕνα κοπάδι πειθαρχημένο ποὺ ζεῖ μὲ κοινὲς συνήθειες. Αὐτό, ὁ Ζήνωνας τὸ 
περιέγραψε σὰν ἀποτύπωση ὀνείρου ἢ εἰδώλου φιλοσοφικῆς εὐνομίας καὶ δι-
ακυβέρνησης». Ὁ ἱδρυτής, δηλαδή, τοῦ Στωϊκισμοῦ Ζήνωνας ἀπέκρουε τὴν 
ἰδέα ὀργάνωσης ἑνὸς κόσμου διαιρεμένου σὲ πολιτεῖες καὶ σὲ λαούς, ποὺ ὁ 
καθένας τους νὰ ἔχει ἰδιαίτερους νόμους καὶ νὰ βλέπει στὸν ἄλλο ἕνα ξένο 
καὶ ἕναν ἐχθρό. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι συμπολῖτες τῆς πολιτείας τοῦ Δία, 
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πρέπει νὰ ζοῦν ἑνωμένοι κάτω ἀπὸ ἕνα κοινὸ νόμο, ὅπως ἕνα κοπάδι ποὺ τὸ 
ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος βοσκός. Ἡ Καθηγήτρια Μυρτὼ Δραγώνα-Μοναχοῦ πιστεύει 
ὅτι «ὁ κοσμοπολίτης νιώθει πρωταρχικὰ “πολίτης τοῦ κόσμου”, μέλος τῆς 
παγκόσμιας κοινότητας, τῆς “Κοσμόπολης”. Ὁ κοσμοπολίτης δὲν θεωρεῖ τὴ 
γλώσσα, τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος, τὴ θρησκεία καὶ γενικὰ τὶς πολιτισμικὲς 
παραδόσεις διαχωριστικὲς γραμμὲς τῆς “κοινότητας τῶν λογικῶν”. Κοινὰ 
ἰδεώδη, κοινὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες μὲ τοὺς συνανθρώπους του ἀποτελοῦν τὸν 
ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἔνταξής του στὸ “σύστημα” αὐτό. Ὁ κοσμοπολίτης 
ἀντιστρατεύεται μόνο τὸν ἀκραῖο ἐθνικισμὸ καὶ τοπικισμὸ καὶ ὄχι τὸν πα-
τριωτισμό, ἐφόσον κομβικὸ στοιχεῖο τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ εἶναι ὁ σεβασμὸς 
τῆς διαφορετικότητας». Στὴν συνέχεια ὁ Ζήνωνας ἀνέφερε ὅτι ὁ ἄρχοντας 
θὰ κυβερνᾶ ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, δηλαδὴ «ὡς κοινὸς κυβερνήτης καὶ 
συμφιλιωτὴς ὅλων… συνενώνοντας σὲ ἕνα τὰ πάντα, ἀναμειγνύοντας τὸν 
τρόπο ζωῆς καὶ τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὶς συνήθειες, ὅπως σὲ κρατήρα 
ἀγάπης, καθόρισε ὅλοι νὰ θεωροῦν ὡς πατρίδα τὴν οἰκουμένη καὶ ὡς ἀκρό-
πολη καὶ φρουρὰ τὸ στρατόπεδο καὶ ὡς συγγενεῖς τοὺς ἐνάρετους καὶ ὡς 
ἀλλόφυλους τοὺς κακούς». Στὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία τῶν Στωικῶν οἱ 
πολῖτες θὰ ἐνσάρκωναν τὸ ἰδανικὸ πρότυπο τοῦ σοφοῦ καὶ δίκαιου πολίτη, ὁ 
δὲ ἄρχοντας θὰ κυβερνοῦσε μὲ σοφία, δικαιοσύνη καὶ φιλανθρωπία κατὰ τὸ 
πρότυπο τῆς διακυβέρνησης τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῶν θεῶν. Ὡς πηγὴ 
τῆς ἐπίγειας βασιλικῆς ἐξουσίας προβαλλόταν ὁ ἀρχηγὸς τῶν θεῶν, ὁ Δίας.

 Ἡ μορφοποίηση τῆς πολιτικῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας ἄρχισε ἀπὸ 
τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ κατηγορη-
ματικὰ ἀναφέρει: πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. Οὐ γὰρ 
ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι 
εἰσίν. Ὤστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· 
οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρῖμα λήψονται. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος 
τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. Θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; 
Τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· Θεοῦ γὰρ διάκονος ἐστὶ σοι εἰς 
τὸ ἀγαθὸν. Ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ, 
Θεοῦ γὰρ διάκονος ἐστιν εἰς ὀργήν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. Διὸ ἀνά-
γκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. Διὰ 
τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσὶν εἰς αὐτὸ τοῦτο προ-
σκαρτεροῦντες. Ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ 
τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. Μηδενὶ 
μηδὲν ὀφείλητε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους, ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον 
πεπλήρωκε (Ρωμ. 13. 1-8). Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ τῆς “πολιτικῆς θεολογίας” 
τοῦ ἀποστόλου Παύλου διδάσκει ὅτι οἱ πιστοὶ θὰ πρέπει νὰ ὑποτάσσονται 
στοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντες, τῶν ὁποίων ἡ ἐξουσία εἶναι ἐκ Θεοῦ, γιὰ λόγους 
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συνείδησης καὶ ὄχι ἀπὸ φόβο. Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία εἶναι ὄργανο τοῦ Θεοῦ 
καὶ ὑπηρετεῖ τὸ θεῖο σχέδιο γιὰ τὸν κόσμο καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν φόρων εἶναι 
θεμιτή. Ὁ ἀντίθετος στὴν πολιτικὴ ἐξουσία εἶναι ἀντίθετος  στὶς διαταγὲς τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ ὑπάκουος πολίτης δὲν χρειάζεται νὰ φοβᾶται τὸν πολιτικὸ ἄρχοντα, 
ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ καλό τῆς κοινωνίας. Ἀκολούθως, 
στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει: Πείθεσθε τοῖς 
ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν 
ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυ-
σιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο (Εβρ. 13. 17). Ὁ Χριστιανὸς λοιπὸν ὀφείλει νὰ ὑπα-
κούει τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἀγρυπνοῦν γιὰ τὶς ψυχὲς ὅλων 
τῶν πιστῶν, ἐνῶ ἐκτελοῦν τὰ καθήκοντά τους μὲ χαρὰ καὶ ὄχι μὲ γογγυσμό. 
Ἐπιπλέον, ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ προσεύ-
χεται γιὰ τοὺς πάντες, φίλους καὶ ἐχθρούς, ἑπομένως καὶ γιὰ τοὺς πολιτικοὺς 
ἄρχοντές του: παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, 
ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων 
τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσε-
βείᾳ καὶ σεμνότητι (Τιμ. Α΄ 2. 1-2). Σὲ πλήρη συμφωνία μὲ τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο βρίσκεται καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος προτρέπει τοὺς 
πιστοὺς νὰ ὑποταχθοῦν μὲ πλήρη ἐλευθερία στὴν πολιτικὴ ἐξουσία, εἴτε αὐτὴ 
πρόκειται γιὰ βασιλιάδες, εἴτε γιὰ τοπικοὺς ἡγεμόνες (διοικητὲς ἐπαρχιῶν). 
Μόνο τὸν Θεὸ πρέπει νὰ φοβοῦνται, ἐνῶ οἱ ἄρχοντες πρέπει νὰ τιμοῦνται 
ἀλλὰ ὄχι νὰ προσκυνοῦνται: Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν 
Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις 
εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν· ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν· 
ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ’ 
ὡς δοῦλοι Θεοῦ. Πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν Θεὸν φο-
βεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε (Πέτρ. Α΄ 2. 13-17). 

 Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ οἱ πολιτικοὶ νόμοι συγκρούονται μὲ τοὺς θεί-
ους νόμους, ὁ πιστὸς πρέπει νὰ ὑπακούει τὴ βουλὴ τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος 
Πέτρος καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀπόστολοι συνελήφθησαν ἐπειδὴ παράκουσαν τὴ 
διαταγὴ τοῦ ἀρχιερέα τῶν Ἑβραίων καὶ συνέχισαν νὰ διαδίδουν τὴν ἀλήθεια 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Πέτρος τότε, ἐκ μέρους ὅλων τῶν ἀποστόλων, εἶπε στὸ 
συνέδριο ὅτι χωρὶς νὰ ἀμφισβητεῖ καθόλου τὴν ὑποχρέωση ὑπακοῆς στὴν 
ἐξουσία τοῦ συνεδρίου, ἦταν ἀδύνατον νὰ τοὺς θεωρήσει ἀνώτερους ἀπὸ τὴν 
ἐξουσία τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ: πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις (Πραξ. 5. 
29). Οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ ἐφαρμόζουν τὸν πολιτικὸ νόμο, ἐὰν συ-
γκρούεται μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ θεολογία τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καλλιεργήθηκε 
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μὲ συνέχεια καὶ συνέπεια ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πατέρες καὶ ἐκκλησιαστικοὺς 
συγγραφεῖς τοῦ Δ΄ καὶ Ε΄ αἰῶνα, ὅπως τὸν Εὐσέβιο Καισαρείας (265-340), 
τὸν Ὅσιο Κορδούης (256-358), τὸν Βασίλειο Καισαρείας (330-379), τὸν Γρη-
γόριο Ναζιανζηνὸ (329-390), τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο (349-407), τὸν Ἀκά-
κιο Ἀμίδης (+450), τὸν Ἰσίδωρο Πηλουσιώτη (370-435), τὸν Θεοδώρητο Κύ-
ρου (393-457), τὸν Ἀγαπητὸ Διάκονο (+450) καὶ ἄλλους.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος αὐτοκράτορας ὁ ὁποῖος 
ἄσκησε τὴ θεοδώρητη αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Κατὰ τὸν πατέρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐσέβιο Καισαρείας, 
ὁ αὐτοκράτορας τὸν Μέγαν Βασιλέα (Θεό) ἀνυμνεῖ συνῃσθημένος εὖ μάλα 
τοῦ τῆς βασιλείας αἰτίου. Στὴ συνέχεια, στὸ ἔργο τοῦ Εἰς Κωνσταντῖνον τὸν 
βασιλέα Τριακονταετηρικὸς εἶναι κατηγορηματικὸς ὅτι ὁ φίλος τοῦ Θεοῦ, 
αὐτοκράτορας, ἔχει τὴν εἰκόνα τῆς θείας βασιλείας στὸ πρόσωπό του, ἐνῶ 
κατὰ μίμηση τοῦ Ὑψίστου κατευθύνει τὴν κυβέρνηση ὅλων τῶν ἐπιγείων μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ κυριαρχεῖ πάνω στὴ γῆ γιὰ πολλὰ χρόνια. Ὁ αὐτοκράτορας 
οἷά τις ὑποφήτης τοῦ Θεοῦ Λόγου πᾶν γένος ἀνθρώπινον ἐπὶ τὴν τοῦ κρείτ-
τονος ἀνακαλεῖται γνῶσιν. Θὰ πρέπει νὰ μιμηθεῖ τὴν θεία φιλανθρωπία μὲ 
πράξεσι βασιλικαῖς καὶ νὰ ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικὰ σὲ αὐτήν. Αὐτὴ εἶναι καὶ 
ἡ μέγιστη θυσία ποὺ πρέπει νὰ προσφέρει ὁ αὐτοκράτορας, νὰ παρουσιάσει 
στὶς ψυχὲς τῶν ποιμαινομένων προβάτων τὴ γνώση καὶ τὴν εὐσέβεια. Στὴ 
συνέχεια, ἀφοῦ στολιστεῖ τῆς οὐρανίου βασιλείας εἰκόνι, ἄνω βλέπων κατὰ 
τὴν ἀρχέτυπον ἰδέαν τοὺς κάτω διακυβερνῶν ἰθύνει…ὁ Θεὸς ἐστὶ βασιλείας 
αὐτῆς ἀρχῆς τε πάσης καὶ ἐξουσίας καθηγεμών…ἔνθεν (προέρχεται) ἀνθρώπῳ 
βασιλείας ἰσχύς. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μέγας Κων-
σταντῖνος, στὸ Λόγος τῷ τῶν ἁγίων συλλόγῳ, δέχεται ὅτι: ἡ ὑπηρεσία (μου) 
ἐξ ἐπιπνοίας Θεοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχει. Οἱ δύο συγκλίνουσες λοιπὸν πολιτειολο-
γικὲς θεωρίες, δηλαδὴ ἡ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορικὴ ἰδέα καὶ ἡ πολιτικὴ θεολο-
γία τῆς Ἐκκλησίας συναντήθηκαν, γιὰ πρώτη φορά, στὸ πρόσωπο τοῦ ἱδρυτῆ 
τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ συνέθεσαν τὸ 
νέο περιεχόμενο τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐξουσίας. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτὰ ὁ 
αὐτοκράτορας ὁριζόταν ὡς ὑπεύθυνος καὶ γιὰ τὴν περιφρούρηση τῆς τάξεως 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἐνῶ συγκαλοῦσε τὶς οἰκουμενικὲς συνόδους 
καὶ ἔλεγχε τὴν πλήρωση τῶν πατριαρχικῶν θρόνων καὶ τῶν μητροπολιτικῶν 
ἑδρῶν. 

 Ὁ Ἰουστινιανὸς (527-565) ὑπῆρξε ὁ πρῶτος αὐτοκράτορας ὁ ὁποῖος 
ὁλοκλήρωσε καὶ ἀποτύπωσε στὸ νομοθετικό του ἔργο (Νεαρὰ ΣΤ΄ , ΡΘ΄, 
ΡΛΖ΄) τὴν ἁρμονικὴ καὶ ἰσόρροπη θεσμικὴ σύνθεση τῆς πολιτικῆς θεωρίας 
τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ ΣΤ΄ Νεαρὰ ἀποτύπωσε ἐπίσημα καὶ δεσμευτικά: Μέγι-
στα ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ δῶρα Θεοῦ παρὰ τῆς ἄνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας 
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Ἱερωσύνη τε καί Βασιλεία, ἡ μὲν τοῖς θείοις ὑπηρετουμένη, ἡ δὲ τῶν ἀνθρωπίνων 
ἐξάρχουσά τε καί ἐπιμελομένη, καὶ ἐκ μιᾶς τε καὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἑκατέρα 
προϊοῦσα, καὶ τὸν ἀνθρώπινον κατακοσμοῦσα βίον. Ὥστε οὐδὲν οὕτως ἄν εἴη 
περισπούδαστον βασιλεῦσιν ὡς ἡ τῶν ἱερέων σεμνότης, εἴγε καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 
ἐκείνων ἀεὶ τὸν Θεὸν ἱκετεύουσιν. Εἰ γὰρ ἡ μὲν ἄμεμπτος εἴη πανταχόθεν καὶ 
τῆς πρὸς Θεὸν μετέχοι παρρησίας, ἡ δὲ ὀρθῶς τε καί προσηκόντως κατακο-
σμοίη τὴν παραδοθεῖσαν αὐτῇ πολιτείαν, ἔσται συμφωνία τις ἀγαθή, πᾶν εἴ τι 
χρηστὸν τῷ ἀνθρωπίνῳ χαριζομένη γένει… Καλῶς δὲ ἄν ἅπαντα πράττοιτο 
καὶ προσηκόντως, εἴπερ ἡ τοῦ πράγματος ἀρχὴ γένοιτο πρέπουσα καὶ φίλη 
Θεῷ. Τοῦτο δὲ ἔσεσθαι πιστεύομεν, εἴπερ ἡ τῶν ἱερῶν κανόνων παρατήρησις 
φυλάττοιτο, ἥν οἱ τε δικαίως ὑμνούμενοι καί προσκυνητοί καί αὐτόπται καί 
ὑπηρέται τοῦ Θείου λόγου παραδεδώκασιν Ἀπόστολοι καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες 
ἐφύλαξαν τε καὶ ὑφηγήσαντο...” (ΣΤ΄ Νεαρά, Προοίμιον).

      Χρῆστος Νικολόπουλος
              Θεολόγος- Βυζαντινολόγος
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Ὑπόθεση «Βαλλιανᾶτος κατὰ Ἑλλάδος»!

ΤΟ  ΣΥΜΦΩΝΟ  ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ:
Η  ΟΔΟΣ  ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΑΒΙΩΤΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Σ
τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου Ἰουνίου δόθηκε στὴ δημοσιότητα τὸ σχέδιο 
νόμου τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δι-

καιωμάτων γιὰ τὸ νέο «Σύμφωνο  Συμβίωσης».
«Σύμφωνο  Συμβίωσης» εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ καταρτίζεται ἐνώ-

πιον συμβολαιογράφου μεταξὺ δύο ἐνηλίκων, μέχρι σήμερα ἑτερόφυλων, 
προσώπων, γιὰ τὴν ἐπισημοποίηση καὶ τὴν ὀργάνωση τῆς συμβίωσής 
τους. Τὰ συμβαλλόμενα πρόσωπα ἀποκτοῦν δικαιώματα καὶ ὑποχρεώ-
σεις ποὺ προσομοιάζουν μὲ αὐτὲς τῶν συζύγων.

Τὸ «Σύμφωνο  Συμβίωσης» ρυθμίζεται σήμερα ἀπὸ τὸ νόμο 3719/2008 
(ΦΕΚ 241/Á/26.11.2008), ὁ ὁποῖος φέρει τὸν τίτλο «Μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν 
οἰκογένεια, τὸ παιδὶ τὴν κοινωνία καὶ ἄλλες διατάξεις». Δὲν μπορεῖ νὰ 
μὴν παρατηρήσει κανείς, ὅτι ὁ τίτλος τοῦ νόμου μόνον ἔμμεση σχέση ἔχει 
μὲ τὸ περιεχόμενό του. Δὲν φαίνεται δηλαδὴ ἀπὸ τὸν τίτλο, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ 
νόμος θεσμοθετεῖ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ «Σύμφωνο  Συμβίωσης». Φαίνεται 
ὅμως, εἰδικὰ ἀπὸ τὴ φράση «μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν οἰκογένεια» σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὸ κείμενο τοῦ νόμου, τὸ ἑξῆς σημαντικό: Ὅτι ὁ νομοθέτης 
τοῦ 2008 θεωρεῖ τοὺς ἑτερόφυλους συντρόφους ποὺ συνάπτουν «Σύμφω-
νο  Συμβίωσης» ὡς οἰκογένεια. Πιθανὸν ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (στὸ ἑξῆς ΕΔΔΑ), 
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ οἰκογενειακοὶ δεσμοὶ δὲ δημιουργοῦνται μόνο 
μέσα στὸ γάμο, ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ ἄλλες σχέσεις, ἀναγνωρισμένες ἀπὸ 
τὸ νόμο ἢ καὶ ὄχι.

Πάντως, ὁ νόμος 3719/2008 ἀφορᾶ μόνο ἑτερόφυλα ζευγάρια, τὰ 
ὁποῖα δὲν ἐξομοιώνει μὲ συζύγους. Ρυθμίζει κατὰ κύριο λόγο τὶς περιουσι-
ακές τους σχέσεις καὶ τὶς σχέσεις τους μὲ τυχὸν τέκνα τους. Ἐπίσης, σὲ πε-
ρίπτωση θανάτου τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς συμβαλλομένους συντρόφους, ἀπο-
νέμει στὸν ἐπιζῶντα κληρονομικὸ δικαίωμα, περιορισμένο ὅμως σὲ σχέση 
μὲ τὸ δικαίωμα τοῦ συζύγου.  

Ὁ νομοθέτης τοῦ 2015 προχωρεῖ περισσότερο. Κατὰ πρῶτον, 
ἐπεκτείνει τὸ σύμφωνο συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια(!). 
Δεύτερον, ὄχι μόνο ἀναγνωρίζει τὴ δημιουργία οἰκογενειακῶν σχέσεων 
μεταξὺ αὐτῶν ποὺ τὸ συνάπτουν, ἀλλὰ τοὺς ἐξομοιώνει στὴν οὐσία μὲ 
συζύγους. Σὲ ἀνακοίνωσή του τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ὀνομάζει τὶς 
δύο αὐτὲς ἀλλαγὲς «ἀναβάθμιση τοῦ συμφώνου συμβίωσης».

 Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ μάλιστα στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ὑπογραμμίζει, ὅτι μὲ 
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τὸ νέο νομοσχέδιο γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ἀναγνωρίζονται θεσμικὰ 
σχέσεις «οἱ ὁποῖες βρίσκονταν ὡς τώρα σὲ μία γκρίζα ζώνη θεσμικῆς 
ἄρνησης, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς ἰσότητας, τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυ-
ξης τῆς προσωπικότητας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς προσωπικότητας».

Πράγματι, ἐνῶ ὁ γάμος εἶναι θεσμὸς τόσο παλαιός, ὅσο καὶ οἱ 
ἀνθρώπινες κοινωνίες, ποτὲ δὲν ἀναγνωρίζονταν θεσμικὰ οἱ σχέσεις με-
ταξὺ ὁμοφύλων ζευγαριῶν. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὅμως ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται δὲν 
προβλημάτισε καθόλου τὸ σύγχρονο νομοθέτη.

Κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, ὁ γάμος ἦταν ἡ κοινωνία ἀνδρὸς 
καὶ γυναικός, ἡ ὁποία ἐξυπηρετοῦσε τὸ δημόσιο συμφέρον, γι’ αὐτὸ καὶ 
ρυθμιζόταν ἀπὸ τὸ δίκαιο τῆς πόλεως. Τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο θεμελιωνό-
ταν στὴν ἔννοια τοῦ «οἴκου», ποὺ μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ὡς ἕνα ἀδιάσπα-
στο σύνολο προσώπων, περιουσιακῶν ἀγαθῶν καὶ στοιχείων θρησκευ-
τικῆς λατρείας. Δὲ νοοῦνταν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα οἶκος, 
δηλαδὴ οἰκογένεια, χωρὶς δεσμοὺς ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν κοινὴ 
θρησκευτικὴ λατρεία. Στὰ πρόσωπα ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸν οἶκο περι-
λαμβάνονταν ὁ ἀρχηγός του, ἡ νόμιμη σύζυγος καὶ οἱ γνήσιοι κατιόντες.

Ἐπικρατεῖ στὶς μέρες μας ἡ ἄποψη, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν ἀπο-
δεκτὴ (καὶ ἴσως θεσμοθετημένη) στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα. Ἡ ἄποψη αὐτὴ 
ὅμως δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἀλήθεια. Τὸ ζήτημα αὐτὸ χρήζει ἰδιαιτέρας 
ἀναπτύξεως καὶ ἀναλύσεως. Ὡστόσο, ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ παραθέτουμε 
ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τοὺς  «Νόμους» τοῦ Σόλωνα (βιβλίο 5, κεφάλαιο 5, 
ἄρθρο 332), τὸ ὁποῖο εἶναι ἀρκετὰ σαφὲς γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ ὑφίστατο 
κάποιος Ἀθηναῖος ἂν εἶχε συνάψει σχέση μὲ ἄντρα:

«Ἂν τὶς Ἀθηναῖος ἑταιρήση, μὴ ἔξεστω αὐτῷ τῶν ἐννέα ἀρχό-
ντων γενέσθαι, μηδὲ ἱερωσύνην ἱερώσασθαι, μηδὲ συνδιοικῆσαι τῷ 
δήμῳ, μηδὲ ἀρχὴν ἀρχέτω μηδεμιάν, μήτε ἐνδημον, μήτε ὑπερόριον, 
μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδὲ ἐπικυρήκειαν ἀποστελλέ-
σθω, μηδὲ γνώμην λεγέτω, μηδὲ εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερὰ εἰσίτω, μηδὲ 
ἐν ταῖς κοιναῖς στεφανοφορίαις στεφανούσθω, μηδὲ ἐντός τῶν τῆς 
ἀγορᾶς περιρραντήριων πορευέσθω. Ἐὰν δὲ ταῦτα τὶς ποιῆ, κατα-
γνωσθέντως αὐτοῦ ἑταιρεῖν, θανάτῳ ζημιούσθω».

Δηλαδή, «ἂν κάποιος Ἀθηναῖος συνάψει (ὁμοφυλοφιλικὴ) σχέ-
ση μὲ κάποιον ἄλλο: Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ γίνει μέλος τῶν 9 ἀρχό-
ντων. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐκλεγεῖ ἱερέας. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ 
εἶναι συνήγορος τοῦ λαοῦ. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἀσκήσει κάποια 
ἐξουσία, ἐντὸς ἢ ἐκτός τῆς πόλεως, μὲ κλήρωση ἢ μὲ χειροτονία. 
Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ σταλεῖ ὡς κήρυκας πολέμου. Δὲν τοῦ ἐπιτρέ-
πεται νὰ ἐκθέσει τὴ γνώμη του. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ μπεῖ στοὺς 
δημόσιους ναούς. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ στεφανωθεῖ στὶς δημόσιες 
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στεφανοφορίες. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ παίρνει μέρος στοὺς περιπά-
τους ποὺ γίνονται στὴν ἀγορά. Ὅποιος λοιπὸν (πολίτης) ἔχει κατα-
δικαστεῖ ὡς ἐρωτικὸς σύντροφος, ἀλλὰ ἐνεργήσει ἀντίθετα μὲ τὶς 
διατάξεις τοῦ νόμου, νὰ τιμωρεῖται μὲ θάνατο»!

Κατὰ τοὺς Ἑλληνιστικοὺς χρόνους, ὁ γάμος καὶ οἱ οἰκογενειακὲς σχέ-
σεις ἔπαψαν νὰ συνδέονται μὲ τὸ δημόσιο συμφέρον καὶ χειραφετήθηκαν 
ἀπὸ κάθε κρατικὴ κηδεμονία. Ὁ γάμος ἦταν μία ἐλεύθερη σχέση μεταξὺ 
ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας,  μὲ ἔννομες συνέπειες ποὺ προσδιόριζε τὸ 
ἀνδρόγυνο μὲ τὴ «συγγραφὴ συνοικισίας», ἢ «ὁμολογία γάμου». 

Ἡ συγγραφὴ συνοικισίας ἦταν ἕνα συμβόλαιο γάμου, τὸ ὁποῖο μά-
λιστα δὲν ἀπαιτοῦνταν γιὰ τὸ κῦρος τῆς ἔγγαμης συμβίωσης, ἀλλὰ μόνο 
γιὰ τὴν ἀπόδειξη τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἀνδρογύ-
νου. Γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τοῦ γάμου ἀρκοῦσε ἡ συμβίωση τῶν συζύγων.

Ἀναπόφευκτα γίνεται ὁ παραλληλισμὸς τοῦ Ἑλληνιστικοῦ γάμου μὲ 
τὸ σημερινὸ «Σύμφωνο  Συμβίωσης». Ρητὰ τονίζει τὸ Ὑπουργεῖο Δικαι-
οσύνης στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωσή του, ὅτι μὲ τὸ «Σύμφωνο» προωθεῖται 
ἡ ἰδιωτικὴ αὐτονομία, δηλαδὴ ὁ σεβασμὸς τῆς ἰδιωτικῆς βούλησης τῶν 
μερῶν. Τὰ μέρη μποροῦν νὰ ρυθμίσουν ἐλεύθερα τὶς περιουσιακές τους 
σχέσεις, σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης. Στὶς 
προσωπικὲς σχέσεις μεταξύ τους ἐφαρμόζονται ἀναλόγως οἱ διατάξεις γιὰ 
τὶς σχέσεις τῶν συζύγων ἀπὸ τὸ γάμο, ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει διαφορετικὴ 
εἰδικὴ ρύθμιση στὸ νομοσχέδιο ἢ σὲ ἄλλο νόμο.

Αὐτὸ ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἀποκαλεῖ «σύγχρονο 
θεσμικὸ πλαίσιο» δὲν εἶναι παρὰ ἐπιστροφὴ στοὺς Ἑλληνιστικοὺς 
χρόνους τῆς παρακμῆς. Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι στοὺς Ἑλληνιστικοὺς 
χρόνους δὲ νοοῦνταν σύμφωνο συνοικεσίας μεταξὺ ὁμοφύλων!

Γάμος μεταξὺ ὁμοφύλων δὲν ἐπιτρεπόταν οὔτε καὶ ἀπὸ τὸ Ρωμα-
ϊκὸ δίκαιο, παρόλο ποὺ καὶ ὁ Ρωμαϊκὸς γάμος, ὅπως καὶ ὁ Ἑλληνιστικός, 
διαπνεόταν ἀπὸ πνεῦμα ἐλευθερίας, ἔχοντας ὡς μόνη προϋπόθεση τὴ δι-
αρκῆ συμβίωση τῶν συζύγων. Ἀπὸ μόνη τὴ διαρκῆ συμβίωση συναγόταν 
ἡ πρόθεση τῶν συμβιούντων νὰ εἶναι σύζυγοι. Ἠθικὴ χροιὰ ἄρχισε νὰ 
ἀποκτᾶ ὁ γάμος ἀπὸ τοὺς τελευταίους χρόνους τοῦ κλασσικοῦ Ρωμαϊκοῦ 
Δικαίου.

Ὅσο γιὰ τὸ Βυζαντινὸ γάμο, ὁ ὁρισμός του δίνεται στὰ «Βασιλικά»: 
«Γάμος ἐστὶ συνάφεια ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ συγκλήρωσις τοῦ 
βίου παντός, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Στὰ τέλη 
τοῦ 9ου αἰῶνα ὁ αὐτοκράτορας Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφὸς κατάργησε τὴν παλλα-
κεία μὲ τὴ νεαρὰ 91 καὶ καθιέρωσε ὡς συστατικὸ τύπο τοῦ γάμου τὴν ἱερο-
λογία μὲ τὴ νεαρὰ 89. Ἡ ἱερολογία παρέμεινε μοναδικὸς συστατικὸς 
τύπος τοῦ γάμου γιὰ περίπου μία χιλιετία, μέχρι δηλαδὴ τὸ νόμο 
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1250/1982, μὲ τὸν ὁποῖο θεσμοθετήθηκε ὁ πολιτικὸς γάμος.
Καὶ φτάνουμε στὸ σήμερα, ὅπου δὲν ἀπαιτεῖται κἂν τύπος γάμου, 

ἀφοῦ τὸ ζευγάρι μπορεῖ ἁπλᾶ νὰ παρουσιαστεῖ σὲ ἕνα συμβολαιογράφο 
καὶ νὰ ὑπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Εὔλογα θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιτά-
ξει κανείς, ὅτι  ἡ θεσμοθέτηση συμφώνου συμβίωσης δὲν ἐπηρεάζει  ἀρνη-
τικὰ τὸν γάμο, καθὼς πρόκειται γιὰ δύο διαφορετικοὺς θεσμούς. Ὅμως, τὰ 
ζευγάρια –ἑτερόφυλα ἢ καὶ ὁμόφυλα– ποὺ συνάπτουν «Σύμφωνο  Συμ-
βίωσης» ἀποκτοῦν, σύμφωνα μὲ τὸ νέο νομοσχέδιο, καθεστὼς  παρόμοιο 
μὲ αὐτὸ τῶν ἐγγάμων καὶ πρόσβαση στὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ δικαιώματα 
τῶν συζύγων.

Εἰδικότερα, στὸ ἄρθρο 5 τοῦ νομοσχεδίου ρητὰ προβλέπεται, ὅτι τόσο 
στὶς προσωπικές, ὅσο καὶ στὶς μὴ προσωπικὲς σχέσεις τῶν μερῶν τοῦ συμ-
φώνου μεταξύ τους, ἐφαρμόζονται ἀναλόγως οἱ διατάξεις γιὰ τὶς σχέσεις 
τῶν συζύγων ἀπὸ τὸ γάμο, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει εἰδικὴ ρύθμιση στὸ νομοσχέ-
διο ἢ σὲ ἄλλο νόμο.

Σὲ περίπτωση λύσης τοῦ «Συμφώνου», ἐφαρμόζονται ἀναλόγως οἱ 
διατάξεις γιὰ τὴ διατροφὴ μετὰ τὸ διαζύγιο, ἐκτὸς ἂν τὰ μέρη παραιτηθοῦν 
ἀπὸ τὸ σχετικὸ δικαίωμα κατὰ τὴν κατάρτιση τοῦ «Συμφώνου» (ἄρθρο 
7 παράγραφος 3). Σὲ περίπτωση λύσης τοῦ «Συμφώνου» μὲ τὸ θάνατο 
ἑνός τῶν μερῶν, ὡς πρὸς τὸ κληρονομικὸ δικαίωμα τοῦ ἐπιζῶντος ἐφαρ-
μόζονται ἀναλόγως οἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς 
συζύγους (ἄρθρο 8). Τὸ ἄρθρο 12 τοῦ νομοσχεδίου προβλέπει, ὅτι μετὰ ἀπὸ 
ἔκδοση σχετικοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος θὰ ἐφαρμόζονται ὑπὸ ὅρους 
στὰ μέρη τοῦ «Συμφώνου» καὶ οἱ διατάξεις τοῦ ἐργατικοῦ δικαίου καὶ τοῦ 
δικαίου κοινωνικῆς ἀσφάλισης ποὺ ἀφοροῦν συζύγους.

Οὐσιαστικά τὸ μόνο δικαίωμα ποὺ δὲν ἀπολαμβάνει σύμφωνα μὲ τὸ 
νέο νομοσχέδιο ἕνα ζευγάρι ποὺ συνάπτει «Σύμφωνο  Συμβίωσης» εἶναι 
τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας τέκνου. Γιὰ τὰ φυσικὰ ὅμως τέκνα τοῦ ζευγαριοῦ, 
καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν πατρότητα καὶ τὴ γονική τους μέριμνα ἐφαρμόζο-
νται καὶ πάλι ἀναλόγως οἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ποὺ ἀφοροῦν 
τέκνα καταγόμενα ἀπὸ γάμο.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὅταν δύο πρόσωπα μπο-
ροῦν ὑπογράφοντας ἕνα ἁπλὸ συμβολαιογραφικὸ ἔγγραφο νὰ ἀποκτή-
σουν ὅλα σχεδὸν τὰ δικαιώματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ γάμο, δὲν ὑποβαθ-
μίζεται ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου; Δὲν παραβιάζεται οὐσιαστικὰ ἡ παράγραφος 
1 τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγματος, ποὺ ὁρίζει ὅτι: «Ἡ οἰκογένεια, ὡς θε-
μέλιο συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γά-
μος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία 
τοῦ Κράτους»; Μὲ ποιόν, ἀλήθεια, τρόπο προστατεύει στὶς μέρες μας τὸ 
Ἑλληνικὸ Κράτος τὸ γάμο;

Καὶ βέβαια, ἀφοῦ καὶ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια μποροῦν μὲ βάση τὸ νέο 
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νομοσχέδιο νὰ συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης ἀποκτῶντας σχεδὸν ὅλα 
τὰ δικαιώματα τῶν συζύγων (μὲ βασικὴ ἐξαίρεση τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας 
τέκνου), ἑπομένως –ἂς μὴ γελιόμαστε– προβλέπεται οὐσιαστικὰ ὁ γάμος 
τῶν ὁμοφυλοφίλων. 

Ὑποστηρίζεται, ὅτι ἡ ἐπέκταση τοῦ «Συμφώνου  Συμβίωσης» στὰ 
ὁμόφυλα ζευγάρια ἦταν μονόδρομος γιὰ τὴν Κυβέρνηση, μετὰ τὶς ἀλλε-
πάλληλες καταδίκες τῆς χώρας μας ἀπὸ τὸ ΕΔΔΑ, γιὰ παραβίαση τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (στὸ ἑξῆς ΕΣΔΑ). Συ-
γκεκριμένα, σὲ σειρὰ ἀποφάσεών του, τὸ ΕΔΔΑ ἔχει κρίνει, πὼς ὁ ἀπο-
κλεισμὸς τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἀπὸ τὸ «Σύμφωνο  Συμβίωσης», 
παραβιάζει τὰ ἄρθρα τῆς ΕΣΔΑ ποὺ ἀφοροῦν τὸ δικαίωμα στὸ 
σεβασμὸ τῆς ἰδιωτικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς (ἄρθρο 8) καὶ τὴν 
ἀπαγόρευση τῶν διακρίσεων (ἄρθρο 14).

 
Γιὰ νὰ κρίνουμε, ἐὰν πράγματι ἦταν ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα 

νομοθέτη ἡ θεσμικὴ ἀναγνώριση τῶν σχέσεων τῶν ὁμοφύλων, θὰ ἀναλύ-
σουμε συνοπτικὰ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ ΕΔΔΑ, ἀλλὰ καὶ τὴν τελευ-
ταία σχετικὴ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἀπόφασή του, τὴν ἀπόφαση «Βαλλιανᾶτος 
καὶ ἄλλοι κατὰ Ἑλλάδος» (“Vallianatos and others v. Greece”, http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001128294). 

Τὸ ΕΔΔΑ δὲν θὰ πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης. Πρόκειται γιὰ ὄργανο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τὸ 
ὁποῖο μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὀρθὴ ἐφαρμογὴ τῆς ΕΣΔΑ στὰ κράτη μέλη τοῦ Συμ-
βουλίου ποὺ ἔχουν ἐπικυρώσει τὴ Σύμβαση αὐτή. Σὲ περίπτωση δηλαδὴ 
παραβίασης δικαιωμάτων προστατευόμενων ἀπὸ τὴν ΕΣΔΑ ἀπὸ κάποιο 
κράτος μέλος, τὰ ὑπόλοιπα κράτη μέλη, ἀλλὰ καὶ πολῖτες ἀτομικὰ καὶ μὴ 
κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, μποροῦν νὰ προσφύγουν στὸ ΕΔΔΑ μετὰ ἀπὸ  
τὴν ἐξάντληση τῶν ἐσωτερικῶν (κρατικῶν) ἔνδικων μέσων.

Ἐὰν τὸ ΕΔΔΑ κρίνει, ὅτι ἡ ΕΣΔΑ παραβιάστηκε ἀπὸ κάποιο νομο-
θετικὸ μέτρο (ὅπως λόγου χάρη, ὁ νόμος τοῦ 2008 γιὰ τὸ Σύμφωνο Συμ-
βίωσης), δὲν ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ τὸ ἀκυρώσει. Μπορεῖ μόνο νὰ ἐπιδικάσει 
ἀποζημίωση στοὺς προσφεύγοντες ποὺ θίγονται ἀπὸ τὸ νομοθετικὸ μέτρο 
σὲ βάρος τοῦ κράτους μέλους ποὺ τὸ υἱοθέτησε. Ἡ καταβολὴ ἀποζημίω-
σης, καθὼς καὶ ἡ ἀρνητικὴ δημοσιότητα ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὶς καταδι-
καστικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ, ὠθοῦν τὰ κράτη ποὺ καταδικάζονται νὰ 
τροποποιοῦν τὴν ἐπίμαχη νομοθεσία τους. 

Στὴν ὑπόθεση «Βαλλιανᾶτος κατὰ Ἑλλάδος», τέσσερα ζευ-
γάρια ὁμοφυλοφίλων, χωρὶς νὰ ἔχουν προηγουμένως προσφύγει 
ἐνώπιον Ἑλληνικοῦ δικαστηρίου, προσέφυγαν ἐνώπιον τοῦ ΕΔΔΑ. 
Ἰσχυρίστηκαν ὅτι ὁ Ν. 3719/2008 θεσμοθετεῖ τὸ σύμφωνο συμβίωσης 
μόνο γιὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου προσβάλλει 
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τὸ δικαίωμα στὸ σεβασμὸ τῆς ἰδιωτικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς 
τους (ἄρθρο 8 ΕΣΔΑ), εἰσάγοντας δυσμενῆ διάκριση σὲ βάρος τους 
λόγῳ τοῦ γενετήσιου προσανατολισμοῦ τους!

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση προέβαλε καταρχὰς ἔνσταση ἀπαραδέκτου 
τῆς προσφυγῆς λόγῳ μὴ ἐξάντλησης τῶν διαθέσιμων καὶ ἀποτελεσμα-
τικῶν ἔνδικων μέσων, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 35 παράγραφος 1 τῆς ΕΣΔΑ. 
Ὑπέδειξε τὴ δικαστικὴ ὁδό, τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἀκολουθήσει 
οἱ προσφεύγοντες γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου (ὄχι μόνο 
στὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια ἀλλὰ) καὶ στοὺς ἴδιους. Τὸ Δικαστήριο ἀντέτεινε 
πρῶτον, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲν προσκόμισε ἀρκετὰ παραδείγμα-
τα παλαιότερων σχετικῶν ἀποφάσεων Ἑλληνικῶν δικαστηρίων, γιὰ νὰ 
στηρίξει τὴν ἔνστασή της. Καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ προτεινόμενη δικαστικὴ 
ὁδὸς δὲ θὰ ὁδηγοῦσε στὸ ζητούμενο ἀποτέλεσμα, ποὺ εἶναι ἡ τροποποί-
ηση τοῦ ἐπίμαχου νόμου. Δέχτηκε λοιπόν, ὅτι ἐλλείψει ἀποδεδειγμένως 
ἀποτελεσματικῶν ἐθνικῶν ἔνδικων μέσων, οἱ αἰτοῦντες δὲν ὤφειλαν νὰ 
ἔχουν προσφύγει στὰ Ἑλληνικὰ δικαστήρια καὶ ὀρθῶς προσέφυγαν κα-
τευθείαν στὸ ΕΔΔΑ.

Μόνος ὁ Πορτογάλος Δικαστὴς διαφοροποιήθηκε, ὑποστηρίζο-
ντας ὅτι ἡ αἴτηση τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπορριφθεῖ 
ὡς ἀπαράδεκτη, λόγῳ μὴ ἐξαντλήσεως τῶν ἐθνικῶν ἔνδικων μέσων, τὰ 
ὁποῖα παρουσίασε ἀναλυτικά, μαζὶ μὲ σχετικὲς Ἑλληνικὲς δικαστικὲς 
ἀποφάσεις. Ὑπογράμμισε μάλιστα τὸ αὐτονόητο: Τὸ ΕΔΔΑ δὲν ἔχει δι-
καιοδοσία νὰ λειτουργεῖ ὡς Συνταγματικὸ Δικαστήριο, κρίνοντας 
ἀπ’ εὐθείας τὸ ἂν οἱ ἐθνικοὶ νόμοι εἶναι συμβατοὶ μὲ τὴν ΕΣΔΑ. Μπο-
ρεῖ μόνο νὰ κρίνει ἐὰν τὰ ἐθνικὰ δικαστήρια μὲ τὶς ἀποφάσεις τους ἑρμη-
νεύουν καὶ ἐφαρμόζουν ὀρθὰ τὴ διεθνῆ αὐτὴ σύμβαση.

Στὴ συνέχεια τὸ Δικαστήριο ἐξέτασε τὴν οὐσία τῆς ὑπόθεσης, δη-
λαδὴ τὴν ἀλήθεια τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῶν αἰτούντων γιὰ τὸ ὅτι ὁ ν. 3719/2008 
εἰσάγει δυσμενῆ σὲ βάρος τους διάκριση. Τὰ ἄρθρα τῆς ΕΣΔΑ στὰ ὁποῖα 
βασιζόταν νομικὰ ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός, ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«Ἄρθρο 8 παρ. 1: Πᾶν πρόσωπον δικαιοῦται εἰς τὸν σεβασμὸν τῆς 
κατοικίας του καὶ τῆς ἀλληλογραφίας του.

Ἄρθρο 14: Ἡ χρῆσις τῶν ἀναγνωριζομένων ἐν τῇ παρούσῃ Συμβάσει 
δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν (στὴν προκειμένη περίπτωση τοῦ δικαιώμα-
τος σεβασμοῦ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ποὺ ἀναγνωρίζεται στὸ ἄρ. 8) δέον 
νὰ ἐξασφαλισθεῖ, ἀσχέτως διακρίσεως φύλου, φυλῆς, χρώματος, γλώσ-
σης, θρησκείας, πολιτικῶν ἢ ἄλλων πεποιθήσεων, ἐθνικῆς ἢ κοινωνικῆς 
προελεύσεως, συμμετοχῆς εἰς ἐθνικὴν μειονότητα, περιουσίας γεννήσεως 
ἢ ἄλλης καταστάσεως (Στὴν προκειμένη περίπτωση «ἄλλη κατάστα-
ση» εἶναι ὁ γενετήσιος προσανατολισμός).

Τὸ Δικαστήριο δέχτηκε, ὅτι «ἐνήλικα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα διατηροῦν 
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σταθερὲς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις συγκατοι-
κοῦν» ἀποτελοῦν οἰκογένεια καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀπολαμβάνουν τὸ δικαίω-
μα στὸ σεβασμὸ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς χωρὶς διακρίσεις, σύμφωνα μὲ 
τὰ παραπάνω ἄρθρα. Ἑπομένως, σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴ θεώρηση, κριτήριο 
γιὰ τὴν ὕπαρξη οἰκογένειας καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς δὲν εἶναι ἡ ὕπαρξη 
γάμου ἢ ἑνὸς παιδιοῦ, οὔτε κἂν ἡ συμβίωση, ἀφοῦ καὶ αὐτή σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεῖ νὰ λείπει.

Ἑπομένως, ποιὸ εἶναι τὸ κριτήριο γιὰ τὴν ὕπαρξη οἰκογένειας; 
Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὰ αἰσθήματα ἑνὸς ζευγαριοῦ, ἀφοῦ τὸ Δίκαιο ἀδια-
φορεῖ κατὰ κανόνα γιὰ τὰ αἰσθήματα τῶν κοινωνῶν. Εἶναι ἡ σταθερότητα 
μίας σχέσης; Ἂν ἔτσι ἔχει τὸ πρᾶγμα, τότε κάθε ζευγάρι θὰ μπορεῖ νὰ ἐπω-
φελεῖται ἀπὸ τὶς προστατευτικὲς γιὰ τὴν οἰκογένεια διατάξεις, πρᾶγμα 
ἄτοπο. Ἑπομένως, στὴν οὐσία τὸ Δικαστήριο δὲν ἐπικαλέστηκε κανένα 
ἀντικειμενικὸ κριτήριο γιὰ τὴν ὕπαρξη οἰκογένειας!

Ἐπίσης εἶπε τὸ Δικαστήριο, ὅτι «μὲ δεδομένη τὴν ραγδαία ἐξέλιξη 
σὲ ἕνα σημαντικὸ ἀριθμὸ κρατῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης 
σὲ σχέση μὲ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν, θὰ ἦταν 
ἀφύσικο (!) νὰ ἐπιμένουμε στὴ θεώρηση, ὅτι , σὲ ἀντίθεση μὲ ἕνα ζευγά-
ρι ἑτεροφύλων, ἕνα ζευγάρι ὁμοφύλων δὲ θὰ μποροῦσε νὰ ἀπολαμβάνει 
οἰκογενειακὴ ζωή, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 8».( Τὸ ὅτι ἕνα ἑτερόφυλο ζευγά-
ρι ἀπολαμβάνει ἄνευ ἑτέρου οἰκογενειακὴ ζωὴ θεωρεῖται δεδομένο). 

Ἀπὸ πότε ἡ νομοθεσία ἀποτελεῖ γνώμονα γιὰ τὸ τί εἶναι φυσικὸ 
ἢ ἀφύσικο; Ἡ νομοθεσία ὀφείλει νὰ ἀποτυπώνει καὶ νὰ προστατεύ-
ει τὸ φυσικό, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ὁρίζει! Ἂς σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι τὸ Δικα-
στήριο ἀπέρριψε τὸ ἐπιχείρημα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, σύμφωνα μὲ 
τὸ ὁποῖο ἡ βιολογικὴ διαφορὰ τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν σὲ σχέση μὲ τὰ 
ἑτερόφυλα (ἰδίως ἡ ἀδυναμία τῶν ζευγαριῶν μεταξὺ ὁμοφύλων νὰ ἀπο-
κτήσουν βιολογικὰ τέκνα) δικαιολογεῖ τὴ θέσπιση συμφώνου συμβίωσης 
μόνο μεταξὺ ἑτερόφυλων προσώπων.

Ὑπογράμμισε, πὼς τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια μποροῦν, ἀκριβῶς ὅπως 
καὶ τὰ ἑτερόφυλα νὰ συνάψουν «Σύμφωνο  Συμβίωσης». Ἑπομένως, δὲν 
δικαιολογεῖται ὁ ἀποκλεισμός τους ἀπὸ τὸ ν. 3719/2008, μὲ δεδομένο μά-
λιστα, ὅτι τὸ «Σύμφωνο  Συμβίωσης» ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα τὰ ζευγάρια 
αὐτά, ἀφοῦ θὰ ἀποτελοῦσε τὸ μοναδικὸ στὴν Ἑλλάδα μέσο νομικῆς ἀνα-
γνώρισης τῶν σχέσεών τους.

Ὅπως εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω, τὸ Δικαστήριο δικαίωσε τοὺς 
αἰτοῦντες μὲ ψήφους δεκαέξι ὑπὲρ καὶ μία κατά, ἀφοῦ, ὅπως παραπάνω 
σημειώσαμε, ὁ Πορτογάλος Δικαστὴς θεώρησε τὴν αἴτηση ἀπαράδεκτη. 
Καταδίκασε τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ καταβάλλει συνολικά τὸ ποσὸ 
τῶν πενήντα ἑνὸς χιλιάδων εὐρώ, ὡς ἀποζημίωση τῶν αἰτούντων 
καὶ γιὰ τὰ δικαστικά τους ἔξοδα!
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Ἂς σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι τρεῖς ἀπὸ τοὺς δικαστὲς τῆς πλειοψηφίας, 
μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἕλληνας δικαστής, διευκρίνισαν, ὅτι ψήφισαν 
ὑπὲρ τῆς παραβίασης τῶν ἄρθρων 14 καὶ 8 τῆς ΕΣΔΑ, ἐπειδὴ ἡ συγκεκρι-
μένη ἀπόφαση ἀφορᾶ μόνο στὴν νομικὴ ἀναγνώριση ζευγαριῶν ὁμοφύ-
λων. Τάχθηκαν ἐναντίον τῆς υἱοθεσίας τέκνων ἀπὸ ζευγάρια ὁμοφύλων, 
ἐπειδὴ ἡ υἱοθεσία δὲν ἀφορᾶ μόνο στὰ συμφέροντα τοῦ ζευγαριοῦ, ἀλλὰ 
ἐπηρεάζει ἐπίσης –καὶ μάλιστα  ριζικὰ– τὴν κατάσταση τοῦ υἱοθετούμε-
νου παιδιοῦ.

Συμπερασματικά, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μία ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ ἐπὶ 
ἀπαράδεκτης –καὶ ἄρα ἀπορριπτέας– αἴτησης. Μία ἀπόφαση ποὺ στηρί-
χθηκε σὲ ἕνα αὐθαίρετο ὁρισμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ σὲ νομικὰ δεδομένα 
τῶν χωρῶν τοῦ  Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποτελοῦν βεβαί-
ως ἀπόδειξη! Ἑπομένως ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθεῖ, 
ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τὴν ὁδήγησε στὴν ἐπέκταση τοῦ «Συμφώνου  Συμβί-
ωσης» στὰ ζευγάρια ὁμοφύλων.

Τέλος, θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ἕνα στοιχεῖο πολὺ σημαντικό, τὸ ὁποῖο 
ἀναφέρεται καὶ στὴν ἴδια τὴν ἀπόφαση. Τὸ Δικαστήριο ἔκρινε μόνον, ὅτι ἡ 
παροχὴ τῆς δυνατότητας σύναψης «Συμφώνου  Συμβίωσης» μόνο σὲ ζευ-
γάρια ἑτερόφυλων προσώπων, συνιστᾶ ἀδικαιολόγητη διάκριση σὲ βάρος 
τῶν ζευγαριῶν ὁμοφύλων. Δὲν ἔκρινε, ὅτι ἡ ΕΣΔΑ ὑποχρεώνει τὴν Ἑλλά-
δα νὰ ἀναγνωρίσει νομικά τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει 
ἄρθρο τῆς ΕΣΔΑ, ποὺ νὰ ἀναγνωρίζει δικαίωμα τῶν ὁμοφυλόφιλων νὰ 
ἐπισημοποιοῦν νομικὰ τὶς σχέσεις τους.  Μόνο το δικαίωμα γάμου μεταξὺ 
ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 12 τῆς ΕΣΔΑ. 
(Ἀλήθεια, τὰ κράτη μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης ποὺ ἀπονέ-
μουν δικαίωμα γάμου –καὶ ὄχι ἁπλῶς δικαίωμα σύναψης συμφώ-
νου συμβίωσης στοὺς ὁμοφυλόφιλους, ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ τὸ 
ΕΔΔΑ μὲ βάση τὸ ἄρθρο 12; Προφανῶς ὄχι, ἀφοῦ χρησιμοποιοῦνται 
ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση).

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ μποροῦσε νὰ ἄρει τὴ διάκριση σὲ βάρος 
τῶν ὁμοφυλοφίλων καταργώντας τὸ νόμο γιὰ τὸ «Σύμφωνο  Συμβίω-
σης». Ἂν οὔτε τὰ ἑτερόφυλα, οὔτε τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἔχουν δικαίωμα 
σύναψης «Συμφώνου  Συμβίωσης», δὲν ὑφίσταται καμμία ἀδικαιολόγητη 
διάκριση. Ἑπομένως, δὲν εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἐπέκταση τοῦ «Συμφώνου  
Συμβίωσης» στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἦταν μονόδρομος γιὰ τὴν Κυβέρνη-
ση. Εἶχε καὶ ἄλλη ἐπιλογή. Ἀλλὰ δὲν εἶχε τὴ βούληση, τὸ σθένος καὶ τὴν 
Πίστη νὰ τὴν ὑποστηρίξει.

                                                             Ἀγγελικὴ Εὐθ. Ζώη
                                                                       Νομικὸς
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Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Μ
έσα στὸν κυκεῶνα οἰκονομικῶν καὶ λίαν δυσμενῶν ἐξελίξεων ποὺ λαμ-
βάνουν χώρα μὲ τέτοια δραματικότητα καὶ ἔνταση, ἐλάχιστοι στέκο-

νται καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ μεῖζον ἐθνικὸ πρόβλημα (κατὰ τὴν γνώμη μου) 
τῆς ἀπόδοσης τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας σὲ τέκνα ἀλλοδαπῶν. Βεβαίως, 
μπορεῖ νὰ ἀντιτείνει κάποιος, ὅτι προέχει νὰ σταθεῖ στὰ πόδια της ἡ χώρα 
καὶ ἑπομένως εἶναι πολυτέλεια νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τέτοιας φύσεως ζητή-
ματα. Ὅμως εἶναι σαφῶς ἐσφαλμένος αὐτὸς ὁ προβληματισμὸς καὶ μᾶλλον 
ἐκφράζει ἕναν ὕποπτο σχετικισμό. Μάλιστα τέτοιες τοποθετήσεις ἢ δηλώ-
νουν ἄγνοια ἢ ὑποβάθμιση τοῦ καίριου αὐτοῦ προβλήματος ποὺ ἀπειλεῖ 
θανάσιμα τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Ἀρχικὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι προκαλεῖ μεγάλη ἔκπληξη ἡ σκόπιμη 
σύγχυση τῶν σημασιῶν ποὺ ἔχει ἀποδοθεῖ στοὺς δύο πολὺ σημαντικοὺς ὅ -
ρους «ἰθαγένεια» καὶ «ὑπηκοότητα». Ἀναφέρομαι στὸ Λεξικὸ τῆς κοινῆς 
Νε ο ελ  ληνικῆς τοῦ Α.Π.Θ.  τοῦ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν (Ἔκδo-
ση τοῦ 1999-Ἵδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη).

Στὴν σελίδα 610 τοῦ λεξικοῦ ἀναφέρεται στὸ λῆμμα «ἰθαγένεια»: ὁ 
νομικὸς καὶ πολιτικὸς δεσμὸς ποὺ συνδέει τὸ ἄτομο ὡς πολίτη μὲ τὸ κράτος 
στὸ ὁποῖο ἀνήκει.

Στὴν σελίδα 1395 τοῦ λεξικοῦ ἀναφέρεται στὸ λῆμμα «ὑπηκοότητα»: 
ὁ νομικὸς καὶ πολιτικὸς δεσμὸς ποὺ συνδέει τὸ ἄτομο ὡς πολίτη ἑνὸς κρά-
τους μὲ τὸ κράτος αὐτό.

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι καὶ ἡ «ἰθαγένεια» καὶ ἡ «ὑπηκοότητα» λαμβά-
νουν στὸ λεξικό, μόνον νομικὴ-πολιτικὴ ἑρμηνεία καὶ χροιά. Καὶ εἶναι ἀπορί-
ας ἄξιον, πῶς, ἐνῶ στὸ λεξικὸ τοὺς ἀποδίδεται ἡ ἴδια σημασία, οἱ ἄνθρωποι 
ποὺ εἶναι κάτοχοι τῶν ἰδιοτήτων αὐτῶν, δηλαδὴ οἱ ἰθαγενεῖς καὶ οἱ ὑπήκοοι, 
σαφῶς καὶ δὲν εἶναι τὸ ἴδιο. Γιατί, προφανῶς, εἶναι τελείως διαφορετικὴ 
ἡ σημασία ἑνὸς ἰθαγενοῦς ἀπὸ ἕναν ὑπήκοο. Ἑπομένως ἄλλες ἐπιταγὲς 
πρυτανεύουν. Κατευθυνόμενες σκοπιμότητες μικροπολιτικῆς μικρότητος 
ἐπιβάλλουν σύγχυση ἐννοιῶν καὶ καταφανῆ ἀλλοίωση νοημάτων. Ὅμως ἡ 
λεξικογραφικὴ προσέγγιση τοῦ ζητήματος αὐτοῦ εἶναι μᾶλλον ἡ «κορυφὴ 
τοῦ παγόβουνου».

Στὶς 14 Μαΐου 2015 ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο, στὴν ἱστοσελίδα τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης τὸ κείμενο  
«Τρο πο ποίηση τοῦ ἄρθρου 1 Α τοῦ Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας». Τὸ 
κεί με νο αὐτὸ ὅμως στηρίζεται στὴν «Αἰτιολογικὴ Ἔκθεση» (στὸ ἑξῆς Α.Ε.) 



373

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 156-157

ποὺ κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη ἀποτελεῖ τὸ «ταμεῖο τῶν αἰτιολογήσεων» 
καὶ ἀποτελεῖ τὸ κατευθυντήριο ὄχημα τῶν προτεινομένων ἀλλαγῶν στὸν 
Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας (Κ.Ε.Ι.). Ἀξίζει πάλι νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ 
καθοριστικὸς στόχος εἶναι ἡ ἐνσωμάτωση στὴν Ἑλληνικὴ ἔννομη τάξη τῶν 
Ὁδηγιῶν 2011/98/ΕΕ καὶ 2014/36/ΕΕ σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις εἰσόδου 
καὶ διαμονῆς πολιτῶν τρίτων χωρῶν μὲ σκοπὸ τὴν ἐποχιακὴ ἐργασία καὶ 
ἄλλες διατάξεις. Ἡ «Α.Ε.» εὑρίσκεται στὴν ἱστοσελίδα: 

http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2015/05/
aitiologiki-sxediou-nomou_ithageneia.pdf

Γράφει λοιπὸν ὁ συντάκτης τῆς «Α.Ε.» (σελ. 2): 
Ἠθικὸ καὶ πολιτικὸ θεμέλιό της (τῆς ρύθμισης-τροποποίησης τοῦ 

Κ.Ε.Ι.) εἶναι ἡ ἀποτελεσματικὴ διεύρυνση τῆς δημοκρατίας, ἡ ὁποία προ-
ϋποθέτει τὸν αὐτοκαθορισμὸ τῶν ὁρίων τοῦ “δήμου”, τῆς πολιτικῆς κοινό-
τητας· τὸν προσδιορισμὸ τέλος, τοῦ “ποιοὶ εἴμαστε”. Τὸ ἐρώτημα ἀφορᾶ 
στὸν πυρῆνα τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, ὑποκείμενο τῆς ὁποίας εἶναι ὁ 
Ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος ἀποφασίζει τὴ σύνθεσή του. Δύο αἰῶνες πε-
ρίπου νεώτερης Ἑλληνικῆς ἱστορίας, κύματα ἐσωτερικῆς μετανάστευσης, 
ἀποδημίας, προσφυγιᾶς καὶ παλιννόστησης, κυρίως δὲ ἡ ὑποδοχὴ ἐντατικῶν 
μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 μαρτυροῦν ὅτι 
τὰ ὅρια  τῆς πολιτικῆς κοινότητας δὲν εἶναι στατικά. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ 
τὴν ἱστορία της, ἡ Ἑλληνικὴ πολιτικὴ κοινότητα ἐξ ἀντικειμένου προκύπτει 
ἀπὸ τὴ σύμπτωση τῶν βουλήσεων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐνσωματώνονται σὲ 
μιὰ ἐθνικὴ συλλογικότητα ποὺ ζεῖ μαζὶ καὶ συναπαρτίζεται ἀπὸ τὸν Ἑλλη-
νισμό τῆς διασπορᾶς. Αὐτὴ ἡ βούληση ἀφορᾶ σήμερα σὲ ἕνα σημαντικὸ 
ἀριθμὸ ἀλλοδαπῶν ποὺ εἶναι ριζωμένοι στὴν Ἑλλάδα. Ἀφορᾶ πρωτίστως 
στὰ παιδιά τους, τὰ ὁποῖα γεννιοῦνται, ἀνατρέφονται καὶ ἐκπαιδεύονται 
στὴ χώρα μας, διαμορφώνοντας, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταυ-
τότητα. Κατὰ συνέπεια, τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος εἶναι κοινότητα καταγωγῆς ὑπὸ 
τὴν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 1, πάρ. 1 ΚΕΙ ποὺ θεμελιώνει τὸ ὀνομαζόμενο δίκαιο 
τοῦ αἵματος ὡς τεχνικὴ κτήσης τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας. Εἶναι ὅμως καὶ 
ἔθνος ἐπιλογῆς καὶ συνείδησης. Σφυρηλατεῖ τοὺς δεσμοὺς ἀλληλεγγύης τῶν 
μελῶν του πάνω στὸ κριτήριο τῆς κοινῆς βούλησης τοῦ ἀνήκειν σὲ αὐτό, ἀνε-
ξαρτήτως τῆς καταγωγῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, συγκροτεῖται ὁ Ἑλληνικὸς 
λαὸς ποὺ ἐπεξεργάζεται τὴν ἑνότητά του κοιτώντας στὸ μέλλον μὲ δεδομένη 
καὶ καθοριστικὴ τὴν ἱστορία καὶ τὴν πολιτιστική του κληρονομιά.»

Σχόλιο 1: Ποιὸς θέτει τὸν αὐτοκαθορισμὸ τῶν ὁρίων τοῦ «δήμου»; 
Οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες; Κάποιοι ὀλίγοι ἐξ αὐτῶν ; Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν; Κάποιοι 
ἐκπρόσωποι νομοθετοῦντες στὸ ὄνομα τῆς «δημοκρατίας», μὰ οὐσιαστικά, 
στὴν ὑπηρεσία τῆς ἰδεοληπτικῆς ἀλλοτρίωσής τους; Οὐδέποτε οἱ μετέχοντες 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀποφάσισαν νὰ μεταβάλλουν τὸν αὐτοκαθο-
ρισμὸ τῶν ὁρίων τοῦ «δήμου». Τὰ ὅρια τοῦ «δήμου» τὰ ἔθεσαν μὲ τοὺς 
ἱστορικοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀγῶνες τοὺς οἱ Ἕλληνες. Ἂς μᾶς πεῖ ὁ συντά-
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κτης τῆς «Α.Ε.», μὲ ποιὰ δημοκρατικὴ διαδικασία ἀποφάσισε ἡ πλειοψηφία 
τῶν Ἑλλήνων νὰ μεταβάλλει τὰ συμπεριληπτικὰ ὅρια τοῦ «δήμου» στὸν 
ὁποῖο οἰκειοθελῶς βούλονται νὰ ἐντάσσονται καὶ νὰ ἀνήκουν; Ἑπομένως ὁ 
συντάκτης ἐκφράζει ἐκεῖνο τὸ σῶμα τῶν «κρατούντων» ποὺ λανσάρουν καὶ 
ἐπιβάλλουν καθο ρισμοὺς ὁρίων τοῦ «δήμου», στὸ ὄνομα τοῦ «δήμου» (=τοῦ 
λαοῦ) ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ τὸ «δῆμο». Θυμᾶστε τὴ παλιὰ διαφήμιση «Ἀδελφοὶ 
Λαμπρόπουλοι. Διαλέγουν πρὶν ἀπὸ σᾶς γιὰ σᾶς»;

Σχόλιο 2: Γιὰ ποιὸν λόγο ὁ προσδιορισμὸς τοῦ «ποιοὶ εἴμαστε» ξα-
ναμπαίνει στὸ προσκήνιο; Μήπως γιὰ νὰ διευρυνθοῦν ἀποτελεσματικά τα 
ὅρια τῆς «δημοκρατίας»; Ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ τίθεται καὶ αὐτὸ τὸ ζήτημα 
καθίσταται φανερὸ ὅτι ὁ συντάκτης τῆς «Α.Ε.» ἀποσκοπεῖ μᾶλλον στὴν 
ἀλλοίωση τῆς ταυτότητος αὐτῶν ποὺ ἤδη ἔχουν ἀποφασίσει ἱστορικὰ 
ποῦ ἀνήκουν. 

Σχόλιο 3: Ὁμιλεῖ ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. περὶ τῶν ὁρίων τῆς πολι-
τικῆς κοινότητας ποὺ δὲν εἶναι στατικά. Ἑπομένως εἶναι ὑπὸ ἐξέλιξη καὶ 
οὐσιαστικὰ τελοῦν ὑπὸ διαμόρφωση. Ἐπειδὴ ὄντως τὰ ὅρια μιᾶς πολιτικῆς 
κοινότητας καθορίζονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βούλονται νὰ ἀνήκουν σὲ αὐτήν, 
μετέχουν ἤδη σὲ αὐτήν, βιώνουν τὶς ἀγωνίες ποὺ τὴν διακατέχουν, ἔχουν 
πολιτικὸ λόγο, καὶ πρωτίστως ἀποτελοῦν ἱστορικὴ συνέχεια αὐτῶν ποὺ τὴν 
ἐγκαθίδρυσαν, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὰ ὅρια τοῦ «Δήμου» εἶναι ἀμετακίνητα. 
Δὲν ἀποκλείουν κανέναν ποὺ θέλει νὰ βιώσει τὴν κοινότητα πεπρωμένων 
καὶ τὴν κοινὴ αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν στὴ συγκεκριμένη συλλογικότητα. Ἰδίως 
ὅταν κάποιος μὴ ἔχων τὴν Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια, θέλει νὰ ἀσπασθεῖ τὸ κοινὸ 
πνευματικὸ  ἰδεῶδες μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν αἴσθηση τῆς κοινῆς ἀναφορᾶς 
ποὺ χαρακτηρίζει τὴν πολιτικὴ κοινότητα ὅλων ἡμῶν, δὲν ὑπάρχει κανένα 
πρόβλημα. Ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. Δὲν ἔχει διαμορφωθεῖ τέτοιο 
αἴτημα ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀλλοδαπῶν ποὺ ἔχουν συρρεύσει καὶ συρ-
ρέουν στὴν Ἑλλάδα.

Σχόλιο 4: Ἰσχυρίζεται ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν ἀλλο-
δαπῶν ποὺ γεννιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, ἀνατρέφονται – ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους 
– καὶ ἐκπαιδεύονται, διαμορφώνουν …Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα! Αὐτὴ 
εἶναι μαγικὴ εἰκόνα! Εἶναι τεράστιο ψέμα ποὺ ἀποσκοπεῖ μὲ ὕπουλο τρόπο 
στὴν ἀλλοίωση τοῦ ἔθνους μας. Ὄντως πιστεύει ὁ ἐν λόγῳ συντάκτης ὅτι 
τὰ παιδιὰ π.χ. τῆς Γαλλικῆς παροικίας, ἢ τῆς Πολωνικῆς ποὺ ἔχουν γεν-
νηθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ πηγαίνουν σὲ σχολεῖα ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση 
μὲ Ἑλληνικὴ παιδεία, ἀποκτοῦν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα; Τὸ πρόβλημα 
βέβαια ἑστιάζεται σὲ παιδιὰ Ἀφρικανῶν ἢ Ἀσιατῶν μεταναστῶν ποὺ γεν-
νήθηκαν στὴν Ἑλλάδα καὶ πηγαίνουν σὲ Ἑλληνικὰ σχολεῖα. Ἐπ’ αὐτοῦ του 
ζητήματος θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω τὰ ἑξῆς:

Τὰ τέκνα τῶν Ἀφρικανῶν ἢ Ἀσιατῶν μεταναστῶν ἤδη ἀνήκουν σὲ 
συγκεκριμένες ἐθνικὲς κοινότητες ποὺ ἔχουν μάλιστα πολὺ κλειστὸ χα-



375

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 156-157

ρακτῆρα, κυρίως σὲ θέματα πολιτισμοῦ, καὶ θέματα τηρήσεως αὐστηρῶν 
θρησκευτικῶν κανονιστικῶν πλαισίων  καὶ ἐφαρμόζουν (ἀκόμη καὶ στὴν 
Ἑλλάδα) ἴδιον ἐθιμικὸν δίκαιον. Μπορεῖ νὰ πηγαίνουν ἑπομένως σὲ Ἑλλη-
νικὰ σχολειὰ τὰ παιδιὰ αὐτά, ἀλλά, ὄχι μόνον δὲν σκέπτονται νὰ ἐνταχθοῦν 
στὴν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὸ ἔχουν ζητήσει. Βεβαί-
ως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ γονεῖς τους ζοῦν καὶ ἐργάζονται τηρῶντας τοὺς 
Ἑλληνικοὺς νόμους, εἶναι λογικὸ νὰ λαμβάνουν καὶ αὐτὰ ἄδειες παραμονῆς 
καὶ ἄδειες ἐργασίας, ὅταν οἱ Ἑλληνικὲς Ἀρχὲς τὸ κρίνουν σκόπιμο. Ἄλλο 
ὅμως εἶναι αὐτό, καὶ τελείως διαφορετικὸ νὰ ἀποκτοῦν Ἑλληνικὴ Ἰθαγέ-
νεια καὶ Ὑπηκοότητα τὰ παιδιά. Διότι ἡ ἀπόδοση τῆς Ἰθαγένειας καὶ τῆς 
Ὑπηκοότητας συνεπάγεται ἄμεσα καὶ τὴν ἀπόκτηση πολιτικῶν δικαιωμά-
των καὶ πολιτικῶν ὑποχρεώσεων. Σημαίνει δηλαδὴ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία 
χορηγεῖ στὰ ἄτομα αὐτὰ τὰ πολιτικὰ δικαιώματα τοῦ συναποφασίζειν, τοῦ 
ἐκλέγειν καὶ τοῦ ἐκλέγεσθαι. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὑπάρχει καὶ ἡ ὑποχρέωση τῆς 
στρατεύσεως. Γιατί δὲν γίνεται καμιὰ ἀναφορὰ σ’ αὐτήν; Μὲ ἄλλα λόγια, 
ἐκεῖ ποὺ κάποιοι ποὺ πονοῦν τὸν τόπο τους καὶ προσπαθοῦν «νὰ πάρουν 
τὴν Πατρίδα τους πίσω», κάποιοι ἰδιότυποι κεκράκτες εἶναι σὰν νὰ λέγουν 
«πᾶρτε καὶ σεῖς τὴν πατρίδα μας». Ἔτσι ἁπλᾶ καὶ  φωναχτά!

Σχόλιο 5: Ἡ Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια  δὲν θεμελιώνεται μόνον στὴν τεχνική 
τοῦ δικαίου τοῦ αἵματος. Εἶναι τερατῶδες καὶ προσβλητικὸ νὰ ἰσχυρίζεται 
κάποιος τέτοιες ἐκτρωματικὲς θέσεις. Πολὺ ἁπλᾶ, πρέπει νὰ ἀναφέρουμε 
ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια εἶναι  ἔννοια μὲ ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ μὲ βάθος 
σημασίας. Ἐπ’ αὐτοῦ ὅμως θὰ ἀναφερθοῦμε στὴ συνέχεια.

Συνεχίζει ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. (σελ. 3) 
«Ἡ νέα ρύθμιση, δὲν ἀποδίδει τὴν Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια στὸ ἀλλοδαπὸ 

τέκνο ἀπὸ τὴ γέννηση, ἀλλὰ καὶ λόγω γέννησης τὴν κρίσιμη στιγμὴ ποὺ τὸ 
παιδὶ εἰσάγεται στὸ Ἑλληνικὸ σχολεῖο, ὕστερα ἀπὸ ἕντεκα χρόνια νόμιμης 
διαμονῆς τοῦ γονέα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ πέντε πρὸ τῆς γέννησης καὶ τὰ ἕξι 
μετὰ ἀπὸ αὐτή. Ἐφόσον τὸ παιδὶ ποὺ φοιτᾶ σὲ Ἑλληνικὸ σχολεῖο ἔχει γεν-
νηθεῖ καὶ διαμένει νόμιμα στὴν Ἑλλάδα πρὶν τὴν παρέλευση τῆς πενταετίας 
τῆς νόμιμης διαμονῆς τοῦ ἑνὸς γονέα, τὸ δικαίωμα κτήσης τῆς ἰθαγένειας 
μετακυλίεται στὸ μέλλον μὲ τὴν συμπλήρωση δέκα ἐτῶν νόμιμης παραμονῆς 
τοῦ γονέα. 

Τοῦτο γίνεται προκειμένου νὰ ἐξομαλυνθεῖ ἡ κατάσταση κατὰ τὴν 
ὁποία ἕνα τέκνο ἀλλοδαποῦ ποὺ γεννήθηκε πρὶν τὴ συμπλήρωση τῆς πεντα-
ετίας νόμιμης παραμονῆς τοῦ γονέα νὰ μπορέσει καὶ αὐτὸ νὰ ἀποκτήσει τὴν 
Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια ἐγκαίρως, στὶς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, 
ἐκεῖ, δηλαδή, ὅπου τὸ παιδὶ ἀρχίζει νὰ ἔχει πράγματι ἀνάγκη τὴν συμπε-
ρίληψή του στὶς τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθὼς γιὰ πρώτη φορὰ βρί-
σκεται συντεταγμένα ἐντὸς μιᾶς διοικητικῆς δομῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους 
ἀνάμεσα σὲ ὑπόλοιπα παιδιὰ ἡμεδαπῶν καὶ ἀλλοδαπῶν. Σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς 
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τὴ στιγμὴ τῆς πρώϊμης κοινωνικοποίησης εἶναι ποὺ τὸ παιδὶ ἔχει κατεξοχὴν 
ἀνάγκη τὴν Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια.»

Σχόλιο 6: Ὁρίζει ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθε-
ση γιὰ νὰ θεμελιώσει τὸ παιδὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἀπόκτησης τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἰθαγένειας, εἶναι ἡ νόμιμη συνεχὴς διαμονὴ ἑνὸς ἐκ τῶν γονέων γιὰ μιὰ 
πενταετία. Τονίζει δέ, ὅτι ἐὰν τὸ παιδὶ γεννηθεῖ πρὶν τὴν συμπλήρωση τῆς 
πενταετίας, τότε τὸ δικαίωμα τῆς ἀποκτήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας 
μετακυλίεται στὸ μέλλον μὲ τὴ συμπλήρωση δέκα ἐτῶν νόμιμης παρουσίας 
τοῦ γονέα! Δηλαδὴ ἀκόμη καὶ τὰ τεχνικὰ κριτήρια καὶ οἱ προαπαιτούμενοι 
ὅροι (τοῦ συντάκτη τῆς Α.Ε.) εἶναι δυνατὸν νὰ παρακαμφθοῦν, ἀφοῦ ὁ μεί-
ζων στόχος εἶναι ἡ ἔνταξη πάση θυσία στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία τῶν παιδιῶν 
τῶν μεταναστῶν. Ἔτσι ὅσοι μετανάστες  μετὰ τὴν «παράτυπη» εἴσοδό τους 
εἶναι δυνατὸν νὰ λάβουν νόμιμα ἔγγραφα παραμονῆς καὶ ἐργασίας, ἔχουν 
κάθε δυνατότητα νὰ τεκνοποιήσουν καὶ τὰ παιδιά τους νὰ θεμελιώσουν δι-
καίωμα ἀπόκτησης Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν συμπληρώ-
θηκε νόμιμη πενταετία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ 
ἀμφιβολία σπεύδει ὁ νομοθέτης ἀσμένως νὰ μεριμνήσει γιὰ μετακύλιση στὸ 
μέλλον τοῦ δικαιώματος ἀπόκτησης τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας.

Σχόλιο 7: Κεντρικὴ μέριμνα τοῦ νομοθέτη εἶναι ἡ ἀπόδοση τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἰθαγένειας στὰ παιδιὰ τῶν μεταναστῶν κατὰ τὸ στάδιο τῆς πρώϊμης 
κοινωνικοποίησής τους! Καὶ ἐπειδὴ προφανῶς δὲν τοὺς ἀρκοῦν τὰ ἴδια ἐφό-
δια τῶν γονέων τους καὶ τῆς εὐρύτερης πολιτιστικῆς τους ἰδιοπροσωπίας, 
σπεύδει ὁ νομοθέτης νὰ τοὺς προσφέρει τὴν Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια ποὺ εἶναι 
τόσο ἀπαραίτητη γιὰ τὴν τόσο ἔγκαιρη κοινωνικοποίησή τους. Καὶ ἀναρω-
τιέται κανεὶς σὲ ποιὸ στάδιο φαντασιώσεων ζοῦν οἱ ἡμέτεροι «ταγοί» ;

Στὴν σελίδα 4 τῆς Α.Ε. ὁ συντάκτης λέει:
«Ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία ἀναγνωρίζει ὅτι ἑπτὰ χρόνια νόμιμης παρα-

μονῆς ἀποτελεῖ ἱκανὸ λόγο ὥστε κάποιος ἀλλοδαπὸς (λεγομένης «πρώ-
της γενιᾶς») νὰ θεμελιώνει δικαίωμα ὑποβολῆς αἴτησης γιὰ τὴν κτήση τῆς 
Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας μὲ πολιτογράφηση» 

Σχόλιο 8: Τώρα τὸ ὅριο γιὰ τὴν θεμελίωση τοῦ δικαιώματος ἀπόκτη-
σης τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας μεταπίπτει στὰ ἑπτὰ χρόνια νόμιμης πα-
ραμονῆς τοῦ γονέα. Σὲ προηγούμενη παράγραφο τῆς Α.Ε. εἶχε ὁρισθεῖ τὸ 
διάστημα τῆς νόμιμης δεκαετίας ὡς ἀπαραίτητος ὅρος. Τώρα καὶ αὐτὸ τὸ 
στοιχεῖο παρακάμπτεται ἀφοῦ ἔτσι ἐπιτάσσει ἡ ἐμπειρία τῶν «εὐρωπαϊκῶν 
θεσμίων».

Καὶ γιὰ νὰ μὴν μείνει κανεὶς παραπονεμένος, φροντίζει ὁ συντάκτης 
τῆς Α.Ε. καὶ τονίζει στὴν σελίδα 5:

«Μὲ τὶς παραγράφους 2 καὶ 3 τοῦ νέου ἄρθρου 1Α τοῦ Κ.Ε.Ι. εἰσά-
γεται ρύθμιση ποὺ ἐπιτρέπει τὴν κτήση τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας στὴ λε-
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γόμενη «μιάμιση γενιά», δηλαδή τὰ παιδιὰ μεταναστῶν ποὺ ναὶ μὲν δὲν 
γεννήθηκαν στὴν Ἑλλάδα, ἔχουν ὅμως διανύσει ἕνα ἱκανὸ διάστημα παρα-
μονῆς στὴ χώρα, διερχόμενα ἐπιτυχῶς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστή-
ματος. Οἱ προτεινόμενες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι πρόκειται γιὰ 
πρόσωπα ποὺ μεγαλώνουν μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, 
χρησιμοποιοῦν τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς μέσο ἐπικοινωνίας καὶ μετέχουν 
τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας ἐξοικειούμενα μὲ τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὴν πο-
λιτιστικὴ παράδοση τῆς χώρας, εἰσάγουν ἐκ νέου ἀντικειμενικὰ κριτήρια 
ποὺ ἀναμφισβήτητα τεκμηριώνουν τὴν ἀπαιτούμενη οὐσιαστικὴ ἔνταξή τους 
στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.»

Σχόλιο 9: Πρώτη φορὰ (προσωπικὰ) βλέπω τὸν ὄρο «μιάμιση γενιά»! 
Ἐδῶ ὁ νομοθέτης μᾶς ἐκπλήσσει γιὰ μίαν ἀκόμη φορά. Τί θὰ πεῖ «μιάμιση 
γενιά»; Καὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ υἱοθετήσει κάποιος τέτοιας ὑφῆς «λογι-
κή», γιατί νὰ μὴν μιλήσει καὶ γιὰ «μισῆ γενιά», ἢ «3/4 γενιᾶς» κλπ.; Ὅμως 
ἡ μεγαλύτερη ἔκπληξη ἔχει νὰ κάνει μὲ μιὰ νέα ὑπέρβαση τῶν βασικότα-
των προϋποθέσεων ποὺ εἶχε θέσει ὁ ἴδιος συντάκτης λίγο πιὸ πάνω. Ἐνῶ ἡ 
βασικότατη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας ἦταν 
ἡ ἐντός τῆς Ἑλλάδος γέννησή του, τώρα λέει ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ἔχει 
γεννηθεῖ στὴν Ἑλλάδα. Ἀρκεῖ μόνο νὰ ἔχει ἔλθει ἀργότερα στὴν Ἑλλάδα 
καὶ νὰ ἀρχίζουν «νὰ τρέχουν» τὰ νόμιμα προστάδια τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν γονέ-
ων. Ἴσως ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀπροπαράσκευα νομικὰ κείμενα ποὺ 
ἔχουν κυκλοφορηθεῖ δημοσίως. Τονίζω ὅτι δὲν εἶμαι νομικός, ἀλλὰ αὐτὰ  
ποὺ ἀναφέρω «βρέθηκαν διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ».  Παντοῦ εἶναι κατάδηλη 
ἡ μέριμνα γιὰ παράκαμψη κάθε νόμιμης καὶ θέσμιας διαδικασίας. Ἀρκεῖ νὰ 
τεθοῦν τὰ πάντα στὴν ἐξυπηρέτηση τῆς περαιτέρω ἀποδόμησης τῆς πνευ-
ματικῆς συνοχῆς τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Στὴν ἴδια πάντα σελίδα 5 τῆς Α.Ε. λέει ὁ συντάκτης:
«Σύμφωνα μὲ τὴν παράγραφο 2, ὁ ἀνήλικος ἀλλοδαπὸς ποὺ κατοικεῖ 

μόνιμα καὶ νόμιμα στὴν Ἑλλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης τῆς Ἑλληνικῆς 
ἰθαγένειας λόγῳ φοίτησης σὲ Ἑλληνικὸ σχολεῖο στὴν Ἑλλάδα ἐφόσον ἔχει 
ὁλοκληρώσει ἐπιτυχῶς τὴν παρακολούθηση εἴτε ἐννέα τάξεων Ἑλληνικοῦ 
σχολείου εἴτε ἕξι τάξεων δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης Ἑλληνικοῦ σχολεί-
ου».

Σχόλιο 10: Ἐνῶ φαίνεται ὅτι βάζει ἕναν πῆχυ ὑψηλὸ ὁ νομοθέτης, οὐσι-
αστικὰ κατασκευάζει εὔκολες προϋποθέσεις «ἐπιτυχοῦς παρακολούθησης 
ἐννέα τάξεων». Δηλαδὴ τί εἴδους ἐπιτυχὴς ὁλοκλήρωση εἶναι ἡ συμπλήρωση 
ἐννέα τάξεων σὲ ἐννέα ἔτη, ὅταν οὐδεὶς μένει στάσιμος ἢ ἀπορρίπτεται 
ἀπὸ τὴν Α΄ Δημοτικοῦ μέχρι καὶ τὴν Γ΄ Γυμνασίου; Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχουν 
φροντίσει καὶ φροντίζουν οἱ ἑκάστοτε διαχειριστὲς τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς 
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, μιᾶς καὶ ἡ ἐπιτυχία ἔχει καταστεῖ καθολικὸ 
δικαίωμα καὶ ὄχι τεκμηριωμένη ἐλεγκτικὴ – ἐξεταστικὴ διαδικασία.
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Στὴν σελίδα 6 τῆς Α.Ε. γράφει ὁ συντάκτης:
«Μὲ τὴν παράγραφο 5 τοῦ προτεινόμενου ἄρθρου 1Α προσδιορίζεται 

ἡ διοικητικὴ διαδικασία μὲ τὴν ὁποία ἀποκτᾶται ἡ Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια λόγω 
γέννησης στὴν Ἑλλάδα ἢ φοίτησης σὲ Ἑλληνικὸ σχολεῖο ἢ ἀποφοίτησης ἀπὸ 
Ἑλληνικὸ ΑΕΙ ἢ ΤΕΙ, ἐνῶ σχετικὰ διευκρινίζεται ὅτι σὲ ὅλες τὶς δικαιούμε-
νες περιπτώσεις ἡ Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια ἀποκτᾶται ἀπὸ τὴν δημοσίευση τῆς 
περίληψης τῆς οἰκείας ἀπόφασης τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα της Ἀποκεντρω-
μένης Διοίκησης στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, μὴ ἀνατρέχοντας οὐδέ-
ποτε σὲ προηγούμενο χρόνο, εἴτε τῆς γέννησης εἴτε συμπλήρωσης τοῦ ἀπαι-
τούμενου χρόνου φοίτησης εἴτε ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς δήλωσης-αἴτησης.»

Σχόλιο 11: Ἐδῶ πιὰ παρακάμπτονται οἱ ὁποιοιδήποτε προηγούμενοι 
χρόνοι εἴτε γέννησης εἴτε συμπλήρωσης τοῦ ἀπαιτούμενου χρόνου φοίτησης 
εἴτε τῆς ὑποβολῆς τῆς αἴτησης γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια. Χρονικὸ κριτή-
ριο προϋπόθεση τώρα ὁρίζεται ἡ δημοσίευση τῆς ἀπόφασης ἀπόδοσης τῆς 
Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. Εἴπαμε: Τοποθε-
τοῦν κριτήρια, χρονικὲς προϋποθέσεις, ἀλλὰ πάντοτε πρυτανεύει ἡ ἀνάγκη 
ὑπέρβασής τους.

Στὴν σελίδα 8 τῆς Α.Ε. διαπράττεται μέγα ἀτόπημα. Ἀναρτῶ ὅλη τὴν 
σχετικὴ παράγραφο:

«Μὲ τὴν παράγραφο 2 λαμβάνεται μέριμνα γιὰ τὶς ἐκκρεμεῖς, σύμφω-
να μέ το προγενέστερο νομοθετικὸ πλαίσιο, αἰτήσεις κτήσης τῆς Ἑλληνικῆς 
ἰθαγένειας λόγῳ γέννησης στὴν Ἑλλάδα ἢ φοίτησης σὲ Ἑλληνικὸ σχολεῖο 
στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ἤδη μὲ τὴ διαρροὴ ἀπὸ τὸ Νοέμβριο τοῦ ἔτους 2012 
τῆς κρίσης τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ πρὶν ἀκόμα λάβει χώρα 
ἡ δημοσίευση τῆς ἀπόφασης 460/2013 κατεστάθησαν στὴν πράξη ἀνενερ-
γές, ἀφοῦ ἡ ἐξέτασή τους ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἀνεστάλη ἐπὶ μακρὸ 
χρονικὸ διάστημα μὲ σχετικὴ ἐγκύκλιο τοῦ τότε Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ 
Ἐσωτερικῶν, ἄνευ οὔτε ἔκδοσης σχετικῆς ἀπορριπτικῆς πράξης τοῦ Γενι-
κοῦ Γραμματέα τῆς οἰκείας Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης, ἀλλὰ καὶ οὔτε ἐπι-
στροφῆς τοῦ καταβληθέντος ἀπὸ τοὺς αἰτοῦντες ποσοῦ ὕψους ἑκατὸ (100) 
εὐρώ.»

Σχόλιο 12: Εἶναι παντελῶς ἀπαράδεκτο νὰ ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι οἱ 
αἰτήσεις κτήσης τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας κατεστάθησαν ἀνενεργὲς λόγῳ 
τῆς σχετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν τὸν Νο-
έμβριο τοῦ 2012. Εἶναι σὰν νὰ λέει ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε., «Μὴν στενοχω-
ριέστε. Ἂς ἀποφάσισε ἔτσι τὸ Σ.τ.Ε. Ἐμεῖς ἀλλάζουμε τὸν Κ.Ε.Ι. καὶ ὅλα 
τὰ παρακάμπτουμε». Ἐπίσης ὁ συντάκτης διαπράττει τὴν ἀπρέπεια νὰ 
ἀποδίδει τὴν ἀποτυχία τῶν σχετικῶν αἰτήσεων στὴν διαρροὴ τῆς ἀπόφασης 
460/2013 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ὄχι στὴν ἴδια αὐτὴν τὴν 
ἀπόφασή του. (δηλ. τὴν 460/2013). Τονίζω ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ 
Σ.τ.Ε. ἀνέστειλε στὴν πράξη κάθε προσπάθεια κτήσης τῆς Ε.Ι. Μὲ ἄκρως 
τεκμηριωμένο νομικὸ σκεπτικὸ ἀπορρίπτει συγκεκριμένη αἴτηση κτήσης 
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τῆς Ε.Ι. καὶ μὲ τελείως θεμελιωμένη ἐπιχειρηματολογία. Ὁ συντάκτης 
τῆς Α.Ε. τὴν παρακάμπτει σκοπίμως καὶ δὲν ἀναφέρεται οὔτε σὲ σκεπτικό, 
οὔτε στὴν οὐσία τῆς ἀποφάσεως, οὔτε στὶς τεκμηριωμένες αἰτιολογήσεις 
ποὺ ἐμπεριέχονται σὲ αὐτήν. Εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου πράξη ἀκραίας πε-
ριφρόνησης τοῦ θεσμοῦ τῆς Δικαιοσύνης. Ἀλλὰ καὶ γιὰ λόγους τεκμηριώσε-
ως παραθέτω τὴν ἱστοσελίδα μὲ τὴν συγκεκριμένη ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας 
τοῦ Σ.τ.Ε. Πρέπει νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ θεωροῦσε ὅτι ἡ ἀπο-
νομὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας σὲ τέκνα ἀλλοδαπῶν καὶ ἡ παροχὴ ψήφου 
σὲ ἀλλοδαποὺς νόμιμους μετανάστες στὶς ἐκλογὲς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκη-
σης ἦταν σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Σύνταγμα:

«Ἡ ἀπονομὴ ἰθαγένειας σὲ τέκνα νομίμως διαμενόντων ἀλλοδαπῶν 
λόγῳ τῆς γέννησής τους ἢ τῆς φοίτησής τους ἐπὶ ἑξαετίας σὲ σχολεῖο στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸ δικαίωμα ψήφου ἀλλοδαπῶν νομίμων μεταναστῶν στὶς 
ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀρχῶν τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης πρώτου 
βαθμοῦ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Σύνταγμα». Ἀντίθετη μειοψηφία.

Τὸ κείμενο τῆς ἀποφάσεως 460/2013 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατεί-
ας ὑπάρχει αὐτούσιο στὴν ἱστοσελίδα:
http://www.constitutionalism.gr/site/ste-460-2013-allodapoi-ithageneia-
psifos/
        Βασίλης Μακρῆς
           Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.  

Μιὰ συγκινητικὴ ἐξιστόριση ἀπὸ τὸν Φώτη Κόντογλου 
«Ἡ Γέννηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐγκάντα»

Η Ὀρθόδοξη Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ μεταφέρει σήμερα τὸ γεγονὸς τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου σὲ ὁλοένα καὶ περισσότερους ἀνθρώπους καὶ 

ἔθνη. Τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου μεταδίδεται, χάρη στὸν ἔνθεο ζῆλο καὶ στὴν 
αὐταπάρνηση τῶν Ὀρθόδοξων ἱεραποστόλων, σὲ ἄγνωστες στοὺς πολλοὺς 
καὶ δυσπρόσιτες περιοχὲς τοῦ πλανήτη. Οἱ λαοὶ πολλῶν χωρῶν τῆς Μαύρης 
Ἠπείρου, ὅπως τῆς Κένυας, τῆς Οὐγκάντας, τοῦ Κονγκό, τοῦ Καμεροῦν, 
κ.ἄ. ἢ τῆς Κορέας, τῶν Φιλιππίνων, τῆς Ἰνδονησίας κ.ἄ. στὴν Ἀσία δέχονται 
τὴν Ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια ὅπως τὸν σπόρο ποὺ σπέρνει ὁ γεωργὸς στὴν 
εὔφορη γῆ. 

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ σημερινὸ ἄρθρο, μοῦ ἔδωσε, ἡ ἀνάγνωση τοῦ πονήματος 
τοῦ Φώτη Κόντογλου μὲ τίτλο: «Οἱ Νέγροι Ὀρθόδοξοι καὶ ὁ πάτερ 
Σπάρτας», μὲ τὸ ὁποῖο περιγράφεται ἡ «γέννηση» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
τῆς Οὐγκάντας. Ἀξίζει νὰ διαβάσει κανεὶς τὸ σύντομο αὐτὸ ἔργο τοῦ Φώτη 
Κόντογλου, γιὰ νὰ γνωρίσει τὸν πόθο ποὺ ἄναψε στὴν καρδιὰ ἑνὸς ἰθαγενῆ 
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κατοίκου ἡ φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας.
«Στὴν Ἀφρικὴ εἶναι μιὰ χώρα ποὺ τὴ λένε Οὐγκάντα, κοντὰ στὴ λίμνη 

Βικτώρια Νυάντζα, κατοικημένη ἀπὸ κάμποσες φυλές. Οἱ πιὸ πολλοὶ ντόπιοι 
εἶνε οἱ λεγόμενοι Μπαγκάντα, ἄλλοι λέγονται Μπουνιόροι, ἄλλοι Χαμίτες, 
ὅλοι νέγροι κατάμαυροι. Στὰ δασωμένα μέρη ζοῦνε πλῆθος ἀπὸ κεῖνα τὰ 
ἀνθρωπάρια ποὺ τὰ λένε πυγμαίους καὶ ποὺ εἶναι ἡ παλιὰ καὶ ντόπια φυλή, 
γιατί οἱ ἄλλοι πήγανε ἀπὸ τὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἀφρικῆς. Ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ 
περιηγητῆ Στάνλεϋ, ποὺ πῆγε νὰ βρῆ τὸν Λίβιγκστον στὰ 1875, ἀρχίσανε 
νὰ βαφτίζουνται λιγοστοὶ ἀραπάδες καὶ νὰ γίνονται χριστιανοί. Στὴν ἀρχὴ 
πήγανε ἐγγλέζοι ἱεραπόστολοι, ὑστερώτερα πήγανε καὶ καθολικοί. Ἀλλὰ πρὶν 
ἀπὸ δαύτους εἶχε πάγει στὴν Οὐγκάντα τὸ Κοράνι, γιατί οἱ Ἄραβες ἔμποροι 
ταξιδεύανε ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια σὲ τοῦτα τὰ μακρυνὰ μέρη. Τὸ Ἰσλὰμ εἴτανε 
ριζωμένο γερά, κ’ οἱ χριστιανοὶ κάνανε μεγάλον ἀγῶνα γιὰ νὰ τραβήξουνε 
τὸν κόσμο στὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸ τέλος νικήσανε. Σήμερα, ἀπάνω 
σὲ ἑκατὸ ἀραπάδες τῆς Οὐγκάντας, οἱ τριάντα εἶνε χριστιανοί, οἱ τέσσερις 
μωχαμετάνοι κ’ οἱ ἄλλοι εἶνε εἰδωλολάτρες.

Πρὸ χρόνια, πήγανε κάτι Ἐγγλέζοι ταξιδευτὲς στὴν Οὐγκάντα, σ’ ἕνα 
μέρος ποὺ τὸ λένε Ναγκόνα Κοσούμπι. Ἕνας ἀράπης ἀρχηγὸς εἶχε ἕναν 
γυιὸ καὶ τὸν ἔδωσε στοὺς Ἐγγλέζους γιὰ νὰ μάθει ἐγγλέζικα. Καὶ πράγματι, 
αὐτὸ τὸ ἀραπόπουλο εἶχε μεγάλη κλίση στὰ γράμματα καὶ τ’ ἀγαπήσανε οἱ 
Ἐγγλέζοι. Καὶ σὰν ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ φύγουνε ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα, ἀφήσανε 
στὸν μαθητή τους κάτι λίγα βιβλία ποὺ εἴχανε μαζί τους. Ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ τὰ 
βιβλία εἴτανε μιὰ Παλαιὰ Διαθήκη, ἕνα Εὐαγγέλιο καὶ μιὰ σύντομη ἱστορία 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος. Τ’ ἀραπόπουλο σὰν διάβασε τούτη τὴν ἱστορία, τόσο 
πολὺ ἐνθουσιάσθηκε, προπάντων ἀπὸ τὴν παλληκαριὰ κι’ ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ζωὴ 
ποὺ εἴχανε οἱ Σπαρτιάτες, ποὺ μιλοῦσε ὁλοένα γιὰ τὴ Σπάρτη κι’ ἄλλαξε τ’ 
ὄνομά του καὶ τόκανε Σπάρτα κ’ ἔτσι τὸν λένε ἴσαμε σήμερα. Ρώτησε, λοιπόν, 
τί θρησκεία ἔχουνε οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες καὶ σὰν ἔμαθε πὼς εἴτανε χριστιανοὶ 
Ὀρθόδοξοι, ἔγραψε ἀπάνου σὲ ἕνα μεγάλο χαρτὶ ποὺ εἶχε: «Ὀρθόδοξη παροικία 
τῆς Σπάρτης» καὶ δὲν ἤθελε νὰ βαφτισθεῖ ἀπὸ τοὺς καθολικοὺς παπάδες οὔτε 
ἀπὸ τοὺς ἀγγλικανούς, ἀλλὰ περίμενε νὰ πάει στὴν Οὐγκάντα κάποιος δικός 
μας παπὰς γιὰ νὰ τὸν βαφτίσει αὐτὸν καὶ κάμποσους ἄλλους, ποὺ τοὺς εἶχε 
κάνει φιλέλληνες. Περίμενε χρόνια ὁλάκερα καὶ ὁλοένα ρωτοῦσε τοὺς λίγους 
Ἕλληνες ποὺ βρισκόντανε στὴν Οὐγκάντα, πότε θὰ περάσει κανένας παπὰς 
Ὀρθόδοξος. 

Αὐτά μοῦ τάπε ἕνας Ἕλληνας ἱεραπόστολος ποὺ ταξίδεψε πολὺν καιρὸ 
στὴν Ἀφρικὴ καὶ δέσαμε μεταξύ μας γνωριμία πρὸ λίγα χρόνια ἐπειδὴ ἔτυχε 
νὰ διαβάσει κάποια βιβλία μου. Μούλεγε, λοιπόν, πὼς οἱ ἀραπάδες ἀγαπᾶνε 
πολὺ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, καὶ πὼς ἐνθουσιάζουνται μὲ τὴν βυζαντινὴ 
ψαλμωδία. Κ’ ἐνῶ παντοῦ βλέπανε εἰκόνες τῆς Παναγίας τῆς καθολικῆς 
Ἐκκλησίας, δὲν τοὺς κάνανε ἐντύπωση, ἀλλὰ σὰν βλέπανε μιὰ βυζαντινὴ 
μελαχροινὴ Παναγία ποὺ εἶχε μαζί του τρέχανε νὰ τὴν προσκυνήσουνε καὶ τὴ 
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φιλούσανε μὲ κατάνυξη· καὶ πὼς σὰν ἔβαζε τὰ ἄμφια του κ’ ἔπαιρνε στὰ χέρια 
του τὸ ἀσημένιο Εὐαγγέλιο, κάνανε σὰν ζουρλοὶ ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμό τους– 
καὶ πὼς συντελοῦσε πολὺ σ’ αὐτό, τὸ ὅ,τι εἶχε γένεια καὶ μαλλιά, γιατί αὐτὲς 
οἱ φυλὲς εἶναι σπανές. Μούλεγε πὼς ἂν εἴχαμε ἱεραποστόλους νὰ στείλουμε 
στὴν Ἀφρική, θὰ μπορούσαμε νὰ φέρουμε στὴν Ὀρθοδοξία τοὺς πιὸ πολλοὺς 
ἀραπάδες. Κ’ ἐπειδὴ ἔψελνα βυζαντινὰ μαζί του, μούλεγε νὰ πᾶμε μαζὶ στὴν 
Ἀφρική, γιατί μοναχός του ἔψελνε καὶ μοναχός του ἔκανε τὴ λειτουργία.

Αὐτός, λοιπόν, ὁ ἱεραπόστολος ἔφτασε μιὰ φορὰ στὴν Οὐγκάντα γιὰ νὰ 
βαφτίσει τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων ποὺ εἴτανε ἐκεῖ πέρα, κι’ αὐτοὶ τοῦ εἴπανε 
τὴν ἱστορία τοῦ Σπάρτα. Πῆγε, λοιπόν, στὸ μέρος ποὺ καθότανε. Ὁ Σπάρτας 
ἔκανε σὰν ζουρλὸς ἀπὸ τὴ χαρά του. Τὸν βάφτισε, λοιπόν, μαζὶ μὲ τοὺς δικούς 
του μέσα σ’ ἕνα ποτάμι καὶ τοὺς ἔβγαλε Ὀρθόδοξα ὀνόματα, Γιάννη, Νικόλα, 
Κωνσταντῖνο, Γιώργη, Γληγόρη, Χρυσόστομο, Μαρία, Κατερίνα, Ἑλένη, 
Βαρβάρα κ.λπ. Ὕστερα ἀπὸ ἕνα δυὸ χρόνια, ὁ Σπάρτας χειροτονήθηκε παπὰς 
κ’ ἔκανε ὁ καϋμένος ἄμφια ἀπὸ ὅ,τι πανιὰ εἶχε κι ἀφοσιώθηκε στὴ θρησκεία 
καὶ πάλευε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.

Στὰ 1942 τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρείας ἔστειλε τὸν μητροπολίτη 
Ἀξώμης Νικόλαον σὲ περιοδεία στὴν Ἀνατολικὴ Ἀφρική. Σὰν ἔφτασε στὴν 
Καμπάλα, ποὺ εἶνε πρωτεύουσα τῆς Οὐγκάντας, τὸν ὑποδέχτηκε ὁ πάτερ 
Σπάρτας μαζὶ μὲ ἕναν ἄλλο παπὰ καὶ μὲ τὴ συνοδεία του. Γονατιστοὶ φιλήσανε 
τὸ χέρι του καὶ πήρανε τὴν εὐλογία του. Χαρὰ μεγάλη εἴχανε ποὺ βλέπανε 
ἕναν δεσπότη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ τὸν περιμένανε τόσα χρόνια 
αὐτὰ τὰ ἀθῶα πρόβατα. Τὸν πήγανε στὸ Ναγκόνα Κοσούμπι, στὴν ἄκρη τῆς 
Καμπάλας. Ἀντὶ γιὰ καμπάνες χτυπούσανε τούμπανα. 

Ἡ μικρὴ Ἐκκλησιά τους, εἴτανε μιὰ μακρουλὴ καλύβα ἀπὸ λάσπη, σὰν 
καὶ κεῖνες ποὺ τὶς λένε τεκούλ. Ἀπὸ μέσα εἴχανε χωρισμένο τὸ ἅγιο Βῆμα ὅπως 
στὶς Ἐκκλησιές μας κι αὐτὸ τὸ εἰκονοστάσι εἴτανε καμωμένο μὲ καλάμια. Μέσα 
στὸ ἱερὸ εἴχανε κάνει τὴν ἁγία Τράπεζα καὶ τὴν Πρόθεση. Ὅλα εἴτανε φτωχὰ 
καὶ ἁπλᾶ, ὅπως εἶνε στὰ δικά μας ἐρημοκκλήσια. Στὸ ἱερὸ εἴτανε βαλμένα 
δυὸ τρία εἰκονίσματα μὲ ἑλληνικὰ γράμματα. Παραταχθήκανε τὰ παιδιὰ σὲ 
δυὸ σειρές, γιὰ νὰ περάσει ἀνάμεσα ὁ δεσπότης νὰ πάει στὴν Ἐκκλησία. Γύρω 
στὴν Ἐκκλησία εἴτανε μαζεμένος πολὺς κόσμος. Ἐνῶ τὰ νταούλια βαρούσανε 
ὁλοένα, ὁ δεσπότης μὲ τὸν Σπάρτα καὶ μὲ τὴ συνοδεία του προχωρήσανε μὲ 
πομπὴ γιὰ νὰ μποῦνε στὴν Ἐκκλησιά, ἐνῶ οἱ ἀναγνῶστες κ’ οἱ κατηχούμενοι 
ψέλνανε τοὺς Ψαλμοὺς τοῦ Δαυῒδ 120 καὶ 135 ποὺ λένε:

«Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἤξει ἡ βοήθειά μου. Ἡ βοήθειά 
μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ 
συγκαύσει σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα. Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ 
τὴν ἔξοδόν σου, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. Ὅτι ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν 
ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ Κύριος, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ ἐλυτρώσατο 
ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Ὁ διδοὺς τροφὴν 
πάσῃ σαρκί, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τοῦ 
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οὐρανοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ».
Πόσο ἀνεξιχνίαστα καὶ μεγάλα εἶνε τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ! Ὡς τὴν 

Οὐγκάντα πῆγε ἡ εὐωδία τοῦ Χριστοῦ, ὡς τὴ γῆ τὴ διψασμένη ἀπὸ τὸ νερὸ 
τῆς ζωῆς ξεχύθηκε ὁ ποταμὸς ὁ μεγάλος, ὁ Δαυῒδ λέγω ὁ Προφητάνακτας, 
καὶ δρόσισε μὲ τὸ γλυκύτατο νερό του ψυχὲς διψασμένες, μαῦρα χείλια, 
μαῦρα στόματα. Κύριε, ποιὸς δὲν ξεδίψασε ἀπὸ τὸ δικό σου «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, 
τὸ ἀλλόμενον εἰς ζωὴν αἰώνιον»; Μαῦρες γλῶσσες Σὲ ψέλνουνε μὲ χαρὰ στὴ 
Νυάντζα, στὸ Τόρο, στὸ Ἀγκόλε, στὴν Κένυα, καὶ λένε «Ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ». Καὶ σὲ τούτη τὴν καινούργια κληρονομιά σου, χαίρεται καὶ 
σκιρτᾶ ἄλλο Ἐρμὼν κι ἄλλο Θαβὼρ κι’ ἄλλος Λίβανος, τὸ βουνὸ Ρουβεντζόρι, 
τὸ Μφιμποῦρο καὶ τὸ Ἔλγκον ποὺ πετᾶ φωτιὰ ἀπὸ τὴν κορφή του.

Στὴ μέση τῆς Ἐκκλησίας εἴτανε στημένο ἕνα ξύλινο θρονὶ κ’ ἐκεῖ κάθισε ὁ 
δεσπότης Νικόλαος, ἔχοντας δεξιά του κι ἀριστερά του τοὺς δυὸ ἐφημέριους, 
τὸν πάτερ Σπάρτα κ’ ἕναν ἄλλον. Καὶ σὰν ἔπαψε ἡ ψαλμωδία, στάθηκε ὁ 
Σπάρτα μπροστὰ στὸν δεσπότη καὶ τὸν χαιρέτησε μὲ κάποια λόγια γεμάτα 
πίστη καὶ φλογερὴ ἀγάπη στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τὸν 
χαιρέτησε ἀπὸ μέρος τοῦ τιμίου Πρεσβυτερίου τῆς Οὐγκάντας, τῶν Ἱερέων, 
τῶν Διακόνων καὶ τῶν ἀναγνωστῶν, τῶν Ἱεροσπουδαστῶν, τῶν ἐπιτρόπων 
καὶ πάσης τῆς ἐν Οὐγκάντᾳ Ὀρθοδόξου κοινότητος. Μὲ πόνο ἐξιστόρησε τὶς 
θλίψεις, τοὺς ἀγῶνες, τὴν πνευματικὴ ὀρφάνια τους κ’ εἶπε πὼς περιμένανε 
δεκαπέντε χρόνια νὰ δοῦνε τὸν πνευματικὸ ποιμένα τους καὶ πὼς τὸν 
παρακαλοῦνε νὰ τοὺς ξεκουράσει ἀπὸ τὰ δεινά, νὰ τοὺς ἀνοίξει τὴ θύρα μὲ τὸ 
κλειδὶ τῆς σωτηρίας καὶ νὰ τοὺς βάλει μέσα στὴν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἀποστολικὴ 
Ἐκκλησία. «Ἔργο σου εἶνε, εἶπε, νὰ φέρεις στὴ μάντρα τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο 
καὶ νὰ τὸ παρουσιάσεις θυσία καθαρὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Κανένα δῶρο δὲν 
εἶνε τόσο εὐάρεστο στὸν Θεό, ὅσο εἶνε μιὰ σωσμένη ψυχή. Ὅλος ὁ κόσμος, 
εἶπε ὁ πάτερ Σπάρτας, δὲν ἀξίζει ὅσο ἀξίζει μιὰ ψυχή. Ἐμεῖς εἴμαστε χαμένες 
ψυχές. Διψοῦμε τὴ σωτηρία μας... Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογήσει τὴν ἀποστολή σου καὶ 
νὰ ἀνοίξει τὴ θύρα γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὴν ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μὲ τὸν θρόνο τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ 
Μάρκου». Ὁ δεσπότης Νικόλαος τὸν εὐχαρίστησε καὶ τὸν βεβαίωσε πὼς θὰ 
γίνει ἡ ποθητὴ ἕνωση μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἅμα τελείωσε τὸν λόγο του, 
ὅλο το πλῆθος πέρασε καὶ φίλησε τὸ χέρι του, γονατιστοὶ καὶ κάνοντας τὸν 
σταυρό τους. Ὕστερα πήγανε νὰ δοῦνε τὰ σχολεῖα. Τὸ ἀρρεναγωγεῖο εἶχε 160 
μαθητές, ποὺ μαθαίνουνε τὴ ντόπια γλῶσσα Λουγκάντα καὶ τὴν ἐγγλέζικη. 
Κατόπιν ἀνεβήκανε σ’ ἕνα χαμηλὸ βουναλάκι, ἀπάνω στὸ ὁποῖο εἶχε πόθο ὁ 
Σπάρτας νὰ χτίσει μιὰ μεγάλη Ἐκκλησία.

Τὴν ἄλλη μέρα ἔφυγε ὁ δεσπότης καὶ τὸν ἀποχαιρέτησε συγκινημένος 
ὁ πάτερ Σπάρτας μὲ δυὸ Διάκους. Μὰ ὕστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ ξαναπῆγε ὁ 
Δεσπότης Νικόλαος στὴν Καμπάλα γιὰ νὰ βρεθεῖ στὴ στέψη τοῦ καινούριου 
βασιλιᾶ Καμπάκα. Τούτη τὴ φορὰ τὸν πήγανε στὸ Μπουλεμέζι, λίγα μίλια 
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μακρυὰ ἀπὸ τὴν Καμπάλα. Ἐκεῖ εἴτανε ἄλλη Ὀρθόδοξη ἐνορία καὶ μιὰ 
ἱερατικὴ Σχολή. Τοὺς ὑποδέχτηκε ὁ ἐφημέριος Ὀμδιὰ Μπεζαζακιτάλο, ποὺ 
εἴτανε καὶ διευθυντὴς στὴ Σχολή. Περίμενε τὸν Δεσπότη ὁ κόσμος κι οἱ 
μαθητὲς τῆς Σχολῆς, καμμιὰ τριανταριά. Μαζί τους εἴτανε οἱ ἀναγνῶστες 
καὶ ψέλνανε. Μπήκανε στὴν Ἐκκλησιὰ καὶ ἔγινε ὅ,τι εἶχε γίνει καὶ στὸ 
Κοσούμπι. Ἡ Σχολὴ εἶνε στὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Οἱ 
σπουδαστὲς μαθαίνουνε τὴν Κατήχηση καὶ τὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Στὸν 
γυρισμό, τοὺς ὑποδεχόντανε οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ στὰ διάφορα χωριὰ μ’ 
ἕναν Διάκο ποὺ φοροῦσε μαῦρο ράσο κ’ ἕνα κομποσχοίνι στὸν λαιμό του μὲ 
σταυρὸ σὰν τὰ ἁγιονορίτικα.

Ὁ Σπάρτας ὁλοένα παρακαλοῦσε τὸν Δεσπότη νὰ τοὺς ἀναγνωρίσει 
τὸ Πατριαρχεῖο γιὰ νὰ ἡσυχάσουνε. «Τὸ νὰ ἀξιωθοῦμε τὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς 
Ἐκκλησίας, εἶπε ὁ καϋμένος ὁ Σπάρτας, τὸ θεωροῦμε ἀνώτερο ἀπὸ κάθε 
ἄλλη εὐεργεσία». Ἔδωσε στὸν Δεσπότη μιὰ ἔκθεση γιὰ νὰ τὴν ὑποβάλει στὸν 
Πατριάρχη. Ἐκεῖ μέσα εἴτανε γραμμένη ἡ ἱστορία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τῆς Οὐγκάντας, ποὺ εἶνε ἡ πιὸ καινούρια, μονάχα 20 χρονῶν. Οἱ χριστιανοὶ 
Ὀρθόδοξοι εἶνε ἀπάνω ἀπὸ 10.000 ψυχές. Μονάχοι κι ἀπροστάτευτοι, δὲν 
σαλεύουνε ἀπὸ τὴν πίστη τους. «Σὰν λαὸς εὐσεβής, εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ 
περάσουμε μὲ ὑπομονὴ κάθε πειρασμό. Πρέπει νὰ τραβοῦμε κουπὶ στὶς 
πιρόγες μας μὲ χαρὰ καὶ μὲ προθυμία». 

Σ’ ὅλη τὴν Οὐγκάντα βρίσκουνται 58 Ὀρθόδοξες Ἐκκλησιές, 20 
σχολειὰ μὲ 985 μαθητὲς καὶ μιὰ ἱερατικὴ Σχολή. Ζητοῦνε δασκάλους νὰ τοὺς 
μάθουνε Ἑλληνικὰ γιὰ νὰ διαβάζουνε τὰ βιβλία τῆς θρησκείας, ζητοῦνε ἕνα 
τυπογραφεῖο, ζητοῦνε ἅγια ἄμφια καὶ σκεύη ἢ κἂν δείγματα γιὰ νὰ τὰ κάνουνε 
οἱ ἴδιοι. Ζητοῦνε Ἐπίσκοπο καὶ Παπάδες: «Ὁ ἀγρὸς τοῦ Κυρίου εἶνε εὐρύς, 
δύο δὲ μόνον ἱερεῖς δὲν ἐπαρκοῦν εἰς τὸ ἔργον. Πᾶσα ἡ κτίσις αἰνεσάτω τὸν 
Κύριον, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

Ἄλλη ἔκθεση ἔδωσε στὸν δεσπότη ὁ πάτερ Γκαθούμα, ἀπὸ τὴν Κένυα καὶ 
ζητᾶ Ἐπίσκοπο, Ὀρθόδοξα βιβλία, ἅγιο Μύρο, καὶ νὰ σπουδάζουνε θεολόγοι 
στὴν Ἀλεξάνδρεια. Λέγει πὼς στὴν Κένυα εἶνε 53 Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μὲ 
15.000 χριστιανούς.

Πρὶν φύγει ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα ὁ Δεσπότης, ἔγινε λειτουργία στὴν 
Ἐκκλησιὰ τοῦ Κοσούμπι καὶ λειτούργησε ὁ Σπάρτας μὲ ἕναν ἄλλον παπὰ 
κ’ ἕναν διάκο. Τὸ ἅγιον Ποτήριον εἴτανε ἕνα συνηθισμένο ποτήρι καὶ 
τὰ καλύμματα ἀπὸ μπαμπακερὸ πανί. Τὸ πρόσφορο εἴτανε μακρὺ σὰν 
φραντζόλα. Ὅλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἡ Λειτουργία ἐτελέσθησαν εἰς 
τὴν ἐγχώριον γλῶσσαν. Ἀνεγνώσθη ὁ Ἑξάψαλμος, ἡ Ἐνάτη Ὥρα, οἱ Αἶνοι καὶ 
ἡ Δοξολογία. Περιορίζεται ὁ Ὄρθρος εἰς αὐτὰ δι’ ἔλλειψιν μεταφράσεως τῶν 
λοιπῶν λειτουργικῶν βιβλίων. Τοὺς ψαλμοὺς ψάλλει τὸ Ἐκκλησίασμα ἐν κοινὴ 
ψαλμωδία. Ἀκούεται τὸ «Κύριε ἐλέησον», «Παράσχου Κύριε», «Σοὶ Κύριε» 
εἰς βαρὺν ἦχον. Τὴν προσκομιδὴν ηὐτρέπισεν ὁ λειτουργῶν τακτικώτατα, μὲ 
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τὰς μερίδας τῆς Θεοτόκου, τῶν οὐρανίων Ταγμάτων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, 
ἐπιλέγων εἰς πάσαν μερίδα τὰ ἀνάλογα. Εἰς τὸ «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως 
καὶ ἀγάπης» οἱ πλεῖστοι τοῦ Ἐκκλησιάσματος προχωρήσαντες πρὸς τὸ ἱερὸν 
ἐκοινώνησαν γονυπετεῖς. Περὶ τὸ τέλος τῆς λειτουργίας ἀντελήφθην ὅτι 
ἔ ψαλ λον τὸ «Ἄξιον ἐστίν».

Ὁ πάτερ Σπάρτας ταξίδεψε στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ πῆρε τὴν εὐλογία τοῦ 
Πατριάρχη καὶ τὸν τίτλο τοῦ «Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Οὐγκάνδα, Κένυα 
καὶ Ταγκανίκα».  Στὴν Αἴγυπτο στείλανε δυὸ ὑποτρόφους ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα 
καὶ τελειώσανε τὸ Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο. Σὰν γυρίσανε στὴν πατρίδα τους, τοὺς 
ἔβαλε ὁ Σπάρτας καὶ μεταφράσανε στὴ γλῶσσα τους λίγα γράμματα ἀπὸ τὰ 
βιβλία τῆς Ἐκκλησίας.

Μακάρι νὰ τὰ φέρει δεξιὰ ὁ Θεὸς νὰ πάγω στὴν Οὐγκάντα νὰ ζωγραφίσω 
τὴν Ἐκκλησία ποὺ θὰ χτίσουνε στὴ Ναγκόνα Κοσούμπι καὶ νὰ γράψω στὴν 
κτιτορικὴ ἐπιγραφή: «Ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων γῆς καὶ ἀνιστορήθη ὁ παρὼν Ἱερὸς 
Ναὸς ἐφημερεύοντος τοῦ εὐσεβεστάτου Σπάρτα, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἀφρικανικῆς Ἐκκλησίας».

Στὴν σημερινὴ περίκλειστη αὐτὴ χώρα τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, τῶν 
τριάντα δύο ἑκατομμυρίων ψυχῶν, ὑπάρχουν γύρω στοὺς διακόσιους πενήντα 
μὲ τριακοσίους χιλιάδες Ὀρθοδόξους. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐγκάντας 
περιλαμβάνει σήμερα ἑξήντα ἑπτὰ ἱερεῖς, σαράντα ἑπτὰ πλινθόκτιστους να-
ούς, ἑκατὸν πέντε ἐνορίες, δύο ἱερομονάχους, τρεῖς ρασοφόρες μοναχὲς καὶ 
ἑ κα τὸ κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες. Ἀναμφισβήτητα, μόνο ὡς θαῦμα μπορεῖ νὰ 
χαρα κτηρισθεῖ ἡ βλάστηση τῆς Ὀρθοδοξίας ὄχι μόνο στὴν Οὐγκάντα, ἀλλὰ 
καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου, μιᾶς καὶ ἡ ἱεραποστολὴ γίνεται 
ἐν μέσῳ ἀπερίγραπτων δυσκολιῶν, μὲ μηδαμινοὺς οἰκονομικοὺς πόρους καὶ 
μὲ ἐλάχιστους ἱεραποστόλους.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ φανερώνει ὅτι στὴν Ἀφρικὴ ὑπάρχει μία ἔντονη 
ἀναζήτηση, μία δίψα γιὰ τὸ καθάριο νερὸ τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Ταὐτόχρονα 
ὅμως εἶναι καὶ ἕνας ἔλεγχος γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς τάχα Ὀρθοδόξους Ἕλληνες 
Χριστιανούς, ποὺ μὲ τὸν βίο μας καὶ τὴν συμπεριφορὰ μας ἔχουμε ἐξοβελίσει 
τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ἀπὸ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς καθημερινότητάς μας. Ἡ Βασιλεία  
τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι δεδομένη γιὰ κανένα. Ἐξασφαλίζεται μόνο μέσα ἀπὸ τὸ 
σεβασμὸ καὶ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, καθὼς καὶ μὲ τὴν παρουσίαση 
τῶν ἀνάλογων ἔργων τῆς ἀρετῆς. Καὶ θὰ ἦταν πολὺ κρίμα γιὰ τὴν γενεά μας, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα μας νὰ ἀκούσει ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο: «Δία τοῦτο 
λέγω ὑμὶν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει 
ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς» (Ματθ. κα΄ 43). Μὴ γένοιτο!

                                                              Ἰωάννης Χαραλάμπης
          Οἰκονομολόγος
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40θημερον ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ τῆς Ζακύνθου
Ἀρχιμανδρίτου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗ

Τ
ὴν Κυριακὴ 28-6-2015 τελέσαµε στὸν Ἱ. Ναόν µας τὸ 40θήµερον 
µνηµόσυνο τοῦ πνευµατικοῦ ἀναστήµατος τῆς Ζακύνθου, Γέρο-

ντος ἀρχιµανδρίτου Χρυσοστόμου Γκέλμπεση. 

Ὁ µακαριστὸς π. Χρυσόστοµος ὑπῆρξε µιὰ ἀπὸ τὶς σπάνιες 
µορ  φὲς τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισµοῦ, ἀσκηθεὶς στὴν µοναχικὴ ζωὴ 
ἐπὶ 70 ὁλόκληρα ἔτη. Ἡ Ζάκυνθος, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἐκ τῆς λοιπῆς Ἑλ-
λά δος τὸν ἐγνώρισαν ἐπέβλεψαν στὸ πρόσωπό του µὲ τὸν σεβασµὸ 
καὶ τὴν ἀφοσίωση ποὺ ἁρµόζει στοὺς γνησίους φίλους τοῦ Χριστοῦ 
καὶ Πατέρας µας καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἐπλούτιζε µὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ 
ποὺ τοὺς µετέδιδε, ἰδίως µὲ τὴν δύναµη τῆς προσευχῆς του. Τὶς προ-
σευχητικὲς του δεήσεις, ποὺ ἀποπνέουν τὴν γνήσια νηπτική πνευµα-
τικότητα, τὶς ἀποθησαύρισε καὶ γραπτῶς. Νὰ ἔχουµε τὴν εὐχή του 
ἀπὸ τὴν «Χώρα τῶν Ζώντων», ποὺ εἶναι πλέον ἡ µόνιµη κατοικία 
του! 

Προσεχῶς, σὺν Θεῷ, θὰ παρουσιάσουµε καρποὺς ἀπὸ τὸ πλού-
σιο πνευµατικό του ἔργο.     π. Β. Ε. Β.
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ΑΙΑΝΤΑΣ: 
ΑΝΔΡΕΙΑ  ΜΕ  ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ  ΚΑΙ  ΑΣΕΒΕΙΑ!

H παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε 
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε 

στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά σχόλιά μας.
Ἡ τραγωδία «Αἴας» τοῦ Σοφοκλῆ (496-406 π.Χ.) παρουσιάζεται ἀπό τό 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας (Ἐπί-
δαυρος 17 καί 18 Ἰουλίου) σέ μετάφραση Δ.Ν.Μαρωνίτη καί σκηνοθεσία 
Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στό στρατόπεδο τῶν Ἀχαιῶν ἔξω 
ἀπό τήν Τροία. Ὁ Αἴαντας ἔνιωσε προσβεβλημμένος, ὀργίσθηκε καί ἤθελε 
νά ἐκδικηθεῖ τούς Ἀτρεῖδες καί ὅλους τούς Ἀχαιούς πολιορκητές τῆς Τροίας, 
ἐπειδή δέν ἔδωσαν σ’ αὐτόν τά ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα ἀλλά στόν Ὀδυσσέα. Ξε-
κίνησε νύχτα νά σκοτώσει τόν Ἀγαμέμνονα καί τόν Μενέλαο. Ἡ θεά Ἀθηνᾶ 
τόν ἔστρεψε πρός τά κοπάδια τῶν ζώων, λάφυρα τῶν Ἀχαιῶν. Βλέποντάς τα 
γιά ἀνθρώπους τά κατέσφαξε μαζί μέ τούς βοσκούς τους. Ἔφερε μερικά ζῶα 
στή σκηνή του τά ἔδεσε καί τά μαστίγωνε νομίζοντας ὅτι ἔτσι ἐκδικεῖται τούς 
Ἀχαιούς. Στήν Ἀθηνᾶ, πού προσποιεῖται ὅτι εἶναι σύμμαχός του, λέει ὅτι ἔχει 
συλλάβει καί τόν Ὀδυσσέα καί θά τόν θανατώσει βασανίζοντάς τον.

Οἱ Σαλαμίνιοι ναῦτες σύντροφοί του, πού ἀποτελοῦν τόν Χορό τῆς τρα-
γωδίας, ἔρχονται στή σκηνή του γιά νά μάθουν τί τοῦ συμβαίνει. Ἡ γυναῖκα 
του, Τέκμησσα, τούς πληροφορεῖ ὅτι τόν εἶχε καταλάβει μανία καί ἔσφαξε τά 
ζῶα. Τώρα ἔχει ἠρεμήσει, ἀλλά ἡ συνειδητοποίηση τῆς πράξεώς του τοῦ προ-
ξενεῖ ντροπή καί κατάθλιψη. Φαίνεται ὅτι ὁ ἥρωας εἶναι ἀπαρηγόρητος γιά 
τόν ἐξευτελισμό του, κάνει μελαγχολικές σκέψεις, ἡ μόνη λύση στό ἀδιέξοδό 
του ὁ θάνατος. Ἡ Τέκμησσα τόν ἱκετεύει νά λυπηθεῖ αὐτήν καί τόν γιό τους 
Εὐρυσάκη. Ὁ Αἴαντας δίνει στό γιό του τίς τελευταῖες εὐχές του ἀσυγκίνη-
τος στά παρακάλια τῆς Τέκμησσας. Κατόπιν προσποιεῖται ὅτι μεταπείσθηκε. 
Φεύγει γιά τήν παραλία δῆθεν γιά νά ἀποπλύνει τά αἵματα. Πέφτοντας ἐπά-
νω στό σπαθί, πού εἴχε μπήξει στό ἔδαφος αὐτοκτονεῖ. Οἱ Ἀτρεῖδες αὐταρχι-
κά ἀπαγορεύουν στόν ἀδελφό του Τεῦκρο νά τόν ἐνταφιάσει. Λύση δίνει ἡ 
παρέμβαση τοῦ Ὀδυσσέα πού ἀναγνωρίζει τήν ἀξία τοῦ Αἴαντα.

Καί σέ αὐτήν τήν τραγωδία ἐπισημαίνουμε πλῆθος μηνυμάτων πού 
ἐκπέμπονται μέ τόν λόγο τῶν προσώπων καί ἀπό τίς ἐνέργειές τους. Ὁ Ὀδυσ-
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σέας πρός τήν θεά Ἀθηνᾶ στόν στίχο 18: «Καί τώρα καλά κατάλαβες πώς 
γιά κάποιον ἐχθρό μου γυροφέρνω ἐδῶ, τόν ἀσπιδοφόρο Αἴαντα». Τό γεγο-
νός ὅτι τά ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα δόθηκαν στόν Ὀδυσσέα πυροδότησε μεγάλο 
μῖσος στούς δύο αὐτούς διακεκριμένους ἄντρες τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον 
τῆς Τροίας, τόν Αἴαντα καί τόν Ὀδυσσέα. Καί ἐνῶ ὑφίστανται τίς ταλαιπω-
ρίες καί τούς κινδύνους τῆς πολιορκίας καί τοῦ πολέμου, ἐνῶ ἔχουν ἐχθρούς 
τούς Τρῶες, ἔχουν καί τήν πολυτέλεια νά ἀλληλομισοῦνται! Τά πάθη ἔχουν 
ἐξήγηση, λογική δέν ἔχουν!

Στούς στίχους 34, 35 τῆς λέει: «Ἔρχεσαι σέ ὥρα πού σέ χρειάζομαι· γιατί 
σ’ὅλα, καί τά περασμένα καί τά κατοπινά, μέ κυβερνάει τό χέρι σου». Πόσες 
φορές στή ζωή μας δέν ἔχουμε λάβει «εὔκαιρον βοήθεια»! Μήπως λησμο-
νοῦμε αὐτήν τήν ἐμπειρία, ἀτομική καί συλλογική ἀπό τά «περασμένα»; Μή-
πως ἀμφιβάλλουμε γιά τά «κατοπινά»; Ἀπό ὀλιγοπιστία; Γιά τούς ἀρχαίους 
προγόνους μας ἡ Ἀθηνᾶ ἦταν θεά τῆς σοφίας. Φύλακας καί προστάτις τοῦ 
Ὀδυσσέα, ὅπως βλέπουμε στήν τραγωδία αὐτή. Ὁ δικός μας Θεός, πανταχοῦ 
παρών, εἶναι πάνσοφος, παντοδύναμος, πανάγαθος. Αὐτά τά γνωρίζουμε ὄχι 
μόνον μέ τήν Πίστη, ἀλλά καί ἀπό προσωπική πεῖρα πού αὐξάνεται μέ τήν 
πάροδο τοῦ χρόνου.

Ἡ θεά Ἀθηνᾶ ἀποκαλύπτει στόν Ὀδυσσέα πῶς μέ τήν ἐπέμβασή της 
ματαίωσε τό ἐκδικητικό σχέδιο τοῦ Αἴαντα: «Καί θά τήν πραγματοποιοῦσε, 
ἄν εἶχα ἀμελήσει» (στ. 45). «Τόν ἐμπόδισα ἀπό τό ἀγιάτρευτο κακό πού θά 
τοῦ ἔδινε χαρά» (στ. 51). Μέ τό στόμα τῆς Ἀθηνᾶς ὁ ποιητής λέει στούς συ-
μπατριῶτες του, καί ὄχι μόνον: «Βλέπεις, Ὀδυσσέα, πόση εἶναι ἡ δύναμη τῶν 
θεῶν;» (στ.118). Ὁ στοργικός μας Πατέρας τρέφει ἀδιάλειπτο ἐνδιαφέρον γιά 
τόν καθένα μας. Προστασία, φροντίδα ἀδιάκοπη. Γιά τά πνευματικά καί τά 
ὑλικά. Ἀσφαλῶς ἀγνοοῦμε πολλά. Τό κακό πού θά ἔκανε ὁ Αἴαντας δέν θά 
διορθωνόταν μέ τίποτε. Καί ἡ Ἀθηνᾶ γνωρίζει ὅτι ἡ πραγματοποίησή του θά 
ἔδινε χαρά στόν δράστη. Χαίρεται μέ τό κακό ὁ σατανᾶς, χαίρονται καί τά 
ὄργανά του, οἱ ἄνθρωποι. Ὅποιοι δέν τοῦ ἀντιστέκονται, μέ τήν πάροδο τοῦ 
χρόνου ἀλλοιώνονται πνευματικά, τυφλώνονται καί χαίρονται μέ κάθε εἶδος 
κακοῦ, χαίρονται καί ὅταν οἱ ἴδιοι τό πράττουν. Διαστροφή. Νομίζοντας ὅτι 
ἔχει ἐξοντώσει τούς Ἀτρεῖδες καί ἀπό τό στρατό τῶν Ἑλλήνων, λέει στή θεά ὁ 
Αἴαντας: «Μπορῶ νά τό καυχηθῶ, δέν τό ἀρνοῦμαι» (στ. 96).

Στόν διάλογό του μέ τήν Ἀθηνᾶ ὁ Ὀδυσσέας λέει: «Γιατί βλέπω πώς οἱ 
θνητοί δέν εἴμαστε τίποτε περισσότερο ἀπό φαντάσματα, ὅσοι βέβαια ζοῦμε, 
ἤ ἀπό κούφιο ἴσκιο» (στ. 125,126). Ὁ Πρόσπερο στήν κόρη του Μιράντα: 
«εἴμαστε ἀπ’ τήν ὕλη πού ‘ναι φτιαγμένα τά ὄνειρα· καί τή ζωούλα μας τήν 
περιβάλλει ὁλόγυρα ὕπνος» («Τρικυμία» Σαίξπηρ). «Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι 
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μιμνήσκει αὐτοῦ …; Βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους ἠλάττωσας αὐτόν, δόξῃ καί τιμῇ 
ἐστεφάνωσας αὐτόν». Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; «Ζῶον θεούμενον»! Ποιά ἡ ἀξία 
τοῦ ἀνθρώπου; Περιμέναμε ἀπό τόν Ο.Η.Ε. νά τήν ἀναγνωρίσει; Τό ἐνδια-
φέρον καί ἡ ἀσύλληπτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας γιά τόν καθένα μας, γιά τήν 
ἀνθρωπότητα τήν ἐπιβεβαιώνει καί τήν προσδιορίζει. Μέ τήν ἐνσάρκωση 
τοῦ Λόγου ἐπιβεβαιώνεται καί προδιορίζεται ἀξιοθαύμαστα, διότι ἡ Θεότητα 
προσλαβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση!

Ἕνα ἀπό τά σοβαρά θέματα πού θέτουν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τραγικοί 
εἶναι ἡ «ὕβρις», ἡ ἀλαζονεία, ἡ ἔπαρση, ἡ ὑπερηφάνεια. Ἡ Ἀθηνᾶ στόν Ὀδυσ-
σέα καί κατ’ ἐπέκταση πρός ὅλους τούς θνητούς: «Λοιπόν βλέποντας αὐτά, 
λόγο περήφανο ποτέ μήν ξεστομίσεις ἐνάντια στούς θεούς μήτε νά καυχη-
θεῖς, ἄν εἶσαι ἀνώτερος ἀπό κάποιον στή δύναμη τῶν χεριῶν ἤ σέ μεγάλο 
πλοῦτο. Γιατί μιά μέρα μόνο χαμηλώνει καί ὑψώνει πάλι ὅλα τά ἀνθρώπινα· 
τούς φρόνιμους ἀγαποῦν οἱ θεοί καί τούς κακούς μισοῦν» (στίχοι 127-133). «Ὁ 
Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» (Α’ Πέτρου 5,5). 
Ἀσταθῆ, εὐμετάβλητα τά ἀνθρώπινα. Καί ἡ λαϊκή σοφία βεβαιώνει: «ἔχει ὁ 
καιρός γυρίσματα».

Ὁ Αἴαντας πρός τήν Τέκμησσα: «Γυναῖκα, ἡ σιωπή στολίζει τίς γυ-
ναῖκες» (στ. 293). Ἀνυπέρβλητο ὑπόδειγμα εὔγλωττης σιωπῆς ἡ Μητέρα τοῦ 
Λόγου, ἡ ἄγρυπνη πρέσβειρά μας.

Ὁ Χορός πρός τόν Αἴαντα: «Σώπασε! Μή χειροτερεύεις τό κακό βά-
ζοντας μέσα σ’ αὐτό κακό γιατρικό» (στ. 362, 363). Καί γιά τά πνευματικά 
καί γιά τά βιωτικά πρώτη ἐνέργεια ἀκριβής διάγνωση, προσδιορισμός αἰτίων 
προβλήματος, ἀσθένειας, ἀδιεξόδου καί κατόπιν σωστή, φωτισμένη διόρθω-
ση, θεραπεία.

«Ὅλα ὁ χρόνος ὁ ἀτέλειωτος κι ἀμέτρητος ὅσα δέ φαίνονται φανερώνει 
κι ὅταν φανοῦν, τά κρύβει» (Αἴαντας, στ. 646, 647). Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος 
ἀσχολεῖται ἐκτενῶς μέ τό θέμα «χρόνος» στό βιβλίο του «Ἐξομολογήσεις». 
Σύγχρονοί μας στοχαστές ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ὑπάρχει χρόνος. Καί ὅμως ἡ 
κοινή πεῖρα γνωρίζει αὐτή τήν διάσταση τοῦ κόσμου, τῆς δημιουργίας. Ἔχου-
με δημιουργήσει ὄργανα νά τόν μετροῦμε, εἶναι τόσο στενά συνυφασμένος 
μέ τήν ζωή μας καί ὅμως ἀδυνατοῦμε νά τόν συλλάβουμε. Καί ὁ Χορός στό 
στίχο 714 θά πεῖ: «Ὅλα τά ἀφανίζει τό πέρασμα τοῦ χρόνου». Γι’ αὐτό ὀνομά-
στηκε «πανδαμάτωρ»;

Διαλεγόμενος μέ τόν Χορό ὁ Αἴαντας λέει: «… γιά πολλούς ἀπό τούς 
ἀνθρώπους τό λιμάνι τῆς φιλίας εἶναι ἄπιστο» (στ. 682,683). Μέσα στήν τρι-
κυμισμένη θάλασσα τῆς ζωῆς ὅπου ὁ ἄνθρωπος δέρνεται ἀπό ἀνταγωνι-
σμούς, ἐχθρότητες, ἀντιπαλότητες ἡ φιλία ἀποτελεῖ λιμάνι. Πόσο σπανίζει 
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ὅμως ἡ γνήσια φιλία σάν αὐτή τοῦ Ὀρέστη καί τοῦ Πυλάδη! Ἡ μεταπτωτική 
πνευματική ὑποβάθμισή μας ἔχει προκαλέσει καθίζηση στίς διάφορες σχέσεις 
μας καί ἡ φιλία δέν ἔχει μείνει ἀλώβητη.

Ὁ Ἀγγελιοφόρος παραθέτει τήν συμβουλή πού ἔδωσε στόν Αἴαντα ὁ 
πατέρας του (στ. 764, 765): «Παιδί μου, μέ τό κοντάρι νά προσπαθεῖς νά νικᾶς, 
μά μέ θεοῦ βοήθεια πάντα νά νικᾶς». Καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Πατέρα, 
μέ θεῶν βοήθεια κι ὁ πιό ἀσήμαντος θά μποροῦσε νίκη νά πετύχει· ὅμως καί 
χωρίς ἐκείνους ἔχω πεποίθηση πώς θά πάρω αὐτή τή δόξα» (767-769). Σέ μιά 
πολεμική παράταξη μπροστά στήν Τροία ἀντιμίλησε πρός τήν θεά Ἀθηνᾶ 
(774, 775): «Ἀρχόντισσα, στάσου σ’ ἄλλους Ἕλληνες κοντά· στήν πλευρά πού 
εἴμαστε δέ θά σπάσει τῆς μάχης ἡ γραμμή». «Ἄμυαλος γιός μυαλωμένου πα-
τέρα» (682, 683). Μονολογῶντας λέει: «Ὤ τοῦ Σκάμανδρου γειτονικά νερά 
πού γιά τούς Ἕλληνες σταθήκατε εὐνοϊκά δέ θά δεῖτε πιά τόν ἄντρα αὐτόν 
– θά ξεστομίσω λόγο μεγάλο – τέτοιο πού ποτέ δέν εἶδε ἡ Τροία μέσα στό 
στρατό πού ἦρθε ἀπ’ τή γῆ τήν ἑλληνική …» (418-425). Ὁ Χορός τόν χαρα-
κτηρίζει «σκληρόψυχο» (926, 930) καί ὅτι εἶχε «ἀγύριστα μυαλά» (913).

Ἡ ἀδικία πού ὑπέστη ἄναψε μέσα του ἀβυσσαλέο μῖσος γιά τούς Ἀτρεῖδες 
καί τόν Ὀδυσσέα: «Δία, πατέρα τῶν προγόνων μου, πῶς θά μποροῦσα νά 
σκότωνα πρῶτα τόν παμπόνηρο ἐχθρό μου, τό σιχαμερό, καί τούς δύο συ-
ναρχηγούς βασιλιάδες κι ὕστερα νά πέθαινα κι ὁ ἴδιος» (387-391). Πρίν αὐτο-
κτονήσει ἀρθρώνει μοχθηρή ἐπιθυμία-εὐχή: «…σφαγμένοι ἀπό ἀγαπημένους 
ἀπογόνους τους, ἄς χαθοῦν. Τρέξτε, γοργοπόδαρες κι ἐκδικήτριες Ἐρινύες, 
φᾶτε τον, μή λυπηθεῖτε τό στρατό ὁλόκληρο» (841-844).

Ὁ Ὀδυσσέας ὁμολογεῖ στήν Ἀθηνᾶ (78): «Αὐτός μοῦ εἶναι ἐχθρός καί 
τώρα ἀκόμη». Ὅμως ἀποδεικνύεται φρόνιμος ὑπερβαίνοντας τήν ἔχθρα. 
Ἐπεμβαίνει καί μέ λογικά ἐπιχειρήματα νικᾶ τήν αὐταρχικότητα τοῦ Ἀγαμέ-
μνονα: «Ἡ ἀξία του μέ συγκινεῖ περισσότερο ἀπό τήν ἔχθρα του» (1357). Σάν 
ἄλλος Κρέοντας («Ἀντιγόνη» Σοφοκλῆ) Μενέλαος καί Ἀγαμέμνονας ἀπαγο-
ρεύουν στόν Τεῦκρο νά θάψει τόν ἀδελφό του. Ὁ Ἀγαμέμνονας παραδέχεται 
(1350): «Ὅποιος εἶναι ἄρχοντας εὔκολα δέν τηρεῖ τόν ἠθικό νόμο».

Ὁ Αἴαντας ἦταν ὁ πιό ἀνδρεῖος μετά τόν Ἀχιλλέα Ἕλληνας στόν Τρωι-
κό Πόλεμο, ἀλλά μέ τήν ἀλαζονεία καί τούς κομπασμούς του ἔδειξε ἀσέβεια 
ἐξοργίζοντας τούς θεούς, ἰδιαίτερα τήν Ἀθηνᾶ. Ἡ ἀνδρεία χρειάζεται τήν πε-
ρικεφαλαία τῆς φρονήσεως καί τόν θώρακα τῆς σεμνότητας. Αὐτή ἡ πνευμα-
τική ἀρματωσιά τοῦ ἔλειπε!
       Νίκος Τσιρώνης 
        Οἰκονομολόγος
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