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Ἀλέξανδρος καὶ Κορνηλία Μπάσδελη
Ἡ χορηγός τοῦ προηγουμένου τεύχους κ. Κρήτη Ἰωαννίδου τὸ προσέφερε εἰς
μνήμην τῶν γονέων της Διονυσίου καὶ Ἀσημίνας καὶ τῆς ἀδελφῆς της Παναγιώτας
καὶ ἐκ παραδρομῆς δὲν τὸ ἀναφέραμε.

«Ἄνθρωποι µὲν γὰρ κατὰ τοῦ µείζονος ὀµνύουσι,
καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος,
ὁ δέ Θεός, ἐπεί κατ’ οὐδενός εἶχε µείζονος ὀµόσαι,
ὤµοσε καθ’ ἑαυτοῦ»

ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΘΕΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ;

Ο

ἐπανεκλεγεὶς πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας ὁρκίσθηκε καὶ πάλι µὲ
αὐθαίρετον δικὸ του ὅρκο –δηλαδή ὁρκίσθηκε στόν ἑαυτό του–
παρὰ τὴν ὁμολογία του ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου µας ὅτι µετενόησε ποὺ ὁρκίσθηκε µὲ πολιτικὸ ὅρκο τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015 καὶ
ἐπίκρανε τὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων.
Πληροφορηθέντες ἀπὸ σοβαρὴ ἐκκλησιαστικὴ πηγὴ αὐτὴ τὴν ὁµο
λογία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, δὲν ἐπιµείναµε νὰ ἀναλύσουµε θεολογικὰ
τὸ τί σηµαίνει καὶ τί ἀποδεικνύει ὁ πολιτικὸς ὅρκος. Προειδοποιήσα
µε, ὅµως, µὲ ἄρθρο µας τὸν Μάρτιο τοῦ ἴδιου ἔτους ὅτι ἡ Πατρίδα µας
κινδυνεύει νὰ ἀφανισθῆ ἂν ἐγκαταλείψη τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων µας
καὶ ὅτι ὅποιος «συµπράξει µὲ τοὺς “ἀθέους ἐν τῷ κόσµῳ” γιὰ νὰ
κρατηθῆ στὴν προτίµηση τῶν ἐφηµερίδων καὶ τῶν Μέσων Ἐνηµερώσεως, παριστάνοντας τὸν φωτισµένον καὶ τὸν προοδευτικό, θὰ
πάρη τὴν ἱστορικὴ θέση του, δίπλα στοὺς ριψάσπιδες καὶ στὰ ξιπασµένα “παγώνια” τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐτραπελίας!».
Ἐπισηµάναµε, ἐπίσης, ὅτι «κάποιοι Ποιµένες µας ἔπεσαν ἤδη
θύµατα τῆς πολιτικῆς πανουργίας καὶ βιάσθηκαν νὰ βοήσουν “ὠσαννὰ”
σὲ δεδηλωµένους ἀθέους» καὶ τοὺς ζητήσαµε νὰ µᾶς ἐξηγήσουν πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ παραπλανήθηκαν, γενόµενοι ὀπαδοὶ ἀθέων πολιτικῶν, χωρὶς προηγουµένως νὰ ἔχουν ἀπεµπολήσει τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος
τους. Τοὺς θέσαµε τὰ ἑξῆς ἀµείλικτα ἐρωτήµατα γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν τὸν «βυθὸ τοῦ Ἅδου» ποὺ βαδίζουν καὶ παρασύρουν σ’ αὐτὸν
καὶ τὴν Πατρίδα µας. Τοὺς ρωτήσαµε: «ἀπὸ πότε, “δένδρον σαπρὸν
ποιεῖ καρποὺς καλούς”; Πότε καὶ ἀπὸ ποιὸν ἐµάθαµε νὰ συλλέγουµε “ἀπὸ τριβόλων σῦκα”; Ἀπὸ πότε ἔπαυσε νὰ ἰσχύη ὁ Λόγος
τῆς Παναληθείας “ὁ µὴ συνάγων µετ’ ἐµοῦ σκορπίζει”; Ἀπὸ πότε
οἱ Ποιµένες τοῦ Χριστοῦ ἔπαυσαν νὰ διαφωτίζουν τοὺς Πιστοὺς ὅτι
εἶναι ἀδιανόητο οἱ χριστιανοὶ νὰ ψηφίζουν δεδηλωµένους ἀθέους καὶ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 158

394

νὰ ἀνέχονται ἀθέους Κυβερνῆτες στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἑλλάδα τοῦ ἐπ’
Ὀνόµατι τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἑλληνικοῦ Συντάγµατος; Προβλέπει τὸ
Σύνταγµά µας ἄθεο Κυβερνήτη καὶ σὲ ποιὰ διάταξή του, καί, µάλιστα,
χωρὶς καµµιὰ ἀντίδραση τῶν Ποιµένων µας καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ µας,
ποὺ εἶναι ὁ θεµατοφύλακας τῆς Πίστεως ἀλλὰ καὶ τῆς πιστῆς τηρήσεως τοῦ Συντάγµατος; ... Πότε ἄθεοι Κυβερνῆτες ὠφέλησαν τὸν
λαό τους; Οὐδένα καὶ εἰς οὐδὲν ὠφέλησαν ποτέ! Θὰ ἀρχίσουν νὰ
ὠφελοῦν ἀπὸ τώρα, διαψεύδοντας τὸν Χριστό;».
Ἡ ἀπάντηση στὶς ἀπορίες καὶ στὰ ἐρωτήµατά µας ἦταν τραγική.
Ὄχι µόνο ὁρκίσθηκε καὶ πάλι ὁ πρωθυπουργὸς στὸν ἑαυτόν του,
ἀλλὰ προσεχώρησαν στὸ ἀθεϊστικό του κόµµα καὶ πρόσωπα, ποὺ κατέχουν ὑψηλή θέση στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση, τὰ ὁποῖα καὶ συµπεριελήφθησαν στοὺς ἐκλογικοὺς συνδυασµούς του!
Τελικά, ποῦ βαδίζει ἡ Ἑλλάδα; Ἐὰν οἱ ἐκκλησιαζόµενοι ἄνθρωποι ἔχουµε χάσει παντελῶς τὴν πνευµατική µας ὄσφρηση καὶ δὲν µποροῦµε νὰ διακρίνουµε καὶ νὰ ἀξιολογήσουµε σωστὰ τόσο χονδροειδεῖς
καταστάσεις, τί πρέπει νὰ περιµένουµε ἀπὸ τοὺς “ἀλειτούργητους”
καὶ ἀκατήχητους Ἕλληνες πολῖτες;
Δὲν µᾶς προβληµατίζει καθόλου ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς
Ἁγιοτόκου καὶ αἱµατοβαφοῦς Πατρίδος µας ὁρκίσθηκε στὴ συνείδησή του, δηλαδὴ στὸν ἑαυτό του, ὡς Θεός; Ποιὸς ὁρκίζεται στὸν
ἑαυτόν του ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ; Μόνο ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν ἀλαζονεία νὰ
καθίση στὸν Θρόνο τοῦ Θεοῦ, τὸ «βδέλυγµα τῆς ἐρηµώσεως», δηλαδὴ
ὁ Ἀντίχριστος!
Αὐτό δὲν εἶναι δική µου ἐκτίµηση ἀλλὰ ἀποκάλυψη Θεοῦ διὰ
τοῦ στόµατος τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «Τῷ γάρ Ἀβραάµ ἐπαγγειλάµενος ὁ Θεός, ἐπεί κατ’ οὐδενός εἶχε µείζονος ὀµόσαι, ὤµοσε καθ’ ἑαυτοῦ ... ἄνθρωποι µέν γάρ κατά τοῦ µείζονος ὀµνύουσι,
καί πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος ἐν ᾧ περισσότερον βουλόµενος ὁ Θεός ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόµοις τῆς ἐπαγγελίας τό ἀµετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐµεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διά δύο
πραγµάτων ἀµεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυράν
παράκλησιν ἔχωµεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειµένης
ἐλπίδος». ( Ἑβρ 6,13-18).
Ἀκούσαµε τί τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ ἔχει λαλήσει; «Ἄνθρωποι
µὲν γὰρ κατὰ τοῦ µείζονος ὀµνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος». Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὁρκίζονται
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ἀπέναντι στὸ µεῖζον, στὸν Ἀνώτερο καὶ ὄχι στὸν ἑαυτό τους. Ὁ κ.
Τσίπρας δὲν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ Θεός; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀνεχθῆ ἀδιαµαρτύρητα ἡ Ὀρθόδοξη συνείδηση ἕναν ἄνθρωπο, καί,
µάλιστα, ἀσυνείδητον –ἀφοῦ ὁ κ. Τσίπρας δὲν πιστεύει στὴν ὕπαρξη
τῆς ψυχῆς, στὴν ὁποία καὶ ἀνήκει ἡ συνείδηση– νὰ ὁρκίζεται στὸν
ἑαυτόν του σὰν ἰσόθεος;
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος µᾶς τονίζει τὴν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ
µας, ὁ Ὁποῖος χωρὶς νὰ ἔχη καµµιὰ ἀπολύτως ἀνάγκη τὴν δικὴ µας
Πίστη σὲ Ἐκεῖνον, ἀφοῦ Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Ἀνενδεὴς Δηµιουργὸς
τοῦ Παντὸς καὶ ἡ Ζωὴ τῆς ζωῆς µας, ὅµως γιὰ νὰ κάµψη τὴν σκληροκαρδία µας, γιὰ νὰ κατανοήσουµε τὸ συµφέρον µας καὶ νὰ µᾶς
εὐεργετήση, ὁρκίζεται, καὶ ἐµεῖς δὲν πρέπει νὰ ἀπαιτήσουµε νὰ
ὁρκισθῆ στὸν Θεὸ µας ὁ Πρωθυπουργός, ποὺ µᾶς ἔχει ἀνάγκη
καί, µάλιστα, ἀπόλυτη, ἀφοῦ χωρὶς τὴν ψῆφο µας ὄχι µόνο δὲν
θὰ ἦταν Πρωθυπουργὸς ἀλλὰ δὲν θὰ εὕρισκε οὔτε τὴν παραµικρὴ
θέση στὴ Βουλή;

Ὁ Κολοκοτρώνης ὁρκιζόταν γονατιστὸς μπροστὰ στὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο γι’ αὐτό ποτὲ
δὲν προσκύνησε ἀνθρώπους, οἱ πολτικοί μας ἀλαζονεύονται ἀρνούμενοι τὸν Θεὸ
γι’ αὐτὸ γονατίζουν τὴν Ἑλλάδα στὴν Φράγκικη ἀλαζονεία.

Τέλος πάντων, τί λαὸς ἔχουµε καταντήσει; Δὲν φθάνει ὅτι ἐπὶ
40 χρόνια µᾶς κοροϊδεύουν τὰ κόµµατα ποὺ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία, µᾶς
ἔχουν λεηλατήσει, µᾶς ἔχουν ἐξευτελίσει, µᾶς κατήντησαν ζητιάνους
καὶ ἀνώµαλους, τώρα θὰ µᾶς “τὸ παίζουν καὶ θεοί”, θὰ ὁρκίζονται
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στὸν ἑαυτό τους, δηλαδὴ στὸ ΤΙΠΟΤΑ; Πόσο περισσότερο κορόϊδο
θὰ καταντήση ὁ λαός µας, ἀφ’ ὅτου ἄφησε τὴν Πίστη καὶ τὴν Λατρεία του στὸν Ἕνα καὶ Μοναδικὸ Ἀληθινὸ Θεό µας;
Ἡ Ἱστορία µαρτυρεῖ διαχρονικὰ ὅτι ὅσοι ἔδειξαν ἀλαζονικὴ
συµπεριφορὰ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, συνετρίβησαν. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο
νὰ θυµόµαστε τακτικὰ καὶ νὰ µὴν λησµονοῦµε τὸν καγχασµὸ τοῦ
Ναπολέοντα µέσα στὸ Καπιτώλιο ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Μετὰ ἀπὸ λίγο
ἦλθε τὸ Βατερλώ του!
Ὁ “πολιτισµένος” Νεοέλληνας καυχᾶται ὅτι προόδευσε µὲ τὸ νὰ
µὴν πιστεύη στὸν Θεὸ τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Γεγονότων τοῦ λαοῦ µας,
στὰ ὁποῖα ἔζησαν οἱ Πατέρες µας ἔντονη τὴν Παρουσία καὶ τὴν Βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ γι’ αὐτὸ κατήντησε νὰ πιστεύη στὸν ἄθεον... ἰσόθεον(!) Τσίπρα, ὁ ὁποῖος µετὰ τὴν πρώτη ὁρκωµοσία στὸν ἑαυτό του
ἐπρόδωσε τὶς ἰδέες καὶ τὶς διακηρύξεις του, τὶς διαβεβαιώσεις του γιὰ
µάχη µέχρι ἐξοντώσεως τῶν ἐκβιαστῶν τῆς Πατρίδος µας, ἰδίως µετὰ
τὸ ἠχηρὸ ΟΧΙ τοῦ Δηµοψηφίσµατος καί, τέλος ἐπρόδωσε καὶ ἐξόντωσε τοὺς φίλους καὶ συνεργάτες του! Ἂν ὁ Πρωθυπουργὸς πρόδωσε
τόσο ξεδιάντροπα τοὺς φίλους του, τί ἐλπίζουν οἱ ἀπερίσκεπτοι
ψηφοφόροι του;
Σ’ ἕνα τέτοιο λαό, σὰν τὸν δικὸ µας ὅπως ἔχει καταντήσει, ὄχι
µόνο «δὲν τοῦ πρέπει λευτεριὰ» ἀλλὰ οὔτε ἡ παραµικρὴ Θεϊκὴ βοήθεια! Τὸ «µωραίνει Κύριος λαὸν ὅν βούλεται ἀπολέσαι» εἶναι ἡ
ἀξιοθρήνητη προϋπόθεση γιὰ νὰ ἀκούσουµε ἀπὸ τὸν Χριστό µας καὶ
τὸ φοβερὸ καὶ φρικτὸ: «Ἤδη ἀφίεται ὁ Οἶκος ὑµῶν ἔρηµος»!
Ὁ Θεός νὰ µᾶς λυπηθῆ χάριν τῶν λίγων ἐκλεκτῶν Του, ποὺ
–εὐτυχῶς– ἀκόµη ὑπάρχουν!
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Σ’ αὐτό τό τεῦχος, λόγῳ ἄλλης ἐπικαίρου ὕλης, δέν
συνεχίσθηκε ἡ διερεύνηση τοῦ θέματος Κληρονομικότητα, πού ἔχουμε ἀρχίσει στό περιοδικό μας μέ δύο δημοσιευθέντα ἄρθρα μας. Σύν Θεῷ, θά ἐπανέλθουμε ἀπό τό
ἑπόμενο τεῦχος μας.
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« Ο ΜΥΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ
ἅγιος Ἀπόστολος Λουκᾶς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστὲς καὶ
ἐπειδὴ ἦταν συνεργάτης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὑπῆρξε καὶ ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.
Ἔμβλημά του, σύμφωνα μὲ τὴν Ἱερὰ Παράδοση, εἶναι ὁ Βοῦς(=τὸ βόδι),
ὁ μόσχος. Εἶναι τὸ τρίτο ἀπὸ τὰ συμβολικὰ ζῶα ποὺ εἶδε στὸ ὅραμά του ὁ
Προφήτης Ἰεζεκιήλ. Τὰ συμβολικὰ αὐτὰ ζῶα ἀποτελοῦν καὶ τὰ ἐμβλήματα
τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν. Τὸ τρίτο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζῶα εἶναι τὸ ἔμβλημα τοῦ
Ἀποστόλου Λουκᾶ. Κήρυγμα καὶ περιεχόμενο τῶν βιβλίων τοῦ Ἀποστόλου
Λουκᾶ ὑπῆρξε ὁ Μόσχος ὁ ἄμωμος, ποὺ θυσιάστηκε γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ
Κύριος καὶ Θεὸς Ἰησοῦς Χριστός.
Ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς ἦταν ἰατρὸς καὶ ἀπὸ ἁπλὸς ἰατρὸς ἔγινε πνευ
ματικὸς ἰατρὸς γιατί θεράπευσε τὴν βαρύτατη νόσο τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἄγνοιας τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὰ θεραπευτικά του λόγια πότισε τὶς γεμάτες ἀνθρώπους χῶρες τῆς γῆς.
Ἄσκησε τὴν ἰατρικὴ τῶν ψυχῶν περισσότερο ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ τῶν σωμάτων καὶ γι’αὐτὸ ἀναδείχθηκε πραγματικὸς καὶ ἀληθὴς Ἐπιστήμων.
Πραγματικά τοῦ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γιατί ὑπῆρξε
ἄξιος ἐργάτης τοῦ Χριστοῦ μας, θεηγόρος καὶ συνέκδημος τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου Ἀποστόλου Παύλου, ὅπως λέει καὶ τὸ ἀπολυτίκιό του. Καὶ ἀφοῦ καταυγάστηκε ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Κυρίου τὸ ἴδιο αὐτὸ φῶς μετέδωσε καὶ στὸν κόσμο.
Ἔζησε περίπου 80 ἔτη καὶ ἀπέθανε στὴν Ἀχαΐα, στὴν γνωστή μας Πελοπόννησο. Αὐτός, κατὰ τὴν Ἱερά μας Παράδοση, φιλοτέχνησε ἀπὸ κερὶ τρεῖς
σπάνιες καὶ μοναδικὲς ἱερὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας μας, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐπονομάζεται ἡ «Ὁδηγήτρια», ὅπως ἀναφέρει τὸ τροπάριο ποὺ ψάλλουμε κατὰ
τὸν Δεκαπενταύγουστο ὅλοι οἱ πιστοί: «Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ
προσκυνούντων τὴν Εἰκόνα Σου τὴν σεπτή, τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ, ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν».

Ο

						

Δ. Νεαπολίτης
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Μακαριστοῦ Γέροντος Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Γκέλμπεση

Προσευχὴ εἰς τὸν Κύριόν μου Ἰησοῦν Χριστὸν

Γλυκύτατε καὶ Πεφιλημένε μου Ἰησοῦ πιστεύω καὶ ὁμολογῶ ὅτι
Σὺ εἶσαι ἀπείρως ἀγαθός, μόνος, ὕψιστος, παντοδύναμος, σὺ μόνος κατέχης καὶ δίδεις τὸ πᾶν. Σὺ μόνος εἶσαι ποὺ μᾶς παρηγορεῖς μὲ
τὰς ἀνεκφράστους τέρψεις Σου.
Σὺ μόνος εἶσαι ὅλον τὸ κάλλος, ὅλη ἡ ἀγάπη.
Ὦ Γλυκύτατε
Ἰησοῦ μου ἡ δόξα
Σου ὑψώνεται ὑ
περάνω
πάσης
δόξης, τὸ μεγαλεῖ
ον Σου ὑπεράνω
παντὸς μεγαλείου,
ἡ τελειότης ὅλων
τῶν ἀγαθῶν μαζὶ
εὑρίσκεται εἰς Σέ.
Τοιουτοτρόπως,
πᾶν ὅ,τι μοῦ δίδεις
εἶναι μικρὸν καὶ
ἀνεπαρκὲς ἂν δὲν
μοῦ δώσεις Σὲ τὸν
Ἴδιον. Καὶ ὅτι ἀποκαλύπτεις ἢ ὑπόσχεσαι εἰς ἐμὲ δὲν
μοῦ εἶναι ἀρκετόν,
ἂν δὲν βλέπω καὶ
ἂν δὲν κατέχω
πλήρως Σέ.
Στοργικὲ σύζυγε τῆς ψυχῆς μου,
Ἰησοῦ
Χριστέ,
Βασιλεῦ ὅλων τῶν
δημιουργημάτων,
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τὶς θὰ μὲ ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ δεσμά μου;
Τὶς δώσει μου πτέρυγας διὰ νὰ πετάξω πρὸς Σὲ καὶ νὰ ἀναπαυθῶ
κοντά Σου;
Ὦ πότε θὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν γῆν διὰ νὰ ἰδῶ, Κύριε Θεέ μου καὶ
γευθῶ πόσο χρηστὸς εἶσαι;
Ὦ Πεφιλημένε μου Ἰησοῦ ἀπαύγασμα τῆς ἁγίας δόξης τοῦ Οὐρανίου Πατρός, Αἰώνιε Βασιλεῦ, Παρήγορε τῆς ψυχῆς μου, Ἅγιε Ἁγίων.
Ἀνάπαυσε Κύριέ μου τὰς ψυχὰς τῶν ἀγαπητῶν μου συγγενῶν καὶ
φίλων καὶ τὰς ψυχὰς τῶν γονέων μου.
Ἀνάπαυσὲ τας ἐν χώρᾳ ζώντων ἐν σκηναῖς δικαίων.
Εἴθε Κύριε καὶ Θεέ μου νὰ εἰσακούσεις τὴν παράκλησή μου καὶ
νὰ ἐλεήσεις τὰς ψυχὰς τῶν δούλων Σου καὶ νὰ χαροποιήσεις αὐτὰς ἐν
τῇ τρυφῇ τοῦ Παραδείσου. Ἐλθέ, ὦ ἐλθὲ διότι οὐδεμίαν ἡμέραν οὔτε
ὥραν δύναται νὰ ἔχει εἰρήνην ἡ ψυχή μου ἄνευ τῆς ἰδικῆς Σου παρουσίας.
Διότι Σὺ εἶσαι ἡ χαρὰ τῆς καρδίας μου ὁ φωτισμός μου, ἡ μόνη
μου ἀγάπη.
Ἐλθέ, ὦ ἐλθὲ Κύριε Ἰησοῦ μου νὰ μὲ δροσίσεις μὲ τὴν χάριν Σου
καὶ νὰ μὲ ἐλευθερώσεις ἀπὸ τὴν λύπην καὶ τὸν πόνον.
Ἂς ζητοῦν οἱ ἄλλοι ὅ,τι θέλουν, ὅσον ἀφορᾶ ἐμὲ τίποτα δὲν μὲ
εὐχαριστεῖ οὔτε θὰ μὲ εὐχαριστήσει παρὰ μόνον ἡ παρουσία Σου Θεέ
μου, ἐλπίς μου, αἰώνια σωτηρία μου. Δὲν θὰ σιωπήσω προσευχόμενος,
μέχρις ὅτου ἡ χάρις Σου ἔλθει ἐπ’ ἐμὲ καὶ αἰσθανθῶ τὴν ὁμιλία Σου ἐν
τῇ ψυχῇ μου, καὶ τὸ πῦρ τῆς θεότητός Σου νὰ κατακαίει τὰς ἁμαρτίας
μου.
Καὶ τώρα ἀνυψώνω τὰ χέρια μου πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀναφωνῶ: ἂς εἶσαι λοιπὸν εὐλογημένος Κύριε καὶ Θεέ μου ποὺ δεικνύεις
τοιαύτην πρὸς τὸν δοῦλον Σου ἀγαθότητα. Τί δύναμαι ἀκόμη νὰ Σοῦ
εἰπῶ; Καὶ τί μοῦ ὑπολείπεται εἰμὴ νὰ ταπεινωθῶ βαθύτατα ἐνώπιόν
Σου, ἐνθυμούμενος τὴν μηδαμινότητα καὶ τὴν ἀνομίαν μου.
Ὦ σοφία τοῦ Πατρός,
Ὦ ἀπαύγασμα τῆς Ἁγίας Δόξης τοῦ Οὐράνιου Πατρός.
Ὦ δοξασμένε μου Ἰησοῦ.
Ἂς σὲ ὑμνοῦν οἱ Ἄγγελοι, οἱ Ἀρχάγγελοι καὶ ὅλαι οἱ οὐράνιοι δυνάμεις.
Ἡ ψυχή, τὸ στόμα μου, ὅλα τὰ δημιουργήματα ὁμοῦ ἂς σὲ ὑμνοῦν
καὶ ἂς σὲ εὐλογοῦν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Γένοιτο! Γένοιτο!
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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«Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ»

Θεία Λειτουργία καί ζωή. Βιωματικές καταθέσεις
κεῖ πού συνορεύει ἠ ἀκροτελεύτια στιγμή τοῦ Ὄρθρου μέ τή Δοξολογική εἴσοδο στή θεία Λειτουργία, κάπου σ᾿ ἐκεῖνο τό συγκινησιακά
φορτισμένο μικρό χρονικό διάστημα, καθώς ἑτοιμάζονται ν᾿ ἀνοίξουν
οἱ Πύλες τῆς Εὐλογημένης Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, μετανίζοντας
(=κάνοντας μετάνοιες) ψιθυρίζεις τό «Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ».
Αὐτό τό διακονικό, κατά τά τυπικά παράγγελμα –γιατί ἀπαιτεῖται νά
καταλάβεις πώς κι ἐσὺ διάκονος τῶν Μυστηρίων Του εἶσαι– εἶναι ἀναμφίβολα ὁ πυρήνας τῶν ὅσων πρόκειται νὰ ἐπακολουθήσουν. Κι εἶναι,
ὄντως κορυφαῖα ὅλα τὰ γεγονότα ποὺ θὰ φανοῦν στή συνέχεια.
Δέν ἔχει καμμιά ἀπολύτως σημασία ἄν προΐστασαι, ἤ ἄν ἔλαβες,
τιμήθηκες μέ ὀφφίκια, ποὺ ἄν δὲν τὰ δεῖς ὡς βαθμίδες αὐξημένης διακονίας κι ὄχι ὡς ἐφαλτήρια γιὰ τὴν ὅποια ἐξέλιξη τῆς καριέρας σου,
τότε καθίστανται ἄχρηστα. Αὐτά ὅλα εἶναι χωρίς σημασία ἄν δέ βιώνεις,
δέν αἰσθάνεσαι δέν καταλαβαίνεις ὅτι εἶσαι ὑπηρέτης. Ἕνας ὑπηρέτης
πού ψάχνει κάθε μέρα τόν ἑαυτό του καί τόν βρίσκει, δυστυχῶς, τόσο
πλημμελῆ. Γιατί ἐμβιώνει τήν ἀναξιότητά του καί τή βλέπει, τήν παρακολουθεῖ νά στέκει ἀπέναντι στό φιλάνθρωπο καί φιλάγαθο γεγονός
τῆς Ἀνοχῆς, τῆς Ὑπομονῆς καί τῆς ἀβυσσαλέας Ἀγάπης Του: Τὸν Ἐσταυρωμένο, ποὺ δὲν βρέθηκε τυχαῖα ἀπέναντί σου, πίσω δηλαδή ἀπό τήν
Ἁγία Τράπεζα.
“Καιρός τῷ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ”, λοιπόν. Πού σημαίνει μέ πολύ
ἁπλᾶ λόγια ὅτι «ἔφθασε καιρός», φάνηκε δηλαδή γι᾿ ἄλλη μιὰ φορά ἡ
εὐκαιρία, νά κάνουμε κι ἐμεῖς κάτι γιά τόν Κύριο, μετά ἀπό τό πλῆθος
τῶν εὐεργεσιῶν πού δεχόμαστε ἀπὸ Ἐκεῖνον. Γιατί ναί, ἀρκετός ὁ κόπος
τῆς ἡμέρας, τῆς ἑβδομάδος, τῶν χρόνων πού πέρασαν δίχως μιά στιγμή
ἀληθινῆς, ἐγκαρδίου, προσευχῆς, μιᾶς σταγόνας ἰκετευτικοῦ ἤ δοξολογικοῦ δακρύου, πού συνάζει τό εἶναι καί τό ἀναφέρει, τὸ κατευθύνει
σιμά Του.
“Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῶ Κυρίῳ”, γιατί ὁ καιρός τῆς ματαίας ζωῆς
μας βρίσκεται στήν ἑνδεκάτη ὥρα (ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος), στήν πλέον
κρίσιμη ὥρα κατά τήν ὁποία καλούμεθα νά προετοιμαστοῦμε γιά τήν
ἀπολογία μας ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ. “Ὁ Θεός
ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ” ψιθυρίζεις κι ἀφήνεσαι νά εἰσοδεύσεις στήν
Εὐλογημένη Βασιλεία Του. Ἀμήν.

E

Σκόπελος					

π. Κων. Ν. Καλλιανός

Ἀφοῦ ντρεπόμαστε νά εἴμαστε διαφορετικοί

ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΜΕ «ΟΧΙ»
ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μᾶς ὑπενθυμίζει ἀρχαῖα μεγαλεῑα. Μᾶς
θυμίζει τούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι στάθηκαν στό πλάϊ τοῦ κυβερνήτου τους, Ἰωάννη Μεταξᾶ, καί οἱ ὁποῖοι δέν τοῦ ἄφησαν ἄλλη ἐπιλογή
παρά νά πεῖ τό ἱστορικό ΟΧΙ στά τελεσίγραφα καί στίς ἀπειλές τῶν πάνοπλων Ἰταλῶν καί Γερμανῶν.
Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική μνήμη, ἡ ὁποία σέ ὑγιεῖς ἀνθρώπους δρᾷ ἐνθαρρυντικά, ἐξασφαλίζει τήν ταυτότητά τους καί τούς ὑποκινεῖ στή μίμηση. Ἀντιθέτως δέ σέ ἀσθενεῖς ἀνθρώπους γίνεται αἰτία καί ἀντικείμενο ντροπῆς.
Καί ὑγιεῖς εἴμαστε ἄν καί ἐφ’ ὅσον δέν εἴμαστε ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,
ἀλλά ἔχουμε ἀποδεχθεῖ τό κάλεσμα τοῦ Κυρίου: Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ
κόσμος ἄν τό ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δέ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διά τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. (Ἰωαν. ιε΄ 19).
Ἐπί πλέον μᾶς διευκρινίζει, ὅτι δικοί Του εἶναι ὅσοι ποιοῦν τό θέλημά Του
καί τηροῦν τίς ἐντολές Του: Καί περιβλεψάμενος κύκλῳ τούς περί αὐτόν
καθημένους λέγει· ἴδε ἡ μήτηρ μου καί οἱ ἀδελφοί μου· ὅς γάρ ἄν ποιήσῃ
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καί ἀδελφή μου καί μήτηρ ἐστί.
(Μάρκ. γ΄ 34-35)
Ἄρα διαφέρουμε ἀπό τόν κόσμο, καί ἡ διαφορετικότητα γίνεται ἀντιληπτή, ἐκτός ἄν τήν ἀρνούμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ὑπακούοντες καί ἀκολουθοῦντες τή μόδα τῆς κάθε ἐποχῆς.
Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἔγιναν ἀντιληπτοί ἀπό τόν τρόπο ζωῆς τους, καί
μάλιστα ὄχι τόσο ἀπό τό τί ἔκαναν, ὅσο ἐξ αἰτίας αὐτῶν πού δέν δέχθηκαν νά
κάνουν. Γιά τίς λατρευτικές συνάξεις τους, γιά τίς ἀγάπες, γιά τήν ταφή τῶν
κεκοιμημένων τους ἔσκαψαν κατακόμβες, γιά νά διαφυλάξουν τήν ἱερότητα
τοῦ χώρου καί τῆς λατρείας ἀπό τά περίεργα καί συχνά ἐχθρικά βλέμματα
τῶν ἐθνικῶν καί εἰδωλολατρῶν.
Αὐτοί δέ οἱ εἰδωλολάτρες δέν ἐνοχλήθηκαν τόσο ἀπό αὐτές τίς ὑπόγειες συνάξεις, ὅσο ἀπό τή μή συμμετοχή τῶν Χριστιανῶν στά δημόσια δρώμενά τους καί κυρίως στή λατρεία καί στίς θυσίες πρός τιμή τῶν εἰδώλων.
Νά, τί σημασία ἔχει τό ΟΧΙ ἀπό τότε! Ἐπειδή τό τί κάνουμε, τό κάνουμε ἐν
τῷ κρυπτῷ (Ματθ. στ΄ 18), ἡ ἄρνησή μας ὡστόσο γίνεται ἐν τῷ φανερῷ. Τό
ἀποτέλεσμα τῆς ἀρνήσεως πολλάκις ὁδήγησε τούς πιστούς στό Μαρτύριο,
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καί δι’ αὐτοῦ στήν διάδοση τῆς ἀληθοῦς πίστεως (π.χ. τά Μαρτύρια τοῦ Ἁγ.
Γεωργίου καί τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, πού ἔγιναν αἰτία μεταστροφῆς καί τῶν
δημίων καί μελῶν τῶν αὐτοκρατορικῶν οἰκογενειῶν).
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου οἱ ἀγῶνες γιά τή δημιουργία καταλλήλων
συνθηκῶν γιά τή βίωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἔφερε –τοὐλάχιστον στό
Ἀνατολικό τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας– καρπούς. Ἡ ἐπικράτηση
τοῦ «διά τοῦ Σταυροῦ» πολιτεύματος ἔβγαλε τούς Χριστιανούς ἀπό τίς Κατακόμβες καί τούς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά ὀργανώσουν καί τή δημόσια ζωή
σύμφωνα μέ τίς Ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ.
Ἀπό ἐκείνην τή στιγμή καλούμεθα συνεχῶς νά διαφυλάττουμε αὐτή
τήν κατάκτηση. Συνεχῶς ἡ Ἐκκλησία μας δέεται ὑπέρ τῶν ἀγωνισαμένων
ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Γένους ἡμῶν ἀγῶσιν. Συνεπῶς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι
ἀπέναντι στούς ἁγίους προγόνους. Ὅποιος προσπαθεῖ νά καταπολεμήση
τά ἱερά κεκτημένα μας πρέπει νά συναντήση τό ΟΧΙ μας. Αὐτό ἐκ μέρους
μας εἶναι ὁ ἐλάχιστος φόρος τιμῆς ἀπέναντι στούς ἀνά τούς αἰῶνες μάρτυρες τῆς Πίστεως, ἀλλά καί ἡ ἐλάχιστη ὁμολογία πίστεως.
Ἐπειδή αὐτή ἡ ὄντως χριστιανική στάση μᾶς ἔχει μεταδοθεῖ ἀπό γενεά σέ γενεά δέν μποροῦμε νά τήν ἀποβάλλουμε ἐντελῶς. Σέ ἀνάμιξη ὅμως
μέ τίς προσωπικές ἀτέλειες καί ἀδυναμίες μας διαστρέφεται. Ἡ διαφορετικότητα, ἐπειδή δέν εἴμαστε ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, μέ τήν ἀδυναμία νά ποῦμε
ΟΧΙ στά τοῦ κόσμου τούτου, ἐκφράζεται ἀλλιῶς, γίνεται ἐπιδειξιομανία: ἐπιδεικνύουμε τήν ἐξουσία, τήν σωματική ὀμορφιά καί εὐρωστία – πολλάκις
μέ τήν ἀλόγιστη καί ὑπερβολική χρήση καλλωπιστικῶν καί ἀναβολικῶν– τίς
γνώσεις, τήν ἔξαλλη ἐνδυμασία, μόνο καί μόνο νά φαινόμαστε ἐνῶ δέν
εἴμαστε διαφορετικοί. Ξέρουμε ἀλήθεια ἕναν Ἅγιο ἤ μία Ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας, πού φερόταν ἔτσι ἤ ἀπεικονίζεται ἔτσι; Τό ἀντίθετο! Σήμερα πού
χαράζω αὐτές τίς λίγες γραμμές ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν Ὅσιον Κυριακόν
τόν Ἀναχωρητήν, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνο δέν ἤθελε νά ἐπιδεικνύεται – σύμφωνα
μέ τούς συναξαριστές εἶχε ἔκτακτα χαρίσματα πνευματικά καί σωματικά–
ἀλλά κατέλιπε τήν πατρίδα του, τήν Κόρινθο, καί περιόδευε μέχρι τό βαθύ
γήρας του. Ἡ τελευταία μετακίνησή του ἔγινε ὅταν ἦταν στήν ἡλικία τῶν 99
ἐτῶν, ὅλο καί βαθύτερα στήν ἔρημο σέ ὅλο καί σέ πιό ἀπομονωμένα μέρη,
ἀρνούμενος ἐμπράκτως τά μάταια τοῦ κόσμου.
Δέν θά φθάσουμε ἐκεῖ, ἀλλά τοὐλάχιστον νά προσβλέπουμε ἐκεῖ γιά
νά μή φθάσουμε στό ἄλλο ἄκρο, στό νά μή μποροῦμε νά ποῦμε τό παραμικρό ΟΧΙ καί νά ἐκφράζουμε τήν διαφορετικότητά μας μέ ... ἐξαλλότητες!
π. Γεώργιος Χάας
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ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ!

Σ

τὸ ἐπίσημο Ἐκκλησιαστικὸ περιοδικὸ «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» ἕνας
ἐφημέριος Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
ἀνέπτυξε σειρά κακοδοξιῶν μὲ ἐπίκεντρο τὴν ἀμφισβήτηση τῆς
Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως τὴν ἀνέλυσε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Ἀντιδράσαμε μὲ ὁμιλία μας ποὺ ἀναρτήθηκε καὶ στὸ διαδίκτυο, καὶ ἐν συνεχεία, μᾶς ζητήθηκε ἀπὸ τὴν Δ/νση τοῦ περιοδικοῦ νὰ ἀποτυπώσουμε καὶ γραπτῶς τὶς ἐνστάσεις μας γιὰ νὰ
δημοσιευθοῦν στὸ τεῦχος Σεπτεμβρίου 2015 τοῦ ὡς ἄνω περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτὴ τὴν ἐπιστολή μας ἀναδημοσιεύουμε καὶ στὸ δικό μας
περιοδικό:
Πρὸς τὸ Περιοδικὸν «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ»
Ἰασίου 1 - Ἐνταῦθα
Ἀθήνα 27-08-2015

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, Χαίρετε πάντοτε!

Μ

ετὰ πολλῆς ἐκπλήξεως ἐδιάβασα στὸ ἔγκριτο Περιοδικὸ «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» (τεῦχος Ἰουλίου-Αὐγούστου 2015) τὶς κακοδοξίες τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου Ταμπακοπούλου, γιὰ τὴν ἀναίρεση τῶν
ὁποίων ἀφιέρωσα ὁλόκληρη ὁμιλία στὴν Πνευματική μας Ἑστία, τὴν
Κυριακὴ 9 Αὐγούστου 2015.
Ἡ ὁμιλία βιντεοσκοπήθηκε καὶ ἔχει ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων ἀπὸ τὶς 10 Αὐγούστου, ἔχοντας
μέχρι σήμερα ὑπερβεῖ τὶς 2300 ἐπισκέψεις.
Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος μας –μεταξύ τῶν
ὁποίων καὶ ἐπίσημα Ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα– μὲ προέτρεψαν νὰ
στείλω καὶ πρὸς τὸ Περιοδικὸ σας ἕνα μικρὸ σημείωμα ὡς περίληψη
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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τῶν ὅσων ἀνέπτυξα στὴν ὁμιλία μου, πρὸς ἐνημέρωση καὶ τῶν ἀναγνωστῶν σας ἀλλὰ καὶ τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση σᾶς ἀποστέλλω τὴν ἐπιστολή μου,
ἀναφέροντας ὅτι μὲ τὰ γραφόμενά του ὁ π. Χριστόδουλος Ταμπακόπουλος δὲν καταφέρεται μόνο κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου
τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (σημειωτέον ὅτι
τὸ Πρόσωπο καὶ ἡ Διδασκαλία του προβάλλονται Οἰκουμενικὰ κατὰ
τὴν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὡς προέκταση τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας), ὅπως τεχνηέντως ἔχει ὑποστηρίξει στὴν ἀλληλογραφία του
μὲ τὸν π. Ἀλέξανδρον Καρυώτογλου, ἀλλὰ ἀνατρέπει ὁλόκληρη τὴν
Χριστολογία καὶ τὴν Σωτηριολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς δὲν δημιούργησε δική του ἰδιόρυθμη θεολογία,
ἀλλὰ μὲ μοναδικὸ τρόπο ἀνακεφαλαίωσε τὴν Σωτηριολογία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς (Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης), ὅπως ἑρμηνεύθηκε καὶ διατυπώθηκε ἀπὸ τοὺς Θεοφόρους Ἁγίους Πατέρας μας.
Φαινομενικά, λοιπόν, κατὰ τὸν μνημονευθέντα διάλογόν του ὁ
π. Χριστόδουλος καταφέρεται κατὰ τῆς Ἡσυχαστικῆς Παραδόσεως,
ὅμως ἡ Ἡσυχαστική μας Παράδοση δὲν εἶναι νεωτερισμός τῆς ἐποχῆς
τοῦ Ἁγίου Παλαμᾶ, ἀλλά εἶναι ἡ ἀείποτε ἐν τῇ πράξει ἀποδεικνυομένη Σωτηριολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἶναι μάταιο νὰ ἐπιχειρήση κανεὶς νὰ ἀναιρέση μία πρὸς μία τὶς
φράσεις ποὺ χρησιμοποίησε στὴν ἐν λόγῳ ἀλληλογραφία του ὁ π.
Χριστοδ. Ταμπακόπουλος, διότι μὲ κάθε διατύπωσή του γίνεται αὐτοκατάκριτος.
Ὁ κύριος ἰσχυρισμὸς του εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ
μετάσχη μὲ κανένα τρόπο στὶς Ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, χωρὶς
νὰ μᾶς διευκρινίζη τό πῶς συμβιβάζει τὴν ἀναθεματισμένη ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία μας δοξασία του μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία μας περὶ τῆς
ἑνώσεως τῶν δύο ἐν Χριστῷ Φύσεων ἐν τῷ Προσώπω τοῦ Θεοῦ Λόγου,
ἐφ’ ὅσον ἀρνεῖται ἀκόμη καὶ τὴν κατ’ ἐνέργειαν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου
μὲ τὸν Θεόν; Ἑνώθηκαν πραγματικὰ οἱ δύο Φύσεις τοῦ Χριστοῦ ἐν
τῷ προσώπω τοῦ Θεοῦ Λόγου ἢ ὄχι; Εἶναι προφανές ὅτι ὁ π. Χριστόδ.
Ταμπακόπουλος ἔχει ξεπεράσει καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Ἄρειο, δεδομένου ὅτι ὁ Ἄρειος ἐδέχετο τὴν διάκριση Ἀκτίστων ἐνεργειῶν καὶ
Θείας Οὐσίας καὶ δὲν ἠρνεῖτο ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μετάσχη τῶν
Ἀκτίστων ἐνεργειῶν, δὲν ἐδέχετο ὅμως τὴν ἐξ ἄκρας συλλήψεως ὑποΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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στατικὴ ἕνωση τῶν δύο Φύσεων τοῦ Χριστοῦ (Θείας καὶ Ἀνθρωπίνης)
καὶ γι’ αὐτὸ ἀποκαλοῦσε τὸν Χριστὸ Κτίσμα, ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ καὶ
ὁ π. Χριστοδ. Ταμπακόπουλος, ξεπερνῶντας καὶ τὸν Ἄρειο, ἀφοῦ δὲν
δέχεται τὴν μέθεξη τοῦ ἀνθρώπου στὶς Ἄκτιστες Θεῖες Ἐνέργειες!
Δὲν θέλω νὰ καταχρασθῶ τὸν χῶρο τοῦ περιοδικοῦ, ἀναπτύσσοντας μυριάδες ἐπιχειρημάτων, γι’ αὐτὸ θὰ περιορισθῶ νὰ τοῦ θέσω
μερικὰ Λογικὰ/Θεολογικὰ ἐρωτήματα:
α. Τὸ Φῶς πού ἔλαμψε τὸ πρόσωπο τοῦ Μωϋσέως σὲ τέτοιο βαθμὸ
ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ τὸν ἀτενίσουν οἱ Ἰσραηλίτες ἀλλὰ χρειάσθηκε
νὰ σκεπασθῆ μὲ κάλυμμα, τί ἦταν, κτιστὸ ἢ Ἄκτιστο; Ἐὰν ἦταν κτιστό,
πῶς ἐτύφλωνε τοὺς ἄλλους καὶ ὄχι τὸν ἴδιο τὸν φορέα του, τὸν Μωϋσῆ;
Ἐὰν ἦταν Ἄκτιστο, πῶς εὐσταθεῖ ἡ κακοδοξία τοῦ π. Χ.Τ. ὅτι ὁ κτιστὸς
ἄνθρωπος δὲν μετέχει στὶς Ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ;
β. Τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως ἦταν κτιστὸ ἢ Ἄκτιστο; Δὲν χρειάζεται, βεβαίως ἐπιχειρηματολογία γιὰ τὸ Ἄκτιστον τῆς τότε φωτοχυσίας, ἀφοῦ πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ψάλλει περὶ αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία
μας καὶ θεολόγησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Κατὰ τὴν ἀψευδῆ, μάλιστα,
ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ μας, αὐτὸ τὸ Ἄκτιστον Φῶς περιλάμπει τοὺς
Ἁγίους μας ὁσάκις πάσχουν τὴν Θέωση, ἔτι ζῶντες, πρὸ τῆς Κοιμήσεώς τους: «Εἰσὶ τινὲς τῶν ὧδε ἐστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει».
Ἄς θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ καὶ τόσους ἄλλους ποὺ
ἔζησαν αὐτὸ ἐμπειρικά.
γ. Τὸ Φῶς ποὺ «περιέλαμψε» τὸν ἅγιο Ἀπόστολον Παῦλον «καὶ
τοὺς σὺν αὐτῶ πορευομένους» ὅταν ἀκόμη ἐλέγετο Σαούλ, «ἡμέρας μέσης, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου» ἦταν κτιστὸ ἢ Ἄκτιστο; Ἡ ἀπάντηση μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἅγιον Ἀπόστολον ὅτι
ἦταν Ἄκτιστο, ἀφοῦ ὁμιλεῖ περὶ Φωτὸς λάμποντος «ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου» καὶ περὶ τῆς ὑπακοῆς του «τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ».
δ. Τὸ Φῶς ποὺ περιέβαλε τὸν Σταυρὸ στὸν οὐρανὸ ἐνώπιον τοῦ
Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ τῶν στρατιωτῶν του ἦταν κτιστὸ ἢ
Ἄκτιστο; Τὸ κτιστὸ ἀστράφτει τὸ καταμεσήμερο περισσότερο ἀπὸ τὸν
ἥλιο;
ε. Στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς συνελήφθη «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» ἐνῶ κατὰ τὴν γνώμη τοῦ π. Χ.Τ. αὐτὸ
εἶναι ἀδύνατον γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση, διότι ὅπως γράφει, ἐὰν ἡ
κτιστὴ φύση μας ἑνωθῆ μὲ τὸ Ἄκτιστο, μετατρέπεται σὲ ἐκεῖνο ποὺ
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ἑνώνεται. Ἔχει χαθεῖ, ἄραγε, μετὰ τὴν ἕνωσή Της ἡ Ἀνθρώπινη Φύση
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχουν δίκιο οἱ Μονοφυσίτες πού ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ
Ἀνθρώπινη Φύση τοῦ Χριστοῦ ἀπορροφήθηκε ἀπὸ τὴν Θεία;
στ. «Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιόν τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν» ἦταν
κτιστό; Πῶς οἱ Προφῆτες δὲν ἔγιναν Ἅγιο Πνεῦμα, ἀφοῦ κατὰ τὴν
θεωρία τοῦ π. Χ.Τ. γίνεται κανεὶς αὐτὸ τὸ ἴδιο μὲ τὸ ὁποῖο ἑνώνεται;
Καὶ ἐφ’ ὅσον, βεβαίως, δὲν ἔγιναν Ἅγιο Πνεῦμα, πῶς δέχθηκαν τὶς
Ἄκτιστες Ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος και προεφήτευσαν, ἀφοῦ ο
π. Χριστόδουλος θεωρεῖ ἀδύνατον αὐτὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο;
ζ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας κακῶς ἀποκαλοῦνται Θεοφόροι; Εἶναι
Θεοφόροι ἢ ὄχι; Καὶ ἐὰν εἶναι, πῶς φέρουν μέσα τους τὸν Θεὸ ἐνῶ
κατὰ τὸ σκεπτικὸ τοῦ π. Χ.Τ. αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον;
η. Τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τελοῦνται μὲ Κτιστή ἐνέργεια ἢ μὲ τὴν
Ἄκτιστη Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ὁ Ἄρτος καὶ ὁ Οἶνος κατὰ τὴν
Θεία Εὐχαριστία μεταβάλλονται μὲ κτιστή ἐνέργεια σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα
Χριστοῦ καὶ κοινωνοῦμε κτίσμα; Τότε θὰ ἦταν ἄσκοπη ἡ κοινωνία
μας, ἀφοῦ δὲν θὰ ἐπρόκειτο γιὰ «Θεία Κοινωνία», καθότι ἀπὸ τὸ
κτιστὸν δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε τίποτε περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ
ποὺ ἔχουμε. Ἤ, μήπως, δὲν μεταβάλλονται τά Τίμια Δῶρα καὶ παίζουμε ἁπλῶς θέατρο, κοροϊδεύοντας τοὺς ἀνθρώπους;
θ. Καὶ κάτι τελευταῖο: Ὁ π. Χριστόδουλος Ταμπακόπουλος ἔχει
χειροτονηθεῖ ἢ ὄχι; Διότι κατὰ τὴν χειροτονία του ὁ Ἀρχιερεὺς ἐβόησε λέγων: «Ἡ Θεία Χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ
τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα προχειρίζεται Χριστόδουλον τὸν εὐλαβέστατον Διάκονον εἰς Πρεσβύτερον. Εὐξώμεθα οὖν ὑπὲρ αὐτοῦ ἴνα
ἔλθη ἐπ’ αὐτὸν ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος». Κτιστή Χάρη ἔλαβε
τότε; Ἤ δὲν ἔλαβε τίποτα; Κτιστή Χάρη μεταδίδει στοὺς πιστούς; Κτιστή εἶναι ἡ Ἱερωσύνη;
Πάμπολλα ἐρωτήματα μποροῦν νὰ προστεθοῦν, ἀρκέσθηκα ὅμως
σὲ αὐτὰ τὰ λίγα, τὰ ὁποῖα εἶναι, νομίζω ἀρκούντως ἐνδεικτικὰ γιὰ
νὰ καταδειχθῆ, σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ
θεολογήσουμε εἶναι –πρωτίστως– ἡ ἐξέταση τῆς ὑγείας τῆς Λογικῆς
μας!
Μετὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν καὶ τιμῆς
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
Πρωτοπρεσβύτερος
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Οἱ ἐντὸς Ἐκκλησίας δύο ἐξουσίες:
Ἱερωσύνη καὶ Βασιλεία
ἱ δύο ἐξουσίες, ἡ Ἱερωσύνη καὶ ἡ Βασιλεία, ἔχουν Θεία προέλευση δηλα
δή, κοινὴ πρωτογενῆ πηγὴ καὶ κοινὴ ἀναφορά, τὸν ἄνθρωπο, καὶ δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ βρίσκονται σὲ ἀντίθεση ἢ σύγκρουση, γιατὶ δι’ ἀμφοτέρων
ὁ θεὸς τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν οἰκονομεῖ. Καθεμιὰ ἔχει χρέος νὰ σέβεται τὴν
ἰδιαιτερότητα τοῦ χαρακτήρα καὶ τὴ διαφορὰ τῶν μέσων τῆς ἄλλης, ἀφοῦ ἡ
Ἱερωσύνη ὑπηρετεῖ τὰ Θεῖα ἐνῶ ἡ Βασιλεία τὶς ἀνθρώπινες δραστηριότητες,
γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς της. Ὁ Ἰουστινιανὸς θέλησε στὴ ΡΘ΄ Νε
αρὰ νὰ δείξει ξεκάθαρα ὅτι καὶ οἱ δύο θεοδώρητες ἐξουσίες βοηθᾶνε τὸ ἔργο
τῆς πολιτείας: μίαν ἡμῖν εἶναι βοήθειαν ἐπὶ παντὶ τῷ τῆς ἡμετέρας πολιτείας τε
καὶ Βασιλείας βίῳ, τὴν εἰς Θεὸν ἐλπίδα πιστεύομεν, εἰδότες ὅτι τοῦτο ἡμῖν καὶ
τὴν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν τῆς Βασιλείας δίδωσι σωτηρίαν. Μὲ τὴν ΡΛΑ΄ Νεαρά
τὸ Κανονικὸ Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας ἐνσωματώθηκε μέσα στὸ Πολιτειακὸ Δί
καιο: Θεσπίζομεν τοίνυν τάξιν νόμων ἐπέχειν τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς Κανόνας,
τοὺς ὑπὸ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ἐκτεθέντας ἢ βεβαιωθέντας, τοὐτέστι
τῆς ἐν Νικαίᾳ τῶν τιη΄ καὶ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τῶν ἁγίων ρν΄ Πατέρων
καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης ἐν ᾗ Νεστόριος κατεκρίθη καὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι,
καθ΄ ἣν Εὐτυχὴς μετὰ Νεστορίου ἀνεθεματίσθη. Τῶν γὰρ προειρημένων ἁγίων δ΄ Συνόδων καὶ τὰ δόγματα καθάπερ τὰς θείας γραφὰς δεχόμεθα καὶ τοὺς
κανόνας ὡς νόμους φυλάττομεν. Τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται ἀργότερα καὶ στὸ
νομοθετικὸ ἔργο Βασιλικά τῆς Μακεδονικῆς Δυναστείας: Θεσπίζομεν τοίνυν
τάξιν νόμων ἐπέχειν τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς Κανόνας, τοὺς ὑπὸ τῶν ἁγίων ἑπτὰ
Συνόδων ἐκτεθέντας ἢ βεβαιωθέντας [...] τῶν γὰρ προειρημένων ἁγίων Συνόδων τὰ δόγματα καθάπερ τὰς θείας Γραφὰς δεχόμεθα καὶ τοὺς Κανόνας
ὡς νόμους φυλάττομεν. Ἐνῶ στὴ ΡΛΖ΄ Νεαρὰ διακήρυξε τὴν ὑπεροχὴ τῆς
αὐθεντίας τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν νόμων τῆς πολι
τείας. Τὸ Βυζάντιο, μὲ ὅλα τὰ παραπάνω, ἔδειξε σύμφωνα μὲ τὸν Καθηγητὴ
Θεολογίας κ. Φειδᾶ, ὅτι ἐντάχθηκε πλήρως στὴ θεοκεντρικὴ κοσμοθεωρία
καὶ βιοθεωρία τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ στὴν ἰδέα τῆς οἰκουμενικῆς χριστια
νικῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκράτορας ἀναλάμβανε πλέον ὡς
ἀποστολὴ ὄχι μόνο νὰ κυβερνήσει σύμφωνα μὲ τὸ Θεῖο νόμο ἀλλὰ καὶ νὰ
διαδώσει τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ στοὺς μὴ χριστιανούς. Τὴ μοναδικότητα
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αὐτὴ τὴν εἶχε μόνο αὐτός, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ τίτλος του δὲν μποροῦσε νὰ ἐκχω
ρηθεῖ σὲ ἡγεμόνα ἄλλου Βασιλείου. Ἔτσι ἐξηγεῖται ὅτι ἡ στέψη στὴ Ρώμη τοῦ
Φράγκου ἡγεμόνα Καρόλου (Καρλομάγνος) τὸ 800 ἀπὸ τὸν πάπα Λέοντα
Γ΄ (795-816) σὲ αὐτοκράτορα δὲν εἶχε ἔννομο ἀποτέλεσμα γιὰ τοὺς Βυζαντι
νούς. Ὁ Κάρολος ἀπὸ ἀπόψεως πολιτειακοῦ δικαίου, μόνο ὡς ἀνταπαιτητὴς
μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ. Ἐπιπλέον ὁ ἴδιος ὁ Φρᾶγκος ἡγεμόνας θὰ πρέπει νὰ
γνώριζε τὶς δύο συγκλίνουσες πολιτειολογικὲς θεωρίες τοῦ Βυζαντινοῦ κρά
τους, γι’ αὐτὸ καὶ ἐμφανιζόταν διστακτικὸς νὰ ὀνομάσει τὸν ἑαυτό του μόνο
Imperator ἀλλὰ μετὰ τὸν τίτλο αὐτὸ προσέθετε καὶ τὸ Romanum gubernans
imperium.
Ἔτσι γεννήθηκε ἡ Ἀρχὴ τῆς Συναλληλίας ἢ Συμφωνίας (Consonantia),
δηλαδὴ ἡ ἁρμονική, ἰσόρροπη καὶ ἰσότιμη μὲ κοινὴ ἀποστολὴ σύζευξη τῶν
δύο ἐξουσιῶν. Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἀποτέλεσε τὸ θεσμικὸ κριτήριο γιὰ τὸν ἀλλη
λοέλεγχο τῶν δύο ἐξουσιῶν μὲ βάση τὸ κατὰ Θεία βούληση ἰδιαίτερο περι
εχόμενο τῆς ἀποστολῆς καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς δύο ἐξουσίες. Αὐτὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ
ἀμετακίνητη καταστατικὴ βάση τῆς ὑπερχιλιετοῦς πολιτικῆς ἰδεολογίας τοῦ
Βυζαντίου. Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ ἰδεολογία παρέμεινε καὶ στὸ τέλος τοῦ ΙΔ΄αἰώ
να, σὲ μία περίοδο ἐδαφικῆς καὶ οἰκονομικῆς παρακμῆς τοῦ Βυζαντίου, ὅπου
ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀντώνιος Δ΄ σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν
ἡγεμόνα τῆς Ρωσίας Βασίλειο Α΄ (1395) ἀνέφερε: οὐδὲν οὖν ἔνι καλόν, υἱέ
μου, ἵνα λέγῃς ὅτι Ἐκκλησίαν ἔχομεν, οὐχὶ Βασιλέα· οὐκ ἔνι δυνατὸν εἰς τοὺς
χριστιανοὺς Ἐκκλησίαν ἔχειν καὶ Βασιλέα οὐκ ἔχειν. Ἡ γὰρ Βασιλεία καὶ ἡ
Ἐκκλησία πολλὴν ἕνωσιν καὶ κοινωνίαν ἔχει καὶ οὐκ ἔνι δυνατὸν ἀπ’ ἀλλήλων
διαιρεθῆναι.
Παρὰ τὴν αὐτοτέλεια καὶ τὴν αὐτοδυναμία τῶν δύο αὐτῶν ἐξουσιῶν,
ὡστόσο ἦταν καὶ οἱ δύο ἀλληλέγγυα ὑπεύθυνες γιὰ τὸν ἔλεγχο, καὶ σύμφωνα
μὲ τὴν θεία βούληση, τῆς ἐπιλογῆς τῶν φορέων ἑκατέρας ἐξουσίας σὲ κάθε
ἐποχή. Γι’αὐτὸ τόσο ὁ αὐτοκράτορας ὅσο καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης
ὑποχρεώνονταν νὰ προσφέρουν, ἀντίστοιχα, κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξου
σίας, ρητὲς καὶ θεσμικὰ κατοχυρωμένες σχετικὲς ἐγγυήσεις πρὸς τὸν φορέα
τῆς ἄλλης ἐξουσίας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος στε
φόταν ἀπὸ ἕναν ἀνώτερο Ρωμαῖο ἀξιωματοῦχο, ὁ Βυζαντινὸς αὐτοκράτορας
στεφόταν μετὰ τὰ μέσα τοῦ Ε΄ αἰῶνα ἀπὸ τὸν πατριάρχη Κωσταντινούπολης.
Πρῶτος στέφθηκε ὁ Μαρκιανὸς (450) ἢ κατὰ ἄλλους ὁ Λέοντας Α΄ (457).
Ἡ στέψη τοῦ αὐτοκράτορα γινόταν στὸ Ἕβδομο καὶ μετὰ στὸ ναὸ τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ὁ πατριάρχης ἐνεργοῦσε τὴ στέψη ὡς φορέας τῆς ἑτέρας
Θεοδώρητης ἐξουσίας. Λάμβανε τὸ αὐτοκρατορικὸ στέμμα, ποὺ ἔφερναν οἱ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 158

409

διάκονοι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα, τὸ εὐλογοῦσε καὶ τὸ ἐπέθετε στὴν κεφαλὴ τοῦ
αὐτοκράτορα μὲ τὴν ἐκφώνηση «ἄξιος» τὴν ὁποία ἐπαναλάμβανε ὁ λαός.
Ὅλα αὐτὰ γίνονταν ἀφοῦ ὁ αὐτοκράτορας εἶχε ἀπαγγείλει ἐνώπιον τοῦ πα
τριάρχη, τῶν ἐπισκόπων, τοῦ λοιποῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τὴν καθιερωμέ
νη ὁμολογία πίστεως. Αὐτοκράτορας λοιπὸν δὲν μποροῦσε νὰ ἐκλεγεῖ ἕνας
αἱρετικός.
Ἀνάλογες ἐξουσίες εἶχε καὶ ὁ αὐτοκράτορας γιὰ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ πα
τριάρχη. Ἡ πατριαρχικὴ σύνοδος ἐξέλεγε τρεῖς ὑποψήφιους ἀπὸ τοὺς ὁποί
ους ὁ αὐτοκράτορας ἐπέλεγε τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη. Ἡ ἀναγόρευση
γινόταν στὸ Ἱερὸ Παλάτι, παρουσία τοῦ αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος ἐπέδιδε καὶ
τὸ δικανίκιο μὲ τὴν ἐκφώνηση ἡ Ἁγία Τριάς, ἡ τὴν Βασιλείαν ἡμῖν δωρησαμένη, προβάλλεται σὲ ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ
Οἰκουμενικὸν πατριάρχην.
Τάσεις ὑπέρβασης τῶν θεσμοθετημένων, ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ τῆς Συναλλη
λίας, ὁρίων στὶς σχέσεις τῶν δύο ἐξουσιῶν ἦταν βέβαια συνηθισμένες στὴ
βυζαντινὴ περίοδο ἀπὸ τοὺς φορεῖς καὶ τῶν δύο ἐξουσιῶν. Οἱ περιστασιακὲς
ὅμως αὐθαιρεσίες ποὺ προέρχονταν κυρίως ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῆς βασιλικῆς
ἐξουσίας, ὄχι μόνο δὲν ὑπερίσχυαν ἀλλὰ καὶ δὲν μετατόπιζαν τὴ θεσμικὴ
βάση τῆς σχέσεως τῶν δύο ἐξουσιῶν. Ὑπερασπιστὴς τῶν καθιερωμένων ὁρί
ων τῶν δύο ἐξουσιῶν ἦταν ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν Kλῆρο καὶ τὸν Mοναχισμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τάση τῶν εἰκονομάχων
αὐτοκρατόρων, νὰ ἀπορροφήσουν τὴν Ἱερατικὴ στὴν βασιλικὴ ἐξουσία καὶ
νὰ ἐπιβάλουν μία ἰδιότυπη μορφὴ καισαροπαπικῶν ἀντιλήψεων μὲ ἔκδηλες
θεοκρατικὲς προεκτάσεις, ἀπέτυχε. Ἡ διακήρυξη τοῦ Λέοντα Γ΄ ὅτι Βασιλεὺς
καὶ Ἱερεὺς εἰμὶ καὶ ὅτι ὁ Θεός τὸ κράτος τῆς Βασιλείας ἐγχειρίσας ἡμῖν ὡς ηὑδόκησε...κατὰ Πέτρον τὴν κορυφαιοτάτην τῶν ἀποστόλων ἀκρότητα ποιμαίνειν
ἡμᾶς ἐκέλευσε τὸ πιστότατον ποίμνιον προκάλεσε τὶς ὀξύτατες ἀντιδράσεις
τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὁλόκληρη τὴν εἰκονομαχικὴ περίοδο. Ἡ βασιλικὴ ἐξουσία
διακήρυξε μὲ ἐπιμονὴ στὴν Ἐκκλησία τὴν αὐτάρκειά της γιὰ τὴν αὐθαίρετη
ρύθμιση δογματικῶν ζητημάτων. Γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν τελείως ἀντίθετη σὲ κάθε
πρόταση σύγκλισης οἰκουμενικῆς συνόδου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προ
βλήματος τῆς προσκύνησης τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Οἱ εἰκονόφιλοι ἀπέρριψαν
τὴ διακήρυξη τοῦ Λέοντα μὲ τὴν ἀναγωγή της στὴ νομοθεσία τῆς ΣΤ΄ Νε
αρᾶς τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Εἶναι κοινὴ ἡ πατερικὴ διακήρυξη ὅτι «ἄλλοι οἱ ὅροι
τῆς Βασιλείας καὶ ἄλλοι οἱ ὅροι τῆς Ἱερωσύνης».
Ἡ σύγχυση μεταξύ της Θεοδώρητης πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ φορέα
της, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Εἰκονομαχίας, ἔπρεπε νὰ λυθεῖ μὲ τὴν προέκταση
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τῆς ΣΤ΄ Ἰουστινιάνιας Νεαρᾶς καὶ στοὺς φορεῖς τῶν δύο ἐξουσιῶν. Ἀποδεί
χτηκε λοιπὸν ἀναγκαία ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς θεωρητικῆς ἀρχῆς μὲ νομοθετικὴ
κατοχύρωση. Ἡ “Ἐπαναγωγὴ” ἢ “Εἰσαγωγὴ τοῦ Νόμου” κάλυψε αὐτὴ τὴν
ἀναγκαιότητα γιὰ τὸν αὐτοκράτορα καὶ τὸν πατριάρχη μὲ τὸ νὰ περιγρά
φει μὲ σαφήνεια τὶς ὑποχρεώσεις τῶν δύο φορέων: Περί Βασιλέως: Κεφ. Α’.
Βασιλεύς ἐστιν ἔννομος ἐπιστασία, κοινὸν ἀγαθὸν πᾶσι τοῖς ὑπηκόοις, μήτε
κατὰ ἀντιπάθειαν τιμωρῶν, μήτε κατὰ προσπάθειαν ἀγαθοποιῶν, ἀλλ’ ἀνάλογος τις ἀγωνοθέτης τὰ βραβεῖα παρεχόμενος. Β’. Σκοπὸς τῷ Βασιλεῖ τῶν τε
ὄντων καὶ ὑπαρχόντων δυνάμεων δι’ ἀγαθότητος ἡ φυλακὴ καὶ ἀσφάλεια,
καὶ τῶν ἀπολωλότων δι’ ἀγρύπνου ἐπιμελείας ἡ ἀνάληψις, καὶ τῶν ἀπόντων
διὰ σοφίας καὶ δικαίων τροπαίων καὶ ἐπιτηδεύσεων ἡ ἀνάκτησις.... Ὑπόκειται
ἐκδικεῖν καὶ διατηρεῖν ὁ Βασιλεὺς πρῶτον μὲν πάντα τὰ ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ γεγραμμένα, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ παρὰ τῶν ἑπτὰ ἁγίων Συνόδων δογματισθέντα, ἔτι
δὲ καὶ τοὺς ἐγκεκριμένους ρωμαϊκοὺς νόμους. Ε’. Ἐπισημότατος ἐν Ὀρθοδοξίᾳ
καὶ εὐσεβείᾳ ὀφείλει εἶναι ὁ Βασιλεύς, καὶ ἐν ζήλῳ θείῳ διαβόητος... ΣΤ’. Τὰ
τοῖς παλαιοῖς νομοθετηθέντα τὸν βασιλέα δεῖ ἑρμηνεύειν, καὶ ἐκ τῶν ὁμοίων
τέμνειν τὰ περί ὧν οὐ κεῖται νόμος. Ζ’. Ἐν τῇ τῶν νόμων ἑρμηνείᾳ δεῖ καὶ τῇ
συνηθείᾳ προσέχειν τῆς πόλεως, τὸ δὲ παρὰ κανόνας εἰσαγόμενον οὐκ ἐᾶται
πρὸς ὑπόδειγμα. Η’. Φιλαγάθως δεῖ τοὺς νόμους ἑρμηνεύειν τὸν βασιλέα· ἐν
γὰρ τοῖς ἀμφιβόλοις τὴν φιλόκαλον ἑρμηνείαν προσιέμεθα.
Ἐπίσης ἡ “Ἐπαναγωγὴ” ἀναφέρει γιὰ τὸν Πατριάρχη: Περί Πατριάρχου:
Κεφ. Α’. Πατριάρχης ἐστὶν εἰκών ζῶσα Χριστοῦ καὶ ἔμψυχος, δι’ ἔργων καί
λόγων χαρακτηρίζουσα τὴν ἀλήθειαν... Β’. Τέλος τῷ πατριάρχῃ ἡ τῶν καταπεπιστευμένων αὐτῷ ψυχῶν σωτηρία, καὶ τὸ ζῆν μὲν Χριστῷ, ἐσταυρῶσθαι
δὲ τῷ κόσμῳ. Δ’. Ἴδια πατριάρχου τὸ εἶναι διδακτικόν, τὸ πρὸς πάντας ὑψηλοὺς τε καὶ ταπεινοὺς ἀστενοχωρήτως ἐξισοῦσθαι, καὶ πρᾷον μὲν εἶναι ἐν δικαιοσύνῃ, ἐλεγκτικὸν δὲ πρὸς τοὺς ἀπειθοῦντας, ὑπὲρ δὲ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς
ἐκδικήσεως τῶν δογμάτων λαλεῖν ἐνώπιον βασιλέως καὶ μή αἰσχύνεσθαι… Η’.
Τῆς Πολιτείας ἐκ μερῶν καὶ μορίων ἀναλόγως τῷ ἀνθρώπῳ συνισταμένης, τὰ
μέγιστα καὶ ἀναγκαιότατα μέρη Βασιλεύς ἐστι καὶ Πατριάρχης· διὸ καὶ ἡ κατὰ
ψυχὴν καὶ σῶμα τῶν ὑπηκόων εἰρήνη καὶ εὐδαιμονία Βασιλείας ἐστὶ καὶ ἀρχιερωσύνης ἐν πᾶσιν ὁμοφροσύνη καί συμφωνία.
Ὁ βυζαντινὸς λοιπὸν αὐτοκράτορας κατεῖχε τὴ νομοθετική, τὴ δι
καστικὴ καὶ τὴν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία. Ὅλες οἱ ἐξουσίες αὐτὲς ἔπρεπε νὰ
ἀσκοῦνται α) σύμφωνα μὲ τὸ Θεῖο νόμο καὶ β) μὲ πνεῦμα δικαιοσύνης καὶ φι
λανθρωπίας. Ὁ Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητὴς ἀναφέρει στὴ Χρονογραφία του τὸ
ἑξῆς ἐνδεικτικό, γιὰ τὴν σπουδαιότητα ποὺ ἔδινε ὁ λαὸς στὴν αὐτοκρατορικὴ
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φιλανθρωπία, ἐπεισόδιο. Ὁ λαὸς τῆς Κωνσταντινούπολης, γιὰ νὰ γλιτώσει
τοὺς δύο δημάρχους του ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ τύραννου Φωκᾶ (602-610), θύμι
σε στὸν αὐτοκράτορα τὸ πνεῦμα τῆς φιλανθρωπίας ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ
διακατέχεται, φωνάζοντας στὸν Ἱππόδρομο: φιλανθρώπου δεσπότου πολλὰ
τὰ ἔτη. Ἡ σύγκλητος, ὁ πατριάρχης καὶ ὁ λαὸς ἤλεγχαν καὶ ἀντιδροῦσαν
ὅταν ὁ ἑκάστοτε αὐτοκράτορας ἀσκοῦσε τὶς ἐξουσίες του μὲ καταχρηστικὸ
τρόπο. Ὅταν ἡ βασιλικὴ ἐξουσία ἔπαυε νὰ ὑπηρετεῖ τὸν λαὸ καὶ τὸν Θεὸ τότε
ὁ αὐτοκράτορας ἐθεωρεῖτο ἔκπτωτος καὶ ὁ λαὸς μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία εἶχαν
ἱερὸ χρέος νὰ τὸν ἐκθρονίσουν. Ἔτσι ἐκθρονίστηκαν βίαια περίπου 65 αὐτο
κράτορες μέχρι τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης.
Χρῆστος Νικολόπουλος
Θεολόγος-Βυζαντινολόγος
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Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
«Ἱεραρχῶν ὡραιότης, Ρηγῖνε τὸ μέγα κλέος,
ρῦσαι παντοίων κινδύνων»
«Τὴν ποίμνην Σου (Ρηγῖνε) σῶζε ταῖς πρεσβείαις Σου»

							

(Καισάριος Δαπόντες)

ἶναι νὰ μὴν δοξάζει κανεὶς τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ὅταν σὲ καιροὺς
κινδύνου καὶ ἀνάγκης οἱ Ἅγιοι, οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ ἐπεμβαίνουν
μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ ἀνοίγουν διάπλατα τὴν συρρικνωμένη ἀπὸ
θλίψη καὶ ἀπόγνωση ψυχὴ καὶ τῆς χαρίζουν τὴν παραμυθία καὶ τὴν ἐλπίδα;
Γιατὶ ὅλοι μας, λίγο-πολύ, ζοῦμε καθημερινὰ τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Δημιουργίας μὲ τὸν ἥλιο ποὺ ἀνατέλλει καὶ τὸ
βράδυ μὲ τὸ ἀστροστόλιστο στερέωμα
καὶ τὸ χρυσαφένιο φῶς τῆς σελήνης, κι
ἄλλα πολλά, ὡστόσο πολλοὶ ἀπὸ μᾶς
ἀδιαφοροῦμε καὶ λησμονοῦμε ἐκεῖνο
τὸ βαθὺ ψαλμικὸ λόγιο: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησας...» ( Ψαλμ.103,24 ). Κι αὐτὸ
γιατὶ ἐπιθυμοῦμε ἡ δικιά μας σοφία
νὰ εἶναι ἀνώτερη ἐκείνης τοῦ Δημιουργοῦ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀπιστοῦμε, ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸ θέλημά Του μόνο
καὶ μόνο νὰ γίνει τὸ δικό μας. Ἔτσι
ἔρχονται οἱ Ἅγιοι, ποὺ εἶναι «κανόνες
πίστεως», νὰ μᾶς θυμίσουν σὲ ὧρες πειρασμῶν καὶ σκληρῶν δοκιμασιῶν, πὼς εἶναι σιμά μας πάντα ὁ Θεός, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ «ἔλθωμεν εἰς
ἑαυτὸν» καὶ νὰ ζητήσουμε τὴ συνδρομὴ καὶ βοήθειά Του.
Ἕνα θαυμαστὸ σημεῖο, μιὰ ὑπενθύμιση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
θὰ ἀναφερθεῖ στὴ συνέχεια ἀπὸ τὴν πρόσφατη σφοδρὴ καταιγίδα
ποὺ ἔπληξε τὴ Σκόπελο. Σημεῖο ἀδιαμφισβήτητο καὶ φανερό, ποὺ
φανερώνει ἀπόλυτα τὴν ἔγνοια τοῦ Πολιούχου τῆς νήσου καὶ τὴν
ἀδιάλειπτο παρουσία Του ἀνάμεσά μας.
Τὸ βράδυ ἐκεῖνο, λοιπόν, τῆς Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου τ.ἔ, ποὺ
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μαίνονταν ἡ καταιγίδα καὶ
τὰ νερὰ τῆς πυκνῆς βροχόπτωσης εἶχαν σχηματίσει
ἐπικίνδυνους χειμμάρους
ποὺ μὲ ὁρμὴ παρέσυραν τὰ
πάντα, μιὰ ἰσχνὴ μέν, ἀλλὰ
τόσο παραμυθητικὴ ἐλπίδα
ἀπόμεινε ἄσβυστη μέσα σὲ
κεῖνο τὸ χαλασμό. Τὸ ἀκοίμητο καντήλι τοῦ Ἁγίου
Ρηγίνου ποὺ ἔκαιγε μέσα
στὸ εἰκονοστάσι, τὸ ὁποῖο
βρίσκεται στὸν τόπο, ὅπου
κατὰ τὴν παράδοση μαρτύρησε ὁ Ἅγιος.
Μπορεῖ τὸ ποτάμι νὰ
σκέπαζε τὸ εἰκονοστάσι,
μπορεῖ ἡ καταιγίδα νὰ σά
ρωνε τὰ πάντα, ὅμως τὸ εἰ
κονοστάσι ἔμεινε στερεωμέ
νο ἐκεῖ. Καὶ τὸ κυριώτερο,
τὸ καντήλι ὅλη τὴ νύχτα
δὲν ἔσβησε... Πολλοὶ τὸ εἶ
δαν καὶ ἐθαύμασαν, περισ
σότεροι δὲ κατάλαβαν ὅτι
ὁ Ἅγιος ἦταν παρὼν καὶ κανείς κάτοικος ἤ ἐπισκέπτης –γιατὶ εἶναι
ἐποχ ὴ ὅπου στὸ νησὶ συνεχίζεται ἡ τουριστικὴ κίνηση– δὲν ἔπαθε
τίποτε.
Ἀλήθεια, τὶ ἄλλο θεοσημεῖο θέλαμε νὰ δοῦμε τὴ βραδυὰ ἐκείνη;
Προσωπικὰ δὲν ἔχω νὰ προσθέσω τίποτε. Μόνο νὰ ἐπαναλάβω
τὸ ὑπέροχο Μεγαλυνάριο ποὺ ἔγραψε εὐλαβὴς Σκοπελίτης ἱεροψάλτης στὰ τέλη τοῦ 19ου, μὲ ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰ., ὁ Ἰω. Ν. Δρακιώτης,
ὑπάλληλος, ὅταν ἄρχισε πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ νὰ τιμᾶται ὁ Ἅγιος:
«Φύλαττε τὴν ποίμνην Σου ἄτρωτον, ἀπὸ πάσης νόσου καὶ ἀναγκης βροτολοιγοῦ...»! Ἀμήν.
Σκόπελος				

π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός
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ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ὁρκωμοσία τῆς νέας Κυβέρνησης ἂς ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὶς διατάξεις, συνταγματικὲς καὶ νομοθετικές,
ποὺ ἀφοροῦν στὴν ὁρκωμοσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Κυβέρνησης,
τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ τῶν βουλευτῶν.
Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Κράτους, τὸν Πρόεδρο τῆς
Δημοκρατίας. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 33 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος «ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, πρὶν ἀναλάβει τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του, δίνει ἐνώπιον τῆς Βουλῆς τὸν ἀκόλουθο ὅρκο:
«Ὁρκίζομαι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοούσιας καὶ Ἀδιαίρετης
Τριάδας νὰ φυλάσσω τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους, νὰ μεριμνῶ γιὰ
τὴν πιστή τους τήρηση, νὰ ὑπερασπίζω τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν
ἀκεραιότητα τῆς Χώρας, νὰ προστατεύω τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ὑπηρετῶ τὸ γενικὸ συμφέρον καὶ τὴν πρόοδο
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».
Τὸ Σύνταγμά μας, ποὺ ρητὰ ἔχει θεσπιστεῖ μὲ βάση τὴν ἐπικεφαλίδα τοῦ «Εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», δὲν δίνει στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τὴ δυνατότητα νὰ
ὁρκιστεῖ μὲ τὸν τύπο ἄλλου δόγματος ἢ ἄλλης θρησκείας. Πολὺ περισσότερο δὲν τοῦ δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ὁρκιστεῖ μὲ διαβεβαίωση
στὴν τιμὴ καὶ τὴ συνείδησή του.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, δὲν προβλέπεται ρητὰ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, ὅτι
προϋπόθεση γιὰ νὰ ἐκλεγεῖ ἕνα πρόσωπο Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
εἶναι τὸ νὰ πρεσβεύει τὴν Ὀρθοδοξία. Ἀντίθετα, τὸ Σύνταγμα τοῦ 1952
στὸ ἄρθρο 47 ἀπαιτοῦσε ρητὰ ὁ διάδοχος τοῦ θρόνου νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος: «Πᾶς διάδοχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Θρόνου ἀπαιτεῖται νὰ πρεσβεύη
τὴν θρησκείαν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
Ἀντίστοιχη μὲ τὴν παραπάνω διάταξη δὲν περιλαμβάνεται στὸ
Σύνταγμα τοῦ 1975 γιὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ
συνιστᾶ σύμφωνα μὲ τοὺς σύγχρονους συνταγματολόγους ἔνδειξη γιὰ
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τὸ ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι Χριστιανὸς
Ὀρθόδοξος.
Ὅμως, τὸ γράμμα (δηλαδὴ οἱ λέξεις, τὸ περιεχόμενο) τοῦ ἄρθρου
33 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος προβλέπει ὅρκο μόνο κατὰ τὸν
τύπο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ἑπομένως προϋποθέτει λογικὰ
Χριστιανὸ Ὀρθόδοξο Πρόεδρο γιὰ νὰ τὸν ἐκφέρει. Ἐπίσης, ἀπὸ τὴν
ἱστορικὴ ἑρμηνία τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ –τὴν ἑρμηνεία του δηλαδὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἀνωτέρω ἄρθρο 47 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1952 ὑπὸ τὸ φῶς
τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους– συνάγεται, ὅτι καὶ σήμερα ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους ἀπαιτεῖται νὰ πρεσβεύει τὴ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Στὸ παραπάνω συμπέρασμα συνηγορεῖ ἡ συστηματικὴ ἑρμηνεία
τῆς διάταξης τοῦ ἄρθρου 33 τοῦ Συντάγματος γιὰ τὸν Προεδρικὸ ὅρκο
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἄρθρο 59 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται
στὸν ὅρκο τῶν Βουλευτῶν. Οἱ κρίσιμες γιὰ τὸ θέμα ποὺ ἐξετάζουμε παράγραφοι 1 καὶ 2 ἔχουν ὡς ἑξῆς:
Οἱ βουλευτὲς πρὶν ἀναλάβουν τὰ καθήκοντά τους δίνουν στὸ Βουλευτήριο καὶ σὲ δημόσια συνεδρίαση τὸν ἀκόλουθο ὅρκο: «Ὁρκίζομαι
στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοούσιας καὶ Ἀδιαίρετης Τριάδας νὰ εἶμαι
Πιστὸς στὴν Πατρίδα καὶ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, νὰ ὑπακούω στὸ
Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους καὶ νὰ ἐκπληρώνω εὐσυνείδητα τὰ καθηκοντά μου».
Ἀλλόθρησκοι ἢ ἑτερόδοξοι βουλευτὲς δίνουν τὸν ἴδιο ὅρκο σύμφωνα μὲ τὸν τύπο τῆς δικῆς τους θρησκείας ἢ τοῦ δικοῦ τους δόγματος.
Ἂν ἤθελε, ὁ Συντακτικὸς νομοθέτης θὰ προέβλεπε καὶ γιὰ τὸν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ρύθμιση ἀντίστοιχη μὲ τὴν παραπάνω διάταξη γιὰ τοὺς ἀλλόθρησκους ἢ ἑτερόδοξους βουλευτές, ἀλλὰ δὲν τὸ
ἔπραξε. Δὲν εἶναι λογική, οὔτε πειστικὴ ἡ ἐκδοχή, ὅτι ἡ παράλειψη αὐτὴ
τοῦ Συντακτικοῦ νομοθέτη εἶναι τυχαία ἢ ὀφείλεται σὲ παραδρομὴ ἢ ὅτι
θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 2 ἀναλογικὰ
γιὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.
Ὅπως καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός, ὅτι τὸ Σύνταγμα δὲν
προβλέπει πολιτικὸ ὅρκο γιὰ ἄθεο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἢ ἄθεους βουλευτές.
Ἂς σημειωθεῖ στὸ σημεῖο αὐτό, ὅτι βουλευτὴς ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νὰ
ὁρκισθεῖ (ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα) δὲν μπορεῖ νὰ κηρυχθεῖ ἔκπτωτος,
ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει σχετικὴ συνταγματικὴ πρόβλεψη. Δὲν δικαιοῦται ὅμως
βουλευτικὴ ἀποζημίωση, διότι αὐτὴ παρέχεται, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 63
παρ. 1 «γιὰ τὴν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματος». Νομικὴ δὲ προϋπόθεση γιὰ
τὴν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματος τοῦ βουλευτὴ εἶναι ἡ ὁρκωμοσία.
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Κατὰ τὴν ἀπολύτως κρατοῦσα στὴν ἐπιστήμη τοῦ Συνταγματικοῦ
Δικαίου ἄποψη τόσο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὅσο καὶ οἱ βουλευτὲς
μποροῦν νὰ πρεσβεύουν ὁποιαδήποτε θρησκεία ἐπιθυμοῦν ἢ ἀκόμα καὶ
νὰ εἶναι ἄθεοι. Ὡς ἔρεισμα ἐπικαλεῖται ἡ ἄποψη αὐτὴ τὴ διάταξη τῆς
παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος, ποὺ κατοχυρώνει τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης ὁρίζοντας ὅτι: «Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη. Ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν
καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καθενός».
Τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι εἶναι πολιτικὸ δικαίωμα. Ἡ μὴ δυνατότητα ἀνάληψης καθηκόντων Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἢ βουλευτῆ
ἀπὸ ἄθεο πρόσωπο, ἐπειδὴ δὲ θὰ μπορεῖ νὰ ὁρκισθεῖ μὲ πολιτικὸ ὅρκο,
συνιστᾶ κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἄποψη ἀντισυνταγματικὴ στέρηση τῆς ἀπόλαυσης (ἄσκησης) πολιτικοῦ δικαιώματος. Ἐπίσης, ἡ ἐπιστήμη δέχεται,
ὅτι ἀκόμα καὶ χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι μποροῦν νὰ δώσουν πολιτικὸ ὅρκο,
ἀφοῦ ἀπὸ τὴν παραπάνω διάταξη τοῦ Συντάγματος συνάγεται, ὅτι κανένας δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀποκαλύψει τὶς θρησκευτικές του πεποιθήσεις.
Λησμονοῦν ὅμως οἱ ὑποστηριχτὲς τῆς ἄποψης αὐτῆς, ὅτι ἐλευθερία σημαίνει εὐθύνη. Ἡ δὲ συνείδηση δόθηκε στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ
Θεό, ὅπως ἐπίσης ἀπὸ τὸ Θεὸ δίνεται στὸν ἄνθρωπο ἡ ἑκάστοτε ἐξουσία, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή του: «πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. Οὐ γὰρ
ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν». Τὸ νὰ γίνει κανεὶς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἢ Πρωθυπουργὸς ἢ βουλευτὴς δὲν εἶναι μόνο πολιτικὸ δικαίωμα. Εἶναι πρωτίστως ἐξουσία, τὴν ὁποία αὐτὸς ἔχει εὐθύνη νὰ ἀσκεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
καὶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του γιὰ τὸ καλὸ τῆς κοινωνίας.
Ὅσο γιὰ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν
τῆς Κυβέρνησης, δὲν ὑπάρχει συνταγματικὴ διάταξη γιὰ τὸν τύπο αὐτῆς.
Σχετικὰ προβλέπει ὁ νόμος 1558/1985 στὰ ἄρθρα 9 καὶ 14:
«Ἄρθρο 9: Ὁ Πρωθυπουργὸς διοριζόμενος κατὰ τὸ ἄρθρο 37 τοῦ
Συντάγματος, πρὶν ἀναλάβει τὰ καθήκοντά του δίνει ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὸν ὅρκο ποὺ προβλέπει τὸ ἄρθρο 14 τοῦ παρόντος.
Ἄρθρο 14: 1. Οἱ ἀντιπρόεδροι τῆς Κυβέρνησης, οἱ ὑπουργοὶ καὶ
οἱ ὑφυπουργοί (…) δίνουν ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας
τὸν ἀκόλουθο ὅρκο: «Ὁρκίζομαι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοούσιας καὶ Ἀδιαίρετης Τριάδας νὰ τηρῶ τὸ γενικὸ συμφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».
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Ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἄρθρου 59 τοῦ Συντάγματος (: ποὺ προβλέπει
διαφορετικὸ τύπο ὅρκου γιὰ ἀλλόθρησκους καὶ ἑτερόδοξους βουλευτὲς)
ἰσχύει ἀναλόγως. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ δοθεῖ ὅρκος μὲ διαβεβαίωση χωρὶς
θρησκευτικὸ περιεχόμενο».
Ὁ ἐν λόγῳ νόμος ψηφίστηκε ἐπὶ Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη καὶ Πρωθυπουργίας Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ἀντίθετα
ἀπὸ τὶς περὶ ὁρκωμοσίας διατάξεις τοῦ Συντάγματος προβλέπει δυνατότητα ὅρκου μὲ διαβεβαίωση χωρὶς θρησκευτικὸ περιεχόμενο. Ἡ πανηγυρικὴ αὐτὴ διαβεβαίωση θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀντίστοιχη μὲ τὸ θρησκευτικὸ ὅρκο.
Ὁ κύριος Τσίπρας καὶ τὰ κυβερνητικὰ στελέχη τοῦ κόμματός του
εἶναι τὰ πρῶτα στὰ χρονικὰ πολιτικὰ πρόσωπα ποὺ ἔκαναν χρήση τῆς
νομοθετικῆς αὐτῆς πρόβλεψης, δίνοντας διαβεβαίωση «στὴν τιμὴ καὶ τὴ
συνείδησή τους». Ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ δὲν εἶναι ἀντίστοιχη μὲ θρησκευτικὸ ὅρκο, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι τὰ πρόσωπα αὐτὰ δὲν εἶναι θεοί!
Καὶ ὅμως τὴν ἀποδέχεται τὸ σύνολο τῆς νομικῆς ἐπιστήμης!…
Μὲ λύπη διαπιστώνουμε, ὅτι στὶς μέρες μας ἡ νομικὴ ἐπιστήμη δὲν
ἑρμηνεύει καὶ δὲν ἐφαρμόζει τὴ νομοθεσία κατὰ Θεόν, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ βολεύει τὴ συνείδηση τῶν... ἀσυνείδητων!
Ἀγγελικὴ Εὐθ. Ζώη
Νομικὸς

Ὁ κατακερματισμὸς τῆς Ἑλλάδος
τὶς μέρες μας εἶναι πιὰ προφανὲς πὼς γίνεται μιὰ συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου νὰ ἐπιβληθεῖ μία παγκόσμια διακυβέρνηση στὸν
πλανήτη, μὲ τὸν ἀνυπόστατο ἰσχυρισμὸ καὶ τὸ ψευδὲς πρόσχημα πὼς αὐτὸ
θὰ λύσει ὅλα τὰ κατὰ τόπους προβλήματα.
Ὁ πλανήτης σήμερα βασανίζεται ἀπὸ ἀναταραχές, ἀκαταστασίες καὶ
πολέμους, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κατευθυνόμενες κινήσεις ἀπὸ τὸ
περιβόητο «Ἕνα τοῖς ἑκατὸ» ποὺ προωθεῖ τὴν ἐπιβολὴ τῆς μίας καὶ οἰκουμενιστικὴς (παγκόσμιας) διακυβέρνησης.
Ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ ἀδιάφορος, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν πολιτική, πολίτης γνωρίζει πὼς τὸ Κυπριακὸ ζήτημα, τὸ ἄλυτο Βορειοηπειρωτικὸ θέμα, τὸ πρόβλημα
μὲ τὶς μουσουλμανικὲς μειονότητες καὶ τὸ Τουρκικὸ προξενεῖο στὴν Θρᾴκη,
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ὁ μόνιμος προβληματισμὸς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν διεκδίκηση τοῦ Αἰγαίου ἀπὸ
τοὺς Τούρκους, καθὼς καὶ τὸ Σκοπιανὸ κατασκεύασμα, εἶναι τεχνητὰ προβλήματα ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν διαίρεση τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπιπρόσθετα, ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους ἔχει καὶ ἐπισήμως
ἀθεϊστικὴ διακυβέρνηση, ποὺ ἔχει καὶ τὸ ἐπιπλέον ἐπικίνδυνο χαρακτηριστικὸ
γνώρισμα πὼς κατευθύνεται πλήρως ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση
ἔχει δώσει σαφῆ δείγματα γραφῆς στὰ ἐθνικὰ θέματα ὅπου ἡ στάση ποὺ τηρεῖ εἶναι καθαρὰ ἀνθελληνικὴ καὶ ἐξαιρετικὰ ζημιογόνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Ἤδη στὴν περιοχὴ τῆς Θρᾴκης φρόντισε νὰ ἐκλεγοῦν τρεῖς (3) βουλευτὲς τῆς μειονότητας, ποὺ γίνονται τέσσερις (4) ἂν συνυπολογίσουμε καὶ
τὸν βουλευτὴ ποὺ ἐκλέχθηκε ἀπὸ τὸ (ἀπὸ)κόμμα τοῦ νεοσύστατου πολιτικοῦ
μορφώματος τοῦ δημοσιογράφου, γόνου τῆς οἰκογένειας τοῦ πρωθυπουργοῦ
ποὺ εἰσήγαγε τὴν χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Νομισματικὴ Ἕνωση.
Στὸ Κυπριακὸ καὶ στὸ Σκοπιανὸ ζήτημα ἡ θέση τῆς κυβέρνησης εἶναι
γνωστὴ καὶ ἀπόλυτα ταυτισμένη μὲ τὶς προσταγὲς τῶν Η.Π.Α., ἐνῷ στὸ θέμα
τοῦ Αἰγαίου εἶναι ἀκόμα νωπὴ ἡ προεκλογική(!) δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ
ποὺ ἀναιδῶς ἰσχυρίστηκε πὼς «ἡ θάλασσα δὲν ἔχει σύνορα».
Τέλος, γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ δὲν γίνεται πιὰ κανένας λόγος καὶ ὅλοι
ἔχουν ἀποδεχθεῖ πὼς ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη. Ἀλήθεια τί θὰ ἔλεγε ἂν ζοῦσε στὶς ἡμέρες μας ὁ φλογερὸς ἀγωνιστὴς
Ἱεράρχης Σεβαστιανός, ποὺ ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τὴν ζωή του σὲ αὐτὸ τὸ
ζήτημα;
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια προωθεῖται ἕνα σχέδιο διάσπασης τῆς Ἑλλάδος
ποὺ οὐσιαστικὰ προωθεῖται ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις. Τὸ πρόβλημα γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερο ἂν συνυπολογισθεῖ καὶ ἡ ἐπικίνδυνη Ἐκκλησιαστικὴ
διαίρεση ποὺ ἔχει προέλθει ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ διαίρεση τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι μόνο Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ἀλλὰ καὶ καθαρὰ πολιτικό. Δὲν ἔχω τὴν γνώση γιὰ νὰ προσεγγίσω τὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν θεολογική του πλευρά, θὰ προσπαθήσω, ὅμως, νὰ τὸ
ἐξετάσω φωτίζοντας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν πολιτικὴ του διάσταση.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι σήμερα χωρισμένη σὲ ἕξη (6) αὐτόνομες διοικητικὲς περιφέρειες:
1. Τῶν λανθασμένα καὶ ἀνιστόρητα ἀποκαλούμενων «Νέων χωρῶν».
Παρατηρῶντας προσεκτικὰ τὶς Μητροπόλεις1 ποὺ ἀπαρτίζουν αὐτὴν τὴν
διοικητικὴ κατάτμηση διαπιστώνουμε πὼς σὲ αὐτὴν ἀνήκουν ἐξ ὁλοκλήρου
ἡ Ἤπειρος, ἡ Θεσσαλία, ἡ Μακεδονία, ἡ Θρᾴκη, καὶ τὰ νησιά τοῦ ΒορειοἈνατολικοῦ Αἰγαίου!
2. Τοῦ Ἁγίου Ὅρους ποὺ ἔχει αὐτοδιοίκητο σχῆμα.
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3. Τῶν Δωδεκανήσων ποὺ ὑπάγονται στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.
4. Τῆς Πάτμου ποὺ ὑπάγεται καὶ αὐτὴ στὸ Πατριαρχεῖο, αὐτοτελῶς,
χωρὶς νὰ συνδέεται μὲ τὶς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου καὶ χωρὶς νὰ ὑποχρεοῦται νὰ τὴν διοικεῖ Ἐπίσκοπος ἀλλὰ ὁ Ἡγούμενος τῆς Πάτμου, ποὺ
ἐνδέχεται νὰ εἶναι καὶ Ἀρχιμανδρίτης, ἄρα διοικεῖται ἀμέσως καὶ ὄχι ἐμμέσως ἀπὸ τὸν Πατριάρχη!
5. Τῆς ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
6. Τῆς ἐπονομαζόμενης «Παλαιᾶς Ἑλλάδος» ποὺ περιλαμβάνει μόλις
τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, τὴν Εὔβοια, τὴν Πελοπόννησο καὶ τὶς Κυκλάδες!
Εἶναι προφανὲς πὼς σήμερα, κάτω ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῆς σημερινῆς ἐπικίνδυνης κυβέρνησης, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ καταλάβουν οἱ ἰθύνοντες
τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιμένουν σὲ αὐτὸ τὸ
σχῆμα γιατί πολιτικὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο.
Δὲν ὑπάρχουν «νέες χῶρες» ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν γίνεται καμία
συζήτηση γιὰ αὐτονόμηση οὔτε τῆς Μακεδονίας, οὔτε τῆς Ἠπείρου, οὔτε τῆς
Θρᾴκης, οὔτε τῆς Κρήτης, οὔτε τῶν Ἑπτανήσων, οὔτε τῆς Δωδεκανήσου καὶ
φυσικὰ οὔτε τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Οἱ περιοχὲς αὐτὲς δὲν ἀνήκουν ἁπλᾶ στὴν
Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ δὲν τίθεται κανένα ζήτημα ἀμφισβήτησης
ἐπ’ αὐτοῦ. Ἀντίθετα, πρέπει νὰ ξεκινήσει ἄμεσα ἕνα νέο ζήτημα ἐπανένωσης
τῆς Κύπρου, ποὺ κακῶς αὐτονομήθηκε ἀπὸ λανθασμένες (;) πολιτικὲς ἀλλὰ
καὶ Ἐκκλησιαστικὲς ἐπιλογές.
Οἱ μέρες μας εἶναι πονηρὲς καὶ γιὰ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ὄχι ἀφελεῖς καὶ ἀπρόσεκτοι, ἀλλὰ συνετοὶ σύμφωνα μὲ τὴν προσταγὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσίν».
						

Μανώλης Β. Βολουδάκης

1. Ἀλεξανδρουπόλεως –Βεροίας καὶ Ναούσης – Γρεβενῶν – Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως
καὶ Πολυκάστρου – Διδυμοτείχου καὶ Ὀρεστιάδος – Δράμας – Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης – Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας – Ἐλασσῶνος – Ἐλευθερουπόλεως
– Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου – Θεσσαλονίκης – Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου
– Ἰωαννίνων – Κασσανδρείας – Καστορίας – Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος – Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης – Λήμνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου – Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
– Μηθύμνης – Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωμαρίου – Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως
– Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς – Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης – Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου
– Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας – Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου – Σάμου
καὶ Ἰκαρίας – Σερβίων καὶ Κοζάνης – Σερρῶν καὶ Νιγρίτης – Σιδηροκάστρου – Σισανίου
καὶ Σιατίστης – Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου – Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας –
Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν
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Ὁ ἅγιος Δημήτριος:

Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀξιοποίησε στὸ ἔπακρο τὴν ἐπίγεια ζωή του
ία φορὰ ἔρχεται στὴν ὕπαρξη κάθε ἄνθρωπος, χάριτι Θεοῦ, γι’ αὐτὸ
ἔχει πολλὴ μεγάλη σημασία καὶ ἀξία τὸ πῶς θὰ ἀξιοποιήσει κανείς, τί
θὰ διαλέξει, τὸ πῶς θὰ σταθεῖ σ’ αὐτὴ τὴ ζωή.
Ὅλοι ὅσοι πέτυχαν τὸν προορισμό τους, δηλαδὴ ἀξιοποίησαν τὸ «κατ’
εἰκόνα», τὸ θεοειδὲς τῆς ψυχῆς τους, οἱ ἅγιοι, εἶναι οἱ ζωντανὲς ἀποδείξεις
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει Θεία καταγωγή. Ἔρχεται στὴν ὕπαρξη, χάριτι Θεοῦ, καὶ
σ’ Αὐτὸν καλεῖται νὰ ἐπανέλθει, ὅταν ὁλοκληρώσει τὸν κύκλο τῆς ἐπιγείου
ζωῆς του ὁλοκληρώνοντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐργασία ποὺ τοῦ εἶχε
Ἐκεῖνος ἀναθέσει.
Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀξιοποίησε στὸ ἔπακρο τὴν ἐπίγεια ζωή του, εἶναι
ὁ ἅγιος Δημήτριος.
Τί νὰ πρωτοπεῖ κανεὶς γι’ αὐτόν; Πῶς νὰ περιγράψει τὰ θαύματα τοῦ
Θεοῦ;
Σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία κατόρθωσε νὰ συγκεντρώσει ὅλα τὰ χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἂν καὶ δὲν ἀσκήτεψε, εἶχε τὴ χάρη ἑνὸς Ὁσίου, ἂν
καὶ ἦταν νέος εἶχε ὅλη τὴ σοφία, ἂν καὶ δὲν ἦταν Ἱερεύς, εἶχε τὴν ἀποστολικὴ
ζέση καὶ εὐλογία. Παρθένος στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, μιμητὴς σὲ ὅλα Αὐτοῦ,
ὁ Ὁποῖος «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι Αὐτοῦ».
Μάρτυρας, Μεγαλομάρτυρας γιατί «ἐξέχεε τὸ αἷμα αὐτοῦ, δι’ Αὐτὸν τὸν
κενώσαντα Ἑαυτὸν καὶ μορφὴν δούλου λαβόντα. Ἐταπεινώθη ἕως θανάτου,
τὴν πτωχείαν Του μιμούμενος».
Ἡ στρατιωτικὴ στολὴ καὶ τὸ δαχτυλίδι στὸ χέρι του καὶ τὸ ὠμοφόριο
τοῦ ὑπάτου, ποὺ φοροῦσε ὁ ἅγιος Δημήτριος ὅταν ἔλαβε τὸ ἀξίωμα ἐκείνη τὴν
ἐποχὴ ἀπὸ τὸ βασιλιά, ἦταν σύμβολα τοῦ ἀξιώματος τοῦ δασκάλου καὶ τοῦ
ἀρχηγοῦ, ποὺ τοῦ εἶχε δώσει μυστικὰ ὁ Ἀληθινὸς Βασιλεύς, ὁ Βασιλεὺς τῶν
βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων.
Πρὶν φθάσει στὸ στάδιο τοῦ μαρτυρίου ὁ χαριτωμένος ἀπὸ τὴν παιδική
του ἡλικία, ὁ σοφὸς σὲ ὅλα καὶ δίκαιος καὶ ὅσιος καὶ ἀπόστολος καὶ παρθένος
καὶ πάναγνος καὶ φίλος, μαθητὴς ἠγαπημένος καὶ πολὺ στενός τοῦ Χριστοῦ,
ἔφτασε σὲ ὅλα τὰ ἀρεστὰ στὸ Θεὸ καὶ τὶς σκέψεις καὶ τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα.
Ὁ Προφήτης Δαυῒδ εἶπε: «Μακάριος ἀνὴρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ
ἀσεβῶν… καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν
ὑδάτων, ὁ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ
οὐκ ἀπορρυήσεται…». Ὁ προφήτης ποὺ προέβλεπε τὸ μέλλον μακάρισε καὶ
ἐξύμνησε τὸν ἅγιο Δημήτριο. Πράγματι!

Μ
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Ἦταν τόση ἡ ἀγάπη του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸν Χριστὸ ὥστε, εἰ
δυνατὸν νὰ περνοῦσε ἄπειρα μαρτύρια.
Περιγράφει κάποιος συγγραφέας καὶ λέει: «Ὅταν παρουσιάστηκαν οἱ
φονιάδες λογχοφόροι, ποὺ τοὺς ἔστειλε ὁ τύραννος, τοὺς δέχτηκε μὲ ἀνοιχτὲς
ἀγκάλες γιὰ νὰ δεχτεῖ σ’ αὐτὲς τὸ καίριο καὶ τελειωτικὸ χτύπημα καὶ ἄλλα
χτυπήματα ποὺ διαπερνοῦσαν ὅλα τα σημεῖα τοῦ ἱεροῦ σώματος, σπλάγχνα,
ὀστᾶ, σάρκες, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ κάθε μία πλευρὰ καὶ ἡ ἐξωτερικὴ καὶ ἡ
ἐσωτερικὴ νὰ δεχτοῦν τὰ τρυπήματα ἀπὸ τὶς αἰχμές».
Ὁ ἅγιος Δημήτριος, ὅπως ὁ Χριστός μας, «συνίστησι τὴν Ἑαυτοῦ ἀγάπην
εἰς ἡμᾶς ὅτι ἔτι ἀσεβῶν ἡμῶν ὄντων, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε» ἔτσι
καὶ ἐκεῖνος κινδύνευσε καὶ μαρτύρησε γιὰ τὴν εὐσέβεια σὲ δύσκολους καιροὺς
γι’ αὐτὸ τοῦ χρεωστοῦμε εὐγνωμοσύνη ὅλοι οἱ πιστοί.
Καὶ ἀφοῦ ἔχυσε ὅλο τὸ αἷμα του καὶ δὲν εἶχε κάτι ἄλλο νὰ δώσει, ὁ Θεὸς
μας τὸ ἀθλητικότατο σῶμα Του τὸ ἔκανε πηγὴ μύρου, ἀτελείωτου μύρου, ὅπως
ἀναφέρεται σὲ ἐκεῖνα τὰ λόγια ποὺ λέει καὶ ἡ ψυχὴ ποὺ νυμφεύθηκε τὸ Θεὸ σ’
ἐκεῖνο τὸ Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων: «Ἐξεγείρου βορρᾶ καὶ ἔρχου νότε· διάπνευσον
κῆπον μου, καὶ ρευσάτωσαν ἀρώματά μου».
Ὁ ἅγιος εἶχε τέτοια χάρη καὶ δύναμη ὥστε κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ
ἀναμετρηθεῖ μαζί του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς ἀναθέτουμε δι’ Αὐτοῦ τὰ αἰτήματα
τῆς καρδιᾶς μας πρὸς «τὸν Δόντα τῷ ἁγίῳ τὸ κράτος ἀήττητον καὶ Περιέποντα
τὴν Πόλιν του ἄτρωτον». Αὐτῆς, καὶ ὄχι μόνον αὐτῆς, ὑπάρχει τὸ στήριγμα.
						

Δ. Νεαπολίτης

Η ΗΛΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
«ΔΙΗ ΓΕΙΤΑΙ ΔΟ ΞΑΝ ΘΕΟΥ»
οῦμε μίαν ἰδιότυπη περίοδο ποὺ θεοποιεῖ καὶ θρησκειοποιεῖ τὸ ἐφήμερο, τὸ ἐπιφανειακό τὸ πρόσκαιρο ὅ,τι τέλος πάντων ἐντυπωσιάζει
καὶ ἐπιπλέει στὸν ἀφρὸ τῆς ἀσημαντότητας. Σὲ πολὺ παλαιοὺς καιροὺς
οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες θεωροῦσαν τὸν ἄνθρωπο ἀναπόσπαστο καὶ
ὀργανικὸ στοιχεῖο τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἔναντι τοῦ ὁποίου ἔνιωθαν δέος,
ἔκπληξη μὰ καὶ μιὰ τάση γιὰ ἐξιλέωση ὅλων τῶν ἀγνώστων δυνάμεων
ποὺ ἐμπεριέκλειε τὸ σύμπαν. Ἔτσι μέσα στὸ πλαίσιο αὐτό, οἱ Ἀρχαῖοι
Αἰγύπτιοι, ἡ πρώϊμη Ἑλληνικὴ μυθολογία, ἡ Ρωμαϊκὴ μυθολογία καὶ οἱ
πολιτισμοὶ τῆς Δυτικῆς Ἀσίας εἶχαν προσδώσει στὸν ἥλιο διαστάσεις
θεοῦ καὶ τοῦ ἀπέδιδαν τὶς ἀνάλογες λατρεῖες.

Ζ
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Σήμερα ζοῦμε σὲ μίαν τελείως διαφορετικὴ ἐποχή, ποὺ φροντίζει
μάλιστα νὰ στερεῖ τόσο τὴν συγκίνηση, ἀλλὰ καὶ τὴν δίψα γιὰ συγκίνηση.
Ὁ σύγχρονος δυτικὸς
πολιτισμὸς ἐξαπλώνεται σὲ πλανητικὸ
ἐπίπεδο καὶ ὁμογενοποιεῖ –δυστυχῶς–
τόσο τὶς κουλτοῦρες
ὅσο καὶ τὶς κοινωνίες
τῶν ἀνθρώπων σὲ μιὰ
πρωτοφανῆ πεζότητα. Ἡ πεζότητα αὐτὴ
προέρχεται ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θεωρεῖ κέντρο τοῦ Σύμπαντος τὸν
ἑαυτό του, τὴν ἐπιστήμη του καὶ ὅ,τι πλέον γνωρίζει γιὰ τὸν πλανήτη
Γῆ, τοὺς ὑπόλοιπους πλανῆτες τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος ἀλλὰ καὶ
τὸν Ἥλιο, ἔχει σχέση πιὰ μὲ τὴν προδιάθεσή του νὰ προκαταλαμβάνει
ἀπαντήσεις προτοῦ κἂν νὰ ἐξετάσει εἰς βάθος τὰ ὄντως ἐπιστημονικὰ
ἐρωτήματα.
Ὁ ἥλιος συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ κλῖμα τῆς Γῆς καὶ ἐνῷ εἶναι τόσο
κοντά μας καὶ ἡ σύγχρονη τεχνο-ἐπιστήμη προσφέρει ὅλες τὶς τεχνικὲς
δυνατότητες γιὰ τὴν μελέτη τῶν ἡλιακῶν φαινομένων, ἐντούτοις ἡ δραστηριότητά του εἶναι ἀθέατη σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ ὅσο νομίζουμε.
Τὸ ἡλιακὸ στέμμα εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ ἥλιου, ἀλλὰ
οὐσιαστικὰ εἶναι ἀόρατο λόγῳ τῆς τεράστιας ἀκτινοβολίας ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸν φωτεινὸ ἡλιακὸ δίσκο. Ἡ σύγχρονη Φυσικὴ ἔχει ἀποδείξει τὴν ὕπαρξη ὑψηλὰ ἰονισμένων ἀερίων στὸ ἡλιακὸ στέμμα καὶ ὡς
ἐκ τούτου στὸν χῶρο του ἀναπτύσσονται θερμοκρασίες τεραστίας κλίμακος, τῆς τάξης μερικῶν ἑκατομμυρίων βαθμῶν. Καὶ ἐδῶ προκύπτει
ἕνα φυσικὸ «παράδοξο»: ἐνῷ ἡ θερμοκρασία στὴν ἐπιφάνεια τοῦ Ἡλίου
φθάνει τοὺς 6.000 βαθμούς, πῶς συμβαίνει στὴν ἐξωτερικὴ ἀτμόσφαιρά
του νὰ ἀναπτύσσονται τέτοιας κλίμακας θερμοκρασίες. Εἶναι λογικό,
καὶ σὲ ὅλους μας γνωστό, ὅτι ὅσο ἀπομακρύνεται κανεὶς ἀπὸ μιὰ πηγὴ
θερμότητος (καὶ μιὰ τέτοια εἶναι ὁ Ἥλιος) τόσο ἡ θερμοκρασία ἐλαττώνεται. Γιατί ὅμως καὶ πῶς συμβαίνει τὸ φαινόμενο αὐτό;
Καὶ πάλι ἡ Ἡλιακὴ Φυσικὴ προσδιορίζει τὴν αἰτία τοῦ «παράδοξου» αὐτοῦ φαινομένου στὴν λεγόμενη ἡλιακὴ δραστηριότητα. Δηλ.
στὴν ἐπιφάνεια τοῦ Ἡλίου λαμβάνουν χώρα μικρὲς κινήσεις ἀερίων ποὺ
ἐκπέμπονται διαρκῶς στὴν ἡλιακὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ ὅταν φθάσουν στὰ
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ἀνώτερά της στρώματα μετατρέπονται σὲ τεράστια κρουστικὰ κύματα.
Μιὰ ἄλλη πηγὴ ἐνέργειας εἶναι οἱ ἡλιακὲς κηλῖδες. Ἡ ἐμφάνιση τῶν
ἡλιακῶν κηλίδων συνδέεται ἄμεσα μὲ ἕναν μηχανισμὸ (στὸ ἐσωτερικό
τοῦ Ἡλίου) ποὺ σχηματίζει μαγνητικὰ πεδία, λίαν ἰσχυρὰ στὴν ἡλιακὴ
ἐπιφάνεια. Ἡ ἡλιακὴ δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει τὶς ἡλιακὲς ἐκ
ρήξεις, τὰ ἰσχυρὰ μαγνητικὰ πεδία ποὺ συνδέονται μὲ τὶς ἡλιακὲς κηλῖ
δες, τὶς τεράστιες ἡλιακὲς ἐκλάμψεις καὶ μερικὰ ἄλλα εἴδη διαταραχῶν.
Ἔτσι τρομερὰ ὑπερθερμαινόμενα ἀέρια, ταχύτατα μικροσωματίδια, βίαιες ἐκτοξεύσεις ἡλιακῆς ὕλης καὶ πολὺ θεαματικὲς ἐκρήξεις συνιστοῦν
τὸ σύνολο σχεδὸν τῆς ἡλιακῆς δραστηριότητας, ποὺ ἐνῷ ἡ πηγή της
εἶναι ἡ ἡλιακὴ σφαῖρα, ἐντούτοις τὸ μέγιστο ὕψος τῆς θερμοκρασίας
ἐκδηλώνεται στὰ ὑψηλὰ στρώματα τοῦ ἡλιακοῦ στρώματος, λὲς καὶ
ὑφίσταται κάποιος μηχανισμὸς χρονο-ὑστέρησης γιὰ νὰ αὐξηθεῖ ἡ θερμοκρασία.
Πρὸς τὰ τέλη τοῦ περασμένου αἰῶνα ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ ἡλιακὴ
δραστηριότητα παρουσιάζει αὐξομειώσεις. Τὸ κλῖμα τῆς Γῆς εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τὴν ἡλιακὴ δραστηριότητα καὶ τὶς μεταβολές της.
Ἡ μέση ἐτήσια θερμοκρασία τῆς Γῆς μειώνεται κατὰ τὶς περιόδους
σχετικῆς ὕφεσης τῆς ἡλιακῆς δραστηριότητας. Ὅμως οἱ αἰτίες τῶν μεταβολῶν τῆς ἡλιακῆς δραστηριότητας παραμένουν ἄγνωστες. Ὅπως
ἄγνωστη εἶναι καὶ ἡ αἰτία τῆς προέλευσης τῶν μαγνητικῶν πεδίων στὸ
ἐσωτερικὸ τοῦ Ἡλίου. Πῶς ἐπίσης
τὰ μαγνητικὰ πεδία ἐπηρεάζουν
καὶ θερμάνουν σὲ τέτοιο βαθμὸ τὸ
ἡλιακὸ στέμμα; Ἄγνωστος εἶναι καὶ
ὁ ρόλος τῶν μαγνητικῶν πεδίων
στὶς ἡλιακὲς ἐκρήξεις, στὶς ἡλιακὲς
προεξοχές; Ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀκόμη ὅτι τὸ ἡλιακὸ στέμμα διαστέλλεται, ἀλλὰ τὸ γιατί διαστέλλεται
δὲν εἶναι γνωστό. Ἡ διαστολὴ μάλιστα τοῦ ἡλιακοῦ στέμματος εἶναι ἡ
αἰτία τοῦ σχηματισμοῦ τῶν ἡλιακῶν
ἀνέμων. Προσεγγιστικὲς ἀπαντήσεις δίδονται σήμερα, ἀλλὰ δὲν χαρακτηρίζονται ἀπὸ πληρότητα καὶ
ἀποδεικτικὴ ἐπαλήθευση.
Σήμερα, βάσει τῶν διαστημικῶν
παρατηρήσεων ὅτι ὁ Ἡλιακὸς ἄνεμος, ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ ἀέρια ποὺ
ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Ἥλιο, ἀπομακρύνει 1.000.000 τόννους ἡλιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ακῆς ὕλης ἀνὰ δευτερόλεπτο. Οἱ ταχύτητες ἀπομάκρυνσης τῶν ἀερίων αὐτῶν ποικίλουν καὶ μπορεῖ νὰ φθάσουν τὰ 500 χλμ/δευτερόλεπτο.
Ἔχουμε ὑπ’ ὄψη ὅτι ἡ σύσταση τοῦ Ἡλιακοῦ Ἀνέμου εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴν
σύσταση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἡλίου. Καὶ ἐδῶ τίθενται κάποια ἐρωτήματα.
Ἐὰν στὸ ἕνα δευτερόλεπτο ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Ἥλιο ἕνα
ἑκατομμύριο τόννοι, τότε σὲ ἕνα λεπτὸ ἀπομακρύνονται 60x1.000.000 =
60.000.000 τόννοι Ἡλιακῆς ὕλης. Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι σὲ ἕνα ἔτος
ἡ Ἡλιακὴ ὕλη ποὺ ἀπομακρύνεται φθάνει σὲ ἰλιγγιώδη δυσθεώρητα μεγέθη. Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη ὅτι ἡ μᾶζα τοῦ Ἡλίου εἶναι 300.000 φορὲς
περισσότερη ἀπὸ αὐτὴν τῆς Γῆς, οἱ Φυσικοὶ συνάγουν τὸ συμπέρασμα
ὅτι οἱ Ἡλιακοὶ Ἄνεμοι θὰ ἀπομακρύνουν τὸ 1/10 τοῦ 1% τῆς συνολικῆς
μάζας τοῦ Ἥλιου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐναπομείνασας ζωῆς του δηλ.
10 τρισεκατομμύρια ἔτη. Αὐτοὶ ὅμως οἱ ὑπολογισμοὶ τῶν ἐπιστημόνων
θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς ὁδηγήσουν σὲ ἕνα ἐρώτημα, ποὺ δυστυχῶς δὲν τὸ
θέτουν στοὺς ἑαυτούς τους. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπομακρύνονται τεράστιες ποσότητες ἡλιακῆς μάζας σὲ ἀπειροελάχιστα δευτερόλεπτα καὶ
ἐντούτοις νὰ ὁμιλοῦν γιὰ σταθερότητα Ἡλιακῆς μάζας; Πῶς μιλοῦν γιὰ
διαρκῆ παραγωγὴ μαγνητικῶν πεδίων στὸ ἐσωτερικό τοῦ Ἥλιου καὶ
δὲν τοὺς προβληματίζει αὐτὸ τὸ ἰσοζύγιο μάζης ποὺ παρατηρεῖται στὸν
Ἥλιο; Ὑπάρχει προφανῶς ἕνας μηχανισμὸς στὸ ἐσωτερικό τοῦ Ἥλιου
ποὺ συντελεῖ στὴν διατήρηση τοῦ ἰσοζυγίου ποὺ προαναφέρθηκε.
Τὸ σύμπαν, ὅπως καὶ ἡ ἀνθρωπίνη φύση, ὡς δημιουργήματα τοῦ
Θεοῦ ἔχουν ἀποτυπωμένη ἐπ’ αὐτῶν λογικότητα καὶ νόημα. Αὐτὸ διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία. Τὸ σύμπαν, ἄρα καὶ ὁ Ἥλιος τοῦ δικοῦ μας
πλανητικοῦ συστήματος, παρήχθησαν ἐκ τοῦ μηδενὸς στὸ εἶναι γιὰ νὰ
ἀποτελέσουν ἀντικείμενο γνώσης ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου. Πρὸς χάριν
τοῦ ἀνθρώπου δημιουργήθηκε τὸ σύμπαν καὶ μέσῳ τοῦ σύμπαντος ὁ
Θεὸς «ἀποτυπώνει» τὸ δημιουργικό Του στίγμα. Ὁ Θεὸς καὶ διὰ τοῦ
σύμπαντος διαλέγεται μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἔστω κι ἂν ὁ ἄνθρωπος ἐγκλείεται στὴν ναρκισσευόμενη αὐτάρκεια τῆς ἐκκοσμικευμένης «λογικῆς»
του.
						
Βασίλης Π. Μακρῆς
					
Μεταλλειολόγος Ε.Μ.Π.
Βιβλιογραφία:
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2. Jean- Marie Malherbe «Introduction a la physique du soleil»
3. J. Stenflo, «Solar Magnetic fields», 1994, Kluwer Academic Publishers
4. + π. Δημητρίου Στανιλοάε «Ὁ Θεός, ὁ κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος» (Ἐκδόσεις
Ἁρμὸς 1990)
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Οἱ ἄνθρωποι
δὲν θέλουν πλέον τὴν συντροφιὰ τοῦ Θεοῦ!
άθε μέρα ποὺ περνάει, ὅλο καὶ περισσότερο βλέπουμε καὶ ἀντιλαμβανό
μαστε ὅτι ἡ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς ὑποκρισίας, τοῦ συμφέ
ροντος, τῆς ἀπανθρωπιᾶς καὶ τῆς διαστρέβλωσης τῶν πάντων. Ὅλοι μιλοῦν
γιὰ ἐλευθερίες προσώπων, πράξεων, τέχνης καὶ βεβαίως ταυτόχρονα καταδι
κάζουν μὲ μεγάλη εὐκολία καθετὶ πατρογονικὸ ποὺ ἴσως νὰ μὴν ἀρέσει σὲ ξέ
νους ἐπισκέπτες, τουρίστες, ἀλλόθρησκους, μετανάστες, λαθρομετανάστες,
ὁμοφυλόφιλους κ.ἄ. μὴν λαμβάνοντας ὑπόψη τους μήτε πατρίδα ἡ ὁποία
ὑποβιβάζεται καὶ διασύρεται ἀπὸ αὐτὲς τὶς παραχωρήσεις, μήτε πάτρια θρη
σκεία τὴν ὁποία πολεμοῦν καὶ ἐξευτελίζουν, μήτε παράδοση τὴν ὁποία χλευ
άζουν, μήτε Ἱστορία τὴν ὁποία ἀλλάζουν καὶ διαστρεβλώνουν, μήτε Ἑλληνικὴ
οἰκογένεια τὴν ὁποία διαλύουν ὑποτιμῶντας καὶ ἐξευτελίζοντας τὴν ἀξία τοῦ
γάμου… τίποτε. Ὑπὲρ πάντων ὅλων, ὁ μοντερνισμὸς καὶ τὰ δικαιώματα τῶν
ἄλλων.
Καὶ τὰ δικά μας δικαιώματα; Τὰ δικαιώματα τὰ δικά μου, τῆς γυναί
κας μου, τοῦ παιδιοῦ μου, τῶν φίλων καὶ συγγενῶν μου; Ὅλων ἐκείνων τῶν
Ἑλλήνων ποὺ δὲν ἄλλαξαν τίποτε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παρέλαβαν καὶ κληρονόμη
σαν καὶ συνεχίζουν νὰ τὰ κουβαλοῦν μέσα στὴν ψυχή τους; Γιὰ τὰ δικά μας
δικαιώματα τὰ ὁποῖα εἶναι ἀγορασμένα μὲ αἷμα καὶ πόνο, ποιὸς νοιάζεται καὶ
ποιὸς τὰ διαφυλάττει;
Οἱ τῶν παλαιοτέρων γενεῶν (’50 ’60 ’70) εἴχαμε τὴν τύχη νὰ ζήσου
με σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ πίστη στὸν Χριστό, ἡ μάθηση τῆς Ἱστορίας μας, ἡ
καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα, ἡ ἀξία τῆς οἰκογένειας, ὁ σεβα
σμός, ὁ ἡρωϊσμός, ἡ αὐτοθυσία καὶ γενικὰ ὅλες οἱ ἠθικὲς ἀξίες καὶ κοινωνικὲς
ἀρχὲς θεωροῦνταν πράγματα αὐτονόητα, βάσει τῶν ὁποίων κινούμασταν καὶ
συμπεριφερόμασταν γιὰ νὰ ἔχουμε μία ὑγιῆ καὶ σωστὴ κοινωνία. Ὅλα αὐτά,
λοιπόν, ποὺ εἴχαμε καὶ μὲ αὐτὰ πορευόμασταν καὶ ποτὲ δὲν βγήκαμε χαμένοι,
ποῦ πῆγαν; Γιατί τὰ παρατᾶμε καὶ τὰ πετᾶμε; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀποφά
σισε ὅτι πρέπει ὅλα αὐτὰ νὰ ἀπορριφθοῦν; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀποφάσισε
πῶς καὶ μὲ τί παλιοντενεκέδες θὰ ἀντικαταστήσουμε τὸν πολύτιμο θησαυρὸ
τῆς Παράδοσης, τῆς Ἱστορίας μας καὶ τῆς πολύτιμης Ὀρθοδοξίας μας; Ποιοὶ
τοῦ ἔδωσαν τὸ δικαίωμα νὰ ἀλλάζει καὶ νὰ κατακρημνίζει ὅλα αὐτὰ γιὰ τὰ
ὁποῖα ἄλλοι πλήρωσαν, ἄλλοι θυσιάστηκαν, κι ἄλλοι ἔδωσαν τὴ ζωή τους;
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Πρέπει λέει νὰ μάθουμε τὴν ἀληθινὴ Ἱστορία! Μὰ ἡ Ἱστορία ποὺ ξέρου
με εἶναι βασισμένη στὶς παλαιότερες, κοντινότερες στὰ γεγονότα, ἀληθέστε
ρες καὶ Ἱστορικότερες πηγές, ἐνῷ ἡ δική τους εἶναι βασισμένη σὲ ἀμφίβολες
πηγὲς καὶ σὲ νέες θεωρίες καὶ μάλιστα ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι εἶναι γνωστοὶ
γιὰ τὶς μοντέρνες, ἀπάτριδες καὶ ἄθρησκες θεωρίες τους. Γιὰ νὰ δεχθῶ τὴν
Ἱστορία ποὺ μοῦ προσφέρουν, πρέπει νὰ διαγράψω τὶς ρίζες μου (παπποῦδες,
γιαγιάδες, θείους, θεῖες ἀπὸ Μικρὰ Ἀσία). Πρέπει νὰ βγάλω ψεῦτες ὅλους
ἐκείνους ποὺ ἔζησαν τὰ γεγονότα καὶ τὰ πλήρωσαν μὲ τὴν ἴδια τους τὴν ζωή.
Μὰ τότε ἡ Ἱστορία ποὺ μᾶς προσφέρουν εἶναι ψεύτικη καὶ ὑποκειμενική! Για
τί ἐμεῖς πρέπει νὰ τὴν δεχθοῦμε;
Πρέπει λέει, νὰ ἀφήνουμε τὴν τέχνη νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα. Μὰ τὸ
νὰ χλευάζεις τὸν Χριστό, δὲν εἶναι τέχνη. Τὸ νὰ παρουσιάζεις θεατρικὰ ἔργα
ἢ νὰ ἐκθέτεις ἔργα “τέχνης” ποὺ βλασφημοῦν τὸν Σταυρὸ ἢ Ἅγια Πρόσω
πα, δὲν εἶναι τέχνη. Ἁπλᾶ χρησιμοποιεῖς τὸ τάλαντο πού σοῦ δόθηκε γιὰ νὰ
βλασφημήσεις Αὐτὸν πού σοῦ τὸ ἔδωσε. Ἐσὺ ὑποβιβάζεις καὶ διασύρεις τὴν
τέχνη, χρησιμοποιῶντας την γιὰ νὰ ὑβρίσεις κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ἴσως ὁ προ
πάππος σου νὰ ἔδωσε καὶ τὸ δικό του αἷμα κι ἐσὺ νὰ μὴν τὸ γνωρίζεις. Καὶ
μάλιστα ἀκοῦμε καὶ πολλοὺς ὑψηλὰ ἱσταμένους, νὰ μιλοῦν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς
ἀρρωστημένης τέχνης! Μὰ πόσο ἄρρωστοι ἔχουν γίνει;
Πρέπει λέει, νὰ δεχθοῦμε τὴν ἀνωμαλία τῆς ὁμοφυλοφιλίας σὰν κάτι τὸ
φυσιολογικό! Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ φυσιολογικό τὸ ἀφύσικο; Πῶς νὰ ἀποδεχθῶ
αὐτὴν τὴν ἀνήθικη καὶ παρανοϊκὴ διαστρέβλωση τοῦ σκοποῦ, τῆς χρήσης
καὶ τοῦ ἔργου τῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος; Νὰ μοῦ ποῦν νὰ τοὺς
συμπαρασταθῶ νὰ ξεπεράσουν τὴν ἀρρώστια τους ναί, νὰ τὸ δεχθῶ. Ὅμως
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὲ ἀναγκάζουν νὰ ἀποδεχθῶ τὴν ἀρρώστια ὡς ὑγεία.
Ἐκεῖνοι καταπιέζουν ἐμένα καὶ ὄχι ἐγὼ ἐκείνους. Ἐκεῖνοι ἀλλάζουν τὰ φυσιο
λογικὰ καὶ ἔπειτα καταπιέζουν τοὺς ἄλλους νὰ τὰ ἀποδεχθοῦν.
Πρέπει, λέει, νὰ ἐξελιχθεῖ ἡ ἐκκλησία, νὰ φύγουμε πιὰ ἀπὸ τὰ τετριμμένα
παλαιὰ Πατερικὰ καὶ νὰ πᾶμε στὰ σύγχρονα καὶ πιὸ ἐνδιαφέροντα μεταπα
τερικά! Πρὸ ἑνὸς περίπου ἔτους σὲ μία ἐκκλησία στὴν περιοχὴ τῆς Χαλκίδας,
ἀκούστηκε ἀπὸ ἀρχιμανδρίτη (ὁ ὁποῖος ὅπως εἶπαν ἦταν ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα),
νὰ λέει σὲ κήρυγμα τῆς Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶχε
πλάσει μόνο τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα ἀλλὰ ὁλόκληρο πληθυσμό, τοὺς λεγομέ
νους ἀδαμίτες !!! καὶ ὅταν ρωτήθηκε ποιοὶ Πατέρες τὰ λένε αὐτά, ἀπήντησε
ὅτι καὶ οἱ Πατέρες ἦταν ἄνθρωποι καὶ ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρξει ἐξέλιξη πλέον σὲ
κάποια πράγματα!!! Μὰ εἶναι δυνατόν; Ἀλλάζει καὶ ἐκσυγχρονίζεται ἡ ἀλή
θεια; Μὰ ἐὰν ἀλλάζει, τότε αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ἦταν ἀλήθεια. Ἁπλᾶ ἦταν
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μία ἀνθρώπινη φιλοσοφία, ποὺ δίδαξε τόσες καὶ τόσες γενιὲς ἀμόρφωτων καὶ
ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων καὶ πρέπει πιὰ αὐτὸ νὰ τελειώσει! Καὶ αὐτὰ τὰ ἀκοῦς
ἀπὸ στόματα ἱεραρχῶν, ποὺ τελοῦν τὰ Ἅγια Μυστήρια τοῦ Θεοῦ!
Τόσο εὔκολα, λοιπόν, δεχόμαστε καὶ υἱοθετοῦμε τὰ σύγχρονα καὶ τὰ
μοντέρνα ποὺ μᾶς λένε τὰ νέα … μεγάλα μυαλά; Τόσο εὔκολα ὑποκλινόμα
στε σὲ νέες φιλοσοφίες καὶ θεωρίες σπουδαγμένων μοντέρνων διανοητῶν;
Φαίνεται πὼς ξεχάσαμε τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ προ
ειδοποιοῦσε κι ἔλεγε ὅτι «Ἀπὸ τοὺς μορφωμένους θὰ ἔρθει τὸ κακό»! Καὶ
βεβαίως τὴν στιγμὴ ποὺ ὅπου πήγαινε ἵδρυε σχολεῖα καὶ μιλοῦσε γιὰ τὴν ἀξία
τῆς γνώσης καὶ τῆς μόρφωσης, σὲ καμία περίπτωση δὲν ἦταν κατὰ τῶν μορ
φωμένων (ὅπως λένε κάποιοι). Ἁπλᾶ ἦταν κατὰ τῶν μελλοντικῶν παραμορ
φωμένων, οἱ ὁποῖοι, ὅ,τι τοὺς προσφέρει ἡ δυτικὴ διανόηση, ποὺ ἔχει γίνει ἕνα
τερατῶδες μεῖγμα μὲ ἐπιστημονικές, αἱρετικές, ἰνδουιστικές, ἀποκρυφιστικὲς
καὶ ὅποιες ἄλλες ἀντίχριστες καὶ ἀνθρωποκεντρικὲς θεωρίες καὶ φιλοσοφίες
ὑπάρχουν –τὸ δέχονται μὲ ἀπίστευτα μεγάλη εὐκολία. Κι αὐτὸ διότι οἱ νέες
αὐτὲς θεωρίες ὑπηρετοῦν, προωθοῦν καὶ ἐξυψώνουν τὴ σάρκα καὶ τὴν ὕλη,
ἀμνηστεύοντας ταυτόχρονα κάθε ἀνώμαλη πράξη καὶ κάθε “ἀπελευθερω
τικὴ” φιλοσοφία.
Κι ἂς γράφουν τὰ Εὐαγγέλια. Κι ἂς μιλοῦν οἱ Ἐπιστολές. Κι ἂς προει
δοποιοῦν οἱ Ἅγιοι! Ὁ ἄνθρωπος δὲν καταλαβαίνει πιὰ τίποτε. Ἔφτιαξε νέες
θεωρίες κι ἄλλαξε τὰ πάντα. Ἔγραψε νέους νόμους κι ἔφτιαξε καινούργια δι
καιοσύνη. Ἐπιτέλους … διορθώνει τὸν κόσμο. Τί δουλειὰ ἔχει πλέον ὁ Θεὸς
στὸν νέο κόσμο; Ἂν θέλει νὰ μείνει ὁ Θεὸς στὴν παρέα τῶν ἀνθρώπων πρέπει
νὰ ἀλλάξει, ἀλλιῶς … νὰ ἀλλάξει παρέα! Δὲν Τὸν ἔχουμε ἀνάγκη.
Χριστέ μου, λυπήσου μας, συγχώρεσέ μας καὶ σῶσε μας!
					

Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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Η ΕΥΤΡΑΠΕΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙΑΣ ΜΑΣ!
ρὶν λίγα χρόνια, οἱ ἄνθρωποι –ἰδίως στὶς ἐπαρχίες– συνήθιζαν νὰ
μὴν κλειδώνουν τὰ σπίτια τους οὔτε μέρα οὔτε νύχτα. Οἱ γείτονες
γνωρίζονταν μεταξύ τους, τὰ παιδιὰ τῶν οἰκογενειῶν ἔβγαιναν τὰ καλοκαιρινὰ ἀπογεύματα καὶ ἔπαιζαν ὅλα μαζὶ καὶ κανένας δὲν αἰσθανόταν
ὅτι ἡ περιουσία του ἀπειλεῖται. Ἀκόμα καὶ τὰ κτήματα ὁρίζονταν ἀπὸ
κάποιο φυσικὸ σύνορο, μιὰ πέτρα, κάποια δέντρα, μιὰ πηγὴ ποὺ ἀνῆκε
στὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο κτῆμα. Ἔτσι οἱ παπποῦδες παρέδιδαν τὴν περιουσία
στοὺς γυιούς τους καὶ ἐκεῖνοι στὰ παιδιά τους. Χωρὶς τοίχους, χωρὶς συρματοπλέγματα, χωρὶς κἂν συμβόλαια, γιατί, ὅπως μοῦ εἶχε πεῖ κάποτε
ἕνας παλιὸς ἄνθρωπος: «Ὁ λόγος εἶναι πάνω ἀπὸ συμβόλαιο. Τὸ συμβόλαιο τὸ σπᾶς. Τὸν λόγο δὲν τὸν παίρνεις ποτὲ πίσω!»
Θυμᾶμαι πρὶν λίγα χρόνια, τὴν ἀπορία –καὶ τὸν οἶκτο- ἑνὸς παππού, στὴ Μάνη, ποὺ μᾶς κάλεσε γιὰ καφὲ καὶ καθυστέρησα ἕνα λεπτὸ
νὰ γυρίσω νὰ κλειδώσω τὸ αὐτοκίνητο. «Τί φοβᾶσαι;» μοῦ εἶπε, «ἐδῶ δὲν
εἴμαστε Ἀθήνα!»
Ἔτσι ἁπλὲς καὶ ξεκάθαρες ἦταν οἱ σχέσεις. Οἱ φίλοι, φίλοι καὶ οἱ
ἐχθροί, ἐχθροί. Γιὰ τοὺς φίλους θυσιαζόμαστε, ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς φυλαγόμαστε –ὅσο μποροῦμε! Τώρα τελευταῖα,
μάλιστα, διάβασα μιὰ χαρακτηριστικὴ
γελοιογραφία τοῦ πολὺ γνωστοῦ ΑΡΚΑΣ,
στὴν ὁποία μιὰ μικρούλα ρωτοῦσε τὴ γιαγιά της γιατί κρεμάστηκε ὁ Ἰούδας. Καὶ ἡ
γιαγιὰ ἀπάντησε: «Γιατί τότε, παιδί μου,
ἀκόμα καὶ οἱ Ἰοῦδες εἶχαν φιλότιμο!...»
Σιγὰ-σιγὰ ὅμως, ὁ λαὸς μας «ἐκπολιτίστηκε» καὶ ἀνακάλυψε τὰ λουκέτα, τὶς
κλειδαριές, τὰ χρηματοκιβώτια, τὶς θυρίδες, τὶς πόρτες ἀσφαλείας. Γίναμε κι ἐμεῖς
σὰν τὸ χωριὸ τοῦ Φὰρ Οὐέστ ποὺ περιγράφεται σὲ ἕνα τεῦχος τοῦ περίφημου κόμικ
Λούκυ Λούκ, ὅπου ὁ ταμίας τῆς Τράπεζας
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τοῦ χωριοῦ βγαίνει τρέχοντας στὸ δρόμο καὶ φωνάζει ἐνθουσιασμένος:
«Ἦρθε ὁ πολιτισμὸς στὸ χωριό μας, ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ!»
Ἔτσι λοιπόν, οἱ “πολιτισμένοι” Ἰοῦδες θεωροῦν ἐκεῖνον τὸν πρῶτο
Ἰούδα ποὺ κρεμάστηκε, κορόϊδο καὶ βαφτίζουν τοὺς ἑαυτούς τους
σωτῆρες τοῦ κόσμου, ποὺ ἀπαλλάσσουν τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ κάτι
“ἐνοχλητικοὺς” καὶ “ὀπισθοδρομικοὺς” σὰν τὸ Χριστὸ καὶ ὅσους Τὸν
θαυμάζουν καὶ Τὸν ἀκολουθοῦν. Αὐτοὶ οἱ “προοδευτικοὶ” σωτῆρες γυρίζουν πόλεις καὶ χωριὰ καὶ μεταφέρουν τὰ φῶτα καὶ τὰ ἀγαθὰ τοῦ “πολιτισμοῦ”, ληστεύοντας ἀνθρώπους καὶ Τράπεζες καὶ εἰσπράττουν τὴ γενικὴ εὐγνωμοσύνη ἑνὸς λαοῦ ποὺ εὐφραίνεται νὰ συγκαταλέγεται μαζὶ
μὲ τοὺς “προοδευμένους” λαοὺς τοῦ κόσμου! Καί, πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχουμε τὸ παράδειγμα τῶν πολιτικῶνΠινόκιο, ποὺ δὲν ὑπάρχει ψέμα,
ποὺ δὲν μᾶς τὸ ἔχουν “πουλήσει”
ἐν ὀνόματι τῆς “προόδου” καὶ τοῦ
“καλοῦ” μας.
Εὐτυχῶς γι’ αὐτούς, οἱ “δεινόσαυροι”, ποὺ θεωροῦσαν τὸ λόγο
τους ἰσχυρότερο ἀπὸ συμβόλαιο,
ἔχουν φύγει ἀπὸ τὴ ζωὴ –κάτι λίγοι ποὺ ἔμειναν δὲν φέρνουν ἐμπόδια γιατί δὲν βλέπουν τὴν ὥρα νὰ
φύγουν κι αὐτοὶ– οἱ γενεὲς ἔκαναν
ἕνα βῆμα μπροστὰ ἀνανεωμένες,
μὲ πολὺ ἀέρα στὰ μυαλὰ γιὰ νὰ “ἀερίσουν” τὶς μουχλιασμένες νοοτροπίες καὶ τὰ παλιομοδίτικα φιλότιμα, γιὰ νὰ κλείσουν τὶς ἀνοιχτὲς πόρτες
καὶ νὰ ἀμπαρώσουν τὰ ἀνοιχτὰ παράθυρα!
Δὲν ἔχω τὴν ὅραση ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ διαπεράσει τὴν πυκνὴ
ὁμίχλη τοῦ χρόνου ποὺ θὰ ἔρθει κι ἔτσι δὲν ξέρω τί κρύβει τὸ μέλλον.
Δὲν ξέρω ἂν στοὺς ἑπόμενους αἰῶνες θὰ ἔχει μείνει κάποιο ἐλάχιστο
ἴχνος λογικῆς στὴν ἀνθρωπότητα, θὰ εἶχα ὅμως μεγάλη περιέργεια νὰ
ἔβλεπα ἕναν λογικὸ ἱστορικὸ τοῦ μέλλοντος, νὰ προσπαθεῖ νὰ ἀναλύσει
τὴ συμπεριφορά μας καὶ νὰ καταλάβει τὴν ψυχολογία μας. Ἂν εἶχα τὴ
δυνατότητα νὰ παρακολουθῶ σὰν φάντασμα ἕναν τέτοιο ταλαίπωρο συνάδελφο, θὰ τὸ διασκέδαζα πάρα πολύ….
						
						
Νινέττα Βολουδάκη
Γιὰ σχόλια: ninetta.blogspot.com 		
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Tό Βιβλίο
«Ο ΓΑΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ»
καί στά Γερμανικά
ὲ μιὰ Ρώσικη Ὀρθόδοξη ἐνορία τῆς Κολωνίας συναντιοῦνται ἕνα Κυριακάτικο πρωϊνό τοῦ περσινοῦ καλοκαιριοῦ δύο Ὀρθόδοξοι Γερμανοί. Ἀκολουθεῖ μιὰ δεύτερη συνάντηση γιὰ καλύτερη γνωριμία, ποὺ ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα τὸ ξεκίνημα μιᾶς εἰλικρινοῦς φιλίας ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκδοση ἑνὸς
βιβλίου. Ὁ ἕνας, ὁ Gregor Fernbach, κάτοικος Γερμανίας, ἔγγαμος καὶ πατέρας πέντε παιδιῶν, διατηρεῖ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο “Hagia Sophia” καὶ ἐκδίδει βιβλία θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, κοινωνικοῦ περιεχομένου
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση
πρὸς καταρτισμὸ τῶν Ὀρθόδοξων γερμανοφώνων συμπολιτῶν του. Ὁ ἄλλος, ὁ Λέων
Μπράνγκ, νυμφευμένος ἀπὸ
χρόνια στὴν Ἑλλάδα, ἐργάζεται ὡς καθηγητὴς Θεολογίας
στὴ Μέση Ἐκπαίδευση.
Τὸ βιβλίο, ποὺ προέκυψε
ὡς καρπὸς αὐτῆς τῆς γνωριμίας, εἶναι ἡ Γερμανικὴ μετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου
Βολουδάκη: «Ο ΓΑΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» μέ
ὑπότιτλο «Κατάδυση στὴν Ψυχοπαθολογία τῶν δύο φύλων»,
τῶν ἐκδόσεων «ΘΥΗΠΟΛΟΣ».
Γερμανικὸς τίτλος: «DIE EHE»
καὶ ὑπότιτλος «UND DIE
PSYCHOLOGIE DER BEIDEN
GESCHLECHTER».
Πρὶν μιλήσουμε γιὰ τὸ βιβλίο, παραθέτουμε στὰ Ἑλληνικὰ τὸν Πρόλογο τοῦ συγγραφέως π. Βασιλείου γιὰ τὴν Γερμανικὴ ἔκδοση:

Σ

«Μὲ πολλὴ χαρὰ χαιρετίζω τὴ νέα ἔκδοση

στὰ Γερμανικά τοῦ βιβλίου
μου γιὰ τὸ μεγάλο Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὴν ψυχοπαθολογία τῶν δύο
φύλων.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Χαίρομαι ἰδιαιτέρως ποὺ ἡ μετάφρασή του γίνεται στὶς μέρες μας,
μέρες ἰδιαιτέρου προβληματισμοῦ καὶ τῶν Γερμανῶν, ὡς πρὸς τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες ποὺ εἶχε ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Λουθήρου, ὄχι μόνο στὴ
Θεολογία ἀλλὰ σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς καὶ ἐκφράσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, εἴτε
σὲ προσωπικό, εἴτε σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο.
Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι μὲ τὸ βιβλίο αὐτὸ προσφέρεται μιὰ εὐκαιρία σὲ
ὅσους ἀναγνῶστες δὲν ἔχουν πάψει νὰ σκέπτονται καὶ νὰ προβληματίζονται
πάνω στὰ ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς. Μιὰ εὐκαιρία νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ τί σημαί
νει ἄνδρας καὶ τί γυναῖκα, τὶς ἀνάγκες ἀλλὰ καὶ τὰ ψυχολογικὰ τραύματα
τοῦ κάθε φύλου, καί, μάλιστα, σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ τὸ μπέρδεμα τῶν φύλων
ἐξελίσσεται ὅλο καὶ περισσότερο σὲ «γόρδιο δεσμὸ» τῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος!
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἐκφράζω πρὸς τὸν διδάκτορα Θεολογίας κ. Leo Brang, γιὰ τὴν ἐπιμελημένη μετάφραση τοῦ βιβλίου μου, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν κ. Gregor Fernbach, ὁ ὁποῖος μὲ προθυμία
ἀνέλαβε τὴν ἔκδοσή του.
Ἀθήνα 24 Νοεμβρίου 2014
Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
						
Πρωτοπρεσβύτερος »
Στὸ ἀνωτέρω βιβλίο, ποὺ κυκλοφορήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 2005
καὶ γνώρισε τὴ δεύτερη ἔκδοσή του τὸ 2010, ὁ συγγραφέας κάνει μιὰ προσέγγιση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, ἐπιχειρῶντας «μιὰ κατάδυση στὴν ψυχοπαθολογία τῶν δύο
φύλων». Μιὰ κατάδυση στὰ ἄδυτα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ὑπὸ τὸ
φῶς, ὅμως, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ
τῶν Πατερικῶν κειμένων. Ἐπιθυμία του εἶναι νὰ γίνει κατανοητὸ
στοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὁ Θεὸς δημιούργησε μιὰ ἀνθρώπινη φύση σέ
δύο ἀνθρώπινα πρόσωπα (ὅπως ἡ
Ἁγία Τριάδα διακρίνεται σέ Τρία
Πρόσωπα) καὶ ἡ διχοτόμησή της
σὲ δύο φῦλα, σέ δύο διαφορετικές
ψυχολογίες, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς
πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων. «Διχάζεται πλέον ἡ ἀνθρώπινη φύση
σὲ δύο ἐλαττωματικὲς ὑπάρξεις,
οἱ ὁποῖες καὶ σφραγίζουν τοὺς
ἀπογόνους τους». Ἔργο, λοιπόν,
τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι νὰ γνωΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 158

432
ρίσει, μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ἡ ψυχοσύνθεση
τῶν δύο φύλων. Ἐπισημαίνοντας ὁ καθένας μας τὶς προσωπικές, ψυχικές του
κακώσεις καλεῖται νὰ προχωρήσει –ὄχι μὲ δικές του συνταγὲς ἀλλὰ μὲ τὴ
θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ἐκκλησίας– στὴ θεραπεία του.
Ὁ Ὀρθόδοξος γάμος μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ λειτουργήσει ὡς ἕνα
ἐργαστῆρι ψυχῶν, ὅπου θὰ γίνει «ἡ ἀντίδοση τῶν ἰδιωμάτων», δηλ. ὁ κάθε
ἕνας ἀπὸ τὸ ζευγάρι νὰ κρατήσει καὶ νὰ μεταδώσει τὰ θετικὰ τοῦ φύλου του
καί, ἀντίθετα, νὰ ἐξαλείψει τὰ ἀρνητικά.
Χαρακτηριστικό τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι στηρίζεται μέ ἀκρίβεια στό βιβλίο τῆς Γενέσεως καί θεμελιώνει τήν ἐπιχειρηματολογία του στήν πρίν ἀνεξερεύνητη διατύπωση τοῦ Α΄ Κεφαλαίου πού ἱστορεῖ τήν Δημιουργία καί
τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, τό ὁποῖο κεφάλαιο –ὅπως ἀποδεικνύεται
ἀπό τήν συλλογιστική τοῦ βιβλίου τοῦ π. Βασιλείου– εἶναι καί τό κλειδί γιά
τήν γνώση τῆς Ἀνθρωπολογίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, αὐτῆς τῆς κακοποιημένης
στίς μέρες μας ἀνθρωπολογίας ἀπό τόν ἀμοραλισμό τῆς ψυχιατρικῆς, πού
τήν ἔχει σχεδόν διαστρέψει.
Μετά τά ἀνωτέρω εἶναι εὐνόητο ὅτι τό βιβλίο αὐτό εἶναι πολύτιμο γιὰ
κάθε ἐποχή, ἰδιαιτέρως, ὅμως, γιὰ τὴν ἐποχή μας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἰσότητα
τῶν δύο φύλων ἐπιδιώκεται μετὰ μανίας μέσῳ τῆς ἄκριτης καὶ ἰσοπεδωτικῆς
ἐξομοίωσης, ἐνῶ ὁ συγγραφέας ἀναδεικνύει τὴν Ὀρθόδοξη πρόταση τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ ἐπιδίωξη ἑνιαίας ψυχολογικῆς ταυτότητος σέ διακεκριμένα καὶ ἀσύγχυτα πρόσωπα, κατ’ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ὁποίας τά
Πρόσωπα διακρίνονται γιά νά μήν συγχέονται, ἀλλά δέν ἔχουν διαφορετικό
τρόπο ἐκφράσεως καί Ζωῆς, ἀλλά ἔχουν κοινή Θέληση καὶ Ἐνέργεια. Ἡ
τέλεια ἰσότητα καὶ ἡ κατάργηση τῶν φύλων θὰ πραγματοποιηθεῖ, ὅταν οἱ
ἄνθρωποι, ἄρα καὶ τὸ ζευγάρι, θὰ γίνουν ὅπως τοὺς θέλει ὁ Δημιουργός τους,
δηλαδή ἅγιοι. Τότε «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ... πάντες εἷς ἐσμέν ἐν Χριστῷ».
Τὸ βιβλίο ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ ζευγάρια. Ζευγάρια, ὅμως, ποὺ βλέπουν τὸν γάμο τους σάν μιὰ ἁπλῆ συμβίωση μὲ πιθανὴ ἢ καὶ σίγουρη ἡμερομηνία λήξεως καὶ εἶναι εὐχαριστημένοι μὲ τὰ τόσο ρηχὰ «Σύμφωνα Συμβίωσης», δύσκολα θὰ καταλάβαιναν τὸ περιεχόμενό του. Ἄρα ἀπευθύνεται
κυρίως στὰ ζευγάρια ἐκεῖνα ποὺ βλέπουν τὸν γάμο τους ὡς μιὰ εὐλογημένη
κοινὴ πορεία μὲ προορισμὸ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ καθενός καὶ μὲ προϋπόθεση τὴν αἰωνιότητα. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ αὐτογνωσία εἶναι τὸ ζητούμενο γιὰ κάθε
ἄνθρωπο, γι’ αὐτὸ τελικὰ ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους, ἔγγαμους καὶ ἄγαμους.
Εἶναι πρὸς τιμὴν τοῦ ἐκδότου τὸ ὅτι διέγνωσε ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν
πρώτων ἤδη σελίδων τὴν ἀξία αὐτοῦ τοῦ κειμένου καὶ τὴ σημασία του γιὰ
τὸν Ὀρθόδοξο γάμο. Γι’ αὐτὸ δὲν ἐφείσθη κόπου, χρόνου καὶ χρημάτων προκειμένου νὰ προχωρήσει στὴν ἔκδοσή του καὶ νὰ τὸ προσφέρει στοὺς χορτασμένους σωματικά, ἀλλὰ διψασμένους πνευματικὰ συμπατριῶτες του. Μὲ τὴ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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χαρὰ καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ μικροῦ παιδιοῦ… Ὡς ἀπάντηση στὰ αἰσθήματα
τοῦ ἐκδότου καὶ ὁ συγγραφέας καὶ ὁ μεταφραστὴς παραιτήθηκαν ἀπὸ τὰ
χρηματικὰ δικαιώματά τους.
Ἔτσι σήμερα, κρατῶντας στὰ χέρια μας τὴν Γερμανικὴ ἔκδοση, εὐχόμαστε στὸν ἐκδότη νὰ διατηρεῖ πάντα τὴ διάκρισή του γιὰ τὸ πραγματικὰ
ὠφέλιμο καὶ τὴ διάθεσή του γιὰ προσφορά! Σὲ ὅσους ἐργάστηκαν καὶ κουράστηκαν γι’ αὐτὸ πολλὲς εὐχαριστίες! Στὸν συγγραφέα, π. Βασίλειο, διαρκῆ εὐγνωμοσύνη ἀπὸ ὅλους μας… Τέλος, εὐχόμαστε οἱ Γερμανόφωνοι
ἀναγνῶστες, Ὀρθόδοξοι καὶ μή, νὰ ἀγκαλιάσουν τὸ βιβλίο αὐτὸ μὲ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον, νὰ τὸ μελετήσουν, νὰ τὸ βάλουν στὴ ζωή τους καὶ νὰ τὸ
κάνουν ΖΩΗ τους…
							

							
							

Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος

«ΡΗΣΟΣ»

παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε
H
στούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ μέ τά σχόλιά μας.

Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406 π.Χ.) παρουσιάσθηκε στό Λύκειο
Ἀριστοτέλους στά πλαίσια τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν σέ σκηνοθεσία Κατερίνας
Εὐαγγελάτου.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται ἔξω ἀπό τήν Τροία σέ κάποια φάση
τῆς πολιορκίας της ἀπό τούς Ἀχαιούς («Ἰλιάδα» ραψωδία Κ). Ὑπό τήν πίεση
τῶν Τρώων οἱ Ἀχαιοί (στό κείμενο καί μέ τά ὀνόματα Ἕλληνες καί Ἀργεῖοι)
ἔχουν συμπτυχθεῖ πρός τήν παραλία κοντά στό στόλο τους. Ἔχει νυχτώσει
καί οἱ Τρῶες μέ τούς συμμάχους τους στρατοπεδεύουν ἔξω ἀπό τά τείχη. Οἱ
φρουροί Τρῶες (συγκροτοῦν τόν Χορό τῆς τραγωδίας), πού κάνουν βάρδια,
θορυβημένοι ἀπό τίς φωτιές πού εἶδαν στό στρατόπεδο τῶν Ἀχαιῶν, ἔρχο
νται στή σκηνή τοῦ Ἕκτορα καί τόν ξυπνοῦν. Ὑποθέτοντας ὅτι οἱ Ἀχαιοί ἑτοι
μάζονται νά ἀποπλεύσουν νύχτα, ἀποφασίζει νά τούς ἐπιτεθεῖ. Ὁ Αἰνείας τόν
συγκρατεῖ καί τόν συμβουλεύει νά στείλει κατάσκοπο γιά νά ἐξακριβώσει
πρῶτα τά σχέδια τῶν ἀντιπάλων. Τό ἐπικίνδυνο ἐγχείρημα ἀναλαμβάνει ὁ
Δόλων.
Φθάνει ἕνας βοσκός καί ἀναγγέλλει στόν Ἕκτορα ὅτι ἔρχεται γιά βοή
θεια τῶν Τρώων ὁ βασιλέας τῶν Θρακῶν Ρῆσος μέ πολυάριθμο στράτευμα.
Ὁ Ἕκτορας περιφρονητικά ἐκφράζει τήν σκέψη ὅτι ὁ Ρῆσος ἀπό ἀδιαφορία
ἤ ἀπό ὑστεροβουλία ἔρχεται σύμμαχος τῶν Τρώων καθυστερημένα καί ἀπο
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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φασίζει νά ἀρνηθεῖ τήν βοήθειά του, ἀλλά μεταπείθεται ἀπό τόν βοσκό καί
τόν Χορό.
Ὅταν ἔρχεται ὁ Ρῆσος, ἀφοῦ χαιρετίσει φιλικά τόν Ἕκτορα καί μιλήσει
γιά τόν σκοπό τῆς ἀφίξεώς του, ἀντικρούει τίς κατηγορίες του γιά ἀγνωμο
σύνη καί ἀδιαφορία. Ὁ Ἕκτορας τοῦ ἀποκαλύπτει τό σύνθημα καί τοῦ ὑπο
δεικνύει τόν τόπο ὅπου πρέπει νά καταυλισθεῖ ὁ στρατός του.
Ἀλλά κατασκόπους στό στρατόπεδο τῶν ἀντιπάλων στέλνουν καί οἱ
Ἀχαιοί. Βλέπουμε τόν Ὀδυσσέα καί τόν Διομήδη, πού συνέλαβαν τόν Δόλωνα
καί ἀφοῦ πῆραν πληροφορίες καί τό σύνθημα τόν σκότωσαν, νά ἔχουν διεισ
δύσει στό στρατόπεδο τῶν Τρώων. Σκοπός τους νά σκοτώσουν τόν Ἕκτορα.
Δέν τόν βρίσκουν στή σκηνή του καί ἑτοιμάζονται νά φύγουν. Ἐμφανίζεται
ἡ θεά Ἀθηνᾶ, τούς πληροφορεῖ γιά τήν ἔλευση τοῦ Ρήσου καί τούς παρακι
νεῖ νά τόν σκοτώσουν. Μεταμφιεσμένη σέ Ἀφροδίτη, ἡ Ἀθηνᾶ ἐξαπατᾶ καί
καθησυχάζει τόν Πάρη, πού ἀναστατωμένος ἀπό τήν πληροφορία ὅτι κατά
σκοποι βρίσκονται στό στρατόπεδο τῶν Τρώων, ἔχει ἔλθει νά εἰδοποιήσει τόν
Ἕκτορα.
Πληγωμένος ὁ ἡνίοχος τοῦ Ρήσου ἔρχεται νά ἀναγγείλει τόν φόνο τοῦ
βασιλέα του, πού ἀποδίδει στούς Τρῶες. Ὁ Ἕκτορας ἀντικρούει τήν κατηγο
ρία καί τελικά τόν πείθει. Ὁ ἡνίοχος μεταφέρεται μέσα στήν Τροία γιά περί
θαλψη. Κρατῶντας τόν νεκρό γιό της Ρῆσο, ἡ Μοῦσα Μελπομένη καταριέται
τόν Ὀδυσσέα καί τόν Διομήδη πού τόν ἐσκότωσαν καί τήν Ὡραία Ἑλένη, τήν
αἰτία τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου. Προφητεύει τόν θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα. Μετά τήν
ἀποχώρηση τῆς Μούσας, ὁ Ἕκτορας δίνει ἐντολή στό Χορό νά εἰδοποιήσει
τούς συμμάχους νά ἑτοιμασθοῦν γιά ἐπίθεση ἐναντίον τῶν Ἀχαιῶν.
Ἕνας γενναῖος πολεμιστής, ἀρχηγός τῶν Τρώων ὁ Ἕκτορας παρουσι
άζεται ὡς στρατηλάτης ἄφρων, ἄνθρωπος ἐπιπόλαιος, ἀλαζόνας. Ἀπευθυ
νόμενος στό Χορό πού τόν ἐξύπνησε λέει (στίχοι 52-62): «Ἔφτασες σέ κα
τάλληλη στιγμή, κι’ ἂς φέρνεις μαντάτο πού φοβίζει. Διότι οἱ ἐχθροί ἀπό τή
χώρα μας μέ ταξίδι νυχτερινό τά μάτια μου ξεφεύγοντας ἔχουν σκοπό τους
νά φύγουν· τό δείχνουν αὐτές οἱ φωτεινές σηματοδοσίες μές τή νύχτα. Θεέ
μου, πού πάνω στήν ἐπιτυχία μου μοῦ στέρησες τή λεία ὅπως τή στεροῦν ἀπό
λιοντάρι, προτοῦ τῶν Ἀργείων στρατό ὁλόκληρο σέρνοντάς τον τόν ἀφανί
σω μ’ αὐτό μου τό κοντάρι! Ἄν οἱ λαμπρές ἀχτίνες τοῦ ἥλιου τή λάμψη τους
δέν ἔσβηναν, δέ θά σταματοῦσα τό νικηφόρο κοντάρι μου, προτοῦ νά κάψω
τά καράβια τους καί νά περάσω μέσα ἀπ’ τίς σκηνές τους σκοτώνοντας τούς
Ἀχαιούς μ’ αὐτό ἐδῶ τό φονικό χέρι μου». Δέν εἶναι εὐγνώμων γιά τήν ἐπιτυ
χία πού τοῦ ἐχάρισε ὁ «θεός», ἤθελε καί τήν λεία! Εἶναι βέβαιος ὅτι θά ἦταν
ἐξολοθρευτής τῶν πολιορκητῶν Ἀχαιῶν, θά κατέστρεφε καί τόν στόλο τους,
οἱ αἰχμάλωτοι θά «μάθουν νά ὀργώνουν τά χωράφια τῆς χώρας τῶν Φρυγῶν»
(στίχος 75)! Οἱ ἐχθροί δέν θά ἀντιστέκονταν; Δέν θά πολεμοῦσαν; Ἡ ἐπιτυ
χία, ἡ νίκη ἀποκλειστικά προσωπική του θά ἦταν; Δέν εἶχε συμπολεμιστές
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Τρῶες καί συμμάχους;
Ὁ Χορός τοῦ ἐπισημαίνει (στ. 76): «Ἕκτορα βιάζεσαι πολύ, προτοῦ μά
θεις τί γίνεται ἐκεῖ· διότι δέν ξέρουμε μ’ ἀκρίβεια ἄν οἱ ἐχθροί μας φεύγουν».
Ἀντί ὁ ἡγέτης νά ὁδηγεῖ σωστά τόν λαό, ὁ λαός νουθετεῖ τόν ἡγέτη! Καί
τήν ὑποψία ὅτι οἱ Ἀχαιοί φεύγουν νύχτα ὁ Ἕκτορας τήν ἔχει κάνει βεβαιό
τητα! Ναί, «στό σκοτάδι ὅποιος φεύγει καλά τά πάει» (στ. 69). Πάντα; Στόν
Αἰνεία ἰσχυρίζεται (στ. 93): «Φεύγουν οἱ ἐχθροί μας· ἀρχίζουν στά πλοῖα τους
ν’ ἀνεβαίνουν». Μέ τό στόμα τοῦ Αἰνεία ὁ ποιητής ἀρθρώνει μιά βαρυσήμα
ντη ρήση πού δέν ἀφορᾶ μόνον τόν Ἕκτορα (στ. 105-108): «Μακάρι νά ἤσουν
ἄντρας στοχαστικός ὅσο δυνατός εἶσαι. Ἀλλά κανένας θνητός δέν τά ξέρει
ὅλα ἀπ’ τή φύση του· στόν καθένα ὑπάρχει κάποια ξεχωριστή ἱκανότητα, σύ
στόν πόλεμο νά πολεμᾶς, ἄλλοι νά σκέφτονται σωστά».
Μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, τῶν ὀργάνων καί τῶν λει
τουργιῶν τους ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπισημαίνει τά διάφορα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί τήν ἀλληλεξάρτηση, ἀλληλοσυμπλήρωση τῶν μελῶν τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος πού ἔχει κεφαλή τόν Χριστό (Ἐφεσ. 1 22, Ἐφεσ. 5
23, Ρωμ. 12 4-8).
Ἡ ἐξέλιξη τοῦ μύθου τοῦ ἔργου φανερώνει τήν ματαίωση τῶν ἐπιθυμιῶν,
φιλοδοξιῶν, σχεδίων τοῦ Ἕκτορα καί ἀποδεικνύεται μεγαλόστομος ἀλαζόνας.
Παρόμοια εἰκόνα παρουσιάζει καί ὁ βασιλέας Ρῆσος. Μετά τήν καύχησή του
γιά τίς νίκες του ἐναντίον Σκυθῶν καί Θρακῶν (στίχοι 434, 435), κομπάζει γιά
τόν μελλοντικό θρίαμβό του στή μάχη ἐναντίον τῶν Ἀχαιῶν (στ. 447, 448):
«… ἐμένα δέ θά μοῦ χρειαστεῖ πιό πολύ ἀπό μιᾶς μέρας ξημέρωμα νά κυριέ
ψω τό πρόχωμα, νά πέσω πάνω στ’ ἀραξοβόλι τους, νά σκοτώσω τούς Ἀχαι
ούς». Ἔχει καί τήν φιλοδοξία νά ἐκστρατεύσει ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος! Λέει
στόν Ἕκτορα (στ. 469-473): «… κι’ ὅταν τήν πόλη ἀπό τῶν ἐχθρῶν τήν πίεση
ἐλευθερώσουμε καί γιά τούς θεούς τά πιό καλά λάφυρα διαλέξεις νά δώσεις,
θέλω μαζί σου στή χώρα τῶν Ἀργείων νά κάνω ἐκστρατεία καί τήν Ἑλλάδα
ὁλόκληρη νά πάω νά κουρσέψω μέ τά ὅπλα μου, γιά νά μάθουν μέ τή σειρά
τους κι’ ἐκεῖνοι νά ἔχουν βάσανα». Τά ὑπερφίαλα σχέδια, οἱ κομπορημοσύνες,
οἱ καυχησιολογίες τοῦ δύστυχου Ρήσου πνίγονται στό αἷμα τῆς δολοφονίας
του. Οἱ ἀρχαῖοι τραγικοί δέν παραλείπουν νά καταδείξουν ὅτι ἡ ἀλαζονεία, ἡ ἔπαρση, ἡ ὑπέρβαση τοῦ μέτρου ἀργά ἤ γρήγορα τιμωροῦνται.
Κατά τόν διάλογο ἀνάμεσα στόν Ἕκτορα καί τόν Ρῆσο ὁ Ἕκτορας τοῦ
συνιστᾶ (482): «Μήν ἐξετάζεις λοιπόν τά μακρινά ἀφήνοντας τά κοντινά».
Πολλές φορές ἀσχολούμαστε, προβληματιζόμαστε γιά μελλοντικά καί πα
ραμελοῦμε παρόντα θέματα, προβλήματα. Μερικές φορές, ὅταν ἀντιμετωπι
σθοῦν τά προκείμενα, ἐπιλύονται καί μελλοντικά προβλήματα.
Ὁ Ὀδυσσέας στόν Διομήδη (583, 584): «Διότι αὐτόν τόν κρατάει γερό
ὅποιος θεός εὐτυχισμένο τόν κάνει· ἐμεῖς δέν πρέπει μέ τήν τύχη νά τά βά
λουμε». Ὁ Ὀδυσσέας δέν εἶναι μόνο πανοῦργος. Ἐδῶ παρουσιάζεται φρόνη
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μος καί συνετός. Ἀναγνωρίζει ὅτι κάποιος θεός «κρατάει γερό καί εὐτυχι
σμένο» τόν ἄνθρωπο. Ἀλλά δέν φθάνει ἡ προστασία τῶν θεῶν. Πρέπει καί ὁ
ἄνθρωπος νά ζεῖ μέ φρόνηση καί «νά μή τά βάζει μέ τήν τύχη». Παράτολμη
ἡ διείσδυσή τους στό ἐχθρικό στρατόπεδο. Δέν βρίσκουν τόν Ἕκτορα στή
σκηνή του νά τόν σκοτώσουν καί κρίνουν σκόπιμο νά φύγουν. Μέ παρό
τρυνση τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς ἀλλάζουν, ἀναζητοῦν τόν Ρῆσο καί τόν σκοτώνουν.
Διαφεύγουν ἀπαρατήρητοι.
Ὁ Ὀδυσσέας πρός τήν Ἀθηνᾶ (608-610): «Ἀφέντρα μου Ἀθηνᾶ, ἄκουσα
κι’ ἔνιωσα τῆς γλώσσας σου τή συνηθισμένη λαλιά· διότι, ὅταν σέ δυσκο
λία βρίσκομαι εἶσαι κοντά μου καί πάντοτε βοήθεια μοῦ δίνεις». Ὁ Ὀδυσσέας
ἀναγνωρίζει καί ὁμολογεῖ ὅτι στίς δυσκολίες του ἡ θεά δέν τόν ἐγκαταλείπει
ἀλλά πάντα τόν βοηθᾶ. Στό ἀρχαῖο δρᾶμα βλέπουμε ὅτι ὅταν οἱ θνητοί φθά
νουν σέ ἀδιέξοδα, στά ὅρια τῶν δυνατοτήτων τους, ὁ θεῖος παράγοντας δίνει
τήν λύση (π.χ. «Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις», «Ὀρέστης», «Εὐμενίδες», «Φιλοκτή
της», «Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι», «Ἴων»). Στή ζωή μας, σ’ ἐμᾶς τούς Χριστιανούς
πάντοτε ἐπαληθεύεται ἡ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ἰδοὺ
ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ.
28 20).
Ὁ Ὀδυσσέας ἔχει τήν φήμη τοῦ ἐφευρετικοῦ, τοῦ πανούργου. Ὁ Ὅμηρος
στήν «Ὀδύσσεια» τόν χαρακτηρίζει «πολύτροπο». Στήν τραγωδία αὐτή ὁ συ
νεργός του Διομήδης τοῦ λέει (625): «διότι εἶσαι ἐπιδέξιος στά περίτεχνα καί
ἱκανός στίς ἐπινοήσεις». Στό ἔργο πού τούς ἀνέθεσε ἡ Ἀθηνᾶ κατανέμουν τίς
ἐνέργειες. Ὁ Διομήδης σκοτώνει τόν Ρῆσο καί ὁ Ὀδυσσέας παίρνει τά περί
φημα ἄλογά του. Μήπως ὁ ποιητής ἀπαλλάσσει τόν εὐνοούμενο τῆς Ἀθηνᾶς
ἀπό τό στίγμα τῆς δολοφονίας;
«Πρέπει νά βάζεις τόν ἄνθρωπο ἐκεῖ πού μπορεῖ νά ὠφελεῖ» λέει ὁ
Εὐριπίδης μέ τό στόμα τοῦ Διομήδη στόν στίχο 626. Ἄν αὐτό τό ἐφαρμόζαμε
σέ συλλόγους, ἐπιχειρήσεις, ὀργανισμούς πόσο κέρδος οἰκονομικό καί πνευ
ματικό θά ἀποκομίζαμε, ἀτομικά καί συλλογικά!
Καθώς ἡ Ἀθηνᾶ συνομιλεῖ μέ τόν Διομήδη καί τόν Ὀδυσσέα, ὁ Πάρης
πλησιάζει τήν σκηνή τοῦ Ἕκτορα. Ὁ Διομήδης θέλει νά τόν σκοτώσει, ἀλλά
ἡ Ἀθηνᾶ τοῦ λέει (634, 635): «Δέν μπορεῖς νά κάνεις τίποτε πιό πολύ ἀπ’
ὅ,τι εἶναι γραφτό. Αὐτός δέν εἶναι ὁρισμένο νά χάσει τή ζωή του ἀπ’ τό χέρι
σου». Οἱ ἀρχαῖοι ἐπίστευαν στό γραφτό, στό πεπρωμένο. Κορυφαία ἔκφραση
αὐτῆς τῆς πεποιθήσεως στή δραματική ποίηση ἡ ὑποδειγματικῆς συνθέσεως
τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ «Οἰδίπους τύραννος». Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι πλαστή
καμε ἐλεύθεροι, μέ τό αὐτεξούσιο. Γι’ αὐτό εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τίς πράξεις
μας. Ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστής διαφωνεῖ μέ τήν ἔκφραση αὐτῆς τῆς Ἀγάπης
πού ἐλεύθερους μᾶς ἔπλασε καί σέβεται τήν ἐλευθερία μας. Δικαίωμά του. Ἡ
πάνσοφη Ἀγάπη σέβεται αὐτό τό δικαίωμά του.
							
Νίκος Τσιρώνης
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Τὸ καλοκαίρι ποὺ πέρασε,
μᾶς κατέθεσε τὸν νέο καρπὸ
τῶν μελετῶν του μὲ τὸ βιβλίο
του ποὺ εἰκονίζεται παραπλεύρως.
Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἐξετάζεται
ὁ φόνος μὲ ὅλους τοὺς τρόπους
του καὶ μὲ ὅλες τὶς μορφές του,
ἀπὸ τοῦ φονευτοῦ Κάϊν μέχρι
τῶν ἡμερῶν μας.
Στὴν εὐρεῖα αὐτὴ χρονικὴ περίοδο ἀναλύεται ὁ φόνος καὶ παρουσιάζεται στοὺς
ἀναγνῶστες μὲ ἐνάργεια, ὥστε,
νὰ φανῆ τὸ ἀποτρόπαιο προσωπεῖο του χωρὶς ὡραιοποιήσεις
καὶ συναισθηματισμούς.
Ὁ συγγραφέας μιλάει γιὰ
τὸν φόνο στὴν Παλαιὰ καὶ στὴν
Καινὴ Διαθήκη, γιὰ τὴν αὐτοχειρία, γιὰ τὸν ἑκούσιο ἀκρωτηριαμό, τὴν
εὐθανασία, τὴν θανατικὴ καταδίκη, τὴν βρεφοκτονία ἐξ ἀμελείας καὶ τὴν
ἔκτρωση.
Πρόκειται γιὰ μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα μελέτη, ἡ ὁποία στηρίζεται
στὸ Κανονικὸ Δίκαιο καὶ στὴν Πατερική μας Παράδοση. Πιστεύουμε ὅτι
δὲν θὰ πλουτίση μόνο τὸ Κανονικὸ Δίκαιο, ἀλλὰ θὰ ἀποτελέση καὶ τὸν ὁδοδείκτη γιὰ τὸ πῶς διὰ τῆς Ἀγάπης καὶ μόνον θὰ φονευθῆ ὁ Φόνος!
								
π. Β. Ε. Β.
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