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Ο  ΧΡΟΝΟΣ  ΝΑ  ΓΙΝΗ  ΖΩΗ  ΜΑΣ!

Τ
ί εἶναι ὁ χρόνος; Πρέπει νά ἀπαντήσουμε σ’ αὐτό τό ἐρώτημα γιά 
νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε τί σημαίνει ἕνας νέος χρόνος.
Συνηθίσαμε νά ἀριθμοῦμε τά ἔτη καί θεωροῦμε ἀπολύτως φυ-

σιολογικό νά προσθέτουμε ἔτη ἐπί ἐτῶν σάν νά εἶναι ὁ χρόνος μιά 
χιλιομετρική ἀπόσταση πού πρέπει νά διανύσουμε.

Καί ὅμως! Ἡ Ἐκκλησία μας δέν βλέπει τόν χρόνο σάν μιά γε-
ωγραφική ἔκταση πού πρέπει νά τήν γνωρίσουμε ὁλόκληρη, νά γνω-
ρίσουμε τίς ἰδιαιτερότητές της, τίς ὀμορφιές καί τίς ἰδιομορφίες της. 
Δέν βλέπει τόν χρόνο σάν μιά συγκεκριμένη περίοδο ἐτῶν πού στό 
διάστημα της θά ὁλοκληρωθῆ κάτι. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, δέν προβλέπε-
ται οὔτε προλέγεται τό πότε θά γίνη ἡ συντέλεια τοῦ Κόσμου, πότε 
θά πάψη νά “φορολογεῖται” καί νά ἀπειλεῖται ἡ ἐγκόσμια ζωή!

Γιά τόν Θεό δέν ὑπάρχει χρόνος, ἀλλά μόνο Ζωή. Ζωή ἀτελεύ-
τητη, αἰώνια!

Σ’ αὐτήν τήν αἰώνια Ζωή μᾶς κάλεσε καί μᾶς καλεῖ. Γι’ αὐτήν τήν 
Ζωή μᾶς δημιούργησε. Καί ἐμεῖς ἀντί γιά Ζωή, ἐπιλέξαμε νά μετρᾶμε 
χρόνια, περιμένοντας νά μεγαλώσουμε, περιμένοντας τά γηρατειά καί 
τόν θάνατό μας!

«Καί νέον ἔτος ἀριθμεῖ ἡ τοῦ Χριστοῦ περιτομή καί ἡ μνήμη 
τοῦ ἁγίου, Ἱεράρχου Βασιλείου»! Νέο ἔτος, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μᾶς 
πηγαίνει πάλι καί πάλι στήν ἴδια ἀρχή, στήν ἀμετακίνητη ἑορτή τῆς 
περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγ. Βασιλείου. Δέν μᾶς ὁδηγεῖ κάθε 
χρόνο παραπέρα, σέ κάτι πρωτοφανές καί καινούργιο, ἀλλά –ἀφοῦ 
ὁλοκληρώσουμε τόν ἐνιαύσιο κύκλο τῶν ἑορτῶν– μᾶς γυρίζει πάλι 
στήν ἀρχή, σάν ἐπανεξεταστέους μαθητές.

Περνοῦν τά χρόνια, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία δέν μᾶς προχωρεῖ, γιατί 
ἀλλοῦ στοχεύει. Μᾶς θέλει ζωντανούς, γιατί ὁ Χριστός μᾶς εἶπε «οὐκ 
εἰμί ἐγώ Θεός νεκρῶν, ἀλλά Θεός ζώντων». Μᾶς εἶπε «Ἐγώ ζῶ καί 
ὑμεῖς ζήσεσθε». Ἔτσι ὁ χρόνος, ὁ κάθε νέος χρόνος, γίνεται μιά 
νέα εὐκαιρία γιά νά μάθουμε, ἐπί τέλους, νά ζοῦμε. Αὐτή ἡ ἀδιάκοπη 
ἐπανάληψη τοῦ ἐτήσιου ἑορτολογικοῦ κύκλου, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο 
παρά οἱ ἀλλεπάλληλες εὐκαιρίες πού μᾶς δίνει ὁ Θεός γιά νά ἀπο-
κτήσουμε κάποτε καί ἐμεῖς τή Ζωή. Γιατί «ἐν Αὐτῷ ζωή ἦν καί ἡ ζωή 
ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων» (Ἰωάν. 1, 4).

Παρά ταῦτα, διαπιστώνουμε, σέ κάθε τέλος τοῦ χρόνου πώς ὁλό-
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κληρη τή χρονιά πού πέρασε ἀποτύχαμε καί πάλι νά βροῦμε τήν ζωή, 
αὐτή τή ζωή πού θά μᾶς βάλη στήν τροχιά τῆς αἰωνιότητος καί θά μᾶς 
λυτρώση ὁριστικά καί ἀμετάκλητα ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου.

Ὁ Θεός δέν μᾶς προσδιόρισε ποτέ κάποιο χρονικό διάστημα 
ζωῆς πού νά εἶναι ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο γιά νά ζήσουμε στή γῆ, 
προκειμένου νά φθάσουμε στόν προορισμό μας. Ἀντίθετα, μᾶς εἶπε 
πώς «γῆρας τίμιον οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέ-
τρηται». Μᾶς εἶπε καί τό ἄλλο: «Πολιά ἐστί φρόνησις ἀνθρώποις 
καί ἡλικίᾳ γήρως, βίος ἀκηλίδωτος» «Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος 
ἠγαπήθη καί ζῶν μετά ἁμαρτωλῶν μετετέθη· ἠρπάγη ἵνα μή κακία 
ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ...Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους 
μακρούς»(Σοφ. Σολ. 4, 7).

Συνεπῶς δέν πρέπει νά εἶναι ἐπιδίωξή μας τά χρόνια, καί, μά-
λιστα τά πολλά, ἀλλά ἡ Ζωή! Κάθε χρόνος εἶναι μιά ἐπανάληψη, μιά 
νέα εὐκαιρία νά ἀλλάξουμε ὅλα ἐκεῖνα πού μᾶς ὁδήγησαν στήν ἀπο-
τυχία, στήν φθορά καί μᾶς στέρησαν τή Ζωή.

Κάθε χρόνος δέν εἶναι μιά αὐτονόητη πρόοδος, δέν εἶναι ἕνας 
αὐτοσκοπός. Θά μποροῦσε νά σταματήση γιά τόν καθένα μας ὁποια-
δήποτε στιγμή, ἀλλά δέν σταματάει ἀκόμη γιατί ἡ φιλανθρωπία τοῦ 
Θεοῦ μᾶς περιμένει. Περιμένει τό πότε θά σταματήσουμε τούς αὐτο-
σχεδιασμούς πού ὁδηγοῦν στίς ἀποτυχίες, γιά νά μᾶς ἐντάξη στήν 
αἰωνιότητά Του!

Νέα χρονιά λοιπόν, πάλι ἀπό τήν ἀρχή οἱ προσπάθειές μας. Θά 
πετύχουμε, ἄραγε, φέτος κάτι καλύτερο ἀπό τίς προηγούμενες χρο-
νιές; Ἡ Ἐλπίδα, ὁ Χριστός, μᾶς λέει ναί, γιατί μᾶς ἔχει πεῖ: «θεοί 
ἐστέ καί υἱοί Ὑψίστου πάντες»! Ἡ προσδοκία καί ὁ πόθος γιά τή 
Ζωή εἶναι τό κριτήριο. Ὅσο ἡ Ζωή γιά μᾶς θά παραμένη στήν συνείδη-
σή μας μόνο σάν τό πέρασμα ἑνός χρονικοῦ διαστήματος ὁσοδήποτε 
μεγάλου καί ὄχι Πρόσωπο, τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ Ὁποῖος 
μᾶς ἀπεκαλύφθη λέγοντάς μας «ἐγώ εἰμί ἡ Zωή», οἱ προσπάθειές μας 
θά εἶναι ἀνάλογες τῆς πνευματικῆς μυωπίας μας. Ἄν, ὅμως, ποθήσου-
με Αὐτόν σάν τήν ΜΟΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ μας, τότε ὅλα θά μεταμορφω-
θοῦν σέ μιά πρωτόγνωρη γιά μᾶς Δόξα!

Ὁ νέος χρόνος ἦλθε. Ἦλθε, δηλαδή, ξανά ὁ Χριστός μας μέ τόν 
ἐνιαύσιο ἑορτολογικό κύκλο τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας Του. «Ἐγώ 
ἦλθον, ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσιν»!

Ὁ Χριστός μας νά γεννήση μέσα μας τόν Ἅγιο Πόθο τῆς Ζωῆς 
Του! Καλή Χρονιά! Χρονιά Ζωῆς!
          π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Η  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΤΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ

Η Ἐνορία μας ἑόρτασε φέτος τόν προστάτη Ἅγιό της μέ τήν 
παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης 

Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄.
Ἡ χοροστασία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας στόν 

Πανηγυρικό Ἑσπερινό ἦταν ἰδιαιτέρα εὐλογία γιά ὅλους μας, μᾶς 
ἐχαροποίησε, μᾶς ἐδίδαξε, μᾶς ἐστήριξε καί μᾶς ἔδωσε χρηστές 
ἐλπίδες γιά τήν ὑπέρβαση τῶν πνευματικῶν καί βιωτικῶν δυσχερειῶν 
πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας καί ὁ λαός μας. Μᾶς μετέφερε 

μέ τόν Πατρικό του λόγο τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου καί μᾶς ἔδωσε παράδειγμα νηφαλιότητος, εὐγενείας καί 
ὁμολογίας.

Πλησίον τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτο
σύγ κελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἀρχιμ. Συμεών Βο
λιώτης, ἐλάμπρυνε καί ἐκεῖνος τήν ἱερά μας Πανήγυρι.

Ἀπόδειξη τῆς εὐγενείας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρ
χιε  πι σκόπου μας γιά τήν Ἐνορία μας ἦταν –ἐκτός τῶν ἄλλων– καί ἡ 
προφορική ἀλλά καί ἡ γραπτή εὐαρέσκειά του, τήν ὁποία μᾶς ἐκοι
νοποίησε διά τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτο συγ κέλλου.

Εἴμεθα εὐγνώμονες γιά τήν Ἀρχιεπισκοπική παρουσία τοῦ Σεπτοῦ 
Ποι με νάρχου μας, διότι παρά τό ἰδιαιτέρως βεβαρημένο πρόγραμμά 
του ἔλαβε τόν κόπο νά ἔλθη καί νά στηρίξη τίς ποιμαντικές κατά 
δύναμιν προσπάθειές μας ὑπέρ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μας.
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Παραθέτουμε τήν Ἐπιστολή τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκέλλου μας:

Υἱικῶς εὐχαριστοῦμε μέ βαθύτατο σεβασμό τόν Μακαριώτατον 
Πατέρα μας καί, ἐπιπροσθέτως, εὐχαριστοῦμε τόν εὐγενῆ καί φιλά
δελφον Πανοσι ολογιώτατον Πρωτο σύγ κελλόν μας γιά τήν ἀγάπη 
τῆς παρουσίας του ἀλλά καί γιά τήν ἔκφραση τῶν αἰσθημάτων του.
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Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
«Η ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑ»

Τ
ὸ  νὰ  προσπαθεῖ  κανεὶς  νὰ  μαζέψει  τὰ  σύννεφα  σὲ  μιὰ  σακκουλίτσα  
ἢ  τὴν  ἄμμο  σὲ ἕνα μικρὸ κουβὰ ἢ τοὺς ὠκεανοὺς σὲ ἕνα ποτήρι εἶναι 

κάτι ποὺ θὰ προκαλέσει τὸ γέλιο καὶ τὰ πειράγματα γιὰ τὴν ματαιοπονία τοῦ 
ἐγχειρήματος.

 Κάτι ἀνάλογο εἶναι τὸ νὰ προσπαθεῖ κανεὶς νὰ μιλήσει γιὰ τὸν ἅγιο, τὸν 
Μέγα ἅγιο Βασίλειο ποὺ γιορτάζουμε τὴν ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους. Ἕνα χαρα-
κτηρισμὸ θὰ ἐπιχειρήσουμε, νὰ τὸν ὀνομάσουμε Πανεπιστήμονα. Ὄχι ὅμως 

μὲ τὴ σύγχρονη ἔννοια, 
γιατί τὰ Πανεπιστήμιά 
μας δὲν ἀποδίδουν τὸν 
ὅρο στὴν πραγματικότητα, 
ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ὅτι 
γνώριζε ὅλες τὶς ἐπιστῆμες 
σὲ βάθος καὶ σὲ λεπτομέ-
ρειες ἀφοῦ ἀπέκτησε φίλο 
Αὐτὸν ποὺ «ἔκτισε ἐπιστή-
μην». 

 Παρὰ ταῦτα καὶ 
αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμὸς 
δὲν μπορεῖ νὰ περιγράψει 
ὁλόκληρη τὴν προσωπικό-
τητα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. 
Γιατί ἦταν μία πολύπλευρη 
προσωπικότητα ποὺ συν-
δύαζε ἀπίστευτες γνώσεις 
γιὰ τὴν ἀστρονομία, τὴν 
ἰατρική, τὰ μαθηματικά, τὴ 
φιλολογία, τὴ φυσική, τὴ 
φιλοσοφία καὶ τὰ συνδύα-
ζε αὐτὰ μὲ τεράστια ἐργα-
τικότητα καὶ πρακτικὴ 
ἐφαρμογὴ μαζὶ μὲ τὴν πο-
λυπόθητη καὶ ἀνεκτίμητης 
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ἀξίας ἁγιότητα.
 Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἡ ζωὴ ἦταν μικρὴ καὶ λίγη γι’ αὐτόν. Μία 

φωτεινὴ καὶ τρανταχτὴ ἀπόδειξη ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι αἰώνιος.
 Οἱ γνώσεις του, σήμερα ποὺ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ ἀνθρωπότητα νοσεῖ –γιατί 

νοσεῖ ὁ ἄνθρωπος– μποροῦν νὰ γίνουν ἀντικείμενο μελέτης γιατί βρίσκονται 
σ’ αὐτὲς λύσεις γιὰ ὅλα τὰ σύγχρονα προβλήματα. Τὶς γνώσεις τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου δὲν τὶς ἔχουν σήμερα ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες μαζὶ κι ἂς καυχῶνται 
ὅτι ἔχουν φτάσει στὸ φεγγάρι. Ὁ ἅγιος ἔχει κατανοήσει τὴν κατασκευὴ καὶ 
δημιουργία ὁλόκληρου τοῦ σύμπαντος. Γνώριζε ὅλη τὴν ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς 
του σὲ τέλειο βαθμὸ μὲ τὴν προοπτικὴ καὶ τὶς διαστάσεις ποὺ τοῦ ἔδωσε ἡ 
πραγματικότητα ὡς Θεοδίδακτου. Καὶ κάτι ἀκόμη: οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ 
συνεχίζουν νὰ διδάσκουν καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησή τους ἀπὸ τὸν κόσμο, μὲ 
τὰ συγγράμματά τους καὶ μὲ ἄλλους τρόπους ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει μὲ 
τοὺς «ἐπιστήμονες» τοῦ κόσμου. Αὐτοὶ θάβονται στὴ γῆ μαζὶ μὲ τὶς «ἀπόψεις» 
τους.

 Ἀσκήτεψε, συνέγραψε, ἐργάστηκε, ἱερούργησε, ἔφτιαξε τὴν «Βασιλει-
άδα». Διέσωσε τὴν πίστη, πολέμησε αἱρετικούς, ἀποσαφήνισε πλεῖστα ὅσα 
φλέγοντα ζητήματα, δὲν κάμφθηκε μπροστὰ σὲ ἄρχοντες, ἐτράνωσε τὴν «φύ-
σιν τῶν ὄντων».

 Καὶ ἔζησε μόνο 50 χρόνια…(329-379). «Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε 
χρόνους μακρούς…». Ὁ Θεὸς μας 33 χρόνους ἔμεινε σωματικῶς μαζί μας. Οἱ 
δικοί Tου ἄνθρωποι ἐνίκησαν τὸ χρόνο...

 Ὁ θρῆνος ποὺ ἀκολούθησε τὸ θάνατό του δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ 
μὲ λόγια. Ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει μία Μορφὴ οἰκουμενική, μία Προσωπικότητα 
πολύτιμη, μία Παρουσία ἀπαραίτητη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε γιὰ τὴν ἐποχή μας καὶ 
στὸ μέλλον..

 Μὲ τὴν σοφία του σκέπασε τὴν ἀφροσύνη καὶ ἀμάθειά μας, μὲ τὴν 
ἐργατικότητά του ἀναπλήρωσε τὴν ὀκνηρία καὶ ραθυμία μας καὶ μὲ τὴν ἁγι-
ότητά του κάλυψε τὰ πλήθη τῶν ἁμαρτιῶν μας…

 Γι’ αὐτὸ τὸν εὐχαριστοῦμε, τὸν εὐγνωμονοῦμε, τὸν τιμοῦμε καὶ τὸν πα-
ρακαλοῦμε: ὡς κεκτημένος παρρησίαν ἅγιε ἱκέτευε τῷ Κυρίῳ, θεόπνευστε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος… 

       Δημήτρης Νεαπολίτης
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1. Ἀναφέρομαι κατ̓  αὐτόν τόν τρόπο, διότι τό Μυστήριο, ὅσο περνοῦν τά χρόνια, 
μεταλλάσσεται σέ μιά κοσμική συγκέντρωση τυπικοῦ κοινωνικοῦ χαρακτήρα δίχως 
κανένα ἴχνος ἱεροπρέπειας, σεβασμοῦ καί προσευχητικῆς διαθέσεως.βλ. τά ὅσα πολύ 
σωστά ἀναφέρει ὁ π. Βασίλειος Καλλιακμάνης στή μελέτη του, Ἱερότητα καί κο
σμικότητα στήν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου, στόν συλλογικό τόμο Ὁ Γάμος 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔκδ. Ἱ, Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ποιμαντική 
Βιβλιοθήκη 9, Ἀθῆναι 2004  σελ. 25 ἐξ.   
2. Π.Ν. Τρεμπέλα, Μικρόν Εὐχολόγιον τ. Α΄ Ἀθῆναι, 1950, σ. 28

Τῶν Προπατόρων ἡ ἱερὴ ἐπίσκεψη
Κάποιες σκέψεις, γιὰ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου 

μέσα ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Π
ολλές φορές κατά τήν ὥρα τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου 
νοιώθω ἕνα ἱερό δέος καί μιά περίεργη συγκίνηση ὅταν ἀναγινώσκο

νται κάποιες εὐχές καί μνημονεύονται –ἀλλά, δυστυχῶς1,  ἐλάχιστα ἤ 
καί καθόλου δέν ἀκούγονται– τά πάνσεπτα ὀνόματα τῶν Δικαίων τῆς 
Πα λαι ᾶς Διαθήκης. Ὀνόματα τά ὁποῖα ἑνώνουν τό χθές μέ τό σήμερα 
καθιστῶντας ἔτσι τήν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου ὅλο καί πιό 
Θεοκεντρική, ἀφοῦ οἱ ρίζες του ἀνάγονται στή Δημιουργία τοῦ Ἀνθρώ
που. 

Θά προσπαθήσω πολύ λιτά νά παρουσιάσω αὐτόν τόν σύνδεσμο τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου, ἐπειδή, νομίζω, πώς 
δέν ἀπαιτεῖται μόνο μιά ἐπίσκεψη στίς θεμελιακές ἀρχές τῆς Πίστεώς 
μας, ἀλλά περισσότερο γνώση καί βίωση τῶν ὅσων προβάλλουν, ἐπειδή 
ἡ ὀντολογία τοῦ Γάμου πού μᾶς προσφέρεται ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, 
ὑπογραμμίζεται ἐξ ἴσου καί ἀπό τήν Καινή. Πραδειγματικά ἀναφέρω τά 
ἑξῆς. Ὅταν ὁ Θεός ἔπλασε τήν Εὔα “ἤγαγεν αὐτήν πρός τόν Ἀδάμ” (Γεν. 
2, 22), θεμελιώνοντας ἔτσι τήν εὐλογημένη συμβίωση τοῦ νέου ζεύγους. 
Κάτι πού τό παρατηροῦμε νά γίνεται καί στόν ἐν Κανᾶ Γάμο, ὅπου ὁ 
ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ παρίσταται καί εὐλογεῖ τό νέο ζεῦγος. (βλ. Ἰω. 
2, 111).

Ὅμως, πῶς στηρίζει ἡ Παλαιά Διαθήκη, μέσῳ τῶν παραδειγμάτων 
πού παραθέτει, αὐτό καθ̓  ἑαυτό τό Μυστήριο;

Ἐξετάζοντας πρῶτα τήν Ἀκολουθία “ἐπί ἀρραβώνας καί μνῆστρα”2, 
παρατηροῦμε στή πρώτη εὐχή τῆς εὐλογίας τῶν μνηστευομένων νά 
προβάλλεται τό παράδειγμα τοῦ Βιβλικοῦ ζεύγους τοῦ Ἰσαάκ καί τῆς 
Ρεβέκκας: τοῦ δοκιμασμένου ἀπό τό Θεό Προπάτορος Ἰσαάκ, γιοῦ τοῦ 
μεγάλου Ἀβραάμ (Γεν. 17, 17· 18, 12 κ.λ.π) καί τῆς ἐναρέτου κόρης ἀπό 
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3. π. Δημ. Τζέρπου, Σύμβολα καί συμβολισμοί κατά τήν τέλεση τοῦ Ὀρθ. Γάμου, στόν 
ἴδιο τόμο, σελ. 98101
4. Παν. Ν. Τρεμπέλα, Εὐχολόγιον ὅπ. παρ. σελ. 47
5. Γεωργίου Β. Μαυρομάτη, Ὁ ἅγιος Ἰωάννης  ὁ Βαπτιστής καί Πρόδρομος, Τέρτιος, 
Κατερίνη 2005 
6. Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Μάθημα Ποιμαντικῆς, ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1974, 
σελ. 62, καί π. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Ἱερότητα καί κοσμικότητα, ὅπ. παρ. σελ. 27.

τή Μεσοποταμία, θυγατέρας Βαθυήλ. (Γεν. 25, 20). Τήν ἴδια ὑπόμνηση 
τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ζεύγους τοῦ Ἰσαάκ καί τῆς Ρεβέκκας παρουσιάζει καί  
ἐκτενής εὐχή στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀρραβῶνος, ὅπου σύν τοῖς 
ἄλλοις τονίζεται μέ ἔμφαση καί ἡ σημασία τοῦ δακτυλιδίου, τό ὁποῖο, 
ἐκτός ἀπό κόσμημα χειρός, σύμβολο ταυτότητος καί ἐξουσίας (βλ. Γεν. 
38. 1718, 41, 4243 κ.λπ.) “ἐπεῖχε θέση σφραγίδας...ἀλλά καί ἀπόδοση 
ἀμοιβαίας ὑποσχέσεως Γάμου... στό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος”3.  

Τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ καί τή Σάρρα θά μνημονεύσει ἡ πρώτη εὐχή 
τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Στεφανώματος4, γιά νά θυμίσει στούς μελλόνυμ
φους τήν θαυματουργό ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους. Παράλληλα 
μνημονεύεται καί πάλι ὁ γιός τοῦ ζεύγους, ὁ Ἰσαάκ, τόν ὁποῖο μέ προ
σεγμένο θεολογικό τρόπο ἀναφέρει ὅτι τόν χάρισε ὁ Θεός στή Ρεβέκκα. 
Στή Ρεβέκκα τῆς ὁποίας εὐλογημένος ἦταν καί ὁ Γάμος ἀλλά καί τόκος 
της.

Στήν ἴδια εὐχή πάλι μνημονεύονται καί ἄλλα ὀνόματα, ὅπως τοῦ 
Ἰακώβ καί τῆς συζύγου του τῆς Ραχήλ (Γεν κεφ. 2930), οἱ ὁποῖοι καί 
ἀνέδειξαν τούς δώδεκα Πατριάρχες, τοῦ Ἰωσήφ τοῦ παγκάλλου (βλ. Γεν. 
30, 22 ἑξ.) καί τῆς Αἰγυπτίας Ἀσενέθ ἤ Ἀσενάθ (Γε. 41, 45· 46, 20) πού 
ὁ Θεός τούς εὐλόγησε  μέ “καρπόν παιδοποιΐας αὐτοῖς τόν Ἐφραίμ καί 
τόν Μανασσῆν χαρισάμενος”

Ἀνάμεσα στά τίμια καί εὐλογημένα ζεύγη μνημονεύονται ἐπίσης 
στή β΄ εὐχή, ὅταν παρέχεται ἡ εὐλογία πρός τό νέο ζεῦγος, καί οἱ ἑξῆς: 
ὁ θεόπτης Μωϋσῆς μέ τήν Σεπφώρα, θυγατέρα τοῦ Ἰοθόρ (Ἐξ. 2, 1622· 
18, 24), Ἰωακείμ μέ τήν Ἄννα καί ὁ προφήτης Ζαχαρίας μέ τήν ὁμόζυγό 
του Ἐλισσάβετ, (πρβλ. Λκ. 1, 5 ἑξ.) πού, ἄν καί τίθενται στὸ σύνορο με
ταξύ Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης ἐν τούτοις ἐντάσσονται μέσα στά 
Πρόσωπα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν μέ ὑπακοή καί πίστη τό σχέδιο 
τοῦ Θεοῦ5. 

 Ἡ ὅλη δομή τοῦ Μυστηρίου, πιστεύω πώς στηρίζεται καί στό 
ἁγιογραφικό χωρίο, τό ὁποῖο μνημονεύεται στή β΄ εὐχή τῆς Ἀκολουθίας 
τοῦ στεφανώματος καί ἐπαναλαμβάνει τό θεῖο λόγο: “Οὐ καλόν εἶναι 
τόν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθόν κατ’ αὐτόν” (Γεν. 2, 18). 
Αὐτή ἡ πρώτη παρουσία συζυγικῆς ζωῆς μαρτυρεῖ ἀναμφίβολα ἐκεῖνο 
πού εἶπε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: ὅτι δηλαδή μέ τό Γάμο εὐλογεῖται καί ἁγιά
ζεται ἡ συζυγική ζωή ὡς ἀρχή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους6.
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Περίεργο εἶναι πώς δέ μνημονεύεται τό ἱεροπρεπές καί τίμιο ζεῦγος 
τοῦ Τωβία, γιοῦ τοῦ Τωβίτ καί τῆς Σάρρας, κόρης τοῦ Ραγουήλ. (Τωβ. 
7, 19, 6). Χαρακτηριστικό πάντως εἶναι τό γεγονός πώς στό βιβλίο τοῦ 
Τωβίτ παρουσιάζεται ἡ “εἰκόνα τῆς οἰκογενειακῆς ἑστίας πού ἑτοίμασε 
ὁ Θεός, εἰκόνα πού σχηματίστηκε κάτω ἀπό τό βλέμμα Του μέσα στήν 
πίστη καί στήν προσευχή”7.

Ὅπως στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι δυνατή ἡ τέλεση τῆς 
θείας Λειτουργίας χωρίς τήν παρουσία τοῦ λαοῦ, ἔτσι, πιστεύω, ὅτι καί 
τό νέο ζεῦγος δέν εἶναι δυνατό νά εἰσέλθει στό νέο του βίο, τό βίο τῆς 
συζυγίας, χωρίς νά ἔχει λάβει τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τῶν Δικαίων τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης καί, μάλιστα, νά ἔχει παραδειγματιστεῖ ἀπό οἰκογένει
ες τίς ὁποῖες ἐπέλεξε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά νά πραγματοποιηθεῖ τό 
γεγονός τῆς σωτηρίας. Γιατί, ποιός τό γνωρίζει ἄν καί τό νέο ζεῦγος, 
πού βηματίζει στή νέα ζωή μέ τό νυμφικό χορό ὑπό τήν ψαλμωδία τοῦ 
τροπαρίου “Ἠσαΐα χόρευε”καί “ἐκφράζει τήν πνευματική χαρά γιά τήν 
θαυμαστή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, πού προεῖδεν 
ὁ προφήτης Ἠσαΐας (Ἠσ. 7, 13)”8, δέν ἀποτελεῖ μιά ἐλπίδα γιά τή δια
δοχή τοῦ γένους, ἀλλά, κι αὐτό εἶναι τό πλέον σημαντικό, γιά τή εἴσοδο 
στό κόσμο ἑνός νέου Ἁγίου;

Πολλές φορές ὅταν γίνεται τό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί κοιτάζω 
τούς μελλόνυμφους, ἀλλά καί τό κοσμικό πνεῦμα πού ὑπάρχει γύρω 
μας, ἀφοῦ τὰ πάντα ἔχουν στηθεῖ γιά τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, γιά 
ἐντυπωσιασμό, σκέφτομαι, ἄραγε πόσοι προσεύχονται γἰ  αὐτούς τούς 
νέους ἀνθρώπους πού ξεκινοῦν τόν κοινό τους δρόμο στή ζωή καί στήν 
ἱστορία;

              π. Κων. Ν. Καλλιανός

7. Λεξικό Βιβλικῆς Θεολογίας, Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 1980, σελ. 195 
8. π. Δημ. Τζέρπου, Σύμβολα καί συμβολισμοί....ὅπ. παρ. σελ. 113
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Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν κληρονομικότητα συνεχίζεται

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ Ἤ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ; 

Μ
ετά ἀπό αὐτά πού παραθέσαμε σέ προηγούμενα ἄρθρα μας γιά 
τήν καταγραφή στά κύτταρά μας τῆς λειτουργίας τῆς ψυχῆς μας 

ἔγινε, νομίζω, προφανές ὅτι εἶναι μέγιστη ἡ εὐθύνη τοῦ καθενός μας 
γιά τήν κληρονομικότητα τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ «ἐξ ἄκρας συλλή-
ψεώς τους» λαμβάνουν, στά συστατικά τῆς ὑπάρξεώς τους κύτταρα, 
στοιχεῖα τοῦ χαρακτῆρα μας, μέ σῳ τῆς σαρκικῆς ἑνώσεως τοῦ πατρι-
κοῦ σπερματοζωαρίου καί τοῦ μη τρι κοῦ ὠαρίου.

Καί πιό συγκεκριμένα:

Ἡ εὐθύνη μας γιά τήν Κληρονομικότητα πού μεταδίδουμε

Ἐφ’ ὅσον μέ τήν ἀναπαραγωγή μεταδίδουμε τά κύτταρά μας προ-
κειμένου νά συλληφθῆ τό ἔμβρυο καί αὐτά τά κύτταρα ἔχουν μέσα 
τους δικά μας χαρακτηριστικά χαραγμένα, μέ δυνατότητες –ὅπως 
εἶναι φυσικό– νά ἀποτελέσουν ροπές, δηλαδή εὔκολα μονοπάτια, γιά 
νά παρασυρθῆ ἡ «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἑνωθεῖσα μέ αὐτά ἄσπιλη 
ψυχή, πῶς εἶναι δυνατόν νά μείνουμε ἀδιάφοροι μπροστά σ’ αὐτήν 
τήν ἀναμφισβήτητη εὐθύνη μας;

Αὐτή ἡ πραγματικότητα, δημιουργεῖ στούς συγχρόνους ἐπιστή-
μονες γενετιστές ἐπιστημονικά ἀδιέξοδα, γιατί ἀπό τήν μιά μεριά δέν 
μποροῦν νά ἀμφισβητήσουν τήν κληρονομικότητα, ὅτι, δηλαδή, κλη
ροδοτοῦνται στά παιδιά ἀπό τούς γονεῖς τους γονιδιακά ἰδιώματα, 
καί, ἀπό τήν ἄλλη, δέν θέλουν νά φορτώσουν στίς πλάτες τῶν γονιῶν 
τέτοια εὐθύνη!

Ἡ γενετίστρια Ἔντιθ Χέρντ, εἰδική στόν τομέα τῆς ἐπιγενε-
τικῆς στό Ἰνστιτοῦτο Curie τοῦ Παρισιοῦ, ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ γενετι-
κή ἀπό μόνη της ἀδυνατεῖ νά ἐξηγήσει τό πῶς ἀναπαράγονται κά-
ποια κληρονομούμενα χαρακτηριστικά τῶν κυττάρων. Ἐνῶ ἕνας 
ὀργανισμός μεγαλώνει καί ἀναπτύσσεται, προσεκτικά συντονι-
σμένες χημικές ἀντιδράσεις ἐνεργοποιοῦν καί ἀπενεργοποιοῦν 
κομμάτια τοῦ γονιδιώματός του, ἐπιφέροντας ἀλλαγές πού πραγ-
ματοποιοῦνται στήν κατάλληλη θέση, τήν κατάλληλη στιγμή... 

Τά τελευταῖα 35 χρόνια ἡ κυρία Χέρντ προσπαθεῖ νά καταλάβει 
πῶς τά γονίδια ἀλλάζουν τήν ἔκφρασή τους καί πῶς αὐτές οἱ 
ἀλλαγές σταθεροποιοῦνται καί ἀναπαράγονται» («Η ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ» 762015).

«Μέ δεδομένο ὅτι οἱ ἴδιες γενετικές ποικιλομορφίες ἔχουν 
διαφορετικές λειτουργίες σέ διαφορετικά κύτταρα –καθώς δέν 
χρησιμοποιοῦνται ὅλες οἱ περιοχές ἑνός γονιδίου ἀπό ὅλα τά 
κύτταρα– ἐννοεῖ κάποιος ὅτι γιά νά συλλέξουμε στοιχεῖα σχετικά 
μέ τίς βιολογικές συνέπειες τῆς κάθε γενετικῆς ποικιλομορφί-
ας πού σχετίζεται μέ μιά νόσο θά ἔπρεπε νά διερευνήσουμε τήν 
ἐπίδρασή της σέ κάθε ἱστό τοῦ ὀργανισμοῦ, κάτι πού ἦταν ἀδύ-
νατον νά συμβεῖ λαμβάνοντες δεκάδες ἱστούς ἀπό ζῶντες ἀνθρώ-
πους», σημειώνει ὁ Ἕλληνας ἐρευνητής κ. Δερμιτζάκης, καθηγητής 
τῆς γενετικῆς στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης, 
ὑπογραμμίζοντας ὅτι τό ζητούμενο αὐτό ἦταν μέχρι τώρα mission 
impossible! (Science γενετική, Ὁ «μεταφραστής» τῶν γονιδίων μας, 
«ΤΟ ΒΗΜΑ» 1052015)

Συνεχίζοντας, ἐνῶ γράφει ὅτι αὐτό πού κάποτε ἦταν impossible 
(ἀδύνατον) θά γίνη μέ μιά νέα τεχνική possible (δυνατόν), κάτι τέτοιο 
δέν πρόκειται νά πραγματοποιηθῆ, ὄχι μόνο μετά ἀπό 15 χρόνια πού 
μέ τήν ἐπιστημονική του φαντασία ὑποθέτει ὁ κ. ἐρευνητής, ἀλλά 
ποτέ,  μέ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη μέθοδο, ἀφοῦ αὐτά πού ἀναφέ-
ρει προϋποθέτουν νά “πιασθοῦν” αὐτά πού ἡ ἴδια ἡ Ἐπιστήμη ἔχει 
τελεσίδικα χαρακτηρίσει ὡς “ἄπιαστα”!

Ὅμως, ὅσα εἶναι ἀπλησίαστα καί ἀδύνατα στήν ἐπιστημο νι κή 
ἔρευνα, δηλαδή ὅλα αὐτά πού μπερδεύουν τήν γενετική καί ἀποτε-
λοῦν ἐπι στη μονικούς γρίφους «ὡς πρός τίς γενετικές ἀλλαγές καί 
τούς παράγοντες πού τίς ἐλέγχουν τήν δεδομένη στιγμή», τά ἐπι-
λύει ἡ Θεολογία, ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ μας.

Μέ τό Φῶς Της, ἔχουμε διευκρινήσει ὅτι μέσῳ τῆς ἀκληρονόμη
της καὶ ἄσπιλης ψυχῆς, πού λαμβάνουμε «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἀπ’ 
εὐ θεί ας ἀπό τόν Θεό μας, τό κάθε νεοσυλληφθέν ἔμβρυο ἔχει τό αὐ
τε ξού σιό του ὥστε προαιρετικά νά ἐπιλέξη τίς γονικές ροπές πού ἐ πι
θυ μεῖ. Ἔτσι, κατανοοῦμε τό πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐπηρεάζεται ἀκόμη 
καί τό σωματικό DNA μας, ἀφοῦ ἀποφασίζει ἐκλεκτικά ἡ προαίρεσή 
μας τό τί τήν ἐκφράζει ἀπό τήν προγονική Κληρονομικότητα καί τί 
ὄχι.

Εὐνόητο εἶναι ὅτι αὐτή ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐμβρύου, πού εἶναι καί  
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Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν κληρονομικότητα συνεχίζεται

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ Ἤ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ; 

Μ
ετά ἀπό αὐτά πού παραθέσαμε σέ προηγούμενα ἄρθρα μας γιά 
τήν καταγραφή στά κύτταρά μας τῆς λειτουργίας τῆς ψυχῆς μας 

ἔγινε, νομίζω, προφανές ὅτι εἶναι μέγιστη ἡ εὐθύνη τοῦ καθενός μας 
γιά τήν κληρονομικότητα τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ «ἐξ ἄκρας συλλή-
ψεώς τους» λαμβάνουν, στά συστατικά τῆς ὑπάρξεώς τους κύτταρα, 
στοιχεῖα τοῦ χαρακτῆρα μας, μέ σῳ τῆς σαρκικῆς ἑνώσεως τοῦ πατρι-
κοῦ σπερματοζωαρίου καί τοῦ μη τρι κοῦ ὠαρίου.

Καί πιό συγκεκριμένα:

Ἡ εὐθύνη μας γιά τήν Κληρονομικότητα πού μεταδίδουμε

Ἐφ’ ὅσον μέ τήν ἀναπαραγωγή μεταδίδουμε τά κύτταρά μας προ-
κειμένου νά συλληφθῆ τό ἔμβρυο καί αὐτά τά κύτταρα ἔχουν μέσα 
τους δικά μας χαρακτηριστικά χαραγμένα, μέ δυνατότητες –ὅπως 
εἶναι φυσικό– νά ἀποτελέσουν ροπές, δηλαδή εὔκολα μονοπάτια, γιά 
νά παρασυρθῆ ἡ «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἑνωθεῖσα μέ αὐτά ἄσπιλη 
ψυχή, πῶς εἶναι δυνατόν νά μείνουμε ἀδιάφοροι μπροστά σ’ αὐτήν 
τήν ἀναμφισβήτητη εὐθύνη μας;

Αὐτή ἡ πραγματικότητα, δημιουργεῖ στούς συγχρόνους ἐπιστή-
μονες γενετιστές ἐπιστημονικά ἀδιέξοδα, γιατί ἀπό τήν μιά μεριά δέν 
μποροῦν νά ἀμφισβητήσουν τήν κληρονομικότητα, ὅτι, δηλαδή, κλη
ροδοτοῦνται στά παιδιά ἀπό τούς γονεῖς τους γονιδιακά ἰδιώματα, 
καί, ἀπό τήν ἄλλη, δέν θέλουν νά φορτώσουν στίς πλάτες τῶν γονιῶν 
τέτοια εὐθύνη!

Ἡ γενετίστρια Ἔντιθ Χέρντ, εἰδική στόν τομέα τῆς ἐπιγενε-
τικῆς στό Ἰνστιτοῦτο Curie τοῦ Παρισιοῦ, ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ γενετι-
κή ἀπό μόνη της ἀδυνατεῖ νά ἐξηγήσει τό πῶς ἀναπαράγονται κά-
ποια κληρονομούμενα χαρακτηριστικά τῶν κυττάρων. Ἐνῶ ἕνας 
ὀργανισμός μεγαλώνει καί ἀναπτύσσεται, προσεκτικά συντονι-
σμένες χημικές ἀντιδράσεις ἐνεργοποιοῦν καί ἀπενεργοποιοῦν 
κομμάτια τοῦ γονιδιώματός του, ἐπιφέροντας ἀλλαγές πού πραγ-
ματοποιοῦνται στήν κατάλληλη θέση, τήν κατάλληλη στιγμή... 

Τά τελευταῖα 35 χρόνια ἡ κυρία Χέρντ προσπαθεῖ νά καταλάβει 
πῶς τά γονίδια ἀλλάζουν τήν ἔκφρασή τους καί πῶς αὐτές οἱ 
ἀλλαγές σταθεροποιοῦνται καί ἀναπαράγονται» («Η ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ» 762015).

«Μέ δεδομένο ὅτι οἱ ἴδιες γενετικές ποικιλομορφίες ἔχουν 
διαφορετικές λειτουργίες σέ διαφορετικά κύτταρα –καθώς δέν 
χρησιμοποιοῦνται ὅλες οἱ περιοχές ἑνός γονιδίου ἀπό ὅλα τά 
κύτταρα– ἐννοεῖ κάποιος ὅτι γιά νά συλλέξουμε στοιχεῖα σχετικά 
μέ τίς βιολογικές συνέπειες τῆς κάθε γενετικῆς ποικιλομορφί-
ας πού σχετίζεται μέ μιά νόσο θά ἔπρεπε νά διερευνήσουμε τήν 
ἐπίδρασή της σέ κάθε ἱστό τοῦ ὀργανισμοῦ, κάτι πού ἦταν ἀδύ-
νατον νά συμβεῖ λαμβάνοντες δεκάδες ἱστούς ἀπό ζῶντες ἀνθρώ-
πους», σημειώνει ὁ Ἕλληνας ἐρευνητής κ. Δερμιτζάκης, καθηγητής 
τῆς γενετικῆς στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης, 
ὑπογραμμίζοντας ὅτι τό ζητούμενο αὐτό ἦταν μέχρι τώρα mission 
impossible! (Science γενετική, Ὁ «μεταφραστής» τῶν γονιδίων μας, 
«ΤΟ ΒΗΜΑ» 1052015)

Συνεχίζοντας, ἐνῶ γράφει ὅτι αὐτό πού κάποτε ἦταν impossible 
(ἀδύνατον) θά γίνη μέ μιά νέα τεχνική possible (δυνατόν), κάτι τέτοιο 
δέν πρόκειται νά πραγματοποιηθῆ, ὄχι μόνο μετά ἀπό 15 χρόνια πού 
μέ τήν ἐπιστημονική του φαντασία ὑποθέτει ὁ κ. ἐρευνητής, ἀλλά 
ποτέ,  μέ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη μέθοδο, ἀφοῦ αὐτά πού ἀναφέ-
ρει προϋποθέτουν νά “πιασθοῦν” αὐτά πού ἡ ἴδια ἡ Ἐπιστήμη ἔχει 
τελεσίδικα χαρακτηρίσει ὡς “ἄπιαστα”!

Ὅμως, ὅσα εἶναι ἀπλησίαστα καί ἀδύνατα στήν ἐπιστημο νι κή 
ἔρευνα, δηλαδή ὅλα αὐτά πού μπερδεύουν τήν γενετική καί ἀποτε-
λοῦν ἐπι στη μονικούς γρίφους «ὡς πρός τίς γενετικές ἀλλαγές καί 
τούς παράγοντες πού τίς ἐλέγχουν τήν δεδομένη στιγμή», τά ἐπι-
λύει ἡ Θεολογία, ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ μας.

Μέ τό Φῶς Της, ἔχουμε διευκρινήσει ὅτι μέσῳ τῆς ἀκληρονόμη
της καὶ ἄσπιλης ψυχῆς, πού λαμβάνουμε «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἀπ’ 
εὐ θεί ας ἀπό τόν Θεό μας, τό κάθε νεοσυλληφθέν ἔμβρυο ἔχει τό αὐ
τε ξού σιό του ὥστε προαιρετικά νά ἐπιλέξη τίς γονικές ροπές πού ἐ πι
θυ μεῖ. Ἔτσι, κατανοοῦμε τό πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐπηρεάζεται ἀκόμη 
καί τό σωματικό DNA μας, ἀφοῦ ἀποφασίζει ἐκλεκτικά ἡ προαίρεσή 
μας τό τί τήν ἐκφράζει ἀπό τήν προγονική Κληρονομικότητα καί τί 
ὄχι.

Εὐνόητο εἶναι ὅτι αὐτή ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐμβρύου, πού εἶναι καί  
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προσωπική του εὐθύνη –ἀρχικά ἐν δυνάμει, αἰσθαντικά καί μετέπειτα 
ἐνσυνειδήτως– δέν ἀπαλλάσσει ὅλους ἐμᾶς τούς γονεῖς ἀπό τῆς εὐθύ-
νης μας ὡς πρός τό κακό σωματικό ὑπόβαθρο πού κληροδοτοῦμε 
στούς ἀπογόνους μας.

Ἡ «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» συνάφεια ψυχῆς καί σώματος εἶναι, 
συνεπῶς καί κίνδυνος μολύνσεως τῆς ἀμολύντου ψυχῆς, ὅταν, μάλι-
στα, ἡ κληροδοσία τῶν γονέων εἶναι ἐπιβαρυντική. Γι’ αὐτό καί φα-
ντάζει, στήν σκέψη τῶν πνευματικά καί θεολογικά ἀμυήτων σάν ἕνας 
πειρασμός πολύ πρώϊμος, σάν μιά δοκιμασία, δυσανάλογα μεγάλη ἐν 
σχέσει μέ τήν ἀθωότητα τῆς νέας ψυχῆς, ἡ ὁποία, εἶναι μέν ἄσπιλη 
καί ἀμόλυντη καί μόνο μέ κατά Θεόν ροπές, ἀλλά καί μέ νηπιακή 
ἀπειρία.

Ὡστόσο, ὅλα αὐτά πού φαίνονται ἄδικα καί ἀδυσώπητα στήν 
«κατ’ ὄψιν κρίσιν» τῆς πνευματικῆς μας ἀμάθειας, εἶναι πολύ δίκαια 
Θεολογικά, δηλαδή στήν Κρίση τοῦ Θεοῦ, διότι οἱ δυνατότητες τῆς 
ἄσπιλης ψυχῆς πού λαμβάνουμε ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν Θεό εἶναι ἀπεί-
ρως περισσότερες καί ἰσχυρότερες ἀπό τίς ἐπιβαρυντικές προγονικές 
ροπές πού κληρονομοῦμε στό γονιδίωμά μας.

Αὐτό μᾶς τό ἀπέδειξε μέ τόν πιό ἀπόλυτο καί ἀναμφισβήτητο 
τρόπο ἡ Παναγία μας, ἡ ὁποία καί αὐτή ἔλαβε σωματικά προγονικές 
ἐπιβαρύνσεις γενεῶν, παρά τήν σπάνια ἁγιότητα καί καθαρότητα τῶν 
γονέων της. Ἐκείνη ὑπερέβη τήν καθαρότητα τῶν γονέων της, ἀρνή-
θηκε νά συγκατατεθῆ καί στά ἰχνίδια τῶν ἀπρεπῶν ροπῶν, πού σωμα-
τικά τῆς κληροδοτήθηκαν καί παρέμεινε ὅλη της ἡ ὕπαρξη προσηλω-
μένη καί ταυτισμένη μέ τήν Ἄσπιλη, Ἀμόλυντη, Ἄφθορη καί Ἄχραντη 
ψυχή της!

Ἡ Παναγία μας εἶναι τό μέτρο Κρίσεως ὅλων μας. Ἐφ’ ὅσον 
Ἐκείνη ἐπέτυχε, παρά τό προπατορικό ἁμάρτημα πού εἶχε –ὅπως ὅλοι 
μας– νά διατηρήση Ἄσπιλη τήν ψυχή της, αὐτό μποροῦμε νά τό ἐπι-
τύχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί, πολύ περισσότερο, μποροῦσαν νά τό 
ἐπιτύχουν οἱ πρωτόπλαστοι, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐλεύθεροι καί ἀπό κάθε 
σωματική προπατορική ἐπιβάρυνση ἐφ’ ὅσον δέν εἶχαν προγόνους.

Κληρονομικότητα καί αὐτεξούσιο
Μέχρις ἐδῶ, κατά τήν ἐξέταση τοῦ θέματός μας διαπιστώσαμε ὅτι 

«ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση ψυχῆς καί σώματος 
στόν ἄνθρωπο, ὅπως, ἐπίσης, ὅτι ἡ μέν ψυχή προέρχεται ἀπ’ εὐθείας 
ἀπό τόν Θεό, τό δέ σῶμα μᾶς κληροδοτεῖται ἀπό τούς γονεῖς μας μαζί 

μέ τίς καταγραφές τοῦ χαρακτῆρος τους καί δι’ αὐτῆς τῆς μεταδόσε-
ως, δηλαδή τῆς κληροδοσίας, δημιουργεῖται καί ἡ ἐξ αἵματος συγγέ-
νεια, μέ ὅ,τι αὐτή συνεπάγεται.

Στήν κρίσιμη αὐτή στιγμή, τῆς «ἄκρας συλλήψεως» κυρίαρχο 
λόγο ἔχει ἡ προαίρεση τοῦ ἄρτι συλληφθέντος ἐμβρύου, τοῦ ἐν δυ-
νάμει ἀνθρώπου. Σημασία ἔχει τό πῶς θά ἐκδηλωθῆ ἀπό τήν στιγμή 
αὐτή ἡ προαίρεσή του, διότι κατόπιν, σέ ὁλόκληρη τήν ἐνδομήτρια καί 
ἐν συνεχείᾳ στήν ἐπίγεια ζωή του, ἡ προαίρεσή του θά εἶναι ἀποφα-
σιστικός παράγων γιά τήν διαμόρφωση τοῦ τελικοῦ χαρακτῆρος του, 
μέ τόν ὁποῖο θά κλείσει τά μάτια του στήν παροῦσα ζωή πορευόμενος 
στήν αἰωνιότητα.

Αὐτή ἡ ἀποφασιστικῆς σημασίας προαίρεση τοῦ ἐμβρύου ἔχει 
τήν δύναμη νά κρατήση ἀνεπηρέαστη τήν ψυχή του ἀπό ὁποιεσδήποτε 
στρεβλές καταβολές πού κληροδότησαν στό ἔμβρυο διά τῶν σωμα-
τικῶν τους στοιχείων οἱ γονεῖς του.

Ἡ δύναμη πού ἔχει ἡ «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἐκδηλουμένη προ-
αίρεση τῆς ψυχῆς ἐνισχύεται εὐθύς μετά τήν πρώτη της ἐκδήλωση καί 
ἀπό τό φύλο πού λαμβάνει ἀπό τόν Θεό ὁ νεοσυλληφθείς ἄνθρωπος, 
ὥστε μέ τίς εἰδικές ὁδηγίες πού ἔχει κάθε φύλο νά κατορθώση νά 
ξεπεράση τίς ἄτακτες ροπές τοῦ κληρονομουμένου ἀπό τούς γονεῖς 
σώματος.

Παρά ταῦτα, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ πράξη, στούς περισσοτέρους 
ἀνθρώπους ὑπερισχύει ἡ σωματική κληρονομιά, διότι, δυστυχῶς, 
ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀσθενική θέληση καί ἀφήνεται νά 
παρασυρθῆ ἀπό τίς χαραγμένες στά κύτταρά της γονικές καί προγο-
νικές ἄτακτες καί ψεκτές ροπές, ἀντί νά ἀντισταθῆ στηριζομένη στήν 
ἀκεραιότητα τῆς καταγομένης ἀπό τόν Οὐρανό ψυχή της. Γι’ αὐτό 
ὁ Θεός μᾶς προτρέπει –ὅπως ἄλλοτε τόν Ἀβραάμ– λέγοντάς μας: 
«Ἔξελθε ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου 
καί πορεύου εἰς γῆν ἦν ἄν σοι δείξω»! Δηλαδή, νά ἀπορρίψουμε, 
νά  ἀπαλλαγοῦμε καί νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό ὅλες τίς πατρογονικές 
κληρονομιές τοῦ χαρακτῆρος μας, ὅταν δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά 
ροπές σέ πάθη καί ἐμπόδια στήν πνευματική μας ἀνόρθωση.   

Πρέπει, βεβαίως, νά διευκρινήσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἡ ψυχή 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου δέν μπορεῖ νά κακοποιηθῆ στό σύνολό της, ὅσο 
καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἐνεργεῖ ἀντίθετα ἀπό τίς προδιαγραφές καί ἐπι-
ταγές της. Αὐτό πού κακοποιεῖται μέ τήν θέληση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 
μόνο τό αὐτεξούσιό του, αὐτό τό ἰδιαίτερο καί ἀποκλειστικό στοιχεῖο 
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προσωπική του εὐθύνη –ἀρχικά ἐν δυνάμει, αἰσθαντικά καί μετέπειτα 
ἐνσυνειδήτως– δέν ἀπαλλάσσει ὅλους ἐμᾶς τούς γονεῖς ἀπό τῆς εὐθύ-
νης μας ὡς πρός τό κακό σωματικό ὑπόβαθρο πού κληροδοτοῦμε 
στούς ἀπογόνους μας.

Ἡ «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» συνάφεια ψυχῆς καί σώματος εἶναι, 
συνεπῶς καί κίνδυνος μολύνσεως τῆς ἀμολύντου ψυχῆς, ὅταν, μάλι-
στα, ἡ κληροδοσία τῶν γονέων εἶναι ἐπιβαρυντική. Γι’ αὐτό καί φα-
ντάζει, στήν σκέψη τῶν πνευματικά καί θεολογικά ἀμυήτων σάν ἕνας 
πειρασμός πολύ πρώϊμος, σάν μιά δοκιμασία, δυσανάλογα μεγάλη ἐν 
σχέσει μέ τήν ἀθωότητα τῆς νέας ψυχῆς, ἡ ὁποία, εἶναι μέν ἄσπιλη 
καί ἀμόλυντη καί μόνο μέ κατά Θεόν ροπές, ἀλλά καί μέ νηπιακή 
ἀπειρία.

Ὡστόσο, ὅλα αὐτά πού φαίνονται ἄδικα καί ἀδυσώπητα στήν 
«κατ’ ὄψιν κρίσιν» τῆς πνευματικῆς μας ἀμάθειας, εἶναι πολύ δίκαια 
Θεολογικά, δηλαδή στήν Κρίση τοῦ Θεοῦ, διότι οἱ δυνατότητες τῆς 
ἄσπιλης ψυχῆς πού λαμβάνουμε ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν Θεό εἶναι ἀπεί-
ρως περισσότερες καί ἰσχυρότερες ἀπό τίς ἐπιβαρυντικές προγονικές 
ροπές πού κληρονομοῦμε στό γονιδίωμά μας.

Αὐτό μᾶς τό ἀπέδειξε μέ τόν πιό ἀπόλυτο καί ἀναμφισβήτητο 
τρόπο ἡ Παναγία μας, ἡ ὁποία καί αὐτή ἔλαβε σωματικά προγονικές 
ἐπιβαρύνσεις γενεῶν, παρά τήν σπάνια ἁγιότητα καί καθαρότητα τῶν 
γονέων της. Ἐκείνη ὑπερέβη τήν καθαρότητα τῶν γονέων της, ἀρνή-
θηκε νά συγκατατεθῆ καί στά ἰχνίδια τῶν ἀπρεπῶν ροπῶν, πού σωμα-
τικά τῆς κληροδοτήθηκαν καί παρέμεινε ὅλη της ἡ ὕπαρξη προσηλω-
μένη καί ταυτισμένη μέ τήν Ἄσπιλη, Ἀμόλυντη, Ἄφθορη καί Ἄχραντη 
ψυχή της!

Ἡ Παναγία μας εἶναι τό μέτρο Κρίσεως ὅλων μας. Ἐφ’ ὅσον 
Ἐκείνη ἐπέτυχε, παρά τό προπατορικό ἁμάρτημα πού εἶχε –ὅπως ὅλοι 
μας– νά διατηρήση Ἄσπιλη τήν ψυχή της, αὐτό μποροῦμε νά τό ἐπι-
τύχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί, πολύ περισσότερο, μποροῦσαν νά τό 
ἐπιτύχουν οἱ πρωτόπλαστοι, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐλεύθεροι καί ἀπό κάθε 
σωματική προπατορική ἐπιβάρυνση ἐφ’ ὅσον δέν εἶχαν προγόνους.

Κληρονομικότητα καί αὐτεξούσιο
Μέχρις ἐδῶ, κατά τήν ἐξέταση τοῦ θέματός μας διαπιστώσαμε ὅτι 

«ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση ψυχῆς καί σώματος 
στόν ἄνθρωπο, ὅπως, ἐπίσης, ὅτι ἡ μέν ψυχή προέρχεται ἀπ’ εὐθείας 
ἀπό τόν Θεό, τό δέ σῶμα μᾶς κληροδοτεῖται ἀπό τούς γονεῖς μας μαζί 

μέ τίς καταγραφές τοῦ χαρακτῆρος τους καί δι’ αὐτῆς τῆς μεταδόσε-
ως, δηλαδή τῆς κληροδοσίας, δημιουργεῖται καί ἡ ἐξ αἵματος συγγέ-
νεια, μέ ὅ,τι αὐτή συνεπάγεται.

Στήν κρίσιμη αὐτή στιγμή, τῆς «ἄκρας συλλήψεως» κυρίαρχο 
λόγο ἔχει ἡ προαίρεση τοῦ ἄρτι συλληφθέντος ἐμβρύου, τοῦ ἐν δυ-
νάμει ἀνθρώπου. Σημασία ἔχει τό πῶς θά ἐκδηλωθῆ ἀπό τήν στιγμή 
αὐτή ἡ προαίρεσή του, διότι κατόπιν, σέ ὁλόκληρη τήν ἐνδομήτρια καί 
ἐν συνεχείᾳ στήν ἐπίγεια ζωή του, ἡ προαίρεσή του θά εἶναι ἀποφα-
σιστικός παράγων γιά τήν διαμόρφωση τοῦ τελικοῦ χαρακτῆρος του, 
μέ τόν ὁποῖο θά κλείσει τά μάτια του στήν παροῦσα ζωή πορευόμενος 
στήν αἰωνιότητα.

Αὐτή ἡ ἀποφασιστικῆς σημασίας προαίρεση τοῦ ἐμβρύου ἔχει 
τήν δύναμη νά κρατήση ἀνεπηρέαστη τήν ψυχή του ἀπό ὁποιεσδήποτε 
στρεβλές καταβολές πού κληροδότησαν στό ἔμβρυο διά τῶν σωμα-
τικῶν τους στοιχείων οἱ γονεῖς του.

Ἡ δύναμη πού ἔχει ἡ «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ἐκδηλουμένη προ-
αίρεση τῆς ψυχῆς ἐνισχύεται εὐθύς μετά τήν πρώτη της ἐκδήλωση καί 
ἀπό τό φύλο πού λαμβάνει ἀπό τόν Θεό ὁ νεοσυλληφθείς ἄνθρωπος, 
ὥστε μέ τίς εἰδικές ὁδηγίες πού ἔχει κάθε φύλο νά κατορθώση νά 
ξεπεράση τίς ἄτακτες ροπές τοῦ κληρονομουμένου ἀπό τούς γονεῖς 
σώματος.

Παρά ταῦτα, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ πράξη, στούς περισσοτέρους 
ἀνθρώπους ὑπερισχύει ἡ σωματική κληρονομιά, διότι, δυστυχῶς, 
ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀσθενική θέληση καί ἀφήνεται νά 
παρασυρθῆ ἀπό τίς χαραγμένες στά κύτταρά της γονικές καί προγο-
νικές ἄτακτες καί ψεκτές ροπές, ἀντί νά ἀντισταθῆ στηριζομένη στήν 
ἀκεραιότητα τῆς καταγομένης ἀπό τόν Οὐρανό ψυχή της. Γι’ αὐτό 
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κληρονομιές τοῦ χαρακτῆρος μας, ὅταν δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά 
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κάθε ἀνθρώπου, μέ τό ὁποῖο καί μετέχει σέ ὅλες τίς ἰδιότητες τοῦ 
«κατ’ εἰκόνα».

Ἡ ψυχή στό σύνολό της παραμένει «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» –ὅσο καί 
ἄν ἐνεργῆ ὁ ἄνθρωπος ἀντίθετα ἀπό τό ἦθος της– κατά τόν ἀψευδῆ 
λόγο τοῦ Χριστοῦ: «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστί» καί 
γι’ αὐτό εἶναι ἀδύνατον νά ἀποφύγη ὁ ἄνθρωπος τίς ἐνοχές καί τόν 
ἔλεγχο πού τοῦ ἀσκεῖ ἡ ψυχή του, ὅσο καί ἐάν ἐπινοῆ τρόπους γιά 
νά δικαιολογηθῆ ἤ καί ἄν ἀκόμη συγχωρηθῆ ἀπό τούς ἀνθρώπους. 
Ἡ διάσταση αὐτή τοῦ αὐτεξουσίου ἀπό τήν «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» ψυχή, 
κάνει τόν ἄνθρωπο «δίψυχον», ὅπως ἀποκαλεῖται στήν Ἁγία Γραφή μέ 
τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς διαστάσεως: «ἀνήρ δίψυχος, ἀκατάστατος 
ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ».

Γιά τήν κατανόηση τοῦ αὐτεξουσίου καί τήν ἀποφασιστική σημα-
σία πού ἔχει ἡ χρήση του γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, πρέπει νά 
ἀναχθοῦμε στόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος «Eἷς Ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος», «Θεός 
Ἀληθινός», Ἐσαρκώθη καί ἔλαβε ὡς ἄνθρωπος ἀνθρώπινη φύση, στήν 
ὁποία ἔδωσε Πρόσωπο, τό Θεῖο Του Πρόσωπο. Ἡ Σάρκα τοῦ Χριστοῦ 
καί ἡ ψυχή Του δέν προϋπῆρξαν σέ κάποιο ἄτομο, ἀλλά ἔλαβαν ὑπό-
σταση ἀπό τό Θεῖο Του Πρόσωπο, τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Ὅπως ἐπιβεβαιώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς «Ὁ οὖν 
Θεὸς Λόγος σαρκωθείς, οὔτε τὴν ἐν ψιλῇ θεωρίᾳ κατανοουμένην 
φύσιν ἀνέλαβεν –οὐ γὰρ σάρκωσις τοῦτο, ἀλλ’ ἀπάτη καὶ πλάσμα 
σαρκώσεως– οὔτε τὴν ἐν τῷ εἴδει θεωρουμένην –οὐ γὰρ πάσας 
τὰς ὑποστάσεις ἀνέλαβεν– ἀλλὰ τὴν ἐν ἀτόμῳ, τὴν αὐτὴν οὖσαν 
τὴν ἐν τῷ εἴδει –ἀπαρχὴν γὰρ ἀνέλαβεν τοῦ ἡμετέρου φυράματος– 
οὐ καθ’ ἑαυτὴν ὑποστᾶσαν καὶ ἄτομον χρηματίσασαν πρότερον 
καὶ οὕτως ὑπ’ αὐτοῦ προσληφθεῖσαν, ἀλλ’ ἐν τῇ αὐτοῦ ὑποστάσει 
ὑπάρξασαν. Αὐτὴ γὰρ ἡ ὑπόστασις τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐγένετο τῇ 
σαρκὶ ὑπόστασις» («Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως»).

Συνεπῶς, ἐφ’ ὅσον ἡ ἀνθρώπινη φύση μας ἀπέκτησε Πρόσωπο 
καί, μάλιστα, Πρόσωπο Θεοῦ, τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου, ποιὰ 
ἄλλη αὐτοσχέδια, ‘‘ἐτσιθελικὴ’’ καὶ ἰδιότροπη χρήση τοῦ αὐτεξουσίου 
μας μπορεῖ νὰ ἀποβῆ πρὸς ὄφελός μας, πέραν τοῦ νὰ τὸ ὑποτάξουμε 
ἀπολύτως στὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ;

Οἱ ἄνθρωποι, λοιπόν, πού μετέχουμε ὡς ξεχωριστά ἄτομα ὁ κα-
θένας μας στήν ἀνθρώπινη φύση, μέ ψυχή καί σῶμα καί αὐτεξούσιο, 
πρέπει μέ τήν θέληση καί ἐπιλογή μας νά ὑπακούσωμε στό Θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, πού βασιλεύει στήν ψυχή πού μᾶς χάρισε, γιά νά μᾶς ἐντά-

ξη στήν Τελεία ἀνθρωπίνη φύση Του, πού ἔχει Πρόσωπο, τό Πρόσωπο 
τοῦ Θεοῦ Λόγου καί νά γίνουμε γνωστοί καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ. Πρέπει 
νά κυριαρχήση μέσα μας ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς πού μᾶς δώρισε. Χω-
ρίς τήν ἀντίστασή μας, χωρίς νά φέρνουμε ἀντιρρήσεις στόν ἔμφυτο 
Νόμο Του, διότι κάθε ἀντίδρασή μας δημιουργεῖ ἰδιοτροπίες πού μᾶς 
φέρνουν σέ διάσταση καί διαμάχη μέ τήν ψυχή μας. Μᾶς δημιουργοῦν 
θλίψη, κατάθλιψη, νευρώσεις καί κακώσεις κακίας. Τό αὐτεξούσιό μας 
πρέπει νά ἐναρμονίζεται συνεχῶς μέ τήν Θέληση τῆς Θεοπαράδοτης 
ψυχῆς μας ἄλλως, ὡς ἀντίδικοι θά ἔχουμε ὀλέθριες συνέπειες, ὅπως 
μᾶς προειδοποίησε ὁ Χριστός μας «Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου 
ὅσον ἦς μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ»!

Δυστυχῶς, ἐμεῖς βιώνουμε ὡς ψυχή μας τό ἰδιότροπο –ὅπως τό 
καταντήσαμε– αὐτεξούσιό μας καί γι’ αὐτό «ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας 
τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀφ’ ἡμῶν» (Ἀποκ. 18, 14) καί ἀναγκάσαμε τόν 
Χριστό μας νά μᾶς μιλήση γιά δύο ψυχές πού ἔχουμε μέσα μας καί 
πῶς πρέπει νά φερθοῦμε σ’ αὐτές: «Ὅς δ’ ἄν ἀπολέσῃ τήν ψυχήν 
αὐτοῦ ... εὑρήσει αὐτήν» (Ματθ. 16, 25). Δηλαδή, πρέπει νά ὑπο-
τάξουμε τό αὐτεξούσιό μας, νά χάσουμε τήν ἰδιότροπη καί παρα-
στρατημένη διακυβέρνησή του μέ τήν θέλησή μας καί τότε θά 
νοιώσουμε τήν ψυχή, μέ τήν ὁποία μᾶς ἔχει πλουτίσει ὁ Θεός. Τήν 
ψυχή–Παράδεισο, Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τό αὐτεξούσιό μας, τό αὐτεξούσιο τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώ-
πων, ἔχει αἰχμαλωτισθεῖ ἀπό τήν σαρκική κληρονομικότητά μας καί 
ὄχι ἀπό τήν Θεοπαράδοτη ψυχή μας. Ἔχουμε κυριευθεῖ ἀπό τίς ἐντυ-
πωμένες στήν σάρκα μας προγονικές καί συγγενικές καταβολές. Γι’ 
αὐτό ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς προτρέπει νά μειώνουμε συ-
νεχῶς τήν συναναστροφή μας μέ τίς καταχρηστικές λειτουργίες τοῦ 
σώματός μας: «ἀδελφοί, ἀπέχεσθε τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτι-
νες στρατεύονται κατά τῆς ψυχῆς» (1 Πέτρ. 2, 11), ἄλλως θά κατα-
ντήσουμε ὅπως ἐκεῖνοι πού ἀναφέρει ἡ «Ἀποκάλυψις», οἱ ὁποῖοι «οὐκ 
ἠγάπησαν τάς ψυχάς αὐτῶν» (Ἀποκ. 12, 11). 

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας, «ὁ μισῶν τήν ψυχήν αὐτοῦ (τό πα-
ραστρατημένο αὐτεξούσιον) ἐν τῷ  κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωήν αἰώνιον 
φυλάξει» (Ἰω. 12, 25), νικᾶ κάθε κακή κληρονομικότητα!

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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φυλάξει» (Ἰω. 12, 25), νικᾶ κάθε κακή κληρονομικότητα!

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 161

ΠΟΣΟ ΣΩΣΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ;
Ἐπιστολή Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ

Η διδασκαλία περὶ τοῦ φθαρτοῦ ἢ τῆς ἀφθαρσίας τοῦ σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ κατέχει μία ἰδιαίτερη θέση ἀνάμεσα στὰ Χριστολογικὰ προβλήματα 

τόσο γιὰ τοὺς Ἀντιχαλκηδόνιους, ὅσο καὶ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς. Με-
λετῶντας τὰ δογματικὰ κείμενα καὶ τῶν δύο πλευρῶν μπορεῖ κανεὶς νὰ ὑποθέσει 
ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι δὲν ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ πρόβλημα αὐτὸ τόσο βαθιὰ 
ὅσο οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι. Μία τέτοια διατύπωση ἰσχύει μέν, διότι ὑπὸ τὸ πρίσμα 
τοῦ ὅρου τῆς Δ́  Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451) ἡ σχετικὴ ἄποψη τῶν Ὀρθοδόξων 
ἦταν καθορισμένη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη δέ, θὰ λέγαμε ὅτι αὐτὴ ἡ διατύπωση ὀφείλε-
ται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ Πατερικὰ κείμενα γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα ἀκόμη δὲν ἔχουν 
μελετηθεῖ σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πρώϊμα κείμενα ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζή-
τημα εἶναι ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων Ἰωάννου τοῦ Δ́  (575-
594) στὸν Ἀμπὰ (551-595)- Καθολικὸ τῆς Καυκάσιας χώρας Ἀγβάνκ. Διασώθηκε 
μόνο ἡ μετάφραση τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς στὴν ἀρχαία Ἀρμενικὴ γλῶσσα («γκρα-
μπάρ»), ἡ ὁποία γιὰ πρώτη φορὰ δημοσιεύτηκε τὸ 1896, ἐκ μέρους τοῦ διακεκρι-
μένου Ἀρμενίου μελετητῆ, Ἐπισκόπου Καραπὲτ Τὲρ-Μεκερτιτσιᾶν.

Μὲ τὴν παροῦσα (δική μας) μετάφραση παραθέτουμε στὸ Ἑλληνικὸ θεολο-
γικὸ κοινὸ ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς, μέσα στὸ ὁποῖο ὁ Πατριάρχης 
Ἰωάννης ἐκθέτει τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὰ ἀδιάβλητα πάθη τοῦ Κυρίου 
σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκείνη τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἁλικαρνασσοῦ – ἡγέτη τῶν Ἀφθαρτοδο-
κητῶν. Ἐμεῖς δὲν θὰ προβοῦμε σὲ θεολογικὴ ἀνάλυση καὶ σχολιασμὸ τοῦ κειμέ-
νου, ἀφήνοντάς το σὲ εἰδικοὺς  Χριστολόγους.

Γκεβὸργκ Καζαριᾶν,
Μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς 

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν
 

ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ 6ου ΑΙΩΝΟΣ
«Ὁ Ἰουλιανὸς Ἁλικαρνασσοῦ βλασφήμησε, λέγοντας πὼς τὸ σῶμα τοῦ 

Χριστοῦ ἦταν ἄφθαρτο καὶ ἀθάνατο πρὶν τὴν Σταύρωση (καὶ) ὅπως ἦταν 
ἀνεπίληπτο καὶ ἀθάνατο μετὰ τὴν ἀνάσταση, ἔτσι (ἀκριβῶς ἦταν) πρὸ τῆς 
Ἀναστάσεως. Ἐπίσης εἶπε πὼς μία εἶναι ἡ φύση τοῦ Λόγου καὶ τοῦ Θείου 
σώματος, εἰσήγαγε σύγχυση, φύραμα καὶ μίξη (τῶν φύσεων) καὶ (μ’ αὐτὸ 
τὸν τρόπο) ἀρνήθηκε ὅλη τὴν ἐλπίδα τῶν πιστῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε 
διὰ μέσου τοῦ Ἁγίου Σταυροῦ.
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Ἂν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀθάνατο καὶ ἄφθαρτο, ὅπως εἶπε (ὁ Ἰου-
λιανός), τότε μὲ τὴν ἀθανασία ἀρνήθηκε τὰ Πάθη, ἐνῶ μὲ τὴν ἀφθαρσία – 
τὴν Ἀνάσταση (τοῦ Χριστοῦ), διότι ὅπου δὲν ἔχει θάνατο, ἐκεῖ δὲν ὑφίσταται 
ὁ Σταυρός, καὶ ὅπου ἔχει ἀφθαρσία, ἐκεῖ δὲν χρειάζεται ἀνάσταση. Ἡ ἀνά-
σταση εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο τὰ φθαρτὰ (σώματα) ἐργάζεται ἄφθαρτα, ὅπως 
λέγει ὁ Ἀπόστολος^ «Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν 
καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Ά  Κορ. 15, 53).

Ἡ φθαρτὴ φύση δὲν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν ἄφθαρτη, ἀλλὰ λέμε ὅτι μόνο 
στὴν Θεία φύση ἁρμόζει τὸ νὰ εἶναι ἁπλῆ, ἐντελῶς ἄφθαρτη, ἀμετάβλητη 
καὶ ἀναλλοίωτη^ (ἡ Θεία φύση) εἶναι πάντοτε καὶ ἀεὶ ἡ ἴδια, δὲν ἔχει οὔτε 
ἀφαίρεση, οὔτε αὔξηση, καθὼς δὲν ὑφίσταται παθῶν, σωματικῶν βασάνων 
καὶ θανάτου. Ἡ Θεία φύση, ἐκείνη δηλαδὴ τῆς Ἁγίας, προσκυνουμένης καὶ 
ὁμοουσίου Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἐντελῶς ἄφθαρτη, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπό-
στολο, ὁ ὁποῖος λέγει^ «Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, 
μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ά  Τιμ. 1, 
17).

Ἂν ὅμως πεῖς: (ἄρα λοιπὸν) δὲν θὰ ἀποδώσουμε στὸν  Χριστὸ καμία 
τιμὴ περισσότερο ἀπό μᾶς; (Τότε ἀνταποκρινόμαστε) ὅτι δὲν εἴμαστε ἐμεῖς 
ποὺ θὰ ἀποδίδαμε κάτι στὸν Κύριο Χριστό, διότι Αὐτὸς δὲν στερεῖται τίπο-
τε, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας λέμε ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου 
εἶναι ἀνώτερο ἀπό μᾶς καὶ (ταὐτόχρονα) ἐντελῶς καθ’ ἡμᾶς, χωρὶς (ὅμως) 
ἁμαρτία^ ἀνώτερο ἀπὸ μᾶς χάρη στὴν ἀναμαρτησία καὶ τὴν ἕνωση μὲ τὴν 
Θεότητα, - γιατί ἀπ’ αὐτὸ τὸ (σῶμα) εἶναι ἡ ἕνωση (τῶν φύσεων) τῆς (Θείας) 
Οἰκονομίας, – καὶ ὕστερα (τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ) εἶναι Θεῖο καὶ προσκυ-
νούμενο. Ἂν ὅμως πρόκειται γιὰ (κάποιο) παραδεκτὸ καὶ ἀδιάβλητο πάθος, 
τότε (διδάσκουμε) ὅτι (τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου) πρὶν τὰ σωτήρια Πάθη καὶ τὴν 
Ἀνάστασή Του κατὰ πάντα ἦταν καθ’ ἡμᾶς».

    Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων  Ἰωάννης ὁ Δ́

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Γκεβὸργκ Καζαριᾶν γιά τήν μετά-

φραση καί ἀποστολή ἀποσπάσματος τῆς θεολογικῆς ἐπιστολῆς τοῦ 
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἰωάννου τοῦ Δ́  πρός τόν ἐπίσκοπον Ἀμπὰ 
(551595), τό ὁποῖον δημοσιεύεται παγκοσμίως γιά πρώτη φορά στά 
Ἑλληνικά, καί, μάλιστα, στό Περιοδικό μας.

Δέν γνωρίζουμε ἂν ἀλλοίωσε τήν ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου 
Ἱεροσολύμων ὁ Ἀρμένιος μελετητής Ἐπίσκοπος Καραπὲτ Τὲρ-
Μεκερτιτσιᾶν, ὅταν τήν μετέφρασε στά ἀρχαῖα Ἀρμενικά καθ’ ὅτι ὡς 
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Μονοφυσίτης πού ἦταν δέν μποροῦμε νά τόν ἐμπιστευθοῦμε θεολο-
γικά. Ἐπίσης, πληροφορούμεθα καί ἄλλο ἐπιβαρυντικό στοιχεῖο ἀπό 
τήν Σωτηρία Παπαδοπούλου (Θ.Η.Ε. σελ. 1210) ὅτι ἡ ἐπιστολή (σέ 
ἄλλο σημεῖο της καί ὄχι στό ἀπόσπασμα πού παραθέτουμε) πε ρι έχει 
καί «χωρίον εὐνοοῦν τό πρωτεῖον τοῦ Πάπα καί τό ἀλάθητον αὐ τοῦ 
καί ὅτι ἔτυχε λατινικῆς μεταφράσεως καί εὐρυτάτης ἐπεξεργασίας». 
Πάντως, τό παρατεθέν ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς πάσχει ἐξ ἐπόψε-
ως Δογματικῆς, καί ἐπιβεβαιώνει τήν σύγχυση πού ἔχει ἐπικρατήσει 
ἀκόμη καί μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων στό ζήτημα τῶν Ἀφθαρτοδοκητῶν.

Ἐπειδή ἔχω ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα, καί εἶχα δημόσιο γραπτό 
Θεολογικό διάλογο μέ τόν μακαριστό καθηγητή Ἀνδρέα Θεοδώρου, 
γνωρίζω πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ θέματος στόν Ὀρθόδοξο θε-
ολογικό χῶρο, ἀφοῦ καί ὁ μακαριστός καί εὐλαβής καθηγητής –παρ’ 
ὅτι καθηγητής τῆς ἱστορίας τῶν Δογμάτων– ἀφ’ ἑνός θεωροῦσε τό «De 
Sectis» ὡς Ὀρθόδοξο κείμενο παρ’ ὅτι ἐγκωμιάζει καί ὑπερασπίζει 
τόν Πατέρα τοῦ Νεστοριανισμοῦ Θεόδωρον Μοψουεστίας (τόν καταδι-
ακασθέντα ἀπό τήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο) καί, ἀφ’ ἑτέρου εὕρισκε 
Ὀρθόδοξη τήν Χριστολογία τοῦ Σεβήρου!

Στό μεταφρασμένο ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς, γίνεται σύγχυση 
μεταξύ ἀφθαρσίας καί ἀτρεψίας. Ἡ Πατερική γραμματεία σέ πολλά 
κείμενα μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ Πρωτόπλαστοι «ἐκτίσθησαν ἄφθαρτοι 
καί ἀθάνατοι», ὄχι ὅμως καί ἄτρεπτοι. Εἶχαν τήν δυνατότητα νά πα-
ραμείνουν στήν κατάσταση πού τούς ἔκτισε ὁ Θεός ἤ νά ἐκπέσουν. 
Μετά τήν παρακοή τους ἔχασαν τήν ἀθανασία καί τήν ἀφθαρσία. Ὁ 
Χριστός, ὅμως, συνελήφθη στήν κοιλία τῆς Θεοτόκου ἀσπόρως καί ἐξ 
ἄκρας συλλήψεως ἐθέωσε τήν ἀνθρωπίνη Φύση Του, ὅπως ὁμολογεῖ ἡ 
Ἐκκλησία μας. Ἡ ἄσπορος σύλληψίς Του Τόν καθιστᾶ δεύτερο Ἀδάμ, 
μέ τήν προπτωτική φύση τοῦ Ἀδάμ, χωρίς τά Ἀδιάβλητα Πάθη καί, 
λόγῳ τῆς κυήσεώς Του στά παρθενικά αἵματα τῆς Παναγίας μας δέν 
προσέλαβε τήν ἀτρεψία, ὅπως ἐξ ἄλλου δέν τήν εἶχε καί ὁ προπτω-
τικός Ἀδάμ. Ἡ ἐξ ἄκρας συλλήψεως Θέωσις τῆς Ἀνθρωπίνης Φύσεως 
τοῦ Χριστοῦ δέν ἀφήνει περιθώρια ἀναγκαστικῆς καί ὑποχρεωτικῆς 
λειτουργίας τῶν Ἀδιαβλήτων Παθῶν, αὐτό, ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι 
ἀδυνατοῦσε ὁ Χριστός νά λειτουργῆ τά Ἀδιάβλητα Πάθη πραγ-
ματικά ὅποτε καί ὅσο Αὐτός ἤθελε. Ἡ σύγχυση ἔγκειται στό ὅτι 
θεωροῦν οἱ πολλοί πώς ἡ μή ἀναγκαστική λειτουργία τῶν Ἀδιαβλήτων 
Παθῶν ἰσοδυναμεῖ μέ μή πραγματική λειτουργία τους! Ἄς βοοῦν ὅλοι 
οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ Τόμος Λέοντος 
κ.ἄ. ὅτι «οὐδέν ἠναγκασμένον» ὑπάρχει στόν Χριστό, καθ’ ὅτι «οὐ 
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προηγεῖτο ἐν τῷ Κυρίῳ τῆς θελήσεως τά φυσικά^ οὐδέν γάρ ἠνα-
γκασμένον θεωρεῖται ἐπ’ αὐτοῦ, ἀλλά πάντα ἑκούσια^»  «θέλων 
γάρ ἐπείνασε, θέλων ἐδίψησε, θέλων ἐδειλίασε, θέλων ἀπέθανε». 
Θέλησε νά ἐνεργήση τά Ἀδιάβλητα Πάθη γιά νά ἔλθη στά καθ’ ἡμᾶς, 
πού εἴμαστε ἀναγκασμένοι καί δέσμιοι τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν.

Τό κείμενο παρουσιάζει τόν Χριστό ὡς ἕνα ἁπλό ἅγιο καί ἀπαν τᾶ 
στό ἐρώτημα «δὲν θὰ ἀποδώσουμε στὸν  Χριστὸ καμία τιμὴ περισσότερο 
ἀπό μᾶς;» μέ τό ὅτι «δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ ἀποδίδαμε κάτι στὸν Κύριο 
Χριστό, διότι Αὐτὸς δὲν στερεῖται τίποτε, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τῆς 
ἀλήθειας λέμε ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνώτερο ἀπό μᾶς καὶ (ταὐτό-
χρονα) ἐντελῶς καθ’ ἡμᾶς, χωρὶς (ὅμως) ἁμαρτία^»! Ἡ ἀνωτερότητα τοῦ 
Χριστοῦ ἔναντι ἡμῶν ἀναγνωρίζεται στό κείμενο μόνο λό γῳ τῆς Ἀνα-
μαρτησίας Του καί λίγο παρακάτω, καί λόγῳ τῆς Ὑποστα τι κῆς Ἑνώσε-
ως, ἀλλά σαφῶς θεωρεῖ τήν ὑποχρεωτική λειτουργία τῶν Ἀδιαβλήτων 
Παθῶν ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς πραγματικῆς Ἀνθρωπίνης Φύσε-
ως τοῦ Χριστοῦ μας!

Τό παρατεθέν χωρίο τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Παύλου «δεῖ τό φθαρτόν τοῦτο 
ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν» δέν ἀναφέρεται στήν Ἀνθρωπίνη φύση τοῦ 
Χριστοῦ ἀλλά σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Ὅπως, ἐπίσης, καί στά περί 
τῆς ἀναστάσεως καί θανάτου ταυτίζει τόν Χριστό μέ ἐμᾶς τούς πε-
πτωκότας ἀνθρώπους, παραβλέποντας τήν Πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας 
πού κηρύσσει «ἀνέστης ἐκ τοῦ Μνήματος καθώς ἐτέχθης ἐκ τῆς 
Θεοτόκου»!

Τελικά, πρέπει νά συλλαβίσουμε ἀπό τήν ἀρχή τήν Χριστολογία, 
καί νά ἀναθεωρήσουμε ἀκόμη καί κάποιες ὀνομασίες αἱρέσεων, ὅπως 
«Ἀφθαρτοδοκητισμός», διότι δέν ἐκφράζει τήν αἵρεση πού καταδι-
κάσθηκε, δηλαδή τήν θεώρηση τῆς Ἀνθρωπίνης Φύσεως τοῦ Χριστοῦ 
ὡς φαινομενικῆς καί ὄχι πραγματικῆς, διότι –ὅπως προείπαμε– ἡ 
ἀφθαρσία δέν εἶναι ταυτόσημη μέ τήν ἀτρεψία οὔτε μέ τήν Μονοφυσι-
τική ἀπορρόφηση τῆς Ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Θεία Φύση 
Του.

Αὐτά ὡς ἕνας πολύ συνοπτικός σχολιασμός. Περισσότερα στό βι-
βλίο μου «Ὁ Χριστός ἀνθρώπων ἐπέκεινα». Ἄν ἐπιτρέψη ὁ Θεός, θά 
ἀναπτύξουμε στό μέλλον περισσότερα σέ μιά ὁλοκληρωμένη Χριστο-
λογία, δεδομένου ὅτι ἡ Χριστολογία εἶναι τό κλειδί γιά τήν γνώση 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς μας καί τήν ἐπίγνωση τῆς ἐν Χριστῷ Ἀλη-
θείας, ἡ Ὁποία «ἐν τῷ Μέλλοντι» θά μᾶς χαρίση «ζωήν αἰώνιον».

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ἐπὶ γῆς εἰρήνη

Π
όθος ὁλοκλήρου τῆς οἰκουμένης, τοὐλάχιστον λεκτικά, εἶναι ἡ εἰρή-
νη μεταξύ τῶν λαῶν. Μάλιστα ἔχει θεσμοθετηθεῖ καὶ ἕνα βραβεῖο 

ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸ θέσπισε, τὸν Σουηδὸ βιομήχανο καὶ 
ἐφευρέτη Alfred 
Bernhard Nobel, 
ἀπονέμεται κά θε 
χρόνο «στὸ πρό σω-
πο ποὺ εἶχε τὴ μεγα-
λύτερη συν ει σφο ρὰ 
στὴν ἀδελ φοποίηση 
τῶν ἐθνῶν, στὴν 
κατάργηση ἢ στὴν 
μείωση τῶν στρα-
τιωτικῶν δυ νά με ων 
καὶ στὴν διεξαγωγὴ 
καὶ προώθηση εἰ ρη-

νευ τικ ῶν διαδικασιῶν».
Ἐνῶ, λοιπόν, τὸ λεκτικό τῶν ἀνθρώπων ἐπιθυμεῖ τὴν εἰρήνη, οἱ 

πράξεις τους ὁδηγοῦν σὲ πολέμους! Ἀκούγεται ὀξύμωρο καὶ ἀντιφατικό, 
ὡστόσο εἶναι μία πραγματικότητα. Οἱ ἄνθρωποι, οἱ λαοί, τὰ ἔθνη, τὰ κρά-
τη ἐπιθυμοῦν τὴν πρόοδο, τὴν ἐξέλιξη, τὴν καλυτέρευση τῶν συνθηκῶν 
διαβίωσης καὶ τελικὰ τὴν εὐημερία καὶ τὴν εὐμάρεια ποὺ τοὺς κάνει νὰ 
νιώθουν ἀθάνατοι καὶ αἰώνιοι κάτοικοι τοῦ πλανήτη.

Στὴν ἀπόκτηση αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν ἡ Δυτικὴ φιλοσοφία καὶ προσέγ-
γιση, ποὺ εἶναι καθαρὰ ἀνθρωποκεντρικὴ μὲ τὴν κακὴ ἔννοια τοῦ ὅρου 
ποὺ σημαίνει πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ κέντρο καὶ ἡ ἀναφορὰ τοῦ σύ-
μπαντος, προστάζει τὴν μὲ “κάθε τρόπο” ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου. Οἱ 
Δυτικοὶ ἔφτιαξαν ὁλόκληρη πίστη καὶ θρησκεία ποὺ ἔχει ὡς βάση της τὸν 
ἄνθρωπο ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν βάση ποὺ εἶχε ἀρχικὰ ὑποδείξει ὁ ἑωσφόρος 
στὸν παράδεισο: Παίρνοντας τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ δίνοντάς τους ἄλλη 
ἑρμηνεία ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Δημιουργοῦ. Στὴν πτώση τῶν Δυτικῶν τὸν ρόλο 
τοῦ ἑωσφόρου ἔπαιξε ὁ Ἄρειος καὶ συνε χί ζει μέχρι σήμερα ὁ Πάπας.
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Αὐτὴ ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ κοσμοθεωρία γέννησε τὴν Δυτικὴ πολιτικὴ 
ποὺ μέσῳ τοῦ ἐπεκτατισμοῦ καὶ τῆς ἀποικιοκρατίας προσπαθεῖ νὰ ἐπι-
βάλλει τὸν συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς, ἀπομυζῶντας ταὐτόχρονα κάθε 
πλουτοπαραγωγικὴ πηγὴ τοῦ “ὑπὸ προσηλυτισμὸ” λαοῦ. Ἔτσι βλέπουμε 
μία ὁλόκληρη ἤπειρο, τὴν Ἀφρική, νὰ στενάζει κάτω ἀπὸ τὴν μπότα τῆς 
ἀποικιοκρατίας τῆς Δύσης ποὺ τὴν “ἐκπολίτισε” μὲ τὸ νὰ τὴν λεηλατήσει 
κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά.

Ὅλοι οἱ Δυτικοὶ λαοὶ ἀκολούθησαν αὐτὴ τὴν τακτικὴ καὶ κάποια 
στιγμὴ διαπίστωσαν πὼς ὁ πλανήτης εἶναι περιορισμένος καὶ πὼς οἱ ἐπι-
λογές τους γιὰ λεηλασίες γίνονταν ὁλοένα καὶ λιγότερες λόγῳ τοῦ ὅτι 
κάποιος ἄλλος εἶχε προλάβει πρὶν ἀπὸ αὐτούς. Μοιραία αὐτὸ ἔφερε τὴν 
διαμάχη καὶ τὴν ἔριδα ἀνάμεσα στὰ Δυτικὰ κράτη ποὺ δὲν περιορίστηκαν 
στὸν ἀλληλοσπαραγμὸ ἀλλὰ ἐνέπλεξαν ὁλόκληρο τὸν πλανήτη ἤδη δύο 
φορὲς καὶ στὶς ἡμέρες μας ἑτοιμάζονται νὰ τὸ ἐπαναλάβουν καὶ γιὰ τρί-
τη.

Οἱ λαοὶ τῆς γῆς στὴν πλειοψηφία τους ἐπέλεξαν νὰ ἀγνοήσουν τὸν 
Κατασκευαστὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ Δημιουργὸ τῆς κτίσεως. Ἐπέλεξαν μιὰ 
δική τους πίστη, νοθευμένη καὶ στείρα, παρὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὴν Ἀλή-
θεια καὶ τὴν Ἀκρίβεια Αὐτοῦ ποὺ Γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸν ἄνθρωπο. Οἱ 
λαοὶ τῆς γῆς σήμερα περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἀπορρίπτουν τὴν «Ὄντως 
Εἰρήνη» καὶ ταὐτόχρονα ἀναζητοῦν τὴν “ἐπὶ γῆς εἰρήνη” κάθε Χριστού-
γεννα στὰ κάλαντα.

Ἡ θεωρία ποὺ κυριαρχεῖ σήμερα στὴν ὑφήλιο εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπιτάσ-
σει τὸ «ὁ θάνατός σου ζωή μου» ἀκυρώνοντας κάθε ἐλπίδα ἢ προσδοκία 
γιὰ εἰρηνικὴ συνύπαρξη ἀνάμεσα στοὺς λαούς. Ἡ ὑποκρισία ποὺ διακρί-
νει τὴν Δύση καὶ διέπει ὁλόκληρο τὸ δημιούργημά της βραβεύει ὡς εἰρηνο-
ποιούς τοὺς σύγχρονους δολοφόνους ἐθνῶν ποὺ φοροῦν γραβάτα ἀντὶ τῆς 
στρατιωτικῆς στολῆς καὶ κρατοῦν κινητὸ τηλέφωνο ἀντὶ ὅπλου.

Πῶς, λοιπόν, εἶναι δυνατὸν μέσα σὲ αὐτὴν τὴν παραφροσύνη νὰ 
ὑπάρξει εἰρήνη;

      Μανώλης Β. Βολουδάκης 
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ΜΝΗΜΗ  ΚΑΙ  ΛΗΘΗ

Υ
πάρχει μιά παλιά Κέλτικη εὐχή, πού λέει: “Εἴθε νά θυμᾶσαι ὅ,τι 
ἀξίζει νά μείνει στή μνήμη καί νά ξεχάσεις ὅ,τι εἶναι καλύτερα νά 

ξεχαστεῖ”.
Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου –κάθε χρόνου– μᾶς φέρνει, περισσότερο 

ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἀντιμέτωπους μέ τή μεγαλύτερη εὐλογία, ἀλλά 
καί τό μεγαλύτερο βάσανο τοῦ ἑαυτοῦ μας: τή μνήμη μας!

Ὅταν οἱ γιορτές καί τά πανηγύρια καί τά γέλια κι οἱ εὐχές τελειώ-
σουν καί τά φῶτα χαμηλώσουν, εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι, ἡ μνήμη μας 
παίρνει τά ἡνία τοῦ μυαλοῦ μας. Ὄχι μέ τό συνηθισμένο τρόπο πού τά 
ἔχει, γιατί κάθε μέρα ἔχει τά ἡνία ἡ μνήμη μας, ἀφοῦ ὅλες οἱ γνώσεις, 
οἱ ἱκανότητές μας, ὅλη ἡ λειτουργικότητα τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀπό τό ποιοί 
εἴμαστε μέχρι τό ποῦ ἀφήσαμε τά κλειδιά τοῦ σπιτιοῦ καί τοῦ αὐτοκι-
νήτου μας εἶναι ἀποθηκευμένα στή μνήμη μας. Στίς ὧρες τῆς περισυλ-
λογῆς, ὅμως, ἀνασύρει στήν ἐπιφάνεια τοῦ μυαλοῦ μας γεγονότα πού 
ἡ καθημερινή ροή τῆς ζωῆς μας τά ἔχει βάλει στήν ἄκρη κι ἐμεῖς νομί-
ζουμε ὅτι ἔχουν σβήσει κι ἔχουν ξεχαστεῖ. Μέχρι πού, ἐκεῖ πού δέν τό 
περιμένουμε, ὅταν ἔχουν πέσει οἱ ἀντιστάσεις μας, μᾶς παρουσιάζονται 
μπροστά μας μέ μιά διαύγεια καί μέ τόσες λεπτομέρειες, πού κάποιες 
φορές, μᾶς ἐκπλήσσουν!

Ἔτσι, κάποιες φορές, ἐνῶ ὅλα εἶναι τακτοποιημένα στό νοῦ μας μέ 
τόν τρόπο πού ἐμεῖς θέλουμε –ἀφοῦ βλέπουμε καί ἀξιολογοῦμε τά γεγο-
νότα τῆς ζωῆς μας μέ τό δικό του τρόπο ὁ καθένας– ὀρθώνεται μπροστά 
μας ἕνας ξένος, πού ὅμως ἔχει τή δική μας μορφή. Κι ἐκεῖ πού, ἐμεῖς 
εἴμαστε πάντα οἱ ἀδικημένοι καί οἱ κατατρεγμένοι καί οἱ καλοί, αὐτός 
ὁ ξένος πού λέγεται μνήμη, μᾶς φωτίζει κάποιες σκέψεις καί κάποια 
αἰσθήματά μας, πού μᾶς τρομάζουν. Καί τότε βιαζόμαστε νά διώξουμε 
αὐτόν τόν ἀνεπιθύμητο, πού τόν νοιώθουμε ἀπειλή γιά τόν “τακτοποι-
ημένο” ἑαυτό μας καί καλοῦμε σέ βοήθεια τόν ἐχθρό τῆς μνήμης, τή 
Λήθη.

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἔχει κάνει κόπο “νά κλείσει τό στόμα” 
τῆς μνήμης του, γιατί ἔχει κάνει πολύ κόπο νά ἀποφύγει τόν ἑαυτό του 
καί νά κατοχυρώσει τίς ἐπιλογές του μέ θεωρίες, πού οὐσιαστικά δέν 
πείθουν οὔτε τόν ἴδιο. Γι’ αὐτό καί, ἤ ἔχει ἀγκαλιάσει τή Λήθη μέ πάθος 
καί ἀρνεῖται νά θυμηθεῖ σημαντικές στιγμές, πού θά τοῦ ἀποκάλυπταν 
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πολλά γιά τήν ζωή του –ἄν ἄφηνε τή μνήμη του νά λειτουργήσει– ἤ, προ-
σκολλᾶται ἐπίσης μέ πάθος σέ κάποιες ὄμορφες φευγαλέες στιγμές καί 
μένει ἐκεῖ, σάν νά μήν ἔχει ζήσει τίποτε ἄλλο, σάν αὐτές οἱ στιγμές νά 
ἦταν ὅλη του ἡ ζωή!

Καί, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας τρέμει τήν ἀσθένεια τοῦ 
Ἀλτσχάϊμερ σάν τόν κακό δράκο τοῦ παραμυθιοῦ πού ἀπειλεῖ νά τόν 
κατασπαράξει, δέν καταλαβαίνει πώς, αὐτή ἡ ἀσθένεια, εἶναι ἡ ἐπανά-
σταση τῆς μνήμης, πού ἀποχωρεῖ μέ εὐγένεια ὅταν ἐμεῖς προσπαθοῦμε 
νά τήν πνίξουμε καί μᾶς παραδίδει στή Λήθη!

Ἀκόμη κι ὅταν οἱ ἄνθρωποι, πού ἔζησαν μαζί μας κάποια γεγονό-
τα, προσπαθοῦν νά μᾶς τά θυμίσουν, ἐμεῖς τούς διαψεύδουμε, λέγοντας: 
“Ὄχι δέν ἔγιναν ἔτσι! Δέν θυμᾶσαι καλά! Ἐγώ θυμᾶμαι!” Καί συγκρού-
εται ἡ μνήμη τοῦ ἑνός μέ τή μνήμη τοῦ ἄλλου, ἀκριβῶς ὅπως συγκρούε-
ται ἡ γνώμη τοῦ ἑνός μέ τή γνώμη τοῦ ἄλλου στήν καθημερινή μας ζωή, 
κι ἄκρη δέν βρίσκεται...

Ἴσως, ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση κι αὐτό τό μπέρδεμα, νά εἶναι μιά 
λύση γιά τούς ἀνθρώπους πού πιστεύουν ὅτι ὅλα ἀρχίζουν καί τελειώ-
νουν σ’ αὐτή τή ζωή. Ἴσως, γι’ αὐτούς, ἡ Λήθη νά εἶναι ἡ λύση κι ἡ πα-
ρηγοριά στό ἀδιέξοδο τῆς ζωῆς τους, ἔτσι πού κατάφεραν νά τήν μπερ-
δέψουν.

Ἐμεῖς, ὅμως, πού πιστεύουμε –ἤ ἔτσι λέμε– ὅτι δέν θά ποῦμε ἐμεῖς 
τήν τελευταία λέξη γιά τήν ζωή μας, ἀλλά θά τήν πεῖ Ἐκεῖνος στόν Ὁποῖο 
δόθηκε ἡ Κρίση γιά τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀνθρώπων, ἐμεῖς, 
τί περιμένουμε; Ὅτι θά Τόν πείσουμε νά συμφωνήσει μαζί μας; Καί νά 
θυμᾶται ὅ,τι ἐμεῖς θυμόμαστε καί νά ξεχάσει ὅ,τι ἐμεῖς ξεχνᾶμε; Ἀστεῖο 
πρᾶγμα!

Θά ἤθελα, λοιπόν, νά εὐχηθῶ γιά ὅλους μας –ἑρμηνεύοντας μέ ἕναν 
ἄλλο τρόπο τήν Κέλτικη εὐχή– ὁ καινούργιος χρόνος νά “συντονίσει” τή 
μνήμη μας μέ τήν Μνήμη τοῦ Θεοῦ. Γιά νά δοῦμε ποιοί εἴμαστε πραγ-
ματικά. Καί στό παρελθόν καί στό παρόν. Μήπως καί καταφέρουμε κάτι 
καλύτερο γιά τό μέλλον.

Κι ἄν εἶναι νά ξεχαστεῖ κάτι, ἄς ξεχάσουμε ὅ,τι μικρό καλό ἔχουμε 
κάνει. Αὐτό, ἄς τό θυμοῦνται οἱ ἄλλοι, ὄχι ἐμεῖς.

ninetta1.blogspot.com    Νινέττα Βολουδάκη
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Ἡ  θέσπιση  τοῦ  Ἀλαθήτου
Σ

τὶς 18 Ἰουλίου 1870, ἡ Ά  Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ καθόρισε, «μὲ θεία 
ἀποκάλυψη, ὡς δόγμα πίστεως: ὅτι ὁ Ρωμαῖος ποντίφηκας ὅταν μι-

λάει ἀπὸ τὴν καθέδρα, δηλαδὴ ὅταν ἀσκεῖ τὸ ἀξίωμα τοῦ ποιμένα καὶ 
διδασκάλου ὅλων τῶν χριστιανῶν, μὲ τὴ δύναμη τῆς ὑπερτάτης ἀποστο-
λικῆς του ἐξουσίας ὁρίζει τὴν διδασκαλία ποὺ ἀφορᾶ στὴν πίστη ἢ στὰ 
ἤθη καὶ πρέπει νὰ τηρεῖται ἀπὸ τὴν οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία. (Αὐτό, ἀναφέ-
ρει ἡ Σύνοδος, συμβαίνει) ἐπειδὴ χάρη στὴ θεία βοήθεια, ποὺ ὑποσχέθη-
κε (ὁ Θεὸς) στὸ πρόσωπο τοῦ μακαρίου Πέτρου, κατέχει τὸ ἀλάθητο (Τοῦ 
Θεοῦ). Ὁ θεῖος Λυτρωτὴς θέλησε (νὰ τὸ κάνει αὐτὸ) γιὰ νὰ εἶναι δασκαλε-
μένη ἡ Ἐκκλησία του, ὅταν (ὁ πάπας) ὁρίζει διδασκαλία ποὺ ἀναφέρεται 
στὴν πίστη ἢ στὰ ἤθη. Αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ρωμαίου ποντίφηκα δὲν 
ὑπόκεινται σὲ μεταρρύθμιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ἂν κάποιος, Θεὸς 
φυλάξει, ἀμφισβητήσει αὐτὸν τὸν λόγο μας, ἀναθεματίζεται» (docemus et 
divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex 
Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris 
munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de 
fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam 
divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus 
Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus 
instructam esse voluit; ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones ex 
sese, non autem ex consensu Ecclesi?, irreformabiles esse. Si quis autem huic 
Nostr? definitioni contradicere, quod Deus avertat, proesumpserit: anathema 
sit).

 Ἑπομένως, ὅταν ὁ πάπας ἀσκεῖ τὸ ἀξίωμά του ὡς ποιμένας καὶ δι-
δάσκαλος ὅλων τῶν χριστιανῶν καὶ ἐκδίδει ὁριστικὴ δογματικὴ ἀπόφαση 
ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια τῆς πίστεως ἢ τῆς ἠθικῆς, 
τότε ἀποφαίνεται ex cathedra (ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου τοῦ 
Πέτρου) καὶ ἔχει τὸ ἀλάθητο. Αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις δὲν ὑπόκεινται σὲ μεταρ-
ρύθμιση ἢ ἀκύρωση ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο ἢ σύνοδο 
ἐπισκόπων. Ὁ πάπας δὲν ἔχει τὸ ἀλάθητο, ὡς διδάσκαλος γιὰ τὰ καθη-
μερινὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς συγγραφέας λόγων ἢ ἄλλων ἐγγρά-
φων καὶ ὅταν ἐκφράζει τὴ γνώμη του γιὰ ἄλλες ἀνθρώπινες ἐπιστῆμες.

Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς προκάλεσαν ἐξέγερση τῶν φιλελεύθερων κα-
θολικῶν ὅπως τοῦ Ignatius Dollinger, Friedrich καὶ Huber τοῦ Πανεπιστη-
μίου τοῦ Μονάχου καθὼς καὶ τοῦ ἐπισκόπου Ketteler τῆς Mayence, καὶ 
τοῦ Maret κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων ἀλλὰ καὶ 
πλῆθος ἄλλων. Μάλιστα ὅταν ὑποστήριξαν πὼς γιὰ τὸ παπικὸ ἀλάθητο 

δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὴς παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πάπας ἀπάντησε στὰ 
Ἰταλικὰ «ἡ παράδοση εἶμαι ἐγὼ» (La traditio sono io). Ὁ Γερμανὸς καθη-
γητὴς Ignatius Dollinger ὑποστήριξε πὼς ὁποιοδήποτε ἄρθρο τῆς πίστης 
δὲν πρέπει μόνο νὰ ἐπιδοκιμάζεται ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ εἶναι συνε-
νωμένοι μὲ τὸν πάπα, ἀλλὰ ἡ οἰκουμενικότητα αὐτοῦ νὰ ἐπικυρώνεται 
ἀπὸ ὅλη τὴν ἐκκλησία. Μαζὶ μὲ τὸν Friedrich διαμαρτυρήθηκαν καὶ ἄλλοι 
σαράντα δύο καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ἐναντίον τοῦ 
ψηφίσματος γιὰ τὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα. Ἔτσι ξεκίνησε τὸ κίνημα τῶν Πα-
λαιοκαθολικῶν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἐπικεφαλὴ τὸν Dollinger, τὸ 
ὁποῖο διαδόθηκε ἀμέσως στὴν Ἐλβετία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες. Οἱ Παλαιοκα-
θολικοί, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἀφορίσθηκαν ἀπὸ τὸν  πάπα.

Ἕνα σπουδαῖο γεγονὸς ἀποτέλεσε ἡ συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ τοῦ πάπα Παύλου Στ́  στὰ Ἱεροσόλυμα, ἐν 
μέσω τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1964. 
Τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν ἔλεγε ὅτι ἡ συνάντησή τους «δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ 
θεωρηθεῖ διαφορετικά, ἀλλὰ μόνο ὡς ἐκδήλωση ἀμοιβαίας ἀδελφοσύ-
νης, ἐμπνευσθεῖσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἄφησε στοὺς μαθητές 
του τὴν ὕψιστη ἐντολή του νὰ ἀγαπιοῦνται καὶ νὰ εἶναι ἑνωμένοι μεταξύ 
τους». Προσευχήθηκαν, «ὥστε ἡ συνάντηση ἐκείνη νὰ ἦταν τὸ σημεῖο καὶ 
τὸ προανάκρουσμα τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων γιὰ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ 
φωτισμὸ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας».

Ἡ παράθεση τῆς Καινῆς Διαθήκης
Παρακάτω παρατίθενται ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη 

ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή της πρὸς κάθε τάση γιὰ φιλοπρωτεία.
«Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχον-

τες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν 
αὐτῶν. Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν 
δοῦλος. Ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ δι-
ακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν». (Ματθ. 20, 
25-28). 

«Καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς. Εἰ τὶς θέλει 
πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος» (Μάρκ. 9, 35). 

«Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς∙ οἴδατε ὅτι οἱ δο-
κοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν∙ οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἂλλ’  ὃς ἐὰν θέλῃ 
γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γε-
νέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος∙ καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 
ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύ-
τρον ἀντὶ πολλῶν». (Μάρκ. 10, 42-45). 
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Ἡ  θέσπιση  τοῦ  Ἀλαθήτου
Σ

τὶς 18 Ἰουλίου 1870, ἡ Ά  Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ καθόρισε, «μὲ θεία 
ἀποκάλυψη, ὡς δόγμα πίστεως: ὅτι ὁ Ρωμαῖος ποντίφηκας ὅταν μι-

λάει ἀπὸ τὴν καθέδρα, δηλαδὴ ὅταν ἀσκεῖ τὸ ἀξίωμα τοῦ ποιμένα καὶ 
διδασκάλου ὅλων τῶν χριστιανῶν, μὲ τὴ δύναμη τῆς ὑπερτάτης ἀποστο-
λικῆς του ἐξουσίας ὁρίζει τὴν διδασκαλία ποὺ ἀφορᾶ στὴν πίστη ἢ στὰ 
ἤθη καὶ πρέπει νὰ τηρεῖται ἀπὸ τὴν οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία. (Αὐτό, ἀναφέ-
ρει ἡ Σύνοδος, συμβαίνει) ἐπειδὴ χάρη στὴ θεία βοήθεια, ποὺ ὑποσχέθη-
κε (ὁ Θεὸς) στὸ πρόσωπο τοῦ μακαρίου Πέτρου, κατέχει τὸ ἀλάθητο (Τοῦ 
Θεοῦ). Ὁ θεῖος Λυτρωτὴς θέλησε (νὰ τὸ κάνει αὐτὸ) γιὰ νὰ εἶναι δασκαλε-
μένη ἡ Ἐκκλησία του, ὅταν (ὁ πάπας) ὁρίζει διδασκαλία ποὺ ἀναφέρεται 
στὴν πίστη ἢ στὰ ἤθη. Αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ρωμαίου ποντίφηκα δὲν 
ὑπόκεινται σὲ μεταρρύθμιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ἂν κάποιος, Θεὸς 
φυλάξει, ἀμφισβητήσει αὐτὸν τὸν λόγο μας, ἀναθεματίζεται» (docemus et 
divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex 
Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris 
munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de 
fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam 
divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus 
Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus 
instructam esse voluit; ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones ex 
sese, non autem ex consensu Ecclesi?, irreformabiles esse. Si quis autem huic 
Nostr? definitioni contradicere, quod Deus avertat, proesumpserit: anathema 
sit).

 Ἑπομένως, ὅταν ὁ πάπας ἀσκεῖ τὸ ἀξίωμά του ὡς ποιμένας καὶ δι-
δάσκαλος ὅλων τῶν χριστιανῶν καὶ ἐκδίδει ὁριστικὴ δογματικὴ ἀπόφαση 
ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια τῆς πίστεως ἢ τῆς ἠθικῆς, 
τότε ἀποφαίνεται ex cathedra (ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου τοῦ 
Πέτρου) καὶ ἔχει τὸ ἀλάθητο. Αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις δὲν ὑπόκεινται σὲ μεταρ-
ρύθμιση ἢ ἀκύρωση ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο ἢ σύνοδο 
ἐπισκόπων. Ὁ πάπας δὲν ἔχει τὸ ἀλάθητο, ὡς διδάσκαλος γιὰ τὰ καθη-
μερινὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς συγγραφέας λόγων ἢ ἄλλων ἐγγρά-
φων καὶ ὅταν ἐκφράζει τὴ γνώμη του γιὰ ἄλλες ἀνθρώπινες ἐπιστῆμες.

Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς προκάλεσαν ἐξέγερση τῶν φιλελεύθερων κα-
θολικῶν ὅπως τοῦ Ignatius Dollinger, Friedrich καὶ Huber τοῦ Πανεπιστη-
μίου τοῦ Μονάχου καθὼς καὶ τοῦ ἐπισκόπου Ketteler τῆς Mayence, καὶ 
τοῦ Maret κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων ἀλλὰ καὶ 
πλῆθος ἄλλων. Μάλιστα ὅταν ὑποστήριξαν πὼς γιὰ τὸ παπικὸ ἀλάθητο 

δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὴς παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πάπας ἀπάντησε στὰ 
Ἰταλικὰ «ἡ παράδοση εἶμαι ἐγὼ» (La traditio sono io). Ὁ Γερμανὸς καθη-
γητὴς Ignatius Dollinger ὑποστήριξε πὼς ὁποιοδήποτε ἄρθρο τῆς πίστης 
δὲν πρέπει μόνο νὰ ἐπιδοκιμάζεται ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ εἶναι συνε-
νωμένοι μὲ τὸν πάπα, ἀλλὰ ἡ οἰκουμενικότητα αὐτοῦ νὰ ἐπικυρώνεται 
ἀπὸ ὅλη τὴν ἐκκλησία. Μαζὶ μὲ τὸν Friedrich διαμαρτυρήθηκαν καὶ ἄλλοι 
σαράντα δύο καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ἐναντίον τοῦ 
ψηφίσματος γιὰ τὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα. Ἔτσι ξεκίνησε τὸ κίνημα τῶν Πα-
λαιοκαθολικῶν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἐπικεφαλὴ τὸν Dollinger, τὸ 
ὁποῖο διαδόθηκε ἀμέσως στὴν Ἐλβετία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες. Οἱ Παλαιοκα-
θολικοί, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἀφορίσθηκαν ἀπὸ τὸν  πάπα.

Ἕνα σπουδαῖο γεγονὸς ἀποτέλεσε ἡ συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ τοῦ πάπα Παύλου Στ́  στὰ Ἱεροσόλυμα, ἐν 
μέσω τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1964. 
Τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν ἔλεγε ὅτι ἡ συνάντησή τους «δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ 
θεωρηθεῖ διαφορετικά, ἀλλὰ μόνο ὡς ἐκδήλωση ἀμοιβαίας ἀδελφοσύ-
νης, ἐμπνευσθεῖσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἄφησε στοὺς μαθητές 
του τὴν ὕψιστη ἐντολή του νὰ ἀγαπιοῦνται καὶ νὰ εἶναι ἑνωμένοι μεταξύ 
τους». Προσευχήθηκαν, «ὥστε ἡ συνάντηση ἐκείνη νὰ ἦταν τὸ σημεῖο καὶ 
τὸ προανάκρουσμα τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων γιὰ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ 
φωτισμὸ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας».

Ἡ παράθεση τῆς Καινῆς Διαθήκης
Παρακάτω παρατίθενται ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη 

ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή της πρὸς κάθε τάση γιὰ φιλοπρωτεία.
«Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχον-

τες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν 
αὐτῶν. Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν 
δοῦλος. Ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ δι-
ακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν». (Ματθ. 20, 
25-28). 

«Καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς. Εἰ τὶς θέλει 
πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος» (Μάρκ. 9, 35). 

«Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς∙ οἴδατε ὅτι οἱ δο-
κοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν∙ οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἂλλ’  ὃς ἐὰν θέλῃ 
γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γε-
νέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος∙ καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 
ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύ-
τρον ἀντὶ πολλῶν». (Μάρκ. 10, 42-45). 
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«Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τὶς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. Ὁ δὲ  
Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου 
ἔστησεν αὐτὸ πάρ’ ἑαυτῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς∙ ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παι-
δίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν 
ἀποστείλαντα μέ. Ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πάσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστι 
μέγας». (Λουκ. 9,46-48). 

«Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τὶς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς∙ οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξου-
σιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται∙ ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἂλλ’  ὁ μείζων 
ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. Τὶς γὰρ 
μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ εἰμι ἐν 
μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν». (Λουκ. 22,24-27).

Ἐπίλογος
Ἡ διαφορετικὴ ἑρμηνεία τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοὺς παπικοὺς 

ὀφείλεται στὴν προσπάθειά τους νὰ δικαιολογήσουν, ἐσκεμμένα, τὴν 
πτώση τῶν παπῶν στὸ λάκκο τῆς κενοδοξίας, τῆς ἀλαζονίας, τῆς δαιμο-
νικῆς ὑπερηφάνειας καὶ τοῦ ἑωσφορικοῦ ἐγωϊσμοῦ. Αὐτὴ εἶναι τόσο με-
γάλη, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς1 «ὡς τέταρτη 
μέσα στὴν ἱστορία, ὕστερα ἀπὸ τὶς πτώσεις τοῦ Σατανᾶ, τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ 
Ἰούδα».

Παρ’ ὅλη τὴν ξεκάθαρη καὶ κρυστάλλινη διδασκαλία τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας περὶ τοῦ θέματος τοῦ πρωτείου, ὁ πάπας σήμερα παρα-
μένει ἀμετανόητος, διεκδικῶντας παγκόσμια ἐξουσία, προτείνει καὶ ἐπι-
βάλλει τὴν «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν» ὑπὸ τὸ μοντέλο καὶ τὸν τύπο τῆς 
Οὐνίας. Νὰ γίνει δηλ. μιὰ «οὐνιτικὴ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», ὅπου ἡ κάθε 
«Ἐκκλησία» θὰ διατηρήσει μὲν καὶ δὲν θὰ ἀλλάξει τὶς παραδόσεις, τὰ ἤθη 
καὶ τὰ ἔθιμά της, ἀλλὰ θὰ ἀναγνωρίζει δὲ τὸ πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ πάπα 
ἐφ’ ὅλης της οἰκουμένης, θὰ τὸν μνημονεύει στὶς ἀκολουθίες καὶ τὰ δίπτυ-
χα καὶ θὰ ἐξαρτᾶται ἀπ’ αὐτόν.

         Χρῆστος Νικολόπουλος
        Θεολόγος-Βυζαντινολόγος
 

1. Ὁ ὅσιος πατέρας Ἰουστίνος Πόποβιτς γεννήθηκε στὶς 25 Μαρτίου 1884 στὴν 
πόλη Βρᾶνε, τῆς νοτίου Σερβίας. Σπούδασε Θεολογία στὴ Σερβία, Ρωσία καὶ Ἀγγλία καὶ 
ἀνακηρύχθηκε τὸ 1926 διδάκτορας τῆς Θεολογίας ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ 1935, ἐκλέχτηκε Ὑφηγητὴς καὶ μετὰ Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Βελιγραδίου. Τὸ 1945, μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κομμουνιστι-
κοῦ καθεστῶτος ὑποχρεώθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ Πανεπιστήμιο καὶ νὰ ζήσει στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἀρχαγγέλων Τσέλιε, κοντὰ στὸ Βάλιεβο ὡς πνευματικός, συνεχίζοντας 
ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ δυσχερεῖς συνθῆκες, τὸ πνευματικὸ καὶ συγγραφικό του ἔργο. Κοιμήθη-
κε ὁσιακὰ στὶς 25 Μαρτίου 1979.



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 161

«ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΑΦΗΚΑΣ»...

Τ
ό Ἱερό καί Θεόπνευστο Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου, ἀρχί-
ζει μέ κάποιες σύντομες ἐπιστολές - ἑπτά τόν ἀριθμόν – τίς ὁποῖες τό 

Ἅγιον Πνεῦμα, διά τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀπο-
στέλλει πρός τούς «Ἀγγέλους», δηλαδή τούς Ἐπισκόπους, τῶν πρώτων 
ἑπτά Ἐκκλησιῶν, δηλαδή Ἐπισκοπῶν, τοῦ πρώϊμου Χριστιανισμοῦ.

Γράφει, λοιπόν, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐπιστολή πρός τόν «Ἄγγελον» - 
Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας - Ἐπισκοπῆς Ἐφέσου. Καί, κατ’ ἀρχάς μέν, τόν 
ἐπαινεῖ γιά τήν ἀξιόλογη ποιμαντική καί ἱεραποστολική-ἐπισκοπική δράση 
καί μέριμνά του· κατόπιν ὅμως, τοῦ ἐκφράζει καί ἕνα, κατά κάποιον τρό-
πον, παράπονό του, μαζί καί ἔλεγχο· ποιό, δηλαδή; «Ὅτι, τήν ἀγάπην σου 
τήν πρώτην ἀφῆκας». Καί, συνεχίζοντας, τόν νουθετεῖ, νά ξαναβρεῖ μέσα 
του, αὐτή τήν πρώτη ἀγάπη, πού εἶχε πρός Αὐτόν, διότι, διαφορετικά, 
θά τοῦ ἐναντιωθεῖ, παρά τίς τόσες ἀξιόλογες καί θεάρεστες ποιμαντικο-
εκκλησιαστικές προσπάθειές του. Αὐτό, λοιπόν, τό συγκεκριμένο ἁγιογρα-
φικό χωρίο, νομίζω, ὅτι πρέπει ὅλους μας, νά μᾶς προβληματίσει καί νά 
μᾶς γίνει ἀφορμή, νά γίνουμε περισσότερο προσευχόμενοι Χριστιανοί, ἐφ’ 
ὅσον ἡ προσευχή, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη, ἴσως, θεάρεστη χριστια-
νική ἐκδήλωση, ἐργασία καί δράση, θερμαίνει μέσα στήν καρδιά τοῦ κάθε 
πιστοῦ, τήν «πρώτην ἀγάπην» πρός τό πρόσωπον, τό ἐράσμιον, τοῦ Χρι-
στοῦ μας, τοῦ “κάλλει Ὡραίου”.

Μιάν ἀγάπη, πού –ἴσως– γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους, ἤ ἔχει 
ἀτονήσει ἤ ἔχει ἐντελῶς σβήσει ἤ –καί, φοβᾶμαι, αὐτό εἶναι τό συνηθέστε-
ρο– ἔχει ὑποκατασταθεῖ μέ τήν προσήλωση καί τό δόσιμό μας σέ πολλές 
καί εὐθυνοβριθεῖς καθημερινές μέριμνές μας, κατά πάντα θεάρεστες καί 
ἐπιβεβλημένες. Καί –ὄντως– ἀλλοίμονο στόν κάθε κατηγορίας καί τάξεως 
«Ἐργάτην τοῦ Ἀμπελῶνος Κυρίου», ἀλλά καί σέ κάθε πιστό, ἐκκλησιαζόμε-
νο καί μυστηριακήν διάγοντα ζωήν, ἀλλοίμονο, λέγω, ἐάν δέν «εὐαγγελί-
ζεται»· ἐάν δηλαδή δέν κοπιάζει, ἀπό τήν θέση καί τήν ἰδιότητα, πού τόν 
ἔταξε ὁ Θεός, μέσα στήν στρατευομένη Ἐκκλησία Του, γιά τήν διάδοση καί 
ἐξάπλωση τοῦ Εὐαγγελίου. «Οὐαί μοι, ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι», κατά τόν 
Ἀπόστολον Παῦλον.

Ἀλλά –ὡς μή ὤφελε– ἀλλοίμονο, ἐάν αὐτό τό ὁλοκληρωτικό καί θε-
άρεστο δόσιμο, ὑποκαταστήσει –ἀκουσίως, ἀσυνειδήτως καί δυσδιακρί-
τως– τήν, διά τῆς προσευχῆς, θερμαινόμενη «πρώτη ἀγάπη» πρός τόν 
Νυμφίον Χριστόν, «τόν κάλλει Ὡραῖον, παρά πάντας ἀνθρώπους». Ὁπότε 
–φοβᾶμαι– ὅτι «ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν».

Καί, δικαιολογημένα, ἴσως, θά διερωτηθεῖ κανείς: Εἶναι δυνατόν, ὁ 
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κατά πάντα τρόπον, ἐργάτης τοῦ Ἀμπελῶνος τῆς Ἐκκλησίας, νά ἔχει λη-
σμονήσει ἤ ἀφήσει τήν «πρώτην», Θείαν ἀγάπην; Ἀδύνατον! Νά, ὅμως, 
πού τό ἴδιο τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ Θεός, μᾶς διαψεύδει, μέ τό ἀνωτέρω ἀνα-
φερθέν χωρίον τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως. Ἕνα χωρίον, πού ἀφορᾶ, ἕν τιν 
μέτρῳ, ὅλους μας. Δεδομένου μάλιστα, ὅτι ἡ πρώτη Θεία Ἐντολή εἶναι: 
«Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου…». Γι’ αὐτόν τόν λόγο, σκέφθηκα, σάν 
ἁπλός μοναχός καί ἐν Χριστῷ ἀδελφός σας, παρά τήν ὅποια ἀκαταλληλό-
τητά μου, νά σᾶς ἀπευθύνω λόγο ἀδελφικό, λόγο καλογερικό, γιά νά ἀγα-
πήσετε καί νά θελήσετε νά καλλιεργήσετε, στά μέτρα τῶν καθημερινῶν 
σας –περιορισμένων, βεβαίως, ἐξ ὁρισμοῦ– δυνατοτήτων, τήν Εὐχή τοῦ 
Ἰησοῦ: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» (ἤ «ἐλέησον ἡμᾶς» 
κατά περίστασιν).

Ἐκ τῶν προτέρων, πρέπει νά τονισθεῖ, ὅτι ἡ ὅλη σωτηριώδης καί θεο-
παράδοτη ἐργασία τῆς προσευχῆς, οὔτε ἐξαντλεῖται οὔτε περιορίζεται στά 
συγκεκριμένα πλαίσια τῆς συγκεκριμένης εὐχῆς. Καί, ἑπομένως, περιττεύει 
νά λεχθεῖ, ὅτι οἱ μοναχοί, οἱ τυχόν ἀναφερόμενοι, προφορικῶς ἤ γραπτῶς, 
στό περί οὗ ὁ λόγος θέμα, κατ’οὐδένα τρόπο μονοπωλοῦν, διά τῆς Εὐχῆς, 
τήν, εὐρυτέρου φάσματος, ἐργασία τῆς προσευχῆς. Αὐτά, ἐξ ἀρχῆς, πρός 
ἄρσιν πάσης παρεξηγήσεως.

Πράγματι, μέ πολλούς καί ποικίλλους τρόπους, μπορεῖ ὁ Χριστιανός, 
πού θέλει τήν σωτηρία του, νά προσεύχεται· καί αὐτό εἶναι τό ζητούμενον· 
νά εἶναι, δηλαδή, προσευχόμενος ἄνθρωπος.

Εἰδικότερα, στήν σύγχρονη καί –μέ πλῆθος κρίσεων– κοινωνία μας, 
πιστεύω, ὅτι ὁ ἀγωνιζόμενος Χριστιανός, ἐκμεταλλευόμενος, ἀκριβῶς, 
αὐτή τήν πνευματική φτώχεια τῆς ἐποχῆς μας, - κατά τό γνωμικόν, «ἡ 
πενία τέχνας κατεργάζεται» - καθίσταται προσευχόμενος, ἄν θελήσει.

Εἴτε παρακολουθῶντας καί μετέχοντας –μέ θυσία ἀκόμη καί αὐτῆς 
τῆς ἀναγκαίας καί ἐπιβεβλημένης ἀνθρωπίνως, ἀναπαύσεώς του– σέ κά-
ποια Ἱερή Ἀκολουθία στόν Ναό τοῦ Κυρίου, εἴτε ἀνάβοντας ἕνα κεράκι 
καί προσκυνῶντας μιά Ἁγία Εἰκόνα, περνῶντας βιαστικά –πάλι μέ θυσία 
τοῦ πολύτιμου χρόνου του– ἀπό κάποια Ἐκκλησία, εἴτε ἀνάβοντας στό 
σπίτι του τό καντηλάκι του καί θυμιάζοντας τίς Εἰκόνες τοῦ Εἰκονοστασί-
ου του, εἴτε διαβάζοντας –ἔστω καί τμηματικά– κάποια προσευχή ἀπό τό 
Προσευχητάριο, μαζί μέ τήν οἰκογένειά του - ἤ ἔστω καί μέ ἕνα –δύο μέλη 
αὐτῆς– ἐάν αὐτό εἶναι κατορθωτό, εἴτε κοιτάζοντας σιωπηλά καί μέ πόνο 
ψυχῆς κάποια Ἱερή Εἰκόνα καί ἐκφράζοντας («χωρίς λόγια») τόν πόνο καί 
τήν θλίψη, πού τόν διακατέχουν, πρός τό Εἰκονιζόμενο Ἱερό Πρόσωπο, 
εἴτε μετέχοντας –πρός δόξαν Θεοῦ– σέ ὠφέλιμες ἐνοριακές ἐκδηλώσεις 
καί προσκυνήματα, εἴτε καί διαβάζοντας, ἁπλῶς, κάποιο βιβλίο, πού τοῦ 
διεγείρει τόν πόθο γιά προσευχή καί μετάνοια, εἴτε … εἴτε … εἴτε …
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Ὅλα, λοιπόν, τά ἀνωτέρω –καί ἄλλα παρόμοια– τί ἄλλο μπορεῖ νά 
εἶναι, ἄν ὄχι προσευχητικές ἐκδηλώσεις καί μαρτυρίες;

Ὅμως, πρέπει νά ὁμολογήσουμε, ὅτι ὅλα αὐτά, τά ὄντως καλά καί 
θεάρεστα, οὔτε πάντοτε εἶναι δυνατόν, νά τά βιώνει ὁ σύγχρονος Χρι-
στιανός, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, λόγω πολλῶν μεριμνῶν, οὔτε πάντοτε 
ἐγγυῶνται μιά πραγματική καί –κατά τό δυνατόν– μόνιμη θέρμανση τῆς 
πρός τόν Χριστόν μας ἀγάπης.

Γι’αὐτό καί στρεφόμαστε καί ἐπιμένουμε στήν καλλιέργεια τῆς Εὐχῆς 
τοῦ Ἰησοῦ, ἡ ὁποία εἶναι μία, κατά κάποιον τρόπον, εὔκολη, φθηνή καί ὀλι-
γοδάπανη πνευματική «θερμάστρα», πού ὅλοι οἱ Χριστιανοί, μποροῦν καί 
πρέπει, νά τήν κάνουν κτῆμα τους, ὅσες μέριμνες κι ἄν ἔχουν.

Εἶναι –ἴσως– πιό ἁπλό, ἀπ’ ὅ,τι μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς.
Εἶσαι –ἄς ποῦμε– σέ κάποιο συγκοινωνιακό μεταφορικό μέσο ἤ στήν 

ἀναμονή αὐτοῦ; Τί σέ ἐμποδίζει, ἐκεῖ, στήν διάρκεια τῆς διαδρομῆς ἤ τῆς 
ἀναμονῆς, νά μετατρέψεις, τόν πόνο σου καί τήν ὅποια θλίψη σου, σέ προ-
σευχή, λέγοντας, ἁπλά καί μυστικά, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ …»;

Εἶσαι στό κατάστημά σου, στό ἐργοστάσιό σου, στόν στρατώνα σου, 
στόν τόπο, γενικά, τῆς ἐργασίας σου καί σοῦ τύχει κάποια ὀλιγόλεπτη 
ἀνάπαυλα; Τί σέ ἐμποδίζει νά κάνεις τήν ἀγωνία σου προσευχή καί τήν 
μέριμνά σου ἱκεσία, λέγοντας, ὅπως μπορεῖς – μυστικά ἤ ψιθυριστά – τήν 
Εὐχή;

Εἶσαι ὑποψήφια μητέρα - ἤ καί ἔγινες ἤδη – καί τί σέ ἐμποδίζει, νά 
σταυρώνεις, μέ τό μητρικό σου τρόπο, τόν καρπόν τῆς κοιλίας σου, ψιθυ-
ρίζοντας τήν Εὐχή καί ἁγιάζοντας, ἔτσι, ἐσένα καί τό σπλάχνο σου; Ἔπειτα, 
τό τρέφεις, τό μεγαλώνεις, τό φροντίζεις μέ ἀμέτρητες θυσίες, κόπους, 
ξενύχτια καί φροντίδες. Γιατί ὅλα αὐτά, τά θεάρεστα καθήκοντά σου, νά 
μήν συνοδεύονται καί νά μήν ἐξαγιάζονται μέ τήν Εὐχή; Ἔτσι, καί τό παιδί 
σου μαθαίνει νά προσεύχεται.

Πλένεις τά πιάτα ἤ κάνεις κάποια σπιτική – σχετικά ἥσυχη καί ἤρεμη 
- ἐργασία; Διάνθισέ την μέ τήν Εὐχή. Πέφτεις νά κοιμηθεῖς, κατάκοπος ἀπό 
φροντίδες, κατάφορτος ἀπό θλίψεις καί ἀδικίες πού σέ πότισε ἡ ἡμέρα 
σου καί βιώνοντας μέχρι μυελοῦ ὀστέων τήν κάθε εἴδους κρίση τῆς κοι-
νωνίας, σέ σημεῖο μάλιστα, πού οὔτε μιά μικρή Προσευχή νά μήν μπορεῖς 
νά πεῖς, «πρός ὕπνον ἀπιοῦσιν»; Ἡ Εὐχή θά τά ἀντικαταστήσει ὅλα. Πές 
την, ἁπλά, ταπεινά, μέχρι νά σφαλίσει τά μάτια σου ὁ εὐεργετικός ὕπνος. 
Κι αὐτό, Ἀπόδειπνο εἶναι· κι αὐτό προσευχή εἶναι.

Νοιώθεις τήν ὅποια ἐμπάθεια, τρεπτότητα, μικρότητα, πληγή καί 
ἁμαρτωλότητά σου; Ἅρπαξε, λοιπόν, τήν εὐκαιρία αὐτή· ἴσως, νά μήν τήν 
ξαναβρεῖς. Πές, μέ πόνο ψυχῆς τήν Εὐχή καί ὁ Χριστός μας, ὁ διά τῆς Εὐχῆς 
ἐπικαλούμενος, θά ἐπιβλέψει στήν τελωνική δέησή σου· στήν ταπείνωσή 
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σου. Αὐτό τό «ἐλέησόν με», πές το ταπεινά, τελωνικά. Αὐτό εἶναι τό ζητού-
μενον. «Ἐταπεινώθην καί ἔσωσέ με ὁ Κύριος», λέγουν οἱ Ψαλμοί. Ἀλλά καί 
ὁ πρῶτος ὕμνος τοῦ Τριῳδίου: «Ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τελω-
νικῶς, διά νηστείας κράζοντες· ἱλάσθητι ἡμῖν, ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς».

Ἑτοιμάζεσαι νά προσέλθεις στό Ἅγιον Ποτήριον; Ποιά καλύτερη προ-
ετοιμασία ὑπάρχει, ἀπό τήν Εὐχή, τήν ὥρα πού «βαδίζεις πρός Θείαν Κοι-
νωνίαν»; «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καί τό ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσο-
μαι». Τό ἴδιο ἰσχύει καί ὅταν ἑτοιμάζεσαι γιά νά προσέλθεις στό μυστήριον 
τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

Ἀλλά, ἄς μή μακρηγοροῦμε περισσότερο· ὅταν ὅλα τά ἀνωτέρω –καί 
ἄλλα πολλά, πού ἡ πνευματική μας πενία, ὡς τέχνας μπορεῖ νά κατεργα-
στεῖ– ἐπιστρατευθοῦν καί στραφοῦν σέ μιά –ἔστω ὀλιγόλεπτη, ἀλλ’ ἐπί 
καθημερινῆς βάσεως– καλλιέργεια τῆς εὐχῆς, αὐτή ἡ καλλιέργεια, μέρα μέ 
τή μέρα, «τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος», θά μᾶς βοηθήσει νά ξαναβροῦμε –ἤ, 
ἴσως, νά βροῦμε γιά πρώτη μας φορά– τήν ἀγάπην μας τήν πρώτην (σάν 
ἐκείνην «τήν στολήν τήν πρώτην»), σάν ἕναν ἀρραβῶνα τῆς Μελλούσης 
Ζωῆς καί Βασιλείας.

Μά, ἀκόμα κι αὐτή ἡ, ἐκ Θεοῦ εὐλογημένη, ἀγάπη τῶν δύο «πρός 
γάμου Κοινωνίαν ἀλλήλοις συναπτομένων» Χριστιανῶν, ἀπό ἐκείνη τήν 
«πρώτην ἀγάπη» πηγάζει καί σ’ αὐτήν πρέπει νά καταλήγει, ἐάν πρόκειται 
περί ἐν Χριστῷ εὐλογημένου γάμου.

Ἐάν δέ, πρέπει νά ἀναφερθοῦμε στούς πνευματικούς ταγούς τῆς 
στρατευομένης Ἐκκλησίας, τούς κληρικούς, οὐδείς ὁ λόγος. Αὐτοί ὀφεί-
λουν, ὑπέρ πάντα ἄνθρωπον, νά καταστοῦν, διά τῆς Εὐχῆς, πύρινα Σερα-
φείμ, ὅταν «κυκλώνουν τό θυσιαστήριον», «ἐνδεδυμένοι τήν τῆς Ἱερατεί-
ας Χάριν». Ἀλλά καί ὅταν ποικιλλοτρόπως μεριμνοῦν γιά τό «ἐμπιστευθέν 
αὐτοῖς» πνευματικό ποίμνιό τους, ἡ εὐθυνοβριθής αὐτή ἐργασία τους, ἄν 
δέν καταστέφεται καί συνοδεύεται ἀπό τήν Εὐχή, τήν θερμαίνουσαν τήν 
«ἀγάπην τους τήν πρώτην», θά τούς ὁδηγήσει –ἀλλοίμονο– στήν θέση 
τοῦ «Ἀγγέλου» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου.

«Πρόσχωμεν», λοιπόν, σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί, «Τά 
Ἅγια» (δηλαδή, τά Ἄχραντα Μυστήρια) «Τοῖς Ἁγίοις», τό δίχως ἄλλο. Ἡ 
Θεία Λειτουργία, ὅμως, τῆς καρδιᾶς, δηλαδή ἡ Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, γιά ὅλους 
μας ἀξίους –ἀναξίους– ἁγίους καί ἐναγεῖς.

Κανείς μας νά μήν μείνει ἀμέτοχος αὐτῆς τῆς σωτηριώδους ἐργασίας, 
προφασιζόμενος προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Ἡ Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, εἶναι πηγή 
ὕδατος ζῶντος, ἀδαπάνητη. «Γεύσασθε», λοιπόν καί θά ἀντιληφθεῖτε μό-
νοι σας, πόσο θά ἀλλάξει ἡ πονεμένη ζωή σας. Οἱ κρίσεις θά συνεχίζονται· 
ἀλλ’ ἐσεῖς, μέ ἄλλα μάτια θά τίς βλέπετε καί διαφορετικά, τότε, θά τίς βι-
ώνετε.
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Οἱ θλίψεις καί καταθλίψεις, οἱ ἀσθένειες, τά ἀτυχήματα καί δυστυ χή-
μα τα, οἱ σωματικές καί ψυχικές ἀναπηρίες, καθώς καί οἱ ἄωροι θάνατοι 
προσφιλεστάτων σας προσώπων, οἱ ἀδικίες καί ἀχαριστίες καί προδοσίες 
συζύγων, ἐργοδοτῶν, προϊσταμένων, ὑφισταμένων, συνεργατῶν, συνα-
δέλ φων καί τόσων ἄλλων, πού εὐεργετήθηκαν ἀπό σᾶς καθώς καί τόσα 
ἄλλα, περί τῶν ὁποίων «ἐπιλείψει με διηγούμενον ὁ χρόνος», ἔχουν κατα-
στήσει τίς καρδιές καί τίς ψυχές σας, εὔπλαστες καί εὐκατάνυκτες. Σάν τό 
κερί. Σάν τήν Χαναναία τοῦ Εὐαγγελίου. Μέ τήν Εὐχή, πέφτουμε νοερά στά 
πόδια τοῦ Ἰησοῦ, σάν τήν Χαναναία. Τοῦ κράζουμε «ἐλέησόν με· ἡ θυγά-
τηρ μου κακῶς δαιμονίζεται». Μιά φράση, πού, μεταφορικῶς, ἀπηχεῖ ὅλα 
τά βιώματα καί τίς ἐμπειρίες, πού πιό πάνω μόλις, ἀναφέρθηκαν.

Ἄς χαραχτοῦν, λοιπόν, στίς εὔπλαστες, σάν τό κερί, ψυχές σας, τά 
λόγια τῆς Εὐχῆς. Πρακτικά καί μηχανικά, στήν ἀρχή, στό πρῶτο ξεκίνημα. 
Νοερά, ταπεινά καί ἀγαπητικά, στή συνέχεια. Ἔτσι, ὁ κάθε Χριστιανός, θά 
«εἰκονίζει μυστικῶς» τόν Ἀπόστολο Πέτρο, πού «ἐλυπήθη» καί ἡ λύπη του 
αὐτή, ἔγινε ἀγάπη: «Κύριε, σύ πάντα οἶδας· σύ γινώσκεις, ὅτι φιλῶ σε» νῦν 
καί ἀεί καί εἰς τούς ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αὐτή εἶναι, τελικά, ἡ 
ζητουμένη «πρώτη ἀγάπη», πού ἀρχίζει ἀπ’ αὐτήν ἐδῶ, τήν πολυστένακτη 
ζωή μας, στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν «ἀνέσπερον 
ἡμέραν τῆς Βασιλείας» Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος 
εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν. Εὔξασθε καί ὑπέρ ἡμῶν, ἀδελφοί.

      Μέ ἀγάπην Χριστοῦ
               Μοναχός Νεκτάριος
 

Κελλίον Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη – ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Προσκύνημα  στὴ  Δύση, 
ἀλλὰ  ὄχι  προσκύνηση  τῆς  Δύσης

Τ
ὸ πενθήμερο φθινοπωρινό μας ταξίδι στὸ Μιλάνο εἶχε προγραμματιστεῖ 
ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό. Βασικὸς σκοπὸς μιὰ ἐπίσκεψη – ἀστραπὴ  σὲ 

ἀγαπημένο μας πρόσωπο καὶ μιὰ σύντομη γνωριμία μὲ τὴν πόλη, τὴ δεύτε-
ρη μεγαλύτερη πόλη τῆς Ἰταλίας μετὰ τὴ Ρώμη. Τὰ ἀξιοθέατα ἀμέτρητα, ὁ 
σχεδιασμὸς ἀκριβής. Ὁ χρόνος ἦταν λίγος, ἔπρεπε νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἀπόλυτα. 
Δὲν φανταζόμαστε ὅμως ποτέ, ὅτι μιὰ σύντομη φθινοπωρινή μας ἀπόδραση 
στὴν πόλη αὐτὴ μὲ τὴν πλούσια πολιτιστικὴ κληρονομιά, στὴν πόλη  τῆς τέ-
χνης, τῆς μόδας, τοῦ ἐμπορίου, θὰ γινόταν γιὰ μᾶς  ἕνα μεγάλο προσκύνημα 
καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἀξιοθέατα θὰ ἔρχονταν πλέον σὲ ...δεύτερη μοίρα. Ἕνα 
προσκύνημα σὲ Ἁγίους γνωστοὺς καὶ ἀγαπημένους: τὸν Ἅγιο Ἀμβρόσιο 
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ἐπίσκοπο Μεδιολάνων καὶ τὸν Ἅγιο Αὐγουστῖνο ἐπίσκοπο Ἱππῶνος καὶ σὲ 
ἄλλους λιγώτερο γνωστούς: τοὺς Μάρτυρες Γερβάσιο καὶ Προτάσιο. Τί θὰ 
λέγατε λοιπὸν γιὰ ἕνα νοερὸ προσκύνημα  στὰ μέρη αὐτά; Θὰ συνοδεύεται 
ἀπὸ κάποιες ἐπισημάνσεις ἢ διευκρινήσεις. Ἡ περιήγηση θὰ εἶναι ὅμως σύ-
ντομη καὶ ...ἀνέξοδη. Ἐλπίζουμε νὰ εἶναι εὐχάριστη καὶ κατατοπιστική...

Ἡ πρώτη μας μέρα μετὰ τὸ ταξίδι, Κυριακή, εἶναι ἀφιερωμένη στὴν 
Παβία, μιὰ κωμόπολη 35 χλμ. νότια τοῦ Μιλάνου μὲ ἕνα πανεπιστήμιο πολὺ 
παλαιό, τὸ τρίτο παλαιότερο τῆς Εὐρώπης, ἀπὸ τὸ 1361, στὴ νομικὴ σχολὴ τοῦ 
ὁποίου σπούδασε καὶ ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμός. Ὁ ἐκκλη-
σιασμός μας θὰ γίνει στὴν Ἑλληνορθόδοξη ἐνορία στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. 
Ἀμβροσίου λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, ναὸ ρωμαιοκαθολικοῦ μοναστηριοῦ ποὺ 
ἐδῶ καὶ χρόνια δὲν λειτουργεῖ πλέον καὶ ἔχει παραχωρηθεῖ (μόνο ὁ ναὸς) 
στὴν ἑλληνορθόδοξη κοινότητα. Ὡς παπικὸς  ἦταν ἀφιερωμένος στὴν Πα-
ναγία, μετὰ τὰ ἐγκαίνια τῶν ὀρθοδόξων στὸν Ἁγ. Ἀμβρόσιο.  Στὶς 9.30 π.μ. 
βρισκόμαστε λοιπὸν ἐκεῖ γιὰ νὰ ξεκινήσει ὁ ὄρθρος. Ὄχι! Δὲν εἶναι τυπο-
γραφικὸ λάθος. Διαβάσατε σωστά. Στὶς 9.30 ξεκινάει ὁ ὄρθρος! Οἱ ὀρθόδο-
ξες ἐνορίες στὸ ἐξωτερικὸ ἀκολουθοῦν τὴν πρακτική τῶν Δυτικῶν, Παπικῶν 
καὶ Προτεσταντῶν, στὸ θέμα τῆς ἔναρξης τῆς Κυριακάτικης Λειτουργίας. Ὁ 
δυτικὸς ἄνθρωπος θεωρεῖ τὴν ἀνάπαυση τῆς Κυριακῆς (ὄχι τοῦ Σαββάτου, 
τῆς Κυριακῆς) ἱερὴ καὶ δὲν τὴ θυσιάζει οὔτε γιὰ τὸν Θεό, ἢ μᾶλλον εἰδικὰ γιὰ 
τὸν Θεό...  Γιὰ τοὺς παπικοὺς εἶναι ἀπόλυτα φυσικὸ νὰ πάρουν τὸ πλούσιο 
πρόγευμά τους καὶ μετὰ νὰ προσέλθουν στοὺς ναούς τους, ὅπου στὴ λει-
τουργία τους θὰ λάβουν τὴν ὅστια δηλ. θὰ κοινωνήσουν. Οἱ ἄνθρωποι δὲν 
γνωρίζουν καὶ οἱ ἱερεῖς τους δὲν εἶναι  πιὰ ποιμένες, δὲν τοὺς διδάσκουν 
πιά. Ἴσως νὰ μὴ θέλουν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ πιστοὶ νὰ διδαχθοῦν...  Εὐτυχῶς οἱ 
ὀρθόδοξοι σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο δὲν τοὺς ἔχουν μιμηθεῖ. Τὸ ἐκκλησίασμα στὸ 
ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου λιγοστό. Κυρίως σλαβόφωνοι, κάποιοι Ρου-
μάνοι καὶ λίγοι Ἕλληνες. Ὁ ἱερέας, ὁ ὁποῖος διανύει 120 χλμ. γιὰ νὰ ἔλθει 
ἀπὸ τὸ σπίτι του στὴν ἐνορία του καὶ 120 γιὰ νὰ ἐπιστρέψει, ἐκφωνεῖ σὲ ὅλες 
αὐτὲς τὶς γλῶσσες καὶ  στὰ ἰταλικά. Στὸ ἕνα ψαλτήρι γυναῖκες ποὺ ψάλλουν 
σλαβικὰ κατὰ τὴ ρωσικὴ μουσικὴ παράδοση. Στὸ ἄλλο ψαλτήρι δύο νέοι 
Ἕλληνες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ψάλλουν βυζαντινά. Ἄνθρωποι πιστοί, ποὺ οἱ 
συνθῆκες τῆς ζωῆς τοὺς πῆραν μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ ἀναζητοῦν 
μιὰ ὀρθόδοξη γωνιά, ὅπου, ὅπως καὶ ἂν τὴν βροῦν...  Εἶναι προφανὲς ὅτι 
αὐτὴ ἡ παράγραφος δὲν ἔχει ἀπόλυτη σχέση μὲ τὰ προσκυνήματά μας. Εἶναι 
μιὰ ἐμπειρία μας καὶ γράφτηκε γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε, ἐμεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι τῆς Ἑλλάδος, πόσα δῶρα τοῦ Θεοῦ ἀπολαμβάνουμε ὡς αὐτονόητα 
στὴν ταλαιπωρημένη, πλὴν ὅμως εὐλογημένη, πατρίδα μας...

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι πρόθυμοι νὰ μᾶς ἐξυ-
πηρετήσουν καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ τὴν περιοχή. Μιὰ πληροφορία ὅμως 
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εἶναι ἡ πραγματικὰ πολύτιμη ἀπὸ ἕναν Ἕλληνα φοιτητή. Σὲ ναὸ τῆς Παβίας 
βρίσκονται τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, τοῦ Ἁγίου, τοῦ ὁποίου τὸ βι-
βλίο «Ἐξομολογήσεις» μελετᾶμε στὴν Πνευματική μας Ἑστία ἐδῶ καὶ 8 χρό-
νια, κάθε Κυριακὴ μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς 
ἔχει κάνει «χειροπιαστὲς» τὶς ἄπιαστες, γιὰ μᾶς τοὺς σαρκικοὺς ἀνθρώπους, 
κινήσεις τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καὶ συνειδήσεως, ἀποκαλύπτοντας μὲ ἁπλό-
τητα δηλ. μὲ ταπείνωση τὶς πιὸ ἀνεπαίσθητες κινήσεις τῆς δικῆς του ψυχῆς. 
Δὲν χωράει λοιπὸν ἀμφιβολία ὅτι αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ πρῶτος μας προορισμὸς 
στὴν γνωριμία μας μὲ τὴν Παβία. Τὸ ποτάμι τῆς πόλης μὲ τὸ σκεπαστό του 
γεφύρι, τὸ μεσαιωνικὸ κάστρο, τὸ παλαιὸ ὀνομαστὸ πανεπιστήμιο μποροῦν 
νὰ περιμένουν...

Πῶς ὅμως τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου βρίσκεται στὴν πόλη 
αὐτὴ τῆς Β. Ἰταλίας; Ὁ Ἅγιος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Ἱππῶνος (σημερινὴ 
πόλη Annaba στὴν Ἀλγερία), τὸ 396 μ.Χ. καὶ  ἐποίμανε τὸν λαό του μὲ σύ-
νεση καὶ ἀγάπη ἐπὶ 34 ὁλόκληρα χρόνια. Μετὰ τὴν κοίμησή του, τὸ 430 μ.Χ. 
στὴν Ἱππῶνα, μεταφέρθηκε τὸ λείψανό του, ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς, στὸ Κά-
λιαρι τῆς Σαρδηνίας ἀπὸ χριστιανοὺς γιὰ νὰ τὸ προφυλάξουν ἀπὸ τὴ μανία 
τῶν ἀρειανοφίλων. Τὸν 8ο αἰ. ὁ βασιλιὰς τῶν Λομβαρδῶν Λιουτπράνδος τὸ 
μεταφέρει στὴν πρωτεύουσά του τὴν Παβία καὶ τὸ ἐναποθέτει στὸ Ναὸ τοῦ 
Ἁγ. Πέτρου, San Pietro in ciel d’ oro, ὅπου καὶ φυλάσσεται μέχρι σήμερα.

Ὁ ναὸς τοῦ «Ἁγίου Πέτρου στὸν χρυσὸ οὐρανὸ» ποὺ χρονολογεῖται 
ἀπὸ τὸν 12ο αἰ. καὶ ἔχει κτιστεῖ στὴ θέση τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, τῆς ἐποχῆς τοῦ 
Λιουτπράνδου, βρίσκεται σὲ μιὰ ἥσυχη πλατειούλα στὸ κέντρο τῆς πόλης. 
Πρόκειται γιὰ μιὰ μεγάλη ἀλλὰ ἁπλὴ βασιλική. Στὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ ὑπε-
ρυψωμένου Ἱεροῦ εἶναι ἐνσωματωμένη ἡ μεταλλικὴ λειψανοθήκη. Τὸ λεί-
ψανο τοῦ Ἁγίου δὲν εἶναι ὁρατό. Λίγα μέτρα πιὸ μπροστὰ ἔχει δημιουργηθεῖ 
μιὰ καινούρια Ἁγία Τράπεζα γιὰ νὰ βρίσκεται πιὸ κοντὰ στὸν λαό.

 Ὅπως εἴπαμε καὶ παραπάνω οἱ ἱερεῖς στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλη-
σία ἔχουν ἀποποιηθεῖ τὸ ρόλο τοῦ ποιμένα, θέλουν νὰ εἶναι ἕνα μὲ τὸν λαό. 
Δὲν καθοδηγοῦν, μᾶλλον καθοδηγοῦνται καὶ προσαρμόζουν τὴ λειτουργικὴ 
καὶ λατρευτικὴ ζωὴ στὰ αἰτήματα ἢ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ μέσου ἀνθρώπου. 
Ὄχι, λοιπόν, μεγάλη διάρκεια στὴ λατρεία γιατί ὁ μέσος ἄνθρωπος κουρά-
ζεται, ὄχι στὴν πολλὴ ἄσκηση (τώρα πιὰ καθόλου) γιατί ὁ μέσος ἄνθρωπος 
δὲν ἀντέχει, ὄχι στὴν ἐξομολόγηση, ὄχι, ὄχι ... Καὶ μετὰ ἔρχεται ὁ ἀλάθητος 
Πάπας καὶ ἐπικυρώνει μὲ τὴν αὐθεντία του τὶς ἐπιθυμίες καὶ ἀπαιτήσεις τοῦ 
μέσου πιστοῦ. Ἕνας φαῦλος κύκλος...  

Χάρη στὴ δημιουργία τῆς νέας Ἁγίας Τράπεζας, ὅμως, ἡ παλαιὰ μὲ τὴ 
λειψανοθήκη εἶναι πλέον προσβάσιμη στοὺς ἐπισκέπτες. Ἐπάνω της φέρει  
ἕνα μαρμάρινο περίτεχνο κιβώριο μὲ 95 ἀγάλματα καὶ 50 ἀνάγλυφες πλάκες, 
ποὺ ἱστοροῦν τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου. Στοὺς παραπλεύρως κίονες εἶναι ἀνηρτη-
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μένες πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου καὶ τὴν ἱστορία τῆς μεταφορᾶς τοῦ 
λειψάνου του. Ὑπάρχει καὶ φωτογραφικὸ ὑλικό. Σὲ μιὰ φωτογραφία ἀπει-
κονίζεται ἡ γυάλινη λειψανοθήκη, ἡ ὁποία βρίσκεται μέσα στὴ μεταλλική, 
ὅπου φαίνονται καθαρὰ τὰ ὀστᾶ τοῦ Ἁγίου. Κι ὅμως, στὶς... κατατοπιστικὲς 
πινακίδες ἀναφέρεται, σὲ 4 γλῶσσες μάλιστα, ὡς τεφροδόχος! Εἶναι γνωστὴ 
πλέον ἡ προσπάθεια ποὺ γίνεται στὴν ἐποχή μας νὰ ἐξωραϊστεῖ κάθε τί δυ-
σάρεστο ἢ ψυχικὰ ἐπιβλαβὲς γιὰ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴ χρήση νέας ὁρολογίας. 
Διακοπὴ κυήσεως καὶ ὄχι ἔκτρωση γιὰ τὸν καθησυχασμὸ τῆς συνειδήσεως. 
Θεσμοὶ ἀντὶ γιὰ τρόϊκα, ἐθελοντισμὸς καὶ ὄχι καταναγκαστικὴ ἐργασία ἄνευ 
ἀποδοχῶν γιὰ τὶς κοινωνικὲς-οἰκονομικές μας ἀνησυχίες. Ἐθνοκάθαρση καὶ 
ὄχι γενοκτονία γιὰ πολιτικὴ ἀντεθνικὴ προπαγάνδα. Τέφρα καὶ ὄχι ὀστᾶ γιὰ 
νὰ συνηθίσουμε στὴν ἰδέα τῆς καύσης τῶν νεκρῶν... Προβληματισμένοι  ἀπὸ 
τὴν τόσο ὠμὴ παραχάραξη τῆς ἀλήθειας ποὺ γίνεται ἀκόμα καὶ στὰ ὁρατὰ 
καὶ ψηλαφητά, ἀνακαλοῦμε στὴ μνήμη μας κάποια λόγια τοῦ Ἁγ. Αὐγουστί-
νου, λόγια προσευχῆς πρὸς τὸν Θεό, ἀπὸ τὶς «Ἐξομολογήσεις» του: «Θέλω, 
Κύριε, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἀκόμα νὰ βοήσουν, νὰ σὲ ὑμνήσουν, διαποτισμένα 
ἀπὸ τὴν ἀγάπη Σου». Καὶ αὐτὸ ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί μας, ὅπως κι ἂν περι-
γράφεται ἀπὸ τὶς ψεύτικες λέξεις τῶν ἀνθρώπων, εἶναι πράγματι τὰ ὀστᾶ 
ἑνὸς Ἁγίου διαποτισμένα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἑπόμενες μέρες ἀνήκουν στὸ Μιλάνο, τὰ ἀρχαῖα Μεδιόλανα. Ποιὸς 
δὲν θυμᾶται ἀπὸ τὰ μαθητικά του χρόνια τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, ποὺ 
ἦταν καὶ εἶναι μέχρι σήμερα θέμα SOS στὰ διαγωνίσματα Θρησκευτικῶν 
καὶ Ἱστορίας; Ὑπογράφτηκε τὸ 313 μ.Χ. ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες Ἅγιο Κων-
σταντῖνο καὶ  Λικίνιο. Εἶναι τὸ διάταγμα τῆς ἀνεξιθρησκείας, τὸ ὁποῖο σὲ 
καμία περίπτωση δὲν σήμαινε θρησκευτικὴ οὐδετερότητα, ἀλλὰ ἀντίθετα 
σαφεῖς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις ἐκ μέρους τοῦ αὐτοκράτορα καὶ ἀκόμα 
σαφέστερη θρησκευτικὴ πολιτικὴ προσανατολισμένη πρὸς τὴν ἀλήθεια. 
Αὐτὰ γιὰ τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, γιατί ὁ Λικίνιος πολὺ γρήγορα ἄρχισε τὶς 
διώξεις κατὰ τῶν χριστιανῶν. 

 Ὅπως στὴν Παβία ἔτσι καὶ στὸ Μιλάνο, τὸ ἱστορικὸ κέντρο μὲ τὶς 
περίφημες ἐκκλησίες, τὰ μουσεῖα, τὶς πινακοθῆκες, τὰ θέατρα, τὰ πολυτελῆ 
ἐμπορικὰ κέντρα μπορεῖ νὰ περιμένει. Προηγεῖται τὸ προσκύνημα στὸν 
Ἅγιο Ἀμβρόσιο, ἐπίσκοπο Μεδιολάνων καὶ προστάτη ἅγιο τῆς πόλης. Ὁ 
Ἅγ. Ἀμβρόσιος, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη ἑορτάζουμε μιὰ μέρα μετὰ τοῦ Ἁγ. Νι-
κολάου, ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του, ἤδη πρὶν τὴ 
βάπτισή του. «Ζυγὸς καὶ στάθμη τῆς δικαιοσύνης» κατὰ τὸ συναξάρι του. Ὡς 
ἐπίσκοπος ἀγωνίστηκε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, γιὰ τὴ στερέωση καὶ διαφύλαξη 
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, προστατεύοντάς την μὲ τὰ γραπτά του καὶ τὶς ὁμιλί-
ες του ἀπὸ κάθε αἱρετικὴ ἀλλοίωση. Τὸ ὄνομά του συνδέθηκε  μὲ τὸ ὄνομα 
τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου, ὅταν τοῦ ἀπαγόρευσε τὴν εἴσο-
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δο στὸ ναὸ ἐξ αἰτίας διατάγματός του ποὺ εἶχε στοιχίσει τὴ ζωὴ σὲ χιλιά-
δες ἀνθρώπους. Ἦρε τὴν ἀπαγόρευση μόνο μετὰ τὴ δημόσια μετάνοια τοῦ 
αὐτοκράτορα μένοντας σταθερὸς στὴν πεποίθηση τὴ δική του καὶ ὅλης τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ αὐτοκράτορας πρέπει νὰ εἶναι «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ οὐχὶ 
ὑπὲρ τὴν Ἐκκλησίαν»... Τὸ ὄνομά του, ὅμως, ἔχει συνδεθεῖ καὶ μὲ τοῦ Ἁγ. 
Αὐγουστίνου, ἐφ’ ὅσον χάρις σὲ αὐτὸν ἐπείσθη τελικὰ ὁ Ἁγ. Αὐγουστῖνος γιὰ 
τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔλαβε τὸ ἅγιο Βάπτισμα. 

Ἡ τρίκλιτη βασιλική τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου στὴ νότια περιοχὴ τοῦ Μι-
λάνου εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς 4 βασιλικὲς ποὺ κτίστηκαν στὴν ἐποχή του καὶ ποὺ 
σώζονται μέχρι σήμερα. Ἡ σημερινὴ μορφὴ τοῦ ναοῦ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 
11ο αἰ. μὲ ἀρκετὲς ἀνασκευὲς μέχρι σήμερα λόγῳ διαφόρων καταστροφῶν. 
Ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ ναὸ ἐλάχιστα τμήματα διατηροῦνται.  Μετὰ τὸ μεγάλο 
αἴθριο μὲ τὶς καμάρες, ποὺ προσφέρει ἠρεμία ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ κόσμος εἶναι 
πολύς, ἐκεῖνο ποὺ τραβάει ἀμέσως τὸ βλέμμα  μέσα στὸ ναὸ εἶναι τὸ ψηφι-
δωτὸ στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ μὲ τὸν Χριστὸ ἔνθρονο καὶ μὲ Ἑλληνικὲς ἐπι-
γραφές. Αὐτὸ  ὅμως ποὺ κυριολεκτικὰ ἐντυπωσιάζει εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα 
ἀπὸ ἀτόφιο χρυσάφι μὲ παραστάσεις ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγ. 
Ἀμβροσίου. Μιὰ εὐχὴ ψιθυρίζουν  αὐθόρμητα τὰ χείλη μας: ἂς μὴν εἶναι 
ἐκεῖ, μέσα στὸν χρυσό, τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου... Εὐτυχῶς δὲν εἶναι ἐκεῖ! Κάτω 
ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ ὑπάρχει μιὰ ὑπόγεια, ἁπλή, ἥσυχη κρύπτη καὶ μέσα 
σὲ μιὰ κρυστάλλινη λάρνακα βρίσκεται τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου ἀνάμεσα σὲ 
δύο μάρτυρες αὐταδέλφους, νέα παλληκάρια, τὸν Ἅγ. Γερβάσιο καὶ τὸν Ἅγ. 
Προτάσιο. Ὁ παλαιὸς ναὸς κτίστηκε ἀπὸ τὸν Ἅγ. Ἀμβρόσιο πρὸς τιμήν τους 
διότι  τοὺς εὐλαβεῖτο ἰδιαιτέρως. Μετὰ τὴν κοίμηση καὶ τοῦ ἰδίου εἶναι πλέον 
ὅλοι μαζύ... Μᾶς κάνει πραγματικὰ ἐντύπωση ὅτι τὰ σκηνώματα τῶν Ἁγίων 
εἶναι μὲν ντυμένα, τὸ πρόσωπο ὅμως παραμένει ἀκάλυπτο. Συνήθως στοὺς 
παπικοὺς ναοὺς ὅπου ὑπάρχουν ὁλόσωμα λείψανα εἶναι ντυμένα, φέρουν 
παπούτσια καὶ γάντια καὶ τὸ πρόσωπο εἶναι καλυμμένο μὲ μεταλλικὴ μά-
σκα. Στὴν κεντρικὴ καὶ βόρεια Εὐρώπη δὲν βρίσκει κανεὶς εὔκολα λείψανα 
σὲ ναό. Ἡ Ἰταλία εἶναι ἴσως μιὰ ἐξαίρεση ἀκόμα. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ λάρνακα 
βρίσκεται σὲ ἀπόσταση... ἀσφαλείας, 2 μέτρα περίπου μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἐπι-
σκέπτες. Οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι σὲ Ἀνατολὴ καὶ  Δύση, ποὺ ἔχουν ὅμως τὴ 
νοοτροπία καὶ τὴν ἔπαρση τῆς Δύσης, μπορεῖ νὰ στολίζουν μὲ νεκροκεφαλὲς 
τὰ μπλουζάκια τους, νὰ τὶς ἔχουν σὲ ἀφίσες, σὲ τατουάζ, σὲ ἠλεκτρονικὰ 
παιχνίδια γιὰ νὰ «ξορκίζουν» τὸν θάνατο, ἀλλὰ μὲ τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων 
ἀρνοῦνται νὰ ἔχουν σχέση. Δὲν θέλουν νὰ ἔχουν σχέση μὲ αὐτὰ τὰ «γυμνὰ» 
ὀστᾶ, τὰ ντυμένα ὅμως ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Χριστοῦ, Ἐκείνου ποὺ νίκησε πραγ-
ματικὰ τὸν θάνατο...

Τὸ ταξίδι μας φθάνει στὸ τέλος του. Ἐπισκεφθήκαμε νοερὰ τέσσερις 
Ἁγίους στὴ Δύση ποὺ ὅμως δὲν ἀνήκουν στὴ Δύση, δὲν ἀνήκουν στὸ πνεῦμα  
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τῶν αἱρέσεων τῆς Δύσης. Ἡ παρουσία τους ἐκεῖ προσφέρει εὐλογία σὲ κάθε 
ψυχὴ ποὺ μὲ ἁπλότητα καὶ εἰλικρίνεια τοὺς πλησιάζει καὶ τοὺς ἐπικαλεῖται. 
Καὶ οἱ τέσσερις ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν πίστη τους, γιὰ τὴν πίστη μας. Οἱ δύο 
μάρτυρες ἔδωσαν τὴ ζωή τους ἀπέναντι σὲ ἐχθρικὲς ἐξουσίες. Καὶ οἱ δύο ἐπί-
σκοποι ἔδωσαν ἀγῶνες προσωπικοὺς μὲ λόγια, μὲ ἔργα, μὲ τὰ συγγράμματά 
τους ἀπέναντι σὲ ἰσχυρὲς αἱρετικὲς ὁμάδες. Σήμερα, μετὰ ἀπὸ 16 αἰῶνες, τὰ 
προβλήματα εἶναι ἴδια. Ἐγκληματικὲς ἐξουσίες ἀλλὰ καὶ αἱρέσεις, οἱ ἴδιες 
αἱρέσεις μὲ ἄλλο πρόσωπο. Οἱ Ἅγιοι  μᾶς καλοῦν νὰ κρατήσουμε ἀναλλοί-
ωτη τὴν πίστη μας. Ἰδιαίτερα ὁ Ἅγιος Αὐγουστῖνος μετὰ τὶς πολύχρονες, 
ἐπίπονες καὶ ἐπώδυνες ἀναζητήσεις του, τὶς ὁποῖες ἀκολουθοῦμε βῆμα πρὸς 
βῆμα μέσα ἀπὸ τὶς «Ἐξομολογήσεις» του, μᾶς καλεῖ νὰ ἀποφύγουμε τὰ θολὰ 
νερὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν διαφόρων ἰδεολογιῶν καὶ τὰ λασπόνερα τῶν 
αἱρέσεων καὶ νὰ ζητήσουμε νὰ ξεδιψάσουμε, ὅπως κι ἐκεῖνος, στὸ γάργαρο 
νερὸ τῆς ἀνόθευτης, ὀρθόδοξης πίστης τῶν Πατέρων μας.

                                                                        Εὐανθία Κωλέττη 

ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ  ΤΗΝ  ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ  ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΛΑΟΥ

Η πατρίδα μας βιώνει μιά βαθειά πνευματική κρίση. Αὐτή ἐκδηλώνεται 
σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἰδιωτικῆς καί δημόσιας ζωῆς. Διότι, στήν 

πλειονότητά μας, ἔχουμε ὑποβαθμιστεῖ πνευματικά. Οἱ ἐνέργειές μας, ἡ ζωή 
μας δέν ἐμπνέονται ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἀποτελεῖ τόν μόνο ἀσφαλῆ 
ὁδηγό. Στήν πλειονότητά μας ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, τό μόνο ἀσφαλές λιμάνι.

Οἱ ἠθικές ἀρχές, πού ἔχουν τίς ρίζες τους στό Εὐαγγέλιο, ἔχουν 
δραματικά ὑποτιμηθεῖ στό ἀτομικό καί συλλογικό χρηματιστήριο τῶν 
ἀξιῶν μας. Ὄχι σπάνια ὑπονομεύονται ὕπουλα, βάλλονται προκλητικά, 
λοιδοροῦνται θρασύτατα. Ἰδανικά ἔχουν γίνει ἡ καλοπέραση, οἱ ὑλικές 
ἀπολαύσεις, ἡ φυγοπονία. Ἐπιδίωξη ὁ μέ κάθε μέσο ἠθικό ἤ ἀνήθικο, νόμιμο 
ἤ παράνομο πλουτισμός. Τό χρῆμα, πού ἐξασφαλίζει εὐμάρεια, προβολή, 
ἰσχύ.

Αὐτήν τήν καθοδική πνευματική πορεία ἀτόμων καί κοινωνίας δέν τήν 
ἔβλεπαν οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας; Τί ἔκαναν γιά νά τήν ἀναστρέψουν;

Τά ἄτομα συγκροτοῦν οἰκογένειες, εἶναι μέλη διαφόρων συλλόγων, 
ἀσκοῦν οἰκονομική δραστηριότητα (γεωργία, κτηνοτροφία, ἁλιεία, 
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δασοπονία, βιοτεχνία, βιομηχανία, ἐμπόριο), προσφέρουν ὑπηρεσίες 
(μεταφορές, ἀσφάλειες, χρηματοπιστωτικές κ.ἄ.). Ἀσκοῦν κάποιο λειτούργημα 
ὡς δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ἰατροί κ.ἄ. Ἐπωμίζονται τίς σοβαρές 
εὐθύνες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ (νηπιαγωγεῖα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια ἐκπαίδευση). Διακονοῦν στήν ἐπιστήμη καί στή δικαιοσύνη. 
Ἀφοσιώνονται στήν ἔρευνα. Στελεχώνουν ὑπηρεσίες, ὀργανισμούς, 
ἐπιτροπές. Ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τῆς ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν καί 
τῶν συνόρων τῆς πατρίδας. Γίνονται διπλωμάτες γιά τήν προάσπιση τῶν 
συμφερόντων τῆς χώρας σέ ἄλλες χῶρες καί διεθνεῖς ὀργανισμούς. Τά ἄτομα 
εἶναι πολῖτες μέ τό δικαίωμα, τήν ὑποχρέωση καί τήν ε ὐ θ ύ ν η τοῦ ἐκλέγειν 
καί ἐκλέγεσθαι. Ἐκλέγονται τοπικοί ἄρχοντες, βουλευτές καί κυβερνῆτες 
τῆς χώρας. Ἀποδέχονται τήν μέγιστη εὐθύνη ὡς κληρικοί τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Εὐθύνη ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἀλλά ποιό ἔργο δέν ἐνέχει 
εὐθύνη ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων;

Γίνεται ἀντιληπτό ὅτι ἀπό τό ἠθικό ποιόν τῶν ἀνθρώπων ἐξαρτᾶται 
ἡ ἠθική στάθμη ἁπάντων, ἀπό τήν οἰκογένεια μέχρι τό πανεπιστήμιο, 
ἀπό τόν γεωργικό συνεταιρισμό καί τό συνδικαλιστικό σωματεῖο μέχρι τό 
νοσοκομεῖο, ἀπό τήν ἐφημερίδα μέχρι τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση, ἀπό 
τό εἰρηνοδικεῖο μέχρι τόν Ἄρειο Πάγο, ἀπό τό Κ.Ε.Π. τοῦ Δήμου μέχρι τήν 
Βουλή καί τήν Κυβέρνηση. Καί ἡ λειτουργία αὐτῶν ἐπηρεάζει ὄχι μόνον τήν 
ζωή τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας, τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, ἀλλά καί τό ἦθος 
τους, ἰδίως ἐάν δέν εἶναι ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία προσφέρει 
ἐπαρκή πνευματικό ἐξοπλισμό.

Μιά ἄλλη ἀπόδειξη τῆς πνευματικῆς μας ὑποβαθμίσεως ἀποτελεῖ καί τό 
γεγονός ὅτι τήν πολλαπλή κρίση πού ἀντιμετωπίζουμε τήν βλέπουμε μόνον 
ὡς οἰκονομική κρίση. Ἡ ὑλοφροσύνη μας βλέπει μόνον οἰκονομική κρίση. 
Αὐτή ὅμως εἶναι μόνον ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου καί μ ί α ἔκφανση τῆς 
πνευματικῆς μας καθιζήσεως.

Γιά τήν οἰκονομική κρίση εὐθυνόμαστε σχεδόν ἅπαντες, πολῖτες καί 
ἡγέτες πολιτικοί, πνευματικοί καί ἐκκλησιαστικοί κατά διαφόρους τρόπους 
καί διάφορους βαθμούς. Κατ’ ἀρχάς νά ἰδοῦμε ποιά εἶναι τά στοιχεῖα 
τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Πρέπει νά διακρίνουμε ἕναν εἰδικό τομέα, τόν 
δημοσιονομικό.

Τά οἰκονομικά τοῦ κράτους μας καί τοῦ εὐρύτερου δημόσιου τομέα, 
τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καί εἰδικῶν ὀργανισμῶν κοινῆς ὠφελείας κλπ. Ὁ 
κρατικός προϋπολογισμός καθ’ἕξιν ἀνισοσκελής. Ἀντικειμενική ἀδυναμία 
ἰσοσκελίσεως ἐσόδων ἐξόδων; Ὄχι βέβαια. Ἐγγραφή καί πραγματοποίηση 
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δαπανῶν πέραν τῶν ἐσόδων. Τά πολιτικά κόμματα γιά τήν κατάκτηση καί 
νομή τῆς ἐξουσίας διατηροῦν πελατειακές σχέσεις μέ ψηφοφόρους, ἰσχυρούς 
οἰκονομικούς παράγοντες πού τά χρηματοδοτοῦν «κάτω ἀπό τό τραπέζι». 
Μέ λόγια καταπολεμοῦν τήν φοροδιαφυγή καί παραοικονομία. Σπατάλες, 
κακοδιαχείριση χαρακτηρίζουν τήν δημόσια οἰκονομική διαχείριση. Κλοπές 
καί ὑπεξαιρέσεις δέν εἶναι ἄγνωστες. Παντοειδής διαφθορά δημόσιων 
λειτουργῶν. Συγκεκριμένες περιπτώσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν 
ἐκτίθενται σέ τέσσερα ἄρθρα μέ τόν τίτλο «Μά, πῶς ἐπτωχεύσαμε;» στά 
τεύχη Φεβρουαρίου, Μαΐου, Ἰουνίου-Ἰουλίου καί Νοεμβρίου 2015 τῆς 
ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.

Πῶς καλύπτεται ἡ διαφορά ἐσόδων-ἐξόδων στούς προϋπολογισμούς 
τοῦ κράτους μας; Μέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό δανεισμό. Καί ἦλθε ἡ ὥρα 
νά ὑπαχθεῖ ἡ πατρίδα μας στούς δανειστές πού βρῆκαν τήν εὐκαιρία – καί 
τήν δικαιολογία γιά νά μή χάσουν τά κεφάλαια πού μᾶς ἐδάνεισαν – νά 
θέσουν σέ ἐφαρμογή σχέδιο οἰκονομικῆς καταστροφῆς τῆς χώρας μας καί 
πολιτικῆς ὑποταγῆς της. Δανειζόμαστε γιά νά πληρώνουμε τοκοχρεολύσια 
προηγούμενων δανείων. Γνωστοί καί ἄγνωστοι στό λαό οἱ ὅροι πού θέτουν 
καί οἱ ἐκβιασμοί πού ἀσκοῦν οἱ δανειστές. Φορολογία, χαράτσια, περικοπές 
μισθῶν καί συντάξεων, κοινωνικῶν παροχῶν, περιορισμοί, στήν ὑγεία, στήν 
ἐκπαίδευση, στήν ἀσφάλεια, στήν ἄμυνα.

Οἰκονομική ὕφεση. Ἡ ὑλοφροσύνη πού εἶχε προκαλέσει ἔξαρση τοῦ 
καταναλωτισμοῦ εἶχε ὁδηγήσει ἄτομα καί οἰκογένειες σέ ὑπερχρέωση 
(ἑορτοδάνεια, διακοποδάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ.). Ἡ σμίκρυνση 
τοῦ διαθέσιμου εἰσοδήματος λόγω περικοπῶν, αὐξήσεις τῶν φόρων κλπ. 
Προκάλεσε μείωση τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως καί ἔπληξε ὅλους τούς τομεῖς. 
Ἐμπόριο, βιοτεχνία, βιομηχανία, γεωργία, οἰκοδομική δραστηριότητα, 
ὑπηρεσίες. Ἐπιχειρήσεις εἶδαν τό κύκλο τῶν ἐργασιῶν τους νά πέφτει, 
ἀδυνατοῦν νά ἐξοφλήσουν τραπεζικά δάνεια, ὀφειλές πρός προμηθευτές, 
ἀναγκάζονται νά περιορίσουν τήν δραστηριότητά τους. Οἱ τράπεζες δέν 
εἰσπράττουν τά ποσά πού ἔχουν δανείσει σέ ἐπιχειρήσεις καί ἄτομα γιά 
τούς πιό πάνω λόγους. Ἀδυνατοῦν νά χρηματοδοτήσουν τήν πραγματική 
οἰκονομία. Ἀκόμη καί τά πολιτικά κόμματα εἶχαν δανειστεῖ. Ἐδιαβάσαμε 
σέ ἐφημερίδα στίς 6 Νοεμβρίου 2015 ὅτι χαρίστηκαν 300.000.000 εὐρώ 
στά ὑποδειγματικοῦ ἤθους πολιτικά μας κόμματα! Πῶς θά τά καλύψουν οἱ 
τράπεζες;

Συνέπειες: Ἡ πατρίδα μας ἔχει γίνει ἀποικία τοῦ Δ’ Ράϊχ. Γνωρίζουμε 
ὅτι μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, τοῦ μόνου σωστοῦ 
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κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, ξένα κέντρα μᾶς κυβερνοῦν. Τώρα ἔχουν πέσει καί 
τά προσχήματα. Μέ θράσος ἀξιώνουν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν δανειστῶν (τρόϊκα, 
θεσμοί) τήν συμμόρφωση πρός τίς ἀπαιτήσεις τους πού ἔχουν προκαλέσει 
τήν ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας. Πλῆθος καταστημάτων, βιοτεχνικές καί 
βιομηχανικές ἐπιχειρήσεις ἔχουν κλείσει καί κλείνουν. Πάνω ἀπό 2.500.000 
οἱ ἄνεργοι. Ἐπιχειρήσεις, νέοι μας καί ἐπιστήμονες μεταναστεύουν. Οἱ 
δόλιοι ἐχθροί μας ὑποκριτικά διατείνονται ὅτι ἀποσκοποῦν στήν οἰκονομική 
ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας, στήν βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῆς 
οἰκονομίας μας. Οἱ πολιτικοί καί τά πολιτικά κόμματα στά ὁποῖα ἡ ἀφροσύνη, 
ἀμνησία καί ἀκρισία μας ἀνέθεσαν τήν διακυβέρνηση τῆς πατρίδας μας καί μᾶς 
κατέστρεψαν, ἔχουν τό θράσος νά λένε ὅτι μᾶς ἔσωσαν. Ἐνῶ ἔχουν ἐκχωρήσει 
ἐθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στούς δανειστές, ἔχουν ξεπουλήσει ἐθνικό 
πλοῦτο, τώρα προχωροῦν στήν ἐκχώρηση λιμένων καί 14 ἀεροδρομίων.

Παιδιά λιποθυμοῦν στά σχολεῖα λόγω ἀσιτίας, «τά περήφανα γηρατειά» 
φυτοζωοῦν, πολλοί ἀδυνατοῦν νά ἀντιμετωπίσουν δαπάνες ὑγείας. Μεγάλος 
ἀριθμός οἰκογενειῶν καί ἀτόμων ξέχασαν τήν θέρμανση. Συνάνθρωποί μας 
ἀναζητοῦν τροφές σέ κάδους ἀπορριμάτων. Πολλοί ἐπαιτοῦν. Χιλιάδες 
ἐξαρτῶνται ἀπό τά τρόφιμα πού κάποιοι ἀφήνουν γιά τούς ἐνδεεῖς στά 
σουπερμάρκετ καί ἄλλοι καταφεύγουν στά συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
κατάθλιψη βαραίνει πλῆθος συνανθρώπων μας. Χιλιάδες οἱ αὐτοκτονίες. Δέν 
ἐλπίζουν σέ κανέναν, σέ τίποτε.

Μέ τό κύριο ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΑ (φύλλο 16) 
ὁ πρόεδρος τῆς πολιτικῆς παρατάξεως συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ κ. Μιχαήλ Ἠλιάδης, ἀπήυθυνε ἔκκληση στούς τότε κυβερνῶντες 
(ἐλέω τρόϊκας): «Σταματῆστε τήν ἐξαθλίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ». Ἐμεῖς 
ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρός τούς ποιμένες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας: 
Σταματεῖστε τήν ἐξαθλίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐλευθερῶστε μας ἀπό τήν 
δουλεία τῶν δόλιων ἐχθρῶν μας, ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν. Μπορεῖτε. 
Εἶναι ἐπιβεβλημένο νά ἀναλάβετε ἐθναρχικό ρόλο.

       Νίκος Τσιρώνης
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πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ κ. Μανώλης Βολουδάκης. Τό τροπάριο τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου. “Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος...”, μετά οἱ Χριστουγεν-
νιάτικοι ὕμνοι “Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε...” καί “  Ἔσωσε λαόν...”

Ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ, μᾶς καλωσορίζει ἀπό τό βῆμα καί εὐχαριστεῖ 
τόν Πρόεδρο καί τό Δ.Σ. τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν γιά τήν 
δωρεάν παραχώρηση τῆς αἴθουσας. 

Κατά τό πρῶτο μέρος τῆς γιορτῆς θά παρουσιαστεῖ τό ἔργο τοῦ Ἄγγλου 
συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς (1812-1870) “Στοιχειωμένος Ἄνθρωπος”, σέ 
διασκευή τῆς συγγραφέως Νινέττας Βολουδάκη.

Ἀπό τό μικρόφωνο τῆς σκηνῆς ἡ διασκευάστρια μᾶς ὑπενθυμίζει τήν 
ἐπικρατοῦσα κατάσταση στήν κοινωνία μας μέ τόν καταναλωτισμό πού ἐπι-
τείνεται κατά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρω-
τοχρονιᾶς. Γιορτή χαρᾶς τά Χριστούγεννα. Ἀλλά δίνουν χαρά τά πλούσια 

Ἡ Χριστουγεννιάτικη γιορτή τῆς Ἐνορίας μας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΧΑΡΑΣ  &  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γ
ιά πολλοστή φορά ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν 
μᾶς προσέφερε μιά εὐκαιρία προετοιμασίας γιά τήν ὑποδοχή–μέθεξη 

στή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τά Χριστούγεννα. Καί αὐτή 
τή φορά στήν αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν 
πού βρίσκεται στήν ὁδό Σίνα, πίσω ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Πευκακίων. Ἀλλά αὐτή τή φορά ὄχι ἀπό τό Νεανικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας, 
ἀλλά ἀπό τήν Ὁμάδα τῶν Μαθημάτων Ἀνάγνωσης καί Ὀρθοφωνίας. Μία 
ἄλλη δραστηριότητα τῆς Ἐνορίας πού ξεκίνησε πέρυσι.

Λαϊκοί συνεργάτες τῶν πατέρων τοῦ Ναοῦ, μᾶς ὑποδέχονται εὐγενικά 
στήν εὐρύχωρη αἴθουσα πού εἶναι ἑορταστικά στολισμένη. Πάνω στήν σκη-
νή γκύ, ἀρκουδάκια, διακοσμητικά κεριά, φαναράκια, ἄνθη. Ἡ κυρίως σκηνή 
ἔχει διαμορφωθεῖ σέ σαλόνι μέ δύο στολισμένα τραπεζάκια καί καθίσματα. 
Ἀριστερά μεγάλο πιάνο, ἀναλόγια μουσικῶν, ἁρμόνιο. Στό κέντρο, πίσω, 
εἰκόνα βιβλιοθήκης καί τζακιοῦ. Στό δεξιό ἄκρο–τοῖχο ἡ εἰκόνα τῆς Γεννή-
σεως. Πρίν ἀρχίσει ἡ γιορτή δύο μεγάλα παιδιά τοποθετοῦν στόν ἀριστερό 
τοῖχο τῆς σκηνῆς πίνακα μέ τήν μορφή σοβαροῦ ὥριμου ἄντρα καί τήν φρά-
ση “Θεέ μου, κράτησε ζωντανή τή μνήμη μου”.

Αὐτή ἡ φράση εἶναι καλλιτεχνικά γραμμένη στήν καρτούλα πού μέ τό 
χαμόγελό του μᾶς προσφέρει ὁ μικρός Γιῶργος στόν προθάλαμο. Αὐτά τά 
δύο στοιχεῖα μᾶς προϊδεάζουν ὅτι αὐτό θά εἶναι τό μήνυμα πού θά εἰσπράξου-
με ἀπόψε. Τοποθετῶ τή φράση–προσευχή σέ προσιτό ράφι τῆς μνήμης καί 
ἀφήνω ἐλεύθερα νοῦ καί καρδιά γιά νά δεχθῶ τή σπορά πού ἔχουν ἑτοιμάσει 
ἡ καλαισθησία, εὑρηματικότητα, ὑπευθυνότητα, εὐαισθησία, πεῖρα καί ὁ μό-
χθος τῶν συντελεστῶν τῆς γιορτῆς.

Ἀπό τόν ἀριστερό διάδρομο μιά πομπή ἀπό παιδάκια ἑορταστικά ντυ-
μένα–στολισμένα ἔρχεται, περνᾶ μπροστά ἀπό τήν σκηνή καί σταθμεύει στό 
χῶρο δεξιά προετοιμασμένο μέ μαξιλάρια, χαλί, σκαμνιά. Ἡ ἐμφάνισή τους 
μᾶς φέρνει πηγαία χαρά πού ἐκδηλώνεται στό πρόσωπό μας καί μέ ζωηρό 
χειροκρότημα. Τά μέλη τῆς χορωδίας, κορίτσια καί ἀγόρια, νέες, κυρίες καί 
κύριοι, οἱ μουσικοί παίρνουν τίς θέσεις τους πάνω στή σκηνή. Μαέστρος ὁ 

ἐδέσματα, οἱ κοσμικές διασκεδάσεις; Προσπαθοῦν μέ αὐτά νά ἀπωθήσουν 
τά ὑπαρξιακά ἐρωτήματα. Εἴμαστε κι’ ἐμεῖς στοιχειωμένοι ἀπό τά ἀρνητικά 
στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας καί θέλουμε νά τά λησμονήσουμε.

Τό διασκευασμένο ἔργο παρουσιάζεται μέ τήν μορφή θεατρικοῦ ἀνα-
λογίου ἀπό νέους καί νέες πού ἔρχονται διαδοχικά στά μικρόφωνα καί ἀπαγ-
γέλλουν μέ ἄψογη ἄρθρωση καί, ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο τοῦ κειμένου, 
χρωματισμό, ἔνταση φωνῆς. Σέ μέρος μερικῶν ἀπαγγελιῶν στρώνεται μου-
σικό χαλί (πιάνο, βιολί, ἁρμόνιο, βιολοντσέλο), μέ μουσική πού ἔγραψε εἰδικά 
γιά τό ἔργο αὐτό ἡ μουσικός κα  Ἰωάννα Μακρῆ.

Ἄν καί μελετητής τοῦ Ντίκενς δέν ἐγνώριζα τό ἔργο αὐτό. Ἔμεινα κατά
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τείνεται κατά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρω-
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Γ
ιά πολλοστή φορά ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν 
μᾶς προσέφερε μιά εὐκαιρία προετοιμασίας γιά τήν ὑποδοχή–μέθεξη 

στή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τά Χριστούγεννα. Καί αὐτή 
τή φορά στήν αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν 
πού βρίσκεται στήν ὁδό Σίνα, πίσω ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Πευκακίων. Ἀλλά αὐτή τή φορά ὄχι ἀπό τό Νεανικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας, 
ἀλλά ἀπό τήν Ὁμάδα τῶν Μαθημάτων Ἀνάγνωσης καί Ὀρθοφωνίας. Μία 
ἄλλη δραστηριότητα τῆς Ἐνορίας πού ξεκίνησε πέρυσι.

Λαϊκοί συνεργάτες τῶν πατέρων τοῦ Ναοῦ, μᾶς ὑποδέχονται εὐγενικά 
στήν εὐρύχωρη αἴθουσα πού εἶναι ἑορταστικά στολισμένη. Πάνω στήν σκη-
νή γκύ, ἀρκουδάκια, διακοσμητικά κεριά, φαναράκια, ἄνθη. Ἡ κυρίως σκηνή 
ἔχει διαμορφωθεῖ σέ σαλόνι μέ δύο στολισμένα τραπεζάκια καί καθίσματα. 
Ἀριστερά μεγάλο πιάνο, ἀναλόγια μουσικῶν, ἁρμόνιο. Στό κέντρο, πίσω, 
εἰκόνα βιβλιοθήκης καί τζακιοῦ. Στό δεξιό ἄκρο–τοῖχο ἡ εἰκόνα τῆς Γεννή-
σεως. Πρίν ἀρχίσει ἡ γιορτή δύο μεγάλα παιδιά τοποθετοῦν στόν ἀριστερό 
τοῖχο τῆς σκηνῆς πίνακα μέ τήν μορφή σοβαροῦ ὥριμου ἄντρα καί τήν φρά-
ση “Θεέ μου, κράτησε ζωντανή τή μνήμη μου”.

Αὐτή ἡ φράση εἶναι καλλιτεχνικά γραμμένη στήν καρτούλα πού μέ τό 
χαμόγελό του μᾶς προσφέρει ὁ μικρός Γιῶργος στόν προθάλαμο. Αὐτά τά 
δύο στοιχεῖα μᾶς προϊδεάζουν ὅτι αὐτό θά εἶναι τό μήνυμα πού θά εἰσπράξου-
με ἀπόψε. Τοποθετῶ τή φράση–προσευχή σέ προσιτό ράφι τῆς μνήμης καί 
ἀφήνω ἐλεύθερα νοῦ καί καρδιά γιά νά δεχθῶ τή σπορά πού ἔχουν ἑτοιμάσει 
ἡ καλαισθησία, εὑρηματικότητα, ὑπευθυνότητα, εὐαισθησία, πεῖρα καί ὁ μό-
χθος τῶν συντελεστῶν τῆς γιορτῆς.

Ἀπό τόν ἀριστερό διάδρομο μιά πομπή ἀπό παιδάκια ἑορταστικά ντυ-
μένα–στολισμένα ἔρχεται, περνᾶ μπροστά ἀπό τήν σκηνή καί σταθμεύει στό 
χῶρο δεξιά προετοιμασμένο μέ μαξιλάρια, χαλί, σκαμνιά. Ἡ ἐμφάνισή τους 
μᾶς φέρνει πηγαία χαρά πού ἐκδηλώνεται στό πρόσωπό μας καί μέ ζωηρό 
χειροκρότημα. Τά μέλη τῆς χορωδίας, κορίτσια καί ἀγόρια, νέες, κυρίες καί 
κύριοι, οἱ μουσικοί παίρνουν τίς θέσεις τους πάνω στή σκηνή. Μαέστρος ὁ 

ἐδέσματα, οἱ κοσμικές διασκεδάσεις; Προσπαθοῦν μέ αὐτά νά ἀπωθήσουν 
τά ὑπαρξιακά ἐρωτήματα. Εἴμαστε κι’ ἐμεῖς στοιχειωμένοι ἀπό τά ἀρνητικά 
στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας καί θέλουμε νά τά λησμονήσουμε.

Τό διασκευασμένο ἔργο παρουσιάζεται μέ τήν μορφή θεατρικοῦ ἀνα-
λογίου ἀπό νέους καί νέες πού ἔρχονται διαδοχικά στά μικρόφωνα καί ἀπαγ-
γέλλουν μέ ἄψογη ἄρθρωση καί, ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο τοῦ κειμένου, 
χρωματισμό, ἔνταση φωνῆς. Σέ μέρος μερικῶν ἀπαγγελιῶν στρώνεται μου-
σικό χαλί (πιάνο, βιολί, ἁρμόνιο, βιολοντσέλο), μέ μουσική πού ἔγραψε εἰδικά 
γιά τό ἔργο αὐτό ἡ μουσικός κα  Ἰωάννα Μακρῆ.

Ἄν καί μελετητής τοῦ Ντίκενς δέν ἐγνώριζα τό ἔργο αὐτό. Ἔμεινα κατά
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πληκτος ἀπό τό εὕρημα τοῦ συγγραφέα, τήν διεισδυτικότητα τῆς ματιᾶς του, 
τό πνευματικό βάθος τῶν ρήσεων. Ἐγνώριζα τήν θετική σχέση του μέ τήν 
Πίστη, εἶχα ἀπολαύσει τό λογοτεχνικό του ταλέντο, εἶχα χαρεῖ τίς συναρ-
παστικές περιγραφές του. Ἡ κοινωνική κριτική πού ἀσκεῖ στά μεγάλα μυθι-
στορήματά του ἐδῶ ἔχει κατακτήσει ἕνα σημαντικό πνευματικό ἐπίπεδο. Τό 
ἔργο τοῦτο προσφέρει ἐνδιαφέρον ὑλικό γιά ψυχολόγους καί ψυχιάτρους καί 
συγχρόνως ἔχει νά πεῖ πολλά καί στόν ὀλιγογράμματο.

Πρόσωπα τοῦ ἔργου: Ὁ καθηγητής Ρέντλω, σπουδαῖος χημικός ἐπι-
στήμονας καί δάσκαλος, διευθυντής σέ παλιά Ἀκαδημία, ἡ ἵδρυση καί λει-
τουργία τῆς ὁποίας ἀνάγεται στήν περίοδο τῆς βασιλείας τῆς Ἐλισάβετ Ά  
(1558–1603). Ὁ ἐπιστάτης Οὐΐλλιαμ, ἡ γυναῖκα του Μίλλυ, ὁ γέρος πατέρας 
του Φίλιπ.

Ἄλλα πρόσωπα: ἕνα χαμίνι, ὁ παραστρατημένος γιός τοῦ Φίλιπ Τζώρτζ, 
μιά παραστρατημένη κοπέλα, τά μέλη τῆς οἰκογένειας Τέττερμπυ, ἕνας φοι-
τητής, ὁ προδότης φίλος τοῦ Ρέντλω. Παραμονές Χριστουγέννων. Ὁ καθη-
γητής Ρέντλω εἶχε μιάν ἀδελφή, ἀρραβωνιασμένη μέ πολύ ἀγαπητό φίλο του. 
Ὁ φίλος του τήν ἐγκατέλειψε καί παντρεύτηκε τήν κοπέλα πού αὐτός ἐπρό-
κειτο νά παντρευτεῖ. “ Ἡ μεγάλη θλίψη ὁδήγησε τήν ἀδελφή τοῦ καθηγητῆ 
στόν πρόωρο θάνατο καί τόν ἴδιο στήν ἀπομόνωση ἀπό τούς ἀνθρώπους”.

Ἐπιτυχημένος ἐπιστήμονας ἀλλά χωρίς τήν πνευματική ἁρματωσιά 
πού ἐξασφαλίζει ἡ Πίστη καί ὁ ζωντανός δεσμός μέ τήν Ἐκκλησία ὁ Ρέντλω 
τραυματίστηκε βαθειά καί ἔσερνε δυστυχισμένος τά βήματά του μέχρις ὅτου 

ἡ πάνσοφη Ἀγάπη τόν ὁδήγησε στή λύτρωση. Μέ συναρπαστικό τρόπο ὁ 
συγγραφέας παρουσιάζει τό παρελθόν του, ὁμολογεῖ: “κουβαλάω ἕναν πόνο, 
μιάν ἀδικία. Ἔτσι ξεσκίζω τήν καρδιά μου. Ἔτσι ἡ μνήμη μου εἶναι ὁ βραχνάς 
μου”. Σ’ ἀντίθεση μέ τόν ψυχικό κόσμο τοῦ καθηγητῆ, τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
γεγονότων πού τόν ἐπλήγωσαν καί τήν σχέση του μέ τούς συνανθρώπους, οἱ 
ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ὁ ἐπιστάτης, ἡ γυναῖκα του καί ὁ πατέρας τοῦ ἐπιστάτη δι-
αθέτουν μιά ψυχική ἀνωτερότητα. Ἔχουν ὑπερνικήσει τήν δυσμενῆ ἐπίδραση 
τῶν ἀρνητικῶν στοιχείων τοῦ παρελθόντος. Βλέπουν σ’ αὐτά ἐνέργειες τοῦ 
Θεοῦ. Καί ὄχι μόνον δέν θέλουν νά τά ξεχάσουν σάν ἐφιάλτες, ἀλλά εὔχονται: 
“Θεέ μου, κράτησε ζωντανή τήν μνήμη μου”. Ὁ Ρέντλω δέν εἶναι τό μόνο 
θῦμα τῆς ἐγωπάθειάς του. Τό ἀρνητικό ἠθικό ποιόν του ἐπιδρᾶ ἀρνητικά καί 
στά πρόσωπα μέ τά ὁποῖα ἐπικοινωνεῖ. Σάν κακή ζύμη μέσα στό κοινωνικό 
φύραμα.

Στόν ἀντίποδα ἡ Μίλλυ, ἄνθρωπος καλοσύνης, προσφορᾶς, ἀποτελεῖ 
ἐξυγειαντικό παράγοντα. Ὁ καθηγητής θεραπεύεται. Ὑπερβαίνει τή μόνωση, 
ἐνδιαφέρεται ἔμπρακτα γιά τούς ἄλλους (φοιτητή καί μνηστή του, χαμίνι). 
Στόν ἐνθουσιασμό του γιά τήν ἀνάκτηση τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας καί 
ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά τήν Μίλλυ ἀναφωνεῖ: “ Ὦ, Ἐσύ, πού μέ τήν διδασκαλία 
σου γιά τήν ἁγνή ἀγάπη, εὐδόκησες νά μοῦ ξαναδώσεις τή μνήμη μου, πού 
εἶναι ἡ μνήμη γιά τόν Χριστό πάνω στό σταυρό καί γιά ὅλους τούς καλούς καί 
ἀγαθούς πού θυσιάστηκαν γιά τήν ὑπόθεσή Του, δέξου τίς εὐχαριστίες μου 
καί εὐλόγησε αὐτή τή γυναίκα”.

Θερμό χειροκρότημα γιά τά πρόσωπα πού μέ τήν ἀπαγγελία τους ἐκρά-
τησαν ἀδιάπτωτο τό ἐνδιαφέρον μας γιά τό ἔργο, τήν ὑπόθεση καί τά μηνύ-
ματα πού εἰσπράξαμε, τούς μουσικούς πού τό ὑπηρέτησαν, τήν συγγραφέα 
πού τό ἐπέλεξε καί τό διασκεύασε.

Τό δεύτερο μέρος τῆς γιορτῆς ἀνάλαφρο. Κρούοντας τά τρίγωνά τους 
τά παιδάκια πού κάθονταν στό δεξιό μέρος μπροστά στή σκηνή ἀνεβαίνουν 
στή σκηνή τραγουδῶντας τά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα. Ἡ χορωδία καί 
ἡ ὀρχήστρα μᾶς προσφέρει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια: “Κοιτάζω ψηλά 
στόν οὐρανό...”, “Καλήν ἡμέρα ἄρχοντες...”, “ Ἀρχιμηνιά κι’ ἀρχιχρονιά...”, 
“Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντοῦ...”, “Τή νύχτα αὐτή τή μαγική...”, 
“Πύργος γυάλινος στά χιόνια...” καί “ Ὁ μικρός τυμπανιστής”. Σόλο, ἕνα 
μικρό ἀγοράκι, ὁ Νικόλας αἰσθητοποιεῖ τό τραγούδι μέ τήν παρουσία του, τό 
τυμπανάκι του καί τό παίξιμό του.

Μέ θερμό χειροκρότημα ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στά παι-
διά, 
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πληκτος ἀπό τό εὕρημα τοῦ συγγραφέα, τήν διεισδυτικότητα τῆς ματιᾶς του, 
τό πνευματικό βάθος τῶν ρήσεων. Ἐγνώριζα τήν θετική σχέση του μέ τήν 
Πίστη, εἶχα ἀπολαύσει τό λογοτεχνικό του ταλέντο, εἶχα χαρεῖ τίς συναρ-
παστικές περιγραφές του. Ἡ κοινωνική κριτική πού ἀσκεῖ στά μεγάλα μυθι-
στορήματά του ἐδῶ ἔχει κατακτήσει ἕνα σημαντικό πνευματικό ἐπίπεδο. Τό 
ἔργο τοῦτο προσφέρει ἐνδιαφέρον ὑλικό γιά ψυχολόγους καί ψυχιάτρους καί 
συγχρόνως ἔχει νά πεῖ πολλά καί στόν ὀλιγογράμματο.

Πρόσωπα τοῦ ἔργου: Ὁ καθηγητής Ρέντλω, σπουδαῖος χημικός ἐπι-
στήμονας καί δάσκαλος, διευθυντής σέ παλιά Ἀκαδημία, ἡ ἵδρυση καί λει-
τουργία τῆς ὁποίας ἀνάγεται στήν περίοδο τῆς βασιλείας τῆς Ἐλισάβετ Ά  
(1558–1603). Ὁ ἐπιστάτης Οὐΐλλιαμ, ἡ γυναῖκα του Μίλλυ, ὁ γέρος πατέρας 
του Φίλιπ.

Ἄλλα πρόσωπα: ἕνα χαμίνι, ὁ παραστρατημένος γιός τοῦ Φίλιπ Τζώρτζ, 
μιά παραστρατημένη κοπέλα, τά μέλη τῆς οἰκογένειας Τέττερμπυ, ἕνας φοι-
τητής, ὁ προδότης φίλος τοῦ Ρέντλω. Παραμονές Χριστουγέννων. Ὁ καθη-
γητής Ρέντλω εἶχε μιάν ἀδελφή, ἀρραβωνιασμένη μέ πολύ ἀγαπητό φίλο του. 
Ὁ φίλος του τήν ἐγκατέλειψε καί παντρεύτηκε τήν κοπέλα πού αὐτός ἐπρό-
κειτο νά παντρευτεῖ. “ Ἡ μεγάλη θλίψη ὁδήγησε τήν ἀδελφή τοῦ καθηγητῆ 
στόν πρόωρο θάνατο καί τόν ἴδιο στήν ἀπομόνωση ἀπό τούς ἀνθρώπους”.

Ἐπιτυχημένος ἐπιστήμονας ἀλλά χωρίς τήν πνευματική ἁρματωσιά 
πού ἐξασφαλίζει ἡ Πίστη καί ὁ ζωντανός δεσμός μέ τήν Ἐκκλησία ὁ Ρέντλω 
τραυματίστηκε βαθειά καί ἔσερνε δυστυχισμένος τά βήματά του μέχρις ὅτου 

ἡ πάνσοφη Ἀγάπη τόν ὁδήγησε στή λύτρωση. Μέ συναρπαστικό τρόπο ὁ 
συγγραφέας παρουσιάζει τό παρελθόν του, ὁμολογεῖ: “κουβαλάω ἕναν πόνο, 
μιάν ἀδικία. Ἔτσι ξεσκίζω τήν καρδιά μου. Ἔτσι ἡ μνήμη μου εἶναι ὁ βραχνάς 
μου”. Σ’ ἀντίθεση μέ τόν ψυχικό κόσμο τοῦ καθηγητῆ, τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
γεγονότων πού τόν ἐπλήγωσαν καί τήν σχέση του μέ τούς συνανθρώπους, οἱ 
ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ὁ ἐπιστάτης, ἡ γυναῖκα του καί ὁ πατέρας τοῦ ἐπιστάτη δι-
αθέτουν μιά ψυχική ἀνωτερότητα. Ἔχουν ὑπερνικήσει τήν δυσμενῆ ἐπίδραση 
τῶν ἀρνητικῶν στοιχείων τοῦ παρελθόντος. Βλέπουν σ’ αὐτά ἐνέργειες τοῦ 
Θεοῦ. Καί ὄχι μόνον δέν θέλουν νά τά ξεχάσουν σάν ἐφιάλτες, ἀλλά εὔχονται: 
“Θεέ μου, κράτησε ζωντανή τήν μνήμη μου”. Ὁ Ρέντλω δέν εἶναι τό μόνο 
θῦμα τῆς ἐγωπάθειάς του. Τό ἀρνητικό ἠθικό ποιόν του ἐπιδρᾶ ἀρνητικά καί 
στά πρόσωπα μέ τά ὁποῖα ἐπικοινωνεῖ. Σάν κακή ζύμη μέσα στό κοινωνικό 
φύραμα.

Στόν ἀντίποδα ἡ Μίλλυ, ἄνθρωπος καλοσύνης, προσφορᾶς, ἀποτελεῖ 
ἐξυγειαντικό παράγοντα. Ὁ καθηγητής θεραπεύεται. Ὑπερβαίνει τή μόνωση, 
ἐνδιαφέρεται ἔμπρακτα γιά τούς ἄλλους (φοιτητή καί μνηστή του, χαμίνι). 
Στόν ἐνθουσιασμό του γιά τήν ἀνάκτηση τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας καί 
ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά τήν Μίλλυ ἀναφωνεῖ: “ Ὦ, Ἐσύ, πού μέ τήν διδασκαλία 
σου γιά τήν ἁγνή ἀγάπη, εὐδόκησες νά μοῦ ξαναδώσεις τή μνήμη μου, πού 
εἶναι ἡ μνήμη γιά τόν Χριστό πάνω στό σταυρό καί γιά ὅλους τούς καλούς καί 
ἀγαθούς πού θυσιάστηκαν γιά τήν ὑπόθεσή Του, δέξου τίς εὐχαριστίες μου 
καί εὐλόγησε αὐτή τή γυναίκα”.

Θερμό χειροκρότημα γιά τά πρόσωπα πού μέ τήν ἀπαγγελία τους ἐκρά-
τησαν ἀδιάπτωτο τό ἐνδιαφέρον μας γιά τό ἔργο, τήν ὑπόθεση καί τά μηνύ-
ματα πού εἰσπράξαμε, τούς μουσικούς πού τό ὑπηρέτησαν, τήν συγγραφέα 
πού τό ἐπέλεξε καί τό διασκεύασε.

Τό δεύτερο μέρος τῆς γιορτῆς ἀνάλαφρο. Κρούοντας τά τρίγωνά τους 
τά παιδάκια πού κάθονταν στό δεξιό μέρος μπροστά στή σκηνή ἀνεβαίνουν 
στή σκηνή τραγουδῶντας τά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα. Ἡ χορωδία καί 
ἡ ὀρχήστρα μᾶς προσφέρει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια: “Κοιτάζω ψηλά 
στόν οὐρανό...”, “Καλήν ἡμέρα ἄρχοντες...”, “ Ἀρχιμηνιά κι’ ἀρχιχρονιά...”, 
“Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντοῦ...”, “Τή νύχτα αὐτή τή μαγική...”, 
“Πύργος γυάλινος στά χιόνια...” καί “ Ὁ μικρός τυμπανιστής”. Σόλο, ἕνα 
μικρό ἀγοράκι, ὁ Νικόλας αἰσθητοποιεῖ τό τραγούδι μέ τήν παρουσία του, τό 
τυμπανάκι του καί τό παίξιμό του.

Μέ θερμό χειροκρότημα ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στά παι-
διά, 
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στά μέλη τῆς χορωδίας, στούς μουσικούς γιά τήν προσφορά τους.
Ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ καλεῖ τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Ε. 

Βολουδάκη, προϊστάμενο τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων στό βῆμα. 
Πρίν μιλήσει ὁ π. Βασίλειος προσκαλεῖ τόν π. Νικόλαο Φίλια, πού μέ ἔμμετρο 
λόγο, 21 στίχους, ἐπαινεῖ τή χορωδία, τά παιδιά, τούς μουσικούς, τήν πρεσβυ-
τέρα Νινέττα Βολουδάκη, στήν ὁποία προσφέρει τριαντάφυλλο καί τό κοινό 
χειροκροτεῖ. Μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση τοῦ ἔργου καί τό κεντρικό πρόσωπό 
του μᾶς συμβουλεύει “νά μήν ξεχνᾶμε τό πόνο τοῦ πλησίον”.

Ὁ π. Βασίλειος ἐτόνισε τήν ἀνάγκη νά κρατᾶμε τή μνήμη μας ζωντανή. 
Αὐτό μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία. Αὐτό προσπαθεῖ νά μᾶς τονίση ἡ Ἁγ. Γραφή 
θυμίζοντάς μας τίς πτώσεις μας ἀπό τόν Παράδεισο μέχρι καί τά χρόνια τῆς 

δράσεως τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία κράτησε ζωντανή 
τή μνήμη της μέχρι τήν ἡμέρα, τοῦ θανάτου της.  Ἐξιστόρησε τή ζωή της σάν 
νά ἦταν ξένη ἀπό ἐκείνη. Ἡ Μετάνοια σ’ αὐτό διαφέρει ἀπό τήν μεταμέλεια 
τοῦ Ἰούδα, πού εἶναι ἁπλῶς μιά αἴσθηση ντροπῆς γιά τήν χαμένη ἀξιοπρέ-
πειά μας. Εἴμαστε κακοί διαχειριστές τῆς ψυχῆς μας. Ὁ Θεός μᾶς παραδόθη-
κε ἀνεπιφύλακτα, ἐμεῖς τοῦ φερθήκαμε μέ τόν πιό ἀπαίσιο τρόπο. Ἡ γιορτή 
μᾶς προετοίμασε γιά τά Χριστούγεννα. Ὁ π. Βασίλειος ἐξῆρε τήν πνευματική 
ὁρατότητα τοῦ Ντίκενς ὥστε νά συλλάβει ἕνα τόσο βαθύ θέμα, κάτι πού δέν 
βρίσκεται εὔκολα σέ Ὀρθοδόξους πιστούς συγγραφεῖς. Ἡ προετοιμασία τῆς 
γιορτῆς –συνέχισε– καλλιέργησε τήν συνεργασία τῶν συντελεστῶν, ἀπετέ-
λεσε πνευματική μαθητεία. Εὐχαρίστησε τούς συντελεστές γιά τήν προσφορά 

τους, τόν Πρόεδρο καί τό Δ.Σ. τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν γιά 
τήν προσφορά τῆς αἴθουσας, τούς συνεργάτες Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, τούς Ἱερεῖς 
πού παρευρέθηκαν στήν γιορτή καί, ἰδιαιτέρως, τόν πολιόν Πρωτοπρεσβύτε-
ρον π. Κωνσταντῖνον Βαστάκην, πού ἔσπευσε νά ἔλθει παρά τίς δυσχέρειες 
τῆς μετακινήσεώς του. Εὐχήθηκε “Καλά Χριστούγεννα” σέ ὅλους καί γιά τή 
νέα χρονιά ὁ Θεός νά λυπηθεῖ τήν Πατρίδα μας!

Στή συνέχεια προσέφερε δῶρα στά πρόσωπα πού ἀπήγγειλαν τά μέρη 
τοῦ ἔργου καί μεγάλες σοκολάτες στά παιδιά. Άπεκάλυψε ὅτι ἡ μουσική πού 
χρησιμοποιήθηκε κατά τίς ἀπαγγελίες ἦταν εἰδική σύνθεση, βάλς τῶν κοκκι-
νολαίμηδων πουλιῶν. Ἀπό τό σαλόνι τῆς σκηνῆς ἄρχισε ἡ προσφορά χυμοῦ 
πόντς πρῶτα στούς συντελεστές τῆς γιορτῆς καί μετά στό κοινό.

Ἀποχωροῦμε ξαναδιαβάζοντας στόν πίνακα τήν εὐχή “Θεέ μου κράτη-
σε ζωντανή τή μνήμη μου” νά θυμᾶμαι πάντα τή χαρά καί τά μηνύματα πού 
μοῦ ἔδωσες ἀπόψε μέ αὐτή τή γιορτή!

       Νίκος Τσιρώνης
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