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ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗ Η ΕΝΩΣΗ
ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η

περίοδος πού ἀρχίζει ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου ἕως τά Χριστούγεννα εἶναι περίοδος πνευματικῆς προετοιμασίας μας γιά τήν
ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ μας.
Γιά νά νοιώσουμε εὐεργετικά τό γεγονός αὐτό, τελοῦμε καθημερινά τήν Θεία Λειτουργία καί, σύν Θεῷ, θά τελέσουμε καί στόν
Ναό μας αὐτό τό Σαρανταλείτουργο, ὥστε νά ἐμβαθύνουμε ὅσο περισσότερο μποροῦμε στό μέγα Μυστήριο τῆς Ὑποστατικῆς Ἑνώσεως
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς μας στό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου καί νά
συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας αὐτή ἡ ἀσύγχυτη ἀλλά καί ἀδιαίρετη ἕνωσή μας μέ τόν Θεό, γιατί μόνο μέσῳ
αὐτῆς τῆς ἑνώσεως μποροῦμε νά διατηρηθοῦμε στήν ὕπαρξη, ἀφοῦ
μόνο ἡ ἀνθρώπινη φύση πού ἐφόρεσε ὁ Χριστός θά διατηρηθῆ ἐν
Δόξῃ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων καί ὅσων ταυτισθοῦν μαζί Του.
Δυστυχῶς, πολύ συχνά ἐμεῖς οἱ θρησκευόμενοι λησμονοῦμε ὅτι
εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ὕπαρξή μας καί τήν πνευματική προκοπή
μας ἡ διατήρηση καί ἡ συνεχής βίωση τῆς ἑνώσεως κτιστοῦ καί
Ἀκτίστου καί συχνά–πυκνά διχοτομοῦμε τόν ἑαυτό μας, τήν ζωή καί
τίς ἐπιλογές μας καί, ἔτσι, σέ κάποιες δραστηριότητές μας ζοῦμε ὡς
ἄνθρωποι χωρίς ἐνατένιση Θεοῦ καί σέ κάποιες ἄλλες ὡς ἐκκλησιαζόμενοι καί θρησκευόμενοι!
Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ καθημερινή συζήτηση πού γίνεται τόν τελευταῖο καιρό ἀπό τούς πολιτικούς γιά τόν χωρισμό τῆς Πολιτείας
ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ποτέ δέν ἀσχοληθήκαμε ἐμεῖς οἱ θρησκευόμενοι νεοέλληνες σοβαρά μέ τό θέμα τῆς ἀναγκαιότητος
ἀσυγχύτου ἀλλά καί ἀδιαιρέτου ἑνώσεως τῶν δύο ἀπό Θεοῦ ἀπορρεουσῶν ἐξουσιῶν διά τῆς Ἐκκλησίας Του, δηλαδή, τῆς Ἱερωσύνης (Ἱερεῖς) καί τῆς Βασιλείας (Πολιτικοί). Θεώρησαν καί ἐξακολουθοῦν νά θεωροῦν πολλοί θρησκευόμενοι –Προτεσταντικῷ τῷ
τρόπῳ– ὅτι οἱ ἐξουσίες αὐτές δέν πηγάζουν ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀλλά
ὅτι ἡ Πολιτεία –ipso jure– ἀντλεῖ τήν ἐξουσία της ἀπό τόν ἑαυτό της
(πού τόν ὀνομάζει παραπλανητικά στό Σύνταγμά της, λαό) καί ὡς ἐκ
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τούτου νομιμοποιεῖται νά ἐξουσιάζη ἀκόμη καί τήν Ἐκκλησία μέ τό
ἐπαίσχυντο νομικό ἐπινόημα τῆς «νόμῳ κρατούσης Πολιτείας»!
Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, ἄμεσα ἡ θεολογική μας ἀφύπνιση, γιατί οἱ
ἐπιπτώσεις τοῦ χωρισμοῦ τῆς Πολιτείας ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, θά ἔχη ὀλέθριες πνευματικές συνέπειες γιά τούς ἀνθρώπους τῆς
Πατρίδος μας. Συνέπειες πού ἰσοδυναμοῦν μέ τίς ἐπιπτώσεις πού θά
εἶχε στή ζωή τῶν ἀνθρώπων ὁ χωρισμός τῆς Παλαιᾶς ἀπό τήν Καινή
Διαθήκη (δηλαδή ἡ διχοτόμηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς) καί ὁ χωρισμός
τῆς Ἀνθρωπίνης Φύσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Θεία Του Φύση.
Ἐπ’ αὐτοῦ, ὅμως, εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐπανέλθουμε ἀναλυτικότερα, γιατί τό θέμα ἀπαιτεῖ μεγάλη θεολογική ἀνάλυση, λόγῳ τῆς
πολυχρονίου «σκοτόμαινας» πού τό καλύπτει –κατά τήν προσφυᾶ
διατύπωση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας Ἱεροθέου– ἀλλά
καί γιατί, μέ αὐτά πού ἤδη περιληπτικά ἔγραψα, εἶναι πολύ πιθανόν
κάποιοι νά μέ παρεξηγήσουν.
				
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
τίς 20 Ὀκτωβρίου 2016, ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἀρτεμίου, ἑορτάζουν καί τά
Σ
Σώματα Ἀσφαλείας τῆς Πατρίδος μας. Στόν Ναό μας, μετά τήν Θ.
Λειτουργία ἔγινε Δοξολογία καί σύντομη ὁμιλία τοῦ Προϊσταμένου τοῦ

Ναοῦ γιά τήν ἀποστολή τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ὅπως αὐτή περιγράφεται
ἀπό τόν Ἅγ. Ἀπόστολον Παῦλον.
Κατόπιν, ἐπηκολούθησε δεξίωση τῆς ἀντιπροσωπίας τοῦ Τμήματος καί
τῆς Ἀσφαλείας Ἐξαρχείων καί ἐποικοδομητική συζήτηση γιά τό ἔργο καί
τίς ἀνάγκες Λαοῦ καί Ἀστυνομίας.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μιά ἀπόπειρα ἀντιπαραβολῆς
Εἰσαγωγικά:

ύμφωνα μέ τήν εὐρέως διαδεδομένη στίς ἡμέρες μας, ἀλλά καί ἀρκετά ἀσαφῆ καί ἀκαθόριστη, ἰδέα, ἡ ἐποχή τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν –τάχα– μιά ἐποχή «ἀπολυταρχίας», «θεοκρατίας» καί «σκοταδισμοῦ»(!), στήν ὁποία –ὅπως συκοφαντικά ὑποστηρίζουν– ἀπουσίαζε ὁ
σεβασμός στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, γιατί δῆθεν, τά τελευταῖα, ἀποτελοῦν σύγχρονες κατακτήσεις τῶν Νεωτέρων Χρόνων!
Ὅμως, ἡ ἐν λόγῳ ἰδέα–συκοφαντία προβάλλεται, χωρίς νά λαμβάνονται ὑπ’ ὄψη καί νά ἀξιολογοῦνται δεόντως συγκεκριμένα τεκμήρια, τά
ὁποῖα τουλάχιστον δείχνουν ὅτι πολλές ἀπό τίς πραγματικές κατακτήσεις
στό ζήτημα τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐπιτεύχθηκαν
πολύ παλαιότερα ἀπό ὅσο εἶναι κοινῶς γνωστό. Δέν θά ἦταν ἄλλωστε λογικό νά θεωρεῖται ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῶν παλαιότερων ἐποχῶν, ἄν καί μοιράζονταν μέ μᾶς τήν αὐτή ἀνθρώπινη φύση, εἶχαν κάποια ἰδιαίτερη καί
ἀνεξήγητη προδιάθεση στό νά ὑποτάσσονται στήν κρατική ἐξουσία καί
νά ἀποδέχονται τυφλά καί ἀδιαμαρτύρητα τίς ἐνδεχόμενες ἰδιότροπες
αὐθαιρεσίες της. Ἤ ὅτι ἡ μέριμνα γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί τήν
ἴση κατανομή τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν μονοπωλήθηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους
τῶν Νεωτέρων Χρόνων, ἐνῶ, σημειωτέον, ἡ ἰδεολογία τους θεμελιώθηκε
σέ φιλοσοφικές θεωρίες, ὅπως ἐκεῖνες τοῦ Χόμπς ἤ τοῦ Λόκ, πού ἐκκινοῦν
ἀπό τήν ἀρχή τῆς προστασίας τοῦ στενοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος, δηλαδή
τοῦ ἀτόμου μέ τό «we-less I» (=τό Ἐγώ χωρίς τό ἐμεῖς) ἤ τό «sovereign I»
(=τό Ἐγώ ἡγεμόνας, ἐπικυρίαρχος), ὅπως ἀναγνωρίζουν σύγχρονοι κοινωνιολόγοι, ἐνῶ, ἀντίθετα, ρητό καί διακηρυγμένο θεμέλιο καί προγραμματικά «ἀνώτερη βαθμίδα δικαιοδοσίας» τῆς βυζαντινῆς ἰδεολογίας
ἦταν ἡ Χριστιανική πίστη, τό διά τοῦ Σταυροῦ πολίτευμα.
Γιά τούς λόγους αὐτούς εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνει μιά ἐγγύτερη
ἔρευνα σέ συγκεκριμένες πτυχές τῆς κρατικῆς ὀργάνωσης καί τοῦ δικαίου τοῦ Βυζαντίου, ὥστε νά διαπιστωθεῖ σέ ποιό βαθμό ἡ ἐν λόγῳ παγιωμένη ἰδεολογία ἔχει βάση στά πράγματα ἤ ἀποτελεῖ πολιτική προπαγάνδα πρός κατασυκοφάντηση τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Παραθέτουμε, λοιπόν, κάποια ἀποσπάσματα διατάξεων τοῦ Βυζαντινοῦ Δικαίου πού φαίνεται νά προλαμβάνουν καί νά διαπνέονται ἀπό
Ἀρχές, οἱ ὁποῖες σήμερα εἶναι εὐρύτερα ἀποδεκτές καί θεωροῦνται σύγχρονες κατακτήσεις. Ἡ παράθεση αὐτή, πού εἶναι σίγουρα ἀτελής καί
ἐπιχειρεῖται «ἐκ τῶν ἐνόντων», ἀποσκοπεῖ ἀφενός στό νά γίνουν εὐρύτε-

Σ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

171

438
ρα γνωστές κάποιες πτυχές τοῦ δικαίου αὐτοῦ καί ἀφετέρου στό νά παρακινήσει, ἐνδεχομένως, σέ μιά πληρέστερη καί συστηματικότερη ἔρευνα, ἀφοῦ πρόκειται γιά ζητήματα πού δέν ἔχουν κἄν ἐρευνηθεῖ ἤ ἐν πάσῃ
περιπτώσει τά πορίσματα τῶν μελετῶν πού ἔχουν ἐνδεχομένως γίνει δέν
εἶναι προσιτά στό εὐρύ κοινό. Σημειωτέον ὅτι οἱ παρατιθέμενες διατάξεις
ἔχουν ταξινομηθεῖ «χονδρικά» σέ θεματικούς τομεῖς καί συσχετίζονται,
πρός καλύτερη κατανόηση καί ἐκτίμησή τους, μέ ἀντίστοιχες σύγχρονες
νομικές διατάξεις καί ἀρχές.
Α. Τά ὅρια τῆς κρατικῆς ἐξουσίας:
(Στό κεφάλαιο αὐτό παρατίθενται καί σχολιάζονται διατάξεις πού
δείχνουν ὅτι ἡ ἐξουσία τοῦ βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορα δέν ἦταν ἀπεριόριστη, ἀλλά προβλέπονταν σέ αὐτή ὅρια καί περιορισμοί)
Α.1. Ὁ Αὐτοκράτορας καί ἡ Ἐκκλησία:
Εἰσαγωγή τῶν Μακεδόνων Τίτλος Β, Περί Πατριάρχου:
«Γνωρίσματα τοῦ Πατριάρχου εἶναι νά εἶναι διδακτικός, νά ἐξισώνεται ἄφοβα πρός ὅλους τούς ὑψηλούς καί τούς ταπεινούς, νά ἀποδίδει
δικαιοσύνη μέ πραότητα, νά ἐλέγχει τούς ἀπείθαρχους καί, προκειμένης
τῆς ὑπεράσπισης τῆς ἀλήθειας καί τῶν δογμάτων, νά ἀπευθύνεται στόν
βασιλέα χωρίς συστολή».
-Εἰσαγωγή 28. 2:
«Ὑπόκειται ἐκδικεῖν καί διατηρεῖν ὁ βασιλεύς πρῶτον μέν πάντα τά
ἐν τῇ Θείᾳ Γραφῇ γεγραμμένα, ἔπειτα δέ καί τά παρά τῶν ἁγίων ἑπτά
συνόδων δογματισθέντα, ἔτι δέ καί τούς ἐγκεκριμένους ρωμαϊκούς νόμους»
Μέ τίς διατάξεις αὐτές ρητῶς ἀναγνωρίζεται στήν Ἐκκλησία
καί τούς Κανόνες της ἡ ὑπέρτατη αὐθεντία στό πλαίσιο τοῦ Κράτους. Γιά νά ἀξιολογήσει κανείς τήν ἐμβέλεια τῶν ἐν λόγῳ ρυθμίσεων
θά πρέπει νά λάβει ὑπ’ὄψη του ὅτι κατά τήν σημερινή πολιτική ἐπιστήμη
τό Κράτος ἔχει τή λεγόμενη πρωτογενῆ ἐξουσία, ὅτι δηλαδή θεμελιώνεται στόν ἑαυτό του, εἶναι κυρίαρχο καί δέν ἀναγνωρίζει ὑπέρτερη ἀρχή.
Ἐξάλλου, καί λεξιλογικά ὁ ὅρος «Κράτος» σημαίνει «δύναμη», «ἐξουσία».
Πρόκειται γιά ὀργανισμό πού συνδέεται μέ τή Βία καί συνασπίζεται καί
συγκροτεῖται ὡς ταυτότητα ἐν ὄψει ἑνός ἐχθροῦ, ἑνός ἄλλου. Εἶναι τό
«βασίλειο τῆς ἀναγκαιότητας» πού ἐπιβάλλει μέ ἐξαναγκασμό σωματικό τήν τήρηση τῶν κανόνων του. Ἐν προκειμένῳ, ὅμως, παρουσιάζεται τό παράδοξο καί «αὐθυπερβατικό» φαινόμενο ἑνός Κράτους πού δέν
αὐτοθεμελιώνεται, ἀλλά ρητῶς ἀναγνωρίζει τήν ὑπέρτερη ἐξουσία τοῦ
Εὐαγγελίου, ἤτοι μιᾶς «ἐξουσίας» τῆς Χάριτος, τῆς ὁποίας οἱ Κανόνες δέν
ὑποστηρίζονται ἀπό «σωματικές ποινές» καί ἡ ὁποία θέτει ὡς κανόνα
καί κριτήριο γνησιότητας τό «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, προσεύχεσθε
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ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς».
Α. 2. Ὁ Αὐτοκράτορας καί οἱ νόμοι,
ὅρια στή νομοθετική ἐξουσία τοῦ αὐτοκράτορα:
-Νεαρά Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου:
«Καί τίς ἑτέρα φροντίς, ποῖον ἔργον ἤ σπουδαιότερον σπούδασμα βασιλείᾳ μᾶλλον προσῆκον τῆς περί τούς νόμους προνοίας; Τιμή γάρ βασιλέως κατά τό λόγιον κρίσιν ἀγαπᾶν καί δικαιοσύνην καί κρῖμα κατόρθωσις
τοῦ θρόνου αὐτοῦ. Ὅπερ ἄλλως ἀμήχανον βασιλεῖ προσγενέσθαι, πλήν ἐκ
νόμου καί διά νόμου, δι’ οὗ βασιλεῖς βασιλεύουσι καί δυνάσται καί ἄρχοντες
κυριεύουσι γῆς, καίτοι παρ’ αὐτῶν ἐκείνων τῶν νόμων νομικῆς αὐθεντίας
τό βασιλικόν τε καί θεῖον ἀπολέλυται κράτος, ὡς αὐτό δεσπόζον ἁπάντων,
οὐχ ὑπό τινος ἄλλου τῶν ἐπί γῆς δεσποζόμενον.
Ἀλλ’ αὐτῶν ἐκείνων ἀκούομεν αὖθις τῶν βασιλέων ὑπ’εὐγνωμοσύνης δικαίας τήν χάριν παραιτουμένων καί οἷον ἀμοιβήν τινά ταύτην ἀντιδιδόντων τοῖς νόμοις, τό ὑπ’ ἐκείνοις τῶν σκήπτρων τήν ἐξουσίαν ποιεῖν
καί σύν αὐτοῖς μᾶλλον ἄρχειν αἱρεῖσθαι προσηνῶς καί δικαίως ἤ κρατεῖν
δίχα τούτων βιαίως καί παρανόμως, σοφώτερον ἤ κατά τούς ἰδιώτας, ὧν
ἄρχουσι, περί τούτου λογιζομένων. Διαφέρειν γάρ τύραννον ἐν τούτῳ καί
βασιλέα, ὅτι ὁ μέν (ὡς ὁ λόγος) νόμον ἔχει τόν τρόπον, βασιλεύς δέ ἔμπαλιν τρόπον ἔχει τόν νόμον, ἐπιστασίαν μέν ἔννομον τήν ἀρχήν ἐπιστάμενος, τῆς δ’ ἀρχῆς σοφόν κυβερνήτην τόν νόμον ἀσπασίως παραλαμβάνων,
ὅστις εὕρημα μέν ἐστι καί δῶρον Θεοῦ, τέχνη δέ λέγεται καί πιστεύεται τοῦ
καλοῦ τε καί τοῦ ἴσου, ἐπανορθοῦται δέ πάντα τόν ἀνθρώπινον βίον καί
θαυμαστήν τινά τάξιν πρυτανεύει τοῖς πράγμασι. Τάξις δέ τό κεφάλαιον
(ὡς ἔπος) τῶν ἀγαθῶν, ἥ καί τά ἐπίγεια συνέχει καί τά οὐράνια».
Ἡ θεμελιώδης αὐτή ρύθμιση ὑπενθυμίζει τή σύγχρονη ἀρχή τοῦ
«κράτους δικαίου», ἡ ὁποία συνιστᾶ τή βάση καί τόν κύριο γνώμονα ἀξιολόγησης τῶν συγχρόνων πολιτευμάτων. Σύμφωνα μέ τήν ἐν λόγῳ ἀρχή
«συν-τάξης» ἤ ρύθμισης τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, τῆς ὁποίας (ἐξουσίας) κύριο γνώρισμα εἶναι ἡ ἀποκλειστική ἄδεια χρήσης τῆς ὑλικῆς καί ἔνοπλης
βίας, ἤτοι τό «κρατικό μονοπώλιο τῆς βίας», ὅπως συνήθως λέγεται, (πρβλ.
καί: «οὐ γάρ εἰκῆ τήν μάχαιραν φορεῖ», Πρός Ρωμαίους 13, 4), ἡ δράση
τῶν ὀργάνων τοῦ κράτους πρέπει νά ὑπόκειται σέ προκαθορισμένους, προσιτούς στόν καθένα καί σαφεῖς καί κατανοητούς ἀπό τόν καθένα κανόνες
δικαίου. Πρέπει, δηλαδή, νά ἱκανοποιοῦν τό ἀξιολογικό κριτήριο τῆς «fair
notice», τῆς δίκαιης καί δημόσιας προειδοποίησης γιά τό ποιές πράξεις ἐπιτρέπονται καί ποιές ἀπαγορεύονται καί τιμωροῦνται, ὥστε οἱ πολῖτες νά
δύνανται νά προβλέπουν τή συμπεριφορά τῶν κρατικῶν ὀργάνων καί νά
προσαρμόζουν τή συμπεριφορά τους ἀνάλογα, ἔχοντας ἀναπτύξει αἴσθημα ἀσφάλειας δικαίου καί ἐμπιστοσύνης πρός τά κρατικά ὄργανα, γιά τό
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ὅτι αὐτά δέν θά προβοῦν σέ πράξεις βίας καί αὐθαιρεσίας σέ βάρος τους.
Ἐνδεικτική στό προπαρατεθέν κείμενο εἶναι ἡ ἔκφραση «ἐκ νόμου καί διά
νόμου», ἡ ὁποία φαίνεται νά σημαίνει ὅτι ἡ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας στηρίζεται σέ νομική πρόβλεψη (:«ἐκ νόμου») καί διεξάγεται μέ τόν νόμο, ὡς μέσο
ἔκφρασης τῆς κρατικῆς βούλησης (:«διά νόμου»). Ἀντίστοιχη εἶναι ἡ σημερινή «ἀρχή τῆς νομιμότητας» πού ἀντλεῖται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ «κράτους δικαίου» καί σύμφωνα μέ τήν ὁποία κάθε πράξη τῆς διοικητικῆς ἤ
ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας πρέπει νά βασίζεται καί νά ἐπικαλεῖται πρός δικαιολόγησή της συγκεκριμένες διατάξεις νόμων, ἀλλιῶς ἀκυρώνεται ὡς μή
νόμιμη.
Περαιτέρω, ἡ φράση ὅτι «τό βασιλικόν τε καί θεῖον κράτος ἀπολέλυται τῆς νομικῆς αὐθεντίας», ἐάν ληφθοῦν ὑπ’ ὄψει τά συμφραζόμενα,
δέν πρέπει νά ἐκληφθεῖ ὅτι παραχωρεῖ αὐθαίρετη καί ἀπεριόριστη ἐξουσία
στόν «βασιλέα», πού θά μποροῦσε τάχα νά «κάνει ὅ,τι θέλει». Διότι, ἐάν
ἐπρόκειτο περί αὐτοῦ, ἀφ’ ἑνός δέν θά ἀντιδιαστελλόταν ὁ ἐπιδοκιμαζόμενος θεσμός τῆς «βασιλείας» πρός τήν ἀποδοκιμαζόμενη ἐκτροπή πού
συνιστᾶ ὁ «τύραννος» μέ κριτήριο τό σύννομον ἤ τό αὐθαίρετον τῆς ἄσκησης τῆς ἐξουσίας. Ἀφ’ ἑτέρου, εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐπισημαίνεται ὅτι
τό ἐν λόγῳ «ἀπολελυμένον κράτος» παραχωρεῖται «παρ’ αὐτῶν ἐκείνων
τῶν νόμων» καί ὅτι ἑπομένως τό «κράτος», δηλαδή ἡ ἐξουσία, δέν εἶναι
αὐθύπαρκτη καί αὐτοδύναμη, ἀλλά ἀντλεῖ «νομιμοποίηση» ἤ δικαιολόγηση ἀπό τόν νόμο, πού τήν στηρίζει καί τήν θεμελιώνει. Ἡ ἐν λόγῳ
ἑρμηνεία ἐνισχύεται ἀπό τήν παράθεση τοῦ Ἁγιογραφικοῦ στίχου «κρίμα
κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ», μέ τόν ὁποῖο εἰσάγεται ἕνα ὑπέρτερο
κριτήριο ἐλέγχου καί περιορισμοῦ τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, περιβεβλημένο μέ τό ἀπόλυτο κύρος τῆς Θείας Αὐθεντίας. Σύγχρονο ἀνάλογο εἶναι
τό προοίμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος «εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί
Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος», μέ τό ὁποῖο ἡ Ἑλληνική συντακτική ἐξουσία ρητῶς ἀναγνωρίζει ὅτι ἀσκεῖται ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ὡς Ἐντολοδότιδος αὐτῆς. Ἀκόμη, ρητῶς ἀναφέρεται ὅτι, τελικῶς, οἱ βασιλεῖς παραιτοῦνται τῆς, οὕτως ἤ ἄλλως παραχωρημένης, ἐξουσίας τους
καί τήν «ἀντιδίδουν», τήν ἐπιστρέφουν δηλαδή στούς νόμους, ὥστε νά μήν
βασιλεύουν «παρανόμως» καί «βιαίως», ἀλλά «δικαίως» καί «προσηνῶς».
Σημειωτέον, ἀκόμη, ὅτι στήν «Ἐπαναγωγή», πού ἀποδίδεται στόν Μεγάλο Φώτιο, ὁ νόμος ὁρίζεται ὡς στηριζόμενος σέ «κοινωνικό συμβόλαιο»,
σέ «πόλεως συνθήκη κοινή» (βλ. «Βυζαντινή Χιλιετία» τοῦ Hans-Georg Beck, ἐκδ.
Μ.Ι.Ε.Τ., σελ. 61), κατά τό θεσμικό πρότυπο τῆς αὐτονομίας, κατά τό ὁποῖο,
σέ ἀντίθεση πρός τό θεσμικό πρότυπο τῆς ἑτερονομίας, οἱ διοικούμενοι
δίδουν τή συγκατάθεσή τους στή θέσπιση τῶν κανόνων δικαίου πού
ρυθμίζουν τή συμπεριφορά τους.
Συνήθως λέγεται ὅτι αὐτό πού χωρίζει τούς Νέους Χρόνους ἀπό τούς
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Βυζαντινούς (τόν Μεσαίωνα, ὅπως συκοφαντικά ἀποκαλοῦν τήν ἀνεπανάληπτη Βυζαντινή ἐποχή), εἶναι τό ὅτι οἱ νεώτεροι ἄνθρωποι ἐπεδίωξαν
καί ἐν πολλοῖς πέτυχαν νά γίνουν αὐτόνομοι πολῖτες, ἐνῶ οἱ παλαιότεροι
ἦσαν ἑτερόνομοι ὑπήκοοι. Θά εἶχε, ὅμως, ἀφ’ ἑνός ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νά
μελετηθεῖ περισσότερο ποιές καί πόσες πτυχές τῆς πραγματικῆς καί καθημερινῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων κάθε περιόδου καί σέ πόσο ἔντονο βαθμό
ρυθμίζονταν καί περιορίζονταν ἀπό κρατικά ὄργανα ἑδρεύοντα σέ κάποια
ἀπόμακρη πρωτεύουσα, ἤ, ἀντιθέτως ἀπό τοπικά συμβούλια τῶν κατοίκων κάθε κοινότητας. Γιά παράδειγμα, θά μποροῦσε κανείς νά ἐρευνήσει περαιτέρῳ τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Π. Κροπότκιν γιά τήν αὐτονομία
τῶν κοινοτήτων κατά τόν Μεσαίωνα, τήν ὁποία κατήργησε τό ἀπολυταρχικό καί συγκεντρωτικό κράτος τῶν Νέων Χρόνων! Ἀφ’ ἑτέρου, δέν
θά ἔπρεπε στή συνάφεια αὐτή νά παραβλεφθεῖ καί τό χωρίο στό Ἔξοδος
24, 3 σχετικά μέ τή «διαδικασία σύναψης» τῆς (Παλαιᾶς) Διαθήκης, ὅσον
ἀφορᾶ στό ζήτημα τῆς αὐτόνομης θεμελίωσης μιᾶς κοινωνίας σέ ἕνα συμβόλαιο ἤ μιά «Διαθήκη»: «Ὁ Μωϋσῆς γύρισε καί ἀνακοίνωσε στό λαό
ὅλους τούς λόγους τοῦ Κυρίου καί τίς ἀποφάσεις του. Καί ὁ λαός ἀποκρίθηκε μέ μιά φωνή: Ὅ,τι προστάζει ὁ Κύριος θά τό ἐφαρμόσουμε».
Διότι στό ἐν λόγῳ χωρίο ἔχουμε τόσο τό στοιχεῖο τῆς πλήρους καί δημόσιας ἀνακοίνωσης τοῦ θεμελιώδους νόμου τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὅσο καί
τό στοιχεῖο τῆς ὁμόφωνης ἀποδοχῆς αὐτοῦ, στοιχεῖα πού δέν θά μνημονεύονταν κἄν, ἐάν ἦταν περιττά ἤ ἀδιάφορα. Ἡ συγκατάθεση ὅλων, τό
«consensus omnium», παρά τό ὅτι δέν εἶχαν καθιερωθεῖ καθολικές ἐκλογές ὡς μέθοδος διάγνωσης καί ἐπαλήθευσης τοῦ «consensus» αὐτοῦ, ἦταν
τό θεμέλιο τῆς ἐξουσίας ἑκάστου βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα κατά τόν
Hans-Georg Beck, ὁ δέ λαός εἶχε τό δικαίωμα νά διαμαρτυρηθεῖ (ἤ «διαδηλώσει») στόν Ἱππόδρομο, στόν ὁποῖο διεξαγόταν θεσμοθετημένος διάλογος μέ τόν αὐτοκράτορα ἤ ἀκόμη καί νά ἀνατρέψει ἕναν «βασιλέα» πού
μεταβαλλόταν σέ «τύραννον».
Συναφές καί ἀνάλογο εἶναι τό ἄρθρο 120 τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ
Συντάγματος: «…4. Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, πού δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται νά ἀντιστέκονται
μέ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσει μέ τή βία».
Ὅσον ἀφορᾶ εἰδικότερα στίς ἐκλογές, διευκρινίζεται ὅτι στήν ἐκλογή
τοῦ αὐτοκράτορα ἔπρεπε πάντως νά συμμετάσχει ὁ λαός τῆς πρωτεύουσας, ἐνῶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἐπιμέρους πόλεων, πού διαχειρίζονταν τόν
προϋπολογισμό τους καί ἑπομένως εἶχαν οὐσιαστική ἐπιρροή στήν διοίκησή τους, ἀφοῦ ἀποφάσιζαν γιά τά ἔσοδα καί τίς δαπάνες τους, ἐκλέγονταν ἀπό τόν ἐντόπιο λαό! (Denis Feissel, Βυζαντινός Κόσμος, τόμος Α΄, ἐκδ.
Πόλις).
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Τὰ ἄλλα γενέθλια...

( Ἤ, ἑορτάζοντας τὴν 33η ἐπέτειο τῆς εἰσόδου σου στὸν Κλῆρο)
άθε φορὰ ποὺ θ᾿ ἀνατείλει ἡ 18η Νοεμβρίου, μιὰ περίεργη νοσταλ
γία, ἀλλὰ κι ἕνα σφίξιμο ἀνεβαίνουν ἀπό τὰ βαθύτερα τὰ θεμέλια
τοῦ εἶναι σου καὶ συλλαβίζουν, μαζὶ μὲ τὰ ὅσα εὐχετήρια, στιγμὲς περι
ούσιες καὶ ὁριακές. Αὐτὲς τῆς χειροτονίας σου καὶ φυσικὰ τῶν πρώτων
σου βηματισμῶν στὸ Χορὸ καὶ τὸ Χῶρο τῆς Ἱερωσύνης. Στιγμὲς καὶ ὧρες
ποὺ σήμερα, ἐπετειακὰ, τὶς τιμᾶς ὡς ἄλλα γενέθλια. Γενέθλια ποὺ μνημει
ώνουν ἕνα καὶ μόνο γεγονός: τοῦ εἰσοδικοῦ στὴν Ἱερωσύνη. Κι ἀσφαλῶς
δὲν εἶναι καὶ λίγο αὐτό...
Ἄν ἡ Νοσταλγία, λοιπόν, τοῦτες τὶς στιγμὲς κλωθογυρίζει μέσα σου μὲ
ρυθμοὺς καὶ ἤχους παλιούς, ὡστόσο γνώριμους, αὐτὸ γίνεται, ἐπειδὴ τὰ
Πρόσωπα καὶ τὰ γεγονότα ποὺ τὰ σφράγισαν φίλοι, γνωστοί, ἐπίτροποι,
ἱεροψάλτες, ἱερόπαιδες, ἀλλὰ καὶ συλλειτουργοί, ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ σοῦ “φί
λεψε” τὸ μέγιστο αὐτὸ διακόνημα, συνυπάρχουν. Μόνο ποὺ πολλοὶ ἀπ᾿
αὐτοὺς ἔχουν ἀναχωρήσει γιὰ τὴ Χώρα τῶν Ζώντων. Καὶ τοῦτες τὶς ὧρες
τοὺς ἀναθυμᾶσαι μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ μές ἀπ᾿ τὸ σύθαμπο, ποὺ οἱ φωτεινὲς
αὐτὲς στιγμὲς ἐμφανίζουν, τοὺς ἀνακαλεῖς. Νὰ συμπορευτεῖτε, ὅπως κάπο
τε, σὲ πανηγύρεις, ἑορτὲς, προσπάθειες εὐπρεπισμοῦ τοῦ ναοῦ. Κι ἐπειδὴ
τοῦτο εἶναι ἀδύνατο καταθέτεις, μὲ τὸ κερὶ ποὺ ἀνάβεις γιὰ τὶς ὡραῖες τους
ψυχὲς, τὸν ἱκέσιο λόγο σου, ὅπως εἶναι ἀναπαυμένοι πάντοτε.
Ὡστόσο στὴν ψυχὴ ἀνεβαίνει καὶ κεῖνο τὸ παράξενο σφίξιμο, ποὺ
ἀσφαλῶς σχετίζεται μὲ τὴν ἀνείπωτη πίκρα ποὺ σὲ κατέχει, καθὼς συνει
δητοποιεῖς, ἀφοῦ ἡ μέρα αὐτὴ σὲ προτρέπει –ὅπως ἡ ἀρχιχρονιὰ– σὲ μιὰν
προσπάθεια ἀπολογισμοῦ. Νὰ παρατηρήσεις μὲ προσοχὴ δηλαδὴ τὰ λάθη
καὶ τὶς ἀτέλειές σου ὡς ποιμένα καὶ πατέρα μιᾶς κοινότητας πιστῶν.
Ἔτσι, στὸ βάθος τῶν τριανταδύο χρόνων βλέπεις πολλὰ καὶ ποικίλα λάθη,
ποὺ ἄφησαν κάποια κενὰ στὴ διακονία σου. Καὶ τὸ συνειδητοποιεῖς αὐτὸ
πασχίζοντας νὰ φανεῖς τώρα πιὸ χρήσιμος καὶ χωρὶς πολλὲς παραλείψεις.
Καί, φυσικά, ἀναθέτεις ὅλα τοῦτα στὸ ἀμέτρητο ἔλεός Του, τὸ μόνο ποὺ
ὑπολογίζεις.
Τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν εἶναι πολλὰ καὶ μάλιστα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ τὰ
χαρακτηρίζει ὁ ἐνθουσιασμὸς καὶ ἡ νεότητα. Τώρα, λοιπόν, ποὺ πέρασαν
ὅλ᾿ αὐτὰ καὶ ἡ ἐμπειρία μαζὶ μὲ τὴ σιωπὴ σὲ συντροφεύουν στὸ τρίτο
σκαλοπάτι τῆς τέταρτης δεκαετίας ποὺ ἄρχισες νὰ περπατᾶς, ἕνα πρᾶγμα
κρατᾶς ὡς βακτηρία καὶ ἐλπιδόφεγγο φῶς. Τὸν ὑπέρκαλλο καὶ σημαδιακὸ
στίχο: «Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς, ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτος μου
Θεὸς καὶ δοξάσω Αὐτόν...». Δοξάσω Αὐτόν, λοιπόν, ὅσο τὰ μάτια ἀπο
μένουν ἀνοιχτὰ κι ἡ καρδιὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ἀναξιότητα τοῦ εἶναι.
Ἀμήν.

Κ

( Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος 18-11-2011 σὲ ὥρα ἥσυχη, ἑσπερινή)
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Ὁ ὁλοκληρωτισμός
τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ «πολιτισμοῦ»
καύση τῶν μάγων καί τῶν μαγισσῶν στήν Εὐρώπη θεωρεῖται σήμερα ἀπό εἰδήμονες ὡς μιά ἀπό τίς πιό τραγικές στιγμές καί ἀπό τά
μεγαλύτερα ἐγκλήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας. Πρόκειται γιά φαινόμενο κυρίως στήν δυτική καί κεντρική Εὐρώπη πού διήρκεσε ἀπό τόν
15ο μέχρι τόν 18ο αἰῶνα μέ ἔξαρση τόν 16ο καί 17ο αἰῶνα. Ἡ τελευταία
καύση μάγισσας στήν Γερμανία ἔγινε τό 1775. Σύμφωνα μέ πολλές ἐκτιμήσεις οἱ θάνατοι ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν καύσεων, τοποθετοῦνται ἀμέσως
μετά ἀπό ἐκείνους πού ὀφείλονται σέ πολέμους καί γενοκτονίες. Ὡστόσο
οἱ ἐκτιμήσεις ὡς πρός τούς θανάτους αὐτούς παρουσιάζουν μιά πολύ
μεγάλη ἀπόκλιση, φθάνοντας ἀπό 40.000 μέχρι καί τόν ἐντελῶς φανταστικό ἀριθμό τῶν 9 ἑκατομμυρίων. Οἱ εἰδικοί σήμερα μέ βάση δικαστικά
ἔγγραφα καί μαρτυρίες πού ἔχουν διασωθεῖ ἀνεβάζουν τά θύματα μέχρι
τό πολύ 200.000 σέ ὅλη τήν Εὐρώπη. Ὅσοι μιλᾶνε γιά ἑκατομμύρια θυμάτων, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν δικαστικῶν ἐγγράφων καί μαρτυριῶν εἶναι ἀπειροελάχιστος μπροστά στό ἀληθινό ἀριθμό τῶν θυμάτων. Ὁπωσδήποτε θά ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον τό τελικό ἀποτέλεσμα πού
θά προκύψει ἀπό μιά κεντρική τράπεζα πληροφοριῶν πού καταρτίζεται
ἀπό τό 2012 καί ἔχει στόχο νά συγκεντρώσει ὅλες τίς ὑφιστάμενες πληροφορίες γιά δίκες μάγων καί μαγισσῶν καί τά θύματα πού προέκυψαν
ἀπό αὐτές τίς δίκες στήν παπική καί προτεσταντική Εὐρώπη. Τά ἀποτελέσματα θά εἶναι ἕτοιμα τό 2018.
Ἡ βαθύτερη αἰτία, στήν ὁποία ὀφείλονται αὐτές οἱ καύσεις στή δυτική καί κεντρική Εὐρώπη εἶναι προφανῶς ὁ θεσμός τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως πού δρομολογήθηκε στό ἀπόγειο τῆς παπικῆς ἐξουσίας ἀπό τόν
Ἰννοκέντιο Γ΄ (1198-1216) μέ τήν παπική βούλα «Vergentis in senium»
(1199). Στό ἔγγραφο αὐτό προβάλλονται ἰδιαίτερα σκληρά μέτρα ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν καί ἐπίσης ἐπιδιώκεται ἡ συνδρομή τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας γιά τήν ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν μέτρων. Τά πρῶτα μέτρα ἐναντίον
αἱρετικῶν εἶχαν ληφθεῖ ἤδη μέ τήν Γ΄ Σύνοδο τοῦ Λατερανοῦ (1179). Βασικός στόχος ἦταν ἡ ἀντιμετώπιση λαϊκῶν κινημάτων πού στό τέλος τοῦ
12ου αἰῶνα εἶχαν κάνει τήν ἐμφάνισή τους στήν Εὐρώπη καί τά ὁποῖα ὁ
Παπισμός τά θεωροῦσε ὡς αἱρέσεις, κυρίως οἱ Καθαροί, οἱ Βαλδένσιοι
καί οἱ Χουμιλιάτες.
Μέ τήν παραπάνω βούλα ὁ Ἰννοκέντιος Γ΄ τούς ἀπειλοῦσε μέ τήν
ποινή τῆς ἀτιμίας, δηλ. τήν ἀπώλεια τῶν ἀστικῶν δικαιωμάτων, τή δήμευση τῆς περιουσίας καί κυρίως τήν ἐπέκταση αὐτῶν τῶν μέτρων καί
στά παιδιά τῶν αἱρετικῶν. Ἐπί πλέον ζητοῦσε τήν ἐξίσωση τῆς αἵρεσης
μέ τήν προσβολή κατά τοῦ μεγαλειοτάτου, τοῦ μονάρχη, πού ἦταν ταυτόσημη μέ τήν ἔσχατη προδοσία καί ἐπέσυρε τή θανατική ποινή.

H
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Ὁ ἴδιος ὁ Ἰννοκέντιος Γ΄ λίγο ἀργότερα, τό 1215, ἔβαλε σέ ἐφαρμογή τό σύστημα τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, τό ὁποῖο ἀπό τότε ἔγινε δεσμευτικό γιά τόν Παπισμό. Μετά τόν θάνατό του ἐξασφαλίστηκε καί ἡ συνδρομή τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας μέ τό διάταγμα τοῦ Γερμανοῦ Αὐτοκράτορα
Φρειδερίκου Β΄ «Cum ad conservandum» (1224), τό ὁποῖο ὅρισε τήν καύση τῶν αἱρετικῶν στήν πυρά ἤ τήν τιμωρία τους μέ ἄλλο τρόπο (κόψιμο
τῆς γλώσσας). Σέ ἄλλο διάταγμα τοῦ 1232 ἐπιβαλλόταν στούς αἱρετικούς
ἡ διαρκής ποινή τῆς ἀτιμίας, ἐάν δέν μποροῦσαν νά ἐπιτύχουν τήν ἐκκλησιαστική συγχώρηση ἐντός ἑνός ἔτους. Οἱ δέ φορεῖς κοσμικῶν ἀξιωμάτων
ὑποχρεώνονταν μέ ὅρκο καί μέ τήν ἀπειλή τῆς ἀπομάκρυνσής τους ἀπό
τό ἀξίωμα νά προβοῦν στήν ἐξαφάνιση ὅλων ἐκείνων πού ὀνόμαζε ὁ Παπισμός αἱρετικούς. Ἐπίσης στά ἐδάφη τῆς λεγόμενης «Ἁγίας Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους» ξεκίνησε ἀπό τό 1498 ἡ σταδιακή ἐφαρμογή τοῦ συστήματος τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως καί στήν κοσμική
δικαιοσύνη. Ἐντάχτηκε δέ ἐπίσημα τό 1532 μέ τήν «Constitutio Criminalis
Carolina» καί βρῆκε εὐρύτατη ἐφαρμογή στήν παραπάνω καύση τῶν μάγων καί μαγισσῶν.
Τά πρωτοφανῆ στοιχεῖα τοῦ συστήματος τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως ἦσαν:
1. Ἡ ἀναίρεση τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐξουσίας κατά τή διαδικασία
τῆς δίκης. Δηλ. ὁ παντοδύναμος ἱεροεξεταστής ἦταν ταυτόχρονα δικαστής, ἀνακριτής, κατήγορος καί ὑπερασπιστής.
2. Ἐπρόκειτο περί μυστικῆς διαδικασίας. Ἐφόσον ἡ διαδικασία τῆς
δίκης ἦταν στό χέρι ἑνός καί μόνο ἀνθρώπου, χωρίς νά ὑπάρχει δημόσιος
ἔλεγχος, ὁ κίνδυνος τῆς ἀλλοίωσης τῆς ἀλήθειας ἦταν ἰδιαίτερα ὑψηλός.
3. Ἔλλειψη τῆς οὐδετερότητας τοῦ δικαστῆ ὡς πρός τό ἀποτέλεσμα τῆς διερευνητικῆς διαδικασίας, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶχε δώσει τήν ἐντολή
γιά διερεύνηση καί τήν εἶχε διεξάγει ὁ ἴδιος. Ἐπί πλέον ἐφόσον ὁ δικαστής ἦταν τοπικός ἤ ἀπεσταλμένος κληρικός ἀπέβλεπε στό συμφέρον τῆς
Ἐκκλησίας πού ὑπηρετοῦσε.
Ἐνῶ ἀρχικά ἡ Ἱερά Ἐξέταση ὑπαγόταν στά καθήκοντα τῶν τοπικῶν
ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι συχνά δέν ἔδειχναν τήν πρέπουσα προθυμία, ὁ ἀνιψιός τοῦ Ἰννοκεντίου Γ΄, ὁ μετέπειτα πάπας Γρηγόριος Θ΄ (1227-1241),
ἐγκαθίδρυσε τό 1227 τή λεγόμενη «Παπική Ἱερά Ἐξέταση», ἀπέστειλε
δηλ. ἱεροεξεταστές, κυρίως δομινικανούς μοναχούς, σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια
τοῦ παπισμοῦ καί ἀπάλλαξε τούς τοπικούς ἐπισκόπους ἀπό τό καθῆκον
αὐτό, χωρίς ὅμως νά τούς ἀπαγορεύσει τήν ἐκδίκαση ὑποθέσεων. Ἔτσι,
προοδευτικά, ἡ Ἱερά Ἐξέταση ἔγινε ὅλο καί περισσότερο παποκεντρική.
4. Μέσῳ τῶν βασανιστηρίων πού καθιερώθηκαν ἐπίσημα τό 1252
μέ τή βούλα «Ad Extirpanda» τοῦ πάπα Ἰννοκεντίου Δ΄ (1243-1254) μέ
τόν “ἱερό” στόχο τῆς εὕρεσης τῆς ἀλήθειας (ὁ μόνος περιορισμός ἦταν, νά
μή μείνουν μόνιμες σωματικές βλάβες), οἱ ἱεροεξεταστές μποροῦσαν νά
ἀποσπάσουν ὁποιαδήποτε ἐπιθυμητή ὁμολογία.
5. Ἡ εἰσαγωγή τῆς ἀνωνυμίας τοῦ καταγγέλλοντος ἐπέσυρε τόν
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ἄμεσο κίνδυνο τῆς κατάδοσης. Μετά τή σταυροφορία πού εἶχε κηρύξει
ὁ Ἰννοκέντιος Γ΄ τό 1208 ἐνάντια στούς Ἀλβιγηνούς μέ στόχο κυρίως τήν
αἵρεση τῶν Καθαρῶν στή νότια Γαλλία, ἡ Σύνοδος τῆς Τουλούζης τό 1229
ἐπί τοῦ πάπα Γρηγορίου Θ΄ υἱοθέτησε στήν πράξη τήν κατάδοση μέ στόχο
τήν πιό ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν.
Στό ὡς τότε Γερμανικό δικαστικό σύστημα τῆς Καταγγελίας, ὁ καταγγέλλων εἶχε εὐθύνη γιά τήν ὀρθότητα τῆς καταγγελίας του καί στήν
περίπτωση ἀθώωσης τοῦ καταγγελλομένου ἀνέμενε τόν καταγγέλλοντα
μιά ἀρκετά αὐστηρή τιμωρία. Μέ τό νέο δικαστικό σύστημα τῆς Ἱερᾶς
Ἐξετάσεως στόχος ἦταν τό ἴδιο τό δικαστήριο νά λάβει γνώση, ἔστω καί
ἀνωνύμως, μιᾶς παράνομης πράξης, ὥστε νά ἀναλάβει τή διερεύνησή της.
Ἔτσι, μέ τήν ἐφαρμογή αὐτοῦ τοῦ συστήματος, στήν περίοδο τῶν διώξεων
τῶν μάγων καί μαγισσῶν δημιουργήθηκαν κουτιά καταδόσεων, ὅπου μέ
ἕνα σημείωμα χωρίς κίνδυνο γιά τόν ἑαυτό του καί χωρίς ἀποδείξεις, μποροῦσε ὁποιοσδήποτε νά προκαλέσει μιά δίκη ἐναντίον ἑνός προσώπου.
Ἐνῶ ὁ ἀρχικός στόχος τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως ἦταν ἡ ἀντιμετώπιση
τῶν αἱρετικῶν, μποροῦσε νά βρεῖ ἐφαρμογή καί στήν περίπτωση ἀδικημάτων πού σχετίζονταν μέ τήν πίστη, ὅπως τῆς μαγείας. Ἀλλά οἱ περιπτώσεις αὐτές μέχρι τόν 15ο αἰῶνα ἦσαν σπάνιες. Τά πράγματα ἄλλαξαν
ριζικά μέ τόν πάπα Ἰννοκέντιο Η΄, ὁ ὁποῖος τό 1484 μέ τή βούλα Summis
desiderantes affectibus, τή λεγόμενη βούλα τῶν μάγων καί μαγισσῶν, φρόντισε γιά τήν ἐπίσημη ἐπέκταση τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως στήν κατηγορία
αὐτή. Ἡ βούλα αὐτή εἶχε σχεδιαστεῖ ἀπό τόν δομινικανό μοναχό καί ζηλωτή ἱεροεξεταστή Χάινριχ Κράμερ (Heinrich Kramer) καί γνώρισε μεγάλη διάδοση, ἐπειδή συνδέθηκε ἄμεσα μέ ἕνα μπέστ σέλερ τοῦ 15ου,
16ου καί 17ου αἰῶνα. Πρόκειται γιά ἔργο τοῦ παραπάνω ἱεροεξεταστῆ
Χάινριχ Κράμερ μέ τίτλο «Μalleus maleficarum - Σφυρί τῶν μαγισσῶν»
(δηλ. σφυρί γιά τή συντριβή τῶν μαγισσῶν). Μαζί του ἀναφέρεται ὡς
δεύτερος συντάκτης ὁ ἐπίσης δομινικανός μοναχός καί προϊστάμενος
τοῦ μοναστηρίου τῶν Δομινικανῶν στήν Κολωνία Ἰάκωβος Σπρένγλερ
(Jakob Sprengler). Πολλοί εἰδικοί ἐπιστήμονες, ὡστόσο, ἀμφισβητοῦν τή
σύμπραξη τοῦ Σπρένγλερ καί ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Κράμερ ἁπλῶς χρησιμοποίησε τό ὄνομά του. Τό ἔργο αὐτό ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό 1486
στή πόλη Σπάιερ καί γνώρισε στή συνέχεια ἄλλες 28 ἐκδόσεις, 13 μέχρι
τό 1523 καί ἄλλες 15 μέ νέα κύματα τοῦ κυνηγιοῦ τῶν μαγισσῶν ἀπό
τό 1574 μέχρι τό 1669. Ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 1487 σέ ὅλες τίς ἐκδόσεις
προτάσσονται τοῦ βασικοῦ κειμένου τοῦ ἔργου τρία ἔγγραφα, ἡ παραπάνω βούλα τοῦ Πάπα, ἡ υἱοθέτηση τοῦ ἔργου ἀπό ἀρκετούς θεολόγους
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Κολωνίας τῆς 19.5.1487 καί ἡ ἀπολογία τοῦ
ἔργου ἀπό τόν ἴδιο τόν Κράμερ.
Τό κείμενο διαιρεῖται σέ τρία μέρη. Στό πρῶτο μέρος ὑπογραμμίζεται μέ μιά συλλογή εὐρέως διαδεδομένων ἀπόψεων καί προκαταλήψεων
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γιά μάγους καί μάγισσες, οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται μέ μιά φαινομενικά
ἐπιστημονική ἐπιχειρηματολογία, ὁ ὑπαρκτός κίνδυνος τῆς μαγείας. Τό
δεύτερο μέρος ἀναφέρεται στό συμβόλαιο μέ τό διάβολο, τήν πρόκληση
βλαβῶν μέσω τῆς μαγείας, τή πτήση τῶν μαγισσῶν κ.ἄ. καί γιά τά ἀντίδοτά τους. Καί τό τρίτο μέρος ἀναφέρεται στή δικαστική ἀντιμετώπιση
τοῦ φαινομένου. Μέ τά περίπου 280 παραδείγματα πού ἀναφέρονται στό
ἔργο ὑπογραμμίζεται ὁ ὑπαρκτός κίνδυνος πού ἐλλοχεύει στή μαγεία καί
ἑπομένως ἡ ἀνάγκη συστηματικῆς δίωξής της. Οἱ ὑποτιθέμενες μάγισσες
παρουσιάζονται στήν ἀποκαλυπτική συνείδηση τοῦ συγγραφέα ὡς ἄκρως
ἐπικίνδυνο μέρος μιᾶς γενικῆς συνομωσίας ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας. Ἀντίθετα μέ τή βούλα τοῦ Πάπα, πού παρουσιάζει τή μαγεία τόσο
ὡς ἔργο τῶν ἀνδρῶν ὅσο καί τῶν γυναικῶν, ὁ Κράμερ μέσα ἀπό ἕναν πρωτοφανῆ μισογυνισμό ἐπικεντρώνει τό φαινόμενο τῆς μαγείας σχεδόν ἀποκλειστικά στίς γυναῖκες, χαρακτηρίζοντάς τες ὡς ἰδιαίτερα ἀδύναμες στήν
πίστη, ἀκόρεστες στίς ἐπιθυμίες τῆς σαρκός, παραδεδομένες στό ψεῦδος
κ.ἄ. καί γι’ αὐτό τίς θεωρεῖ ὡς ἐπικίνδυνη πύλη εἰσόδου τοῦ Διαβόλου.
Βασική ἐπιδίωξη τοῦ Κράμερ ἦταν, ἡ ἐκδίκαση τῶν ὑποθέσεων τῆς
μαγείας νά περάσει στό κράτος. Δέν θεωροῦσε τή μαγεία ὅπως ἡ Ἱσπανική Ἱερά Ἐξέταση καί οἱ ὑποστηρικτές της ὡς αἵρεση, στήν ὁποία ὁ
κατηγορούμενος εἶχε τή δυνατότητα νά μετανοήσει καί νά ἀνακαλέσει
τίς θέσεις του, ἀλλά ἤθελε νά τιμωρεῖται ἀναπόφευκτα μέ τήν καταδίκη
στήν πυρά, πρᾶγμα πού ἐπιτεύχθηκε ἀπό τό 1532 μέ τήν καθιέρωση τῆς
Constitutio Criminalis Carolina, ἡ ὁποία μέ τή παρ. 109 ἐνέταξε τή μαγεία
στά κοσμικά ἀδικήματα καί προέβλεπε ὡς τιμωρία τήν καύση στήν πυρά.
Ἐπίσης βασικό στοιχεῖο τοῦ ἔργου, μέ τό ὁποῖο ξεπερνάει πολύ τούς
στόχους τῆς παπικῆς βούλας, εἶναι ἡ ἀποδοχή πτήσης καί χοροῦ κατά τό
Σάββατο τῶν μαγισσῶν. Παρά τό γεγονός, ὅτι ἡ πίστη στήν ὕπαρξη πτήσεων καί Σαββάτου τῶν μαγισσῶν εἶχε ρητά καταδικαστεῖ ὡς νοσηρή φαντασίωση ἀπό τό Canon Episkopi, ἕνα κανόνας ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου
τοῦ πρώιμου μεσαίωνα πού εἶχε εὐρέως διαδοθεῖ, ὁ Κράμερ τήν υἱοθέτησε ἀπόλυτα καί ἔθεσε ἔτσι τό θεμέλιο γιά μιά ἁλυσιδωτή ἐξάπλωση τῶν
δικῶν, ἐπειδή κάτω ἀπό τήν ἀφόρητη πίεση τῶν βασανιστηρίων οἱ ὑποτιθέμενες μάγισσες, προκειμένου νά λυτρωθοῦν ἀπό τά βάσανά τους, δίνανε τά ὀνόματα ἄλλων προσώπων πού δῆθεν εἶδαν στά Σάββατα αὐτά.
Στή συνέχεια αὐτά τά πρόσωπα τά περίμενε ἡ ἴδια τύχη τῆς καύσης.
Ἡ μεγάλη ἀποδοχή πού βρῆκε τό ἔργο αὐτό ὅπως καί τό συναφές
μέ αὐτό «Layenspiegel – Καθρέφτης τῶν λαϊκῶν» (1509/11) τοῦ Ulrich
Tengler (εὐρέως διαδεδομένη συμπίληση τῶν θέσεων τοῦ Κράμερ γιά νομική χρήση στή Γερμανική γλώσσα, γιά ἀνθρώπους πού δέν εἶχαν σπουδάσει καί δέν κατεῖχαν τά λατινικά) καί ἡ συνακόλουθη ἑκατόμβη θυμάτων
ἐξηγεῖται ἀπό πολλούς ἐπιστήμονες ἐν μέρει καί μέ τήν ἐπιδείνωση τοῦ
κλίματος ἐκείνη τήν ἐποχή, μέ περιόδους πείνας καί ἐπιδημιῶν, διότι οἱ
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ἄνθρωποι ἀναζητοῦσαν ὑπεύθυνους γιά τίς καταστάσεις αὐτές. Βρῆκαν
τήν αἰτία αὐτῶν τῶν συμφορῶν στήν μαγική πρόκληση βλαβῶν ἐκ μέρους
τῶν μαγισσῶν.
Ἀντιδράσεις στό ἔργο αὐτό καί στίς πρακτικές πού προέβαλε, δυστυχῶς ὑπῆρξαν μόνο σποραδικές στήν κεντρική Εὐρώπη: Ἡ Ἱσπανική
Ἱερά Ἐξέταση τό ἀπέρριψε ὡς ἀκατάλληλο καί ὁ Πέτρος Δουζίνας, σύνεδρος τοῦ Ρωμαϊκοῦ δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ἔγραψε γύρω
στό 1580, ὅτι στήν Ἰταλία δέν ἔγινε ἀποδεκτό. Ἔτσι ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλία καί ἡ Ἰταλία εἶχαν αἰσθητά λιγότερες θανατικές καταδίκες μαγισσῶν. Ἄλλες ἀντιδράσεις προῆλθαν τό 1631 ἀπό τόν γνωστό κριτικό
τῶν δικῶν τῶν μαγισσῶν καί ἰδίως τῶν βασανιστηρίων κατά τή διεξαγωγή
τῶν δικῶν, τόν Ἰησουίτη Friedrich Spee στό ἀνώνυμο ἔργο τοῦ Cautio
Criminalis καί τό 1701 ἀπό τόν νομικό καί διαφωτιστή Thomasius μέ τό
ἔργο τοῦ Dissertatio de crimine magiae, ὁποῖος ἐπεσήμανε κυρίως τήν
ἔλλειψη ἀποδεικτικῶν στοιχείων γιά τό λεγόμενο συμβόλαιο μέ τό Σατανᾶ. Ἄλλες οὐσιαστικές ἀντιδράσεις δέν εἶναι γνωστές.
Χαρακτηριστικό εἶναι, ὅτι τό ἔγκλημα αὐτό ἐπιτελέστηκε τόσο σέ
ρωμαιοκαθολικές ὅσο καί σέ προτεσταντικές χῶρες, πρᾶγμα πού φανερώνει τήν κοινή ἀλλοίωση πού ἐπέφεραν στήν χριστιανική παράδοση,
μετατρέποντάς την σέ πολλές περιπτώσεις, σέ κατάρα τῆς ἀνθρώπινης
ἱστορίας. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει μιά σημαντική ἀπόκλιση στούς ἀριθμούς τῶν καύσεων τῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Στούς Προτεστάντες, τό
ποσοστό τῶν γυναικῶν εἶναι πολύ ὑψηλότερο ἀπό ὅτι στούς Παπικούς.
Καλύπτει περίπου τό 85 % ὅλων τῶν περιπτώσεων, ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ποσοστό στούς Παπικούς εἶναι στό 60-70 %. Μέχρι σήμερα οἱ λόγοι αὐτῆς
τῆς ἀπόκλισης δέν ἔχουν ἐξακριβωθεῖ.
Τά βαθύτερα αἴτια τῆς καύσης τῶν μάγων καί μαγισσῶν πρέπει
προφανῶς νά ἀναζητοῦνται μέσα στό νευραλγικό σημεῖο τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς ἱστορίας, στή θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου μέσῳ τοῦ ἀλάθητου
ἀνθρώπου τῆς Ρώμης.
Ἀπό τή στιγμή πού ὁ Θεάνθρωπος Χριστός ἀντικαθίσταται ἀπό τόν
ἀλάθητο ἄνθρωπο ἦταν ἑπόμενο νά δημιουργηθεῖ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ τοῦ
ἀλάθητου ἀνθρώπου ἕνας ὁλοκληρωτισμός ἄνευ προηγουμένου μέσα
στήν ἱστορική πορεία τῆς ἀνθρωπότητας. Κάθε ἀντίθετη φωνή ἔπρεπε νά
πνιγεῖ. Μέ ἀρχή τόν παπικό ὁλοκληρωτισμό θεμελιώθηκε πλέον ὁ Εὐρωπαϊκός εἰδωλολατρικός οὑμανισμός, στόν ὁποῖο περικλείονται τόσο οἱ
προτεσταντισμοί ὅσο καί κάθε ἄλλη μορφή οὑμανισμοῦ καί ἀθεΐας στή
Δύση. Ὁ Παπισμός ἀποτέλεσε τό πρότυπο ὅλων των μετέπειτα ἀθεϊστικῶν ὁλοκληρωτισμῶν, κυρίως τοῦ Χιτλερισμοῦ καί Σταλινισμοῦ, μέ
πάμπολλα κοινά στοιχεῖα.
Σήμερα, βέβαια, ὁ δυτικοευρωπαϊκός «πολιτισμός» εἶναι πολύ πιό
ἐξευγενισμένος. Ἡ κοινή γνώμη δέν κινδυνεύει πλέον ἀπό αἱρετικούς,
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μάγους ἤ μάγισσες. Ἐλέγχεται ἀποτελεσματικά ἀπό τά ΜΜΕ. Μέ ἐπιστημοσύνη χειραγωγεῖται ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἀπό τήν ἑκάστοτε ἐξουσία, ἡ ὁποία μάλιστα, ἀφοῦ ἐλέγχει σέ σχεδόν ἀπόλυτο βαθμό τή ροή
τῶν πληροφοριῶν, ἔχει τήν εὐχέρεια νά παρουσιάζεται ὡς δημοκρατική,
πολυφωνική καί σεβόμενη τήν ἑτερότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέχρι καί
τή διαστροφή τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ἐκθειάζεται τό λεγόμενο
πολυπολιτισμικό μοντέλο τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν μέ μία βασική ἐπιδίωξη: τό ὁλοσχερές πνίξιμο καί ἡ ὁλοκληρωτική ἐξαφάνιση τῆς μόνης πραγματικῆς Ἀλήθειας, τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.
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historicum.net/persistent/old-purl/5937 (περιέχει πλούσια βιβλιογραφία).
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Scheiterhaufen
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Canon_episcopi
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Hexenhammer

ΥΠΟΦΕΡΟΝΤΑΣ ... ΜΕ ΓΕΛΙΟ !
ἱ δημοσιεύσεις τῶν ἐφημερίδων μετά τό συνέδριο τοῦ κυβερνῶντος
Ο
κόμματος γιά τήν μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ ἐκλεγμένου προέδρου καί οἱ
συγκρίσεις πού ἔγιναν μέ τήν περίπτωση τοῦ Τσεαουσέσκου μοῦ ἔφε-

ραν στήν μνήμη –θέλοντας ἤ μή– ἐκείνη τήν «χρυσή ἐποχή». Μποροῦν νά
ὑπάρχουν ὁμοιότητες; Τήν 20η Νοεμβρίου τοῦ 1989, στόν ΙΔ΄ συνέδριο τοῦ
κόμματος, ὁ Τσεαουσέσκου μίλησε ἐπί 6 ὧρες μπροστά στά 3.300 μέλη
τοῦ μοναδικοῦ κόμματος στήν χώρα «γιά τήν πολύπλευρη ἀνάπτυξη τῆς
χώρας καί τήν πρόοδο τῆς Ρουμανίας πρός τόν κομμουνισμό». Στό τέλος
ξανά-ἐκλέχθηκε ὡς Γενικός Γραμματέας τοῦ κόμματος καί πρόεδρος τῆς
χώρας μέ ποσοστό 99,5%.
Καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ὁ πρόεδρος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος μίλησε
γιά τήν πρόοδο πού ἐπιτεύχθηκε καί τήν ἀνάπτυξη πού «θά ἔρθει» ὁσονούπω, ἀλλά ἐκλέχθηκε πρόεδρος τοῦ κόμματος μόνο μέ 93,5%.
Προσωπικά, ἐλπίζω ἡ διαφορά μεταξύ τῶν δύο νά παραμείνει μόνο
στά ποσοστά ἐκλογῆς.
Δύο μῆνες μετά τήν παμψηφεί ἐκλογή του ὁ Τσεαουσέσκου ἐκτελέσθηκε ἀπό τά ἴδια μέλη τοῦ κόμματος πού τόν χειροκρότησαν! Γιατί; Διότι,
ἔλεγαν αὐτοί, «ὁ Ρουμανικός λαός ὑποφέρει τά πάνδεινα καί ὁ πρόεδρος
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δέν θέλει (δῆθεν) νά τό καταλάβει». Μήπως ὑπέφεραν καί τά 10.000 μέλη
τοῦ κόμματος; Σέ καμία περίπτωση. Διότι ὅλοι εἶχαν –λόγῳ ταυτότητος–
πρόσβαση στά εἰδικά καταστήματα τοῦ κόμματος, ὅπου πουλοῦσαν, χωρίς οὐρές βέβαια, καί τοῦ πουλιοῦ τό γάλα! Καί αὐτοί ἔμειναν ἐξάλλου
πάμπλουτοι καί μετά τήν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ, καί ἀγόρασαν βίλες,
ἐργοστάσια, ποδοσφαιρικές ὁμάδες κλπ.
Καί ὁ φτωχός λαός, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τί ἀπέγινε; Οἱ περισσότεροι μείνανε στήν χώρα καί προσπαθοῦν νά ἀνορθώσουν τήν κατάσταση. Ἀρκετοί ὑποδουλώθηκαν στό ἐξωτερικό, στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική,
στήν Αὐστραλία καί προσπαθοῦν μέ τά μεροκάματά τους νά στηρίζουν
ἑαυτούς καί τίς οἰκογένειες πού ἄφησαν πίσω τους.
Πῶς κατάφεραν οἱ ἄνθρωποι νά ἐπιβιώσουν σέ μιά δύσκολη κοινωνικά καί οἰκονομικά κοινωνία μέ ὅλα τά μέσα ἐπικοινωνίας ὑπό τόν
ἀνελέητο ἔλεγχο τοῦ κόμματος/κράτους; Ὑπῆρχε κάτι πού δέν μποροῦσε
κανείς νά ἐλέγχει: τήν ἄμεση σχέση, τήν ἐπικοινωνία προσώπων, καί αὐτό
ὀνομαζόταν στήν καθημερινή γλώσσα: «bancuri», προφορικά ἀνέκδοτα.
Καί γιά νά γελάσουν τά πικραμένα χείλη μας, σᾶς μεταφράζω μερικά
πού ἀποτυπώνουν μέ ἀκρίβεια τήν «χρυσή περίοδο» Τσεαουσέσκου:
1. Λέγεται, λοιπόν, ὅτι στά σύνορα μέ τήν Σερβία συναντιοῦνται ἕνας σκύλος μέ μία γάτα. Ὁ σκύλος ἔμπαινε στήν Ρουμανία, ἐνῶ ἡ γάτα ἑτοιμαζόταν
νά φύγει. «Γιατί φεύγεις ἀπό τήν Ρουμανία;» τήν ρωτᾶ ὁ σκύλος.
«Διότι ἐδῶ ζῶ συνέχεια χωρίς ἐλπίδα ζωῆς, σάν ... «βρεγμένη γάτα». Ἐσύ
ὅμως γιατί ἐπιστρέφεις ἐδῶ;» «Διότι ἄκουσα ἀπ’ ὅλους, ὅτι ἐδῶ περνᾶνε
πραγματικά σκυλίσια ζωή»!
2. «Κώστα, ρωτᾶ ὁ ὑπεύθυνος τοῦ πολιτικοῦ γραφείου, τί νομίζεις ὅτι πρέπει νά κάνουμε γιά νά βγοῦμε ἀπό τήν οἰκονομική κρίση;
«Εἶναι σχετικά ἁπλό: Θά κηρύξουμε ἀμέσως πόλεμο στούς Ἀμερικανούς
καί θά παραδοθοῦμε σ’ αὐτούς!».
3. Τά καταστήματα ἄδεια, ὅπως τοῦ Μαρινόπουλου πρίν λίγο καιρό. Ἕνας
πολίτης λοιπόν μπαίνει στό Κρεοπωλεῖο. «Ἔχετε μοσχαρίσιο κρέας;
«Ὄχι» τοῦ ἁπαντᾶ ὁ μακελάρης. «Πρόβειο;» «Ὄχι». «Χοιρινό ἤ κοτόπουλο,
ἤ ψάρι»; ἐπιμένει ὁ πελάτης. «Ὄχι». «Μά τί ἔχετε τέλος πάντων;»
«Ἔχουμε ἀνοικτό τό κατάστημα, ἀπό τίς 8 τό πρωΐ μέχρι τίς 4μμ!»
4. Ἕνας νεαρός πήγαινε κάθε μέρα μπροστά στά κεντρικά γραφεῖα τοῦ
Κόμματος καί φώναζε: «Δέν ἔχουμε ψωμί, δέν ἔχουμε γάλα, δέν ἔχουμε λάδι,
δέν ἔχουμε φῶς ...». Μετά ἀπό λίγες μέρες τόν πιάνουν οἱ ἄνθρωποι τῆς
μυστικῆς ὑπηρεσίας, τόν βάζουν σ’ ἕνα ὑπόγειο καί, γιά νά τόν τρομάξουν,
ρίχνουν ἐναντίον του κάποια ἄσφαιρα, ἔπειτα τόν ἀφήνουν ἐλεύθερο. Τήν
ἑπομένη ὁ νεαρός ἐμφανίζεται μπροστά στά γραφεῖα φωνάζοντας: «Τώρα
τούς τελείωσαν καί οἱ σφαῖρες!».
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5. Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὁποιαδήποτε ἀντίρρηση στίς ἀποφάσεις τοῦ κόμματος,
ἐσήμαινε ... φυλάκιση. Στό συνέδριο τοῦ κόμματος, λοιπόν, ὁ σύντροφος Γεώργιος ζητᾶ τόν λόγο. «Ἐγώ πιστεύω ὅτι τό κόμμα μας προσφέρει εὐημερία
στούς ἀνθρώπους, ἀλλά ρωτῶ γιατί τά μαγαζιά εἶναι ἄδεια; Γιατί οἱ ἄνθρωποι κάθονται ἀπό τό βράδυ στίς οὐρές γιά γάλα, γιά ψωμί, γιά κρέας, γιά
βούτυρο κλπ;» «Θά σᾶς ἀπαντήσουμε, σύντροφε», τοῦ ἁπαντᾶ ὁ πρόεδρος.
Στίς ἑπόμενες συνεδριάσεις ὅμως ὁ σύντροφος Γεώργιος δέν ἐμφανίστηκε
πλέον. Ὁ φίλος του, ὁ Δημήτρης σηκώνει δειλά τό χέρι καί παίρνει τόν λόγο.
«Ἐγώ, σύντροφοι, δέν ρωτῶ γιατί τά μαγαζιά εἶναι ἄδεια; Γιατί οἱ ἄνθρωποι
κάθονται ἀπό τό βράδυ στίς οὐρές γιά γάλα, γιά ψωμί γιά κρέας, γιά βούτυρο κλπ;» Σᾶς ἐρωτῶ, τί κάνατε μέ τόν σύντροφο Γεώργιο;»
6. Καθ’ ὅλη τήν θητεία του, δέν ὑπῆρχε μεγαλύτερος ταξιδιώτης ἀπό τό
προεδρικό ζεῦγος. Κάποιο πρωΐ, ἡ Ἕλενα μπαίνει στό γραφεῖο τοῦ συζύγου της: «Ξέρεις, ἀνακαλύψανε κάποιο νέο λαό στήν Ἀφρική καί οἱ
Ἀμερικανοί τούς ἔκαναν ἤδη δρόμους καί οἱ Σοβιετικοί τούς ἔκαμαν μία
στρατιωτική βάση. Ἐμεῖς τί θά τούς κάνουμε;»
«Ἁπλῶς, μία ἐπίσημη ἐπίσκεψη!» - ἀπαντᾶ ὁ σύζυγος.
7. Τό προεδρικό ζεῦγος πετοῦσε μέ τό ἀεροπλάνο πάνω ἀπό τό Βουκουρέστι. «Κοίτα Νίκο, λέει ἡ Ἕλενα, πόσο ὄμορφους δρόμους φτιάξαμε!»
«Δέν εἶναι δρόμοι, ἀπαντᾶ ὁ σύζυγος, εἶναι οὐρές στά καταστήματα!»
8. «Τί εἶναι τό «whisky»; - ρώτα στό ραδιόφωνο κάποιος πολίτης.
«Ἕνα ἀκριβό ποτό τό ὁποῖο οἱ καθοδηγητές μας πίνουν στό ὄνομα τῆς
ἐργατικῆς τάξης!» - ἔρχεται ἡ ἀπάντηση.
9. Στίς ἐφημερίδες ὁ Τσεαουσέσκου ὀνομαζόταν ὡς «ὁ πιό ἀγαπητός πολίτης τῆς χώρας». Λέγεται ὅμως ὅτι, σέ μία τεράστια οὐρά, ἕνας πολίτης
παρακαλᾶ τόν μπροστινό του: «Σέ παρακαλῶ, κράτα μου τήν σειρά. Θά
πάω νά σκοτώσω τόν Τσεαουσέσκου!»
Μετά ἀπό μία ὥρα ἔρχεται πίσω. «Ἔ, τόν σκότωσες;» τόν ρωτᾶ ὁ μπροστινός. «Ὄχι ἀκόμα, τοῦ ἁπαντᾶ, ἀλλά κράτησα καί ἐκεῖ σειρά.!»
10. Λόγω ἐλλείψεων, δύσκολα μποροῦσε κανείς νά προσφέρει φιλοξενία.
Γι’αὐτό καί τό ἀστεῖο ἔλεγε: «Ποιό εἶναι τό ἄκρως ἄωτον τῆς τόλμης;» «Νά
προσκαλέσεις κάποιον γιά φαγητό στό σπίτι». «Καί τό ἄκρως ἄωτον τῆς
ἀναίδειας;» «Νά δεχτεῖς παρόμοια πρόσκληση!»
Σᾶς ἄρεσαν; Χαμογελάσατε λίγο; Ὑπάρχουν χιλιάδες παρόμοια καλαμπούρια γιά ὅλα τά θέματα τῆς ζωῆς. Ἀλλά, ὅπως καί ὅλα τά γνωστά
σ’ ἐμᾶς ἀστεῖα τοῦ Ἀρκᾶ καί τῶν ἄλλων σκιτσογράφων, μᾶς προκαλοῦν
στά χείλη τό γέλιο, γιά νά μποροῦμε νά κρύψουμε πρός στιγμή τό βαρύ
πόνο τῆς καρδιᾶς μας.
						
π. Ἠλίας Φρατσέας
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Βανδαλισμοί καί Βαρβαρότης τῶν Τούρκων
κατά τῶν Ἀρμενίων
Ἀρμένιοι ἀναμφισβητήτως, ἐπί (2.500) χρόνια ἦσαν κάτοικοι τῆς
ΟἱἈνατολίας.
Αἰσχρῶς, λοιπόν, καί ψευδῶς ἰσχυρίζονται οἱ Τοῦρκοι ὅτι αἱ σφα-

γαί τῶν Ἀρμενίων ἀπό τοῦ ἔτους 1915-1918 ἦσαν ἁπλᾶ διοικητικά
μέτρα καί κατά συνέπειαν ὁ θάνατος αὐτῶν ἦτο φυσιολογικός.
Τοῦτο, χωρίς ἴχνος ἐντροπῆς ἰσχυρίσθη, ἐπισήμως, ὁ Ὑπουργός τῶν
ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Τουρκμέν εἰς Στρασβοῦργον κατά τήν σύνοδον τῶν Ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, γενομένην τήν 14ην Νοεμβρίου 1981. Ὑπάρχουν ὅμως ἀδιάσειστοι καί συντριπτικαί ἀποδείξεις αἱ ὁποῖαι εὐχερῶς, ἀνατρέπουν τούς ψευδεῖς καί
ἀναισχύντως προβαλλομένους ἰσχυρισμούς τῆς ἐπισήμου Τουρκίας.
Ὁ Χίτλερ, ἔχει λεχθῆ ὅτι ἀναφέρει εἰς τό βιβλίον του «Ὁ ἀγών
μου», ἐν ὄψει τῆς ἐξοντώσεως τῶν Ἑβραίων, παραδειγματίζεται ἀπό
τούς Τούρκους, καί διδάσκεται ἀπό πολλάς μεθόδους τάς ὁποίας
μετῆλθον οἱ Τοῦρκοι, ἀπό τοῦ ἔτους 1915-1922, ἐπί τῷ τέλει ἐξοντώσεως τῶν Ἀρμενίων!
Ἐπ’ αὐτοῦ ὑπάρχει ἀπόφασις τοῦ «Μονίμου Δικαστηρίου τῶν
λαῶν» ἐκδοθεῖσα κατά τήν 16ην Ἀπριλίου 1984, διά τῆς ὁποίας καταγγέλλεται καί ἀναγνωρίζεται, ὡς ἀπαράγραπτον ἔγκλημα ἡ ἀπό 19151922 γενομένη γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ὑπό τῶν Τούρκων.
Τό Δικαστήριον τοῦτο ἐπελήφθη τῆς ὑποθέσεως, κατόπιν προσφυγῆς εἰς αὐτό, Γαλλικῶν, Γερμανικῶν, Ἀμερικανικῶν, καί τῶν ἄλλων
χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὀργανώσεων.
Ὁ Ἀρμένιος συγγραφεύς Ἀράμ Ἀντωνιάν εἰς βιβλίον του γραφέν,
Ἀγγλιστί καί Γαλλιστί, ἀναφέρει βεβαιωτικά στοιχεῖα τῆς γενοκτονίας,
τά ὁποῖα οὗτος ἔλαβεν ἀπό Τουρκικάς πηγάς καί εἰδικώτερον ἀπό
τό ἡμερολόγιον τοῦ Διοικητικοῦ Τούρκου Ὑπαλλήλου Ναΐμπεη, εἰς
τό ὁποῖον περιελάμβανε τά σχετικά κυβερνητικά ἔγγραφα μέ ἀριθμ.
πρωτ. κ.λ.π.
Αἱ διαταγαί τοῦ κατά τόν χρόνον ἐκεῖνον Ὑπουργοῦ τῶν ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας διακρίνονται διά τήν μεγάλην των θηριωδίαν.
Οὗτος ἐλέγετο Ταλαάτ καί ἐφονεύθη, κατά τό ἔτος 1921, εἰς τό Βερολίνον ὑπό Ἀρμενίου πατριώτου.
Εἰς τάς διαταγάς του ἔδιδεν τήν ὑπόσχεσιν ὅτι α) Οὐδείς θά διωχθῆ δι’ ἐγκλήματα κατά τῶν Ἀρμενίων, β) Ἀπηγόρευε τόν γάμον
μεταξύ τῶν ἐξισλαμιζομένων καί μή Ἀρμενίων, γ) Διέτασσε νά φοΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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νεύονται οἱ προσερχόμενοι Ἀρμένιοι εἰς τήν Ἰσλαμικήν θρησκείαν, δ)
ἐφόνευεν καί τά παιδιά τῆς κούνιας, ε) Ὁ Δαμάι Φερίτ, νέος Πρόεδρος
μετά τήν πτῶσιν τῶν Νεοτούρκων, ἀπεκάλυψε τάς ἀγνώστους πτυχάς
τοῦ σχεδιασμοῦ καί ἐκτελέσεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων καί
ἐδήλωσεν ὅτι ὅσα δημοσιεύονται εἰς τήν ἐπίσημον «Ἐρυθράν Βίβλον»
τῆς νεοτουρκικῆς κυβερνήσεως εἶναι ψεύδη ἀσύστολα, στ) Κατά τήν
29-1-1959 ὁ Ἀλῆ Κεμάλ-Μπέη καί βραδύτερον Ὑπουργός, ἔγραφεν εἰς
τήν «Σαμπάχ» καί ἐχαρακτήρισεν τάς Ἀρμενικάς σφαγάς, ὡς μοναδικόν συγκλονιστικόν ἔγκλημα εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ κόσμου.
Κατά τήν ἰδίαν ἐποχήν ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Ἀγγλικήν κείμενον
ὑπό τόν τίτλον «Τουρκοαρμενικόν θέμα» τό ὁποῖον ὑπέσχετο ἀποκατάστασιν τῶν ὑπολειφθέντων Ἀρμενίων. Παρά τήν τοιαύτην ὅμως
ὑπόσχεσιν οὐδέν ἐπράχθη παρ’ οὐδενός διά τήν ἐκπλήρωσιν αὐτῆς τῆς
ὑποσχέσεως. Ὁ Τσῶρτσιλλ εἰς τά ἀπομνημονεύματά του γράφει ἐπί
λέξει «Οἱ Τοῦρκοι ἔλεγον ὅτι εἴμεθα ἄξιοι τιμωρίας. Ἄς μᾶς τιμωρήση
ἡ φίλη μας ἡ Ἀγγλία».
Ὁ Κεμάλ, εἰς τήν κατάθεσίν του, ἐνώπιον τοῦ Στρατοδικείου,
κατά τήν 27-1-1919, εἶπεν «Οἱ Πασσάδες οἱ ὁποῖοι διέπραξαν ἀπερίγραπτα ἐγκλήματα, τά ὁποῖα δέν μπορεῖ νά συλλάβη ἡ φαντασία
τοῦ ἀνθρώπου, τώρα ὑποδαυλίζουν ταραχάς, διά νά ἐξυπηρετήσουν
τά συμφέροντά των καί μόνον αὐτά. Ἐγκαθίδρυσαν ἕνα τυραννικόν
καθεστώς, ὠργάνωσαν ἐκτοπίσεις καί σφαγάς, ἔκαυσαν μέ πετρέλαιον
θηλάζοντα βρέφη, ἐβίασαν γυναῖκας καί μικρά κορίτσια, ἐνώπιον τῶν
γονέων αὐτῶν, κατέσχον παρανόμως τήν κινητήν καί ἀκίνητον περιουσίαν των, ἐξώρισαν γυναίκας καί παιδιά εἰς ἀθλίαν κατάστασιν, καί
γενικῶς προέβησαν εἰς παντός εἴδους ὠμότητας. Ἀθώους ἔρριξαν εἰς
τήν θάλασσαν, ὑπεχρέωσαν γέροντας εἰς καταναγκαστικά ἔργα νηστικούς κλπ.». Ὁ ἴδιος ὁ Κεμάλ ἔλεγεν κατά τό 1926 «θά σφάξω καί θά
ἐξοντώσω, ὅλα τά μέλη τῆς ἑνώσεως, διότι ὡδήγησαν εἰς ἐκτοπισμόν
καί σφαγήν ἕν ἑκατομμύριον Χριστιανῶν».
Ὀρφανά παιδιά τῶν Ἀρμενίων ἐχρησιμοποίησαν ὡς πειραματόζωα διά χημικῶν οὐσιῶν. Ἐνεβολίαζαν Ἀρμενίους μέ αἷμα τυφοπαθῶν
καί ἐδημοσίευαν τ’ ἀποτελέσματα τῶν τοιούτων πειραματισμῶν εἰς
ἐφημερίδα ὑπό τόν τίτλον «Στρατιωτικός ἰατρός»!
					
Δημήτριος Γρ. Γερακάρης*

*

Ὁ ἀείμνηστος Δικηγόρος Δημήτριος Γερακάρης ὑπῆρξε ἄνθρωπος ἤθους
καί σπανίας ἀκεραιότητος, δικηγορήσας στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, ὑπερασπιζόμενος πάντοτε τό δίκαιον καί τούς ἀθώους σέ ὑπέρτατο βαθμό. Ἄφησε
ἐποχή γιά τόν τρόπο πού ἄσκησε τό λειτούργημά του ἀλλά καί γιά τόν σεβασμό πού ἔδειχναν στό πρόσωπό του οἱ Δικαστές τῆς ἐποχῆς τῆς σταδιοδρομίας του. Ἔγραψε πολλά ἱστορικά ἀλλά καί ποικίλης πνευματικότητος
κείμενα, τά ὁποῖα ὅμως μέχρι σήμερα ἔμειναν ἀδημοσίευτα. Ἐκοιμήθη στίς
23 Ὀκτωβρίου 1997.
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Νοέμβριος: Μήνας αἵματος, ἀρχῆς καί τέλους
αὐτοκρατοριῶν, δυναστειῶν καί κρατῶν
Νοέμβριος εἶναι θεωρητικά ὁ τελευταῖος μήνας τοῦ φθινοπώρου καί αὐτός
πού μᾶς εἰσάγει στόν χειμώνα. Ὅποιος διαβάσει προσεκτικά τά “ἀπομνημονεύματα” τῆς Ἱστορίας, παρατηρεῖ πώς αὐτός ὁ μήνας εἶναι αἱματοβαμμένος,
ἔχοντας σημάνει τήν ἀρχή ἤ τό τέλος κάποιας αὐτοκρατορίας, δυναστείας ἤ κράτους.
Ἄν κάνουμε μιά πολύ γρήγορη ἀνασκόπηση κάποιων “Νοεμβρίων” τοῦ παρελθόντος, δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε καί νά μήν σημειώσουμε ὅτι στίς:
28/11/1095 – Τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Συμβουλίου τοῦ Clermont, ὁ Πάπας Urbanus II ὁρίζει τόν ἐπίσκοπο Adhemar du Puy καί τόν κόμη Raymond IV
de Toulouse ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Α’ Σταυροφορίας στούς Ἁγίους Τόπους.
22/11/1699 – Ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη τοῦ Preobrazhenskoye (ἀνάκτορο
τῆς Μόσχας) ἀνάμεσα στήν Ρωσία, τήν Δανία, τήν Σαξονία καί τήν Πολωνολιθουανική Κοινοπολιτεία. Σέ ἐφαρμογή τῆς Συνθήκης, ξεκινᾶ τρεῖς μῆνες ἀργότερα ὁ Μεγάλος Βόρειος Πόλεμος.
20/11/1700 – Μεγάλος Βόρειος Πόλεμος: Οἱ Σουηδικές δυνάμεις ὑπό τόν
βασιλιά Karl XII τῆς Σουηδίας νικοῦν τόν Ρωσικό στρατό τοῦ Τσάρου Πέτρου
τοῦ Μεγάλου στήν Μάχη τῆς Narva.
25/11/1783 – Φεύγουν οἱ τελευταῖοι Βρετανοί στρατιῶτες ἀπό τή Νέα
Ὑόρκη, τρεῖς μῆνες μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῶν Παρισίων, πού τερμάτισε τήν Ἀμερικανική Ἐπανάσταση.
9/11/1815 – Νέα Συνθήκη τῶν Παρισίων, κατά τήν ὁποία τά Ἑπτάνησα
ἀναγνωρίζονται ἐλεύθερη καί ἀνεξάρτητη πολιτεία ὡς Ἡνωμένον Κράτος τῶν
Ἰονίων Νήσων.
28/11/1821 – Ὁ Παναμάς κηρύσσει τήν ἀνεξαρτησία του ἀπό τήν Ἱσπανία.
13/11/1864 – Ἐφαρμόζεται νέο Σύνταγμα στήν Ἑλλάδα μετά τήν Ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμβρίου.
21/11/1897 – Μετά τόν Ἑλληνοτουρκικό Πόλεμο τοῦ 1897 ὑπογράφεται
ἡ συνθήκη εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου
τροποποιοῦνται τά Ἑλληνοτουρκικά σύνορα σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Στήν Πατρίδα μας ἐπιβάλλεται ὁ Διεθνής Οἰκονομικός Ἔλεγχος καί ἡ ὑποχρέωση νά καταβάλλει στήν Τουρκία 4.000.000 τουρκικές λίρες, ὡς πολεμική ἀποζημίωση.
20/11/1910 – Ξεσπᾶ ἡ Μεξικανική Ἐπανάσταση ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ
Francisco Ignacio Madero Gonzalez.
5/11/1913 – Τό Ἡνωμένο Βασίλειο προσαρτᾶ τήν Κύπρο ὑπό μορφή Βασιλικῆς Κτήσης καί μαζί μέ τήν Γαλλία κηρύσσει τόν πόλεμο στήν Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία.

O
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7/11/1917 (μέ τό νέο ἡμερολόγιο) – Γίνεται ἡ Ὀκτωβριανή Ἐπανάσταση
στή Ρωσία. Οἱ большевики (Μπολσεβίκοι) τοῦ Vladimir Ilyich Ulyanov (γνωστοῦ ὡς Vladimir Lenin) ἀνατρέπουν τό Τσαρικό Καθεστώς.
4/11/1918 – Ξέσπασε ἡ Νοεμβριανή Ἐπανάσταση στήν Γερμανία κατά τῆς
βασιλείας τοῦ Kaiser, πού ἦταν ὁ αὐτοκρατορικός τίτλος προερχόμενος ἀπό τό
λατινικό Καίσαρας (Caesar).
9/11/1918 – Ὁ σοσιαλδημοκράτης Philipp Scheidemann κηρύττει τή Γερμανική Δημοκρατία.
11/11/1918 - Τέλος τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Ἐπισήμως, ὁ πόλεμος
τελείωσε στίς 11:00, τήν “ἑνδέκατη ὥρα, τῆς ἑνδέκατης μέρας τοῦ ἑνδέκατου
μήνα”.
11/11/1918 - Ο Jozef Klemens Pilsudski κηρύσσει τήν ἀνεξαρτησία τῆς Πολωνίας.
1/11/1922 – Καταργεῖται ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Παραιτεῖται ἀπό
τό θρόνο ὁ τελευταῖος Σουλτάνος, Μωάμεθ ΣΤ΄.
30/11/1922 – Ἱδρύεται ἡ ΕΣΣΔ.
16/11/1828 (μέ τό νέο ἡμερολόγιο) – Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, Ρωσία, Ἀγγλία
καί Γαλλία, ὑπογράφουν τό πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου, πού προβλέπει τήν ἀποχώρηση τῶν ὀθωμανικῶν στρατευμάτων ἀπό τήν Ἑλλάδα.
14/11/1935 – Οἱ Φιλιππίνες ἀποκτοῦν τήν ἀνεξαρτησία τους ἀπό τίς
ΗΠΑ.
19/11/ 1943 – Γερμανικά στρατεύματα ἐπιτίθενται ἐναντίον τῆς Σάμου. Τό
Στρατηγεῖο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς διατάζει τούς Ἱερολοχίτες καί τούς Βρετανούς
ἐπίλεκτους νά ἐκκενώσουν τό νησί. Κατά τήν ἐκκένωση ἐκτός ἀπό τίς παραπάνω δυνάμεις μεταφέρθηκαν στήν Τουρκία 12.800 Ἕλληνες πρόσφυγες καί 8.000
Ἰταλοί.
29/11/ 1945 – Ἡ Γιουγκοσλαβία γίνεται ἑνιαῖο κράτος.
4/11/1956 – Σοβιετικά στρατεύματα εἰσέρχονται στήν Οὐγγαρία γιά νά
τερματίσουν τήν Οὐγγρική ἐπανάσταση ἐνάντια στή Σοβιετική Ἕνωση, πού ἄρχισε στίς 23 Ὀκτωβρίου.
11/11/1975 – H Πορτογαλία παραχωρεῖ ἀνεξαρτησία στήν Ἀγκόλα.
15/11/1988 – Τό Ἐθνικό Παλαιστινιακό Συνέδριο διακηρύττει τήν ἀνεξαρτησία τοῦ Κράτους τῆς Παλαιστίνης.
9/11/1989 – Πέφτει τό Τεῖχος τοῦ Βερολίνου.
1/11/1993 – Ἀρχίζει νά ἰσχύει ἡ συνθήκη τοῦ Maastricht. Ἡ Εὐρωπαϊκή
Οἰκονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) μετονομάζεται σέ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Τά κράτη
– μέλη πού τήν ἀποτελοῦν ἀνέρχονται στά 12.
Ὁ κατάλογος τῶν σημειώσεων θά μεγαλώσει πολύ ἄν κάνουμε ἀναφορά
στίς ἀναλήψεις καθηκόντων ἀπό ἀνθρώπους πού ἀργότερα ἔπαιξαν ρόλο πρωταγωνιστῆ σέ σημαντικά γεγονότα, –ἐνδεικτικά νά ἀναφέρουμε (α) τόν Γάλλο
Jean-Claude Trichet πού ἀνέλαβε τήν 1η Νοεμβρίου τοῦ 2003 πρόεδρος τῆς
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Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας παίζοντας καθοριστικό ρόλο στήν δημιουργία
τῆς σημερινῆς καταστάσεως στήν Εὐρωζώνη, (β) τήν ἀνάδειξη τοῦ ἀντιπροέδρου
τῆς Αἰγυπτιακῆς κυβέρνησης, Boutros Boutros-Ghali ὡς Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ στήν θέση
τοῦ Javier Felipe Ricardo Perez de Cuellar y de la Guerra στίς 22/11/1991, (γ)
τό γεγονός ὅτι στίς 3 Νοεμβρίου τοῦ 1932 ὁ Παναγῆς Τσαλδάρης ἀνέλαβε πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ τήν ἴδια μέρα τρία χρόνια ἀργότερα, τό 1935, ὁ
βασιλιάς Γεώργιος Β΄ τῆς Ἑλλάδος ἐπανῆλθε στόν θρόνο μετά ἀπό δημοψήφισμα, (δ) τήν ἐκλογή τοῦ Hugo Rafael Chavez Frias ὡς προέδρου τῆς Βενεζουέλας
στίς 6/11/1998 κοκ– ἀλλά καί σέ δολοφονίες πού ἔμελλε νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς
δικαιολογίες γιά μελλοντικά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εἶναι οἱ δολοφονίες τοῦ 35ου προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, John Fitzgerald “Jack” Kennedy, στίς 22/11/1963, καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ
πρωθυπουργοῦ Γιτζάκ Ράμπιν ἀπό κάποιον ὀρθόδοξο Ἑβραῖο ἐξτρεμιστή, πού
ἐπικαλέστηκε ἐντολή ἀπό θεϊκό ὅραμα, στίς 4/11/1995.
Εἶναι βέβαιο καί δεδομένο πώς δέν ὑπάρχει τύχη ἤ συμπτώσεις, συνεπῶς
ὑπάρχει ἐξήγηση γιατί ὁ Νοέμβριος εἶναι παραδοσιακά “φορτωμένος” μέ ἱστορικά γεγονότα. Τό ὅτι βρίσκεται λίγο πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ χειμῶνα δικαιολογεῖ
σέ μεγάλο βαθμό τίς στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις, πού λογικά προσπαθοῦν νά προλάβουν τήν ἔλευση τῶν δύσκολων καιρικῶν φαινομένων.
Τά μεγάλα γεγονότα, ἐπίσης, ἔρχονται νά συμβοῦν τήν ὥρα πού ὁ κόσμος
εἶναι, θεωρητικά, πιό χαλαρός καθώς ἑτοιμάζεται νά μπεῖ στήν προσμονή τῶν
Χριστουγέννων, ἀφοῦ πρῶτα ἔχει γιορτάσει, στόν Δυτικό κόσμο, τό Halloween
(ἤ Hallowe’en), πού εἶναι μιά γιορτή σάν τίς ἀπόκριες ἀλλά ἀρκετά πιό παγανιστική.
Στήν Πατρίδα μας, ὁ φετινός Νοέμβριος εἶναι ἀρκετά περίεργος. Στούς ἀδιέξοδους πολιτικούς χειρισμούς σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά οἰκονομικά της χώρας, ἔρχονται
νά προστεθοῦν οἱ Τουρκικές προκλήσεις πού ἀμφισβητοῦν τήν Ἐθνική Κυριαρχία στά νησιά τῆς Ἑλλάδος, στήν Θράκη, ἀκόμα καί στήν Θεσσαλονίκη!
Ἐπιπλέον ἀναμένονται οἱ ἐκλογές στά Σκόπια, ὅπου ἄν ἀναδειχθεῖ σταθερή κυβέρνηση καί λήξει ἡ περίοδος τῆς πολιτικῆς ἀστάθειας, θά ἐνταθοῦν οἱ πιέσεις γιά τήν ἀποδοχή καί τήν καθιέρωση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ὡς τοπικοῦ
προσωνυμίου τοῦ κρατιδίου τους.
Τέλος, σέ ὅλα τα δεινά τῆς Ἑλλάδος προστίθενται καί οἱ Κοῦρδοι, πού μέ
τήν σειρά τους διεκδικοῦν ἐδάφη προκειμένου νά συστήσουν τό Κουρδικό κράτος.
Ὁ Θεός νά μέ διαψεύσει, ἀλλά ὁ φετινός Νοέμβριος θά καταγραφεῖ, μᾶλλον,
μέ μελανά γράμματα στήν Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καί, ἴσως, ὄχι μόνο…
						

Μανώλης Β. Βολουδάκης
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ
τίς 10 Ὀκτωβρίου 2016 εἴχαμε τή χαρά νά παρευρεθοῦμε στά ἐγκαίνια τοῦ
ἐνοριακοῦ μας πολυϊατρείου, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἱπποκράτους 44. Τά ἐγκαίνια
τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, παρουσίᾳ καί
ἄλλων ἱεραρχῶν, καθώς καί τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί πρώην ὑπουργοῦ
Ὑγείας, ἐνῶ παρακολούθησε καί πλῆθος ἀνθρώπων, ἐνοριτῶν καί φίλων τῆς
ἐνορίας μας.
Ἀμέσως μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὅπου ἔψαλε ὁ χορός τῶν ψαλτῶν
τοῦ ναοῦ μας, καί τήν ἀπαγγελία τοῦ ἐπίκαιρου ποιήματος τοῦ π. Νικολάου Φίλια,
τόν λόγο ἔλαβε ὁ προϊστάμενος τοῦ ναοῦ π. Βασίλειος Βολουδάκης, ὁ ὁποῖος τοποθέτησε τήν καινούργια δραστηριότητα πού ξεκινάει στήν ἐνορία μέσα στό πνευματικό της πλαίσιο, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἐπιμέλεια ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ὁλόκληρου
τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή ἦταν ἡ ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν, τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία εἶχε ἀναλάβει ὅλα πού ἀφοροῦν στόν ἄνθρωπο. «Ἡ Ἐκκλησία πρώτη ἔδειξε
ὅτι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι τό πᾶν, ἀλλά αὐτή ἡ ψυχή δέν εἶναι μετέωρη, δέν
εἶναι ἐκτός τόπου καί χρόνου, ἀλλά εἶναι καί σέ τόπο καί σέ χρόνο καί σέ εἰδικό
κατοικητήριο: στόν ναό πού ὁ Θεός μᾶς χάρισε ἐξ ἄκρας συλλήψεως καί τόν ἁγίασε
καί ἐγκαινίασε ἡ Ἐκκλησία μας μέ τή Βάπτισή μας καί τή μετοχή μας στά Ἱερά Μυστήρια. Ἔτσι λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία παρέλαβε ὅλον τόν ἄνθρωπο καί ὀφείλει πάντοτε
νά τόν ἐπισκέπτεται, προτοῦ ζητήσει τή βοήθειά της. Νά σπεύδει νά προλαβαίνει
τούς ἀνθρώπους καί ὅπως τούς προλαβαίνουμε καί στίς πνευματικές τους ἀνάγκες
–πολλές φορές τούς παροτρύνουμε νά ἀσχοληθοῦν μέ τά πνευματικά– ἔτσι πρέπει
νά ἀσχοληθοῦμε καί μέ τό πῶς ζοῦν, τί προβλήματα ἔχουν.»

Σ
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Πρόσθεσε, ἐπίσης, ὅτι τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο ὁδηγήθηκε στήν ἀπόφαση νά παραχωρήσει τόν συγκεκριμένο χῶρο γιά τή στέγαση τοῦ φιλανθρωπικοῦ
αὐτοῦ ἔργου –παρά τίς οἰκονομικές δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει καί τήν ἀνάγκη
ἐνισχύσεως πού ὑπάρχει– βλέποντας τόν ζῆλο καί τήν αὐταπάρνηση μέ τά ὁποῖα
ὁ ὑπεύθυνος γιά τή φιλανθρωπία π. Γεώργιος Χάας ὑπηρετεῖ ἐπί χρόνια αὐτό τό
ἱερό ἔργο. Εὐχήθηκε, τέλος, ὁ χῶρος αὐτός νά γίνει μιά νέα Βηθεσδά, μιά θεία καί
ἱερά κολυμβήθρα, στήν ὁποία νά προστρέχουν ὅλοι οἱ πάσχοντες καί νά βρίσκουν
τή θεραπεία καί τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος.
Στή συνέχεια, τόν λόγο πῆρε ὁ π. Γεώργιος γιά νά παρουσιάσει τό ἱστορικό τῆς
δημιουργίας τοῦ πολυϊατρείου, ὅπου φάνηκε ὅτι ὅλα ξεκίνησαν ἀπό ἕναν ἀπατεῶνα
(!) αὐτοαποκαλούμενο ὀδοντίατρο, ὁ ὁποῖος ὑποσχόταν νά δωρίσει τά ὀδοντιατρικά
του μηχανήματα στήν Ἐκκλησία, ὡς ἀντάλλαγμα γιά τή συνδρομή της στό πρόβλημα πού ἀντιμετώπιζε μέ τή συνταξιοδότησή του. Ἡ ἀπάτη ἀποκαλύφθηκε ὕστερα
ἀπό λίγο, ὅμως ἡ ἀρχική ἰδέα πού γεννήθηκε ἀπό τήν ἀνάγκη ἐξεύρεσης χώρου γιά
τά μηχανήματα δέν ἐγκαταλείφθηκε, ἀλλά προχώρησε καί ὑλοποιήθηκε μέ τή δημιουργία τοῦ πολυϊατρείου ὅπου –σημειωτέον– καί πάλι ὁ ὀδοντιατρικός καί ὅλος
ὁ ὑπόλοιπος ἰατρικός καί μή ἐξοπλισμός ἀποτελοῦν προϊόντα δωρεῶν. Ἐθελοντική
εἶναι καί ἡ ἐργασία πού θά προσφέρουν οἱ συνεργαζόμενοι ἰατροί καί τό ὑποστηρηκτικό προσωπικό στή γραμματεία. Τό ἰατρεῖο θά προσφέρει ὑπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας σέ ἐνορίτες καί μή, σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις πού
ἀναφέρονται στόν κανονισμό λειτουργίας του καί θά εἶναι ἠλεκτρονικά συνδεδεμένο μέ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἐπισημαίνοντας ὁ π.
Γεώργιος ὅτι τό πολυιατρεῖο αὐτό εἶναι τό πρῶτο πού λειτουργεῖ μέ αὐτή τή μορφή
στά πλαίσια μιᾶς ἐνορίας, ζήτησε τήν πνευματική ἐνίσχυση ἐκ μέρους ὅλων τῶν
παρισταμένων, ὥστε τό ἔργο νά γίνεται πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός βοήθεια τῶν
συνανθρώπων μας.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στόν δικό του λόγο τόνισε, ἐπίσης, τή σημασία τῆς ἀγάπης
πού δείχνει ἡ ἐνορία γιά ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο, ἀκολουθῶντας τήν προτροπή τοῦ
Χριστοῦ «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου.... καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».
Προέτρεψε νά μήν ἀπογοητεύονται ἀπό τίς οἰκονομικές δυσκολίες ὅσοι ἔχουν ὑπό
τήν εὐθύνη τους ἔργα ὅπως αὐτό, ἀλλά νά ἀποκτοῦν περισσότερη ὑπομονή καί ἐπιμονή διότι ὁ Θεός μέ τρόπο πού δέν προσδιορίζεται, οὔτε καί προβλέπεται, ἔρχεται
καί δίνει τήν εὐχέρεια καί τή δύναμη νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀνάγκες.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν χαιρετισμό τοῦ ὑπουργοῦ κ. Κουρουμπλῆ, ὁ ὁποῖος
συνεχάρη τήν ἐνορία γιά τό ἔργο της αὐτό καί ἐξέφρασε τή βεβαιότητα ὅτι τέτοιες
προσπάθειες ἀλληλεγγύης μόνο καλά ἀποτελέσματα μποροῦν νά φέρουν στήν πατρίδα μας, παράλληλα μέ τήν ἠθική ἱκανοποίηση πού προσφέρουν σ’ ἐκείνους πού
συμβάλλουν σ’ αὐτές.
Εὐχόμαστε κι ἐμεῖς καλό ξεκίνημα στή λειτουργία τοῦ πολυϊατρείου μας καί
ἀπρόσκοπτη εὐόδωση τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ του.
							
Σοφία Καμάμη
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ά λειτουργικά καί Τελετουργικά θέματα ἔχουν μεγάλη σημασία, ὄχι μόνο γιά τούς Λειτουργούς ἀλλά καί γιά τούς
ἐκκλησιαζομένους πιστούς, δεδομένου ὅτι ἡ Θεία Λατρεία
πέραν τῆς ἁγιαστικῆς της δυνάμεως ἔχει ποιμαντική καί παιδαγωγική ἀξία, διότι διδάσκει ἐν τῇ πράξει –μέσῳ τῶν ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν– τήν ἀκρίβεια καί τήν σημασία τῶν Δογμάτων τῆς
Πίστεώς μας.
Γι’ αὐτό, ἀπό ἐτῶν εἴχαμε κατά νοῦν νά ἀφιερώσουμε στό
περιοδικό μας κάποιες σελίδες, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες νά συζητοῦνται σέ κάθε τεῦχος μας θέματα Λειτουργικά καί Τελετουργικά, ἀλλά ἡ ἐπίκαιρη ὕλη καί τά φλέγοντα θέματα μᾶς
ὁδηγοῦσαν νά ἀναβάλλουμε συνεχῶς μέχρι σήμερα. Ὅμως, ἀποφασίσαμε νά κάνουμε –ἐπιτέλους– ἀρχή, ἐπειδή παρατηροῦνται
κάθε μέρα ὅλο καί περισσότερες παραβιάσεις καί ἀλλοιώσεις
τῆς Τελετουργικῆς τάξεως ἀπό νέους ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται Λειτουργικῆς καθοδηγήσεως ἀπό Τελετουργούς διαδόχους τῆς γνησίας Τελετουργικῆς Παραδόσεως καί, δυστυχῶς,
μένουν ἐντελῶς ἀνεξέλεγκτοι ἀπό τούς Ἐπισκόπους τους νά
εἰσάγουν συνεχῶς νέα Τελετουργικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα καί
σκανδαλίζουν τούς συνειδητούς καί κατηρτισμένους πιστούς
καί ἀποπροσανατολίζουν τούς στερουμένους λειτουργικῆς παιδείας ἐκκλησιαζομένους μας.
Βεβαίως, στή Θεία Λατρεία ἐπιτρέπεται καί τό προσωπικό
στοιχεῖο τοῦ Τελετουργοῦ, γι’ αὐτό ἄλλωστε λέγεται καί λατρεία, ἀλλά τό προσωπικό αὐτό στοιχεῖο πρέπει νά ἀπορρέη
ἀπό τήν λογική καί τήν Θεολογία καί ὄχι ἀπό τήν ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη τῆς Ποιμαντικῆς, πού ἐφαρμόζει στήν πράξη τό
ὀλέθριο σύνθημα «Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»!
Εὐχαριστίες πολλές ὀφείλουμε στόν ἀγαπητό κάι σεβαστό
συμπρεσβύτερό μας ἀπό τίς Σέρρες, π. Ἀθανάσιον Πιπελέν,

Τ
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πού μέ τά ἐρωτήματά του μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά ἐγκαινιάσουμε στό περιοδικό μας τήν ἐνασχόλησή μας μέ τόν τομέα
τῆς Τελετουργικῆς, ἐκπληρώνοντας, συγχρόνως, τό χρέος μας
πρός τήν Ὀρθόδοξη Λειτουργική μας Παράδοση.
							

EΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΥΧΩΝ

Στά λειτουργικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν
πολλές συγχωρητικές εὐχές πού διαβάζονται ἄλλοτε ἀπό ὁποιοδήποτε ἱερέα, ἄλλοτε ἀπό πνευματικό καί ἄλλοτε μόνο ἀπό ἐπί
σκοπο. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω τίς εὐχές τοῦ Εὐχελαίου, τίς εὐ
χές τῆς ἐξομολογήσεως καί τίς εὐχές στό τέλος τῆς Νεκρωσίμου
Ἀκολουθίας. Ποιά τά ἱστορικά καί θεολογικά κριτήρια της ἐπικρατούσης κατανομῆς τῶν συγχωρητικῶν εὐχῶν; Ποιές ἀλλαγές θά μποροῦσαν νά βελτιώσουν τήν ἐφαρμογή τῶν θεολογικῶν
κριτηρίων στό ζήτημα τῆς συγχωρήσεως; Ἐμποδίζεται ἡ πορεία
της μετανοίας τῶν πιστών λόγω ἐλλείψεων καί ποιμαντικῶν
λαθῶν τῶν ἐπισκόπων καί τῶν ἱερέων;
						
π. Ἀθανάσιος Πιπελές
Εἶναι σημαντικός ὁ προβληματισμός τοῦ διακεκριμένου συμ
πρεσβυτέρου μου π. Α.Π. διότι φέρει στό φῶς ἕνα θεολογικό ζήτημα, τό ὁποῖο βεβαίως ἔχει καί ποιμαντικές ἐπιπτώσεις, ἐφ’ ὅσον
δημιουργεῖ ἐρωτηματικά καί ἀμφιβολίες στούς Λειτουργούς τῶν ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς πρός τήν χρήση τῶν συγχωρητικῶν εὐχῶν τοῦ Εὐχελαίου, τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῶν Κεκοιμημένων.
Ὁ π. Α.Π., θέτοντας ἕνα τριπλό ἐρώτημα, ἐρωτᾶ γιά τά κριτήρια
καί τό ἱστορικό τῆς ἐπιβολῆς διακρίσεως τῶν συγχωρητικῶν Εὐχῶν
σέ Εὐχές πού ἀναγινώσκονται ἀπό Ἀρχιερεῖς, σέ Εὐχές πού ἀναγινώσκονται ἀπό Πρεσβυτέρους–Ἐξομολόγους καί σέ Εὐχές πού
ἀναγινώσκονται ἀπό Πρεσβυτέρους πού δέν εἶναι Ἐξομολόγοι.
Προφανῶς δέ ὁ προβληματισμός του προέκυψε ἀπό τά διατεταγμένα στό ἐν χρήσει «Εὐχολόγιον» τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας».
Ἀρχίζοντας τήν διερεύνηση τοῦ θέματός μας πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι γιά νά ἀναγνώση Κληρικός Συγχωρητική Εὐχή,
πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἔχη λάβει ἀπό τόν Ἐπίσκοπό του τήν ἐξουΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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σία τοῦ δεσμεῖν καί λύειν ἁμαρτήματα, δεδομένου ὅτι αὐτή ἡ ἐξουσία δέν χορηγεῖται μέ τήν χειροτονία τοῦ Πρεσβυτέρου, γι’ αὐτό ἐξ
ἄλλου καί δέν ἀναφέρεται στίς εὐχές τοῦ Μυστηρίου τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας. Χωρίς, λοιπόν, τήν χορήγηση αὐτῆς τῆς
συγκεκριμένης ἐξουσίας, δέν ἔχει δικαίωμα ὁ μή Ἐξομολόγος
Πρεσβύτερος οὔτε νά δεχθῆ ἐξομολογήσεις πιστῶν οὔτε καί νά
ἀναγνώση Συγχωρητική Εὐχή γιά τήν ἄφεση ἐξομολογηθέντων
ἁμαρτημάτων.
Μέ βάση αὐτή τήν προϋπόθεση, γίνεται, λοιπόν, σαφής ἡ ἀπάντηση στό ἕνα ἀπό τά τρία ἐρωτήματα τοῦ ἀγαπητοῦ συμπρεσβυτέρου μας, πού ἀφορᾶ στούς Πρεσβυτέρους πού δέν εἶναι Πνευματικοί: Αὐτοί, δέν ἔχουν ἐξουσία νά διαβάσουν «τίς συγχωρητικές
εὐχές τῆς ἐξομολογήσεως καί τίς εὐχές στό τέλος τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας».
Ὡς πρός τίς Συγχωρητικές Εὐχές πού ἀναγινώσκονται καί ἀπό
Πρεσβυτέρους πού δέν εἶναι Ἐξομολόγοι –δηλαδή οἱ Εὐχές τοῦ
Εὐχελαίου– αὐτό γίνεται κατ’ οἰκονομίαν, κατ’ ἀνάγκην, λόγω
τῶν συνθηκῶν καί τῆς ἐλλείψεως Ἱερέων-Ἐξομολόγων, ἰδίως στίς
Ἐπαρχίες. Ὅπως εἶναι γνωστό, κατ’ ἀκρίβειαν, τό Εὐχέλαιο πρέπει
νά τελῆται ἀπό ἑπτά Ἱερεῖς, ὁπότε μέσα στόν ἀριθμό αὐτόν θά συμπεριλαμβάνεται ὁπωσδήποτε καί Πρεσβύτερος–Ἐξομολόγος. Στήν
πράξη, ὅμως, τά πράγματα διαφέρουν, ὥστε πολλές φορές τελεῖται
τό Εὐχέλαιο ἀπό ἕνα Ἱερέα καί αὐτόν μή Ἐξομολόγο.
Αὐτή τήν «κατ’ οἰκονομίαν» πρακτική ἡ Ἐκκλησία τήν ἀνέχεται
διότι τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου δέν ὑποκαθιστᾶ τήν Μυστηριακή
Ἐξομολόγηση ἀλλά τήν προϋποθέτει καί τήν συνεπάγεται. Εἶναι
τό κατ’ ἐξοχήν Μυστήριο τῆς ἰάσεως τῶν ψυχικῶν καί τῶν σωματικῶν
ἀρρωστημάτων, προετοιμάζει τούς ἀνθρώπους καί εὔχεται ὑπέρ τῆς
εἰλικρινοῦς τους μετανοίας, μεταδίδοντάς τους συγχρόνως τήν Θεία
Χάρη στό σῶμα καί στήν ψυχή πρός ἐνδυνάμωσή τους, πρός πνευματική ἐνηλικίωση καί κατάνυξη, προϋποθέσεις ἀπαραίτητες γιά μιά
ἐπωφελῆ καί ἀποτελεσματική μετοχή στό Μυστήριο τῆς Μετανοίας
καί Ἐξομολογήσεως.
Συνεπῶς, ἡ τέλεση τοῦ Εὐχελαίου καί οἱ συγχωρητικές εὐχές
πού περιέχονται στήν Ἀκολουθία του, ἐντάσσονται στό πλαίσιο τῶν
εὐχῶν διαφόρων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀλλά καί τῆς Θείας ΛειτουργίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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ας, οἱ ὁποῖες, βεβαίως τελοῦνται καί ἀπό μή Ἐξομολόγους Πρεσβυτέρους. Πρόκειται, δηλαδή, γιά εὐχές πού ἀπευθύνει ὁ Ἱερεύς πρός
τόν Θεό πρῶτα ὑπέρ τῆς δικῆς του συγχωρήσεως ἀλλά καί ὑπέρ τῆς
συγχωρήσεως τῶν πιστῶν καί τῆς προετοιμασίας τους πρός μετάνοια
καί ἐξομολόγηση ἤ πρός ἐπισφράγιση τῆς προηγηθείσης ἐξομολογήσεώς τους. Ὅπως, π.χ.: στήν ἑβδόμη Εὐχή τοῦ Ὄρθρου «…εἰ τί
ἡμάρτομεν μέχρι τῆς παρούσης ὥρας ἐν λόγῳ ἤ ἔργῳ, ἤ κατά διάνοιαν, ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον…», στήν
δεκάτη Εὐχή, «…Αὐτός Δέσποτα, πολλοῖς ἡμᾶς καί μεγάλοις περιπεπτωκότας πλημμελήμασι, ἐλέησον κατά τό μέγα σου ἔλεος
καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τά ἀνομήματα
ἡμῶν», στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου «…καί εἰ τί ἡμάρτομεν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός,
συγχώρησον…», ἤ στήν Εὐχή τοῦ Τρισαγίου, «συγχώρησον ἡμιν
πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον» – «Μεταλαμβάνει
ὁ/ἡ δοῦλος/η τοῦ Θεοῦ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν…» καί πολλά ἄλλα.
Ὡστόσο, παραμένει ἀκόμη ἀναπάντητο τό ἐρώτημα τοῦ π. Α.Π.
γιά τήν διάκριση πού γίνεται στό ἐν χρήσει Εὐχολόγιο τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας» μεταξύ Ἀρχιερατικῶν καί Ἱερατικῶν συγχωρητικῶν εὐχῶν ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων, δεδομένου ὅτι στά νεοτύπωτα
–ἀπό τοῦ ἔτους 1952 καί ἑξῆς– Μικρά καί Μεγάλα Εὐχολόγια, πρό
τῶν Συγχωρητικῶν Εὐχῶν, πού ἐπιγράφονται «Εἰς πᾶσαν Ἀράν καί
Ἀφορισμόν», σημειώνεται: «Ἀναγινωσκόμεναι παρά Ἀρχιερέως».
Ἄς ἐπιχειρήσουμε νά ἀπαντήσουμε.
Ὅσο γνωρίζουμε ἀπό τήν μακροχρόνια ἔρευνά μας γιά τό θέμα
αὐτό δέν εὐρήκαμε Θεολογικό ἔρεισμα γιά μιά τέτοια διάκριση.
Ἀντιθέτως, στήν μακραίωνα Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιβεβαιώνεται τό ἀκριβῶς ἀντίθετο: Ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει διαφορά
ἰσχύος μεταξύ Ἀρχιερατικῆς καί Ἱερατικῆς Συγχωρητικῆς Εὐχῆς
ἀλλά ὑπάρχει καί Συγχωρητική Εὐχή, πού διαβάζεται ἀπό Ἱερεῖς
σέ Ἀρχιερεῖς! Πότε; Ὅταν κάποιος Ἀρχιερεύς ἐξομολογηθῆ σέ Ἱερέα Ἐξομολόγο! Τότε ὁ Ἱερεύς δίδει ἄφεση ἁμαρτιῶν, καί, μάλιστα, σέ ζῶντα καί ἐν ἐξουσίᾳ Ἀρχιερέα! Ἐνῶ, λοιπόν, ὁ Ἀρχιερεύς
κατά τήν ἐξομολόγησή του σέ Ἱερέα λαμβάνει ἀπό τόν Θεό ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν του διά τοῦ Ἱερέως, εἶναι δυνατόν νά ἐμποδισθῆ Θεολογικά ὁ Ἱερεύς-Ἐξομολόγος νά διαβάση σέ κεκοιμημένους λαϊκούς
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τήν ἴδια Συγχωρητική Εὐχή πού διαβάζουν καί οἱ Ἀρχιερεῖς; Εἶναι
λογικό νά ἔχη ὁ Ἱερεύς ἐξουσία νά συγχωρῆ ζῶντα Ἀρχιερέα καί
νά μήν ἔχη ἐξουσία νά συγχωρῆ κεκοιμημένον λαϊκόν; Καί ἐφ’
ὅσον δέν εἶναι λογικό, πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι Θεολογικό;
Ἐκτός τούτων, ὅμως, καί ἡ ἔρευνα τῶν ἐντύπων ἐκδόσεων τοῦ
Εὐχολογίου –τουλάχιστον ἀπό τοῦ ἔτους 1808 ἕως τοῦ ἔτους 1952–
μαρτυρεῖ ὅτι ἡ διάκριση τῶν Συγχωρητικῶν Εὐχῶν σέ Ἱερατικές
καί Ἀρχιερατικές εἶναι νεωτερισμός καί, μάλιστα, χωρίς κανένα
ἔρεισμα.
Ἄν ἀνατρέξουμε στήν ἔκδοση τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου τοῦ
ἔτους 1808, ἔκδοση Κωνσταντινουπόλεως, θά διαπιστώσουμε ὅτι
στήν «Νεκρώσιμον Ἀκολουθίαν εἰς Κεκοιμημένους» ἀπουσιάζουν παντελῶς οἱ ἰδιαίτερες συγχωρητικές Εὐχές (οἱ ὁποῖες στό
ἐν χρήσει Εὐχολόγιον τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας» ὁρίζονται ὡς
Ἀρχιερατικές) καί ὑπάρχει μόνο ἡ εὐχή «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων
καί πάσης σαρκός…». Στήν ἔκδοση τοῦ 1839 (Ἐν Βενετία, Ἐκ τῆς
Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα), παρατίθενται οἱ
ἐν λόγῳ Εὐχές, ὄχι στή Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, ἀλλά ξεχωριστά,
μέ τόν προσδιορισμό: «Εὐχαί εἰς πᾶσαν ἀράν, καί Ἀφορισμόν,
εἰς Τεθνεῶτα ἀναγινωσκόμεναι παρά Ἀρχιερέως ἤ ἐξ ἀνάγκης,
παρά Πνευματικοῦ Πατρός, εἰ οὐ πάρεστιν Ἀρχιερεύς». Προβλέπεται δέ ἰδιαίτερο Τυπικό ἀναγνώσεώς τους κατά τήν Μ.Εἴσοδο τῆς
Θ. Λειτουργίας, ὁπότε γονυπετής ὁ Ἀρχιερεύς πρό τῆς ὑποδοχῆς
τῶν Τιμίων Δώρων δέεται ὑπέρ τοῦ Κεκοιμημένου, ὁ ὁποῖος ἐν ζωῇ
Ἀφορίσθηκε μέ ἐκκλησιαστική Τελετουργία.
Βλέπουμε, δηλαδή, ὅτι καί σ’ αὐτήν τήν τόσο ἰδιαίτερη καί σοβαροτάτη περίπτωση, ὅταν, δηλαδή, ὁ κεκοιμημένος ἔχει δεχθεῖ
ἐν ζωῇ ἐκκλησιαστικό Ἀφορισμό καί δέν προσέτρεξε νά λάβη
συγχώρηση (παρ’ ὅτι τόν Ἀφορισμό μόνο ὁ Ἀρχιερεύς ἐνεργεῖ),
ἀκόμη καί τότε ἔχει ὁ Ἱερεύς-Πνευματικός Πατέρας τήν ἐξουσία νά
διαβάση τήν συγχωρητική Εὐχή.
Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο καί ἀξιοπερίεργο τό πῶς ἀποξενώθηκαν οἱ
Πρεσβύτεροι, τουλάχιστον ἀπό τήν πρώτη ἐκ τῶν δύο Εὐχῶν, «Κύριε
ὁ Θεός «ἡμῶν ὁ τῇ σῇ ἀρρήτῳ σοφίᾳ δημιουργήσας τόν ἄνθρωπον
ἐκ τοῦ χοός…» –παρ’ ὅτι αὐτή ἡ Εὐχή ὑπάρχει καί στήν Ἀκολουθία
«Εἰς Ψυχορραγοῦντα»– ἡ ὁποία διαβάζεται ἀπό ὅλους τούς Ἱερεῖς,
Ἐξομολόγους ἤ μή.
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Μετά τά ὅσα ἐκθέσαμε, νομίζω πώς πρέπει νά ἀναζητηθοῦν τά
αἴτια καί αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς ἀλλοιώσεως σέ μιά διάθεση διευρύνσεως τῆς ἀποστάσεως μεταξύ Ἀρχιερέων καί Πρεσβυτέρων, παρά
τήν διαχρονική διακήρυξη τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου «οὐ πολύ το μέσον Ἐπισκόπου καί Πρεσβυτέρου»! Ἡ ἐπιδίωξη αὐτή ἐκδηλώθηκε
ἐμφανῶς στήν δεκαετία τοῦ ’50 καί ὑλοποιήθηκε μέ τήν βοήθεια λογίων Ἱεραρχῶν, ὥστε στίς μέρες μας νά βρίσκεται σέ ἕνα ἀπίστευτο
ἀποκορύφωμα.
Δέν πρέπει, λοιπόν, νά εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι τό Εὐχολόγιον τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», στίς ἐκδόσεις του μετά τό ἔτος
1952 ἔθεσε τόν περιορισμό στήν ἀνάγνωση τῶν Εὐχῶν αὐτῶν μέ τήν
ἔνδειξη νά ἀναγινώσκονται μόνο ὅταν παρίσταται Ἀρχιερεύς.
Συμπίπτει τότε ἡ χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον Ρωγῶν τοῦ μακαριστοῦ
λογίου Ἱεράρχου, μετέπειτα Μητροπολίτου Κοζάνης, Διονυσίου
(Ψαριανοῦ). Ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος ἀλλά καί μετέπειτα ὡς Μητροπολίτης εἶχε ἐνεργό συμμετοχή στήν ἔκδοση τῶν Λειτουργικῶν Βιβλίων
τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας» καί ἐπέφερε πολλές Τελετουργικές
ἀλλαγές, ἄλλοτε ἐπιτυχεῖς καί ἄλλοτε ὄχι. Αὐτό τό παραθέτω χωρίς
ἰδιαίτερη τεκμηρίωση ἀλλά ὡς ἁπλή σκέψη τοῦ λέγοντος. Ἐξ ἄλλου,
δέν ἔχει σημασία ποιός ἐπέφερε αὐτήν τήν δεσποτοκρατική ἀλλαγή,
ἀλλά ἐάν αὐτή ἔχει Θεολογική βάση.
Ὀλοκληρώνοντας, θεωρῶ χρήσιμο νά προσθέσω καί τοῦτο: Ὅταν
ἐμεῖς οἱ Πρεσβύτεροι διαβάζουμε αὐτήν τήν συγχωρητική Εὐχή, ἡ
ὁποία –σημειωτέον– δέν ἀφορᾶ μόνο στόν Ἀρχιερατικό Ἀφορισμό,
καλό εἶναι, μετά τίς φράσεις «…Ὁ τοῖς ἁγίοις Σου Μαθηταῖς καί
Ἀποστόλοις τήν ἐξουσίαν ταύτην δούς, ὥστε τῶν ἁμαρτημάτων
διδόναι τήν ἄφεσιν, καί εἰπῶν Ὅσα ἄν δήσωσι καί λύσωσιν, ἵνα
ὦσι δεδεμένα καί λελυμένα, δι’ αὐτῶν δέ καί εἰς ἡμᾶς…», νά
προσθέσουμε τήν λέξη Πρεσβυτέρους, ὥστε νά ὑπογραμμίζεται ὅτι
«καί εἰς ἡμᾶς τούς Πρεσβυτέρους, εἰ καί ἀναξίους, τήν τηλικαύτην δωρεάν φιλανθρώπως διεβίβασε» ὁ Θεός, διά τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος.
Τέλος, ὡς πρός τό ἐάν καί κατά πόσον ἐμποδίζεται ἡ μετάνοια
τῶν πιστῶν ἀπό τίς Θεολογικές καί Ποιμαντικές μας ἐλλείψεις καί
τά πολλά μας λάθη, μόνο ὁ Θεός θά μποροῦσε νά δώση ἀπάντηση…
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

171

«Εἶπε δὲ Κύριος:

Ἡ κραυγὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων ἐπλήθυνε, καὶ ἡ ἁμαρτία αὐτῶν βαρεῖα σφόδρα»
«ωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται» εἶχε πεῖ κάποτε ὁ ΝτοστογιέφΧ
σκυ καὶ τὰ λόγια του, διαχρονικά, μπορεῖ νὰ τὰ ἐπιβεβαιώσει
κανείς, εἴτε παρατηρῶντας τὴν ζωὴ ἑνὸς λαοῦ χωρὶς Θεό, εἴτε πα-

ρατηρῶντας τὴν ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου χωρὶς Θεό. Κάποιοι ἄνθρωποι,
θεωροῦν ὅτι ὅταν ἀποβάλλουν τὸν Θεὸ ἀπὸ μέσα τους, ἐλευθερώνονται ἀπὸ κάποια φανταστικὰ δεσμά, τὰ ὁποῖα βέβαια οἱ ἴδιοι ἔχουν
πλάσει στὸ μυαλό τους καὶ μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἔχουν ἁλυσοδέσει
τὸν ἑαυτό τους καὶ αἰσθάνονται ὅτι τὴν θέση τοῦ Θεοῦ τὴν παίρνει
ἡ λογικὴ ἡ ὁποία καὶ καθοδηγεῖ τὸ κάθε τους βῆμα.
Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἔχουν διώξει
ἀπὸ τὴν ζωή τους, θεωρῶντας ὅτι τὸν ἔχουν ἀντικαταστήσει μὲ τὴν
λογική, αὐτὸ πού κυριαρχεῖ νὰ εἶναι ὁ παραλογισμός; Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει λογικὴ χωρὶς Θεὸ καὶ ὅταν ἀπουσιάζει ὁ
Θεός, ὅσο καὶ ἂν ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὸ κενὸ ποὺ
αἰσθάνεται καὶ τὸ ὁποῖο τὸν βασανίζει, ὅσο καὶ ἂν προσπαθεῖ νὰ
προσδώσει κάποιο νόημα σὲ αὐτὴν τὴν ζωὴ εἶναι ἀδύνατο, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ μόνη λογικὴ ὁδὸς νὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν παραλογισμὸ καί, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, στὴν καταστροφή του.
Ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὸ ζήτημα τῶν ὁμοφυλοφίλων βρίσκεται
στὸ προσκήνιο. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ βέβαια ὑπάρχει στὶς κοινωνίες
ἐδῶ καὶ αἰῶνες, δὲν εἶναι πρωτοφανές, ἀλλὰ σήμερα εἶναι ἴσως πιὸ
ἔντονο ἀπὸ ποτὲ καὶ ἡ ἐποχή μας θυμίζει πολὺ ἐκείνη τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων λίγο πρὶν τὴν καταστροφή τους ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ
ἀναισχυντία τῆς ἐποχῆς μας θυμίζει ἀρκετὰ ἐκείνη τῶν τότε ὁμοφυλοφίλων ποὺ περικύκλωσαν τὸ σπίτι τοῦ Λώτ, στὸ σπίτι τοῦ ὁποίου φιλοξενοῦνταν οἱ ἄγγελοι τοῦ Κυρίου καὶ χτυποῦσαν μὲ μανία
τὴν πόρτα γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ συνευρεθοῦν μὲ
τοὺς ἀγγέλους. Ὅπως τότε δὲν αἰσθάνονται καμία ντροπὴ γιὰ τὴν
ἁμαρτία στὴν ὁποία εἶχαν βουτηχτεῖ, ἔτσι καὶ σήμερα οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ κάνουν συνεχῶς αἰσθητὴ τὴν παρουσία
τους μὲ διάφορες ἐκδηλώσεις καὶ παρελάσεις ὑπερηφάνειας, τὶς
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ὀνομαζόμενες pride, στὶς ὁποῖες σκοπός τους εἶναι νὰ ἀποδείξουν
ὅτι εἶναι φυσιολογικοί, ὅτι ἡ διαφορετικότητά τους εἶναι ἁπλᾶ μιὰ
φυσιολογικὴ κατάσταση. Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν ἀγγίζει τὰ ὅρια
τοῦ παραλογισμοῦ; Ποιὸς φυσιολογικὸς ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ
ἀποδείξει ὅτι εἶναι φυσιολογικὸς προκαλῶντας ὅλα τὰ βλέμματα
πάνω του κατὰ τέτοιον τρόπο; Ποιὸς φυσιολογικὸς ἄνθρωπος διακηρύττει μὲ ὑπερηφάνεια ὅτι εἶναι... φυσιολογικός;
Ἐνῶ λοιπὸν τόσα χρόνια τὸ κύριο ζήτημα ἦταν ἡ ἐπιλογὴ τοῦ
συντρόφου καὶ τὰ δικαιώματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ δίνονται σὲ ἀν
θρώπους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν γιὰ σύντροφό τους κάποιο ἄτομο
τοῦ ἰδίου φύλου, τὸ κακὸ σήμερα ἔχει προχωρήσει ἀκόμα περισσότερο καὶ αὐτὸ γιατί, γιὰ πρώτη φορὰ ἴσως στὰ χρονικὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἔχει ξεκινήσει ἡ συζήτηση περὶ ἄφυλων ὑποκειμένων, περὶ
ἀνθρώπων ἀπροσδιορίστου φύλου καὶ περὶ συγκρότησης τοῦ φύλου
ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ ὑποκείμενα. Σύμφωνα μὲ αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις, ὁ
κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἄφυλος καὶ εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἴδιος, κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ζωῆς του, νὰ ἐπιλέξει τὸ φῦλο του. Ὅπως ὑποστηρίζεται, ἐπειδὴ τὸ φῦλο ἀφορᾶ κυρίως ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ καὶ
ὁρισμένες συμπεριφορὲς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀνατομία τοῦ ἀνθρώπου
δὲν παίζει κάποιον ρόλο οὔτε ἀποτελεῖ προσδιορισμὸ τοῦ φύλου,
ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι τὸ τί χαρακτηριστικὰ θὰ διαλέξει ὁ καθένας γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀντρικὰ ἢ γυναικεῖα, καὶ τὸ πῶς
θὰ ἐπιλέξει ὁ καθένας νὰ συμπεριφέρεται, μὲ ἀντρικὸ ἢ γυναικεῖο
τρόπο, καθὼς αὐτὰ εἶναι ποὺ θὰ προσδιορίσουν καὶ τὸ φῦλο του.
Ἔτσι, ὑποστηρίζουν, πὼς ὅταν ἕνα παιδὶ γεννιέται, οἱ γονεῖς
δὲν πρέπει νὰ τοῦ συμπεριφέρονται σὰν νὰ εἶναι ἀγόρι ἢ κορίτσι
γιατί ἀκόμα δὲν εἶναι τίποτα! Τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ
προσδιορίσει τὸν ἑαυτό του ὅταν ξεκινήσει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸν
κόσμο γύρω του καὶ ἀποφασίσει τὸ φῦλο στὸ ὁποῖο θέλει νὰ ἀνήκει. Μέχρι τότε οἱ γονεῖς θὰ πρέπει νὰ μάθουν στὰ παιδιά τους καὶ
τὴν ἀντρικὴ καὶ τὴν γυναικεία πλευρὰ τῆς ζωῆς. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ
παιχνίδι, θὰ πρέπει τὰ ἀγόρια νὰ παίζουν καὶ μὲ κοῦκλες, ἐνῶ τὰ
κορίτσια νὰ παίζουν μὲ αὐτοκίνητα καὶ ἄλλα παρόμοια ἀγορίστικα
παιχνίδια. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐνδυμασία θὰ πρέπει τὰ ἀγόρια νὰ
ντύνονται μὲ κοριτσίστικο τρόπο καὶ τὰ κορίτσια ἀντίστοιχα μὲ
ἀγορίστικο τρόπο, ἐνῶ ὁ διαχωρισμὸς τῶν χρωμάτων ἀπὸ μέρους
τῶν γονέων θεωρεῖται ἀπαγορευτικός, τὸ νὰ μάθουν, δηλαδή, στὰ
ἀγόρια ὅτι τὸ ἀντιπροσωπευτικό τους χρῶμα εἶναι τὸ μπλὲ καὶ
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στὰ κορίτσια ἀντίστοιχα ὅτι εἶναι τὸ ρόζ! Θὰ πρέπει, λένε, καὶ
τὰ ἀγόρια νὰ συνηθίσουν τὸ ρὸζ χρῶμα καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν
στὴν καθημερινότητά τους, στὰ ροῦχα τους, στὰ παιχνίδια τους καὶ
στὶς διάφορες ἀσχολίες τους καὶ ἀντίστοιχα τά κορίτσια τὸ μπλὲ
μέχρι τὸ κάθε παιδὶ νὰ ἐπιλέξει τὸ φῦλο στὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἐντάξει
τὸν ἑαυτό του. Ἀπώτερος σκοπὸς αὐτῆς τῆς διαπαιδαγώγησης –ἂν
μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἔτσι αὐτὴ ἡ ἀρρωστημένη κατάσταση τὴν
ὁποία μεταφέρουν καὶ στὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πολὺ μικρή τους ἡλικία– εἶναι νὰ μυήσουν αὐτὲς τὶς ἀθῶες ψυχὲς καὶ στὴν ἀντρικὴ καὶ
στὴν γυναικεῖα συμπεριφορὰ καὶ ψυχολογία ἔτσι ὥστε ἀφοῦ μάθουν καὶ τὰ δυό, νὰ μπορέσουν νὰ κάνουν καὶ τὴν καθοριστική τους
ἐπιλογή. Καὶ ἐνῶ μέχρι τὸ τέλος αὐτῆς τῆς ζωῆς πρέπει ὁ καθένας
νὰ ἔχει ἀποβάλλει τὴν ψυχολογία ποὺ τὸν συνοδεύει, ἀφοῦ καὶ ἡ
ἀντρικὴ καὶ ἡ γυναικεία ψυχολογία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πτώσης
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Παράδεισο, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ὁδηγηθεῖ
στὴν τελειότητα, μὲ αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις φορτώνονται οἱ ἄνθρωποι
τὸ βάρος καὶ τὴν τραγωδία ὄχι μόνο τῆς δικῆς τους ψυχολογίας,
ἀλλὰ καὶ τὴν τραγωδία τοῦ νὰ διδαχτοῦν καὶ τὴν ψυχολογία τοῦ
ἀντίθετου φύλου καὶ νὰ μυηθοῦν σὲ αὐτὴν μέχρι νὰ ἐπιλέξουν τὸ
φῦλο τους!
Ὅπως ὑποστηρίζεται, τὸ φῦλο, ἡ ἔμφυλη ταυτότητα κατὰ τοὺς
εἰδικούς, δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀφορᾶ στὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ κάτι ποὺ
ἐπιβάλλεται στὸν καθένα ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ ἔτσι ἔχει μόνο κοινωνικὴ χρησιμότητα καὶ δὲν ἀφορᾶ βιολογικὰ χαρακτηριστικά! Δὲν
ἀποτελεῖ μιὰ σταθερὴ ταυτότητα ἀλλὰ μιὰ ταυτότητα ποὺ συγκροτεῖται μὲ πολὺ κόπο μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου μέσα ἀπὸ τὶς καθημερινὲς χειρονομίες τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὶς κινήσεις τοῦ σώματος, μὲ
ἀποτέλεσμα τὸ φῦλο τελικὰ νὰ κατασκευάζεται ἀπὸ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες πράξεις τοῦ καθενός. Μιὰ κάποια δυνατότητα ἀλλαγῆς
τῶν ἐπαναλαμβανόμενων αὐτῶν πράξεων μπορεῖ νὰ ἀνακατασκευάσει καὶ τὸ φῦλο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁπότε, ναὶ μέν, ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ γεννιέται ἄφυλος μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει τὸ φῦλο του κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ζωῆς του, τοῦ δίνεται ὅμως καὶ ἡ δυνατότητα νὰ μὴν
μείνει σταθερὸς στὴν ἐπιλογὴ ποὺ θὰ κάνει, ἀλλὰ νὰ τὴν ἀλλάξει
καὶ νὰ ἀνακατασκευάσει τὸ φῦλο του ὅποτε τὸ ἐπιθυμήσει!
Ὅπως εἶναι φυσικό, σὲ μιὰ τέτοια λογική, δὲν χωράει ἡ διάκριση τῶν φύλων ἡ ὁποία μπορεῖ μὲ τὴν σειρά της νὰ ὁδηγήσει καὶ
στὴν ἐπουράνια κατάργησή τους. Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ καταργήΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

171

467

σουμε τὸ φῦλο μας μέχρι νὰ φύγουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ αὐτὸ
γιατί καὶ τὰ φῦλα εἶναι ἐπακόλουθο τῆς πτώσης τῶν Πρωτοπλάστων, στὸν Παράδεισο δηλαδὴ δὲν ὑπῆρχαν τὰ δυὸ φύλα, ἀλλὰ δύο
ὑποστατικὰ ἰδιώματα1. Ὅμως, γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτὸ πρέ
πει πρῶτα ὁ καθένας νὰ ζήσει στὸ φῦλο ποὺ τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θε
ός, ὁ ὁποῖος βλέποντας τὴν κλίση, τὴν ροπὴ καὶ τὴν ψυχολογία τοῦ
καθενός, μᾶς ἔδωσε τὸ φῦλο ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ὁλοκληρω
θοῦμε καὶ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν τελειότητα. Πῶς ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ διαλέγει ἄλλο φῦλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός, θὰ
μπορέσει ποτὲ νὰ καταργήσει τὸ φῦλο του καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν
τελειότητα; Τὸ παράλογο τῆς ὑποθέσεως εἶναι πώς, ἐνῶ μὲ τὴν λο
γικὴ αὐτὴ δίνεται ἡ δυνατότητα στοὺς ὁμοφυλόφιλους νὰ ὑποστη
ρίζουν ὅτι γεννήθηκαν μὲ ἄλλο φῦλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φαίνεται νὰ
ἔχουν, ὁπότε οὐσιαστικὰ ἐντάσσουν τοὺς ἑαυτοὺς στὴν κατηγορία
τῶν ἑτεροφυλόφιλων, ἀπὸ τὴν ἄλλη καταδικάζεται ἀπὸ τοὺς ἴδιους
καὶ ἡ ἑτεροφυλοφιλία καθὼς θεωρεῖται πὼς μέσα ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση τῶν σωμάτων στὸ ἀναγκαστικὸ σύστημα τῆς ἑτεροφυλοφιλίας ἀναπαράγεται τὸ σύστημα τῶν διακριτῶν φύλων! Δηλαδὴ ἐπιδιώκουν νὰ νομιμοποιήσουν τὴν ὁμοφυλοφιλία παρουσιάζοντας τὴν
ὡς μιὰ ἑτεροφυλοφιλικὴ σχέση ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη καταδικάζουν
καὶ τὴν ἑτεροφυλοφιλία ὡς περιοριστική, καταπιεστικὴ καὶ πολλὲς
φορὲς ρατσιστική. Τὸ πάθος τοῦ νὰ νομιμοποιήσει κανεὶς μιὰ διεφθαρμένη κατάσταση εἶναι κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς ἐποχῆς μας ἀλλὰ
καὶ κάθε ἐποχῆς στὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ἐπειδὴ εἶναι δυστυχισμένοι ἀπὸ τὶς ἐπιλογές τους καὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, προσπαθοῦν,
ἀντὶ νὰ τὸν ἀλλάξουν, ἀντὶ νὰ ἀλλάξουν τὴν κατάσταση ποὺ τοὺς
προκαλεῖ αὐτὴ τὴν δυστυχία, νὰ τὴν μεταφέρουν καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία, σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται γύρω
τους, ἔτσι ὥστε νὰ αἰσθανθοῦν καὶ οἱ ἴδιοι κάπως καλύτερα. Ὅμως,
ὅπως κανένας δυστυχισμένος ἄνθρωπος δὲν αἰσθάνεται καλὰ ὅταν
βλέπει δίπλα του ἀνθρώπους εὐτυχισμένους, ὅπως κανένας ἄρρωστος δὲν αἰσθάνεται καλὰ ὅταν βλέπει γύρω του ἀνθρώπους ὑγιεῖς
ἀλλὰ καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις μόνο κάποιος πιὸ δυστυχισμένος
καὶ πιὸ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ προσφέρει μιὰ κάποια ἀνακούφιση, ἔτσι
καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ μόνο ἂν ὁλόκληρη ἡ κοινωνία δεχτεῖ μιὰ
1. Ἀναλυτικά τό θέμα αὐτό, στὸ βιβλίο τοῦ πρωτ. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη «Ὁ Γάμος
κατάργηση τῶν φύλων», Ἐκδόσεις «Θυηπόλος», Β΄ ἔκδοση, Ἀθήνα 2010.
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τέτοια παράλογη κατάσταση ὡς φυσιολογικὴ μποροῦν νὰ ἀνακουφιστοῦν τὰ ζιζάνια ποὺ βουίζουν στὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν
καὶ δὲν ἀφήνουν τὴν συνείδησή τους νὰ ἠρεμήσει.
Βλέποντας τὸ πῶς ἔχουν ξεφύγει σήμερα τὰ πράγματα, εἶναι
ἀδύνατον νὰ μὴν μοῦ ἔρθουν στὸ μυαλὸ ἄλλες ἐποχὲς παλαιότερες,
ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἶχαν μιὰ ντροπὴ καὶ μιὰ συστολή. Τὰ φαινόμενα
τῆς ἐποχῆς μας ὑπῆρχαν καὶ σὲ ἄλλες ἐποχές, ἀλλὰ τουλάχιστον
τότε οἱ ἄνθρωποι τὰ ἀντιμετώπιζαν διαφορετικά, γιατί εἶχαν τὴν
ἀξιοπρέπεια ποὺ ἐμεῖς χάσαμε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου. Εἶχαν
ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτίας τους καὶ τῆς τραγωδίας τους, δὲν ἐξωράϊζαν τὴν ἀρρώστια τους καὶ προσπαθοῦσαν ἂν ὄχι νὰ τὴν σταματήσουν τοὐλάχιστον νὰ τὴν κρύψουν. Δὲν διακήρυτταν παντοῦ ὅτι ἡ
ἁμαρτία στὴν ὁποία οἱ ἴδιοι περιέπεσαν εἶναι ἡ ἰδανικὴ κατάσταση
ποὺ πρέπει νὰ τὴ ζήσει ὁ κάθε ἄνθρωπος.
Τί σχέση ἔχει ὁ Καβάφης μὲ τοὺς σημερινοὺς ὁμοφυλόφιλους
πού παρελαύνουν στὶς gay pride; Τί σχέση ἔχει αὐτός, ποὺ αἰσθανόμενος πραγματικὰ τὴν ζωή του σὰν μιὰ ξένη φορτική, σὰν μιὰ
ζωὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος δὲν μποροῦσε νὰ γλιτώσει, ἐπειδὴ δὲν
μποροῦσε νὰ γλιτώσει καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας,
ἔγραφε:
«Καὶ ἂν δὲν μπορεῖς νὰ κάμεις τὴν ζωή σου
ὅπως τὴν θέλεις,
Τοῦτο προσπάθησε τοὐλάχιστον
Ὅσο μπορεῖς: μὴν τὴν ἐξευτελίζεις.
Μὲς τὴν πολλὴ συνάφεια τοῦ κόσμου,
Μὲς τὲς πολλὲς κινήσεις καὶ ὁμιλίες.
Μὴν τὴν ἐξευτελίζεις πηαίνοντάς την,
Γυρίζοντας συχνὰ καὶ ἐκθέτοντάς την
Στῶν σχέσεων καὶ τῶν συναναστροφῶν
τὴν καθημερινὴ ἀνοησία,
Ὡς ποὺ νὰ γίνει σὰ μιὰ ξένη φορτική2»...
Τί σχέση ἔχει ὁ Ναπολέοντας Λαπαθιώτης μὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν τὴν νομιμοποίηση τῆς ἀρρώστιας τους, καὶ μάλιστα δὲν περιορίζονται στὴν ὁμοφυλοφιλία ἀλλὰ ἀγανακτοῦν καὶ μὲ τὸ ὅτι ἔχουν
κάποιο φῦλο ποὺ τοὺς προσδιορίζει καὶ τοὺς περιορίζει κατὰ τὴν
2. Ἀπό τό ποίημα τοῦ Καβάφη «Ὅσο Μπορεῖς», ἐκδόσεις «ΙΚΑΡΟΣ» τ.Α σελ 25.
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ἀντίληψή τους καὶ θέλουν νὰ ἐξαλείψουν ἀκόμα καὶ αὐτό; Ὁ Λαπαθιώτης ὑπέφερε ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἁμαρτίας του καὶ παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ «νὰ τὸν λυπηθεῖ γιὰ τὸν δρόμο ποὺ πῆρε, γιὰ τὴν
φλόγα ποὺ μάταια σκορποῦσε καὶ γιὰ τὸ ὅτι ζοῦσε δίχως λόγο
καὶ δίχως σκοπό»!
Ἀκόμα καὶ στὴν ἁμαρτία τὸ ποιόν μας διαφέρει ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους ἄλλων καιρῶν. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε χορηγήσει
ἀναισθητικὸ στὴν συνείδησή μας, ἡ ὁποία μὲ κάθε τρόπο προσπαθεῖ
νὰ μᾶς κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία της καὶ νὰ μᾶς ἐπισημάνει τὰ
λάθη μας, καὶ αὐτὸ γιατί μᾶς ἐνοχλεῖ αὐτὴ ἡ μικρὴ φωνὴ ποὺ ἀκούγεται μέσα μας. Μᾶς ἐνοχλεῖ τὸ τελευταῖο στοιχεῖο ἀνθρωπιᾶς ποὺ
μᾶς ἔχει ἀπομείνει καὶ τὸ ὁποῖο παρὰ τὸ ὅτι τὸ ἔχουμε σκεπάσει
μὲ κάθε λογὴς βρωμιὲς καὶ δυσωδίες, παρὰ τὸ ὅτι ἔχουμε προσπαθήσει τόσες φορὲς νὰ τὸ φιμώσουμε προσπαθεῖ νὰ μὴν ἐξαφανιστεῖ
παντελῶς ἀλλὰ νὰ μᾶς συνετίσει. Μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ,
ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν συνείδησή μας προσπαθεῖ νὰ μᾶς συνεφέρει καὶ
νὰ μᾶς τραβήξει ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα στὴν ὁποία ἔχουμε πέσει. Μᾶς
ἐνοχλεῖ ποὺ ὁ Θεὸς παρὰ τὸ ὅτι ἐμεῖς Τὸν ἔχουμε ἐγκαταλείψει
καὶ συνεχῶς ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ κοντά Του, ἀσχολεῖται ἀκόμα
μαζί μας καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ ἐμᾶς γιατί μᾶς ἀγαπάει ὅπως ἐμεῖς
δὲν ἔχουμε καταφέρει νὰ ἀγαπήσουμε κανέναν καὶ τίποτα στὴν
ζωή μας. Εἴμαστε παντελῶς ἀναίσχυντοι γιατί, μὴ μπορῶντας νὰ
δεχθοῦμε τὰ σφάλματά μας καὶ τὶς ἁμαρτίες μας, τὰ βαφτίζουμε
ἀρετὲς καὶ διαλαλοῦμε σὲ ὅλον τὸν κόσμο τὸ πόσο ὑπέροχοι, ἰδιαίτεροι καὶ διαφορετικοὶ εἴμαστε ἐξαιτίας αὐτῶν, ἀντὶ νὰ σκύψουμε
τὸ κεφάλι μὲ ἐπίγνωση τῆς ἀθλιότητάς μας καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὸν
ἑαυτό μας, ἢ ἔστω νὰ ντραποῦμε γιὰ αὐτόν.
Προσπαθοῦμε συνεχῶς νὰ δημιουργήσουμε ἕναν κόσμο περισσότερο φιλελεύθερο καὶ μὲ περισσότερο διευρυμένους ὁρίζοντες
γιὰ νὰ χωρέσει ἐμᾶς καὶ τὶς ἰδιαιτερότητές μας, ἀντὶ νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὸν ἑαυτό μας. Καὶ ἐνῶ, βέβαια, ὑπάρχει ἡ
ἀπαίτηση γιὰ ἕναν περισσότερο φιλελεύθερο κόσμο, μᾶς κολακεύει
νὰ μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς «τό», σὰν ἕνα πρᾶγμα οὐδέτερο καὶ
ἀπροσδιόριστο, χωρὶς καμιὰ ἀπολύτως ταυτότητα, γιατί θεωροῦμε
ὅτι ἡ ταὐτότητα μᾶς φυλακίζει καὶ μᾶς περιορίζει. Καὶ μετὰ θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε καὶ λογικοί!…
						
Χρύσα Ἀλεξοπούλου
						
Φοιτήτρια
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Ἕνα ταξίδι, δύο προορισμοί

πάρχουν τόποι πού λαχταρᾶς νά τούς γνωρίσεις. Μετά τή γνωριμία ἡ λαχτάρα καί ἡ προσδοκία δίνουν τή θέση τους - στήν καλύτερη περίπτωση
- σέ μιά γλυκειά ἀνάμνηση. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλοι πού, ὅταν τούς γνωρίσεις, λαχταρᾶς νά ἐπανέλθεις νιώθοντας ὅτι ἐπιστρέφεις στόν δικό σου τόπο,
στό σπίτι σου. Ἕνας τέτοιος τόπος εἶναι ἡ Ἱ. Μονή τῆς Παναγίας τῆς Προυσιωτίσσης γιά ὅλους ἐμᾶς –ἐνορῖτες καί φίλους τῆς ἐνορίας μας– πού βρεθήκαμε
νά ταξιδεύουμε τό μεσημέρι μιᾶς Παρασκευῆς τοῦ Ὀκτωβρίου μέ προορισμό
τό μοναστῆρι αὐτό. Γνώριμο, ἀγαπημένο προσκύνημα στά δύσβατα βουνά τῆς
Εὐρυτανίας, τά ὁποῖα, “ἀφιλόξενα” μέ τήν πρώτη ματιά, ἡ ἴδια ἡ Παναγία τά
διάλεξε πρίν ἀπό πολλούς αἰῶνες γιά νά φιλοξενήσουν τήν εἰκόνα της.
Ἦταν τόν 9ο μ.Χ αἰῶνα στά χρόνια τῆς Εἰκονομαχίας καί συγκεκριμένα
ἐπί τοῦ σκληροῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Θεοφίλου. Ἕνας νέος θεοσεβής
θέλησε νά προστατεύσει τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού βρισκόταν σέ ναό τῆς
Προύσσας, μεταφέροντάς την στήν Ἑλλάδα ὅπου τά πράγματα ἦταν πιό ἥσυχα. Ὡς τήν Καλλίπολη τῆς Θράκης τήν εἶχε μαζί του, μετά τήν ἔχασε. Μέ ὀδύνη γιά τήν ἀπώλεια ἀλλά καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι δέν θά πέσει σέ βέβηλα χέρια
συνέχισε τήν πορεία του πρός τήν κεντρική Ἑλλάδα. Τό μέρος πού διάλεξε ὡς
νέα του πατρίδα, ἡ Ὑπάτη, δέν ἀπεῖχε πολύ ἀπό τόν τόπο πού εἶχε ἤδη διαλέξει ἡ Παναγία γιά τήν εἰκόνα της ὡς νέα της κατοικία. Καί ἦταν ἕνα νεαρό
τσοπανόπουλο πού ἔλαβε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά δεῖ πρῶτο τήν εἰκόνα ἀπό
μακριά ὡς φωτεινή στήλη στή σχισμή ἑνός ἀπόκρημνου βράχου στά βουνά τῆς
νότιας Εὐρυτανίας. Σέ αὐτά τά ἀπροσπέλαστα μέρη τά αὐτοκρατορικά διατάγματα δέν ἔφταναν ποτέ καί οἱ αἱρετικές δοξασίες παρέμεναν ἄγνωστες. Ἔτσι
οἱ ἁπλοί ποιμένες, πού προσέγγισαν μαζί μέ τό τσοπανόπουλο μέ δυσκολία
τήν εἰκόνα, ἔπραξαν αὐθόρμητα αὐτό πού τούς ὑπαγόρευσε ἡ εὐλάβειά τους.
Τήν προσκύνησαν, σιγούρεψαν τή θέση Της ἀνάμεσα στά βράχια καί ἄνοιξαν ἕνα μονοπάτι γιά νά Τήν ἐπισκέπτονται εὐκολότερα καί νά ἀνάβουν τό
καντῆλι της. Τά εὐχάριστα νέα γιά τόν πολύτιμο θησαυρό, πού εἶχε βρεῖ πλέον
τή θέση του στά δυσπρόσιτα βουνά τους, ἄρχισε νά διαδίδεται ἀπό στόμα σέ
στόμα καί ἀπό τόπο σέ τόπο. Ὅταν ὁ εὐλαβής νέος ἀπό τήν Προύσσα ἦλθε ὡς
ταπεινός προσκυνητής καί διαπίστωσε ὅτι αὐτή ἡ εἰκόνα εἶναι ἡ “εἰκόνα του”,
θέλησε νά τήν πάρει μαζί του. Μέ βαρειά καρδιά τοῦ τήν παρέδωσαν, ὅμως
ἡ Παναγία εἶχε ἀποφασίσει ὁριστικά ποιό θά ἦταν πλέον “τό σπίτι Της” καί
ἐπέστρεψε στόν βράχο Της. Ἐφ’ ὅσον ὁ νέος δέν ἤθελε νά Τήν ἀποχωριστεῖ,
θά “ἔπρεπε” νά μείνει γιά πάντα ἐκεῖ. Κάποια κοντινά σπήλαια ἔγιναν γιά
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τόν πλούσιο νέο καί ἕναν δοῦλο του, πού τόν ἀκολούθησε πρόθυμα, τά κελλιά
τῆς μετανοίας τους. Ὀνομάστηκαν Διονύσιος καί Τιμόθεος καί ὑπῆρξαν οἱ
πρῶτοι μοναχοί στόν χῶρο αὐτό.
Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπό χίλια χρόνια. Ἡ
Μονή τοῦ Πυρσοῦ-ὅπως ὀνομαζόταν στήν ἀρχή, ἀπό τή φωτεινή στήλη – καί
τοῦ Προυσοῦ στή συνέχεια –ἀπό τήν πόλη τῆς Προύσσας– παρά τό δύσβατο
τῆς περιοχῆς καί τίς ποικίλες ἱστορικές περιπέτειες, ὅλα αὐτά τά χρόνια παρέμεινε ἐνεργή. Καί ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ Κυρά τῆς Ρούμελης, ἦταν πάντα
ἐκεῖ γιά νά προσφέρει τήν πλούσια εὐλογία Της καί τίς ἄπειρες δωρεές Της.
Ἡ νύχτα μᾶς προλαβαίνει κάπου κοντά στό Καρπενήσι. Μιά νύχτα ἀσυννέφιαστη, πού ὅμως μᾶς ἐμποδίζει νά ἀπολαύσουμε τήν ὀμορφιά τοῦ τοπίου
καθώς παίρνουμε τόν στενό φιδωτό δρόμο ἀνάμεσα στά βουνά. Δέν πειράζει!
Τήν ἄγρια ὀμορφιά τῆς φύσης καί τήν ἤρεμη ὀμορφιά τοῦ μοναστηριοῦ θά τά
ἀπολαύσουμε τό ἑπόμενο πρωί. Πρός τό παρόν μᾶς ἀρκεῖ ἡ γλυκιά προσμονή
καί ἡ πιστή συντροφιά τοῦ σχεδόν ὁλόγιομου φεγγαριοῦ...
Μᾶς ἀρκεῖ καί τό λιτό καθαρό δωμάτιο στόν ξενώνα τῆς Μονῆς μέ τά
κρεββάτια στή σειρά καί τά βαριά κλινοσκεπάσματα, γιατί σέ αὐτά τά μέρη τό
φθινόπωρο δέν ἀστειεύεται... Γιά κούραση ποιός νά μιλήσει; Θά ἦταν ντροπή! Ἔχουμε διαβάσει καί ἔχουμε ἀκούσει διηγήσεις γιά παλαιότερες ἐποχές,
τότε πού τά χωριά ἐπικοινωνοῦσαν μέ μονοπάτια ἤ μέ κάποιους ταλαίπωρους
χωματόδρομους. Τότε, πλήθη ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας ὁδοιποροῦσαν «δέκα
καί δεκαπέντε ὧρες ἀκροπατῶντας στά χείλη τῶν ἀβύσσων», σύμφωνα μέ τήν
περιγραφή ἑνός λογοτέχνη πού εἶχε αὐτή τήν ἐμπειρία. Ἰδιαιτέρως κατά τήν
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, 23 Αὐγούστου, ὁδοιποροῦσαν μέ χαρά μέσα στή νύκτα γιά
νά βρίσκονται ἐκεῖ τήν ὥρα τοῦ ὄρθρου. Ὅμως καί σήμερα δέν εἶναι λίγοι
ἐκεῖνοι ἀπό τά γύρω χωριά πού ἐπιλέγουν αὐτή τήν “εὐχάριστη ταλαιπωρία”
γιά νά προσκυνήσουν τήν Παναγία. Μᾶς τό ἔχει ἐπιβεβαιώσει καί ὁ ἀρχηγός
μας, ὁ κ. Σωτήρης Λαιζηνός, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τή γειτονική γῆ τῆς Αἰτωλίας. Τό χωριό του εἶναι κοντινό στό μοναστῆρι, μόλις... 8 ὧρες μέ τά πόδια!
Πολύ πρίν τό ξημέρωμα καί τό κάλεσμα τῆς καμπάνας, σιωπηλές σκιέςοἱ προσκυνητές κατευθύνονται βιαστικά πρός τό μικρό ἐκκλησάκι, πού εἶναι
σφηνωμένο σέ μιά σπηλιά τοῦ βράχου. Ἀριστερά τοῦ τέμπλου τοῦ κυρίως
ναοῦ βρίσκεται τό μικρό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Πάντων, μιά μικρή κρύπτη
μέσα στόν βράχο, ὅπου σε εἰδικό ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι φυλάσσεται ἡ σεβάσμια εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσσιώτισας. Μετά τή Θεία Λειτουργία
καί μέχρι τήν ὥρα τῆς ἀναχώρησης σίγουρα θά περάσουν ὅλοι ξανά καί ξανά
ἀπό αὐτό τό μικρό σπήλαιο-κατοικία τῆς Παναγίας...
Κατά τή σύντομη χαλάρωση μέ τόν ἀχνιστό καφέ μπροστά μας, τό βλέμμα
μας τριγυρίζει στούς χώρους τοῦ μοναστηριοῦ. Ζωντανεύουν πρόσωπα γνωΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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στά καί τιμημένα πού ἀγάπησαν τόν τόπο αὐτό: ὁ Κατσαντώνης, ὁ Γεώργιος
Καραϊσκάκης, ὁ Μάρκος Μπότσαρης. Ἡ Παναγία ἦταν ἡ καταφυγή τους καί
τό μοναστῆρι τό καταφύγιό τους. Στήν εἰκόνα πού προσκυνήσαμε, εἴδαμε τήν
ἀργυρόχρυση ἐπένδυση, “τό πουκάμισο τῆς Παναγίας”, τάμα τοῦ Καραϊσκάκη γιά τή θεραπεία του ἀπό τίς συχνές θέρμες πού τόν βασάνιζαν... Κι ὅταν τό
1823 τά παλληκάρια τοῦ Μάρκου Μπότσαρη μετέφεραν τό σῶμα τοῦ νεκροῦ
ἀρχηγοῦ τους στό Μεσολόγγι πρός ἐνταφιασμό, ἦλθαν στό μοναστῆρι καί τό
ἀπόθεσαν ἐκεῖ, ἔξω ἀπό τόν Ναό, γιά ἕνα τρισάγιο... Ἀλλά καί ἀμέτρητοι,
ἄγνωστοι σέ μᾶς προσκυνητές πέρασαν ἀπό τό χῶρο αὐτό στό διάβα τῶν αἰώνων καί βρῆκαν στήριξη στόν ἀγῶνα τους τόν πνευματικό, στόν ἀγῶνα τους
γιά ἐπιβίωση, στήν ἀνάγκη τους γιά μόρφωση-ἄλλοτε μέ τά Κρυφά Σχολειά
καί ἄλλοτε μέ τήν ἱστορική «Σχολή Ἑλληνικῶν Γραμμάτων» – στόν ἀγῶνα
τους γιά λευτεριά...
Ὁ καταγάλανος οὐρανός καί ὁ λαμπρός ἥλιος, δυό δῶρα τοῦ Θεοῦ
στήν πατρίδα μας, συνεργάζονται ἁρμονικά γιά νά ἀναδείξουν τή μεγαλειώδη ὀμορφιά τῶν βουνῶν τῆς Εὐρυτανίας πού μᾶς στέρησε ἡ προηγούμενη
νύχτα. Ψηλές κορφές καί βαθειές χαράδρες, ἀπότομες πλαγιές καί σκιερά ἤ
προσήλια πλατώματα, ποταμάκια καί χείμαρροι, ἔλατα, καστανιές, καρυδιές,
πλατάνια καί φτέρες. Ἕνα καταπράσινο πέλαγος...
Σειρά ἔχει ὁ δεύτερος προορισμός μας καί θά τόν ἀναζητήσουμε σέ ἕνα
ἄλλο βουνό τῆς Ρούμελης, τήν Οἴτη, πού ἐντυπωσιάζει μέ τόν στιβαρό ὄγκο
της καί τίς δασωμένες πλαγιές της. Σέ μιά ἀπό τίς βορεινές της πλαγιές, πού
ἀτενίζουν τήν κοιλάδα τοῦ Σπερχειοῦ, φωλιάζει ἀπό τόν 14ο μ.Χ. αἰῶνα ἡ Ἱ.
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, γνωστή ὡς Μονή Ἀγάθωνος ἀπό τόν ὅσιο Ἀγάθωνα, τόν ἱδρυτή της. Σέ ὅλο τό διάστημα τῆς λειτουργίας της ἡ προσφορά της
ἦταν πλούσια καί πολυσχιδής. Σημαντική ὑπῆρξε ἡ συμβολή της στήν πνευματική καί οἰκονομική στήριξη τοῦ λαοῦ, στούς ἀγῶνες τῆς πατρίδας γιά τήν
ἐλευθερία, στή μόρφωση τῶν νέων, στή διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς. Στή Μονή λειτούργησαν κατά καιρούς διάφορες Σχολές, ἱερατική,
γεωργική καί δασική.
Τό μοναστῆρι αὐτό ἀποτελεῖ, ἐπίσης, τόπο γνώριμο καί ἀγαπημένο σέ
ὅλους μας κυρίως γιά ἕναν πολύτιμο θησαυρό του: τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ
γέροντος Βησσαρίωνος, τό ὁποῖο διατηρεῖται μέχρι σήμερα, ὅπως ἀκριβῶς
βρέθηκε κατά τήν ἐκταφή του στίς 3 Μαρτίου 2006. Ἄγνωστος ἦταν γιά τούς
περισσότερους ἀπό ἐμᾶς μέχρι τήν ἡμέρα τῆς εἴδησης τοῦ ἄφθαρτου σκηνώματός του, πού τάραξε τότε τό πανελλήνιο. Στούς κατοίκους τῆς Φθιώτιδας,
ὅμως, ὁ ταπεινός Γέροντας ἦταν πολύ γνωστός γιά τήν ἅγια ζωή του.
Γεννημένος τό 1908 ὁ π. Βησσαρίων, κατά κόσμον Ἀνδρέας Κορκολιάκος, στό Πεταλίδι τῆς Μεσσηνίας ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, ἀποχωρίστηκε τήν
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ὑπερπολύτεκνη οἰκογένειά του νεότατος καί ἐκάρη μοναχός στήν Ἱ. Μονή
Δημιόβης. Ἀνώτερες σπουδές δέν ἔκανε. Ἡ συνεχής μελέτη, ὅμως, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Πατερικῶν καί Λειτουργικῶν κειμένων, ἡ ἐμβάθυνσή του σέ
αὐτά καί ἡ συνεπής τήρηση τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, τόν κατέστησαν πραγματικό
θεολόγο.
Μετά τή χειροτονία του σέ πρεσβύτερο τό 1935 δέχεται πρόσκληση
τοῦ Μεσσήνιου ἐπισκόπου Καρδίτσας νά ὑπηρετήσει ὡς ἐφημέριος ἐκεῖ. Ἡ
ἀγάπη του πρός τόν Θεό βρίσκει πρακτική ἐφαρμογή στή διακονία τοῦ συνανθρώπου καί ὁ λαός τῆς Καρδίτσας γεύεται τούς καρπούς τῆς ἀγάπης τοῦ
Γέροντα. Αὐτούς τούς καρπούς θά γευθεῖ καί ὁ λαός τῆς Φθιώτιδος, ὅταν ὁ
π. Βησσαρίων τό 1955 θά ἐνταχθεῖ στή Μονή Ἀγάθωνος. Τά διακονήματά
του διπλᾶ, ἐντός καί ἐκτός τῆς Μονῆς. Ἄνθρωπος τῆς ἀσκήσεως, τῆς μελέτης,
τῆς προσευχῆς. Ἀφιερώνει ὧρες πολλές προσευχόμενος γιά τά προβλήματα
γνωστῶν καί ἀγνώστων. Ὧρες πολλές ἀφιερώνει καί στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Μέ τήν ἁπλότητα καί τήν καλωσύνη του, ἑλκύει τούς ἀνθρώπους
νά προσέλθουν κάτω ἀπό τό πετραχῆλι του, ὅπου βρίσκουν τή συγχώρηση ἀπό
τόν Θεό καί τήν ψυχική τους ἀνάπαυση. Γίνεται ὁ ἐξομολόγος τῶν μαθητῶν
στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας ἀλλά καί τῶν ἀρρώστων στά Νοσοκομεῖα
τῆς πόλης. Ὅλους τούς παρηγορεῖ καί τούς ἀνακουφίζει. Καθοδηγεῖ καί συμβουλεύει. Ὡς ἐλεήμων καί φιλόπτωχος γίνεται ὁ χορτασμός τῶν πεινώντων.
Γνωρίζει ἀκριβῶς τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί προσφέρει μέ
χαρά ἀπό τό περίσσευμα ἤ καί τό ὑστέρημα τῆς Μονῆς. Στά χρόνια τοῦ πολέμου καί τῆς κατοχῆς εἶχε ἤδη συμπαρασταθεῖ παντοιοτρόπως στόν δοκιμαζόμενο Ἑλληνικό λαό. Ἐπί πλέον, χάρις στίς δικές του θαρρετές παρεμβάσεις
εἶχε καταφέρει νά σώσει πολλούς ἀνθρώπους ἀπό τά χέρια τῶν Ναζί καί ἀπό
τόν θάνατο.
Στίς 22 Ἰανουαρίου 1991, μετά ἀπό σύντομη ἀσθένεια, ἐκοιμήθη εἰρηνικά στό νοσοκομεῖο «Σωτηρία». Ἀκόμη καί λίγο πρίν τόν θάνατό του, ὅμως, τό
ἐνδιαφέρον καί ἡ ἔγνοια του ἦταν γιά τούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς του καί
τά προβλήματά τους... Στό μοναστῆρι του, τίς μέρες ἐκεῖνες, τά πάντα ἦταν
κατάλευκα ἀπό τό χιόνι καί ἡ πρόσβαση κατέστη προβληματική. Παρά ταῦτα,
πλήθη λαοῦ πέρασαν γιά νά τόν ἀποχαιρετήσουν. Ἐξ αἰτίας τῶν καιρικῶν
συνθηκῶν ὁ ἐνταφιασμός του πραγματοποιήθηκε στό Βαπτιστήριο, σέ δωμάτιο ὅπου ὁ Γέροντας συνήθιζε νά ἐξομολογεῖ, ἐνῶ στά χρόνια πού ἀκολούθησαν ὁ τάφος του ἔγινε τόπος προσκύνησης ἀπό τούς πιστούς.
Δεκαπέντε χρόνια μετά τήν κοίμησή του ἀποφασίστηκε ἡ ἀναγκαστική
ἐκταφή του λόγῳ ἔργων ἀναστηλώσεως τμήματος τῆς Μονῆς. Ὅταν οἱ μοναχοί
εἶδαν τό φέρετρο σέ ἄριστη κατάσταση καί τό ἄνοιξαν γιά νά συγκεντρώσουν
τά ὀστᾶ, ἔκπληκτοι διαπίστωσαν ὅτι τό σῶμα παρέμενε ἄφθαρτο. Ἄφθαρτα
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παρέμεναν ἐπίσης τά ἱερά ἄμφια καί τά ὑποδήματα, ὅπως καί τό ἱερό Εὐαγγέλιο πού κρατοῦσε στό χέρι. Στήν ἰατρική γνωμάτευση τεσσάρων ἰατρῶν, διακεκριμένων ἐπιστημόνων ἀπό τήν πόλη τῆς Λαμίας, οἱ ὁποῖοι ἐκλήθησαν ἀπό
τήν Ἱ. Μητρόπολη Φθιώτιδος γιά νά ἐξετάσουν τό σῶμα καί νά ἀποφανθοῦν,
ὑπάρχει πλήρης περιγραφή τοῦ σκηνώματος. Στό κείμενο αὐτό διαβάζουμε:
«Στό δεξιό ἄνω ἄκρο (ἄκρα χεῖρα) συγκρατεῖ ἰσχυρά τό μικρό Εὐαγγέλιο, μέ
τό ὁποῖο εἶχε συνταφεῖ καί ἦταν ἀδύνατη ἡ ἀπόσπασή του!!!». Ἐπίσης στήν
Ἰατρική Γνωμάτευση τοῦ, ἀειμνήστου πλέον, γνωστοῦ ἰατροδικαστοῦ Παν.
Γιαμαρέλου διαβάζουμε: «ἐρευνήσας τό σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ π. Βησσαρίωνος διεπίστωσα παράδοξον καί μοναδικόν φαινόμενον κατά τήν διάρκειαν τῆς ὑπερπεντηκονταετοῦς σχεδόν ἰατροδικαστικῆς μου ὑπηρεσίας καί καριέρας...». Τό σκήνωμα ἀποφασίστηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά παραμείνει
ἄταφο καί φυλάσσεται στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἅγ. Χαραλάμπους.
Ἡ εἴδηση τοῦ ἄφθαρτου σκηνώματος, ὅπως ἦταν φυσικό, προκάλεσε
αἴσθηση στό πανελλήνιο καί ἀμέτρητες συζητήσεις. Ὅπως ἦταν, ἐπίσης, “φυσικό” τά ΜΜΕ προώθησαν τήν προβολή ἀπόψεων πού ἀμφισβητοῦσαν τόν
Θεό καί τό θαῦμα. “Εἰδικοί ἐπιστήμονες” καί “εἰδήμονες” παντός εἴδους ἔκαναν τίς βαρυσήμαντες δηλώσεις τους καί ἀποφαίνονταν ἀπό μακριά, χωρίς νά
δοῦν καί νά ἐξετάσουν, χωρίς νά τολμήσουν νά βάλουν τό χέρι τους «ἐπί τόν
τύπον τῶν ἥλων». Ὅμως τό σκήνωμα τοῦ Γέροντος παραμένει ἄφθαρτο 10
χρόνια μετά...
Ὁ χρόνος πού διαθέταμε γιά τό μοναστῆρι, ἦταν ὑπεραρκετός. Ἀλλά
κοντά στόν π. Δαμασκηνό, τόν ἁπλό καί ἤρεμο ἡγούμενο τῆς Μονῆς μέ τίς ζωντανές, διδακτικές του ἀφηγήσεις ἀποδείχτηκε ἀνεπαρκής! Τήν ἀναχώρησή
μας τή συνοδεύει ἡ πεποίθηση ὅτι, Θεοῦ θέλοντος, δέν θά εἶναι πολύ μακριά
ἡ μέρα πού θά ἐπανέλθουμε...
Χορτᾶτοι πνευματικά καί σωματικά παίρνουμε τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. (Γιά τή σωματική μας πεῖνα φρόντισαν ἄκρως ἀποτελεσματικά τά
γραφικά ταβερνάκια στίς παραλίες τοῦ Μαλιακοῦ). Ἀναλογιζόμαστε τήν
ἰδιαίτερη εὐλογία τῆς πατρίδας μας. Σέ κάθε βῆμα, κάποιο ἱερό προσκύνημα. Θά θελήσει ἄραγε αὐτός ὁ λαός νά κρατήσει τόν Χριστό κοντά του; Ἀπό
ὅλους μας ἐξαρτᾶται. Χρειάζεται ἐγρήγορση. Καί προσευχή. Στόν Παρακλητικό Κανόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσσιωτίσης διαβάζουμε: «Θλίψεις ὀδῦναι
καί κακώσεις, ἤδη εὕρωσαν Ἑλλάδα τήν ἀθλίαν, καί πιστῶν σου Ἁγνή, τό
πλήρωμα βοᾶ σοι, ρῦσαι ἡμᾶς Πανύμνητε, τῆς δεινῆς πανωλεθρίας»!
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Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος

Η

Τό Οὐράνιο τόξο

φυσική ἐπιστήμη μᾶς ἐξηγεῖ, ὅτι τό οὐράνιο τόξο εἶναι ἀποτέλεσμα
τῆς διάθλασης τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλιακοῦ φωτός, ὅταν αὐτές πέσουν
ὑπό κατάλληλη γωνία σέ σταγόνες τῆς βροχῆς, ἤ σέ σταγονίδια ὁμίχλης,
πού λειτουργοῦν τότε ὡς πρῖσμα, καί ἀναλύεται εἰς ὅσα ἐξ ὧν συντίθεται.
Καί μᾶς δίνει ἔτσι τήν πανδαισία τῶν χρωμάτων: κόκκινο, πορτοκαλί,
κίτρινο, πράσινο, μπλέ, μπλέ-μώβ καί μώβ (τά χρώματα τῆς ἴριδος.)
Γύρω ἀπό τό φαντασμαγορικό, ὄντως, αὐτό θέαμα ἔχουν ἀναπτυχθεῖ
στούς διάφορους λαούς δοξασίες καί μύθοι. Ἕ
΄ να ἰρλανδικό παραμύθι, γιά
παράδειγμα, μᾶς ἀφηγεῖται, ὅτι στήν βάση τοῦ οὐράνιου τόξου ὑπάρχει
ἕνας κρυμμένος θησαυρός, τόν ὁποῖο φυλάει ἕνας νάνος, πού μέ διάφορα
τεχνάσματα καί κόλπα, ξεγελᾶ, ὅσους τυχόν ἀνακαλύψουν τήν κρυψώνα
καί πλησιάσουν γιά νά πάρουν τόν θησαυρό.
Ὡστόσο, ἀπό μικρό παιδί –πολλά χρόνια πρίν, στήν Ἑλλάδα ἐκτός
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης– ἄκουγα νά λένε κάθε φορά πού ἐμφανιζόταν
τό οὐράνιο τόξο, ὅτι ἡ βροχή θά σταματήσει. Τότε, πού οἱ χειμῶνες ἦταν
δύσκολοι μέ πολλές βροχές καί χιόνια καί ἡ ἄνοιξη μέ πολλές καταιγίδες,
ψάχναμε τόν ὁρίζοντα σέ ἀναζήτηση τοῦ «τόξου», πού ἐκτός ἀπό τήν
ὀμορφιά του, μᾶς χάριζε τήν ἐλπίδα, ἤ μᾶλλον τήν βεβαιότητα –τότε σάν
παιδιά πιστεύαμε πάντα τόν λόγο τῶν μεγάλων –ὅτι ἡ βροχή θά σταματήσει
καί τό παιχνίδι καί οἱ δραστηριότητές μας στό ὕπαιθρο θά συνεχισθοῦν.
Ἄλλοι καιροί! Τότε πού οἱ Ἕλληνες μιλοῦσαν ἀκόμη μέ παροιμίες,
πού δέν ἦταν παρά ἡ μνήμη τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί κάποτε μέ
κάποια παράφραση, ἀλλά πάντα διατηροῦσαν τό νόημα τῶν λόγων Του.
Γιατί ἔτσι μίλησε ὁ Θεός μετά τόν κατακλυσμό στόν Νῶε: «Καί στήσω τήν
διαθήκην πρός ὑμᾶς, καί οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σάρξ ἔτι ἀπό τοῦ
ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ, καί οὐκ ἔτι ἔσται κατακλυσμός ὕδατος
τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τήν γῆν. καί εἶπεν Κύριος πρός Νῶε. τοῦτο
τό σημεῖον τῆς διαθήκης, ὅ ἐγώ δίδωμι ἀνά μέσον ἐμοῦ καί ὑμῶν καί ἀνά
μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ἥ ἔστι μεθ’ ὑμῶν εἰς γενεάς αἰωνίους. Τό τόξον
μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλη καί ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνά μέσον ἐμοῦ
καί τῆς γῆς καί ἔστω ἐν τῷ συννεφεῖν μέ νεφέλας ἐπί τήν γῆν ὀφθήσεται τό
τόξον ἐν τῇ νεφέλῃ καί μνησθήσομαι τῆς διαθήκης μου, ἤ ἐστιν ἀνά μέσον
ἐμοῦ καί ὑμῶν, καί ἀνά μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάση σαρκί, καί οὐκ
ἔσται ἔτι τό ὕδωρ εἰς κατακλυσμόν, ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα. καί ἔσται
τό τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ καί ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκην αἰώνιον
ἀνά μέσον ἐμοῦ καί τῆς γῆς καί ἀνά μέσον ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, ἤ
ἐστιν ἐπί τῆς γῆς».
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Ἔ
΄ τσι, «ἔστησε» ὁ Θεός τήν Διαθήκη Του γιά τό οὐράνιο τόξο καί γιά
ὅλα τά φαινόμενα
στήν φύση, πού τά
ὀνομάζουμε φυσι
κά καί τά ἑρμηνεύ
ουμε ἐπιστημονικά
μέ νόμους, λησμο
νῶντας ὅτι οἱ νόμοι
διέπουν μέν, ἀλλά
δέν συνέχουν τήν
κτίση. Ὁ ποιήσας
τόν κόσμον καί
«δρακί τήν πᾶσαν
ἔχων κτίσιν» εἶναι
καί ὁ διέπων καί ὁ συνέχων αὐτήν.
Ἔτσι, ὅταν ἀτενίζω τό οὐράνιο τόξο, πού τό μεγαλεῖο τοῦ θεάματός
του μέ προτρέπει σέ προσευχή, καμία αἴσθηση δέν μοῦ δίνει ἡ φυσική
ἐξήγηση τῆς δημιουργίας του, ἀλλά παραμυθία στήν ψυχή μου παρέχει
ἡ πίστη, ὅτι ὁ Θεός δέν ἀθετεῖ τήν Διαθήκη Του καί μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει
συνεχῶς μέ ἀόρατα καί ὁρατά σημεῖα. Καί μοῦ γεννᾶται ἡ ἐλπίδα, ὅτι ὅπως
μετά τήν καταιγίδα ἔρχεται ἡ γαλήνη, ἔτσι μετά τόν ζόφο τῶν ἡμερῶν πού
ζεῖ ἡ πατρίδα μας, θά ἔλθει ἡ ἀνάσταση, ἀρκεῖ νά «σταθοῦμε καλῶς», ὡς
ἱκέτες τῆς Διαθήκης Του, καί ὁ Θεός «ὁ μετανοῶν ἐπί κακίαις ἀνθρώπων»,
«ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καί μή ἀπολώμεθα».

Στρατοκόπος

			

H

«ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ»

παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε μαζί μέ τά σχόλιά
μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ. Ἡ τριλογία τοῦ Αἰσχύλου (525
– 456 π.Χ.) “ Ὀρέστεια’’ παρουσιάσθηκε κατά τούς θερινούς μῆνες σέ διάφορα μέρη
τῆς πατρίδας μας (Ἐπίδαυρος 8 καί 9 Ἰουλίου 2016). Μέ τήν πρώτη τραγῳδία τῆς τριλογίας “Ἀγαμέμνων’’ ἀσχοληθήκαμε στό τεῦχος 134 (Ὀκτώβριος 2013) τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ. Μέ τήν δεύτερη τραγῳδία “Χοηφόροι’’ στό τεῦχος 170 (Ὀκτώβριος
2016). Στό τεῦχος αὐτό ἀσχολούμεθα μέ τήν Τρίτη τραγῳδία “Εὐμενίδες’’.
Ὁ βασιλέας τοῦ Ἄργους Ἀγαμέμνονας ἦταν ἀρχιστράτηγος τῆς ἐκστρατείας πού
ὀργάνωσαν οἱ Ἀχαιοί ἐναντίον τῆς Τροίας μέ ἀφορμή τήν φυγή τῆς Ὡραίας Ἑλένης μέ
τόν Πάρη. Μετά τήν ἅλωση τῆς Τροίας ὁ Ἀγαμέμνονας ἐπέστρεψε στό Ἄργος θριαμβευτής μέ πολλά καί πλούσια λάφυρα. Δολοφονήθηκε στό λουτρό τοῦ ἀνακτόρου ἀπό
τήν γυναῖκα του Κλυταιμνήστρα. Μέ προτροπή τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνα ὁ γιός τοῦ Ἀγαμέμνονα Ὀρέστης, πού εἶχε φυγαδευτεῖ στήν Κρίσα Φωκίδας, ἐπέστρεψε στό Ἄργος
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μέ τόν πιστό φίλο του Πυλάδη καί ἐφόνευσε τήν μητέρα του Κλυταιμνήστρα καί τόν
ἐραστή της Αἴγισθο. Ἀλλά ἡ ἐκπλήρωση τῆς ὑποχρεώσεώς του, ἡ τιμωρία τῶν φονιάδων τοῦ πατέρα του, γίνεται ἀρχή τῶν δεινῶν του. Καταδιώκεται ἀπό τίς Ἐρινύες γιά
τήν μητροκτονία. Καταφεύγει στούς Δελφούς, στό ναό τοῦ Ἀπόλλωνα.
Τραγωδία “Εὐμενίδες’’. Δελφοί. Ἡ Πυθία προσεύχεται μπροστά στό ναό τοῦ
Ἀπόλλωνα. Μπαίνει στό ἄδυτο, ἀλλά ἀμέσως βγαίνει τρομοκρατημένη. Περιγράφει
τίς τρομερές γριές πού εἶδε καί τῆς προκάλεσαν φρίκη. Εἶναι οἱ Ἐρινύες, χθόνιες θεές
πού καταδιώκουν καί βασανίζουν τούς κακούργους, ἰδίως τῶν οἰκογενειακῶν ἐγκλημάτων. Ὁ Ἀπόλλωνας πού τίς εἶχε ρίξει σέ ὕπνο, ὑπόσχεται στόν Ὀρέστη τήν βοήθειά
του. Τόν προτρέπει νά φύγει γιά τήν Ἀθήνα, ὅπου θά δικασθεῖ, χωρίς ποτέ νά κουρασθεῖ, γιατί οἱ μανιασμένες Ἐρινύες θά συνεχίσουν νά τόν καταδιώκουν. Παρακαλεῖ τόν
θεό Ἑρμῆ νά φυλάει τόν ἱκέτη του.
Τό φάντασμα τῆς Κλυταιμνήστρας ἀφυπνίζει τίς Ἐρινύες, τίς ἐπικρίνει γιατί παραμελοῦν τό ἔργο τους καί τίς παροτρύνει νά συνεχίσουν νά βασανίζουν τόν μητροκτόνο. Ἀκολουθεῖ λογομαχία ἀνάμεσα στόν Ἀπόλλωνα καί τίς Ἐρινύες.
Στήν Ἀθήνα, ὁ Ὀρέστης προσπέφτει ἱκέτης στό ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς μπροστά
στό ναό της στήν Ἀκρόπολη. Καταφθάνουν οἱ Ἐρινύες, τόν κυκλώνουν, τόν ἀπειλοῦν.
Ὁ Ὀρέστης ἐπικαλεῖται τήν θεά Ἀθηνᾶ. Ἡ θεά τῆς σοφίας ἔρχεται ἀπό τήν Τροία ὅπου
ἦταν καί ἀκούει πρῶτα τίς κατηγορίες τῶν Ἐρινύων. Ὁ Ὀρέστης ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ
Ἀπόλλωνας εἶχε διατάξει τήν μητροκτονία πού διέπραξε.
Ἡ Ἀθηνᾶ, συγκροτεῖ δικαστήριο ἀπό ἄριστους Ἀθηναίους πολῖτες (δημιουργία
τοῦ βουλευτηρίου Ἄρειος Πάγος) καί διεξάγεται δίκη. Οἱ Ἐρινύες ἐρωτοῦν τόν μητροκτόνο. Ὁ Ὀρέστης ἐκθέτει τά γεγονότα. Ὁ θεός Ἀπόλλωνας βεβαιώνει ὅτι ὁ χρησμός
πού ἔδωσε ἦταν διαταγμένος ἀπό τόν Δία. Ἡ Ἀθηνᾶ ψηφίζει ὑπέρ τοῦ Ὀρέστη καί δηλώνει ὅτι ἐάν ὑπάρξει ἰσοψηφία ὁ κατηγορούμενος θά ἀθωωθεῖ. Οἱ δικαστές ψηφίζουν.
Τό ἀποτέλεσμα ἰσοψηφία. Ὁ Ὀρέστης ἀθωώνεται. Ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη
του, ὑπόσχεται παντοτινή συμμαχία τοῦ Ἄργους μέ τήν Ἀθήνα. Οἱ Ἐρινύες ὀργίζονται,
ἀπειλοῦν, καταριόνται. Μέ ὑπομονή καί καλοσύνη ἡ Ἀθηνᾶ τίς ἐξευμενίζει καί τίς πείθει νά μείνουν στή χώρα της, ὅπου θά ἀπολαμβάνουν πολλές τιμές. Τελικά πείθονται
καί οἱ Ἐρινύες γίνονται Εὐμενίδες.
Ἄν ὁ Ὀρέστης βασανίζεται ἀπό τίς Ἐρινύες, τά πράγματα δέν εἶναι καλύτερα γιά
τήν συζυγοκτόνο Κλυταιμνήστρα στόν Ἅδη. «Ἐγώ ἀτιμασμένη ἔτσι ἀπό σᾶς ἀνάμεσα
στούς ἄλλους νεκρούς καθώς εἶμαι, γιά ὅσους σκότωσα, ἡ καταλαλιά ἀνάμεσα στούς
πεθαμένους δέ μοῦ λείπει καί ντροπιασμένα τριγυρνῶ στόν Ἅδη» (στ. 95-98). Δέν μποροῦμε νά συλλάβουμε τό εἶδος καί τήν ἔνταση τοῦ μαρτυρίου πού βιώνει ὁ ἄνθρωπος
ἄν περάσει τό κατῶφλι τοῦ θανάτου ἀμετανόητος. Μιά ἀμυδρή εἰκόνα μᾶς δίνει ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου (Λουκᾶ 16, 19). Ὁ Κύριος μιλᾶ γιά “κλαυθμό
καί βρυγμό τῶν ὀδόντων’’ (Ματθ. 8, 12).
Ἡ κακία ἔχει ἐξαλείψει τήν μητρική ἀγάπη. Δέν εἶχε ἐπιτευχθεῖ ἡ “καλή ἀλλοίωση’’ στήν ἐπίγεια ζωή. Αὐτό τό κακό τό φέρει καί στόν Ἅδη καί τό ἐκδηλώνει ἡ Κλυταιμνήστρα παροτρύνοντας τίς Ἐρινύες γιά τόν γιό της Ὀρέστη: «Σύ φυσῶντας κατεπάνω
του ματωμένη πνοή, λιώνοντάς τον μέ τόν ἀχνό, τήν φλόγα τῆς κοιλιᾶς σου, κυνήγα
τον, μάρανέ τον μέ δεύτερο κυνῆγι» (στ. 136-139).
Οἱ Ἐρινύες ἀναγνωρίζουν τό πάθημά τους: «Ἀπ’ τόν ὕπνο νικημένη ἔχασα τό
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κυνῆγι» (στ. 147). Τίς ἐπῆρε ὁ ὕπνος καί σταμάτησαν νά βασανίζουν τόν Ὀρέστη πού
μάλιστα βρῆκε τήν εὐκαιρία καί διέφυγε γιά τήν Ἀθήνα. «Ἀπ’ τά δίχτυα ξέμπλεξε κι
ἔφυγε τό ἀγρίμι» (στ. 146). Ἡ ρήση τοῦ στίχου 147 ἔχει καί μιά γενικότερη προειδοποίηση. Ἀμέλεια καί ὕπνος μπορεῖ νά ἔχουν σοβαρές συνέπειες σέ κάποιες περιπτώσεις,
περιστάσεις στή ζωή μας.
«Ὅποιος ἔχει τά χέρια καθαρά, σ’ αὐτόν πάνω ἡ ὁρμή μας δέν ξεσπᾶ κι ἡ ζωή του
ἀπείραχτη περνᾶ» δηλώνουν οἱ Ἐρινύες στούς στίχους 313-315. Ἡ καθαρή καρδιά δέν
βασανίζεται ἀπό τύψεις. Οἱ σωστοί ἄνθρωποι δέν ἀπαλλάσσονται ἀπό διάφορες δοκιμασίες (ἀσθένειες, ἀδικίες, κατατρεγμούς, ἀντιξοότητες κ.ἄ.), ἀλλά ἔχουν στήριγμα
τόν Κύριό μας. Ἡ ζωή τους δέν “περνᾶ ἀπείραχτη’’, ἀλλά οἱ δοκιμασίες τούς προάγουν
πνευματικά.
«Δόξες ἀνθρώπων περήφανες πού φτάνουν ὡς τ’ἄστρα λιώνοντας χωρίς τιμή
ρεύουν καταγῆς ἀπ’ τή δική μας τήν ὁρμή, καθώς ὁλόμαυρα φοροῦμε κι ἀπ’ τόν κακόβουλο τῶν ποδιῶν μας χορό» ἐπισημαίνει ὁ Χορός τῶν Ἐρινύων στούς στίχους 368-371.
Ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων ἐφήμερη, ἄστατη καί πολλαπλῶς ἐπικίνδυνη. Καί ἐάν ἡ ζωή τοῦ
ἀνθρώπου δέν εἶναι καθαρή, σαράκι δουλεύει κάτω ἀπό τήν λαμπερή ἐπιφάνεια.
Μέ τό στόμα τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς ὁ Αἰσχύλος μᾶς συμβουλεύει (στίχοι 413, 414):
«…ὅταν κάποιος εἶναι ὁ ἴδιος ἄψογος, δέν ἐπιτρέπεται τούς ἄλλους νά κακολογεῖ…».
Ὁ πνευματικά προχωρημένος Χριστιανός ἀγαπᾶ τόν πλησίον, κάθε συνάνθρωπο ὅπως
τόν ἑαυτόν του. Ἐάν εἴμαστε σωστοί, κρίνουμε αὐστηρά τόν ἑαυτόν μας καί ἐπιεικῶς
τούς συνανθρώπους μας.
Ἡ Ἀθηνᾶ ἐρωτᾶ τίς Ἐρινύες (στ. 422): «Καί ποῦ εἶναι τό τέρμα τῆς φυγῆς γι’
αὐτόν πού σκότωσε;». Αὐτές ἀπαντοῦν (στ.423): «Ἐκεῖ πού δέν ξέρουν οἱ θνητοί τί θά
πεῖ χαρά». Ὁ κακοποιός φυγαδεύει ἀπό τήν ζωή του ὄχι μόνον τήν χαρά ἀλλά καί τήν
γαλήνη.
Καί μιά ἄλλη σωστή θέση τῆς Ἀθηνᾶς (στ.432): «Λέω πώς δέν πρέπει μέ ὅρκους
νά νικᾶ ὅ,τι δέν εἶναι δίκαιο». Μήπως ὁ ποιητής ἐπισημαίνει φαινόμενο ἄδικων δικαστικῶν ἀποφάσεων πού στηρίχθηκαν σέ ψευδορκίες συμπολιτῶν του;
Ὁ Χορός τῶν Ἐρινύων στήν ἀντιστροφή β΄ (Δεύτερο στάσιμο): «Κάπου ὁ φόβος
εἶναι καλός καί φύλακας τοῦ νοῦ πρέπει νά μένει καθισμένος· συμφέρει νά εἶναι συνετός κανείς κάτω ἀπό πίεση. Ποιός ἄνθρωπος πού δέ φοβᾶται τίποτε μέσα στήν ψυχή
του ἤ ποιά πόλη θνητῶν παρόμοια θά εἶχε πιά γιά τή Δίκη σεβασμό;» (στ. 517-525).
Καί μέ τό κῦρος τῆς θεᾶς τῆς σοφίας: «… νά μή διώχνουν κάθε φόβο ἀπό τήν πόλη
τους. Ποιός, ἄν δέν φοβᾶται τίποτε, ἀπ’ τούς θνητούς θά εἶναι δίκαιος;» (στ. 698, 699).
Οὔτε ἄγγελοι εἴμαστε, οὔτε ἀγγελική κοινωνία ἀποτελοῦμε. Χρειαζόμαστε τόν φόβο
γιά τίς συνέπειες παρεκτροπῶν μας, παρανομιῶν μας. Οἱ Ἅγιοι δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό
τούς ἀνθρώπινους νόμους. Ὡς πολῖτες τοῦ Οὐρανοῦ ἀποτελοῦν ὑποδείγματα γιά τούς
πολῖτες τῶν ἐπίγειων κοινωνιῶν καί πολιτειῶν. Βλέπουμε ποῦ ἔχει καταντήσει ἡ κοινωνία μας, ἡ πατρίδα μας μέ τήν ἀτιμωρησία πού ἔχει γίνει καθεστώς. Οἱ ἀσυνείδητοι
ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ.
Μέ τό στόμα τοῦ Χοροῦ ὁ ποιητής συμβουλεύει τούς συμπολῖτες του καί ὅλους
μας: «Μήτε ζωή ἄναρχη μήτε ζωή σκλαβωμένου νά δέχεσαι. Σέ κάθε σωστό μέτρο τή
δύναμη ἔδωσε ὁ θεός» (στ. 528-530). Καί μέ τό στόμα τῆς Ἀθηνᾶς (στ. 696, 697): «Οὔτε
τήν ἀναρχία οὔτε τή δεσποτική ἐξουσία συμβουλεύω τούς πολῖτες μου νά δέχονται».
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Βαρυσήμαντες ἐπισημάνσεις κάνει ὁ ποιητής μέ τούς στίχους 533-537, «… πραγματικά καρπός τῆς ἀσέβειας εἶναι ἡ ἀλαζονεία· ἐνῶ ἀπ’ τήν ὑγεία τοῦ μυαλοῦ ἔρχεται ἡ
ἀγαπητή σ’ ὅλους καί πολυπόθητη εὐτυχία». Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στοχαστές εἶχαν ἀντιληφθεῖ τήν σοβαρότητα τῆς ἀσθένειας πού λέγεται ὑπερηφάνεια, ἀλαζονεία. Ἔβλεπαν
ὅτι ἐπισύρει θεϊκή τιμωρία. «Ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι
χάριν» (Ἰακ. 4, 6). Εἶναι καρπός ἀσέβειας, ὅπως λέει καί ὁ Αἰσχύλος. Εἴμαστε προνομιοῦχοι οἱ Χριστιανοί γιατί οἱ Ἅγιοί μας πού ἐνδιέτριψαν στήν “τῆς ψυχῆς ἐπιστήμη’’ μᾶς
ἔχουν παραδώσει κείμενα καί ὑποδείγματα ζωῆς πού, ἐάν τά ἀξιοποιοῦμε ἀποκομίζουμε ἀνεκτίμητο ὄφελος. Καί ἐπί πλέον τό ταμεῖον τῆς Χάριτος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι διαθέσιμο καί ἀνεξάντλητο. Ἀπό αὐτούς γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀσθένεια εἶναι τῆς
ψυχῆς, ὄχι μόνον τοῦ νοῦ. Μέ τήν κάθαρση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδίας ἀποκτοῦμε τήν
ἐπιθυμητή πνευματική ὑγεία. Στό χριστιανικό λεξιλόγιο δέν ὑπάρχει ἡ λέξη, ἔννοια
“εὐτυχία’’. Οἱ Χριστιανοί μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε τήν χαρά, καρπό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἡ εὐτυχία εἶναι ἀστική ἐπιδίωξη.
Μιά ρήση τῆς Ἀθηνᾶς πρός τίς Ἐρινύες (στ. 868, 869): «… νά κάνεις καλό, νά
βρίσκεις καλό, νά εἶσαι πολυτίμητη καί νά ἔχεις μαζί μου τή χώρα αὐτή τή θεαγάπητη»,
εἶχε καί ἔχει εὐρύτερη σημασία γιά κάθε ἄνθρωπο.
Ὁ ποιητής ἐπαινεῖ τήν θεά Ἀθηνᾶ καί διδάσκει ἐμᾶς μέ τά λόγια πού βάζει στό
στόμα της στό διάλογό της μέ τίς Ἐρινύες (στ. 899): «Ναί, γιατί ὅσα δέν τά κάνω δέν
μπορῶ νά τά ὑπόσχομαι». Πόσο καλύτερα θά ἦσαν τά πράγματα στήν πατρίδα μας,
ἐάν οἱ πολιτικοί μας ὑπόσχονταν στόν λαό μόνον ὅσα πράγματι θέλουν καί μποροῦν
νά κάνουν!
Μηνύματα ὁ Αἰσχύλος ἐκπέμπει ὄχι μόνον μέ τούς λόγους τῶν προσώπων. Ἐκπέμπει ἀκόμη μέ τήν ὑπόθεση τοῦ ἔργου καί τίς ἐνέργειες τῶν προσώπων. Σημαντική
πολιτειολογική ἐνέργεια τῆς Ἀθηνᾶς ἡ σύσταση τοῦ δικαστηρίου Ἄρειος Πάγος. Μέ
τό κῦρος της τονίζει τήν σημασία του (στ. 700-705). Ὅπως σημειώνει ὁ μεταφραστής
τοῦ ἔργου Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος, «ὁ ἀθηναῖος πολιτικός Ἐφιάλτης μέ τίς πολιτικές μεταρρυθμίσεις του εἶχε ἀποψιλώσει τήν παλαιά ἀριστοκρατική βουλή τοῦ Ἄρειου
Πάγου ἀπό τίς πολιτικές δικαιοδοσίες της καί εἶχε περιορίσει τή δικαιοπραξία της στίς
ἀσήμαντες ἀπό πολιτική ἄποψη δίκες φονικῶν ζητημάτων».
Ἐάν στήν τραγῳδία “Ἀγαμέμνων’’ βλέπουμε νά ἐπανέρχεται ἡ μητριαρχία, ἐδῶ ἡ
πατριαρχία ἀποκαθίσταται μέ τήν ἧττα τῶν Ἐρινύων καί τούς λόγους τόσο τοῦ Ἀπόλλωνα ὅσον καί τῆς Ἀθηνᾶς.
Ἐξόχως διδακτική ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀντιδράσεων τῶν Ἐρινύων ἀπό μέρους
τῆς Ἀθηνᾶς. Μέ ὑπομονή, σοφία καί ψυχραιμία κατορθώνει νά τίς μεταπείσει καί νά
τίς μετατρέψει σέ Εὐμενίδες, τίς κατάρες τους στό λαό καί στή χώρα της σέ εὐχές καί
εὐλογίες.
Τό ἔργο ἔχει καί τήν πολιτική του διάσταση. Ἀπαλλαγμένος ἀπό τήν ἐνοχή του
ὁ Ὀρέστης, εὐγνώμων, ὑπόσχεται στήν Ἀθηνᾶ παντοτινή συμμαχία τοῦ Ἄργους μέ τήν
Ἀθήνα (στ. 754-777).

							
							

Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

171

480

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

171

