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01. Ἡ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ μας, κάθοδος στή γῆ τοῦ Οὐρανίου Πολι- 
 τεύματος (π. Β. Ε. Βολουδάκης)
02. Ἡ ζωή και ἡ προσευχή       (Ἀρχιεπ. Νικολάου Κολάν)
03. Ἡ «ἠθική ἔκπτωση τῆς κοινωνίας» καί οἱ ἠθικοί αὐτουργοί! 
       (Εὐανθία Κωλέττη)
04. Τό «Πάτερ ἡμῶν» καί ἡ  θλιμμένη Παναγιά (π. Κ. N. Καλλιανός)
05. Ὦ Ἀγάπη, Θεϊκή Ἀγάπη!  (Μοναχός Νεκτάριος)
06. Ἡ Θεολογία τῶν Ὡραρίων τῆς Θ. Λειτουργίας   (π. Β.Ε. Β.)
07.  Οἱ συνάνθρωποί μας εἶναι  γέφυρες, δέν εἶναι ἐμπόδια! 
              (π. Γεώργιος Χάας)
08.  Βυζαντινό και σύγχρονο δίκαιο   (Νομομαθής)
09.  Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σ’ ἀγαπῶ!      (Λ.Π.)
10.  Περί καταθλίψεως       (Χρῆστος Ἰστίκογλου)
11.  Μασωνία-Θεολογία-Πολιτική  (π. Β. Ε. Βολουδάκης)
12.  Πῶς ἡ «Σεβίλλη» ἀγάπησε τόν Ἅγ. Νεκτάριο (Μ.Β. Βολουδάκης) 
13.  «Φάουστ»    (Νίκος Τσιρώνης)
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Η ΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ,
 ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΓΗ

ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

«Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Αὐτό εἶναι τό σάλπισμα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, πού ἀνατρέπει ὅλους τούς ἀπό τῆς Πτώσεως τοῦ 

ἀνθρώπου μύθους, γεννήματα ἀκαθάρτων καί χωματένιων πλασμάτων, 
πού ἐνόμισαν ὅτι εἶναι εἰς θέσιν νά ἀκυρώσουν τόν Δημιουργόν Θεό μας 
καί τήν Παντοδυναμία Του καί νά ἀναλάβουν αὐτοί «πᾶσαν ἐξουσίαν 
ἐπί τῆς γῆς», ὀρεγόμενοι καί τήν Αἰώνια Κυριαρχία καί ἐπικράτηση!

«Χριστός ἐπί γῆς», δηλαδή «Θεός ἐπί γῆς», σημαίνει «σιγησάτω 
πᾶσα σάρξ βροτεία καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου καί μηδέν 
γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω, ὁ γάρ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί 
Κύριος τῶν κυριευόντων πάρεστι»! Καμμιά θρησκεία, καμμιά θεω-
ρία, καμμιά ἰδεολογία, καμμιά κοσμοθεωρία, καμμιά φιλοσοφία, καμ-
μιά ἐπιστήμη, καμμιά διακυβέρνηση πού δέν ἔχει τήν καθοδήγησή της 
καί τόν φωτισμόν τοῦ Οὐρανοῦ νά μήν μείνη ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά νά κα-
ταφρονηθῆ καί νά καταπατηθῆ ἀπό τούς ἀνθρώπους στήν ζωή καί στήν 
σκέψη τους!

«Θεός ἐπί γῆς»! Τί λαλεῖ καί κηρύττει ἡ ἀνθρωπότητα ἀφ’ ἑαυτῆς 
της; Τί πασχίζει νά ἀνακαλύψη, ὅταν ὁ Δημιουργός της κατέβηκε στή 
γῆ γιά νά τῆς ἀποκαλύψη ὄχι μόνο τήν Δημιουργία Του ἀλλά καί τόν 
Ἴδιο τόν Ἑαυτόν Του; Γιατί ἐξακολουθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα νά στενάζη 
καί νά ὀδυνᾶται, νά ἀγωνιᾶ καί νά ἀσθμαίνη; Γιατί δέν ἡσυχάζει, ἐφαρ-
μόζουσα τό Παντέλειον Θέλημα τοῦ Θεοῦ μας, ἀλλά ἐπιμένει νά προ-
τείνη «ράκη ἀποκαθημένης» ὡς ἀχειροποίητα ἐνδύματα, γιά τήν ἔνδυση 
τῆς ψυχοπνευματικῆς γυμνώσεως τοῦ ἀθλίου σημερινοῦ ἀνθρώπου;

«Θεός ἐπί γῆς»! Γιατί ἐξακολουθεῖ νά φλυαρῆ ὁ ἄνθρωπος; Γιατί 
δέν σωπαίνει, γιά νά ἀκούση τίς λύσεις τοῦ Οὐρανοῦ σέ ὅλα τά πραγ-
ματικά προβλήματά του, πού δημιούργησε καί ἐξακολουθεῖ νά δημι-
ουργῆ ἡ ἀνθρώπινη ἀνταρσία καί ἀλαζονεία;

«Θεός ἐπί γῆς»! Γιατί ἐπιμένουμε στήν λειτουργία ἐπιγείων πολι-
τευμάτων, ἀφοῦ ἡ Ἱστορία μᾶς ἀπέδειξε ὅτι ὅλα τά εἴδη τῶν πολιτευ-
μάτων πού ἀκολούθησε ἡ ἀνθρωπότητα ἕως τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 
μας, δέν ὁδήγησαν πουθενά; «Γενεαί δεκατέσσαρες» γιά κάθε εἶδος 
πολιτεύματος, καμμιά ἀπολύτως διαφορά! Πολύ περισσότερες γενεές 
πέρασαν μέχρι σήμερα, ἀπό τότε πού ἐγκαταλείψαμε τό «διά τοῦ Σταυ-
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ροῦ Πολίτευμα», πού μᾶς ἐδίδαξε ὁ Θεός τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, 
χωρίς, ἐπίσης καμμά διαφορά. Μόνο δυστυχία, κλαυθμοί καί ὀδυρμοί, 
διαφθορά ἠθῶν καί ἐξαθλίωση λαῶν, «πόλεμοι καί ἀκοαί πολέμων»!

Ποιός μπορεῖ νά ὑποσχεθῆ στούς ἀνθρώπους ἕνα τελειότερο 
πολί τευ μα ἐπί τῆς γῆς ἀπό αὐτό πού προτείνει ὁ Χριστός μας, δη-
λαδή τήν ἐπέ κταση τοῦ Οὐρανίου Πολιτεύματος καί ἐπί τῆς γῆς; 
Ποιά ἀνθρώπινη ἐπι νόηση μπορεῖ νά ἀκυρώση τήν διαβεβαίωση τοῦ 
Θεοῦ μας, «λογισμοί γάρ θνητῶν πάντες δειλοί καί ἐπισφαλεῖς αἱ 
ἐπίνοιαι αὐτῶν», μέ τήν ὁποία θέλησε νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τίς τα-
λαιπωρίες τῶν πειραματισμῶν μας; Ὅμως, ὅπως ἀπέδειξε ἡ Ἱστορία, οἱ 
ἐπώδυνοι πειραματισμοί δέν μᾶς ἔχουν πτοήσει ἀκόμη, παρ’ ὅτι ὁδεύ-
ουμε ὁλοταχῶς πρός ἕνα Τρίτον Παγκόσμιο Πόλεμο!

«Θεός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Νά ὑψώσουμε τό ἐπί γῆς πολίτευμά 
μας μέ ἐπακριβῆ μίμηση τοῦ Οὐρανίου Πολιτεύματος! Λησμονήσαμε τά 
λόγια τοῦ στόματος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου «τό 
Πολίτευμα ἡμῶν ἐν Οὐρανοῖς ὑπάρχει» ἤ θεωρήσαμε ὅτι αὐτά ἰσχύ-
ουν μόνο ὅταν ἀσχολούμεθα μέ τήν Θεία Λατρεία; Τό ἐπί γῆς Πολίτευ-
μα, πρέπει νά γίνη καθημερινό Οὐράνιο Πολίτευμα. Αὐτό ζητοῦμε 
πλειστάκις τῆς ἡμέρας μέ τό «Πάτερ ἡμῶν». Παρακαλοῦμε, χωρίς νά 
ἐννοοῦμε τήν παράκλησή μας: «...Γεννηθήτω τό Θέλημά Σου, ὡς ἐν 
Οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς»! Τί ζητοῦμε; Νά παραβιάση ὁ Θεός τό θέ-
λημά μας καί νά ἐπιβάλη τό δικό Του Θέλημα, ἀφοῦ ἐμεῖς ἐπιλέγουμε 
πολιτεύματα ἀνθρώπινα, ἀντίθεα καί ἀντίθετα μέ τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ; 
Δολοφονήσαμε τόν Καποδίστρια, πού μετά τήν Τουρκοκρατία ἐπανέ-
φερε στήν Πατρίδα μας τό Πολίτευμα τοῦ Οὐρανοῦ καί ἀπό τότε δέν 
αἰσθανθήκαμε τήν ἀνάγκη νά μετανοήσουμε ἔμπρακτα ἑτοιμάζοντες 
ἀνθρώπους μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί βιοτή γιά νά κυβερνήσουν 
τήν Χώρα μας θεοπρεπῶς, θέτοντες τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας ὡς 
ὑπέρτατο κριτήριο καί μοναδικό Σύνταγμα γιά τήν συγκρότηση τῆς 
ζωῆς τῆς Πατρίδος μας.

Ξεχάσαμε τόν Χριστό μας! «Ἐπί γῆς ἦλθε καί οἱ ἴδιοι Αὐτόν οὐ 
παρέλαβον». Αὐτοί σήμερα εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ 
κάποτε στό πρῶτο Σύνταγμά μας μετά τήν Τουρκοκρατία, μετρηθήκα-
με καί αὐτοπροσδιορισθήκαμε ὡς Ἕλληνες μέ μοναδικό ξεχωριστό 
κριτήριο τήν εἰς Χριστόν Πίστη, σήμερα ζοῦμε καί συμπεριφερόμεθα 
«ὡς ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ»!

«Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»! Νά γίνη, ἐπιτέλους, πραγματικότητα! 
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

         π. Β. Ε. Β.
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Η ΖΩΗ  ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

O χριστιανός εἶναι ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς  ἤ, τουλάχιστον, ἔτσι θά 
ἔπρεπε νά εἶναι. Διότι χωρίς προσευχή δέν εἶναι δυνατή ἡ χριστια-

νική ζωή. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ τροφή τῆς ψυχῆς, ὅπως ἀκριβῶς τό ψωμί 
ἀποτελεῖ τήν τροφή τοῦ σώματος. Ἀλλά εἶναι ἐνδιαφέρον τό γεγονός, 
ὅτι οἱ ἄνθρωποι  ἐνῶ δέν ξεχνοῦν τήν τροφή τοῦ σώματος, λησμονοῦν 
συχνά τήν τροφή τῆς ψυχῆς.

Ἐάν ὅμως σκεφτόμαστε βαθύτερα τά πράγματα, θά διαπιστώσου-
με ὅτι, σέ τελευταία ἀνάλυση, καί τό ψωμί, ἡ τροφή τοῦ σώματος, 
ἀποκτᾶται ἐπίσης διά μέσου τῆς προσευχῆς. Ἄρα, ἡ προσευχή εἶναι 
ἀναγκαία τόσο γιά τήν πνευματική, ὅσο καί γιά τήν σωματική ζωή, ἡ 
ὁποία βρίσκει στήν προσευχή τήν δική της πηγή ἀφθονίας.

Ὁ Σωτήρας μᾶς δίδασκε νά ζητοῦμε πρῶτα τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
νά ἀναζητοῦμε πρῶτα τόν Θεό καί τότε θά ἀποκτήσουμε ὅλα τα ὑπό-
λοιπα καί τίποτε δέν θά μᾶς λείψει. Καί πράγματι τό οὐσιωδέστερο γιά 
τήν ζωή εἶναι ὁ Θεός. Διότι χωρίς Αὐτόν ἡ ζωή δέν μπορεῖ νά συνεχι-
σθεῖ, ὅπως ἀκριβῶς τό ζωηρό νερό δέν ὑπάρχει χωρίς τήν πηγή του. 
Χωρίς τόν Θεό ἡ ζωή διαλύεται, κατρακυλᾶ πρός τόν θάνατο.

Ὁ Χριστός ὅμως μᾶς ἔμαθε νά ζητοῦμε ὄχι μόνο τά ἀναγκαῖα γιά 
τήν ψυχή μας, ἀλλά καί ὅλα τά ἀπαραίτητα γιά τό σῶμα μας. Καί μᾶς 
ἔμαθε νά προσευχώμεθα: «Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν 
σήμερον». Τί σημαίνουν τά λόγια αὐτά; Μέ τήν αἴτηση αὐτή ἐμεῖς 
ὁμολογοῦμε, ὅτι καί τό σῶμα μας ἀλλά καί ἡ ἀναγκαία τροφή γιά τήν 
συντήρησή του προέρχονται ἀπό τόν Θεό καί μόνο μέ τήν φροντίδα 
Του ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ζεῖ. «Ἀπό τοῦ Θεοῦ ἐσμέν» καί ζοῦμε λόγω 
τῆς ἀγάπης Του καί τῆς φροντίδας Του πρός ἡμᾶς. Ἀπό μόνοι μας δέν 
μποροῦμε νά προσθέσουμε τίποτε στό ἀνάστημά μας.

Ὁ  Κύριος μᾶς δίδαξε νά ζητοῦμε στίς προσευχές μας τά οὐσιώδη 
γιά τήν ζωή. Μᾶς ἔμαθε νά ζητοῦμε τροφή, τό ψωμί πού στηρίζει τήν 
ζωή καί ὄχι πλούτη, παλάτια ἤ τιμές, πού καταπιέζουν σάν βάρος τήν 
ζωή. Βεβαίως ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά τά κερδίσει καί αὐτά. Μπορεῖ νά 
μαζεύει πλούτη, αὐτοκίνητα παντός εἴδους, μέ τήν σκέψη ὅτι ὅλα αὐτά 
θά τοῦ κάνουν τήν ζωή  πιό ἥσυχη, πιό εὐτυχισμένη. Μά παρ’ὅλα αὐτά 
ἡ ζωή του γίνεται πιό δύσκολη, πιό βαριά, πιό ἐπιβαρυντική. 

Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά δημιουργήσει ἐνδύματα, νά κάνει, χρησιμο-
ποιῶντας τήν συνεχῶς ἀνεπτυγμένη τεχνολογία, συνθετικά πράγματα, 
ὅπως τό καουτσούκ, ἀλλά ψωμί, αὐτό τό οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς ζωῆς, 
χωρίς τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζεῖ, δέν μπορεῖ νά τό κάνει. 
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Ὁ σπόρος τοῦ σιταριοῦ, ὁ φορέας καί τροφός τῆς ζωῆς, δέν δύναται 
νά κατασκευαστεῖ. Ἤ μᾶλλον, ὑπάρχουν κάποιοι σπόροι, παρόμοιοι 
κατά σύνθεση μέ τό σιτάρι, οἱ ὁποῖοι ὅμως, θαμμένοι στήν γῆ, εἴτε δέν 
φυτρώνουν ἐπειδή στεροῦνται  τό ἔμβρυο τῆς ζωῆς, εἴτε αὐτό πού φυ-
τρώνει δέν εἶναι πραγματικό σιτάρι.

«Τόν (ἀληθινό ) ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον» μᾶς τόν δίνει, σέ τε-
λευταία ἀνάλυση, ὁ Θεός. 

Καί γιά νά ἐννοήσουμε καλύτερα πῶς μᾶς χορταίνει ὁ Θεός, νά τα-
ξιδέψουμε νοερά στήν ἐποχή ὅταν ὁ Ἰησοῦς βρισκόταν ἀκόμη σωματικά 
ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Ἀφοῦ ἰάτρεψε μεγάλο ἀριθμό ἀρρώστων 
στήν πόλη Βηθσαϊδά, ὁ Κύριος ἀποσύρθηκε στήν ἔρημο, μαζί μέ τούς 
μαθητές Του, γιά νά προσευχηθεῖ. Τά πλήθη ὅμως ἔμαθαν ἀμέσως ποῦ 
βρισκόταν καί ξεκίνησαν στά ἴχνη τοῦ Ἰησοῦ. Ὅταν δέ Τόν ἔφθασαν, ὁ 
Κύριος τούς λυπήθηκε, καί βλέποντας τήν μεγάλη τους πεῖνα γιά τόν 
λόγο τοῦ Θεοῦ, ἄρχισε νά τούς διδάσκει πολλά γιά τήν βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ.  Ὁ Θεῖος Διδάσκαλος τούς δίδασκε καί ἐκεῖνοι ξέχασαν τόν καύ-
σωνα, τήν δίψα καί τήν πεῖνα, τήν ἐρημιά ὁπού βρίσκονταν, μά ἀκόμη 
καί τήν νύχτα πού κατέβαζε τίς σκιές της. 

Μόνο οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ἔδειχναν ἀνήσυχοι  γιά τά πλήθη  
πού ἀπολάμβαναν τήν μαγεία τοῦ Θείου λόγου. Καί πλησιάζοντας μέ 
ἀτολμία τόν Ἰησοῦν, Τοῦ εἶπαν: “Διδάσκαλε, ὁ τόπος εἶναι ἔρημος καί 
ἡ ὥρα εἶναι πλέον περασμένη. Ἀπόλυσε τούς ὄχλους γιά νά πηγαίνουν 
στά χωριά  καί νά ἀγοράζουν τρόφιμα». Ὁ Κύριος ὅμως ἀπάντησε 
στούς μαθητές: «Δῶστε τους ἐσεῖς νά φάγουν!» Καί μετά τήν ἀπάντησή 
τους, ὅτι δέν ἔχουν παρά πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια, ὁ Ἰησοῦς τούς 
διέταξε νά φέρουν τά ψωμιά καί τά ψάρια καί νά βάλουν τόν κόσμο 
νά καθίσει σέ ὁμάδες. Ἔπειτα εὐλόγησε τούς ἄρτους καί τά ψάρια καί 
οἱ μαθητές τά μοίρασαν στούς ἀνθρώπους. Τό θαῦμα ἔγινε. Τά ψωμιά 
πολλαπλασιάστηκαν καί πέντε χιλιάδες ἄνδρες, «χωρίς γυναικῶν καί 
παιδίων», ἀφοῦ χόρτασαν πρῶτα ἀπό τό οὐράνιο ἄρτο, ἀπό τά Θεῖα 
λόγια δηλαδή, δέχθηκαν καί τήν τροφή τοῦ σώματος (Βλ. Μτ.14, 13-21. 
Μκ 6, 32-44).  

«Καλά, καλά -  θά παρατηρήσει κάποιος – τότε ἦταν ὁ Ἰησοῦς 
πού ἔκανε τό θαῦμα. Σήμερα ὅμως δέν συμβαίνουν παρόμοια θαύματα 
γιά νά χορταίνουν τά πεινασμένα πλήθη».

«Ἀντιθέτως» - θά ἀπαντήσουμε . «Κάθε χρόνο συμβαίνει τό θαῦμα 
τοῦ χορτασμοῦ μας μέ ἄρτο ἀπό τόν Θεό. Συμβαίνει ἁπλῶς, ὅτι δέν τοῦ 
δίνουμε σημασία. Τά θαύματα μᾶς περιτριγυρίζουν, ἀλλά ἡ πνευματική 
μας μυωπία μᾶς ἐμποδίζει νά τά ἀναγνωρίζουμε. Διότι ποῦ ἀναζητᾶς 
ἐσύ μεγαλύτερο μυστήριο καί σπουδαιότερο θαῦμα ἀπό ἐκεῖνο τοῦ 
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σπόρου σιταριοῦ, πού ἐνταφιάζεται τό φθινόπωρο στήν γῆ γιά νά φυ-
τρώσει τήν ἄνοιξη κάτω ἀπό τό λευκό στρῶμα τοῦ χιονιοῦ, νά ὑψώνε-
ται ἔπειτα ἀπό τό ζεστό κάλεσμα τοῦ ἡλίου καί νά βγάλει ἕνα στάχυ 
μέ ἑξῆντα ἤ ἑβδομῆντα ἤ ἑκατό σπόρους; Ποιός ἦταν Ἐκεῖνος πού ἕνα 
σπόρο, πού πέρασε διά τοῦ θανάτου, τόν πολλαπλασίασε σέ ἑκατό; Ὁ 
ἄνθρωπος; Σέ καμία περίπτωση! Εἶναι τόσα λίγα ἐκεῖνα πού κάνει ὁ 
ἄνθρωπος στήν κοπιαστική προσπάθειά του  νά κερδίσει τό ψωμί του, 
σέ σχέση μέ ὅλα ἐκεῖνα πού κάνει ὁ Θεός. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού 
δίνει τούς καρπούς. Ὁ Θεός κάνει ἀσταμάτητα στήν φύση γιά μᾶς τό 
θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων γιά νά ἐκπληρώσει τήν αἴτησή 
μας: «Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δῶς ἡμῖν σήμερον». Βλέπετε πόσα 
θαύματα καί πόση εὐλογία μᾶς προσφέρει στήν ζωή ὁ Θεός διά μέσου 
τῆς προσευχῆς;

Περιπλανώμενος στήν ἔρημο, ὁ Ἰουδαϊκός λαός εἶχε φθάσει νά μή 
ἔχει πλέον πῶς νά τραφεῖ. Τότε ὁ Μωυσῆς τούς διέταξε νά προσεύ-
χονται κάθε βράδυ στόν Θεό καί τό ἑπόμενο πρωΐ ἡ γῆ ἦταν γεμάτη 
φαγητό γιά μιά ὁλόκληρη μέρα. 

Πολλές φορές τό σῶμα μᾶς σπρώχνει νά τό ταΐζουμε, ἀλλά καί 
τόσες φορές ἐμεῖς πρέπει νά ἐνθυμούμαστε ὅτι τό  φαγητό εἶναι ἀπό 
τόν Θεό καί πρός Αὐτόν πρέπει νά προσευχηθοῦμε ὥστε νά μᾶς τό 
προσφέρει. Εἶναι λυπηρό τό γεγονός –ἀλλά πρέπει νά τό ἐπισημάνω– 
ὅσο περισσότερο οἱ ἄνθρωποι  χορταίνουν τό σῶμα τους, τόσο περισ-
σότερο ξεχνοῦν τόν Θεό. Ἡ παραβολή τοῦ τρελοῦ πλουσίου, ὁ ὁποῖος 
βλέποντας γεμάτες τίς ἀποθῆκες του, ἀντί νά προσευχηθεῖ  καί νά 
εὐχαριστήσει τόν Θεό, φώναζε: «Ψυχή μου, ἔχεις πολλά ἀγαθά, φάγε, 
πίε, εὐφραίνου!» (Λκ. 12, 16-21), ἐπαναλαμβάνεται σήμερα, πολλαπλασι-
ασμένη σέ δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις. Νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Πόσες 
φορές φέρνουμε στήν μνήμη μας τόν Θεό ὅταν παίρνουμε τό γεῦμα μας; 
Σέ πόσα δέ σπίτια τό ψωμί δέν ἔδιωξε τήν προσευχή;  

Ἀπό δῶ ἡ διαστρέβλωση τῆς ζωῆς, δηλαδή τό βίωμα μόνο γιά τό 
ψωμί, μόνο γιά τήν τροφή, μόνο γιά νά ἱκανοποιήσουμε τίς ὀρέξεις καί 
τίς παρακινήσεις τοῦ σώματος, καί νά παύουμε νά δείχνουμε ἐνδιαφέρον 
γιά  ὁποιαδήποτε ἀναγκαία τροφή γιά τήν ψυχή. Θυμᾶστε, ὁ πρῶτος 
πειρασμός τοῦ Διαβόλου πρός τόν Ἰησοῦ στήν ἔρημο ἦταν ἀκριβῶς ἡ 
παρότρυνση νά κάνει τήν τροφή ὡς πρωταρχικό σκοπό τῆς ζωῆς:  «Ἐάν 
εἶσαι υἱός τοῦ Θεοῦ, εἰπέ στόν λίθο αὐτόν νά μεταβληθεῖ σέ ἄρτον». 
Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: «Εἶναι γραμμένον ὅτι δέν θά διατηρηθεῖ 
στήν ζωή ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τόν ἄρτο, ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού θά 
ἐξέλθει ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ». (Λκ. 4, 1-13)

Βλέπετε λοιπόν ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἕνα ψωμί πού δέν φυτρώνει 
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στήν γῆ, ἀλλά κατεβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ ἄρτος ἡμῶν εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ ἐνσαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἡ διδασκα-
λία Του πού μᾶς προσφέρεται γιά ἄφθαρτη τροφή καί γιά ἀρραβώνα 
αἰωνίου ζωῆς. 

Ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα διατηρεῖ τήν ζωή γιά τήν ἑπόμενη ἡμέρα, 
δηλαδή γιά μία ἤ δύο ἤ κάποιες παροδικές μέρες, ἐνῶ ὁ οὐράνιος ἄρτος 
διατηρεῖ τήν ζωή γιά τήν αἰωνιότητα. 

Ἀλλά τόσο τό ψωμί γιά τήν τροφή τοῦ σώματος ὅσο καί τό ψωμί 
γιά τήν ψυχή προέρχονται ἀπό τόν Θεό καί ἀποκτῶνται μέ τήν προσευ-
χή, πού εἶναι ἡ τροφός τῆς ζωῆς. 

Ἡ ζωή χωρίς τήν προσευχή εἶναι μιά ζωή ἐν ἁμαρτίαις, στερούμε-
νη ἀπό τά οὐσιώδη στοιχεῖα. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ πηγή πού συντηρεῖ 
ἀκατάπαυτα καθαρή τήν ζωή τοῦ χριστιανοῦ καί γιά τόν λόγο αὐτό ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει: «Προσεύχεσθε  ἀδιαλείπτως!»

                † ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΝ
 Ἀρχιεπίσκοπος Σιμπίου & Μητροπολίτου Τρανσυλβανίας
Μετάφραση: π. Ἠλίας Φρατσέας

Ἡ «ἠθική ἔκπτωση τῆς κοινωνίας» 
καί οἱ ἠθικοί αὐτουργοί!

«Verba volant, scripta manent = τά λόγια πετοῦν τά γραπτά μένουν» μα-
θαίναμε κάποτε ἀπό τόν καθηγητή τῶν Λατινικῶν, ὅταν ἀρχίζαμε νά 

συλλαβίζουμε τίς πρῶτες μας λέξεις στή γλώσσα αὐτή. Πρόκειται γιά ἕνα γνω-
στό Λατινικό ἀπόφθεγμα πού ἐπισημαίνει τήν ἀποδεικτική ἀξία τοῦ γραπτοῦ 
λόγου καί καθιστᾶ προσεκτικούς τούς ἀνθρώπους, ὅταν συγγράφουν, ὑπογρά-
φουν ἤ ἁπλᾶ καταγράφουν κάτι. Ἡ ἀνθρωπότητα πορεύτηκε μέ τή συναίσθη-
ση αὐτή ἐπί αἰῶνες. Τά πράγματα, ὅμως, ἄρχισαν σταδιακά νά ἀλλάζουν ἀπό 
τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα μέ τή δημιουργία τοῦ φωνογράφου καί στή συνέχεια 
τοῦ γραμμοφώνου, ὅταν δηλ. ἄρχισε νά γίνεται δυνατή ἡ ἀποτύπωση καί ἀνα-
παραγωγή τοῦ ἤχου. Σήμερα, στήν ἐποχή τῆς ψηφιακῆς κωδικοποίησης τοῦ 
ἤχου ἀλλά καί τῆς εἰκόνας, μποροῦμε πλέον νά δηλώσουμε μέ σιγουριά ὅτι 
“καί τά λόγια μένουν”, ἀρκεῖ νά ὑπάρχει κοντά... συσκευή ἐγγραφῆς.  Εἶναι 
λογικό ὅτι οἱ προσωπικές συνομιλίες προστατεύονται ἀπό τόν νομοθέτη, ὅμως 
οἱ δημόσιες δηλώσεις δέν ἀποτελοῦν πιά “λόγια τοῦ ἀέρα”, ἀλλά  ὅπως καί τά 
γραπτά... “manent”!
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Καταγραμμένη... ψηφιακά θά μείνει καί ἡ δήλωση τοῦ κ. Φίλη πρίν ἀπό 
λίγο καιρό σέ τηλεοπτική ἐκπομπή, ἀπό τή θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, 
Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, γιά τόν ἱστορικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί τή 
«συμβολή της στήν ἠθική ἔκπτωση τῆς κοινωνίας», ἡ ὁποία προκάλεσε ἔντονες 
ἀντιδράσεις στό πανελλήνιο. Ὅταν γράφονται αὐτές οἱ γραμμές ὁ ἀνασχημα-
τισμός τῆς κυβέρνησης ἔχει συντελεστεῖ καί ὁ ὑπουργικός θῶκος ἔχει δοθεῖ 
σέ ἄλλο πρόσωπο. Ὁ ἀπελθών κ. Ὑπουργός μέ τίς δηλώσεις του ἐπέρριψε 
εὐθῦνες στήν Ἐκκλησία γιά τή στάση της κυρίως κατά «τά σκοτεινά χρόνια» 
τῆς Κατοχῆς καί τῆς Δικτατορίας τῶν Συνταγματαρχῶν καί ἤδη ἔχει πάρει τίς 
δέουσες ἀπαντήσεις. Μάλιστα οἱ οὐσιαστικότερες καί αὐστηρότερες προέρ-
χονται ἀπό τόν δικό του ἰδεολογικό χῶρο. 

Ὅμως οἱ κυβερνητικοί ἀνασχηματισμοί ἀποτελοῦν πάντα ἐπικοινωνιακά 
τεχνάσματα καί ταὐτόχρονα στοχεύουν στήν ἐξασφάλιση ἐσωκομματικῶν συ-
σχετισμῶν, δέν ἀποβλέπουν σέ ἀλλαγή πολιτικῶν ἐπιλογῶν ἤ πολιτικοῦ ἤθους. 
Ἐπίσης ἕνα ἀνώτατο στέλεχος, ἕνας Ὑπουργός, ἐκφράζει κατά κανόνα –ἔστω 
καί μέ “ἄγαρμπο” κάποιες φορές τρόπο– τήν ἰδεολογία τοῦ κόμματός του. Ἡ 
ἀπομάκρυνσή του δέν σημαίνει ὁπωσδήποτε καί ἀλλαγή πλεύσης ἤ παραίτηση 
ἀπό τούς ἐπιδιωκόμενους στόχους. Ἐπί πλέον, ἡ τακτική τῆς λασπολογίας καί  
“ὅπου πιάσει” εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη, ἰδιαίτερα σήμερα πού τά ΜΜΕ προ-
βάλλουν συστηματικά τέτοιου εἴδους τακτικές τῶν πολιτικῶν προσώπων. Γιά 
ὅλους αὐτούς τούς λόγους καί ἐπειδή γιά ἐκεῖνα τά «σκοτεινά χρόνια» ἔχουν 
δοθεῖ ἀπαντήσεις, θά θέλαμε νά ἐκφράσουμε κάποιες σκέψεις γιά τήν «ἠθική 
ἔκπτωση τῆς κοινωνίας» καί τούς “ἠθικούς αὐτουργούς” της.

Ὁ ἀπελθών κ. Ὑπουργός μίλησε, λοιπόν, γιά «ἠθική ἔκπτωση» αὐτοῦ 
τοῦ λαοῦ. Καί ἐξέφρασε μιά μεγάλη ἀλήθεια! Μήπως, ὅμως, θά ἔπρεπε νά 
ἀναζητήσει τούς ὑπεύθυνους αὐτῶν τῶν “ἐκπτώσεων” κυρίως στόν δικό του 
χῶρο, στόν χῶρο τῶν πολιτικῶν; Μήπως θά ἔπρεπε νά ἀναρωτηθεῖ, καί μαζί 
του ὅλοι ἐμεῖς, ποιοί στήν οὐσία διαμόρφωσαν αὐτόν τόν λαό τίς τελευταῖες 4-5 
δεκαετίες; Μέ πολύωρα –σχεδόν ἐπί 24ώρου βάσεως– μαθήματα... κατ’ οἶκον  
μέσῳ τηλεοράσεως ὁ λαός προσέλαβε σταδιακά τό ἦθος καί τή συμπεριφορά 
προσώπων πού ἐλάχιστη σχέση ἤθελαν καί θέλουν νά ἔχουν μέ τό ἦθος τοῦ 
Χριστοῦ. Μεταξύ τῶν πρωταγωνιστῶν-διδασκάλων ἦταν οἱ πολιτικοί ὅλων 
τῶν ἀποχρώσεων πού πέρασαν ἀπό τό Κοινοβούλιο. Ἄνθρωποι  καλῶν προ-
θέσεων, σίγουρα ὑπῆρξαν πάντα σέ κάθε πολιτικό χῶρο. Ὅσοι ἀπό αὐτούς 
ἔλαβαν κάποια σημαντική θέση στό κόμμα, δίδαξαν, ἴσως, μέ τήν παρουσία 
τους. Ἀποδείχθηκαν, ὅμως, πολύ λίγοι γιά νά φέρουν κάποιο οὐσιαστικώτερο 
ἀποτέλεσμα. Τελικά ὑπηρέτησαν, ἔστω καί ἄθελά τους, τήν ἰδεολογία καί τίς 
πρακτικές τῶν κομμάτων τους καί ἔμμεσα ἤ ἄμεσα στήριξαν τίς νομοθετικές 
(πολλές φορές καταστροφικές) ἐπιλογές τους. 

Ἄς θυμηθοῦμε τόν νόμο γιά τίς ἀμβλώσεις. Σέ αὐτόν τόν τόπο οἱ ἄνθρω-
ποι εἶχαν μάθει νά σέβονται τήν ἀνθρώπινη ζωή. Καί ὅταν διέπρατταν τό 
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λάθος, γνώριζαν ὅτι ἔσφαλλαν. Τοὐλάχιστον δίσταζαν νά τό ἐπαναλάβουν. 
Ἦλθαν ὅμως οἱ πολιτικοί νά πάρουν τή θέση τοῦ Θεοῦ καί νά δώσουν τό πρά-
σινο φῶς γιά τήν ἐξόντωση τῶν πιό ἀνυπεράσπιστων ὄντων. Καί ἀναρωτιέται 
κανείς: εἶναι λογικό νά ἐπιτρέπεις στούς ἀνθρώπους ἤ, ἀκόμη χειρότερα, νά 
τούς προτρέπεις νά στεροῦν τό δικαίωμα τοῦ δικοῦ τους παιδιοῦ γιά ζωή καί 
μετά νά ἔχεις τήν ἀπαίτηση νά σεβαστοῦν τή ζωή ἤ τά δικαιώματα ὅλων των 
ἄλλων, γνωστῶν καί ἀγνώστων; Ὅταν χάνεται ὁ σεβασμός στή ζωή, εἶναι δυ-
νατόν νά παραμείνει “ἀκέραιο” τό ἦθος;

Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως καί κάποιες συμπεριφορές τῶν πολιτικῶν στά χρό-
νια πού πέρασαν. Στόν τόπο αὐτό οἱ ἄνθρωποι εἶχαν μάθει νά τιμοῦν τόν γάμο 
τους. Ἀπό τήν Πίστη τους εἶχαν διδαχθεῖ ὅτι κάθε οἰκογένεια συνιστᾶ μιά 
«κατ’ οἶκον Ἐκκλησία» καί ὅτι ἡ κοινωνία ἀποτελεῖ καθρέφτη τῆς οἰκογένει-
ας. Ἦλθαν ὅμως οἱ πολιτικοί νά μᾶς μάθουν, μέ τά νομοθετήματά τους (παλαι-
ότερα καί ἐντελῶς πρόσφατα) ἀλλά καί μέ τή ζωή τους, ὅτι ἡ προσωπική ζωή 
εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τήν κοινωνική. Καί ἀναρωτιέται κανείς: εἶναι λογικό νά 
παρακινεῖται ὁ ἄνθρωπος γιά μιά ἀπόλυτα χαλαρή σχέση στόν γάμο του καί 
τήν οἰκογένεια καί ταυτόχρονα νά ὑπόσχεται ὅτι θά μείνει πιστός  στίς ὑπόλοι-
πες σχέσεις του, ἐπαγγελματικές καί φιλικές, ἤ, ὡς πολιτικός, στή σχέση του 
μέ τόν ἄγνωστο σέ ἐκεῖνον λαό; Ὅταν χάνεται ἡ πιστότητα ἀλλά καί ἡ ἁπλῆ 
λογική  εἶναι δυνατόν νά παραμείνει τό ἦθος;

Σέ αὐτόν τόν τόπο οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἀγωνισθεῖ γιά τίς ἀξίες τῆς ζωῆς μέ 
πάθος καί αὐτοθυσία. Εἶχαν ἀποδείξει στήν πράξη, ἔχοντας ὡς παράδειγμα 
πλῆθος μαρτύρων καί νεομαρτύρων, ὅτι οἱ ἀγῶνες τους καί τά ἰδανικά τους 
δέν ἐξαγοράζονται οὔτε μέ τήν ἴδια τους τή ζωή. Ἦλθαν ὅμως οἱ πολιτικοί καί 
μᾶς ἔμαθαν ὅτι ὅλοι οἱ ἀγῶνες ἐξαργυρώνονται (βασικά μέ μιά θέση ἐργασί-
ας), ὅπως καί οἱ ἴδιοι εἶχαν ἤδη ἐξαργυρώσει τούς ἀγῶνες τους μέ μιά θέση 
ἐξουσίας. Ὅταν χάνεται τό πνεῦμα τῆς θυσίας καί ἡ εἰλικρίνεια τῶν ἀγώνων 
εἶναι δυνατόν νά παραμείνει τό ἦθος;

Σέ αὐτόν τόν τόπο οἱ ἄνθρωποι εἶχαν διδαχθεῖ τήν ἀξία τῆς ἐργασίας. 
Στούς Ναούς τους εἶχαν ἀκούσει τήν παιδαγωγική προτροπή τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου: «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω». Ζοῦσαν λοιπόν μέ ἁπλότητα, 
ἐργάζονταν σκληρά ἄνδρες καί γυναῖκες καί ἀπολάμβαναν αὐτά πού εἶχαν 
ἀποκτήσει ἀπό τήν ἐπίπονη ἐργασία τους. Ἦλθαν ὅμως οἱ πολιτικοί καί μᾶς 
μύησαν σέ νέες ἐργασιακές μεθόδους: παχυλοί μισθοί γιά ἐλάχιστη ἐργασία, 
ὥρα προσέλευσης στήν ἐργασία κατά βούλησιν, εἰκονικές θέσεις ἐργασίας, 
ἐπιδόματα ἐπινοημένα κατά περίπτωσιν κλπ κλπ.  Ὅταν κινεῖται κανείς μέσα 
στό ψέμμα καί τήν ἀπάτη ὑπάρχει χῶρος γιά τό ἦθος;

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου αὐτοῦ ἔνιωθαν πάντα ὑπερηφάνεια, γιατί εἶναι 
ὁ τόπος πού γέννησε τή Δημοκρατία. Ἄν καί ἡ ἀπόλυτη τήρηση τοῦ Νόμου δέν 
ἦταν ποτέ τό… ἰδανικό τους, ἀναγνώριζαν ὅμως τίς ἀξίες τοῦ Δημοκρατικοῦ 
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Πολιτεύματος, τό Δίκαιο τῆς πλειοψηφίας. Καί ἔρχονται οἱ πολιτικοί, μέ τόν 
μανδύα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, καί νομοθετοῦν μέ βάση τίς μειοψηφίες, ἀγνοῶντας 
τή θέληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ καί καταπατῶντας ἐπανειλημμένα τό Σύ-
νταγμα. Ὅταν τό Δίκαιο καί ὁ λαός περιφρονοῦνται μποροῦμε νά μιλήσουμε 
γιά ἦθος; 

Νά θυμηθοῦμε τά χωριστά καφενεῖα στά χωριά, τά ὁποῖα τά διατηροῦν 
μέχρι σήμερα καί στά ὁποῖα, χωρίς ἴχνος... ρατσισμοῦ, καλλιεργεῖται τό μί-
σος καί ὀξύνονται τά πάθη; Ἤ τόν βρώμικο ρόλο τῆς ἐξουσίας στίς καταλή-
ψεις τῶν μαθητῶν στά σχολεῖα; Τί νά πρωτοθυμηθοῦμε; Ἀναφέραμε μόνο 
κάποια ἐνδεικτικά παραδείγματα, αὐτά ἀκριβῶς πού εἶναι ἀπόλυτα γνωστά 
σέ ὅλους γιά νά μήν ὑπάρχουν λόγοι ἀμφισβήτησης. Καί ὁ καθένας ἀπό τούς 
ἀναγνῶστες θά μποροῦσε νά προσθέσει τόσα πολλά  ἀπό τίς δικές του ἐμπει-
ρίες καί μνῆμες... Ὁ κατάλογος ἀτελείωτος... Καί ἐπειδή εἶναι λογικό νά ἐγερ-
θεῖ ἡ ἔνσταση ὅτι τό νέο πολιτικό σχῆμα, στό ὁποῖο συμμετέχει καί ὁ ἀπελθών 
κ. Ὑπουργός, δέν εἶχε ἀπόλυτη συμμετοχή στά ὅσα προαναφέρθηκαν, θά ἀνα-
φέραμε τήν κοινή διαπίστωση ὅλων:  ἴδιο ἦθος,  ἴδια νοοτροπία,  ἴδια ἔνδεια... 
Τό γεγονός ὅτι  ὁ λαός ἀδιαφορεῖ ὅλο καί περισσότερο νά προσέλθει στίς 
κάλπες γιά νά ἀσκήσει τό κυριαρχικό του δικαίωμα δέν εἶναι ἀπόδειξη τῆς 
τεράστιας εὐθύνης τῶν πολιτικῶν;

Εἶναι αὐτονόητο, ὅτι ἡ κριτική πού ἀσκοῦμε στούς πολιτικούς μέ ἀφορμή 
τίς δηλώσεις τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ δέν ἀπαλλάσσει ὅλους ἐμᾶς ὡς μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀπό τήν εὐθύνη γιά τήν κατάσταση τῆς 
κοινωνίας μας. Ὁ καθένας μας, στό μέτρο πού ἔσφαλλε καί σφάλλει καθημε-
ρινά, συμβάλλει σέ ὅλες αὐτές τίς ἐπώδυνες “ἐκπτώσεις”. Εἶναι ὅμως ἄδικο 
νά ἀποδίδεται στήν Ἐκκλησία ἡ εὐθύνη γιά τήν «ἠθική ἔκπτωση», ὅταν οἱ πο-
λιτικοί ἔχουν διαπράξει καί συνεχίζουν νά διαπράττουν τό ἔγκλημα αὐτό καί 
μάλιστα συστηματικά καί ἐν γνώσει τους.

Ὁ ἀρχαῖος κόσμος, διά τοῦ “στόματος” τῶν Λατίνων, εἶχε διαπιστώσει 
ὅτι τά γραπτά μένουν. (Μέχρι κάποτε νά φθαροῦν ἤ νά χαθοῦν). Ἡ ἐποχή μας 
διά τῆς τεχνολογίας προσθέτει, ὅτι κάποια ἀπό τά λόγια μας καί κάποιες ἀπό 
τίς πράξεις μας θά μείνουν σέ κάποιους… σκληρούς δίσκους. (Μέχρι κάποτε 
νά σβηστοῦν). Ὁ Χριστός, ὅμως, διά τῆς Ἐκκλησίας Του, μᾶς βεβαιώνει ὅτι 
τίποτε δέν πρόκειται νά χαθεῖ ἤ νά σβηστεῖ. Ἐκτός ἀπό τίς ἐξομολογημένες 
μας ἁμαρτίες. Καί τά λόγια, καί τά ἔργα, καί οἱ σκέψεις, καί οἱ προθέσεις, καί 
τά αἰσθήματα καί ἡ παραμικρή κίνηση τῆς ψυχῆς μας θά μείνουν γιά πάντα 
στήν Μνήμη Του. Καί θά τά ἐπεξεργαστεῖ ὅλα μέ τή δική Του Ἀγάπη ἀλλά καί 
μέ τήν Δικαιοσύνη Του… 

  
                                                                Εὐανθία Κωλέττη
       Θεολόγος



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 172

Τό «Πάτερ ἡμῶν» καί ἡ  θλιμμένη Παναγία
Μνήμη Βαρσαμᾶ Ἀπ. Γλύνη

Σ
τή μνήμη ἀπομένει πάντα ἡ Μορφή μιᾶς θλιμμένης, βουρ
κωμένης Παναγίας, τήν ὁποία συναντοῦσα κάθε Κυριακή ἤ καί 

γιορτή, στήν παλιά μας τήν ἐκκλησία, στό Κάτω Χωριό. Ἡ εἰκόνα 
αὐτή, πού βρίσκεται μέχρι σήμερα στό Τέμπλο, εἶναι μεγάλων δια
στά σεων, ἁγιογραφημένη στό Ἅγιον Ὄρος, ὄχι μέ τή γνωστή βυζα ν
τι νή τεχνοτροπία, ἀλλά μέ πολλά δυτικότροπα στοιχεῖα, στά ὁποῖα 
ὡστόσο, πρέπει νά τό ποῦμε ἀπερίφραστα, ὅτι ὁ εὐλαβής ἁγι ο
γρά φος προσπάθησε νά βάλει καὶ τή δική του τή σφραγῖδα, ἔτσι 
ὥστε νά μήν εἶναι μακρυὰ ἀπὸ τήν παράδοση καί τήν κληρονομιά 
τόσων αἰώνων.

Κάθε Κυριακή, λοιπόν, στή  Θεία Λειτουργία, ἐκεῖνος ὁ τα
πεινός καί ἁπλός λευΐτης, ὁ παπαΒαγγέλης, τήν ὥρα πού ἐπρόκει
ρο νά εἰπωθεῖ ἡ Κυριακή Προσευχή, ἔκανε νεῦμα, ὥστε τό παιδί 
πού θά ἔλεγε τό “Πάτερ ἡμῶν”, νά πάει καί νά σταθεῖ μπροστά 
στήν Ὡραία Πύλη, στό Σολέα, καί νά περιμένει ἐκεῖ, μέχρι ν᾿ ἀπαγ
γείλει ὁ Ἱερέας τό, “Καί καταξίωσον ἡμᾶς Δέσποτα...”, γιά νά πεῖ 
στή συνέχεια τήν  Προσευχή.  

Δέν ἦταν δὲ καί λίγες οἱ Κυριακές καί οἱ γιορτές, κατά τίς 
ὁποῖες βρέθηκα σ᾿ αὐτή τή θέση. Μάλιστα, γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια, 
τήν περίμενα μέ ἀγωνία αὐτή τή στιγμή, ἀλλά καί στεναχωριόμουν 
πάρα πολύ ὅταν τή θέση μου τήν καταλάμβανε ἄλλος. Ὅμως ἐκείνη 
ἡ λιγόλεπτη ἀναμονή, μέχρι νά πεῖ ὁ Ἱερέας τό: “Καί καταξίωσον 
ἡμᾶς Δέσποτα”, ἀπομένουν στήν ψυχή ὡς στιγμές βιωματικά κορυ
φαῖες, γιατί τόσο στά δεξιά μου, ὅσο καί στ᾿ ἀριστερά, οἱ Εἰκόνες 
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μέ συγκινούσανε ὑπερβολικά μέ τό 
γαλήνιο ἐκεῖνο τους βλέμμα, πού παράλληλα εἶχε ἕνα βούρκωμα, 
μιά θλίψη κι ἕναν πόνο πού μαγνήτιζε, κατένυσσε καί, φυ σι
κά, ἄνοιγε στήν παιδική ψυχή τούς δρόμους τῆς Μητρικῆς συμ
πόνιας, τῆς γενναίας ἀγάπης, τῆς γαλήνιας συμπάθειας. Διάβαζα 
στήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τότε τήν εὐλάβεια τῶν προγόνων μου, 
τίς συνεχεῖς ἐκκλήσεις πρός τήν Χάρη Της τῶν χαροκαμένων γυ
ναικῶν καί μανάδων τοῦ χωριοῦ μου, πού σέ ὧρες πυκνοῦ χιονιᾶ 
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καί θλίψεων, στίς ὁποῖες ξετρυπώνει ἡ ἀρρώστεια κι ὁ θάνατος, 
τή θερμοπαρακαλοῦσαν νά σταθεῖ σιμά τους παρηγοριά, ἐλπίδα, 
διέξοδος καί Θεία συνδρομή στούς τρομερούς ἐκείνους κλειστούς 
καιρούς. Γι᾿ αὐτό, ὅταν σέ ὧρες φονικῆς θύελλας καί θαλασσοτα
ραχῆς ἄκουγα τή μάνα καί τή γιαγιά νά λένε, “Παναϊά μ᾿ στό πέλα
γος!”, ἐκείνη τή Μορφή εἶχα μπροστά μου. Εἶχα δέ τήν ἐντύπωση, 
πώς ἐκεῖνες τίς σκληρές στιγμές πρόφθανε ἡ Χάρη Της καί κα
ταλάγιαζε τόν καιρό ἀνακουφίζοντας ἀνθρώπους καί πλοῖα ἀπό 
τή μανιασμένη θάλασσα.

Τό ἴδιο βουρκωμένη ἦταν καί ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶχε 
ἁγιογραφηθεῖ στό Ἅγιον Ὄρος σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή: “ Ἡ 
πα ροῦ σα εἰκών ἐγράφη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος....τῷ 1873ῷ, διά 
χει ρός Νέστορος τοῦ Κρητός”.  Μάλιστα, στά μάτια τοῦ Χριστοῦ 
διέκρινα κι ἐκείνη τήν κοκκινίλα, τό αἷμα πού ἀνεβαίνει στά μάτια 
ἀπό τόν ἀβάσταχτο πόνο καί πολλές φορές σκεφτόμουν, τό λόγο 
τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη πού τόν ἀκοῦμε μιά μέρα σημαδιακή, τό 
Σάββατο τοῦ Λαζάρου. “ Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς” (Ἰω. 11, 3536).

Πᾶνε χρόνια ἀπό τότε· χρόνια πού ξεπέρασαν τό μισό αἰῶνα. 
Ἔχω δεῖ πολλές εἰκόνες τῆς Παναγίας καί τοῦ Κυρίου μας, εἰκόνες 
ἱστορημένες ἀπό τρανούς ἁγιογράφους. Ὅμως στήν ψυχή ἔχει 
ἐντυπωθεῖ μόνο ἡ Μορφή ἐκείνης τῆς Εἰκόνας, τήν ὁποία πρωτο
αντίκρυσα παιδί καί τήν πῆρα μαζί μου, ὅπως πῆρα καί τή μορφή 
τῆς Μάνας μου νά μέ συνοδεύουν καί νά μέ συντρέχουν σέ ὧρες 
φαρμακωμένες: ἡ μιά μέ τή μεσιτεία Της κι ἡ ἄλλη μέ τήν παρα
μυθία της....
Σκόπελος                                  π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ὦ Ἀγάπη, Θεϊκή Ἀγάπη!
(Γέρων ἱερομ. Ἐφραίμ Κατουνακιώτης)

E
τυχε(;) νά γνωρίσω τόν Γέροντα Ἐφραίμ Κατουνακιώτη. Ὁ σεβαστός 
πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης, μάλιστα, τόν γνώρισε σέ ἀκόμη παλαι-

ότερη ἐποχή, ὅταν οἱ ψυχοσωματικές δυνάμεις τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος ἦσαν 
ἀκμαῖες.

Ἡ φωνή του ἀκόμα ἠχεῖ στ’ αὐτιά μου. Ὁρισμένες, μάλιστα, ἐπιγραμμα-
τικές φράσεις του – κάτι σάν δίδαγμα καί ρητό πού μαθαίναμε στά Κατηχη-
τικά Σχολεῖα - ἔφτασαν ὡς ἐμένα ἀπ’ τούς Γέροντές μου, πού τόν γνώρισαν 
ἀκόμη καλύτερα κι ἀπ’ τόν πατέρα Βασίλειο.

«Ὦ Ἀγάπη, θεϊκή Ἀγάπη!»
«Ψυχή μου, ψυχή μου· πόσο σέ ἀδίκησα!»
«Ξέρεις, πάτερ μου, τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ἡ μεγαλύτερη ἀδυναμία (=τρε-

πτότητα)».
Τώρα πιά, μετά ἀπό τριάντα χρόνια μοναχικῆς(;) ζωῆς, αὐτά τά λόγια, 

μαζί μέ τήν μορφή τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, ἀποτελοῦν καί συνιστοῦν ἕνα ὡραῖο 
ἰσοκράτημα, πού συνοδεύει καί ἁπαλύνει τήν κακοφωνία τῆς λατρευτικῆς 
μοναχικῆς ζωῆς μας. Θά μᾶς ξαναέλεγε, ἄν ζοῦσε: «Εἴμαστε λοιπόν ἐμεῖς, οἱ 
μοναχοί τῆς τελείας παρακμῆς».

Πάνω, λοιπόν, στήν ἀπόγνωσή μου αὐτή, ἐνθυμούμενος τά παραπάνω 
λόγια, ἄνοιξα τυχαῖα ἕνα βιβλιαράκι. Ἕνα τόσο ἁπλό βιβλιαράκι· τό ὀνομαζό-
μενο «Ἀπολυτίκιον-Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός» τοῦ ἀρχιμανδρίτου πα-
τρός Βασιλείου, προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Περιττό νά ἀναφέρω καί φίλου τοῦ δικοῦ μας πατρός Βασιλείου, λόγῳ καί 
τῆς κοινῆς τους Κρητικῆς καταγωγῆς.

Στήν σελίδα, λοιπόν, 26 τοῦ βιβλιαρίου αὐτοῦ, ὁ Γέρων Προηγούμενος 
Βασίλειος, κάνοντας μιά μικρή ἀνάλυση τοῦ χωρίου «Ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν», παρου-
σιάζει, κατά κάποιον τρόπον, τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, νά μᾶς λέγει 
τά ἑξῆς: «Ὁ τρόπος πού ὑπάρχω εἶναι ὁ κενωτικός τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας. 
Μή φοβᾶσαι λοιπόν τήν δύναμί μου. Νά φοβᾶσαι τήν ἄφατη καλοσύνη καί 
τήν ταπείνωσί μου. Νά φοβᾶσαι, ὄχι ὅτι σέ ἀπειλῶ, ἀλλά ὅτι σέ σέβομαι πιό 
πολύ ἀπ’ ὅ,τι ἀξίζεις καί καταλαβαίνεις. Αὐτό σέ κρίνει. Δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου 
δοκιμάζεσαι».

Τελικά, τό σκέφτηκα, πάλιν καί πολλάκις. Καί συμπέρανα, ὅτι καί οἱ 
δύο Γέροντες αὐτοί, τό ἴδιο λένε καί ὁ ἕνας συμπληρώνει τόν ἄλλο. Αὐτό μέ 
παρηγόρησε ἀρκετά. Ἡ Ἀγάπη, ἡ θεϊκή Ἀγάπη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας. 
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«Ψυχή μου, ψυχή μου· πόσο σέ ἀδίκησα!» Καί ὄντως ἀδίκησα τήν ψυχή μου, 
κατά τόν Γέροντα Ἐφραίμ, ὄχι διότι παρέβην κάποιες - ἄς ποῦμε - ἔνορκες δι-
αβεβαιώσεις τοῦ Ἀγγελικοῦ Σχήματος, ἀλλά διότι ἔκανα – μέ τίς παραβάσεις 
αὐτές – κατάχρηση τῆς ἀφάτου καλοσύνης, ταπεινώσεως καί σεβασμοῦ πού 
ἔδειξε ὁ Κύριος ἀπέναντί μου, «πιό πολύ ἀπ’ ὅ,τι ἀξίζω», κατά τόν Γέροντα 
Βασίλειο. Καί «αὐτό μέ κρίνει».

Καί στό πρόσωπό μου κρίνεται καί ὅλη ἡ σύγχρονή μου μοναχική σειρά, 
«τῆς τελείας παρακμῆς», πάλι κατά τόν Γέροντα Ἐφραίμ.

Ὁ Χριστός μας, ὅμως, εὐτυχῶς πού δέν σκέπτεται σάν κι ἐμᾶς, τούς 
«παρηκμασμένους». Ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ τελεία Ἀγάπη. Ἐμεῖς, ἡ τελεία πα-
ρακμή. Τό μηδέν. Τό τίποτε. Κι ὅταν ὁ Χριστός μας, ἡ Ἀγάπη, ἡ θεϊκή Ἀγάπη 
φωνάζει διά μέσου τῶν αἰώνων, μέ τό στόμα τοῦ Σολομῶντος «Δός μοι, υἱέ, 
σήν καρδίαν», ζητᾶ ἀκριβῶς αὐτήν τήν καρδιά μου, τήν παρηκμασμένη, τήν 
μηδενική καί τιποτένια. Τήν ὑπερήφανη, αὐθάδη καί ἄναγνη. Τήν ζητᾶ: «Δός 
μοι», λέγει. Τήν ζητᾶ, διότι «μέ σέβεται πιό πολύ ἀπ’ ὅ,τι ἀξίζω».

Ἄρα, ὅταν στέκομαι, ἐνώπιος ἐνωπίῳ, στήν ὥρα τοῦ μοναχικοῦ μου κα-
νόνος, τοῦ πάντα νοῦν ὑπερέχοντος, τήν ὥρα πού φωνάζω, τραβῶντας τό κο-
μποσχοίνι, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν», 
Τοῦ δίδω τήν καρδιά μου, δηλαδή τό τίποτε, τό μηδέν, τό “ράκος ἀποκαθημ-
μένης”. Εἶναι, σάν νά λέω νοερῶς: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἄν εἶχα καρπόν ἀρετῆς 
ἤ ἔστω μετανοίας, θά Σοῦ τόν προσέφερα, σάν θυσία: «Εἰ ἠθέλησας θυσίαν, 
ἔδωκα ἄν». Τώρα, πού δέν ἔχω, Σοῦ προσφέρω αὐτό πού ἔχω «ὅ ἔχω, τοῦτο 
σοι δίδωμι»: τό μηδέν, τό τίποτε, τήν τελεία παρακμή μου. Σοῦ προσφέρω 
αὐτήν τήν καρδιά, διότι ξέρω, ὅτι, εἰσερχόμενος σ’ αὐτήν, θά τήν ἐλεήσεις.

Ἔγραφε κάποτε, ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: «Ἔλα, Κύριε, νά κατοική-
σεις στήν καρδιά μου. Εἶναι φωλιά φιδιῶν, εἶναι κόλαση. Ἐσύ ὅμως καί στόν 
Ἅδη κατῆλθες καί πάλι Θεός ἔμεινες. Κατέβα καί στήν δική μου κόλαση, καί 
θά τήν μεταβάλλεις σέ Παράδεισο. Γιατί, ὅπου εἶσαι Ἐσύ, ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Πα-
ράδεισος καί ὁ ἄνθρωπος μαζί Σου, εἶναι ἤδη Ἄγγελος».

Νομίζω, αὐτό εἶναι τό βαθύτερο νόημα τῆς Εὐχῆς («Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ»). Μήπως, ἄλλωστε, αὐτό δέν ὁμολογοῦμε στήν Ἀκολουθία τῆς Θείας 
Μεταλήψεως; «Εἰσέρχει (Κύριε, ἐντός μου) καί φωτίζεις τόν ἐσκοτισμένον 
μου λογισμόν. Πιστεύω ὡς τοῦτο ποιήσεις».

Ἄρα, λοιπόν, ἀπ’ ὅ,τι δείχνουν τά πράγματα, τό ζητούμενον δέν εἶναι 
τό ἄν καί κατά πόσον ἡ μοναχική μου παρακμή εἶναι «τελεία»· οὔτε τό ἄν 
καί κατά πόσον «ψυχή μου, σέ ἀδίκησα». Τό ζητούμενον εἶναι ὁ Χριστός μας, 
ἡ τελεία καί θεϊκή Ἀγάπη, εἰς τό Πέλαγος τῆς ὁποίας «ἐπιρρίπτω τήν ἀπό-
γνωσιν τῆς ψυχῆς μου» κατά τήν ἀνεπανάληπτη Εὐχή τῆς Γονυκλισίας τῆς 
Πεντηκοστῆς: «Σοί φόβῳ παρίσταμαι, εἰς τό πέλαγος τοῦ ἐλέους Σου, τήν 
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ἀπόγνωσιν ἐπιρρίψας τῆς ψυχῆς μου».
Σεβαστοί μου πατέρες καί ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τά παρα-

πάνω ὅλα, τά ἔγραψα, κινούμενος, ὄχι μόνο ἀπό τήν ἀνάμνηση τῶν πρό ἐμοῦ 
Ἁγίων Γερόντων, ἀλλά κυρίως ἀπό τήν ἐπίγνωση τῆς ἀγαπώσης τόν Θεόν 
καρδίας σας.

Ὁσάκις σκέπτομαι τόν ἀγῶνα σας, τούς πόνους σας, τίς θλίψεις καί 
καταθλίψεις σας, τίς κάθε εἴδους κρίσεις πού βιώνετε στήν κοιλάδα τοῦ 
κλαυθμῶνος σας, ὅταν, λέγω, ὅλα αὐτά κι ὅλα τά σχετικά μέ αὐτά, τά φέρνω 
στό νοῦ μου, τότε, «Κατά πάντα, ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ». Διότι 
ἀγωνίζεσθε, μέ τόν τρόπο σας, νά κρατήσετε τήν πίστιν σας ἀκαταίσχυντη. 
Αὐτό εἶναι τό ζητούμενο. Διότι «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἄρα, ἐλθών, εὑρήσει τήν 
πίστιν ἐπί τῆς γῆς;» Ρωτᾶ ὁ Ἴδιος, ἡ τελεία, ἡ θεϊκή Ἀγάπη.

Ἔχετε πνευματικούς πατέρες, οἱ ὁποῖοι «ἀγρυπνοῦν ὑπέρ τῶν ψυχῶν 
ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδόσοντες», ὅπως καί οἱ δικοί μας ἅγιοι Γέροντες. Προ-
σκοληθεῖτε λοιπόν, μέσῳ αὐτῶν, στό Θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, 
ἀγαπεῖστε Αὐτόν, ὅπως ἄλλωστε καί ὁ Ἴδιος τό νομοθέτησε ἐξ ἀρχῆς, «ἐξ 
ὅλης τῆς ψυχῆς, τῆς ἰσχύος καί τῆς διανοίας». Εἶναι ἐντολή πανανθρώπινη. 
Δέν ἀφορᾶ μόνο τούς μοναχούς. Σέ ὅλους ὁ Χριστός μας ἀπευθύνεται λέγο-
ντας: Δός μοι, υἱέ, σήν καρδίαν.

Ὅταν κάποτε, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος προσκα-
λῶντας τήν νεολαία στήν Ἐκκλησία, φώναξε: «παιδιά, ἐλᾶτε στήν Ἐκκλησία, 
ἔτσι ὅπως εἴσαστε» ἀπό κάποιους ἴσως παρεξηγήθηκε. Τό ζητούμενο τώρα 
σέ μᾶς, στήν δική μας περίπτωση, εἶναι νά ἐκλάβουμε καί νά μεταφράσουμε 
τά παραπάνω ἀρχιεπισκοπικά λόγια, σάν τό κάλεσμα τοῦ Κυρίου, πού μᾶς 
ζητᾶ τήν καρδιά μας, ὅπως αὐτή εἶναι. Μέ τά πάθη μας, τίς ἀδυναμίες μας· 
μήν ξεχνᾶμε τόν ἅγιο Γέροντα Ἐφραίμ: «Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; ἡ μεγαλύτερη 
ἀδυναμία». Αὐτή τήν ἀδυναμία μας, τό μηδέν πού εἴμαστε, τό τίποτε· αὐτό θά 
προσφέρουμε στόν Χριστό μας, σύμφωνα καί μέ τό τροπάριο τοῦ Μεγάλου 
Κανόνος, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης: «Ἀξίους μετανοίας, καρπούς μή ἀπαι-
τήσεις μοι, ἡ γάρ ἰσχύς μου, ἐν ἐμοί ἐξέλιπεν, καρδίαν μοι δώρησαι, ἀεί συ-
ντετριμμένην· πτωχείαν δέ πνευματικήν, ἵνα ταῦτα σοι προσάξω, ὡς δεκτήν 
θυσίαν μόνε Σωτήρ».

Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς σύμπαντας καί ἀτελευτήτους αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν!  

      Ἐν Χριστῷ ἀδελφός σας
         μοναχός Νεκτάριος
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΑΙ  ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ


Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ & Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΤΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ
ατά τά τελευταῖα χρόνια παρατηροῦνται τελετουργικές αὐθαι-
ρεσίες, νεωτέρων, κυρίως, Κληρικῶν, οἱ ὁποῖες ἐνδέχεται νά 

ἔχουν ὡς πρόθεσή τους τήν διευκόλυνση τῶν πιστῶν, ἐπειδή, ὅμως, 
στεροῦνται θεολογικοῦ καί ποιμαντικοῦ ὑποβάθρου, ἀποβαίνουν, 
τελικά, ἐπί πνευματικῇ ζημίᾳ τῶν ἐκκλησιαζομένων ἀνθρώπων.

Στό παρόν ἄρθρο μας θά ἀσχοληθοῦμε μέ ἕνα ἐρώτημα πού 
ἐλάβαμε ἀπό κληρικό κάποιας Μητροπόλεως τῆς Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος 
διερωτᾶται «ἐάν καί κατά πόσον εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ τέλεση ἑσπε-
ρινῶν Θ. Λειτουργιῶν Ἁγίου τῆς ἴδιας ἡμέρας ἤ ἄν ἐπιτρέπεται ἡ 
τέλεση ἀγρυπνιῶν ἑορτῆς τῆς ἑπομένης ἡμέρας, ἡ ὁποία Ἀγρυ-
πνία νά λήγη πρό τῆς 12ης νυκτερινῆς». 

Δηλαδή, πρόκειται γιά διπλό ἐρώτημα: Πρῶτον, ἐρωτᾶ ὁ Κλη-
ρικός ἄν ἐπιτρέπεται νά τελεσθῆ φέρ’ εἰπεῖν ἡ Θ. Λειτουργία τῶν 
Εἰσοδίων τό ἀπόγευμα τῆς 21ης Νοεμβρίου ἀντί τό πρωΐ τῆς 21ης 
Νοεμβρίου, ἤ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος τό ἀπόγευμα τῆς 
12ης Δεκεμβρίου, ἀντί τό πρωΐ τῆς 12ης Δεκεμβρίου  καί οὕτω κα-
θεξῆς. Καί, δεύτερον, ἄν ἐπιτρέπεται νά λήξη ἡ Θ. Λειτουργία, φέρ’ 
εἰπεῖν, τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου στίς 12 τά μεσάνυκτα ἤ πρό 
τῶν 12 τῆς 5ης Δεκεμβρίου, ἀντί νά λήξη, τοὐλάχιστον, μετά τήν 1η 
πρωϊνή τῆς 6ης τοῦ μηνός.

Τά ἐρωτήματα αὐτά ἐπιφανειακά καί ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνο-
νται νομικίστικα καί σχολαστικοῦ τύπου. Γι’ αὐτό ἀπαιτεῖται θεο-
λογική προσέγγισή τους, ὥστε νά ἀντλήσουμε καί τά ποιμαντικά 
ὠφέλη.

Στό πρῶτο ἐρώτημα πρέπει ἀρχικά νά ἀντιμετωπίσουμε τήν 
προβληματική πού τό δημιούργησε, ἡ ὁποία, προφανῶς, εἶναι ἡ δι-
ευκόλυνση τῶν ἐργαζομένων κατά τίς πρωϊνές ὧρες νά μετάσχουν 
στίς ἑόρτιες Θ. Λειτουργίες Δεσποτικῶν, Θεομητορικῶν καί ἑορτῶν 
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Ἁγίων. Ἡ ἀπογευματινή, ὅμως, Θ. Λειτουργία, ἐκτός τῶν ἄλλων πού 
θά ἐπισημάνουμε στήν συνέχεια, ἀποκλείει τούς ἡλικιωμένους καί 
τά μικρά παιδιά, ἐφ’ ὅσον ὄχι μόνο ἡ νυκτερινή μετακίνηση τούς 
δυσκολεύει ἀλλά καί ἡ ὁλοήμερη ἀσιτία μέχρι τήν ὥρα τῆς Θ. Μετα-
λήψεως εἶναι γι’ αὐτούς ἀποτρεπτική. Ἡ ἀλλαγή, λοιπόν, τοῦ χρό-
νου τελέσεως μιᾶς ἀπογευματινῆς Θ. Λειτουργίας δέν ἐξυπηρετεῖ 
ὅλους τούς ἐνορῖτες ἀλλά μόνο ἐκείνους πού ἐργάζονται τό πρωΐ. 
Οἱ ἐργαζόμενοι τό ἀπόγευμα, οἱ ἡλικιωμένοι καί τά μικρά παιδιά 
δέν ἐξυπηρετοῦνται μέ αὐτήν τήν λύση.

Ἐκτός, ὅμως,τούτων, αὐτή καθ’ ἑαυτήν ἡ τέλεση Θ. Λειτουρ-
γίας κατά τίς ἀπογευματινές ὧρες ἀντεδείκνυται πνευματικά καί 
ποιμαντικά καί γιά τούς ἐργαζομένους τό πρωΐ, ἐφ’ ὅσον οἱ καταπο-
νηθέντες ἀπό τήν ἡμερήσια ἐργασία τους θά καταλήξουν νά κοινω-
νήσουν μετά τήν τύρβη τῆς ἡμέρας, τήν σύγχυση πού συνεπάγεται ἡ 
συνεργασία μέ ἀνθρώπους τοῦ κόσμου –ὅπως εἶναι οἱ περισσότεροι 
ἄνθρωποι πού ἐργάζονται στόν δημόσιο ἤ στόν ἰδιωτικό τομέα– τά 
λόγια, τίς ἀντεγκλήσεις, τά ἄσχημα συναισθήματα, τούς πολυποίκι-
λους κακούς λογισμούς, καί γενικά μέ ἔλλειψη πνευματικῆς προ-
ετοιμασίας, παράγοντες πού εἶναι ἀποτρεπτικοί γιά μιά ἐπωφελῆ 
συμμετοχή στήν Θ. Λατρεία, ἰδιαιτέρως δέ, στήν Θ. Κοινωνία.

Στά ἀνωτέρῳ, ἐνδέχεται νά ἀντιταχθῆ ὡς ἀνατρεπτικό ἐπιχεί-
ρημα τῶν ἰσχυρισμῶν μου ὅτι ἐφ’ ὅσον ἀρχαῖο Τυπικό τῆς Ἐκκλησί-
ας μας προβλέπει τέλεση βραδυνῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 
κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, γιατί νά ἐμποδίζεται ἡ 
τέλεση ἑσπερινῶν Θ. Λειτουργιῶν καθ’ ὅλο τό ἔτος; 

Ὅμως ἡ ἀντίταξη ἑνός τέτοιου ἰσχυρισμοῦ δέν προσφέρει ἐπι-
χείρημα ὑπέρ ἐκείνων πού ἐπενόησαν τήν τέλεση ἀπογευματινῶν Θ. 
Λειτουργιῶν, ἀλλά εἶναι ἐνισχυτικό τῶν δικῶν μας ἀπόψεων, δεδο-
μένου ὅτι, γιά τούς ἀνωτέρῳ λόγους πού ἐκθέσαμε, ἡ Ἐκκλησία μας 
εἶχε θέσει ἐπί αἰῶνες σέ ἀχρησία τό Τυπικό τῶν ἑσπερινῶν Προηγι-
ασμένων. Γι’ αὐτό καί δέν παρελάβαμε ζῶσα τήν ἀρχαιότερη Παρά-
δοση τελέσεως βραδυνῆς Προηγιασμένης, ἀλλά τήν ἀναζωπυρώσαμε 
ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, χωρίς, μάλιστα, τό ὑπόβαθρο πού τήν συνόδευε 
σέ παλαιότερες ἐποχές.

Ὡς Κληρικός πού χειροτονήθηκα τό 1971 καταθέτω μέ βεβαι-
ότητα ὅτι τότε, ὄχι μόνο οὐδεμία Ἐνορία τελοῦσε βραδυνή Προ-
ηγιασμένη, ἀλλά ἠγνοεῖτο καί ἀπό εὐλαβεῖς Κληρικούς ἀκόμη 
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καί ἡ ἄνευ ἐλαίου νηστεία καθ’ ὅλες τίς ἑβδομάδες τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς, πλήν Σαββάτων καί Κυριακῶν! Οἱ τυχόν λιγοστές 
ἐξαιρέσειςΚληρικῶν ἀνά τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια μοῦ εἶναι ἄγνω-
στες, διότι ἐκτός τοῦ Γέροντός μας π. Σίμωνος Ἀρβανίτη, οὐδείς 
γνωστός Πνευματικός ἐνημέρωνε τά πνευματικά του παιδιά γιά 
τήν ἀνέλαιον νηστεία, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἔκαμε ἀρκετά  Πνευματι-
κά παιδιά τοῦ Γέροντός μας νά ἀλλάξουν Πνευματικό, ἀναζητῶντας 
ἐλαστικότερες συνθῆκες!

Εἶναι χαρακτηριστικές οἱ περιπτώσεις Κληρικῶν καθηγητῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν ἐποχή ἐκείνη “ἔδιναν 
μάχη” μέσῳ τῶν μαθητῶν τους, διαμηνύοντες στόν π. Σίμωνα ὅτι ὄχι 
μόνο ἡ Μ. Τεσσαρακοστή δέν ἔχει ἀνέλαιον νηστεία ἀλλά οὔτε οἱ 
Τετάρτες καί Παρασκευές ὅλου τοῦ χρόνου! Καί ἐκεῖνος, πάλι μέσῳ 
τῶν μαθητῶν τους, ἀπαντοῦσε μέ τό ἐρώτημα: «Τότε γιατί ἀναφέρε-
ται στό “Ὡρολόγιον” σέ ἡμέρες μεγάλων Ἁγίων, μάλιστα δέ, καί 
κατά τόν μήνα Ἰούλιο (πού ποτέ δέν συμπίπτει μεγάλη νηστεία) 
“Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου”, ἐφ’ ὅσον κατά τήν γνώμη σας κα-
ταλύεται ἔλαιον καθ’ ὅλες τίς Τετάρτες καί Παρασκευές;».

Ἡ τελετουργική Παράδοση, λοιπόν, πού ἴσχυε κατά τήν προ-
αναφερθεῖσα ἐποχή, ὡς πρός τήν Προηγιασμένη, ἦταν νά τελῆται 
αὐτή μόνο πρωϊνές ὧρες. Εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἡ ἀπογευματινή 
τέλεσή της γιατί εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἡ ἀνέλαιος νηστεία καί, 
κατά συνέπεια φάνταζε στούς ἀνθρώπους “βουνό” ἡ πλήρης ἀσιτία 
ἕως τήν ἐννάτη Ὥρα (3 τό μεσημέρι), ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά 
τήν μετοχή στή Θ. Κοινωνία. 

Μέ τήν ἐπάνοδό μας στήν ἀνέλαιον νηστεία καί τήν ἀσιτία ἕως 
τήν ἐννάτη Ὥρα ἐπανήλθαμε καί στήν βραδυνή τέλεση τῆς Προηγι-
ασμένης, πρός ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι θά εἶχαν τήν δυ-
νατότητα νά παρευρεθοῦν στήν Θ. Λειτουργία, ἀλλά ἀκόμη καί νά 
μετάσχουν στή Θ. Κοινωνία λόγῳ τῆς ἕως τῆς ὥρας ἐκείνης ἀσιτίας 
πού ἀκολουθοῦσαν, πρᾶγμα τό ὁποῖο εἶναι ἀπολύτως βοηθητικό γιά 
τήν καταστολή τῶν αἰσθήσεων, τήν συγκέντρωση τοῦ νοός καί τήν 
μή διάσπασή του κατά τίς ὧρες πού εὑρίσκονται στήν ἐργασία καί 
συναλλάσσονται μέ ἀνθρώπους. Ὑπό αὐτές τίς προϋποθέσεις ἔγινε 
ἀνεκτή ἀπό τούς Πατέρες μας ἡ ἐπαναφορά τῶν βραδυνῶν Προηγι-
ασμένων, μέ ἐλαφρές διαφοροποιήσεις ὡς πρός τό ὅτι ἐπέτρεπαν 
σέ κάποια πνευματικά τους παιδιά μέ ἀσθενική σωματική κράση ἤ 
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ἄλλες αἰτίες νά λαμβάνουν ὅταν ἐπρόκειτο νά Κοινωνήσουν, μόνο 
ἕνα ἐλαφρό ἀνέλαιο πρωϊνό, μέ διάστημα, βεβαίως, πλήρους ἀσιτίας 
πρό τῆς Θείας Κοινωνίας ὄχι μικρότερο τῶν ἐννέα ὡρῶν.

Αὐτή ἡ προετοιμασία δέν εἶναι εὔκολο νά γίνη σέ περιόδους 
ἐκτός Τεσσαρακοστῆς, δεδομένης καί τῆς πολυπλεύρου χαλαρώσεως 
πού παρατηρεῖται στούς ἀνθρώπους σέ μή νηστίμους περιόδους.

Τό συμπέρασμα, λοιπόν, εἶναι ὅτι προκειμένου νά ἀποφασί-
σουμε γιά τήν τέλεση ἀπογευματινῆς Θ. Λειτουργίας, δέν ἀρκεῖ 
μόνο ἡ μέριμνα γιά τήν χρονική καί ὡρολογιακή ἐξυπηρέτηση τῶν 
ἀνθρώπων, ἀλλά πρέπει νά λαμβάνουμε πολλά ὑπ’ ὄψει μας, ὥστε 
νά καλλιεργεῖται ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν καί νά μή μετατρέπεται ἡ Θ. 
Λειτουργία σέ ἕνα “φολκλορικό” γεγονός, πού δέν θά προσπορίζη 
στούς ἀνθρώπους κανένα πνευματικό καί σωστικό ἀποτέλεσμα.

 Τότε μόνο θά ἐπιτύχουμε τόν στόχο τῆς κατά Θεόν παιδαγωγή-
σεως τῶν ἀνθρώπων καί θά τούς προσφέρουμε οὐσιαστική πνευμα-
τική βοήθεια. Τό νά ἁπλουστεύουμε τά Θεῖα, καταργῶντας πνευ-
ματικές δεσμεύσεις καί προϋποθέσεις πού ἔθεσαν Ἅγιοι Ποιμένες, 
καί, μάλιστα, σέ περιόδους πνευματικῆς παρακμῆς τῶν ἀνθρώπων, 
σέ περιόδους πού αὐτοί βρίσκονται ἐμπεπλεγμένοι «ταῖς τοῦ βίου 
πραγματείαις», τό μόνο πού θά ἐπιτύχουμε εἶναι νά τούς ὁδη-
γήσουμε σέ μιά ἀσεβῆ καί ἀνάρμοστη ἐξοικείωση μέ τά Θεῖα, 
μοναδική προϋπόθεση γιά νά κλείσουν τελείως τά πνευματικά τους 
μάτια καί νά μή μποροῦν νά ἀτενίσουν σωστά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
μας.

* * *
Καί προχωροῦμε στό δεύτερο ἐρώτημα γιά τίς μικρές Ἀγρυπνί-

ες –ἤ, ὅπως τίς ἀποκαλοῦσε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, «νυ-
κτερινές Λειτουργίες»– καί τήν ἐπιτρεπτή ὥρα λήξεώς τους.

Ἀρχικά, πρέπει νά πληροφορήσουμε τούς νεωτέρους, Κληρι-
κούς καί Λαϊκούς, ὅτι οἱ σύντομες Ἀγρυπνίες ἤ νυκτερινές Θ. Λει-
τουργίες ξεκίνησαν ἀπό τόν π. Ἐπιφάνιον, περίπου τό ἔτος 1971. 
Τό σκεπτικό του ἦταν ὅτι πρέπει νά προσφέρουμε στούς ἀνθρώπους 
τήν δυνατότητα νά μετάσχουν στόν Ἑσπερινό, στόν Ὄρθρο καί στήν 
Θ. Λειτουργία κάθε μεγάλης ἑορτῆς. Αὐτά τά τρία περιελαμβάνοντο 
στίς σύντομες Ἀγρυπνίες.

Προσωπικά ὁ γράφων –ὡς Διάκονος τότε– συμμετεῖχα στίς με-
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γάλες Ἀγρυπνίες, πού διαρκοῦσαν μέχρι τίς 5 τό πρωΐ γιατί ὁ π. 
Σίμων –ἀλλά καί ἄλλοι Πατέρες– τελοῦσαν Ἀγρυπνίες αὐτῆς τῆς 
διάρκειας. Ὅταν συντόμευσε τίς Ἀγρυπνίες ὁ π. Ἐπιφάνιος, μέ ἐκά-
λεσε νά συμμετάσχω σέ κάποια ἀπό αὐτές καί ἀπό τότε μέ καλοῦσε 
συχνά καί σέ πρωϊνές ἀλλά, περισσότερο, σέ μικρές Ἀγρυπνίες.

Κάποιοι Κληρικοί ἀντέδρασαν στήν κατά τήν γνώμη τους και-
νοτομία καί  μιλοῦσαν εἰρωνικά γι’ αὐτήν τήν συντόμευση, σχο-
λιάζοντάς τον δυσμενῶς. Τό ἐγνώριζε καί ὁ ἴδιος, καί, μετά ἀπό 
χρόνια, μοῦ εἶπε σέ μιά ἀπό αὐτές τίς νυκτερινές Λειτουργίες: – 
«Θυμᾶσαι ὅταν πρωτοξεκινήσαμε αὐτές τίς σύντομες Ἀγρυπνίες 
ὅτι κάποιοι μᾶς κορόϊδευαν; Τώρα ὅλοι τίς ἔχουν υἱοθετήσει, 
γιατί διεπίστωσαν ὅτι αὐτές ἐξυπηρετοῦν τούς ἀνθρώπους καί 
νά μετάσχουν στήν Θ. Λειτουργία καί νά ἀναπαυθοῦν λίγο πρίν 
πᾶνε τό πρωΐ στίς ἐργασίες τους»!

Πράγματι! Οὐσιαστική ἐξυπηρέτηση καί ποιμαντική βοήθεια 
προσφέρει στούς πιστούς ἡ τέλεση Ἀγρυπνίας γιά τήν ἑορτή τῆς 
ἑπομένης ἡμέρας. Ὅμως, πρέπει νά γίνη μέ θεολογική τάξη ὥστε νά 
προκύψη  ὠφέλεια καί  ὄχι νά τελῆται μέ αὐθαίρετον καί ἀνεξέτα-
στον τρόπο.

Πρωτίστως πρέπει νά διευκρινήσω γιά νά μή φανοῦν ἀντιφατικά 
τά λόγια μου, ὅτι δέν ὑπάρχει συσχετισμός μεταξύ ἀπογευματινῶν 
Θ. Λειτουργιῶν καί νυκτερινῶν Θ. Λειτουργιῶν, ὥστε νά ἀκυρώ-
νονται οἱ ποιμαντικές ἐνστάσεις πού προανέφερα, δεδομένου ὅτι 
γιά τίς μικρές Ἀγρυπνίες μεσολαβεῖ καί χρόνος ἀναπαύσεως καί 
περισυλλογῆς, μεταξύ τῆς πρωϊνῆς ἐργασίας καί τῆς τελέσεως 
τῆς Ἀγρυπνίας, ἀλλά, κυρίως, μεσολαβεῖ καί κόπος (πού εἶναι καί 
αὐτός πνευματική προϋπόθεση), ἀφοῦ ἡ νυκτερινή Θ. Λειτουργία 
ὁλοκληρώνεται μετά τήν 1η πρωϊνή.

Τό πόσο ἀπαραίτητη εἶναι γιά τόν πιστό ἡ ἀνάπαυση καί ἡ 
περισυλλογή, προκειμένου νά ἀποβάλη ὅλες τίς ἄσχημες εἰκόνες 
καί τά ἀκούσματα τῆς ἡμέρας, γιά νά συμμετάσχη ἐπωφελῶς στή Θ. 
Κοινωνία, μαρτυρεῖ καί ἡ προτροπή τῶν παλαιῶν Κληρικῶν πρός 
τούς πιστούς πού θά Κοινωνοῦσαν σέ Ἀγρυπνία ὅτι ἔπρεπε ὁπωσ-
δήποτε νά ἔχουν κοιμηθεῖ προηγουμένως, ἐπιδιώκοντας, προφανῶς, 
νά βοηθήσουν τούς πιστούς μέ τόν ὕπνο νά ἀποξενωθοῦν ἀπό τίς 
συντυχίες, τίς συνομιλίες ἀλλά καί τούς λογισμούς τους, ὥστε καί ὁ 
καθαρισμός τοῦ νοός τους νά γίνεται εὐκολότερα.
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Τώρα, ὡς πρός τό κυρίως ἐρώτημα, τοῦ ἄν ἐπιτρέπεται νά λήξη ἡ 
μικρή Ἀγρυπνία πρό τοῦ μεσονυκτίου τῆς ἴδιας ἡμέρας, εἶναι ἀνάγκη 
νά θέσουμε καί ἄλλη παράμετρο, ἐκτός τῶν ὅσων ἀναφέραμε περί τοῦ 
χρόνου πού ἀπαιτεῖται γιά τήν  πνευματική προετοιμασία τῶν πιστῶν, 
ἰδίως αὐτῶν πού θά κοινωνήσουν. Καί ἡ παράμετρος εἶναι ἡ σημα-
ντική τοῦ χρόνου, πού δέν πρέπει νά παραθεωρεῖται, γιατί εἴμαστε 
ἄνθρωποι «σάρκα φοροῦντες καί τόν κόσμον οἰκοῦντες» καί δέν εἶναι 
πρέπον νά εἴμαστε «ἐκτός τόπου καί χρόνου», μέ μοναδικό αἰτιολογι-
κό ὅτι τάχα ἐνδιαφερόμαστε γιά τούς ἀνθρώπους καί τήν μεγαλύτερη 
ξεκούρασή τους.

Ἔτσι, δέν πρέπει νά μετακινήσουμε τά ὅρια-ὡράρια πού ὁριο-
θετοῦν τίς ἡμέρες καί τίς ἑορτές πού συνδέονται μέ αὐτές, διότι τά 
ὡράρια εἶναι αἰσθητά σημεῖα διακρίσεως ἡμερῶν καί ἑορτῶν. Συ-
νεπῶς, ἐφ’ ὅσον ἀνέκαθεν τά ὅρια τῆς κάθε ἡμέρας ἀρχίζουν μετά 
τήν 12η νυκτερινή καί καταλήγουν τήν ἑπομένη 12 νυκτερινή, πῶς 
εἶναι δυνατόν νά ἑορτάζουμε τήν ἑορτή ἑπομένης ἡμέρας πρό τῆς 
λήξεως τῆς προηγουμένης; Αὐτό δέν εἶναι σχολαστικισμός, ἀλλά σε-
βασμός τῶν ὅρων καί τῶν ὁρίων τά ὁποῖα διέπουν καί τά οὐράνια 
καί τά ἐπίγεια. Πῶς ἀναμένουμε τήν 12η νυκτερινή ἁπλῶς γιά νά 
ψάλλουμε τό «Χριστός Ἀνέστη!», μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἑωθι-
νοῦ Εὐαγγελίου καί ὄχι γιά νά ὁλοκληρώσουμε τήν Θ. Λειτουργία, 
ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται πολύ ἀργότερα; Γιατί πρέπει νά σεβασθοῦμε 
τό χρονικό διάστημα τῆς τριημέρου ταφῆς τοῦ Χριστοῦ μας καί νά 
διατρανώσουμε καί μεῖς τό ἱστορικό γεγονός, πέρα ἀπό τήν Θεία Του 
διάσταση. Γινόμαστε σχολαστικοί ἀναμένοντες τήν 12η; Ὄχι, βέβαια! 
Τότε πρέπει νά σεβασθοῦμε καί τό ὡράριο ὅλων τῶν ἄλλων ἑορτῶν, 
μικρῶν ἤ μεγάλων.

Ἐξ ἄλλου, ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶναι ὁ πλέον ἁρμόδιος νά μᾶς διδάξη 
τό πότε πρέπει νά ὁλοκληρωθῆ ἡ μικρή Ἀγρυπνία, ἐφ’ ὅσον ἐκεῖνος 
πρῶτος, χωρίς νά ἀθετήση τήν θεολογική καί τήν λατρευτική Τάξη τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἔκαμε τήν συντόμευση τῆς Ἀγρυπνίας, ὥστε καί οἱ 
ἄνθρωποι νά ἐξυπηρετοῦνται καί ἡ Τάξη τῆς Ἐκκλησίας νά μή διατα-
ράσσεται. Δέν εἶναι σωστό, νά λάβουμε ἀπό αὐτόν μόνο τόν τύπο τῆς 
μικρῆς Ἀγρυπνίας καί νά μή σεβασθοῦμε τίς προϋποθέσεις πού ἔθεσε 
γιά τήν τέλεσή της.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος, λοιπόν, ἔλεγε –καί τό ἔπραττε– ὅτι στίς μικρές 
Ἀγρυπνίες δέν πρέπει νά φθάνουμε στήν ἀνάγνωση τῆς «Εὐχῆς τῆς 
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Ἀναφορᾶς» (δηλαδή στήν Εὐχή πού ἀρχίζει μέ τό «Ἄξιον καί δίκαι-
ον, σέ ὑμνεῖν, σέ εὐλογεῖν…»), πρό τῆς 12ης νυκτερινῆς, διότι αὐτή 
ἡ Εὐχή εἶναι ἡ ἀρχή τῆς κυρίως Θ. Λειτουργίας τῶν Πιστῶν. Ὁπότε, 
τό πέρας τῆς μικρῆς Ἀγρυπνίας θά γίνη μεταξύ 1-130 πρωϊνῆς, ἀναλό-
γως τοῦ ρυθμοῦ τῶν ψαλτῶν καί τῶν Λειτουργῶν.

Αὐτή ἡ τάξη τοῦ π. Ἐπιφανίου, χωρίς νά θίγη τά ὅρια τῶν ἡμερῶν 
καί τήν Θεολογία τῆς Θείας Λατρείας, οἰκονομεῖ καί τούς πιστούς, 
ὥστε καί ἡ κατά Θεόν οἰκονομία νά γίνεται (μέ τό νά μήν ἀγρυπνοῦν 
οἱ ἄνθρωποι ἕως τήν ἀνατολή τῆς ἡμέρας, ὁπότε θά εἶναι βεβαρημένοι 
στήν ἐν συνεχείᾳ ἐργασία τους), καί ἡ Λατρευτική τάξη νά παραμένη 
ἀκεραία. Ἡ ρύθμιση αὐτή εἶναι ἕνας ἐπί πλέον καρπός τῆς διακρίσε-
ως τοῦ ἁγίου Πατρός μας. Καρπός ἀγάπης πρός τούς ἀνθρώπους καί 
καρπός σεβασμοῦ πρός τήν ἀκρίβεια τῆς Λατρείας τοῦ Κυρίου καί 
Θεοῦ μας. 

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ἔρανος ἀγάπης 2016!

ΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  ΓΕΦΥΡΕΣ,
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ!

Ο φετινός Ἔρανος Ἀγάπης θά διεξαχθῆ ἀπό τήν Κυριακή 11 Δεκεμ-
βρίου. Τά κουπόνια τοῦ Ἐράνου θά κομισθοῦν στά καταστήματα 

καί στά σπίτια τῆς Ἐνορίας μας ἀπό ἐντεταλμένα συνεργεῖα τοῦ Ἐνο-
ριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας, τῶν ὁποίων τά μέλη θά φέρουν ἕνα 
διακριτικό καί τά πρωτότυπα σφραγισμένα κουπόνια ἀξίας 1,2 καί 5 €, 
καθώς καί θά διατεθοῦν στόν Ἱερόν Ναό μας κατά τήν διάρκεια τῶν Ἱ. 
Ἀκολουθιῶν καί στό Γραφεῖο τῶν Ἱερέων. Ὅσοι ἔχουν τή δυνατότητα 
νά στελεχώσουν τά συνεργεῖα νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν π. Γεώργιον. 

 Ὡς γνωστόν, τά ἔσοδα τοῦ Ἐράνου παραμένουν κατά τό μεγαλύ-
τερο μέρος, 63%, στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο, τό ὑπόλοιπο 37% προορί-
ζεται γιά τά φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμεί-
ου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Φέτος ὁ Ἔρανος ἔχει ἰδιαιτέρα σημασία, ἐπειδή οἱ ὅλο καί αὐξα-
νόμενες ἀνάγκες ὅλο καί περισσοτέρων ἐνδεῶν ἐνοριτῶν μας συμπί-
πτουν μέ τήν κατακόρυφη πτώση τῶν ἐσόδων τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώ-
χου Ταμείου, τά ὁποῖα ἔσοδα προέρχονται ἀποκλειστικά ἀπό τό κυτίον 
στόν Ἱ. Ναό καί δωρεές. 

Προσπαθήσαμε κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους νά περιορίσουμε τίς 
δαπάνες. Σ΄ αὐτήν τήν προσπάθεια μᾶς βοήθησε ἡ αὐξανόμενη προ-
σφορά σέ εἶδος, ἰδιαίτερα σέ τρόφιμα γιά τίς ἀνάγκες τοῦ συσσιτίου, 
τόσο ἀπό ἰδιῶτες, ὅσο καί ἀπό καταστήματα καί σουπερμάρκετ. Ἡ πα-
ράλληλη ἐφαρμογή αὐστηρότερων κριτηρίων συμμετοχῆς στό συσσίτιο, 
ἡ φύλαξη τοῦ χώρου καί ἡ μεγαλύτερη συμμετοχή ἐθελοντῶν ἐπέφεραν 
σημαντική βελτίωση τῆς λειτουργίας του. Ὁ περιορισμός τῶν δαπανῶν 
δυστυχῶς δέν ἐπετεύχθη στόν τομέα τῆς φιλοξενίας ἀπόρων ἐνοριτῶν 
μας, κυρίως λόγῳ τῶν ἐνοικίων καί λογαριασμῶν Δ.Ε.Κ.Ο, πού ἀνα-
γκαζόμαστε νά ὑποβάλλουμε. Μέ τακτικές ἐπισκέψεις κυριῶν τοῦ Φι-
λοπτώχου μας προσπαθοῦμε νά περιορίσουμε διαρροές καί ἀπώλειες 
ἀπό ἀλόγιστη χρήση νεροῦ καί ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, γιά νά κατα-
λάβουν οἱ φιλοξενούμενοι ὅτι ἔχουν καί ὑποχρεώσεις καί ὄχι μόνο 
δικαιώματα.

Τόν περασμένο μῆνα ξεκίνησε καί τό Ἐνοριακό Πολυϊατρεῖο «Ὁ 
Καλός Σαμαρείτης» ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἱπποκράτους 44 τή λειτουργία του 
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(βλ. τεῦχος Ὀκτωβρίου 2016). Ἡ Γραμματεία λειτουργεῖ ἀπό Δευτέρα 
ἕως Πέμπτη ὥρα 10.00 – 12.00. Πληροφορίες καί στά τηλ. 210 6434943 
καί 210 3612449. Κάνουμε ἀπό αὐτή τή θέση καί μιά παράκληση σέ ἰα-
τρούς οἱασδήποτε εἰδικότητος νά προσφέρουν κάποια ὥρα ἐθελοντικά 
σ’ αὐτό τό ἔργο, γιά νά ἀντιμετωπίζονται καί οἱ ἀνασφάλιστοι καί πτω-
χώτεροι ἐνορῖτες μας καί σ’αὐτόν τόν εὐαίσθητο τομέα τῆς ὑγείας ὡς 
εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἁρμόζει σέ Ἐκκλησιαστικό χῶρο.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν χῶρος, στόν ὁποῖο ἐπεξεργαζό-
μαστε οἱ ἄνθρωποι ἀπό παλαιούς σέ νέους, «ἀνακαινουμένους κατ’ 
εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτούς». Γι’ αὐτό ἡ φιλανθρωπία τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἐκκλησιαστική καί ὄχι κρατική. Μέ τό νά 
ἐλεοῦμε τόν συνάνθρωπον, προσελκύουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Σκοπός 
εἶναι συγχρόνως καί οἱ ἀποδέκτες τῆς φιλανθρωπίας νά ὠφελοῦνται 
πραγματικά, καί ὄχι νά βρίσκουν συμπαραστάτες στό νά καλλιεργοῦν 
συνεχῶς τά πάθη τους. Στήν Ἐκκλησία δέν ἀκυρώνει ἡ μία ἐντολή ἤ 
ὁδηγία τήν ἄλλη, ἀλλά ἀλληλοσυμπληρώνονται, μέ σκοπό πάντα τήν 
βελτίωση καί σωτηρία τόσο τοῦ δότη ὅσο καί τοῦ λήπτη. Ἡ ὁδηγία τοῦ 
Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου «ὁ μή θέλων ἐργάζεσθαι μηδέ ἐσθιέτω» δέν 
ἀκυρώνεται ἀπό τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ «ἐπείνασα καί ἐδώκατε μοι 
φαγεῖν», ἀλλά θά δώσουμε φαγητό γιά παιδαγωγικούς λόγους καί σ’ 
ἐκεῖνον πού δέν θέλει νά ἐργασθῆ ὡς εὐκαιρία νά προβληματισθῆ ἀπ’ 
αὐτήν τή συμπεριφορά τοῦ ἐλεήμονος δότη, νά διδαχθῆ καί νά σαγη-
νευθῆ ἀπ’ αὐτήν. Δυστυχῶς ὑπάρχουν καί κάποιοι ἐπί χρόνια βοηθού-
μενοι, ἐν τούτοις ἀμετανόητοι, οἱ ὁποῖοι ὡς δῆθεν ἀδικηθέντες καί 
ποτέ ἱκανοποιηθέντες διασύρουν τήν Ἐκκλησία. Στήν Ἐκκλησία ζητᾶμε 
ἔλεος καί ὄχι δικαιώματα, παρά μόνον τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ «δίδα-
ξόν με τά δικαιώματά Σου».

Σ’αὐτό τό πνεῦμα προσπαθοῦμε νά διαχειρισθοῦμε καί ἐμεῖς στό 
Ἐνοριακό Φιλόπτωχο, ἀλλά καί τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱ. 
Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τά χρήματα καί τά ἀγαθά, πού προσφέρουν οἱ πι-
στοί.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀσπασθῆτε ὅλοι ἀνεπιφύλακτα τήν εὐκαιρία 
πού δίδεται μέ τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, νά κινηθοῦμε ὅλοι ἀντίθετα ἀπό 
τό ἀτομιστικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, νά ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας, 
καί νά βλέπουμε ὅλοι τούς συνανθρώπους μας ὄχι ὡς ἐμπόδια, ἀλλά 
ὡς γέφυρες στήν πορεία πρός τόν οὐρανόν. 

Καλά καί Εὐλογημένα Χριστούγεννα!
 

                                                              π. Γεώργιος Χάας



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 172

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μιά ἀπόπειρα ἀντιπαραβολῆς

(Β΄)

A3.  Ὁ Βασιλεύς εἶναι ὁ «ἔμψυχος νόμος» (lex animata),
ὄχι ὁ Τύραννος!

Σ
υνεχίζοντας τήν παρουσίαση πτυχῶν τῆς συγκρότησης τοῦ βυζα-
ντινοῦ κράτους καί ἰδίως σέ σχέση μέ τά ὅρια τῆς βασιλικῆς ἐξουσί-

ας, σημειώνουμε καί τό στερεότυπο ρητό ὅτι ὁ βασιλεύς εἶναι ὁ «ἔμψυ-
χος νόμος» (lex animata). Συνήθως, ἡ ἀναφορά αὐτή ἀξιοποιεῖται γιά νά 
ὑποστηριχθεῖ ὅτι ὁ βασιλεύς μποροῦσε νά τροποποιεῖ τούς νόμους κατά 
τό δοκοῦν καί ὅτι ἑπομένως εἶχε ἐξουσία αὐθαίρετη. Ὅμως, ἡ φράση 
αὐτή δέν μπορεῖ νά ἔχει τό νόημα ὅτι ἀναγνωρίζεται στόν βασιλέα ἀπό-
λυτη (:λελυμένη, χωρίς ὅρια) ἐξουσία νά μεταβάλλει τούς νόμους κατά 
τό δοκοῦν, διότι τότε, ὅπως προεκτέθηκε, θά ἐξέπιπτε σέ «τύραννον». 
Πρόκειται, μᾶλλον, γιά ρητή πρόνοια γιά τήν προσαρμογή τῶν νόμων 
ἐν ὄψει τῶν διαρκῶς μεταβαλλόμενων συνθηκῶν, πρόνοια πού λαμβά-
νεται, ἀπό τήν ἴδια τή λογική τῶν πραγμάτων, σέ κάθε ἐφαρμοσμένο 
σύστημα κανόνων δικαίου, ὥστε νά ἐπιτευχθοῦν οἱ σκοποί του. Διότι 
κάθε γραπτός κανόνας δικαίου, ὅπως αὐτό γίνεται ἀναμφισβήτητα φα-
νερό σέ κάθε ἐφαρμοστή τοῦ δικαίου, εἶναι ἐκ καταβολῆς ἀτελής καί 
ἄκαμπτος καί γιά τόν λόγο αὐτό εἶναι ἐπιβεβλημένη ἀπό τό «αἴσθημα 
δικαίου» ἡ προσαρμογή του μέ τή μέθοδο τῆς ἑρμηνείας στά δεδομένα 
τῆς κάθε περίπτωσης, ἑρμηνεία πού ἀναγνωρίζεται ὅτι μπορεῖ νά φθά-
σει ἀκόμη καί στήν κατάργηση τοῦ νόμου. Ἀντίστοιχος εἶναι ὁ χαρα-
κτηρισμός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου 
ὡς «living instrument», ὡς ζωντανοῦ καί ἄρα ἐξελισσόμενου ὀργάνου, 
τόν ὁποῖο ἔχει κατ’ἐπανάληψη καί τολμηρά ἐπικαλεστεῖ τό οἰκεῖο Διε-
θνές Δικαστήριο γιά νά προβεῖ στή λεγόμενη «δημιουργική» ἤ «δυνα-
μική» (σέ ἀντιδιαστολή πρός τή «στατική») ἑρμηνεία τῶν κανόνων τῆς 
Σύμβασης. Τό αὐτό συμβαίνει στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στίς ὁποῖες τό 
Ἀνώτατο Δικαστήριο ἔχει προβεῖ σέ «ζωντανές» ἑρμηνεῖες παλαιῶν δι-
ατάξεων τοῦ Ἀμερικανικοῦ Συντάγματος καί ἔχει προκαλέσει συζητή-
σεις καί ἀντιπαραθέσεις σχετικά μέ τήν ἔννοια καί τά ὅρια τοῦ «living 
constitution» (τοῦ «ζωντανοῦ Συντάγματος»). Ὁ ρήτορας Θεμίστιος δι-
ευκρινίζει τήν ἰδέα αὐτή ὡς ἑξῆς: «ἄλλη μέν δικαστοῦ, ἄλλη δέ βασιλέ-
ως ἀρετή, καί τῷ μέν προσήκει ἔπεσθαι τοῖς νόμοις, τῷ δέ ἐπανορθοῦν 
καί τούς νόμους καί τό ἀπηνές αὐτῶν καί ἀμείλικτον παραδεικνῦναι, 
ἄτε νόμῳ ἐμψύχῳ ὄντι καί οὐκ ἐν γράμμασιν ἀμεταθέτοις καί ἀσαλεύ-
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τοις. Διά τοῦτο γάρ, ὡς ἔοικε, βασιλείαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατέπεμψεν εἰς 
τήν γῆν ὁ Θεός, ὅπως ἄν εἴη καταφυγή τῶν ἀνθρώπων ὑπό τοῦ νόμου 
τοῦ ἀκινήτου ἐπί τόν ἔμπνουν καί ζῶντα».

Παραθέτουμε καί ἄλλα ἀποσπάσματα πού ἔχουν τό ἴδιο ἤ παρεμ-
φερές νόημα:

Ἰουστινιανοῦ  CJ I.14, 4-a 429:
«Ἀπό τό κῦρος τοῦ νόμου ἐξαρτᾶται τό δικό μας κῦρος. Καί ἀλη-

θινά ἀνώτερο ἀπό τήν ἐξουσία εἶναι νά ὑπόκεινται οἱ ἡγεμόνες στούς 
νόμους»

Νεαρά 38 τοῦ Ἀνδρονίκου Β’ Παλαιολόγου: 
«Τῆς καθ’ ἡμᾶς ἀρχῆς καί βασιλείας προΐστημι δικαιοσύνην».
Νεαρά 42 τοῦ Ἀνδρονίκου Β’ Παλαιολόγου: 
«Ἐπεί ἡ βασιλεία μου πολύν τινά τόν ἔρωτα περί τό δίκαιον ἔχουσα 

καί περί πλείστου ποιουμένη δικαιοσύνην ἐν ἅπασι πολιτεύεσθαι τοῖς 
ὑπ’αὐτήν»

 

–Νεαρά Μανουήλ Κομνηνοῦ:
–«…Διορίζεται γάρ διά τῆς παρούσης χρυσοβούλλου γραφῆς, ἵνα 

εἴ τι δι’ ὅλου τοῦ καιροῦ τῆς αὐτοκρατορίας ἡμῶν ἐγγράφως ἤ ἀγράφως 
ὡρίσθη παρά τῆς βασιλείας μου ἐναντίον τῷ δικαίῳ καί τῇ τῶν νόμων 
εὐθύτητι, ἄκυρον τοῦτο διαμείνῃ καί τό ἄπρακτον ἕξῃ παντάπασιν… 
Τοῦ παρόντος χρυσοβούλλου λόγου τῆς βασιλείας μου μετά τό ἐγκατα-
στρωθῆναι πᾶσι τοῖς τοῦ δημοσίου ἀρχείοις ἀποτεθῆναι ὀφείλοντος τῷ 
εὐαγεῖ σεκρέτῳ τοῦ χαρτοφυλακείου τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησί-
ας εἰς ἐπικουρίαν κοινήν καί ἐπίθαλψιν ὡς βεβαίου καί ἀσφαλοῦς τυγ-
χάνοντος…».

Τό ἐν λόγῳ κείμενο παρέχει ἕνα παράδειγμα «αὐτοδέσμευσης 
τῆς κρατικῆς ἐξουσίας» καί τῆς συναφοῦς ταξινόμησης τῶν κανόνων 
δικαίου σέ ἐπίπεδα διαβαθμισμένης ἰσχύος, χαρακτηριστικά κοινοτή-
των πού συντάσσονται σέ κράτος μέ τήν ἄσκηση τῆς συντακτικῆς ἐξου-
σίας. Γιά παράδειγμα, τό Ἑλληνικό Σύνταγμα, πού (σημειώνουμε ὅτι 
στό θέμα αὐτό ἁπλουστεύουμε τήν ἔκθεση τῶν ρυθμίσεων) θεσπίστηκε 
ἀπό τήν (Συντακτική) Βουλή, περιέχει «αὐστηρούς» (δηλ. ἄκαμπτους)  
κανόνες δικαίου, οἱ ὁποῖοι (αὐτό)δεσμεύουν τά κρατικά ὄργανα, ἄρα 
καί τήν (συνήθη, μή συντακτική) Βουλή, σχετικά μέ τήν ἄσκηση τῆς κρα-
τικῆς ἐξουσίας καί εἰδικότερα τῆς νομοθετικῆς της ἁρμοδιότητας, δυνά-
μει τῆς ὁποίας δέν μπορεῖ νά ἀναθεωρήσει κάποιες ἀπό τίς ὑπέρτερες 
διατάξεις τοῦ Συντάγματος, παρά μόνο ὑπό συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις, ἐνῶ τίς θεμελιωδέστερες ἐξ αὐτῶν δέν μπορεῖ σέ καμιά περίπτω-
ση νά τροποποιήσει, ἐκτός ἄν καταλυθεῖ τό Σύνταγμα. Σύγχρονο ἀνά-
λογο εἶναι τό ἄρθρο 110 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος: «1. Οἱ διατάξεις 
τοῦ Συντάγματος ὑπόκεινται σέ ἀναθεώρηση, ἐκτός ἀπό ἐκεῖνες πού 
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καθορίζουν τή βάση καί τή μορφή τοῦ πολιτεύματος, ὡς Προεδρευόμε-
νης Κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας, καθώς καί ἀπό τίς διατάξεις τῶν 
ἄρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 καί 7, 5 παράγραφοι 1 καί 
3, 13 παράγραφος 1 καί 26…»). Ἐπισημαίνεται ἀκόμη ἡ μέριμνα πρός 
δημοσίευση τοῦ κανόνα αὐτοῦ καί γιά διαφύλαξή του μέ τρόπο βέβαιο 
καί ἀσφαλῆ.

 

Ἰουστινιανοῦ  Νεαρά 78 (Πρόβλεψη περί μή ἀναδρομικότητας 
νόμου):

«…Κρατήσει δέ ὁ νόμος ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἅπασι καί τοῖς μετ’ αὐτόν 
ἀποβαίνουσι θέμασι. Τό γάρ φθάσαν οὐ περιεργαζόμεθα».

Ὁρίζεται ὅτι ἡ θεσπιζόμενη μέ τήν ἀνωτέρῳ Νεαρά διάταξη δέν 
θά ἔχει ἀναδρομική ἰσχύ, δέν θά καταλαμβάνει, δηλαδή, αὐτά πού ἤδη 
συνέβησαν («τό φθάσαν»), ἀλλά μόνο τίς πράξεις καί γενικότερα τίς 
συμπεριφορές πού θά λάβουν χώρα, ἀφοῦ τεθεῖ σέ ἰσχύ ὁ νόμος. Τοῦτο 
διότι διαφορετικά, ἐάν δηλαδή ἐπιτρεπόταν οἱ πράξεις τῶν πολιτῶν νά 
κρίνονται μέ τήν ἐπίκληση νόμων πού δέν εἶχαν ἀκόμη τεθεῖ σέ ἰσχύ, 
θά ἀνοιγόταν εὐρύ πεδίο αὐθαιρεσίας στήν κρατική ἐξουσία, ἡ ὁποία 
θά μποροῦσε νά χαρακτηρίζει ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς τιμωρητέα μιά πράξη, 
ἡ ὁποία ὅμως, ὅταν διαπραττόταν, ἦταν ἐπιτρεπτή. Ἑπομένως, ἡ καθι-
έρωση τῆς μή ἀναδρομῆς καί μάλιστα τῶν ποινικῶν νόμων, συνιστᾶ 
μιά θεμελιώδη ἀρχή τῆς δικαιοσύνης. Κατά δέ τό Ἑλληνικό Σύνταγμα 
ἡ ἀναδρομικότητα τοῦ νόμου δέν ἀπαγορεύεται γενικῶς ἐκτός ἀπό κά-
ποιες ἐξαιρέσεις, ὅπως ὅταν πρόκειται γιά ἀναδρομική ἐπιβολή φόρων 
(ἄρθρο 78) ἤ ποινῆς (ἄρθρο 7) ἤ ὅταν ἡ ἀναδρομικότητα ἐνδεχομένως 
προσκρούει στήν ἀσφάλεια τοῦ δικαίου ἤ στήν ἀρχή τῆς προστατευόμε-
νης ἐμπιστοσύνης.

Ἰουστινιανοῦ Νεαρά 115 (πρόβλεψη περί μή ἐπέμβασης τῆς νο-
μοθετικῆς ἐξουσίας στίς ἀποφάσεις τῆς δικαστικῆς):

«…Ἅπαντα δέ ταῦτα κρατεῖν θεσπίζομεν ἐπί ταῖς ὑποθέσεσιν 
ἁπάσαις, ὅσαι μήπῳ δικαστικῇ ψήφῳ ἤ φιλικῇ συμβάσει τό πέρας 
ἔλαβον...».

Στό πλαίσιο τῆς συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς διάκρισης τῶν κρατικῶν 
λειτουργιῶν, πού συνιστᾶ στοιχεῖο θεμελιῶδες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτεύ-
ματος γίνεται σήμερα δεκτό ὅτι ἡ νομοθετική ἤ ἡ ἐκτελεστική λειτουρ-
γία δέν ἐπιτρέπεται νά μετά–ρρυθμίζουν, ὅσα ἤδη ἔχουν τελειωτικά 
ρυθμισθεῖ μέ δικαστική ἀπόφαση. Μέ τόν τρόπο αὐτό καθιερώνεται ὁ 
σεβασμός τῶν ἀποφάσεων τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας, πού δέν ἐπιτρέπε-
ται νά ἀνατρέπονται ἤ νά μεταβάλλονται ἀπό τήν νομοθετική ἤ τήν 
ἐκτελεστική ἐξουσία. Διαφορετικά, ἡ δικαστική προστασία θά ἐκφυλι-
ζόταν σέ κενό καί προσχηματικό γράμμα καί θά ἔχανε κάθε δραστικό-
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τητα, ἐνῶ θά ἀπέβαιναν παντοδύναμες ἡ ἐκτελεστική καί ἡ νομοθετική 
ἐξουσία, ἀνατρέποντας τήν ἰσορροπία μεταξύ τῶν κρατικῶν λειτουρ-
γιῶν, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στόν ἀμοιβαῖο περιορισμό τους. Ἡ ἐν λόγῳ 
Νεαρά εἶναι ἀξιοπρόσεκτη, διότι δίνει πραγματικό περιεχόμενο στήν δι-
καστική ἐξουσία προλαμβάνοντας μεθοδεύσεις, οἱ ὁποῖες, σημειωτέον 
ἔχουν ἀπασχολήσει ἀκόμα καί σήμερα τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο τῶν 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἡ διάταξη αὐτή εἰσάγει καί στό ἑπόμενο 
κεφάλαιο πού ἀφορᾶ τή σχέση τοῦ Αὐτοκράτορα καί τῶν δικαστῶν.

 

Α4. Ὁ Αὐτοκράτορας καί οἱ δικαστές, 
ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν:

–Ἰουστινιάνειος Κώδικας, Βασιλικά:
–«Ὁ δικαστής ὁ κρίνας παρά τάς διατάξεις, οὔχ ὑπόκειται τῷ περί 

καθοσιώσεως ἐγκλήματι».
Ἀντίστοιχο εἶναι τό ἄρθρο 87 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος: «..2. Οἱ 

δικαστές κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους ὑπόκεινται μόνο στό 
Σύνταγμα καί στούς νόμους καί σέ καμία περίπτωση δέν ὑποχρεοῦνται 
νά συμμορφώνονται μέ διατάξεις πού ἔχουν τεθεῖ κατά κατάλυση τοῦ 
Συντάγματος». Σύμφωνα μέ μιά πληρέστερη καί οὐσιαστικότερη ἔννοια 
τῆς ἀρχῆς τοῦ «κράτους δικαίου», κατά τήν ὁποία δέν ἀξιολογοῦνται οἱ 
«τυπικές» ἁπλῶς προδιαγραφές τῶν νόμων, ἤτοι τό ὅτι ἄν εἶναι σαφεῖς 
καί προϋπάρχοντες, ἀλλά ἐκτιμᾶται καί τό περιεχόμενό τους, τό κράτος 
δικαίου ἐπιτάσσει ἐπιπλέον τήν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς διάκρισης τῶν 
κρατικῶν λειτουργιῶν, τήν κατοχύρωση τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων 
καί τόν δικαστικό ἔλεγχο τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων καί τῆς 
διοικητικῆς δράσης. Ἡ δέ προπαρατεθεῖσα ρύθμιση ἀποβλέπει στήν 
κατοχύρωση τῆς δικαστικῆς ἀνεξαρτησίας ἔναντι τοῦ βασιλέως, ὁρίζο-
ντας ὅτι δέν τιμωρεῖται ὁ δικαστής ἐκεῖνος πού θά «κρίνει» (:θά ἐκδώσει 
ἀπόφαση), μήν τηρῶντας τίς διατάξεις τοῦ κράτους, προφανῶς ἐπειδή 
θά τίς εἶχε θεωρήσει ἄδικες ἤ ἀνεπιεικεῖς γιά τήν ὑπόθεση πού ἐκδίκα-
σε. Πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι ἡ πρόβλεψη δικαστικοῦ ἐλέγχου συνταγματι-
κότητας τῶν νόμων συντελεῖ στήν «ἀποκέντρωση» καί ἄρα τήν ἐξισορ-
ρόπηση (ἀρχή «checks and balances») τῆς κρατικῆς ἰσχύος (ἀντίστοιχη 
εἶναι ἡ σημερινή πρόβλεψη περί «διάχυτου» δικαστικοῦ ἐλέγχου) καί 
τελικῶς ἐπιδιώκει νά διασφαλίσει τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν ὡς τό 
οὐσιαστικότερο μέσο γιά τήν προστασία ἀπό τήν ἐνδεχόμενη κρατική 
αὐθαιρεσία.

Ὅμως, πρέπει νά προσεχθεῖ ἰδιαιτέρως ὅτι στό Βυζάντιο ἔχουμε καί 
μιά ἄλλου εἴδους, πρωτότυπη, διάκριση ἐξουσιῶν, ἤτοι ἐκείνη ἀνάμεσα 
σέ «Βασιλεία» καί «Ἱερωσύνη». Ἴσως δέ ἡ δυαδική αὐτή ἐξουσία νά 
συνιστᾶ ἕνα ἰδιαίτερο, ἄν καί ἐλάχιστα μελετημένο, ἀντίδοτο κατά 
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τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, πιό δραστικό μάλιστα ἀπό τήν κλασική δι-
άκριση τῶν ἐξουσιῶν. Διότι στό βυζαντινό κράτος ἡ «ἀρχή» πού ἔχει 
ρητά τήν ἁρμοδιότητα νά ἑρμηνεύει δεσμευτικά τίς ἐπιταγές τοῦ «Ἀπο-
λύτου» καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά «νομιμοποιεῖ» τό κράτος, ὡς ἄλλος 
«ἰδεολογικός μηχανισμός», ἄν καί εὑρίσκεται «ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ», δέν 
εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» καί «οὐκ ἔχει ᾧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά 
τήν μέλλουσαν ἐπιζητεῖ». Ἀπαγορεύεται δέ ρητά καί κατηγορηματικά 
ἡ συγκέντρωση στό ἴδιο πρόσωπο τῆς ἱερωσύνης καί τῆς βασιλείας, ἤ 
–μέ μαρξιστικούς ὅρους– ἡ ἀνάληψη τοῦ χειρισμοῦ τοῦ ἰδεολογικοῦ καί 
τοῦ καταναγκαστικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ κράτους (τῆς «πειθοῦς» καί τῆς 
«βίας») ἀπό τό ἴδιο πρόσωπο, ἐνδεχόμενο πού χαρακτηρίζεται ὡς «μεῖξις 
ἄμεικτος καί τέρας ἀλλόκοτον». Μέ τή διαρρύθμιση αὐτή, πού διακρί-
νει, χωρίς νά διαιρεῖ, τό «ἱερό» καί τή «βία» ἀποκλείεται ἐκ προοιμίου 
τό ἐνδεχόμενο τῆς «ὁλοκλήρωσης» τοῦ κράτους ἐντός του, ὡς τελικοῦ 
ἐπίγειου σκοποῦ καί αἰώνιας πόλης («urbs aeterna») καί, γιά νά χρησι-
μοποιήσουμε ἱστορικά παραδείγματα, καθίστανται ἀδιανόητες ἡ θεο-
ποίηση τοῦ Ρωμαίου Καίσαρα πού ἀξιώνει καί τελεῖ θυσίες ὡς «dominus 
et deus» (Κύριος καί Θεός) καί ὡς «pontifex maximus» (μέγιστος ἀρχιε-
ρεύς), ὅπως ἐπίσης οἱ χιλιαστικές ἤ παγανιστικές ἰδεολογίες τοῦ  τύπου 
τοῦ Γ’ Ράιχ καί ἡ λατρεία πολιτικῶν «Μεσσιῶν» πού ἐμφανίσθηκαν τόν 
προηγούμενο αἰῶνα. Ἀλλά καί ὁ Σταυρός, τό πολεμικό ἔμβλημα τῶν 
Βυζαντινῶν, τί ἄλλο διακηρύσσει, ἄν ὄχι ὅτι τό θύμα εἶναι ἀθῶο καί ἔχει 
δίκαιο καί ὅτι ὁ θυματοποιητικός μηχανισμός τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου 
τούτου ἔχει ἄδικο; Ὑπάρχει, ἄραγε, κάποιο κρατικό σύμβολο περισ-
σότερο «ἀντιεξουσιαστικό» ἀπό τόν Σταυρό;

Βλ. ἐπίσης: Ἰουστιανιανοῦ πρός Δημοσθένη Ἔπαρχον Πραιτωρί-
ων: «Κανείς δικαστής ἤ διαιτητής δέν πρέπει νά νομίζει ὅτι ὀφείλει νά 
ἀκολουθεῖ τίς μή ὀρθές ἀποφάσεις τῶν ἐξοχωτάτων ἐπάρχων ἤ ἄλλων 
ἐξάρχων (διότι μιά ἐσφαλμένη ἀπόφαση δέν πρέπει νά ὁδηγεῖ σέ ἐλάτ-
τωση τῆς ἐξουσίας τῶν δικαστῶν, πού ὀφείλουν νά κρίνουν κατά τούς 
νόμους καί ὄχι κατά τά προηγούμενα ὑποδείγματα), οὔτε τίς διαγνωστι-
κές ἀποφάσεις τῆς ὑψηλοτάτης ἐπαρχίας ἤ ἄλλου μεγίστου ἄρχοντος. 
Ἀλλά θεσπίζουμε οἱ δικαστές μας νά ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια καί τά 
ἴχνη τῶν νόμων καί τῆς δικαιοσύνης».

Σημειωτέον ἀκόμη ὅτι ὁ Ἀνδρόνικος Β’ κατά τόν διορισμό ἑνός δι-
καστικοῦ σώματος γιά τήν πάταξη τῆς διαφθορᾶς διαβεβαίωσε μέ ὅρκο 
καί μέ ἐπίσημο ἔγγραφο τούς δικαστές ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα νά ἐλέγ-
χουν καί τόν ἴδιο καί, ἄν ἔτσι δέν πετύχουν τίποτα, νά ἐκφράζουν δημό-
σια τίς κατηγορίες τους (βλ «Βυζαντινή Χιλιετία» τοῦ Hans-Georg Beck, 
ἔκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., σελ.61).

 

       Νομομαθής
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Ἡ ἐξομολόγηση μιᾶς γυναίκας στόν ἄντρα της:

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σ’ ἀγαπῶ!

Ε
φτασαν καί πάλι οἱ μέρες τῶν γιορτῶν, μέρες Χριστουγέννων, μέρες ἀγάπης. 
Εἶναι ἐκείνη ἡ περίοδος τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς μας, πού ἀποφασίζουμε νά 

κοιτάξουμε ἔστω καί γιά λίγο τόν διπλανό μας. Εἴμαστε πιό ἤρεμοι καί ἴσως 
περισσότερο εἰλικρινεῖς μέ τόν ἑαυτό μας. Θά ἤθελα νά μοιραστῶ μαζί σας 
ἕνα τέτοιο «ἑαυτό», βγαλμένο μέσα ἀπό τά λόγια μιᾶς γυναικείας ψυχῆς!   

«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σ’ ἀγαπῶ!
Σέ ἐπέλεξα ἀνάμεσα σέ ἄλλους. Σέ ξεχώρισα ἀπό ἕνα πλῆθος γιατί ὅσο 

κι ἄν μέ τράβηξε ἡ ἐξωτερική σου ἐμφάνιση ἔνιωσα νά μέ τραβάει κοντά σου 
αὐτό πού λέμε «ξεχωριστό». Ἄν μέ ρωτοῦσες τί ἀγαπῶ σ’ ἐσένα, δέν θά ἤθελα 
ἡ ἀπάντησή μου νά εἶναι «ὅλα» ἤ «τά πάντα». Θέλω νά μπορῶ νά σοῦ πῶ ὅτι σ’ 
ἀγαπῶ γιατί εἶσαι λογικός, μετρημένος στή σκέψη σου. Νά σοῦ πῶ ὅτι ξέρεις 
τί λές κι ὅτι αὐτό πού θέλω νά κάνω ἐγώ «φιλτράρεται» στή δική σου σκέψη. 
Σ’ ἀγαπῶ γιατί ὅταν μιλᾶς μέ κοιτᾶς στά μάτια. Ἐμένα καί τούς ἄλλους. Ἴσως 
τότε ἀκόμα πιό πολύ, σέ κάνει αὐθεντικό, ἀνιδιοτελῆ, δέν ζητᾶς κάτι. Ἁπλᾶ, 
ἔτσι εἶσαι! Μέ κάνεις νά θέλω νά γίνω καλύτερη! Γιά νά μέ προσέξεις, νά γίνω, 
ἄν δέν εἶμαι ἤδη, ἡ ξεχωριστή γιά σένα.

Γι’ αὐτό προσευχόμουν καί παρακαλοῦσα. Ἄν εἶναι Θεοῦ θέλημα νά βα-
δίσουμε, νά μεγαλώσουμε καί νά γεράσουμε μαζί.

Μαζί μας, ὅμως, ἦρθαν νά μείνουν κι ἄλλα. Ὅσα δέν μποροῦσα νά ὑπο-
λογίσω. Ἡ μόνιμη χαρά τοῦ νά εἴμαστε μαζί, ἔγινε λίγο … γκρινιάρικη! Ἡ 
κούραση, λεκτική ἀντίδραση. Καί μετά τήν γοητεία, ἡ ἀπογοήτευση. Συνήθισα 
ν’ ἀκούω: «οἱ ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς, οἱ δυσκολίες, ἡ ρουτίνα… Ὁμολογῶ ὅτι τ’ 
ἄκουγα χωρίς νά πολυκαταλαβαίνω τή σημασία τῶν λέξεων πού σιγά σιγά μέ 
κλείδωσαν ἔξω ἀπό τή ζωή πού λαχταροῦσα! 

 Ἐγώ εἶμαι αὐτή πού σέ ἤθελα παρόντα σέ ὅλα τά σημαντικά κι ἀσήμα-
ντα, μά πού τώρα δέν σ’  ἀφήνω νά συμμετέχεις. Ἡ ἀδυναμία σου νά φωνά-
ζεις «παρών», ἐνισχύθηκε ἀπό μένα πού σάν ἐπικοινωνιακό ὄν, ἀδυνατῶ νά 
κατανοήσω πῶς τό ἔκανα αὐτό! Κι ὅμως, τό μόνο πού δέν χρειάζομαι εἶναι 
νά βγῶ μόνη μου μπροστά. Θυμᾶμαι πόσο ἀπαραίτητος μοῦ ἤσουν ὅταν σέ 
γνώρισα, ὅταν λάτρευα αὐτή τή δύναμη πού ἔδειχνες –ἴσως γιά νά μέ κάνεις 
νά σέ προσέξω– καί νά χάσεις λίγο ἀργότερα, ὅταν ἔμαθα νά τήν ἀποζητῶ μέ 
τόν πιό σκληρό, ἄκομψο καί ἄχαρο τρόπο μου. Ἡ εἰκόνα σου ἀλλοιώθηκε 
στά μάτια μου γιατί δέν ἤσουν ὁ τέλειος ἄνθρωπος. Ἀγνόησα ἠθελημένα αὐτό 
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πού ἤσουν, γιατί προτίμησα νά πιστέψω ὅτι ὅλα τά μικρά καί χαριτωμένα ἐλατ-
τώματά σου θά ἄλλαζαν πρός τό καλύτερο κι ἐγώ ὡς ὁδηγός –τί λάθος, Θεέ 
μου– θά ἤμουν ἐκεῖ νά ἐπιβλέπω καί νά διορθώνω. Νά διορθώνω; Μά τί λέω; 
Κι ἐδῶ κάπου, χάθηκε ἡ σημασία τοῦ ρόλου μου. Σέ μιά στιγμή ἐπίγνωσης, πού 
ὁ ἐγωϊσμός ἀποκοιμιέται γιά λίγο, ξέρω ὅτι δέν εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια. Μπορεῖ 
νά εἶναι ἡ πραγματικότητα, ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι χρειάζομαι τόν ἔλεγχο στή 
ζωή μου, ἀλλά γιά μένα, ὄχι νά τόν χρησιμοποιῶ πάνω σέ σένα. 

Εἶσαι ἕνα δημιούργημα τοῦ Θεοῦ πού πρέπει νά κάνεις τό δικό σου 
ἀγῶνα, ἀλλά δέν εἶναι κάτι πού θά σοῦ ἐπιβάλλω ἐγώ.  

Εἶναι δύσκολο, ἀλλά πρέπει νά μάθω νά βλέπω τά πράγματα πέρα ἀπό 
μαῦρα ἤ ἄσπρα. Οἱ σύνθετες σκέψεις μέ κάνουν νά χάνω τήν οὐσία. Μοιάζει 
νά σέ ἀγνοῶ, ἤ ἔστω νά σέ παρακάμπτω. Μά ἐσύ γιά μένα εἶσαι ὁ σεβασμός 
πού θέλω νά δείχνω, ἡ πίστη σέ ὅσα ἔρχονται, ἡ εἰλικρίνεια, πού πρέπει νά 
θυμᾶμαι νά ἔχω. Εἶσαι ἡ διάθεσή μου γιά ζωή, πού ξεχνῶ ὅταν κατακλύζομαι 
ἀπό προβλήματα. Καί πέρα ἀπό τά λόγια πού ἀκούγονται ρομαντικά εἶσαι ἡ 
ἀλήθειά μου, ἡ ἐπιλογή μου. Ὁ δύσκολος δρόμος πού διάλεξα γιατί ἀκόμα 
κι ἄν δέν τό ἤξερα στήν ἀρχή τό ἔμαθα στήν πορεία, ὅτι τά προβλήματά σου 
ἔγιναν καί δικά μου. Καί τό ἀντίστροφο. Ἡ ἐρώτηση εἶναι ἄν τά ἀντέχω, ἄν τά 
ἀντέχεις! 

Δέν μπορῶ νά φανταστῶ τή ζωή μου χωρίς ἐσένα! Δέν ξέρω ἄν ἀπαντάει 
στά ἐρωτήματά μου ἀλλά μοῦ μοιάζει μιά καλή ἀρχή. Στά δύσκολα καί στά 
εὔκολα, σέ θέλω ἐκεῖ πού κανείς ἄλλος δέν θά φτάσει. Κι ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι 
χωρίζουν, λόγῳ ἀσυμφωνίας χαρακτήρων στά δύσκολα θέλω νά θυμᾶμαι καί 
νά σοῦ φωνάζω ὅτι τό πιό βαθύ σκοτάδι εἶναι λίγο πρίν τό ξημέρωμα»!

        Λ. Π.
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ΠΕΡΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ

Σ
ύμφωνα μέ τίς ἔρευνες τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, τό 2020, 
πού δέν ἀπέχει χρονολογικά πολύ ἀπό τῶν ἡμερῶν μας, ἡ κατάθλιψη θά 

εἶναι ἡ 3η νόσος μετά τίς Καρδιαγγειακές Παθήσεις καί τόν Καρκίνο.
Τό ἐρώτημα εἶναι ποιά εἶναι ἡ σχέση τοῦ Χριστιανοῦ μέ τήν Κατάθλιψη ὡς 
νοσηρή ὀντότητα.

Μόνο σέ κάποιες περιπτώσεις, πού ὑπερισχύει ἡ βιολογική αἰτία καί ἡ 
κληρονομικότητα, καί ἡ σχέση της μέ τό βραχύ σκέλος τοῦ χρωμοσώματος τοῦ 
μεταφορέα τῆς Σεροτονίνης, τῆς βιογενοῦς ἀμύνης πού ἐνοχοποιεῖται γιά τήν 
Κατάθλιψη, δεδομένου ὅτι ἡ ψυχική νόσος εἶναι συνδυασμός γενετικῶν καί 
περιβαλλοντικῶν παραγόντων, μπορεῖ τό ὑγιές περιβάλλον νά ὑπερνικήσει 
τήν ἐπίδραση τῶν γενετικῶν καί περιβαλλοντικῶν παραγόντων.

Τό ὑγιές περιβάλλον, βεβαίως, ἔχει ἄμεση συνάφεια μέ τή Θρησκευτική 
Πίστη. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο ἡ Κατάθλιψη εἶναι ἀποτέλεσμα 
ἀσθενοῦς σχέσης τοῦ πάσχοντος, μέ τή Θρησκευτική Πίστη καί τό Λόγο 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν καρτερικότητα καί τή δύναμη πού 
ἀντιμετώπισαν οἱ Μάρτυρες καί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας τά βασανιστήρια, 
πού ὑπέστησαν ἀπό τούς διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε 
παρουσίασαν κατάθλιψη καί ὑπέμειναν μέ θάρρος καί αὐταπάρνηση τά 
μαρτύριά τους.

Ἐπίσης εἶναι γνωστό τό πῶς ἀντιμετώπισε ὁ Μέγας καί Θαυματουργός 
Ἅγιος Νεκτάριος τίς κατηγορίες πού ἐκστόμισαν ἐναντίον του καί 
ἀξιωματοῦχοι τῆς Ἐκκλησίας. Οὐδέποτε ἀντέδρασε μέ καταθλιπτικό τρόπο, 
ἀλλά ὑπέμεινε τίς ἄδικες κατηγορίες ἐναντίον του μέχρι πού δικαιώθηκε.

Ὁ Δρόμος τοῦ Θεοῦ ὅσο ἀνηφορικός καί ἄν εἶναι, ἀποτελεῖ τό καλύτερο 
ἀντικαταθλιπτικό φάρμακο.

Βέβαια ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς εἶναι καταθλιπτογόνος γιά ὅλους 
ἐκείνους πού τόν ἀκολουθοῦν καί ἀναλώνονται σέ ἐπιφανειακές κοσμιότητες 
καί ὑλικές ἀπολαύσεις.

Ὁ Χριστιανός μέ τό πλέον ἰδεῶδες ἀξιακό σύστημα, ὅσο καταπολεμᾶ 
τήν ἁμαρτία ἄλλο τόσο καταπολεμᾶ καί τίς δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 
πού ὁδηγοῦν στήν κατάθλιψη.

Ὁ Πνευματικός Ἀγώνας τοῦ Χριστιανοῦ τόν ἀπομακρύνει τόσο ψυχικά 
ὅσο καί νοητικά ἀπό τή μάστιγα τῆς κατάθλιψης.

     Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου
              Ψυχίατρος
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ΜΑΣΩΝΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιά ἀπάντηση σέ ἕνα Σχόλιο

Ε
διάβασα κάπως ἀργοπορημένα τό σχόλιο τοῦ μαχητικοῦ ἀγω-
νιστοῦ κ. Μανώλη Μ. Μηλιαράκη (στό ἑξῆς κ. Μ.Μ.Μ.) στήν 

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» τῆς 20ης Ὀκτωβρίου 2016 γιά τό ἄρθρο μου «ΜΑ-
ΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ», πού εἶχε δη-
μοσιευθεῖ ὡς βασικό ἄρθρο στόν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ» τῆς 30ης 
Σεπτεμβρίου 2016 καί στήν «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» τοῦ Ὀκτωβρί-
ου 2016.

Ἀπαντῶ μέσῳ τοῦ «ΟΡΘ. ΤΥΠΟΥ» καί ὄχι μέσῳ τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑ-
ΝΙΚΗΣ» γιά δύο λόγους:

Πρῶτον, ἐπειδή ἐδιάβασαν τό ἄρθρο μου οἱ ἀναγνῶστες τοῦ 
«Ο.Τ.» καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι εἰς θέσιν νά ἀξιολογήσουν καί τό ἐπι-
κριτικό σχόλιο τοῦ κ. Μ.Μ.Μ. ἀλλά καί τήν δική μου ἀπάντηση. Καί, 
δεύτερον, γιατί ἡ ἐπίκριση βασικῶν ἄρθρων τοῦ «Ο.Τ.» δέν περιο-
ρίζει τήν μομφή καί τήν εὐθύνη στό πρόσωπο τοῦ συντάκτου τους 
–καί ἐν προκειμένῳ στό πρόσωπο μου– ἀλλά τήν ἐπεκτείνει καί στήν 
Συντακτική Ἐπιτροπή τῆς Ἐφημερίδος. 

Μέ κατηγορεῖ ὁ ἀγαπητός κ. Μ.Μ.Μ. ὅτι ὑπέπεσα σέ «βαρύ ὀλί-
σθημα» μέ τό ὡς ἄνω ἄρθρο μου μέ τό νά ἐμφανίζομαι σ’ αὐτό (βε-
βαίως κατά τήν ἄποψή του) «ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ὡς ἐκεῖνος πού 
“μέ κάθε τρόπο ἀπό τό 2007 φωνάζω γιά τόν ρόλο τῆς Μασωνίας 
καί οἱ κληρικοί καί οἱ χριστιανοί μας δέν ἐννοοῦν νά καταλά-
βουν!”». Καί, συμπληρώνει: «Ὥστε ἀπό τό 2007 ἄρχισε ὁ ἀντιμα-
σωνικός ἀγώνας καί τό ξεσκέπασμα τοῦ Τεκτονισμοῦ! Ἡ ἀπόφαση 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ 1933, τά συγγράμματα τοῦ 
Παναγιώτη Τρεμπέλα, τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου, τοῦ π. 
Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη καί 
φυσικά τοῦ Νικολάου Ψαρουδάκη κυκλοφόρησαν μετά τό 2007 
πατέρα Βασίλειε; Γιατί αὐτή ἡ ἐκκωφαντική σιωπή;». 

Ἄς δοῦμε, ὅμως καί τό ἄρθρο μου γιά νά διαπιστώσουμε ὅτι 
ὁ καλός ἐπικριτής μου παρερμήνευσε τά σαφῆ καί μή ἐπιδεχόμενα 
παρερμηνείας λόγια μου. Δέν ἔγραψα ὅτι ἀπό τό 2007 ἄρχισε ἀπό 
ἐμένα ὁ ἀντιμασωνικός ἀγώνας, οὔτε ὅτι εἶμαι ὁ μόνος πού φωνάζω 
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ἀπό τότε γιά τόν ρόλο τῆς Μασωνίας στήν Ἐκκλησιαστική καί στήν 
Πολιτική ζωή! Ἤμουν σαφής ὡς πρός τήν ἐπισήμανση τοῦ ἔτους 
2007 καί τοῦ λόγου γιά τόν ὁποῖο «ἐμεῖς φωνάζουμε μέ κάθε 
τρόπο». Παραθέτω αὐτούσια τά γραφέντα στό ἄρθρο μου:

«Οἱ Μασῶνοι κατάλαβαν πολύ νωρίς –ἀπό τό 1902(!)– αὐτό 
πού ἐμεῖς φωνάζουμε μέ κάθε τρόπο ἀπό τό 2007 καί οἱ Κλη-
ρικοί καί οἱ Χριστιανοί μας ἀκόμη δέν ἐννοοῦν νά τό καταλά-
βουν. Ὅτι, δηλαδή, ἡ ζωή καί τό ἦθος πού ἐπιβάλλουν οἱ πολι-
τικοί εἶναι αὐτά πού θά κυριαρχήσουν στή ζωή καί στήν ψυχή 
τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, καθ’ ὅσον ἡ καθημερινή κοινωνική 
καί ἐπαγγελματική ζωή καί τά “ἰδανικά” πού διαμορφώνονται 
ἀπό τήν πολιτική, εἶναι αὐτά πού θά ὑπερισχύσουν στήν τελική 
διαμόρφωση τῆς προσωπικότητος τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, 
ἀφοῦ εἶναι λίγοι οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν τόσο στέρεες πνευμα-
τικές βάσεις ὥστε νά μήν ἐπηρεάζονται ἀπό τίς συνθῆκες τοῦ 
περιβάλλοντός τους.

Ἐμεῖς οἱ ὑποτιθέμενοι χριστιανοί ἀποκοιμηθήκαμε, ἐνῶ οἱ 
Μασῶνοι ἀγρυπνοῦσαν. Ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποί τους δολοφόνησαν 
τόν Καποδίστρια, πού προέταξε τήν Χριστιανική Πίστη καί δια-
πότισε μέ Αὐτήν τήν Πολιτική του, φρόντισαν ἐγκαίρως ὥστε νά 
μήν παρουσιασθῆ ξανά στό πολιτικό προσκήνιο ἄνθρωπος ἀλη-
θινά καί βαθειά θρησκευόμενος».

Ἐν συνεχείᾳ, γιά νά ἐξηγήσω τά γραφόμενά μου, παρέθεσα τήν 
ὑπ’ ἀριθ. 1473/11-12-1902 Μασωνική Ἐγκύκλιο, μέ τήν ὁποία κα-
λοῦσε τό Ὕπατο Μασωνικό Συμβούλιο τούς ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλά-
δος Μασώνους νά ψηφίσουν στίς Ἐθνικές Ἐκλογές μόνο Μασώνους! 
Νά σημειωθῆ δέ, ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή μέχρι τῆς παραθέσεώς 
της στό ἄρθρο μου δέν εἶχε ἰδεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητος! Καί 
συμπλήρωσα, ὥστε νά γίνη ἀπολύτως κατανοητό στούς ἀναγνῶστες, 
αὐτό πού τονίζω μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση ἀπό τοῦ ἔτους 2007:

«Οἱ Μασῶνοι ἐννόησαν τήν σοβαρότητα καί τήν ὠφέλεια τοῦ 
νά δοθῆ ἐντολή νά ψηφίζουν οἱ μασῶνοι ψηφοφόροι μασώνους 
ὑποψηφίους καί, μάλιστα, ὄχι ὁποιουσδήποτε μασώνους ἀλλά 
ἐκείνους “οἵτινες ἔμειναν πιστοί  εἰς τό μασωνικόν Σῶμα” καί, 
ἐν συνεχείᾳ νά προσπαθήσουν νά ἐπηρεάζουν καί τούς «βεβή-
λους», ὅπως ἀποκαλοῦν ὅλους ἐμᾶς πού δέν εἴμαστε μασῶνοι!

Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ Χριστιανοί, δέν ἔχουμε καταλάβει ἀκόμη 
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τήν σοβαρότητα καί τήν ὠφέλεια πού θά προέκυπτε ἄν ὅλοι οἱ 
Κληρικοί συνιστοῦσαν στούς τακτικά ἐκκλησιαζομένους νά ψη-
φίζουν μόνο ἐκείνους πού τεκμηριωμένα εἶναι ἀπολύτως συνε-
πεῖς μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν πνευματική 
ζωή. Οἱ μασῶνοι κατάλαβαν ἀπό τό 1902 καί εἶπαν ὅτι «ἦλθεν 
ὁ καιρός νά δοκιμάσωμεν τήν ἰσχύν ἡμῶν», ἐμεῖς οἱ ἐκκλησι-
αζόμενοι Χριστιανοί, οὔτε σήμερα, τό 2016, μετά ἀπό τέτοιον 
ἀποχριστιανισμό τῆς Πατρίδος μας καί τέτοιον ἠθικό ξεπεσμό, 
δέν ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι πρέπει νά μετρηθοῦμε καί νά 
διεκδικήσουμε τήν διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας ἀπό τούς 
Ἑλληνόφωνους ξένους καί μασώνους εἰσβολεῖς!».

Τί σχέση ἔχουν, λοιπόν, αὐτά πού φωνάζω ἀπό τό 2007 μέ αὐτά 
πού ἔχουν γράψει περί τῆς Μασωνίας ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, οἱ σύγχρονοι στύλοι τῆς Ὀρθοδοξίας π. Ἐπιφάνιος Θεο-
δωρόπουλος, π. Αὐγουστίνος Καντιώτης καί π. Χαράλαμπος Βασι-
λόπουλος ἤ ὁ πνευματικός ἀγωνιστής Παναγιώτης Τρεμπέλας ὥστε 
ἔπρεπε νά μνημονευθοῦν στό ἄρθρο μου; Ἄν  ἔγραφα γενικῶς περί 
τῆς Μασωνίας, βεβαίως καί ἔπρεπε νά μνημονεύσω ὅλους αὐτούς 
τούς μακαριστούς Πατέρες μας. Τό στίγμα, ὅμως, τοῦ ἄρθρου μου 
ἦταν κάτι ἐντελῶς καινούργιο, ἤ, τοὐλάχιστον, αὐτό προσπάθη-
σα νά εἶναι: Ἀφ’ ἑνός μέν νά προσκομίση ἀδημοσίευτα στοιχεῖα-
ντοκουμέντα πού ἀποδεικνύουν ξεκάθαρα τίς μεθοδεύσεις καί 
τόν ἀπώτερο σκοπό τῆς Μασωνίας γιά τήν ἐγχώρια ἀλλά καί 
τήν Παγκόσμια κυριαρχία, πού κατεργάζεται κρυφά καί ὕπουλα 
μέσῳ τῶν Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν, χωρίς κανείς μας νά “παίρνη εἴδηση” 
καί, ἀφ’ ἑτέρου, νά ἀφυπνίση ὅλους ἐκείνους πού συνεχίζουν νά 
πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀποτελεσματικό γιά τήν διατήρηση ἀκεραίας τῆς 
Ρωμηοσύνης τό νά ψηφίζουν θρησκευομένους ὑποψηφίους πού ἀνή-
κουν σέ διάφορα κόμματα franchise Παραρτήματα τῶν κομμάτων 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Τρανό παράδειγμα ὁ πολύς Νίκος Ψαρουδάκης, 
ὁ ὁποῖος τό μόνο πού κατάφερε, παρά τήν ἐξέχουσα καί πληθωρική 
προσωπικότητά του, ἦταν νά στηρίξη γιά περισσότερα χρόνια στήν 
ἐξουσία τόν ὀλετῆρα τοῦ Γένους μας Ἀνδρέα Παπανδρέου, ἐφ’ ὅσον 
αὐτός, μόνο μέ τίς ψήφους τοῦ Ψαρουδάκη κατώρθωσε νά ὑπερισχύ-
ση τῆς Ν.Δ. καί νά κυβερνήση στίς τελευταῖες του ἐκλογές!

Ἀλλά γιά τόν μακαριστό Νίκο Ψαρουδάκη (μέ τόν ὁποῖον –ση-
μειωτέον– εἶχα τήν εὐκαιρία νά συζητήσω ἐπί μακρόν, μετά τήν πι-
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κρά γι’ αὐτόν ἀποπομπή του ἀπό τήν «Χριστιανική Δημοκρατία», 
στά περιθώρια τῶν δικαστικῶν ἀγώνων τοῦ «Ὀρθ. Τύπου» καί νά 
διαπιστώσω ἀπό κοντά τήν βαθειά ἀγάπη του γιά τόν Χριστό καί τήν 
Πατρίδα μας)  θέλω νά προσθέσω ὅτι δέν εἶχα καμμιά σκοπιμότητα 
νά ἀποσιωπήσω τούς ἀγῶνες καί τά κηρύγματά του κατά τῆς Μασω-
νίας καί τῆς ἐπιρροῆς της στήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου μας, ἀλλά 
ἰσχύει καί γιά ἐκεῖνον, αὐτό πού ἤδη ἔγραψα. Εἶναι διαφορετικό τό 
ἀπήχημα τοῦ σαλπίσματος τοῦ ἄρθρου μου. Ἐντελῶς εἰδικό καί 
πέρα ἀπό τά ἐξαίσια κατά τῆς Μασωνίας ἀπηχήματα ἄλλων προγενε-
στέρων ἤ καί συγχρόνων μου.

Πάντως, ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ “τραβηγμένη ἀπ’ τά μαλ-
λιά” παρανόηση τοῦ ἄρθρου μου ἔχει ἄλλα, βαθύτερα αἴτια καί ὄχι 
αὐτό πού ἐπισημάνθηκε στό σχόλιο τῆς «Χριστιανικῆς», γι’ αὐτό, 
ἐξ ἄλλου ἀπέφυγαν νά τό ἀναρτήσουν τά θρησκευτικά ἱστολόγια, 
παρ’ ὅτι τό ἄρθρο μου αὐτό περιεῖχε μασωνικά ντοκουμέντα πού 
γιά πρώτη φορά παρουσίαζαν ἀνάγλυφη τήν σατανική πολιτική με-
θόδευση τῆς μασωνίας, μέ τήν ὁποία ἔχει ἁλυσσοδέσει τήν Ἑλληνική 
Πολιτεία καί τήν κατευθύνει μέσῳ τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου στίς 
ἀντίθεες ἐπιδιώξεις της. 

Ἔχω, λοιπόν, τήν ἐντύπωση ὅτι τά βαθύτερα αἴτια συσχετίζο-
νται μέ τήν ἀντιπαράθεση πού μοῦ ἔχει γίνει κατά τό παρελθόν 
ἀπό ἐκείνους πού δέν συμφωνοῦν μέ τήν θεολογική μου θεώρηση 
τῆς Πολιτικῆς. Καί δέν συμφωνοῦν μέ τό σάλπισμά μου ὅσοι ἐκ 
τῶν θρησκευομένων αἰσθάνονται ὅτι κλονίζεται μέσῳ αὐτοῦ τό 
ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τῶν περί Πολιτικῆς ἀπόψεών τους. Αὐτοί 
διακρίνονται σέ  δύο μεγάλες μερίδες: Ἡ μιά μερίδα ὑποστηρί-
ζει τήν δημιουργία καί ὕπαρξη Χριστιανοδημοκρατικῶν κομμάτων, 
ἀδιαφορῶντας γιά τό ὅτι  τό εἶδος αὐτό  τῆς πολιτικῆς ἦρθε ἀπό 
τό Προτεσταντικό περιβάλλον καί δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν 
Πολιτική τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί ἡ δεύτερη μερίδα ἀπαρτίζεται ἀπό 
ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά ἀναζητήσουν τήν Δογματική 
τῆς Πίστεώς μας καί τήν ὅλη Θεολογία Της ἐνσαρκουμένη καί στήν 
καθημερινή μας ζωή καί, ἰδίως, στήν Πολιτική. Μᾶλλον δέ, ὄχι μόνο 
δέν τήν ἀναζητοῦν ἀλλά καί τήν ἐξορκίζουν ὡς ἀποδιοπομπαία ἐνα-
σχόληση τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων.

Ἔτσι, τήν πρώτη μερίδα ἀπαρτίζουν ἐκεῖνοι πού θέλησαν καί 
θέλουν νά παρουσιάσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐναρμονιζό-
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μενο μέ τίς Σοσιαλιστικές ἤ τίς Ἀριστερές ἀπόψεις τῆς συγχρόνου 
Πολιτικῆς, εἴτε ἐκεῖνοι πού ἐπιλέγουν Δεξιούς ἤ Ἀκροδεξιούς, θε-
ωρῶντάς τους κυματοθραῦστες ἔναντι τῶν ἀθέων Πολιτικῶν. Ὅλοι 
αὐτοί κοινωνικοποιοῦν τό Εὐαγγέλιο μέ τρόπο ξενόφερτον, μετα-
τρέποντάς Το σέ μιά ἐγκόσμια ἰδεολογία, ἡ ὁποία ἀποπνέει ἕνα 
πέρα γιά πέρα χωματένιο πολίτευμα!

Τό δικό μου σάλπισμα, τό ὁποῖο πιστεύω ὅτι εἶναι καί σάλπι-
σμα τῶν Ὀρθοδόξων Αἰώνων, ἀπαντᾶ σ’ αὐτήν τήν ἰδεολογία ὅτι 
τό Εὐαγγέλιο πρέπει νά ἀνυψώση τήν Πολιτική σέ πνευματική 
Διακονία γιά νά πραγματοποιηθῆ τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς 
γῆς «ὡς ἐν Οὐρανῷ»  καί ὄχι νά μετατρέψουμε τό «ἐν Οὐρανῷ» 
Θέλημα τοῦ Θεοῦ, «ὡς τά ἐπί τῆς γῆς» θελήματά μας! Αὐτό δέν 
μπορεῖ νά γίνη μέ ἰδεολογήματα καί προτάσεις ξενόφερτες ἀπό τόν 
παραχαραγμένο Εὐρωπαϊκό χριστιανισμό, οὔτε μέ πολιτικά καί ψευ-
τοψυχολογικά ἐπινοήματα ἀνθρώπων, ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἀπόρ-
ροια τῶν Δογμάτων τοῦ Οὐρανοῦ!  

Ἔχω γράψει πολλά ἐπ’ αὐτοῦ καί προτίθεμαι νά γράψω καί πολ-
λά ἄλλα –ἄν, βεβαίως,   ὁ Θεός τό ἐπιτρέψη– προσφέροντας γραπτά 
καί γεγονότα ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρας μας. Ὡστόσο ἐν προκειμέ-
νω –γιά νά μή θεωρηθῆ ὅτι ἀερολογῶ– ἀρκοῦμαι νά ὑπενθυμίσω ὅτι 
ἡ «Χριστιανική Δημοκρατία», μέ ἐκφραστή της τό ἱδρυτικό μέλος 
της κ. Ἀθανάσιον Κουρταλίδην ἀντετάχθη στήν Θεολογική Πολι-
τική μου, ζῶντος τότε τοῦ ἀοιδίμου Πατρός μας, π. Μάρκου Μανώ-
λη, ὁ ὁποῖος καί ἐδημοσίευσε τήν μεταξύ μας ἀντιπαράθεση στόν 
«Ο. Τ.» (φύλλα 5ης, 13ης καί 20ης Ἰουνίου 2008).

 Ἔγραφα τότε, χαρακτηριστικά, μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι οἱ 
ἐνστερνιζόμενοι τήν γραμμή καί τήν φιλοσοφία τῶν Χριστιανο-
δημοκρατικῶν κομμάτων «κινήθηκαν στά Προτεσταντικά πρότυ-
πα, ὁραματιζόμενοι τό Κράτος τοῦ Δυτικοῦ Θεοῦ, ἐπηρεασμένοι 
ἀπό τά Χριστιανοδημοκρατικά Κόμματα τῆς Δύσεως, ἀπό τήν 
Ἠθική τοῦ Κάντ καί ἀπό τήν αὐθαίρετη ἐπαναστατικότητα τοῦ 
Μακράκη, καί γι’ αὐτό, ὄχι μόνο δέν κατώρθωσαν νά ἐπανασυν-
δέσουν τήν πολιτική μέ τήν πνευματική ζωή, ὅπως τή βίωνε ἀνά 
τούς αἰῶνες ὁ Ὀρθόδοξος λαός μέχρι τόν μαρτυρικό Καποδί-
στρια, ἀλλά δημιούργησαν καί σύγχυση στούς πιστούς, μέ ἀπο-
τέλεσμα νά εἶναι σήμερα ὁ λαός μας ἐπιφυλακτικός, ὅταν ἀκούη 
ὅτι μιά πολιτική προσπάθεια γίνεται ἀπό χριστιανούς. Πορεύ-
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θηκαν σέ μιά κατεύθυνση ἀντίθετη ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας 
μας: Ἀντί νά ἐκκλησιοποιήσουν τήν πολιτική, πολιτικοποίησαν 
τό Εὐαγγέλιο, πιστεύοντες ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο ζωντανεύουν τό 
Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στή σύγχρονη ἐποχή! Μέ αὐτό τό πνεῦμα 
ἔφθασαν κάποιοι στό σημεῖο νά μιλήσουν καί νά γράψουν ἀκόμη 
καί γιά «Παναγία ....Σοσιαλίστρια»! Ἀντί νά ὁδηγήσουν τήν πο-
λιτική ζωή –πού εἶναι ἡ καθημερινή μας ζωή– στήν πνευματική 
ζωή, ὁδήγησαν τήν Ἐκκλησία καί τό Εὐαγγέλιο στόν ἀριστερό 
κοινωνισμό, κηρύσσοντας πώς τό Εὐαγγέλιο εἶναι ὁ Ἱδρυτής τοῦ 
Σοσιαλισμοῦ. Αὐτό τό θεωροῦσαν ἱεραποστολή καί ἐπικράτηση 
τοῦ Εὐαγγελίου! Ἀπό αὐτούς πλανήθηκαν πολλοί καί πλανῶνται 
ἀκόμη, πιστεύοντες ὅτι τό νά ψηφίζη κανείς ἀριστερά Κόμματα 
ἐναρμονίζεται ἀπολύτως μέ τή χριστιανική ζωή!»!

Τήν ἄλλη μερίδα ἀπαρτίζουν ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται νά ἀναζη-
τήσουν τήν καταγωγή τῆς Πολιτικῆς στή Δογματική τῆς Ἐκκλησίας 
καί τήν θεωροῦν ὡς τελείως ξένη καί ἄσχετη μέ τίς ἐνασχολήσεις 
τοῦ Χριστιανοῦ, γιατί, ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν κριτική πού δικαίως 
ἄσκησαν σύγχρονοι Γέροντες σέ Χριστιανοδημοκρατικές πολιτικές 
προσπάθειες στήν Πατρίδα μας, συγχέουν  τά Χριστιανοδημοκρα-
τικά κόμματα (πού πράγματι εἶναι ἀπαράδεκτα) μέ τήν θεολογική 
Πολιτική, πού ἀπορρέει ὡς τρόπος ζωῆς ἀπό τά δόγματα τῆς Πί-
στεώς μας.

Μέσα σ’ αὐτήν τήν σύγχυση, ἀναφέρονται στά λόγια τοῦ ἁγίου 
Πατρός Παϊσίου καί τοῦ ἁγίου Πατρός Πορφυρίου, οἱ ὁποῖοι εἶπαν 
–καί καλῶς εἶπαν– ὅτι δέν πρέπει νά δημιουργοῦνται Χριστιανικά 
κόμματα (ἔχοντες οἱ Πατέρες μας ὑπ’ ὄψει τους τήν προϋπάρξασα 
«Χριστιανική Δημοκρατία», τήν ὁποία ἔψεξαν θεολογικά καί ὁ π. 
Θεόκλητος Διονυσιάτης καί ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, 
ἀφοῦ ἀπό τόν τίτλο της καί μόνο ἐμφανιζόταν ὅτι ἐκφράζει τόν 
Χριστιανισμό), καί θεώρησαν ὅτι αὐτό σημαίνει πώς ἀπαγορεύεται 
στούς ἐκκλησιαζομένους Χριστιανούς νά δημιουργήσουν Πολιτική 
Παράταξη! Ἄλλο, ὅμως, εἶναι ἡ δημιουργία Χριστιανικῶν Κομ-
μάτων καί ἄλλο ἡ δημιουργία Πολιτικῆς Παρατάξεως ἀπαρτι-
ζομένη ἀμιγῶς ἀπό ἐκκλησιαζομένους χριστιανούς, πού ἔχουν 
πνευματική καθοδήγηση, χωρίς ἡ ὀνομασία τῆς Παρατάξεως νά 
περιέχη χριστιανικά διακριτικά! Τό πρῶτο, ἐκθέτει τήν Ἐκκλησία 
καί τόν Χριστιανισμό, τόν ὁποῖο παρουσιάζεται ὅτι μονοπωλεῖ ἤ καί 



520

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 172

ἁπλῶς ἐκφράζει, ἀφοῦ ἔχει τόν χριστιανισμό ὡς ὀνοματικό προσ-
διορισμό. Αὐτή ἦταν καί ἡ κριτική τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου 
πρός τόν μακαριστό Νικόλαον Ψαρουδάκη, διατυπωμένη σέ βιβλίο 
τοῦ μακαριστοῦ Διονυσιάτου μοναχοῦ. Τό δεύτερο, ἐκφράζει μόνο 
τούς συμμετέχοντας στήν Πολιτική Παράταξη καί μόνον αὐτούς, 
οἱ ὁποῖοι, βεβαίως, καί ὑπόκεινται σέ κριτική ἐάν καί κατά πόσον 
θά ἐκφράζουν ὅλους τούς ἐκκλησιαζομένους ἤ ὄχι. 

Τό περίεργο εἶναι πώς, ἐνῶ ἀναφέρονται στόν ἅγιο Παΐσιον  οἱ 
θεωροῦντες ἀσυμβίβαστη τήν Πολιτική μέ τήν πνευματική ζωή, χρη-
σιμοποιοῦντες, μάλιστα, παρανοημένη τήν ὑπόδειξή του, πού προα-
ναφέραμε, κάνουν πώς δέν καταλαβαίνουν τήν προτροπή του πρός 
τούς Χριστιανούς νά ἀναμιχθοῦν στήν Πολιτική, ὅταν ἔγραψε πώς 
«Σήμερα, ἄν ἕνας εὐλαβής δέν ἐνδιαφέρεται καί δέν πονάη γιά 
τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο, εἶναι γιά κλείσιμο 
στόν Πύργο. Γιατί τότε αὐτοί πού κυβερνοῦσαν εἶχαν Θεό μέσα 
τους, ἐνῶ σήμερα πολλοί ἀπ’ αὐτούς πού κυβερνοῦν δέν πιστεύ-
ουν. Εἶναι πολλοί τώρα ἐκεῖνοι πού ἐπιδιώκουν νά τά διαλύσουν 
ὅλα, οἰκογένεια, νεολαία, Ἐκκλησία (Λόγοι Β’, Πνευματική ἀφύ-
πνιση, σελ. 22-23, Θεσσαλονίκη 2006).»!

Τό ἀκόμη πιό περίεργο εἶναι ὅτι ὅταν ἀνασύραμε πρῶτοι τά λό-
για αὐτά τοῦ ἁγίου Παϊσίου στήν Εἰσήγησή μας τό 2009 στό «Στάδιο 
Εἰρήνης καί Φιλίας», μέ θέμα  «Ἐκκλησία καί Πολιτική, ἕνα θέμα 
Ταμπού ἀλλά Πνευματικό», ἔπεσαν ἀσχολίαστα στό κενό, ἀρκέ-
σθηκαν μόνο κάποιοι νά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον μου. Πρίν λίγα χρόνια, 
κάποιος μνημόνευσε τήν ἀνωτέρῳ φράση τοῦ Πατρός σέ κείμενό 
του, ἀλλά δέν ἔβγαλε τό συμπέρασμα πού θέλησε νά δώση ὁ ἅγιος 
Παΐσιος, παρ’ ὅτι ὁ ἅγιος Πατέρας μᾶς ἐξηγεῖ στή συνέχεια τοῦ κει-
μένου του ὅτι πρέπει νά ἐνδιαφερθοῦμε οἱ χριστιανοί γιά τά Κοινά, 
ὅπως κάποτε ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος, ἀφοῦ σήμερα οἱ Πολιτικοί στήν 
πλειοψηφία τους εἶναι ἄθρησκοι καί πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας καί 
δέν πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε σάν πρόσχημα τῆς ἀδιαφορίας μας 
περί τά κοινά πώς τἄχα εἴμαστε δοσμένοι στήν προσευχή καί τήν 
πνευματική ζωή!

Πολλά ἔχω λέγειν, ἀλλά, νομίζω,  «ἱκανόν ἐστι» ἐπί τοῦ παρόν-
τος.

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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1. http://tinyurl.com/hwc8ry6

La maldicion de San Nectario ἤ ἀλλιῶς 
Πῶς ἡ «Σεβίλλη» ἀγάπησε τόν Ἅγ. Νεκτάριο;

Ε
πειδή κάποιοι ἐξακολουθοῦν νά ἀμφιβάλλουν γιά τό ἐάν καί κατά πόσο ἡ 
Ὀρθόδοξη Πίστη εἶναι ζωντανή καί ἔχει ἐφαρμογή στίς μέρες μας, ἀξίζει νά 

δοῦμε ἕνα χειροπιαστό καί τρανταχτό παράδειγμα.
Τήν ἱστορία πού θά σᾶς ἀφηγηθοῦμε δημοσίευσε1  γιά πρώτη φορά, στήν 

ἔντυπη ἔκδοσή της, ἡ Ἱσπανική ἐφημερίδα “El Pais”, τήν Τρίτη 31 Ὀκτωβρίου 
τοῦ 1995.

Κατά τήν ποδοσφαιρική περίοδο 1971–1972 προπονητής τῆς Ἱσπανικῆς 
ὁμάδας Sevilla Futbol Club S.A.D., τῆς γνωστῆς στήν Ἑλλάδα ὡς Σεβίλλη, ἦταν ὁ 
Ἕλληνας Ντάν (Γιάννης) Γεωργιάδης (5 Μαΐου 1922 – 18 Ἰανουαρίου 1998).

Ὁ Ντάν Γεωργιάδης γεννήθηκε στήν Ἰθάκη, ὡστό-
σο πέρασε τά παιδικά του χρόνια στήν Ἀθήνα. Σπούδασε 
στήν Ἀνώτατη Σχολή Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν Βουκουρε-
στίου, ὅπου ἀποφοίτησε μέ τό πτυχίο τῶν Οἰκονομικῶν. 
Στήν Ρουμανία ἀσχολήθηκε μέ τόν ἀθλητισμό καί ἀρχικά 
διακρίθηκε στόν στίβο, ὅπου κατέκτησε τό χρυσό μετάλ-
λιο στό πένταθλο τῶν διεθνῶν ἀγώνων Ρουμανίας, Γιου-
γκοσλαβίας, Ἀλβανίας, Βουλγαρίας καί Οὐγγαρίας τοῦ 
1947 στό Βουκουρέστι. Ταὐτόχρονα, διετέλεσε βασικός 

τερματοφύλακας στήν Clubul Sportiv Juventus Bucuresti (πρωταθλήτρια Ρουμα-
νίας τό 1930). Εἶχε ἐπίσης 22 συμμετοχές –μέ τήν πρώτη σέ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν– 
στήν ἐθνική ὁμάδα rugby τῆς Ρουμανίας καί 12 συμμετοχές, μέ τήν πρώτη στήν 
ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν, στήν ἐθνική τοῦ handball. Τό 1947 ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα 
γιά νά ἀγωνισθεῖ μέ τήν ὁμάδα τοῦ Παναθηναϊκοῦ, ἀλλά ἀγωνίστηκε μόλις σέ 
τρία παιχνίδια, καθώς μία ἐξάρθρωση στό χέρι του τόν ἀνάγκασε νά σταματήσει 
τό ποδόσφαιρο τό 1948, σέ ἡλικία 26 ἐτῶν.

Ὅταν ἀνέλαβε ὡς προπονητής τήν Σεβίλλη, θεώρησε σκόπιμο νά ἐκμεταλ-
λευτεῖ ἕνα κενό στό ἀγωνιστικό πρόγραμμα, μετά τό τέλος τοῦ πρώτου γύρου 
τοῦ πρωταθλήματος, καί διοργάνωσε ἕνα ταξίδι στήν Ἑλλάδα. Μεταξύ ἄλλων, ὁ 
Γεωργιάδης θέλησε νά μάθει στούς παῖκτες του τόν νεοφανῆ Ἅγιο τῆς Ἑλλάδος, 
τόν Ἅγιο Νεκτάριο, τονίζοντάς τους τό πόσο πολύ τιμᾶται στήν Πατρίδα μας.

Ὅπως ἀφηγήθηκε τό 1995 ὁ γιατρός τῆς ὁμάδος Dr. Antonio Leal Graciani, 
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2. Ἡ Παναγία τῆς Ἐλπίδος τῆς Macarena, ἤ Παναγία τῆς Macarena, ἤ La Macarena, εἶναι μία παπι- 
 κή ξύλινη εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ 17ου αἰῶνος, πού τιμᾶται ἰδιαιτέρως στήν Σεβίλλη.
3.  Ἀγώνας μεταξύ τῆς κατόχου τοῦ πρωταθλήματος καί τῆς κατόχου τοῦ κυπέλλου.
4.  Ἀγώνας μεταξύ τῆς κατόχου τοῦ Champions League καί τῆς κατόχου τοῦ Europa League.

γιός τοῦ τότε ἐπίσης γιατροῦ τῆς ὁμάδος Leal Graciani πού ἦταν παρών στό τα-
ξίδι μέ τόν Ἕλληνα τεχνικό, οἱ παῖκτες καί τό ἐπιτελεῖο τῆς Σεβίλλης περίμεναν, 
βάσει τῶν λεγομένων τοῦ προπονητῆ τους, νά δοῦν ἕναν ὑπέρλαμπρο ναό, ἐφά-
μιλλο τοῦ ναοῦ πού ἔχουν οἱ Ἱσπανοί πρός τιμήν τῆς Virgen de la Esperanza de 
Macarena de Sevilla.

Μόλις ἀντίκρισαν τό μικρό ἐκκλησάκι, τῶν μόλις 15m2, τοῦ μοναστηριοῦ 
τοῦ Ἁγίου –ὁ περικαλλής ναός  δέν εἶχε κτισθεῖ ἀκόμα– ἔβαλαν τά γέλια καί ἄρχι-
σαν νά κοροϊδεύουν τόν προπονητή τους, λέγοντας πώς  ὁ Ἅγιός του δέν ἦταν καί 
τόσο σπουδαῖος ὅσο τούς τόν παρουσίαζε.

Ἡ ὁμάδα τῆς Ἀνδαλουσίας ἐπέστρεψε στήν Ἱσπανία καί, ὅπως λέει ὁ 
Graciani, ἡ “ἐκδίκηση” τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἄρχισε νά γίνεται ἐμφανής. Ἡ ὁμά-
δα δέν κατάφερε νά κερδίσει οὔτε ἕνα παιχνίδι στόν δεύτερο γῦρο τοῦ πρωτα-
θλήματος καί κατέληξε νά ὑποβιβασθεῖ στήν δεύτερη κατηγορία. Ἀλλά δέν ἦταν 
μόνο αὐτό. Ἡ ὁμάδα πήγαινε ἀπό τό κακό στό χειρότερο καί κάποιοι ἄρχισαν 
νά κάνουν λόγο γιά τήν “la maldicion de San Nectario”, δηλαδή “τήν κατάρα τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου”.

Στίς 31 Ὀκτωβρίου τοῦ 1995, περίπου εἴκοσι πέντε χρόνια μετά ἀπό τό 
συμβάν, ἡ Σεβίλλη ἐπέστρεψε στήν Ἀθήνα προκειμένου νά ἀγωνισθεῖ ἀπέναντι 
στόν Ὀλυμπιακό, στόν ἐπαναληπτικό ἀγώνα μεταξύ τῶν δύο ὁμάδων στά πλαί-
σια τοῦ τότε κυπέλλου UEFA καί νῦν Europa League.

Οἱ παῖκτες τῆς ὁμάδος, μέ ἐπικεφαλῆς τόν γιατρό τους, ἐπισκέφθηκαν ἐκ 
νέου τόν Ἅγιο, θέλοντας νά ἀποκαταστήσουν τήν ἀδικία πού εἶχαν διαπράξει οἱ 
ἀρχαιότεροι συμπαῖκτες τους. Ὁ Graciani κοιτῶντας τήν μορφή τοῦ ἁγίου, ὅπως 
ὁ ἴδιος ὁμολόγησε, σκέφτηκε πώς ἀποκλείεται ἕνας ἄνθρωπος μέ τόσο γαλήνια 
μορφή νά ἔχει καταραστεῖ τήν ὁμάδα του. «Προφανῶς κάτι μᾶς ἔλεγε, ἀλλά δέν 
μπορούσαμε νά τό καταλάβουμε», εἶπε. 

Λίγα χρόνια μετά, ἡ Σεβίλλη βρέθηκε στό ἀπόγειο τῆς δόξας της: 2 κύπελ-
λα Ἱσπανίας (2006–2007, 2009–2010), 1 Super Cup3 Ἱσπανίας (2007–2008), 
2 συνεχόμενα Κύπελλα UEFA (2005–2006, 2006–2007), 3 συνεχόμενα Europa 
League (2013–2014, 2014–2015, 2015–2016) καί ἕνα Εὐρωπαϊκό Super Cup4 
(2006–2007), ἐνῶ τά τελευταῖα χρόνια βρίσκεται σταθερά στήν τετράδα τῶν 
ἰσχυρῶν ὁμάδων τῆς χώρας της, μαζί μέ τήν Βασίλισσα τῆς Εὐρώπης καί τῆς 
Ἱσπανίας, Real Madrid Club de Futbol, τήν Futbol Club Barcelona καί τήν Club 
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Atletico de Madrid.
Σήμερα οἱ Sevillistas, ἤ Nervionenses5, ἤ Blanquirojos6 ἀγαποῦν καί τιμοῦν 

ὅσο λίγοι παπικοί τόν Ἅγιο Νεκτάριο. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀκόμα ἀμφιβάλλουμε γιά 
τήν Πίστη μας καί γιά τό ὅτι οἱ Ἅγιοι μας μιλοῦν, ἀλλά ἐμεῖς δέν ἀκοῦμε;

      Μανώλης Β. Βολουδάκης

5. Αὐτοί πού κατάγονται ἀπό τήν Nervion, μία σημαντική ἐμπορική συνοικία τῆς Σεβίλλης, πού βρί-
σκεται στά ἀνατολικά του κέντρου τῆς πόλης (τό Casco Antiguo), στά βόρεια τῆς Distrito Sur, στά 
νότια τοῦ San Pablo-Santa Justa καί στά δυτικά τῆς Cerro-Amate.
6. Κατά λέξη μεταφράζεται “οἱ ἀσπροκόκκινοι”, πού σημαίνει αὐτοί πού φοροῦν ἄσπρες καί κόκκι-
νες ποδοσφαιρικές φανέλλες.

«ΦΑΟΥΣΤ»

Η 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.
Τό ἀριστούργημα αὐτό τοῦ Γερμανοῦ δραματουργοῦ καί λογοτέχνου Γιόχαν 
Βόλφγκανγκ Γκαῖτε (1749-1832) παίχθηκε πέρυσι καί ἐφέτος στό ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ὁ δαίμονας Μεφιστοφελῆς ἐπικρίνει τόν Κύριο γιά τήν δυστυχία τῶν 
ἀνθρώπων καί ἀποσπᾶ τήν ἔγκρισή του νά προσπαθήσει νά κερδίσει τόν Φά-
ουστ πού μέχρι τώρα εἶναι ἀφοσιωμένος σέ μελέτες. Νύχτα στό σπουδαστήριό 
του ὁ δόκτορας Φάουστ βυθίζει τό βλέμμα του στό παρελθόν του καί στό πα-
ρόν. Περισσότερα τά ἀρνητικά στοιχεῖα στόν ἰσολογισμό του. Γι’ αὐτό τελευ-
ταῖα ἔχει παραδοθεῖ στή μαγεία ἐλπίζοντας νά προσεγγίσει «κάποια ἀπό τά 
μυστήρια τῆς οἰκουμένης». Συνομιλεῖ μέ τό Πνεῦμα τῆς Γῆς καί τόν βοηθό του 
Βάγκνερ. Εἶναι παραμονή Πάσχα. Ἀκούεται ἀπό Χορό Ἀγγέλων ἀναστάσιμος 
ὕμνος.

Κάνοντας περίπατο μέ τόν Βάγκνερ, ὁ Φάουστ παρατηρεῖ ἕνα σκύλο 
πού τούς ἀκολουθεῖ καί μπαίνει μαζί του στό σπουδαστήριό του. Τόν βλέπει 
νά μεταμορφώνεται σέ πλανόδιο φοιτητή. Εἶναι ὁ Μεφιστοφελῆς. Ἀρχίζουν 
μακρά συνομιλία. Ὁ Μεφιστοφελῆς γνωρίζει τό παρελθόν τοῦ Φάουστ, τήν 
κατάστασή του, τά αἰσθήματά του, τίς φιλοδοξίες του. Ὑπόσχεται στόν Φάουστ 
νά ἰδεῖ «ὅ,τι δέν εἶδε ἄνθρωπος ποτέ». Ὅτι θά τόν ὑπηρετεῖ στόν κόσμο αὐτό 
καί ὁ Φάουστ, πού τοῦ ζητᾶ νά νιώσει τήν ἀπόλυτη εὐτυχία, νά ὑπηρετεῖ τόν 
Μεφιστοφελῆ στόν ἄλλο κόσμο. Ἡ συμφωνία κλείνεται καί ὁ Φάουστ γίνεται 
νέος. Νομίζει ὅτι ὁ διάβολος τόν ὑπηρετεῖ καί ἱκανοποιεῖ τίς ἐπιθυμίες του καί 
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τίς ἀπαιτήσεις του. Στήν πραγματικότητα ὅμως ὁ Φάουστ ὑπηρετεῖ τά σχέδια 
τοῦ Μεφιστοφελῆ. Ὅλο καί περισσότερο μπαίνει στήν ἐπικράτεια τοῦ ἔμπειρου 
καί πανούργου δαίμονα.

Ὁ Μεφιστοφελῆς ἐνεργεῖ μεθοδικά, προετοιμάζει τίς ἐξελίξεις. Γιά τήν 
ἐπίτευξη τῶν στόχων του μεταμορφώνεται, χρησιμοποιεῖ ἀνθρώπους καί πνεύ-
ματα, δελεάζει, παραπλανᾶ, ὑπόσχεται, ἀξιοποιεῖ κλίσεις, ροπές, φιλοδοξίες. 
Ἐκμεταλλεύεται ἀνάγκες, ἀδυναμίες, ἀπειρία. Ἔτσι ἀνάβει τήν ἐρωτική φλόγα 
ἀνάμεσα στόν Φάουστ καί τήν νεαρή Μαργαρίτα. Ἐδῶ ὁ Μεφιστοφελῆς ἀπο-
δεικνύεται ἐκπληκτικά ἀποτελεσματικός. Προκαλεῖ πολλαπλό κακό.

Γιά νά δεχθεῖ τόν Φάουστ στό δωμάτιό της ἡ Μαργαρίτα καί νά ἀπολαύσει 
τόν ἔρωτά του πρέπει νά κοιμηθεῖ βαθειά ἡ μητέρα της. Ὅμως τό ὑπνωτικό πού 
τῆς δίνει ὁ Φάουστ τῆς χαρίζει τόν αἰώνιο ὕπνο. Ντροπιασμένος ὁ ἀδελφός τῆς 
Μαργαρίτας γιά τόν ἐρωτικό δεσμό της συγκρούεται μέ τόν Φάουστ καί τόν 
Μεφιστοφελῆ. Ὁ Φάουστ τόν σκοτώνει. Ἡ Μαργαρίτα μένει ἔγκυος. Τό μωρό 
πού φέρνει στόν κόσμο τό πνίγει σέ χείμαρο. Φυλακίζεται, θά θανατωθεῖ.

Μέσα στό ξεφάντωμα τῆς Βαλπούργιας Νύχτας καί τά πρωτόγνωρα θε-
άματα πού ἀντικρύζει ὁ Φάουστ δέν μπορεῖ νά σιγάσει τήν συνείδησή του καί 
ζητᾶ ἀπό τόν Μεφιστοφελῆ νά σπεύσουν νά σώσουν τήν Μαργαρίτα. Ἡ τελευ-
ταία σκηνή ἐκτυλίσσεται στό κελλί ὅπου κρατεῖται ἡ Μαργαρίτα. Σέ ὀδυνηρή 
κατάσταση ἡ δύστυχη νέα. Θυμᾶται τίς εὐτυχισμένες ὧρες πού ἔζησε μέ τόν 
Φάουστ, ἀλλά οἱ τύψεις γιά τόν θάνατο τῆς μητέρας της, τοῦ ἀδελφοῦ της καί 
ἡ θανάτωση τοῦ παιδιοῦ της τήν φαρμακώνουν.

Ὁ Φάουστ, πού τήν παρακαλεῖ νά φύγει μαζί του, δέν βρίσκεται σέ κα-
λύτερη κατάσταση. Εὔχεται νά μήν εἶχε γεννηθεῖ. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Μεφι-
στοφελῆ ἔχει ἐξασφαλίσει τήν ἀπελευθέρωσή της καί τήν φυγή τους, ἀλλά ἡ 
Μαργαρίτα, πού φαίνεται νά ζεῖ σέ ὄνειρο, δέν σαλεύει. Ὅπως καί τήν πρώτη 
φορά πού τόν ἀντίκρυσε, νιώθει φρίκη βλέποντας τόν Μεφιστοφελῆ, πού τούς 
παροτρύνει νά βιαστοῦν, ἄν θέλουν νά σωθοῦν.

Ἀλλά γιά τήν Μαργαρίτα σωτηρία δέν εἶναι ἡ φυγή ἀπό τήν φυλακή καί 
τόν θάνατο. Εἶναι ἡ ἔξοδος ἀπό τήν κόλαση πού βιώνει. Ὑψώνει μάτια καί καρ-
διά στόν οὐρανό καί ζητᾶ ἀπό τόν Πατέρα τήν λύτρωση. Ὁ Μεφιστοφελῆς πλη-
ροφορεῖ ὅτι ἡ Μαργαρίτα ἐκρίθη. Μία φωνή ἀπό ψηλά βεβαιώνει: «Ἐσώθη».

Ἡ ποίηση τοῦ Γκαῖτε στό ἔργο αὐτό ἀγκαλιάζει τό φιλοσοφικό ἐργαστή-
ριο ὅπως καί τήν πεζή καθημερινότητα. Καί αὐτή ἡ ποίηση μέ τίς μεταφορές, 
τίς εἰκόνες, τίς παρομοιώσεις καί τίς σοφές ρήσεις προσφέρει μιάν ἰδιαίτερη 
ἀπόλαυση πέρα ἀπό τήν συναρπαστική ἐξέλιξη τοῦ δράματος.

Φάουστ: «Ἄχ, σπούδασα φιλοσοφία, ἰατρική καί νομικά καί δυστυχῶς θε-
ολογία, ἐπίμονα, φανατικά καί ἰδού πού στέκω πάλι ἐδῶ τό ἴδιο ἄσοφος, ὅσο 
πρίν μορφωθῶ». Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἔμφυτη ἔφεση νά γνωρίσει, νά μάθει. 
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Πρέπει νά ἀποκτήσει γνώσεις, κάποια εἰδικότητα καί σύν τῷ χρόνῳ ἐμπειρία 
γιά τόν βιοπορισμό του. Ὅμως τό ἐπάγγελμα, ἡ ἐργασία, ἡ ἄσκηση κάποιας 
ἐπιστήμης γιά τόν Χριστιανό εἶναι καί διακονία τῶν συνανθρώπων του. Ἐκτός 
ὅμως ἀπό αὐτά ἔχει καί μεταφυσικές ἀνησυχίες. Ἐνδιαφέροντα τά γνωστικά πε-
δία πού ἀναφέρει ὁ Φάουστ, ἀλλά χαμένος χρόνος καί κόπος, ἀφοῦ παρέμεινε 
«τό ἴδιο ἄσοφος». Στή θεολογία δέν ἔμαθε τήν ἀξία πού ἔχουν «τά ἱερά γράμ-
ματα τά δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρίαν»; (Τιμοθ. 3, 15). Γιατί πλαστήκαμε κατ’ 
εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Μόνον ὁ ἀγώνας γιά τήν πραγμάτωση αὐτοῦ 
τοῦ σκοποῦ καταξιώνει τήν ζωή μας. Ἀλλά ἐκτός ἀπό «τά ἱερά γράμματα», τόν 
διαθέσιμο λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε τούς βίους τῶν Ἁγίων μας. Ὁ Φάουστ δέν τά 
ἀξιοποίησε, παρέμεινε χωρίς πνευματική θωράκιση καί ἔπεσε εὔκολο θῦμα τοῦ 
διαβόλου.

Ἐνῶ διαπιστώνει τήν ἀποτυχία του, δέν ἀναζητᾶ τόν σωστό δρόμο. Ὁμο-
λογεῖ μιάν ἄλλη ἐσφαλμένη ἐπιλογή του πού προλειαίνει τήν πρόσβαση τοῦ 
διαβόλου: «Γι’ αὐτό ἔχω στή μαγεία παραδοθεῖ». «Λύχνος τοῖς ποσί» του δέν 
εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή. Ζεῖ «Μέ μόνο σύντροφο τό μαγικό βιβλίο τοῦ Νοστραδά-
μου».

«Ἐσέ, πηγή τῶν πάντων στούς οὐρανούς καί Γῆ πῶς νά σ’ ἀγγίξω;» ρωτᾶ 
ὁ Φάουστ. Μιά αἱμορροοῦσα τό ἰμάτιο τοῦ Ἰησοῦ ἄγγιξε καί θεραπεύτηκε. Καί 
ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ὄχι μόνο Τόν ἀγγίζουμε, ἀλλά Τόν δεχόμαστε στήν ὕπαρξή 
μας μεταλαμβάνοντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του. «Ἐάν τις ἀγαπᾶ με, τόν λόγο 
μου τηρήσει, καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καί πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί 
μονήν παρ’ αὐτῶ ποιήσομεν» (Ἰωάν. 14, 23). Ἐσπούδασε ἐπιστῆμες, ἀλλά ἀγνο-
οῦσε τήν σώζουσα Ἀλήθεια ὁ Φάουστ.

Φάουστ: «… δέν θ’ ἀγγίξετε καμιά καρδιά ἄν ὁ λόγος σας, δέν βγαίνει 
ἀπ’ τήν ψυχή σας». Γνωρίζουμε ὅτι βαρύτητα ὁ λόγος ἔχει, ἄν ἔχει βιωματικό 
ἀντίκρυσμα. «…ὅς δ’ ἄν ποιήση καί διδάξη, οὖτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5, 19). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προετοιμάστηκε 
στήν Ἀραβία, στήν σιωπή, περισυλλογή πρίν ἀρχίσει τίς ἱεραποστολικές του 
περιοδεῖες. Οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐφοίτησαν στό πανεπιστήμιο 
τῆς ἐρήμου πρίν πράξουν καί ποῦν ὅσα θαυμαστά τούς ὀφείλουμε. 

Φάουστ: «Μακάριος ἐκεῖνος πού μπορεῖ ἀπό τήν τρικυμία τῆς πλάνης νά 
γλιτώσει». Ὅποιος ταπεινά καί εἰλικρινά ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια δέν μπορεῖ παρά 
νά τήν βρεῖ.

Φάουστ: «Στό στῆθος μου φωλιάζουν δύο ψυχές· μάχονται νά χωρίσουν 
μ’ ἄγρια πάλη». Εἶναι τό δοσμένο ἀπό τόν Πλάστη καλό καί τό προγεφύρωμα 
τῆς βασιλείας τοῦ κακοῦ. «Βλέπω δέ ἔτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντι-
στρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καί αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς 
ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου» (Ρωμ. 7, 23). Δέν εἶναι μόνον ὁ Φάουστ 
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ταλαίπωρος. Ἧταν κάποτε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί κάθε ἄνθρωπος. Ἀλλά 
ὁ Χριστιανός ἔχει τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μας στόν ἀγώνα του νά ἀπαλλαγεῖ 
ἀπό αὐτό τό μόρφωμα τοῦ κακοῦ, τό «παρά φύσιν».

Κάποιες στιγμές τό καλό ὑπερτερεῖ μέσα μας. Τό λέει καί ὁ Φάουστ: «τώρα 
μές στήν καρδιά μου ὀρθωθῆκαν ἡ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο κι’ ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ». Εἶναι οἱ δύο πρῶτες καί βασικές ἐντολές. Μακάριοι ὅσοι τίς βιώνουν σέ 
συνεχῶς αὐξανόμενο βαθμό.

Παρά τίς ἐλλείψεις του μᾶς συνιστᾶ: «Ἄν θές ν’ ἀπαλλαγεῖς ἀπό τή φρίκη 
πρόστρεξε στήν Καινή Διαθήκη».

Μεφιστοφελῆς: «Ἀπ’ ἔξω ὁ σκύλος μπόρεσε νά μπεῖ, μά ἀπό μέσα ὁ διά-
ολος εὔκολα δέ βγαίνει». «Τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἴ μή ἐν προσευχῆ 
καί νηστεία» (Ματθ.  17, 21). Καί γιά νά μένει ἔξω, ἐπαγρύπνηση καί ἀγώνας.

Μεφιστοφελῆς: «Κανένα ἐμεῖς δέν ξεγελᾶμε». Κάνουν καί τίποτε ἄλλο; 
Ὅσους μποροῦν τούς ξεγελᾶνε.

Φάουστ: «Τῆς σκέψης μου τό νῆμα ἔχει ἀφανιστεῖ, ἡ γνώση πρό πολλοῦ 
μ’ ἔχει ἀηδιάσει». Ἡ ἀπόκτηση γνώσεων δέν ἱκανοποιεῖ τίς δίψες τοῦ ἀθεάτου 
οὐσιαστικοῦ «εἶναι» μας. Μόνον ὁ Πλάστης μας μπορεῖ νά μᾶς χορτάσει.

Μεφιστοφελῆς: «Μά ὅρια δέ σοῦ ἔβαλε κανείς, μπορεῖς ν’ ἁρπάζεις ὅ,τι 
θέλεις· θά τό γλεντήσουμε! Μήν εἶσαι ἀνόητος, βούτα σέ ὅλα τολμηρά». Ἡ 
τάχα «ἐλευθερία» πού χαλκεύει δεσμά, πού ὁδηγεῖ στή δουλεία.

Μέ τό στόμα τῆς Μαργαρίτας ὁ Γκαῖτε μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι καί τό φυσικό 
περιβάλλον δέν μένει ἀλώβητο ἀπό τό κακό πού μέ τήν ἀποστασία μας εἰσά-
ξαμε μέσα μας καί στή δημιουργία. «Μέ πνίγει ἐδῶ ὁ ἀγέρας, μέ πλακώνει, κι’ 
ὅμως δέν κάνει τόση ζέστη ἔξω». Τήν πλησιάζουν Μεφιστοφελῆς καί Φάουστ, 
προσωποποίηση τοῦ κακοῦ.

Ἡ γειτόνισσα Μάρθα φοράει στή Μαργαρίτα τά ἀκριβά κοσμήματα 
πού ὁ Μεφιστοφελῆς ἔβαλε στό προσκέφαλό της: «Ἀλήθεια εἶσ’ εὐτυχισμέ-
νο πλάσμα». Τρομάρα μας, ἄν πιστεύουμε ὅτι ἐξωτερικά στολίδια ἤ πλούτη 
μᾶς κάνουν εὐτυχισμένους. Ἀναπλήρωση τοῦ κενοῦ πού προκαλεῖ ἡ ἀπώλεια 
τοῦ ἐσωτερικοῦ πλούτου. Ἀπό τότε πού βγήκαμε ἀπό τόν Παράδεισο ἀντί νά 
ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἀνάκτηση τοῦ εἶναι, ἐκδαπανόμαστε στήν ἐπέκταση τοῦ 
ἔχειν.

Δέν χάνει τήν εὐκαιρία ὁ Μεφιστοφελῆς νά κατηγορήσει τήν Ἐκκλησία 
γιά φιλοχρηματία. Οἱ ἀδυναμίες καί ἀτέλειές μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, δίνουν 
ἀφορμές νά δυσφημίζεται, νά διαβάλλεται ἡ Πίστη καί ἡ Ἐκκλησία, νά βλασφη-
μεῖται ὁ Θεός. «Τό γάρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμῶν βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι 
…» (Ρωμ. 2, 24).

Δέν σέ κατακρίνουμε, Φάουστ, γιά τήν ὑποδούλωσή σου στόν σατανᾶ, 
οὔτε γιά τό κακό πού προκάλεσες ὡς ὄργανό του. Εἴμαστε Χριστιανοί καί θυ-
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μόμαστε τήν συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «τό ἐπιεικές ὑμῶν γνωσθήτω 
πᾶσιν ἀνθρώποις» (Φιλιπ. 4, 5). Στό πρόσωπό σου ἀναγνωρίζουμε τόν ἑαυτόν 
μας, γιατί ἀπό ἀδυναμία ἤ πλάνη δέν ἀντισταθήκαμε τῷ διαβόλῳ καί ἐπέσαμε 
πολλές φορές. Κανένας ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀναμάρτητος. Μᾶς λές ὅτι ἐσπού-
δασες κάποιες ἐπιστῆμες. Δέν ἀρκοῦν οἱ θεωρητικές γνώσεις. Ἀκόμη καί γνώ-
ση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ δέν ἀρκεῖ. Συμφέρον μας εἶναι νά τό ἐφαρμόζουμε. 
Καί νά μήν ξεχνᾶμε τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν: «ἐνδύσασθε 
τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδίας τοῦ 
διαβόλου …» (Ἐφες. 6, 11).

Ὁ Γκαῖτε δέν παρουσιάζει ἀπελευθέρωσή σου ἀπό τόν Μεφιστοφελῆ. 
Εὐχόμαστε νά μετανόησες καί νά ἐπέστρεψες στήν χώρα τῆς ἐλευθερίας τῶν 
τέκνων τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱός. Εὐχόμαστε 
καί ἐμεῖς νά ἀπελευθερωνόμαστε ἀπό τήν ἐπήρεια τοῦ πανούργου ἐχθροῦ μας 
καί ἡ ζωή μας, ἐσωτερική καί ἐξωτερική, νά ἐμπνέεται ἀπό τόν λόγο καί τήν ζωή 
τοῦ Λυτρωτῆ μας, τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ!

     Νίκος Τσιρώνης
      Οἰκονομολόγος

ΜΙΑ  ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μ
έ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ συμπληρώσαμε φέτος 15 χρόνια κυκλοφορίας 
τοῦ Περιοδικοῦ μας «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», τό ὁποῖο, ὡς γνω-

στόν, τό προσφέρουμε δωρεάν, παρ’ ὅτι κάθε τεῦχος του ἔχει 48 σελίδες, 
ἀρκετές δέ φορές κυκλοφορεῖται μέ 56 ἀλλά καί 78 σελίδες! 

Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους ἐσᾶς τούς ἀναγνῶστες μας πού ἀγαπή-
σατε τό Περιοδικό μας καί μέ τά θερμά σας λόγια, μᾶς στηρίζετε καί μᾶς 
ἐνθαρρύνετε γιά νά συνεχίσουμε. 

Ὅμως, μέ μεγάλη λύπη μας εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά σᾶς ἀνακοι-
νώσουμε ὅτι ἀδυνατοῦμε πλέον νά βαστάσουμε τό οἰκονομικό βάρος τῆς 
δωρεάν ἀποστολῆς τοῦ Περιοδικοῦ μας, δεδομένου ὅτι τά ταχυδρομικά 
ἔξοδα ἔχουν αὐξηθεῖ τόσο πολύ, ὥστε ἐγγίζουν νά πλησιάσουν τά ἔξοδα 
ἐκτυπώσεως τοῦ Περιοδικοῦ μας! Γι’ αὐτό, ἀπό τόν μῆνα Ἰανουάριο 2017 
θά ἐξακουλουθήσουμε μέν νά προσφέρουμε δωρεάν τό Περιοδικό μας, 
ἀλλά θά διακόψουμε τήν δωρεάν ἀποστολή του σέ ὅλους πλήν τῶν Κλη-
ρικῶν καί ἐκείνων πού θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀναλάβουν τά ἔξοδα 
ἀποστολῆς του, τά ὁποῖα ἀνέρχονται ἐτησίως σέ 20 Εὐρώ.

Ὅσοι ἀδυνατοῦν νά καλύψουν τά ἔξοδα ἀποστολῆς καί εὑρίσκονται 
ἐκτός Ἀθηνῶν ἔχουν τήν δυνατότητα νά τό διαβάζουν ἤ καί νά τό ἐκτυπώ-
νουν μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος τοῦ Ναοῦ: www.agnikolaos.gr
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