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ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ,
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ;
σύγχυση καί, κατ’ ἐπέκτασιν ὁ µαρασµός καί ἡ δυστυχία τῶν
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς µας ὀφείλεται, κυρίως, στήν ἀπώλεια
τοῦ Μοναδικοῦ πνευµατικοῦ προσανατολισµοῦ, τόν ὁποῖον ἀντικατέστησε ὁ ἄκρατος ὑποκειµενισµός καί οἱ ἀπολύτως ὑποκειµενικές ἐπιλογές τοῦ κάθε ἀνθρώπου στά πάντα, ἀκόµη καί στήν
ἐπιλογή µιᾶς ἄλλης ψυχολογικῆς καί ἀνατοµικῆς ταυτότητος,
ἀπό ἐκείνη πού ἔλαβε «ἐκ κοιλίας µητρός του», κάτι πού µέχρι
χθές ἦταν καί ἐθεωρεῖτο ἀφύσικο!
Σέ µιά ἐποχή, λοιπόν, πού ὁ καθένας “προσανατολίζεται”
ὅπου νοµίζη, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναζητηθῆ αὐτοσυνειδησία,
συναντίληψη, συνεννόηση, καί, βεβαίως, εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρξη Ἀγάπη, πού εἶναι τό ὀξυγόνο, τό φυσικό περιβάλλον ἀλλά καί
Ἐκείνη πού συγκροτεῖ τόν Ἄνθρωπο, καί τοῦ προσφέρει τήν δυνατότητα νά γίνη κατά Χάριν θεάνθρωπος!
Τό τραγικό εἶναι ὅτι δέν ἀνησυχοῦµε ἀναπνέοντας καθηµερινά αὐτόν τόν πλουραλισµό τῶν “προσανατολισµῶν”, καί, ὄχι
µόνο δέν ἀνησυχοῦµε, ἀλλά, σιγά-σιγά, µέ τήν καθηµερινή “πλύση τοῦ ἐγκεφάλου” μας, πού δεχόµαστε ἀπό τίς πολυάριθµες
Σειρῆνες τῆς διεστραµµένης Κρατικῆς ποιµαντικῆς, καταντήσαµε
νά θεωροῦµε ἀπολύτως φυσική καί κεκτηµένο δικαίωµά μας αὐτήν
τήν ἐπιλογή τῆς διαφορετικότητος, κάποιοι δέ –νοσηρά θρησκευόµενοι– προσπαθοῦν νά τήν συναριθµήσουν καί στούς καρπούς
τῆς ἐλευθερίας!
Σ’ αὐτόν τόν ἀπόλυτο παραλογισµό, βεβαίως, δέν φθάσαµε
ἀπό τή µιά στιγµή στήν ἄλλη. Δούλεψαν πολλές γενεές µέ ἀποσυνδεδεµένη τήν λογική ἀπό τήν θρησκευτικότητά τους, λησµονῶντας
πώς ὁ Θεός µᾶς ἔχει ὑποδείξει ὅτι πρέπει νά Τόν ἀγαπήσουµε
ὄχι µόνο «ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἐξ ὅλης τῆς
ἰσχύος» μας, ἀλλά καί «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας» µας!
Ἔτσι, δεχθήκαµε ὡς ἀπολύτως λογική τήν ὕπαρξη πολλῶν
θρησκειῶν, ὡς ἐκφράσεων τοῦ Ἑνός καί Μοναδικοῦ Θεοῦ(!), παρ’
ὅτι καί µεταξύ τους ὑπάρχουν οὐσιώδεις διαφορές, ἰδιαιτέρως δέ
τίς χωρίζει ἀβυσσαλέο χάσµα µέ τόν Μόνον Ἀληθινόν Θεόν, τῆς

Η

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

173

4

Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης! Θεωρήσαµε φυσιολογικό νά
ἐκφράζεται ἕνας Θεός σάν ἀπατεώνας, συµπεριφερόµενος σέ κάθε
λαό ἐντελῶς διαφορετικά, διαµηνύοντας, φερ’ εἰπεῖν, στούς Χριστιανούς «πᾶς ὁ ἐµβλέψας γυναικί πρός τό ἐπιθυµῆσαι αὐτήν
ἤδη ἐµοίχευσε» καί «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑµῶν», στούς δέ
Μουσουλµάνους νά ἐπιτρέπη νά ἔχουν ὁλόκληρα χαρέµια –ὑποσχόµενος, µάλιστα, τήν αἰώνια ἐν τῷ παραδείσῳ ἀπόλαυσή τους–
καί νά σφάζουν τούς ἐχθρούς τους!
Ὁ ἴδιος παραλογισμός, ἤ μᾶλλον ἡ ἴδια ἀπάτη πού δημιούργησε ὅλες τίς θρησκεῖες –γιά νά συσκοτίση τόν πνευματικό
ὁρίζοντα τῶν ἀνθρώπων καί νά κλείση τά μάτια τους ὥστε νά μήν
βλέπουν τήν Σαρκωμένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ– διαμόρφωσε καί τήν
σημερινή ἐπιστήμη σέ μυθιστορηματική ἔκφραση. Ἡ ἀνταρσία τοῦ
αἰῶνος μας, αὐτοῦ τοῦ ἀπατεῶνος, ἔχει σπείρει τό ψέμα παντοῦ,
σέ κάθε ἀνθρώπινη δραστηριότητα καί ἐνασχόληση. Καί τό ψέμα
ὅλο καί θεριεύει καί ὅσο θεριεύει τόσο πιό πολύ πιστευτό γίνεται!
Κατά ἀνεξήγητο τρόπο ἔπαψαν πιά οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι νά ἔχουν ἐρωτήσεις, ἀπορίες καί ἀντιρρήσεις ἀκόμη καί σέ
προφανῶς ἀδιανόητα. Δέν ἀποροῦν οὔτε διερωτῶνται νά λάβουν
ἐξηγήσεις γιά τίς “ἐπιστημονικές” φαντασιώσεις πού ἀραδιάζουν
οἱ σημερινοί πανεπιστημιακοί διδάσκοντες καί διδασκόμενοι,
ἀνατρέποντας –χωρίς καμμιά ἀπολύτως ἀπόδειξη– τά σαφῆ καί
τεκμηριωμένα ἐπιστημονικά δεδομένα γιά νά τά ἀντικαταστήσουν
μέ τίς ἐπιδιώξεις τῆς παγκοσμίου ἐπιβολῆς τοῦ ἀθεϊσμοῦ.
Οἱ σημερινοί –κατ’ εὐφημισμόν– ἐπιστήμονες, θεωροῦν, φερ’
εἰπεῖν, ἀπολύτως λογικό τό ὅτι οἱ δορυφόροι, πού ἀποστέλλονται
στό Διάστημα, κατασκευάζονται ἀποκλειστικά ἀπό ἀνθρώπινες
διάνοιες μέ ἐξειδικευμένες γνώσεις, καί, ταὐτόχρονα, θεωροῦν ἐξ
ἴσου λογική τήν ἀναπόδεικτη λόγῳ τοῦ παραλογισμοῦ της παραδοχή τους ὅτι οἱ Πλανῆτες καί οἱ δορυφόροι τους δημιουργήθηκαν ἐντελῶς τυχαῖα καί ἀπό μιά ἔκρηξη τοῦ τίποτα(!), ἐφ’ ὅσον
ἀπό τό τίποτα δέν μπορεῖ νά προκύψη ἀπολύτως τίποτα, παρ’
ἐκτός ἄν ἐνεργήση ὁ ἐπέκεινα τῆς Δημιουργίας Θεός! Καί
νά προσθέση κανείς καί ἄλλον παραλογισμό στόν παραλογισμό:
Θεωροῦν ἐντελῶς φυσικό τό νά διορθώνουν συνεχῶς τήν πορεία
τῶν χειροποιήτων καί ἐπιστημονικά κατασκευασμένων δορυφόρων καί, παραλλήλως, θεωροῦν ἐξ ἴσου ἐντελῶς φυσικό καί
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ὄχι ὑπερφυσικό, τό ὅτι οἱ Πλανῆτες καί οἱ δορυφόροι τους (πού
κατά τούς ψευδοεπιστήμονες ἔγιναν τυχαῖα) ἐπί χιλιάδες χρόνια
τώρα, δέν χρειάζονται καμμιά διόρθωση τῆς πορείας καί τῆς λειτουργίας τους!
«Ἐπιλείψει με διηγούμενον ὁ χρόνος» ἄν ἀναφερθῶ λεπτομε
ρῶς σέ ὅλες τίς πτυχές τοῦ συγχρόνου παραλογισμοῦ, ὁ ὁποῖος
ἔχει μιά καί μοναδική αἰτία: Τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, τοῦ Μόνου
Ὄντως Λόγου καί, δευτερευόντως, τόν πόλεμο καί τήν ἐκδίωξη
ὅλων ἐκείνων, πού παρά τόν διάχυτο παραλογισμό, παραμένουν
μαθηταί καί φίλοι «τοῦ Θεοῦ καί Λόγου», διασώζοντες ὡς «ἅλας
τῆς Γῆς» τόν Λόγον τοῦ Λόγου, παραμένοντες ἔλλογοι μέσα σέ
μιά καλπάζουσα παγκόσμια τρέλλα!
Παρακαλῶ σας, ἀδελφοί μου, νά μοῦ ὑποδείξετε ποῦ σφάλλομαι, ὅταν πιστεύω πώς δέν εἶναι δυνατόν νά διασωθῆ λογική σέ
ἕνα κόσμο πού σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις καί ἐκφάνσεις του ἐπιδιώκει τήν ἐκδίωξη τοῦ Θεοῦ καί Λόγου καί τόν ἐναγκαλισμό καί τήν
λατρεία τοῦ παραλόγου;
Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε καί νά σαλπίσουμε μέ ὅση
δύναμη μᾶς ἀπομένει, ὅτι ἡ ἐκδίωξη τοῦ Θεοῦ Λόγου δέν εἶναι ἡ
ἀρχή γιά μιά νέα λογική, ἀνώτερη καί πιό ἐπιστημονικά πολιτισμένη καί τεκμηριωμένη, ἀλλά γιά «ἀρχή ὠδίνων». Ἀπαρχή «ζήλου καί ἐριθείας, μίσους, φθόνου, πλεονεξίας, ἀκαταστασίας
καί παντός φαύλου πράγματος», καθ’ ὅτι ὁποιοσδήποτε βαδίζει
μπροστά, δίπλα, ἤ παράλληλα καί ὄχι πίσω ἀπό τόν Χριστό,
αὐτός εἶναι σφετεριστής καί ἐπίβουλος, τῆς Θεϊκῆς Καθέδρας,
καί γι’ αὐτό θά εἶναι πάντα, ἡττημένος, ντροπιασμένος, καί παρά–Λογος!
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ἔχει προειδοποιήσει, πώς ὅταν τό κακό
ὑπερκορυφωθῆ, τότε θά φανῆ καθαρά ἡ μορφή τῆς παρα–Λόγου
ἀνθρωπότητος, πού θά τήν ἀπαρτίζουν «ἰδιότυποι διάβολοι» καί
θά ἐπιδιώκουν μέ τόν ἰσχυρότερο ἐκπρόσωπό τους ἀκόμη καί
«εἰς τόν Θρόνον τοῦ Θεοῦ καθίσαι», παριστάνοντας ὅλοι τους
πώς εἶναι θεοί!
Αὐτό ἔχει ἀρχίσει ἤδη σήμερα. Τό «μυστήριον τῆς ἀνομίας»
ἤδη τελεσιουργεῖται ὡς παγκόσμιος πολιτισμός, ὡς πρόοδος
τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς ἔξοδος ἀπό τόν “σκοταδισμό” Ἐκείνου
πού εἶπε «Ἐγώ εἰμί τό Φῶς τοῦ Κόσμου»! Καί, δυστυχῶς, ἀρχίσαμε καί ἐμεῖς, οἱ πολλαπλῶς εὐεργετηθέντες καί ἐλεηθέντες ὑπό
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τοῦ Θεοῦ καί Λόγου νά παραλογιζόμαστε, νά ντρεπόμαστε γι’
Αὐτόν, καί νά προσπαθοῦμε νά ἐξωραΐσουμε τόν Γεννηθέντα στήν
Φάτνη Θεόν μέ τά ράκη τοῦ ἀλαζονικοῦ “προοδευτισμοῦ” μας!
Ντρεπόμαστε γιά τόν Χριστό μας μπροστά σέ μιά γενεά «μοιχαλίδα καί ἁμαρτωλόν», παράλογη, ἔκφυλη καί διεστραμμένη.
Ντρεπόμαστε νά Τόν ὁμολογήσουμε ὡς «τό Φῶς τοῦ Κόσμου»,
ὡς τό ὑπέρτατο Κριτήριο τῆς Ἀληθείας, καί δέν ντρεπόμαστε νά
λέμε «τό γλυκύ πικρόν, καί τό πικρόν γλυκύ», ὅταν δεχόμαστε
ὡς κορυφαία ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ τήν ἀποδοχή πολλῶν ὑπαρξιακῶν προσανατολισμῶν –θρησκευτικῶν, ἰδεολογικῶν, σεξουαλικῶν– σέ ἕνα κόσμο, πού ὄχι μόνο ἡ Οὐράνια ἀλλά ἀκόμη καί ἡ
ἐπίγεια Ἀνατολή εἶναι Μία!
Πῶς νά εὐχηθοῦμε «Καλή Χρονιά» κάτω ἀπό τέτοιες συνθῆκες;
Καί ὅμως! Θά εὐχηθοῦμε:
Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά,
φωτισμένη μέ τό Φῶς Ἐκείνου,
πού εἶναι ὄντως «τό Φῶς τοῦ Κόσμου»!
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π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης

Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας
προασπίζει τήν διαφορετικότητα ἤ κάνει Ἱεραποστολή;

έ ἕνα μικρό ναό τῆς Κωνσταντινουπόλεως κοντά στόν Ἱππόδρομο ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐκφώνησε τά Χριστούγεννα τοῦ 380 μ.Χ.
Σ
τόν λόγο του «Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος». Ἦταν ὁ μόνος Ναός πού εἶχε

μείνει στήν κατοχή τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶχαν περιέλθει ἐπί 40
χρόνια στά χέρια τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν εὔνοια τῆς
αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς. Ἔχοντας ὡς ὁρμητήριο αὐτό τό μικρό ἐκκλησάκι τῆς
Ἁγίας Ἀναστασίας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος μέ τούς θεολογικούς καί ταὐτόχρονα
πύρινους λόγους του, ἀλλά καί μέ τήν ἅγια ζωή του, μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα “ἀνέστησε” τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί οἱ ναοί, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον,
παραδόθηκαν πάλι στόν ὀρθόδοξο λαό.
Τό πιστό ἀκροατήριο πού παρακολουθοῦσε στόν μικρό ναό τόν φλογερό
κήρυκα τήν ἡμέρα ἐκείνη δέν θά μποροῦσε νά φανταστεῖ, ὅτι ὁ λόγος αὐτός
θά ἀποτελοῦσε ἕναν πολύτιμο θησαυρό τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι μέ τόν λόγο αὐτό
θά διδάσκονταν καί θά εὐφραίνονταν ἑκατοντάδες γενεές ἀνθρώπων. Καί
σίγουρα δέν θά μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι κάποια ἀπό τά λόγια πού ἄκουγε
τήν ἡμέρα ἐκείνη ἀπό τόν σεβαστό Ἱεράρχη θά ἀποτελοῦσαν τό περιεχόμενο
ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων. Τέσσερις αἰῶνες ἀργότερα, στά τέλη τοῦ 8ου αἰῶνα,
ὁ ὑμνογράφος καί μελωδός Ἅγιος Κοσμᾶς ἐπίσκοπος Μαϊουμά θά συνθέσει
τόν Κανόνα τῶν Χριστουγέννων παίρνοντας γιά τήν πρώτη ὠδή αὐτούσια τά
λόγια τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου: «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστός
ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα
ἡ γῆ».
Ἀπό τότε, ἐπί 12 αἰῶνες, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἰσέρχεται στήν προετοιμασία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων ἀπευθύνοντας, μέ αὐτά τά λόγια
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, τό εὐφρόσυνο κάλεσμα γιά συμμετοχή στή χαρά τοῦ
γεγονότος τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Θεοῦ. Ἄν ὅμως, διαβάζαμε τή συνέχεια
τοῦ λόγου του, θά ἀκούγαμε ἀπό τόν Ἅγιο νά μᾶς ἐκθέτει ἐπακριβῶς τήν
αἰτία αὐτῆς τῆς χαρᾶς: «Τό σκοτάδι διαλύεται, τό φῶς ἐμφανίζεται. Οἱ σκιές
ἀπομακρύνονται, ἡ ἀλήθεια φανερώνεται... Ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται. Ὁ ἀόρατος γίνεται ὁρατός. Ἐκεῖνος, τόν ὁποῖο δέν μποροῦσε νά ἀγγίξει κανείς,
μπορεῖ νά ψηλαφηθεῖ. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱός ἀνθρώπου... Οἱ Ἰουδαῖοι
ἄς σκανδαλίζονται, οἱ Ἕλληνες ἄς περιγελοῦν, οἱ αἱρετικοί ἄς κουράζονται
μέ τίς φλυαρίες τους...».
Τήν ἴδια ἐποχή, λίγες μέρες ἀργότερα, στόν ἴδιο Ναό ὁ Ἅγιος Γρηγόριος θά ἐκφωνήσει τόν λόγο του «Εἰς τά Ἅγια Φῶτα» ἀπευθύνοντας ἕνα νέο
χαρμόσυνο κάλεσμα στό ἀκροατήριό του: «Αὐτή τήν ἁγία ἡμέρα τῶν Φώτων,
εἰς τήν ὁποίαν ἔχομεν φθάσει..., ἀκούσατε τήν φωνήν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἰς
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ἐμένα μέν ἀκούγεται πολύ δυνατά, μακάρι δέ νά ἀκουσθῇ καί σέ σᾶς “Ἐγώ
εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου”, καί διά τόν λόγον αὐτόν πλησιάσετέ Τον καί πάρετε
φῶς. Νά, εὐκαιρία ἀναγεννήσεως· ἄς γίνωμεν οὐράνιοι. Νά, καιρός ἀναδημιουργίας· ἄς ξαναβροῦμε τόν πρῶτο Ἀδάμ (ὅπως ἦταν πρίν ἀπό τήν παρακοή καί τήν πτῶσιν). Νά μή μείνωμε ἐκεῖνο τό ὁποῖον εἴμεθα, ἀλλά νά γίνωμεν ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἤμεθα κάποτε»... Τέσσερις αἰῶνες ἀργότερα ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς θά συνθέσει Κανόνα καί στά Ἅγια Θεοφάνεια. Κι ἐμεῖς, μετά ἀπό
12 αἰῶνες, θά συνεχίζουμε νά ψάλλουμε μαζί του: «Ἀδάμ τόν φθαρέντα ἀναπλάττει, ρείθροις Ἰορδάνου καί δρακόντων κεφαλάς ἐμφωλευόντων διαθλάττει, ὁ Βασιλεύς τῶν αἰώνων Κύριος».
Τόσο ἁπλᾶ καί τόσο ξεκάθαρα οἱ Ἅγιοί μας μέ τόν λόγο τους, μέ τήν
πέννα τους, μέ τούς ὕμνους τους μᾶς μιλοῦν γιά τό μυστήριο τῆς «Θείας Οἰκονομίας». Δέν μᾶς ἀφήνουν ἀμφιβολία ὅτι ὁ «ὑπό Παρθένου τεχθείς» καί «ὑπό
Ἰωάννου βαπτισθείς» εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, τό Φῶς πού ἦλθε νά διαλύσει τό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας, ἡ Ἀλήθεια πού ἦλθε νά κατατροπώσει τά
ψεύδη, ὁ Κύριος τῆς Κτίσης πού ἦλθε νά καταργήσει τό κράτος τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων. Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν πατερικῶν κειμένων καί
τῆς πλούσιας ὑμνολογίας μᾶς ἀφήνει ἄραγε περιθώρια γιά κατάργηση τῆς
μοναδικότητας τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως;
Ἡ ἀπορία αὐτή μᾶς δημιουργήθηκε διαβάζοντας μιά εἴδηση στό φύλλο
τῆς 25ης Νοεμβρίου τῆς ἐφημερίδας «Ὀρθόδοξος Τύπος» μέ ἀφορμή τή σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀπό 15 ὡς 17 Νοεμβρίου.
Ὅλα τά παρατεθέντα στήν ἐφημερίδα ἀποσπάσματα τῶν ἀνακοινώσεων χρήζουν σχολιασμοῦ, ἀλλά ἐμεῖς θά σταθοῦμε σέ μιά συγκεκριμένη παράγραφο
κάνοντας καί σύντομη ἀναφορά σέ κάποια ἄλλα σημεῖα τοῦ κειμένου:
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς θά συνεχίσει νά συμμετέχει ἐνεργά σέ ὅλους
τούς ἐπισήμους διαχριστιανικούς καί διαθρησκευτικούς διαλόγους, παρά τίς
ὅποιες δυσκολίες καί προβλήματα τά ὁποῖα κατά καιρούς ἀναφύονται. Ἐκτός
τῆς συμμετοχῆς μας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, ἀναβαθμίζουμε
τήν παρουσία καί δράση μας στό Παναφρικανικό Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὀφείλουμε μέ ταπείνωση κάθε στιγμή νά καταθέτουμε τήν μαρτυρία τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς πληρότητας τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, τήν ὁποία ἡ
Ἐκκλησία μας διαφυλάττει. Πορευόμενοι στά ἴχνη τοῦ Ἰησοῦ, ὀφείλουμε νά
γινώμεθα ὄργανα καταλλαγῆς καί νά καλλιεργοῦμε τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων, σεβόμενοι καί προασπιζόμενοι τήν ἐθνική, φυλετική καί
θρησκευτική τους διαφορετικότητα. Ἀπό κοινοῦ μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν
καί θρησκευμάτων καλούμεθα νά ἐργασθοῦμε γιά τήν καταπολέμηση κάθε
συστημικῆς ἀδικίας καί δαιμονικοῦ, μέ ὅποια μορφή καί ἄν ἐμφανίζεται καί
ἀκυρώνει τή ζωή τοῦ βαρέως τραυματισμένου καί αἱμορραγοῦντος ποιμνίου
μας...».
Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀναγνωρίζει ὅτι ὀφείλει νά καταθέτει μαρτυρία τῆς πληρότητας τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως. Πῶς
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ὅμως εἶναι αὐτό ἐφικτό, ὅταν σέ προηγούμενη παράγραφο, κατά τήν ὁποία
γίνεται σύντομη ἀποτίμηση τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμβαρίου, ἀναφέρεται: «Ἡ
Σύνοδος... ἀποτελεῖ μιά δυναμική ἀπάντηση στούς διαπρύσιους κήρυκες
τῆς ἐσωστρέφειας, τῆς ἀποκλειστικότητας (ἡ ὑπογράμμιση δική μας), τοῦ
ἐθνοφυλετισμοῦ καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ». Ἡ ὁρολογία παραπέμπει χωρίς
δεύτερη σκέψη στή Νέα Τάξη πραγμάτων, ἀλλά αὐτό τό παρακάμπτουμε...
Ἐάν ἡ Θεία Ἀποκάλυψις ἔχει πράγματι πληρότητα, τότε διεκδικεῖ ἀσυζητητί
τήν ἀποκλειστικότητα. Πῶς, λοιπόν, ἡ ἀποκλειστικότητα εἶναι κατακριτέα;
Ὅταν ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ἀγωνιζόταν ἐναντίον τῶν
κακοδοξιῶν τῶν αἱρέσεων καί ἐναντίον τῶν εἰδωλολατρικῶν πλανῶν, γιά
νά μήν “ἀκυρώσει” τήν αἰώνια ζωή τοῦ ποιμνίου του, ἦταν ἐσωστρεφής καί
φονταμενταλιστής; Τότε οἱ σημερινοί Ἱεράρχες τῆς Ἀφρικῆς πῶς τόν τιμοῦν
πανηγυρικῶς μέχρι σήμερα;
Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας φιλοδοξεῖ νά «βαδίσει στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ καί νά προασπίσει τή θρησκευτική διαφορετικότητα». Ἔρχεται, δηλαδή, τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας σέ πλήρη ἀντίθεση
μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθῶντας τά πραγματικά ἴχνη
τοῦ Χριστοῦ, διέδωσαν τόν Χριστιανισμό πανταχοῦ πραγματοποιοῦντες τήν
προτροπή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ τους: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά
ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Γι’
αὐτό καί δέν παρέμεινε ἡ Ἐκκλησία ἕνας στενός κύκλος κάποιων ἑκατοντάδων ἀνθρώπων στήν Παλαιστίνη.
Καί τά ἐρωτήματα πού ἀναφύονται στή συνάφεια αὐτή ἐνδιαφέρουν
τήν Ὀρθοδοξία καί ἄμεσα τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος:
1. Πῶς ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη»
ἀποτελεῖ ἐπιθυμία καί ἐπιδίωξη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀφοῦ προασπίζει τή θρησκευτική διαφορετικότητα;
2. Ὑφίσταται τελικά ἡ ἱεραποστολή στήν Ἀφρική ἀφοῦ πρέπει νά προασπίσει τήν Ἀφρικανική διαφορετικότητα;
3. Τά χρήματα πού συγκεντρώνει κατά καιρούς ὁ χειμαζόμενος πιστός
λαός τῆς Ἑλλάδος διατίθενται γιά ἱεραποστολή ἤ γιά τήν προάσπιση τῆς
θρησκευτικῆς διαφορετικότητας;
Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι θά
συνεχίσει νά συμμετέχει σέ ὅλους τούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκευτικούς διαλόγους. Στήν παράγραφο γιά τή Σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου διαβάζουμε: «Ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει ὡς ἕνα μεγάλο θαῦμα συναντήσεως
καί συνυπάρξεως ἐπί τό αὐτό τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πιστεύουμε
ὅτι ἡ νέα αὐτή ἐμπειρία θά ἀποκωδικοποιηθεῖ σταδιακά καί θά ἀποδώσει νέους καρπούς στόν Ὀρθόδοξο χῶρο». Τί λυπηρό! Ἡ συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀποτελεῖ «νέα ἐμπειρία», ἐνῶ ἡ συνάντηση μέ ἐκπροσώπους
ἄλλων δογμάτων ἤ ἄλλων θρησκειῶν θεωρεῖται κάτι ἀπόλυτα συνηθισμέΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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νο καί φυσικό! Καί τό ἐρώτημα: ἡ ἀνοχή καί ἡ διάθεση ἀλληλοκατανόησης
τῶν συμμετεχόντων σέ τέτοιους διαλόγους ἐξαντλεῖται στούς ἀλλοδόξους
καί ἀλλοθρήσκους, ὥστε ἡ συνάντηση καί συνύπαρξη μέ ὁμοδόξους ἀδελφούς νά ἐκλαμβάνεται ὡς «ἕνα μεγάλο θαῦμα»; Καί ἐπί πλέον: οἱ βόμβες, οἱ
ἐμπρησμοί, οἱ καταστροφές ναῶν ἀλλά καί οἱ διωγμοί καί τά μαρτύρια τόσων
χριστιανῶν στήν Αἴγυπτο καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀφρικανικῆς ἠπείρου, τοῦ
πραγματικά αἱμορραγοῦντος ποιμνίου, ἀπό τούς “ἀδελφούς” μουσουλμάνους
ἐντάσσονται ἁπλῶς στίς “κάποιες δυσκολίες ἤ τά κάποια προβλήματα πού
κατά καιρούς ἀναφύονται”;
Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας μᾶς καθησυχάζει ὅτι θά
ἐργασθεῖ «μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί θρησκευμάτων γιά τήν καταπολέμηση κάθε συστημικῆς ἀδικίας καί δαιμονικοῦ». Ἔχει ἄραγε ὑψωθεῖ ποτέ
φωνή ἀπό ὅλες αὐτές τίς “ἐκκλησίες” καί τά θρησκεύματα ἤ ἔχει γίνει ποτέ
κάποια δυναμική παρέμβαση γιά τίς ἄπειρες ἀδικίες τοῦ συστήματος, τοπικοῦ
καί παγκοσμίου; Ἄν ἑρμηνεύουμε σωστά τήν πρόταση, ἡ ὕπαρξη δαιμονικοῦ
στοιχείου ἐντοπίζεται μόνο στό σύστημα, στήν πολιτική ἐξουσία. Ἄρα ἡ ἀπελευθέρωση πού μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου
εἶναι ἀπελευθέρωση ἀπό τήν κρατική ἐξουσία; Ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μᾶς διδάσκει καί μᾶς ὑπενθυμίζει συνεχῶς μέσα ἀπό τήν ὑμνολογία της καί τή
λειτουργική της πράξη, ὅτι κάθε παρέκκλιση ἀπό τήν ὀρθή πίστη, στή θεωρία
ἤ στήν πράξη –μικρή ἤ μεγαλύτερη– δίνει ἐξουσία στίς δαιμονικές δυνάμεις.
Ὅταν αὐτό συμβαίνει σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν «ἐνδυθεῖ τόν Χριστόν» μέ τό
ἅγιο Βάπτισμα, πόσο μᾶλλον σέ ἀνθρώπους ἀλλοδόξους καί ἀλλοθρήσκους
πού εἶναι ἀθωράκιστοι! Δηλαδή ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἶναι πρόθυμη νά συνεργαστεῖ καί μέ τούς ἱεροδιαμέσους τῶν ἀφρικανικῶν θρησκευμάτων καί μέ μάγους τῶν φυλῶν γιά τήν καταπολέμηση τοῦ
δαιμονικοῦ στοιχείου; Θά μᾶς τρελάνουν ἐντελῶς!...
Ὅμως στό ξεκίνημα τῆς νέας χρονιᾶς ἐμεῖς θά ἀκολουθήσουμε τόν
δρόμο τῆς λογικῆς, τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς ἐλπίδας. Διότι γνωρίζουμε ὅτι
ἡ Πίστη μας στηρίζεται στόν Χριστό καί τούς Ἁγίους μας. Αὐτῶν τήν φωνή
θά ἀκοῦμε. Ὅπως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου πού μέ ἀφορμή τήν
ἑορτή τῶν Θεοφανείων μᾶς καλεῖ καί πάλι: Ἀκούσατε τή φωνή τοῦ Θεοῦ:
«Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου». Πλησιάσετε τόν Κύριο καί πάρετε φῶς! Νά,
εὐκαιρία ἀναγεννήσεως. Νά, καιρός ἀναδημιουργίας!
Στό ξεκίνημα τῆς νέας χρονιᾶς ἐμεῖς θά ἀκολουθήσουμε τόν δρόμο τῆς
λογικῆς, τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς ἐλπίδας. Διότι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός δέν θά
ἐπιτρέψει νά ἀλλοιωθεῖ ἡ Ἀλήθεια, ἀρκεῖ νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού Τήν
ἀναζητοῦν μέ εἰλικρίνεια. Καί αὐτό εἶναι ἕνα ἐρώτημα γιά τόν καθένα μας.
Ἰδιαίτερα στό ξεκίνημα τῆς νέας χρονιᾶς...
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Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος

ENA KEIMENO ΠNEYΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΑΥΓΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ
ἅγιος ’Ιουστῖνος Πόποβιτς, ἐξέχουσα μορφή τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀλλά
καί τῆς Ὀρθοδοξίας γενικώτερα, μέ ἐξαίρετη μόρφωση, σπάνιο φιλοσοφικό
O
αἰσθητήριο, καί, κυρίως, μέ ἁγιότητα καί βαθύ ἐνδιαφέρον γιά τά πανανθρώπινα

προβλήματα, κατευθύνει τόν προσανατολισμό μας στήν Θεανθρώπινη διάσταση
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἐγκλωβισμένος ψυχικά καί σωματικά
στίς αἰσθήσεις του, προσπαθεῖ, ἀποκλειστικά μέ τήν πίστη στόν ἑαυτό του, νά
ξεφύγει ἀπό τόν θάνατο, ἀλλά δέν παίρνει ἀπάντηση ἀπό τήν ἐπιστήμη, τήν
φιλοσοφία, τόν πολιτισμό.
Ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός δέν κατορθώνει νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν
ὑποδούλωση καί τήν θλίψη. Ὅταν πέφτει ἔξω στό πρόβλημα τοῦ σώματος, πῶς
ἀναπότρεπτα δέν σφάλλει καί στό πρόβλημα τοῦ πνεύματος; Ἐρωτᾶ ὁ πατήρ
Ἰουστῖνος. Ὁ εὐρωπαϊκός ἀνθρωπισμός ἀδυνατεῖ νά μᾶς σηκώσει πάνω ἀπό τόν
θάνατο, ἀπίθανο νά τόν νικήσει ὁριστικά. Μόνο ὁ Θεάνθρωπος, μέ τό ἱστορικό
δεδομένο τῆς Ἀνάστασής Του, ἀποδεικνύει τήν νίκη πάνω στόν θάνατο, μόνο μέ
τόν Θεάνθρωπο ὅλος ὁ ἄνθρωπος γίνεται Παράδεισος!
Παραθέτουμε κατωτέρω κάποιες σελίδες ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς «Φιλοσοφικοί κρημνοί», ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου (σέ
μετάφραση ἀπό τό σερβικό πρωτότυπο Ἀλέξ. Στογιάννοβιτς καί τοῦ Ἐπισκόπου Ἀθανασίου Γιέβτιτς), θέτοντες σάν τίτλο μία φράση τοῦ κειμένου του.
Γιά τό σχόλιο καί τήν ἀντιγραφή: Στυλιανή Σπυροπούλου
							
Φιλόλογος

***

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΤΙΜΑ
ΝΑ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟ!
εὐρωπαϊκός ἄνθρωπος περιτοίχισε τόν πλανήτη μας μέ τόν ἄνθρωπο.
Τόν ἐνέδυσε στόν ἄνθρωπο. Καί ἐπιστράτευσε ὅλους, ἀκόμα καί τούς
προσωρινά καί μόνιμα ἀνίκανους γιά τή μάχη, ἐναντίον πάντων τῶν θεανθρώπινων. Κάθε διείσδυση εἶναι περιτοιχισμένη μέ τόν ἄνθρωπο, γιά νά
μήν διεισδύσει τίποτα ὑπερανθρώπινο στή σφαῖρα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Ἐνδεδυμένος στόν ἄνθρωπο ὁ πλανήτης μας ταλαντεύεται σάν μεθυσμένος στό δρόμο πρός τό ἄπειρο. Ὡστόσο, ἡ ἐπίθεση τοῦ μεταφυσικοῦ εἶναι
ὁρμητική. Μέ τά αἰνίγματά του πού μοιάζουν μέ σκιάχτρα, τό μεταφυσικό
σάν μέ φλογερά βέλη κατατρυπᾶ μανιωδῶς σάν κόσκινο εἴτε τό σῶμα εἴτε

O
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τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, μέ τόν ὁποῖο εἶναι περιτοιχισμένος ὁ πλανήτης
μας. Μέ αἰνίγματα εἶναι κατατρυπημένος ὁ ἄνθρωπος, ὥστε καί τό σῶμα
του ἔγινε κόσκινο καί τό πνεῦμα του. Τό κόσκινο δύναται, ὅμως, νά σταματήσει τόν κυκλῶνα τῶν μεταφυσικῶν μυστηρίων πού μέρα-νύχτα μετά
μανίας φυσᾶ στό ἀστέρι μας ἀπό τά σκοτεινά κατάβαθα τῆς ἀπεραντοσύνης;
Ὁ οὑμανισμός ἐγκαθιδρύθηκε στόν ἄνθρωπο σάν εὐαγγέλιο,
καινούργιο καί σωτήριο, ἀλλά οὔτε
κἄν ὑποψιάστηκε αὐτός ὅτι καί αὐτό
τό «εὐαγγέλιο», ὅπως κάθε ἄλλο,
ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἀποκάλυψη.
Ἐγκαθιδρύοντας τόν ἑαυτό του στόν
ἄνθρωπο ὁ οὑμανισμός ἐγκαθιδρύθηκε στό πιό ἡφαιστειακό ἔδαφος. Καί
τά ἡφαίστεια ἄρχισαν νά ἐνεργοῦν.
Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀνθρώπου ἔχει
ξεκινήσει ἤδη. Ὁ οὑμανισμός μόνο
γρατσούνισε τό δέρμα τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος καί ἀπό κάθε πόρο μούγκρισε ἕνα τέρας. Ὅλοι οἱ ἡφαίστειοι κρατῆρες ἀναπνέουν ὑπόκωφα
καί σεισμικά. Δίπλα σ’ αὐτούς ζοῦν
οἱ φουτουριστές, οἱ παρηκμασμένοι,
οἱ ἀναρχιστές, οἱ μηδενιστές, οἱ σατανιστές, καί γράφουν μέ πόθο, συλλαβίζοντας γράφουν τά χρονικά τῆς
ἀποκαλυπτικῆς ἐποχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Καί δέν ντρέπονται ἀπό κανένα
βδέλυγμα, ἐπειδή ἡ ἔνδειξη τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐποχῆς εἶναι ἡ ἀπογύμνωση ὅλων τῶν βδελυγμάτων, ὅλων τῶν ἀποτροπιασμῶν, κάθε φρίκης.
Σ’ αὐτήν τήν τόλμη τούς παρακινεῖ ὁ πατέρας τους, ὁ οὑμανισμός, ἀφοῦ
αὐτοί εἶναι τά ἴδια τά παιδιά του. Χωρίς νά τό ἐπιθυμεῖ, ὁ οὑμανισμός
παρασκεύασε τήν τρομακτική ἀπογύμνωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξέθεσε ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο. Καί οὐδέποτε ὁ κόσμος ἔχει ξαναδεῖ φοβερότερη
ἔκθεση. Καί ἔφριξε ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι κάτι τό
ὁποῖο πρέπει πιό πολύ νά φοβόμαστε. Ἐσεῖς δέν πιστεύετε; Ἀποσφραγίστε τίς βαθύτατες κρυψῶνες τοῦ εἶναι του καί θά ἀκούσετε πῶς ἀπό
αὐτόν οὐρλιάζουν τά ἀποκαλυπτικά τέρατα.
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Ἡ δική μας ἐποχή, μᾶς θρυμματίζει μέ τίς ἀποκαλύψεις της. Στόν
ἄνθρωπο γνωρίστηκαν καί ἔγιναν φίλες κάθε λογῆς φρίκες πού δέν ἔχουν
γνωριστεῖ ποτέ πρίν. Φαίνεται πώς ὁ δικός μας γερασμένος πλανήτης
ἀποφάσισε νά ὁλοκληρώσει τόν ἑαυτό του στόν ἄνθρωπο, νά τόν ὁλοκληρώσει ἀποκαλυπτικά ἀναρχικῶς καί θυελλωδῶς. Ἡ ἀτμόσφαιρά του ἔχει
γίνει ὑπερβολικά ἐκρηκτική. Ὅλες οἱ ἀντιφάσεις τοῦ σύμπαντος συναντιοῦνται σ’ αὐτήν, καί, κατά τήν συνάντηση αὐτή, ἐκρήγνυνται. Ἀτυχῶς,
αὐτός ὁ πλανήτης εἶναι τοποθετημένος στό πιό καταραμένο σταυροδρόμι
τοῦ σύμπαντος. Σ’ αὐτόν διασταυρώνονται ὅλοι οἱ δρόμοι, οἱ δρόμοι τοῦ
φωτός καί τοῦ σκότους, οἱ δρόμοι τῶν πόνων καί τῶν χαρῶν, οἱ δρόμοι
τοῦ βασάνου καί τῆς μακαριότητας, οἱ δρόμοι τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.
Κάθε οὐράνιο σῶμα μέ κάποια πορεία του περνᾶ πάνω ἀπό αὐτόν. Ἐξαιτίας τούτου ἡ γῆ εἶναι συγκέντρωση ὅλων τῶν πόνων καί τό σταυροδρόμι
ὅλων τῶν δρόμων. Ἡ ζωή στή γῆ εἶναι τόσο ἀλγεινή, ὥστε ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νά ἀπορεῖ· πρός τά κάτω μέ κάθε ἀκτῖνα πού χώνεται στή γῆ, δέν
γλιστρᾶ καί ἕνας πόνος; Ἡ γῆ δέν εἶναι λόγω αὐτοῦ μία πελώρια δεξαμενή
τῶν πόνων; Πρός τά κάτω μέ κάθε ἀκτῖνα δέν γλιστρᾶ καί μία σταγόνα
πύου; Δέν εἶναι γι’ αὐτό ὁ δικός μας λυπημένος πλανήτης ἕνα ἕλκος τοῦ
σύμπαντος στό ὁποῖο συγκεντρώνεται ὅλη ἡ κοσμική ἀκαθαρσία, ὅλο τό
κοσμικό κακό, ὅλα τά κοσμικά βδελύγματα;
Ἡ φρίκη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι πολλαπλῆ καί ἄσπλαχνη. Ἔτσι
φαίνεται πώς ἡ γῆ εἶναι καθορισμένη νά εἶναι ἕνα σταυροδρόμι φαντασμάτων τά ὁποῖα γιά σύντομο χρονικό διάστημα ἐνδύονται στό σῶμα,
δοκιμάζουν τόν ἑαυτό τους, δοκιμάζουν τήν ὕλη, προκειμένου τελικά νά
ρίξουν ἀπό τόν ἑαυτό τους μέ κραυγή πόνου καί ἀνάθεμα τό σωματικό κέλυφος. Τό παράλογο τῆς κωμωδίας αὐτῆς ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή σκέψη
πώς κάποιο ὑψηλότερο ὄν πεισματικά πετᾶ τούς θρύλους στήν ὕλη, τούς
ἐνδύει σ’ αὐτήν, δοκιμάζει ἄν μποροῦν νά ἐξοικειωθοῦν μ’ αὐτήν καί νά
συμβιώσουν μ’ αὐτήν.
Ὅταν στόν ἄνθρωπο ἀφυπνιστεῖ ἡ ὕλη καί ἔλθει σέ συναίσθηση καί
αὐτοσυνείδηση, ὁ ἄνθρωπος θά αἰσθανθεῖ σάν ἕνα σταυροδρόμι ἀναρίθμητων περίεργων δρόμων, τῶν ὁποίων τά ἀρχικά καί τελικά σημεῖα δέν ξέρει. Ἡ ὕλη εἶναι τυπική στόν ἄνθρωπο· εἶναι μονοσωματική μ’ αὐτόν ἀλλά
παρ’ ὅλα αὐτά δέν δύναται νά πλαισιωθεῖ στίς ἀνθρώπινες σκέψεις. Σ’
αὐτήν δέν ὑπάρχει τίποτα ἁπλό, τίποτα συνηθισμένο, τίποτα ἀπερίεργο.
Αὐτή ἀπεικονίζει τόν ἑαυτό της στόν ἄνθρωπο καί ὅλα τά σταυροδρόμιά
της. Σ’ αὐτά τρέχουν φαντάσματα πού προτιμοῦν νά παραμένουν στόν
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ἄνθρωπο καί ἐνδύονται σ’ αὐτόν. Ὁ ἄνθρωπος σάν νά εἶναι προορισμένος
γιά τό μαρτύριο: Ὁ κόσμος εἶναι ἀρένα καί αὐτόν τόν κατασπαράζουν τά
φαντάσματα.
Ὅλα τά πράγματα συναγωνίζονται στήν φανταστικότητα, εἶναι δύσκολο, καί κάποτε καί ἀδύνατο, νά τοποθετήσουμε τό ὅριο μεταξύ τοῦ
φανταστικοῦ καί τοῦ πραγματικοῦ. Ἡ φανταστικότητα εἶναι ἡ ψυχή τῆς
πραγματικότητας, ὅλων τῶν πραγματικοτήτων μέ τίς ὁποῖες δύναται νά
εἶναι ἐνσυνείδητη ἡ ἀνθρώπινη φύση. Γι’αὐτό οἱ πραγματικότητες, ὁποιεσδήποτε καί νά εἶναι, συγκροτοῦν τά προβλήματα ὑπερνοητικά γιά τό
νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καί ὑπερανθρώπινα γιά τόν ἄνθρωπο. Πῶς θά τά ἐπιλύσει ὁ ἄνθρωπος παρά μόνον μέ κάτι ὑψηλότερο ἀπό τόν ἄνθρωπο, καλύτερο ἀπό τόν ἄνθρωπο, πιό νοητικό ἀπό αὐτόν καί μέ κάτι πιό ἰσχυρό
ἀπό τόν ἄνθρωπο.
Γιά τόν βασανισμένο ἄνθρωπο τό ἀσυνήθιστο αὐτῶν τῶν πραγματικοτήτων μεγεθύνεται στή θεότητα. Ἡ τραγικότητα, ἡ καταραμένη τραγική
τῶν δικῶν μας φανταστικῶν πραγματικοτήτων, ἀναγκάζει τόν ἄνθρωπο νά
δημιουργεῖ τούς θεούς, νά ψάχνει τούς θεούς καί ἐκεῖ ὅπου δέν κρύφτηκαν. Καθετί πού εἶναι πιό ἀσυνήθιστο ἀπό τόν ἄνθρωπο, ὑψηλότερο καί
πιό πολύπλοκο, μέ τή φύση του ἐπιβάλλει τόν ἑαυτό του ὡς θεότητα στόν
ἄνθρωπο. Καί εἶναι φυσικό τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολλούς θεούς· εἶναι
φυσικό τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πολυθεϊστής. Ἡ πολυθεΐα εἶναι ἡ συνέπεια τῆς πολυπεριέργειας τοῦ κόσμου. Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι μία θλίψη τοῦ
πνεύματος καί κάθε πράγματος. Καμία θλίψη δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά
ἐξηγήσει παντελῶς ἀπό μόνος του ἀλλά καταφεύγει στούς θεούς. Οἱ πολλές θλίψεις τόν ὁδηγοῦν σέ πολλούς θεούς. Γι’ αὐτό τό λόγο ὁ ἄνθρωπος
στό θλιβερό δρόμο του στήν ἱστορία δημιουργοῦσε πολλούς θεούς. Εἶναι
δύσκολο νά διακριθεῖ κάποιος μεταξύ τους. Ὅλοι προτείνουν τόν ἑαυτό
τους καί οἱ θλίψεις ἀναγκάζουν τόν ἄνθρωπο νά τούς υἱοθετεῖ.
Ὅσο μεγαλύτερη θλίψη ἔχει τόσο μεγαλύτερο θεό ψάχνει. Μικρές
θλίψεις ψάχνουν μικρούς θεούς. Ὡστόσο, ὑφίσταται μία θλίψη μεγαλύτερη καί ἀπό τίς μέγιστες, ἡ θλίψη ἡ ὁποία συνθέτει ὅλες τίς ἄλλες θλίψεις.
Ὁποιοσδήποτε θεός τήν νοηματοδοτήσει καί τήν μετατρέψει σέ χαρά
ἀληθῶς εἶναι Θεός καί δέν ὑπάρχει ἄλλος. Ἡ μεγαλύτερη αὐτή θλίψη
εἶναι ὁ θάνατος καί μ’ αὐτόν συνυπάρχουν καί τό βάσανο, τό κακό καί τό
καλό, ἡ ἀλήθεια καί τό ψεῦδος. Ὅλα μαζί συνιστοῦν τά μαρτυρικά προβλήματα, ἐπειδή κάθε ἄνθρωπος εἶναι μάρτυρας τόν ὁποῖο βασανίζουν
αὐτά τά καταραμένα προβλήματα.
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Βασανισμένος μ’ αὐτά τά προβλήματα ὁ ἄνθρωπος ἀναγκαστικά
πρέπει νά ψάχνει τόν ἄνθρωπο ἤ τό θεό πού θά τά ἐπιλύσει ἐντελῶς καί
ὁλοκληρωτικῶς. Ἐκεῖνος πού ἐντελῶς καί ὁλοκληρωτικῶς θά τά λύσει,
αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ψευδεῖς. Δέν ὑπάρχει
κανείς μεταξύ τῶν ἀνθρωποθεῶν τοῦ Φόιερμπαχ, ὁ ὁποῖος δέν φαλλίρισε
μπροστά σ’ αὐτά τά προβλήματα. Θέλεις νά δοκιμάσεις τούς ἀνθρώπους,
βάλε τους μπροστά σ’ αὐτά τά προβλήματα. Θέλεις νά δοκιμάσεις τούς
θεούς, κάνε τό ἴδιο. Τή μεγίστη σου θλίψη μετάφερε σ’ αὐτούς· ἐκεῖνος
πού θά τή νοηματοδοτήσει καί θά τή δικαιολογήσει, δικαιοῦται νά εἶναι ὁ
Θεός σου.
Σέ περίπτωση πού σέ πιάσει κάποιο βάσανο καί σέ καταδιώκει, μετάφερέ το στό θεό σου. Ἄν αὐτός τό κάνει δικό του, ἄν τό νοηματοδοτήσει,
ἄν τό δικαιολογήσει ἀληθινά εἶναι ὁ Θεός σου καί δέν ὑφίσταται ψεῦδος ἤ
ἀδυναμία σ’ αὐτόν. Ἀκόμη εἶναι ἀληθινός ὁ Θεός σου, ἄν ζοῦσε στό σῶμα
σου καί νοηματοδότησε τόν ἄργιλό σου· ἄν ζοῦσε μέ τήν ψυχή σου καί
γλύκανε τό πικρό μυστήριο τῆς ζωῆς σου· ἄν ἦταν ἡ κόρη τοῦ κλαμένου
ματιοῦ σου καί ἀντιλήφθηκε καί ἐφεῦρε τήν ἔννοια τοῦ μοιραίου μυστηρίου τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου πάνω ἀπό τό ὁποῖο θρηνεῖς καί ἐσύ.
Τά μαρτυρικά προβλήματα ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο στό πιό φρικαλέο
σταυροδρόμι, μέχρι τό σταυροδρόμι τό θρησκευτικό, στό ὁποῖο δοκιμάζεται καί ἐπιλέγεται ὁ Θεός. Σέ ἐκεῖνον πού δέν ἔχει φτάσει στό θρησκευτικό
σταυροδρόμι, σημαίνει ὅτι τά μαρτυρικά προβλήματα δέν τόν ἔχουν ἐπισκεφτεῖ. Στέκοντας στό θρησκευτικό σταυροδρόμι ὁ ἄνθρωπος στέκεται
στήν ἀνθρακιά. Εἶναι ἀπίστευτα δύσκολο νά ἐπιλέγεις τό θεό καί πολύ
πιό δύσκολο νά ἐπιλέξεις τόν καλύτερο θεό. Τό βρύο τοῦ σύμπαντος ὁ
ἄνθρωπος ξέρει, στό βρύο τήν φωλιά κτίζει, ὥσπου νά γνωρίσει τόν καλύτερο καί μοναδικά ἀληθινό Θεό. Δίχως αὐτό, ὅλη ἡ γνώση του εἶναι ἐπιδερμική καί ἑτοιμόρροπη, ρηχή καί ἐπιφανειακή. Τίποτα δέν ξέρει ὅπως
θά ἔπρεπε νά ξέρει. Δέν ξέρει τή λύση τοῦ τρομακτικοῦ αἰνίγματος τοῦ
καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, πού ἀκαταμέτρητα ξεπερνᾶ τά πάντα πού ὀνομάζεται ἄνθρωπος. Γι’ αὐτό δέν μπορεῖ νά μήν τήν ἀποδώσει στίς θεότητες.
Ἄν ὁ κόσμος αὐτός ἦταν μόνο μία ἀπάτη, θά μποροῦσε νά γίνει
ὑποφερτός· ἀλλά αὐτός εἶναι ἐφιαλτική ἀπάτη, ὥστε ὁ ἄνθρωπος δύσκολα δύναται νά τόν ἀνεχτεῖ δίχως ἐξέγερση. Γιά ἕνα σπιριτουαλιστή ἡ
ὕλη φαίνεται μία ἀπάτη· γιά ἕνα ὑλιστή τό πνεῦμα φαίνεται μία ἀπάτη.
Ἐξαιτίας αὐτοῦ ὁ σκεπτικισμός εἶναι τό ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τῆς
ἀνθρώπινης σκέψης. Μέ τί τελειώνει ἡ σκέψη μου περί τοῦ κόσμου, ἄν ὄχι
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μέ τόν σκεπτικισμό; Ἄν δέν τελειώνει μέ τόν σκεπτικισμό, σημαίνει ὅτι δέν
ἔχω σκεφτεῖ μέχρι τό τέλος τήν σκέψη μου, οὔτε ἔχω φέρει ἕως τό τέλος
τήν αἴσθησή μου. Ἄς στείλει ὁ ἄνθρωπος μία σκέψη του στόν κόσμο. Σέ
ποιά κατάσταση αὐτή ἐπιστρέφει σ’ αὐτόν; Δέν ἐπιστρέφει ἀπό τό ταξίδι
περισσότερο περίπλοκη, περισσότερο αἰνιγματική ἀπ’ ὅτι ὅταν ξεκίνησε
τό ταξίδι;
Γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τίς θλίψεις τοῦ ὄντος του ὁ ἄνθρωπος
μοίραζε τόν ἑαυτό του, ἔστελνε τόν ἑαυτό του σέ πολλά ταξίδια. Δημιουργοῦσε θρησκεῖες, δημιουργοῦσε πολιτισμούς, προκειμένου νά ἁπαλύνει
τό φοβερό φορτίο τῆς ὕπαρξης. Ψάχνοντας μόνιμες ἀξίες ὁ ἄνθρωπος
ἀναπότρεπτα ἐρχόταν ἕως τό ὀστεορρηκτικό σταυροδρόμι. Ἐκεῖ ὁ δρόμος
διχαλώνει, διασκορπίζεται στό πολυπλόκαμο δέλτα. Μέ τί τελειώνει ἕνα
ρυάκι, μέ τί χιλιοστό, ἄν ὄχι μέ τόν ὠκεανό τῆς ἀπεραντοσύνης;
Διαμέσου πολλῶν πραγμάτων βάδιζα πρός τήν ἔννοια τῆς ζωῆς, ἔλεγε
ἕνα ἀπελπισμένο ἀγόρι, διαμέσου πολλῶν πραγμάτων καί πολλῶν ἀνθρώπων, ὅμως, ἀλίμονο! Εἴτε τά πράγματα εἴτε οἱ ἄνθρωποι μέ ὁδηγοῦσαν
μέχρι τό καταραμένο σταυροδρόμι, τό σταυροδρόμι γεμᾶτο ἀνθρακιά, καί
μέ ἐγκατάλειπαν σ’ αὐτό μονάχο, ἀπορημένο, ἀποσβολωμένο καί ξεγελασμένο, ναί, ξεγελασμένο. Καί διαμέσου τῶν πραγμάτων καί διαμέσου τῶν
ἀνθρώπων κάποιος μοχθηρά γέλασε, κάποιος δυνατότερος εἴτε ἀπό τά
πράγματα εἴτε ἀπό τούς ἀνθρώπους. Καί ἐγώ δέν μπόρεσα δίχως ἀνάθεμα
νά ἀντέξω αὐτήν τήν τυραννία, ἐπειδή αὐτό εἶναι ἡ τυραννία τοῦ χειρότερου εἴδους. Ξεγελασμένος ἔτρεχα στούς δρόμους σου, ὦ φιλοσοφία,
καί στούς δικούς σου, ὦ ἐπιστήμη, καί στούς δικούς σου, ὦ πολιτισμέ, καί
ὅλοι αὐτοί τερμάτιζαν σέ ἄδρομο τόπο καί ζούγκλα, ναί, σέ ἄδρομο τόπο
καί ζούγκλα. Ἀπ’ αὐτό ἐξαγριώθηκε ἡ ψυχή μου στό στενό μου σῶμα. Καί
ἐγώ τήν ἔστελνα διαμέσου πολλῶν θεωριῶν καί ὑποθέσεων γιά τήν ἀξία
τήν ἀξεπέραστη, καί αὐτή ἐπέστρεφε ὅλο βαρεμένη καί πληγωμένη. Τήν
ἔστελνα βασανισμένη καί ἐπέστρεφε ἀκόμη πιό φορτωμένη μέ θλίψεις,
ἀκόμη πιό σαμαρωμένη μέ φρίκη· καί στή μοναξιά της γεννοῦσε τό ἑκατοκέφαλο θηρίο τῆς ἀπελπισίας. Καί ἀναγκαστηκά ἔπρεπε νά σκέφτομαι
τή φοβερή σκέψη τοῦ νεογέννητού μου: ἕνα σκουλήκι γλοιῶδες, μακρύ,
ὑπερβολικά μακρύ εἶναι ὁ ἄξονας τοῦ σύμπαντος. Στήν παράλογη ἀπελπισία μου λύγισα καί κόλλησα τήν ψυχή μου γύρω ἀπό τό σῶμα μου τό
πολυβασανισμένο, καί ἄχ, τήν λύγισα καί κόλλησα γύρω ἀπό τό σταυρό
καί τή διασταύρωση. Τό σῶμα μου δέν συμβολίζει τό σταυρό; Τό κεφάλι
μου καί τά πόδια μου καί τά ἁπλωμένα χέρια μου δέν εἶναι ἕνας σταυρός
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καί διασταύρωση, στόν ὁποῖο διαμένει τό μεσονύχτι καί τά φαντάσματα
χορεύουν συνεχῶς. Μέ τήν ψυχοφυσική δομή τοῦ ὄντος του ὁ ἄνθρωπος
εἶναι τοποθετημένος στό πιό ἄσπλαχνο σταυροδρόμι μεταξύ τοῦ πνεύματος καί τῆς ὕλης, τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, τοῦ ὁρατοῦ καί ἀοράτου,
τοῦ ἀκουστοῦ καί μή ἀκουστοῦ, αὐτοῦ καί ἐκείνου, τοῦ ἐγώ καί τοῦ ἐσύ
… Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ δρόμος πρός καινούργια φρίκη καί καινούργια βάσανα. Μέσῳ τοῦ ἀνθρώπου ταξιδεύει κάποιο τέρας, ποιός ξέρει ποῦ; Τό
σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό μεταφορικό μέσο του τοῦ ὁποίου ἡ τελευταία
στάση εἶναι ὁ θάνατος. Ὁ θάνατος εἶναι ἀδιαπέραστος τοῖχος· ὁ θάνατος
εἶναι τό νά μήν μπορεῖς νά προχωρήσεις πρός τά ἐμπρός (Nicht-VörwartsKönnen). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιλέξει καί πρέπει νά ἐπιλέξει κάτι γιά τό
νόημα τῆς ζωῆς, τότε ἄς κόψει αὐτό τό κάτι μέ τό δρόμο τοῦ θανάτου καί
θά βρεθεῖ στό σταυροδρόμι τό γεμᾶτο ἀναμμένα κάρβουνα, τό ὁποῖο ὁ
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ὑπομείνει δίχως θεό, χωρίς ὁποιονδήποτε θεό.
Λένε ὅτι ὁ πολιτισμός εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ζωῆς. Κόψτε την μέ τό δρόμο
τοῦ θανάτου, τί παρέμεινε ἀπό αὐτήν τήν ἔννοια; Κόψτε μέ τό δρόμο τοῦ
θανάτου τά πάντα ὅσα δημιούργησε ὁ ἄνθρωπος καί πού ὁ οὑμανισμός
δημιουργεῖ, μπορεῖ τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά νά γίνει ἡ ἔννοια τῆς ζωῆς;
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων, ὁρατῶν καί ἀοράτων, τοῦτο εἶναι ἡ βασική ἀρχή καί τό κριτήριο τοῦ οὑμανισμοῦ. Ὡστόσο,
ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος δέν κατέχει οὔτε τήν ἀπόλυτη ἔννοια τῆς ζωῆς οὔτε
τήν ἀπόλυτη ἀλήθεια, προκύπτει ὅτι ὅλα τά ἀνθρώπινα εἶναι σχετικά.
Σχετικισμός εἶναι ἡ ψυχή τοῦ οὑμανισμοῦ. Ἡ θεωρία τῆς σχετικότητας
τοῦ Ἀϊνστάιν εἶναι ὁλοκληρωτική, συνολική συνέπεια τοῦ οὑμανισμοῦ καί
ὅλων τῶν φιλοσοφικῶν, ἐπιστημονικῶν, θρησκευτικῶν, πολιτιστικῶν κλάδων του.
Καί ὄχι μόνο αὐτό· σέ τελική ἀνάλυση, ὁ οὑμανισμός εἶναι μηδενισμός. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά μήν εἶναι μηδενιστής, ἐφόσον δέν παραδέχεται καμία ἀπόλυτη ἀξία; Περπατῶντας μέ τή λογική ἕως τό τέρμα
φτάνει στό συμπέρασμα, ὁ σχετικισμός εἶναι ὁ πατέρας τοῦ ἀναρχισμοῦ.
Ἀφοῦ ὅλες οἱ ἀξίες εἶναι σχετικές, τότε τί δικαίωμα ἔχει ὁποιαδήποτε ἀπ’
αὐτές νά ἐπιβάλλεται ὡς ἡ κορυφαία, ἡ μεγίστη καί ἡ κυριότερη; Ὅλες
οἱ ἄλλες ἔχουν τό δικαίωμα στήν ἀναρχική ἐξέγερση ἐναντίον της. Δέν
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ μηδενισμός καί ὁ ἀναρχισμός εἶναι ἀναπότρεπτη
ὁλοκληρωτική φόρμα, ἡ ἀποκαλυπτική φόρμα τοῦ οὑμανισμοῦ καί τοῦ
σχετικισμοῦ του.
Ὁ οὑμανισμός εἶναι συνεπής στήν ἰδιαίτερη λογική του ὅταν ἀρνεῖται
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τό Θεό, ἐπειδή ἀνακήρυξε τόν ἄνθρωπο γιά Θεό. Ἀλλά, εἰδομένη ἕως τό
τέλος, ἡ λογική αὐτή ἀρνεῖται εἴτε τόν κόσμο εἴτε τόν ἄνθρωπο. Ἀκοσμισμός εἶναι ἡ πιό φυσική καί ἡ πιό λογική συνέπεια τοῦ ἀθεϊσμοῦ. Γιατί
ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐνσυνείδητα ἀρνεῖται τό Θεό, δέν μπορεῖ παρά νά ὁλοκληρώσει τήν ἄρνηση μέ τήν ἀπάρνηση τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου,
μονάχα στήν περίπτωση πού θά μποροῦσε νά νοηματοδοτήσει καί νά δικαιολογήσει τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο. Καί ὅτι τοῦτο γι’ αὐτόν δέν εἶναι
ἀδύνατο, ὁ ἄνθρωπος ἀναμφισβήτητα μέ διάφορους τρόπους τό ἀπέδειξε
καί τό τεκμηρίωσε.
Ὁ ἄνθρωπος προτιμᾶ νά ὑποκαθιστᾶ τό Θεό. Αὐτό ἀποδεικνύει ὁ
οὑμανισμός. Ὅμως, κανείς ἀπό τούς θεούς δέν ἔχει ἐκτεθεῖ τόσο φοβερά
ὅσο ὁ ἀνθρωποθεός. Δέν μπόρεσε νά νοηματοδοτήσει οὔτε τό θάνατο οὔτε
τό βάσανο οὔτε τή ζωή. Δύναται τότε ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι γαλήνιος καί
εὐχαριστημένος μέ ἕνα τέτοιο θεό; Δέν νιώθει ὁ ἄνθρωπος πώς ἡ βδέλλα
τοῦ θανάτου μέ πόθο καταπίνει τήν κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς του
καί τοῦ καθενός; Καί ἀκόμη καμαρώνουν μέ τόν ἄνθρωπο!
Ἐκεῖνος πού περιτοίχισε τόν ἑαυτό του μέ τόν ἄνθρωπο, δέν θά βρεῖ
οὔτε τή γαλήνη του οὔτε τήν εἰρήνη στόν ὀχλαγωγικό νοῦ του· δέν ἔχει
προσαράξει στό πιό γαλήνιο λιμάνι. Ὅλοι οἱ δρόμοι τοῦ ἀνθρώπου συναντιοῦνται στόν τάφο, σ’ αὐτόν συναντιοῦνται, σ’ αὐτόν παραμένουν, σ’
αὐτόν περατώνονται· σ’ αὐτόν ὅλα τά σταυροδρόμια παραμένουν ἀποδιασταυρωμένα. Ἐκεῖ μόνο ὁ ἄνθρωπος νιώθει τήν ἀδυναμία τῆς διάνοιάς
του, τῆς θέλησής του καί τῆς καρδιᾶς του, τήν ἀδυναμία καί τό φαλλίρισμα. Καί τό φαλλίρισμα αὐτό ἀναγκάζει τόν ἄνθρωπο νά πάει πέρα ἀπό
τόν ἄνθρωπο, πάνω ἀπό τόν ἄνθρωπο, πρός τό ὑψηλότερο καί ἰσχυρότερο ἀπό τόν ἄνθρωπο ὄν, πρός τόν Ὄντα, τόν Παν-Λόγο καί τόν ΠανΝοηματοδότη. Τότε αὐτός μέ πόνο καί δύναμη νιώθει πώς ὁ ἄνθρωπος
εἶναι κάτι πού πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ, νά συμπληρωθεῖ. Ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἀρχισμένος ἀλλά δέν εἶναι ὁλοκληρωμένος. Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες γιά πρόοδο, γιά τή γνώση, ὅλες οἱ ἀναζητήσεις του γιά κάτι πού
εἶναι ἐπάνω ἀπό τόν ἄνθρωπο καί γύρω ἀπό αὐτόν, ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ
ἄνθρωπος παραμένει μονάχα μέ τόν ἑαυτό του, παρά τή φύση του, ἀνεπαρκής στόν ἑαυτό του καί ἀνικανοποίητος μέ τόν ἑαυτό του. Αὐτός εἶναι
«τό ἐπιθυμοῦν βέλος» γιά ἐκείνη τήν ἀκτή, γιά ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο,
πληρέστερο καί ὁλοκληρωτέρο, γιά τόν Θεάνθρωπο.
Πῶς νά ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος; Δέν εἶναι αὐτός τό γιοφύρι τῆς
Ἄρτας τῆς ἀπεραντοσύνης; Ἐκεῖνο πού αὐτός τήν μέρα θά οἰκοδομήσει,
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κάποιος τή νύχτα θά γκρεμίσει. Ἡ ἀβουλία γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος, νά ἐπιπροστεθεῖ ἡ οἰκοδόμησή του, σημαίνει τήν ἀπόλυσή του ἀπό
τήν πρόοδο, τήν ἔξοδο ἀπό τήν ἀπελπισία, ἀπό τό σκεπτικισμό, ἀπό τή
σολοψιστική κόλαση. Ἡ ἀβουλία αὐτή προέρχεται ἀπό τόν ἡττημένο οὑμανισμό.
Ὁ οὑμανισμός κούρασε ἐπιβαρυντικά καί ἀπελπιστικά ἀπογοήτευσε τόν ἄνθρωπο. Ὁ εὐρωπαϊκός ἄνθρωπος εἶναι κουρασμένος ἀπό τήν
εἰδωλολατρία. Βασανίζοντας τόν ἄνθρωπο μέχρι φρίκης, ὁ οὑμανισμός
ξεψύχησε μέσω τοῦ ἀνύπαρκτου παραληρήματος, μέσῳ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
πολέμου. Καί ἐγκατέλειψε τόν εὐρωπαϊκό ἄνθρωπο στό νεκροταφεῖο, στό
εὐρωπαϊκό νεκροταφεῖο. Καί αὐτός κουρασμένος ἀπό τή δυστυχία, φορτωμένος μέ τό βαρύ σαμάρι τῆς ὕπαρξης, θλιμμένος λόγῳ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ
νεκροταφείου, θρηνεῖ μέ λυγμούς καί περιμένει νά τόν ἀναπαύσει κάποιος
καί νά τόν ἀπελευθερώσει ἀπό τό βαρύ φορτίο. Καί ἐκεῖ πού αὐτός καταπονημένος θρηνεῖ καί περιμένει, πάνω ἀπό τό εὐρωπαϊκό νεκροταφεῖο
αἰωρεῖται τό πρᾶο καί ἀγαθό κάλεσμα τοῦ Θεανθρώπου: «Δεῦτε πρός με
πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Ἄρατε τόν
ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καί ταπεινός τῇ
καρδίᾳ, καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· Ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός
καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν» (Ματθ. 11, 28-30). Ἔτσι ὁ ἀγαθός καί ὁ
μόνος γνήσιος Φιλάνθρωπος καλεῖ στόν ἑαυτό του τόν δυστυχῆ εὐρωπαϊκό ἄνθρωπο. Θά Τόν ἀκούσει αὐτός; Θά ἀκούσει; Θά ἀκούσει; …
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
						

«Ἦρθαν τὰ Χριστούγεννα κι ἡ Πρωτοχρονιά»...
Καὶ λοιπόν;
κοῦμε τὶς μέρες αὐτὲς τὸν στίχο τοῦ γιορταστικοῦ αὐτοῦ τραγουδιοῦ καὶ λίγη σημασία τοῦ δίνουμε. Ὅμως, ἄν προσέξουμε καλύτερα
τὰ πράγματα καὶ συντονιστοῦμε μὲ τὸ ἀληθινὸ τὸ πνεῦμα τῶν γιορτῶν,
τότε θὰ καταλάβουμε πὼς ἡ παρουσία τους στὴ ζωή μας ἤ καὶ ἡ δικιά
μας συμμετοχὴ σ᾿ αὐτές, εἶναι μιὰ περιπέτεια. Περιπέτεια μὲ ὅλο της
τὸ μεγαλεῖο, ὅπως εἶναι καὶ ἡ κάθε ἐμβιωμένη μας μετοχὴ στὴν κάθε
γιορταστικὴ πρόταση τῆς Ἐκκλησίας, γιατὶ θὰ χρειαστεῖ ὁ κάθε ἀποδέ-
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κτης αὐτῆς τῆς πρότασης νὰ διαπλεύσει μιὰν ἔρημο, ὥστε μετὰ ἀπὸ δοκιμασία, νὰ βιώσει τὸ γεγονὸς τῆς Γιορτῆς. Καὶ βίωμα γιορτῆς σημαίνει
πάνω ἀπ᾿ ὅλα νὰ κατορθώσεις νὰ «λάβεις τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον σπηλαίου», ταπεινώνοντας τὸ φρόνημά σου καὶ κατανοῶντας πὼς ἡ γιορτὴ
εἶναι μιὰ πασχάλια ἐμπειρία, μιὰ σταυροαναστάσιμη δηλαδή δοκιμασία.
Δοκιμασία, ὅπως ἐκείνη τῆς καθημερινότητας, ποὺ μᾶς βυθίζει σὲ πηγάδι ἀπόγνωσης καὶ πάλι μᾶς ἀνεβάζει στὴν ἐπιφάνεια. Ὄχι μὲ τὶς δικές
μας δυνάμεις, ὅπως νομίζουν οἱ περισσότεροι, ἀλλὰ μὲ τὴ συνδρομή
Του, ποὺ μονάχα Ἐκεῖνος ξέρει τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς.
Ὅμως, γιὰ πολλούς, τὸ γεγονὸς τῆς κάθε γιορτῆς δὲν εἶναι παρὰ
μονάχα μιὰ μέρα ποὺ τοὺς χαρίζεται γιὰ εὐωχία καὶ χαλάρωση. Κυρίως
σωματική. Γι᾿ αὐτὸ καὶ νοοῦνται αὐτὲς οἱ μέρες, ὡς μέρες διακοπῶν,
ὄχι ὡς μέρες ὑπέρβασης τῆς στυγνῆς μας καθημερινότητας καὶ εἰσοδεύσεως στὴν εὔτερπνο μακαριότητα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος,
δηλαδή, τῆς κοινωνίας τῶν συνδαιτημόνων, τῆς «ξενίας δεσποτικῆς καὶ
(τῆς) ἀθανάτου τραπέζης». Γι᾿αὐτὸ κι ἄν τοὺς ρωτήσεις, «ἦρθαν τὰ Χριστούγεννα κι ἡ Πρωτοχρονιά;», θὰ σοῦ ἀπαντήσουν: «Ναί, ἦρθαν, καὶ
λοιπόν;». Ὁπότε καὶ καταλαβαίνουμε πολὺ καλά, γιατὶ μέρα μὲ τὴ μέρα
ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὴν Παράδοση τῶν πατέρων μας, ἐμπορευματοποιῶντας ἤ παραλλάσοντας τὶς γιορτὲς καὶ τὸ νοήμά τους ὅπως μᾶς
βολεύει. Ἔτσι ἐφεύραμε κι ἐδῶ ἕνα ξένο Ἁη Βασίλη, λησμονῶντας τὸν
αὐθεντικό, ἀκόμα καὶ στὴ γιορτή του –ποὺ ὀνομάσαμε Πρωτοχρονιά–
ὅπως λησμονήσαμε καὶ τὴν ἄλλη μεγαλη γιορτή, ἐκείνη δηλαδὴ τῆς
Περιτομῆς καὶ ὀνοματοδοσίας τοῦ Χριστοῦ μας, γιατὶ δὲν μᾶς βολεύουν.
Καὶ μέρα μὲ τὴ μέρα βλέπουμε νὰ χάνονται πολύτιμα κομμάτια ἀπὸ
τὸν πολιτισμό μας, νὰ βυθίζονται στὸ σκοτάδι τῆς περιφρόνησης καὶ
τῆς ψυχρῆς διαγραφῆς. Δεῖγμα τρανὸ ὁ ξενόφερος εὐτραφὴς γέρος μὲ τὰ
κόκκινα ροῦχα, ποὺ κατέλυσε τὰ Χριστούγεννα ὡς γιορτὴ τῆς Γέννησης
τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ δωροφόρο ἔλευση αὐτοῦ τοῦ συμπαθοῦς κατὰ τὰ ἄλλα γέροντα, ἀλλ΄ οὐδεμίαν σχέση ἔχοντα, τόσο μὲ τὴ
γιορτή, ὅσο καὶ τὴν πανάρχαια παραδοσή μας, ἡ ὁποία, σὺν τοῖς ἄλλοις,
διακρατεῖ μιὰν ἱερότητα, γιατὶ αὐτὰ στερέωσαν τὴν πίστη τῶν προγόνων
μας καὶ πολὺ περισσότερο τὴν καραταίωσαν, ὥστε νὰ διατηρηθεῖ τόσους
αἰῶνες... Ἑπομένως, δὲν εἶναι κρῖμα νὰ τὰ διαγράψουμε ἐμεῖς;
«Ἦρθαν τὰ Χριστούγεννα κι ἡ Πρωτοχρονιά...», λοιπόν. Γιὰ ποιούς
ἄραγε τ᾿ ἀληθινά, καὶ γιὰ ποιοὺς τὰ νόθα; Ἡ ἐπιλογὴ δικιά μας.

Σκόπελος					
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π. Κων. Ν. Καλλιανός

Ἄν ἔχεις πίστη διάβαινε…

ν ἔχης τύχη διάβαινε, λέει μία γνωστή παροιμία τοῦ τόπου μας. Μιά
ἐκδοχή της, πού δέν θά λάθευε θά ἦταν τό ἄν ἔχεις πίστη διάβαινε!
Ἡ σκέψη μου, ὅμως, μέ βάση αὐτήν τήν ἐκδοχή μέ ὁδηγεῖ ἀλλά καί μοῦ
δημιουργεῖ ἐρωτηματικά: Τί ἐννοοῦμε λέγοντας Πίστη; Καί «διάβαινε», ποῦ
νά διαβῶ; Σέ τί δρόμους νά ψάξω γιά νά βρῶ αὐτό ποῦ ψάχνω; Καί ἴσως ἡ
σωστή ἐρώτηση νά ἦταν «Τί ψάχνω»;
Στό πέρασμά μας ἀπό αὐτή τή ζωή δοκιμαζόμαστε σέ καταστάσεις
πού δέν εἴμαστε προετοιμασμένοι νά ζήσουμε. Ἡ προσωπικότητά μας
θ’ ἀναπτυχθεῖ καί μέσα ἀπό τήν ψυχή μας θά ἐμφανιστοῦν ὅλα ὅσα μᾶς
βασανίζουν, μᾶς ἀνυψώνουν, μᾶς συνθέτουν. Τό κουτί τῆς Πανδώρας, τό
κουτί τῆς ψυχῆς μας θ’ ἀνοίξει κι ἀφοῦ ξεπηδήσουν ὅλα ὅσα εἴμαστε θά
χρειαστεῖ ν ‘ ἀναρωτηθοῦμε ἄν τελικά μέσα μας θά μείνει ἡ ἐλπίδα. Ἡ
ἐλπίδα πού γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι ἡ Πίστη μας. Αὐτή ἡ Πίστη στό
Θεό πού τόσο πολύ φοβόμαστε νά τήν ξεστομίσουμε γιά νά μήν φανοῦμε
ἀναχρονιστικοί καί μοιρολάτρες! Στή συνείδηση τοῦ κόσμου ὁ Θεός
φαντάζει ἄπιαστος, ἄυλος, ἀνύπαρκτος. Κι ὄχι μόνο στή συνείδησή του
ἀλλά καί στή ζωή του, στήν καθημερινότητά του. Ὁδηγεῖται, λοιπόν, ἀπό
τή σκέψη του ὅτι δέν μπορεῖ νά στηριχτεῖ στό ἄυλο καί στό ἀνύπαρκτο.
Θέλει σιγουριά, ἀσφάλεια, ἐπιβεβαίωση. Κι ὅλα αὐτά τοῦ τά προσφέρουν
τά σίγουρα λόγια τῶν ἀνθρώπων. Οἱ νόμοι καί οἱ ἀρχές πού ἔφτιαξε γιά
νά νιώθει αὐτή τήν ἀσφάλεια. Νιώθει ὅμως; Εἶναι ἔτσι τελικά ὅπως τό
περίμενε ἤ ἔχασε ἕνα στοίχημα ποῦ ἀρνεῖται ἐπίμονα νά δεῖ φοβούμενος
ὅτι θ’ ἀναγκαστεῖ ν’ ἀλλάξει ὅλες ἐκεῖνες τίς δομές πού ἔχτιζε αἰῶνες;
Τίς δικές του δομές, πού σήμερα, μόνο ἀσφάλεια καί σιγουριά δέν τοῦ
παρέχουν.
Δέν ἔρχομαι μ’ αὐτά τά λόγια νά καταργήσω ὅ,τι γνωρίζουμε. Μόνο
νά θυμίσω τί ἀφαιρέσαμε ἀπό τή ζωή μας καί τί θά ἦταν αὐτό πού θά τά
ἔδενε ὅλα ἁρμονικά μεταξύ τους. Ἴσως γιατί νιώθω τήν ἀνάγκη νά μιλήσω
ἀκόμα καί ἐξ ὀνόματος ὅλων ὅσων ἔχουν ἀκόμα μέσα τους τήν θέληση νά
μήν χάσουν τήν Πίστη τους, τό τελευταῖο φρούριο τῆς ἀσφάλειάς τους!
Ἡ Πίστη στό Θεό εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μαζί Του. Εἶναι μία σχέση
ἀμφίδρομη κι ἐνεργοποιεῖται ὅταν τό καταλάβει ὁ ἄνθρωπος. Ὁ Θεός
εἶναι ἐκεῖ, ἐδῶ ἕτοιμος ν’ ἁπλώσει τό Ἅγιο χέρι Του καί περιμένει νά τόν
καλέσουμε. Ὁ ἄνθρωπος, πάλι, τόν θυμᾶται. Πότε; Στά δύσκολα. Ὅταν
τά πόδια βαραίνουν, ὅταν τά προβλήματα τόν ξεπερνοῦν, ὅπως συνηθίζει
νά λέει. Ἀλλά ἀκόμα καί τότε τόν ἀποζητᾶμε γιά νά μᾶς δώσει λύση. Τόν
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ἀκοῦμε ὅταν αὐτό πού θά μᾶς πεῖ μᾶς ἀναπαύει, μᾶς βολεύει. Ὅταν μᾶς
δυσκολεύει, ὅταν δέν μᾶς ἀπαντᾶ ἄμεσα, τότε, σάν κακομαθημένα παιδιά
πού θέλουν νά γίνεται τό δικό τους, ὁ Θεός – πατέρας γίνεται τιμωρός ἤ
ἀδιάφορος γιατί τό «περίμενε» καί τό «ὄχι» δέν εἶναι ἀποδεκτό ἀπό τά
παιδιά Του. Οἱ ἐντολές Του εἶναι καλές ὅταν τίς ἑρμηνεύει ὁ καθένας «κατά
τό δοκοῦν». Τούς ἀνθρώπινους νόμους δέν μπορεῖ νά τούς ἑρμηνεύσει ὁ
καθένας ὅπως θέλει, δέν ἐπιτρέπεται. Πόσο παράλογο! Ἀλλά καί πόσο
ἀντιπροσωπευτικό γιατί δείχνει τήν ἀπόσταση καί τήν ἀπομάκρυνση ἀπό
τόν Δημιουργό μας. Πόσο ξένο Τόν νιώθουμε! Ὀνομάζουν τό λόγο Του
ἀναχρονιστικό πού πρέπει νά ἐξελίξουμε γιά νά ταιριάξει μέ τίς ἀνάγκες
τῆς ἐποχῆς μας! Δέν ἐπιτρέπεται ὅμως ν’ ἀγγίξουμε τούς ἀνθρώπινους
νόμους.
Ἡ ἀπόσταση πού ἔχουμε πιά μεταξύ γῆς καί οὐρανοῦ ἔχει γίνει
νοοτροπία. Σέ θέματα καθημερινά ἀποδεικνύουμε στό Θεό ὅτι τόν ἔχουμε
ἀνάγκη ἀλλά μέσα στά ὅρια πού θέτουμε πιά ἐμεῖς. Ἕνα παράδειγμα
αὐτῆς τῆς σχέσης πού θά τολμήσω νά χαρακτηρίσω ὑποκριτική εἶναι καί ἡ
ἐπιθυμία μας γιά ἕνα παιδί. Τοῦ ζητᾶμε νά μᾶς δώσει ἕνα γιατί τό θέλουμε
πολύ καί δέν μποροῦμε χωρίς αὐτό, καί τί θά πεῖ κι ὁ περίγυρος. Τοῦ ζητᾶμε
κι ἕνα δεύτερο γιά νά ὁλοκληρωθεῖ τό κοινωνικό μας status. Ἀπό ἐκεῖ καί
πέρα ἀρχίζουμε τό «δέν μπορῶ ἄλλο».
Δέν βοηθάει τό περιβάλλον πού ζοῦμε, κι ὅσο ἐπιθυμητό κι ἄν εἶναι
ἕνα παιδί ἄλλο τόσο δύσκολος καί ἀπαιτητικός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ.
Μόνο πού ξεχνᾶμε ὅτι ἐφόσον ὁ ἐρχομός τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἕνα δῶρο θεϊκό
ἡ παρουσία Του θά εἶναι κοντά μας.
Ἡ πίστη εἶναι θέμα προσωπικό. Ἄν μέ ρωτήσουν γιά τό ἄν πιστεύω
στό Θεό θά πῶ ὅτι θέλω νά πιστεύω, ὅτι προσπαθῶ. Ὅτι χρειάζεται νά
τό καλλιεργήσω, νά τό περιφρουρήσω. Δέν εἶναι εὔκολο ν’ ἀφήνεσαι γιατί
ὅσες φορές τό κάνεις ἄλλες τόσες πληγώνεσαι. Ποτέ ὅμως ἀπό τό Θεό!
Αὐτή εἶναι ἡ διαφορά: νά πιστέψεις ὅτι ἄν ἀφήσεις τή ζωή σου σ’ Ἐκεῖνον
τότε θά ζήσεις πραγματικά ἐλεύθερος, ἀσφαλής καί σίγουρος ὅτι ἡ ψυχή
σου δέν θά πληγώνεται μά θά ὑψώνεται.
Σ΄ ἕνα ἀπό τά ποιήματά του ὁ ποιητής Γ. Δροσίνης εἶχε εὔστοχα
ἀποδώσει τήν ἔννοια τῆς πίστης.
Πίστη
Δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν τά στάχια σου
προσμένεις νά γενοῦν σιτάρι,
κι ἀπό τ΄ ἄκαρπο δεντρί, πού κέντρωσες,
προσμένεις καρπερό βλαστάρι!
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Πίστη ἔχεις, ὅταν ἀπό τό χέρσωμα
κι ἀπό τά ἀστραποκαμένα ξύλα,
προσμένεις τούς καρπούς ὁλόδροσους
καί καταπράσινα τά φύλλα.
[…]
Δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν τ’ ἀπόβραδο
προσμένεις νά προβάλλουν τ΄ ἄστρα,
καί μέ τοῦ πετεινοῦ τό λάλημα
νά φέξη ἡ αὐγή ροδογελάστρα!
Πίστη ἔχεις, ὅταν- ὅσο ἀλόγιστο
καί πλάνο ὁ νοῦς σου κι ἄν τό ξέρειπροσμένεις ἥλιο τά μεσάνυχτα
κι ἀστροφεγγιά τό μεσημέρι.
Δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν, πιστεύοντας,
ρωτᾶς τήν κρίση καί τή γνώση!
Δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν τήν πίστη σου
στό λογικό ἔχεις θεμελιώσει!
Πίστη ἔχεις, ὅταν κάθε σου ὄνειρο
τό ἀνάφτεις στό βωμό της τάμα,
κι ἄν κάποιο τάμα σου εἶναι ἀδύνατο,
προσμένεις νά γενεῖ τό θάμα.

		

Παναγιώτα Λεμονῆ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
ελέσθηκε τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων γιά πολλοστή φορά τό Μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ, σέ συνεργασία μέ τούς Συλλόγους πού ἐκεῖνος ἵδρυσε, τήν Σ.Φ.Ε.Β.Α.
καί τόν ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.
Πρό τοῦ Μνημοσύνου ὁμίλησε ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης
καί ἀνεφέρθη στόν Μητρ. Σεβαστιανόν, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε
γιά τήν στήριξη καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μέ τήν
ἀσκητική ζωή του, τή λειτουργική του πράξη, τά φλογερά του
κηρύγματα ἀλλά καί τίς ἐθναρχικές παρεμβάσεις του στά διεθνῆ
fora γιά τήν μαρτυρική Βόρειο Ἤπειρο. Μίλησε, ἐπίσης, γιά τόν
Ἐθναρχικό ρόλο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, τονίζοντας ὅτι ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός δέν παρέβη τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του

Τ
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ὡς Ποιμένος μέ τό νά πρωταγωνιστῆ στήν διεκδίκηση τῶν δικαίων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλά ἀκολούθησε τήν Παράδοση τῆς
Ὀρθοδοξίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, οἱ δύο ἀπό Θεοῦ ἐξουσίες
Ἱερωσύνη καί Βασιλεία ἐποπτεύονται ἀπό τήν Ἐκκλησία, καί
λειτουργοῦν ἀσυγχύτως ἀλλά καί ἀδιαιρέτως, ὥστε οὔτε σύγχυση
ρόλων νά γίνεται ἀλλά οὔτε καί διαίρεση τῶν δύο λειτουργημά-

των. Ἀντιθέτως, ἀντιτίθενται στήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας, ὅσοι
Κληρικοί καί λαϊκοί ἐπιδιώκουν τόν χωρισμό τῆς Πολιτείας ἀπό
τήν Ἐκκλησία.
Μετά τό Μνημόσυνο ὁμίλησε ὁ Πολιτικός Ἐπιστήμων κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν προσωπικότητα τοῦ
μακαριστοῦ Ἱεράρχου καί ἀνέπτυξε ὅλες τίς πτυχές τῆς Ἀρχιερατικῆς του δράσεως.
Ὁ Θεός νά ἀναδείξη καί ἄλλους Ἱεράρχες τῆς πνευματικῆς
δυνάμεως τοῦ Μακαριστοῦ Σεβαστιανοῦ. Αἰωνία ἡ μνήμη Του!
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
«ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ»!
σα προαναφέραμε ἀκροθιγῶς στό προηγούμενο τεῦχος (Δεκέμβριος
2016) γιά τήν ἀπόλυτη συγκέντρωση τῆς ἐξουσίας, θά γίνουν ἴσως
καλύτερα κατανοητά, ἐάν, σύμφωνα μέ τή μέθοδο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου (:«νά διαβάσομε, ὅμως, καί τά ἀντίθετα, γιά νά καταλάβομε καλύτερα»), ἀντιπαρατεθοῦν σέ αὐτά ἀποσπάσματα ἀπό δύο ἱδρυτικά ἔργα
τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας τῶν Νέων Χρόνων, τόν διαβόητο «Λεβιάθαν»
τοῦ Τόμας Χόμπς καί τή «γεω»-μετρικά λογική «Θεολογικο-πολιτική
Πραγματεία» τοῦ Βαρούχ Σπινόζα.
Στό πρῶτο ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων, πού συμβολίζει τήν κρατική ἐξουσία μέ τό φερώνυμο ἀδυσώπητο θαλάσσιο κῆτος, πού περιγράφεται στό
βιβλίο τοῦ Ἰώβ, ἀναφέρεται: «Τώρα θά ἐξετάσουμε ποιό ἀξίωμα ἔχουν
στήν Ἐκκλησία οἱ πολιτικά κυρίαρχοι πού ἔχουν ἀσπαστεῖ τή Χριστιανική πίστη. Πρῶτα θά πρέπει νά θυμηθοῦμε πώς τό δικαίωμα νά κρίνει
κανείς ποιό δόγμα εἶναι κατάλληλο γιά τήν εἰρήνη εἶναι ἀδιάρρηκτα
προσαρτημένο στήν κυρίαρχη πολιτική ἰσχύ…Καί ἑπομένως, οἱ Χριστιανοί Βασιλεῖς εἶναι ἀκόμη οἱ ἀνώτατοι ἱερεῖς τῶν ὑπηκόων τους καί
ἔχουν τήν ἐξουσία νά χειροτονήσουν ὅποιον ἱερέα θέλουν γιά νά διδάξει τήν Ἐκκλησία, δηλαδή, νά διδάξει τόν λαό πού ὑπάγεται στή δικαιοδοσία τους».
Στό δεύτερο, πάλι, ἀναφέρονται τά ἑξῆς γιά τό σύστημα τῆς «νόμω
κρατούσης πολιτείας»: «Ὅταν εἶπα ὅτι ἐκεῖνοι, καί μόνο ἐκεῖνοι πού
ἔχουν τήν κρατική ἐξουσία, ἔχουν δικαιοδοσία ἐπάνω σε κάθε τί καί
ὅτι ὁλόκληρη ἡ νομοθεσία ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό τήν δική τους
ἀπόφαση δέν ἐννοοῦσα μόνο τό πολιτικο-ἀστικό δίκαιο, ἀλλά καί τό δίκαιο πού ἀφορᾶ στά ἱερά θέματα. Διότι θά πρέπει νά ἑρμηνεύουν καί
νά ὑπερασπίζονται καί αὐτό τό δίκαιο. Τό λέω αὐτό ἔντονα ἐδῶ, διότι
πολλοί, ξεκάθαρα ἀρνοῦνται ὅτι οἱ κυρίαρχες πολιτικές ἐξουσίες ἔχουν
δικαιοδοσία ἐπάνω σε ἱερά θέματα καί δέν τίς ἀναγνωρίζουν ὡς ἑρμηνευτές τοῦ Θείου Δικαίου. Διεκδικοῦν γιά τόν ἑαυτό τους τήν ἄδεια νά
ἀσκοῦν κριτική στίς πολιτικές κυβερνητικές ἐξουσίες, ἀκόμη καί νά τίς
ἀφορίζουν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως κάποτε ἔκανε ὁ Ἀμβρόσιος στόν
αὐτοκράτορα Θεοδόσιο. Ὅμως, κάνοντας αὐτό, διαιροῦν τήν ἐξουσία
καί στήν πραγματικότητα ἐπιχειροῦν νά βροῦν ἕναν τρόπο γιά νά γίνουν αὐτοί κυρίαρχοι… Ἑπομένως, δέν μποροῦμε νά ἀμφιβάλλουμε γιά
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τό ὅτι αὐτή τήν ἐποχή, τά ἱερά θέματα ἐλέγχονται πλήρως ἀπό τίς ἀνώτατες κυρίαρχες ἐξουσίες... Χωρίς τή δική τους συγκατάθεση, κανείς δέν
ἔχει τό δικαίωμα καί τήν ἰσχύ νά διοικεῖ αὐτά τά πράγματα, νά καθιδρύει τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς καί νά ἀποφασίζει γιά τά δόγματα,
νά λύνει ζητήματα σχετικά μέ τά εἰδικά θρησκευτικά καθήκοντα, νά
ἀποκόπτει ἤ νά δέχεται κάποιον στήν Ἐκκλησία, ἀκόμη νά προσφέρει
στούς φτωχούς».
Κατά τή γνώμη μας, οἱ δύο αὐτοί συγγραφεῖς πού εἶχαν ἐμβαθύνει
στό ζήτημα τῆς ἵδρυσης καί τῆς ἐπιβολῆς τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἀποδίδουν μέ καθαρότητα τή μόνη πραγματική διαζευκτική ἐπιλογή ἔναντι
ἐκείνης πού ἀκολούθησε τό Βυζάντιο. Διότι, εἴτε ἡ κρατική ἐξουσία θά
ἀναγνωρίσει κάτι πού τήν ὑπερβαίνει καί ἑπομένως τήν περιορίζει καί
τήν κρίνει, εἴτε θά αὐτοαναγνωρισθεῖ ὡς τό ἀπόλυτο καί θά ρυθμίσει
αὐτή ὡς τελικός κριτής καί διαιτητής τά πάντα, ὑποτάσσοντας κάθε
ἄλλη θρησκευτική ἤ φιλοσοφική ἀρχή, ἴσως ὄχι σέ κάθε περίπτωση,
ἀλλά, τουλάχιστον, ὅταν ἀνακύπτουν ζητήματα πού εἶναι πραγματικά
κρίσιμα γιά τήν ἐπιβολή καί στερέωσή της ὡς ἐξουσίας. Τρίτη λύση δέν
δίδεται, τοὐλάχιστον, ὅταν πρόκειται γιά τά ζωτικά ζητήματα.
Βέβαια, στίς ἡμέρες μας εἶναι ἰδιαιτέρως προβεβλημένη ἡ ἀναμφίβολα εὐγενής καί μέ φιλάνθρωπη πρόθεση ἰδέα τῆς κρατικῆς οὐδετερότητας ἔναντι ὁποιασδήποτε ἰδεολογίας, προκειμένου νά δοθεῖ χῶρος
στήν ἐλεύθερη συζήτηση καί ἀνάπτυξη τῶν ἰδεῶν καί συνακολούθως
στήν αὐτοπραγμάτωση τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἰδέα αὐτή θεωρεῖ δεδομένο
ὅτι εἶναι λογικά δυνατόν νά ληφθεῖ κάποια «ἀρχιμήδεια», καθαρή ἀπό
κάθε προεπιλογή, θέση, κάποια «μή περιεκτική»- καθαρά «διαδικασιακή» καί ριζικά ἀπροκατάληπτη στάση τῶν κρατικῶν ὀργάνων, πού θά
δίδουν ἁπλῶς χῶρο καί δέν θά λαμβάνουν θέση ὑπέρ τῆς μιᾶς ἤ τῆς
ἄλλης ἰδεολογίας. Πρόκειται, μέ ἄλλους ὅρους, γιά τό ζήτημα, ἐάν εἶναι
δυνατό νά ὑπάρξει μιά πραγματικά «ἀνοικτή» δημοκρατία ἤ ἐάν κάθε
δημοκρατία εἶναι «ἀξιακά κλειστή», ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει νά λέγεται.
Συναφῶς, οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἄποψης διεκδικοῦν τήν καθαίρεση
τῶν χριστιανικῶν συμβόλων ἀπό τά κτίρια, ὅπου στεγάζονται οἱ δημόσιες ἀρχές καί ὑπηρεσίες, κινούμενοι πολλές φορές ἀπό γνήσια φιλελεύθερη πρόθεση, χωρίς ἀπαραιτήτως κάποια ἀντιθρησκευτική προκατάληψη.
Τό ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι τί θά συμβεῖ, ὅταν καταστεῖ κεντρικό
καί ἄμεσα ζωτικό ἕνα ζήτημα στό ὁποῖο δέν νοεῖται συμβιβασμός, ἕνα
θέμα ὅπου δέν ὑπάρχει «συμφώνησις μεταξύ Χριστοῦ καί Βελίαρ», ἐκεῖ
ὅπου το πρόβλημα τίθεται διαζευκτικά ὡς «εἴτε-εἴτε» καί ὄχι ἐκεῖ ὅπου,
σύμφωνα μέ μιά ξενική ἔκφραση, «anything goes». Στίς περιπτώσεις
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αὐτές, κατά τή γνώμη μας, ἀναδύεται στήν ἐπιφάνεια ἡ πρωταρχική
μερο-ληπτική ἐπιλογή πού ἔχει κάνει ἐκ καταβολῆς κάθε κράτος. Διότι, ἀκόμα καί ἡ Γαλλία, γιά νά ἀναφερθεῖ ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πού διακηρύσσει ὅτι ἔχει ἐγκαθιδρύσει «etat laique» καί ὅτι δέν
εὐνοεῖ καμιά θρησκεία, στήν πραγματικότητα ἔχει λάβει ριζική θέση
ὑπέρ μιᾶς θρησκείας τοῦ κόσμου τούτου, ὑπέρ ἑνός ἐκκοσμικευμένου
«ἀνθρωπιστικοῦ» ἀπολύτου, «κλειστοῦ» (=ἀξιολογικά δεσμευμένου
καί ὄχι οὐδέτερου), ὅπως ὅλα τα «ἀπόλυτα», πράγμα πού φάνηκε μέ
τά μέτρα πού ἔλαβε τό Γαλλικό κράτος γιά νά ρυθμίσει αὐτό –καί ὄχι
τό Κοράνι– τήν ἀμφίεση τῶν μουσουλμάνων γυναικῶν. Ὡσάν νά ἔχει
κάποια οὐσιαστική διαφορά, ἐάν τό ἑκάστοτε ἀπόλυτο ἐμφανίζεται μέ
«ἀρχαϊκά-θρησκευτικά» ἐνδύματα ἤ ὡς ἐκκοσμικευμένος-νεωτερικός
καί (δῆθεν) μή-μεταφυσικός «Ὀρθός Λόγος». Ἄλλωστε, ἡ ἐγγενῶς θρησκευτική τάση κάθε κρατικῆς ὀντότητας ἀποκαλύφθηκε μέ τή λατρεία
τῆς «Λογικῆς» πού ἐπιχείρησε νά καθιερώσει ὁ Ροβεσπιέρρος κατά τή
Γαλλική Ἐπανάσταση, ἀλλά φάνηκε καί στήν περίπτωση τοῦ ἐμβληματικοῦ «θετικιστῆ» κοινωνιολόγου Αὐγούστου Κόντ πού, ἄν καί «ἀντιμεταφυσικός», τελικά εἰσηγήθηκε τήν καθιέρωση λατρευτικῶν τελετῶν
γιά τήν ἀνθρωπότητα ὡς θεότητα! Ἄλλος ἕνας τομέας, ὅπου «προδίδεται» ἡ ἰδεολογική δέσμευση κάθε κρατικῆς ὀντότητας, ἐπίκαιρος αὐτός,
εἶναι τά ἀναλυτικά προγράμματα τῶν ὑπουργείων παιδείας πού καθορίζουν δεσμευτικά τί, ὑπό ποῖο πρίσμα καί μέ ποιά ἱεράρχηση θά (ἤ δέν
θά) διδαχθεῖ στά κρατικά σχολεῖα ἀπό μαθήματα, ὅπως ἡ ἱστορία ἤ τά
θρησκευτικά.
Γιά νά ἐπανέλθουμε στό ζήτημα τῶν κρατικῶν συμβόλων: ἕνα
κράτος χωρίς θρησκευτικό σύμβολο καί ἀκόμη περισσότερο χωρίς
τόν Σταυρό μέ τόν εἰδικό συμβολισμό Του (βλ. πρός Κολασσαεῖς, 2, 15:
«ἀπεκδυσάμενος τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτούς ἐν αὐτῷ», ἐπίσης Ρενέ Ζιράρ «Ἐθεώρουν τόν
Σατανᾶν ὡς ἀστραπήν») στήν πραγματικότητα αὐτοανακηρύσσεται σέ
ἀπόλυτο καί ἔσχατο διαιτητή καί κριτή, χωρίς ἀναφορά καί παραπομπή
–διά τοῦ συμβόλου– σέ κάτι ἔσχατο ἐκτός αὐτοῦ. Σύμφωνα δέ μέ τόν
Μεγάλο Ἀθανάσιο, πού «προανέτρεψε τάς μελλούσας φυήσεσθαι αἱρέσεις», ἐκεῖνος πού συμβιβάζει δύο ἄλλους, βάζοντάς τους στήν (ὁρισμένη ἀπό τόν ἴδιο) θέση τους, φανερώνεται ὅτι στήν πραγματικότητα ἔχει
τήν κυρίαρχη θέση: «Πῶς δέ ὅλως καί δύο ἄν εἴη ἐναντία ἀλλήλων ἤ τί
τό διαιροῦν ἐστί ταῦτα ἴνα χωρίς ἀλλήλων γένωνται; Εἶναι γάρ αὐτά
ἅμα ἀδύνατον διά τό ἀναιρετικά ἀλλήλων εἶναι. Ἀλλ’ οὐδέ ἕτερον ἐν
ἐτέρω δυνηθείη ἄν εἶναι διά τό ἄμικτον καί ἀνόμοιον αὐτῶν τῆς φύσεως. Οὐκοῦν ἐκ τρίτου το διαιροῦν φανήσεται καί αὐτό Θεός».
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

173

29
Δηλαδή, προσαρμόζοντας τήν παρατεθεῖσα περικοπή στήν προκείμενη συλλογιστική, τήν ἀπόλυτη ἐξουσία τήν ἔχει ἐκεῖνος («φανήσεται
αὐτό Θεός») πού διαιτητεύει («διαιρεῖ») ἀνάμεσα σέ δύο ἀντιμαχόμενες
παρατάξεις, κόμματα, ἰδεολογίες («τά ἀναιρετικά ἀλλήλων ἐναντία»)
καί διακρατεῖ ὡς τρίτος («ἐκ τρίτου») τήν ἁρμοδιότητα τῆς τελικῆς ἀπόφασης. Χαρακτηριστικό, ἄν καί σήμερα φαντάζει κάπως ἀφελῶς εὐθές,
εἶναι τό ἱστορικό παράδειγμα τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους, τό ὁποῖο δεχόταν
μέν κάθε θρησκεία (στά λατινικά religio=δέσμευση), ὑπό τόν ἀπαράβατο ὅμως ὅρο οἱ ὀπαδοί της νά λατρεύουν ταὐτόχρονα τόν Καίσαρα,
ἀναγνωρίζοντας μέ τίς θυσίες πού προσέφεραν σέ αὐτόν τήν ὑπέρτατη κυριαρχία του ὡς Κυρίου καί Θεοῦ, ὅπως προαναφέρθηκε. Πάντως,
τά ἐπικοινωνιακά καί σκηνοθετικά τεχνάσματα τῆς ἐξουσίας ἦταν παλαιόθεν ἐπινοημένα, ἄν κρίνει κανείς ἀπό τό: «ᾗ ἄν ὥρᾳ ἀκούσητε τῆς
φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγός τε καί κιθάρας, σαμβύκης τε καί ψαλτηρίου, συμφωνίας καί παντός γένους μουσικῶν, πίπτοντες προσκυνεῖτε
τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἥν ἔστησε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς» (Δανιήλ, 3,
5).
Ἑπομένως, κάθε κράτος εἶναι ριζικά θεο-κρατικό. Τό ἐρώτημα πού
ἀνακύπτει, ὅμως, περαιτέρω εἶναι, ἐάν ὑπάρχουν ἄλλα κράτη στά ὁποῖα
ὁ θεμελιώδης θεσμός πού τά νομιμοποιεῖ καί ἑρμηνεύει ἀποκλειστικά
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ τους εἶναι προγραμματικά ἄοπλος καί κηρύσσει
τήν ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς, ὅπως ἡ Ἐκκλησία στό Βυζάντιο. Σημειωτέον, ἀκόμη, ὅτι αὐτός πού ἀναγνωρίζει ὡς καθῆκον του νά ἀγαπᾶ
τούς ἐχθρούς του ἔχει ἤδη ἐπίγνωση τῆς διάκρισης ἀνάμεσα σέ φίλους
καί ἐχθρούς, διάκριση πού γιά κάποιους εἶναι ἡ κύρια διάκριση πού διαπερνᾶ (καί) τό πολιτικό ἐπίπεδο, ἀλλά ταὐτόχρονα, γνωρίζοντας «οἵου
πνεύματος ἐστί» (Κατά Λουκᾶν, 9, 55), γνωρίζει ὅτι ὁ ἐχθρός του δέν
εἶναι πρός ἐξόντωση, ἀλλά «πρός ἐκκλησιασμόν».
							

Νομομαθής
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Ὁ πραγματικός μας Χρόνος,
εἶναι αὐτός πού ἔχουμε συνειδητοποιήσει!
ιάβαζα πρόσφατα μιά ἱστορία, ἡ ὁποία μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση. Εἶναι μιά ἱστορία πού ταιριάζει ἀπόλυτα μέ τίς μέρες αὐτές, πού
σηματοδοτοῦν τό τέλος τοῦ παλαιοῦ ἔτους καί τήν ἀρχή τοῦ νέου, μέρες
πού πυροδοτοῦν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τήν ἐπιθυμία τῆς ἀλλαγῆς καί
τῆς ἀνανέωσης ἀλλά καί τήν ἐπιθυμία γιά ζωή.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἐπιθυμία αὐτή θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει μέσα μας
κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή, ἀλλά ἐμεῖς συνειδητά τήν ναρκώνουμε κατά
τήν διάρκεια τοῦ χρόνου, τήν θάβουμε, τήν ξεχνᾶμε, καί ξυπνάει αὐτές τίς
λίγες ἡμέρες πρός τό τέλος του, γιά νά μᾶς θυμίσει ποιοί θέλαμε νά γίνουμε, ἀλλά ἀποτύχαμε, τί στόχους βάλαμε ἀλλά δέν τούς πετύχαμε οὔτε στό
ἐλάχιστο, καί πόσο ἀνάξιοι καί κατώτεροι τῶν περιστάσεων φανήκαμε,
πόσο μικροί καί πόσο ἐλάχιστοι, ἀφοῦ δέν καταφέραμε νά ἱκανοποιήσουμε οὔτε αὐτά πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἐπιθυμήσαμε γιά τόν ἑαυτό μας, οὔτε
αὐτά πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ποθήσαμε καί κυρίως οὔτε αὐτά πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
ὀνειρευτήκαμε μέ ὅλο μας τό εἶναι…
Ἡ ἱστορία πού διάβασα ἔχει τόν τίτλο “Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ” καί εἶναι ἡ
ἑξῆς:
“Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορία ἑνός ἀνθρώπου τόν ὁποῖο ἐγώ θά χαρακτήριζα
ἐρευνητή…
Ἐρευνητής εἶναι κάποιος πού ψάχνει; ὄχι ἀπαραιτήτως κάποιος πού
βρίσκει.
Οὔτε εἶναι κάποιος πού ξέρει στά σίγουρα τί εἶναι αὐτό πού ψάχνει.
Εἶναι, ἁπλῶς, κάποιος γιά τόν ὁποῖο ἡ ζωή ἀποτελεῖ μιά ἀναζήτηση.
Μιά μέρα, ὁ ἐρευνητής διαισθάνθηκε ὅτι ἔπρεπε νά πάει πρός τήν πόλη
τοῦ Καμίρ. Εἶχε μάθει νά δίνει μεγάλη σημασία στά προαισθήματά του,
πού πήγαζαν ἀπό ἕνα μέρος δικό του μέν, ἄγνωστο δέ.
Μετά ἀπό δυό μέρες πορείας στούς σκονισμένους δρόμους, διέκρινε
ἀπό μακριά τό Καμίρ. Λίγο πρίν φτάσει στό χωριό, τοῦ τράβηξε τήν προσοχή ἕνας λόφος, δεξιά ἀπό τό μονοπάτι. Ἦταν σκεπασμένος ἀπό ὑπέροχη
πρασινάδα καί γεμάτος μέ δέντρα, πουλιά καί μαγευτικά λουλούδια. Τόν
περιτριγύριζε κάτι σάν μικρός φράχτης φτιαγμένος ἀπό βαμμένο ξύλο.
Μιά μπρούτζινη πορτούλα τόν προσκαλοῦσε νά μπεῖ.
Ξαφνικά, αἰσθάνθηκε νά ξεχνᾶ τό χωριό καί ὑπέκυψε στήν ἐπιθυμία
του νά ξαποστάσει γιά λίγο σ’ ἐκεῖνο τό μέρος.
Ὁ ἐρευνητής πέρασε τήν εἴσοδο κι ἄρχισε νά βαδίζει ἀργά δίπλα στίς
λευκές πέτρες πού ἦταν τοποθετημένες ἀνάκατα ἀνάμεσα στά δέντρα.

Δ
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Ἄφησε τό βλέμμα του νά ξαποστάσει σάν τήν πεταλούδα, σέ κάθε
λεπτομέρεια τοῦ πολύχρωμου αὐτοῦ παραδείσου.
Τά μάτια του, ὅμως, ἦταν μάτια ἐρευνητῆ, κι ἴσως γι’ αὐτό ἀνακάλυψε
ἐκείνη τήν ἐπιγραφή πάνω σέ μιά ἀπό τίς πέτρες:
Ἀμντούλ Ταρέγκ: ἔζησε 8 χρόνια, 6 μῆνες, δυό ἑβδομάδες καί 3 ἡμέρες.
Τρόμαξε λίγο συνειδητοποιῶντας ὅτι ἐκείνη ἡ πέτρα δέν ἦταν ἁπλῶς
μιά πέτρα: ἦταν μιά ταφόπλακα.
Λυπήθηκε ὅταν σκέφτηκε ὅτι ἕνα παιδί τόσο μικρῆς ἡλικίας ἦταν θαμμένο σ’ ἐκεῖνο τό μέρος.
Κοιτάζοντας γύρω του, ὁ ἄνθρωπος συνειδητοποίησε ὅτι καί ἡ διπλανή
πέτρα εἶχε μιά ἐπιγραφή. Πλησίασε νά τήν διαβάσει. Ἔλεγε:
Γιαμίρ Καλίμπ: ἔζησε 5 χρόνια, 8 μῆνες καί 3 ἑβδομάδες.
Ὁ ἐρευνητής αἰσθάνθηκε φοβερή συγκίνηση.
Αὐτό τό πανέμορφο μέρος ἦταν νεκροταφεῖο, καί κάθε πέτρα ἦταν ἕνας
τάφος.
Μία μία, ἄρχισε νά διαβάζει τίς πλάκες.
Ὅλες εἶχαν παρόμοιες ἐπιγραφές: ἕνα ὄνομα καί τόν ἀκριβῆ χρόνο ζωῆς
τοῦ νεκροῦ.
Ἀλλά αὐτό πού τόν τάραξε περισσότερο ἦταν ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ ἀνθρωπος πού εἶχε ζήσει τόν πιό πολύ καιρό, μόλις πού ξεπερνοῦσε τά ἕντεκα
χρόνια…
Νικημένος ἀπό μιά ἀβάσταχτη θλίψη, ἔκατσε καί ἄρχισε νά κλαίει.
Ὁ φύλακας τοῦ νεκροταφείου πού περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ τόν πλησίασε.
Τόν κοίταξε νά κλαίει γιά λίγο σιωπηλός, καί μετά τόν ρώτησε ἄν ἔκλαιγε γιά κάποιον συγγενῆ.
“Όχι, γιά κανέναν συγγενή” εἶπε ὁ ἐρευνητής. “Τι συμβαίνει σ’ αὐτό τό
χωριό; Τί πρᾶγμα φοβερό ἔχει αὐτός ὁ τόπος; Γιατί ἔχει τόσα πολλά νεκρά παιδιά θαμμένα σ’ αὐτό τό μέρος; Ποιά εἶναι ἡ τρομερή κατάρα πού
βαραίνει αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί τούς ἔχει ὑποχρεώσει νά φτιάξουν
ἕνα νεκροταφεῖο γιά παιδιά;”
Ὁ ἡλικιωμένος χαμογέλασε καί εἶπε:
“Μπορείτε νά ἠρεμήσετε. Δέν ὑπάρχει τέτοια κατάρα. Αὐτό πού συμβαίνει εἶναι ὅτι ἐδῶ ἔχουμε ἕνα παλιό ἔθιμο. Θά σᾶς ἐξηγήσω…
Ὅταν ἕνας νέος συμπληρώνει τά δεκαπέντε του χρόνια, οἱ γονεῖς του τοῦ
χαρίζουν ἕνα τετράδιο ὅπως αὐτό πού ἔχω ἐδῶ, γιά νά τό κρεμάει στό λαιμό.
Εἶναι παράδοση στόν τόπο μας. Ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη καί ἔπειτα, κάθε φορά
πού κάποιος ἀπολαμβάνει ἔντονα κάτι, ἀνοίγει τό τετράδιο καί σημειώνει:
Στά δεξιά, αὐτό πού ἀπόλαυσε.
Στ’ ἀριστερά πόσο χρόνο κράτησε ἡ ἀπόλαυση.
(…) Ὅταν κάποιος πεθαίνει, ἔχουμε τήν συνήθεια νά ἀνοίγουμε τό τετράδιό του καί νά ἀθροίζουμε τόν χρόνο τῆς ἀπόλαυσης γιά νά τόν γράΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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ψουμε πάνω στόν τάφο του.
Γιατί αὐτός εἶναι γιά ἐμᾶς ὁ μοναδικός καί πραγματικός χρόνος ΠΟΥ
ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΣΕΙ”.
Ὁ ἐρευνητής τῆς ἱστορίας ἔκλαιγε ἐπειδή νόμιζε πώς βρισκόταν σέ κάποιο νεκροταφεῖο παιδιῶν καί ἡ ἀπάντηση τοῦ ἡλικιωμένου ἦρθε γιά νά
ἀνακουφίσει τόν πόνο πού αἰσθάνθηκε καί νά τόν παρηγορήσει, ἐνῶ στή
πραγματικότητα θά ἔπρεπε νά τόν κάνει νά κλάψει ἀκόμα περισσότερο.
Θά ἔπρεπε νά τόν κάνει, ἀλήθεια, νά πονέσει ἀκόμα περισσότερο καί νά
νιώσει ἀκόμα μεγαλύτερη θλίψη. Γιατί ὅταν βλέπει κανείς, ἀνθρώπους, νά
ἔχουν τόσο ἐλάχιστο χρόνο ἀληθινῆς ζωῆς –ἕντεκα χρόνια ζωῆς ἦταν τό
περισσότερο πού εἶχε ζήσει κάποιος!!– μονάχα νά κλάψει καί νά πονέσει
μπορεῖ. Πόσο θλιβερό ἀλήθεια, μέσα στά τόσα χρόνια, ἡ πραγματική ζωή
νά εἶναι τόση λίγη…
Στήν ἱστορία, ἡ ζωή πού εἶχε ζήσει ὁ καθένας ἀφοροῦσε ἀποκλειστικά
καί μόνο τίς στιγμές ἀπόλαυσης πού εἶχε βιώσει. Στήν οὐσία ὅμως δέν
εἶναι μόνο αὐτές οἱ στιγμές τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Ζωή εἶναι καί ἡ σχέση μέ
τούς ἀνθρώπους δίπλα μας. Ζωή εἶναι καί ἡ ἀλλαγή μας, ἡ ἀλλαγή
τοῦ χαρακτῆρα μας, ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀθλιότητάς μας καί ἡ ἐπιθυμία νά γίνουμε καλύτεροι. Γιατί, ὅσο ἐπώδυνη καί ἄν εἶναι ἡ ἀλλαγή,
ἄλλο τόσο εἶναι καί ὄμορφη. Γιατί, ἀλήθεια, τί πιό ὄμορφο πρᾶγμα ἀπό τό
νά ἀντικρίζει κανείς τόν ἑαυτό του μέσα σέ βάθος χρόνου καί νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι στό τέλος δέν ἔφυγε ἀπό αὐτόν τόν κόσμο ὅπως ἦρθε;
Ζωή εἶναι καί τό νά ξεκινήσουμε νά βλέπουμε ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτό μας,
καί τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται κοντά μας, νά ἀρχίσουμε νά ἐνδιαφερόμαστε γιά αὐτούς, νά σταματήσουμε νά τούς συμπεριφερόμαστε μέ
σκληρότητα, νά σταματήσουμε νά τούς κατακρίνουμε μόνο, μιλῶντας ἀπό
καθέδρας καί θεωρῶντας τούς ἑαυτούς μας τέλειους καί ἀλάνθαστους,
καί νά προσπαθήσουμε νά τούς καταλάβουμε.
Ζωή εἶναι καί τό νά μετατρέψουμε τήν πέτρινη καρδιά μας σέ ἀνθρώπινη καί ἀπό ψυχρά καί σκληρά ὄντα, ὅμοια μέ κτήνη καί ζῶα, νά γίνουμε
ἐπιτέλους ἄνθρωποι.
Ζωή εἶναι καί τό νά βλέπουμε μέσα σέ κάθε τί τό καλό, ὅσο μικρό καί
ἄν εἶναι αὐτό, καί νά μάθουμε νά βρίσκουμε τήν χαρά στό κάθετι πού μᾶς
συμβαίνει. Ἀκόμα κι’ ἄν αὐτή χάνεται πολλές φορές μέσα στήν ἄβυσσο
τῶν δυσκολιῶν καί τῶν ἀνθρώπινων δυστυχιῶν, ἐμεῖς νά τήν κυνηγᾶμε καί
νά τήν φέρνουμε στήν ἐπιφάνεια.
Πόσοι ὅμως ἀπό ἐμᾶς καταφέρνουν τελικά νά ζήσουν οὐσιαστικά; Πόσοι καταφέρνουν νά ἀξιοποιήσουν σωστά τόν χρόνο πού μᾶς ἔχει δώσει
ὁ Θεός καί πόσοι εἶναι τελικά σέ θέση νά ἀντιληφθοῦν τίς χαρές τῆς ζωῆς
καί τίς μοναδικές ὀμορφιές της;
Πολλές φορές ἀκούει κανείς, κυρίως ἀπό ἐκκλησιαζόμενους ἀνθρώπους,
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τό πόσα βάσανα ἔχει αὐτή ἡ ζωή, καί τό πόσες θυσίες πρέπει νά κάνει ὁ
ἄνθρωπος γιά νά μπορέσει ὄχι νά ζήσει –γιατί ἡ ζωή εἶναι μιά πολυτέλεια
τελικά– ἀλλά ἁπλῶς νά ἐπιβιώσει. Ἀκούει κανείς τό πόσες σκοτοῦρες ἔχει
ὁ γάμος, τό πόσες σκοτοῦρες ἔχει ἡ οἰκογενειακή ζωή, τό πόσες δυσκολίες
ἔχει ἡ ἐργένικη ζωή καί σέ γενικές γραμμές τό πόσες σκοτοῦρες καί δυσκολίες ἔχει ἡ ζωή γενικότερα. Ἡ γκρίνια καί ἡ μιζέρια κυριαρχοῦν, ἐνῶ
τό χαμόγελο, ἡ χαρά καί ἡ εὐτυχία ἀπουσιάζουν καί, τελικά, ἀναρωτιέται
κανείς, τί τό ὡραῖο ἔχει μιά τέτοια ζωή καί γιά ποιό λόγο νά μπεῖ στόν
κόπο νά τήν ἀκολουθήσει, ἀφοῦ εἶναι τόσο βασανιστική καί γεμάτη μέ
καταναγκαστικά ἔργα. Οἱ περισσότεροι δέ ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους,
ἰσχυρίζονται ὅτι γιά νά μπορέσει νά ἀπολαύσει κανείς τήν αἰωνιότητα θά
πρέπει νά ὑποφέρει σέ αὐτή τήν ζωή καί νά ὑποστεῖ τά βάσανά της, καθώς δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος. Δέν ἔχω ἀντίρρηση ὅτι πρέπει νά κάνουμε
θυσίες καί σίγουρα πρέπει νά κουραστοῦμε καί νά προσπαθήσουμε σκληρά σέ αὐτή τήν ζωή, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι καί ἡ ὀμορφιά τῆς ζωῆς, γιατί,
ἀλήθεια, πῶς θά μπορούσαμε νά χαροῦμε μέ οὐσία γιά κάτι, γιά τό ὁποῖο
οὔτε προσπαθήσαμε, οὔτε κουραστήκαμε καθόλου; Δέν ἔχω ἀντίρρηση στό
ὅτι θά ὑπάρξουν καί οἱ ἀναποδιές καί οἱ δυσκολίες καί ἐνδεχομένως καί οἱ
κακουχίες, πολλές φορές. Ὅμως δέν μπορῶ νά καταλάβω γιατί θά πρέπει
ὁ ἄνθρωπος νά περάσει καλά ἤ στήν ἐπίγεια ζωή καί ἄρα ἀποκλείεται νά
ἀπολαύσει τήν αἰωνιότητα, ἤ στήν ἐπουράνια ζωή καί ἄρα ἀποκλείεται νά
χαρεῖ στήν ἐπίγεια; Γιατί δηλαδή θά πρέπει νά ἔχει ἤ τό ἕνα ἤ τό ἄλλο;
Πράγματι ἡ ζωή τοῦ οὐρανοῦ δέν συγκρίνεται μέ τήν πρόσκαιρη γήϊνη ζωή
μας, γιατί ὅμως νά μήν ἐπιθυμοῦμε νά δώσουμε ἕναν τόνο αἰωνιότητας καί
σέ αὐτήν τήν ζωή; Εἶναι θλιβερό ὅταν ὁ ἄνθρωπος, προσπαθῶντας νά δικαιολογήσει τήν ἀνικανότητά του νά ζήσει καί προσπαθῶντας νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τίς ἐνοχές ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀνικανότητας νά ἀξιοποιήσει αὐτό
τό μοναδικό δῶρο πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, χρησιμοποιεῖ σάν πρόσχημα τήν
ἀντίληψη ὅτι δέν πρέπει νά ζήσουμε ἐδῶ, γιά νά ζήσουμε ἐκεῖ.
Καί εἶναι ἀκόμα πιό θλιβερό, ὅταν τήν στάση αὐτή ἀπέναντι στήν ζωή
τήν ἔχουν ἐκκλησιαζόμενοι ἄνθρωποι, ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀκούσει τόν
Χριστό μέσα στό Εὐαγγέλιο καί γνωρίζουν ὅτι Αὐτός εἶναι “ἡ ὁδός, ἡ
ἀλήθεια καί Η ΖΩΗ”, ἡ ἐπουράνια καί ἡ αἰώνια ζωή, ἀλλά καί ἡ ἐπίγεια.
Πῶς εἶναι δυνατόν νά βρισκόμαστε στήν Πηγή τῆς Ζωῆς καί νά μήν μποροῦμε νά ζήσουμε; Πῶς εἶναι δυνατόν νά βρισκόμαστε δίπλα στήν ὄντως
Ζωή καί ἀκόμα νά δικαιολογοῦμε τόν ἑαυτό μας, καί τήν ἀνικανότητά
μας νά ζήσουμε παρουσιάζοντάς την καί ὡς Θεῖο θέλημα; Εἶναι θλιβερό
ὅταν ἄνθρωποι μακριά ἀπό τόν Θεό, προσπαθοῦν νά ἀξιοποιήσουν τό
κάθε λεπτό αὐτῆς τῆς ζωῆς, κι’ ἐμεῖς νεκρώνουμε τήν θέληση γιά ζωή καί
σάν πτώματα περιδιαβαίνουμε σέ αὐτόν τόν κόσμο. Μπορεῖ τό σκεπτικό
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν νά εἶναι λανθασμένο, καθώς πιστεύουν ὅτι μέ τόν
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θάνατο τελειώνουν ὅλα, ὁπότε ἀγωνιοῦν νά προλάβουν νά κάνουν ὅσο τό
δυνατόν περισσότερα ἀξιοποιῶντας στό ἔπακρο τήν ἐπίγεια ζωή καί ἔτσι,
αὐτό πού τελικά αὐτοί ἐννοοῦν ζωή, μπορεῖ νά μοιάζει περισσότερο μέ
θάνατο, τοὐλάχιστον ὅμως αὐτοί παλεύουν, ἐνῶ ἐμεῖς πού ἔχουμε κάθε
λόγο νά ἀγωνιζόμαστε, ἀφοῦ γνωρίζουμε τήν ζωή καί τήν πηγή της, ἔχουμε
παραδώσει τά ὅπλα καί ἔχουμε ἐπιτρέψει στόν θάνατο νά νικήσει ἀφοῦ
τοῦ ἔχουμε ἀφήσει χῶρο καί τοῦ ἔχουμε δώσει τό δικαίωμα νά μᾶς ἐπισκεφτεῖ ἐνῶ εἴμαστε ἀκόμα ἐν ζωῇ.
Ἀπό τήν ἄλλη ἀναρωτιέμαι: ἡ ζωή μας σέ αὐτή τήν ζωή δέν εἶναι μιά
προτύπωση τῆς αἰωνιότητας; Ἄν δηλαδή ἐμεῖς εἴμαστε μίζεροι καί δύστροποι, πῶς εἶναι δυνατόν νά γίνουμε χαρούμενοι ἄνθρωποι ὅταν φύγουμε
ἀπό αὐτόν τόν κόσμο; Ἄν τίς δύσκολες καταστάσεις τίς ἀντιμετωπίζουμε
μέ γκρίνια, πῶς θά μάθουμε νά χαμογελᾶμε ὅταν φύγουμε ἀπό αὐτόν τόν
κόσμο; Ἄν μονίμως κάτι μᾶς φταίει καί συνεχῶς παραπονιόμαστε γιά τά
πάντα, πῶς θά βιώσουμε τήν εὐτυχία καί τήν γαλήνη τῆς αἰωνιότητας;
Ἄν δέν ἐκτιμοῦμε τίποτα σέ αὐτή τήν ζωή, οὔτε κἄν τήν ἴδια τήν ζωή,
καί ἄν βλέπουμε μόνο προβλήματα καί βάσανα, πῶς θά ἐκτιμήσουμε τήν
αἰωνιότητα; Ἀκόμα καί κοντά στόν Θεό νά βρεθοῦμε, πάλι βάσανα δέν θά
βλέπουμε καί πάλι δέν θά μᾶς φταῖνε ὅλα; Ἀκόμα καί στόν παράδεισο νά
βρεθοῦμε δέν θά αἰσθανόμαστε “ξένοι καί παρεπίδημοι ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ”;
Καί ἄν μονίμως κατηγοροῦμε τούς ἄλλους ἀνθρώπους σάν τούς μοναδικούς ὑπευθύνους γιά ὅλα αὐτά πού μᾶς συμβαίνουν, πῶς εἶναι δυνατόν
νά μήν φτάσουμε νά κατηγοροῦμε καί τόν Θεό ὅταν θά βρεθοῦμε κοντά
του; Πῶς, δηλαδή, εἶναι δυνατόν νά περιμένουμε οἱ ἄνθρωποι ὅτι ὅλα θά
ἀλλάξουν μέ τό πού θά φύγουμε ἀπό αὐτόν τόν κόσμο; Ἄν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
δέν ἀλλάξουμε, δέν ξεκινήσουμε νά ἀντιμετωπίζουμε τά πράγματα μέ διαφορετικό τρόπο, τί θά ἀλλάξει ὅταν φύγουμε ἀπό αὐτόν τόν κόσμο; Ἄν
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν μάθουμε νά ζοῦμε οὐσιαστικά καί σέ αὐτόν τόν κόσμο,
ἄν δέν μάθουμε ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή, πῶς θά μάθουμε νά ζοῦμε στήν
αἰωνιότητα; Τούς ἑαυτούς μας δέν θά κουβαλήσουμε καί ὅταν φύγουμε
ἀπό αὐτόν τόν κόσμο; Ἄρα τί πρόκειται νά ἀλλάξει;
Ἄς προσπαθήσουμε λοιπόν, πρίν καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά ἀλλάξουμε τόν
ἑαυτό μας γιατί τότε μόνο ὅλα ὅσα αὐτά μᾶς βασανίζουν καί μᾶς ἐνοχλοῦν
καί πού τόσο πασχίζουμε νά τά ἀλλάξουμε, θά ἀλλάξουν. Ἄς προσπαθήσουμε ἡ συμπεριφορά μας, οἱ πράξεις μας καί οἱ κινήσεις μας νά εἶναι
τέτοιες ὥστε, ὅταν ὁ χρόνος φτάσει στό τέλος του νά μήν ἀναλογιζόμαστε
αὐτά πού θέλαμε ἀλλά δέν καταφέραμε τελικά νά κάνουμε. Ἄς θέσουμε
σάν στόχο, ὄχι τό πόσα χρόνια θά ζήσουμε, ἀλλά τό πῶς θά ζήσουμε, γιατί
τό πόσο μόνο ὁ Θεός τό ξέρει, ἀλλά τό πῶς εἶναι στό δικό μας χέρι. Ἔτσι
ἄς προσπαθήσουμε νά μάθουμε, στόν χρόνο πού μᾶς ἀπομένει, τί θά πεῖ
ζωή καί ἄς προσπαθήσουμε νά τήν χαροῦμε, ἀντί νά τήν καταφρονοῦμε.
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Ἄς προσπαθήσουμε νά ζήσουμε οὐσιαστικά καί ἄς τά ξεκινήσουμε ὅλα
αὐτά μέ τήν ἀρχή τοῦ χρόνου. Ἄς μήν τά ἀφήσουμε ὅμως μέχρι τήν ἀρχή
τοῦ ἑπόμενου. Ἄς φροντίσουμε νά τά ἐργαζόμαστε κάθε μέρα, κάθε ὥρα
καί κάθε λεπτό. Καί τέλος, ἄς ἐπιδιώξουμε ὁ πραγματικός χρόνος τῆς
ἡλικίας μας νά συμπίπτει μέ αὐτόν τῆς ὄντως ζωῆς μας.
Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!
						
Χρύσα Ἀλεξοπούλου
							
Φοιτήτρια

Καὶ τώρα ποὺ ἀναχώρησαν οἱ Καλλικάντζαροι,
τί ἀπομένει;
(Στοχασμοὶ στὸ Δωδεκαήμερο ποὺ πέρασε, καὶ ὄχι μόνο)

ατὰ τὴν παράδοση, τὴν Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων, ὅταν «μπαίνει
ὁ Σταυρὸς στὸ νερό», τότε ἀναχωροῦν καὶ τὰ καλλικατζούρια. Αὐτὰ
τὰ ἀστεῖα μισοδαιμονικὰ ὄντα, ποὺ ἀνεβαίνουν ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς γῆς
τὴν Παραμονὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀναχωροῦν μόλις τελειώσει τὸ ἑορταστικὸ Δωδεκαήμερο. Μάλιστα, ἡ φυγή τους συμπίπτει μὲ τὸν ἁγιασμὸ
τῶν σπιτιῶν ποὺ γίνεται ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἀφοῦ προηγουμένως στὸ
Ναὸ εἶχε προηγηθεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς
Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, μὲ ἐπισφράγισμα τὴν τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
Ὁ λαός, ποὺ συμπαθεῖ αὐτὰ τὰ ζιζάνια, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως τὰ
ἀποστρέφεται, πολὺ σοφὰ καὶ μὲ σκωπτικὸ τρόπο βρήκε τὰ ἀνάλογα
τραγούδια καὶ παραμύθια γιὰ νὰ τὰ κρατήσει ὅλο τὸ Δωδεκαήμερο κι
ὅταν πιὰ φτάσουν τὰ Φῶτα καὶ τὰ χορτάσει, τὰ διώχνει. Ναί, τὰ διώχνει,
ὄχι γιὰ πάντα. Γιατὶ τὰ φαιδρὰ αὐτὰ δαιμόνια τοῦ φτιάχνουν τὸ κέφι
του (βλ. π.χ. τὴν ὄμορφη ἱστορία τοῦ μυλωνᾶ μὲ τὸν καλλικάντζαρο,
ποὺ ἔχει καὶ νόημα ἀλλὰ καὶ σημασία). Μόνο ποὺ κάποτε πρέπει νὰ
ἀναχωρήσουν κι αὐτά. Γι᾿ αὐτὸ κι ἐμεῖς βρήκαμε τὸν τρόπο: Μπροστὰ
ὁ παπᾶς μὲ τὸ Σταυρό καὶ ξοπίσω ἡ παπαδιὰ μὲ τὸ θερμό, ὥστε νὰ φύγουν τὰ καλλικατζούρια. Φυσικὰ ἐδῶ ὁ θερμὸς μᾶς πάει κάπου μακρυά.
Καὶ πολὺ παλιά, μάλιστα, ὅταν φωτίζαμε τὰ σπίτια τὴν παραμονὴ τῶν
Θεοφανείων, μᾶς λέγανε οἱ ἀρχαῖες νοικοκυρές: «Ρίξι, παπᾶ, νὰ φύγνει
τὰ καλλ᾿ κατζούρια»...Κάτι ποὺ σήμερα λησμονήθηκε, ὅπως κι ἐκεῖνα.
Τὰ Καλλικατζαρούδια, δηλαδή. Θερμός, λοιπόν, ἦταν ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός, τὸ «ἐφορκισμένον ὕδωρ» ( πρβλ. τὴν εὐχὴ τοῦ καθαγιασμοῦ: «καὶ

Κ
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μὴ ὑποκρυβήτω τῷ ὕδατι τούτῳ δαιμόνιον σκοτεινὸν ταραχῆς διανοίας
ἐπάγον...» ). Μ᾿ αὐτὸ ραντίζανε τὰ σπίτια, τὰ ὑποστατικά, τὰ περιβόλια
καὶ τοὺς ἀγροὺς οἱ παλιοί.
«Φεύγετε νὰ φεύγουμε, ἐρχετ᾿ οὑ τουρλόπαπας/μὲ τὴν ἁγιαστούρα
του καὶ μὲ τὴ βρεχτούρα του»!
Τὰ καλλικατζούρια ἔφυγαν πιά. Κι ὅμως ἀπόμειναν ἄλλα διαμονικὰ ὄντα ποὺ καθημερινὰ μᾶς πειράζουν κι εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνα ἀπὸ
τοὺς καλλικάτζαρους. Γιατὶ δὲν εἶναι δὰ καὶ δύσκολο νὰ μὴ μπορεῖ νὰ
διακρίνει κανεὶς τὴν δαιμονικὴ συμπεριφορὰ πολλῶν ἀνθρώπων, ποὺ
μὲ ὕπουλο τρόπο π.χ. ἀνταγωνίζονται τὸν συνάνθρωπο, σὲ σημεῖο, μάλιστα, νὰ ἐπιθυμοῦν τὴν ἐξαφάνισή του. Ἤ, πάλι δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ
ξεπεραστεῖ ἡ ἐπιθετικότητα, ἀκόμα καὶ μεταξὺ τῶν μικρῶν παιδιῶν,
ποὺ βωμολοχοῦν, μάλιστα, μὴν ὑπολογίζοντας μήτε δασκάλους, μήτε
γονεῖς, γιατὶ ἔτσι μάθανε...Ἀπὸ ποιούς; Μά, πρῶτ᾿ ἀπὸ τὸ σπίτι τους, ἀπὸ
διάφορα «παιδικὰ» φίλμ-ποὺ κάθε ἄλλο εἶναι παιδικά!!! ἀπό...ἀπό...
Τὰ καλλικατζούρια ἔχουν πολλὰ χρόνια ποὺ χάθηκαν ἀκόμα κι
ἀπὸ τὰ παραμύθια, ὄχι ὄμως ἀπὸ τὴ μνήμη κι ἀπὸ τὴ ζωή μας ὅλων
ὄσων τὰ χαρήκαμε, τοὐλάχιστον ὡς μικρὰ παιδιά, καὶ τὰ κρατήσαμε
μέσα μας σὰν χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Γιατί, κακὰ τὰ ψέματα,
πᾶνε πιὰ ἐκεῖνες οἱ τρυφερὲς παιδικὲς σκηνὲς ποὺ ζήσαμε, ὅπως λ. χ.
αὐτὴ ποὺ ζωγράφισε μὲ χρώματα ποικίλα κι ὄμορφα ὁ γείτονας Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης:
«-Λοιπὸν θὰ ἔλθουν ἀπόψε; Ἐρωτᾷ εἷς τῶν μικρῶν.
-Τώρα ἴσως ἔφθασαν, ἀποκρίνεται ὁ γέρων.
-Καὶ εἶναι πολλοί;
-Ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά.
-Καὶ ποῦ θὰ καθίσουν;
- Θὰ μοιρασθοῦν εἰς ὅλα τὰ σπίτια τοῦ χωριοῦ.
...Ἐννοεῖται ὅτι πρόκειται περὶ τῶν καλλικατζάρων. Εἶναι περιττὸν
νὰ ἀναπτύξωμεν τὸν θελκτικὸν αὐτὸν μῦθον, ὅστις τοσάκις μικροὺς σᾶς
ἐφόβισεν ἤ ἐφήβους σᾶς ἐφαίδρυνε».
Τώρα πιὰ ἔχουμε τοὺς σκληροὺς καὶ ἀπάνθρωπους «καλλικάτζαρους», τὴ μεταλαγμένη ἐκδοχὴ τῶν φαιδρῶν ἐκείνων κι ἀστείων ὄντων.
Ποὺ μένουν ὁλάκερο τὸ χρόνο καὶ τὸ χνῶτο τους μυρίζει ἐκδίκηση καὶ
θάνατο.
Κι ἡ μόνη ἐλπίδα νὰ ἀπομακρυνθοῦν εἶναι ἡ ἐμβίωση τοῦ μηνύματος τοῦ κορυφαίου τῶν Χριστουγέννων: «Δεῦτε λάβωμεν τὰ τοῦ
Παραδείσου ἔνδον Σπηλαίου...». Κι αὐτὸ λέει, ἀλλὰ καὶ διδάσκει πολλά.
Πάρα πολλά μάλιστα.
Σκόπελος					
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π. Κων/νος Ν. Καλλιανός

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Πανοσιολογιώτατε Ἐκπρόσωπε τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄
Σεβαστοί πατέρες,
Ἀξιότιμες κυρίες καί ἀξιότιμοι κύριοι,
Καλή σας ἑσπέρα! *
ᾶς εὐχαριστοῦμε πού, αὐτή τήν ἑσπέρα, ἀνταποκριθήκατε στήν πρόΣ
σκλησή μας καί ἤρθατε νά προεορτάσουμε τό μεγάλο γεγονός πού χώρισε στά δύο τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως

καί τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τοῦ δωδεκαημέρου.
Βρισκόμαστε στήν καρδιά τοῦ χειμῶνα. Στό χειμερινό ἡλιοστάσιο. Ἡ
μέρα εἶναι κοντόπνοη, τό φῶς κρατάει λίγο καί τό σκοτάδι εἶναι βαθύ. Κι
ἄν ἡ νύχτα φαίνεται μεγάλη σέ μᾶς, στή δική μας χώρα, ἐδῶ ὅπου ὁ ἥλιος
δέν ἀντέχει νά μένει κρυμμένος γιά
πολύ, ἀλλά κάθε λίγο καί λιγάκι βγάζει τό κεφάλι του μέσα ἀπό τά σύννεφα καί μᾶς χαμογελάει, φανταστεῖτε
στίς χῶρες τοῦ Βορρᾶ, ὅπου, αὐτή
τήν ἐποχή τοῦ χρόνου, ἀκόμα καί ἡ
μέρα, μοιάζει μέ νύχτα!
Ἐπιπλέον, ἄν τό σκοτάδι φαίνεται πολύ σέ μᾶς, πού ἔχουμε μετατρέψει τή νύχτα σέ μέρα μέ τό
τεχνητό ἠλεκτρικό φῶς, ἐλᾶτε μαζί
μας νά ταξιδέψουμε γιά λίγο πίσω
στό χρόνο, στούς καιρούς πού οἱ
ἄνθρωποι ζητοῦσαν παρηγοριά καί
ζεστασιά σ’ ἕνα ἀναμμένο τζάκι, σ’
ἕνα κερί, σ’ ἕνα λυχνάρι. Τότε πού οἱ
ἄνθρωποι, ἀνίσχυροι νά ἀντιμετωπίσουν τούς φόβους τους, κατέφευγαν
στίς δεισιδαιμονίες καί ἔπλαθαν μύθους γιά νά ξορκίσουν τό κακό καί νά κρατήσουν τό φῶς.

*

Εἰσαγωγή τῆς κ. Νινέττας Βολουδάκη στήν Χριστουγεννιάτικη Γιορτή τοῦ Ἁγ.
Νικολάου Πευκακίων, πού πραγματοποιήθηκε στίς 18 Δεκεμβρίου 2016.
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Ἔτσι, ὅταν οἱ λαοί τοῦ βορρᾶ, οἱ περίφημοι Βίκινγκς σήκωναν τά μάτια
τους στόν ἄγριο παγωμένο οὐρανό τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου, ἔβλεπαν τόν
πολεμοχαρῆ θεό τους, τόν Ὄντιν, μέ τήν πλούσια χαίτη καί τή μακριά γενειάδα του, νά καλπάζει μέ τόν ἀέρινο στρατό τῶν κυνηγῶν του καί ὀνόμαζαν
αὐτή τήν προέλαση φαντασμάτων, τό «Ἄγριο Κυνῆγι». Ἔβλεπαν ἀκόμα καί
τό γιό τοῦ Ὄντιν, τόν Θώρ, τό θεό τῶν κεραυνῶν, πού ταξίδευε πάνω σέ ἕνα
ἁμάξι πού τό ἔσερναν δύο κατσίκες!
Γι’ αὐτό, ὅλο τό δωδεκαήμερο τό περνοῦσαν σ’ ἕνα διαρκές συμπόσιο,
περιμένοντας νά γυρίσει τό φῶς. Καί στόλιζαν τά δέντρα μέ ἀγαλματάκια
θεῶν καί μέ φαγητά, γιά νά τά πείσουν νά ἀναστηθοῦν καί πάλι τήν ἄνοιξη
καί νά μή μείνουν νεκρά!
Οἱ Κέλτες δρυΐδες, ἐπίσης, πού πίστευαν πώς ὁ ἥλιος εἶναι ἕνας τροχός
πού γυρίζει καί ἀλλάζει τίς ἐποχές, θεωροῦσαν ὅτι αὐτές τίς 12 μέρες τῆς
καρδιᾶς τοῦ χειμῶνα, ὁ τροχός ἔμενε ἀκίνητος. Γι’ αὐτό ἔκοβαν ἕνα τεράστιο
κορμό δέντρου –κατά προτίμηση βελανιδιᾶς, πού τήν θεωροῦσαν ἱερή- καί
τό ἔκαιγαν μέρα-νύχτα, ὅλο αὐτό τό δωδεκαήμερο, γιά νά διώχνει τό σκοτάδι, μήπως καί ὁ ἥλιος δέν γυρίσει ξανά. Αὐτός ὁ κορμός ὀνομαζόταν Yule
Log, ἀπό τή σκανδιναβική λέξη Houl, πού σημαίνει τροχός. Κόβοντας τούς
κορμούς ἀπό τίς βελανιδιές, οἱ δρυΐδες ἔκοβαν καί τό γκύ, πού εἶναι παρασιτικό φυτό, τό ὁποῖο ζεῖ ἐπάνω στίς βελανιδιές καί τό μοίραζαν γιά εὐλογία,
γιατί τό γκύ –ἐκτός του ὅτι ζοῦσε πάνω στά ἱερά τους δέντρα– ἔμενε πράσινο
ἀκόμα καί κάτω ἀπό τό πυκνό χιόνι, συμβολίζοντας ἔτσι τήν ἐλπίδα τῆς ζωῆς
πού νικάει τό θάνατο.
Ἀπό τούς Κέλτες πῆραν αὐτή τή παράδοση καί οἱ Βίκινγκς, οἱ ὁποῖοι
τήν «βελτίωσαν» μέ τό νά σκαλίζουν εὐλογίες καί ρουνικά σύμβολα πάνω στόν
κορμό τοῦ δωδεκαημέρου, γιά προστασία ἐνάντια στό κακό. Θεωροῦσαν καί
αὐτοί τό γκύ ἱερό, ὄχι γιατί ζοῦσε πάνω στίς βελανιδιές, ἀλλά γιατί, στή μυθολογία τους, ὁ θεός τους, τοῦ Φωτός καί τοῦ Καλοῦ, σκοτώθηκε ἀπό ἕνα βέλος φτιαγμένο ἀπό ξύλο γκύ. Τά δάκρυα ὅμως τῆς μητέρας του, τῆς Φρίγκα,
ἔβαψαν ἄσπρα τα κόκκινα μπαλάκια τοῦ γκύ καί τόν ἀνέστησαν.
Εἶναι εὔκολο, λοιπόν, ἀκόμα καί μ’ αὐτές τίς λίγες πληροφορίες πού
ἀναφέραμε, νά καταλάβει κανείς πόσο σημαντική ἦταν ἡ περίοδος τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου γιά τούς βόρειους λαούς καί πόσο βαθειά ριζωμένα
ἦσαν τά ἔθιμά τους.
Οἱ λαοί τοῦ νότου, γιόρταζαν κι αὐτοί τό χειμερινό ἡλιοστάσιο, ἀλλά μέ
διαφορετικό τρόπο. Αὐτοί, ζῶντας σέ μιά περιοχή ἤρεμη καί φιλόξενη, δέν
εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν τούς κινδύνους τῶν ἄγριων χειμώνων τοῦ παγωμένου
βορρᾶ, ἀλλά μιά ἐποχή ἀπραξίας, ἀφοῦ οἱ ἐκστρατεῖες σταματοῦσαν καί οἱ
ἀγροτικές ἐργασίες ἐπίσης ἔπαυαν, περιμένοντας τό νέο κύκλο τῆς ἄνοιξης.
Γι’ αὐτό, οἱ Ρωμαῖοι, ἐκμεταλλεύονταν τό διάλειμμα τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου γιά νά γιορτάσουν τά Σατουρνάλια, νά ἀνταλλάξουν ἐπισκέψεις σέ
φίλους καί συγγενεῖς, καί δῶρα, ὅπως κεριά, κοῦκλες καί πουλιά σέ κλουβιά.
Ὅλα τά σπίτια κρέμαγαν ἀναμμένα φανάρια στίς θύρες καί στούς ἐξωτεριΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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κούς τοίχους γιά νά φωτίζουν τούς δρόμους, ὅλοι μοιράζονταν τά ἀγαθά τους
μέ ἄλλους φτωχότερους καί, πολλοί πλούσιοι, πλήρωναν ἐκεῖνοι τά ἐνοίκια
τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων. Γενικά, οἱ κοινωνικές διακρίσεις χαλάρωναν μέσα σέ
μιά ἀτμόσφαιρα εὐφορίας καί χαρᾶς. Ἀκόμα καί οἱ κύριοι μέ τούς δούλους,
συνήθιζαν αὐτές τίς μέρες νά ἀλλάζουν ἐνδύματα καί νά ἀντιστρέφουν τούς
ρόλους τους καί, σέ πολλά σπίτια, ἔριχναν τά ζάρια γιά νά ἐκλέξουν ἕναν ἀπό
ὅλο το προσωπικό, πού θά τόν ἔστεφαν βασιλιά τῆς ἐποχῆς.
Χαρακτηριστικό εἶναι ἕνα ποίημα μέ τίτλο Σατουρνάλια, τοῦ ποιητῆ Λουκιανοῦ τοῦ Σαμοσατέως, πού ἔζησε τόν 2ο αἰῶνα (120-180 μ. Χ.) ὁ
ὁποῖος βάζει στό στόμα τοῦ θεοῦ Κρόνου (Saturn -Saturnalia) τά ἑξῆς λόγια:
Κατά τή διάρκεια τῆς ἑβδομάδας μου, κάθε τί σοβαρό πρέπει νά ἐξορίζεται.
Καμμιά δουλειά δέν ἐπιτρέπεται. Μόνο το ποτό καί τό μεθύσι, ἡ φασαρία, τά
παιχνίδια, τά ζάρια, ἡ ἀνάδειξη βασιλιάδων τοῦ γλεντιοῦ καί τό «ξεσάλωμα»
–συγνώμη γιά τή λέξη, ἀλλά εἶναι ἡ μόνη χαρακτηριστική– τῶν σκλάβων, ἡ
γύμνια, τό τραγούδι, τά χειροκροτήματα, ἄντε καί τό νά βουτᾶς σέ μιά σκάφη μέ παγωμένο νερό τά κεφάλια ὅσων εἶναι τύφλα στό μεθύσι… Αὐτές οἱ
ἐπιδόσεις μου ἀρέσουν καί ἐκεῖ εἶμαι πρῶτος καί τίς κατευθύνω…»
Ὅπως καταλαβαίνετε, τόσο βαθειές καί ἔντονες συνήθειες δέν ἀλλάζουν εὔκολα, ἀκόμα καί μετά τήν ἀλλαγή πού ἔφερε στή Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία καί σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Μέχρι τόν 4ο
αἰώνα, οἱ παγανιστικές συνήθειες συνυπῆρχαν μέ τή νέα Πίστη. Στή Δύση,
μάλιστα, μέχρι σήμερα ὁ Χριστιανισμός ἀποκαλεῖται «Νέα Θρησκεία», σέ
ἀντιδιαστολή μέ τήν Παλαιά, δηλαδή, τόν παγανισμό.
Πάντως, φαίνεται ὅτι ὁ ἑορτασμός τῆς 25ης Δεκεμβρίου σάν ἡμέρας τῶν
Χριστουγέννων, ξεκίνησε ἀπό τή Δύση, καθώς καταγράφεται στή Χρονογραφία τοῦ 354 μ. Χ. Στήν Ἀνατολή, ἡ ἰδέα τοῦ ἑορτασμοῦ γενεθλίων ἑνός θεοῦ,
δέν ἀκουγόταν καλά. Ὁ Ὠριγένης, μάλιστα, σ’ ἕνα λόγο του γιά τό Λευϊτικό,
τό 245, γράφει ὅτι μόνον οἱ ἁμαρτωλοί γιόρταζαν γενέθλια, ὅπως οἱ Φαραώ
καί ὁ Ἡρώδης κι ὅτι, αὐτοί οἱ ἑορτασμοί συνδέονταν συχνά μέ κραιπάλες
καί μεγάλα ἐγκλήματα, ὅπως ὁ ἀποκεφαλισμός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ἔτσι, οἱ χριστιανοί τῆς Ἀνατολῆς γιόρταζαν τά Χριστούγεννα τήν
6η Ἰανουαρίου, μαζί μέ τά Θεοφάνεια, στά ὁποῖα ἔδιναν τή μεγαλύτερη βαρύτητα. Ὅταν, μάλιστα ἔγινε γιά πρώτη φορά στήν Κωνσταντινούπολη ἡ
Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων, στίς 25 Δεκεμβρίου τοῦ 378, οἱ πιστοί δυσανασχέτησαν καί δέν τήν δέχθηκαν εὐχάριστα.
Ὅμως, ὁ μεγάλος Ἱεράρχης καί μεγάλος ποιητής, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος, ἔθεσε τή σφραγῖδα τῆς γνησιότητας στήν ἑορτή, στήν πρώτη του
Λειτουργία στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 25 Δεκεμβρίου τοῦ 380, ὅταν ἄρχισε τό πρῶτο του κήρυγμα μέ τά λόγια: «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε. Χριστός
ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε.»
Ἔτσι, καί μέ τή συμφωνία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθιερώθηκε ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί στήν Ἀνατολική Ρωμαϊκή αὐτοκραΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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τορία. Ὄχι ὅμως μέ τό πνεῦμα πού γιόρταζε ἡ Δύση.
Ἀπό πολύ νωρίς φάνηκε ἡ διαφορά ἀνάμεσα στή νοοτροπία Δύσης καί
Ἀνατολῆς. Ἀκόμα καί ἡ προτεραιότητα πού δόθηκε –καί δίνεται– ἀπό τή
Δύση στά Χριστούγεννα καί ὄχι στό Πάσχα, φανερώνει τήν ἀντίθεση τῶν
δύο κόσμων. Ἡ Δύση προτιμάει τή Γέννηση ἑνός Θεοῦ, τήν ὑπόσχεση τῆς
ἐπί γῆς εἰρήνης, τοῦ ἐπί γῆς θριάμβου, τῆς ἐπί γῆς βασιλείας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ συγκεκριμένη γιορτή συνδυάστηκε ἀπό πολύ νωρίς μέ στέψεις καί
θριάμβους κοσμικούς. Ὁ Καρλομάγνος στέφθηκε τά Χριστούγεννα τοῦ 800.
Ὁ βασιλιάς Edmund ὁ μάρτυρας, στέφθηκε τά Χριστούγεννα τοῦ 855 καί ὁ
Γουλιέλμος ὁ Κατακτητής τά Χριστούγεννα τοῦ 1066, ἐπισφραγίζοντας ἔτσι
τήν ὁλοκληρωτική κατάκτηση τῆς Βρετανίας. Κι ὅσο προχωροῦσαν τά χρόνια, τόσο τά Χριστούγεννα στή Δύση ἔπαιρναν ξανά ὅλα τά παγανιστικά τους
στοιχεῖα: τά συμπόσια –ὁ Ριχάρδος ὁ Β΄ τῆς Ἀγγλίας τό 1377 ἔκανε ἕνα συμπόσιο ὅπου καταναλώθηκε τό κρέας 28 βοδιῶν καί 300 προβάτων!– οἱ κραιπάλες, ἡ μέθη, τά ζάρια. Ἕνας θεός ἐξουσιαστής, θριαμβευτής, κοσμικός,
εἶναι θεός πού ἀρέσει στόν δυτικό ἄνθρωπο. Ἕνας Θεός πάνω στόν Σταυρό
καί μέσα στό Τάφο, τόν ἀφήνει ἀδιάφορο. Καί ἕνας Θεός ἀναστημένος, τόν
κάνει νά χαμογελάει εἰρωνικά! Γιατί ὁ δυτικός ἄνθρωπος θέλει ἕνα θεό πού
νά τόν κάνει νά ξορκίσει τούς φόβους του καί νά τοῦ δώσει δύναμη καί ἐξουσία καί αὐτοδικαίωση. Τό ἔλεος τοῦ εἶναι λέξη ἄγνωστη. Δέν ζητάει ἔλεος
καί δέν δίνει ἔλεος!
Οἱ λαοί τῆς Ἀνατολῆς δέν ἔχουν τήν ἴδια νοοτροπία καί δέν γιόρταζαν μέ
τόν ἴδιο τρόπο. Οἱ αὐτοκράτορες τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας,
δέν «ἔντυσαν» τίς ἐκκλησιαστικές γιορτές μέ τήν κοσμικότητα τῶν θριάμβων
τους. «Ἔντυσαν» τήν ἐξουσία καί τίς γιορτές τους, μέ τή λάμψη τῆς βασιλείας
πού θά μείνει, ὅταν κάθε βασιλεία καί ἀρχή καί ἐξουσία πάνω στόν κόσμο
θά ἔχει χαθεῖ. Ὁ ὕμνος στό Θεό προηγεῖτο τῶν ἐγκωμίων καί τῶν πολυχρονισμῶν τῶν αὐτοκρατόρων. Οἱ αὐτοκράτορες ἔρχονταν καί ἔφευγαν, ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων ἔμενε ἡ μόνη σταθερή
ἀρχή καί ἐξουσία, ἡ προστασία καί ἡ ἀσφάλεια τῆς αὐτοκρατορίας.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο καί μέ αὐτό τό Τυπικό ἑορτάζονταν καί τά Χριστούγεννα. Οἱ αὐτοκράτορες μέ ὁλόκληρη τήν οἰκογένειά τους, ξεκινοῦσαν
πολύ πρωί ἀπό τήν κατοικία τους, τό Ἱερό Παλάτιο. Αὐτό, δέν ἦταν, ὅπως
ἔχουμε σήμερα στό νοῦ μας, ἕνα τεράστιο ἀρχοντικό, μέ πολλά δωμάτια σέ
ἕνα μεγάλο κτῆμα, ἀλλά ἦταν μιά ὁλόκληρη συνοικία σχεδόν, κάτω ἀπό τήν
ἀρχαία Ἀκρόπολη τῆς πόλης τοῦ Βυζαντίου τριγυρισμένη ἀπό ἕνα ψηλό
τεῖχος μέ μιά εἴσοδο, ἀπό τή Χαλκῆ Πύλη, πού τήν φρουροῦσε ἡ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ τοῦ ἀντιφωνητῆ.
Ἕνα συγκρότημα ἀπό ἀνάκτορα, ἐκκλησίες, πανεπιστήμιο, αὐτόνομες
αἴθουσες θρόνου καί συμποσίων ἐσωτερικές αὐλές μέ μαρμάρινα συντριβάνια καί ψηφιδωτά δάπεδα καί ἐσωτερικοί κῆποι, ὅλα ἑνωμένα μέ περιστύλια,
ἀποτελοῦσαν ἕνα συγκρότημα πού μπροστά του, οἱ Βερσαλλίες καί τά ἀνάΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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κτορα τῆς Δύσης –ὄχι μόνο τότε πού δέν ὑπῆρχαν, ἀλλά καί μέ τή σημερινή
τους μορφή– θά ἦταν κατώτερα ἀπό τίς προσδοκίες ἑνός ἁπλοῦ ἐπαρχιώτη
εὐγενοῦς.
Τό πρωΐ τῶν Χριστουγέννων, λοιπόν, ἡ αὐτοκρατορική οἰκογένεια ξεκινοῦσε ἀπό τά διαμερίσματά της μέ ὅλη τή συνοδεία καί τούς Δυνατούς,
γιά νά πάει στήν Ἁγία Σοφία, ἔπρεπε νά κάνει ἕξη στάσεις, στούς προκαθορισμένους τόπους, ὅπου τούς γινόταν «δοχή», δηλαδή ὑποδοχή, ἀπό τούς
ἐκπροσώπους τῶν πολιτῶν.
Ἡ Α΄ δοχή, γινόταν στό τριβουνάλιον, στό οἴκημα τῆς φρουρᾶς, ὅπου
τούς ὑποδεχόταν ὁ δομέστικος τῶν σχολῶν (δημοκράτης τῶν Βενέτων) μέ τήν
ὁμάδα του καί, προτοῦ ἀκόμη φθάσει ἐκεῖ ὁ αὐτοκράτορας καί ὁ συμβασιλέας, οἱ κράκται ἔλεγαν σέ γ΄ ἦχο: «Ἀστήρ τόν ἥλιον προμηνύει ἐν Βηθλεέμ
Χριστόν ἀνατείλαντα ἐκ Παρθένου». Κι ὅταν στέκονταν οἱ αὐτοκράτορες
στόν προκαθορισμένο τόπο, τότε οἱ κράκται τούς εὔχονταν εἰς πολλά ἔτη καί
τούς ὑπόλοιπους πολυχρονισμούς.
Στή Β΄ δοχή, πού γινόταν στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τούς ὑποδεχόταν ὁ ἐξκούβιτος (δημοκράτης τῶν Πρασίνων) μέ τήν ὁμάδα του καί οἱ
κράκται ἔψαλλαν σέ γ΄ ἦχο: «ὁ ἀμήτωρ ἐν οὐρανοῖς, ἀπάτωρ τίκτεται ἐπί τῆς
γῆς». Καί: «ὁ φυτουργός τῶν ἀνθρώπων φιλάνθρωπος καταδέχεται ἄνθρωπος
γεννηθῆναι… καί πάλι ἀκολουθοῦσαν οἱ πολυχρονισμοί».
Ἡ Γ΄ δοχή γινόταν μέσα ἀπό τή Χαλκῆ Πύλη καί ἐκεῖ περίμενε ἄλλος
δομέστικος τῶν σχολῶν καί ψαλλόταν στόν ἴδιο ἦχο «σειράς ρηγνύων τῆς
ἁμαρτίας σπαργανοῦται Θεός ἐν φάτνῃ» καί οἱ ὑπόλοιπες ἐπευφημίες.
Στήν Δ΄ δοχή, ἔξω ἀπό τή Χαλκῆ Πύλη, στόν ἴδιο ἦχο ψαλλόταν: «ἀστήρ
προτρέχει καί λάμπει ἐν σπηλαίῳ, τόν Δεσπότην τοῦ ἡλίου τοῖς Μάγοις καταμηνύσαι∙ βρέφος γάρ ὤφθη καί σάρξ ἐκ τῆς Παρθένου τήν παλαιάν παρακοήν τοῦ Ἀδάμ ἐξηφάνισεν. Αὐτός τό κράτος ὑμῶν, δεσπόται, εἰς μῆκος
χρόνου φυλάξει, εἰς ἀνέγερσιν Ρωμαίων».
Καί οἱ ἄλλες δύο στάσεις, ὅπως καί οἱ στάσεις πού γίνονταν ὅταν οἱ αὐτοκράτορες ἐπέστρεφαν ἀπό τή Λειτουργία, ἦταν ἀκριβῶς στό ἴδιο πνεῦμα.
Δέν θά μακρύνω τό λόγο, γιά νά μήν σᾶς κουράσω. Γιά νά σᾶς κάνουμε
ὅμως πιό ἔντονη τή διαφορά ἀνάμεσα στίς γιορτές τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς, σᾶς ἔχουμε ἐπιλέξει μιά σειρά χριστουγεννιάτικων κειμένων ὅπως καί
καλάντων, πού, νομίζουμε, θά σᾶς τονίσει τίς διαφορετικές νοοτροπίες πού
ὑπῆρχαν καί ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν καί, πρίν ἀπό κάθε κείμενο, θά σᾶς
κάνουμε μιά μικρή εἰσαγωγή, γιά νά σᾶς ἐξηγήσουμε τό λόγο πού μᾶς ἔκανε
νά τό διαλέξουμε, ὥστε φεύγοντας, νά μήν ἔχετε κάποια ἀπορία.
Γιά ἄλλη μιά φορά, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν προσοχή σας!
Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com 		

Νινέττα Βολουδάκη
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΕ ΕΛΚΗΘΡΟ
Σ’ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ!
ἱ Χριστιανοί ζοῦμε στόν κόσμο, ἀλλά δέν εἴμαστε ἐκ τοῦ κόσμου. Αὐτό
φανερώνεται σέ διάφορες φάσεις τῆς ζωῆς μας. Φανερώνεται καί στόν
τρόπο πού ζοῦμε καί ἑορτάζουμε τά Χριστούγεννα. Αὐτό καταδείχθηκε καί
στήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή πού ὀργάνωσε ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν (μέ τήν εὐγενῆ χορηγία τῶν ἐξόδων
ἀπό τίς «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗ»), στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Συλλόγου
Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» (Δαβάκη 10, Καλλιθέα) τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 7 ἀπόγευμα.
Ὅποιοι τήν ἀπολαύσαμε πρέπει νά ἐκφράσουμε τίς θερμές εὐχαριστίες μας στούς σεβαστούς μας πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
καί στούς ἐκλεκτούς ἀκάματους συνεργάτες τους, λαϊκούς, ἄνδρες, γυναῖκες,
ὥριμους, νέους, παιδιά γιά τήν προσφορά τους. Καί οἱ μέν συντελεστές τῶν
ὅσων εἴδαμε καί ἀκούσαμε, ἀμείφθηκαν ἐν μέρει μέ τό θερμό χειροκρότημά
μας. Ἡ φροντίδα τῆς Ἐνορίας ἐκδηλώθηκε καί στήν μεταφορά μας μέ δύο
πολυθέσια ἕλκηθρα (πούλμαν εἰς τήν ἁπλοελληνική) μέ ἐξυπηρετικούς ὁδηγούς.
Ἡ εὐρύχωρη αἴθουσα κατάμεστη, πλέον τῶν 450 ἀνθρώπων! Γιατί; Ὁ
κόσμος γνωρίζει ἀπό τό παρελθόν πόσο φροντισμένες εἶναι αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων καί τί ἔχουν νά τοῦ προσφέρουν.
Ἡ αἴθουσα κατάλληλα διακοσμημένη. Πολύ σωστά δόθηκε βαρύτητα στήν
διακόσμηση τῆς σκηνῆς, διότι ἐκεῖ ἀτενίζουμε. Ἄνθη, φαναράκια ἀναμμένα,
διακοσμητικά κεριά, ἀρκουδάκια κ.ἄ. Πίσω ἀπό τά καθίσματα πού θά φιλοξενήσουν τά πρόσωπα πού θά ἐκτελέσουν τό πρόγραμμα τῆς γιορτῆς, εἰκόνα
καθιστικοῦ μέ τζάκι, πολυθρόνες, βιβλιοθήκη. Μπροστά στό βῆμα ἡ Ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Γεννήσεως.
Ἡ γιορτή ἀρχίζει. Δέκα πέντε πρόσωπα διαφόρων ἡλικιῶν καί τῶν δύο
φύλων παίρνουν τίς θέσεις τους στή σκηνή μόνο γιά τήν ἀνάγνωση. Ὑπερδιπλάσια τά μικρότερα παιδιά πού ἔψαλλαν καί τραγούδησαν! Ἡ κ. Μαρίνα

Ο
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Διαμαντῆ, ἀπό τό βῆμα μᾶς καλωσορίζει. Ἐμεῖς μέ θερμά χειροκροτήματα
καλωσορίζουμε τά παιδάκια ντυμένα ἀγγελάκια, τά μεγαλύτερα μέ δική τους
ἀμφίεση πού προχωροῦν ἀπό τόν κεντρικό διάδρομο πρός τήν σκηνή καί
παίρνουν τήν θέση τους στό ἀριστερό μέρος. Τίνος τό πρόσωπο δεν λάμπει
ἀπό χαρά βλέποντας τά πρόσωπα τῶν παιδιῶν μας αὐτῶν ἀμόλυντων ἀπό
τήν πνευματική σήψη καί ἀσχήμια τοῦ κόσμου μας;
Ἕνα ἀγοράκι ἀπαγγέλλει τό ποίημα–προσευχή «Στόν Χριστούλη». Τήν
τόλμη καί ἐπιτυχία του ἐπιβραβεύει τό χειροκρότημά μας. Αὐτό γίνεται μετά
ἀπό κάθε μέρος τῆς γιορτῆς. Τό ποίημα «Ζητῶντας τό Φῶς» τοῦ Γ. Βερίτη
ἀπαγγέλλουν διαλογικά (γιατί τέτοια εἶναι ἡ σύνθεσή του) τρία κοριτσάκια
καί ἕνα ἀγοράκι.
Ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη Μανώλη Βολουδάκη ἀγγελάκια
καί ἄλλα παιδιά τραγουδοῦν τό «Τρίγωνα Κάλαντα». Ἐναλλακτικά δύο κοριτσάκια ἀπαγγέλουν τό ποίημα «Ὁ νέος χρόνος». Μιά κοπέλα διαβάζει τό
κείμενο «Τά φιλικά ζῶα». Ἕνας θαρραλέος τετράχρονος μικρός τραγουδᾶ
τό «Ρούντολφ τό ἐλαφάκι». Συμμετέχουν καί ἄλλα μικρά παιδιά κοντά του
στή σκηνή.
Ἀφοῦ μᾶς εὐχαριστήσει γιά τήν προσέλευσή μας, ἡ συγγραφέας Νινέττα Βολουδάκη κάνει μιά κατατοπιστική εἰσαγωγή (Σημ.: δημοσιεύεται στό
παρόν τεῦχος) γιά τίς Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις ἀπό τίς χῶρες τοῦ
Βορρᾶ σέ σύγκριση μέ τίς χῶρες τοῦ Νότου, δοξασίες γιά τό ἔλατο, τήν βελανιδιά, τό φυτό γκύ. Τρεῖς κοπέλες διαδοχικά διαβάζουν ἕνα συγκλονιστικό
κείμενο τῆς Πηνελόπης Δέλτα «Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα» πού ἀναφέΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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ρεται στήν πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου ἀπό τουρκικό στρατό ὑπό τόν
Ὀμέρ Βρυώνη.
Μετά ἀπό μιά σύντομη ἐπεξήγηση τῆς κ. Νινέττας Βολουδάκη μιά
κοπέλα, διαβάζοντας ἀπό ἡμερολόγιο ὁπλίτη, μᾶς μεταφέρει σέ μιάν ἄλλη
ἐμπόλεμη ζώνη, στά χαρακώματα τοῦ δυτικοῦ μετώπου τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914), ὅπου Γάλλοι, Ἄγγλοι καί Γερμανοί στρατιῶτες κάνουν
Χριστουγεννιάτικη ἀνακωχή.
Ὑπό τήν μπαγκέττα τοῦ πρωτοψάλτη Μανώλη Βολουδάκη ἡ χορωδία
τραγουδᾶ Μεσαιωνικά Δυτικά κάλαντα μέ τήν συνοδεία βιολοντσέλου καί
τύμπανου.

Μία κοπέλα καί μία κυρία διαβάζουν κείμενο τοῦ μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Φ. Ντοστογιέφσκυ γιά κάποια Χριστούγεννά του σέ στρατόπεδο πολιτικῶν καταδίκων στή Σιβηρία.
Ἡ Φάτνη. Νέος διαβάζει κείμενο γιά ἀπεικονίσεις τῆς Γεννήσεως στή
Δύση (θεατρικές παραστάσεις, Ἅγιος Φραγκῖσκος τῆς Ἀσίζης). Μετά ἀπό
εἰσαγωγή τῆς κ. Μαρίνας Διαμαντῆ ἀκοῦμε ὀργανική μουσική καί τό τραγούδι ANGELUS AD VIRGINEM (κάλαντα 14ου αἰῶνα τῆς Δύσεως). Μετά
ἀπό εἰσαγωγικά λόγια τῆς κ. Νινέττας Βολουδάκη ἀκοῦμε ἀπό δύο κοπέλες
κείμενο τοῦ λογοτέχνου Παύλου Νιρβάνα «Τό φλουρί τοῦ φτωχοῦ».
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Κάλαντα τῶν Φώτων ἀπό τό Ταγανρόκ τῆς Ἀζοφικῆς «Παρακαλῶ σας
δότε μου» διαβάζει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης. Μουσική συνοδεία στό σκοπό «Καλήν ἡμέραν ἄρχοντες». Μετά ἀπό νέα παρέμβαση τῆς κ. Νινέττας
Βολουδάκη γιά τόν συγγραφέα τῆς Ρωμιοσύνης Φώτη Κόντογλου, μιά κυρία καί δύο νέοι ἄντρες διαβάζουν ψυχωμένα τό ἐνδιαφέρον κείμενό του «Οἱ
Ἑλληνικές γιορτές καί τά ἁγνά ἔθιμά μας».
Ἀκολουθοῦν Βυζαντινά κάλαντα-τραγούδι «Ἀπό τῆς ἐρήμου ὁ Πρόδρομος». Ἐναλλαγή ἀπαγγελίας τραγουδιοῦ. Οἱ ἄντρες τῆς χορωδίας παρεμβάλλονται μέ τό «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ὁ Κύριος».
Τό μέρος αὐτό κλείνει ψαλτικά μέ τό «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος
Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς».
Συντελεστές καί κόσμος τραγου
δᾶμε «Καλήν ἡμέραν ἄρχοντες…» καί
«Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά …». Τά παιδάκια κρούουν τά τρίγωνά τους. Ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα!
Καλεῖται στό βῆμα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Κλάδης. Μεταφέρει τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου, συγχαίρει τούς συντελεστές
τῆς γιορτῆς καί τούς πατέρες τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων γιά τό
πολύπλευρο ποιμαντικό ἔργο τους.
Ἀκολουθεῖ ὁ χαιρετισμός τοῦ πνευματικοῦ προϊσταμένου τοῦ ναοῦ Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη. Συγχαίρει τούς συντελεστές τῆς
γιορτῆς, εὐχαριστεῖ γιά τήν προσέλευσή
μας, κάνει τίς προεκτάσεις τῶν μηνυμάτων πού ἐξέπεμψαν πρόσωπα, γεγονότα,
κείμενα. Εὔχεται γιά Καλά Χριστούγεννα καί Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά.
Ἀπό τόν π. Γεώργιον Χάας διαβάσθηκε σχετικό ποίημα-χαιρετισμός τοῦ π. Νικολάου Φίλια, ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε.
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Τραγουδᾶμε τά κάλαντα μέ τήν συνοδεία ζωηρῶν χειροκροτημάτων.
Ὁ π. Βασίλειος διανέμει εὐμεγέθεις σοκολάτες στούς συντελεστές καί
σέ ὅλα τά παιδιά τοῦ ἀκροατηρίου, καί, κατόπιν καλεῖ ὅλους καί ὅλες ἄνω
τῶν 70 ἐτῶν καί δίδει καί σ’ αὐτούς ἀπό τίς ἴδιες μεγάλες σοκολάτες, λέγοντας πώς οἱ μεγάλοι πρέπει νά γίνουμε σάν τά παιδιά γιά νά εἰσέλθουμε στήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς ἀπό τήν γιορτή αὐτή; Τήν ἐκπληκτική
σύνθεσή της; Τήν θαυμαστή εὐρύτητα τόπων, χρόνων, θεμάτων; Τήν μουσική, τήν ἄψογη ἐκφορά τοῦ λόγου; Τά μηνύματα πού εἰσέπραξε ὁ νοῦς
μας; Τά αἰσθήματα πού νιώσαμε; Τήν ψυχαγωγία πού ἀπολαύσαμε; Φτωχή
ἡ ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας μέ τά θερμά χειροκροτήματά μας. Ἡ χαρά
τῆς προσφορᾶς τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν συντελεστῶν μεγαλύτερη. Ἀλλά
πιό σημαντική ἡ εὐλογία τοῦ σαρκωθέντος Λόγου καί ἐν Φάτνη ἀνακλιθέντος Κυρίου μας!
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