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01. Πλάνη ὁ καθαγιασμός δύο Ἁγίων ποτηρίων σέ μία Θεία Λει- 
 τουργία! (π. Β. Ε. Βολουδάκης)
02. Διάνοια καί Νοῦς, διχοτομημένα ἀπό τήν Δύση!  (Λ. Μπράνγκ)
03. Ἡ Ἀλήθεια πού μένει κρυφή καί ἡ “ἀλήθεια” πού χειραγωγεῖ  
 τούς λαούς    (Νινέττα Βολουδάκη) 
04. Ἡ ἐννεάχρονη Τρανσέξουαλ πού ἦταν πρίν ἀγόρι! (Κ. Βουγᾶς)
05. Βυζαντινό καί σύγχρονο Δίκαιο (Δ) (Νομομαθής)
06. Λογισμοί γιά τίς Ἀρχιερατικές Ἐκλογές (π. Κ.Ν. Καλλιανός)
07. Ἡ Δύση δέν καταλαβαίνει οὔτε τούς ζῶντες οὔτε τούς κεκοιμη- 
 μένους   (Εὐανθία Κωλέττη)
08. Τά ὅρια τῆς ὄντως Ἐπιστήμης καί οἱ ἀντινομίες  (Β. Μακρῆς)
09. Ἔμεινα ἐμβρόντητος ἀπό τό θαῦμα! (Στρ. Γ. Οἰκονόμου) 
10. Ὁ σεβασμός τῶν ἄλλων, εἶναι φιλανθρωπία  (Μ. Διαμαντῆ)
11. Πῶς νά κερδίζεις τίς χαμένες ἐκλογές; (π. Ἠ. Φρατσέας)
12. Ἡ «ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ» τοῦ Σαίξπηρ  (Νίκος Τσιρώνης)
16. «ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ  Γ΄»

Οἱ οἰκογένειες: 
Κωνσταντίνου & Βασιλικῆς Γαραντζιώτη καί Ἀγαθαγγέλου & Ἰωάννας Κυζιρίδη

Εἰς Μνήμην
Χαραλάμπους & Χρυσούλας Γκοτσίνα καί Θεοδώρας Γαραντζιώτη 
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ΠΛΑΝΗ Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΓΙΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 
ΣΕ ΜΙΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

Ἡ προϊστορία αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου

Ε
νας παλαιός μαθητής μου στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Ἀθηνῶν, 
καί σήμερα πρωτοπρεσβύτερος σέ ὅμορη Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν, 

μέ πολύ συνειδητοποιημένη ποιμαντική διακονία, μέ εἶχε ρωτήσει 
πρίν ἀπό δύο χρόνια ἄν εἶναι δυνατόν νά καθαγιάζονται δύο ἤ πε-
ρισσότερα Ἅγια Ποτήρια σέ μιά Θ. Λειτουργία, γιατί ὁ ἴδιος εἶχε ἰδεῖ 
μέ τά μάτια του σέ ἐνορίες τῆς Καστοριᾶς καί τοῦ λεκανοπεδίου τῆς 
Ἀττικῆς νά εἰσοδεύονται κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο δύο Ἅγια Ποτήρια! 
Τοῦ εἶχα ἀναπτύξει τότε προφορικά τήν ἐπιχειρηματολογία μου, ἀπο-
δεικνύοντας  ὅτι αὐτό εἶναι ἀπαράδεκτο, καί λογικά καί θεολογι-
κά καί ἐκεῖνος μέ παρεκάλεσε νά δημοσιεύσω αὐτά διότι –ὅπως μοῦ 
εἶπε– ἔχει προκληθεῖ μεγάλη σύγχυση ἐπί τοῦ προκειμένου.

Τότε, δέν θεώρησα τό θέμα ἐπεῖγον, μοῦ φάνηκε, μάλιστα, καί 
ὑπερβολικός ὁ φόβος του γιά τήν ἐξάπλωση μιᾶς τόσο αὐτονόητα 
παράλογης καί ἀθεολόγητης τελετουργικῆς πράξεως, καί, δεδομένων 
τῶν πολλῶν ὑποχρεώσεών μου, τό πρᾶγμα ἔμεινε σέ ἐκκρεμότητα.

Ὅμως, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, πληροφορήθηκα καί ἀπό ἄλλα 
πρόσωπα ὅτι ἡ ἀπίστευτη αὐτή τελετουργική αὐθαιρεσία πραγματο-
ποιήθηκε καί σέ κεντρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν(!), ὁπότε θεώρησα ὑπο-
χρέωσή μου νά ἀσχοληθῶ μέ αὐτήν κατά ἀπόλυτη προτεραιότητα, 
στά πλαίσια, μάλιστα, τῆς εἰδικῆς στήλης τοῦ περιοδικοῦ μας, τῆς 
ἀφιερωμένης στήν συζήτηση Τελετουργικῶν Ἐρωτημάτων.

Περιγραφή τῆς Τελετουργικῆς παρεκτροπῆς
Κατ’ ἀρχάς, πρίν προχωρήσω στήν ἀνασκευή τῆς ἀνωτέρω Τελε-

τουργικῆς παρεκτροπῆς, εἶναι ἀνάγκη νά περιγράψω λεπτομερέστε-
ρα τό πρόβλημα, καί γιά κείνους –κυρίως λαϊκούς– πού δέν ἔχουν 
ἰδιαίτερη ἐξοικείωση μέ τήν Τελετουργική ἀλλά καί γιά τούς Κληρι-
κούς, πού δέν συνέπεσε νά ἀντιληφθοῦν τό θέμα.

Πρόκειται γιά ἕναν νεωτερισμό, ὁ ὁποῖος δέν ἔρχεται γιά νά 
λύση κάποιο ὑπαρκτό Λειτουργικό ἤ Τελετουργικό πρόβλημα, 
ἀλλά γιά νά δημιουργήση Τελετουργικό πρόβλημα, μέ προεκτά-
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σεις καί ἐπιπτώσεις στήν Δογματική τῆς Ἐκκλησίας μας, δεδομένου 
ὅτι ἡ Τελετουργική εἶναι ὑλοποίηση καί πραγμάτωση τῆς Δογμα-
τικῆς.

Ὑποτίθεται ὅτι ὁ νεωτερισμός ἔρχεται γιά νά δώση λύση, 
στήν ἀντιμετώπιση τῆς δυσχερείας τῶν Λειτουργῶν νά κοινωνήσουν 
πάρα πολλούς πιστούς ἀπό τό  Ἅγιον Αἷμα πού περιέχεται σέ ἕνα 
Ἅγιο Ποτήριο, γι’ αὐτό  καί ὑπαγορεύει στούς Λειτουργούς νά …κα-
θαγιάζουν σέ κάθε Θ. Λειτουργία, δύο, τοὐλάχιστον, Ἅγια Ποτήρια, 
ὥστε τό περιεχόμενό τους σέ Νάμα, μετά τήν Μεταβολή του σέ Ἅγιο 
Αἷμα, νά ἐπαρκέση γιά ὅλους τούς μεταλαμβάνοντας! 

Ὅμως, αὐτό εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀνύπαρκτο πρόβλημα, ἀφοῦ 
τό μέν θεωρούμενο ὡς πρόβλημα ἔχει πρό αἰώνων λυθεῖ, ὁ τρόπος 
δέ προσεγγίσεώς του προσβάλλει εὐθέως τήν ἐγκυρότητα τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας! 

Θά προσπαθήσω, λοιπόν, νά ἐξηγηθῶ πιό ἀναλυτικά, θέτοντας 
λογικά καί θεολογικά ἐρωτήματα καί τά ἐπιχειρήματά μου, ἀλλά καί 
λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψει, εἰ δυνατόν, ὅλες τίς ἐκδοχές καί τίς ἐπιπτώ-
σεις τοῦ θέματος.

Ἀναζητοῦμε λύση σέ λελυμένο θέμα;
Κατ’ ἀρχάς, διερωτῶμαι, πῶς δημιουργήθηκε ἐπί τῶν ἡμερῶν μας 

ἕνα θέμα, πού ποτέ δέν προϋπῆρξε στήν Ἐκκλησία μας; Ὑπῆρξε, 
ἄραγε σέ κάποιον Κληρικό πρόβλημα καί ἀπορία πῶς θά αὐξήση τήν 
ποσότητα τοῦ Ἁγίου Αἵματος στό Ἅγιο Ποτήριο τῆς Θ. Λειτουργίας 
προκειμένου νά ἐπαρκέση γιά τήν Θ. Κοινωνία τοῦ ἐκκλησιάσμα-
τός του, ὥστε νά ‘’σκαρφισθῆ’’ κάποιος στίς μέρες μας νά τοῦ λύση 
αὐτή του τήν ἀπορία, ὑποδεικνύοντάς του νά Καθαγιάζη δύο Ἅγια 
Ποτήρια(!) σέ μία Θ. Λειτουργία; Καί πῶς χωρίς νά διερωτηθοῦν 
τόν ἀκολούθησαν καί ἄλλοι Κληρικοί; Δέν μᾶς ἔφθαναν τόσα καί 
τόσα θεολογικά καί ποιμαντικά προβλήματα καί ἔπρεπε νά δημι-
ουργήσουμε καί ἕνα πρόσθετο Δογματικό πρόβλημα; 

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπό αἰώνων ἔχει προλάβει τίς ἀπορί-
ες μας, καί ἐπί τοῦ προκειμένου μᾶς ἔχει διδάξει καί ἐν γράμματι 
καί ἐν τῇ Λειτουργική Της πράξει, ὅτι μιά μικρή ποσότητα Οἴνου 
μετά τόν Καθαγιασμό καί τήν Μεταβολή του σέ «Αἷμα Χριστοῦ», 
πολλαπλασιάζεται μέ τήν προσθήκη οἱασδήποτε ποσότητος Νά-
ματος, προκειμένου νά ἐπαρκέση γιά μεγάλο πλῆθος μεταλαμ-
βανόντων.
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 Αὐτό –πέραν τῆς ζώσης Παραδόσεως πού παρελάβαμε ἀπό 
τούς συγχρόνους ἁγίους Γέροντας– ἀποδεικνύεται καί μόνο ἀπό 
τήν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, κατά τήν ὁποία δέν καθαγιά-
ζεται οὔτε Ἄρτος οὔτε Οἶνος, ἀλλά λειτουργοῦμε κατ’ αὐτές (τίς 
Τετάρτες καί Παρασκευές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) μέ καθαγιασθέ-
ντα Ἅγιον Ἄρτον ἀπό τήν προηγουμένη Κυριακή, πού μόνο Αὐτός 
ἔχει ἐμβαπτισθεῖ στό Ἅγιον Αἷμα τῆς Κυριακάτικης Θ. Λειτουργίας, 
πληροῦντες τό Ἅγιον Ποτήριον ἐξ ὁλοκλήρου μέ ἁπλόν Νάμα 
(Οἶνον).

Σχετικῶς περιγράφει ὁ Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος σέ 
ἀνέκδοτη Πραγματεία του «Περί τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουρ-
γίας»: «Ἐμβάλλεται ὁ προαγιασθείς καί προτελειωθείς ἅγιος 
Ἄρτος εἰς τό Μυστικόν Ποτήριον καί οὕτως ὁ ἐν τούτῳ οἶνος εἰς 
ἅγιον Αἷμα τοῦ Κυρίου μεταβάλλεται καί πιστεύεται μεταβάλλε-
σθαι» (Π. Ν. Τρεμπέλα, Δογματική, τ. 3, σελ. 165, Ἀθῆναι 1961). 

Καί ὁ ἅγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως ἐπικυρώνει: 
«Μετέχων ὁ θεῖος Ἄρτος τοῦ ἁγιασμοῦ μεταδίδωσι καί τοῖς 
ἄλλοις τιμίοις δώροις. Ὁμοίως καί τῷ Ποτηρίῳ μεταδίδωσι τοῦ 
ἁγιασμοῦ καί τῆς χάριτος» (Ἱστορία Ἐκκλησιαστική καί Μυστική Θεω-
ρία, P.G. 98, 449)

Ἐάν, λοιπόν –γιά νά μεταλάβουν οἱ Πιστοί–  ὁ ἁπλός Οἶνος 
(Νάμα), μέ τόν ὁποῖο γεμίζουμε τό Ἅγιο Ποτήριο κατά τίς Προηγι-
ασμένες (πού δέν γίνεται Θυσία, ὁπότε δέν γίνεται  καί ἐπίκληση 
τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  ὥστε νά μεταβληθῆ ὁ Οἶνος σέ 
«Αἷμα Χριστοῦ»), ἐνεργεῖ ὡς «φορεῖο» τῆς ἐλαχίστης ποσότητος 
τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὅσης, δηλαδή, ἔχει ἀπορροφηθεῖ στόν 
νοτισθέντα (ἀπό τήν προηγουμένη Κυριακή) Ἅγιον Ἄρτον τῆς Προη-
γιασμένης, πῶς δέν μπορεῖ νά ἐνεργήση ἡ προσθήκη οἱασδήποτε 
ποσότητος ἁπλοῦ Νάματος, ὡς «φορεῖο» τῆς ἀσυγκρίτως μεγα-
λυτέρας ποσότητος (ἑνός Ἁγίου Ποτηρίου) Ἁγίου Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ μας, ὥστε νά πολλαπλασιασθῆ ἡ   Καθαγιασθεῖσα ποσότη-
τα τοῦ Ἁγίου Αἵματος;

Ὅσοι ἔσπευσαν νά υἱοθετήσουν μιά τόσο ξένη πρός τήν Λει-
τουργική μας Παράδοση πρακτική, καθαγιάζοντες δύο ἤ περισ-
σότερα Ἅγια Ποτήρια –θεωροῦντες, προφανῶς, ὅτι μόνο δι’ αὐτοῦ 
τοῦ τρόπου ἔχουμε ἔγκυρη Θ. Κοινωνία–  δέν ἀντιλαμβάνονται 
ὅτι εὐθέως ἀμφισβητοῦν τήν ἐγκυρότητα τῆς Θ. Κοινωνίας τῶν 
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Προηγιασμένων Δώρων, ὁπότε τό θέμα λαμβάνει ἄλλες διαστά-
σεις;

Παρά ταῦτα, παρά τήν δυνατότητα πού μᾶς δίδει ἡ Ἐκκλησία 
μας νά αὐξήσουμε τήν ποσότητα τοῦ Ἁγίου Αἵματος στό Ἅγιο Πο-
τήριο διά τῆς προσθήκης Οἴνου (Νάματος), ὡς Κληρικός πού συνε-
πλήρωσα 45 ἔτη Ἱερωσύνης μαρτυρῶ ὅτι οὐδέποτε μέχρι σήμερα 
χρειάσθηκε νά προσθέσω Νάμα μετά τόν Καθαγιασμόν τοῦ Ἁγί-
ου Ποτηρίου, παρ’ ὅτι στόν Ναόν μας κοινωνοῦμε τόν λαό σταθερά 
κάθε Κυριακή ἀπό τρία Ἅγια Ποτήρια, κατά δέ τίς μεγάλες ἑορτές 
(Χριστούγεννα, Πάσχα, Πεντηκοστή, Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατον κ.ἄ.) 
ἀπό τέσσερα καί πέντε, στά ὁποῖα, βεβαίως, μοιράζεται τό Καθαγι-
ασθέν περιεχόμενο τοῦ ΕΝΟΣ Καθαγιασθέντος Ἁγίου Ποτηρίου, 
χωρίς ἄλλη προσθήκη Νάματος. Ὑπῆρξαν, μάλιστα, ἡμέρες χειρο-
τονιῶν πού τελέσθηκαν στόν Ναό μας, κατά τίς ὁποῖες συνελειτούρ-
γησαν δύο καί τρεῖς Ἀρχιερεῖς, 18-20 Πρεσβύτεροι καί 2 Διάκονοι, 
χωρίς νά χρειασθῆ προσθήκη Νάματος, ἐφ’ ὅσον ὁ Ναός μας δια-
θέτει εὐρύχωρα Ἅγια Ποτήρια καί ἕνα, χωρητικότητος 1,5 λίτρου. 
Ὑπάρχει, λοιπόν, καί αὐτός ὁ τρόπος καί γι’ αὐτό δέν μπορῶ νά 
ἀντιληφθῶ τήν ἀφετηρία καί τίς πραγματικές ἐπιδιώξεις μιᾶς τόσο 
ἀντορθοδόξου λειτουργικῆς καινοτομίας.

Τί μαρτυρεῖ ἡ Λατρευτική καί Δογματική μας Παράδοση;
Πέραν, ὅμως, τῆς πρακτικῆς διαστάσεως τοῦ ζητήματος –λο-

γικῆς καί θεολογικής– πρέπει νά ἐρωτηθοῦν οἱ καινοτομήσαντες, 
πῶς σκέπτονται νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἐπί τοῦ προκειμένου βοῶσα 
γραπτή Λατρευτική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως π.χ. τοῦ 
ἀρχαιοτάτου ἁγίου Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου, ὁ ὁποῖος 
στό ἔργο του «Ἔλεγχος τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» ὁμιλεῖ σαφῶς 
περί «κεκραμένου ποτηρίου» καί ὄχι περί κεκραμένων ποτηρί-
ων; Γράφει: «Ὁπότε οὖν καί τό κεκραμένον ποτήριον, καί ὁ γε-
γονώς ἄρτος ἐπιδέχεται τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί γίνεται ἡ Εὐχα-
ριστία σῶμα Χριστοῦ..» (ΒΕΠΕΣ, 5, 25-28). 

Πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τά κείμενα τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. 
Βασιλείου καί τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, τά ὁποῖα αὐτά καί μόνα 
ἀποτελοῦν τόν γνώμονα τῆς δογματικῆς Λειτουργικῆς ἐγκυρό-
τητος καί, μόνο βάσει αὐτῶν πρέπει νά κρίνεται τό ἐάν καί κατά 
πόσον εἶναι Δογματικά καί Λειτουργικά ἔγκυρες καί  οἱ ἄλλες δια-
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σωθεῖσες Θ. Λειτουργίες (Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἁγίου 
Ἀποστόλου Μάρκου, Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου κ.ἄ.), οἱ ὁποῖες, 
ἐπειδή διά μέσου τῶν αἰώνων ἔχουν ὑποστεῖ ἀλλοιώσεις καί νοθεύ-
σεις, δέν ἀποτελοῦν Κριτήριο, ἀλλά κρίνονται ἀπό τίς δύο προανα-
φερθεῖσες (Μ. Βασίλειου καί Ἁγίου Χρυσοστόμου), πού ἔχει καθορί-
σει ἡ Ἐκκλησία μας νά τελοῦνται καθ’  ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους 
σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Οἰκουμένη;

Καί οἱ δύο Μεγάλοι Ἱεράρχαι στίς Θ. Λειτουργίες τους πρό τοῦ 
Καθαγιασμοῦ τῶν Τιμίων Δώρων, πρίν παραθέσουν τά συστατικά τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας λόγια τοῦ Χριστοῦ μας, μᾶς τονί-
ζουν ὅτι ὁ Χριστός: Ἔλαβεν «Ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καί ἀχρά-
ντοις καί ἀμωμήτοις χερσίν… Ὁμοίως καί.. Ποτήριον…», ὄχι Ποτή-
ρια. Καί κατά τόν Καθαγιασμόν: «Ποίησον τόν μέν Ἄρτον τοῦτον, 
τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου… Τό δέ ἐν τῷ Ποτηρίῳ τούτῳ, τίμιον 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου».

Ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι ἰδιαιτέρως κατηγορηματικός καί ὑπο-
γραμμίζει: «Ἡμᾶς δέ πάντας, τούς ἐκ τοῦ Ἑνός Ἄρτου καί τοῦ Πο-
τηρίου μετέχοντας, ἑνώσαις ἀλλήλοις εἰς ἑνός Πνεύματος Ἁγίου 
κοινωνίαν…». 

Ὅταν, λοιπόν, ἀπαγγέλουμε τόσο συγκεκριμένα λόγια στή Θ. 
Λειτουργία, «…Ὁσάκις γάρ ἄν ἐσθίετε τόν Ἄρτον τοῦτον καί τό 
Ποτήριον τοῦτο πίνητε, τόν ἐμόν θάνατον καταγγέλλετε, τήν ἐμήν 
Ἀνάστασιν ὁμολογεῖτε… Τό δέ Ποτήριον τοῦτο, αὐτό τό τίμιον Αἷμα 
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», πῶς εἶναι 
δυνατόν νά ἔχουμε ἐνώπιον μας ἀντί ἑνός Ποτηρίου, δύο ἤ τρία καί 
νά ἀληθεύουμε; Καί πῶς θά θεολογοῦμε ὀρθά μέ αὐτήν τήν παραχά-
ραξη; Ἕνα εἶναι τό Ποτήριον τῆς Εὐχαριστίας, διότι, Ἕνα τό Θυ-
σιαστήριον, Ἕνας ὁ Ἄρτος, Ἕνας ὁ Χριστός!

Συνεπῶς, οἱ ὅποιες ἐνστάσεις ὁρισμένων καί ἡ ἐπίκληση πα-
λαιῶν κειμένων, πρό τοῦ Μ. Βασιλείου, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν 
εὐλόγηση πολλῶν Ποτηρίων κατά τήν Θ. Λειτουργία, δέν ἔχει καμμιά 
ἀποδεικτική σημασία ὑπέρ τῆς καινοτομίας τους, δεδομένου ὅτι ἀφ’ 
ἑνός μέν πολλά ἀπό τά κείμενα αὐτά ἔχουν ἀλλοιωθεῖ –ὅπως προεί-
παμε– ἀλλά καί διότι ὡς εὐλόγησις Ποτηρίων ἐννοεῖται σέ πολλά 
ἀπό αὐτά ἡ διανομή τοῦ ΕΝΟΣ Ἁγίου Ποτηρίου μετά τόν Καθαγια-
σμό σέ πολλά Ἅγια Ποτήρια, ὥστε, μεταδιδομένης τῆς Θ. Κοινωνίας 
ἀπό πολλούς Ἱερεῖς, νά διευκολύνονται χρονικά οἱ Πιστοί.
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Μέ τήν ἴδια συλλογιστική, ὅτι, δηλαδή, ὅπου ἀναφέρονται 
σέ παλαιά κείμενα πολλά Ποτήρια, σημαίνεται καί Καθαγιασμός 
πολλῶν Ποτηρίων σέ μία Θ. Λειτουργία, θά μποροῦσε κάποιος κάλ-
λιστα νά ἰσχυρισθῆ, ὅτι ἐπειδή ἡ Θ. Μετάληψις τοῦ Αὐτοκράτορος 
ἐγίνετο μέ ξεχωριστό Ἅγιο Ποτήριο  (λόγῳ τῆς ἰδιότητός του ὡς 
«ἐπισκόπου τῶν ἐκτός τῆς Ἱερωσύνης πραγμάτων»), αὐτό εἶναι 
ἀποδεικτικό ἐπιχείρημα ὅτι ἐγένετο καί ξεχωριστός Καθαγιασμός 
τοῦ Ποτηρίου τοῦ Αὐτοκράτορος! Ἐκεῖ μᾶς ὁδηγεῖ αὐτός ὁ παραλο-
γισμός μας! 

Ἡ εὐλόγησις δύο Ποτηρίων, ἐπίδραση Λατινικῆς πλάνης
Ὁλοκληρώνοντας τό θέμα μας, κρίνουμε ἀπαραίτητο νά ἐπι-

χειρήσουμε νά δώσουμε καί μιά ἱστορικοθεολογική ἀπάντηση στό 
ἐρώτημα πού θέσαμε στήν ἀρχή τοῦ ἄρθρου μας: «Διερωτῶμαι, πῶς 
δημιουργήθηκε ἐπί τῶν ἡμερῶν μας ἕνα θέμα, πού ποτέ δέν προ-
ϋπῆρξε στήν Ἐκκλησία μας;».

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τέτοιο θέμα δη-
μιουργήθηκε στόν Παπισμό ἀπό τόν Θωμᾶ Ἀκινάτη, ὁ ὁποῖος ἠρνεῖτο 
τήν χρήση ζέοντος στήν Θ. Κοινωνία, ἰσχυριζόμενος ὅτι ἡ ἀνάμειξη 
τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μέ τό ζέον ὕδωρ τῆς Θ. Λειτουργίας προ-
καλεῖ φθορά(!) στό Μυστήριο: «Nullo modo debet aqua vino jam 
consecrato misceri, quia sequeretur corruption sacramenti pro 
aliqua parte». Σέ μετάφραση:  «Σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει 
νά ἀναμιχθῆ τό νερό μέ τόν Καθαγιασμένον Οἶνον, διότι ἡ δια-
φθορά τοῦ Μυστηρίου θά ἐπεκταθῆ σέ ὁποιοδήποτε μέρος του» 
(Summa Theologiae IIIa p. 9, LXXXIII art. 6 ad quartum). Μάλιστα, στή 
Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας οἱ Δυτικοί ἐζήτησαν ἐξηγήσεις ἀπό 
τούς Ὀρθοδόξους «περί τῆς μετά τόν καθαγιασμόν ἀναμίξεως 
τοῦ ζέοντος ὕδατος μετά τοῦ καθηγιασμένου οἴνου» (Βλ. Π. Ν.Τρε-
μπέλα, Δογματική, τ. 3, σελ. 165, Ἀθῆναι 1961).

Εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντική ἡ ἐπισήμανση τοῦ μακαριστοῦ Καθη-
γητοῦ Παναγιώτη Τρεμπέλα ὅτι μόλις κατά τόν ἔνατον αἰῶνα ἐτέθη 
στή Δύση τό ἐρώτημα «ἐάν τά καθηγιασμένα ἤδη στοιχεῖα τῆς Θ. 
Εὐχαριστίας ἀναμιγνυόμενα μετά μή καθηγιασμένων στοιχείων 
ἀφομοιοῦσι καί ταῦτα, καί ὁ Amalarius τοῦ Metz, ἐξ ἀφορμῆς τῆς 
κατά μόνην τήν Μ. Παρασκευήν τελουμένης ἐν τῇ Δύσει Προηγια-
σμένης Λειτουργίας, παρετήρησεν, ὅτι καθαγιάζεται ὁ μή καθηγια-
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σμένος οἶνος διά τοῦ καθηγιασμένου Ἄρτου», καί ἡ γνώμη του ἐπε-
κράτησε, ἕως τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΓ αἰῶνα, ὅταν πλέον κυριάρχησε 
στούς Λατίνους ἡ πλάνη τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη, ὅτι ἡ μεταβολή τοῦ 
Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου γίνεται μόνο κατά τήν στιγμή τῆς ἐκφωνήσεως 
«τῶν λόγων τῆς συστάσεως» τοῦ Μυστηρίου, «Λάβετε, φάγετε…» 
καί «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…», ὁπότε –κατά τήν ἄποψη αὐτήν– 
μετά ἀπό τήν χρονική αὐτή στιγμή δέν εἶναι δυνατόν νά προστεθῆ 
οἶνος. (Βλ. Π. Ν.Τρεμπέλα, ὅ.ἀ., σελ. 165.)  

 Προσωπική μου ἄποψη εἶναι ὅτι γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο 
οἱ Παπικοί κοινωνοῦν πλέον τούς λαϊκούς μόνο μέ ἅγιον Ἄρτο 
καί ἔπαψαν νά τούς μεταδίδουν καί τό ἅγιο Αἷμα. Ἐπειδή, δηλαδή, 
ἀρνοῦνται τήν προσθήκη Οἴνου μετά τόν Καθαγιασμό τοῦ Ἁγίου 
Ποτηρίου. Χωρίς αὐτήν τήν προσθήκη οἴνου, θά ἦταν ἀδύνατον νά 
ἐπαρκέση ἡ ποσότητα τοῦ ἁγίου Αἵματος γιά νά μεταλάβουν ὅλους 
τούς Πιστούς, ἰδίως μιᾶς πολυπληθοῦς Λειτουργίας τοῦ Πάπα! Γι’ 
αὐτό καί ἐπενόησαν τήν θεωρία «τῆς συναφείας», ἰσχυριζόμενοι ὅτι 
ἐπειδή δέν νοεῖται σῶμα ἄνευ αἵματος, ἄρα κοινωνοῦντες τοῦ Σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ, μετέχουν καί τοῦ Αἵματος Αὐτοῦ!

Πάντως, οὔτε οἱ Παπικοί, παρά τήν δική τους πλάνη, δέν ἔφθα-
σαν στό σημεῖο νά εὐλογοῦν πολλά Ἅγια Ποτήρια σέ μιά Θ. Λει-
τουργία!

Θέλω νά πιστεύω ὅτι ἡ ἀνακίνηση τοῦ θέματος στίς μέρες μας, 
δέν ὑποδηλώνει καί θεολογική συγγένεια μέ τήν Λατινική πλάνη.

Ἐπιλεγόμενα
Θά μποροῦσε νά γραφῆ ἰδιαιτέρα καί ἐκτενής διατριβή γιά 

τό θέμα πού ἀπησχόλησε αὐτό μας τό ἄρθρο, ὅμως, μιά περιοδική 
ἔκδοση δέν συνεργεῖ σέ κάτι τέτοιο. Ἄλλωστε, ὅπως ἤδη ἀναπτύξα-
με, πρόκειται γιά θέμα πού ἔχει λυθεῖ γιά τήν Ὀρθοδοξία καί, σέ 
συσχετισμό μέ τήν λογική τοῦ πράγματος, κάτι περισσότερο θά ἦταν 
περιττό, σέ αὐτήν τοὐλάχιστον τήν χρονική συγκυρία. Ἄν ὑπάρξουν, 
βεβαίως, καί πάλι ἐνστάσεις, πρέπει νά ἐπανέλθουμε. Πρός τό πα-
ρόν, ἄς συμμορφωθοῦμε μέ τήν παλαιά σοφή προτροπή: «Τῶν φρο-
νίμων, ὀλίγα»!

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 174

Διάνοια καί Νοῦς, διχοτομημένα ἀπό τήν Δύση!

H Ἁγία Γραφή μᾶς καλεῖ νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας», «ἐξ 
ὅλης τῆς ψυχῆς», «ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος» καί «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας» (Λουκ. 

10, 27). Τό ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συνδυάζεται μέ τήν καρδιά, τήν ψυχή καί 
μέ τήν ἰσχύ μας φαίνεται λογικό. Ἀλλά αὐτό τό «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας» ἠχεῖ 
παράξενα στά αὐτιά μας σήμερα. Ἡ ἀνθρώπινη διάνοια, ἔτσι ὅπως γίνεται 
κατανοητή στίς μέρες μας, προφανῶς ἔχει συσσωρεύσει στό διάβα τῆς ἱστο-
ρίας τόσα σκουπίδια, τόσα ἐπιβαρυντικά στοιχεῖα πού μᾶς μοιάζει ἀδύνατο 
νά τή συνδυάσουμε μέ τήν ἀγάπη. 

Ἔκφραση αὐτῆς τῆς περιπετειώδους πορείας τῆς διάνοιας στήν ἱστορία 
εἶναι καί ὁ αὐστηρός καί ἀπόλυτος διαχωρισμός πού γίνεται ἀπό πολλούς 
θεολόγους ἀνάμεσα στή διάνοια καί τό νοῦ. Ὁμιλῶντας γιά δύο πραγματικό-
τητες, τό κτιστό καί τό ἄκτιστο, γιά δύο γνώσεις, γιά δύο γνωστικά ὄργανα, 
τονίζουν ὅτι ἡ διάνοια ὡς γνωστικό ὄργανο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι γιά τή γνώση 
τῆς κτιστῆς πραγματικότητας, τή γνώση αὐτοῦ τοῦ κόσμου μέσα στόν ὁποῖο 
ζοῦμε, ἐνῶ ὁ νοῦς εἶναι γιά τή γνώση τῆς ἄκτιστης πραγματικότητας, γιά τή 
γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἡ διανοητική γνώση ἀφορᾶ βασικά τήν ἐπιστήμη καί εἶναι 
ἀνεξάρτητη ἀπό τήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ γνώση πού 
ἀφορᾶ τό νοῦ, συνδέεται ἄμεσα μέ τήν πνευματική ζωή. Εἶναι ἐκείνη ἡ γνώση 
πού ἐξαρτᾶται ἀπό τήν κάθαρση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, ἀπό τήν ἐπιστροφή 
τοῦ νοῦ στήν καρδιά. Μόνο τότε γίνεται δυνατή, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μέσῳ τῆς 
ἀσκητικῆς μεθόδου τῆς Ὀρθοδοξίας καταφέρνει νά ἐκριζώσει τά πάθη του. 
Γενόμενος ἀπαθής, γίνεται δεκτικός τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ 
Θεοῦ. Μέσῳ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ γίνεται κατοικητήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

Ἄμεση προέκταση αὐτοῦ τοῦ αὐστηροῦ καί ἀπόλυτου διαχωρισμοῦ εἶναι 
καί ἡ διατύπωση, τήν ὁποία βρίσκουμε ἀκόμα καί στά σχολικά βιβλία. Στά 
κεφάλαια πού διαπραγματεύονται τή δημιουργία τοῦ κόσμου τονίζεται ὅτι 
ἡ ἐπιστήμη μέσῳ τῆς διανοητικῆς γνώσης ἀπαντάει στό ἐρώτημα σχετικά μέ 
τό «πῶς» τῆς δημιουργίας, ἐνῶ ἡ πίστη μέ γνωστικό ὄργανο τό νοῦ ἀπαντάει 
στό ἐρώτημα σχετικά μέ τό «ποιός» καί «γιατί» τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου.

Αὐτός ὅμως ὁ τόσο ξεκάθαρος καί ταὐτόχρονα τόσο ἀπόλυτος διαχωρισμός 
αὐτῶν τῶν δύο ὀργάνων καί εἰδῶν γνώσεως, πού σύμφωνα μέ τούς ὑποστη-
ρικτές του μᾶς ἐξασφαλίζει τόν σαφῆ διαχωρισμό πίστης καί ἐπιστήμης καί 
ἀποτρέπει ἔτσι κάθε δυνατότητα σύγκρουσής τους, μήπως κρύβει τόν κίνδυνο 
τῆς διχοτόμησης τοῦ ἀνθρώπου; Μήπως καταλήγουμε μέ τόν τρόπο αὐτό στό 
σημεῖο νά θεωροῦμε, ὅτι τό ἕνα κομμάτι, αὐτό τῆς διανοητικῆς γνώσης, μπο-
ρεῖ νά λειτουργεῖ αὐτόνομα, ἀποκομμένο ἀπό τόν Θεό καί Δημιουργό του, στό 
χῶρο τῆς ἐπιστήμης καί τῆς καθημερινότητάς μας, ἐνῶ γιά τό ἄλλο, ἐκεῖνο τῆς 
γνώσης τοῦ νοῦ, πιστεύουμε, ὅτι μπορεῖ νά λειτουργεῖ μόνο σέ ἄμεση ἀναφο-
ρά καί προσανατολισμό στόν Θεό καί ἄρα ἀφορᾶ ἀποκλειστικά στήν πνευ-
ματική μας ζωή; Μήπως μέ αὐτόν τόν τόσο ἀπόλυτο διαχωρισμό καταργοῦμε 
τόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο, ἀναιροῦμε τήν ἀχώριστη καί ἀδιαίρετη ἕνωση τῶν 
δύο φύσεων στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τή θεανθρώπινη διάσταση τῆς ζωῆς 
μας; Μήπως διαψεύδουμε μέ αὐτήν τήν κατανόηση τῆς πραγματικότητας τοῦ 
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ἑαυτοῦ μας καί τῆς ζωῆς μας τά λόγια πού τόσο συχνά ἐπαναλαμβάνουμε 
στή λατρεία μας: «Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ 
τῷ Θεῶ παραθώμεθα»; Μήπως τελικά μέ τόν τρόπο αὐτό ἀκολουθοῦμε ξένα 
πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τήν παράδοση τῶν Πατέρων μας μονοπάτια πού 
ἔχουν χαράξει οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι καί ἡ παράδοση ἐκείνη πού θέλαμε ἀρχικά 
νά ἀποφύγουμε;

Ἀσφαλῶς ἡ βαθύτερη αἰτία αὐτοῦ τοῦ τόσο αὐστηροῦ διαχωρισμοῦ βρίσκε-
ται στήν Δυτική ἱστορία, ἡ ὁποία ἔχει ἐπιφέρει μιά ἀλλοίωση στήν κατανόηση 
τῆς διάνοιας τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχει τήν ἀρχή της στή σχολαστική θεολογία τῆς 
Δύσεως. Βέβαια, ἐκεῖ μιλᾶμε γιά μιά αὐτονομημένη διάνοια, μιά διάνοια πού 
δέν ἔχει ἀνάγκη τήν ἀναφορά στόν Θεό προκειμένου νά λειτουργεῖ σωστά, 
μιά διάνοια ἡ ὁποία, ἐάν γεννάει σωστά καί ὀρθολογικά δομημένους λογι-
σμούς, σύμφωνα μέ τή φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη, μπορεῖ νά μᾶς ἀνεβάσει 
στόν ἴδιο τόν Θεό. Αὐτή ἡ αὐτονομημένη διάνοια ἐνσαρκώνεται στά τεράστια 
καί ἐπιβλητικά διανοητικά οἰκοδομήματα τοῦ σχολαστικισμοῦ (ἔχουν παρο-
μοιαστεῖ μέ τούς θεόρατους γοτθικούς ναούς τῆς ἴδιας ἐποχῆς πού ἀπό τή γῆ 
ἀνυψώνονται ὡς τόν οὐρανό, κυριολεκτικά τρυπῶντας τον), πού περικλείουν 
τήν ὅλη χριστιανική κοσμοθεωρία τῆς ἐποχῆς γιά τή φύση, τήν ἀνθρωπότητα, 
τήν ψυχή καί τή μεταφυσική πραγματικότητα (λ.χ. ἡ Summa theologiae – Σύ-
νολο τῆς Θεολογίας τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη 1266-1273). 

Ἡ θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ 
ἀποτελεῖ γι’ αὐτούς τούς στοχαστές τῆς μεσαιωνικῆς Δύσεως πλέον «παρελ-
θόν», μιά «ἀπηρχαιωμένη θεολογία», ἕναν «ἀρχαϊκό καί προεπιστημονικό 
πρόλογο». Ἰδιαίτερη βαρύτητα πρέπει φυσικά ἐδῶ νά ἀποδοθεῖ στήν λέξη 
«προεπιστημονικός». Διότι τό κατ’ ἐξοχήν νέο στοιχεῖο αὐτῆς τῆς σχολαστικῆς 
θεολόγησης εἶναι ἡ θεμελίωση τῆς Ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας ἀποκλειστικά 
στίς διανοητικές ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου, στήν ὀρθή συλλογιστική του. 

Στό ἐγχείρημα αὐτό ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη συγχωνεύεται κυριολε-
κτικά μέ τήν Ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ Ἀριστοτέλης 
γίνεται ἀποδεκτός ὡς δεύτερος πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνθρώπινη λογική 
κατανοεῖται ὡς ἀντίγραφο τῆς θείας λογικῆς. Ἀξιοποιῶντας αὐτή τή λογική 
σκέψη καί ἀποδίδοντας ἀνθρώπινες ἰδιότητες σέ τέλειο βαθμό στόν Θεό, μπο-
ρεῖ ὁ ἄνθρωπος νά διεισδύσει στήν ἴδια τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ δηλαδή 
νά φθάσει στό σημεῖο ἐκεῖνο πού μέ τή λογική του κατέχει παρομοίως μέ τή 
θεία λογική τήν ἀλήθεια! 

Ὁ Θεός παύει νά εἶναι πρόσωπο πού ἀποκαλύπτεται, πού μᾶς φανερώνει 
τόν ἑαυτό Του. Μετατρέπεται σέ ἀντικείμενο, σέ κάτι πού βρίσκεται ἀπένα-
ντί μας. Μέ προϋπόθεση τή σωστή μέθοδο καί τήν ὀρθή δόμηση τῶν σκέψεων 
μποροῦμε νά τό ἐξετάζουμε καί νά τό γνωρίζουμε πλήρως! Ἡ ἀλήθεια παύει 
νά εἶναι πρόσωπο, τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Μετατρέπεται 
σέ κάτι τό φανταστικό, σέ ἀναγκαστικές καί ἀντικειμενικές ἀλήθειες. Ἀντι-
κειμενικές εἶναι, ἐπειδή θεωροῦμε, ὅτι ἐκεῖνο πού ἐπιχειροῦμε νά γνωρίζουμε 
βρίσκεται ὡς ἀντικείμενο μπροστά μας καί διατίθεται ἀπόλυτα στήν ἐξετα-
στική μας διάθεση. Ἀναγκαστικές εἶναι, ἐπειδή ἡ γνώση αὐτή πού παράγεται 
μέ αὐτόν τόν ἀντικειμενικό τρόπο εἶναι μέ τόση σαφήνεια δεδομένη, ὥστε νά 
μή ἐπιδέχεται ἀμφισβήτηση.

Αὐτές οἱ πεποιθήσεις προάγουν βέβαια τήν οἴηση σέ ἀξεπέραστο βαθμό, 
εἶναι ἐκεῖνες ἀκριβῶς πού ταιριάζουν στόν παπισμό καί κατ’ ἐπέκταση, μέ 
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κάποιες διαφοροποιήσεις, σέ ὅλους τούς …ισμούς (μαρξισμός – κομμουνι-
σμός, καπιταλισμός, φασισμός κ.ἄ.), τά κατ’ ἐξοχήν προϊόντα τοῦ λεγόμενου 
Δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτή ἡ ἀπόλυτη νοησιαρχία καί οἴηση διαπερνοῦν ὅλες 
τίς μετέπειτα ἐκδοχές αὐτοῦ τοῦ «πολιτισμοῦ»: ὁ Καρτέσιος π.χ. τίς ἐκφρά-
ζει μέ τό πασίγνωστο ρητό του «σκέφτομαι, ἄρα ὑπάρχω», καί ἡ Γαλλική 
Ἐπανάσταση τίς ἐκφράζει μέ τή λατρεία τῆς θεᾶς raison, τῆς θεᾶς λογικῆς 
στό πρόσωπο μιᾶς γυμνῆς πόρνης, πού τοποθετήθηκε ἐπί Ροβεσπιέρου στήν 
Ἁγία Τράπεζα τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων. Αὐτός ὁ χρησιμοθηρικός χειρι-
σμός τῆς ἀλήθειας θεμελιώνει τόν ἀπολυταρχισμό τοῦ Πάπα, τήν Ἱερά Ἐξέ-
ταση, τίς Σταυροφορίες, ὅλους τούς φασισμούς ἀπό τόν χιτλερικό καί στα-
λινικό μέχρι τόν σημερινό «δημοκρατικό» πού καλύπτει κάθε ἔκφανση τῆς 
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου στήν ἐποχή μας. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, ὅτι ὅλη αὐτή 
ἡ σχολαστική θεώρηση τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀλήθειας, ὅλες οἱ μετέπειτα ἐκδοχές 
αὐτῆς τῆς αὐτονομημένης καί τελικά θεοποιημένης ἀνθρώπινης διάνοιας καί 
λογικῆς βασίζονται στήν ἀρρωστημένη φαντασίωση τοῦ ἀνθρώπου. Τό ἴδιο 
ἰσχύει φυσικά καί γιά τή μεγάλη “θεότητα” τῆς ἐποχῆς μας, τήν ἐπιστήμη(!), ἡ 
ὁποία στό σημεῖο ἐκεῖνο πού θεοποιεῖται –ἀφορᾶ δυστυχῶς στό μεγαλύτερο 
μέρος τῶν στοιχείων πού προβάλλονται ὡς ἐπιστημονικά πορίσματα– βασί-
ζεται καί αὐτή στήν φαντασίωση. 

Ἀσφαλῶς ἡ Ὀρθοδοξία θέλει νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν σκλαβιά 
αὐτή καί ὁπωσδήποτε ὁ παραπάνω διαχωρισμός ἀντί νά τόν ἀπελευθερώσει 
διαιωνίζει αὐτή τήν οἰκτρή ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας στή θεοποιημένη 
ἀνθρώπινη διάνοια καί λογική. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, κινούμενος 
στό πνεῦμα τῶν Πατέρων, στιγματίζει αὐτήν τήν χωρισμένη ἀπό τόν Θεό 
λειτουργία τῆς διάνοιας καί λογικῆς. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, ἐπισημαίνει χα-
ρακτηριστικά, πού βλέπουν τήν κτίση καί τήν Ἁγία Γραφή καί ὁ νοῦς τους 
δέν ἀνεβαίνει μέσῳ αὐτῶν στή γνώση καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκτισε 
τά πάντα καί μιλάει μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή στούς ἀνθρώπους, «κακῶς 
καί παρά φύσιν ποιοῦσιν» (ἐνεργοῦν ἄσχημα καί ἀντίθετα στή φύση). Εἶναι 
σαφές, ὅτι μεταχειρίζονται «τά μέσα ὡς τέλος (σκοπό) καί τά ἕνεκά του, 
ὡς οὐ ἕνεκα (τά αἰτιατά ὡς αἰτίες)». Ἔτσι σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Νικόδημο 
ἀναρωτιόταν δικαίως ὁ Ἅγιος Αὐγουστῖνος, ἀπορῶντας μέ τόν παραλογισμό 
τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἀγαποῦν «τά δῶρα περισσότερον τοῦ δοτῆρος καί τά 
κτίσματα περισσότερον τοῦ κτίστου»; Καί καταλήγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος: «Ἡ 
γάρ κτίσις, καθώς δέν ἐκτίσθη δι’ ἑαυτήν, ἀλλά διά τήν θεωρίαν καί δόξαν 
τοῦ Κτίστου της, οὕτω δέν εἶνε πρέπον οὔτε νά θεωρῆται καί θαυμάζηται 
δι’ ἑαυτήν, ἀλλά διά τόν αὐτῆς Κτίστην»1.

Ὑπογραμμίζοντας τό ἑνιαῖο τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὡς ἑνι-
αῖο σύνολο ἀναφέρεται καί γνωρίζει τόν Θεό, τόν Δημιουργό καί Δοτῆρα τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὅτι αὐτή ἡ ἀναφορά τελεῖται τόσο 
μέσῳ τῶν αἰσθήσεων ὅσο μέσῳ τῆς διανοίας καί λογικῆς ἀλλά καί μέσῳ τῆς 
νοερᾶς ἐνέργειας τοῦ ἀνθρώπου. Στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο μπορεῖ 
νά παρομοιαστεῖ μέ βασιλικό ἀνάκτορο πού ἔχει ὡς ἔνοικο τόν βασιλέα, τόν 
νοῦ, δόθηκαν ἀπό τόν Θεό οἱ πέντε αἰσθήσεις τρόπον τινά ὡς θυρίδες τοῦ 
ἀνακτόρου. Ἔτσι ὁ νοῦς μέσῳ αὐτῶν τῶν θυρίδων, χωρίς τίς ὁποῖες θά ἦταν 
σέ σκοτεινή φυλακή, εἶναι σέ θέση νά λάβει τή δική του νοητή τροφή καί ἡδο-
νή. Τοῦ παρέχεται ἡ δυνατότητα πρῶτα νά αἰσθάνεται καί νά ἀντιλαμβάνεται 
τήν αἰσθητή κτίση καί τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὀμορφιά, τήν τάξη καί τό μέγεθος 
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τοῦ κόσμου ὅπως καί τή χάρη καί τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Καί ἔπει-
τα ἀπό αὐτή τήν αἴσθηση ὁδηγεῖται μέσῳ τοῦ λογικοῦ στοιχείου τῆς ψυχῆς 
του στόν θαυμασμό τῆς σοφίας, ἀγαθότητας, δύναμης, χάριτος, ἀλήθειας, γλυ-
κύτητας καί τῶν ἄλλων ἐνεργειῶν τοῦ δημιουργοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ 
ἄνθρωπος ἐντρυφᾶ ὅλο καί περισσότερο στή γνώση τοῦ Θεοῦ καί ἀνάλογα μέ 
τήν αὐξανόμενη γνώση παρακινεῖται καί ἡ καρδιά καί ἡ θέλησή του στήν ἀγά-
πη πρός τόν δημιουργό του. Ἑπομένως μέ τήν ἀντίστοιχη αὔξηση τῆς ἀγάπης 
ὁ ἀνθρώπινος νοῦς τόσο μέσῳ τῶν αἰσθήσεων –σ’ αὐτό τό σημεῖο βρίσκεται 
καί ἡ κύρια ἀποστολή τῶν αἰσθήσεων– ὅσο καί μέσῳ τῆς διάνοιας καί λογικῆς 
γίνεται «ἐπόπτης τῆς αἰσθητής κτίσεως καί μύστης τῆς νοουμένης» σύμφωνα 
μέ τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τά ὁποῖα ἐπικαλεῖται ἐδῶ ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος. Τέλος μπορεῖ ἀπό αὐτές τίς ἐνέργειες καί τελειότητες νά 
ἀνέβει ὅσο τό δυνατό περισσότερο «διά τῶν πτερύγων τῆς νοερᾶς ἐνεργείας 
καί εἰς τήν γνῶσιν καί θεωρίαν αὐτοῦ τοῦ δημιουργοῦ τῆς κτίσεως καί τοῦ 
δοτῆρος τῆς θείας Γραφῆς»2. Καί στό τελευταῖο στάδιο, πού ἔχει νά κάνει 
μέ τίς καθ’ ἑαυτές ἀπολαύσεις τοῦ νοῦ, τίς πνευματικές ἡδονές τοῦ νοῦ, συμ-
μετέχει ὅλος ὁ ἄνθρωπος, ὅπως φανερώνει καί μόνο ὁ ὑπότιτλος πού δίνει 
ὁ Ἅγιος πρός τό τέλος τοῦ Συμβουλευτικοῦ Ἐγχειριδίου: «Ὅτι αἱ αἰσθήσεις 
ὁμοῦ καί τό σῶμα συναπολαύουσι τῶν πνευματικῶν ἡδονῶν, καί νῦν καί ἐν τῇ 
μελλούσῃ ζωῇ». Ὅτι ἰσχύει γιά τίς αἰσθήσεις καί τό σῶμα πολύ περισσότερο 
προφανῶς ἰσχύει καί γιά τή διάνοια καί τή λογική. Δέν μποροῦμε ὅμως στά 
πλαίσια αὐτοῦ του ἄρθρου νά ἀσχοληθοῦμε μέ αὐτό. 

Σκοπός μας ἦταν νά δείξουμε ὅτι σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη θεώρηση καί 
κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀδύνατο νά τόν τεμαχίζουμε σέ αὐτόνομες 
καί ἀνεξάρτητες μεταξύ τους περιοχές καί λειτουργίες. Ἡ διάνοια καί ἡ λο-
γική τοῦ ἀνθρώπου, ἐάν αὐτονομηθοῦν, κάνουν τόν ἄνθρωπο ἀπάνθρωπο. Τό 
ἔχει ἀποδείξει κατά κόρον ἡ ἱστορία τοῦ λεγόμενου Δυτικοῦ «πολιτισμοῦ». 
Ἡ παραπάνω πολύ σύντομη θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου μέ τά μάτια τοῦ Ἁγίου 
Νικοδήμου, πού ἐκφράζει καί συνοψίζει ὅλη τήν πατερική παράδοση, μᾶς 
φανερώνει τό ἑξῆς: Ἐάν ἑξαιρέσουμε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τό διανοητικό 
καί λογικό στοιχεῖο θά μείνει πολύ ἐλλιπής, πολύ φτωχή, θά μείνει ἀνάπηρη. 
Δέν θά μπορέσει ποτέ νά ἱκανοποιήσει τόν ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη ἐξ ὅλης τῆς δι-
ανοίας εἶναι βασικό στοιχεῖο, στοιχεῖο ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ τῆς ἀναφορᾶς τοῦ 
ἀνθρώπου στόν Θεό. Εἶναι τόσο δοξαστική ὅσο καί εὐχαριστιακή: Δοξαστική 
εἶναι, ἐπειδή πληροῖ τή διάνοια καί λογική μέ πηγαῖο θαυμασμό καί ἔκσταση 
μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, τήν ἄοκνη φροντίδα καί θυσιαστική Του 
ἀγάπη γιά μᾶς. Καί εὐχαριστιακή εἶναι, ἐπειδή πληροῖ τή διάνοια καί λογι-
κή μέ βαθειά εὐγνωμοσύνη στόν Θεό, ὁ ὁποῖος παρέχει τά πάντα, ὑλικά καί 
πνευματικά, σέ μᾶς τούς ἀνάξιους δούλους Του.

       Λέων Μπράνγκ

 	 	 	 	 		Δρ.	Θεολογίας

1. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον περί φυλακῆς 
τῶν πέντε αἰσθήσεων, τῆς τε φαντασίας, τοῦ νοός καί τῆς καρδίας καί ποῖαι εἰσίν αἱ 
οἰκεῖαι τοῦ νοός ἠδοναί, Ἀθῆναι,	σ.	27-28.
2. ὅ.ἀ.	σ.	23-26.
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Μέ ἀφορμή τά 100 χρόνια ἀπό τῆς δολοφονίας τοῦ Ρασπούτιν

Η  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ  ΚΡΥΦΗ ΚΑΙ  Η 
“ΑΛΗΘΕΙΑ” ΠΟΥ ΧΕΙΡΑΓΩΓEI ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Ο
ταν ἕνας ἄνθρωπος δολοφονήσει ἕναν ἄλλον καί τό ὁμολογήσει, συλλαμβά-
νεται, δικάζεται καί πηγαίνει φυλακή. Παλιότερα, πλήρωνε μερικές φορές 

καί μέ τή ζωή του, ἀνάλογα μέ τή σοβαρότητα τοῦ ἐγκλήματός του. Ἐλάχιστες 
φορές στήν ἱστορία τοῦ κόσμου ἔγινε μιά δολοφονία καί ὁ δράστης ἔμεινε ἐλεύ-
θερος νά καυχιέται γιά τή δολοφονία πού διέπραξε καί νά ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ 
ἐλεύθερος καί ἀνενόχλητος καί νά γράφει καί βιβλία γιά τό ἔγκλημά του.

Στίς τελευταῖες μέρες τοῦ Δεκεμβρίου, πού μᾶς πέρασε, καί στίς πρῶτες 
του Ἰανουαρίου συμπληρώθηκε ἕνας αἰώνας ἀπό τή μέρα πού διαπράχθηκε ἕνα 
πολυσυζητημένο ἔγκλημα. Δολοφονήθηκε ὁ “τρελός μοναχός” ὅπως τόν ἀπο-
καλοῦσαν, ὁ διαβόητος Γκριγκόρι Ρασπούτιν. Μέχρι τώρα ἔχουν γραφεῖ πολ-
λά καί διάφορα γι’ αὐτή τή δολοφονία, πού ὀργανώθηκε ἀπό μιά μικρή ὁμάδα 
“γαλαζοαίματων”, μέ ἐπικεφαλῆς τόν πρίγκιπα Φῆλιξ Γιουσούπωφ, σύζυγο τῆς 
ἀνηψιᾶς τοῦ Τσάρου Νικολάου τοῦ Β΄, τῆς Ἰρίνα Ρομάνοβα. Σέ ὅλα ὅσα ἔχουν 
γραφεῖ, πάντως, ἡ κεντρική ἰδέα εἶναι πάνω-κάτω ἡ ἴδια: ὁ Ρασπούτιν ἦταν ἕνα 
σκοτεινό πρόσωπο πού εἶχε κερδίσει τή φανατική ἀφοσίωση τῆς Τσαρίνας Ἀλε-
ξάνδρας μέ δόλιο τρόπο καί δυσφημοῦσε καί τήν αὐτοκρατορική οἰκογένεια 
καί τήν Ἐκκλησία μέ τήν προκλητική ἀνηθικότητα καί διαφθορά του. Ἡ πα-
ρουσία του ξεκίνησε νά γίνεται ἀπαραίτητη στήν Τσαρίνα, ἐπειδή ἦταν ὁ μόνος 
πού εἶχε πετύχει αὐτό πού κανένας γιατρός δέν πέτυχε, δηλαδή νά ἀνακουφίζει 
τόν μικρό Τσάρεβιτς Ἀλεξέϊ ἀπό τούς φοβερούς πόνους καί τίς κρίσεις πού ὑπέ-
φερε, ἐξαιτίας τῆς αἱμοφιλίας, τῆς “οἰκογενειακῆς” ἀσθένειας τῶν Τσάρων.

Ἀπό κεῖ καί πέρα, ἡ Τσαρίνα Ἀλεξάνδρα Φεοντόροβνα ἐπέβαλε στήν 
αὐτοκρατορική αὐλή τήν παρουσία του καί ἀφοσιώθηκε στόν ταπεινῆς κατα-
γωγῆς, ἄξεστο καί ἀσυνείδητο μοναχό μέ μιά ἀρρωστημένη προσκόλληση, πού 
προκάλεσε θυμό καί ἀντιδράσεις. Σέ τέτοιο βαθμό κέρδισε τήν ἐμπιστοσύνη της 
ὥστε, ὅταν ὁ Τσάρος Νικόλαος ἀνέλαβε τό Σεπτέμβριο τοῦ 1915 –ἐν μέσῳ τοῦ Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου– τήν ἡγεσία ὁλόκληρου τοῦ Ρωσικοῦ στρατοῦ καί ἐγκα-
ταστάθηκε στό ἀρχηγεῖο τοῦ Ἀνατολικοῦ Μετώπου, ἀφήνοντας τήν Τσαρίνα 
ἀντιβασίλισσα, ἐκείνη εἶχε γιά μοναδικό σύμβουλο σέ ὅλα τά πολιτικά θέματα 
τόν Ρασπούτιν! Οἱ ὑπουργοί καί ὑφυπουργοί ἄλλαζαν ἐν μιᾷ νυκτί χωρίς καμία 
προειδοποίηση ἤ ἐξήγηση καί ἡ γενική ἀγανάκτηση κορυφώθηκε. Σημειωτέον 
ὅτι ὁ Τσάρος ἀνέλαβε τήν ἡγεσία τοῦ στρατοῦ ὕστερα ἀπό ἐπιμονή τῆς Τσαρί-
νας, γιατί ὁ Ρασπούτιν εἶχε πάρει σέ “ὅραμα” τήν πληροφορία ὅτι ἔτσι ἔπρεπε 
νά γίνει!

Τότε ἄρχισαν νά κυκλοφοροῦν φῆμες ὅτι ἡ Τσαρίνα, μέ τή συμβουλή τοῦ 
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Ρασπούτιν ἦρθε σέ μυστικές ἐπαφές μέ τόν Κάιζερ -πού ἦταν ξάδελφός της- μέ 
στόχο νά ἀποσυρθεῖ ἡ Ρωσία ἀπό τόν πόλεμο καί νά πετύχει μιά εἰρηνευτική 
συμφωνία μέ τή Γερμανία. Ἡ γενική ταραχή καί ἡ κατακραυγή κατά τοῦ Ρα-
σπούτιν ἔφτασαν στό ἀποκορύφωμά τους καί ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐξοντώσεώς του 
ἔφτασε στό ζενίθ.

Ἡ ἀρχή τῆς μεθοδεύσεως τῆς δολοφονίας του φαίνεται νά ἔγινε ἀπό μιά 
ἐπιστολή τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν μοναρχιστῶν στή Δούμα, τοῦ Βλαντιμίρ Πουρίσκε-
βιτς πρός τόν πρίγκιπα Γιουσούπωφ, στήν ὁποία ἐκθέτει τήν ἀναγκαιότητα τῆς 
ἐξόντωσης τοῦ ἐπικίνδυνου Ρασπούτιν. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Γιουσούπωφ ἦταν κα-
ταφατική καί ἡ ὀργάνωση τῆς δολοφονίας του ἄρχισε.

Ἐδῶ ὅμως θά πρέπει νά σταθοῦμε καί νά προβληματιστοῦμε λίγο, ἐξετά-
ζοντας τούς δύο “πρωταγωνιστές” τῆς ὑπόθεσης.

Ὁ Ρασπούτιν ἦταν χωρίς ἀμφιβολία ἕνα σκοτεινό καί διεφθαρμένο πρό-
σωπο, ἀπό τή Σιβηρία, ἀπό γονεῖς ταπεινῆς καταγωγῆς, παντρεμένος μέ τέσσε-
ρα παιδιά προτοῦ ἀρχίσει τήν περιδεία του στό Ἅγιον Ὅρος καί ἄλλα προσκυ-
νήματα καί γίνει μοναχός. Ἡ ἔκλυτη ζωή του ἦταν γνωστή σέ ὅλους καί ὁ ἴδιος 
δέν ἔκανε τόν κόπο νά τήν κρύψει. Ἀντίθετα εἶχε δημιουργήσει καί μιά θεωρία, 
κατά τήν ὁποία ἡ θέωση καί ἡ ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ ἐπιτυγχάνεται μέσα ἀπό τόν 
σεξουαλικό κορεσμό. Οἱ σχέσεις του καί μέ τά δύο φῦλα ἦσαν γνωστές, ὅπως 
γνωστός ἦταν καί ὁ σαδισμός του καί ἡ εὐχαρίστησή του στό νά βασανίζει καί 
ψυχολογικά καί σωματικά τά ἀφοσιωμένα σ’ αὐτόν θύματά του. Γνωστές ἐπίσης 
ἦσαν οἱ ὑπεράνθρωπες ἰαματικές δυνάμεις του καί ὁ τρόπος πού εἶχε νά μαγνη-
τίζει ἀκόμη καί τούς ἀντιπάλους του, πράγματα πού εἶχαν δημιουργήσει μιά 
ἀτμόσφαιρα δεισιδαιμονικοῦ φόβου γύρω ἀπό τό πρόσωπό του. Ἀτμόσφαιρα 
πού ἐπιβεβαιώθηκε καί μέ τό τέλος του, καί μετά ἀπό αὐτό.

Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι καί ὁ δολοφόνος του ἦταν πρό-
τυπο ἀρετῆς πού ἀγανάκτησε ἀπό τή διαφθορά ἑνός κληρικοῦ, πού ἔκανε κακό 
καί στήν Ἐκκλησία καί στήν αὐτοκρατορική οἰκογένεια. Ὁ πρίγκιπας Φῆλιξ 
Γιουσούπωφ ἦταν ὁ μόνος ἀπόγονος –ὁ ἀδερφός τοῦ Νικολάϊ εἶχε σκοτωθεῖ σέ 
μονομαχία– τῆς πιό πλούσιας οἰκογένειας τῆς Ρωσίας. Γεννήθηκε τό 1886 καί τό 
1909 πῆγε στήν Ὀξφόρδη ὅπου ἔγινε μέλος τοῦ ἐλιτίστικου Bullington Club καί 
ἵδρυσε καί τήν Oxford University Russian Society δηλαδή ἐντάχθηκε καί στούς 
βρετανικούς κύκλους ἐξουσίας μέ ζωή καί θέση ἀνάλογη μέ αὐτήν πού εἶχε 
στούς ρωσικούς. Παρόλο πού παντρεύτηκε τό 1914 τήν ἀνηψιά τοῦ Τσάρου 
Νικολάου Β΄ τήν Ἰρίνα Ρομάνοβα, οἱ ὁμοφυλοφιλικές προτιμήσεις του ἦσαν 
γνωστές, ὅπως γνωστή ἦταν καί ἡ συνήθειά του νά ντύνεται μέ γυναικεία ροῦχα. 
Δέν εἶχε ποτέ του ἐργαστεῖ, δέν κατατάχθηκε στό στρατό, γιατί ἦταν μοναχογιός 
καί ἡ μόνη του προσφορά στόν πόλεμο ἦταν τό ὅτι παραχώρησε μιά πτέρυγα 
τοῦ περίφημου ἀνακτόρου του στήν ὁδό Μόϊκα στήν Πετρούπολη, γιά νά γίνει 
νοσοκομεῖο τῶν ἀξιωματικῶν. Ἡ ἀργόσχολη καί ἔκφυλη ζωή τοῦ ἀποδοκιμαζό-
ταν ἀκόμα καί ἀπό τό στενό αὐτοκρατορικό περιβάλλον, ὡστόσο ἡ οἰκογένειά 
του, ἐκτός ἀπό πλουσιώτερη τῆς Ρωσίας, ἦταν καί ἡ εὐγενέστερη, ἐξίσου παλιά 
καί ἀριστοκρατική μέ αὐτή τῶν Ρομανώφ.

Τό παράξενο εἶναι πώς, ἐνῶ ἦταν ἀντίθετος μέ τήν ἐπιρροή τοῦ Ρασπούτιν 
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στήν Τσαρίνα, ὑπάρχουν μαρτυρίες πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι βρισκόταν καί ὁ ἴδι-
ος κάτω ἀπό τήν ἐπιρροή τοῦ Ρασπούτιν καί μάλιστα ὅτι ἦταν καί ἐραστής του! 
Ὁ Μέγας Δούκας Νικολάϊ Μιχαήλοβιτς στά ἡμερολόγιά του, παραθέτει μαρτυ-
ρίες γιά τό στενό δεσμό τοῦ Ρασπούτιν καί τοῦ Γιουσούπωφ, ἀπό τήν ἀρχή τῆς 
γνωριμίας τους. Οἱ μαρτυρίες εἶναι τόσο “γλαφυρές”, πού δέν μποροῦμε νά τίς 
παραθέσουμε στό χῶρο τοῦ περιοδικοῦ μας.

Ποιά διαφορά, λοιπόν, εἶχε ἡ ζωή τοῦ ἑνός ἀπό τή ζωή τοῦ ἄλλου; Τί ἤθελε 
νά ὑπερασπιστεῖ μέ τή δολοφονία τοῦ Ρασπούτιν ὁ Γιουσούπωφ; Τήν πατρίδα 
του; Μά καί ὁ Ρασπούτιν ἦταν πατριώτης καί ἀγαποῦσε τή Ρωσία. Ἕναν ἠθικό 
τρόπο ζωῆς; Μά τήν ἴδια ἠθική καί τήν ἴδια ζωή ζοῦσαν καί οἱ δύο.

Τί καί ποιόν ἐξυπηρετοῦσε ἡ δολοφονία του;
Τό βράδυ τῆς 29ης πρός τήν 30η Δεκεμβρίου, ὁ Γιουσούπωφ κάλεσε στό 

ἀνάκτορό του τόν Ρασπούτιν. Σέ τί τόν κάλεσε; Ἡ μόνη ἐξήγηση εἶναι πώς τόν 
δελέασε μέ ἕνα “μικρό ὀργιάκι”, γιατί τό δεῖπνο εἶχε τελειώσει, ἡ πρόσκληση 
ἦταν γιά τό ὑπόγειο τοῦ ἀνακτόρου ὅπου ἀποτραβιόταν ὁ πρίγκιπας μέ κά-
ποιους “στενούς φίλους” μετά τό δεῖπνο, ἐνῶ στό ἰσόγειο, οἱ ὑπόλοιποι ἄκουγαν 
μουσική στό φωνογράφο. Οἱ ἄλλοι μυημένοι προσκεκλημένοι ἦσαν ὁ Βλαντιμίρ 
Πουρίσκεβιτς ἀπό τόν ὁποῖο μᾶλλον ξεκίνησε ἡ ἰδέα τῆς δολοφονίας, ὁ Μέγας 
Δούκας Ντιμίτρι Ἰβάνοβιτς Ρομανώφ, Ὁ γιατρός Στανισλάβ ντέ Λαζοβέρ καί 
ὁ ὑπολοχαγός Σεργκέϊ Μιχαήλοβιτς Σουκότιν τοῦ τάγματος Πρεομπραζένσκυ, 
ὁ ὁποῖος καί ἀνέλαβε νά φέρει μέ τό αὐτοκίνητο τόν Ρασπούτιν στό ἀνάκτορο. 
Μέχρι τώρα δέν ὑπῆρχε ἀναφορά σέ ἄλλον συνωμότη.

Ὁ γιατρός ἀνέλαβε νά παρασκευάσει τό ὑδροκυάνιο καί νά τό μοιράσει 
στά κεκάκια μέ κρέμα φράουλα καί σοκολάτα, ἀφοῦ τά ἔκοψε στή μέση, τά 
ὁποῖα θά κερνοῦσαν στόν προσκεκλημένο. Τό δηλητήριο ἔφτανε νά σκοτώσει 
δέκα ἄντρες, ὄχι ἕναν. Καλοῦ-κακοῦ ὅμως, ἑτοιμάστηκε καί ἐπιπλέον δηλητή-
ριο γιά νά προστεθεῖ καί στό κρασί πού θά τόν κερνοῦσαν.

Ὁ Ρασπούτιν ἦταν σέ ἐξαιρετικά καλή διάθεση ὅταν ἔφτασε, καί μιλοῦσε 
ἐλεύθερα γιά τά πολιτικά σχέδια πού κατέστρωνε μέ τήν Τσαρίνα. Καταβρό-
χθισε ὅλα τα κεκάκια καί ἤπιε πάνω ἀπό τρία ποτήρια δηλητηριασμένο κρασί, 
χωρίς νά δείξει κανένα σημάδι ἀδιαθεσίας. Ὁ Γιουσούπωφ ἔβγαλε ἕνα περί-
στροφο καί τόν πυροβόλησε στήν καρδιά. Κι ὅμως, ὁ Ρασπούτιν σηκώθηκε καί 
βγῆκε στήν αὐλή, ὅπου τόν ἀκολούθησαν καί ἄδειασαν ἐπάνω του ἕναν ὁλό-
κληρο γεμιστῆρα. Ὅταν πέταξαν τό σῶμα του στόν ποταμό Νέβα, ἦταν ἀκόμα 
ζωντανός! Ἡ νεκροψία στό παγωμένο σῶμα του, πού ἀνασύρθηκε τρεῖς μέρες 
ἀργότερα ἀπό τόν ποταμό, ἔδειξε ὅτι εἶχε πεθάνει ἀπό πνιγμό!

Ἡ ἀφήγηση τοῦ θανάτου του, ὅπως καί ἡ ἀφήγηση ὅτι τό σῶμα του ἀνα-
κάθησε πάνω στή νεκρική πυρά πού τό ἐξαφάνιζε, σκόρπισε τρόμο τόσο  στούς 
ἀνθρώπους, ὅσο καί στούς ἴδιους τούς ἐκτελεστές του. Κανένας δέν δικάστηκε 
γι’ αὐτό τό φόνο καί ὁ πρίγκιπας Γιουσούπωφ πού ἔφυγε στήν Εὐρώπη μετά τήν 
ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων μέ τήν οἰκογένειά του καί ἄλλα μέλη τῆς αὐτο-
κρατορικῆς οἰκογένειας, πέθανε ἐλεύθερος καί διάσημός το 1967.

Τόν Ἰανουάριο πού μᾶς πέρασε, 100 χρόνια μετά ἀπό τά γεγονότα, ἕνας  
ἀπό τούς καλύτερους δημοσιογράφους τῶν TIMES, ὁ Ben Macintyre, ἔγραψε 
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Η ΕΝΝΕΑΧΡΟΝΗ ...ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΓΟΡΙ!

Π
αρ’ ὅτι πάντα ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ Εὐλογία ἀναφέ-
ρομαι σέ καθαρῶς ἐπιστημονικά θέματα, αὐτή τή φορά θά ἤθελα 

νά παρεκκλίνω καί νά ἐκφράσω τόν ἔντονο προβληματισμό μου πάνω 
σέ ἕνα νέο πού “ἔπεσε στά χέρια μου” πρόσφατα. 

Τό 1985 ἕνα Ἀφγανό κορίτσι 12 ἐτῶν μέ καταπράσινα διαπερα -
στι κά μάτια “αἰχμαλωτίστηκε” ἀ πό τό φακό τοῦ φωτογράφου 
Steve McCurry καί ἔγινε ἐξώφυλλο στό γνωστό περιοδικό National 
Geographic. Αὐτή ἡ εἰκόνα ταξίδεψε τόν κόσμο καί θεωρήθηκε τό 
ἐμβληματικό σύμβολο τῆς δυστυχίας τῶν προσφύγων τῆς Ἀνατολῆς 
καί τῆς συμπόνιας πού ὀφείλει νά τούς δείξει ἡ Δύση. 

Στό πρῶτο τεῦχος τοῦ νέου ἔτους, 32 χρόνια μετά, τό περιοδικό 
ἀποφάσισε νά ξαναβάλει ἕνα μικρό κορίτσι στό ἐξώφυλλό του καί 
νά θεωρηθεῖ ἀπό πολλούς πρίν καλά-καλά βγεῖ ὡς ἕνα συλλεκτικό 
τεῦχος ὕψιστης ἱστορικῆς σημασίας.

γιά πρώτη φορά γιά μιά ἄλλη ἄγνωστη ὡς τώρα παρουσία στή δολοφονία τοῦ 
Ρασπούτιν, ἡ ὁποία συνέβη –τυχαῖα– σέ ἕνα πολύ κρίσιμο χρονικό σημεῖο τοῦ 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: τήν παρουσία τοῦ ὑπολοχαγοῦ Oswald Rayner, ἑνός  
ἀξιωματικοῦ τῆς περίφημης βρετανικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας MI6 καί στενοῦ 
–πόσο στενοῦ;– φίλου τοῦ Γιουσούπωφ ἀπό τίς μέρες στήν Ὀξφόρδη. Κρατικά 
ἀρχεῖα, τά ὁποῖα ἦρθαν πρώτη φορά στό φῶς, ἀναφέρουν ὅτι ἡ τελευταία καί θα-
νατηφόρα βολή στόν Ρασπούτιν δόθηκε ὄχι ἀπό τά ὅπλα πού δόθηκαν οἱ ἄλλες 
βολές, ἀλλά ἀπό ἕνα περίστροφο πού ταιριάζει μέ τό βρετανικό 455Webley πού 
εἶχε μαζί του ὁ Rayner.

Τά ἴδια τά ἀρχεῖα τῆς Μ16 καί οἱ παράλληλες ἀλληλογραφίες πού ἦρθαν 
στό φῶς, δείχνουν ὅτι ἡ Βρετανία δέν ἤθελε μέ κανένα τρόπο νά χάσει τήν ὑπο-
στήριξη τῆς Ρωσίας στόν πόλεμο, ἄρα, κάθε ἐμπόδιο θά ἔπρεπε νά βγεῖ ἀπό τή 
μέση…

Τελικά, ἡ ἀλήθεια γιά τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου μόνον 
ἀπό Ἕναν μπορεῖ νά εἰπωθεῖ κι αὐτό ἐπιβεβαιώνεται συνεχῶς καί θά πρέπει νά 
γίνεται συνεχῶς μάθημα σέ ὅλους ἐμᾶς τούς ἀφελεῖς πού δεχόμαστε ἀνεξέταστα 
ὅ,τι μᾶς λένε καί μᾶς γράφουν ὅσοι ἔχουν συμφέρον νά χειραγωγοῦν τούς ἀνόη-
τους καί εὔπιστους λαούς! 

Γιὰ σχόλια: ninetta.blogspot.com   Νινέττα Βολουδάκη
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Πρόκειται γιά τήν 9χρονη Ἔιβερι Τζάκσον καί ἡ ἰδιαιτερότητά 
της δέν βρίσκεται στό νεαρό τῆς ἡλικίας της ἀλλά στό γεγονός ὅτι 
πρίν ἀπό 9 χρόνια ἡ Ἔιβερι γεννήθηκε.... ἀγόρι. Πρόκειται γιά τό 
νεαρότερης ἡλικίας transexual ἄτομο τό ὁποῖο δηλώνει στό περιο-
δικό ὅτι «Τό καλύτερο πρᾶγμα μέ τό νά εἶμαι κορίτσι, εἶναι ὅτι δέν 
χρειάζεται νά ὑποκρίνομαι πώς εἶμαι ἀγόρι». Σημειωτέον ὅτι αὐτή ἡ 
φράση εἶναι ἐπίσης μέρος τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ περιοδικοῦ.

Σύμφωνα μέ τή μητέρα του, τό ἀγοράκι ἐξέφρασε μόλις σέ ἡλι-
κία τῶν 4 ἐτῶν(!!) 
τήν πεποίθηση ὅτι 
εἶναι κορίτσι. Οἱ γο-
νεῖς δηλώνουν πώς 
γιά ἀρκετά χρόνια 
ἔκρυβαν τά μαχαίρια 
καί τά ψαλίδια ἀπό 
τό σπίτι γιατί φοβό-
ντουσαν μήπως κά-
νει κακό στόν ἑαυτό 
της, ὅταν ἦταν ἀκό-
μη ἀγόρι γιατί ὅπως 
ὑποστηρίζουν τούς 
εἶχε πεῖ πώς θέλει 
νά κόψει τά ἀνδρικά 
γεννητικά του ὄργα-
να γιατί “ἔμπαιναν 
στή μέση”. Ὅλα αὐτά 
στάθηκαν ἡ ἀφορ-
μή γιά νά πᾶνε στόν 
γιατρό, ὁ ὁποῖος δι-
έγνωσε «δυσφορία 
τοῦ φύλου» κάτι πού 
προσωπικά πρώτη 
φορά ἀκούω στή ζωή 
μου. 

Ὁ πατέρας της 
δήλωσε στούς New York Times (τέτοια ἔκταση πῆρε τό γεγονός) πώς 
τό νά μεγαλώνεις ἕνα παιδί τρανσέξουαλ εἶναι τό ἴδιο μέ τό νά μεγα-
λώνεις ὁποιοδήποτε παιδί! Ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ, ὅπως ὑπογράμμισε, 
δέν ἀλλάζει. Συνεχίζοντας εἶπε ὅτι «Τό μόνο πρᾶγμα πού ἔχω μετα-
δώσει στήν κόρη μου εἶναι πολύ ἁπλό: ἀγάπησε τόν ἑαυτό σου καί 
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δεῖξε ἀγάπη στούς ἄλλους» καί ὁλοκληρώνει δηλώνοντας ὅτι «Ἀγαπῶ 
τήν κόρη μου γι’ αὐτό πού εἶναι χωρίς προϋποθέσεις καί ὑπόσχομαι 
νά βοηθήσω νά γίνει ἕνα χαρούμενο, ὑγιές καί παραγωγικό μέλος(!) 
τῆς κοινωνίας. Ἄλλωστε, αὐτή δέν εἶναι ἡ δουλειά μας ὡς γονέων;» 

Ὁλόκληρο τό τεῦχος πού ὡς ἐξώφυλλο φέρει τήν “ὑπερήφα-
νη” καί δυναμική φωτογραφία τῆς μικρῆς Ἔιβερι τιτλοφορεῖται ὡς 
“Gender Revolution” δηλαδή “Ἡ Ἐπανάσταση τῶν φύλων” καί εἶναι 
μιά “γιορτή” γιά τή σεξουαλική ἀπελευθέρωση! Τά διεθνῆ ΜΜΕ πού 
προβάλουν τήν εἴδηση ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ μικρή Ἔιβερι εἶναι “ἡ τέ-
λεια ἐπιλογή γι’ αὐτό τό ἱστορικό ὀρόσημο” γιατί μπορεῖ νά ἀποτε-
λέσει τόν σημαντικότερο ἐκπρόσωπο τῆς αὐξανόμενης προβολῆς τῶν 
διεμφυλικῶν ἀτόμων, ὑποστηρίζοντας πώς τό νά εἶσαι transexual δέν 
εἶναι ἐπιλογή, ἀλλά ἁπλᾶ κάτι πού εἶσαι!!

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά σκέφτομαι ὅτι ζοῦμε σέ ἕνα τελείως τρελό 
κόσμο. Σέ ἕνα κόσμο πού μισεῖ τόν ἑαυτό του καί, ταὐτόχρονα ἐνῶ 
τήν ἴδια στιγμή, προσπαθεῖ νά τόν καταργήσει, διακηρύσσει πόσο 
πολύ τόν ἀγαπάει! Βλέπουμε γονεῖς νά ἀκολουθοῦν τίς ...“ὁδηγίες” 
τοῦ 4χρόνου παιδιοῦ τους καί τούς γιατρούς νά “κλείνουν τά μάτια” 
μπροστά σ’ ἕνα ὁλόκληρο σύμπλεγμα ψυχολογικῶν παθήσεων προ-
κειμένου τό ἀγοράκι νά φορέσει φουστάνια! Ἀκοῦμε τό μπαμπά τῆς 
μικρῆς Ἔιβερι νά “μαθαίνει” τήν κόρη του νά ἀγαπάει τόν ἑαυτό 
της, τή στιγμή πού ἡ ἴδια μισεῖ αὐτό πού εἶναι καί προσπαθεῖ νά τό 
ἀφαιρέσει μέ μαχαίρι. Τέλος βλέπουμε ὅλον αὐτόν τόν παραλογισμό 
νά προβάλλεται σέ ἐξώφυλλα, εἰδικά τεύχη καί συνεντεύξεις μεγάλων 
περιοδικῶν καί ἐφημερίδων μιά ἐποχή πού ὁ κόσμος βράζει, σέ μιά 
χρονική συγκηρία τή στιγμή πού  ἄνθρωποι σφαγιάζονται κατά χιλιά-
δες στή Συρία, διπλωμάτες δολοφονοῦνται ἐν ψυχρῶ κάτω ἀπό τούς 
ἀλαλαγμούς τοῦ “allahu akbar” καί φορτηγά μέ τρομοκράτες σκοτώ-
νουν ἀνυποψίαστους διαβάτες, περνώντας κυριολεκτικά ἀπό πάνω 
τους.

Μήπως τελικά καί ἡ μικρή Ἔιβερι, μέ ὅλο τό πανηγύρι πού 
στήθηκε γύρω της, καί ὁ κόσμος πού βράζει, δείχνουν ἕνα ἀνθρώπινο 
γένος πού δέν ἀποδέχεται οὔτε αὐτό πού εἶναι οὔτε αὐτό πού ἔχει; 
Μοῦ θυμίζει τήν ἀποστασία τοῦ Ἑωσφόρου. Δέν ἦταν ἱκανοποιημένος 
μέ τή φύση του, ἤθελε κάτι ἄλλο καί ἔκανε πόλεμο στό Θεό. Μήπως 
τελικά ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει στά χνάρια του; Ὁ Θεός νά μᾶς λυπη-
θεῖ καί νά μᾶς συγχωρέσει....

      Κώστας Βουγᾶς
     Διδάκτωρ Μοριακῆς Βιολογίας
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μιά ἀπόπειρα ἀντιπαραβολῆς

(Δ΄)

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ & ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

«Ὕπαγε καί διοίκει οὐχί ὡς κριτής, ἀλλ’ ὡς ἐπίσκοπος»!

Διατάξεις περί ἀτομικῶν δικαιωμάτων 
στό πλαίσιο τῆς ποινικῆς καταστολῆς:

Στά προηγούμενα τεύχη (Νοέμβριος καί Δεκέμβριος 2016, Ἰανουά-
ριος 2017) ἔγινε ἀναφορά στό ὅτι τό Εὐαγγέλιο ἀναγνωριζόταν ὡς θεμε-
λιώδης νόμος στό Βυζαντινό κράτος(πρβλ καί Ἀποκ.5, 12: «ἄξιον ἐστίν 
τό ἀρνίον τό ἐσφαγμένον λαβεῖν τήν δύναμιν …καί ἰσχύν..»). Λαμβά-
νοντας δέ ὑπ’ ὄψη παραδείγματα, ὅπως αὐτό τοῦ Ἀκακίου, ἐπισκόπου 
Ἀμίδης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ συσκέφθηκε μέ τούς κληρικούς του, πώλησε 
ἐκκλησιαστικά σκεύη (:διότι «…ὁ Θεός ἡμῶν οὔτε δίσκων, οὔτε ποτηρί-
ων χρήζει, οὔτε γάρ ἐσθίει, οὔτε πίνει…») γιά νά διαθρέψει καί ἀπολυ-
τρώσει μέ τό τίμημά τους 7.000 Πέρσες, αἰχμαλωτισθέντες σέ προηγού-
μενο πόλεμό τους κατά τῶν Βυζαντινῶν καί γιά νά τούς ἐπαναπατρίσει 
στήν πατρίδα τους Περσία ἐλεύθερους (Σωκράτους, Ἱστορία) καί παρα-
μερίζοντας μιά δῆθεν ρεαλιστική κυνική στάση,ἴσως νά διστάσουμε 
νά συμφωνήσουμε μέ τό ρηθέν ὅτι «τό Βυζάντιο ἦταν ἕνα ἀποτυχη-
μένο πείραμα». Ἐν συνεχεία, θά ἀναφέρουμε κάποιες διατάξεις σχετι-
κές μέ τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐσωτερικῶν, αὐτή τή φορά, ἐχθρῶν, τῶν 
ἐγκληματιῶν: 

–Πεῖρα 51, 22:
–«Ὅτι ὁ μάγιστρος ἔλεγε … καί ἕτερος νόμος ἐστίν ἵνα τάς ὡρισμέ-

νας ποινάς ἀπό τοῦ νόμου μή παραβαίνωσιν οἱ δικασταί…».
Ἀντίστοιχο εἶναι τό ἄρθρο 7 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος τό ὁποῖο 

ἀποτυπώνει τή σχετική θεμελιώδη ἀρχή τοῦ ποινικοῦ δικαίου «nullum 
crimen nulla poena sine lege» (:«1. Ἔγκλημα δέν ὑπάρχει οὔτε ποινή 
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ἐπιβάλλεται χωρίς νόμο πού νά ἰσχύει πρίν ἀπό τήν τέλεση τῆς 
πράξης καί νά ὁρίζει τά στοιχεῖα της. Ποτέ δέν ἐπιβάλλεται ποινή 
βαρύτερη ἀπό ἐκείνη πού προβλεπόταν κατά τήν τέλεση τῆς πρά-
ξης..»,πρβλ καί: «οὐ γάρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐκ ἔστι παράβασις» Πρός 
Ρωμαίους 4, 16). Μέ τήν εἰδικότερη αὐτή ἀρχή ἐκδηλώνονται στόν χῶρο 
τῆς ποινικῆς καταστολῆς, ὅπου ἡ κρατική ἐξουσία μεταχειρίζεται τά 
πιό αὐστηρά καί «ἐπεμβατικά» μέτρα, ἐκεῖ δηλαδή ὅπου εἶναι κατεξο-
χήν εὐεργετικές, οἱ ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου καί τῆς νομιμότητας, στίς 
ὁποῖες ἤδη ἔγινε ἀναφορά. 

 

–Ἰουστινιανός βασιλεύς Μηνᾶ Ἐπάρχῳ Πραιτωρίων:
«Ἐπιθυμοῦμε κανείς νά μήν φυλακίζεται στήν εὐδαίμονα πόλη ἤ στίς 

ἐπαρχίες, χωρίς τήν προσταγή τῶν λαμπροτάτων, ἐνδόξων καί περιβλέ-
πτων ἀρχόντων ἤ τῶν ἐκδίκων τῆς πόλης.

(Ὁρίζουμε) μιά ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, τήν Τετάρτη ἤ τήν Παρασκευή 
οἱ θεοφιλέστατοι κατά τόπους ἐπίσκοποι νά διερευνοῦν τούς φυλακισμέ-
νους καί νά μαθαίνουν μέ ἀκρίβεια τήν αἰτία τῆς κράτησής τους εἴτε εἶναι 
ἐλεύθεροι εἴτε δοῦλοι, εἴτε κρατοῦνται γιά χρηματική ὑπόθεση ἤ γιά διά-
πραξη ἐγκλήματος ἤ γιά φόνο». 

«Ἀπαγορεύουμε τήν ἵδρυση μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἰδιωτικῶν φυ-
λακῶν σέ πόλη ἤ σέ κώμη καί ἀναθέτουμε στή φροντίδα τῶν κατά τόπον 
θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων νά ἀπελευθερώνουν τούς κρατουμένους».

Μέ τίς ἄνω διατάξεις ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τά θέματα ἀσφαλείας 
καί ἡ σωφρονιστική πολιτική ἀνήκουν στόν πυρήνα τῆς κρατικῆς ἐξου-
σίας καί δέν ἐπιτρέπεται νά ἀσκοῦνται ἀπό ἰδιῶτες. Ἀντίστοιχη εἶναι 
ἡ ἀντίληψη πού διαπνέει τό Ἑλληνικό Σύνταγμα πού ἀναγνωρίζει ὅτι 
ὑπάρχει ἕνας «σκληρός πυρήνας» ἁρμοδιοτήτων, στόν ὁποῖο ἐμπίπτει 
ἡ τήρηση τῆς δημόσιας τάξης καί ἀσφάλειας, οἱ ὁποῖες δέν ἐπιτρέπεται 
νά παραχωροῦνται σέ ἰδιῶτες καί νά ἀσκοῦνται ἀπό αὐτούς. Σημειώνε-
ται ὅτι σήμερα πολλές χῶρες διατηροῦν ἰδιωτικές φυλακές καί μάλιστα 
ὑπάρχει γενικότερη τάση πρός ἐπέκτασή τους. Τονίζεται δέ ὅτι μέ τίς 
παρατεθεῖσες διατάξεις ἀναγνωρίζεται στούς κατά τόπους ἐπισκό-
πους ἡ ἁρμοδιότητα νά ἐποπτεύουν σέ τακτική βάση τήν  ἄσκηση 
τῆς σωφρονιστικῆς πολιτικῆς τοῦ κράτους. Ἐπισημαίνεται ἀκόμη ἡ 
βούληση τοῦ νομοθέτη ἡ φυλάκιση νά γίνεται μόνο μετά ἀπό διαταγή 
συγκεκριμένων κρατικῶν ὀργάνων, στά ὁποῖα δίδεται αὐτή ἡ ἁρμοδι-
ότητα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ ἔκδικοι τῆς πόλης. Τονίζεται δέ ὅτι οἱ 
ἔκδικοι τῆς πόλης ἦταν κατώτεροι δικαστές καί ἐκλέγονταν μέ διετῆ θη-
τεία ἀπό τούς πολίτες ἑκάστης πόλης, ὁ δέ Ἰουστινιανός εἶχε μεριμνήσει 
μέ τήν Νεαρά 15 γιά τήν ἀνεξαρτησία τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ ἔναντι τῶν κυ-
βερνητῶν (DenisFeissel, Βυζαντινός Κόσμος Ι, ἔκδ. Πόλις). Ἡ πολύ μετα-
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γενέστερη ρύθμιση τῶν ὅρων τῆς στέρησης τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας 
(ἀρχή «habeascorpus», ἡ δυνατότητα νά «ἔχεις», νά ὁρίζεις τό σῶμα σου 
καί νά μή σοῦ στεροῦν κατά αὐθαίρετη βούληση τή δυνατότητα τῆς φυ-
σικῆς κίνησης) στήν Ἀγγλία τοῦ 13ου αἰώνα θεωρεῖται ἱστορικός σταθ-
μός στήν κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων.

Τό κυριώτερο, ὅμως, πού πρέπει νά τονισθεῖ εἶναι ἡ δικαιοδοσία 
πού ἀναγνωρίζεται στούς Ἐπισκόπους, τά ὄργανα τῆς Τάξης τῆς 
Χάριτος, νά ἐπιβλέπουν τήν ἄσκηση τῆς κατασταλτικῆς καί σω-
φρονιστικῆς πολιτικῆς τῶν ὀργάνων τοῦ Νόμου. Πρόκειται γιά ἕνα 
ἀκόμη παράδειγμα τῆς «αὐθυπέρβασης» τοῦ κράτους, ἡ ὁποία ἐπιχειρή-
θηκε στό πλαίσιο τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,στήν ὁποία ἔγινε ἤδη 
ἀναφορά σέ προηγούμενο κεφάλαιο. Χαρακτηριστικό τῆς νοοτροπίας 
αὐτῆς εἶναι καί αὐτό πού ἀναφέρεται γιά τόν ἅγιο Ἀμβρόσιο Μεδιολά-
νων, στόν ὁποῖο ὁ ἔπαρχος τῆς Ἰταλίας Ἀνίκιος Πρόβος, ὅταν τόν διό-
ρισε, πρίν ἀκόμη χειροτονηθεῖ, πολιτικό διοικητή τῆς ἐπαρχίας Λιγυρί-
ας καί Αἰμιλίας, παρήγγειλε: «ὕπαγε καί διοίκει οὐχί ὡς κριτής, ἀλλ’ 
ὡς ἐπίσκοπος». Ἀλλά καί ὁ αὐτοκράτωρ Βαλεντινιανός, ὅταν ὁ ἅγιος 
Ἀμβρόσιος εἶχε πιά  χειροτονηθεῖ ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, τοῦ εἶπε, 
ὅταν ἐκεῖνος τοῦ εἶχε ἐπισημάνει κάποιες κρατικές καταχρήσεις: «καί 
πάλαι ἤδειν τήν παρρησίαν…ἰάτρευε οὔν ὡς ὁ θεῖος ὑπαγορεύει νό-
μος τά τῶν ἡμετέρων ψυχῶν πλημμελήμματα». Ἀλλά καί ὁ Μέγας 
Θεοδόσιος εἶπε τελικά γιά τόν ἴδιο ἅγιο ἐπίσκοπο: «μόγις βασιλέως καί 
ἱερέως ἐδιδάχθην διαφοράν, μόγις  εὗρον ἀληθείας διδάσκαλον..».

 

–Οἱ αὐτοκράτορες Ὀνώριος καί Θεοδόσιος Αὔγουστοι 
πρός Καικιλιανόν, τόν Ἔπαρχον Πραιτωρίων: 

«Οἱ ἄρχοντες κάθε Κυριακή νά ἐλέγχουν καί νά ἐξετάζουν τούς φυ-
λακισμένους πού προσάγονται ἀπό τά δεσμωτήρια, ὥστε νά μήν ἀποκλεί-
εται ἡ φιλάνθρωπη μεταχείρισή τους ἀπό διεφθαρμένους δεσμοφύλακες 
καί νά μεριμνοῦν ὥστε νά παρέχονται τά ἀναγκαῖα πρός τροφή … εἶναι 
πρέπον ἐπίσης νά ὁδηγοῦνται στό λουτρό ὑπό ἀσφαλῆ φρούρηση» 

Σύμφωνα μέ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων πού ἐλήφθη τό 2009: «Τά στερητικά τῆς ἐλευ-
θερίας μέτρα συνοδεύονται ἀναπόφευκτα ἀπό ταλαιπωρία καί 
ταπείνωση. Ἄν καί πρόκειται γιά μία ἀναπόδραστη πραγματική 
κατάσταση, ἡ ὁποία, ὡς τέτοια καί ἀφ’ ἑαυτῆς, δέν ἐπιφέρει πα-
ραβίαση τοῦ ἄρθρου 3, ἡ διάταξη αὐτή ἐπιβάλλει ἐν τούτοις στό 
Κράτος νά ἐξασφαλίσει τό νά κρατεῖται ὁποιοδήποτε στερηθέν τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ ἄτομο ὑπό συνθῆκες συμβατές μέ τόν σεβασμό τῆς 
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, οἱ τρόποι ἐκτέλεσης τῶν μέτρων νά μήν 
τό ὑποβάλλουν σέ ἀγωνία ἤ δοκιμασία ἐντάσεως ἡ ὁποία ὑπερβαί-
νει τό ἀναπόφευκτο ἐπίπεδο πόνου τό ὁποῖο συνεπάγεται ἕνα τέτοιο 
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μέτρο καί, λαμβανομένων ὑπόψη τῶν πρακτικῶν ἀπαιτήσεων τῆς 
φυλάκισης, νά διασφαλίζονται κατά τρόπο ἐπαρκῆ ἡ ὑγεία καί ἡ 
καλή κατάστασή του».

Θά πρέπει ἐδῶ νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ φράση «φιλάνθρωπη μεταχεί-
ριση» πού ἀπαντᾶται στήν παρατεθεῖσα διάταξη πρέπει νά ἐννοηθεῖ 
μέ τό ἀρχικό θερμό καί εἰλικρινές νόημά της καί ὄχι σύμφωνα μέ 
τήν τρέχουσα παρανόηση τῆς λέξης «φιλανθρωπία» πού ἔχει σχεδόν 
ἀντιστρέψει τή σημασία της, ὥστε νά καταντήσει νά σημαίνει ἐπίδειξη 
περιφρονητικοῦ δῆθεν οἴκτου. Ἑπομένως, ὡς ἔννοια πού σημαίνει τή 
ζωντανή φιλία πρός τούς ἀνθρώπους, ὑπερέχει καί εἶναι γονιμότερη 
τοῦ «σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας», γιά τόν ὁποῖο γίνεται 
λόγος στίς σύγχρονες νομοθεσίες, μιᾶς ἔννοιας, ὁπωσδήποτε εὐγενοῦς, 
ἐμπνευσμένης, ὅμως, ἀπό τήν καντιανή ἀξιολογία, πού τονίζει περισ-
σότερο τό καθῆκον καί λιγότερο τό αἴσθημα.

Ἀκόμη, σύμφωνα μέ τήν Αἴκ. Χριστοφιλοπούλου (Βυζαντινή 
Ἱστορία Α’, ἐκδ. Βάνια), ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος κατήργησε τόν διά 
σταυροῦ θάνατο, ἀπαγόρευσε τόν στιγματισμό στό πρόσωπο καί 
θέσπισε οἱ κρατούμενοι στίς φυλακές νά βλέπουν τό φῶς τοῦ ἥλιου 
καθημερινά.

 

Ἡ Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας: 
-Νεαρά 61 Λέοντος τοῦ Σοφοῦ:
-«Τῆς κρίσεως γάρ ἀπαντώσης κατά λόγον τοῦ ἁμαρτήματος τοῖς 

ἐξημαρτηκόσι, δίκης ὡς ἀληθῶς ἐστί ψῆφος καί δίκαιόν το ἐπί τούτοις 
ἐπιτιθέμενον τίμημα, βαρυτέρας δέ κολάσεως ἤ ἐφ’ ὅσον Ῥδεικολασθει-
ναί το πταῖσμα προϊούσης, οὐκέτι δίκης ἔργον, ἀδικίας δέ μᾶλλον εἴη τό 
γινόμενον...».

Ἀντίστοιχη εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας (βλ. 
ἄρθρο 25 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος: «...Οἱ κάθε εἴδους περιορισμοί 
πού μποροῦν κατά τό Σύνταγμα νά ἐπιβληθοῦν στά δικαιώματα αὐτά 
πρέπει νά προβλέπονται εἴτε ἀπευθείας ἀπό τό Σύνταγμα εἴτε ἀπό τό 
νόμο, ἐφόσον ὑπάρχει ἐπιφύλαξη ὑπέρ αὐτοῦ καί νά σέβονται τήν ἀρχή 
τῆς ἀναλογικότητας»), ἡ ὁποία σήμερα ἔχει εὐρύτατη ἐφαρμογή στό 
πλαίσιο τοῦ ἐλέγχου τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων καί τῆς προ-
στασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά τήν ἐν λόγω ἀρχή κάθε 
κρατικό μέτρο πρέπει νά εἶναι ὄντως πρόσφορο γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ 
ἐπιδιωκόμενου μέ τό κρινόμενο μέτρο σκοποῦ, νά μήν ὑπάρχουν ἄλλα 
μέτρα ἠπιότερα γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ αὐτοῦ σκοποῦ καί τελικῶς ἡ ζημία 
πού θά ἐπιφέρει ἡ ἐφαρμογή τοῦ μέτρου νά μήν εἶναι δυσανάλογη πρός 
τήν ἀξία τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ὁποίου ἐπιδιώκεται ἡ προστασία.

       Νομομαθής
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Λογισμοί πού γεννοῦν οἱ Ἀρχιερατικές Ἐκλογές
Δοσιθέῳ ἱερομονάχῳ 

καὶ σεπτῷ Καθηγουμένῳ,
ταπεινὸν υἱκὸν ὄφλημα

Π
ρίν λίγους μῆνες πραγματοποιήθησαν πάλι Ἀρχιερατικὲς Ἐκλογές καὶ 
ἀνεδείχθησαν σὲ δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις αὐτοί πού ἡ Σεπτὴ τῶν 

Ἱεραρχῶν Χορεία ἐπέλεξε, ὡς τοὺς πλέον ἱκανούς, διὰ νὰ ποιμάνουν τὶς δὺο 
αὐτὲς Ἐπαρχίες.

Ἀκούστηκαν καὶ ἐγράφησαν πολλὰ καὶ εὔσχημα γιὰ τοὺς δύο πρωτα-
θλητὲς στὸ στάδιο τῆς νέας ὑψηλῆς διακονίας, ποὺ τοὺς ἔταξε ἡ Ἐκκλησία. 
Κι εἴδαμε συγκινητικὲς στιγμές, ποὺ μὲ τὸ χρόνο θὰ ἀπομείνουν βιώματα 
παντοτινά, ὥστε, ἕως τὰς ἐσχάτας τοῦ βίου παρυφάς, νὰ ἀνακαλοῦνται 
χλωρὲς καὶ φωτεινές οἱ μνῆμες, γιὰ νὰ θυμίζουν δύο τινά: α. Τὴν εὐεργε-
σία τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀξίωσε αὐτὸν ποὺ «ἐπισκοπῆς ὀρέγεται» καὶ καλοῦ ἔργου 
ἐπιθυμεῖ (πρβλ. Α. Τιμ. 3, 1) καὶ β. τὸ τέλος ἑνὸς δρόμου: αὐτοῦ τῆς ἀνα-
μονῆς. Τῆς ἀναμονῆς ἐκείνης δηλ. μέχρι τῆς στιγμὴ ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ δι-
ακονήσει, ὁ κάθε ὑποψήφιος, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, τὴν Ὁποίαν, ὅπως 
ἀκούσαμε τὴν Κυριακὴ ποὺ πέρασε, «περιποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» 
(Πρξ. 20, 28).

Τώρα, λοιπόν, συνεπληρώθη κι ὁ κύκλος αὐτός. Γιὰ ν᾿ ἀρχίσει μιὰ 
νέα,  πολυποίκιλος διακονία, μιὰ ἔγκοπος ἀνάβασις μέσῳ ἐναντίων δυνά-
μεων καὶ ἀπρόβλεπτων διακινδυνεύσεων, ποὺ φορτίζουν ἀρνητικὰ τὰ κύτ-
ταρα τῆς ψυχῆς, ἀφοῦ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξις δειλιᾶ πρὸς τοῦ κινδύνου 
καὶ τῶν ποικίλων δυσκολιῶν (πρβλ. Μτθ. 14, 31).   

Συνηθίσαμε, ἰδίως τὰ τελευταῖα χρόνια, νὰ «χαζεύουμε» τὸ πλῆθος 
τῶν φωτογραφιῶν ποὺ ἀναρτῶνται στὶς διαδικτυακὲς ἱστοσελίδες τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ λεγομένου περιεχομένου. Φωτογραφίες ποὺ εἰκονίζουν 
Μητροπολίτες, ἱερεῖς, διακόνους κ.λ.π. σὲ Πανηγύρεις Ἱ. Ναῶν καὶ Μο νῶν 
καὶ τὸ μόνο ποὺ κάνουμε εἶναι νὰ προσέχουμε ὅ,τι τὸ ἐξωτερικό (διά κο σμο, 
ἄμφια, ἐπισήμους, κ.ἄ.) καὶ νὰ μὴν ἐπιχειροῦμε μιὰν «ἀνά γνω ση» τῆς κάθε 
εἰκόνας. Γιατὶ τὸ πρῶτο ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ παρατηρήσουμε, 
μὲ ἱερὸ δέος καὶ προσοχή, τὰ συμβεβηκότα καὶ ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἐξάγουμε τὰ 
συμπεράσματα ἐκεῖνα ποὺ θὰ μᾶς ψυχωφελήσουν κι ὄχι θὰ τέρψουν τὴν 
αἴσθηση τῆς ὁράσεως. Καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ καταλαβαίνουμε 
τὸ εὖρος τῆς μοναξιᾶς τοῦ κάθε Ἐπισκόπου μὲ τὴ χριστοφόρο συνείδη-
ση, καθὼς ἀνεβαίνει σιωπηλός, ἔγκοπος καὶ ἀγωνιῶν τὸν προσωπικό του 
Γολγοθᾶ, «αἵρων τὸν σταυρόν αὐτοῦ». Ναί, ἡ μοναξιὰ τοῦ συνειδητοῦ 
Ποιμένα εἶναι ἀναμφίβολα ὁ μόνος χῶρος ὅπου μπορεῖ νὰ στέκει καὶ νὰ 
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μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἀκλινῆ του πορεία μέσα στὸν κόσμο, τὴν ἀταλάντευτο 
πίστη του καί, φυσικά, γιὰ τὸν τρόπο τῆς ποιμαντικῆς του μαρτυρίας καὶ 
προσφορᾶς. Μέσα στὴ μοναξιά του μπορεῖ νὰ συνδιαλέγεται «ἐνώπιος ἐνω-
πίῳ» μὲ Ἐκεῖνον στὸν Ὁποῖον καὶ ὀφείλει πρωτίστως νὰ δίδει τὴν ἀναφορά 
του, ὅπως στὴν κάθε Θ. Λειτουργία Του ἀναφέρει τὰ Δῶρα (τὸ ψωμὶ καὶ τὸ 
κρασί), ὥστε νὰ μεταβληθοῦν σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα, «τοῦ δοθῆναι τοῖς πιστοῖς 
εἰς ζωὴν αἰώνιον». 

Ἑπομένως πίσω ἀπὸ τὸν κάθε λαμπρὸ Ἀρχιερατικὸ σάκκο καὶ τὸ πο-
λυποίκιλο Ὡμοφόριο τοῦ κάθε συνειδητοῦ καὶ θεοφιλοῦς Ποιμένος,  φτε-
ρουγίζει μιὰ καρδιὰ ποὺ τελεῖ ἐν ἀγωνίᾳ μεγάλῃ, γιατὶ ἐννοεῖ καὶ φέρει 
μέσα του τὴν ἀγωνία ὅλου τοῦ ποιμνίου του, ὅπως ὁ Κύριος «ἔφερε τὰ 
ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὀδυνᾶτο» (Ἠσ. 53, 4). Γιατὶ ὅταν ἡ ἀγωνία 
αὐτὴ μεταποιηθεῖ σὲ ἀνθρωπαρέσκεια, τότε καθίστατι ὁ οὐκ ὤν ποιμὴν ποὺ 
ἀφίησι τὰ πρόβατα καί φεύγει-δὲν ἔχει σημασία ποῦ πάει, γιατὶ μπορεῖ νὰ 
εἶναι παρὼν κι ὅμως νὰ ἔχει ἀποδράσει καὶ νὰ μὴ ζεῖ μὲ τὸ ποίμνιό του, 
ἀλλὰ νὰ «ἀναπαύεται» στὸ δικό του κόσμο: τῆς αὐταρέσκειας, αὐτοπρο-
βολῆς καὶ τῆς ἐξουσίας-ὄχι τῆς διακονίας. 

Ἐκλογές, λοιπόν, κι ἀναδείξεις νέων Ἀρχιερέων/Ποιμένων. Μὲ τὶς 
ἀπα ραί τητες τελετές, χειροτονίες, προσφωνήσεις, λόγους, ὑποδοχές, ἐν θου-
σιασμούς καὶ φιλοφρονήσεις. Χαμόγελα πολλά, ἄπειρες εὐχές, στολισμοὶ 
ναῶν καὶ μεγάρων. Κι ὅμως πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ κρύβεται τὸ μεγάλο γε-
γονὸς τῆς ἐφημερίας, τοῦ πεπερασμένου δηλαδή, τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, 
γι᾿ αὐτὸ καὶ πρώτη μέριμνα τοῦ νέου Ἐπισκόπου εἶναι νὰ βιώσει μὲ κάθε 
ἀκρίβεια ἐκεῖνο τό, «ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν» (Ἐφ. 5, 15). Ἄλλωστε, ἄς 
μὴ τὸ λησμονοῦμε, πὼς ἀπὸ τὴν ἀγγελικὴ τάξη τῶν μοναχῶν προέρχεται, ἡ 
ὁποία περισσσότερο παντὸς ἄλλου ὡς θεμέλιο πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἔχει 
τὴν Μνήμη τοῦ θανάτου, ἡ ὁποία «περιεκτικὴ πολλῶν ἀρετῶν…. (καὶ) βρύ-
σις (γίνεται) ἀγχινοίας σὺν διακρίσει»(ὅσ. Φιλόθεος). Καὶ κάτι ἀκόμη: ποτέ 
του νὰ μὴ λησμονεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι σήμερα Ἀρχιερεύς, ὅμως αὐτὴ ἡ 
Ἀρχιερωσύνη ποὺ ἔλαβε ἑδράζεται πάνω στὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Μοναχικῆς 
Κουρᾶς, τὸ ὄγδο Μυστήριο, καὶ ἀφιερώσεως του «εἰς τὴν πνευματικὴν 
αὐλὴν τῆς Ἐκκλησίας» (Ἀκολουθία Μικροῦ Σχήματος). Ἀφιέρωση ποὺ προ-
ϋποθέτει ὅμως τὴν ἐμβιωμένη ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης, τοῦ κλειδιοῦ 
δηλαδή, ποὺ ἀνοίγει τὴ θύρα τοῦ Θεοῦ γιὰ συνάντηση.  

Εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας, λοιπόν, καὶ, φυσικά, πάντων ἡμῶν εἶναι, ὅ πως ὁ 
κάθε Ἐπίσκοπος διατηρήσει καὶ διακηρύξει στὸ ποίμνιό του τὴν ἱερὴ αὐτὴ 
παρακαταθήκη τῶν Πατέρων μας καὶ πρωτίστως θεία ἐντολή, τῆς ἐμβιώσε-
ως,  ἐν ταπεινοφροσύνει καὶ φόβῳ Θεοῦ, τῆς Μνήμης τοῦ Θα  νά του. Ποὺ 
πιὸ ἁπλᾶ μεταφράζεται σὲ ἐκεῖνο τό, «θανάτῳ θάνατον πα τή σας». Τὸ μέγα 
δηλαδή, ζητούμενο τῆς κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς, αἰῶνες τώρα. 
Σκόπελος       π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ἡ Δύση δέν καταλαβαίνει 
οὔτε τούς ζῶντες οὔτε τούς κεκοιμημένους

H μικρή πλατεία τοῦ χωριοῦ στό νησάκι τοῦ Σαρωνικοῦ, πού φιλοξενεῖ 
τόν ἐπιβλητικό ναό τῆς Παναγίας, ἀτενίζει τήν καταπράσινη πλαγιά καί 

τή θάλασσα. Χωρίς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τό ὄμορφο τοπίο ἀνεβαίνουμε 
βιαστικά τά σκαλιά τοῦ ναοῦ αὐτοῦ πού θά μᾶς φιλοξενήσει γιά λίγο, ὅσο 
χρειάζεται γιά νά ἀπευθύνουμε τήν κοινή μας προσευχή στόν Θεό γιά τήν 
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς ἀγαπημένου μας προσώπου. Μόλις πρίν λίγες μέρες 
εἶχε προλάβει νά καλωσορίσει τήν καινούργια χρονιά καί εἶχε ἀποχαιρετή-
σει τόν παλιό τόν χρόνο καί τώρα βρισκόμαστε ἐδῶ γιά τόν δικό της ἀποχαι-
ρετισμό. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἰδιαίτερα κατανυκτική. Σημαντική σέ αὐτό ἡ συμ-
βολή  τοῦ νέου Ἱερέα, ὁ ὁποῖος μέ ἡσυχία καί εὐλάβεια ψάλλει τήν Ἐξόδιο 
Ἀκολουθία. Τά λόγια του ‒τά λόγια τῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας‒ καθαρά, 
κατανοητά ζεσταίνουν τίς καρδιές μας. Κατά τή σύντομη πορεία μας πρός 
τό κοντινό Κοιμητήριο τό τσουχτερό κρύο δέν θά καταφέρει νά μᾶς κλέψει 
αὐτή τήν ἐσωτερική  ζεστασιά.  Λίγο ἀργότερα στό ἀρχονταρίκι τοῦ ναοῦ ὁ 
ἀχνιστός καφές, τό δυνατό κονιάκ καί ἡ κεντρική θέρμανση θά φροντίσουν 
ἐπαρκῶς γιά τά παγωμένα μέλη μας... Ἐκεῖ, στή θαλπωρή αὐτοῦ τοῦ χώρου, 
θά γίνει ἡ διαπίστωση ἀπό πολλούς,  ὅτι αὐτές οἱ προσευχές τῆς Ἐκκλησίας 
κατά τή δύσκολη ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ εἰρηνεύουν πραγματικά τίς ψυχές  
τῶν ἀνθρώπων...

Ὁ νέος χρόνος ἀριθμεῖ μόνο λίγες μέρες καί ἔχουν ἀρχίσει νά καταγρά-
φονται ἤδη οἱ πρῶτες ἀπώλειες. Στίς ὧρες πού ἀκολουθοῦν μετά τήν ταφή, 
ὧρες σιωπῆς καί περισυλλογῆς, ὁ νοῦς μας τρέχει στίς ἀπώλειες τῆς προη-
γούμενης χρονιᾶς. Στέκεται ὅμως ἰδιαίτερα σέ μιά καλή μας φίλη Γερμανίδα 
σέ ἕνα μικρό χωριουδάκι τῆς χώρας αὐτῆς. Ἦταν γειτόνισσα τῆς οἰκογένειας 
πού μᾶς φιλοξενεῖ κάθε χρόνο καί ἀποτελοῦσε πάντα πηγή χαρᾶς γιά ὅλους 
μας. Βρισκόταν ἤδη σέ ἀρκετά προχωρημένη ἡλικία καί γι’ αὐτό τά τελευταῖα 
χρόνια τήν ὥρα τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ πλανιόταν πάντα ἕνα βουβό ἐρώτημα: 
μήπως αὐτός ὁ ἀποχαιρετισμός εἶναι ὁ τελευταῖος; Τό καλοκαίρι πού μᾶς πέ-
ρασε διαπιστώσαμε, ὅτι τό φωτεινό χαμόγελο πού μᾶς χάρισε πρίν ἕνα χρόνο, 
τήν ἡμέρα τῆς ἀναχώρησής μας, ἦταν γιά μᾶς πράγματι τό τελευταῖο. Μετά 
ἀπό σύντομη ἀσθένεια ἔφυγε ἥσυχα ἀπό αὐτό τόν κόσμο χωρίς νά προλάβου-
με νά τή δοῦμε. Ἀντιστάθμισμα στή λύπη μας ὑπῆρξε τό γεγονός, ὅτι πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ ἐπιθυμία μας νά εἴμαστε παρόντες στήν ταφή της, σέ μία 
ταφή, ὅμως, πού δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν χαρμολύπη τῆς κηδείας πού 
περιγράφουμε παραπάνω.
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Οἱ μέρες πού ἀκολούθησαν μέχρι ἀλλά καί κατά τήν Ἐξόδιο Ἀκολου-
θία συνοδεύτηκαν ἀπό μιά σειρά δυσάρεστων ἐκπλήξεων. Ὅλα ἄρχισαν ὅταν 
ἀναζητήσαμε στό διαδίκτυο τά κείμενα τῆς παπικῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας 
ὡς μιᾶς προετοιμασίας γιά τήν κάλυψη  τῶν κενῶν  μας στή Γερμανική γλώσ-
σα. Διαπιστώσαμε, λοιπόν, ὅτι στήν οὐσία δέν ὑπάρχουν σταθερά κείμενα. 
Οἱ συγγενεῖς μάλιστα ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουν ἐκεῖνοι τά μουσικά 
κομμάτια καί τά κείμενα τῶν μουσικῶν κομματιῶν πού θά ἀκουσθοῦν. Αὐτή 
ἦταν ἡ πρώτη μας ἔκπληξη. Γνωρίζαμε ὅτι αὐτή ἡ τακτική ἀκολουθεῖται ἐδῶ 
καί πολλά χρόνια στίς διάφορες Προτεσταντικές ὁμολογίες, δέν γνωρίζαμε 
ὅμως ὅτι καί οἱ παπικοί τείνουν νά  ἐναρμονιστοῦν σέ αὐτό. Ἡ ἔγκριση γί-
νεται βέβαια (ἀκόμη) ἀπό τόν ἱερέα τοῦ ναοῦ. Ἔφ ὅσον, ὅμως, προηγεῖται  
ἡ θέληση τοῦ λαοῦ καί ἡ τάση τοῦ “ἐκσυγχρονισμοῦ” εἶναι ἐμφανής, στήν 
οὐσία τά κριτήρια γίνονται ὅλο καί πιό χαλαρά. Αὐτή ἡ μουσική πού σήμερα 
θεωρεῖται ἀκραία, αὔριο‒μεθαύριο θά ἔχει τήν ἀπόλυτη ἀποδοχή. Ἄς μήν 
ξεχνᾶμε καί τίς περιπτώσεις διάσημων προσώπων, ὅπου κατά τήν «πένθιμη 
τελετή» ἀναλαμβάνει κάποιος ‒ἐπίσης διάσημος‒ φίλος ἤ θαυμαστής τους νά 
συνθέσει εἰδικό κομμάτι γιά τήν περίσταση. Δέν ἀποτελεῖ σπάνιο φαινόμενο 
ὁ διάσημος συνθέτης νά εἶναι ἄθεος, ὅμως αὐτό δέν θεωρεῖται κώλυμα. Ἡ 
σύνθεσή του “ἐγκρίνεται ἐν λευκῷ”... Ὅταν οἱ μαθητές (πιστοί) καί οἱ... ἐξω-
σχολικοί (ἄθεοι) παίρνουν τή θέση τῶν δασκάλων (ἱερέων‒θεολόγων) καί οἱ 
δάσκαλοι ἁπλᾶ παρίστανται, μποροῦμε νά μιλᾶμε στά σοβαρά γιά σοβαρό-
τητα;

Οἱ δυσάρεστες ἐκπλήξεις διαδέχτηκαν ἡ μία τήν ἄλλη ὅταν προχωρή-
σαμε στά ἐπί μέρους τῆς «πένθιμης τελετῆς», ἡ ὁποία ἔχει μιά συγκεκριμέ-
νη δομή. Κατ’ ἀρχάς ὑπάρχουν τά μουσικά κομμάτια ἤ ὕμνοι στήν ἀρχή, στή 
μέση καί στό τέλος. Εἶναι τό πιό “δυνατό” στοιχεῖο τῆς ὅλης τελετῆς. Σέ μιά 
ἱστοσελίδα πού προσφέρει προτάσεις γιά τήν κάλυψη τοῦ μουσικοῦ μέρους 
διαβάζουμε: «Ἡ μουσική μᾶς βοηθάει νά  ἐκφράσουμε τό πένθος μας καί 
νά ξεπεράσουμε τήν ἀπώλεια ἑνός ἀγαπημένου προσώπου. Γιά νά σᾶς γί-
νει εὐκολότερη ἡ ἐπιλογή τῶν μουσικῶν κομματιῶν, σᾶς παρουσιάζουμε τά 
ὡραιότερα πού θά σᾶς βοηθήσουν νά κλάψετε καί νά παρηγορηθεῖτε». Ὅταν 
σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες ἡ πνευματική καθοδήγηση ἀπουσιάζει, ἡ παρηγο-
ριά ἀναζητεῖται στήν μουσική...

Ἡ δυνατότητα ἐπιλογῆς τοῦ μουσικοῦ μέρους εἶναι πραγματικά τερά-
στια. Κομμάτια τοῦ Bach, τοῦ Mozart, τοῦ Handel καί ἄλλων κλασσικῶν συν-
θετῶν ἤ παραδοσιακοί ὕμνοι λιγότερο γνωστῶν συνθετῶν τῶν προηγούμενων 
αἰώνων. Τίς τελευταῖες δεκαετίες κερδίζουν ἔδαφος ὅλο καί πιό σύγχρονες 
μελωδίες π.χ. τό «Candle in the wind» τοῦ Elton John πού ἔπαιξε καί τρα-
γούδησε ὁ ἴδιος στήν κηδεία τῆς πριγκίπισσας Νταϊάνας, ἤ τό «Morning has 
broken», κελτική μελωδία πού ἔγινε γνωστή στή δεκαετία τοῦ ’70 ἀπό τόν Cat 
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Stevens, ‒ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί χρόνια ἔχει ἀσπασθεῖ τό ἰσλάμ καί ὀνομάζεται 
Γιουσούφ Ἰσλάμ‒, ἤ ἀκόμη καί ἡ γνωστή σέ ὅλους μας παλαιότερη ἐπιτυχία 
«Una Paloma blanca»...

Σημαντική θέση στήν πένθιμη τελετή κατέχει τό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν 
Παλαιά ἤ τήν Καινή Διαθήκη. Ὁ ἱερέας τῆς κάθε ἐνορίας προτείνει τά κεί-
μενα, τά ὁποῖα κατά κανόνα ἀνανεώνονται,  καί οἱ συγγενεῖς ἐπιλέγουν μέ 
βάση τίς προτιμήσεις τους ἤ καί τή ζωή τοῦ θανόντος. Δέν ἀποκλείονται καί 
oἱ προτάσεις ἀπό τούς ἴδιους τούς συγγενεῖς. Ἡ καταστροφική δηλ. νοοτρο-
πία  τοῦ «ἐγώ θέλω», «ἐγώ νομίζω», «ἐγώ ἀποφασίζω» πού ἐπικροτεῖται κατά 
τή διάρκεια τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἴδια τους τήν “Ἐκκλησία” ἐπι-
κροτεῖται καί στήν ἱερή ὥρα τοῦ θανάτου τους. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα ἀναγνώσματος πού προτείνεται ἀπό πολλά ἱστολόγια 
παπικῶν Γερμανικῶν ναῶν. Γιά ἕναν ἄνθρωπο πού ἔχει πεθάνει σέ νεαρά 
ἡλικία θεωρεῖται κατάλληλο νά διαβασθεῖ τό ἀπόσπασμα ἀπό τήν Σοφία Σο-
λομῶντος 4, 7-9. 13-15 : «... τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς, 
ἀρεστή ἦν ἐν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ· διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας...». 
Γιά νά ἐννοήσουμε τήν ἄβυσσο μεταξύ ἐκείνων καί ἡμῶν, ἀναφέρουμε ὅτι ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τό ἀπόσπασμα αὐτό τό διαβάζει κατά τήν Ἀκολουθία 
τοῦ Ἑσπερινοῦ στή μνήμη συγκεκριμένων Ἁγίων!...

Ἡ πένθιμη τελετή συμπληρώνεται μέ κάποια σύντομα αἰτήματα γιά τήν 
ψυχή τοῦ θανόντος καί μέ τήν ὁμιλία τοῦ ἱερέα. Μοιάζει νά ἔχει δημιουργη-
θεῖ περισσότερο γιά τήν παρηγοριά τῶν ζώντων παρά γιά τόν θανόντα. Δέν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι ὀνομάζεται «πένθιμη τελετή», ἤ «πένθιμη Ἀκολουθία». Οἱ 
δικοί μας ὅροι «νεκρώσιμη ἤ Ἐξόδιος Ἀκολουθία» θεωροῦνται μᾶλλον βάρ-
βαροι γιά τόν ἄνθρωπο τῆς Δύσης. Δέν εἶναι τυχαῖο ἀκόμη ὅτι ὁ ἀποθανών 
συνήθως  “ἀπουσιάζει” ἀπό τόν ναό. Τά προτεινόμενα κείμενα ἔχουν ἐπιλε-
γεῖ ἐπιμελῶς ὥστε νά τονίζουν τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων γιά τόν Χριστό, τήν 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἀντίστοιχα γιά τόν ἄνθρωπο καί τίς ὑποσχέσεις Του γιά 
αἰώνια ζωή κοντά Του. Ἀπουσιάζει ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας, ὄχι ὡς παράλει-
ψης ἤ λανθασμένων ἐπιλογῶν, ἀλλά ὡς αἰτίας ἀπομάκρυνσης καί χωρισμοῦ 
ἀπό τόν ἀναμάρτητο Θεό. Ἀπουσιάζει ἡ ἔντονη προσευχή τῆς κοινότητας γιά 
τήν πορεία τῆς ψυχῆς τοῦ θανόντος. Ἀπουσιάζει ἡ πραγματικότητα τῆς Κο-
λάσεως. Ἀπουσιάζει ὁ Χριστός ὡς Κριτής. Ἀπουσιάζουν οἱ Ἅγιοι. Ἀκόμη 
καί ἡ παρουσία τῆς Παναγίας δέν εἶναι πιά αὐτονόητη.  Ἐξαρτᾶται ἀπό τίς 
ἐπιλογές τοῦ ἱερέα καί τῶν πιστῶν...

Συνοδεύοντας τήν καλή μας φίλη στήν τελευταία της κατοικία, μᾶς συνό-
δευε μιά αἴσθηση πίκρας. Εἶχε ἀγαπήσει τόν Χριστό μέ τήν ἁπλότητα μικροῦ 
παιδιοῦ. Εἶχε ἀγωνισθεῖ σκληρά στή ζωή της γιά τήν πολυμελῆ οἰκογένειά 
της. Καί νιώθαμε ὅτι εἶχε μείνει ἀβοήθητη ἀπό τήν “Ἐκκλησία” της καί στή 
ζωή της, χωρίς πνευματική στήριξη, καί στήν ὥρα τοῦ θανάτου της... 
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Ποιά ἦταν ὅμως τά λόγια πού ἀκούσαμε στόν ναό τῆς Παναγίας στό 
νησάκι τοῦ Σαρωνικοῦ καί χάρισαν εἰρήνη στίς καρδιές ὅλων μας; Ἦταν ἡ 
προσευχή πού ἀπευθύνει ἡ Ἐκκλησία στόν Θεό γιά τήν ψυχή κάθε παιδιοῦ 
της ἐδῶ καί αἰῶνες. Μέ αὐτά τά κείμενα, γραμμένα ἀπό Ἁγίους, κηδεύτηκαν 
Αὐτοκράτορες, Βασιλεῖς, Ἀρχιερεῖς ἀλλά καί ὁ ἁπλός λαός. Πλούσιοι καί 
φτωχοί, ἄσημοι καί διάσημοι. Μέ τά ἴδια κείμενα προσευχήθηκε ἡ Ἐκκλησία 
γιά τίς ψυχές ἁγίων ἀνθρώπων, πάρ’ ὅτι εἶχε τή βεβαιότητα τῆς ἁγιότητός 
τους. Μέ τά ἴδια κείμενα προσευχήθηκε στίς μέρες μας γιά τόν ἅγιο Πορ-
φύριο, τόν ἅγιο Παΐσιο, τόν π. Φιλόθεο Ζερβάκο, τόν π. Ἀμφιλόχιο Μακρῆ, 
τόν π. Σίμωνα Ἀρβανίτη καί τόσους ἄλλους ἅγιους γέροντες. Ἡ ἰσότητα 
στήν πράξη, ἀλλά καί ἡ ἐπίγνωση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἁμαρτωλότητα τοῦ 
ἀνθρώπου μπροστά στόν Χριστό, τόν μόνο ἀναμάρτητο.

Στό νησάκι τοῦ Σαρωνικοῦ ἀκούσαμε τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία πού θά 
ἀκούγαμε σέ κάθε Ὀρθόδοξο ναό ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Προσευχηθήκαμε ὅλοι 
μαζί καί ζητήσαμε ἀπό τόν Χριστό νά ἀναπαύσει τήν κεκοιμημένη ἀδελφή 
μας, παρέχοντας συγχώρηση γιά κάθε ἑκούσιο ἤ ἀκούσιο πλημμέλημά της. 
Μέ τή συναίσθηση ὅτι ἐπλανήθη «ὡς πρόβατον ἀπολωλός», Τοῦ ζητήσαμε 
νά τήν ἀναζητήσει καί νά τήν ντύσει μέ «τό ἀρχαῖον κάλλος», αὐτό πού εἶχε 
ὁ ἄνθρωπος ὅταν βγῆκε ἀπό τά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ του. Μέ τή βεβαιό-
τητα ὅτι κατά τήν «φοβερά ἡμέρα τῆς Κρίσεως» «οἱ τά ἀγαθά ποιήσαντες 
ἐκπορεύσονται εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δέ τά φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν 
κρίσεως», ζητήσαμε ἀπό τόν Χριστό νά τήν κατατάξει «ἐν χώρᾳ ζώντων» καί 
νά τήν καταστήσει πολίτην τοῦ Παραδείσου κοντά στήν Παναγία καί τούς 
Ἁγίους! 

Στή συνέχεια ἀκούσαμε λόγια σκληρά. Τά πιό σκληρά λόγια της ἡ 
Ἐκκλησία τά ἀπευθύνει στούς ζῶντας ἀνθρώπους, πού συμπροσεύχονται 
κατ’ αὐτήν τήν δύσκολη ὥρα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ συνανθρώπου 
τους: «Ποία τοῦ βίου τρυφή διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία δόξα ἔστηκεν ἐπί 
γῆς ἀμετάθετος; Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα...», 
«Ὡς ἄνθος μαραίνεται, καί ὡς ὄναρ παρέρχεται, καί διαλύεται πᾶς ἄνθρω-
πος...», «Ἐξέλθωμεν καί ἴδωμεν ἐν τοῖς τάφοις, ὅτι γυμνά ὀστέα ὁ ἄνθρωπος, 
σκωλήκων βρῶμα καί δυσωδία...» κλπ. Μοιάζουν σάν νά μαστιγώνουν ἀνε-
λέητα τούς ἀνθρώπους. Ἡ σκληρή πραγματικότητα ἀπό τή μία πλευρά.  Ἀπό 
τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας ὅμως ὑπάρχει ἕνα ἐλπιδοφόρο “ἀλλά”: «Ἀλλ’ ἐν 
τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου σου, καί τῷ γλυκασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος...».

Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκεῖνο πού μετατρέπει τό μηδέν σέ Ζωή, 
τό σκοτάδι σέ Φῶς! Στήν «Ἐνοριακή Εὐλογία» τοῦ Ἰανουαρίου 2017 διαβά-
σαμε ἕνα κείμενο τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς ὑπό τήν ἐπιμέλεια τῆς φι-
λολόγου Στυλιανῆς Σπυροπούλου. Γράφει σέ ἕνα σημεῖο ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος: 
«Ἡ μεγαλύτερη θλίψη εἶναι ὁ θάνατος... Ἐκεῖνος πού ἐντελῶς καί ὁλοκληρω-
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τικῶς θά δώσει λύση, αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός...». Ὁ Χριστός ἔδωσε τή 
λύση μέ τήν Ἀνάστασή Του. Καί ἡ Ἐκκλησία μέ  βεβαιότητα στήν Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ παρουσιάζει τήν τραγικότητα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης χωρίς 
περιστροφές, ὑποδεικνύοντας τή λύση τοῦ προβλήματος τοῦ θανάτου σέ ἐκεί-
νους, πού κατά τήν ὥρα τῆς νεκρώσιμης Ἀκολουθίας βρίσκονται ἀπέναντί 
του: ἡ λύση εἶναι ἕνα πρόσωπο, ὁ Χριστός· καί ἡ πραγματική σχέση μαζί Του 
μετατρέπει τήν ἀπελπισία σέ ἐλπίδα, τήν ἀπόγνωση σέ γνώση καί χαρά, τόν 
θάνατο σέ Ζωή...

Εἶναι, ἄραγε, δυνατόν, νά ἔχει παρακολουθήσει κάποιος μιά «νεκρώσι-
μη Ἀκολουθία» καί μιά «πένθιμη τελετή» καί νά πιστεύει ὅτι εἶναι τό ἴδιο; Τό 
ἐρώτημα εἶναι μᾶλλον ρητορικό, δέν χρειάζεται ἀπάντηση. 

Καί ὅμως! Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, μεταξύ των ὁποίων καί ἀρκετοί Ἱεράρ-
χες, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι οἱ διαφορές ἀνάμεσα σέ μᾶς 
καί στήν “Δύση” εἶναι ἀνύπαρκτες! Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρη, ἄπειρο 
καί τό ἔλεός Του γιά ὅλους μας. Καί γι’ αὐτούς πού δέν γνώρισαν τήν ἀλήθειά 
Του ἤ τήν γνώρισαν ἀνεπαρκῶς. Ἐκεῖνος ἔχει ὁπωσδήποτε τόν τελευταῖο 
λόγο. Ἐμᾶς ὅμως μᾶς ἐπιτρέπεται νά “παίζουμε” μέ τή ζωή καί τή σωτηρία 
μας καί μέ τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων;

       Εὐανθία Κωλέττη
              Θεολόγος

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΩΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ 1ον: Τό γενικό πλαίσιο

Ε
ἶναι κοινός τόπος τῆς σύγχρονης ἐποχῆς ἡ σχεδόν καθολική καί ἀβα-
σάνιστη ἀποδοχή τῆς ἐπιστήμης σέ ὅλες τίς σφαῖρες τῆς ζωῆς ἀπό τήν 

πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων. Βεβαίως ἐδῶ πρέπει νά ὑπάρξει μιά ἀντι-
διαστολή μεταξύ τῶν ὅρων «ἐπιστήμη» καί «ἐπιστημονισμός». Κατά 
τόν Πλάτωνα ὁ πρῶτος ὅρος ὑποδηλοῖ  τήν ἑνότητα καί τό ὀργανωμένο 
σύνολο τῆς ἐξακριβωμένης καί ἀποδεδειγμένης γνώσης. Στόν διάλογό 
του «Θεαίτητος» τονίζει ὅτι ἡ ἐπιστήμη συγκροτεῖ τήν τεκμηριωμένη 
μέ λογικά βήματα-ἐπιχειρήματα γνώση: «Ἔστιν οὖν ἐπιστήμη δόξα 
ἀληθής μετά λόγου». Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὁ Ἀμερικανός ἱστορικός τῆς 
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ἐπιστήμης  Michael Shermer λέει: «Ὁ ἐπιστημονισμός εἶναι μιά ἐπιστη-
μονική ματιά γιά τό σύμπαν, πού περιλαμβάνει φυσικές ἐξηγήσεις γιά 
ὅλα τα φαινόμενα, ἀποφεύγει ὑπερφυσικές καί παραφυσικές ὑποθέσεις, 
καί ἀγκαλιάζει τόν ἐμπειρισμό καί τήν λογική σάν τίς δυό κολῶνες πού 
στηρίζουν μιά φιλοσοφία ζωῆς κατάλληλη γιά μιά Ἐποχή τῆς Ἐπιστή-
μης.» Σύμφωνα δηλαδή μέ τόν «ἐπιστημονισμό», μόνον ἐπιστημονικές 
τοποθετήσεις ἔχουν ὁλοκληρωμένη ἄποψη καί συγκροτημένο νόημα γιά 
τά πάντα στόν κόσμο. Θέση βεβαίως πού δέν εἶναι ἐπιστημονική.

 Ἡ ὄντως ἐπιστήμη δέν ἀπολυτοποιεῖ τά συμπεράσματά της, καί 
οἱ  ὄντως ἐπιστήμονες δέν παγιώνουν τά εὑρήματά τους σέ δικτατορικά 
θέσφατα. Εἶναι ἐλεύθεροι σέ μίαν ἀνοικτότητα, γνωρίζουν τά ὅρια τῆς 
ἐπιστήμης τους, ὁρίζουν μέ αὐστηρότητα τό σύνολο τῶν ἀξιωματικῶν 
παραδοχῶν πού υἱοθετοῦν, καί ἔχουν τήν συγκρότηση τῆς τιμιότητας νά 
ἀναγνωρίσουν ὅτι τά ἀποκρυσταλλωμένα συμπεράσματά τους εἶναι ἕνα 
μέρος τῆς ἀλήθειας, ἀλλά ὄχι ἡ ἴδια ἡ ἀλήθεια. Ὁ  μέσος ἄνθρωπος τῆς 
νεωτερικῆς ἐποχῆς κυριαρχεῖται ἀπό τήν ἰδεολογία τοῦ ἐπιστημονισμοῦ, 



80

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 174

πού οὐσιαστικῶς ἔχει καταστεῖ μιά πλανητική θρησκευτικότητα. Καί 
παρατηρεῖται τό φαινόμενο, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι νά ἐμπίπτουν 
στόν ἐπιστημονισμό μέ ὅρους θρησκευτικῆς δεισιδαιμονίας, κάτι πού 
προωθεῖται (καί) μέσω τῆς δημοσιογραφικῆς ἡμιμάθειας καί ἀβελτηρίας. 

Τί ἴσχυε πρίν ἀπό τήν ἐπικράτηση τοῦ διαφωτισμοῦ καί τῆς νεωτε-
ρικότητας.

Μέχρι καί τίς ἀρχές τοῦ δέκατου ἕκτου αἰώνα κυριαρχοῦσε μιά 
ἄλλη τάξη πραγμάτων, τελείως διαφορετική ἀπό τήν ἀντίστοιχη τῆς σύγ-
χρονής μας ἐποχῆς. Οἱ ἄνθρωποι, τά πράγματα,  ὅ,τι περιέβαλλε τόν 
ἄνθρωπο  καί ὁ κόσμος ὑπό τήν εὐρύτερη ἔννοια συγκροτοῦσαν  ἕνα 
«ὀργανικόν ὅλον» μίας τάξεως πραγμάτων πού χαρακτηριζόταν ἀπό τήν 
ἱεραρχία, τήν εὐταξία τόν σκοπό καί τό νόημα. Ἡ χριστιανική κοινωνία 
μέχρι λίγο πρίν τήν ἐποχή τῆς Ἀναγέννησης ἔβλεπε τόν ἑαυτό της ὡς 

μέρος ἀναπόσπαστο αὐτῆς τῆς ἱερῆς τάξης πραγμάτων, τῆς δημιουργη-
μένης καί ἐγκαθιδρυμένης ἀπό τόν Τριαδικό Θεό. Ἡ προσπάθεια τοῦ 
ἀνθρώπου (τότε) νά ἐνταχθεῖ σέ αὐτήν τήν ἱερή τάξη, ἀλλά καί νά ἀρθεῖ 
στό ὕψος καί στό νόημα τῆς Θείας Δημιουργίας, ἔδωσε σάρκα καί ὀστᾶ 
στόν Χριστιανικό πολιτισμό. Ἐντός τῶν πλαισίων αὐτῶν λοιπόν, ὁ χρι-
στιανός ἄνθρωπος τῶν πρό-νεωτερικῶν χρόνων προέβαινε στήν σύναψη 
οὐσιωδῶν σχέσεων μέ τούς συνανθρώπους του ἀλλά καί μέ ὅ,τι τόν πε-
ριέβαλλε. Εὐρίσκετο σέ μίαν κοινωνία ἀνοικτή, ζῶσα καί δημιουργική μέ 
τό ὑπερχρόνο, τό ἔξω-χοϊκό καί τό Ἱερό συνάμα. Διαισθάνετο ὅτι τό τρί-
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πτυχο αὐτό ἐκπηγάζει ἀπό τόν Θεό καί δίδει νόημα, χαρά καί ζωή στόν 
ἴδιο πρῶτα, ἀλλά καί σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Κι ὅμως πατοῦσε στήν γῆ 
καί εἶχε συναίσθηση τῆς θνητότητάς του, χωρίς νά ἀπωθεῖ τόν θάνατο. 
Ἡ πρακτικότητα, ἡ ἀποτελεσματικότητα δέν ἤσαν τά μέτρα τῶν ἐποχῶν. 
Χονδρικῶς αὐτή ἦταν ἡ πνευματική τοποθέτηση τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι 
τῶν μορφῶν τῆς κυριαρχούσης –τότε– ζωῆς. Αὐτό τό πνευματικό πλαίσιο 
προσδιόριζε τήν δυναμική καί τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης τῶν ἐποχῶν 
αὐτῶν.  Μέ μίαν ἀνερεύνητη καί ἀβασάνιστη προχειρότητα ὁ σύγχρονος 
ἄνθρωπος προβάλλει τήν δική του θέαση ἐπί τοῦ «μεσαιωνικοῦ κόσμου» 
καί τοῦ προσδίδει δεισιδαιμονία, σκοταδισμό καί ἀντιεπιστημονικότητα. 
Καί ὅμως μπορεῖ κανείς μέ σιγουριά νά πεῖ ὅτι  ἡ ἐπιστημονική σκέψη, 
τά Μαθηματικά, ἡ Μεταλλουργία (ἀκόμη καί τοῦ χρυσοῦ), ἡ Ναυπηγι-
κή, ἡ Μεταλλογνωσία τῶν ὁπλικῶν συστημάτων τῆς ἐποχῆς κ.λπ εἶχαν 
πρωτίστως ἀνθίσει καί ἀναπτυχθεῖ στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή, ὅταν στίς 
ἐπικράτειες τῆς Δύσης ἀγνοοῦσαν ὁ,τιδήποτε σχετικό μέ ὅλες αὐτές τίς 
τεχνικές διαδικασίες πού γιά νά τίς κατέχει κάποιος, ἔπρεπε ταυτοχρό-
νως νά ἔχει καί ἐπιστημονικές γνώσεις. (Σέ κάποιο προσεχές κείμενο 
ἴσως ἐκτεθοῦν τά τεχνικά ἐπιτεύγματα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν πού ση-
μειώθηκαν στόν χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, διότι 
πολλά ψεύδη σκοπιμότητας γράφονται σχετικά). Αὐτά δέν γράφονται 
γιά νά ἐκφρασθεῖ κάποιο ἀντιδυτικό μένος, ἀλλά ἁπλῶς ἀποτυπώνουν 
τήν τότε ἁπτή πραγματικότητα πού ἐπικρατοῦσε στόν γεωγραφικό χῶρο 
πού σήμερα ὀνομάζουμε Εὐρώπη. 

Τό ρῆγμα καί οἱ ἀσκοί τοῦ Αἰόλου.
Ἡ νέα πραγματικότητα ὅπως διαμορφώνεται σήμερα δέν προῆλθε 

ξαφνικά. Εἶναι προϊόν πολύχρονων ἀλλαγῶν, ἀποτέλεσμα βασανιστικῶν 
διαδικασιῶν, ἀποκρυστάλλωση ἀποδομητικῶν καταστροφῶν πού προ-
ηγήθηκαν. Καί ἐδῶ πρέπει νά σταθοῦμε ἰδιαίτερα. Ἔτσι πρῶτα ἑξαλ-
λοιώθηκε καί διαστράφη ἡ Θεολογία στόν κόσμο τῆς Δύσεως καί ἔπειτα 
ἐπηκολούθησαν οἱ τρομερές συνέπειες αὐτῆς τῆς «καταιγίδας». Τά κύ-
ρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού προῆλθαν ἀπό τήν ἐγκατάλειψη 
καί τήν ἄρνηση τῆς ζώσης Πατερικῆς Θεολογίας ἤσαν τά ἀκόλουθα :

(α)  Ἡ ὀντολογική ἀνατίμηση τῆς ὕλης.
(β)  Ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀποδεσμευμένου παρατηρητῆ 

τοῦ σύμπαντος
(γ) Ἡ μετατροπή τῆς ἐπιστήμης σέ «τεχνο-ἐπιστήμη» καί ἡ ἀνεξέ-

ταστη ἀποδοχή της μέ ὅρους θρησκείας 
(α) Ἡ ὀντολογική ἀνατίμηση τῆς ὕλης.

Ὁ παπισμός διέστρεψε ριζικά τήν Θεολογία καί κυριολεκτικῶς 
ἀλλοίωσε καί ἀποσάθρωσε τό περιεχόμενό της. Ἐκλαμβάνοντας τόν ἑαυ-
τόν του ὁ πάπας ὡς ἀλάθητο καί ὡς ἀπόλυτον ἐκφραστή τῆς Θείας Βου-
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λήσεως, κένωσε τήν Ἐκκλησία (τῆς Δύσεως) ἀπό τήν Θεία Χάρη καί τήν 
κατέστησε ΟΛΟΤΕΛΩΣ ἐγκόσμιο ἐγκαθίδρυμα καί ἀπόλυτο σύστημα 
καταδυνάστευσης. Ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας ἔπαψε νά εἶναι ὁ Χριστός 
καί ὁ ἑκάστοτε ποντίφηξ ἀνεφύη ὡς ἀπόλυτος ἄρχων στήν θέση του. 
Εἶχε ἤδη ἀρχίσει ἡ ρηγματογένεση. Ἡ Σχολαστική «Θεολογία» τῶν ρω-
μαιοκαθολικῶν εἶχε ἤδη προωθήσει τήν ἀποθέωση τῆς «φύσεως». Δέν 
τήν θεωροῦσε ὡς ἀποτέλεσμα τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἔχοντας ἐπη-
ρεασθεῖ ἀπό τήν Ἀριστοτελική θέαση τῆς «φύσεως», ὁδηγήθηκε σέ μίαν 
θεώρηση πού ἀποθέωνε τήν φύση , ὡς φυσικό περιβάλλον τοῦ ἀνθρώπου 
πού ταυτοχρόνως ὑποτασσόταν σέ φυσικούς νόμους ἐνδογενεῖς, διαρκεῖς, 
σταθμήσιμους καί ἀνεξάρτητους ἀπό τήν Θεία Βούληση καί Παρέμβαση. 
Δηλαδή νόμους πού ὑπαγορεύονται ἀπό μίαν αὐτονομημένη ἀναγκαιό-
τητα. Πρόκειται γιά μιά νομοτέλεια ἀνεξάρτητη καί αὐτονομημένη ἀπό 
τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.  Αὐτήν τήν νέα «πραγματικότητα» ἄρχισε νά τήν 
μεθερμηνεύει καί νά τήν δομεῖ ἡ νέα πιά ἐπιστήμη.  Ἡ φύση ὑπακούει 
στούς δικούς της νόμους, πού γιά τούς ρωμαιοκαθολικούς τούς ὅρισε 
ὁ Θεός ἀλλά δέν παρεμβαίνει γιά νά τούς τροποποιήσει. Ἐμφανίζεται 
πλέον στήν Δύση ἕνας Θεός ἀποτραβηγμένος καί ἀπομακρυσμένος ἀπό 
τήν φύση. Ἡ φύση (γιά τούς δυτικούς) ἐμπεριέχει ἐντός της ἐκτός ἀπό τό 
«εἶναι» της καί ἕνα σύνολο δεοντολογικῶν ἐπιταγῶν γιά τόν ἄνθρωπο.  
Ὅπως τονίζει ἕνας ἀπό τούς πιό ἐπιφανεῖς μελετητές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Διαφωτισμοῦ ὁ Παναγιώτης Κονδύλης: 

«Ὁ ἄνθρωπος τώρα φαινόταν κύριος τῆς τύχης του, ἀφοῦ δέν πε-
ρίμενε πιά τήν λύτρωσή του ἀπό μίαν ἀστάθμητη βουλητική ἐνέργεια 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀπό τήν συμμόρφωσή του μέ σταθερούς καί ἑπομένως 
ἐξ ἀρχῆς γνωστούς νόμους, πού ἀπορρέουν ἀπό τήν πάγια ἰδιοσυστασία 
τῆς Φύσης». 

Ὅσο καί νά ἐνοχλεῖ τούς διαφωτιστές καί τούς παντοειδεῖς θι-
ασῶτες τῆς πολυσχιδοῦς νεωτερικότητας, ἡ πατρότητα τῆς παραπάνω 
περιγραφῆς στήν ὁποία καταλήγει ὁ Παναγιώτης Κονδύλης ἀνήκει στούς 
σχολαστικούς «Θεολόγους» τῆς Δύσεως. Ἄλλο βέβαια, ἄν μέ ἄλλα ἰδεο-
λογικά πρόσημα οἱ ἴδιοι προχώρησαν στόν σχηματισμό μιᾶς θεωρητικῆς 
ἰδιοκατασκευῆς γιά λόγους πού ἐξυπηρετοῦσαν τήν ἀντιπαλότητα στό 
πεδίο τῶν συγκρούσεων τῶν ἰδεῶν. 

Μιά καινοφανής ἀνθρωπολογία ἐμφανίζεται στό προσκήνιο. Ὁ 
ἄνθρωπος πλέον τίθεται ὑπό τό πρίσμα νέων «χειραφετημένων» θεωρή-
σεων καί ὁ κεντρικός στόχος τῆς ζωῆς του ἐγκλείεται στήν ἐπίγεια δι-
άρκειά της. Ἀνοίγει πιά ὁ δρόμος γιά τήν προσμέτρηση τοῦ ἀνθρωπίνου 
βίου μέ τούς περιορισμούς αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ κόσμου. 

(Ἀκολουθεῖ τό 2ον Μέρος)          Βασίλης Μακρῆς
          Μεταλλειολόγος ΕΜΠ
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Ἔμεινα ἐμβρόντητος 
ἀπό τήν χαρά τοῦ θαύματος

τῶν  Ἁγίων   Ἀναργύρων! 

Σ
τήν ἡλικία τῶν τριάντα ἑνός ἐτῶν ἐγώ καί εἴκοσι ἑπτά τῆς συζύ-
γου μου, κυοφορεῖται τό πρῶτο μας παιδί.
Γνωρίζουμε ὅτι ἔχουμε ἀσυμβατότητα Rhesus, θετικό ἐγώ, ἀρνη-

τικό ἐκείνη. Φυσικά μᾶς ἀπασχολεῖ τό γεγονός, τό συζητᾶμε μέ τόν 
μαιευτήρα μας. Μᾶς καθησυχάζει καθώς δέν ὑπάρχει ἱστορικό ἀπο-

βολῆς ἐμβρύου ἤ ἐκτρώσεως καί 
μεταγγίσεων ἄρα δέν ὑπάρχει εὐαι-
σθητοποίηση καί αὐτό ἐπιβεβαιώ-
νεται μέ τήν σχετική ἐξέταση.

Συμφωνοῦμε ὅτι στήν περί-
πτωση πού τό παιδί κληρονομήσει 
ἀπό ἐμένα καί εἶναι θετικό, θά γίνει 
ἄμεσα στή μητέρα ὁ σχετικός ὀρός 
(Rhesuman) (ἀνοσοσφαιρίνη) καί 
αὐτό ὑπενθυμίζεται ἀρκετές φορές 
στόν μαιευτήρα κατά τούς μῆνες 
τῆς κυοφορίας.

23η Αὐγούστου (Ἐννιάμερα 
τῆς Παναγίας) 1975, ἡμέρα Σάβ-
βατο, ἔρχεται στόν κόσμο τό πρῶτο 
μας παιδί. Βρίσκομαι κι ἐγώ στήν 
αἴθουσα τοκετῶν. Ὁ φυσιολογικός 
τοκετός εἶναι δύσκολος.

Ὁ γυιός μας πού ζυγίζει 5 κιλά, 
προκάλεσε μεγάλη διάταση τῆς μήτρας, ἡ ὁποία δέν συσπᾶται καί ἡ 
αἱμορραγία εἶναι μεγάλη. Ἀγωνιώδης ἡ προσπάθεια τῶν γιατρῶν, μέ 
μεγάλες δόσεις ἀγγειοσυσπαστικῶν φαρμάκων νά σώσουν τή γυναί-
κα μου. Τά καταφέρνουν, κατ’ ἐμέ μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν 
μπορῶ νά τό ὀνομάσω θαῦμα, ἀφοῦ οἱ πιθανότητες νά ἔχουν αὐτό τό 
ἀποτέλεσμα οἱ χειρισμοί τῶν γιατρῶν ἦταν ἀρκετές.

Ἡ γενική ἀναταραχή, ἀλλά κυρίως ἡ δική μου φροντίδα γιά τό 
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νεογέννητο καί γιά τή μητέρα πού κινδύνευε, κατανάλωσαν τήν πρώ-
τη ὥρα μετά τόν τοκετό. Ὅταν τά πράγματα ἡρέμησαν καί μπῆκαν σέ 
μία τάξη, ἀναζήτησα τόν μαιευτήρα γιά νά μάθω ἄν τό παιδί μας ἦταν 
Rhesus θετικό κι ἄν ἔγινε στήν περίπτωση αὐτή ὁ ὀρός Rhesuman.

Τελικά μαθαίνω ὅτι ἔφυγε βιαστικός γιατί ἤθελε νά πάει γιά 
κυνῆγι τοῦ σαββατοκύριακου κι ὅτι δέν ἔγινε ὁ ὀρός, θά γίνει μετά. 
Τόσο ἁπλᾶ.

Τό λάθος μου, πού διαπίστωσα ἀργότερα, ἦταν ὅτι ἄφησα τήν 
εὐθύνη καί τήν φροντίδα τοῦ ὀροῦ στόν μαιευτήρα μας καί δέν ἀσχο-
λήθηκα προσωπικά μέ τίς ὁδηγίες τοῦ φαρμάκου. Ὅταν λοιπόν τήν 
Δευτέρα 25 Αὐγούστου, ἐπέστρεψε ὁ κυνηγός-γιατρός μας, εἶπε ὅτι 
θά κάνουμε σήμερα τόν ὀρό, δέν πειράζει. Βέβαια ὁ χρόνος ἀπέδειξε 
-ὅπως θά δεῖτε παρακάτω- ὅτι πείραζε καί παραπείραζε. Ἔγινε λοι-
πόν ὁ ὀρός καί μέ ἐμπιστοσύνη στό γιατρό μας, τήν ἑπόμενη μέρα 
πήραμε τό παιδάκι μας κι εὐτυχισμένοι ἐπιστρέψαμε στό σπίτι μας.

Ὀκτώβριος 1976 ἡ σύζυγός μου συλλαμβάνει τό δεύτερο παιδί 
μας, ὁπότε ἀρχίζουμε καί τίς παρακλινικές ἐξετάσεις τῆς κυήσεως, 
ἀλλά λόγῳ τοῦ ἱστορικοῦ καί τῆς ἀσυμβατότητας Rhesus κάνουμε καί 
τήν ἐξέταση Coomps καί τότε πέφτει ἀστροπελέκι στό κεφάλι μας. 
Ἡ ἐξέταση ἀποβαίνει θετική. Ἐπαναλαμβάνεται ἀνά 15νθήμερο στό 
τμῆμα αἱμοδοσίας τοῦ Λαϊκοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν. Ὅσο προχω-
ροῦν οἱ μῆνες τῆς κυήσεως, τό μαρτύριό μας αὐξάνεται καθώς αὐξά-
νονται οἱ σταυροί θετικότητας τῆς ἐξετάσεως Coomps.

Γιατί; Διότι σέ τέτοιες περιπτώσεις σοβαρῆς εὐαισθητοποίησης 
τῆς μητέρας, τό παιδί κινδυνεύει ἀπό ἔντονη αἱμολυτική ἀναιμία, 
ἐρυ θροβάστωση, ἐμβρυϊκό ὕδρωπα καί θάνατο. Ἐάν ἐπιβιώσει θά 
ἐμφανίσει ἔντονο ἴκτερο καί μεγάλη αὔξηση τῆς χολερυθρίνης καί 
πυρηνικό ἴκτερο, δηλαδή βλάβη στούς βασικούς πυρῆνες τοῦ ἐγκεφά-
λου καί μέ ὅλα τά δεινά πού αὐτό συνεπάγεται.

Ὀργανώνεται ἀπό τήν αἱμοδοσία τό σχέδιο ἀντιμετώπισης. Μοῦ 
ζητοῦν νά βρῶ τοὐλάχιστον 4 αἱμοδότες Rhesus ἀρνητικούς καί νά 
τούς ἔχω διαθέσιμους τήν ἡμέρα τοῦ τοκετοῦ.

Φυσικά εἴχαμε ἤδη ἀλλάξει τόν κυνηγό-μαιευτῆρα καί ὁ νέος, 
λόγῳ καί τῆς ἰσχιακῆς προβολῆς τοῦ παιδιοῦ, εἶχε ἀποφασίσει ὅτι ὁ 
τοκετός θά γίνει μέ καισαρική τομή, πρός κέρδος χρόνου καί ἄμεση 
ἀφαιμαξομετάγγιση (ἀλλαγή ὅλου τοῦ αἵματος τοῦ παιδιοῦ), μέ φρέ-
σκο αἷμα τῶν αἱμοδοτῶν.
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Οἱ ὠδῖνες ἄρχισαν τό ξημέρωμα τῆς 1ης Ἰουλίου 1977 ἡμέρα Πα-
ρασκευή (Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ρωμαίων). Τότε 
ἀρχίζει καί ὁ δικός μου γολγοθάς, μέ ταχύτητες ἀγώνων δρόμου, ἀφοῦ 
μετέφερα τή σύζυγό μου στό μαιευτήριο (ΛΗΤΩ Ἀθηνῶν).

Ἔπρεπε νά πάρω τόν κάθε αἱμοδότη ἀπό τό σπίτι του καί νά τόν 
μεταφέρω στό μαιευτήριο καί μετά, ἀπό τήν αἱμοδοσία τοῦ Λαϊκοῦ 
Νοσοκομείου καί ἄλλες μονάδες αἵματος.

Μπαίνοντας στό προαύλιο, ἀντικρύζω τόν πανηγυρικό στολισμό 
τοῦ Ναοῦ καί συνειδητοποιῶ ὅτι γίνεται Θεία Λειτουργία στή μνήμη 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ρωμαίων. Τά ἀφή-
νω ὅλα καί τρέχω στήν ἐκκλησία, πού ἦταν στήν ὥρα τῆς ἀπόλυσης. 
Δέν εἶναι πολλές οἱ στιγμές τῆς ζωῆς μου πού προσευχήθηκα μέ τόση 
θέρμη.

Ὁ ἀγῶνας δρόμου συνεχίζεται. Προλαβαίνω τό χειρουργεῖο τῆς 
γυναίκας μου. Βλέπω τό παιδί μου ἐρυθρόδερμο, ἐνῶ τόν περίμενα 
ἰδιαίτερα κίτρινο.

Τό παιδί στόν θάλαμο τῶν νεογνῶν, ἡ μητέρα στό δωμάτιό της. 
Συνῆλθε ἀρκετά, ἄρα μπορῶ νά τήν ἀφήσω μόνη. Ὑπολογίζω ὅτι πρέ-
πει νά πέρασε μία ὥρα χωρίς νά εἶμαι καί σίγουρος. Περνάω μπροστά 
ἀπό τούς αἱμοδότες μου. Στά βλέμματα ὅλων ἕνα μεγάλο ἐρωτηματι-
κό.

- Τί γίνεται, τί κάνουμε; Μπαίνω στό γραφεῖο-ἐργαστήριο τῆς 
αἱματολόγου κας Λουΐζου.

- Ἐπαναλαμβάνω τήν ἐρώτηση τῶν αἱμοδοτῶν μέ ἔκδηλη τήν 
ἀγωνία μου. Τί γίνεται; Τί κάνουμε κα Λουΐζου;

- Τί νά σᾶς πῶ συνάδελφε κ. Οἰκονόμου; Τό παιδί εἶναι Rh+ καί 
δέν ὑπάρχει αἱμόλυση-ἴκτερος οὔτε ὁ ἀναμενόμενος φυσιολογικός 
στά νεογέννητα.

Βλέπετε, ἔπρεπε νά τονισθεῖ ἰδιαίτερα τό θαῦμα πού συντελέ-
στηκε.

- Κα Λουΐζου, ἐπί ἐννέα μῆνες ἀνά 15νθήμερο παρακολουθοῦμε 
μέ τή δοκιμασία Coomps τό αἷμα τῆς συζύγου μου. Τό τελευταῖο δίμη-
νο ἔφτασε τή μέγιστη συγκόλληση τεσσάρων σταυρῶν. Τίς βλέπατε 
ἐσεῖς μέ τά μάτια σας. Τί ἔγινε;

- Λυπᾶμαι, ἀλλά δέν ἔχω ἐπιστημονική ἐξήγηση νά σᾶς δώσω. 
Πεῖτε στούς αἱμοδότες σας ὅτι μποροῦν νά φύγουν, δέν θά τούς χρει-
ασθοῦμε. Ἔμεινα ἐμβρόντητος ἀπό τή χαρά τοῦ θαύματος. Ὁ δεύ-
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Ὁ σεβασμός πρός τούς ἄλλους
εἶναι φιλανθρωπία

Ο
ἱ σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι θέλουν τήν προσοχή τῶν γονέων καί 
τῶν παιδαγωγῶν νά ἑστιάζεται στήν καλλιέργεια τῆς αὐτοπεποίθησης 

τῶν παιδιῶν. Αὐτό σάν ἀρχή εἶναι σωστό, καθώς δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία 
ὅτι ἡ αὐτοπεποίθηση εἶναι ἀπαραίτητο θεμέλιο γιά τήν ὑγιῆ ἀνάπτυξη τῶν 
παιδιῶν, ἰδίως στήν ἐποχή μας ὅπου παρατηρεῖται ὅτι κάθε νεότερη γενιά 
ἀποδεικνύεται πιό εὐαίσθητη καί πιό εὔθραυστη ἀπό τίς προηγούμενες.

Ἡ καλλιέργεια ὅμως τῆς αὐτοπεποίθησης τῶν παιδιῶν ἀποδεικνύεται 
μιά πολύ σημαντική καί ἀπαιτητική διαδικασία, στήν ὁποία, ὅπως ἀπο-
δεικνύεται στήν πράξη, ἔχουμε ἀποτύχει. Καί ἡ ἀποτυχία μας αὐτή ἔχει 
ὁδηγήσει τά παιδιά σέ μιά ἐγωκεντρική θεώρηση τῶν πραγμάτων. Θεωροῦν 
ὅτι αὐτά εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου καί τό ἀπαιτοῦν, θεωροῦν ὅτι ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι πρέπει νά περιστρέφονται γύρω ἀπό αὐτά, νά ἱκανοποιοῦν κάθε 
τους ἀνάγκη καί ἐπιθυμία, ἐνῶ δέν ἀναγνωρίζουν καμμία ὑποχρέωση ἀπό 

τερος γυιός μου –ἐπικίνδυνος γιά πυρηνικό ἴκτερο– δέν εἶχε ἴκτερο 
οὔτε ὅσο τό πρῶτο μας παιδί μέ φυσιολογική κύηση.

Ὅταν ὅλα τακτοποιήθηκαν καί ἡ ζωή ἐπανῆλθε στούς φυσιολο-
γικούς της ρυθμούς, μέ ὅλο τό ἱστορικό καί τίς ἐξετάσεις στά χέρια, 
ἐπισκέφθηκα τόν καθηγητή μου κ. Φαίδωνα Φέσσα, κορυφή τότε τῆς 
αἱματολογίας στήν Ἑλλάδα· καί ἐκεῖνος δέν εἶχε νά μοῦ δώσει ἐπι-
στημονική ἐξήγηση τῶν δεδομένων.

Σήμερα ὁ γυιός μου εἶναι 40 ἐτῶν, πατέρας δύο παιδιῶν. Παρα-
καλῶ ὅποιος σύγχρονος εἰδικός, μέ τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης τεσσά-
ρων δεκαετιῶν τύχει νά διαβάσει αὐτές τίς σελίδες καί ἔχει νά μοῦ 
δώσει ἐξήγηση, ἄς τό κάνει.

Ἐγώ ἔκτισα ναΐσκο στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ μου πρός τιμή τῶν 
Ἁγίων καί τόν Λειτουργῶ στή μνήμη τῆς ἑορτῆς τους καί τοῦ θαύμα-
τός τους στήν οἰκογένειά μας. Σᾶς τόν παρουσιάζω μέ τήν παρακάτω 
φωτογραφία.

                   Στρατής Γ. Οἰκονόμου
    Νευρολόγος-Ψυχίατρος
    Ἐπίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικῆς
    τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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μέρους τους πρός τούς ἄλλους. Πῶς νά διδάξεις σέ ἕνα παιδί, πού αἰσθά-
νεται ὅτι εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου ὅτι πρέπει νά σέβεται τούς γύρω του; 
Πῶς νά καταλάβει ὅτι στό σχολεῖο πρέπει νά ὑπακούει καί νά σέβεται τούς 
κανόνες, ὅταν στό σπίτι του εἶναι ἀφεντικό καί θέτει αὐτό τούς κανόνες;

Τά παιδιά, σήμερα δέν μαθαίνουν νά σέβονται γιατί ἡ κοινωνία μας 
θέλει νά ἀναδεικνύει ἀνθρώπους θρασεῖς καί διεκδικητικούς. Μεγαλώνουν, 
λοιπόν, μέ τήν πεποίθηση ὅτι ἔχουν δικαίωμα νά κάνουν ὅ,τι θέλουν στή 
ζωή τους, μεγαλώνουν μέ δικαιώματα καί κανείς δέν τολμᾶ νά τούς μιλήσει 
γιά ὑποχρεώσεις. 

Σάν κοινωνία ἔχουμε συμβιβαστεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο διαπαιδαγώγη-
σης τῶν παιδιῶν μας, θεωροῦμε ἀναπόφευκτη τήν ἐκδήλωση ἐγωκεντρικῆς 
συμπεριφορᾶς, γιατί ἁπλᾶ κι ἐμεῖς οἱ ἐνήλικες, λίγο ὡς πολύ, τήν ἴδια ἐγωκε-
ντρική συμπεριφορά δείχνουμε. Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι ἔχουμε δικαίωμα 
νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε στήν ζωή μας καί ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ὑποχρεωμένοι 
νά μᾶς ἀνέχονται ἀδιαμαρτύρητα.

Τό ὑποκριτικό, ὅμως, τῆς κοινωνίας μας σήμερα εἶναι ὅτι ἐνῶ ἑδραιώνει 
τέτοιες ἐγωϊστικές συμπεριφορές, ἀναπτύσσει παράλληλα φιλανθρωπικές 
θεωρίες καί δράσεις ὑποστήριξης τῶν συνανθρώπων μας! Εἶναι ἐκπληκτικό 
τό γεγονός ὅτι ὅλοι οἱ φορεῖς, κρατικοί καί ἰδιωτικοί ἐπιδίδονται τελευταῖα 
σέ πλῆθος δράσεων φιλανθρωπίας καί προσφορᾶς πρός τούς συνανθρώ-
πους μας. Συνειδητοποιήσαμε ξαφνικά ὡς κοινωνία ὅτι γύρω μας ὑπάρ-
χουν συνάνθρωποι πού ὑποφέρουν; Τώρα εἴδαμε τήν δυστυχία πού ὑπάρ-
χει στόν κόσμο; Μαραθώνιοι ὑποστήριξης ἀναξιοπαθούντων, ἐθελοντικές 
δράσεις ὑποστήριξης προσφύγων καί ἀπόρων, φιλανθρωπικές ἐκδηλώσεις 
καί διάφορες δράσεις προσφορᾶς ἔχουν γίνει μόδα στίς μέρες μας! 

Τί μᾶς ὠφελοῦν, ἄραγε, αὐτά τά ἀγαθά ἔργα, ὅταν ἀποδεικνυόμαστε 
ἀπάνθρωποι στίς καθημερινές μας συναναστροφές; Ἀντί νά συνειδητοποι-
ήσουμε ὅτι ὀφείλουμε σεβασμό στούς ἀνθρώπους γύρω μας, σπεύδουμε 
νά ταΐσουμε αὐτούς πού δέν ἔχουν νά φᾶνε. Ἐπιδιδόμαστε σέ πράξεις 
“ἀγάπης,” πρός ἀγνώστους κατά κύριο λόγο ἀνθρώπους, ἐνῶ δέν βλέπου-
με τούς ἀνθρώπους γύρω μας πῶς τούς ἰσοπεδώνουμε μέ τόν τρόπο μας. 
Συμπεριφερόμαστε, δηλαδή, ἀπάνθρωπα στήν καθημερινή μας ζωή, δέν 
σεβόμαστε τούς ἄλλους ἀνθρώπους λειτουργῶντας  σάν νά εἴμαστε οἱ μο-
ναδικοί ἄνθρωποι στόν κόσμο καί ἀπό τήν ἄλλη ἐπιδιδόμαστε σέ φιλανθρω-
πίες γιά τήν καταπολέμηση τῆς πείνας! 

Ἡ κοινωνική προσφορά τοῦ καθενός μας εἶναι ἐπιβεβλημένη, ὡστόσο 
τί μᾶς ὠφελεῖ ὅταν περιορίζεται στόν τύπο ἐνῶ δέν ἔχει οὐσία; Ὅταν δέν 
ἐνδιαφερόμαστε γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔχουμε δίπλα μας, τήν οἰκογέ-
νειά μας, τούς φίλους μας, στό σχολεῖο, στήν ἐργασία, ὅταν ἔχουμε μάθει 
νά εἴμαστε τό κέντρο τοῦ κόσμου καί νά μήν ἐνδιαφερόμαστε γιά κανέναν, 
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τί μᾶς ὠφελοῦν οἱ ἐκδηλώσεις προσφορᾶς πρός ἀγνώστους συνανθρώπους 
μας; Μήπως, συμμετέχοντας σέ δράσεις ἐθελοντισμοῦ καί προσφορᾶς 
στόν συνάνθρωπο προσπαθοῦμε νά ἐξισορροπήσουμε τίς προσωπικές μας 
ἐλλείψεις; Μήπως ἔτσι προσπαθοῦμε νά κατασιγάσουμε τίς ἐνοχές μας καί 
δικαιολογούμαστε ὅτι ἐνδιαφερόμαστε γιά τούς ἄλλους;

Εἶναι πράγματι, ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μεθοδεύεται 
ἡ ἀλλοίωση τοῦ ἤθους τῆς κοινωνίας μας! Μέ ὕπουλο τρόπο καθιερώνονται 
κοινωνικές συμπεριφορές καί παγιώνονται πρακτικές, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται 
δεδομένες καί κανείς δέν τολμᾶ νά τίς ἀνατρέψει, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη προ-
βάλλονται ἠθικές ἀξίες, οἱ ὁποῖες, ὅμως, ἐξυψώνονται ἀφοῦ πρῶτα ἔχουν 
ἀπογυμνωθεῖ τεχνηέντως ἀπό τήν οὐσία καί τήν ἀξία τους. Ἀντί νά προ-
τάσσει ἡ κοινωνία μας ὡς παιδαγωγική μέθοδο τήν καλλιέργεια τοῦ σεβα-
σμοῦ πρός τούς ἄλλους, ἀντί νά διδάσκει τούς νέους νά σέβονται πρῶτα 
τόν ἑαυτό τους καί ὕστερα τούς γονεῖς καί διδασκάλους τους, ἀνέχεται τήν 
ἀσεβῆ συμπεριφορά καί ταὐτόχρονα προωθεῖ φιλανθρωπικές δράσεις γιά 
νά ἐξισορροπεῖται ἡ κατάσταση! 

Σέ καμμία περίπτωση δέν ἔχουμε πρόθεση νά ἀπαξιώσουμε τίς φι-
λανθρωπικές δράσεις πού γίνονται καί πρέπει νά γίνονται. Αὐτό ὅμως, πού 
θέλουμε νά τονίσουμε εἶναι ὅτι ἐάν ὁ καθένας μας ἔκανε τό χρέος του καί 
ἦταν συνειδητοποιημένος πολίτης δέν θά χρειαζόταν εἰδική δράση γιά νά 
βοηθήσει τόν συνάνθρωπό του, ἀφοῦ αὐτό θά ἦταν τρόπος ζωῆς του. Ἐάν 
τά παιδιά μας ἀπό τήν μικρή ἡλικία μάθουν νά σέβονται καί νά ἐκτιμοῦν 
τόσο τούς ἀνθρώπους γύρω τους ὅσο καί τά πράγματά τους, θά ἦταν τρό-
πος ζωῆς τους ἡ προσφορά πρός τούς ἄλλους καί δέν θά χρειαζόταν εἰδι-
κές δράσεις γιά νά τό καταλάβουν. Ὁ διαχωρισμός τῆς καθημερινῆς μας 
ζωῆς ἀπό τίς ἠθικές ἀξίες, καθιστᾶ τίς ἀξίες αὐτές στεῖρες καί ἀνούσιες. 
Διότι οἱ ἠθικές ἀξίες ὑπάρχουν γιά νά μᾶς διαμορφώνουν ὡς ἀνθρώπους. 
Καί αὐτό ἐπιτυγχάνεται ὅταν γίνονται καθημερινή μας πράξη καί συνήθεια 
καί ὄχι μιά μεμονωμένη ἐκδήλωση. Τί μέ ὠφελεῖ νά προσφέρω ἕνα πιάτο φα-
γητό σέ κάποιον πού πεινάει ὅταν καθημερινά δείχνω ἀσέβεια στούς γύρω 
μου, μέ τό νά μήν τούς ὑπολογίζω; 

Ἀντί λοιπόν, νά περιορίζουμε τήν ἀγάπη μας γιά τόν συνάνθρωπο σέ 
δράσεις καί φιλανθρωπικές ἐκδηλώσεις, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά στρέ-
ψουμε τήν προσοχή μας ὅλοι, κράτος, γονεῖς, παιδαγωγοί, πολίτες, στήν 
καλλιέργεια τῶν ἀξιῶν μέσα στήν ζωή μας. Νά διδάξουμε στά παιδιά μας 
τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό πρῶτα στόν ἑαυτό τους καί ὕστερα στούς 
ἄλλους. Γιατί ὅ,τι κι ἄν κάνει ὁ ἄνθρωπος, εἴτε θετικό εἴτε ἀρνητικό, σέ 
αὐτόν πρῶτα ἐπιστρέφει καί ὕστερα στούς ἄλλους. 

      Μαρίνα Διαμαντῆ
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ 
ΤΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Π
άντα μοῦ ἄρεσε νά πιάνω κουβέντα μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ καφε-
νείου. Διότι οἱ περισσότεροι πού συχνάζουν ἐκεῖ εἶναι ἄνθρωποι 

μοναχικοί, συνταξιοῦχοι κατά τό πλεῖστον, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν στά 
καφενεῖα γιά νά βροῦν κάποια συντροφιά, γιά νά ξεφεύγουν ἀπό τούς 
τέσσερις τοίχους τοῦ σπιτιοῦ καί νά ἀνταλλάξουν δύο κουβέντες. Ὁρι-
σμένοι ἀπό αὐτούς εἶναι «ἁπλούστεροι»,  πού “μορφώνονται” ἀπό τίς 
τηλεοράσεις,  πού χρόνια ὁλόκληρα δέν διάβαζαν ἴσως ἄλλα βιβλία, παρά 
τίς ἐφημερίδες τοῦ καφενείου σέ “νεκρές στιγμές”, ὅταν δέν ὑπῆρχαν 
ἄλλες συντροφιές γιά κουβέντα, ἤ διαβάζουν “κλεφτά” τούς τίτλους τῶν 
ἐφημερίδων ἔξω ἀπό κάποιο περίπτερο. Ἀρκετοί εἶναι ὅμως καί οἱ μορ-
φωμένοι, συνταξιοῦχοι καθηγητές οἱ παθιασμένοι  ἀναγνῶστες, πού ἀνα-
ζητοῦν στό καφενεῖο τήν συντροφιά νά ἀνταλλάξουν ἰδέες καί πληροφο-
ρίες. Ὑπάρχουν ἐπίσης καί ἐκεῖνοι πού ἁπλῶς πηγαίνουν στά καφενεῖα 
διότι τούς ἀρέσει ὁ ζεστός καί μερακλίδικος καφές, τά χαρτιά, τό τάβλι 
καί ἡ ἀτελείωτη κουβέντα. Ἕνας ἀπό τούς τελευταίους ἔτυχε νά εἶμαι 
ἀρκετές φορές παλαιότερα κι ἐγώ.

Μετά ὅμως ἀπό τίς τελευταῖες οἰκονομικές «ρυθμίσεις» μέ τίς ὁποῖες 
οἱ κυβερνῶντες βλέπουν τίς συντάξεις μας καί τίς «διαχειρίζονται» γιά 
μᾶς καί πρίν ἀπό ἐμᾶς καί τά ψίχουλα πού παραμένουν φτάνουν ἴσα ἴσα 
γιά μερικές μόνο μέρες, τά καφενεῖα  –μετά τό μοναδικό καφέ– γίνονται 
ὅλο καί περισσότερο «αἴθουσες ἀναμονῆς». «Αἴθουσες ἀναμονῆς» διότι 
ἀρκετοί περιμένουν ἀκόμη μέσα εἴτε γιά νά ζεσταθοῦν, εἴτε νά δοῦν κά-
ποιο γνωστό καί περισσότερο «εὐκατάστατο», γιά  νά τοῦ πιάσουν τήν 
κουβέντα καί νά κεραστοῦν καί κανένα ἄλλο καφεδάκι. 

Ἔτσι μοῦ ἔτυχε κι ἐμένα. Περνῶντας μπροστά ἀπό τό καφενεῖο, 
κάποια γνωστή φωνή μοῦ φώναξε: «Κερνᾶς ἕνα καφέ, καί θά σοῦ πῶ 
ἕνα μεγάλο μυστικό!»  Ἦταν «ὁ φίλος» ἀπό τά παλαιά, πού ἐρχόταν 
πότε πότε νά μοῦ κάνει, μέ τό ἀζημίωτο, «συντροφιά» στό γραφεῖο. Δέν 
μποροῦσα νά τοῦ ἀρνηθῶ. Ἐξάλλου ἤθελα νά μάθω «τό μεγάλο μυστικό».

Καί μόλις ἤπιε δύο τρεῖς ρούφηξες ἀπό τό φλιτζάνι  μέ τό «διπλό» 
ἑλληνικό καφέ, μοῦ εἶπε χωρίς νά τόν προκαλέσω:

«Θά σοῦ πῶ τό μυστικό, πώς ἕνα κόμμα πού καταρρέει μπορεῖ νά 
ξανακερδίζει ἄνετα τίς ἐκλογές. Χρειάζεται ὅμως νά ἀρχίζω μέ μιά ἱστο-
ρία.
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 Ἕνας Ἑβραῖος μέ μεγάλη οἰκογένεια καί ἕνα σχετικά μικρό σπίτι 
πῆγε στό νομοδιδάσκαλο, στό ραβίνο του καί τόν παρακάλεσε νά τοῦ 
βρεῖ μιά λύση, νά βελτιώσει τήν οἰκογενειακή του κατάσταση. «Δέν ἀντέ-
χουμε ἄλλο – τοῦ ἔλεγε. Τά παιδιά μεγάλωσαν. Λεφτά δέν ἔχω γιά μεγα-
λύτερο σπίτι. Εἴμαστε πολύ στριμωγμένοι. Πές μου τί μπορῶ νά κάνω;»

– Ἔχεις κατσίκα; τόν ρωτᾶ ὁ ραβίνος. 
– “Ἔχουμε”. 
– “Βαλ’ τήν μέ σα στό σπίτι!” 
Τοῦ φάνηκε περίεργο μά τό ἔ κα νε. Ἀλλά μετά ἀπό μερικές ἑβδομά-

δες πῆγε ξανά στό ραβίνο.
– “Ραβί, δέν μᾶς ἔφθασαν τά πα λαι ά, τώρα ἔ χου  με καί τήν κατσί κα!”
– “Ἔχεις πρόβατα;” 
– “Ναί, δύο”. 
– “Βάλ’τα καί αὐτά μέσα!” Ἔπειτα ἀκολούθησε ὁ σκύλος καί ἡ ἀγε-

λάδα. Ὁ πιστός Ἑβραῖος δέν ἄντεξε ἄλλο. Ὅταν εἶδε τήν ἀπελπισία του 
ὁ ραβίνος τοῦ εἶπε. 

– “Τώρα θά βγάλεις ἔξω τήν ἀγελάδα”. Τήν ἔβγαλε. 
– “Πῶς εἶναι τά  πράγματα;” 
– “Πολύ καλύτερα, ραβί μου!” 
– “Βγάλε τώρα τά πρόβατα! Πῶς εἶστε;”
– “ Ἀκόμη καλύτερα!”
– “Βγάλε καί τά ὑπόλοιπα ζῶα καί πές μου πῶς εἶστε;”
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Η «ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ» ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ

H παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε 
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε 

μαζί μέ τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Ἡ κωμωδία «ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ» τοῦ Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-

1616) παρουσιάζεται στό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ καί στό Θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 400 χρόνων ἀπό τόν θάνατο τοῦ μεγάλου 
Ἄγγλου δραματουργοῦ.

Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στήν Ἰλλυρία ὅπου ναυάγησαν δύο 
ἀρχοντόπουλα, ὁ Σεμπάστιαν καί ἡ ἀδελφή του Βιόλα. Ἐπειδή βγῆκαν σέ δι-
αφορετικά σημεῖα τῆς ἀκτῆς, ὁ καθένας θεωρεῖ τόν ἄλλον πνιγμένο. Ἡ Βιόλα 
μεταμφιέζεται σέ ἄντρα καί μπαίνει στήν ὑπηρεσία τοῦ δούκα (ὁ Σαίξπηρ 
σέ πολλά ἔργα του χρησιμοποιεῖ τήν λέξη αὐτή ἀντί γιά τίς λέξεις βασιλέας, 

– “Ποτέ δέν ἦταν τόσο καλά στό σπίτι”. 
*

Δέν συγκράτησα τό γέλιό μου. Ἀλλά τόν ρώτησα: 
“Μα τί σχέση ἔχει ἡ Ἱστορία σου μέ τίς χαμένες ἐκλογές;” 
Ἔχει μεγάλη σχέση! Σκέψου. Τά κόμματα πού βρίσκονται στήν ἐξου-

σία μᾶς φορτώνουν μέ φόρους στήν πλάτη. Καί κάθε μέρα, μολονότι ἐμεῖς 
φωνάζουμε, τά πράγματα ἀκριβαίνουν, οἱ φόροι πολλαπλασιάζονται. Τά 
ποσοστά δημοτικότητας τῶν κυβερνώντων πέφτουν στίς δημοσκοπήσεις 
καί ὅλοι περιμένουν μέ βεβαιότητα τά κόμματα αὐτά νά χάσουν τίς ἐκλο-
γές. Ἀλλά ξαφνικά πρίν ἀπό τίς ἐκλογές ἡ ρότα ἀλλάζει. Οἱ κυβερνῶντες 
ἀρχίζουν κάπως νά λασκάρουν τό σφίξιμο, νά ἐλαφρύνουν τούς φόρους…

Βγάζουν δηλαδή τήν ἀγελάδα, ἔπειτα τά πρόβατα, κι ἔπειτα…!
Μπράβο! Προσθέτουν ἀκόμη ἕνα ἐπίδομα “χαμομηλιοῦ” ἤ “καφέ” 

στούς συνταξιούχους, κανένα “πακέτο τσιγάρων” στούς ἐργαζομένους… 
Καί ὁ κόσμος ξεχνᾶ γρήγορα τά προηγούμενα καί θά ἀρχίζει νά φωνάζει: 
“Ποτέ δέν ἦταν τόσο καλά!”

Ἔμεινα μέ τό στόμα ἀνοικτό! Ὑπάρχει ἄραγε μέ τόν τρόπο αὐτό 
περίπτωση νά χάσει κάποιο κόμμα τίς ἐκλογές; Καί ὅπως ἀποδεικνύει τό 
τελευταῖο “βοήθημα”(!) γιά τούς συνταξιούχους, δέν στοιχίζει καί τίποτε 
τούς κυβερνῶντες, διότι μοιράζουν μονάχα «τά δικά μας ἐκ τῶν δικῶν 
μας.» Εἶναι, λοιπόν, νά μή σέ πιάσει μαύρη κατάθλιψη;
      π. Ἠλίας Ι. Φρατσέας
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ἄρχοντας, κυβερνήτης) τῆς Ἰλλυρίας Ὀρσίνο μέ τό ὄνομα Καισάριο. Ὁ αὐλι-
κός του Βαλεντίνο δέν ἔχει ἐπιτύχει νά πείσει τήν ἀρχοντοπούλα Ὀλίβια νά 
δεχθεῖ τήν πρόταση γάμου τοῦ δούκα. Ὁ Ὀρσίνο ἀναθέτει τό ἔργο τοῦ προ-
ξενητῆ στόν Καισάριο.

Ἄν καί ἡ Ὀλίβια εἶχε δώσει ἐντολή στό προσωπικό της νά μήν δέχονται 
πλέον ἀνθρώπους τοῦ δούκα, ὁ Καισάριο μέ τήν ἐπιμονή του καταφέρνει νά 
μπεῖ στό ἀρχοντικό της καί νά γίνει δεκτός σέ ἀκρόαση ἀπό αὐτήν. Παρά 
τούς ἐπαίνους καί τά ἐπιχειρήματα τοῦ Καισάριο, ἡ Ὀλίβια παραμένει ἀμε-
τάπειστη. Ἐντυπωσιάζεται ὅμως καί ἑλκύεται ἀπό τόν εὔγλωττο καί ὡραῖο 
νεαρό προξενητή. Θέλει νά τόν ξαναϊδεῖ, γι’ αὐτό τοῦ στέλνει, μετά τήν ἀνα-
χώρησή του, δαχτυλίδι μέ τόν οἰκονόμο της Μαλβόλιο λέγοντας ὅτι τῆς τό 
ἄφησε, παρά τήν θέλησή της, ἀπό τόν δούκα. Ὁ Καισάριο μένει ἄναυδος. Δέν 
τῆς εἶχε ἀφήσει κανένα δαχτυλίδι.

Στό ἀρχοντικό τῆς Ὀλίβια κινοῦνται ἡ καμαριέρα της Μαρία, ὁ ἀργό-
σχολος συγγενής της Σέρ Τόμπη Μπέλτς, ὁ ὑπηρέτης Φάμπιαν, ὁ γελωτοποι-
ός Φέστ καί ὁ ἀξιοθρήνητος ἱππότης Σέρ Ἄντριου Αἴηγκιουτσικ πού ἐπιδιώ-
κει νά κερδίσει τήν Ὀλίβια. Ὁ Τόμπη τοῦ δίνει ἐλπίδες γιά νά διασκεδάζει καί 
νά τόν ἀπομυζᾶ οἰκονομικά.

Μέ τήν φάρσα πού σκαρώνουν οἱ Μαρία, Φέστ, Φάμπιαν καί Τόμπη ὁ 
“σοβαρός” καί ἀγέλαστος Μαλβόλιο τιμωρεῖται γιά τήν ὑποκρισία, ὑπερηφά-
νεια καί αὐστηρότητά του πρός τούς κατωτέρους του.

Συναντῶντας τόν Σεμπάστιαν, ὁμοιότατο πρός τήν ἀδελφή του Βιόλα, 
ἡ Ὀλίβια τόν ἐκλαμβάνει ὡς Καισάριο καί τοῦ ἀποσπᾶ ὑπόσχεση γάμου.

Ἡ Βιόλα σέ δύσκολη θέση. Ὡς γυναῖκα δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ 
στό αἴσθημα-πρόταση τῆς Ὀλίβια. Ἐμφανιζόμενη ὡς Καισάριο δέν μπορεῖ νά 
κερδίσει τόν Ὀρσίνο πού ἔχει ἀγαπήσει. Ἐνῶ προσπαθεῖ φιλότιμα νά κερδίσει 
τήν Ὀλίβια γιά τόν Ὀρσίνο, κατηγορεῖται ὅτι τόν ἐπρόδωσε διότι ἡ Ὀλίβια 
τόν διεκδικεῖ γιά μνηστήρα. Μάρτυρας ὁ ἱερέας. Ἔτσι ἀδικεῖται καί ἀπό τήν 
Ὀλίβια πού “τόν” κατηγορεῖ γιά ἀθέτηση ὑποσχέσεως. Τρίτη ἀδικία γιά τήν 
Βιόλα ἀπό τόν ναυτικό Ἀντώνιο. Ἐκλαμβάνοντάς την ὡς Σεμπάστιαν ζητᾶ 
νά τοῦ ἐπιστρέψει τό πουγγί πού τοῦ εἶχε δώσει ἀπό φιλική γενναιοδωρία 
γιά νά μήν τριγυρνᾶ στήν πόλη ἄφραγκος. Ἄδικη κρίση ἐκφέρει καί ὁ Τόμπη 
συζητῶντας μέ τόν Φάμπιαν μέ ἀφορμή τήν σκηνή αὐτή: «Τί παλιόπαιδο, 
πρόστυχο καί ἀφιλότιμο, δειλότερο καί ἀπό λαγό. Ἡ προστυχιά του φάνηκε 
πού παράτησε τόν φίλο του στήν ἀνάγκη του καί τόν ἀρνήθηκε».

Ὅλα αὐτά εἶναι κωμικά γιά τούς θεατές. Ἀλλά δέν εἶναι τά μόνα. Τό κω-
μικό στοιχεῖο ρέει πλούσια καί στήν κωμωδία αὐτή. Ἡ μεταμφίεση σέ ἄντρα 
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τῆς Βιόλα καί ἡ ὁμοιότητά της μέ τόν ἀδελφό της Σεμπάστιαν δημιουργοῦν 
καί τίς ἀκόλουθες κωμικές παρεξηγήσεις. Μέ ἐντολή τῆς Ὀλίβια ὁ γελωτο-
ποιός Φέστ ἀναζητᾶ τόν Καισάριο. Σέ δρόμο κοντά στόν κῆπο της βλέπει 
τόν Σεμπάστιαν καί τόν προσκαλεῖ στό ἀρχοντικό, γιατί τόν ἐκλαμβάνει ὡς 
Καισάριο. Ἀκολουθεῖ ἕνας διάλογος κωμικός γιά τούς θεατές πού βλέπουν 
τήν παρεξήγηση. Ὁ Σέρ Ἄντριου ἐκλαμβάνει τόν Σεμπάστιαν ὡς Καισάριο 
καί ἐπειδή τόν θεωρεῖ ἀντίζηλο τόν χαστουκίζει. Ἐκεῖνος ἀνταποδίδει  ἀφει-
δώλευτα στόν κωμικά θρασύδειλο ἱππότη.

Μέ τήν φάρσα πού παίζεται στόν Μαλβόλιο δέν διασκεδάζουν μόνον οἱ 
ἐμπνευστές της, ἀλλά καί οἱ θεατές τῆς παραστάσεως. Ἐπίσης μέ τήν ἀμφί-
εση, τά καμώματα καί τούς λόγους τοῦ Μαλβόλιο. Κωμικό θῦμα γίνεται καί 
ὁ Σέρ Ἄντριου, ὁ κωμικός ψευτοπαληκαρᾶς. Ὁ Τόμπη σκηνοθετεῖ ξιφομαχία 
ἀνάμεσα στόν Καισάριο καί τόν Σέρ Ἄντριου. Ἀφορμή γέλιου ἡ ἀντίδρασή 
τους. Ἐπίσης τά φερσίματα τοῦ ἱππότη. Κωμικό στοιχεῖο διαποτίζει καί πολ-
λούς διαλόγους ἀνάμεσα σέ πρόσωπα τοῦ ἔργου. Δέν εἶναι ἀσήμαντη ἀπό-
λαυση ὁ πλούσιος λογοτεχνικός λόγος τοῦ Σαίξπηρ.

Ἡ Βιόλα στόν πλοίαρχο: «Εἶναι γενναῖο τό φέρσιμό σου, καπετάνιο μου, 
καί, μολονότι ἡ φύση κλεῖ συχνά σαπίλα μ’ ὄμορφο τοῖχο, ὅμως γιά σένα 
ἐγώ πιστεύω πώς ἡ ψυχή σου μέ τ’ ὡραῖο τ’ἀπόξω σου ταιριάζει». Θυμόμα-
στε ποιούς ὁ Κύριος παρομοίασε μέ τάφους κεκονιαμένους (Ματθ. 23, 27). 
Γνωρίζουμε πόσο ἀποκρουστικοί ἀλλά καί ἐπικίνδυνοι εἶναι οἱ ὑποκριτές. Οἱ 
Χριστιανοί δέν λησμονοῦμε ὅτι δέν εἴμαστε ἀπρόσβλητοι ἀπό τήν ἀσθένεια 
αὐτή. Ὁ κορυφαῖος Γάλλος κωμωδιογράφος Μολιέρος δίνει μιάν ὁλόπλευρη 
σκιαγράφηση τοῦ ὑποκριτῆ στό ἔργο του ‘’Ταρτοῦφος’’.

Ὁ Τόμπη στή Μαρία γιά τήν Ὀλίβια «πού παίρνει τόσο βαριά τόν θάνα-
το τοῦ ἀδελφοῦ της». «Εἶμαι σίγουρος πώς ἡ στενοχώρια τήν ὀχτρεύεται τή 
ζωή». Ἄλλο λύπη καί ἄλλο στενοχώρια. Ἀφύσικο νά μή λυπηθοῦμε γιά τόν 
θάνατο οἰκείου προσώπου, φίλου. Ἡ ὑπερβολική θλίψη δέν εἶναι Χριστιανοῦ 
ἀντίδραση. Δέν εἴμαστε «καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» (Θες. 4, 
13). Οἱ Κινέζοι συμβουλεύουν: «Μήν στενοχωριέστε γιά ὅ,τι διορθώνεται, 
μήν στενοχωριέστε γιά ὅ,τι δέν διορθώνεται». Ἡ στενοχώρια βλάπτει ψυχή 
καί σῶμα (στομάχι, καρδιά, ἐγκέφαλο).

Ὁ δούκας στή Βιόλα γιά τήν Ὀλίβια: «Τά πλούτη, πές της, πού τῆς χά-
ρισεν ἡ τύχη μοῦ φαίνονται ἄστατα ὅσο κι ἡ ἴδια ἡ τύχη». Κοινή πεῖρα πού 
δυστυχῶς λησμονοῦμε. «σής καί βρῶσις ἀφανίζει, κλέπται διορύσσουσι καί 
κλέπτουσι» (Ματθ. 6, 19). Καί στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία μᾶς ὑπενθυμίζεται: 
«οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος οὐ συνοδεύει ἡ δόξα».
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Ἐκτός ἀπό τά ἄλλα θέματα πού θέτει ὁ δραματουργός στό ἔργο αὐτό μέ 
τίς ἐνέργειες καί τόν λόγο τῶν προσώπων τά πιό σημαντικά εἶναι τά θέματα 
ἀγάπη καί ἔρωτας. Στά περισσότερα ἔργα τοῦ Σαίξπηρ ὁ ἔρωτας ἔχει σκοπό 
τόν γάμο. Καί σ’ αὐτό τό ἔργο διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ποιότητα τοῦ αἰσθήματος 
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν πνευματική στάθμη τῶν προσώπων.

Ὁ Ὀρσίνο ὁμολογεῖ τήν ἔνταση τοῦ αἰσθήματός του γιά τήν Ὀλίβια, 
ἐπιμένει νά ἀποσπάσει τήν συγκατάθεσή της γιά τόν γάμο τους. Ὅταν συ-
ναντῶνται ὁ Ὀρσίνο φέρεται εὐγενικά, ἡ Ὀλίβια σταθερά ἀρνητική. Νομίζο-
ντας ὅτι ὁ Καισάριο τοῦ πῆρε τήν γυναῖκα πού εἶχε ἐρωτευθεῖ καί ἤθελε γιά 
σύζυγό του, ὁ Ὀρσίνο ἀπειλεῖ τιμωρία. Ἐκφράζει πικρία στήν Ὀλίβια.

Μέ ἕνα εὐφυές γράμμα πού συντάσσει ἡ Μαρία καί ἀπευθύνεται στόν 
Μαλβόλιο, δῆθεν ἀπό τήν Ὀλίβια, ὁ Μαλβόλιο πιστεύει ὅτι ἡ κυρά του τόν 
θέλει γιά σύζυγό της καί τῆς φέρεται ἀναλόγως. Φαίνεται ὅτι τό γράμμα 
βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος στό νοῦ καί τήν καρδιά του. Ἡ φάρσα πού τοῦ παί-
ζουν ἀποτελεῖ μιά δευτερεύουσα κωμική ὑπόθεση τοῦ ἔργου. Στό πρόσωπό 
του διακωμωδοῦνται οἱ Πουριτανοί.

Ὁ Σέρ Ἄντριου συχνάζει στήν αὐλή τῆς ἀρχοντοπούλας Ὀλίβια ἐλπίζον-
τας νά τήν κερδίσει. Ἡ συμπεριφορά του καί τά λόγια του δέν μαρτυροῦν 
οὔτε βάθος, οὔτε ἔνταση, οὔτε σοβαρότητα αἰσθήματος. Παρασυρόμενος 
ἀπό τόν Σέρ Τόμπη θεωρεῖ τόν Καισάριο, καί ἐκ παρεξηγήσεως τόν Σεμπά-
στιαν, ἀντίζηλο καί τούς προκαλεῖ.

Κατά τήν ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἔργου δέν διακρίνεται ἐρωτικός 
σπινθήρας νά παράγεται ἀνάμεσα στόν Τόμπη καί τήν Μαρία. Ἀποροῦμε τί 
ἐζήλεψε ἡ τετραπέρατη καμαριέρα τῆς Ὀλίβια ἀπό τόν ἀργόσχολο Σέρ Τό-
μπη πού ἔχει ἀδυναμία στήν κρασοκατάνυξη.

Ἡ Ὀλίβια δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στό αἴσθημα τοῦ Ὀρσίνο. Πεν-
θεῖ γιά τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ της. Δέν συζητᾶ γιά γάμο. Ὅμως αὐτήν τήν 
ἀπόφαση ὁ φτερωτός γιός τῆς Ἀφροδίτης τήν παραμερίζει. Ἀκούσιο ὄργανό 
του ὁ εὔγλωττος, ὄμορφος, νεαρός προξενητής Καισάριο. Μέ τήν ἐπιμονή 
του καταφέρνει νά τόν δεχθεῖ ἡ Ὀλίβια. Παρά τήν θέλησή του μπαίνει στήν 
καρδιά της. Ἡ Ὀλίβια παραβαίνει τήν ἀπόφασή της νά μή δέχεται προξενητές 
τοῦ Ὀρσίνο καί κάνοντας μιά μικρή ὑποχώρηση, ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν 
μεγάλη. Στήν πνευματική ζωή κάτι ἀνάλογο συμβαίνει.

Παρόμοια ἀπόφαση παίρνουν ὁ βασιλιάς τῆς Ναβάρας Φερδινάδος καί 
τρεῖς φίλοι του στήν κωμωδία τοῦ Σαίξπηρ “Ἀγάπης Ἀγώνας Ἄγονος”. Ἀπο-
φασίζουν νά ἀφοσιωθοῦν στήν μελέτη, τήν περισυλλογή καί τήν νηστεία ἐπί 
τρία χρόνια. Θά περιορίσουν τόν ὕπνο, δέν θά ἰδοῦν γυναῖκες. Καί ἐκεῖ ὁ ἔρω-



95

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 174

τας ἀκυρώνει τήν γραπτή συμφωνία τους μέ τήν ἔλευση τῆς Πριγκήπισσας 
τῆς Γαλλίας μέ τρεῖς φίλες της. Ἡ ζωή ἀκυρώνει μεγαλόστομες διακηρύξεις!

Στῆς Βιόλα τήν καρδιά φύεται τό ὡραιότερο αἴσθημα. Προστατεύεται 
μέ τήν εὐπρέπεια καί τήν σεμνότητα, ποτίζεται μέ πόνο, ἐπαληθεύεται μέ τήν 
πιστότητα. Μιά ἰδιαίτερη ἀπόλαυση οἱ διάλογοι ἀνάμεσα στόν Ὀρσίνο καί 
τήν Βιόλα. Μιλᾶ γι’ αὐτό πού εἶναι καί αἰσθάνεται χωρίς νά τό ἀποκαλύπτει. 
Ἡ τέχνη τοῦ Σαίξπηρ σέ θαυμαστή ἔκρηξη!

Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ ἔρωτας παροπλίζει τήν λογική. Σέ ἀκραῖες περιπτώ-
σεις μπαίνει στήν περιοχή τῆς τρέλας. Ἐδῶ ὁ Ὀρσίνο ὁμολογεῖ: «… ἐγώ με-
ταμορφώθηκα σέ ἐλάφι κι ἔκτοτε οἱ πόθοι σάν σκληρά σκυλιά, αἱμοβόρα, μέ 
κυνηγοῦν».  Ἡ Ὀλίβια μετά τήν σαϊτιά τοῦ ἔρωτα ἔχει δώσει στόν Μαλβόλιο 
δαχτυλίδι γιά τόν Καισάριο: «Τί κάνω; Μήπως ξέρω; Καί θαρρῶ τόν νοῦ μου 
τόν ξελογιάζουνε τά μάτια μου».  «… σ’ ἀγαπῶ, καί τό πάθος μου μ’ ὅλο σου 
τό καμάρι, δέν ἔχει νοῦ, συλλογισμό, δέν ἔχει χαλινάρι». Ἡ Μαρία στόν Τό-
μπη: «Ἀπ’ τή στιγμή πού ἡ κυρία μίλησε σήμερα μέ τόν νέο πού ἦρθε ἀπ’ τόν 
δούκα, δέν εἶναι στά καλά της».

Ἡ Ὀλίβια ἐρωτεύεται τόν Καισάριο, πού εἶναι ἡ Βιόλα μεταμφιεσμένη σέ 
ἄντρα. Βλέπει τόν Σεμπάστιαν πού ἐκλαμβάνει ὡς Καισάριο καί τοῦ ἀποσπᾶ 
ὑπόσχεση γάμου πού ἐπικυρώνει ἱερέας. Καί στίς δύο περιπτώσεις δέν εἶναι 
αὐτό πού νομίζει, αὐτό πού θέλει. Στήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη ‘’Ἑλένη’’ ὁ Πά-
ρης δέν ἐπῆρε στήν Τροία τήν Ὡραία Ἑλένη, ἀλλά τό εἴδωλό της πού ἔπλασε 
ἡ θεά Ἥρα. Ἡ ἀναλυτική ψυχολογία (JUNG) μιλᾶ γιά τήν προβολή τῆς anima 
ἀπό τόν ἄντρα καί τοῦ animus ἀπό τήν γυναῖκα, στόν ἔρωτα. «Νοῦς ὁρᾶ καί 
νοῦς ἀκούει». Στούς ἐρωτευμένους καρδιά ὁρᾶ καί καρδιά ἀκούει!

Ἐκτός ἀπό τόν ἔρωτα στό ἔργο ἔχουμε καί τήν ἀγάπη. Καλοσύνη ἐκδη-
λώνουν ὁ καπετάνιος στήν Βιόλα, ὁ Ἀντώνιος στόν Σεμπάστιαν, ὁ Ὀρσίνο 
γιά τόν Μαλβόλιο. Ἡ Ὀλίβια στόν Μαλβόλιο, ἀναγνωρίζει ὅτι ἀδικήθηκε καί 
τόν καλεῖ νά γίνει κριτής τῶν προσώπων πού τοῦ ἔπαιξαν τήν φάρσα. Ἡ Ὀλί-
βια τούς συγχωρεῖ.

Στό τέλος τοῦ ἔργου παντρεύονται Ὀρσίνο καί Βιόλα, Ὀλίβια καί Σε-
μπάστιαν, Σέρ Τόμπη καί Μαρία (Ὀρσίνο καί Ὀλίβια ἀλλοδαπούς). Τό ἔργο 
ἀρχίζει μέ μουσική καί τελειώνει μέ τραγούδι. Ὁ γελωτοποιός τραγουδᾶ καί 
σέ τρεῖς ἄλλες περιπτώσεις. Παραφωνία ἀποτελεῖ ὁ Μαλβόλιο μέσα στήν 
εὐφρόσυνη ἀτμόσφαιρα. Μένει μέ τήν πικρία του καί φεύγοντας λέει: «Θά 
μοῦ τό πληρώσετε, ὅλοι σας, ὅλο τό σκυλολόϊ»!

       Νίκος Τσιρώνης
                   Οἰκονομολόγος
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