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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΙ «ΕΜΦΥΛΕΣ/ΕΚΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ»
ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ!
αραµένει ἄγνωστο τό τί ἀκόµη πρέπει νά µᾶς κάνουν οἱ Κυβερνῶντες γιά νά ἐξεγερθοῦµε σύσσωµοι ὡς Ἔθνος ἐναντίον
ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία, ἐκτελοῦσα τίς προσταγές
τῆς Διεθνοῦς διαστροφῆς, ἐπιδιώκει –µαζί µέ τήν οἰκονοµική ἐξαθλίωση– καί τήν ἀποκτήνωση τοῦ λαοῦ µας, ἀφοῦ ἡ ἀποκτήνωση,
παραλύει κάθε ἀντίσταση τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀφορµή τοῦ ἄρθρου µας αὐτοῦ ἀπετέλεσε ἡ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας µας, πού θά γίνη στίς ἀρχές Μαρτίου καί θά περιλαµβάνη
στίς συζητήσεις της καί τό θέµα «Τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν»,
τό ὁποῖο προφανῶς θά ἐξετάση, ὄχι µόνο ὡς πρός τήν διδακτική του, ἀλλά καί ὡς πρός τήν ἐχθρική ἀντιµετώπισή του ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Παιδείας.
Προφανῶς, ἡ Ἱεραρχία µας, ὅταν συνέταξε τήν Ἡµερησία
Διάταξη τῆς Συνόδου Της τοῦ µηνός Μαρτίου δέν εἶχε πληροφορηθεῖ τήν ὑπ’ ἀριθµ. Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 τήν Ἐγκύκλιο
τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, µέσῳ τῆς
ὁποίας ὁ ἀµοραλιστής Ὑπουργός ἐπιδιώκει νά ἐγκαθιδρύση τήν
διαφθορά µέσα στήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς ἐκπαιδεύσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας µας!
Μέ τήν ὡς ἄνω ἐγκύκλιο τό Ὑπουργεῖο “ἀποπλανήσεως,
διαφθορᾶς καί ἀποδιοργανώσεως τῶν µαθητῶν” διοργανώνει
σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια «Θεµατική Ἑβδοµάδα
Ἐνηµέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης σέ ζητήµατα Διατροφῆς,
Ἐθισµοῦ–Ἐξαρτήσεων καί Ἔµφυλων Ταυτοτήτων»!
Παρακάµπτουµε τά δύο πρῶτα ζητήµατα τῆς Ὑπουργικῆς
τριπλέτας, τά ὁποῖα ἐτέθησαν σάν “προπετάσµατα καπνοῦ” γιά
νά µή φανῆ πολύ χτυπητά τό “τρίτο καί φαρµακερό”, τό ἐπαίσχυντο ζήτηµα, τῶν λεγομένων Ἔµφυλων Ταυτοτήτων»(!) –ἀλήθεια,
ὑπάρχουν καί ἄφυλες ταυτότητες; – τοῦ ὁποίου ὑπογραμμίζουμε
τήν ἐπικινδυνότητα, δεδομένου ὅτι ἐπιδιώκει νά διδάξη στούς µαθητές καί στίς µαθήτριες, ὄχι μόνο νά ἀποδέχονται ὡς ἀπολύτως
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φυσιολογικές τίς τυχόν διαστροφές καί σεξουαλικές ἀνωμαλίες
τῶν συμμαθητῶν καί συμμαθητριῶν τους, ἀλλά νά ἀµφισβητοῦν
καί αὐτό ἀκόμη τό δικό τους βιολογικό φῦλο(!), ἀναζητῶντας κάποιο ἄλλο φῦλο, πού τυχόν θά τούς …ταιριάζει περισσότερο! Ὁ
κ. Ὑπουργός εἰσηγεῖται πρός διδασκαλίαν τῶν μαθητῶν καί
ὄχι πρός ἀποφυγήν, ὅτι κάλλιστα, κάθε φυσιολογικός ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔχη ταὐτόχρονα δύο φῦλα(!). Ἕνα βιολογικό,
ἀπό γεννησιμιοῦ του καί ἕνα κοινωνικό, ἀπό ἐπιλογή του!
Μέ τή νέα του «Θεματική Ἑβδομάδα» τό Ὑπουργεῖο δέν
χρειάζεται πλέον ἄλλους κατηγόρους πέραν τοῦ ἴδιου τοῦ Ὑπουργοῦ του γιά νά χαρακτηρισθῆ ὡς Ὑπουργεῖο “Ἀμοραλιστικῆς
Παιδείας”, ὁπότε πρέπει ὅλοι μας νά λάβουμε θέση, ὄχι ἁπλῆς
διαμαρτυρίας ἀλλά ἐξεγέρσεως ἐναντίον τῶν νομοτύπων ἀλλά
στήν οὐσία παρανόμων Κυβερνητῶν μας! Ἔχουμε χρέος, ὄχι
μόνο γιά τήν περιφρούρηση τοῦ Συντάγματος, πού ὑπαγορεύεται
νά γίνη μέ τόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά, κυρίως, ἔχουμε
χρέος νά περιφρουρήσουμε τό ἦθος τῆς νεολαίας μας, ἡ ὁποία
εἶναι ἡ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΛΛΑΔΑ!
Στό παρόν τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας ἔχουμε περίφημα
ἄρθρα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὡστόσο, ποιά ἀξία θά
ἔχη ἡ ὅποια ἀνάπτυξη ἄρθρων γιά τήν ὕλη τῶν Θρησκευτικῶν, χωρίς τό ἀνάλογο ἐνδιαφέρον μας γιά τό ἦθος πού διαμορφώνουν τά
παιδιά μας σήμερα στά Σχολεῖα. Ἡ αἴσθησή μου ὡς Πνευματικοῦ
μέ πληροφορεῖ ὅτι στήν πλειοψηφία τους σήμερα τά Ἑλληνικά
Σχολεῖα εἶναι διαφθορεῖα μαθητῶν καί μαθητριῶν καί, ἄν δέν
βοηθήσουν οἱ οἰκογένειες, πολύ δύσκολα ὁ νέος ἤ ἡ νέα θά παραμείνουν ἠθικά ἀλώβητοι τελειώνοντας τό Λύκειο. Καί μόνο ἡ
Στατιστική πληροφορία ὅτι τό 60% τῶν ἐτησίων ἐκτρώσεων –πού
ὑπερβαίνουν τίς 250.000– γίνονται ἀπό μαθήτριες ἕως 16 ἐτῶν(!)
μαρτυρεῖ πολύ εὔγλωττα γιά τήν σήψη πού παράγεται στά σύγχρονα Σχολεῖα, μέ τίς ἀμοραλιστικές ἰδέες καί ὀρέξεις τῶν καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι συναγωνίζονται ποιός θά ξεπεράση τόν ἄλλον σέ
ξετσιπωσιά, προκειμένου νά ἀποκτήση τίς προϋποθέσεις γιά νά
γίνη Διευθυντής Γυμνασίου, Λυκειάρχης ἤ Διευθυντής Γραφείου
Πρωτοβάθμιας ἤ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης!
Σήμερα, ὅποιος ἐκπαιδευτικός κάνει σωστά τή δουλειά του
καί προσφέρει τήν σιγουριά τῆς ἐκπαιδευτικῆς αὐθεντίας καί τοῦ
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παιδαγωγικοῦ κύρους, εἶναι περιπαικτικά δακτυλοδεικτούμενος
ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν τυχάρπαστων τυχοδιωκτῶν τάχα ἐκπαιδευτικῶν καί στιγματίζεται αὐθωρεί καί παραχρῆμα ὡς «μούχλας»
καί παρωχημένος!
Τό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου μέ τήν «Θεματική Ἑβδομάδα» διαφημίσεως τοῦ Σοδομισμοῦ, ἔρχεται νά κορυφώση τήν
ἀναισχυντία πού βασιλεύει στήν ἐποχή μας, ὑπογραμμίζοντας,
συνάμα, καί τήν δική μας ψυχική παραλυσία, ἀφοῦ μοιάζουμε μέ
ἀνθρώπους ναρκωμένους, πού δέν μποροῦν νά προβάλλουν πλέον καμμιά ἀντίδραση!
Τό ἐρώτημα τίθεται εὐθέως καί εἶναι ἀμείλικτο: Δέν ἐνδιαφέρεται, δέν πονάει πλέον κανείς γιά τά παιδιά μας, πού,
ἀπροστάτευτα σέ ἕνα βάρβαρα “θεσμοθετημένο” ἀπό τήν ἴδια
τήν Πολιτεία περιβάλλον, ἀθωράκιστα πνευματικά, ἔχουν
ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό ὅλους μας, πιστούς καί ἀπίστους, ἕρμαια
τῶν ἐλεεινῶν καιρῶν;
Δέν ὑπάρχει πιά κανείς δάσκαλος ἤ γονιός, νά διαμηνύση
στούς καιροσκόπους τοῦ Ὑπουργείου τῆς Μαθητιώσης διαφθορᾶς,
πῶς ἐξηγοῦν, ἄθεοι ὄντες, τήν ὕπαρξη δύο φύλων στόν ἴδιο
ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη ψυχῆς; Δέν μᾶς ἐξήγησε
ὁ κ. Ὑπουργός πῶς ἔβγαλε τό ...“ἐπιστημονικό” συμπέρασμα ὅτι
μπορεῖ ἕνα ξερό κορμί, τό σῶμα, νά ἔχη δυό ταυτότητες, μιά βι
ολογική καί μιά κοινωνική; Ποιές εἶναι οἱ σωματικές διεργασίες
πού παράγουν ἕνα τέτοιο ἀποτέλεσμα καί πῶς τά κύτταρα, τά
νεῦρα, τό αἷμα καί τά κόκκαλα χωρίς ψυχή, ἀναπτύσσουν κοινωνικότητα καί ἀπόψεις, σέ τέτοιον, μάλιστα, βαθμό, ὥστε νά
στασιάζουν, καί ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος γεννιέται ἀγόρι, ξαφνικά ἐπαναστατεῖ ὁ μισός ὀργανισμός του καί ἀντιπαλεύει μέ
τόν ἄλλο μισό καί καταλήγει ὁ ἄνθρωπος κορίτσι; Ἐπί τέλους!
Θά μείνη κάποιο μυαλό στή θέση του;
Ὁ καθένας μας ἄς ἀναλογισθῆ τίς εὐθῦνες του. Γι’ αὐτό,
ἐκλιπαροῦμε τήν Ἱεραρχία μας, νά μή μείνη μόνο στήν στεγνή
ἀντιμετώπιση τῆς διδακτέας Ὕλης τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά νά
εἰπῆ Λόγον ἠχηρόν, ἀφυπνιστικόν καί ἐλεγκτικόν, πρός πᾶσαν
κατεύθυνσιν καί Ἀναστάσιμον, γιά τήν Μαθητική Σκηνή, «τήν πεπτωκυῖαν»!
					
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Κατά πνεῦμα συγγενεῖς τοῦ «Φαναρίου»
οἱ μηχανορράφοι τοῦ περιεχομένου τῶν Θρησκευτικῶν!

Οἰκουμενιστικό τό ὑπόβαθρο

τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν στά Θρησκευτικά
πό τήν ἀρχή τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, τήν ὁποία διανύουμε, ὑπάρχει ἕνας
εὐρύτερος προβληματισμός γύρω ἀπό τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν
(ΠΣ) στό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) τόσο στήν πρωτοβάθμια
ἐκπαίδευση, δηλ. τό Δημοτικό, ὅσο καί στήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση,
δηλ. τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο. Ὁ προβληματισμός αὐτός δέν ξεκίνησε
μέ τήν φετινή σχολική χρονιά, ἀλλά περίπου ἀπό τό 2010 μέ τήν ξαφνική ἐντολή γιά τήν ἐκπόνηση νέων ΠΣ στό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο ἀπό
τήν τότε Ὑπουργό Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου. Ξαφνική ἦταν ἡ ἐντολή,
ἐπειδή προηγουμένως δέν ὑπῆρξε καθόλου διάλογος πρός τήν κατεύθυνση
αὐτή, οὔτε μέ τήν Ἐκκλησία, οὔτε μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
(ΠΕΘ), ἡ ὁποία τότε ἦταν ἡ μοναδική Ἕνωση Θεολόγων. Οἱ καχύποπτοι
καί ὑποψιασμένοι στά Ἑλληνικά ἐκπαιδευτικά δεδομένα καί στή δῆθεν
«δημοκρατικότητα», στήν πραγματικότητα ὅμως ἀθλιότητα, μέ τήν ὁποία
ἐπιχειρεῖται ἡ ἀλλοίωση τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας τοῦ λαοῦ, θά μποροῦσαν ἴσως νά περιμένουν μιά τέτοια ξαφνική κίνηση. Διότι τό 2008 χωρίς
κανένα λόγο, χωρίς νά ὑπάρχουν ἀλλαγές στή σχετική νομοθεσία, ἐκδόθηκαν τρεῖς ἐγκύκλιοι ἐν μέσῳ θέρους πού ὤθησαν τούς Ὀρθόδοξους μαθητές
νά ζητήσουν ἀπαλλαγή ἀπό τό ΜτΘ. Προοδευτικά ξέσπασε ἕνα ὁλόκληρο
κῦμα ἀπαλλαγῶν. Καταγράφουμε αὐτή τήν πρώτη μεγάλη ἀθλιότητα τῆς
τότε δεξιᾶς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μέ τήν πρόφαση τῆς δημοκρατικότητας, τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης
τοῦ πολίτη.
Τό 2010 ἀκολούθησε ἡ δεύτερη μεγάλη ἀθλιότητα σέ ἀπόλυτο ὅμως
συνδυασμό μέ τήν πρώτη. Εἶχε προετοιμαστεῖ τό ἔδαφος μέ τό κῦμα ἀπαλλαγῶν ἀπό τό ΜτΘ. Αὐτή τή φορά τήν διέπραξε ἡ σοσιαλιστική ἡγεσία στό
Ὑπουργεῖο Παιδείας πάλι φυσικά μέ τονισμό τῆς δημοκρατικῆς εὐαισθησίας τῶν κυβερνώντων, οἱ ὁποῖοι τώρα προέβαλλαν τή μυθοπλασία τοῦ πολυπολιτισμικοῦ χαρακτῆρα τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἀνάγκη καταπολέμησης τοῦ
ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας. Ἔτσι καταρτίστηκαν ἀπό τούς ἐργολάβους
τῆς κυβερνητικῆς ἀθλιότητας, μιᾶς μερίδας νεωτεριστῶν Θεολόγων, νέα ΠΣ
γιά τό ΜτΘ στό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο, μέ τά ὁποῖα οἱ μαθητές στήν
οὐσία διδάσκονται ἕνα πολυθρησκειακό μάθημα, τό ὁποῖο ἔχει ἀπω
λέσει τόν Ὀρθόδοξο χαρακτῆρα του. Ἕνα ἀπό τά βασικά ἐπιχειρήματα
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τῶν συντακτῶν αὐτῆς τῆς νέας μορφῆς τῶν Θρησκευτικῶν ἦταν: Αὐτή εἶναι
ἡ μεγάλη εὐκαιρία γιά τήν ἀναβάθμιση τοῦ ΜτΘ. Ἔτσι θά ἀφαιρεθοῦν ἀπό
τούς ἀμφισβητίες τά ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα.
Θά εἶναι ἕνα μάθημα ὑποχρεωτικό γιά ὅλους καί δέν θά ὑπάρχει καθόλου δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, ἀφοῦ θά διδάσκονται οἱ βασικές θρησκεῖες μέ
βαρύτητα στή θρησκεία τοῦ τόπου, πού εἶναι ἀπόλυτα λογικό καί θεμιτό.
Φυσικά ἀπό τότε αὐτή ἡ μικρή μερίδα νεωτεριστῶν θεολόγων προώθησε
σέ συνεργασία μέ τίς ἑκάστοτε ἡγεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (σοσιαλιστικές, δεξιές καί ἀριστερές) αὐτά τά προγράμματα, πρῶτα γιά τήν
πιλοτική τους ἐφαρμογή στό Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο (2011-2014) καί
τελικά γιά τήν ἐπίσημη εἰσαγωγή τους στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία ἀπό
τό σχολικό ἔτος 2016-2017.
Γιά τήν πιό ἀποτελεσματική προβολή τῶν νέων ΠΣ καί γιά τήν στοιχειώδη ἔστω, καθαρά σέ μορφή βιτρίνας, διατήρηση τῆς δημοκρατικότητας
οἱ παραπάνω Θεολόγοι συγκροτήθηκαν τό 2010 σέ σύλλογο μέ τήν ὀνομασία «Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος Καιρός». Τό Ὑπουργεῖο, ὅταν
ἀναφέρεται στά νέα ΠΣ, φυσικά ἀρέσκεται νά ἐπικαλεῖται αὐτούς τούς
Θεολόγους καί τό σύλλογό τους, νίπτει τάς χείρας τονίζοντας ὅτι ἐκεῖνο
ἀναζητάει τό διάλογο, ὅτι ἀκολουθεῖ δημοκρατικές διαδικασίες. Ἔτσι ἡ
Ἀναπληρώτρια Ὑπουργός Παιδείας κ. Σία Ἀναγνωστοπούλου, ἀπευθυνόμενη πρός τήν Ἐκκλησία, δήλωσε στίς 29.9.2016 σέ συνέντευξη Τύπου
στήν Πάτρα: «γιατί ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ἀπειλεῖται, ὅταν ὁ Ὑπουργός
Παιδείας ἀποφασίζει νά ἐφαρμόσει αὐτό πού οἱ ἴδιοι οἱ θεολόγοι, δηλαδή
ἡ ἐπιτροπή, τοῦ ἔχει εἰσηγηθεῖ»;
Φυσικά μέχρι σήμερα, παρά τά ὅσα ἰσχυρίστηκαν οἱ συγκεκριμένοι
Θεολόγοι πού συνέταξαν τά νέα ΠΣ, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς
ἀπό τό ΜτΘ. Μάλιστα ἀπό τά τέλη Ἰανουαρίου τοῦ 2015, ὅταν ἀποφασίστηκε ἐπί Ὑπουργοῦ Λοβέρδου ἡ ἐφαρμογή τῶν νέων ΠΣ, ἡ μέχρι τότε χαλαρή ἐφαρμογή τῆς δυνατότητας ἀπαλλαγῆς περιορίστηκε αὐστηρά στούς
μή Ὀρθόδοξους μαθητές καί ἔτσι ἀποκλειστικά τα Ὀρθόδοξα παιδιά ἔχουν
νά ὑποστοῦν τήν πλύση ἐγκεφάλου τῶν νέων ΠΣ. Ἡ μανία τῶν κυβερνώντων καί τῶν ἐργολάβων τους, τῶν νεωτεριστῶν Θεολόγων, ἐναντίον τοῦ
Χριστοῦ καί τῆς διαμόρφωσης τῆς Ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς συνείδησης
τῶν μαθητῶν μέ τόν πλέον ξεκάθαρο τρόπο φαίνεται στήν τρυφερή ἡλικία
τῶν 8-12 ἐτῶν, τοῦ Δημοτικοῦ, ἀπό τό γεγονός, ὅτι οἱ Ἕλληνες Ἰσραηλῖτες
καί Ρωμαιοκαθολικοί –ὅπως φυσικά καί οἱ Ἕλληνες Μουσουλμάνοι– ἔχουν
τό δικαίωμα σύμφωνα μέ τό ἴδιο Ὑπουργεῖο νά διδάσκονται τά δικά τους
θρησκευτικά στό Δημοτικό καί μάλιστα μέ τούς δασκάλους τῆς ἐπιλογῆς
αὐτῶν τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων1.
Ἡ ἐφαρμογή τῶν νέων ΠΣ τελικά δέν ξεκίνησε ἀπό τό σχολικό ἔτος
2015-2016, ἀλλά ἀποφασίστηκε γιά τό σχολικό ἔτος 2016-2017, ἐπειδή ἡ
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νέα ἀριστερή κυβέρνηση τῆς χώρας ἤθελε καί αὐτή νά κάνει ἐπίδειξη τῶν
δημοκρατικῶν της εὐαισθησιῶν, ἀφήνοντας ἕνα διάστημα διαλόγου γιά τά
νέα ΠΣ μέ συμμετοχή καί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ΠΕΘ. Χαρακτηριστικό
αὐτῆς τῆς περιόδου διαλόγου ἦταν ἡ Δαμόκλειος Σπάθη τοῦ τότε Ὑπουργοῦ κ. Φίλη: ἤ ὑποχρεωτικός χαρακτῆρας τοῦ ΜτΘ μέ τά νέα ΠΣ ἤ προαιρετικός χαρακτῆρας τοῦ μαθήματος μέ τό παλαιό πρόγραμμα, γράφοντας
στά παλαιά του παπούτσια τήν τελεσίδικη ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου
Χανίων 115/2012 γιά τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα τοῦ Ὀρθοδόξου μα
θήματος γιά τούς Ὀρθόδοξους μαθητές. Ἐπί πλέον, γιά τό πόσο δημοκρατικός ἦταν ὁ πολυδιαφημισμένος διάλογος γιά τά νέα ΠΣ, ἀρκεῖ νά παραπέμψουμε στήν «Ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ πρός τόν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως
καί τούς Προέδρους τῶν Κοινοβουλευτικῶν ὁμάδων»2.
Στίς 14.1.2016, σύμφωνα μέ τήν ἐπιστολή αὐτή, ἀντιπροσωπεία τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἐπισκέφτηκε τόν Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη προκειμένου νά τοῦ παραδώσει ὑπόμνημα μέ
τίς θέσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τό ΜτΘ, οἱ ὁποῖες συμπυκνώνονταν στό
ἑξῆς: Τό ὑπάρχον ΜτΘ δέν εἶναι «Κατηχητικό», δέν ἀποβλέπει δηλ. στή
δημιουργία πιστῶν καί ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶναι πρόθυμη νά συμβάλει στή
βελτίωση τοῦ μαθήματος, τήν ὁποία προτείνει νά γίνει μέ τό πνεῦμα καί
πάνω στή βάση τῶν ὑπαρχόντων ΠΣ μέ τόν ἐμπλουτισμό τους ἀπό χρήσιμα
στοιχεῖα τῶν νέων ΠΣ. Ὁ κ. Ὑπουργός ἀρνήθηκε νά διαβάσει τό κείμενο
μέ τήν αἰτιολογία, ὅτι πρόκειται γιά καθαρῶς ἐπιστημονικό ζήτημα, γιά
τό ὁποῖο εἶναι ἁρμόδιος ἀποκλειστικά ὁ ἐπιστημονικός του σύμβουλος,
τό Ι.Ε.Π. καί ὅτι θά ἐφαρμόσει ἐκεῖνο πού θά τοῦ ὑποδείξει. Χωρίς στή
συνέχεια νά ἐκδώσει τό Ι.Ε.Π. ἐπιστημονικό πόρισμα ἐπί τῶν θέσεων τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ὁ κ. Ὑπουργός, θέλοντας νά δημιουργήσει ἐντυπώσεις ὑπέρ
τῶν νέων ΠΣ, γνωμάτευσε καί διακήρυξε στά ΜΜΕ μέ βάση τίς δικές τους
παιδικές ἐμπειρίες καί τίς δικές του προσωπικές ἀπόψεις, ὅτι τά ὑπάρχοντα ΠΣ εἶναι Κατηχητικά, ἐκφράζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τά δικά του
«ἰδεολογικά ἀπωθημένα». Αὐτός ἦταν ὁ διάλογος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τοῦ Ι.Ε.Π. μέ τήν Ἱερά Σύνοδο γιά τό ΜτΘ. Ὅλοι μας γνωρίζαμε
ὅτι τήν 1η Σεπτεμβρίου 2016 ἔγινε συνάντηση ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀρχιεπίσκοπο μέ τόν Πρωθυπουργό καί ὅτι ὡς
ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συνάντησης ὁρίστηκε μιά ἐπιτροπή ἐκ μέρους τῆς
Ἐκκλησίας γιά νά συζητήσει τή νέα μορφή τῶν θρησκευτικῶν μέ τό Ι.Ε.Π.
καί τό Ὑπουργεῖο.
Κρίναμε σκόπιμο νά παραθέσουμε αὐτά τά ἐλάχιστα σχετικά μέ τήν
ἄμεση προϊστορία τῶν νέων ΠΣ, γιά νά μπορέσει ὁ ἀναγνώστης νά σχηματίσει μιά εἰκόνα γιά τήν κατάπτυστη ἀθλιότητα τῆς διαδικασίας εἰσαγωγῆς
αὐτῶν τῶν προγραμμάτων στά Δημοτικά, Γυμνάσια καί Λύκεια τῆς χώρας.
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Τώρα εἶναι ἀκεραία ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιά τά νέα θρησκευτικά πού
θά προκύψουν ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ διαλόγου γιά τούς Ὀρθόδοξους μαθητές.
Στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου μας θέλουμε νά ἐπιχειρήσουμε κάποιες τομές σχετικά μέ τήν προέλευση αὐτῶν τῶν νέων ΠΣ. Θά χρησιμοποιήσουμε
ὡς βασικό γνώμονα τήν κριτική πού ἀσκεῖ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός
μας στά προγράμματα αὐτά στήν παραπάνω ἐπιστολή του. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μιά πιό πλήρη ἐνημέρωση σχετικά μέ τίς ἀντιδράσεις ἐναντίον τῶν
νέων ΠΣ, τούς παραπέμπω στό περιοδικό τῆς ΠΕΘ «Κοινωνία», Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2016, τεύχ. 3 καί στήν ἰστοσελίδα τῆς ΠΕΘ: http://www.
petheol.gr/home.

Σπουδαία ἡ κριτική τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
στά νέα Προγράμματα Σπουδῶν
Ἡ κριτική τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δέν εἶναι μιά συστηματική κριτική τῶν
νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΠΣ). Ἀρκεῖται σέ μερικά παραδείγματα.
Ὡστόσο ἡ κριτική αὐτή εἶναι ἀπόλυτα τεκμηριωμένη καί καθηλωτική γιά
τό πνεῦμα τῶν νέων ΠΣ πού μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ περισσότερο. Παραθέτουμε στή συνέχεια τά κεντρικά σημεῖα τῶν ἐπισημάνσεών του. Ἀναφερόμενος ὁ Μακαριώτατος σέ χαρακτηριστικά σημεῖα τῶν νέων ΠΣ τῆς Γ΄
ὡς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, ὅπως στή συσσώρευση κοινῶν στοιχείων τῶν διαφόρων
θρησκειῶν: γιορτῶν, συμβόλων, ὀνομάτων τοῦ Θεοῦ, τονισμοῦ μίας μέρας
μέσα στήν ἑβδομάδα, προσευχῆς, ἱερῶν τόπων, ἱερῶν πορειῶν, ἁγίων καί
ἱερῶν προσώπων, ἱερῶν βιβλίων, ὁρίων καί κανόνων, νηστείας καί ἄσκησης,
τελετῶν μύησης, ὅπως στήν ἀναφορά στόν Χριστό ὡς «φέρελπι σοφό καί
κατατρεγμένο μετανάστη δάσκαλο», στήν Ἀνάσταση ὡς «καλή εἴδηση»
ἐπισημαίνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅτι τό ΜτΘ ὀφείλει νά λειτουργεῖ «καί ὡς
μάθημα βιοθεωρίας». Τό ἐκπαιδευτικό ὑλικό πού παρέχεται μέ τά προγράμματα αὐτά εἶναι ἔτσι δομημένο, ὥστε ὄχι μόνο δέν βοηθάει τόν Ὀρθόδοξο μαθητή σέ αὐτή τή μικρή ἡλικία, ὅπου δέν εἶναι ἀνεπτυγμένη ἀκόμα
ἡ κριτική του ἱκανότητα, «στή διαμόρφωση συνεκτικῆς εἰκόνας γιά τήν
Ὀρθοδοξία», ἀλλά ἀντίθετα τοῦ «κλονίζει τίς νωπές ἀκόμη θρησκευτικές
του πεποιθήσεις» καί τοῦ προκαλεῖ «σύγχυση, ἐνσπείροντάς του τή λογική
ἀμφιβολία ὅτι δέν ἀποκλείεται τελικά ὁ Χριστός νά εἶναι καί προφήτης τοῦ
Ἰσλάμ ἤ ὅτι ὅλες οἱ θρησκευτικές παραδοχές εἶναι τό ἴδιο ἀληθεῖς». Ἐπίσης παρατηρεῖται μιά «ἐπίμονη ἐνασχόληση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ μέ
σύγχρονα πολιτικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά προβλήματα, καί ὄχι μέ τήν
ἀνάλυση τῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας στόν ἱστορικό χρόνο, οὔτε μέ τήν ἀνάλυση σύγχρονων ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζονται μόνο
στό μέτρο πού ἔχουν συνάφεια μέ ἐπίκαιρα καί κοσμικά προβλήματα».
Σχετικά μέ τήν παράθεση μουσικῶν κομματιῶν ὡς ἐκπαιδευτικοῦ
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ὑλικοῦ στό Δημοτικό διαπιστώνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τήν ἐπιδίωξη νά περάσουν στούς μαθητές τῆς προεφηβικῆς ἡλικίας: «Ὅτι κατά βάθος ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοινωνικο–ανθρώπινο γεγονός, μή ἀποδίδοντας ἰδιαίτερη σημασία στό κυρίαρχο γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους γεγονός ὅτι τήν ἔχει ἱδρύσει
ὁ Χριστός. Κατά συνέπεια, τό σχολεῖο προτείνει μία ἐξωτερική, καθαρά
κοσμική ὀπτική γιά τήν Ἐκκλησία, πού ἀμβλύνει τήν ἰδιαιτερότητά της σέ
σχέση μέ ἄλλες ἐκφάνσεις τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας καί μάλιστα μέ
μή θρησκευτικό περιεχόμενο (π.χ. κοσμική μουσική).»
Ἡ ὕλη τῆς Β΄ Γυμνασίου ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, γιά τό
ὁποῖο στά προηγούμενα ἔτη δέν ἔγινε σέ βάθος ἀνάλυση, φέρνει ὁπωσδήποτε σύγχυση στούς μαθητές τῶν 13 ἐτῶν, ὅταν παρουσιάζονται ἀντί γιά
ἕνας 3 «Χριστοί», τῶν φιλοσόφων, ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς καί καλλιτεχνῶν,
τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τέλος τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ἐξετάζεται μέσω τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ πού παρέχεται ἀπό κάθε ἄλλη,
ὄχι ὅμως ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδόξου θεολογίας. Τό θέμα «Ὀρθοδοξία καί
Νέος Ἑλληνισμός» άναπτύσσσεται στά νέα ΠΣ μόνο σέ μία ἑνότητα τῆς
Β΄ Γυμνασίου στό τέλος τῆς διδακτέας ὕλης καί ἐπίσης τό «Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο» χωράει σέ μισῆ μόλις σελίδα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ της
Β΄ Γυμνασίου!
Στό Λύκειο παρέχεται ἡ ἐντύπωση, ὅτι ἡ «Ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία»
μέ τό βαθύ της θεολογικό καί ἀνθρωπολογικό περιεχόμενο μπορεῖ νά σχετιστεῖ μέ στίχους τραγουδιῶν ὅπως «Ὁ Μπαγάσας» τοῦ Νικόλα Ἄσιμου
(1997) ἤ τό «Περιβόλι» (1966) καί ἡ «Συννεφούλα» (1966) τοῦ Διον. Σαββόπουλου κ.ἄ. Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας τοποθετεῖται σέ σχεδόν ἀποκλειστικά κοσμικό πλαίσιο, καί ὡς πρός τήν ἔννοια «στερεότυπα» ἀπουσιάζει
ἐντελῶς ὁ θεολογικός προβληματισμός. Στήν διαπραγμάτευση τῆς ἔννοιας
«διάλογος» δίνεται ἡ ἐντύπωση, ὅτι «οἱ θρησκεῖες εἶναι ὑπαίτιες γιά τή βία
στόν κόσμο καί ὅτι ἡ ἰσχυρή Πίστη ὁδηγεῖ σέ μισαλλοδοξία». Ἐπίσης στά
πλαίσια τῆς ἴδιας ἔννοιας, δηλ. τοῦ «διαλόγου», τό Σχίσμα τοῦ 1054 ἀνάμεσα στή παπική Δύση καί τήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή δέν ἐξηγεῖται καθόλου
ἀπό θεολογικῆς πλευρᾶς ἀλλά ἀντιμετωπίζεται «ἁπλῶς ὡς ἕνα πρόβλημα
ἔλλειψης «Διαλόγου» μέ κοσμικά κριτήρια κοινωνικῆς ἤ ἠθικῆς ἀνάλυσης.»
Καί καταλήγει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: «Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω προκύπτει
ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν … καταργήθηκε καί πρόκειται πλέον γιά
ἕνα μή θεολογικό μάθημα, καθώς ἔχει ἑξαλλαχθεῖ πλέον σέ διδασκαλία
βασικῶν ἐννοιῶν μέσα ἀπό πολιτιστική, φιλοσοφική, ἱστορική, κοινωνιολογική, ἠθική ἤ καί καλλιτεχνική προσέγγιση τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου.»
Γιά τή σύγκριση μέ τίς ἄλλες θρησκευτικές παραδόσεις ἐπισημαίνει:
«Ἡ ὅποια σύγκριση δέν λειτουργεῖ σέ θεολογική βάση, ἀλλά σέ ἔδαφος
παρατήρησης τῶν κοσμικῶν ἐκδηλώσεών τους». Ἐπίσης ἀναφέρει: «Τό
ἐκπαιδευτικό ὑλικό συγχέει τίς διαφορές τῶν θρησκευτικῶν ἀντιλήψεων
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καί, τό κυριότερο, δέν καταφέρνει νά μεταδώσει ὁλοκληρωμένες γνώσεις
γιά τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική Παράδοση ὡς ἁρμονικό σύνολο καί τίς θεολογικές διαφορές της ἀπό τά ἄλλα θρησκεύματα.»
Τελικά μέσῳ αὐτῶν τῶν Προγραμμάτων πού ἀποβλέπουν στήν ἀνάπτυξη μιᾶς «κριτικῆς θρησκευτικότητας» (σέ ἀντίθεση μέ τήν «ἄκριτη θρησκευτικότητα»), «προφανῶς ὁ μαθητής ἐκπαιδεύεται μέ στόχο νά
ἀναπτύξει συγκεκριμένη στάση ἐκλογίκευσης ἀπέναντι στίς θρησκεῖες»,
πράγμα ἀνεπίτρεπτο γιά ἕνα «δημοκρατικό Ὑπουργεῖο Παιδείας», δηλ.
«νά στοχεύει στήν ποδηγέτηση τῶν μαθητῶν γιά τόν πολιτικά ὀρθό τρόπο
τοῦ “θρησκεύειν”, ἀσκώντας θρησκευτικό πατερναλισμό. Ὅπως ὁ καθένας
εἶναι ἐλεύθερος νά μήν πιστεύει, εἶναι ἐλεύθερος καί νά πιστεύει μέ τόν
συναισθηματικό, μυστικιστικό ἤ περισσότερο λογικό τρόπο πού ἐπιθυμεῖ.»
Ἔτσι, «τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τώρα πλέον ἔγινε «Κατηχητικό», μετά τίς Ὑπουργικές Ἀποφάσεις τῆς 13.9.2016, διότι προσπαθεῖ, μέ
σαφῆ πολιτικά κριτήρια, νά κατηχήσει καί νά στρατεύσει τούς μαθητές
σέ μιά ἐκκοσμικευμένη στάση ἀπέναντι στό θρησκευτικό φαινόμενο. Παράλληλα συντηρεῖ θεολογικά ρηχή προσέγγιση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
ἐκμηδενίζοντας τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ Ὀρθόδοξου δόγματος καί τῆς Χριστιανικῆς Παράδοσης, ἀφοῦ τά καταβιβάζει καί τά μελετᾶ στό ἐπίπεδό του
ἁπλοῦ κοινωνικοῦ ἤ φιλοσοφικοῦ κινήματος»

«Φαναριώτικη» ἡ θεμελίωση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν
Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι, ὅτι ὁ βασικός ὑπεύθυνος καί
ἐμπνευστής τῶν νέων ΠΣ στό ΜτΘ πού διδάσκεται ἀπό τόν Σεπτέμβριο
τοῦ 2016 στά Δημοτικά, Γυμνάσια καί Λύκεια τῆς πατρίδας μᾶς εἶναι ὁ
χῶρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό Φανάρι μοιάζει νά ἔχει χάσει
τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, μοιάζει νά ἔχει χάσει τήν αἴγλη του. Ἰδίως στόν
σημερινό κόσμο πού λαμπιρίζει ἀπό τήν πολύ διαφήμιση, ἅμα χάσει κανείς
τό ἀληθινό φῶς τοῦ Χριστοῦ βαδίζει πλέον σύμφωνα μέ τά κελεύσματα
τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου καί ἐξομοιώνεται μέ αὐτούς.
Ἡ ἀποστροφή τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ξεκίνησε στό χῶρο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τόν Ἰωακείμ Γ΄, τόν πρῶτο Μασῶνο Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος τό 1902, ἀπευθυνόμενος μέσῳ ἐγκυκλίου πρός τίς ἄλλες
αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, κάνει λόγο γιά τήν ἀνάγκη «ἐξευρέσεως σημείων συναντήσεως καί ἐπαφῆς πρός τάς ἄλλας Ἐκκλησίας» μέ
σκοπό νά βρεθεῖ «πεδίον ὁμαλῆς φιλικῆς ἀμοιβαίας προσπελάσεως». Μέ
τήν ἐγκύκλιο αὐτή ἐγκαινιάζεται ἐπίσημα ὁ Οἰκουμενισμός στό Φανάρι.
Οἱ ἀπαντήσεις τῶν ἄλλων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στήν ἐγκύκλιο
αὐτή ὑπῆρξαν ὅλες ἀρνητικές. Οὔτε ἀνάγκη θεωρήθηκε αὐτή ἡ προσέγγιση
οὔτε ὁ καιρός κατάλληλος γιά ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα. Παρά τίς ἀρνητικές
ἀπαντήσεις ἐπανέρχεται τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τό 1920 στό θέμα μέ
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ἐγκύκλιο τοῦ τότε τοποτηρητῆ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δωροθέου. Προτείνει μάλιστα κατ’ ἀντιστοιχίαν τῆς «Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν» «Κοινωνία
τῶν Ἐκκλησιῶν».
Στήν ἐγκύκλιο διατυπώνει 11 σημεῖα γιά τήν προσέγγιση τῶν Ἐκκλησιῶν πού μέχρι σήμερα θεωροῦνται πάγια πρακτική τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
ὅπως π.χ.: ἑνιαῖο ἡμερολόγιο, ἀνταλλαγή ἀδελφικῶν γραμμάτων, ἐπικοινωνία Θεολογικῶν Σχολῶν, παγχριστιανικά συνέδρια, διακανονισμός τοῦ
ζητήματος τῶν μεικτῶν γάμων κ.ἄ.3 Τό ἑνιαῖο ἡμερολόγιο πού χάρις στό
διάλογο μέ τούς ἑτεροδόξους, χάρις στήν ἀγάπη πρός αὐτούς πραγματο
ποιήθηκε μόλις τρία χρόνια ἀργότερα τό 1923, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τό
σχίσμα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν στήν Ἑλλάδα, δηλαδή τήν διακοπή τῆς
σχέσης ἐν ἀγάπη μέ τούς ὁμόδοξους ἀδελφούς. Καί αὐτή ἡ τακτική ἀπό
τότε ἀκολουθεῖται ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κυρίως ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα (1948-1972) καί ἔπειτα. Συμπίπτει ἀπόλυτα μέ τό
αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον τῶν ΗΠΑ γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς
ἐκκλησιαστική ἀντιστάθμιση πρός τό Ἀνατολικό μπλόκ καί τόν Κομμουνισμό, ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε ἐπίσης τήν Ἐκκλησία ὡς μέσο διείσδυσης στή
Δύση. Αὐτή ἡ ἐντελῶς κοσμική θεώρηση καί χρησιμοποίηση τῆς Ἐκκλησίας
ὡς μέσου ἄσκησης πολιτικῆς, ἐγκολπώνεται πλήρως ἀπό τόν Ἀθηναγόρα,
τόν ἄνθρωπο τῶν ΗΠΑ στόν Οἰκουμενικό Θρόνο. Ἐπιβάλλει μάλιστα μέ
πραξικοπηματικό τρόπο μέσῳ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τήν θεσμοποίηση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀπό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τήν ὑποβιβάζει σέ “πιόνι” στήν σκακιέρα τῶν πολιτικῶν παιχνιδιῶν. Τό κατόρθωσε καί πραγματοποίησε μέ
μαεστρία, μόλις ὁ Παπισμός μέ τόν Πάπα Ἰωάννη ΚΓ΄ συνειδητοποίησε ὅτι
δέν μπορεῖ νά συνεχίσει τήν ἄτεγκτη στάση του καί ἀποφάσισε μέσα ἀπό
τήν ἀνάγκη προσαρμογῆς στά δεδομένα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς νά ἀλλάξει
τή γλῶσσα του. Τήν μετέτρεψε σέ διπλωματικό ἐργαλεῖο, χωρίς φυσικά
νά ἀλλάξει οὔτε στό παραμικρό τήν πλεύση του, δηλαδή νά διαδραματίζει
ὡς μόνος ἀληθινός ἡγέτης τῆς παγκοσμίας «Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» καί
θρησκευτικός πλανητάρχης τόν κεντρικό ρόλο στό θρησκευτικό γίγνεσθαι
τῆς ἐποχῆς μας4.
Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἀντίθετα, προδίδοντας τήν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν» τοῦ Χριστοῦ, ἀνακάλυψε τήν
«ἀγάπη ἄνευ ὅρων καί ὁρίων» του γιά τόν μόλις πρόσφατα ἐστεμμένο μέ
τήν Τιάρα (30.6.1963) Πάπα Παῦλο ΣΤ΄. Μόλις ἀντίκρισε στίς 5.1.1964
στά Ἱεροσόλυμα τόν Πάπα, «αἱ χεῖρες» του «ἤνοιξαν αὐτομάτως» καί
«ἐρρίφθη εἰς τήν ἀγκάλην»5 τοῦ «πατέρα τῶν πριγκίπων καί βασιλέων, τῆς
κεφαλῆς τῆς οἰκουμένης καί τοῦ ἐπί γῆς ἀντιπροσώπου τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ
Χριστοῦ»6. Ἐκφράζοντας τήν κοινή του πεποίθηση μέ τόν Πάπα Παῦλο ΣΤ΄
δηλώνει ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας: «Καί εἴπαμεν ὅτι ἤδη εὐρισκόμεθα
εἰς τήν ὁδόν εἰς Ἐμμαούς, καί πηγαίνομεν νά μᾶς συναντήση ὁ Κύριος ἐν
τῷ κοινῷ ἁγίῳ Ποτηρίῳ». Ἔτσι φθάσανε, ὁ Πάπας – ὡς ἀλάθητος Πάπας
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μποροῦσε νά τό ἀποφασίσει μόνος του – καί ὁ Ἀθηναγόρας – σάν ἄλλος
Πάπας – στίς 7.12.1965 στήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων πού καί γιά τούς δύο
ἦταν ἡ ἄρση τοῦ σχίσματος. Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας προχώρησε σέ
αὐτήν τήν ἄρση, χωρίς νά συνεννοηθεῖ προηγουμένως μέ κανέναν, χωρίς νά
μετέχουν οἱ ἄλλες τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἔφτιαξε νέα δεδομένα
χωρίς ἀπολύτως καμία θεολογική προσέγγιση τοῦ θέματος, ὑποβιβάζοντας
τήν «Ἐκκλησία» σέ ἐργαλεῖο στά χέρια του καί ὑπηρετώντας μέ τόν τρόπο αὐτό συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες. Ὡς μεγάλος διαφημιστής
τοῦ γεγονότος, μέ δημοσιογραφικό ὕφος καί διαστρέφοντας ἀπόλυτα κάθε
–ἔστω στοιχειωδῶς– χριστιανική ἔννοια τῆς ἀγάπης διακήρυξε: «Πνεῦμα
μέγα ἀγάπης ἐξαπλώνεται ὑπέρ τούς Χριστιανούς Ἀνατολῆς καί Δύσεως.
Ἤδη ἀγαπώμεθα. Ὁ Πάπας τό εἶπε: ἀπέκτησα ἕναν ἀδελφόν καί τοῦ
λέγω σ’ ἀγαπῶ! Τό εἶπα καί ἐγώ: Ἀπέκτησα ἕναν ἀδελφό καί τοῦ εἶπα σ’
ἀγαπῶ!…»7. Γι’ αὐτό καί ἀπόλυτα δικαίολογημενα ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Β΄ (Χατζησταύρου) ἔγραψε στά «Πεπραγμένα»
τῆς ἀρχιεπισκοπείας του: «Ὁ Ἀθηναγόρας Α΄ οὐδέν πρεσβεύει, εἰς οὐδέν
πιστεύει, εἰ μή μόνω ἑαυτῷ δουλεύει καί τήν ἀπαθανάτισιν τοῦ ὀνόματός
του ἐπιδιώκει, ἔστω, κατά Ἡρόστρατον, διά τῆς καταστροφῆς τῆς Ἐκκλησίας»8!
Νά τό ἦθος πού διδάχτηκαν οἱ σημερινοί νεωτεριστές Θεολόγοι ἀπό
τόν προδότη τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀθηναγόρα Α΄, ὁ ὁποῖος δέν διανοήθηκε ποτέ
νά ἔλθη σέ ὁποιαδήποτε μορφῆς διαλόγου μέ τούς πατερικούς καί πιστούς
στήν Ὀρθόδοξη παράδοση Θεολόγους!
Πῶς ἔβλεπε τό Σχίσμα τοῦ 1054; Χαρακτηριστικά εἶναι τά λόγια
του: «Ἕως τό 1054 εἴχαμε πολλᾶς διαφορᾶς. Καί εἰς τοῦτο καί εἰς τό
ἄλλο. Τό φιλιόκβε … καί τόσας ἄλλας διαφορᾶς. Ἀλλά ἠγαπώμεθα. Καί
ὅταν ἀγαπῶνται οἱ ἄνθρωποι, διαφοραί δέν ὑπάρχουν. Ἀλλά τό 1054 πού
ἐπαύσαμεν νά ἀγαπώμεθα, ἦλθαν ὅλες οἱ διαφορές»9. Ποιό χαρακτηριστική ἀκόμα εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἀθηναγόρα στόν Ὀλλανδό Καρδινάλιο
Willebrans, πρόεδρο τοῦ παπικοῦ Συμβουλίου γιά τήν χριστιανική ἑνότητα,
σέ ἐπίσκεψή του στό Φανάρι, ὅταν ἐκεῖνος προέβαλε δογματικές διαφορές
ὡς αἰτίες τοῦ σχίσματος: «Ἅγιε Ἀδελφέ, τό Σχίσμα δέν ἔγινε ἀπό τά ἔνζυμα καί τά ἄζυμα. Ἄν τό Ἅγιο Πνεῦμα πνεῖ στά ἔνζυμα κατά τόν ἴδιο τρόπο
πνεῖ καί στά ἄζυμα. Ἡ ἀντίθεσις δέν ἦταν θεολογική, ἀλλά μόνο πολιτική.
Ἦταν ἡ ἀντίθεσις τῆς Ρώμης μέ τήν Ἀθήνα. Σεῖς ἐκπροσωπούσατε τήν
Ρώμη κι ἐμεῖς τότε τήν Ἀθήνα.»10
Ποιά ἦταν ἡ στάση τοῦ Ἀθηναγόρα καί τῶν συνεργατῶν ἀπέναντι στό
δόγμα, στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, στίς ἄλλες θρησκεῖες, τήν ἴδια τήν
ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας, γιά τή σχέση ἀλήθειας καί ἀγάπης;
«Ὁ αἰών τοῦ δόγματος παρῆλθε».
«Ὅλοι οἱ Χριστιανοί πιστεύουν στό ἴδιο βάπτισμα διά τοῦ ὁποίου
ὅλοι ἔχουν γίνει μέλη τοῦ Σώματός του, τῆς Ἐκκλησίας».
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«Ἀπατώμεθα καί ἁμαρτάνομεν, ἐάν νομίζωμεν, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ καί ὅτι τά ἄλλα δόγματα εἶναι ἀνάξια. Τριακόσια
ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ἐξέλεξαν τόν μουσουλμανισμόν διά νά φθάσουν
εἰς τόν Θεόν των καί ἄλλαι ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εἶναι Διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί, Βουδισταί. Σκοπός κάθε θρησκείας εἶναι νά βελτιώση τόν
ἄνθρωπον».
«Εἰς τήν κίνησιν πρός τήν ἕνωσιν, δέν πρόκειται ἡ μία Ἐκκλησία
νά βαδίση πρός τήν ἄλλην, ἄλλ’ ὅλαι ὁμοῦ νά ἐπανιδρύσωμεν τήν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἐν συνυπάρξει εἰς τήν Ἀνατολήν καί τήν Δύσιν, ὅπως ἐζῶμεν μέχρι τοῦ 1054, παρά καί τάς τότε ὑφισταμένας Θεολογικάς διαφοράς».
«Καλούμεθα ν’ ἀπαλλαγῶμεν τοῦ πνεύματος τῆς πολεμικῆς καί τῆς
ἀντιρρήσεως ἐν τῇ Θεολογίᾳ καί νά ἐφοδιάσωμε αὐτήν διά τοῦ πνεύματος
τῆς ζητήσεως καί τῆς διατυπώσεως τῆς ἀληθείας ἐν τῇ ἀγάπῃ καί τῇ ὑπομονῇ. Ὁ Χριστιανισμός ἔχει ἀνάγκη σήμερον μιᾶς Θεολογίας τῆς καταλλαγῆς».
Τό 1970 ὁ Ἀθηναγόρας ἀποδέχθηκε ἀκόμη καί τό Φιλιόκβε (Filioque=
καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ…) ὡς δῆθεν «θεολογούμενο», δήλωση γιά τήν ὁποία οἱ περισσότερες Ἱ. Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους διέκοψαν τό «μνημόσυνό» του. Ἐπί
λέξει εἶπε: «Τί μελάνι χύθηκε καί τί μίσος γιά τό Filioque! Ἦλθεν ἡ ἀγάπη
καί ὅλα ὑποχωροῦν στό πέρασμά της».
Γιά δέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καί Μ. Βρεττανίας Ἀθηναγόρα
(Κοκκινάκη) οἱ ἱεροί κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων δέν εἶναι παρά «ἀνθρώπινα ἐντάλματα καί σχήματα ἀνοησιῶν καί μίσους». Καί: «Γνωρίζω τήν
διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τάς θέσεις τῶν νεωτέρων θεολόγων τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά ταῦτα εἶναι βουλαί καί ἐπίνοιαι ἀνθρώπων»11.
Ὁ δέ Ἰάκωβος Ἀμερικῆς ἀποφαίνεται: «Ἡ Οἰκουμενική Κίνησις, φρονοῦμεν, ἄν καί χριστιανικῆς προελεύσεως, ὀφείλει νά γίνη κίνησις ὅλων
τῶν θρησκειῶν, τῆς μιᾶς πρός τήν ἄλλην, ὅπως γίνει διάλογος, ἄν τυγχάνη
ἀληθές ὅτι ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ὑπηρετοῦν τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον. Δέν
ὑπάρχει εἰ μή εἷς Θεός …».
Ἀπόλυτη ἐπιβεβαίωση τῶν παραπάνω εἶναι καί οἱ διαχριστιανικές
συναντήσεις τῆς Ἀσσίζης μέ πρώτη ἐκείνη τῆς 29.8.1986. Συναντήθηκαν
ἐπί τό αὐτό 12 ἐξωχριστιανικές θρησκεῖες καί οἱ χριστιανικές ὁμολογίες,
συνολικά 150 ἐκπρόσωποι. Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκησίας προεξάρχων ἦταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων Μεθόδιος. Ἡ προσευχή ὅλων ἦταν κοινή ὑπέρ τῆς εἰρήνης.
Ἀρχηγός ὅλων ἦταν ὁ Πάπας πού εἶπε στόν λόγο του: «Ἡ πρόκλησις τῆς
εἰρήνης ὅπως τίθεται σήμερον ἐνώπιον πάσης χριστιανικῆς συνειδήσεως,
ὑπερβαίνει τάς θρησκευτικᾶς διαφορᾶς» «Ὁ Πάπας ἀπήγγειλε τό «Πάτερ
ἡμῶν» ἀγγλιστί ἐν μέσῳ Ἑβραίων, Ἰνδουιστῶν, Μουσουλμάνων, Σίχ καί
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Ὑλοζωϊστῶν προσευχομένων «τή ἰδία διαλέκτι» πρός ἑτεροκλήτους … Θεούς!». Ἀκολούθησαν ἄλλες συναντήσεις τῶν ἐτῶν 1993, 2002, 2011, 2016,
πάντοτε μέ τήν ἰσχυρή παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἤ ὑψηλόβαθμου ἐκπροσώπου του.
Ὅλα βέβαια ὅσα ἐκθέσαμε παραπάνω ἐκφράζουν τήν παναίρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, κάτω ἀπό τήν ὁποία σύμφωνα μέ τά πολύ χαρκατηριστικά
λόγια τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου «κρύπτεται αὐτή αὕτη ἡ ἄρνησις
τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ χαρακτῆρος τῆς χριστιανικῆς Πίστεως. Κατά τοῦτο ὁ
Οἰκουμενισμός εἶνε χείρων πάσης αἱρέσεως. Ἡ αἵρεσις τοῦ Ἀρείου, ἡ εἰς
τάξιν κτίσματος καταβιβάζουσα τόν ὁμοούσιον Λόγον, καθώς καί πᾶσαι αἱ
ἄλλαι αἱρέσεις, ὠχριῶσιν ἐνώπιον τοῦ τέρατος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διότι
πᾶσαι αἱ χριστιανικαί αἱρέσεις, καί αἱ πλέον βλάσφημοι, οὐδέ διενοοῦντο
κἄν νά ἀμφισβητήσωσι τήν μοναδικότητα καί ἀποκλειστικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἀληθείας ἐξ ἀποκαλύψεως. Διά πάσας τάς αἱρέσεις ὁ Χριστιανισμός ἦτο τό μονοπώλιον τῆς ἀληθείας καί τῆς σωτηρίας. Ἐνῶ διά τόν
Οἰκουμενισμόν πᾶσαι αἱ Θρησκεῖαι ἔχουσι στοιχεῖα ἀληθείας καί στοιχεῖα
πλάνης, ὁ δέ Χριστιανισμός δέν ἀποτελεῖ εἰμή μίαν Θρησκείαν μεταξύ τῶν
λοιπῶν, ἴσως τήν εὐγενεστέραν, ἀλλά πάντως ὄχι τήν μοναδικῶς ἀληθινήν.»
Τελικά μέ ὅλα τά παραπάνω ἀποροῦμε, πῶς ἀποροῦμε ὅλοι μας ἀκόμα μέ τά νέα Προγράμματα στά Θρησκευτικά!
							Λέων Μπράνγκ
					
Δρ. Θεολογίας
Παραπομές
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αὐτόν καί θά ἔπρεπε νά φοράει τέσσερα στέμματα» (https://de.zenit.org/articles/dasneue-papstliche-wappen-ohne-tiara-dem-symbol-der-papstlichen-macht/).
7. Μεταλληνοῦ, ὅπ. παρ. 8. Τόμ. Β΄, Ἀθῆναι 1964, σ. 197. 9. Μεταλληνοῦ, ὅπ. παρ.
10. Μακρῆ, ὅπ. παρ. 11. Τήν πηγή ὅλων τῶν παραπάνω χωρίων μπορεῖ νά βρεῖ ὁ
ἀναγνώστης στό ἄρθρο τοῦ Πρωτοπρ. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου μέ τίτλο «Ὁ
μέγας οἰκουμενιστής Πατριάρχης Κύρος Ἀθηναγόρας (http://www.impantokratoros.
gr/7E6EFCDF.el.aspx).
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

175

Ἡ πορεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς

Μ. Τεσσαρακοστή ἔχει ἤδη ἀρχίσει γιά ἄλλη μιά φορά καί μαζί της ἔχει
H
ξεκινήσει, γιά ἄλλη μιά φορά, μιά πορεία πνευματική. Εἶναι μιά πορεία
ἀναγεννητική πού θά ἔχει διάρκεια ἑπτά ἑβδομάδων καί προορισμό τήν «λα-

μπροφόρο ἡμέρα τῆς ἐγέρσεως» τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι μιά πορεία κοπιαστική,
ἀλλά λυτρωτική, πού σκοπό ἔχει νά μᾶς προετοιμάσει γιά τή συμμετοχή μας
στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Στό ἀναστάσιμο κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ πρός τούς
Ἀποστόλους, τό «Χαίρετε», θέλουμε νά εἴμαστε κι ἐμεῖς παρόντες, ὅμως τήν
ψυχή μας τήν βαραίνει ἡ θλίψη. Στίς ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου πού προηγήθηκαν, ἡ Ἐκκλησία μᾶς κατέστησε σαφές ποῦ βρίσκεται ἡ αἰτία τῆς θλίψης μας:
«Τῆς πατρῴας δόξης» ἀποσκιρτήσαμε –καί ἀποσκιρτοῦμε συνεχῶς, «τόν
πλοῦτον τόν πατρῷον δεινῶς» ἐσκορπίσαμε– καί ἐξακολουθοῦμε ἀφρόνως
νά τόν σκορπίζουμε. Ἐπιθυμοῦμε νά εἴμαστε μαζί μέ τόν Χριστό, ἀλλά ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἔχουμε γίνει ἀγνώριστοι καί ἀποκρουστικοί. Γι’ αὐτό στόν
«Ἑσπερινό τῆς Συγγνώμης» κραυγάσαμε σιωπηλά μαζί μέ τόν ὑμνωδό: «Μή
ἀποστρέψεις τό πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι». Ἔτσι ἔχει
ξεκινήσει ἡ πορεία τῆς ἐπιστροφῆς πρός τόν Πατέρα γιά ἄλλη μιά φορά.
Εἶναι ἕνας ἀγώνας γιά νά φύγουν τά ἐμπόδια πού μᾶς στεροῦν τήν χαρά μας,
ἕνας ἀγώνας «πρός ἐγκράτεια παθῶν», «πρός ἐλπίδα ἀναστάσεως». Καί γι’
αὐτό πρέπει νά γίνει... μέ χαρά!
Στήν πορεία μας αὐτή δέν θά εἴμαστε μόνοι, οὔτε θά αὐτοσχεδιάζουμε.
Θά ἀφεθοῦμε μέ ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία νά μᾶς δείξει τόν δρόμο. Τά
λειτουργικά κείμενα αὐτῆς τῆς περιόδου –καρπός τοῦ προσωπικοῦ βιώματος
τῆς μετανοίας τῶν ἁγίων Πατέρων– καί τά διάφορα ἀναγνώσματα –ἐπιλεγμένα σοφά ἐπίσης ἀπό τούς ἁγίους Πατέρας– θά εἶναι οἱ ὁδοδεῖκτες μας. Κάθε
ἡμέρα καί κάθε ὥρα ἡ Ἐκκλησία θά μᾶς τονίζει ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀλήθειες χωρίς τίς ὁποῖες, ὄχι μόνο δέν θά φθάσουμε στόν προορισμό μας, ἀλλά ἡ πορεία
μας θά μετατραπεῖ σέ περιπέτεια...
Ἡ βασική προϋπόθεση γιά νά μή καταλήξει ἡ πορεία μας σέ ἀδιέξοδα
εἶναι ἡ ὀρθή Πίστη. Ἔτσι τίς δύο πρῶτες Κυριακές ἡ Ἐκκλησία θά ἑορτάσει
τή νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῶν αἱρέσεων, τή νίκη τῆς ἀλήθειας κατά τοῦ
ψεύδους καί θά μᾶς ἐπισημάνει ὅτι χωρίς ἀκρίβεια στήν πίστη, ὁ Χριστός
δέν γνωρίζεται. Ἡ ὀρθή Πίστη ἔχει μιά ἀπόλυτα συνεπῆ συνέχεια, ἀποτελεῖ
τρόπον τινά μιά σκυταλοδρομία. Ξεκινάει ἀπό τήν Π. Διαθήκη καί φθάνει
μέχρι τήν ὁμολογία καί τή ζωή τῶν συγχρόνων Ἁγίων. Στό «Συνοδικόν τῆς
Ὀρθοδοξίας», πού θά διαβαστεῖ τήν πρώτη Κυριακή μετά τό πέρας τῆς Θ.
Λειτουργίας, θά ἀκούσουμε: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη
ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν· ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται... Αὕτη
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

175

113
ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν
Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην ἐστήριξεν...».
Εἶναι ποτέ δυνατόν, ὅμως, νά ἀποδέχεται κάποιος τά λόγια αὐτά τῆς
Ἐκκλησίας καί ταὐτόχρονα νά ἐντάσσεται στήν λεγόμενη «Μεταπατερική
Θεολογία», ἡ ὁποία – ὅπως φανερώνει καί τό ὄνομά της –καταργεῖ τόν θεόπνευστο λόγο τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τόν ἀντικαθιστᾶ μέ τή φλυαρία σύγχρονων “θεολόγων”; Ἤ ψεύδεται, ἤ ἔχει ὑποστεῖ σύγχυση...
Τό «Συνοδικόν» ἀποτελεῖ ἕνα μέρος τῶν κειμένων πού συντάχθηκαν
ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρας κατά τήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συνεκλήθη τό 787 μ.Χ. γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας. Εἶναι
ποτέ δυνατόν, ὅμως, κάποιος νά σέβεται τό κείμενο αὐτό καί ταὐτόχρονα νά
ἐντάσσεται στό κίνημα τοῦ «Οἰκουμενισμοῦ», πού ἐξισώνει μέ τήν ἀληθινή
πίστη ὅλες τίς χριστιανικές ὁμολογίες δηλαδή ὅλες τίς αἱρέσεις ἤ καί ἀκόμη
ὅλες τίς θρησκεῖες; Εἶναι λογικό νά κατέχει τήν ἀλήθεια π. χ. καί αὐτός πού
τιμᾷ τίς εἰκόνες καί αὐτός πού τίς μάχεται (προτεσταντισμός, ἰσλάμ κλπ) ἤ
ἀκόμη καί αὐτός πού τίς δέχεται ἀλλά δέν τίς προσκυνᾶ (παπισμός); Εἶναι
λογικό ἀντικρουόμενες θεολογικές θέσεις ἀλλά καί ἀντικρουόμενες πρακτικές τρόπου ζωῆς νά θεωροῦνται ὅλες ἀληθινές; Μέ αὐτό τόν τρόπο δέν σχετικοποιεῖται ἡ ἀλήθεια; Ἀλλά τότε ποιός ὁ λόγος νά ἐνταχθοῦμε σέ ἕνα χῶρο
καί νά ἀφιερώσουμε τή ζωή μας σέ κάτι πού ἔχει σχετική ἀξία, σέ κάτι μή
ἀληθινό; Ψεῦδος ἤ σύγχυση;
Τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», πού θά διαβαστεῖ τήν πρώτη Κυριακή, ἔχει συμπληρωθεῖ μέ κείμενα πού ἀφοροῦν στή νίκη καί ἐπικράτηση τῆς
ὀρθῆς Πίστης κατά τῶν πλανῶν τοῦ αἱρεσιάρχη Βαρλαάμ κατά τόν 14ο αἰώνα. Γι’ αὐτό τήν δεύτερη Κυριακή τιμᾶται ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ
ὁποῖος ἀντέκρουσε τίς κακοδοξίες τοῦ Βαρλαάμ καί μᾶς διασαφήνισε μέ τά
συγγράμματά του αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία ἤδη ἐξ ἀρχῆς ζοῦσε: Ὅτι ἡ γνώση
τοῦ Θεοῦ δέν ἐπιτυγχάνεται μόνο διανοητικά, ὅπως δίδασκε ὁ Βαρλαάμ καί
ἡ Δυτική Θεολογία, ἀλλά χρειάζεται καί ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς
ἀπό τά πάθη μέ τήν ἄσκηση καί τήν προσευχή. Ὅμως καί πάλι αὐτή ἡ γνώση, ἡ ἕνωση μέ τόν Θεό, δέν ἔρχεται ὡς κατάκτηση, ἀλλά ὡς προσφορά τοῦ
Θεοῦ στόν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου καί στήν ἱκεσία του, ἱκεσία πού ἐκφράστηκε
πολύ χαρακτηριστικά ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο: «Κύριε, φώτισόν μου τό σκότος». Ἐπίσης ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς διασαφήνισε ὅτι ἡ ἄκτιστη
Θεία Χάρις, καί ὄχι ἡ κτιστή κατά τόν Βαρλαάμ καί τή σύγχρονη “Δύση”, πού
παρέχεται μέσω τῶν ἱερῶν μυστηρίων, μᾶς ἐξαγιάζει καί μᾶς καθιστᾶ κατά
χάριν υἱούς τοῦ Θεοῦ. Καί εἶναι αὐτή ἡ ἄκτιστη Θεία Χάρις πού ἀξιώνει τούς
Ἁγίους τῆς θέας τοῦ Ἀκτίστου, τοῦ Θαβωρείου Φωτός ἀπό αὐτήν ἤδη τή ζωή,
τό ὁποῖο ἀρνεῖτο ὁ Βαρλαάμ καί ἡ “Δύση” μέχρι σήμερα τό “ἀπαξιώνει”...
Τά κείμενα τοῦ «Συνοδικοῦ» συνοδεύονται ἀπό ἕναν μακρύ κατάλογο ὀνομάτων. Τιμῶνται ὅλοι ἐκεῖνοι –Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοί, θεολόγοι,
αὐτοκράτορες, βασιλεῖς,– οἱ ὁποῖοι μέ τή διδασκαλία τους ἤ τίς ἐνέργειές
τους συνέβαλαν στή διατήρηση τῆς ὀρθῆς Πίστης. Ἀντίστοιχα καταδικάζοΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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νται ὀνομαστικά ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μέ τίς πλάνες πού διέδιδαν προκαλοῦσαν σύγχυση καί ἐμπόδιζαν τήν ὀρθή γνώση καί σχέση τῶν ἀνθρώπων μέ
τόν Χριστό. Εἶναι, ὅμως, δυνατόν κάποιοι νά “προσυπογράφουν” τό κείμενο
αὐτό τιμώντας τούς Ἁγίους καί ἀποστρεφόμενοι τίς αἱρέσεις καί ταυτόχρονα νά ἐντάσσονται στούς Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀφαιρέσει ἀπό τό
λεξιλόγιό τους τήν «αἵρεση» καί ὡς λέξη καί ὡς ἔννοια; Εἶναι λογικό κάποιοι
Ἅγιοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (Μέγας Φώτιος, Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κ.ἄ.) νά θεωροῦνται στίς διάφορες χριστιανικές ὁμολογίες ὡς πρόσωπα ἀνεπιθύμητα –στήν καλύτερη περίπτωση– ἤ
ἀκόμα καί ἐχθρικά καί ταὐτόχρονα νά καλλιεργεῖται ἡ πεποίθηση ὅτι τίποτα
δέν μᾶς χωρίζει καί τήν ὑφιστάμενη ἀπόσταση θά τήν καλύψει «ἡ ἀγάπη ἄνευ
ὅρων καί ὁρίων» (Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ὁ Α΄); Μήπως ἐξ αἰτίας αὐτῆς
τῆς ἀγάπης γιά τίς αἱρετικές διδασκαλίες θά πρέπει νά καταργήσουμε τούς
Ἁγίους μας, ὅπως ἔχει συμβεῖ ἤδη στή Δύση; Οἱ Προτεστάντες βέβαια οὐδέποτε ἀναγνώρισαν τήν ὕπαρξη ἁγίων, οἱ δέ Παπικοί ἔχουν διατηρήσει τούς
ἁγίους τους στά χαρτιά, ἀλλά οὐδείς – οὔτε καί ἡ “Ἐκκλησία” τους – ἀσχολεῖται πιά μαζί τους. Ὅμως οἱ Ἅγιοι εἶναι αὐτοί ἀκριβῶς πού ἐπιβεβαιώνουν
σέ κάθε ἐποχή τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. «Ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται...»!
Πλήρης σύγχυση ἤ ἀσύστολα ψεύδη;
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά μᾶς προσφέρει τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ
μέ τήν ἀρωγή τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων καί
θά μᾶς καθοδηγήσει μέ προσοχή καί τήν περίοδο αὐτή, βοηθῶντας μας νά
μή μπλέξουμε στά ἐπικίνδυνα μονοπάτια τῆς σύγχυσης καί τῆς πλάνης. Ἡ
ἀκράδαντη βεβαιότητα γιά τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας σίγουρα δέν μᾶς
ὠφελεῖ ἄν ἐγείρει αἰσθήματα ὑπεροχῆς ἔναντι τῶν ἄλλων. Ἀντίθετα πρέπει
νά δημιουργεῖ σέ ὅλους μας αἴσθημα εὐθύνης, ἄλλα καί αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους ἐκείνους, Ἁγίους ἤ ἁπλούς ἀνθρώπους, πού στό πέρασμα
τῶν αἰώνων κράτησαν τόν θησαυρό τῆς Πίστης ἀνόθευτο...
Ἡ μέγιστη ἀξία τῆς ἀκρίβειας στήν Πίστη ἀπαιτεῖ καί ἀκρίβεια στόν
τρόπο ζωῆς, γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία θά φέρει τά βήματά μας στό ἴσκιο τοῦ Σταυροῦ καί μπροστά στήν Κλίμακα τῶν ἀρετῶν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου, «πρός ἐγκράτεια παθῶν» καί πρός ἀπόκτηση ἀρετῶν. Καί γιά νά μήν ἀπογοητευθοῦμε
στόν ἀγώνα μας, τήν τελευταία Κυριακή πρίν τήν Μ. Ἑβδομάδα θά ἐπισκεφθοῦμε νοερά τήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου, τήν ἁγία Μαρία τήν Αἰγυπτία, ὡς
μέγιστο παράδειγμα μετανοίας. Ὁ ἁγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος μᾶς τονίζει ὅτι:
«Μετάνοια σημαίνει συμφωνία μέ τόν Θεόν γιά νέα ζωή... Μετάνοια σημαίνει
θυγατέρα τῆς ἐλπίδος καί ἀποκήρυξις τῆς ἀπελπισίας...».
«Καιρός μετανοίας ἐφέστηκε· σπεύσωμεν φιλόχριστοι...» ἔχουμε ἀκούσει ἤδη τήν Ἐκκλησία νά μᾶς καλεῖ καί περιμένει τήν ὁλόψυχη ἀνταπόκρισή
μας. Γιά νά μή μείνει ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως γιά μᾶς μόνο μιά προσδοκία...
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Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος

Ἐκεῖ κατήντησε ὁ Γάμος!

Συναινετικό Διαζύγιο
μέ συμβολαιογραφική πράξη!

ὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη θὰ ἐκδίδεται πλέον τὸ συναινετικὸ
Μ
διαζύγιο χωρὶς καμία δικαστικὴ διαδικασία, σύμφωνα μὲ ἄρθρο
ποὺ δημοσιεύτηκε στὴ ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τὴν 02-01-2017. Ὅπως

ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα, τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης προωθεῖ νέα
ρύθμιση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, τὸ διαζύγιο, θέματα ἐπιμέλειας τῶν
τέκνων, ἐπικοινωνίας τῶν διαζευγμένων γονέων καὶ τῆς διατροφῆς
θὰ συμφωνοῦνται μεταξύ τῶν συζύγων ἐνώπιον συμβολαιογράφου, ὁ
ὁποῖος θὰ συντάσσει σχετικὴ συμβολαιογραφικὴ πράξη. Ἡ παράσταση
δικηγόρου καὶ γιὰ τὶς δύο πλευρὲς θὰ εἶναι ὑποχρεωτική, προκειμένου
νὰ ὑπάρχει πλήρης διασφάλιση τῶν συμφερόντων τῶν ὑπὸ διάζευξη
συζύγων καὶ συμβουλευτικὴ ὑποστήριξή τους στὰ ἀνακύπτοντα νομοθετικὰ θέματα.
Μὲ βάση τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία καὶ συγκεκριμένα τὸ ἄρθρο
1441 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, ὅπως τροποποιήθηκε ἀπὸ τὸ Νόμο 4055/2012
«περὶ δίκαιης δίκης καὶ εὔλογης διάρκειας αὐτῆς», ὁ ὁποῖος τέθηκε
σὲ ἰσχὺ τὴν 2η Ἀπριλίου 2012: «Οἱ σύζυγοι μποροῦν μὲ ἔγγραφη συμφωνία νὰ λύσουν τὸ γάμο τους, ἐφ’ ὅσον ἔχει διαρκέσει τοὐλάχιστον ἕξι
μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν κατάρτισή της. Ἡ συμφωνία αὐτὴ ὑπογράφεται ἀπὸ
τὰ συμβαλλόμενα μέρη καὶ ἀπὸ τοὺς πληρεξουσίους δικηγόρους τους ἢ
μόνον ἀπὸ τοὺς τελευταίους, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἐφοδιασμένοι μὲ εἰδικὸ πληρεξούσιο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἔχει δοθεῖ μέσα στὸν τελευταῖο μήνα πρὶν
ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ συμφωνητικοῦ. Ἂν ὑπάρχουν ἀνήλικα τέκνα,
γιὰ νὰ λυθεῖ ὁ γάμος πρέπει ἡ ἀνωτέρω συμφωνία νὰ συνοδεύεται μὲ
ἄλλη ἔγγραφη συμφωνία τῶν συζύγων ποὺ νὰ ρυθμίζει τὴν ἐπιμέλεια
τῶν τέκνων καὶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ αὐτά, ἡ ὁποία ἰσχύει ὥσπου νὰ ἐκδοθεῖ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 1513. Ἡ κατὰ
τὰ ἀνωτέρω ἔγγραφη συμφωνία, καθὼς καὶ τὸ ἔγγραφο συμφωνητικὸ
ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀνήλικων τέκνων ἢ
τὴ διατροφὴ αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ἔχει συμφωνηθεῖ, ὑποβάλλονται μαζὶ μὲ
τὰ εἰδικὰ πληρεξούσια, ὅταν ἀπαιτεῖται, στὸ ἁρμόδιο μονομελὲς πρωτοδικεῖο, τὸ ὁποῖο μὲ ἀπόφασή του, ποὺ ἐκδίδεται κατὰ τὴ διαδικασία τῆς
ἑκούσιας δικαιοδοσίας, ἐπικυρώνει τὶς συμφωνίες καὶ κηρύσσει τὴ λύση
τοῦ γάμου, ἐφ’ ὅσον συντρέχουν οἱ νόμιμες προϋποθέσεις. Ἡ ἀπόφαση
τοῦ μονομελοῦς πρωτοδικείου ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπιμέλεια, ἐπικοινωνία
καὶ διατροφὴ τῶν ἀνήλικων τέκνων ἀποτελεῖ ἐκτελεστὸ τίτλο.»
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Ὁ ἀνωτέρω Ν. 4055/2012 κατάργησε τὸ λεγόμενο «σύστημα τῆς
διπλῆς δικασίμου», σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ συμφωνία τῶν συζύγων
γιὰ τὴ λύση τοῦ γάμου τους δηλωνόταν στὸ δικαστήριο, εἴτε ἀπὸ τοὺς
συζύγους αὐτοπροσώπως, εἴτε ἀπὸ τοὺς πληρεξουσίους δικηγόρους
τους σὲ δύο συνεδριάσεις, ποὺ ἀπεῖχαν μεταξύ τους ἕξι τοὐλάχιστον
μῆνες. Τὸ ἑξάμηνο αὐτὸ ἀποτελοῦσε προθεσμία περίσκεψης γιὰ τοὺς
συζύγους, μὲ βάση τὸ ὀρθὸ σκεπτικό, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγουν τὶς
ἐσπευσμένες καὶ βεβιασμένες ἀποφάσεις περὶ λύσης τοῦ γάμου τους.
Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἄρθρου δὲν εἶναι ἡ ἀνάλυση τοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου καὶ τῆς διαδικασίας ἔκδοσης τοῦ συναινετικοῦ διαζυγίου.
Προξενεῖ ὅμως ἐντύπωση τὸ γεγονός, ὅτι μέσα στὴν τελευταία πενταετία ἔχουν προωθηθεῖ δύο νομοθετικὲς ρυθμίσεις, ποὺ στόχο ἔχουν νὰ
διευκολύνουν ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴ διάζευξη τῶν συζύγων. Καὶ
ὕστερα ἀποροῦμε γιὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὰ διαζύγια αὐξάνονται τὶς τελευταῖες δεκαετίες μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο! Πέραν τούτου, οἱ Ἕλληνες
πολῖτες ἐξουθενώνονται καθημερινὰ οἰκονομικὰ καὶ ἀντιμετωπίζουν
πλεῖστες, γραφειοκρατικὲς καὶ ὄχι μόνο, δυσκολίες, ἰδίως ὅταν διεκδικοῦν δικαιώματα ἢ παροχὲς ἀπὸ τὸ Κράτος, ὅμως –ἀλλοίμονο!– θὰ πρέπει νὰ παίρνουν διαζύγιο μὲ τὸν πλέον οἰκονομικὸ καὶ ταχύτερο δυνατὸ
τρόπο.
Ἡ Ὁλομέλεια τῶν Προέδρων Δικηγορικῶν Συλλόγων τῆς χώρας,
στὴ συνεδρίαση τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2017, δήλωσε τὴν ὁμόθυμη καὶ
ἀπερίφραστη ἀντίθεσή της στὸν ὡς ἄνω κυβερνητικὸ σχεδιασμὸ παραθέτοντας τοὺς ἀκόλουθους λόγους:
«Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι προβλέπεται ὑποχρεωτικὴ παράσταση δικηγόρων καὶ ἑπομένως δὲν τίθεται θέμα ἀφαίρεσης δικηγορικῆς ὕλης,
ἡ προωθούμενη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τροποποίηση τῶν διατάξεων γιὰ τὴν ἔκδοση συναινετικοῦ διαζυγίου, ὥστε νὰ ἐκδίδεται ἀπὸ
τοὺς συμβολαιογράφους, δημιουργεῖ τὰ ἑξῆς κρίσιμα νομικὰ ζητήματα:
1. Δογματικὰ ὁ γάμος δὲν εἶναι ἁπλὴ σύμβαση. Πρόκειται γιὰ ἰδιαίτερη σύμβαση, καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ λύση του δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι
προσαρμοσμένη σὲ ἕνα ἁπλῶς συμβατικὸ πρότυπο.
2. Ἡ λύση τοῦ γάμου μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη καταλήγει σὲ
σύγχυση καὶ πλήρη σύμπτωση τοῦ γάμου μὲ τὸ σύμφωνο συμβίωσης
ἑτεροφύλων. Μάλιστα, τὸ σύμφωνο συμβίωσης καθίσταται ἑλκυστικότερο διότι ἐπιτρέπει τὴν συμβατικὴ ρύθμιση τῶν συνεπειῶν, ἰδίως σὲ
ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ ἀποκτήματα, δηλαδὴ τὴν τύχη τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν συζύγων, τὰ ὁποῖα ἀποκτήθηκαν ἀπὸ αὐτοὺς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ γάμου. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ γεννᾶται ζήτημα συνταγματικότητας,
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ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος, σύμφωνα μὲ τὴν πρώτη
παράγραφο τοῦ ὁποίου: «Ἡ οἰκογένεια ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης
καὶ προαγωγῆς τοῦ ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ
παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ κράτους».
3. Ἡ συμβολαιογραφικὴ λύση τοῦ γάμου δὲν περιβάλλεται ἀπὸ τὶς
ἐγγυήσεις τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης, ὅπως ἡ δημοσιότητα. Ἐξ ἄλλου, ὁ
ἀμιγὴς συμβατικὸς χαρακτήρας τῆς λύσης δίνει, τὴν εὐκαιρία ὕπαρξης
καὶ ἐπίκλησης ἐλαττωμάτων τῆς βούλησης, ὅπως ἡ ἀπειλὴ ἢ καὶ ἡ εἰκονικότητα, ἡ ὁποία δὲν χωρεῖ ἐνώπιον δικαστηρίου. Ἡ λύση τοῦ γάμου
μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη δίνει τὴν εὐκαιρία στὸ σύζυγο ὁ ὁποῖος
θέλει νὰ λύσει τὸ γάμο νὰ ἐπικαλεστεῖ, ὅτι ὁ γάμος συνήφθει ὑπὸ τὸ
κράτος ἀπειλῆς, ὁπότε μπορεῖ νὰ ἀκυρωθεῖ ἢ ὅτι δὲ συνήφθει στὰ σοβαρά, παρὰ μόνο φαινομενικά, ὁπότε εἶναι αὐτοδικαίως ἄκυρος. Ἐνώπιον
δικαστηρίου δὲ μπορεῖ νὰ προβληθοῦν οἱ ἀνωτέρω ἰσχυρισμοί, ὁπότε
διασώζεται τὸ κύρος τοῦ γάμου.
4. Ἂν ἐκδίδεται τὸ συναινετικὸ διαζύγιο ἀπὸ συμβολαιογράφο,
γεννᾶται ὁ κίνδυνος νὰ μὴν ἀναγνωρίζεται αὐτόματα ἀπὸ ἄλλες χῶρες
μέλη τῆς Ε.Ε. ἐν ὄψει τῶν διατάξεων τοῦ Κανονισμοῦ 2201/2003, στὰ
ἄρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 καὶ τὴν αἰτιολογικὴ σκέψη 7 τοῦ ὁποίου ἀναφέρονται οἱ ὅροι «δικαστήριο» καὶ «ἀπόφαση». Ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὸ ἐὰν τὸ συναινετικὸ διαζύγιο θὰ ἀναγνωρίζεται αὐτόματα ἀπὸ ἄλλες
χῶρες μέλη τῆς Ε.Ε., τὸ συγκεκριμένο ἐπιχείρημα ἐνδεικνύει, ὅτι ἡ λύση
τοῦ γάμου μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη δὲν συνάδει μὲ τὸ ἑνωσιακὸ
δίκαιο. Ἑπομένως, σὲ καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικαλεστεῖ ἡ Κυβέρνηση, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ρύθμιση τὴν ὁποία προωθεῖ, ὑπαγορεύτηκε ἀπὸ
τὴν ἀνάγκη ἐναρμόνισης μὲ τὸ ἐνωσιακὸ δίκαιο.
5. Ἡ ἔκδοση συναινετικοῦ διαζυγίου ἀπὸ συμβολαιογράφο, καὶ ὄχι
ἀπὸ Δικαστήριο, θέτει ζήτημα μὴ συμβατότητας μὲ τὰ ἄρθρα 26 § 3, 94 §
1,2 καὶ 96 § 1 τοῦ Συντάγματος, οἱ διατάξεις τῶν ὁποίων ἔχουν ὡς ἑξῆς:
α) Ἄρθρο 26 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος: «Ἡ δικαστικὴ λειτουργία
ἀσκεῖται ἀπὸ τὰ δικαστήρια. Οἱ ἀποφάσεις τους ἐκτελοῦνται στὸ
ὄνομα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».
β) Ἄρθρο 94 πάρ. 1 καὶ 2 τοῦ Συντάγματος: «1. Στὸ Συμβούλιο τῆς
Ἐπικρατείας καὶ τὰ τακτικὰ διοικητικὰ δικαστήρια ὑπάγονται οἱ διοικητικὲς διαφορές, ὅπως νόμος ὁρίζει, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. 2. Στὰ πολιτικὰ δικαστήρια ὑπάγονται
οἱ ἰδιωτικὲς διαφορές, καθὼς καὶ ὑποθέσεις ἑκούσιας δικαιοδοσίας (στὶς
ὁποῖες συγκαταλέγεται καὶ ἡ ἔκδοση συναινετικοῦ διαζυγίου), ὅπως
νόμος ὁρίζει».
γ) Ἄρθρο 96 πάρ. 1 τοῦ Συντάγματος: «Στὰ τακτικὰ ποινικὰ δικαστήρια ἀνήκει ἡ τιμωρία τῶν ἐγκλημάτων καὶ ἡ λήψη ὅλων
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τῶν μέτρων ποὺ προβλέπουν οἱ ποινικοὶ νόμοι» (Σημειωτέον, ὅτι ἡ
γράφουσα δὲν βλέπει ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ δικαιοδοσία τῶν τακτικῶν ποινικῶν δικαστηρίων μὲ τὸ συναινετικὸ διαζύγιο. Ἐκτὸς ἂν ἀπὸ
τυπογραφικὸ λάθος γράφτηκε «96 παρ. 1», ἀντὶ τοῦ ἄρθρου 9 πάρ. 1 τοῦ
Συντάγματος, ὅπου ὁρίζεται μεταξὺ ἄλλων, ὅτι «Ἡ ἰδιωτικὴ καὶ οἰκογενειακὴ ζωὴ τοῦ ἀτόμου εἶναι ἀπαραβίαστη», πρᾶγμα ποὺ δὲ φαίνεται
πιθανό).
Θὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ στὸ σημεῖο αὐτό, ὅτι ἡ λύση τοῦ γάμου
μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη εἶναι εὐθέως ἀντίθετη καὶ μὲ τὶς θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματος τοῦ ἄρθρου 87 παρ. 1 κατὰ τὸ ὁποῖο
«1. Ἡ δικαιοσύνη ἀποδίδεται ἀπὸ δικαστήρια συγκροτούμενα ἀπὸ
τακτικοὺς δικαστές, ποὺ ἀπολαμβάνουν λειτουργικὴ καὶ προσωπικὴ ἀνεξαρτησία» καὶ τοῦ ἄρθρου 8 κατὰ τὸ ὁποῖο «Κανένας δὲν
στερεῖται χωρὶς τὴ θέλησή του τὸν δικαστὴ ποὺ τοῦ ἔχει ὁρίσει ὁ νόμος. Δικαστικὲς ἐπιτροπὲς καὶ ἔκτακτα δικαστήρια, μὲ ὁποιοδήποτε ὄνομα, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συσταθοῦν». Σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις
αὐτές, ἡ ἀπονομὴ τῆς Δικαιοσύνης εἶναι ἔργο ἀποκλειστικά τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ αὐτὴ καὶ νὰ ἀνατεθεῖ σὲ ὄργανα ποὺ δὲν συγκροτοῦνται ἀπὸ τακτικοὺς δικαστὲς καὶ δὲν
ἔχουν τὶς συνταγματικὲς ἐγγυήσεις ἀνεξαρτησίας.
6. Παραμένει ἀδιευκρίνιστη ἡ δυνατότητα προσβολῆς τῆς συμβολαιογραφικῆς πράξης ὅταν ὑπάρχουν ἐλαττώματα στὴ βούληση τῶν
συζύγων, δηλαδὴ ὅταν ὁ σύζυγος συγκατατέθηκε στὸ γάμο συνεπεία
πλάνης ἢ ἀπάτης ἢ ἀπειλῆς. Ἀντιθέτως, στὴν περίπτωση δικαστικῆς
ἀπόφασης εἶναι σαφὲς ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνατραπεῖ μὲ τὴν ἄσκηση ἔφεσης.
7. Δὲν εἶναι σαφὲς σὲ ποιὰ ἀρχὴ καὶ μὲ ποιὰ διαδικασία θὰ γίνεται
παραίτηση ἀπὸ τὰ ἔνδικα μέσα καὶ θὰ ἐκδίδεται πιστοποιητικὸ τελεσιδικίας ἢ ἀμετακλήτου ἢ πιστοποιητικὸ ὅτι λύθηκε ἢ ὅτι δὲν λύθηκε ἕνας
γάμος.
8. Ἐπισημαίνεται, τέλος, ὅτι ἡ διεθνὴς τάση εἶναι ἡ συγκρότηση εἰδικῶν οἰκογενειακῶν δικαστηρίων μὲ ἁρμοδιότητα γιὰ ὅλα τα
θέματα τῆς οἰκογένειας καὶ ὄχι ἡ ἀφαίρεση τῶν οἰκογενειακῶν διαφορῶν ἀπὸ τὰ δικαστήρια.
Κατόπιν αὐτῶν εἶναι ἐμφανὲς ὅτι τίθεται ζήτημα ἀντισυνταγματικότητας τῆς προωθούμενης ρύθμισης, ἀντίθεσης μὲ τὸ ἑνωσιακὸ κεκτημένο ἐνῶ, ἐπιπροσθέτως, ἐγείρονται σοβαρὰ δικαιοπολιτικά, οὐσιαστικὰ καὶ διαδικαστικὰ ζητήματα, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν τὴ νομοθέτηση
στὴν κατεύθυνση ποὺ ἐξαγγέλθηκε».
Τὸ δυσάρεστο εἶναι, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κραυγαλέα ἀντισυνταγματικὴ
ρύθμιση παρουσιάζεται ὡς θετικὴ ἀπὸ τήν Κυβέρνηση καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει, ὅτι ὑφίσταται στὶς μέρες
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μας ἐνορχηστρωμένη προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ λαοῦ καὶ
ἀλλοίωσης τοῦ ἤθους του.
Ἀναφέρεται στὸ σχετικὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Καθημερινὴ» ὅτι οἱ νέες ρυθμίσεις «ἐνθαρρύνουν τὴ συναίνεση», τὴ στιγμὴ
ποὺ τὸ μόνο ποὺ ἐνθαρρύνεται, καὶ μάλιστα μὲ καταφανῶς ἀντισυνταγματικὴ μεθόδευση, εἶναι ἡ διάζευξη τῶν συζύγων. Ὁ δὲ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης φέρεται νὰ δήλωσε ὅτι μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις, ποὺ ἀφοροῦν τὴ
λύση τοῦ γάμου μὲ συμβολαιογραφικὸ ἔγγραφο «ἀφαιρεῖται σιγὰ σιγὰ
κρίσιμη δικαστικὴ ὕλη ἀπὸ τὰ δικαστήρια, προκειμένου νὰ μπορέσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ δύσκολο καὶ σύνθετο ρόλο τους». Ἐνῶ
δηλαδὴ παραδέχεται ὁ Ὑπουργός, ὅτι ἀφαιρεῖται κρίσιμη ὕλη ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τῶν δικαστηρίων, προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει, ὅτι τοῦτο γίνεται
εἰς ἔνδειξη σεβασμοῦ πρὸς τὰ δικαστήρια καὶ τὸ ἔργο τους! Ὀφείλει νὰ
γνωρίζει ὁ κύριος Ὑπουργός, ὅτι ἡ προώθηση ἀντισυνταγματικῶν ρυθμίσεων ποὺ ἀφαιροῦν ὕλη ἀπὸ τὰ δικαστήρια, μόνο σεβασμὸ δὲ δείχνει
πρὸς τὴ Δικαιοσύνη, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ τὴν ἀκυρώνει.
Τέλος, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ ἴδιο δημοσίευμα «παρόμοιες, ἐπίσης, ρυθμίσεις ἀναμένεται νὰ κατατεθοῦν καὶ γιὰ σωρεία ἄλλων
δικαστικῶν διαδικασιῶν, σὲ μιὰ προσπάθεια ἀποσυμφόρησης τῆς
δικαστικῆς ὕλης καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ βασικῶν δομῶν τῆς Δικαιοσύνης». Νὰ ἀναμένουμε ἑπομένως τὴν πλήρη διάλυση τοῦ Κράτους Δικαίου; 					
						
Ἀγγελικὴ Εὐθ. Ζώη
						
Νομικὸς

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

175

Νέα βομβιστική ἐπίθεση στόν Ναό μας!

Η “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ!
ό ξημέρωμα τῆς 23ης πρός τήν 24η Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ναός μας
ἔγινε γιά ἄλλη μιά φορά στόχος ἄνανδρης νυχτερινῆς ἐπίθεσης. Κάποιοι ἄγνωστοι ‒ἀφοῦ προφανῶς μελέτησαν καλά τό σύστημα ἀσφάλειας‒ βρῆκαν τό εὐάλωτο σημεῖο τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
καί ἔβαλαν τρεῖς ἐκρηκτικούς μηχανισμούς μέ γκαζάκια, στοχεύοντας τό
Παρεκκλήσιο.
Δέν θέλω νά παραδεχτῶ ὅτι ἡ ἐπίθεση ἔγινε ἀπό ἀναρχικούς, γιατί θέ
λω νά ἔχω μεγαλύτερη
ἐκτίμηση στούς ἀναρχι
κούς καί στήν ἔστω καί
οὐτοπιστική ἐμμονή τους
στήν ἄρνηση ἀναγνώρισης
κάθε μορφῆς ἐξουσίας.
Βέβαια, εἶναι οὐτοπιστική
αὐτή ἡ ἄρνηση, γιατί ἡ
ἴδια ἡ ὀργάνωση τῶν ὁμάδων τους ‒ἤ ἔστω κάποιων
ἀπό τίς ὁμάδες τους‒ ἔχει
μιά τόσο στεγανή δόμηση
ἱεραρχικῆς ἐξουσίας, πού
συναγωνίζεται ἀκόμα καί
τίς φασιστικές ὁμάδες.
Παρ’ ὅλα αὐτά, θέλω
νά πιστεύω ὅτι ὑπάρχει
ἕνας κώδικας τιμῆς στούς
ἀνθρώπους πού θεωροῦν
τούς ἑαυτούς τους ἀγωνιστές, ὅσο κι ἄν ἀγωνίζονται
γιά ἕνα χαμένο σκοπό. Κυρίως ὅμως πιστεύω ὅτι οἱ
ἀγωνιστές πρέπει νά ἔχουν
τόν ἀνδρισμό νά σταθοῦν ἀπέναντι σέ αὐτόν πού ἀντιστρατεύονται καί νά τοῦ
μιλήσουν, ἐξηγῶντας του γιατί τόν ἀντιστρατεύονται καί σέ τί διαφέρουν μεταξύ τους. Τότε, ἴσως ἐκπλαγοῦν, διαπιστώνοντας πώς δέν εἶναι καί τόσο

Τ
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Τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου σώθηκε ἀπό τόν Ἅγιο! Τά δύο
ἀπό τά τρία γκαζάκια δέν ἐξερράγησαν, ἁπλῶς λαμπάδιασαν καί
μαύρισαν τήν ἐξώθυρα καί τόν τοῖχο. Τά θραύσματα τοῦ τρίτου πού
ἐξερράγη, διασκορπίσθηκαν μέ ὁρμή στά σκαλοπάτια τοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγ. Νικολάου, χωρίς νά πλήξουν τό Παρεκκλήσιο!

“ἀπέναντι” ὅσο νο
μίζουν.
Ὁ Προϊστά
μενος τοῦ Ναοῦ
μας, μετά τήν καλο
καιρινή νυχτερινή
ἐπίθεση, ἀπάντησε
στήν ἀνανδρία μέ
εὐθύτητα καί ἐν
τιμότητα καί σεβασμό καί κάλεσε
τούς ὑπεύθυνους
σέ ἀνοιχτό διάλογο, ὅπου ὁ καθένας
θά ὑποστηρίξει ἐ
λεύθερα τίς ἀπόψεις του. Γιατί ἡ
δική μας “ἰδεολο
γία” ‒πού δέν εἶναι
ἰδεολογία ἀλλά Πίστη‒ ἔχει σέ ὑπόληψη τόν ἄνθρωπο,
ὅποιος κι ἄν εἶναι,
καί κάποιες φορές
τόν ἔχει σέ μεγαλύτερη ὑπόληψη ἀπό
ὅση ἔχει ὁ ἴδιος τόν
ἑαυτό του. Γι’ αὐτό
δέν τόν πολεμάει,
σημεῖα πού ἔχει μέ

ἀλλά τόν ἀκούει. Γι’ αὐτό προτιμάει νά βρεῖ τά κοινά
αὐτόν καί νά γεφυρώσει τά σημεῖα πού τούς χωρίζουν.
Ἡ ἀπάντηση στή δική μας πρόσκληση φιλίας, ἦταν ἡ σιωπή. Κι ἡ σιωπή δείχνει φόβο καί δειλία. Καί τό νά κρύβεσαι στό σκοτάδι δείχνει ἀνανδρία. Κι ἡ ἀνανδρία σοῦ στερεῖ τό δικαίωμα νά ὀνομάζεις τόν ἑαυτό σου
ἀγωνιστή. Δέν εἶσαι ἀγωνιστής, εἶσαι ἀνθρωπάκι πού δέν ἔχει τό θάρρος
νά δείξει τό πρόσωπό του. Ἀγωνιστές εἶναι ἄνθρωποι σάν τό Τσέ Γκεβάρα,
πού δέν κρύφτηκαν, δέν συμβιβάστηκαν, δέν ἔγιναν σύστημα καί ἐξουσία,
ἀλλά ἔμειναν ἔντιμοι καί συνεπεῖς μέ τόν ἑαυτό τους μέχρι τό τέλος τους.
Αὐτούς τούς ἀγωνιστές τούς σέβονται καί τούς ἀναγνωρίζουν ἀκόμη καί
ὅσοι δέν συμφωνοῦν μέ τή ζωή καί τήν “πίστη” τους.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

175

122
Κυρίως ὅμως δέν μποροῦν νά ὀνομάζονται ἀγωνιστές αὐτοί πού, ἀντί
νά πολεμοῦν τήν ἐξουσία, πολεμοῦν τό σπίτι τῶν ἀνθρώπων πού ψάχνουν
καταφύγιο καί παρηγοριά καί μιά ἥσυχη γωνιά νά ξεκουράσουν καί τήν
ψυχή καί τό σῶμα τους. Γιατί αὐτό ἦταν καί εἶναι ὁ Ναός μας καί ὅλοι
οἱ Ναοί τῆς οἰκουμένης. Τό σπίτι τῶν ἀνθρώπων, χτισμένο μέ τό αἷμα τῶν
ἀνθρώπων, μέ τόν ἱδρώτα τῶν ἀνθρώπων, μέ τά χρήματα τῶν ἀνθρώπων. Κι
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πού τό ἔχτισαν, τό συντήρησαν καί τό συντηροῦν αὐτό
τό σπίτι, δέν τό ἐξουσιάζουν, δέν τό κρατοῦν γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά τό
θέτουν στή διάθεση ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό δέν ἀνήκει σέ κανέναν,
ἀλλά σέ ὅλους ὅσοι ἀποτελοῦν τήν οἰκογένεια, τήν κοινότητα, τήν ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Δέν μπορεῖ νά ὀνομαστοῦν ἀγωνιστές αὐτοί πού, ἀντί νά πολεμήσουν
τή διαφθορά καί τήν ἐκμετάλλευση, πολεμοῦν τό μόνο μέρος ὅπου ὑπάρχει
προσφορά τοῦ ἑνός ἀνθρώπου στόν ἄλλο καί ἀλληλλεγγύη καί πραγματική
ἰσότητα. Τό μόνο μέρος σ’ αὐτό τόν ἄδικο καί ἰσοπεδωτικό κόσμο ὅπου δέ
σέ ρωτάει κανείς ποιός εἶσαι, ἀλλά σέ δέχεται μόνο καί μόνο γιατί εἶσαι
ἄνθρωπος, γιά νά σέ ξεκουράσει ὅσο καί ὅπως μπορεῖ.
Γιατί ὁ δικός μας Ἀρχηγός δέν ἐξουσίασε καί δέν ἐξουσιάζει κανένα,
ἀλλά σταυρώθηκε καί σταυρώνεται ἀπό τήν ἐξουσία καί τούς ἐξουσιαστές
καί τούς ἀντιεξουσιαστές τοῦ κόσμου.
Αὐτόν πολεμᾶτε; Αὐτόν δέν θά Τόν νικήσετε καί πάρτε το ἀπόφαση!
							

Νινέττα Βολουδάκη

Τελικά ποιός κάνει κουμάντο στό σπίτι μας;

ά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ξεκινήσω μέ ἕνα ἀνέκδοτο: «Μιά φορά κι ἕναν καιρό, ἕνας
βασιλιάς ἀποφάσισε νά περιδιαβεῖ τό βασίλειό του γιά νά μάθει ποιός κάνει κουμάντο σέ κάθε οἰκογένεια, ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα; Εἶχε ἀποφασίσει νά προσφέρει ἕνα
ἄλογο σέ ὅποιο σπιτικό ἔκανε κουμάντο ὁ ἄνδρας καί ἕναν κόκορα σέ ὅποιο σπιτικό
κάνει κουμάντο ἡ γυναίκα. Ἀνέβηκε λοιπόν, στό ἄλογό του, πῆρε μαζί του τούς ὑποκόμους του καί ξεκίνησε. Στό πρῶτο σπίτι πού συνάντησε χτύπησε τήν πόρτα. Τοῦ ἄνοιξε
ἡ γυναίκα. «Καλημέρα, κυρία μου», τῆς εἶπε. «Ἤθελα νά ρωτήσω ποιός κάνει κουμάντο
σέ αὐτό τό σπίτι»; Ἡ γυναίκα ἔσκασε στά γέλια. «Τί ἐρώτηση εἶναι αὐτή»; ἀποκρίθηκε.
«Σαφῶς καί ἐγώ κάνω κουμάντο!!» Ὁ βασιλιάς σκεφτικός τῆς ἔδωσε ἕναν κόκορα. Στήν
συνέχεια χτύπησε μιά ἄλλη πόρτα ὅπου ἄνοιξε ἕνας ἄνδρας. «Καλημέρα, κύριε», εἶπε
ὁ βασιλιάς. «Θά ἤθελα νά μάθω ποιός κάνει κουμάντο σέ αὐτό τό σπίτι». Ὁ ἄνδρας
κοίταξε τόν βασιλιά ἀπορημένος καί ἀπάντησε χωρίς δισταγμό «Φυσικά ἡ γυναίκα μου,
ἄρχοντά μου!» «Πάρε λοιπόν ἕνα κόκορα» ἀποκρίθηκε ὁ βασιλιάς καί συνέχισε τό τα-
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ξίδι του.
Ἀφοῦ χτύπησε ὅλες τίς πόρτες τοῦ βασιλείου του καί διαπίστωσε ὅτι σέ ὅλα τά
σπίτια ἔκαναν κουμάντο οἱ γυναῖκες, χτύπησε καί μιά τελευταία πόρτα. Τοῦ ἄνοιξε
ἕνας ἄνδρας. «Χαίρετε, κύριε» τόν χαιρέτησε ὁ βασιλιάς. «Θά ἤθελα νά μάθω ποιός
κάνει κουμάντο σέ αὐτό τό σπίτι». Ὁ ἄνδρας, ὅλο περηφάνια ἀποκρίθηκε: «Τί ἐρώτηση
εἶναι αὐτή; Μά φυσικά, ἐγώ κάνω κουμάντο στό σπίτι μας». Ὁ βασιλιάς χάρηκε πολύ μέ
αὐτήν τήν ἀπάντηση καί εἶπε μέ ἐνθουσιασμό: «Συγχαρητήρια ἄνθρωπέ μου! Μπράβο.
Γι’ αὐτό, θά σοῦ δώσω δῶρο ἕνα ἄλογο. Τί χρῶμα θέλεις νά εἶναι; Ἄσπρο ἤ καφετί;»
«Μισό λεπτό» ἀποκρίθηκε ὁ ἄνδρας καί στράφηκε πρός τό ἐσωτερικό τοῦ σπιτιοῦ. «Γυναίκα!», φώναξε, «τί χρῶμα θέλεις νά εἶναι τό ἄλογο;» Καί ὁ βασιλιάς ἀπογοητευμένος
ἀπάντησε: «κατάλαβα..... πάρε κι ἐσύ ἕναν κόκορα!!!»
Παραφράζοντας αὐτό τό ἀνέκδοτο, θά ἤθελα νά θέσω ἀλλιῶς τό ἐρώτημα: Στήν
κάθε οἰκογένεια, ποιός κάνει κουμάντο; Οἱ γονεῖς ἤ τά παιδιά; Ἄν ρωτήσουμε τούς γονεῖς θά μᾶς ἀπαντήσουν μέ βεβαιότητα ὅτι ἐκεῖνοι κάνουν κουμάντο. Εἶναι, ὅμως, ἔτσι
τά πράγματα; Παραπονιόταν μιά μητέρα ὅτι γυρίζοντας κουρασμένη ἀπό τήν ἐργασία
της διαπίστωσε πώς τό παιδί της δέν εἶχε φάει τίποτε ὅλη μέρα, γιατί τό φαγητό πού
τοῦ εἶχε μαγειρέψει καί τοῦ εἶχε βάλει μαζί του, γιά νά τό φάει στόν Παιδικό Σταθμό,
δέν τοῦ ἄρεσε. Ἔκατσε, λοιπόν, παρά τήν περασμένη ὥρα καί τήν κούρασή της καί τοῦ
μαγείρεψε ἄλλο φαγητό γιά νά μήν μείνει νηστικό. Αὐτό τί δείχνει; Ὅτι οἱ γονεῖς ὁρίζουν
τά πράγματα στό σπίτι ἤ τό παιδί;
Μιά ἄλλη μητέρα ὁμολογοῦσε ὅτι ἐνέδωσε στά πείσματα τοῦ παιδιοῦ της καί κατέβηκε μέσα στό βράδυ νά τοῦ ἀγοράσει σουβλάκια γιατί αὐτό ἤθελε γιά βραδινό καί
ἀρνιόταν πεισματικά νά φάει ὁτιδήποτε ἄλλο!
Πρίν βιαστοῦμε νά ποῦμε ὅτι ἐμεῖς δέν ἐμπίπτουμε σέ αὐτήν τήν κατηγορία, δηλαδή, δέν μᾶς κάνουν τά παιδιά μας ὅ,τι θέλουν, ἀλλά ἐμεῖς κάνουμε κουμάντο στό
σπίτι μας, ἄς δοῦμε ἕνα ἀκόμη παράδειγμα: Μαθαίνουμε στό παιδί μας ὅτι δέν πρέπει
νά μιλάει ὅταν βρισκόμαστε στήν ἐκκλησία καί γίνεται κάποια Ἀκολουθία. Ὅπως εἶναι
ἀναμενόμενο, τό παιδί δοκιμάζει τά ὅρια πού τοῦ θέσαμε καί προσπαθεῖ νά μᾶς μιλήσει. Στήν ἀρχή τό διορθώνουμε καί τοῦ λέμε νά μήν μιλάει. Ὅταν ὅμως, ἀρχίσει νά μᾶς
ρωτάει ἐρωτήσεις σχετικές μέ τούς ἁγίους πού βλέπει στίς εἰκόνες, ἀμέσως πέφτουμε
στήν παγίδα καί ἀρχίζουμε μέσα στήν Ἀκολουθία νά τοῦ ἀπαντᾶμε, σκεπτόμενοι ὅτι
γιά καλό σκοπό μᾶς μίλησε καί ὅτι τώρα εἶναι εὐκαιρία νά τό διδάξουμε γιά τούς ἁγίους!
Ἔτσι ὅμως, ἔπρεπε νά γίνει; Δέν μᾶς ἔρχεται αὐτόματα νά τό ἐπαναφέρουμε στήν τάξη,
νά τοῦ ὑπενθυμίσουμε ὅτι δέν πρέπει νά μιλάει μέσα στήν Ἀκολουθία, ἀκόμη καί γιά
καλό σκοπό, ἀλλά ὑποκύπτουμε στό θέλημά του καί τοῦ ἀπαντᾶμε, γιατί μπερδευόμαστε μέ τά στερεότυπα πού ἔχουμε στό νοῦ μας καί πολλές φορές μέ τίς διάφορες ἐνοχές
πού μᾶς θολώνουν τήν κρίση. Δέν ἔχω χρόνο στό σπίτι νά τοῦ μιλήσω ὅσο θά ἔπρεπε
γιά τούς ἁγίους, εἶναι εὐκαιρία τώρα πού μέ ρώτησε! Νά πῶς ἐγώ ἡ ἴδια καταστρατηγῶ
τόν κανόνα πού προσπαθῶ νά περάσω στό παιδί μου νά μήν μιλάει στήν ἐκκλησία!
Ἄλλο παιδάκι, ἐνῶ ξέρει ὅτι τό ἔχουν περιορίσει οἱ γονεῖς του στό δωμάτιό του
γιατί ἔχουν κάποια δουλειά ἤ κάποια ἐπίσκεψη, βρίσκει πρόφαση ὅτι διψάει καί πρέπει
ἐκείνη τή στιγμή νά πάει στήν κουζίνα νά πιεῖ νερό. Οἱ γονεῖς, πέφτουμε στήν παγίδα,
σκεπτόμενοι τόν γενικό κανόνα ὅτι τά παιδιά πρέπει νά πίνουν ἀρκετό νερό καί τό ἀφήνουμε νά κάνει αὐτό πού θέλει, χωρίς νά τοῦ ἐπιβάλλουμε, τελικά, αὐτό πού πρέπει νά
γίνει ἐκείνη τήν ὥρα.
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Ποιός, λοιπόν, κάνει κουμάντο στό κάθε σπίτι; Βλέπουμε, ὅτι στήν πραγματικότητα, τά παιδιά βρίσκουν τρόπους νά χειρίζονται τούς γονεῖς ὥστε νά περνάει τό δικό
τους, ἐκμεταλλευόμενα τίς ἀδυναμίες τους. Γιατί τά παιδιά μπορεῖ νά μήν καταλαβαίνουν, ἀλλά διαισθάνονται καί τόν παραμικρό, ἀνεπαίσθητο μετεωρισμό τῶν γονέων σέ
αὐτά πού τούς λένε. Διαισθάνονται τήν ἀποφασιστικότητα τῶν γονέων ὅπως καί τήν
ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία τους.
Οἱ μητέρες εὔκολα παραδεχόμαστε ὅτι τά παιδιά μας ἐκδηλώνουν τήν μιά ἤ τήν
ἄλλη συμπεριφορά, μέ τήν ὁποία ὁμολογουμένως δέν συμφωνοῦμε, ἀλλά δύσκολα συνειδητοποιοῦμε ὅτι μᾶς κάνουν ὅ,τι θέλουν καί ὅτι οὐσιαστικά ὑποκύπτουμε στά πείσματά τους ἐνῶ τά πράγματα ἔπρεπε νά εἶναι διαφορετικά. Καί δέν τό παραδεχόμαστε,
γιατί ἔχουμε πεισθεῖ ὅτι οἱ συμπεριφορές αὐτές τῶν παιδιῶν εἶναι ἀναπόφευκτες, ἐκδηλώνονται ἀπό ὅλα τά παιδιά καί δέν μπορεῖ τό δικό μας παιδί νά ἀποτελέσει ἐξαίρεση.
Γιατί ἡ κοινωνία μᾶς ἔχει διαμορφώσει τήν πεποίθηση ὅτι μόλις γεννηθεῖ ἕνα παιδί στήν
οἰκογένεια, οἱ γονεῖς εἶναι ὑποχρεωμένοι νά προσαρμόζονται στίς ἀνάγκες του καί νά
ἀλλάζουν τήν ζωή τους. Πόσο εὔκολα, ἀλήθεια, τό ἔχουμε ἀποδεχθεῖ αὐτό, παρ’ ὅτι
μᾶς δυσκολεύει! Γιατί δέν εἴμαστε ἱκανοί νά προσαρμόσουμε τά παιδιά στήν ζωή μας
ἀλλά προσαρμόζουμε τήν ζωή μας στά παιδιά; Ποιός πρέπει νά θέσει τούς κανόνες τελικά; Ἐμεῖς, τά παιδιά ἤ οἱ κοινωνικές πεποιθήσεις; Τά παιδιά γεννιοῦνται γνωρίζοντας
τούς κοινωνικούς κανόνες τῆς ἐποχῆς τους; Ὄχι βέβαια. «Τό παιδί καί τό σκυλί ὅπως τό
μάθεις», λέει ὁ σοφός λαός.
Στό χέρι μας εἶναι ἡ διαμόρφωση τῶν κανόνων λειτουργίας τοῦ σπιτιοῦ μας. Ἐμεῖς,
ὅμως, υἱοθετοῦμε τούς διάφορους κοινωνικούς κανόνες γιατί μᾶς ἐξυπηρετοῦν στήν
παιδαγωγική μας. Στά παραδείγματα πού ἀναφέραμε μέ τό φαγητό, προτιμᾶμε νά μαγειρέψουμε εἰδικό φαγητό στό παιδί μας ἤ νά κατεβοῦμε νά ἀγοράσουμε ἄλλο παρά νά
ἀντιμετωπίσουμε τήν γκρίνια του. Γιατί ἡ ἀντιμετώπιση τῆς γκρίνιας τοῦ παιδιοῦ εἶναι
μιά ἐπίπονη διαδικασία, ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι συνεχής, ἀπαιτεῖ ἀποφασιστικότητα,
σταθερότητα, ἀπαιτεῖ ἀντιμετώπιση πρῶτα τῶν προκαταλήψεων, τῶν ἀνασφαλειῶν καί
τῶν φοβιῶν μας ὥστε νά ἔχει ἀποτέλεσμα. Ἀντί ὅλων αὐτῶν, προτιμᾶμε νά μαγειρέψουμε ἕνα ἐπιπλέον φαγητό καί νά ἔχουμε τό κεφάλι μας ἥσυχο! Θά τό ἔχουμε ὅμως τελικά;
Ἡ μετάθεση τῆς ἀντιμετώπισης τῶν προβλημάτων, δυστυχῶς, δέν φέρνει τίς λύσεις. Ἀντιθέτως, παγιώνει συμπεριφορές στά παιδιά οἱ ὁποῖες δέν ἀλλάζουν, ἤ γιά νά
ἀλλάξουν ἀπαιτοῦν διπλάσιο κόπο.
Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν εἶναι μιά δύσκολη καί ἐπίπονη διαδικασία. Προϋποθέτει
διάθεση ἀπό μέρους τῶν γονέων νά διαπαιδαγωγήσουμε πρῶτα ἀπό ὅλα τούς ἑαυτούς
μας καί ὕστερα τά παιδιά. Γιά νά ἔχει ἀποτέλεσμα ὁ λόγος καί οἱ ἐνέργειές μας στά
παιδιά μας πρέπει νά ἔχει πρῶτα σέ ἐμᾶς. Καί ἀποτέλεσμα δέν ἔχει συνήθως αὐτό πού
μᾶς βολεύει, ἀλλά αὐτό πού μᾶς κουράζει περισσότερο. Ὁ κόπος, ὅμως, αὐτός λύνει τά
προβλήματα, ἐνῶ ἡ εὔκολη ἀντιμετώπισή τους τήν στιγμή πού ἀναδεικνύονται, ἁπλῶς
τά μεταθέτει γι’ ἀργότερα, ὅπου πάλι θά κληθοῦμε νά τά ἀντιμετωπίσουμε. Ἄς καταβάλλουμε λοιπόν, λίγο κόπο παραπάνω, ὅσο εἶναι νωρίς, ὥστε νά ἀναλάβουμε ἐμεῖς
τήν διακυβέρνηση τοῦ σπιτιοῦ μας, διαφορετικά... θά πάρουμε κι ἐμεῖς ἕναν κόκορα!!!!

							Μαρίνα Διαμαντῆ
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μιά ἀπόπειρα ἀντιπαραβολῆς
(Ε΄)

Ἡ παροχική πολιτική τοῦ Κράτους-Πρόνοιας
τό προηγούμενο τεῦχος ἔγινε μιά σύντομη ἀναφορά στίς ἔννοιες τῆς «φιλανθρωπίας» καί τοῦ «σεβασμοῦ στήν ἀξιοπρέπεια τοῦ
ἀνθρώπου». Εἶναι δέ ἰδιαιτέρως σημαντικό νά διερευνηθεῖ γιά ποιόν
λόγο στή Βυζαντινή Ἀνατολή δέν ἄσκησε ἕλξη τό πρότυπο τοῦ μυθικοῦ Προμηθέα πού ἔκανε ἀνταρσία ἐνάντια στόν Θεό, ὅπως ἔγινε
στή Δύση, ἰδίως κατά τήν περίοδο τοῦ Ρομαντισμοῦ. Ὡς παράδειγμα,
ἀντί πολλῶν ἄλλων, θά μποροῦσαν νά ἀναφερθοῦν οἱ διαμαρτυρίες
τοῦ πλοιάρχου Ἀχαάβ, μυθιστορηματικοῦ ἥρωα τοῦ Χέρμαν Μέλβιλ:
«Παραδέχομαι τήν ἀπερίγραπτη, ἀπέραντη δύναμή σου. Ἀλλά ἐγώ ὡς
τήν τελευταία πνοή τῆς ταραγμένης ζωῆς μου, θά ἀντιστέκομαι στήν
ἀπόλυτη καί ὁλοκληρωτική κυριαρχία της πάνω μου» καί: «Ποῦ πᾶνε
ἀλήθεια οἱ φονιάδες, φίλε; Ποιός θά τούς καταδικάσει, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ
δικαστής εἶναι στό ἐδώλιο, χρόνια τώρα;». Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ
ἔλλειψη τέτοιων φαινομένων «ἐξέγερσης» πρέπει νά ἀποδοθεῖ στήν
ἔλλειψη «ἐξατομίκευσης» τοῦ βυζαντινοῦ ἀνθρώπου. Κατά τή γνώμη
μας, ὅμως, τό φαινόμενο αὐτό μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ πολύ καλύτερα, ἐάν
ληφθεῖ σοβαρά ὑπ΄ ὄψη ὅτι ἡ «ὑποκειμενοποιητική ἔγκληση» τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἰώβ: «ζῶσε ὥσπερ ἀνήρ τήν ὀσφύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σύ
δέ μοι ἀποκρῖναι» (ἀλλά καί τό «γνωσθέντες ὑπό τοῦ Θεοῦ» τοῦ ἀποστόλου Παύλου) ἀφομοιώθηκε ἀπό τήν Πατερική παράδοση, ἡ ὁποία μέ
τή σειρά της διαμόρφωσε τή νοοτροπία τῶν βυζαντινῶν, πού γνώριζαν
ὅτι ἔχουν «locum standi» (=δικαίωμα παράστασης καί ἀκρόασης) ἀκόμη
καί ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Μ. Βασίλειος ἀναφέρει σχετικά: «τήν ὑπερβολήν τῆς φιλανθρωπίας συνίστησι τό εἰς ἰσότιμον κρίσιν τόν Θεόν τοῖς
ἑαυτοῦ οἰκέταις συγκαταβαίνειν» καί «πάλιν εἴρηται κριθήσεσθαι τόν
Κύριον πρός πᾶσαν σάρκα, τοὐτέστιν, ἐν τῷ ἐξετασμῷ τῶν βεβιωμένων
ἑκάστῳ, Ἑαυτόν ὑποβάλλει τῇ κρίσει». Τό ζήτημα αὐτό βέβαια ὑπερβαίνει τίς δυνατότητες τοῦ παρόντος σχεδιάσματος καί γιά τόν λόγο αὐτό
θά περάσουμε ἤδη σέ μιά ἄλλη ἐκδήλωση τῆς βυζαντινῆς φιλανθρωπίας, ἐκείνη πού ὁδήγησε στήν ἐγκαθίδρυση κράτους προνοίας, παραθέτοντας ἐνδεικτικῶς σχετικές διατάξεις:

Σ
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-Εἰσαγωγή τῶν Μακεδόνων:
-«Βασιλεύς ἐστίν ἔννομος ἐπιστασία, κοινόν ἀγαθόν πᾶσι τοῖς ὑπηκόοις, μήτε κατά ἀντιπάθειαν τιμωρῶν, μήτε κατά προσπάθειαν ἀγαθοποιῶν, ἀλλά ἀναλόγως τοῖς ἀγωνοθέταις παρεχόμενος. Σκοπός τῷ
βασιλεῖ τῶν ὄντων δι’ ἀγαθότητος ἡ φυλακή καί ἀσφάλεια καί τῶν ἀπωλολότων δι’ ἀγρύπνου ἐπιμελείας ἡ ἀνάληψις καί τῶν ἀπόντων διά σοφίας καί δικαίων τρόπων καί ἐπιτηδευμάτων ἡ ἀνάκτησις.
Τέλος τῷ βασιλεῖ τό εὐεργετεῖν, διό καί εὐεργέτης λέγεται καί ἠνίκα τῆς εὐεργεσίας ἐξατονήση, δοκεῖ κιβδηλεύειν κατά τούς παλαιούς τόν
βασιλικόν χαρακτῆρα».
-Νεαρά 59 Λέοντος τοῦ Σοφοῦ:
«...Εἰ γάρ ὅπερ πατήρ τέκνοις, τοῦτο δεῖ τοῖς πολίταις εἶναι τούς
νόμους, πρός ἕν μόνον τό συμφέρον καί σωτήριον τῶν πολιτευομένων
ὁρῶντας…»
Προοίμιο τοῦ Ἐπαρχικοῦ Βιβλίου: «ἵνα εὐσχημόνως τό ἀνθρώπινον
γένος πολιτεύηται καί μή θάτερος καταδυναστεύει θατέρου».
Τά ἐν λόγῳ παραθέματα, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρονται στίς ἀρχές
τῆς ἰσότητας καί τῆς ἀμεροληψίας, οἱ ὁποῖες εἶναι θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ
δικαίου, κατοχυρούμενες στό Ἑλληνικό Σύνταγμα (βλ. κυρίως ἄρθρο 4:
«1. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου…»), καθώς καί στίς ἀρχές
τοῦ κράτους πρόνοιας (welfare state, βλ. μέ τή χαρακτηριστική τῶν νεωτέρων χρόνων χρήση τῆς ἀφηρημένης ἔννοιας «Κράτος», ἀντί γιά τήν πιό
συγκεκριμένη «ὁ βασιλεύς», π.χ. ἄρθρα 21: «1. Ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιο
τῆς συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθώς καί ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καί ἡ παιδική ἡλικία τελοῦν ὑπό τήν προστασία τοῦ Κράτους.
2. Πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀνάπηροι πολέμου καί εἰρηνικῆς περιόδου,
θύματα πολέμου, χῆρες καί ὀρφανά ἐκείνων πού ἔπεσαν στόν πόλεμο,
καθώς καί ὅσοι πάσχουν ἀπό ἀνίατη σωματική ἤ πνευματική νόσο ἔχουν
δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπό τό Κράτος. 3. Τό Κράτος μεριμνᾶ γιά τήν
ὑγεία τῶν πολιτῶν καί παίρνει εἰδικά μέτρα γιά τήν προστασία τῆς νεότητας, τοῦ γήρατος, τῆς ἀναπηρίας καί γιά τήν περίθαλψη τῶν ἀπόρων.
4. Ἡ ἀπόκτηση κατοικίας ἀπό αὐτούς πού τήν στεροῦνται ἤ πού στεγάζονται ἀνεπαρκῶς ἀποτελεῖ ἀντικείμενο εἰδικῆς φροντίδας τοῦ Κράτους.
5. Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐφαρμογή δημογραφικῆς πολιτικῆς, καθώς καί ἡ
λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους. 6.
Τά ἄτομα μέ ἀναπηρίες ἔχουν δικαίωμα νά ἀπολαμβάνουν μέτρων πού
ἐξασφαλίζουν τήν αὐτονομία, τήν ἐπαγγελματική ἔνταξη καί τή συμμετοχή τους στήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτική ζωή τῆς Χώρας» καί
22: «1. Ἡ ἐργασία ἀποτελεῖ δικαίωμα καί προστατεύεται ἀπό τό Κράτος,
πού μεριμνᾶ γιά τή δημιουργία συνθηκῶν ἀπασχόλησης ὅλων τῶν ποΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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λιτῶν καί γιά τήν ἠθική καί ὑλική ἐξύψωση τοῦ ἐργαζόμενου ἀγροτικοῦ
καί ἀστικοῦ πληθυσμοῦ... 5. Τό Κράτος μεριμνᾶ γιά τήν κοινωνική ἀσφάλιση τῶν ἐργαζομένων, ὅπως νόμος ὁρίζει» τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος). Ὑπενθυμίζουν, ἐπίσης, μέ τόν προσωπικό καί ἀνθρωπιστικό τους
τόνο, τήν ἀξίωση τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ δικαίου R. Dworkin ὅτι συστατικό
στοιχεῖο τοῦ κράτους πρέπει νά εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ θεμελιώδους
δικαιώματος ἑκάστου τῶν πολιτῶν νά τυγχάνει ἀπό τό κράτος ἴσης μεταχείρισης, ἐμπνεόμενης ἀπό φροντίδα καί σεβασμό («equal concern and
respect»). Σημειωτέον, ὅτι ἡ συζήτηση πού διεξάγεται στούς κόλπους τῶν
πολιτικῶν φιλοσόφων σχετικά μέ τήν παροχή ἴσων εὐκαιριῶν σέ ὅλους
μέ τή διασφάλιση ἴσης ἀφετηρίας ἐκκίνησης καί ἴσων ἐφοδίων («ἴσων
εὐκαιριῶν» ἤ «ἴσων πιθανοτήτων εὐδοκίμησης») κατά τή σταδιοδρομία
στή ζωή καθενός ἀτόμου, ὅπως καί κάθε γενιᾶς, ἤ ἀκόμη καί «ἴσων ἀποτελεσμάτων ἤ καρπῶν», πρέπει ἴσως νά συσχετισθεῖ μέ τίς ρυθμίσεις τοῦ
Λευιτικοῦ γιά τήν προσωρινή μόνο, ἤτοι γιά μιά πεντηκονταετία, ἰσχύ
τῆς πώλησης τῆς γῆς καί γιά τίς περιοδικές ἀφέσεις τῶν χρεῶν, ρυθμίσεις
μέ τίς ὁποῖες ἀφήνεται μέν περιθώριο ἀνάπτυξης τῆς οἰκονομικῆς πρωτοβουλίας καί αὐτενέργειας τῶν πολιτῶν, ἀλλά, τελικῶς, ἀποκαθίσταται
ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα ἡ ἰσότητα ἀφετηρίας γιά κάθε νέα γενιά
καί ἔτσι προλαμβάνεται ἡ διαιώνιση καί ἡ ἐπιδείνωση τῶν ἄνισων κατανομῶν τῶν περιουσιακῶν ἀγαθῶν.
-Νεαρά 149, Ἰουστίνου τοῦ Β’:
-«Μοναδική μας ἔγνοια, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ, εἶναι νά
βλέπουμε τίς ἐπαρχίες, ὑπό τό κράτος τῶν νόμων καί ὑπό ἀσφαλῆ διοίκηση, νά ἀπολαμβάνουν τή δικαιοσύνη τῶν κυβερνητῶν καί ὅτι οἱ φόροι
εἰσπράττονται ἀνελλιπῶς. Διότι δέν ὑπάρχει τρόπος νά διατηρεῖται τό
κράτος, ἄν οἱ εἰσφορές δέν εἰσπράττονται. Χάρη σέ αὐτές ὁ στρατός λαμβάνοντας ὅ,τι εἶναι καθορισμένο γι’ αὐτόν, ἀντιστέκεται στούς ἐχθρούς
καί προστατεύει τούς ὑπηκόους ἀπό τίς ἐπιθέσεις καί τήν κακότητα τῶν
βαρβάρων, ἀλλά προστατεύει ἐπίσης τήν ὕπαιθρο καί τίς πόλεις … καί
τά ἄλλα σώματα λαμβάνουν αὐτό πού πρέπει νά τούς ἀποδοθεῖ, τά τείχη
καί οἱ πόλεις ἐπιδιορθώνονται … καί (ἐπιτελεῖται) ὅ,τι ἄλλο ἔχει ἐπινοηθεῖ γιά τήν εὐημερία τῶν ὑπηκόων. Μέ τρόπο ὥστε οἱ εἰσφορές τους νά
μεταβιβάζονται καί νά ξοδεύονται εἴτε γι’ αὐτούς εἴτε ἀπό αὐτούς καί νά
μήν ἔρχεται πίσω σέ ἐμᾶς ἀπολύτως τίποτα ἐκτός ἀπό τίς ἔγνοιες μας
γι’ αὐτούς πού δέν μένουν ὡστόσο χωρίς ἀνταμοιβή, ἐφ’ ὅσον ὁ μεγάλος Θεός καί Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός, μέσα στή μεγάλη του ἀγάπη
γιά τούς ἀνθρώπους, μᾶς χαρίζει ἐπιπλέον γιά τόν λόγο αὐτό πλῆθος
ἀγαθῶν καί ἀνταμοιβῶν».
Σύμφωνα μέ τόν Denis Feissel (Βυζαντινός Κόσμος I, ἐκδ. Πόλις) ὁ
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ἄνω νόμος τοῦ Ἰουστίνου Β’ ὁρίζει τό σύστημα λειτουργίας ἑνός «κράτους
πρόνοιας» πολύ πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ ὅρου. Ἐπισημαίνεται ἀκόμη ὁ τονισμός στό κείμενο τῆς «ἔγνοιας» τοῦ αὐτοκράτορος γιά τούς ὑπηκόους
του, καθώς καί ἡ ρητή διευκρίνιση ὅτι τά ἔσοδα τοῦ κράτους ἀπό τούς
φόρους ἀναδιανέμονται καί ἀποδίδονται σέ δαπάνες μέ σκοπό τήν εὐημερία τῶν ὑπηκόων καί ὄχι πρός πλουτισμό τοῦ αὐτοκράτορος, ὁ ὁποῖος
ἀποβλέπει μόνο στήν ἀνταμοιβή τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀρχή τῆς συνέχειας τῶν
δημοσίων ὑπηρεσιῶν, μέ τίς ὁποῖες διασφαλίζεται ἡ παροχή ζωτικῶν δημοσίων ἀγαθῶν (ὅπως ἡ ἄμυνα, ἡ ἀσφάλεια, ἀγαθά πού σχετίζονται μέ
τή διαφύλαξη τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἡ εἰδικότερη ἀρχή τῆς βιωσιμότητας τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων) συνιστᾶ ἀρχή καί τοῦ σημερινοῦ
Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.
Σημειώνεται πώς ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος, ἐπίσκοπος Καισαρείας, γράφει γιά τόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο ὅτι «ἐμφανίστηκε χάρη στήν ἐπιείκεια
τοῦ Θεοῦ ὡς γενική εὐλογία γιά τήν ἀνθρωπότητα» καί ὅτι «ὅπως ὁ ἥλιος
πού ἀνεβαίνει πάνω ἀπό τή γῆ μεταδίδει γενναιόδωρα τίς ἀκτῖνες τοῦ
φωτός του σέ ὅλα, ἔτσι καί ὁ Κωνσταντῖνος, ἀνεβαίνοντας καί λάμποντας ὑπεράνω τῶν αὐτοκρατορικῶν παλατιῶν, ὡσάν νά συνανέτειλε μέ
τόν φωστήρα τοῦ οὐρανοῦ, ἐξέλαμπε τήν καλοκαγαθία του σέ ὅσους παραβρίσκονταν κοντά του». Τό αὐτό, ἀλλά μέ ἀρνητικό πρόσημο, ἐπιβεβαιώνει ὁ ἱστορικός Ζώσιμος, λέγοντας γιά τόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο σέ ἕνα
κείμενο πού συνοψίζει τά διαχρονικά παράπονα τῶν πλουσίων γιά τή
χρηματοδοτούμενη ἀπό φόρους κοινωνική πολιτική: «διετέλεσε δωρεαῖς
οὐκ ἐν δέοντι γινομέναις, ἀλλά εἰς ἀναξίους καί ἀνωφελεῖς ἀνθρώπους
τούς φόρους ἐκδαπανῶν καί τοῖς εἰσφέρουσι γινόμενος φορτικός, τούς
δέ μηδέν ὠφελεῖν δυναμένους πλουτίζων. Τήν γάρ ἀσωτίαν ἡγεῖτο φιλοτιμίαν» (στό «Μέγας Κωνσταντῖνος» τοῦ Κώστα Καραστάθη, ἐκδ. Ἄθω).
Ἀκόμη, ὁ Κωνσταντῖνος Ἀρμενόπουλος στήν Ἑξάβιβλο ἀναφέρει
ὅτι μιά ὁμάδα ἀξιωματούχων μέ τό ὄνομα «ἐρευνηταί», ἀντίστοιχοι μέ
τούς σημερινούς «κοινωνικούς λειτουργούς», εἶχαν τό καθῆκον νά ἐρευνοῦν τήν πρωτεύουσα πρός ἐξεύρεση τῶν φτωχῶν. Οἱ νέοι καί ὑγιεῖς ἀπό
αὐτούς προσλαμβάνονταν στά δημόσια ἀρτοποιεῖα, στούς δημόσιους κήπους ἤ σέ ἄλλες ἐργασίες, ἐνῶ οἱ ἄρρωστοι καί οἱ γέροντες στέλνονταν
σέ ἱδρύματα γιά ἰατρική καί ἄλλου εἴδους περίθαλψη. Οἱ ἄνεργοι ξένοι
στέλνονταν πίσω στήν πατρίδα τους. Ἐπίσης, ὁ αὐτός ἀναφέρει ὅτι ἡ
κυβέρνηση, προκειμένου νά ἐξασφαλίζει τήν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων πολέμου, εἶχε ἐξουσιοδοτήσει τούς ἐπισκόπους καί ἄλλους κληρικούς πού ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία νά πωλοῦν ἤ
νά ὑποθηκεύουν ὄχι μόνο τά κοινά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά ἀκόμη καί ἱερά σκεύη γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων (στό
«Πενία, κοινωνία καί φιλανθρωπία στόν Μεταγενέστερο Μεσαιωνικόν
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Ἑλληνικό Κόσμο» τοῦ Δημητρίου Κωνσταντέλου, ἐκδ. Βάνια).
-Ἰουστινιανός Ἰουλιανῷ, Ἐπάρχῳ Πραιτωρίων:
«Σχετικά μέ τίς ἐτήσιες προσόδους ἤ πόρους πού εἰσπράττονται ἀπό
τίς πόλεις ἤ ἀπό δημόσια ἤ ἀπό ἰδιωτικά χρήματα ... εἴτε γιά ἔργα εἴτε
γιά ἀγορά σίτου εἴτε γιά δημόσιο ρεῦμα εἴτε γιά τά λουτρά εἴτε γιά τά
λιμάνια εἴτε γιά τά τείχη ἤ γιά τίς οἰκοδομές πύργων ἤ γεφυρῶν ἤ ἐπισκευή ὁδοστρωμάτων … θεσπίζουμε νά συνεδριάζουν ὁ θεοφιλέστατος
ἐπίσκοπος καί τρεῖς τῶν εὐυπολήπτων προυχόντων τῆς πόλης, ὥστε νά
ἐποπτεύουν τά γενόμενα ἔργα καί νά προετοιμάζουν τήν ἐπιμέτρηση καί
τήν ἀπόδοση λογαριασμοῦ ἀπό ἐκείνους πού τά διαχειρίστηκαν καί νά
γίνεται φανερή σέ ὑπόμνημα ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἤ ἡ διάθεση τῶν
πρός ἀγορά σίτου χρημάτων ἤ τῶν χρημάτων γιά τά λουτρά ἤ τίς ὁδούς ἤ
τή διοχέτευση τῶν ὑδάτων ἤ ἄλλα παρόμοια. Τά ἀνωτέρω θεσπίζουμε νά
διατηροῦνται, ὥστε νά ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης ἐκεῖνος πού διοίκησε
τά ἔργα ἤ ὅτι ἀπέδωσε τήν ὀφειλόμενη ἀποζημίωση, ἐάν διαπιστώθηκε
ἡ εὐθύνη του».
-Ἰουστινιανοῦ πρός Ἰουλιανόν, Ἔπαρχον Πραιτωρίων:
«Γιά νά ὑπάρχει ἡ προσήκουσα διάκριση μεταξύ τοῦ θείου καί
δημοσίου δικαίου καί τῶν ἰδιωτικῶν συμφερόντων, θεσπίζουμε, ἐάν κάποιος κατέλιπε κληρονομία τινά ἤ κληροδοσία ἤ καταπίστευμα ἤ δυνάμει δωρεᾶς ἔδωσε κάτι ἤ πώλησε εἴτε στίς ἅγιες ἐκκλησίες εἴτε στούς
σεπτούς ξενῶνες ἤ στά πτωχοκομεῖα ἤ στά μοναστήρια τῶν ἀρρένων ἤ
τῶν παρθένων ἤ στά ὀρφανοτροφεῖα ἤ στά γηροκομεῖα, ἀλλά καί σέ πόλεις, ἡ ἀπαίτηση τῶν καταλειφθέντων ἤ δωρηθέντων ἤ πωληθέντων νά
εἶναι μακροχρόνια χωρίς νά περιορίζεται ἀπό τή συνηθισμένη παραγραφή. Ἀλλά καί ἄν καταλειφθοῦν ἤ δωρηθοῦν μέ νόμιμο τρόπο χρήματα ἤ
κάποια πράγματα μέ σκοπό τήν ἀπολύτρωση αἰχμαλώτων κρίνουμε νά
εἶναι καί τούτων ἡ ἀπαίτηση μακροτάτη..».
Μέ τήν ἄνω διάταξη ὁρίζεται ἡ παραγραφή τῶν ἀπαιτήσεων (:ὅταν
μιά ἀπαίτηση παραγραφεῖ μετά τήν πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, παύει νά εἶναι ἐξαναγκαστῆ καί ἑπομένως δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκδοθεῖ δικαστική ἀπόφαση πού τήν ἐπιδικάζει), πού προέρχονται ἀπό κληρονομιές,
δωρεές ἤ πωλήσεις ὑπέρ κοινωφελῶν σκοπῶν, νά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό
τή συνήθη παραγραφή τῶν κοινῶν ἀπαιτήσεων. Προφανής σκοπός εἶναι
νά διασφαλισθεῖ ὅτι οἱ ἀπαιτήσεις αὐτές τελικῶς θά εἰσπραχθοῦν, ὥστε
τό προϊόν τους νά διατεθεῖ πράγματι ὑπέρ τῶν σκοπῶν γιά τούς ὁποίους
διατέθηκαν.
-Λέοντος καί Ἀνθεμίου πρός τόν Ἔπαρχον Πραιτωρίων Διόσκουρον:
«Ἀποφασίζουμε νά παραμένουν ἐσαεί ἔγκυρα καί ἀμείωτα ὅλα τά
προνόμια τά ὁποῖα χορηγήθηκαν ἀπό τούς προηγούμενους ἡγεμόνες ἤ
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ἀπό τή γαληνότητά μας ἤ δυνάμει δικαστικῶν ἀποφάσεων ἤ ἀπό γενναιοδωρία σέ ὁποιουσδήποτε καιρούς ἤ ἐθιμικά … σέ ὀρφανοτροφεῖα ἤ
σέ ἀσκητήρια ἤ σέ ἐκκλησίες ἤ σέ πτωχοκομεῖα ἤ σέ μοναστήρια καί σέ
ἄλλους ἀνθρώπους καί ἐπιπροσθέτως στά πράγματα πού τούς ἀνήκουν
ὑπό τή φροντίδα τοῦ Νίκωνος, ἀνδρός θεοφιλεστάτου, πρεσβυτέρου καί
ὀρφανοτρόφου ἤ στούς διαδόχους του κατά τό πρότυπο τοῦ μακαριωτάτης μνήμης Ζωτικοῦ, πού λέγεται ὅτι πρῶτος ἐπινόησε αὐτό τό εἶδος
τῆς εὐσέβειας...».
Ἄλλη μιά διάταξη πού ἀποβλέπει στή διαφύλαξη τῆς περιουσίας
κοινωφελῶν ἱδρυμάτων πρός ἐξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ τους. Σύμφωνα
δέ μέ τόν Bernard Flusin (Βυζαντινός Κόσμος Ι, ἐκδ. Πόλις) τά φιλανθρωπικά ἱδρύματα τοῦ Βυζαντίου ἔπαιξαν σημαντικό ρόλο στή γέννηση τοῦ
«νοσοκομείου» ὡς θεσμοῦ.
Ἐπίσης: Τυπικόν τοῦ νοσοκομείου τῆς Μονῆς Παντοκράτορος στήν
Κωνσταντινούπολη ἐκδεδομένο ἀπό τόν Ἰωάννη Β’ Κομνηνό:
«Ἡ Αὐτοκρατορική Μεγαλειότητά μου ἀποφάσισε τήν ἵδρυση καί
ἑνός νοσοκομείου γιά πενήντα ἀσθενεῖς. Ὁρίζω τά ἑξῆς: Νά ὑπάρχουν
πενῆντα ἄνετα κρεβάτια γιά τούς εἰσαγομένους…Κάθε κρεβάτι νά ἔχει
ἕνα στρῶμα, μιά κουβέρτα καί ἕνα μαξιλάρι…Τά πενῆντα κρεβάτια μοιράζονται σέ πέντε πτέρυγες… Σέ κάθε πτέρυγα νά ὑπηρετοῦν δύο γιατροί, τρεῖς ἀρχινοσοκόμοι, δύο βοηθητικοί νοσοκόμοι καί δύο ὑπηρέτες.
Ἀπό τό προσωπικό τοῦ νοσοκομείου τέσσερις νοσοκόμοι καί μία νοσοκόμα, δηλαδή ἕνα ἄτομο γιά κάθε πτέρυγα, πρέπει νά διανυκτερεύουν
κοντά στούς ἀρρώστους..Στή γυναικεία πτέρυγα νά ἔχουν ὑπηρεσία δύο
γιατροί καί μιά γιατρίνα…Οἱ γιατροί πρέπει νά ἐπισκέπτονται τακτικά
τό νοσοκομεῖο κάθε μέρα…Μετά τήν προσήκουσα προσευχή νά ἐξετάζουν τούς ἀσθενεῖς μέ προσοχή καί εὐσυνειδησία, νά κάνουν πλήρη καί
ἀκριβῆ διάγνωση τῆς πάθησης τοῦ καθενός, νά ὁρίζουν στόν καθένα
τά κατάλληλα φάρμακα καί νά δίνουν σωστές ὁδηγίες. Πρέπει νά δείχνουν σέ ὅλους εὐσυνειδησία, γιατί κάποτε θά δώσουν λόγο γιά αὐτό
στόν Παντοδύναμο. Καί οἱ πριμικήριοι (:διοικητικοί ὑπάλληλοι) ἐπίσης
πρέπει νά ἐπισκέπτονται ὁ καθένας τό μήνα πού ἔχει ὑπηρεσία, κάθε
μέρα τίς πτέρυγες καί νά ρωτοῦν κάθε ἀσθενή χωριστά πῶς νοσηλεύεται καί ἄν τό προσωπικό τόν περιποιεῖται, ὅπως πρέπει…Ἐπίσης πρέπει
νά ἐπιθεωρεῖ τήν τροφή τῶν ἀσθενῶν καί τίς ὑπόλοιπες ὑπηρεσίες πού
τούς προσφέρονται καθημερινά..» (στό «Βυζαντινή Χιλιετία» τοῦ HansGeorg Beck, ἐκδ. Μ.Ι.Ε.Τ.).
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Νομομαθής

Μέ Ὑπουργική Ἀπόφαση ἐκτοπίσθηκαν
οἱ Θεολόγοι καί διδάσκουν τά Θρησκευτικά
οἱ Φιλόλογοι!
Περίληψη Ὑπομνήματος
τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἀναπληρωτῶν Θεολόγων
έσα στό πλαίσιο τῆς σημερινῆς δύσκολης κατάστασης στήν Παιδεία ἡ ἐκπαιδευτική κοινότητα καλεῖται νά ἀγωνιστεῖ γιά νά προσφέρει τίς καλύτερες μαθησιακές καί παιδαγωγικές συνθῆκες στόν
κάθε μαθητή. Ὅμως, ἡ γ’ ἀνάθεση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ
συναδέλφους Φιλολόγους, δέν προάγει οὔτε τήν θρησκευτική παιδεία
ἡ ὁποία κατοχυρώνεται ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρθ. 16 παρ. 2), οὔτε τίς ἀπαιτήσεις τοῦ Θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Δέν ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν αὐτή ἡ πρόχειρη
καί χωρίς ἐπιστημονική τεκμηρίωση ἀνάθεση τοῦ μαθήματος σέ ἄλλες
εἰδικότητες, ἀφοῦ τό συγκεκριμένο μάθημα δέν ἀφορᾶ μόνο στήν ἀπόκτηση γνώσεων, ἀλλά στήν κατανόηση μιᾶς βιωματικῆς σχέσης μέ τήν
θρησκεία ὡς πανανθρώπινο φαινόμενο καί ζωτικῆς σημασίας γιά τήν
καλλιέργεια καί τήν ψυχική ὡρίμανση τοῦ παιδιοῦ-ἐφήβου.
Οἱ στοχοθεσίες τῆς διδακτικῆς τοῦ μαθήματος ὁριοθετοῦν καί τό
ἔργο τοῦ διδάσκοντος, ἀναθέτοντας στούς ὤμους του τό ρόλο τοῦ ἀποδέκτη τῶν ἀποριῶν, ἀντιρρήσεων κι ἀμφιβολιῶν τῶν μαθητῶν, ἀλλά
κυρίως τήν ὑπεύθυνη ἐνημέρωσή τους γιά τίς ἀπαντήσεις πού παρέχονται ἀπό τή θρησκεία. Οἱ βασικές ἔννοιες γιά μιά τέτοια διδασκαλία
θρησκευτικῆς ἀγωγῆς εἶναι ἡ διερεύνηση καί ἡ κατανόηση, καί προϋποθέτουν τήν ἔγκυρη καί τό κατά τό δυνατόν πλήρη γνώση τοῦ ἴδιου
γιά αὐτά τά θέματα. Προαπαιτοῦν τήν ἐμβάθυνση τοῦ διδάσκοντος στίς
θεολογικές ἔννοιες, στήν ἀλληλουχία καί σύνδεσή τους, ὥστε νά καθοδηγήσει καί τούς μαθητές του1, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ
συγκεκριμένου μαθήματος πού ἀφορᾶ τή συναισθηματική, γνωστική
καί ὁλιστική ἐμπλοκή τοῦ μαθητῆ μέ τή θρησκεία ἀλλά καί τή βιωματική
του ἐπαφή2.
Ὁ διδάσκων πρέπει νά κάνει λεπτούς χειρισμούς ὥστε νά κα-
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λύψει τίς διαφορετικές προσωπικές-βιωματικές ἐμπειρίες πού ἔχει ὁ
κάθε μαθητής σέ σχέση μέ τή θρησκεία, διασυνδέοντας τίς θρησκευτικές ἀλήθειες μέ τίς ἀνάγκες του. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί διάκριση, ὥστε νά μήν θιγοῦν βασικές ἀξίες τοῦ ἀτόμου (γιά τή ζωή καί
τό θάνατο, τήν οἰκογένεια, τήν ἀγάπη πρός τούς ἄλλους, τή θέση τοῦ
ἀτόμου μέσα στήν κοινωνία καί πολλές ἄλλες). Αὐτό προϋποθέτει βαθιά
καί στέρεη γνώση τοῦ χώρου πού θά κινηθεῖ ὁ ἐκπαιδευτικός, ὥστε νά
μπορέσει καί νά καθοδηγήσει τά παιδιά καί νά τά βοηθήσει νά διαλευκάνουν στό μυαλό τους θρησκευτικές ἔννοιες, πρόσωπα καί θεσμούς,
νά βροῦν ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα καί τίς ἀμφιβολίες τους ἔγκυρες κι
ἐπιστημονικές, κι ὄχι ἀπότοκες τῆς προσωπικῆς γνώμης καί τῆς ὅποιας
λιγότερο ἤ περισσότερο εὐκαιριακῆς ἐπαφῆς του στήν κοινωνική ζωή
του. Ἡ ἐγκυρότητα τῆς προσφερόμενης γνώσης εἶναι ἀπαιτούμενο γιά
ὅλα τά μαθήματα, τῆς Θρησκευτικῆς Ἀγωγῆς μή ἐξαιρουμένης. Μπορεῖ
νά θεωρηθεῖ ὅτι τό μάθημα θά πρέπει νά ἐπαφίεται στίς ὅποιες γνώσεις
μπορεῖ νά ἔχει βιωματικά ὁ κάθε ἐκπαιδευτικός γιά τό Χριστιανισμό ἤ
τίς ἄλλες θρησκεῖες ἤ ὅτι διαβάζοντας ἕνα σχολικό ἐγχειρίδιο ἤ ἕναν
Ὁδηγό Ἐκπαιδευτικοῦ μπορεῖ νά ὑλοποιήσει ὄχι μόνο τούς στόχους
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλά καί ὁποιονδήποτε ἄλλου μαθήματος; Μιά τέτοια θεώρηση αὐτομάτως καταργεῖ τήν ἀξία τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν!
Ἡ σωστή καί ὁλοκληρωμένη προσέγγιση τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου μπορεῖ νά δώσει ἀπαντήσεις, λύσεις καί διεξόδους σέ πολλά
προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τούς νέους ἀνθρώπους μέ ἀποτελέσματα
εὐεργετικά σέ προσωπικό καί συνολικό ἐπίπεδο. Αὐτό μπορεῖ νά συμβεῖ
μόνο ὅταν ἔχουν μιά σωστή καθοδήγηση ἀπό εἰδικούς, ἐνῶ ἡ λαθεμένη
ἤ διαστρεβλωμένη εἰκόνα πού μπορεῖ νά δοθεῖ λόγῳ ἄγνοιας ὁδηγεῖ
σέ ἐπικίνδυνες καί ἀκραῖες ἕως καί φανατικές θέσεις μέ ἀπρόβλεπτες
συνέπειες. Ὁ ἐκπαιδευτικός πού θά ἔχει ἐνεργό ρόλο στή συνάντηση
καί τήν κατανόηση τοῦ νέου μέ τήν θεολογική σκέψη καθώς καί μέ τά
μεγάλα ἐρωτήματα γιά τή ζωή καί τό θάνατο, τίς διαπροσωπικές σχέσεις ἀλλά καί τήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἄλλους, καθώς καί μέ τό Θεό δέν
μπορεῖ νά εἶναι ὁ ὁποιοσδήποτε πού δέν ἔχει οὔτε τή μόρφωση, οὔτε τίς
παιδαγωγικές-διδακτικές γνώσεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Τά προγράμματα σπουδῶν σέ ὁποιαδήποτε ἀπό τίς σχολές πού ἀπονέμουν τόν τίτλο τοῦ Φιλολόγου δέν παρέχουν θεολογική παιδεία καί
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δέν ἐκπαιδεύουν τούς φοιτητές τους στά δεδομένα τῆς Διδακτικῆς τῶν
Θρησκευτικῶν. Τά ὑποχρεωτικά μαθήματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
καλύπτουν βασικά γνωστικά ἀντικείμενα τῆς συγκεκριμένης ἐπιστήμης, καθορίζονται μέ τά ἰδιαίτερα καί τά διεθνῆ κριτήρια, εἶναι ὅμως
ἀνάδελφα σέ ἄλλη Σχολή ἤ Τμῆμα.
Μέ τί κριτήρια θά ἐπιλέξουν ὑλικό, θά παρουσιάσουν ἔννοιες
καί πρόσωπα, εἴτε ἀπό τό Χριστιανισμό, εἴτε ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη
θρησκεία;
Πῶς θά ἐμπλακοῦν μέ τά παιδιά σέ γόνιμο διάλογο περί τῶν
βασικῶν στοιχειῶν τῆς θρησκείας, τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἤ ὅποιας
ἄλλης ἀπό τίς μεγάλες θρησκεῖες πού ἐπικρατοῦν;
Πῶς θά παρωθήσουν τά παιδιά νά ἐκφράσουν τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες; Πῶς μποροῦν νά τίς ξέρουν, νά τίς ἀναγνωρίσουν,
χωρίς θεολογικές σπουδές;
Πολύ περισσότερο, πῶς θά βοηθήσουν τούς μαθητές νά βροῦν
ἀπαντήσεις πού νά τούς ἱκανοποιοῦν, χωρίς νά ἔχουν γνώση τῶν πηγῶν
αὐτῶν τῶν ἀπαντήσεων;
Ἡ ἀντίθεσή μας δέν ἀφορᾶ μικροσυμφέροντα καί συντεχνιακές
μας διεκδικήσεις σέ βάρος ἄλλων συναδέλφων μας. Ἀπαιτοῦμε νά
ἐφαρμοστεῖ καί στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἡ ἀρχή τῆς δικαιοσύνης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐπιστήμης μας, ἀλλά καί τοῦ θεολογικοῦ
γραμματισμοῦ ἔτσι ὅπως αὐτός προκύπτει ἀπό τούς ὁδηγούς σπουδῶν
Γυμνασίων-Λυκείων. Ὅταν θεσπίστηκαν οἱ ἐξετάσεις τοῦ ΑΣΕΠ ὅλοι
οἱ ἐκπαιδευτικοί, κληθήκαμε νά ἀπαντήσουμε ἐπαρκῶς σέ ἐξετάσεις
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ καί ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ἀνάλογα μέ τόν κλάδο μας. Πόσοι φιλόλογοι ἄραγε, ἄν ἐξετάζονταν θά ἦταν ἐπιτυχόντες
στά θέματα τῶν ἐξετάσεων τῶν Θεολόγων καί θά κρίνονταν ἱκανοί νά
διδάξουν τό μάθημα;
Γιά τόν Πανελλήνιο Σύλλογο Ἀναπληρωτῶν Θεολόγων:
Κυριακή Δαλαμπίρα — Μαριάννα Δρέ — Μαριάννα Κανελλοπούλου
Ὑποσημειώσεις:

1. Περσελής, Ἐμμ., Π., Χριστιανική Ἀγωγή καί Σύγχρονος Κόσμος. Θέματα Θεωρίας
καί Πράξης τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα, 1994, σελ. 83
2. Βασιλόπουλος, Χρῆστος, Θρησκευτική Ἀγωγή καί Αὐτονομία τοῦ Παιδιοῦ, ἐκδ. Ἀφοι
Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1996, σελ. 97, 122-123, καί ὁλόκληρη ἡ μελέτη The Spirit of the
Child, ἀπό τούς D. Hay & Rebecca Nye (2006), καί πλεῖστα ἄλλα.
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ήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, ἔγινε τό μνημόσυνο τῆς Ἀγγελικῆς
Θεοδόση, τῆς Παρασκευῆς Κροντήρη καί τῆς Μαρίας Μαρουδιᾶ, τριῶν
ἀνθρώπων πού ἀγάπησαν πολύ τόν Ἅγιο Νικόλαο καί τόν Ἅγιο Νεκτάριο
καί γι’ αὐτό ἀφιέρωσαν πολύ χρόνο καί κόπο στό Ναό μας, συμβάλλοντας
καί στήν πνευματική ἀλλά καί στήν ὑλική ζωή τῆς ἐνορίας μας.
Εἶναι δύσκολο νά προσπαθεῖ κανείς νά γράψει γιά ἀνθρώπους πού
μαζί τους δέθηκε μέ τρόπο πού κανείς
δέν μπορεῖ νά καταλάβει, ἐκτός ἀπό
τούς ἀνθρώπους πού γνώρισαν καί
γνωρίζουν τούς πνευματικούς κανόνες
πού ὁρίζουν τίς σχέσεις ὅσων θέλουν νά
ζήσουν τή “νίκη πού νίκησε τόν κόσμο”,
τήν πίστη μας. Τά λόγια καί οἱ ἀναλύσεις
καί οἱ ἐξηγήσεις καί οἱ περιγραφές
ὑποβιβάζουν καί περιορίζουν τό
σύνδεσμο πού μόνο ἡ σιωπή, ἡ γλῶσσα
τῆς αἰωνιότητας μπορεῖ νά ἐκφράσει.
Ἐπειδή ὅμως, δέν μπορεῖ κανείς νά ἀφήσει τό χρόνο νά ξεθωριάσει
ἀπό τή μνήμη τῶν νεώτερων τήν παρουσία τῶν ἀνθρώπων πού ἀγαπήσαμε,
θά ἤθελα νά ὑπενθυμίσω σέ ὅσους γνωρίσαμε τήν Ἀλίκη, τή Βούλα καί τή
Μαρία, ἕνα κοινό χαρακτηριστικό τους καί πῶς τό ἀξιοποίησαν καί οἱ τρεῖς
μέ τόν ἴδιο τρόπο.
Καί οἱ τρεῖς τους, δέν ἦσαν ἄνθρωποι πού τούς ἄρεσε ἡ κοινωνική ζωή
καί ἡ συναναστροφή μέ πολλούς ἀνθρώπους. Καί οἱ τρεῖς προτιμοῦσαν νά
ἐργάζονται μόνες τους καί νά ξεκουράζονται μέ ἕνα βιβλίο, ἤ συζητῶντας
μέ ἕνα φίλο. Καί οἱ τρεῖς, ὅμως, ἔβαλαν στήν ἄκρη τήν προτίμησή τους καί
ὑπηρέτησαν τούς ἀνθρώπους, χωρίς νά μείνουν σέ αὐτό πού τούς ἄρεσε,
ἀλλά κάνοντας αὐτό πού θά ὠφελοῦσε τούς ἄλλους.
Ἡ μόνη Κυριακή πού ἡ Ἀλίκη δέν ἔφερε κέϊκ στήν πνευματική μας
ἑστία, ἦταν ἡ Κυριακή πρίν ἀπό τό θάνατό της. Ἀλλά ἀκόμη κι αὐτήν τήν
τελευταία Κυριακή, ἦταν ὄρθια καί βοηθοῦσε στό σερβίρισμα τοῦ καφέ καί
ἦταν ἀδύνατο νά τήν πείσουμε νά καθίσει λίγο. Πέθανε ὅπως ἔζησε: ὄρθια!
Τό ἴδιο καί ἡ Μαρία καί ἡ Βούλα, μέχρι τό τέλος, εἶχαν τήν ἀνησυχία
καί τή μέριμνα τῶν κοινῶν μας συνάξεων περισσότερο ἀπό ὅσο σκέφτονταν
τόν ἑαυτό τους καί περισσότερο ἀπό ὅσο ἀνησυχοῦσαν γιά τή δική τους
ἀσθένεια.
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Γι’ αὐτό, νομίζω, δέν εἶναι ὑπερβολική ἡ πεποίθηση ὅτι ἐξακολουθοῦν
νά εἶναι μαζί μας καί τώρα, ἀκριβῶς ὅπως ἦταν καί τότε σωματικά μαζί
μας, ἀφοῦ ὁ δεσμός πού μᾶς ἕνωνε τότε ἐξακολουθεῖ νά μᾶς ἑνώνει καί
τώρα. Καί ἐνδιαφέρονται γιά μᾶς καί εἶναι μαζί μας καί μᾶς περιμένουν νά
συγκεντρωθοῦμε ὅλοι ὅσοι ζήσαμε μαζί σ’ αὐτόν τόν κόσμο, νά συνεχίσουμε
τήν κοινή μας ζωή καί στήν αἰωνιότητα.
							
Νινέττα Βολουδάκη

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΩΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΜΕΡΟΣ 2ον

Ἡ ὀντολογική ἀνατίμηση τῆς ὕλης
τό κείμενο τοῦ πρώτου μέρους ἔγινε ἀναφορά στήν ὀντολογική ἀνα
τίμηση τῆς ὕλης. Πρίν προχωρήσουμε ὅμως, θά πρέπει νά δοῦμε τί
σημαίνει ἀκριβῶς αὐτή ἡ ἀναφορά καί πώς δομεῖται τό περιεχόμενο τῆς
μιᾶς καί ἔχει σαφῶς ἀντιθεολογικά καί ἀντεκκλησιαστικά πρόσημα. Γιά
τόν λόγο αὐτό θά ἐξετάσουμε τί λένε καί ἰσχυρίζονται οἱ σύγχρονες ὑλιστικές θεωρίες πού φοροῦν ἕναν δῆθεν ἐπιστημονικό μανδύα.
Ἡ ὀντολογία ἀναφέρεται καί ἐρευνᾶ τήν οὐσία τῶν ὄντων. Δέν ἀσχολεῖται μέ τίς σχέσεις τους ἤ τήν ποιότητά τους. Ἐξετάζει τίς ἀρχές τῆς
ὕπαρξης καί τούς ὅρους συγκροτήσεως αὐτῶν πού πραγματικά ὑπάρχουν καί ἔχουν ὑπόσταση. Ἡ ὀντολογία ἐρευνᾶ τήν φύση τῶν ὄντων καί
ὄχι τήν ἐπιφάνεια τῶν φαινομένων τους. Ὅταν λέμε ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀναγεννησιακῆς περιόδου ἄρχισε ἡ διαδικασία τῆς ὀντολογικῆς
ἀνατίμησης τῆς ὕλης, ἐννοοῦμε ὅτι προσδόθηκε στό φυσικό κόσμο καί
στά φυσικά σώματα πού μᾶς περιβάλλουν, μιά «ἀξία», μιά «ὑφή» τέτοιας ἰσχύος καί σημασίας πού οὐσιαστικά ἀποτελοῦν γενεσιουργό αἰτία
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τοῦ ἴδιου τους τοῦ ἑαυτοῦ. Ὅ,τι μᾶς περιβάλλει ἔχει πιά –κατά τούς διαφωτιστές καί ὄχι μόνον– φυσικές διαστάσεις καί ἐκπηγάζει ἀποκλειστικά ἀπό φυσικά αἴτια. Ἡ «νέα» θεώρηση τῶν πραγμάτων πλέον ἀνάγει
σέ φυσικές αἰτίες ὅ,τι ἡ Θεολογία δέχεται καί ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Θεό. Σύμφωνα μέ τήν νεωτερικότητα, τά πράγματα, τά
ὑλικά σώματα ἔχουν ὑπέχουν μίαν ἀναβαθμισμένη ἀξία, ὄχι ὡς δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὡς ἀποκρυσταλλώματα φυσικῶν διαδικασιῶν
πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς ὑπάρξεώς τους. Ἐν πολλοῖς ἀποδίδεται ἡ αἰτία τῆς
ὑπάρξεώς τους σέ μίαν ἐνυπάρχουσα δύναμη πού «μεταφέρει» τά ὄντα
ἀπό τήν κατάσταση τῆς ἀδρανοῦς καταστάσεως, στήν κατάσταση πού
εἶναι ἀντιληπτή μέ τούς γνωστικούς «ὅρους» τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ δύναμη
αὐτή εἶναι ἡ «ἐνδελέχεια». Ὁ ὅρος αὐτός τοῦ Ἀριστοτέλους δηλώνει τήν
μετάβαση τῆς ὕλης ἀπό τήν ἀδρανῆ της κατάσταση στήν ἐνεργό διά τῆς
προσλήψεως τῆς μορφῆς, δηλαδή τοῦ εἴδους. Σύμφωνα ὅμως μέ τόν Ἀριστοτέλη, ἡ ἐνδελέχεια εἶναι καί ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς μετάβασης. Μέ ἄλλα
λόγια ἡ ἐνδελέχεια εἶναι καί μεταβατική διαδικασία, ἀλλά καί γενεσιουργός δύναμη τῶν ὄντων. Εἶναι δηλαδή μιά «δύναμη» αὐτοπλασίας
τῶν φυσικῶν σωμάτων, μιά «αἰτία» αὐτοτελείωσης καί αὐτοσχηματισμοῦ τους. Καί γιά νά μήν φανεῖ ὅτι αὐθαιρετοῦμε παραθέτουμε κάποιο
μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό σχετικό λῆμμα τοῦ ἐγκυκλοπαιδικοῦ λεξικοῦ «ΗΛΙΟΣ» (τόμος 6): «ἡ ἐνδελέχεια λαμβάνει καί εὐρυτέραν τινά
ἔννοια καθ’ ὅσον παριστᾶ τήν ἐν παντί ἐνυπάρχουσα, φύσει δέ ἐν
αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ παντός, δύναμιν πρός αὐτοτελείωσίν της καί ἀναμόρφωσή της. Εἶναι δηλονότι ἡ ἐνδελέχεια δύναμις αὐτοπλασίας, αὐτομορφίας ἐντέλειας τινός παντός ἐν αὐτῷ. Ἡ ἔννοια αὕτη ἀντιτάσσεται τρόπον τινά εἰς πάσαν ἄλλην, ἐπάγουσαν αἰτίας τῆς μορφῆς
τῶν πραγμάτων ἐξωτερικάς δυνάμεις πλαστικάς, διακεκριμένας τῆς
οὐσίας, ἐξωτέρας αὐτῆς, ἐπενεργούσας ἐπ’ αὐτῆς. Κυρίως εἰπεῖν ἡ
ἐνδελέχεια ἀντιτάσσει εἰς τήν ἐπενέργειαν τήν ἀντενέργειαν»
Αὐτή ἡ σημασία πού προσδίδεται στήν «ἐνδελέχεια» οὐσιαστικά
εἰσάγει σέ ἕναν αὐτοματισμό βάσει τοῦ ὁποίου τά πράγματα αὐτοπλάθονται, αὐτοδιαμορφώνονται, καί καταλήγουν στήν αὐτοτελείωσή τους.
Μάλιστα (σύμφωνα πάντοτε μέ αὐτόν τόν ὁρισμό) ἀντιτίθεται σέ κάθε
ἐξωτερική δύναμη πού ἐνεργεῖ πάνω σέ αὐτά καί χαρακτηρίζεται σάν
δύναμη ἀντενέργειας. Μέ ἄλλα λόγια γίνεται ἀποδεκτή ἡ ἀϊδιότητα τῆς
ὕλης, δηλαδή θεωρεῖται ὡς… αἰωνίως ὑπάρχουσα. Δέν εἶναι τῆς ὥρας
νά σταθεῖ στό γιατί ὑπάρχει μέ αὐτήν τήν ἑρμηνευτική χροιά τό λῆμμα
«ἐνδελέχεια» στόν ἕκτο τόμο τοῦ «Ἡλίου». Πάντως καί μεγάλη μερίδα
ἐπιστημόνων ἀποδέχεται ἄκριτα καί ἀβασάνιστα (μέ ἄλλα πρόσημα βεβαίως) τήν «λογική» τοῦ ὁρισμοῦ αὐτοῦ.
Κατά τή νεωτερική ἐποχή ἔχουν μεταβληθεῖ ἄρδην τά θεμέλια τῆς
σύγχ ρονης ἐπιστήμης. Αὐτή ἡ μεταβολή εἶναι ἀποτέλεσμα, ἀλλά καί σύμ
πτωμα ἄλλων ἐξαλλοιώσεων πού ἔχουν ἐπέλθει στά θεμέλια τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὅπως γράφηκε (στό πρῶτο μέρος) πρίν ἀπό τόν 17ο αἰῶνα
ἡ ἀνθρωπότητα ἔβλεπε στήν φύση αὐτό πού ἔχει δημιουργήσει ὁ Θεός.
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Ἦταν ἀδιανόητη μιά θεώρηση τῆς φύσης ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὕπαρξη
τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα ὁ μεγάλος Γερμανός ἀστρονόμος καί μαθηματικός
Johannes Kepler ὁ θεμελιωτής τῶν τριῶν νόμων (πού εἶναι γνωστοί ὡς
«νόμοι τοῦ Kepler») στόν τελευταῖο τόμο τοῦ ἔργου του: «Harmonice
mundi [Ἁρμονία τῶν Κόσμων]» γράφει: «Σοῦ λέγω εὐχαριστῶ Θεέ,
Πλάστη μας, πού μέ ἄφησες νά ἰδῶ τήν ὀμορφιά τῆς δημιουργίας
Σου καί νά χαρῶ τά ἔργα τῶν χειρῶν Σου. Κοίταξε, τελείωσα τό
ἔργο, πού γι’ αὐτό ἔνιωθα νά ’χω κληθεῖ· ἀξιοποίησα τό τάλαντο
πού μου χάρισες· ἀνήγγειλα τήν λαμπρότητα τοῦ ἔργου σου στούς
ἀνθρώπους καί θά διαβάζουν ἐδῶ τίς ἀποδείξεις ἐκείνων, πού τό περιορισμένο μου πνεῦμα μπόρεσε νά συλλάβει».
Τό ἔργο αὐτό τοῦ Johannes Kepler δέν ἔχει κυκλοφορηθεῖ στήν
Ἑλληνική γλώσσα. Τό ἀπόσπασμα αὐτό τό ἔχει συμπεριλάβει ἄλλος ἕνας
μεγαλοφυής φυσικός καί ἐπιστήμων μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξης, ὁ
Werner Heisenberg, στό ἔργο του «Ἡ εἰκόνα τῆς φύσης στή σύγχρονη
Φυσική». Ἐν παρενθέσει θά πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ὁ Γερμανός Φυσικός διετύπωσε καί ἀπέδειξε τήν περίφημη Ἀρχή τῆς Ἀπροσδιοριστίας
καί ἐκτός τῶν ἄλλων ἀπέδειξε (πειραματικά) ὅτι ὅλες οἱ ὀντότητες τῆς
φύσης ἔχουν μαζί σωματιδιακές καί κυματικές ἰδιότητες, πού μπορεῖ
νά ἐκδηλώνονται ἀνάλογα μέ τίς πειραματικές συνθῆκες. Γι’ αὐτό, καί
παρότι μόνο μιά ὄψη ἐκδηλώνεται κάθε φορά, γιά τή συνεπῆ περιγραφή
τῶν φυσικῶν φαινομένων ἀπαιτεῖται χρήση καί τῶν δύο εἰκόνων, σωματιδιακῆς καί κυματικῆς. Στήν κβαντομηχανική ὁρολογία, αὐτό ἐκφράστηκε μέ τίς νέες ἔννοιες τοῦ σωματιδιακο-κυματικοῦ δυϊσμοῦ καί τῆς
συμπληρωματικότητας.
Τό ἔργο «Ἡ εἰκόνα τῆς φύσης στή σύγχρονη Φυσική» μεταφράστηκε καί κυκλοφορήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1971, ἐξαντλήθηκε καί ἔκτοτε δέν ἐπανεκδόθηκε. Ἐπίσης δέν ἔχει καταγραφεῖ ἡ παραμικρή κριτική,
κάτι πού προκαλεῖ θλίψη καί ἀπορία γιά τό μέγεθος τῆς ἀδιαφορίας τοῦ
συγκεκριμένου ἔργου τοῦ μεγάλου Φυσικοῦ πού διακρίθηκε μάλιστα καί
μέ τήν ἀπονομή τοῦ βραβείου Νόμπελ Φυσικῆς τό 1932. Ἴσως ὑπάρχει
ἐξήγηση: ὁ Werner Heisenberg εἶναι ὁ ἐπιστήμων πού ἐρευνᾶ τίς ἀληθεῖς προϋποθέσεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης καί ἐξηγεῖ ἀπολύτως ὅτι
οἱ φυσικοί νόμοι πού μελετοῦν τήν συμπεριφορά τῶν σωματιδίων (καί
διατυπώνονται μαθηματικά κατά τήν θεωρία τῶν quanta) δέν ἀφοροῦν
τά στοιχειώδη σωματίδια τά ἴδια, ἀλλά τήν γνώση πού διαθέτουμε
γι’ αὐτά.
Ὁ Werner Heisenberg (W.H. χάριν συντομίας) ἀποδίδει τήν ἀποσάθρωση τῶν θεμελίων της σύγχρονης ἐπιστήμης στόν ἐκφυλισμό τῆς
Θεολογίας στήν Δύση, ἡ ὁποία ἐκήρυττε ἕναν Θεό ἀποσυρμένο ἀπό τήν
δημιουργία Του καί χωρίς δυνατότητα παρέμβασής Του στούς «ἀέναους
φυσικούς νόμους». Ἄς δοῦμε λοιπόν τί λέει ἐπ’ αὐτοῦ ὁ W.H.:
«Ἡ ἀλλαγή τῆς θέσης τοῦ ἐρευνητῆ ἀπέναντι στή φύση μπο
ροῦσε ἴσως νά γίνει κατανοητή ἀπό τό ὅτι στήν ἐξέλιξη τῆς χριστια
νικῆς σκέψης ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ὁ Θεός φαινόταν ἀποτραβηγμένος
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στόν οὐρανό, τόσο ψηλά πάνω ἀπό τή γῆ, ὥστε ἡ θεώρηση τῆς γῆς
ἀνεξάρτητα ἀπ’ Αὐτόν ἄρχισε νά ἔχει κάποιο νόημα. Ἀπ’ αὐτή τήν
ἄποψη ἴσως νά ’χει κανείς τό δικαίωμα νά μιλήσει γιά μιά εἰδική,
χριστιανική μορφή ἀθεϊσμοῦ, πού ὑπάρχει στήν σύγχρονη ἐπιστήμη».
Καί συνεχίζει ὁ W.H.:
«Ἡ τάση αὐτή στήν ἐπιστήμη ἐκφράζεται ἀκριβῶς μέ τήν θεώ
ρηση τῆς φύσης ὄχι μόνο ἀνεξάρτητα ἀπό τόν Θεό, μά καί ἀνεξάρ
τητα ἀπό τόν ἄνθρωπο ἀκόμη, ἔτσι πού νά διαμορφωθεῖ τό ἰδανικό
τῆς “ἀντικειμενικῆς” περιγραφῆς ἤ ἑρμηνείας τῆς φύσης.»
Ἤδη ἀρχίζει καί ἀξιοποιεῖται τό ὁπλοστάσιο τῶν πνευματικῶν ἰδεοτύπων πού πρόσφερε ἡ ἔκπτωση τῆς Δυτικῆς θεολογίας καί ἡ συνακόλουθη ὀντολογική ἀνατίμηση τῆς ὕλης. Ἀπό τόν 17ο αἰῶνα καί μετά οἱ
ἐπιτυχεῖς ἐξελίξεις καί ἡ πρόοδος τῆς νευτώνειας μηχανικῆς ὑποβοηθοῦν
στό νά γίνουν χρήσιμες οἱ δυνάμεις τῆς φύσης στήν τεχνική πρός ὄφελος
τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἐπειδή μάλιστα πολλοί δέχονται
ὡς ἀδήριτη ἀλήθεια τήν πραγματικότητα πού διαμορφώνουν τά πειράματα, ἅς δοῦμε καί ἐδῶ τί λέει ἐπ’ αὐτοῦ ὁ W.H.:
«Ἡ μέθοδος τῆς νευτώνειας μηχανικῆς ζήτησε νά ξεχωρίσει πει
ραματικά λεπτομέρειες τῶν φυσικῶν φαινομένων, νά τίς παρατηρή
σει ἀντικειμενικά καί νά τίς κατανοήσει σύμφωνα μέ τούς νόμους
της. Γιά τόν σκοπό αὐτό πάσχισε νά διαμορφώσει μαθηματικά τίς
σχέσεις κι ἔτσι νά φθάσει σέ “νόμους”, πού ἰσχύουν ἀπεριόριστα σ’
ὁλόκληρο τό σύμπαν».
Οἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις στόν τομέα τῆς τεχνικῆς, τῆς τεχνοεπιστήμης
καί τῆς πληροφορικῆς καθιστοῦν τρομερά ἐνδιαφέρον καί συναρπαστικό
ὅ,τι ἀπασχολεῖ τήν σωματιδιακή Φυσική. Ὅμως κυριαρχεῖ μιά ἀντιδεοντολογία. Ἐνῶ δέν προσδιορίζονται ἐπακριβῶς οἱ ἀφετηρίες, οἱ προϋποθέσεις καί οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες διεξάγονται οἱ πειραματικές
ἔρευνες στόν τομέα αὐτόν τῆς Φυσικῆς, ἡ παραμικρή διαπίστωση ἐκλαμβάνεται σάν ἀποδεικτικό θέσφατο καί οἱ περισσότεροι πασχίζουν νά τήν
θέσουν ὡς ἀλήθεια συμπαντικῆς ἰσχύος. Ἔτσι λησμονεῖται τό πασιφανές
γεγονός ὅτι κάθε τί πού ὑπέχει τόν ρόλο μιᾶς διαπίστωσης ὑπό ἐργαστηριακές συνθῆκες, δέν εἶναι δυνατόν νά ἰσχύει καί συμπαντικά. Τουλάχιστον τά Μαθηματικά διδάσκουν διαρκῶς τήν αὐστηρότητα τῶν προϋποθέσεων καί τήν ἰσχύ τῶν περιορισμῶν. Πολλοί ἐπιστήμονες διατυπώνουν
ἀτέρμονες ἐπιστημονικές ἐξηγήσεις πού ἐκκινοῦν ὅμως ἀπό θεωρίες καί
στηρίζονται μόνον σέ ὑποθέσεις πού πολλές φορές ὑποβαθμίζονται. Ἐδῶ
πρέπει νά δεῖ κανείς ὅτι οἱ θεωρίες αὐτές δέν τεκμηριώνονται ἐπαγωγικά καί προβάλλονται σάν ἐξήγηση καί ἑρμηνεία αὐτοῦ ἤ αὐτῶν πού
θέλουν νά ἀποδείξουν.
Ἀσκῶντας ἐπιστημονική κριτική στήν θεοποιούμενη (κυρίως ἀπό
Μ.Μ.Ε. καί ἀπό ἑκατομμύρια χειροκροτητῶν) ἀποδοχή τῆς σωματιδιακῆς Φυσικῆς, ὁ W.H. τονίζει: «Γιά τήν ὑλιστική εἰκόνα τοῦ κόσμου
σημαντική εἶναι μόνο ἡ δυνατότητα νά θεωροῦμε αὐτά τά ἐλάχιστα
δομικά στοιχεῖα τῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων σάν τήν τελευταία
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ἀντικειμενική πραγματικότητα. Αὐτή ἡ γερά κατασκευασμένη εἰκόνα
τοῦ σύμπαντος τοῦ 19ου καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰῶνα στηρίζεται
πάνω σέ αὐτά τά θεμέλια καί χάρη στήν ἁπλότητά της διαφύλαξε,
γιά σειρά δεκαετιῶν ἀκέραιη τήν πειστική της δύναμη. Ἄν θέλουμε
νά σχηματίσουμε μιά εἰκόνα γιά τήν φύση τῶν στοιχειωδῶν σωμα
τιδίων, κατ’ ἀρχήν δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε τήν φυσική δι
αδικασία, πού μέ τήν βοήθειά της ἐπιτύχαμε τήν γνώση τους. Ὅταν
παρατηροῦμε ἀντικείμενα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, ἡ φυσική διαδι
κασία πού μεσολαβεῖ γιά τήν παρατήρηση παίζει βέβαια μόνο δευτε
ρεύοντα ρόλο. Γιά τά ἐλάχιστα ὅμως δομικά στοιχεῖα τῆς ὕλης κάθε
δια
δι
κασία παρατήρησης προκαλεῖ μεγάλη διατάραξη. Δέν μπορεῖ
πιά καθόλου νά μιλήσει κανείς γιά τήν συμπεριφορά τῶν σωματιδί
ων ἀνεξάρτητα ἀπό τήν διαδικασία παρατήρησης. Τό ἐρώτημα, ἄν
τά σωματίδια «καθ’ αὐτά» ὑπάρχουν στόν χῶρο καί τόν χρόνο, δέν
μπορεῖ νά τεθεῖ μέ αὐτήν τήν μορφή, γιατί δέν μποροῦμε νά μιλοῦμε
γιά φαινόμενα πού συμβαίνουν, ὅταν προσπαθοῦμε νά γνωρίσουμε
τή συμπεριφορά τῶν σωματιδίων ἀπό τίς ἀμοιβαῖες δράσεις τους
μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο φυσικό σύστημα, π.χ. τίς συσκευές μετρήσεως.
Ἡ ἰδέα τῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας τῶν στοιχειωδῶν σω
μα
τιδίων ἐξαφανίστηκε παράξενα, ὄχι μέσα στήν ὁμίχλη κάποιας
νέας, σκοτεινῆς ἤ ἀκατανόητης ἀκόμη σύλληψης τῆς πραγματικότη
τας, ἀλλά μέσα στήν διάφανη φωτεινότητα τῶν μαθηματικῶν, πού
δέν παριστοῦν πιά τήν συμπεριφορά τῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων,
μά τήν γνώση μας γι’ αὐτή τήν συμπεριφορά».
Γιά τόν W.H. εἶναι σαφεῖς καί ἡ ἐπιστημονική δεοντολογία καί ἡ
αὐστηρή ἀποτύπωση τῶν ἐπακριβῶν προϋποθέσεων πού ὁρίζουν καί τό
πλαίσιο ἰσχύος ὁποιασδήποτε διαπιστώσεως. Καί αὐτά τά στοιχεῖα χαρακτηρίζουν τούς πραγματικούς ἐπιστήμονες πού σέβονται τούς ἑαυτούς
τους ἀλλά καί τούς ἀνθρώπους.
(Ἀκολουθεῖ τό τρίτο μέρος)
						Βασίλης Μακρῆς
						 Μεταλλειολόγος

«ΑΜΛΕΤ»
παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε στά
Η
κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε μαζί μέ
τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Ἡ σπουδαία αὐτή τραγωδία τοῦ Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) παίζεται στό
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως (πέρισυ) τετρακοσίων χρόνων ἀπό τόν θάνατο τοῦ μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου, ἐκτυλίσσεται στή Δανία. Εἶναι μεσάνυχτα, καί στίς
ἐπάλξεις τοῦ κάστρου τοῦ Ἔλσινορ γίνεται ἀλλαγή φρουρᾶς. Ὁ Μάρκελλος φέρνει τόν Ὁράτιο, συμφοιτητή καί φίλο τοῦ πρίγκιπα Ἄμλετ, νά ἰδεῖ τό φάντασμα
τοῦ βασιλιᾶ τῆς Δανίας Ἄμλετ, πού πρίν ἀπό λίγο καιρό πέθανε ξαφνικά. Τό φάΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

175

140

ντασμα ἐμφανίζεται, ἀλλά ὅταν τοῦ μιλοῦν ἀπομακρύνεται. Ξαναπαρουσιάζεται,
ἀλλά ἐξαφανίζεται μέ τό λάλημα τοῦ πετεινοῦ. Ὁ Ὁράτιος ἀποφασίζει νά ἐνημερώσει τόν πρίγκιπα Ἄμλετ.
Σέ αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων τοῦ Ἔλσινορ ὁ νέος βασιλιάς τῆς Δανίας
Κλαύδιος περιστοιχισμένος ἀπό τούς αὐλικούς του. Μετά τίς κρατικές ὑποθέσεις
ἀπευθύνεται στόν νεαρό πρίγκιπα Ἄμλετ πού εἶναι σιωπηλός καί μελαγχολικός.
Μέ τήν βοήθεια τῆς βασίλισσας Γερτρούδης τόν πείθει νά μήν ἐπιστρέψει στίς
σπουδές του στό πανεπιστήμιο τῆς Βιττεμβέργης.
Ὅταν μένει μόνος, στόν πρῶτο μονόλογό του ὁ Ἄμλετ ἐκφράζει ἀηδία γιά
τόν ἐσπευμένο γάμο τῆς μητέρας του μέ τόν ἀδελφό τοῦ πατέρα του Κλαύδιο.
Μπαίνει στήν αἴθουσα ὁ Ὁράτιος καί τόν ἐνημερώνει γιά ὅ,τι εἶδαν τήν νύχτα
στήν τάπια τοῦ κάστρου. Ὁ Ἄμλετ ἀποφασίζει νά εἶναι μαζί μέ τούς φρουρούς
τό βράδυ.
Ἐπιστρέφοντας στό Παρίσι, ὁ Λαέρτης ἀποχαιρετᾶ τόν πατέρα του Πολώνιο, βασιλικό σύμβουλο, καί τήν ἀδελφή του Ὀφίλια. Ὁ Πολώνιος συμβουλεύει
τήν νεαρή Ὀφίλια νά μήν παρασυρθεῖ ἀπό τίς ἐρωτικές ἐξομολογήσεις τοῦ Ἄμλετ
καί νά τόν κρατᾶ σέ ἀπόσταση.
Ὁ Ἄμλετ βρίσκεται στίς ἐπάλξεις τοῦ κάστρου μαζί μέ τόν Ὁράτιο καί τόν
Μάρκελλο περιμένοντας τό φάντασμα τοῦ πατέρα του. Ἐμφανίζεται, τοῦ κάνει
νεῦμα νά τόν ἀκολουθήσει. Ὅταν ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τούς συντρόφους
του, τοῦ ἀποκαλύπτει ὅτι δολοφονήθηκε ἀπό τόν Κλαύδιο, πού προηγουμένως
εἶχε ξελογιάσει τήν γυναῖκα του. Ὁ Ἄμλετ ὁρκίζεται νά ἐκδικηθεῖ καί ὁρκίζει τούς
συντρόφους του νά μήν φανερώσουν ὅ,τι εἶδαν. Γιά νά παραπλανήσει τόν δολοφόνο τοῦ πατέρα του θά παριστάνει τόν τρελό.
Πρῶτος ἀποδέκτης τοῦ ἀνεξήγητου φερσίματός του ἡ Ὀφίλια, πού σπεύδει
νά μιλήσει στόν πατέρα της καί ἐκεῖνος νά ἐνημερώσει τόν Κλαύδιο. Ὁ Πολώνιος
ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ κατάσταση καί συμπεριφορά τοῦ Ἄμλετ ὀφείλεται στήν ἀλλαγή τῆς στάσεως τῆς Ὀφίλιας. Ἐπιχειρεῖ ἐπιβεβαίωση σκηνοθετῶντας συνάντηση τῶν δύο νέων. Ὁ ἔνοχος βασιλιάς ἀμφιβάλλει καί ἐπιστρατεύει τούς παλιούς
συμμαθητές τοῦ Ἄμλετ Ρόζενκρατς καί Γύλδενστερν νά ἐξακριβώσουν τήν αἰτία
τῆς μελαγχολίας καί τῆς “τρέλας” του.
Χρησιμοποιῶντας ἕναν περιοδεύοντα θίασο πού ἀναπαριστᾶ τήν δολοφονική ἐνέργεια τοῦ Κλαύδιου, ὁ Ἄμλετ βεβαιώνεται γιά τήν ἀλήθεια τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ φαντάσματος. Ἐπιτιμᾶ αὐστηρά καί σκληρά τήν μητέρα του πού τόν
ἔχει καλέσει στό δωμάτιό της. Σκοτώνει τόν Πολώνιο πού κρυφάκουε πίσω ἀπό
τήν κουρτίνα.
Ὁ φόνος τοῦ Πολώνιου δίνεις τόν Κλαύδιο τήν ἀφορμή νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό
τόν Ἄμλετ. Μεθοδεύει τήν ἐξόντωσή του στέλνοντάς τον στήν Ἀγγλία μέ τήν
συνοδεία τῶν Ρόζενκρατς καί Γύλδενστερν. Ὁ Ἄμλετ καταφέρνει νά ματαιώσει
τό σχέδιο τοῦ ἐχθροῦ του καί ἐπιστρέφει στή Δανία. Ὁ φόνος τοῦ πατέρα της καί
ἡ συμπεριφορά τοῦ Ἄμλετ σαλεύουν τά μυαλά τῆς Ὀφίλιας. Ἐπιστρέφει ἀπό τό
Παρίσι ὁ Λαέρτης καί ζητᾶ δικαιοσύνη καί ἐκδίκηση γιά τόν ἀνεξήγητο θάνατο
τοῦ πατέρα του καί τήν τρέλα τῆς ἀδελφῆς του. Ὁ πανοῦργος βασιλιάς στρέφει
τό μένος τοῦ Λαέρτη ἐναντίον τοῦ Ἄμλετ. Καταστρώνει σχέδιο γιά τήν ἐξόντωσή του ὀργανώνοντας μονομαχία ἀνάμεσα στόν Ἄμλετ καί τόν Λαέρτη. Καθώς
Κλαύδιος καί Λαέρτης συμφωνοῦν στήν συνωμοσία, ἡ Γερτρούδη φέρνει τήν
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εἴδηση ὅτι ἡ Ὀφίλια πνίγηκε σ’ἕνα ποταμάκι. Κατά τόν ἐνταφιασμό τῆς ἄτυχης
νέας ὁ Ἄμλετ καί ὁ Λαέρτης συμπλέκονται στόν τάφο της, ἀλλά τούς χωρίζουν.
Σέ αἴθουσα τοῦ ἀνακτόρου διεξάγεται ἡ μονομαχία μέ ξίφη ἀνάμεσα στόν
Ἄμλετ καί τόν Λαέρτη, παρουσίᾳ τῶν βασιλέων καί τῶν αὐλικῶν. Οἱ δύο νέοι
τραυματίζονται θανάσιμα. Ἡ Γερτρούδη πίνει ἀπό τό κύπελλο στό ὁποῖο ὁ Κλαύδιος εἶχε βάλει δηλητήριο καί πεθαίνει. Ὁ Ἄμλετ ὁρμᾶ, διαπερνᾶ τόν Κλαύδιο
μέ τό ξίφος του καί τόν ποτίζει μέ τό δηλητηριασμένο κατάλοιπο τοῦ κυπέλλου.
Ἄμλετ καί Λαέρτης ἀλληλοσυγχωροῦνται πρίν ἐκπνεύσουν. Ὁ Ἄμλετ ἀναθέτει
στόν Ὁράτιο νά ἐξηγήσει στούς παρισταμένους τί εἶχε συμβεῖ: δολοφονία τοῦ
πατέρα του, συμπεριφορά του, ραδιουργίες Κλαύδιου.
Στόν “Ἄμλετ” ἡ διεφθαρμένη ἐξουσία διαφθείρει τούς νέους, καταστρέφει
τήν ζωή τους, ἀλλά καί ἡ ἴδια καταστρέφεται. Χρησιμοποιεῖ τήν Ὀφίλια καί τούς
συμμαθητές τοῦ Ἄμλετ ὡς κατασκόπους. Τούς Γύλδενστερν καί Ρόζενκρατς ὡς
ὄργανά της γιά τήν ἐξόντωση τοῦ Ἄμλετ. Στήν Ἀγγλία ὅπου θά φθάσουν καί θά
ἐπιδώσουν στούς ἁρμόδιους τό ἔγγραφο τοῦ Ἄμλετ καί ὄχι τοῦ Κλαύδιου – αὐτό
ὁ Ἄμλετ τούς τό ἐπῆρε ὅταν κοιμόντουσαν στό πλοῖο – θά θανατωθοῦν. Ὄργανό
της κάνει καί τόν Λαέρτη. Καί αὐτός γίνεται θῦμα τοῦ Κλαύδιου. Καί αὐτός, πού
τόσο σατανικά εἶχε καταστρώσει τό σχέδιό του, βλέπει τήν γυναῖκα του Γερτρούδη νά πεθαίνει ἀπό τό δηλητήριο πού εἶχε ρίξει σέ ποτό δῆθεν γιά νά ξεδιψάσει ὁ
Ἄμλετ στήν ἔξαψη τῆς ξιφομαχίας. Καί ὁ ἴδιος θανατώνεται ἀπό τό βαμμένο μέ
δηλητήριο ξίφος τοῦ Λαέρτη – κατά τήν ξιφομαχία Ἄμλετ καί Λαέρτης ἀντάλλαξαν ξίφη – καί τό κατάλοιπο τοῦ δηλητηρίου τῆς κούπας.
Κατά τήν ἐκσκαφή τοῦ τάφου τῆς Ὀφίλιας ὁ δραματουργός χαλαρώνει τήν
δραματική ἔνταση μέ κωμικό διάλογο ἀνάμεσα στούς δύο νεκροθάφτες. Μέ τήν
ἀνεύρεση κρανίων δίνει τήν ἀφορμή στόν Ἄμλετ νά ἐκφράσει στόν Ὀράτιο στοχασμούς γιά τήν ματαιότητα κάποιων ἀνθρώπινων.
Στό ἀριστούργημα αὐτό τοῦ Σαίξπηρ ἐκτός ἀπό τήν συναρπαστική ὑπόθεση τοῦ ἔργου – καί αὐτή ἐκπέμπει σημαντικά μηνύματα – καί τόν λογοτεχνικό
πλοῦτο, οἱ ψυχολόγοι βρίσκουν πολύ ἐνδιαφέρον ὑλικό πρός μελέτη. Ἔχουν διατυπωθεῖ διάφορες θεωρίες πού ἐπιχειροῦν νά ἑρμηνεύσουν τήν ψυχολογία καί
συμπεριφορά τοῦ Ἄμλετ καί γιατί ἀνέβαλε τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως πού
εἶχε δώσει στό φάντασμα τοῦ πατέρα του νά πάρει ἐκδίκηση γιά τήν δολοφονία
του. Ἐμεῖς ἐντοπίζουμε μερικές ρήσεις πού ἔχουν γενικώτερο ἐνδιαφέρον.
Στίς τάπιες τοῦ κάστρου Μάρκελλος, Βερνάρδος καί Ὁράτιος. Μετά τήν
ἀπομάκρυνση τοῦ φαντάσματος, πού Βερνάρδος καί Ὁράτιος ἐλόγχησαν, ὁ
Μάρκελλος: «Τοῦ φερθήκαμε ἄσκημα στήν τόση του μεγαλοπρέπεια ν’ ἀντιτάξουμε τή βία». Γενικά ἄσκηση βίας εἶναι ἀνεπίτρεπτη. Ἡ βία προκαλεῖ βία. Οἱ
Χριστιανοί ἀντιτάσσουμε βία μόνον στόν πονηρό. «… ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
βιάζεται, καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. 11, 12)
Ἡ Γερτρούδη στόν Ἄμλετ: «Πρᾶμα κοινό, τό ξέρεις, ὅ,τι ζεῖ, πεθαίνει, μέσα
ἀπ’ τόν βίο στήν ἀθανασία διαβαίνει». Πόσο διαφορετικά θά ἦσαν τά πράγματα, ἐάν εἴχαμε ἀδιάκοπα κατά νοῦν ὅτι εἴμαστε διαβάτες σ’ αὐτόν τόν κόσμο, ὅτι
πορευόμαστε πρός μιάν ἄλλη ζωή. Αὐτός ὁ βίος δέν ἔχει ἀθανασία. Καί τό ἄλλο
στάδιο τῆς ὑπάρξεως ἐκτός χώρου καί χρόνου, ἐάν δέν ἔχουμε ἀπό ἐδῶ προετοιμαστεῖ ὅπως ὁ Κύριός μας μᾶς ἔχει διδάξει θά εἶναι θάνατος, ὀδύνη.
Προκαλοῦν ἔκπληξη τό ἐνδιαφέρον, ἡ γνώση, ὁ τρόπος πού ὁ Λαέρτης
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συμβουλεύει τήν ἀδελφή του Ὀφίλια γιά τό θέμα τοῦ ἔρωτα καί τόν Ἄμλετ, σέ 44
στίχους. Πολύ ἐνδιαφέρουσες οἱ συμβουλές τοῦ Πολώνιου στόν γιό του Λαέρτη
πού φεύγει γιά τό Παρίσι.
Μέ ἀφορμή τήν ἐμφάνιση τοῦ φαντάσματος ὁ Μάρκελλος λέει: «Κάτι εἶναι
σάπιο στό βασίλειο τῆς Δανίας». Ἡ ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἔργου ἀποκαλύπτει τί εἶναι σάπιο στή χώρα. Συνέπεια τῆς σάπιας ἐξουσίας ὁ θάνατος τοῦ
βασιλικοῦ ζεύγους (Κλαύδιος, Γερτρούδη) καί τοῦ πρίγκιπα Ἄμλετ. Καί ἡ χώρα
ὑποτάσσεται στόν Νορβηγό πρίγκιπα Φόρτεμπρας πού μέ πολυάριθμο στρατό
ἐπιστρέφει ἀπό ἐκστρατεία στήν Πολωνία. Μήπως ὁ Σαίξπηρ καί μέ τό ἔργο του
αὐτό ἔκρουε κώδωνα κινδύνου γιά τήν πατρίδα του πού Βατικανό, Γαλλία καί
Ἱσπανία ἤθελαν νά ὑποτάξουν; Δημοφιλής ἡ βασίλισσα Ἐλισάβετ, ἀλλά οἱ Ρωμαιοκαθολικοί μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἀγγλία βυσσοδομοῦσαν.
Τό φάντασμα τοῦ Ἄμλετ: «… τήν ἡμέρα περιορίζομαι νά κάνω τόν κανόνα μου μές στίς φλόγες ὥσπου ὅσα ‘καμα κρίματα στίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου,
στή φωτιά καθαριστοῦν». Ὁ Σαίξπηρ ἐκφράζει τήν ἀντίληψη τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν γιά τό καθαρτήριο. Διδασκαλία πού δέν ἔχει βάση στήν Ἁγία Γραφή.
Ὁ Ἄμλετ: «Εἶν’ κι’ ἄλλα, Ὁράτιε, στά οὐράνια καί στή γῆ πού δέν τά ὀνειρεύτηκε ἡ φιλοσοφία σας». Πολλά, πάμπολλα ἀγνοοῦμε, καί τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ
πνευματικοῦ κόσμου. Ἄν αὐτό δέν τό λησμονοῦμε, θά εἴμαστε λιγώτερο ἀλαζόνες, σοβαρότεροι. Κάτι σχετικό μᾶς ἔχει πεῖ Σωκράτης καί Νεύτων.
Ὁ Πολώνιος στήν κόρη του Ὀφίλια: «… τό ‘χει ἡ ἡλικία μας νά ‘ναι πρόσβαρες οἱ γνῶμες μας, ὅπως τῆς νιότης γνώρισμα ἡ λειψή της κρίση». Οἱ μεγάλοι «ἐμεῖς ξέρουμε περισσότερα», οἱ νέοι «ἐμεῖς ξέρουμε καλύτερα».
Ὁ Ἄμλετ στόν Πολώνιο: «Ἄν μεταχειριζόμαστε καθέναν κατά τήν ἀξία
του, ποιός θά γλίτωνε τό ξύλο;» Πέρα ἀπό τήν ἀξία τῆς κοινωνικῆς ἀντιλήψεως
ὁ δραματουργός βλέπει πόσο ἔχουμε χάσει τήν οὐσιαστική μας ἀξία λόγῳ τῆς
πνευματικῆς μας ὑποβαθμίσεως καί μᾶς καλεῖ σέ αὐτογνωσία.
Ὁ Ἄμλετ στόν Πολώνιο γιά τούς θεατρίνους: «Νά τούς μεταχειριστεῖς
κατά τήν δική σου τιμή καί ἀξιοπρέπεια· ὅσο αὐτοί λιγότερο τό ἀξίζουν, τόσο
μεγαλύτερη ἀξία ἔχει ἡ καλοσύνη σου». Μιά ἔκφανση εὐγενικῆς ψυχῆς.
Ὁ Ἄμλετ σέ ἐκτενῆ μονόλογο τῆς δεύτερης πράξεως γιά τό φάντασμα: «Τό
πνέμα πού εἶδα μπορεῖ νά εἶν’ ὁ σατανᾶς· κι’ ὁ σατανᾶς ἔχει τή δύναμη νά παίρνει ὅ,τι μορφή τοῦ ἀρέσει». Μεταμορφώνεται καί σέ ἄγγελο φωτός. (Β’ Κορινθ.
11,14) Γιά νά μᾶς πλανέψει. Γιά νά μᾶς παρουσιάσει καλό τό κακό!
Ὁ Πολώνιος στήν Ὀφίλια: «… μέ ὄψην ἁγιοσύνης καί θεοφοβούμενα
καμώματα μελώνουμε τόν σατανᾶ τόν ἴδιο». Γνωρίζουμε πόσο ἀποκρουστική
καί ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ὑποκρισία. Θυμόμαστε γιά ποιούς διετύπωσε τά «οὐαί» ὁ
Κύριος (Ματθ. 23, 27). Ἀκούοντας αὐτούς τούς λόγους ὁ Κλαύδιος μονολογεῖ:
«Ὠ, ναί εἶν’ αὐτό πολύ σωστό! Τί τσουχτερά μοῦ μαστιγώνει αὐτός ὁ λόγος τή
συνείδηση». Ἀλλά μένει στήν διαπίστωση, δέν προχωρεῖ στή μετάνοια.
Ἀρθρώνοντας τήν γνωστή φράση «Νά ὑπάρχει κανείς ἤ νά μήν ὑπάρχει»
ὁ Ἄμλετ μεταξύ ἄλλων σκιαγραφεῖ τόν κόσμο του πού δέν ἦταν χειρότερος ἀπό
τόν δικό μας: «ἄδικο ἀπό τούς δυνατούς, ἐξευτελισμός ἀπ’ τόν φαντασμένον,
πόνος ἀπό τήν περιφρονημένη ἀγάπη, ἄργητα τοῦ νόμου, τραμπουκισμοί τῆς
ἐξουσίας, κλωτσιές ἡ ταπεινή ἀξία τρώει ἀπ’ τόν ἀνάξιο».
Ἡ Ὀφίλια ἐρωτᾶ τόν Ἄμλετ: «Μπορεῖ ἡ ὀμορφιά, ἀφέντη μου, νά βρεῖ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

175

143

ἄλλη παρέα καλύτερη ἀπό τήν τιμή;». Ὁ πανοῦργος ἐχθρός πλανᾶ καί δίνει διαζύγιο στήν ὀμορφιά ἀπό τήν τιμή.
Ὁ Ἄμλετ στόν Ὀράτιο: «μακαρισμένοι ὅσοι ἔχουν αἷμα καί νοῦ τόσο καλά
συνταιριασμένα πού δέν γίνονται στά δάχτυλα τῆς τύχης πίπιζες νά παίζουν
ὅ,τι θέλει». Μακάριοι ὅσοι πλέουν στή θάλασσα τούτου τοῦ βίου μέ πλοηγό τόν
Χριστό μας.
Ὁ Ἄμλετ στόν Γύλδενστερν: «Εἶν’ εὔκολο σάν τό ψέμα». Ἀπό πεῖρα γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἄμλετ λέει ἀλήθεια.
Ὁ Ρόζενκρατς στόν Κλαύδιο ἐπισημαίνει τήν εὐθύνη τοῦ ἄρχοντα: «Ὅταν
χαθεῖ μιά μεγαλειότης, μόνη δέν χάνεται, μά συντραβάει σάν ρούφουλας ὅ,τι
εἶναι γύρω της … Ὁ στεναγμός τοῦ βασιλιᾶ ποτέ δέν βγαίνει μοναχός, παρά
μαζί του κι’ ἕνας βόγγος γενικός» (βλ. ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ τεῦχος 123 Νοέμβριος 2012, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ).
Ὁ Κλαύδιος ἀναγνωρίζει στόν ἑαυτόν του: «Βρώμισε ἡ πράξη μου, μυρίζει
τ’ οὐρανοῦ· σέρνει τήν πρώτη τήν παλιά κατάρα ἐπάνω του ὁ φόνος τοῦ ἀδελφοῦ». Ὁ ποιητής ὑπενθυμίζει τήν ἀδελφοκτονία τοῦ Κάϊν. Ὁ Κλαύδιος δέσμιος
τοῦ ἀνθρωποκτόνου διαβόλου, καί σέ λίγο διαπιστώνει: «Τά λόγια μου πετᾶν, ὁ
νοῦς μου μένει ἐδῶ· λόγια χωρίς τόν νοῦ δέν πᾶνε στόν Θεό». Λόγια πού δέν
βγαίνουν ἀπό καρδιά μετανοοῦσα δέν πᾶνε στόν Θεό!
Ὁ Ἄμλετ στή μητέρα του: «Ποιός διάολος σ’ἔμπλεξε ἔτσι στήν τυφλόμυγα;» Χωρίς τήν θέλησή μας ὁ διάβολος δέν ἔχει καμιά ἐξουσία ἐπάνω μας.
Ἡ Γερτρούδη στόν γιό της: «Ὦ Ἄμλετ, μή μιλᾶς πιά· μοῦ γυρνᾶς τά μάτια
μές στῆς ψυχῆς μου τά κατάβαθα, ὅπου βλέπω λεκέδες τόσο μελανούς πού
δέν ξεβάφονται». Ἐξαλείφονται μέ εἰδικό φάρμακο πού παράγεται ἐκεῖ ὅπου τά
δάκρυα τῆς μετανοίας συναντοῦν τό Αἷμα πού ρέει ἀπό τόν Γολγοθᾶ.
Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ἔντονης συνομιλίας του μέ τήν μητέρα του ὁ Ἄμλετ
πολύ εὔστοχα χαρακτηρίζει τέρας τόν ἐθισμό στό κακό καί δαίμονα τήν κακή
συνήθεια.
Ὁ Ἄμλετ σέ μονόλογο: «Τί ’ναι ὁ ἄνθρωπος, ἄν μόνη του εὐτυχία κι ἀπασχόληση ἔχει φαΐ καί ὕπνο; Εἶν’ ἕνα χτῆνος, τίποτ’ ἄλλο». Παλαιό τό φαινόμενο νά αὐτοπεριοριζόμαστε στήν ὑλική διάσταση τῆς ὑπάξεώς μας. Θλιβερή κατάσταση καί ἐπικίνδυνη, ἐάν δέν τό συνειδητοποιοῦμε. Ἐάν σ’ αὐτήν τήν ἔνδεια
εἴμαστε ἱκανοποιημένοι.
Ἡ Γερτρούδη μόνη της: «Στήν ἄρρωστη ψυχή μου ἀπό τήν ἁμαρτία, ὡς κι
ἕνα τίποτα προλέγει δυστυχία». Ὁ ποιητής μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι
ἀσθένεια. Ἀποτελεῖ τήν αἰτία κάθε ἀσθένειας, τῆς φθορᾶς, τοῦ θανάτου. Εἶναι
πρόγευση τῆς μετά θάνατον αἰώνιας δυστυχίας.
Ὁ Ἄμλετ καί ὁ Ὁράτιος συζητοῦν γιά ἕνα ἔθιμο πού ἔχει ξενύχτι καί ξεφάντωμα καί χωρίς ὅρια κατανάλωση κρασιοῦ. Καί ὁ βασιλιάς ὄχι μόνον δέν ἀπέχει
ἀλλά πρωτοστατεῖ, «ρουφάει μπεκροτσουγκρίζοντας κρασί τοῦ Ρήνου». «Αὐτή
ἡ κραιπάλη ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ἡ βαρυκέφαλη μᾶς ρίχνει στήν κακογλωσσιά καί
στήν κατάκριση ἄλλων ἐθνῶν· μᾶς λέν μπεκρῆδες καί λεκιάζουν μέ παρατσούκλια γουρουνίσια τ’ ὄνομά μας. Κι’ ἀλήθεια αὐτό μᾶς παίρνει ψίχα καί μεδούλι
τῆς δόξας ἀπ’ τά ἔργα μας, ὅσο σπουδαῖα κι’ ἄν εἶναι». Μήπως ὁ Σαίξπηρ τά
«ψέλνει» συγκαλυμμένα στούς συμπατριῶτες του;		
Νίκος Τσιρώνης
								 Οἰκονομολόγος
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