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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

“ΥΠΑΚΟΗ”

Γιατί ἡ πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης ρίχνει τή σκιά της μέχρι σήμερα;

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ
ΡΙΧΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ!
έν θά ἔπρεπε νά περάσει οὔτε ἕνας μήνας Μάϊος, χωρίς ἱστορική
αὐτοκριτική ἀπό τό λαό μας. Γιατί αὐτός ὁ τελευταῖος μήνας τῆς ἄνοιξης
μᾶς θυμίζει ἀνάγλυφα τίς ἀντιθέσεις πού χαρακτηρίζουν τήν ἱστορική
παρουσία μας στήν παγκόσμια ζωή. Ἐπικίνδυνες ἀντιθέσεις, πού, μιά μᾶς
ξεχωρίζουν καί μᾶς ἀνεβάζουν σέ μιά ἰδιαίτερη ποιότητα ἀνάμεσα στούς
λαούς καί μιά μᾶς ξεχωρίζουν πάλι, ἀλλά γιά νά μᾶς γκρεμίσουν σέ ἕνα
ἰδιαίτερα ἀποκρουστικό βάθος μικρότητας.
Κι ὅταν μιλᾶμε γιά χαρακτηριστικά τοῦ λαοῦ μας, δέν μιλᾶμε γιά κάτι
ἀόριστο, ἕνα σύννεφο πού πλανιέται πάνω ἀπό τά κεφάλια μας, χωρίς τή δική
μας συμμετοχή. Μιλᾶμε γιά τό χαρακτήρα μας, τόν δικό μας χαρακτήρα,
γιά τό φῶς καί τίς σκιές, πού ὁ καθένας μας διακρίνει ἄν σκύψει στό βάθος
τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἴσως, ἡ καθημερινή μας ζωή νά μᾶς παρασύρει καί νά μή
σπουδαιολογοῦμε τόν ἀντίκτυπο καί τή σημασία τους, ἀλλά τό φῶς κι οἱ
σκιές μας ὑπάρχουν καί φαίνονται καί ἐπηρεάζουν τήν κοινή ζωή μας μέ
τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ἰδίως ἄν ζοῦμε σέ κρίσιμες καί μεταβατικές ἐποχές,
ὅπως ἦταν ἐκεῖνος ὁ Μάϊος, πού τό φῶς ἑνός ἀνθρώπου φώτισε τήν οἰκουμένη
καί θεμελίωσε μιά φωτεινή αὐτοκρατορία, ἀλλά καί ἐκεῖνος ὁ Μάϊος, πού οἱ
σκιές κατάπιαν τό φῶς καί ἔφεραν τή νύχτα στό λαό μας καί τή ζωή του.
Εἶναι ὀδυνηρή ἡ διαπίστωση ὅτι τό φῶς κρατάει λίγο, ἐνῶ οἱ σκιές
μένουν. Γι’ αὐτό εἶναι σοφή ἡ παροιμία πού λέει πώς, «οἱ παλιές ἁμαρτίες,
ρίχνουν μεγάλες σκιές». Καί στήν προσωπική καί στήν ἐθνική ζωή, οἱ παλιές
ἁμαρτίες ἔχουν τήν ἐνοχλητική συνήθεια νά μήν ἀπομακρύνονται εὔκολα.
Καί, ἐπειδή καί ὁ δικός μας Μάϊος εἶναι τό ἴδιο σημαντικός μέ ἐκείνους τούς
περασμένους, εἶναι καλό νά διακρίνουμε τίς σκιές πού μᾶς κρύβουν τό φῶς
καί, ἄν γίνεται, νά τίς διώξουμε.
Σάν παράδειγμα, θά ἤθελα νά ἀναφέρω ἕναν ἄνθρωπο, ὄχι γιατί
αὐτός ἦταν ὁ χειρότερος τοῦ καιροῦ του, ἀλλά γιατί ἡ ἀντιφατική σκιά τῆς
προσωπικότητάς του, ἔχει ἀντίκρισμα καί σήμερα. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι
ὁ Μέγας Δούκας Λουκᾶς Νοταρᾶς, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου συνδέθηκε μέ τήν
πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀπό ἄλλους μέ θετικό καί ἀπό ἄλλους μέ
ἀρνητικό τρόπο καί ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά προκαλεῖ ἀντιθέσεις. Ὄχι
γιατί αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὁ σπουδαιότερος, ἤ ἔπαιξε τόν κρισιμότερο
ρόλο στά σπουδαῖα γεγονότα πού σημάδεψαν τόν καιρό του, ἀλλά γιατί οἱ
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ὀξύτητες πού εἶναι συνδεδεμένες μέ τό ὄνομά του, ἔχουν ἐπιβιώσει μέχρι
σήμερα. Γιατί, ἡ παρακμή πού μᾶς ἔκανε νά χάσουμε τή θέση μας μέσα
στούς λαούς τοῦ κόσμου, μᾶς συνοδεύει μέχρι σήμερα. Γιατί χάσαμε τό
ὅραμα, τόν ὁρίζοντα, τήν εὐρύτητα τῆς σκέψης, τό πλάτος τῆς καρδιᾶς
ἐκείνου τοῦ πρώτου καί Μεγάλου Κωνσταντίνου, πού ἀνέβασε μαζί του, στή
δική του ποιότητα, στό δικό του εὖρος, στό δικό του φῶς, ὅλη τήν οἰκουμένη.
Καί κρατήσαμε τό φόβο, τή μικρότητα, τόν κοντόφθαλμο ἀτομικισμό πού
βασίλευε στόν καιρό τοῦ τελευταίου Κωνσταντίνου, πού τοῦ στέρησε τήν
εὐκαιρία νά ἀκολουθήσει τό δικό του ὅραμα καί τοῦ ἄφησε μία καί μόνη
ἐπιλογή: νά δείξει μέ τό τέλος του πώς, ἀκόμη καί στή μικρότητα καί στήν
παρακμή μας, στήν τρέλα μας καί στήν ἀποσύνθεσή μας, εἴμαστε ἕνας
ξεχωριστός λαός!
Ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς, ἐκπροσώπησε –καί ἐκπροσωπεῖ– τό δίλημμα πού
μᾶς βασανίζει: ποῦ ἀνήκουμε; Στή Δύση, ἤ στήν Ἀνατολή; Δίλημμα πού
ξεκίνησε ὅταν χάσαμε τόν ὁρίζοντα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος:
ἀνήκουμε καί στή Δύση καί στήν Ἀνατολή. Ἀνήκουμε στήν Οἰκουμένη!
Ἡ κατάτμηση τῶν λαῶν, εἶναι μιά δύσκολη καί πολύπλοκη ἱστορική
ἐξέλιξη πού δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ ἐδῶ. Ἡ δική μας προσπάθεια εἶναι
νά «παντρέψουμε» τήν οἰκουμενική διάσταση –πού εἶναι χαρακτηριστικό
τῆς φυλῆς μας– διατηρῶντας ἀκέραιη τήν Πίστη τῶν πατέρων μας καί τίς
πατρογονικές παραδόσεις μας, ὥστε νά μήν προδώσουμε τίς παρακαταθῆκες
πού παραλάβαμε. Ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς δέν φαίνεται νά στάθηκε ἀντάξιος
αὐτῆς τῆς προσπάθειας, παρά τό γενναῖο τέλος τῆς ζωῆς του. Ὅμως, γιά νά
μή θεωρηθοῦμε ὅτι τόν ἀδικοῦμε, ἄς πάρουμε τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή,
ὄχι ἀπό τό τέλος.
Ἡ οἰκογένειά του, προερχόταν ἀπό τή Μονεμβασία καί εἶχε δημιουργήσει
τήν περιουσία της, ἀπό τό ἐμπόριο παστῶν ψαριῶν. Ὅπως πολλοί νεόπλουτοι
ἐπαρχιακοί ἔμποροι, μετακόμισαν στήν Κωνσταντινούπολη, ἐπιθυμῶντας νά
δώσουν μιά «ἀριστοκρατική» χροιά στήν περιουσία τους. Αὐτό, δικαιολογεῖ
ἐν μέρει τό σφοδρό κυνήγι του γιά τιμές καί ἀξιώματα, πού ἦταν, μᾶλλον
–σέ συνδυασμό μέ τό φθόνο;– ἡ κύρια αἰτία τῆς ἀντιπαλότητάς του μέ τόν
προσωπικό φίλο τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου, τόν Γεώργιο Φραντζῆ.
Πράγματι, παντρεύτηκε τήν θυγατέρα τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη
τοῦ Ζ΄ τοῦ Παλαιολόγου, τήν εὐγενέστερη σέ καταγωγή καί θέση μετά τήν
Βασίλισσα Ἑλένη Δραγάσαινα Παλαιολογίνα, τήν ἁγία μητέρα τοῦ τελευταίου
αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου. Αὐτό δέν τοῦ ἀρκοῦσε, ἀλλά ἐπεδίωκε πάντοτε
νά ἔχει αὐτός καί τά παιδιά του τούς μεγαλύτερους τίτλους, ἀντιδρῶντας
φανερά καί μέ σφοδρότητα, ὅταν θεωροῦσε ὅτι ὁ Φραντζῆς τόν ξεπερνοῦσε.
Γιά νά μήν τόν ἀδικήσουμε, παραθέτουμε τήν περιγραφή τοῦ χαρακτήρα
του ἀπό τόν ἱστορικό Κριτόβουλο τόν Ἴμβριο: «ὁ Νοταρᾶς ἦταν εὐσεβής,
πιστός στό Θεό καί διακρινόταν γιά τή σύνεσή του. Τούς ξεπερνοῦσε ὅλους
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στή σοφία, διέθετε παρρησία γνώμης καί ἐλευθερία ψυχῆς, ἦταν ρωμαλέος,
ἀγέρωχος καί μέ ψυχική ἀγαθότητα σέ ὅλες του τίς πράξεις, γι’ αὐτό καί
διατηρήθηκε στίς θέσεις τῆς πολιτείας, ἀποκτῶντας μεγάλη πολιτική δύναμη,
δόξα καί πλοῦτο.»
Πολύ κολακευτική περιγραφή, ἄν καί ἀντιφατική, ἀφοῦ ἡ εὐσέβεια
μέ τό ἀγέρωχο τοῦ χαρακτήρα δέν συμβιβάζεται, ὅπως δέν συμβιβάζεται ἡ
ψυχική ἀγαθότητα μέ τή μικρότητα τῶν ἀντιδράσεων πού ἔδειξε σέ κρίσιμες
περιστάσεις. Ἐπίσης ἡ σύνεση καί ἡ σοφία δέν συμβιβάζεται μέ τό γεγονός
ὅτι οἱ ἐχθροί του, ἦσαν σημαντικά περισσότεροι ἀπό τούς φίλους του.
Αὐτό πού ἔχει μείνει σάν χαρακτηριστικό τοῦ Λουκᾶ Νοταρᾶ, εἶναι
ὅτι ὑπῆρξε σφόδρα ἀντίθετος μέ τήν προσπάθεια προσέγγισης τῆς Δύσης,
πού ἔκανε ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος, ὕστερα ἀπό προτροπή τοῦ φίλου
του Γεώργιου Φραντζῆ. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἔφτασε πράγματι πολύ μακριά,
ἀφοῦ γιά πρώτη φορά κατέληξε σέ συλλείτουργο παπικῶν καί ὀρθοδόξων
στήν Ἁγία Σοφία. Ἦταν πράγματι μιά λάθος ἀποστροφή πρός τή Δύση –
ὄχι λιγότερο ἐχθρό μας ἀπό τίς ὀρδές τῆς Ἀνατολῆς– πού ἐξακολουθεῖ
νά ἐπαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα, πεντακόσια ἑξῆντα τέσσερα χρόνια
μετά! Ὡστόσο, ὁ ἱστορικός Δούκας ἀναφέρει ὅτι «καί αὐτός ὁ βασιλεύς
πεπλασμένως κατένευσεν». Εἶχε ἤδη ἀπειληθεῖ ἀπό τόν πάπα Νικόλαο τόν
Ε΄, ὁ ὁποῖος, σάν ἀπάντηση στό αἴτημα βοήθειας τοῦ Κωνσταντίνου ἔγραψε:
«ὅποιος εὑρίσκεται ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα μέ τόν πάπα,
τιμωρεῖται σκληρά». Σάν ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀπελπισμένης πράξης, ὁ
τελευταῖος αὐτοκράτορας, ἀποδοκιμάστηκε τόσο ἀπό τούς ἀνθενωτικούς
δικούς του, ὅσο καί ἀπό τούς δυτικούς –ἀκόμα καί ἀπό τόν καρδινάλιο
Ἰσίδωρο καί τόν ἀρχιεπίσκοπο Λεονάρδο πού ἦρθαν στήν Πόλη- οἱ ὁποῖοι
δέν πείσθηκαν γιά τήν εἰλικρίνεια τῆς προσέγγισής του. Ἴσως καί αὐτός νά
ἦταν ὁ λόγος πού ἡ Δύση δέν προσέφερε καμία οὐσιαστική βοήθεια, ἐκτός
ἀπό τούς ἀνθρώπους πού προσωπικά θέλησαν νά συμμετάσχουν στόν ἀγώνα
μας καί ἔδωσαν τή ζωή τους γι’ αὐτό.
Ὁ Νοταρᾶς, ἴσως εἶπε, ἴσως δέν εἶπε τήν περίφημη φράση πού τοῦ
καταλογίζεται, δηλαδή ὅτι προτιμάει νά δεῖ στήν Πόλη «τουρκικόν φακιόλιον
παρά τήν παπικήν τιάραν». Αὐτό ὅμως δέν τόν ἐμπόδισε νά βγάλει μεγάλο
μέρος τῆς περιουσίας του σέ τράπεζες τῆς Βενετίας καί νά στείλει καί τή
θυγατέρα του μαζί μέ τή θεία της ἐκεῖ, πρίν ἀρχίσει ἡ πολιορκία τῆς Πόλης,
ἐνῶ ὁ αὐτοκράτοράς του ἔψαχνε ἀπεγνωσμένα γιά ἕνα δάνειο πού θά τοῦ
ἔδινε τή δυνατότητα νά πληρώσει περισσότερους μισθοφόρους στρατιῶτες.
Μήν ξεχνᾶμε τό γεγονός ὅτι ὁ Οὑρβανός πρόσφερε τό κανόνι του πρῶτα στόν
Κωνσταντῖνο, κι ὅταν ἐκεῖνος δέν μποροῦσε νά τό χρηματοδοτήσει, τότε
στράφηκε στόν Μωάμεθ.
Μπορεῖ, ἐπίσης, νά μήν εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Φραντζῆς
ὅτι, δηλαδή, ὁ Νοταρᾶς κρατοῦσε τά χρήματα πού τοῦ ἔδινε ὁ αὐτοκράτορας
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γιά τίς ἀνάγκες τοῦ στρατοῦ, γιά νά ἐξαγοράσει τόν κατακτητή, ὅπως μπορεῖ
νά μήν εἶναι ἀλήθεια τό ὅτι ἀκόμα καί ὁ ἴδιος ὁ Μωάμεθ ἀγανάκτησε μέ τό
μέγεθος τοῦ πλούτου του καί τόν ρώτησε γιατί δέν τόν διέθεσε στόν βασιλέα του
ἀντί νά τοῦ τόν προσφέρει. Δέν μπορεῖ ὅμως κανείς νά ἀρνηθεῖ τή μαρτυρία
τοῦ Νικολό Μπάρμπαρο, ἑνός Βενετοῦ ἰατροῦ –πού ἔζησε τήν πολιορκία
καί ἔγραψε ἡμερολόγιο τῶν καθημερινῶν γεγονότων– ὁ ὁποῖος ἀγανακτεῖ
μέ τά χρήματα πού πρόσφεραν οἱ ἀξιωματοῦχοι στό σουλτάνο καί μέ τούς
κρυμμένους θησαυρούς πού βρῆκαν καί λεηλάτησαν οἱ Τοῦρκοι. Ἕνας,
λέει, μάλιστα, πρόσφερε στό σουλτάνο 30.000 δουκάτα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι αὐτοί
πλούσιοι ἀξιωματοῦχοι, εἶχαν ἀναγκάσει τόν βασιλέα τους νά πάρει ἀπό τίς
μονές τά χρυσά καί ἀσημένια σκεύη, γιά νά μήν αὐξήσει τούς φόρους τους!
Ἄνθρωπος σοφός καί εὐσεβής, δέν ἀπαντάει σέ ἕναν ξένο πολέμαρχο,
πού ἄφησε τόν τόπο του καί ἦρθε νά δώσει τή ζωή του σέ ἕνα κοινό ἀγῶνα,
μέ τόν τρόπο πού ἀπάντησε ὁ Μέγας Δούκας Λουκᾶς Νοταρᾶς στόν
Ἰωάννη Ἰουστινιάνη, ὅταν τοῦ ζήτησε νά μεταφερθοῦν κάποια κανόνια
ἀπό τίς ἐφεδρεῖες τῶν θαλασσινῶν τειχῶν, στό Μεσοτείχιο, ἐκεῖ πού εἶχαν
νά ἀντιμετωπίσουν τά μεγάλα κανόνια τοῦ Μωάμεθ καί πού γινόταν ἡ
σφοδρότερη μάχη. Καί χρειάστηκε νά ἐπέμβει ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας γιά
νά ἐπαναφέρει τήν τάξη!
Κατά τή διάρκεια τῆς πολιορκίας, ὁ Μέγας Δούκας εἶχε τήν εὐθύνη
ἑνός ἐφεδρικοῦ σώματος, πού βοηθοῦσε στήν ὑπεράσπιση τῶν θαλασσίων
τειχῶν, στήν συνοικία Πέτρα, ἐνῶ ὁ Νικηφόρος Παλαιολόγος κρατοῦσε ἕνα
δεύτερο ἐφεδρικό σῶμα στό Ναό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἀποστολή τους ἦταν
νά ἀνακαλύπτουν τίς σήραγγες πού ἔσκαβαν οἱ Τοῦρκοι γιά νά περάσουν
κάτω ἀπό τά θαλάσσια τείχη καί νά τίς καταστρέφουν. Στήν ἀποστολή αὐτή
καί οἱ δύο ἀρχηγοί ἀνταποκρίθηκαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία.
Ὅμως, γιατί ἀρνήθηκε ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς νά δώσει τά κανόνια πού τοῦ
ζήτησε ὁ Ἰουστινιάνης ἀφοῦ δέν τοῦ ἦταν τόσο ἀπαραίτητα στήν ἐφεδρεία,
ὅσο ἦταν ἀπαραίτητα στά χερσαῖα τείχη; Ὁ λόγος τῆς ἀρνήσεώς του εἶναι
δύσκολο νά ἀπαντηθεῖ.
Τό ὅτι ὁ Μέγας Δούκας προετοιμάστηκε γιά τήν «ἑπόμενη μέρα», γιά τή
ζωή κάτω ἀπό ἕνα νέο ἀφέντη, εἶναι μᾶλλον βέβαιο. Ἔχοντας κλειστεῖ σέ ἕνα
πύργο, μαζί μέ τόν Ὀρχάν –ἕνα συγγενή τοῦ Μωάμεθ, πού εἶχε καταφύγει
στήν Πόλη γιά νά γλιτώσει τήν «ἐκκαθάριση» πού ἔκανε ὁ νέος σουλτάνος
στούς συγγενεῖς του, γιά νά μή τοῦ ἀπειλήσουν τό θρόνο– παραδόθηκε στούς
Τούρκους. Ὁ Ὀρχάν φόρεσε τά ράσα ἑνός μοναχοῦ καί προσπάθησε νά
δραπετεύσει καί, ἤ σκοτώθηκε πέφτοντας ἀπό τόν πύργο, ἤ κατέφυγε σέ
κάποιο πλοῖο ὅπου ἀναγνωρίστηκε καί ἀποκεφαλίστηκε. Ὁ Μέγας Δούκας
ὅμως στάθηκε μπροστά στό σουλτάνο μέ ὅλο τό βάρος τῆς θέσης του,
δεχόμενος τίς ὑποσχέσεις ἑνός σημαντικοῦ ρόλου στή νέα κατάσταση –ἴσως
καί διοικητή τῆς Πόλης- καί ἀπολογήθηκε γιά τήν ἀντίσταση πού προέβαλε
ὁ αὐτοκράτοράς του, ἀφήνοντας αἰχμές ὅτι εἶχε ὑποστήριξη ἀπό τό τουρκικό
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στρατόπεδο, αἰχμές πού ἐπιβάρυναν τόν Χαλίλ πασᾶ, ἕνα νηφάλιο ἄνθρωπο,
φίλο τοῦ αὐτοκράτορα, πού πάντοτε προσπαθοῦσε νά βοηθήσει τούς
Ρωμαίους καί πού ἀποκεφαλίστηκε ἀμέσως μετά ἀπό τόν Μωάμεθ.
Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι τό τέλος τοῦ Λουκᾶ Νοταρᾶ δέν ἦταν καί τόσο
εὐγενικό ὅσο παρουσιάζεται, ὅτι ἡ διαταγή τοῦ σουλτάνου νά ἀποκεφαλιστεῖ
καί αὐτός καί ὁ γιός καί ὁ γαμπρός του, δέν τοῦ ἄφηνε ἐπιλογή. Μπορεῖ αὐτό
νά εἶναι συκοφαντία. Μπορεῖ πράγματι, στό τέλος, ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς γενιᾶς
καί τῆς θέσης του νά ὑπερίσχυσαν καί νά κέρδισε ἕνα τιμημένο θάνατο.
Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά πάρει πίσω τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών του, ἔστω
κι ἄν τό θελήσει.
Ἐνδέχεται οἱ πληροφορίες πού ἔχουμε γιά τίς μέρες ἐκεῖνες νά εἶναι
μπερδεμένες, λόγω τοῦ σπαραγμοῦ καί τῆς θλίψης τῶν ἀνθρώπων. Δέν
εἶναι εὔκολο νά διακρίνει κανείς ἄν ἕνα κακό ἔχει δύο πρόσωπα ἤ ἕνα, ἄν
ἡ εὐσέβεια εἶναι γιά κάποιους ὄντως εὐσέβεια, ἤ δεισιδαιμονία, ἤ μέσο
αὐτοδικαίωσης καί πηγή ἀλαζονείας. Αὐτά, μόνον Ἕνας μπορεῖ νά τά ξέρει
καί νά πεῖ τήν τελευταία καί ἔγκυρη κρίση. Ἐμεῖς, τό μόνο πού μποροῦμε νά
κάνουμε εἶναι νά ἐξετάσουμε τούς ἑαυτούς μας. Μπορεῖ οἱ τυχόν ὁμοιότητες
νά εἶναι τυχαῖες. Μπορεῖ ὅμως καί νά μήν εἶναι καθόλου τυχαῖες, ἀλλά νά εἶναι
μιά ἀνακύκλωση τῆς ἴδιας ἐμπάθειας, τοῦ ἴδιου φθόνου, τῆς ἴδιας ἀνάγκης
αὐτοπροβολῆς, τῆς ἴδιας μικροπρέπειας πού ταλανίζει τό γένος μας ἐδῶ καί
αἰῶνες. Ἴσως νά εἶναι οἱ ἴδιες ἁμαρτίες, πού ρίχνουν τή μακριά σκιά τους
μέσα στό χρόνο καί στό χῶρο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί ἐπαναλαμβάνουν
τά ἴδια πράγματα, μέ ἄλλα πρόσωπα...
ninetta1blogspot.com			

Νινέττα Βολουδάκη
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Ὁ λησμονημένος χαιρετισμός
«Χριστὸς Ἀνέστη»!
έρες Ἀναστάσιμες, αἰσιόδοξες, φωτεινὲς καὶ μὲ τὴν Ἄνοιξη νὰ
μεριμνᾶ, ὥστε ν᾿ ἀποτινάξουμε τὴν ὅποια στάχτη τοῦ χειμῶνα
καὶ νὰ εὐελπιστοῦμε, ὅτι ὅλα θὰ δρομολογηθοῦν στὸν ἔγκοπο βίο
μας, μὲ τὴ σφραγῖδα τῆς ἀδιάλειπτης Παρουσίας Του καὶ στοργῆς.
Οἱ Ἐκκλησιὲς ἀκόμα εὐωδιάζουν ἀπὸ τὰ μῦρα τοῦ Ἐπιταφίου καὶ
τῆς Ἀνάστασης. Τὰ κεριὰ στὰ μανουάλια ἀκόμα φωτίζουν μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως καὶ φωταγωγοῦν τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν,
ὅμως μέσα στὸν κόσμο, στὸν κόσμο ποὺ δέχτηκε τὸν Ἐπιτάφιο, ποὺ
χάρηκε τὴν Ἀνάσταση, ποὺ γιόρτασε καὶ χάρηκε, μιὰ ἀδιαφορία γιὰ
ὅλ᾿ αὐτὰ πλανᾶται. Ἀδιαφορία ντυμένη μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς προοδευτικότητας καὶ τοῦ συγχρονισμοῦ, ὥστε νὰ μὴ φανοῦμε πὼς εἴμαστε
καθυστερημένοι ἤ ἀνακόλουθοι τῶν ὅσων συμβαίνουν ἤ ἐξελίσσονται
γύρω μας. Ἔτσι, μέρες ποὺ εἶναι, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρεῖται σωστὸ ὥστε
ὁ χαιρετισμὸς μεταξὺ τῶν πιστῶν νὰ εἶναι:
Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!...
Γιατὶ κάτι τέτοιο εἶναι παρωχημένο πιά(!). Δὲ χρειάζεται, γι᾿
αὐτὸ καὶ λέγεται ἡ ἀόριστη φράση «Χρόνια Πολλά», ἔτσι ὥστε νὰ τὰ
καλύψει ὅλα(!).
Ὅμως, ἔτσι ἔπρεπε νὰ ἐξελιχτοῦν τὰ πράγματα καὶ γιατί, τἄχα;
Γιὰ νὰ εἴμαστε τίμιοι μὲ αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε, καλὸ θὰ εἶναι νὰ
σεβόμαστε ὅ,τι μᾶς παραδίδεται κι ὄχι νὰ τὸ ἀπορρίπτουμε χωρὶς νὰ
τὸ ἐρευνήσουμε καλῶς.
Ἐπειδὴ ἄν σταθοῦμε μὲ σύνεση καὶ προσοχὴ πάνω στὸν χαιρετισμὸ αὐτόν, τότε θὰ καταλάβουμε πραγματικὰ τί σημαίνει Ἀνάσταση καὶ γιατὶ ἡ Ἐκκλησία γιὰ σαράντα ὁλόκληρες μέρες πανηγυρίζει τὸ
μέγα αὐτὸ γεγονός: ὅτι δηλαδή, «Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ
τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομος). Αὐτὸ ἄλλωστε δὲν
εἶναι καὶ τὸ μέγα ζητούμενο γιὰ τὸν κάθε θνητό;
Ἑπομένως, γιατὶ νὰ πάψουμε νὰ τιμᾶμε τὴν ὄμορφη αὐτὴ συνήθεια τῶν προγόνων μας, ἡ ὁποία σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι καὶ μιὰ
ὁμολογία γιὰ τὸν κάθε πιστὸ ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα διακήρυξε
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τὴν ὥρα τοῦ Βαπτίσματός του καὶ τὸ ἀνανεώνει σὲ κάθε εὐχαριστιακὴ
σύναξη, «προσδοκᾶ Ἀνάσταση νεκρῶν...» (Σύμβολο τῆς Πίστεως);
Ἄς πάψουμε, λοιπόν, νὰ εἴμαστε συντονισμένοι μὲ τὸ πνεῦμα
τοῦ κόσμου, ποὺ εὔχεται ἀόριστα «Χρόνια πολλὰ» κι ἄς ζήσουμε τὴ
χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως μὲ τὸν ἀξεπέραστο χαιρετισμό:
Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Σκόπελος					π. Κ. Ν. Καλλιανός
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ 2017

Ὁ ἄλλος μας μισθός...ἤ, τὰ βιώματα ἑνὸς ἱερέα
μὲ τὴν ἀπόλυση τῆς Πασχαλινῆς Λειτουργίας
δειος πιὰ ὁ ναός. Ὅλοι ἔφυγαν γιὰ τὰ σπίτια τους. Ἄλλοι νωρίς,
μόλις δηλαδή, μετὰ τὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ἄλλοι στὴν ἀρχὴ
τῆς Λειτουργίας καί, τέλος, ἄλλοι μὲ τὸ πέρας Αὐτῆς. Οἱ περισσότεροι,
μάλιστα, ἀπὸ αὐτοὺς παρέμειναν γιὰ νὰ Κοινωνήσουν. Καὶ τώρα,
μόλις ἔγινε ἡ ἀπόλυση καὶ δόθηκε τὸ ἀντίδωρο, ὁ παπᾶς ἀπόμεινε
μόνος στὸ ναό. Δηλαδή, τί μόνος! Ἐδῶ ἔχει μεγαλοπρεπὴ συντροφιά,
τόσο τὸν Ἀναστημένο Κύριο, ὅσο καὶ τοὺς Ἁγίους ποὺ κι αὐτοὶ ἀπόψε, τὴν περιούσια ἐτούτη νύχτα εἶναι περιχαρεῖς. Τί δηλαδή, ψέμματα εἴπαμε ὅταν ψάλλαμε «ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ
ἀόρατος..»; Δὲ νομίζω...Γιατί, αὐτοὶ ποὺ τὰ ἔγραψαν, καὶ συγκινοῦν,
κατανύσσουν καὶ χαροποιοῦν τὶς ψυχές μας μέχρι σήμερα, κάτι ἤξεραν περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς...
Οἱ κανδῆλες ἀκτινοβολοῦν ἀκόμα τὸ εὐκατάνυκτο καὶ γλυκύτατο φῶς, ἐνῶ τὰ ὅσα ἀπόμειναν ἀναμμένα ἀναστάσιμα κεριά,
συνεχίζουν νὰ θυμίζουν τὸ Ἀναστάσιμο φῶς, ἀφοῦ, «Νῦν πάντα
πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια». Ἤ, «Ὡς
ὄντως ἱερὰ καὶ πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος, νὺξ καὶ φωταυ
γής,
τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας, τῆς Ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος..»
Ὁ παπᾶς ζεῖ αὐτὲς τὶς στιγμὲς μὲ ἀγαλλίαση καὶ συγκίνηση συνάμα. Μήτε ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ ποὺ οἱ ἄλλοι, οἱ κοσμικοὶ χαίρονται
τὴν ἑορταστικὴ τὴν τράπεζα, τὴν Ἀναστάσιμη. Γι᾿ αὐτὸν ἐτούτη ἡ
χρονικὴ παρένθεση εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη προσφορά τοῦ Θεοῦ, ὁ μεγαλύ-
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τερος καὶ πολυτιμότερος μισθός του, ἐπειδὴ μέσα στὴν ἱεροπρεπῆ καὶ
ἐπιβλητικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ ναοῦ μὲ τὴν ἡσυχία τῆς νύχτας νὰ τὸν
κυκλώνει, μπορεῖ ἐπιτέλους νὰ κάμει τὸν ἀπολογισμό του. Ὅτι δηλαδή, παρῆλθε κι αὐτὴ ἡ Μ. Σαρακοστὴ κι ἡ Μ. Ἑβδομάδα. Φτάσαμε
στὸ Πάσχα, ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς πειρασμούς, δοκιμασίες καὶ κόπους
ἀρκετούς, ποὺ δὲν εἶναι ξένοι σὲ κανένα ναὸ καὶ σὲ κανένα μοναστήρι. Πάντα αὐτὲς τὶς μέρες κυριαρχεῖ μιὰ νευρικότητα, μιὰ ἀδημονία,
μιὰ περίεργη κατάσταση, ποὺ ἀσφαλῶς ἔργο εἶναι τοῦ πονηροῦ. Κι
αὐτό, λοιπόν, ποὺ ἱκανοποιεῖ ἀπόψε τὸν ἱερέα εἶναι, πὼς μὲ τὴ βοήθειά Του ξεπεράσθηκαν πολλὰ καὶ ποικίλα, γιὰ νὰ φτάσει ἐκείνη ἡ
πιὸ κορυφαία στιγμή: ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ παπᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνοίγει
τὴ θύρα τῆς Σαρακοστῆς, μοιράζει τὸ λουλούδι τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καὶ τὰ βάγια, λιτανεύει τὸν Νυμφίο καὶ τὸν Ἐσταυρωμένο,
προΐσταται στὴν κηδεία τοῦ Κυρίου, στὸν Ἐπιτάφιο Θρῆνο, αὐτός,
λοιπόν, ὁ παπᾶς ἀνοίγει καὶ τὴ θύρα τῆς Μεγάλης Πανηγύρεως, τῆς
Ἀναστάσεως, ραντίζοντας τὸν συναγμένο λαὸ μὲ αἰσιοδοξίας, ἐλπίδος
καὶ εὐφροσύνης ἁγιοπνευματικὲς εὐωδιές.
Νά, λοιπόν, ποὺ ἀπόψε ἀπολαμβάνει τὸ μισθό του, αὐτή, δηλαδή, τὴν ἀγαλλίαση ψυχῆς μὲ τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν πλημμυρίζει, γιατὶ νοιώθει πὼς γιὰ μιὰν ἄλλη χρονιὰ ἐπετέλεσε τὸ διακόνημά του· χάρισε, μὲ λίγα λόγια, σὲ πολλὲς καρδιὲς λίγη παραμυθία,
ἀφοῦ τοὺς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία ν’ἀκούσουν τὸν «καλὸ τὸ λόγο», νὰ
ἀποτινάξουν ἀπὸ πάνω τους τὴ στάχτη καὶ τὴ μιζέρια καὶ νὰ ποῦν
μαζὶ μὲ τὸν θεορρήμονα: «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ πολιτεύεται». Κι
ἀλήθεια, τί ἄλλο θέλει σ᾿ αὐτὸν τὸ κόσμο κανείς;
Ὅταν ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸ ναὸ ὁ ἱερέας καὶ βαδίζει μέσα στοὺς νυχτωμένους δρόμους τῆς πολίχνης, ἀπὸ τὰ φωτισμένα τὰ σπίτια ἀναδύεται μιὰ γιορτινὴ εὐωδιά, μιὰ λαμπερὴ εὐφροσύνη, ποὺ συγκινεῖ
τόσο!
–Χριστὸς Ἀνέστη, καὶ τοῦ χρόνου, χριστιανοί, εὔχεται ψιθυριστά, κι ἄθελά του δακρύζει...

Σκόπελος					π. Κ. Ν. Καλλιανός
Πάσχα 2017
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ



Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΩΝ
Πολυσέβαστε π. Βασίλειε εὐλογεῖτε!
Καλή Σαρακοστή!
Μοῦ ἄρεσε πολύ τό ἄρθρο σας στήν «Ἐνοριακή Εὐλογία» σχετικά μέ τά δύο ἅγια Ποτήρια στήν Θεία Λειτουργία.(Τεῦχος 174).
Διαβάζω καί συνεχῶς μελετῶ τέτοια θέματα.
Θέλω κι’ ἐγώ νά σᾶς θέσω μία ἐρώτηση σχετικά μέ τήν Θ. Λατρεία καί, συγκεκριμένα, γιά τήν μνημόνευση πολλῶν ὀνομάτων κατά
τά Ἱερά Μνημόσυνα τῶν δύο Ψυχοσαββάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ἐρώτηση μπορεῖ νά φαίνεται ἁπλῆ, ἀλλά θά ἤθελα μιά κατατοπιστική ἀπάντηση καί ἄν ἔχετε σχετικές πηγές ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, θά εἶναι ἀκόμα καλύτερα.
Πιό συγκεκριμένα, στήν σχετική αἴτηση τῶν Ψυχοσαββάτων λέμε.
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως
πάντων τῶν ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων
εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων ……….ἐκ τῶν ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων…..».
Ἀφοῦ ἡ αἴτηση τῆς Ἐκκλησίας μας συμπεριλαμβάνει ὅλους, γιατί
μνημονεύουμε μετά ὅλα τά ὀνόματα πού θά φέρουν στήν Ἐκκλησία
οἱ πιστοί; Ἔτσι ἦταν πάντοτε στήν Ἐκκλησία ἤ εἶναι “ἐφεύρημα” τῶν
νεότερων χρόνων; Εὐχαριστῶ πολύ.
						
Τήν εὐχή σας!
					
π. Ἱερώνυμος Μαγιλιάν

Τ

***

ό ἐρώτημα τοῦ ἐκλεκτοῦ καί γνησίως Ὀρθοδόξου Ἱερομονάχου,
π. Ἱερωνύμου Μαγιλιάν, προφανῶς δέν μᾶς προσφέρθηκε γιά
νά δώσουμε σ’ ἐκεῖνον ἀπάντηση γιά αὐτό πού γνωρίζει, ἀλλά
εἶναι καρπός τῆς ποιμαντικῆς του εὐαισθησίας. Ἐπιθυμεῖ νά δώσει εὐκαιρία ἐνημερώσεως ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ σέ πολλούς
ἀδελφούς μας Χριστιανούς –ἐνδεχομένως καί σέ κληρικούς– οἱ
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ὁποῖοι διερωτῶνται μήπως διαιωνίζεται μιά λανθασμένη Λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό νά ἀναγινώσκονται πολυάριθμοι κατάλογοι ὀνομάτων κεκοιμημένων στά δύο Ψυχοσάββατα τοῦ
ἔτους (τοῦ Σαββάτου πρό τῶν Ἀπόκρεῳ καί τοῦ Σαββάτου πρό
τῆς Πεντηκοστῆς), ἐνῶ ἔχει προηγηθεῖ ἡ συνοπτική μνημόνευση
πάντων «ἐκ τῶν ἀπ’ ἀρχῆς» ἀνθρώπων «καί μέχρι τῶν ἐσχάτων».
Ἀπάντηση στό τεθέν λειτουργικό ἐρώτημα δέν μπορεῖ νά δώση
ἡ Συναπτή τοῦ Μνημοσύνου τῶν Ψυχοσαββάτων. Ἀντιθέτως, μάλιστα, εἶναι αὐτή πού δημιουργεῖ τόν προβληματισμό ὅλων ἐκείνων
πού μετέχουν στήν Θ. Λατρεία καί «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας» τους.
Γι’ αὐτό πρέπει νά ἐπιστρατεύσουμε θεολογικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα
θά ἑρμηνεύσουν τήν φαινομενικά ἀντιφατική Λειτουργική πρακτική,
χωρίς νά τήν ἀνατρέψουν.
Εἶναι σέ ὅλους μας γνωστή ἡ σημασία τῆς προτροπῆς τῆς Ἁγίας
Γραφῆς «εὔχεσθε ὑπέρ ἀλλήλων», «μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων
ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ», διότι ἡ συμμόρφωσή μας σ’ αὐτή τήν προτροπή, φανερώνει τήν πνευματική μας
ἀναγέννηση καί ὅτι γνωρίσαμε πραγματικά τόν Θεό καί «ὅτι ἡ Ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί», ἐφ’ ὅσον «τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ
ἀπέσταλκεν εἰς τόν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι’ Αὐτοῦ» (Α΄ Ἰωάν.
4,9). Λοιπόν, «εἰ οὕτως ὁ Θεός ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν». (Α΄ Ἰωάν. 4,11).
Συνεπῶς τό νά προσευχόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μας εἶναι
ὑπέρτατο χρέος μας καί ἀπόδειξη τῆς ἀδελφικῆς μας ἀγάπης, ἀλλά
καί ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Θεό, ἀφοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
μᾶς εἶπε ὅτι «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ταῦτα ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν
μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε». Ἄρα, ἡ συμβολή τῆς προσευχῆς τοῦ καθενός μας ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μας –ζώντων ἤ κεκοιμημένων– εἶναι προσωπικά ἀπαιτητή σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες
καί τίς Θεῖες Λειτουργίες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀσχέτως τῶν γενικῶν εὐχῶν καί τῶν δεήσεων πού ἀναπέμπονται ἀπό τούς Λειτουργούς, μέσῳ τῶν Συναπτῶν τῶν Ἀκολουθιῶν.
Ἐπί τοῦ προκειμένου δέ, δηλαδή ἐπί τῆς μνημονεύσεως κατά
τά Ψυχοσάββατα, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας καί οἱ
Κληρικοί Της, προσευχόμεθα μέν γενικῶς ὑπέρ Ἀναπαύσεως ὅλων
τῶν Χριστιανῶν, ὅλων τῶν τάξεων καί διακονημάτων (δηλαδή, ὑπέρ
Πατριαρχῶν, εὐσεβῶν Βασιλέων, Ἀρχιερέων, Ἱερέων, ἹερομονάΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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χων, Ἱεροδιακόνων, Μοναχῶν, Πάππων, Προπάππων, Γονέων,
Ἀναδόχων, Διδασκάλων, Εὐεργετῶν ἡμῶν ἐκ τῶν ἀπαρχῆς καί
μέχρι τῶν ἐσχάτων) γιατί ἡ Ἐκκλησία ὡς Μητέρα δέν λησμονεῖ
ποτέ τά παιδιά Της ἀλλά μνημονεύει τίς τάξεις, στίς ὁποῖες ἀνήκουν
οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί. Ὅμως, τά συγκεκριμένα ὀνόματα τῶν
παιδιῶν Της περιμένει νά τά μνημονεύσουν οἱ οἰκεῖοι τῶν ἀνθρώπων, ἐκεῖνοι πού τούς ἔζησαν, συνεργάσθηκαν μαζί τους, ἔζησαν
εἰρηνικά καί χριστιανικά ἤ συγκρούσθηκαν καί ψυχράθηκαν μεταξύ
τους κατά τήν ἐπίγεια ζωή, καί τώρα, νηφάλιοι, τούς συγχωροῦν καί
ζητοῦν τήν συμφιλίωση καί τήν συγχώρηση τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τούς δίδουν ἐκεῖνοι πρῶτοι τήν δική τους συγχώρηση.
Ἡ κατ’ ὄνομα μνημόνευση καλλιεργεῖ ἔτι περισσότερο τήν ἀγάπη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τήν ὁποία ἔχουμε χρέος καί ἐντολή νά
ἀποκτήσουμε μέ κάθε τρόπο –ὅπως φανερώνει ἡ προτροπή τοῦ Χριστοῦ μας, πού τήν ἐπεκτείνει ἕως τούς ἐχθρούς μας («ἀγαπᾶτε τούς
ἐχθρούς ὑμῶν»)– ἐφαρμόζοντας γιά τήν ἀπόκτησή της τήν ὁδηγία
«τοῦ Στόματος τοῦ Χριστοῦ», τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «Διώκετε τήν ἀγάπην» (ὅ.ἀ. 14, 1).
Ἡ κατ’ ὄνομα μνημόνευση, φανερώνει ἐπί πλέον, καί τήν
εὐγνωμοσύνη πού αἰσθανόμεθα γι’ αὐτούς πού μᾶς εὐεργέτησαν καί
μᾶς ἀγάπησαν, ἐπιβεβαιώνει τήν Πίστη πού ἔχουμε γιά τήν μετά θάνατον ζωή καί, εἶναι ἔνδειξη καί τῆς δικῆς μας ἀγάπης ἡ ἐγκάρδια
ἱκεσία πρός τόν Θεό μας νά συγχωρήση αὐτούς πού μᾶς ἀδίκησαν
καί μᾶς ἔθλιψαν ὡς ἄνθρωποι «σάρκα φοροῦντες καί τόν κόσμον
οἰκοῦντες», ἀλλά καί νά συγχωρήση ἄλλους, οἰκείους, φίλους καί
γνωστούς μας, οἱ ὁποῖοι, ἐνδέχεται μέν νά μή μᾶς ἔβλαψαν, ἀλλά
ἔχουν προσωπικά τους ἁμαρτήματα καί παραλείψεις. Ἀποτελοῦμε
ὅλοι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ διότι «ἐν ἑνί Πνεύματι ἡμεῖς πάντες
καί εἰς ἕν Πνεῦμα ἐβαπτίσθημεν. καί γάρ τό σῶμα οὐκ ἔστι ἕν
μέλος ἀλλά πολλά» (Α΄ Κορ. 12, 12-13), «νῦν δέ πολλά μέν μέλη,
ἕν δέ σῶμα» (ὅ.ἀ. 12, 20). Γι’ αὐτό καί ἔχουμε τήν ἀνάγκη ὁ ἕνας
τοῦ ἄλλου, καί «εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη»,
«ἵνα μή σχῖσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλά τό αὐτό ὑπέρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τά μέλη» (ὅ.ἀ. 12, 25-26).
Προσευχόμεθα, ἐπίσης, κατ’ ὄνομα, αἰτούμενοι νά τιμήση ὁ
Θεός καί ἐκεῖνα τά πρόσωπα, τά ὁποῖα διέπρεψαν πνευματικά καί
ὠφέλησαν ὅλο τό Πλήρωμα τῆς ἐπί γῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας,
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καθ’ ὅτι, ὅλοι ἐμεῖς, ὡς «Σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους», ὀφείλουμε ἐάν «δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη» (ὅ.ἀ.
12, 26-27).
Δέν πρέπει ποτέ νά λησμονοῦμε ὅτι ὁ Θεός μας ἔχει δώσει
στήν Ἐκκλησία μας «πᾶσαν ἐξουσίαν ἐν Οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» καί,
βεβαίως, τήν ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν καί λύειν τά ἐν τῷ λαῷ Του
συμβαίνοντα». Αὐτός εἶναι ἕνας ἐπιπλέον λόγος γιά τήν ὀνομαστική ἀναφορά μας στούς κεκοιμημένους, ἐφ’ ὅσον, ἀναλόγως τῶν
ψυχικῶν ἀναγκῶν τοῦ καθενός ἀπό αὐτούς, ἐκδηλώνεται ἀπό τόν
Θεό, διά τῆς Ἐκκλησίας Του, καί ἰδιαιτέρα, προσωπική μέριμνα.
Ὁλοκληρώνοντας –κατά δύναμιν– τήν ἀπάντησή μου στό τεθέν
Λειτουργικό ἐρώτημα, πρέπει νά καταθέσω καί τήν μαρτυρουμένη
στά Μοναστηριακά Τυπικά Λειτουργική πρακτική ὡς πρός τήν μνημόνευση τῶν Ψυχοσαββάτων, καί γιατί αὐτό μοῦ ζητήθηκε ἀλλά καί
γιατί εἶναι ἐνδεικτική τῆς Λειτουργικῆς διακρίσεως τῶν Πατέρων
μας.
Στό «Τυπικόν τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγ. Διονυσίου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους»1, ἕνα ἀπό τά πλέον ἀντιπροσωπευτικά γιά τήν Λειτουργική
αὐθεντικότητά του, παρατίθενται δύο τύποι μνημονεύσεως κεκοιμημένων κατά τά Ψυχοσάββατα: Ὁ συνοπτικός, «Ὑπέρ ἀναπαύσεως...
ἐκ τῶν ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων» καί ὁ ἀναλυτικός, μέ
προσθήκη συγκεκριμένων ὀνομάτων.
Δηλαδή, μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Παρασκευῆς πρό
τοῦ Ψυχοσαββάτου διαβάζουμε: «... γίνεται τό μνημόσυνον τακτικόν ὡς καί πάντοτε, μέ τήν διαφοράν, ὅτι νῦν μνημονεύουσιν
οἱ Ἱερεῖς τῶν ὀνομάτων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων καί οὐχί
ἄλλων»2.
Στόν Ὄρθρο, ὅμως, κατά τόν ὁποῖον τελεῖται τό μνημόσυνο
τοῦ Ψυχοσαββάτου στά Μοναστήρια (διότι αὐτή εἶναι ἡ κανονική
του θέση, καί ὄχι στό τέλος τῆς Λειτουργίας), ὅπου ἡ Νεκρώσιμη
Ἀκολουθία εἶναι ἐκτενής καί συμπλέκεται μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου, τότε γίνεται καί ὀνομαστική μνημόνευση Κεκοιμημένων.
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

1. Τυπικόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἅγιον Ὄρος 2004
2. ὅπου ἀνωτέρῳ, σελ. 535-536.
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Γερμανός φιλόσοφος Λουδοβίκος Φόϊερμπαχ (1804-1872), ἕνας ἐκ
τῶν θεμελιωτῶν τῆς ἀθεΐας, ὑποστήριξε στόν 19ο αἰῶνα, ὅτι ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ φαντασίωση τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος προβάλλει
τό Θεό καί τίς ἀξίες πού σχετίζονται μέ Αὐτόν λόγῳ τῶν ἐπιθυμιῶν, τίς
ὁποῖες στόν κόσμο αὐτό, στή ζωή αὐτή, δέν μπορεῖ νά τίς ἱκανοποιεῖ.
Ἔτσι, κατά τόν Φόϊερμπαχ, καταφεύγει σέ ἕνα φανταστικό κόσμο, στόν
ὁποῖο μποροῦν νά βροῦν ἐκπλήρωση οἱ ἐπιθυμίες του, μέ ἀποτέλεσμα
ὡστόσο τήν ἀλλοίωση ὅλης τῆς ζωῆς του καί τήν ἀλλοτρίωση τοῦ ἑαυτοῦ
του. Ὁ φανταστικός κόσμος γίνεται γι’ αὐτόν πραγματικός καί ὁ πραγματικός κόσμος τῆς ζωῆς ἀπαξιώνεται.
Σίγουρα, ὡς πρός τίς διάφορες θρησκεῖες πού ὑπάρχουν στόν κόσμο εἶχε δίκαιο ὁ Γερμανός φιλόσοφος καί ἐν μέρει καί ὡς πρός τόν δυτικοῦ τύπου χριστιανισμό, διότι, τόσο στόν Παπισμό ὅσο καί στόν Προτεσταντισμό, ὁ Θεός, μέ τίς ἰδιότητες πού Τόν διακρίνουν, εἶναι ὄντως
ἕνα δημιούργημα, ἔστω μέ τίς τελειώτατες προδιαγραφές, τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ. Προβάλλεται ἕνας Θεός κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τῆς
ἀρρωστημένης ἀνθρώπινης ψυχολογίας. Ἀλλά ἀκόμα καί αὐτή ἡ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ δέν ἀναιρεῖ τό γεγονός τῆς δημιουργίας ὅλης τῆς κοσμικῆς
πραγματικότητας καί τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, τό γεγονός τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ὅλου τοῦ σωτηρίου ἔργου Του μέχρι καί
τό θάνατο, τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψή Του, τό γεγονός τῆς ἵδρυσης
τῆς Ἐκκλησίας τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί ἄλλα πολλά γεγονότα
πού χαρακτηρίζουν τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μέσα στήν Ἱστορία.
Μέ βάση τίς παραπάνω κεντρικές θέσεις τοῦ Φόϊερμπαχ θά μποροῦσε νά συμπεράνει κανείς, ὅτι κατ’ ἐξοχήν ἡ ἀθεΐα εἶναι ἐκείνη πού
κάνει τόν ἄνθρωπο νά στερεώνεται γερά στή πραγματικότητα τῆς ζωῆς.
Τό ἀντίθετο ὅμως συμβαίνει. Ἐκεῖνοι πού εἶναι χωρίς Θεό, ἐνστερνίζονται κατ’ ἐξοχήν μιά φανταστική πραγματικότητα, ἐπειδή ἁπλούστατα
ἡ ζωή χωρίς Θεό δέν ἀντέχεται, ὅπως ὑπογραμμίζει πολύ χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Χωρίς Θεό, οἱ ἄνθρωποι ὅλο καί περισσότερο χάνουν τή λογική τους, ἀποκτηνώνονται καί μάλιστα φαντάζονται καί προβάλλουν στή συνέχεια αὐτή τήν ἀποκτήνωση ὡς φυσική
κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀρνούμενοι ἀκόμα καί τήν ψυχή, οἱ πεπεισμένοι ἄθεοι μετατρέπονται σέ καθαρά κρεάτινες ὑπάρξεις καί ζοῦνε μόνο γιά τή ἱκανοποίηση
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τῆς σάρκας τους. Ἐξ’ αἰτίας τῆς ἰδεολογικά βαμμένης θεώρησης τῆς
ζωῆς ἐκ μέρους τους, δέν εἶναι πλέον σέ θέση νά ἀντιλαμβάνονται ἀκόμα καί τό πλέον προφανές. Γι’ αὐτό τό διαστρέφουν καί προβάλλουν τή
διαστροφή ὡς ὑγεία καί ἰδανική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἐδῶ μιά ἐκ τῶν βασικῶν ἐκφραστῶν τῆς ἰδεολογίας
τῶν φύλων, ἡ πολυβραβευμένη Judith Butler, ἡ ὁποία τό 1990 στό βιβλίο
της «Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity - Ἀναταραχή φύλου. Ὁ φεμινισμός καί ἡ ἀνατροπή τῆς ταυτότητας» φθάνει
στό σημεῖο νά ἐκστομίσει, ὅτι τό βιολογικό φῦλο εἶναι φαντασίωση, ὅτι
εἶναι κάτι πού τό πιστεύουμε μόνο, ἐπειδή μᾶς τό λένε τόσο συχνά. Τό
κάνει, παρ’ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι διαπιστώνουν τήν πραγματικότητα
τῶν φύλων λόγῳ τῶν συγκεκριμένων χαρακτηριστικῶν τους. Φθάνει στό
σημεῖο αὐτό, προκειμένου νά δικαιώσει σέ ἀπόλυτο βαθμό τήν ἀνθρώπινη ἐπιθυμία καί θέληση, ὅσο ἀρρωστημένες καί νά εἶναι. Ἰδεολογικά,
ἐνδύει αὐτή τή δικαίωση τοῦ ἀρρωστημένου «θέλω» τοῦ ἀνθρώπου μέ
τόν μανδύα τοῦ ἐλεύθερου αὐτοπροσδιορισμοῦ. Ἐπειδή ὅμως τό φῦλο,
ὅπως εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό, δέν ἐμπίπτει στόν αὐτοπροσδιορισμό τοῦ
ἀνθρώπου, μιλάει γιά δικτατορία τῆς φύσης, ἀπό τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ καί πρέπει νά ἀπαλλαγεῖ μέ τό λεγόμενο κοινωνικό φῦλο,
τό φῦλο τῆς ἐπιλογῆς του καί γι’ αὐτό τό μόνο πραγματικό φῦλο τοῦ
ἀνθρώπου. Καλεῖται μέ ἄλλα λόγια, νά διαστρέψει τήν πραγματικότητα
τοῦ φύλου πού δίνει ὁ Θεός καί Δημιουργός ὅλης τῆς κτίσης στόν κάθε
ἄνθρωπο γιά τήν ὅσο τό δυνατόν πιό ἀποτελεσματική καλλιέργεια καί
ὁλοκλήρωσή του. Μόνο ἔτσι ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ τήν Μπάτλερ,
φθάνει σέ μιά ὁλοκληρωμένη ἐλευθερία πέρα ἀπό τή σκλαβιά τῆς φύσης
καί προσμετρᾶται σέ μιά ἀνώτερη ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ στήν κατάσταση
αὐτή ὑπερβαίνει τά φανταστικά βιολογικά δεδομένα τῶν δύο φύλων καί
μεταβαίνει στήν ὄντως πραγματικότητα τῶν πολλῶν φύλων, ἀντίστοιχων
σέ ἀριθμό τῶν σεξουαλικῶν ἐπιλογῶν τῶν ἀνθρώπων (π.χ. ὁμοφυλικός,
λεσβία, ἀμφιφυλικός, διαφυλικός, μεσοφυλικός, οὐδέτερος ἤ ὁτιδήποτε
ἄλλο σεξουαλικά).
Γιά νά θεωρεῖται ἡ ποικιλία αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν ὡς κάτι τό ἀπόλυτα φυσιολογικό καί μάλιστα δικαιολογημένο μέσα στό πλαίσιο τῆς
αὐτοπραγμάτωσης τοῦ ἀνθρώπου, οἱ σεξουαλικές ἐπιλογές καμουφλάρονται μέ τόν ὅρο «σεξουαλικός προσανατολισμός». Τί τό πιό φυσιολογικό γιά τόν ἄνθρωπο νά προσανατολίζεται; Ἀποσιωπᾶται ὡστόσο
τό αὐτονόητο, ὅτι ἡ Ἀνατολή ἔχει συγκεκριμένα δεδομένα, ὅτι ὁρίζεται
μέ σαφήνεια καί εἶναι ἐκεῖ πού ἀνατέλλει ὁ ἥλιος, ὅπως ἐπεσήμανε σέ
πρόσφατο ἄρθρο του ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης σχετικά μέ τήν
ἀνάγκη προσανατολισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου στόν Ἕνα καί μόνο Ἀληθινό
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

177

209

Θεό1. Αὐτό προφανῶς βρίσκει ἐφαρμογή καί στό λεγόμενο σεξουαλικό
προσανατολισμό. Καί ἐκεῖ ὑπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, ὑπάρχει
τό βιολογικό φῦλο, ὑπάρχει ἡ πολύ συγκεκριμένη λειτουργία τῆς σεξουαλικότητας τοῦ ἀνθρώπου πού ἔχει νά κάνει μέ τή φυσιολογία τοῦ
ἀνθρώπινου σώματος. Καί μέ βάση αὐτά τά δεδομένα μόνο μία «Ἀνατολή» μπορεῖ νά ὑπάρχει, ἐκείνη τοῦ ἀντίθετου φύλου. Ὁποιαδήποτε
ἄλλη ἐκδοχή πρέπει ἑπομένως νά ὀνομάζεται, ὄχι προσανατολισμός,
ἀλλά ἀποπροσανατολισμός.
Ἐάν ἡ σημερινή κοινωνία εἶχε νά ἀντιμετωπίσει μόνο τήν κ. Μπάτλερ καί τούς ὁμοίους της, οἱ ὁποῖοι ἐξ’ αἰτίας τῶν ἐξτρεμιστικῶν σεξουαλικῶν προτιμήσεων –ἡ συγκεκριμένη συγγραφέας δηλώνει ὅτι εἶναι
λεσβία– προσπαθοῦν νά δικαιολογήσουν καί νά διαφημίσουν μέ τίς
θέσεις αὐτές τή δική τους διαστροφή ὡς ὑγεία, τά πράγματα θά ἦταν
κατανοητά καί σχετικά ἁπλᾶ, ἐπειδή πρόκειται μόλις γιά τό 2% τοῦ
πληθυσμοῦ. Ἐντελῶς ἀκατανόητοι ὅμως καί γι’ αὐτό ἀπόλυτα διεφθαρμένοι μοιάζουν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, μέ τούς νόμους πού ψηφίζουν καί μέ τήν πλύση ἐγκεφάλου πού ἀσκοῦν μέσῳ τῶν ΜΜΕ στόν
ταλαίπωρο πληθυσμό αὐτῆς τῆς χώρας, λένε σέ αὐτούς τούς σεξουαλικά
ἀποπροσανατολισμένους ἀνθρώπους, ὅτι βαδίζουν καλά, ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ὑγειεῖς. Μέ τό νόμο 4356/24.12.2015 οἱ Πατέρες καί Μητέρες τοῦ
Ἔθνους (ὅλα τα κόμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ἐκτός ἀπό τό
ΚΚΕ) φρόντισαν νά ἐπεκτείνουν τό Σύμφωνο Συμβίωσης σέ ἀνθρώπους
ὅλων τῶν δυνατῶν ἀποχρώσεων τῶν σεξουαλικῶν προτιμήσεων, ἐξισώνοντας τίς σχέσεις αὐτές ἀπόλυτα (ἐκτός ἀπό τό δικαίωμα υἱοθεσίας)
μέ τή σχέση τῶν συζύγων στό γάμο. Ὅπως, λοιπόν, ἡ σχέση τῶν συζύγων στό γάμο πού προκύπτει μέ φυσικό τρόπο ἀπό τόν σεξουαλικό
προσανατολισμό καί τόν ἔρωτα δύο ἀνθρώπων ἀποτελεῖ ὡς κοιτίδα τῆς
οἰκογένειας γιά τήν κοινωνία μας κάτι πολύτιμο καί πρέπει γιά τό λόγο
αὐτό νά προστατεύεται ἰδιαίτερα ἀπό τό κράτος (Ἄρθρο 21, παρ. 1 τοῦ
Συντάγματος), ἔτσι καί οἱ σχέσεις ἐκεῖνες πού προκύπτουν ὡς ἀφύσικες ἀπό τόν σεξουαλικό ἀποπροσανατολισμό γιά τή μεγάλη πλειοψηφία
τῶν πολιτικῶν μας, θεωροῦνται τό ἴδιο πολύτιμες γιά τήν κοινωνία μας
καί πρέπει ἑπομένως καί αὐτές νά προστατεύονται ἰδιαίτερα ἀπό τό
κράτος.
Μέ ἄλλα λόγια, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν πολιτικῶν μας καί οἱ
ὅμοιοί τους, πού διαμορφώνουν τήν κοινή γνώμη, ἀφήνουν ἀνθρώπους
χαμένους (πολλοί ἀπό τούς ὁμοφυλόφιλους δέν διαφημίζουν τίς σεξουαλικές προτιμήσεις τους), ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀπολέσει τόν προσανατολισμό τους, νά περιπλανῶνται, καί τό ὀνομάζουν σεβασμό καί
ἀγάπη. Ἀντίθετα, ἐάν κάποιος τολμήσει νά δείξει τό αὐτονόητο, τό φυΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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σιολογικό, ἀμέσως ἡ πράξη του στιγματίζεται ὡς πράξη μίσους. Ἰδιαίτερα ἐνδεικτική στή συνάφεια αὐτή εἶναι μιά πρόσφατη εἴδηση πού μᾶς
ἦρθε ἀπό τήν Ἱσπανία. Τόν Φεβρουάριο, στή Βόρεια Ἱσπανία καί στή
χώρα τῶν Βάσκων, μιά Ἱσπανική ΜΚΟ γέμισε στάσεις λεωφορείων καί
λεωφορεῖα μέ ἀφίσες πού παρουσίασαν ζωγραφισμένα γυμνά ἀγόρια
μέ γυναικεῖο σεξουαλικό ὄργανο καί ἀντίστοιχα κορίτσια μέ ἀνδρικό
σεξουαλικό ὄργανο καί ἔφεραν τή λεζάντα «Ὑπάρχουν κορίτσια μέ πέος
καί ἀγόρια μέ αἰδοῖο. Τόσο ἁπλό». Στήν ἄκρως προκλητική αὐτή ἐνέργεια, ἡ ὁποία παρουσιάστηκε πολύ θετικά ἀπό τά ΜΜΕ, ἀντέδρασε

ἡ Ἱσπανική ΜΚΟ “Hazte Oir” μέ τό νά κυκλοφορήσει ἕνα λεωφορεῖο
στό ὁποῖο καί στίς δύο πλευρές ἀπεικονίστηκαν σέ χαριτωμένα σκίτσα,
χωρίς καμία προκλητικότητα, ἕνα κορίτσι καί ἕνα ἀγόρι καί ἀνάμεσά
τους τό κείμενο «Τά ἀγόρια ἔχουν πέος. Τά κορίτσια ἔχουν κόλπο.
Μήν ἀφήνετε νά σᾶς κοροϊδεύουν». Τό λεωφορεῖο αὐτό, ταὐτόχρονα, προέβαλε ἕνα ἐνημερωτικό φυλλάδιο, τό ὁποῖο μοίραζε ἡ Hazte Oir
προκειμένου νά ἐνημερώσει τούς γονεῖς γιά τήν ἰδεολογία τῶν φύλων, ἡ
ὁποία προωθεῖται στά περισσότερα δημόσια σχολεῖα τῆς χώρας. Ἀμέσως χαρακτηρίστηκε ὡς «Λεωφορεῖο μίσους» καί τό μήνυμα τῆς Hazte
Oir ὡς «λόγος μίσους», μέ ἀποτέλεσμα νά εἰσπράττουν οἱ ὑπεύθυνοι
τῆς ἐκστρατείας ἕνα ἀπίστευτο μπαράζ μίσους, μέχρι καί ἀπειλές ἐναντίον τῆς ζωῆς τους. Μέ ψήφισμα τοῦ δήμου τῆς Μαδρίτης καί χωρίς δικαστική ἀπόφαση κατασχέθηκε καί ἀκινητοποιήθηκε τό λεωφορεῖο ἀπό
τήν ἀστυνομία. Τελικά, ὁ δικαστής πού ἀνέλαβε τήν ὑπόθεση ἔδωσε
ἐντολή νά κρατηθεῖ τό λεωφορεῖο μέχρι νά ἀλλάξει τά μηνύματά του.
Τό κατηγορητήριο, ὅμως, πού ἐκδόθηκε, δέν μιλάει γιά «λόγο μίσους»,
ὅπως τό ζήτησε ὁ εἰσαγγελέας, ἀλλά γιά λόγο «ὑποτιμητικό». Χωρίς τό
λεωφορεῖο πιά, ἡ Hazte Oir κυκλοφορεῖ τώρα μέ τροχόσπιτο μέ τά ἴδια
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος

177

211

σκίτσα καί τό ἴδιο μήνυμα, μόνο πού οἱ πρῶτες δύο προτάσεις φέρνουν
ἕνα ἐρωτηματικό στό τέλος2.
Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ στοιχειωδῶς λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος
ὑποφέρει βλέποντας αὐτή τή διαστροφή τῶν πραγμάτων καί παρά τό
γεγονός ὅτι ὑπάρχουν κατά καιρούς ἔντονες ἀντιδράσεις στίς κατευθύνσεις, πού προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες στούς πολῖτες τῆς
χώρας, ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου προχωρεῖ ἀκάθεκτα στήν προσπάθεια ἀποκτήνωσης τῶν νέων. Ἔτσι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἐνῶ ἐπικρατοῦσε ἀκόμα ἔντονα ἡ ἀναστάτωση σχετικά μέ τή Θεματική Ἑβδομάδα ὡς πρός τό τρίτο μέρος τῆς θεματολογίας, τίς ἔμφυλες ταυτότητες,
στίς 28-02-2017 (Ἀρ. Πρωτ. 32361/Δ2) ἔστειλε διαβιβαστικό σέ ὅλες
τίς Διευθύνσεις Ἐκπαίδευσης καί σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς Ἀττικῆς, προσκαλῶντας στίς 10-11 Μαρτίου σέ Συνέδριο Ἐκπαιδευτικῶν στό λεγόμενο «Πολύχρωμο Σχολεῖο», τό 66ο Δημοτικό Σχολεῖο Ἀθηνῶν. Τό θέμα
τοῦ Συνεδρίου: «Καλές Πρακτικές γιά τήν διαμόρφωση συμπεριληπτικοῦ σχολικοῦ πλαισίου πάνω σε θέματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ,
ταυτότητας φύλου, ἔκφρασης φύλου καί χαρακτηριστικῶν φύλου». Μεταξύ τῶν εἰσηγήσεων μποροῦσε νά διακρίνει κανείς καί μιά «θεολογική» προσέγγιση τοῦ θέματος μέ τίτλο “Τό πρόβλημα τῆς ἑρμηνείας καί
τό ζήτημα τῆς συμπερίληψης ἀπελευθερωτικῶν θεολογικῶν προσεγγίσεων στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν”. Κάνει βέβαια ἐντύπωση, ὅτι ἐκεῖ
πού καταστρατηγεῖται καί διαστρέφεται ἡ ἁπλή ἀνθρώπινη λογική, ἐπιχειρεῖται μιά θεο-λογική θεμελίωση προφανῶς ἐν ὀνόματι Ἐκείνου πού
δημιούργησε τόν ἄνθρωπο ὡς λογικό ὄν κατ’ εἰκόνα Του.
Στίς 31 Μαρτίου ἀκολούθησε ἡμερίδα ἀφιερωμένη στή «Διεθνῆ
ἡμέρα Τράνς ὁρατότητας», πού διοργανώθηκε ἀπό τό «Σωματεῖο Ὑποστήριξης Διεμφυλικῶν» πού φιλοξενήθηκε στήν Αἴθουσα Συνεδρίων τῆς
Γενικῆς Γραμματείας Ἐνημέρωσης καί Ἐπικοινωνίας3.
Στίς 25 Ἀπριλίου, διαβάσαμε γιά τήν ποινική δίωξη πού ἀσκήθηκε
ἐναντίον Θεολόγου, πού σέ σχολεῖο τῆς Ξάνθης, μοίρασε φυλλάδιο σχετικά μέ τήν ὁμοφυλοφιλία στούς μαθητές τῆς Γ΄ Λυκείου. Στό φυλλάδιο
ἀναπτύσσεται ἡ θέση τῆς Ὀρθοδοξίας στό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἡ
ὁποία χαρακτηρίζεται μεταξύ ἄλλων ὡς «διαταραχή» καί «ἀσθένεια»,
ὑπεύθυνη γιά αὐξημένα ποσοστά στίς παθήσεις τῆς κατάθλιψης, γενικευμένης ἀγχώδους διαταραχῆς, καί διαταραχῆς διαγωγῆς, γιά αὐξημένη
χρήση οὐσιῶν, ἀλκοολισμό, γιά αὐξημένο κίνδυνο αὐτοκτονίας κ.ἄ.4
Τά παραπάνω εἶναι μιά σύντομη περιγραφή τῶν ἐξελίξεων στή
χώρα μας. Ἡ Εὐρώπη ὁπωσδήποτε στά θέματα αὐτά εἶναι πολύ πιό
προχωρημένη. Καί ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ ὡς τώρα πορεία μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, αὐτά πού βλέπουμε τώρα νά ἐφαρμόζονται σέ χῶρες τῆς
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Ἕνωσης, σέ λίγο χρονικό διάστημα θά τά δοῦμε καί στόν τόπο μας.
Μιά πολύ χαρακτηριστική εἰκόνα τῶν μεθόδων καί προγραμμάτων σέ
νηπιαγωγεῖα καί σχολεῖα Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν μᾶς δίνει τό ἑξῆς ἄρθρο:
«Ἡ Εὐρώπη δολοφονεῖ ἐν ψυχρῷ τίς ψυχές τῶν παιδιῶν της – τό προοίμιο μιᾶς ἐπερχόμενης καταστροφῆς (βίντεο)». Ἐκεῖ βλέπουμε νά ὑλοποιοῦνται ὡς νέο παιδαγωγικό ἰδεῶδες αὐτά πού διακήρυττε ἡ κ. Judith
Butler στήν δεκαετία τοῦ ’90. Σταχυολογοῦμε ἐνδεικτικά μόνο τά ἑξῆς:
Νηπιαγωγοί διαβάζουν στή Γαλλία βιβλία μέ τίτλο: «Ἡ μικρή ἀλεπού
Ζάν ἔχει δύο μαμάδες» ἤ «Τό ταγκό δύο μπαμπάδων. Γιατί ὄχι;». Μέ τή
στήριξη τοῦ Ὑπουργείου ἐκδόθηκαν στήν Λετονία βιβλίο γιά ἀγόρια, μέ
τόν τίτλο: «Ὅταν ὁ Κάρολος ἦταν Καρολίνα» καί γιά κορίτσια «Ὅταν
ἡ Ρίτα ἦταν Ρίτσαρντ». Σέ ἕνα Γερμανικό δημοτικό σχολεῖο μαθητές καί
δάσκαλοι γιά νά τιμήσουν τήν ἡμέρα ἰσότητας τῶν φύλων ἄλλαξαν τό
φῦλο τους. Ντύθηκαν μέ ροῦχα τοῦ ἀντίθετου φύλου. Στό νηπιαγωγεῖο
«Ἐγκάλια» στήν Στοκχόλμη «τά παιδιά ἀντιμετωπίζονται σά νά μήν
ἔχουν φῦλο. Ἀντί γιά “χαν” ἤ “χον” πού στά Σουηδικά σημαίνει “αὐτός”
ἤ “αὐτή”, ἕνα παιδί ἀποκαλεῖται “χεν” πού σημαίνει “αὐτό”», ἀνατρέφονται δηλ. ὡς οὐδέτερα ὄντα, ὥστε νά ἐπιλέξουν ἀργότερα ἐλεύθερα
ἀνάμεσα στίς πολλές ἐπιλογές φύλου πού ἀναφέραμε παραπάνω. Σέ
Γερμανούς ἐφήβους στήν ἡλικία τῶν 13 ἐτῶν, δίνονται περίεργα ἐρωτηματολόγια ὅπου πρέπει νά σκεφτοῦν ἄν ἀνήκουν στό σωστό φῦλο.
Μερικές ἐρωτήσεις παρακάτω: –Πότε καί γιατί ἀποφάσισες νά γίνεις
ἑτερόφυλος;– Μήπως ἡ ἑτεροφυλία εἶναι ἁπλᾶ μία φάση πού θά ξεπεράσεις; –Μήπως ἡ ἑτεροφυλικότητά σου εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνός νευρωτικοῦ φόβου γιά ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου φύλου μέ σένα;5
Πέρα ἀπό αὐτό πού εἴδαμε μέχρι τώρα, πέρα ἀπό τήν προφανῆ
καταστρατήγηση κάθε λογικῆς, τή φασιστική δίωξη τῆς ἀντίθετης φωνῆς
καί τήν ἐγκληματική παραπλάνηση μικρῶν παιδιῶν καί νέων ἀνθρώπων
παρατηρεῖται καί ἕνα ὄχι λιγότερο ἐγκληματικό στοιχεῖο, ἡ συστηματική ἀποσιώπηση τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν πού ἔχουν νά ὑποστοῦν οἱ
ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού ἔρχονται καθημερινά σέ σύγκρουση μέ τή βιολογική πραγματικότητα τοῦ φύλου τους. Ἰδιαίτερα διαφωτιστικό σχετικά
εἶναι τό «Journal of human sexuality» πού ἐκδίδει τό ἰνστιτοῦτο Narth
στίς ΗΠΑ, ἰδίως ὁ τόμος τοῦ 2009 πού βασίζεται σέ περίπου 600 ἔρευνες
τῶν τελευταίων 100 ἐτῶν σχετικά μέ τίς ἐπιπτώσεις τῆς ὁμοφυλοφιλίας
στή σωματική καί ψυχική ὑγεία τῶν ἀνθρώπων6. Παρουσιάζει τίς ἐπιτυχίες στή θεραπεία τῆς ὁμοφυλοφιλίας, σέ περιπτώσεις βέβαια πού οἱ
ἴδιοι οἱ ὁμοφυλόφιλοι τό ἐπιθυμοῦν (σ. 19 ἐ.ἔ.). Ἐπισημαίνει τά ὑψηλότερα ἐπίπεδα τῶν προβλημάτων σωματικῆς καί ψυχικῆς ὑγείας (χρήση
οἰνοπνεύματος, ναρκωτικῶν οὐσιῶν∙ κινδύνους τοῦ AIDS, σεξουαλικά
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μεταδιδόμενων νοσημάτων, αὐτοκτονίας, ἄγχους καί κατάθλιψης, διατροφικῶν διαταραχῶν, ψυχιατρικῶν διαταραχῶν κ.ἄ. (σ. 53 ἐ.ἔ.) καί
τά προβλήματα πού παρουσιάζουν στίς διαπροσωπικές σχέσεις (σ. 80
ἐ.ἔ.).

						Λέων Μπράνγκ
						
Δρ. Θεολογίας

1. Βλ. «Μία εἶναι ἡ Ἀνατολή, πῶς εἶναι πολλοί οἱ προσανατολισμοί;»
Περιοδικό «Ἐνοριακή Εὐλογία», Ἰανουάριος 2017, τεύχ. 173, σ. 3 ἐ.ε.
2. http://redskywarning.blogspot.gr/search?q=%CE%BB%CE%B5%CF%8
9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CF%84%CE%BF
%CF%85+%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
3. https://www.youtube.com/watch? v=AEEzIa9ooYA&feature=share.
4. Βλ. σχετικά: http://aktines.blogspot.gr/2017/04/blog-post_559.html.
5. Γιά τό σχετικό ἄρθρο καί ἀντίστοιχο βίντεο βλ. http://aktines.blogspot.
gr/2017/04/blog-post_458.html.
6. Τό «Journal of human sexuality» μπορεῖ κανείς νά τό κατεβάσει στήν
ἑξῆς ἠλεκτρονική διεύθυνση: https://www.narth.com/key-narth-documents.

ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ:
Πρόοδος ἤ ἐπιστροφή στόν Μεσαίωνα;

ρίν ἀπό λίγο καιρό ἔγινε ἀνακίνηση τοῦ θέματος τῆς καύσης τῶν νεκρῶν
στήν Βουλή ἀπό μιά βουλευτή τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, μέ ἀφορμή
τόν θάνατο τοῦ συζύγου της καί τήν καύση του, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία
του. Τό περιοδικό μας ἔχει φιλοξενήσει κατά καιρούς ἄρθρα, τά ὁποῖα ἔχουν
φωτίσει τό θέμα αὐτό μέ πληρότητα ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Ἡ λογική καί Θεολογική θεμελίωση τοῦ ἐνταφιασμοῦ ἔχει γίνει ἀπό τόν π. Β. Βολουδάκη στήν
Ἐνοριακή Εὐλογία τοῦ Φεβρουαρίου 2006 στό ἄρθρο του μέ τίτλο «Ἡ καύση
τῶν νεκρῶν καί οἱ ἄνθρωποι τῆς... “πυρκαγιᾶς». Ὅμως μέ τήν ἐπαναφορά τοῦ
θέματος στό Κοινοβούλιο, ἀκούστηκαν κάποιοι χαρακτηρισμοί γιά ἐκείνους
πού ἐπιμένουν στόν ἐνταφιασμό τόν δικό τους καί τῶν κεκοιμημένων τους,
χαρακτηρισμοί οἱ ὁποῖοι προεβλήθησαν ἐπανειλημμένα ἀπό τά ΜΜΕ: «σκοταδισμός» καί «μεσαίωνας». Οἱ χαρακτηρισμοί δέν μᾶς θίγουν, εἶναι ὅμως
πράγματι τά πράγματα ἔτσι;
Καί πρῶτα ἀπό ὅλα. Ἀποτελεῖ πραγματικά κάθε νεωτερισμός πρόοδο;
Ἡ πρακτική ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἐπί αἰῶνες μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ
ἔτσι εὔκολα καί ἐπιπόλαια σκοταδισμός; Εἶναι πράγματι σκοταδισμός νά
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φροντίζει κάποιος μέ ἀγάπη τό ἄψυχο σῶμα ἀγαπημένου του προσώπου; Ἡ
φροντίδα αὐτή σέ παλαιότερες ἐποχές γινόταν ἀποκλειστικά ἀπό τούς οἰκείους του καί ὁ νεκρός παρέμενε στό σπίτι σέ κοινή θέα ὡς τήν ὥρα τῆς ἐξοδίου
ἀκολουθίας. Ἡ στιγμή τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τό σπίτι, σηματοδοτοῦσε τήν
ἀρχή τοῦ πραγματικοῦ ἀποχωρισμοῦ... Εἶναι σκοταδισμός νά θέλει νά διατηρήσει κάποιος τή σχέση του μέ τόν κεκοιμημένο, φροντίζοντας τό μνῆμα
ὅπου βρίσκεται τό λείψανο ἀφήνοντάς το νά “σβήσει” φυσιολογικά; Εἶναι
σκοταδισμός ὁ σεβασμός στά ὀστᾶ τοῦ ἀνθρώπου, σέ αὐτό δηλ. τό ἀποδεικτικό –καί ἰδιαίτερο– σημάδι τῆς ἐπίγειας παρουσίας του, πού ἡ φύση, μέ ἐντολή
τοῦ Θεοῦ, φροντίζει νά τό διατηρεῖ; Γιατί μπορεῖ τά ὀστᾶ νά μοιάζουν μεταξύ
τους, ἔχουν ὅμως τά δικά τους ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ἔντονη παραμένει
ἡ ἀνάμνηση ἀπό τήν προσκύνηση, πρίν ἀπό πολλά χρόνια, τῆς χειρός τῆς Ἁγ.
Αἰκατερίνης. Τά δάχτυλα ἦταν λεπτά, μακρυά, σχεδόν “εὔθραυστα”. Ἦταν
τά δάχτυλα μιᾶς νέας, λεπτῆς κοπέλας, μιᾶς ἀρχοντοπούλας...
Ἔχει ἀποτινάξει ἄραγε κάποιος τόν σκοταδισμό ὅταν πιστεύει ὅτι ἡ
καλύτερη λύση γιά τόν ἴδιο –καί ἑπομένως καί γιά τούς συνανθρώπους του–
εἶναι ἡ μετά θάνατον καύση τοῦ σώματος; Μά οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα ἔκαιγαν ΜΟΝΟ τά περιττά καί ἄχρηστα δηλ. τά σκουπίδια
τους καί ἀπό αὐτά ὄχι ὅλα. Πολλά τά ἄφηναν καί τά ἀφήνουν νά ὁδηγηθοῦν
φυσικά στήν ἀποσύνθεση. Οὐδέποτε ἐπίσης σκέφθηκαν νά καύσουν τά κουφάρια τῶν ζώων τους. Μόνο ἄν κινδύνευαν ἀπό κάποια ἐπιδημία. Καί τότε
τό ἔκαναν μέ πραγματικό πόνο. Σήμερα μάλιστα τά ἐνταφιάζουν σέ εἰδικά
νεκροταφεῖα.
Εἶναι ἔνδειξη προόδου, ἤ μήπως ἀντίθετα, ἀπουσιάζει καί ἡ ἁπλή λογική
ὅταν φυλάσσουν οἱ ἄνθρωποι ὡς ἀνάμνηση γιά χρόνια ὁλόκληρα, ἀντικείμενα
μέ τά ὁποῖα σχετίστηκε ὁ ἀποθανῶν καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο δέν θέλουν
νά διατηρήσουν καμία ὑλική ἀνάμνηση, ἀλλά τόν καταστρέφουν ὁλοκληρωτικά; Εἶναι ἔνδειξη λογικῆς, προόδου καί ἀγάπης τό ἄψυχο σῶμα ἀγαπημένου
προσώπου, πού μέχρι πρίν λίγα λεπτά ἤ πρίν λίγη ὥρα τοῦ κρατοῦσες τό χέρι
ἤ τοῦ χάϊδευες τό μέτωπο, νά τό παραδίδεις στήν –σύμφωνα μέ ἀπαίτηση τοῦ
θανόντος– πυρά καί νά παραλαμβάνεις στάχτη; Καί μάλιστα γνωρίζοντας ὅλη
τήν ἀποκρουστική διαδικασία τῆς καύσης καί ὅσων ἀκολουθοῦν; Διότι γιά νά
ἔχει ἐπιλέξει κάποιος αὐτή τή νέα μέθοδο ἐννοεῖται ὅτι πρέπει νά γνωρίζει,
πρέπει νά ἔχει πάρει ἀκριβεῖς πληροφορίες. Στό τεῦχος 150 τῆς Ἐνοριακῆς
Εὐλογίας ὁ κ. Ἀν. Μυρίλλας μᾶς περιγράφει μέ παραστατικό τρόπο τήν τόσο
φρικτή καί ἐξευτελιστική γιά τόν νεκρό διαδικασία. Ἀντιγράφουμε ἀπό τό
ἄρθρο του: «...Ἔπειτα, ἀφοῦ σβήσουν τά φλόγιστρα, ἕνας ἀπό τούς ἐργαζομένους ἀνοίγει τήν πόρτα καί μέ ἕνα μακρύ σιδερένιο ἐργαλεῖο ἀρχίζει νά
χτυπάει τά πυρωμένα ὀστᾶ... Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ ἐργάτης σπάζει τά ὀστᾶ
(κάποια χτυπάει μέ πεῖσμα διότι εἶναι πιό σκληρά ἀπό ὅσο θά ἔπρεπε) καί
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στή συνέχεια μέ ἕνα ἄλλο ἐργαλεῖο σαρώνει τά ἀποκαΐδια... κι ἀνακατεύει καί
τήν σκόνη τῶν προηγούμενων νεκρῶν... Ὅλα αὐτά καταλήγουν σέ ἕνα μεταλλικό σκεῦος... Ἐπειδή τά κόκκαλα, ναί μέν ἔχουν σπάσει, ἀλλά ὑπάρχουν
κομμάτια ἀρκετά μεγάλα, χωρίς νά ἔχουν γίνει ὅλα σκόνη, τήν μακάβρια αὐτή
δουλειά τήν ἀναλαμβάνει ἕνα μίξερ...». Πρόοδος ἤ σκοταδισμός;
Ὁ ἄνθρωπος λοιπόν καίει ὅ,τι θεωρεῖ ἄχρηστο, καίει ὅμως καί ὅ,τι μισεῖ. Καίει μέ φανατισμό βιβλία μέ τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων διαφωνεῖ, καίει μετά μανίας σημαῖες καί σύμβολα μισητά, καίει ἀνθρώπους γιά νά τούς
κλείσει τό στόμα. Στό ἄρθρο τοῦ π. Β. Βολουδάκη διαβάζουμε: «Δέν ὑπάρχει
μεγαλύτερη ἐκδίκηση ἀπό τήν ἐκδίκηση τῆς ψυχῆς πού παραμελήθηκε ἀπόλυτα σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή γιά νά δοθῆ ἀπόλυτη προτεραιότητα στό σῶμα
της. Αὐτή ἡ ψυχή μισεῖ τελικά τόσο θανάσιμα τό σῶμα της, ὥστε τό καίει
(!)»...
Ὁ π. Κων. Καλλιανός στό τεῦχος 163 τῆς Ἐνοριακῆς Εὐλογίας μᾶς ἐπισημαίνει ὅτι «ὑπάρχει καί μιά ἄλλη διάσταση στό ζήτημα αὐτό τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. Καί αὐτή ἀφορᾶ τήν ἠθελημένη ἀπόσταση τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου, ἀπό αὐτό πού οἱ Πατέρες ὀνόμασαν μνήμη θανάτου». Ἐάν ὑπῆρχε
ἀγάπη θά ἔδιωχνε μακρυά τόν φόβο, ἀκόμη καί τόν φόβο τοῦ θανάτου. Ὅμως
πῶς νά ὑπάρξει ἀγάπη πραγματική γιά τόν συνάνθρωπο καί πολύ περισσότερο γιά τόν νεκρό συνάνθρωπο ἄν δέν ὑπάρχει πρῶτα ἡ ἀγάπη γιά τόν Θεό;
Ἕνα ἐπιχείρημα, πού ἐπικαλοῦνται οἱ ἐπιζητοῦντες τήν καύση, εἶναι
ἡ ἔλλειψη χώρου στά νεκροταφεῖα, γιά μᾶς κοιμητήρια. Εἶναι ὅμως ἔνδειξη
πολιτισμοῦ καί προόδου νά μή βρίσκει ἡ ἀνθρωπότητα χῶρο γιά τούς νεκρούς
της; Ἕνας ὁλόκληρος πλανήτης δέν ἐπαρκεῖ; Ἡ ἀπροθυμία εὕρεσης χώρου
φανερώνει “ἁπλᾶ” τήν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος, σεβασμοῦ καί ἀγάπης, φανερώνει στενότητα καρδιᾶς καί αἰσθημάτων...
Ἡ ἀνθρωπότητα πάντως θά πρέπει νά ἐκφράζει καθημερινά τήν εὐγνωμοσύνη της πρός ὅλα αὐτά τά ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων, μέχρι σήμερα πού
διατήρησαν τήν πρακτική τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν σωμάτων καί δέν τά κατέστρεψαν. Διατήρησαν τή μνήμη τῆς ἀνθρώπινης παρουσίας. Διαφορετικά θά
ἀκούγαμε διδασκαλίες σήμερα τοῦ τύπου ὅτι, ὄχι μόνο ἡ φύση, ἀλλά καί τά
ἀνθρώπινα ἔργα –ναοί, σπίτια, γεφύρια κ.λ.π. – ἔγιναν ἀπό μόνα τους... Καί
ἐπί πλέον ὅλοι αὐτοί οἱ τάφοι μέ τά εὑρήματά τους, ἔδωσαν τή δυνατότητα
γιά ἔρευνα σέ ἐπιστήμονες πολλῶν καί διαφόρων κλάδων. Ἡ δική μας ἐποχή
ὅμως, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, ἄν δέν ἀντιδράσουμε, θά παραδώσει στίς ἑπόμενες
γενεές μόνο στάχτη! Κυριολεκτικά καί μεταφορικά...
Ἄλλη μιά λέξη πού ἀκούστηκε ἐπίσης πολύ, ἦταν ἡ λέξη μεσαίωνας, γιά
τούς ἀνθρώπους πού ἀρνοῦνται τήν καύση τῶν νεκρῶν. Ἀτυχής ἡ ἐπιλογή,
γιατί ἡ λέξη «μεσαίωνας» παραπέμπει ἀκριβῶς σέ... καύσεις. Βέβαια στόν
Μεσαίωνα τῆς Δύσης –διότι κατά τούς Ἱστορικούς δέν ὑπῆρξε μεσαίωνας
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στήν Ἀνατολή– οἱ ἄνθρωποι ἐκαίοντο ζωντανοί ἀπό τήν «Ἱερά Ἐξέταση».
Ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση γιά τούς πολιτικούς καί ἰδεολογικούς ἀντιπάλους
της, ἐπέλεξε ἕναν λιγότερο ὀδυνηρό θάνατο, τή γκιλοτίνα. Μή θέλοντας
ὅμως νά κόψει καί κάθε σχέση μέ τήν πυρά, καθιέρωσε τό 1789 τήν καύση
τῶν νεκρῶν ἀπό ἀντίδραση πρός τούς χριστιανούς πού ἐνταφίαζαν τούς νεκρούς τους. Στή συνέχεια, τά παιδιά καί ἐγγόνια τῶν “χριστιανῶν” τῆς Ἱερᾶς
Ἐξέτασης καί τῶν ἀθέων διαφωτιστῶν διατήρησαν τήν ἀκόρεστη δίψα τους
γιά ἐξουσία καί ἐπιβολή, προβάλλοντας ὅμως ἔντεχνα τίς ἀξίες τῆς Γαλλικῆς
Ἐπανάστασης: ἐλευθερία, ἰσότητα, ἀδελφοσύνη. Στίς μέρες μας, τά δισέγγονα καί τά τρισέγγονά τους, ἀθέων καί “χριστιανῶν”, σέ ἀπόλυτη συνεργασία
σκορποῦν τή φωτιά μέ τά προηγμένα ὁπλικά τους συστήματα σέ κάθε μέρος
τῆς γῆς πού δέν ὑποκύπτει στά σχέδιά τους, ἔχοντας πάντα ὡς πρόσχημα
τίς φιλάνθρωπες διαθέσεις τους. Μέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους τοῦ σύγχρονου
Μεσαίωνα, ταὐτίζονται ἰδεολογικά καί αὐτούς τούς ἀνθρώπους ὑπηρετοῦν
καί ἐξυπηρετοῦν ἐκεῖνοι πού χαρακτηρίζουν τόν ὀρθόδοξο χριστιανό “μεσαιωνικό” καί ἀγωνίζονται γιά νά κάνουν πραγματικότητα τήν ἐπιθυμία τους
καί νά παραδώσουν ἑκούσια τούς ἑαυτούς τους στά κρεματόρια. Ἀλήθεια,
γιατί ἡ λέξη «κρεματόριο» δημιουργεῖ ἀνατριχίλα καί ἀποτροπιασμό, ἐνῶ ἡ
λέξη «ἀποτεφρωτήριο» δημιουργεῖ σέ κάποιους αἰσθήματα ἀνωτερότητας
καί ὑπερηφάνειας;
Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἄλλη παράμετρος. Θά περίμενε κανείς –ἐμεῖς
πάντως ὄχι– ἀπό ἀνθρώπους πού δέν πιστεύουν στήν ὕπαρξη μετά θάνατον
ζωῆς, ὡς κυβερνῶντες, νά ἱεραρχοῦσαν τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων μέ βάση
τή ζωή καί ὄχι τόν θάνατο, ἰδιαίτερα στίς δύσκολες μέρες πού περνάει ὁ τόπος. Θά περίμενε κανείς –ἐμεῖς πάντως ὄχι– νά ἔδιναν προτεραιότητα στήν
ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, ἐφ’ ὅσον γι’ αὐτούς εἶναι τό μέγιστο ἀγαθό πού διατηρεῖ τόν ἄνθρωπο στήν “μόνη πραγματική ζωή”, νά ἔδειχναν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν οἰκογένεια καί ἰδιαίτερα τούς πολύτεκνους, ἐφ’ ὅσον αὐτοί
σηκώνουν τά μεγαλύτερα βάρη τῆς καθημερινότητας τῆς “μόνης πραγματικῆς
ζωῆς”, θά περίμενε νά δείξουν κατανόηση στούς ἡλικιωμένους καί νά τούς
ἐξασφαλίσουν μιά ἀξιοπρεπῆ διαβίωση, ἐφ’ ὅσον γι’ αὐτούς ἡ «τρίτη ἡλικία»
εἶναι ἡ “τελευταία εὐκαιρία” πού ἔχει ἄνθρωπος γιά νά ζήσει... Ὅμως βλέπουμε νά ἀδιαφοροῦν γιά τά φλέγοντα θέματα ἤ ἀκόμη χειρότερα νά τά ἀντιμετωπίζουν μέ κυνισμό (μειώσεις συντάξεων-μισθῶν, αὐξήσεις φορολογίας,
κατάλυση ἐργασιακοῦ δικαίου κ.λ.π.), καί νά προωθοῦν πολυδάπανα νομοσχέδια γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν ἰδιοτροπία μιᾶς δικῆς τους μειοψηφίας.
Καί μάλιστα μιά ἰδιοτροπία γιά “μετά θάνατον”! Πρόοδος ἤ ἐπιστροφή στόν
(ἐργασιακό καί ὄχι μόνο) Μεσαίωνα;
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Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος

Ζωή μετά τόν τοκετό...
τή μήτρα μιᾶς μητέρας βρίσκονται δύο μωρά. Τό ἕνα ρωτᾶ τό ἄλλο:
«Πιστεύεις στή ζωή μετά τόν τοκετό;» κι ἐκεῖνο ἀπάντησε:
«Γιατί ρωτᾶς; Φυσικά, κάτι θά ὑπάρχει μετά τόν τοκετό. Μπορεῖ νά
εἴμαστε ἐδῶ γιά νά προετοιμαστοῦμε, γι’ αὐτό πού θά ἐπακολουθήσει
ἀργότερα.»
«Ἀνοησίες», εἶπε τό πρῶτο. «Δέν ὑπάρχει ζωή μετά τόν τοκετό. Τί
εἴδους ζωή θά ἦταν αὐτή»;
Τό δεύτερο εἶπε: «Δέν ξέρω, ἀλλά θά ὑπάρχει περισσότερο φῶς
ἀπό ὅ,τι ἐδῶ. Ἴσως νά περπατᾶμε μέ τά πόδια μας καί νά τρῶμε μέ τό
στόμα. Ἴσως νά ἔχουμε περισσότερες αἰσθήσεις πού δέν μποροῦμε κἄν
νά φανταστοῦμε τώρα».
Τό πρῶτο ἀπάντησε: «Αὐτό εἶναι παράλογο! Τό περπάτημα εἶναι
ἀδύνατο. Καί νά τρῶμε μέ τό στόμα; Γελοῖο! Ὁ ὀμφάλιος λῶρος μᾶς
δίνει τήν τροφή καί ὅλα ὅσα χρειαζόμαστε. Ἀλλά ὁ ὀμφάλιος λῶρος
εἶναι πολύ κοντός. Ὁπότε, ἡ ζωή μετά τόν τοκετό, λογικά, ἀποκλείεται».
Τό δεύτερο ὅμως ἐπέμενε: «Λοιπόν, νομίζω ὅτι ὑπάρχει κάτι καί
ἴσως εἶναι διαφορετικό ἀπό ὅ,τι εἶναι ἐδῶ. Ἴσως νά μή μᾶς χρειάζεται
αὐτό τό φυσικό “καλώδιο” πιά».
Καί τό πρῶτο ἀπάντησε, «Ἀνοησίες! Καί ἐπιπλέον, ἄν ὑπάρχει ζωή,
τότε γιατί ποτέ κανείς δέν ἔχει γυρίσει πίσω ἀπό ἐκεῖ; Ὁ τοκετός εἶναι τό
τέλος τῆς ζωῆς, καί μετά ἀπό τόν τοκετό δέν ὑπάρχει τίποτα, παρά μόνο
σκοτάδι, σιωπή καί λήθη. Δέν ὁδηγεῖ πουθενά»!
«Λοιπόν, δέν ξέρω», λέει τό δεύτερο, «ἀλλά σίγουρα θά
συναντήσουμε τή μητέρα καί αὐτή θά μᾶς φροντίσει».
Τότε τό πρῶτο μωρό ἀπάντησε, «Μητέρα; Πιστεύεις στή μητέρα;
Αὐτό εἶναι γελοῖο. Ἄν ἡ μητέρα ὑπάρχει, τότε ποῦ εἶναι τώρα»;
Τό δεύτερο εἶπε: «Εἶναι παντοῦ γύρω μας. Εἴμαστε περικυκλωμένοι
ἀπό αὐτήν. Εἴμαστε μέρος της. Εἴμαστε μέσα της, γι’ αὐτό καί
ὑπάρχουμε. Χωρίς αὐτήν, αὐτός ὁ κόσμος δέν θά μποροῦσε κἄν νά
ὑπάρχει».
Τότε εἶπε τό πρῶτο: «Λοιπόν, ἐγώ δέν τήν βλέπω, ἔτσι εἶναι λογικό
ὅτι δέν ὑπάρχει»!
Καί τότε τό δεύτερο μωρό ἀπάντησε: «Μερικές φορές, ὅταν κάνεις
ἡσυχία καί ἐπικεντρωθεῖς καί ἀκούσεις πραγματικά, μπορεῖς νά
ἀντιληφθεῖς τήν παρουσία της, καί μπορεῖς νά ἀκούσεις τήν ἀγαπημένη
της φωνή, νά σέ καλεῖ ἀπό πάνω»!...

Σ

Útmutató a Léleknek

Οὖγγρος συγγραφέας
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Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

† Στή μνήμη τῆς Δήμητρας καί τοῦ Μιχάλη
τήν Ἑλλάδα, στά χρόνια τῆς κρίσης καταγράφεται αὔξηση τῶν αὐτοΣ
κτονιῶν, τοὐλάχιστον τῆς τάξης τοῦ 30% καί ἀνάλογη αὔξηση τῶν
ἀποπειρῶν αὐτοκτονίας, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ψυχιατρικῆς

Ἑταιρείας.
Ἔχει ὑπολογιστεῖ ὅτι κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερες ἀπό
1.000.000 αὐτοκτονίες παγκοσμίως, μιά αὐτοκτονία πραγματοποιεῖται κάθε
20 δευτερόλεπτα, ἐνῶ μιά ἀπόπειρα πραγματοποιεῖται κάθε δευτερόλεπτο.
Ἡ αὐτοκτονία σήμερα, συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν δέκα συχνοτέρων
αἰτιῶν θανάτου στό σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ καί ἀνάμεσα στίς τρεῖς συχνότερες αἰτίες θανάτου γιά τούς ἐφήβους καί τούς νεαρούς ἐνήλικες!
Κατά τά ἄλλα, διαβάζουμε στό ἄρθρο 6 παράγραφος 1 τοῦ Διεθνοῦς
Συμφώνου γιά τά Ἀτομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα: «Τό δικαίωμα στή ζωή
εἶναι ἐγγενές στόν ἄνθρωπο. Τό δικαίωμα αὐτό πρέπει νά προστατεύεται
ἀπό τό νόμο. Ἀπό κανένα δέ μπορεῖ νά ἀφαιρεθεῖ αὐθαίρετα ἡ ζωή». Καί
στό ἄρθρο 2 παράγραφος 1 ἐδάφιο α΄ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου: «Τό δικαίωμα ἑκάστου προσώπου εἰς τήν ζωήν
προστατεύεται ὑπό τοῦ νόμου». Στή σημερινή «πολιτισμένη» ἐποχή πού
καυχᾶται γιά τήν πρόοδό της, γιά τό σεβασμό της στόν ἄνθρωπο καί γιά τίς
κατακτήσεις της στόν τομέα τῆς προάσπισης τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, λαμβάνει χώρα μία αὐτοκτονία κάθε 20 δευτερόλεπτα!
Θεωρητικά τοὐλάχιστον, ἡ νομοθετική προστασία τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς εἶναι ἀπόλυτη, δηλαδή ἡ ἀνθρώπινη ζωή τυγχάνει σεβασμοῦ καί προστατεύεται, ὑπό οἱανδήποτε μορφή κι ἄν ἀπαντᾶται αὐτή, καί ὑπό οἱεσδήποτε συνθῆκες.
Παρά τίς πομπώδεις διακηρύξεις, ὡστόσο, κανένα διεθνές ἤ ἐθνικό
κείμενο δέν περιέχει ἀληθινές καί πρακτικές ἐγγυήσεις ἑνός δικαιώματος στή ζωή. Πῶς θά μποροῦσε ἄλλωστε νά προασπίσει τήν ἀνθρώπινη
ζωή, ἡ σημερινή ἐποχή, πού ἔχει σκοτώσει τόν ἴδιο το Θεό, Αὐτόν πού εἶναι
τό Φῶς καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή; Ἡ προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἐξαντλεῖται στή νομοθετημένη ἀπαγόρευση τῆς αὐθαίρετης ἀφαιρέσεως τῆς
ζωῆς: ἀφενός τιμωρεῖται ἀπό τήν ἑκάστοτε Πολιτεία ἡ ἐγκληματική πράξη
τῆς ἀφαιρέσεως τῆς ζωῆς τοῦ συνανθρώπου καί ἀφετέρου, ἄν ἰσχύει ἡ θανατική ποινή, αὐτή προβλέπεται ὑποχρεωτικά διά νόμου, μόνο γιά τά πιό
σοβαρά ἐγκλήματα.
Σέ ὅτι ἀφορᾶ εἰδικότερα τήν αὐτοκτονία, ἰσχύει στήν Ἑλλάδα τό ἄρθρο
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301 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, τό ὁποῖο, ὑπό τόν τίτλο «Συμμετοχή σέ αὐτοκτονία», ὁρίζει τά ἀκόλουθα: «Ὅποιος μέ πρόθεση κατέπεισε ἄλλον νά αὐτοκτονήσει, ἄν τελέστηκε ἡ αὐτοκτονία ἤ ἔγινε ἀπόπειρά της, καθώς καί ὅποιος
ἔδωσε βοήθεια κατ’ αὐτήν, τιμωρεῖται μέ φυλάκιση».
Ποινική διάταξη πού νά τιμωρεῖ τήν (ἀποτυχημένη) ἀπόπειρα
αὐτοκτονίας δέν ὑφίσταται, παρά τόν ἀπόλυτο χαρακτήρα τοῦ δικαιώματος στή ζωή. Διότι καμία ποινική διάταξη δέ θά μποροῦσε νά ἐμφυσήσει
στόν ἄνθρωπο τή θέληση γιά ζωή. Παρατηρεῖ εὔστοχα ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου, Νικόλαος Ἀνδρουλάκης: «Ἡ τιμώρησις τῆς ἀποπείρας αὐτοκτονίας θά ἦτο ὅλως διόλου ἄσκοπος καί ἑπομένως ἀδικαιολόγητος.
Ἀληθῶς, τί θά ἐπεδιώκετο διά τῆς προβλέψεως ποινῆς ἀφορώσης εἰς τήν ἐν
λόγῳ συμπεριφοράν; Ὁ ἐκφοβισμός τοῦ ἅπαξ ἀποπειραθέντος νά αὐτοκτονήσει, οὕτως ὥστε νά μήν ἐπαναλάβει τοῦτο; Ἤ ὁ ἐφοβισμός τῶν πολλῶν καί ἡ
ἀποτροπήν των ἀπό τῆς αὐτοκτονίας;»
Κατά ἄλλη ἄποψη, ἡ μή τιμώρηση τῆς ἀπόπειρας αὐτοκτονίας, ὀφείλεται στό ὅτι τό δικαίωμα στή ζωή περιλαμβάνει καί τό δικαίωμα ἑκάστου
νά διαθέτει τή ζωή του, δηλαδή νά θέτει τέρμα σέ αὐτήν ὅποτε καί μέ ὅποιον
τρόπο ἐπιθυμεῖ. Οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἄποψης δέν κατανοοῦν, ὅτι στό
ὄνομα μιᾶς δῆθεν ἐλευθερίας ἤ στό ὄνομα μιᾶς δῆθεν ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας (πού δέν εἶναι ἐν προκειμένῳ παρά ἄκρατος ἐγωισμός) ὑποβαθμίζουν
κατάφωρα τή ζωή, ταὐτίζοντάς την μέ ἕνα ἀντικείμενο ἰδιοκτησίας τους, τό
ὁποῖο μποροῦν νά διαθέτουν κατ’ ἀρέσκειαν. Ἔτσι φτάνουμε στό σημεῖο νά
ὑπάρχουν στίς μέρες μας Εὐρωπαϊκές χῶρες, ὅπου ἐπιτρέπεται νομοθετικά
στούς ἰατρούς νά συνταγογραφοῦν θανατηφόρα φάρμακα (συγκεκριμένα
τοῦτο ἰσχύει στήν Ἐλβετία, τό Βέλγιο, τήν Ὀλλανδία καί τό Λουξεμβοῦργο),
καθώς καί Εὐρωπαϊκές ὀργανώσεις καί «κλινικές», πού εἰδικεύονται στήν
ὑποβοήθηση τῆς αὐτοκτονίας.
Καί ἀπό τήν ἄλλη, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ψάχνει ἐναγωνίως τρόπους
νά παρατείνει τήν ἐπίγεια ζωή του! Ὑπάρχει, ἄραγε, πιό παράλογη ἐποχή
ἀπό τή δική μας;
Κι ὅμως, ἀκόμα καί στή σημερινή παράλογη ἐποχή, ὁ Χριστός, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, κάθε χρόνο σταυρώνεται ἑκουσίως καί ἀνασταίνεται ἐνδόξως, καλῶντας τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς νά μετέχει στή ζωηφόρο
Ἀνάστασή Του. Κι ἐμεῖς κάθε χρόνο παραμένουμε ἐπί τῆς οὐσίας ἀμέτοχοι,
ἐγκλωβισμένοι στό σαρκικό φρόνημά μας, στά πάθη μας καί τίς ἐγωιστικές
ἐπιδιώξεις μας. Λησμονῶντας τήν παραγγελία πού μᾶς δίνει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «καί ἐπέθανε δι’ ὅλους ὥστε ἐκεῖνοι πού ζοῦν νά μή ζοῦν
πλέον διά τόν ἑαυτόν τούς , ἀλλά δι’ ἐκεῖνον πού ἐπέθανε γι’ αὐτούς καί ἀναστήθηκε» (Β’ Κορ. 5, 15).
		
		

Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
Νομικός
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Τά βιώματα τῶν παιδιῶν,
θεμέλιο γιά τήν μετέπειτα ζωή τους

Δ

ιαβάζοντας βιβλία μέ πασχαλινά διηγήματα τοῦ Κόντογλου, τοῦ Παπαδιαμάντη, τοῦ Ξενόπουλου, τῆς Σουρέλη καί ἄλλων μεγάλων συγχρόνων
συγγραφέων, ταξιδεύει ὁ ἀναγνώστης μέσα ἀπό τίς σελίδες τους σέ ἐποχές καί καταστάσεις, πού οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν ἔντονα καταστάσεις χαρᾶς,
γιορτῆς, κατάνυξης καί γαλήνης. Ἱστορίες ἀπό τά Ἑλληνικά νησιά, παραδόσεις καί ἔθιμα ἀπό τήν Κεντρική καί Βόρεια Ἑλλάδα, ὑπέροχες λαογραφικές
ἱστορίες πού διηγοῦνται πῶς ἔφθαναν οἱ Ἕλληνες νά γιορτάσουν τό Πάσχα,
ἀφοῦ πρῶτα βίωναν τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ μέρα-μέρα, ὅπως τά περιγράφει ἡ
Ἐκκλησία μας στίς ὑπέροχες καί κατανυκτικές Ἀκολουθίες.
Μελετῶντας τίς ἱστορίες αὐτές, διαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης ὅτι τή γιορτή καί τήν χαρά στούς ἀνθρώπους δέν τήν δημιουργοῦσαν τά διάφορα ἔθιμα, αὐτά καθ’ἑαυτά, ἀλλά ὁ τρόπος πού τά βίωναν. Τά ἔθιμα ἀπό μόνα τους
δέν μποροῦν νά προκαλέσουν χαρά στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Δέν εἶναι τό
κόκκινο αὐγό, ἤ τό πασχαλινό τσουρέκι, ἤ τό ψήσιμο τοῦ ἀρνιοῦ ἡ αἰτία νά
νιώσει ὁ ἄνθρωπος τήν γιορτή. Σήμερα μποροῦμε νά ἀγοράσουμε ἕτοιμα
αὐτά τά τρόφιμα καί νά γιορτάσουμε τό Πάσχα. Θά ἔχει ὅμως καμμία σχέση
ἡ γιορτή αὐτή, μέ τήν γιορτή πού γινόταν κάποτε; Ἄν δέν μυρίσει τό σπίτι
φρεσκοψημμένο τσουρέκι, μποροῦμε νά νιώσουμε αὐτήν τήν λαχτάρα καί
τήν γλυκιά ἀναμονή πού ἔνιωθαν τότε τά παιδιά, βλέποντας τή μαμά καί τήν
γιαγιά νά φουρνίζουν λαχταριστά τσουρέκια γιά τό Πάσχα; Οἱ ἄνθρωποι
παλιά, συγκεκριμένες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἔκαναν καί ἀπό κάτι:
Μεγάλη Τρίτη ἑτοίμαζαν τά πασχαλινά κουλούρια, Μεγάλη Πέμπτη ἔβαφαν
κόκκινα αὐγά, τό Μεγάλο Σάββατο τό πρωί, μετά τήν πρώτη Ἀνάσταση, ἑτοίμαζαν τά ἀρνιά, τήν μαγειρίτσα καί τό πασχαλιάτικο τραπέζι... Μιά ἱεροτελεστία ἡ ὁποία δέν περιοριζόταν στόν τύπο ἀλλά ἦταν τρόπος ζωῆς. Καί
ὅλες αὐτές οἱ ἑτοιμασίες περιστρέφονταν γύρω ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες.
Ἡ δική μας γενιά πρόλαβε νά ἔχει τέτοια βιώματα. Ὅλοι, νομίζω, ἄλλος
πιό λίγο ἄλλος πιό πολύ νιώθαμε ὅταν ἤμασταν μικροί τήν ἱερότητα τῶν
ἡμερῶν αὐτῶν τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Ὁ καθένας, ἀνάλογα μέ τόν τόπο πού μεγάλωσε, μέ τά
βιώματά του ἀναπολεῖ κάθε χρόνο αὐτή τήν γλυκιά αἴσθηση πού εἶχε στήν
ψυχή ὅταν ἔρχονταν αὐτές οἱ ἅγιες ἡμέρες. Μιά αἴσθηση πού διαμορφωνόταν ἀπό τόν τρόπο πού βίωνε καθένας τήν περίοδο αὐτή. Καί ὁ τρόπος
αὐτός βασιζόταν στά γεγονότα πού ἐκτυλίσσονταν μέσα στίς Ἱερές ἈκολουΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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θίες: Κυριακή Βαΐων Ἑσπέρας ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Μεγάλη Δευτέρα,
Μεγάλη Τρίτη ὅλο χαρά πού ἔκλεισε τό σχολεῖο, ἀνυπομονούσαμε νά γίνει
ἀπόγευμα γιά νά πᾶμε στήν Ἀκολουθία. Μεγάλη Τετάρτη τό Εὐχέλαιο, Μεγάλη Πέμπτη τά δώδεκα Εὐαγγέλια, Μεγάλη Παρασκευή ὁ Ἐπιτάφιος... ἡ
κάθε μέρα εἶχε τήν δική της μεγάλη σημασία!
Αὐτά ὅμως πού βίωσε ὁ καθένας μας ὡς παιδί δέν μπορεῖ νά τά περιγράψει μέ λόγια στήν ἑπόμενη γενιά γιά νά τῆς μεταδώσει τήν ἴδια ψυχική
κατάσταση πού ζούσαμε ἐμεῖς ὡς παιδιά. Αὐτή ἡ ὑπέροχη μυρωδιά τῶν λουλουδιῶν ἀνακατεμένη μέ τό θυμίαμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, πού δημιουργοῦσε δέος καί χαρά στήν ψυχή, πῶς μπορεῖ νά περιγραφεῖ στήν ἑπόμενη
γενιά ἐάν τά παιδιά μας δέν πηγαίνουν τά ἴδια στήν Ἐκκλησία γιά νά διαμορφώσουν τά δικά τους βιώματα;
Τά ἔθιμα ἀπό μόνα τους, μπορεῖ νά καταλήγουν σέ δεισιδαιμονίες.
Αὐτό πού δημιουργεῖ τήν γιορτή καί τήν χαρά εἶναι ὁ τρόπος πού βιώνει ὁ
ἄνθρωπος τήν κάθε περίοδο τῆς ζωῆς του. Ὅσο παραστατικά καί νά περιγράφουν οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες τήν ἐποχή πού ἔζησαν, τά βιώματα πού χαράχτηκαν στήν ψυχή τους δέν μποροῦν νά τά μεταδώσουν στίς
ἑπόμενες γενιές. Γιατί τό καθετί πρέπει νά τό ζήσει ὁ ἄνθρωπος γιά νά τό
καταλάβει. Τά βιώματα δέν εἶναι κάτι πού τό νιώθουμε ἐγκεφαλικά. Εἶναι
ἡ κατάσταση πού ζοῦμε, ἡ ψυχική διάθεση τοῦ καθενός μας κάθε στιγμή.
Καί αὐτή ἡ ψυχική κατάσταση, ὅπως διαμορφώνεται κάθε φορά, συμβάλλει
καί στήν διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα μας, στίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους
ἀνθρώπους, στήν θεώρησή μας γιά τήν ζωή. Τό πῶς νιώθουμε κάθε στιγμή
σηματοδοτεῖ καί τό ποῦ βρισκόμαστε καί πρός τά ποῦ πᾶμε.

Ὁ τρόπος πού μεγαλώνουμε τά παιδιά σήμερα, τά βιώματα πού ἀποκτοῦν εἶναι ἡ βάση τῆς ζωῆς πού θά φτιάξουν αὐτά μεγαλώνοντας. Δέν ἔχει
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τόση σημασία τί τούς λέμε στά λόγια. Μέ τά λόγια μπορεῖ νά πλάθουμε
ἰδανικούς τρόπους ζωῆς, νά τούς περιγράφουμε μεγαλεῖα, νά νομίζουμε ὅτι
τά πείθουμε νά καταλάβουν πῶς πρέπει νά ζοῦν. Σημασία ἔχει τί βιώματα
ἔχουν κατά τήν παιδική τους ἡλικία. Πῶς νιώθουν τά παιδιά ζῶντας τήν ζωή
τους; Βιώνουν ἀληθινά πράγματα ἤ ἄλλα βιώνουν καί ἄλλα τούς μεταδίδουμε ἐγκεφαλικά; Δέν ἀρκεῖ νά τούς μιλᾶμε γιά τό Θεό. Πρέπει καί νά νιώσουν
στήν ζωή τους τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία διαμορφώνει στό παιδί μιά νοοτροπία, ἕναν τρόπο ζωῆς. Καί ἄν αὐτός ὁ τρόπος εἶναι
γνήσιος, δύσκολα θά τόν ἐγκαταλείψει μεγαλώνοντας.
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὁ διάλογος ἑνός παιδιοῦ μέ τήν μητέρα του, ὅπου
τό παιδί προσπαθοῦσε νά σκεφτεῖ πῶς θά ἦταν ἡ ζωή τοῦ ἐάν ζοῦσε ἀλλιῶς.
Τῆς ἔλεγε καλοπροαίρετα: «ἐγώ νηστεύω γιατί ἐσεῖς μοῦ μάθατε ἀπό μικρό
νά νηστεύω. Ἐάν δέν μέ νηστεύατε, θά ἤξερα νά νηστέψω;». Ἡ μητέρα τοῦ
ἀπάντησε ὅτι οἱ γονεῖς μαθαίνουν στά παιδιά αὐτά πού ξέρουν, αὐτά πού
ἐπέλεξαν οἱ ἴδιοι νά ζήσουν καί ἔπειτα τό κάθε παιδί, μεγαλώνοντας, θά
ἐπιλέξει μόνο του τί θά θέλει νά κρατήσει καί νά ἀκολουθήσει στήν ζωή του.
«Ἐσύ», τό ρώτησε στό τέλος, «ὅταν μεγαλώσεις δέν θά θέλεις νά νηστεύεις;»
Καί τό παιδί ἀποκρίθηκε μέ εἰλικρίνεια καί ἁπλότητα: «Μά ἔχω συνηθίσει
τώρα, πῶς θά μπορῶ νά μήν νηστεύω!»
Τό παιδί δέν ἤξερε νά προσδιορίσει, ὅμως, ἔνιωθε ὅτι αὐτά πού ἔμαθε
ἀπό μικρό διαμόρφωσαν μέσα του μιά κατάσταση εὐχάριστη, μιά συνήθεια
ἀγαθή, ὄχι δυσάρεστη, τήν ὁποία ἤθελε νά διατηρήσει. Γιατί ἄν ἦταν δυσάρεστη θά ἀπαντοῦσε: «Ἐγώ ὅταν μεγαλώσω δέν θά βάζω περιορισμούς στόν
ἑαυτό μου»!
Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος μαθαίνει κάτι καλό καί βλέπει τήν εὐεργετική
ἐπίδραση αὐτῆς τῆς καλῆς συνήθειας στήν ψυχή του, θά τό διατηρήσει μεγαλώνοντας, γιατί ἔχει χαραχτεῖ μέσα του ὡς καλό. Ὅταν, ὅμως, ἕνα παιδί
ἀναγκάζεται νά ἀκολουθεῖ μιά συνήθεια, ἡ ὁποία δέν τοῦ εἶναι εὐχάριστη
γιατί δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τήν ἀξία της, δέν ἔχει ἐνταχθεῖ αὐτή ἡ συνήθεια σωστά στόν τρόπο τῆς ζωῆς του, τό πιό πιθανό εἶναι ὅτι μεγαλώνοντας
θά τήν ξεχάσει.
Τά βιώματα, λοιπόν, τῶν παιδιῶν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς μετέπειτα πορείας τους στήν ζωή. Θά τά βοηθήσουν στίς
ἐπιλογές πού θά κάνουν ὅταν ἀναλάβουν τή ζωή στά χέρια τους. Αὐτά τά
βιώματα προσπαθεῖ νά ἀνατρέψει ἡ σημερινή ἐποχή, διαμορφώνοντας νέα
πρότυπα καί νέο τρόπο ζωῆς, μακριά ἀπό τό Θεό, βιώματα πού μόνο σύγχυση προκαλοῦν στήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό, ἴσως περισσότερο ἀπό
κάθε ἄλλη ἐποχή, σήμερα εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά διατηρήσουμε τά βιώματα τῶν παιδιῶν μέσα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε κι αὐτά μέ τήν σειρά
τους μεγαλώνοντας νά διαφυλάξουν τήν Ἀληθινή ζωή καί νά τήν μεταλαμπαδεύσουν στήν ἑπόμενη γενιά.
Μαρίνα Διαμαντῆ
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Ὁ Μέγας Ἅγιος Κωνσταντῖνος
μήνας Μάϊος, στήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, κυριαρχεῖται
ἀπό γεγονότα πού σημειολογικά συνδέονται μέ τή βασιλεύουσα τῶν
πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη. Ἕνα τέτοιο γεγονός εἶναι καί ἡ μνήμη
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

O

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἀποτελεῖ γιά τούς ἀμφισβητίες τῆς πίστεώς
μας τό πλέον ἀμφιλεγόμενο πρόσωπο μεταξύ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἡ Δύση βέβαια ποτέ δέν τοῦ συγχώρησε τήν ἀπόφαση νά μεταφέρει
τήν πρωτεύουσα τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους στήν Ἀνατολή καί αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι τό ὄνομά του δέν χαίρει τῶν προτιμήσεων
τῶν ἐκεῖ χριστιανῶν (τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου ἀπουσιάζει στό δυτικό κόσμο).
Δικαιοῦται ἄραγε τέτοιας τιμῆς αὐτός ὁ κατά τήν Ἱστορία Μέγας;
Ἄς δοῦμε ποιούς λόγους θά ἔβρισκε ἕνας ἁπλός μελετητής τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνδρός.
Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος προφανῶς δέν λογίζεται ὡς Ἅγιος ἐπειδή
ὑπῆρξε ὁ πρῶτος χριστιανός Βασιλέας (τό ἄν καί πότε βαπτίσθηκε χριστιανός ἀποτελεῖ ἄλλωστε τό μέγιστο σημεῖο τῆς ἀμφισβητήσεώς του),
οὔτε γιατί ἔπαυσε τούς διωγμούς ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, οὔτε γιατί
προήδρευσε τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οὔτε, ἴσως, γιατί συνέβαλε
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στό ἔργο τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τήν Ἁγία μητέρα του.
Ἀκόμη περισσότερο δέν λογίζεται ὡς Ἅγιος, ἐπειδή μετέφερε στή
χριστιανική Ἀνατολή τήν πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας,
οὔτε γιατί ἔκτισε σπουδαίους χριστιανικούς ναούς (τῆς Ἁγίας Σοφίας,
τῆς Ἀναστάσεως, τῶν Ἀποστόλων), οὔτε γιατί ἀποποιήθηκε τή λατρεία
τῶν εἰδώλων, οὔτε γιατί ὑπῆρξε μέγιστη στρατιωτική φυσιογνωμία.
Ἀδιαμφισβήτητα ὅμως,
ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος πρέπει νά τιμᾶται ὡς Ἅγιος τῆς
Ἐκκλησίας μας διότι ὑπῆρξε
σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θείου Θελήματος, ἀφοῦ «τοῦ
Σταυροῦ Του τόν τύπον ἐν
οὐρανῷ ἐθεάσατο καί ὡς ὁ
Παῦλος τήν κλίσην οὐκ ἐξ
ἀνθρώπων ἐδέξατο» (ὅπως
ἀναφέρει καί τό ἀπολυτίκιό
του), καί «Ἐν Τούτῳ Νίκα»
τούς πολεμίους του.
Τέτοιας τιμῆς δικαιοῦται ἐπίσης διότι εἶναι ὁ
μόνος «θεός» στήν Ἱστορία
πού αὐτοβούλως ἀποκαθήλωσε τόν ἑαυτό του, ἀποποιούμενος τή λατρεία τοῦ προσώπου του ὡς θεοῦ, ἀπό τούς ὑπηκόους τῆς Αὐτοκρατορίας (οἱ Ρωμαῖοι
αὐτοκράτορες ἀπό τά χρόνια τοῦ Νέρωνα λατρευόταν ὡς θεοί), ὑποκλιθείς στό ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο τῆς Θεότητας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀκόμη τοῦ ἁρμόζει νά τιμᾶται ὡς Ἅγιος διότι ἀνεγνώρισε τήν Χριστιανική Πίστη, ὡς τήν κατ’ ἐξοχήν θρησκεία πού ἐκφράζει τό Κράτος,
παρότι τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ Χριστιανοί ἀποτελοῦσαν, περίπου, τό 5% τῶν
κατοίκων τῆς Αὐτοκρατορίας.
Πρωτίστως ὅμως ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος πρέπει νά τιμᾶται ὡς Ἅγιος
διότι ὡς τέτοιον τόν ἀνέδειξε ὁ Θεός μέ τό νά μυροβλήση τό Ἱερό του λείψανο, καί μέ τό νά ἀναγνωρισθῆ στήν συνείδηση τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Δημήτριος Κοσκινιώτης
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
οῦ ἀρέσει νά βλέπω τηλεόραση, διότι στήν καταπιεστική καί ἀγχώδη
ἐποχή πού ζοῦμε ἐδῶ, τό «χαζό-κουτί» αὐτό ἔμεινε ὁ μοναδικός μας σύνδεσμος μέ τόν ἔξω κόσμο. Μποροῦμε μέσω αὐτοῦ νά ἀκούσουμε, οἰκονομικά
νέα (= σχεδόν πάντα), πολιτικό κουτσομπολιό (=ἀσταμάτητα) καί ἀνθρώπινες
βιαιότητες (=ἀνελλιπῶς) ἀλλά καί κάποιες πολιτισμικές εἰδήσεις (=σπάνια).
Βέβαια, ἄν δέν διαθέτεις κάποια δορυφορική κεραία, ὅλος ὁ κόσμος σου περιορίζεται σέ εἰκόνες, ἰδίως χαζές, ἀπευθυνόμενες γενικά σέ χαμηλοῦ ἐπιπέδου
νοημοσύνης, παρμένες βεβαίως, βεβαίως ἀπό τό Ἴντερνετ (διότι δέν εἴμαστε
καί γιά ξόδεμα!). Καί αὐτές περνᾶνε ἀπό κανάλι σέ κανάλι γιά νά τά ἐμπεδώσουμε καλά..
Πάντως, ἐμεῖς εἴμαστε καλά. Οἱ «κακές» γλῶσσες λένε, ὅτι στήν Βόρεια
Κορέα λειτουργοῦν μόνο δύο προγράμματα τηλεόρασης. Στό πρῶτο πρόγραμμα, ἀπό τό πρωΐ μέχρι τήν νύχτα, προβάλλουν τόν «πολυαγαπημένο» πρόεδρο τῆς χώρας, τήν προσωπικότητά του καί τόν ἀκούραστό του ἀγώνα γιά
τήν εὐημερία τοῦ κορεατικοῦ λαοῦ, τήν ἄοκνη προσπάθειά του νά θωρακίζει
τήν χώρα μέ τήν δημιουργία τῶν φοβερότερων ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς!
Ἐνῶ, στό δεύτερο πρόγραμμα, μόλις τό ἀνοίγεις, ἐμφανίζεται ἕνας ὁπλισμένος
στρατιώτης καί μέ ἄγριο βλέμμα καί μέ αὐστηρή φωνή, σέ διατάζει: «Ἄλλαξε
στό πρῶτο κανάλι, γιά νά μήν σέ τουφεκίσω!» Καί δέν μπορεῖς νά παίξεις μέ
τόν πρόεδρο, διότι πρίν ἀπό λίγο καιρό ἔδωσε ἐντολή νά τουφεκιστεῖ ἕνας
στρατηγός πού ἀποκοιμήθηκε κατά τήν ὁμιλία του!
Ἡ παραπάνω ἱστορία μπορεῖ νά σᾶς φανεῖ ἀστεία, ἀλλά δέν εἶναι καθόλου ἔτσι. Διότι πολλές φορές γιά μᾶς τά πράγματα, οἱ εἰκόνες φαίνονται
πιό πειστικές ἀπό τίς λέξεις1. Μολονότι ὁ Anatole France μᾶς ἐφιστᾶ τήν
προσοχή: «Ἀφήνουμε τόν ἑαυτό μας νά αὐταπατᾶται ἀπό κενές εἰκόνες ἀκολουθοῦμε ὄνειρα καί ἀγκαλιάζουμε σκιές, ἐνῶ μόνο ὁ Θεός τυγχάνει ἀλήθεια
καί μονιμότητα»2
Γιατί ὅμως κατηγορῶ τήν τηλεόραση, ἐφόσον κάθομαι κι ἐγώ ἀρκετές
φορές καρφωμένος μπροστά της; Ἐπειδή αὐτή μέ ἔκανε νά μήν κλείσω μάτι
τελευταῖα. Μοῦ προκάλεσε τό χειρότερο ὄνειρο! Καί τά πράγματα χειροτέρεψαν, ὅταν διάβασα σέ ἔγκυρο ἐπιστημονικό βιβλίο, ὅτι «σύμφωνα μέ τίς τελευταῖες ἔρευνες, ἕνας ἄνδρας πού πέρασε τά ἑξῆντα (ἀλίμονό μου!), πέφτοντας
σέ ὕπνο, ὀνειρεύεται συνολικά τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ἐάν ὁ ὕπνος καταλαμβάνει τό ἐν τρίτο τῆς ζωῆς, τό 25% περίπου τοῦ ὕπνου ἀντιπροσωπεύει
τό μέρος πού διανύουν τά ὄνειρα. Τό νυχτερινό ὄνειρο καταλαμβάνει δηλαδή
τό 1/12 μέρος τῆς ὑπάρξεως τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων. Καί τί νά ποῦμε
γιά τά ὄνειρα πού γίνονται κατά τό ξυπνητό καί κατά τήν καθημερινή ὀνειροπόληση πού προστίθενται στό ἤδη ἐντυπωσιακό αὐτό ποσό!»3
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Θέλετε καί συνέχεια; Κατά τόν Φρόϊντ τό ὄνειρο ἀποτελεῖ τήν ἔκφραση
ἤ καί τήν ἐκπλήρωση “μίας μετατοπισμένης στό ὑποσυνείδητο ἐπιθυμίας” γιά
δέ τόν Κάρλ Γιουνγκ τό ὄνειρο τυγχάνει «ἡ ξαφνική καί συμβολική αὐτοἀντιπροσώπευση τῆς τωρινῆς κατάστασης τοῦ ἀσυνειδήτου», ἐνῶ γιά τόν J.
Sutter τό ὄνειρο εἶναι «ἕνα ψυχολογικό φαινόμενο πού λαμβάνει χώρα κατά
τήν διάρκεια τοῦ ὕπνου καί πού ἀποτελεῖται ἀπό μιά σειρά εἰκόνων, ἡ ροή
τῶν ὁποίων συμβολίζει κάποιο δράμα, κάποιο συγκλονιστικό γεγονός περισσότερο ἤ λιγότερο ἀσταμάτητο»4.
Γνωρίζω ὅτι πολλοί ἀπό τούς ἀρχαίους λαούς θεωροῦσαν ὅτι «τά ὄνειρα
στέλνονται ἀπό τόν Θεό γιά νά δείξει στούς ἀνθρώπους τόν δρόμο ὅταν οἱ
ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά προβλέπουν οἱ ἴδιοι το μέλλον»5. Καί ἔτσι ἔγινε
καί στήν περίπτωση τοῦ Ἰωσήφ καί τῆς Παναγίας, ὅταν τούς εἰδοποίησε νά
πάρουν τόν Ἰησοῦν καί νά φύγουν στήν Αἴγυπτο (Μτ. β΄, 13-18). Ἀλλά οἱ Πατέρες μᾶς προειδοποιοῦν, ὅτι «τό ὄνειρο εἶναι μιά κίνηση , ἡ ὁποία γίνεται μέ
τόν νοῦ καί μέ τήν ἐπιθυμία ἐντός τῆς ψυχῆς καί τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου,
ὅταν αὐτός κεῖται κοιμώμενος, καί ἀκινητεῖ τό σῶμα του. Καί τότε ὁ νοῦς τοῦ
κινεῖται, καί δέν δύναται νά βλέπει ἀληθινά πράγματα, ἀλλά κάποια ψευδῆ
καί ἀνυπόστατα φαντάσματα.»6.
Καί γιά μένα ἡ ὀνειρική περιπλάνηση, «τό δρᾶμα μου» ξεκίνησε ἀπό τήν
τηλεόραση. Θυμᾶστε, πού, γιά μέρες ὁλόκληρες, μᾶς ἔδωσαν τήν εἴδηση γιά
τούς νέους πλανῆτες πού ἀνακάλυψαν τά ὑπερσύγχρονα τηλεσκόπια; Τά
ἄκουσα ὅλα μέ προσοχή. Τό ἴδιο φαίνεται ὅτι ἔκανε καί ὁ νοῦς μου, διότι μόλις
ἔπεσα γιά ὕπνο, ξεκίνησα ἕνα ὀνειρικό ταξίδι.
Βρισκόμουν στό ὀνειρεμένο ἀπό τήν κυβέρνηση Cape Canaveral τῆς δι
κῆς μας Καλαμάτας, ἕτοιμος γιά τό διαστημικό ταξίδι στούς καινούργιους
πέντε νέους πλανῆτες. «Οἱ πέντε πλανῆτες βρίσκονται –μᾶς πληροφόρησαν–
στόν ἀστερισμό τοῦ Ὑδροχόου, σχετικά κοντά στό ἡλιακό μας σύστημα, σέ
ἀπόσταση 39 ἐτῶν φωτός. Ἡ ἀπόσταση εἶναι τεράστια. Ἕνα συμβατικό μή
ἐπανδρωμένο διαστημόπλοιο θά χρειαζόταν σήμερα 30.000 χρόνια γιά νά
φθάσει μέχρι ἐκεῖ!» Πάντως, ἐάν κάποια νέα, εἰκοσάχρονη, μάγισσα Κίρκη,
κόρη τοῦ Ἡλίου, μᾶς ἔστελνε μέ ταχύτητα φωτός κάποιο δελεαστικό μήνυμα,
θά ἔπαιρνε τήν ἀπάντησή μας ἀκριβῶς ὅταν θά ἔκλινε ἐκατονταετία!
Ἀλλά στά ὄνειρα τό διάστημα αὐτό γίνεται σάν ἡμέρα ἡ ἐχθές!
Ξεκινήσαμε λοιπόν τό μακρινό ταξίδι γιά νά διαπιστώσουμε ἐάν στούς
πλανῆτες αὐτούς ὑπάρχει ἀτμόσφαιρα καί συνθῆκες κατάλληλες γιά ἀνθρώπινη ζωή καί γιά νά στέλνουμε στούς κατοίκους τους ἐφόσον ὑπάρχουν, ἕνα
συντροφικό γήινο χαιρετισμό. Μόλις πλησιάσαμε ὅμως τούς πλανῆτες καί βάλαμε στά μεγάφωνα τοῦ διαστημοπλοίου διάφορα μουσικά κομμάτια στήν διαπασών γιά χαιρετισμό, –ἀπό Μπετόβεν μέχρι τόν ὕμνο τῆς Διεθνοῦς– ἦρθαν
καταπάνω μας βροχή ἀπό ὀβίδες καί ρουκέτες. Ἦταν φανερό πώς οἱ κάτοικοι
τῶν πλανητῶν ἦταν … τελείως ἄμουσοι!
Ἐπιστρέψαμε ἄπρακτοι μετά ἀπό σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, ταξιδεύοντας πάντα μέ τήν ταχύτητα τοῦ φωτός. Καί –ὤ, τοῦ θαύματος! – στήν ΚαλαΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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μάτα μᾶς ὑπάντησαν οἱ ἴδιοι ὑπουργοί τοῦ σημερινοῦ κυβερνῶντος κόμματος.
Ξύπνησα τρομαγμένος. Καί σᾶς ἐρωτῶ: Ὑπάρχει ἄραγε χειρότερος ἐφιάλτης;
*****
Τό ἔτος 1961, ὁ Γκαγκάριν, ὁ διάσημος πρῶτος ἀστροναύτης ταξίδεψε
στό διάστημα «γιά νά ἀνακαλύψει τόν Θεό. Καί δέν τόν βρῆκε!», ἔλεγε τότε
ἡ ἐπίσημη κομουνιστική ἀντιχριστιανική προπαγάνδα. Ὁ ἴδιος διέψευσε τά
λόγια αὐτά, θεωρῶντας – ὅπως καί οἱ Ἀμερικανοί ἀστροναῦτες, πού πάτησαν
ἀργότερα γιά πρώτη φορά τό ἔδαφος στήν σελήνη – ὅτι τό ταξίδι τους ἦταν
«ἕνα μεγάλο βῆμα γιά τήν ἀνθρωπότητα».
Ἔγιναν ὅμως καί γίνονται ὅλα γιά τήν ἀνθρωπότητα;
Ξοδεύονται δισεκατομμύρια γιά τίς διαστημικές ἔρευνες καί γιά ἐξοπλισμούς, ἐνῶ συγχρόνως πεθαίνουν ἀπό πεῖνα χιλιάδες ἄνθρωποι καί παιδιά.
Δέν θά ἀπαριθμήσω τίς χῶρες, διότι θά γεμίσω τήν σελίδα. Γιατί λοιπόν ἡ
πρεμούρα αὐτή νά βρίσκουμε ἄλλους κατοικήσιμους πλανῆτες; Μήπως ἀποφάσισαν «οἱ ἔνδοξοι τῆς γῆς» νά καταστρέψουν πράγματι τό πλανήτη μας;
Μά κι ἄν ἀποδεχθοῦμε τίς ἔρευνες γιά τό δικό μας πλανητικό σύστημα.
Φαντάζεστε ὅμως ἕνα ταξίδι στούς νέους πλανῆτες; Προσωπικά προσπαθῶ
νά καταλάβω τόν Ὀδυσσέα. Αὐτός ἄφησε μόνη τήν νεαρή δική του Πηνελόπη
καί πῆγε γιά λόγους τιμῆς νά πολεμήσει στήν Τροία. Γύρισε μετά ἀπό 20 χρόνια. Πάλιν καλά, διότι βρῆκε ἀκόμη νέα τήν γυναίκα του καί τόν υἱό του 20
χρονῶν. Γιά φανταστεῖτε ὅμως ἐκεῖνο τόν νέο ἀστροναύτη πού θά ταξιδέψει
στούς νέους πλανῆτες γιά νά μᾶς φέρνει δείγματα ἐδάφους ἤ λίγο νερό. Ἐάν ἡ
θεωρία τῆς σχετικότητας ἔχει δίκαιο, αὐτός θά ταξιδέψει σάν τρελός, σαράντα
χρόνια φωτός γιά νά πάει καί σαράντα γιά νά ἐπιστρέψει, καί νά βρεῖ τί; Ὁ
ἴδιος, λένε οἱ θιασῶτες τῆς θεωρίας τῆς σχετικότητας, θά μείνει νέος, ἀλλά
στήν ἐπιστροφή του δέν θά βρεῖ κανένα δικό του ἄνθρωπο καί ἴσως οὔτε
τήν γῆ γιά νά προσγειωθεῖ. Γι’αὐτό, παιδιά μου, προσέχετε τά ὄνειρα, διότι
«ὁ νοῦς, ὅταν τό σῶμα εἶναι ξαπλωμένο στόν ὕπνο, δέν δύναται νά δεῖ τήν
ἀλήθειαν, ἀλλά βλέπει μόνο ψευδῆ καί ἀνύπαρκτα πράγματα, καί ὄντως ἄπιστα μυθάρια. Διά τοῦτο δέν πρέπει νά δίδωμεν πίστιν εἰς τοιαύτας ἀπατηλάς
φαντασίας τό σύνολον». Καιρός λοιπόν νά ξυπνήσουμε, παιδιά!

π. Ἠλίας Ι. Φρατσέας
							
Δρ. Θεολογίας
Ὑποσημειώσεις:

1. Κατά τόν Μύσον, τόν ἀρχαῖο φιλόσοφο, «ἔφασκε δέ μή ἐκ τῶν λόγων τά πράγματα, ἀλλ’ἐκ τῶν πραγμάτων τούς λόγους ζητεῖν» ( Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων Ἰ,9,3). 2. A. France, La rotisserie de la reine Pedauque; 65, βλ. Th. Simenschy,
Dictionarul intelepciunii. Cugetari antice si moderne. Editie intregita dupa manuscris
si prefata de I. Oprisan, Ed. Saeculum vizual, Bucuresti, 2008, p. 325: 3. Jean Chevalier,
Alain Gheerbrant, Dictionar de simboluri (Λεξικό τῶν συμβόλων), Ἔκδ. Artemis, Βουκουρέστι, τ.3, σ. 454. 4. Αὐτόθι. 5. Αὐτόθι, σ. 455. 6. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτη,
Κλίμακα, μετάφραση Ἱερεμίου Ἀρχιμανδρίτου Σιναϊτου, Ἀθῆναι, 1965, λόγος γ΄, λστ΄.
7. Αὐτόθι, Λόγος Γ΄, λστ΄.
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Ὀρθοδοξία, Πίστη,
Εὐτυχισμένη Ἑλλάδα!
ιστεύω πολύ στόν μοναδικό Θεό μας, γιατί μόνον Ἐκεῖνος μπορεῖ νά δείξει τόν
ἀληθινό δρόμο τῆς εὐτυχίας, τῆς ἱστορίας, τῆς προσωπικῆς ἱστορίας εὐτυχίας τοῦ
Π
καθενός μας..

Τό σημερινό ἄρθρο καλωσορίζει ὅλους καί διεκδικεῖ τήν προσοχή καί τήν ἀγάπη
σας ἔτσι ὥστε νά κινηθεῖ μέσα μας καί γύρω μιά αἰσιόδοξη δύναμη ζωῆς πού θά ἀφυπνίσει καί θά προσφέρει μιά ἐλπιδοφόρα προσέγγιση στήν καθημερινότητά μας. Ἀφετηρία
τοῦ ἄρθρου, τά ἄπειρα ὀφέλη πού προκύπτουν ἀπό τήν σπουδαιότητα τῆς Ὀρθοδόξου
Χριστιανικῆς Πίστεως στή ζωή ὅλων μας, καθώς καί ἡ ἐπιστημονική μου βεβαιότητα
ὅτι μποροῦμε νά καλλιεργήσουμε μιά καλύτερη Ἑλλάδα μέ ὄχημα καί ἐπιλογή τό μεγαλεῖο, τήν ὀμορφιά, καί τήν ἀρετή τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως.
Καί ξεκινᾶμε ἀμέσως μέ τό ἐρώτημα: εἴμαστε εὐχαριστημένοι μέ τή ζωή μας,
τόν ἑαυτό μας, τίς σχέσεις, τούς γύρω; Τί μοιάζει νά ἔχουμε χάσει στή ζωή μας καί
ποιό εἶναι τό ἑπόμενο βῆμα; Πρίν ἀπό αὐτό ὅμως, ἄς ἐξετάσουμε τή σπουδαιότητα τῆς
εὐτυχίας, τῆς προσωπικῆς ἱστορίας εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς εὐτυχισμένης πατρίδας.
Σπουδαιότητα Εὐτυχίας,
προσωπικῆς ἱστορίας εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου,
Εὐτυχισμένης Πατρίδας
Ἀπό τόν ἐπιστημονικό χῶρο τῆς ψυχολογίας πού ὑπηρετῶ μέ ἀγάπη καί ἀφοσίωση, ἔχω ἐπιλέξει τόν κλάδο τῆς θετικῆς ψυχολογίας, καί συγκεκριμένα τούς παράγοντες ἐκείνους πού διευκολύνουν τήν εὐτυχία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Εὐτυχία ὁρίζω
τή θετική ἐνέργεια, ἐκείνη πού διευκολύνει ὅλους μας νά γίνουμε καλύτεροι ἄνθρωποι.
Συγκεκριμένα, πιστεύω ὅτι ἡ καλλιέργεια εὐτυχισμένων ἀνθρώπων ξεκινᾶ πολύ νωρίς,
ἀπό τήν ἐγκυμοσύνη.
Γι’αὐτό καί ἡ ἐπιστημονική μου ἐνασχόληση καί ἐργασία στήν Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική τοῦ Μαιευτηρίου «Ἀλεξάνδρα», ἀφορᾶ τή σπουδαιότητα τῆς γέννησης,
τῆς πρώτης σχέσης μητέρας-πατέρα-παιδιοῦ, τήν καλλιέργεια-ἀνάπτυξη εὐτυχισμένων
ἀνθρώπων, εὐτυχισμένων παιδιῶν, καθώς καί τή σπουδαιότητα τῆς μουσικῆς ὡς σημαντική βοήθεια-ὄχημα στίς ἐπιλογές τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιά βελτίωση στή ζωή καί
προσωπική εὐχαρίστηση-εὐτυχία.
Οἱ εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι καλλιεργοῦν ἕναν καλύτερο κόσμο κι αὐτό, γιατί ὅπως
προτείνουν τά ἐπιστημονικά εὐρήματα, ἔχουν καλύτερη ὑγεία, δημιουργικότητα, καλές
σχέσεις μέ τούς συνανθρώπους στή ζωή τους.1 Ἐπιπρόσθετα, πιστεύω ὅτι ὁ καθένας
μας χρειάζεται νά ἔχει μιά προσωπική ἱστορία εὐτυχίας στή ζωή του. Δηλαδή, νά ἔχει
διερευνήσει ταλέντα, χαρίσματα πού ἔχει, νά ἀναζητᾶ καί νά θέτει στόχους στή ζωή του
πού νά ὁλοκληρώνει, νά ἔχει ὑγεία, καλές σχέσεις μέ τούς συνανθρώπους του.2
Κι ἀκόμα πιστεύω ὅτι ἡ χώρα πού ἔχουμε τήν τύχη νά ζοῦμε, νά μεγαλώνουμε καί
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νά ἀγαπᾶμε, δικαιοῦται νά εἶναι μιά εὐτυχισμένη πατρίδα, μιά Εὐτυχισμένη Ἑλλάδα.
Οἱ λόγοι πολλοί: ἡ πολιτιστική κληρονομιά, ἡ Ἱστορία, ἡ Θρησκεία, τά ἤθη/ἔθιμα, οἱ
παραδόσεις.
Στό συγκεκριμένο πλαίσιο, καί γιά τόν συγκεκριμένο λόγο ἀρκετά χρόνια πρίν
διεξήγαγα μιά ποιοτική μελέτη μέ τίτλο «Σέ ἀναζήτηση νέου πατριωτισμοῦ σέ μιά Εὐτυχισμένη Ἑλλάδα»3, μέ σκοπό νά ἀποτυπώσει τούς σημαντικούς πρωταγωνιστές γιά τήν
εὐχαρίστηση-εὐτυχία τῶν συμπολιτῶν μας. Τά ἀποτελέσματα τῆς μελέτης αὐτῆς προτείνουν ὡς σημαντικούς πρωταγωνιστές γιά τήν εὐχαρίστηση-εὐτυχία τους, τίς παρακάτω
διαστάσεις: Τή σπουδαιότητα τῆς παιδείας, ὑγείας, ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης,
οἰκονομικῆς βελτίωσης, κοινωνικῆς δικαιοσύνης.
Οἱ συμπολῖτες μας, δηλώνουν τήν ἐπιθυμία γιά ἀξιοκρατία, ἀξιοπρέπεια, σεβασμό
ἀπό τήν πλευρά τῆς πολιτείας. Τή σπουδαιότητα καλύτερων σχέσεων – ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Τή σημασία ἐνδυνάμωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου, τῶν
ἀξιῶν, καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἑλλάδας. Τή σπουδαιότητα τῆς σχέσης πολίτη-ἡγέτη,
στήν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ ἐπιθυμία γιά συμπαράσταση, κατανόηση καί συναισθηματική
συμμετοχή τοῦ ἡγέτη στά προβλήματα τοῦ πολίτη καί τήν ζωή του.
Σήμερα, εἴμαστε εὐτυχισμένοι;
Στή σημερινή ἐποχή δυσκολεύομαι νά πιστέψω ὅτι ὁ Ἕλληνας πολίτης ἀναζητᾶ,
καλλιεργεῖ καί κυρίως πιστεύει στή δυνατότητα εὐχαρίστησης-εὐτυχίας στή ζωή του.
Πρόσφατα στοιχεῖα ἐπιβεβαιώνουν τήν ὑπόθεση αὐτή. Συγκεκριμένα, στήν τελευταία
«ἔκθεση γιά τήν παγκόσμια εὐτυχία» τοῦ 2017 πού ἐκδίδεται ἀπό τό Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ἀνάπτυξης (SDSN) μέ πρωτοβουλία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἡ Ἑλλάδα κατέχει
τήν 87η θέση ἀνάμεσα σέ 155 χῶρες.4, 5
Στήν ἔκθεση αὐτή οἱ εὐτυχισμένες χῶρες δέν εἶναι αὐτές πού ἔχουν ἁπλᾶ τήν μεγαλύτερη οἰκονομική ἀνάπτυξη. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Jeffrey Sachs, ἕνας ἀπό τούς ἐκδότες
τῆς ἔκθεσης, εὐτυχισμένες χῶρες εἶναι αὐτές πού «ἐμφανίζουν ἰσορροπία ἀνάμεσα στήν
οἰκονομική εὐημερία καί στό κοινωνικό κεφάλαιο, καί αὐτό σημαίνει ὑψηλό βαθμό ἐμπιστοσύνης στήν κοινωνία, περιορισμένες ἀνισότητες καί ἐμπιστοσύνη στό κράτος καί τήν
κυβέρνηση».
Ἐνδιαφέρον εἶναι ἀκόμη ὅτι στίς πλούσιες οἰκονομικά χῶρες, οἱ μεταβλητές πού
ἐπηρεάζουν τήν εὐτυχία τῶν πολιτῶν τους δέν εἶναι κατά κύριο λόγο τό εἰσόδημα, ἀλλά,
ἡ ὑγεία, σωματική καί ψυχική καί οἱ προσωπικές σχέσεις.
Γιατί δέν εἴμαστε εὐτυχισμένοι; Τί ἔχουμε ὅλοι χάσει;
Ἁπλή ἐπιστημονική παρατήρηση προτείνει ὅτι τά οἰκονομικά προβλήματα πού
ὑπάρχουν, ἡ ἔλλειψη κοινωνικῆς ἀρωγῆς καί ἄλλων σημαντικῶν ἀξιῶν, ἔχουν ἀρνητικές
ἐπιπτώσεις στήν καθημερινότητα ὅλων μας.
Συγκεκριμένα, μοιάζει νά ἔχουμε χάσει:
1. Τήν ἠρεμία μας. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν αὔξηση στρές, ἄγχους, ἀγωνίας, θλίψης
πού βιώνουμε καθημερινά καί ἀποτυπώνεται μέ αὔξηση ψυχοσωματικῶν συμπτωμάτων
καί ἀσθενειῶν.6
2. Τήν ἀγάπη σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις, ἐκφράσεις, συμπεριφορές πού καταγράφει ἡ
σπουδαία αὐτή ἀρετή. Οἱ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις εἶναι ἐμφανεῖς στήν κοινωνική ἀπομόνωση, μοναξιά, κατάθλιψη, ἄγχος τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, καταστάσεις πού μέ τή σειρά
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τους ἐπιδεινώνουν τήν ὑγεία καί τήν καλή λειτουργία τοῦ ἀνοσιοποιητικοῦ, ἐνδοκρινολογικοῦ καί καρδιοαγγειακοῦ συστήματος.7
3. Τή δύναμη καί τή μοναδικότητα τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς, μιᾶς κληρονομιᾶς
πού ὑπερνικοῦσε τά ὅποια οἰκονομικά προβλήματα ἀντιμετώπιζαν οἱ ἄνθρωποι. Ὁρισμένα χαρακτηριστικά-συμπεριφορές πού «στόλιζαν» τήν τότε ζωή μας εἶναι: ἡ καλή ἐπικοινωνία μέ τούς συνανθρώπους καί τούς ἐκλεκτούς τῆς καρδιᾶς μας σέ ὅλες τίς στιγμές,
ὁ σεβασμός στόν συνάνθρωπο, ἡ συμπαράσταση στίς δύσκολες καταστάσεις, ἕνα «ὅλοι
μαζί» ὅταν χρειάζεται νά καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ἡ σπουδαιότητα τῆς γιορτῆς, τῆς
χαρᾶς, τῆς μουσικῆς καί τοῦ τραγουδιοῦ σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.
4. Τήν πίστη μας σέ ὅλα: στόν ἄνθρωπο, τίς σχέσεις, τή σπουδαιότητα τῶν ἀρετῶν,
τίς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου, τή καλή καθημερινότητα, τήν καλή ὑγεία, τήν εὐχαρίστηση στήν ἐργασία μας. Τή δυνατότητα νά γίνουμε καλύτερες μητέρες, καλύτεροι πατέρες,
καλύτεροι ἄνθρωποι.
5. Τό Ἑλληνικό φιλότιμο πού διευκόλυνε πολύ τή συμπεριφορά καί τήν καλή ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων, στοιχεῖο-συμπεριφορά πού δέν βρίσκουμε σέ ἄλλον πολιτισμό.8,
9
Κατά τόν Ἅγ. Παΐσιο φιλότιμο εἶναι: «ἡ πολύ-πολύ εὐγνώμων ἀγάπη πού εἶναι ὅλο
καλωσύνη καί ταπείνωση».10
6. Τήν ἁρμονία μέσα μας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκδηλώνουμε ἐπιθετικότητα, σύγκρουση, ἀρνητικές συνήθειες, συναισθήματα δυστυχίας καί ἀπόγνωσης. Χάσαμε τήν
ἁρμονία στίς σχέσεις μας, ἔχουμε σχέσεις μέ ἔνταση, ἐπιφανειακές, ἐλλιπεῖς καί συχνά
χωρίς χαρά.
Τό ἐρώτημα πού γεννιέται ἀπό τά παραπάνω εἶναι: τί μπορεῖ νά διευκολύνει τόν
ἄνθρωπο νά καλλιεργήσει περισσότερο καί μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν προσωπική ἱστορία εὐτυχίας τῆς ζωῆς του.
Ἡ σπουδαιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως στή ζωή μας
Πιστεύω ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη δίνει τήν ἀπάντηση σέ αὐτό τό
ἐρώτημα. Κι αὐτό γιατί διευκολύνει κατ’ ἐξοχήν τήν εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου ἀφοῦ δίνει
νόημα, σκοπό στή ζωή μας, ἄριστη καθοδήγηση σέ ὅλα τα σημαντικά θέματα ζωῆς,
μοναδικά αἰσιόδοξη προσέγγιση ζωῆς πού καλωσορίζει τόν καθένα ἀνεξάρτητα ἡλικίας,
φύλου καί παιδείας.
Στό σημεῖο αὐτό ἐπιλέγω, ὡς πιστός, ὁρισμένα παραδείγματα πού ἐπιβεβαιώνουν
τή σπουδαιότητα τῆς πίστης στή ζωή μας.
1. Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη προσφέρει:
α) Πλούσια καθημερινότητα πού ἐνδυναμώνει, ἀναπαύει καί ἠρεμεῖ τόν πιστό. Ὁ
μοναδικός Θεός μας εἶναι τάξη, ἁρμονία καί ἀγάπη. Αὐτά μᾶς χαρίζει μέ τά ἄπειρα
δῶρα Του καθημερινά, ὅταν Τόν ἀναζητοῦμε.
Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει πλούσιους πνευματικούς ὁδηγούς τούς ὁποίους ἔχει ἀνάγκη ὁ πιστός γιά νά τόν φωτίσουν καί νά τόν καθοδηγήσουν στά χαρούμενα καί δυσάρεστα γεγονότα τῆς καθημερινῆς του ζωῆς. Συγκεκριμένα ἀναφέρω: τόν τακτικό ἐκκλησιασμό, τόν ἐκκλησιασμό μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν Ἁγίων, τό εὐχέλαιο, τόν ἁγιασμό,
τήν εὐχή γιά ὅλες τίς περιστάσεις, τόν γάμο, τήν βάφτιση, τήν ἐξομολόγηση, τήν Ἱερά
Κοινωνία, τήν πνευματική καθοδήγηση, τήν προσευχή, τήν νηστεία κ.ἄ.
Τά παραπάνω εἶναι σπουδαῖες δωρεές τῆς ἐκκλησίας πού ἐνδυναμώνουν, καθοδηΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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γοῦν, ἠρεμοῦν καί διευκολύνουν τόν πιστό στόν καθημερινό ἀγώνα του. Στό σημεῖο αὐτό
μιά σύντομη ἀναφορά στή σπουδαιότητα τοῦ τακτικοῦ ἐκκλησιασμοῦ.
Σπουδαιότητα τακτικοῦ ἐκκλησιασμοῦ:
Τά ὀφέλη τοῦ τακτικοῦ ἐκκλησιασμοῦ, ὅπως ἔχουν περιγραφεῖ ἀπό ἐπιστημονικές
μελέτες καί πατερικά κείμενα, εἶναι σπουδαῖα καί μεγάλα γιά ὅλους - τόν ἄνθρωπο, τό ζευγάρι, τήν οἰκογένεια, τό παιδί, τήν κοινότητα, τήν κοινωνία.11, 12, 13, 14
Συγκεκριμένα μέ τόν ἐκκλησιασμό ὁ ἄνθρωπος ἠρεμεῖ, τακτοποιεῖ τή σκέψη του,
εὐφραίνεται, καθοδηγεῖται, ἀντιλαμβάνεται καλύτερα τή σπουδαιότητα τῆς πίστης, μαθαίνει ἀπό τούς βίους τῶν ἁγίων πού κάθε φορά μνημονεύονται.
Τό ζευγάρι «συναντᾶ» καί καλλιεργεῖ μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν ἀγάπη μεταξύ
τους καί προετοιμάζεται μέ ἀγάπη, χαρά καί πνευματική ἠρεμία γιά τό σπουδαῖο γεγονός τῆς γέννησης τοῦ παιδιοῦ τους. Τό παιδί μαθαίνει ἐγκαίρως τή σπουδαιότητα τοῦ
ἐκκλησιασμοῦ στή ζωή του, χαίρεται γιατί μοιράζεται μέ τούς γονεῖς τήν ἱερή αὐτή ὥρα,
μαθαίνει τή σπουδαιότητα τῆς «τάξης» (στοιχεῖο ἐξαιρετικά χρήσιμο γιά τή ζωή του),
τῆς καλῆς συμπεριφορᾶς καί τῆς ἀγάπης γιά τόν συνάνθρωπο.
Ἡ κοινότητα καί ἡ κοινωνία βρίσκονται στόν σωστό βηματισμό γιά τήν πνευματική καλλιέργεια καί εὐτυχία τῶν πολιτῶν τους.
β) Μοναδικά αἰσιόδοξη προσέγγιση ζωῆς πού ἐπικεντρώνεται στήν Χαρά
καί τήν Ἀγάπη.
Ἡ ἐπιστήμη βεβαιώνει ὅτι τά ἀρνητικά συναισθήματα στρές, ἄγχους, ἀγωνίας καί
θλίψης εἶναι ἐπικίνδυνα στήν ὑγεία μας, τίς σχέσεις, τήν καθημερινότητα, τή ζωή μας.15
Συνεπῶς ἡ καλλιέργεια τοῦ θετικοῦ συναισθήματος τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης, μόνο
σπουδαῖα πνευματικά, συναισθηματικά καί κοινωνικά ὀφέλη μπορεῖ νά προσφέρει.
Γιά τή Χαρά
Σπάνια μιά πνευματική ἰδεολογία, παρακινεῖ τόσο συχνά τόν ἄνθρωπο νά καλλιεργεῖ καθημερινά τή χαρά στή ζωή του, ὅσο τόν παρακινεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς νουθετεῖ: «πάντοτε χαίρετε»16, «χαίρετε ἐν Κυρίω πάντοτε»17
ἀκόμα καί στίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς.18
Αὐτό εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό γιά τή ζωή μας, κι αὐτό γιατί ἡ χαρά εἶναι τό
«καλύτερο φάρμακο».19 Εἶναι τό πολύτιμο συναίσθημα πού προσφέρει τό καλύτερο πλαίσιο, τή θετική ἐκείνη ἐνέργεια πού διευκολύνει τόν ἄνθρωπο νά ἐπικοινωνήσει καλύτερα
μέ τόν συνάνθρωπό του καί νά βρεῖ εὐκολότερα τή λύση στά ποικίλα προβλήματα πού
καθημερινά ἀντιμετωπίζει.
Γιά τήν Ἀγάπη
Ἡ πολυετής ἐργασία μου μέ νεογέννητα μωρά καί μητέρες μέ ἔχει ἀληθινά πείσει
ὅτι γεννιόμαστε μέ σκοπό νά ἀγαπήσουμε καί νά ἀγαπηθοῦμε. Τό νεογέννητο μωρό ἀπό
τίς πρῶτες ὧρες τῆς ζωῆς του, ἀναζητᾶ λατρευτικά μέ τήν «ἱκετευτική καί χαρωπή ματιά του» τό ἀντικείμενο τῆς ἀγάπης του, τή μητέρα του. Καί ὅταν τή βρίσκει μοιάζει νά
βιώνει στιγμές ἀληθινῆς χαρᾶς.
Ἐμεῖς οἱ ἐνήλικες ἀληθινά θέλουμε ἀγάπη; Κι αὐτό γιατί ἡ ὑλιστική ἐποχή πού
ζοῦμε φαίνεται ὅτι ἐπιβάλει ἄλλους «ἥρωες» καί ἰδανικά ἀπό τήν ἁγνή καί Θεία Ἀγάπη.
Ἐθελοτυφλοῦμε. Σπάνια ἀναζητοῦμε τήν ἀγάπη ὁλόψυχα, σπανιότερα γίνεται στόχος
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ζωῆς. Τήν ἔχουμε δεδομένη καί τήν ζητᾶμε ἀπό οἰκείους καί μή, πρόχειρα, χωρίς σκέψη
καί καλό λογισμό. Ἀπροετοίμαστοι τῆς σπουδαίας ἐνέργειας πού τήν ἀφορᾶ, τή διεκδικοῦμε ἐπιπόλαια καί ἐπιφανειακά.
Κι ὅμως, ἡ Ἀγάπη καί ὅ,τι τήν ἀφορᾶ εἶναι ἕνας χῶρος ἱερός πού ἀπαιτεῖ ἀφοσίωση, ταπείνωση, αὐτογνωσία. Εἶναι τό μεγάλο καί ἀναντικατάστατο «φάρμακο» τῆς
ψυχῆς καί τοῦ σώματος στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὁ συνδετικός κρίκος ἀνάμεσα σέ
οἰκογένειες, ἀνθρώπους πού μόλις γνωρίστηκαν, ἀνθρώπους πού γνωρίζονται χρόνια.
Εἶναι μιά σπουδαία ἀρετή, ἡ μεγαλύτερη, πού γιά νά τήν προσεγγίσουμε καί νά τήν γνωρίσουμε χρειάζεται χρόνο, ὑπομονή καί καλλιέργεια.
Τήν ὡραιότερη ἀναφορά γιά τήν Ἀγάπη τήν βρίσκουμε στά λόγια τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου.20 Τά παραθέτω:
«… Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ μή ἔχω,
γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καί ἐάν ἔχω προφητείαν καί εἰδῶ τά μυστήρια πάντα καί πᾶσαν τήν γνῶσιν, καί ἐάν ἔχω πᾶσαν τήν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,
ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί.
Καί ἐάν ψωμίσω πάντα τά ὑπάρχοντά μου, καί ἐάν παραδῶ τό σῶμα μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι.
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται,
οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τό κακόν,
οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικία, συγχαίρει δέ τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα
ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. …»
Ἄς προσεγγίσουμε λοιπόν μέ τή βοήθεια τῶν πνευματικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ἀλήθεια καί τή «μουσική» πού ἀποτυπώνει καί διανοίγει γιά τή ζωή μας ἡ
συγκεκριμένη μορφή Ἀγάπης.
Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη:
2. Διευκολύνει τίς διαπροσωπικές σχέσεις.
Ἡ πραγματικότητα καί οἱ ἔντονες ἀπαιτήσεις τῆς καθημερινότητας ἀποκαλύπτουν ὅτι, τελικά, οἱ καλές ἀνθρώπινες σχέσεις δέν εἶναι πάντα οὔτε κάτι εὔκολο, οὔτε
κάτι δεδομένο. Θυμώνουμε εὔκολα μεταξύ μας, παρεξηγούμεθα, φιλονικοῦμε, χάνουμε
εὔκολα τήν προδιάθεση ἀγάπης μέ τήν ὁποία γεννηθήκαμε.
Ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς ἐνημερώνει ὅτι προβλήματα ὑπάρχουν στίς ἀνθρώπινες
σχέσεις, ἀλλά χρειάζονται νά διευθετοῦνται ἄμεσα καί εἶναι καλό νά μήν ἀφήνουμε τόν
θυμό μας νά κρατάει μετά τήν δύση τοῦ ἥλιου -«ὁ ἥλιος μή ἐπιδυέτω ἐπί τῷ παροργισμῶ
ὑμῶν».21 Μέ αὐτόν τόν τρόπο τά προβλήματα δέν συσσωρεύονται καί ἔτσι ἐπιλύονται
εὐκολότερα.
Στό σημεῖο αὐτό νά σημειώσουμε ὅτι οἱ συμβουλευτικές προσεγγίσεις πού ὑπάρχουν συνήθως ἀπαιτοῦν ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα ἐργασίας μέ τό ζευγάρι – τήν
οἰκογένεια, στή διάρκεια τοῦ ὁποίου οἱ ἄνθρωποι συχνά κουράζονται, ἀποδυναμώνονται,
μέ ἀποτέλεσμα νά μειώνονται οἱ πιθανότητες ἐπανασύνδεσής τους.
3. Καθοδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στίς δυσκολίες.
Ἡ ζωή γενικότερα ἀλλά καί ἡ καθημερινότητα ὅλων μας ἐνέχει δυσκολίες, στεναχώριες, συναισθηματικά καί οἰκονομικά ἀδιέξοδα. Ἔτσι, ὅταν ἡ στεναχώρια καί/ἤ
ὁ πόνος εἶναι ὑπέρμετρος, πού συχνά στίς δύσκολες καταστάσεις εἶναι, ὁ ἄνθρωπος δέν
μπορεῖ εὔκολα νά τό ἀντιμετωπίσει καί νά τό χειριστεῖ, μέ ἀποτέλεσμα νά πιέζεται ὑπερΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος
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βολικά, νά «βυθίζεται» στό ἄγχος, τή θλίψη, τήν κατάθλιψη, καί νά παραιτεῖται ἀπό τίς
ὑγιεῖς λύσεις πού ὑπάρχουν στήν ζωή του.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καί ἐδῶ ἕναν σπουδαῖο θησαυρό γιά τόν πιστό. Συνιστᾶ τό
«μέτρο» πού χρειάζεται νά υἱοθετοῦμε ὅταν ἀντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Συγκεκριμένα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς νουθετεῖ μέ τό βαθυστόχαστο καί ἀποτελεσματικό
ἀπόφθεγμα: «Ἐν παντί θλιβόμενοι, ἀλλ’οὔ στεναχωρούμενοι».22
Ἡ πρόταση αὐτή σκοπό ἔχει νά προστατεύσει τόν πιστό ἀπό τίς συνέπειες τῆς
ὑπέρμετρης στεναχώριας, νά τοῦ θυμίσει τή σπουδαιότητα τῆς πίστης, καί νά τόν καθοδηγήσει σέ νέες ἐπιλογές ζωῆς πού θά διευκολύνουν τήν καθημερινότητά του. Κι αὐτό
γιατί ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς διαβεβαιώνει μέ τό σωτήριο γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας, ὅτι ὅσα προβλήματα, δυσκολίες ἀντιμετωπίζουμε, ὑπάρχει ἀληθινή δικαίωση,
δυνατότητα «ἀνάστασης» τῶν πράξεων, τῶν ἐπιθυμιῶν καί τῆς ζωῆς μας.
4. Ὑπενθυμίζει τά ταλέντα καί τά χαρίσματα τοῦ καθενός μας.
Ὁ σημερινός ἄνθρωπος λειτουργεῖ ὑποβαθμισμένος χωρίς νά ἔχει γνώση καί ἐπίγνωση τῶν ταλέντων, τῶν χαρισμάτων καί τῶν ἱκανοτήτων πού ἔχει. Ἡ Ἐκκλησία μας
ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπο ἐπισημαίνοντας ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ξεχωριστά ταλέντα-χαρίσματα γιά νά βοηθᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Μᾶς προτρέπει μάλιστα νά μήν παραμελοῦμε τά
χαρίσματα πού μᾶς δόθηκαν ἀλλά νά τά καλλιεργοῦμε.23
Κοινή παρατήρηση εἶναι ὅτι ὅταν ἕνας ἄνθρωπος δέν γνωρίζει καί δέν καλλιεργεῖ
τά ταλέντα πού ἔχει, δέν εἶναι εὐχαριστημένος. Ἐπιστημονικές μελέτες24, 25 ἔχουν δείξει
ὅτι κάθε φορά πού ξεχνᾶμε καί δέν χρησιμοποιοῦμε τά χαρίσματά μας ἐμπλεκόμαστε
στόν γνωστό φαῦλο κύκλο: «ἔλλειψη αὐτογνωσίας – ἔλλειψη εὐτυχίας». Ἐπείγει λοιπόν
νά ἀναζητήσει ὁ καθένας μᾶς τόν δικό του μικρόκοσμο ταλέντων καί χαρισμάτων.
5. Ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλήθεια τοῦ θαύματος στή ζωή μας.
Οἱ σύγχρονες καταστάσεις πού ζοῦμε περιορίζουν σημαντικά τόν ἄνθρωπο στή
σκέψη, ἐπιθυμία-πραγματικότητα. Ἡ πίστη μας διευκολύνει τόν ἄνθρωπο νά προσεγγίσει τήν πραγματικότητα μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο: μέ ἐλπίδα, χαρά, ἀπαύγασμα
ἀγάπης, δυνατότητα θετικῆς ἐξέλιξης ἐκεῖ πού τό ἔχουμε ἀληθινά ἀνάγκη.
Μιλάει, ὄχι μόνο γιά χαρά καί ἀγάπη, ἀλλά ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλήθεια τοῦ θαύματος στή ζωή μας.26 Ὡς θαῦμα ὁρίζουμε τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου στόν μοναδικό Θεό
μας, νά ζήσει μιά ἀληθινή κατάσταση χαρᾶς καί αἴσιας λύσης σέ συγκεκριμένο θέμα τῆς
ζωῆς του, μέ ἕναν τρόπο πού ὑπερβαίνει τό πλαίσιο τῆς λογικῆς καθημερινότητας.
Ἡ δυνατότητα τοῦ θαύματος στή ζωή ἑνός ἀνθρώπου δίνει τή δύναμη νά ὀνειρευτεῖ, τό κουράγιο νά συνεχίσει, τήν ὑπομονή νά διεκδικήσει τήν ἐπιθυμία του. Ἐπίσης
πιστεύω ὅτι καθημερινά ὅλοι μας ζοῦμε πολλά ἀληθινά μικρά καί μεγάλα «θαύματα»
πού λόγῳ κεκτημένης ταχύτητας καί στρές περνᾶνε ἀπαρατήρητα, μέ ἀποτέλεσμα νά
χάνουμε τήν ὀμορφιά καί τήν δύναμη πού φέρνουν τά θαύματα στή ζωή μας.
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ:
Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΤΥΧΗΣΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ἀγαπημένες φίλες καί φίλοι,
Εἶναι τόσο εὔκολο κι ὅμως τόσο σημαντικό νά ἐπιλέξουμε καί νά ἐμπιστευτοῦμε
τόν ἀληθινό δρόμο τῆς πίστης πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἄπλετα προσφέρει. Κι
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αὐτό γιατί, ὅταν ἀληθινά πιστέψουμε στό μεγαλεῖο τῆς Θείας Ἀγάπης πού πραγματικά
καθημερινά μᾶς προσφέρεται, τότε εὔκολα θά θυμηθοῦμε ξανά τή δύναμη τῆς Ἑλληνικῆς
κληρονομιᾶς πού προτείνει τή σπουδαιότητα τῆς συμπόρευσης, ἀλληλεγγύης, καλύτερων
σχέσεων μέ ὅλους γιά νά μπορέσουμε νά πετύχουμε σημαντικούς στόχους στή ζωή, τήν
ἐργασία καί τίς οἰκογενειακές σχέσεις.
Σημαντική προϋπόθεση στό δρόμο αὐτό εἶναι νά βροῦμε τήν ἁρμονία μέ τήν ὁποία
γεννηθήκαμε. Στή σημεῖο αὐτό ἡ μουσική μπορεῖ νά βοηθήσει πολύ. Τή σπουδαιότητα
τῆς μουσικῆς γιά τή βελτίωση τῆς ψυχῆς τήν ἀναφέρει καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος.27 Μιά
σημαντική ἀναφορά γιά τή σπουδαιότητα τῆς μουσικῆς στή ζωή μας, ὁ ἀναγνώστης
μπορεῖ νά βρεῖ στό ἄρθρο «Μουσική καί προσωπική ἱστορία εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου».28
Ἤρεμοι, πνευματικά ἕτοιμοι καί σέ ἁρμονία, ἄς προσεγγίσουμε μέ τή βοήθεια
τῶν πνευματικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας τήν Τέλεια Ἀγάπη, ὅπως ἐκεῖνοι τήν
προτείνουν καί περιγράφουν. Ἄς τολμήσουμε νά δηλώσουμε ἄσχετοι καί ἀπληροφόρητοι
γιά τό σπουδαῖο αὐτό θέμα, καί ἄς καλλιεργήσουμε πρόθυμα τή σημαντική αὐτή ἀρετή.
Ἴσως μέ αὐτήν τήν ἐπιλογή καταφέρουμε νά εὐτυχήσουμε ὡς ἄνθρωποι καί πολῖτες, καί
μπορέσουμε νά ζήσουμε τήν πραγματικότητα μιᾶς Εὐτυχισμένης Ἑλλάδας, δηλαδή μιᾶς
Ἑλλάδας πού λειτουργεῖ μέ ἀλληλεγγύη, ἀγάπη καί ὑποστήριξη τῶν πολιτῶν της.
Ἕνα ἀπαραίτητο σχόλιο-διευκρίνιση, γιά ὅσους ἀναρωτηθοῦν γιά ποιά Εὐτυχισμένη Ἑλλάδα μιλᾶμε ὅταν ἕνα σημαντικό ποσοστό τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ βιώνει σοβαρά
οἰκονομικά προβλήματα, ἀνεργία, ἔλλειψη πρόσβασης σέ ὑγεία καί καλύτερη παιδεία.
Λαμβάνοντας ὑπόψη τίς σημερινές συνθῆκες τῆς ζωῆς μας, μιλᾶμε γιά τήν Ἑλλάδα πού
ἐπιλέγει τό «Μαζί στίς δύσκολες καταστάσεις». Ἕνα «μαζί» πού συμπληρώνεται ἀπό
τίς παρακάτω ἀξίες: δικαιοσύνη, ἄνθρωπος, εὐτυχία, ἀρετή, καλλιέργεια, παιδεία, ὑγεία,
ἐργασία, μητρότητα, πατρότητα, εὐτυχισμένα παιδιά, ἤθη-ἔθιμα, ἐλπίδες, ὄνειρα, πίστη,
μουσική, καλοσύνη, γενναιοδωρία, συμπόρευση, ἀλληλεγγύη, ἐλευθερία, δημοκρατία.
Μιλᾶμε γιά τήν Ἑλλάδα ἐκείνη πού οἱ πολῖτες της ἐλευθερώνονται ἀπό τήν ἐγωιστική προσέγγιση ζωῆς πού ἀφορᾶ τήν καθημερινότητα καί τόν ἄλλον ἄνθρωπο καί
καλλιεργοῦν χῶρο ἀγάπης, προσφορᾶς στόν συνάνθρωπό τους μέ τόν τρόπο πού προτείνει ἡ Πίστη μας. Εὐτυχισμένη Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ἑλλάδα πού λειτουργεῖ μέ φιλότιμο,
ἀλληλεγγύη, χῶρο ἀγάπης καί προσφορᾶς τῶν πολιτῶν καί τῶν ἡγετῶν της, εἶναι ἡ
πατρίδα πού τηρεῖ τά ἤθη καί ἔθιμα, πού ἐκκλησιάζεται, πού ζεῖ τήν κάθε μέρα μέ χαρά,
τραγούδι, μουσική στίς περισσότερες καταστάσεις. Εἶναι ἡ πατρίδα πού δέν φοβᾶται
τίποτα, ἁπλᾶ γιατί «ὁ πιστός δέν ἔχει τίποτα νά φοβηθεῖ», ὅπως προτείνει ὁ π. Βασίλειος
Βολουδάκης.29
Εἶναι ἡ πατρίδα πού ὀνειρεύεται, σχεδιάζει, προχωράει μπροστά μέ τό Φῶς τῆς
Ἀγάπης καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ μοναδικοῦ Χριστοῦ μας. Σέ αὐτό τό «φῶς» καί μέ αὐτό
τό «φῶς», πολῖτες καί ἡγέτες μαζί, πραγματοποιοῦν εὔκολα καί ἀποτελεσματικά τήν
ὁποιαδήποτε οἰκονομική ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς χώρας τους.
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ἕναν χῶρο ἀληθινῆς γνώσης, χαρᾶς, ἀγάπης καί ἐλευθερίας.
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«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ»
παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε
μαζί μέ τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Τό ἐνδιαφέρον αὐτό ἔργο τοῦ Ρώσου συγγραφέα Ἄντον Τσέχωφ (18601904) παρουσιάσθηκε κατά τήν χειμερινή θεατρική περίοδο στό θέατρο
ΠΟΡΕΙΑ.
Ὅπως καί σέ ἄλλα μεγάλα ἔργα τοῦ Τσέχωφ - ἔχει γράψει καί μονόπρακτα
- ἔτσι καί σ’ αὐτό δέν ἔχουμε μιά κεντρική ὑπόθεση-κορμό, ἀλλά εἰκόνες ἀπό
τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τοῦ δραματουργοῦ σέ ρωσική ἐπαρχία.
Δέν ὑπάρχει κανένας κεντρικός ἥρωας, ἀλλά πολλά πρόσωπα διεκδικοῦν
πρωταγωνιστικό ρόλο. Ἔχουμε καί σ’ αὐτό τό ἔργο ἕναν πίνακα προσώπων μέ
διαφορές στόν ψυχισμό, στόν χαρακτήρα, στή μόρφωση, στή νοοτροπία, στή
συμπεριφορά. Εἶναι διαφόρων ἐπαγγελμάτων. Ἐκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί,
διοικητικοί ὑπάλληλοι, γιατρός, οἰκοκυρές. Οἱ παράμετροι τοῦ χώρου καί τοῦ
χρόνου προσδίδουν, ὅπως εἶναι φυσικό, στή ζωή τους κάποια κοινά στοιχεῖα.
Ὅπως καί σέ ἄλλα ἔργα τοῦ Τσέχωφ – καί ὄχι μόνον - ἔτσι καί στίς «Τρεῖς
Ἀδελφές» οἱ εἰκόνες ζωῆς πού ἐκτίθενται ἔχουν σάν φόντο τους ἕνα σπίτι
στήν ἐξοχή. Ἐδῶ τό σπίτι τῆς οἰκογένειας Πραζόρωφ ἔξω ἀπό μιά ἐπαρχιακή
πόλη τῆς Ρωσίας. Σ’ αὐτό ζοῦν ὁ Ἀντρέϊ Σεργκέγεβιτς Πραζόρωφ καί δύο
ἀνύπαντρες ἀδελφές του, ἡ Ὄλγα καί ἡ Εἰρήνα. Κοντά τους ἡ γριά παραμάνα
Ἀνφίσσα καί ἡ μνηστή, κατόπιν σύζυγος τοῦ Ἀντρέϊ, ἡ Νατάσσα Ἰβάνοβνα.
Συχνά κοντά τους καί ἡ παντρεμένη ἀδελφή Μάσσα μέ τόν ἄντρα της
Κουλίγκιν. Συχνάζουν ἐπίσης οἱ ἀξιωματικοί Τούζεμπαχ, Σολιόνιυ, Φεντότικ,
Ροντέ καί Βερσίνιν καθώς καί ὁ στρατιωτικός γιατρός Τσεμποτίκιν, ἐπειδή
στήν πόλη σταθμεύει στρατιωτική μονάδα καί ὁ πατέρας τῶν Πραζόρωφ
ἦταν στρατιωτικός.
Ὁ συγγραφέας χαρακτηρίζει τό ἔργο του δρᾶμα. Εἶναι ἀσφαλῶς
δρᾶμα γιατί δρᾶμα ζοῦν σχεδόν ὅλα τά πρόσωπα μέσα τους, σέ διάφορες
μορφές καί σέ διαφορετικές ἐντάσεις. Καί τό κάθε πρόσωπο τό ἀντιμετωπίζει
διαφορετικά. Δέν λείπουν βέβαια τά κωμικά στοιχεῖα. Γιατί ἡ ζωή διαρρέεται
καί ἀπό τό κωμικό καί ἀπό τό τραγικό στοιχεῖο. Καί ὁ Τσέχωφ δέν θά ἦταν
πειστικός, ἄν δέν ἔδινε στίς εἰκόνες τῆς ζωῆς, πού ἐκθέτει στήν πινακοθήκη
του, καί τά δύο αὐτά στοιχεῖα.
Αὐτά τά στοιχεῖα γίνονται αἰσθητά ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔργου, πού
συμπίπτει μέ τήν ὀνομαστική γιορτή (5 Μαΐου) τῆς πιό νεαρῆς ἀδελφῆς,
τῆς Εἰρήνας, ἀλλά καί μέ τήν ἐπέτειο τοῦ θανάτου, πρίν ἀπό ἕνα χρόνο, τοῦ
πατέρα τους, πού ἦταν στρατηγός καί διοικητής ταξιαρχίας. Καί σέ ἄλλες
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περιπτώσεις, μέ διάφορες ἀφορμές, ἀνακαλεῖται στή μνήμη τῶν προσώπων
τό παρελθόν καί γίνεται θέμα τῶν συζητήσεών τους.
Καθώς παρακολουθοῦμε φάσεις ἀπό τήν ζωή τῶν προσώπων μποροῦμε
νά κάνουμε κάποιες ἐπισημάνσεις. Δέν μπορεῖ νά εἶναι τυχαῖο, τό γεγονός
ὅτι ὁ συγγραφέας τονίζει μέ τό στόμα τῶν προσώπων τοῦ ἔργου (Εἰρήνα,
Τούζεμπαχ) τήν ἀνάγκη τῆς ἐργασίας. Κάτι θέλει νά πεῖ στούς συμπατριῶτες
του. «Ὁ ἄνθρωπος, ὅποιος καί νά ‘ναι, πρέπει νά δουλεύει, νά μοχθεῖ μέ
τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου του. Καί μές στή δουλειά βρίσκεται τό νόημα, ὁ
σκοπός τῆς ζωῆς του, ἡ χαρά του». Βέβαια, τούς ἀξιωματικούς τούς βλέπουμε
ὡς ἐπισκέπτες στό σπίτι τῶν Πραζόρωφ. Ἡ Ὄλγα καί ὁ Κουλίγκιν διδάσκουν
στό γυμνάσιο καί παραδίδουν ἰδιαίτερα μαθήματα, ἀλλά τό ἔργο τους δέν
τούς δίνει χαρά, δέν γεμίζει τήν ζωή τους. Φαίνεται ὅτι δέν ἔχουν βρεῖ ἕνα
βαθύτερο νόημα ζωῆς. Ἀργόσχολος ὁ Ἀντρέϊ μένει ἔξω ἀπό ὁποιαδήποτε
σοβαρή προσπάθεια, καταφεύγει στό βιολί καί στό διάβασμα. Ἐκπρόσωποι
τῆς παρακμῆς ὁ στρατιωτικός γιατρός Τσεμπουτίκιν καί ὁ γερο-φύλακας τοῦ
Ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου Φεραμπόντ.
Ἡ πλήξη, χαρακτηρίζει τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἔργου. Μοιάζει μέ
ἐπίπεδη στέππα. Ἀκόμη καί ὁ γάμος τῶν ζευγαριῶν Κουλίγκιν-Μάσσα καί
Ἀντρέϊ-Νατάσσα σέ τέλμα, ἐνῶ τοῦ Βερσίνιν ἀποτελεῖ πηγή προβλημάτων.
Γίνονται συζητήσεις μέ φιλοσοφική διάθεση, διατυπώνονται ὁραματισμοί,
ἀλλά δέν ἀναλαμβάνεται δημιουργική δράση, οὔτε κἄν συζητοῦνται
συγκεκριμένα σχέδια γιά τήν πραγμάτωσή τους, γιατί ὅλοι καταφεύγουν
στήν ὀνειροπόληση. Νοσταλγία καί ὄνειρο ἡ Μόσχα γιά τούς Πραζόρωφ.
Ἡ διάψευση τῶν ἐλπίδων καί τῶν προσδοκιῶν εἶναι ἕνα ἄλλο στοιχεῖο
τῆς ζωῆς τους. Ἡ χοροεσπερίδα ματαιώνεται. Ὁ Ἀντρέϊ δέν διακρίθηκε
στήν ἐπιστήμη, δέν ἔγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Κατόρθωσε νά γίνει
μόνον μέλος τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου. Ἡ Εἰρήνα δέν θά παντρευτεῖ τόν
Τούζεμπαχ, γιατί σκοτώθηκε στή μονομαχία μέ τόν Σαλιόνιυ. Τό σπίτι τῶν
Πραζόρωφ θά χάσει τήν παρουσία τῶν στρατιωτικῶν, γιατί ἡ πυροβολαρχία
φεύγει γιά ἄλλο μέρος. Ἡ ἀναχώρηση τοῦ διοικητοῦ της συνταγματάρχου
Βερσίνιν προκαλεῖ σπαραγμό στή Μάσσα, γιατί εἶχε ἀρχίσει νά δημιουργεῖται
ἕνα αἴσθημα μεταξύ τους. Οἱ Πραζόρωφ δέν θά πάνε στή Μόσχα.
Χαλυβδώνονται ὅμως γιά νά ζήσουν. Ἡ προσδοκία μιᾶς καλύτερης ζωῆς
διατρέχει τό ἔργο.
Ἡ Εἰρήνα στόν Τούζεμπαχ γιά τήν δουλειά της: «Εἶναι μιά δουλειά
χωρίς ποίηση, χωρίς νόημα …». Ἐάν ἐμεῖς γνωρίζουμε τόν λόγο τῆς ὑπάρξεώς
μας, ἐάν ἔχουμε ἀνακαλύψει τό νόημα τῆς ζωῆς μας, βλέπουμε τήν ἐργασία
ὡς διακονία τῶν συνανθρώπων μας, τῆς κοινωνίας. Ἡ δουλειά θά εἶναι
δημιουργία, ποίηση, χαρά. Ὁ Κύριός μας μᾶς βεβαιώνει: «ὁ πατήρ μου ἔως
ἄρτι ἐργάζεται, κἀγώ ἐργάζομαι» (Ἰωάν. 5, 17). Ἐάν θέλουμε νά Τόν ἔχουμε
ὑπόδειγμά μας καί σ’ αὐτόν τόν τομέα, θά ἐργαζόμαστε. Ἡ ζωή δέν εἶναι
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παθητική μεταφορά στό ὄχημα τοῦ χρόνου. Εἶναι πορεία, ἐπαγρύπνηση,
προσπάθεια, ἀγῶνας στήν ἐσωτερική ἀρένα καί στόν κοινωνικό στῖβο.
Κάποιοι γονεῖς κάνουν τό σφάλμα νά παροτρύνουν τά παιδιά τους νά
μελετοῦν ὡς μαθητές καί φοιτητές γιά νά ἔχουν κατόπιν μιάν ἄνετη, ἄκοπη
ζωή. Καμαρώνει κανείς κάποιους πού καί ὡς ἐργαζόμενοι ἔχουν κοινωφελεῖς
δραστηριότητες καί ὡς συνταξιοῦχοι δέν «τήν ἄραξαν στήν πολυθρόνα»,
ἀλλά συνεχίζουν νά προσφέρουν σέ διάφορους τομεῖς ἀφιλοκερδῶς. Ὄχι
μόνον δέν μαράθηκαν ψυχολογικά, ἀλλά καί ἡ σωματική τους γήρανση
ἐπιβραδύνθηκε.
Ἀργότερα ἡ Εἰρήνα συζητῶντας μέ τήν ἀδελφή της Ὄλγα λέει: «Θά
πάψω νά δουλεύω. Φτάνει πιά, φτάνει! Ἤμουν ὑπάλληλος στό Τηλεγραφεῖο,
τώρα δουλεύω στή Νομαρχία. Μισῶ καί περιφρονῶ κάθε δουλειά πού μοῦ
δίνουν νά κάνω… Κοντεύω εἴκοσι τεσσάρων χρονῶν, δουλεύω τόσα χρόνια,
τό μυαλό μου στέγνωσε, ἀδυνάτισα, ἀσχήμυνα, γέρασα καί τίποτα, τίποτα,
καμιά ἱκανοποίηση».
Κοπέλα μου, τήν ἐπιτυχία καί τήν ἱκανοποίηση δέν θά σοῦ τήν
προσφέρουν στό πιάτο. Βγές ἀπό τήν φυλακή τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, οἱ
συνάνθρωποί σου μέ προβλήματα καί δυσκολίες ὅμοιες μέ τίς δικές σου
περιμένουν τό ἐνδιαφέρον σου, τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη σου. Δέν ἄκουσες ποτέ
«ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὅπως τόν ἑαυτόν σου»; Δέν στέγνωσε τό μυαλό
σου. Ἡ καρδιά σου στέγνωσε! Πάρε τόν ἀνηφορικό δρόμο τῆς προσφορᾶς,
τῆς διακονίας καί θά ἰδεῖς πῶς θά πλουτίσει ἡ ζωή σου, πόσο παραγωγικό θά
γίνει τό μυαλό σου, πόσο νέα καί ὡραία θά φαίνεσαι.
Ἡ Μάσσα στόν Τούζεμπαχ: «Κι’ ὅμως ἡ ζωή ἔχει κάποιο νόημα!»
Εὐτυχεῖς ὅσοι ἐγκαίρως εἶχαν τήν εὐλογία νά γνωρίσουν καί νά πιστέψουν τό
σωστό νόημα, ὅταν βρῆκαν τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα: «Ἐν τίνι κατορθώσει
νεώτερος τήν ὁδόν αὐτοῦ;»
Ὁ Τσεμπουτίκιν στόν Ἀντρέϊ: «Ὅσο κι’ ἄν φιλοσοφεῖς, μικρέ μου, ἡ
μοναξιά εἶναι φοβερό πρᾶγμα». Τί εἶναι ἡ μοναξιά; Ἀποτέλεσμα τῆς περί τό
ἐγώ μας περιδινήσεως. Ὁ Ἀντρέϊ εἶναι παντρεμένος μέ τήν Νατάσσα, ἔχουν
δύο παιδάκια. Βρίσκει τόν γάμο ἀνιαρό! Νιώθει μοναξιά. Ἀποτυχία. Σκοπός
τοῦ γάμου ἡ ὑπέρβαση τῆς μοναξιᾶς. «Καί εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλόν εἶναι
τόν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθόν κατ’ αὐτόν» (Γεν. 2, 18).
Ὁ Κουλίγκιν στήν Ὄλγα: «Δυστυχῶς θά ‘ναι ὁ γιατρός πού τό ‘ριξε πάλι
στό πιοτό. Εἶναι στουπί στό μεθύσι …». Πρόκειται γιά τόν στρατιωτικό γιατρό
Τσεμπουτίκιν. Δυστυχῶς δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο τῆς διαστάσεως
ἀνάμεσα στή γραμματική μόρφωση, τήν ἐπιστημονική κατάρτιση καί στήν
πνευματική καλλιέργεια. Καί ἐπιστήμονες ὑποδουλώνονται σέ πάθη πού
τούς ἐκθέτουν καί τούς βλάπτουν (κάπνισμα, χαρτοπαιξία, ἁλκοολισμός,
ναρκωτικά, ἠθική ἔκλυση κ.ἄ.). Πῶς νά πείσουμε οἱ μορφωμένοι, οἱ
ἐπιστήμονες, οἱ κληρικοί τούς συνανθρώπους μας γιά ὅ,τι εἶναι σωστό ἄν
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ἐμεῖς δέν τό βιώνουμε; Ἐάν ἡ ζωή μας δέν εἶναι ὑποδειγματική; Ξεχνοῦμε
ὅτι οἱ πράξεις μιλοῦν πιό δυνατά ἀπό τά λόγια. Μέ τήν ἀσυνέπειά μας
ὑπονομεύουμε τίς συστάσεις, συμβουλές, προτροπές μας.
Ὁ Ἀντρέϊ στόν Φεραμπόντ: «Τό παρόν εἶναι μισητό … Ὅμως, ὅταν
σκέφτομαι τό μέλλον, τί χαρά πού αἰσθάνομαι! Νιώθω ἀνάλαφρος, ἐλεύθερος!
Σάν νά βλέπω ἐκεῖ μακριά νά λάμπει ἕνα φῶς! Βλέπω τήν ἐλευθερία! Βλέπω
τόν ἑαυτόν μου, τά παιδιά μου λυτρωμένους ἀπό τήν ὀκνηρία, τό πιοτό, τήν
καλοπέραση, τόν ἀπογευματινό ὕπνο, τήν βλακεία, τήν ἀπάτη. Λυτρωμένους
ἀπό τήν ταπεινή καί παρασιτική ζωή». Δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτός εἶναι
ὑπεύθυνος γιά τό μισητό παρόν; Φαίνεται ὅτι ἀγνοεῖ ὅτι ἄλλο τό ὅραμα καί
ἄλλο τό ὄνειρο. Πρέπει νά ὁραματιζόμαστε, νά θέτουμε πραγματοποιήσιμους
στόχους καί νά ἀγωνιζόμαστε νά τούς πραγματοποιοῦμε. Ὁ Ἀντρέϊ δίνει τήν
ἐντύπωση ὅτι αὐτά πού ἐπιθυμεῖ θά ἔλθουν μόνα τους, μέ τήν πάροδο τοῦ
χρόνου. Δέν εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν «ταπεινή καί παρασιτική» ζωή του; Στό
χέρι του νά τήν ὑπερβεῖ. Σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τό τί εἴμαστε καί κάνουμε
ἐξαρτᾶται τό μέλλον.
Καί ὁ Βερσίνιν συζητῶντας μέ τήν Ὄλγα ἐκφράζει παρόμοια ἀνεδαφική
αἰσιοδοξία: «Εἶναι φανερό πώς δέν εἶναι μακριά ὁ καιρός πού ἡ ζωή θά εἶναι
γιομάτη εὐτυχία!»
Ὁ Τσεμποτίκιν ὁμολογεῖ ὅτι ἀπό δικό του λάθος πέθανε μιά γυναίκα
στήν ὁποία ἔκανε θεραπεία στό Ζάσεπ. Ὅτι ἔχει λησμονήσει ἰατρικές γνώσεις.
«Ἦρθε στό νοῦ μου ἐκείνη ἡ γυναῖκα πού τήν πέθανα τήν Τετάρτη … Τά
θυμήθηκα ὅλα … Κι’ ἔνιωσα τόση ἀηδία … σιχαμάρα … Πῆγα λοιπόν καί τά
κοπάνησα!» Γιά νά φιμώσει τήν συνείδησή του; Μάταιος κόπος!
Τό ἴδιο πρόσωπο κάνει μιάν ἄλλη ἀποκάλυψη: «Προχτές στή λέσχη
γινότανε κουβέντα γιά τόν Σαίξπηρ, γιά τόν Βολταῖρο … Δέν εἶχα διαβάσει
τίποτα – μά τίποτα δικό τους, κι’ ὅμως καμωνόμουνα σάν νά τούς εἶχα
διαβάσει … Τό ἴδιο ἔκαναν κι’ ἄλλοι … Τί προστυχιά … τί ἐξευτελισμός! …».
Ὁ χρόνος δέν ἐξαλείφει αὐτά τά φαινόμενα!
Ἡ διάψευση τῆς προσδοκίας τοῦ γάμου της μέ τόν Τούζεμπαχ πού
σκοτώθηκε σέ μονομαχία μέ τόν Σαλιόνιυ, φυσικό ἦταν νά προκαλέσει δυνατό
πόνο στήν Εἰρήνα. Ἀλλά δέν τήν κατέβαλε. Στήν συζήτησή της, μέ τήν ἀδελφή
της Ὄλγα διαπιστώνουμε πνευματική ἀναβάθμιση: «Θά ’ρθει καιρός πού ὅλοι
θά ξέρουμε γιατί γίνονται ὅλα αὐτά, γιατί αὐτός ὁ πόνος. Δέν θά ὑπάρχουν
πιά μυστήρια. Τώρα ὅμως πρέπει νά ζήσουμε, πρέπει νά δουλέψουμε! Αὔριο
θά φύγω μόνη. Θά εἶμαι δασκάλα στό σχολεῖο. Θά ἀφιερώσω ὅλη μου τή ζωή
σέ κείνους πού θά τούς εἶμαι χρήσιμη».
						Νίκος Τσιρώνης
						Οἰκονομολόγος
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