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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ” ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ!
 

Μ
έ πολλή θλίψη παρακολουθοῦμε τήν συμπεριφορά τῆς Ἑλλη-
νικῆς Βουλῆς ὡς πρός τόν χειρισμό τοῦ θέματος τῆς ἀλλαγῆς 

φύλου, καί τοῦ αἰτίου αὐτῆς, τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἕνας χειρισμός 
πού τόν χαρακτηρίζει ἡ προχειρότητα, ὁ λαϊκισμός, ὁ ἀμοραλισμός 
καί ἡ ψηφοθηρία.

Ὅμως, τά μεγάλα θέματα, ἰδιαιτέρως αὐτά πού ἀφοροῦν στήν 
συγκρότηση τῆς προσωπικότητος, ἀπαιτοῦν σοβαρότητα καί πνευ-
ματικότητα ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, γι’ αὐτό καί πρέπει νά ἐπι-
ζητῆται ἡ συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁποία εἶναι ἡ μόνη πού, μέ 
τίς Ὁδηγίες τοῦ Πλάστου καί Δημιουργοῦ μας, γνωρίζει σέ βάθος 
τήν ἀνθρώπινη ψυχή καί τίς ἀντιστοιχίες τῆς λειτουργίας της στό 
σῶμα.

Ἡ Πολιτεία μέχρι σήμερα ἀντιμετωπίζει τό θέμα τοῦ φύλου 
κάθε ἀνθρώπου μόνο ὡς ἐπιλεγμένη σεξουαλική συμπεριφορά, δεί-
χνοντας ἔτσι ἀσπλαχνία καί ἀδιαφορία γιά τήν ψυχική ἀναστάτωση 
καί τά ψυχικά κενά πού ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στήν ἀνταρσία 
καί ἀποδοκιμασία τοῦ βιολογικοῦ φύλου τους.

Τό θέμα εἶναι πάρα πολύ σοβαρό γιά νά τό ἐμπιστευθοῦμε σέ 
μιά Πολιτεία, ἡ ὁποία, σάν παράρτημα τοῦ Παγκοσμίου Πολιτικοῦ 
ἀμοραλισμοῦ, ἐπιχειρεῖ νά τό ἁπλοποιήση, προκειμένου νά ἐπανα-
φέρη –μέ τό πονηρό κόλπο τῶν μεταρρυθμίσεων– ὡς κάτι τό ἐντελῶς 
νέο καί προοδευτικό τήν πρακτική πού ἀπό χιλιετιῶν ὅταν ἀκολου-
θήθηκε εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀποδιοργάνωση τοῦ ψυχοσωματικοῦ 
κόσμου τῶν ἀνθρώπων καί τήν μετατροπή τῶν κοινωνιῶν σέ βαρβα-
ρικά, ἐπιθετικά καί ἄγρια σύνολα.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία μακιγιάρεται ὡς «μεταρρύθμιση» 
τῶν φύλων γιά νά μή χαρακτηρισθῆ ὀπισθοδρόμηση

Εἶναι ἀπογοητευτικό γιά τήν πορεία τῆς ψυχῆς τοῦ Νεοέλληνα 
νά διαπιστώνουμε ὅτι ἔχει ἐξοικειωθεῖ μέ τήν λέξη μεταρρύθμιση σέ 
βαθμό –μάλιστα– νά τήν θεωρῆ σάν κάτι σπουδαῖο καί προοδευτικό, 
χωρίς νά διερωτᾶται ἄν αὐτή ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ρύθμιση (μεταρρύθ-
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μιση=μετά ρυθμίζω) γίνεται ἀπό τήν Πολιτεία γιά νά διορθώση ἕνα 
προηγούμενο πολιτικό λάθος της, ἤ, γίνεται γιά νά διορθώση τήν 
ρύθμιση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Δημιουργό μας Θεό.

Καί στό προκείμενο θέμα τῆς ἐπιλογῆς ἀπό τούς ἀνθρώπους 
ἑνός κοινωνικοῦ (ὅπως ὀνομάσθηκε ἀπό τήν Πολιτεία) φύλου ἀντι-
θέτου ἀπό τό βιολογικό τους, σαφῶς δέν πρόκειται γιά μιά κοινω-
νική μεταρρύθμιση πού καλυτερεύει τήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων σέ ἀντίθεση μέ μιά προηγουμένη ἀντιλαϊκή πολιτική ἄλλου 
κόμματος, ἀλλά γιά τήν ἀλλαγή τῶν ρυθμίσεων τοῦ Θεοῦ, καί, μά-
λιστα, ἐκείνων πού ἀφοροῦν στά μύχια καί οὐσιώδη τῆς ἀνθρωπίνης 
ὑπάρξεως.

Ὅμως, ἡ σημερινή Ἑλληνική πραγματικότητα φανερώνει πώς ἡ 
λέξη μεταρρύθμιση γίνεται ἀποδεκτή χωρίς ἀναζήτηση διευκρινήσε-
ων –ὅπως αὐτές πού προτάξαμε– καί γι’ αὐτό ἡ Ἑλληνική Βουλή μέ 
τήν “μαγική” λέξη μεταρρύθμιση ἐπιχειρεῖ νά ἐξαπατήση γιά ἄλλη 
μιά φορά τόν λαό μας, παρουσιάζοντας τόν ἠθικό ἀμοραλισμό τοῦ 
παρελθόντος σάν πρόοδο καί πολιτισμό, ἀποσιωπῶντας τά οἰκτρά 
ἱστορικά του ἀποτελέσματα.

Ἔτσι παρουσιάζεται στόν Νεοέλληνα ἡ γνωστή ἀπό τό παρελ-
θόν ὁμοφυλοφιλία μέ τό ρετουσάρισμα–μακιγιάζ τῆς μεταρρυθμίσε-
ως τῶν φύλων γιά νά ἐξαπατηθῆ καί νά τήν υἱοθετήση ὡς Πρόοδο 
καί Πολιτισμό καί ὄχι ὅπως εἶχε βιωθεῖ πρίν ἀπό χιλιετηρίδες σέ 
ἄγριες ἐποχές, ἀπό ἀνθρώπους ἠθικά καί πνευματικά ἐξαθλιωμέ-
νους σέ ἐποχές, δηλαδή, παρακμῆς καί εἶχε παγκοσμίως ἀποβληθεῖ 
ὡς ψυχική ἀσθένεια, μέ τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Χωρίς μακιγιάζ καί 
ἰδεολογικό ὑπόβαθρο ἡ ἐπιστροφή στήν ὁμοφυλοφιλία θά εἶχε τόν 
χαρακτηρισμό τοῦ Retro, τῆς ὀπισθοδρόμησης!

Τό φῦλο δέν μᾶς δόθηκε τυχαῖα
Ἄς ἀφήσουμε ὅμως τήν Πολιτεία, ἡ ὁποία, ἐνῶ εἶναι ἀνυποψία-

στη ἀλλά καί ἀδιάφορη γιά τήν ψυχοσωματική ὑγεία καί ἰσορροπία 
τῶν ἀνθρώπων, ἔχει τό κουράγιο νά ὑψώνη τό ἀνάστημά της στήν 
Ἐκ κλη σία τοῦ Χριστοῦ μας καί μέ θράσος –ὅπως πρόσφατα ἕνας 
ἐκ πρόσωπός της σέ τηλεοπτική ἐκπομπή– νά ἐγκαλῆ τούς Ποιμένες 
Της γιατί ἔχουν λόγο στά Νομοθετήματα τῆς Βουλῆς, ἀγνοῶντας 
ὅτι  μέ τά νομοθετήματα αὐτοῦ τοῦ τύπου ἡ Βουλή ἔχει εἰσβάλει 
στήν περιοχή τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι 
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ἡ Ἐκκλησία σέ βιωτικές ρυθμίσεις, πού εἶναι ἀρμοδιότητα τοῦ Κρά-
τους.

Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη νά ἐπικεντρωθοῦμε στήν καρδιά τοῦ θέ-
ματός μας γιά νά διαπιστώσουμε τήν κρισιμότητά του καί τήν σημα-
σία πού ἔχει τό φῦλο στήν λειτουργία καί ὁλοκλήρωση τῆς προσω-
πικότητος τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔχουμε ἀσχοληθεῖ στό παρελθόν διεξοδικά μέ τήν ἀνθρώπινη 
ψυχή, τήν κατάτμησή της σέ ἀνδρική καί γυναικεία ψυχολογία, μέ 
τό θέμα τοῦ φύλου, τῆς ἐπιλογῆς του ἀπό τόν Ἴδιο τόν Θεό μας 
(ὁ ὁποῖος μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι «καί οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς» μας 
«εἰ σίν ἠριθμημέναι»), ἀλλά καί γιά τόν σκοπό αὐτῆς τῆς Θείας 
ἐπιλογῆς. Ἔχουμε ἀσχοληθεῖ καί στό περιοδικό μας καί στό βιβλίο 
μας «Ὁ Γάμος κατάργηση τῶν φύλων»1 ὅπου μπορεῖ νά ἀνατρέξη 
ὁ ἀναγνώστης.

Ὡστόσο, εἶναι ἀπαραίτητο νά μεταφέρουμε στό ἄρθρο αὐτό κά-
ποια σημεῖα πού ὑπογραμμίζουν τήν «Λογική» τοῦ Θεοῦ στήν ἀπό-
δοση τοῦ φύλου κάθε ἀνθρώπου, γιά νά καταδειχθῆ τό παράλογον 
τῆς ἀλλαγῆς τοῦ φύλου, καί ὅτι αὐτή ματαιώνει τήν ὁλοκλήρωση τοῦ 
ἀνθρώπου.

«Ὁ Θεός ἤδη «ἐξ ἄκρας συλλήψεώς μας» μᾶς ἔχει ἐξασφαλίσει 
τίς προϋποθέσεις γιά νά πετύχουμε τήν ὁλοκλήρωσή μας δίνοντάς 
μας τό φῦλο πού θά βοηθήση τήν ψυχή μας στήν τελειοποίησή της. 
Ἐπειδή ταυτόχρονα μέ τήν σύλληψή μας στήν μήτρα τῆς μητέρας 
μας λαμβάνουμε ψυχή «ἐν δυνάμει» καί ὁ Θεός γνωρίζει ὡς Παντο-
γνώστης τό πῶς ἡ θέλησή μας θά καθοδηγήση τήν ψυχή μας καθ’ 
ὅλη μας τή ζωή, μᾶς δίνει ἐξ ἀρχῆς τό φῦλο πού εἶναι κατάλληλο 
φάρμακο γιά τήν ἀναχαίτιση τῶν ἐλαττωμάτων μας καί τήν ἐνίσχυση 
καί ἀνάπτυξη τῶν χαρισμάτων μας.

Ἔτσι, πιστεύουμε, ὅτι ὁ Θεός δίνει τό ἀνδρικό φῦλο σέ ψυ-
χές πού ἔχουν λογική ἀνεπηρέαστη ἀπό τό συναίσθημα γιατί αὐτό 
ἔχει ναρκωθεῖ καί εἶναι ἐν πολλοῖς ἀνενέργητο, ἔχουν σταθερό-
τητα ἐνισχυμένη ἀπό τήν ἀνεπηρέαστη λογική τους, ἀντοχή στίς 
συγκρούσεις καί στίς συναλλαγές μέ τούς ἀνθρώπους, πάθος γιά 
ἀτομικές ἐπιδόσεις συναγωνισμούς καί ἐπαγγελματικές δραστηριό-
τητες ἀλλά ἀπροθυμία καί ὀκνηρία γιά τίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί 

1. π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη: Ὁ Γάμος, Κατάργηση τῶν φύλων, Ἐκδόσεις 
Θυηπόλος, β΄ ἔκδοση, Ἀθήνα 2010.
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τήν ἀνάληψη εὐθυνῶν, πού σχετίζονται μέ τήν ψυχική προσέγγιση 
καί τήν κατανόηση ἀνθρώπων καί τῶν ψυχικῶν τους προβλημάτων, 
ὡστόσο, ὅμως, ἄν ἐνεργοποιηθοῦν σωστά πρός τήν κατεύθυνση αὐτή 
γίνονται ἰδανικοί γιατί τά ψυχικά προβλήματα τῶν ἄλλων δέν τούς 
ἐπηρεάζουν ἀρνητικά οὔτε τούς καταβάλλουν ψυχικά.

Μέ ἄλλα λόγια τό ἀνδρικό φῦλο δίδεται σέ ἀνθρώπους πού 
πρέπει νά ἐνεργοποιηθοῦν κάνοντας βήματα πρός τά ἐμπρός, σέ 
ἀνθρώπους πού πρέπει νά δείξουν ἀποφασιστικότητα, γιατί ἔχουν 
τίς ἀντοχές, ἀλλά δέν ἔχουν αὐθόρμητη τή διάθεση νά χρησιμο-
ποιήσουν τό «μαχαῖρι» πού ξεκαθαρίζει τά πράγματα καί γι’ αὐτό 
προσπαθοῦν νά ἀποποιηθοῦν τό ρόλο τῆς «κεφαλῆς» ὑποχωρῶντας 
ἄκαιρα καί ἐπιτιθέμενοι παράκαιρα.

Τό γυναικεῖο φῦλο δίδεται σέ ψυχές πού αὐθόρμητα θέλουν νά 
ἐνεργοῦν σάν «κεφαλές», ἐπειδή ἔχουν ἀνασφάλεια. Σέ ψυχές πού 
ἔχουν ἔντονη ἀνάγκη γιά ἀνθρώπινες σχέσεις ἀλλά ἐπηρεάζονται 
εὔκολα ἀπό τούς ἄλλους καί κουράζονται καί καταβάλλονται ἀπό 
τίς συναναστροφές καί συντυχίες μέ τούς ἀνθρώπους, ἔχουν πλού-
σιο συναίσθημα ἀλλά ξεκάρφωτο γιατί αὐτό ἔχει κατακλύσει καί 
συναισθηματοποιήσει τή λογική τους.

Τό γυναικεῖο φῦλο δίδεται σέ ψυχές πού ἔχουν αὐτοθυσία καί 
γενναιότητα ἀλλά λόγω τῆς ἀστάθειας τοῦ ξεκάρφωτου συναισθήμα-
τός τους ἡ γενναιότητα αὐτή θάβεται κάτω ἀπό μιά ἀπονευρωμένη 
κατάσταση πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας “χαῦνον τοῦ 
θήλεος”.

Μέ ὅλα αὐτά καταλαβαίνει κανείς εὔκολα τό γιατί ὁ Θεός 
εἶναι κατηγορηματικά ἀντίθετος στίς ὁμοφυλοφυλικές σχέσεις καί 
βεβαίως στήν ἀλλαγή φύλου. Γιατί αὐτό θά σήμαινε ματαίωση τῆς 
πραγματοποιήσεως τοῦ σκοποῦ τοῦ ἀνθρώπου νά ὁλοκληρώση τήν 
προσωπικότητά του μέσῳ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ψυχικῶν του χαρι-
σμάτων καί τῆς διορθώσεως καί ἀποκαταστάσεως τῶν ψυχικῶν του 
ἐλαττωμάτων καί τραυμάτων, μέ τή βοήθεια, ἀληθινή συμπόρευση 
καί μυστηριακή σχέση μέ τό ἄλλο φῦλο.»2

Τό φῦλο εἶναι τό κλειδί τῆς προσωπικότητος
Μετά τήν παράθεση τῆς «Λογικῆς» τοῦ Θεοῦ μας, πού εἶναι ὁ 

Μόνος Ἁρμόδιος νά μιλήση γιά τήν πραγματική ψυχοσωματική ὑγεία 
τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς γίνεται σαφές ὅτι τό κλειδί γιά τήν ὁλοκλήρωση 

2. ὅπου ἀνωτέρῳ, σελ. 76-78.
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τῆς προσωπικότητος τοῦ καθενός μας εἶναι τό φῦλο, μέ τό ὁποῖο 
γεννιόμαστε, τό ὁποῖο σφραγίζεται ἀναμφισβήτητα μέ τά βιολογικά 
χαρακτηριστικά.

Πρέπει, ὅμως, νά ὑπογραμμίσουμε γιά ἄλλη μιά φορά, ὅτι τό 
βιολογικό φῦλο, σύμφωνα μέ τήν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας δέν 
μᾶς δόθηκε γιά νά περιορίση καί νά ἐγκλωβίση τήν ψυχή μας καί νά 
διαιωνίση τήν διχοτόμησή της, ἀλλά γιά νά μᾶς ὁρίση μέ σαφήνεια 
καί κατηγορηματικότητα ποιό κομμάτι τῆς ψυχῆς μας εἶναι ξεκλεί-
δωτο καί ποιό κλειδωμένο. Στούς ἄνδρες εἶναι κλειδωμένα τά στοι-
χεῖα τῆς ἑνιαίας ἀνθρώπινης ψυχῆς πού διασώζουν οἱ γυναῖκες, καί 
στίς γυναῖκες εἶναι κλειδωμένα τά στοιχεῖα τῆς ἑνιαίας ἀνθρωπίνης 
ψυχῆς πού διασώζουν οἱ ἄνδρες. Γι’ αὐτό, ἡ μοναδική θεραπεία πού 
ὅρισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός μας, εἶναι ὁ Γάμος ἤ γιά πολύ λίγους, ὁ Μο-
ναχισμός.

Συνεπῶς, ἡ ἕνωση δύο ἀνδρῶν ἤ δύο γυναικῶν, δέν πρόκειται 
νά ὁδηγήση σέ λεωφόρους εὐτυχίας αὐτούς πού θά ἐπιλέξουν νά κά-
νουν τό φῦλο τους ἀπό «σακκούλι, δισάκι», ἀλλά θά τούς ὁδηγήση 
ἀναπόφευκτα στήν ἐπιδείνωση τῆς ψυχικῆς ἀσθενείας, πού ἔχουμε 
ὅλοι οἱ μεταπτωτικοί ἄνθρωποι (ἀφοῦ καί οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες 
λειτουργοῦμε ὡς ἐπί τό πλεῖστον τήν μισή ψυχή μας).

Ἡ ὁμοφυλοφιλία καί νόσος εἶναι, καί θεραπεύεται
Ἡ Ἰατρική εἶχε διαγνώσει τήν ψυχική νόσο καί τήν περιπλοκή 

τοῦ χαρακτῆρα ἐκείνου πού εἶχε ἐπιλέξει τήν ὁμοφυλοφιλία, καί 
εἶχε ἐπακριβῶς καταγράψει τήν κλινική εἰκόνα τῶν ὁμοφυλοφίλων 
καί τά συμπτώματα στήν συμπεριφορά τους. Μέ τόν πολλαπλασια-
σμό, ὅμως, αὐτῆς τῆς ὁμόφυλης τακτικῆς, ἡ «Amerikan Psychiatric 
Association», στά πλαίσια τοῦ σχεδίου τῶν “μεταρρυθμίσεων”, δι-
έγραψε τό 1973 τήν ὁμοφυλοφιλία ἀπό τόν Κατάλογο τῶν ψυ-
χικῶν παθήσεων! 

Βεβαίως, ἡ διαγραφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀπό τίς ψυχικές νό-
σους εἶναι εὔκολη στά χαρτιά, καί ἤδη διαδόθηκε καί πραγματοποι-
ήθηκε στά πέρατα τοῦ κόσμου, ὅπως κάθε συμφορά. Τό, ἀμείλικτο, 
ὅμως, ἐρώτημα εἶναι: Ποιός θά ἀπαλείψη τήν κλινική εἰκόνα καί 
τά ψυχοπαθολογικά συμπώματα τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἐπι-
λέξει ἐντελῶς λάθος δρόμο γιά νά βροῦν τήν εὐτυχία τους; Ἤ  
μήπως νομίζουν, οἱ μεταρρυθμιστές, ὅτι μέ τά “πολιτικῶς ὀρθά” 
(γράφε διεστραμμένα)  νομοθετήματά τους θά ἐξυγιάνουν τίς ψυχές 
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τῶν ἀνθρώπων; Ἡ «ἰσχύς αὐτῶν» μπορεῖ νά εἶναι Νόμος τοῦ Κρά-
τους, ἀλλά εἶναι ἐντελῶς ἀνίσχυρη γιά νά δώση λύσεις στόν ταλαί-
πωρο σύγχρονο ἄνθρωπο.

Ὅμως δέν σταματοῦν ὡς ἐδῶ! Ἔβαλαν καί ταφόπλακα στίς 
ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων πού βρέθηκαν ἐγκλωβισμένοι γιά πολλούς 
καί διαφόρους λόγους σέ ὁμόφυλες ἐπιδιώξεις καί ἀπεφάνθησαν ὅτι 
ἡ ὁμοφυλοφιλία οὔτε νόσος εἶναι, οὔτε θεραπεύεται.

Καί, ὅμως! Ὁ Θεός δέν ἀφήνει τήν πλάνη νά πλανήση τούς πά-
ντες, ἀλλά  μόνο ἐκείνους πού ἀπό ἐπιλογή τους εἶναι πλανεμένοι. 
Ἕνας γιατρός, ὁ Robert L. Spitzer3, στέλεχος τῆς Ψυχιατρκῆς 
Ἑταιρείας πού διέγραψε τήν ὁμοφυλοφιλία ἀπό τίς ψυχικές πα-
θήσεις(!), δημοσίευσε τό 2003 ἔρευνα, παραθέτοντας στοιχεῖα γιά 
τήν μεγάλη ἀλλαγή πού παρατήρησε σέ ὁμοφυλόφιλους πού συμμε-
τεῖχαν: Ἀπό 200 συμμετέχοντες 66% ἀνδρῶν καί 44% γυναικῶν 
παρουσίασαν μεγάλη ἀλλαγή!

Χρεωστῶ χάρη στόν διδάκτορα Θεολογίας κ. Λέοντα Μπράνγκ, 
ὁ ὁποῖος βρῆκε καί μοῦ μετέφρασε ἀπό τά Γερμανικά μιά συγκλο-
νιστική ὁμολογία ἑνός πρώην gay, τοῦ Michael Glatze, ἱδρυτοῦ καί 
πρώην διευθυντοῦ συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ Young Gay America, 
ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει καί τήν ἀσθένεια καί τόν ἐξωραϊσμό της ὡς 
θεαρέστου ἀρετῆς. Παραθέτω ἕνα μικρό ἀπόσπασμα:

«Ὄντως ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλοφιλίας πιστεύουμε, ὅτι 
ἡ ἡδονή δέν εἶναι ἁπλῶς ἀποδεκτή ἀλλά εἶναι ἀρετή. Δέν ὑπάρχει 
ὁμοφυλόφιλη «ἐπιθυμία» χωρίς ἡδονή. … Συμμετεῖχα σέ διάφορες 
σήμερα συνηθισμένες δράσεις μέ στόχο νά ἄρουμε τήν εὐθύνη ἀπό 
τόν ἄνθρωπο, ὅταν καλεῖται νά ἀντιμετωπίζει τούς πειρασμούς ἀπό 
τήν ἡδονή καί ἄλλα. Βλέποντας τόν πολιτισμό μας καί διεθνεῖς ἡγέ-
τες, ἤμουν πεπεισμένος, ὅτι κάνω τό σωστό. … Οἱ δράσεις ὑπέρ τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας ἔχουν στόχο νά ἀποτρέψουν ἀκόμα καί τή σκέψη, 
ὅτι ἡ ἀλλαγή θά μποροῦσε νά εἶναι μιά λύση. Οὔτε πρέπει νά τεθεῖ 
τό ἐρώτημα, ἐάν θεραπεῖες εἶναι ἀποτελεσματικές ἤ ὄχι. … Σύμφω-
να μέ τή δική μου ἐμπειρία μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό 
τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλόφιλης νοοτροπίας ἦταν τό πιό ἀπελευ-
θερωτικό, τό πιό ὡραῖο καί πιό θαυμαστό πού ἔχω ζήσει ποτέ στή 
ζωή μου. … Ὁ Θεός μέ ἐπισκέφτηκε, ὅταν ἤμουν μπερδεμένος καί 

3. Robert L. Spitzer, Μ.D., Can Some Gay Men and Lesbians Change  their  
     Sexual Orientation? 
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χαμένος, μόνος, φοβισμένος καί ταραγμένος. Μέσῳ τῆς προσευχῆς 
μοῦ ἔδωσε νά καταλάβω, ὅτι δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτα πού θά 
ἔπρεπε νά φοβηθῶ – καί ὅτι εἶμαι στό σπίτι μου. Μόνο ἕνα μικρό 
σιγύρισμα τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἀκόμα ἀπαραίτητο. … Ἡ ὁμοφυλοφιλία 
μοῦ στέρησε σχεδόν 16 χρόνια τῆς ζωῆς μου … Ὡς ἕνας ἀπό τούς 
ἡγέτες τοῦ κινήματος γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων πολλές 
φορές μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία, νά ἀπευθύνομαι στή κοινή γνώμη. 
Ἐάν μποροῦσα σήμερα κάποια ἀπό αὐτά πού εἶπα νά τά πάρω πίσω, 
θά τό ἔκανα. Γνωρίζω τώρα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ταὐτόχρονα 
ἀκόρεστη ἐπιθυμία καί πορνογραφία. Κανένας δέν μπορεῖ νά μέ 
πείσει γιά τό ἀντίθετο, ὅσο ἐπιτηδευμένα καί νά μοῦ μιλάει ἤ ὅσο 
λυπηρή νά εἶναι ἡ προσωπική ἱστορία ἑνός πάσχοντα. Διότι ἤμουν 
ἐκεῖ καί γνωρίζω τήν ἀλήθεια». (How a major national ‘gay rights’ 
leader became straight.»4

Σέ ὅλη τήν διαδρομή αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου, διαπιστώθηκε νομίζω,  
ὅτι ἡ Πολιτική μέθοδος τῆς πονηρῆς “Μεταρρυθμίσεως” ...ὑπόσχε-
ται(!) νά “ἑνώση” τήν ἀνθρωπότητα σέ ἕνα φῦλο καί νά ...διορθώ-
ση τήν παιδαγωγική τοῦ Θεοῦ(!), πού θεραπεύει τήν Προπατορική 
διχοτόμηση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, χωρίζοντας  μέ τά ἀντίστοιχα 
θεραπευτικά φῦλα τίς  δύο ψυχολογίες πού δημιούργησε ἡ πτώση 
τῶν Πρωτοπλάστων! Καί τό ὑπόσχεται μέ ποιόν τρόπο; Ὅπως ὑπο-
σχέθηκε τό «φίδι» στούς Πρωτοπλάστους ὅτι μέ τήν μέθοδό του θά 
γίνουν θεοί, καί τούς κατήντησε θνητούς! 

Ἡ «φιδίσια» Πολιτική ὑπόσχεση εἰσηγεῖται καί πάλι: –Μέ τό 
νομοθέτημά μας θά ἑνωθῆ ἡ ἀνθρωπότητα καί θά παύση ὁ πόλεμος 
τῶν δύο φύλων! Μέ ποιόν, ὅμως, τρόπο; Μέ τό νά ἀποκόψη ἐντελῶς 
τά δύο φῦλα ἀπό μιά βαθύτερη, προσωπική καί ἀποκλειστική σχέση 
πού εἶναι μόνο ὁ ἑτερόφυλος Μυστηριακός γάμος; Μέ τό νά κατα-
δικάση τό ἀνθρώπινο γένος νά ταλανίζεται καί νά ἀποκτηνώνεται 
σέ δύο στεγανά γκέτο, πού θά παραμορφώσουν ὁλοκληρωτικά τόν 
κάθε ἄνθρωπο μέ μοναδική του δυνατότητα ἐπιλογῆς, τήν μεταπή-
δησή του ἀπό τό ἕνα γκέτο στό ἄλλο;

      π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

4. Στήν ἱστοσελίδα http://people-can-change.blogspot.gr/2009/05/big-lie-
no-evidence-of-change.html ἀναφέρονται 23 ἔρευνες τῶν τελευταίων 40 
ἐτῶν μέ στοιχεῖα γιά τήν ἐπιτυχημένη θεραπεία τῆς ὁμοφυλοφιλίας!
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Ἡ ἄχραντη σιωπὴ τῆς  θερινῆς τῆς Νύχτας

Τ
ώρα τὸ θέρος, ὅσοι ἔχουν τὸ μεγάλο προνόμιο νὰ καταφεύγουν σὲ 
ἥρεμους καὶ μακρὰν τοῦ θορύβου καὶ τῆς «βοῆς τῶν γεγονότων» 

τόπους, τότε ὁ Θεὸς τοὺς δωρίζει πολύτιμα δῶρα τῆς Ἀγάπης Του καὶ 
τοὺς ἀναπαύει μὲ προνομιακὸ τρόπο: Ἐκεῖνον δηλαδή, τῆς ἐμβιωμένης 
σιωπῆς ποὺ συνδράμει τὴν ψυχὴ ὥστε νὰ ἀποτοξινωξεῖ ἀπὸ τὶς ποκίλες 
τῆς καθημερινότητος ἰοβόλες ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες τὴν πληγώνουν καί, 
περισσότερο, τὴν ἀρρωσταίνουν. Μὲ πρῶτο ἐπιθετικὸ ἐχθρὸ τὸ ἄγχος, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώθηση πολλῶν καὶ ποικίλων ἐναντίωσεων,ποὺ ἐπιφέ
ρουν ἕνα σωρὸ φθορὲς καὶ διαταράξεις στὸν ψυχισμό μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ 
οἱ διακοπές, ὡς καιρὸς ἀνασυγκρότησης καὶ προγραμματισμοῦ, εἶναι μιὰ 
περιούσια περίοδος ποὺ ξαποσταίνει τὸ  εἶναι καὶ συνάμα τὸ θεραπεύ
ει ἐπουλώνοντας πληγὲς ποὺ ἡ σκληρὴ καθημερινότητα ἀφήνει πάνω 
μας. Ἔτσι οἱ διακοπὲς καθίστανται μιὰ ἀναρρωτικὴ ἀναμφίβολα περίο
δος, ποὺ τὴν χρειάζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀρκεῖ νὰ ἀξιοποιεῖ τὶς μέρες 
αὐτὲς «μὲ σύνεσιν» κι ὄχι νὰ τὶς χαλαλίζει σὲ φθοροποιὲς ἐνέργειες καὶ 
δραστηριότητες, π.χ. ξενύχτια μὲ καραιπάλες, κουραστικὲς ἡμερήσιες 
περιπέτειες χωρὶς προγραμματισμὸ καὶ ἀνάπαυση. 

Δὲγνωρίζω πόσοι ἔχουν σταθεῖ δίπλα στὴν ἀκροθαλασσιὰ κάποια 
θε ρινὴ κι ἥσυχη νύχτα, ν᾿ ἀνασαίνουν τὴν εὐωδιὰ τῆς θάλασσας καὶ ν᾿ 
ἀφουγκράζονται τὸν ἥσυχο κυμματισμό της ποὺ φτάνει ἴσαμε ἔξω καὶ 
μοιάζει μὲ ἀργὸ φυλλομέτρημα βιβλίου. Κι εἶναι ὄντως ἕνα φυλλο μέ
τρημα τοῦ βίου αὐτὲς οἱ στιγμὲς σιμὰ στήν ἀκροθαλασσιὰ μὲ τὴ μοναξιὰ 
τῆς θερινῆς νύχτας ὡς ἄλλο ἔνδυμα τῆς γυμνῆς  ψυχῆς. Μιὰ αὐτοανά
λυση θὰ τὴν ἔλεγα, πού,δυστυχῶς, λίγοι τὴν ἀποζητοῦν ἤ τὴν ἐπιχει
ροῦν,γιατὶ τὰ γρανάζια τοῦ ἔναγχου βίου δὲ σταματᾶνε,μήτε στὶς διακο
πές. Βλέπεις ἡ πόλη,ἡ καθημερινότητα, ἡ σκληρότητα τῶν καιρῶν μας 
κατευθύνουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ δρόμους ἀνησυχίας καὶ σὲ ἀναζητήσεις 
πρόχειρης ψυχαγωγίας κι ὄχι θεραπείς τοῦ πληγωμένου ψυχισμοῦ. Κι 
αὐτὸ ἴσως εἶναι καὶ σημεῖο τῶν καιρῶν μας: Τὸ ὅτι δὲν προλαβαίνουν οἱ 
ἄνθρωποι τοῦ σήμερα, οἱ ἐγλωβισμένοι στὴν καταιγίδα τῶν εἰκόνων, νὰ 
κοιτάξουν καὶ τὴ δικιά τους εἰκόνα. Κάτι δηλαδή ποὺ μὲ γεναιοδωρία 
προσφέρει ἡ σιωπὴ τῆς θερινῆς τῆς Νύχτας...

Σκόπελος             π. Κων/νος. Ν. Καλλιανός
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ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, 

Ἱεράρχης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς ΚΠόλεως 
μᾶς ἔκαμε τήν ἰδιαιτέρα τιμή νά μᾶς ἀποστείλη ἠλεκτρονική 
ἐπιστολή καί νά ἐνθαρρύνη τήν ταπεινή προσπάθεια τοῦ Περι-
οδικοῦ μας. Ἡ Εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει ἰδιαιτέρα ση-
μασία γιά μᾶς, διότι πρόκειται γιά Πνευματικό Ἱεράρχη πού 
κοσμεῖ τήν Πατριαρχική Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ζη-
τοῦμε ὁλόθερμα τίς εὐχές καί τίς προσευχές του.

                π. Β.Ε.Β

«Καλημέρα σας, ἀγαπητέ π. 
Βασίλειε, και την εὐχή σας.

Εἶμαι ὁ Μητροπολίτης Φιλα-
δελφείας ἀπό την ΚΠόλι, ἀπό το Πα-
τριαρχεῖο μας.

Σᾶς ἀπευθύνω αὐτή την ταπει-
νή γραφή διά να σᾶς εὐχαριστήσω 
και συγχρόνως να σᾶς συγχαρῶ διά 
τό περιεχόμενον τοῦ περιοδικοῦ, τό 
ὁποῖον ἐκδίδει ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων καί 
ἔχετε σεῖς τήν εὐθύνη. Τό Περιοδικό 
σας «Εὐλογία», εἶναι μιά ἀληθινή εὐλογία.  Ἐντρυφῶ ὁσάκις  μοῦ περιέρ-
χεται ἀπό ἀδελφούς ἐν Φαναρίῳ.

Θέλω νά σᾶς πῶ πόσον ὠφελούμεθα ἡμεῖς, οἱ ἐπί τῆς θείας ἐνταῦθα 
φυλακῆς γρηγοροῦντες, ὅση ἡμῖν δύναμις, καί φυλάσσοντες φυλακάς 
ἡμέρας καί νυκτός. Ὁμιλῶ διότι αἰσθάνομαι προσωπικήν ἀνάπαυσιν.

Θέλω ὅμως νά σᾶς συγχαρῶ  ἰδιαιτέρως διά τά ἐμπνευσμένα κείμενα 
τοῦ π. Κωνσταντίνου Καλλιανοῦ, τελευταίως δέ διά τῆς παντελῶς ἀγνώ-
στου εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου ἀγαπητῆς Χρύσας Ἀλεξοπούλου, νεαρᾶς, 
ὡς εἰκάζω, φοιτητρίας, ὑπό τόν τίτλον «Λύπησού μας  Θεέ μου…..». Ἐφ’ 
ὅσον ὑπάρχουν τοιαύτης περιωπῆς καί πίστεως νέοι μας, ἄς μή φοβού-
μεθα καί ἄς ἀποβλέπωμεν οἱ πάντες, ὅτι  ὁ Θεός ἡμῶν δυνατός ἐστι καί 
Ἐκεῖνος μεθ’ ἡμῶν εἶναι ἀψευδῶς πᾶσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. Ἐδῶ 
στήν Πόλι καί στήν Ἴμβρο οἱ μαννάδες μας, μᾶς ἔλεγαν «Φύλλο, παιδί 
μου, δέν πέφτει ἀπό τό δενδρί χωρίς τό θέλημά Του». Ὀφείλομεν ὅμως καί 
νἀ ἀγρυπνῶμεν. Ἔχει δίκαιον ἡ φοιτήτρια. Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά 
φόβου, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν. Συγγνώμην διά τήν ἐνόχλησιν.

Μέ θερμἀς συγχαρητηρίους εὐχαριστίας, ἀγάπην πολλήν ἐν  Χριστῷ 
καί ἀδελφικάς εὐχάς

                                      Ὁ  Φιλαδελφείας Μελίτων
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Δύο ἐπιστολές περί ἀνεξιθρησκίας

O Τζών Λόκ (17ος αἰώνας) δέν εἶναι ἀκόμη πολύ γνωστός στή χώρα 
μας. Ἄν καί ἤδη οἱ διδάσκαλοι τοῦ Γένους Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-

ρείτης καί ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις, τόν μνημονεύουν σέ συγγράμματά 
τους (ὁ πρῶτος στό Συμβουλευτικό Ἐγχειρίδιο τόν χαρακτηρίζει «δια-
λεκτικώτατο καί μεταφυσικώτατο», ἐνῶ ὁ δεύτερος ἐπιχείρησε νά με-
ταφράσει καί ἕνα ἀπό τά ἔργα του), τό περιεχόμενο τοῦ πολυδιάστατου 
ἔργου του καί οἱ συγκεκριμένες ἰδέες του, πού θεωροῦνται θεμελιωτικές 
τοῦ πολιτικοοικονομικοῦ ἰδεολογικοῦ ρεύματος τοῦ φιλελευθερισμοῦ 
(τοῦ «λιμπεραλισμοῦ»), δέν ἔγιναν εὐρύτερα γνωστά, ἐνῷ στήν πορεία 
τῶν χρόνων, ἡ ὅποια ἐπιρροή του –στή χώρα μας πάντα– ἐπισκιάσθηκε 
ἀπό ἐκείνη τοῦ Κάρλ Μάρξ καί τῶν πολλῶν ἐπιγόνων του, φορέων τοῦ 
«ἐπιστημονικοῦ σοσιαλισμοῦ», ὁ ὁποῖος συνιστοῦσε τό ἀντίπαλο δέος 
τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ἐπειδή, μάλιστα, οἱ μαρξιστές εἶχαν γιά διάφο-
ρους λόγους μεγαλύτερη ἀπήχηση στή χώρα μας –ἴσως καί ἐπειδή ἡ 
ἐπίκληση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης στήν ὁποία προέβησαν ἦταν ὑπο-
κατάστατο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος– καί προσέλκυσαν πολλούς 
στίς τάξεις τους, κατά αὐτῶν –ὡς τῶν πλέον ἐπικίνδυνων– στράφηκε 
καί ἡ ἀπολογητική τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. 

Στόν δυτικό, ὅμως, κόσμο καί μάλιστα στόν ἀγγλοσαξωνικό, ὁ Λόκ 
εἶναι πασίγνωστος. Ἐνδεικτικό τῆς κυριαρχικῆς του ἐπιρροῆς εἶναι τό 
ὅτι ἡ πολιτική φιλοσοφία του βρίσκεται στό θεμέλιο τοῦ συντάγματος 
τῶν ΗΠΑ, ὅπως, ἀντίστοιχα, ἡ φιλοσοφία τοῦ Μάρξ θεμελίωσε τήν πο-
λιτική ὀργάνωση τῶν χωρῶν τοῦ πάλαι ποτέ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ». 
Ἤδη, ὅμως, ἄν καί μέ ἀρκετή καθυστέρηση, ὁ πολιτικός καί οἰκονομικός 
φιλελευθερισμός, ἤ, ἀλλιῶς, ἡ φιλοσοφία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των, κερδίζει ἔδαφος καί στή χώρα μας, μέ συνέπεια νά παρατηρεῖται 
ὁλοένα εὐρύτερη στροφή στή μελέτη καί παρουσίαση τόσο τῶν θεμελι-
ωτῶν, ὅσο καί τῶν λοιπῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἰδεολογικοῦ αὐτοῦ ρεύμα-
τος, μεταξύ δέ αὐτῶν καί τοῦ Λόκ.

Μεταξύ τῶν ἐμβληματικῶν ἔργων τοῦ Λόκ συγκαταλέγεται ἡ Ἐπι-
στολή περί ἀνεξιθρησκίας (Epistola de tolerantia, 1689). Τήν συνέγραψε 
ἐν μέσω τῶν σφοδρῶν καί μακροχρόνιων συγκρούσεων πού συνέβησαν 
στή Βρετανία μεταξύ πιστῶν διαφόρων προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν. 
Κεντρική ἰδέα τῆς ἐπιστολῆς, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι σηματοδοτεῖ τήν 
«ἀνατολή» τῶν Μοντέρνων Χρόνων, εἶναι τό ὅτι ἡ κρατική ἐξουσία δέν 
ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιεῖ βία γιά νά ἐξαναγκάσει πολῖτες στήν προ-
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σχώρηση ἤ τήν ἀποχώρηση ἀπό μιά θρησκευτική ὁμολογία, διότι κάθε 
θρησκευτική ἕνωση ἤ «ἐκκλησία» πρέπει νά εἶναι ἐθελοντική καί μόνο. 
Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολή θεωρεῖται ἔκτοτε ἀπό τά πρωτοποριακά καί εἰσα-
γωγικά στόν Μοντερνισμό κείμενα, ἀπό ἐκεῖνα πού διακήρυξαν τή ρήξη 
μέ τή μισαλλοδοξία τῶν σκοτεινῶν μεσαιωνικῶν χρόνων πού προηγή-
θηκαν καί πού ὁδήγησαν στήν κατοχύρωση τοῦ δικαιώματος τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας ὡς προτύπου ἀτομικοῦ δικαιώματος μέ κεντρική 
θέση ἔκτοτε σέ συνταγματικά κείμενα καί διακηρύξεις κρατῶν καί δι-
εθνῶν ὀργανισμῶν.

Ὅταν, ὅμως, κανείς ἀναγνώσει ἀπροειδοποίητος τήν ἐπιστολή, 
διαπιστώνει, ὄχι χωρίς ἔκπληξη, ὅτι ὁ τίτλος της θά μποροῦσε κάλλι-
στα νά εἶναι καί ὁ ἀντίθετος, ἤτοι «ἐπιστολή ὑπέρ τῆς μισαλλοδοξίας», 
ἀφοῦ υἱοθετεῖ μιά τόσο πολύ στενή ἐκδοχή τῆς ἀνεξιθρησκίας, ὥστε 
νά ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό κοινῶς ἀποδεκτό νόημα τοῦ ὅρου. Τοῦτο, 
διότι ἀναγνωρίζει τή θρησκευτική ἐλευθερία μόνο στούς πιστούς τῶν 
διαφόρων προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν, ἐνῶ τήν ἀρνεῖται στούς Ρωμαι-
οκαθολικούς καί τούς Μωαμεθανούς, ἐπειδή οἱ μέν ἀφοσιώνονται στόν 
Πάπα, οἱ δέ στόν «Μουφτή τῆς Κωνσταντινούπολης» καί –μέσῳ αὐτοῦ– 
στόν Σουλτᾶνο (ὅταν γράφηκε ἡ ἐπιστολή, ὑπῆρχε ἀκόμη ἡ Ὀθωμανική 
αὐτοκρατορία μέ πρωτεύουσα, ὡς γνωστόν, τήν Κωνσταντινούπολη), 
δηλαδή σέ ξένες κρατικές ἐξουσίες. Ἀκόμη ὁ Λόκ ἀρνεῖται τελείως νά 
ἀνεχθεῖ τούς ἀθέους, τούς ὁποίους χαρακτηρίζει ὡς ἀνθρώπους ἀναξιό-
πιστους καί ἀντικοινωνικούς («…Lastly those are not at all to be tolerated 
who deny the being of a God. Promises, covenants and oaths which are the 
bonds of human society can have no hold upon an atheist. The taking away 
of God though but even in thought, dissolves all…=Τέλος, καθόλου δέν 
πρέπει νά γίνουν ἀνεκτοί, ὅσοι ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη Θεοῦ. Ὑποσχέ-
σεις, συμβάσεις καί ὅρκοι, πού εἶναι οἱ συνεκτικοί δεσμοί τῆς ἀνθρώπι-
νης κοινωνίας, δέν ἔχουν δεσμευτική ἰσχύ γιά τόν ἄθεο. Διότι ὁ παραμε-
ρισμός τοῦ Θεοῦ, καί μόνο μέ τή σκέψη, διαλύει τά πάντα..»). Δέν εἶναι 
σκοπός τοῦ παρόντος σημειώματος νά ἀναλύσει περαιτέρω τήν ἐπιστο-
λή αὐτή, ἔργο γιά τό ὁποῖο ἀπαιτοῦνται εἰδικές γνώσεις, ἱστορικές καί 
φιλοσοφικές. Σκοπός του εἶναι, ὅμως, νά ἐπισημάνει ὅτι κάποιες φορές 
ἡ μετάβαση ἀπό τόν «σκοτεινό Μεσαίωνα» στούς «φωτεινούς Νέους 
Χρόνους» δέν ἐξυπακούει τή μετάβαση ἀπό τόν μυθοποιητικό –ἰδεολο-
γικό λόγο στόν κριτικό– ἀπελευθερωτικό, ἄν καί ἐμεῖς σήμερα τό θεω-
ροῦμε αὐτό αὐτονόητο καί τό ἀποδεχόμαστε ἄκριτα καί ἀνεξέταστα.

Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές θά παρουσιάσουμε, γιά νά τήν ἀντιπα-
ραθέσουμε μέ τήν προηγούμενη, μιά ἄλλη, σχεδόν ἄγνωστη καί παρα-
γνωρισμένη ἐπιστολή περί ἀνεξιθρησκίας, γραμμένη ἀρκετούς αἰῶνες 
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πιό πρίν, ἀπό τόν ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη. Ὁ συγγραφέας της εἶναι 
γνωστός γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἁγίων Εἰκόνων κατά τήν περίοδο τῆς 
εἰκονομαχίας, γιά τήν προσπάθειά του νά ἀναζωογονήσει τόν μοναχι-
σμό μέ μεταρρυθμίσεις καί γιά τήν ἀνυποχώρητη καταδίκη τῆς τετρα-
γαμίας τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Ἔχει, δηλαδή, συνδεθεῖ 
μέ ζητήματα τά ὁποῖα σήμερα χαρακτηρίζονται, μέ μιά πρόχειρη καί 
ἀντανακλαστική «κρίση», ὡς ζητήματα πού ἐνδιαφέρουν ἕναν ὀπαδό 
τοῦ συντηρητισμοῦ καί τῆς τυπολατρίας, δηλαδή ἕναν χαρακτηριστικό 
ἐκπρόσωπο τοῦ Μεσαίωνα. Ὅμως στήν ἐπιστολή αὐτή (παρατίθεται 
στόν τόμο 99 τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne, σέλ. 1482 ἑπόμ.), πού, μέ ἀφορ-
μή τό ζήτημα τῆς δίωξης τῶν Παυλικιανῶν, ἀπευθύνει στόν ἐπίσκοπο 
Ἐφέσου Θεόφιλο, ἀναπάντεχα, καταπιάνεται μέ ἕνα «νεωτερικό» θέμα: 
τήν ἀπερίφραστη καί κατηγορηματική ἀπόρριψη τῆς ἄσκησης βίας καί 
τῆς ἐπιβολῆς τῆς θανατικῆς ποινῆς στούς ἀλλόθρησκους. 

Ἡ ἐπιστολή εἶναι πολύ πιό σύντομη ἀπό ἐκείνη τοῦ Λόκ καί περι-
λαμβάνει παραπομπές στό Εὐαγγέλιο καί σέ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μέ τίς ὁποῖες ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἐπιχειρεῖ νά στηρίξει τόν ἰσχυρισμό ὅτι 
ἡ βία κατά τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἀνεπίτρεπτη, μέ μόνη –καί αὐτονόητη– 
ἐξαίρεση τήν περίπτωση πού ἡ βία ἀντιτάσσεται, στό πλαίσιο θεμιτῆς 
ἄμυνας, σέ ἐχθρικές ἐνέργειες ἄλλων λαῶν. Εἰδικότερα, σύμφωνα μέ 
τόν ἅγιο: «Ὁ Κύριος τό ἀπαγόρευσε (ἐννοεῖται: τή θανάτωση τῶν αἱρε-
τικῶν) στά Εὐαγγέλια λέγοντας: «οὐ μήποτε συλλέγοντες τά ζιζάνια, 
ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τόν σῖτον. Ἄφετε συναυξάνεσθε μέχρι τοῦ θε-
ρισμοῦ». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἅγιος, ἀφοῦ παραπέμψει στά σχόλια τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στόν λόγο τοῦ Κυρίου γιά τήν μή ἐκρίζωση 
τῶν ζιζανίων, ὑποστηρίζει πώς οὔτε κἄν νά προσευχόμαστε ἐναντίον 
τῶν αἱρετικῶν δέν εἶναι ἐπιτρεπτό, πόσῳ μᾶλλον νά τούς ἐπιβάλλεται 
ἡ θανατική ποινή. Ἐπικαλεῖται, σχετικῶς, τό περιστατικό πού συνέβη 
στήν Κρήτη στόν ἱερέα Κάρπο, ὅπως τό ἐξιστορεῖ ὁ ἅγιος Διονύσιος 
ὁ Ἀρεοπαγίτης στήν ἐπιστολή του πρός τόν Δημόφιλο μέ τίτλο «περί 
ἰδιοπραγίας καί χρηστότητος»: Ὁ Κάρπος «ἔνιωθε μιά λύπη ὄχι ἅγια 
καί θύμωνε, λέγοντας πώς δέν εἶναι δίκαιο νά ζοῦν ἄνθρωποι ἄθεοι… 
παρακαλοῦσε τόν Θεό μέ κεραυνό νά κόψει μέ μιᾶς τίς ζωές καί τῶν 
δύο (=δύο συντοπιτῶν τοῦ ἀθέων πού τόν εἶχαν λυπήσει μέ τή συμπε-
ριφορά τους)». Τότε εἶδε τόν Κύριο σέ ὅραμα πού τοῦ εἶπε «παῖε κατ’ 
ἐμοῦ λοιπόν. Ἕτοιμος γάρ εἰμί καί αὖθις ὑπέρ ἀνθρώπων ἀνασωζομέ-
νων παθεῖν…(χτύπα λοιπόν Ἐμένα, Γιατί εἶμαι ἕτοιμος νά πάθω πάλι 
γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων…». Ὁ ἅγιος Θεόδωρος παραθέτει ἀκόμη 
τή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Διονυσίου περί τοῦ ὅτι: «διδάσκεσθαι γάρ, οὐ 
τιμωρεῖσθαι χρῆ τούς ἀγνοοῦντας (=πρέπει νά διδάσκουμε καί ὄχι νά 
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τιμωροῦμε ὅσους ἀγνοοῦν τήν πίστη)». Τό γενικό συμπέρασμα τῆς ἐπι-
στολῆς εἶναι ὅτι «μαχαίρα ἡ Ἐκκλησία οὐκ ἐκδικεῖ» σέ ζητήματα πνευ-
ματικά («ἐν τοῖς κατά ψυχήν»). «Εἰ δέ οὐ τύπτειν δεῖ, σχολή γοῦν αὐτούς 
κτέννειν» (=ἄν δέν ἐπιτρέπεται νά τούς χτυπήσει κανείς, πόσω μᾶλλον 
νά τούς θανατώσει). Διευκρινίζει, ὅμως, ὅτι «ἐν τοῖς σωματικοῖς», δηλα-
δή σέ αὐτά πού σήμερα χαρακτηρίζουμε «πολιτικά» ἤ «κοσμικά» ζητή-
ματα ἐπιτρέπεται ἡ χρήση βίας γιά τήν ἀπόκρουση ἐχθρῶν πού πρῶτοι 
ἐπιτίθενται κατά τῶν Χριστιανῶν. 

Στή σύγχρονη ἐποχή γίνεται ἰδιαίτερος λόγος γιά τό ἄτομο ὡς 
αὐτοτελοῦς ἀξίας καί στή σημασία πού ἔχει ἡ ἐλεύθερη αὐτοπραγμά-
τωση αὐτοῦ. Ὁλόκληρη ἡ «αὐτοκατανόηση» τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἔχει 
στηριχθεῖ στήν ἰδέα ὅτι ἡ «ἀνακάλυψη» τῆς ἀτομικῆς ἀξίας εἶναι σύγ-
χρονο ἐπίτευγμα πού συνιστᾶ βαθιά τομή μέ τήν ἐποχή τοῦ Μεσαίω-
να. Γεννᾶται, ὅμως, τό ἐρώτημα, ἐάν διαφέρει ἡ στάση πού ἐκφράζεται 
ἀπό τή φράση «ἄφετε τά ζιζάνια συναυξάνειν», τήν ὁποία ἐπικαλεῖται 
ὁ ἅγιος Θεόδωρος, ἀπό τά ριζοσπαστικότερα κηρύγματα ὑπέρ τῆς ἀνε-
ξιθρησκίας καί γενικότερα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου πού ἔγιναν στή 
σύγχρονη ἐποχή. Μάλιστα, θά ἔλεγε κανείς ὅτι ἡ ἐλευθερία πού παρα-
χωρεῖται στά «ζιζάνια», ὄχι ἁπλῶς νά ὑπάρχουν καί νά «φυτοζωοῦν», 
ἀλλά καί νά «σύν-αὐξάνουν» μέ τόν «σῖτον», ἐν ἐπιγνώσει τῆς βλάβης 
πού σίγουρα θά προξενήσουν σέ αὐτόν, ἀφοῦ τέτοια εἶναι ἡ φύση τῶν 
ζιζανίων, ὑπερβαίνει σέ τόλμη καί σέ βάθος ἀνοχῆς κάθε μεταγενέστε-
ρη νεωτερική φιλελεύθερη φιλοσοφία, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἔχει ὡς βα-
σικό ἀξίωμα τήν ἀναγνώριση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας ὑπό τόν ρητό 
ὅρο, ὅμως, ὅτι δέν θά βλάπτονται οἱ ἄλλοι ἀπό αὐτήν.

Ἀκόμη, στή σύγχρονη ἐποχή, τονίζεται ἰδιαίτερα ἡ μαχητική στά-
ση γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι σέ 
αὐθαιρεσίες τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Μάλιστα, στόν διάσημο ἐκπρόσωπο 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ Βολταῖρο ἀποδίδεται ἡ φράση: «διαφωνῶ 
μέ ὅ,τι λές, ὅμως θά ὑπερασπισθῶ μέχρι θανάτου τό δικαίωμά σου νά 
τό λές». Ὅποιος, ὅμως, γνωρίζει, ἔστω ἀκροθιγῶς, τόν βίο καί τό ἔργο 
τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτη δέν ἔχει καμιά ἀμφιβολία ὅτι ἐννοοῦσε 
στήν κυριολεκτική της σημασία τή φράση πού εἶπε ἐνώπιον τοῦ τότε 
αὐτοκράτορος, ὅταν ἐκεῖνος τοῦ ζήτησε νά συνηγορήσει στήν καταδίκη 
αἱρετικῶν σέ θάνατο: «πρῶτα νά μοῦ πάρετε τό κεφάλι μου, παρά νά 
συγκατατεθῶ σέ αὐτό». 

 
      ΝΟΜΟΜΑΘΗΣ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ!

Π
ρόσφατα “ἔπεσε” στό χέρια μου ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό μία ἐργασία 
τοῦ Θεοδοσίου Ντομπζάνσκυ γιά τήν ἐξέλιξη. Ὁ κ. Ντομπζάνσκυ, βι-

ολόγος/γενετιστής στό ἐπάγγελμα, γεννήθηκε στήν Οὐκρανία τό 1900 καί 
πέθανε τό 1975 στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Παρ’ ὅτι χριστιανός ὀρθόδοξος 
ὁ κ. Ντομπζάνσκυ ὑπῆρξε θερμός ὑποστηρικτής τῆς ἐξελικτικῆς θεωρίας 
χωρίς ταὐτοχρόνως νά ἀποκηρύσσει τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἐκφράζοντας 
ἔτσι μιά παράξενη δική του “ἐξελικτική  θεολογία” κατά  τήν ὁποία ὁ 
Θεός Δημιουργός χρησιμοποιεῖ τήν ἐξέλιξη ὡς “ἐργαλεῖο” γιά τήν προ-
σαρμογή καί βελτίωση τῶν ἔμβιων ὄντων ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες τοῦ 
φυσικοῦ τους περιβάλλοντος. Ὑπῆρξε δέ τόσο θερμός ὑποστηρικτής τοῦ 
Δαρβίνου καί τῆς θεωρίας του, πού τέσσερα χρόνια πρίν τό θάνατό του, 
τό 1971 (ὄντας καρκινοπαθής) ἔγραψε μιά ἀπό τίς πιό διάσημες ἐργασίες 
του μέ τίτλο “Τίποτα στή Βιολογία δέν ἔχει νόημα ἐκτός καί ἄν ἐξετα-
στεῖ κάτω ἀπό τό φῶς τῆς Ἐξέλιξης”1. Τό ἀπόσπασμα πού ἀνέφερα 
στήν ἀρχή τοῦ κειμένου εἶναι ἀπό τήν ἐν λόγω ἐργασία τήν ὁποία ἔχει 
γεμίσει μέ προσωπικές του πεποιθήσεις οἱ ὁποῖες φυσικά δέ συμβάλλουν 
στό νά μᾶς πείσουν γιά τήν ἀλήθεια τῶν γραφομένων του. Ἀνάμεσα στά 
ἄλλα ἀναφέρει: 

“Εἶμαι δημιουργιστής καί ἐξελικτικός. Ἡ ἐξέλιξη εἶναι ἡ μέθοδος 
δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἤ τῆς Φύσης. Ἡ δημιουργία δέν εἶναι ἕνα γεγονός 
πού συνέβη τό 4004 π.Χ. Πρόκειται γιά μιά διαδικασία πού ξεκίνησε 
πρίν ἀπό περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια καί βρίσκεται ἀκόμα σέ 
ἐξέλιξη.” 

Καί σέ ἄλλο σημεῖο γράφει: “Ἔρχεται σέ ἀντίθεση ἡ ἐξελικτική θε-
ωρία μέ τήν θρησκευτική πίστη; Ὄχι, δέν ἔρχεται! Διαπράττεται σφάλμα 
ὅταν συγχέεται ἡ Ἁγία Γραφή μέ τά εἰσαγωγικά ἐγχειρίδια ἀστρονομί-
ας, γεωλογίας, βιολογίας καί ἀνθρωπολογίας. Μόνο ἄν οἱ συμβολισμοί 
ἑρμηνεύονται γιά νά σημάνουν πράγματα πού δέν εἶναι προορισμένοι νά 
ὑποδηλώσουν, προκύπτουν φανταστικές καί ἀσυμβίβαστες ἀντιθέσεις.”

Στό πρῶτο ἀπόσπασμα “Εἶμαι δημιουργιστής καί ἐξελικτικός...”  
φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ὁ ἄνθρωπος πάσχει ἀπό κρίση ταυτότητας γιατί 
δέν μπορεῖ νά εἶσαι ταυτόχρονα καί μέ τό Θεό καί ἐναντίον του καί στό 
δεύτερο ὑποπίπτει στό κλασσικό λάθος νά θεωρήσει τή βιβλικές ἀναφο-
ρές συμβολικές καί ὄχι κυριολεκτικές. 
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   Μέσα στό κείμενο ὁ συγγραφέας κάνει ἐκτενεῖς ἀναφορές σέ πα-
ραδείγματα μέσα ἀπό τά ὁποῖα κατά τή γνώμη του φαίνεται ξεκάθαρα 
ὅτι ἡ Ἐξέλιξη εἶναι ἡ μόνη λογική ἐξήγηση χωρίς ὡστόσο νά πείθει. 

Γιά παράδειγμα ἀναφέρει ὅτι παρά τήν τεράστια βιολογική ποικι-
λομορφία πού ὑπάρχει στήν φύση, ὅλα τα ἔμβια ὄντα βασίζονται πάνω 
στό DNA τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό 4 βάσεις καί ὅλα ἔχουν πρωτεΐνες 
οἱ ὁποῖες εἶναι φτιαγμένες ἀπό 20 κοινά ἀμινοξέα. Τά παραπάνω κατά 
τή γνώμη τοῦ ἀποδεικνύουν ὅτι ὅλοι προερχόμαστε ἀπό ἕναν κοινό πρό-
γονο. Αὐτό πού ὑποστηρίζει ὁ κ. Ντομπζάνσκυ δέν εἶναι ὡστόσο λογικό. 
Γιά ποιό λόγο ἐμποδίζεται ὁ Θεός νά χρησιμοποιήσει τά ἴδια δομικά 
συστατικά γιά νά δημιουργήσει ὅλα τά εἴδη κατά γένος; Εἶναι λογικό νά 
ποῦμε ὅτι ἀφοῦ τό πιστόλι καί τό αὐτοκίνητο ἀποτελοῦνται καί τά δύο 
ἀπό μέταλλο, δέν τά ἔφτιαξε κανένας ἀλλά ἐξελίχθηκαν ἀπό ἕνα κοινό 
πρόγονο; 

Ἐπίσης ἀναφέρει τό παράδειγμα μέ πολλά διαφορετικά εἴδη τῆς 
δροσόφυλλας (ἡ γνωστή σέ ὅλους σκνίπα). Σύμφωνα μέ τόν κ. Ντο-
μπζάνσκυ ὑπάρχουν 2000 εἴδη σέ ὅλο τόν κόσμο, τό 25% τῶν ὁποίων 
συναντῶνται στή Χαβάη. Ὁ συγγραφέας ἐξηγεῖ αὐτή τήν ἄνιση κατανομή 
ὡς ἑξῆς:

“Ἕνα εἶδος δροσόφυλλας πού ἦρθε στήν Χαβάη πρῶτο, μή ἔχοντας  
πολυάριθμους ἀνταγωνιστές, βρέθηκε ἀντιμέτωπο μέ τήν πρόκληση μιᾶς 
ἀφθονίας μή κατειλημμένων ἐνδιαιτημάτων. Οἱ ἀπόγονοί του ἀνταποκρί-
θηκαν σέ αὐτήν τήν πρόκληση μέ τήν ἐξελικτική ἀκτινωτή προσαρμογή, 
τῆς ὁποίας προϊόντα εἶναι  τά ἀξιοσημείωτα Χαβανέζικα εἴδη δροσόφι-
λας.” 

Συνεχίζει –εἰρωνευόμενος– νά λέει: “Οἱ ἀντί-ἐξελικτικοί ἴσως προ-
τείνουν μιά ἐναλλακτική ὑπόθεση: Ὁ Δημιουργός ἀφαιρέθηκε  φτιάχνο-
ντας ὅλο καί περισσότερα εἴδη δροσόφυλλας στή Χαβάη, ὥστε νά ὑπάρ-
ξει ἕνα ἐξωφρενικό πλεόνασμα ἀπό αὐτές στό ἀρχιπέλαγος. Ἀφήνω σέ 
ἐσᾶς νά ἀποφασίσετε ποιά ἀπό τίς δύο ὑποθέσεις ἔχει νόημα.”      

Στήν ἀρχική του φανταστική ἐξήγηση καί στή μετέπειτα εἰρωνεία 
του θά ἤθελα νά ἀπαντήσω χρησιμοποιώντας τή στατιστική ἐπιστήμη 
ἡ ὁποία μελετάει συστήματα τά ὁποῖα δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε 
καί τῶν ὁποίων τό τελικό ἀποτέλεσμα ἤ τήν ἔκβαση δέν μποροῦμε νά 
προβλέψουμε. Γιά νά διαχειριστοῦμε τέτοια συστήματα χρησιμοποιοῦμε 
στατιστικά μοντέλα. Μιά κατηγορία μοντέλων πού μᾶς ἐπιτρέπει νά δια-
χειριζόμαστε πολύπλοκα συστήματα, ὅπως τά βιολογικά, εἶναι τά κρυμ-
μένα μοντέλα τοῦ Markov τά ὁποῖα περιέχουν τήν ἀρχική καί τελική κα-
τάσταση τοῦ συστήματος καί ἀνάμεσά τους τίς κρυμμένες Μαρκοβιανές 
καταστάσεις οἱ ὁποῖες καί καθορίζουν τή μετάβαση ἀπό τήν ἀρχική στήν 
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τελική κατάσταση. Τό παράδειγμα μέ τίς δροσόφυλλες δέν εἶναι τίποτε 
ἄλλο ἀπό ἕνα κρυμμένο Μαρκοβιανό μοντέλο τοῦ ὁποίου οἱ κρυμμένες 
καταστάσεις καθορίζουν τήν γεωγραφική ἀνισότητα πού παρατηρεῖται. 
Ἐγώ ὑποστηρίζω ὅτι οἱ  κρυμμένες αὐτές καταστάσεις ἐλέγχονται καί 
ρυθμίζονται ἀπό τό Δημιουργό μέ τρόπους πού δέν γνωρίζουμε καί δέν 
κατανοοῦμε (ἐξ οὐ καί κρυμμένες) καί νομίζω ὅτι ὁ κ. Ντομπζάνσκυ δέν 
θά ἦταν σέ θέση νά μοῦ ἀποδείξει τό ἀντίθετο.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐξέλιξη εἶναι μιά θεωρία (πού 
σήμερα ἰσχύει καί αὔριο δέν θά ἰσχύει) καί ὄχι δόγμα ἤ ἀξίωμα ἤ νόμος, 
ὁ κ.Ντομπζάνσκυ τήν ὑπερασπίζεται λέγοντας: 

“Μια θεωρία δέν εἶναι γεγονός, μπορεῖ ὡστόσο νά ἐπαληθευτεῖ ἀπό 
ἕνα σύνολο γεγονότων καί μέ αὐτό τόν τρόπο γίνεται μιά ἀποδεδειγ-
μένη θεωρία” (!), τήν ὁποία κατά τή γνώμη του ὀφείλουμε νά παραδε-
χθοῦμε. Ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι μιά θεωρία ὀφείλει νά γίνεται ἀποδεκτή 
ὅταν τό μοντέλο πού προτείνει ἀποτελεῖ μιά ρεαλιστική ἀναπαράστα-
ση τῆς πραγματικότητας ἐρμηνεύοντας ἕνα πλῆθος ἀπό γεγονότα πού 
εἰδάλλως δέν θά εἶχαν νόημα ἤ θά ἦταν παράλογα. Τέλος ἕνα παράξενο 
ἐπιχείρημα πού χρησιμοποιεῖ στήν ἐρώτηση “γιατί νά δεχθοῦμε μιά θε-
ωρία;” εἶναι ὅτι  “γνωρίζουμε ὅτι αὐτοί πού διέθεσαν χρόνο στή μελέτη 
τῶν ἀποδείξεων, τίς βρῆκαν πειστικές.”!  

Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ κ. Ντομπζάνσκυ εἶναι τόσο δεκτικός στίς θεωρίες 
ἔχω καί ἐγώ νά τοῦ προτείνω μία ἐξίσου παράλογη μέ τή δική του ἡ 
ὁποία ἀποκτᾶ καί αὐτή ὅπως ἡ δικιά του, μέρα μέ τήν ἡμέρα ὅλο καί 
περισσότερους ὑποστηρικτές. Ὀνομάζεται θεωρία τῆς προσομοίωσης καί 
οὔτε λίγο οὔτε πολύ ὑποστηρίζει τήν πεποίθηση ὅτι ζοῦμε μέσα σέ μιά 
ἐξελιγμένη προσομοίωση (Matrix) τήν ὁποία ἔφτιαξε ἕνας πολιτισμός 
ἀνώτερος ἀπό ἐμᾶς καί ὅτι ἐμεῖς δέν εἴμαστε τίποτε ἄλλο ἀπό προ-
γράμματα τεχνητῆς νοημοσύνης πού “τρέχουν” μέσα στήν προσομοίωση. 
Αὐτή ἡ θεωρία προτάθηκε τό 2003 ἀπό τόν Nick Bostrom ὁ ὁποῖος εἶναι 
καθηγητής φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης μέσα ἀπό τήν 
ἐργασία τοῦ “Are you living in a computer simulation?”2. Ὁ καθηγητής 
Bostrom πολύ ἁπλά εἶπε ὅτι μέ τό ρυθμό πού αὐξάνει ἡ ἀρτιότητα καί ἡ 
πολυπλοκότητα τῶν συστημάτων τεχνητῆς νοημοσύνης καί μέ τό ρυθμό 
πού αὐξάνει ἡ διαθέσιμη ὑπολογιστική ἰσχύς, πολύ σύντομα ἡ ἀνθρω-
πότητα θά εἶναι σέ θέση νά κατασκευάσει ὑπέρ-λεπτομερεῖς προσομοι-
ώσεις ἑνός κόσμου μέσα στόν ὁποῖο θά “ζουν” προγράμματα τεχνητῆς 
νοημοσύνης. Δεδομένου του ὅτι τό παραπάνω εἶναι ἐφικτό, ἐκτιμᾶται ὡς 
ἐξαιρετικά πιθανό αὐτή ἡ προσομοίωση νά ἔχει ἤδη κατασκευαστεῖ καί 
νά εἶναι ὁ κόσμος μας καί ἐμεῖς νά εἴμαστε τά προγράμματα τεχνητῆς 
νοημοσύνης πού ζοῦν μέσα στήν προσομοίωση!
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 Ὅσο τρελό καί ἄν ἀκούγεται, ἡ θεωρία αὐτή ἔχει ἀποκτήσει πολ-
λούς ὑποστηρικτές, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους εἶναι καί σημαίνοντα πρό-
σωπα, ὅπως ὁ ἰδιοφυής ἐπιχειρηματίας Elon Musk (CEO τῆς Paypal, Tesla, 
SpaceX καί Neuralink) ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι οἱ πιθανότητες νά ζοῦμε σέ 
ἕνα πραγματικό κόσμο εἶναι μιά στό ἕνα δισεκατομμύριο! Αὐτός μέ με-
ρικούς ἄλλους δισεκατομμυριούχους ἀποφάσισαν μάλιστα νά διαθέσουν 
περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια πρός ἀπόδειξη τῆς θεωρίας. 

Στό τελευταῖο τμῆμα τῆς ἐργασίας του ὁ καθηγητής Bostrom ἀνα-
φέρει ὅτι ὑπάρχουν κοινά στοιχεῖα ἀνάμεσα στό Θεό καί τούς ὑποθετι-
κούς προσομοιωτές μας. Αὐτοί οἱ προσομοιωτές θά ἦταν οἱ Δημιουργοί 
τοῦ κόσμου μας, θά μποροῦσαν νά παρακολουθοῦν καί νά γνωρίζουν 
ὅλα ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ καί φυσικά θά μποροῦσαν νά παρεμβαίνουν 
μέ τρόπους πού ἔρχονται σέ σύγκρουση μέ τούς νόμους τῆς προσομοιω-
μένης φύσης. Ἡ διάνοιά τους θά ἦταν προφανῶς ἀκατάληπτη ἀπό ἐμᾶς 
καί ἡ μετά θάνατον ζωή θά ἦταν ἀπολύτως ἐφικτή σέ μιά διαφορετική 
προσομοίωση ἤ σέ ἕνα διαφορετικό ἐπίπεδο πραγματικότητας. Τέλος οἱ 
ἔννοιες τοῦ Παραδείσου καί τῆς Κολάσεως βρίσκουν ἀναλογίες σέ αὐτή 
τή θεωρία ἀφοῦ οἱ ὑποθετικοί Δημιουργοί τοῦ κόσμου μας θά μποροῦσαν 
νά ἀνταμείβουν ἤ νά τιμωροῦν τά προσομοιωμένα πλάσματά τους (ἐμᾶς) 
μέ βάση συγκεκριμένα ἠθικά πρότυπα τά ὁποῖα “φρόντισαν” νά λάβουμε 
μέσα στήν προσομοίωση.

Ἀφοῦ καί αὐτή εἶναι μιά θεωρία πού ἐξηγεῖ μέχρι ἑνός σημείου 
τόν κόσμο μας καί μάλιστα σέ πολλές περιπτώσεις καλύτερα ἀπό τή 
δική σας κ. Ντομπζάνσκυ, δέν βλέπω τό λόγο γιατί νά μήν τή υἱοθετήσε-
τε,  ἐγκαταλείποντας βέβαια αὐτήν τῆς Ἐξέλιξης, μιᾶς καί τόσα χρόνια 
το “χαμένο κρίκο” δέν τόν βρήκατε. Τουλάχιστον δέν θά εἶστε ἐντελῶς 
“ἐκτός τόπου καί χρόνου” ἀλλά λίγο πιό κοντά στήν ἀλήθεια ἀπό ὅτι 
πρίν. Θά ἀναγνωρίζετε ὅτι ὑπάρχει Δημιουργός, Παντογνώστης, Παντα-
χοῦ Παρών καί Παντοδύναμος πού δέν θά ἔχει ἀνάγκη “ἐργαλεῖα”, ὅπως 
αὐτό τῆς Ἐξέλιξης γιά νά διαμορφώσει τόν κόσμο...

    
      Κωνσταντῖνος Βουγᾶς
         Μοριακός Βιολόγος

Ἀναφορές
1. Dobzhansky, Theodosius (March 1973), “Nothing in Biology Makes Sense 

Except in the Light of Evolution”, American Biology Teacher, 35 (3): 125–129
2. http://www.simulation-argument.com/simulation.html
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ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

H Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (στό ἑξῆς: ΣτΕ) ἔκρι-
νε ἀντισυνταγματική τήν ἀπόφαση τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης 

καί Ἀνταγωνιστικότητας, πού ἐπέτρεπε τή λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν 
καταστημάτων ὅλες τίς Κυριακές τοῦ ἔτους, σέ τρεῖς περιφέρειες καί 
εἰδικότερα σέ ὀκτώ τουριστικές περιοχές τῆς χώρας.

Ἀναλυτικότερα, οἱ παράγραφοι 1 καί 2 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ νόμου 
4177/ 2013, ὅπως ἰσχύουν σήμερα, προβλέπουν τά ἀκόλουθα:

«1. Ἐπιτρέπεται προαιρετικά ἡ λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστη-
μάτων τίς ἑξῆς Κυριακές:

α) Τήν πρώτη Κυριακή κατά τήν ἔναρξη ἑκάστης τακτικῆς ἐκπτω-
τικῆς περιόδου τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ παρόντος νόμου. Σέ 
περίπτωση πού ἡ πρώτη Κυριακή συμπίπτει μέ ἐπίσημη ἀργία, ἡ δυνατό-
τητα μετατίθεται τήν ἑπόμενη Κυριακή».

β) Τίς δύο (2) Κυριακές πρίν ἀπό τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.
γ) Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων.
δ) Τήν τελευταία Κυριακή κάθε ἔτους.
ε) Δύο Κυριακές κατά τή διάρκεια τῶν ἐνδιάμεσων ἐκπτωτικῶν πε-

ριόδων, πού καθορίζονται μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Ἀντιπεριφερειάρχη 
σύμφωνα μέ τήν περίπτωση β΄ τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ πα-
ρόντος. Στίς περιφερειακές ἑνότητες στίς ὁποῖες ἡ ὡς ἄνω ἀπόφαση δέν 
ἔχει ἐκδοθεῖ, ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων 
τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Μαΐου καί τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Νοεμβρίου. Σέ 
περίπτωση πού ἡ πρώτη Κυριακή συμπίπτει μέ ἐπίσημη ἀργία, ἡ δυνατό-
τητα μετατίθεται τήν ἑπόμενη Κυριακή.

2. Μέ αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ κατά τόπον ἁρμόδιου Ἀντιπερι-
φερειάρχη, ἡ ὁποία ἐκδίδεται ἐντός διαστήματος τριῶν (3) μηνῶν ἀπό τήν 
ἔναρξη ἰσχύος τοῦ παρόντος, ὁρίζονται οἱ περιοχές, στίς ὁποῖες ἐπιτρέπε-
ται προαιρετικά ἡ λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων καί ἄλλες 
Κυριακές, πλήν τῶν ἀναφερομένων στήν παράγραφο 1 λαμβανομένων 
ὑπόψη τῶν τοπικῶν ἰδιαιτεροτήτων, ὑπό τίς ἑξῆς προϋποθέσεις:

α) τά ἐμπορικά καταστήματα νά ἔχουν συνολική ἐπιφάνεια ἐμβαδοῦ, 
ὅπως αὐτό ἀναγράφεται στό λογαριασμό παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, 
μέχρι διακόσια πενῆντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) νά μήν ἀνήκουν ὑπό ὁποιαδήποτε νομική σχέση σέ ἁλυσίδα κα-
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ταστημάτων, ἑξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης 
(franchise),

 γ) νά μήν λειτουργοῦν μέ συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατά-
στημα ἐντός καταστήματος» («shops-in-a-shop») καί νά μήν βρίσκονται σέ 
ἐκπτωτικά καταστήματα («outlet»), ἐμπορικά κέντρα ἤ ἐκπτωτικά χωριά. 
Ἐφόσον ἡ προθεσμία τῶν τριῶν (3) μηνῶν τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου πα-
ρέλθει ἄπρακτη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης ὑπέχει πειθαρχική εὐθύνη σύμ-
φωνα μέ τά ἄρθρα 233 καί 234 τοῦ ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχη δύναται νά ἀναθεωρεῖται ἐτησί-
ως, μέ ἀπόφαση πού ἐκδίδεται κατά τό μῆνα Ἰανουάριο καί πρώτη ἐφαρ-
μογή τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015. Ἐάν δέν ἐκδοθεῖ ἡ ἀπόφαση, ἰσχύει ἡ προη-
γούμενη ρύθμιση».

Ἡ δέ παράγραφος 5 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἴδιου ὡς ἄνω νόμου, ὅπως 
αὐτή προστέθηκε μέ τό πρῶτο ἄρθρο  τοῦ νόμου 4254/2014 ὁρίζει τά ἑξῆς:

«5. Μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης καί Ἀνταγωνιστικότητας 
πού ἐκδίδεται μετά ἀπό διαβούλευση μέ τοπικούς καί συλλογικούς φο-
ρεῖς ὁρίζονται τρεῖς (3) τουριστικές περιοχές, ὅπου ἐπιτρέπεται πιλοτικά 
γιά ἕνα (1) ἔτος ἡ προαιρετική λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων 
καί τίς ὑπόλοιπες Κυριακές, πέραν τῶν ἀναφερομένων στήν παράγραφο 
1 τοῦ παρόντος χωρίς τή συνδρομή τῶν προϋποθέσεων πού ἀναφέρονται 
στήν παράγραφο 2 τοῦ παρόντος καί χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἀπόφαση τοῦ 
Ἀντιπεριφερειάρχη. Μέ ὅμοια ἀπόφαση μπορεῖ νά ὁρίζεται ὁ φορέας πα-
ρακολούθησης τῆς δράσης γιά τήν ἐξαγωγή συγκριτικῶν συμπερασμά-
των καί κάθε ἄλλη λεπτομέρεια.»

 Κατ’ ἐπίκληση τῆς ἀνωτέρω ἐξουσιοδοτικῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 
16 παράγραφος 5 τοῦ ν. 4177/2013, ἐκδόθηκε ἡ ὑπ’ ἀριθμόν Κ1-1119/ 
7.7.2014 ἀπόφαση τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης καί Ἀνταγωνιστικό-
τητας, μέ τήν ὁποία ἐπετράπη πιλοτικά γιά ἕνα χρόνο ἡ προαιρετική 
λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων καί τίς ὑπόλοιπες Κυριακές, 
πέραν τῶν ἀναφερομένων στήν ἀνωτέρω  παρ. 1 τοῦ ἄρθρ. 16 τοῦ Ν. 
4177/2013, στίς ἑξῆς τρεῖς Περιφέρειες:

«(…)1. Περιφέρεια Ἀττικῆς καί εἰδικότερα: (α) Ἱστορικό κέντρο Δή-
μου Ἀθηναίων, ὅπως αὐτό προσδιορίζεται καί ὁριοθετεῖται ἀπό τό Π.Δ. 
21.9/13.10.1979 (ΦΕΚ Δ΄ 567) ὅπως ἰσχύει. (β) Δῆμος Ραφήνας-Πικερμίου.

2. Περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας καί εἰδικότερα:
 (α) Ἱστορικό κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης, ὅπως αὐτό προσδιορίζε-

ται καί ὁριοθετεῖται ἀπό τήν Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ΔΙΛΑΠ/Γ/3046/51009/14.10.1994 
(ΦΕΚ Β΄ 833). (β) Περιφερειακή ἑνότητα Χαλκιδικής.

3. Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου καί εἰδικότερα:
(α) Δῆμος Ρόδου (β) Δῆμος Κῶ (γ) Δῆμος Σύρου-Ἐρμούπολης (δ) 
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Δῆμος Μυκόνου (ε) Δῆμος Θήρας».

Στή συνέχεια προσέφυγαν στό ΣτΕ ἡ Ἐθνική Συνομοσπονδία 
Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου, ἡ Γενική Συνομοσπονδία Ἐπαγγελματιῶν-Βιο-
τεχνῶν-Ἐμπόρων Ἑλλάδος, ἡ Ὁμοσπονδία Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων Ἑλ-
λάδος, ὁ Ἐμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καί 20 καταστηματάρχες 
καί ἔμποροι καί αἰτήθηκαν νά ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματική καί πα-
ράνομη ἡ ἐπίμαχη Ὑπουργική Ἀπόφαση.

Παράλληλα, παρέμβαση ὑπέρ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Ὑπουργικῆς 
Ἀπόφασης, ἔκαναν στό ΣτΕ οἱ: 1) Σύνδεσμος Ἐπιχειρήσεων καί Βιομη-
χανιῶν (ΣΕΒ) 2) Σύνδεσμος Ἑλληνικῶν Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων 3) 
Σύνδεσμος Ἐπιχειρήσεων Λιανικῆς Πώλησης Ἑλλάδος καί 4) Ἐπιτροπή 
Ἀνταγωνισμοῦ. Ἡ Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ μάλιστα, ἐκπροσωπήθηκε 
ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ διά τοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου καί Καθηγητή Συ-
νταγματικοῦ Δικαίου καί Δικαίου τῶν Ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων στή 
Νομική Σχολή Ἀθηνῶν, Φίλιππου Σπυρόπουλου, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε 
στή συγγραφική ὁμάδα τοῦ «Καινοτόμου Συντάγματος γιά τήν Ἑλλά-
δα», ἑνός σχεδίου Συνταγματικῆς Ἀναθεώρησης, μέ τό ὁποῖο ἐπιδιώ-
κεται, ὅπως σημειώσαμε σέ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας, 
ὁ ἀποχριστιανισμός τῆς Πατρίδας μας καί ἡ θεσμική ὑποβάθμιση τῆς 
Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

Ἡ ὑπόθεση παραπέμφθηκε στήν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ λόγῳ τῆς 
μείζονος σπουδαιότητάς της κατ’ ἐφαρμογή τῆς διάταξης τοῦ ἄρθρου 
14 παράγραφος 2 ἐδάφιο α’ τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 18/1989.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἐξέδωσε σχετικά τήν ἀπόφαση ὑπ’ ἀριθ-
μόν 100/2017, στήν ὁποία ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «9. Ἐπειδή 
τό Σύνταγμα ὁρίζει στό ἄρθρο 2 ὅτι: «1. Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία 
τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχική ὑποχρέωση τῆς 
Πολιτείας. 2. … », στό ἄρθρο 4 ὅτι: «1. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ 
νόμου. 2. … », στό ἄρθρο 5 ὅτι: «1. Καθένας ἔχει δικαίωμα νά ἀναπτύσ-
σει ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχει στήν κοινωνι-
κή, οἰκονομική καί πολιτική ζωή τῆς Χώρας, ἐφόσον δέν προσβάλλει τά 
δικαιώματα τῶν ἄλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ἤ τά χρηστά 
ἤθη. 2. …», στό ἄρθρο 21 ὅτι: «1. Ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιο τῆς συντή-
ρησης καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθώς καί ὁ γάμος, ἡ μητρότητα 
καί ἡ παιδική ἡλικία τελοῦν ὑπό τήν προστασία τοῦ Κράτους. 2. … 3. Τό 
Κράτος μεριμνᾶ γιά τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν… », στό ἄρθρο 22 ὅτι: «1. 
Ἡ ἐργασία ἀποτελεῖ δικαίωμα καί προστατεύεται ἀπό τό Κράτος, πού 
μεριμνᾶ γιά τή δημιουργία συνθηκῶν ἀπασχόλησης ὅλων τῶν πολιτῶν 
καί γιά τήν ἠθική καί ὑλική ἐξύψωση τοῦ ἐργαζόμενου ἀγροτικοῦ καί 
ἀστικοῦ πληθυσμοῦ. … 2. … », στό ἄρθρο 25 ὅτι: «1. Τά δικαιώματα τοῦ 
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ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καί ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί ἡ ἀρχή 
τοῦ κοινωνικοῦ κράτους δικαίου τελοῦν ὑπό τήν ἐγγύηση τοῦ Κράτους. 
Ὅλα τά κρατικά ὄργανα ὑποχρεοῦνται νά διασφαλίζουν τήν ἀνεμπόδι-
στη καί ἀποτελεσματική ἄσκησή τους. Τά δικαιώματα αὐτά ἰσχύουν καί 
στίς σχέσεις μεταξύ ἰδιωτῶν στίς ὁποῖες προσιδιάζουν. Οἱ κάθε εἴδους 
περιορισμοί πού μποροῦν κατά τό Σύνταγμα νά ἐπιβληθοῦν στά δικαι-
ώματα αὐτά πρέπει νά προβλέπονται εἴτε ἀπευθείας ἀπό τό Σύνταγμα 
εἴτε ἀπό τό νόμο, ἐφόσον ὑπάρχει ἐπιφύλαξη ὑπέρ αὐτοῦ καί νά σέ-
βονται τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας» καί στό ἄρθρο 106 ὅτι: «1. Γιά 
τήν ἑδραίωση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καί τήν προστασία τοῦ γενικοῦ 
συμφέροντος τό Κράτος προγραμματίζει καί συντονίζει τήν οἰκονομική 
δραστηριότητα στή Χώρα, ἐπιδιώκοντας νά ἐξασφαλίσει τήν οἰκονομική 
ἀνάπτυξη ὅλων τῶν τομέων τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. Λαμβάνει τά ἐπι-
βαλλόμενα μέτρα γιά τήν ἀξιοποίηση τῶν πηγῶν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, 
ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα καί τά ὑπόγεια ἤ ὑποθαλάσσια κοιτάσματα, γιά 
τήν προώθηση τῆς περιφερειακῆς ἀνάπτυξης καί τήν προαγωγή ἰδίως 
τῆς οἰκονομίας τῶν ὀρεινῶν, νησιωτικῶν καί παραμεθόριων περιοχῶν. 
2. Ἡ ἰδιωτική οἰκονομική πρωτοβουλία δέν ἐπιτρέπεται νά ἀναπτύσσε-
ται σέ βάρος τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας ἤ πρός 
βλάβη τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. 3. … ». 

10. Ἐπειδή ἀπό τίς προπαρατεθεῖσες διατάξεις, ἐν συνδυασμῶ 
ἑρμηνευόμενες, προκύπτουν τά ἀκόλουθα: Τό Σύνταγμα ἀναγνωρίζει 
τόν ἄνθρωπο ὡς ὑπέρτατη ἀξία, χάριν τῆς ὁποίας ὑφίσταται καί ὀργα-
νώνεται ἡ ἔννομη τάξη, θεσπίζει δέ τά ἐπί μέρους ἀτομικά καί κοινωνι-
κά δικαιώματα γιά τήν διασφάλιση τῆς ἐπί ἴσοις ὅροις ἐλεύθερης ἀνα-
πτύξεως τῆς προσωπικότητας ἑκάστου καί τήν ἀπόλαυση τῶν ἐννόμων 
ἀγαθῶν πού ἀντιστοιχοῦν στό περιεχόμενο τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν 
(ΣτΕ 867/1988 Ὁλομέλεια). Στό πλαίσιο τοῦ χαρακτήρα αὐτοῦ τοῦ Συ-
ντάγματος κατοχυρώνεται γιά τούς πάσης φύσεως ἐργαζομένους καί 
ἀπασχολουμένους (ἐξηρτημένα ἤ ἀνεξάρτητα ἐργαζόμενους, ἐλεύθε-
ρους ἐπαγγελματίες κ.λπ.) τό δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρου χρόνου καί τῆς 
ἀπολαύσεώς του, ἀτομικά καί ἀπό κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους, ὡς 
τακτικό διάλειμμα τῆς ἑβδομαδιαίας ἐργασίας. Τό δικαίωμα αὐτό ὑπη-
ρετεῖ τήν ὑγεία καί τήν ὁμαλή ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας, μέ τήν 
φυσική καί ψυχική ἀνανέωση πού προσφέρει ἡ τακτική ἀργία στόν 
ἐργαζόμενο ἄνθρωπο ἐντός τῆς κάθε ἑβδομάδας ἐργασίας (ἄρθρα 5 πα-
ράγραφος 1, 21 παράγραφος 3 τοῦ Συντάγματος). Συναφῶς δέ, προσφέ-
ρει καί τήν δυνατότητα ὀργανώσεως τῆς κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς 
ζωῆς του, θέματα γιά τά ὁποῖα ἐπίσης μεριμνᾶ τό Σύνταγμα (ἄρθρο 
21 παράγραφος 3). Περαιτέρω, τό ἀναφερθέν δικαίωμα προσλαμβάνει 
πρακτική ἀξία γιά τούς ἐργαζομένους ὅταν αὐτοί δύνανται, μόνοι ἤ ἀπό 
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κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους, νά μετέχουν στήν συλλογική ἀνάπαυ-
λα μιᾶς κοινῆς ἀργίας ἀνά ἑβδομάδα, ὡς τέτοια ἡμέρα δέ ἔχει ἐπιλεγεῖ, 
κατά μακρά διαμορφωμένη παράδοση, τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στά 
λοιπά κράτη τῆς Εὐρώπης ἡ Κυριακή, σχετιζόμενη μέ τήν χριστιανική 
θρησκεία (βλ. τή βασική ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συνταγματικοῦ 
Δικαστηρίου τῆς Γερμανίας BverfG – BvR 2857 καί 2858/07- τῆς 1.12.2009, 
κυρίως κέφ. Β, ΙΙ. Βλ. ἐπίσης καί τήν ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Δι-
οικητικοῦ Δικαστηρίου BverwG – 1C 25.84- τῆς 15.3.1988). Εἰδικότερα, μέ 
τόν νόμο ΓΥΝΕ΄ (3455/1909, Α΄ 286/7.12.1909) καθιερώθηκε τό πρῶτον 
ἡ Κυριακή ὡς γενική ἀργία, ἀπό τόν κανόνα δέ αὐτόν προβλέφθηκαν, 
τόσο ἀπό τόν νόμο αὐτό ὅσο καί ἀπό ἑπόμενους, ἑξαιρέσεις γιά ἐργασί-
ες καί δραστηριότητες μέ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οἱ ὁποῖες ἐπι-
τρέπεται νά ἀσκοῦνται καί κατά τίς Κυριακές καί λοιπές ἀργίες. Κατά 
τήν θεσμοθέτηση τῶν ἐξαιρέσεων, ὅμως, ὁ κοινός νομοθέτης δέν εἶναι 
ἐλεύθερος στίς ἐπιλογές του, ἀλλά ὀφείλει νά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν συ-
γκεκριμένα κριτήρια καί προϋποθέσεις, οὕτως ὥστε ἀφ’ ἑνός νά μήν 
ἀνατρέπεται ὁ κανόνας καί ἀφ’ ἑτέρου οἱ ἐξαιρέσεις νά ἐπιβάλλονται 
ἀπό τό δημόσιο συμφέρον, τό ὁποῖο συνίσταται ὄχι στήν ἁπλή ἐπαύξη-
ση τοῦ κέρδους ὁρισμένων ἐπιχειρήσεων ἤ δραστηριοτήτων οὔτε στήν 
ἐξυπηρέτηση ἀναγκῶν πού δύνανται νά ἱκανοποιοῦνται ὁμαλά κατά 
τίς ἐργάσιμες ἡμέρες ἀλλά στήν ἐξυπηρέτηση βασικῶν ἀναγκῶν τῶν 
πολιτῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἱκανοποίηση δέν δύναται νά ἀνασταλεῖ κατά 
τίς Κυριακές καί τίς ἀργίες. Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσονται α) ἰδιωτι-
κές ἐργασίες, οἱ ὁποῖες ὑπηρετοῦν τήν ἀπόλαυση ὁρισμένων βασικῶν 
ἀναγκῶν ἀναψυχῆς τῶν πολιτῶν κατά τίς ἀργίες (ἑστιατόρια καί λοι-
πά καταστήματα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, λειτουργίες πολιτισμοῦ) 
καί β) ἡ ἀνάγκη ὁρισμένων ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων νά λειτουργοῦν 
συνεχῶς (π.χ. ἐργοστασίων), γιά λόγους τεχνικούς, ἐν συνδυασμῷ καί 
μέ λόγους ἀφορῶντες τήν οἰκονομική τους ἐπιβίωση. Τό ἴδιο ἰσχύει γιά 
λειτουργίες, ἀσκούμενες ἀπό τό Δημόσιο ἤ ἀπό τόν ἰδιωτικό τομέα, οἱ 
ὁποῖες ὑπηρετοῦν εὐθέως τό δημόσιο συμφέρον, ὅπως τήν ἀσφάλεια 
τῶν πολιτῶν, τήν ὑγεία (νοσοκομεῖα), τήν συγκοινωνία καί ἐπικοινω-
νία, τήν ὕδρευση. Στό προαναφερθέν πλαίσιο πρέπει νά ἐνταχθοῦν καί 
λελογισμένες ἐξαιρέσεις ἐπιβαλλόμενες γιά ὁρισμένους τόπους καί ὁρι-
σμένες περιόδους τοῦ ἔτους ὡς πρός τόν οἰκονομικό κλάδο τοῦ τουρι-
σμοῦ, καί δή ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι οἱ ἐξαιρέσεις αὐτές ὑπηρετοῦν τόν 
βιώσιμο τουρισμό καί δέν ὑπερβαίνουν τά ὅρια τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογι-
κότητος (ἄρθρο 25 παράγραφος 1 τοῦ Συντάγματος). Εἰδικότερα, καθ’ 
ὅσον ἀφορᾶ τόν τουρισμό, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν κανόνα τῆς ἀργίας 
κατά τίς Κυριακές ἐπιχειρεῖται ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι α) ἡ ἐξαίρεση 
ἀφορᾶ σαφῶς προσδιοριζόμενες περιοχές, στίς ὁποῖες ἡ οἰκονομικοκοι-
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νωνική ζωή ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τόν κλάδο τοῦ τουρισμοῦ, 
β) οἱ ἐξαιρέσεις προσδιορίζονται μέ ἀκρίβεια κατά χρόνο καί κατά τό 
δυνατόν σέ διάσπαρτες ἡμέρες ἀνά ἔτος, ἀναλόγως τοῦ χαρακτήρα τῆς 
κάθε περιοχῆς καί τῆς τουριστικῆς περιόδου (θερινός, χειμερινός του-
ρισμός), ὥστε νά μήν ἀναιρεῖται ὁ πυρήνας τοῦ προαναφερθέντος συ-
νταγματικοῦ δικαιώματος καί γ) ἡ κατ’ ἐξαίρεση ἐπιτρεπόμενη ἐργα-
σία εἶναι πράγματι πρόσφορη γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ τῆς 
βιώσιμης τουριστικῆς ἀναπτύξεως. Οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ἡ συνδρομή τῶν 
ἐκτεθεισῶν προϋποθέσεων πρέπει νά τυγχάνει πλήρους τεκμηριώσεως 
κατά τήν νομοθέτηση τῶν ἐξαιρέσεων, ὥστε, πλήν τῶν ἄλλων, νά καθί-
σταται ἐφικτός καί ὁ δικαστικός ἔλεγχος τῆς συνταγματικότητάς τους. 
(….) 

13. Ἐπειδή ἐν προκειμένῳ, μέ τήν ἐξουσιοδότηση τοῦ ν. 4254/2014, 
καί ἀνεξαρτήτως λόγων ἀναφερομένων στό δικαίωμα τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας τῶν χριστιανῶν τό θρήσκευμα πολιτῶν, προσβάλλο-
νται, ἐξ ἐπόψεως μέν οὐσίας, οἱ ἐκτεθεῖσες στήν 10η σκέψη συνταγμα-
τικές ἀρχές, ὅπως εἰδικότερα αὐτές ἑρμηνεύθηκαν καί ἐν σχέσει μέ τόν 
κλάδο τοῦ τουρισμοῦ, ἐξ ἐπόψεως δέ τύπου, διότι ἡ ἐξουσιοδότηση αὐτή 
ἀντιτίθεται στήν παράγραφο 2 ἄρθρου 43 τοῦ Συντάγματος, καθόσον ἡ 
ἀναφορά της σέ «τρεῖς τουριστικές περιοχές», χωρίς εἰδικότερο καί συ-
γκεκριμένο προσδιορισμό εἶναι ἀόριστη. Συνεπῶς, ἡ βασισθεῖσα στήν 
ἐξουσιοδότηση αὐτή προσβαλλομένη ὑπουργική ἀπόφαση εἶναι μή νό-
μιμη. (…)». 

 Ἡ ἀνάλυση τῆς ἐξεταζόμενης ἀπόφασης τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ 
θά ἦταν ὀρθότερο νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό ἕναν εἰδικό Συνταγματο-
λόγο. Στό πλαίσιο τοῦ παρόντος ἄρθρου θά περιορισθοῦμε στό νά κα-
ταθέσουμε ὁρισμένες σκέψεις μας σχετικά μέ τήν ἀπόφαση αὐτή.

Ἡ Κυριακή θεσπίστηκε καί νομοθετήθηκε ὡς ἀργία ἀπό τόν θε-
όπνευστο Αὐτοκράτορα Μέγα Κωνσταντῖνο τό 321 μ.Χ., ὡς ἡμέρα 
ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, Θείας Λατρείας καί ἀγαθοεργίας. Σέ ὅ,τι 
ἀφορᾶ στό Ἑλληνικό Κράτος, ὅπως ἀναφέρεται καί στήν ἴδια τήν ἀπό-
φαση 100/2017 τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ,  τό 1909 μέ νόμο καθιερώθηκε 
γιά πρώτη φορά ἡ Κυριακή ὡς γενική ἀργία.

Εἶναι βεβαίως πολύ θετικό τό ὅτι ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἐξέδωσε μία 
ἀπόφαση μέ τήν ὁποία κρίθηκε ὡς ἀντισυνταγματική ἡ λειτουργία τῶν 
ἐμπορικῶν καταστημάτων ὅλες τίς Κυριακές τοῦ ἔτους, καί μάλιστα μέ 
ἀναλυτική καί ἐμπεριστατωμένη αἰτιολογία. Ἔθεσε μέ αὐτό τόν τρόπο 
ὁπωσδήποτε ἕνα φραγμό στήν κρατική ἀσυδοσία, πού πιστεύει ὅτι μπο-
ρεῖ νά καταργήσει αὐτή τήν τόσων αἰώνων καθιερωμένη ἐκκλησιαστική 
καί νομοθετική ἀργία τῆς Κυριακῆς καί μάλιστα μέ μιά ἁπλή Ὑπουργι-
κή Ἀπόφαση, χωρίς κἄν νά τηρήσει τόν ἀπαιτούμενο ἀπό τό Σύνταγμα 
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τύπο  τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος (ἀρ. 43 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος).
Ὅμως, ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ἀκύρωσε μόνο τήν ἀπό 7.7.2014 Ὑπουρ-

γική Ἀπόφαση, χωρίς νά ἐπηρεάζει ὅσα προβλέπουν οἱ διατάξεις τοῦ 
ἄρθρου 16 τοῦ νόμου 4177/ 2013, πού ἀνωτέρω παραθέτουμε καί ἀφο-
ροῦν τή λειτουργία ὅλων τῶν καταστημάτων σέ ὅλη τή χώρα ὀκτώ Κυ-
ριακές το χρόνο καί τή δυνατότητα λειτουργίας μικρότερων καταστη-
μάτων, πού δέν ἀνήκουν σέ ἁλυσίδες, περισσότερες Κυριακές τοῦ ἔτους, 
μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Ἀντιπεριφερειάρχη. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, ἡ 
ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας ἔχει σχετική μόνο ἀξία.

Περαιτέρω, εἰδικότερα ὡς πρός τή σκέψη τῆς Ὁλομέλειας, ὅτι ἡ 
ἐκδοθεῖσα Ὑπουργική Ἀπόφαση εἶναι μή νόμιμη «ἀνεξαρτήτως λόγων 
ἀναφερομένων στό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν χρι-
στιανῶν τό θρήσκευμα πολιτῶν» θά πρέπει νά παρατηρηθοῦν τά ἀκό-
λουθα: Ἡ (μοναδική στήν Ἑλλάδα) ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν 
ἀρχή τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Χώρας, ἡ κρατική ρύθμιση τοῦ κα-
θεστῶτος τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας (ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος), οἱ 
θρησκευτικοί ὅρκοι τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί τῶν βουλευτῶν 
(ἄρθρο πάρ. 2 καί 59 πάρ. 1 τοῦ Συντάγματος) καί προπάντων ἡ «βασι-
κή ἀποστολή τοῦ Κράτους» νά παρέχει παιδεία πού ἀποσκοπεῖ μεταξύ 
ἄλλων στήν «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλλήνων» 
(ἄρθρο 16 πάρ. 2 τοῦ Συντάγματος) καταδεικνύουν ὅτι τό Σύνταγμα 
δέν ἐπιτρέπει στό Ἑλληνικό Κράτος νά ἀναπτύξει ἀντιθρησκευτική ἤ 
ἀθεϊστική πολιτική. Ἑπομένως, δέν ἐπιτρέπεται νά καταργηθεῖ ἀπό τήν 
κρατική ἐξουσία ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς πρωτίστως γιά λόγους ἀναγόμε-
νους στή θρησκεία καί τή θρησκευτική συνείδηση! Ἐξάλλου, σύμφωνα 
μέ τήν παράγραφο 3 ἔδ. α. τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος «Τό κείμε-
νο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τηρεῖται ἀναλλοίωτο.» Τό δέ κείμενο τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς στό βιβλίο τῆς Ἐξόδου ἀναφέρει : «Μνήσθητι τήν ἡμέραν τῶν 
Σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. Ἕξ ἡμέρας ἐργᾶ καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα 
σου τῇ δέ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῶ σου, οὐ ποιήσεις ἐν 
αὐτῇ πᾶν ἔργον, σύ καί ὁ υἱός σου καί ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καί ἡ 
παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καί τό ὑποζύγιόν σου καί πᾶν κτῆνος σου καί 
ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοῖ. Ἐν γάρ ἕξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος 
τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί τήν θάλασσαν καί πάντα τά ἐν αὐτοῖς καί 
κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ «διά τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τήν ἡμέρα 
τήν ἑβδόμην καί ἠγίασεν αὐτήν» (Ἐξ. Κ΄, 8-11)». Ἔτσι, ἡ Κυριακή ἀργία 
ἀποκτᾶ, ἔμμεσα ἔστω, Συνταγματική περιωπή, πρωτίστως ὡς ἐντολή 
τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι ὡς ἁπλῆ ἀνάπαυλα ἀπό τήν ἐργασία!

      Ἀγγελική  Εὐθ. Ζώη
       Νομικός
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Γενοκτονία τῶν Ποντίων καί Μικρασιατική καταστροφή: 
Ἀλήθειες καί γεγονότα, 

πού “ἐξαφάνισε” ἡ Δύση καί οἱ μισθοφόροι της

Τ
ά τελευταῖα χρόνια στήν Πατρίδα μας συνηθίσαμε νά ἀνεχόμαστε πολλά 
πράγματα, πού οἱ Πατέρες καί οἱ πρόγονοί μας θεωροῦσαν τοὐλάχιστον ἀνή-

κουστα.
Σέ αὐτά συγκαταλέγεται καί ἡ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας μας, πού συντε-

λεῖται μέ τήν ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν γεγονότων καί τήν ἀντικατάστασή τους 
ἀπό τίς εὐφάνταστες ἱστορίες τῶν μισθοφόρων ἐχθρῶν της Ἀληθείας καί τῆς Πα-
τρίδος μας.

Τό τί ἀκριβῶς συνέβη στήν Μικρά Ἀσία δέν θά μπορούσαμε νά τό γνωρί-
ζουμε, ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ καταγεγραμμένη ἀντικειμενική μαρτυρία ἑνός αὐτόπτη 
μάρτυρα, ὄχι μόνο τῶν γεγονότων τῆς καταστροφῆς, ἀλλά, κυρίως, τῆς πολιτικῆς 
καί κοινωνικῆς κατάστασης, πού ἐπικρατοῦσε στήν περιοχή πολύ πρίν τά θλιβερά 
συμβάντα, πού κόστισαν τόσο πολύ στήν Πατρίδα μας.

Αὐτός ὁ αὐτόπτης μάρτυρας εἶναι ὁ Μιχαήλ Ροδᾶς, πού γεννήθηκε τό 1884 
καί πέθανε τό 1948. Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπό τό Αἴγιο, ἐνῶ στά νεανικά του χρό-
νια ὑπῆρξε τυπογράφος, δημοσιογράφος καί ἀρθρογράφος. Τραυματίας τοῦ Α΄ 
Βαλκανικοῦ Πολέμου καί μετά ἀπό πολλές περιπλανήσεις στόν Ἑλλαδικό χῶρο, 
κατέληξε στήν Σμύρνη, ὡς Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστεί-
ας στήν Σμύρνη.

Ἔτσι, ἀπό αὐτήν τήν θέση μποροῦσε νά παρακολουθεῖ ἀπό κοντά τίς ἐξελί-
ξεις πού διαδραματίζονταν ἀπό τίς διπλωματικές καί στρατιωτικές Ἀρχές ἐκείνης 
τῆς ἐποχῆς. Τό 1924 συνέταξε τά ἀπομνημονεύματά του, μέ τίτλο «Ἡ Ἑλλάδα 
στήν Μικρά Ἀσία» καί ἀρχικά δημοσιεύθηκαν σέ συνέχειες, σέ δύο ἔγκριτες Ἀθη-
ναϊκές ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τήν “Ἐθνική Φωνή” καί τό “Ἐλεύθερο 
Βῆμα”. Τό 1947, ὁ συγγραφέας τά ἐπιμελήθηκε γιά νά ἐκδοθοῦν συνολικά, ἀλλά ὁ 
αἰφνίδιος θάνατός του ἀνέτρεψε τά σχέδιά του. Τελικά, συγγενεῖς καί φίλοι του τά 
ἐξέδωσαν τό 1949 καί τό σύγγραμμα, πού ξεχωρίζει ὡς ἕνα ἀπό τά ἐγκυρότερα τῆς 
κατηγορίας του, ἀποτελεῖται ἀπό τίς ἑξῆς ἑνότητες:

 Κείμενα τοῦ συγγραφέα, πού κατά κανόνα εἶναι σαφῆ καί λεπτομερῆ, ἐνί-
οτε γλαφυρά, ὅπου ὁ ἴδιος κατατοπίζει τόν ἀναγνώστη φωτίζοντας πολλές πτυχές 
τῶν γενομένων, μιλῶντας μέ σκληρή ἀλλά πραγματική γλώσσα, χωρίς προσωπι-
κές ἤ πολιτικές σκοπιμότητες. Μάλιστα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στόν Ἁρμοστή (Ὑπουργό 
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Ἰωνίας) Ἀριστείδη Στεργιάδη –ἕναν ἀνθέλληνα ὑπάλληλο ξένων συμφερόντων 
πού εὐθύνεται σέ μεγάλο βαθμό γιά τά δεινά τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας– ὁ 
Ροδᾶς εἶναι καταπέλτης, χωρίς νά ὑπολογίσει τό ὅτι ὁ πολιτικός προϊστάμενός του 
ἦταν εὐνοούμενος σύσσωμου τοῦ διεφθαρμένου πολιτικοῦ κόσμου στήν Ἑλλάδα 
καί κυρίως τοῦ “ἐθνάρχη” Ἐλευθέριου Βενιζέλου.

 Σπάνια καί δυσεύρετα ἐπίσημα ἔγγραφα, πού ἀποδεικνύουν τήν ἀλήθεια 
τῶν λεγομένων του.

 Σπάνιο καλλιτεχνικό καί περιγραφικό εἰκαστικό ὑλικό.
Γενικά, τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου εἶναι σπάνιο καί δέν συναντᾶται παρά 

μόνο στά ἀρχεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.
Πρός ἐπίρρωση τῶν ὅσων προανέφερα γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ Ροδᾶ, θά ἐπι-

καλεστῶ τήν μαρτυρία ἑνός πολύ ἱκανότερού μου στά ἱστορικά ζητήματα, τοῦ ἱστο-
ρικοῦ, φιλολόγου καί δοκιμιογράφου κ. Σαράντου Ι. Καργάκου, πού σημειώνει1 
χαρακτηριστικά: «Ὁ Μιχαήλ Ροδᾶς εἶναι γιά τόν Μικρασιατικό Πόλεμο, ὅ,τι 
ὁ Θουκυδίδης γιά τόν Πελοποννησιακό Πόλεμο (τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν 
– mutatis mutatis). Ἀπό τήν θέση τήν ὁποίαν κατεῖχε, ἦταν σέ θέση νά παρα-
κολουθεῖ ὅλες τίς ἐξελίξεις, νά γνωρίσει ἀπό κοντά ὅλους τούς πρωταγωνιστές 
τοῦ ἔπους καί τοῦ δράματος, νά ἔχει ἄμεση προσέγγιση στίς ἐξελίξεις, νά μελετᾶ 
καί νά υἱοθετεῖ ὅλα τά ἐπίσημα ἔγγραφα καί, τό βασικότερο, νά βρίσκεται ἐπί 3 
χρόνια σέ καθημερινή ἐπαφή μέ τόν σατραπικῆς νοοτροπίας Στεργιάδη.

Πρέπει νά εἶχε ἀπέραντη ἀντοχή καί ἀνοχή γιά νά ἀντέχει τόν Στεργιάδη. 
Ὁ συμπατριώτης του δημοσιογράφος καί λογοτέχνης Γιῶργος Φτέρης πού προ-
λογίζει τό βιβλίο, τόν περιγράφει σάν ἕναν ἄνθρωπο πάνω ἀπό ὅλα ἀγαπητό, 
κατ’ ἀντίθεση πρός τόν Στεργιάδη, πού ἦταν ἀντιπαθής καί λέει: «Ὁ Ροδᾶς ἦταν 
μία φύση πολύ τίμια, πολύ γενναία καί, ὅταν χρειαζόταν, ἠθικά πολύ ἀδιάλλα-
κτος, μέ μίαν ἀπόχρωση σκληρότητας». Ὁ Ροδᾶς, ἀμερόληπτος, ἀντικειμενικός, 
ἄκρως ἀπόλυτος, ξέρει νά ἐκτιμᾶ, νά ἀποτιμᾶ καί νά ἐπιτιμᾶ, ὄχι ἀντιπάλους 
ἀλλά πρόσωπα φιλικά πρός αὐτόν, ἀκόμη καί τόν Ἑλληνικό Στρατό, ὅταν πα-
ρεκτρεπόταν ἀπό τήν γραμμή τοῦ ἠθικοῦ χρέους. Νά ἐπιτιμάει καί κάποιους 
Μικρασιάτες χρυσοκανθάρους, πού ἐνῶ ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἔχυνε τό αἷμα 
του, αὐτοί γέμιζαν κρουνηδόν τά χρηματοκιβώτιά τους. Ἐξετάζει μέ ἀκρίβεια 
καί μέ σπάνια γιά τήν ἐποχή του ντοκουμέντα, ὄχι μόνο τό «τί πταίει», ἀλλά καί 

1. Τήν Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012, ἡ “Λεσβιακή Παροικία”, ὁ Ὀργανισμός γιά 
τή διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) καί ὁ Σύλλογος Μικρασιατῶν 
τῆς Σκάλας Λουτρῶν Λέσβου “Τό Δελφίνι”, διοργάνωσαν μία ἐκδήλωση γιά 
νά παρουσιάσουν τό βιβλίο τοῦ Μιχαήλ Ροδᾶ «Ἡ Ἑλλάδα στήν Μικρά Ἀσία – 
Μικρασιατική καταστροφή», στήν αἴθουσα “Δαίδαλος” τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ 
Κολλεγίου. Τό βιβλίο παρουσίασαν οἱ κ. Σαράντος Καργάκος (ἀπό ὅπου καί 
ἀντλήσαμε τήν ἀναφορά μας) καί Στρατῆς Μολίνος.
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τό «τίς πταίει». Δέν χαρίζεται σέ κανένα «σύμμαχο»: πρῶτος αὐτός ἀποκάλυψε 
ὅτι ὁ συντελεστής τῆς ἧττας ἦταν «ἡ προβοκατορική πολιτική τῶν Ἰταλῶν». Τό 
σημαντικότερο καί τό πιό ἀξιανάγνωστο μέρος τοῦ βιβλίου του ἀφορᾶ στήν 
σκιαγράφηση τοῦ Στεργιάδη, ἑνός «διπλοῦ» ἀνθρώπου πού, οὔτε ἀπό τήν Κρήτη 
ἦταν (καί ἄς παρουσιαζόταν ὡς Κρητικός), οὔτε τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν 
Στεργιάδης, οὔτε ἦταν κἄν βενιζελικός. Ἦταν παράσιτο, πού χρησιμοποιοῦσε 
τόν Βενιζέλο γιά νά ἀναρριχηθεῖ, ἦταν βάναυσος καί συνάμα χαμερπής. Γι’ αὐτό 
καί προβάλλουν ἀμείλικτα «ἐρωτηματικά»:

α) Γιατί μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή, οἱ Ἄγγλοι φρόντισαν νά τόν 
περισώσουν, θέτοντας στήν διάθεσή του ἕνα θωρηκτό, τόν «Σιδερένιο Δούκα»;

β) Γιατί ἀκόμα δέν ἔχει ἀνοίξει τό ἀρχεῖο Στεργιάδη;
γ) Μέ τί χρήματα ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔζησε στήν πανάκριβη Νίκαια, στήν 

Γαλλία, ἀπό τό 1922 μέχρι τόν θάνατό του στίς 27 Ἰουνίου τοῦ 1949;
δ) Γιατί κανείς Ἕλληνας δημοσιογράφος δέν σκέφθηκε ποτέ νά τοῦ πάρει 

μία συνέντευξη; Ὁ Γιῶργος Φτέρης λέει ὅτι «Τολμούσαμε νά τόν πλησιάσουμε;»
ε) Μέ ποιά πρόσωπα ἐπί 28 χρόνια συνεντευξιαζόταν, ζοῦσε καί συνομι-

λοῦσε καί μέ τί χρήματα ζοῦσε;
Τό γεγονός ὅτι δέν ξαναπάτησε τό πόδι του στήν Ἑλλάδα, ἴσως εἶναι μία 

ἀπάντηση».
Ἐκτός ἀπό τό πολύ σπουδαῖο βιβλίο μέ τά ἀπομνημονεύματά του, ὁ Μιχαήλ 

Ροδᾶς ἔχει γράψει ἕνα ἀκόμα πιό μικρό, ἀλλά ἐξαιρετικά σημαντικό σύγγραμμα, 
πού παρ’ ὅτι ἀποτελεῖται ἀπό μόλις ἑξήντα μία σελίδες, εἶναι ἀποκαλυπτικό τῶν 
γεγονότων, πρό καί κατά τήν καταστροφή.

Τό βιβλίο αὐτό ἔχει τόν τίτλο «Πῶς ἡ Γερμανία κατέστρεψε τόν Ἑλληνισμό 
τῆς Τουρκίας» καί ξεκινάει μέ τήν ἑξῆς διαχρονική θλιβερή διαπίστωση «Ἡ ἱστορία 
μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐπραγματοποίησε τά περισσότερα τῶν ἐθνικῶν ὀνεί-
ρων της διά τῶν κοινῶν ἀγώνων τῶν τέκνων της, ἐλευθέρων καί ὑποδούλων. Καί 
εἶνε μέν ἀληθές ὅτι οἱ ἐλεύθεροι Ἕλληνες συνεχίζουν τόν ἀγῶνα τοῦ αἵματος καί 
μετά τήν ἀποκατάστασιν τῆς Ἑλλάδος εἰς ἐλεύθερον Κράτος, πληρώνουν φόρους 
δυσαναλόγους πρός τήν οἰκονομικήν αὐτῶν κατάστασιν, ὑφίστανται τά πάνδεινα 
πρός πραγματοποίησιν τῆς ἐθνικῆς ἑνώσεως καί τῆς συντριβῆς τῶν δεσμῶν τοῦ 
κατακτητοῦ καί τοῦ τυράννου τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς.

Ἡ ἐξωτερική Ἑλλάς, ἐάν δέν προσέφερε μέγαν ἀριθμόν ἀγωνιστῶν εἰς τούς 
ἀπελευθερωτικούς πολέμους, προσέφερε ὅμως ἄφθονον χρῆμα καί συνετέλεσεν 
ὥστε τό ἐλεύθερον Κράτος νά λαμβάνει ἔξωθεν, ἐκ τῆς Ἑλλάδος τῆς Τουρκίας, 
τῆς Αἰγύπτου, τῆς Ρουμανίας, τῆς Ρωσσίας καί τῆς Ἀμερικῆς, τήν οἰκονομι-
κήν ζωήν, ἀπαραίτητον ὅπως ὀργανωθῆ εἰς Κράτος στρατιωτικόν, ναυτικόν καί 
ἐμπορικόν».
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Στήν συνέχεια ὁ Ροδᾶς ἀντιπαραβάλλει τήν ζωή στήν τότε ἐλεύθερη Ἑλλά-
δα μέ τήν ζωή στά μέρη ὅπου μοιραῖα μετανάστευσαν πολλοί συμπατριῶτες προ-
κειμένου νά ἔχουν συνθῆκες ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως. Γράφει χαρακτηριστικά πώς 
«Ἐντεῦθεν τῶν συνόρων τοῦ Ὀλύμπου [σημείωση τοῦ ἀρθρογράφου: Τά σύνορά 
τῆς τότε ἐλεύθερης Ἑλλάδος βρίσκονταν στόν Ὄλυμπο, ἐκεῖ ὅπου ἐπιδιώκει 
νά τά ἐπαναφέρει τό σημερινό προδοτικό πολιτικό σύστημα τῆς Πατρίδος μας] 
τό πᾶν ἦτο ἀρματωλισμός. Ἐκεῖθεν τῶν συνόρων συντελεῖτο ἀδιάκοπος ἐθνική 
προπαρασκευή καί ἐμπορική ἐπικράτησις πρός ὅλα τά στοιχεῖα. Ἡ ἐμπορική κυ-
ριαρχία τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Τουρκίαν ἦτο ἀναμφισβήτητος. Ἀπόδειξις τούτου 
εἶνε τά μεγάλα φιλανθρωπικά μέγαρα τῶν κοινοτήτων, τά σχολεῖα καί τά μεγα-
λοπρεπέστατα νοσοκομεῖα, αἱ Τράπεζαι, αἱ ὁποῖαι ἱδρύθησαν κατά τά τελευταῖα 
χρόνια πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐμπορίου, αἱ ἀσφαλιστικαί ἑταιρεῖαι 
καί οἱ ἐμπορικοί συνεταιρισμοί διά κεφαλαίων κολοσσιαίων. Ἄνευ τῆς ἐμπορικῆς 
καί, οἰκονομικῆς κυριαρχίας τοῦ ἐξωτερικοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἰδιαιτέρως τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ τῆς Τουρκίας, τό ἐλεύθερον Κράτος τῶν συνόρων τοῦ Ὀλύμπου, 
ἦτο καταδικασμένον εἰς τήν δυστυχίαν καί τόν μαρασμόν».

Οἱ Τοῦρκοι στήν πλειοψηφία τους ἦσαν ὑπάλληλοι τῶν Ἑλλήνων, πού προ-
όδευαν καί ἐνίσχυαν τήν προσπάθεια τοῦ νεοσυσταθέντος ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ 
Κράτους. Οἱ ἰδανικές συνθῆκες, σύμφωνα πάντοτε μέ τήν μαρτυρία τοῦ Ροδᾶ, συ-
νεχίζονται ἀπρόσκοπτα μέχρι τό 1900: «Εἰς τήν ἐμπορικήν πρόοδόν του ὁ Ἑλλη-
νισμός δέν συναντᾶ μέχρι τοῦ 1900 κανένα ἐμπόδιον. Ὁ Τοῦρκος ἐξακολουθεῖ 
τόν ὕπνον του».

Αὐτό, ὅπως ἦταν φυσικό, δέν ἄρεσε στήν Δύση, πού ἔσπευσε μέ τήν χαρα-
κτηριστική της ὕπουλη τακτική νά ὑπονομεύσει τήν εὐημερία καί τήν πρόοδο τῆς 
Ἑλλάδος. Οἱ κινήσεις τῶν Δυτικῶν ἦταν σέ τρία μέτωπα: Χρηματοδότησαν μέ 
Γερμανικά καί Ἑβραϊκά κεφάλαια τούς Τούρκους ἐνῶ, ταὐτόχρονα, συκοφάντη-
σαν τούς Ἕλληνες παρουσιάζοντάς τους ὡς ἐχθρούς καί κίνδυνο γιά τήν Τουρκία. 
Ἐπιπλέον, μέ διάφορες ἐσωτερικές (καί ὄχι μόνο) μηχανορραφίες φρόντισαν ἐντός 
καί ἐκτός τῆς Ἑλλάδος νά βρίσκονται ἐπικεφαλῆς προδότες, ὅπως ὁ Ἐλευθέριος 
Βενιζέλος στό ἐσωτερικό καί ὁ Ἀριστείδης Στεργιάδης στήν Μικρά Ἀσία.

«Δυστυχῶς αἱ ἐμπορικαί συνθῆκαι, μετά τόν πόλεμον τοῦ 1897 καί κυ-
ριώτατα ἀπό τοῦ 1900 καί ἐντεῦθεν, μετεβλήθησαν, διότι εἰς τήν Ἀνατολήν 
ἐνεφανίσθη δεινός συναγωνιστής, ἀκατάβλητος, ἐφωδιασμένος μέ ὅλα τά μέσα 
τοῦ πολέμου, προγραμματιστῆς καί ἱκανός δι’ ἔντιμον ἤ μή ἐμπορικόν πόλεμον. 
Ὁ Γερμανός. Ἐξεστράτευσε μέ τήν ἐντολήν τῆς ἐξοντώσεως καί μέ τήν σημαίαν 
τῆς ἐπικρατήσεως ἐν Τουρκία, πολιτικῆς καί ἐμπορικῆς, ἀντί πάσης θυσίας. […] 
Ἐξηκολούθησεν ἔκτοτε μέχρι τοῦ 1887, συστηματική ἐργασία, ἡ ὁποία ἔδωσεν 
ἐνθαρρυντικά ἀποτελέσματα διά τούς Γερμανούς. Ἡ Τουρκία τοῦ Ἀβδούλ Χαμήτ 
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προσεδέθη εἰς τό Γερμανικόν ἅρμα καί ἐφέρετο ὁλοψύχως πρός τό Βερολίνον».
Ἡ συνέχεια, δυστυχῶς, εἶναι γνωστή. Αὐτό πού δέν εἶναι γνωστό εἶναι τό πα-

ρασκήνιο μέχρι τήν καταστροφή καί ὁ βρώμικος ρόλος πού ἔπαιξαν οἱ γνωστοί καί 
ἄγνωστοι πρωταγωνιστές τῆς Ἐθνικῆς τραγωδίας. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο τό ὅτι 
ὁ Στεργιάδης καί ὁ ρόλος πού διαδραμάτισε παρέμεινε (καί ἐν πολλοῖς παραμένει) 
ἑπτασφράγιστο μυστικό πού κανείς δέν ἀναφέρει μέχρι σήμερα. Δέν εἶναι καθόλου 
τυχαῖο, ἐπίσης, πώς ἐπί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Σημίτη –ἡ ζημιά τῆς μέχρι 
τώρα παρουσίας του στήν Ἑλληνική πολιτική δέν ἔχει ἀποτιμηθεῖ, ἀλλά εἶναι ἀνυ-
πολόγιστη– δημιουργήθηκε στό σπίτι τοῦ προδότη στό Ἡράκλειο ἡ “Βιβλιοθήκη 
Στεργιάδη”, πού περιλαμβάνει τά βιβλία τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ καί τίς ἰδιωτικές 
του ἐπιστολές πού δέν ἐξαφάνισε ὁ ἴδιος, σέ μία προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ τό 
μαῦρο ἄσπρο!

Μέ τό ἄρθρο αὐτό κάναμε κάποιες πρῶτες νύξεις σέ ἕνα πολύ σοβαρό ζήτη-
μα, πού εἶναι, ἐκτός τοῦ σκοτεινοῦ ρόλου πού διαδραματίζει ἡ Δύση σέ σχέση μέ 
τήν Ἑλλάδα, ἡ προδοτική πολιτική πού ἀκολουθοῦν οἱ ἀντί–Ἕλληνες(!) πολιτικοί 
στήν Πατρίδα μας. Αὐτή ἡ τακτική μέχρι σήμερα ἔχει κοστίσει στό Ἔθνος μας, ὄχι 
μόνο τίς μεγάλες καταστροφές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Κύπρου, ἤ τήν γενοκτο-
νία τῶν Ποντίων, ἤ τήν σημερινή ἀτέρμονη οἰκονομική (καί ὄχι μόνο) κρίση, ἀλλά, 
πρωτίστως, τήν ἀλλοίωση τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων, πού μέρα μέ τήν ἡμέρα δέν θυ-
μίζουν σέ τίποτε ὄχι μόνο τούς Πατέρες μας, ἀλλά καί τούς παλαιότερους ἁγνούς 
πατριῶτες πού θυσίαζαν τά πάντα γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν ἁγία καί τῆς 
Πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Τό κεφάλαιο πού ἀνοίξαμε σήμερα εἶναι πολύ σημαντικό καί δέν ἔχει προ-
βληθεῖ ὅσο καί ὅπως θά ἔπρεπε. Ἴσως οἱ σελίδες τοῦ ἔγκριτου περιοδικοῦ «Ἐνο-
ριακή Εὐλογία» νά μήν εἶναι ὁ κατάλληλος τόπος νά ἀναπτυχθεῖ αὐτό τό φλέγον 
Ἐθνικό ζήτημα. Σίγουρα, ὅμως, μετά τίς πρῶτες ἀναφορές πρέπει νά ἀρχίσουμε 
σιγά-σιγά νά φέρνουμε στό φῶς ὅλα τά στοιχεῖα ἐκεῖνα, πού ἀποδεικνύουν ὅτι καί 
οἱ περιπτώσεις τῆς καταστροφῆς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων 
εἶναι πράξεις πού διέταξε καί χρηματοδότησε ἡ Δύση καί ὑλοποίησαν προδότες 
Ἕλληνες πολιτικοί καί ἀξιωματούχοι.

      Μανώλης Β. Βολουδάκης
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Οἱ Ἅγιοι Πάντες

Σ
τίς μέρες μας ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ἔχει περιοριστεῖ ἀρκετά, ἐφ΄ 
ὅσον τείνει νά ἐπικρατήσει ἡ ἄποψη ὅτι ἀλήθεια πραγματική δέν ὑπάρ-

χει. Μιά ἄποψη, πού διαμορφώνεται ἀπό διάφορους “διανοητές”, διαδίδεται 
ἀπό τά ΜΜΕ, ἐπιβάλλεται ἀπό τούς πολιτικούς καί ὑποστηρίζεται ἀκόμη καί 
ἀπό θρησκευτικούς ἡγέτες(!). Μιά ἄλλη ὅμως “ἀλήθεια” προωθεῖται -ἀπό 
τούς ἀνωτέρω καί ὄχι μόνο- μέ σκοπό νά διαδοθεῖ “δημοκρατικά” καί νά ἐπι-
κρατήσει παγκόσμια. Τό “δόγμα” ὅτι «δέν ὑπάρχει μιά μόνο ἀλήθεια, ἀλλά 
τά πάντα εἶναι σχετικά».  Παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν πάντα πολλοί ἄνθρωποι 
πού ἐπιμένουν στήν ἀναζήτηση τῆς μιᾶς ἀλήθειας...

Τί γίνεται, ὅμως, ὅταν κάποιοι ἄνθρωποι βροῦν αὐτή τή Μόνη Ἀλήθεια 
καί Τήν ἀγαπήσουν εἰλικρινά; Ὅταν ἀγαπήσουν μέ ὅλη τους τήν καρδιά, μέ 
ὅλη τους τήν ψυχή, μέ ὅλη τή διάνοιά τους καί ὅλη τήν ἰσχύ τους τόν Θεό; Τότε 
“γεννιοῦνται” οἱ Ἅγιοι. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί πού ἀγάπησαν τόν Χριστό, Τόν 
ἐμπιστεύτηκαν, ἐμπιστεύτηκαν ὅλα ὅσα Ἐκεῖνος δίδαξε, ἀποκάλυψε, ὅρισε, 
προέτρεψε, ὑποσχέθηκε. Μέ  ἐμπιστοσύνη, λοιπόν, καί χαρά ἀνταποκρίθη-
καν στό κάλεσμά Του πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους: «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ 
ἅγιος εἰμι» (Α’ Πέτρου 1, 16). Ὁ Χριστός ἔγινε τό  κέντρο τῆς ζωῆς τους καί 
ἡ σχέση τους μαζί Του, τό νόημα τῆς ὕπαρξής τους. Ἔτσι, μέ ἁπλότητα καί 
προθυμία  ὑπάκουσαν τίς ἐντολές Του, φανερώνοντας  τήν ἀγάπη τους πρός 
Αὐτόν: «Ἐάν ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ἰωάν. 14,15). 
Ἀπέρριψαν ὅλους τούς “παραμορφωτικούς καθρέπτες” αὐτοῦ τοῦ κόσμου, 
πού ἀλλοιώνουν τά πρόσωπα καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἔθεσαν ὡς κα-
θρέπτη τῆς ψυχῆς τους τόν ἴδιο τόν Χριστό. Σέ κάθε πράξη, σκέψη, ἐπιθυμία 
τους, σέ κάθε ἀνεπαίσθητη κίνηση τῆς ψυχῆς τους ἐπιθυμοῦσαν νά καθρεπτί-
ζεται τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ... 

Οἱ Ἅγιοι ἀγάπησαν εἰλικρινά τήν Ἀλήθεια. Καί ἐπειδή ἡ Ἀλήθεια δέν 
εἶναι ἰδέα ἀλλά Πρόσωπο, ἀγάπησαν πραγματικά τόν Χριστό. Γι’ αὐτό καί 
ἄνοιξαν τήν καρδιά τους γιά νά χωρέσει ὅλους τούς συνανθρώπους τους, 
ἀνταποκρινόμενοι καί πάλι στό κάλεσμά Του: «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου 
ὡς σεαυτόν» (Ματθ.22,39). «Ἐπλάτυναν» τήν καρδιά τους ὥστε νά μπορεῖ 
νά ἀνέχεται, νά συγχωρεῖ, νά ὑπομένει, νά ἀγαπᾶ. Μοιράστηκαν τά πάντα 
μέ τούς συνανθρώπους τους: καί  τά ὑλικά ἀγαθά –ὅταν διέθεταν– καί τόν 
πλοῦτο τῆς ψυχῆς τους, δῶρο τοῦ Θεοῦ καί καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Τούς στήριξαν σέ ὅλες τίς ἀνάγκες τους, ὑλικές καί πνευματικές, ἔχοντας πά-
ντα ὡς γνώμονα τήν σχέση μέ τόν Χριστό, τήν αἰωνιότητα...
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Στή χορεία τῶν Ἁγίων, μέ πρώτη τήν Παναγία μας, περιλαμβάνονται 
οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, Πατριάρχες, Βασιλεῖς, Ὁμολογητές, Ἀσκητές, 
Μάρτυρες, ἄνδρες καί γυναῖκες, ἔγγαμοι καί ἄγαμοι, κάθε ἡλικίας, μόρφω-
σης ἤ κοινωνικῆς τάξης. Ὅλοι τους πόθησαν τήν Ἀλήθεια καί ἔθεσαν ὡς προ-
τεραιότητα στή ζωή τους τή σχέση τους μέ τόν Χριστό. Γι΄ αὐτό καί παρέδω-
σαν τόν ἑαυτό τους στό θέλημά Του γιά νά τούς μεταμορφώσει καί, μέσα ἀπό 
τόν προσωπικό τους ἀγώνα, ἀπό «εἰκόνες Του» νά γίνουν  «ὁμοιώματά Του». 
Ἀντάλλαξαν τό πρόσκαιρο μέ τό αἰώνιο, τήν “κενή” δόξα αὐτοῦ τοῦ κόσμου 
μέ τή Δόξα τοῦ Θεοῦ. Γι΄ αὐτό καί γεύτηκαν ἤδη ἀπό τή ζωή αὐτή τήν μακα-
ριότητα –παρά τίς θλίψεις, τίς στερήσεις, τίς κακουχίες ἤ τά μαρτύρια– καί θά 
τήν ἀπολαμβάνουν πλήρως καί αἰώνια κοντά Του... 

Μιά ἑβδομάδα μετά τήν Πεντηκοστή ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ ὅλους τούς Ἁγί-
ους της, γνωστούς καί ἄγνωστους, ὡς ζωντανές ἀποδείξεις τῶν καρπῶν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού μᾶς ἔδειξαν καί μᾶς δεί-
χνουν, ὅτι ἡ πορεία πρός τήν ἁγιότητα ἔχει κόπους καί ἀγῶνες, ἀλλά εἶναι μιά 
πορεία χαρᾶς, γιατί ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν τυραννία τῆς ἁμαρτί-
ας. Γι’ αὐτό τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ἡ Ἐκκλησία μέσῳ τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου θά ἀπευθύνει τό κάλεσμα πρός μίμηση τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων λέγοντας: 
«Τοιγαροῦν καί ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον νέφος μαρτύρων, 
ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καί τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέ-
χωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα»(Ἑβρ.12,1). Γιά τούς περισσότερους ἀπό 
ἐμᾶς ἀκόμη καί ἡ στοιχειώδης πνευματική ζωή  λογίζεται ὡς φορτίο βαρύ. Ὁ 
Ἀπ. Παῦλος, ὅμως, μᾶς διευκρινίζει ὅτι τό βαρύ φορτίο βρίσκεται ἤδη στούς 
ὤμους μας.  Εἶναι ὁ τεράστιος ὄγκος ἀπό τίς περιττές μέριμνες καί ἀπό τό 
πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν. Καί αὐτό μᾶς προτρέπει νά ἀποτινάξουμε. Μέ ὑπο-
μονή. Γιά νά ἀνακουφιστοῦμε ἀπό τά πολλαπλά βάρη καί νά γίνουμε ὑγιεῖς. 
Ἔχοντας  συμπαραστάτες τό νέφος τῶν Ἁγίων πού μᾶς περιβάλλει... 

       Εὐανθία Κωλέττη
             Θεολόγος
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Η  ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ  ΝΑ  ΕΙΣΑΙ  ΜΗΔΕΝΙΚΟ!

 

E
χουμε συνηθίσει στήν ἐποχή μας νά λέμε ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει 
ἀγγίξει τήν ψηλότερη κορυφή τοῦ παραλογισμοῦ, ὅτι ἡ διαφο-

ρά ἀνάμεσα στό κακό καί στό καλό κοντεύει νά ἐξαλειφθεῖ σέ τέτοιο 
βαθμό ὥστε οἱ ἑπόμενες γενεές ἀνατρέφονται μέ ἕνα ἰσοπεδωτικό 
ἀμοραλισμό, πού θά ἔχει σάν ἀποτέλεσμα νά ἐξαφανιστεῖ ἀκόμα καί 
ὁ ἔμφυτος νόμος τῆς συνειδήσεως, ἔχουμε ἀκούσει καί διαβάσει πολ-
λές γραμμές ἀνησυχίας καί σκοτεινῶν προβλέψεων.

 Γι’ αὐτό ὅμως πού δέν ἔχουμε ἀνησυχήσει ἀρκετά, νομίζω, ἐκτός 
ἀπό τήν ἄμβλυνση τῆς ἀνθρώπινης συνείδησης εἶναι καί ἡ ἄμβλυνση 
τῆς ἀξίας –κάθε εἴδους ἀξίας. Αὐτή ἡ “ἀξιολόγηση” τῆς ἀξίας ὑπῆρχε 
στά πάντα, ξεκινῶντας ἀπό τά νομίσματα τῆς κάθε ἐποχῆς ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα μέχρι τόν 17ο αἰῶνα. Ὁ χρυσός ἦταν πού ἔδινε τήν ἀξία 
στά νομίσματα καί μετά τό ἀσῆμι καί ὕστερα ἀκολουθοῦσαν τά ὑπό-
λοιπα μέταλλα. Ὁ πλοῦτος τῶν ἀνθρώπων σέ χρυσό ἦταν κάτι συμπα-
γές, ἁπτό, συγκεκριμένο. Μετά ἀκολούθησε ὁ πλοῦτος σέ χαρτιά καί, 
στίς μέρες μας, ἀκολούθησε ὁ πλοῦτος σέ…. ἀέρα…. Σήμερα εἶσαι 
πλούσιος, αὔριο βρίσκεσαι στό δρόμο ἄστεγος νά κοιμᾶσαι σέ πα-
γκάκια!

 Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τά κοσμήματα, τά ροῦχα καί, τελικά, μέ 
τούς ἀνθρώπους. Τά κοσμήματα ἀπό χρυσά μέ πολύτιμες πέτρες κα-
τασκευάζονται σήμερα ἀπό νοθευμένα μέταλλα, μέ γυαλιά καί φτηνά 
ὑλικά, μόνο γιά νά ἀστράφτουν καί νά μοιάζουν πολύτιμα, ἐνῶ δέν 
ἔχουν ἀξία. Τό ἴδιο καί τά ροῦχα. Εὐτελῆ ὑφάσματα πού παίρνουν 
μιά ψεύτικη ἀξία ἀπό τό ὄνομα πού ἔχει ἡ ἐτικέττα.

Καί τό φαινόμενο τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, δυστυχῶς, προεκτεί-
νεται καί στήν ἀνθρώπινη ἀξιολόγηση. Ποτέ ἄλλοτε τά ἀξιώματα πού 
θεωροῦνται ψηλά στήν κοινωνική ἱεραρχική κλίμακα δέν εἶχαν τόσο 
ἀκατάλληλους ἀνθρώπους. Φτάνει νά παρατηρήσει κανείς προσεκτι-
κά μιά φωτογραφία τῶν παγκόσμιων ἀρχηγῶν σέ κάποια ἀπό τίς πά-
μπολλες συσκέψεις κορυφῆς. Εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἀπορήσει πῶς 
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εἶναι δυνατόν τόσοι ἐξ ὄψεως ἀπορρίψιμοι ἄνθρωποι νά παίζουν μέ 
τίς τύχες λαῶν!

 Τό πρόβλημα ὅμως δέν σταματάει ἐκεῖ. Προχωρεῖ σέ μεγαλύτε-
ρο βάθος. Πρίν λίγες μέρες διάβαζα σέ ἔγκυρη εὐρωπαϊκή ἐφημερί-
δα, γιά τίς διαστάσεις πού ἔχει πάρει τό φαινόμενο τῶν bloggers. Σάν 
νά μήν ἔφταναν οἱ νεαρές πού ὀνειρεύονται νά γίνουν διάσημες δη-
μιουργῶντας ἕνα blog ὅπου προσφέρουν συμβουλές γιά μακιγιάζ, γιά 
κομμωτική, γιά ροῦχα, γιά αἰσθηματικές ὑποθέσεις, γιά ψυχολογική 
ὑποστήριξη καί δέν ξέρω κι ἐγώ τί ἄλλο. Τώρα προστέθηκαν σ’ αὐτές 
καί οἱ μαμάδες μέσης ἡλικίας, πού τά παιδιά τους ἐγκατέλειψαν τήν 
οἰκογενειακή “φωλιά” εἴτε μόνιμα εἴτε περιστασιακά, κι αὐτές δέν 
ἔχουν τώρα τί νά κάνουν τήν ὥρα τους καί ἀποφασίζουν νά μοιρα-
στοῦν μέ ὅσους ἐνδιαφέρονται τήν προσωπική τους ζωή, τό γοῦστο 
τους στά ροῦχα, στή διακόσμηση τῶν σπιτιῶν καί γενικά τή γνώμη 
τους γιά τούς πάντες καί τά πάντα. 

Μέ τήν ἴδια –ἀνύπαρκτη– αὐθεντία τό κάθε μηδενικό αἰσθάνε-
ται ὅτι παίρνει ἀξία ὅταν προσθέτει τό ἀπόλυτο κενό του στή χοάνη 
πού ὀνομάζεται internet. Καί μαζεύονται πολλά πολλά μηδενικά πού 
ἀκολουθεῖ τυφλά τό ἕνα τό ἄλλο καί ἐπιβεβαιώνουν τήν παροιμία: πῶς 
πᾶνε οἱ στραβοί στόν Ἅδη; Ὁ ἕνας πίσω ἀπό τόν ἄλλο! 

 Καί καλά τά μηδενικά πού ναρκισσεύονται καί ἱκανοποιοῦν τόν 
ἐγωκεντρισμό καί τήν ἐπιδειξιομανία τους μέ τό νά δημοσιεύουν σέ 
κοινή θέα ὅλες τίς ἰδιαίτερες στιγμές τῆς ζωῆς τους, μέ τή δικαιολογία 
ὅτι κάνουν τούς ἄλλους “μετόχους τῆς χαρᾶς τους”.

Ὑπάρχουν καί τά σκοτεινά μηδενικά, πού κρύβονται πίσω ἀπό 
τήν κάλυψη αὐτῆς τῆς χοάνης τῶν παγκόσμιων ἀποβλήτων γιά νά ξε-
σπάσουν τά ἀπωθημένα τῆς ἀβυσσαλέας κακίας τους. Ἔχοντας ἐξα-
σφαλισμένη τήν ἀτιμωρησία τους, σπιλώνουν, συκοφαντοῦν, ἐκβιά-
ζουν, χωρίς οὔτε ἠθικό, οὔτε νομικό φραγμό. Ὅσο περνάει ὁ καιρός, 
ἔχει κανείς τήν ἐντύπωση ὅτι κάποιοι ἀποτυχημένοι καί θλιβεροί 
ἄνθρωποι, συντηροῦνται στή ζωή μόνο ἀπό αὐτό τό παραλήρημα 
κακίας.

 Τέτοιου εἴδους θλιβερά μηδενικά μπορεῖ, δυστυχῶς, νά εἶναι 
καί νεαρά παιδιά, πού ἐπιτίθενται ἀνελέητα σέ συμμαθητές ἤ συμ-
φοιτητές τους καί, μάλιστα, τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν αὐξηθεῖ πολύ 
οἱ αὐτοκτονίες Βρετανῶν ἐφήβων ἐξαιτίας τῆς κακίας καί τοῦ κυνη-
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γητοῦ πού ὑφίστανται κάποια εὐαίσθητα καί εὐάλωτα παιδιά ἀπό 
τούς ἀδίστακτους συναδέλφους τους.

 Στήν “ἰντερνετική” γλώσσα, αὐτά τά ὄντα –γιατί δέν μπορεῖ νά 
ὀνομαστοῦν ἄνθρωποι– ὀνομάζονται trolls καί ἡ συμπεριφορά τους, 
trolling. Ὁ ἐπικρατέστερος ὁρισμός τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῆς εἶναι 
ὁ ἑξῆς: “Τό νά συμπεριφέρεσαι σάν κάθαρμα στό internet ἁπλᾶ καί 
μόνο γιατί μπορεῖς. (Συγχωρεῖστε μου τή λέξη κάθαρμα, ἀλλά μετρί-
ασα τή λέξη τοῦ ὁρισμοῦ πού εἶναι πολύ χειρότερη!) Δηλαδή, τυπική 
συμπεριφορά εἶναι νά ἐξαπολύεις κυνικούς καί σαρκαστικούς χαρα-
κτηρισμούς καί νά καταδιώκεις μέ μανία ἕναν ἀθῶο πού θά βάλεις 
σημάδι, γιατί εἶναι τό internet καί, ἐπιτέλους, μπορεῖς νά τό κάνεις 
ἀτιμώρητα!”

Ἡ λέξη troll προέρχεται ἀπό κάποια τέρατα τῆς Σκανδιναβικῆς 
μυθολογίας, πού θυμίζουν πολύ τούς ἰντερνετικούς “συγγενεῖς” τους. 
Αὐτά τά πλάσματα ἦταν πανάσχημα, βρώμικα, ὀργισμένα καί ζοῦσαν 
σέ σκοτεινά μέρη, σέ σπηλιές καί κάτω ἀπό γέφυρες, παραφυλάγο-
ντας νά ἁρπάξουν κάποιον περαστικό γιά νά τόν κατασπαράξουν.

Δυστυχῶς, αὐτά τά τέρατα δέν εἶναι οὔτε τόσο μυθολογικά, οὔτε 
τόσο μακρινά ὅσο νομίζουμε. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς εἶναι ἡ δική 
μας ἀνοχή πού δίνει σ’ αὐτά τά ὀργισμένα μηδενικά ὑπόσταση, ἀφοῦ 
τό internet εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο πού τό χρησιμοποιοῦμε ὅλοι μας καί, 
μάλιστα, πολλές φορές χαζεύουμε καί διασκεδάζουμε μέ τήν κακία 
τῶν trolls, γιατί κατά βάθος μᾶς ἀρέσουν τά κουτσομπολιά ὅταν, βέ-
βαια, γίνονται σέ βάρος τῶν ἄλλων. Γιατί τό κενό τῆς ἀνθρώπινης φύ-
σης, ἄν δέν γεμίσει μέ τήν παρουσία, τή χαρά, τήν πληρότητα καί τήν 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, θά γεμίσει μέ τή βρωμιά, τήν ἀσχήμια καί τό θυμό 
τῶν τεράτων. Κι αὐτό θά πρέπει νά τό θυμόμαστε ὅλοι μας!

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com  Νινέττα  Βολουδάκη
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Η  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ  ΝΕΑΝΙΚΟΥ  ΜΑΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ

Καλότυχα εἶναι τά βουνά, ποτέ τους δέν γερνᾶνε!
Τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα χιόνι...

Καί καρτεροῦν τήν ἄνοιξη, τ’ ὄμορφο καλοκαίρι.
Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Σ
τα καταπράσινα βουνά τῆς ὀρεινῆς Κορινθίας πού περιβάλλουν τήν πανέ
μορφη λίμνη τοῦ Φενεοῦ, 

θά πραγματοποιηθεῖ φέτος ἡ 
ἡμερήσια ἐκδρομή τοῦ Νεανι-
κοῦ μας Κέντρου. Θά ξεκινή-
σουμε τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου τῆς 
17ης Ἰουνίου 2017 καί θά ἐπι-
σκεφθοῦμε πρῶτα τό Μουσεῖο 
Περιβάλλοντος τῆς Στυμφαλίας.
Βρίσκεται στήν πλαγιά ἑνός ἀπό 
τούς κατάφυτους λόφους πού 
περιβάλλουν τήν λίμνη Στυμφα-
λία. Ἐκεῖ σύμφωνα μέ τήν μυθο-
λογία, ἀπομάκρυνε ὁ Ἡρακλῆς 
τίς Στυμφαλίδες ὄρνιθες.

Στή συνέχεια θά κατευθυνθοῦμε πρός τήν λίμνη τοῦ Φενεοῦ, ὅπου θά 
ἀπολαύσουμε τό ὑπέροχο 
ἀλπικό τοπίο, θά παίξουμε 
τό παιχνίδι τοῦ δάσους καί 
θά δοῦμε τό μεγάλο φράγ-
μα πού ἔχει κατασκευασθεῖ 
στή λίμνη. Τέλος θα προ-
σκυνήσουμε στήν ἱστορική 
Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου 
Φενεοῦ, ὅπου θά ἐπισκε-
φθοῦμε καί τό καλά διατη-

ρημένο Κρυφό Σχολιό.
Δηλώσεις συμμετοχῆς στόν π. Πασχάλη, τό ἀργότερο μέχρι τίς 14 Ἰου-

νίου 2017.
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Συνέπεια

Ο
ἱ νόμοι τῆς φύσης, μᾶς λένε οἱ ἐπιστήμονες, ὑπάρχουν γιά νά συγκρα-
τοῦν τόν κόσμο πού βλέπουμε, στή θέση του. Ὅλα εἶναι βαλμένα μ’ 

ἕνα θαυμαστό τρόπο κι ὅλα ἐξηγοῦνται σ’ ἕνα ἐπιστημονικό καί θεολογικό 
πλαίσιο! Καί παρά τίς διαφοροποιήσεις κατά καιρούς, καί τίς νέες ἔρευνες 
καί θεωρίες πού ἔρχονται νά προστεθοῦν, ὁ κόσμος μας στέκει ἐκεῖ πού 
τόν βλέπουμε αἰῶνες ἐπί αἰώνων γιά νά μαρτυρᾶ ὅτι τίποτα δέν εἶναι τυ-
χαῖο καί τίποτα δέν τοποθετήθηκε λάθος ἀπό τόν Δημιουργό μας! 

Ἀναρωτήθηκα, κοιτῶντας γύρω μου, ἄν οἱ νόρμες, οἱ κανόνες πού 
συντηροῦν τό σύμπαν εἶναι ἀπαραίτητοι γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς 
ὕπαρξής μας σέ ὑλιστικό ἐπίπεδο, μπορεῖ νά εἶναι σημαντικοί καί  σέ ἐπί-
πεδο ψυχικό καί πνευματικό. 

Οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν συνεχῶς καί διακαῶς νά ξεφύγουν ἀπό ὁ,τι-
δήποτε ἔχει πλαίσιο. Ἔχουμε ἀκούσει ὅλοι μας τήν ἔκφραση: «τά πιό 
ὡραῖα εἶναι τ’ ἀπαγορευμένα» καί ὅλοι μας ἔχουμε ὑπάρξει παιδιά προ-
σπαθῶντας νά ξεφύγουμε ἀπό τά “πρέπει”  τῶν μεγάλων καί τά ὅρια πού 
μᾶς ἔθεταν. Καί μεγαλώνουμε, πηγαίνουμε σχολεῖο καί προσπαθοῦμε νά 
ξεφύγουμε ἀπό τίς ὑποχρεώσεις μας! Δέν μᾶς τό εἶπαν, δέν τό καταλά-
βαμε ἐμεῖς καλά, σημασία ἔχει ὅτι ἡ ζωή μας μοιάζει μ’ ἕνα κυνηγητό ν’ 
ἀποφύγουμε συνεχῶς τά “πρέπει” καί ὅταν αὐτό δέν γίνεται… γίνεται ἡ 
ρουτίνα πού μᾶς σκοτώνει. Μεγάλο θέμα γιά συζήτηση! Κι αὐτό! Κι ἕνα 
ἀκόμα μεγαλύτερο εἶναι πώς ὅλα αὐτά δένουν μεταξύ τους! Ὁ συνειρμός 
μου μέ ὁδηγεῖ σέ μιά σύνδεση, ἤ, μᾶλλον, σέ μία ἀσύνδετη σχέση.

Ἡ ζωή μας μοιάζει  νά ἀποτελεῖται ἀπό κομμάτια πού προσπαθοῦμε 
καθημερινά νά ἑνώσουμε καί, εἴτε κουραζόμαστε γιά νά τό ἐπιτύχουμε, 
εἴτε τό κάνουμε χαρούμενοι, δέν παύει νά εἶναι κομμάτια πού δυσκολευό-
μαστε νά τά δέσουμε ἁρμονικά μεταξύ τους!

Μέσα σ’ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἔχει σάν σύμ-
μαχό του τά χαρίσματα, τίς ἀρετές πού μᾶς δώρισε ὁ Δημιουργός μας. 
Ἄλλος λιγότερες ἄλλος περισσότερες, μά ὅλοι μας ἔχουμε μέσα μας μιά 
πολύτιμη ἀξία, τήν πνοή τοῦ Θεοῦ. 

Ἀναρωτήθηκα γιά τήν εὐθύνη πού ἔχουμε νά τίς περιφρουρήσουμε, 
νά τίς ἀναπτύξουμε καί τέλος νά τίς προσφέρουμε σ’ ὅσους μᾶς συνανα-
στρέφονται. Πολλές οἱ ἀρετές, μά στάθηκα σέ μία. Αὐτή τήν «ξεχασμένη» 
ἀρετή πού λέγεται συνέπεια.

Συνέπεια εἶναι ἡ καλλιέργεια μιᾶς σχέσης. Εἶναι ἡ ἐπανάληψη. Συνέ-
πεια εἶναι ἡ συνεχής παρακολούθηση τῶν σχέσεων, ἡ ὑπομονή πού πρέπει 
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νά κάνεις ἀκόμα κι ὅταν δέν συμφωνεῖς. Εἶναι ἕνα ἄτυπο συμβόλαιο ἀφιέ-
ρωσης προσωπικοῦ χρόνου, ἡ παρουσία σου ἀκόμα κι ὅταν δέν ὑπάρχουν 
λέξεις ἀνάμεσα σέ σένα καί τόν ἄλλον ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ ἀφοσίωση στά 
πρόσωπα πού εἶναι γύρω μας καί μέσα στή ζωή μας. Εἶναι ἡ εὐκαιρία γιά 
πραγματική γνωριμία. Προσωπικά θεωρῶ ὅτι ἔτσι ἔρχεται ἡ σχέση. Μά 
μέ  θλίψη παρατηρῶ ὅτι ἔχει ἀδυνατήσει ἡ διάθεση αὐτή, ἡ ἀρετή αὐτή. 
Γιατί, θά τό ξαναπῶ, εἶναι ἀρετή νά εἶσαι συνεπής. Νά εἶσαι στήν ὥρα 
σου δίπλα σ’ αὐτόν πού ἔκανες σύζυγο, πού διάλεξες γιά φίλο, πού εἶχες 
τήν τιμή νά ἔχεις παιδί σου. Νά εἶσαι, ὄχι ὡς εἴθισται, περίεργος ἀλλά 
φιλεύσπλαχνος, συμπαραστάτης. Νά λές ἀλήθεια, νά κρατᾶς τό χέρι τοῦ 
πάσχοντα. Νά εἶσαι… παιδί! Νά ἔχεις δηλ. ἐκεῖνα τά χαρακτηριστικά πού 
εἶχες ὅταν ἤσουν παιδί. Πού τσακωνόσουν καί ξεχνοῦσες τό λόγο μέχρι νά 
χτυπήσει τό κουδούνι! Πού ἤσουν δίπλα στό φίλο σου κι ἄς μήν εἶχες τή 
δύναμη ἤ τή δυνατότητα νά τόν ἀπαλλάξεις ἀπ’ ὅ,τι τόν στεναχωροῦσε 
παρά μόνο νά τ’ ἀπαλύνεις.  Κι αὐτό ἔφτανε! 

Τώρα πιά μεγαλώσαμε καί, λίγο πολύ, ὅλοι μας κρατᾶμε τίς ἀποστά-
σεις μας. Κι ὅταν δέν τίς κρατᾶμε εἶναι γιατί θέλουμε νά δοῦμε τί ἔγινε, τί 
συνέβη γιά νά μποροῦμε νά τό διηγηθοῦμε παρακάτω! Ὅταν δέν καλλι-
εργοῦμε, δέν θερίζουμε. Ὅταν δέν προσφέρουμε, δέν λαμβάνουμε καί δέν 
ἀπολαμβάνουμε καρπούς προσφορᾶς. Ἡ πραγματικότητα δείχνει ὅτι ὁ 
καθένας μας λειτουργῶντας αὐτόνομα καί αὐτεξούσια, θέλει νά κάνει τή 
δουλειά του. Νά φέρει εἰς πέρας τίς ἐργασίες του καί κατ’ ἐπέκταση τίς 
ἀνάγκες του. Θυμόμαστε κάποιον ὅταν τόν χρειαζόμαστε. Καί μήπως κά-
πως ἔτσι δέν εἶναι καί οἱ προσευχές μας; Κατατρέχουμε στήν παρήγορη 
ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ μας γιά νά Τοῦ ποῦμε τόν πόνο μας. Καί μένουμε 
ἐκεῖ ὅσο κρατάει αὐτός ὁ πόνος στήν ψυχή! Καί μετά τί; Καί μετά ποῦ;  Κι 
ἐνῶ Ἐκεῖνος δέν πρόκειται ποτέ νά παραπονεθεῖ, τό ἐρώτημα εἶναι, ἐμεῖς 
πόσο «ἐντάξει» νιώθουμε μέ αὐτή τή συμπεριφορά μας. 

 Ἀκούγεται στενάχωρο μά πάντα ὑπάρχει κάποιος δίπλα μας γιά νά 
παραδειγματιζόμαστε, γιά νά κάνουμε… ἐπανεκκίνηση. Γιά νά θυμόμαστε 
ὅτι, ὄχι τ’ ἀπαγορευμένα ἀλλά τά ἁπλᾶ πράγματα εἶναι τά πιό ὄμορφα! 
Ὅτι ἕνα χαμόγελο συμπαράστασης ἀπέναντι στό πονεμένο βλέμμα τοῦ δι-
πλανοῦ μας μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀρχή γιά τή Σωτηρία τῆς ψυχῆς καί τῶν δύο!

                                                    Παναγιώτα Λεμονῆ-Καμπάνη
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΟΝΤΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ 4ον
Ἡ στατιστική φύση τῆς θεωρίας τῶν quanta 

καί ἡ διάλυση τῆς αἰτιοκρατίας. 
Συμπεράσματα.

Σ
τό ξεκίνημα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς ἔγινε προσπάθεια νά ἑρμηνευθεῖ 
ἡ συμπεριφορά τῆς ὕλης ὄχι ἀποκλειστικά καί μόνο μέ ποιοτικά 

ἐπιστημονικά κριτήρια, ἀλλά καί μέ ποσοτικά. Δηλαδή νά μελετηθεῖ ἡ 
συμπεριφορά τῆς ὕλης βάσει τῆς στατιστικῆς ἐπισκόπησης τῶν ἀτόμων 
της. Ὁ Ἰρλανδός χημικός καί φυσικός Robert William Boyle ἔφθασε στό 
συμπέρασμα ὅτι μπορεῖ νά κατανοήσει τίς σχέσεις μεταξύ τῆς πίεσης 
καί τοῦ ὄγκου ἑνός ἀερίου, ἐάν ἐξηγήσει τήν πίεση αὐτή μέ βάση τίς πο-
λυάριθμες κρούσεις τῶν μεμονωμένων ἀτόμων ἐπί τῶν τοιχωμάτων τοῦ 
δοχείου πού τό ἐγκλείει. Μέ ἀντίστοιχο καί ἀνάλογο τρόπο ἄρχισαν νά 
δίδονται ἐξηγήσεις γιά τά φαινόμενα τῆς Θερμοδυναμικῆς. Ἔγινε πα-
ραδεκτό ὅτι τά ἄτομα κινοῦνται ταχύτερα σέ ἕνα θερμό ἀπ’ ὅτι σ’ ἕνα 
ψυχρό σῶμα. Κατορθώθηκε νά δοθεῖ μιά μαθηματική ποσοτική μορφή 
σέ αὐτήν τήν ἔκφραση καί ἔτσι ἄρχισαν νά κατανοοῦνται οἱ νόμοι τῆς 
θερμότητας.

Ἡ διαρκῶς αὐξανόμενη ἐφαρμογή τῶν στατιστικῶν «νόμων» κατά 
τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνος ἔλαβε τήν τελική της μορφή μέ τήν 
στατιστική μηχανική. Δέν ἐγκαταλείπεται, βέβαια  ἡ Νευτώνεια μηχανι-
κή, ἀλλά τώρα ἐξετάζονται οἱ συνέπειες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν πλημ-
μελῆ γνώση ἑνός ἐξαιρετικά σύνθετου μηχανικοῦ συστήματος. Τώρα 
προστίθεται καί ἕνας νέος «παράγων ἀγνωσίας». Οἱ μηχανικές ἰδιότη-
τες ἑνός συστήματος δέν εἶναι ἐντελῶς γνωστές. Ὁ Ἀμερικανός φυσικός 
Josiah Willard Gibbs καθώς καί ὁ Αὐστριακός φυσικός Ludwig Eduard 
Boltzmann ἤσαν οἱ θεμελιωτές τῆς στατιστικῆς μηχανικῆς καί αὐτοί πού 
τήν ἀνέπτυξαν στήν τελική της μορφή. Ἔφθασαν στό σημεῖο νά ἐκφρά-
σουν μέ μαθηματικές σχέσεις αὐτόν τόν «παράγοντα ἀγνωσίας» ἤ τό 
νέο εἶδος αὐτῆς τῆς πλημμελοῦς γνώσης. Ο  Josiah Willard Gibbs ἔδειξε 
ὅτι ἡ ἔννοια τῆς θερμοκρασίας εἶναι στενά συνδεδεμένη μέ μιά ἀτέλεια 
τῆς γνώσης. Σύμφωνα πάντα μέ τόν  Gibbs, ὅταν γνωρίζουμε τήν κίνηση 
καί τήν θέση τῶν μορίων ἑνός ἀερίου, δέν ἔχει κανένα νόημα νά μιλοῦμε 
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γιά τήν θερμοκρασία τοῦ ἀερίου. Μπορεῖ κάποιος νά μιλήσει γιά τήν 
θερμοκρασία, μόνον ὅταν τό σύστημα εἶναι πλημμελῶς γνωστό καί ὅταν 
τίθεται ὡς στόχος νά ἐξαχθοῦν στατιστικά συμπεράσματα. 

Ἄς δοῦμε ὅμως τί λέει ὁ Werner Heisenberg γιά τήν σημασία ὅλων 
αὐτῶν τῶν συνεισφορῶν τοῦ Gibbs στήν θεμελίωση τῆς στατιστικῆς μη-
χανικῆς: «Ὅταν γνωρίζουμε τή θερμοκρασία ἑνός συστήματος, αὐτό ση-
μαίνει ὅτι τό σύστημα εἶναι τό ἕνα ἀπό μιά ὁμάδα ἰσοδυνάμων συστημά-
των. Ἡ ὁμάδα αὐτή τῶν συστημάτων μπορεῖ νά παρασταθεῖ μαθηματικά 
ἀκριβῶς, ὄχι ὅμως καί τό εἰδικό σύστημα γιά τό ὁποῖο πρόκειται. Μέ 
αὐ τήν τήν ἀνακάλυψη ὁ Gibbs, χωρίς σχεδόν νά τό ἀντιληφθεῖ, ἔκανε 
πραγ ματικά ἕνα βῆμα, πού οἱ τόσο σημαντικές συνέπειές του φάνηκαν 
ἀργό τερα. Ὁ Gibbs, γιά πρώτη φορά, εἰσήγαγε μιά φυσική ἔννοια, πού 
δέν μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ἕνα ἀντικείμενο τῆς φύσης παρά 
μόνον, ὅταν τό γνωρίζουμε ἀτελῶς.»

Ἀκόμη καί στήν σύγχρονη Μεταλλουργία κατά τήν ἐξέταση τῆς δο-
μῆς ἑνός μεταλλικοῦ σώματος μιλᾶμε γιά τήν «μηχανική τοῦ ἐσωτερικοῦ 
σημείου», γιά τίς «ἐσωτερικές ἐξαρθρωτικές ἀποδομήσεις» (dislocations) 
καθώς καί γιά μιά σειρά ἄλλων ἰδιοτήτων. Ὅταν μελετᾶμε τήν δυναμική 
συμπεριφορά τῆς ἐσωτερικῆς δομῆς ἑνός μεταλλικοῦ σώματος, (μηχανι-
κή ἐσωτερικοῦ σημείου), δέν εἴμαστε σέ θέση τήν ἴδια ἀκριβῶς χρονική 
στιγμή νά μιλήσουμε ἐνδελεχῶς γιά τήν θερμοκρασία σέ ὅλη τήν ἔκτασή 
του. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν μελέτη τῆς ἐπιφανειακῆς διάβρωσης 
κ.ο.κ.

Τό πρῶτο «ρῆγμα» στό ἕως τώρα ἀρραγές στερέωμα τῆς αἰτιοκρα-
τίας εἶχε πλέον ἀνοίξει. Ἔτσι πρῶτα εἰσήχθη ἡ ἔννοια τοῦ «quanta» 
(ἀπό τό λατινικό quantum) πού παραπέμπει σέ ἕνα ἀδιάστατο μέγεθος, 
σέ μίαν ἀδιάστατη μονάδα ποσότητας καί κατά κυριολεξία  σημαίνει 
«ἕνα ποσό ἀπό κάτι». Κομβικό ρόλο στή θεωρία τῆς κβαντικῆς μηχανι-
κῆς κατέχει ἡ ἔννοια τῆς κβάντωσης: ἕνα φυσικό μέγεθος εἶναι δυνατόν 
νά εἶναι “κβαντωμένο”, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι τό μέγεθος αὐτό δέν 
μπο ρεῖ νά πάρει ὁποιαδήποτε τιμή, ἀλλά μόνο συγκεκριμένες τιμές. Γιά 
παράδειγμα, ἡ κίνηση ἑνός ἠλεκτρονίου σέ κάποιο ἄτομο πραγματοποι-
εῖται μόνο σέ συγκεκριμένες ἐνεργειακές τροχιές, κατά τόν Niels Bohr.

Ἡ ἔννοια τοῦ «quanta» εἶναι συνυφασμένη μέ τό γεγονός ὅτι ποσό-
τητες πού χαρακτηρίζουν ἰδιότητες ἑνός φυσικοῦ συστήματος (δηλ. φυ-
σικά μεγέθη π.χ. ἐνέργεια, στροφορμή) μποροῦν νά παίρνουν διακριτές 
τιμές καί ὄχι συνεχεῖς τιμές. Δηλαδή ἀντίθετα μέ αὐτό πού προβλέπει 
ἡ κλασσική θεωρία, λέμε ὅτι ἕνα φυσικό μέγεθος ἔχει διακριτό φάσμα 
ἰδιοτιμῶν ἀντί συνεχές φᾶσμα ἰδιοτιμῶν. Δέν εἶναι ὅλα τα φυσικά μεγέθη 
ἑνός συστήματος πού ἔχουν διακριτό φᾶσμα ἰδιοτιμῶν, δηλ. εἶναι κβαν-
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τω μένα, ὑπάρχουν καί μεγέθη πού ὅπως καί στήν κλασσική μηχανική 
ἔχουν συνεχές φᾶσμα. Ἔτσι παρόλο πού ἡ λέξη «quanta» ἐπινοήθηκε 
ἀρχι κά γιά νά περιγράψει τά “πακέτα” ἐνέργειας πού λέγονται φωτό-
νια καί ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται τό φῶς, τελικά ὁλόκληρη ἡ θεωρία 
πῆρε αὐτό τό ὄνομα, Κβαντομηχανική. Ἡ Κβαντομηχανική μᾶς λέει ὅτι 
ὑπάρχουν φυσικά μεγέθη πού λαμβάνουν μόνον μερικές συγκεκριμένες 
τιμές ἀπό τίς ἀπείρως διαθέσιμες.  Σύμφωνα μέ τόν Werner Heisenberg: 
«Μποροῦμε νά ἐκφράσουμε τήν παρέκκλιση ἀπό τήν παλαιότερη φυσική 
μέ αὐτά πού ὀνομάζονται σχέσεις ἀοριστίας. Ἔγινε παραδεκτό ὅτι δέν 
εἶναι δυνατόν νά δοθεῖ μέ ἐπιθυμητή ἀκρίβεια ἡ θέση καί ταυτόχρονα ἡ 
ταχύτητα ἑνός ἀτομικοῦ σωματιδίου. Μπορεῖ νά καθορισθεῖ μέ μεγάλη 
ἀκρίβεια ἡ θέση, ἀλλά τότε ἡ παρέμβαση τοῦ ὀργάνου τῆς παρατήρη-
σης διασκεδάζει (ἐξαφανίζει) ὡς ἕνα βαθμό τήν γνώση τῆς ταχύτητάς 
του· ἀντίθετα, ἡ γνώση τῆς θέσης τοῦ σωματιδίου διασκεδάζεται σέ μιά 
ἀκριβῆ μέτρηση τῆς ταχύτητας, κατά τρόπον ὥστε γιά τό γινόμενο τῶν 
δύο ἀνακριβειῶν νά παρέχει ἡ σταθερά τοῦ Max Plank ἕνα κατώτατο 
ὅριο. (Ἡ σταθερά τοῦ Πλάνκ, ἀναφερόμενη ὡς h, εἶναι μία φυσική στα-
θερά πού χρησιμοποιεῖται γιά νά περιγράψει τό μέγεθος τῶν quanta. 
Παίζει κεντρικό ρόλο στή θεωρία τῆς κβαντικῆς μηχανικῆς, καί ὀνομά-
στηκε ἔτσι ἀπό τόν Max Plank ἕναν ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς κβαντικῆς 
θεωρίας. Ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορά στήν ἐργασία του γιά τή μελέτη 
τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ μέλανος σώματος.)

 Δέν μποροῦμε νά πᾶμε πολύ πιό μακριά, μέ τίς ἔννοιες τῆς νευτώ-
νειας μηχανικῆς, γιατί γιά τόν ὑπολογισμό μιᾶς μηχανικῆς διαδικασίας 
πρέπει νά γνωρίζουμε ἀκριβῶς τή θέση τοῦ σωματιδίου καί ταυτοχρόνως 
τήν ταχύτητα, σέ μίαν ὁρισμένη χρονική στιγμή· καί ἀκριβῶς αὐτό ἡ θε-
ωρία τῶν quanta τό ἐκτιμᾶ σάν ἀδύνατο.»

Κατά τόν Heisenberg διαπιστώθηκε ὅτι ἕνας αὐστηρός καθορισμός 
τῆς θέσης, ὅπως καί ἕνας αὐστηρός περιορισμός τοῦ χώρου, ἔχει σάν 
ἐπακόλουθο μίαν ἄπειρη ἀοριστία τῆς ταχύτητας καί ἑπομένως τῆς ὤσε-
ως καί τῆς ἐνεργείας. 

Τό ρῆγμα ἄρχισε νά μετατρέπεται σέ «χαῖνον χάσμα» καί μέ τόν 
Niels Bohr τόν Δανό φυσικό πού εἰσήγαγε τήν «ἀρχή τῆς συμπληρωμα-
τικότητας». Βάσει αὐτῆς τῆς ἀρχῆς διάφορες ἐποπτικές εἰκόνες, μέ τίς 
ὁποῖες περιγράφονται ἀτομικά συστήματα ταιριάζουν καί ἁρμόζουν γιά 
ὁρισμένα πειράματα, ἀλλ’ ὅμως ἀμοιβαῖα ἀποκλείονται. Τό ἄτομο τοῦ 
Bohr μπορεῖ νά περιγραφεῖ σάν ἕνα πλανητικό σύστημα σέ μικρογραφία, 
ἀλλά γιά ἄλλα πειράματα ὁ πυρήνας περιβάλλεται ἀπό ἕνα σύστημα 
στασίμων κυμάτων, τῶν ὁποίων ἡ συχνότητα εἶναι πρόξενος τῆς ἀκτινο-
βολίας τοῦ ἀτόμου. Μποροῦμε νά θεωρήσουμε τό ἄτομο σάν ἀντικείμενο 
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τῆς χημείας, ἀλλά δέν μποροῦμε νά μελετήσουμε ταὐτοχρόνως τήν κίνηση 
τῶν ἠλεκτρονίων του. Τά διαφορετικά αὐτά  ὑποδείγματα (μοντέλα) τῶν 
ἐποπτικῶν εἰκόνων εἶναι ὀρθά ὅταν χρησιμοποιοῦνται στήν μεμονωμένη 
σωστή θέση, ἀλλ’ ἀντιφάσκουν μεταξύ τους, καί γιά τόν λόγο αὐτόν τίς 
θεωροῦμε ἀμοιβαία συμπληρωματικές. Ἔτσι ἡ πλημμελής καί ἀνεπαρ-
κής γνώση ἑνός συστήματος πρέπει νά εἶναι «οὐσιῶδες συστατικό κάθε 
διατύπωσης τῆς θεωρίας τῶν quanta». Οἱ νόμοι τῆς Κβαντομηχανικῆς 
εἶναι στατιστικοί. Ἡ θεωρία τῆς Κβαντομηχανικῆς μᾶς καθιστᾶ γνωστό 
μέ ποιά πιθανότητα ἀνά μονάδα χρόνου  ἕνα σωματίδιο α ἐγκαταλείπει 
τόν πυρήνα· δέν εἶναι εἰς θέσιν ὅμως νά προσδιορίσει ἐπακριβῶς τήν 
χρο νική στιγμή τοῦ φαινομένου, πού κατ’ ἀρχήν εἶναι ἀόριστη. 

Στό ἐξαίρετο βιβλίο του «Μεγάλη ἐπιστήμη, ἐνδιαφέρουσες ζωές» 
ὁ ἐμβριθής ἐπιστήμων Ἠλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Στέφανος 
Τραχανάς γράφει: «Γιά τόν Heisenbergt τά φυσικά μεγέθη δέν πρέπει 
νά ὁρίζονται ἀφηρημένα ἀλλά σέ στενή σύνδεση μέ τόν τρόπο πού με-
τριοῦνται. Ἔτσι, ἡ διαστολή τοῦ χρόνου γιά ἕναν κινούμενο παρατηρητή 
προκύπτει φυσιολογικά ἀπό τόν τρόπο λειτουργίας ἑνός στοιχειακοῦ 
ρολογιοῦ πού βασίζεται στό περιοδικό «πήγαινε-ἔλα» ἑνός φωτεινοῦ 
σήματος ἀνάμεσα σέ δύο καθρέπτες, σέ συνδυασμό μέ τή θεμελιώδη 
σχετικιστική παραδοχή ὅτι ἡ ταχύτητα τοῦ φωτός εἶναι ἡ ἴδια γιά ὅλους 
τούς παρατηρητές. Ὁ Χάϊζενμπεργκ ὠθεῖ αὐτή τή «φιλοσοφία» στό ὅριό 
της. Λέει ὅτι ὄχι μόνο πρέπει νά ὁρίζουμε τά φυσικά μεγέθη σέ συνάρ-
τηση μέ τή διαδικασία πού τά μετράει, ἀλλά ἐπίσης ὅτι δέν πρέπει κἄν 
νά μιλᾶμε γιά φυσικές ποσότητες ἤ ἔννοιες πού δέν ἔχουν πειραματικό 
ἀντίκρυσμα, πού δέν μποροῦν δηλαδή νά ὑποβληθοῦν σέ πειραματικό 
ἔλεγχο. Καί ἀκριβῶς μιά τέτοια ἔννοια –συνεχίζει ὁ Χάϊζενμπεργκ– εἶναι 
ἡ ἔννοια τῆς τροχιᾶς. Διότι τά πειραματικά δεδομένα γιά τά ἄτομα –
στήν οὐσία τά φάσματά τους– μᾶς ἐπιτρέπουν σίγουρα νά μιλᾶμε γιά 
ἐπιτρεπόμενες ἐνέργειες τοῦ ἀτόμου καί ἐπίσης γιά μεταβάσεις μεταξύ 
αὐτῶν, ἀλλά δέν μποροῦν νά μᾶς ποῦν τό παραμικρό γιά τό ἄν ὑπάρχουν 
ἤ ὄχι κάποιες κβαντωμένες τροχιές ὅπως εἶχε ὑποθέσει ὁ Μπόρ. Ἀφοῦ 
λοιπόν ἡ ἔννοια τῆς κβαντωμένης τροχιᾶς δέν εἶναι προσιτή σέ πειραμα-
τικό ἔλεγχο, τότε –κατά τόν Χάϊζενμπεργκ– θά πρέπει νά ἐξοστρακιστεῖ 
ἀπό τό κβαντικό οἰκοδόμημα ὡς ἀπολύτως μεταφυσική ὀντότητα. Καί οἱ 
κβαντικοί νόμοι νά διατυπωθοῦν μόνο μέσῳ μαθηματικῶν ποσοτήτων μέ 
ἄμεσο πειραματικό ἀντίκρυσμα.»

Ἡ Κβαντομηχανική καί ἡ κβαντική θεωρία ἀποδόμησαν καί κατα-
κρήμνισαν τήν γνωστή θεωρία τῶν θεμελιωδῶς διακριτῶν ἀντικειμένων. 
Εἰσήχθη ὁ συμμέτοχος στό φαινόμενο. Ἀντικαταστάθηκε ἔτσι ὁ παρα-
τηρητής πού θεωροῦσε τό παρατηρούμενο ὑλικό ἀντικείμενο σάν ψυ-
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χρή παγιωμένη ὀντότητα. Ἡ κβαντική θεωρία ἐξετάζει τό σύμπαν σάν 
ἕνα πλέγμα σχέσεων, πού τά μέρη του προσδιορίζονται καί καθορίζο-
νται ἀποκλειστικά ἀπό τούς δεσμούς τους πρός τό σύνολο. Τό σύμπαν 
τώρα «ἐξετάζεται» σάν ἕνα δυναμικό πλέγμα συμβάντων πού ἀλληλε-
ξαρτῶνται. Καμιά ἰδιότητα ἀπό ὁποιοδήποτε τμῆμα αὐτοῦ τοῦ πλέγμα-
τος τῶν σχέσεων δέν εἶναι πρωταρχική καί θεμελιακή. Ἡ κάθε μιά τους 
ἀπορρέει ἀπό τίς ἰδιότητες τῶν ἄλλων τμημάτων καί ἡ συνολική ἀλλη-
λουχία τῶν ἀμοιβαίων ἀλληλοεξαρτήσεών τους προσδιορίζει τήν δομή 
ὁλοκλήρου τοῦ πλέγματος.

Ἡ παραδοξότητα τῶν διάφορων πειραμάτων πού ἔχουν ἐκτελεσθεῖ 
καί ἐκτελοῦνται, ἀποδεικνύουν τόν σωματίδιο/κυματικό δυισμό τῆς ἀτο-
μικῆς ὕλης. Καί αὐτή ἡ διαπίστωση ὁδηγεῖ στήν διατύπωση τῶν στατι-
στικῶν «νόμων».

Βέβαια καί ἡ Κβαντομηχανική κατέδειξε τήν ἀνεπάρκεια τῆς θρη-
σκειοποιημένης ἐπιστήμης νά θεμελιώσει τεκμηριωμένα τόν λόγο της καί 
τά συμπεράσματά της πάνω στήν φύση τοῦ σύμπαντος. Ἡ Κβαντομη-
χανική καταλήγει στό πόρισμα ὅτι οἱ ἰδιότητες κάθε μέρους αὐτοῦ τοῦ 
σύμπαντος προσδιορίζονται ἀπό τίς ἰδιότητες ὅλων τῶν ἄλλων μερῶν. 
Ἄμεση συνέπεια ἑπομένως εἶναι ὅτι γιά νά καταστεῖ κατανοητό κάθε με-
μονωμένο συμβάν-φαινόμενο, θά πρέπει νά κατανοηθοῦν ὅλα τά ὑπόλοι-
πα φαινόμενα. Κάτι τό ὁποῖο εἶναι ὅλως ἀδύνατο. Οἱ περισσότεροι ἄν-
θρω ποι σήμερα, θέλγονται ἀπό τά συμπεράσματα τῆς «ἀρτιφανοῦς» 
Φυ σι κῆς. Ὡστόσο δέν εἶναι δυνατόν κάποιος πού θέλει νά ἀπεγκλωβιστεῖ 
ἀπό τό βασίλειο τῆς αἰτιοκρατικῆς ἀναγκαιότητας, νά ἀκινητοποιεῖται 
ἀπό τίς ἀρχές τῆς ἀδήριτης στατιστικῆς αἰτιότητας. Γιατί ἡ στατιστική 
χαρακτηρίζεται ἀπό τά «στοχαστικά ἐνδεχόμενα» καί τόν «λεγόμενο 
δειγματικό χῶρο». Ἕνα συμβάν ἤ φαινόμενο, δέν εἶναι δυνατόν νά λαμ-
βάνει χώρα μόνον καί μόνον λόγῳ τοῦ ὅτι ὑπακούει σέ ἀδήριτους νό-
μους τῆς στατιστικῆς. Ὅ,τι συμβαίνει ἤ λαμβάνει χώρα δέν ἀπορρέει 
κατ’ ἀνάγκην ἀπό ἕναν παγιωμένο καί ἐκ τῶν προτέρων προσδιορισμένο 
δειγματικό χῶρο, οὔτε καί εἶναι παράγωγο κάποιου στοχαστικοῦ ἐνδε-
χόμενου.

Σήμερα ὑπάρχουν ἐπιστήμονες, ἔστω καί ὡς μειοψηφία, πού εἶναι 
κατ’ ἀρχήν ἱκανοί, ἄνθρωποι μέ ἑδραῖες δεξιότητες καί μέ ἀποτελεσμα-
τική ἐπάρκεια καί εἶναι τίμιοι καί εἰλικρινεῖς πρωτίστως μέ τόν ἑαυτό 
τους καί κατά δεύτερο μέ ὅ,τι ἐξάγουν ὡς πόρισμα. Ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ 
ἀν θρώπινη διάνοια αὐτό πού διακρίνει σέ ἕνα ἀντικείμενο, εἶναι πρῶτα 
ἀπ’ ὅλα ἡ ἀντανάκλαση αὐτοῦ πού τόν δικό της ἐννοιολογικό πλαίσι-
 ο καί ὁ δικός της ἔμφυτος χαρακτήρας τῆς ἐπιτρέπουν νά διακρίνει. 
Ὁ Philippe Sherrard (Ἄγγλος Ὀρθόδοξος Χριστιανός διανοητής) τονίζει 
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ὅτι ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη μπορεῖ νά χειραφετηθεῖ ἀπό τήν ἐγκλωβιστική 
αἰτιοκρατία, ἐάν ἀναγνωρίσει ταυτόχρονα μιά μή καθορισμένη καί μή 
καθοριζόμενη ἀρχή σχέσεων πού νά ὑπερβαίνει τόν κόσμο καί ἐξ ἀνά-
γκης τό ἴδιο τό βασίλειο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. 

Ἐνῶ διαφαίνεται μέ ἕναν κίβδηλο τρόπο μιά ἁλματώδης ἐξέλιξη τῆς 
ἐπιστήμης, οὐσιαστικά ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει χαλκεύσει δεσμά σκότους 
καί ἀγνωσίας στόν ἐαυτόν της. Δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ ἐπιστήμονες 
στήν πλειοψηφία τους δημιουργοῦν, παγιώνουν καί διατυπώνουν ἕνα σύ-
νολο προαπαιτούμενων ὑποθέσεων γιά νά προετοιμάσουν τά πειράματά 
τους καί μετά χρησιμοποιοῦν αὐτά τά πειράματα γιά…νά ἐπαληθεύσουν 
τίς προαπαιτούμενες ὑποθέσεις τους. Καθ’ ὅλη τήν πειραματική «τε-
λετουργία» βέβαια εἶναι καταφανές ὅτι καταπιάνονται μέ μιά «φύση» 
κατασκευασμένη καί ὑποθετική. 

Θέλω νά εὐχαριστήσω εἰλικρινῶς ὅσους ἀναγνῶστες διαβάσουν τίς 
γραμμές αὐτοῦ τοῦ κειμένου. Δέν εἶναι καθόλου εὔκολο νά παρουσια-
σθεῖ σέ λίγες γραμμές ὁ προβληματισμός καί κατάσταση πού κυριαρχεῖ 
ὡς σημαίνουσα τάση στήν σύγχρονη ἐπιστήμη. Ἀπό τήν ἄλλη θέλω νά 
ζητήσω συγγνώμη γιά τίς πράγματι δύσκολες ἔννοιες πού ἐμπεριέχει ἕνα 
τέτοιο μικρό σημείωμα. 

      Βασίλης Π. Μακρῆς

Κατά τήν σύνταξη τῆς σειρᾶς τῶν τεσσάρων αὐτῶν κειμένων χρησιμοποιήθηκαν 
ὡς πηγές, παραπομπές καί σημειώσεις τά ἀκόλουθα ἔργα :

WERNER HEISENBERG «Ἡ εἰκόνα τῆς σύγχρονης φύσης στήν Φυσική» (Ἐκδό-
σεις ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑ)

HUBERT REEVES  «Προσμονή μέσα στό ἄπειρο. Ἡ κοσμική ἐξέλιξη» (Ἐκδόσεις 
ΡΑΠΠΑ / Προβλήματα τοῦ καιροῦ μας)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ «Εἰσαγωγή εἰς τήν Φυσικήν των στοιχειωδῶν σω-
ματιδίων»

PHILIPPE SHERRARD  «Ὁ ἀπανθρωπισμός τοῦ ἀνθρώπου» ( Ἔκδοση περιοδι-
κοῦ «ΣΥΝΑΞΗ»)

HANNAH ARENDT «Ἡ ἀνθρώπινη κατάσταση»(Vita Activa)» (Ἐκδόσεις ΓΝΩ-
ΣΗ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ «Ὁ Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός»(Τόμοι Α & Β) (Ἐκδό-
σεις ΘΕΜΕΛΙΟ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ «Ὁ Νεοελληνικός Διφωτισμός» (Ἐκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ)
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Λ. ΤΡΑΧΑΝΑ  «Μεγάλη ἐπιστήμη, ἐνδιαφέρουσες ζωές» (Οἱ πρωτα-
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ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΤΣΕΑΒΑΣ

( Ἑορτάζεται τήν Πέμπτη μετά τήν Πεντηκοστή )

Συγγραφέν ἀπό τόν Ἅγιο Βαρλαάμ Μολδαβίας

Π
ολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔζησαν στόν κόσμο ἐνάρετη ζωή, ὅπως 
τήν θέλει ὁ Θεός, κατά τόν τρόπο δηλαδή πού δίδαξε ὁ Κύριος 

ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί κατέγραψαν οἱ ἅγιοί Του Ἀπόστολοι στό 
ἅγιο Εὐαγγέλιο. 

Πρῶτος ἀνάμεσα σέ αὐτούς εἶναι ὁ μεγάλος ἅγιος Ἰωάννης, πολύ 
μεταγενέστερος τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων. Διότι ὁ Θεός, ὁ ρυθμιστής 
τῆς ζωῆς ἡμῶν,  δέν στεφά νωσε 
μόνο τούς πάλαι ποτέ μάρτυρες, 
ἀλλά καί τώρα, στούς ὕστερους 
καιρούς, ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ 
μαρτυρίου γι’ αὐτούς πού τό ἐπι-
θυμοῦν. Μέ τήν ἴδια τιμή τούς τιμᾶ 
καί τήν ἴδια δόξα τούς βραβεύει. 

Γι’ αὐτό τόν λόγο ἐπιβάλ-
λεται σ’ ἐμᾶς νά γνωρίζουμε ἀπό 
ποῦ κατάγεται ὁ ἅγιος αὐτός, τί 
ἔπραξε καί πῶς μαρτύρησε γιά τό 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Στή Μικρά Ἀσία ὑπάρχει μία 
μεγάλη καί γνωστή πόλη πρός 
τήν ὁποία πλέουν ὅλα τά καρά-
βια λόγῳ τῆς ἀφθονίας καί τοῦ 

πλούτου της. Τό ὄνομα τῆς πόλης εἶναι Τραπεζούντα. Ἀπό αὐτή τήν 
πόλη καταγόταν καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Καί ἐπειδή ἡ πόλη βρισκόταν 
στή θάλασσα ὁ Ἰωάννης, ὅπως καί ἀρκετοί συμπολῖτες του, ἔκανε 
πολλά ἐμπορικά ταξίδια. Ἀλλά ὁ ἐχθρός, ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος μισεῖ 
τό καλό, δέν μποροῦσε νά ἀνεχθεῖ τά καλά ἔργα πού ἔκανε ὁ Ἅγιος. 
Τόν ἔβλεπε συχνά νά νηστεύει καί νά προσεύχεται στόν Θεό, νά εἶναι 
πρᾷος καί ἐλεήμων πρός ὅλους καί νά βοηθάει μέσα στό καράβι ὅλους 
ἐκείνους πού εἶχαν ἀνάγκη. Ἦταν πάντοτε μέ τά μάτια γεμάτα ἀπό 
δάκρυα καί ἔτοιμος νά παρηγορήσει ὅποιον εἶχε πάθει κάποιο κακό. 
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Μέσα του ἔλεγε: «Ὅπως θά ἐλεήσεις, ἔτσι θά ἐλεηθεῖς, καί ὅπως θά 
παρηγορήσεις, ἔτσι θά παρηγορηθεῖς». 

Αὐτό ὁ διάβολος δέν μποροῦσε νά τό ἀντέξει καί ξεσήκωσε ἐνα-
ντίον του τόν καπετάνιο τοῦ καραβιοῦ, ἕναν ἄνθρωπο πολύ κακό καί 
ἀνελέητο πού ἀνῆκε στήν αἵρεση τῶν Λατίνων. Τό μίσος πού ἔτρεφε 
ἐναντίον του τό ἐκδήλωσε ἀφοῦ ἔφθασαν στήν πόλη Cetatea Alba 
(Λευκόπολη–Ἀσπρόκαστρο) στήν Μαύρη Θάλασσα, στά σύνορα πρός 
τή Μολδαβία. Πῆγε λοιπόν ἐκεῖνος ὁ Φράγκος καί τόν κατήγγειλε 
στόν ἀνώτερο τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος ἦταν Τοῦρκος μέ ἀφοσίωση καί 
μεγάλη πίστη στό Ἰσλάμ. Τόν  κατήγγειλε δέ ὡς ἑξῆς: «Ὑπάρχει ἕνας 
ἄνθρωπος πού ἦρθε μαζί μου ἐδῶ, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἀποβάλλει τήν 
χριστιανική πίστη καί νά ἀποξενωθεῖ ἀπό τήν πατρῴα γῆ του. Θέλει 
νά ἀποδεχθεῖ τήν Τουρκική θρησκεία, νά γίνει πολίτης τοῦ γένους 
ὑμῶν. Καί γιά τό ζήτημα αὐτό πολλές φορές, ἐρχόμενος στό καράβι 
μαζί μου, ἔδωσε ὅρκο πρός ἐμένα. Γι’ αὐτό καί ἐσύ μήν ἀργεῖς, ἀλλά 
γρήγορα νά συζητήσεις μαζί του, γιά νά τόν φέρεις στήν πίστη Σας. Ἐξ 
αἰτίας αὐτοῦ θά ἔχεις μεγάλη τιμή ἀπό τόν σουλτάνο, διότι τυγχάνει 
ἄνθρωπος μορφωμένος καί ξακουστός στήν πόλη τῆς Τραπεζούντας.»

Ἀκούγοντας τά λόγια αὐτά ἐκείνη ἡ ἀκάθαρτη καί εἰδωλολατρι-
κή Τουρκική ψυχή, σηκώθηκε μετά χαρᾶς, κάθισε στή δικαστική ἕδρα 
καί ὁρμήνεψε νά καλέσουν μέ τιμές τόν ἅγιο. Καί ἀφοῦ ὁ ἅγιος ἦρθε 
καί κάθισε μπροστά του, τοῦ μίλησε λέγοντας: «Ἄκουσα ὅτι εἶσαι 
ἐκλεκτός ἄνθρωπος καί ὅτι ἡ καλή καί δυνατή μας πίστη σέ κυνηγᾶ 
καί ἐσύ τήν ἀγαπᾶς μέ ὅλη σου τήν καρδιά. Διότι ἔτσι εἶναι ἡ πίστη 
μας: Προσκολλᾶται σέ ἐκείνους πού ἔχουν καθαρά αἰσθήματα καί 
ἀνάβει στήν καρδιά τους τήν ἀγάπη πρός αὐτήν. Μήν ἀργεῖς πλέον 
καί, ἀφοῦ εἶσαι φίλος μας, ἀπόβαλλε τή χριστιανική πίστη πού εἶναι 
κακιά καί σέ ντροπιάζει καί μέ μεγάλη φωνή βλασφήμησε τήν πίστη 
τῶν Χριστιανῶν μπροστά σέ ὅλο τό λαό. Διότι γι’ αὐτό μαζεύτηκαν 
ἐδῶ ὅλοι, μέ τίς γυναῖκες καί τά νεαρά παιδιά τους, γιά νά σέ ἀκού-
σουν ἐσένα νά ὁμολογεῖς τώρα τήν φωτεινή καί ξακουστή πίστη μας, 
ἀνυψώνοντάς την σέ μεγάλη δόξα καί πατῶντας κάτω ἀπό τά πόδια 
σου τήν πίστη τῶν γκιαούρηδων. Νά πράξεις λοιπόν χωρίς χρονοτριβή 
ἐκεῖνο πού ὁρκίσθηκες νά κάνεις γιά νά τό βλέπουν καί ἄλλοι καί νά 
μάθουν ἀπό ἐσένα νά σέβονται τήν πίστη μας. Καί γι’αὐτό θά λάβεις 
ἀπό τόν βασιλιά μας τήν τιμή καί τό ἀξίωμα τοῦ βογιάρου καί θά εἶσαι 
ὡς ἀδελφός μας καί θά περάσεις χαρούμενη ζωή.»

Ὄσο διάστημα ἐκεῖνος ὁ ὕπουλος καί ἄπιστος εἰδωλολάτρης 
ἔλεγε τά λόγια αὐτά, ὁ μακάριος Ἰωάννης σήκωνε τά μάτια τῆς καρ-
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διᾶς του πρός τόν οὐρανό καί ζητοῦσε βοήθεια ἀπό τόν Θεό, ὁ ὁποῖος 
εἶπε: «Ὅταν θά σᾶς σύρουν μπροστά σε ἡγεμόνες καί βασιλεῖς γιά τό 
ὄνομά μου, μή προμελετᾶτε τί θά πεῖτε ἤ τί θά ἀπαντήσετε σ’ ἐκεί-
νη τήν περίπτωση, διότι θά σᾶς δοθεῖ λόγος, ὥστε νά μή μποροῦν 
νά ἀντισταθοῦν ἤ νά σᾶς ἀπαντήσουν ὅλοι ἐκεῖνοι πού θά σταθοῦν 
ἐναντίον σας». Καί τότε ἔστρεψε τά μάτια του πρός τόν τύραννο καί 
μέ μεγάλη τόλμη τοῦ ἀπάντησε λέγοντας: «Μοῦ φαίνεται ὅτι ψεύδε-
σαι πραγματικά, ὦ Κατῆ, διότι ἐγώ δέν αἰσθάνομαι σάν δικά μου τά 
λόγια αὐτά. Νά ἀπαρνοῦμαι ἐγώ τόν Κύριό μου Ἰησοῦ Χριστό; Μή 
γένοιτο. Νά μήν ἐπιτρέψει ὁ Θεός οὔτε νά μοῦ περάσει ἀπό τό νοῦ 
ἡ σκέψη αὐτή. Αὐτά εἶναι τεχνάσματα τοῦ ἐχθροῦ τῆς Ἀληθείας, τοῦ 
Σατανᾶ, τοῦ πατέρα σου. Μπῆκε μέσα σου σάν σέ ἄξιο σκεῦος του 
καί ἀπευθύνεται μαζί σου πρός ἐμένα, ἐλπίζοντας ὅτι θά μέ ὁδηγήσει 
στήν ἀπώλεια μέ τό νά ἀρνηθῶ τόν ἀληθινό Θεό. Μᾶλλον ἐσύ πρέπει 
νά μάθεις ἀπό μένα τί εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Νά ἀποβάλλεις τό σκότος τῆς 
ἀπιστίας πού βρίσκεται στήν ψυχή σου, νά ἐξομολογηθεῖς, νά γίνεις 
υἱός φωτός μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα, νά ὁδηγηθεῖς πρός τή Βασιλεία τοῦ 
Οὐρανοῦ, ἀντί νά περιπλανιέσαι στό σκοτάδι, στήν αἰώνια ἀπώλεια.» 
Καί μαζί μέ τά λόγια αὐτά  ἀνύψωσε τά χέρια καί τά μάτια του πρός 
τόν οὐρανό καί φώναξε γιά νά γίνει ἀκουστός σέ ὅλους: “Μήν μοῦ 
συμβεῖ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ νά ἀρνηθῶ Ἐσένα, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν 
Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶσαι Ἅγιος, μία Δύναμη καί μία Φύση 
καί μία Βασιλεία. Ἐγώ δέν θά προσκυνήσω τό σκότος καί  οὔτε θά 
ὑπηρετήσω τόν πονηρό διάβολο». 

Αὐτά τά λόγια εἶπε μέ θάρρος καί μέ φωτεινό πρόσωπο ὁ μάρτυ-
ρας. Καί τό πρόσωπό του δικαστῆ ἄλλαξε ἀμέσως ἀπό τόν θυμό πού 
ἄναψε μέσα του. Δέν μπόρεσε πλέον νά ἀνεχθεῖ τά λόγια τοῦ Ἁγίου, 
βλέποντας τήν δική του πίστη, πού τήν ἐπαινοῦσε, νά κατηγορεῖται 
καί νά ἀπαξιώνεται ἀπό τόν Ἰωάννη καί βλέποντας τόν Θεό ἐκεῖνο, 
πού ὁ ἴδιος βλασφημοῦσε, νά εἶναι δοξασμένος ἀνάμεσά σε τόσους 
λαούς καί νά εἶναι δοξασμένος καί ἀπό τόν Ἰωάννη. Τότε διέταξε τούς 
ὑπηρέτες του νά γδύσουν τόν μάρτυρα. Καί ἐκεῖνος ἀναγκάσθηκε μέν 
νά μείνει γυμνός, ὄντας ὅμως «ἐνδεδυμένος τόν Χριστό». Στή συνέχεια 
διέταξε ὁ Καδής νά φέρουν πολλές βέργες, κοίταξε πρός τόν μάρτυ-
ρα καί εἶπε: «Μήν λές πρός ἐμᾶς αὐτά τά ψέματα, ἀλλά ἀμέσως νά 
ἀποβάλλεις τήν ἄχρηστη πίστη σου καί νά ἀποδεχθεῖς μέ ὅλη σου τήν 
καρδιά τήν πίστη μας. Ἄφησε τώρα τά πολλά λόγια καί κάνε ὅπως 
ὁρκίσθηκες. Ἐάν ὄχι, μά τήν πίστη μου, ὄχι μόνο μέ τίς βέργες αὐτές 
θά σοῦ συνθλίψω τό σῶμα, ἀλλά καί μέ ἄλλα βάσανα μεγάλα καί 
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τρομερά θά σέ βασανίσω καί κατόπιν μέ πικρό θάνατο θά πεθάνεις». 
Ὁ δέ Ἅγιος ἀπάντησε: «Δέν εἶμαι ἐγώ ὁ ψεύτης, ὅπως ἰσχυρίζεσαι 
ἐσύ, πού εἶσαι γεμάτος ἀπό πάσης φύσεως ἀκαθαρσίας, ἀλλά ἐγώ 
εἶμαι δοῦλος τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ δηλαδή πού ἐν Τριάδι δοξάζεται. 
Καί τώρα αἰσθάνομαι καί μάρτυς Ἐκείνου, τόν ὁποῖο οἱ γονεῖς μου μέ 
δίδαξαν νά πιστεύω καί μόνον Ἐκεῖνον νά προσκυνῶ καί νά δοξάζω. 
Ἐκεῖνον ἐγώ ὁμολογῶ, ὅτι εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς 
γῆς καί ὅλων τῶν δημιουργημάτων καί Ἐκεῖνον περιμένω ὡς κριτή τῶν 
ζώντων καί τῶν νεκρῶν, ὁ Ὁποῖος θά ἀνταποδώσει στόν καθένα κατά 
τά ἔργα του. Γι’ αὐτό τόν λόγο νά μήν ἐλπίζεις ὅτι θά ἀκούσεις κάτι 
ἄλλο ἀπό ἐμένα, διότι ὅ,τι ἐγώ εἶπα ἀρχικά το ἴδιο λέγω καί τώρα. 
Ποτέ μου δέν θά ἀπαρνηθῶ  τόν Χριστό, τόν Θεό καί Δημιουργό μου, 
ὅσο θά εἶμαι κυρίαρχος τῆς σκέψης μου. Ἑπομένως, μή χρονοτριβεῖς 
ἀλλά φανέρωσε τήν σκυλίσια συνήθεια πού κρύβεται μέσα σου, τι-
μώρησέ με καί βασάνισέ με, ὁδήγησέ μέ στόν θάνατο πού ὁ Θεός θά 
ὁρίσει, Ὁ ὁρίζων με. Γιά νά μήν ἀκοῦνε τά αὐτιά μου πλέον τά λόγια 
σου τά βρομερά καί νά μή ξαναδοῦν τά μάτια μου τό βρομερό σου 
πρόσωπο. Ἰδού τό σῶμα μου μπροστά σου γυμνό: δεῖρε το μέ τίς βέρ-
γες, κάψε το μέ τήν φωτιά, πνῖξε το στό νερό, κόψε το μέ τό σπαθί, 
καί ἄλλα παρόμοια μαρτύρια ἄν ξέρεις, ἄς τά κάνεις. Μήν ἀργεῖς, δι-
ότι ὅλα αὐτά ἐγώ εἶμαι ἕτοιμος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ 
μου, νά τά ὑποφέρω». 

Ὅταν ἄκουσε τά λόγια αὐτά ὁ ἄσπλαχνος τύραννος φούντωσε 
ἀπό θυμό καί διέταξε νά τόν ξαπλώσουν πάνω στήν γῆ. Τόσο ἄγρια 
τόν βασάνισαν, ὥστε τό σῶμα του θρυμματιζόταν καί κομμάτια ἀπό 
τή σάρκα του κολλοῦσαν ἐπάνω στίς βέργες ἤ πετάγονταν στόν ἀέρα. 
Τό χῶμα ὅπου ἦταν ξαπλωμένος μούσκεψε ἀπό αἷμα. Ἀλλά ὁ Ἅγιος, 
ἀφοῦ εἶδε τόν ἑαυτό του σέ τέτοια κατάσταση, σήκωσε πρός τόν 
οὐρανό τά μάτια τῆς ψυχῆς του καί εἶπε: «Εὐχαριστῶ σοι, Κύριε, πού 
ὁρίζεις τά πάντα, ὅτι μέ ἀξίωσες νά βαπτισθῶ μέ τό αἷμα μου καί νά 
ξεπλύνω τίς ἁμαρτίες μου!» Μέ τά λόγια αὐτά οἱ δήμιοι γέμισαν ἀπό 
θυμό καί σύντριψαν πιό ἄγρια τό σῶμα του, ὥστε νά σταματήσει καί 
τό στόμα του νά μιλᾶ.

Ἐπειδή ἦταν ὅμως ἤδη βράδυ, ἔδεσαν τό σῶμα του μέ δύο ἁλυσί-
δες καί τόν πέταξαν σάν νεκρό στήν φυλακή, ὥστε νά τόν κρατήσουν 
γιά σκληρότερα μαρτύρια τήν ἑπόμενη μέρα.

Τό πρωί ὁ Καδής πῆρε τή θέση του στό δικαστήριο καί διέταξε 
νά φέρουν μπροστά του τόν Ἅγιο. Μέ φωτεινό πρόσωπο καί μέ χα-
ρούμενη ψυχή ἐμφανίστηκε στόν Καδή, ὁ ὁποῖος ἀπόρησε, βλέποντας 
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τό χαρούμενο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου. Πῶς ἦταν δυνατόν νά βρίσκεται 
ἀκόμα ψυχή σ’ ἐκεῖνο τό δαρμένο καί συνθλιμμένο σῶμα; Εἶπε δέ 
πρός αὐτόν: «Δέν βλέπεις, ὦ, Ἰωάννη, σέ πιά ντροπιαστική κατάστα-
ση σέ φέρνει ἡ ἄρνησή σου νά υποταχθεῖς, ὥστε ἀκόμη καί τή ζωή, 
πού ὅλοι φυλάγουν καί ἀγαπᾶνε, παραλίγο νά τήν χάσεις. Ὅμως ἄν 
ἀκούσεις τή συμβουλή μου, σύντομα τά συνθλιμμένα μέλη σου θά 
αποκτήσουν ξανά τήν ὑγεία τους, διότι ὑπάρχουν σ’ἐμᾶς πολυάριθμοι 
καί πολύ ἱκανοί ἰατροί προερχόμενοι ἀπό τήν Ἰνδία καί τήν Περσία. 
Ἄν ὅμως παραμείνεις Χριστιανός, νά ξέρεις ὅτι σέ περιμένουν ἀκόμη 
περισσότερα βασανιστήρια». 

Ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀπάντησε: «Ὦ, Καδή, γιά τήν σύν-
θλιψη τοῦ σώματός μου ἐγώ δέν ἀσχολοῦμαι οὔτε στό ἐλάχιστο, διότι 
ὅσο περισσότερο καταστρέφεται ὁ ἔξω ἄνθρωπος, τόσο περισσότερο 
ἀνανεώνεται ὁ ἔσω ἄνθρωπος, ὅπως μᾶς λέει ὁ μεγάλος ἀπόστολος 
Παῦλος. Ἄλλη ἔγνοια ἐγώ δέν ἔχω, παρά πῶς νά ἀντέξω μέ τήν δύ-
ναμη τοῦ Χριστοῦ ὅλα τά βάσανα πού θά μοῦ προκαλέσεις. Διότι ὁ 
Ἴδιος λέει «Ὅποιος θά ἀντέξει ἕως στό τέλος, ἐκεῖνος θά σωθεῖ». 
Ἑπομένως ἐάν σκέφθηκες κάποια καινούργια βασανιστήρια, κᾶνε τα. 
Τίς πρῶτες πληγές δέν τίς λαμβάνω καθόλου ὑπόψη».

Μέ αὐτά τά σοφά λόγια τοῦ μάρτυρος ντροπιάστηκε ὁ τρελός 
Καδής, πού ἔτρεμε σύγκορμος ἀπό τό θυμό. Βρυχήθηκε λοιπόν σάν 
ἄγριο ζῶο καί διέταξε νά ξαπλώσουν ξανά τόν μάρτυρα στήν γῆ καί νά 
τόν δείρουν τρομερά. Κατά τή διάρκεια τοῦ βασανισμοῦ του ἄλλαζαν 
οἱ δήμιοι ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο. Ἀφοῦ δέ κουράσθηκαν καί οἱ δοῦλοι 
νά δέρνουν ἐκεῖνο τό σκληρό σάν διαμάντι σῶμα καί ὅλοι οἱ θεατές 
κραύγαζαν πρός τόν μιαρό δικαστή καί τόν ὕβριζαν γιά τίς ἄσπλαχνες 
καί ἀπάνθρωπες ἐνέργειές του, ζήτησε ὁ Καδής νά φέρουν ἕνα ἄγριο 
ἄλογο. Στή συνέχεια διέταξε νά δέσουν τά πόδια τοῦ μάρτυρος ἀπό 
τήν οὐρά τοῦ ἀλόγου, ἕνας ἀπό τούς δούλους νά ἱππεύσει καί νά 
τρέξει με τό ἄλογο στούς δρόμους τῆς πόλεως.

Ὁ Ἅγιος σύρθηκε διά μέσου ὁλόκληρης τῆς πόλεως. Τί ὀδυνηρό 
θέαμα γιά τά μάτια τῶν πιστῶν! Ὅταν πέρασε συρόμενος ὁ Ἅγιος ἀπό 
κάποια ἑβραϊκή ὁδό, οἱ Ἑβραῖοι τόν ὑποδέχονταν μέ γέλωτες καί μέ 
βρισιές, πετώντας του ὅ,τι εἶχαν στά χέρια τους. Ἕνας ἀπό αὐτούς 
ἔτρεξε στό σπίτι του, ἅρπαξε ἕνα σπαθί καί φτάνοντας στόν Ἅγιο 
τοῦ ἔκοψε ἀμέσως τήν ἁγία του κεφαλή. Ἔτσι ἔλυσαν τό σῶμα ἀπό 
τό ἄλογο καί τό ἄφησαν στόν δρόμο μέ κομμένη τήν κεφαλή. Οὐδείς 
ἀπό τούς Χριστιανούς τολμοῦσε νά τόν πλησιάσει ἤ νά τόν ἀγγίξει. 
Ἀλλά κατά τήν διάρκεια ἐκείνης τῆς νύκτας ἐμφανίστηκαν ἀναμμένα 
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φῶτα γύρω ἀπό τό σῶμα τοῦ μάρτυρα καί τρία λαμπερά παλικάρια, 
πού ἔψαλαν καί κήδευαν τό σῶμα του. Ἐνῶ ὅλοι ἔβλεπαν τά γεγονό-
τα αὐτά, πάλιν ἕνας Ἑβραῖος, τοῦ ὁποίου τό σπίτι βρισκόταν κοντά 
στόν τόπο ὅπου ἦταν τό σῶμα τοῦ Ἁγίου, νόμιζε ὅτι ἦρθαν χριστιανοί 
ἱερεῖς γιά νά τό πάρουν καί νά τό ἐνταφιάσουν. Πῆρε λοιπόν ἕνα τόξο 
μέ βέλη, τούς πλησίασε καί ἤθελε νά κτυπήσει ἕναν ἀπό αὐτούς πού 
θεώρησε ως χριστιανούς ἱερεῖς. Ὅταν ὅμως τέντωσε μέ ὅλη τή δύναμή 
του τό σκοινί τοῦ τόξου, κόλλησαν τό βέλος καί τό σκοινί στά δάκτυ-
λα τοῦ δεξιοῦ του χεριοῦ καί τό τόξο στό ἀριστερό του χέρι. Ἔτσι δέν 
μπόρεσε οὔτε τό βέλος νά ρίξει, οὔτε τά χέρια του νά ἀπελευθερώσει, 
ἀλλά παρέμεινε τεντωμένος καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς νύχτας. Αὐτό τό 
βάσανο ἔπαθε ὁ Ἑβραῖος ἐκεῖνος, τό γέννημα ὀχιᾶς. Ἀφοῦ ξημέρωσε, 
οἱ θαυμαστοί ἐκεῖνοι ἄνθρωποι καθώς καί τό φῶς ἔγιναν ἀόρατα. Καί 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πάσης ἡλικίας ἔτρεχαν νά δοῦν ἐκεῖνον τόν ἄτιμο 
τοξότη. Ἐκεῖνος δε, ἐπειδή διηγόταν σέ ὅλους ὅλα τά συμβάντα, ἀπε-
λευθερώθηκε. Ὅταν ἄκουσε ὁ Καδής τό ἔνδοξο αὐτό θαῦμα, τρόμαξε 
πολύ καί διέταξε νά πάρουν οἱ Χριστιανοί τό  τίμιο σῶμα τοῦ Ἁγίου 
καί νά τό θάψουν. Καί οἱ Χριστιανοί τό παρέλαβαν καί τό ἐνταφίασαν 
μέ τιμές.

Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ Φράγκος  ἐκεῖνος πού εἶχε παραδώσει 
τόν Ἅγιο στό μαρτύριο, ἤθελε νά τόν κλέψει καί νά τόν μεταφέρει στό 
κτῆμα του. Κάποια νύχτα πού βρῆκε κατάλληλο χρόνο πῆγε μαζί μέ 
δικούς του ἀνθρώπους καί ἄρχισε νά σκάβει γιά νά πάρει τά λείψανα. 

Ὅμως κατά τήν ὥρα ἐκείνη ὁ Ἅγιος ἐμφανίστηκε στόν ὕπνο στόν 
ἱερέα τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης  καί τοῦ εἶπε: «Ξύπνα γρήγορα καί τρέξε 
στήν ἐκκλησία, διότι, ἰδού, θέλουν νά μέ κλέψουν καί νά μέ πάρουν». 
Ὁ ἱερέας ἔτρεξε ὅσο πιο γρήγορα μποροῦσε στήν ἐκκλησία καί, ἀφοῦ 
ἔφθασε, βρῆκε τό μνῆμα σκαμμένο. Τό σῶμα τοῦ Ἁγίου ὅμως ήταν 
ἀκόμα ἐκεῖ. Γι’ αὐτό τόν λόγο ὁ ἱερέας κάλεσε τούς Χριστιανούς καί 
τούς εἶπε τά συμβάντα. Ὅλοι δόξασαν τόν Θεό, ὁ ὁποῖος τιμᾶ τούς 
ἁγίους Του, καί ἔπειτα πῆραν τά τίμια λείψανα καί τά τοποθέτησαν 
στήν ἐκκλησία στό ἅγιο θυσιαστήριο, κοντά στήν Ἁγία Τράπεζα.

Ἔτσι ἦταν τά πράγματα γιά ἑβδομῆντα καί πλέον ἔτη καί ὑπῆρχαν 
συχνά θεῖες ἐμφανίσεις, νύχτα καί ἡμέρα. Κάποιες φορές, πύρινος 
στέφανος κατέβαινε, ἄλλες φορές ἄγγελοι ἐμφανίζονταν ἀνεβαίνοντας 
καί κατεβαίνοντας, ἄλλες φορές φῶτα καί εὐωδιές ἔβγαιναν ἀπό ἐκεῖ. 
Κάποτε ὅλα αὐτά τά θαυμαστά ἔφθασαν καί στά αὐτιά ἐκείνου πού 
τότε ἦταν Κύριος τῆς Μολδαβίας, τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ Ἀλέξανδρου 
Βοεβόδα2, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν μόνο στολισμένος μέ πολλές ἀρετές, 
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ἀλλά καί μέ ἀγάπη  πρός τούς μάρτυρες. Ἀφοῦ ἔμαθε γιά τά λείψανα 
τοῦ Ἁγίου, τόν κυριάρχησε ὁ πόθος καί, μέ τήν συμβουλή ἐκείνου πού 
κρατοῦσε τότε τό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας, ἔστειλε βο-
γιάρους μέ κόσμο πολύ νά φέρουν σ’ αὐτόν μέ μεγάλη τιμή τό ἔνδοξο 
καί ἅγιο σῶμα τοῦ μάρτυρα. Καί ὅταν τό ἀπέκτησε, μέ μεγάλη τιμή 
καί τόν ἁρμόζοντα ζῆλο, μέ ὅλους τούς μεγάλους βογιάρους του, μέ 
μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀνθρώπων, μέ ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καί μέ ὁλόκλη-
ρο τόν κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας, μέ λαμπάδες καί μέ θυμιατήρια, ἔπεσε 
ἐπάνω στό φέρετρο τοῦ Ἁγίου καί ἀγκάλιασε τό τίμιο καί ἅγιο σῶμα 
του, σκύβοντας τά μάτια του καί ἀγγίζοντας μέ τό στόμα του τά χέ-
ρια τοῦ Ἁγίου. Ὄρισε τήν Ἁγιοσύνη του ὡς σκέπη καί προστάτη τῆς 
βασιλείας του. Ἔτσι τοποθέτησε τό σκήνωμα του Ἁγίου στήν Ἱερά 
Μητρόπολη τῆς ἐνδόξου πόλης του, τῆς Σουτσεάβας, ὅπου βρισκόταν 
καί ὁ θρόνος τῆς βασιλείας του. Τίς ποικίλες ἰάσεις ἀπό ἀρρώστιες 
καί τά θαύματα πού ἔγιναν μέ διάφορους τρόπους ἀπό τότε, ἐγώ 
ἀφήνω νά τά ἱστοροῦν ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι πού τά ἔζησαν καί τά δέχθηκαν 
ἀπό τόν Ἅγιο.

Αὐτό τό μαρτυρικό τέλος εἶχε ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Ἔτσι ἐντρόπιασε 
τόν εἰδωλολάτρη Καδή. Αὐτούς τούς ἀγῶνες ἔδωσε καί αὐτά τά μαρ-
τύρια ὑπέστη. Μέ αὐτά τά στέφανα στεφανώθηκε ἀπό τά χέρια τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δίνει τήν δοκιμασία. Ἕνα τόσο καλό ἐμπόριο ἔκανε ὁ 
ἔμπορος Ἰωάννης. Λίγο ἔδωσε, πολύ ἀπέκτησε. Ὁ ἐχθρός ἐγκατέλειψε 
τό σῶμα του σάν κάποιο βάρος, καί ὁ Ἰωάννης δέν ἐπέστρεψε στήν 
Τραπεζούντα, ἀλλά πορεύθηκε πρός τήν ἄνω Ἱεροσουσαλήμ, στήν 
χορεία τῶν μαρτύρων, ὡς ἕνας μάρτυρας καί αὐτός στήν ἀγκαλιά τοῦ 
Ἀβραάμ, στίς κατοικίες τῶν Ἁγίων, στήν κατάπαυση τήν καλή, στίς 
αὐλές τίς ἄφθαρτες καί χωρίς τήν μεσολάβηση κάποιου ἄλλου μιλᾶ 
στήν Ἁγία Τριάδα, στήν Ὁποία ἀνήκει ἡ δύναμη καί ἡ δόξα καί ἡ προ-
σκύνηση στούς ἀτελείωτους αἰῶνες. Ἀμήν. 

          Μετάφραση:
                       π. Ἠλίας Ι. Φρατσέας

1 Ὁ ἅγιος μητροπολίτης Βαρλαάμ ἐποίμανε τήν Μητρόπολη Μολδαβίας μεταξύ 
τῶν ἐτῶν 1632 – 1653 καί θεωρεῖται ὡς ὁ θεμελιωτής τῆς Ρουμανικῆς λογοτεχνικῆς 
γλώσσας. Ἦταν ἄριστος γνώστης τῆς Σλαβονικῆς καί τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. Τό 
1640 ἵδρυσε τό πρῶτο Ρουμανικό τυπογραφεῖο στήν Μολδαβία, ὅπου ἐτύπωσε καί 
τά σημαντικότερά του βιβλία, μεταξύ τῶν ὁποίων τήν «Κλίμακα» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Σιναΐτη καί τήν «Καζάνια» ἤ «Τό Ρουμανικό Βιβλίο διδασκαλίας γιά τίς Κυριακές 
τοῦ χρόνου, τίς Βασιλικές ἑορτές καί τούς μεγάλους Ἁγίους» (Ἰάσιο, 1643). Τό 1642 
φιλοξένησε τήν διορθόδοξο «Σύνοδο τοῦ Ἰασίου» πού ἐπικύρωσε καί διόρθωσε τήν 
«Ὁμολογία πίστεως» τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου Πέτρου Μογίλα.

2. Πρόκειται μᾶλλον γιά τόν Ἀλέξανδρο τόν Καλό (Alexandru cel Bun), Βοεβόδα 
τῆς Μολδαβίας (1400-1432)
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Δέν πρέπει νά ἀγαπᾶς γιά κάποιον λόγο!

Τ
ό περιστατικό συμβαίνει πρόσφατα, κάπου στή Θεσσαλονίκη.
Ὁ παππούς (52χρονος παρακαλῶ), παίρνει τή μικρή Θεανώ ἀπό τήν 

ἀγκαλιά τῆς γιαγιᾶς της καί τή ρωτᾶ. 
- Γιά πές μου Θεανώ; Τήν ἀγαπᾶς τή γιαγιά σου;
Ἡ θετική ἀπάντηση δεδομένη. 
- Καί γιά πές μου τώρα, γιά ποιό λόγο τήν ἀγαπᾶς τή γιαγιά σου; 

Γιατί σ΄ ἀγαπᾶ καί ἐκείνη; Γιατί σοῦ παίρνει παιγνίδια; Γιατί σοῦ κάνει 
ὅλα τά χατήρια; Γιατί παίζει μαζί σου;

Καί ἐκεῖ πού περιμένεις νά ἀκούσεις κάτι στερεότυπο, κάτι ἁπλο-
ϊκό, ἡ μικρή ψυχή συγκλονίζει. Ἀπαντᾶ χωρίς νά πολυσκεφτεῖ, ἀπαντᾶ 
ἁγνά. 

- Δέν ἔχει λόγο παππού!
Ποιός ἀπό ὅλους ἐμᾶς θά μποροῦσε νά δώσει τέτοια ἀπάντηση; 

Προσωπικά ὁμολογῶ ὅτι, οὔτε κἄν τό σκέφτηκα.
Κι ὅμως, ἡ μικρή Θεανώ γίνεται ἄλλος Παῦλος, «ἡ ἀγάπη οὐ ζητεῖ 

τά ἑαυτῆς».1 

Δέν ψάχνει νά βρεῖ λόγο. Δέν διαπραγματεύεται τήν ἀγάπη της, δέν 
τή μετρά μέ τό συμφέρον, τό ὑπερβαίνει. Αὐτή λοιπόν εἶναι ἀγάπη. Ἀγά-
πη ἀδιαπραγμάτευτη. Ἀγάπη ἀπροϋπόθετη. Ἀγάπη σέ εὐθεία γραμμή.

Καί ἐδῶ εἶναι τό θέμα. Ὅταν ἀγαπᾶς τό ἐννοεῖς, δέν παίζεις, δέν 
ὑποκρίνεσαι, δέν περιμένεις ἀνταπόδοση. Ἀγαπᾶς ἀληθινά, ἀγαπᾶς χω-
ρίς ἀντάλλαγμα. 

Καί ἐμεῖς ποῦ εἴμαστε; Πῶς ἀγαπᾶ ὁ νοήμων ἄνθρωπος, ὁ μορφωμέ-
νος, ὁ σύγχρονος, ὁ γνωστικός, ὁ σπουδαῖος;

Ἀγαπᾶ ἐφ’ ὅσον τόν ἀγαποῦν, ἀγαπᾶ ἀνταποκρινόμενος στήν ἀγάπη 
πού τοῦ δείχνουν οἱ ἄλλοι, ἀγαπᾶ ψεύτικα, ἀγαπᾶ ἀπό ἰδιοτέλεια, ἀγαπᾶ 
γιά νά τόν ἀγαπήσουν καί οἱ ἄλλοι, περιμένει ἀνταπόδοση. 

Ὁ γονιός ἀγαπᾶ τό παιδί ἀλλά βασίζει τήν ἀγάπη του στό ὅτι ἐκεῖνο 
δέν παραβιάζει τό θέλημά του, τό παιδί ἀγαπᾶ τό γονιό ἀλλά κλονίζεται 
ὅταν τίθενται ὅρια, ὁ σύζυγος ἀγαπᾶ τή γυναίκα του ἀλλά ἀγωνιᾶ ἄν 
τόν ἀγαπᾶ καί ἐκείνη, ὁ φίλος ἀγαπᾶ ἀλλά ζητᾶ ἀποκλειστικότητα. 

Εἶναι ὅμως αὐτό ἀγάπη; Μήπως εἶναι συναλλαγή;
Γιατί πρέπει νά ψάχνουμε λόγο γιά νά ἀγαπᾶμε; Φτάνει νά ἀγαπᾶμε 
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ἐμεῖς. Ἡ ἀγάπη εἶναι πλοῦτος ἀδαπάνητος. Καί τί περίεργο, εἶναι πλοῦτος 
πού ὅταν δαπανᾶται ὄχι μόνο δέν σέ φτωχαίνει ἀλλά σέ πλουτίζει! Πολ-
λαπλασιάζεται. 

Δέν ἔχει λόγο λοιπόν ἡ ἀγάπη, δέν εἶναι ἐξίσωση, δέν μπαίνει στό 
ζύγι. Ἡ ἀγάπη δέν ἔχει προϋποθέσεις καί ὅρους. Ἄς σέ πληγώνουν πολ-
λές φορές, δέν εἶναι ἀφέλεια ἡ ἀγάπη, εἶναι μεγαλεῖο ψυχῆς.

Μοίραζε ἀγάπη ἄνθρωπε, δῶσε μέ τήν ψυχή σου. Μήν ξεχνᾶς ὅτι 
ὅταν ρωτήθηκε ὁ Χριστός «ποία ἐστί πρώτη πάντων ἐντολή;» γιά ἀγά-
πη μίλησε, τήν ἀγάπην πρός τόν Θεόν. Ἀλλά «καί δευτέρα ὁμοία» ἀγά-
πη ἐπίσης, ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον.2 «Καί ἔσται ὁ μισθός πολύς»3, 
ὄχι μόνο στόν οὐρανό ἀλλά καί ἐδῶ, δέν χρειάζεται νά περιμένεις, ἔχει 
ἀνταποδοτικότητα τό καλό, ἔχει ἐπιστροφές ἡ ἀγάπη.

Σπουδαῖο τό μάθημα λοιπόν. Ἄς μείνουμε καί ἐμεῖς πάντα παιδιά. 
«Ἐάν μή γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν».4 

      Δημήτριος Κοσκινιώτης
1. Α΄ Πρός Κορινθίους, Κεφ. ιγ΄, Στίχ. 5.   2. Μαρκ. Κεφ. ιβ΄, Στίχ. 28-31.   3. Λουκ. Κεφ. στ΄, 
Στίχ. 35.  4. Ματθ. Κεφ. ιη΄, Στίχ. 3.

Ἕνα παιδί ὁμοφυλοφίλων γονέων
κραυγάζει ἀπό τόν Καναδᾶ!

Ε
“ἶμαι ἕνα ἀπό τά ἕξι ἐνήλικα παιδιά ὁμοφυλόφιλων γονέων πού πρό-
σφατα κατέθεσαν στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ, ζητῶντας ἀπό τό 

Δικαστήριο νά σεβαστεῖ τήν ἀρχή τῶν πολιτῶν νά διατηρήσουν τόν ἀρχικό 
ὁρισμό τοῦ γάμου: τήν ἕνωση μεταξύ ἑνός ἄνδρα καί μιᾶς γυναίκας πού 
ἀποκλείει ὅλους τούς ἄλλους, ἔτσι ὥστε τά παιδιά νά γνωρίζουν καί νά 
μποροῦν νά ἀνατραφοῦν ἀπό τούς βιολογικούς γονεῖς τους. Ἐπίσης ζῶ στόν 
Καναδά, ὅπου ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου κατοχυρώθηκε μέ ὁμοσπονδιακή 
ἐντολή τό 2005.

Εἶμαι ἡ κόρη ἑνός γκέϊ πατέρα πού πέθανε ἀπό AIDS. Περιέγραψα 
τήν ἐμπειρία μου στό βιβλίο μου: Ἡ Ἐπίδραση τῶν Ὁμοφυλόφιλων Γονέων. 
Πάνω ἀπό πενήντα ἐνήλικα παιδιά πού μεγάλωσαν μέ ὁμοφυλόφιλους γο-
νεῖς ἔχουν ἐπικοινωνήσει μαζί μου γιά νά μοιραστοῦν τίς ἀνησυχίες μου γιά 
τό γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Πολλοί 
ἀπό ἐμᾶς παλεύουμε μέ τήν δική μας σεξουαλικότητα καί τήν αἴσθηση τοῦ 
φύλου, λόγῳ τῶν ἐπιδράσεων στά οἰκιακά περιβάλλοντα πού μεγαλώνουμε.
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Ἔχουμε μεγάλη συμπόνια γιά τούς ἀνθρώπους πού ἀγωνίζονται μέ 
τή σεξουαλικότητα καί τήν ταυτότητα τοῦ φύλου τους, ὄχι ἔχθρα. Καί ἐμεῖς 
ἀγαπᾶμε τούς γονεῖς μας. Ὡστόσο, ὅταν λέμε στό κοινό τίς ἱστορίες μας, 
ἀντιμετωπίζουμε συχνά ἐξοστρακισμό, φίμωση, καί ἀπειλές.

Θέλω νά προειδοποιήσω τήν Ἀμερική νά περιμένει σοβαρή διάβρωση 
τῶν ἐλευθεριῶν τῆς Πρώτης Τροπολογίας ἄν τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν 
ΗΠΑ ὑποχρεώσει τόν γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Οἱ συνέπειες δια-
δραματίζονται στόν Καναδά γιά δέκα χρόνια τώρα, καί εἶναι πραγματικά 
ὀργουελιανές στή φύση καί τήν ἔκταση.

Τά μαθήματα τοῦ Καναδᾶ.
Στόν Καναδά, οἱ ἐλευθερίες τοῦ λόγου, τοῦ τύπου, τῆς θρησκείας, καί 

τοῦ συνεταιρίζεσθαι, ὑποφέρουν σέ μεγάλο βαθμό λόγῳ τῆς πίεσης ἀπό 
τήν κυβέρνηση. Ἡ συζήτηση γιά τόν γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, πού 
λαμβάνει χώρα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δέν θά μποροῦσε νά ἔχει νομική 
ὑπόσταση στόν Καναδά σήμερα. Λόγῳ τῶν νομικῶν περιορισμῶν σχετικά 
μέ τήν ὁμιλία, ἄν ποῦν ἤ γράψουν ὁτιδήποτε θεωρεῖται «ὁμοφοβικό» (συ-
μπεριλαμβανομένων, ἐξ ὁρισμοῦ, ὁτιδήποτε ἀμφισβητεῖ τόν γάμο ἀτόμων 
τοῦ ἰδίου φύλου), θά μποροῦσαν νά ἀντιμετωπίσουν τήν πειθαρχία, τή λήξη 
τῆς ἐργασίας, ἤ δίωξη ἀπό τήν κυβέρνηση.

Γιατί ἡ ἀστυνομία διώκει τήν ὁμιλία ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἐξάλειψης 
τῆς “ρητορικῆς μίσους” ὅταν ὑπάρχουν ὑφιστάμενα ἔνδικα μέσα καί ποινική 
προστασία ἀπό τή συκοφαντία, τή δυσφήμιση, τίς ἀπειλές καί τήν ἐπίθεση, 
πού ἰσχύουν ἐξίσου γιά ὅλους τους Ἀμερικανούς; Πολιτικές μίσους-ἐγκλή-
ματος πού χρησιμοποιοῦν τούς ὅρους “γενετήσιου προσανατολισμοῦ” καί 
“ταυτότητας φύλου” δημιουργοῦν ἄνισες προστασίες στό νόμο, σύμφωνα μέ 
τόν ὁποῖο προστατευόμενες ὁμάδες λαμβάνουν μεγαλύτερη νομική προστα-
σία ἀπό ὅ,τι ἄλλες ὁμάδες.

Ἔχοντας δεῖ πῶς ἡ ὑστερία τοῦ ὄχλου στήν Ἰντιάνα προκάλεσε τό νο-
μοθέτη νά κάνει πίσω σέ μιά Ἀποκατάσταση Πράξης Θρησκευτικῆς Ἐλευ-
θερίας, πολλοί Ἀμερικανοί ἀρχίζουν νά καταλαβαίνουν ὅτι κάποιοι ἀκτιβι-
στές τῆς Ἀριστερᾶς θέλουν νά ἐγκαινιάσουν τόν κρατικό ἔλεγχο πάνω σέ 
κάθε ἵδρυμα καί ἐλευθερία. Σέ αὐτό τό σχῆμα, ἡ προσωπική αὐτονομία καί 
ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης δέν γίνονται τίποτα περισσότερο ἀπό ὁράματα, 
καί τά παιδιά γίνονται ἐμπορεύματα.

Τά παιδιά δέν εἶναι ἐμπορεύματα πού μποροῦν νά διαχωριστοῦν δι-
καιολογημένα ἀπό τούς φυσικούς τους γεννήτορες καί ἀποτελοῦν ἀντικεί-
μενο διαπραγμάτευσης μεταξύ μή συνδεδεμένων ἐνηλίκων.

 Τά παιδιά οἰκογενειῶν τοῦ ἴδιου φύλου θά ἀρνηθοῦν πολλές φορές τή 
θλίψη τους καί προσποιοῦνται ὅτι δέν τούς λείπει ἕνας βιολογικός γονέας, 
νιώθουν πιεσμένα νά μιλοῦν θετικά λόγῳ τῆς πολιτικῆς γύρω ἀπό τά ὁμο-
φυλόφιλα νοικοκυριά. Ὡστόσο, ὅταν τά παιδιά χάνουν ὁποιονδήποτε ἀπό 
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τούς βιολογικούς γονεῖς τους λόγῳ θανάτου, διαζυγίου, υἱοθεσίας ἤ τεχνο-
λογίας τεχνητῆς γονιμοποίησης, βιώνουν ἕνα ὀδυνηρό κενό. Εἶναι τό ἴδιο γιά 
μᾶς, ὅταν ὁ γκέϊ γονιός μᾶς φέρνει τόν/τήν σύντροφο τοῦ ἰδίου φύλου στή 
ζωή μας. Ὁ σύντροφός τους δέν μπορεῖ ποτέ νά ἀντικαταστήσει τόν χαμένο 
βιολογικό μας γονέα.

Τό κράτος ὡς τελικός κριτής τῆς Γονεϊκότητας!
Ξανά καί ξανά, μᾶς λένε ὅτι “τό νά ἐπιτραπεῖ στά ζευγάρια τοῦ 

ἰδίου φύλου ἡ πρόσβαση στό χαρακτηρισμό τοῦ γάμου δέν θά στερήσει 
ἀπό κανέναν ὁποιαδήποτε δικαιώματα.” Αὐτό εἶναι ψέμα.

Ὅταν ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου νομιμοποιήθηκε στόν Καναδά τό 
2005, ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν ἀμέσως ἐπαναπροσδιορίστηκε. Ὁ νόμος 
τοῦ Καναδᾶ γιά τόν γκέϊ γάμο, Bill C-38, περιελάμβανε μιά διάταξη γιά 
νά διαγραφεῖ ὁ ὅρος «φυσικός γονέας» καί νά ἀντικατασταθεῖ σέ ὅλους 
τούς τομεῖς μέ τό οὐδέτερο φύλου “νόμιμος γονέας” στόν ὁμοσπονδιακό 
νόμο. Τώρα ὅλα τά παιδιά ἔχουν μόνο «νόμιμους γονεῖς», ὅπως ὁρίζεται 
ἀπό τό κράτος. Διαγράφοντας νομικά τή βιολογική γονεϊκότητα μέ αὐτόν 
τόν τρόπο, τό κράτος ἀγνοεῖ τό βασικότερο δικαίωμα τῶν παιδιῶν: τήν 
ἀμετάβλητη, τήν ἐγγενῆ τους λαχτάρα νά γνωρίζουν καί νά ἀνατραφοῦν 
ἀπό τούς δικούς τους βιολογικούς γονεῖς.

Οἱ μητέρες καί οἱ πατέρες φέρουν μοναδικά καί συμπληρωματικά 
δῶρα στά παιδιά τους. Σέ ἀντίθεση μέ τή λογική τοῦ γάμου ἀτόμων τοῦ 
ἰδίου φύλου, τό φύλο τῶν γονέων ἔχει σημασία γιά τήν ὑγιῆ ἀνάπτυξη 
τῶν παιδιῶν. Γνωρίζουμε, γιά παράδειγμα, ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν φυλα-
κισμένων ἀνδρῶν δέν εἶχαν πατέρες στό σπίτι. Οἱ πατέρες ἀπό τή φύση 
τους ἀσφαλίζουν τήν ταυτότητά τους, ἐνσταλάζουν τήν κατεύθυνση, πα-
ρέχουν τήν πειθαρχία, τά ὅρια, καί τήν ἀνάληψη κινδύνων στίς περιπέ-
τειες, καί δίνουν διά βίου παραδείγματα γιά τά παιδιά. Ἀλλά οἱ πατέρες 
δέν μποροῦν νά γαλουχήσουν τά παιδιά στή μήτρα ἤ νά γεννήσουν καί 
νά θηλάζουν τά μωρά τους. Οἱ μητέρες γαλουχοῦν τά παιδιά μέ μοναδι-
κούς καί εὐεργετικούς τρόπους πού δέν μποροῦν νά ἀναπαραχθοῦν ἀπό 
τούς πατέρες.

Δέν χρειάζεται νά εἶσαι ἐπιστήμονας πυραύλων γιά νά γνωρίζεις 
ὅτι οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες εἶναι ἀνατομικά, βιολογικά, φυσιολογι-
κά, ψυχολογικά, ὁρμονικά, καί νευρολογικά διαφορετικοί μεταξύ τους. 
Αὐτές οἱ μοναδικές διαφορές παρέχουν διά βίου ὀφέλη γιά τά παιδιά 
πού δέν μποροῦν νά ἀναπαραχθοῦν ἀπό τούς “νομικούς” γονεῖς ἰδίου 
φύλου παίζοντας διαφορετικούς ρόλους τῶν δύο φύλων ἤ ἐπιχειρῶντας 
νά ὑποκαταστήσουν τό χαμένο ἀρσενικό ἤ θηλυκό πρότυπο στό σπίτι.

Στήν πραγματικότητα, ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου ὄχι μόνο στερεῖ τά 
παιδιά τῶν δικῶν τους δικαιωμάτων στή φυσική συγγένεια, ἀλλά δίνει 
στό κράτος τήν ἐξουσία νά παρακάμψει τήν αὐτονομία τῶν βιολογικῶν 
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γονέων, πράγμα πού σημαίνει ὅτι τά δικαιώματα τῶν γονιῶν σφετερίζο-
νται ἀπό τήν κυβέρνηση.

Ἔρχονται Δικαστήρια μίσους
Στόν Καναδά, θεωρεῖται διάκριση νά πεῖς ὅτι ὁ γάμος εἶναι μεταξύ 

ἑνός ἄνδρα καί μιᾶς γυναίκας ἤ ὅτι κάθε παιδί θά πρέπει νά γνωρίζει καί 
νά ἀνατρέφεται ἀπό τούς βιολογικούς παντρεμένους γονεῖς του. Δέν εἶναι 
μόνο πολιτικά μή ὀρθό στόν Καναδά νά τό πεῖτε. Μπορεῖ νά ἐπιβαρυνθεῖτε 
μέ δεκάδες χιλιάδες δολάρια σέ νομικά ἔξοδα, πρόστιμα, καί νά ἀναγκα-
στεῖτε νά πάρετε ἐκπαίδευση εὐαισθησίας.

Ὅποιος προσβάλλεται ἀπό κάτι πού ἔχετε πεῖ ἤ γράψει μπορεῖ νά 
κάνει μιά καταγγελία στά Δικαστήρια Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στόν Κα-
ναδά, οἱ ὀργανώσεις αὐτές ἀστυνομεύουν τήν ὁμιλία, τιμωροῦν τούς πολῖτες 
γιά ὁποιαδήποτε ἔκφραση θεωρεῖται ὅτι ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἰδιαί-
τερη σεξουαλική συμπεριφορά ἤ προστατευμένες ὁμάδες πού προσδιορίζο-
νται βάση τοῦ «γενετήσιου προσανατολισμοῦ». Χρειάζεται μόνο ἕνα παρά-
πονο ἐναντίον ἑνός προσώπου γιά νά ἔρθει ἐνώπιόν του δικαστηρίου, πού 
θά κοστίσει στόν κατηγορούμενο δεκάδες χιλιάδες δολάρια σέ ἰδιωτικές 
κατοικίες καί νά ἀπομακρύνουν ὅλα τά ἀντικείμενα χρήσιμα γιά τίς ἔρευνές 
τους, ἐλέγχοντας γιά ὁμιλία μίσους.

Ὁ ἐνάγων πού κάνει τήν καταγγελία ἔχει ὅλα τά νομικά του ἔξοδα 
πληρωμένα ἀπό τήν κυβέρνηση. Ὄχι ὅμως ὁ ἐναγόμενος. Ἀκόμη καί ἄν ὁ 
κατηγορούμενος κριθεῖ ἀθῶος, δέν μπορεῖ νά ἀνακτήσει τά δικαστικά του 
ἔξοδα. Ἄν βρεθεῖ ἔνοχος, πρέπει νά πληρώσει πρόστιμα στό πρόσωπο (-α) 
πού ἔφερε στό προσκήνιο τήν καταγγελία.

Ἄν οἱ πεποιθήσεις σας, οἱ ἀξίες καί οἱ πολιτικές σας ἀπόψεις εἶναι 
διαφορετικές ἀπό τό κράτος, κινδυνεύετε νά χάσετε τήν ἐπαγγελματική 
σας ἄδεια, τή δουλειά ἤ ἐπιχείρηση, καί ἀκόμη καί τά παιδιά σας. Δέν 
χρειάζεται νά κοιτάξετε περαιτέρω ἀπό τήν σέκτα Lev Tahor, μιά ὀρθόδοξη 
ἑβραϊκή σέκτα. Πολλά μέλη της, τά ὁποῖα εἶχαν ἐμπλακεῖ σέ μιά πικρή μάχη 
ἐπιμέλειας μέ τίς ὑπηρεσίες προστασίας τοῦ παιδιοῦ, ἄρχισαν νά φεύγουν 
ἀπό τό Chatham τοῦ Ὀντάριο γιά τή Γουατεμάλα τόν Μάρτιο τοῦ 2014, γιά 
νά ξεφύγουν ἀπό τή δίωξη γιά τή θρησκευτική τους πίστη, ἡ ὁποία ἔρχεται 
σέ ἀντίθεση μέ τίς κατευθυντήριες γραμμές τοῦ ὁμόσπονδου κράτους γιά 
τή θρησκευτική ἐκπαίδευση. Ἀπό τά διακόσια μέλη τῆς σέκτας, μόνο μισῆ 
ντουζίνα οἰκογένειες παραμένουν στό Chatham.

Οἱ γονεῖς μποροῦν νά περιμένουν τήν κρατική παρέμβαση ὅταν πρό-
κειται γιά τίς ἠθικές ἀξίες, τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν καί τήν ἐκπαίδευση, 
καί ὄχι μόνο στό σχολεῖο. Τό κράτος ἔχει πρόσβαση στό σπίτι σας γιά νά 
σᾶς ἐπιβλέπει ὡς γονέα, νά κρίνει τήν καταλληλότητά σας. Καί ἄν στό κρά-
τος δέν ἀρέσει αὐτό πού διδάσκετε στά παιδιά σας, τό κράτος θά προσπα-
θήσει νά τά πάρει ἀπό τό σπίτι σας.
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Οἱ ἐκπαιδευτικοί δέν μποροῦν νά κάνουν σχόλια στά κοινωνικά τους 
δίκτυα, νά γράφουν ἐπιστολές πρός τούς συντάκτες, νά συζητοῦν δημόσια, 
ἤ νά ψηφίζουν σύμφωνα μέ τή δική τους συνείδηση στόν δικό τους χρόνο. 
Μποροῦν νά εἶναι πειθαρχημένοι ἤ νά χάσουν κάθε πιθανότητα θητείας. 
Μπορεῖ νά ἀπαιτηθοῦν ἀπό τήν ἰδιοτροπία ἑνός γραφειοκράτη νά παρακο-
λουθήσουν μαθήματα ἐπανεκπαίδευσης καί κατάρτισης εὐαισθησίας ἤ νά 
ἀπολυθοῦν ἐπειδή σκέφτηκαν πολιτικά μή ὀρθές σκέψεις.

Ὅταν ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου δημιουργήθηκε στόν Καναδά, ἡ οὐδέ-
τερη γλῶσσα ἀπό ἄποψη φύλου κατέστη νομική ἐντολή. Τό νέο λεξιλόγιο 
(Newspeak) διακηρύσσει ὅτι ἀποτελεῖ δυσμενῆ διάκριση νά ὑποθέσεις ὅτι 
ἕνα ἀνθρώπινο ὅν εἶναι ἀρσενικό ἤ θηλυκό, ἤ ἑτεροφυλόφιλο. Ἔτσι, γιά 
νά εἶμαι περιεκτική, εἰδική γλῶσσα χωρίς φύλο χρησιμοποιεῖται στά μέσα 
μαζικῆς ἐνημέρωσης, τήν κυβέρνηση, τούς χώρους ἐργασίας, καί κυρίως τά 
σχολεῖα, γιά νά ἀποφευχθεῖ νά ἐμφανίζεται ἀδαής, ὁμοφοβική ἤ ὅτι κά-
νει διακρίσεις. Ἕνα εἰδικό πρόγραμμα σπουδῶν χρησιμοποιεῖται σέ πολλά 
σχολεῖα γιά νά διδάξει στούς μαθητές πῶς νά χρησιμοποιοῦν τήν κατάλληλη 
γλῶσσα οὐδέτερη ἀπό ἄποψη φύλου. Ἐν ἀγνοία πολλῶν γονιῶν, ἡ χρήση 
τῶν ὅρων τῶν δύο φύλων γιά νά περιγράψουν τόν ἄντρα καί τή γυναίκα, 
τόν πατέρα καί τή μητέρα, τήν Ἡμέρα τῆς Μητέρας καί τήν Ἡμέρα τοῦ 
Πατέρα, καί «αὐτόν» καί «αὐτήν», σταδιακά ἐξαλείφονται στά σχολεῖα τοῦ 
Καναδᾶ.

Τί εἶναι πιό σημαντικό: Ἡ σεξουαλική αὐτονομία 
ἤ ἡ Πρώτη Τροπολογία;

Πρόσφατα, ἕνας Ἀμερικανός καθηγητής πού ἔδωσε ἀνώνυμα συνέ-
ντευξη στήν American Conservative ἀμφισβήτησε τό κατά πόσον ἡ σεξου-
αλική αὐτονομία πρόκειται νά σᾶς κοστίσει τίς ἐλευθερίες σας: “Εἴμαστε 
τώρα στό σημεῖο, εἶπε, στό ὁποῖο εἶναι θεμιτό νά ρωτήσω ἄν ἡ σεξουαλική 
αὐτονομία εἶναι πιό σημαντική ἀπό ὅ,τι ἡ Πρώτη Τροπολογία;”

Σύμφωνα μέ τόν Καναδικό Χάρτη Δικαιωμάτων καί Ἐλευθεριῶν, οἱ 
Καναδοί ἔπρεπε νά ἔχουν ἐγγυημένα: (1) τήν ἐλευθερία τῆς συνείδησης καί 
τῆς θρησκείας (2) τήν ἐλευθερία τῆς σκέψης, τῆς πεποίθησης, τῆς ἄποψης, 
καί τῆς ἔκφρασης, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου καί 
τῶν ἄλλων μέσων ἐπικοινωνίας (3) τήν ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι εἰρη-
νικῶς, καί (4) τήν ἐλευθερία τοῦ συνεταιρίζεσθαι. Στήν πραγματικότητα, 
ὅλες αὐτές οἱ ἐλευθερίες ἔχουν περιοριστεῖ μέ τή νομιμοποίηση τοῦ γάμου 
ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.

Σχεδιαστές γάμου, ἐνοικιαστές αἰθουσῶν, ἰδιοκτῆτες “bed and 
breakfast”, ἀνθοπωλεῖα, φωτογράφοι καί ἀρτοποιοί, ἔχουν ἤδη δεῖ τίς ἐλευ-
θερίες τους νά διαβρώνονται, τά δικαιώματα συνείδησης νά ἀγνοοῦνται, καί 
οἱ θρησκευτικές ἐλευθερίες νά ποδοπατοῦνται στόν Καναδά. Ἀλλά αὐτό 
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δέν εἶναι μόνο γιά τή βιομηχανία τοῦ γάμου. Ὁποιοσδήποτε κατέχει μιά 
ἐπιχείρηση μπορεῖ νόμιμα νά μήν ἐπιτρέψει στή συνείδησή του νά ἐνημε-
ρώσει γιά ἐπιχειρηματικές πρακτικές ἤ ἀποφάσεις, ἄν οἱ ἀποφάσεις αὐτές 
δέν εἶναι σύμφωνες μέ τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων καί τούς νόμους 
μή-διακρίσεων τῆς κυβέρνησης γιά τόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί τήν 
ταυτότητα φύλου. Στό τέλος, αὐτό σημαίνει ὅτι τό κράτος ὑπαγορεύει οὐσι-
αστικά τό ἄν καί πῶς οἱ πολῖτες μποροῦν νά ἐκφραστοῦν.

Ἡ ἐλευθερία νά συγκεντρωθεῖς καί νά μιλήσεις ἐλεύθερα γιά τό γάμο 
ἄνδρα-γυναίκας, τήν οἰκογένεια καί τήν σεξουαλικότητα, εἶναι τώρα περι-
ορισμένη. Οἱ περισσότερες θρησκευτικές κοινότητες ἔχουν γίνει «πολιτικά 
ὀρθές» γιά νά ἀποφύγουν τά πρόστιμα καί τήν ἀπώλεια τοῦ κοινωφελοῦς 
στάτους. Τά καναδικά μέσα ἐνημέρωσης περιορίζονται ἀπό τό καναδικό 
Ραδιόφωνο, τήν Τηλεόραση καί τήν Ἐπιτροπή Τηλεπικοινωνιῶν (CRTC), ἡ 
ὁποία εἶναι παρόμοια μέ τήν FCC. Ἄν τό ὁτιδήποτε μέσο ἐνημέρωσης θεω-
ρεῖται ὅτι εἰσάγει διακρίσεις, οἱ ἄδειες μετάδοσης μπορεῖ νά ἀνακληθοῦν, 
καί «φορεῖς γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα» μποροῦν νά χρεώνουν πρόστι-
μα καί νά περιορίσουν τίς μελλοντικές μεταδόσεις στόν ἀέρα.

Ἕνα παράδειγμα νόμιμου περιορισμοῦ τοῦ λόγου σχετικά μέ τήν ὁμο-
φυλοφιλία στόν Καναδά ἀφορᾶ τήν περίπτωση τοῦ Bill Whatcott, ὁ ὁποῖος 
συνελήφθη γιά ὁμιλία μίσους τόν Ἀπρίλη τοῦ 2014, μετά τή διανομή φυλλα-
δίων πού ἦταν ζωτικῆς σημασίας γιά τήν ὁμοφυλοφιλία. Εἴτε συμφωνεῖτε 
εἴτε ὄχι μέ αὐτό πού λέει, θά πρέπει νά μείνετε κατάπληκτοι ἀπό αὐτή 
τήν κατάσταση κυρώσεων-φίμωσης ἀπό τό κράτος. Βιβλία, DVD, καί ἄλλα 
ὑλικά μποροῦν ἐπίσης νά κατασχεθοῦν στά Καναδικά σύνορα, ἄν τό ὑλικό 
τους θεωρηθεῖ «μισητό».

Οἱ Ἀμερικανοί πρέπει νά προετοιμαστοῦν γιά τό ἴδιο εἶδος τῆς ἐπο-
πτείας τῆς κοινωνίας στήν Ἀμερική, ἄν οἱ κανόνες τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρί-
ου ἀπαγορεύσουν τό γάμο ὡς ἕνα θεσμό ἀρσενικοῦ-θηλυκοῦ. Αὐτό σημαίνει 
ὅτι δέν ἔχει σημασία τί πιστεύετε, ἡ κυβέρνηση θά εἶναι ἐλεύθερη νά ρυθ-
μίζει τήν ὁμιλία σας, τά κείμενά σας, τίς ἑνώσεις σας, καί ἀνεξαρτήτως ἀπό 
τό ἄν μπορεῖτε νά ἐκφράσετε ἤ ὄχι τή συνείδησή σας. Οἱ Ἀμερικανοί πρέπει 
ἐπίσης νά καταλάβουν ὅτι τό φινάλε γιά μερικούς στό κίνημα τῶν δικαιω-
μάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων περιλαμβάνει τήν κεντρική κρατική ἐξουσία, καί 
τό τέλος τῶν ἐλευθεριῶν τῆς Πρώτης Τροπολογίας.”

      Dawn Stefanowicz *

*Η Dawn Stefanowicz εἶναι μία διεθνῶς ἀναγνωρισμένη ὁμιλή-
τρια καί συγγραφέας. Εἶναι μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Μαρτυρίας τοῦ 
Ἰνστιτούτου Δικαιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ. Ἡ Dawn, πλήρως ἀπασχο-
λούμενη λογίστρια μέ ἄδεια, εἶναι παντρεμένη καί ἔχει δύο ἔφηβα 
παιδιά.
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«ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

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

τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Τό ἐνδιαφέρον αὐτό ἔργο τοῦ σπουδαίου Νορβηγοῦ δραματουργοῦ Ἑρρί-

κου Ἴψεν (1828-1906) παρουσιάσθηκε στό θέατρο ΕΚΑΤΗ κατά τήν χειμερινή 
θεατρική περίοδο.

Ἡ ἐξέλιξη τοῦ μύθου τοῦ ἔργου ἀποτελεῖ ξετύλιγμα τοῦ κουβαριοῦ καί 
ἀποκαλύπτει τήν σαθρή θεμελίωση τῆς ζωῆς τῶν προσώπων. Συνέπεια: σαθρά 
τά θεμέλια τῶν σχέσεών τους, σαθρά τά θεμέλια τῆς κοινωνίας πού συγκροτοῦν. 
Ἀπατηλή ἡ λαμπερή ἐπιφάνεια. Ἔρχεται ὥρα νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀσχήμια της πού 
ὀφείλεται στήν πνευματική ἔνδεια τῶν προσώπων πού πρωτοστατοῦν.

Ὁ Κάρστεν Μπέρνικ ἐγκατέλειψε τήν Λόνα πού ἀγαποῦσε γιά νά παντρευ-
τεῖ τήν ἀδελφή της Μπέττυ πού ἦταν κληρονόμος μεγάλης περιουσίας. Ἡ σχέση 
τους δέν εἶναι σωστή. Δέν εἶναι συνοδοιπόροι πρός τήν πνευματική τελειότητα. 
Γι’ αὐτόν ἡ Μπέττυ ἦταν μέσον κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ἀνόδου. Γιά νά σώσει 
τήν πατρική ἐπιχείρηση ὁ Μπέρνικ κατέφυγε σέ ἀνέντιμη ἐνέργεια πού ἀπέδωσε 
στόν γυναικαδελφό του Γιόχαν. Ἐκεῖνος ἔφυγε στήν Ἀμερική καί ὁ πραγματικός 
ὑπεύθυνος ἐπέπλευσε μέ ἀκηλίδωτο ὄνομα ἐπί δέκα πέντε χρόνια. Ἀνῆλθε κοι-
νωνικά καί οἰκονομικά. Ἔγινε πρόξενος στήν πόλη-λιμάνι καί ἰδιοκτήτης ναυ-
πηγείου. Ἐλισσόμενος ἰσχυροποιήθηκε οἰκονομικά. Σκληρός ἐργοδότης, ἀνάλ-
γητος ἐπιχειρηματίας. Ἀλλά ἡ Λόνα καί ὁ Γιόχαν ἐπιστρέφουν ἀπό τήν Ἀμερική 
καί ἡ ἀνασφάλεια ἀπειλεῖ τόν Μπέρνικ. Τά πρόσωπα αὐτά καί ἡ γυναῖκα του 
ἐνεργοποιοῦν τήν συνείδησή του πού ἀνακτᾶ τήν ἐλεγκτική λειτουργία της.

Ὁ ἐφημέριος Ραίρλουντ εἶναι ἕνα ἄλλο πρόσωπο πού ἔχει συντελέσει 
στή δημιουργία τῆς λαμπερῆς βιτρίνας τῆς κοινωνίας. Διαπιστώνουμε κάποιες 
ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις. Κυρίως λόγῳ ἐλλείψεως ἐσωτερικῆς ἀνακαινίσεως δέν 
ἔχει δράσει ἐξυγιαντικά σέ ἄτομα καί κοινωνία. Βλέπει εὐτυχία καί ἐπιτυχία ἐκεῖ 
πού δέν ὑπάρχουν. Ἔτσι ἐκτίθεται σ’ ὅσους γνωρίζουν τήν θλιβερή πραγματικό-
τητα δημιουργῶντας κωμικό στοιχεῖο.

Ἀναγνωρίζουμε θετικά στοιχεῖα στή Μάρθα, ἀδελφή τοῦ Κάρστεν, πού 
ἐργάζεται ὡς δασκάλα, ἀλλά χωρίς ἰδιαίτερο ἐνθουσιασμό. Ἡ Λόνα καί ὁ Γιόχαν 
ἔχουν ἐπιστρέψει πνευματικά ἀναβαθμισμένοι ἀπό τήν Ἀμερική. Ἡ ἀλλαγή πε-
ριβάλλοντος μπορεῖ νά συντελεῖ σέ πνευματική ἐξυγίανση γιά ὅποιους θέλουν. 
Δίνεται ἡ εὐκαιρία γιά μιά νέα ἀρχή πορείας ζωῆς. Ὁ Γιόχαν ἔχει κάποια διάθε-
ση ἐκδικήσεως, ἐνῶ ἡ Λόνα χαρακτηρίζεται ἀπό ἀνωτερότητα σχετικά. Ἡ νεαρή 
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Ντίνα πού θά παντρευτεῖ τόν Γιόχαν δέν ἐπαναπαύεται στήν ἐξασφάλιση πού 
μπορεῖ νά τῆς παρέχει ὁ γάμος. «Θέλω ὅμως νά δουλέψω πρῶτα, νά γίνω μονάχη 
μου κάτι …», λέει.

Ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν συντηρητική καί κάπως καθυστερημένη κατάσταση 
τῆς ἐπαρχιακῆς πόλεώς τους, οἱ Γιόχαν, Λόνα καί Ντίνα βλέπουν τήν Ἀμερική ὡς 
ἑλκυστικό, ἐλεύθερο, προοδευτικό χῶρο. Δέν ὑποπτεύονται ὅτι δέν εἶναι «ὄμορ-
φος κόσμος ἠθικός ἀγγελικά πλασμένος». Δέν ὑποπτεύονται ἤ παραβλέπουν ὅτι 
εἶναι διαβρωμένος ἀπό ὑλοφροσύνη.

Ὁ ἐφημέριος Ραίρλουντ συζητῶντας μέ τήν Μάρθα καί τήν Ντίνα: «Ἡ ἐπι-
χρυσωμένη κείνη ἐπιφάνεια πού παρουσιάζει ἡ καλή κοινωνία μας, τί κρύβει 
τάχα στό βάθος; Κενότητα καί σαπίλα, ἄν μπορῶ νά ἐκφραστῶ ἔτσι. Δέ στηρίζε-
ται σέ καμία ἠθική βάση. Μέ δύο λόγια ἡ σημερινή καλή κοινωνία μας εἶναι ἕνας 
φρεσκοασβεστωμένος τάφος». Ποιός δέν θυμᾶται ἐκεῖνο τό «Οὐαί ὑμῖν, γραμ-
ματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες 
ἔξωθεν μέν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δέ γέμουσι ὀστέων νεκρῶν καί πάσης ἀκα-
θαρσίας» (Ματθ. 23, 27) τοῦ Κυρίου; Ὁ Κύριος ἀπευθύνεται σέ μιά κατηγορία 
ἀνθρώπων, θρησκευτικούς ἡγέτες τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ ἐφημέριος Ραίρλουντ μιλᾶ γιά 
τήν «καλή κοινωνία» τῆς πόλεώς του. Μήπως ὅσα λέει ἀληθεύουν καί γιά τήν 
δική μας κοινωνία;

Ὁ Μπέρνικ σχεδιάζει νά κατασκευαστεῖ σιδηροδρομική γραμμή πού θά 
συνδέει τήν πόλη του καί θά συντελέσει σέ οἰκονομική ἀνάπτυξη μέ τήν ἀξιο-
ποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν. Ὁ ἐφημέριος τοῦ ἐπισημαίνει: «Καί δέ 
φοβᾶστε πώς ἡ ἀδιάκοπη ἐπικοινωνία μας μ’ ἕνα διεφθαρμένο κόσμο;». Ὁ Μπέρ-
νικ: «Ὠ, μήν ἀνησυχεῖτε γι’ αὐτό, κύριε ἐφημέριε. Ὁ μικρός, φιλόπονος τόπος μας 
ἔχει – δόξα τῷ Θεῷ - στέρεα ἠθικά θεμέλια. Βοηθήσαμε ὅλοι μας, μπορῶ νά πῶ, 
γιά νά τόν ἐξυγιάνουμε καί δέ θά πάψουμε νά τόν φροντίζουμε, ὁ καθένας μέ τόν 
τρόπο του. Σεῖς, κύριε ἐφημέριε, συνεχίστε τό θεάρεστο ἔργο σας στό σχολεῖο 
καί στήν οἰκογένεια, καί οἱ γυναῖκες μας, ἐξακολουθεῖστε τίς ἀγαθοεργίες καί 
μείνετε στηρίγματα τῆς οἰκογένειας …». Κάθε ἐχέφρων ἄνθρωπος συμφωνεῖ μέ 
τήν θέση ὅτι ἡ ἠθική ὑγεία τῆς κοινωνίας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν πνευματική ὑγεία 
τῆς οἰκογένειας καί αὐτή ἀπό τό ποιόν τῶν μελῶν της, πρωτίστως τῶν συζύγων. 
Γνωστό ὅτι τό ἦθος τῶν προσώπων ἐπηρεάζεται καί ἀπό τήν οἰκογένεια καί ἀπό 
τήν κοινωνία. Συντελεῖται ἀλληλεπίδραση. Σωστά ὁμιλεῖ ὁ Μπέρνικ, ἀλλά εἶναι 
εἰλικρινής; Μήπως ἀγνοεῖ τόν ἔσω καί τόν ἔξω κόσμο του;

Γνωρίζουμε πόση ὀξύτητα ἔχει προσλάβει τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας καί 
πάλι στήν πατρίδα μας λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Τό θέατρο δέν τό ἀπο-
σιωπᾶ. Ἕνας ἐργάτης τῶν ναυπηγείων, ὁ Ἄουνε, ἀπειλεῖται μέ ἀπόλυση ἀπό τόν 
ἰδιοκτήτη τους Μπέρνικ. «Σκεφτήκατε καλά, κύριε πρόξενε, τί σημαίνει ν’ ἀπο-
λύσεις ἕναν ἐργάτη; Νά δεῖτε μιά φορά ἕναν ἀπολυμένο ἐργάτη ὅταν τό βράδυ 
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γυρίζει σπίτι του καί παρατᾶ σέ μιά γωνιά τά ἐργαλεῖα του». Κοινωνικό πρό-
βλημα σοβαρό, ἀλλά σέ προσωπικό, καί οἰκογενειακό ἐπίπεδο ἔχουμε δρᾶμα. Ὁ 
Ἄουνε συνεχίζει: «Γιατί ἡ γυναῖκα μου πίστεψε σέ μένα καί γιατί τά παιδιά μου 
πίστεψαν στόν πατέρα τους. Καί τώρα ὅλα αὐτά θά γκρεμιστοῦνε». Καί ἡ ἐπιβί-
ωση πῶς θά ἐξασφαλιστεῖ; Ἡ μόρφωση τῶν παιδιῶν; Ἡ ὑγεία; Στό ἔργο τοῦ Ἀμε-
ρικανοῦ συγγραφέα Ἄρθουρ Μίλλερ «Ὁ θάνατος τοῦ ἐμποράκου» ὁ περιοδεύων 
παραγγελιοδόχος Γουίλι Λόμαν ὅταν ἀπολύεται αὐτοκτονεῖ.

Καί σ’ αὐτό τό ἔργο συζητεῖται (Μπέρνικ-Ἄουνε) τό θέμα τῆς εἰσαγωγῆς 
μηχανημάτων σέ διάφορους κλάδους τῆς παραγωγῆς - ἐδῶ ναυπηγεῖο – μέ 
ἀποτέλεσμα τήν ἀπόλυση ἐργατῶν. Στήν κεντρική καί βόρεια Ἀγγλία οἱ ἐργάτες 
ἀντέδρασαν βίαια τήν περίοδο 1811-1816 καταστρέφοντας τά μηχανήματα στίς 
ἐριοβιομηχανίες. Ἐκτενής λόγος σχετικά γίνεται στό μυθιστόρημα SHIRLEY τῆς 
CHARLOTTE BRONTE. Δημιουργήσαμε ἕνα κοινωνικοπολιτικό σύστημα – 
ζούγκλα ἀνταγωνισμοῦ. Τό αἴτημα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης τό ἀφήσαμε σέ 
ὑλιστές πού ἠθελημένα καί μή τό ματαίωσαν προδίδοντας ὅσους τούς ἐμπιστεύ-
τηκαν πρόσφατα καί παλαιότερα.

Μπέρνικ πρός Ἄουνε: «Ὁ ἕνας πρέπει νά θυσιάζεται γιά χάρη τοῦ συνό-
λου». Τά συμφέροντα τοῦ ἑνός ἤ τῶν ὀλίγων δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπερτεροῦν τῶν 
συμφερόντων τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Ἡ τεχνολογική πρόοδος πρέπει νά ὠφε-
λεῖ ὅλους. Τό κοινωνικό σύνολο πρέπει νά ἀπορροφᾶ τίς δυσμενεῖς συνέπειες 
πού προκαλοῦν διάφορες ἐξελίξεις καί πλήττουν μόνον μερικούς.

Ἄουνε πρός Μπέρνικ: «Κι ἕνας μικρός ἄνθρωπος σάν καί μένα, μπορεῖ νά 
εἶναι χρήσιμος σ’ αὐτόν τόν κόσμο». Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μήν μπορεῖ νά 
εἶναι χρήσιμος σέ κάτι σέ στενό ἤ εὐρύ κοινωνικό περίγυρο. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος 
χωρίς ἕνα ἤ περισσότερα χαρίσματα τοῦ Δημιουργοῦ γιά τήν ἀξιοποίηση τῶν ὁποί-
ων ἔχει εὐθύνη. Ἡ ἀξιοποίησή τους ἀνταμείβει μέ χαρά αὐτόν πού προσφέρει καί 
καταξιώνει τήν ζωή του. Ἄς θυμηθοῦμε, ὁ Ἄουνε καί ἐμεῖς τί ἔγιναν καί τί ἔκαναν οἱ 
ἄσημοι ψαράδες τῆς Γαλιλαίας πού ἀκολούθησαν τόν Λυτρωτή μας. Ἄς ἀναλογι-
στοῦμε τί γίνονται καί τί προσφέρουν, τί δημιουργοῦν ὅσοι Τόν ἀκολουθοῦν!

Ἡ κυρία Μπέρνικ στόν σύζυγό της: «Ὄχι, ἄσε με νά σ’ εὐχαριστήσω καί 
συγχώρεσέ με πού παραφέρθηκα νωρίτερα! Εἶχες δίκιο». Ὁ πνευματικά καλλι-
εργημένος ἄνθρωπος αἰσθάνεται εὐγνωμοσύνη καί ἐκφράζει εὐχαριστίες στά 
πρόσωπα πού τόν ὠφελοῦν ἔστω καί σέ μικρό βαθμό. Ὅσον γιά τόν Θεό μας, 
τί νά ποῦμε γιά τήν ἀδιάκοπη ροή τῶν δωρεῶν καί εὐεργεσιῶν Του πρός ἐμᾶς; 
Ὑλικές καί πνευματικές, γνωστές καί ἄγνωστες, γενικές καί εἰδικές. Ἐκεῖνες πού 
ἔρχονται ἀπό τό δεξί Του χέρι καί ἐκεῖνες πού μᾶς δίνει μέ τό ἀριστερό χέρι Του. 
Ὅταν ἱκανοποιεῖ αἴτημά μας καί ὅταν μᾶς λέει «οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε» (Ματθ. 
20, 25). Ὅσον γιά τήν συγγνώμη, ἄς ἔχουμε τήν ἱκανότητα νά ἀντιλαμβανόμαστε 
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ἐγκαίρως τά σφάλματά μας καί τήν γενναιότητα νά ζητᾶμε ἀπό τούς ἀδελφούς 
μας συγγνώμη γιά προσβολές, ἀδικίες πού τούς κάνουμε, τήν λύπη πού τούς 
προκαλέσαμε. Καί εἶναι ἔντιμο καί θαρραλέο νά ἀναγνωρίζουμε στόν ἄλλον τό 
δίκαιο καί τό ὀρθό τῶν ἀπόψεών του.

Ὁ Μπέρνικ ἔχει ἰσχυροποιηθεῖ οἰκονομικά, ναυπηγεῖο, πλοῖα κ.ἄ., ἔχει προ-
σφέρει στήν πόλη του σχολεῖο, ἐργοστάσιο φωταερίου, ὑδραγωγεῖο. Ἡ Λόνα λέει 
γιά τόν Γιόχαν: «Αὐτός ἐδῶ εἶναι τό μόνο ἔργο πού κατάφερα στόν κόσμο». Τά 
διάφορα ἔργα πού μέ τήν ἔμπνευση καί βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐπιτυγχάνουμε ἔχουν 
μεγάλη ἀξία ἀναμφίβολα ἰδίως ἄν εἶναι κοινωφελῆ καί ἔχουν διάρκεια. Τό πιό 
σημαντικό ὅμως ἔργο εἶναι τῶν γονέων, τῶν ἱερέων καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν πού 
μορφώνουν σωστούς ἀνθρώπους. Πού συντελοῦν νά συνδεθοῦν μέ Ἐκεῖνον πού 
εἶναι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή (Ἰωάν. 14,6).

Ἡ Ντίνα στόν Γιόχαν: «… ἀχ, πόσο θάθελα νά καταφέρω κάτι· νά γίνω 
χρήσιμη». Πόσο καλύτερα θά ἦταν νά λέει «πόσο θέλω» καί ὄχι «πόσο θάθελα». 
Πόσο θά εἶχε εὐλογηθεῖ ἐάν ὁ ἐφημέριος Ραίρλουντ τήν εἶχε βοηθήσει νά πιστέ-
ψει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πού θέτει τό ἐρώτημα καί δίνει τήν μόνη σωστή ἀπά-
ντηση: «Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τήν ὁδόν αὐτοῦ; Ἐν τῷ φυλάξασθαι τούς 
λόγους Σου».  «Νά γίνω χρήσιμη»! Πόσο εὐγενής στόχος! Στόχος πού ἐμπνέει 
ἀγῶνα ὑπερβάσεως τῆς ἐγωπάθειας, πού ἀξιοποιεῖ χαρίσματα, ἐξωτερικές δυνα-
τότητες καί εὐκαιρίες, πού καταξιώνει τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Πόσο διαφορετι-
κός θά ἦταν ὁ κόσμος μας ἄν εἴχαμε μιά τέτοια πορεία ζωῆς! Ξεκινῶντας ἀπό τό 
κατ’ εἰκόνα μέ τήν χάρη καί φωτισμό Του θά προχωρούσαμε στό καθ’ ὁμοίωσιν, 
θά προσεγγίζαμε Ἐκεῖνον πού ἦλθε διακονεῖσαι.

Ὁ Μπέρνικ ἀναγνωρίζει στόν Γιόχαν: «Τό σπίτι καί τήν οἰκογένειά μου, τήν 
ὕπαρξη καί θέση μου μέσα στήν κοινωνία, ὅλα αὐτά τά χρεωστῶ σέ σένα». Ἐπι-
τυχία μέ ἀνέντιμα μέσα κατορθώνεται, εὐτυχία δέν ἐπιτυγχάνεται.

Ὁ Μπέρνικ στόν Γιόχαν γιά τήν Μάρθα: «Ἐμένα μ’ ἀρέσει τέτοια πού εἶναι. 
Φαντάζεσαι βέβαια σ’ἕνα μεγάλο σπίτι σάν τό δικό μας, εἶναι πάντα πολύ καλό 
νἄχεις ἕναν ἁπλό ἄνθρωπο πού νά τόν χρησιμοποιεῖς σέ ὅλα». Ὁ ἄνθρωπος, δη-
μιούργημα τοῦ Θεοῦ, πρόσωπο, ὑποβιβάζεται ἀπό τήν «ἀνωτερότητά» μας σέ 
μέσον, ἐργαλεῖο! Αὐτή ἡ Μάρθα λέει στόν Γιόχαν: «Πῆρα τήν Ντίνα, τό φτωχό 
καί ἀπόκληρο παιδί καί τοὔγινα μητέρα· τό ἀνέθρεψα ὅσο καλύτερα μποροῦσα».

Ὁ Μπέρνικ καί ὁ Ραίρλουντ πιστεύουν ὅτι ἀποτελοῦν τά στηρίγματα τῆς 
κοινωνίας τους. Ὁ συγγραφέας μέ τό στόμα τῆς Λόνας θά τούς πεῖ: «Τό πνεῦμα 
τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἐλευθερίας εἶναι τά στηρίγματα τῆς κοινωνίας». Ἐμεῖς πι-
στεύουμε ὅτι τό θεμέλιο τῆς κοινωνίας, ὅπως καί τῆς ζωῆς μας, εἶναι ἡ πέτρα τῆς 
Πίστεως.

       Νίκος Τσιρώνης
  Οἰκονομολόγος
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