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ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
ατά τήν τελευταία διετία κορυφώθηκε ἡ πνευματική τραγωδία
τῆς Πατρίδος μας μέ τήν μάχη γιά τήν ὕλη τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἡ μάχη αὐτή, ὅπως καί ὅλες οἱ προηγούμενες, πού ἀφοροῦν στήν πνευματική ἰδιοπροσωπία τοῦ λαοῦ μας, δίδεται μέχρι
στιγμῆς –κατά τήν ἄποψή μας– μέ πνεῦμα ἡττοπαθείας, συμβιβασμοῦ, καί ἐξαιρετικά μειωμένης Ὀρθοδόξου αὐτοεκτιμήσεως,
συνάμα δέ, μακρυά ἀπό τό κέντρο βάρους τοῦ ὅλου ζητήματος.
Στό περιοδικό μας ἀσχοληθήκαμε ἐκτενῶς μέ τήν πολεμική πού γίνεται κατά τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καί συνεχίζουμε στό τεῦχος μας αὐτό τήν δημοσίευση
σπουδαίων ἄρθρων σχετικῶν μέ τό θέμα. Στό παρόν, ὅμως, ἄρθρο
μας, δέν θά ἀσχοληθοῦμε μέ αὐτήν καθ’ ἑαυτήν τήν διδακτέα
ὕλη τοῦ μαθήματος ἀλλά θεωροῦμε ἀναγκαῖο νά προτάξουμε ὁρισμένες σκέψεις, πού –ὅπως ἐλπίζουμε– ἴσως φανοῦν χρήσιμες
γιά τήν σωστή ἀξιολόγηση τοῦ ζητήματος καί γιά τήν πνευματική
αὐτοκριτική μας.
Πρωταρχικά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε στό ὀπτικό μας πεδίο
ποιό εἶναι τό «κινδυνευόμενον» καί ἀπό ποιούς κινδυνεύει.
Σέ μιά μάχη πρέπει νά γνωρίζης πολύ καλά τί ὑπερασπίζεσαι
καί ποιό εἶναι τό ἐχθρικό στρατόπεδο πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσης. Αὐτό εἶναι στοιχειῶδες γιά ἐκείνους πού ἁρμοδιότητά τους
εἶναι νά «φυλάττουν Θερμοπῦλες».
Ἄν αὐτή τήν στοιχειώδη προϋπόθεση τήν ἐφαρμόσουμε στό
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, θά διαπιστώσουμε ὅτι, παρά τίς μέχρι σήμερα μάχες πού δόθηκαν γι’ αὐτό τό θέμα, δέν ἔχουμε
ἀκόμη καταστήσει σαφές στόν λαό μας οὔτε ποιό εἶναι «τό κινδυνευόμενον» οὔτε ποιοί εἶναι οἱ πολέμιοί του.
Εἶναι καιρός, λοιπόν, νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι «τό κινδυνευόμενον» δέν εἶναι ἕνα μάθημα καί ἡ διδακτέα του ὕλη, οὔτε
τό τί θά ἀπογίνουν οἱ καθηγηταί τῆς Θεολογίας ἀπό τήν συρρίκνωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τους, ἀλλά εἶναι ἡ ἀπόλυτη

Κ
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ἐξίσωση τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ καί Ἱστορικά ἀποδεδειγμένου
Τριαδικοῦ Θεοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τις ψεύτικες θεότητες,
κατασκευάσματα ἀνθρώπων «τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ διαβόλου».
Αὐτό στήν πράξη σημαίνει, ὄχι μόνο τήν ἔτι περαιτέρω ὑπονόμευση τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν νεαρῶν μαθητῶν ἀλλά καί τήν
ἐπίσημη Κρατική ἀποδοχή ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ Θεολογία Του
εἶναι ἕνα ἀκόμη παραμῦθι δίπλα σέ ὅλα τά ἀπ’ αἰώνων παραμύθια, πού κάθε “σοβαρός” καί “πολιτισμένος” ἄνθρωπος
δέν μπορεῖ νά ἐξακολουθῆ νά τό πιστεύη, οὔτε, βεβαίως, νά
ἀγωνισθῆ γιά τήν πραγμάτωση τῶν ὁδηγιῶν του! Αὐτό εἶναι
τό διάχυτο συμπέρασμα πού εἰσπράττει ὁ λαός μας ἀπό τήν
Κρατική συμπεριφορά καί σ’ αὐτό, ἐν πολλοῖς, ὀφείλεται ἡ
καλπάζουσα μετατροπή τοῦ εὐσεβοῦς Ἔθνους μας, σέ Ἔθνος
«δυσσεβές καί παράνομον»!
Αὐτή ἡ μετατροπή τοῦ ἔθνους δέν γίνεται, βεβαίως, ἀθέλητα,
λόγῳ τῆς ἐπιπολαιότητος τῶν κρατούντων νά μή δίδουν σημασία στά σημαντικά, ἀλλά μεθοδεύεται σκόπιμα καί ἐπιδιώκεται
πυρετωδῶς ὁ ἀποχριστιανισμός τῆς Πατρίδος μας, μέ τήν ὕπουλη πρόφαση τοῦ τονισμοῦ τῆς Ἀνεξιθρησκείας πού κηρύσσει ἡ
Ὀρθοδοξία, καί μέ τήν ἐπίκληση εὐλογοφανῶν ἐπιχειρημάτων γιά
τόν τάχα ἐκσυγχρονισμό τῶν Θρησκευτικῶν!
Ἀπαραίτητη γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἀνίερου αὐτοῦ ἔργου εἶναι
ἡ προδοτική σύμπραξη κομπλεξικῶν πτυχιούχων τῆς Θεολογίας, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι εἰς θέσιν νά καταλάβουν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία εἶναι ἡ μόνη Ἀλήθεια –γι’ αὐτό καί εἶναι «Τέχνη Τεχνῶν καί Ἐπιστήμη Ἐπιστημῶν» –καί προσπαθοῦν νά
τήν κάνουν ...πιό ἐπιστήμη(!), μετακινοῦντες την πρός τίς τάχα
ἐπιστῆμες τοῦ κόσμου τούτου γιά νά γίνη ...ἀξιόπιστη!
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους θεολόγοι ἐπιλέγονται σέ ὅλες τίς ἐποχές
ἀπό τούς ἑκάστοτε κρατοῦντες, γιά νά συνεργασθοῦν στήν προώθηση τοῦ συγκρητισμοῦ, πού ὑπηρετεῖ ἡ θρησκεία τῆς Μασωνίας, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν κατάργηση ὅλων τῶν θρησκειῶν –κυρίως δέ τῆς Ἀληθινῆς Πίστεως– καί τήν ἐπικράτηση τοῦ Μασωνικοῦ
Μ.Α.Τ.Σ. (Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος), τοῦ Lucifer,
δηλαδή τοῦ Ἑωσφόρου! Ἡ κομματική ἀπόχρωση τῶν κατά καιρούς κρατούντων, πού κάνουν τήν ἐπιλογή θεολόγων-συζητητῶν
τους, ἔχει πολύ μικρή σημασία, ἐφ’ ὅσον ὁλόκληρο τό Πολιτικό
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φάσμα τῆς Πατρίδος μας Μασωνοκρατεῖται, ὁπότε, ὅποιοι καί
νά εἶναι οἱ ἐπιλέγοντες, ἴδιο ἀποτέλεσμα θά προκύψη, γιατί ἴδιος
πάντοτε εἶναι ὁ σκοπός: Ἐπιλέγονται οἱ θεολόγοι πού εἶναι οἱ
ἰδανικοί συμπαῖκτες τῆς Πολιτείας, γιά νά θολώνουν τήν Ἀλήθεια καί νά διευκολύνουν τούς πολιτικούς στήν ἐξαπάτηση τοῦ
λαοῦ, ὥστε νά μή ἀντιληφθῆ ὁ κόσμος ὅτι συντελεῖται ἀθόρυβα
ὁ ἀποχριστιανισμός του, ἀλλά νά νομίση ὅτι ὁ θόρυβος γίνεται
μόνο καί μόνο γιά τήν στενοκεφαλιά κάποιων “ἀπολιθωμένων”
ἀντιδραστικῶν θεολόγων, πού δέν μποροῦν νά καταλάβουν τήν
ἐξέλιξη(!) τῆς ...Θεολογίας!
Καθημερινά ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τό πολιτικό σχέδιο εἶναι πολύ
καλά ὀργανωμένο καί γι’αὐτό δέν ἐπιτρέπεται νά ἐξακολουθοῦμε
νά φοροῦμε παρωπίδες καί νά μή θέλουμε νά παραδεχθοῦμε ὅτι
οἱ πολιτικοί μας (ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων) –ὡς Μασωνικοί Τέκτονες– εἶναι οἱ μόνοι καί οἱ μόνιμοι Ἀρχιτέκτονες
τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ τῆς Πατρίδος μας καί, κατά συνέπειαν, οἱ
κυρίως ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ λαοῦ μας.
Ὡς ἐξειδικευμένο στρατηγεῖο καί «πολιορκητικόν κριόν»
τῆς ἀνίερης προσπάθειάς τους, χρησιμοποιοῦν συστηματικά τό
κατ’ εὐφημισμόν «Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων»!
Τό Ὑπουργεῖο αὐτό, ἀπό τοῦ ἔτους 1917, μέ τήν ἐπιβολή ἀπό
τόν μασωνοκίνητον Ἐλευθέριον Βενιζέλον, τῆς ἰδεολογοποιημένης καί τεχνητῆς δημοτικῆς τῆς τριανδρίας Γληνοῦ, Δελμούζου
καί Τριανταφυλλίδη, δέν ἐπιδιώκει ἁπλῶς μιά ἁπλοποίηση τῆς
γλωσσικῆς ἐκφράσεως τῶν μαθητῶν, ἀλλά ἀπερίφραστα ἐπιδιώκει τήν ἀλλαγή ἰδεολογίας τοῦ Ἔθνους, μέ τήν ἀποκοπή τῶν
μαθητῶν ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική γλῶσσα τῶν Εὐαγγελίων καί,
κατ’ ἐπέκτασιν, τήν συρρίκνωση τοῦ πνευματικοῦ ὁρίζοντος τοῦ
λαοῦ, ἰδίως δέ τῆς Νεολαίας, ὥστε εὔκολα νά γίνεται βορά τοῦ
ὁποθενδήποτε προερχομένου ἀμοραλισμοῦ.
Τήν «ἀλλαγή ἰδεολογίας», μέ τήν ταφή τῆς καθαρευούσης
καί τῆς ἀρχαίας διαλέκτου, ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Δελμοῦζος:
«Ἐπικράτηση τοῦ δημοτικισμοῦ -καί μέ τή στενή ἀκόμα
ἔννοια- στήν Παιδεία μας, σημαίνει ριζική ἀλλαγή ἰδεολογίας. Ἡ γλωσσική μορφή τῆς δημοτικῆς, δηλαδή τελεσίδικα ἡ
γραμματική καί τό σύστημα τῶν κανόνων της, συμπυκνώνουν
καί ἐκφράζουν μιά νέα ἰδεολογία»!
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Ἔτσι, δέν εἶναι καθόλου συμπτωματικό ὅτι, ἐνῶ «τό πείραμα
τοῦ Ἀλ. Δελμούζου στό Σχολεῖο τοῦ Βόλου (1908-1911) κατέληξε στή Δίκη τοῦ Ναυπλίου (1914), ὅπου οἱ κατηγορίες γιά
ἀθεΐα, ἔλλειψη πατριωτισμοῦ καί ἀνηθικότητα ἐνορχήστρωναν τήν ἀντίδραση τῶν παραδοσιακῶν δυνάμεων» (βλ.: «Γλωσσικός διχασμός καί ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση», Χριστίνας Κουλούρη,
Καθηγήτριας Νεώτερης καί Σύγχρονης Ἱστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), ἡ

πρακτική αὐτή ἔγινε τελικά, νόμος τοῦ Βενιζελικοῦ Κράτους! Βεβαίως, ἀργότερα ὑποχρεώθηκε ὁ Βενιζέλος ἀπό τίς ἀντιδράσεις τοῦ
λαοῦ νά ψηφίση Σύνταγμα μέ ἐπίσημη γλῶσσα τήν καθαρεύουσα!
Μετά ἀπό τέτοιας μορφῆς ἀλλεπάλληλες κατά καιρούς σφυγμομετρήσεις τῆς «Κοινῆς γνώμης», γιά τό ἄν, δηλαδή, ἀντέχη σέ
πνευματικούς κλυδωνισμούς, τό «πείραμα» ἐπανελήφθη μέ περισσότερες ἐπιδιώξεις τό ἔτος 1964, ἀπό τόν Πρωθυπουργό Γεώργιον
Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος ἔλαβε ἐντολή ἀπό τά ἴδια ἀντιεκκλησιαστικά Κέντρα, νά συνεχίση τό διακοπέν ἔργο τῆς μεταρρυθμίσεως
τοῦ 1929, πού τοῦ εἶχε ἀναθέσει κατά τήν δευτέρα περίοδο τῆς
Πρωθυπουργίας του ὁ Ἐλ. Βενιζέλος. Τότε ὡς Ὑπουργός Παιδείας
δέν πρόλαβε, τώρα ὡς Πρωθυπουργός, ὁ Γεώργιος Παπανδρέου
(τυχαία, ἄραγε ἡ σύμπτωση; Ὄχι, βέβαια!), μέ τήν εἰδεχθῆ «Ἐκπαιδευτική Μεταρρύθμιση» τοῦ διαβοήτου Ὑπουργοῦ του Εὐαγγέλου
Παπανούτσου, μετέβαλε ἀπροκάλυπτα τό πάλαι ποτέ «Ὑπουργεῖο
Παιδείας καί Ἐκκλησιαστικῶν» τοῦ Μεγάλου Κυβερνήτου τῆς
Πατρίδος μας, Ἰωάννου Καποδίστρια, σέ «Ὑπουργεῖο Ἀθρησκείας καί Ἀθεΐας», κατά τήν προσφυᾶ ἔκφραση τοῦ «Λέοντος τῆς
Ὀρθοδοξίας», μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη! Εἶναι, ἄραγε, τυχαῖο, ὅτι στό Ὑπουργεῖο αὐτό ἀπό τῆς ἐποχῆς τῆς δολοφονίας τοῦ Καποδίστρια μέχρι σήμερα, δέν διατηρήθηκαν ὡς Ὑπουργοί
του, περισσότερο ἀπό λίγους μῆνες, ἄνδρες ἔστω καί στοιχειωδῶς
εὐσεβεῖς; Ἤ μήπως εἶναι τυχαία ἡ τοποθέτηση τοῦ ἐγγονοῦ Γιώργου
Παπανδρέου στό Ὑπουργεῖο Παιδείας πρίν γίνη Πρωθυπουργός;
Ἐπίσης, γιά νά διατηρήσουμε ὁλοκληρωμένη τήν εἰκόνα τῆς
πνευματικῆς καταστροφῆς πού προξένησαν καί προξενοῦν οἱ Πολιτικοί μας ἀλλά καί γιά νά μή θεωρηθῆ συκοφαντικός ὁ ἀρχικός ἰσχυρισμός μας, ὅτι, «ὁλόκληρο τό Πολιτικό φάσμα τῆς
Πατρίδος μας Μασωνοκρατεῖται», δέν πρέπει νά λησμονοῦμε,
ὅτι ὁ Νεοδημοκράτης Ὑπουργός Παιδείας Γεώργιος Ράλλης
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(κορυφαίου Μασωνικοῦ βαθμοῦ), ἦταν ἐκεῖνος πού «προέδραμε
τάχιον» τοῦ Γιώργου Παπανδρέου καί “ἔθαψε” (ὅπως ὁ ἴδιος διεσάλπιζε μέ σαδιστική χαιρεκακία) τήν Ἀρχαία καί τήν Καθαρεύουσα διάλεκτό μας(!) καί κατέστρεψε μέ τήν καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ τή γλῶσσα μας, ἀφήνοντάς την ἄτονη, χωρίς πνεύματα
καί ...χωρίς πνευματικότητα!
Ἡ τακτική τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ὅπως διαπιστώνουμε
ἀπό τά ἀνωτέρω, δέν περιορίζεται μόνο στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στήν κατακρεούργηση τῆς
Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη χωρητική τῆς ὑπερφυοῦς Ἀποκεκαλυμένης Θεολογίας καί ἐκείνη πού μέ τήν μοναδική
ποικιλία καί εὐρύτητά της, διευρύνει καί πλουτίζει τίς πνευματικές
καί διανοητικές δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου καί τόν καταρτίζει «εἰς
ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».
Σ’ αὐτές τίς δύο ἐπιδιώξεις τοῦ “ἁμαρτωλοῦ” Ὑπουργείου
πρέπει νά προστεθῆ καί μία τρίτη, ἀπαραίτητη καί αὐτή γιά τήν
ἀποχριστιανοποίηση τοῦ λαοῦ: Ἡ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας τοῦ
Γένους μας ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεώς του καί τῆς Παλλιγεννεσίας του! Ἡ παραχάραξη αὐτή ἀποσκοπεῖ στό νά ἐξαφανίση τήν
παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν Ἑλληνική Ἱστορία καί νά
ἐκμηδενίση τήν ἀποφασιστική συμβολή της –κατά τήν Τουρκοκρατία– στήν διατήρηση τοῦ Γένους μας, τῆς γλώσσης μας καί τοῦ ἐν
γένει πνευματικοῦ Πολιτισμοῦ μας.
Ἡ ἐπιδίωξη αὐτή δέν εἶναι καινούργια, ὅπως νομίζουν οἱ
περισσότεροι Νεοέλληνες, ἀλλά συνδέεται ἄμεσα μέ τόν Ὅμιλο
τῶν δημοτικιστῶν τοῦ 1917 καί συγκεκριμένα μέ τόν Ἀλέξανδρο
Δελμοῦζο, ὁ ὁποῖος τό 1924 διόρισε –ὡς Δ/ντής τοῦ Μαρασλείου
Διδασκαλείου– καθηγήτρια Ἱστορίας τήν Ρόζα Ἰμβριώτη (τό γένος Ἰωάννου), μόλις αὐτή ἐπανῆλθε στήν Ἑλλάδα μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν της στό Βερολῖνο καί στό Παρίσι, δηλαδή
στά τότε σφαγεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας
καί τῆς Ὀρθοδοξίας!
Οἱ ἱστορικοί ὁρίζοντες τῆς Ἰμβριώτη καί ἡ ἰδεολογία της (ὡς
πνευματική ὁμοτράπεζος τοῦ παραχαράκτου τῆς Ἱστορίας Κορδάτου) δέν τῆς ἐπέτρεπαν νά διδάξη τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση ὅπως αὐτή ἔγινε, ἀλλά ὅπως ἤθελαν νά τήν παρουσιάσουν οἱ
ἐθνικές Εὐρωπαϊκές ἰδεολογίες τοῦ 19ου αἰῶνα! Χαρακτηριστικό
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 180-181

312

εἶναι ἕνα ἄρθρο τῆς «ΕΣΤΙΑΣ», πού δημοσιεύθηκε μέσα σέ θύελλα
ἀντιδράσεων γιά τήν διαστροφή τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος
ἀπό τήν Ἰμβριώτη, στό ὁποῖο ἄρθρο, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐγράφετο: «Μέσα εἰς δύο ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα (Παιδαγωγική Ἀκαδημία και Μαράσλειο) γίνεται ἀντεθνική ἐργασία. Ἐκεῖ
ὑπονομεύονται τά τιμιώτατα τῆς φυλῆς! Ἐκεῖ ὀνομάζονται
“σάπια” τά ἰδανικά τῆς Πατρίδος, “κουρελόπανο” ἡ σημαία
μας! Ἐκεῖ ὑβρίζεται ἡ Παναγία!». Δέν εἶναι, ἐπίσης, τυχαῖο ὅτι
σύζυγος τῆς Ἰμβριώτου ὑπῆρξε ὁ φανατικός Μαρξιστής φιλόσοφος Γιάννης Ἰμβριώτης!
Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, «γιά λίγο καιρό ξαποσταίνει καί
ξανά (τόν χαβά του) τραβᾶ»! Ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, ἐπί Ὑπουργοῦ
Παιδείας Γιώργου Παπανδρέου (τυχαῖο πάλι;), ἀνασύρθηκαν στό
ἐκπαιδευτικό προσκήνιο οἱ διάδοχες τῆς Ἰμβριώτη:Ἡ τριπλέτα Διαμαντοπούλου, Δραγῶνα, Ρεπούση καί «αἱ σύν αὐταῖς»,
γιά νά συνεχίσουν ἀπτόητες τήν πνευματική κατεδάφιση τοῦ
λαοῦ μας!
Ἀπό αὐτήν τήν πολύ σύντομη ὑπενθύμιση τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας προκύπτει ἀβίαστα, νομίζω, τό
συμπέρασμα ὅτι ἀποκλειστικός πλέον σκοπός του εἶναι –ποδηγετούμενο ἀπό σκοτεινά καί σαφῶς ἀντιεκκλησιαστικά Κέντρα–
νά ὁλοκληρώση τόν ἀποχριστιανισμό τῆς Πατρίδος μας. Κανένα
ἐκπαιδευτικό θέμα δέν προώθησε στήν σωστή καί ἐποικοδομητική
λύση του, ἰδίως ἀπό τῆς μεταπολιτεύσεως μέχρι σήμερα. Ἀπολύτως κανένα! Μόνο ἀναταραχές δημιουργεῖ στήν ἐκπαιδευτική
Κοινότητα καί συνεχῶς κατακρημνίζει τό ἦθος μαθητῶν, φοιτητῶν
καί οἰκογενειῶν μέ τήν ἀμοραλιστική πολιτική του καί τό ἀπροκάλυπτο ἀντιεκκλησιαστικό του μένος.
Ἡ σωστή ἀπάντηση στήν ἐπί δεκαετίες συνεχιζομένη πρόκληση τοῦ ἐπικινδύνου πλέον Ὑπουργείου, εἶναι ἡ σύσσωμη
ἐναντίωση καί πνευματική ἀντίδρασή μας μέ κάθε ἠθικό καί
πνευματικό μέσον. Νά ἀφυπνισθοῦμε καί να ἀφυπνίσουμε! Δέν
εἶναι καιρός γιά κομματικές προτιμήσεις καί συμπάθειες ὅταν
ἐκδιώκεται ὁ Θεός ἀπό τήν καρδιά τοῦ λαοῦ καί ἀπό τήν ζωή τῆς
Πατρίδος μας!
Γι’ αὐτό ταπεινά καί μέ βαθύτατον σεβασμόν, παρακαλοῦμε καί ἱκετεύουμε τήν Ἱεραρχία μας νά μή ἐντραπῆ νά
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διατρανώση πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἰδίως πρός τούς Κυβερνῶντες, ὅτι δέν διαπραγματεύεται τά Θρησκευτικά διότι
ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μόνος Ἀληθινός Θεός καί ὅτι δέν προτίθεται ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός νά διαπραγματευθῆ τήν
Μοναδικότητά Του καί νά δεχθῆ νά διδάσκεται ἡ Ἀλήθειά Του
παράλληλα μέ τά ψεύδη τῶν κατασκευασμένων θεῶν, σάν μιά
ἁπλῆ ἐγκυκλοπαιδική γνώση!
Αὐτή εἶναι ἡ μόνη Ὁμολογία καί ἡ πεποίθηση κάθε ἀληθινοῦ Πιστοῦ, πού δέν ἐκάμφθη ἀπό τό πνεῦμα πλάνης τῆς ἐποχῆς
μας ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά ἔχη τήν βεβαιότητα ὅτι σύντομα θά
ἔλθη ἡ ἡμέρα ὅπου ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ μας, καί ὄχι ἐνώπιον τῶν
ψευδοθεῶν, «πᾶν γόνυ κάμψῃ, ἐπιγείων, καί ἐπουρανίων καί
καταχθονίων καί πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός εἰς Δόξαν Θεοῦ Πατρός»!
Μπορεῖ ἡ Κυβέρνηση νά ἐμπαίζη καί νά ἐξαπατᾶ τόν λαό
μας, διακηρύσσοντάς του ὅτι εἶναι Κυβέρνηση οὐδετερόθρησκη
γιά νά ἐκφράζη ὅλους τούς Ἕλληνες, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἐκφράζει τήν ἀσήμαντη μειοψηφία τῶν ἀθρήσκων, γιατί
οὐδετερόθρησκος Ἄρχων, σημαίνει ἄθεος Ἄρχων! Πόσο περισσότερο αὐτό ἰσχύει ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός δηλώνει
συνεχῶς τήν ἀθεΐα του!
Ἡ Ἱεραρχία μας, ὅμως, ἐπειδή πρέπει νά ἀληθεύη ἐν παντί,
δέν ἐμπαίζει τόν λαό μας. Γι’αὐτό ἔχει χρέος νά διακηρύξη στά
πέρατα τῆς Πατρίδος μας ὅτι τό ἀπόλυτο χρέος της δέν εἶναι
νά ἐκφράζη ὅλους τούς Ἕλληνες ἀλλά ΜΟΝΟ τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, ἐπακολουθοῦσα τοῖς ἴχνεσι τοῦ Χριστοῦ μας,
Ὁ Ὁποῖος εἶπε στόν Οὐράνιο Πατέρα Του, γιά νά τό ἀκούσουμε ὅλοι καί ἰδίως οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Ἱερᾶρχες Του: «οὐ περί τοῦ
κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλά περί ὧν δέδωκάς μοι»!
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι Ἱεραρχία ΜΟΝΟ τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Αὐτό πρέπει κάποτε νά τό συνειδητοποιήσουμε ὅλοι μας. Ἐξ ἄλλου, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες εἶναι καί
οἱ ΜΟΝΟΙ πού πραγματικά ἀνήκουν στόν Ἑλληνισμό, ὅπως
ρητῶς ἀνεγνώρισε καί διεκήρυξε τό Πρῶτο Σύνταγμα τῆς Ἐλευθέρας Πατρίδος μας!
				
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή γιά τά Θρησκευτικά
δέν συναγωνίσθηκε τήν μαχητικότητα
τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου μας
δη ἐπανειλημμένα ἀπό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ μας ἔχουμε κάνει
ἀναφορά στό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) καί τίς περιπέτειές του τά τελευταῖα χρόνια. Ξεκίνησαν τό 2008 μέ τό κύμα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπό τό ΜτΘ, συνεχίστηκαν ἔπειτα μέ τήν κατάρτιση νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΠΣ), ἀρχικά γιά τό Δημοτικό καί γιά τό Γυμνάσιο
(2010-2011) καί ἔπειτα καί γιά τό Λύκειο (2015), τήν πιλοτική ἐφαρμογή
αὐτῶν τῶν προγραμμάτων στό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο (2011-2014)
καί τελικά τήν γενική ἐφαρμογή τους ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ προηγούμενου σχολικοῦ ἔτους (2016-2017) στό Δημοτικό, Γυμνάσιο καί Λύκειο (ΦΕΚ Β΄, 2920 καί Β΄, 2906 τῆς 13/9/2016), χωρίς καμία προετοιμασία ἤ ἐπιμόρφωση τῶν θεολόγων καί δασκάλων πού κλήθηκαν νά τά
ἐφαρμόσουν καί χωρίς νά ὑπάρχουν τά ἀντίστοιχα διδακτικά βιβλία.
Μάλιστα, ἀπό τό Ὑπουργεῖο καί ἀπό τήν πλευρά τῶν νεωτεριστῶν θεολόγων πού ὑποστήριξαν τά ΠΣ προβλήθηκε ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι προηγήθηκε διάλογος μέ τούς ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους, τήν Ἐκκλησία καί
τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) πού ἐκπροσωπεῖ τήν μεγάλη
πλειοψηφία τῶν θεολόγων.
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (ΔΙΣ) γιά πρώτη φορά στίς 12-13 Ἰανουαρίου τοῦ 2016 εἶχε λάβει θέση ἐπί τοῦ ζητήματος τῶν νέων ΠΣ καί ἡ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας στίς 9 Μαρτίου εἶχε υἱοθετήσει τό ψήφισμα τῆς
ΔΙΣ. Μετά ἀπό τήν πολύ ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ἡ ὁποία
υἱοθετήθηκε ἀπό τή ΔΙΣ, συντάχθηκε ἔγγραφο πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, στό ὁποῖο ἡ θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συμπυκνώθηκε στά ἑξῆς:
α. Παραπλανητικά τό ΜτΘ παρουσιάζεται ὡς κατηχητικό καί
ὁμολογιακό, ἀφοῦ τό περιεχόμενο τῶν σημερινῶν βιβλίων εἶναι γνωσιολογικό, πολιτιστικό καί μέ θρησκειολογική κατεύθυνση.
β. Τό μάθημα, ὅπως εἶναι, σύμφωνα μέ πρόσφατες ἀποφάσεις διοικητικῶν δικαστηρίων πού ἑρμηνεύουν τό Σύνταγμα, κινεῖται ἀπόλυτα μέσα στά πλαίσια τοῦ πλουραλισμοῦ καί τῆς πολυφωνίας.
γ. Ἡ Ἐκκλησία πρόθυμα θά συνεργαστεῖ προκειμένου νά βελτιωθοῦν καί νά συμπληρωθοῦν τά ὑπάρχοντα προγράμματα καί προτείνει
τή διατήρηση τῆς θεματικῆς μεθοδολογίας τῶν τρεχόντων Ἀναλυτικῶν

Η
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Προγραμμάτων ὅπως καί τῶν βιβλίων, μέ βελτιώσεις ὅμως τόσο ὡς
πρός τά σύγχρονα παιδευτικά δεδομένα ὅσο καί μέ προσθήκη μερικῶν
θρησκειολογικῶν κεφαλαίων ἀνάλογα μέ τή θεματολογία τοῦ κάθε
βιβλίου. Ἐπίσης προτείνει τήν χρησιμοποίηση καί ἐφαρμογή ὅλων τῶν
καλῶν στοιχείων τῶν νέων ΠΣ.
Πέρα ἀπό τό ἔγγραφο πρός τόν Ὑπουργό καί τά θέματα πού θίγονται ἐκεῖ, ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου περιεῖχε καί ἄλλα πολύ
ἀξιόλογα κριτικά στοιχεῖα γιά τά νέα ΠΣ. Συγκρίνοντας, μέ ἀναφορά
σέ εἰδικές μελέτες, τά ὡς τότε Ἀναλυτικά Προγράμματα καί βιβλία τοῦ
ΜτΘ μέ τά ἀντίστοιχα Εὐρωπαϊκά, διαπιστώνει ὅτι ἀνταποκρίνονται
ἀπόλυτα στά Εὐρωπαϊκά δεδομένα καί ὅτι δέν ὑπάρχει καμία ἀνάγκη
γιά τήν ἀντικατάστασή τους. Ἐπίσης ἐπισημαίνει σχετικά μέ τά ἐγχειρίδια τοῦ Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, πού ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό τό 2003
μέχρι τό 2006, ὅτι δέν εἶχαν κἄν ἀξιολογηθεῖ μέχρι τό 2010 ὅταν ξαφνικά
διαπιστώθηκε ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἡ ἀνάγκη νέων
ΠΣ. Ἰδιαίτερα σημαντικές εἶναι οἱ διαπιστώσεις του –ὅπως τονίστηκε
παραπάνω στηρίζονται σέ εἰδικές μελέτες– σχετικά μέ τή φιλοσοφία
πού διέπει τά νέα ΠΣ. Τά ὡς τότε ἰσχύοντα Ἀναλυτικά Προγράμματα
θά μποροῦσαν νά περιγραφοῦν ὡς μιά ἀνάμειξη τοῦ «ὁμολογιακοῦ»
καί τοῦ «θρησκειολογικοῦ» μοντέλου, ὅπου στήν πρώτη περίπτωση
διδάσκονται οἱ μαθητές μιά συγκεκριμένη θρησκεία καί στήν δεύτερη
πολλές θρησκεῖες. Ἀντίθετα τά νέα ΠΣ προφανῶς ἔχουν ὡς βάση τους
τό «πολυπολιτισμικό-ἠθικό» μοντέλο, κατά τό ὁποῖο οἱ μαθητές δέν μαθαίνουν κάτι «γιά τήν θρησκεία» ἤ «γιά τίς θρησκεῖες», ἀλλά μαθαίνουν «ἀπό τήν θρησκεία», δηλ. «μέσα ἀπό τίς δικές τους ἐμπειρίες καί
ἀναζητήσεις ἀντιμετωπίζουν κριτικά τό θρησκευτικό φαινόμενο καί διαμορφώνουν τήν προσωπική τους ἄποψη καί κατανόηση τοῦ κόσμου».
Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ «σύγχυση», ἕνα «θολό τοπίο», ὁ «θρησκευτικός
συγκρητισμός». Μέ ἄλλα λόγια καλλιεργεῖται ὁ θρησκευτικός ἀτομισμός, ἡ τάση δηλ. νά κόβει καί νά ράβει ὁ καθένας τήν δική του
ἰδιωτική θρησκεία σύμφωνα μέ τά μέτρα του. Παρά τό γεγονός, ὅτι
τά θεμελιώδη αὐτά μειονεκτήματα αὐτοῦ τοῦ μοντέλου ἔχουν ἐπισημανθεῖ, ἰδίως στό Ἡνωμένο Βασίλειο, στήν Ἑλλάδα προβάλλεται ὡς ἡ
ἐνδεδειγμένη λύση γιά τό ΜτΘ.1
Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως στό ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τόν
Ὑπουργό Παιδείας. Κατά τή συνάντηση ἀντιπροσωπείας τῆς ΔΙΣ στίς
14.1.2016 μέ τόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Φίλη γιά νά παραδώσει τό ἔγγραφο καί νά συζητήσει τά θέματα αὐτά μαζί του φάνηκε ἡ ἀδιαλλαξία
τόσο τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὅσο καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), τό ὁποῖο ἀντιπροσωπεύθηκε ἐκεῖ ἀπό τόν πρόεδρό του, τόν
κ. Κουζέλη. Ἔτσι ἀποδείχθηκε ἡ ἔλλειψη κάθε διάθεσης ἐκ μέρους τοῦ
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Ὑπουργείου γιά οὐσιαστικό διάλογο, πρᾶγμα πού ἐπισημάνθηκε καί
ἀργότερα στήν ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ πρός τόν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως καί τούς Προέδρους τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ὁμάδων. Ἡ ἐπιστολή
αὐτή συντάχθηκε στίς 27.9.2016 μετά ἀπό τόν ἀπόλυτα μονομερῆ χειρισμό τοῦ θέματος ἐπί μῆνες ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου καί τοῦ ΙΕΠ μέ
ἀποκορύφωση τή δημοσίευση τῶν ΦΕΚ στίς 13 Σεπτεμβρίου τοῦ 2016.
Ὁ Μακαριώτατος ἐπισημαίνει πρός τόν Πρωθυπουργό καί τούς Προέδρους τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ὁμάδων τήν περιφρονητική στάση τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας πρός τήν Ἱερά Σύνοδο, ἀφοῦ οὔτε κἄν δέχθηκε νά
διαβάσει τό ὑπόμνημα πού τοῦ μετέφερε ἡ ἀντιπροσωπία τῶν Ἀρχιερέων. Τό παρέδωσε στόν ἐπιστημονικό του σύμβολο, τό ΙΕΠ. Ἔπειτα,
χωρίς νά ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τό ΙΕΠ ἐπιστημονική γνωμάτευση ἐπί τοῦ
ὑπομνήματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ κ. Ὑπουργός ἐντελῶς ἀντιεπιστημονικά δυσφήμησε στά ΜΜΕ τά ὡς τότε ἀναλυτικά προγράμματα καί
τά ἐν χρήσει βιβλία τοῦ ΜτΘ ὡς «κατηχητικά», στηριζόμενος ἀποκλειστικά στίς δικές του προσωπικές ἀπόψεις καί στίς δικές του παιδικές
ἐμπειρίες.2
Στήν συνέχεια ὁ Μακαριώτατος προβαίνει, ἐπισημαίνοντας κάποια ἐνδεικτικά σημεῖα τῶν προγραμμάτων καί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου (ὑπογραμμίζω τήν ἔκφρασή
του: «σταχυολογῶ μερικά παραδείγματα») σέ μιά σπουδαία κριτική
τοῦ ὅλου πνεύματος τῶν νέων ΠΣ. Καταλήγει στίς ἑξῆς διαπιστώσεις:
«… τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν … καταργήθηκε καί πρόκειται
πλέον γιά ἕνα μή θεολογικό μάθημα, καθώς ἔχει ἐξελιχθεῖ πλέον σέ
διδασκαλία βασικῶν ἐννοιῶν μέσα ἀπό πολιτιστική, φιλοσοφική,
ἱστορική, κοινωνιολογική, ἠθική ἤ καί καλλιτεχνική προσέγγιση
τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου». Ἐπίσης, «ἡ ὅποια σύγκριση (μέ τίς
ἄλλες θρησκευτικές παραδόσεις) δέν λειτουργεῖ σέ θεολογική βάση,
ἀλλά σέ ἔδαφος παρατήρησης τῶν κοσμικῶν ἐκδηλώσεών τους»
ἤ «τό ἐκπαιδευτικό ὑλικό συγχέει τίς διαφορές τῶν θρησκευτικῶν
ἀντιλήψεων καί, τό κυριότερο, δέν καταφέρνει νά μεταδώσει ὁλοκληρωμένες γνώσεις γιά τήν ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση ὡς
ἁρμονικό σύνολο καί τίς θεολογικές διαφορές της ἀπό τά ἄλλα θρησκεύματα.» Μέσῳ τῶν νέων ΠΣ «προφανῶς ὁ μαθητής ἐκπαιδεύεται
μέ στόχο νά ἀναπτύξει συγκεκριμένη στάση ἐκλογίκευσης ἀπέναντι στίς θρησκεῖες». Ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἐπιχειρεῖται
ἡ «ποδηγέτηση τῶν μαθητῶν γιά τόν πολιτικά ὀρθό τρόπο τοῦ
“θρησκεύειν”, ἀσκῶντας θρησκευτικό πατερναλισμό». Ἔτσι, «τό
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τώρα πλέον ἔγινε “κατηχητικό” μετά
τίς Ὑπουργικές Ἀποφάσεις τῆς 13.9.2016, διότι προσπαθεῖ, μέ σαφῆ
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πολιτικά κριτήρια, νά κατηχήσει καί νά στρατεύσει τούς μαθητές
σέ μιά ἐκκοσμικευμένη στάση ἀπέναντι στό θρησκευτικό φαινόμενο. Παράλληλα συντηρεῖ θεολογικά ρηχή προσέγγιση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐκμηδενίζοντας τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ ὀρθόδοξου
δόγματος καί τῆς χριστιανικῆς παράδοσης, ἀφοῦ τά καταβιβάζει
καί τά μελετᾶ στό ἐπίπεδο τοῦ ἁπλοῦ κοινωνικοῦ ἤ φιλοσοφικοῦ
κινήματος».3
Ἀκολούθησε στίς 5.10.2016 ἡ συνάντηση τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο μέ τόν Πρωθυπουργό, τόν κυβερνητικό συνεταῖρο του, τόν κ. Καμμένο καί τόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Φίλη. Μετά τή συνάντηση ὑπῆρξαν ἀντιφατικές δηλώσεις ἀπό τόν κ. Φίλη καί τόν Μακαριώτατο. Ὁ μέν πρῶτος ἰσχυρίστηκε
ὅτι ἰσχύουν τά ΦΕΚ καί ἄρα οἱ θεολόγοι καί δάσκαλοι στά σχολεῖα εἶναι
ὑποχρεωμένοι νά τά ἐφαρμόσουν. Ὁ δέ Ἀρχιεπίσκοπος μετά τή συνάντηση προέβαλε ὡς συμφωνημένο, ὅτι θά χρησιμοποιηθοῦν τά παλαιά
βιβλία, πού μάλιστα ἤδη εἶχαν δοθεῖ στά παιδιά. Ἀκόμα καί μετά τήν
ἀπομάκρυνση τοῦ κ. Φίλη καί τήν ἀνάληψη τοῦ Ὑπουργείου ἀπό τόν
κ. Γαβρόγλου τά ΦΕΚ δέν ἀνακλήθηκαν. Παρέμειναν σέ ἰσχύ παρά τό
γεγονός ὅτι εἶχαν χαρακτηριστεῖ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὡς «ἀπαράδεκτα καί ἐπικίνδυνα». Ἔτσι οἱ δάσκαλοι καί θεολόγοι διχάστηκαν,
ἄλλοι ἐφήρμοσαν τά ΦΕΚ καί ἄλλοι ἀρνήθηκαν νά τά ἐφαρμόσουν καί
δίδασκαν τά παλαιά βιβλία.
Κατά τή συνάντηση ἐπίσης συμφωνήθηκε νά ὑπάρξει διάλογος.
Καί ἐκεῖ ἐκδηλώθηκε ἔντονη διαφωνία τοῦ κ. Φίλη καί τοῦ Μακαριωτάτου. Ἰδιαίτερα χαρακτηριστική εἶναι ἡ δήλωση τοῦ τελευταίου πρός τήν
Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας στίς 8 Μαρτίου 2017. Σύμφωνα μέ αὐτήν ὁ Πρωθυπουργός, ὅπως ἔχει καταγραφεῖ στά Πρακτικά τῆς συνάντησης τῆς 5
Ὀκτωβρίου 2016, ἔκανε τήν ἑξῆς πρόταση: «Ὁ διάλογος ἀρχίζει ἐκ τοῦ
μηδενός, ἀπό μηδενική βάση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας μέ
θέμα τόν ἐμπλουτισμό τοῦ βιβλίου καί ἀπό πλευρᾶς Πολιτείας καί
ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας, αὐτά τά ἀποτελέσματα θά ἀξιολογηθοῦν
στό τέλος τοῦ διαλόγου, ἕως τό τέλος τοῦ παρόντος χρόνου, θά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψη οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί θά βγεῖ τό καινούριο
βιβλίο. Ὡς τότε θά δοθεῖ ἡ ἐντολή νά χρησιμοποιεῖται τό ὑπάρχον
βιβλίο γιά νά βοηθηθοῦν οἱ Καθηγητές».4
Ὁ πρώην Ὑπουργός κ. Φίλης ἀπάντησε ἄμεσα στήν δήλωση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου. Τήν ἴδια μέρα τόνισε σχετικά μέ τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου, ὅτι ἐπικαλεῖται «πρακτικά δικῆς του συγγραφῆς καί ἐμπνεύσεως, βάζει στό στόμα τοῦ πρωθυπουργοῦ καί ἄλλων λόγια τά ὁποῖα
οὐδέποτε εἰπώθηκαν κατά τήν συνάντηση τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 2016».
Γιά νά θεμελιώσει τή θέση αὐτή παρέθεσε ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία
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τοῦ πρωθυπουργοῦ στήν Βουλή κατά τήν πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτηση γιά τήν Παιδεία στίς 28 Σεπτεμβρίου 2016 –δηλ. μιά ἑβδομάδα
πρίν ἀπό τή συνάντηση τῆς 5ης Ὀκτωβρίου–, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο θά
γινόταν κανονικά ἡ ἐφαρμογή τῶν νέων ΠΣ. Ἔπειτα κατέληξε ὁ κ. Φίλης: «οὐδέποτε ἡ κυβέρνηση ὑποσχέθηκε στήν Ἱεραρχία λύση ἀπό
μηδενική βάση, οὔτε, βέβαια, δέχτηκε, ὁ ἀναγκαῖος διάλογος νά
ἔχει ὡς προϋπόθεση τή ματαίωση τῶν ἀλλαγῶν ἤ νά ὁδηγεῖ σέ συνδιαχείριση»!5.
Στήν ἴδια Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ἀκολούθησε –στίς 9 Μαρτίου 2017
– ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ὕδρας κ. Ἐφραίμ σχετικά μέ τίς προτάσεις καί τά πορίσματα τῆς ἐπιτροπῆς (οἱ Μητροπολίτες
Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
κ. Νικόλαος καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος) πού εἶχε ὁριστεῖ γιά τόν
διάλογο μέ τήν Πολιτεία γιά τό ΜτΘ. Ἐπικεντρώθηκε ἰδιαίτερα στή
διατήρηση τοῦ μαθήματος ὡς ὑποχρεωτικοῦ, τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα του, ὅπως ἐπίσης στή διατήρηση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας
καί τῆς ὀνομασίας «Θρησκευτικά» γιά τό μάθημα. Ἐκτός ἀπό αὐτά
τά σημεῖα ὑποστήριξε μεταξύ ἄλλων, ἀντίθετα μέ τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ναυπάκτου στήν Ἱεραρχία τῆς 9.3.2016, λόγῳ τῆς προοδευτικῆς ἀπώλειας τῶν ἀμιγῶν θρησκευτικῶν κοινωνιῶν τήν ἀνάγκη
ἀλλαγῆς τοῦ ΜτΘ. Ταυτόχρονα ὅμως τόνισε, ὅτι πρέπει τό ΜτΘ νά προβάλει τήν ἀλήθεια καί αὐτό νά γίνει παιδαγωγικά μέ εὐχάριστο τρόπο.
Ἐπίσης ὑπογράμμισε τό δικαίωμα τῆς Ἱεραρχίας σέ θέματα πού ἀφοροῦν αὐτήν νά συναποφασίζει μέ τήν Πολιτεία. Μετά τήν εἰσήγηση τοῦ
Ἁγίου Ὕδρας μέσῳ μυστικῆς ψηφοφορίας ἀποφασίστηκε ἡ συνέχιση
τοῦ διαλόγου μέ τήν πολιτεία γιά τό ΜτΘ.6
Στίς 27 Ἰουνίου 2017 συγκλήθηκε εἰδικά γιά τήν ἐκτίμηση τῆς πορείας τοῦ διαλόγου μέ τήν Πολιτεία γιά τό ΜτΘ ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ Μακαριώτατος στήν προσφώνησή του ἐξέθεσε γιά ἄλλη μιά
φορά τά ἀποτελέσματα τῆς συνάντησης τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 2016 μέ τόν
Πρωθυπουργό. Ἐκτός ἀπό τή σύσταση δύο ἐπιτροπῶν γιά τή διεξαγωγή
τοῦ διαλόγου, τόν ὀρθόδοξο καί ὑποχρεωτικό χαρακτήρα τοῦ ΜτΘ
ὑπογράμμισε καί πάλι ὡς συμφωνημένο τό διάλογο ἀπό μηδενική
βάση. Ἔπειτα ὅμως προσέθεσε ἕνα καινούργιο στοιχεῖο, ὅτι οἱ ἀπόψεις
τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας πού θά κατατεθοῦν «θά εἶναι ἐγκρίσεις,
προσθέσεις, ἀφαιρέσεις, διορθώσεις στίς ἀπόψεις τῆς Πολιτείας», δηλ.
μέ ἄλλα λόγια ἐπί τῶν νέων ΠΣ, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος εἶχε χαρακτηρίσει ὡς
«ἀπαράδεκτα καί ἐπικίνδυνα», ὡς «κατηχητικά», ὡς μέσο «πολιτικῆς
καθοδηγήσεως» πρός «μιά ἐκκοσμικευμένη στάση ἀπέναντι στό θρησκευτικό φαινόμενο» σέ συνδυασμό μέ τήν ὑποβάθμιση τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς Ὀρθδοξίας καί τόν ὑποβιβασμό της σέ ἁπλό κοινωνικό καί
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ἰδεολογικό κίνημα, ὅπως ἐπισημάνθηκε παραπάνω. Αὐτό τό νέο στοιχεῖο βέβαια εἶναι κάθε ἄλλο παρά διάλογος ἀπό μηδενική βάση. Ἔπειτα, γιά νά ἐπιβεβαιώσει, ὅτι ὄντως ἔγινε διάλογος ἀπό μηδενική βάση,
ἀνέφερε ὡς ἀποδεικτικό στοιχεῖο τήν ἔκδοση τῶν νέων ΦΕΚ (Β΄ 2104 καί
Β΄ 2105 τῆς 19/6/2017) πού ἀντικατέστησαν τά παλαιά ΦΕΚ (Β΄ 2920 καί
Β΄ 2906 τῆς 13/9/2016 ). Καί ἀναρωτιέται κανείς: Δέν ὑπῆρξε κανένα πρόσωπο τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά τόν πληροφορήσει, ὅτι
τά νέα αὐτά ΦΕΚ τοῦ κ. Γαβρόγλου κατά 98% εἶναι τά ἴδια μέ τά παλαιά
τοῦ κ. Φίλη, ἀλλά τόν ἄφησαν ἐκτεθειμένο καί ἐξαπατημένον ἀπό τήν
Κυβέρνηση;
Ἡ μελέτη τῆς εἰσήγησης τοῦ Ἁγίου Ὕδρας7, πού ἀκολούθησε μετά
τήν προσφώνηση τοῦ Μακαριωτάτου, ὄντως φανερώνει ὅτι ἡ ἐπιτροπή
τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν ὄχι μόνο δέν διεξήγαγε τόν διάλογο ἀπό
μηδενική βάση –σύμφωνα μέ τήν πρόταση τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί
τήν ἐπιθυμία τοῦ Μακαριωτάτου– ὄχι μόνο ἀπεμπόλησε ἐντελῶς τήν
ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ καί τῆς Ἱεραρχίας τῆς 9.3.2016, πού διατυπώθηκε
στό ἔγγραφο πού ἀναφέραμε πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, ἀλλά καί
δέχθηκε τελικά ὡς βάση τοῦ διαλόγου τά νέα ΠΣ! Ἔτσι οἱ Ἱεράρχες
τῆς ἐπιτροπῆς, ὄχι μόνο ἀθέτησαν τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 9.3.2016, ἀλλά στήν πράξη ἐξέθεσαν τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, διέψευσαν τά λόγια του πρός τήν Ἱεραρχία (8.3.2017) καί
δικαίωσαν τόν πρώην Ὑπουργό κ. Φίλη, πού ἰσχυρίστηκε ἀκριβῶς
ἐκεῖνο πού ἡ ἐπιτροπή ἔκανε πράξη!
Οἱ διορθώσεις καί βελτιώσεις πού ἀναφέρει ὁ ΜητροπολίτηςὝδρας
στήν εἰσήγησή του, ἀφοροῦν στήν οὐσία στά σημεῖα ἐκεῖνα, στά ὁποῖα
ἐπιλεκτικά στάθηκε ὁ Μακαριώτατος στήν παραπάνω ἐπιστολή μέ τήν
κριτική του. Εἶναι ὄντως θετικές, ἐπειδή ἐξομαλύνουν αἰχμηρά σημεῖα
τῶν νέων ΠΣ. Δέν ἀνατρέπουν ὅμως τήν γενική στόχευσή τους, τήν
φιλοσοφία τους, πού περιγράφτηκε παραπάνω. Κάνει ἐντύπωση,
ὅτι ὁ Ἅγιος Ὕδρας ἐπαινεῖ τήν ἀντίθετη πλευρά γιά τήν ὑπαναχώρησή της σέ πολλά σημεῖα. Μά, ἀφοῦ ἔχει κερδίσει τήν οὐσία, δηλ. ἔχει
ἀποσπάσει τήν ἔγκριση ὅλης τῆς φιλοσοφίας τῶν νέων προγραμμάτων
ἀπό τήν ἐπιτροπή τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν, γιατί νά μήν ὑποχωρήσει
στά ἐπουσιώδη; Θά ἔπρεπε ἡ ἀντίθετη πλευρά νά εἶχε χάσει ἐντελῶς τή
λογική της, ἐάν δέν τό ἔκανε μετά τό θόρυβο πού εἶχε δημιουργηθεῖ καί
κυρίως, ἐπειδή, ἔχοντας τήν ἐπιτροπή τῶν Ἱεραρχῶν μέ τό μέρος της, οἱ
πιθανότητες νά παρασυρθεῖ καί ἡ Ἱεραρχία ἦταν μεγάλες. Καί ὄντως
ἡ σεπτή Ἱεραρχία, χωρίς διεξαγωγή μυστικῆς ψηφοφορίας «ἀποφάσισε
τήν συνέχιση τοῦ διαλόγου ὑπό τῆς ἰδίας Ἐπιτροπῆς διά τήν παρακολούθηση τοῦ ὑλικοῦ τῶν νέων βιβλίων πρίν αὐτά τυπωθοῦν»!8
Τελικά μέ ὅλες αὐτές τίς ἐξελίξεις ἀναρωτιέται κανείς: Πῶς ἀπό
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τόν τόσο ὥριμο προβληματισμό τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2016, ὁ
ὁποῖος εἶχε ἐξελιχθεῖ σέ πολύ συγκεκριμένη θέση καί βάση διαλόγου,
φθάσαμε σ’ αὐτήν τήν σχεδόν ἄνευ ὅρων παράδοση στόν «θρησκευτικό
πατερναλισμό» πού ἀσκεῖ τό Ὑπουργεῖο σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου; Γιατί αὐτή ἡ τόσο μεγάλη ὑπαναχώρηση τῆς Ἐκκλησίας σ’
αὐτό τό διάλογο; Ἤ μᾶλλον, δέν πρόκειται πλέον περί διαλόγου, ἀφοῦ ἡ
πλευρά τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει τή δική της θέση, τήν δική της βαθύτερη
ἀντίληψη γιά τό μάθημα, τήν μεθοδολογία του, ἀλλά ἁπλῶς σύρεται
πρός τή θέση τῆς πολιτείας, τήν ἀκολουθεῖ καί προτείνει ἁπλῶς βελτιώσεις προκειμένου νά ἀφαιρεθοῦν τά αἰχμηρά σημεῖα τῆς καλλιέργειας
τῆς ἰδιωτικῆς θρησκευτικότητας στήν ὁποία στοχεύουν τά νέα ΠΣ.
Ἐπιθυμεῖ ἡ σεπτή Ἱεραρχία ὄντως νά παραδώσει τά παιδιά, τό ποίμνιό της, σέ ἕνα τέτοιο «κατηχητικό», συγκρητιστικό μάθημα, σέ ἕνα
μάθημα, πού προσφέρει τή θρησκεία «σύμφωνα μέ τό νόμο τῆς ἀγορᾶς,
ἤ μᾶλλον σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ σουπερμάρκετ», ὅπου ὁ καθένας
αὐτοεξυπηρετεῖται μέ γνώμονα τήν ἀρέσκεια καί τίς ἀνάγκες του9, οἱ
ὁποῖες προφανῶς κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς μποροῦν καί ἀλλάζουν
μέσα στή λεγόμενη αὐτοπραγμάτωση τοῦ ἀνθρώπου;
Λέων Μπράνγκ
Δρ. Θεολογίας

Σημειώσεις:
1. Τήν εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί τήν ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν
προβληματισμῶν του μπορεῖ νά βρεῖ κανείς στό: http://www.ecclesia.gr/greek/
holysynod/nafpaktou_thriskeftika_2016.pdf.
2. http://www.ecclesia.gr/greek/archbishop/repository/synod_komata.pdf.
3. Στό ἴδιο.
4. http://ecclesia.gr/greek/archbishop/default.asp?cat_id=&id=839&whatmain=1&
what __sub=23&lang=gr&archbishop_who=2&archbishop_heading=%CE%95%
CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%
CF%82.
5. http://www.protothema.gr/politics/article/660638/ieronumos-apokalupseis-giati-sunadisi-me-tsipra-kammeno-fili/.
6. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2200&what_sub=d_
typou.
7. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/eisigiseis/ydras_27062017.pdf.
8. http://www.ecclesia.gr/epikairotita/main_epikairotita_next.asp?id=2194.
9. Βλ. τή θέση αὐτή τοῦ Hans Kung στήν εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/nafpaktou_thriskeftika_2016.pdf.
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ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!
τήν ἐκπνοή τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, τόν περασμένο Ἰούνιο, δημοσιεύτηκαν στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τά νέα Προγράμματα
Σπουδῶν (στό ἑξῆς ΠΣ) γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (στό ἑξῆς
ΜτΘ), τόσο στήν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, δηλαδή τό Δημοτικό, ὅσο
καί στή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, δηλαδή τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο.
Συγκεκριμένα, τό ΠΣ τοῦ ΜτΘ στό Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο περιλαμβάνεται στήν Ὑπουργική Ἀπόφαση ὑπ’ ἀριθμόν 101470/Δ2/19.06.2017
(ΦΕΚ Β/2104/19.06.2017), ἐνῶ τό ΠΣ τοῦ ΜτΘ στό Λύκειο περιλαμβάνεται στήν Ὑπουργική Ἀπόφαση ὑπ’ ἀριθμόν 99058/Δ2/19.06.2017 (ΦΕΚ
Β/2105/19.06.2017).

Σ

Α. Ἡ διδασκαλία τοῦ ΜτΘ κατά τό Ἑλληνικό δίκαιο

Ἀπό μιά ἁπλή ἀνάγνωση τῶν ΠΣ μπορεῖ εὔκολα νά διαπιστωθεῖ,
ὅτι εἰσάγουν στή θρησκευτική ἐκπαίδευση τό θρησκειολογικό μοντέλο διδασκαλίας τοῦ ΜτΘ, δηλαδή μία μίξη διαφορετικῶν θρησκειῶν,
δογμάτων, κοινωνικοηθικῶν καί φιλοσοφικῶν ἀντιλήψεων, πού μάλιστα θά διδάσκονται μέ ποσόστωση! Θά πρέπει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ ὡς ἄνω θρησκειολογική διδασκαλία τοῦ ΜτΘ στή χώρα
μας δέν ἔχει κανένα νομοθετικό ἔρεισμα, παρά τό ὅτι στήν Ὑπουργική
Ἀπόφαση ὑπ’ ἀριθμόν 99058/Δ2 γιά τό ΠΣ στό Λύκειο παραπλανητικά
ἀναφέρεται ὅτι: «Ὁ σχεδιασμός τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν (ΠΣ)
στά Θρησκευτικά Λυκείου λαμβάνει ὑπόψη: –Τή γενική καί τήν εἰδική
σκοποθεσία τῆς Ἐκπαίδευσης, σύμφωνα μέ τό ὑφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τό ὁποῖο ἀπορρέει ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας καί τούς βασικούς νόμους γιά τήν Ἐκπαίδευση καί εἰδικότερα τό Λύκειο. (...)»
Πρωτίστως ἀντιτίθεται αὐτή (ἡ θρησκειολογική διδασκαλία) στό
ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος τό ὁποῖο, ὡς ἔχει ἑρμηνευθεῖ ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (στό ἑξῆς ΣτΕ), ἐπιβάλλει τήν ὑποχρεωτική διδασκαλία τοῦ ΜτΘ κατά τό ὀρθόδοξο χριστιανικό δόγμα (βλ. ΣτΕ 3356/1995
καί 2176/1998). Ἀναλυτικότερα, τό ἄρθρο 16 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος προβλέπει τά ἑξῆς: «2. Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή
τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί
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θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί
ὑπεύθυνους πολῖτες». Παραθέτουμε ἐδῶ το σχετικό ἀπόσπασμα τῆς
ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ 3356/1995:
«3. Ἐπειδή, τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος ὁρίζει τά ἑξῆς : «1. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη. Ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων δέν ἐξαρτᾶται ἀπό
τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. 2. Κάθε γνωστή θρησκεία
εἶναι ἐλεύθερη καί τά σχετικά μέ τήν λατρεία της τελοῦνται ἀνεμπόδιστα ὑπό τήν προστασία τῶν νόμων ...». Ἐξ ἄλλου, τό ἄρθρο 16
τοῦ Συντάγματος ὁρίζει στήν παράγραφο 2, ὅτι : «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ
βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη
τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ
ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολῖτες». Τέλος, ἡ Διεθνής Σύμβαση τῆς
Ρώμης τῆς 4ης Νοεμβρίου 1950 «περί προασπίσεως τῶν δικαιωμάτων
τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν», πού κυρώθηκε τό
πρῶτον μέ τόν νόμο 2329/1953 (φ. 68, Α) καί ἐκ νέου μέ τό Ν.Δ. 53/1974
(φ. 256, Α) καί ἔχει, ὡς ἐκ τούτου, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 28 παρ. 1 τοῦ
Συντάγματος, αὐξημένη τυπική ἰσχύ, μέ τό μέν ἄρθρο 9 κατοχυρώνει τό
ἀτομικό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, μέ τό ἄρθρο δέ 2 τοῦ Α΄
προσθέτου πρωτοκόλλου, ὁρίζει εἰδικότερα τά ἑξῆς : «Οὐδείς δύναται
νά στερηθεῖ τοῦ δικαιώματος ὅπως ἐκπαιδευθῆ. Πᾶν Κράτος ἐν τῇ
ἀσκήσει τῶν ἀναλαμβανομένων ὑπ’ αὐτοῦ καθηκόντων ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μορφώσεως καί τῆς ἐκπαιδεύσεως θά σέβεται τό δικαίωμα
τῶν γονέων ὅπως ἑξασφαλίζωσιν τήν μόρφωσιν καί ἐκπαίδευσιν
ταύτην συμφώνως πρός τάς ἰδίας αὐτῶν θρησκευτικάς καί φιλοσοφικάς πεποιθήσεις».
4. Ἐπειδή, ἀπό τίς πιό πάνω διατάξεις, ἑρμηνευόμενες σέ συνδυασμό μεταξύ τους, ἐν ὄψει τοῦ γνωστοῦ τοῖς πᾶσιν γεγονότος, ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρεσβεύει τήν Ὀρθόδοξη
Χριστιανική Θρησκεία, (ΣτΕ 3533/1986) ὡς τοῦτο ἄλλωστε μαρτυρεῖται
καί ἀπό τήν γενομένην στήν κεφαλίδα τοῦ Συντάγματος, ἐπίκληση τῆς
Ἁγίας Τριάδος, σέ συνδυασμό μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, μέ τό
ὁποῖον τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα χαρακτηρίζεται ὡς: «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα», συνάγεται, ὅτι σκοπός τῆς παρεχομένης στά σχολεῖα παιδείας εἶναι, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί ἡ «ἀνάπτυξη» τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μέ τίς
ἀρχές τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς διδασκαλίας, στήν ὁποίαν, κατά τεκμήριο, ἐν ὄψει τῶν ἐκτεθέντων, ἀποβλέπουν οἱ γονεῖς των ἀντλῶντας
ἀπό τό πιό πάνω ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, τό δικαίωμα πού εἶναι, ὡς
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ἀναφέρθηκε, καί διεθνῶς κατοχυρωμένο, μέ τίς ὡς ἄνω διατάξεις τῆς
Συμβάσεως τῆς Ρώμης νά καθορίζουν οἱ ἴδιοι τήν θρησκευτική ἀγωγή
τῶν τέκνων τους, σύμφωνα μέ τίς δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή καί προκειμένου νά τύχει ἐφαρμογῆς ἡ διάταξη
τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, προκειμένου δηλαδή νά «ἀναπτυχθεῖ» ἡ θρησκευτική συνείδηση τῶν μαθητῶν, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης, οἱ μαθητές εἶναι ὑποχρεωμένοι νά μετέχουν στίς σχολικές θρησκευτικές ἐκδηλώσεις, ὅπως εἶναι
ἡ καθημερινή προσευχή καί ὁ ἐκκλησιασμός καί νά παρακολουθοῦν τό
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τό ὁποῖον, ὅπως εἶναι αὐτονόητο, «ἐν ὄψει
τῶν ἐκτεθέντων» πρέπει νά διδάσκεται στά σχολεῖα σύμφωνα μέ τίς
ἀρχές τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θρησκείας (βλ. ΣτΕ 3533/86) καί ἐπί
ἱκανόν ἀριθμόν ὡρῶν διδασκαλίας ἑβδομαδιαίως. (…)»
Δέχεται τό ΣτΕ, ὅτι εἶναι δυνατή ἡ ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν ἀπό
τό ΜτΘ καί ἀπό τή συμμετοχή τους σέ θρησκευτικές ἐκδηλώσεις «ἐάν
ἕνας ἤ περισσότεροι μαθητές, ἄλλως οἱ γονεῖς τους, ἀσκῶντας τό
κατοχυρωμένο μέ τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος καί τίς ὡς ἄνω διατάξεις τῆς Συμβάσεως τῆς Ρώμης δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας, δηλώσουν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, πρός τόν Διευθυντή
τοῦ Σχολείου, ὅτι γιά λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης, ἤτοι διότι
εἶναι ἑτερόδοξοι, ἑτερόθρησκοι ἤ ἄθεοι, δέν ἐπιθυμοῦν νά παρακολουθήσουν (οἱ ὡς ἄνω μαθητές) τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν ἤ νά μετάσχουν στίς ἄλλες θρησκευτικές ἐκδηλώσεις (…)». Ἀπό κανένα ὅμως σημεῖο τῆς ἀπόφασης τοῦ Δικαστηρίου δέν
προκύπτει, ὅτι εἶναι ἐπιτρεπτή ἀπό τό Σύνταγμα ἡ θρησκειολογική διδασκαλία τοῦ ΜτΘ, ἤ, ἡ ἀπαλλαγή τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀπό τήν
παρακολούθηση τοῦ μαθήματος. Τό ὡς ἄνω σκεπτικό ἀκολούθησε καί
ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ 2176/1998.
Τό ἀνωτέρω ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος τό σχετικό μέ τή
θρησκευτική ἀγωγή ἐξειδικεύεται ἀπό τό νόμο 1566/1985, ὅπως ἰσχύει
σήμερα. Ὁ νόμος 1566/1985 θέτει ὡς κύριο σκοπό τῆς ἐκπαίδευσης τή
διαμόρφωση ἑνός ὁλοκληρωμένου καί καθολικοῦ ἀνθρώπου σέ σχέση,
μεταξύ ἄλλων, καί μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση.
Στό ἄρθρο 1 παρ. 1 τοῦ νόμου, ὁ σκοπός τῆς πρωτοβάθμιας καί
δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης ἐξειδικεύεται ἔτσι, ὥστε οἱ μαθητές «νά
διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς
θρησκευτικῆς τους συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη». Εἰδικότερα στό
ἄρθρο 6 παρ. 2, ἐπισημαίνεται ὅτι τό λύκειο ἐπιδιώκει τήν ὁλοκλήρωση
τῶν σκοπῶν τῆς ἐκπαίδευσης. Ἰδιαίτερα βοηθᾶ τούς μαθητές, μεταξύ
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ἄλλων, «νά συνειδητοποιοῦν τή βαθύτερη σημασία τοῦ ὀρθόδοξου
χριστιανικοῦ ἤθους καί τῆς σταθερῆς προσήλωσης στίς πανανθρώπινες ἀξίες». Παρ’ ὅτι ὁ νόμος 1566/1985 δέν κάνει εὐθέως λόγο γιά
ἀπολογητικό χαρακτῆρα τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης, οἱ στόχοι πού
θέτει ὡς πρός αὐτήν (τή θρησκευτική ἐκπαίδευση) καί ἀφοροῦν τήν καλλιέργεια τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης καί παράδοσης, ἀλλά
καί τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ἤθους εἶναι πρακτικά ἀδύνατο νά ἐπιτευχθοῦν μέσῳ τῶν νέων ΠΣ γιά τό ΜτΘ. Ἑπομένως, τά Προγράμματα αὐτά εἶναι κατ’ οὐσίαν παράνομα ἀφοῦ καταργοῦν τό θεολογικό
χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος, μετατρέποντάς το σέ μάθημα ἠθικῆς καί
φιλοσοφίας.

Β. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης
καί τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Στό σημεῖο αὐτό τίθεται τό καίριο ἐρώτημα, μήπως ἰσχύει κάποια
Ὁδηγία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ ὁποία νά ἀπαγορεύει τόν ἀπολογητικό χαρακτῆρα ἤ ἔστω νά προκρίνει τόν θρησκειολογικό χαρακτῆρα
τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης. Ἡ ὕπαρξη μιᾶς τέτοιας Ὁδηγίας θά
παρεῖχε νομικό ἔρεισμα στά νέα ΠτΔ. Ἡ ἀπάντηση ὅμως στό ἐρώτημα
εἶναι ἀρνητική. Δέν ὑφίσταται κανένα νομοθετικό κείμενο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης σχετικό μέ τό ΜτΘ. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τονίζει ἀπό τήν
Συνθήκη τοῦ Ἄμστερνταμ τοῦ 1997 καί μέχρι σήμερα μέ ὅλα τά ἐπίσημα
κείμενά της ὅτι τά ζητήματα πού ἀφοροῦν στίς σχέσεις Ἐκκλησίας –Πολιτείας καθώς καί στήν διδακτέα ὕλη τῆς παιδείας δέν εἶναι ζητήματα
δικῆς της ἁρμοδιότητος, ἀλλά τοῦ κάθε κράτους–μέλους ξεχωριστά.
Ἄλλωστε καί στήν ἴδια τήν Ὑπουργική Ἀπόφαση πού θεσπίζει τό
ΠΣ στό Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο, ἀναφέρεται ὅτι ὡς πρός τή διδασκαλία τοῦ ΜτΘ διεθνῶς «δέν εἶναι ἐφικτές ἑνιαῖες καί ὁμοιόμορφες
λύσεις, ἀφοῦ κάθε χώρα ἐπιλέγει ἐλεύθερα τόν χαρακτῆρα καί τίς
κατευθύνσεις τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης (ζήτημα, ὅμως, πού
σχετίζεται στενότατα μέ τήν ἰδιαίτερη ἱστορική καί πολιτισμική
της συνάφεια)(…)»
Στό παρελθόν παρερμηνεῖες προκάλεσε ἡ θέσπιση τῆς Σύστασης ὑπ’ ἀριθμόν 1720/2005 μέ τίτλο «Θρησκεία καί Ἐκπαίδευση» ἀπό
τήν Κοινοβουλευτική Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, οἱ διατάξεις τῆς ὁποίας παρέχουν ἐπιχειρήματα ὑπέρ τοῦ θρησκειολογικοῦ
χαρακτῆρα τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν. Γιά παράδειγμα στήν
παράγραφο 7 τῆς Σύστασης ἀναφέρεται, ὅτι «Τό σχολεῖο ἀποτελεῖ μείζονα παράγοντα ἐκπαιδεύσεως, ὅσον ἀφορᾶ τή θρησκεία καί πρέπει
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νά διδάσκεται εἰς αὐτό ἡ ἱστορία καί ἡ φιλοσοφία τῶν κυριοτέρων θρησκειῶν μετ’ οἰκονομίας, ἀντικειμενικότητος καί σεβασμοῦ πρός τίς ἀξίες
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΔΑ)».
Οἱ ὑποστηρικτές τοῦ θρησκειολογικοῦ χαρακτῆρα τοῦ ΜτΘ, πιθανόν χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται ἀκριβῶς περί τίνος ἐπρόκειτο ἔσπευσαν νά κάνουν λόγο γιά «Ὁδηγία» καί γιά τό «Συμβούλιο Ὑπουργῶν
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» δημιουργῶντας ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις καί
σύγχυση. Ὅμως, τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης εἶναι Διεθνής Ὀργανισμός διαφορετικός ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, οἱ δέ Συστάσεις τοῦ
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης συνιστοῦν πολιτικές διακηρύξεις καί δέν
εἶναι ὑποχρεωτικές γιά τά κράτη μέλη!
Ἀντιθέτως, ὑποχρεωτική γιά τά κράτη μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς
Εὐρώπης, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), ἡ ὁποία μάλιστα ὑπερισχύει ἀπό κάθε ἄλλη ἀντίθετη διάταξη νόμου, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 28
παράγραφος 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος. Τό ἄρθρο 2 τοῦ Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣΔΑ μέ τίτλο «Δικαίωμα στήν Ἐκπαίδευση», ὁρίζει τά ἑξῆς: «Οὐδείς δύναται νά στερηθῆ τοῦ δικαιώματος
ὅπως ἐκπαιδευθῆ. Πᾶν Κράτος ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ἀναλαμβανομένων
ὑπ’ αὐτοῦ καθηκόντων ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μορφώσεως καί τῆς ἐκπαιδεύσεως θά σέβεται τό δικαίωμα τῶν γονεῶν ὅπως ἐξασφαλίζωσι τήν
μόρφωσιν καί ἐκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως πρός τάς ἰδίας αὐτῶν
θρησκευτικάς καί φιλοσοφικάς πεποιθήσεις».
Τό δικαίωμα αὐτό τῶν γονέων εἶναι ἐκδήλωση τῆς θρησκευτικῆς
τους ἐλευθερίας. Εἶναι μάλιστα ἀποκλειστικό δικαίωμα, μέ τήν ἔννοια
ὅτι ἀποκλείει τή δυνατότητα σέ κάθε ἄλλο πρόσωπο ἤ τό ἴδιο τό Κράτος νά ἐπέμβει στή θρησκευτική συνείδηση τοῦ ἀνηλίκου τέκνου, γιά
παράδειγμα διδάσκοντάς το θρησκεία τήν ὁποία δέν ἐγκρίνουν οἱ γονεῖς ἤ ἐπιβάλλοντας τήν θρησκειολογική διδασκαλία τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, ἔστω καί ἐάν μεταξύ τῶν διδασκομένων θρησκειῶν εἶναι καί ἡ θρησκεία τήν ὁποίαν ἐγκρίνουν οἱ γονεῖς.
Τό Ἑλληνικό Κράτος φαίνεται νά ξεχνάει, ὅτι τό δικαίωμα νά ἀπολαμβάνουν τά παιδιά τους μόρφωση καί ἐκπαίδευση σύμφωνα μέ
τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις τό ἀπολαμβάνουν ὄχι μόνο οἱ
ἄθεοι ἤ ἀλλόδοξοι, ἀλλά καί οἱ ὀρθόδοξοι γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μάλιστα
ἀπαρτίζουν τή συντριπτική πλειοψηφία τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔχει ἑρμηνεύσει τό ἀνωτέρω ἄρθρο 2 τοῦ Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τῆς
ΕΣΔΑ, στή μείζονα σύνθεσή του στήν ὑπόθεση Lautsi κατά Ἰταλίας, ἡ
ὁποία ἀφορᾶ τήν παρουσία τοῦ Ἐσταυρωμένου στίς Ἰταλικές αἴθουσες
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διδασκαλίας καί τή θέση τῆς θρησκείας στό σχολεῖο.
Τό Δικαστήριο ἔκρινε στήν ὑπόθεση αὐτή, ὅτι «ἡ διαμόρφωση καί ὁ
σχεδιασμός τοῦ προγράμματος σπουδῶν ἐμπίπτουν στήν ἁρμοδιότητα
τῶν Συμβαλλομένων Κρατῶν. Κατ’ ἀρχήν δέν ἐναπόκειται στό Δικαστήριο νά ἀποφανθεῖ ἐπί τέτοιου εἴδους ἐρωτημάτων, καθώς οἱ λύσεις
μποροῦν, νομίμως, νά διαφέρουν ἀνάλογα μέ τή χώρα καί τήν ἱστορική
περίοδο. (…) Τό Κράτος ἀπαγορεύεται νά ἐπιδιώκει σκοπούς κατήχησης
οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά θεωρηθοῦν ὅτι δέ σέβονται τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές πεποιθήσεις τῶν γονέων. Αὐτό εἶναι τό ὅριο πού δέν πρέπει
νά ὑπερβαίνουν τά Κράτη (Σκέψη 62 τῆς Ἀπόφασης)».
Ὅμως, μέ λανθασμένη νομική καθοδήγηση καί μέ τήν Κυβερνητική “νομομαγειρική”, ἡ Ἱερά Σύνοδος παρασύρθηκε νά ἀποδεχθεῖ, ὅτι τό
ὑπάρχον ΜτΘ δέν πρέπει νά εἶναι «Κατηχητικό», καί ὡς ἐκ τούτου δέν
πρέπει νά ἀποσκοπεῖ στή δημιουργία πιστῶν!
Τό ἴδιο τό Δικαστήριο στήν ὑπόθεση Lautsi κατά Ἰταλίας τόνισε,
ὅτι ἡ κυρίαρχη προβολή τῆς πλειοψηφούσης θρησκείας δέν ἀρκεῖ προκειμένου νά ὑποδηλώσει μιά διαδικασία κατήχησης ἐκ μέρους τοῦ Κράτους καί νά ἀποδείξει μιά παραβίαση τῶν προϋποθέσεων τοῦ ἄρθρου
2 τοῦ Πρώτου Πρωτοκόλλου τά ΕΣΔΑ. Ἀντίθετα, ἡ ἐπίσημη προώθηση
τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας καί ἐκκοσμίκευσης τοῦ Κράτους, ὅπως
ὀρθά ὑποστήριξε ἡ Ἰταλική κυβέρνηση, δέν εἶναι λιγότερο προβληματική ἀπό τήν κατήχηση καί τόν προσηλυτισμό ἐκ μέρους τοῦ Κράτους.
Ἡ ΕΣΔΑ ἐπιβάλλει τήν ἐλευθερία τῆς θρησκείας καί τῆς συνείδησης,
ἀλλά δέν καταπιέζει τά Κράτη πρός τήν κατεύθυνση τοῦ κοσμικοῦ χαρακτῆρα ἤ τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας.
Μετά ἀπό ὅλα τά παραπάνω, γίνεται σαφές, ὅτι μέ τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν θίγεται
ὁ πυρήνας τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τοῦ δικαιώματος
ἐκπαίδευσης καί ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν
νέων σύμφωνα μέ τήν Ὀρθοδοξία. Δέ μπορεῖ, λοιπόν, τό Κράτος, νά
ἐμπαίζει τούς Ἕλληνες πολῖτες καί μάλιστα τούς Ἕλληνες γονεῖς,
διακηρύσσοντας ὅτι δῆθεν τά νέα ΠΣ γιά τά θρησκευτικά σέβονται
τό ὑφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο!
Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
Νομικός
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Ἡ Ποιμαντικὴ ὑποδοχὴ τοῦ θερινοῦ ταξιδιώτη
ταν ζεῖς καὶ διακονεῖς ἐνορίες μὲ πληθωρικὴ τὴν παρουσία θερινῶν
ἐπισκεπτῶν (τουριστῶν), εἶναι βέβαιο πὼς οἱ ποιμαντικὲς ἐμπειρίες
αὐξάνονται, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ ἀπρόσμενες ἐνοχλήσεις-γιατί, κακὰ τὰ
ψέματα, κι αὐτὲς ὑπάρχουν. Κι εἶναι ὀχλήσεις κάθε εἴδους, ὅπως συμπεριφορᾶς, ὑπερβολῆς, ἀδιακρισίας καὶ ἀδιαφορίας προκλητικῆς. Ὡστόσο
στὸ περιθώριο τῶν παραπάνω περιστατικῶν, ποὺ σὲ περιπτώσεις ἀπορρυθμίζουν καὶ τὸ πρόγραμμα τοῦ ἴδιου τοῦ ποιμένα, ὑπάρχει μιὰ ἄλλη
ὄψη, ἀδιόρατη γιὰ πολλούς, ἄ
φαν
τη, ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐεργετικὴ ἀπὸ
ἀπόψεως ποιμαντικοῦ ἔργου ἐνισχύσεως καὶ καταρτίσεως ψυχῶν. Γιατὶ
ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται στὸ τόπο μας καὶ διαθερίζουν, ἄνθρωποι τοῦ
Θεοῦ εἶναι, ὅποιας ἐθνικότητας ἤ καὶ κοινωνικῆς τάξεως ἄν εἶναι μέτοχοι. Ἑπομένως, αὐτὸ ποὺ πρωτίστως ἔχει σημασία νὰ φανεῖ, εἶναι ἕνα:
Ποιᾶς ποιμαντικῆς μέριμνας χρήζουν;
Εἶναι γνωστό, πὼς ὁ κάθε θερινὸς ταξιδιώτης, ὁ δυνάμενος νὰ
ὑπερβεῖ τὰ ὅρια τῆς στυγνῆς καθημερινότητας ποὺ ζεῖ καὶ ἀντέχει ὁλάκερο τὸν ὑπόλοιπο χρόνο, ὅταν φανοῦν οἱ μέρες τῆς ἄδειάς του (τί λέξη
στ’ ἀλήθεια κι αὐτή, σοβαρή, εὐεργετικὴ στὸν ψυχισμό, κυριολεκτικὴ
στὴ σημασία της) «ὀνειρεύεται καὶ σχεδιάζει τὴν ἔξοδο αὐτή» (Κ. Ε.
Τσιρόπουλος) . Μιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀγχωτικὴ πορεία του γιὰ τὸν ἀπαραίτητο βιοπορισμό, ἡ ὁποία καὶ τὸν ἀναζωογονεῖ, θεραπεύει καὶ ἀναγεννᾶ,
καθὼς ἐπιχειρεῖ νὰ ὑπερβεῖ τὸ σκάμμα τῆς ὅποιας του ὀδύνης, ὥστε νὰ
χαρεῖ αὐτὲς τὶς μέρες/δῶρο Θεοῦ, τῆς ἀναπαύσεώς του. Τῆς ἀναπαύσεως
ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν κατάπαυση (πρβλ. Γεν.1) τῶν ἔργων του. Γιατὶ εἶναι
πιὰ γνωστό, πὼς οἱ διακοπές, ὅσο καὶ σύντομες κι ἄν εἶναι, δωρήθηκαν
ἀπὸ τὸ Θεὸ ὡς κατάπαυση ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως τοῦ δωρήθηκε καὶ ἡ Κυριακή...
Ἔρχονται, λοιπόν, οἱ ἐπισκέπτες μὲ τὴν αἰσιοδοξία νὰ φωτίζει τὴν
ψυχή τους, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναι τους ὁλάκερο. Λαχταροῦν νὰ ζήσουν κάποιες μέρες δίχως τὸ ἐλάχιστο ἶχνος ζάλης καὶ πνευματικῆς κόπωσης.
Γι᾿ αὐτὸ καὶ σεργιανοῦν στὰ σοκάκια, περιφέρονται στὶς ἀκρογιαλιές,
γευματίζουν στὰ μαγαζιά τῆς Χώρας, ἀλλὰ καὶ ἐπισκέπτονται ναοὺς καὶ
μοναστήρια μὲ ἕναν τρόπο ποὺ δὲ θέλει παρεξήγηση. Ἐξήγηση θέλει καὶ
πιὸ πολὺ στοργή, φιλοτιμία καὶ ποιμαντικὰ φιλάδελφο ἔλεγχο. Γιατὶ
ἐκεῖ ποὺ βλέπεις νὰ ἔρχονται κάποιοι μὲ τὰ κοντὰ πανταλόνια καὶ τὸ
ὅποιο ἐλαφρὸ ντύσιμο, κυρίως σὲ ὧρες ἑσπερινοῦ –τὰ πρωϊνὰ γιὰ τοὺς
περισσότερους ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι δύσκολα, ἕως κι ἀκατόρθωτα– τότε τὸ
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μόνο ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ μέρους τοῦ ποιμένα/φύλακα εἶναι ἡ ὑπομονή,
ἡ δυνατὴ ἐπικοινωνία καὶ ἡ φιλαδελφία. Γιατὶ τὸ νὰ εἰσοδεύσει κάποιος
ἐπισκέπτης στὸ ναό, ἀσφαλῶς κάτι ἐπιζητεῖ. Δὲν εἶναι τυχαία –τοὐλάχιστον γιὰ τοὺς περισσότερους ἀπὸ αὐτοὺς– ἡ ἐπίσκεψη ποὺ πραγματοποιοῦν. Κάτι ἀσφαλῶς ἐπιζητοῦν κι ἴσως εἶναι μιὰ εὐκαιρία ἀποτοξινώσεώς τους ἐτούτη ἡ παρουσία τους στὸ Ναό. Γιατὶ ποιὸς γνωρίζει τὶ
σταυρὸ φέρει ὁ καθένας ἀπὸ αὐτούς, πόσους κόπους κατέβαλαν ὥστε ν’
ἀποδράσουν ἀπὸ τὸ τσιμέντο, τὸ καυσαέριο καὶ τὸ πνιχτὸ διαμέρισμα
ὅπου ζοῦν, γιὰ νὰ ζήσουν λίγες μέρες ἀνθρώπινες, ζωογόνες, θεραπευτικές, γνήσιες. Νὰ ἀνασάνουν τὸ ἄρωμα τοῦ πεύκου ἀλλὰ καὶ τοῦ νυχτολούλουδου ποὺ τὸ συνοδεύει τὸ ἑσπερινὸ θυμίαμα. Νὰ κολυμπήσουν
στὰ λαμπερὰ νερὰ τῆς βαθυγάλανης θάλασσας, ἀλλὰ καὶ νὰ βρεθοῦν
«ἐνώπιος ἐνωπίῳ» κάποιες στιγμὲς ποὺ τὸ νοιώθουν, ὥστε νὰ προσευχηθοῦν καὶ συνάμα νὰ ἐξομολογηθοῦν, νὰ καταθέσσουν τὸν καημό τους,
τὰ προβλήματά τους, τὶς ἔγνοιες καὶ ὅ,τι βαρύνει τὴν ψυχή. Φυσικά,
ὅλοι δὲν τὸ κάνουν αὐτό, ὅμως πάντα ἀρέσκονται νὰ ποῦν δυὸ λόγια μὲ
τὸν παπᾶ, ν’ ἀκούσουν κάτι, νὰ τὸ πάρουν μαζί τους, γιατὶ ἴσως νὰ μὴ
ξαναδεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.
Εἶναι μιὰ περίεργη, στ’ ἀλήθεια, ποιμαντικὴ αὐτὴ ἡ τοῦ θερινοῦ
ἐπισκέπτη, γιατὶ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴ μιὰ ἐπαγρύπνηση τοῦ ποιμένα, κι ἀπὸ
τὴν ἄλλη ὑπομονή. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ γιὰ πρώτη φορὰ ἀντικρύζει τὰ πρόσωπα αὐτά. Κι ἀλήθεια, εἶναι φυσικὸ ν’ ἀναρωτιέται, τὸ πόσο εἰλικρινῆ
εἶναι, ἄν ἔχουν ἴχνη ἐκκλησιαστικῆς παιδείας ἤ ἁπλῶς εἶναι θεατές.
Γιατὶ μόνο μὲ αὐτὴ τὴ διακρίβωση θὰ ἐπιχειρηθεῖ ἡ ὅποια ποιμαντικὴ
προσέγγιση, χωρὶς νὰ ὑπάρξει ἡ παραμικρὴ ἐνόχληση –κάτι τέτοιο εἶναι
σίγουρο ὅτι θά θεωρηθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἀνάκριση ἤ κάτι παρόμοιο– ὁπότε
καὶ θὰ ὁδηγήσει τὰ πράγματα ἀλλοῦ. Κι ἴσως οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ τῆς
Ἐκκλησίας δηλαδή, ἤ ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἀναζητοῦν, ὅλοι αὐτοὶ χρειάζονται
τὴ στοργή Της. Ἄλλωστε, δὲν εἰπώθηκε τυχαῖα ὁ Κυριακὸς λόγος «δεῦτε
πρὸς με κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Μτθ.11, 28). Γιατὶ ὅλοι αὐτοί, ἐκτὸς ἀπὸ
τὴ σωματικὴ ἀνάπαυση ἐπιζητοῦν καὶ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς, τὴν
ἀποφόρτισή της ἀπὸ πολλὰ δυσάρεστα καὶ ἐπιβλαβῆ, τὴν ἀναζήτηση
τῆς παραμυθίας, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἰσορροπήσουν.
Ὁ θερινὸς ἐπισκέπτης, πρέπει νὰ ξέρουμε, δὲν εἶναι μονάχα πηγὴ
ἐσόδων ποὺ θὰ αἱμοδοτήσει τὸν τόπο ὅπου διαθερίζει, ἀλλὰ πάνω ἀπ’
ὅλα εἶναι κι ἕνα θεῖο δημιούργημα, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀνάγκη νὰ λησμονήσει
γιὰ λίγο τὸ στυφὸ πρόσωπο τῆς καθημερινότητας καὶ ἐλεύθερα νὰ ζήσει
τὶς μέρες ποὺ εἶναι ἀδέσμευτος ἀπὸ ὑποχρεώσεις. Κι οἱ μέρες αὐτές, ποὺ
εἶναι ἀναμφίβολα πολὺ σημαντικὲς γι’ αὐτόν, ἄν ἀξιοποιηθοῦν σωστὰ
γίνονται τὸ βάλσαμο ποὺ κλείνει πολλὲς πληγές. Πληγὲς ποὺ δέχεται ὁ
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καθένας μέσα στὴν βιοπάλη. Πληγὲς μὲ βαθειὰ σημάδια καὶ αἱμορραγία
κάποτε ἀσταμάτητη. Κι ἐδῶ, λοιπόν, ἔχει τὴ θέση του ὁ κάθε ποιμένας,
ποὺ ὡς ἄλλος καλὸς Σαμαρείτης καλεῖται νὰ ἐπιδέσει τὶς πληγές, ἀφοῦ
τὶς καθαρίσει μὲ ἔλαιον καὶ οἶνον. Γιατὶ ἐκτὸς τῶν ἄλλων μὴ ξεχνᾶμε,
πὼς ὁ κάθε συνειδητὸς ποιμένας εἶναι καὶ θεραπευτής.

Σκόπελος, Ἰούλιος 2017

π. Κ. Ν. Καλλιανός

ΟΙ ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
ναρωτιέται κανείς γιά τό χαρακτηριστικό καί ἐκκωφαντικό ἔλλειμμα
ἡγεσίας πού παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας καί μάλιστα κατά τήν
περίοδο αὐτή πού διανύουμε. Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά
διαφανοῦν ἡγετικά ἀναστήματα σέ κοινωνίες πού ποθοῦν τήν ἀλήθεια καί
διψοῦν γιά τό ὄντως νόημα τῆς ζωῆς. Εἶναι δύσκολο νά προστρέξουμε σέ
μιά ριζική, ἐκ βαθέων ἐξήγηση τοῦ «φαινομένου» αὐτοῦ τῆς ἀπουσίας
ἡγέτη. Μετά τόν Ἰωάννη Καποδίστρια δύσκολα μπορεῖ νά ξεχωρίσει κανείς μίαν ἡγετική παρουσία στήν χώρα μας. Ἴσως ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς
νά ἀποτελεῖ μίαν ἐξαίρεση, ἀλλά ὅπως γνωρίζουμε καί αὐτός «ἐξαφανίστηκε» ἀπό τό προσκήνιο μέ «περίεργο» τρόπο. Ἡ Ἑλληνική κοινωνία
δέν ἀναζητᾶ πιά ἡγέτη, ἀλλά ἐπιθυμεῖ μικροηγετίσκους ἀναλώσιμους πού
νά ἐρεθίζουν τίς πιό μύχιες βουλιμικές της παθολογίες. Προτιμᾶ ὁ κόσμος
καί μέ αὐτάρεσκο τρόπο ἕνα ἀδίστακτο ψευδολόγο, ἀπό ἕναν πού τοῦ
προτείνει μιά ἐκ βαθέων οὐσιαστική ἀντίδραση. Καί, βέβαια, τό φαινόμενο αὐτό εἶναι διεθνές. Ἁπλᾶ ἐδῶ στήν Ἑλλάδα παίρνει ἐφιαλτικές διαστάσεις. Στίς χῶρες τῆς Εὐρώπης ὑπάρχει καί λειτουργεῖ ἕνας θεσμικός
αὐτοματισμός τοῦ κάθε κράτους, πού ἀκόμη διακονεῖ καί διευκολύνει τίς
ἐκεῖ κοινωνίες. Ἐδῶ; Ἐδῶ τίποτα! Ἔρημη χώρα. Κανονικά θά ἔπρεπε
σέ μιά τόσο –καταφανῶς– πτωτική κατάσταση στήν ὁποία εὑρίσκεται ὁ
Ἑλληνισμός, νά φανοῦν τά σημεῖα καί οἱ ἀποδείξεις μιᾶς ἀνάταξης, μιᾶς
ἀνορθωτικῆς ἀπάντησης, μιᾶς ὑγιοῦς ἀντίδρασης. Καί αὐτό ὄχι μόνον δέν
διαφαίνεται στόν ὁρίζοντα, ἀλλά – δυστυχῶς ἐπιτείνονται τά φαινόμενα
τῶν συμπτωμάτων τῆς γενικευμένης κοινωνικῆς ἀποσύνθεσης καί τῆς προσκόλλησης σέ αὐτάρεσκες πλάνες. Ὁ καθείς ἐγκλείεται στό μικρόσμό του
καί μόνον μιά ἐκ τῶν ἄνω ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ἤ μιά ἐθνική κρίση πού
νά φθάνει μέχρι καί σέ ἁπτή ἀπώλεια ἐδαφῶν, μπορεῖ νά μᾶς συνετίσει
συλλογικά. Λυποῦμαι πολύ πού τό λέω αὐτό, ἀλλά εἶναι μιά ἀσφυκτική
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πραγματικότητα πού μᾶς πνίγει ἀργά καί βασανιστικά. Τά συμπτώματα τῆς πνευματικῆς καχεξίας εἶναι κραυγαλέα, οἱ ζωτικές δυνάμεις τοῦ
Ἔθνους αἱμορραγοῦν πρός τήν Δύση καί ἡ παραλυτική ἀδράνεια νεκρώνει
τά πάντα. Ὡστόσο ἐκεῖνο πού μένει σέ ἐμᾶς δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν, ἔστω
καί μέ τίς μικρές μας δυνάμεις, διατράνωση τῶν ἀντιτιθέμενων διαθέσεών
μας σέ αὐτήν τήν κατάπτωση. Ὄχι μόνο γιά λόγους συνειδήσεως ἀλλά καί
γιά ἕναν ζωτικό ἀκόμη λόγο: αὐτή ἡ συντεταγμένη μας ἀντίδραση εἶναι
ἡ ἀκροτελεύτια προσφυγή σέ αὐτό πού μπορεῖ νά μᾶς δίδει νόημα ζωῆς
στήν ὕπαρξή μας.
						

Βασίλης Π. Μακρῆς

Θερινή ἀναπόληση
νήμη ἱερή, Βαρσαμᾶ Ἀπ. Γλύνη, πρεσβυτέρου καὶ τῶν προκατόχων
του ἐφημερίων τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων εὐκλεῶς γενομένων...
Αὐτὲς οἱ θερινὲς οἱ ὧρες ποὺ εἰσοδεύουν τὸν Ἰούλιο στὴ ζωή μας, δια
κρα
τοῦν μιὰ κατάνυξη καὶ μιὰ νοσταλγία ἀπερίγραπτη, καθὼς εἶναι
ταυτισμένες μὲ τὴν πανήγυρι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τῶν Ἁγίων δηλα
δὴ ποὺ εἶχε ὡς προστάτες του τὸ παλιό μας τὸ χωριό.
Καθώς, λοιπόν, ἡ μέρα παραχωρεῖ σιγά-σιγὰ τὸν τόπο της στὴ Νύχτα, τὴν ἐράσμια καὶ θεϊκὴ Νύχτα τὴ θερινή, ἀπό μακρυὰ νομίζεις ὅτι
ἀκοῦς σήμαντρα χαρμόσυνα νὰ καλοῦν τοὺς πιστοὺς στὴν Πανήγυρι.
Κι ὕστερα θαρρεῖς ὅτι ξαναβλέπεις τὴ χορεία ἐκείνη τῶν συγχωριανῶν
σου νὰ κινοῦν γιὰ τὴν ἐκκλησιά, ἐκείνη τὴν παλιά μας τὴν ἐκκλησιὰ
τὴ χωνεμένη μέσα στὸ σύθαμπο καὶ τὸ λιτό της τὸ στολισμό.
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Ὄχι, δὲν ὑπῆρχε τότε ἡ σημερινὴ ἡ ἔπαρση μὲ τὰ πολλὰ καὶ ποικί
λων χρωματισμῶν ἠλεκτρικά, μήτε παραποιοῦνταν οἱ φωνὲς τῶν ψαλ
τῶν καὶ τοῦ ἁπλοῦ τοῦ ἱερέα μὲ τά σύγχρονα μέσα τῶν ἠχητικῶν ἐγκαταστάσεων, γιὰ νὰ ταΐζεται κι ἄλλο ὁ ναρκισσισμός, ὁ φαρισαϊσμὸς καὶ
τό ἴδιον θέλημα. Στὰ πάντα καὶ τὰ πάντα ἦταν φυσικὰ καὶ βγαλμένα
ὅλα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Τὸ λαδι, τὸ κρασί, τὸ
πρόσφορο, τὸ κερί... Ὅλα ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων: φυσικὰ καὶ γνήσια.
Ὅπως γνήσια ἦταν ἡ πίστη τῶν πατέρων μας κι ὄχι νοθευμένη, ὅπως τὸ
νᾶμμα μὲ τὰ συντηρητικά...
Αὐτὰ ἀναλογίζομαι ἀπόψε. Καὶ δὲ σκέφτομαι αὐτὰ ποὺ πέρασαν.
Σκέφτομαι αὐτὰ ποὺ ζοῦμε καὶ εἶναι τόσο μακρυὰ ἀπό τὸ δρόμο τῆς τα
πείνωσης καὶ τῆς προσφορᾶς. Γιατὶ σήμερα, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ εἰκόνα κι
ἡ προβολὴ τοῦ λεγόμενου, μὲ τὸν ξενικὸ τρόπο, image καὶ δὴ τοῦ δικοῦ
μας, ὅλα μοιάζουν νὰ χαροπαλεύουν μέσα μας, γιατὶ ὁ σκοπὸς δὲν εἶναι
νὰ διδάξουμε καὶ νὰ νουθετήσουμε ἀλλὰ ν’ αὐτοπροβληθοῦμε. Κι ἄν
ἀναπολῶ ἐκεῖνες τὶς πανηγύρεις εἶναι, γιατὶ θυμᾶμαι, πὼς ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους λίγο τοὺς ἔνοιαζε νὰ «φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις».
Ἐκεῖνοι ζοῦσαν τὸ πανηγύρι τους μὲ μιὰ μεγαλοπρέπεια καὶ βαθειὰ συναίσθηση. Ἤξεραν ὅτι τὴ μέρα αὐτὴ θὰ ὑπῆρχε κατάπαυσις ἀπό πάντων
τῶν ἔργων, θὰ στρώνονταν γιορτινὸ τραπέζι, θὰ ἑτοιμάζονταν τὸ καλὸ
τὸ φαΐ, θὰ πήγαιναν στοὺς συγγενεῖς καὶ γνωστοὺς νὰ εὐχηθοῦν, μὲ
λίγα λόγια ἡ μέρα αὐτὴ ἦταν ἱερή, γιατὶ ἔκοβε τὸ σκληρὸ τὸ χρόνο τῆς
ἀδυσώπητης καθημερινότητας καὶ στάλαζε στὶς ψυχὲς δρόσο ἁγιοπνευματικὴ καὶ ἐλπίδα...
Πᾶνε πενῆντα τόσα χρόνια...Κι ἀκόμα οἱ στιγμὲς ἐκεῖνες εἶναι σὰ
νὰ ἔγιναν χθές...
Εὐγνωμονῶ τὸν Κύριο ποὺ μοῦ χαρίζει ἀκόμα αὐτὴ τὴ δυνατότητα
νὰ ἐπιστρέφω καὶ τὴν εὐλογία νὰ ξαναζῶ περιούσιες ὧρες, ὅπως ἐκεῖνες
τοῦ εἰσοδικοῦ τοῦ Ἰουλίου μὲ την σεπτὴ τὴ Μνήμη τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.
Σκόπελος		 			π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ο,ΤΙ ΕΓΩ ΑΓΝΟΩ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
ὐτόν τόν καιρό θυμήθηκα πολύ ἔντονα ἕνα “μοντερνοποιημένο” παραμύθι πού διάβασα κάποτε καί μοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση. Σάν ὅλα
τά παραμύθια ἦταν βέβαια ἀναμεμειγμένη καί μιά κακιά μάγισσα, ἡ
ὁποία ἐκπροσωποῦσε τίς φοβίες τῶν παιδιῶν καί ἔπρεπε νά νικηθεῖ γιά
νά ἔχει τό παραμύθι τό εὐτυχισμένο τέλος πού ἔχουν ὑποχρεωτικά τά
παραμύθια, διδάσκοντας ταὐτόχρονα τά παιδιά πῶς νά γίνουν ἄφοβα.
Ἔλα ὅμως πού ἡ μάγισσα ἦταν παντοδύναμη! Κι ἐπειδή ὁ συγγραφέας τοῦ παραμυθιοῦ εἶναι τῆς σύγχρονης ἄποψης ὅτι τό κακό εἶναι παντοδύναμο καί δέν ὠφελεῖ νά τό πολεμᾶμε, ἔπλεξε ἔτσι τήν ἱστορία του,
ὥστε κανείς καί τίποτα δέν μποροῦσε νά ἀντιμετωπίσει τήν πανίσχυρη
μάγισσα. Μέχρι πού μαζεύτηκαν ὅλοι οἱ “καλοί” τοῦ παραμυθιοῦ, καί
ἀποφάσισαν νά ἀντιμετωπίσουν τή μάγισσα σάν…νά μήν ὑπάρχει! Ἔτσι,
ἀφοῦ ὅλοι πίστεψαν ὅτι δέν ὑπάρχει, ἡ πανίσχυρη μάγισσα συρρικνώθηκε… καί χάθηκε!
Θά μοῦ πεῖτε, μέ τά παραμύθια θά ἀσχολούμεθα τώρα; Ἔχουμε
σοβαρές δουλειές νά κάνουμε καί σοβαρά θέματα νά μᾶς ἀπασχολοῦν.
Κι ὅμως! Τά παραμύθια ἦταν πάντοτε καί ἐξακολουθοῦν νά εἶναι, γνώμονες τῶν ἀξιῶν τῆς ἐποχῆς πού γράφονται. Κι ἡ ἐποχή μας ἔχει σάν
χαρακτηριστικό τό νά θέλει νά σβήσει, νά στείλει στήν ἀνυπαρξία κάθε
τί πού δέν ταιριάζει μέ τήν κοσμοθεωρία της. Καί τό μεγαλύτερο “κακό”
γιά τήν ἐποχή μας, εἶναι ὁ Θεός! Αὐτόν κυρίως πρέπει, σάν τή μάγισσα
τοῦ παραμυθιοῦ, νά ἀγνοήσουμε καί νά ἀντιμετωπίσουμε μέ περιφρόνηση καί ἀδιαφορία, ὥστε νά συρρικνωθεῖ καί νά περάσει στή… λήθη!
Τό ἴδιο κάνουμε καί στούς ἀνθρώπους πού ἐξακολουθοῦν νά ἐπιμένουν νά ἀρνοῦνται νά γίνουν ὄχλος, ἀλλά κρατοῦν τήν ἰδιοπροσωπία
τους, ἀδιαφορῶντας γιά τό ἄν γίνονται ἀρεστοί ἤ ὄχι. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι περιθωριοποιοῦνται, ξεχωρίζονται, ἀπομονώνονται, μπαίνουν στήν
ἄκρη σάν νά εἶναι ἀόρατοι, σάν νά εἶναι ἀνύπαρκτοι, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι
κάποτε θά περάσουν στή λήθη καί θά πάψουν νά ἐνοχλοῦν.
Αὐτή ἡ στάση ἔχει περάσει τόσο πολύ μέσα στή συμπεριφορά μας
καί στή νοοτροπία μας, ὥστε ἔχει διευρυνθεῖ σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς
ζωῆς μας. Μέσα στό καλοκαίρι κυκλοφορήθηκε στό you tube ἕνα βιντεάκι πού τραβήχτηκε ἀπό τόν περασμένο Μάϊο. Ἕνα βιντεάκι πού τό
ἔχουν δεῖ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι καί ἔχει σχολιαστεῖ μέ πολλούς τρόπους, ἀλλά εἶναι ἕνα θέαμα πολύ κοινό στούς δρόμους τῶν πόλεων.
Νά ἐξηγήσω τί ἐννοῶ, γιά νά μήν παρεξηγηθῶ. Τό περιστατικό καταγράφεται ἀπό μία κάμερα ἑνός λεωφορείου στό Λονδίνο, ἕνα πρωΐ
στίς ὀκτώ παρά εἴκοσι, ὅταν ἡ κίνηση εἶναι ἀκόμα ἀραιή καί οἱ ἄνθρωποι ἐλάχιστοι, πάνω σέ μιά γέφυρα τοῦ Λονδίνου. Τά πεζοδρόμια, δεξιά
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καί ἀριστερά τῆς γέφυρας εἶναι ἄνετα, κατασκευασμένα νά ἐξυπηρετοῦν ἕνα ἀξιόλογο πλῆθος τίς ὧρες τῆς αἰχμῆς. Στό δεξιό πεζοδρόμιο
–περίπου στή μέση του– φαίνεται ἕνας ἄνδρας πού κάνει jogging, δηλαδή τρέχει κρατῶντας σταθερό βῆμα καί φορῶντας ἀκουστικά γιά νά
ἀκούει μουσική. Ἀπό τήν ἀντίθετη κατεύθυνση τοῦ πεζοδρομίου, παρουσιάζεται μιά γυναίκα –νομίζω κρατῶντας τό κινητό της, ἀλλά δέν
φαίνεται καλά– ἡ ὁποία βαδίζει γρήγορα ἴσια καταπάνω στόν ἄνδρα.
Οὔτε αὐτός οὔτε αὐτή δέν παραμερίζουν, σάν ὁ ἄλλος νά μήν ὑπάρχει.
Ὅταν φτάνουν νά συγκρουστοῦν, ὁ ἄνδρας ἁπλώνει τά χέρια του καί
σπρώχνει τή γυναίκα μέ δύναμη δεξιά κι αὐτή πέφτει κάτω, ἡ μισή ἔξω
ἀπό τό πεζοδρόμιο μπροστά στό λεωφορεῖο πού κατέγραψε τό περιστατικό. Ὁ ὁδηγός τοῦ λεωφορείου μέ μεγάλη ἑτοιμότητα στρίβει τό τιμόνι
του δεξιά καί ἀποφεύγει τή γυναίκα, ἡ ὁποία τραυματίστηκε μέν, ἀλλά
ἐλαφρά. Ὁ ἄνδρας ἀγνοεῖ τή φασαρία πού γίνεται –δέν γυρίζει κἄν τό
κεφάλι του– καί ἐξακολουθεῖ τό δρόμο του!
Ἡ ἱστορία δέν σταματάει ἐκεῖ. Ὕστερα ἀπό ἕνα τέταρτο, περίπου
καί ἐνῶ τό λεωφορεῖο εἶχε σταματήσει καί οἱ ἐπιβάτες εἶχαν κατέβει νά
βοηθήσουν καί εἶχαν καλέσει καί ἀσθενοφόρο, ἡ γυναίκα εἶδε τόν ἴδιο
ἄνδρα νά τρέχει στό ἀπέναντι πεζοδρόμιο τῆς γέφυρας, πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Προφανῶς, εἶχε φτάσει στό τέρμα τῆς καθορισμένης διαδρομῆς τοῦ τρεξίματός του καί ἐπέστρεφε. Ἡ γυναίκα τοῦ φώναξε νά
σταματήσει νά τοῦ μιλήσει, ἀλλά αὐτός μέ τήν ἴδια ἀδιαφορία τήν ἀγνόησε καί συνέχισε τό δρόμο του! Τώρα ἡ ἀστυνομία ψάχνει νά τόν βρεῖ,
ἀλλά τό μόνο πού πέτυχε ἦταν νά συλλάβει ἕναν καθηγητή ὁ ὁποῖος τότε
πού ἔγινε τό ἐπεισόδιο βρισκόταν… στήν Ἀμερική!
Σᾶς φαίνεται ἀπίθανο αὐτό τό γεγονός; Μπορεῖ, βέβαια, νά εἶναι
ἀκραῖο, τό νά σπρώξει κανείς ἔτσι ἐν ψυχρῷ ἕναν ἄνθρωπο σάν νά εἶναι
ἐνοχλητικό ἔντομο, ἀλλά δέν ἔχετε δεῖ παρόμοιες σκηνές στό δρόμο σας
κάθε μέρα; Δέν ἔχει τύχει νά πέφτουν πάνω σας –λές καί εἴσαστε ἀόρατοι– οἱ ἄλλοι πεζοί; Δέν σᾶς ἔχει τύχει νά σᾶς παρασύρουν τσάντες μέ
ψώνια καί ἡ κυρία ἤ ὁ κύριος νά μή γυρίσει κἄν νά σᾶς κοιτάξει σάν νά
μήν ὑπάρχετε; Κι ὅποιος τολμήσει καί διαμαρτυρηθεῖ, ἀκούει, ἀντί γιά
συγνώμη… ἄς μήν ἀναφέρω τί!…
Τελικά, ποιός θά μᾶς κάνει νά δοῦμε τόν ἑαυτό μας, ἀφοῦ στέλνουμε στήν …ἀνυπαρξία ὅλους ὅσοι μᾶς ἐνοχλοῦν; Ποιός θά μᾶς πεῖ ἕναν
ἀντίλογο στίς σκέψεις μας; Ποιός θά μᾶς μάθει κάτι διαφορετικό ἀπό
ὅσα ξέρουμε; Ποιός θά μᾶς μάθει αὐτό τό πολύ ἁπλό ἀλλά τόσο βασικό
γιά τόν ἄνθρωπο πού θέλει νά εἶναι ἄνθρωπος, τό νά μήν κάνουμε στούς
ἄλλους αὐτό πού δέν θέλουμε νά μᾶς κάνουν;
Κάποιος, κάποτε, μᾶς Τό εἶπε. Ποιός; Θυμᾶται κανείς;
Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com		
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Τό Κράτος καί ἡ Ἁγία Γραφή
τό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τόν τίτλο «Ἔξοδος» ἐξιστορεῖται
Σ
τό ἑξῆς περιστατικό μέ πρωταγωνιστή τόν Μωϋσῆ, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίσθηκε ὡς «ἄνθρωπος πραΰς σφόδρα παρά πάντας τούς ἀνθρώ-

πους τούς ὄντας ἐπί τῆς γῆς»: ὅταν ζοῦσε στήν Αἴγυπτο καί προτοῦ
ἀκόμα ἀρνηθεῖ «λέγεσθαι υἱός θυγατρός Φαραώ», συνέπεσε νά δεῖ δύο
συμπατριῶτες του Ἑβραίους νά φιλονικοῦν. Καί εἶπε σέ ἐκεῖνον πού
εἶχε τό ἄδικο: «Γιατί χτυπᾶς τόν συμπατριώτη σου;» Ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Ποιός σέ ἔβαλε ἄρχοντα καί δικαστῆ μας;...(Τίς σέ κατέστησεν
ἄρχοντα καί δικαστήν ἐφ’ ἡμῶν;).
Δέν εἶναι πρόθεσή μας, οὔτε
ἁρμοδιότητά μας,
νά παρουσιάσουμε τό περιστατικό
αὐτό σέ ὅλες τίς
διαστάσεις καί τίς
καταλυτικές
συνέπειές του στή
ζωή τοῦ Μωϋσῆ
καί στήν ἱστορική
πορεία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Τό
παραθέτουμε, ὅμως, ἀποκομμένο ἀπό τά συμφραζόμενά του, διότι σέ
λίγες εὐθύβολες γραμμές θέτει μέ ἀμεσότητα καί χωρίς περιπλοκές
τό θεμελιῶδες καί πρωταρχικό ἐρώτημα κάθε πολιτικῆς φιλοσοφίας.
Πρόκειται γιά τό ἐρώτημα πού μέ αὐθόρμητη –ὄχι ὅμως δίκαιη– ἀγανάκτηση ἀπηύθυνε στόν Μωϋσῆ ὁ ἐν ἀδίκῳ εὑρισκόμενος συμπατριώτης
του, ὅταν ὁ πρῶτος παρενέβη καί τοῦ ζήτησε νά λογοδοτήσει γιά τή βίαιη συμπεριφορά του: «Τίς σέ κατέστησεν ἄρχοντα καί δικαστήν ἐφ’
ἡμῶν;» Ἤ, ἀλλιῶς καί μέ πιό σύγχρονους ὅρους: ποιά εἶναι ἡ «νομιμοποίησή» σου, γιατί νά ἀναγνωρίσω τή «δικαιοδοσία» σου; (ὁ ἀγγλικός ὅρος «jurisdiction» πιστεύουμε ὅτι ἀποδίδει ζωντανότερα τό νόημα,
ἐνῶ ὁ Ἑλληνικός ὅρος «δικαιοδοσία» ἠχεῖ κάπως πιό τεχνικός καί ἀφηρημένος). Ἴσως δέ δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι ἡ διατύπωση τοῦ κειμένου
εἶναι «ἄρχων καί δικαστής» καί ὄχι «ἄρχων ἤ δικαστής», ὅπως ἴσως θά
ἀναμέναμε σήμερα μέ τίς παραστάσεις πού ἔχουμε ἀπό τά σύγχρονα
κράτη. Ἐνδεχομένως μέ αὐτή τή σύζευξη νά ὑπονοεῖται ὅτι ἄρχων εἶναι,
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ἀπό τήν ἴδια τή λογική τῶν πραγμάτων, μόνο αὐτός πού ἔχει τήν ἐξουσία νά ἐκδικάζει «τελευταῖος» (μέ μιά ἄλλη, ὄχι «χρονολογική», ἀλλά
«τοπολογική» διατύπωση= «σέ ἀνώτατο βαθμό») μιά συγκεκριμένη
διαφορά. Ἡ σύζευξη τῆς βασιλικῆς καί τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας ἦταν
στούς παλαιότερους αὐτονόητη καί ἀναγνωριζόταν μέ εὐθύτητα. Εἶναι
γνωστό τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἐπικαλέστηκε
τόν Καίσαρα ὡς ἀνώτατο δικαστή. Σήμερα, βέβαια, ἡ ἀναγκαιότητα τῆς
σύζευξης αὐτῆς ἔχει κάπως συσκοτισθεῖ ἀπό τή θεωρητική ἀρχή τῆς
διάκρισης τῶν ἐξουσιῶν, ἄν καί ἡ ἐν λόγῳ ἀρχή ποτέ δέν ἐφαρμόζεται
μέ τυπική καθαρότητα, σέ βαθμό, μάλιστα, πού νά γίνεται λόγος γιά
φαινόμενα διασταύρωσης τῶν ἐξουσιῶν, ὅπως γιά παράδειγμα, ὅταν
οἱ ἀνώτατοι δικαστές διορίζονται ἀπό τήν ἐκτελεστική ἐξουσία ἤ ὅταν
ἀναγνωρίζεται στόν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας ἡ ἐξουσία νά ἀπονέμει
χάρη σέ καταδικασθέντες. Μιά ἄλλη παρατήρηση ἔχει νά κάνει μέ τή
χρήση τοῦ ρήματος «κατέστησεν», ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται οἱ ἰδεολογικά φορτισμένες λέξεις «καθεστώς» καί «κατεστημένο». Ἴσως δέ νά
μήν εἶναι ἄνευ σημασίας τό ὅτι ἐκεῖνος πού διαμαρτυρήθηκε γιά τήν
παρέμβαση τοῦ Μωϋσῆ καί μίλησε γιά αὐθαίρετο «κατεστημένο» ἦταν
ἐκεῖνος πού, ἄν καί εἶχε ἄδικο, εἶχε ὑπερισχύσει μέ τή βία στή διαμάχη
του μέ τόν συμπατριώτη του. Ἀλλά γιά τά ἑρμηνευτικά ζητήματα αὐτά
ἀρμοδιότεροι εἶναι ἄλλοι πού διαθέτουν τήν ἀπαιτούμενη προπαρασκευή καί τίς γνώσεις.
Ὅπως προαναφέρθηκε, κεντρικό θέμα τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας
(σημειώνουμε ἐδῶ ὅτι ὁ ὅρος «πολιτική» στά ἑλληνικά εἶναι πολυσήμαντος καί δημιουργεῖ ἐπιπρόσθετη σύγχυση μέ τήν χαλαρή χρήση του,
ἐνῶ στήν ἀγγλική γλώσσα ὁ ἀντίστοιχος ὅρος εἶναι περισσότερο στερεός καί σαφής καί ἀναφέρεται κυρίως στό φαινόμενο τοῦ «κράτους» καί
τῆς «κρατικῆς ἐξουσίας») εἶναι ἡ σύσταση τοῦ κράτους καί ἡ συγκρότηση καί λειτουργία τῶν κρατικῶν ὀργάνων ἤ, ἀλλιῶς, ἡ μετάβαση ἀπό τή
«φυσική κατάσταση» στήν «πολιτική κοινωνία» ἤ, καλύτερα, στήν κρατικά ὀργανωμένη συμβίωση (εἶναι χαρακτηριστική ἡ ὁρολογική ἀναρχία καί ἡ συνακόλουθη αὐτῆς σύγχυση πού παράγεται ἀπό τό γεγονός
ὅτι δέν ἔχει καταστεῖ σαφές ὅτι ὅταν ὁ ἀγγλικός ὅρος μέ τή συγκεκριμένη σημασιολογική καί ἱστορική φόρτιση «civil» μεταφράζεται μέ τόν
ὅρο «πολιτική» συχνά ὁδηγεῖ σέ ἀντιστροφή τοῦ νοήματος, ἀφοῦ στό
πλαίσιο τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἡ «civil society» διαχωρίζεται καί ἀντιπαρατίθεται στό κράτος, ἐνῶ σέ ἐμᾶς, ἐλλείψει σχετικῶν ἱστορικῶν βιωμάτων, ἡ διάκριση αὐτή εἶναι δυσνόητη). Αὐτή ἡ μετάβαση συμβαίνει,
ὅταν στό πλαίσιο μιᾶς κοινωνίας ἀποφασίζεται ὅτι ἡ χρήση τῆς βίας καί
τοῦ ἐξαναγκασμοῦ πρέπει στό ἑξῆς νά καταστεῖ ἀποκλειστικό δικαίωμα («μονοπώλιο», ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει νά ἀναφέρεται κατά μεταφορά ἀπό τόν χῶρο τῆς οἰκονομίας) συγκεκριμένων ἀτόμων, τά ὁποῖα,
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ὡς κρατικά ὄργανα πλέον, ἔχουν τήν ἐξουσία νά παρεμβαίνουν καί νά
ἐπιλύουν τίς διαφορές τῶν πολιτῶν ὡς πρός τή διανομή καί τήν ἀναδιανομή τῶν ὑλικῶν (π.χ. χρήματα) καί συμβολικῶν (π.χ. ἡ ὑπόληψη)
ἀγαθῶν. Γιά παράδειγμα, στό ἄρθρο 283 τοῦ ἑλληνικοῦ ἀστικοῦ κώδικα ἡ θέσπιση τοῦ «μονοπωλίου τῆς βίας» ἤ, ἀλλιῶς, ἡ ἀπαγόρευση τῆς
αὐτοδικίας τίθενται ὡς ἑξῆς: «Ὅποιος αὐτοδικεῖ χωρίς νά ὑπάρχουν οἱ
προϋποθέσεις τοῦ νόμου ἤ ὑπερβαίνει τό μέτρο πού εἶναι ἀναγκαῖο γιά
τήν ἀποτροπή τοῦ κινδύνου, ἔχει ὑποχρέωση ἀποζημίωσης…..». Τό δέ
προαναφερθέν ἱστορικό παράδειγμα μέ τόν Μωϋσῆ εἰκονογραφεῖ μιά
τέτοια ἀπόπειρα μετάβασης ἀπό τήν ἀναρχία τῆς αὐτοδικίας στήν ἵδρυση κράτους, ἡ ὁποία, ὅμως, δέν τελεσφορεῖ καί ὁδηγεῖ τόν Μωϋσῆ στήν
ἀπόφαση νά φύγει ἀπό τήν Αἴγυπτο καί νά καταφύγει στή Μαδιάμ γιά
πολλά χρόνια.
Στό πλαίσιο τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας τῶν Νεωτέρων Χρόνων, δηλαδή τῆς ἰδεολογίας ἐκείνης πού μᾶς ἔχει προμηθεύσει μέ ὅσα ἐμεῖς σήμερα θεωροῦμε αὐτονόητα, στό ἐρώτημα τοῦ συμπατριώτη τοῦ Μωϋσῆ
δόθηκαν διάφορες ἀπαντήσεις πού συγκλίνουν, ὅμως, στό ὅτι ἡ σύσταση τῶν κρατῶν καί ἡ συγκρότηση τῶν κρατικῶν ὀργάνων (χονδρικά:
τῶν νομοθετῶν, τῶν ἐφοριακῶν, τῶν στρατολόγων, τῶν ἀστυνομικῶν,
τῶν δικαστῶν καί τῶν σωφρονιστικῶν ὑπαλλήλων -καί παλαιότερα
τῶν δημίων) ἔγινε ἀπό τή φύση τῶν πραγμάτων καί εἰδικότερα ἀπό τά
ὁρμέμφυτά των ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι, ζῶντας στό πλαίσιο τῆς ἀναρχίας καί ὠθούμενοι –ἄραγε μηχανικά;- εἴτε ἀπό τόν φόβο τους γιά τούς
ἄλλους ἀνθρώπους (διότι homo homini lupus=ὁ ἄνθρωπος εἶναι λύκος
γιά τόν ἄλλο ἄνθρωπο), εἴτε ἀπό τό συμφέρον τους νά διασφαλίσουν τή
ζωή, τήν περιουσία καί τήν τιμή τους, ἤτοι ἀπό τό ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησής τους, συναποφάσισαν, συνάπτοντας τό λεγόμενο «κοινωνικό
συμβόλαιο», νά συστήσουν κράτη πού θά διαφυλάσσουν τά δικαιώματά
τους. Πρόκειται γιά τίς λεγόμενες θεωρίες τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου
ἤ συμβολαιοκρατικές θεωρίες, μέ τίς ὁποῖες ἐπιχειρήθηκε νά δικαιολογηθεῖ, ἀφενός ἡ χρήση «συντεταγμένης» βίας ἀπό τά κρατικά ὄργανα
ὡς θεμιτῆς καί ἀναγκαίας γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν καί ἀφετέρου ἡ φορολόγηση καί στρατολόγηση τῶν πολιτῶν, μέ τό ἐπιχείρημα
ὅτι πρόκειται γιά ἐνέργειες πού γίνονται μέ τήν προηγούμενη γνήσια
συναίνεση τῶν ἐμπλεκομένων, ἀδιάφορο ἐάν αὐτή δόθηκε ρητῶς σέ μιά
παρελθοῦσα ἱστορική στιγμή ἤ ἐάν συνάγεται ἀπό τήν καθημερινή συμπεριφορά τους. Κύρια χαρακτηριστικά τῶν θεωριῶν αὐτῶν εἶναι ὅτι,
δοθέντος ὅτι πρωτοδιατυπώθηκαν σέ περιβάλλον ντεϊστικό, εἶναι ἐκκοσμικευμένες, δέν ἀναφέρουν δηλαδή πουθενά τόν «ἀπόμακρο καί ἀδιάφορο Deus» καί ὅτι αὐτοπαρουσιάζονται ὡς συνάδουσες μέ τή φυσική
τάξη τῶν πραγμάτων, ὅπως αὐτές τήν ἐννοοῦν.
Στό πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, πάλι, δέν γνωρίζουμε, ἐάν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ὑπάρχει κάποια σύγχρονη πραγμάτευση τοῦ θέματος τῆς πολιτικῆς
νομιμοποίησης, ἡ ὁποία νά λαμβάνει ὑπ’ὄψη τήν κοσμική πολιτική φιλοσοφία καί νά συστηματοποιεῖ τίς ἀπαντήσεις πού μπορεῖ κανείς νά
ἀντλήσει ἀπό τή Γραφή καί τά Πατερικά κείμενα. Αὐτό ἴσως νά ὀφείλεται εἴτε στό ὅτι γιά τούς θερμότερους καί εἰλικρινέστερους πιστούς,
ἐπειδή ὁ «καιρός συνεσταλμένος ἐστι» καί δέν ἔχουν «ὦδε μένουσαν
πόλιν», ἀλλά ἐπιδιώκουν νά γίνουν «συμπολῖται τῶν ἁγίων», προέχει
ἡ καλλιέργεια τῆς καθ’αὐτό θεολογίας: γιά παράδειγμα τά δογματικά
ζητήματα πού ἐπέλυσαν οἱ Οἰκουμενικές σύνοδοι εἶναι ἀσυγκρίτως σοβαρότερα ἀπό τά πολιτικά ζητήματα –γιά ὅποιον, βέβαια, συμμερίζεται
τήν πίστη στήν Ἀνάσταση. Ἴσως πάλι νά ὀφείλεται στό ὅτι τά πολιτικά
ζητήματα αὐτά δέν τέθηκαν στό παρελθόν μέ τή Νεωτερική θεωρητική
μορφή καί ταὐτόχρονα μέ τρόπο πού νά θίγει ἄμεσα τήν χριστιανική
ὑπόσταση καί ζωή ὡς τέτοια. Βέβαια, ἡ «πράξις» τῶν Νεομαρτύρων ἐπί
Τουρκοκρατίας μπορεῖ, ἴσως, νά χρησιμεύσει εἰς «ἐπίβασιν θεωρίας»
σχετικῆς μέ τά ὅρια τῆς κρατικῆς ἐξουσίας καί τό «δικαίωμα» τῆς ἀντίστασης σέ αὐτή, ὅμως, παραμένει τό γεγονός ὅτι, μέ ἐξαίρεση τόν ἅγιο
Ἀθανάσιο Πάριο, ἴσως καί ἄλλους σέ σλαβικές χῶρες πού τούς ἀγνοοῦμε, δέν ἐπιχειρήθηκε νά στοιχειοθετηθεῖ μιά πολιτική ὀρθόδοξη χριστιανική θεωρία.
΄Ὅπως καί νά ἔχει, εἶναι γεγονός ὅτι δύο εἶναι τά χωρία ἀπό τή
Γραφή πού χρησιμοποιοῦν, καί πολύ συχνά καταχρῶνται, ὅσοι ἀναφέρονται στή χριστιανική στάση ἀπέναντι στήν ἐξουσία. Τό πρῶτο προέρχεται ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή (ΙΓ, 1) καί ἔχει ὡς ἑξῆς: «πᾶσα
ψυχή ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. Οὐ γάρ ἔστιν ἐξουσία εἰ
μή ὑπό Θεοῦ….». Τό παράθεμα αὐτό εἶναι προσφιλές σέ ὅσους τοποθετοῦνται πρός τά ἀριστερα τοῦ φάσματος τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν
καί τό ἐπικαλοῦνται γιά νά τεκμηριώσουν τόν ἰσχυρισμό τους ὅτι ἡ θρησκεία ὡς ἰδεολογικός μηχανισμός στερεοποιεῖ τό κράτος, τό ὁποῖο μέ
τή σειρά του, συνιστᾶ ἐργαλεῖο τῆς κυρίαρχης οἰκονομικά τάξης. Μάλιστα, τό ἐπιχείρημα αὐτό προβάλλεται ἀκόμη καί σήμερα, σέ πεῖσμα
τῶν ἱστορικῶν γεγονότων πού κατέδειξαν ὅτι τό «κρατικό ἐργαλεῖο»
ὄχι μόνο δέν «μαράθηκε», ὅπως προβλεπόταν στή θεωρία, ἀλλά ἐνισχύθηκε σέ βαθμό πρωτόγνωρο, τοῦτο δέ παρά τό ὅτι ἡ χριστιανική πίστη στήν καλύτερη περίπτωση παραμερίστηκε καί στή χειρότερη καταδιώχθηκε στό πλαίσιο αὐτῶν τῶν «δεισιδαιμονικῶν» κρατῶν, τά ὁποῖα
στή θέση τοῦ «ὑπερβατικοῦ» Θεοῦ, ἔθεσαν μιά ἐξίσου ὑπερεμπειρική,
δῆθεν, «αἰώνια ἀλήθεια», ἐκείνη τοῦ ὑποστασιοποιημένου Λαοῦ (γιά τή
δεισιδαιμονική πίστη στό κράτος πρβλ. Φ.Ἔνγκελς, «Εἰσαγωγή» στό «Ὁ
ἐμφύλιος πόλεμος στή Γαλλία» τοῦ Κ.Μάρξ καί τό χωρίο 10, 9-10 τῆς Γένεσης γιά τόν θεοποιηθέντα βασιλιά τῆς Βαβυλώνας Νεβρώδ). Ἀκόμη,
ὁ ἱστορικός Σουητώνιος ἀναφέρει ὅτι ὁ Ὀκταβιανός Αὔγουστος θυσίαΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 180-181

338
σε 300 αἰχμαλώτους στόν βωμό τοῦ δολοφονηθέντος καί ἀμέσως μετά
θεοποιηθέντος Ἰουλίου Καίσαρα, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔφεραν ἐφεξῆς
ὡς νομιμοποιητικό οἱ Ρωμαῖοι «Καίσαρες» –παρεμπιπτόντως πρέπει νά
ἀναφερθεῖ ὅτι ὅσο καί νά μήν τό συνειδητοποιοῦμε σήμερα ἡ μετάβαση
ἀπό τήν αἱματηρή καί μανιώδη λατρεία στή λογική καί ἀναίμακτη δέν
ἦταν καθόλου μικρό πρᾶγμα, βλ. τό «ὡς ἄν ἥγεσθε ἀπαγόμενοι» τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, Πρός Κορινθίους Α’, ΙΒ’, 2). Τό δεύτερο χωρίο εἶναι
ἡ γνωστή φράση τοῦ Κυρίου «ἀπόδοτε οὖν τά τοῦ Καίσαρος Καίσαρι καί
τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ». Ἡ φράση αὐτή εἶναι προσφιλής σέ ὅσους ἀσπάζονται τή φιλελεύθερη πολιτική ἰδεολογία καί τήν ἐπικαλοῦνται, ἐπιδιώκοντας, μέ τό νόημα πού τῆς δίνουν, νά ἐξουδετερώσουν ὁποιαδήποτε
πολιτική δυναμική ἔχει ὁ χριστιανισμός, ἐξορίζοντάς τον ἀπό τόν «δημόσιο χῶρο» σέ ἕναν χῶρο «ἰδιωτικό» ἤ «ἐσωτερικό», δηλαδή πρακτικά
ἐν πολλοῖς ἀκίνδυνο. Τό ἐρώτημα, βέβαια, εἶναι μέ τί θά «γεμίσει» ὁ
«δημόσιος χῶρος» πού «ἀδειάζει» ἀπό τά χριστιανικά σύμβολα ἤ ἐάν
εἶναι δυνατό λογικά καί πραγματικά νά παραμείνει ὁ ἐν λόγῳ «χῶρος»
γνήσια οὐδέτερος καί ἐκκενωμένος ἀπό κάθε σημασία ἤ σύμβολο.
Ὅμως, ὁ βασικός κανόνας γιά τήν ἑρμηνεία τῆς Γραφῆς εἶναι ὅτι
«ἡ Γραφή ἑρμηνεύεται διά τῆς Γραφῆς». Εἶναι αὐτό πού στά νομικά λέγεται «συστηματική ἑρμηνεία» (ἤ «four corners rule»): πρέπει κανείς νά
ἀναγνώσει ὅλο τό κείμενο, σέ ὅλες του τίς γωνίες, γιά νά καταλάβει τό
νόημα μιᾶς ἐπιμέρους φράσης του. Γιά νά δώσουμε ἕνα ἁπλό σχετικό
παράδειγμα ἑρμηνείας τῆς Γραφῆς διά τῆς Γραφῆς καί ἀναμένοντας
μιά πληρέστερη θεώρηση τοῦ θέματος: ὁ ἀπόστολος Πέτρος παραγγέλλει στήν πρώτη του ἐπιστολή (β, 13-16): «Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ
κτίσει διά τόν Κύριον …. ὡς ἐλεύθεροι…». Ἡ διατύπωση φαίνεται ἐκ
πρώτης ὄψεως παραδοξολογική, ἀφοῦ συνδυάζει τήν ὑποταγή καί τήν
ἐλευθερία στήν ἴδια φράση. Μάλιστα θυμίζει ἀντίστοιχες φράσεις πολύ
μεταγενέστερων διαλεκτικῶν φιλοσόφων. Πάντως, εἶναι βέβαιο ὅτι
εἰσάγει ρητά ἕνα ἐπιπλέον στοιχεῖο σέ σχέση μέ τή φράση τοῦ ἀποστόλου Παύλου, χρήσιμο γιά τήν ἑρμηνεία της, ἤτοι ἐκεῖνο τῆς ἐλευθερίας.
Ἐμεῖς, πάντως, ἀφοῦ παραπέμψουμε γιά τά ὑπόλοιπα στήν ἑρμηνεία
τοῦ χωρίου αὐτοῦ ἀπό τόν «κριτικώτατο» ἅγιο Πατριάρχη Φώτιο (πατρολογία Migne, τόμος 101, σέλ. 882 ἐπόμ.), περιοριζόμαστε νά ἐπαναλάβουμε τήν ἐπισήμανση τοῦ ἁγίου ὅτι κίνητρο τῶν Χριστιανῶν γιά
τήν προσχώρηση στήν «πολιτική κοινωνία» δέν εἶναι οὔτε ὁ φόβος, οὔτε
ἄλλη ἀνάγκη, ἀλλά ἡ αὐτοπροαίρετη καί ἑκούσια «πειθήνιος» ὑποταγή
-«διά τόν Κύριον» καί ὄχι ἕνεκα ἄλλου τινός- μόνο σέ ὅσους νόμους «δέν
ἐπιλυμαίνονται τήν θείαν ἀγάπην καί πίστιν». Ἤδη, μέ τήν τελευταία
αὕτη ἐπιφύλαξη, πιστεύουμε ὅτι ὁ Μέγας Φώτιος δείχνει ὅτι ἡ «πολιτική
κοινωνία» δέν εἶναι τό τελικό «οὗ ἕνεκα» (=ὁ ἀπώτερος σκοπός γιά τόν
ὁποῖο) ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἄλλες ἐπιμέρους κοινότητες (ὅπως οἱ οἰκογέΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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νειες καί οἱ ἑταιρεῖες), καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἀφενός ἀποκόπτει ἀπό
τή ρίζα του κάθε ἐνδεχόμενο δεισιδαιμονικῆς λατρείας πρός τό κράτος,
φαινόμενο πού ἐπαναλήφθηκε στό παρελθόν ἀρκετές φορές καί μάλιστα στόν εὐρωπαϊκό χῶρο καί ἀφετέρου δείχνει ὅτι ἡ ἐλευθερία τῶν
χριστιανῶν ἀπέναντι στό κράτος εἶναι ριζική, ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζουν
σέ αὐτό, ἀλλά μόνο στήν ἐκκλησιαστική κοινωνία («διά τόν Κύριον»),
τήν πηγή τῆς δικαίωσης καί τῆς ὁλοκλήρωσής τους (βλ. Ψαλμό 145: «μή
πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία»).
Ἀλλά καί γιά τό ἕτερο, ἐκτός τοῦ φόβου, κίνητρο τῆς προσχώρησης στήν
«πολιτική κοινωνία» πού προβλήθηκε ἀπό τούς νεώτερους στοχαστές,
ἤτοι ἐκεῖνο τῆς αὐτοσυντήρησης, ἡ χριστιανική θεώρηση εἶναι διαφορετική καί νομίζουμε ὅτι προκύπτει ἀπό τήν ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅταν ἐρωτήθηκε ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ἐργασίας: «ὁ
ἐργαζόμενος ὀφείλει ἐργάζεσθαι οὔχ ἵνα ταῖς ἐαυτοῦ χρείαις ὑπηρετῇ
διά τῶν ἔργων, ἀλλ’ ἵνα τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου πληρώσῃ, τοῦ εἰπόντος:
«ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν» (Ὅροι κατά πλάτος, ἐρώτηση ΜΒ΄).
Ἀντί γιά ἐπίλογο καί ἐν εἴδει ἱστορικῆς τεκμηρίωσης τοῦ ἰσχυρισμοῦ μας γιά τή διάσταση τῶν ἀντιλήψεων περί κράτους μεταξύ χριστιανῶν καί μή στοχαστῶν παραθέτουμε ἕνα σύντομο ἀπόσπασμα
ἀπό ἕνα κείμενο τοῦ ἁγίου Ἀνδρονίκου, ἀρχιεπισκόπου τῆς Πέρμ, πού
μαρτύρησε τό 1918 ἀπό τούς μπολσεβίκους. Στό κείμενο αὐτό ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀντιπαραβάλει τό μεσαιωνικό χριστιανικό μέ τό νεωτερικό
ἀπολυταρχικό κράτος, ὅπως ἐμφανίσθηκαν διαδοχικά στή Ρωσσία: «Ὁ
Πέτρος Α’, θαυμαστής τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ βασιλικοῦ ἀπολυταρχισμοῦ, ἐπέβαλε καί στή χώρα μας αὐτό τό σύστημα διακυβερνήσεως,
ἀνακηρύσσοντας τόν ἑαυτό του αὐτοκράτορα. Μαζί μέ αὐτόν τόν τίτλο καθιερώθηκαν καί ὅλες οἱ συνακόλουθες δυτικές πρακτικές στή διοίκηση, πρακτικές καινοφανεῖς, πού ἀπέκοψαν ἀπό τήν ἐξουσία τόν
λαό, σάν λαό κατακτημένο καί ὑπόδουλο… Καρπός τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ
ἀπολυταρχισμοῦ τῆς ἐξουσίας, σύμφωνα μέ τά πρότυπα τῆς Δύσεως,
ἦταν ἡ διάσταση αὐτοκράτορα καί λαοῦ. Ἀνάμεσά τους ἀναπτύχθηκε
ὁ κρατικός διοικητικός μηχανισμός, πού τόν ἀποτελοῦσαν ἀρχικά ξένοι καί ἔπειτα Ρῶσσοι, ἀλλά ὅλοι τους ἀποκομμένοι ἀπό τόν λαό καί
τό πνεῦμα του… » (παρατίθεται στό «Ἱερομάρτυς Ἀνδρόνικος, Ἀρχιεπίσκοπος Πέρμ», ἐκδ. Ἱ.Μ. Παρακλήτου). Σχετικά µέ τό θέµα αὐτό ὁ γνωστός Μοντεσκιέ ἀναφέρει στό «Πνεῦµα τῶν Νόµων»: «Ὁ τσάρος Πέτρος
ὁ Α’, λέει ὁ κ. Perry, ἐξέδωσε ἕνα νέο διάταγµα πού ἀπαγορεύει νά τοῦ
ὑποβάλλουν αἰτήσεις ἄν πρῶτα δέν ἔχουν ὑποβάλει δύο στούς ἀξιωµατούχους του. Σέ περίπτωση ἀρνησιδικίας µποροῦσαν νά τοῦ παρουσιάσουν τήν τρίτη, ἀλλά ὅποιος εἶχε ἄδικο ἔπρεπε νά θανατωθεῖ. Ἔκτοτε
κανείς δέν ὑπέβαλε αἰτήσεις στόν τσάρο» (βλ. «Τό πνεῦµα τῶν νόµων»,
ἐκδ. Γνώση, σελ. 351).
Νομομαθής
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Καλοκαιρινές διακοπές μέ τόν Φώτη Κόντογλου

ἱ μικρές παρενθέσεις πού ἀνοίχθηκαν στήν καθημερινότητά μας μέ τίς
καλοκαιρινές διακοπές κλείνουν σταδιακά γιά ὅλους μας. Ἡ σύντομη
ἀποδημία μας παίρνει τέλος. Ἐπιστρέφουμε στή βάση μας ἀφήνοντας πίσω
μας ἕνα σπιτάκι γνώριμο δικό μας ἤ κάποιο ἄγνωστο πού γιά λίγο διάστημα
ἔγινε δικό μας καί ἀποτέλεσε ὁρμητήριο γιά ποικίλες δραστηριότητες καί
ταὐτόχρονα τόπο χαλάρωσης καί ἀνάπαυσης. Οἱ ἐμπειρίες πολλές καί διαφορετικές γιά τόν καθένα. Πολλές, ὅμως, εἶναι καί οἱ κοινές εἰκόνες, ἐφ’
ὅσον οἱ περισσότεροι ἐπιλέγουμε συνήθως κάποια γωνιά τῆς πατρίδας μας
γι’ αὐτή τήν ἐτήσια ἀπόδρασή μας.
Ἀποχαιρετῶντας τό καλοκαίρι ὁριστικά, ἄς δώσουμε γιά λίγο μέ ἐμπιστοσύνη τό χέρι μας σέ ἕνα ἀγαπημένο πρόσωπο, τόν Φώτη Κόντογλου, γιά
νά μᾶς σεργιανίσει σέ μέρη πού σίγουρα ὅλοι μας ἔχουμε ἐπισκεφθεῖ. Τό
2015 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια ἀπό τόν θάνατό του (1965) καί 120 ἀπό τή
γέννησή του (1895). Τό περιοδικό μας εἶχε κάνει ἕνα σύντομο ἀφιέρωμα
τιμώντας τή μνήμη τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἀνθρώπου τῶν Γραμμάτων καί τῶν
Τεχνῶν. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά πάρει πληροφορίες γιά τή ζωή καί τό ἔργο του
μπορεῖ νά ἀνατρέξει στό ἄρτιο ἄρθρο τῆς φιλολόγου Θεοδώρας Ζύγουρα
«Μνήμη Φώτη Κόντογλου» τεῦχος 159 Νοέμβριος 2015. Ἐμεῖς ἐδῶ θά τόν
ἀφήσουμε ἁπλᾶ νά προσθέσει τίς δικές του πινελιές σέ εἰκόνες οἰκεῖες σέ
ὅλους. Θά τόν ἀφήσουμε ἐπίσης νά μᾶς διδάξει μέ τό δικό του ποιητικό ἀλλά
καί διεισδυτικό βλέμμα τήν “ὅραση τῶν πραγμάτων”, γιά νά τά γνωρίσουμε
καλύτερα καί νά τά ἀγαπήσουμε περισσότερο.
Τό πρῶτο κείμενο ἀποτελεῖ περιγραφή μιᾶς Ἑλλάδας πού χάνεται,
ἑνός κόσμου πού χάνεται. Παρατίθεται γιά νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι καί οἱ
παλαιότεροι νά ἀναπολοῦν νοσταλγικά...
«Οἱ ἀγέρηδες (τό καλοκαίρι) εἶναι ἀλαφροί καί χαροποιοί, ἀκόμα κι
ὁ γέρο-βοριάς εἶναι τώρα σάν παλληκαρόπουλο. Ἀντί νά βγάζει ἐκεῖνα τά
φοβερά μουγκρίσματα, σφυρίζει γλυκά στά κλαριά τῶν δέντρων καί στά
ξάρτια τῶν καραβιῶν. Ὅλα εἶναι εἰρηνεμένα κι ἀναπαυμένα. Τά ζῶα κ’ οἱ
ἄνθρωποι ξαπλώνονται στόν ἴσκιο, ἀποκάτω ἀπό τά δένδρα, ξέγνοιαστοι,
καί κοιμοῦνται... Τή νύχτα τά παράθυρα τῶν σπιτιῶν εἶναι ἀνοιχτά, κι ὁ
κόσμος κάθεται ὡς τά μεσάνυχτα στίς βεράντες, στίς αὐλές, στίς ταράτσες.
Ἀκούγονται ἀπό παντοῦ φωνές χαρούμενες. Φωνάζουνε καί τά ζῶα, πού
κοιμοῦνται ἔξω στόν ἀνοιχτόν ἀγέρα... Ἀκοῦς τά πετεινάρια τήν αὐγή, τόν
γάϊδαρο τή νύχτα. Ἄ! Πόσο τίς ἀγαπῶ αὐτές τίς φωνές!». (Φώτη Κόντογλου,
Εὐλογημένο Καταφύγιο, Ἀθήνα 1985, σελ. 77-78).

Ο

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 180-181

341
Λέξεις ἤ φράσεις τοῦ κειμένου πού μοιάζουν ἄγνωστες στίς μέρες μας:
«ἄνθρωποι ξέγνοιαστοι... ἀνοιχτά παράθυρα» – τά... κλιματιστικά ἤ καί ὁ φόβος τά κρατοῦν σήμερα σφαλιστά, «γάϊδαρος» – ἄγνωστη λέξη ἀκόμη καί σέ
χωριά, «χαροποιοί ἀγέρηδες τό καλοκαίρι» – τή θέση τους παίρνουν ὅλο καί
περισσότερο παρατεταμένοι καύσωνες.
Γιά ὅλες αὐτές τίς ἄγνωστες λέξεις ἡ εὐθύνη μᾶς βαρύνει ὅλους...
Τό ἑπόμενο κείμενο τοῦ Φώτη Κόντογλου περιγράφει ἕνα θαλασσινό
τοπίο, μιά ἀπό αὐτές τίς παραδεισένιες γωνιές πού, εὐτυχῶς, βρίσκει κανείς
πολλές ἀκόμη στόν τόπο αὐτό.
«Ἕνα καλοκαίρι εἶχα πάγει σ’ ἕνα ψαραδοχώρι καί κάθησα ἕναν δυό
μῆνες ἐκειπέρα. Τά σπίτια εἴτανε χτισμένα ἀπάνου σέ μίαν ἀγκάλη τῆς θάλασσας ὅλο ἄμμος ψιλός, ἀνάμεσα σέ δυό κάβους χαμηλούς κ’ ἥμερους. Τίς
πιό πολλές φορές ἡ θάλασσα εἴτανε ἴσια καί γυαλιστερή σάν τζάμι. Ἀνοιχτά
εἴτανε φουνταρισμένα καμμιά σαρανταριά ψαροκάϊκα καί πεντέξη φελοῦκες,
ὅλα ὀμορφοβαμένα... Κάθε πρωΐ γυρίζανε ἀπό τό ψάρεμα τά καΐκια. Τά ψάρια
τά στέλνανε στήν πολιτεία μέ τίς ψαροποῦλες. Τινάζανε τά δίχτυα στήν ἀκρογιαλιά, καί γέμιζε ἡ ἀμμουδιά ἀθερίνες κι ἄλλα μικρόψαρα. Αὐτό τό ξέρανε
ἄνθρωποι καί ζῶα, καί κατεβαίνανε ἀπό πολύ πρωΐ οἱ πιό φτωχοί γιά νά μαζέψουν κανένα ψαράκι. Ἀλλά κάθε πρωΐ ἔβλεπες καί κατεβαίνανε στό καταγιαλό ὄχι μονάχα οἱ γάτες τοῦ χωριοῦ, ἀλλά κ’ οἱ κότες. Τό κάθε ζωντανό εἴτανε
ψαροφάγο σ΄ αὐτό τό χωριό, ἀπό τούς ἀνθρώπους ἴσαμε τά πουλιά». (Φώτη
Κόντογλου, ὅπ. παρ., σελ. 43).
Πόσα βουνά μέ κατάφυτες πλαγιές καί ὁμαλές κορυφές καί ἄλλα μέ βαθιές χαράδρες καί βράχους γυμνούς δέν μᾶς ἔχουν προσκαλέσει νά τά γνωρίσουμε, μέσα ἀπό ἤρεμους περιπάτους ἤ ἀπό ἐπίπονες πορεῖες καί ἐξερευνήσεις; Ὁ ἀγαπημένος συγγραφέας θά μᾶς “ζωγραφίσει” μέ τήν πέννα του
τά σχήματα καί τά χρώματά τους, θά μᾶς ὑποδείξει τίς λεπτομέρειες πού μᾶς
διέφυγαν, θά μᾶς φανερώσει τήν “ψυχή” τους.
«Τά βουνά μας εἶναι σάν ζωντανά. Τό ἕνα προβάλλει πίσ’ ἀπό τ’ ἄλλο
σάν νά σέ κοιτάζουνε ἀπό μακρυά. Ἄλλο στέκεται ὄρθιο σάν τσομπάνης καί
κοιτάζει κατά τήν Ἀνατολή, λές καί τηρᾶ τόν ἥλιο πού βγαίνει. Ἄλλο εἶναι
ξαπλωμένο μέ τό ραχάτι του, ἔχοντας τήν πλάτη του γυρισμένη κατά τόν βοριά, καί στ’ ἀπάγκειο του ἀποσκεπάζει μέ τό κορμί του κανένα μικρό χωριό
ἤ πεντέξη μαντριά καί στροῦγκες. Ἄλλο πάλι σάν νά εἶναι καθισμένο καί κουκουλωμένο μέ τήν κάπα του, ἐνῶ ἀπό πίσω του βρίσκεται ἕνα λαγκάδι γεμάτο
πράσινα ἀμπέλια, συκιές, ἐληές. Ἕτερο ἔχει ἕνα ρημοκκλήσι στή γυμνή κορφή του μ’ ἕνα δεντράκι πού τό συντροφεύει στή μοναξιά του. Ἄλλο ἔχει ἕνα
σταχτωμένο κάστρο σάν κορῶνα στήν κεφαλή του, χτίριο ἀρχαῖο, γεμάτο παραμυθένια πράγματα, ἀπό τόν καιρό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τῶν Βυζαντινῶν,
τῶν Φράγκων καί τῶν Τούρκων». (Φώτη Κόντογλου, ὅπ. παρ., σελ. 49-50)
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Ὡς καλλιτέχνης μποροῦσε, ἴσως περισσότερο ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον,
νά ἐκτιμήσει τήν ὀμορφιά τῆς φύσης καί νά τήν περιγράψει, πάντα ὅμως σέ
ἄμεση ἀναφορά πρός τόν Δημιουργό της. Ἕνα ἁγιογραφικό χωρίο, ἕνα περιστατικό ἀπό τό συναξάρι, στίχοι ἀπό ὕμνους ἤ αὐτοσχέδιες προσευχές συνοδεύουν συχνά τίς περιγραφές του.
«Περπατοῦσα, λοιπόν, γιαλό-γιαλό καί μάζευα πέτρες. Εἶχε χρωματιστά χαλίκια λογῆς-λογῆς, κ’ ἡ θάλασσα τά ξέπλυνε κι ἀνάβανε τά γλυκά
χρώματα πού εἴχανε. Τά κύματα ἀφρίζανε δίπλα μου, βγάζοντας τή μυστική
βουή τους, πού εἶναι ἡ αἰώνια ἀνασαμιά τῆς θάλασσας, κ’ ἐγώ ἔσκυβα κάθε
τόσο κ’ ἔπαιρνα ἕνα χρωματιστό λιθάρι, κι ἀφοῦ τό κοίταζα καλά, τό ἔχωνα
στήν τσέπη μου, σᾶ νά ’τανε κανένα ρουμπίνι ἤ ζουμπρούτι. Κάθε τόσο, κάθιζα χάμω καί κοίταζα, μιά κατά τό πέλαγο, μιά τόν θησαυρό πού πατοῦσα,
τίς δροσερόχρωμες κεῖνες πέτρες πού στολίζανε τό σύνορο τῆς θάλασσας...
Τί ἔμορφα κ’ ἐκφραστικά χρώματα πού εἴχανε τά χαλίκια! “Οὐδέ Σολομών
ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλλετο ὡς ἕν τούτων”». (Φώτη Κόντογλου, ὅπ.
παρ., σελ. 83-84)
Ἄν τό ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγάπη του ἐκδηλώνονταν πρός τήν ἄψυχη φύση,
πόσο μᾶλλον πρός τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ;
«Κοντεύουνε τά μεσάνυχτα. Σιωπή. Πάψανε ὅλα τα σούσουρα, τά μυστηριώδη μουρμουρίσματα, τά ξεμακρυσμένα γαυγίσματα τῶν σκυλιῶν. Μέσα
στήν ἡσυχία ἀκούγεται ὁλομόναχο τό τριζόνι: “Τρρρ...τρρρ...τρρρ...”. Αὐτή ἡ
γλυκειά καί μυστική φωνή θαρρεῖς πώς βγαίνει ἀπό τό στόμα τοῦ φεγγαριοῦ,
πού κρέμεται μέσα στήν ἐρημιά τοῦ οὐρανοῦ, ἕνα πρόσωπο ὑδραργυρένιο, μέ
μάτια ἀνοιχτά, μέ κλειστό στόμα... Ὦ Τριζόνι! Ψυχή μυστηριώδης, ἀπόκοσμο
πλάσμα πού ἔρχεσαι ἀπό κάποιον ἄλλον κόσμο, μαζί μέ τό φεγγάρι! Ἄραγε
τραγουδᾶς, ἤ κλαῖς, ἤ ψέλνεις; Ἡ φωνή σου εἶναι ἕνα τίποτα, ἕνα τρίξιμο, μονότονο, ἀνάλλαχτο ἀπό τότε πού ἔγινε ὁ κόσμος. Ὡστόσο, πόσο βαθύ κι ἄδολο εἶναι αὐτό τό τρίξιμό σου, αὐτό τό τιποτένιο τρρ! Γιατί, συγκινᾶ τή ψυχή
μου περισσότερο ἀπό τή μάταια μουσική πού ἐπινοήσανε οἱ ἄνθρωποι!...».
(Φώτη Κόντογλου, ὅπ. παρ., σελ. 95-96)
Σέ ὅλη του τή ζωή ὁ Φώτης Κόντογλου ὑπηρέτησε τόν ἄνθρωπο ἀκούραστα καί μέ συνέπεια, μέ τήν πέννα καί τόν χρωστῆρα του, καί ὕμνησε τόν Θεό.
Ἀκόμη καί τίς ὧρες τῆς ἀπόλυτης ἡσυχίας, τῆς χαλάρωσης, ὁ Χριστός καί ὁ
συνάνθρωπος δέν ἔφευγαν ἀπό τή σκέψη του. Ἕνα καραβάκι πού ἀρμενίζει
μεσοπέλαγα - γιά τούς περισσότερους μιά εἰκόνα ἁπλᾶ ρομαντική - γίνεται
ἀφορμή γιά μιά μυστική ἐπικοινωνία μέ τόν συνάνθρωπο καί τόν Θεό.
«Δυό-τρία πανάκια, βολτατζάρουνε στό πέλαγο. Τό ἕνα εἶναι μεγάλο,
ἕνα τρεχαντήρι. Τό κοιτάζω ὡς πού κουράζομαι. Μικραίνει, μικραίνει, ὡς
πού σβήνει μέσα στήν ἄχνα τοῦ πελάγου καί χάνεται μέσα στή θολούρα. Μιά
ψυχή εἶναι αὐτό τό πανί πού ἔσβησε, ἕνας ἄνθρωπος. Ἄραγε ποιός εἶναι; Ἔχε
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γειά, ἀδερφέ μου, πού δέν ξέρω ποιός εἶσαι, κι οὔτε κ’ ἐσύ θά μάθεις ποτές
πώς σέ κοίταξε κάποιος ἀπό μακρυά, μέ τόση ἀγάπη, ἀπό μίαν ἔρημη ἀκρογιαλιά, δίχως νά φαίνεται καθόλου». (Φώτη Κόντογλου, ὅπ. παρ., σελ. 346)
Καί ἡ πρότασή του γιά τίς καλοκαιρινές διακοπές:
«Πάρε μαζί σου ὅσο λιγώτερα πράγματα μπορεῖς. Γιατί, τό πιό μεγάλο
κέρδος πού θά ’χεις πηγαίνοντας σ’ ἕνα τέτοιο μέρος, θά ’ναι ἡ φχαρίστηση
πού νοιώθει ὁ ἄνθρωπος σάν τοῦ λείπουνε πολλά πράγματα, πού τά ἔχει στήν
πολιτεία τόσο εὔκολα, καί πού ἐκειπέρα θά τοῦ φαίνεται σάν κάποια μεγάλη
ἀπόλαυση καί χαρά τό πιό παραμικρό πρᾶγμα. Δυστυχισμένοι οἱ ἄνθρωποι
πού δέν τούς λείπει τίποτα, καί δέν ἔχουνε τήν ἐλπίδα νά λαχταρήσουνε κάποιο πρᾶγμα, εἴτε φαγητό εἶναι, εἴτε ξεκούρασμα, εἴτε ὁμιλία, εἴτε ζεστασιά,
εἴτε δροσιά. Καί καλότυχοι ἀληθινά ὅσοι δέν τά ἔχουνε ὅλα εὔκολα, καί γιά
τοῦτο γίνουνται γιά δαύτους ὁλοένα νέα καί δροσερά ὅλα τά πράγματα.
Λοιπόν, μήν πάρεις πολλά πράγματα μαζί σου, γιά νά μήν πάρεις καί
τήν ἀτονία καί τήν ἀνοστιά, πού δίνει στόν ἄνθρωπο ἡ εὔκολη ἀπόλαυση.
Τότε θά καταλάβεις πόσο πολύτιμα εἶναι καί τά πιό τιποτένια πράγματα...
Θά ξεκουραστεῖς ἀπό τήν ἁπλοποίηση τῆς ζωῆς σου, ἄν βέβαια δέν εἶσαι
ὁλότελα χαλασμένος, ὥστε νά ’χεις τήν ἰδέα πώς ἡ εὐτυχία εἶναι τό νά ’σαι
μπερδεμένος μέσα σέ χίλια δυό σκοινιά, καί νά ’χεις στό μυαλό σου ἄλλες
τόσες ἔγνοιες»! (Φώτη Κόντογλου, ὅπ. παρ., σελ. 41-42)
Βαλίτσες πού δυσκολεύονται νά κλείσουν, αὐτοκίνητα ὑπερφορτωμένα πού ἀγκομαχοῦν σέ κάθε ἀνηφοριά, ἀντικείμενα πού ἐπιστρέφουν ἀχρησιμοποίητα ἀποτελοῦν ἀδιάψευστους μάρτυρες, ὅτι μέχρι τώρα δέν ἔχουμε
ἀπαλλαγεῖ ἀπό φανταστικές ἀνάγκες καί πολυάριθμες ἐξαρτήσεις. Μήπως ἡ
προτροπή του μᾶς βοηθήσει νά ἀποκτήσουμε τό πολύτιμο “μέτρο”;
Ὁ Φώτης Κόντογλου ἀγαποῦσε πολύ τά ταξίδια καί πραγματοποίησε
πολλά ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Κάθε του ταξίδι ἀποτελοῦσε πηγή γνώσης
καί χαρᾶς. Τήν πραγματική ὅμως χαρά καί εἰρήνη τήν εὕρισκε κοντά στήν
οἰκογένειά του στό ταπεινό σπιτάκι του, τό εὐλογημένο του καταφύγιο, ὅπως
ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ:
«Ἔχουμε στό σπίτι μας ἕνα μικρό δωμάτιο μ’ ἕνα εἰκονοστάσι, πού βρίσκεται πρός τή μιά γωνιά του... Τό καντήλι καίει μέρα-νύχτα ἀκοίμητο, μπροστά σ’ αὐτό τό εἰκονοστάσι. Τό δωμάτιο μοσκοβολᾶ κερί καί λιβάνι. Ἐκεῖ
εἶναι τό καταφύγιό μας στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς μας, ἐκεῖ λέμε
καί τίς εὐχαριστίες μας στόν Θεό γιά ὅ,τι καλό μᾶς στέλνει... Ἡ ψυχή μας
καί ἡ καρδιά μας, βρίσκεται ἐκεῖ. Ἔχουμε τά Μηναῖα, τό Πεντηκοστάριο,
τήν Παρακλητική, τό Τριῴδιο, τό Ὡρολόγιο, τό Ἁγιασματάρι, κλπ. Ἐκεῖνο τό
θαλάμι εἶναι ἡ κατ’ οἶκον ἐκκλησία μας». (Φώτη Κόντογλου, ὅπ. παρ., σελ.
148-149)
Οἱ καλοκαιρινές διακοπές ἔχουν γίνει πλέον γιά τούς περισσότερους
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ἀνάμνηση. Ἡ ζωή μας ἐπιστρέφει στούς κανονικούς της ρυθμούς. Αὐτή,
ὅμως, ἡ ἐπιστροφή στήν καθημερινότητα δέν γίνεται μέ βαριά καρδιά, γιατί
ἐδῶ μᾶς περιμένει καί ἐμᾶς τό μικρό μας εὐλογημένο καταφύγιο, τό σπιτικό μας. Καί ἐπί πλέον μᾶς περιμένει ἡ εὐρύτερη οἰκογένειά μας - ἡ ἐνορία
μας, τά πνευματικά μας ἀδέλφια καί οἱ Πατέρες μας, ὁ χῶρος ὅπου ἀντλοῦμε
πλούσια τό πνευματικό μας ὀξυγόνο. Ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί
δέν παύουμε νά εὐχαριστοῦμε πρῶτα Ἐκεῖνον καί ὕστερα τούς ἱερεῖς μας γι’
αὐτό τό ἀγαπημένο, δικό μας πνευματικό καταφύγιο...
						

Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος

Ο ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
λόκληρη ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὁ μόνος ἀξιόπιστος
στίς ὑποσχέσεις, στίς ἐξαγγελίες, στά λόγια καί στίς ἐνέργειές Του εἶναι
μόνο ὁ Θεός. Αὐτό τό βλέπουμε ὄχι μόνο μέσα στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς
(Παλαιᾶς Διαθήκης) ὅπου περιγράφεται ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ
λαοῦ, ὄχι μόνο στήν ἱστορία τοῦ δικοῦ μας λαοῦ, τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλλά καί στήν
ἱστορία τοῦ κόσμου καί στήν ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά.
Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τά ἱστορικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τά ὁποῖα περιγράφουν τίς ἐπιτυχίες καί τίς πτώσεις τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ
ἀνάλογα μέ τούς βασιλεῖς πού τούς κυβερνοῦσαν. Εἶναι ἀπίστευτο πόση ὤθηση (ἄνοδο) καί ἀνάπτυξη γιά τό λαό προερχόταν ἀπό τούς εὐσεβεῖς βασιλεῖς
καί πιστούς στό Θεό καί πόσες ταλαιπωρίες καί δυστυχίες ἀντίστοιχα προκαλοῦνταν ἀπό ἀπίστους ἄρχοντες καί εἰδωλολάτρες.
Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἀποδειχθεῖ ὄχι μία ἤ δύο φορές ἀλλά ἄπειρες ὅτι ὁ
μόνος ἀξιόπιστος εἶναι Αὐτός πού ἔπλασε τόν κόσμο καί ἀγάπησε ὅσο κανείς
ἄλλος αὐτό τό ἀχάριστο καί ἀνυπάκουο πλάσμα Του πού λέγεται ἄνθρωπος.
Μέτρο σύγκρισης καί σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τούς ἄρχοντες στήν Παλαιά
Διαθήκη, ὑπάρχει ὁ Δαυΐδ, Ὁ Προφήτης καί Βασιλιάς, γιατί αὐτός ὄχι μόνο
βάσισε καί στερέωσε ὅλη τήν δομή τοῦ βασιλείου του στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὄχι
μόνο διεξήγαγε ὅλους του τούς ἀγῶνες γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς ὁδηγίες Του ἀλλά ἔδωσε τήν μεγαλύτερη βαρύτητα στόν τόπο καί στόν τρόπο τῆς
λατρείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτά φαίνονται καθαρά στούς θεόπνευστους ψαλμούς του
πού διαβάζονται στήν Ἐκκλησία μας καί διακρίνονται γιά τήν καθαρότητα καί
τήν ὀμορφιά τῶν νοημάτων τους.

Ο
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Τό ἴδιο καί ὅσοι βασιλεῖς ἦσαν εὐσεβεῖς ὠφέλησαν τό λαό. Γιατί ἔχοντας
πίστη καί εὐλάβεια πρός τό Θεό, Ἐκεῖνος μετέδιδε μέσῳ αὐτῶν ὅλα τά ἀγαθά
Του στούς ἀνθρώπους. Τό βλέπουμε αὐτό καί στό δικό μας ἔθνος. Μόνο ὅσες
φορές ἐμπιστευθήκαμε καί πιστέψαμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις τό Θεό δέν ἐκπέσαμε ἀπό τίς προσδοκίες μας. Ὄχι μόνο διατηρηθήκαμε μέσα ἀπό δύσκολες
καταστάσεις ἀλλά καί γίναμε ἀποδέκτες μεγάλων εὐεργεσιῶν καί προνομίων.
Σήμερα ὅμως; Σήμερα ὁ ἄνθρωπος ἀνάγει τήν μικρότητά του σάν τή μεγαλύτερη ἀξία τοῦ κόσμου καί τήν ἀσημαντότητά του σάν τό νούμερο ἕνα ζητούμενο ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Φτιάχνει θεωρίες μέ ἐπιστημονικοφανῆ τάχα
κριτήρια καί κατά τό κοινῶς λεγόμενο κάνει τήν τρίχα τριχιά. Ἡ «ἐπιστημονική» τάχα δομή τῆς σκέψεώς του καταρρέει εὔκολα μέ μία δύο λογικές διαπιστώσεις καί διατυπώσεις. Πῶς νά αἰσθανθεῖ κανείς ἀσφάλεια σήμερα μέ αὐτό πού
θεωρεῖται σπουδαῖο καί τρανό ὅταν διαπιστώνει τό πόσο εὔθραυστο εἶναι καί
παροδικό;
Ὁ Ἀββᾶς Εὐπρέπιος εἶπε κάποτε: «Βέβαιος ὄντας ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος καί δυνατός νά πιστεύεις σ’ Αὐτόν καί θά μετέχεις στά δικά Του. Ἄν δέ
ἀμελεῖς, σημαίνει ὅτι δέν πιστεύεις. Ὅλοι πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι δυνατός
καί ὅλα εἶναι σ’ Αὐτόν δυνατά. Ἀλλά καί σέ ὅ,τι ὁ ἴδιος κάνεις στό Ὄνομά Του,
νά ἔχης ἐμπιστοσύνη, γιατί καί σέ σένα κάνει θαύματα.»
Αὐτό εἶναι τό μυστικό. Νά ξέρεις στό καθετί τί εἶναι αὐτό πού κρύβει τή
δύναμη ἤ μᾶλλον Ποιός εἶναι Αὐτός πού ἀνταμείβει αὐτούς πού πραγματικά
Τόν ἐμπιστεύονται. Δέν ἔχει σημασία μόνο τό τί κάνεις ἀλλά καί τό πῶς τό
κάνεις ἄν τό κάνεις μέ ἰδιοτέλεια ἤ μέ προοπτική νά ἐμπιστευθεῖς Ἐκεῖνον πού
ἀπό τό μηδέν δημιουργεῖ τά σύμπαντα καί πού μπορεῖ νά εὐλογήσει ἕνα μικρό
μερμήγκι καί νά τό μετατρέψει σέ λιοντάρι.
Πολλή παρηγοριά μᾶς δίνει αὐτό πού ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι εἶπε ὁ
Θεός στούς Πρωτοπλάστους: «Ἐάν θέλητε καί εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς
γῆς φάγεσθε. Ἐάν δέ μή θέλητε μηδέ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται».
Ἡ ἀπάντηση στό ἐάν θέλετε –βέβαια δέν ἔχουν μόνο τά ἀγαθά της γῆς
ἀξία ἀλλά ἄπειρη ἀξία ἔχει ἡ ὑπακοή στό Θεό– θά μποροῦσε νά εἶναι: θέλουμε
Κύριε νά Σέ ὑπακοῦμε ὄχι μόνο τώρα ἀλλά καί ἕως τέλους καί αἰωνίως, εὐγνωμονῶντας Σε γιατί, ἐνῶ εἶσαι ἀσυγκρίτου τιμῆς, γίνεσαι ὅσης τιμῆς εἴμαστε ἄξιοι
ἐμεῖς καί διότι καταδέχεσαι νά μᾶς ὁμιλεῖς ὡς ἴσος πρός ἴσον ἐξ αἰτίας τῆς ἀπέραντης φιλανθρωπίας, ἀνοχῆς καί ἀγάπης Σου…

Δημ. Νεαπολίτης
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Μνήμη ἱερέως π. Μιχαήλ Χρυσανθοπούλου
«Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς.
Ἀρεστή γάρ ἦν Κυρίῳ, ἡ ψυχή αὐτοῦ».
ά παλαιοδιαθηκικά Σολομόντεια αὐτά λόγια, ἔχουμε συνηθίσει νά
Τ
τά ἀκοῦμε συχνά, ὡς Ἀναγνώσματα, σέ Πανηγυρικούς Ἑσπερινούς,
κάποιων μεγαλωνύμων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι,

κατά τά ἀνεξιχνίαστα κρίματα τοῦ Κυρίου, ἄφησαν τήν πρόσκαιρη αὐτή
ζωή, σέ μία ἡλικία, σχετικῶς νέα, μέ ἀκμαῖες ἀκόμη - ἴσως – τίς ψυχοσωματικές δυνάμεις τους, ἤ τουλάχιστον, στήν ἀκμή τῆς ψυχωφελοῦς,
πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ, δραστηριότητος καί προσφορᾶς τους.
Ἐφέτος, καί συγκεκριμένα, τήν παρελθοῦσα Μεγάλη Τεσσαρα
κοστή συμπληρώθηκαν δεκαπέντε (15) χρόνια ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ κοίμηση τοῦ σεβαστοῦ, ἀειμνήστου, φιλαγίου, δραστηρίου, πεφιλημένου,
ἀλλά, συγχρόνως, καί πολυκλαύστου ἀδελφοῦ μας, πρωτοπρεσβυτέρου – πολυτέκνου
πατρός Μιχαήλ Χρυσανθοπούλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε γέννημα καί θρέμμα τῆς Ἱερᾶς
Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Πευκακίων. Ὁ ἀξέχαστος ἐν
Χριστῷ ἀδελφός μας πατήρ
Μιχαήλ, ἐπέπρωτο, κατά τίς
ἀνεξερεύνητες βουλές τοῦ Κυρίου, νά ἀφήσει τήν πολυστένακτη αὐτή πρόσκαιρη ζωή,
περίπου αἰφνιδίως, σέ ἡλικία
μόλις σαρανταοκτώ (48) ἐτῶν.
Λέω «περίπου» αἰφνιδίως, διότι ἡ, ἐκ φύσεως, φιλάσθενη καί ἐκλεπτυσμένη σωματική κράση του, σέ κάποια
ἀπρόβλεπτη καί ὀλιγοήμερη
κρίση τῆς ὑγείας του, δέν ἦταν
ἀπίθανο - ἰατρικῶς - ὅτι συνέβαλε στόν πρόωρο - ἀνθρωπίνως – θάνατό του. Μήν ξεχνᾶμε, ἄλλωστε, ὅτι γιά τόν «νοῦν Κυρίου»
δέν ὑπάρχει τίποτε ἀπίθανο, πρόωρο καί αἰφνίδιο. Καί, ὅπως ἀντιλαμΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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βανόμαστε ὅλοι μας, «Τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἤ, τίς σύμβουλος Αὐτοῦ
ἐγένετο;». Φυσικά, οὐδείς.
Ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, ὁ σεβαστός Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Νικολάου, π. Βασίλειος Bολουδάκης, μοῦ ἔδωσε τήν ἔγκριση καί τήν
ἄδειά του, ἀλλά καί μέ προέτρεψε, νά γράψω κάτι εἰς μνήμην τοῦ πατρός Μιχαήλ, «ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ του γενομένου». Διάφοροι
λόγοι, ἀνεξάρτητοι τῆς θελήσεώς μου, συνεχῶς μέ ἐμπόδιζαν. Ἐφέτος
ὅμως, ὅπου ὁ ἀριθμός τῶν ἐτῶν, πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τήν κοίμησή
του, εἶναι κάπως στρογγυλός, ἀποφάσισα, «τήν ἀνάγκην φιλοτιμίαν
ποιούμενος», νά καταθέσω, ἔτσι σάν νεκρολούλουδα νοητῶς στό μνῆμα
του, λίγα λόγια-λογισμούς, εὐλαβικῆς ἀναμνήσεως. Σάν ἕνα ταπεινό
καλογερικό κομποσχοίνι, τό ὁποῖο ἄλλωστε ὅλοι οἱ μοναχοί – καθηκόντως ἀλλά καί ἐγκαρδίως – «τραβᾶμε» στό κελί μας, ὑπέρ ἀναπαύσεως
πολλῶν.
Ἐνδεχομένως, ὁ μακαριστός πατήρ Μιχαήλ, «τῶν ἀγαθῶν μας –
λόγων, ἐπαίνων ἤ προσευχῶν – οὐ χρείαν ἔχει», κατά τό ψαλμικόν λόγιον. Ἐμεῖς ὅμως εἴμαστε αὐτοί, πού «χρείαν ἔχομεν» τῆς ἀναμνήσεώς
του καί τῶν δικῶν του ὑπέρ ἡμῶν προσευχῶν, ἐκεῖ πού εἶναι τώρα. Καί –
κυρίως – αὐτήν τήν «χρείαν ἔχουν» πολλοί ἐνορῖτεςτοῦ Ἁγίου Νικολάου
ἤ - ἔστω - ἀποδέκτες καί παραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΥΛΟΓΙΑΣ» οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν ἐντελῶς καί τήν ὕπαρξη ἀκόμη τοῦ ἱεροῦ του προσώπου.
Ὁ πατήρ Μιχαήλ, λοιπόν, ἦταν, ὅπως ἀναφέρθηκε, γέννημα καί
θρέμμα τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τό πατρικό του σπίτι, στήν
γωνία τῶν ὁδῶν Τηλεμάχου καί Σμολένσκυ, ἦταν σέ ἀπόσταση βολῆς
λίθου, τόσο ἀπό τό σημερινό Ἐνοριακό συσσίτιο, ὅσο καί ἀπό τό κτίριο ὅπου στεγάζεται τό Βιβλιοπωλεῖο καί ἡ Αἴθουσα τῆς ΥΠΑΚΟΗΣ.
Γεννήθηκε τό ἔτος 1954. Οἱ γονεῖς του, Βασίλειος - ἤδη πρό τοῦ πατρός
Μιχαήλ κοιμηθείς – καί Μαρία – εὑρισκομένη τώρα στάς δυσμάς τοῦ
βίου της - ἀνέθρεψαν καί τά τέσσερα παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Ἄνθρωποι ἁπλοί, ταπεινοί καί ἄκακοι σάν ἀρνάκια. Καμάρωσαν στό τίμιο ράσο, ὄχι μόνο τόν πατέρα Μιχαήλ, ἀλλά καί μία
κόρη τους, μοναχή Σάρρα ὀνομαζομένη, πού μονάζει σήμερα σέ μοναστήρι τῆς νήσου τῶν Σπετσῶν. Καί τά ἄλλα δύο παιδιά τους, Γεώργιο
καί Παρασκευή, τίμιους οἰκογενειάρχες. Δηλαδή, ἀναδείχθηκε αὐτή ἡ
ὡραία οἰκογένεια, μία «παππόμαμμος πατρο-μητροτεκνία», κατά τόν
Συναξαριστή. Πρόλαβα ἐν ζωῇ καί τόν σεβάσμιο παπποῦ-ἱερέα πατέρα Μιχαήλ, τόν πατέρα τῆς σεβαστῆς κυρίας Μαρίας. Ἀκόμη φαντάζει,
στήν μνήμη τῶν παιδικῶν μου χρόνων, ἱεροπρεπῆς, ὑψηλός καί εὐθυτενῆς σάν κυπαρίσσι, πολιός καί πάλλευκος. Ἐρχόταν, συνταξιοῦχος
πλέον, στόν Ἅγιο Νικόλαο, γιά νά μεταλάβει, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ ΒήμαΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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τος, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, μέ εὐλάβεια ἀπερίγραπτη, ὅλος
ἔνθεος. Ἀξιώθηκα πολλές φορές νά ἀσπαστῶ τήν ἁγία δεξιά του. Ἄς
εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία καί ἄς συναγάλλεται μετά τοῦ συνωνύμου καί
συλλειτουργοῦ του – πλέον - ἐγγονοῦ, ἀμφότεροι «Πάσχα κροτοῦντες
αἰώνιον»!
Ὁ πνευματικός-ἐξομολόγος τοῦ πατρός Μιχαήλ, ἦταν ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδίτης πατήρ Θεόδωρος Μπεράτης, τῆς Ἀδελφότητος τοῦ
ΣΩΤΗΡΟΣ. Τίς ἡμέρες αὐτές, συμπληρώνεται ἕνα ἔτος, ἀπό τήν μακαρία κοίμησή του.
Ἀπό μικρός ἀξιώθηκα νά ἔχω πνευματικές-ἀδελφικές σχέσεις μέ
τόν πατέρα Μιχαήλ. Κατά πολύ μεγαλύτερός μου - ὀκτώ χρόνια - ἦταν,
ἐν τούτοις, ὄχι μόνο ὁ δικός μου καλύτερος ἐνοριακός φίλος, ἀλλά καί
- ἐπί σειράν πολλῶν ἐτῶν - ὁ καλύτερος βοηθός τοῦ πατρός Νικολάου
Φίλια, στό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐνορίας, τόσο ὡς Κατηχητής, ὅσο καί
ὡς βοηθός καί συνεργάτης του. Ἀλλά καί ὁ σεβαστός πατήρ Βασίλειος,
πολλά ἔχει νά καταθέσει γιά τήν κατηχητική προσφορά τοῦ ἀειμνήστου. Τούς θυμᾶμαι ἀμφοτέρους, ὄχι μόνο νά μοῦ συμπαρίστανται στήν
πρώιμη μοναχική κλήση μου, ἀλλά καί νά μέ διορθώνουν πατρικῶς καί
ἀδελφικῶς, σέ τυχόν ὑπερβολές καί «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν» ἐνέργειές μου,
πού πήγαζαν ἀπό τήν ἐνθουσιαστική προ-καλογερική ἀφέλειά μου.
Ὁ πατήρ Μιχαήλ ὑπῆρξε ἰδιαιτέρως φιλομόναχος καί φιλαγιορείτης. Ἡ πνευματική σύνδεση πού εἶχε μέ τό Ἅγιον Ὄρος καί ἰδιαιτέρως
μέ τήν Μονή Σταυρονικήτα, στήν περιοχή τῆς ὁποίας ἐμόναζε τότε ὁ
Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος, τόσο πολύ τόν ὠφέλησε στήν μετέπειτα οἰκογενειακή καί ἱερατική ζωή του, ὥστε ἔδωσε τό ὄνομα τοῦ Γέροντος Παϊσίου, στό ὄγδοο καί τελευταῖο κατά σάρκα παιδί του.
Μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν του στήν Θεολογική Ἀθηνῶν καί μετά
τήν ἀπόλυσή του ἀπό τόν Στρατό, νυμφεύθηκε τήν σεμνοτάτη κυρία
Εἰρήνη Κούλη, κόρη πολυτέκνου οἰκογενείας ἀπό τήν Πάτρα. Ἕνας ἐκ
τῶν κατά σάρκα ἀδελφῶν της, ὁ ἀείμνηστος Παῦλος, δέν εἶναι – νομίζω
- ἄστοχο νά ἀναφερθεῖ, ὅτι ἐτελειώθη σχεδόν μαρτυρικῶς, ὡς ἀδάμας
ὑπομονῆς, «δοκιμασθείς ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ» σωματικῆς ἀσθενείας καί ἀναπηρίας, ἔχοντας καί τήν ὁλόθερμη καί ἀμέριστη συμπαράσταση καί βοήθεια τοῦ - λαϊκοῦ ἀκόμη τότε – πατρός Μιχαήλ.
Ὁ Ἐλεήμων Κύριος, εὐλόγησε τήν ἱερή αὐτή ξυνωρίδα καί τούς χάρισε πολυτεκνία καί καλλιτεκνία. Ἤδη – τώρα πού δέν ζεῖ πιά ὁ πατήρ
Μιχαήλ – τρία παιδιά τους ἔχουν εἰσέλθει, ὡς ἀφιερωμένοι, στήν Ἀδελφότητα τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ.
Ὡς Κληρικός, ὁ πατήρ Μιχαήλ, ἔζησε περίπου δεκαεπτά (17) χρόνια, στήν ὅμορη μέ τόν Ἅγιο Νικόλαο, ἐνορία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ὁδοῦ
Μετσόβου. Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του, ἔλαβε καί τήν χάρη τῆς ΠνευΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 180-181

349
ματικῆς Πατρότητος.
Αὐτή ὑπῆρξε, μέ ἁδρές γραμμές, ἡ σύντομη, βραχεία καί ὀλιγοχρόνια ἐπίγεια ζωή τοῦ ἀγαπητοῦ μας μακαριστοῦ πατρός Μιχαήλ. Μιά
ζωή ἁγία, μαρτυρική, μιά ζωή πού εἶχε τήν ἐπιβράβευση καί ἐκτίμηση,
ὄχι μόνο τῶν πιστῶν του ἐνοριακῶν συνανθρώπων, συλλειτουργῶν,
ἐνοριτῶν καί πνευματικῶν του τέκνων, ἀλλά συγχρόνως καί μαθητῶν
του καί συναδέλφων του καθηγητῶν – δίδασκε ὡς καθηγητής σέ Γυμνάσιο-Λύκειο τῶν Ἀθηνῶν – οἱ ὁποῖοι δέν ἦταν πάντοτε καί πιστά τέκνα
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλος αὐτός ὁ σύλλογος καθηγητῶν καί μαθητῶν, μέχρι
σήμερα ὑποκλίνονται στήν μνήμη του· ὅλοι αὐτοί, ὄχι μόνο κατέθεσαν
προφορικῶς καί γραπτῶς τήν εὐαρέσκειά τους πρός τό ἱερό του πρόσωπο, τό γεμᾶτο πραότητα-καλωσύνη-συγχωρητικότητα καί ἀγάπη, ἀλλά
καί ἀνήρτησαν στήν Σχολή τους μεγάλη μαρμάρινη πλάκα μέ τό ὄνομά
του, καί ἔδωσαν στήν βασική πτέρυγα τοῦ κτιρίου τους, τό ὄνομα τοῦ
πατρός Μιχαήλ. Στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ὅλος αὐτός ὁ κόσμος, μαζί μέ τά πενθοῦντα μέλη τῆς οἰκογενείας
του, κυκλώνοντας τό ἱερό σκήνωμά του, τό πολύπαθο καί μαρτυρικό,
ἔνοιωθες ὅτι ἔλεγαν ἐνδόμυχα: «Δός τελευταῖον λόγον τοῖς δούλοις σου,
Ἅγιε. Δίδαξον, ποῦ καταλείπεις τά τέκνα σου, Πάτερ;». Ἄς μοῦ συγχωρηθεῖ αὐτό τό τολμηρό λόγιο, τό ὁποῖο, ὡς γνωστόν, ἐλέχθη μόνο γιά
τόν Ὅσιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, ἀπό τούς μοναχούς του, ὅταν κύκλωσαν τό ἅγιο λείψανό του. Ἄς τό ἀναφέρουμε, ἔστω καταχρηστικῶς καί
κατ’ οἰκονομίαν, στό πρόσωπο τοῦ πατρός Μιχαήλ.
Χαρακτήρισα, πιό πάνω, τήν ζωή του ὡς «μαρτυρική» καί τό σκήνωμά του «πολύπαθο καί μαρτυρικό», ὄχι τυχαία. Διότι, ἄν λάβει κανείς
ὑπ’ ὄψιν τήν ἀσθενική καί εὐαίσθητη σωματική του κράση ἀφ’ ἑνός καί
τήν πολυσχιδή οἰκογενειακή, ἱερατική, ἐκπαιδευτική καί φιλανθρωπική
του προσφορά ἀφ’ ἑτέρου, θά ἀντιληφθεῖ τήν ἀνισότητα τῶν πραγμάτων. Προσέφερε, δηλαδή, πολύ περισσότερα ἀπό ὅσο τοῦ ἐπέτρεπαν οἱ
ἀσθενεῖς σωματικές δυνάμεις του. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, καί νωρίς - ἀνθρωπίνως - ὑπέκυψε.
Ἰδιαιτέρως δέ, ἡ ἀγάπη του πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, ἦταν ἀμέριστη. Μοῦ ἔδωσε τίς καλύτερες εὐχές του, γιά τήν στερέωσή μου στήν
μοναχική ζωή, ὅταν –διάκονος ἀκόμη τότε– μέ κατευόδωνε στό ταξίδι τῆς εὐλογημένης –πρό 31 ἐτῶν– ἀναχωρήσεώς μου, ἀπό τήν γειτονιά μας, γιά τήν πατρίδα τῶν Μοναχῶν, τό Ἅγιον Ὄρος, πού κι ἐκεῖνος
ὁλόψυχα ἀγάπησε. Δυστυχῶς, ὁ Κύριος δέν ἐπέτρεψε νά ξανασυναντηθοῦμε.
Πάτερ Μιχαήλ, «τελειωθείς ἐν ὁλίγῳ, ἐπλήρωσας χρόνους μακρούς». Μᾶς ἔφυγες νωρίς, γρήγορα. Ὅμως, «Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξε, οὕτω
καί ἐγένετο. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον». Ἐμεῖς ὅλοι, «οἱ περιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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λειπόμενοι», πού σέ ζήσαμε καί πού – προπαντός – σέ ἀγαπήσαμε καί
ὠφεληθήκαμε ἀπό τήν συναναστροφή σου, θά σέ μνημονεύουμε πάντοτε στίς φτωχές καί ταπεινές μας, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας
ψυχῆς σου, προσευχές καί θά ζητοῦμε, ὅσο ζοῦμε, τήν εὐχή σου καί τήν
προσευχή σου, ἐκεῖ, στό ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο.
Ἡ σεμνή σου πρεσβυτέρα Εἰρήνη, πού βαστάζει τόσα χρόνια ἀγόγγυστα τόν σταυρό της, ἤδη ἀνέστησε καί ἀνέθρεψε, μέ τό αἷμα τῆς ψυχῆς
της, τά ὀκτώ παιδιά σας. Καί πιστεύουμε, ὅτι θά εὐφρανθεῖ «ἐν ἡμέραις
ἐσχάταις», ὅπως γράφει ὁ σοφός Σολομών γιά τήν «ἀνδρεῖαν γυναῖκα».
Μνήσθητι πάντων ἡμῶν, πάτερ! Τήν εὐχή σου!
Ἐν Χριστῷ ἀδελφός σου
Μοναχός Νεκτάριος
Ἅγιος Νικόλαος – Μπουραζέρη - Καρυαί - Ἅγιον Ὄρος

Δεῖξε μου τίς πράξεις σου νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι.
Ἰσχύει;
σο ἡ Πατρίδα μας βυθίζεται στήν παρακμή καί στήν ἀνέχεια, ὅσο ὁ λαός
στενάζει ἀπό τά βάρη πού τοῦ φόρτωσαν καί τοῦ φορτώνουν οἱ πολιτικοί
πού τόν δυναστεύουν (δέν τολμῶ νά πῶ τόν κυβερνοῦν!), τόσο ἀναδεικνύονται
κοινωνικές δράσεις καί ἐθελοντικές προσπάθειες πού στοχεύουν νά ἀναδείξουν τήν ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο καί τήν ἀλληλεγγύη τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ ἐποχή μας διεκδικεῖ τόν τίτλο τῆς ἐποχῆς ἐθελοντισμοῦ καί προσφορᾶς
στόν συνάνθρωπο, ἐποχή φιλανθρωπίας καί ἀλληλεγγύης, τόσο στήν Ἑλλάδα
ἀλλά καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο.
Αὐτό, μέ μιά πρώτη ματιά, φαίνεται καλό. Ὅμως, ἄν τό καλοσκεφτοῦμε,
δέν εἶναι παράξενο τό ὅλο σκηνικό; Δέν εἶναι περίεργο πού ὁ κόσμος μας
ὁδηγεῖται ἀπό τή μιά στήν ἀνέχεια καί στήν ἐξαθλίωση καί ἀπό τήν ἄλλη ἀναπτύσσει δράσεις κοινωνικῆς μέριμνας καί ἀλληλεγγύης; Οἱ ἄρχοντες ὅλου τοῦ
κόσμου ἐργάζονται πρός τήν ἐξαθλίωση τῶν λαῶν καί ἀπό τήν ἄλλη ἐνθαρρύνουν δράσεις ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας γιά τήν παροχή ὑπηρεσιῶν κοινωνικῆς
πρόνοιας. Θυμίζει τήν παροιμία πού λέει: «νά σέ κάψω Γιάννη, νά σ’ ἀλείψω
μέλι!» Εἴμαστε κομπάρσοι (ἤ πρωταγωνιστές;) σέ ἕνα θέατρο ὑποκρισίας, ἀντιφάσεων καί παραλογισμοῦ. Γιατί ἄραγε δέν γίνονται προσπάθειες νά ἀνατραπεῖ τό ἀνεπαρκές, ἀνήθικο καί ἐχθρικό πρός τόν πολίτη κράτος καί νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἕνα κράτος μέ ἀρχές, δίκαιο, προνοιακό, κοντά στόν πολίτη,
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ἀλλά συμβιβαζόμαστε μέ τήν ἀνικανότητα τοῦ κράτους καί ἀφηνόμαστε στά
χέρια τρίτων, ἐθελοντῶν “σωτήρων” ἀπό τούς ὁποίους θά εἴμαστε ἀτέρμονα
ἐξαρτημένοι;
Ἀδιαμφισβήτητα εἶναι πολύ σπουδαῖες οἱ κοινωνικές δράσεις καί ἡ ἔκφραση ἀλληλεγγύης στόν συνάνθρωπο. Εἶναι ἀπαραίτητες οἱ ἐθελοντικές ἐκφράσεις προσφορᾶς στούς ἀνθρώπους, ἰδίως στίς μέρες μας, πού τό κράτος, ὅπως
εἴπαμε, ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στό ρόλο του καί ἡ κρατική πρόνοια εἶναι
προκλητικά ἀνύπαρκτη. Εἶναι, πράγματι, σπουδαῖο μάθημα γιά τά παιδιά μας
ὁ ἐθελοντισμός, ὁ σεβασμός καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀνθρώπου πρός τό συνάνθρωπο, ἡ ἀλληλεγγύη. Ἀρκεῖ ὅμως, αὐτό; Οἱ καλές πράξεις, αὐτές καθ’ ἑαυτές,
ἀρκοῦν γιά νά χαρακτηρίσουν ἕναν ἄνθρωπο, μιά κοινωνία ἤ μιά ἐποχή ὡς
ἐνάρετη καί φιλάνθρωπη;
Οἱ καλές πράξεις δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ὅπως θέλει σήμερα ὁ κόσμος νά
θεωρεῖ. Δέν ἰσοσκελίζουν τήν γενικότερη ἀνηθικότητα καί τήν ἔλλειψη ἤθους
πού καλλιεργεῖται διεθνῶς. Τά καλά ἔργα δέν λειτουργοῦν ἀνεξάρτητα ἀπό
τήν ποιότητα τῶν ἀνθρώπων πού τά ἐπιτελοῦν ἀλλά ἔχουν ὡς πρωταρχικό
στόχο νά δημιουργήσουν ἀξιόλογους καί ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους. Γιά νά
ἀξιολογήσουμε μιά δράση ἄν εἶναι καλή, πρέπει νά δοῦμε τό ποιόν τῶν ἀνθρώπων πού τήν πραγματοποιοῦν.
Δέν θά ξεχάσω μιά φίλη, ἡ ὁποία καταφερόταν ἐναντίον μιᾶς μεγάλης,
παγκοσμίου φήμης, ἐθελοντικῆς Ὀργάνωσης, τήν ὁποία εἶχε προσεγγίσει ἡ
ἴδια γιά νά προσφέρει ἐθελοντικά τίς ὑπηρεσίες της. Ὁ ἀρχικός σεβασμός πού
εἶχε ἡ κοπέλα πρός τήν Ὀργάνωση δέν ἄργησε νά ἐξανεμισθεῖ, μόλις γνώρισε
μερικά ἀπό τά πρόσωπα πού ἔπαιζαν πρωταρχικό ρόλο σέ αὐτήν. Τά πρόσωπα αὐτά λάμβαναν τίς προσφορές τῶν ἀνθρώπων πού δίνονταν γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ τῆς Ὀργάνωσης καί, ἀφοῦ κρατοῦσαν ἕνα μεγάλο
μέρος γιά προσωπική τους χρήση, ἀπέδιδαν ἕνα ἐλάχιστο ποσοστό πρός τόν
φιλανθρωπικό σκοπό. «Αἰσθανόμουν, ἐργαζόμενη ἐκεῖ σάν νά κλέβω ἀπό τούς
ἀνθρώπους, ὅ,τι τούς πρόσφεραν οἱ ἄλλοι, ἄς μήν συμμετεῖχα ἐγώ σέ αὐτήν
τήν κλοπή. Καί μόνο το γεγονός ὅτι ἤξερα τί γινόταν, μοῦ προξενοῦσε ἀποστροφή καί ἔβλεπα ὅτι δέν ἔχει κανένα ἀποτέλεσμα ἡ προσφορά μου», ἔλεγε ἡ
ἐθελόντρια. Ἔχει, λοιπόν, ὠφέλεια γιά τόν ἄνθρωπο ἡ φαινομενική ἐθελοντική
του προσφορά ὅταν ὁ ἴδιος, σάν ἄνθρωπος γίνεται οὐσιαστικά κλέφτης;
Καί στήν Πατρίδα μας πολλοί χαρακτηρίστηκαν ἐθνικοί εὐεργέτες γιατί
στήν ἐποχή τους πρόσφεραν ὑλικά στήν Ἑλλάδα ἤ, ἔχοντας πολιτική ἐξουσία,
ἐπετέλεσαν κοινωνικά ἔργα. Ἡ ἱστορία ὅμως ἀπέδειξε ὅτι αὐτοί οἱ “εὐεργέτες”
περισσότερο ἔβλαψαν παρά ὠφέλησαν τήν Πατρίδα μας, γιατί οἱ ἴδιοι δέν
ἦταν στήν οὐσία ἄνθρωποι προσφορᾶς ἀλλά ὅ,τι ἔκαναν ἀποσκοποῦσε, εἴτε
στό προσωπικό τους συμφέρον εἴτε στήν πραγμάτωση τοῦ σχεδίου ἀλλοίωσης
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού χάρασσαν καί χαράσσουν οἱ ξένοι “εὐεργέτες” ἀπό
συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους μέχρι σήμερα.
Τά καλά ἔργα στοχεύουν νά δημιουργοῦν ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 180-181

352
Ἐάν δέν ὠφελεῖται πνευματικά ὁ ἄνθρωπος μέ τό ἔργο του, ἐάν δέν δουλεύει
πρός τήν πνευματική του ὁλοκλήρωση ποιό εἶναι τό ἀποτέλεσμα; Παιδευόμαστε νά μάθουμε στά παιδιά μας νά συμπεριφέρονται σωστά, νά κάνουν
καλές πράξεις, νά ἀποφεύγουν τίς κακές πράξεις… Καί καλῶς κάνουμε. Ὅλα
αὐτά ὅμως, δέν ἔχουν κανένα ἀποτέλεσμα ἐάν δέν εἶναι ὁ ἀπώτερος στόχος
μας νά γίνουν τά παιδιά μας σωστοί καί ὁλοκληρωμένοι ἄνθρωποι. Ἐάν δέν
φροντίσουμε νά διδαχθοῦν τά παιδιά μας τό πῶς θά γίνουν ὁλοκληρωμένοι
ἄνθρωποι, ὅσα καλά ἔργα κι ἄν τούς μάθουμε νά κάνουν, τό πιό πιθανό εἶναι
ὅτι στό μέλλον θά τά ἀπορρίψουν ὅλα, γιατί θά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι
μάταια. Γιατί τά καλά ἔργα πού γίνονται ἀπό φαύλους ἀνθρώπους δημιουργοῦν σύγχυση, ὑποκρισία, ἀποπροσανατολίζουν ἀπό τόν στόχο καί τελικά
γίνονται ἀνυπόφορα.
Ὁ στόχος μας στήν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν εἶναι νά τά μάθουμε
πῶς μποροῦν νά ἐργαστοῦν ὥστε νά γίνουν σωστοί, ὁλοκληρωμένοι καί ἰσορροπημένοι ἄνθρωποι. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουν νά γευθοῦν τήν εὐτυχία στή
ζωή τους. Δουλεύοντας νά δημιουργήσουμε σωστούς ἀνθρώπους τούς μαθαίνουμε παράλληλα νά κάνουν καί καλά ἔργα, γιατί ὅλα τά ἔργα ἑνός σωστοῦ
ἀνθρώπου θά εἶναι σωστά. Τό ἀντίθετο ὅμως, δέν ἰσχύει. Ἕνας ἄνθρωπος πού
κάνει καλά ἔργα δέν σημαίνει ὅτι εἶναι καί σωστός.
Ἡ βαρύτητα λοιπόν, πρέπει νά δίνεται στό νά δημιουργήσουμε σωστούς
ἀνθρώπους, ἀνθρώπους μέ ἀξίες, ἀνθρώπους ἰσορροπημένους, ἱκανούς νά
εὐτυχήσουν καί ὄχι ἀνθρώπους πού θά περιορίζουν τήν πνευματικότητά τους
στό νά ἐπιτελοῦν ἀγαθά ἔργα, ἐνῶ στήν πραγματικότητα εἶναι τελείως ἀντίθετοι ἀπό αὐτά πού κάνουν.
Ἡ ἐποχή μας, τεχνηέντως προβάλει τίς καλές πράξεις, δίνοντας ἕνα πρόσχημα ὅτι εἶναι ἠθική καί φιλάνθρωπη, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη ἀγωνίζεται νά ἐξαλείψει κάθε ἴχνος τῆς Ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας μας, τονίζοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος,
ὅπου κι ἄν πιστεύει, ἐάν κάνει καλές πράξεις εἶναι σωστός. Ἡ ἀλήθεια ὅμως
εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ὁλοκληρωθεῖ. Διότι
μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μαθαίνει τό σκοπό τῆς ζωῆς καί τῶν πράξεών του
καί συνειδητοποιεῖ ὅτι δέν μπορεῖ νά ὁλοκληρωθεῖ μόνο μέ τούς τύπους, χωρίς
οὐσία, κάνοντας ἁπλᾶ καλά ἔργα. Στόχος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά γίνει σωστός
καί ὁλοκληρωμένος καί τότε ὅλα του τά ἔργα θά εἶναι ἀγαθά.

Μαρίνα Διαμαντῆ
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Ξέφυγε ὁ λαός!
κουσα πρόσφατα τόν κ. Κώστα Γανωτή σέ μιά ραδιοφωνική ἐκπομπή
νά δηλώνει ὅτι ποσοστό 95 ἕως 96% τῶν Ἑλλήνων δέν θρησκεύει καί
συγκλονίστηκα. Εἶχα πάντα ὑπόψη μου ὅτι, σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις ἀπό τή
δεκαετία τοῦ 1970 ἀκόμη, μόνο 3 μέ 4 ἀνάμεσα στούς 100 Ἕλληνες ἐκκλη
σιάζονται τακτικά, ἀλλά ἡ «κατά Γανωτήν» ἀνάγνωση τῶν ποσοστῶν, μοῦ
ἔκανε ἀλγεινή ἐντύπωση, γιατί διαπίστωσα ὅτι ὁ ἀριθμός αὐτῶν πού ἀπέ
χουν ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πράγματι μεγάλος. Βέβαια, ἡ σκλη
ρή πραγματικότητα βιώνεται ὅταν κανείς προσερχόμενος στίς Θεῖες Λει
τουργίες παρατηρεῖ τό μικρό τοῦ ἐκκλησιάσματος. Καί βέβαια μήν πάει ὁ
νοῦς στίς ἐνορίες τῶν Ἀθηνῶν ἤ ἄλλων μεγάλων πόλεων τῆς πατρίδας, ὅπου
ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν κατοίκων τῶν ἐνοριῶν ἐξασφαλίζει ἱκανό ἐκκλησί
ασμα τίς Κυριακές. Ἀλλά καί ἐδῶ ἀκόμη, παρατηρεῖστε πόσοι πιστοί προ
σέρχονται στόν Ἑσπερινό.
Οἱ ἐμπειρίες μου ἀπό τήν Ἑλληνική ἐπαρχία μᾶλλον στενοχωρία προ
καλοῦν. Ἐλάχιστοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι, σέ ποσοστό τῆς τάξεως τοῦ 2%
τῶν κατοίκων. Καί νά ἦταν μόνο αὐτό. Πόσοι ἐξ αὐτῶν συμμετέχουν στά
Μυστήρια; Σέ πανήγυρι ἑνός χωριοῦ τοῦ Θεσσαλικοῦ κάμπου τή φετινή
ἄνοιξη, ὅπου το ἐκκλησίασμα γέμισε σχεδόν τό Ναό, ὁ προσκεκλημένος ἀπό
τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Ἱερέας Λειτουργός, ἔμεινε ἀμήχανος μπροστά στήν
Ὡραία Πύλη, ὅταν οὐδείς, οὔτε κἄν ἕνα παιδί, προσῆλθε νά κοινωνήσει τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων.
Διερωτᾶται, λοιπόν, κανείς εὔλογα: Ἐξέλιπε ἡ πίστη στόν τόπο; Δέν
ἔχουν ἀνάγκη οἱ Ἕλληνες νά παρακαλέσουν τό Θεό; Ἔχουν λείψει τά προ
βλήματα; Δέν ἔχουν μεταφυσικές ἀνησυχίες; Μήπως ἀνακαλύφθηκε ὅτι δέν
ὑπάρχει Θεός;
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση αὐτό τόν καιρό, ὅταν σέ μιά ἁπλῆ συζήτηση μέ
μιά 15χρονη ἀνηψούλα μου, ἐκείνη μέ ἄνεση μοῦ δήλωσε ὅτι, δέν πιστεύει
στό Θεό. Καί διερωτήθηκα, πότε πρόλαβε αὐτό τό παιδί νά γνωρίσει τόν
κόσμο καί μάλιστα νά διαπιστώσει ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός; Πολλά τά παρα
δείγματα. Πρίν λίγες ἡμέρες εὑρισκόμενος στήν ὁδό Ἀκαδημίας, ἕνας νέος
δίπλα μου ἀνεβαίνει στή μοτοσυκλέτα του γιά νά βγεῖ στό δρόμο. Τοῦ λέγω,
«Ἀγόρι μου πρίν ξεκινήσεις νά κάνεις τό Σταυρό σου». Γρήγορη ἡ ἀπάντηση.
«Ξέρετε, δέν πιστεύω ἐγώ σ΄αὐτά». Γιατί τοῦ ἀντιλέγω, ἀνακάλυψες κάτι
πού δέν ἤξεραν οἱ προηγούμενοι ἀπό ἐμᾶς; Τί ἔμαθες ἐσύ πού δέν τό ἤξερε ὁ
πρίγκηπας Σάββας Νεμάνια, πού προτίμησε νά μονάσει ἀντί νά ἀναρρηθεῖ
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στό θρόνο τῆς Σερβίας; Τί δέν ἤξεραν βασιλεῖς καί σοφοί τῆς Ἱστορίας
πού ἐγκατέλειψαν τόν κόσμο γιά χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἐπέλεξαν τό μοναχικό
χιτώνα; Θυμήθηκα καί τήν ἀναπάντεχη ἀπάντηση τοῦ Ἁγιορείτη Γέροντα
στό Κελλί τῆς Ἁγίας Σκέπης στή Βίγλα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στήν ἐρώτηση
ἑνός ἐκ τῶν φίλων μου, ὅταν κατάκοποι μετά τό προσκύνημα στήν κορυφή
τοῦ Ἄθωνα γιά τήν πανήγυρι τῆς Μεταμορφώσεως, ξαποσταίναμε ἐκεῖ, γιά
τό «ἄν ὑπάρχει Θεός». «Μακάρι νά μήν ὑπάρχει Θεός, γιά νά φύγω καί ἐγώ
ἀπό ἐδῶ μέσα, γιατί ἀλλιῶς κακῶς ἀγωνίζομαι 56 χρόνια».
Νά τί συμβαίνει λοιπόν: Ὁ τόπος αὐτός, τόπος ἁγίων καί ἡρώων ἀπο
χριστιανοποιεῖται, μέ βεβαιότητα. Ἀποχριστιανοποιεῖται ὅμως, ὄχι ἐξ αἰτί
ας τῶν ἄλλων, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἡμῶν τῶν ἰδίων. Δική μας εἶναι ἡ εὐθύνη.
Μόνοι μας οἱ Ἕλληνες ἐγκαταλείπουμε τόν Χριστό, ἕνας-ἕνας, ὅπως μόνοι
μας προσήλθαμε σ’ Αὐτόν. Θυμηθεῖτε ὅτι οἱ πρόγονοί μας δέν βαπτίσθη
καν Χριστιανοί ἐπειδή μᾶς τό ἐπέβαλε ὁ ἡγεμών, ὅπως γιά παράδειγμα ἔγι
νε μέ τούς Ρώσους, ἀλλά γιατί Τόν γνωρίσαμε ὁ καθένας μόνος του, γιατί
«συναντηθήκαμε» μαζί Του. Ὁ Χριστός φαίνεται ὅτι σήμερα ἔπαψε πιά
νά συγκινεῖ τούς Ἕλληνες, δέν τούς γεμίζει, δέν ἐντυπωσιάζει τά παιδιά
μας, δέν τούς χρειάζεται. Καί ἐδῶ νομίζω ὅτι εἶναι τό ζητούμενο. Ξέφυγε ὁ
λαός. Ἀλλά ποιός θά μιλήσει στά παιδιά μας γιά τό Χριστό; Ὁ παππούς, ὁ
γονιός, ὁ δάσκαλος; Ὅλοι κοιτάζουμε τόν ἑαυτό μας.
Θυμήθηκα καί τό περιστατικό τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν παιδιῶν τοῦ
Λυκείου τή χρονιά πού πέρασε, στό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πού ὅταν ὁ
πατήρ Νικόλαος βγῆκε νά ἀπευθύνει λίγα λόγια στά παιδιά, ὅσα ἀπό αὐτά
εἶχαν προσέλθει γιά νά παρακολουθήσουν τή Θεία Λειτουργία, ἀντί νά
κάθονται στά σκαλιά, ὅλα ἐγκατέλειψαν τό Ναό, εὐθύς μόλις εἶδαν τούς
καθηγητές τους νά ἀποχωροῦν.
Ἄς δοῦμε, λοιπόν, τήν Ἑλληνική κοινωνία χωρίς Χριστό, ἄς μένουμε
σπίτι τήν Κυριακή τό πρωΐ, ἤ ἄς βγοῦμε περίπατο μέ τό σκύλο μας, ἤ ἄς
πᾶμε ἐπίσκεψη στό Μουσεῖο ἤ ἄς ξεκουραστοῦμε στό κάτω - κάτω. Ἴσως
ὁ κόσμος γίνει πιό καλός, ἴσως λυθοῦν τά προβλήματα, ἴσως πάψουν οἱ
ἀρρώστειες, ἴσως λείψει ἡ φτώχεια. Μά θά πεῖ κανείς, «καί μέ τό Χριστό,
ἔπαψε τό κακό στόν Κόσμο»; Ποιός θά ρωτήσει ἄραγε; Καί ποιός θά δώσει
τήν ἀπάντηση; Ὀψόμεθα.
					
Δημήτριος Κοσκινιώτης
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«ΜΗΔΕΙΑ»
παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε
μαζί μέ τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Ἡ τραγῳδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406 π.Χ.) παρουσιάζεται σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας στά πλαίσια τῶν διαφόρων φεστιβάλ πού ὀργανώνουν κάποιοι φορεῖς (Ἐπίδαυρος 4 καί 5 Αὐγούστου).
Γιά νά δώσει στόν Ἰάσονα τήν βασιλεία τῆς Ἰωλκοῦ πού εἶχε ἁρπάξει ἀπό
τόν πατέρα του Αἴσονα, ὁ Πελίας τοῦ ἐζήτησε νά φέρει ἀπό τήν Κολχίδα τό
χρυσόμαλλο δέρας. Ὁ Ἰάσονας ὀργάνωσε τήν Ἀργοναυτική Ἐκστρατεία στήν
Κολχίδα ὅπου μέ τήν βοήθεια τῆς βασιλοπούλας Μήδειας πού τόν ἐρωτεύτηκε, κατόρθωσε νά πάρει ἀπό ἄγρυπνο δράκοντα τό χρυσόμαλλο δέρας. Καθώς ἐπέστρεφαν μέ τήν ‘’Ἀργώ’’ στήν Ἑλλάδα, τούς κατεδίωκε ὁ πατέρας τῆς
Μήδειας, βασιλέας τῆς Κολχίδας Αἰήτης. Γιά νά διαφύγουν ἡ Μήδεια ἔσφαξε
τόν ἀδελφό της Ἄψυρτο καί ἔριξε τά κομμάτια του στή θάλασσα. Ὁ πατέρας
της ἀσχολήθηκε μέ τήν περισυλλογή τους καί ἡ ‘’Ἀργώ’’ τοῦ διέφυγε.
Ἔφθασαν σῶοι στήν Ἰωλκό, ἀλλά ὁ Ἰάσονας δέν βρῆκε τούς δικούς του,
διότι ὁ Πελίας εἶχε σκοτώσει τόν πατέρα του καί τόν ἀδελφό του καί ἡ μητέρα του εἶχε πεθάνει ἀπό τήν λύπη. Μέ δόλιο τέχνασμα ἡ Μήδεια ἐξόντωσε
τόν Πελία χρησιμοποιῶντας ὡς ὄργανά της τίς κόρες του. Ὁ γιός τοῦ Πελία
Ἄκαστος ἔδιωξε ἀπό τήν Ἰωλκό τόν Ἰάσονα, τήν Μήδεια καί τά παιδιά τους,
πού κατέφυγαν στήν Κόρινθο.
Αὐτά ἔχουν προηγηθεῖ τοῦ μύθου τοῦ ἔργου πού ἐκτυλίσσεται στήν
Κόρινθο, μπροστά στό σπίτι τοῦ Ἰάσονα καί τῆς Μήδειας. Ὁ πρόλογος τῆς
τραγῳδίας ἀρθρώνεται ἀπό τήν ἡλικιωμένη Τροφό τῆς Μήδειας. Εὔχεται νά
μήν εἶχαν γίνει τά προεκτεθέντα πού τούς ἔφεραν στήν Κόρινθο. Γιατί ἐδῶ
μεγάλο κακό περίμενε τήν Μήδεια. Ξεχνῶντας γυναίκα καί παιδιά, ὁ Ἰάσονας νυμφεύθηκε τήν κόρη τοῦ βασιλέα τῆς Κορίνθου Κρέοντα τήν Γλαύκη.
Βαθιά πληγωμένη ἡ Μήδεια λιώνει στό κλάμα.
Μπαίνει στήν ὀρχήστρα ὁ Χορός πού ἀποτελεῖται ἀπό δεκαπέντε Κορίνθιες. Ἄκουσαν τίς κραυγές τῆς Μήδειας καί ἦλθαν νά τήν παρηγορήσουν.
Βγαίνει στή σκηνή ἡ Μήδεια καί ἐκφράζει πόνο, ἀπελπισία καί τήν ἐπιθυμία
της νά ἐκδικηθεῖ. Ὁ Κρέοντας πού ἔρχεται τήν προστάζει νά πάρει τά παιδιά
της καί νά φύγει ἀπό τήν Κορινθία. Ἡ Μήδεια τόν πείθει νά τήν ἀφήσει μιάν
ἡμέρα ἀκόμη.

Η
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Ἔρχεται ὁ Ἰάσονας καί ἀποδίδει στό θυμό καί στή γλῶσσα τῆς Μήδειας
τήν ἐκδίωξή της.Προθυμοποιεῖται νά τῆς δώσει χρήματα γιά νά μποροῦν νά
ζήσουν ὅπου ἐγκατασταθοῦν. Ἐξοργισμένη ἀπό τό θράσος του ἡ Μήδεια τόν
βρίζει καί τοῦ ὑπενθυμίζει τί ἔκανε πρός χάριν του. Ἐκεῖνος μέ κυνισμό καί
ὑποκρισία τῆς λέει ὅτι ἔκανε αὐτόν τόν γάμο γιά τό καλό ὅλων τους. Ἡ Μήδεια ἀπορρίπτει τήν ὑποκριτική γενναιοδωρία του καί ὁ Ἰάσονας ἐπικαλεῖται
τούς θεούς μάρτυρες τῶν καλῶν του προθέσεων καί φεύγει.
Φθάνει ὁ βασιλέας τῆς Ἀθήνας Αἰγέας ἐπιστρέφοντας ἀπό τούς Δελφούς. Ἡ Μήδεια τοῦ γνωρίζει τίς συμφορές της καί ὑπόσχεται νά τοῦ δώσει
βότανα γιά νά ἀποκτήσει παιδιά, ἄν τήν δεχθεῖ στή χώρα του. Ὁ Αἰγέας δέχεται καί ἀποχωρεῖ. Ἔχοντας ἐξασφαλίσει τήν φιλοξενία τοῦ Αἰγέα, ἡ Μήδεια
ἀνακοινώνει στό Χορό τά φοβερά σχέδιά της.
Κατά τήν δεύτερη συνάντησή της μέ τόν Ἰάσονα ἡ Μήδεια ἐμφανίζεται
ἤρεμη, μετανιωμένη γιά τήν προηγούμενη συμπεριφορά της. Προσποιεῖται
συναίνεση καί συγκατάθεση. Τόν παρακαλεῖ νά ζητήσει ἀπό τόν Κρέοντα νά
μείνουν τά παιδιά στήν Κόρινθο. Θέλει νά στείλει καί δῶρα στή νύφη.
Ἐνῶ τό σχέδιό της ὡς πρός τήν νύφη καί τόν Κρέοντα ἐξελίσσεται ἱκανοποιητικά, ἡ Μήδεια βιώνει ἕνα ἀπερίγραπτο δρᾶμα. Τήν καρδιά της ξεσχίζει ἡ πάλη ἀνάμεσα στήν μητρική ἀγάπη καί στήν ἐπιθυμία τῆς ἐκδικήσεως.
Ἀγγελιοφόρος ἔρχεται ἀπό τό παλάτι καί περιγράφει τόν τραγικό θάνατο πού βρῆκαν ἡ Γλαύκη καί ὁ Κρέοντας ἀπό τά μαγεμένα δῶρα πού ἔστειλε
ἡ Μήδεια στή νύφη μέ τά παιδιά της. Ἡ Μήδεια προχωρεῖ τώρα στήν πιό
σκληρή πράξη τῆς ἐκδικήσεώς της. Μπαίνει στό σπίτι καί σφάζει τά παιδιά
της. Ὁ Ἰάσονας φθάνει πολύ ἀργά. Ἡ κορυφαία τοῦ Χοροῦ τοῦ ἀνακοινώνει
τό φοβερό συμβάν. Ἡ Μήδεια χαίρεται μέ τήν ὀδύνη του καθώς φεύγει μέ
φτερωτό ἅρμα γιά τήν Ἀθήνα παίρνοντας μαζί της τά νεκρά παιδιά τους.
Ἡ τραγωδία διδάχθηκε τό 431 π.Χ. τήν χρονιά πού ἄρχισε ὁ Πελοποννησιακός Πόλεμος. Ἡ ἀθέτηση τῶν ὅρκων τοῦ Ἰάσονα καί ἡ ἀπιστία του
παραπέμπουν σέ γεγονότα καί καταστάσεις πού ἐπικρατοῦσαν τότε στήν
Ἑλλάδα, τό ἦθος καί ἡ συμπεριφορά τῶν χαρακτήρων στά ἀντίστοιχα τῶν
πρωταγωνιστῶν τῆς πολιτικῆς σκηνῆς. «Χάθηκε ἡ πίστη στούς ὅρκους καί
πιά ντροπή στή μεγάλη Ἑλλάδα δέ μένει, μά πέταξε στόν οὐρανό» θά πεῖ
ὁ Χορός (στίχοι 439, 440). Οἱ αἱματηρές πράξεις προεικόνιζαν τά δεινά τοῦ
ἐμφύλιου ἀλληλοσπαραγμοῦ.
Ἡ Τροφός στόν πρόλογο τῆς τραγωδίας (στίχοι 14,15): «κι’ εἶναι βέβαια
καλό πολύ μεγάλο αὐτό, ὅταν μιά γυναῖκα μέ τόν ἄντρα της δέ διχογνωμεῖ». Ἡ Μήδεια καί ὁ Ἰάσονας ἕνωσαν τήν ζωή τους στό γάμο μέ τόν ἔρωτά
της καί ὅσα ἔκανε γιά νά φέρει σέ αἴσιο πέρας τήν Ἀργοναυτική Ἐκστρατεία.
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Ἀσφαλῶς καί ὁ Ἰάσονας ἀνταποκρίθηκε στό αἴσθημά της. Καί ἐνῶ ἡ Μήδεια
διέπραξε καί ἐγκλήματα πρός χάριν του, ἐκεῖνος τήν ἐγκατέλειψε. Δέν πρόκειται ἐδῶ γιά ‘’διχογνωμία’’ τῆς γυναίκας, ἀλλά γιά ἀπιστία τοῦ συζύγου.
Δέν ἀρκεῖ ὁ ἔρωτας, οὔτε ὁ πιό σφοδρός, γιά νά ἐξασφαλίσει τήν ἐπιτυχία τοῦ
γάμου. Αὐτοί πού ἑνώνουν τήν ζωή τους στό γάμο χρειάζεται νά συνεισφέρουν κάποια ‘’προῖκα’’, νά διαθέτουν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις πού
μέσα στήν κοινή ἀγωνιστική πορεία προάγονται καί προάγουν τά πρόσωπα.
Ὁ ἔρωτας μετουσιώνεται σέ θυσιαστική ἀγάπη. Ἀγάπη πού ἐμπνέει αὐτοθυσία, θυσία τοῦ ἐγώ, ὄχι θυσία τοῦ ἄλλου. «Μά τώρα ὅλα σέ ἔχθρα βρίσκονται
κι’ ἡ ἀγάπη κλονίστηκε» συμπληρώνει ἡ Τροφός (στ. 16).
Μέ τό στόμα τῆς Τροφοῦ ὁ Εὐριπίδης λέει κάτι πολύ ἐνδιαφέρον (στίχοι
34, 35): «Καί ἔχει νιώσει μέ τή συμφορά της ἡ δύστυχη πόσο εἶναι καλό τήν
πατρική σου χώρα νά μήν ἐγκαταλείπεις».
Ἡ συμβουλή πού δίνει στά παιδιά τῆς Μήδειας ἡ Τροφός ἔχει καί γενική
ἀξία: «… κοντά της μή σταθεῖτε, μά φυλαχτεῖτε ἀπό χαρακτήρα ἄγριο καί
μισητή φύση ἀνταριασμένου λογικοῦ» (στ. 102-104). Ἀπό ἄνθρωπο πού εἶναι
ἔξω φρενῶν, πού δέν ἐλέγχει τίς ἐνέργειές του δέν μπορεῖ νά περιμένει κανείς
τίποτε καλό. Γιατί γίνεται ὄργανο ἀντίθεων δυνάμεων. «Ὀργή γάρ ἀνδρός,
δικαιοσύνη Θεοῦ οὔ κατεργάζεται» ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος (Ἰακ.
2, 20).
Συζητῶντας μέ τήν Μήδεια ἡ Τροφός λέει (στ. 125-128): «Γιατί τό μέτρο
στά λόγια σέ κάνει νικητή καί ἡ χρήση του στίς πράξεις γιά τούς θνητούς
εἶναι πολύ ὠφέλιμη· ἐνῶ ἡ ὑπερβολή τίποτε τό καλό δέ φέρνει στούς θνητούς». Μιά ἄλλη ἔκφραση τῆς ἀρχαίας σοφίας: ‘’Μηδέν ἄγαν’’. Τίποτε ὑπέρ
τό μέτρον. Καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος
ἀνήρ, δυνατός χαλιναγωγῆσαι καί ὅλον τό σῶμα» (Ἰακ. 3, 2).
Συνομιλῶντας μέ τήν Τροφό ἡ Μήδεια ἀρθρώνει μιά διαπίστωση διόλου κολακευτική γιά τόν ἀνδροκρατούμενο κόσμο μας πού οὔτε τό φεμινιστικό κίνημα οὔτε ὁ χωρίς Χριστό πολιτισμός μας ἐδιόρθωσαν (στ. 230-237):
«Ἀπ’ ὅλα τά πλάσματα, ὅσα ψυχή καί σκέψη ἔχουν, ἐμεῖς οἱ γυναῖκες τό πιό
δυστυχισμένο εἴμαστε γέννημα· γιατί ἐμεῖς πρῶτα πρῶτα δίνοντας χρήματα
πολλά ἄντρα πρέπει νά ἀγοράσουμε κι’ ἀφέντη τοῦ κορμιοῦ μας νά πάρουμε
κι’ αὐτό εἶναι κακό ἀπό τό πρῶτο πιό μεγάλο. Καί σ’ αὐτό εἶναι ὁ πιό μεγάλος
ἀγώνας μας, ἄν θά πάρουμε ἄντρα καλό ἤ κακό. Γιατί ὁ χωρισμός φήμη καλή
δέ φέρνει στίς γυναῖκες καί δέν μπορεῖς τόν ἄντρα σου ν’ ἀφήσεις».
Ὁ Κρέοντας (στ. 319, 320): «… γιατί ἀπό γυναίκα ὀξύθυμη, τό ἴδιο κι’
ἀπό ἄντρα, φυλάγεσαι εὐκολότερα ἀπ’ ὅσο ἀπό λιγομίλητο σοφό». Οἱ πρῶτοι
ἐκδηλώνουν διαθέσεις, προθέσεις, οἱ δεύτεροι δέν ἀποκαλύπτουν σκέψεις,
σχέδια.
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Μήδεια: «Ἀλίμονο, οἱ ἔρωτες γιά τούς θνητούς πόσο κακό μεγάλο εἶναι!»
(στ. 330) Πάθος πού παροπλίζει τό λογικό. Ἀπό τόν ἄνθρωπο ἐξαρτᾶται ἄν
θά εἶναι δημιουργικό ἤ καταστρεπτικό. Ἀπό τόν βαθμό τῆς πνευματικῆς του
καλλιέργειας. Ἀπό τό πόσο ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἡ καλή ἀλλοίωση. Καί ἐπειδή
στούς νέους αὐτά δέν εἶναι δεδομένα, ἡ φρόνηση ἀπαιτεῖ τήν καθοδήγηση
ἔμπειρου, φωτισμένου πνευματικοῦ.
Ὁ Ἰάσονας στή Μήδεια (στ. 542-544): «Μακάρι μήτε χρυσάφι στό σπίτι
μου νά ἔχω μήτε νά τραγουδῶ πιό ὄμορφα καί ἀπό τόν Ὀρφέα, ἄν ἡ ζωή μου
δέ γίνει ὀνομαστή μέσα στόν κόσμο ὅλο». Μιά ἔκφανση τῆς μεταπτωτικῆς
μας καταστάσεως, τῆς ἐγωπάθειάς μας, ἡ κενοδοξία. Ὅπως ὅλα τά πάθη, τυραννία. Οὔτε βαθειά ἱκανοποίηση προσπορίζει. Γεύση πικρή ἀφήνει. Δέν μᾶς
γεμίζει τό ψυχικό κενό. Μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ μέ τήν παρουσία Του καί τίς
δωρεές Του νά τό πληρεῖ ..
Παραβλέποντας τήν δική του ἀπιστία, ὁ Ἰάσονας θεωρεῖ ὅτι τό κακό
στόν κόσμο ὀφείλεται στίς γυναῖκες. «ἔπρεπε μέ κάποιον ἄλλο τρόπο οἱ
ἄνθρωποι παιδιά νά ἀποκτοῦσαν καί γένος θηλυκό στόν κόσμο νά μήν ἦταν·
κι’ ἔτσι κακό κανένα στόν κόσμο δέ θά ἦταν» (στ. 573-575).
Ὁ Χορός (στ. 635, 636): «Ἡ σύνεση ἄς εἶναι σκέπη μου, τῶν θεῶν τό πιό
ὡραῖο δῶρο». Πράγματι σπουδαῖο στοιχεῖο ἡ σύνεση. Τόσο σημαντικό ὥστε
ὁ ποιητής νά τό χαρακτηρίζει δῶρο τῶν θεῶν. Προστατεύει ἀπό μικρά καί
μεγάλα λάθη, ἀπό περιπέτειες, ἀπό διάφορες ζημίες. Οἱ δραματικοί ποιητές
τό θεωροῦν σημαντικό νά τό ἐντάξουν στήν παιδαγωγική διάσταση τῆς δημιουργίας τους.
Ὁ Παιδαγωγός στή Μήδεια (στ. 1018): «κι’ ὁ ἄνθρωπος πρέπει ἐλαφριά
τίς συμφορές ν’ ἀντέχει». Σοφή συμβουλή ἀπό ἕναν δοῦλο! Δυσκολίες, δυσάρεστες καταστάσεις, ἀδικίες, ἀσθένειες, συμφορές ἔχει ἡ ζωή μας. Δέν αἰφνιδιαζόμαστε. Γνωρίζουμε ὅτι δέν μᾶς συμβαίνει τίποτε ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ σοφοῦ,
στοργικοῦ Πατέρα μας πού μᾶς δίνει τήν δύναμη νά τά ἀντιμετωπίζουμε. Καί
ἀντιμετωπίζοντάς τα μέ καρτερία καί πίστη προαγόμαστε πνευματικά.
Ἡ Μήδεια μπροστά στά δύο παιδιά της καθώς ἑτοιμάζεται νά τά σφάξει (στι. 1076-1080): «Πηγαίνετε, πηγαίνετε δέν μπορῶ νά σᾶς κοιτάζω πιά
στά μάτια, ἀλλά μέ νικάει τό κακό. Καί νιώθω βέβαια τί κακό εἶναι νά κάνω
τώρα, ὅμως τό πάθος μου εἶναι ἀπ’ τίς σκέψεις μου πιό δυνατό, αὐτό πού
εἶναι αἰτία τῶν πιό μεγάλων συμφορῶν γιά τούς θνητούς». Γνωρίζει ὅτι εἶναι
κακό, ἀλλά ἀδυνατεῖ νά τοῦ ἀντισταθεῖ. «Ταλαίπωρος ἐγώ ἄνθρωπος. Τίς μέ
ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7, 24). «Τό νῖκος ἔδωκεν
ἡμῖν» Ἐκεῖνος πού μέ τόν θάνατό Του ἐνίκησε τόν θάνατο.
Νῖκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ “ΥΠΑΚΟΗ”

Τρία νέα βιβλία ἐξέδωσε ὁ Ἐκδοτικός Οἶκος “Υπακοή” τόν τελευ
ταῖο χρόνο.
Τό πρῶτο μέ τίτλο: “ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ”, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου Κωστώφ, ἀποκαλύπτει μέ κάθε Θεολογική
καί λογική λεπτομέρεια τίς πλάνες τοῦ Πα
πισμοῦ, καί ἀποδεικνύει τήν παραχάραξη
τοῦ Χριστιανισμοῦ πού ἔχουν προκαλέσει
τά Παπικά ἀντιχριστιανικά δόγματα.
Τό δεύτερο “ Η ΥΠΑΡΞΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ” ,
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου Κωστώφ,
προσφέρεται σέ μιά ἐποχή τόσο σαρκική,
ὥστε ἀμφισβητεῖ
ἀκόμη καί τήν
ὕπαρξη τῆς ψυχῆς
της! Μέ Θεολογι
κά ἀποδεικτικά
στοιχεῖα ἀλλά
καί ντοκουμέντα
ἀπό ὅλες τίς τεκμηριωμένες Ἐπιστῆμες ὁ συγ
γραφέας μᾶς δείχνει τόν δρόμο γιά τό πῶς θά
βροῦμε ξανά τήν ψυχή μας!
“ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗ”.
Εἶναι τό τρίτο βιβλίο.
Πρόκειται γιά ἔργο τοῦ γνωστοῦ καί
ἀειμνήστου συγγραφέα Στέλιου Σπεράντσα, πού πρωτοεκδόθηκε τό 1936! Ἀπό
τότε, ἐπανεκδόθηκε μόλις τόν περασμέ
νο μῆνα ἀπό τίς Ἐκδόσεις ὙΠΑΚΟΗ",
καί εἶναι διδακτικό ἀλλά καί προφητι
κό στήν περιήγησή του στό ἀνθρώπινο
σῶμα. Οἱ ἐξηγήσεις γι’αὐτά βρίσκονται
μέσα στό πολύτιμο αὐτό –γιά μικρούς
καί γιά μεγάλους– βιβλίο!
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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