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ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ;

Τ
ό τεῦχος αὐτό τοῦ Περιοδικοῦ μας ἔχει καί πνευματικά ‘‘πολεμικό’’ 
χαρακτῆρα, ἀφοῦ μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 

εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀφυπνισθοῦμε καί νά προβληματισθοῦμε γιά τό πῶς 
πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ραγδαιοτάτη –ἐπί τά χείρῳ– πορεία τῆς 
Πατρίδος μας.

Εὐκαιρία γιά τόν Ὀρθόδοξο προβληματισμό μας προσφέρουν, κυ-
ρίως, τά παρατιθέμενα κείμενα τῆς μακαριστῆς θυγατέρας τοῦ Ἰωάν-
νου Μεταξᾶ, Λουκίας, τήν ὁποία γνωρίσαμε ἀπό κοντά καί διαπιστώ-
σαμε τήν βαθειά καί ὁλόψυχη ἀγάπη της γιά τόν Χριστό μας καί τήν 
Ἐκκλησία Του, τήν βαθειά γνώση τῆς Θεολογίας, ἀλλά καί τήν ἀγωνία 
της γιά τήν κατάπτωση τοῦ λαοῦ καί τῆς Πατρίδος μας. Πνευματικός 
της ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους Γέροντες.

Τό κείμενό της γιά τούς διεθνῶς ἰθύνοντας εἶναι ‘‘φωτογραφία’’ 
τῆς σημερινῆς παγκοσμίου πολιτικῆς πραγματικότητος, ἡ ὁποία, ὅμως, 
παρ’ ὅτι οἰκτρή, δέν φαίνεται νά συγκινῆ, πολύ δέ περισσότερο δέν 
κινητοποιεῖ μέ ἀποτελεσματική ἀντίδραση, οὔτε τόν Κλῆρο μας, οὔτε 
τόν Λαό μας.

Τό 1939, ἐνώπιον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, πού τόν ἐξέλεξε Μέλος 
της, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος, ἐπεσήμανε τόν κίνδυνο 
τῆς Ἑλλάδος καί μεταξύ ἄλλων, εἶπε: «Δι’ ἡμᾶς τούς λαούς τῆς καθ’ 
ἡμᾶς Ἀνατολῆς ὁ ἐξευρωπαϊσμός ὑπό οἱανδήποτε μορφήν δέν εἶναι 
πρόοδος, εἶναι ὀπισθοχώρησις καί εἶναι ἀσθένεια• εἶναι ἡ εὐφορία 
τοῦ φθισικοῦ, ὅστις ἐκλαμβάνει τήν ἀσθένειάν του ὡς ὑγείαν»!

Τί ἄλλαξε ἀπό τότε μέχρι σήμερα; Ἄλλαξε ἡ Εὐρώπη;Ὄχι βέβαια! 
Ἔγινε πολλαπλασίως χειρότερη καί ἔδειξε πλέον καί στούς διανοητικά 
τυφλούς τό ἀπαίσιο, διαλυτικό κάθε Θείας Ὁδηγίας  καί ἁρπακτικό 
πρόσωπό της, πού μαίνεται νά κατασπαράξη καί νά ἀφανίση κάθε ψυχή 
πού διατηρεῖ μέσα της τήν Ἀλήθεια! Τί ἄλλαξε τότε; Ἄλλαξε ὁ λαός μας 
ἤ μᾶλλον, τόν ἀλλάξαμε ἐμεῖς οἱ ὑποτιθέμενοι Πνευματικοί Πατέρες 
του καί τόν συνηθίσαμε νά δέχεται μοιρολατρικά τήν ἀλλοτρίωση πού 
τοῦ ἐχάλκευσαν χρόνο μέ τόν χρόνο οἱ Πολιτικοί διαφθορεῖς του! 
Ἄραγε, ἄν ἕνας ξένος κατακτητής μᾶς ἐπέβαλε μέ τή βία τήν ἀθεΐα, 
ἐκριζώνοντας ὅλη τήν πνευματική μας Παράδοση ἀπό τήν καθημερινή 
ζωή μας, δέν θά εἴχαμε ἐξεγερθεῖ; Τότε, γιατί μένουμε ἀπαθεῖς καί 
ἀνενεργοί ὅταν αὐτό συντελεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Πολιτικούς μας; 
Τώρα πιά, πού δέν ἄφησαν οἱ Πολιτικοί μας τίποτα ὄρθιο, τώρα πού 
ἀκόμα καί τά 5χρονα παιδάκια ὁδηγοῦνται μέ τόν Νόμο τῶν Πολιτικῶν 
μας στά Ληξιαρχεῖα γιά νά δηλώσουν ἀλλαγή τοῦ φύλου(!) τους, οὔτε 
τώρα δέν συγκινούμεθα; Δέν ἐξεγείρεται ἡ Ἱεραρχία μας, ἡ Ἀκαδημία 
μας, οἱ Στρατιωτικοί μας; Τότε, γιατί νά ὑπάρχουμε; ἔχουμε ἤδη γίνει 
ἀπό «ἅλας τῆς γῆς», χῶμα τῆς γῆς! Μᾶς ἀξίζει πού μᾶς ποδοπατᾶνε!

                                          π. Β. Ε. Β.
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Γράφει ἡ Λουκία, κόρη τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ:

TO ’40 ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ...

Δ
έν κάνω βέβαια περιγραφή τοῦ 1940 ἐδῶ. Ζήσαμε ὅμως κάτι, τό 
ὁποῖο δύσκολα περιγράφεται σήμερα. Βρεθήκαμε ὅλοι ἑνωμένοι, 

σάν μιά ψυχή, σάν ἕνας ἄνθρωπος, διότι ἔτσι τό νιώθαμε. Φόβο δέν 
εἴχαμε. Ὁ καθένας στή θέση του, ὅσο καί μηδαμινή, ἤ στά μετόπισθεν 
κι ἄν ἦταν, ὅσο καί προχωρημένη στά κορφοβούνια. Ὅλοι, μικροί καί 
μεγάλοι –σέ βαθμό ἤ ἡλικία–, πολεμοῦσαν σάν ἕνας ἄνθρωπος καί ὁ 
καθένας πολεμοῦσε γιά ὅλους. Ὅλοι ἀποφασισμένοι γιά τό θάνατο, 
ἀλλά καί χωρίς νά νιώθουμε πώς ὑπάρχει κάτι τέτοιο στ’ ἀλήθεια!

Εἴχαμε διαβεῖ στήν πράξη τό κατώφλι τοῦ Σταυροῦ –βῆμα πού 
ὁδηγεῖ στήν Αἰωνιότητα– καί αἰσθανόμαστε πώς ζούσαμε μαζί μ’ ὅλο 
τό Ἔθνος μας, τήν ἱστορία μας ἀπό τούς ἀρχαίους μας μέχρι ἐκείνους 
πού θά ἔρθουν. Πέτρα τάφου καί θάνατος δέ μᾶς χώριζε πιά ἐμᾶς 

Ἡ πίσω σκάλα τοῦ σπιτιοῦ τῆς Κηφισιᾶς, 
πού ἀνέβηκε ὁ Γκράτσι καί ἡ πόρτα πού 

ἄνοιξε αὐτοπροσώπως ὁ Μεταξᾶς.

τούς ζωντανούς.
Μ’ ἕνα γειά σου, ἤ ἀκόμα καί 

μέ μιά ματιά, τά ἔλεγες ὅλα μ’ ἕναν 
ἄγνωστο περαστικό, ὅλα, ὅσα ξέ-
ρει ὁ  Ἕλληνας καί ὅσα ἔχει στό 
βάθος τῆς ψυχῆς του. Ὁ γέρος τά 
‘λεγε στό πιτσιρίκι, ἡ μάνα στό παι-
δί της, πού ἔφευγε γιά τό μέτωπο, ἡ 
κόρη στόν πετσοκομμένο πατέρα ἤ 
σ’ ἕναν ἄγνωστο τραυματία.

Ὁ Νομάρχης, μέ τό σκαπανά-
κι στό χέρι, συνεργαζόταν στούς 
βομβαρδισμούς μέ τούς ἄλλους, μ’ 
ὅλη τή σοβαρότητα καί σάν παλιοί 
συναγωνιστές. Κανένας κομπα-
σμός, καμιά μελοδραματική τρα-
γικότητα δέν εἶχε πιά θέση. Ὅ,τι κι 
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ἄν μᾶς συνέβαινε τό δεχόμαστε μέ Δωρική στάση.
Ἡ Παναγία ὁδηγοῦσε τά παιδιά τῆς Ἑλλάδας στά βουνά. Τή βλέ-

πανε, καί τό ξέραμε ὅλοι πώς ἔτσι εἶναι.
Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς εἶχε ὑπογράψει τό χαρτί τῆς ἐπιστράτευ-

σής μας ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδας, κάνοντας τό σταυρό του καί 
λέγοντας: «Ὁ Θεός βοηθός!». Τοῦ γράφανε χιλιάδες μάνες: Μήν κλαῖς 
πατέρα, τό παιδί μου τό πῆρε ὁ Θεός, δέ λυπᾶμαι· τράβα μπρός· νά ζή-
σει ἡ Ἑλλάδα, καί ἄλλα ἀφάνταστα. Καί ἤξεραν πώς ὁ γέρος τά κλαίει 
τά παιδιά του. Ποιός τούς τό εἶπε, καί μέσα στόν πόνο του σπεύδανε 
νά τόν ἀνακουφίζουν; Τοῦ Χριστοῦ ἡ αἰώνια μάνα – Ἑλλάδα.

Tό σαλόνι τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ, ὅπουἐπιδόθηκε τό τελεσίγραφο. 
Στόν καναπέ κάθισε ὁ Μεταξᾶς καί δεξιά του, στήν πολυ-

θρόνα, ὁ  Ἰταλός πρέσβυς. 

Στή γιορτή 
του (7-1-1941), 
πρίν πεθάνει, πῆ-
γα νά τόν εὐχηθῶ 
–σάν ἕνα στέλεχος 
τῆς Ε.Ο.Ν.– καί 
τοῦ χάρισα μιά 
φω το γραφία μου 
μέ τήν ἀφιέρωση: 
«Σ’ εὐχαριστῶ πα-
τέρα, πού μ’ ἔκα-
νες ἄνθρωπο».

Δέν ἤξερα γιατί τό ἔγραψα οὔτε καί τί ἀκριβῶς σήμαινε. Τότε μό-
λις εἶχα ἀρχίσει κι ἐγώ νά τό συνειδητοποιῶ, ὅταν ἔσκυψα, σάν Ἑλλη-
νίδα τοῦ Χριστοῦ, μέσα μου καί μέσα στίς πηγές μας καί μέσα σ’ ἄλλες 
ξένες καί ἀντίκρισα τή σημερινή ἀνθρωπότητα. Τότε –τήν ἡμέρα αὐτή 
τῆς γιορτῆς του– μοῦ ἔριξε μιά ματιά ἀπόκοσμη, μακρινή-μακρινή. 
Οὔτε τό θερμό φιλί μέ τό συγκινημένο εὐχαριστῶ πού περίμενα δέν 
πῆρα, οὔτε μ’ ἀποχαιρέτησε μέ τή φυσική του ἀγάπη, τήν ἀνήσυχη, 
ἀφοῦ ἔφευγα γιά τό μέτωπο.

Ἔφυγα καί πῆγα στό Ἀργυρόκαστρο. Πῆρα ἕνα ἄλογο κι ἔφτασα 
–μ’ ἕνα γράμμα του γιά τόν Κοσμᾶ Λάβδα– σ’ ἀπόσταση δέκα χιλιο-
μέτρων ἀπό τό Τεπελένι. Τό κανόνι ἀκουγόταν ἀδιάκοπα. Ἔδωσα τό 
γράμμα καί γύρισα στό σπίτι τοῦ πατέρα μας, στήν Κηφισιά, γιά νά 
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τοῦ δώσω τήν ἀπάντηση. Τόν βρῆκα στά τελευταῖα του.
Τρεῖς μέρες ἀγωνιστήκαμε κι ἐμεῖς, ὅσοι πιστοί, γι’ αὐτόν, καί 

κατά τή σύγκληση τοῦ ἰατρικοῦ συμβουλίου, ἔμαθα τί στ’ ἀλήθεια εἶ-
ναι οἱ ἄνθρωποι, πού δέ βιώνουν Χριστό στό κάθε βῆμα τους – ὅπως 
λέω σήμερα γιά ὅσους δέν πιστεύουν καί δέν ἀγαποῦν τόν πλησίον 
τους. Ἦταν ἡ πρώτη ἐπαφή μέ τό πνεῦμα, πού ἐπικράτησε μετά τό 
1950.

Κοιμήθηκε λοιπόν μετά τρεῖς μέρες (29-1-41). Ὅλοι κλαίγανε. 
Ὅλοι, παντοῦ. Δέ θυμᾶμαι νά ἔχυσα δάκρυα. Αἰσθανόμουν ἀγαλλίαση 
πού αὐτός ἡσύχασε. Αἰσθανόμουν μιά γλύκα στήν ψυχή, μιά ὑπόσχε-
ση τῆς Ἑλλάδας τοῦ Χριστοῦ μέσα μου, πού τοῦ ἔλεγε: Ἀναπαύσου, 
τώρα εἶναι ἡ σειρά μας. Θά τά βγάλουμε πέρα. Ἔνιωθα μιάν ἀπέραντη 
ἀνακούφιση, πού ἐκεῖνος πῆγε στό Θεό μαζί μέ τούς Αἰώνιους. Ἔτσι 
τό ἔζησα τότε καί ἔντονα βίωσα μέσα μου τό τί θά πεῖ Αἰωνιότητα.

Αὐτή ἡ πονεμένη, παιδική καί ταπεινή καρδιά του, πού ἦταν ὅλο 
ἀγάπη, ἦταν ἕνα μέ τό λαό πού τόν κήδευε καί ἔκλαιγε. Ἐγώ, τώρα κα-
τάλαβα γιατί κλαίγανε τόσο. Εἶχαν χάσει ἕναν ἀληθινό ἀδελφό τους, 
πού τούς ἔκανε νά αἰσθάνονται ἄνθρωποι, ὅπως τοῦ τά ἔγραψε καί 
στή φωτογραφία ἡ νεολαία του! Ἐκεῖνος τούς ἄνοιξε τό δρόμο νά ζή-
σουν μέ ἀνθρωπιά καί νά χαροῦν τόν τόπο, πού ἐλευθέρωσαν οἱ πα-
τέρες τους μέ τό αἷμα τῆς ψυχῆς τους, ἀπό τά νύχια τῶν ἀπίστων, ἀπό 
τή βάρβαρη κατοχή τους. Τούς βοήθησε λοιπόν νά χαροῦν τοῦτο τόν 
τόπο καί νά τόν νιώσουν ἐπιτέλους σάν δικό τους. Νά νιώσουν πώς 
ὅλα τά μποροῦν στή ζωή τους καί πώς τά ὅσα τούς λέει ἡ ἑλληνική 
τους ψυχή, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι δυνατά.

Τό νιώσαμε ἀμέσως ὅσοι πονεμένοι καί περιφρονημένοι. Καί ἐρ-
γαστήκαμε ἀπό τίς πρῶτες μέρες αὐτῆς τῆς 4ης Αὐγούστου 1936, ὅταν 
εἶπε αὐτός ὁ πατέρας, μάνα καί ἀδελφός μας, πώς βάζει τό κεφάλι 
του στόν «ντορβᾶ» γιά τήν Ἑλλάδα. Ἐργαστήκαμε μέ φιλότιμο γιά ν’ 
ἀποδείξουμε τί μποροῦμε νά κάνουμε, σάν δείχνουν κατανόηση, ἀγά-
πη καί σεβασμό στούς μύχιους πόθους τῆς ψυχῆς μας, τῆς ζωντανῆς, 
ἑλληνικῆς μας ψυχῆς, πού μᾶς πληροφορεῖ γιά ὅλα, κι ἄς κάνουμε τόν 
κουτό, ἄς λέμε ἄλλ’ ἀντ’ ἄλλων, ἄς ξεπουλᾶμε τήν ψῆφο μας, κι ἄς 
ζοῦμε συχνά σάν τελῶνες καί σάν πόρνες, καθώς ὀρφανεμένοι προχω-
ροῦμε, ἀναζητῶντας τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς: ἕναν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, 
πού νά μᾶς στηρίζει καί νά μᾶς ὁδηγεῖ στό Θεό, στό μόνο Σωτήρα μας, 
τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά τή γνωρίσουμε! 

         (Ἀπό τό βιβλίο τῆς Λουκίας Μεταξᾶ «Προσάναμμα»)
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Ἕνα ἄρθρο τοῦ χθές πού περιγράφει τό σήμερα!

Ἡ σημερινή ἰθύνουσα τάξη καί οἱ ἐπιδιώξεις της

Ο
λοι οἱ σημερινοί ἰθύνοντες –Διεθνῶς– ἔχουν μερικά κοινά χαρακτηρι-
στικά:
Εἶναι ἄθεοι, τουλάχιστο ἐπιφανειακά, χάρη στό κλίμα πού ἐπικρατεῖ 

(δηλαδή χάρη στό μοντερνισμό).
Εἶναι, ὑποτίθεται, λυσσωδῶς δημοκράτες.
Περιφρονοῦν τό λαό, πού δέ συμμορφώνεται μέ τά γοῦστα τους, ἀλλά 

καί τόν φοβοῦνται, γι’ αὐτό πάντα δημοκοποῦν καί προσπαθοῦν νά τόν 
κολακεύσουν.

Εἶναι καταπληκτικά «τυφλοί» –σάν ζωντανοί– νεκροί πού εἶναι, προ-
φανῶς.

Εἶναι πάντοτε λειψή ἡ ἐπικρατοῦσα νοοτροπία τους: κόμμα, τάξη, κε-
φάλαιο, ἐργασία, δεξιά καί ἀρι-
στερά κ.τ.λ., εἶναι συγκεχυμένα 
μέσα τους καί προκαλοῦν διαιρέ-
σεις καί διχασμούς παντοῦ, γιατί 
ἑνότητα δέν ὑπάρχει λόγω τῆς 
ἀπομάκρυνσής τους ἀπό τό Θεό 
καί ἀπό τήν Ἀγάπη, πού εἶναι ὁ 
Κύριος.

Τόν ἕνα Θεό δέν Τόν γνωρί-
ζουν, οὔτε τήν ἀκεραιότητα μέσα 
τους, δηλαδή τόν ὁλοκληρωμένο 
ἄνθρωπο. Τούς ἀνθρώπους, πού 
βλέπουν νά ἔχουν σήμερα κάτι 
τό ὁλοκληρωμένο, ἀδιάσπαστα 
ἀκέραιο, τούς κατηγοροῦν πώς 
ἔχουν ὁλοκληρωτικές τάσεις. Τήν 
προσωπικότητά τους τή χαρα-

κτηρίζουν δικτατορική, γενικά, διότι δέν καταφέρνουν νά τή διασπάσουν 
καί δέν πάει ὁ νοῦς τους στόν καθολικό χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι, φαίνεται, ἡ ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου πού 
ἐπιδιώκει κάθε διάσπαση καί διαίρεση καί τά ὅμοια. Ἔτσι ἐξηγεῖται τό μετά 
μανίας κυνηγητό κάθε ὁλοκληρωμένου ἀνθρώπου.

Δέν ἀντιλαμβάνονται πώς κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ὑποβιβάζουν μόνοι 

Ἡ Λουκία Μεταξᾶ σέ ὥριμη ἡλικία
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τους τόν ἑαυτό τους - ἀπό ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες σέ διχασμένα 
βιολογικά ἄτομα – καί καταλήγουν τελικά σέ κομματικές παρατάξεις, χωρίς 
νά τηροῦν τήν ἀνεξαρτησία τους, μέ βάση τήν ἐλεύθερη βούληση, πού εἶναι 
Θεῖο δῶρο. Τό σημεῖο ἐπαφῆς τους εἶναι ἡ ἐπιθετικότητα, χαρακτηριστικό 
ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κομματισμένων, δημοκρατικῶν συνειδήσεων· π.χ. 
σήμερα ἡ διαμαρτυρία τοῦ λαοῦ ἔπαψε νά χαρακτηρίζεται ἐδῶ ὡς κομμου-
νιστική. Καλεῖται φασιστική1 , λόγω συμμαχικῶν συμπαθειῶν· ἐπίθεση κοι-
νή, πού προκαλεῖται ἀπ’ ὅλες τίς παρατάξεις (ἀπό τῆς ἀριστερᾶς μέχρι καί 
τῆς δεξιᾶς). 

Ὅλες τους οἱ ἐνέργειες εἶναι ὁριζόντιες, διεθνῶς, καί ἐπίπεδες. Εἶναι 
ἐγκόσμιοι καί ἕρπουν σάν τό φίδι, πού προκάλεσε τήν πτώση τοῦ προπα-
τορικοῦ ζεύγους. Γι’ αὐτό οἱ ἄνοδοί τους εἶναι μηχανοκρατούμενες, σαλτα-
δόρικες καί ἀπότομες. Ἐπιθυμῶντας ν’ ἀνεβεῖ ἡ ζωή πνευματικά, πηδοῦν 
πάνω σ’ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο, στό χῶρο πιό ψηλά καί … ἐκτοξεύοντας πυραύ-
λους στό διάστημα, προσπαθοῦν ἔτσι νά φτάσουν σέ μιάν ἄλλη γῆ, σ’ ἕναν 
ἄλλο οὐρανό. Ἐπιδιώκουν νά κατακτήσουν τήν Καινή Κτίση μέ ὑλικά μέσα 
–πολυέξοδα– ἐξαντλῶντας ἔτσι τά ψυχικά τους αἰώνια καλά μέχρι καί ἐκ-
μηδενισμοῦ τους. Μπορεῖ ποτέ ἡ ἐλπίδα τοῦ Ἀντίχριστου νά στεφανωθεῖ μέ 
νίκη αἰώνια; Ἡ πνευματική ἄνοδος, τούς εἶναι ἀκόμα ἄγνωστη, σάν κίνηση. 
Γι’ αὐτό ἡ ἐπαναστατική τους ἄνοδος ἔχει τό χαρακτηριστικό τοῦ πήδου 
(σάλτου, ἰταλικά), καθώς καί ἡ κάθοδός τους, τῆς πτώσης.

Δέν προσπαθοῦν νά πείσουν, φονεύουν. Φονεύουν σώματα, αἰσθήμα-
τα, ἰδέες καί γενικά ὅ,τι ἐπιμένει νά δημιουργηθεῖ καί νά ἐπιβιώσει ἀντίθετα 
ἀπό τίς δοξασίες τους.

Δέν ξέρουν τί θά πεῖ προχώρηση σταθερή. Ἄν καί αὐτοχαρακτηρίζο-
νται σάν προοδευτικοί, νεωτεριστές, ριζοσπάστες, ἐντούτοις, τό μπρός σάν 
σύνθημα τούς τρομάζει. Κοιτάζουν συνήθως πίσω, διότι ἴσως ἐκεῖ θυμοῦ-
νται καί ἀναζητοῦν κάποιο χαμένο παράδεισο τῆς ψυχῆς τους, ἐνῶ ἐμπρός 
–αὐτοί οἱ ἄπιστοι– δέ βλέπουν παρά τό μεγάλο κενό. Δικαιολογημένα λοι-
πόν τρέχουν τρελά γύρω γύρω καί καταφεύγουν σέ κάθε εἶδος ἐγκόσμιας 
ἀπόλαυσης καί νεωτεριστικῆς ἰδέας ἤ ἐφεύρεσης, γιά νά μή βλέπουν τό χάος 
πού ξανοίγεται μπροστά στά τυφλά, γιά τήν αἰωνιότητα, μάτια τους.

Γιά νά σοῦ δείξουν φιλία, πρέπει ν’ ἀποβλέπουν σέ κάποιο ὄφελός 
τους. Καί ὅταν σοῦ ἐκδηλώνουν μεγάλη φιλία, εἶναι διότι σέ θέλουν σύντρο-
φο πρός τήν αὐτή κατεύθυνση, πού ἀκολουθοῦν οἱ ἴδιοι, καί γιά νά τό πε-
τύχουν, στήν ἀνάγκη, σοῦ δολοφονοῦν ὅλα τά σημεῖα ἀντίστασης, πού εἶναι 
καί τά ὅπλα τῶν στρατευόμενων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Δέν 
ἀγαποῦν, κατά κανόνα, τή ζωή καί καθετί τό ζωντανό. Ὅπως ἀμπάρωσαν 

1. Τό 1977 συνέβη ἀκριβώς τό ἀντίθετο καί οὕτω καθεξῆς.
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τό πνεῦμα τους μέσα στό χρῆμα καί στά ὑλικά ἀγαθά, ἔτσι θέλουν ν’ ἀμπα-
ρώσουν καί τή ζωή σ’ ἕναν ὁποιοδήποτε ἄψυχο τάφο γιά νά τήν ἐλέγχουν. 
Νά ἐξουσιάζουν μέ τόν παντοτινό θάνατο τήν κατοχή τῆς αἰωνιότητάς της.

Τά παιδιά αὐτά τοῦ Ἀντίχριστου ἔχουν γιά κοινό λίκνο τήν ἄθεη Γαλ-
λική Ἐπανάσταση. Τούτη ὅμως, μέ τίς ἐγκόσμιες βλέψεις της, ἔφτασε νά 
προδώσει τό Χριστό καί τή διδασκαλία Του, πού ὑποσχόταν μιά βασιλεία, 
πάνω στή γῆ, τοῦ Πατέρα Του καί Πατέρα τῶν ὅλων, ὅπου ὅλοι θά εἴμαστε 
δεκτοί ἐκεῖ μέ ἰσότητα – ἀπροσωπόληπτα, παιδιά Του ἀγαπημένα, ἀδέλφια 
ἑνός κοινοῦ Πατέρα – ἄν βέβαια ἀκολουθήσουμε μ’ ἀγάπη, πραότητα καί 
ταπεινότητα τόν Υἱόν Του, καί ἄν μέ ὑπακοή πράττουμε τό θέλημά Του.

Τήν ὑπακοή μας ὅμως αὐτή δέν τήν ἐπιδιώκει ὁ Μονογενής Του Υἱός, 
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μέ τόν ἐξαναγκασμό μας, τή θέλει μέ τήν 
ἐλεύθερη βούλησή μας (πού μᾶς προίκισε ὁ Πλάστης), δοσμένη δηλαδή ἀπό 
Πίστη, Ἀγάπη, ἐμπιστοσύνη κι ἐλπίδα πρός τόν Πανάγαθο Προσωπικό Ζῶ-
ντα Θεό μας, ἐθελοντικά. Αὐτός θέλει νά μᾶς σώσει καί νά μᾶς κάνει αἰώνια 
παιδιά Του «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν», τέλειους καί Θεούς.

Τούτη τή Βασιλεία μᾶς ὑπόσχεται, φτάνει νά σηκώσουμε τό σταυρό 
μας καί ν’ ἀκολουθήσουμε ἐθελοντικά τό Θεάνθρωπο Χριστό. Αὐτός νίκη-
σε τήν ἁμαρτία, πού σκότωνε τόν Ἄνθρωπο –μέ τή Σταύρωσή Του καί τό 
θάνατο τοῦ σώματός Του–, ὁ ἀναμάρτητος, καί ἀφοῦ ἔτσι τόν ἐλευθέρωσε, 
τοῦ χάρισε, μέ τήν Ἀνάστασή Του ἀπό τόν Ἅδη, τήν Αἰώνια Ζωή μέσα στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, «ὁ αἴρων τά ἁμαρτίας τοῦ κόσμου».

 

                     Λουκία  Ἰωάννου Μεταξᾶ

... «Γιά σᾶς, ἰδίως τόν ἀγροτικό κόσμο, τί νά πρωτοθαυμάση 
κανείς! Τά παιδιά σας σκοτώνονται εἰς τό Μέτωπο. Οἱ γυναῖκες 
σας ἐργάζονται κοντά στή φωτιά γιά νά πλέξουν κάλτσες καί 
φανέλλες, ἐκτός ἀπό ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἀνέβηκαν ἐπάνω στά βου-
νά τῆς Ἠπείρου γιά νά τούς μετακομίσουν τρόφιμα καί πυρο-
μαχικά. Πράγματα θαυμαστά! Ἐπανάληψις τοῦ παραδείγματος 
τῶν Σουλιωτισσῶν τοῦ Ζαλόγγου. Καί ὅταν λαβαίνω ἀπό ἀγρό-
τισσες τηλεγραφήματα, σχεδόν κάθε μέρα, διά νά μοῦ ἀναγγεί-
λουν ποιά ὅτι ἔχασε τόν ἄνδρα της, ποιά ὅτι ἔχασε τόν ἀρρα-
βωνιαστικό της, ποιά ὅτι ἔχασε τό μονάκριβό της παιδί καί νά 
τελειώνουν μέ τήν κραυγή: «Ζήτω ἡ Ἑλλάς», μοῦ ἔρχονται τά 
δάκρυα στά μάτια, δάκρυα ὄχι λύπης, ἀλλά δάκρυα χαρᾶς γιά 
ἕνα τέτοιο Ἔθνος!»...                           Ἰωάννης Μεταξᾶς
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Ἀπὸ τὸ ἀνοιχτὸ παράθυρο τῆς καρδιᾶς μας...ἤ, 
Μιὰ κατάθεση γιὰ τὸ βιωματικὸ κήρυγμα

Η ΕΝΤΙΜΗ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

O
μολογῶ πὼς οἱ παρακάτω σκέψεις εἶναι τὸ καταστάλαγμα τῶν ὅσων 
μπόρεσα νὰ καταλάβω καὶ συνάμα νὰ βιώσω στὴ διαδρομὴ τῶν 

περίπου σαράντα χρόνων ἱερατικῆς μου διακονίας, Διακονίας, ποὺ ἔχει 
οἰκοδομηθεῖ πάνω σὲ σωρὸ ἐμπειριῶν καὶ μαθημάτων διαφόρων, τὰ 
ὁποῖα καὶ διδάσκεται κανεὶς κατὰ τὴν ἔγκοπο διαδρομὴ τοῦ ἐπίγειου 
βίου του καὶ δὴ τὴν Ἱερατική. 

Τὸ νὰ ἀσχοληθῶ, τώρα μὲ τὸ κήρυγμα αὐτὸ ἦταν, καὶ παραμένει 
νὰ εἶναι, ἕνα ζητούμενο ἀπὸ τὰ πρῶτα ἀκόμα βήματα τῆς Ἱερατικῆς 
μου διακονίας, γιατὶ ἡ εἰκόνα τοῦ ποιμνίου/ἀκροατηρίου εἶναι ἀναμφί-
βολα μιὰ βασικὴ πηγή, ὥστε νὰ γνωρίσεις καλύτερα τὰ πράγματα ἤ, πιὸ 
σωστά, νὰ λάβεις τὸ σωστὸ μήνυμα ποὺ ἀκτινοβολεῖ αὐτὸ τὸ σιωπηλὸ 
καὶ ὑπομονετικὸ ἐκκλησίασμα. Μήνυμα, ποὺ ἀσφαλῶς διδάσκει πάρα 
πολλά. 

Λοιπόν, δὲ γνωρίζω σὲ πόσους ἀπὸ μᾶς τοὺς κληρικοὺς-κήρυκες 
συμβαίνει, ἀλλὰ τὸ ξέρω πολὺ καλά, πὼς ὑπάρχουν φορές, ποὺ τὴν ὥρα 
τοῦ κηρύγματος δὲ σοῦ ἔρχεται λέξη νὰ πεῖς. Ἤ, πάλι, ἄν ἀναγκάζεσαι 
νὰ πεῖς κάτι, τότε νοιώθεις πὼς τὰ λόγια σου εἶναι στεγνά, ἄχρωμα, καὶ 
πασπαλισμένα μὲ κενὲς ὡραιολογίες καὶ φράσεις ἐντυπωσιασμοῦ, ποὺ 
κι ὁ ἴδιος δὲ πιστεύεις: Ἁπλᾶ τὶς λές, γιὰ νὰ δείξεις πὼς ἔκαμες τὸ χρέος 
σου. Κήρυξες, δηλαδή.

Ὅμως ἔτσι πρέπει νὰ γίνεται; Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, πιστεύω, ὅτι πρέπει 
νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ καὶ νὰ προβληματίζει ὅλους τοὺς συνειδητοὺς κληρι-
κούς. Καὶ δὴ τοὺς κήρυκες τοῦ Θείου λόγου.

Ἀρχικά, λοιπόν, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅταν κηρύτ-
τουμε ἕνα πρᾶγμα κάνουμε: Διδάσκουμε, κατηχοῦμε, ἐνισχύουμε πνευ-
ματικὰ τὸ ποίμνιο καὶ φροντίζουμε νὰ φυτεύουμε στὴν ψυχή του τὴν 
ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μὲ λόγο πάντα εἰλικρινῆ, ἔντιμο, 
σαφῆ, ἀπαλλαγμένο ἀπὸ ναρκισσισμὸ καὶ εὐσεβοφάνεια. Γιατὶ ἀλίμονο 
ἄν κηρύττουμε γιὰ νὰ εἰσπράττουμε βραβεῖα καὶ ἐπαίνους, τοῦ τύπου, 
«τί ὡραῖα τὰ εἴπατε, πάτερ!» κ.ἄ. παρόμοια. Ἤ, γιὰ νὰ καθηλώνουμε τὸ 
ἐκκλησίασμα μὲ τὶς καλλιλογίες μας κι ὕστερα ν᾿ ἀνεβαίνει τὸ θερμό-
μετρο τοῦ ναρκισσισμοῦ μας, ἀφοῦ μπορέσαμε νὰ πετύχουμε μιὰ καλὴ 
ἀτμόσφαιρα, ὀχυρωμένοι ἐξάπαντος πίσω ἀπὸ τέλειες μικροφωνικὲς συ-
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σκευὲς ποὺ μᾶς χαρίζουν καὶ τὸ μέγιστο προνόμιο: ν᾿ ἀκοῦμε τὴ φωνή 
μας νὰ πλανᾶται μέσα κι ἔξω στὸ ναό, νὰ ὑπερίπταται δηλαδή πάνω 
στὰ κεφάλια τῶν ὑπομονετικῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι, ὅταν τελειώσει ἡ Λει-
τουργία τὸ μόνο ποὺ θὰ πάρουν μαζί τους εἶναι ἡ εἰκόνα ἑνὸς κήρυκα, 
κάποτε φυσιωμένου ἤ σὲ περιπτώσεις, ἐν ἀγωνίᾳ γενομένου, ὥστε νὰ τὰ 
καταφέρει καὶ σ᾿ αὐτή του τὴ διακονία. 

Ὅμως τὸ ἀληθινό, βιωματικὸ καὶ εἰλικρινὲς κήρυγμα εἶναι πάνω 
ἀπ᾿ ὅλα μιὰ ἔντιμη ἱερουργία τοῦ Λόγου. Ποὺ σημαίνει πρῶτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα 
τὸ νὰ ἐνστερνιστεῖ καὶ νὰ χωνέψει ὁ ὁμιλητής, ὁ κήρυκας τὸν Κυριακὸ 
λόγο Του «Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, 
καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·» (Μτθ. 11, 
29). Αὐτὴ τὴν ἀνάπαυση, λοιπόν, ποὺ θὰ νοιώσει ὁ ἴδιος ὁ ὁμιλητὴς μὲ 
αὐτὰ ποὺ μὲ βιωματικὸ τρόπο κηρύττει, καλεῖται νὰ φυτέψει στὶς ψυχὲς 
τῶν πιστῶν. Νὰ φύγουν, δηλαδὴ, γιὰ τὸ σπίτι τους εὐλογημένοι ἀπὸ τὴ 
Θ. Λειτουργία καὶ μὲ τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ μέσα τους ἐνῶ αὐτὰ ποὺ 
ἄκουσαν νὰ γίνουν στὴν ψυχή τους δροσιὰ καὶ πνευματικὴ ἀναψυχή. 

Κι ἀλήθεια, τί περιμένει τὸ σημερινὸ ἐκκλησίασμα, ὁ κάθε πιστὸς ὁ 
κάθε χριστιανὸς ποὺ ζεῖ καὶ ὑπομένει τὴ στεγνή, αἰχμηρή καὶ ἀδίστακτη 
καθημερινότητα; Περιμένει νὰ βρεῖ αὐτὴν τὴν ποθητὴ ἀνάπαυση, ὅπως 
ἐπίσης ν᾿ ἀκούσει τὸ λόγο τὸν εἰλικρινῆ, τὸν φιλότιμο καὶ φιλάνθρω-
πο, κι ὄχι τὸν «προκατασκευασμένο» λόγο, ποὺ σκοπός του εἶναι νὰ 
ἐντυπωσιάζει μονάχα, ἀντὶ νὰ διδάξει, νὰ νουθετήσει, νὰ σταλάξει πα-
ρα μυθία στὴν ψυχή. Γιατὶ κι οἱ κοσμικοὶ ρήτορες ἐντυπωσιάζουν καί, 
μάλιστα, πολὺ καλύτερα ἀπὸ μᾶς. Μόνο ποὺ αὐτοὶ γιὰ τὸ μόνο ποὺ 
νοιάζονται εἶναι ἕνα: Νὰ ἐντυπωσιάζουν κι ὄχι νὰ διδάξουν, οὔτε νὰ 
ἀναπαύουν γιά νά πιστοποιήσουν ἔτσι μὲ τὸ λόγο τους τὴν φιλαδελφία 
καὶ φιλανθρωπία τους, ἀφοῦ αὐτές ἀπουσιάζουν ἀπό τήν καρδιά τους.

Ὡστόσο, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε καὶ τὸν μέγιστο πειρασμὸ ποὺ 
γεννᾶ ἡ ἀνθρωπαρέσκεια –ἡ  ὁποία σημειωθήτω εἶναι μεγάλο δέλεαρ 
καὶ δὲν ἀπουσίαζει– γιατὶ εἶναι ἴδιον τῆς πεπτωκυίας μας φύσεως. Κι’ 
ἐδῶ ἐπαναλαμβάνω κάτι ποὺ χρειάζεται νὰ προσεχτεῖ: Τὸν κίνδυνο ποὺ 
παρουσιάζεται ἀπὸ τὶς τέλειες μικροφωνικὲς ἐγκαταστάσεις, οἱ ὁποῖες 
δημιουργοῦν ἕνα τεῖχος προστασίας τοῦ ὁμιλητῆ καὶ τὸν ἀπομονώνουν, 
ὥστε ν᾿ ἀκούει μονάχα τὸν ἑαυτό του. Κι αὐτὸ εἶναι εὔκολο νὰ τὸν 
πα ρα σύρει, ὥστε τὸ κήρυγμα νὰ μετατραπεῖ ἀπὸ διδαχὴ καὶ πρόσφορο 
φιλαδελφίας σὲ ἀποστεωμένη ἐπίδειξη ρητορικῆς δεινότητος, ποὺ μετὰ 
τὴν διαδέχεται ἡ ἔπαρση, ἡ ἀναζήτηση διαφήμισης, γιὰ νὰ μεταβληθεῖ 
στὸ τέλος σὲ ἕνα εἶδος star!!! Κι ἀλίμονο ἄν ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ παπᾶς ἤ ὁ 
κάθε κληρικὸς καὶ λαϊκὸς μεταβληθεῖ ἀπὸ διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ 
Θεοῦ σὲ τηλεοπτικὸ ἀστέρα. Ἀλίμονο! 
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Στὶς μέρες μας, ποὺ περισσεύει ἡ ἐπιδειξιομανία, ἡ ὅσο γίνεται, 
δηλαδή, μὲ βαρύγδουπο τρόπο προβολὴ κάποιου γεγονότος –ποὺ τὸ συ-
νο δεύ ουν ἀσφαλῶς πλῆθος φωτογραφιῶν, κινηματογραφήσεων (video)– 
μὲ ἐλάχιστο λόγο/κείμενο, τότε ὁ πειρασμὸς τῆς φαρισαϊκῆς συμπερι-
φορᾶς (βλ. Μτθ. 23, 5) καθίσταται ἐπικίνδυνος. Γιατὶ θὰ ἀπομυζήσει 
καὶ τὰ ἔσχατα μόρια πνευματικότητας καὶ ταπεινώσεως –ὄχι ταπεινο-
λογίας– ἀφυδατώνοντας ἔτσι τὴν ψυχὴ ἀπὸ κάθε τι τὸ ἱεροπρεπὲς καὶ 
θεοσέβαστο. Κι ἀλίμονο στὸν κάθε Ἱερωμένο, ὅποιον βαθμὸ Ἱερωσύνης 
κι ἄν φέρει, ποὺ θὰ θυσιάσει τὴν εὐλογημένη θεόσταλτη διακονία του 
γιὰ τὴν αὐτοπροβολή, τὴν ἀνθρωπαρέσκεια καὶ τὸν αὐτοθαυμασμό του. 
Πάθη, τὰ ὁποῖα δαψιλῶς προβάλλονται καὶ στὸ κήρυγμα, ὅταν ἡ πνευ-
ματικότητα καὶ ἡ βίωση τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης ἀκολουθοῦν 
αὐτά. Γιατὶ τότε λησμονεῖ κι αὐτὰ ποὺ σὲ κάθε Θ. Λειτουργία Του κα-
ταθέτει: «Σὲ τοίνυν δυσωπῶ τὸν μόνον ἀγαθόν καὶ εὐήκοον· ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ 
τὸν ἀμαρτωλόν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν σου, καὶ καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν 
καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς· καὶ ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου σου 
Πνεύματος, ἐνδεδυμένον τὴν τῆς ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ σου ταύτῃ 
τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντον σῶμά σου καὶ τὸ τίμιον αἷμα».

Ἀπὸ τὸ ἀνοιχτὸ παράθυρο τῆς καρδιᾶς μας, λοιπόν, αὐτὸ ποὺ πρέ-
πει νὰ λαμπυρίζει καὶ ν᾿ ἀκτινοβολεῖ εἶναι τὸ «Φῶς Χριστοῦ, [ποὺ πρέπει 
νὰ] φαίνῃ πᾶσι». Ὅ,τι ἄλλο εἶναι ἀναμφίβολα ἔκφραση ἀποτυχίας καὶ 
ἀπιστίας μαζί.

 Σκόπελος                   π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Μ
έ μεγάλη μας λύπη καί ἱερή ἀγανάκτηση παρακολουθοῦμε ἀπό τίς 
ἀρχές τοῦ 2015 τά ἐπιτεύγματα τῆς ἀθεϊστικῆς κυβέρνησης καί 

τήν ἐπίθεση πού ἐξαπολύει καθημερινά ἐνάντια στήν Ὀρθόδοξη Πίστη 
καί Ἀλήθεια μέ διάφορους τρόπους ὅπως προσπάθεια κατάργησης τῶν 
Θρησκευτικῶν καί ἀντικατάστασή τους ἀπό τό μάθημα τῆς Θρησκειο
λογίας.

Ἀκόμη βλέπουμε τήν προσπάθεια ἀποδόμησης τῆς Ἑλληνικῆς 
Οἰκογένειας, τήν κατάργηση τῆς ἀριστείας, τήν ἐκλογή σημαιοφόρων 
καί παραστατῶν τοῦ Συμβόλου τοῦ  Ἔθνους μας, τῆς Ἑλληνικῆς Σημαί
ας, μέ κλήρωση κ.ο.κ.
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Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, κάτω ἀπό ἄλλες συνθῆκες θά ἀναμενόταν 
ἡ σθεναρή ἀντίσταση καί ἀπάντηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ Χρι
στεπώνυμου Πλήθους, παρατηρεῖται μιά ἄβουλη στάση καί ἀντίδραση 
τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτό ὅπως ἀναφέρεται καί στό Δόγμα τοῦ Shock στό βιβλίο τῆς 
Klein θυμίζει τήν ἀντίδραση τῆς μαθημένης ἀβοηθητότητας (learned 
helplessness), σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἐνῶ τό πειραματόζωο ἀρχικά ἀντι
δρᾶ στή χορήγηση ἠλεκτρικῶν ἐκκενώσεων, στό τέλος σταματᾶ κάθε 
ἀντίδραση. Τή θεωρία τῆς μαθημένης ἀβοηθητότητας τή διατύπωσε ὁ 
Seligman, σπουδαῖος Ψυχολόγος Ἐρευνητής.

Μέ τά πλήγματα αὐτά προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τόν 
Ἑλληνοχριστι ανικό Πολιτισμό πού καθοδήγησε ἀνά τούς αἰῶνες 
πλῆθος γενεῶν. Μέ λύπη καί ἀπορία παρατηροῦμε ὅτι ὁ λαός ἐλάχιστα 
ἔχει ἀλλάξει τίς βλαβερές συνήθειες τοῦ 21ου αἰώνα, τήν ἀπομάκρυνση 
δηλαδή ἀπό τό Χριστό καί τήν πλή ρη ὑποταγή του στά ἠλεκτρονικά 
μέσα καί τήν ἐξάρτησή του ἀπό αὐτά, ἰδίως οἱ νεώτερες ἡλικίες. Ἀκόμη 
εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Ἕλληνα ἀπό τίς παραδοσια
κές ἀξίες τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ καί ἡ προσήλωσή του σέ 
ἐφήμερες ἀξίες. Στή νεολαία πού ἔχει πληγεῖ ἄμεσα ἀπό τήν Οἰκονομική 
Κρίση, λείπει τό ὅραμα. Ἀντ’ αὐτοῦ κυριαρχεῖ ὁ σεξισμός, ἡ πορνεία, ἡ 
ἐξάρτηση ἀπό τίς οὐσίες, ἡ σύγχυση ταυτότητας.

Βεβαίως ἡ κρίση δέν εἶναι μόνο οἰκονομική, ἀλλά καί κοινωνι
κή, ἠθική καί ψυχολογική. Αὐτό συνεπάγεται ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Χριστοῦ 
μέσῳ τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελίων, τῶν Πατερικῶν Κειμένων καί τῶν Ἐπιστο
λῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καθίσταται πλέον ἐπίκαιρος καί καθοδη
γητικός.

Εἶναι πλήρως ἐπιβεβαιωμένο ἱστορικά ὅτι ἡ ἀναγέννηση τῆς πα
τρίδος μας μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μόνο ἀπό ἀνθρώπους πού βάζουν τό 
Λόγο τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ στίς παραδοσιακές ἀξίες.

Ὁποιαδήποτε ἄλλη λύση ἀπό ἐπίδοξους Ἐθνοσωτῆρες θά εἶναι 
ἁπλᾶ μιά συνέχεια τῶν προηγουμένων.

     Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου
               Ψυχίατρος
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Ἀλλαγή φύλου 
ἤ

ἡ διεμφυλική διαταραχή ἔγινε δικαίωμα!

Κ
ατατέθηκε πρίν λίγες ἡμέρες, στίς 18 Σεπτεμβρίου 2017, στή Βουλή 
τό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης ὑπό τόν τίτλο «Νομι-

κή ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου-Ἐθνικός Μηχανισμός Ἐκ-
πόνησης, Παρακολούθησης καί Ἀξιολόγησης τῶν Σχεδίων Δράσης 
γιά τά Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ», τό ὁποῖο θά ἐπιτρέπει στούς πολῖτες 
νά αὐτοπροσδιορίζονται ὡς πρός τό φῦλο τους, ὅπως ἐκεῖνοι θέλουν καί 
ὄχι ὅπως ἔχει καταγραφεῖ κατά τή γέννησή τους στό ληξιαρχεῖο! Τό νέο 
νομοσχέδιο γεννᾶ σοβαρά νομικά, κοινωνικά καί ἠθικά ἐρωτήμα-
τα.

Κάθε ἄνθρωπος γεννιέται μέ συγκεκριμένο φῦλο, τό ὁποῖο τοῦ δί-
δεται ἀπό τό Θεό. Ἔχει ἄραγε δικαίωμα νά ἀλλάζει τό φῦλο του; Καί ἄν 
ἀκόμα τοῦ ἀναγνωριστεῖ ἕνα δικαίωμα μέ τέτοιο περιεχόμενο, θά (πρέ-
πει νά) εἶναι τό δικαίωμα αὐτό ἀπεριόριστο; Εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἄνθρω-
πος νά ἀλλάζει τό φῦλο του ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὑφιστάμενη βιολογική 
του κατάσταση, μόνο καί μόνο ἐπειδή τό θέλει, δίχως καμία προϋπόθε-
ση καί περιορισμό;

Στή διεθνῆ νομική θεωρία καί νομολογία γίνεται δεκτό, ὅτι κάθε 
πρόσωπο ἔχει δικαίωμα στόν γενετήσιο αὐτοκαθορισμό του, ὡς πτυχή 
τοῦ συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος στήν προσωπικότη-
τά του. Στό πλαίσιο αὐτό, γίνεται δεκτό ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, τό Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, 
ἀλλά καί ἀπό τήν Ἑλληνική ἔννομη τάξη, ὅτι τό πρόσωπο εἶναι ἐλεύθε-
ρο, ὑπό ὁρισμένους περιορισμούς, νά ἀλλάξει τό φῦλο του.

Ἡ ἀλλαγή φύλου προβλέπεται σήμερα ἀπό τό ἄρθρο 14 παράγρα-
φος 1 τοῦ νόμου 344/1976, ὅπου προβλέπονται τά ἑξῆς: “1. Μεταβολές 
πού ἐπέρχονται στήν κατάσταση τοῦ φυσικοῦ προσώπου μετά τή 
σύνταξη τῶν ληξιαρχικῶν πράξεων λόγω (…) ἀλλαγῆς φύλου κα-
ταχωρίζονται στό πεδίο τοῦ πληροφοριακοῦ συστήματος τοῦ ἄρθρου 8Α 
πού φέρει τήν ἔνδειξη «Μεταβολές» ἐντός μηνός ἀπό τότε πού ἔλαβαν 
χώρα μέ τήν προσκόμιση τῆς σχετικῆς διοικητικῆς πράξης ἤ πιστοποι-
ητικοῦ περί τοῦ ἀμετακλήτου τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀπόφασης. (…)». 
Ἀπό τήν ἀνωτέρω διάταξη συνάγεται σαφῶς, ὅτι ἡ μεταβολή τοῦ φύ-
λου, ὄχι μόνο εἶναι γνωστή στόν Ἕλληνα νομοθέτη, ἀλλά καί ἐπιτρέπε-
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ται ἀπό αὐτόν ἤδη μέ τό ὑφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς. 
Στήν Ἑλληνική νομική πράξη ἡ καταχώριση τῆς ἀλλαγῆς φύλου 

στό ληξιαρχεῖο ἐπιδιώκεται μετά ἀπό δικαστική ἀπόφαση κατά ἄρθρο 
782 τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐνδιαφερο-
μένου. Στό ἱστορικό τῆς αἴτησης, ὁ αἰτῶν ἐπικαλεῖται συνήθως α) ἰατρι-
κές πράξεις, ἤτοι σχετική χειρουργική ἐπέμβαση καί ὁρμονοθεραπεία 
στίς ὁποῖες ὑποβλήθηκε μέ σκοπό νά ἀλλάξει τό φῦλο του, καθώς καί 
β) τή λεγόμενη «δυσφορία φύλου» (διεμφυλική διαταραχή), πού ἔνιωθε 
καί πού τόν ὤθησε νά θέλει νά ἀλλάξει τό φῦλο του. Τά γεγονότα αὐτά 
πείθουν τό δικαστήριο νά βεβαιώσει, ὅτι στόν αἰτοῦντα ἔχει ἐπικρατή-
σει πλήρως τό ἀντίθετο φῦλο ἀπό τό καταχωρημένο στό ληξιαρχεῖο βιο-
λογικό φῦλο του. Ἡ σχετική δικαστική ἀπόφαση, ὅταν γίνει τελεσίδικη, 
δημιουργεῖ σέ βάρους τοῦ ληξιάρχου τήν ὑποχρέωση νά προβεῖ σέ «δι-
όρθωση» τῆς ληξιαρχικῆς πράξης γέννησης τοῦ αἰτοῦντος ὡς πρός τά 
στοιχεῖα τοῦ φύλου, τοῦ κυρίου ὀνόματος καί τοῦ ἐπωνύμου.

Προκειμένου λοιπόν νά γίνει δεκτή ἡ ἀλλαγή φύλου τοῦ προσώ-
που, θά πρέπει τό πρόσωπο νά πάσχει ἀπό τή λεγόμενη διεμφυλική δια-
ταραχή (ὅπως ἀποδίδεται στά Ἑλληνικά ὁ διεθνής ὅρος «Gender Identity 
Disorder», πού κατά λέξη μεταφράζεται ὡς «Διαταραχή Ταυτότητας Φύ-
λου»). Ἡ Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση τῶν Ἀσθενειῶν καί τῶν Σχετι-
κῶν Προβλημάτων Ὑγείας (International Classification of Diseases – ICD) 
ἀναφέρεται στή διεμφυλικότητα (ἤ ἀλλιῶς τόν τρανσεξουαλισμό), ὡς 
μιά ψυχική διαταραχή συμπεριφορᾶς, ὁρίζοντάς την ὡς τήν «ἐπιθυμία 
τοῦ ἀτόμου νά ζεῖ καί νά γίνεται ἀποδεκτό ὡς μέλος τοῦ ἀντίθετου φύλου. 
Μιά ἐπιθυμία πού συνοδεύεται συνήθως ἀπό ἕνα αἴσθημα δυσφορίας γιά 
τήν ἀκαταλληλότητα τοῦ ἀνατομικοῦ του φύλου καί τή βούλησή του γιά 
νά ὑποβληθεῖ σέ χειρουργική ἐπέμβαση καί ὁρμονική θεραπεία ὥστε νά 
καταστεῖ τό σῶμα ὅσο τό δυνατόν πιό συμβατό μέ τό ἐπιθυμητό του φῦλο».

Στίς μέρες μας ἐπικρίνεται ἔντονα ἡ κατάταξη τῆς διεμφυλικότη-
τας μεταξύ των ψυχικῶν διαταραχῶν, μέ τό σκεπτικό ὅτι ἡ κατάταξη 
αὐτή ἀποτελεῖ «ἐμπόδιο στήν πλήρη ἀπόλαυση τῶν κεκτημένων δικαι-
ωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά διεμφυλικά ἄτομα», κατά τή διατύπωση 
τοῦ Εὐρωπαίου Ἐπιτρόπου γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου. Ἡ ἄποψη 
ὅτι ἡ διεμφυλική διαταραχή συνιστᾶ ψυχική νόσο υἱοθετήθηκε καί ἀπό 
τά Ἑλληνικά δικαστήρια, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦσαν μέχρι προτινός ἰατρική 
ἐπέμβαση καί ὑποχρεωτική στείρωση τοῦ διεμφυλικοῦ προσώπου, προ-
κειμένου νά βεβαιώσουν τήν ἀλλαγή φύλου.

Στή συνέχεια, ἐκδόθηκε ἡ ἀπόφαση 418/2016 τοῦ Εἰρηνοδικείου 
Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ἔλαβε μεγάλη δημοσιότητα στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνη-
μέρωσης καί χαρακτηρίστηκε ἱστορική. Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση ἔκρινε, γιά 
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πρώτη φορά στή χώρα μας, ὅτι «ἡ ὑποχρεωτική στείρωση, ἡ χειρουργική 
ἀλλαγή φύλου μέ ἀφαίρεση τῶν γεννητικῶν ὀργάνων ἀπό θῆλυ σέ ἄρρεν 
καί ἀντίστροφα, σάν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἀναγνώριση τῆς ἀλ-
λαγῆς φύλου στά διεμφυλικά ἄτομα κρίνεται ὅτι εἶναι ὑπερβολική ἀπαί-
τηση καί πρακτική καί παραβιάζει τό ἄρθρο 8 τῆς ΕΣΔΑ (Εὐρωπαϊκή Σύμ-
βαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου), σύμφωνα μέ τήν ὁποία “καθένας ἔχει 
τό δικαίωμα στόν σεβασμό τῆς προσωπικῆς καί οἰκογενειακῆς του ζωῆς, 
τοῦ οἴκου του καί τῶν ἐπικοινωνιῶν του”. Ἐπίσης, οἱ παραπάνω ὑποχρε-
ώσεις προσκρούουν στό δικαίωμα γιά ἰσότητα καί μή ἐπιβολή διακρίσεων 
τῶν ἄρθρων 2 καί 26 τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου γιά τά Ἀτομικά καί Πολιτι-
κά Δικαιώματα (ICCPR)».

Ἡ ἄποψη ὅτι δέν ἀπαιτεῖται χειρουργική ἐπέμβαση καί ὑποχρε-
ωτική στείρωση γιά τή νομική ἀναγνώριση τῆς ἀλλαγῆς φύλου υἱοθε-
τήθηκε – μέ ἐπίκληση τῶν ἴδιων ὡς ἄνω διατάξεων καί μέ τήν ἴδια δι-
ατύπωση- ἀπό μιά σειρά δικαστικῶν ἀποφάσεων μεταγενέστερων τῆς 
418/2016 τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν. Συγκεκριμένα, ἐκδόθηκαν οἱ ἀπο-
φάσεις τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν 1572/2016, 572/2017 καί 604/2017, κα-
θώς καί οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εἰρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 1479Ε/2016 καί 
281Ε/2017 (Εἶναι ἄραγε τυχαῖο, τό ὅτι ὅλες οἱ σχετικές ἀποφάσεις ἐκδό-
θηκαν μόλις τήν τελευταία διετία;). Κάποιες μάλιστα ἀπό τίς ἀνωτέρω 
ἀποφάσεις, πού στηρίχθηκαν στήν 418/2016 τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν, 
βαίνουν καί πέρα ἀπό τήν ἄποψη πού υἱοθετήθηκε ἀπό τή δικαστική 
αὐτή ἀπόφαση. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν 1572/ 2016, γιά 
παράδειγμα, κρίνει ὡς ὑπερβολική ἀπαίτηση γιά τήν ἀναγνώριση τῆς 
ἀλλαγῆς φύλου, ὄχι μόνο τή χειρουργική ἀλλαγή τοῦ φύλου, ἀλλά καί 
κάθε ἄλλη χειρουργική ἐπέμβαση, καθώς καί τήν ὁρμονική θεραπεία. 

Τό πρός ψήφιση νομοσχέδιο βαίνει καί πέρα ἀπό τήν πλέον πρωτο-
ποριακή ἄποψη, περί μή ἀναγκαιότητας ὁποιασδήποτε ἰατρικῆς ἐπέμ-
βασης ἤ θεραπείας γιά τή νομική ἀναγνώριση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ φύλου. 
Προβλέπει, ὅτι μοναδικό ἀποφασιστικό κριτήριο γιά τή νομική ἀλλαγή 
φύλου εἶναι ἡ λεγόμενη «ταυτότητα φύλου» τοῦ προσώπου, δηλαδή «ὁ 
ἐσωτερικός καί προσωπικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο κάθε πρόσωπο βιώνει 
τό φῦλο του, ἀνεξάρτητα ἀπό τό φῦλο πού καταχωρήθηκε κατά τή γέν-
νησή του μέ βάση τά βιολογικά του χαρακτηριστικά» (ἄρθρο 2 παρά-
γραφος 1 τοῦ νομοσχεδίου). 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται στήν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου 3, ὅτι 
«σέ περίπτωση ἀσυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου καί καταχωρισμέ-
νου φύλου τό πρόσωπο μπορεῖ νά ζητήσει τή διόρθωση τοῦ καταχωρισμέ-
νου φύλου του , ὥστε αὐτό νά ἀντιστοιχεῖ στή βούληση, στήν προσωπική 
αἴσθηση τοῦ σώματος καί στήν ἐξωτερική του εἰκόνα». Μέ ἁπλᾶ λόγια, 
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καθένας θά ἔχει δικαίωμα νά ἀλλάξει τό φῦλο του δηλώνοντας, ὅτι 
ἐπιθυμεῖ αὐτή τήν ἀλλαγή, ἐπειδή αἰσθάνεται καί ζεῖ ὡς φορέας τοῦ 
ἀντίθετου φύλου. Βεβαίως, τό νομοσχέδιο δέν ἀναφέρεται καθόλου σέ 
ψυχική νόσο ὡς κριτήριο γιά τήν ἀλλαγή φύλου, οὔτε κἄν σέ ψυχική κα-
τάσταση τοῦ ἀτόμου –ἀφοῦ οἱ συντάκτες του δέν δέχονται τήν ὕπαρξη 
τῆς ψυχῆς–, ἀλλά ἐπικεντρώνεται στό σῶμα καί τήν ἐξωτερική εἰκόνα 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος δικαιοῦται (κατά τούς συντάκτες τοῦ νο-
μοσχεδίου) νά ἀλλάζει κατά βούληση τό φῦλο του, ἀλλά δέν δικαιοῦται 
νά ἔχει ψυχή.

Θά πρέπει νά προσεχθεῖ ἐπίσης, ὅτι τό νομοσχέδιο κάνει λόγο γιά 
«διόρθωση» καί ὄχι γιά «ἀλλαγή» φύλου, ὑπονοῶντας, ὅτι τό βιολογικό 
φῦλο πού δόθηκε στόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό μπορεῖ νά εἶναι ἐσφαλμέ-
νο. Καί αὐτό θά τό κρίνει βεβαίως ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος.

Θά μπορεῖ δέ νά «διορθώνει» ὁ ἄνθρωπος τό φῦλο του, χωρίς κα-
μία προϋπόθεση, πέρα ἀπό τίς ἑξῆς:

α) νά ὑπάρχει διάσταση μεταξύ τῆς ταυτότητας φύλου καί τοῦ βι-
ολογικοῦ φύλου τοῦ προσώπου·

β) νά ἔχει τό πρόσωπο πλήρη δικαιοπρακτική ἱκανότητα, δηλαδή 
νά εἶναι ἐνήλικο· καί 

γ) νά εἶναι τό πρόσωπο πού αἰτεῖται τή «διόρθωση» ἄγαμο κατά τό 
χρόνο τῆς αἴτησης. Δέν ἀπαγορεύεται ὅμως νά συνάψει γάμο τό ἄγα-
μο πρόσωπο, μετά τή «διόρθωση» τοῦ φύλου του. Θά μπορεῖ ἑπομένως, 
γιά παράδειγμα, ἕνας ἄντρας νά συνάψει γάμο μέ ἕναν ἄντρα, μετά 
τή διόρθωση τοῦ φύλου του σέ γυναίκα. Στήν οὐσία καταστρατηγεῖται 
μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἀπαγόρευση σύναψης γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ 
ἰδίου φύλου.

Ἐπίσης, ἐνόψει τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ ἀλλαγή φύλου δέ θά προϋ-
ποθέτει χειρουργική ἐπέμβαση καί ὑποχρεωτική στείρωση τοῦ ἀτόμου 
πού προβαίνει σέ ἀλλαγή τοῦ φύλου του, ἡ ἀναπαραγωγική ἱκανότητά 
του θά ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται. Θά μπορεῖ ἑπομένως νά ἀποκτήσει 
παιδιά. Ἄν γιά παράδειγμα μιά γυναίκα ἀλλάξει τό φῦλο της σέ ἄρρεν 
καί στή συνέχεια κυοφορήσει καί γεννήσει παιδί, τότε θά εἶναι μητέρα 
τοῦ παιδιοῦ ἤ πατέρας του; 

Τό νομοσχέδιο δέ δίνει (ἄμεση) ἀπάντηση στό ἀνωτέρω ἐρώτημα, 
καθώς ἀναφέρεται μόνο στά παιδιά πού ἔχουν γεννηθεῖ ἀπό τό πρόσω-
πο πρίν ἀπό τήν ἀλλαγή τοῦ φύλου του, ὡς ἑξῆς: «Ἄν τό πρόσωπο πού δι-
όρθωσε τό καταχωρισμένο φῦλο του ἔχει παιδιά, εἴτε γεννημένα σέ γάμο, 
εἴτε γεννημένα σέ σύμφωνο, εἴτε γεννημένα χωρίς γάμο τῶν γονέων τους, 
εἴτε υἱοθετημένα, τά δικαιώματα καί οἱ ὑποχρεώσεις του ἀπό τή γονική 
μέριμνα δέν ἐπηρεάζονται. Στή ληξιαρχική πράξη γέννησης τῶν παιδιῶν 
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δέν ἐπέρχεται καμία μεταβολή λόγω τῆς διόρθωσης τοῦ καταχωρισμένου 
φύλου τοῦ γονέα» (ἄρθρο 5 παράγραφος 2 τοῦ νομοσχεδίου).

Τοῦτο στήν οὐσία σημαίνει, ὅτι ἐντέλει τό πρόσωπο θά ἔχει διπλό 
φῦλο: ἀπό τή μία τό (ἐπαναπροσδιορισθέν) φῦλο τῆς ἀστικῆς του κα-
τάστασης, τό ὁποῖο θά ἀναγράφεται στή ληξιαρχική πράξη γέννησής 
του, καί ἀπό τήν ἄλλη τό (ἀντίθετο) φῦλο εἰδικά γιά τή γονεϊκή τοῦ ἰδι-
ότητα. Θά μπορεῖ δηλαδή, γιά παράδειγμα, μία γυναίκα νά ἀλλάξει τό 
φῦλο της σέ ἄνδρα, μέ μόνη τή βούλησή της, ἀλλά θά ἐξακολουθεῖ νά 
εἶναι μητέρα τῶν παιδιῶν πού εἶχε ἀποκτήσει πρίν ἀπό τήν ἀλλαγή τοῦ 
φύλου της, ἐνῶ θά μπορεῖ νά κυοφορήσει καί νά φέρει στόν κόσμο καί 
ἄλλα παιδιά! Μάλιστα, θά ἔχει δικαίωμα καί ὑποχρέωση νά ἀνατρέφει 
τά παιδιά της, ἀποτελώντας γιά αὐτά μητρικό(;) πρότυπο, ἀφοῦ ρητά 
προβλέπεται στό νομοσχέδιο, ὅτι τά δικαιώματα καί οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ 
προσώπου ἀπό τή γονική μέριμνα δέν ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ἀλλαγή 
φύλου. Εἶναι προφανές, ὅτι τό νομοσχέδιο πλήττει κατάφωρα τά συμ-
φέροντα τῶν τέκνων. 

Πλήττει δέ ἐξίσου κατάφωρα τήν ἀσφάλεια δικαίου. Αὐτό συμ-
βαίνει, διότι ναί μέν ἀπαιτεῖται γιά τήν ἀλλαγή τοῦ φύλου δικαστική 
ἀπόφαση (ἄρθρο 4 τοῦ νομοσχεδίου), ὅμως τά Δικαστήρια πού θά κα-
λοῦνται νά βεβαιώσουν τήν ἀλλαγή φύλου θά δεσμεύονται στήν οὐσία 
ἀπό τή βούληση τοῦ αἰτοῦντος. Δέν θά μποροῦν νά ἀπαιτήσουν οὔτε 
κἄν μία ἰατρική βεβαίωση προκειμένου νά διαπιστώσουν ἄν ἡ βούληση 
αὐτή εἶναι σπουδαία ἤ ἄν συντρέχουν λόγοι γιά τήν ἀλλαγή φύλου. Μέ 
τήν ὁριστική δικαστική ἀπόφαση , ἡ ὁποία θά ἔχει ἰσχύ ἔναντι ὅλων, 
θά ἀλλάζει ἡ ληξιαρχική πράξη γέννησης τοῦ προσώπου. Ρητά ὁ νόμος 
κάνει λόγο γιά διασφάλιση τῆς μυστικότητας τῆς μεταβολῆς καί τῆς 
ἀρχικῆς ληξιαρχικῆς πράξης ἔναντι ὅλων. Ρητά ἐπίσης προβλέπεται, 
ὅτι «στή νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στά νέα ἔγγραφα καί καταχω-
ρίσεις [ἔνν. τῶν στοιχείων τοῦ προσώπου σέ μητρῶα ἤ καταλόγους] δέν 
ἐπιτρέπεται ἡ ἀναφορά ὅτι μεσολάβησε διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου 
φύλου». Πῶς ὅμως θά διασφαλίζεται, ὅτι πρόκειται γιά τό ἴδιο πρόσω-
πο; Ἡ ἀνοχή τῆς πλαστοπροσωπίας δέ μπορεῖ νά γίνει δεκτή ἀπό τήν 
ἔννομη τάξη!

Τέλος, θά πρέπει νά προσεχθεῖ ἰδιαίτερα ἡ διάταξη τῆς παραγρά-
φου 4 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ νομοσχεδίου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «4. Ἡ νέα 
ληξιαρχική πράξη μπορεῖ στό ἑξῆς νά ἀλλάξει μία φορά, μέ τήν ἴδια διαδι-
κασία καί τίς ἴδιες προϋποθέσεις». Δηλαδή, τό πρόσωπο τό ὁποῖο ἄλλαξε 
τό φῦλο του,  θά μπορεῖ νά δηλώσει ἐνώπιον τοῦ ἴδιου δικαστηρίου, ὅτι 
αἰσθάνεται καί πάλι ὅπως τό φῦλο τό ὁποῖο ἐγκατέλειψε καί νά ἐπανέλ-
θει σέ αὐτό! Ἐφόσον, ὅμως δέν θά ἀναγράφεται στή ληξιαρχική πράξη 
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τοῦ προσώπου, ὅτι μεσολάβησε ἀλλαγή φύλου καί ἡ διαδικασία ἀλλα-
γῆς φύλου θά εἶναι μυστική, εἶναι πιθανό νά πιστέψει τό δικαστήριο, 
ὅτι ἡ αἰτούμενη δεύτερη ἀλλαγή φύλου, εἶναι ἀλλαγή γιά πρώτη φορά. 
Μέ αὐτό τόν τρόπο εἶναι πιθανό νά ἀλλάξει ἕνα πρόσωπο τό φῦλο του 
πολλές φορές.

Πέραν τοῦ ὅτι μιά τέτοια ἐκδοχή εἶναι ἀνήκουστη γιά τό Δίκαιο, 
τίθεται τό ἐρώτημα: Ἕνας ἄνθρωπος πού ἀλλάζει τό φῦλο του –ἐνδεχο-
μένως ξανά καί ξανά– ἤ ἔχει διπλό φῦλο (διαφορετικό ὡς πολίτης καί 
διαφορετικό εἰδικότερα ὡς γονέας) διατηρεῖ ἄραγε τήν ἰδιοπροσωπία 
του; Τό φῦλο εἶναι σπουδαῖο στοιχεῖο ἐξατομικεύσεως τοῦ προσώπου. 
Τό ἐξεταζόμενο νομοσχέδιο ἐπιτρέποντας οὐσιαστικά χωρίς καμία προ-
ϋπόθεση τήν ἀλλαγή τοῦ φύλου, καί μάλιστα γιά περισσότερες τῆς μιᾶς 
φορές, θίγει αὐτόν καθεαυτόν τόν πυρήνα τοῦ προσώπου. Καί μάλιστα 
τό πετυχαίνει αὐτό, μέ τό πρόσχημα τῆς προστασίας τοῦ δικαιώματος 
στήν προσωπικότητα!

Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
Νομικός

Τό CRISPR θά κατασκευάζει ἀνθρώπους 
κατά παραγγελίαν!

Μ
ιά μελέτη ὁρόσημο1 ἡ ὁποία πρόσφατα δημοσιεύθηκε στό ἔγκριτο 
ἐπιστημονικό περιοδικό Nature, καταδεικνύει ὅτι οἱ ἐπιστήμονες 

σύντομα θά μποροῦν νά μεταβάλλουν τό ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό ζω
ντανῶν ἐμβρύων προκειμένου νά “διορθώσουν” συγκεκριμένες μεταλλά
ξεις ἔτσι ὥστε τά μωρά πού θά γεννιοῦνται, νά μήν φέρουν τίς κληρονο
μικές ἀσθένειες πού σχετίζονται μέ τίς μεταλλάξεις αὐτές. 

Ἡ νέα αὐτή ἔρευνα σηματοδοτεῖ τήν πρώτη φορά πού τό διάσημο 
πλέον μοριακό ἐργαλεῖο CRISPR χρησιμοποιήθηκε γιά νά διορθώσει τίς 
μεταλλάξεις σέ ζωντανά ἔμβρυα.

Τί ἀκριβῶς ὅμως εἶναι τό CRISPR καί πῶς δουλεύει; Παλαιότερα 
ἡ μεταβολή τῆς γονιδιακῆς ἀκολουθίας σέ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο τῆς 
ἁλυσίδας τοῦ DNA, ἦταν ἐξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία μέ ὑπερβο
λικά ἀνακριβῆ ἀποτελέσματα, ἐνῶ τώρα μέ τό CRISPR, οἱ ἐπιστήμονες 
μπο ροῦν πλέον νά εἰσέλθουν στό DNA ἑνός κυττάρου καί μέ μεγάλη 
ἀκρί βεια καί χωρίς ἰδιαίτερα μεγάλο κόστος νά τό κόψουν καί ἀκολού
θως νά τό ἐπικολλήσουν σέ καθορισμένες θέσεις. Τήν μοριακή αὐτή 
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μέθοδο φυσικά δέν τήν ἀνακάλυψε ἀνθρώπινος νοῦς! Ἡ μοριακή αὐτή 
“τεχνολογία” ἐντοπίζεται στά βακτηρίδια τά ὁποῖα εἶναι “ἁπλοῖ” μονο
κύτταροι ὀργανισμοί γιά τούς ὁποίους τό CRISPR ἀποτελεῖ τό ἀνοσοποι
ητικό τους σύστημα τό ὁποῖο τούς προστατεύει ἀπό τούς εἰσβολεῖςἰούς 
κόβοντας –καί ἄρα καταστρέφοντας– τό DNA τῶν τελευταίων. Τό 2012, 
οἱ ἐρευνητές προσάρμοσαν τό σύστημα προκειμένου νά μπορεῖ νά στο
χεύσει ὁποιοιδήποτε συγκεκριμένη ἀκολουθία DNA καί ἔδειξαν ὅτι ἡ 
διαδικασία λειτουργεῖ καί στόν ἄνθρωπο.

Ἐπιστρέφοντας στή προαναφερθεῖσα μελέτη, οἱ ἐπιστήμονες γονι
μοποίησαν ὠάρια δωρητριῶν μέ σπέρμα πού περιεῖχε ἕνα μεταλλαγμένο 
γονίδιο τό ὁποῖο προκαλεῖ ἕναν τύπο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Μετά τή 
γονιμοποίηση τῶν ὠαρίων, χρησιμοποίησαν τό CRISPR γιά νά ἀφαιρέ
σουν τά ἐλαττωματικά τμήματα τοῦ γονιδίου ὅπως ἀκριβῶς ἐμεῖς χρησι
μοποιοῦμε ἕναν ἐπεξεργαστή κειμένου (πχ. Word) γιά νά μεταβάλλου με 
ἕνα κείμενο κάνοντας διαγραφή & ἐπικόλληση (cut & paste). Οἱ ἐπιστή
μονες ἐξηγοῦν ὅτι ὅταν τά προβληματικά μέρη τοῦ γονιδίου διαγράφον
ται, τά κύτταρα μποροῦν νά ἀναπληρώσουν τό κενό μέ τίς ὑγιεῖς ἀλλη
λουχίες καί ἔτσι νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τή μετάλλαξη πού προκαλεῖ τήν 
ἀσθένεια. 

Ὁ Dr Shoukhrat Mitalipov, ἀπό τό Πανεπιστήμιο Ὑγείας καί Ἐπι
στήμης τοῦ Ὄρεγκον, ὁ ὁποῖος ἡγήθηκε τῆς μελέτης, δήλωσε ὅτι παρ’ ὅτι 
τά ἔμβρυα τῆς μελέτης καταστράφηκαν μετά τό πέρας τῶν πειραμάτων, 
ἐάν εἶχαν ἐμφυτευθεῖ σέ μήτρα καί ἀναπτύσσοντο σέ παιδιά, αὐτά τά 
παιδιά θά ἦταν ὑγιῆ καί δέν θά μετέφεραν τήν ἀσθένεια ποτέ στά παιδιά 
τους ἀφοῦ ἡ ἐπιδιόρθωση μέ τό CRISPR εἶναι κληρονομήσιμη. Ἐπιπλέον 
τόνισε ὅτι ὁ συγκεκριμένος τύπος καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εἶναι μόνο 
μία ἀπό περισσότερες ἀπό 10.000 ἀσθένειες οἱ ὁποῖες ὀφείλονται σέ 
γονιδιακή μετάλλαξη, γιά τίς ὁποῖες τό CRISPR θά μποροῦσε νά χρησι
μοποιηθεῖ μέ παρόμοιο τρόπο, ἐξαλείφοντας ἔτσι τήν ἀσθένεια ἀπό ὅλο 
τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Παρ’ ὅτι ἡ χρήση αὐτῆς τῆς τεχνικῆς γιά θεραπεία στόν ἄνθρωπο 
εἶναι ἀκόμα παράνομη στίς ΗΠΑ καί στό Ἡνωμένο Βασίλειο (ἕνας Θεός 
ξέρει γιά πόσο ἀκόμα), τόσο οἱ ἐπιστήμονες πού ἐξετέλεσαν τή μελέ
τη ὅσο καί λοιποί “εὐαγγελιστές” τῆς γονιδιακῆς ἐπεξεργασίας (gene 
editing) σπεύδουν νά μᾶς ἐξηγήσουν τά πολλαπλά ὀφέλη τῆς τεχνικῆς, 
τά ὁποῖα, κατά τή γνώμη τους, ξεπερνοῦν μέ συντριπτική διαφορά τούς 
κινδύνους αὐτῆς.

Ποιοί εἶναι ὅμως αὐτοί οἱ κίνδυνοι; 
Παρ’ ὅτι οἱ ἐπιστήμονες τῆς ἐν λόγῳ μελέτης διέγραψαν μόνο με

ταλλάξεις πού προκαλοῦν ἀσθένειες, αὐτή καθ’ ἑαυτήν ἡ δυνατότητα 
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ἀκριβοῦς τροποποίησης τοῦ πυρηνικοῦ DNA ἀποτελεῖ μέγα κίνδυνο για
τί αὐτό ἐπηρεάζει ὅλα μας τά σωματικά χαρακτηριστικά (πχ. νοημοσύνη, 
ὕψος, ἐμφάνιση τοῦ προσώπου, χρῶμα ματιῶν, ἀντοχή, δύναμη κλπ.).

Εἰδήμονες μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ὅπως ὁ καθηγητής Peter 
Braude ἀπό τό King’s College τοῦ Λονδίνου προειδοποίησαν ὅτι ἡ γονι
διακή ἐπεξεργασία πέρασε ἀπότομα ἀπό τή σφαίρα τῆς ἐπιστημονικῆς 
φαντασίας στή σφαίρα τῆς πραγματικότητας καί ὡς ἐκ τούτου ἀπαι
τεῖται ἐπειγόντως νά ἀπαντηθοῦν τά ἠθικά καί νομικά ζητήματα πού τήν 
ἀφοροῦν. 

Πολλοί γιατροί ἀναφέρουν ὅτι ὁ νόμος πού θά ρυθμίζει αὐτή τήν 
τεχνολογία θά πρέπει νά τή διατηρήσει αὐστηρά γιά θεραπευτικούς σκο
πούς καί ὄχι γιά παρεμβολή σέ ἄλλα ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά πού θά 
ὁδηγήσουν στή δημιουργία “κατά παραγγελία ἀνθρώπων”.

Ὁ Dr David King, διευθυντής τοῦ Ὀργανισμοῦ Προειδοποίησης 
τῶν Κινδύνων πού ἐνέχει ἡ Ἀνθρώπινη Γενετική Μηχανική (http://www.
hgalert.org/), ὁ ὁποῖος ἀντιτίθεται σέ κάθε παραβίαση τοῦ ἀνθρώπινου 
γονιδιώματος, δήλωσε: “Ἄν οἱ ἀνεύθυνοι ἐπιστήμονες δέν σταματήσουν, 
ὁ κόσμος ἀναπόφευκτα θά ἀντιμετωπίσει τό πρῶτο Γενετικά Τροποποι
ημένο μωρό. Καλοῦμε τίς κυβερνήσεις καί τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς νά 
ἀφυπνισθοῦν καί νά νομοθετήσουν ἄμεσα μιά παγκόσμια ἀπαγόρευση 
δημιουργίας κλωνοποιημένων ἤ γενετικά τροποποιημένων μωρῶν, προ
τοῦ νά εἶναι πολύ ἀργά!”.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά καί δεδομένου ὅτι “οὐδέν καλόν ἀμιγές κακοῦ” 
οἱ ἀπορίες τοῦ γράφοντος εἶναι οἱ ἑξῆς: 

1. Τώρα πού ἄνοιξαν οἱ “ἀσκοί τοῦ Αἰόλου” καί ἡ ἀνθρωπότητα 
γνωρίζει πῶς νά παρέμβει μέ ἀκρίβεια στό γενετικό της ὑλικό, εἶναι 
δυνατόν αὐτή ἡ γνώση νά “ρυθμιστεῖ” καί νά περιοριστεῖ μόνο σέ συγκε
κριμένα πεδία; 

2. Ποιός θά ἐμποδίζει ἄλλους ἐπιστήμονες νά παρέμβουν στό ἀν
θρώ πινο γενετικό ὑλικό ἔτσι ὥστε νά δημιουργήσουν ἀνθρώπους μέ συ
γκεκριμένα χαρακτηριστικά; Αὐτό ἄλλωστε δέν ἦταν καί ἕνας ἀπό 
τούς στόχους τῆς εὐγονικῆς ἔρευνας τῶν Ναζί κατά τό Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο;

3. Ποιός θά μποροῦσε νά ἐλέγξει καί νά ἐμποδίσει μιά παγκόσμια 
ὑπερκυβέρνηση ἀπό τό νά δημιουργήσει ὑπάκουους στρατιῶτες αὐξη-
μένης νοημοσύνης, δύναμης καί ἀντοχῆς σέ ἄκρως ἀπόρρητα ὑπόγεια 
ἐργαστήρια;

4. Ποιός νόμος καί ποιά ρύθμιση ἐν τέλει εἶναι ἱκανά νά προστα
τεύσουν τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν Ἑωσφορική Ἀλαζονεία τήν ὁποία 
ἐπέ λεξε νά οἰκειοποιηθεῖ, καί, βάσει τῆς ὁποίας ἀντικαθιστᾶ τό Θεό καί 
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ὁρίζει πλέον μόνη της τή μορφή της καί τήν πορεία της;
Ἡ λογική λέει ὅτι ὁδεύουμε πρός τήν καταστροφή μας γιατί ἀσπα

σθήκαμε τό πνεῦμα τοῦ σκότους καί τῆς καταστροφῆς. Ἡ μόνη μας ἐλ
πίδα εἶναι ὁ Δημιουργός μας, ὁ Ὁποῖος, παρ’ ὅλα αὐτά, συνεχίζει νά μᾶς 
ἀγαπάει καί στό τέλος μπορεῖ καί νά μᾶς λυπηθεῖ... 

      Κώστας Βουγᾶς
            Μοριακός Βιολόγος
Ὑποσημείωση:

1. Ma H, et al. Correction of a pathogenic gene mutation in human 
embryos. Nature. 2017 Aug 24;548(7668):413419.

ΣΧΟΛΙΟ  ΣΤΟ  CRISPR

Η καθηγήτρια Jennifer Doudna εἶναι αὐτή πού ἀνακάλυψε τό ἐρ-
γαλεῖο τῆς γενετικῆς χειρουργικῆς CRISPR-CAS 9, στό ὁποῖο 

ἀναφέρεται στό ὡς ἄνω ἄρθρο του ὁ κ. Κώστας Βουγᾶς.
 Σέ πρόσφατη συνέντευξή της, πού δημοσιεύεται στήν πασίγνω-

στη καί ἐγκυρότερη ἐφημερίδα τοῦ κόσμου THE TIMES τοῦ Λονδί-
νου, τό Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἡ ἐν λόγῳ καθηγήτρια ἐκφράζει 
τίς ἀνησυχίες της γιά τή χρήση τῆς ἐφεύρεσής της. Κάπως καθυστε-
ρημένα, ἀφοῦ ἄνοιξε τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου, πού ἔκαναν γνωστό 
τό ὄνομά της στούς ἐπιστημονικούς κύκλους καί ἔφεραν τεράστιες 
ἐπιχορηγήσεις στήν ἔρευνά της, τώρα, κάνει λόγο στόν ἐπιστημονικό 
συνεργάτη τῶν TIMES γιά τούς ἐφιάλτες της πού ὀφείλονται στήν 
“ἀγωνία” της γιά τό πῶς θά χρησιμοποιηθεῖ τό CRISPR. Ἀναφέρεται 
μάλιστα σέ ἕνα συγκεκριμένο ἐφιάλτη πού εἶδε, στόν ὁποῖο τῆς μι-
λοῦσε ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ μέ πρόσωπο γουρουνιοῦ!

Τά σενάρια κα τα σκευ ῆς ἐργοστασίων “παραγωγῆς” ἐμβρύων 
κατά παραγγελία, ὄχι μόνο ἔχουν φύγει ἀπό τή σφαίρα τῆς ἐπιστη-
μονικῆς φαντασίας καί ἔχουν περάσει στή σφαίρα τῆς πραγματικό-
τητας, ἀλλά θά ὑλοποιηθοῦν πολύ νωρίτερα ἀπ’ ὅσο φανταζόμαστε.

Τά “κοσμοσωτήρια δῶρα” πού θά προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα 
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ἡ ἐφεύρεση CRISPR- 
CAS 9 εἶναι τά ἑξῆς:

1. ἀπαλλαγή τῶν 
ἐμβρύων ἀπό κληρο-
νομικές ἀσθένειες

2. ζῶα καί φυτά 
πού μεγαλώνουν πολύ 
πιό γρήγορα καί χρει-
άζονται πολύ λιγότερο 
φαγητό καί νερό

3. λύσεις γιά τό 
πρόβλημα τοῦ καρκί-
νου καί -ἴσως- ἐξάλει-
ψη κάποιων μορφῶν 
του

4. ἐπαναφορά στή 
ζωή τῶν μαλλιαρῶν μα-
μούθ καί ἄλλων εἰδῶν 

πού ἔχουν ἐξαφανιστεῖ καί
5. δημιουργία ἰσχυρῶν βλαστοκυττάρων γιά ἰατρική χρήση.
 Ἀκόμα καί ὁ κατάλογος ὅλων τῶν ἀμφίβολων “εὐεργεσιῶν” τῆς 

ἐφεύρεσης τῆς καθηγήτριας, χωρίς νά ὑπολογίσει κανείς τίς παρεκ-
κλίσεις πού θά ἔχει, εἶναι ἀρκετός νά τῆς προμηθεύσει ἐφιάλτες γιά 
ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή της. Τό κακό ὅμως δέν εἶναι οἱ δικοί της ἐφι-
άλτες, ἀλλά οἱ ἐφιάλτες τῆς ἀνθρωπότητας πού δέν θά ὀνειρεύεται, 
ἀλλά θά κληθεῖ νά τούς ἀντιμετωπίσει στήν πραγματικότητα. Μιά ἀν-
θρωπότητα ἀφηνιασμένη στήν ἀναζήτηση τῆς Γνώσης χωρίς νά ἔχει 
τίς προϋποθέσεις πού εἶναι ἀναγκαῖες προκειμένου νά διαχειριστεῖ 
κανείς τό βάρος της. Γιατί ἡ σοφία, ἡ σύνεση καί ἡ ἀνιδιοτέλεια πού 
εἶναι ἡ ἀπαραίτητη συνοδεία τῆς γνώσης, εἶναι πράγματα τόσο ἐξα-
φανισμένα στήν ἐποχή μας, ὅσο καί τά μαλλιαρά μαμούθ!

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com     Νινέττα  Βολουδάκη

Ἡ καθηγήτρια Jennifer Doudna



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 182

ες στήν εὐρωπαϊκή πολιτική 
σκη νή, φιλοπατρία, ἀνιδι ο
τέ λεια, ὑπευθυνότητα, ἦ θος, 
θεμελίωση ζωῆς ἐπί τήν Πέ
τρα. Ἡ μόνη σωστή ἐ πι λο γή 
ἄρχοντα πού ἔχει γί νει στήν 
πατρίδα μας!

Ἄν γιά τήν προσωπι
κή μας ζωή ἔχουμε ἀνάγκη 
ἀπό τήν πυξίδα πού λέγεται 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν 
πολικό ἀστέρα πού λέγεται 
φωτισμός Χριστοῦ, πολύ 
περισσότερο τά χρειαζόμα
στε γιά τήν πατρίδα μας. Ὁ 
Ἰωάννης Καποδίστριας ἔθε
σε στήν ὑπηρεσία τῆς πα
τρίδας τά πιό πάνω προσό
ντα του. Γιά τά προβλήματά 
της στίς δικές του ἀποφά
σεις, προσπάθειες χρειαζό
ταν τήν Θεία βοήθεια καί 

ἀσφαλῶς τήν ἐζητοῦσε. Ἡ φιλοπατρία του, ἡ γνώση καί ὁ θεῖος φωτισμός 
ἔθεσαν τήν σφραγῖδα τους στούς διάφορους τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς τοῦ 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 
Η ΜΟΝΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Η 
ζωή τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια στά Ἑπτάνησα, στή Ρωσία καί στήν Εὐρώ
πη ὑπῆρξε πορεία προσφορᾶς. Γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο του 

καθώς καί γιά τήν διακυβέρνησή του τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους ἔχουν μι
λήσει καί γράψει ἀξιόλογοι ἄνθρωποι καί πιό πολύ ἡ ἀείμνηστη Ἑλένη Κούκ
κου, καθηγήτρια τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Ἀναμφιβόλως μέ Θεῖο φωτισμό ἡ 3η Ἐθνική 
Συνέλευση τῆς Τροιζήνας τόν ἐξέλεξε Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος στίς 14 Ἀπρι
λίου 1827. Μόρφωση, ἱκανότητες, πολιτική/διπλωματική ἐμπειρία, γνωριμί
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νέου Ἑλληνικοῦ κράτους (παιδεία, ἄμυνα, διοίκηση, πρόνοια, γεωργία κλπ).
Κυριακή πρωί 9  Ὀκτωβρίου (παλαιό ἡμερολόγιο) τοῦ 1831 ὁ Ἰωάννης 

Καποδίστριας ἐπήγαινε νά ἐκκλησιαστεῖ στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα, στό Ναύ
πλιο. Πρίν μπεῖ στήν ἐκκλησία δολοφόνοι ἔκοψαν τό νῆμα τῆς ζωῆς του. Ὡς 
Ὀρθόδοξος Χριστιανός ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δέν εἶχε ἐχθρούς. Ἐχθρούς 
εἶχε καί ἔχει ὁ λαός μας, ἡ πατρίδα μας, τό Ἔθνος μας. Αὐτοί δέν ἤθελαν νά 
ἔχουμε Κυβερνήτη ζωντανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἐμπνεόμενο ἀπό τόν Λόγο 
τοῦ Θεοῦ στίς ἀποφάσεις καί ἐνέργειές του. Δέν ἤθελαν νά ἔχει ὁ λαός μας 
τέτοιο πρότυπο ἤθους.

Οἱ ἐχθροί μας, ὄχι μόνον 
τά ἐκτελεστικά ὄργανά τους 
οἱ δολοφόνοι, δέν ἔσβησαν 
τήν προσωπικότητα καί τήν 
ἐθνική προσφορά τοῦ Ἰωάν
νη Καποδίστρια. Διέκοψαν 
τήν σωστή διακυβέρνηση 
τῆς πατρίδας μας. Λησμονή
σαμε στήν πλειονότητά μας 
τό πρότυπο Ἰωάννης Καπο
δίστριας. Μετά τήν δολοφο
νία του ξένα κέντρα ἐξουσίας 
μᾶς κυβερνοῦν. Οἱ πολιτικοί 
ἡγέτες ὄργανά τους. Μέ τήν 
παθητική ἤ ἐνεργητική σύ
μπραξη ἡμῶν τῶν πολιτῶν. 
Ἡ πολιτική καί ἐθνική ζωή 
σέ καθοδική πορεία. Ἀποκο
ρύφωμα ἡ πολλαπλή, βαθειά 

κρίση πού τώρα ἀντιμετωπίζουμε. Κάποιες ἀναλαμπές (ἀπελευθέρωση Ἠπεί
ρου, Μακεδονίας, Κρήτης, Μακεδονικός Ἀγώνας, 1940) σημειώθηκαν, ἀλλά 
ὁ καθοριστικός ρόλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέσῳ ἱκανῶν, ζωντανῶν, 
φωτισμένων λαϊκῶν μελῶν της ἐξέλιπε. Διότι ἄρχοντες καί λαός, στήν πλειο
νότητά μας, δέν ἔχουμε κριτήριο καί ὁδηγό τήν Ἀλήθεια.

      Νίκος Τσιρώνης
      Οἰκονομολόγος
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500 χρόνια Λουθηριανῆς Μεταρρύθμισης!

Φ
έτος ἑορτάζονται παγκοσμίως, ἰδιαίτερα ὅμως στή Γερμανία, τά 500 
χρόνια ἀπό τήν ἐπίσημη ἀρχή τῆς Μεταρρύθμισης. Σέ πολλές περιο-

χές τῆς Γερμανίας ἔχουν προγραμματιστεῖ γιορτινές ἐκδηλώσεις, ἰδίως βέ-
βαια στίς πόλεις ἐκεῖνες πού ἔχουν εἰδική σχέση μέ τή ζωή τοῦ Λουθήρου, 
ὅπως τό Eisenach (Ἄιζεναχ) μέ τό Wartburg (Βάρτμπουργκ), τόν πύργο 
ἐκεῖνο ὅπου ὁ Λούθηρος μετέφρασε τό 1521/22 τήν Καινή Διαθήκη στά Γερ-
μανικά σέ διάστημα μόνο ἕνδεκα ἑβδομάδων, τό Wittenberg (Βιτεμβέργη), 
ὅπου πέρασε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζω ῆς του, τό Eisleben (Ἀϊζλέμπεν), 
ὅπου γεννήθηκε στίς 10 Νοεμβρίου τοῦ 1483 καί πέθανε στίς 18 Φεβρουα-
ρίου τοῦ 1546, κ.ἄ. Μάλιστα ἡ 31η Ὀκτω βρίου ἔχει ὁριστεῖ φέτος ὡς ἀργία 
γιά ὅλη τή Γερμανία μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή. Ἐναρκτήρια χρονολογία 
τῆς Μεταρρύθμισης θεωρεῖται ἡ 31η Ὀκτωβρίου τοῦ 1517 μέ τή δημοσιο-
ποίηση τῶν 95 θέσεων τοῦ Λουθήρου στήν πόλη Βιτεμβέργη ἐναντίον τῆς 
παπικῆς πράξης τῶν ἀφέσεων καί κυρίως ἐναντίον τῶν συγχωροχαρτίων.

Ὁ Λούθηρος βέβαια ἤθελε νά μεταρρυθμίσει τόν Παπισμό, ἕναν ἤδη 
τελείως ἀλλοιωμένο χριστιανισμό, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργήσει τελικά 
μιά ἀκόμα πιό ἀγνώριστη ἐκδοχή χριστιανισμοῦ. Καί οἱ δύο, σύμφωνα μέ 
τόν Ἅγιο Ἰουστίνο Πόποβιτς, εἶναι προτεσταντισμοί ὡς πρός τήν ἀληθινή 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή καί οἱ δύο στεροῦν τόν Θεάνθρωπο Χρι-
στό ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τόν ἀντικαθιστοῦν μέ τόν ἀλάθητο ἄνθρωπο. 
Ὑποβιβάζουν ἔτσι τόν Χριστιανισμό σέ οὑμανισμό, σέ ἀνθρώπινο κατα-
σκεύασμα. Στήν μιά περίπτωση, ἐκείνη τοῦ Παπισμοῦ, ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος 
κάνει λόγο γιά τόν «δυτικό χριστιανικό-οὑμανιστικό μαξιμαλισμό», ἐπει-
δή μέ τήν μεταφορά τῆς πάσης ἐξουσίας καί τῶν ἀξιωμάτων τοῦ Χριστοῦ 
στό πρόσωπο τοῦ Πάπα ὡς Vicarius Christi – Ἀντιπροσώπου τοῦ Χριστοῦ 
ἀφαιρεῖ τά πάντα ἀπό τόν Χριστό, καί στήν ἄλλη, ἐκείνη τοῦ Προτεσταντι-
σμοῦ, κάνει λόγο γιά τόν «δυτικό χριστιανικό-οὑμανιστικό μινιμαλισμό», 
ἐπειδή «ἀπό τόν Χριστόν ζητεῖ τό ἐλάχιστον, συχνά δέ τό τίποτε»1. 

Μέ τήν μεταρρύθμισή του ὁ Λούθηρος στήν οὐσία ἀποδέχεται μέ 
ἀπόλυτη συνέπεια ἐκεῖνο πού εἶχε διαμορφωθεῖ στόν Παπισμό, τό ἀλά-
θητο ἑνός ἀνθρώπου! Ἁπλῶς τό ἀφαιρεῖ ἀπό τόν Πάπα, παρουσιάζοντάς 
τον ὡς ἀντίχριστο καί, ταυτίζοντάς τον μέ τόν «ἄνθρωπο τῆς ἀνομίας», 
τόν «υἱό τῆς ἀπωλείας» ὁ ὁποῖος θά καθίσει στό ναό τοῦ Θεοῦ καί θά 
ὑποδείξει τόν ἑαυτό του ὡς θεό (Β΄ Θεσσ. 2,3 ἑ. καί Δαν. 11,36), γιά νά τό 
ἐφαρμόσει ἔπειτα στό πρόσωπό του. Ὁ Γερμανός Μεταρρυθμιστής ἔχει 
τήν ἀκλόνητη πεποίθηση, ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι ὁ ἐσχατολογικός προφήτης τοῦ 
Θεοῦ καί γι’ αὐτό κηρύττει κατά τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
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Βαπτιστῆ μετάνοια καί ἐπιστροφή στό Εὐαγγέλιο. Γκρεμίζοντας τήν αὐθε-
ντία τοῦ ἀλάθητου ἀνθρώπου τῆς Ρώμης ὑψώνει τή δική του αὐθεντία τοῦ 
ἀλάθητου προφήτη τῆς ἔσχατης ἐποχῆς τοῦ κόσμου. Καί μέ θεμέλιο τό 
δικό του ἀλάθητο, κηρύττει τό γενικό προσωπικό ἀλάθητο τοῦ κάθε προ-
τεστάντη στό θέμα τῆς πίστεως, γενόμενος μέ τόν τρόπο αὐτό προάγγελος 
καί θεμελιωτής τοῦ γενικοῦ ἀλαθήτου τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου μέσα σέ μιά 
ζωή δίχως τήν ὁποιαδήποτε ἀναφορά στόν Θεό. Ὁ Λούθηρος περίμενε τό 
τέλος τοῦ κόσμου περίπου γιά τό 1600. Τοῦ τό θύμιζαν καθημερινά τα λό-
για πού εἶχε χαράξει στόν τοῖχο τοῦ γραφείου του. Ἦταν ἡ προφητεία τοῦ 
Φραγκισκανοῦ μοναχοῦ Johannes Hilten (Ἰωάννου Χίλτεν), ὁ ὁποῖος εἶχε 
προαναγγείλει γιά τό 1600 τήν ἀπόλυτη καταστροφή τῆς Γερμανίας ἀπό 
τούς Τούρκους2.

Τούς καρπούς τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Λουθήρου δρέπουμε ὅλοι οἱ ἄν-
θρωποι ἰδιαίτερα στή δική μας ἐποχή, στήν ὁποία, ὁ φασισμός ὡς φυσική 
ἔκφραση αὐτῆς τῆς στάσης ζωῆς χωρίς Θεό, προάγεται στό ἔπακρο μέ τό 
προσωπεῖο τῆς δημοκρατίας. Θά θέλαμε ὅμως στή συνέχεια νά μή σταθοῦ-
με σ’ αὐτό τό σέ ὅλους μας πασίγνωστο δεινό, πού ὑφιστάμεθα καθημερι-
νῶς, ἀλλά νά περάσουμε σύντομα σέ δύο ἄλλα δεδομένα πού διαπερνοῦν 
ὅλη τή ζωή μας ὡς κληρονομιά τῆς Λουθηριανῆς Μεταρρύθμισης:

α. Τόν προσδιορισμό ὅλης της καθημερινότητάς μας ἀπόλυτα ἀπό 
τούς πολιτικούς ἄρχοντες καί 

β. ἕνα βαθύ χάσμα πού ἀνοίγει ἀνάμεσα στόν πανεπιστήμονα Θεό 
καί τήν ἐπιστήμη, θέτοντας ἔτσι τά θεμέλια γιά τήν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς 
ἐπιστήμης ἀπό τόν Δημιουργό της καί ἐν τέλει γιά τή θεοποίηση τῆς ἐπιστή-
μης πού εἶναι κύριο χαρακτηριστικό τῶν ἡμερῶν μας.

 Τό πρῶτο δεδομένο τό ἔχει διαπραγματευτεῖ σέ βάθος ὁ π. Βασί-
λειος Βολουδάκης μέ τό βιβλίο του «Ἡ πολιτική εἶναι ποιμαντική» καί σέ 
προηγούμενο ἄρθρο μας3 ἔχουμε δείξει μέσα ἀπό τό ἔργο τοῦ Λουθήρου, 
ὅτι ἐκεῖνος ἀνάγει τήν κοσμική ἐξουσία σέ ἀπόλυτο ρυθμιστή τῆς γήϊνης 
πραγματικότητας.

 Ἡ Βαυαροκρατία μέ τήν ἐγκατάστασή της στήν Ἑλλάδα ἐφάρμοσε 
πιστά τίς ἀρχές τοῦ Λουθήρου, ὑπάγοντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στόν 
ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς Πολιτείας καί ἐξορίζοντάς την ἀπό τήν καθημερινότη-
τα τῶν πιστῶν. Ἔτσι ἐγκαταστάθηκε ὁ Λουθηριανός πολιτικός ὁλοκληρω-
τισμός καί στήν Ἑλλάδα, μετατρέποντας τήν Ὀρθοδοξία ἀπό περιέχον σέ 
περιεχόμενο τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ καί καλλιεργώντας αὐτή τή νοοτροπία σέ 
κλῆρο καί λαό. Μέ τήν εὐθύνη κυρίως τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι αὐτοπεριο-
ρισμένοι στούς ναούς ἀσπάσθηκαν σέ μεγάλο βαθμό αὐτήν τήν τοποθέτηση 
τοῦ Λουθήρου, ἡ πολιτική ἐξουσία μέσω τῆς νομοθεσίας, τῶν ΜΜΕ καί τοῦ 
ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος διαμορφώνει πλέον τίς συνειδήσεις τῶν πολι-
τῶν, ἐξορίζοντας τόν Χριστό ὅλο καί περισσότερο ἀπό τή ζωή τοῦ λαοῦ, 
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καί αὐτό μέ τήν ἀνοχή τοῦ κλήρου. Τό ἀποτέλεσμα: μιά ὅλο καί πιό ἀπο-
τρόπαια καθημερινότητα, ἕνας βίος ἀβίωτος κυρίως γιά τά παιδιά μας.

Ὁ Λούθηρος εἶναι ἐπίσης ὁ βασικός ὑπεύθυνος γιά τήν αὐτονόμηση 
τῆς ἐπιστήμης ὡς ἀνεξάρτητης ἀπό τόν Θεό ἐπίδοσης τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπη-
ρεασμένος ἀπό τόν Γερμανό μυστικιστή καί ἱεροκήρυκα Johannes Tauler 
(Ἰωάννη Τάουλερ, περίπου 1300-1361) ὑποβαθμίζει στό ἔπακρο τό λογικό 
στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια βρίσκεται σύμφωνα 
μέ τόν θεμελιωτή τῆς Μεταρρύθμισης σέ ὀξεία ἀντίθεση μέ τήν ἀνθρώπινη 
λογική, ἡ ὁποία εἶναι «πόρνη τοῦ Διαβόλου». «Στά θεῖα πράγματα εἶ-
ναι ἀπολύτως τυφλή. Εἶναι τόσο ἐπηρμένη, ὥστε ἀσχολεῖται ἀκόμη καί μέ 
αὐτά, ἀντιμετωπίζοντάς τα ὅπως ἕνα τυφλό ἄλογο. Ἀλλά ὅσους δρόμους 
καί νά ἀνοίγει καί ὅπου καί νά κατευθύνει, ὅλα εἶναι μέ ἀπόλυτη βεβαι-
ότητα λανθασμένα καί παραπλανημένα, μέ τήν ἴδια ἀπόλυτη βεβαιότητα 
πού ζεῖ ὁ Θεός»4. Μέ αὐτές τίς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς 
ὁ Λούθηρος προσπαθεῖ πρό πάντων νά πλήξει τή σχολαστική θεολογία ὡς 
θεμέλιο τοῦ ἐξουσιαστικοῦ οἰκοδομήματος τοῦ Παπισμοῦ. Γι’ αὐτό καί 
μέ μένος στρέφεται ἐναντίον τοῦ Ἀριστοτέλη, τόν ὁποῖο ἡ σχολαστική θε-
ολογία ἀνάγει τρόπον τινά σέ 13ο τῶν ἀποστόλων. Στό ἔργο του «Πρός 
τούς χριστιανούς εὐγενεῖς γερμανικοῦ γένους γιά τή βελτίωση τῆς χριστια-
νοσύνης» (1520) στιγματίζει τόν Ἀριστοτέλη ὡς «καταραμένο, ὑπερόπτη, 
πονηρό εἰδωλολάτρη», ὁ ὁποῖος «μέ τά δόλια λόγια του ἔχει παραπλανή-
σει καί παρασύρει τόσους πολλούς ἀπό τούς καλύτερους χριστιανούς»5. 
Ἀλλοῦ τόν παρουσιάζει ὡς «ἀρχιδιαβολέα, γελωτοποιό τοῦ Διαβόλου», 
ὡς «εἰδωλολατρικό θηρίο» κ.ἄ. καί ὑποστηρίζει ὅτι «ὅλος ὁ Ἀριστοτέλης 
συγκριτικά μέ τήν θεολογία εἶναι ὅπως τό σκοτάδι πρός τό φῶς»6.

Φυσική συνέπεια αὐτῆς τῆς ὑποβάθμισης τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς στή 
συνείδηση τῶν ὀπαδῶν τῆς Μεταρρύθμισης εἶναι τό διαζύγιο πού παίρνει 
ἡ πίστη στήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν γνώση πού προάγει ἡ ἐπιστή-
μη μέσω τῆς ἔρευνας. Ὁ Λούθηρος ἐνδιαφερόταν μόνο γιά τήν ἐλευθερία 
στήν ἔρευνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ στάση πού παίρνει 
ἔναντι τῆς θεωρίας τοῦ Κοπέρνικου, τήν ὁποία ἀποκαλεῖ «φαεινή ἰδέα ἑνός 
ἀνόητου, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἀναστρέψει ὅλη τήν τέχνη τῆς ἀστρονομίας»7. 
Ἔτσι ὁ Λούθηρος ἀπογυμνώνει τούς ὀπαδούς του ἀπό τήν ἀγάπη πρός 
τόν Θεό «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας» (Μάρκ. 12,30). Μέ τήν τοποθέτησή του 
ἔναντι τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς ἀνοίγει τό δρόμο γιά τήν ἀποδέσμευση τῆς 
ἐπιστήμης ἀπό τήν πηγή της, τόν πανεπιστήμονα Θεό καί φυσικά γιά τήν 
ὑποτίμηση τοῦ Θεοῦ ὡς Παντοκράτορα πού φροντίζει μέ ἐπιστήμη γιά τά 
πάντα, τόσο τίς ὑλικές ὅσο καί τίς πνευματικές – ψυχικές διαστάσεις τῆς 
ζωῆς. 

Ἀνοίγει λοιπόν τό δρόμο γιά μιά νέα κατανόηση τῆς ἐπιστήμης, ἡ 
ὁποία ἀπαλλαγμένη πλέον ἀπό τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ σέ πολλούς ἐκ-
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προσώπους της –ἔντονα ἤδη ἀπό τόν 19ο αἰῶνα– τείνει νά ἐγκαταλείπει τίς 
ἐπιστημονικές της ἀρχές καί βάσεις καί νά μεταβάλλεται ὅλο καί περισσό-
τερο μέ ἀνεδαφικές «ἐπιστημονικές» θεωρίες –μᾶλλον φαντασιώσεις– σέ 
ἐργαλεῖο τῆς ἀθεΐας ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 

Λέων Μπράνγκ
Δρ. Θεολογίας
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Σεροτονίνη, Μελατονίνη καί ὀστίτης ἱστός

ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η σεροτονίνη ἀποτελεῖ μία ὁρμόνη νευροδιαβιβαστή, πού παρουσιάζει 
εὐρύ λειτουργικό ρόλο, ἀνάλογα μέ τή θέση παραγωγῆς της. Κατ’ ἀρ-

χάς, λειτουργεῖ ὡς νευροδιαβιβαστής στό κεντρικό νευρικό σύστημα (ἐγκε-
φαλική σεροτονίνη), ὁ ὁποῖος  σέ περιπτώσεις κατάθλιψης ἤ ἄλλης ψυχολο-
γικῆς ἤ γνωστικῆς δυσλειτουργίας διαγιγνώσκεται διαταραγμένος.

Δευτερευόντως, ἐκκρίνεται ἀπό τό ἔντερο (ἐντερική σεροτονίνη) καί 
λειτουργεῖ ὡς χημικός μεσολαβητής γιά τίς περισταλτικές κινήσεις τοῦ 
ἐντέρου, γιά τήν κινητικότητα τοῦ ἐντέρου, ὡς μεσολαβητής τῆς λειτουργί-
ας τῆς ὄρεξης καί τῆς πρόσληψης τῆς τροφῆς, ὡς ρυθμιστής τοῦ καρδιακοῦ 
ρυθμοῦ καί τῆς πίεσης, ὡς ρυθμιστής τῆς αἱμόστασης καί τῆς κατανομῆς 
ἐνέργειας καί τέλος ἐπιδρᾶ καί στό ἀνοσοποιητικό σύστημα ( Kawai and 
Rosen, 2010, Mossuer and Lesch,1998).

Τελευταῖα ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἡ σύνδεση τοῦ ἄξονα σεροτονίνη-με-
ταβολισμός- κεντρικό νευρικό σύστημα-σκελετός (Ducy and Karsently, 
2010). Ὑπάρχουν ἐρευνητικά δεδομένα, πού συνηγοροῦν ὅτι ὑποδοχεῖς 
τῆς σεροτονίνης ἐκφράζονται στά βασικά κύτταρα τοῦ ὀστοῦ, πού εἶναι οἱ 
ὀστεοβλάστες καί οἱ ὀστεοκλάστες  καί ὅτι ἡ σεροτονίνη ἔχει βασικό ρόλο 
στή ρύθμιση τῆς λειτουργίας τῶν κυττάρων αὐτῶν. Καί ἐνῶ ἡ σεροτονίνη 
τοῦ ἐγκεφάλου συνιστᾶ μιά μικρή μόνον ἀναλογία τῆς συνολικῆς σεροτονί-
νης, πού ἐκκρίνεται στό ἀνθρώπινο σῶμα, ἡ ἐπίδραση τῆς ἐγκεφαλικῆς σε-
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ροτονίνης στήν ὀστική μάζα ὑπερτερεῖ ἔναντι τῆς ἐντερικῆς σεροτονίνης, 
πού φαίνεται νά ἔχει ἀντίθετη δράση (Yadav et al, 2008).

 Ὁ σκελετός θεωρεῖται πλέον ἕνα ἰσχυρό ἐνδοκρινικό ὄργανο, πού 
συσχετίζεται ἄμεσα μέ τόν ἄξονα ὑποθαλάμου –ὑπόφυσης– γονάδων (καί 
συνεπῶς καί τῶν ὁρμονῶν, πού ἐκκρίνονται ἀπό αὐτόν) καί προσαρμόζεται 
συνεχῶς στά μηνύματα τοῦ κεντρικοῦ αὐτοῦ ρυθμιστικοῦ συστήματος κα-
θώς καί στά ἐξωτερικά ἐρεθίσματα (Schwetz et al, 2012, Masi,2012).

Μελατονίνη καί ὀστίτης ἱστός
Ἡ μελατονίνη εἶναι μιά ὁρμόνη –παράγωγο τῆς σεροτονίνης (προέρ-

χεται δηλαδή ἀπό τή σεροτονίνη)– ἡ ὁποία ἐκκρίνεται τή νύχτα, ἐνῶ τήν 
ἡμέρα ἡ ἔκκρισή της ἀναστέλλεται (Michalowska et al, 2015). Αὐτό συμβαί-
νει, διότι ἡ ἔκκριση αὐτή ρυθμίζεται ἀπό ἕναν κύκλο ἀπο-φωσφορυλίωσης  
καί φωσφορυλίωσης χημικοῦ μεσολαβητῆ , πού λαμβάνει χώρα τήν ἡμέρα 
(ἀπο-φωσφορυλίωση) καί τή νύχτα (φωσφορυλίωση) καί προκαλεῖ τήν κυ-
ματοειδῆ ἔκκριση τῆς ὁρμόνης  ( Foulkes et al.,1996).

Στή σύγχρονη βιβλιογραφία ἀναφέρεται ἡ εὐεργετική ἐπίδρασή της 
στόν ὀστίτη ἱστό, καθώς φαίνεται νά αὐξάνει τήν ὀστική μάζα καί νά ἀνα-
στέλλει τήν ὀστική ἀπορρόφηση. Ὑποδοχεῖς της ἀνευρίσκονται στά βασικά 
κύτταρα τοῦ ὀστίτη ἱστοῦ (ὀστεοβλάστες-ὀστεοκλάστες), ἐνῶ φαίνεται νά 
συμμετέχει στόν κυματοειδῆ ρυθμό ἀναδιαμόρφωσης τοῦ ὀστίτη ἱστοῦ. 

Τελευταῖα, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ μελατονίνη συσχετίζεται μέ τή μεί-
ωση τῆς ὀστικῆς μάζας στούς ἀσθενεῖς μέ νευρογενῆ ἀνορεξία (Ostrowska 
et al., 2010). Ἡ αὐξημένη διαφορά ἀνάμεσα στά πρωϊνά καί βραδινά ἐπί-
πεδα τῆς μελατονίνης ἐνδέχεται νά σχετίζεται μέ τά ἐπίπεδα τοῦ ὀστοῦ 
στά κορίτσια μέ νευρογενῆ ἀνορεξία, πέρα ἀπό τή διαταραχή σέ διάφορες 
ἄλλες ὁρμόνες, πού προκαλεῖται. Οἱ τιμές διαφορᾶς (πρωινῆς-βραδινῆς ) 
μελατονίνης  φαίνεται νά ἀποτελοῦν προγνωστικούς παράγοντες τῆς λει-
τουργίας τῶν κυττάρων τοῦ ὀστοῦ. Ἡ συσχέτιση αὐτή ἐμφανίζεται ἀκόμη 
πιό ἰσχυρή, ὅταν συνυπάρχει κατάθλιψη.

Τέλος, ἡ μελατονίνη φαίνεται νά μεσολαβεῖ καί στή δράση ἄλλων ὁρ-
μονῶν τοῦ ἄξονα ὑποθαλάμου - ὑπόφυσης ἐπάνω στό σκελετό (Ostrowska 
et al., 2013).

Συσχέτιση ψυχικῆς καταστάσεως καί σωματικῆς ὑγείας
Τά ἐπίπεδα τῆς σεροτονίνης καί ἡ λειτουργία της ὡς νευροδιαβιβα-

στής, γιά πολλά χρόνια θεωρεῖται ὅτι ἐπηρεάζονται ἀπό ψυχικές νόσους 
ὅπως ἡ κατάθλιψη ἤ ἄλλες διαταραχές. Ἐπιπλέον, ἡ μελατονίνη μέ τή δια-
κύμανσή της φαίνεται νά συσχετίζεται μέ τή νευρογενῆ ἀνορεξία σέ νεαρά 
κορίτσια. Συνεπῶς, ψυχολογικές παράμετροι μπορεῖ νά διαταράξουν τήν 
ἔκκριση σεροτονίνης καί μελατονίνης καί νά ὁδηγήσουν σέ ἀνισορροπία 
τοῦ σκελετικοῦ συστήματος ἤ καί ἄλλων συστημάτων τοῦ ἀνθρώπινου ὀρ-
γανισμοῦ, ὅπου οἱ ὁρμόνες αὐτές ἀσκοῦν ἔντονη ἐπίδραση.

 Ὅσο ἡ ἐπιστήμη προχωρᾶ, ἀποδεικνύεται ἡ σύνδεση τῆς ψυχικῆς 
καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν εὔρυθμη λειτουργία καί τήν καλή ὑγεία 
τοῦ ὀργανισμοῦ του. Αὐτό ἄλλωστε ἀποτελεῖ καί τή βασική γνώση, πού 
ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος μελετῶντας τήν Ἁγία Γραφή. 

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὡς Υἱός Τοῦ Θεοῦ καί Θεός, θε-
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ραπεύει τίς ἀνθρώπινες ψυχές –μέσῳ τῆς ἄφεσης τῶν ἁμαρτιῶν τους– καί  
ἀποκαθιστᾶ τήν σωματική ὑγεία. Πόσα παραδείγματα δέν συναντοῦμε 
στήν Καινή Διαθήκη, ὅπου ἡ ἴαση τῆς ψυχῆς λειτουργεῖ καταλυτικά στήν 
ἀνάκτηση τῆς ὑγείας;

 Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, κεφάλαιο θ΄, ὁ Ἰησοῦς Χριστός θε-
ραπεύει τόν παραλυτικό συγχωρῶντας τίς ἁμαρτίες του: «τί γάρ ἔστιν εὐκο-
πώτερον εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἤ εἰπεῖν, ἔγειρε καί περιπά-
τει;». Στό ἴδιο εὐαγγέλιο, κεφάλαιο ιβ΄, θεραπεύοντας τόν τυφλό καί κωφό 
δαιμονιζόμενο, ἐκεῖνος καί βλέπει καί ὁμιλεῖ: «καί ἐθεράπευσεν αὐτόν, 
ὥστε τόν τυφλόν καί κωφόν καί λαλεῖν καί βλέπειν». Στό κατά Ἰωάννην 
εὐαγγέλιο, κεφάλαιο ε΄, θεραπεύοντας τόν παραλυτικό τῆς Βηθεσδᾶ τόν 
προτρέπει νά μήν ἁμαρτήσει ξανά: «ἴδε ὑγιής γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε, 
ἵνα μή χεῖρον τί σοί γένηται».

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὑπάρχουν παραδείγματα στήν Ἁγία Γραφή, 
ὅπως ἄλλωστε καί στή σημερινή ζωή, ὅπου ἄνθρωποι χωρίς πνευματική 
ζωή, ἔχαιραν σωματικῆς ὑγείας ἤ ἅγιοι ἄνθρωποι ἔπασχαν σωματικά. Στό 
κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, κεφάλαιο δ΄, ἡ Σαμαρείτιδα δέν τηροῦσε τό 
νόμο, ὅμως δέν ἀναφέρεται νά ἔπασχε ἀπό σωματική νόσο. Ἐπίσης, στό 
κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, κεφάλαιο θ΄, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός  
ἀναφέρει στούς Μαθητές του γιά τή θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ «οὔτε 
οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τά ἔργα τοῦ Θεοῦ 
ἐν αὐτῷ». Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἀποκαλύπτει στήν Β΄ 
πρός Κορινθίους ἐπιστολή του, κεφάλαιο ιβ΄, ὅτι ἡ ἀσθένεια πού τοῦ ἔδωσε 
ὁ Θεός εἶναι γιά νά μήν ὑπερηφανεύεται «καί τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύ-
ψεων ἵνα μή ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλωψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, 
ἵνα μέ κολαφίζῃ ἵνα μή ὑπεραίρωμαι».

Ἑπομένως, ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά γνωρίζει τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ 
καί τούς λόγους γιά τούς ὁποίους παραχωρεῖ σέ κάθε περίπτωση μιά σωμα-
τική ἀσθένεια. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅμως στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή 
του, κεφάλαιον γ΄, μᾶς προσανατολίζει ὡς πρός τή στάση, πού πρέπει νά 
τηρήσουμε καί ἡ ὁποία εἶναι ἡ πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό: «δικαιοσύνη δέ 
Θεοῦ διά πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καί ἐπί πάντας τούς πιστεύ-
οντας». Ἐπίσης, ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός μᾶς διδάσκει ὅτι τούς ἁμαρτωλούς ὁ 
Θεός δέν τούς ἀκούει, ἀλλά ἐάν κάποιος εἶναι θεοσεβής καί πραγματοποιεῖ 
τό θέλημά Του, αὐτόν τόν ἀκούει: «ἁμαρτωλῶν ὁ Θεός οὐκ ἀκούει, ἀλλ΄ 
ἐάν τις θεοσεβής ᾖ καί τό θέλημα αὐτοῦ ποιεῖ, τούτου ἀκούει». 

Μέσῳ τῆς πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό καί τῆς τηρήσεως τοῦ θελή-
ματός Του μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἐλπίζει πώς ἡ ἐκδήλωση μιᾶς σωματικῆς 
ἀσθένειας ἔρχεται ὡς εὐεργεσία Τοῦ Θεοῦ γιά τήν πνευματική του πρόοδο 
καί ὄχι μόνο ὡς συνέπεια τῆς προσωπικῆς του ἀμέλειας. Ἀκόμη, ὅμως, πιό 
σημαντικό εἶναι ὅτι ἔχει τήν ἐλπίδα τῆς ἴασης καί τῆς δυνατότητας –σάν 
δεύτερος ἐκ γενετῆς τυφλός– νά βιώσει καί νά ἀναφωνήσει: «ἕν οἶδα, ὅτι 
τυφλός ὤν, ἄρτι βλέπω» (κατά Ἰωάννην, κεφάλαιο θ΄).

Δρ Ἰωάννα Β Τυροβολᾶ
Ὀδοντίατρος- Ὀρθοδοντικός
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Ὁ ἅγιος Νεκτάριος καί ὁ Χέγγελ

Σ
τή «Γενική Εἰσαγωγή» του στό ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου μέ τόν 
τίτλο «Αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι - Περί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων» ὁ 

Εὐάγγελος Δεληδῆμος ἀντιπαραβάλλει δύο ἀπολυτίκια πού συνέθεσε 
γιά τόν Ἅγιο ὁ ὑμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, τό πρῶτο τοῦ 
1926 καί τό δεύτερό τοῦ 1955, καί ἐπισημαίνει τή διαφορά ἀνάμεσά τους: 
στό προγενέστερο ὁ ὑμνογράφος ἐξυμνεῖ τόν Ἅγιο ὡς «στύλο τῆς Ὀρ-
θοδοξίας» καί ὡς ἀναβλύσαντα «ἡμῖν ἐκ πηγῶν τοῦ σωτηρίου». 

Στό δεύτερο, ὅμως, ἀπολυτίκιο, αὐτό πού ὅλοι γνωρίζουμε, ἡ ὀπτι-
κή ἀλλάζει καί ὁ Ἅγιος ἐξυμνεῖται ὡς ἀναβλύζων, αὐτή τή φορά, «ἰά-
σεις παντοδαπάς». Ὁ Εὐάγγελος Δεληδῆμος ξεκινᾶ μέ τόν τρόπο αὐτό 
τήν «εἰσαγωγή» του –καί ἐμεῖς τόν ἀντιγράφουμε– γιά νά δηλώσει ὅτι 
ἤδη ἀπό τότε εἶχε ἐπισκιασθεῖ ἡ πλευρά τοῦ Ἁγίου ὡς Πατέρα καί 
Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχε προβληθεῖ ἡ πλευρά του ὡς ἰα-
ματικοῦ καί θαυματουργοῦ Ἁγίου. 

Αὐτό, ἴσως ὀφείλεται στό ὅτι τά θαύματα τοῦ Ἁγίου προξένησαν 
ἄμεση καί ζωηρή ἐντύπωση καί ἐνίσχυσαν τήν πίστη ὅλων, εἴτε «μορ-
φωμένων», εἴτε «ἀμαθῶν», σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία ὁ λεγόμενος 
«ὀρθολογισμός»  εἶχε σχεδόν ἐπικρατήσει στήν Ἑλλάδα. Ἔδρασαν, δη-
λαδή, ὡς οἱ «πρῶτες βοήθειες» γιά τήν ἀνάνηψη ἐκείνων πού ἔνιωθαν 
–καί ἀγωνιοῦσαν γιά αὐτό– ὅτι ἡ πίστη τους χανόταν σέ μιά περίοδο 
ἰδιαίτερα ἐπώδυνη καί περιπετειώδη γιά τήν Ἑλλάδα, ὅπου ἡ ἀπελπισία 
καί οἱ αὐτοκαταστροφικές συμπεριφορές, τόσο ἀτομικές, ὅσο καί συλ-
λογικές, φαινόταν νά ἐπεκτείνονται ἀκάθεκτες.

Ὅμως, ὁ Ἅγιος, ὡς ὁλοκληρωμένος ἰατρός, δέν παρέσχε μόνο τίς 
πρῶτες βοήθειες γιά τή θεραπεία τῶν συμπτωμάτων, ἀλλά μᾶς ἄφησε 
ὁδηγίες καί ἀντίδοτα γιά ἀσθένειες μεταδοτικές καί σχεδόν ἀόρατες, οἱ 
ὁποῖες, καθώς πλήττουν τήν ψυχή καί ἰδίως τή διάνοια καί τή θέληση 
τῶν ἀνθρώπων, φαίνονται ἀνώδυνες ἤ, ἀκόμα χειρότερα, παρουσιάζο-
νται ὡς ἡ καθ’ αὐτό ὑγεία. Πρόκειται, βέβαια, γιά τά πολλά του διδακτι-
κά βιβλία, πολλά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι δυσεύρετα ἤ παραμένουν ἀνέκδο-
τα. 

Ἴσως νά κάνουμε λάθος, ἀλλά νομίζουμε ὅτι ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου 
ὡς «λαϊκοῦ ἁγίου» ἔχει ὁδηγήσει πολλούς νά παραβλέψουν τήν ἀξία 
τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν καί νά νομίζουν ὅτι πρόκειται γιά συνήθη 
παραινετικά ἀναγνώσματα, μέ παιδαγωγική βέβαια ἀξία, ἀλλά χωρίς 
κάποια ἀξιόλογη πρωτοτυπία πού νά φανερώνει ἐπαφή τοῦ Ἁγίου μέ 
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τά προβλήματα τῆς ἐποχῆς. Ὅμως, τό ὅτι ὁ Ἅγιος εἶχε διαγνώσει τήν 
«μοντέρνα» ἀσθένεια τῆς ἀπελπισίας πού εἶχε σχεδόν μολύνει τότε ὅλη 
τήν Ἑλλάδα –ἀρκεῖ νά δοῦμε ποιοί ποιητές καί ποιοί πεζογράφοι διαβά-
ζονταν τότε– προκύπτει, γιά παράδειγμα, ἀπό τό βιβλίο του μέ τόν τίτ-
λο «Γνῶθι Σαυτόν», ὅπου, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, παριστᾶ τίς εἰκόνες 
τοῦ ἀπίστου καί τῆς ἀπιστίας. Διαβάζοντας αὐτά, μποροῦμε νά πιθανο-
λογήσουμε, ἴσως, ποιούς συγχρόνους του, ντόπιους καί ξένους, εἶχε πρό 
ὀφθαλμῶν ὁ Ἅγιος. Ἀλλά καί τό δυσεύρετο πιά βιβλίο τοῦ «Ὑποτύπω-
σις περί Ἀνθρώπου», τό ὁποῖο ἀντιμάχεται τή θεωρία τῆς ἐξέλιξης, φα-
νερώνει ὅτι ὁ Ἅγιος εἶχε ἀποκτήσει εὐρύτατη ἐπιστημονική μόρφωση, 
ὅπως συνιστοῦσε στήν «Ποιμαντική» του νά κάνουν ὅλοι οἱ ποιμένες, 
διότι αὐτό ἀπαιτοῦσαν οἱ νέοι χρόνοι.

Ἐμεῖς, βέβαια δέν εἴμαστε σέ θέση νά κάνουμε μιά συνολική πα-
ρουσίαση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου, ὅμως, θά ἐπιστήσουμε –ἁπλῶς– 
τήν προσοχή σέ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ προαναφερθέντος συγγράμματος 
τοῦ Ἁγίου «Αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι – Περί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων». 
Πρόκειται εἰδικότερα γιά τά ὅσα ἀναφέρει ὁ Ἅγιος στίς ἰδιαίτερα πυ-
κνές σελίδες 86-91 τοῦ βιβλίου σχετικά μέ τήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ 
Ἀρείου καί τήν ὀρθόδοξη ἀπάντηση σέ αὐτή. Συγκεκριμένα, ὁ Ἅγιος 
ἐπισημαίνει ὅτι ὁ Ἄρειος εἶχε ἐκλάβει –ἐσφαλμένα– τόν Θεό ὡς τό ἀνα-
γκαῖο «λογικό» αἴτιο τῆς Δημιουργίας, ὡς ἕνα ἀπρόσωπο γεωμετρικό 
«σημεῖο», ἁπλό καί ἀκίνητο, χωρίς ζωή καί χωρίς κίνηση καί τό ὁποῖο ὡς 
«ἀμετάβατο», δέν μπορεῖ νά ἔρθει, καθ’ αὑτό, σέ ἐπαφή μέ κάτι ἐκτός 
αὐτοῦ καί νά τό ζωογονήσει! «Ὅθεν ὁ κόσμος κατά τόν Ἄρειον ἐδημι-
ουργήθη κατά πρῶτον ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ μορφῇ τοῦ υἱοῦ ὡς ἑνό-
της ἐξ ἧς δύναται καί πρέπει νά ἐξελίσσηται πᾶν ἕτερον ἐν τῷ κό-
σμῳ», ἐνῶ «ἡ ζῶσα αὐτή ἀρχή τοῦ κόσμου ὠνομάζετο  ὑπό τοῦ Ἀρείου 
υἱός κατά τήν χριστιανική γλῶσσα, ὅστις ὅμως εἶναι κτῖσμα, εἰ καί ὡς 
παριστών τήν ἑνότητα τοῦ κόσμου, θεωρεῖται ὑπό τοῦ Ἀρείου ὡς ἔχων 
μοναδικήν καί μεσάζουσαν σχέσιν μεταξύ Θεοῦ καί κόσμου…». Ἀκόμη, 
«ὁ Υἱός, ὁ πρωτότοκος πάσης κτίσεως ἀφέθη πρός αὐτοτελῆ καί ἀνεξάρ-
τητον ἀπό τοῦ Θεοῦ ὕπαρξιν», ἐνῶ στόν κόσμο «εἰς τόν ὁποῖον συμπερι-
λαμβάνεται καί ὁ υἱός, οὕτινος ἡ γνῶσις καί ἡ ἐνέργεια εἶναι ἐπίσης ἐν 
χρόνῳ, ἀνήκει ἀποκλειστικῶς πᾶσα ζωή καί πᾶσα κίνησις». Περαιτέρω, 
«ἡ αὐτοτέλεια αὕτη τοῦ κόσμου δεικνύει πῶς ἡ Ἰουδαϊκή ἀρχή τοῦ χω-
ρισμοῦ τοῦ κόσμου ἀπό τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ εἰς ἀποθέωσιν τοῦ κόσμου…».

Ἤδη, ἡ πιστή στήν Ὀρθοδοξία καί ταὐτόχρονα πρωτότυπη ἔκθεση 
τῆς «διδασκαλίας» τοῦ Ἀρείου φανερώνει τήν ξεχωριστή ἱκανότητα τοῦ 
Ἁγίου νά ἐκφράζεται μέ ἐπιγραμματικότητα καί νά λέγει τά «καίρια». 
Θά ἐπιθυμούσαμε, βέβαια, νά μᾶς εἶχε ἀφήσει περισσότερες ἐξηγήσεις 
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γιά τά ὅσα ἀναφέρει, γιά νά τά κατανοήσουμε καλύτερα, πλήν, ὅμως, 
τό εἶδος καί τό γενικό θέμα τοῦ βιβλίου ἤ ἄλλοι λόγοι, φαίνεται ὅτι δέν 
τό ἐπέτρεψαν.

Ἀλλά ὁ Ἅγιος, ἐν συνεχείᾳ, περνάει στή διατύπωση «κρίσεων ἐπί 
τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου» καί στήν ἔκθεση τῆς σχετικῆς διδασκαλίας 
τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καί τῶν «ἐπισήμων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας». 
Στό πλαίσιο τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ δέν θά παρουσιάσουμε, βέβαια, ὅλα ὅσα 
ἀναφέρει σχετικά ὁ Ἅγιος, ἀλλά θά περιοριστοῦμε νά ἀναφέρουμε ὅτι, 
σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο, κεντρικό σημεῖο τῆς διδασκαλίας τοῦ Μεγάλου 
Ἀθανασίου καί τῆς ἀπάντησης τοῦ τελευταίου στόν Ἄρειο εἶναι ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι καθ’ ἑαυτόν «ζωή καί ἀΐδιος (=ἤτοι προαιώνιος, χωρίς ἀρχή) 
κίνησις», εἶναι «παραγωγική ζωή» καί ὅτι «οἱ ἐσωτερικές διακρίσεις» 
τοῦ Θεοῦ, μέ ἄλλα λόγια ἡ τρισυπόστατη φύση Του, εἶναι ὅρος γιά τή 
δυνατότητα τοῦ Θεοῦ νά δημιουργεῖ, διότι ἄλλως ὁ Θεός θά ἦταν «πηγή 
ξηρά». «Κατά τόν ἅγιον Ἀθανάσιον καί τόν Ἰλάριον ὁ Θεός ἔχει τήν 
αὐτοσυνείδησιν ἑαυτοῦ, καθ’ ὅσον αὐτός ὁ Θεός ὁ Γεννήσας, ἤ ὡς 
Πατήρ ὡς αἴτιον, ὁρᾶ ἑαυτόν ἐν τῷ αἰτιατῷ ἐν Εἰκόνι καί χαίρει ἐπί 
ταύτῃ τῇ Εἰκόνι. Ὅθεν αἱ διακρινόμεναι ἐν τῷ Θεῶ ὑποστάσεις μετέ-
χουσι καί τῆς θείας αὐτογνωσίας κατά τόν ἅγιον Ἀθανάσιον. Ἕνε-
κα τῆς ἐν αὐτῷ διακρίσεως ὁ Θεός δέν συγχέεται πρός τόν κόσμον 
ἐν τῇ πρός αὐτόν κοινωνίᾳ καί μεταδόσει…».

Νομίζουμε ὅτι δέν θά ἐπαρκοῦσε νά ἐπισημάνουμε ἁπλῶς ὅτι ἡ 
παρουσίαση τοῦ ζητήματος ἀπό τόν Ἅγιο, τήν ὁποία ἐλλειπτικά ἐπανα-
λάβαμε ἐδῶ, εἶναι ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα καί πρωτότυπη, ὑπό τήν ἔν-
νοια ὅτι, ἐμεῖς τοὐλάχιστον, δέν τήν ἔχουμε συναντήσει σέ ἄλλα, ἐξαι-
ρετικά βέβαια κατά τά ἄλλα, βιβλία Δογματικῆς. Διότι ἐκτίμησή μας 
εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος στίς σελίδες αὐτές δέν κάνει ἁπλή «ἀρχαιολογία», δέν 
ζωντανεύει, ἔστω, τό παρελθόν δογματικῶν ἀγώνων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν πιά χάσει τήν ἐπικαιρότητα καί τήν κρισιμότητα πού εἶχαν 
κάποτε.

Ἴσως νά πρόκειται γιά ἀβάσιμη εἰκασία, ἴσως γιά σύμπτωση, νο-
μίζουμε ὅμως ὅτι οἱ σελίδες αὐτές μποροῦν νά διαβασθοῦν καί ὡς μιά 
ἐξιστόρηση σέ γενικές, ἀλλά καίριες γραμμές τῆς φιλοσοφίας τῶν τε-
λευταίων αἰώνων καί ὡς παρουσίαση τῆς θέσης τῆς Θεολογίας ἀπένα-
ντί της. Διότι, κάλλιστα θά μποροῦσε κάποιος, χωρίς νά προδώσει, ὅπως 
νομίζουμε, τήν οὐσία τοῦ ζητήματος, νά ἀντικαταστήσει στίς οἰκεῖες σε-
λίδες τό ὄνομα τοῦ Ἀρείου μέ ἐκεῖνο, γιά παράδειγμα, τοῦ Γερμανοῦ 
φιλοσόφου Χέγγελ, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 18ο αἰῶνα. Ὁ ἐν λόγῳ φιλόσοφος 
εἶναι βέβαια –σχεδόν– ἄγνωστος στήν Ἑλλάδα, ἡ ἐπίδρασή του, ὅμως, 
διά τῶν μαθητῶν καί ἐκπροσώπων του, θά μποροῦσε νά ἰσχυρισθεῖ κα-
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νείς ὅτι εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογη τῆς γνώσης μας γιά αὐτόν. Ἀρκεῖ 
νά ἀναφέρουμε ὀνόματα ὅπως τοῦ Μάρξ, τοῦ Γάλλου ὑπαρξιστῆ φι-
λοσόφου καί μυθιστοριογράφου τοῦ 20ου αἰῶνα Σάρτρ, ἀλλά καί τήν 
«ἐκκλησιολογία τῶν κλάδων» γιά νά σχηματίσουμε μιά εἰκόνα γιά 
τήν τεράστια ἐπιρροή τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ τόσο πρός τά «δεξιά», ὅσο 
καί πρός τά «ἀριστερά» τοῦ φάσματος τῶν ἰδεολογιῶν. Ἀλλά καί στήν 
«Ἀσκητική» τοῦ Καζαντζάκη, ὅπου ὁ τελευταῖος ἐκθέτει τή φιλοσοφία 
του πού εἶχε καί ἔχει ἰδιαίτερη ἀπήχηση στή χώρα μας, μπορεῖ κάποιος 
νά ἀνιχνεύσει, διά μέσων ἄλλων, τό ἴδιο κύριο μοτίβο πού χαρακτηρίζει 
τόν ἐν λόγῳ φιλόσοφο, ἤτοι τή «ζωή» πού ἀγωνίζεται ἐντός τοῦ κόσμου 
καί τῆς ἱστορίας νά κάνει τήν «ὕλη», «πνεῦμα» ἤ, ἀλλιῶς, τή «φύση», 
«ἔννοια». 

Δέν ἔχουμε στοιχεῖα γιά τό ἄν ὁ Ἅγιος εἶχε ἀσχοληθεῖ εἰδικά μέ τόν 
ἐν λόγῳ φιλόσοφο πού ἀνακεφαλαίωσε ὅλη σχεδόν τή Δυτική, ἴσως καί 
τή θεοσοφική, παράδοση, ἄν καί πιθανολογοῦμε ὅτι σχεδόν σίγουρα θά 
εἶχε συναντήσει τίς ἰδέες του ὑπό τή μιά ἤ τήν ἄλλη μορφή. Νομίζου-
με, δηλαδή, ὅτι εἶναι εὔλογη ἡ εἰκασία ὅτι ὁ Ἅγιος, ἐκθέτοντας τήν 
ἀπάντηση στόν Ἄρειο, ἔχει πρό ὀφθαλμῶν καί τόν ἐπίκαιρο Χέγγελ, 
γιά τόν ὁποῖο, ὅπως καί γιά τόν Ἄρειο, ὁ κόσμος ἔχει δική του αὐτο-
τελῆ ζωή, δικό του ἐσωτερικό –ὄχι «Ὑπερούσιο»– «πνεῦμα» καί ἐξε-
λίσσεται, ἐμπνεόμενος ἀπό αὐτό, «ἀναγκαία» –ὄχι «θελήσει»– καί 
«ὀργανικά», δηλαδή ὅπως ἕνας ἐπίγειος ζωντανός ὀργανισμός. Γιά 
παράδειγμα, ἡ φράση «ἀποθέωσις τοῦ κόσμου» (καί συνακολούθως 
τῆς Ἱστορίας) πού προπαραθέσαμε ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου εἶναι «σῆμα 
κατατεθέν» γιά τή φιλοσοφία τοῦ Χέγγελ, ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε ὅτι ὁ 
Θεός ἀποκτᾶ αὐτοσυνειδησία διά τῆς «ἐξέλιξης» τοῦ κόσμου καί τοῦ 
ἀνθρώπου, καί δέν νομίζουμε ὅτι ὁ Ἅγιος τή χρησιμοποίησε τυχαῖα.

Ὅπως καί νά ἔχουν τά πράγματα, εἴτε δηλαδή πρόκειται γιά ἠθε-
λημένη ἔμμεση ἀπάντηση στόν Χέγγελ, εἴτε γιά ἀπάντηση στήν Δύση, 
στίς προμνησθεῖσες σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ Ἁγίου μπορεῖ κάποιος νά 
ἐνημερωθεῖ γιά ἕνα βασικό πρόσκομμμα τῆς Δυτικῆς φιλοσοφίας: τήν 
ἀδυναμία της νά κατανοήσει καί νά δεχθεῖ ὅτι τό ἄτρεπτον καί 
ἀναλλοίωτον τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀσυμβίβαστο μέ τή ζωή καί τήν 
κίνηση ἐντός τῆς Θεότητος, καθώς καί ὅτι ἡ αὐτοσυνειδησία τοῦ 
Θεοῦ δέν συνεπάγεται ἀσυμβίβαστο πρός τήν ἁπλότητα Αὐτοῦ δι-
χασμό Του σέ “Ὁρῶντα” καί “Ὁρώμενον”, σέ ὑ πο στάσεις τἄχα «ἔκ-
φυλες καί ἀνόμοιες». Ἴσως ἡ ἀδυναμία αὐτή νά ὀ φεί λεται στό ὅτι οἱ 
Δυτικοί φιλόσοφοι γενικεύουν ὑπέρμετρα τίς ἀρχές πού διέπουν τά ὑλι-
κά σώματα, ὥστε νά τίς ἐφαρμόζουν καί στά νοητά καί, μάλιστα, ἀκόμη 
καί στά «ὑπέρ νόησιν», ἀνήκει, ὅμως, σέ ἄλλους ἡ διερεύνηση τῶν ζητη-
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μάτων αὐτῶν, ἰδίως ἀπό τήν πνευματική τους πλευρά. 
Βέβαια, γιά κάποιους, ἰδίως γιά τούς Ὀρθόδοξους πού ἔχουν ἄλλη 

νοοτροπία καί μάθηση καί, οὐσιαστικά, ἑτεροδοξοῦν, τό πρόβλημα πού 
ἐπισημαίνεται μπορεῖ νά φαίνεται πολύ ἀφηρημένο, «ἄσχετο» μέ τήν 
πραγματική ζωή ἤ καί σοφιστικό. Ἄν, ὅμως, λάβουμε ὑπ’ ὄψη ὅτι, γιά 
παράδειγμα, ὁ Σάρτρ, ὁ συγγραφέας μέ τήν τεράστια ἐπίδραση στίς 
ζωές τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων, προέβαλε ὡς βασικό ἐπιχείρημα γιά 
τόν ἀθεϊσμό του μιά παραλλαγή τῆς θέσης τοῦ Χέγγελ –καί τοῦ Ἀρεί-
ου–, ὅτι δηλαδή ὁ Θεός ὡς σταθερό καί ἀναλλοίωτο Ὄν (καθ’ αὑτό ὄν 
«etre en soi») δέν εἶναι δυνατόν, λογικά, νά ζῆ καί νά κινεῖται μέ αὐτο-
συνειδησία (ὄν γιά τόν ἑαυτό του, «etre pour soi») καί ὅτι ἄρα, ὡς ἔννοια 
αὐτοαναιρούμενη,  δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει!  Ἄν δέ, συνυπολογίσουμε 
ὅτι τέτοιες χονδροειδεῖς ἰδέες συναντοῦμε καί σέ ἄλλους ἀρχαίους καί 
νέους φιλοσόφους, τότε θά ἐκτιμήσουμε στήν πραγματική τους ἀξία 
τά ὅπλα, μέ τά ὁποῖα μᾶς ἐπανεφοδίασε ὁ Ἅγιος γιά τήν ἀντίκρουση 
αὐτῶν καί παρομοίων ἰδεῶν μέ ἐντυπωσιακή μέν ἐμφάνιση, ἀλλά πα-
ράλογο (παρά-Λόγον) περιεχόμενο!       
      Νομομαθής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
Περί τοῦ Καθαγιασμοῦ Ἑνός Μόνον Ἁγίου Ποτηρίου

σέ μία Θ. Λειτουργία
 

Ε
ὐχαριστῶ πολύ τήν Ἁγιορειτική Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου γιά τήν 
προσοχή πού ἔδειξε στό ἄρθρο μου «ΠΛΑΝΗ Ο ΚΑΘΑΓΙ-

ΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΓ. ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ ΜΙΑΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ» 
(«Ὀρθόδοξος Τύπος» 3-2-2017) –ἔστω καί ἄν αὐτή ἡ προσοχή 
της, ὅπως σημειώνει, δέν ὀφείλεται σέ αὐτό καθ’ ἑαυτό τό σκεπτι-
κό τοῦ ἄρθρου μου ἀλλά στό ὅτι δημοσιεύθηκε «στήν δημοφιλῆ 
ἐφημερίδα “Ὀρθόδοξος Τύπος”»– ἀδυνατῶ, ὅμως νά τήν ἐπαινέσω 
γιά τόν τρόπον πού ἐπέλεξε νά ἀπαντήση στό κείμενό μου, ἰδίως 
δέ γιά τό περιεχόμενο τῆς ἀπαντήσεώς της.

Ἐξηγοῦμαι εὐθύς:
Α) Ὡς πρός τόν τρόπον:
1. Ἡ Ἱ. Μονή ἔκρινε γιά δικούς της λόγους –παρά τήν δεο-

ντολογία– ὅτι δέν ἔπρεπε νά δημοσιεύση τήν πρός ἐμένα ἀπάντη-
σή της στόν «Ὀρθ. Τύπον» ἤ στήν «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», ἔντυπα 
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τά ὁποῖα εἶχαν δημοσιεύσει τό ἄρθρο μου καί οἱ ἀναγνῶστες εἶχαν 
γνώση τοῦ περιεχομένου του καί ἦσαν εἰς θέσιν νά ἀξιολογήσουν 
καί τό ἀπαντητικό ἁγιορειτικό κείμενο, οὔτε τό παρέθεσε ὁλό-
κληρο στούς δικούς της ἀναγνῶστες γιά νά κρίνουν ἀμερόληπτα, 
ἀλλά τό ἀνήρτησε στό διαδίκτυο(!) στήν δική της ἱστοσελίδα «ΠΕ-
ΜΠΤΟΥΣΙΑ», στίς 17 Αὐγούστου 2017, ἕξι ὁλόκληρους μῆνες 
μετά τήν δική μου δημοσίευση, χωρίς νά μοῦ κοινοποιήση τό 
περιεχόμενο τῆς ἀναρτήσεώς της, ἐνῶ ἐμμέσως στό κείμενό της μέ 
καλεῖ νά προσκομίσω ἀναιρετικά ἐπιχειρήματα τῆς κριτικῆς της! 
Εὐτυχῶς, κάποιο πνευματικό μου παιδί μέ πληροφόρησε γιά τήν 
ἀνάρτηση καί ἔτσι ἔλαβα γνώση στό τέλος Αὐγούστου(!), ἀλλά δέν 
εἶχα χρονικά περιθώρια νά ἀπαντήσω ἀμέσως (Σημ.: Ἀπήντησα 
στίς 12-9-2017. βλ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» 15-9-2017), λόγῳ ἑτοι-
μασίας ἄλλων ἄρθρων μου, πού εἶχαν προτεραιότητα.

2. Ἡ Ἱ. Μονή παρουσιάζεται στήν ἀπάντησή της ὡς βαρύ-
τατα θιγομένη ἀπό τίς (ὅπως γράφει) «τολμηρές καί πρόχειρες 
ἐκφράσεις» τοῦ ἄρθρου μου, καί σπεύδει νά προστατεύση μέ τήν 
ἀπάντησή της τούς πιστούς «ώστε να μην οδηγούνται οι πιστοί σέ πραγ-
ματική πλάνη και να βασανίζονται οι συνειδήσεις των αδυνάτων»! (Σημ.: 
παραθέτω τίς παραπομπές μου στό κείμενο τῆς Μονῆς σέ μο-
νοτονικό, ὅπως ἐκείνη τό ἀνήρτησε στό διαδίκτυο).

Τό κείμενό μου, ὅμως, δέν ἐγράφη γιά τήν Ἱ. Μονή Βατο-
παιδίου (στό ἑξῆς Ι.Μ.Β.), ἀφοῦ δέν ἐγνώριζα κἄν ὅτι ἐφαρμό-
ζει αὐτήν τήν πρακτική, ἀλλά ἐγράφη γιατί πράγματι οἱ συνειδή-
σεις τῶν πιστῶν ἐταράσσοντο μέ τήν ἀπροσδόκητη καινοτομία τῆς 
εὐλογήσεως δύο καί πλέον Ποτηρίων σέ μία Θ. Λειτουργία, πού 
ἄρχισαν νά παρουσιάζουν καί ἐνοριακοί Ναοί τῶν Ἀθηνῶν, ἐπηρε-
ασμένοι ἀπό ἕνα ἤ περισσοτέρους Ἐπισκόπους πού “ἐλάνσαραν” 
ἐσχάτως αὐτή τή μόδα.  Συνέπεσε δέ, κατά τό ἴδιο διάστημα νά 
ἐκδοθῆ “ὁδηγία» ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θ. Λατρεί-
ας, ἡ ὁποία ἀπήντησε θετικά σέ Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος, βλέπο-
ντας σέ φωτογραφία συνάδελφόν του Μητροπολίτη νά λειτουργῆ 
μέ πλέον τοῦ ἑνός ἅγια Ποτήρια, ἔθεσε στήν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή 
γραπτῶς σχετικό ἐρώτημα, ἀπορημένος ἀπό τήν ξαφνική Τελε-
τουργική ἀλλαγή!

Τό ἄρθρο μου, λοιπόν, ἐγράφη γι’ αὐτόν τόν λόγο. Ἀπεσιώ-
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πησα, ὅμως, τήν ἐσφαλμένη γνωμοδότηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτρο-
πῆς γιά λόγους σεβασμοῦ καί ἀρκέσθηκα νά  ἀναιρέσω τό σκε-
πτικό τῆς ἐπιχειρηματολογίας της. Τώρα, ἀπό τήν ἐπίκριση τοῦ 
ἄρθρου μου, γίνεται πιά φανερό ὅτι μία πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀντέ-
γραψαν –κάποιος ἤ κάποιοι– Ἐπίσκοποι αὐτήν τήν Τελετουργική 
καινοτομία, εἶναι καί ἡ Ι.Μ.Β.

Β) Ὡς πρός τό περιεχόμενο:
1. Μιά πρώτη καί γενική παρατήρηση γιά τό περιεχόμενο τῆς 

ἀπαντήσεως τῆς Ι.Μ.Β. εἶναι ὅτι ἀποσιωπᾶ ἐντελῶς τό κέντρο 
βάρους τοῦ θέματος τοῦ ἄρθρου μου, στό ὁποῖο ὀφείλετο καί ὁ 
“βαρύς» τίτλος του, «Πλάνη ὁ Καθαγιασμός δύο ἁγ. Ποτηρίων 
εἰς μίαν Θ.Λειτουργίαν». Καί τό κέντρο βάρους ἦταν ἡ πλάνη 
ὅτι δέν κοινωνοῦμε Αἵματος Χριστοῦ ἐάν στό καθαγιασθέν 
περιεχόμενο τοῦ ἁγίου Ποτηρίου προστεθῆ μετά τόν Καθα-
γιασμό καί νέα ποσότης Νάματος. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού 
ἰσχυρίζονται οἱ ἀκολουθοῦντες τήν πρακτική τῆς εὐλογήσεως 
δύο ἤ περισσοτέρων ἁγίων Ποτηρίων. Γι’ αὐτό, πρός ἀναίρεση 
αὐτῆς τῆς πλάνης ἔφερα ὡς παράδειγμα στό ἄρθρο μου τήν Προη-
γιασμένη Θ. Λειτουργία, κατά τήν ὁποία πληροῦμε ἐξ ὁλοκλήρου 
τό ἅγιον Ποτήριον μέ Νάμα καί ρίπτουμε ἐντός του τόν βαπτισθέ-
ντα εἰς τό Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἅγιον Ἄρτον, πού καθηγιάσθη σέ Θ. 
Λειτουργία μέ Θυσία. Ἀναφέρθηκα, ἐπίσης, καί στήν προέλευση 
αὐτῆς τῆς κακοδοξίας καί ἔγραψα ὅτι «ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστο-
ρία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τέτοιο θέμα δημιουργήθηκε στόν Πα-
πισμό ἀπό τόν Θωμᾶ Ἀκινάτη».

2. Ἡ Ι.Μ.Β. δέν ἀποσιωπᾶ μόνο αὐτό πού κυρίως ἔγραψα 
καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο τό ἔγραψα, ἀλλά καί μετακυλίει τό 
θέμα ἀπό τήν Δογματική του διάσταση στήν εὐλαβική διαδι-
κασία(!) πού πρέπει νά ἀκολουθηθῆ, προκειμένου νά μή χυθῆ 
στό Ἀντιμήνσιον  Αἷμα Χριστοῦ ἀπό τό ἅγιον Ποτήριον κατά τήν 
πλήρωση καί ἄλλων ἁγίων Ποτηρίων γιά τήν Θ. Μετάληψη μεγά-
λου πλήθους!

Αὐτή ἡ μετακύλιση τοῦ κέντρου βάρους τοῦ θέματος ἐκ μέ-
ρους τῆς  Ι.Μ.Β. ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν στρεβλή παρουσίαση 
τοῦ ἄρθρου μου γιά νά  μέ ἀφήση ἐκτεθειμένον (στούς ἀναγνῶ-
στες πού δέν διάβασαν τά γραφόμενά μου), ὡς πρός  τόν χαρα-
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κτηρισμό μου τῆς και νοτομίας ὡς πλάνης (διότι, βεβαίως, δέν 
θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ πλάνη μιά τελετουργική διαδικα-
σία ἀπό εὐλαβῆ κίνητρα, ἔστω καί ἄν ἀκόμη ἐστερεῖτο ἐρεισμά-
των στήν Τελετουργική μας Παράδοση), καί, τέλος, ἐπιχειρεῖ νά 
στρέψη τούς ἀναγνῶστες της ἐναντίον μου, προβάλλοντάς τους 
πλαστό συμπέρασμα, ἀποτέλεσμα τῆς παραχαράξεως τοῦ νοήμα-
τος τοῦ ἄρθρου μου: «Επομένως, όταν την αποκαλούμε «πλάνη», 
«αυτονόητα παράλογη» και «αθεολόγητη τελετουργική πράξη», 
«απίστευτη τελετουργική αυθαιρεσία», «νεωτερισμό» που «προ-
σβάλλει ευθέως την εγκυρότητα του μυστηρίου της θείας ευχα-
ριστίας», «ένα πρόσθετο δογματικό πρόβλημα», «ξένη προς την 
λειτουργική μας παράδοση πρακτική», «παραλογισμό» κ.ο.κ., σε 
καλύτερη εκδοχή δείχνουμε την άγνοιά μας, στη δε χειρότερη πέ-
φτουμε εμείς οι ίδιοι εκτός της ιεράς μας Παραδόσεως»!

Γ)  Ἡ ἐπιχειρηματολογία τῆς Ι.Μ.Β. προβάλλεται σέ δύο 
ἄξονες: Στόν πρῶτο, ἐπιχειρεῖ νά  ἀναιρέση τά ἐπιχειρήματά μου 
καί στόν δεύτερο, νά παρουσιάση τά δικά της ἐπιχειρήματα.

“Στόν πρῶτο ἄξονα, ἡ ἀναίρεση τῶν ἐπιχειρημάτων μου γί-
νεται κατ’ ἐπιλογήν τῆς Ι.Μ.Β., ἐφ’ ὅσον ἔχει μετακυλίσει τό 
θέμα ἐκεῖ πού ἐπιθυμεῖ.

1. Ἀρχικά θεωρεῖ ἐκτός θέματος τήν παράθεση ἐκ μέρους 
μου ἀποσπάσματος τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου, πού ὁμιλεῖ γιά τήν εὐλό-
γηση ἑνός Ποτηρίου.  Ὅμως,  ἡ παράθεση αὐτοῦ τοῦ κειμένου 
ἔγινε ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή  ἐπί τῆς Θ. Λατρείας γιά 
νά ὑποστηρίξη τήν δυνατότητα εὐλογήσεως περισσοτέρων ἁγίων 
Ποτηρίων  καί, μάλιστα, γιά νά ἐπιτύχη τόν σκοπό της, ἀλλοίωσε 
τήν διατύπωση τοῦ κειμένου ἀπό «κεκραμένον Ποτήριον» σέ 
«κεκραμένα Ποτήρια»! Παρά τήν ἀλλοίωση τοῦ κειμένου  στήν 
Συνοδική Γνωμοδότηση, ἡ ἀναφορά στόν ἅγιο Εἰρηναῖον ἀπό τήν 
Ἐπιτροπή καί ἀπό τό κείμενό μου  δέν ἔγινε ἀσχέτως καί ἐκτός 
τοῦ θέματος, στοιχεῖο καί αὐτό πού ἐπιπροσθέτως ἀποδεικνύει 
ὅτι ἡ  Ι.Μ.Β.. ἀνέπτυξε τήν κριτική της  ἀσχέτως τοῦ ἄρθρου μου.

2. Ἡ Ι.Μ.Β., ἀντικρούουσα τήν ἀναφορά μου στήν φράση 
τοῦ Μ. Βασιλείου «Ἡμᾶς δέ πάντας, τούς ἐκ τοῦ Ἑνός Ἄρ-
του καί τοῦ Ποτηρίου μετέχοντας, ἑνώσαις ἀλλήλοις εἰς ἑνός 
Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν…» ἰσχυρίζεται ὅτι δέν κατανοῶ 
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τήν φράση τοῦ ἁγίου καί γι’ αὐτό δέν ἀληθεύω: «Εδώ ο π. Βασίλειος 
συγχέει, εκούσια η ακούσια, δύο διαφορετικές έννοιες. Η ευχή του ομωνύ-
μου του μεγάλου ιεράρχου λέει ‘‘…εκ του ενός… ποτηρίου μετέχοντας…’’, 
όχι ‘‘έχοντας’’, αλλά ‘‘μετέχοντας’’, δηλαδή  ‘‘εμάς που θα κοινωνήσουμε’’. 
Ποιους εννοεί, μόνο τους κληρικούς; Ασφαλώς όχι, αλλά όλο το λαό που 
θα προσέλθει στην θεία κοινωνία. Και αφ’ ού ο π. Βασίλειος ομολογεί, ότι 
στις μεγάλες εορτές στο ναό τους κοινωνούν με τρία, τέσσερα ή και πέντε 
άγια ποτήρια – άρα ούτε στην εκκλησία του δεν είναι ‘‘εκ του ενός ποτηρίου 
μετέχοντες’’ και άρα δεν αληθεύει ο ίδιος»! 

Ἀπορῶ πράγματι μέ τό κουράγιο τῆς Ι.Μ.Β.! Ἐνῶ ἐκείνη εἶ-
ναι πού δέν κατανοεῖ ὀρθά τό κείμενο, μέ κατηγορεῖ ὅτι συγχέω 
τήν φράση τοῦ ἁγίου, καί μάλιστα, μή ἀποκλείουσα τήν ἐκδοχή 
νά τήν συγχέω καί ἑκουσίως, δηλαδή σκόπιμα(!) γιά νά φέρω 
μέ πανουργία τόν ἅγιο συνηγοροῦντα μέ τήν τοποθέτησή μου! 
Γιατί, ὅμως, δέν κατανοεῖ μιά τόσο σαφῆ φράση; Οἱ «ἐκ τοῦ Ἑνός 
Ἄρτου καί τοῦ Ποτηρίου μετέχοντες» δέν εἶναι ἐκεῖνοι πού κοι-
νωνοῦν ἀπό τήν ἐκχυθεῖσα ποσότητα Τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ 
μας σέ περισσότερα Ἅγια Ποτήρια «ἐκ τοῦ ἑνός Καθαγιασθέ-
ντος Ἁγίου Πο τη ρίου»; Ἀφοῦ τό περιεχόμενο ὅλων τῶν ἁγίων 
Ποτηρίων πού θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν ταχυτέρα Θ. Κοι-
νωνία πλήθους πιστῶν προέρχεται ἀπό τό Ἕνα Καθαγιασθέν 
ἅγιον Ποτήριον, δέν κοινωνοῦν ὅλοι ἐκ τοῦ περιεχομένου τοῦ 
Ἑνός Ποτηρίου; Δέν μετέχουν ὅλοι ἐκ τοῦ περιεχομένου τοῦ 
Ἑνός. Ἐάν δέν θέλαμε νά συντομεύσουμε τήν Θ. Κοινωνία τῶν 
πιστῶν μας καί τούς κοινωνούσαμε ὅλους ἀπό τό ἕνα καθαγια-
σθέν  ἅγιον Ποτήριον δέν θά μετεῖχαν ὅλοι ἐκ τοῦ περιεχομέ-
νου τοῦ ἑνός; Πῶς τότε δέν μετέχουν ἐκ τοῦ ἑνός, ἐπειδή –χάριν 
συντομεύσεως τοῦ χρόνου τῆς Θ. Κοι νω νί ας– διαμοιράζουμε τό 
περιεχόμενο τοῦ ἑνός σέ περισσότερα ἅγια Ποτήρια;  Τί φρονεῖ, 
δηλαδή, ἡ Ι.Μ.Β., ὅτι πλησιάζει στήν ἑρμηνεία τῆς φράσεως τοῦ 
ἁγίου Βασιλείου ἡ δική της πρακτική περισσότερο, μέ τό νά με-
τέχουν οἱ μεταλαμβάνοντες  ἀπό ξεχωριστά Καθαγιασμένα  ἅγια 
Ποτήρια; Τί σοφιστική λογική εἶναι αὐτή;

 Ἐξ ἄλλου, πνευματικά  καί  οὐσιαστικά «μετέχουμε ἐκ τοῦ 
ἑνός Ποτηρίου» καί οἱ πιστοί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
ἐφ’ ὅσον εἶναι «Μία ἡ Πίστις, Ἕν τό Βάπτισμα, Μία ἡ Εὐχα-
ριστία», ἀρκεῖ, βεβαίως, νά σεβώμεθα τήν Δογματική Ἀρχή τῆς 
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Ἑκκλησίας μας καί, ὅπως δέν ἐπιτρέπεται νά τελοῦμε δύο Θυσίες 
- Θ.Λειτουργίες στήν ἴδια Ἁγία Τράπεζα τήν ἴδια μέρα, ἔτσι καί 
δέν πρέπει νά εὐλογοῦμε περισσότερα τοῦ ἑνός Ἅγια Ποτήρια 
στήν ἴδια Θ. Λειτουργία.

“Στόν δεύτερο ἄξονα, ἡ Ι.Μ.Β. ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάση τά 
δικά της ἐπιχειρήματα. Ποιά εἶναι αὐτά;

1. Τά δύο πρῶτα ἐπιχειρήματά της τά ἀντλεῖ ἀπό τόν Βαρβε-
ρινό κώδικα, ὁ ὁποῖος, ὅπως σωστά γράφει ἡ  Ι.Μ.Β., εἶναι «το 
αρχαιότερο γνωστό πλήρες ελληνικό ευχολόγιο στον κόσμο είναι ο Βαρβε-
ρινός Ελληνικός Κώδιξ υπ’  Αριθμ. 336 (η΄  – θ΄ αι.)». Σ’αὐτό συμφω-
νοῦμε. Δέν κατανοῶ, ὅμως, ποιά ὠφέλη προσπορίζει ὁ κώδικας 
αὐτός στήν Ι.Μ.Β., ἀφοῦ ἐνισχύει μόνο τά δικά μου ἐπιχειρήματα 
καί ὄχι τά ἐκείνης!

Παραθέτω τά ἐπιχειρήματά της ἀπό τόν Βαρβερινό κώδικα:
α) Στη λειτουργία του Μ. Βασιλείου· «Ο ιερεύς υψοί τον 

άγιον άρτον και λέγει· Τα άγια τοις αγίοις. Και μετά το ειπείν τον 
λαόν το «Εις άγιος», λαμβάνει εκ του αγίου σώματος μερίδας και 
βάλλει εις τα άγια ποτήρια και λέγει· Εις πλήρωμα Πνεύματος αγί-
ου» (από την μελέτη του άνω κώδικα υπό του ζεύγους Parenti-
Velkovska, Roma 1995· σελ. 21-22)».

β) Στη λειτουργία του Χρυσοστόμου· «Και μετά το ειπείν 
τον λαόν το «Εις άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού 
Πατρός», λαμβάνει εκ του αγίου σώματος μερίδας και βάλλει εις τα 
άγια ποτήρια και λέγει· Εις πλήρωμα Πνεύματος αγίου» (ό.π. σελ. 
40).

Το ίδιο, σχεδόν επί λέξει, επαναλαμβάνουν δύο ειλητάρια της 
Μονής μας ΕΙ02 και ΕΙ03 του ιβ΄ αι.

Το κείμενο δεν αφήνει περιθώριο να ετοιμάζονται άλλα ποτή-
ρια μεταξύ της υψώσεως και της ενώσεως».

Τί προκύπτει ἀπό τήν πρόταξη αὐτῶν τῶν ἀποσπασμάτων  
ὑπέρ τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς Μονῆς; Ἀπολύτως τίποτα! Ἀντιθέ-
τως, προκύπτει ὅτι ὁ Βαρβερινός κώδικας καί τά εἰλητάρια τῆς 
Βατοπεδίου περιγράφουν ἐπακριβῶς τήν πρακτική πού ἐξέθεσα 
στό ἐπικριθέν ἄρθρο μου, τήν ὁποία πρακτική ἀκολουθεῖ σύμπα-
σα ἡ Ὀρθοδοξία. Δηλαδή, λίγο πρό τῆς ὑψώσεως τοῦ ἁγίου Ἄρτου 
καί τῆς ἐκφωνήσεως ὑπό τοῦ Λειτουργοῦ τῆς φράσεως «Τά ἅγια 
τοῖς ἁγίοις», μεταφέρονται ἀπό τό Σκευοφυλάκιον τοῦ Ἱ. Βήμα-
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τος δύο ἤ περισσότερα  ἅγια  Ποτήρια καί εἰς αὐτά  –μετά  τήν 
ἐκφώνηση–  διαμοιράζεται ὁ Ἅγιος Ἄρτος καί τό Ἅγιον Αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ μας. Δέν ἀναφέρεται ὁ Βαρβερινός κώδικας (συνεπῶς 
καί τά εἰλητάρια τοῦ Βατοπεδίου, τά ὁποῖα κατά λέξιν τόν ἐπανα-
λαμβάνουν) στή στιγμή τοῦ Καθαγιασμοῦ, ἀλλά στή στιγμή τοῦ 
διαμερισμοῦ τῆς Θ. Εὐχαριστίας σέ περισσότερα τοῦ ἑνός ἅγια 
Ποτήρια, λόγω τοῦ πλήθους των πιστῶν πού θά κοινωνήσουν. 
Δέν ὁμιλοῦν, λοιπόν, τά ἀνωτέρω Λειτουργικά ἀποσπάσματα 
τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας Παραδόσεως (τά ὁποῖα ἡ ἴδια ἡ Μονή 
προβάλλει ὡς ἀποδείξεις της!) περί Καθαγιασμοῦ πολλῶν ἁγί-
ων Ποτηρίων ἀλλά περί διαμερισμοῦ καί μεταδόσεως τοῦ ἤδη 
Καθαγιασθέντος σέ πολλά ἅγια Ποτήρια. Τό ὅτι «το κείμενο 
δεν αφήνει περιθώριο να ετοιμάζονται άλλα ποτήρια μεταξύ της 
υψώσεως και της ενώσεως» βρίσκει τήν ἀπάντησή του σέ αὐτό πού 
γνωρίζει ἡ Ι.Μ.Β. ἀλλά τό χρησιμοποιεῖ ἐπιλεκτικά, μόνο γιά τήν 
ἐπιχειρηματολογία της: «Όπως είναι γνωστό στους μελετητές της 
χριστιανικής μας λατρείας, η μεγάλη πλειοψηφία των χειρογρά-
φων περιέχει μόνο τις ευχές της θείας λειτουργίας, ελάχιστα δε 
– τις διατάξεις, δηλαδή τις οδηγίες προς τέλεση του μυστηρίου». 
Γιατί, ἄραγε, δέν ἰσχύει αὐτό ἐπί τοῦ προκειμένου;

Ὅμως, ὁ Βαρβερινός κώδικας ἐπιφυλλάσσει στήν Ι.Μ.Β. καί 
κά ποια ἄλλη δυσάρεστη ἔκπληξη. Κάτι  τό ὁποῖο, προφανῶς ἀπό 
ἀβλε ψία, δέν ἐπρόσεξε. Ἐνῶ στήν παράθεση τῆς Θ. Λειτουργίας 
τοῦ Μ. Βασιλείου ὁ κώδικας ἀποσιωπᾶ τά λόγια τοῦ Καθαγια-
σμοῦ, στήν Θ. Λειτουργία τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου τά ἀναφέρει!  
Τά παραθέτω φωτοτυπικά, ὅπως ἀναγράφονται στήν  ἔκδοση τοῦ 
κώδικα στήν σελίδα 35.:
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Ἔτσι, δέν χρειάζονται, νομίζω ἄλλα λόγια γιά νά δειχθῆ ὅτι 
ὁ Βαρβερινός κώδικας –στήν ἴδια ἀκριβῶς ἔκδοση πού χρησιμο-
ποίησε ἡ Ι.Μ.Β.– δέν συνηγορεῖ μέ τίς ἀπόψεις τῆς Ἱ. Μονῆς!

2. Ἀνάλογες ὑπηρεσίες μέ τόν Βαρβερινό κώδικα προσφέ-
ρει στήν Ι.Μ.Β. καί τό Ἑλληνικό χειρόγραφο ὑπ’ ἀριθ. 3060 τοῦ 
Βρετανικοῦ Μουσείου. Παραθέτει ἀπόσπασμά του ἡ Μονή διό-
τι «είναι ελληνικό χειρόγραφο του ιε΄ αι., το οποίο μας παρου-
σιάζει ποια ήταν η “Τάξις της αγίας λειτουργίας κατά τον τύπον 
της μεγάλης εκκλησίας’’ τον ιβ΄  αι. “Και λέγοντος του αρχιδιακό-
νου· Πλήρωσον, δέσποτα άγιε, το ποτήριον, τοιαύτην σφραγίδα 
<αναλαβών,> σφραγίζει δι’ εαυτής το ποτήριον λέγων· Πλήρωμα 
Πνεύματος αγίου, και εμβάλλει εν αυτώ την σφραγίδα. Αποτίθησι 
δε και ον κατέχει εν τη ευωνύμω χειρί άρτον εν τω δίσκω. Και 
αναλαμβάνεται τον έτερον τον εξ αυτής <σφραγίδος> αποτμηθέ-
ντα, και αφελόμενος εξ αυτού σφραγίδα, πληροί το έτερον πο-
τήριον, και αποτίθησι και τον αυτόν άρτον εν τω δίσκω’’ (από το 
βιβλίο του R. Taft «Liturgy in Byzantium and beyond», σελ. ΙΙ, 300)»!

Τί προσφέρει στήν Ι.Μ.Β. καί αὐτό τό χειρόγραφο, ἐφ’ ὅσον 
δέν ἀναφέρεται στή στιγμή τοῦ Καθαγιασμοῦ ἀλλά στό μετά 
τήν ἐκφώνηση «τά Ἅγια τοῖς ἁγίοις» διάστημα, κατά τό ὁποῖο 
γίνεται ἡ πλήρωση πολλῶν ἁγίων Ποτηρίων, δεδομένου, μάλιστα 
–ὅπως ἡ ἴδια ἡ Μονή ὑπογραμμίζει– ὅτι πρόκειται γιά Τυπικό Ἀρ-
χιερατικῆς Θ. Λειτουργίας ὁπότε, ἐπειδή κοινωνεῖ μεγάλο πλῆθος 
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πιστῶν, πληροῦνται πολλά ἅγια Ποτήρια;
3. Ἡ Ι.Μ.Β. ἀναφέρεται καί σέ Ρώσους Λειτουργιολόγους, 

παραθέτοντας ἀποσπάσματα ἀπό μελέτες τους, τά ὁποῖα ὁμιλοῦν 
γία χρήση περισσοτέρων ἁγίων Ποτηρίων, χωρίς νά διευκρινίζεται 
ἐάν δέχονται τόν Καθαγιασμό πολλῶν ἁγίων Ποτηρίων ἤ ἁπλῶς 
τήν χρήση πολλῶν ἁγίων Ποτηρίων, ὅπως ἀναπτύξαμε. Δέν ἔχω 
τόν χρόνο νά ἐρευνήσω ἀπό κοντά αὐτά τά κείμενα γιά νά διαπι-
στώσω ἐάν τά πράγματα ἔχουν ὅπως πιστεύει ἡ Ι.Μ.Β., δεδομένου 
ὅτι μέχρι τώρα ἐπεσήμανα ἀρκετές ἀνακρίβειες στά ὑπ’ αὐτῆς 
παρατεθέντα ἐπιχειρήματα. Ὡστόσο, εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν ὅτι 
πολλά Ρωσικά χειρόγραφα, ἐκτός τοῦ ὅτι ἀνήκουν στήν περίοδο 
παρακμῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, συνεπῶς παρακμῆς καί 
τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς (δηλαδή μετά τόν 13ον αἰῶνα), δέν ἔχουν 
θεολογική ἀξιοπιστία, καθ’ ὅτι προσέθεσαν πολλά στοιχεῖα ἐντυ-
πωσιασμοῦ καί ἐξεζητημένης τυπικότητος.

Ἀκόμη καί τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης 
ἀπαιτοῦν προσεκτική προσέγγιση, διότι, ὡς κείμενα  πού ἀναφέ-
ρονται στόν παρηκμασμένο 15ον αἰῶνα, διασώζουν τήν Παράδοση 
τῆς ἐποχῆς του, ἡ ὁποία παρουσίαζε τέτοια Τελετουργική καί 
θεολογική  παραμόρφωση ὥστε –κατά τήν μαρτυρία τοῦ ἁγίου–  
προσκόμιζαν στήν Θ. Λειτουργία, ἀκόμη καί στόν Ἄθωνα, καί οἱ 
Διάκονοι! Ὑπάρχει, ἐπίσης, σύγχυση ὡς πρός τήν γνησιότητα ἔρ-
γων τοῦ ἁγίου Συμεών, ὅπως θά ἀναφέρω ἐν συνεχείᾳ.

Τό σπουδαῖο Εὐχολόγιον τοῦ Jacobi Goar (Ἔκδοση Βενετίας 
1730), πού περιέχει κριτική ἔκδοση καί τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπό  
κώδικες, Βαρβερινοῦ, Κρυπτοφέρης, Ἁγίου Μάρκου,Φλωρεντίας 
κ.ἀ. ἀγνοεῖ παντελῶς τήν χρήση πολλῶν ἁγίων Ποτηρίων κατά 
τήν Θ. Λειτουργία.

4. Τελικά, ὡς μοναδικό ἐπιχείρημα τῆς Ι.Μ.Β. ἀπομένει ὁ 
κώδικας 135 τοῦ ἔτους 1389. Πρόκειται γιά τό «λεπτομερέστε-
ρο Αρχιερατικό της βυζαντινής εποχής, “Διάταξις της του πατρι-
άρχου λειτουργίας και πώς γίνεται εν τη μεγάλη εκκλησία», την 
οποία συνέταξε ο πρωτονοτάριος της Αγίας Σοφίας, διάκονος Δη-
μήτριος Γεμιστός. Το πρωτότυπο, το οποίο δεν υφίσταται πλέον, 
γράφτηκε περί το 1386».                                                                                                                                          

Ποιός ἦταν ὁ Δημήτριος Γεμιστός; Ἡ Ι.Μ.Β. γράφει ὅτι «ήταν 
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νοτάριος επί δευτέρας πατριαρχίας του αγίου Φιλοθέου (1364-
1376) και όπως φαίνεται – μαθητής του (έχει επηρεαστεί πολύ από 
την διάταξη του αγίου Φιλοθέου• π.χ. την Πρόθεση αντιγράφει 
σχεδόν επί λέξει)».

 Ὡς πρός τήν κακοποίηση τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Φιλοθέου 
τοῦ Κοκκίνου ἔχω ἀρκετή πεῖρα, δεδομένου ὅτι τό 1978 ἐξέδωσα 
τήν Ἀκολουθία πού ἔγραψε ὁ ἅγιος Φιλόθεος γιά τόν συνασκητή 
του Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, ἀπό κώδικα σύγχρονον τοῦ ἁγίου 
Φιλοθέου, ὁπότε εἶχα τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσω ὅτι ὁλόκληρη 
ἡ Ἁκολουθία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου πού βρίσκεται στό Τριώδι-
ον, τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν δέν εἶναι –ὅπως ἐσφαλμένα 
ἐπιγράφεται– τοῦ ἁγίου Φιλοθέου, ἀλλά συμπίλημα Ἀκολου-
θιῶν ἄλλων ἁγίων! Στήν ἐργασία μου παραθέτω τήν ἐπιχειρη-
ματολογία τῆς συγκριτικῆς ἐρεύνης μου. Ἀκόμη καί ὁ πολύς Ἰ. 
Φουντούλης ἔχει ἐκδόσει  ὕμνους  ὡς ἔργα τοῦ Συμεών Θεσσα-
λονίκης ἐνῶ εἶναι τοῦ ἁγίου Φιλοθέου! Αὐτά δημοσιεύθηκαν τό 
1978 στήν Εἰσαγωγή μου τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Παλαμᾶ καί 
ὁ ἀείμνηστος καθηγητής δέν τά διέψευσε.

Ὁ Δημήτριος Γεμιστός, ὅπως συμφωνοῦν βιογράφοι του, 
ἦταν πατέρας τοῦ γνωστοῦ μας Γεωργίου Γεμιστοῦ, ὁ ὁποῖος 
μετέτρεψε τό ἐπίθετό του ἀπό Γεμιστός εἰς Πλήθων, ἐπί τό ἀρ-
χαιοπρεπέστερον, ὡς λάτρης τῆς ἀρχαιότητος. Εἶναι γνωστή ἡ θε-
ολογικοφιλοσοφική σύγχυση τοῦ Πλήθωνος καί ἡ νεοπλατωνική 
κατάληξή του, γεγονός, βεβαίως, πού δέν καταδικάζει τήν συ-
γκρότηση καί τόν ἰδεολογικό προσανατολισμό τοῦ πατέρα του, 
μᾶς ἐπιτρέπει, ὅμως, νά ἔχουμε κάποιες ἐπιφυλάξεις, δεδομένου 
ὅτι στό ἐπικριθέν ἀπό τήν Ι.Μ.Β. ἄρθρο μου ἀνέπτυξα ἐκτενῶς 
τήν Παπική ἐπίδραση στή χρήση πολλῶν ἁγ. Ποτηρίων σέ μία Θ. 
Λειτουργία.

Ἐπιπροσθέτως, σέ μιά πρόσφατη ἔγκυρη μελέτη τῶν Geoffrey 
Wainright καί Karen B. Westerfield Tucker, μέ τίτλο «The 
Oxford Book of Christian Worship», Oxford University Press,  
8 December, 2005, στή σελίδα 268 σημειώνεται: «Στό τέλος τοῦ 
14ου  αἰῶνα, ἐνῶ ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία κατέρρεε μέ γρή-
γορο ρυθμό, ἐμφανίζεται ἕνα ἀπό τά τελευταῖα ἔγγραφα πού 
περιγράφουν τό καθεδρικό τελετουργικό. Γραμμένο ἀπό ἕνα 
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ἰσχυρό Διάκονο τῆς Πατριαρχικῆς Γραμματείας, τόν Δημήτριο 
Γεμιστό, ὁ ὁποῖος ἦταν περισσότερο γραφειοκράτης ἀξιωμα-
τοῦχος παρά λειτουργιολόγος (Θεολόγος τῆς Λειτουργικῆς), 
αὐτό τό πόνημα, ἕνα Τυπικό τῆς Πατριαρχικῆς Λειτουργίας, 
περιγράφει πῶς ὁ Πατριάρχης τελοῦσε τή Θ. Λειτουργία στήν 
ἕδρα του, στό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη» 
(σελ. 268).

Ὅπως καί ἄν ἔχη, ὅμως, τό πρᾶγμα, δέν μποροῦμε νά ἀπο-
δώσουμε στό σύγγραμμα αὐτό καθολική ἰσχύ, οὔτε, βεβαίως, νά 
τό θεωρήσουμε ὡς τήν πεμπτουσία τοῦ Λειτουργικοῦ Τυπικοῦ, ἐφ’ 
ὅσον, μάλιστα,  ἡ  ἀρχαιοτάτη Παράδοση, ἀπό τόν ἅγιο Εἰρηναῖο 
ἕως καί τόν 11ον αἰῶνα ἀγνοεῖ τόν Καθαγιασμόν πολλῶν ἁγίων 
Ποτηρίων σέ μία Θ. Λειτουργία.

Δέν ἔχω τόν χρόνο, οὔτε κρίνω σκόπιμο νά ἐπεκταθῶ σέ 
Λειτουργική ἔρευνα γιά ἕνα θέμα, τοῦ ὁποίου ἡ ἀλήθεια, ἐκτός 
τῶν κειμένων, βοᾶ στήν Λειτουργική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας μας. Σέ ποιά Ἱ. Μονή ἤ σέ ποιόν Ἱ. Ναό εἶχε ἰδεῖ κανείς 
ἀπό τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους μας ἕως τά τελευταῖα χρόνια 
νά τελῆται Θ. Λειτουργία μέ Καθαγιασμόν περισσοτέρων τοῦ ἑνός 
ἁγίων Ποτηρίων; Καί, ὅμως, ἡ Ι.Μ.Β. μέ καλεῖ νά ἀπολογηθῶ: 
«Εάν τώρα ο π. Βασίλειος μας παρουσιάσει έστω ένα χειρόγραφο 
που θα περιέχει τον τρόπο πολλαπλασιασμού των ποτηρίων, που 
κατ’ αυτόν είναι παραδοσιακός, δηλαδή να γεμίζουν τα υπόλοιπα 
άγια ποτήρια την ώρα του Κοινωνικού και να χύνουν σταγόνες 
κ.ο.κ., θα θέσουμε και εμείς ερωτηματικά στις σκέψεις μας»! Καί 
τά γράφει αὐτά ἡ Ἱερά Μονή, ἐνῶ ἡ ἴδια ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι 
«Όπως είναι γνωστό στους μελετητές της χριστιανικής μας λα-
τρείας, η μεγάλη πλειοψηφία των χειρογράφων περιέχει μόνο τις 
ευχές της θείας λειτουργίας, ελάχιστα δε – τις διατάξεις, δηλαδή 
τις οδηγίες προς τέλεση του μυστηρίου»!

Θά περίττευε ἀσφαλῶς ὅλη ἡ ἐπιχειρηματολογία πού ἀνέπτυ-
ξα, ἐφ’ ὅσον ἡ  Ι.Μ.Β. μετέθεσε τό ζήτημα ἀπό τήν Δογματική, 
πού τό εἶχα ἀναπτύξει, στήν εὐλάβεια πού πρέπει νά  ἔχουμε, ἰδί-
ως οἱ Κληρικοί, ὥστε κατά τήν μετάγγιση τοῦ ἁγίου Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ ἀπό τό ἕνα Καθαγιασθέν ἅγιον Ποτήριον σέ περισσότε-
ρα (ὅσα ἀπαιτοῦνται γιά τήν Θ. Κοινωνία μεγάλου πλήθους) νά 
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μή χυθῆ οὔτε ρανίς ἁγίου Αἵματος ἐπάνω στό ἀντιμήνσιον. Αὐτό 
ἀντιμετωπίζεται μέ τήν προσοχή μας ἀλλά καί μέ τήν χρήση μι-
κρῆς κουταλίτσας ὅταν τό ἅγιον Ποτήριον δέν ἔχει ἐκ κατασκευ-
ῆς του καλή ροή. Ἄλλωστε, ὁ κίνδυνος πάντοτε ὑπάρχει νά χυθῆ 
ἅγιον Αἷμα  καί στό δάπεδο ἀκόμη, κατά τήν Θ. Μετάληψη τῶν 
πιστῶν, συχνάκις δέ, χύνεται καί στό μάκτρο τῆς Θ. Μεταλήψεως. 
Ἡ προσοχή μας εἶναι πάντοτε ἀναγκαία.

Ὡστόσο, δέν δυσκολεύομαι νά δεχθῶ, χάριν τῆς ἰδιαιτέρας 
εὐλαβείας κάποιων Λειτουργῶν, ὁποιονδήποτε τρόπον, ἀσχέτως 
ἄν αὐτός μαρτυρεῖται ἀπό τήν Παράδοσή μας ἤ ὄχι. Ἡ εὐλάβεια 
εἶναι ὑπόθεση τοῦ κάθε Λειτουργοῦ, ἡ συνείδησή του -ἔστω καί 
περιδεής- δέν πρέπει νά παραβιάζεται, ὁπότε δέν ἦταν ἀναγκαία 
ἡ ἐπί ἑξάμηνον ἔρευνα τῆς Ι.Μ.Β. γιά νά ἀποδείξη ὅτι χάριν τῆς 
εὐλαβείας πρέπει νά ἐπιστρατευθοῦν ἐπιχειρήματα. Χάριν τῆς 
εὐλαβείας μπορῶ νά δεχθῶ ἀκόμη καί τόν ταὐτόχρονο Καθαγια-
σμόν περισσο τέρων τοῦ ἑνός ἁγίων Ποτηρίων, ὄχι ὅμως καί τήν 
θριαμβευτική λι τά νευσή τους κατά τήν Μ. Εἴσοδον, διότι τότε 
πρόκειται γιά κατα στρατήγηση τῆς Δογματικῆς ἀκριβείας χά-
ριν ἐπιδείξεως, γιά ἐντυπωσιασμό τῶν πιστῶν καί γιά ματαιό-
δοξη ἐπίδειξη καινοτομίας, ἡ ὁποία, ὄχι μόνο εὐλάβεια δέν μαρ-
τυρεῖ ἀλλά ἐπιδειξιομανία καί, συνεπῶς, προκαλεῖ σκανδαλισμό 
τῶν πιστῶν!

Καί ἕνα τελευταῖο ἐρώτημα: Πόσες, ἄραγε, ἄλλες Ἱ. Μονές 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐκτός τῆς Ι.Μ.Β., εἰσοδεύουν καί καθαγιά-
ζουν πέραν τοῦ ἑνός ἁγίου Ποτηρίου κατά τίς Πανηγυρικές Θ. 
Λειτουργίες; Καί ἄν δέν ὑπάρχη καμμιά, ὅπως πληροφορήθηκα, 
αὐτές ἄραγε δέν ἔχουν ἀπασχοληθεῖ μέ τό πρόβλημα τῆς διακυβεύ-
σεως τῆς εὐλαβείας;*

      π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
      

*Σημ.: Παρά ταῦτα, ὑπάρχει καί ἄλλος ἕνας ἁπλούστατος τρόπος νά συγ- 
κερασθῆ ἡ εὐλάβεια μέ τήν ἀκρίβεια. Ἐφ’ ὅσον ἡ Ι.Μ.Β. συμφωνεῖ 
μαζί μου ὅτι ἐλαχίστη ποσότης ἁγίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας γίνε-
ται πολλαπλασία μέ ‘‘φορεῖο’’ μεγάλη ποσότητα Νάματος, γιατί δέν 
ἐφαρμόζει  τήν πρακτική νά ἐμβαπτίζη τίς μερίδες τοῦ ἁγίου Σώματος 
τοῦ Χριστοῦ στό ἅγιον Αἷμα καί νά τίς ρίπτη σέ ἅγια Ποτήρια πού πε-
ριέχουν μόνο Νάμα;  Αὐτό δέν ἐφαρμόζουμε καί στήν Προηγιασμένη;
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