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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Χριστός μας εἶναι «τά πάντα καί ἐν πᾶσι», σέ ὁλόκληρη τήν Δημιουργία, ὁρατή καί ἀόρατη. Αὐτόν προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες,
Αὐτόν ἀποκαλύπτει καί διδάσκει τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, Αὐτόν περιγράφουν ἀπεριγράπτως οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, Αὐτόν ὑμνεῖ καί
κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία μας.
Ἀλλ’ ὅμως, ἐπειδή «ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι καί ἐψύγη ἡ ἀγάπη
τῶν πολλῶν», ξεθώριασαν τά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί χάσαμε, ἐμεῖς
οἱ “νεοεποχῖτες”, τόν Χριστό μας καί, χάνοντας Αὐτόν, χάνουμε
κάθε μέρα καί περισσότερο τόν ἑαυτό μας, χάνουμε τήν ὑπόστασή
μας καί νοιώθουμε κατάθλιψη καί ἀνασφάλεια, σάν ἀνυπόστατοι!
Ξεθώριασαν τά μάτια μας καί βλέπουμε “μῦθο” τόν Χριστό καί
πραγματικότητα τήν καθημερινή πολυποίκιλη ἀπάτη τοῦ «αἰῶνος
τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος».
Μῦθο καί παραμῦθι διδάσκονται σήμερα στά Σχολεῖα τά παιδιά
καί τά ἐγγόνια μας τόν Χριστό, Αὐτόν, «Τόν προαιώνιον Λόγον», Ὁ
Ὁποῖος, ἄν καί «Εἷς Ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος», «ἐσαρκώθη δι’ ἡμᾶς»,
γιά νά γίνη ἡ Ὑπόσταση τῆς ὑπάρξεώς μας, καί διά τῆς Ὑποστάσεώς
Του νά χορηγήση στόν καθένα μας –ἄν τό θελήσουμε– τήν μοναδική δωρεά τῆς τελείας, τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως μαζί Του, πού ἔχει
καρπούς τήν ἀθανασία καί τήν Ἐπουράνια μακαριότητα.
Εἶναι τραγικό νά χάνεται ἀπό τά Σχολεῖα καί τήν Δημόσια ζωή
τῆς Πατρίδος μας ἡ γνώση καί ἡ βίωση τοῦ Χριστοῦ μας, ἀπό ἀθέους
ἤ ἀμοραλιστές Κυβερνῆτες, γιατί αὐτό ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στή
ζωή –παροῦσα καί Μέλλουσα– τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι, ὅμως, εὐεξήγητο, γιατί, δυστυχῶς, προηγήθηκαν στήν ἀλλοίωση τῆς παρουσιάσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας –πρίν ἀπό τούς Κυβερνῆτες καί
τούς ἀντιθέους– κάποιοι σύγχρονοι Ποιμένες καί Θεολόγοι(!), οἱ
ὁποῖοι, διαστρέφοντες τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκουν τόν Χριστόν τῶν φιλοσοφικῶν τριόδων καί ὄχι τόν «Νυμφίον
τῆς Ἐκκλησίας».
Οἱ προσπάθειες ἀλλοιώσεως τῆς Θεολογίας καί, ἐν προκειμένῳ, τῆς ἀλλοιώσεως τῆς Θεολογίας ὁλοκλήρου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔγιναν διά μέσου τῶν αἰώνων, λόγῳ διαφόρων κατά καιρούς
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σκοπιμοτήτων. Οἱ σημερινές σκοπιμότητες –ἐκτός τῆς ὑπερηφανίας
πού εἶναι ἡ μόνιμη καί βασική αἰτία– ἀπορρέουν ἀπό τίς ἐπαφές καί
συνομιλίες Ὀρθοδόξων ἀντιπροσώπων μέ ἀντιπροσωπεῖες παπικῶν,
κατά τίς ὁποῖες ἐπιδιώκουν νά ἐφεύρουν θεολογικούς τρόπους γιά
τήν γεφύρωση τοῦ χάσματος μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν Φράγκικων ἐπινοήσεων –τοῦ filioque καί τοῦ Παπικοῦ πρωτείου– διεκδικοῦντες ἐν τῇ ἀφροσύνῃ τους θέση νέων “Πατέρων”, καί, μάλιστα,
θέση ἀνωτέρα τῶν παλαιῶν(!), λογιζόμενοι τούς ἑαυτούς τους ἱκανοτέρους στήν θεολογική διαπραγμάτευση, ἐνῶ, κατ’ οὐσίαν (παρακαλῶ νά μου συγχωρηθῆ ἡ ἄκοσμη ἔκφραση) ‘‘παζαρεύουν’’ τήν
...Ἀλήθεια!
Ἔτσι, γιά νά θεμελιώσουν θεολογικά τό Πρωτεῖο τοῦ Πάπα καί,
κατ’ ἐπέκτασιν τό μετά τό Σχίσμα Πρωτεῖο τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, συζητοῦν μέ φιλοσοφικούς ὅρους περί τῆς ἀχρόνου Γεννήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀπό τόν Θεόν Πατέρα, εἰσάγοντας
Πλατωνικές καί Πλωτινικές θεωρίες, περί τάχα διά τῆς βουλήσεως
τοῦ Θεοῦ Πατρός Γεννήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου(!), θεωρίες χιλιοκαταδικασμένες ἀπό πλῆθος ἁγίων Πατέρων καί Ὀρθοδόξων Συνόδων.
Στό παρόν ἄρθρο μας θέλουμε νά δώσουμε προτεραιότητα σ’
αὐτό πού ἐκφράζει καί ὁ τίτλος του, ἐκ πλαγίου δέ, θά θίξουμε μέ
ἁδρές γραμμές καί αὐτά πού ὑπαινιχθήκαμε ἀνωτέρω, τά ὁποῖα χρήζουν διευκρινήσεων γιά νά κατανοηθῆ τό θέμα πού ἀφορᾶ σέ ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα: Ἔχει ἡ ἀνθρώπινη φύση Πρόσωπο ἤ ὄχι;
Τό ἐρώτημα ἐτέθη καί στή Σύνοδο τῆς Κρήτης καί, ἀντί νά διατρανωθῆ ἡ ἐπί τοῦ ἐρωτήματος σαφεστάτη ἀλλά συσκιασμένη ὡς
πρός τήν Θεολογική της διατύπωση Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας, θεωρήθηκε, τελικά ὡς φιλολογική καί ἄνευ νοήματος διαμάχη μεταξύ
δύο Ἱεραρχῶν καί κάπου ἐκεῖ ἔληξε ἡ συζήτηση, χωρίς νά συμπεριληφθῆ τό θέμα στίς Κρητικές Συνοδικές Ἀποφάσεις!
Ὡστόσο, δέν ὑπάρχει πιό ἀναγκαῖο ἀπό τό ἐρώτημα αὐτό γιά
ὁλόκληρη τήν Κτίση. Γιά τό ἄν, δηλαδή, ἔχει ἡ ἀνθρώπινη φύση
δικαιωματικά δική της ὑπόσταση, δικό της πρόσωπο, σωτηρία καί
αἰωνιότητα ἤ ὄχι; Λόγω τῆς κρισιμότητος τοῦ ἐρωτήματος, ὁ Θεός
μᾶς ἔδωσε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τήν ἀπάντηση, ὅτι ἡ ὑπόστασή μας εἶναι
κρυμμένη μέσα στόν Χριστό μας, ὅπως μᾶς διευκρίνησε τό Πνεῦμα
τό Ἅγιο μέ τό στόμα Του, τόν ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλον: «Ἡ ζωή ἡμῶν
κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ, ἐν τῷ Θεῷ»! (Πρός Κολασ. 3,3)
Ἡ ἁγιογραφική καί ἁγιοπατερική Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας
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ἔχει βιώσει βαθειά αὐτήν τήν Ἀλήθεια καί Θεολογεῖ μέ προϋπόθεση
αὐτό τό βίωμα, παρ’ ὅτι ἀπουσιάζει ἡ λεπτομερής περιγραφή του,
ὅπως θά τήν ἤθελε ὁ ἀποπνευματισμένος σύγχρονος ἄνθρωπος γιά
νά μήν ἔχη περιθώρια νά αὐτοσχεδιάζη καί νά αὐθαιρετῆ Θεολογικά.
Αὐτή, λοιπόν, ἡ γνήσια ἁγιοπνευματική Παράδοση μᾶς παρέδω
σε ὅτι τίποτε κτιστό δέν εἶναι αὐθυπόστατο ἀλλά «ἐν αὐτῷ (τῷ
Χριστῷ) ἐκτίσθη τά πάντα... καί αὐτός ἐστι πρό πάντων, καί τά
πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε» (Κολασ.1,16-17), καί ὅτι Χάριτι Θεοῦ
ὑπάρχουν, ὑφίστανται καί διακρατοῦνται τά σύμπαντα.Ἰδιαιτέρως,
ὅμως, γιά τόν ἄνθρωπο, μερίμνησε ὁ Θεός μέ τήν «προαιώνιον βουλήν Του» ὥστε νά ἑνωθῆ καί ὑποστατικά μαζί μας, γιά νά μή μείνη
ἡ σχέση μας μόνο «κατ’ ἐνέργειαν», δηλαδή μόνο «κατά χάριν», ἀλ
λά νά γίνη Αὐτός ὁ Θεός Λόγος (τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος) τό Πρόσωπο τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως!
Ὅσοι προσπαθοῦν νά ὁμιλήσουν περί ὑπάρξεως αὐθυπάρκτου
ἀνθρωπίνου προσώπου καταφεύγουν στά κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων μας καί μή εὑρίσκοντες σ’αὐτά τό ποθούμενον, ἰσχυρίζονται
ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔχουν ἀφήσει κενό στό ζήτημα αὐτό! Ὅμως,
ματαιοπονοῦν, στήν προσπάθειά τους νά ἀναπληρώσουν τά κατά τή
γνώμη τους ἐλλείποντα, μή εἰδότες τάς Γραφάς καί τήν Θεολογία
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσο καί νά ἐρευνήσουν, τό μόνο πού θά ἀνεύρουν εἶναι ὅτι «ἐπί τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ ἑνός τῆς ἁγίας
Τριάδος, ἤτοι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύο φύσεις, θεότητός
τε καί ἀνθρωπότητος, δύο θελήσεις ὡσαύτως καί ἐνεργείας, μίαν
ὑπόστασιν, ἤγουν ἕν πρόσωπον, ὅτι εἷς καί ὁ αὐτός ἐστιν, ὁ πρό
τῶν αἰώνων γεννηθείς ἀρρεύστως καί ἀσωμάτως, καί ἐπ’ ἐσχάτων
τῶν χρόνων ἐκ τῆς ἁγίας ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Θεοτόκου κυηθείς ἀρρήτως καί ἀρρυπώτως· ὅλος ἄνθρωπος ὁ αὐτός καί Θεός, ἐν
μιᾷ ὑποστάσει γνωριζόμενος» (Ἁγ. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Περί τῆς Ἁγίας
Τριάδος, PG. 95,10 α΄). «Δύο γάρ φύσεις συνῆλθον ἀλλήλαις καθ’
ἕνωσιν ἀδιάσπαστον, ἀσύγχυτον, ἄτρεπτον» (ὅ.ἀν.95,13 δ΄).
Διά τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του ὁ Θεός Λόγος δέν ἔλαβε συλλήβδην τήν ἀνθρώπινη φύση, δηλαδή σύνολη τήν ἀνθρωπότητα, ἀλλά
«τήν ἐν ἀτόμῳ», χωρίς, βεβαίως, αὐτή νά προϋπῆρξε σέ κάποιο ἄλλο
ἀνθρώπινο ἄτομο. Συνεπῶς, ἐπί τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουμε ἁπλῶς τήν
ἀνθώπινη φύση ἀλλά τήν μοναδική, τήν τελεία ἀνθρώπινη φύση,
τῆς ὁποίας ἡ τελειότητα δέν ὀφείλεται στό ὅτι εἶναι ἀνθρώπινη, ἀλλά
στό ὅτι εἶναι ἡ Μοναδική Ἀνθρώπινη Φύση, πού κατά Μοναδικό
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 184

462

καί ἀπερινόητο τρόπο ἔχει Πρόσωπό της τό Θεῖο Πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ Λόγου, γι’ αὐτό εἶναι ἀποκλειστικά, ἀνθρώπινη φύση τοῦ
Χριστοῦ! Πρόκειται γιά τήν Μοναδική Τελεία ἀνθρώπινη φύση,
πού ἀνήκει ΜΟΝΟ στόν Χριστό μας καί γιά νά μετάσχουμε σ’ Αὐτήν,
δέν ἀρκεῖ μόνο ὅτι γεννηθήκαμε ἄνθρωποι, ἀλλά πρέπει ἀπαραιτήτως, μέ τήν θέλησή μας, νά ἑνωθοῦμε ὁ καθένας μας μέ τόν Χριστό!
Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί κάθε ἄνθρωπος πού ἔρχεται στόν κόσμο,
δέν ἑνώνεται a priori οὔτε ἀναγκαστικά μέ τόν Χριστό, ἀλλά μόνο
«ὅστις θέλει» καί ἀποδείξει ἔμπρακτα ὅτι τό θέλει. Ἔτσι κατανοοῦμε γιατί χωρίς τήν ἐν Χριστῷ ζωή, χωρίς τήν μετοχή μας στά Θεῖα
καί Ἱερά Μυστήρια, χωρίς τήν ἐνσωμάτωσή μας ὀργανικά καί ἀχώριστα στόν Χριστό μας ἀδυνατοῦμε νά σωθοῦμε, ἐφ’ ὅσον «ἐν οὐδενί
ἄλλῳ ἡ σωτηρία» πλήν τοῦ Χριστοῦ.
Χωρίς τήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό μας, δέν ἔχουμε Πρόσωπο καί παραμένουμε ἄτομα ἀνυπόστατα, ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη φύση
δέν εἶναι αὐτή καθ’ ἑαυτήν αὐθυπόστατη ἀλλά μόνο ἐνυποστάτως,
ἐν Χριστῷ, ὁ Ὁποῖος ἔδωσε στήν ἀνθρώπινη Φύση Του Πρόσωπο, τό
Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου. Τώρα ἐξηγεῖται καί τό γιατί ὁ Χριστός
μᾶς εἶπε ὅτι κατά τήν Δευτέρα καί φρικτή Παρουσία Του θά εἰπῇ
στούς ἐχθρούς τῆς σωτηρίας τους: «Ἀπέλθετε ἀπ’ ἐμοῦ, οὐκ οἶδα
ὑμᾶς»! Δέν θά τούς γνωρίση, ὄχι γιατί θά παύση νά εἶναι Παντογνώστης, ἀλλά γιατί δέν θά ἔχουν πρόσωπο, τό ὁποῖο ἀποκτᾶται μόνο
διά τῆς πλήρους ἑνώσεως μέ τόν Χριστό καί Θεό μας. Οἱ μή ἔχοντες
Πρόσωπο, εἶναι καί θά παραμείνουν ἀγνώριστοι!
Εἶναι Μυστήριο ἡ Θεολογία τῶν Προσώπων, καί μόνο ἐν Μυστηρίῳ προσεγγίζεται, γιατί δέν πρόκειται γιά κάτι κτιστό ἀλλά ἄκτιστο
καί, μάλιστα ἀπρόσιτο, ἐφ’ ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἁγία Τριάδα. Κτιστά
πρόσωπα δέν ὑπάρχουν ἀλλά μόνο κτιστά ἄτομα· Τά Πρόσωπα εἶναι
μόνο Τρία καί αὐτά ἄκτιστα· Τό Πρόσωπο τοῦ Πατρός, τό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί τό Πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί, ὅπως
εἶναι ἄρρητη καί ἀπρόσιτη ἡ Θεία Οὐσία, ἡ Θεία Φύση τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἔτσι εἶναι ἄρρητα καί ἀπρόσιτα καί τά Θεῖα Πρόσωπα. Αὐτό
μᾶς τό διευκρίνησε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί τό διασαλπίζει ἀνά τήν Ὀρθόδοξη Οἰκουμένη ἡ Ἐκκλησία μας.
Ὁ Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς (σήμερα Μητροπολίτης Μαυροβουνίου), σέ ἕνα σπουδαῖο σύγγραμμά του, μέ τίτλο «Τό Μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν»
(Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 36), ἀναπτύσσοντας τό θέμα αὐτό, γράφει
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ὅτι: «Τό ἀκατάληπτον καί ἀμέθεκτον, κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον
Παλαμᾶν, δέν ἰσχύει μόνον διά τήν φύσιν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί διά
τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τά ὁποῖα διαφέρουν τῆς θεατῆς τριαδικῆς ἐνεργείας, ὡς ἀπολύτως ἀθέατα, ἐν τῇ ἀρρήτῳ καθ’ ὕπαρξιν
προελεύσει των. Ἀκολουθῶν τόν ἅγιον Γρηγόριον Νύσσης, ὁ ἅγιος
λέγει: «Οὐκ ἔστιν ἡ τοῦ Θεοῦ θεατική δύναμις ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός
ἤ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Ἄφραστον γάρ καί τούτων ἑκάτερον καί
οὐχ ἁπλῶς ἄφραστον, ἀλλ’ ἐπίσης τῷ Πατρί» ... «Τό ‘‘ὄνομα’’ καί
τό ‘‘χρῆμα’’ τοῦ Πατρός, ὅπως καί τό ὄνομα τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, εἶναι ‘‘ὑπερούσιον’’ ἐξ ἴσου μετά τῆς οὐσίας. ‘‘Ταῦτα
μέν οὖν εἰ καί λέγονται, παρ’ ἡμῶν, ἀλλ’ ὑπεράγνωστα καί ὑπεράρρητά ἐστιν, καί τά τῆς οὐσιώδους ἑνώσεως καί τά τῆς ὑποστατικῆς διακρίσεως καί τά τῆς ἀμιγοῦς παντάπασιν καί ἀφύρτου
συμφυΐας. Τοιαῦτα δέ ἐστιν, ἐπεί καί τελέως ἐστιν ἀμέθεκτα. Δι’
ὅ οὐδ’ ὑπόδειγμά ἐστιν τούτων ἐπί τῆς κτίσεως εὑρεῖν» (ὅ. ἀν.).
Αὐτά δέν τά δέχονται οἱ Παπικοί καί, διά τοῦ πλέον ἐκλεπτισμένου ἐκπροσώπου τους, τοῦ –ἀντιπάλου τοῦ ἁγίου Παλαμᾶ– Βαρλαάμ, τοῦ πάλαι μέν Ὀρθοδόξου καί ἐν συνεχείᾳ Καρδιναλίου τοῦ
Βατικανοῦ, κηρύσσουν τίς Ὑποστάσεις τοῦ Θεοῦ καί Λόγου καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς δυνάμεις καί ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ Πατρός! Αὐτούς ἀκολουθοῦντες καί τινες ἡμέτεροι θεολόγοι, ὁμιλοῦν
καί ἀποφαίνονται περί τῶν ἀπροσίτων Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος
ὡς νά εἶναι τά Πρόσωπα αὐτά ψηλαφητά, κατανοητά καί προσιτά,
ἐφαρμόζοντες γιά τήν ...“κατανόησή” τους(!) Πλατωνικές καί Ἀριστοτελικές μεθόδους (π.χ. «τό πρόσωπο προηγεῖται τῆς οὐσίας»!)
καί διαστρέφοντες τά λόγια τῶν ἁγίων μας γιά νά ὑπηρετήσουν τίς
πολυποίκιλες σκοπιμότητές τους!
Καί οἱ μέν κοιλιόπνευστοι θεολόγοι, ταῦτα βουλεύονται. Ἐμεῖς,
ὅμως, ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατρᾶσι καί τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὑμνοῦμε τήν
«ἄφραστον καί ἀπερινόητον» ἕνωσιν (ἀδιαιρέτως καί ἀσυγχύτως) τῶν
δύο ἐν Χριστῷ φύσεων ἐν τῷ Προσώπῳ τοῦ Θεοῦ Λόγου –Θείας καί
Ἀνθρωπίνης– διά τῆς ὁποίας ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔχουμε τήν δυνατότητα νά στεγασθοῦμε καί ἐμεῖς, τά ἄνευ προσώπου καί ὑποστάσεως ἄστεγα ἄτομα καί νά κραυγάσουμε βοῶντες καί σκιρτῶντες μετά
τῆς Ἐκκλησίας μας: «ἐπεγράφημεν οἱ πιστοί Ὀνόματι Θεότητος»!
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.
Δαμασκηνοῦ μέ θέμα: «Μῦθοι καί πραγματικότης ἐπί τοῦ θέματος
τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς
ἀναθεωρήσεως» σημειώνει, ὅτι ὁ ἐπανακαθορισμός τῶν σχέσεων Ἐκκλη
σίας–Πολιτείας εἶναι ὑπόθεση πολύπλοκη, εὐαίσθητη καί πολυδιάστατη.
Συγκεκριμένα ἡ Ἐκκλησία διασαφηνίζει ὅτι:

Η

1. Ὁποιαδήποτε πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος (ἄρθρο 110
παρ. 2) ἀπόκειται στήν πρωτοβουλία τῆς Βουλῆς. Ἑπομένως ἡ ὁποιαδήποτε συζήτηση γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό θά γίνει μέ διακομματική
Ἐπιτροπή τῶν Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων καί ὄχι μέ ἐκπροσώπους τῆς Κυβέρνησης. Παράλληλα ἡ Ἐκκλησία, ὀφείλει νά ὁρίζει τίς σχέσεις της πρός τήν Πολιτεία μέ ὅρους κοινωνίας καί ὄχι μέ ὅρους ἰδεολογίας,
δέν γνωρίζει τόν ὅρο “χωρισμός” στήν πνευματική της ἀποστολή,
ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά τόν ἐφαρμόσει στήν κοινωνία, ἔστω καί ἄν
ἐπιβληθῆ μονομερῶς ἀπό τήν Πολιτεία μέ ἰδεολογικούς ὅρους, γι’
αὐτό τήν ὁριστική ἀπάντηση στό ζήτημα αὐτό τήν δίνει πάντοτε,
«θᾶττον ἤ βράδιον» ὁ ἴδιος ὁ εὐλαβής Ἑλληνικός λαός. Ἡ Ἐκκλησία … δέν μπορεῖ νά ζητήσει ποτέ τόν χωρισμό ἀπό τό λαό της,
γιατί αὐτό ἐπιδιώκεται. Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε, εἶναι καί θά ὑπάρχει
μάνα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει. Ἡ Πολιτεία ἄν τό θελήσει καί ἔχει τήν συγκατάθεση αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, ἄς τό ἐπιχειρήσει
τηρῶντας βεβαίως τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἀπέναντι
τῆς Ἐκκλησίας.
2. Οὐδεμία ἀπαίτηση ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ὑφίσταται, ὡς ἐπιχείρημα, γιά τόν τρόπο
καθορισμοῦ τοῦ πλαισίου τῶν σχέσεων. Ἀντίθετα μάλιστα κάθε
Κράτος-Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἤ Κράτος Μέρος τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι ἐλεύθερο μέ βάση τά ἱστορικά καί πολιτιστικά δεδομένα του νά ὁριοθετήσει τή σχέση του μέ τά ὑποκείμενα θρησκευτικά σώματα ἤ
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κοινότητες καί συγχρόνως νά παράγει ἐσωτερικό–ἐθνικό δίκαιο
καθ’ ὅλα ἀποδεκτό καί σεβαστό ἀπό τό πρωτογενές ἑνωσιακό δίκαιο καί τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.
Γιά τόν λόγο αὐτό θρησκευτικοί φορεῖς μέ νομική προσωπικότητα δημοσίου
δικαίου, ἀλλά καί κρατική μισθοδοσία ἤ κρατική ἐνίσχυση τῆς μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου ἤ κρατικές ἐπιχορηγήσεις πρός τά θρησκεύματα ἤ μάθημα
θρησκευτικῶν μέ ὁμολογιακό χαρακτήρα προβλέπονται στήν νομοθεσία
πολλῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Ἡ διαμόρφωση λοιπόν τοῦ ὁποιουδήποτε νέου πλαισίου σχέσεων ὡς ἐσωτερική ὑπόθεση κάθε Κράτους–Μέλους
ἀπαιτεῖ διάλογο μέ κύριο ἄξονα τήν ἰδιοπροσωπία κάθε Κράτους–Μέλους,
καί μάλιστα ὅπως αὐτή περιγράφεται ἀπό τήν ἱστορική καί πολιτιστική
κληρονομιά καί πραγματικότητα καί δέν προκαθορίζεται ἀπό ὁποιοδήποτε
Εὐρωπαϊκό κεκτημένο.
3. Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ρύθμιση τῶν σχέσεών Της βασίζεται κυρίως
στό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος καί εἶναι ὑποκείμενο θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί αὐτονομίας ἔναντι τοῦ Κράτους. Ἡ Ἐκκλησία δέν θεωρεῖ ὅτι ἡ
νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου χορηγεῖ στήν Πολιτεία
τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ μονομερῶς. Οὔτε φυσικά ἡ μισθοδοσία
εἶναι ζήτημα θεσμικῶν σχέσεων, οὔτε χορηγεῖ στήν νομοθετοῦσα Πολιτεία
τό δικαίωμα ὠμῆς εἰσόδου σέ ἐκκλησιαστικά θέματα.
4. Ἡ «ἀποκρατικοποίηση» τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἐπί τό θεολογικότερον ἡ
«ἀπελευθέρωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος» , δηλαδή ἡ παροχή πλήρους
θρησκευτικῆς αὐτονομίας γιά τά ἐσωτερικά Της ζητήματα, δέν ἔχει ἀπολύτως καμία αἰτιώδη σχέση μέ τήν ὁποιαδήποτε ἀλλαγή τῆς νομικῆς προσωπικότητας τῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων ἀπό δημοσίου δικαίου σέ ἰδιωτικοῦ
δικαίου. Ἐπίσης πρέπει νά καταστεῖ σαφές ὅτι ἡ νομική προσωπικότητα
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ζήτημα πού ρυθμίζει ὁ νομοθέτης κατά τό ἄρθρο 72
παρ. 1 τοῦ Συντάγματος καί δέν προκαθορίζεται ἀπό τό Σύνταγμα. Ἀντίθετα
ὁ σεβασμός τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς θρησκευτικῆς
αὐτονομίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὅλων τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων προκύπτει ὡς μονοσήμαντη ὑποχρέωση γιά τό Κράτος
ἀπευθείας ἀπό τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος καί ἀπό τά ἄρθρα 9
καί 11 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.
5. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διαλέγεται μέ τό Κράτος, ὄχι μέ τήν ἰδιότητα τῆς θρησκευτικῆς γραφειοκρατίας τοῦ Δημοσίου, πού ἀρύεται τήν
ὕπαρξή της ἀπό τήν κρατική ἐπίνευση, ἀλλά ὡς κοινότητα Κλήρου καί
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Λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει Θεοΐδρυτη προέλευση, ὅπως ἀναγνωρίζει καί τό ἄρθρο 1 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου Της, ἡ δέ κοσμική Της
ἔκφανση καί λειτουργία ὑπό τήν μορφή κοσμικοῦ ὀργανισμοῦ ἔχει τό ποίμνιό Της ὡς λαϊκή καί δημοκρατική βάση τῆς νομιμοποιήσεώς Της. Εἶναι
φορέας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πού συζητεῖ τά θρησκευτικά του
ζητήματα μέ τήν κρατική ἐξουσία, ὅπως πράττουν καί οἱ συμπολῖτες μᾶς
ἄλλων ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων θρησκευτικῶν κοινοτήτων.
6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ ὁποιαδήποτε συμβολική ὑποβάθμιση ἤ θεσμική ὑποτίμησή Της στό πλαίσιο
εἴτε τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος εἴτε τροποποιήσεως τῆς
τυπικῆς, κοινῆς νομοθεσίας. Οἱ παραπάνω συμβολισμοί ἐκφράζουν την
πάγια καί ἱστορική σχέση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μέ τήν ὀρθόδοξη θρησκευτική παράδοση, πού ἔχει πολλές προεκτάσεις πολιτισμικές,
κοινωνικές, γλωσσικές καί ἠθικές στήν ἰδιοσυγκρασία τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνα, τίς ὁποῖες ἀκόμη ψηλαφοῦμε στήν καθημερινότητα τῶν κατοίκων αὐτῆς
τῆς χώρας.
7. Μέ δεδομένο ὅτι ἡ συνταγματική καί διαπιστωτική ἀναγνώριση τῆς
Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης ὡς «ἐπικρατοῦσας θρησκείας» διαδραματίζει ρόλο ἑνός πληθυσμιακοῦ, ἱστορικοῦ καί πολιτισμικοῦ τεκμηρίου γιά τόν
νομοθέτη, τόν δικαστή καί τήν κρατική διοίκηση, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ὀφείλει νά ἀποσαφηνίσει πρός τήν πολιτική ἐξουσία ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῆς
ἱστορικότητας καί τῆς ἐνεργοῦ θρησκευτικῆς παραδόσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους στό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, σέ καμία περίπτωση δέν ἐπηρεάζει ἀρνητικά τήν ἰσότιμη καί πλήρη πρόσβαση κάθε πολίτη ἤ κατοίκου τῆς
Ἑλλάδας στά συνταγματικά δικαιώματα, ἀκόμα καί ἐάν δέν εἶναι Ἕλληνας
τό γένος ἡ ὀρθόδοξος χριστιανός κατά τό θρήσκευμα.
8. Τό Ἑλληνικό Ἔθνος εἶχε μετά τόν ἐκχριστιανισμό του ἕναν
ἱστορικά σταθερό πυρήνα, πού περιλαμβάνει καί τήν Ὀρθόδοξη
θρησκεία. Κατά συνέπεια, ἡ ἀφαίρεση τῶν στοιχείων θρησκευτικῆς ταυτότητας τοῦ Ἔθνους ἀπό τό κείμενο τοῦ Συντάγματος θά
ἀποτελοῦσε προσπάθεια εἰσαγωγῆς μίας νέας «ἐθνολογίας», καθώς ἀποκόπτει τό Ἔθνος ἀπό ἕνα οὐσιῶδες περιεχόμενο τοῦ πυρήνα τῆς ἱστορικότητάς του, τῆς ἐνεργοῦ παράδοσής του καί τῆς
παρούσης συλλογικῆς καθημερινότητάς του. Στό πλαίσιο αὐτό δέν
νομίζουμε ὅτι ὁποιαδήποτε πολιτική δύναμη ἔχει τό δικαίωμα διατύπωσης τῆς δικῆς της ἐκδοχῆς γιά τήν ἱστορικότητα τοῦ Ἕλληνα
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μέσα στό Σύνταγμα ἤ τήν νομοθεσία, οὔτε διαθέτει τή δημοκρατική νομιμοποίηση γιά νά ἀναθεωρήσει τίς ἱστορικές παραμέτρους
τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας.
9. Ὡς πρός τήν σχέση μεταξύ ἐθνικῆς – θρησκευτικῆς «Ταυτότητας»
καί «Δημοκρατίας». Τό ἕνα δέν ἀποκλείει, οὔτε περιορίζει τό ἄλλο.
Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά εἶναι ὅτι πρόκειται γιά συμπορευόμενες καί μή συγκρουόμενες ἔννοιες. Συγχέουν διαφορετικά καί ἄσχετα
μεγέθη οἱ ἀναθεωρητικές προτάσεις νά ἀποσιωπηθοῦν ἤ νά ἀπαλειφθοῦν
ἀπό τόν συνταγματικό ἤ κοινό νομοθέτη ἀναφορές πού δείχνουν ἀναγνώριση τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ὡς στοιχεῖο, πού
ἐπαναλαμβάνει καί σέ νομικό ἐπίπεδο τό Κράτος, ὡς πολιτικός φορέας τοῦ
Ἔθνους.
10. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει νά προωθεῖ τήν πλήρη
κατοχύρωση τῆς αὐτοδιοίκησής Της καί μέ προσθήκη σαφοῦς διάταξης ἤ ἑρμηνευτικῆς δήλωσης στό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος
πού θά προστατεύει τήν θρησκευτική ἐλευθερία, στόχος ἀπό τόν
ὁποῖο ἀπέχει τόσο καί ἡ νομοθεσία ὅσο καί ἡ νομολογία. Τό ἄρθρο
3 αὐτήν τήν στιγμή λειτουργεῖ ἀνταγωνιστικά πρός τό ἄρθρο 13, καθώς παγίως ἑρμηνεύεται ὅτι μέχρι σήμερα ἀπό τά δικαστήρια βάσει τοῦ ἄρθρου
3 Σύντ. ἡ Πολιτεία μπορεῖ νά νομοθετεῖ καί ἐπί ἐσωτερικῶν θρησκευτικῶν
ζητημάτων τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί χωρίς τήν συναίνεση τῆς τελευταίας καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει πλήρη τά δικαιώματα θρησκευτικῆς αὐτονομίας, πού προκύπτουν ἀπό τό ἄρθρο 13 γιά ἄλλες θρησκευτικές
κοινότητες.
11. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ σχέσεις συνεργασίας
μέ τό Κράτος, διατηρῶντας τό νομικό status Της. Γιά τόν λόγο αὐτό
μπορεῖ νά περιληφθεῖ «νομοθετική ἐξουσιοδότηση» στό Σύνταγμα πρός
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὥστε αὐτή νά ἐκδίδει, χωρίς τήν σύμπραξη τῆς
Βουλῆς, τόν Καταστατικό Της Χάρτη καί τίς διοικητικές πράξεις αὐτοοργάνωσής Της.
12. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά μποροῦσε νά ζητήσει τήν
προσθήκη μνείας στό Σύνταγμα ὅτι ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου καί ἡ
ἐνίσχυση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης ἀποτελεῖ ἀναγνώριση
τῶν περιουσιακῶν ὑποχρεώσεων τῆς Πολιτείας ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία, πού ἀπέκτησε τό Κράτος
χωρίς ἀποζημίωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν σύσταση τοῦ Κράτους
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 184

468
καί ἐντεῦθεν.
13. Στό πλαίσιο τῆς ἀναθεωρητικῆς συζήτησης ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κειμένη ἐντός τοῦ κλίματος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
στηρίζει τήν διατήρηση στό Σύνταγμα τοῦ κατοχυρωμένου ἰδιαίτερου καθεστῶτος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἁγίου Ὅρους (ἄρθρο 105)
καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν μέσα στήν Ἑλληνική ἐπικράτεια, ἤτοι Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, Μητροπόλεις Δωδεκανήσου (ἄρθρο 3 πάρ.
2).
Τό θέμα τῆς ἀναθεώρησης τοῦ πλαισίου τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί
Πολιτείας στόν χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας εἶναι περισσότερο ζήτημα ἀλλαγῆς τῆς ἀπαρχαιωμένης τυπικῆς νομοθεσίας ἀπό τήν Βουλή, καί
λιγότερο ζήτημα ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος, καί ὁπωσδήποτε εἶναι ἕνα θέμα
πολυσύνθετο, πολύπλοκο, εὐαίσθητο, πολυδιάστατο καί δαιδαλῶδες, ἐάν
λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ἡ διαμόρφωσή του δέν ἦταν μία στιγμιαία κατάσταση ἀλλά ἀποτελεῖ καρπό ἐξελίξεων καί διαμόρφωσης.
Πρός διαρκῆ μελέτη τοῦ θέματος ὡρίσθη Ἐπιτροπή ἀποτελουμένη ἐκ
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου καί Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θά
ἀποφασίσει γιά τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς».
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Τὸ τζάκι κι ἡ παρηγοριά του…
Στὸν κύριο Π.Β.Πάσχο,
ἑόρτιος, γιὰ τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο, χαιρετισμὸς
έρες τοῦ Δωδεκαημέρου, φωτεινὲς μέρες ποὺ ἀποπνέουν ἱερότητα
καὶ δέος γιὰ ὅσους ἐπιμένουν νὰ ἐρευνοῦν μὲ ἐπιμέλεια καὶ προσοχὴ τὴν ψυχή τους, τὴν παράδοση καὶ φυσικὰ τὶς καταβολές τους.
Γιατὶ τὶς μέρες αὐτές, ποὺ λειτουργεῖ ἔτι περισσότερο ἡ λυρικὴ διάθεση
τῆς νοσταλγίας τῶν χρόνων τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ὁ κάθε συνειδητὸς
καὶ φιλέορτος πιστὸς ἀναπολεῖ, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ κάποιες γωνιὲς εὐλογημένες καὶ πανίερες τοῦ σπιτιοῦ του, γωνιὲς ποὺ φωτίζονται
ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη λαμπάδα τῆς ψυχῆς, γιατὶ ἐκεῖ ἀναπαύτηκε
πολλὲς φορὲς καὶ, δὲν εἶν᾿ ὑπερβολὴ νὰ τὸ πεῖ κανεὶς, ὅτι καὶ τώρα,
καθὼς νοερὰ ἐπιστρέφει, ἀναπαύεται.
Ἀπὸ τὶς εὐλογημένες, λοιπὸν, γωνιὲς ποὺ στέκουν μέσα μας ἀκόμα,
ὡς καταφυγῆς χῶροι καὶ ἱερῆς φροντίδας, εἶναι καὶ τὸ τζάκι, ἡ παραστιά, ἡ ἑστία. Κι ἦρθε, μέρες ποὺ εἶναι, νὰ τὸ θυμίσει ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης τὸ παλιὸ τὸ τζάκι μὲ τὶς ἔντιμες ἐκεῖνες λέξεις ποὺ βγαίνουν
κατευθείαν ἀπό τὸ λατομεῖο τῆς εὐαίσθητης ψυχῆς του. «Οὐδὲν ἐπόθησα θερμότερον ἐν τῷ μακρῶ βίῳ τῆς ξενιτείας μου ἤ τὴν ἀπόκτησιν
ἑστίας, παρὰ τὴν ὁποίαν καθήμενος νὰ ἀφαιροῦμαι εἰς τὰ ἑλικοειδεῖς
κυμάνσεις τῆς φλογός της καὶ νὰ καίω ἀπό καιροῦ εἰς καιρὸν τόσα ἀποτυχόντα σχέδια, ὡς καίουσι τὰ ἄχρηστα χαρτία». Γι᾿ αὐτὸ καὶ σὲ χρόνια
περασμένα, ὅταν ἀπό τὸ σπίτι ἔλειπε ἡ τηλεόραση, ποὺ στὶς μέρες μας,
καλῶς ἤ κακῶς, συντροφεύει τοὺς μοναχικοὺς ἀνθρώπους, οἱ ἡλικιωμένοι λέγανε πὼς συντροφιά τους ἦταν, ἐκτὸς τῶν ἁγίων, τῶν ὁποίων
τὸ καντήλι οὐδέποτε ἔσβηνε, καὶ ἡ φωτιὰ στὴν παραστιά. «Τὴ φωτιὰ
μ᾿ ἔχω συντροφιὰ μ’» ἔλεγε ἡ γιαγιὰ ἡ Οὐρανία κάτω στὸ Ρέμα, τοῦ
χωριοῦ ποὺ ζοῦσε μόνη της, ἰδιαίτερα στὶς μακρὲς νύχτες τοῦ χειμώνα,
ὅπου ἡ μοναξιὰ μεγάλωνε, ὅπως οἱ σκιὲς στοὺς γύρω καπνισμένους καὶ
γκρίζους τοίχους τοῦ χαμηλοῦ της σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ λίγο πιὸ κάτω, στὴ
χωνεμένη μέσα στὸ ὑγρὸ σύννεφο, ποὺ ἀνέβαζε ἡ ὑγρασία, ρεματιά.
Αὐτὴ ἡ παρηγοριὰ ἔρχεται καί σήμερα, σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἄγριους
καιροὺς στοὺς ὁποίους ἀρμενίζουμε, νὰ σταθεῖ μὲ ἱερότητα καὶ δέος τὸ
ἀντιστύλι στοὺς ἐπερχόμενους κλυδωνισμοὺς, καθὼς ἀναθυμᾶται κα-

Μ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 184

470
νεὶς ἐκείνη τὴν ἑστία, τὴν παραστιὰ τῶν παιδικῶν τῶν χρόνων νὰ φεγγοβολᾶ μέσα του μὲ ὅλη τὴ θαλπωρὴ, τὴν εὐλογία καὶ τὴν ὀμορφιὰ. Καὶ
τὴ θυμᾶται πολὺ περισσότερο τέτοιες μέρες, ἱερὲς μέρες, στολισμένες μὲ
τὸ Ἄστρο τῆς Θείας Βηθλεέμ, μέρες τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Μόνο, ἐπειδὴ σιμὰ στὴν παραστιὰ, στὴν ἑστία ἐκείνη δηλαδή, κάθονταν καὶ τὸν συντρόφευαν τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῶν γονιῶν, ἀλλὰ καὶ
τοῦ παπποῦ καὶ τῆς γιαγιᾶς, νοιώθει ὁ καθένας ἕνα σφίξιμο στὴν ψυχή.
Ἐπειδὴ τὸ τζάκι ἦταν πάντα χῶρος σύναξης γιὰ τὴν οἰκογένεια, ἰδιαίτερα τὰ παγερὰ τὰ βράδυα τοῦ χειμῶνα. Μὲ τὸν παπποῦ σιωπηλό καὶ τὴ
γιαγιὰ μὲ τὸ ἀσίγαστο πλέξιμό της, ἀλλὰ καὶ τὸ παραμύθι, τὸ ποτισμένο
μὲ πολλὰ ὄνειρα καὶ συμβουλές. Γιατὶ ἀπὸ κεῖνο τὸ φτωχικὸ τὸ παραμύθι ξεκινοῦσε μιὰ προσπάθεια συμβουλευτικῆς, ὥστε νὰ μάθει τὸ παιδὶ
δυὸ πράγματα: τόσο γιὰ τὸν κόσμο –τὸν καλὸ καὶ τὸν κακό– ὅσο καὶ
γιὰ τὴ νοικοκυροσύνη, τὴν ἀπαρχὴ τῶν πάντων μέσα στὸν καθημερινὸ
τὸ βίο. Κι ἦταν αὐτὴ ἡ πρωτόγονη παιδαγωγικὴ μιὰ ἱκανὴ μαθητεία,
ἕνα πρῶτο θεμέλιο πάνω στὶς οὐσιαστικὲς ἀξίες τῆς ζωῆς, ἀφοῦ γίνονταν πάντα μὲ ἁγνότητα, εἰλικρίνεια, ἀγάπη καὶ προπάντων γνησιότητα: Ἀρετές, ποὺ σπανίζουν σήμερα, ὅπως σπανίζουν πολλὰ. Μὲ πρῶτο
τὴν ἀνθρωπιά μας.
Μέρες, λοιπόν, ποὺ εἶναι, ξαναθυμήθηκες τὸ τζάκι καὶ περισσότερο
τὴν παραμυθία ποὺ σκορποῦσε γύρω καθὼς φεγγοβολοῦσε ἐκεῖνες τὶς
ἄγριες νύχτες τοῦ χειμώνα, ὅταν ὁ παγωμένος ἀέρας καὶ ἡ ἀτίθασα κυμαινομένη θάλασσα τράνταζαν τὸ νησὶ ἀπό τὰ θεμέλιά του. Μόνο ποὺ
δὲν καταλάβαινες τότε ὅτι ἐκεῖνες οἱ στιγμές, οἱ Θεῖες στιγμὲς, ποὺ τὶς
πασπάλιζε αἰσιοδοξία καὶ ἀσφάλεια ἡ παρουσία τῶν δικῶν σου ἀνθρώπων, θὰ σοῦ χάριζαν στὰ κατοπινὰ τὴ δυνατότητα νὰ ἠρεμεῖς ὅταν τὶς
ἀναπολεῖς, ὅταν μὲ συγκίνηση τὶς ἐπισκέπτεσαι, στιγμές, ποὺ, δυστυχῶς,
δὲν θὰ ματάρθουν. Ὅπως πολλά.
Σκόπελος					π. Κων. Ν. Καλλιανός

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ,
ΓΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!!
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 184

ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ιά ἄλλη μιά φορά ἑτοιμαζόμαστε νά γιορτάσουμε τά Χριστούγεννα, μέ τόν ἴδιο πάνω-κάτω τρόπο, πού ἑτοιμαστήκαμε καί πέρισυ
καί τά προηγούμενα χρόνια. Μέ τά ἐπιπλέον ἔξοδα, μέ τήν ἐπιπλέον
μέριμνα σέ μιά καθημερινότητα πού γίνεται ὁλοένα καί πιό ἀσφυκτική, μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα πού μόνο κατάλληλη γιά νά μᾶς φέρει σέ
ἐπαφή μέ τόν ἑαυτό μας καί τήν πνευματική μας κατάσταση δέν εἶναι.
Καί δέν μπορεῖ κανείς νά μήν ἀναρωτηθεῖ: μήπως καί τότε πού
γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἦταν οἱ ἄνθρωποι σέ ἐπαφή μέ τόν ἑαυτό τους
καί εἶχαν τά μάτια τους ἀνοιχτά καί τά αἰσθητήριά τους προετοιμασμένα γιά νά δοῦν κάτω ἀπό τό φανερό, αὐτό πού δέν φαινόταν καί
νά συνειδητοποιήσουν τήν κοσμογονική ἀλλαγή, πού φαινομενικά δέν
ἄλλαζε τίποτα;
Πόσο διαφορετικός ἦταν τότε ὁ κόσμος ἀπό τό δικό μας κόσμο;
Τρακόσια χρόνια περίπου μετά τό ἄνοιγμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου πρός τήν Ἀνατολή, ἡ ἐπιστήμη κυριαρχοῦσε πάνω ἀπό ὅλες
τίς θρησκεῖες. Οἱ ἐπιστήμονες πού ἀκολούθησαν τό στρατό του καί
ἐγκαταστάθηκαν στίς νέες μεγαλουπόλεις πού ἐκεῖνος ἵδρυσε, μέ τίς
νέες ἔρευνες πάνω στήν τεχνολογία, τήν ἰατρική, τή γεωγραφία, τή βιολογία, τήν ἀστρονομία, τά μαθηματικά, τήν ἱστορία, τή νομική, ὁδηγοῦσαν τήν ἀνθρωπότητα σέ μιά νέα ἐποχή ἀνακαλύψεων, γνώσεων,
προόδου. Ἡ μεγάλη πυραμίδα τῆς Γκίζας εἶχε ἤδη δυόμιση χιλιάδες
χρόνια ζωῆς. Ἡ βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας ἦταν ὁ μεγαλύτερος
ναός τῆς ἐπιστήμης, τό κέντρο τῆς γνώσης ὅλου τοῦ κόσμου. Ὁ φόβος
κι οἱ δεισιδαιμονίες πού ἔστρεφαν τούς ἀνθρώπους στούς θεούς, ἐξακολουθοῦσαν νά ὑπάρχουν, ἀλλά ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε βάσιμες ἐλπίδες
πώς ἡ ἐπιστήμη θά ἀνοίξει τά μάτια καί τό μυαλό τῶν ἀνθρώπων καί θά
τούς κάνει νά ἀποτινάξουν ὅλες αὐτές τίς ἀνοησίες πού ἀποτελοῦσαν
τροχοπέδη τῆς προόδου καί τοῦ πολιτισμοῦ.
Γι’ αὐτό καί ἡ ἰδέα μιᾶς ἑνωμένης ἀνθρωπότητας, κάτω ἀπό τή
σκέπη ἑνός ἀνώτερου πολιτισμοῦ πού θά ἀνέβαζε τό παγκόσμιο βιοτικό ἐπίπεδο ἦταν τόσο σημαντική καί τότε, ὅσο εἶναι καί τώρα. Καί
ποιός ἦταν ὁ ἀνώτερος πολιτισμός; Ἡ Ἑλληνική κουλτούρα, συνδυασμένη μέ τήν τεχνοκρατική καί στρατιωτική ἰσχύ τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία,
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ἀφοῦ δοκίμασε τή Δημοκρατία καί ἀπογοητεύτηκε ἀπό τή διχόνοια
καί τή διαφθορά της, στήριξε τίς ἐλπίδες της στή μοναρχία τοῦ Καίσαρα γιά νά τή βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο.
Μετά τή δολοφονία του καί τόν ἐμφύλιο πόλεμο πού ἀκολούθησε μεταξύ τοῦ συντηρητικοῦ καί καθόλου συμπαθητικοῦ ἀνηψιοῦ
καί θετοῦ γιοῦ του, Ὀκταβιανοῦ καί τοῦ τυχοδιωκτικά “γοητευτικοῦ”
Μάρκου Ἀντώνιου, πού ἤξερε νά ἐκμεταλλεύεται πρός ὄφελός του
τίς καταστάσεις, ἡ ἐξουσία συγκεντρώθηκε στό πρόσωπο τοῦ νικητῆ
Ὀκταβιανοῦ, τοῦ πρώτου Αὐγούστου.
Μεθοδικός, νηφάλιος, εὐφυής, ὀρθολογιστής καί ἀδίστακτος,
ὁ νεαρός πλανητάρχης, ξεκίνησε τήν καταγραφή τῶν κατοίκων τῆς
αὐτοκρατορίας του σάν μιά πρώτη κίνηση τακτοποίησης, ἐλέγχου καί
ἐπικοινωνίας τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης. Ὁ μόνος λαός πού δέν ἐπικοινωνοῦσε καί δέν συμμετεῖχε σέ αὐτή τήν ἀπόπειρα ἑνοποίησης, ἦταν
ὁ Κινεζικός λαός, πού κρατοῦσε τά σύνορά του κλειστά καί τόν πολιτισμό του καί τή ζωή του αὐστηρά ἀπρόσιτα, αὐτάρκης, ἀδιάφορος
καί καχύποπτος γιά ὅλο τόν ὑπόλοιπο κόσμο. Κι ὅμως, ἦταν ἡ μόνη
ὑπερδύναμη πού θά μποροῦσε νά συναγωνιστεῖ τή Ρώμη, ἀφοῦ μιά
ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ τόν 2ο μ. Χ. αἰῶνα, ἐπί τῆς δυναστείας τῶν
Χάν, κατέγραψε 57.000.000, ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία
ἔφτανε μόλις τά 47.000.000.
Ὁ κάθε λαός, λοιπόν, ἔπρεπε νά μετρηθεῖ καί νά βρεῖ τή θέση του
μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν ποικιλία τῶν λαῶν τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας. Κι ὁ Ἰουδαϊκός λαός, τοῦ ὁποίου καρδιά ἦταν ἡ Ἱερουσαλήμ,
δέν ἀποτελοῦσε ἐξαίρεση. Οἱ Ἰουδαῖοι ἦταν ἕνας λαός μέ μεγάλη ἰδέα
γιά τόν ἑαυτό του καί τήν παρουσία του στήν παγκόσμια ζωή, παρόλο πού, ἀντικειμενικά, τίποτα δέν δικαιολογοῦσε αὐτή τήν ἰδέα. Μέσα
στόν παγκόσμιο χάρτη, ἡ Ἰουδαία ἦταν μιά μικρή γωνίτσα πού θά ἦταν
ἐντελῶς ἀσήμαντη, ἄν δέν βρισκόταν σέ στρατηγικό σημεῖο τῆς πρόσβασης πρός τήν Αἴγυπτο. Ὁ ἱστορικός Στράβων, πού μᾶς περιέγραψε μέ
κάθε λεπτομέρεια λαούς καί πολιτισμούς καί πόλεις, γράφει, ἐξηγῶντας
τήν ἱστορία τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, πώς κάποιος Αἰγύπτιος ἱερέας ὀνόματι Μωϋσῆς, ὁδήγησε ἕνα λαό πού πίστευε πώς ὁ Θεός “εἶναι ἕνας καί
περιέχει ὅλη τήν κτίση” στήν Ἱερουσαλήμ. Καί γράφει πώς δέν δυσκολεύτηκαν νά κατακτήσουν αὐτή τή γῆ γιατί δέν ἦταν ἀξιοζήλευτη καί οἱ
ἄλλοι λαοί δέν ἔκαναν κόπο νά ἀσχοληθοῦν νά τήν διεκδικήσουν. Γιατί
εἶναι βραχώδης καί ἄγονη, παρόλο πού ἔχει πολύ νερό, ἀλλά εἶναι κυΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κλωμένη ἀπό ἐρήμους καί περιοχές ἄνυδρες καί ἐπίσης ἄγονες.
Αὐτός λοιπόν ὁ λαός, βρῆκε μιά καλή θέση μέσα στήν αὐτοκρατορία, ἐξαιτίας τοῦ Ἡρώδη (πού ὀνομάστηκε μέγας) ὁ γιός τοῦ Ἀντίπατρου, συμμάχου τῶν Ρωμαίων. Ὁ Ἡρώδης ἔζησε στή Ρώμη καί συνδέθηκε μέ ἀδερφική φιλία μέ τόν Καίσαρα καί, μέ τίς διασυνδέσεις του,
τήν προσωπική γοητεία του (εἶχε ἐξαιρετική γνώση καί τῆς Ἑλληνικῆς
καί τῆς Λατινικῆς καί τῆς Ἰουδαϊκῆς κουλτούρας, ἦταν πολύ ὄμορφος
καί δεινός συζητητής καί στήν πολιτική, στήν ἱστορία καί στή φιλοσοφία) τόν ἀδίσταχτο χαρακτῆρα του καί τήν παντελῆ ἔλλειψη κάθε
ἀναστολῆς, κατάφερε νά ἀποκτήσει δύναμη καί ἐπιρροή.
Ἡ πανουργία του φάνηκε ὅταν κατάφερε νά τοῦ συγχωρήσει ὁ
Ὀκταβιανός –πού δέν φημιζόταν καθόλου γιά τήν ἀνεξικακία του– τό
ὅτι συμμάχησε μέ τόν ἐχθρό του, τόν Μάρκο Ἀντώνιο καί μέ μιά σειρά
ἀπό δολοφονίες καί ραδιουργίες πέτυχε νά ἑνώσει ὅλη τήν Ἰουδαία σέ
ἕνα βασίλειο καί νά ἀνακηρυχτεῖ ὁ ἴδιος βασιλιάς, μέ τή δύναμη καί
τήν ὑποστήριξη τῆς Ρώμης.
Μέσα σέ ὅλο αὐτό τό χάος, ὅταν οἱ γιοί τῶν πλούσιων καί ἰσχυρῶν
ἔπαιζαν τήν ἀνθρωπότητα στά ζάρια, καταλαβαίνει κανείς πόσο λίγης
σημασίας γεγονός ἦταν ἡ γέννηση ἑνός ἄσημου γιοῦ κάποιου ἄσημου
πατέρα, πού γεννήθηκε στό δρόμο τῆς ἀπογραφῆς τῶν γονέων του. Κι
ὅμως, καί μόνο ἡ μνήμη τῆς προφητείας γιά τή γέννηση τοῦ βασιλιά
τοῦ Ἰσραήλ, ἐνοχλοῦσε τόν Ἡρώδη, πού εἶχε δώσει τόσα πολλά γιά
νά ἐξασφαλίσει τό θρόνο του. Εἶχε ἤδη καλοπιάσει τούς Ἰουδαίους
ἀνακαινίζοντας –σχεδόν χτίζοντας ξανά ἐκ θεμελίων– τό Ναό τοῦ Σολομῶντος καί δέν ἤθελε νά ριψοκινδυνεύσει νά χάσει αὐτά πού ἔχυσε
αἷμα καί πλήρωσε ἀκριβά γιά νά τά κερδίσει.
Ἤδη, τήν ἐποχή τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἡρώδης ἦταν βαρειά ἄρρωστος. Ὅλο του τό σῶμα σιγά-σιγά σάπιζε, ἡ δυσωδία ἦταν
ἀφόρητη καί τίς σάρκες του τίς ἔτρωγαν σκουλήκια! Παρά ταῦτα, δέ
δίστασε νά σκοτώσει 14.000 βρέφη γιά νά ἐξασφαλίσει τή βασιλεία τῶν
ἀπογόνων του. Οἱ σύγχρονοι ἱστορικοί ἀμφισβητοῦν τό γεγονός, γιατί
ἡ μόνη πηγή πού τό ἀναφέρει εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη καί κανείς ἀπό
αὐτούς πού μᾶς διέσωσαν τά τότε γεγονότα. Γράφουν, μάλιστα χαρακτηριστικά, ὅτι ὁ Ἡρώδης ἔμεινε στήν ἱστορία γιά τό μόνο ἔγκλημα
πού ἴσως δέν διέπραξε! Ὡστόσο, ἄλλα γεγονότα σώζονται ἀπό μία καί
μόνο ἱστορική πηγή, ἀλλά κανείς δέν διανοεῖται νά τά ἀμφισβητήσει,
ἰδίως ἄν δέν τά ἔχει διαψεύσει καί κανείς ἀπό αὐτούς πού τά ἔζησαν!
Πάντως, τά παιδιά του, ἦταν ἀντάξιοι γιοί τέτοιου πατέρα. Τό βαΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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σίλειο τοῦ Ἡρώδη, μετά τό θάνατό του, ἔγινε τετραρχία καί μοιράστηκε στά τέσσερα παιδιά του, τόν Ἡρώδη Ἀρχέλαο, πού ἔγινε ἐθνάρχης
τῆς τετραρχίας τῆς Ἰουδαίας, τόν Ἡρώδη Ἀντύπα, πού ἔγινε τετράρχης τῆς Γαλιλαίας καί Περαίας (αὐτός εἶναι πού πῆρε τή γυναίκα τοῦ
Φιλίππου, τήν Ἡρωδιάδα καί ἀποκεφάλισε τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή), τοῦ Φιλίππου καί τῆς ἀδερφῆς τους, τῆς Σαλώμης.
Γιά νά μήν προχωρήσουμε τήν ἱστορία παρακάτω, ἄς σταθοῦμε
μόνο ἐδῶ καί ἄς ἀναρωτηθοῦμε: τί δέν ὑπάρχει στήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Χριστός καί ὑπάρχει στή δική μας ἐποχή; Καί δέν ἐννοῶ τό
Κολοσσαῖο πού δέν εἶχε ἀκόμα χτιστεῖ καί τή βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάν
δρειας πού ἔχει σήμερα καταστραφεῖ. Ἐννοῶ στόν τρόπο τῆς ζωῆς καί
στή νοοτροπία καί στίς ἐπιδιώξεις τῶν ἀνθρώπων. Γιά ποιό πρᾶγμα
καυχᾶται ἡ ἐποχή μας ὅτι ἔχει γίνει καλύτερη; Γιά τά ταξίδια στό διάστημα; Γιά τήν τεχνολογία; Γιά τούς καλύτερους νόμους καί τίς ἐπαναστάσεις πού βελτίωσαν τήν ἀνθρώπινη ζωή;
Καί σᾶς ἐρωτῶ: τρέχει λιγότερο ἀνθρώπινο αἷμα σήμερα στούς
δρόμους καί στίς πλατεῖες; Πεινοῦν λιγότεροι ἄνθρωποι; Ὑπάρχει δικαιοσύνη στόν κόσμο μας; Δέν ὑπάρχουν πόλεμοι; Δέν ὑπάρχει πλανητάρχης πού δολοπλοκεῖ καί ἐξοντώνει καί χειρίζεται τίς τύχες τῶν
λαῶν ἐν ἀγνοία τους; Ἔπαψαν οἱ δυνατοί καί πλούσιοι νά ἐκμεταλλεύονται τούς ἀνθρώπους; Δέν ὑπάρχει δουλεία; Δέν ὑπάρχουν σκλαβοπάζαρα ὅπου οἱ ἄνθρωποι παζαρεύονται σάν ζῶα;
Ἀκόμα κι ἐμεῖς πού γιορτάζουμε –ὅπως μποροῦμε– τά Χριστούγεννα, ἔχουμε μάτια νά βλέπουμε κι αὐτιά νά ἀκοῦμε καί νοῦ προσηλωμένο στά Μυστήρια πού συντελοῦνται μπροστά μας;
Ἄς δώσουμε ὁ καθένας τήν ἀπάντηση, σιωπηλά καί κρυφά, μέσα
στήν καρδιά μας. Καλά Χριστούγεννα!
Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com
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Νινέττα Βολουδάκη
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Οἱ Προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης ἐπίκαιροι ὅσο ποτέ

άθε μέρα, στό κύλισμα τοῦ χρόνου, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ γιορτή.
Μᾶς καλεῖ νά θυμηθοῦμε γεγονότα πού συνετέλεσαν καί συντελοῦν στή
Κ
Σωτηρία μας, νά ἐμβαθύνουμε σέ αὐτά καί νά τά γιορτάσουμε. Παράλληλα

μᾶς καλεῖ νά θυμηθοῦμε τούς Ἁγίους μας , νά τούς τιμήσουμε μελετῶντας τήν
ἁγία βιοτή τους, μέ σκοπό καί τή δική μας καρποφορία, καί νά γιορτάσουμε
μαζί τους. Πρόκειται γιά τούς Δικαίους καί τούς Προφήτας τῆς Π. Διαθήκης,
ἀλλά καί τούς Ὁσίους, τούς Διδασκάλους, τούς Ὁμολογητάς καί τούς Μάρτυρας. Ἄλλοι μπορεῖ νά ἔζησαν στήν ἐποχή μας, μέ ἄλλους μπορεῖ νά μᾶς
χωρίζει ἀπόσταση 30 αἰώνων. Ὅλους ὅμως τούς αἰσθανόμαστε δικούς μας,
“οἰκείους” μας, ἔφ ὅσον ὅλοι τους ἔγιναν «οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ», «πολῖται τῆς
Βασιλείας Του».
Κατά τήν τελευταία Κυριακή πρίν ἀπό τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἡ
Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τῶν ἁγ. Προπατόρων καί ὅλων τῶν Προφητῶν καί
Προφητίδων. Μᾶς καλεῖ δηλ. νά θυμηθοῦμε καί νά τιμήσουμε τούς κατά σάρκα Προπάτορες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του, οἱ ὁποῖοι «εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ», ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους, Προφῆτες καί Προφήτιδες, πού
ἔδωσαν στήν ἀνθρωπότητα τά πρῶτα μηνύματα τῆς ἐπίγειας παρουσίας Του.
Τήν ἴδια μέρα ὁ ἱερός ὑμνογράφος μᾶς συγκαταριθμεῖ ἀνάμεσα σέ ἐκείνους
πού θά ἑορτάσουν μαζί τους καί μαζί μέ τίς ἀγγελικές δυνάμεις τήν ἐπικείμενη Γέννηση τοῦ Σωτῆρος: «Εὐφραίνου Βηθλεέμ καί σύ Εὐφραθά ἑτοιμάζου∙
ἡ Θεοτόκος ἥκει γάρ, ἐν σπηλαίῳ καί φάτνῃ, τεκεῖν Θεόν ἀπορρήτως. Ὦ φρικτοῦ μυστηρίου! οὗ νῦν τήν Θείαν Γέννησιν, Ἀβραάμ Ἰσαάκ τε καί Ἰακώβ,
Πατριάρχαι ἅπαντες καί Προφῆται, φαιδρῶς προεορτάζουσι, καί βροτοί σύν
Ἀγγέλοις...».
Παρά τήν ἄβυσσο πού μᾶς χωρίζει, μᾶς προσφέρουν θέση κοντά τους.
Κι ἐμεῖς, παρά τήν ἀναξιότητά μας, ἐπιθυμοῦμε τόν συνεορτασμό καί χαιρόμαστε γι’ αὐτόν, γιατί τούς αἰσθανόμαστε “οἰκείους” μας, παρ’ ὅτι γνωρί
ζουμε ἐλάχιστα γι’ αὐτούς, ὅπως συμβαίνει μέ τά περισσότερα πρόσωπα τῆς
Π. Διαθήκης. Ἐπιχειρῶντας κάπως νά τούς γνωρίσουμε, ἡ ἄβυσσος θά παραμείνει, θά σμικρυνθεῖ ὅμως κατά τι τό μέγεθος τῆς ἀγνοίας μας. Γιά τούς
Προπάτορες, «ἀπό Ἀδάμ ἄχρι καί Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου», εἶναι ἀνέφικτη ἀκόμη καί ἡ ὀνομαστική ἀναφορά σέ αὐτές τίς
λίγες σελίδες. Διαφορετικές οἱ ἐποχές, διαφορετική ἡ ἱστορία τοῦ καθενός.
Οἱ Προφῆτες, ὅμως, ἔχουν ὅλοι τους κάποια κοινά χαρακτηριστικά καί αὐτά
θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε. Θά διαπιστώσουμε πόσες ὁμοιότητες ἔχουν οἱ
διάφορες ἐποχές, πόσες ὁμοιότητες ἔχουν οἱ συμπεριφορές τῶν ἀνθρώπων
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καί κυρίως πόσο ἐπίκαιρος εἶναι πάντα, καί ἰδιαίτερα στίς μέρες μας, ὁ λόγος
τῶν Προφητῶν, δηλαδή ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἄς τό προσπαθήσουμε!
Ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς ἐξηγεῖ, ὅτι ἔργο τῆς προφητείας
ἦταν νά προσελκύσει τούς ἀνθρώπους στό Θεό, προαναγγέλλοντας τά εὐχάριστα γεγονότα ἤ, προαναγγέλλοντας τά ὀδυνηρά, νά τούς προετοιμάσει καί
νά ἀπομακρύνει πολλούς ἀπό τήν κακία, μέσῳ τοῦ φόβου. Μᾶς προσθέτει
ὅμως καί τό εἶδος ἐκεῖνο τῶν προφητειῶν πού ἀναφέρονται στόν Χριστό
περιγράφοντας μέ ἀκρίβεια τή ζωή καί τό ἔργο Του. Σκοπός τους ἦταν νά
κρατοῦν ζωντανή τήν «βεβαία» ἐλπίδα τῆς Λύτρωσης καί τή λαχτάρα γιά τόν
ἐρχομό τοῦ Λυτρωτοῦ. Οἱ προφητεῖες ὑπῆρξαν, μᾶς λέει ὁ ἅγ. Ἰωάννης, γιά
νά βλέπουν καθαρότερα οἱ σύγχρονοι καί, μετά τήν ἐκπλήρωσή τους, νά πείθονται οἱ μεταγενέστεροι.
Ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε στούς Προφῆτες. Φανέρωσε δηλ. τό θέλημά
Του σέ ἀνθρώπους ἄξιους νά τό ἀκούσουν, νά τό ζήσουν καί νά τό διαδώσουν, χωρίς προσθῆκες καί ἑρμηνεῖες δικές τους, ἀτόφιο ὅπως τό παρέλαβαν:
«λάλει Κύριε, ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλος σου» (Βασ. Α΄ 3,9). Ἡ μεταφορά τοῦ μηνύματος πολλές φορές σέ κοινό ἀδιάφορο ἤ ἀκόμα καί ἐχθρικό συνοδεύεται μέ
πολύ πόνο, ὅμως ἡ ἀγάπη τους πρός τόν Θεό τούς ὁδηγεῖ στήν ἐλεύθερη ἀλλά
ἀπόλυτη ὑπακοή. Ἔτσι ἀξιώνονται νά γίνουν φορεῖς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὅπως ὁμολογοῦμε καί στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, γι’ αὐτό ὁ λόγος τους εἶναι
πολυδιάστατος, δέν παραμένει “μόνο” προφητικός. Γίνεται διδακτικός, ποιμαντικός, ἐλεγκτικός ἀλλά καί παρηγορητικός.
Οἱ προφῆτες σέ ἐποχές εἰδωλολατρίας καί πλήρους συγχύσεως (διαφέρει ἄραγε πολύ ἡ δική μας;) τολμοῦν νά μιλήσουν γιά ἕναν Θεό, τόν ἀληθινό,
νά τόν διαχωρίσουν ἀπό τά ὁρατά, ὑλικά, ψεύτικα εἴδωλα καί νά τόν κάνουν
γνωστό στούς ἀνθρώπους. Αὐτός θά γίνει ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ. Ὡς ἀληθινός
Θεός ὅμως, εἶναι ταὐτόχρονα Παγκόσμιος, Δημιουργός τῶν πάντων, Κύριος
«οὐρανοῦ καί γῆς», ἀλλά καί Κύριος τῆς Ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι Δίκαιος, Μακρόθυμος, ἀπόλυτα Πιστός στή σχέση Του μέ τά πλάσματά Του. Γι’
αὐτό κάθε ἀμφισβήτηση τῆς μοναδικότητάς Του, κάθε εἴδους συγκρητισμός,
κάθε συμπόρευση μέ τήν εἰδωλολατρία, ἀποτελοῦν τεράστια κατάπτωση μέ
ἄμεσες συνέπειες τήν ἠθική κατάπτωση καί ποικίλες περιπέτειες προσωπικές
καί κοινωνικές (μᾶς θυμίζει ἄραγε “κάτι” αὐτή ἡ περιγραφή;).
Στόν ξεκάθαρο λόγο τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῶν Προφητῶν, ἡ συμπεριφορά πού
ἁρμόζει ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ πρόθυμη καί ἀπόλυτη συμμόρφωσή
τους στό θέλημά Του, ὄχι ἀπό συνήθεια ἤ μέ ὑποκρισία, ἀλλά μέ μόνο κίνητρο
τήν ἀγάπη γιά τήν Ἀλήθεια: «ἔλεος θέλω καί οὐ θυσίαν καί ἐπίγνωσιν Θεοῦ
ἤ ὁλοκαυτώματα» (Ὡσ. 6,6). Ὅμως ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν γιά τόν Θεό μοιάζει
συχνά «μέ πρωϊνή νεφέλη καί ἀπομακρύνεται ὅπως ἡ πρωϊνή δροσιά», γι’
αὐτό οἱ Προφῆτες δέν κουράζονται νά καλοῦν σέ διαρκῆ μετάνοια προσωΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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πική καί συλλογική. Αὐτή τήν ἀνάγκη γιά μετάνοια θά βροντοφωνάξει ὁ ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος στήν ἔρημο μετά ἀπό αἰῶνες, μετάνοια θά κηρύξει ὁ
Χριστός, μετάνοια καί ὁλόψυχη ἐπιστροφή στόν Θεό θά ἐπαναλαμβάνουν οἱ
Ἅγιοι καί οἱ Πατέρες μας μέχρι σήμερα...
Ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς εἶναι σίγουρα κοπιαστικός. Δυσκολεύει ὅμως
ἀφάνταστα, ὅταν πληθαίνουν τά ἀρνητικά παραδείγματα καί, κυρίως, ὅταν
αὐτά προέρχονται ἀπό πρόσωπα, πού ὁ λαός ἐμπιστεύεται ἤ θαυμάζει. Ἡ κατάσταση δυσχεραίνει ἀκόμη περισσότερο, ὅταν τήν ἀρνητική συμπεριφορά
συνοδεύει ἡ θεωρητική κατοχύρωση τῆς ἀνομίας. Γι’ αὐτό ὁ δίκαιος ἔλεγχος
τῶν Προφητῶν ἦταν δριμύτατος πρός ὅλους, χωρίς διακρίσεις, ἀλλά ἰδιαίτερα πρός ἐκείνους πού ἀποτελοῦσαν τά πρότυπα τοῦ λαοῦ, τούς πολιτικούς καί
θρησκευτικούς ἄρχοντες: « Ἀκούσατε ταῦτα, οἱ ἱερεῖς, καί προσέχετε, οἶκος
Ἰσραήλ, καί ὁ οἶκος τοῦ βασιλέως, ἐνωτίζεσθε (ἀκοῦστε καλά), διότι πρός
ὑμᾶς ἐστι τό κρῖμα∙ ὅτι παγίς ἐγενήθητε τῇ σκοπιᾷ καί ὡς δίκτυον ἐκτεταμένον ἐπί τό Ἰταβύριον » (Ὡσ. 5,1).Γίνατε δηλ. παγίδα καί δίκτυ ἁπλωμένο γιά
τούς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ σας... Λόγια σκληρά, ἀλλά ἀπόλυτα ἀληθινά! Τοῦ
ἐλέγχου τους δέν διέφευγε, φυσικά, καί ὁ ἁπλός λαός, γιατί εἶχε καί αὐτός τό
δικό του μερίδιο εὐθύνης: ἔλλειψη τῆς δέουσας προσοχῆς καί προσκόλληση
σέ πρόσωπα ἀκατάλληλα. (Πόσο θά θέλαμε νά ἦταν μόνο ἱστορίες κάποιας
ἄλλης ἐποχῆς...).
Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ δέν στέκονται μόνο στόν ἔλεγχο, τούς ἐνδιαφέρει ἡ ἐπιστροφή καί ἡ θεραπεία ὅλων. Ὑποδεικνύοντας τρόπους μετανοίας
οἱ Προφῆτες, σταλάζουν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τήν ἐλπίδα τῆς “συμφιλίωσης” μέ τόν Θεό καί τόν ἑαυτό τους, περιγράφοντας καί τά εὐεργετήματα
πού θά προκύψουν, προσωπικά καί συλλογικά, π.χ. εἰρήνη προσωπική, εἰρήνη κοινωνική, εὐημερία κλπ. Καί γιά νά γίνει ἡ συμφιλίωση πραγματικότητα
ἀναλαμβάνουν καί μιά ἄλλη δράση, ἐκείνη τῆς προσευχῆς. Παραμερίζοντας
τόν ἑαυτό τους καί καταπονῶντας τον, μέ ἔνταση καί διάρκεια παρακαλοῦν
τόν Θεό νά εὐεργετήσει τόν λαό Του. Καί πολλές φορές αὐτή ἀκριβῶς ἡ θέρμη τῆς προσευχῆς τους εἶναι ἐκείνη πού φέρνει τά καλύτερα ἀποτελέσματα
στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων...
Ἡ τόσο οὐσιαστική προσφορά τῶν Προφητῶν ἦταν ἀδύνατο νά μήν
ὁδηγήσει καί κάποιον... ἄλλο σέ κινητοποίηση. Ὁ διάβολος, ὅπως ἔχουμε
ἀκούσει ἐπανειλημμένα ἀπό τούς Πατέρες μας, δέν ἔχει τήν ἱκανότητα νά δημιουργήσει κάτι πρωτότυπο, μιμεῖται τά ἔργα τοῦ Θεοῦ. Προφῆτες λοιπόν θά
ἦταν τό “δημιούργημά” του, ἀλλά προφῆτες κίβδηλοι, ψευδοπροφῆτες. Ἐργοδότες τους... ἐπίγειοι: οἱ ἄρχοντες, πού ἤθελαν νά διατηρηθοῦν ὁπωσδήποτε
στήν ἐξουσία, καί οἱ συνεργάτες τους. Κάποιες φορές, ὅπως μαθαίνουμε ἀπό
τά Προφητικά βιβλία, ἦσαν καί θρησκευτικοί ἄρχοντες. Σκοπός τους: ἡ συσκότιση τοῦ λαοῦ. Ὁ λόγος τους: κολακευτικός πρός ὅλα τα ἀνθρώπινα πάθη
καί καθησυχαστικός ὡς πρός τίς συνέπειες. Ἡ οἰκονομική τους κατάσταση:
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ἀνθηρότατη ἀκόμη καί σέ περιόδους οἰκονομικῆς κρίσης. (Οἱ συνειρμοί μέ
πρόσωπα καί καταστάσεις πολλοί καί ἀναπόφευκτοι).
Ποιά ἦταν ὅμως ἡ ἀνταπόκριση τοῦ λαοῦ στόν λόγο τῶν Προφητῶν;
Ἕνα παράδειγμα ἀπό τή ζωή τοῦ προφήτη Ἱερεμία θά μᾶς δώσει τήν ἀπάντηση: Ἡ πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ βρίσκεται σέ πολιορκία ἀπό βαρβαρικά στρατεύματα. Ἡ θέση της, δεινή. Ὁ προφ. Ἱερεμίας ἀνακοινώνει στόν λαό του τό
ὁλοφάνερο, ὅτι ἡ πόλη θά κατακτηθεῖ ἀπό τούς Βαβυλωνίους, παροτρύνοντάς
τους σέ μετάνοια. «...καί συνελάβοσαν αὐτόν οἱ ἱερεῖς καί οἱ ψευδοπροφῆται
καί πᾶς ὁ λαός λέγων∙ θανάτῳ ἀποθανῇ...». Κατά τή δίκη του, οἱ δικαστές
δέν ἐπείσθησαν γιά τήν ἐνοχή του καί ἀθωώθηκε. Σέ λίγο διάστημα ἡ Ἱερουσαλήμ καταλύθηκε... (Ἡ πλειοψηφία σέ ὅλες τίς ἐποχές κλείνει τά μάτια της
μπροστά στήν ἀλήθεια, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτή εἶναι σκληρή).
Καί ἡ δική μας ἐποχή, ἡ δική μας πλειοψηφία; Εἶναι ἀπόλυτα δεκτική
στίς προφητεῖες ἀρκεῖ νά μήν προέρχονται ἀπό τόν Θεό. Μπορεῖ νά προέρχονται ἀπό ἐπιστήμονες, οἰκονομολόγους, πολιτικούς ἤ ἀστρολόγους. Ἐπιστημονικές «θεωρίες», οἱ ὁποῖες καταρρίπτονται σύντομα ἀπό ἄλλες νεώτερες ἤ
κάποιες πού δέν ἀποδείχθηκαν ποτέ, γίνονται ἀποδεκτές καί ἐπιβάλλονται
μέ ἀπόλυτο τρόπο. Οἰκονομικά προγράμματα ἐκπονοῦνται ἀπό εἰδικούς,
“κορυφαίους” τοῦ χώρου, ὀδηγῶντας πλήθη ἀνθρώπων καί λαῶν σέ χρεοκοπία. Καί ὅμως ἐπιχειροῦνται νέα πειράματα τῆς ἴδιας λογικῆς καί ἀπό τούς
ἴδιους ἀνθρώπους γιά τήν μελλοντική οἰκονομική σωτηρία (ὑποδούλωση) τῶν
ἀνθρώπων. Γιά τίς προφητεῖες-ὁράματα τῶν πολιτικῶν καί τίς προβλέψεις
τῶν ἀστρολόγων οὐδέν σχόλιον. Ὅλοι αὐτοί, καί πολλοί ἄλλοι ἄλλων εἰδικοτήτων, ὡς γνήσιοι ψευδοπροφῆτες, ἔχουν τήν εὔνοια τῶν “ἰσχυρῶν”, οἱ ὁποῖοι
τούς παρέχουν ὅλα τά μέσα πρός διάδοση τῶν “προφητειῶν” τους. Κι ὅμως ἡ
πλειοψηφία προτιμᾶ νά στηρίζει ἐκεῖ ὅλες τίς ἐλπίδες της...
Στήν ἐποχή τῆς Π. Διαθήκης, ὅπως καί σέ κάθε ἐποχή, μειοψηφία ἦσαν
οἱ ἄνθρωποι πού ἀναζητοῦσαν τήν ἀλήθεια. Τήν ἔζησαν μέσα σέ πλῆθος ἀντιξοότητες, ἄλλοι σιωπηλά καί ἀθόρυβα, ἄλλοι πιό δυναμικά καί ἐκρηκτικά καί
τήν μετέδωσαν στίς ἑπόμενες γενιές κυρίως ὡς ἦθος, ὡς τρόπο ζωῆς. Ἄλλους
τούς κατέγραψε ἡ Ἱστορία, ἄλλους τούς γνωρίζει μόνο ὁ Θεός. Ὅλοι αὐτοί
κράτησαν ζωντανή τήν ἐλπίδα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καί συνετέλεσαν
ὥστε νά γίνει πραγματικότητα. Καί χάρη σέ αὐτή τους τήν προσήλωση στήν
ἀλήθεια, μέ ἀπόλυτη συνέπεια, μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά τους, ἀξιώθηκαν
τελικά νά καταστοῦν Προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, τῆς μόνης Ἀλήθειας.

						

Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος
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Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
ἡ Λύση ὅλων τῶν προβλημάτων
ό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος ἀποτελεῖ τήν πιό μεγάλη χαρμόσυνη ἀγγελία τοῦ κόσμου, τό πιό θαυμαστό γεγονός, τό μεγαλύτερο δῶρο καί τήν μεγαλύτερη εὐεργεσία πού θά μποροῦσε νά κάνει ὁ
Θεός γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁλόκληρο τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου
ἀλλά καί τοῦ κόσμου ὁλόκληρου βρίσκεται στό γεγονός πού γιορτάζουμε
κατά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.
Γιατί ὅμως τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ νοηματοδοτεῖ
τήν ζωή κάθε ἀνθρώπου; Γιατί ὁ Χριστός δέν εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος. Ὁ τρόπος τῆς Γεννήσεώς Του καί τά γεγονότα πού συνόδευσαν τήν
Γέννησή Του καί ἐκεῖνα πού ἀκολούθησαν ἔπειτα, καί ἡ χρονική στιγμή
πού γεννήθηκε, ξεπερνοῦν τά ἀνθρώπινα ὅρια καί ὑπερβαίνουν τήν στενή
ἀνθρώπινη λογική.
Τά γεγονότα αὐτά τά ἔζησαν αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες, τά
περιέγραψαν ἱστορικοί, τά ἔζησαν πραγματικά καί μέ ὅλη τήν σημασία
τῆς λέξεως ἄνθρωποι. Δέν εἶναι φανταστικά, οὔτε ἀμφισβητούμενα γεγονότα οὔτε εἰκασίες, ὅπως οἱ σημερινές ἀναπόδεικτες θεωρίες ἀλλά πραγματικά γεγονότα τά ὁποῖα ἀποτελοῦν «μυστήρια κραυγῆς» γι’ αὐτό
πραγματοποιήθηκαν «ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ».
Ὁ «συρρικνωμένος» σημερινός ἄνθρωπος, ἀποτέλεσμα τοῦ «διαφωτισμοῦ» καί τῆς ἀπιστίας στόν Θεό, δέν μπορεῖ νά καταλάβει πῶς ὁ
Δεσπότης τῶν ἁπάντων διάλεξε αὐτό τόν ταπεινότατο τρόπο νά γεννηθεῖ
μέσα στήν καρδιά τοῦ χειμῶνα μέ μόνη τήν παρουσία τῆς Παναγίας Μητέρας Του- ἡ Ὁποία Τόν γέννησε «ἀδιαφθόρως» - καί τοῦ θεωρούμενου
ὡς συζύγου Της ἁγίου Ἰωσήφ καί μερικῶν ζώων πού εὑρίσκοντο στή
φάτνη.
Δέν μπορεῖ ὁ ἀποξενωμένος ἀπό τόν Θεό ἄνθρωπος νά καταλάβει
πώς ὁ «Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων» δέν
γεννήθηκε σέ παλάτι, μέ συνοδεῖες, προετοιμασίες καί τυμπανοκρουσίες
ἀλλά σέ ἕνα πτωχότατο σπήλαιο τήν στιγμή πού καί τό πιό φτωχό παιδί
ἔχει ἕνα κρεβάτι, τήν στοιχειώδη θαλπωρή καί τά ἀπαραίτητα κατά τήν
γέννησή του. «Ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς» τοῦ ἀνθρώπου πού δέν γνωρίζει τόν Θεό
ὅταν προσπαθεῖ νά ἐξηγήσει τά ἀνεξήγητα.
«Οὗτος ἔσται μέγας καί Υἱός Ὑψίστου κληθήσεται καί δώσει
αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός τόν θρόνον Δαυΐδ τοῦ πατρός αὐτοῦ, καί βασι-
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λεύσει ἐπί τόν οἶκον Ἰακώβ εἰς τούς αἰῶνας καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ
οὐκ ἔσται τέλος».
Δέν εἶναι ἁρμόδιοι οἱ σημερινοί συρρικνωμένοι πνευματικά ἄνθρωποι νά μᾶς ἐξηγήσουν τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων. Ἡ μοναδική ἁρμοδία εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Μητέρα μας, καί οἱ ἅγιοί μας.
Καί αὐτοί μᾶς ἐξηγοῦν ὅτι ὅλη ἡ δυστυχία ἦρθε στόν κόσμο γιά τό
«ἀνώτερος καί κατώτερος», ὅπως ὁ πρῶτος ἀποστάτης διάβολος προκάλεσε στόν ἑαυτό του μέ τό νά μή θέλει νά ὑπάρχει δῆθεν ἄλλος «πάνω»
ἀπ’ αὐτόν, ἔτσι ὁ ἄνθρωπος, τῇ εἰσηγήσει τοῦ ὄφεως, εἰσήγαγε καί τό
κακό στόν κόσμο.
Μέ τήν Γέννησή Του ἔρχεται ὁ Θεός, ὁ ὑπεράνω πάντων καί Δημιουργός τῶν ἁπάντων καί ἐξισώνει τόν Ἑαυτό Του μέ ὅλα τά πλάσματά
Του καί μέ ὅλη τήν κτίση δείχνοντας ὅτι δέν ὑπάρχει πάνω καί κάτω,
ἀνώτερος καί κατώτερος ἀλλά τά «πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός».
Ἡ ταπείνωση καί ὄχι ἡ ἔπαρση ἀνυψώνει. Ἡ ἀνθρωπότητα δέν γνώριζε τί θά πεῖ Ἀλήθεια, τί θά πεῖ Ζωή, τί θά πεῖ ταπείνωση ἕως ὅτου μᾶς
τό ἀποκάλυψε ὁ Τριαδικός Θεός μας μέ τήν Γέννηση τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Ἄλλαξε ὅλος ὁ κόσμος μέ τήν Γέννησή Του, ὄχι μόνο χωρίστηκε
ἡ ἱστορία στά δύο ἀλλά ἀπέκτησε ἡ ζωή νόημα, ἦρθε ἡ χαρά, ἡ ζωή, ἡ
εὐτυχία, ἡ πληρότητα, ἡ εἰρήνη.
Πράγματι! «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» ἔψαλλαν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κατά τήν στιγμή τῆς Γέννησής
Του. Ἐπί γῆς εἰρήνη χωρίς τόν Χριστό μας δέν ὑπάρχει: εἰρήνη στήν
ψυχή, εἰρήνη στήν οἰκογένεια, εἰρήνη στίς πόλεις, εἰρήνη στούς λαούς δέν
μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς ὁ ἄνθρωπος νά ἀνοίξει τά μάτια του γιά νά δεῖ
τόν Θεό. Ὅσο Τόν ἀρνεῖται τόσο θά βυθίζεται μέσα στό σκοτάδι καί τήν
ἀπελπισία τοῦ ἑαυτοῦ του.
Ἄς εὐχηθοῦμε αὐτά τά Χριστούγεννα νά εἶναι «ἀποκαλυπτικά»
γιά ὅλους: Νά ἀποκαλύψουν στόν καθένα αὐτό πού θά τόν βοηθήσει νά
ζήσει καλύτερα τό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ μας ὥστε,
μέ τή Χάρη Του, νά γίνει χαρούμενος καί εὐτυχισμένος.
						Δημήτρης Νεαπολίτης
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Τό «Γνῶθι σαυτόν» καί ἡ προσοχή
τό βιβλίο πού συνέγραψε ὁ ἅγιος Νεκτάριος μέ τόν τίτλο «Γνῶθι
σαυτόν», τό ὁποῖο τό εἴχαμε μνημονεύσει καί στό σημείωμα πού
δημοσιεύθηκε στό τεῦχος τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, καί στό
κεφάλαιο μέ τόν εἰδικότερο τίτλο «Περί προσοχῆς» περιλαμβάνεται
ἡ παραίνεση «Μέμνησο ἀπιστεῖν…γίνωσκε ὅτι τά πάντα ὑποκρύ
πτουσιν δόλον». Δηλαδή: «Νά θυμᾶσαι νά μήν ἐμπιστεύεσαι (εὔκολα,
χωρίς ἐξέταση)…. Γνώριζε ὅτι κάτω ἀπό ὅλα τά πράγματα (μπορεῖ νά)
ὑποκρύπτεται πονηρή πρόθεση, δόλος ἐξαπάτησης».
Ἀπρόσμενα, ἡ παραίνεση αὐτή βρίσκει ἐφαρμογή στόν ἴδιο τόν
τίτλο τοῦ βιβλίου. Διότι, εἶναι, βέβαια, ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ προσπάθεια γιά τήν αὐτογνωσία βρίσκεται στήν ἀφετηρία τῆς προσπάθειας
τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει καλύτερος καί νά «δεῖ Θεοῦ πρόσωπο». Ὅπως
τό θέτει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: «Ἡ ἐπίγνωσις ἑαυτοῦ εἶναι ἡ πρωτίστη τῷ
ἀνθρώπῳ ὑποχρέωσις… Ἀλλ’ ἵνα ἀποβῇ ὁμοίωμα θεῖον, ἀγαθός καί μακάριος, καί ἵνα ἐπικοινωνῇ τῷ Θεῷ, ὀφείλει πρωτίστως νά ἐπιγνῶ ἑαυτόν..» («Γνῶθι σαυτόν», Ἐκδ. Παναγόπουλος, σελ. 9). Ὁ Ἅγιος Παΐσιος
ὁ Ἁγιορείτης ἀπό τήν πλευρά του ἔλεγε ὅτι ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας θά
μᾶς ὁδηγήσει στήν ταπείνωση καί αὐτή στήν ἀγάπη πού ἀποτελεῖ τήν
ἀνακεφαλαίωση τῶν ἀρετῶν. Ὁ δέ Μέγας Βασίλειος ἔχει φιλοτεχνήσει
ἕνα λόγο γιά τό παρόμοιο σέ σημασία παράγγελμα «Πρόσεχε σαυτῷ».
Ὅμως, ὅσοι μεταχειρίζονται τή φράση αὐτή, τό «γνῶθι σαυτόν»,
δέν εἶναι βέβαιο ὅτι τῆς ἀποδίδουν πάντα τό νόημα πού ἔχει στό πλαίσιο τῆς Χριστιανικῆς ἠθικῆς. Μάλιστα, ὑπάρχουν ἀναγνώσεις τῆς φράσης πού, παραδόξως, τῆς προσδίδουν νόημα ὅλως διόλου ἀντίστροφο
ἀπό τό χριστιανικό καί μέ τόν τρόπο αὐτό τήν καθιστοῦν ὄχι ἀφετηρία ταπείνωσης καί ἀγάπης, ἀλλά ἐφαλτήριο τερατώδους ἐγωϊσμοῦ
καί στεγανῆς –ἀλλά καί παραληρηματικῆς καί ἀπελπισμένης– αὐτοαπομόνωσης. Ἤδη, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς –δέν γνωρίζουμε ἐάν
ἦταν ὁ πρῶτος– εἶχε ἐντοπίσει μιά διεστραμμένη νοηματοδότηση τῆς
φράσης αὐτῆς στό πλαίσιο τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ εἰδωλολατρικοῦ
πολιτισμοῦ. Συγκεκριμένα, στήν Πρώτη Ἀπόκριση τοῦ «Λόγου Ὑπέρ
τῶν Ἱερῶς Ἡσυχαζόντων» γράφει γιά τό «γνῶθι σαυτόν» (ὅπως καί
γιά τό «πρόσεχε σαυτῷ»): «ἀλλ’ ἄν ζητήσης τί τό τέλος ἐκείνοις τούτου
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τοῦ παραγγέλματος, κακοδοξίας εὑρήσεις χάρυβδιν. Μετεμψυχώσεις
γάρ δογματίζοντες, τότ’ οἴονται τινά σχεῖν ἑαυτόν γνῶναι καί τοῦ παραγγέλματος ἱκανῶς ἐφικέσθαι, ἠνίκ’ ἄν τίνι προσυνῆπτο σώματι γνοίῃ καί
ποῦ ποτέ ἤν οἰκῶν ἤ τί πράττων καί τίς ἤκουε…». Δηλαδή: «ἄν ζητήσεις
νά μάθεις ποιός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ παραγγέλματος (=τοῦ «γνῶθι σαυ
τόν») γιά ἐκείνους (=τούς εἰδωλολάτρες φιλοσόφους), θά βρεῖς χάρυβδη
κακοδοξίας. Γιατί, παραδεχόμενοι τή μετεμψύχωση, νομίζουν ὅτι τότε
ἔχει γνωρίσει κανείς τόν ἑαυτό του καί ἔχει ἐκπληρώσει ἱκανοποιητικά
τό παράγγελμα, ὅταν γνωρίσει μέ ποιό σῶμα εἶχε συνδεθεῖ στό παρελθόν (=σέ προηγούμενη ζωή του), ποῦ κατοικοῦσε, τί ἔπραττε καί πῶς
τόν ἔλεγαν...».
Ὅπως ὑποθέτουμε, αὐτά πού ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος θά φανοῦν γνώριμα σέ πολλούς, ἀκόμα καί ἐάν δέν εἶναι γνῶστες τοῦ ἔργου
του ἤ δέν ἔχουν ἰδιαίτερες γνώσεις γιά τόν ἀρχαῖο Ἑλληνικό πολιτισμό.
Διότι ὅλοι, λίγο πολύ, ἔχουμε δεῖ, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας γιά παράδειγμα, ἀφισσοκολλημένες προσκλήσεις σέ διάφορα σεμινάρια, διοργανωμένα συνήθως ἀπό ἐσωτεριστικές ὀργανώσεις πού ἐπαγγέλλονται
τή διδασκαλία ἰδιαίτερων μεθόδων γιά τήν γνώση τῶν προηγούμενων
ζωῶν πού –δῆθεν– ζήσαμε. Ἀκόμη, μᾶς προσκαλοῦν σέ μαθήματα
«αὐτογνωσίας» ἤ σέ διάφορα «ταξίδια» γιά τήν ἀφύπνιση τοῦ «ἀνώτερου ἑαυτοῦ» μας ἤ τή γνωριμία μέ τόν «ἄγγελο» πού μᾶς συνοδεύει.
Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις τό βασικό μοτίβο εἶναι τό ἴδιο: ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νά ἀπορρίψει τό καθημερινό του ἐγώ καί νά ἀπεκδυθεῖ ὅλους
καί ὅλα, ὅσα τόν συνοδεύουν καί ὅσα καί ὅσους τόν περιβάλλουν, νά
ἐξέλθει ἀπό τήν ἄγνοια ἀποβάλλοντας «πᾶν εἶδος κτίσεως» καί ἔτσι
νά γνωρίσει, τελικά, τόν –δῆθεν– πραγματικό καί ἀνώτερο ἑαυτό του,
τό Ἀπόλυτο ὑπερπροσωπικό «Ἐγώ» πού βρίσκεται πάνω καί πέρα ἀπό
τίς ἐπιμέρους ἀτομικότητες. Διότι «σύ γάρ εἶ ἐγώ καί ἐγώ σύ» (=ἐσύ καί
ἐγώ εἴμαστε τό ἴδιο), σύμφωνα μέ μιά διασωθεῖσα τέτοιου τύπου «προσευχή». Ὅμως, στό βιβλίο του μέ τόν τίτλο «Διαλογισμός ἤ Προσευχή» ὁ
π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος σχολιάζει σχετικά: «Ὁ προσευχόμενος Χριστιανός δέν ἀποβλέπει στήν ἀπορρόφηση τῆς προσωπικότητάς του ἀπό
κάποια ἀπρόσωπη «συνειδητότητα» ἤ «ἀπειροσύνη, ἀλλά (ἐνν. ἀποβλέπει πρός) τήν αἰώνια κοινωνία ἀγάπης. Ἡ διάκριση ἀνάμεσα στά ἀγαπώμενα πρόσωπα καί ἡ ἐλευθερία τῶν προσώπων εἶναι ἀπαραίτητες
προϋποθέσεις τῆς ἀγάπης. Ὅπου δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ διάκριση, δέν μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά ἀγάπη, οὔτε γιά προσευχή».
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Εἶναι ἐντυπωσιακή ἡ διάδοση τοῦ μοτίβου πού προαναφέραμε, μέ
διάφορες, βέβαια, παραλλαγές, ἀνά τούς αἰῶνες καί ἀνά τίς ἠπείρους
τῆς γῆς. Τό συναντᾶμε, ὄχι μόνο στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἀλλά καί στίς
ἀνατολικές θρησκεῖες, ὅπως στόν Ἰνδουισμό καί τόν Βουδισμό, ὅπου
ἡ ἀτομική ψυχή, τό «Ἄτμαν», πρέπει τελικά, μετά ἀπό ἁλυσίδα μετενσαρκώσεων, νά ἑνωθεῖ καί νά χαθεῖ στό «Βράχμαν», τό ὑπερπροσωπικό
ἀπόλυτο καί νά γίνει «Βραχμανάτμαν». Ἔτσι, ὁ ἁπτός κόσμος καί τά
πραγματικά πρόσωπα πού τόν κατοικοῦν χάνουν κάθε σημασία, μετατρεπόμενα σέ ψευδαίσθηση, σέ «Μάγυα». Ὁ θρησκειολόγος Λεωνίδας
Φιλιππίδης στή μελέτη του μέ τίτλο «Τό ὕψιστον ἠθικόν ἰδεῶδες κατά
Βούδδαν» ἔχει ἐπισημάνει γιά παράδειγμα τό ὅτι ἡ ψευδεπίγραφη «συμπάθεια» πού ἀναγνωρίζει ὡς ἀρετή ὁ βουδιστής μοναχός εἶναι στήν
πραγματικότητα μιά ἀπαθής, «συγκαταβατική» καί ἀφ’ ὑψηλοῦ, ἀδιαφορία, ἀφοῦ τίποτε δέν ἔχει ἀληθινή σημασία, τήν ἀντιπαραθέτει δέ
ὀξέως πρός τή χριστιανική ἀρετή τῆς ἀγάπης πού πρέπει νά εἶναι πάντοτε δραστήρια μέ συγκεκριμένο καί πραγματικό τρόπο. Ἐξ ἄλλου, ὁ
π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος στό προαναφερθέν βιβλίο του παραθέτει
τέτοιες ἀνατολίτικες δοξασίες, ὅπως τήν ἰδέα περί «ἐξουδετέρωσης τῆς
προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς διάλυσής της μέσα στήν ἀπρόσωπη ὑπερσυνειδητότητα, τήν μοναδική ὕπαρξη». Καί ἐπίσης: «Ὁ στόχος, τό σημάδι εἶναι ἡ ἀμετάβλητη ὄψη τοῦ Ἑαυτοῦ. Τό βέλος εἶναι ἡ
μεταβλητή ὄψη τοῦ Ἑαυτοῦ…Ὦ Θεέ μέσα μου.. Ὁ διαλογισμός εἶναι μιά
τεχνική γιά αὐτοανάπτυξη».
Ἤδη, ἐπανερχόμαστε ἀπό τήν Ἀνατολή στά καθ’ ἡμᾶς, ὅπως ἔκανε καί ὁ Πλωτῖνος, ὁ Νεοπλατωνικός φιλόσοφος πού ταξίδεψε στήν
Περσία, ἐπιδίωξε νά γνωρίσει τή διδασκαλία τῶν Ἰνδῶν καί ἀναφέρει
στό σύγγραμμά του μέ τή διαχρονική ἐπίδραση στήν Εὐρώπη (τίς Ἐννεάδες) τήν ἐνδεικτική φράση: «..ἤξει οὐκ εἰς ἄλλο (ἡ ψυχή), ἀλλ’ εἰς
ἑαυτήν…». Δηλαδή, ἡ «ἐρριμμένη στόν κόσμο» ἀτομική ψυχή, τό καθημερινό ἐμπειρικό μας ἐγώ, θά βρεῖ τή «σωτηρία» της (στήν πραγματικότητα, βέβαια, τήν ἐκμηδένιση καί «ἀπώλειά» της), ὅταν ἐπιστρέψει
στόν τόπο ἀπό ὅπου προῆλθε, ὅταν ξέπεσε καί ἐγκλωβίσθηκε στή γῆ
ἤ, μέ κάπως παραπλήσιους θεολογικοφανεῖς ὅρους, ὅταν περιορίσθηκε
στήν ἀναγκαιότητα τῆς οὐσίας, τῆς ὁποίας «προηγεῖται» καί ἀπό τήν
ὁποία πρέπει νά ἀποδράσει, νά «ἐκστεῖ». Γιά νά δώσουμε μιά «εἰκονογράφηση» τοῦ τρόπου αὐτοῦ σκέψης, ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Πλωτῖνος δέν
ἤθελε νά τόν ζωγραφίσουν, διότι θεωροῦσε ὅτι ὁ ἀληθινός του ἑαυτός
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δέν βρισκόταν μέσα στό πραγματικό του σῶμα καί ἑπομένως δέν ἦταν
περιγραπτός, ὥστε νά εἶναι δυνατό νά ἀποτυπωθεῖ τό πορτραῖτο του
σέ ζωγραφικό πίνακα. Ὁ προμνησθείς Λ. Φιλιππίδης στό βιβλίο του μέ
τόν τίτλο «Ἡ περί θλίψεως καί λυτρώσεως θεωρία τῆς Βεδάντα» ἀναφέρεται σέ αὐτό τό ἐξ ἀνατολῶν ρεῦμα μέ τά ἑξῆς: «ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς φιλοσοφίας φαίνεται ἐκπορευόμενον ρεῦμα μυστικισμοῦ ἀπό τῶν Οὐπανισαδῶν πρός τόν Περσικόν Σουφισμόν, πρός τήν μυστικοθεοσοφικήν
περί λόγου διδασκαλίαν τῶν νεοπλατωνικῶν καί τῶν ἀλεξανδρινῶν
Χριστιανῶν μέχρι τῶν χριστιανῶν μυστικιστῶν Eckhart καί Tauler καί
τέλος πρός τήν φιλοσοφίαν τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ μυστικιστοῦ τοῦ
ιθ’αι, τοῦ Schopenhauer».
Δέν θά ἀναφέρουμε ἄλλα σχετικά παραδείγματα, διότι προέχει ἡ
ἐπισήμανση τοῦ ὅτι τό μοτίβο μιᾶς –δῆθεν– «αὐτογνωσίας» πού στήν
πραγματικότητα ἀρνεῖται καί ἐξαλείφει κάθε συγκεκριμένο ἑαυτό
ἐντάσσεται σέ ἕνα εὐρύτερο ἀκόμη πλαίσιο, τό ὁποῖο ἔχει ἐξ ἴσου μεγάλη διάδοση καί παίρνει, ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση, θρησκευτικό,
φιλοσοφικό ἤ λογοτεχνικό ἔνδυμα. Μιά εὔστοχη συνόψιση τοῦ κοσμοθεωριακοῦ αὐτοῦ πλαισίου ἔχει κάνει ὁ Ἕλληνας ὑπερρεαλιστής ποιητής Ἀνδρέας Ἐμπειρίκος. Ἤδη, ἡ ἀναφορά τοῦ ἐν λόγῳ κατά –μαχητότεκμήριο μοντέρνου λογοτέχνη φανερώνει τή διάδοση τῶν ἰδεῶν αὐτῶν
σέ περιβάλλοντα ἐκ πρώτης ὄψεως ἀπροσδόκητα καί γιά τόν λόγο αὐτό
προβαίνουμε σέ αὐτή. Πρόκειται γιά τό ἑξῆς κείμενο, ἀπό τό ὁποῖο παραθέτουμε κάπως ἐκτενεῖς περικοπές: «…Μήπως ἅπαντα ταῦτα ἦσαν
ὁ Θεός, ὁ μόνος ἀληθινός –τοὐτέστιν μιά παμμεγίστη καί ὑπερτάτη δύναμις ἤ ἐνέργεια «λελογισμένη» καί παντάνασσα, καί ἐπί τῆς Γῆς καί
ἐν Ὑψίστοις; Ἀλήθεια μήπως αὐτά ἦσαν ὁ Θεός καί ὄχι ἐκεῖνος ὁ ἠθικολόγος τύραννος καί τιμωρός κριτής– τοὐτέστιν ἕνας μεγάλος Ἄρχων
φωτεινός, αὐτόφωτος, τελείως ἄσχετος μέ τάς ἐννοίας τοῦ Καλοῦ καί
τοῦ Κακοῦ; Ποῖος ἦτο ὁ Σείριος, ὁ Ὠρίων;….Ποῖος ὁ Ζεύς; Ποία ἡ Ἀφροδίτη;… Τί ἦσαν τά μαλάκια καί οἱ σπονδυλωτοί ἰχθύες; … Τί ἦτο ἡ ὦσις
ἐκείνη πού ἐξεκίνησε ἀπό τούς πυθμένας τῶν ὠκεανῶν εἰς τήν αὐγήν
τῆς προανθρωπίνης ἱστορίας καί ἔφθανε πέραν ἀπό τάς αἰχμηρότητας
καί τούς κοχλασμούς τῆς Γῆς…. Τί ἦτο αὐτό πού ἐσύρετο ὅταν ἐγκατέλειψε τά ὑγρά ἀνήλια βάθη, τί ἦτο αὐτό πού ἐσύρετο ἀρχικῶς εἰς γυμνάς θειούχους ἐκτάσεις καί πού ὠρθώθη ἐπί τεσσάρων καί ἐν τέλει ἐπί
δύο ποδῶν καί καθώς εἶδε ὅτι εἶχε ἀποκτήσει χέρια, ἤρχισε νά συλλέγη
τούς καρπούς καί τάς ὀπώρας καί νά κατασκευάζη ἐργαλεῖα καί ὅπλα;
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Τί ἦτο αὐτό πού οὔρλιαζε, ἐσφύριζε ἤ ἐβρυχᾶτο εἰς πυκνούς δρυμούς
καί εἰς ἁμμώδη ἕλη καί ἔπειτα ἔγινε αἴσθημα, οἶστρος ποιητής, ταγός
καί λόγος; …. Τί ἦσαν οἱ προφῆται; … Τί ἦτο ὁ Ἰησοῦς Χριστός; Τί ἦτο ὁ
Σατανᾶς; Τί ἦτο ἐν τέλει ὁ ἄνθρωπος; Τέκνον τῆς ὕλης ἤ πνεύματος; Ἤ
μήπως ἦτο βλαστός ἑνός ἀδιαιρέτου ἀμαλγάματος τῶν δύο, μιᾶς ἑνότητος ἀδιαχωρίστου θείας..;»
Ἡ Βιβλική φράση «καί ἐσεβάσθησαν καί ἐλάτρευσαν τή κτίσει
παρά τόν Κτίσαντα..» (Πρός Ρωμαίους Α΄, 25) συνοψίζει καίρια τό παρατεθέν κείμενο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ, κατά τή γνώμη μας, ἕνα ἐκσυγχρονισμένο μανιφέστο μιᾶς «ἐκλεπτυσμένης» εἰδωλολατρίας ἤ, μέ τή
διατύπωση τοῦ Παναγιώτη Κονδύλη, «τῆς ἀνατίμησης τοῦ Ἐντεῦθεν»,
ἡ ὁποία σηματοδότησε τήν εἴσοδο στούς Νέους Χρόνους καί ἐνδύθηκε
ἀκόμη καί μέ ἐπιστημονικοφανῆ ἐνδύματα, ὅπως ἡ Δαρβινική «θεωρία
τῆς ἐξέλιξης»: Ὁ Κόσμος (μέ κεφαλαῖο Κ) εἶναι προαιώνιος καί στήν
πραγματικότητα ταυτίζεται μέ τόν Θεό, ἀφοῦ ἔχει δική του αὐθυπόστατη ζωή, ἡ ὁποία ἐξελίσσεται ἀπό τίς ἀτελέστερες μορφές στίς ἀνώτερες,
ὥσπου ἐμφανίζεται ὁ ἄνθρωπος πού ἀποκτᾶ συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του
καί μέ τόν τρόπο αὐτό, ὁ θεοποιημένος Κόσμος γνωρίζει, διαμέσου τοῦ
ἀνθρώπου, τόν ἑαυτό του. Ἡ ἐξέλιξη αὐτή δέν ὑπόκειται σέ ἠθικά κριτήρια, εἶναι «πέραν τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ», ἐνῶ αὐτό πού ἔχει σημασία
καί ἐπιδοκιμάζεται ἀνεπιφύλακτα εἶναι ἡ πορεία πρός τήν «Πρόοδο»
καί τήν «Ἐξέλιξη». Σέ μιά ἐπιστολή του ὁ Ν. Καζαντζάκης γράφει σχετικά: «Ἀγαπῶ…ὅλους τούς ἀνθρώπους –κι ἀκόμα ἴσα μέ τούς ἀνθρώπους
καί γιά τόν ἴδιο λόγο, ὅλα τά ζᾶ, τά δέντρα, τά ἄστρα. Ὅλα τά νιώθω σά
συναθλητές, σά μιά πομπή ἱερή πού ξεκινᾶ ἀπό ἕνα σκοτεινό σημεῖο
καί ὁδεύει σέ ἕνα ἄλλο σκοτεινό σημεῖο. Δέν ξεχωρίζω κανένα πρόσωπο. Ὅλα εἶναι πνιγμένα στό κίτρινο φῶς τῆς ματαιότητας..» (Γ. Στεφανάκη, «Ἀναφορά στόν Καζαντζάκη», ἐκδ. Τό Βῆμα, σελ. 379). Ὅσον
ἀφορᾶ ἐξ ἄλλου τήν ὑπέρβαση τοῦ Καλοῦ καί τοῦ Κακοῦ, ἐνδεικτική
εἶναι μιά ἀντινομιανιστική παρανάγνωση τῆς Ψαλμικῆς ρήσης «Κύριος
λύει πεπεδημένους (=τούς δεμένους, τούς φυλακισμένους, στά ἑβραϊκά:
matir assurim) ἔτσι ὥστε νά φτάσει νά σημαίνει «ὁ Κύριος λύει τίς (χειρο)πέδες» (στά ἑβραϊκά: matir issurim), ἤτοι καταργεῖ τίς ἀπαγορεύσεις,
ἀπαγορεύει κάθε νόμο καί ἀντιστρέφει κάθε ἠθικό κριτήριο (βλ. Μ.
Lowy «Λύτρωση καί Οὐτοπία», Ἐκδ. Ψυχογιός, σελ. 43). Συνεχίζοντας
τίς ἀντιστροφές της, ἡ ἐν λόγῳ κοσμοθεωρία ὑποστηρίζει ὅτι ὁ «Θεός»
εἶναι στήν πραγματικότητα πλασμένος κατ’εἰκόνα τοῦ Ἀνθρώπου (μέ
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κεφαλαῖο τό Α), ὁ ὁποῖος μέ τόν ἀγῶνα του εἶναι αὐτός πού σώζει τόν
«Θεό» καί γίνεται ἔτσι salvator Dei (σωτήρας τοῦ Θεοῦ).
Νομίζουμε ὅτι δέν θά εἴμαστε ὑπερβολικοί, ἐάν ποῦμε ὅτι αὐτή
ἡ κοσμοθεωρία συνιστᾶ ἕνα ὑπόγειο καί ἰδιαίτερα διαβρωτικό ρεῦμα
εἰδωλολατρικῆς σκέψης τό ὁποῖο ἀναδύεται κατά καιρούς καί κατά τόπους στήν ἐπιφάνεια ὑπό τή μιά ἤ τήν ἄλλη μορφή. Ἐνδεικτικά, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, ἀναφέρουμε τή Σοφιολογία, μιά μορφή
θεολογίας πού παρουσιάστηκε στή Ρωσσία τοῦ 19ου αἰώνα. Ἤδη, ἐξ
ἄλλου παραθέσαμε τή φράση τοῦ Ν. Καζαντζάκη πού «ἀγαπάει ἴσα»
καί ὁμογενοποιεῖ «γιά τόν ἴδιο λόγο» ἀνθρώπους, ζῶα, δέντρα. Ἡ φράση αὐτή φέρνει ἀκόμη στό μυαλό μας, μεταξύ ἄλλων, τό διεθνές κίνημα
τοῦ «ἀντισπισισμοῦ» (anti-species-ism) πού στρέφεται κατά τῆς προνομιακῆς μεταχείρισης τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους σέ σχέση μέ τά ἄλλα εἴδη
καί πού πολύ πρόσφατα ἔγινε γνωστό στήν Ἑλλάδα μέ μιά ἀκτιβιστική
ἐνέργειά του. Πρόκειται, ἐάν δέν κάνουμε λάθος, γιά μιά πρός τά «ἀριστερά» ἐφαρμογή τῆς ἐν λόγῳ παγανιστικῆς κοσμοθεωρίας πού ἔχει
στό κέντρο της, τήν μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, ἐξάλειψη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου μέσῳ τῆς ἀφομοίωσής του πρός τά ζῶα. Ὅμως, ἡ ἐν
λόγῳ κοσμοθεωρία ἔχει καί ἐπίκαιρες «ἀκροδεξιές» ἐκδηλώσεις, ἄν κρίνουμε ἀπό τήν ἑξῆς δήλωση πίστης: «…Ἡ θρησκευτικότητα τοῦ Ἀρίου
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἔξαρση καί τή λατρεία τῆς ζωῆς καί τῆς φύσεως, καθώς καί ἀπό τή βεβαιότητα ὅτι ὁ κόσμος εἶναι αἰτία καί λόγος τοῦ
ἑαυτοῦ του. Οἱ Θεοί εἶναι κέντρα Ἀξιῶν καί ἀποτελοῦν τό σκαλοπάτι
πού ἔπλασε ὁ ἄνθρωπος στόν ἀγώνα γιά ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ του….»
(στό «Νεοναζιστικός παγανισμός καί Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ἐκδ. Ἄρτος
ζωῆς, σελ. 113).
Ἀντί γιά ἐπίλογο παραθέτουμε τήν ἐπισήμανση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ: «Κἄν τις τῶν πατέρων τά αὐτά τοῖς ἔξω φθέγγηται,
ἀλλ’ἐπί τῶν ρημάτων μόνον. Ἐπί δέ τῶν πραγμάτων πολύ τό μεταξύ.
Νοῦν γάρ οὗτοι, κατά Παῦλον, ἔχουσιν Χριστοῦ, ἐκεῖνοι δέ, εἰ μή τι καί
χεῖρον, ἐξ ἀνθρωπίνης διανοίας φθέγγονται…». Δηλαδή: «Καί ἄν κάποιος ἀπό τούς Πατέρες λέγει τά ἴδια μέ τούς ἔξω σοφούς, αὐτό γίνεται μόνο ὡς πρός τίς λέξεις, ἐνῶ, ὅσον ἀφορᾶ τά πράγματα στά ὁποῖα
ἀναφέρονται, ὑπάρχει μεγάλη ἀπόσταση μεταξύ τους. Γιατί αὐτοί (=οἱ
Πατέρες), σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἔχουν νοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ
ἐκεῖνοι (=οἱ ἔξω σοφοί) μιλοῦν μέ βάση τό ἀνθρώπινο μυαλό, ἄν ὄχι κάτι
χειρότερο …».
						
ΝΟΜΟΜΑΘΗΣ
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Στήν Ἑλλάδα γιορτάζουμε Χριστούγεννα,
ὄχι Φράγκικο Παγανισμό!
Δεκέμβριος στήν Ἑλλάδα εἶναι συνυφασμένος μέ τήν γιορτή τῶν Χριστουγέννων παρά τίς προσπάθειες τῶν κατά δήλωση “προοδευτικῶν”,
πού προσπαθοῦν νά ὑποτιμήσουν τήν σημασία της ἤ νά τήν ἀναμείξουν μέ
δοξασίες καί ἰδεοληψίες πού προέρχονται ἀπό βάρβαρους καί ἀπολίτιστους
λαούς.
Ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν Πίστη, τίς Παραδόσεις καί τήν Ἱστορία
τοῦ τόπου μας, ἔχει ὁδηγήσει στό θλιβερό κατάντημα τῆς ἀλλοίωσης ἀκόμα
καί αὐτῆς τῆς σπουδαίας περιόδου, ὅπου ὅλη ἡ πλάση ἀναμένει μέ ἀνυπομονησία τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μας στήν γῆ. Ὅλη, πλήν… τῶν νεοελλήνων!
Κάθε χρόνο βλέπουμε ὁλοένα καί περισσότερο πῶς τό πραγματικό νόημα τῶν Χριστουγέννων ξεθωριάζει στήν μνήμη τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων
καί νοθεύεται ἤ συγχέεται μέ βάρβαρες παγανιστικές γιορτές ὅπως αὐτή τοῦ

Ο

Halloween ἤ τῆς Thanksgiving Day (γνωστή ὡς ἑορτή τῶν Εὐχαριστιῶν) ἤ τοῦ
Ἑβραϊκοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Hanukkah.
Καλό θά ἦταν νά μήν ξεχνοῦμε τήν Ἱστορία μας, γιατί μᾶς προφυλάσσει
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ἀπό τόν ἀνόητο μιμητισμό καί τήν Φράγκικη προπαγάνδα. Οἱ ἐν συγχύσει νεοέλληνες μιμοῦνται, δυστυχῶς, τούς Δυτικούς καί ξεχνοῦν τόν πόνο, πού μᾶς προξένησαν –σέ συνδυασμό μέ τήν προδοσία τῶν πολιτικῶν– στήν Μαρτυρική μας
Κύπρο. Ξεχνοῦν πώς τά Χριστούγεννα τοῦ 1974 καί ἡ πρωτοχρονιά τοῦ 1975
στά κατεχόμενα Ἑλληνικά ἐδάφη ἦταν ἰδιαίτερα ἐπώδυνες ἡμέρες, πού ἔχουν
χαραχθεῖ ἀνεξίτηλα στήν μνήμη τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων, πού ἀρνοῦνται
μέχρι σήμερα νά ξεχάσουν καί ἐξακολουθοῦν νά βιώνουν
ἕνα πραγματικό μαρτύριο.
Μία
ὁμάδα
δημοσιογράφων τῆς
ἐφημερίδος “Φιλελεύθερος” βρέθηκε
τότε σέ ἀποστολή
στόν προσφυγικό καταυλισμό τοῦ Στροβόλου στήν Λευκωσία. Ὅπως ἀναφέρει
τό reportage, τήν στιγμή πού οἱ δημοσιογράφοι ἔφευγαν ἀπό τόν καταυλισμό
ἄκουσαν μιά παιδική ἀγορίστικη φωνή πού φώναζε «Θεῖε, θεῖε». Κοιτάζοντας
πίσω εἶδαν ἕνα πεντάχρονο νά τρέχει λαχανιασμένο. Τόν ρώτησαν τί θέλει
καί ὁ μικρός τούς ἀπάντησε –σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τους– μέ μιά φωνή
γεμάτη ζεστασιά καί μιά καθαρή ἀθώα παιδική ματιά: «Θεῖε νά φέρεις καί
τῆς ἀρφῆς (σημ. ΜΒΒ: ἐννοεῖ τῆς ἀδελφῆς) μου δῶρο».
Τό 1974 ὁ Χριστός στήν Κύπρο γεννήθηκε σέ ἕνα παγωμένο ἀντίσκηνο
καί θύμισε σέ ὅλους μας, κατά κάποιο τρόπο, τήν γέννησή Του πρίν ἀπό 2017
χρόνια. Τήν χρονιά ἐκείνη τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο τοῦ δήμου Λευκωσίας δέν στολίστηκε γιά νά θυμίζει σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα ὅτι ἡ Κύπρος
θρηνεῖ. Σήμερα οἱ νεοέλληνες “γιορτάζουν” ὅ,τι τούς ἐπιβάλλουν τά ξενόφερτα social media καί δέν ἀντιλαμβάνονται πώς κατά κάποιο μυστήριο τρόπο,
εἶναι καί αὐτοί ξένοι μέσα στήν Χώρα τους. Μόνο πού τώρα ὁ εἰσβολέας δέν
πολεμάει μέ σφαῖρες, ἀλλά μέ ἀναρτήσεις, posts, tweets, likes, followers καί
πολλή προπαγάνδα!
Ὅταν ἡ πρωτοχρονιά τοῦ 1975 ἀνέτειλε στήν Μεγαλόνησο, αὐτή ἔμοιαζε μέ ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο. Μιά ἀπό τίς πιό συγκινητικές φωτογραφίες
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τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἶναι παρόμοια μέ αὐτή πού ἐπισυνάπτουμε στό παρόν καί
δείχνει ἕνα μικρό παιδί μπροστά σέ ἕναν τάφο, μέ τήν λεζάντα νά ἀναφέρει:
«Γιά τό παιδάκι τῆς φωτογραφίας δέν ὑπάρχουν χαρές γιορταστικές. Οὔτε
δῶρα καί παιχνίδια. Γι’ αὐτό τό παιδί δέν ἦρθε ὁ Ἅγιος Βασίλης. Τό 1975
τό βρίσκει βουβό μέ ἕνα μάτσο λουλούδια πάνω ἀπό ἕνα τάφο».
Περίπου 200.000 ἦταν οἱ ἄνθρωποι πού ἐκδιώχθηκαν βίαια ἀπό τά σπίτια καί τίς περιουσίες τους, ἐνῶ ἡ πλειοψηφία ζοῦσε μέσα σέ ἀντίσκηνα, πρόσφυγες μέσα στήν Πατρίδα τους! Περίπου 2.000 οἰκογένειες ἀναζητοῦσαν
τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα, πού ἦταν ἀγνοούμενα. Πολλές οἰκογένειες
θρηνοῦσαν τούς νεκρούς τους, ἐνῶ στό κατεχόμενο τμῆμα ζοῦσαν τότε χιλιάδες ἐγκλωβισμένοι ἀπό τίς Τουρκικές δυνάμεις κατοχῆς. Τά χριστουγεννιάτικα δέντρα στούς προσφυγικούς καταυλισμούς ἦταν φτωχά στό στόλισμά
τους, ὅπως αὐτό στήν διπλανή φωτογραφία, ὡστόσο ὑπῆρχαν καί συμβόλιζαν
τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων, πού ἦταν στόν Χριστό καί ὄχι στήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἤ στόν Ο.Η.Ε.
Νομίζουμε πώς εἶναι χρήσιμο νά θυμόμαστε αὐτά τά σημεῖα τῆς Ἱστορίας μας, γιατί μᾶς ὑπενθυμίζουν ποιοί εἴμαστε, ποιά εἶναι ἡ πορεία μας ἀνά
τούς αἰῶνες καί, κυρίως, ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐμεῖς σήμερα ἀντιγράφουμε
ἄσκεφτα καί ἄκριτα. Δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά υἱοθετοῦμε τίς πρωτόγονες
λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Φραγκολατίνων, πού ἀποδεδειγμένα ὑπῆρξαν,
παραμένουν καί θά εἶναι ἐσαεί –ἐκτός συγκλονιστικοῦ ἀπροόπτου– ὁρκισμένοι ἐχθροί τῆς Πίστεως τῶν Πατέρων μας.
Τά φετινά Χριστούγεννα ἄς ἀποτελέσουν γιά ὅλους μας τήν ἀφετηρία
τῆς ἐπιστροφῆς στίς ρίζες, πού κακῶς ἐπιτρέψαμε νά καταστρέψουν οἱ πάσης φύσεως “ριζοσπάστες”. Οἱ κατ’ ὄνομα “προοδευτικοί” καί ἐπί τῆς οὐσίας σκοταδιστές ὀλετῆρες τοῦ Ἔθνους, προωθοῦν τά οἰκουμενιστικά σχέδια
τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, πού στοχεύουν στήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς ἐξουσίας σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Τό ζητούμενο εἶναι ἡ δική μας στάση. Θά κρατήσουμε,
ἄραγε, σθεναρά τίς Θερμοπύλες θυσιάζοντας ἀκόμα καί τήν ζωή μας ἤ θά
ἀποσυρθοῦμε περιμένοντας «ἰδεῖν τό τέλος»; Κάποιοι, δυστυχῶς, ἀναδεικνύονται σύγχρονοι Ἐφιάλτες, ἀλλά αὐτούς θά τούς κρίνει ὁ Θεός καί θά τούς
καταγράψει μέ μελανά γράμματα ἡ Ἱστορία.
Μανώλης Β. Βολουδάκης
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Ο ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ!
ρόσφατα δημοσιεύτηκε στόν Νομικό Περιοδικό Τύπο ἡ ἀπόφαση
τοῦ Ἀρείου Πάγου 1408/2015. Ἡ ὑπόθεση ἀφοροῦσε ἐνδομήτριο θάνατο κυοφορούμενου ἐμβρύου, ὁ ὁποῖος (ἐνδομήτριος θάνατος) ἐπῆλθε
ἀπό ἀμέλεια τοῦ ἰατροῦ μαιευτῆρα-γυναικολόγου, πού εἶχε ἀναλάβει
τήν παρακολούθηση τῆς κυοφόρου γυναίκας. Συγκεκριμένα, ὁ ἰατρός
ἀπό ἀμέλειά του παρέλειψε νά ὑποβάλλει τήν κυοφόρο γυναίκα καί
μητέρα τοῦ ἐμβρύου σέ ἰατρικά ἐνδεδειγμένη ἐξέταση καί νά τῆς χορηγήσει φαρμακευτική ἀγωγή, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς
ἰατρικῆς ἐπιστήμης, θά ἀπέτρεπε τόν ἐνδομήτριο θάνατο τοῦ ἐμβρύου.
Ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα τοῦ ἐμβρύου προσέφυγαν στό δικαστήριο καί
ζήτησαν, πέραν τῶν ἄλλων, τήν ἐπιδίκαση χρηματικῆς ἱκανοποίησης
λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης ἀπό τό θάνατο τοῦ ἐμβρύου.
Ἡ χρηματική ἱκανοποίηση μέ τήν καταβολή εὔλογου χρηματικοῦ
ποσοῦ, λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης, ἔχει ὡς σκοπό, τήν ἠθική παρηγοριά καί
τήν ψυχική ἀνακούφιση, ὅσο αὐτό εἶναι δυνατό, τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας προσώπου πού ἀπεβίωσε ἐξ αἰτίας παράνομης καί ὑπαίτιας πράξης ἤ παράλειψης (ἀδικοπραξίας) τρίτου. Προβλέπεται στή διάταξη τοῦ
ἄρθρου 932 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, σύμφωνα μέ τήν ὁποία: «Σέ περίπτωση
ἀδικοπραξίας, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀποζημίωση γιά τήν περιουσιακή ζημία, τό δικαστήριο μπορεῖ νά ἐπιδικάσει εὔλογη κατά τήν κρίση του χρηματική ἱκανοποίηση λόγῳ ἠθικῆς βλάβης. Αὐτό ἰσχύει ἰδίως γιά ἐκεῖνον
πού ἔπαθε προσβολή τῆς ὑγείας, τῆς τιμῆς ἤ τῆς ἁγνείας του ἤ στερήθηκε τήν ἐλευθερία του. Σέ περίπτωση θανάτωσης προσώπου ἡ χρηματική αὐτή ἱκανοποίηση μπορεῖ νά ἐπιδικαστεῖ στήν οἰκογένεια τοῦ θύματος
λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης».
Σύμφωνα μέ τήν ἀνωτέρω διάταξη, οἱ προϋποθέσεις ἐπιδίκασης
χρηματικῆς ἱκανοποίησης λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης εἶναι:
α) ἡ τέλεση ἀδικοπραξίας: Ἀδικοπραξία εἶναι ἡ παράνομη καί
ὑπαίτια (δηλαδή δόλια ἤ ἐξ ἀμελείας τελούμενη) πράξη ἤ παράλειψη
προσώπου. Μπορεῖ νά ρυθμίζεται, εἴτε στόν Ἀστικό Κώδικα, εἴτε σέ εἰδικούς νόμους.
Ὑπάρχουν ἀρκετά νομοθετήματα, τά ὁποῖα ρυθμίζουν τίς ὑποχρεώσεις τοῦ ἰατροῦ κατά τήν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός του, ἡ παραβίαση τῶν ὁποίων συνιστᾶ παράνομη συμπεριφορά ἐκ μέρους του. Τά κυριότερα ἀπό αὐτά εἶναι ὁ Κώδικας Ἰατρικῆς Δεοντολογίας (Ν. 3418/ 2005,
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ἰδίως τό τρίτο κεφάλαιο, πού ρυθμίζει τίς σχέσεις ἰατροῦ καί ἀσθενῆ)
καί ὁ Κώδικας Ἀσκήσεως Ἰατρικοῦ Ἐπαγγέλματος (ἀ.ν. 1565/1939).
Παράνομη συμπεριφορά συνιστᾶ ἐπίσης, ἡ διενέργεια ἰατρικῶν
πράξεων ἀντίθετα πρός τούς θεμελιώδεις ἀναγνωρισμένους κανόνες
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης (contra leges artis). Ἡ μή τήρηση ἀπό τόν ἰατρό
τῶν κανόνων αὐτῶν, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ πρόσωπα πού
χρήζουν ἰατρικῆς φροντίδας, εἶναι παράνομη, ἐπειδή παραβιάζει τή
γενική ὑποχρέωση ἀσφάλειας καί προστασίας τῶν προσώπων καί τῶν
ἀγαθῶν τους (ὑποχρέωση πρόνοιας), τήν ὁποία ἐπιβάλλει στούς κοινωνούς τοῦ Δικαίου ἡ ἔννομη τάξη.
Ὡς πρός τήν ὑπαιτιότητα, ἀποδίδεται ὅταν ἡ συμπεριφορά τοῦ ἰατροῦ εἶναι ἀμελής, καθώς σέ πολύ σπάνιες περιπτώσεις ὁ ἰατρός βλάπτει ἀπό δόλο, δηλαδή ἀπό πρόθεση, τόν ἀσθενῆ του. Ἰατρική ἀμέλεια
ὑπάρχει, ὅταν ὁ γιατρός κατά τή διενέργεια συγκεκριμένης ἰατρικῆς
πράξης δέν τήρησε τή συμπεριφορά τήν ὁποία θά τηροῦσε ὑπό τίς ἴδιες
συνθῆκες ὁ μέσος συνετός ἐκπρόσωπος τῆς εἰδικότητάς του. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ ἰατρός δέν ὀφείλει νά εἶναι παντογνώστης, οὔτε νά εἶναι
ἱκανός γιά τά πάντα, ἀλλά μόνο νά γνωρίζει καί νά πράττει ὅσα ὁ μέσος
συνετός γιατρός τῆς εἰδικότητάς του, λαμβανομένων πάντοτε ὑπόψιν
τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν ὑπό τίς ὁποῖες ἐνεργεῖ.
Ἡ παράβαση τῶν θεμελιωδῶν ἀναγνωρισμένων κανόνων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἀπό τόν ἰατρό συνιστᾶ κατά κανόνα παρανομία καί
συγχρόνως πταῖσμα ὡς πρός τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων του. Καί
τοῦτο, διότι οἱ θεμελιώδεις παραδεδεγμένοι κανόνες τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καθιερώνουν τό πρότυπο ἐπιμέλειας τοῦ ἰατροῦ. Ἡ παραβίασή τους ἑπομένως ἀπό αὐτόν, συνιστᾶ –κατά τά ἀνωτέρῳ ἐκτιθέμενα–
παρανομία καί ταὐτοχρόνως τοῦ ἀποδίδει τήν κατηγορία τοῦ ἀμελοῦς.
Παραθέτουμε σχετικά ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐξεταζόμενη δικαστική
ἀπόφαση: «Περαιτέρῳ, εὐθύνη ἰατροῦ γιά ἀμέλεια ὑπάρχει στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες, πού τό ἀνεπιθύμητο ἀποτέλεσμα ὀφείλεται σέ παράβαση τῶν θεμελιωδῶν ἀναγνωρισμένων κανόνων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης
καί ἡ ἐνέργειά του δέν ἦταν σύμφωνη μέ τό ἀντικειμενικῶς ἐπιβαλλόμενο καθῆκον ἐπιμέλειας. Δηλαδή θά πρέπει νά μήν καταβλήθηκε ἀπό τόν
ἰατρό ἡ ἐπιβαλλόμενη κατά ἀντικειμενική κρίση προσοχή καί ἐπιμέλεια,
τήν ὁποία κάθε μετρίως συνετός καί εὐσυνείδητος ἄνθρωπος θά μποροῦσε
καί ὄφειλε νά καταβάλλει κάτω ἀπό τίς ἴδιες πραγματικές περιστάσεις,
μέ βάση τούς νομικούς κανόνες, τίς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν στίς συναλλαγές καί τήν κοινή κατά τή συνήθη πορεία τῶν πραγμάτων πείρα καί
λογική».
Προκειμένου νά θεμελιωθεῖ εὐθύνη τοῦ ἰατροῦ, θά πρέπει περαιτέρῳ νά ὑπάρχει αἰτιώδης σύνδεσμος μεταξύ τῆς παράνομης καί ὑπαίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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τιας πράξης ἤ παράλειψης τοῦ ἰατροῦ καί τοῦ μή ἐπιδιωκόμενου ἀποτελέσματος, ἐν προκειμένῳ τοῦ θανάτου τοῦ κυοφορούμενου ἐμβρύου.
Αἰτιώδης σύνδεσμος ὑφίσταται, ὅταν ἡ παράνομη καί ὑπαίτια συμπεριφορά ἦταν, μέ βάση τήν κοινή κατά τή συνήθη πορεία τῶν πραγμάτων
πεῖρα καί λογική, ἱκανή καί πρόσφορη νά ἐπιφέρει τό μή ἐπιδιωκόμενο
ἀποτέλεσμα.
Στήν ὑπό κρίση ὑπόθεση, τό Δικαστήριο ἔκρινε πώς συνέτρεχαν οἱ
ἀνωτέρω προϋποθέσεις εὐθύνης τοῦ ἰατροῦ γιά ἀδικοπραξία, δηλαδή
ἡ παράνομη καί ὑπαίτια συμπεριφορά του, ὑπό τή μορφή τῆς ἐξ ἀμελείας παραβίασης τῶν θεμελιωδῶν κανόνων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης,
καί ὁ αἰτιώδης σύνδεσμος μεταξύ τῆς ἀμελοῦς συμπεριφορᾶς καί τοῦ
ἐνδομητρίου θανάτου τοῦ ἐμβρύου. Ἐνδεικτικά ἀναφέρει ἡ ἀπόφαση,
ὅτι: «Ἀπό τά παραπάνω ἐπίσης ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἀποδείχθηκε ὅτι ὁ
θάνατος αὐτός (σ.σ. τοῦ ἐμβρύου) δέν θά εἶχε ἐπέλθει ἐάν ὁ ἐναγόμενος
ἰατρός εἶχε ἐνεργήσει σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης
καί τῆς ἐπιμέλειας, τήν ὁποία θά ἐπεδείκνυε ὑπό τίς ἴδιες περιστάσεις
κάθε μετρίως ἐπιμελής ἰατρός, μέ τήν εἰδικότητα τοῦ μαιευτήρα χειρουργοῦ γυναικολόγου πού καί αὐτός κατεῖχε.».
β) Ἡ πρόκληση ψυχικῆς ὀδύνης λόγῳ θανάτωσης προσώπου:
Ψυχική ὀδύνη, εἶναι ὁ ψυχικός πόνος πού αἰσθάνεται τό πρόσωπο ἐξαιτίας τῆς προσβολῆς ἑνός περιουσιακοῦ ἤ μή περιουσιακοῦ ἀγαθοῦ δικοῦ του ἤ τρίτου προσώπου μέ τό ὁποῖο συνδέεται στενά. Σύμφωνα μέ
τήν ἀνωτέρω διάταξη, χρηματική ἱκανοποίηση παρέχεται μόνο σέ περίπτωση πού προκλήθηκε ψυχική ὀδύνη ἀπό τή θανάτωση προσώπου
στήν οἰκογένεια αὐτοῦ. Ἡ ἐπιδίκαση δηλαδή χρηματικῆς ἱκανοποίησης
λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης προϋποθέτει θανάτωση προσώπου. Εἶναι ὅμως τό
ἔμβρυο πρόσωπο; Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπαντᾶ θετικά στό συγκεκριμένο ἐρώτημα, τονίζοντας ὅτι τό πρόσωπο ὑπάρχει ἐξ ἄκρας συλλήψεως.
Ὁ Ἄρειος Πάγος ἀντίθετα, ἑρμηνεύοντας τήν ἀνωτέρω διάταξη
τοῦ ἄρθρου 932, καθώς καί τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 35 καί 36 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, δέχτηκε μέ τήν ἀπόφασή του, ὅτι «τό ἔμβρυο δέν ἐξομοιώ
νεται μέ πρόσωπο».
Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 35 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ὁρίζει ὅτι «τό πρό
σωπο ἀρχίζει νά ὑπάρχει μόλις γεννηθεῖ ζωντανό καί παύει νά
ὑπάρχει μέ τό θάνατό του», ἐνῶ σύμφωνα μέ τή διάταξη τοῦ ἄρθρου
36 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα «ὡς πρός τά δικαιώματα πού τοῦ ἐπάγονται,
τό κυοφορούμενο θεωρεῖται γεννημένο, ἄν γεννηθεῖ ζωντανό». Τό
Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό δέχτηκε ὅτι σύμφωνα μέ τίς ἀνωτέρω νομοθετικές
διατάξεις τό ἔμβρυο καθίσταται πρόσωπο καί συνακόλουθα ὑποκείμενο δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων, ἀπό τή στιγμή πού θά γεννηθεῖ ζωΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ντανό. Κατά τή διάρκεια τῆς κύησης δέν ὑπάρχει πρόσωπο. Ἑπομένως,
σέ περίπτωση θανάτου τοῦ ἐμβρύου κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης
συνεπεία ἀδικοπρακτικῆς πράξης ἤ παράλειψης τρίτου, ὅπως γιά παράδειγμα συνεπεία σφαλμάτων τοῦ ἰατροῦ κατά τή διάρκεια τῆς ἰατρικῆς
παρακολούθησης τῆς κυοφόρου γυναίκας, οἱ γονεῖς στεροῦνται τοῦ δικαιώματος νά ἀξιώσουν χρηματική ἱκανοποίηση γιά τήν ὅσο τό δυνατόν ἀνακούφιση τῆς ψυχικῆς τους ὀδύνης, ἔστω καί ἄν κατά τά λοιπά συντρέχουν
οἱ προϋποθέσεις ἐπιδίκασής της.
Συγκεκριμένα, στό κείμενο τῆς ἀπόφασης ἀναγράφονται ἐπί λέξει
τά ἀκόλουθα:
«Ἐξ ἄλλου, κατά τό ἄρθρο 932 ἐδαφ. α ΑΚ σέ περίπτωση ἀδικοπραξίας, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀποζημίωση γιά τήν περιουσιακή ζημία, τό
δικαστήριο μπορεῖ νά ἐπιδικάσει εὔλογη κατά τήν κρίση τοῦ χρηματική
ἱκανοποίηση λόγῳ ἠθικῆς βλάβης, ἐνῶ κατά τό ἐδαφ. γ σέ περίπτωση θανάτωσης προσώπου ἡ χρηματική αὐτή ἱκανοποίηση μπορεῖ νά ἐπιδικαστεῖ
στήν οἰκογένεια τοῦ θύματος λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης. Περαιτέρω, κατά τή
διάταξη τοῦ ἄρθρου 35 ΑΚ τό πρόσωπο ἀρχίζει νά ὑπάρχει μόλις γεννηθεῖ ζωντανό, ἐνῶ κατά τό ἄρθρο 36 ΑΚ ὡς πρός τά δικαιώματα πού τοῦ
ἐπάγονται τό κυοφορούμενο θεωρεῖται γεννημένο, ἄν γεννηθεῖ ζωντανό.
Ἀπό τό συνδυασμό τῶν διατάξεων αὐτῶν προκύπτει ὅτι ἡ χρηματική ἱκανοποίηση, λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης, ἀποτελεῖ εἶδος μή περιουσιακῆς ζημίας
καί ἔχει ὡς σκοπό, μέ τήν καταβολή εὔλογου χρηματικοῦ ποσοῦ καί τήν
ἀπόκτηση μέ αὐτό περιουσιακῶν ἀγαθῶν, τήν ἠθική παρηγορία καί ψυχική ἀνακούφιση, ὅσο αὐτό γίνεται, τοῦ μέλους τῆς οἰκογένειας τοῦ θανόντος προσώπου ἀπό ἀδικοπραξία τρίτου καί ὅτι ἡ γέννηση εἶναι ὁ χρόνος
κατά τόν ὁποῖο τό ἔμβρυο καθίσταται πρόσωπο μέ τήν ἔννοια τοῦ νόμου
καί ἐντεῦθεν ὑποκείμενο δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων, ἐφ ὅσον γεννηθεῖ ζωντανό. Ἑπομένως, τό ἔμβρυο δέν ἐξομοιώνεται μέ πρόσωπο ὑπό
τήν ἔννοια τῶν παραπάνω διατάξεων ὡς πρός τήν ἀπόκτηση δικαιωμάτων
εἰμή μόνον ἀπό τή στιγμή πού θά γεννηθεῖ ζωντανό καί θά ἐπιβιώσει ἔστω
καί λίγο μετά τή γέννησή του. Κατ’ ἀκολουθίαν, ἐπί ἐνδομητρίου θανάτου τοῦ ἐμβρύου, συνεπεία ἀδικοπρακτικῆς συμπεριφορᾶς τρίτου προσώπου καί προώρου ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου διακοπῆς τῆς κύησης δέν παρέχεται
στήν οἰκογένειά του καί εἰδικότερα στή μητέρα καί στόν πατέρα αὐτοῦ
χρηματική ἱκανοποίηση, λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης, ἐφ ὅσον δέν μπορεῖ νά γίνει λόγος περί θανάτωσης προσώπου κατά τήν ἔννοια τῆς διάταξης τοῦ
ἄρθρου 932 εδ γ ΑΚ καί ἡ ἀγωγή πού ἀσκεῖται σχετικῶς εἶναι μή νόμιμη.
Παρέχεται ὅμως, στήν περίπτωση αὐτή, στήν ἔγκυο γυναίκα καί μητέρα
τοῦ ἐμβρύου, ἐξ αἰτίας βλάβης τῆς ὑγείας τῆς ἴδιας, χρηματική ἱκανοποίηση, λόγῳ ἠθικῆς βλάβης.(…)».
Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος κάνει λόγο στήν ἀπόφασή
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του γιά θάνατο ἐμβρύου, ἐνῶ ταὐτοχρόνως δέχεται ὅτι τό κυοφορούμενο ἔμβρυο δέν εἶναι πρόσωπο καί δέν μπορεῖ νά θανατωθεῖ.
Ἐπίσης, ὁ Ἄρειος Πάγος, παρ’ ὅτι δέχεται ὅτι τό ἔμβρυο δέν ἐξομοιώνεται μέ πρόσωπο, ἐν τούτοις κάνει λόγο γιά μητέρα καί πατέρα
τοῦ ἐμβρύου. Ἐάν ὅμως δεχτοῦμε πώς τό ἔμβρυο δέν εἶναι πρόσωπο,
τότε δέν μπορεῖ νά γίνει λόγος οὔτε γιά μητέρα οὔτε γιά πατέρα τοῦ
ἐμβρύου, διότι ἡ ἰδιότητα τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας προϋποθέτει
τήν ὕπαρξη παιδιοῦ. Ἐφ ὅσον γιά τήν Πολιτεία τό πρόσωπο ἀρχίζει νά
ὑπάρχει μόλις γεννηθεῖ ζωντανό, τότε κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμο
σύνης δέν ὑπάρχει πρόσωπο καί ἑπομένως δέν ὑπάρχουν οὔτε γο
νεῖς, πρᾶγμα βεβαίως ἄτοπο! Οἱ σύζυγοι πού προσδοκοῦν τόν ἐρχομό
τοῦ κυοφορούμενο παιδιοῦ τους αἰσθάνονται καί εἶναι ἤδη γονεῖς. Τό
ἴδιο τό δικαστήριο μέ τίς λέξεις πού χρησιμοποιεῖ ἀποδεικνύει τήν
ἀναλήθεια τῆς κρίσης του περί τοῦ ὅτι τό ἔμβρυο δέν εἶναι πρόσω
πο.
Ἐπίσης, ἐνῶ δέχεται ὁ Ἄρειος Πάγος τήν ἀδικοπρακτική εὐθύνη
τοῦ ἰατροῦ μαιευτήρα γυναικολόγου, γιά ἐξ ἀμελείας πρόκληση τοῦ θανάτου τοῦ ἐμβρύου, μέ τό νά δέχεται ταὐτόχρονα πώς τό ἔμβρυο δέν
εἶναι πρόσωπο, ἀπαλλάσσει τόν ἰατρό ἀπό τήν εὐθύνη του καί κα
θιστᾶ μή νόμιμη τήν ἀγωγή τῶν γονέων γιά τή χρηματική ἱκανο
ποίηση τῆς ψυχικῆς τους ὀδύνης. Ἡ στέρηση δηλαδή ἀπό τό ἔμβρυο
τῆς ἰδιότητας τοῦ προσώπου μετακυλίει στήν οὐσία τήν εὐθύνη τοῦ ἰατροῦ στούς γονεῖς τοῦ ἐμβρύου, οἱ ὁποῖοι δέν εὐθύνονται.
Σημαντικό εἶναι ἐπίσης τό γεγονός ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος ἔκρινε πώς
ἐπί ἐνδομητρίου θανάτου τοῦ ἐμβρύου συνεπεία ἀδικοπρακτικῆς συμπεριφορᾶς τρίτου προσώπου – ἐν προκειμένῳ συνεπεία τῆς ἐξ ἀμελείας παράβασης τῶν θεμελιωδῶν κανόνων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἐκ
μέρους τοῦ θεράποντος ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος δέν ὑπέβαλε τήν κυοφόρο γυναίκα στίς ἀπαιτούμενες ἰατρικές ἐξετάσεις καί δέν τῆς χορήγησε τήν
ἐνδεδειγμένη ἀγωγή γιά τήν ἀποτροπή τοῦ θανάτου τοῦ ἐμβρύου– παρέχεται στήν ἔγκυο γυναίκα καί μητέρα τοῦ ἐμβρύου, ἐξ αἰτίας βλάβης
τῆς ὑγείας τῆς ἴδιας, χρηματική ἱκανοποίηση, λόγῳ ἠθικῆς βλάβης.
Ἠθική βλάβη εἶναι ἡ μή ἀποτιμητή σέ χρῆμα ζημία –συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ψυχικοῦ πόνου– πού ὑφίσταται τό πρόσωπο ἀπό τήν
προσβολή τῶν δικῶν του ἔννομων ἀγαθῶν, εἴτε περιουσιακῶν, εἴτε μή
περιουσιακῶν. Στήν προκειμένη περίπτωση, τό δικαστήριο ἀναγνώρισε
μόνο τήν ἠθική βλάβη πού ὑπέστη ἡ κυοφόρος γυναίκα καί μητέρα τοῦ
ἐμβρύου ἐξ αἰτίας τῆς βλάβης τῆς ὑγείας της, δηλαδή τόν πόνο καί τή
στενοχώρια της ἀπό τήν ἐγχείρηση καισαρικῆς τομῆς στήν ὁποία αὐτή
ὑποβλήθηκε γιά τήν πρόωρη διακοπή τῆς κύησης. Ἐπικεντρώθηκε δηλαδή τό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο, ὄχι σέ αὐτόν καθ’ ἑαυτόν τόν
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θάνατο τοῦ ἐμβρύου, οὔτε καί στόν ψυχικό πόνο τῶν γονέων του, ἀλλά
μόνο στίς ἐπιπτώσεις τοῦ θανάτου αὐτοῦ στό σῶμα τῆς μητέρας τοῦ
ἐμβρύου!
Θά πρέπει στό σημεῖο αὐτό νά τονιστεῖ, ὅτι στήν ἴδια ὑπόθεση, τό
Πρωτοδικεῖο καί τό Ἐφετεῖο δέχτηκαν ὅτι ἡ ἀγωγή εἶναι νόμιμη(!) καί
ὅτι καθένας ἀπό τούς γονεῖς, μητέρα καί πατέρας τοῦ ἐμβρύου, δικαιοῦνται χρηματική ἱκανοποίηση ἀπό τό θάνατο τοῦ ἐμβρύου, πού ὀφειλόταν σέ ἀμελῆ συμπεριφορά τοῦ ἰατροῦ. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι δέχτηκαν
πώς τό ἔμβρυο ὑπάρχει καί εἶναι πρόσωπο ἤδη κατά τή διάρκεια τῆς
κύησης, πρίν γεννηθεῖ ζωντανό.
Ἐπίσης καί οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν 7041/1996, τοῦ
Ἐφετείου Θεσσαλονίκης 2218/ 2011, τοῦ Ἐφετείου Ἰωαννίνων 439/2005
καί τοῦ Ἐφετείου Λαρίσης 367/2014, καί πιθανόν καί ἄλλες δικαστικές
ἀποφάσεις τίς ὁποῖες δέ γνωρίζουμε, ρητά ἔκριναν, ὅτι «Δικαίωμα χρη
ματικῆς ἱκανοποιήσεως, λόγῳ ψυχικῆς ὀδύνης, κατά τίς διατάξεις
τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου (σ.σ. τοῦ ἄρθρου 932 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα), σέ
συνδυασμό καί πρός τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 35, 36, 297, 298, 299
καί 914 ΑΚ, ὑφίσταται καί ὑπέρ τῆς ἐγκύου, ἐκ τοῦ ὅτι αὐτή ἔχασε
τό κυοφορούμενο συνεπείᾳ ἀδικοπραξίας, καθώς ἐπίσης καί ὑπέρ
τοῦ συζύγου αὐτῆς. Καί τοῦτο, διότι ἡ διαδικασία δημιουργίας τοῦ
ἀνθρώπου ἔχει ἀφετηρία τή σύλληψη καί, ἑπομένως, ἡ ὕπαρξή του,
ὡς ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ, ἀρχίζει μέ τή σύλληψη» (Ἐφετεῖο Λαρίσης
367/2014). Ἔκριναν δηλαδή οἱ δικαστές στίς ἐν λόγῳ δικαστικές ἀποφάσεις –σέ συμφωνία μέ πρός τή διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
καί ἀντίθετα ἀπό τό γράμμα τοῦ νόμου, πού ὁρίζει ὅτι τό πρόσωπο
ἀρχίζει νά ὑπάρχει μόλις γεννηθεῖ ζωντανό– ὅτι τό ἔμβρυο ὑπάρχει καί
ζεῖ ἤδη ἀπό τῆς συλλήψεώς του. Ἔδωσαν ἔτσι ζωή στό ἔμβρυο, ἀπό νομική τοὐλάχιστον ἄποψη, δείχνοντας σεβασμό πρός αὐτό ὡς πρόσωπο,
ἐνῶ ταὐτόχρονα ἀναγνώρισαν καί σεβάστηκαν τόν ψυχικό δεσμό του
μέ τούς γονεῖς του.
Ἐκτός ἀπό τόν Νομικό τραγέλαφο πού παραθέσαμε, βλέπουμε ὅτι
τό Νομικό ἀποτέλεσμα ποικίλει ἀναλόγως τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως
πού ἑδρεύει τό κάθε Δικαστήριο! Στήν Θεσσαλονίκη, Ἰωάννινα, Λάρισα
καί ἀλλοῦ, τό ἔμβρυο θεωρεῖται πρόσωπο, στόν Ἀθηναϊκό Ἄρειο Πάγο
τό ἔμβρυο εἶναι ...ἀνύπαρκτο(!), ἐνῶ ταὐτόχρονα ἔχει γονεῖς! Τί ἄλλο
θά δοῦμε στίς μέρες μας;
Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
Νομικός
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Ο ΓΑΜΟΣ Ἤ Η ΚΑΡΡΙΕΡΑ
ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ;
έ ἀφορμή τίς ὁμιλίες τῆς Κυριακῆς πού ἔχουμε στήν Πνευματική μας
Ἑστία «Ὑπακοή», τῆς ἀναπτύξεως θεμάτων τοῦ Ἀββᾶ Δωρόθεου ἀπό
τόν παππούλη μας, τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη, προβληματίστηκα ἔντονα
ἀπό τό τελευταῖο του ἐρώτημα πρός ὅλους τούς πνευματικούς ἀδερφούς πού
μᾶς ἔθεσε.
«Τελικά, ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ Διοικητής τοῦ Οἴκου του, ὥστε νά ἐμπνέει
καί τήν συζυγό του;»
Μοῦ ἔφερε αὐτό τό ἐρώτημα μνῆμες πρό 30 χρόνων, ὅταν ὑπηρετοῦσα
στό Ναύπλιο στό Μηχανικό καί ἐκπαιδευόμουν στήν Σχολή τῶν Ὑπαξιωμα
τικῶν ἀπό τούς ἐκπαιδευτές μας.
Ἕνας ἀπό αὐτούς μᾶς ἔλεγε ὅτι «ὁ καλός Διοικητής πρέπει νά μάθει πρῶτα νά διοικεῖται καί μετά νά διοικεῖ κι ἄν θέλετε νά σᾶς ὑπακού
ουν οἱ ἄνδρες σας στόν Λόχο καί νά σᾶς ἀποκαλοῦν καί Μάνα τοῦ Λόχου
πρέπει νά τούς ἐμπνέετε ἐμπιστοσύνη, σεβασμό νά εἶστε μαζί τους σέ ὅτι
σᾶς χρειαστοῦν μπροστάρηδες ὥστε νά νιώθουν καί ἐκεῖνοι ἐκτίμηση στό
πρόσωπό σας γιατί ἄν ἔρθουν τά δύσκολα νά ξέρετε ὅτι ἄν δέν τούς ἔχετε
κερδίσει ἐσᾶς θά δώσουν πρῶτα ὡς στόχο γι’ αὐτό καί οἱ βαθμοφόροι εἶναι
οἱ πρῶτοι σέ θνησιμότητα ἐν καιρῷ πολέμου ἀπό λιποτάκτες στρατιῶτες ἄν
δέν γίνουν ὁ σωστός διοικητής τῶν ἀνδρῶν τους!».
Ὁ Ἔρωτας καί ἡ Ἀγάπη στόν γάμο καί στήν σχέση τοῦ ζευγαριοῦ δέν
ἀρκεῖ μόνο!
Ὁ Γάμος εἶναι μιά μικρογραφία ἑνός μικροῦ Διοικούμενου λόχου ὅμως
τελικά οἱ ἐκπαιδευτές μου τότε εἶχαν δίκιο!
Γιά νά πετύχει αὐτό στόν γάμο βασικό εἶναι νά ἐμπνέεις σεβασμό
καί ἐμπιστοσύνη στήν σύντροφό σου!
Ὅμως αὐτό δέν πετυχαίνεται μόνο μέ Ἔρωτα καί Ἀγάπη πού εἶναι μέν
τά πρώτιστα, ἀλλά μέ συντροφικότητα καί ὑποχώρηση πού ἔρχεται σύν τῷ
χρόνῳ, ἄν δέν βλέπεις τήν γυναίκα σου ὡς τίποτε ἄλλο παρά ὡς τήν ἀδερφή
ψυχή σου, τό ἄλλο σου μισό, τήν σχέση σου μέ τόν Ἴδιο τόν Κύριό μας
καί Θεό μας!
Τό νά πετύχει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, τούς παντρεμένους ἄντρες, στόν
γάμο του ἄν δέν τό δεῖ ὡς (προαιρετικό μέν) ἀλλά σοβαρό καί ἱερό Μυστή-
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ριο εἶναι καλύτερο τότε νά μήν τό διάγει!
Ὁ Γάμος εἶναι ἡ ἕνωση δύο ἀνθρώπων ἐνώπιων τοῦ Θεοῦ ὅμως εἶναι
καί ὁ Γάμος μέ τόν ἴδιο τόν Κύριο πού εὐλόγησε ἄλλωστε τόν Γάμο τῆς
Κανά τῆς Γαλιλαίας καί μέ τό Θαῦμα Του τότε ἔκανε τό νερό κρασί γιά τήν
δυνατότητα τῆς τελέσεως τῆς γαμηλίου χαρᾶς καί διασκεδάσεως ἀλλά καί
τήν μετατροπή τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός ἀπό τό ἐγώ στό ἐμεῖς,
ἀπό τήν ἀτομικότητα στήν συντροφικότητα καί ἡ Θεία Χάρη νά ἔρθει καί
νά δυναμώσει τήν σχέση τοῦ ζευγαριοῦ μεταξύ τους ἀλλά καί μέ τόν Κύ
ριο!
Δέν εἶναι τυχαῖο πού πολλοί ἀπό τούς πνευματικούς πατέρες Ἱερομο
νάχους καθώς καί Ἡγουμένους καί Μοναχούς στήν ἕνωσή τους εἰς Γάμο μέ
τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό ἔγιναν ἄριστοι στόν ρόλο τοῦ συμβουλάτο
ρά τους ὡς Πατέρες καί Πνευματικοί σέ πολλά ζευγάρια παρ’ ὅλο πού δέν
ἐτέλεσαν τό Μυστήριο τοῦ Γάμου μέ τόν ἄνθρωπο ἀλλά μέ τόν ἴδιο τόν
Θεάνθρωπο!
Ἡ σημερινή ἐποχή μας, ἡ οἰκονομική καί πνευματική κρίση ἔχει βά
λει τό ζευγάρι στήν καθημερινή ἔννοια τῆς βιοπάλης τῆς ἐπιβίωσης καί
τῆς ὑλικῆς ἀνταπόκρισης τῶν ἀναγκῶν, τόν ἄνδρα στό κυνήγι τῆς καρριέ
ρας καί τῆς ἐπιτυχίας, τήν δέ γυναῖκα σέ ρόλο κουβαλητῆ καί ἐργαζομένου
ἐκτός ἀπό νοικοκυρᾶς, πόσο μᾶλλον μητέρας.
Ἔχουν ἀνατραπεῖ οἱ ρόλοι καί οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων ἔγιναν πολύ
πλοκες ἐνῶ ἄλλοτε ἦταν πιό ἁπλές καί ἄμεσες.
Τό μυστήριο τοῦ Γάμου ἀπό Θρησκευτικό ἔγινε ληξιαρχική πράξη
Δημαρχείου ἤ ἀκόμη καί Σύμφωνο Συμβίωσης καί, μάλιστα, καί ἰδίου φύ
λου!
Κατά τά ἄλλα εἴμαστε καί ‘‘ὁμοφοβικοί’’ ὅσοι δέν ἐστερνιζόμαστε
τήν ἀνάγκη τοῦ ἄλλου νά ἐπιβάλλει τό πάθος του καί τήν ἰδιαιτερότητά
του λάβαρο γιά παρέλαση!
Τελικά μόνοι μας βγάζουμε τά μάτια μας, δέν χρειάζεται ὁ Διάβολος
νά μᾶς προτείνει κάτι καί μόνοι μας κάνουμε καί θεματικές ἑβδομάδες γιά
νά βάλουμε καί τά βλαστάρια μας σέ αὐτή τήν παράνοια!
Ὁ Γάμος ἔγινε πανάκεια τοῦ καθενός μόνο γιά δικαιώματα καί κτητι
κότητα!
–Πέτυχε λοιπόν τό σχέδιο του ὁ πανοῦργος λαοπλάνος ἀνά τούς
αἰῶνες;
–Ὄχι, βέβαια!
Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς Ὀρθοδόξους μᾶς ἔδωσε τό ἐρέθισμα νά
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πεισμώσουμε, νά ἀτσαλώσουμε ψυχή καί σῶμα καί νά ὁπλιστοῦμε μέ ὑπο
μονή, νηφαλιότητα, πραότητα καί ἀγάπη γιά τό ταῖρι μας!
Ἄν δέν δεῖ ὁ κάθε ἕνας σύζυγος τήν γυναῖκα του ὡς προέκταση τοῦ
ἑαυτοῦ του γιά τήν δική του ἀνάταση ψυχῆς, ἄν δέν δεῖ μέσῳ τοῦ προσώπου
της τήν ἕνωσή του μέ τόν ἴδιο τόν Παντοδύναμο, πῶς νά στερειώσει αὐτός ὁ
Γάμος καί νά πετύχει αὐτό τό σπιτικό καί ἡ οἰκογένεια;
Μόνο ἔτσι θά αἰσθάνομαι πετυχημένος στήν ζωή μου στήν οἰκογένειά
μου καί στά παιδιά μου, ἄν εἶμαι στά μάτια τῆς γυναίκας μου ὁ ἀγαπημένος
της σύντροφος σέ αὐτήν ἀλλά καί στήν μέλλουσα ζωή!
Ὅπως λέει καί ὁ παππούλης μας δέν γίνεται νά εἶσαι πετυχημένος
στήν δουλειά σου καί νά μήν τά καταφέρνεις πρῶτα στό ἴδιο σου τό σπίτι!
Κι ἄν εἶναι νά λέει ἡ Στατιστική ὅτι τό 85% τῶν ζευγαριῶν δέν ἔχουν
ἀλληλοεκτίμηση, τότε ἐμεῖς συνεχῶς θά παλεύουμε νά βρισκόμαστε στό
15% μέχρι τά βαθεία μας γεράματα, ἄν μᾶς τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός, μιᾶς καί
ἐγώ ὡς Μαθηματικός μοῦ ἀρέσει πάντοτε νά ἀνατρέπω τίς λίστες προτίμη
σης καί τά γκάλοπ, πόσο μᾶλλον νά βλέπω τήν γλύκα στά μάτια τῆς γυναί
κας μου λέγοντας τό ὄνομα της μέχρι τήν τελευταία μου πνοή!
Ἔτσι θά αἰσθάνομαι καί θά εἶμαι πραγματικά πετυχημένος!
Συγχωρεῖστε τίς λίγες ἀράδες σκέψεων πού μοιράστηκα μαζί σας.
Παππούλη μας τήν κατανόησή σας καί τήν εὐχή σας!
					
					

Χαράλαμπος Καμπερογιάννης
Μαθηματικός
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«ΑΛΚΗΣΤΗ»
παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυθοῦμε
στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά προσφέρουμε
μαζί μέ τά σχόλιά μας στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ.
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406 π.Χ.) διδάχθηκε στά Μεγάλα
Διονύσια τό 438 π.Χ. ἀντί σατυρικοῦ δράματος.
Ὁ Δίας εἶχε ἐπιβάλει στόν Ἀπόλλωνα τήν ποινή νά γίνει δοῦλος τοῦ
Ἄδμητου, βασιλέα τῶν Φερῶν (Θεσσαλία) ἐπί ἕνα χρόνο. Γιατί ὁ Ἀπόλλωνας
ἐσκότωσε τούς Κύκλωπες, κατασκευαστές τοῦ κεραυνοῦ μέ τόν ὁποῖο ὁ Δίας
ἐσκότωσε τόν γιό τοῦ Ἀπόλλωνα Ἀσκληπιό. Ἀνταποδίδοντας τήν καλοσύνη
πού ὁ Ἄδμητος τοῦ εἶχε δείξει, ὁ Ἀπόλλωνας ἔπεισε τίς Μοῖρες νά μήν πεθάνει ὁ Ἄδμητος, ἐάν κάποιος ἔμπαινε στή θέση του, ὅταν ἔφθανε ὁ Χάρος νά
τόν πάρει. Κανένας ἀπό τούς ἡλικιωμένους γονεῖς του δέν θέλησε νά μπεῖ
στή θέση τοῦ Ἄδμητου, πού εἶχε νέα γυναῖκα, δύο μικρά παιδιά καί ὑπεύθυνη
θέση ὡς βασιλέας. Τήν θυσία δέχεται πρόθυμα ἡ γυναῖκα του Ἄλκηστη.
Αὐτά μᾶς γνωρίζει ὁ θεός Ἀπόλλωνας στόν πρόλογο τοῦ ἔργου. Ἔρχεται ὁ Θάνατος καί κατηγορεῖ τόν Ἀπόλλωνα ὅτι ἀδικεῖ τούς χθόνιους θεούς.
Ὄχι μόνον ἐμπόδισε τόν θάνατο τοῦ Ἄδμητου, ἀλλά τώρα ὁπλισμένος μέ
τόξο ἐπιδιώκει νά ματαιώσει καί τῆς Ἄλκηστης τόν θάνατο. Ὁ διάλογός τους
στή συνέχεια ἀποκαλύπτει τήν ἀντιπαλότητα πού τούς χωρίζει. Τήν Ἄλκηστη ὁπωσδήποτε θά τήν πάρει. Ὁ Ἀπόλλωνας πού δίνει χρησμούς μέσῳ τῆς
Πυθίας ἐδῶ προφητεύει ὅτι κάποιος ἄντρας σταλμένος ἀπό τόν Εὐρυσθέα
νά φέρει ἀπό τήν Θράκη ἄλογα (τοῦ Διομήδη) θά πάρει ἀπό τόν Θάνατο τήν
Ἄλκηστη. Ὁ Ἀπόλλωνας ἀποχωρεῖ καί ὁ Θάνατος μπαίνει στό ἀνάκτορο.
Ἔρχεται ὁ Χορός, πού ἀποτελεῖται ἀπό 15 γέροντες τῶν Φερῶν καί διερωτᾶται ἐάν ἡ Ἄλκηστη ἔχει πεθάνει. Ἐκφράζει λύπη γιατί δέν ζεῖ ὁ Ἀσκληπιός πού θά μποροῦσε νά τήν γλιτώσει ἀπό τόν θάνατο. Βγαίνει ἀπό τό παλάτι μιά ὑπηρέτρια καί τούς διηγεῖται ὅτι ἡ Ἄλκηστη μόνη της λούστηκε
καί στολίστηκε. Στάθηκε μπροστά στή θεά Ἑστία καί προσευχήθηκε γιά τά
παιδιά της. Κατόπιν σ’ ὅλους τούς βωμούς τῶν ἀνακτόρων προσευχήθηκε
καί τούς στεφάνωσε μέ κλαδιά μυρσίνης. Μπῆκε μετά στό δωμάτιό της, ἔπεσε στό κρεβάτι της κλαίοντας καί φιλῶντας το. Τά δύο παιδιά της, ἀγοράκι
καί κοριτσάκι, ἔκλαιγαν κρεμασμένα στά πέπλα της. Ἐκείνη ἀγκαλιάζοντας
τό ἕνα μετά τό ἄλλο τά φιλοῦσε. Οἱ δοῦλοι τοῦ ἀνακτόρου θρηνοῦσαν τήν
βασίλισσά τους. Ὅλους τούς ἀποχαιρέτησε. Ὁ Ἄδμητος κλαίει ἔχοντας στήν
ἀγκαλιά του τήν ἀγαπημένη γυναῖκα του τήν παρακαλεῖ νά μήν τόν ἀφήσει.
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Ἡ Ἄλκηστη καταρρέει καί θέλει τό φῶς τοῦ ἥλιου ν’ ἀντικρύσει. Ἡ ὑπηρέτρια
ἐπιστρέφει στό ἀνάκτορο νά ἀναγγείλει στόν βασιλέα τήν ἄφιξη τοῦ Χοροῦ
πού ἀποτελεῖ ἀντιπροσωπεία τοῦ λαοῦ.
Ἐπικαλούμενος τόν Δία, ὁ Χορός εὔχεται νά μποροῦσε νά βρεθεῖ τρόπος
οἱ ἄρχοντές τους νά ὑπερβοῦν τήν δυστυχία πού ἀντιμετωπίζουν. Ἄν δέν βρεθεῖ, θά κόψουν τά μαλλιά τους καί θά βάλουν μαῦρα ρούχα. «ἄς εὐχηθοῦμε
στούς θεούς· διότι τῶν θεῶν ἡ δύναμη εἶναι πολύ μεγάλη» (στίχοι 218, 219).
Ζητᾶ ἀπό τόν Ἀπόλλωνα πού ἔσωσε τόν Ἄδμητο νά σώσει καί τήν Ἄλκηστη.
Ἀπευθύνονται στόν βασιλέα τους, ἐκφράζοντας τήν συμπάθειά τους: «Ἀλίμονο, γιέ τοῦ Φέρητα, τί ἔπαθες χάνοντας τή γυναῖκα σου …» (στ. 226-237).
Ὑποβαστάζοντας τήν Ἄλκηστη, ὁ Ἄδμητος προβαίνει ἀπό τό παλάτι
μαζί μέ τά παιδιά τους καί δούλους. Ἀκολουθεῖ συγκινητικός διάλογος ἀνάμεσα στό ζευγάρι. Ἡ Ἄλκηστη αἰσθάνεται τό ἄγγιγμα τοῦ θανάτου, ἀπευθύνεται στά παιδιά της, ζητᾶ ἀπό τόν ἄντρα της νά μήν τούς δώσει μητρυιά,
ἐκεῖνος τό ὑπόσχεται. Θά ἔχει ἰσόβιο πένθος, συνεχῶς θά τήν σκέπτεται καί
θά τήν βλέπει στά ὄνειρά του. Τοῦ παραδίδει τά παιδιά καί σβήνει. Ὁ μικρός
γιός της συγκλονισμένος ἐκφράζει τήν ὀδύνη του καί τήν φιλᾶ στό στόμα.
Ἀκολουθεῖ διάλογος ἀνάμεσα στόν Ἄδμητο καί τόν Χορό πού ἐπιχειρεῖ νά
τόν παρηγορήσει καί στηρίξει. Κηρύσσεται ἐτήσιο δημόσιο πένθος.
Ἀφοῦ ὅλοι ἔχουν μπεῖ στό ἀνάκτορο γιά νά ἑτοιμάσουν τήν κηδεία τῆς
νεκρῆς βασίλισσας, ἔρχεται ὁ Ἡρακλῆς καί ρωτᾶ τόν Χορό γιά τόν Ἄδμητο. Ἐξηγεῖ γιατί περνᾶ ἀπό τήν πόλη τους καί ὁ σκοπός τοῦ ταξειδίου στή
Θράκη γίνεται ἀντικείμενο διαλόγου τους. Βγαίνει ἀπό τό παλάτι ὁ Ἄδμητος
μέ κουρεμένα τά μαλλιά του πένθιμα. Ἀκολουθεῖ διάλογος ἀνάμεσα στούς
δύο ἄντρες πού δέν ἀποκαλύπτει στόν Ἡρακλῆ τόν θάνατο τῆς Ἄλκηστης.
Ὁ Ἡρακλῆς μένει μέ τήν ἐντύπωση ὅτι πενθεῖ γιά ἄλλο, ὄχι στενό συγγενικό
πρόσωπο. Παρά τίς ἀρχικές ἀντιρρήσεις του μπαίνει στό ἀνάκτορο γιά φιλοξενία. Ὁ Ἄδμητος δικαιολογεῖ στό Χορό γιατί θά φιλοξενήσει τόν ἐπισκέπτη
ἐνῶ πενθεῖ τήν γυναῖκα του. Αὐτό δίνει τήν ἀφορμή στόν Χορό νά ἀναφερθεῖ
στή φιλοξενία πού εἶχε ὁ θεός Ἀπόλλωνας στό ἀνάκτορο τοῦ Ἄδμητου.
Καθώς δοῦλοι μεταφέρουν τήν νεκρή πρός τόν τάφο της, ἔρχεται ὁ πατέρας τοῦ Ἄδμητου Φέρητας συνοδευόμενος ἀπό δούλους πού φέρνουν στολίδια γιά τήν νεκρή βασίλισσα. Μιλᾶ μέ συμπάθεια καί τόν συμβουλεύει νά
ἀντιμετωπίσει τήν δοκιμασία μέ ὑπομονή. Ὁ Ἄδμητος ἀρνεῖται τήν ἠθική συμπαράσταση τοῦ πατέρα του καί τά νεκρικά δῶρα. Κατηγορεῖ αὐτόν καί τήν
μητέρα του γιά ἀναλγησία, γιατί ἀρνήθηκαν νά πεθάνουν ἀντί γι’ αὐτόν. Τόν
προειδοποιεῖ ὅτι δέν θά τοῦ ἀποδώσει ἐπικήδειες τιμές. Σημειώνεται ἔξαρση
καί ὁ Χορός παρεμβαίνει δύο φορές γιά νά τούς εἰρηνεύσει. Ὁ Φέρητας ἀποχωρεῖ, ὁ Χορός ξεπροβοδίζει τήν νεκρή μέ ἐγκωμιαστικούς λόγους.
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Βγαίνει ἀπό τό παλάτι ἕνας δοῦλος καί μιλᾶ μέ ἀποτροπιασμό γιά τήν
συμπεριφορά τοῦ Ἡρακλῆ ἐπειδή μεθοκοπάει ἀδιαφορῶντας γιά τό πένθος
τοῦ βασιλέα του. Ὑποχρεωμένος νά τόν περιποιεῖται δέν μπόρεσε νά ἀποχαιρετήσει τήν βασίλισσά του. Βγαίνει ὁ Ἡρακλῆς καί παραπονεῖται ὅτι δέν
τόν περιποιεῖται μέ εὐχάριστη διάθεση. Τοῦ κάνει καί μάθημα ἀνέμελης καί
εὐχάριστης ζωῆς. Κατά τήν συνομιλία τους μαθαίνει γιά τόν θάνατο τῆς βασίλισσας. Ὑπόσχεται νά τήν φέρει ἀπό τόν Ἅδη, ἐγκωμιάζει τήν φιλοξενία τοῦ
Φερέου βασιλέα.
Ἐπιστρέφει ὁ Ἄδμητος καί ἔχουμε ἕναν θρηνητικό διάλογο μέ τόν Χορό.
Ἐλεεινολογεῖ καί κατηγορεῖ τόν ἑαυτόν του γιά τήν φιλοζωΐα του. Ἐπιστρέφει ἀπό τόν τάφο ὁ Ἡρακλῆς κρατῶντας μιά γυναῖκα σκεπασμένη μέ πέπλο.
Παρακαλεῖ τόν Ἄδμητο νά τήν κρατήσει στό παλάτι μέχρι νά ἐπιστρέψει ἀπό
τήν Θράκη. Τήν κέρδισε ὡς ἔπαθλο σέ κάποιον ἀγῶνα. Ὁ Ἄδμητος δικαιολογημένα ἀρνεῖται. Τελικά πείθεται. Ἀνακαλύπτει ζωντανή τήν Ἄλκηστη πού
ὁ Ἡρακλῆς ἅρπαξε ἀπό τόν Θάνατο. Δίνει ἐντολή γιά ἑορτασμό τοῦ γεγονότος. Ὁ Χορός κλείνει τό ἔργο μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Πολλές μεταβολές
καταστάσεων φέρνουν οἱ θεοί, πολλά ἀνέλπιστα κάνουν οἱ θεοί! Ὅσα περιμένουμε δέν γίνονται καί σ’ ὅσα δέν περιμένουμε πέρασμα βρίσκει ὁ θεός.
Τέτοια ἦταν καί ἡ περίπτωση αὐτή».
Στήν εἰσαγωγή αὐτῶν τῶν κειμένων γιά θεατρικά ἔργα γράφουμε γιά
μαργαριτάρια πού ἀλιεύουμε στά κείμενά τους. Εἶναι οἱ σημαντικές, πνευματικῆς βαρύτητας ρήσεις πού οἱ δραματουργοί βάζουν στό στόμα προσώπων
τῶν ἔργων. Εἶναι καί ἐνέργειές τους πού ἐκπέμπουν θετικά μηνύματα. Φρόνιμο εἶναι νά ἀξιοποιοῦμε γιά οἰκοδομή μας καί τά ἀρνητικά μηνύματα.
Ἕνα θέμα πού ἔχει ὄχι ἀμελητέα θέση στό ἔργο εἶναι ἡ φιλοξενία. Τήν
ἐπιβληθεῖσα στόν Ἀπόλλωνα ποινή τοῦ Δία ὁ Ἄδμητος τήν μετατρέπει σέ φιλοξενία. Καί ἀνταμείβεται γι’ αὐτό. Παρά τό βαρύ πένθος ὁ Ἄδμητος βρίσκει
τρόπο νά προσφέρει φιλοξενία στόν Ἡρακλῆ. Μεταξύ τῶν ἄλλων δικαιολογιῶν πού ἐκθέτει στόν Χορό ὁ Ἄδμητος λέει (στ. 559, 560): «Κι’ ἐγώ βρίσκω
στό σπίτι αὐτοῦ φιλοξενία ἄριστη, κάθε φορά πού στό Ἄργος τό ἄνυδρο πηγαίνω». Ὁ Ἡρακλῆς πλουσιοπάροχα τήν ἀνταποδίδει. Τιμᾶ τούς ἀρχαίους
προγόνους μας ἡ διάκρισή τους στόν τομέα αὐτόν. Καί τήν ἤθελαν ὑπό τήν
προστασία τοῦ Δία. «Ξένιος Ζεύς». Τιμᾶ καί τόν Εὐριπίδη πού τήν προβάλλει
στό ἔργο αὐτό.
Ἕνα θεατρικό ἔργο δέν ἀποτελεῖται μόνον ἀπό τήν ἐξέλιξη τοῦ μύθου,
τῆς ὑποθέσεως. Ἔχει καί μονολόγους καί διαλόγους εὐρύτατου φάσματος περιεχομένου. Στήν τραγωδία αὐτή ἔχουμε τούς ἑξῆς διαλόγους: ἈπόλλωναςΘάνατος (στ. 28-76), Ὑπηρέτρια-Χορός (στ. 141-212), Ἄλκηστη-Ἄδμητος (στ.
244-392), Ἡρακλῆς-Χορός (στ. 476-508), Ἡρακλῆς-Ἄδμητος (στ. 509-550),
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Ἄδμητος-Χορός (στ. 551-613), Φέρητας-Ἄδμητος (στ. 614-738), ἩρακλῆςΔοῦλος (στ.773-836), Ἄδμητος-Χορός (στ.872-1006) καί Ἡρακλῆς-Ἄδμητος
(στ. 1008-1156). Μέ τούς μονολόγους καί διαλόγους παρέχονται πληροφορίες πού ὁ δραματουργός θέλει νά εἰσπράξουν τά πρόσωπα τοῦ ἔργου καί οἱ
θεατές. Ἐκφράζονται συναισθήματα, διατυπώνονται σχέδια, προθέσεις, ἀποκαλύπτονται πεποιθήσεις, ἰδέες, φανερώνεται τό ἦθος, ὁ χαρακτήρας τῶν
προσώπων.
Μέ τό στόμα τῆς Ἄλκηστης ὁ ποιητής ἀρθρώνει μιά σημαντικότατη
ρήση (στ. 301): «Ψυχῆς γάρ οὐδέν ἐστι τιμιώτερον», «γιατί τίποτε δέν εἶναι
πιό πολύτιμο ἀπ’ τήν ψυχή». «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ;» (Ματθ. 16, 26).
Ὁ Ἄδμητος γιά τούς γονεῖς του πού δέν προθυμοποιήθηκαν νά πεθάνουν πρός χάριν του (στ. 339): «γιατί μ’ ἀγαποῦσαν μέ λόγια καί ὄχι μέ ἔργα».
Ἡ πραγματική ἀγάπη εἶναι ἔμπρακτη. (Α Ἰωάνν. 3, 18).
Ὁ Χορός στόν Ἄδμητο (στ. 418, 419): «καί νά ξέρεις βέβαια πώς ὅλοι
μας χρεωστοῦμε μιά μέρα νά πεθάνουμε». Τό μόνο βέβαιο γιά κάθε ἄνθρωπο.
Ἄγνωστο τό πότε, ποῦ, πῶς καί ἀπό τί. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου πολλαπλῶς
σκόπιμη καί χρήσιμη.
Ἀξιοπρόσεκτες ρήσεις διατυπώνει ὁ Χορός στό στίχο 602: «Στούς ἐξαιρετικούς ἀνθρώπους πάντα ὑπάρχει ἡ φρόνηση» καί στόν στίχο 605 «λογικές
ἐνέργειες θά κάνει ἕνας ἄντρας θεοσεβούμενος». Εἶναι ἐκφάνσεις ὄχι μόνον
διανοητικές ἀλλά καί σωστοῦ ἤθους.
Πλαστήκαμε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί καθ’ ὁμοίωσιν. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
«ζῶον θεούμενον». Μέ τόν ἀγῶνα του καί μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θεώνεται.
Μᾶς ἐκπλήσσει αὐτό πού λέει ὁ Χορός (στ. 1003): «Αὐτή κάποτε πέθανε γιά
χάρη τοῦ ἄντρα της καί τώρα εἶναι εὐτυχισμένη θεά».
Γιά τό ἦθος τῆς Ἄλκηστης ἐκφράζονται ἐγκωμιαστικά ἐκτός ἀπό τόν
σύζυγό της Ἄδμητο ὁ Χορός τήν χαρακτηρίζει «ἔξοχη γυναῖκα», «καλοφήμιστη καί ὡς γυναῖκα πολύ καλύτερη ἀπ’ ὅσες στόν κόσμο φάνηκαν», «ἐξαίρετη γυναῖκα», «ἄριστη γυναῖκα». Ἡ Ὑπηρέτρια: «Πῶς δέν εἶναι ἡ καλύτερη;
Ποιός θά ἐναντιωθεῖ σ’ αὐτό;». Ὁ Φέρητας: «… γιατί ἄριστη, κανένας δέ θά
ἀρνηθεῖ, καί συνετή γυναῖκα ἔχεις χάσει». Ὁ Ἡρακλῆς: «Ὤ, δύστυχε, ποιά γυναῖκα ἔχεις χάσει».
Ἡ Ἄλκηστη δέν λυπᾶται τά νειάτα της. Ἀγαπᾶ τόν ἄντρα της περισσότερο ἀπό τήν δική της ζωή. Στό ἔργο αὐτό ἡ γνησιότητα τῆς ἀγάπης δοκιμάζεται στή λυδία λῖθο τοῦ θανάτου. Ἐδῶ ἡ ἀγάπη νικᾶ τόν θάνατο.
					Νίκος Τσιρώνης
				
Οἰκονομολόγος
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