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Η ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ!

μᾶς ἔχει γίνει πλέον συνήθεια –ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια τῆς 
πολλαπλῆς κρίσεως πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας– τό νά 

κλαιγόμαστε καθημερινά, ἀλλά μέ μεγαλύτερη ἔνταση στό τέλος τοῦ 
χρόνου, μέ τίς πρόσθετες οἰκονομικές ὑποχρεώσεις μας (πού προ-
σθέτουν χρέη ἐπί χρεῶν καί βάσανα ἐπί βασάνων), ὁπότε, αὐτό πού 
μᾶς ἀπομένει εἶναι ὁ ὁραματισμός μιᾶς ζοφερότερης καινούργιας 
χρονιᾶς, μέ ἀβάστακτη καθημερινότητα, χωρίς ἐλπίδα καί λόγο γιά 
νά νοιώσουμε χαρά.

Δέν θέλουμε νά συμμερισθοῦμε αὐτή τήν ἀπαισιοδοξία καί τήν 
ἀπόγνωση, ἀλλά ἐπικαλούμενοι τήν Χάρη τοῦ Παρακλήτου Ἁγίου 
Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας, τῆς Παρηγορίας καί τῆς 
Ἀτελευτήτου ἐγκαρδίου χαρᾶς νά μᾶς ἐμπνεύση «λόγον ἀγαθόν» 
γιά νά γευθοῦμε, νά γνωρίσουμε καί νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τοῦ 
Οὐρανοῦ, πού εἶναι ἀπηλλαγμένο ἀπό τό βάρος τῶν ἐπιγείων φρο-
ντίδων καί βασάνων καί μᾶς καλεῖ νά «σηκώσουμε ψηλά τό κεφάλι»! 
Ὄχι μέ ἀλαζονική ἔπαρση, ἀλλά μέ διηνεκῆ ἐνατένιση «τῶν Οὐρανί-
ων θαλάμων» τῆς ἀληθινῆς καί αἰωνίου ζωῆς μας.

Μέ τήν ἀταλάντευτη ἐνατένιση τῆς Ἐπουρανίου Πατρίδος μας, 
πού εἶναι καί ἡ σφραγῖδα τῆς βεβαίας Πίστεώς μας, δέν θά ἐγκα-
ταλείψουμε πρόωρα τά ἐγκόσμια, οὔτε θά γίνουμε ὀνειροπαρμένοι 
καί αἰθεροβάμονες, ἀλλά θά μπορέσουμε «ἐνατενίζοντες ἀκλινῶς τῷ 
ὕψει τῆς γνώσεως», νά ἑρμηνεύουμε τά φαινομενικῶς ζοφερά καί νά 
ἀντλοῦμε βεβαιότητα καί ὄχι ἁπλῆ ἐλπίδα γιά τό μέλλον.

Μή σᾶς ξαφνιάζουν τά λεγόμενα. Δέν εἴμαστε πολῖτες τοῦ Ἄρε-
ως, οὔτε ἀγνοοῦμε τήν Ἑλληνική σημερινή πραγματικότητα. Πράγ-
ματι, τά πάντα στήν Πατρίδα μας μοιάζουν ἀλλά καί εἶναι διαλυ-
μένα: Κρατικός μηχανισμός, Παιδεία, Οἰκονομία, Ὑγεία, Πρόνοια, 
Ἐργασία καί καθετί ἀπαραίτητο καί ἀναγκαῖο γιά τήν εὔρυθμη καί 
εἰρηνική ζωή τῶν πολιτῶν ἔχει χαθεῖ ἀπό τόν ὁρίζοντα καί δέν πα-
ρουσιάζονται ἐνθαρρυντικές ἐνδείξεις γιά κάποια ἐπιθυμητή με-
ταμόρφωση στό ἄμεσο μέλλον. Αὐτό πού γιά τούς πολῖτες ἄλλων 
Κρα τῶν μέ ὑλική εὐημερία, θεωρεῖται αὐτονόητο, γιά τήν Ἑλλάδα 
θε ω ρεῖται ἀδιανόητο καί ἄπιαστο ὄνειρο! Ὁ στοιχειώδης σεβασμός 
τοῦ Ἕλληνα πολίτη ἀπό τό Κράτος ἔχει πρό πολλοῦ ἐκλείψει. 

Ὡστόσο, μέσα σ’ αὐτήν τήν ἀπέραντη, «τήν ζοφώδη καί ἀσέλη-
νον» Ἑλληνική Κρατική νύκτα, ὑπάρχει αὐτό, πού γιά μένα προσω-
πικά, εἶναι ἡ ΕΛΠΙΔΑ: Ὅτι δέν διορθώνεται τό Κράτος μας! Ναί, 
δέν διορθώνεται καί δέν θέλουμε ποτέ νά διορθωθῆ ἡ κατάσταση 
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τοῦ Κρατικοῦ μηχανισμοῦ, χωρίς νά προηγηθῆ ἡ Πνευματική του 
ἀνόρθωση, ἡ ἐν Χριστῷ Ἀνάστασή του!

Γιά τά ἄλλα Κράτη, πού ἔθαψαν τόν Θεό καί αἰσθάνονται 
ὄχι πνευματικῷ ἀλλά Νιτσεϊκῷ τῷ τρόπῳ ὅτι, ἐπιτέλους, ἐπί τῶν 
ἡμερῶν τους ἀξιώθηκαν νά ὀσφρανθοῦν «τήν θεϊκή ἀποσύνθε-
ση», ἡ ἄψογη λειτουργία τοῦ Κράτους εἶναι ὅ,τι ἔχουν νά ἀντιπα-
ραβάλλουν μετά τήν ταφή καί κατάργηση τοῦ Θεοῦ, μέ “θαπτικά” 
ἐρ γα λεῖα τήν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, πού τούς δίδει τήν ψευδαί-
σθηση ὅτι ἔγιναν θεοί στή θέση τοῦ Θεοῦ! Μέ συνεχῆ ψεύδη καί 
φαντασιώσεις μυθιστορηματικές, μέ ἀναπόδεικτα στοιχεῖα, παρουσι-
άζουν τήν σημερινή ἐπιστήμη ὡς τόν μοναδικό θεό πού λατρεύουν, 
ἀ σχέ τως ἄν αὐτός ὁ ψευτοθεός τούς ζητάει γιά ἀντάλλαγμα τῆς 
λα τρείας του νά “πετάξουν” τό μυαλό τους καί νά μήν ὑποψιάζο-
νται κἄν ὅτι ἐπιστήμη χωρίς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, εἶναι ἁπλῶς αὐθαίρετη 
ἐπινόηση καί φανταστική «λήψη τοῦ ζητουμένου»!

Ἡ ἀποσύνθεση τοῦ Κρατικοῦ μας μηχανισμοῦ, χωρίς ἐλπίδα 
ἀναστάσεώς του χωρίς νά προηγηθῆ ἡ πνευματική του ἀνάσταση, δέν 
εἶναι ἀποτέλεσμα μόνο τῆς φαυλότητος καί τῆς ἀνικανότητος τῶν 
πολιτικῶν μας, ἀλλά εἶναι συλλογικό ἔργο ὅλων ἡμῶν τῶν Ἐλλήνων. 
Χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε, ἐπειδή ἔχουμε βαθειά μπολιαστεῖ μέ 
τό Θεϊκό ‘‘μπόλι’’ τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν Βάπτισή μας, χάνοντας 
τήν Πίστη μας καί τή σχέση μας μέ τόν Θεό, τά παρατήσαμε ὅλα νά 
ρημάξουνε καί προσπαθοῦμε μέ ἄτακτες καί ἀσυνάρτητες κινήσεις 
νά ἐπιβιώσουμε! Δέν εἶναι, βέβαια, σωστή αὐτή ἡ ἀντίδραση καί 
τακτική μας, ἀλλά μέσα στήν τραγικότητα καί ἀθλιότητά της 
διασώζει τήν ἐλπίδα: Σάν λαός, χωρίς τόν Θεό μας νοιώθουμε 
καί εἴμαστε ψυχικά νεκροί! Γι’ αὐτό ὁ λαός μας δέν ἔχει κουρά-
γιο γιά ὁποιαδήποτε πρόοδο, τώρα πού ἔχασε τόν Ἀληθινό Θεό 
του! Δέν τόν γεμίζει, οὔτε τόν ἐμπνέει τίποτα! Οὔτε ἀκόμη καί ἡ 
καθημερινή λεηλασία πού ὑφίσταται ἀπό τό ἀπάνθρωπο Κράτος τόν 
παρακινεῖ νά θυμώση καί νά ἀντιδράση. Μόνο μαραζώνει, θλίβεται 
καί ἔχει φθάσει στήν ἀπόγνωση! 

«Ὅμως, θαρσεῖτε», ἀδελφοί! Χριστός Ἐγεννήθη καί φέτος! 
Γεννιέται κάθε χρόνο, περιμένοντας τόν καθένα μας νά βρεθῆ, ἐπι-
τέλους ὥριμος καί ἕτοιμος νά Τόν ὑποδεχθῆ καί νά Τόν κάνη καί 
πάλι Ζωή τῆς ζωῆς του καί Ψυχή τῆς ψυχῆς του!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ! Κανείς μας νά μή μείνη Πνευματικά 
ἀγέννητος! 

Καλή Χρονιά, μέ Τόν Χριστό μας, Ἡγέτη τῆς ψυχῆς καί τῆς 
Πατρίδος μας!

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ἀπό τήν ταυτότητα τοῦ φύλου 
στό φῦλο χωρίς ταυτότητα;*

Α
πό τότε πού ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἀναπαραγωγή του γίνεται ἀπό 
τήν ἕνωση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, δηλαδή ἀπό δύο φῦλα, πού 

τό καθένα ἔχει τήν ἐξατομικευμένη ταυτότητά του. Ἡ φύση δέν ἔχει ἄλλο 
τρόπο ἤ μέσο γιά νά δώσει τήν ζωή. Ἀπό τά μέσα τοῦ 20ου αἰῶνα ἔχει 
ἀρχίσει ἀπό δύο διαφορετικές  ἀφετηρίες μία ἀμφισβήτηση τῆς ἀρχέγο-
νης βιολογικῆς διάκρισης τῶν φύλων.

1. Ἡ πρώτη προῆλθε ἀρχικά σέ ἰατρικό περιβάλλον ἀπό συγκε-
κριμένους Ἀμερικανούς ἐπιστήμονες, ἀπό τούς ὁποίους ὁ ἕνας, ὀνόματι 
John Money, ἦταν ψυχολόγος καί σεξολόγος, εἰδικευμένος στούς ἑρμα-
φρόδιτους καί μέσῳ τῆς ἐπιλογῆς φύλου πού μεθόδευσε, ἐθεώρησε ὅτι τό 
φῦλο τῆς ἐκπαίδευσης(ἀνατροφῆς, sex of rearing) ἔχει τό πρωτεῖο ἔναντι 
τῶν βιολογικῶν παραγόντων καί ἐπινόησε τό 1955 τήν ἔννοια «gender», 
πού μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ ὡς «κοινωνικό φῦλο». Ἡ αὐθαίρετη αὐτή γε-
νίκευση διαψεύσθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων στήν περίπτωση ἑνός Καναδοῦ 
μικροῦ ἀγοριοῦ 8 μηνῶν, τοῦ ὁποίου ὁ φαλλός κόπηκε ἔπειτα ἀπό δυ-
στύχημα καί ὁ Money ἀποφάσισε νά τό μεταμορφώσει σέ κορίτσι μέ ὅ,τι 
αὐτό συνεπάγεται  χειρουργικά, ὁρμονικά (ἐπί 12 ἔτη!) καί ψυχολογικά. 
Στή συνέχεια ἀνατράφηκε αὐστηρά ὡς κορίτσι ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ 
Money, ἀγνοοῦσε, ὅπως καί ὁ δίδυμος ἀδελφός του, ὅλα τά τοῦ παρελ-
θόντος καί στήν ἡλικία τῶν 6 ἐτῶν ἔδειχνε νά ἀνταποκρίνεται στόν ρόλο 
πού τοῦ εἶχαν ὁρίσει. Στήν ἐφηβεία ὅμως ἐξομολογεῖται ὅτι ἕλκεται ἀπό 
τά κορίτσια, ἐπαναστατεῖ κατά τῆς θηλυκῆς του ταυτότητας καί ὅταν οἱ 
γονεῖς του τοῦ ἀποκάλυψαν τήν ἀλήθεια, τό παιδί ξαναπῆρε τήν ἀρσενι-
κή του ταυτότητα μέ ὅ,τι γι’ αὐτό χρειάσθηκε νά κάνει καί παντρεύτηκε, 
ἀλλά οἱ ταυτοτικές αὐτές μεταπτώσεις ἀποσταθεροποίησαν καί τά δύο 
ἀδέλφια καί τελικά αὐτοκτόνησαν. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ Money ἐπέμεινε 
στήν προκατάληψή του μέ δημοσιεύσεις, παρά τήν διάψευση τῆς θεωρί-
ας του, γιά τόν πρωτεύοντα ρόλο τῆς ἐκπαίδευσης στόν προσδιορισμό 
τοῦ φύλου (ἄς σημειωθεῖ ὅτι τό παιδί εἶχε πεῖ ἀνοικτά ὅτι τοῦ εἶχε γί-
νει πλύση ἐγκεφάλου).Ἡ αὐθαίρετη ἐπιμονή του ὁδήγησε τό 1997 τόν 
Milton Diamond, Καθηγητή Ἀνατομίας καί Ἀναπαραγωγικῆς Βιολογίας 
στήν Χαβάη, νά καταγγείλει τήν θεωρία του ὡς ἀπάτη.

Σήμερα ἡ νευρολογία ἔχει κατηγορηματικά διαπιστώσει ὅτι, ὅπως 
πρόσφατα ἐπεσήμανε ὁ ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Νευρολογίας Σταῦρος 
Μπαλογιάννης1, τά χαρακτηριστικά τοῦ φύλου εἶναι προεγχαραγμένα 
στίς δομές τοῦ ἐγκεφάλου πρίν ἀκόμη διαμορφωθοῦν οἱ χαρακτῆρες τοῦ 
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γονιδιώματος. Ὑπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τῶν δύο φύλων, οἱ 
ὁποῖες ἀρχίζουν ἀπό τότε πού ὀργανώνεται ὁ ἐγκέφαλος στήν ἐνδομή-
τρια ζωή καί παραμένουν σταθερές καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς καί 
ἀπό τίς ὁποῖες ἡ πιό σημαντική εἶναι ὁ καλούμενος ἀμυγδαλοειδής  πυ-
ρήνας. Βιολογικά, ὅλα τα ἀνθρώπινα κύτταρα ἔχουν 23 ζεύγη, δηλαδή 46 
χρωμοσώματα. Τά 22 δέν ἔχουν σχέση μέ τό φῦλο: ἐάν κατά τή σύλληψη 
προκύψει ζεῦγος ΧΧ, τό παιδί θά εἶναι θῆλυ, ἐνῶ ἐάν προκύψει ζεῦγος 
ΧΥ τό παιδί θά εἶναι ἀγόρι καί αὐτό δέν ἀλλάζει μέ τίποτα, μέ καμία 
σωματική μεταβολή.

Τά ἀναφερθέντα ἰσχύουν καί γιά τόν δεύτερο Ἀμερικανό, ὀνόματι 
Robert Stoller, εἰδικευμένο στούς τρανσέξουαλ, ὁποῖος ὡς ψυχίατρος θέ-
λησε νά θεμελιώσει μέ ἔργο τοῦ (1968) τήν θεωρία καί τόν ὅρο «gender» 
μέ βάση τούς τρανσέξουαλ, δηλαδή τά ἄτομα πού ἔχουν τό αἴσθημα ὅτι 
ἀνήκουν στό ἀντίθετο φῦλο ἀπ’ αὐτό, τοῦ ὁποίου φέρουν τά σωματικά 
χαρακτηριστικά2.

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀνακύπτει τό θεμελιῶδες ἐρώτημα: εἶναι δυνατόν, μέ 
βάση ὁριακές ἰατρικές ἐμπειρίες πού ἀφοροῦν ἑρμαφρόδιτους ἤ τραν-
σέξουαλ, δηλαδή περιθωριακές καί παθολογικές περιπτώσεις, καί παρά 
τήν προφανῆ διάψευση πού ὑπέστη ὁ Money, νά κατασκευάζεται καί νά 
διαδίδεται γενική «θεωρία τῶν φύλων», πού ἀρνεῖται τήν βιολογική τους 
ταυτότητα, καθιστᾶ ἀδιάφορη τήν ἑτερότητα τῶν φύλων, ἰσοπεδώνει τήν 
σεξουαλικότητα, θεωρῶντας τό φῦλο ὡς ἁπλό κοινωνικό χαρακτηριστικό 
τῶν ἀνθρώπων (gender); Συμπερασματικά, πουθενά δέν στηρίζεται ἀπό 
καθαρά ἐπιστημονική ἄποψη ἡ ἐκπληκτικά αἴολη αὐτή γενίκευση γιά 
δῆθεν ἀρχέγονη σεξουαλική οὐδετερότητα καί ἀπροσδιοριστία.

2. Ἡ δεύτερη ἀφετηρία συνδέθηκε μέ τό φεμινιστικό κίνημα καί 
προῆλθε ἀρχικά ἀπό τήν Γαλλίδα φίλη, ὁμόφρονη τοῦ Sartre, Simone de 
Beauvoir, ἡ ὁποία στό ἔργο της «Τό δεύτερο φῦλο», τοῦ 1949, διετύπω-
σε τήν περιβόητη φράση: «Ἡ γυναίκα δέν γεννιέται: γίνεται». Ἡ φράση 
αὐτή χρησιμοποιήθηκε βέβαια καί γιά τήν προώθηση τῆς κατάργησης 
τῶν δυσμενῶν διακρίσεων καί συμπεριφορῶν εἰς βάρος τῶν γυναικῶν, 
ἀλλά κυρίως ἔγινε ἀνατρεπτικό ἰδεολόγημα στό πλαίσιο τῆς φιλοσοφί-
ας Sartre-Beauvoir: τό εἶναι καί τό μηδέν, ἡ φύση καί ἡ ἐλευθερία εἶναι 
στοιχεῖα πού δέν μποροῦν νά συναρθρωθοῦν καί ἑπομένως εἶναι ἀνα-
γκαία ἡ ἐπιλογή τοῦ ἑνός. Ἐπιλέγοντας τό εἶναι καί τήν ἐλευθερία, τό 
ἑπόμενο βῆμα εἶναι ὅτι τό «θηλυκό» καί τό «ἀρσενικό», ὡς ἔννοιες, δέν 
ἔχουν τίποτε τό φυσικό καί μόνο ὡς κοινωνικές σχέσεις μποροῦν νά θεω-
ρηθοῦν, δηλαδή ὡς κατασκευή καί ὡς κυριαρχία. Ἡ ἀντίληψη αὐτή, πού 
μέλημά της εἶναι νά ἀποφύγει τόν μηδενισμό, παραβλέπει ὅτι ἡ ἀρχή τῆς 
ἰσότητας τῶν φύλων, γιά τήν ὁποία μάχεται, προϋποθέτει ἀναγκαίως τή 
φυσική διάκριση τῶν φύλων. Ἰσότητα δέν σημαίνει κοινωνική οὐδετερο-
ποίηση τῆς ἑτερότητας τῶν φύλων. Καί ὅμως, τό ἀγγλοσαξονικό φεμινι-
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στικό κίνημα δανείσθηκε ἀπό τούς ἀμερικανούς ‘ἐμπνευστές’ καί πῆρε 
τήν δεκαετία τοῦ 1970 τό σύνθημα τοῦ gender (τοῦ κοινωνικοῦ φύλου), 
μέ πρώτη τήν Ἀγγλίδα Ann Oakley, πού δημοσίευσε τό 1972 ἕνα ἔργο 
μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο “Sex, Gender and Society” (φῦλο, κοινωνικό 
φῦλο καί κοινωνία).

Ἡ μεγάλη αὐταπάτη τῶν χρόνων μας εἶναι νά νομίζουμε ὅτι μπο-
ροῦμε νά κατασκευάζουμε ὁτιδήποτε, ὁποιεσδήποτε θεωρίες, ἀπό τό τί-
ποτε3, τό ἄκρως περιθωριακό νά γίνει ὁ κανόνας, ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητας 
ἀνδρῶν καί γυναικῶν νά ἐκτραπεῖ σέ ἄρνηση τῆς βιολογικῆς ταυτότητάς 
των καί νά ἀναπτύσσεται, κατ’οὐσίαν ἄνευ λόγου, ἐκτεταμένη βιβλιο-
γραφία ἀντιπαραθέσεων.4 Ἔτσι, ὁ Καστοριάδης (τό 1996)  –ἕνα χρόνο 
πρίν πεθάνει, μέ γενικευτική ἀπαισιοδοξία– στόν πέμπτο τόμο  τῶν δο-
κιμίων μέ τίτλο «Τά σταυροδρόμια τοῦ λαβυρίνθου»5, ἐτόνιζε ὅτι σήμερα 
κανείς δέν ξέρει τί εἶναι τό νά εἶναι ἄνδρας ἤ γυναίκα. Οἱ σεξουαλικοί 
ρόλοι ἔχουν διαλυθεῖ.

3. Τό ἰδεολόγημα πάντως τοῦ ‘κοινωνικοῦ φύλου’ δέν ἀποτελεῖ ‘μο-
νόλογο’. Συνυπάρχει, ἀπό ἰδεολογικά ἀντίθετη θέση, μέ τόν ἀγῶνα γιά 
τήν κατάργηση τῶν δυσμενῶν διακρίσεων καί συμπεριφορῶν εἰς βάρος 
τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀγῶνα στόν ὁποῖο ὡς ἐργατολόγος καί κοινωνιολό γος 
ἔχω μετάσχει ἀπό πανεπιστημιακῆς ἕδρας καί ὡς ἀνεξάρτητος ἐμπει-
ρογνώμων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῶν Δικαιωμάτων τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Γενικότερα στίς Εὐρωπαϊκές χῶρες ὑπάρχουν 
συλλογικές ἀντιδράσεις ὑπέρ τῆς ‘πυρηνικῆς οἰκογένειας’. Εἰδικά στήν 
Γαλλία, ἡ δραστήρια καί οὐσιαστικά προοδευτική κίνηση τῆς ψυχαναλύ-
τριας καί φεμινίστριας Αntoinette Fouque –πού βρίσκεται στόν ἀντίποδα 
τῆς Simone de Beauvoir καί πολλῶν ἐκπροσώπων τοῦ φεμινισμοῦ– θεμε-
λιώνει θεωρητικά τήν φυσική διάκριση τῶν δύο φύλων καί τό γυναικεῖο 
σεξουαλικό ἔνστικτο (libido femelle), σέ ἀντίθεση μέ τήν κρατοῦσα, καί 
στούς ψυχαναλυτές, ἀντίληψη περί μίας libido οὐσιωδῶς ἀνδρικῆς (φαλ-
λικός μονισμός, phallocentrisme). Στό πολιτικό ἐπίπεδο ἡ συγγραφεύς 
ἵδρυσε τό 1968 μέ πρωτοβουλία της τό ‘Κίνημα Ἐλευθέρωσης τῶν Γυ-
ναικῶν’ (Μouvement de Liberation de Femmes) καί στρατεύθηκε ὑπέρ 
μίας ‘ποιοτικῆς ἰσότητας’ τῶν φύλων στήν ὁποία τό καθένα φῦλο θά 
ἐμπλουτίζεται ἀπό τό ἄλλο6.

Ἄν θελήσει κανείς νά ἐντοπίσει τήν  βαθύτερη αἰτία τῆς εὐρείας δι-
άδοσης τοῦ ἰδεολογήματος αὐτοῦ, ἐκτός ἀπό τήν ἐπιθετική ἐκμετάλλευσή 
του ἀπό τήν ὁμάδα τῶν ὁμοφυλοφίλων, βρίσκεται, κατά τήν πεποίθησή 
μου, στό ὑπαρξιακό κενό πού ἔχει ἐπικρατήσει στήν Δύση.Τά ἄτομα δέν 
ἔχουν καμία πυξίδα καί στρέφονται πρός κάθε κατεύθυνση, θεωρῶντας 
ὅτι σ’ αὐτό συνίσταται ἡ ἐλευθερία τους. Ὑπαρξιακά ἀπομονωμένα, πα-
ραδίδονται στήν ὁποιαδήποτε ἀτομική τους βούληση ἤ ἐπιθυμία, πού 
εἶναι μεταβλητές, ἀσταθεῖς, ἀφοῦ δέν ἔχουν «ρίζαν ἐν ἑαυτοῖς» καί τά 
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πρότυπα δέν φέρουν ἐξ ὁρισμοῦ καμία ἠθική εὐθύνη. Ἔτσι ἔχει ἐκτρα-
φεῖ καί ἕνας ἄκρατος ἀτομικισμός. Στήν ἴδια κατ’ οὐσίαν αἰτία ὀφείλε-
ται καί ἡ αὐθαίρετα διευρυμένη ἀντίληψη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
πού πρόσφατα ἔχει ἀποδεχτεῖ τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
τοῦ Ἀνθρώπου. Στήν Γαλλία ἀπαγορευόταν ἡ παρένθετη μητρότητα στά 
ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καί τό ΕΔΔΑ θεώρησε ὅτι ἡ Γαλλική ἀπαγόρευ-
ση παραβιάζει τό δικαίωμα σεβασμοῦ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν7. 
Πρόκειται γιά καταπλήσσουσα ἀναγνώριση δικαιώματος τῶν παιδιῶν, 
πού δέν εἶχε καμία οὐσιαστική σχέση μέ τό ἐκδικαζόμενο ζήτημα.

Τό ὑπαρξιακό κενό δέν ἐκτρέφει τόν ἀτομικισμό τῶν προσώπων 
ἀλλά καί τῶν θεσμῶν, μέ τήν ἀτομικιστική ἀντίληψη τῶν δικαιωμάτων 
τοῦ ἀνθρώπου, πού καταλήγει σέ μία ἄτοπη διεύρυνσή τους. Ἔτσι, φθά-
νουμε νά νομοθετοῦμε ὅτι παιδιά τῶν 15 ἐτῶν ἔχουν τό δικαίωμα, μέ 
ἁπλή δήλωσή τους στό δικαστήριο, νά διορθώσουν τό φῦλο τους. Ὤ τοῦ 
ἐσχάτου ἐκπεσμοῦ καί τῆς ἀρχαιοελληνικῆς ὕβρεως!

Μπροστά στόν ἐκπεσμό χρειάζεται ἀντίσταση. Δέν εἶναι δυνατόν 
νά ἀφήσουμε ἡ περιθωριακή ἀνωμαλία νά γίνεται ἰσοπεδωτική κανονι-
κότητα, νά ἀνατρέπεται ἡ βιολογική κανονικότητα τῆς ἑτερότητας τῶν 
φύλων, δηλαδή ἡ ταυτότητα τοῦ κάθε φύλου, καί νά γίνεται φῦλο χωρίς 
ταυτότητα.

     Νικήτας  Δ. Ἀλιπράντης
                                       Ὁμότιμος Καθηγητής Νομικῆς

* Ὁμιλία δοθεῖσα κατά τήν τελετή ἀπονομῆς τοῦ βραβείου Παναγιώτη Φωτέα στόν Δῆμο Καλα-
μάτας (27 Οκτωβρίου 2017). 
1. ‘Μορφολογικαί καί λειτουργικαί διαφοραί τοῦ ἐγκεφάλου στά δύο φῦλα’, Ἡμερίδα μέ θέμα 
‘Ταυτότητα φύλου-Μία διεπιστημονική προσέγγιση’, Ἀθήνα, Πολεμικό Μουσεῖο, 28 Μαΐου 2017.
2. Οἱ πληροφορίες γιά τούς Ἀμερικανούς “πρωτεργάτες” τῆς  θεωρίας τοῦ ‘κοινωνικοῦ φύλου’ 
ἀντλήθηκαν ἀπό τό ἔργο τῆς Γαλλίδας φιλοσόφου Berenice Levet, ‘La Theorie du Genre ou Le 
monde reve des anges’, Paris 2014, σέλ. 56 ἐπ.
3. Berenice Levet, ὄπ.π., σέλ. 103.
4. Βλ., μεταξύ ἄλλων, τήν παρατιθέμενη βιβλιογραφία σέ Ν. Ἀλιπράντης, ‘Ἀνελεύθερος  ὁ 21ος 
αἰώνας; Ἀνατρεπτικές κοινωνιολογικές ἐξελίξεις μέ ἱστορικές παραμέτρους’, ἐκδόσεις Παπαζή-
σης, Ἀθήνα, 2015,σελ. 136, ὑποσ.184 &187· ‘Genderforschung kontrovers’, Soziologische Revue, 
Besprechungen neuer Literatur, Oktober 2017, σέλ. 494-509.    
5. Cornelius Castoriadis, ‘Les Carrefours du labyrinthe’, Paris, 5 τόμοι (1978-1996). 
6. Α. Fouque, ‘ Il y a deux sexes. Essais de feminologιe’, Paris, Gallimard, 2015, σέλ.15 ἐπ., 99 
ἐπ., 124 ἐπ. Ἄς προστεθεῖ ὅτι συμπαραστάθηκε συστηματικά σέ γυναῖκες  πού ἀπειλοῦνταν ἀνά 
τόν κόσμο.
7. Ἀπόφαση τῆς 26ης Σεπτεμβρίου 2014, affaire Mennesson c. France, Req. No 65192/11, πού 
προκάλεσε τή δημόσια ἀντίδραση τοῦ Ὑπουργοῦ M. Sapin (Le Monde,7 Octobre 2014) καί τήν 
ὀξύτατη κριτική πού ἄσκησαν μέ ἄρθρα τούς Καθηγητές (Fr. Chenede, Recueil  Dalloz, 2014, σέλ. 
1797· G. Drago καί G. Geoffroy de Vries, Le Figaro, 18 Novembre 2014).
   Ἡ ἴδια ἀντίληψη γίνεται δεκτή καί στήν πολύ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς 6ης Ἀπριλίου 2017(Αffaire 
A.P. ,Garcon et Nicot c. France, Req. Noς 79885/12, 52471/13 et  52596/13), στήν ὁποία ἡ γαλλική 
νομική ὑποχρέωση ἀποστείρωσης τῶν τρανσέξουαλ ἀτόμων, προκειμένου νά ἀποκτηθεῖ ἀναγνώ-
ριση τῆς ταυτότητάς τους καί ἀξιοπιστία τοῦ μητρώου τους , κρίθηκε ὡς παραβίαση τῆς ἰδιωτικῆς 
ζωῆς τους.
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«Ὄνομα» καί «πρᾶγμα»
ἤ 

οἱ  ἔννοιες «ὑπόσταση» καί «πρόσωπο»

Σ
ύμφωνα μέ τήν «Τυπική Λογική» οἱ ἔννοιες ἔχουν «πλάτος» καί 
«βάθος». Λέγοντας «πλάτος» ἀναφερόμαστε στό πλῆθος τῶν 

πραγ μάτων τά ὁποῖα περιλαμβάνει ἡ ἔννοια, ἐνῶ μέ τό «βάθος» ἐννο-
οῦμε τά διακριτικά γνωρίσματα τῆς ἔννοιας, ἐκεῖνα πού τῆς προσδίδουν 
τήν διακριτή ἔναντι τῶν ἄλλων ἐννοιῶν σημασία της. Ὅσο περισσότε-
ρα διακριτικά γνωρίσματα ἔχει μιά ἔννοια, ὅσο «βαθύτερη» εἶναι, τόσο 
στενότερο εἶναι τό «πλάτος» της καί περιλαμβάνει ἔτσι λιγότερα πράγ-
ματα. Ἀντιστρόφως, ὅσο λιγότερα διακριτικά γνωρίσματα ἔχει, ὅσο πιό 
«ἀβαθής» εἶναι, τόσο εὐρύτερο εἶναι τό «πλάτος» της καί περιλαμβάνει 
περισσότερα πράγματα. Στήν καθημερινότητά μας, ὅμως, δέν χρησιμο-
ποιοῦμε τίς λέξεις μέ ἀκριβολογία καί ἐπίγνωση τοῦ βάθους καί τοῦ 
πλάτους τους μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργοῦνται συγχύσεις, λόγῳ τοῦ 
ὅτι μιά λέξη μπορεῖ νά ἔχει πολλές σημασίες ἀνάλογα μέ τό πλαίσιο 
χρήσης της, γιά παράδειγμα ἀνάλογα μέ τό ἐάν χρησιμοποιεῖται στό 
πλαίσιο τῆς Δογματικῆς ἤ στό πλαίσιο τῆς καθημερινότητάς μας.

Ὁπωσδήποτε, ὑπάρχει ἡ προειδοποίηση «ὑψηλότερά σου μή δι-
ανοοῦ», νομίζουμε, ὅμως, ὅτι δέν θά σφάλουμε ἐάν, συμμορφούμενοι 
πάντως μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη νά μήν 
χρησιμοποιοῦμε ἀπό τίς ρηματικές ἐγκλίσεις τήν ὁριστική καί τήν προ-
στακτική, προβοῦμε σέ μιά προσωρινή διατύπωση κάποιων ἐπισημάν-
σεων μέ τή ρητή προσδοκία νά ὑπάρξει συνέχεια στήν ἐπεξεργασία 
–ἀπό τούς ἁρμόδιους– ἑνός δογματικοῦ ζητήματος, τό ὁποῖο, ὅπως ἐπι-
σημάνθηκε στό προηγούμενο τεῦχος στό σχετικό ἄρθρο τοῦ π. Βασιλεί-
ου Βολουδάκη («Ὁ Χριστός εἶναι τό Πρόσωπο τῆς ἀνθρωπίνης φύ-
σεως»), ἔχει κάπως συσκοτισθεῖ στήν ἐποχή μας καί ἀκόμη δέν ἔχουν 
δοθεῖ πλήρεις ὁρολογικές διευκρινίσεις.

Πρόκειται γιά τό ζήτημα τῆς ἔννοιας τῶν ὅρων «ὑπόσταση» καί 
«πρόσωπο» οἱ ὁποῖες ἔχουν κεντρική θέση στή διατύπωση τῆς δογμα-
τικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα δέ ἡ ἐκ νέου κατανόηση καί 
ἡ διαλεύκανση τοῦ ἀκριβοῦς κατά τή Δογματική περιεχομένου τους καί 
μάλιστα ὄχι μόνο στό πλαίσιο τῆς Χριστολογίας, ἀλλά καί σέ ἐκεῖνο τῆς 
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ἀνθρωπολογίας ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία στόν βαθμό πού στή χώρα 
μας ἤδη ἔχουν εἰσρεύσει τά ἰδεολογικά ἐκεῖνα –καί ἐνίοτε ἐκθεμελιωτι-
κά– ρεύματα, εἴτε φιλελεύθερα, εἴτε ριζοσπαστικά–ἐναλλακτικά, πού 
ἔχουν ὡς κέντρο τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ προβληματισμοῦ τους τίς ἔννοιες 
τῆς «ταυτότητας» καί τῆς «ἑτερότητας», τοῦ «ἑαυτοῦ» καί τοῦ «ἄλλου», 
καθώς καί τῆς ἑνότητας καί τῆς διαφορᾶς τους.

Στό παρόν σημείωμα θά παραπέμψουμε εἰδικότερα σέ ἕνα κείμε-
νο τό ὁποῖο περιέλαβε ὁ λόγιος μοναχός Εὐθύμιος Ζυγαβηνός στό ἔργο 
του «Δογματική Πανοπλία» καί τό ὁποῖο φέρει τόν εἰδικότερο τίτλο «Ἔτι 
κατά Μονοφυσιτῶν. Ἑτέρων Πατέρων διαφόρων». Μιά περικοπή τοῦ 
κειμένου ἔχει ὡς ἑξῆς: «…τῶν ὑποστάσεων αἱ μέν εἰσί προσωπικαί, τοὐ
τέστι προσώπων σημαντικαί, ὡς ἐπί τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῶν ἀγγέλων 
καί τῶν ἀνθρώπων. Αἱ δέ ὑπαρκτικαί, ὡς ἐπί τῶν ὁπωσδήποτε ὄντων 
πραγμάτων πρός ἀντιδιαστολήν τῶν ἀνυπάρκτων…». Δηλαδή: «….ἀπό 
τίς ὑποστάσεις οἱ μέν εἶναι προσωπικές, δηλαδή ἀναφέρονται σέ πρό-
σωπα, ὅπως στήν Ἁγία Τριάδα καί τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους. 
Οἱ δέ εἶναι ὑπαρκτικές, ὅπως ὅταν πρόκειται γιά τά πράγματα πού 
ὑπάρχουν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο, ὥστε νά ἀντιδιαστέλλονται πρός τά 
ἀνύπαρκτα…» (βλ. Πατρολογία τοῦ ΜIGNE, τόμος 130, σέλ.10641065).

Δέν γνωρίζουμε ποιοί εἶναι οἱ «ἕτεροι Πατέρες» πού ἔχουν συμ-
βάλει στή διατύπωση αὐτοῦ τοῦ κειμένου, ἐάν αὐτό ἔχει τύχει ἀλλοῦ 
περαιτέρω ἐπεξεργασίας, ἤ, ἐάν καί μέ ποιόν τρόπο ἀποτιμήθηκε ὡς 
πρός τή δογματική ἀκρίβειά του στό παρελθόν. Ἐκτιμοῦμε, ὅμως, ὅτι 
ἡ ἰδιαίτερη ἀξία τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου συνίσταται στό ὅτι ἐπισημαίνει 
πώς ὁ ὅρος «ὑπόσταση» δέν ἔχει μόνο μία σημασία, ὅτι εἶναι δηλαδή 
λέξη «ὁμώνυμη», ὅπως λέγεται, καί, περαιτέρω, στό ὅτι δίνει –σύντο-
μους ἔστω καί ὑπαινικτικούς ὁρισμούς κάθε ἐπιμέρους σημασίας τοῦ 
ὅρου αὐτοῦ.

Εἰδικότερα, σύμφωνα μέ τό προπαρατεθέν κείμενο ἡ «ὑπόσταση» 
μπορεῖ νά ἐκληφθεῖ κατά πρῶτον, ὑπό τήν ἔννοια τῆς ὕπαρξης, ἤτοι 
ἐκείνου πού ὑπάρχει πραγματικά στόν ἐξωτερικό ἀπό ἐμᾶς κόσμο καί 
πού δέν εἶναι ἁπλῶς φανταστικό ἤ ἀνύπαρκτο καί μηδενικό. Μέ τήν 
πλατύτατη αὐτή ἔννοια (=τήν «ὑπαρκτική» κατά τό λεκτικό τοῦ κειμέ-
νου) ἀποδίδεται «ὑπόσταση» καί στά κτιστά ὑλικά πράγματα, ἀφοῦ 
αὐτά πράγματι ὑπάρχουν γύρω μας καί δέν εἶναι ἁπλῶς «ἀνυπόστα-
τα» φάσματα, ἐπινοημένα μόνο ἀπό τόν νοῦ μας, χωρίς ὕπαρξη ἐκτός 
αὐτοῦ.

Ἀκόμη, σύμφωνα μέ τό ἐν λόγῳ κείμενο ἡ «ὑπόσταση» μπορεῖ, μέ 
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μιά ἄλλη, στενότερη ἔννοια, νά ἀποδοθεῖ σέ ἐκεῖνα ἀπό τά ὄντα πού 
εἶναι ἐπιπροσθέτως «πρόσωπα». Ὁ συγγραφέας τοῦ κειμένου χαρακτη-
ρίζει ὡς «πρόσωπα» τόν Θεό, τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους. Ὑπό 
τήν ἔννοια αὐτή (τή στενότερη) ἡ «ὑπόσταση» φαίνεται νά συνδέεται μέ 
τήν ἔννοια τοῦ «προσωπικοῦ ὄντος» καί νά ἀποκτᾶ ὑποκειμενικό βάθος 
σέ ἀντιδιαστολή πρός τήν «ὑπόσταση» ὑπό τήν προεκτεθεῖσα εὐρύτε-
ρη ἔννοια πού φαίνεται νά ἔχει ἀντικειμενικήἐπίπεδη διάσταση, ἀφοῦ 
ἡ στενότερη ἔννοια περιλαμβάνει στό πλάτος της μόνο τά «πρόσωπα» 
καί ὄχι καί τά «πράγματα», ὅπως συμβαίνει μέ τήν εὐρύτερη ἔννοια 
(ἀκολουθοῦμε πάντα τή διατύπωση τοῦ παραπεμφθέντος κειμένου). 
Ἀναφερόμαστε σέ «ὑποκειμενικό βάθος», διότι, κρίνοντας ἀπό τά συμ-
φραζόμενα, νομίζουμε ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «προσώπου», πού φαίνεται ἐδῶ 
νά συνδέεται μέ τήν ἔννοια τῆς «ὑπόστασης» μέ τή στενότερη ἔννοια, 
ἀποδίδεται στούς ἀγγέλους καί στούς ἀνθρώπους, ὡς ἔχοντες, ὡς γνω-
ρίσματα τῆς «οὐσίας» τους, νοῦ καί θέληση. Καί, ἐπιπροσθέτως, ἀποδί-
δεται καί στόν Ἄκτιστο Θεό πού φαίνεται νά ὑπάγεται στήν ἴδια κατηγο-
ρία (τήν «προσωπική») μέ τούς κτιστούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους 
ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, ἄν καί, πιστεύουμε, ὅτι παρά τήν ἐλλειπτικότητα 
τῆς διατύπωσης, πρέπει νά θεωρήσουμε ὡς ἐξυπακουόμενο ὅτι κατά τό 
νόημα τοῦ κειμένου οἱ σχετικές ἐκφράσεις πρέπει νά νοηθοῦν ὡς πρός 
τόν Θεό θεοπρεπῶς καί ὄχι –βέβαια ἀνθρωποπρεπῶς.

Θά πρέπει εἰδικότερα νά θυμηθεῖ κανείς συναφῶς ὅτι ὁ προφήτης 
καί βασιλεύς Δαβίδ ψάλλει «ἐνεπάγην εἰς ἰλύν βυθοῦ καί οὐκ ἔστιν ὑπό-
στασις» (Ψαλμός 68ος), ἀλλά καί ὅτι «ἡ ὑπόστασίς μου παρά Σοί ἐστί» 
(Ψαλμός 38ος). Διότι, ἀπό τούς ἐν λόγῳ ψαλμικούς στίχους συνάγεται 
ὅτι ὁ ἄνθρωποςΔαβίδ, ἄν καί ἀναφέρεται σέ αὐτοσυνείδητη «ὑπόστα-
σίν του»,ὁμολογεῖ παράλληλα ὅτι δέν διαθέτει «ὑπόστασιν» ὑπό μιά 
ἄλλη –ἀκόμη στενότερη, στενότατη ἔννοια, τήν ἔννοια τοῦ αὐθυπο-
στάτου, ἀφοῦ ἐξαρτᾶται γιά τήν ὕπαρξή του ἀπό τόν Θεό (=«ἡ ὑπόστα-
σίς μου παρά Σοί ἐστι») καί δέν ἔχει τό «εἶναι» ἐξ ἑαυτοῦ του (=«οὐκ 
ἔστιν ὑπόστασις»). Ἑπομένως, φαίνεται νά εἰσάγεται ἐν προκειμένῳ 
μιά ἀκόμη ἔννοια τῆς λέξης «ὑπόσταση» ἡ ὁποία, ὡς ὑποδηλώνουσα τό 
αὐθυπόστατο, τό ἄκτιστο ἐπιφυλάσσεται, σέ ἀντίθεση πρός τίς προανα-
φερθεῖσες δύο ἔννοιες, ἀποκλειστικά στόν Θεό.

Ἀπό ὅσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει ὅτι ἡ λέξη «ὑπόσταση» 
ἔχει χρησιμοποιηθεῖ –τουλάχιστον ὑπό τρεῖς σημασίες, μιά εὐρεία, 
μιά στενότερη καί μιά στενότατη. Πιστεύουμε δέ ὅτι πρέπει κανείς νά 
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ἔχει, ἀπαραιτήτως, ἐπίγνωση τοῦ πολυσήμαντου τῆς λέξης αὐτῆς, ὥστε 
νά μή δημιουργεῖται σύγχυση, καί μάλιστα σέ τόσο ζωτικά ζητήματα, 
ὅπως αὐτά πού σχετίζονται μέ τή Δογματική. Προτιμότερο, ὅμως, ἀπό 
κάθε ἄποψη, εἶναι, ὅπως ἐμεῖς τουλάχιστον πιστεύουμε, νά ἀπαλειφθεῖ 
μέ κάποιο τρόπο αὐτή ἡ πολυσημία, ὥστε νά ἐξαλειφθεῖ ἐκ τῶν προτέ-
ρων ὁ κίνδυνος τῶν παρερμηνειῶν καί νά προχωρήσει ἡ διασάφηση τῶν 
ζητημάτων. Ἤδη, στό σχετικό ἄρθρο τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη δια-
τυπώθηκε ὅτι ἡ λέξη «ὑπόσταση» πρέπει, στό πλαίσιο τῆς Δογματικῆς, 
ἀπαραιτήτως νά νοεῖται ὅτι περιλαμβάνει, κατά τό «βάθος» καί τήν κύ-
ρια σημασία της, τό «αὐθυπόστατο». Καί, ἑπομένως, ὅτι ἡ λέξη (Ὑπό-
σταση, Ὑποστάσεις) πρέπει νά ἀποδίδεται μόνο στόν Τριαδικό Θεό καί 
ὄχι στόν ἄνθρωπο ἤ, πολύ λιγότερο, στά πράγματα. Τοῦτο, διότι μόνο ὁ 
Τριαδικός Θεός ἔχει αὐθεντική Ὕπαρξη, εἶναι Τρισυπόστατος, ἐνῶ, βέ-
βαια, οἱ ἡμέρες τοῦ ἀνθρώπου «ὡσεί σκιά ἐκλίθησαν» (Ψαλμός 101ος).

Ἕνα βασικό ἀξίωμα τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων εἶναι ὅτι αὐτό 
πού ἔχει κρίσιμη σημασία εἶναι ἡ ὁμοφωνία ὡς πρός τά «πράγματα», 
ἐνῶ ἡ χρησιμοποίηση τῶν αὐτῶν «ὀνομάτων» δέν εἶναι πάντοτε ἀπα-
ραίτητη, δέν συνιστᾶ, δηλαδή, δικαιολογημένη αἰτία διαφωνιῶν καί 
ἀντιπαραθέσεων. Ὅμως, οἱ ὁρολογικές διευκρινίσεις τῶν δογματικῶν 
ὅρων καί ἰδίως ἐκείνων πού ἔχουν στήν καθομιλουμένη πολλές σημα-
σίες εἶναι κρίσιμη γιά τήν ἀληθῆ συνεννόηση ἐπί τῶν «πραγμάτων» καί 
τήν «ἑνότητα τῆς Πίστεως». Γιά τόν λόγο αὐτό, οἱ Πατέρες δέν δίστασαν 
νά «καινοτομήσουν τά ὀνόματα», ὅποτε αὐτό χρειαζόταν, προκειμένου 
νά «ἐπιλύσουν σοφῶς λογικά προβλήματα» καί νά «λευκάνουν φω-
τισμῷ σαφηνείας τά ὑπό τόν γνόφον πολλοῖς κεκαλυμμένα» (βλ. τήν 
ἀκολουθία πού συνέταξε ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός γιά τόν ἅγιο Ἰω-
άννη τόν Δαμασκηνό).

Ἐν κατακλεῖδι, θά διατυπώσουμε τήν εὐχή νά εὑρεθεῖ τό κατάλλη-
λο «ὄνομα»ἀφοῦ ὡς πρός τή δογματική οὐσία τοῦ θέματος δέν ὑπάρχει 
ζήτημα, ὥστε νά σημανθεῖ μέ τόν εὐστοχώτερο καί ἐπικαιρότερο δυ-
νατό τρόπο «τό ὑπαρκτικό καθεστώς» ἤ ἀλλιῶς ἡ, ἐντός εἰσαγωγικῶν, 
καταχρηστικῶς καί κατά τήν καθομιλουμένη λεγόμενη, «ἀνθρώπινη 
ὑπόσταση». Διότι, ἄν δέν κάνουμε λάθος, ὑπάρχει ἀπό πολλούς ἡ πα-
ρανόηση πώς ὅταν λέγεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει (αὐθ)ὑπόσταση, 
σημαίνει ὅτι τάχα στερεῖται νοῦ καί θέλησης, ὅτι δηλαδή στερεῖται, 
ὅπως λέμε στήν καθομιλουμένη, «προσωπικότητας».

                   Νομομαθής
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Ἡ Θεολογία μιλάει  ὄχι μόνο γιά τό «Ποιός»,
ἀλλά καί γιά τό «πῶς» τῆς Δημιουργίας!

Σ
τίς 17 καί 18 Ὀκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα Δι-
επιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: «Ἀρχή καί ἐξέλιξη τοῦ κόσμου 

καί τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀναφορά στήν Ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου». 
Τήν εὐθύνη γιά τό συνέδριο εἶχε ἡ Κοσμητεία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ). Σέ 
Δελτίο Τύπου πού ἐκδόθηκε ἀπό τήν Κοσμητεία ἐπισημάνθηκε πολύ σω-
στά ἡ ἀνάγκη διαλόγου μεταξύ ἐπιστήμης καί θεολογίας, γιά νά μή δη-
μιουργοῦνται πολώσεις καί συγκρούσεις. Τό Δελτίο Τύπου καταλήγει 
στήν ἑξῆς χαρακτηριστική διατύπωση: «… κάποιος μπορεῖ νά εἶναι καί 
πιστός καί ἄριστος ἐπιστήμων. Τό ἕνα δέν ἀναιρεῖ τό ἄλλο. Ἡ Πίστη 
κινδυνεύει μόνο ἀπό τήν ἀπιστία καί ποτέ ἀπό τήν ἐπιστήμη. Ἀλλά 
καί ἡ ἐπιστήμη κινδυνεύει μόνο ἀπό τήν ἴδια τήν ἐπιστήμη ἤ τή μή 
ἐπιστήμη, καί ποτέ ἀπό τήν Πίστη». Τήν προσυπογράφουμε μέ τήν ἑξῆς 
διευκρίνιση. Ἐμεῖς οἱ πιστοί μπορεῖ νά κινδυνεύουμε –καί κινδυνεύουμε 
ὄντως– ἀπό τήν ἀπιστία, ἡ Πίστη ὅμως ὡς ἀπάντηση στήν ἀποκάλυψη τοῦ 
Θεοῦ δέν κινδυνεύει ἀπό τίποτα. Ἐπίσης τονίζεται πολύ ὀρθά, ὅτι ἐχθρός 
τῆς ἀληθινῆς ἐπιστήμης εἶναι ἡ μή ἐπιστήμη, ἡ ἐπιστημονική φαντασίωση 
πού ἐπιζητεῖ νά ἐπιβάλλεται μέ τόν μανδύα τῆς ἐπιστήμης. Πράγματι 
ἡ ὄντως ἐπιστήμη δέν κινδυνεύει ποτέ ἀπό τήν Πίστη ἐκείνη πού βασί-
ζεται στήν ἀποκάλυψη τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας. Οὔτε 
φυσικά μπορεῖ νά ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ αὐτήν τήν ἀποκάλυψη, ἐπειδή 
Ἐκεῖνος ἀποδεδειγμένα εἶναι ὁ Πανεπιστήμων Δημιουργός τῶν πάντων. 
Λέμε ἀποδεδειγμένα, ἐπειδή ὁ νοήμων ἄνθρωπος, ρίχνοντας ἔστω μιά δι-
ερευνητική ματιά στόν κόσμο τριγύρω του καί στόν ἑαυτό του, διακρίνει 
παντοῦ στή δημιουργία τοῦ Θεοῦ σχέδιο. Πῶς νά ὑπάρχει σχέδιο χωρίς 
σχεδιαστή; Ἰδίως μέ τά σημερινά μέσα πού τοῦ παρέχει ἡ ἐπιστήμη καί 
ἡ τεχνολογία βλέπει μέ θαυμασμό ἕνα καί μόνο ἀπό τά 30 τρισεκατομ-
μύρια κύτταρα τοῦ σώματός του νά λειτουργεῖ μέ μιά περιπλοκότητα 
πού μόνο δύσκολα μπορεῖ νά συλλάβει ὁ νοῦς του. Διαθέτει τμῆμα σχε-
διασμοῦ δομικῶν στοιχείων τοῦ κυττάρου, τμῆμα παραγωγῆς ἐνέργειας, 
τμῆμα ἀποθήκευσης, τμῆμα ἀνακύκλωσης, διαθέτει ἐργάτες πού κάνουν 
συντήρηση καί ἕνα περίπλοκο σύστημα ἀσφάλειας, τό ὁποῖο ἀφήνει μόνο 
ἐντολοδόχους συνεργάτες νά εἰσχωροῦν. Μέ τά δεδομένα αὐτά διαπι-
στώνει, ὅτι ἀκόμα καί ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἐργοστάσια τοῦ κόσμου 
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ἀπό πλευρᾶς περιπλοκότητας δέν μπορεῖ νά συναγωνιστεῖ αὐτό τό ἕνα 
ἀνθρώπινο κύτταρο.

Μέχρι αὐτοῦ τοῦ σημείου ὑπάρχει συμφωνία μέ τό Δελτίο Τύπου 
τῆς Κοσμητείας. Ἐντελῶς περίεργη μοιάζει ὅμως ἡ παρακάτω διατύπω
ση: «Ὅποιος ἀναζητᾶ ἀπάντηση στά ἐρωτήματα: Ποιός δημιούργησε 
τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο καί γιά ποιό λόγο, ποιός προνοεῖ καί κυ-
βερνᾶ τόν κόσμο, ἤ, μέ ἄλλα λόγια, σέ ποιόν ἤ ποῦ ὀφείλουν τήν ὕπαρξή 
τους ὁ κόσμος καί ἄνθρωπος, αὐτός δέν καταφεύγει στήν ἐπιστήμη, γιατί 
ἁπλούστατα δέν θά πάρει ἐπιστημονική ἀπάντηση. Ἀλλά καί ὅποιος διε-
ρωτᾶται, πῶς δημιουργήθηκαν ἤ πῶς ἐξελίχτηκαν κόσμος καί ἄνθρωπος 
δέν θά καταφύγει στή Θεολογία, γιατί ἁπλούστατα δέν εἶναι αὐτή ἁρμό-
δια νά ἀπαντήσει». Πρόκειται βέβαια γιά γνωστή θέση ἀκόμα καί ἀπό τά 
σχολικά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν (βλ. π.χ. Δρίτσας, Δ., Μόσχος, Δ., Πα-
παλεξανδρόπουλος Στ., Χριστιανισμός καί Θρησκεύματα Β΄ Γενικοῦ Λυ-
κείου, Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Ἀθήνα, 
2011, σ. 199). Ἡ θέση αὐτή ἀναπαράγεται φυσικά καί στούς σημερινούς 
φακέλους μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (π.χ. ὁ Φάκελος Μαθήματος Β΄ 
Λυκείου, Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Ἀθή-
να, 2017, σ. 24). Τά παλαιά βιβλία τῶν θρησκευτικῶν ὅπως καί οἱ σημερι-
νοί φάκελοι ἐκφράζουν προφανῶς τούς συγγραφεῖς ἤ τίς ὁμάδες συγγρα-
φέων τους, ὅπως καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.

Θά περίμενε ὡστόσο κανείς ἡ Κοσμητεία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
νά μή διαδίδει καί νά μή προωθεῖ αὐτή τήν ἐντελῶς ἀνορθόδοξη θέση, ἡ 
ὁποία καλλωπίζεται μέ λόγια ὅπως: ἀποκαθιστᾶ, παρουσιάζοντας αὐτή 
τή διεπιστημονική προσέγγιση, «τόν θεμελιακά διαλογικό καί διεπιστη-
μονικό χαρακτήρα τῆς πατερικῆς σκέψης», ὅτι ἐκτελεῖ μέ τόν τρόπο αὐτό 
τό καθῆκον της γιά «τόν θαρραλέο … διάλογο μέ τήν πρωτοπορία τῆς 
ἐπιστημονικῆς καί φιλοσοφικῆς σκέψης τῆς ἐποχῆς μας» (Παντελής Λ. 
Καλαϊτζίδης, Χαιρετισμός στό Διεπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: «Ἀρχή 
καί Ἐξέλιξη τοῦ Κόσμου καί τοῦ Ἀνθρώπου μέ ἀναφορά στήν Ἑξαήμερο 
τοῦ Μ. Βασιλείου», Ἀθήνα, 17 καί 18 Ὀκτωβρίου 2017).

Δέν θά ἔπρεπε ἡ Κοσμητεία νά ἐκφράζει μιά προσέγγιση τοῦ ἱε-
ροῦ κειμένου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού βασίζεται στήν πατερική ἑρμηνευ-
τική; Πῶς μποροῦν θεολόγοι νά συμβιβάζουν μέ τή συνείδησή τους, ὅτι 
ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν μιλάει γιά τό «πῶς» τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου 
καί τοῦ ἀνθρώπου; Μήπως δέν περιγράφει πολύ συγκεκριμένες πράξεις: 
«Καί εἶπεν ὁ Θεός … καί ἐγένετο» (βλ. Γεν. 1, 325); Διανοεῖται θεολογι-
κά τό «ἐγένετο» νά ὑπονοεῖ ἐξέλιξη γιά ἑκατομμύρια χρόνια; Ἡ Παλαιά 
Διαθήκη δέν μιλάει γιά δικά μας λόγια πού εἶναι ἁπλῶς λόγια ἀλλά γιά 
τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, Τοῦ Ὁποίου ὁ Λόγος εἶναι ταὐτόσημος μέ τή δημι-
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ουργική πράξη. Αὐτό προφανῶς δηλώνει τό «ἐγένετο» πού ἀκολουθεῖ 
ἀμέσως. Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου μέ τό «Καί εἶπεν ὁ Θεός∙ ποιή-
σωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόναν ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν καί ἐποίησεν 
ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ 
ἐποίησεν αὐτούς.» (Γεν. 1, 2627) δέν ἀναφέρεται σέ συγκεκριμένη δημι-
ουργική πράξη τοῦ Θεοῦ, ἐντελῶς ξεχωριστή ἀπό τό ὑπόλοιπο ζωϊκό βα-
σίλειο; Καί ἰδίως ὅταν τό κείμενο τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως ἀναφέρεται 
μέ ἀκρίβεια στό «πῶς» τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου στό ἀπόσπασμα 
«καί ἔπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπό τῆς γῆς, καί ἐνεφύσησεν 
εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς, καί ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχήν 
ζῶσαν» (Γεν. 2, 7), εἶναι δυνατό νά μή ἐννοεῖ τό «πῶς» τῆς δημιουργίας; 
Ὅταν τό κείμενο ἀναφέρει τόν πρῶτο ἄνθρωπο μέ τό ὄνομα Ἀδάμ (Γεν. 
2, 16) πού στά Ἑβραϊκά σημαίνει «χωμάτινος», αὐτό δέν παραπέμπει 
στό «πῶς» τῆς δημιουργίας του; Ἐπίσης ὅταν τό κείμενο ἀναφέρεται 
στή δημιουργία τοῦ δεύτερου ἀνθρώπου (Γεν. 2, 2122: «καί ἐπέβα-
λεν ὁ Θεός ἔκστασιν ἐπί τόν Ἀδάμ, καί ὕπνωσε∙ καί ἔλαβε μίαν τῶν 
πλευρῶν αὐτοῦ καί ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ’ αὐτῆς. καί ὠκοδόμησεν 
ὁ Θεός τήν πλευράν, ἥν ἔλαβεν ἀπό τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναίκα καί ἤγα-
γεν αὐτήν πρός τόν Ἀδάμ») δέν μιλάει, καί πάλι, πολύ συγκεκριμένα, 
γιά τό «πῶς»; Μήπως ἡ τακτική αὐτή, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό βιβλικό 
κείμενο παρουσιάζεται χωρίς ὁποιαδήποτε ἀναφορά στό «πῶς» τῆς δη-
μιουργίας, καταργεῖ τελικά ἀκόμα καί τήν πιό ἁπλή ἀνθρώπινη λογική;

Ὅπως φαίνεται, τόσο ἀπό τόν τίτλο τοῦ διεπιστημονικοῦ συνεδρίου 
ὅσο καί ἀπό τό παραπάνω ἀπόσπασμα τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς Κοσμητεί-
ας, οἱ Θεολόγοι καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ μοιάζουν 
διατεθειμένοι νά παραμερίσουν τόσο τό κείμενο τῆς ΠΔ ὅσο καί ὅλη τήν 
πατερική ἑρμηνευτική, προκειμένου νά συμφωνήσουν μέ τή «Θεωρία τῆς 
Ἐξέλιξης», ἡ ὁποία κατά τή δική τους ἐκδοχή δέν εἶναι μηχανιστική ἀλλά 
κατευθυνόμενη ἀπό τόν Θεό. Δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ἡ Κοσμητεία τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς καί ὅλο τό σῶμα τῶν καθηγητῶν, πού ἐκφράζεται 
μέ σῳ αὐτῆς, ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν ὅπως τήν περιγράφει ὁ Δαρβίνος 
στό περίφημο βιβλίο του «Καταγωγή τῶν εἰδῶν» (1859) δέν ἔγινε ποτέ, 
διότι ἡ πραγματικότητα τῶν ἀπολιθωμάτων ἀποκλείει τήν ὕπαρξη μιᾶς 
τέτοιας ἐξέλιξης ἀπό ἕναν μονοκύτταρο ὀργανισμό στόν ἄνθρωπο; Δέν 
πρέπει ἐπί τέλους ἡ ἐπιστημονική κοινότητα καί προπαντός οἱ θεολόγοι 
νά συνειδητοποιήσουν μέ βάση τή δεδομένη πραγματικότητα τῶν ἀπολι-
θωμάτων ὅτι ἡ δαρβινική ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν ὑπάρχει μόνο στήν φαντασία 
τῶν ἐξελικτικῶν, ὅτι πρόκειται οὐσιαστικά γιά μιά ἀθεϊστική ἰδεολογία 
βασισμένη στήν ἰδεοληψία ὅτι ὁ Θεός δέν ὑπάρχει καί γιά τόν λόγο αὐτό 
δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει καί Δημιουργία;
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Ἐξ ἄλλου οἱ ἐπιστήμονες, διατυπώνοντας τίς θέσεις τους μέ βάση 
τήν μεταπτωτική κατάσταση τοῦ κόσμου τήν ὁποία μελετοῦν, πῶς μπο-
ροῦν νά βγάλουν συμπεράσματα γιά τό «πῶς» τῆς δημιουργίας, ἡ ὁποία 
ὅπως περιγράφεται στό Βιβλίο τῆς Γενέσεως λαμβάνει χώρα κατά τήν 
προπτωτική κατάσταση τοῦ κόσμου; Ἐκ τῶν πραγμάτων, λοιπόν, εἶναι 
ἀδύνατο νά μᾶς λένε κάτι γιά τό πῶς τῆς δημιουργίας, ἀφοῦ μελετοῦν 
μιά ἐντελῶς διαφορετική πραγματικότητα, ἐκείνη τῆς φθορᾶς καί τοῦ θα-
νάτου πού προέκυψε μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων. Ἡ Ἀποκάλυ-
ψη τοῦ Θεοῦ σχετικά μέ τή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου σα-
φέστατα ἀφορᾶ στό διάστημα πρίν ἀπό τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, 
ἡ ὁποία, ὅπως μᾶς ὑπογραμμίζουν οἱ Πατέρες μέ βάση τό θεόπνευστο 
κείμενο τῆς Γενέσεως, παρέσυρε μαζί της ὅλη τήν Κτίση.

      Λέων Μπράνγκ
       Δρ. Θεολογίας

Ἡ ἀσεβής στάση τῶν θρησκευομένων 
νέων οἰκογενειαρχῶν καί τῶν παιδιῶν τους 

μέσα στό ἐκκλησίασμα

Ξ
εκινῶντας νά θίξω ἕνα θέμα πού μέ ἀπασχόλησε καί νά περιγράψω μιά 
εἰκόνα οἰκεία στά μάτια μας, ἡ εἰσαγωγή μου μοιάζει περισσότερο μέ 

ἐπίλογο. Ὅλα γύρω μας εἶναι θέμα σεβασμοῦ. Στόν ἑαυτό μας, στόν διπλα-
νό μας. Εἶναι θέμα διακριτικότητας αὐτῆς τῆς σπάνιας πιά ἀρετῆς. Εἶναι 
θέμα σταθερότητας καί ἰσορροπίας. Ἀκόμα κι ἄν χρειάζεται νά συζητή-
σουμε ἀπό τήν ἀρχή τή σημασία τῶν λέξεων καί νά τίς ὁρίσουμε ἐκ νέου. Ἡ 
θέση μας τίς Κυριακές στήν ἐκκλησία, ἡ πειθαρχία τῶν παιδιῶν μας, ἡ στά-
ση μας στό ναό εἶναι ἡ ἀφορμή γιά τίς σκέψεις καί τούς προβληματισμούς. 
Τί σημαίνει λοιπόν «πάω στήν ἐκκλησία τήν Κυριακή»;

Εἶναι ἡ ἕνωσή μας μέ τήν παρουσία καί τά λόγια τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς 
τούς Χριστιανούς, πού τό νιώθουμε, πού τό ἔχουμε ἀνάγκη, ὅπως συνηθί-
ζουμε νά λέμε. Ἡ παρουσία μας σιωπηλή, ἥσυχη, ἤρεμη, ἀτομική. Ὅσοι καί 
νά ὑπάρχουν γύρω μας, εἴμαστε μόνοι, ὁ καθένας μέ τή σκέψη του καί τό 
Θεό ἀποκλειστικά δικό του!

Γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς! Κάπως ἔτσι θά περιέγραφα ἕνα ἐκκλησί-
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ασμα πού στό μυαλό καί τήν ψυχή ταιριάζει μέ αὐτό πού θά ἤθελα νά βλέ-
πω καί τολμῶ νά πῶ, ὅτι ἡ περιγραφή μου ἀντιπροσωπεύει πολύ κόσμο.

Τό πόσο μοιάζει ἡ περιγραφή μου μέ τήν πραγματικότητα, δέν ξέρω 
νά σᾶς ἀπαντήσω. Θά πῶ μόνο ὅτι ταιριάζει μέ τίς ἐλάχιστες ἐκεῖνες 
φορές πού εἶναι μισοάδεια ἤ εἶναι ξωκλήσι. Τό χαρακτηριστικό πού θά 
ἔπρεπε νά ἔχει ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἡσυχία γιά νά μπορέσει ὁ 
καθένας νά ἀπομονωθεῖ μέ τήν ἐσωτερική φωνή πού τόν συνδέει μέ τό Θεό 
τή γλυκιά ἐκείνη ἀπομόνωση πού ὁ δυνατός ἦχος τῆς καθημερινῆς ζωῆς δέν 
μᾶς ἐπιτρέπει συχνά.

Γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι ἔτσι; Εἶναι πραγματικότητα ἤ ἐπι-
θυμία; Τό ἐρώτημα πού μέ προβλημάτισε εἶναι ὄχι τό πῶς συμπεριφέρο-
νται οἱ κοσμικοί ἀλλά οἱ χριστιανοί πού ἔχουνε μία παιδεία σχετική καί 
ξέρουνε καί γιατί πᾶνε καί πῶς νά σταθοῦν. Ὁ κοσμικός ἄνθρωπος θεωρεῖ 
τήν παρουσία του στό ναό ὡς κάτι, μᾶλλον, περιττό ἀφοῦ ὑποστηρίζει ὅτι 
ἄν θέλει νά προσευχηθεῖ μπορεῖ νά τό κάνει ὅπου κι ἄν βρίσκεται, ὅπο-
τε ἐπιθυμεῖ. Εἶναι ἕνα γεγονός ἀμφίεσης καί «ὑποχρεωτικῆς» παρουσίας 
(Ἀνάσταση, Χριστούγεννα).

Ὁ στόχος μου δέν εἶναι μία ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς κριτική, ἡ κατάκριση 
καί ὁ σχολιασμός ἀλλά ὁ προβληματισμός ὅλων μας καί κυρίως τοῦ ἑαυτοῦ 
μου. Ὁ καθένας βρίσκει τό δρόμο πού τοῦ πρέπει μέσα ἀπό τίς ἐπιλογές 
του. Ὁ Θεός γνωρίζει τίς ψυχές, ὄχι ὁ σχολιαστής. Ἔτσι λοιπόν σ’ αὐτό 
τό θέμα θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ στό πῶς στεκόμαστε καί πῶς μαθαίνουμε 
τά μικρά παιδιά νά κάθονται μέσα στό ναό. Ἡ αἴσθηση πού ἀποκόμισα 
βλέποντας εὐσεβεῖς ἀνθρώπους νά Κοινωνοῦν καί μετά νά βγαίνουν ἔξω 
ἀπό τό ναό περιμένοντας νά τελειώσει ἡ Θεία Λειτουργία ἐνῶ τά παιδιά 
ἦταν κάπου στόν περίβολο! Ἤ ἀκόμα καί πρίν τή Θεία Λειτουργία, νά στέ-
κονται στό κρύο ἔξω γιά νά παίξουν-τρέξουν, μέ τούς γονεῖς κοντά στήν 
πόρτα κοιτῶντας μία μέσα καί μία ἔξω. Καί κάπως ἔτσι τήν ὥρα τῆς Θείας 
Λειτουργίας νά τούς ἐνημερώνει κάποιος ὅτι πρέπει νά μποῦν γιά νά Κοι-
νωνήσουν τά παιδιά. Τί σχέση ἀποκτοῦμε μέ τό Θεό καί μέ τήν Ἐκκλησία; Τί 
σημαίνει γιά αὐτά «εἶναι Κυριακή, πάω στήν ἐκκλησία»; Οἱ γονεῖς γιατί 
τό κάνουν αὐτό;

Μιά εὔκολη καί πρόχειρη σκέψη, πού κρύβει παραταῦτα καί ἀλή-
θεια, εἶναι ὅτι οἱ γονεῖς κουρασμένοι ἀπό τήν καθημερινότητά τους, μαζί 
μέ ὅ,τι καί ἄν σημαίνει αὐτό, δέν εἶναι σέ ἐγρήγορση καί κάθε στιγμή ἕτοι-
μοι νά ἐλέγχουν συνεχῶς τά παιδιά τους. Ἔτσι χαλαρώνουν ἐκείνη τή στιγ-
μή πού θεωροῦν ὅτι τό «δικαιοῦνται»! Τά παιδιά πάντοτε προσπαθοῦν νά 
ξεφύγουν ἀπό τά ὅρια. Οἱ γονεῖς τά συγκρατοῦνε. Ὄχι, ὅμως, πάντα μέ 
ἐπιτυχία. Νιώθουμε ὅλοι μας τήν ἀνάγκη νά χαλαρώσουμε. Κι ἐμεῖς καί τά 
παιδιά. Στή δουλειά, σχολεῖο, στίς ὑποχρεώσεις μας δέν γίνεται. Κάποιοι 
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δέν ἀφήνουν ἐμᾶς καί ἐμεῖς δέν ἀφήνουμε τά παιδιά μας. Στό Ναό, ἔχω 
τήν ἐντύπωση, ὅτι «μᾶς τό ἐπιτρέπουμε». Μήπως ὁ χῶρος τοῦ Ναοῦ ἀπε-
λευθερώνει τήν πραγματική διάσταση τοῦ θέματος; Τόν τρόπο πού στε-
κόμαστε δημοσίως πιά, κι ὄχι πίσω ἀπό τίς κλειστές μας πόρτες. Κάποιες 
φορές θά καλυφθεῖ καί κάποιες ὄχι. Οἱ ἀδυναμίες θά φανοῦν, ὅπως καί ἡ 
δουλειά πού κάναμε.

Καί τότε οἱ παροτρύνσεις καί οἱ παρατηρήσεις τῶν τρίτων θά μᾶς συ-
νεφέρουν ἤ θά μᾶς ἀπομακρύνουν. Γιατί καί ἡ σκληρότητα κυρίως στά πρό-
σωπα καί στόν τρόπο τους, γίνεται σχεδόν μέ στυγνό τρόπο. Ἀλλά αὐτό 
εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Ὁ δέ Κλῆρος στήν προσπάθειά του νά φέρει τό πλήρωμα κοντά, πα-
ρα βλέπει πολλά! Πολλοί Ἱερεῖς, χαροποιοῦνται ἀπό τή ζωντάνια καί τή 
φα σαρία. Στούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς ἔχει συμβεῖ νά βρεθοῦμε σέ 
ἐκκλησία ὅπου οἱ Ἱερεῖς νά ἐπιτρέπουν ἤ καί νά προκαλοῦν καλῶντας τά 
παιδιά νά κάνουν ὅ,τι θέλουν μέ ἀφορμή τό «Ἀφίετε τά παιδία ἐλθεῖν 
πρός με»!

Οἱ ἰσορροπίες εἶναι λεπτές. Τό ποῦ ἀρχίζει καί τό ποῦ τελειώνει 
ἡ ἀνοχή καί ἡ συγκράτηση εἶναι μία ἀπάντηση πού ἀδυνατῶ νά δώσω 
«ἐλαφρᾶ τῇ καρδίᾳ». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τόπος ἱερός! Καί αὐτό πού προ-
σπαθῶ νά θίξω εἶναι ἡ διαταραχή τῆς ἰσορροπίας καί τῆς κατάνυξης πού 
θά ἔπρεπε νά ὑπῆρχε! Σέ μία προσπάθεια ν’ ἀπαντήσω θά πῶ μόνο πώς 
ὅλα ἔχουν μιά συνοχή! Ὅταν στή ζωή μας ἔχουμε φασαρία, φασαρία θά 
κάνουμε! Δέν γίνεται νά εἴμαστε ἄλλη προσωπικότητα στή δουλειά, ἄλλη 
στό σπίτι μας καί ἄλλη στή παρέα μας! Δέν γίνεται νά ἔχουμε ἄλλα πι-
στεύω τό πρωΐ καί ἄλλα τό βράδυ. Δέν γίνεται νά πιστεύουμε ἄλλα ἐμεῖς 
καί ἄλλα νά ἐμφυσήσουμε στά παιδιά μας.

Ὅπως ἀκριβῶς περιμένουμε ἀπό τόν Κλῆρο νά τηρεῖ καί νά μᾶς 
ἐμπνέει μέ τούς πνευματικούς του κανόνες τίς ἀξίες καί ἀρχές τοῦ χρι-
στιανισμοῦ μας, ἔτσι κι ὁ λαός πρέπει νά ἀντιλαμβάνεται μέ περισσότερο 
σεβασμό τήν ἱερότητα τοῦ χώρου, τή σημασία του καί κυρίως νά μπορεῖ 
νά κάνει σαφές στά παιδιά, μέσα ἀπό τό παράδειγμα πιά, τί σημαίνει νά 
προσέρχεσαι στό χῶρο λατρείας τοῦ Θεοῦ!

     Παναγιώτα Καμπάνη-Λεμονῆ
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ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Τ
ὰ κειμήλια εἶναι πολύτιμα ἀντικείμενα τοῦ παρελθόντος, ποὺ φυλάσ-
σονται στὸ κειμηλιαρχεῖο κάθε λαοῦ καὶ μᾶς ἀφήνουν, ὁσάκις τὰ πε-

ριεργαζώμαστε, εἴτε ἐθνικὲς εἴτε ἐκκλησιαστικὲς ἀναμνήσεις.
Βέβαια καὶ σ᾽ αὐτὰ ὑπάρχει ὑπερβολή. Παλιοὶ γεροντάδες μοῦ κατέ-

θεταν ὅτι σὲ μεγάλη Μονὴ ὑπάρχει τὸ στέμμα καὶ ἡ ἁρματωσιὰ τοῦ Δαρεί-
ου, τοῦ βασιλιᾶ τῆς Περσίας· καὶ ἀλλοῦ τὸ γάλα τῆς Παναγίας καὶ τὸ αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ! Μερικὰ πρέπει νὰ τὰ ἀποσιωποῦμε καὶ ἄλλα ἂς τὰ δεχώμα-
στε ὅπως μᾶς τὰ παρέδωσαν οἱ πρόγονοί μας, χωρὶς μικροσκοπικὸ ἔλεγχο 
(Εἶναι-δὲν εἶναι; Ἀπὸ πότε εἶναι; Ποῦ βρέθηκε; Ποιός τὸ ἀφιέρωσε;).

Τὰ κειμήλια εἶναι σπουδαῖες κληρονομιές, ὅταν ὅμως μένουν ἐκεῖ 
ποὺ τὰ ἀφιέρωσαν. Ἀκούσατε τὰ κειμήλια ποὺ εἶχαν οἱ Ἰσραηλῖτες στὴν 
κιβωτὸ τῆς Διαθήκης νὰ τὰ ἔβγαλαν ποτὲ σὲ λιτάνευση γιὰ λατρεία καὶ 
προσκύνηση; Ἐκεῖ πάντοτε παρέμεναν καὶ ἡ λυχνία καὶ οἱ πλάκες τῆς Δι-
αθήκης καὶ τὸ μάννα. Ὅταν τὰ τριγυρνᾶμε στὸν κόσμο, δὲν γνωρίζω, δὲν 
ξέρω ἂν ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι κειμήλια. Καταντοῦν –καὶ μάλιστα τὰ 
ἐκκλησιαστικὰ κειμήλια– περισσότερο προβολὴ τῶν μεταφερόντων, παρὰ 
τῶν κειμηλίων. Ἐνῶ, ἂν προσπαθήσης νὰ κάνης τὴν ἴδια σου τὴν ζωὴ 
κειμήλιο, σπάνια βέβαια θὰ βγαίνης στὸν κόσμο ἢ καὶ καθόλου, θὰ ὠφε-
λήσης ὅμως περισσότερο, ὅπως διδασκόμαστε ἀπὸ τοὺς βίους τῶν Ὁσίων.

Μία κόρη ποὺ ἀσπάσθηκε τὸν χριστιανισμὸ καὶ δούλεψε καὶ στὴν 
γραφίδα, γιὰ νὰ ἐνισχύση στὴν πίστη τοὺς ὁμοεθνεῖς της, κάποτε ὡδη-
γοῦσε στὴν Ἀθήνα, μεταφέροντας τὸν γέροντα Ἀμφιλόχιο γιὰ ἰατρικὴ ἐξέ-
ταση. Γιὰ μιὰ στιγμὴ μοῦ λέγει:

– Αἰσθάνομαι σὰν νὰ πιάνω πρώτη φορὰ τιμόνι, γιατὶ νιώθω πὼς 
μεταφέρω ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κειμήλια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
ἐγὼ ἡ ἀνάξια καὶ ἁμαρτωλή. Καὶ τὸ κάνω μὲ πολὺ φόβο, σὰν νὰ ὁδηγῶ 
πρώτη φορὰ στὴν ζωή μου. Θέλει κι αὐτὸ προετοιμασία, προπόνηση καὶ 
πνευματικὴ καὶ σωματική.

Θαύματα μπορεῖ νὰ γίνωνται, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἴμαστε συγκρατημέ-
νοι. Καλύτερα νὰ τὰ διηγοῦνται αὐτοὶ ποὺ τὰ ἔζησαν, παρὰ ἐμεῖς ποὺ τὰ 
ἀκούσαμε. Αὐτὴ ἦταν ἄλλωστε καὶ ἡ γραμμὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη. Ὅταν 
θεραπεύθηκε ὁ δαιμονισμένος τῶν Γεργεσηνῶν, ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε «δι-
ηγοῦ παντοῦ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ». Καὶ στὸν παραλυτικὸ παρόμοια 
ἐντολὴ ἔδωσε. Ποτὲ ὁ Χριστὸς στὸν λόγο του δὲν διηγήθηκε τὰ θαύματα 
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ποὺ ἐπετέλεσε. Ἀντιθέτως, συνιστοῦσε στοὺς εὐεργετηθέντες πουθενὰ νὰ 
μὴ διηγηθοῦνε τὸ γεγονός, ἀλλὰ αὐτοὶ μόνοι τους διεκήρυτταν τὰ θαυμά-
σια τοῦ Θεοῦ.

Δὲν δοξάζεται ὁ Θεὸς μὲ κειμήλια καὶ ἀντικείμενα λατρείας, παρὰ 
μόνον ἂν σταθοῦμε ἐμεῖς πόλις κειμένη στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ, ἂν 
ἐμπλουτισθοῦμε ἐμεῖς μὲ τὶς ἀέναες χάριτες τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μεταφορά τους γίνεται μὲ μεταξωτὰ φορέματα καὶ ὄχι μὲ ἐκεῖνα 
ποὺ φοροῦσε ὁ Πρόδρομος. Εἶναι τραγικὴ εἰρωνία νὰ προσφέρουμε γιὰ 
προσκύνηση στὸν κόσμο λείψανα Μαρτύρων καὶ Ὁσίων, οἱ ὁποῖοι κατα-
δίκασαν στὴν ζωή τους αὐτὸ ποὺ στηλίτευσε καὶ ὁ Χριστός –«οἱ τὰ μαλακὰ 
φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσί»– καὶ νὰ τὰ μεταφέρουμε 
ἐν πορφύρᾳ καὶ βύσσῳ βασιλικῇ καὶ μὲ ὑπέρμετρο κομπασμό. Μὲ αὐτὸν 
τὸν τρόπο στήνουμε πυροβολεῖα, γιὰ νὰ μᾶς πολεμοῦν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν 
κλονισμένη τὴν πίστη στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μεταφορά τους μὲ ὑπερ-
πολυτελῆ αὐτοκίνητα καὶ παρουσιάσεις στρατιωτικὲς ἀπωθεῖ τὸν κόσμο 
ἀπὸ τὰ κειμήλια.

Κειμήλιο γίνε ἐσὺ βρέ, καὶ ἄσ᾽ το τὸ ἄλλο φυλαγμένο ἐκεῖ ποὺ σ’ τὸ 
παρέδωσαν οἱ πατέρες σου. Δὲν εἶναι δικό σου τὸ κειμήλιο. Εἶναι τοῦ 
Γένους. Εἶναι τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι δῶρα κεκρυμμένα. Δὲν ὠφελοῦν τὸν 
κόσμο καὶ μάλιστα ὅταν ὑπάρχη δίπλα καί τὸ καλαθάκι ἢ ἡ καλάθα.

– Ποῦ εἶναι τὸ καλάθι; μὲ ρώτησαν, ὅταν ἔβαλα ἕνα τέτοιο κειμήλιο 
στὸ μετόχι τῆς Μονῆς Δοχειαρίου.

– Δὲν κατάλαβα. Τί εἶναι αὐτὸ τὸ καλάθι;
– Νεόδμητο εἶναι τὸ μοναστήρι· δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια οἰκο-

νομική;
– Δὲν ἔχει ἀνάγκη οὔτε ἀπὸ καλάθι οὔτε ἀπὸ οἰκονομικὴ βοήθεια. 

Γιὰ ζητεία ἦταν κάποτε, ὅταν μᾶς ἔκοβε ἡ λόρδα καί ἡ σκλαβιὰ μᾶς ἔπαιρ-
νε τὸ ψωμὶ μέσα ἀπ᾽ τὸ στόμα. Τώρα, ποιό μοναστήρι, ποιά ἐκκλησία δὲν 
ἔχει τὰ ἀπαραίτητα; Ἂς μένουμε σ᾽ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος: 
«Ἔχετε σκεπάσματα καὶ τροφές; Νὰ ἀρκῆσθε σ᾽ αὐτά».

Τὰ μπουλούκια στὶς ὑποδοχὲς τῶν κειμηλίων δὲν εἶναι προβολή, δὲν 
εἶναι δόξα τοῦ Θεοῦ. Μᾶλλον εἶναι δική μας ἀνάγκη νὰ φανοῦμε στὸν κό-
σμο. Πόσο καλὰ θὰ εἶναι ἂν ἀκούσουμε τὸν λαό, ποὺ λέγει «νέτα οἱ τρά-
γοι». Παραποιημένη εἶναι ἡ παροιμία, ἀλλὰ δὲν ἔχει χάσει τὴν ἀξία της.

Θὰ μοῦ πῆτε: «Ἐσὺ δὲν βγάζης κάθε χρόνο τὸ ἀντίγραφο τῆς Γορ-
γοϋπηκόου;». Τὸ πηγαίνω σ᾽ ἕνα τόπο καὶ δὲν βαστῶ καλάθι. Μᾶλλον 
ἀδειάζει τὸ καλάθι ποὺ δὲν γέμισε ποτέ. Ἄλλωστε, ἡ Παναγία δὲν ὑπάγε-
ται στὰ κειμήλια. Εἶναι σὲ ἄλλη τάξη καὶ θέση. Ἂς σταματήση τὸ τρεχαλητὸ 
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τῆς ἁγίας Ζώνης, γιατὶ ἴσως μὲ αὐτὴν θὰ μᾶς δέση ἡ Παναγία καὶ θὰ μᾶς 
ἀποδιώξη ἀπὸ τὶς αὐλές της.

Ἂς εἴμαστε ἰδιαιτέρως προσεκτικοί, καὶ μάλιστα ὅταν λιτανεύουμε 
τὸν πανάγιο Σταυρό, τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν κειμήλιο τῆς πίστεώς μας, ποὺ σηκώ-
νει καὶ λατρεία καὶ προσκύνηση, γιατὶ συμβολίζει ὁλόκληρη τὴν θυσία 
τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλα κειμήλια ἔχουν μικρὸ περιεχόμενο ἔναντι τοῦ τιμίου 
Σταυροῦ καὶ μάλιστα ἂν εἶναι κειμήλιο ποὺ δὲν σηκώνει περικοκλάδες 
καὶ κοσμικὲς πομπές, τότε ἂς εἶναι περιωρισμένη ἡ λιτάνευσή του· κα-
λύτερα μόνον στὸν χῶρο ποὺ φυλάσσεται. Μὲ τὴν παρουσίαση κάποιων 
σπανίων κειμηλίων, χάνει τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ τὴν μοναδικότητα ποὺ 
πρέπει νὰ ἔχη στὰ μάτια τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων. Ἀποπροσανατολίζουμε 
τὴν εὐλάβεια τοῦ κόσμου σὲ ἄλλα μικρὰ κειμήλια, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι 
ἀντάξια τοῦ Σταυροῦ καὶ σπάνια τὰ βλέπουμε, καὶ τρέχουμε περισσότερο 
ἐκεῖ, παρὰ στὴν προσκύνηση τοῦ ζωοποιοῦ ξύλου. Πουθενὰ ἡ Ἐκκλησία 
δὲν προβάλλει προσκύνηση καὶ λατρεία ἄλλων κειμηλίων, πλὴν τοῦ τιμίου 
Σταυροῦ. Αὐτὸν περιμένει ὅλος ὁ κόσμος νὰ προσκυνήση καὶ νὰ ἀνακράξη 
τὸ «Κύριε, ἐλέησον». Γι᾽ αὐτό, ἂς προσέχουμε καὶ ἂς ἔχουμε συντηρητι-
κότητα γιὰ τὰ ἄλλα κειμήλια ποὺ κληρονομήσαμε ἀπὸ τοὺς πατέρες μας, 
ἐκ τῶν ὁποίων πολλὰ εἶναι καὶ συζητούμενα, ἴσως καὶ ἀμφιβαλλόμενα. Ὁ 
Σταυρὸς τοῦ Κυρίου δὲν ἔχει τέτοια βάσανα: «Εἶναι-δὲν εἶναι; Ποιός τὸν 
βρῆκε; Ποιός τὸν φύλαξε καὶ ἔφθασε μέχρις ἐμᾶς;».

Μόνον ὁ Σταυρὸς εἶναι τόσο ἀρρήκτως συνδεδεμένος μὲ τὸ σῶμα τοῦ 
Θεανθρώπου, ποὺ μποροῦμε βλέποντάς τον νὰ ἀναφωνήσουμε αὐθόρμητα 
«νά ὁ Χριστός» καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε. Γιὰ τὰ ἄλλα κειμήλια ποὺ φο-
ρέθηκαν ἢ χρησιμοποιήθηκαν κάποτε στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπο-
ροῦμε νὰ τὸ κάνουμε αὐτό. Τοῦ Σταυροῦ ὁλόκαρδα δέχομαι τὴν λιτάνευσή 
του, τὴν λατρεία του καὶ τὴν προσκύνησή του. Γι᾽ αὐτό, μόνον στὸν Σταυρὸ 
ἔχω εὐρύτητα λατρείας καὶ προσκυνήσεως· στὰ ἄλλα, κομποδέματα.

Τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ καὶ αὐτὰ ποὺ μεταμορφώνουν τὴν ζωή μας 
ἐπιτελοῦνται ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου κάθε ναοῦ. Ἔχουμε τὸν ἁγιασμὸ καὶ 
τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας μὲ τὴν συμμετοχή μας στὸ μεγάλο μυστήριο, 
ποὺ μᾶς κάνει σύσσωμους καί σύναιμους Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. Αὐτὸ 
πρέπει νὰ ἐπιθυμοῦμε καί αὐτὸ πρέπει νὰ προσμένουμε. Καί αὐτὸ εἶναι τὸ 
μεγάλο θαῦμα ποὺ ἐπιτελεῖται σὲ κάθε Θεία Λειτουργία. Αὐτὸ εἶναι ποὺ τό 
᾽χουμε δίπλα στὸ σπίτι μας καί  δὲν χρειάζεται γιὰ νὰ τὸ πάρουμε τελετές, 
παρὰ μόνον φόβος Θεοῦ, ἀγάπη καί πίστη.

Ἔχεις, λαὲ τοῦ Θεοῦ, τὸν ἁγιασμό· μὴ ζητᾶς περισσότερα. Ὅλα τὰ 
ἔχεις κοντά σου. Μᾶς τὰ ἔδωσε ὁ Χριστός. Προσκύνα καὶ μὴ ζητᾶς πανη-
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γύρια καὶ γιορτές. Εἶναι ἀρκετὸ αὐτὸ ποὺ ἔχεις κάθε μέρα γιὰ τὴν σωτηρία 
σου. Ἐπιτέλους ἐνωτισθῆτε καὶ μὴ ζητᾶτε πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν ξέρετε 
οὔτε ἐσεῖς οὔτε ἐμεῖς ἂν ὠφελοῦν καὶ χαριτώνουν.

Πικρόλαλα ὁμιλῶ αὐτὴν τὴν ὥρα. Δὲν τὸ κάνω οὔτε ἀπὸ ζήλεια οὔτε 
ἀπὸ φθόνο, ἀλλὰ ἀπὸ λύπηση αὐτῶν τῶν κινήσεων στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας. Γινόταν ἀπὸ παλιά, ἀλλὰ τώρα συμφέρει νὰ σταματήση. Ὄχι «φέρ-
τε τὸ κειμήλιο, γιὰ νὰ εἰσπράξουμε καί νὰ τελειώση ἡ οἰκοδομὴ τοῦ 
ναοῦ». Ἄφηνε· οὔτε κόντυναν τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ οὔτε τὶς παλάμες ἔσφιγξε. 
«Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.»

Ὅσο θυμᾶμαι ὅτι τὸ συγκεκριμένο κειμήλιο μεταφέρθηκε μὲ συνο-
δεία μοτοσυκλετιστῶν σὲ γηραιὸ καὶ ἄρρωστο πρωθυπουργό, καὶ ὄχι ἡ 
μεταλαβιά, τὸ ἐφόδιο τῆς αἰώνιας ζωῆς, ὁ νοῦς μου ἐκταράσσεται καὶ ἐπα-
ναλαμβάνω ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγε ἕνας γέρος στὴν πατρίδα μου «μπρέ, μπρέ, 
μπρὲ τὶ ἐπάθαμε! Τῆς Παναγιᾶς τὰ ροῦχα στὴν πλουσιωτέρα οἰκία τοῦ 
κόσμου!…»

Παναγία μου, νύχτωσε κι ἐχάσαμε τοὺς ἀληθινοὺς δρόμους; Τί ἔγινε; 
Σκοτάδια μᾶς περιεκύκλωσαν; Δὲν διαβάζουμε τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ λέγει 
«ὅταν ἀσθενῆς, προσκάλεσε τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
αὐτοὶ μὲ τὸ μυστήριο τοῦ εὐχελαίου, θὰ ἀναρρώσουν, θὰ συνεφέρουν 
τὸν ἀσθενοῦντα»;

Ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ εἶδα αὐτό: νὰ λιτανεύεται στὴν κηδεία τοῦ Παύλου 
τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῆς Εὐαγγελίστρας τῆς Τήνου ἡ εἰκόνα. Πόσο τραγικο-
ποιοῦμε τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας! Οἱ μουσουλμάνοι εἶναι σοβαρότεροι ἀπὸ 
μᾶς. Δὲν πῆραν τὴν τρίχα τοῦ Μωάμεθ ἀπὸ τὴν Μέκκα νὰ τὴν γυρίζουν στὸν 
κόσμο, ἀλλὰ ὑποδεικνύουν στοὺς ὀπαδούς τους ἐκεῖ νὰ πηγαίνουν νὰ τὴν 
προσκυνοῦν.

Εὐτυχῶς ὁ Χριστός, γιὰ νὰ ἀναστήση τὸν Λάζαρο, δὲν κουβάλησε 
κανένα κειμήλιο ἀπὸ τὰ ἄνω δώματα, γιατὶ ὁ Ἴδιος ἤτανε τὸ ἀληθινὸ κει-
μήλιο τοῦ κόσμου.

Ἂς ἐπιστρέφουμε σιγά-σιγὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ ἂς στοιχίζουμε τὴν 
ζωή μας στὶς διδαχὲς τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας.

Κύριε, –ἂς λέμε ὅλοι Κύριε– δίδαξον ἡμᾶς τὴν ὁδὸν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἐν τῷ φωτί σου πορευσόμεθα. Ἀμήν.

      Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

(Σημείωση:  Ὁ Γρηγόριος Ἀρχιπελαγίτης εἶναι Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους)
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ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

Α
ληθινά ζοῦμε τήν ἐποχή τοῦ τέλους τῆς ἀνθρωπότητας. Πλήρης ἰσοπέ-
δωση ἀξιῶν, ἐξίσωση πρός τά κάτω – παλιό δόγμα τῆς ἀριστερᾶς καί τοῦ 

σαθροῦ προπαγανδιστικοῦ της ὁπλοστασίου, ἡ μετατροπή τῶν Ἑλλήνων σέ 
πολίτες β΄ κατηγορίας, ἡ ἀθεΐα, τά οἰκονομικά σκάνδαλα καί τέλος ἡ ἀποσά-
θρωση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ. Πρωθυπουργός καί ὑπουργοί ἄθεοι, ἀπάτριδες 
μέ χλιδάτη ζωή πού προκαλεῖ κάθε σωστό Ἕλληνα φορολογούμενο, παρα-
χάραξη τῆς Ἱστορίας, ἀναξιοκρατία, νεποτισμός. Καί οἱ συνέλληνες παρακο-
λουθοῦν τά τεκταινόμενα ὡς ὑπνωτισμένοι, ἀρκεῖ τό πρόβλημα νά κτυπήσει 
τήν πόρτα τοῦ διπλανοῦ καί ὄχι τή δική του, πρᾶγμα πού νομοτελειακά θά 
συμβεῖ σέ δεύτερο χρόνο.

Παρατηροῦμε ἕνα κρᾶμα διαπλεκόμενων πολιτικῶν, δημοσιο γρά φων 
καί συνδικαλιστῶν πού δέν ἔχουν ἐργασθεῖ οὔτε μιά μέρα στή ζωή τους, καί 
ἡ μοναδική τους ἀσχολία εἶναι νά βγαίνουν στά τηλεοπτικά παράθυρα καί 
νά λοιδοροῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἡ Παιδεία ἔχει καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς, 
ἀφοῦ τό Πανεπιστήμιο, πού ὁ πρωταρχικός του ρόλος εἶναι ἡ παραγωγή καί 
μετάδοση τῆς γνώσης, ἔχει μετατραπεῖ σέ χῶρο διακίνησης ναρκωτικῶν καί 
ἀσύλου γιά κάθε κακοποιό καί ψυχοπαθητικό στοιχεῖο.

Ἐπίσης, περιοχές τῆς Ἀθήνας, ὅπως, τά Ἐξάρχεια κ.ἄ. ἔχουν μετατραπεῖ 
σέ ἄβατο, μέ ἀποτέλεσμα ἡ καθημερινότητα τῶν πολιτῶν νά εἶναι δύσκολη. 
Ἐπίσης, ἔλλειψη ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων στή Μάνδρα, κόστισε τή ζωή 22 
συνανθρώπων μας, ἐνῶ ὑπῆρχαν μελέτες σχετικές μέ αὐτά στήν Περιφέρεια. 
Ἀπεναντίας, δέν ὑπῆρξε οὔτε μιά παραίτηση ὑπευθύνου.

Ὅταν σέ ἕνα Ἔθνος ἀπουσιάζει ὁ Χριστός, ὅλα τά προαναφερθέντα 
εἶναι φυσικά ἐπακόλουθα.

Ἐπίσης ἀπουσιάζει, πλήν ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων, ἡ φωνή τῶν 
Ἱεραρχῶν καί τῶν Ἀκαδημαϊκῶν. Καί σάν παράδειγμα ἀναφέρω τήν Κοίμηση 
στήν ἐξορία τοῦ Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πού ἔθιγε 
τά κακῶς κείμενα τῶν Ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς.

Ζητοῦνται μιμητές του καί σήμερα. Τό ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις, τό 
Ἔθνος καί τό Χριστεπώνυμο πλῆθος.

      Χρῆστος Ι.  Ἰστίκογλου
       Ψυχίατρος
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Ἐπιστροφὴ 
σ᾿ εὐλογημένες καὶ εἰρηνικὲς Πρωτοχρονιές

(Μὲ ὁδηγὸ τὸν Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη)

Ε
ἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης μᾶς ἔχει παραδώ
σει λαμπρὲς σελίδες, οἱ ὁποῖες τιμοῦν δεόντως καὶ εὐφροσύνως τὶς 

ἄχραντες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ πάντερπνου Δωδεκαημέρου. 
Ὡστόσο δὲν θὰ ἔπρεπε, μέρες ποὺ εἶναι, νὰ λησμονήσουμε καὶ τὸν 

ἄλλον Ἀλέξανδρο τῆς Σκιάθου, τὸν Μωραϊτίδη, ποὺ ὅσο περνάει ὁ καιρὸς 
ὅλο καὶ λησμονιέται κι ἄς μᾶς κληροδότησε φωτεινὲς λογοτεχνικὲς σε
λίδες, στὶς ὁποῖες καὶ διακρίνεται καθαρὰ καὶ ξεκάθαρα τὸ προσωπικό 
του βίωμα. Αὐτὸ τὸ ἐφαλτήριο δηλαδὴ ποὺ ξεδιπλώνεται, γιὰ νὰ ὑψωθεῖ 
ὁ λόγος του καὶ νὰ σταθεῖ, μὲ τὸ ἔντιμο ὕφος ποὺ τὸν περιβάλλει καὶ 
τὸ φιλόθεο ἦθος ποὺ διακρατεῖ, ἐκεῖ ὅπου ἀξίζει: στὶς ἁγνὲς καὶ φιλό
τιμες συνειδήσεις τῶν ὅσων Νεοελλήνων συνεχίζουν νὰ συντροφεύουν 
τὶς μέρες αὐτὲς μὲ ἀναγνώσματα ποὺ εὐωδιάζουν Ὀρθοδοξία, Ἑλλάδα, 
μελισσοκέρι καὶ θυμίαμα.  

Ἀπὸ τὰ πλέον τρυφερὰ κείμενα ποὺ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὴν Πρωτο
χρονιὰ εἶναι καὶ οἱ «Εἰκόνες» τοῦ παραπάνω Σκιαθίτη. Χωρίζονται δὲ 
σὲ δύο ἑνότητες: ἡ μία ἀναφέρεται στὰ Χριστούγεννα κι ἡ ἄλλη στὴν 
Πρωτοχρονιά.

Ἀπὸ αὐτή, λοιπόν, τὴ δεύτερη ἐνότητα δανείζομαι κάποιες γραμμὲς 
ποὺ εὐωδιάζουν ἁλμύρα, ταπεινό, νησιώτικο σπίτι χωνεμένο στὸν χει
μωνιάτικο καιρό, ἀλλὰ καὶ νοσταλγία. Γιατὶ ὁ Μωραϊτίδης ὑπῆρξε ἀθε
ράπευτα νοσταλγὸς τῆς «μικρᾶς του πατρίδος», τῆς Σκιάθου. 

Καθώς, λοιπόν, βηματίζουμε στὶς ἐσχατιὲς τοῦ 2017 καὶ τὸ περι
μένουμε νὰ σφαλίσει τὴ θύρα του καὶ νὰ πάρει μαζί του τὰ σκοτάδια 
καὶ τὰ φαρμάκια του, στεκόμαστε μὲ εὐλάβεια ἀπένατι στὸ λόγο τοῦ 
Μωραϊτίδη ποὺ μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὰ εἰσόδια τοῦ Νέου Χρόνου. 

Ἀσφαλῶς καὶ γνωρίζω ὅτι ἡ γλώσσα τοῦ Μ. θὰ ξενίσει κάποιους, 
ὡστό σο πρέπει νὰ σεβαστοῦμε τὸν τρόπο γραφῆς τοῦ συγγραφέα καὶ πο
λὺ περισσότερο, μέσα στὸν ἐκχυδαϊσμὸ ποὺ ὑφίσταται σήμερα ὁ πολύ
τι  μος Ἕλλην λόγος, νὰ κοιτάξουμε νὰ ἀναβαπτιστοῦμε στὰ ἀμόλυντα 
νά  μα τα αὐτῆς τῆς πλούσιας σὲ λέξεις γλώσσας, τῆς λογίας, δηλαδή, 
γλώσ  σας, ἡ ὁποία τόσο πολὺ περιφρονεῖται.
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«Ποσάκις μικρὸν παιδίον δὲν ἔκλεισα ὀφθαλμοὺς ὅλην τὴν νύκτα 
φανταζόμενος ἐνώπιόν μου τὸν Ἅγιον Βασίλειον τοῦ τραγουδιοῦ, οἷον 
ἔβλεπον ἐν τῇ Εἰκόνι τῆς ἐκκλησίας, μὲ τὸ ξηρὸν καὶ κατάχλωμον προ
σωπόν του, μὲ τοὺς μεγάλους του κοίλους ὀφθαλμοὺς καὶ μὲ τὴν μαύ ρην 
ὡς τὰ πτερὰ τοῦ κόρακος μακρὰν γενειάδα του, οὐχὶ ὅμως μὲ τὴν Ἱερα
τικήν του στολὴν καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, ὡς ἐν τῇ Εἰκόνι –ἐνταῦθα ἡ ἀντί
ληψίς μου συνεχέετο– ἀλλὰ ἐκ Καισαρείας ἐρχόμενον, κατὰ τὸ τρυφε ρό 
μου τραγούδι, κρατοῦντα ραβδί, χαρτὶ καὶ καλαμάρι, κομίζοντά μοι ὅλα 
τὰ δῶρα, ἅτινα τὴν πρωΐαν θὰ μοὶ ἔδιδον οἱ γονεῖς. Καὶ τὸ ἡδονικώτερον, 
φέροντα ἐν τῷ οἴκῳ μας ὅλα τὰ ἀγαθά, ἅτινα τὴν ἐπαύριον θὰ παρετίθε
ντο εἰς βρῶσιν καὶ πόσιν ἐν πλουσίῳ καὶ ἀφθόνῳ γεύματι....

Ὦ παιδικὴ ἐκείνη χαρά ! Ποσάκις ἔκτοτε σὲ ἀνεζήτησα εἰς τὴν πο
λυτέλειαν τῶν Ἀθηναϊκῶν δώρων, ὅτε ὁ δίδων δέκα ἀναμένει εἴκοσι, καὶ 
ὁ μὴ δίδων τίποτε δὲν ἀναμένει τίποτε! 

.................................................................................................
Οὔτε ὁ βαρὺς τῶν τηλεβόλων κρότος ἀφύπνισε τὸ μικρόν μου χω

ρίον, οὔτε στρατιωτικαὶ μουσικαὶ ἔψαλαν μεθυστικὰ ἐγερτήρια ἀνὰ τὰς 
στενὰς καὶ σκολιὰς ὁδούς του. Τὸ παγερὸν σύρισμα τοῦ ὀρθρίου βορρᾶ 
καὶ ὁ παρατεταμένος γδοῦπος τῶν ἐπὶ τῶν σκοπέλων θραυομένων κυμά
των ἀπετέλεσαν μίαν θαυμαστὴν συναυλίαν δύο στοιχείων, χαιρετιζόν
των ἐν βοῇ καὶ μηκυθμῷ τὴν ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ μυστη
ρι ώ δους τούτου ἀγγέλου τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ὅστις ὑπὸ τὰς πλουσίας 
πτυχὰς τοῦ μεσαιωνικοῦ φαιλονίου του φέρει τὰ δῶρα καὶ τὰ παιγνίδια 
τῶν παιδίων, τὴν γαλήνην καὶ τὴν παρηγορίαν τῶν γονέων, ἐνῶ διὰ τῆς 
ἀσκητικῆς χειρός του εὐλογεῖ τὴν χρυσῆν μοῖραν τῶν παρθένων.

.................................................................................................
Ἡ σκηνὴ κατὰ τὰς παρούσας ἑορτὰς παριστᾶ πάντοτε οἶκον μετ᾿ 

εὐγενοῦς καθαριότητος εὐπρεπισμένον, δι᾿ ὅ εἰργάσθησαν ἡ φροντὶς τῆς 
μητρός, ἡ ἐπιμέλεια τῆς κόρης καὶ ἡ γενναιοδωρία τοῦ πατρός. Τὰ πα
ράθυρα ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, ὅπως μὴ εἰσέρχηται τὸ ὁρμητικὸν ρεῦμα 
τοῦ βορρᾶ. Εἰς τὴν γωνίαν, ἤ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ τοίχου ἡ ἑστία, ἕνα πο
λυσύνθετον κατασκεύασμα μετὰ δύο ἐξεχόντων κορνιζῶν, ἐφ᾿ ὧν κατὰ 
γραμ μὴν ἵστανται ἤ κρέμανται δισκοειδῆ μικρὰ πιάτα τῆς Βενετίας, 
φέροντα ποικίλας γραφάς, ἐν αἷς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπικρατεῖ τὸ πράσινον 
χρῶμα.... Ἐντὸς δὲ τῆς ἑστίας ἡ λάμπουσα πυρὰ παρέχει φαιδρὰν ζωὴν 
ἐν τῇ αἰθούσῃ... Τὰ πρόσωπα εἶναι τὰ γνωστὰ ἡμῖν. Ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ, 
τὰ παιδία, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁρατὸς μόνον ὑπὸ τῶν παιδίων, καὶ ἐγώ, 
θαυμάζων πῶς εὑρέθην ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἀθῴας αὐτῆς ὁμηγύρεως, καὶ 
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κουρασμένος διὰ τὸ μέγα διάστημα τῶν ἐτῶν, ἅτινα διῆλθον, ἕως οὗ 
ἀναπαυθῶ ἐγγὺς τῆς προσφιλοῦς μου ἑστίας.....»1

Θεώρησα καλὸ νὰ παραθέσω γιὰ ἑόρτιο πνευματικὸ φίλευμα στοὺς 
γνησίως τιμῶντας τὴ μνήμη «τοῦ ἐνδόξου Μεγάλου Βασιλείου», τοῦ 
ξεχασμένου στὶς μέρες μας, αὐτὲς τὶς ἀθάνατες σελίδες τοῦ Σκιαθίτη 
λογίου καὶ νοσταλγοῦ. Γιατὶ τὸ σύγχρονο καὶ ἀδηφάγο marketing φρο
νεῖ ὅτι εἶναι πιὸ σωστὸ νὰ προβάλλεται ἡ μορφὴ ἑνὸς ξενόφερτου καὶ 
ἄγνωστου στὴν παράδοσή μας «ἁηΒασίλη», ὁ ὁποῖος καμμία ἀπολύτως 
σχέση δὲν ἔχει καὶ μὲ τὴν Παράδοσή μας καὶ μὲ τὴν βιοτὴ τῶν πατέρων 
μας. Γιατὶ ἐμεῖς οἱ παλιότεροι θυμόμαστε μὲ φαρμακωμένη τὴν ψυχή, 
ὅτι ὁ νέος χρόνος δὲν ἐρχόταν ποτὲ ἀποβραδύς. Τὸν συναντούσαμε στὴν 
ἐκκλησία, ὅπου διαβάζονταν τὰ λαμπρὰ καὶ περιφρονημένα γράμματα 
τῆς γιορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τὰ ὅσα ὑμνολογοῦσαν τὸν ἐκ 
Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας ἐρχόμενο δωροφόρο Ἅγιο. Καὶ παίρνοντας 
ἀπόλυση λέγαμε τὴν Καλὴ Χρονιά, τὰ Χρόνια πολλά, πηγαίναμε στὸ 
σπίτι κομίζοντας τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου καὶ τὸ μεσημέ
ρι στὸ ἑόρτιο γεῦμα κόβαμε γιὰ τὸ καλό τὴν Ἁγιοβασιλιάτικη κουλούρα. 

Μακάριοι ὅσοι στὶς μέρες μας ἐπιμένουν νὰ ἐπιστρέφουν σὲ Πρω
τοχρονιὲς εὐλογημένες καὶ εἰρηνικές, στεφανωμένες ἀπὸ τὴ Χάρη Τοῦ 
Περιτμηθέντος Χριστοῦ καὶ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν τριῶν μεγίστων φωστήρων, 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

Εὐλογημένα εἰσόδια τοῦ 2018, ἀδελφοὶ Χριστιανοί. 

Σκόπελος    π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός

1. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ διαβάσουν ὅλο τὸ κείμενο τῶν Εἰκόνων, βλ. Ἀλ. Μωραϊτίδης. 
Τὰ Διηγήματα, τ.Α΄ (φιλολογική ἐπιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος), ἐκδ. ΓΝΩΣΗ & 
ΣΤΙΓΜΗ, Ἀθήνα 1990, σελ. 52-58.
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Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΤΕΡΑ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ!

Σ
τήν σημερινή ἐποχή μέ τήν τόση ἐλευθερία τῶν ἰδεῶν καί τῶν ἠθῶν, 
τίς τόσες πολλές προσλαμβάνουσες εἰκόνες μέσῳ τηλεόρασης καί 

ἴντερνετ καί τόσους ἄλλους πειρασμούς, ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν 
μας εἶναι μιά δύσκολη ἀλλά καί ὑπεύθυνη ὑπόθεση γιά μᾶς τούς γονεῖς.

Πόσο μᾶλλον τό νά μεγαλώνεις τά παιδιά σου μέ χριστιανικές 
ἀρχές καί τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων ὅσο μποροῦμε νά τούς ἐφαρμό-
ζουμε, θέλει ἱκανότητα καί μαεστρία ἀπό τόν πατέρα καί ὄχι ἐπιβολή 
γιατί ἡ ἀντίδραση τότε θά εἶναι ἄμεση.

Ἡ καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ, ὡς βάλσαμο, ἀναγκαία γιά τούς 
γονεῖς ἀλλά καί γιά τά παιδιά γιατί οἱ κίνδυνοι εἶναι πολλοί καί φαινο-
μενικά ἀθῶοι κάποιοι ἀπό αὐτούς.

Ἡ τηλεόραση, σέ πολλούς ἀπό μᾶς, ἔγινε κουβερνάντα τῶν παιδιῶν 
γιά τήν μεσημεριανή ἤ ἀπογευματινή ξεκούραση, ἀλλά ἄν δέν εἶναι μιά 
ἐλεγχόμενη κατάσταση τότε εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνη!!!

Πολλές σειρές εἴτε ξένων εἴτε Ἑλληνικῶν παραγωγῶν εἶναι 
ἐλαφρῶν ἠθῶν καί κωμικοτραγικῶν ρόλων σέ σήριαλ πού ἐκφυλίζουν 
τήν οἰκογένεια, ἐμπαίζουν μέ τά φῦλα, χλευάζουν μέ τήν θρησκεία καί 
ποτίζουν μέ δηλητήριο τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας ἄν δέν ἀξιολογοῦμε οἱ 
ἴδιοι τά προγράμματα!!

Μεγάλης ἔξαρσης τηλεθεάσεων σέ νεανικές ἡλικίες εἶναι καί σει-
ρές μέ μάγους, τέρατα, γίγαντες καί νεράϊδες μέ ἐπικές μάχες καί ἱππό-
τες καί βασιλιάδες σκοτεινῶν κόσμων πού καθηλώνουν τήν νεολαία καί 
ἐκδίδονται καί σέ βιβλία γιά τήν ἐπιμόρφωσή τους!!!

Περισσότερα ξέρουν γιά τίς μάχες τῶν Βίκιγκς καί τόν Ἄρχοντα τῶν 
Δακτυλιδιῶν παρά γιά τήν νεότερη Ἱστορία τοῦ τόπου μας, τούς ἥρωές 
μας καί τόν ἄξιο κυβερνήτη μας Ἰωάννη Καποδίστρια!!!

Ἀκόμα καί πολλά παιδικά κανάλια προβάλλουν σειρές κινουμένων 
σχεδίων μέ βία, πόλεμο, μορφές καρτούν μέ κέρατα γιά νά ἐθίζεται τό 
μάτι στήν τρομακτική εἰκόνα καί τό αὐτί νά συνηθίζει σέ διαλόγους μέ 
ὕβρεις καί χαμηλοῦ ἐπιπέδου λεξιλόγιο!!!

Μετά νά μήν παραπονιόμαστε ἄν τά παιδιά δέν μᾶς ἀκοῦν καί πα-
ρουσιάζουν φαινόμενα ψυχολογικῆς βίας εἴτε στό σχολικό περιβάλλον 
εἴτε στό φιλικό.
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Οἱ ἥρωες καί τά πρότυπά τους εἶναι ἄλλα καί ὁ ρόλος ὁ δικός μας 
εἶναι ἀνύπαρκτος!!!

Μᾶς κέρδισε ὁ σοῦπερ ἥρωας γιατί δέν ἀσχοληθήκαμε ἐμεῖς μέ τό 
παιδί μας καί δέν μᾶς φταίει κανείς ἄλλος παρά ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας!!!

Δυστυχῶς, στό σχολικό περιβάλλον παρατηροῦνται περιστατικά 
ἀνορεξίας σέ κορίτσια γιατί βλέπουν ἐκπομπές μέ μοντέλα καί καλλιτέ-
χνες καί κάνουν δίαιτα μέ λιποθυμικά ἐπεισόδια ἤ σέ νεαρούς νά φτιά-
ξουν καλλίγραμμα σώματα γιατί θά μοιάσουν στόν ἕναν ἤ στόν ἄλλον 
ποδοσφαιριστή ἤ ἀθλητή… Ποῦ καιρός γιά διάβασμα!!!

Ξενύχτι γιατί βλέπανε μέχρι ἀργά τά μεσάνυχτα παιχνίδια ἐπιβί-
ωσης σέ ἐξωτικά νησιά μέ κακουχίες ὡς πρός τήν διαβίωση καί ἔγινε 
ἥρωας ὁ κάθε νικητής τηλεπαιχνιδιοῦ!!! Κάνε στήν ἄκρη, λοιπόν, Παπα-
φλέσσα καί Κολοκοτρώνη ἀφοῦ, δῆθεν, σᾶς κέρδισε ὁ Ντάνος!!!

Παλιά ξενυχτούσαμε διαβάζοντας. Τώρα ἔρχεται ὁ ὕπνος στό θρα-
νίο «γιατί δάσκαλε ἔβλεπα Survivor καί δέν διάβασα σήμερα!!!»

Κι ἄν νομίζουμε ὅτι τέλειωσαν τά ἀκραῖα πράγματα τί νά ποῦμε 
καί γιά τό Ἴντερνετ!!!

Εἴτε μέσῳ Ὑπολογιστῶν εἴτε κινητῶν εἴτε τάμπλετ ἄρχισε ἡ εἰκο-
νική πραγματικότητα νά ὑπερισχύει τῶν ἀληθινῶν σχέσεων καί τά παι-
διά στά λεγόμενα CHATROOMS νά ψάχνουν νά βροῦν τήν φιλία καί οἱ 
ἀνώμαλοι τήν ἱκανοποίησή τους!!!

Ἔτσι φτάσαμε καί στήν Blue Whale (μπλέ φάλαινα) παιχνίδι δια-
δικτύου πού ζητάει ἀπό τά παιδιά νά τολμήσουν ἐπικίνδυνες ἐνέργειες, 
νά ἐξαφανιστοῦν γιά 24ωρα ἀπό τό σπίτι τους ἀκόμα καί νά φέρουν σέ 
πέρας καί τόν τερματισμό τῆς ἴδιας τους τῆς ζωῆς!!!

Πόσοι ἀκόμα κίνδυνοι καραδοκοῦν σέ πολλά μέρη καί ἰστοτόπους 
γιά τά παιδιά μας καί ἐδῶ εἶναι πού πρέπει νά ἀναλάβουμε ἐμεῖς οἱ γο-
νεῖς ἀλλά καί οἱ ἐκπαιδευτικοί τόν σωστό ρόλο εὐθύνης γιά τήν ὑγιῆ καί 
ἐνάρετη διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν καί μαθητῶν μας ὄχι μόνο γιά τίς 
εἰδικές γνώσεις ἀλλά καί γιά τίς χριστιανικές ἀρχές τους.

Πρέπει νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα ὡς πρός τό ἦθος, ὡς πρός 
τήν βιωτή, ὡς πρός τήν Χριστιανική Ὀρθόδοξη Παιδεία στούς νέους μας, 
γι’ αὐτό οἱ συμβουλές μέ τήν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ εἶναι στίς 
μέρες μας ἐπιτακτική ἀνάγκη!!!

Ἄν ὁ ρόλος τοῦ πατέρα ἦταν νά φέρει ἁπλᾶ στόν κόσμο ἕνα παιδί 
καί νά τό ἀφήσει ἔτσι στήν τύχη του, τότε τί νά τήν κάνει τήν προσπά-
θεια νά κερδίσει τήν Αἰωνιότητα, ὅταν ἀπέτυχε στήν ἐπίγεια ἀποστολή 
διακονίας τοῦ βλασταριοῦ του!!!

Ἄν ὁ καθένας ἀπό μᾶς κοιτοῦσε τά τοῦ οἴκου του μέ τήν συμμετο-
χή καί τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα στήν γαλήνια καί Χριστιανική δια-
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μόρφωση τοῦ χαρακτήρα καί τῆς ψυχοσύνθεσης τῶν παιδιῶν του, τότε 
θά ἦταν ὁ κόσμος καλύτερος, ὀμορφότερος, ποιοτικότερος, ἕνας κόσμος 
ἀξιῶν, ἠθικῆς καί ὄχι ἀνισορροπίας καί ψυχασθένειας!!!

Οἱ πνευματικοί μας πατέρες προσεύχονται γιά μᾶς ἀλλά καί ἐμεῖς πρέ-
πει νά τούς μιμηθοῦμε καί νά γίνουμε οἱ σωστοί πατέρες τῶν παιδιῶν μας!!! 

Μήν ἐπιζητοῦμε τόν Παράδεισο ὅταν δέν ἔχουμε ἀσφαλίσει καί 
ἐξασφαλίσει τήν γαλήνη στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ, τήν ἠρεμία στό βλέμμα 
του, γιά νά μποροῦμε νά μιλᾶμε καί γιά τή δική μας σωτηρία!!!

Μακάρι στά μάτια του καί στά ὄνειρά του νά εἴμαστε ἀρωγοί, ὥστε 
νά ἀδράξει τήν εὐκαιρία νά ἀνοίξει τά φτερά του καί νά δημιουργήσει 
καί ἐκεῖνο μέ τήν σειρά του τήν ὀμορφιά τοῦ ψυχικοῦ του κόσμου!!!

Μόνο ἔτσι θά μποροῦμε νά εὐχόμαστε Καλή Χρονιά, ἄν φροντίζου-
με γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας…. τά παιδιά μας!!!

Χαράλαμπος  Καμπερογιάννης
Μαθηματικός
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ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ – Η ΧΩΡΑ “ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ”
– ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ –

Τ
ήν πρώτη τοῦ Δεκεμβρίου οἱ Ρουμάνοι ἑορτάζουν τήν ἕνωση τῆς 
Τρανσυλβανίας μέ τήν Ρουμανία, τήν ὁλοκλήρωση δηλαδή, τό ἔτος 

1918, τοῦ Ρουμανικοῦ κράτους. Προηγήθηκε τήν 24η Ἰανουαρίου τοῦ 
1859 ἡ ἕνωση τῶν δύο πριγκιπάτων – τῆς (Οὑγγρο)Βλαχίας καί τῆς 
Μολδαβίας – σέ ἑνιαῖο κράτος, τήν «Ρουμανία», ὑπό τό σκῆπτρο τοῦ 
βασιλέα Ἰωάννου Ἀλεξάνδρου Κούζα.

*  *  *
Γιά τήν Τρανσυλβανία τῆς Ρουμανίας, οἱ Ἕλληνες ἀναγνῶστες λίγα 

πράγματα δυστυχῶς γνωρίζουν, μολονότι, παλαιότερα, στά μέρη ἐκεῖνα  
–καί ἰδίως στίς πόλεις Σιμπίου καί Μπρασόβ – ὑπῆρχαν μεγάλες καί 
ἄριστα ὀργανωμένες Ἑλληνικές κοινότητες. Μάλιστα δέ στήν πόλη Σι
μπίου, τήν παλαιά πρωτεύουσα τῆς Τρανσυλβανίας, οἱ Ρουμάνοι ἀνή
γειραν στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα (1906) –σίγουρα καί ἀπό σεβασμό 
πρός τούς Ἕλληνες  πού τούς βοήθησαν– ἕνα πανέμορφο καθεδρικό 
ναό, γνήσια ἀντιγραφή τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ 
ναός αὐτός χτίσθηκε στήν θέση τῆς παλαιᾶς μικρῆς Ἑλληνικῆς  ἐκκλη
σίας, πού εἶχε ἀνεγερθεῖ τό ἔτος 1799.1

Ἡ Τρανσυλβανία εἶναι πιό γνωστή, ὅμως, στόν κόσμο μας λόγῳ 
τοῦ «κόμητος Δράκουλα» καί τῶν δυτικῶν παραμυθιῶν πού σχετίζονται 
μ’αὐτόν καίτοι αὐτά δέν περιέχουν κανένα ἴχνος ἱστορικῆς ἀληθείας. 

Γιά τήν ἀληθινή ἱστορία τῆς Τρανσυλβανίας λίγοι ἐνδιαφέρονται. 
Ἡ Ἱστορία ἀπέδειξε ἐξάλλου, δυστυχῶς, ὅτι γιά τίς μικρές χῶρες ἡ κοινή 
γνώμη ἐνδιαφέρεται μονάχα τότε πού σ’αὐτές δημιουργοῦνται, ἐγείρο
νται κάποια προβλήματα. Καί πράγματι, τό ὄνομα τῆς Τρανσυλβανίας 
ἐμ φα νίσθηκε στίς ἐφημερίδες ἰδίως πέρσι καί προπέρσι. Πρόπερσι μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς ἀντικομμουνιστικῆς ἐπανάστασης, διότι στήν πόλη 
Σι μπίου ἦταν κυβερνήτης ὁ υἱός τοῦ Τσαουσέσκου, Νίκου, καί πέρσι 
μέ τήν εὐκαιρία τῶν διενέξεων μεταξύ τῆς Ρουμανικῆς πλειοψηφίας καί 
τῆς μειοψηφίας  τῶν Οὕγγρων καί τῶν Σέκλων. 

Ἀλλά καί τότε, οἱ ἐφημερίδες περιορίστηκαν στήν περιγραφή ὁρι
σμένων γεγονότων, ἀποφεύγοντας νά διεισδύσουν βαθύτερα στήν ἱστο
ρία τοῦ τόπου καί νά ἐξηγήσουν «ἀπό μέσα» τά αἴτια τῶν γεγονότων. 

Ἐπειδή θεωρῶ χρήσιμο νά γνωρίζουμε τά προβλήματα πού ἀντιμε
τωπίζουν οἱ γείτονές μας, διότι αὐτά μποροῦν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα νά ἔχουν 
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ἐπιπτώσεις καί στήν δική μας ἱστορική πορεία, θά σκιαγραφήσω παρα
κάτω ὁρισμένα γεγονότα ἀπό τήν ἱστορία τῆς Τρανσυλβανίας, τά ὁποῖα 
θά μᾶς βοηθήσουν νά καταλάβουμε καλύτερα καί τά ὑπάρχοντα ἤ καί 
τά τεχνηέντως δημιουργηθέντα προβλήματα ἀνάμεσα στούς Ρουμάνους 
κατοίκους καί αὐτούς τῆς Οὑγγρικῆς μειονότητας. 

1. Τρανσυλβανία – λίκνο τοῦ Ρουμανικοῦ Ἔθνους
Μολονότι ἡ Οὑγγρική ἱστοριογραφία ἰσχυρίζεται γιά πολιτικούς 

λόγους ὅτι κατά τόν ἐρχομό τῶν Οὕγγρων στήν Παννονία (Ε΄ μ.Χ. αἰῶνα) 
ἡ Τρανσυλβανία ἦταν «ἔρημη χώρα», οἱ ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές ἔβγα
λαν στό φῶς στήν περιοχή ἴχνη ζωῆς πού δείχνουν ἔντονη καί ἀδιάκο
πη κατοίκηση τοῦ Τρανσυλβανικοῦ χώρου ἀπό τήν Παλαιολιθική ἐποχή 
καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Ἤδη κατά τόν Ε΄ π.Χ. αἰῶνα τό σημερινό 
ἔδα φος τῆς Ρουμανίας κατοικεῖτο ἀπό τούς «ἀθανατίζοντας» ΓέτεςΔά
κες, τούς «ἀνδρηιοτάτους καί δικαιοτάτους τῶν Θρακῶν», ὅπως τούς 
ὀνόμασε ὁ Ἡρόδοτος (Δ΄, 93), οἱ ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν στόν Δαρεῖο, τόν 
«βασιλέα τῶν βασιλέων».

Μεταξύ τοῦ πρώτου πρό Χριστοῦ καί τοῦ πρώτου μετά Χριστόν 
αἰῶνα, τό Δακικό κράτος εἶχε γίνει πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη, 
ἀπειλοῦσα ἀκόμη καί αὐτή τήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Ἐπί τῆς βασι
λείας τοῦ Βουρεβίστα – τόν ὁποῖο ὁ ἀρχαῖος γεωγράφος Στράβων ὀνό
μασε «φόβο τῶν Ρωμαίων» (Ζ΄, 3, 11) – ἡ κυριαρχία τοῦ Δακικοῦ κράτους 
ἁπλωνόταν ἀπό τόν μέσο Δούναβη καί τά Σλοβακικά Ὄρη μέχρι τήν 
Ὀλβία (τό στόμα τοῦ ποταμοῦ Μπούγου) καί ἀπό τά βόρεια Καρπάθια 
μέχρι τά Βαλκάνια. Τά δέ κυριότερα φρούρια τῶν Δακῶν, καθώς καί 
ἡ πρωτεύουσα Σαρμιζεγετοῦσα βρισκόταν στήν περιοχή τῆς σημερινῆς 
Τρανσυλβανίας.

Ἐάν κατά τόν Α΄ αἰῶνα πρό Χριστοῦ ἡ στρατιωτική σύγκρουση 
μεταξύ τῶν Δακῶν καί τῶν Ρωμαίων ἀποφεύχθηκε μέ τήν σχεδόν ταυ
τόχρονη δολοφονία τόσο τοῦ βασιλιᾶ Βουρεβίστα, ὅσο καί τοῦ Ἰουλί
ου Καίσαρος (44 π.Χ.), κατά τό φθινόπωρο τοῦ 102 μ.Χ., ὁ Ρωμαῖος 
αὐτοκράτορας Τραϊανός, καταβάλλοντας τήν ἀντίσταση τῶν Δακῶν, 
προσάρτησε στήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία τίς ἐπαρχίες «Ὀλτενίας» καί 
«Μπανάτου», περιοχές στίς ὁποῖες ἡ Ρωμαϊκή ἐπιρροή εἶχε ἐξάλλου 
πρό πολ λοῦ διεισδύσει καί στούς δρόμους τῶν ὁποίων οἱ νότιοι παρα
δου νάβιοι ἔμποροι ταξίδευαν ἀπό πολύ καιρό. Τό δέ καλοκαίρι τοῦ 
ἔτους 106 μ.Χ., μετά ἀπό μιά ἀποφασιστική μάχη στήν ὁποία οἱ Δάκες 
ἡττήθηκαν, ἡ Δακία προσαρτήθηκε στήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία καί 
μετατράπηκε σέ Ρωμαϊκή ἐπαρχία.

Τό Δακικό κράτος ἔπαυσε ἔτσι νά ὑπάρχει, ὄχι ὅμως καί ὁ Δακικός 
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λαός. Τί νόημα θά εἶχε ἐξάλλου γιά τούς Ρωμαίους, πού ζοῦσαν ἀπό 
τά κέρδη τῶν ἐπεκτατικῶν τους πολέμων, νά κατακτήσουν μιά κατε
στραμμένη καί ἐρειπωμένη χώρα; Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ 
τῆς Δακίας παρέμεινε ἀναμφιβόλως στόν τόπο του, «ὅπως ἀκριβῶς 
παρέμειναν καί οἱ Γάλλοι στήν Γαλλία καί οἱ Κελτιβέριοι στήν Ἱσπανία 
καί τήν Πορτογαλία. Καί αὐτοί συνέχισαν τήν καθημερινή τους ζωή, 
μέ τά ἔθιμά τους, πληρώνοντας ὅμως φόρους στούς Ρωμαίους φορο
εισπράκτορες, στρατευόμενοι δέ ἀργότερα ὑπό Ρωμαϊκή διοίκηση καί 
ἀποκτῶντας σιγάσιγά ἐξοικείωση –πρῶτα ἀπό ἀνάγκη, ἔπειτα ἀπό 
συνήθεια– μέ τήν Λατινική γλώσσα»2. Ἐξάλλου ἕνας λαός τοῦ μεγέθους 
καί τῆς ἀρχαιότητος τῶν Δακῶν, μέ τόν πολιτισμό καί τήν πνευματική 
κουλτούρα του, δέν ἦταν δυνατόν οὔτε νά καταστραφεῖ, οὔτε νά μετα
φερθεῖ χωρίς κανένα ἱστορικό ἴχνος, ἱστορικό ἤ ἀρχαιολογικό, σύγχρονο 
ἤ μεταγενέστερο.

Στό Δακικό αὐτό πληθυσμό προστίθεται καί πλῆθος τῶν Ρωμαίων, 
οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν στήν Δακία ὄχι μόνο ἀμέσως μετά τήν κα
τάκτησή της, ἀλλά καί καθ’ ὅλο τό διάστημα κατά τό ὁποῖο ἡ περιοχή 
ἔμεινε ὑπό τήν κυριαρχία τῶν Ρωμαίων. Οἱ περισσότεροι τῶν Ρωμαίων 
ἀποίκων προέρχονταν ἀπό τίς γειτονικές μέ τήν Δακία ἐκρωμαϊσμένες 
περιοχές, ὅπως τό Ἰλλυρικό καί τίς δύο Μοισίες, ἀπό τήν Θρακία καί 
τήν Ἰταλία, ἀλλά καί ἀπό πιό ἀπομακρυσμένες ἐπαρχίες, ὅπως τά νη
σιά τοῦ Αἰγαίου, τή Γαλλία, τή Βρετανία, τήν Ἱσπανία, τή Μικρά Ἀσία, 
Συρία καί Αἴγυπτο.

2. Ἐκρωμανισμός
Τό ἀποτέλεσμα τῆς συμβιώσεως αὐτῆς τῶν αὐτοχθόνων μέ τούς 

Ρωμαίους, ἦταν ὁ ἐκρωμαϊσμός –σ’ ἕνα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα 
(γιά πάνω ἀπό 200 χρόνια)– τοῦ ντόπιου Δακικοῦ πληθυσμοῦ: οἱ Δάκες 
ἐξοικειώνονται, ἀφομοιώνουν πλήρως τόν πολιτισμό, τήν γλώσσα καί 
τά ἔθιμα τῶν κατακτητῶν τους, ἔτσι, ὥστε τήν στιγμή τῆς ἀναχωρήσεως 
τῶν Ρωμαϊκῶν Ἀρχῶν ἀπό τήν Δακία κατά τήν ἐποχή τοῦ Αὐρηλιανοῦ 
(271 μ.Χ.), ἡ ἐπαρχία Δακία κατοικεῖτο ἀπό ἕνα λαό βαθιά καί ἀνεπί
στρεπτα ἐκρωμαϊσμένο. Στό γρήγορο αὐτό ἐκρωμανισμό συνεισέφεραν 
ἀναμφιβόλως καί ἄλλα σημαντικά στοιχεῖα:

Πρῶτον, οἱ προηγούμενες ἐμπορικές καί πολιτισμικές σχέσεις τῶν 
Δακῶν μέ τόν Ρωμαϊκό κόσμο καί οἱ ἀναμφίβολες γλωσσικές ὁμοιότητες 
μεταξύ τῶν δύο λαῶν ἐπέσπευσαν τήν ζύμωση τῆς καινούργιας γλώσ
σας. Καί δεύτερον, τό γεγονός ὅτι ὁ Δακορωμαϊκός αὐτός πληθυσμός 
ἔλαβε στό μεταξύ γνώση –χάρη στήν ἀποστολική δράση στήν Βαλκανική 
Χερσόνησο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί ἰδίως τῶν μαθητῶν του, καθώς 
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καί τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα πού κήρυξε «Σκύθαις καί Θράκαις» (Ὡρι
γένης) καί τῶν διαδόχων του– καί τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ3.

Οὕτως κατά τόν ἐρχομό τους στήν Παννονία κατά τόν Ε΄ αἰῶνα, οἱ 
Οὗγγροι δέχονται τόν χριστιανισμό ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Ρουμανικό πλη
θυσμό. Μόλις τόν ΙΑ΄ αἰῶνα, ὁ βασιλιάς Στέφανος τῆς Οὑγγαρίας θά 
ἐγκαταλείψει γιά πολιτικούς λόγους τήν Ὀρθοδοξία, τήν «παλαιά πί
στη» –ὅπως τήν ὀνομάζουν οἱ Οὗγγροι– καί θά δεχθεῖ τόν Καθολικισμό. 

3. Ἡ Τρανσυλβανία καί οἱ Οὗγγροι
Μέχρι τόν ΙΑ΄ αἰῶνα, οἱ Ρουμάνοι τῆς Τρανσυλβανίας εἶχαν τήν 

δική τους πολιτική ὀργάνωση. Μέ τήν ἀποχώρηση τῶν Ρωμαϊκῶν στρα
τευμάτων καί λόγῳ «τῶν συχνῶν τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῶν», ἡ κεντρική 
ἐξουσία ἐγκαταλείπεται καί οἱ ἄνθρωποι συγκεντρώνονται σέ μικρούς 
καί εὐέλικτους οἰκισμούς καθοδηγούμενους ἀπό κάποιο τοπικό ἄρχο
ντα.

Κατά δέ τόν ΙΑ΄ καί ΙΒ΄ αἰῶνα, ἡ Τρανσυλβανία, ὀργανωμένη πο
λιτικά σέ μικρά δουκάτα (ἤ «βοεβοδᾶτα», ἤ «χῶρες»), προσπάθησε νά 
ἀν τι σταθεῖ στίς ἐπιθέσεις τῶν Οὕγγρων. Παρ’ ὅλη τήν σθεναρή τους 
ἀν τίσταση, μέχρι τό ἔτος 1200 οἱ Οὗγγροι κατάφεραν νά κατακτήσουν 
ὁλό κληρο τό ἔδαφος τῆς Τρανσυλβανίας. Γιά νά ἑδραιώσουν ἔπειτα τήν 
κατάκτηση αὐτή καί γιά νά ἀπομακρύνουν τόν Ὀρθόδοξο Ρουμανικό 
πληθυσμό τῆς Τρανσυλβανίας ἀπό τούς ὑπολοίπους ὁμοεθνεῖς τους 
τῆς Μολδαβίας καί τῆς Οὑγγροβλαχίας, οἱ Οὗγγροι βασιλεῖς ἐγκατέστη
σαν ἐκεῖ, κατά τόν ΙΒ΄  ΙΓ΄ αἰῶνα, ξένους ἀποίκους, τούς Σέκλους 
(μεῖγ μα διαφόρων ἐθνικῶν στοιχείων – τουρκικῶν, ἀνατολίτικων καί 
Οὑγ γρι κῶν), πού ἐγκαταστάθηκαν στά «σύνορα» μέ τήν Μολδαβία, καί 
τούς Σάξονες (Γερμανικός πληθυσμός) στά «σύνορα» μέ τήν Οὑγγροβλα
χία. Ὅλοι οἱ Ρωμαιοκαθολικῆς πίστεως ἄποικοι αὐτοί, καθώς καί οἱ 
Τεύτονες Ἱππότες, πού προέρχονταν ἀπό τήν Παλαιστίνη καί ἐγκα
ταστάθηκαν ἐκεῖ γιά κάμποσο διάστημα (1211 – 1225), ἀποσκοποῦσαν 
κυρίως στήν διάδοση τοῦ Καθολικισμοῦ ἀνάμεσα στούς «Σχισματικούς» 
(διάβασε «Ὀρθοδόξους») Ρουμάνους. Διότι «Σχισματικούς» ὀνόμαζαν οἱ 
Ρωμαιοκαθολικοί ὅλους ἐκείνους πού χωρίζονταν ἀπό τήν Καθολική 
Ἐκκλησία. 

Ἤδη κατά τόν ΙΓ΄ αἰῶνα ὁ πάπας Γρηγόριος Θ΄ (1227 1241) ζητᾶ, 
μέ τήν ἐπιστολή του τοῦ ἔτους 1234, ἀπό τόν Βασιλιά Βέλα τόν Δ΄ 
νά «ἀναγκάσει τούς Σχισματικούς Βλάχους», οἱ ὁποῖοι δέχονται» ὅλα 
τα ἐκκλησιαστικά μυστήρια ἀπό ψευδοεπισκόπους (=Ὀρθοδόξους)4 νά 
δεχθοῦν καθολικό ἐπίσκοπο»5. Ἐνῶ λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ πάπας 
Νικόλαος (12771280) καί ἡ σύνοδος τῶν Καθολικῶν ἐπισκόπων στήν 
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Βούδα ἀπαγορεύει «στούς Σχισματικούς ἱερεῖς νά κτίζουν ἐκκλησίες ἤ 
οἴκους λατρείας καί στούς πιστούς νά συμμετάσχουν στά μυστήρια πού 
ἐκτελοῦνται σ’αὐτά. Σέ ἀντίθετη περίπτωση νά τιμωροῦνται αὐστηρά». 
Ὁ Σιγισμοῦντος τοῦ Luxenburg (1387  1438), περιόρισε ἀκόμη περισσό
τερό τα δικαιώματα τῶν Ρουμάνων. Ἔτσι μέ τό διάταγμά του, τοῦ ἔτους 
1428 προβλέπει ὅτι – ἐπειδή ὑπῆρχαν εὐγενεῖς (πιθανότατα Ρουμάνοι) 
πού φιλοξενοῦσαν στά κτήματά τους «Σχισματικούς ἱερεῖς» λόγῳ τῶν 
ὁποίων πολλοί ἐγκατέλειψαν τόν Καθολικισμό καί ἐπέστρεψαν στήν 
Ὀρθοδοξία, «στόν ρυθμό τῶν Σχισματικῶν» – ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή καί 
στό ἑξῆς «μόνο οἱ Καθολικοί εὐγενεῖς» θά ἔχουν «δικαιώματα ἰδιοκτη
σίας» καί ἀπαγορεύεται σέ ὅλους «νά συντηρήσουν ἤ νά φιλοξενήσουν 
Σχισματικό ἱερέα». Ὅλοι οἱ εὐγενεῖς ὑποχρεοῦνται νά βαπτίσουν τά 
παιδιά τους μόνο σέ Καθολικό ἱερέα καί ὄχι σέ Σχισματικό, διαφορετικά 
θά χάσουν τίς ἰδιοκτησίες τους. Ἔπειτα, κανείς Καθολικός νά μή εἰσέλ
θει σέ γάμο κοινωνία μέ κάποια «σχισματική» καί τἀνάπαλιν, παρά ἐάν 
πρωτίστως αὐτή (αὐτός) δέχεται τόν Καθολικισμό.

Ἀποτέλεσμα τῶν διατάξεων αὐτῶν ἦταν ὁ γρήγορος ἐξουγγρισμός 
τῶν οἰκογενειῶν τῶν Ρουμάνων εὐγενῶν. Αὐτοί δέχονταν εὐχαρίστως 
τόν Καθολικισμό γιά νά διατηροῦν τά προνόμια καί τά κτήματά τους. 
Ἀλλά ἡ ἀλλαξοπιστία ἐπέφερε πάντοτε καί τήν ἀλλαγή ἐθνικότητος. Ὁ 
ὀρθόδοξος Ρουμάνος εὐγενής γινόταν Οὗγγρος καθολικός.

Ἐπιπλέον δέ, τήν 16η Σεπτεμβρίου 1437, οἱ Οὗγγροι εὐγενεῖς μα
ζί μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν Σαξόνων καί τῶν Σέκλων, ὑπέγραψαν 
στήν πόλη Καπίλνα (Capalna) μιά συμφωνία, τήν λεγόμενη Unio trium 
nationum – «Ἕνωση τῶν Τριῶν Ἐθνῶν», ἡ ὁποία ἔδιδε πολιτικά δικαιώ
ματα μόνο στίς τάξεις τῶν τριῶν αὐτῶν ἐθνῶν, ἐνῶ ἡ ὕπαρξη τῶν Ρουμά
νων, πού ἀποτελοῦσαν τήν πλειοψηφία, ἐθεωρεῖτο ἁπλῶς «ἐπιτρεπτή». 
Ἡ συμφωνία αὐτή ἔγινε μετέπειτα κυρίαρχος θεσμός τῆς συνταγματικῆς 
διοργάνωσης τῆς Τρανσυλβανίας καί ἀπετέλεσε ὄργανο καταπίεσης τῶν 
χωρικῶν, ἰδίως τῶν Ρουμάνων, μέχρι τό ἐπαναστατικό ἔτος 1848.

«Ἀλλά ἀπό ὅλα αὐτά τά γεγονότα μπορεῖ κανείς νά βγάλει καί ἕνα 
ἰδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα, ὅτι τόσο οἱ πάπες τῆς Ρώμης ὅσο καί 
οἱ καθολικοί βασιλεῖς τῆς Οὑγγαρίας δέν θά εἶχαν πάρει αὐτά τά κα
τασταλτικά μέσα ἐνάντια κάποιων «σχισματικῶν» –δηλαδή Ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν– ἐάν ἐκεῖνοι δέν διέθεταν ἤδη μία ὀργανωμένη Ἐκκλησία μέ 
ἱεράρχες, μέ ἱερεῖς καί καλογήρους, μέ ἐκκλησίες, σκῆτες καί μοναστή
ρια.»6

Καί ἐκκλησιαστικά, ὁ ὀρθόδοξος πληθυσμός τῆς Τρανσυλβανίας 
βρισκόταν ὑπό τήν δικαιοδοσία τοῦ μητροπολίτη Οὑγγροβλαχίας (Ţara 
Românească), ὁ ὁποῖος ἦταν συγχρόνως καί «ἔξαρχος τῶν πλαγινῶν», 
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εἴτε ἡ ἕδρα του βρισκόταν στήν πόλη Τόμη, εἴτε στήν Βιτζίνα (Vicina), 
εἴτε στήν Τιργόβιστε ἤ στό Βουκουρέστι. Ἐξάλλου ὅλοι οἱ μητροπολίτες 
Τρανσυλβανίας, μέχρι τό ἔτος 1761, χειροτονήθηκαν στήν Οὑγγροβλαχία. 

4. Τό Πριγκιπᾶτο (1541 – 1695)
Ὅταν τό ἔτος 1541 ὁ Τουρκικός στρατός μπῆκε στήν Βούδα καί ἡ 

Οὑγγαρία ἔγινε Τουρκικό πασαλίκι, γιά τήν Τρανσυλβανία ἄρχισε και
νούργια ἐποχή. Γιά περίπου 150 χρόνια, αὐτή ἔγινε αὐτόνομο πριγκι
πάτο, ὑπό τήν κυριαρχία τῆς Τουρκίας. Καί λόγῳ τῶν συχνῶν διενέξε
ων μεταξύ τῆς Αὐστριακῆς Αὐτοκρατορίας καί τῆς Τουρκίας γιά τήν 
ἐπι κρά τηση στήν Τρανσυλβανία, αὐτή διέθετε ἀσφαλῶς περισσότερη 
ἐ λευ θερία ἐν συγκρίσει μέ ἄλλα κράτη ὑποταγμένα στούς Τούρκους. Ἡ 
Ὀθω μανική ἀνάμειξη στά ἐσωτερικά της προβλήματα ἦταν ἐλαττωμένη. 
Ἡ Δίαιτα (δηλαδή ἡ Βουλή) τῆς Τρανσυλβανίας εἶχε τό προνόμιο νά 
ἐκλέγει τόν ἑκάστοτε πρίγκιπα, τόν ὁποῖο ἔπειτα ὁ Σουλτάνος ἀναγνώ
ριζε καί ἐνθρόνιζε ἐπισήμως διά τοῦ ἐκπροσώπου του. 

Ἐξάλλου ἡ Τρανσυλβανία δέν ἦταν ποτέ πλήρως ἐντεταγμένη στήν 
Οὑγγαρία. Καθ’ ὅλη τήν μεσαιωνική περίοδο ἡ Τρανσυλβανία διατήρησε 
δικούς της θεσμούς –τό «βοεβοδᾶτο», τό «regnum Transtlvaniae»– πού 
τήν ξεχωρίζουν, τήν διακρίνουν ἀπό τό ὑπόλοιπο Οὑγγρικό βασίλειο. Ἡ 
Τουρκία ἁπλῶς συνέχιζε τούς θεσμούς αὐτούς. 

Ἡ ἀπομάκρυνση τῆς Τρανσυλβανίας ἀπό τό ΑὐστροΟὑγγρικό Κα
θολικισμό καί ἡ σχετική αὐτονομία τῆς Τρανσυλβανίας δίνει τήν εὐκαι
ρία στόν Προτεσταντισμό νά ριζώσει βαθειά μέσα σ’αὐτήν. Ἔτσι, ἤδη 
ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνα, ὁ Λουθηρανισμός διαδίδεται γρήγορα 
ἀνάμεσα στούς Σάξονες τῆς Τρανσυλβανίας, ἐνῶ ὁ Καλβινισμός κα
τακτᾶ τούς Οὕγγρους καί τούς Σέκλους. Οἱ Ρουμάνοι παρέμειναν στα
θεροί στήν πατροπαράδοτη Ὀρθόδοξο πίστη τους, ἀλλά ἀγκάλιασαν μέ 
χαρά τό ἀνανεωτικό πνεῦμα τῆς Μεταρρύθμισης, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ δηλαδή 
τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν τέλεση τῶν Θείων ἀκολουθιῶν 
στήν Ρουμανική γλῶσσα. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἐξηγεῖται καί τό γιατί στήν 
Τρανσυλβανία ἐμφανίζονται, στίς ἀρχές τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνα, καί οἱ πρῶτες 
μεταφράσεις βιβλικῶν καί λειτουργικῶν κειμένων στά Ρουμανικά, καί 
ἀπό ἐκεῖ ἀκριβῶς ξεκινᾶ καί στήν γενική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀργή 
ἀλλά σταθερή ἀντικατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς σλαβονικῆς γλώσσας 
μέ τήν Ρουμανική γλώσσα. 

Πολιτικά ὅμως ἡ κατάσταση τῶν Ρουμάνων στήν Τρανσυλβανία 
δέν ἀλλάζει, παρ’ ὅλο πού ἀποτελοῦσαν τήν ἀπόλυτη πλειονότητα. 
Ἀντι θέ τως, οἱ Aprobatae constitutiones, πού ἐκδόθηκαν τό ἔτος 1653 
καί θά ἰσχύουν μέχρι τό 1848, προβλέπουν ὅτι τό Βλαχικόν (δηλαδή 
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«Ρουμανικόν») Ἔθνος δέν συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν statuum, τῶν 
ἀ να γνωρισμένων κυβερνώντων τάξεων, καί ἑπομένως δέν λαμβάνει μέ
ρος στόν κρατικό, στόν πολιτικό βίο τῆς χώρας. Ἐπίσης τό θρήσκευμά 
τους δέν εἶναι «religio recepta» (= ἀνεκτή, δεκτή θρησκεία), ἀλλά ἁπλῶς 
«religio tolerata propter regni emolumentum» (= ἀνεχόμενη θρησκεία 
ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς βασιλείας). Μέ ἄλλα λόγια οἱ πιστοί τῆς Ὀρθοδόξου ἤ 
«Ἑλληνικῆς πίστεως» ἦταν προσωρινά ἀνεκτοί στήν Τρανσυλβανία «ὅσο 
καιρό ἤθελαν οἱ πρίγκιπες καί οἱ διοικοῦντες τήν χώραν».

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἐπειδή οἱ πολιτικές καί θρησκευτικές κατα
πιέσεις δέν ἔφεραν τούς ἀναμενόμενους καρπούς, γιά νά ἀποδυναμώ
σουν τήν ἀντίσταση τῶν Ὀρθοδόξων Ρουμάνων, ἡ Καθολική Αὐστριακή 
Αὐτοκρατορία κατάφερε μέ ἀπάτη νά ἑνώσει μέρος τῶν Ρουμάνων μέ 
τήν Ρωμαϊκή Ἕδρα, δημιουργῶντας τήν Οὐνία, μόλις δύο χρόνια μετά 
ἀπό τήν συνθήκη τοῦ Κάρλοβιτς (1699) βάσει τῆς ὁποίας ἡ Αὐστριακή 
Αὐτοκρατορία ἔγινε καί τυπικά κυρίαρχη τῆς Τρανσυλβανίας.7 Γιά νά 
ἐπιβληθεῖ αὐτή ἡ Οὐνία ἔγιναν σκληροί διωγμοί κατά τοῦ Ὀρθοδόξου 
Ρουμανικοῦ πληθυσμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπό τό 1701 καί μέχρι τό 1760 ἔμεινε 
χωρίς ἐπισκόπους. «Ὅσοι Ρουμάνοι ἔμειναν πιστοί εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν 
εὑρέθησαν εἰς δύσκολον θέσιν, στερούμενοι ἐπισκόπων καί Ἐκκλησια
στικοῦ ὀργανισμοῦ»8. Καί γιά νά «ἀποφύγουν τήν τελείαν ἐκμηδένισιν» 
(Μπέρκυ), οἱ Ὀρθόδοξοι Ρουμάνοι στράφηκαν –σύμφωνα μέ τήν ἐπι
στολήν τοῦ Ἀνδρέϊ Σαγκούνα τοῦ 1865 πρός τόν Αὐστριακό αὐτοκρά
τορα– «ἐν μέρει πρός τόν μητροπολίτη Βουκουρεστίου καί τῶν ἄλλων 
ἐπισκόπων τῆς Οὑγγροβλαχίας (Walachei), μέρος πρός τούς Σέρβους 
ἐπισκόπους τοῦ Μπανάτ, καί τέλος μέρος πρός τήν Μητρόπολη τοῦ 
Καρλοβίκιου»9.

 Τό ἔτος 1760 ὅμως ἡ Αὐστριακή Αὐτοκρατορία ἀναγκάζεται νά 
ἀναβιώσει καί ἐπισήμως τήν Ὀρθόδοξη Ἐπισκοπή τῶν Ρουμάνων, ἡ 
ὁποία, ἀργότερα μετά τό ἔτος 1864 –μετά ἀπό τίς μεγάλες θυσίες πού 
ἔκαναν οἱ Ρουμάνοι ὑπερασπίζοντας τά χωριά τους ἐνάντια στούς Οὕγ
γρους ἐπα ναστάτες κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 18481849 καί ἔπειτα ἀπό 
τίς ἐξαιρετικές προσπάθειες τοῦ ἁγίου μητροπολίτη Ἀνδρέϊ Σαγκούνα 
(18081873)10– ἀναβαθμίσθηκε καί ἔγινε Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Στόν πολιτικοκοινωνικό χῶρο ἡ ἀντίσταση τῶν Ρουμάνων ἐκδη
λώνεται βίαια τό ἔτος 1784 μέ τήν ἐξέγερση ὑπό τόν Χώρια (Horia), τόν 
Κλόσκα (Cloșca) καί τόν Κρισάν (Crișan), καθώς καί μέ τό πολιτικό 
ὑπόμνημα Suplex libellus Valachorum (1791), μέ τό ὁποῖο οἱ Ρουμάνοι 
ἀπαιτοῦσαν ἴδια πολιτικά καί κοινωνικά δικαιώματα μέ τά ἄλλα ἔθνη. 

Ἀντί νά βελτιωθεῖ, ἡ πολιτική κατάσταση τῶν Ρουμάνων χειροτέρε
ψε, ἰδίως μετά τήν δημιουργία, στά μέσα τού δεκάτου ἐννάτου αἰῶνος, 
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τῆς ΑὐστροΟὑγγρικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ Οὑγγαρία τότε ἄρχισε ἀπό τό 
ἔτος 1910 μία ἐπίμονη καί καλά μεθοδευμένη προσπάθεια ἐξουγγρισμού 
τοῦ Ρουμανικοῦ πληθυσμοῦ, πού κορυφώθηκε μέ τήν ἐγκατάσταση τῆς 
λεγομένης «Zona Culturala–Πολιτισμικῆς ζώνης», ἡ ὁποία ἀποσκοποῦ
σε στήν δημιουργία στά σύνορα πρός τήν Ρουμανία «μίας δυνατῆς συ
νοριακῆς Οὑγγρικῆς πολιτισμικῆς ζώνης»11, πού νά ἀποκόψει τούς Ρου
μάνους τῆς Τρανσυλβανίας ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ρουμανία.

Ἡ προσπάθεια ὅμως αὐτή διακόπηκε τήν 1η Δεκεμβρίου τοῦ 1918, 
ὅταν ἡ Τρανσυλβανία ἑνώθηκε γιά πάντα μέ τήν ὑπόλοιπη Ρουμανία.

                                           π. Ἠλίας Ι. Φρατσέας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΓΙΟΡΤΗ

Γ
ιά ἄλλη μιά φορά ὁ χρόνος ὁλοκλήρωσε ἕναν ἀκόμα κύκλο του καί 
ἦρθαν τά Χριστούγεννα. Καί, ἐπειδή ἔχουν ἔρθει καί ἔχουν φύγει 

τόσα πολλά Χριστούγεννα ἀπό ἐκεῖνα τά πρῶτα –πρῶτα, ἔχει, στή μνήμη 
ὅλων μας, λίγο– πολύ, ξεθωριάσει τό τί ἀκριβῶς γιορτάζουμε τούτη τήν 
ἐποχή τοῦ χρόνου. 

Εἶναι μιά παράξενη ἐποχή ἡ καρδιά τοῦ χειμώνα. Ἡ ἐποχή πού ἡ 
νύχτα ἔχει νικήσει τή μέρα. Ἡ ἐποχή πού ἡ ζωή μας κάνει μιά στάση στό 
ταξίδι πού ξεκίνησε μέ τή γέννησή μας. Ὅπως παλιά, οἱ ἄνθρωποι πού ξε-

κινοῦσαν ἕνα μακρύ ταξί-
δι μέ τίς ἅμαξες, ἔφταναν 
τό δειλινό στά πανδοχεῖα 
πού ἦταν σταθμοί τῶν τα-
ξιδιῶν. Ἐκεῖ περνοῦσαν 
τή νύχτα οἱ ταξιδιῶτες, 
ἔκαναν ἕνα διάλειμμα, τά 
ἄλογα ἄλλαζαν καί τό τα-
ξίδι σταματοῦσε γιά λίγο 
μέχρι νά βγεῖ καί πάλι ὁ 
ἥλιος. Τώρα, βέβαια, μπο-
ρεῖ νά μήν ἔχουμε ἅμαξες, 
ἔχουμε ὅμως λεωφορεῖα 
πού μᾶς πηγαίνουν ἀπό 
πόλη σέ πόλη καί, μπορεῖ 
νά μή σταματοῦν σέ παν-
δοχεῖα, σταματοῦν ὅμως 
σέ ξενοδοχεῖα.

Ἀλλά, ὅσο κι ἄν 
ἀλλάζουν οἱ συνθῆκες, τό 
ταξίδι, πού εἶναι τό ταξίδι 

τῆς ζωῆς μας, παραμένει τό ἴδιο. Κάθε χρόνο μᾶς φέρνει στό πανδοχεῖο– 
ἤ ξενοδοχεῖο– ὅπου θά σταματήσουμε γιά νά ἀνέβουμε στήν ἅμαξα –ἤ 
στό λεωφορεῖο– τοῦ ἑπόμενου χρόνου. 

Καί σέ αὐτό τό ταξίδι, σ’ αὐτή τήν ἐτήσια ἀπογραφή τῆς ἀνθρωπό-
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τητας, ἐξακολουθεῖ νά μᾶς ἀκολουθεῖ πιστά καί ὁ Χριστός. Ἐξακολουθεῖ 
νά μᾶς ἀκολουθεῖ, σάν ἕνας ἀπό μᾶς. Κι ἐμεῖς, ἔχοντας ἐξασφαλίσει τό 
δωμάτιο καί τίς ἀνέσεις μας στό πανδοχεῖο, ἐξακολουθοῦμε νά Τοῦ ἀφή-
νουμε, τό στάβλο!

Εὐτυχῶς καί Τοῦ φτάνει ὁ στάβλος καί τώρα, ὅπως Τοῦ ἔφτανε καί 
τότε καί δέν μᾶς δημιουργεῖ πρόβλημα καί μᾶς ἀφήνει ἥσυχους νά ἀσχο-
ληθοῦμε μέ τά στολισμένα δέντρα μας καί τούς στολισμένους ἑαυτούς 
μας καί μέ τά πάρτυ μας καί τά τραπέζια μας καί τούς πενῆντα τρόπους 
μαγειρέματος τῆς γαλοπούλας μας καί τά κρασιά μας καί τίς μπῦρες μας 
καί τή βότκα μας καί τό οὐίσκι μας καί τή διασκέδαση καί τό ξεφάντωμά 
μας…

Γιατί, ἐπιτέλους, καλή καί συγκινητική ἡ ἱστορία πού τή λέμε ἀπό 
στόμα σέ στόμα πάνω ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια, ἀλλά τί σχέση ἔχει μέ 
μένα καί τόν καθένα μας καί τή ζωή μας, μέ τούς καημούς καί τούς πό-
θους καί τά παθήματά μας, μέ τίς ἐπιθυμίες μας καί τίς ἐλπίδες μας καί 
τά ὄνειρά μας γιά διάκριση, γιά δόξα, γιά πλοῦτο, γιά ἀναγνώριση;

Καί, γιά νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, τί διαφορά ἔκανε γιά τήν ἀνθρω-
πότητα αὐτή ἡ ἱστορία; Ποῦ εἶναι ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη; Ἴδιοι πόλεμοι δέν 
γίνονται; Ἴδιο αἷμα δέν χύνεται καί τώρα ὅπως τότε; Ἴδια κακία; Ἴδιος 
πόνος; Ἴδια πάθη; Τί καλό εἶδε ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτό τό παραμύθι 
ἑνός παιδιοῦ, πού γεννήθηκε σ’ ἕνα στάβλο, γιατί τά πανδοχεῖα ἦταν ὅλα 
γεμᾶτα ἀπό τούς καλοζωισμένους ἐκπροσώπους τῆς ἀνθρωπότητας;

Ἔτσι δέν σκεφτόμαστε; Ἔτσι δέν προσπερνᾶμε τίς «ἱστορίες» καί τά 
«παραμύθια» πού μᾶς μιλοῦν γιά τά Χριστούγεννα, «παραμύθια» πού τά 
ἔπλασαν κάποιοι παράξενοι ἄνθρωποι, ἀμόρφωτοι, πού μιλοῦν γιά ἕνα 
«παράξενο» παιδί πού μεγάλωσε καί ἔγινε ἕνας «παράξενος» ἄνθρωπος, 
πού περπατοῦσε στό νερό καί θεράπευε ἀνίατες ἀρρώστειες καί ἀνάσται-
νε νεκρούς; Θά χάσουμε τόν καιρό μας νά πιστέψουμε σέ παραμύθια, 
ἐμεῖς, πού ἔχουμε τήν Ἐπιστήμη μας, πού ἔχουμε τή Φυσική καί τήν 
Ἀστρονομία καί τά Μαθηματικά καί, πού ξέρουμε ὅτι οἱ νόμοι τους εἶναι 
ἀσάλευτοι καί δέν καταργοῦνται; 

Ἔτσι δέν σκεφτόμαστε; Ἔτσι δέν ζοῦμε; Ἔτσι, ἀπασχολημένοι μέ 
τήν καθημερινότητα καί τίς ἐπιδιώξεις μας δέν περνᾶμε ἀνυπόμονα χρό-
νο μετά τό χρόνο ἀπό τό σταθμό γιά τήν ἀλλαγή τῆς ἅμαξας –ἤ τοῦ λεω-
φορείου, ὅ,τι προτιμᾶτε– βιαστικά, χωρίς ἐπίγνωση, χωρίς σκέψη, ξένοι 
ἀναμεταξύ μας, ξένοι καί μέ τόν ἑαυτό μας;

Ὅμως, εἴτε τό θέλουμε εἴτε δέν τό θέλουμε, σέ κάποια στάση, σέ 
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κάποια ἀλλαγή ἅμαξας –ἤ λεωφορείου– ἀργά ἤ γρήγορα, αὐτό τό «παρά-
ξενο» παιδί πού τό ἐξορίσαμε στό στάβλο Του καί τό ξεχάσαμε, θά ἔρθει 
νά σταθεῖ μπροστά μας καί νά μᾶς κοιτάξει στά μάτια.

Γιατί δέν Γεννήθηκε γιά τήν ἀνθρωπότητα ἀόριστα. Γεννήθηκε γιά 
μένα. Γιά σᾶς. Γιά τόν καθένα μας προσωπικά.

Καί τότε, μέ τί βλέμμα θά Τόν κοιτάξουμε;
Μιά τέτοια ἱστορία διαλέξαμε νά σᾶς ποῦμε ἀπόψε. Τήν ἱστορία 

ἑνός ἀνθρώπου πού θά μποροῦσε νά εἴμαστε ἐμεῖς. Μέ τίς ἴδιες ἐπιδιώ-
ξεις, τίς ἴδιες ἐπιλογές, τήν ἴδια ἀδιαφορία, τήν ἴδια σκληρότητα.

Μιά ἱστορία, πού μπορεῖ νά εἶναι παραμύθι, δημιούργημα τῆς φα-
ντασίας ἑνός συγγραφέα, ἀλλά αὐτό δέ σημαίνει ὅτι εἶναι λιγότερο ἀληθι-
νή, ἤ ὅτι δέν ἐξακολουθεῖ νά ἐπαναλαμβάνεται σέ ὅλες τίς ἐποχές. 

Ὁ ἄνθρωπος πού τήν ἔγραψε μπορεῖ νά ἦταν ἀλλοεθνής, ἄνθρωπος 
τῆς Δύσης, ἀλλά ἦταν ἄνθρωπος πού εἶχε πονέσει πολύ στή ζωή του κι 
αὐτός ὁ πόνος τόν εἶχε μαλακώσει. Ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε ὅτι ἀναγκάστη-
κε σέ πολύ νεαρή ἡλικία νά ἀφήσει τό σχολεῖο καί νά ἐργαστεῖ σέ ἐργο-
στάσιο, μέ τίς ἐργασιακές συνθῆκες τοῦ 19ου αἰῶνα, πού τά παιδιά ἐργά-
ζονταν ἀπό τό σκοτάδι, πρίν τήν ἀνατολή, μέχρι τό σκοτάδι μετά τή δύση 
καί τά περισσότερα πέθαιναν προτοῦ ἐνηλικιωθοῦν. Ὁ πατέρας του εἶχε 
μπεῖ στή φυλακή γιά χρέη, ἀφήνοντας τά δέκα παιδιά του σέ ἀθλιότητα. 
Ἔτσι, ἕνας ἄνθρωπος τόσο εὐφυής καί μέ τόση ἀγάπη στά γράμματα, 
στερήθηκε ἀκόμη καί τή στοιχειώδη μόρφωση, γιά νά στηρίξει τήν οἰκο-
γένειά του. Κι αὐτές οἱ ἐπώδυνες ἀναμνήσεις δέν ἔσβησαν ποτέ, οὔτε τά 
τραύματα γιατρεύτηκαν, ἀκόμα κι ὅταν ἡ δουλειά του ἀναγνωρίστηκε 
καί ἔγινε διάσημος.

Ἡ ἱστορία, λοιπόν, πού θά σᾶς διηγηθοῦμε ἀπόψε, εἶναι ἡ ἱστορία 
ἑνός ἀνθρώπου σάν καί μᾶς, πού ὅμως, κάποια Χριστούγεννα, στάθηκε 
καί κοίταξε στά μάτια Αὐτόν πού Γεννήθηκε! 

Καί ἄλλαξε ζωή…
Γιά σχόλια:                                                           Νινέττα Βολουδάκη
ninetta1.blogspot.com         
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ΜΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΓΙΟΡΤΗ  
ΜΕ  ΜΕΓΑΛΟ  ΝΟΗΜΑ

A
πό τήν ἀρχή τοῦ Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς προετοιμάζει γιά τήν 
μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Μιά συμπληρωματική προε-

τοιμασία κάνει ἡ Ἐνορία μας χρόνια τώρα.
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 6.30 τό ἀπόγευμα. Ἀρχίζει ἡ προσέλευση τῶν 

ἐνοριτῶν, καί πλῆθος ἀπό ἄλλες περιοχές, στήν αἴθουσα ΔΕΛΦΟΙ τοῦ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ (Σίνα & Ὀκταβίου Μερ-
λιέ). Κυρίες μᾶς ὑποδέχονται μέ χαρά καί εὐγένεια. Ἡ εὐρύχωρη αἴθουσα 
κατάλληλα διακοσμημένη. Ἡ σκηνή μέ πιό πλούσια Χριστουγεννιάτικη δι-
ακόσμηση: ἀρκουδάκια, ἀστεράκια, ἄνθη, λαμπιόνια, κεριά. Σ’ ἕνα μεγάλο 
ταμπλώ προβάλλεται μιά ἀδρή εἰκόνα τῆς Γεννήσεως. Πρίν ἀρχίσει ἡ γιορ-
τή ἡ ὀπτική διάσταση συμπληρώνεται μέ τήν ἀκουστική: Χριστουγεννιάτι-
κη μουσική. Ὁ κ. Κώστας Βουγᾶς παίρνει θέση στήν κονσόλα ἤχου καί στό 
laptop γιά τήν προβολή εἰκόνων, ὁ “φωτογράφος” (κ. Μιχαήλ Βουρνᾶς) καί 
ὁ εἰκονολήπτης (κ. Νεκτάριος Δεληγιαννάκης) ἑτοιμάζουν τίς μηχανές τους 
ἐνῶ ὁ ὀπερατέρ, κ. Ἀργύρης Διαμαντής, ἐθισμένος στήν ὀρθοστασία, ἔχει 
ἕτοιμη τήν μηχανή λήψεως DVD στό κέντρο τῆς αἴθουσας.

Ἀπό τό δεξιό διάδρομο μιά εὐάριθμη ὁμάδα παιδάκια προχωροῦν πρός 
τήν σκηνή καί κάθονται σέ σκαμνάκια. Ἀκολουθοῦν ἄλλα ντυμένα ὁλόλευκα 
ἀγγελάκια.

Ὁ πνευματικός προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης συνοδεύει στήν κατάμεστη 
αἴθουσα τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
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πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. 
Σεραφείμ Ρίβιον, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου 
Πευκακίων.

Ἀπό τό βῆμα ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ μᾶς καλωσορίζει. Στή σκηνή τέσσα-
ρις ψάλτες, νεαροί, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Μανώλη Βολου-
δάκη ψάλλουν ὕμνους τῶν Χριστουγέννων. «Χριστός γεννᾶται …», «Ἔσωσε 
λαόν …», «Μεγάλυνον ψυχή μου …» κ.ἄ.

Ἡ αὐλαία ἀνοίγει. Μιά σειρά ἀπό νέες καί νέους κάθονται κρατῶντας 
τά κείμενα πού θά διαβάσουν στή συνέχεια μπροστά στά μικρόφωνα. Ἔρχε-

ται στό βῆμα ἡ συγγραφέας κ. Νινέττα Βολουδάκη, ἡ ὁποία διασκεύασε καί 
δίδαξε στούς ἑρμηνευτές τό ἔργο τοῦ Ντίκενς πού θά παρουσιασθῆ. Μᾶς 
προετοιμάζει μέ εἰσήγησή της γιά νά νοιώσουμε βαθύτερα τήν πνευματική 
ἐνοχή μας, ὅλοι ἐμεῖς οἱ σημερινοί ἄνθρωποι. Δέν ἀναφέρομαι λεπτομερῶς 
σέ ὅσα μᾶς εἶπε, γιατί τό κείμενό της δημοσιεύεται στό παρόν τεῦχος. Εἶναι 
γεγονός ὅτι ὁ σπουδαῖος Ἄγγλος συγγραφέας, Κάρολος Ντίκενς (βλ. ἀναλυ-
τικά γιά τόν συγγραφέα αὐτόν σέ ἄρθρο μας στήν «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» 
τεῦχος 166-167 Ἰούνιος-Ἰούλιος 2016 σελ. 306-311) συνέλαβε τό πνευματικό 
μας πρόβλημα καί μέ τήν ἱστορία του «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα», βάζει 
μπροστά μας ἕναν καθρέφτη ὅπου ἄτομα καί κοινωνία βλέπουμε τό πρόσωπό 
μας.

Ἕνας ἄνθρωπος σάν κι’ ἐμᾶς, ὁ Ἐμπενῆζερ Σκρούτζ, τό κεντρικό πρό-
σωπο τῆς ἱστορίας πού ξετυλίγεται μέ τήν μορφή θεατρικοῦ ἀναλογίου ἀπό 
τίς νέες καί τούς νέους, πάνω στή σκηνή, πού ἐναλλάσσονται στά μικρόφω-
να, διαβάζοντας τό ἔργο. Παράλληλα προβάλλονται στήν ὀθόνη σκίτσα καί 
εἰκόνες ἀντικειμένων, προσώπων, ὁμάδων προσώπων, περιοχῶν, πού ἀντι-
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στοιχοῦν στά σημεῖα τῆς ἱστορίας πού διαβάζονται. Ἐπίσης τραγούδια καί 
ἦχοι ἐκφραστικοί τῆς ἱστορίας.

Τό λογοτεχνικό ταλέντο τοῦ συγγραφέα μᾶς ἀποκαλύπτει τόν χα-
ρακτῆρα, τίς ἀντιλήψεις, τόν τρόπο ζωῆς τοῦ Σκρούτζ, τίς σχέσεις του μέ τόν 
συνέταιρό του Μάρλεϋ, τόν γραμματέα του Μπόμπ Κράτσιτ, συγγενεῖς του, 
ἄλλα πρόσωπα. Ὁ Σκρούτζ εἶναι πολύ φιλάργυρος. Ὄχι μόνο δέν χρησιμο-
ποιεῖ τά πλούτη του γιά νά ἀνακουφίσει ἀναγκεμένους, πτωχούς, ἀσθενεῖς, 
ἀλλά οὔτε ὁ ἴδιος τά ἀπολαμβάνει. Μᾶς θυμίζει τόν φιλάργυρο τοῦ Μολιέρου 
στήν ὁμώνυμη κωμωδία. Ἀδιαφορία γιά τούς συνανθρώπους μέχρι σκληρό-
τητας.

Ἕνα ἄλλο θέμα πού θέτει ἡ ἔμπνευση τοῦ Ντίκενς εἶναι ἡ στάση τοῦ 
Σκρούτζ ἔναντι τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μέ ἐντυπωσιακό εὕρημα ὁ 
συγγραφέας τόν ὁδηγεῖ σέ χώρους ὅπου οἱ ἄνθρωποι χαίρονται τήν γιορτή 
τῶν Χριστουγέννων ἄλλοι ὑλικά πλουσιοπάροχα καί ἄλλοι περιορισμένα. 
Γιά τούς ἀνθρώπους δέν εἶναι ὅλα ρόδινα. Ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, ἀδικί-
ες, ἀντιξοότητες, ἀλλά αἰσθάνονται καί πιστεύουν –καί αὐτό τούς θυμίζει ἡ 
γιορτή τῶν Χριστουγέννων– ὅτι ὁ Χριστός γεννήθηκε ἄνθρωπος γι’ αὐτούς. 
Βλέπει ὅτι ὄχι μόνον ἄτομα καί οἰκογένειες ζοῦν τά Χριστούγεννα διαφορε-
τικά ἀπό αὐτόν, ἀλλά καί ὁλόκληρες κοινότητες, πόλεις. Ἡ καρδιά τους εἶναι 
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ζεστή, παρά τά χιόνια, τό κρύο, τήν ὁμίχλη.
Τό φάντασμα τοῦ συνεταίρου του, Μάρλεϋ, καί τρία Πνεύματα, Περσι-

νά Χριστούγεννα, Τωρινά Χριστούγεννα καί Ἑπόμενα Χριστούγεννα ὁδη-
γοῦν τόν Σκρούτζ σέ χώρους καί τόπους ὅπου μπορεῖ νά δεχθεῖ μηνύματα 
πνευματικῆς ἀφυπνίσεως, αὐτογνωσίας, ἀλλαγῆς τρόπου σκέψεως καί ζωῆς. 

Καί αὐτό τελικά γίνεται. Ἀλλά ἡ σχετική διεργασία εἶναι πειστικά βαθμιαία. 
Μέ ὅλα, ἐκτός ἀπό τό τελευταῖο Πνεῦμα, τόν θάνατο, διεξάγεται διάλογος.

Ἡ μεταστροφή τοῦ κυνικοῦ, ἄκαρδου, μοναχικοῦ, μονόχνοτου Σκρούτζ 
εἶναι ἔμπρακτη. Ὁ τελευταῖος ἀφηγητής τῆς διασκευῆς τοῦ ἔργου τοῦ Ντί-
κενς, μᾶς πληροφορεῖ: «Ἔτσι ὁ Σκρούτζ ξεκίνησε νά διορθώσει τίς παραλεί-
ψεις ὅλης τῆς ζωῆς. Κι’ ἐκεῖνα τά Χριστούγεννα τόν βρῆκαν στό σπίτι τοῦ 
γραμματέα του καί στό σπίτι τοῦ ἀνηψιοῦ του –τί παράξενο– ὅλοι αὐτοί
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πού δέν εἶχαν τίποτε καλό νά ποῦν γι’ αὐτόν, τώρα συναγωνίζονταν ποιός 
θά τόν πρωτοαγκαλιάσει … Κι’ ὁ Σκρούτζ ἔμαθε σιγά–σιγά πῶς νά γίνει 
δεύτερος πατέρας γιά τόν ἀνηψιό του, γιά τήν οἰκογένεια τοῦ γραμματέα 
του καί – ἰδίως γιά τόν μικρούλη Τίμ πού εἶχε πιά ὅλους τούς γιατρούς 
καί ὅλη τήν φροντίδα πού χρειαζόταν γιά νά δυναμώσει καί νά γίνει ἕνα 
γερό καί εὐτυχισμένο παιδί. Καί ὅλα τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του, ὁ 
Ἐμπενῆζερ Σκρούτζ, ἔγινε ὁ πιό καλός φίλος, τό πιό καλό ἀφεντικό, ὁ κα-
λύτερος, ἀλλά κι’ ὁ πιό εὐτυχισμένος ἄνθρωπος τῆς πόλης τοῦ Λονδίνου».

Καί ἡ πρεσβυτέρα κ. Νινέττα Βολουδάκη μᾶς εὔχεται: «Μακάρι, λοιπόν, 
αὐτά τά Χριστούγεννα νά γίνουν γιά μᾶς ἀρχή γιά νά τοῦ μοιάσουμε. Καί 
ὅπως ἔλεγε κι’ ὁ μικρούλης Τίμ: «Ὁ Θεός νά μᾶς ἔχει ὅλους καλά! Ὅλους!»

Τά παιδάκια ἀνεβαίνουν στή σκηνή γιά νά τραγουδήσουν Χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια καί κάλαντα κρούοντας τρίγωνα πού τούς ἐπρομήθευσε ἡ 
κ. Μαρίνα Διαμαντῆ. Ὁ πρωτοψάλτης κ. Μανώλης Βολουδάκης μᾶς συμπα-
ρασύρει ὅλους μέ τό «Ἀρχιμηνιά καί ἀρχιχρονιά …»

Ὅλη ἡ Γιορτή ἐκπομπή πνευματικῶν μηνυμάτων. Εὐρύ φάσμα πηγῶν 
ἐκπομπῆς. Ὁ συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς, ἔθεσε τό ταλέντο του, τίς 
ἐμπνεύσεις, ὅλα δῶρα τοῦ Θεοῦ γιά τήν εὐχαρίστηση καί τήν οἰκοδομή τῶν 
συνανθρώπων του. Ὄχι μόνον τῆς ἐποχῆς του, τῆς πατρίδας του. Ἡ πρεσβυ-
τέρα Νινέττα Βολουδάκη δέν ξέχασε τό ἔργο αὐτό πού κάποτε εἶχε διαβά-
σει. Ἐκόπιασε νά τό διασκευάσει, νά τό διδάξη πνευματικά καί ἀναγνωστι-
κά στούς μαθητές καί τίς μαθήτριές της καί νά μᾶς τό προσφέρει γιά τέρψη 
καί οἰκοδομή μας. Διέσωσε καί τόν λογοτεχνικό πλοῦτο τοῦ ἔργου. Πόση 
ἐργασία, κόπος, χρόνος ἀπό τήν ἴδια καί ὅλους τούς συνεργάτες, γυναῖκες 
καί ἄντρες, νέους καί νέες πού ἀπέδωσαν τέλεια συντονισμένα καί μέ ἄψογη 



46

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 185

ἐκφορά λόγου τήν διασκευή τῆς ἱστορίας αὐτῆς τοῦ Ντίκενς.
Καί ἡ ἴδια ἡ ἱστορία πόσα σημαντικά μᾶς προσφέρει! Ὅταν δέν εἴμαστε 

ὅπως μᾶς προτρέπει ἡ ἀπόλυτα ἀνιδιοτελής Ἀγάπη, ὁ Τριαδικός Θεός μας, 
εἴμαστε δυστυχεῖς, ἀνελεύθεροι καί βλάπτουμε κατά διάφορους βαθμούς συ-
νανθρώπους μας. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει στόν Σκρούτζ τόν συνέταιρό 
του Μάρλεϋ ζωσμένον μέ ἁλυσίδες γιά νά συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ ἐχθρός τοῦ 
ἀνθρώπινου γένους ἔχει καί αὐτόν σκλαβώσει. Ἡ ἐπιθυμητή ἐλευθερία βρί-
σκεται στόν οἶκο τοῦ Πατέρα. Συμφέρον μας εἶναι νά ἀνταποκριθοῦμε στήν 
πρόσκλησή Του στόν Πνευματικό Δεῖπνο πού μᾶς καλεῖ.

Ὅσο ἀπέχουμε ἀπό τήν φυσιολογική κατάσταση-βίωση τῆς πρώτης με-
γάλης ἐντολῆς «ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καί 
ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου» καί τῆς δεύτερης μεγάλης 
ἐντολῆς «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22, 37), τόσο πιό 
κοντά στόν Σκρούτζ εἴμαστε!

Ἡ κ. Μαρίνα Διαμαντῆ προσκαλεῖ τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη στό 
βῆμα νά κλείσει τήν γιορτή. Ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης ἐκφράζει εὐχαριστί-
ες γιά τήν συγκίνηση πού ἔνιωσε στή γιορτή αὐτή καί τήν χαρακτήρισε πνευ-
ματική προπόνηση καί ἰδανική προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα. Ἐπεσή-
μανε τό γεγονός ὅτι καί στήν γιορτή ἐκφράστηκε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας 
μας γιά ὁμόνοια καί συναντίληψη. Ἐπανέλαβε τόν πόθο του νά βρεθοῦμε ὅλοι 
μαζί στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μας, ὅπως ὅλοι μαζί καλλιεργούμεθα καί ἀγωνι-
ζόμεθα στόν ἴδιο ἐπίγειο στίβο. Εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι γεμίζουν κάθε φορά 
τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν ἀνταποκρινόμενοι στίς προσκλήσεις 
μας, ἐξέφρασε τόν σεβασμό καί τίς εὐχαριστίες του πρός τόν Μακαριώτατον 
Ἀρχιεπίσκοπόν μας καί πρός τόν ἐκπρόσωπόν του Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ρίβι-
ον, περί τοῦ ὁποίου εἶπε ὅτι παραδίδει μαθήματα ταπεινώσεως καί ἀγάπης. 
Χαιρέτησε τούς παρισταμένους Πανεπιστημιακούς Καθηγητάς κ. Βασίλειον 
Γαϊτάνην καί κ. Δημήτριον Κουτρούμπαν, Πρόεδρον τοῦ Πνευματικοῦ Κέ-
ντρου Ρουμελιωτῶν, καί τούς σεβαστούς Πατέρες γιά τήν παρουσία τους. 
Ἐπήνεσε τούς συντελεστάς τοῦ ἔργου καί ὅλης τῆς ἑορτῆς καί τούς ἐξέφρασε 
τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν καρδιακή τους προσφορά. Ἐν συνεχεία κάλεσε 
στό βῆμα τόν π. Νικόλαον Φίλιαν, καί ἐκεῖνος μέ παραδοσιακό, ὁμοικατάλη-
κτο ποίημά του ἐπαινεῖ, συγχαίρει τούς συντελεστές τῆς γιορτῆς, ἐπισημαίνει 
τό κύριο μήνυμα τῆς ἱστορίας τοῦ Ντίκενς, ὑπενθυμίζει τήν πολυετή προ-
σφορά του στήν Ἐνορία, ζητᾶ συγγνώμη γιά τίς ἐλλείψεις του καί κατέληξε 
μέ τήν ἀνακοίνωσή του ὅτι λόγῳ γήρατος εἶναι ἡ τελευταία φορά πού ὁμιλεῖ 
ἀπό τοῦ βήματος σέ δημόσια ἐκδήλωση.

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, Ἀρχιμανδρί-
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της π. Σεραφείμ Ρίβιος, ἐκφράζει τίς θερμές εὐχαριστίες του, συγχαίρει τούς 
συντελεστές τῆς γιορτῆς, συγχαίρει τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη, ἐπισημαίνει 
τήν ἀξία του, τό ὑποδειγματικό ἦθος του καί τήν προσφοράν του, εὔχεται σέ 
κληρικούς καί λαϊκούς, παροτρύνει νά ὁδηγοῦμε τά παιδιά στήν Ἐκκλησία. 
Νά ἐνδιαφερόμαστε γιά τούς πνευματικά ἀδιάφορους συνανθρώπους μας 
καί νά συντελοῦμε στό νά γνωρίσουν καί νά ἔλθουν στήν Ἐκκλησία. Εὐχήθη-
κε: «Ὁ Χριστός νά γεννηθεῖ στήν ψυχή σας»!

Ὁ π. Βασίλειος καί ὁ π. Σεραφείμ προσφέρουν μεγάλη καραμέλλα-μπα-
στούνι στά μικρά παιδιά καί σοκολατάκια σέ μορφή καί περιτύλιγμα χρυσῶν 
νομισμάτων εὐρώ σέ νέους καί μεγάλους.

Τό θερμό χειροκρότημά μας ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά ὅ,τι 
αἰσθανθήκαμε καί γιά τά πνευματικά μηνύματα πού εἰσπράξαμε. Εὐχαρί-
στηση μᾶς γέμισαν ἡ γιορτινή διακόσμηση τοῦ χώρου, τά ὑπέροχα σκηνικά, 
ἡ μουσική, τά τραγούδια, τά κάλαντα, ἡ γενική ἀτμόσφαιρα τῆς γιορτῆς, ἡ 
συνάντηση μέ ἀγαπητούς ἀδελφούς. Χαρά μᾶς ἔδωσαν τά παιδιά μας μέ τά 
πρόσχαρα πρόσωπά τους, τά λάμποντα μάτια τους, τά τραγούδια τους.

Μετά ἀπό αὐτήν τήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή τῆς Ἐνορίας μας ἄς 
μιμηθοῦμε τόν Σκρούτζ στήν ἀλλαγή πορείας ζωῆς, στήν πορεία πρός τήν 
Φάτνη ὅπου «Παρθένος καθέζεται τά Χερουβείμ μιμουμένη βαστάζουσα 
ἐν κόλποις Θεόν Λόγον σαρκωθέντα».
      Νίκος Τσιρώνης
     Οἰκονομολόγος-Θεατρολόγος
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