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Ο ΚΟΡΩΝΑ-ΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ        
ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ          

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Μ
έσα στήν ταραχή καί στή ζάλη, στόν φόβο καί στήν κατα-
τρομοκράτηση –λόγῳ τῆς διαβοήτου “πανδημίας” – πού 

ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀπό τόν περασμένο Μάρτιο στούς ἀνθρώπους τῆς 
Πατρίδος μας, ἀλλά καί στούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας ὅπου 
γῆς, ἀφήσαμε νά διασύρονται καί νά ἀμφισβητοῦνται ἀπό τούς Πο-
λιτικούς τά Ἄχραντα τῆς Πίστεώς μας, ἀκόμη καί αὐτό τό Ἄχραντο 
Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ!

Μᾶς ἐπεβλήθη μιά Κατοχή φόβου καί ἀπειλῆς μέ πρόσχημα τήν 
περιφρούρηση τῆς ὑγείας μας καί μᾶς ζητήθηκε,  καί μᾶς ζητεῖται συ-
νεχῶς σάν ἀντάλλαγμα αὐτῆς μας τῆς “προστασίας” νά παραδώσουμε 
στούς Πολιτικούς Διαχειριστές τοῦ Κράτους ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς 
ἀτομικές μας ἐλευθερίες, ἀκόμη καί τίς πιό μύχιες καί Ἱερές!

Αὐτό τό δέχθηκαν οἱ πολλοί –δέν γνωρίζω ἄν εἶναι καί οἱ 
περισσότεροι– ὄχι μόνο ἐντελῶς ἀδιαμαρτύρητα, ἀλλά καί σάν τήν 
πιό φυσιολογική καί αὐτονόητη παραδοχή καί συνέπεια! Κάποιοι, 
μάλιστα, οἱ πιό ἀφελεῖς, τό θεώρησαν καί ὡς ...ὑπακοή στό Θεϊκό 
Θέλημα!

Στό βωμό τῆς “θεᾶς Ὑγείας” θυσιάσθηκε ἡ Λογική!
Στό βωμό τῆς θεότητος “περιφρούρηση τῆς ὑγείας”(!) θυσιά-

σθηκε χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό  ἡ λογική καί ἡ ἀνθρώ-
πινη ἀξιοπρέπεια μέ ὅλα τά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις 
της, προδόθηκε ἡ Πίστη στόν Θεό μας καί στήν Ἐκκλησία Του, 
«ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν», ὅση, βέβαια, εἶχε ἀπομείνει, γι’ 
αὐτό καί φθάσαμε τόσο γρήγορα σ’ ἕνα ἀπίστευτο κατάντημα, ἐμεῖς, 
οἱ κάποτε Ἕλληνες!

Τελικά, εἴμαστε τόσο κούφιοι, τόσο τιποτένιοι, τόσο ἀσυμβίβα-
στοι μέ τό «εὐσεβές Ἔθνος» μας καί τήν δισχιλιετῆ Πίστη καί Ζωή 
του, ὥστε δέν χρειασθήκαμε οὔτε στιγμή χρόνου γιά νά σκεφθοῦμε 
ἄν πρέπει ἤ δέν πρέπει νά ὑπακούσουμε στό «Ῥῆμα τυράννου, ἐπεὶ 
ὑπερίσχυσεν» μέ τό νά μᾶς παρουσιάζη μέ εἰκονικά, τηλεοπτικά 
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Μ.Μ.Ε. μιά πλαστή πραγματικότητα ὡς ἀπειλή, ὅτι ὁ τἄχα θανα-
τηφόρος ἰός COVID-19  βρίσκεται δίπλα μας μέ τόσο μεγάλη ἔξαρ-
ση, ὅπως «ἐξεκαύθη ποτέ, ἑπταπλασίως ἡ κάμινος»! 

Μπροστά στήν ἐντελῶς φανταστική καί ψεύτικη “πυρά” τῆς νό-
σου, δείξαμε ὅτι δέν διατηρήσαμε οὔτε ἰχνίδια τῆς Πίστεως τῶν 
Τριῶν Παίδων, οἱ ὁποῖοι οὔτε ἐπείσθησαν οὔτε δειλίασαν στά τυ-
ραννικά ρήματα, παρ’ ὅτι ἦταν πραγματική καί ὄχι φανταστική ἡ  
«ἑπταπλασίως» πυρακτωμένη Κάμινος! 

Ἐμεῖς, δέν εἴχαμε οὔτε κἄν τήν ψυχραιμία νά ἐξετάσουμε ποιά 
εἶναι καί ἄν εἶναι πράγματι θανατηφόρα ἡ μόλυνση αύτή, ἐνῶ τόσοι 
παγκοσμίως διάσημοι γιατροί μιλοῦν γιά μιά ἐλαφρά μετάλλαξη τῆς 
γνωστῆς γρίπης καί συγκεκριμένα, γιά τήν 7η μετάλλαξή της! Δέν 
ἐξετάσαμε στήν ἀρχή, ἀλλ’ οὔτε ἀκόμη καί σήμερα θέλουμε νά 
ἐξετάσουμε τό ποιά σχέση ἔχει ὁ COVID-19 μέ τίς ἀπ’ αἰώνων 
πράγματι λοιμικές καί θανατηφόρους νόσους, πού πέρασε ἡ ἀν-
θρωπότητα χωρίς νά ἐκδηλώση τή δική μας  ὑστερία. 

Δέν ἔχουμε ἀκόμη καί σήμερα τήν ψυχραιμία καί τή διάθεση νά 
ἀκούσουμε ἕναν ἀντίλογο σ’ αὐτά πού διατυμπανίζει ἡ χρυσοπλη-
ρωμένη Τηλεόραση γιά νά διαδίδη τά ψεύδη τῶν Κυβερνώντων, παρ’ 
ὅτι δέν ζήσαμε θανάτους δικῶν μας ἤ γνωστῶν μας ἀνθρώπων ἀπό 
τή νόσο αὐτή, οὔτε ἀπό τά νοσοκομεῖα ἐπαληθεύονται ὅσα διατε-
ταγμένα οἱ κρατικοδίαιτοι ἁρμόδιοι διαδίδουν! Γιατί, ἀλήθεια, δέν 
μᾶς ἀνακοινώνουν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. τούς συνολικούς θανάτους, πού 
κατεγράφησαν φέτος στή Χώρα μας, γιά νά τούς συγκρίνουμε μέ 
τούς συνολικούς θανάτους τῆς περασμένης πενταετίας, ἀλλά μᾶς 
ἀνακοινώνουν μόνο τούς θανάτους ἀπό COVID, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, 
κατά τή δική τους ὁμολογία δέν εἶναι θάνατοι μόνο ἀπό COVID  
(πῶς, ἄλλωστε, ἀφοῦ ὁ ἰός κάθε ἄλλο παρά θανατηφόρος εἶναι), 
ἀλλά σέ συνδυασμό μέ ἄλλα, πολύ σοβαρά, ὑποκείμενα νοσήματα; 
Ἄραγε,τώρα πιά, μόνο οἱ θάνατοι ἀπό COVID εἶναι ὑπολογίσιμοι 
γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἤ μέ τήν ἀπόκρυψη τῶν συνολικῶν θανάτων 
ἐπιτυγχάνεται ἡ παραπληροφόρησή μας καί  διογκώνεται ὑπέρμετρα 
τό φόβητρο τοῦ Κορώνα-ἰοῦ; Ποιός δυσκολεύεται νά συμπεράνη ὅτι 
ἰσχύει τό δεύτερο;  

 Δέν ἔχουμε πιά οὔτε τή στοιχειώδη νηφαλιότητα γιά νά δε-
χθοῦμε λογικές σκέψεις καί νά πληροφορηθοῦμε τήν πραγματικό-
τηα ἀπό ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους, πού σέβονται τήν ἐπιστήμη 
τους καί δέν τήν θυσιάζουν γιά χρήματα, ἀλλά οὔτε σεβόμαστε τήν 
πραγματικότητα πού ζοῦμε, προτιμῶντες νά κάνουμε πραγματι-
κότητά μας τήν Τηλεοπτική πραγματικότητα!  Σκεφθήκαμε, ἄρα-
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γε, ὅτι, ἄν κλείσουμε τίς τηλεοράσεις, ἡ νόσος θά ἔχη τελειώσει, 
ἀφοῦ ὁ μόνος τόπος συναντήσεώς μας μέ αὐτήν εἶναι οἱ τηλεο-
πτικές ὀθόνες;

Παρά τήν σαλεμένη νοημοσύνη καί λογική μας, δέν θά ἔπρεπε, 
τοὐλάχιστον νά νοιώθουμε ντροπή γιά τήν τἄχα ἐπιστημοσύνη 
καί τόν “προοδευτικό πολιτισμό” μας, ὁ ὁποῖος, μετά ἀπό τήν 
τόση καί τόση ...ἐξέλιξή του(!), τό μόνο πού  διαθέτει γιά νά μᾶς 
“προστατεύση” τήν ὑγεία εἶναι τό νά μᾶς “ἀμπαρώση” στά σπίτια μας 
καί νά μᾶς στερήση καί τίς λίγες ἰκμάδες φυσιολογικῆς ζωῆς, πού 
μᾶς ἀπέμειναν;

Δώσαμε ὅλοι ἐξετάσεις αὐτήν τήν περίοδο!
Στούς μῆνες πού πέρασαν, ἀπό τόν Μάρτιο μέχρι σήμερα, ὅλοι 

δώσαμε ἐξετάσεις καί ὁ καθένας μας πρέπει νά κάνη τήν αὐτοκριτική 
του, διερευνῶντας τήν στάθμη τῆς λογικῆς του, τῆς ψυχραιμίας του, 
τῆς ἐπαφῆς του μέ τήν πραγματικότητα καί, κυρίως, τήν στάθμη 
τῆς πνευματικότητός του!

Γιά τήν στάθμη τῆς λογικῆς μας, δέν νομίζω νά ὑπάρχῃ κατώ-
τερο ἐπίπεδο, πού θά μπορούσαμε νά φθάσουμε. Ποῦ πῆγε ἡ μέχρι 
χθές ἐπαναστατικότητά τους  γιά τήν παντελῆ ἀδιαφορία τῶν πο-
λιτικῶν γιά τό ἄν ζοῦν ἤ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι μέ τά ξεροκόμμα-
τα, πού τούς προσφέρονται σάν ἀμειβή γιά τήν ἐργασία τους, μέ τό 
τριτοκοσμικό Σύστημα Ὑγείας καί τήν ἀμοραλιστική καί ἀνεύθυνη 
Παιδεία; Χάθηκε μονομιᾶς αὐτή ἡ ἐπαναστατικότητα στό ἄκουσμα 
ἀπό τό ἀείποτε ψευδόμενο στόμα τῶν Πολιτικῶν περί τῆς ἐλεύ-
σεως ἑνός ἰοῦ καί, μάλιστα, μετά τοῦ κρότου ὅτι «ἔρχεται γιά νά 
μείνη καί γιά νά μᾶς ἀλλάξη τή ζωή»! Ὡστόσο δέν καταλαβαί-
νουμε ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Πολιτικοί ὁμολογοῦν ὅτι τόν ἰό τόν ἔχουν 
προσκαλέσει γιά νά μείνῃ, μέχρι νά μᾶς ἀλλάξη τά πάντα! Τί 
ἄλλο πρέπει νά ἀκούσουμε; Ἀπό αἰώνων ἀκούσθηκε ποτέ πρόγνω-
ση ἐπιδημιῶν, διάρκεια παραμονῆς τους καί ἀλλαγές πού θά 
ἐπιφέρουν;

Ἀντί νά ἰσχυροποιήσουμε τήν πεποίθησή μας γιά τήν ἀναλγησία 
καί ἀπανθρωπία τῶν ἀπανταχοῦ γῆς Κυβερνητῶν στό ἄκουσμα αὐτοῦ 
τοῦ ἰοῦ, σέ συνδυασμό α) μέ τό ἀπό τοῦ 1974 Ἀπόρρητο REPORT 
τοῦ H. Kissinger (προσφάτως οἱ Ὑπηρεσίες Ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α. 
τό δημοσίευσαν), περί ἀνάγκης μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς 
(National Security Study Memorandum NSSM 200 Implications 
of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas 
Interests December 10, 1974), β) τήν ἀπό τοῦ 2010 ἐξαγγελία 
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τους ὅτι ὅλοι οἱ Κυβερνῆτες πρέπει νά συνεργασθοῦν γιά τήν 
ἐπιβολή μιᾶς Παγκόσμιας Διακυβερνήσεως «χωρίς νά ἐρωτηθοῦν 
ἤ νά συμμετάσχουν οἱ λαοί» (Rockefeller Fountaison, «Scenarios 
for the Future of Technology and International Development») 
καί γ) μέ τήν ἀνάρτηση ἀπό τίς 03 Ἰανουαρίου 2013(!) πλήρους 
σχεδίου γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς Παγκόσμιας δικτατορίας μέσῳ 
ἑνός ἰοῦ, πού θά ξεκινήση ἀπό τήν Ἀσία (Πρακτικό Γερμανικοῦ 
Κοινοβουλίου Deutscher Bundestag Drucksache ΒΤ 17/12051),* 
ἐμεῖς, κλείσαμε τά μάτια καί δέν ἀκοῦμε, δέν σκεφτόμαστε, δέν βλέ-
πουμε τίποτε ἄλλο ἀπό αὐτά πού δείχνει ἡ τηλεόραση! Εἶχε δίκιο 
ὁ Μπερλουσκόνι ὅταν εἶπε: «Ὅ,τι δέν δείχνει ἡ Τηλεόραση, δέν 
ὑπάρχει»! Σήμερα ὁ ἰός ὑπάρχει, μόνο καί μόνο γιατί τόν δείχνει 
ἡ Τηλεόραση!

Γιά τήν ψυχραιμία μας δέν χρειάζεται, νομίζω, νά ἐπιχειρημα-
τολογήσουμε γιά νά ἀποδειχθῆ ἡ ἀνυπαρξία της. Ἐφ’ ὅσον ἡ λογική 
μας “πάτωσε” στό ναδίρ, εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατον νά διατηρή-
σουμε, ἔστω καί στοιχειωδῶς, τήν ψυχραιμία μας. Θά φοβόμαστε 
καί τόν ἴσκιο μας! Τό θέαμα, νά βλέπης ὁδηγούς αὐτοκινήτων νά 
ὁδηγοῦν μόνοι τους χωρίς κανένα ἄλλον συνεπιβάτη καί νά φοροῦν 
μέχρι τά μάτια τους μάσκα, ἐνῶ ἔξω “σκάει ὁ τζίτζικας”, τά λέει ὅλα!

Στά  ἴδια χάλια βρίσκεται καί ἡ ἐπαφή μας μέ τήν πραγματικό-
τητα, λόγῳ καταρρεύσεως τῆς λογικῆς μας. Ποῦ πῆγε, ἄραγε, ἡ μέ-
χρι χθές πολυερευνητικότητά μας; Μέχρι χθές δέν ἀφήναμε τίποτα 
χωρίς νά τό “ξεψαχνίσουμε”. Ψάχναμε στά βιβλία, στό διαδίκτυο, 
στίς ἐπικοινωνίες μας σέ ὅλες τίς πηγές, πού θά μποροῦσαν νά μᾶς 
βεβαιώσουν τή Γνώση, γιατί μέχρι χθές, ξεχωρίζαμε τή Γνώση ἀπό 

* Σημείωση: Τό Πρακτικό αὐτό τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, πού περιγρά-
φει μέ ἀκρίβεια (πρό 7 ἐτῶν!) τόν ἰό, πού σχεδίασαν γιά παγκόσμια ἐφαρμογή, 
μᾶς ἀπέστειλε ἡ  Ἑλληνίδα γιατρός Γ. Σ., πού ἐργάζεται σέ Νοσοκομεῖο τῆς 
Γερμανίας καί μᾶς δίδει τακτικά διαφωτιστικές πληροφορίες.

Τήν πληροφορία γιά τό περιεχόμενο τοῦ Πρακτικοῦ ἀναφέραμε στίς 24 
Μαρτίου 2020, στήν διαδικτυακή ὁμιλία μας μέ τίτλο «Πολυετής ὁ σχεδιασμός 
τῆς “Πανδημίας”». Δύο ἑβδομάδες μετά, ἡ γιατρός μᾶς πληροφόρησε ὅτι κατέ-
βασαν τό Πρακτικό ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ Γερμανικοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, 
ἀλλά ὁ συνεφημέριός μας π. Γεώργιος Χάας, Γερμανικῆς καταγωγῆς, διεπί-
στωσε ὅτι ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀνηρτημένο στήν Ἱστοσελίδα τοῦ Γερμανικοῦ 
Κοινοβουλίου, ἀπό ὅπου, ὡς ἐπικυρωμένο ἀπό τήν Γερμανική Βουλή, δέν ἀφαι-
ρεῖται. Ὁ π. Γεώργιος, μετέφρασε καί σχολίασε ἀπό τήν πλευρά του τά οὐσιώδη 
αὐτοῦ τοῦ τόσο ἀποκαλυπτικοῦ Κρατικοῦ κειμένου τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβου-
λίου καί τό δημοσίευμά του καταχωρίζουμε στό τεῦχος μας αὐτό.   
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τήν Πληροφορία καί θέλαμε νά διασταυρώσουμε τίς πληροφορίες 
μας γιά νά τίς θεωρήσουμε Γνώση, ἰδίως δέ τίς Ραδιοτηλεοπτικές 
πληροφορίες! Τί συνέβη καί ξαφνικά μετατρέψαμε τίς Ραδιοτηλεοπτικές 
πληροφορίες σέ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ἄν ὄχι κατάρρευση τῆς 
λογικῆς μας ἀπό ἕναν ἀξεπέραστον φόβο θανάτου;

Μέσα σέ  τόσο ἄδοξα καί ἀναίτια καταρρέουσες προσωπικότητες 
ποιός, ἄραγε, θά μποροῦσε νά ἀναζητήση στάθμη πνευματικότη-
τος; Γι’ αὐτό χάθηκαν ἀπό πολλούς ἤ καί ἀπό τούς περισσότερους, 
ἀκόμη καί τά ἰχνίδια πνευματικότητος, ἀφοῦ ἀμφισβητήσαμε, ὄχι 
μόνο τήν ἰαματική διά τῆς Θείας Χάριτος, Δύναμη καί Ἰατρική 
Προστασία, πού ἐκχέεται στούς  Ἱερούς Ναούς μας, ὥστε νά εἶ-
ναι καί, γι’ αὐτό ἀποκαλοῦνται «νοσημάτων ἀλεξιτήρια», ἀλλά καί 
τούς θεωροῦμε μολυντήρια καί μεταδοτικούς ἰῶν(!), τούς ὁποίους 
ἐσχάτως τόσο πολύ τρέμουμε (ἄς εἶναι καί ἀνεπαισθήτου μεγέθους), 
ὅπως ὁ COVID-19, πού δέν διαφέρει ἀπό μιά ἁπλῆ γρίπη! Τό ὅτι ὁ 
COVID εἶναι μιά ἁπλῆ γρίπη τό διασαλπίζουμε ἀπό τον Μάρτιο τοῦ 
2020, γιατί πληροφορηθήκαμε λεπτομέρειες ἀπό πλείστους ἰατρούς 
τοῦ Ἐσωτερικοῦ καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἀλλά καί ἀπό γνωστούς μας 
ἀνθρώπους, πού βρέθηκαν θετικοί στόν ἰό (ἐλάχιστοι, βέβαια, ἐλα-
χιστότατοι), οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί ἔκαμαν δυό μέρες 38 πυρετό, λίγο 
βήχα (ἄλλοι καί χωρίς βήχα), λίγη ἀνοσμία (πού παρατηρεῖται καί στό 
ἁπλό συνάχι) καί σέ 4 μέρες ἔγιναν ὑγιέστατοι! 

Τί νά περιμένη, λοιπόν,  πιά κανείς ἀπό τήν χριστιανωσύνη μας, 
ἀφοῦ δείχνουμε τόσο ἀπερίγραπτο καί ἀκατάπαυστο φόβο μπροστά 
σέ μιά ...γρίπη(!), ἐπειδή οἱ ἐξουσιαστές τῶν λαῶν θέλουν νά τήν πα-
ρουσιάσουν, γιά τήν καθυπόταξή μας, σάν τήν πιό θανατηφόρα ἀσθέ-
νεια  ὅλων τῶν ἐποχῶν τῆς Ἀνθρώπινης Ἱστορίας; 

Ποιός νά μιλήση Θεολογικά σέ ἀνθρώπους περίτρομους, καί γι’  
αὐτό σκληροτράχηλους, ἰσχυρογνώμονες στήν ἐμμονή τους, ἀφιλαν-
θρώπους καί ἐπιθετικούς; Ἄς λένε ὅτι ἔχουν ἀγάπη γιά νά προστα-
τεύουν τούς ἄλλους! Αὐτοί ἐπιτίθενται, αὐτοί καταγγέλουν,  αὐτοί 
ἐκδιώκουν ἀπό τήν Θεία Λατρεία ἐκείνους πού δέν ὑπακούουν «τῷ 
δόγματι τῷ τυραννικῷ»! Ἀπό τί προσταστεύουν τούς ἄλλους ἀφοῦ ὁ 
ἰός εἶναι ἀσήμαντος καί ἀπό τί κινδυνεύουν ἀπό τούς ἄλλους ἀφοῦ 
εἶναι μασκοφορεμένοι; Ἤ, μήπως ἡ μάσκα προστατεύει μόνο ἀπό τό 
νά μή ἐξέρχονται μικρόβια ἀπό τό στόμα μας πρός τούς ἄλλους, ἀλλά 
δέν προστατεύουν ἐμᾶς ἀπό τά εἰσερχόμενα μικρόβια; Τί εἴδους λογι-
κή καί ἐπιστήμη εἶναι αὐτή; Τό ἴδιο ὕφασμα, ἔχει ἄλλα ἀποτελέσμα-
τα πρός τά ἔξω καί ἄλλα πρός τά μέσα! Μή χειρότερα!
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Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε ἀμνημονεύτους καί ἐκείνους πού, παρά 
τήν ἀστήρικτη φοβία τους ἐπιμένουν νά παριστάνουν τούς πνευ-
ματικούς ἀνθρώπους, ἰσχυριζόμενοι ὅτι κάνουν ὑπακοή στήν 
Ἐκκλησία(!) ἀκολουθοῦντες τά περιοριστικά μέτρα τοῦ ἐκκλη-
σιασμοῦ καί τίς ἀπαγορεύσεις προσκυνήσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων! 
Μερικοί φθάνουν σέ ἀκόμη πιό σπαραξικάρδιες “θεολογικές” ἀπο-
φάνσεις λέγοντες ὅτι «ἐμεῖς, καί λάθος νά κάνη ἡ Ἐκκλησία, προ-
τιμοῦμε νά ἀκολουθήσουμε τό λάθος, παρά νά κάνουμε ἐκκλησι-
αστική ἀνυπακοή»! Ἀλλ’ ὦ ἀγαθοί! Λησμονήσατε ὅτι Ἐκκλησία δέν 
εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησιαστική Διοίκηση; Αὐτή, σέ πολλές Ἱστορικές 
στιγμές ἔθεσε ἑαυτήν  ἐκτός Ἐκκλησίας! Θά μνημονεύσουμε ἀπό 
πάμπολλες, μόνο τρεῖς πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 

Ἡ πρώτη, ἐπί Μανουήλ Κομνηνοῦ. Σ’αύτόν τόν ἀχρεῖο, παιδε-
ραστή καί αἱμομίκτη αὐτοκράτορα, ὑπήκουσε δουλικά ὁλόκληρη 
ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί καθήρεσε τόν ἅγιο Πα-
τριάρχη Κοσμᾶ τόν Ἀττικό, σκηνοθετῶντας τήν συκοφαντία ὅτι ὁ 
Πατριάρχης εἶχε συνωμοτίσει μέ τόν ἀδελφό τοῦ Μανουήλ γιά νά  τόν 
ἐκθρονίσουν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ ἀδελφός του πρό πολλοῦ εἶχε ἑκουσίως 
παραιτηθεῖ ἀπό τόν Θρόνο! Καί αὐτά τά ἔκαμε ὁλόκληρη Σύνοδος 
σέ ἕνα Πατριάρχη ἀσκητή καί Προφήτη τόσο ἰδιαίτερον, ὥστε 
ἔμεινε στήν Ἱστορία ὡς «Ὁ Βλέπων»!

Ἡ δεύτερη καί ἡ τρίτη περίπτωση εἶναι τῶν ἁγίων Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ! Καί οἱ δύο 
ἔμειναν μόνοι καί ἀντιπαρατιθέμενοι πρός τούς Πατριάρχες καί ὁλό-
κληρες Συνόδους, γιατί ὑπήκουσαν στήν ΟΝΤΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, δηλα-
δή παρέμειναν στήν Πίστη, «Ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατρᾶσι». Κατά 
τούς νεοθεολόγους, οἱ ἅγιοι Γρηγόριος καί Μᾶρκος ἔπρεπε νά 
ὑπακούσουν στίς Συνόδους τους προτιμῶντες νά ἀκολουθήσουν 
τό λάθος ἀπό τό νά παρακούσουν τίς Ἱεραρχίες τους! Ἐάν τό ἔκα-
ναν, ὅμως, αὐτό, δέν θά εἴχαμε σήμερα Ὀρθοδοξία!

Θά ἰσχυρισθοῦν, βεβαίως, κάποιοι, οἱ ὁποῖοι «δέν τό βάζουν 
εὔκολα κάτω», ὅτι οἱ ἅγιοι Γρηγόριος καί Μᾶρκος πολέμησαν τήν 
αἵρεση, ἐνῶ τώρα ἔχουμε μιά λοιμική νόσο καί ὄχι αἵρεση, ἄρα δέν 
πρόκειται γιά συμβατά παραδείγματα! Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: 1. Ἄν 
ἡ νόσος εἶναι πράγματι πελωρίων διαστάσεων (πού ἡ πραγματικότητα 
τό ἀρνεῖται), γιατί ἡ Ἱεραρχία μας δέν ἔχει σημάνει συναγερμό Λιτα-
νιῶν καί Δημοσίων Προσευχῶν, ὅπως ἀνέκαθεν ἔπραττε ἡ Ἐκκλησία 
μας, ἐπιστρατεύοντας τούς ὑγιεῖς πιστούς σέ συνάθροιση Προσευχῆς, 
ἀλλά ἀνέχεται νά θεωροῦνται ὅλοι οἱ πιστοί δυνητικά ἄρρωστοι, ὥστε 
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νά ἐπιτυγχάνουν οἱ Κυβερνῶντες τόν σκοπό τους, τό νά ἀπομακρύ-
νουν, δηλαδή, τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική ζωή καί Κατή-
χηση; Καί 2. Ἄν τό πρόσχημα τῆς νόσου δέν στοχεύει στό νά προσβά-
λη «ὅλον τόν Θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», πού συγκροτεῖ τό Πανάγιον 
Πνεῦμα, γιατί οἱ Κυβερνῶντες ἀντιμετωπίζουν τούς ἱερούς μας Ναούς 
ὅπως τούς Ναούς τῶν εἰδώλων καί τῶν ψευδοθρησκειῶν, ἀδιαφοροῦ-
ντες ἤ μᾶλλον ἀρνούμενοι ὅτι ὑπάρχει Ἄκτιστη Θεία Χάρις ἀκόμη καί 
στό Φρικτότερο τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, τήν Θ. Εὐχαριστία; 
Πῶς ἡ Ἐκκλησία μας, Κλῆρος καί Λαός ἀνέχεται Ὀρθόδοξο Πρωθυ-
πουργό, ὄχι μόνο νά ἀρνῆται νά ὁμολογήση ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ 
Μόνη Ἀληθινή Πίστη ἀλλά καί νά παρασύρη τήν Διοικοῦσα Ἐκκλησία 
νά ἀσπασθῇ ἐν τῇ πράξει τίς ἀθεϊστικές ἀπόψεις του περί παντελοῦς 
ἀπουσίας τῆς Θ. Χάριτος, ἀπό τόν κατ’ ἐξοχήν Τόπον τῆς Θ. Χάριτος, 
τούς Ἱερούς μας Ναούς, ἐκλαμβάνοντάς τους ὄχι ὡς Ἅγιον ἀλλά ὡς 
κοινόν τόπον; Εἶναι μεῖζον Δογματικό ζήτημα ὁ σχεδιασμός, ὁ ἐρ-
χομός , ἡ πρακτική ἀντιμετώπιση καί ἡ μεθοδευμένη παραμονή 
αὐτῆς τῆς λεγομένης πανδημίας, καί ὅποιος δέν τό ἀντιλαμβάνε-
ται εἶναι πολύ βαθειά νυχτωμένος!

Λοιπόν, τό πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων καί ἰδίως τῶν θρησκευο-
μένων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, εἶναι, ὅπως τό περιγράψαμε ἤδη, βαθύ 
καί, μάλιστα, μέσα σέ φαῦλο κύκλο! Καί γιά νά ἐξηγήσουμε αὐτόν 
τόν φαῦλο κύκλο, θά ἐπιστρέψουμε τόν λόγο σέ ἐκείνους, πού, μετά 
τήν τόση ἀπιστία τους ἔχουν ἀκόμη τό κουράγιο νά πιστεύουν ὅτι εἶ-
ναι χριστιανοί καί ὅτι καταδιώκουν τούς μή συμμορφουμένους μέ τά 
φασιστικά μέτρα τῶν Κυβερνώντων ἐπειδή ἔχουν...ἀγάπη!: Ἄν πράγ-
ματι εἶχαν Πίστη καί Ἀγάπη οἱ πιστεύοντες ὅτι ὑπακούουν στήν Ἐκ-
κλησία  (σημ.: ἐνῶ ἀτιμάζουν τήν ἄκτιστη Θεία Χάρη, προσκυνοῦντες 
τίς ἅγιες Εἰκόνες μέσα ἀπό ἀντισηπτικές γάζες «ἵνα μή μιανθῶσιν»), 
ὅπως ἰσχυρίζονται, δέν θά εἶχαν φόβο καί τρόμο γιά τή ζωούλα τους 
φασκιώνοντάς την τόσο σχολαστικά, γιατί «ἡ ἀγάπη, ἔξω βάλει τόν 
φόβον». Καί ἄν δέν εἶχαν φόβο, θά εἶχαν τοὐλάχιστον, τόση λογική, 
ὅση ἀπαιτεῖται γιά νά βρῆς τήν ἐν προκειμένῳ Ἀλήθεια!

Ἄν ἐπιτρέψῃ ὁ Θεός, θά παρουσιάσουμε προσεχῶς μελέτη γιά 
τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Κορώνα-Ἰοῦ στήν Δογματική τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Θελήσαμε, ὅμως νά προτάξουμε τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Ἰοῦ ἐπί τῆς 
Λογικῆς μας, γιατί ἡ Λογική (ἐξ οὗ οἱ Πιστοί Λογικά Πρόβατα), εἶναι 
“ἀπαραιτητότατη” προϋπόθεση τῆς Θεολογικῆς Γνώσεως!

          π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης     
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ΤΟ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ                                                            
ΑΛΛΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΕ  ΤΗΝ  ΠΑΝΔΗΜΙΑ!

Τ
όν Δεκέμβριο τοῦ 2012 παρουσιάσθηκε στό Ὁμοσπονδιακό Κοι-
νοβούλιο τῆς Γερμανίας (Bundestag) μιά ἔκθεση γιά τήν διαχεί-

ριση πιθανῶν κρίσεων ἀπό πλημμύρα, μετά τό ξαφνικό λιώσιμο μεγάλης 
ποσότητος χιονιοῦ στίς Ἄλπεις καί τίς λοιπές χαμηλότερες ὀροσειρές, 
προέβλεπε δέ καί ἀντιμετώπιση λοιμικῆς νόσου σέ μορφή πανδημίας.

Ἡ ἐν λόγῳ ἔκθεση δημοσιεύθηκε τόν Ἰανουάριο 2013 ὡς ἔντυπος 
δημοσίευση, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῑ μέ τά ΦΕΚ στήν χώρα μας. Στή συνέ-
χεια θά ἀποδώσουμε τά βασικά ἀποσπάσματα σέ μετάφραση, παραλείπο-
ντας μόνο ἐπαναλήψεις καί σχήματα- πίνακες:

Γερμανικό Ὁμοσπονδιακό Κοινοβούλιο – 17η Ἐκλογική Περίοδος  
Ἔντυπος δημοσίευση 17/12051

2.3. Ἀνάλυση κινδύνου ἀπό «Πανδημία ἐξ’ αἰτίας ἰοῦ Modi -SARS»
Ἡ ἀνάλυση κινδύνου ἀπό «Πανδημία ἐξ’ αἰτίας ἰοῦ Modi – SARS διεξήχθη 

ὑπό τήν εἰδική αἰγίδα τοῦ Ἰνστιτούτου Robert Koch καί μέ τήν συμβολή καί ἄλλων 
ὁμοσπονδιακῶν ὑπηρεσιῶν, ἀπό μιά κοινή ὁμάδα ἐργασίας.

Ἐπεξεργάσθηκε στήν πρώτη φάση ἕνα σχετικό σκηνικό. Στήν συνέχεια ὁρί-
σθηκαν ἡ πιθανή ἔναρξη μιᾶς τέτοιας πανδημίας καθώς καί ἡ ἔκταση τῶν ἀναμε-
νομένων βλαβερῶν συνεπειῶν. 

Τό σκηνικό περιγράφει μιά ἔκτακτη λοιμική νόσο, ἡ ὁποία ὀφείλεται στή 
μετάδοση ἑνός νέου εἴδους ἰοῦ. Γι’ αὐτό τόν σκοπό στηρίζεται ἡ μελέτη σ’ ἕναν 
ὑποθετικό –ἐν τούτοις μέ πραγματικές ἰδιότητες– ἰό «Modi-SARS». Ἡ ἐπιλογή 
ἑνός τοῦ SARS ὁμοίου ἰοῦ ἔγινε μεταξύ ἄλλων ἐξ’ αἰτίας τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ φυ-
σική του μορφή ἔφτασε τό 2003 πολλά διαφορετικά συστήματα ὑγείας στά ὅριά 
τους. Κατά τό παρελθόν ἀπεδείχθη, ὅτι ἰοί μέ καινούργια χαρακτηριστικά, πού 
προκαλοῦν βαρειές λοιμώδεις καταστάσεις, μποροῦν νά ἐμφανισθοῦν πολύ ξαφ-
νικά (π.χ. ἰός SARS- Corona CoV, H5N1-Influenza, Chibungunya, HIV). Μέ τήν 
χρήση ἁπλοποιημένων ὑποθέσεων σκηνοθετήθηκε γιά αὐτόν τόν ἰό Modi-SARS ἡ 
πιθανή ἐξέλιξη μιᾶς Πανδημίας στήν Γερμανία.

Τό σκηνικό περιγράφει –ξεκινῶντας ἀπό τήν Ἀσία– μιά παγκόσμια μετάδο-
ση ἑνός ὑποθετικοῦ νέου ἰοῦ, στόν ὁποῖον δόθηκε τό ὄνομα Modi-SARS. Ἀρκετοί 
ταξιδιῶτες φθάνουν στή Γερμανία, προτοῦ λάβουν οἱ Ὑπηρεσίες τήν πρώτη ἐπίση-
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μη προειδοποίηση ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας. Ἀνάμεσα στούς ταξιδι-
ῶτες εἶναι δύο μολυσμένοι, οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν μέσῳ τοῦ συνδυασμοῦ πολλῶν 
κοινωνικῶν ἐπαφῶν καί ὑψηλοῦ βαθμοῦ μολύνσεως στήν ἀρχική διασπορά τῆς 
ἀσθένειας στή Γερμανία. Παρ’ ὅτι ἐφαρμόζονται ἀπό τίς ὑπηρεσίες καί τό σύστημα 
ὑγείας γρήγορα καί ἀποτελεσματικά ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα, δέν μπορεῖ νά 
ἐπιβραδυνθῆ ἡ μετάδοση τοῦ ἰοῦ, ἐξ’ αἰτίας τοῦ ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήματος 
ἀνάμεσα σέ δύο μολύνσεις. 

Στήν κορύφωση τοῦ πρώτου κύματος, μετά περίπου 300 μέρες, ἀσθενοῦν 
στή Γερμανία περίπου 6 ἑκατομ. ἄνθρωποι ἀπό Modi-SARS. Tό σύστημα ὑγείας 
τίθεται μπροστά σέ τεράστιες ἀπαιτήσεις, στίς ὁποῖες δέν μπορεῖ νά ἀνταποκρι-
θῆ. Μέ τήν προϋπόθεση, ὅτι δίδεται ἀπόλυτη προτεραιότητα στήν διατήρηση τῆς 
λειτουργίας θεμελιωδῶν ὑποδομῶν καί ὅτι οἱ θέσεις – κλειδί παραμένουν ἐπαν-
δρωμένες, μποροῦν νά ἀποφευχθοῦν  παρατεταμένα κενά σέ ἄλλους τομεῖς τῆς 
ὑποδομῆς. Ἀφοῦ θά ἔχει παρέλθει τό πρῶτο κῦμα, θά ἀκολουθήσουν ἄλλα δύο 
ἀσθενέστερα, ὥσπου νά διατεθῆ ἐμβόλιο, μέχρι τρία χρόνια μετά τήν ἐμφάνιση 
τῶν πρώτων κρουσμάτων. Τό ἰδιαίτερο σ’ αὐτό τό γεγονός εἶναι, ὅτι πρῶτον ἀφορᾶ 
σέ ὅλη τήν γεωγραφική ἔκταση τῆς Γερμανίας καί σ’ ὅλες τίς πληθυσμιακές ὁμάδες, 
καί δεύτερον, ὅτι ἔχει μεγάλη χρονική διάρκεια. Ἅμα τῇ ἐμφανίσει μιᾶς τέτοιας 
πανδημίας, ὑπολογίζεται μιά διάρκεια τριῶν ἐτῶν  μέ τρία διαδοχικά κύματα μέ 
τεράστιους ἀριθμούς θυμάτων καί βαρειές ἐπιπτώσεις σέ διαφόρους τομεῖς.

Γιά αὐτό τό σκηνικό ὁρίζονται ἡ πιθανή ἐμφάνιση μιᾶς τέτοιας πανδημίας, 
καθώς καί οἱ ἀναμενόμενες βλαβερές ἐπιπτώσεις σύμφωνα μέ τήν μέθοδο ἀναλύ-
σεως κινδύνων, μέ σκοπό τήν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ σέ ὁμοσπονδιακό ἐπίπε-
δο.

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀναλύσεως κινδύνου ἐπισυνάπτονται στήν παροῦσα 
ἔκθεση στό ὑπόμνημα 4.

Ὑπόμνημα 4
1. Πιθανότητες ἐμφανίσεως: Βαθμός Γ’: περιορισμένη πιθανότητα, 

ἕνα γεγονός, τό ὁποῖο συμβαίνει στατιστικά μία φορά σ’ ἕνα χρονικό διάστημα 
100 μέχρι 1000 ἐτῶν. Πιθανή ἀπελευθέρωση ἀπό ἀτύχημα σέ  ἐργαστήριο (ὅπως 
σέ μονωμένες περιπτώσεις μετά τήν ἐπιδημία SARS ἤ Η1Ν1-Influenza τό 1977, ἡ 
λεγομένη Ρωσική Γρίππη, ἡ ὁποία κατά πᾶσα πιθανότητα ἦταν συνέπεια ἀπελευ-
θέρωσης ἀπό ἐργαστήριο).

Ἕνα ἐπίκαιρο παράδειγμα γιά νέα ἐμφάνιση ἰοῦ εἶναι ἕνας νέος ἰός Κο-
ρώνα (novel Coronavirus), ὁ ὁποῖος δέν παρουσιάζει στενή συγγένεια μέ τόν 
SARS-CoV. Αὐτός ὁ ἰός ἐντοπίσθηκε ἀπό τό καλοκαίρι 2012 σέ ἕξι ἀσθενεῖς, ἀπό 
τούς ὁποίους δύο κατέληξαν. Ἕνας ἀσθενής θεραπεύθηκε στή Γερμανία. Διαφορε-
τικά ἀπό τόν SARS-CoV φαίνεται πολύ περιορισμένη ἡ μετάδοση ἀπό ἄνθρωπο 
σέ ἄνθρωπο, ὥστε κατά τήν τωρινή ἐκτίμηση τοῦ κινδύνου νά φαίνεται πολύ πε-
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ριορισμένη ἡ πιθανότητα ἀρρωστείας ὡς συνέπεια μεταδόσεως ἀπό ἄνθρωπο σέ 
ἄνθρωπο. (Βάσει δεδομένων 26 Νοεμβρίου 2012).

2. Περιγραφή τοῦ γεγονότος
Ὁ ὑποθετικός ἰός Modi-SARS ταυτίζεται μέ τόν φυσικό SARS-CoV στά πε-

ρισσότερα χαρακτηριστικά. Ὁ χρόνος ἀπό τήν προσβολή ἑνός ἀνθρώπου μέχρι 
τήν έκδήλωση τῶν πρώτων συμπτωμάτων ἀνέρχεται σέ μόλις τρεῖς μέ πέντε ἡμέ-
ρες, μπορεῖ νά κυμαίνεται ἐν τούτοις ἀπό δύο ἕως 14 μέρες. Σχεδόν ὅλοι οἱ μολυ-
σμένοι ἀρρωσταίνουν. Τά συμπτώματα εἶναι πυρετός >38˚C καί ξηρός βήχας. Ἡ 
πλειονότητα τῶν ἀσθενῶν παρουσιάζει δύσπνοια, στίς ἀκτινογραφίες ἐμφανεῖς 
ἀλλοιώσεις στούς πνεύμονες, ρίγη, κακουχία καί μυϊκούς πόνους. Ἐπίσης μπο-
ροῦν νά ἐμφανισθοῦν διάρροια, πονοκέφαλος, δερματικά ἐξανθήματα, ζαλάδα, 
κράμπες καί ἀπώλεια ὀρέξεως. Ἡ θνησιμότητα εἶναι σχετικά μεγάλη, γύρω στά 
10% τῶν ἀσθενῶν. Ἡ διάρκεια τῆς ἀσθένειας διαφέρει ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τῶν 
ἀσθενῶν:  Νεώτεροι ἀσθενεῖς τήν ξεπερνοῦν συνήθως σέ μία ἑβδομάδα, ἐνῷ μεγα-
λύτεροι ἀσθενεῖς χρήζουν νοσοκομειακῆς περιθάλψεως διαρκείας περίπου τριῶν 
ἑβδομάδων, ἀναφέρονται καί νοσηλεῖες 60 ἡμερῶν. Ἡ μετάδοση γίνεται κυρίως 
μέσῳ σταγονιδίων. Ἐπειδή ὁ ἰός μπορεῖ νά διατηρηθῆ σέ ἄψυχες ἐπιφάνειες γιά 
μερικές μέρες, θεωρεῖται πιθανή καί ἡ μετάδοση δι’ ἀφῆς. Μέ τήν ἐμφάνιση τῶν 
πρώτων συμπτωμάτων γίνεται ὁ φορέας μεταδοτικός. ...

Γιά τήν θεραπεία δἐν διατίθενται φάρμακα, ὥστε νά μποροῦν νά θεραπευ-
θοῦν μόνο τά συμπτώματα. Γιά τά πρῶτα τρία χρόνια δέν θά ὑπάρχει ἐμβόλιο. 
Ἐκτός ἀπό τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγεινῆς μπορεῖ νά ἐπιτευχθῆ προστασία 
ἀποκλειστικά μέ τήν ἀπομόνωση ἀσθενῶν ἤ ὑπόπτων, καθώς καί μέ τήν χρήση 
προστατευτικῶν μέσων, ὅπως μασκῶν, προστατευτικῶν γυαλιῶν καί γαντιῶν. 
Ἀπομόνωση καί καραντίνα ἔχουν μόνο περιορισμένη ἀποτελεσματικότητα, ἐπειδή 
κίνδυνος μετάδοσης ὑπάρχει ἤδη  ἀπό τά πρῶτα συμπτώματα.

Ἡ λοιμική νόσος ἐξαπλώνεται τόσο διάσπαρτα ὅσο και ἁλυσιδῶς. Ἡ μετάδο-
ση διευκολύνεται ἰδιαίτερα ἀνάμεσα σέ συγκατοίκους καί στά νοσοκομεῖα, ἀλλά 
καί σέ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, στόν χῶρο ἐργασίας καί στίς δραστηριότητες 
ἐλευθέρου χρόνου.

2.1.  Τόπος ἐμφάνισης, Γεωγραφική ἐξἀπλωση 
Τό γεγονός εἶναι παγκόσμιο (κυρίως στήν Ἀσία, Βόρεια Ἀμερική καί Εὐρώ-

πη). Ἡ ἐξάπλωση στή Γερμανία ξεκινάει σέ μία πόλη μέ ἐκθεσιακό κέντρο στή 
Βόρεια Γερμανία καί σέ μία πανεπιστημιούπολη στή Νότια Γερμανία. Στήν ἀρχική 
φάση εἰσάγονται δέκα κρούσματα στή Γερμανία. Ἀπ’ αὐτές δύο ἔχουν ἰδιαίτερη 
σημασία, ἐπειδή μέσῳ πολλῶν κοινωνικῶν ἐπαφῶν κατέχουν θέσεις – κλειδί γιά 
τήν διασπορά τῆς νόσου. Οἱ ἄλλες περιπτώσεις εἶναι ταξιδιῶτες πού συνεισφέρουν 
στη διάδοση. Ἡ μετάδοση τῆς ἀσθενείας καλύπτει γρήγορα ὅλην τήν Γερμανία, 
ἀνάλογα μέ τήν πυκνότητα τοῦ πληθυσμοῦ. ...
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2.2.  Χρόνος ἔναρξης
Τό γεγονός ξεκινάει τόν Φεβρουάριο στήν Ἀσία, ὅπου ἡ ἔκταση καί ἡ σο-

βαρότητα τῆς ἀσθενείας ἀναγνωρίζονται μετά ἀπό μερικές ἑβδομάδες. Τό πρῶτο 
κρούσμα στή Γερμανία ἐμφανίζεται τόν Ἀπρίλιο.

2.3. Αἰτίες ξεσπάσματος
Ὁ ἰός προέρχεται ἀπό τήν νοτιοανατολική Ἀσία, ὅπου μεταδίδεται ὁ ἰός, 

τοῦ ὁποίου φορεῖς εἶναι ἄγρια ζῶα, σέ ἀγορές τροφίμων στόν ἄνθρωπο. Ἐπειδή τά 
ζῶα δέν ἀρρωσταίνουν, ὁ κίνδυνος μεταδόσεως δέν μποροῦσε νά γίνει ἀντιληπτός. 
Ἐπειδή δέν μολύνονται κατοικίδια ζῶα, εἶναι δύσκολο νά ἐντοπίζουμε τὀ ξεκίνημα 
καί νά  παρακολουθοῦμε τήν ἁλυσίδα μεταδόσεως.

2.4. Διάρκεια καί ἐξέλιξη
Νέες μολύνσεις ἀναμένονται, ὅσο δέν διατίθεται ἐμβόλιο. Τό παρόν σκηνικό 

στηρίζεται σέ ἕνα συνολικό διάστημα τριῶν ἐτῶν, μέ τήν προσδοκία ὅτι σ’ αὐτό 
τό διάστημα βρίσκεται, δοκιμάζεται, ἀδειοδοτεῖται καί παράγεται ἕνα ἐμβόλιο σέ 
ἀρκετή ποσότητα.

Ὑποτίθεται ὅτι ἀρχικά ὅλος ὁ πληθυσμός εἶναι ὑποψήφιος νά μολυνθῆ. Μεί-
ωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑποψηφίων ἀναμένεται κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημί-
ας, ἐπειδή κάποιοι ἀσθενεῖς καταλήγουν καί ἄλλοι ἀποκτοῦν προσωρινή ἀνοσία. 
Ἐπίσης μειώνεται ὁ ρυθμός μετάδοσης μέ τήν ἐφαρμογή ἀντιεπιδημικῶν μέτρων, 
ὅπως καραντίνα γιά ἄτομα πού ἦρθαν σέ ἐπαφή μέ κρούσματα καί τήν περίθαλψή 
τους σέ εἰδικούς θαλάμους. Μέσα γιά τόν περιορισμό εἶναι καί τό κλείσιμο σχολεί-
ων καί ἡ ἀκύρωση μαζικῶν ἐκδηλώσεων. ...

Κατά τό διάστημα τοῦ πρώτου κύματος (1η μέχρι 411η μέρα) νοσοῦν στή 
Γερμανία συνολικά 29 ἑκατομ., κατά τό δεύτερο κῦμα (412η μέχρι 692α μέρα) 23 
ἑκατομ. καί κατά τό τρίτο κῦμα (693η μέχρι 1052α μέρα) 26 ἑκατομ. Γιά ὅλο τό 
διάστημα τῶν τριῶν ἐτῶν ὑπολογίζεται ὁ ἀριθμός τῶν νεκρῶν στά 7,5 ἑκατομ. 
Ἀναμένεται ἡ αὔξηση θνησιμότητας καί ἀπό ἄλλες ἀσθένειες, λόγῳ τῆς πιέσεως 
τοῦ Συστήματος Ὑγείας. 

Τό παρόν σκηνικό προϋποθέτει ὅτι νωρίς λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, 
μέ ἀποτέλεσμα νά κερδηθῆ πολύτιμος χρόνος γιά τήν παραγωγή προστατευτικοῦ 
ὑλικοῦ καί τήν αὔξηση κλινῶν ἐντατικῆς θεραπείας. Χωρίς μέτρα τό πρῶτο κῦμα 
θά διαρκοῦσε περίπου 170 μέρες μέ πολύ περισσότερα θύματα.

..................
2.6. Ὑπηρεσιακά μέτρα
Οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, κυρίως οἱ ὀργανισμοί ὑγείας, πρέπει νά λάβουν μέ-

τρα γιά τόν περιορισμό μετάδοσης άσθενειῶν. Γι’ αὐτό τό σκοπό ἐπιτρέπεται ὁ 
περιορισμός θεμελιωδῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων, ὅπως π.χ. τό ἀπαραβί-
αστο ἄσυλο τῆς οἰκίας (Ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος), περιορι-
σμός τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου (ἄρθρο 2 παρ.2) και τό δικαίωμα συγκέντρω-
σης (ἄρθρο 8). Πέρα ἀπ’ αὐτά τά μέτρα, τά ὁποῖα μπορεῖ νά διατάξη κάθε ἰατρός 
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τοῦ Ἐθνικού Συστήματος Ὑγείας, δύναται τό Ὁμοσπονδιαδκό Ὑπουργεῖο Ὑγείας 
νά διατάξη τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ καί 
ἄλλες εἰδικές προφυλάξεις, μέ τίς ὁποῖες περιορίζεται τό δικαίωμα διαφύλαξης 
τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας (ἄρθρο 2 παρ. 2).

Μέ τήν παροῦσα ἔκθεση γίνεται φανερό, ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕνα 
ἁπλό σκηνικό, γιά ἕνα εἶδος ἀσκήσεως ἑτοιμότητος στήν περίπτωση πού 
θά συμβῆ μιά ἐπιδημία. Ἀντιθέτως χαράζει ἡ ἔκθεση βῆμα-βῆμα τόν δρό-
μο πρός τήν ἐπαλήθευση τοῦ σκηνικοῦ της. Ἰδιαίτερα μέ τό νά ἀναφέρει 
ἕναν φυσικό ἰό novel coronavirus, ἀρκετά θανατηφόρο, ὅπως λέγει, ἀλλά 
λίγο μεταδοτικό, σέ συνδυασμό μέ τόν ὑποθετικό ἐργαστηριακό ἰό Modi-
SARS, ἀντιστοιχεῖ σέ μιά πρόσκληση καί πρόκληση πρός ἀμοραλιστές 
ἐπιστήμονες νά προχωρήσουν στήν ἐργαστηριακή κατασκευή ἑνός τέτοιου 
ἰοῦ. 

Τά δέ προτεινόμενα μέτρα, ἰδιαίτερα ἡ ἄρση συνταγματικῶν δικαι-
ωμάτων, ἀντιτίθενται στό Γερμανικό πολίτευμα, στό Ὁμοσπονδιακό 
σύστημα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τό κεντρικό Ὁμοσπονδιακό Κοινοβού-
λιο (Bundestag) δέν δικαιοῦται νά θεσπίζει νομοθετικές ρυθμίσεις 
χωρίς τήν προηγούμενη θετική ἔγκριση τῆς πλειοψηφίας τῶν βουλευ-
τῶν τοῦ κοινοβουλίου τῶν ἐκπροσώπων τῶν ὁμοσπονδιακῶν κρατιδίων 
(Bundesrat). Πρόκειται δηλ. γιά μιά ξεκάθαρη ἐπιβολή δικτατορικῶν 
μέτρων, μέ πρόφαση τήν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ ἀπό μιά κατασκευ-
ασμένη νόσο. Πράγματι, δέν ἔχουν Θεό!

Ἐμεῖς ὅμως, πού πιστεύουμε, πού ἐπικαλούμεθα στό Σύνταγμά μας 
τόν Τριαδικό Θεό, πού δέν εἴμαστε ἄθεο κράτος, ἐπιτρέπεται νά μιμηθοῦ-
με τήν Γερμανική τακτική μέ συνταγματικά ἀστήρικτες καί ἀδικαιολό-
γητες Κ.Υ.Α. (Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις);

Οἱ Γερμανοί συνέταξαν τό Σύνταγμά τους μέ τό κριτήριο νά μή δι-
ευκολυνθῆ νέος Χίτλερ. Οἱ Πατέρες μας συνέταξαν τό Σύνταγμά μας, γιά 
νά στηρίξουν τήν καθημερινή ζωή στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ποιός ἔχει 
μεγαλύτερη εὐθύνη, ἐάν τό παραβιάζει; 

Καί τό πλέον ὀδυνηρό εἶναι, ὅτι καί μεγάλο μέρος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σιωπηρά συνευδοκεῖ μέ τήν σταδιακή ἐπιβολή 
δικτατορικῶν μέτρων στήν Ἁγιοτόκο Ἑλλάδα, πού ὁδηγοῦν μέ μαθηματι-
κή ἀκρίβεια στόν ἀποχριστιανισμό τῶν κατοίκων της!

Ἄς συνέλθωμε ἐπί τέλους!
    

      π. Γεώργιος Χάας 
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Ἡ Πνευματική Ἐξουσία καί ἡ Ἀντιπολίτευσή Της

Ε
δῶ καί δέκα μῆνες, στή χώρα μας συμβαίνει τό ἑξῆς ἀπίθανο καί 
τραγελαφικό: Ἄνθρωποι πού δέν πιστεύουν ὄχι μόνο στήν ὕπαρ-

ξη τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε κἄν στήν ὕπαρξη κάποιας σκιώδους, 
ἀόριστης θεότητας –ἔστω καί ἀκολουθῶντας μιά ἐγγενῆ κλίση τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσης πού ψάχνει νά βρεῖ μιά παρηγοριά στήν ἀβεβαιότητα καί τήν 
προσωρινότητα τῆς ὕπαρξής της– ἀποφαίνονται μέ βεβαιότητα καί αὐθε-
ντία γιά θέματα τῆς Πίστεως. Καί, ἐνῶ οἱ ἴδιοι, στήν ἐπιστήμη τους, δέν 
ἀνέχονται κριτική οὔτε ἀπό ἀποδεδειγμένα καλύτερους συναδέλφους τους,  
θεωροῦν πολύ φυσικό νά μιλοῦν μέ “παπικό ἀλάθητο” γιά τό τί θέλει καί 
τό τί κάνει καί τό πῶς “σκέφτεται” καί ἐνεργεῖ, ἕνας Θεός τόν ὁποῖο δέν 
πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει! Ἄρα, στρογγυλοκάθονται στό θρόνο τοῦ –κατά τή 
γνώμη τους– πεθαμένου Θεοῦ καί παίρνουν τή θέση Του, προκειμένου νά 
χειριστοῦν τά ἐλάχιστα “βλαμμένα” –κατά τήν ἄποψή τους πάντα– ὄντα, τά 
ὁποῖα ἐπιμένουν νά ἀρνοῦνται τό θάνατο αὐτοῦ τοῦ ἐνοχλητικοῦ ἀνύπαρ-
κτου  ἀόρατου –καί πάλι κατά τήν “ἀλάθητη” ἄποψή τους– ὄντος, Τόν θεω-
ροῦν ζῶντα, Τόν θεωροῦν Κυρίαρχο τῶν κυριάρχων τοῦ κόσμου, Τόν θεω-
ροῦν ἀρχηγό τῆς ζωῆς τους ἀλλά καί τοῦ θανάτου τους, πιστεύουν σέ Αὐτόν 
καί Αὐτόν, ὄχι φαντάσματα καί φόβητρα καί ἀόρατους “μπαμποῦλες” καί, 
ἑπομένως, ἀρνοῦνται νά πανικοβληθοῦν, ἀπειθοῦν στίς κρατικές ἐπιταγές 
καί δημιουργοῦν προβλήματα!

 Αὐτοί οἱ μή “βλαμμένοι”, πού καυχῶνται γιά τά πτυχία καί τίς “κα-
ρέκλες” τους ὅπως καυχῶνται καί γιά τίς προβληματικές  – τό λέω εὐγενι-
κά, λόγῳ εὐπρεπείας– προσωπικές τους ζωές καί σχέσεις, ἄνθρωποι ἄξε-
στοι, ἀναιδεῖς, τυραννικοί καί παντελῶς ἀναίσθητοι στίς εὐαισθησίες καί 
στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων τους, αὐτοί πού, κάτω ἀπό τίς ἀνάλογες 
συνθῆκες, θά ἔμοιαζαν σέ ὅλα μέ τούς χειρότερους δυνάστες τῆς ἀνθρω-
πότητας, αὐτοί, τολμοῦν νά πιάνουν στό στόμα τους ὅ,τι ἱερώτερο ἔχει νά 
δείξει ἡ ἀνθρωπότητα ὅλα τά χρόνια τῆς ὕπαρξής της. Τολμοῦν καί μιλοῦν 
μέ ἀπόλυτο τρόπο γιά Μυστήρια ἀκατανόητα στούς ἀτροφικούς περί τά 
πνευματικά ἐγκεφάλους τους, τούς κολλημένους σέ μυωπικές θεωρίες 
καί ἄψυχους μαθηματικούς τύπους.

 Ἔχει, πάντως, πολύ ἐνδιαφέρον νά παρακολουθήσει κανείς μέσα 
στήν Ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, ὅλων τῶν εἰδῶν τῶν κοινωνιῶν καί 
ὅλων τῶν λαῶν, αὐτή τή στενή σχέση ἀνάμεσα στίς δύο ἐξουσίες, στήν 
πνευματική καί στήν πολιτική, πού συνυπάρχουν τόσο στενά, ὅσο στενά 
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συνυπάρχει ἡ ἀνθρώπινη ψυχή μέ τό ἀνθρώπινο σῶμα. Καί ἔχει ἀκόμη 
περισσότερο ἐνδιαφέρον, ἄν σκεφτεῖ κανείς, ὅτι ὁ πρῶτος “πολιτικός” ὁ 
ὁποῖος εἰσήγαγε ἐξουσία παράλληλη μέ τήν αὐθύπαρκτη Ἐξουσία τοῦ Δη-
μιουργοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ Ἑωσφόρος! Αὐτός, πού ἦταν ὁ πιό φωτεινός, ὁ πιό 
λαμπρός, ὁ πιό ἔνδοξος, θεώρησε τόν ἑαυτό του ὅτι ἔχει τά “πτυχία” πού 
τόν ἐξισώνουν μέ τόν Θεό καί κατέβηκε σέ ἐκλογές.

 Στίς “ἐκλογές” του, τόν “ψήφισε” ὅλο τό τάγμα του καί ἐτέθη κάτω 
ἀπό τίς διαταγές του.  Δέν τόν “ψήφισε” ὅμως ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ὁ 
ὁποῖος συγκράτησε ὅλα τά ἄλλα Ἀγγελικά Τάγματα μέσα στήν ἐξουσία τοῦ 
Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Ἑωσφόρος ἔμεινε στήν “ἀντιπολίτευση”, χωρίς ἐλπίδα νά 
γίνει “κυβέρνηση”, μισῶντας μέ ὅλη τή σφοδρότητα τῆς ἀθάνατης ὕπαρξής 
του τόν πρῴην συν- ἄγγελό του, πού τοῦ στέρησε τήν εὐκαιρία νά ἁρπάξει 
τήν ἐξουσία ἀπό τόν Θεό.

 Γι᾽ αὐτό, ἔψαξε ἄλλους “ψηφοφόρους” καί τούς βρῆκε, στόν Ἀδάμ 
καί στήν Εὔα, στό ἀνθρώπινο εἶδος. Ἔτσι, ἀπό τότε, ἡ ἀνθρωπότητα διχά-
στηκε ἀνάμεσα σέ δύο ἐξουσίες: στήν πνευματική, ἀπό τήν ὁποία δέν μπο-
ρεῖ νά ἀπαλλαγεῖ, γιατί εἶναι ἡ ἐξουσία τοῦ Θεοῦ της, πού τήν κάλεσε ἀπό 
τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη, καί στήν πολιτική, τήν ἐξουσία πού ἡ ἴδια ἡ 
ἀνθρωπότητα παραδίδει στήν “ἀντιπολίτευση” τοῦ Θεοῦ.

 Στήν εἰδωλολατρική οἰκουμένη, οἱ δύο ἐξουσίες φαίνονταν νά συ-
νυπάρχουν σέ πλήρη ἁρμονία, γιατί, οὐσιαστικά, καί οἱ δύο ἦσαν ἴδιες, οἱ 
δύο ὄψεις τῆς μιᾶς “ἀντιπολίτευσης” τοῦ Θεοῦ. Ἄρα, οἱ βασιλιάδες τῶν 
λαῶν χρειάζονταν τό ἱερατεῖο τους (ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, μάγους, μάντεις, 
ἀστρολόγους, οἰωνοσκόπους, δρυΐδες, σαμάνους καί δέν ξέρω ποιούς ἄλ-
λους) ὅλο αὐτό τό θίασο πού τούς ἐμψύχωνε, τούς προφήτευε, τούς βοη-
θοῦσε καί τούς ὑποστήριζε. Καί ὅλα φαίνονταν καλά.

 Τό “πρόβλημα”, ξεκίνησε, ὅταν ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦρθε 
στή γῆ, γιά νά διχάσει τό ἀνθρώπινο γένος, σέ δικούς Του καί σέ “κόσμο”. 
Τότε, μέ τή φράση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου: «αὕτη ἐστιν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν 
κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» ἔγινε σαφής ἡ διαίρεση τῆς πολιτικῆς καί τῆς πνευ-
ματικῆς ἐξουσίας. 

 Μιά διαίρεση πού κόστισε πολύ αἷμα, ἀθῷο αἷμα, ἅγιο καί μαρτυ-
ρικό αἷμα, ὥσπου ἦρθε ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε στήν ἀνθρωπότητα 
μιά νέα προοπτική. Ἔδωσε ἕνα νέο κέντρο στήν οἰκουμένη, γιατί εἶδε, μέ 
τή διορατικότητα πού ἔβλεπε τά πάντα, ὅτι δέν βάζεις καινούριο κρασί σέ 
παλιούς ἀσκούς. Ὁ καιρός τῆς κοσμοκράτειρας Ρώμης εἶχε πιά περάσει. 
Τό αἷμα πού ἔχυσε καί ἡ ἀδικία της, πού ξεχείλισε, δέν μποροῦσε νά ἐξιλε-
ωθεῖ.

 Ἔδωσε, λοιπόν, τή Νέα Ρώμη, τήν Πόλη του, τήν Πόλη τοῦ Κων-
σταντίνου. Ἔδωσε τή διαφορά στή νοοτροπία, σάν στρατιωτικός καί σάν 
αὐτοκράτορας καί σάν ἄνθρωπος καί ἔγινε δεύτερος Ἀρχάγγελος Μιχαήλ 
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γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τοῦ πρώτου καί στά-
θηκε μπροστά στό χάος τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἀδικίας, τῆς τρέλας, πού εἶχε 
ὁδηγήσει τήν οἰκουμένη ὁ θρίαμβος τῆς “ἀντιπολίτευσης” τοῦ Ἑωσφόρου 
καί εἶπε, γιά μιά δεύτερη φορά, τό «στῶμεν καλῶς»! 

 Καί δέν τό εἶπε μόνο θεωρητικά, ἀλλά ἔκανε πράξη τήν ἰδανική σχέ-
ση πολιτικῆς καί πνευματικῆς ἐξουσίας, γιά νά τήν δοῦν, νά τήν κατανο-
ήσουν καί νά τήν μιμηθοῦν καί οἱ άπόγονοί του, άλλά καί ὅλες οἱ γενεές 
πού θά ἀκολουθήσουν.  Ὅταν ἡ αὐτοκρατορία του ἀπειλήθηκε πνευματι-
κά ἀπό τήν πρώτη αἵρεση τοῦ Ἀρείου, κατάλαβε ὅτι ἡ ἀπειλή ἐναντίον τῆς 
Πίστης εἶναι καί ἀπειλή ἐναντίον του καί ἀντιμετώπισε τόν κίνδυνο ὅπως 
ἀντιμετώπιζε ὅλους τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς κινδύνους, ἐσωτε-
ρικούς καί ἐξωτερικούς, ἀπό τήν ἀρχή ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς του: γρήγορα, 
ἀποφασιστικά καί στήν καρδιά τοῦ προβλήματος.

 Συγκάλεσε τούς ἁρμόδιους νά βροῦν τήν ἄκρη μέ τόν πνευματικό 
κίνδυνο, ὥστε ἐκεῖνος, μετά, ὁπλισμένος μέ τήν Ἀλήθεια, νά ἀντιμετωπίσει 
τόν πολιτικό. Καί ἐκεῖ, στήν Α´  Οἰκουμενική Σύνοδο, ἔδωσε τόν ὁρισμό τῆς 
ἰδανικῆς σχέσης ἀνάμεσα στήν πνευματική καί στήν πολιτική ἐξουσία. Ἄν 
καί κοσμοκράτορας, κάθησε σάν ἴσος μεταξύ ἴσων, αὐτός πού εἶχε κερδί-
σει μέ τό σπαθί του ὅλον τόν κόσμο, ἴσος μέ αὐτούς, πού εἶχαν καταφρο-
νήσει τόν κόσμο καί “τά τοῦ κόσμου”. Καί τούς εἶπε, “εἶμαι ἕνας ἀπό σᾶς. 
ἐσεῖς εἶσθε ἐπίσκοποι τῶν ἐντός, ἐγώ εἶμαι ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός!”

 Μέ ἄλλα λόγια, τούς εἶπε ὅτι σέ αὐτή τήν ἰσορροπία ἀνάμεσα στούς 
δύο κόσμους, τῆς αἰώνιας Βασιλείας καί τῆς ἐπίγειας βασιλείας, εἴμαστε 
μαζί, γιατί ἐσεῖς ὑπακούετε στόν Βασιλέα ὁ ὁποῖος εἶναι πάνω ἀπό μένα 
καί ἐγώ νικῶ στό δικό Του ὄνομα καί μέ τό δικό Του Λάβαρο. Αὐτή ἦταν ἡ 
στιγμή τῆς Ἱστορίας  πού ἡ ἀνθρωπότητα, μέ τό στόμα τοῦ ἐκπροσώπου 
της πρώτου αὐτοκράτορα, “ψήφισε” τήν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ καί “καταψή-
φισε” τήν “ἀντιπολίτευση”.

 Τό θεμέλιο τῆς ἑνότητας τῶν δύο ἐξουσιῶν, ἔμεινε στήν Ἀνατολή, μέ 
τή συνέχεια τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, παρ᾽ ὅλο πού, στό 
πέρασμα τῶν αἰώνων, οἱ κακίες τῶν ἐκπροσώπων τόσο τῆς πνευματικῆς ὅσο 
καί τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, δημιούργησαν χάσματα.

 Δέν ἦταν ὅμως τυχαῖο τό ὅτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος δέν ἀγαποῦσε τή 
Ρώμη καί οὔτε ἡ Ρώμη τόν ἀγάπησε ποτέ, οὔτε κἄν τότε πού τήν ἐλευθέρω-
σε ἀπό τή στυγνή τυραννία τοῦ Μαξέντιου καί τόν ὑποδέχτηκε σάν σωτῆρα 
της. Ἡ καρδιά τῆς Ρώμης ἔμενε πάντα εἰδωλολατρική. Ἀκόμα κι ὅταν 
εἶχε Χριστιανούς αὐτοκράτορες. Ἀκόμα κι ὅταν, σέ κάποια χρονικά δια-
λείμματα, κράτησε τήν Ἀλήθεια, ἐνῶ ἡ Ἀνατολή βυθιζόταν στήν αἵρεση.

 Βέβαια, βοηθήθηκε ἡ Ρώμη στό νά κρατήσει τήν εἰδωλολατρική 
καρδιά της, μέ τήν ἅλωσή της τόν 5ο αἰῶνα, ἀπό βαρβαρικά ἔθνη. Γιατί οἱ 
λαοί πού τήν ἀφάνισαν –ἤ τήν μετάλλαξαν, κατά τήν ἄποψη τῶν σύγχρο-
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νων ἱστορικῶν– εἶχαν κρατήσει καί αὐτοί τήν εἰδωλολατρική τους καρδιά 
καί ἀλαζονεία καί ἁρπαχτικότητα καί τήν κρατοῦν μέχρι σήμερα. Αὐτά τά 
Γοτθικά ὅπως καί τά ἄλλα ἔθνη τοῦ Βορρᾶ, πού διαμόρφωσαν τόν φυλετι-
κό χάρτη τῆς Εὐρώπης, στάθηκαν –καί στέκονται– ἀπέναντι στήν πνευμα-
τική ἐξουσία σάν κατακτητές καί ἐξουσιαστές καί ὄχι σάν μαθητές, κατά 
τήν παράδοση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αὐτό εἶναι ἀρκετό νά ἐξηγήσει 
τό γιατί ἡ Δύση δέν τόν ἀγάπησε ποτέ καί τόν κατασυκοφάντησε, καί γιατί 
στίς μέρες μας τόν ἀγαπάει ἀκόμα λιγότερο καί ἐξακολουθεῖ νά τόν συκο-
φαντεῖ.

 Ἐξηγεῖ ἀκόμα τό γιατί στή Δύση ἡ πνευματική ἐξουσία ἀνταγωνί-
στηκε τήν κοσμική καί προσπάθησε νά τήν ὑποτάξει καί νά τῆς ἐπιβληθεῖ, 
ἐνῶ ἡ κοσμική ἐξουσία μίσησε τήν πνευματική καί ὁρκίστηκε νά τήν ἀφα-
νίσει ἀπό τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, πρᾶγμα πού, ὅσο περνάει ὁ καιρός, φαίνε-
ται νά πετυχαίνει. 

 Τό φεουδαρχικό πολιτικό σύστημα, στή Δύση, κατάφερε νά ἐξα-
χρειώσει σέ ἴσο βαθμό, τόσο τήν πολιτική, ὅσο καί τήν πνευματική ἐξουσία. 
Ἀφοῦ ὁ πρῶτος γιός τῶν ἰσχυρῶν οἰκογενειῶν κληρονομοῦσε τήν περιουσία, 
τόν τίτλο καί τήν πολιτική ἐξουσία, ἀπέμενε στόν δεύτερο ἡ ἐκκλησιαστική 
καριέρα, δηλαδή ἡ ἄσκηση τῆς ἐπιρροῆς τῆς οἰκογένειας στήν πνευματική 
ἐξουσία. Μέ αὐτό τόν τρόπο, ἐπίσκοποι, ἡγούμενοι καί ἀνώτεροι ἐκκλησι-
αστικοί παράγοντες, ἤ θά ἦσαν ἄνθρωποι τῆς ἀριστοκρατίας, χωρίς καμία 
πνευματικότητα –πολλές φορές μάλιστα τελείως ἄθεοι– συνηθισμένοι στή 
χλιδάτη καί ἔκφυλη ζωή, ἤ, πολύ χαμηλῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προ-
σκολληθεῖ μέ δουλοπρέπεια καί πλήρη ὑποταγή σέ “αὐλές” ἐκκλησιαστι-
κῶν ἀξιωματούχων, προκειμένου νά ἀναβαθμίσουν τήν ἀθλιότητα καί τήν 
μιζέρια τῆς ζωῆς τους καί οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἦταν φυσικό, ἀκολουθοῦσαν τούς 
εὐεργέτες τους, στήν ἠθική παρακμή.

 Ὅταν ἡ Ἀνατολή ἔφτασε στό κατώφλι τῆς ἐξομοίωσης μέ τή Δύση, 
ἦρθαν οἱ Τοῦρκοι, ἡ μάστιγα, πού μᾶς ἐξιλέωσε μέ τά 400 χρόνια μαρτυρί-
ου!

 Μέχρι πού μᾶς δόθηκε μιά δεύτερη εὐκαιρία. Ἀπό ὅ,τι φαίνεται, 
ἐμεῖς ἀξιοποιοῦμε αύτή τή δεύτερη εὐκαιρία μέ τό νά δηλώνουμε πώς 
«ἀνήκομεν  εἰς τήν Δύσιν» ! Ἄρα, ἐπιλέγουμε ἐνσυνείδητα τή συμμετοχή 
στό διχασμό τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπό τήν πνευματική, ἀντί τῆς ἁρμο-
νίας τῆς θεμελιωμένης ἀπό 318 Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρες καί ἀπό 
ἕναν Ἅγιο καί Ἀνεπανάληπτο Αὐτοκράτορα, πού ἕνωσε τή γῆ μέ τόν οὐρα-
νό. Δηλαδή, ἐνῶ πρίν τήν Ἅλωση σταθήκαμε στό κατῶφλι τῆς ἐξομοίωσης 
μέ τή Δύση, σήμερα, κάνουμε ἕνα βῆμα μπροστά!  Καί μετά, τί;

Γιά Σχόλια: ninetta1blospot.com      Νινέττα Βολουδάκη 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΤΟΥ  ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ

Σ
τό προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ τέθηκε τό ἐρώτημα, 
ἐάν ἡ Πολιτεία ἔχει δικαίωμα νά κλείνη Ἐκκλησίες. Δυστυχῶς, 

ὁρισμένοι δίνουν θετική ἀπάντηση στό ἀνωτέρῳ ἐρώτημα προβάλλο-
ντας  τό ἐπιχείρημα ὅτι: «Ὅταν ἀπαγορεύονται οἱ συναθροίσεις, ἑπόμε-
νο εἶναι νά κλείνουν καί οἱ Ἐκκλησίες!»

Ὅμως, ἄλλο πρᾶγμα εἶναι οἱ λατρευτικές συνάξεις καί ἄλλο οἱ συ-
ναθροίσεις. Οἱ λατρευτικές συνάξεις προστατεύονται ἀπό τό ἄρθρο 13 
τοῦ Συντάγματος, ὅπου ρητά προβλέπεται ὅτι κάθε «γνωστή θρησκεία 
εἶναι ἐλεύθερη καί τά σχετικά μέ τή λατρεία της τελοῦνται ἀνεμπόδι-
στα ὑπό τήν προστασία τῶν νόμων». Ἀπό τήν ἀνωτέρῳ διάταξη προκύ-
πτει ὅτι καταρχήν τό Κράτος, ὄχι μόνο δέν νομιμοποιεῖται νά ἐμποδίζει 
τή θρησκευτική λατρεία, ἀλλά ὑποχρεοῦται μάλιστα νά τήν προστατεύ-
ει καί νά τήν  διευκολύνει. Γιά παράδειγμα, ἔκφραση τῆς νομοθετικῆς 
προστασίας τῆς λατρείας ἀποτελεῖ ὁ ποινικός κολασμός τῆς «διατάρα-
ξης θρησκευτικῶν συναθροίσεων». Ἐπιπλέον, τό γεγονός ὅτι  ἀπαγο-
ρεύεται ἀπό τό νόμο ἡ σύλληψη «σέ καθιερωμένο τόπο ἱερουργίας γνω-
στῆς θρησκείας καί ὅσο διαρκεῖ ἡ ἱερουργία» (ἄρθρο 5 παρ. 2 στ. δ τοῦ 
Ν. 1867/1989).

Ἡ προστασία τῆς λατρείας περιλαμβάνει καί προστασία τοῦ ἐκ-
κλησιασμοῦ, τῆς Θείας Κοινωνίας, τῆς νηστείας, τῆς θρησκευτικῆς ἀρ-
γίας, τῆς προσευχῆς, τῆς ἐνδυμασίας μέ ὁρισμένη περιβολή. Τό Σύνταγ-
μά μας προστατεύει τό δικαίωμα κάθε πιστοῦ νά ἐκπληρώνει ὅλα τά 
θρησκευτικά του καθήκοντα, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ἐκτελεῖ καί τίς 
ὑποχρεώσεις του πρός τό Κράτος (π.χ. τήν ὑποχρέωση στράτευσης, τίς 
φορολογικές ὑποχρεώσεις) καί συμμορφώνεται πρός τούς γενικούς νό-
μους.

Γενικοί νόμοι εἶναι ἐκεῖνοι πού προστατεύουν ἕνα ἔννομο ἀγαθό, 
χωρίς νά στρέφονται κατά ἑνός προσώπου ἤ ὁμάδας προσώπων καί 
χωρίς νά καθιστοῦν ἀδύνατη ἤ νά δυσχεραίνουν ἤ νά ἀποδυναμώνουν 
δυσανάλογα τήν ἄσκηση δικαιώματος. Ἔτσι, εἶναι θεμιτός ὁ ἐλάχιστος 
δυνατός καί ἀπολύτως ἀναγκαῖος περιορισμός τῆς ἐλευθερίας τῆς θρη-
σκευτικῆς συνείδησης καί λατρείας, γιά τήν προστασία ἑνός ἄλλου δι-
καιώματος, λ.χ. τοῦ δικαιώματος στήν ὑγεία, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅμως, 
ὅτι δέν θίγεται ὁ πυρήνας τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἀναστολή 
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λειτουργίας τῶν χώρων θρησκευτικῆς λατρείας πλήττει τόν πυρήνα τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἑπομένως δέν μπορεῖ νά γίνει συνταγματικά 
ἀνεκτή. Πέραν τούτου, ἡ ἀναστολή δέν ἐπιβλήθηκε μέ γενικούς νόμους, 
ἀλλά μέ τήν Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου τῆς 25ης Φεβρουαρίου 
2020. Οἱ Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου δέν εἶναι γενικοί νόμοι, 
ἀλλά θεσπίζονται ἐκτάκτως, ὑπό αὐστηρές οὐσιαστικές καί τυπικές 
προϋποθέσεις. 

Περαιτέρω, ὁποιοσδήποτε περιορισμός τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθε-
ρίας θά πρέπει νά ἀφορᾶ ὅλες τίς θρησκεῖες καί ὅλα τά δόγματα. Ἀπα-
γορεύεται ἡ ἐπιβολή εἰδικῶν περιορισμῶν στούς πιστούς ὁρισμένης 
θρησκείας. Γιά τό λόγο αὐτόν, ἡ τυχόν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινω-
νίας δέ θά μποροῦσε νά εἶναι συνταγματικά ἀνεκτή, καθώς ἐξ ὁρισμοῦ 
θά ἀφοροῦσε μόνο τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

 Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου Π.Δ. Δαγτόγλου 
σημειώνει στό σύγγραμμά του μέ τίτλο «Ἀτομικά Δικαιώματα»: «Τό 
γενικό συμφέρον τῆς δημόσιας ὑγείας ὑπερτερεῖ κάθε θρησκευτικῆς 
ὑποχρέωσης καί δέν ἐπιτρέπει ἐξαιρέσεις ἀπό βασικούς ὑγειονομικούς 
κανόνες (π.χ. περί σφαγῆς ζώων) ἤ ὑποχρεωτικούς ἐμβολιασμούς. Αὐτό 
ἰσχύει καί ὅταν δέ θίγεται ἡ δημόσια ὑγεία, ἀλλά ἡ τήρηση τῆς θρη-
σκευτικῆς ὑποχρεώσεως ἑνός προσώπου συνεπάγεται σπουδαῖο κίνδυ-
νο ζωῆς ἤ ὑγείας γιά ἄλλο πρόσωπο». Αὐτό τό ἐπιχείρημα χρησιμοποιεῖ 
τό σημερινό πολιτικό σύστημα καί παρουσιάζει τόν κορωναϊό σάν θα-
νατηφόρο λοιμική νόσο, παραβιάζοντας τή θρησκευτική μας ἐλευθερία. 

Ὡς πρός τήν τήρηση βασικῶν ὑγειονομικῶν κανόνων δέν ὑπάρχει 
ἀσφαλῶς ἀντίρρηση. Εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀν-
θρωπότητας, ὅπου ἡ χρήση μάσκας σέ ὅλους τούς χώρους, ἀκόμα καί 
στούς Ἱερούς Ναούς, ἐπιβάλλεται καί παρουσιάζεται σάν βασικός ὑγει-
ονομικός κανόνας. Γιά τό ζήτημα τοῦ ἐμβολιασμοῦ παραπέμπουμε στό 
ἄρθρο τοῦ ἰατροῦ κυτταρολόγου, Ἀλεξάνδρου Παναγιώτου «Ὁ ὅρκος 
τοῦ Ἱπποκράτη ἀπαγορεύει τούς ὑποχρεωτικούς ἐμβολιασμούς».

Ἐκεῖνο πού θά πρέπει ἐδῶ νά τονιστεῖ εἶναι πώς ἀπό καμία διά-
ταξη τοῦ Συντάγματος δέν προκύπτει ἀξιολογική ὑπεροχή τοῦ δικαιώ-
ματος στή ζωή καί τοῦ δικαιώματος στήν ὑγεία ἔναντι τῶν ὑπολοίπων 
δικαιωμάτων. Ἀντίθετα γίνεται παγίως δεκτό στή Νομική Ἐπιστήμη, 
ὅτι τά συνταγματικά δικαιώματα δέν τελοῦν μεταξύ τους σέ σχέση ἱε-
ράρχησης, ἐνῶ σέ περίπτωση μεταξύ τους σύγκρουσης σταθμίζονται μέ 
βάση τά ἑκάστοτε πραγματικά δεδομένα.

Ἐξ ἄλλου τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος κατοχυρώνει τό ἀπαρα-
βίαστο τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καί ἀπαγορεύει τή θρησκευτική 
λατρεία μόνο ἄν αὐτή προσβάλλει «τή δημόσια τάξη ἤ τά χρηστά ἤθη», 
δέν ἀναφέρει τίποτα περί δημόσιας ὑγείας. Χρηστά ἤθη εἶναι οἱ περί 



413

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ  Τεῦχος 218

ἠθικῆς ἀντιλήψεις πού ἐπικρατοῦν σέ ὁρισμένο τόπο καί χρόνο. Δημό-
σια τάξη καλεῖται τό σύνολο τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν καί ἀντιλήψεων 
πού διέπουν τή ζωή σέ ὁρισμένο τόπο καί χρόνο, ὁ βιοτικός ρυθμός τῆς 
καθημερινότητας. Δέν προβληματίζεται κανείς ἀπό τούς ἰθύνοντες γιά 
τό ἐάν ἡ σημερινή ὑγειονομική κρίση παραβιάζει τήν Ἑλληνική δημό-
σια τάξη; 

Ἀκόμα καί ἐάν οἱ λατρευτικές συνάξεις θεωροῦνταν ἁπλές συνα-
θροίσεις, καί πάλι δέν προκύπτει εὐθέως ἀπό τό Ἑλληνικό Σύνταγμα ἡ 
δυνατότητα ἀπαγόρευσής τους γιά τήν προστασία τῆς (δημόσιας) ὑγεί-
ας. 

Οἱ δημόσιες συναθροίσεις προστατεύονται ἀπό τό ἄρθρο 11 τοῦ 
Συντάγματος, πού ὁρίζει τά ἀκόλουθα: «1. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν τό δικαίω-
μα νά συνέρχονται ἥσυχα καί χωρίς ὅπλα. 2. Μόνο στίς δημόσιες ὑπαί-
θριες συναθροίσεις μπορεῖ νά παρίσταται ἡ ἀστυνομία. Οἱ ὑπαίθριες 
συναθροίσεις μποροῦν νά ἀπαγορευτοῦν μέ αἰτιολογημένη ἀπόφαση 
τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς, γενικά, ἄν ἐξ αἰτίας τους ἐπίκειται σοβαρός 
κίνδυνος γιά τή δημόσια ἀσφάλεια, σέ ὁρισμένη δέ περιοχή, ἀπειλεῖται 
σοβαρή διατάραξη τῆς κοινωνικοοικονομικῆς ζωῆς, ὅπως ὁ νόμος ὁρί-
ζει».

Στήν ἀνωτέρω διάταξη ὑπάγονται ὅλες οἱ δημόσιες συναθροίσεις 
(μόνο οἱ δημόσιες συναθροίσεις, ὄχι οἱ ἰδιωτικές), εἴτε λαμβάνουν χώρα 
στό ὕπαιθρο εἴτε σέ κλειστό χῶρο. Μόνο ὅμως οἱ ὑπαίθριες συναθροίσεις 
ὑπόκεινται σέ εἰδικούς περιορισμούς ἀπ’ εὐθείας ἐκ τοῦ Συντάγματος. 
Ἡ ἀνωτέρω διάταξη δέν ἀναφέρει ρητά τή δυνατότητα ἀπαγόρευσης 
τῶν δημοσίων συναθροίσεων, πού πραγματοποιοῦνται σέ κλειστούς 
χώρους.

Γίνεται δεκτό, ὅτι καί οἱ δημόσιες συναθροίσεις σέ κλειστούς χώ-
ρους εἶναι δυνατόν νά περιοριστοῦν μέ γενικούς νόμους. Ὁ κ. Δαγτό-
γλου ἀναφέρει τό ἑξῆς παράδειγμα: «Ἄν ἑπομένως σέ περίοδο ἐπιδημίας 
ἀπαγορευθεῖ προσωρινά ἡ συγκέντρωση πολλῶν ἀνθρώπων σέ κλειστό 
χῶρο, δέ μπορεῖ παρ’ ὅλα αὐτά νά γίνει συνάθροιση μέ ἐπίκληση τοῦ 
γεγονότος ὅτι τό ἄρθρο 11 παρ. 1 δέν περιέχει ἐπιφύλαξη νόμου οὔτε 
ὑποβάλλει ἡ παρ. 2 τίς συναθροίσεις κλειστοῦ χώρου σέ ὁποιουσδήπο-
τε περιορισμούς». Τονίζει ὅμως ὅτι σέ καμία περίπτωση δέν θά πρέπει 
νά καθίσταται ἀδύνατη ἤ νά δυσχεραίνεται δυσανάλογα ἡ ἄσκηση τῆς 
ἐλευθερίας τῆς συναθροίσεως.

Εἰς ἐπίρρωση τοῦ ἀνωτέρῳ παραδείγματος γίνεται ἐπίκληση τοῦ 
ἄρθρου 9 τοῦ Ὁλλανδικοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ὁρίζει πώς: «τό δικαί-
ωμα τῆς συναθροίσεως καί διαδηλώσεως ἀναγνωρίζεται χωρίς νά θίγε-
ται ἡ εὐθύνη ἑκάστου ἔναντι τοῦ νόμου». Ἐπίσης, τό Γερμανικό Σύνταγ-
μα ἐπιτρέπει περιορισμό τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν σέ 
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περίπτωση πανδημίας. Τό Ἑλληνικό Σύνταγμα ὡστόσο δέν περιλαμβά-
νει καμία τέτοια διάταξη. Αὐτό θά πεῖ παγκοσμιοποίηση: νά ἐπιβάλλεις 
περιορισμούς στά δικαιώματα τῶν πολιτῶν ἑνός Κράτους, μέ ἐπίκληση 
τοῦ Συντάγματος ἑνός ἄλλου Κράτους!

Μόνο ἕνα νομοθετικό κείμενο τῆς Ἑλληνικῆς ἔννομης τάξεως προ-
βλέπει τή δυνατότητα περιορισμοῦ τόσο τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
ὅσο καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ συνέρχεσθαι γιά τήν προστασία τῆς ὑγείας: 
ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ( στό ἑξῆς ΕΣΔΑ).

Ἀναλυτικότερα, τό ἄρθρο 9 παρ. 2 τῆς ΕΣΔΑ προβλέπει ὅτι: «Ἡ 
ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκείας, ἤ, τῶν πεποιθήσεων, δέν ἐπι-
τρέπεται νά ἀποτελέση ἀντικείμενον ἑτέρων περιορισμῶν πέραν τῶν 
προβλεπομένων ὑπό τοῦ νόμου καί ἀποτελούντων ἀναγκαῖα μέτρα, ἐν 
δημοκρατικῇ κοινωνίᾳ διά τήν δημοσίαν ἀσφάλειαν, τήν προάσπισιν 
τῆς δημοσίας τάξεως, ὑγείας καί ἠθικῆς, ἤ τήν προάσπισιν τῶν δικαι-
ωμάτων καί ἐλευθεριῶν τῶν ἄλλων». Τό δέ ἄρθρο 11 παρ. 2 τῆς ΕΣΔΑ 
ὁρίζει, ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι «δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπαχθῆ εἰς 
ἑτέρους περιορισμούς πέραν τῶν ὑπό τοῦ νόμου προβλεπομένων καί 
ἀποτελούντων ἀναγκαῖα μέτρα ἐν δημοκρατικῇ κοινωνίᾳ, διά τήν ἐθνι-
κήν ἀσφάλειαν, τήν δημοσίαν ἀσφάλειαν, τήν προάσπισιν τῆς τάξεως 
καί πρόληψιν τοῦ ἐγκλήματος, τήν προστασίαν τῆς ὑγείας καί τῆς ἠθι-
κῆς, ἤ τήν προστασίαν τῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τῶν τρίτων. Τό 
παρόν ἄρθρον δέν ἀπαγορεύει τήν ἐπιβολήν νομίμων περιορισμῶν εἰς 
τήν ἄσκησιν τῶν δικαιωμάτων τούτων ὑπό μελῶν τῶν ἐνόπλων δυνά-
μεων, τῆς ἀστυνομίας ἤ τῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους». 

Ἀπό τήν ἁπλή ἀκόμα ἀντιπαραβολή τῶν δύο ἀνωτέρω διατάξεων 
τῆς ΕΣΔΑ μέ τά ἄρθρα 13 καί 11 τοῦ Συντάγματος παρατηρεῖ ὁ ἀνα-
γνώστης, ὅτι ἡ ΕΣΔΑ περιορίζει τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν 
περισσότερο ἀπό ὅτι ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Χώρας μας! Ἐπιπλέον, 
ἡ ὁμοιότητα στή διατύπωση μεταξύ τῶν ἄρθρων 9 παρ. 2 καί 11 παρ. 2 
τῆς ΕΣΔΑ εἶναι ἐνδεικτική τοῦ ὅτι ἡ ΕΣΔΑ δέν διακρίνει σαφῶς τίς θρη-
σκευτικές συναθροίσεις ἀπό τίς ἁπλές δημόσιες συναθροίσεις. Μᾶλλον 
ἔτσι ἐξηγεῖται τό ὅτι στίς ἡμέρες μας ὑπάρχουν Ἕλληνες πολῖτες πού 
δέν εἶναι σέ θέση νά διακρίνουν τίς λατρευτικές συνάξεις ἀπό τίς συνα-
θροίσεις. Γίναμε ἐπί τέλους Εὐρωπαῖοι! Παραμένουμε ἄραγε Ἕλληνες; 

Τό Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου τοῦ 1822 ὅριζε ὅτι: «Ὅσοι αὐτόχθο-
νες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν 
εἰσίν Ἕλληνες καί ἀπολαμβάνουσιν ἄνευ τινός διαφορᾶς ὅλων τῶν 
πολιτικῶν δικαιωμάτων». Αὐτό ἦταν τό δεύτερο ἄρθρο τοῦ Συντάγ-
ματος τῆς Ἐπιδαύρου. Τό πρῶτο ὅριζε ὅτι: «Ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία 
εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας· ἀνέχεται ὅμως ἡ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος 
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πᾶσαν ἄλλην θρησκείαν καί αἱ τελεταί καί ἱεροπραγίαι ἑκάστης 
αὐτῶν τελοῦνται ἀκωλύτως». Δέν προέβλεπε τό Σύνταγμα τῆς Ἐπι-
δαύρου περιορισμό στή θρησκευτική λατρεία οὔτε καί αὐτῶν ἀκόμα 
τῶν μή ἐπικρατουσῶν θρησκειῶν, τίς ὁποῖες κατά ρητή διατύπωση ἡ 
Ἑλληνική Διοίκηση ἁπλῶς «ἀνέχεται»!

Ἀκόμα ὅμως καί ἡ ΕΣΔΑ δέν δέχεται ἀπεριόριστους περιορισμούς 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας (καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ συνέρχεσθαι), 
ἀλλά μόνο ὅσους προβλέπονται ἀπό τό νόμο καί ἀποτελοῦν  «ἀναγκαῖα 
μέτρα ἐν δημοκρατικῇ κοινωνίᾳ». Σύμφωνα μέ τό Εὐρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, «ἡ ἔννοια δημοκρατική κοινωνία πε-
ριλαμβάνει πλουραλισμό, ἀνεκτικότητα καί εὐρύτητα πνεύματος». Τό 
νά διώκονται ποινικά κληρικοί ἐπειδή τέλεσαν Ἱερά Μυστήρια ἁρμόζει 
σέ μιά δημοκρατική κοινωνία; Τό νά ἀπειλοῦνται μέ πρόστιμο οἱ πιστοί, 
ἐπειδή συγκεντρώνονται ἔξω ἀπό κλειδαμπαρωμένους Ναούς ἁρμόζει 
σέ μιά δημοκρατική κοινωνία; Τό νά διώκονται ποινικά, ὅσοι ὑποστηρί-
ζουν ἀπόψεις ἀντίθετες ἀπό τίς κρατοῦσες καί «πολιτικῶς ὀρθές» σχε-
τικά μέ τόν κορωναϊό, τί σχέση ἔχει μέ τόν πλουραλισμό καί τή Δημο-
κρατία;

Ἀπό ὅ,τι φαίνεται δέν εἴμαστε οὔτε Ἕλληνες, οὔτε Εὐρωπαῖοι. Ζοῦ-
με (ἤ μᾶλλον ἁπλῶς ἐπιβιώνουμε) σέ μία τριτοκοσμική χώρα ὑπό ὁλο-
κληρωτικό καθεστώς. Εἶναι ὥρα ἐπί τέλους νά συνέλθουμε καί νά ὑπε-
ρασπιστοῦμε τήν Πατρίδα, τή Δημοκρατία καί τήν Πίστη μας!
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Ὁ  «ὑπεράνθρωπος»  καί                                                                                                                              
ὁ  «ἀνήρ  τῶν  ἐπιθυμιῶν  τοῦ  Πνεύματος»

Σ
έ προηγούμενα τεύχη εἴχαμε ἀναφερθεῖ στήν λεγόμενη Με-
τά-Πατερική Θεολογία, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ὁποίας τείνουν νά 

ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἐποχή τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι, ἤδη, παρωχημένη 
καί ὅτι, ἑπομένως, ἐάν θέλουμε νά συγχρονισθοῦμε πρός τόν ὑπόλοιπο 
προοδευμένο κόσμο, πού ζεῖ ἐδῶ καί καιρό ἐντός ἑνός ἄλλου «κοσμοθε-
ωρητικοῦ παραδείγματος», πρέπει νά μετακινηθοῦμε πρός ἄλλα πρότυ-
πα, ἀναγνωρίζοντας ὅτι ἡ διδασκαλία καί τό παράδειγμα τῶν Πατέρων, 
ὅσο σεβαστά καί ἄν μᾶς εἶναι, δέν ἔχουν πλέον σχέση μέ ἐμᾶς σήμερα. 
Στό πλαίσιο τῆς ἀναφορᾶς μας ἐκείνης εἴχαμε δειγματοληπτικά παρου-
σιάσει κάποια κείμενα τῶν ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Αὐ-
γουστίνου ἐπισκόπου Ἰππῶνος, προκειμένου νά τεκμηριώσουμε, κατά 
τόν δυνατόν, τήν ἄποψή μας ὅτι, στήν πραγματικότητα, οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας παραμένουν διαχρονικά σύγχρονοι καί ὅτι, ἀντιθέτως, δι-
άφορες ἀπόψεις πού αὐτοπαρουσιάζονται ὡς «μοντέρνες» ἤ «μεταμο-
ντέρνες» εἴτε στηρίζονται σέ παρεξηγήσεις ἤ ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις, 
εἴτε, ὅτι, πάντως, στόν βαθμό πού ἐμπεριέχουν κάποια στοιχεῖα ἀλή-
θειας, δέν εἶναι πρωτότυπες, ἀφοῦ ἔχουν ἤδη διατυπωθεῖ καί μάλιστα 
μέ μεγαλύτερη πληρότητα καί ἀκρίβεια ἀπό τούς Πατέρες.

Ἤδη, θά ἀναφέρουμε ἕνα ἀκόμη τέτοιο παράδειγμα, παίρνοντας 
ἀφορμή ἀπό τήν ἀναφορά, πού κάναμε τόν προηγούμενο μήνα, στόν Φ. 
Νίτσε, ἕναν πολύ προβεβλημένο στοχαστή, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιά τή 
διεισδυτική του σκέψη, γιά τό ἀφοριστικό καί ποιητικό του ὕφος, καθώς 
καί γιά τήν ἀδιάλλακτη τόλμη ἤ, ἀκόμη καί τόν προκλητικό χαρακτῆρα, 
τῶν ἰσχυρισμῶν του. Εἶναι, βέβαια, ἀρκετά γνωστός ὁ βαθμός πού ὁ Φ. 
Νίτσε ἔχει ἐπηρεάσει τό πνευματικό κλῖμα στή χώρα μας καί δέν χρειά-
ζεται κανείς νά προχωρήσει σέ πιό συγκεκριμένη τεκμηρίωση τοῦ γεγο-
νότος αὐτοῦ, ἀφοῦ εἶναι ἀρκετό νά φέρει στόν νοῦ του τήν περίπτωση 
τοῦ λογοτέχνη Ν. Καζαντζάκη, τοῦ πιό γνωστοῦ καί πιό ἐξυμνημένου 
ἴσως Ἕλληνα λογοτέχνη παγκοσμίως. 

Ὁ Νίτσε ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα πρόσωπο ἀμφιλεγόμενο. Κάποιοι 
τόν θεωροῦν πρόδρομο τοῦ Ναζισμοῦ, ἄλλοι, ὅμως, ὑποστηρίζουν ὅτι 
αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀπόψεις τοῦ ἀποδόθηκαν ἀπό συγγενικό του πρό-
σωπο πού ἀλλοίωσε γραπτά του, τά ὁποῖα δημοσιεύθηκαν, ὅταν ὁ ἴδιος 
εἶχε πιά χάσει τά λογικά του ἤ καί μετά τόν θάνατό του. Παραθέτουν, 
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μάλιστα, καί παραδείγματα φράσεών  του, πού ἀποσπάσθηκαν ἀπό τά 
συμφραζόμενά τους καί κατέληξαν νά σημαίνουν τό ἀντίθετο ἀπό τό 
ἠθελημένο νόημά τους. 

Δέν πρόκειται, βέβαια, νά λύσουμε ἐμεῖς τό ζήτημα αὐτό, πού ἐξα-
κολουθεῖ νά ἀπασχολεῖ τούς εἰδικούς. Πάντως, τόσο οἱ ἐπικριτές, ὅσο 
καί οἱ ὑπερασπιστές του συμπίπτουν στήν παραδοχή ὅτι ὁ Νίτσε εἶχε 
στραφεῖ ἀποφασιστικά κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἕνας ἀπό τούς πιό ἔν-
θερμους, μάλιστα, ἀπολογητές του, σχολιάζοντας ἕνα κείμενό του, κά-
νει λόγο γιά «πολύ συνειδητή ἀντίθεση στή Χριστιανική παράδοση, 
σχεδιασμένη νά προσβάλει τούς Χριστιανούς ἀναγνῶστες» καί, ἐπι-
προσθέτως, διευκρινίζει, διαλύοντας σχετικές παρεξηγήσεις, ὅτι ὁ Νί-
τσε εἶναι «ἐπικριτικός ἀκόμη καί γιά τόν Χριστό» (βλ. W. Kaufmann, 
Nietzsche, Princeton University Press, 1974). 

Ἕνας ἀπό τούς πιό χαρακτηριστικούς ἰσχυρισμούς τοῦ Νίτσε ἦταν 
ὅτι καθένας ἔπρεπε νά ἐπιδιώξει τήν «καλή ζωή». Αὐτό δέ πού χαρα-
κτήριζε ὡς «καλή ζωή» ἦταν ἡ δυναμική ζωή, ἤτοι ἡ ζωή ἐκείνων πού 
ἔχουν τόν πλήρη ἔλεγχο τῶν παρορμήσεών τους καί ὡς ἐκ τούτου δέν 
ἔχουν τήν ἀνάγκη νά τίς ἐξασθενήσουν. Ἔτσι, γιά τόν Νίτσε «καλός ἄν-
θρωπος» εἶναι ὁ παθιασμένος ἄνθρωπος πού παραμένει, ὅμως, κύριος 
τῶν παθῶν του. Μόνο αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀληθινά καί «φύσει» ἄν-
θρωπος (=ὁ «ὑπεράνθρωπος»), ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἔχουν παραμείνει στήν 
κτηνώδη κατάστασή τους.

Ὁ W. Kaufmann ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐπιμονή τοῦ Νίτσε γιά τό ὅτι ὁ «κα-
λός ἄνθρωπος» εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ «παθιασμένος ἄνθρωπος» εἶναι αὐτή 
πού τόν ξεχωρίζει ἀπό τούς Στωϊκούς καί –ὅπως ὁ ἴδιος νόμιζε– ἀπό 
τούς Χριστιανούς. Ὁ Νίτσε εἶχε, δηλαδή, ἐξομοιώσει τούς Στωϊκούς φι-
λοσόφους πού ἐπεδίωκαν τήν «ἀπάθεια» μέ τούς Χριστιανούς, ἔχοντας 
σχηματίσει τήν ἀντίληψη ὅτι ἡ ἀπάθεια  πού ἐπιδιώκει ἕνας Χριστιανός 
εἶναι, ὡσαύτως, ὅπως δηλαδή καί ἡ «ἀπάθεια» τῶν Στωϊκῶν, ἡ πλήρης 
ἐξάλειψη, ἡ νέκρωση τῶν παθῶν. Ἔτσι, ὁ Νίτσε ἐξελάμβανε τόν «Ἅγιο» 
ὡς τόν ἀνθρώπινο ἐκεῖνο τύπο, πού ἔχει ἐξοντώσει τά πάθη του καί, 
ἑπομένως, ἔχει μέ τόν τρόπο αὐτό καταστρέψει κάθε προϋπόθεση γιά 
νά ζήσει μιά «καλή ζωή», ὅπως ἐκεῖνος τήν ἐννοοῦσε. Ὡς ἐκ τούτου, 
μόνο ὁ «Καλλιτέχνης» καί ὁ «Φιλόσοφος», ὄχι, ὅμως, καί ὁ «Ἅγιος» δι-
καιοῦνται νά προβάλλονται ὡς πρότυπα τῆς «καλῆς ζωῆς».

Αὐτός ἦταν ἕνας ἀπό τούς κύριους λόγους, τούς ὁποίους προέβα-
λε ὁ Νίτσε, γιά νά ἀπορρίψει κατηγορηματικά τόν Χριστιανισμό. Δέν 
ἔχει σημασία γιά ἐμᾶς τό νά ἐρευνήσουμε τά ψυχολογικά κίνητρα πού 
τόν ὤθησαν στήν ἐπιλογή του αὐτή, οὔτε τίς εὐκαιρίες πού εἶχε γιά νά 
γνωρίσει μέ ἀκρίβεια τή Χριστιανική διδασκαλία. Ὁ ἴδιος ὁ φιλόσοφος, 
πάντως, ὑποστήριζε ὅτι αὐτό πού προέχει κάθε φορά εἶναι ἡ θέληση 
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γιά τήν ἀλήθεια: «Σέ κάθε βῆμα, πρέπει κανείς νά παλεύει γιά τήν ἀλή-
θεια» ἔγραψε. «Πρέπει κανείς νά θυσιάσει γιά τήν ἀλήθεια αὐτό στό 
ὁποῖο κλίνει ἡ καρδιά ἤ ἡ προτίμησή μας ἤ ἡ πίστη μας στή ζωή. Αὐτό 
ἀπαιτεῖ μεγαλοψυχία: ἡ ὑπηρεσία τῆς ἀλήθειας εἶναι ἡ πιό σκληρή ὑπη-
ρεσία. Σέ τί ἄλλο συνίσταται, σέ τελευταία ἀνάλυση, τό νά ἔχει κανείς 
ἀκεραιότητα σέ ζητήματα τοῦ πνεύματος; Τό ὅτι κάποιος εἶναι αὐστη-
ρός ἀπέναντι στίς προτιμήσεις τῆς καρδιᾶς του, τό ὅτι κάποιος περιφρο-
νεῖ τά «ὄμορφα συναισθήματα», τό ὅτι κάποιος ἀνάγει κάθε Ναί καί 
Ὄχι σέ ζήτημα συνείδησης!». Ἔχει, λοιπόν, σημασία, προκειμένου νά 
βροῦμε τήν ἀλήθεια γιά τό ἐπίμαχο αὐτό ἐρώτημα, γιά τό ποιό, δηλαδή 
εἶναι τό νόημα τῆς Χριστιανικῆς «ἀπάθειας», τό νά ἐπιχειρήσουμε νά 
ἀντιπαραθέσουμε στίς ἀπόψεις του αὐτές μιά σύντομη, ἔστω, περικοπή 
ἀπό ἕνα ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου. 

Ἡ περικοπή προέρχεται συγκεκριμένα ἀπό ἕνα ἔργο του πού φέρει 
τόν τίτλο «Εἰς τήν ἐπιγραφήν τῶν Ψαλμῶν» (PG, τόμος 44, σελ.477). 
Ἀφορᾶ εἰδικότερα στήν ἑρμηνεία τοῦ ψαλμικοῦ στίχου «Εὐλόγησε 
αὐτούς καί ἐπληθύνθησαν σφόδρα καί τά κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμί-
κρυνεν» καί ἔχει ὡς ἑξῆς: «Κτήνη λέγει τήν ὑποχείριον τῶν τῆς ψυ-
χῆς κινημάτων ὑπηρεσίαν, ὅταν πρός ἀρετήν ἕκαστον τῶν ἐν ἡμῖν 
χρησιμεύῃ. Ἀγαθόν κτῆνος ἐστίν ὁ θυμός, ὅταν τοῦ λογισμοῦ ὑπο-
ζύγιον γένηται. Ἕτερον τοιοῦτον κτῆνος ἡ ἐπιθυμία, νωτοφοροῦσα 
τρόπον τινά καί βαστάζουσα τήν ψυχήν καί ἐπί τό ὕψος ἀνάγουσα, 
ὅταν ἐπί τά ἄνω τά ἡνία τῆς διανοίας εὐθύνηται». Γιά τόν Ἅγιο, δη-
λαδή, τόσο ὁ θυμός, ὅσο καί ἡ ἐπιθυμία, ἤτοι τά στοιχεῖα πού συνιστοῦν 
τό «παθητικόν» μέρος τῆς ψυχῆς, μποροῦν νά μεταστοιχειωθοῦν καί νά 
γίνουν χρήσιμα καί «ἀγαθά κτήνη», ὅταν χρησιμεύουν στήν ὑπηρεσία 
τῆς ἀρετῆς. Ἔτσι, ὁ «θυμός» πρέπει, ὄχι νά «σμικρυνθεῖ» καί πολύ 
λιγότερο νά ἐξαλειφθεῖ, οὔτε νά χάσει τήν ὁρμή του, ἀλλά νά γίνει 
ὑποζύγιον τοῦ «λογισμοῦ». Ἡ «ἐπιθυμία», πάλι, ὄχι μόνο δέν πρέπει 
νά ἀπομαρανθεῖ, ἀλλά ἀντιθέτως πρέπει νά πάρει τήν ψυχή ἐπάνω της 
(«νωτοφοροῦσα») καί, μάλιστα, ὄχι μόνο νά τήν βαστάξει, ἀλλά καί νά 
τήν ἀναβιβάσει «ἐπί τό ὕψος». Αὐτό, ὅμως, προϋποθέτει ὅτι ἡ ἐπιθυμία, 
ὅπως καί ὁ θυμός, δέν θά κινεῖται αὐθαίρετα, ἀλλά θά «εὐθύνεται» ἀπό 
τόν λογισμό. 

Ἡ –ψευδής– ἀντίθεση μεταξύ τοῦ λόγου καί τοῦ πάθους εἶναι μιά 
ἀπό τίς χαρακτηριστικές ἀντιλήψεις τῶν Νέων Χρόνων. Σύμφωνα μέ 
αὐτήν τό λογικό καθῆκον βρίσκεται πάντα σέ ἀντίθεση μέ τό πάθος καί 
τό συναίσθημα. Ἔτσι, κατά τήν Εὐρωπαϊκή, Προτεσταντική κυρίως, νο-
οτροπία, πάντοτε βρίσκεται κανείς ἐνώπιόν τοῦ ἀναπόδραστου διλήμ-
ματος «νά κάνει αὐτό πού πρέπει» ἤ «νά ἀκολουθήσει τήν καρδιά του». 



419

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ  Τεῦχος 218

Σύμφωνα, μάλιστα, μέ ἕναν Εὐρωπαῖο φιλόσοφο πού συνόψισε ἐμβλη-
ματικά τήν συγκεκριμένη νοοτροπία, τό ἠθικῶς ὀρθό εἶναι ἀποκλειστι-
κά τό «λογικῶς» δέον καί ὄχι κάτι πού ὑποκινεῖται ἀπό τό «συναίσθη-
μα», ὡσάν τό τελευταῖο νά εἶναι πάντοτε καί ἐξ ὁρισμοῦ διεστραμμένο 
καί ὡσάν ὁ ἀνθρώπινος λόγος νά εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀλάθητος καί ὄχι 
«δειλός» καί «σφαλερός».

«Ἔτσι, –θά σχολιάσει εὔστοχα καί διεισδυτικά ὁ Νίτσε, ὁ ὁποῖος δι-
ακρίθηκε σέ τέτοιου τύπου διαγνώσεις– τό πάθος ὑποβαθμίζεται, ἀφοῦ 
κατά πρῶτον ἀντιμετωπίζεται ὡσάν νά σχετίζεται μόνο μέ αἰσχρές πε-
ριστάσεις καί ὄχι ὡς κάτι πού πάντοτε καί ἀναγκαστικά ἐνεργοποιεῖ 
τόν ἄνθρωπο καί 2) στόν βαθμό πού θεωρεῖται ὅτι ἀποσκοπεῖ μόνο σέ 
κάτι πού δέν ἔχει μεγάλη ἀξία, δηλαδή μόνο στήν ἁπλῆ διασκέδαση».

Δέν γνωρίζουμε, ἐάν ὁ Νίτσε εἶχε γνωρίσει τόν Ὀρθόδοξο Χριστια-
νισμό ἤ τό ἐάν ὁ ὁρίζοντάς του ἦταν στεγανά Προτεσταντικός. Πιστεύ-
ουμε, ὅμως, ὅτι ἴσως δέν θά ἔγραφε ὅσα ἔγραψε, καί μάλιστα μέ τόν 
ἴδιο κατηγορηματικό τόνο, ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐάν γνώριζε τό 
παραπάνω κείμενο τοῦ Ἁγίου, ὅπου τό πάθος ὁρίζεται ὡς κάτι πού 
μπορεῖ ὄχι ἁπλῶς νά ἐνεργοποιήσει, ἀλλά καί νά ἐξυψώσει τόν ἄν-
θρωπο καί, ἐπιπλέον, ὅτι ἡ ἐξύψωση αὐτή, ἡ «ἐπέκτασις» –γιά νά χρησι-
μοποιήσουμε ἕναν ὅρο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου–, ὄχι μόνο δέν ἐμποδίζεται, 
ἀλλά, ἀντιθέτως, μπορεῖ νά γίνει μόνο ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ λόγου. 

Ἡ περικοπή, πού παραθέσαμε ἀπό τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, 
ἀποτελεῖται ἀπό λίγες σειρές. Ὑπάρχουν, βέβαια, πολλά περισσότερα 
κείμενα Πατέρων σχετικά μέ τό ζήτημα αὐτό. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού τό 
ἀντιμετώπισε συγκεκριμένα καί ἐκτενῶς, διαλύοντας πολλές παρεξη-
γήσεις, εἶναι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἀφοῦ 
παραπέμψουμε σχετικῶς στό ἔργο του «Τριάδες ὑπέρ τῶν Ἱερῶς Ἡσυ-
χαζόντων», θά παραθέσουμε ἀντί ἐπιλόγου μόνο τήν ἑξῆς σύντομη, 
ἀλλά ἀντιπροσωπευτική περικοπή: «Καί τί χρειάζεται νά γράφουμε πε-
ρισσότερα; Διότι εἶναι σέ ὅλους φανερό ὅτι προσταχθήκαμε «σταυρῶσαι 
τήν σάρκα σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις», ὄχι γιά νά αὐτο-
κτονήσουμε, νεκρώνοντας κάθε ἐνέργεια σωματική καί κάθε ψυχι-
κή μας δύναμη, ἀλλά γιά νά ἀποφύγουμε μέν τίς φαῦλες ὀρέξεις 
καί τίς ἐπιθυμίες καί νά δείξουμε ὅτι ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό αὐτές 
χωρίς ἐπιστροφή καί γιά νά γίνουμε «τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ πνεύμα-
τος ἄνδρες» κατά τό παράδειγμα τοῦ Δανιήλ,… Ἑπομένως νομίζω 
ὅτι ἔχει ἀποδειχθεῖ πλέον ἀρκετά τό ὅτι οἱ ἀπαθεῖς δέν νεκρώνουν τό 
παθητικό τῆς ψυχῆς, ἀλλά τό ἔχουν ζωντανό καί ἐνεργητικό γιά τά κα-
λύτερα πράγματα…».
       Νομομαθής
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“Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις”
(Μία ἐξαγόρευση λογισμῶν γιά τήν δειλία μας)

Τ
ό μοναχικό τάγμα εἶναι, γενικά καί διαχρονικά, συνηθισμένο στήν 
ἐξαγόρευση λογισμῶν. Ἄλλωστε εἶναι καί μία ἀπό τίς ὑποσχέσεις 

πού δίνουμε, ὅλοι οἱ Μοναχοί, ὅταν γινόμαστε Μεγαλόσχημοι. Φυσικά, οἱ 
Γέροντες πού ἀκοῦνε καί δέχονται τήν τοιαύτη ἐξαγόρευση τῶν μοναχῶν 
τους, δέν εἶναι μέν ὑποχρεωμένοι νά τούς ἐπιβλαβεύσουν ἤ νά τούς ἐπι-
κροτήσουν κιόλας - ἀφοῦ ἐνδέχεται νά εἶναι καί ἀπορριπτέοι – εἶναι ὅμως 
ὑποχρεωμένοι νά τούς ἀκούσουν ὑπομονητικά μέχρι κεραίας.

Τώρα λοιπόν καί ὁ ὑποφαινόμενος, συνειθισμένος, ὡς Μοναχός, σέ 
ἐξαγορεύσεις ποικίλων λογισμῶν, θά τό ἐπιχειρήσω διά τῆς παρούσης μου 
ἀναφορᾶς, ἀλλά μέ μιά ἰδιαιτερότητα· θά τοποθετήσω ὡς ἀποδέκτες αὐτῶν 
τῶν λογισμῶν - ἐννοεῖται μετά ἀπό τόν Γέροντά μου - ὅλους ἐσᾶς τούς ὑπο-
μονητικούς ἀναγνώστας αὐτῶν. Καί, φυσικά, δέν εἶσθε καί σεῖς ὑποχρεω-
μένοι νά τούς ἀποδεχθεῖτε - ἀφοῦ ἐνδέχεται νά εἶναι καί ἀπορριπτέοι, ὡς 
προείπαμε – σᾶς παρακαλῶ ὅμως νά τούς διαβάσετε μέ ὑπομονή. Καί μετά, 
ἄν δέν συμφωνεῖτε, τούς ἀπορρίπτετε.

1. Στό Βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, διαβάζουμε, ὅτι οἱ Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι, ἄν καί διετάχθησαν «πάλιν καί πολλάκις» νά συμμορφωθοῦν 
πρός τίς ἑβραϊκές ἀπαγορεύσεις τοῦ κηρύγματος περί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ,ἐκεῖνοι δέν ὑπήκουσαν, ἀκόμα κι ὅταν ἔφαγαν ξύλο. Ἀπεναντίας, 
ἐχάρησαν, ἐπειδή «κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι» ὑπέρ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Χριστοῦ. Κι ὅταν οἱ Ἑβραῖοι Ἄρχοντες, ἔξαλλοι τούς ρωτοῦσαν, γιατί τέλος 
πάντων δέν κάνουν ὑπακοή στίς προσταγές τους, ἐκεῖνοι θαρσαλέως ἀπή-
ντησαν τό γνωστό «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις».

2. Στό τρίτο κεφάλαιο τοῦ Ἱεροῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰω-
άννου, τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ Θεός, ἀπευθυνόμενος «τῷ ἀγγέλῳ», δηλαδή εἰς 
τόν Ἐπίσκοπον «τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας», τοῦ παραγγέλει: «ὄφελον 
ψυχρός ἦς ἤ ζεστός· οὕτως ὅτι χλιαρός εἶ, καί οὔτε ζεστός οὔτε ψυχρός, μέλ-
λω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου».  Δηλαδή, μακάρι νά ἤσουνα ἤ ψυχρός ἤ 
ζεστός. Τώρα, ἔτσι ὅπως εἶσαι χλιαρός, θά σέ ξεράσω σάν ἐμετό.

3. Πρίν λίγα χρόνια, σέ ἕναν ὀρθόδοξο χριστιανικό ναό τῆς Ἰνδονησί-
ας, εἰσῆλθαν ἀπροειδοποίητα φανατικοί ἔνοπλοι Ἰσλαμιστές· (ἴσως δέν ἦταν 
ὥρα Ἀκολουθίας, ἀλλά ἁπλῶς εἶχαν εἰσέλθει οἱ Χριστιανοί, διερχόμενοι, γιά 
νά προσευχηθοῦν, νά ἀνάψουν κερί κλπ., πηγαίνοντας στίς δουλειές τους). 
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Οἱ Ἰσλαμιστές ἀπαίτησαν ἀπό τούς εὑρισκομένους ἐκεῖ πιστούς, νά ἐξέλ-
θουν πάραυτα ἀπό τόν Ναό, ἀφοῦ πατήσουν καί φτύσουν ἐξερχόμενοι μία 
Εἰκόνα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, πού τήν εἶδαν σ’ ἕνα προσκυνητάρι καί τήν ἔβα-
λαν κατάχαμα πρό τῆς ἐξόδου τοῦ Ναοῦ. Ἡ ποινή τῆς ἀνυπακοῆς, θά ἦταν 
θάνατος. Τότε οἱ πιστοί, κατῃσχυμμένοι, «ἤρξαντο ἀπό μιᾶς» νά ἐξέρχονται 
πατῶντας καί φτύνοντας τήν Ἱερά Εἰκόνα, «ἐπεί τό ρῆμα τυρράνου (τῶν 
Ἰσλαμιστῶν) ὑπερίσχυσε». Ὅλοι σκέφτονταν: ἄν θανατωθῶ, πῶς θά πορευ-
θεῖ καί θά ζήσει ἡ οἰκογένειά μου, σύζυγος, παιδιά, ἀσθενεῖς γονεῖς κλπ.;

Κι ἔτσι, «ἐπειθάρχησαν ἀνθρώποις μᾶλλον ἤ Θεῷ», κατ’ ἀντιστροφήν 
τῆς ἀποστολικῆς ὁμολογίας. Βλέπετε, μέχρις ἐκείνης τῆς στιγμῆς, αὐτοί – κι 
ὄχι ὁ Θεός – συντηροῦσαν τά σπίτια τους καί χωρίς αὐτούς, ὁ Θεός δέν 
θά μποροῦσε νά συνεχίσει νά θρέφει τίς οἰκογένειές τους. Μία μόνο νεα-
ρή δεκαεξάχρονη ἰθαγενής – βλέπετε, αὐτή δέν εἶχε τέτοιου εἴδους εὐθῦνες 
– γονάτισε καί κατεφίλησε τήν Δεσποτική Εἰκόνα, κράζουσα: «Δέν θά σέ 
ἀρνηθῶ ποτέ, Χριστέ μου». Κι εὐθύς τά ὅπλα κροτάλισαν, στέλνοντάς την 
Μάρτυρα στόν Παράδεισο.

4. Περίπου παρόμοια καί παραλλήλου νοήματος εἶναι καί ἡ θανάτωση 
τῶν Ἁγίων ἑπτά παίδων Μακκαβαίων, τῆς μητέρας των Σολωμονῆς καί τοῦ 
διδασκάλου των Ἐλεαζάρου (ἡ μνήμη τους, τήν 1η Αὐγούστου). Τί θά ἦταν, 
νά ἔτρωγαν ἔστω καί μιά μπουκιά ἀπ’ τό ἀπαγορευμένο ἐκ τοῦ Μωσαϊκοῦ 
Νόμου κρέας; Κι ὅμως· οὔτε γιά μιά μπουκιά κρέας δέν δέχθηκαν νά ἀρνη-
θοῦν τόν Νόμο – καί μάλιστα, πρό Χριστοῦ!

Σεβαστοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, νομίζω ὅτι τελείωσα τήν ἐξαγόρευση 
τῶν λογισμῶν μου, οἱ ὁποῖοι ἐνδέχεται νά ἔχουν ἤ νά μήν ἔχουν κάποια 
σχέση μέ πρόσωπα – δρώμενα – πράγματα καί καταστάσεις τοῦ ἀμέσου 
προσφάτου παρελθόντος (ἐνεστῶτος ἔτους). Ἄν συμβαίνει τό δεύτερο, τότε, 
(νά μήν ἔχουν) ἀφοῦ εἴχατε τήν ὑπομονή νά τούς διαβάσετε, μπορεῖτε νά 
τούς ἀπορρίψετε, δίνοντάς μου κάποια ἀπ’ τίς ἑξῆς τρεῖς ἀπαντήσεις (ἤ καί 
τίς τρεῖς):

α) Ἀκουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου.
β) Ἔχουσι τήν γνῶσιν οἱ φύλακες.
γ) Σάν καλόγερος πού εἶσαι, κοίτα τά κομποσχοίνια σου.

Ἐάν ὅμως συμβαίνει τό πρῶτο (νά ἔχουν) – πρᾶγμα πού πολύ τό φο-
βᾶμαι – τότε «στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετά φόβου». Καί τοῦτο, διότι ἐνδέχε-
ται, ἡ δεκαεξαετής Ἰνδονησία πού προανεφέρθη, ὡς ἄλλη Σαβᾶ, βασίλισσα 
Νότου, νά ἐγερθεῖ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως μετά τῆς γενεᾶς μας καί νά τήν κατα-
κρίνει, ἀφοῦ ἀπέδειξε μέ τό αἱματηρό μαρτύριό της, ὅτι ἐπειθάρχησε «Θεῷ 
μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», ἐνῶ ἐμεῖς - ἴσως – μέ τήν χλιαρότητά μας πειθαρχή-
σαμε ἀνθρώποις μᾶλλον ἤ Θεῷ … Ἐν κατακλεῖδι, μήπως ὁ Δεσπότης Χρι-
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στός ἔκρουσε τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας, διά τῶν προσφάτων περιστάσεων, 
καλῶντας μας σέ ἀνάλογο μαρτύριο κι ἐμεῖς δέν τό ἀντιληφθήκαμε;  Ἤ, τό 
ἀντιληφθήκαμε ἴσως, ἀλλά καθησυχάσαμε τήν συνείδησή μας, λέγοντας ὅτι 
«οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μας»;   Κύριος οἶδεν …

Παραφρονῶν - ἐνδεχομένως - ἐλάλησα· συγχωρήσατέ με. Ἁπλῆ ἐξαγό-
ρευση λογισμῶν, μοναχοπρεπῶς, ἔκανα, ὅπως ἐξ ἀρχῆς ἀνέφερα. Ἄλλωστε, 
τά συμπεράσματα εἶναι δικά σας. Σᾶς παρακαλῶ ὅμως, μή μοῦ καταλογίσε-
τε θρασύτητα, ἀλλά, ἀπεναντίας, νά μέ θυμᾶστε στήν προσευχή σας, ὡς καί 
ἐγώ. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, μή μᾶς ἐμέσεις ἐκ τοῦ στόματός Σου. Ὅλοι εἴμαστε 
χλιαροί· ἀλλά, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν».

Μέ σεβασμό
Μοναχός Νεκτάριος 

Χιλανδαρινόν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου
Μπουραζέρη, Καρυαί Ἁγίου Ὄρους

  

Ἐκεῖνοι οἱ ἱερεῖς τῶν Χωρίων...
(Ἀνώνυμο Συναξάρι, ὡστόσο ἀληθινό)

Παπά-Εὐαγγέλου Διομή, εὐλαβικὸ Μνημόσυνο

Τ
ό χωριό ἦταν μικρό, μέ λίγες ψυχές βασανισμένες καί χτυπημέ-
νες ἀπό τήν ἀνέχεια καί τούς σεισμούς. Μικροκαμωμένα ἦταν 

καί τά σπίτια, μέ λιγοστές ἀνέσεις, στενές κάμαρες καί ἀβάσταχτο πόνο, 
πού φώλιαζε, ἐκτός ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, καί στίς γωνιές τους, 
μαζί μέ τούς ἴσκιους καί τίς θαμπές τίς εἰκόνες, τίς σταλμένες ἀπ᾿ τό 
χθές, συντροφευμένες, μέ τίς ἄϋλες τίς Μορφές τῶν Προγόνων.

Ἐκεῖ ἐφημέρευε σέ χρόνια δύσκολα, καχεκτικά, φορτωμένα θλίψη 
καί μαράζι, ἕνας ἁπλοϊκός παπᾶς, ἔντιμος καί εὐλαβής. Ὄχι, δέν εἶχε 
τήν καπατσωσύνη τοῦ παπα-Θανάση, πού μνημονεύει ὁ μακαριστός 
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, στό βιβλίο του 
«Ὁ ἱερεύς τοῦ χωριοῦ», οὔτε καί τήν εὐστροφία του. Εἶχε ὅμως τό προ-
νόμιο νά κλαίει ὅταν διάβαζε τά Εὐαγγέλια τῶν Παθῶν τοῦ Χριστοῦ καί 
νά συγκινεῖται, πάλι μέχρι δακρύων, ὅταν ἔβλεπε μικρό παιδί, ἄρρωστο 
καί φυσικά νεκρό. Τό ὄνομά του; Αὐτό δέν ἔχει σημασία. Γιατί δέν εἶναι 
ὄνομα μέ μεγαλεπήβολο ἔργο καί περγαμηνές.... Τό μόνο βέβαιο εἶναι 
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πώς βρίσκεται “ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου ...διά τήν μαρτυρίαν” (Ἀποκ. 
6,9), τήν ὁποία ἔδωσε. Κι αὐτό τελικά εἶναι πού ἔχει καί τή σημασία 
του...

Πολλοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού τόν περιγέλασαν, τόν καταφρόνησαν, τόν 
ὑποτίμησαν. Καί ἐκεῖνος μάζευε τούς καϋμούς, τά φαρμάκια, τίς ὑπο-
χρεώσεις, τίς φόρτωνε πάνω στό μικρό καί ἄκακο γαϊδουράκι του, πού 
τόν συνόδευε μέ τίς ὅποιες καιρικές συνθῆκες στά ἱερατικά του καθήκο-
ντα, καί κινοῦσε  σιωπηλός, γιά τό ἄλλο τό χωριό πού ἔμενε. (Καί ἐκεῖ 
μήπως λίγοι καϋμοί τόν περίμεναν; Τά κορίτσια μεγάλωναν καί ἔπρεπε 
ν᾿ άποκατασταθοῦν· ὁ ἕνας  γιός σπούδαζε, ὁ ἄλλος στήν ξενιτιά, τά 
ἐγγόνια περίμεναν κι αὐτά.....)

Λειτουργοῦσε ἄψογα. Μέ προσεχτικές καί συμμαζεμένες κινήσεις, 
καλή καί ἤρεμη ἀπαγγελία τῶν εὐχῶν. Ὅπως ἐπίσης καί ἔψαλλε θαυ-
μάσια. Ἀλησμόνητα θά μείνουν ἐκεῖνα τά Δοξαστικά τῶν Αἴνων, ὅπως 
ἐπίσης καί τό γνωστό σέ ὅλους Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Κρατοῦσε δέ τό 
ὕφος τό εὐκατάνυκτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου εἶχε μάθει τή Βυζαντινή 
Μουσική.

Ὅταν πήγαινε ἐπισκέψεις σέ σπίτια, κυρίως γνωστῶν του ἐνοριτῶν, 
γιά κέρασμα προτιμοῦσε λίγο καλό μαῦρο κρασί –ὁ τόπος εἶχε ἄφθονα 
τότε καί καλά κρασιά– καί ἕνα κομμάτι ζυμωτό ψωμί. Βουτοῦσε τό ψωμί 
στό κρασί καί στυλωνόταν. Τό καλοκαίρι πάλι τοῦ ἄρεσε τό φρέσκο, 
κρύο νερό ἀπό τή βρύση μέ τό γλυκό τό βύσσινο. Οἱ δικοί του τό ξέρα-
νε καί πάσχιζαν νά τόν εὐχαριστήσουν. Αὐτά δέ πού γράφω δέν εἶναι 
λόγια φαντασίας, ἀλλά γεγονότα πού ἔζησα κοντά του. Θυμᾶμαι ἀκόμα 
τό δροσερό τό κέρασμα τῆς θειᾶς τῆς Ἄννας ἀπολείτουργα, ἀνήμερα τῆς 
Παναγίας, πού γιόρταζε  ὁ γιός της, μέ ἐκεῖνο τό θεσπέσιο βύσσινο καί 
τό κρύο νερό ἀπό στάμνα φρεσκογεμισμένη ἀπό τήν πηγή. Ὅπως καί τή 
γιαγιά μου πού μόλις ἐρχόταν ὁ παπᾶς στό σπίτι ἀμέσως τοῦ ἑτοίμαζε 
σέ καλό ποτηράκι τό κέρασμα καί μέσα σέ πιατάκι πρόσθετε μιά καλή 
“κόρα” ψωμιοῦ. Καί ἐκεῖνος εὐχόταν καί εὐλογοῦσε...

Στό Ἱερό Βῆμα κάθε Κυριακή καί γιορτή, ἰδιαίτερα δέ τή Μεγάλη 
Ἑβδομάδα μαζευόμασταν πολλά παιδιά, γιά νά βοηθήσουμε, ὅμως κά-
ποιοι ἀπό ἐμᾶς καί γιά νά πειράξουν τόν παπᾶ. Καί ἐκεῖνος σπάνια μᾶς 
μάλωνε, γιατί ἡ ψυχή του ἦταν βαθειά πονεμένη ἀπό τά βάσανα καί 
τούς καϋμούς. Γιατί μόνον Ἐκεῖνος πού διακονοῦσε γνώριζε τό σταυρό 
πού ἔφερε ὁ Γέροντας. Μέ βαθύ πόνο μέσα του καί πολλές φορές μέσα 
σέ κλῖμα μοναξιᾶς, παιδεμοῦ, γιατί δούλευε καί στά χτήματά του, ἀλλά 
καί ἐμπαιγμοῦ ἀπό κάποιους πού νοιώθανε πιό βολικά νά ὑποτιμοῦν 
τόν ἄλλο. Ἔστω καί ἄν αὐτός ἦταν ὁ παπᾶς τους...

Ὑπάρχουν πολλά τεκμήρια ἀπό τόν πολυχρόνιο, ὄντως, βίο του. 
Ὅμως, ἐδῶ θά ἀρκεσθῶ νά καταθέσω κάποιες γραμμές ἀπό μιά ἐπιστολή 
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πού ἔστειλε στόν σπουδαστή καί ὑποψήφιο κληρικό γιό του. Ἐπιστολή 
γραμμένη ἐδῶ καί ἑξῆντα περίπου χρόνια, μέ πατρική ἀντίληψη, σο-
βαρότητα, γνήσιο Ἱερατικό ἦθος καί συμβουλευτικό χαρακτῆρα.

Παραθέτω ἕνα τμῆμα της “εἰς τιμήν καί μνήμην...”, ὅπως εἶναι στό 
πρωτότυπο.

«... Εἴμεθα πολύ εὐχαριστημένοι πού ἔχεις ἀδελφικήν φιλίαν καί 
ἀγάπην μέ τούς συμμαθητάς σου καί ὅτι ἀλληλοβοηθεῖσθε...καθότι  
θεῖος προορισμός ὅν ἐπιθυμεῖτε τοιούτως ἐπιβάλλεται ὑμῖν, ἵνα ἐκ-
πληρῆτε ὡς μέλλοντες λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου. Οἱ κληρικοί ὠφείλουσι 
εἰς τήν κοινωνίαν νά εἶνε τό φῶς, “ἵνα βλέπωσι οἱ ἄνθρωποι τά καλά 
αὐτῶν ἔργα καί δοξάζωσιν τόν Πατέρα ἡμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν 
τῷ ἱερῷ Εὐαγγελίῳ λέγει “οὕτω λαμψάτῳ τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι τά καλά ἔργα καί δοξάζωσι τόν Πατέρα ἡμῶν 
τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς”. 

Τό θεῖον ἀξίωμα τοῦ ἱερέως εἶνε ἀσυγκρίτως  ὑψηλόν καί ἱερόν 
ἀπό τά ἄλλα κοσμικά ἐπαγγέλματα. Μετάδος τάς εὐχάς μου εἰς τούς 
εὐεργέτας ἱεροδιδασκάλους σου...».

Ποιός ξέρει, ἴσως ἐμεῖς οἱ νεώτεροι καί πιό καταρτισμένοι, πού 
ξέρουμε νά χειριζόμαστε καλύτερα τό λόγο, νά θηρεύουμε μέ προσοχή 
τίς λέξεις (μήν ἀστοχῶντας, ὡστόσο, πίσω ἀπ᾿ αὐτές νά κρύβουμε τίς 
ρομφαῖες τῆς ἐμπάθειας ἤ τῆς κενοδοξίας) νά διδαχτοῦμε ἀπό τόν ὀλιγο-
γράμματο αὐτόν παπᾶ εἰλικρίνεια, γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί, 
προπάντων, ἁπλότητα.
     π. Κων. Ν. Καλλιανός

Τά παιδιά ἐκπαιδεύονται...

Α
ὐτή ἦταν ἡ ἀπάντηση τῶν ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων, τῶν πολι-
τικῶν καί λοιπῶν ὀνομαζομένων «εἰδικῶν» (σχετικῶν καί ἀσχέτων δέν 

ἔχει σημασία, ἀρκεῖ νά ἔχουν τόν τίτλο τοῦ εἰδικοῦ!), ὅλων αὐτῶν πού εἶναι 
ἐντεταλμένοι νά διαμορφώνουν τήν λεγόμενη «κοινή γνώμη», στήν ἀπάντηση τῶν 
γονέων «πῶς θά διαχειριστοῦν τά παιδιά τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας 
στό σχολεῖο;»

Μέ μιά ἁπλή δήλωση ἔλυσαν τό θέμα! Ὅπως ἐκπαιδεύονται τά παιδιά 
στά λοιπά θέματα, θά ἐκπαιδευτοῦν καί στήν ἀνοχή τῆς μάσκας. Νομίζουν ὅτι 
ἔλυσαν τό θέμα τῆς μάσκας, ἀνοίγοντας μιά μεγάλη συζήτηση ἐπάνω στό θέμα 
τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν. Ἀλήθεια, τώρα θυμήθηκε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας 
ὅτι τά παιδιά ἐκπαιδεύονται; Τώρα θυμήθηκε ὅτι ἔχουν ἀνάγκες καί πρέπει νά 
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προστατευτεῖ ἡ ὑγεία τους; Τόσα χρόνια στά σχολεῖα δέν ὑπῆρχε χαρτί στίς 
τουαλέτες οὔτε γιά δεῖγμα! Τό ἴδιο καί τό σαπούνι! Ἄγνωστες λέξεις στίς προμή-
θειες τῶν σχολικῶν μονάδων. Μικρά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ κρατοῦσαν τήν ἀνά-
γκη τους γιά νά μήν πᾶνε στίς τουαλέτες τῶν σχολείων ἐπειδή ἦταν βρώμικα καί 
δέν ὑπῆρχε μέρος οὔτε νά πατήσεις, ἀλλά κατά τά ἄλλα, τό φιλεύσπλαχνο Ὑπ. 
Παιδείας ἐν ἔτει 2020, θυμήθηκε ὅτι ὑπάρχουν καί ἀντισηπτικά καί μάσκες γιά 
νά διαφυλάξει τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν μας! Τόση ὑποκρισία! Καί ἐμεῖς ἀντί νά οἰ-
κτίρουμε τήν κατάσταση, λέμε μπράβο πού τά προμήθευσαν καί αὐτά, μαζί μέ 
κάτι παγουράκια χωρητικότητας ἑνός ποτηριοῦ, δωρεά διαφόρων κοινοφελῶν 
ἱδρυμάτων, πολιτικῶν φυσικά συμφερόντων!

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀπό μαθησιακῆς ἄποψης τά παιδιά ἐκπαιδεύονται εὔκο-
λα. Ὅταν γεννιοῦνται εἶναι σάν τό «ἄγραφο χαρτί» καί περιμένουν ἀπό μᾶς νά 
τά παιδαγωγήσουμε καί νά τά βοηθήσουμε νά διαμορφώσουν τόν χαρακτῆρα 
τους. «Τό παιδί καί τό σκυλί ὅπως τό μάθεις» ἔλεγε ὁ σοφός λαός ἀπό παλιά. 
Ἔχουμε, ὅμως, ἀναρωτηθεῖ ποιοί καί πῶς ἐκπαιδεύουν σήμερα τά παιδιά μας; 
Ἔχουμε τήν ψευδαίσθηση ὅτι τά παιδαγωγοῦμε ἐμεῖς; Μά, ἄν κοιτάξουμε τίς 
ὧρες τῆς ἡμέρας, πόσες εἴμαστε μέ τά παιδιά μας, ἀρκεῖ γιά νά συμπεράνουμε 
ὅτι ἡ διαπαιδαγώγηση πού τούς προσφέρουμε, εἶναι ἐλάχιστη σέ σχέση μέ τήν 
ἐκπαίδευση πού λαμβάνουν ἀπό τούς τρίτους. Ἔχουμε καταντήσει οἱ γονεῖς νά 
ἀναλαμβάνουμε ἁπλῶς τήν βραδυνή ἀπασχόληση τῶν παιδιῶν, ὅταν νταντάδες 
καί λοιποί ἐκπαιδευτές ἀποσύρονται ξεθεωμένοι στό τέλος τῆς ἡμέρας. Ἐρχό-
μαστε τό βράδυ, νά τά ἀπασχολήσουμε γιά λίγο, νά τά ρωτήσουμε πῶς πέρα-
σαν τήν ἡμέρα τους, νά λάβουμε μιά σύντομη ἀπάντηση καί, ἥσυχοι ὅλοι,νά 
πᾶμε γιά ὕπνο ὅτι βγάλαμε καί αὐτήν τήν ἡμέρα..

 Οἱ νταντάδες, οἱ παιδικοί σταθμοί, ἡ τηλεόραση μέ τά παιδικά προγράμ-
ματα, οἱ δάσκαλοι πού ἔχουν συγκεκριμένο ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα γιά κάθε 
τάξη καί αὐστηρές ὁδηγίες νά μήν ξεφεύγουν ἀπό αὐτό, ὅλοι αὐτοί ἐκπαιδεύουν 
καθημερινά τά παιδιά μας. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα, ὅσο καί νά ἔχουμε 
τήν ψευδαίσθηση ὅτι συμβάλλουμε καί ἐμεῖς. Ἰδίως σήμερα, πού τά παιδιά μας 
τά ἀναλαμβάνουν οἱ διάφοροι σταθμοί ἀπό τήν βρεφική ἡλικία, ἡ ἐκπαίδευση, 
πού ἐμεῖς θά τούς δώσουμε, φαντάζει ὡς σταγόνα στόν ὠκεανό. Οὔτε σχέση δέν 
προλαβαίνουμε νά ἀναπτύξουμε μαζί τους, ἀφοῦ ἀπό τήν τρυφερή ἡλικία τῶν 
πρώτων χρόνων, ἐκεῖ πού διαμορφώνεται ἡ σχέση τῶν παιδιῶν μέ τούς γονεῖς καί 
τίθενται οἱ βάσεις γιά τήν διαπαιδαγώγησή τους, τά ἀναθέτουμε στίς βρεφοκό-
μους καί στίς νηπιαγωγούς. Οἱ παιδικοί σταθμοί σήμερα ἀντικαθιστοῦν τούς 
γονεῖς. Καί φυσικά, τά προγράμματα τῶν σταθμῶν ὁρίζονται ἀπό τό Κράτος 
καί ἀπό αὐτούς πού τά χρηματοδοτοῦν. Δέν ἔχει δικαίωμα κάθε νηπιαγωγός νά 
ἐφαρμόσει δικό της πρόγραμμα, οὔτε οἱ γονεῖς μποροῦν νά ζητήσουν κάποια 
εἰδική μεταχείριση, παρά μόνο ἄν τό ἀπαιτεῖ συγκεκριμένος λόγος ὑγείας. (Σέ 
αὐτήν τήν χώρα μόνο δικαίωμα στήν ὑγεία ἔχεις! Πουθενά ἀλλοῦ!)

      Μαρίνα Διαμαντῆ
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ΑΡΧΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ἀρχή κάθε ἐκπαιδευτικῆς χρονιᾶς – καί τῶν τριῶν βαθμίδων ἐκπαι-
δεύσεως – συνοδευόμενη ἀπό διάφορες ἐκδηλώσεις (ἁγιασμούς - ὁμι-

λίες – διανομές βιβλίων - ἀγορές γραφικῆς ὕλης – νουθεσίες διδασκάλων καί 
καθηγητῶν κλπ.), νομίζω ὅτι, πάντοτε καί γιά ὅλους, διδάσκοντες καί διδασκο-
μένους, ἦταν μιά ἀφορμή πνευματικῶν ἐπανατοποθετήσεων καταρτισμοῦ ἐκπαι-
δευτικῶν προγραμμάτων, ἀνασυντάξεως τῶν πνευματικῶν μας δυνάμεων καί – 
πρό παντός - ἀποφάσεων γιά διάβασμα καί μελέτη.

Ξεκινῶντας, λοιπόν, ἀπ’ αὐτά τά γνωστά κάθε Σεπτέμβριο δεδομένα, σκέ-
φθηκα νά ἁρπάξω τήν εὐκαιρία, γιά νά στρέψω τό τιμόνι τῆς φτωχῆς μου αὐτῆς 
προσλαλιᾶς, στό θέμα τῆς ψυχικῆς καί πνευματικῆς ὠφέλειας, πού προέρχεται 
ἀπό τήν ἀνάγνωση καί μελέτη ἱερῶν καί ἁγιοπνευματικῶν γραφῶν. Γνωρίζω 
πολύ καλά, ὅτι ὁ ρυθμός τῆς κοσμικῆς ζωῆς, μπορεῖ μέν νά εἶναι ρυθμός φρε-
νίτιδος, ὥστε ἡ μελέτη ἱερῶν γραφῶν νά θεωρεῖται λίγο-πολύ ὡς πνευματική 
πολυτέλεια - ἀφοῦ καί τήν προσευχή του πολλές φορές ὁ ἐγκόσμιος Χριστιανός 
ἀδυνατεῖ νά καλλιεργήσει - ἀλλ’ ὅμως γνωρίζω ἐπίσης καλά, ὅτι «πάντα δυνατά 
τῷ πιστεύοντι», κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτό κι ἐγώ, ἐπειδή πρός «πιστεύ-
οντας» ἀπευθύνω τόν πενιχρό μου λόγο, ἔχω ἐλπίδα, ὅτι δέν θά τόν ἀπορρίψετε 
ἀσυζητητί.

Ὁ Θεῖος λόγος, λοιπόν, ἔχει ἀσύλληπτη πνευματική δύναμη, ἀφοῦ εἶναι 
«τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν δίστομον μάχαιραν». Ὁ Θεῖος λόγος καί τά θεῖα νοήμα-
τα, πού ἐμπεριέχονται, τόσο στήν Ἁγία Γραφή, ὅσο καί σέ κάθε ἱερά συγγραφή 
(πατερικά ἔργα, βίοι ἁγίων, Συναξάρια, Ἱερές Διηγήσεις καί Ἱστορίες Ἐκκλησι-
αστικές),  δηλαδή «πᾶσα γραφή θεόπνευστος» προερχομένη ἀπό ἁγία-ὀρθόδοξο 
γραφίδα, συνεπάγεται ὅτι εἶναι καί «ὠφέλιμος πρός διδασκαλίαν».

Δέν ξέρω, ἄν θυμόσαστε, ὅτι ὅλοι μας, στήν παιδική ἰδιαίτερα ἡλικία μας, 
ὅταν παρακολουθούσαμε κάποιο κινηματογραφικό ἤ τηλεοπτικό ἔργο μέ ἔντονη 
κινητική δράση (κλοπές, πολέμους, βιαιοπραγίες καί ὅλα τά σχετικά μέ αὐτά), 
μετά τήν παύση τοῦ ἔργου, γιά ἀρκετή ὥρα, προσπαθούσαμε, παίζοντας μεταξύ 
μας, νά μιμηθοῦμε κατά τό  δυνατόν τούς ἥρωες καί πρωταγωνιστές τῶν ἔργων 
αὐτῶν. Τό ἴδιο ἀκριβῶς παρετηρεῖτο, ὅταν ὅλα τά ἀνωτέρω, τά διαβάζαμε σέ 
κάποιο ἔντυπο ἤ περιοδικό ἤ βιβλίο. Καί ἐάν μέν τά ὁπτικά αὐτά ἐρεθίσματα 
εἶχαν σχέση μέ ἱερούς ἀγῶνες (ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος) ἤ μέ κάθε σχετική 
ἱστορία, ὁ παλμός πού μᾶς μετέδιδαν, ἐνδεχομένως νά ἦταν ὠφέλιμος. Ἐάν ὅμως 
τά ἐρεθίσματα αὐτά, εἶχαν προεκτάσεις ἐμπαθείας καί ἁμαρτίας, σιωπῶ· «αἰ-
σχρόν ἐστι καί λέγειν». Ἡ δύναμη λοιπόν τοῦ λόγου εἶναι φοβερά διεγερτική· 
εἴτε πρόκειται γιά διέγερση πνευματικοῦ ἀγῶνος καί ἀρετῆς, εἴτε πρόκειται γιά 
διέγερση ἀκαθάρτων παθῶν καί ἁμαρτιῶν.

Ἔχουμε, λοιπόν, στή διάθεσή μας πλῆθος ἁγιοπνευματικῶν συγγραφῶν. 
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Τά κείμενα, τόσο τῆς Ἁγίας Γραφῆς μαζί μέ τίς ὀρθόδοξες ἑρμηνεῖες τους, ὅσο 
καί τῶν λοιπῶν ἁγιολογικῶν, πατερικῶν καί γενικά ἐκκλησιολογικῶν συγγραμ-
μάτων, μεταγραμμένα σήμερα σέ γλῶσσα κατανοητή, εἶναι ἔνα καλοστρωμένο 
πνευματικό τραπέζι, πού προσκαλεῖ ὅλους μας. Πράγματι, «ἡ τράπεζα γέμει· μη-
δείς ἐξέλθῃ πεινῶν». Ἀκόμη καί δυό-τρεῖς ἤ 5-6 γραμμές νά διαβάσει ὁ Χριστια-
νός, οἱ βιταμίνες τοῦ Ἁγιογραφικοῦ ἤ ἁγιολογικο-πατερικοῦ κειμένου, εἰσέρχο-
νται στήν πεινῶσα ψυχή μας. Καί μᾶς διεγείρουν σέ ἀγάπηση καί πόθο Θεοῦ, 
σέ ἐπιθυμία προσευχῆς ἤ νηστείας, σέ ἀπόφαση ἐξομολογήσεως καί μετανοίας. 
Ἡ ζωή πολλῶν συναμαρτωλῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας, πού πῆρε στροφή μετα-
νοίας 180 μοιρῶν, ὅταν ἔπεσε στά χέρια τους ἡ Ἁγία Γραφή καί τά λοιπά ἱερά 
βιβλία, μαρτυρεῖ «τοῦ λόγου τό ἀσφαλές».

Μήν ξεχνᾶμε, παρεμπιπτόντως, τί μᾶς λέγει σχετικῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος: ὅτι, δηλαδή, ἀκόμα καί ἡ ὁπτική θέα τῶν ἱερῶν βιβλίων, μᾶς 
καθιστᾶ πιό δυσκίνητους καί ὀκνηρώτερους πρός τήν ἁμαρτία. Γιά φαντάσου, 
τώρα, ἀπό τήν ἁπλῆ ὁπτική θέα, νά προχωρήσεις στό ξεφύλλισμα καί μετά, σι-
γά-σιγά, λίγο-λίγο, στήν ἀνάγνωση καί τήν μελέτη. Πόσο μεγαλύτερη ὠφέλεια 
θά ἀποκομίσεις!

Ἐδῶ, ἀκόμα κι ἕνα λαϊκό-κοσμικό τραγούδι, τῶν παιδικῶν μου χρόνων, 
ἔλεγε: «Διάβασα τήν Ἁγια-Γραφή· κι ἄν θές, καί σύ νά τήν διαβάσεις· καί μ’ 
ἄλλα μάτια τήν ζωή, θά δεῖς καί δέν θά τήν ἀλλάξεις».  Καί ἦταν τραγούδι 
λαϊκό! Ποιός κοσμικός, θά ἀρνηθεῖ τό μήνυμά του; Αὐτή ἡ - ἔστω ὀλιγόλεπτη, 
ἀλλ’ ὅμως καθημερινή - ἀνάγνωση καί μελέτη, λεπτύνει τόν νοῦ τοῦ κάθε Χρι-
στιανοῦ, ὅσο κι ἄν ἡ ζωή του ἔχει ρυθμούς φρενίτιδος ἤ καί ἀπογνώσεως ἀκόμη. 
Νά, λοιπόν, ἕνας σταθμός πρώτων βοηθειῶν, γιά τήν ἀσθενοῦσα ψυχή μας. Μήν 
τόν περιφρονήσουμε, φέρνοντας «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις». Γιά τήν ἀνάγνωση 
ἐφημερίδων κλπ. ἐντύπων, ὑπάρχει πάντοτε (ὀλιγόλεπτος;) καιρός. Γιά τήν ἀνά-
γνωση ἱερῶν λογίων, ὑπάρχει πάντοτε ἡ ἀποτρεπτική ὑπερκόπωση τῆς κοσμικῆς 
ζωῆς! Γιά νά μήν στρέψω τόν λόγο μου καί πρός ἐμᾶς τούς μοναχούς, πού, τήν 
ὥρα τῆς μοναχικῆς μας κουρᾶς, δίδουμε ὑπόσχεση – σύν τοῖς ἄλλοις – γιά ἀνά-
γνωση καί «μελέτη τῶν θείων λογίων».

Δέν νομίζω, λοιπόν, ὅτι ὑπάρχει δικαιολογία γιά τήν ἄγνοια πού ἔχει ὁ 
λαός μας, ὁ ἀνευαγγέλιστος λαός μας, σχετικά μέ Ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερι-
κά μηνύματα καί διδάγματα.

Ἐν κατακλείδι, νομίζω ὅτι καλό θά ἦταν νά ἐπαναφέρουμε στή μνήμη μας 
τό, τόσο σύντομο, ἀλλά καί τόσο ἐπιτυχημένο ἄρθρο τῆς συγγραφέως κυρίας 
Μαρίας Ξανθάκη «Ἕνας καλός φίλος», πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό αὐτό, 
πέρισυ τόν Μάρτιο (2019). Μᾶς προτρέπει ὅλους στήν ἀνάγνωση τοῦ ὡφελίμου 
βιβλίου.

Καλή μελέτη, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί – «συμμαθηταί».
Τό Σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πάντα ἀνοικτό καί δέν ἀπορρίπτει κανέναν!

Μοναχός Νεκτάριος
Κελλίον Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρη, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
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 Ο ΦΟΒΟΣ
Σ

ήμερα ζοῦμε μιά ἀκραία ἀντίφαση: ἐνῷ οἱ ἄνομες ἐξουσίες 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου, γίνονται ὅλο καί πιό ἀπροκάλυπτες, ἐμεῖς 

γινόμαστε ὅλο καί πιό τυφλοί στήν ὅραση, κωφοί στήν ἀκοή καί ἀνίκανοι 
στήν κρίση. 

Δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευτεῖ ἀλλιῶς, γιά παράδειγμα, τό γεγονός, πῶς 
ἐνῷ μᾶς ἔδειξαν παγκοσμίως, ὅτι τίς οἰκονομικές καί κοινωνικές 
κρίσεις, τίς προκαλοῦν ἠθελημένα καί συντονισμένα, οἱ ἄρχοντες τοῦ 
κόσμου τούτου, ἐμεῖς συνεχίζουμε νά ἀναχαράζουμε τά κουτόχορτα 
τῆς προπαγάνδας τους!

Αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι, παρά τό ἐπίχειρο μιᾶς διαβολῆς, πού 
πάει ἀρκετά πίσω στό χρόνο. Ἐδῶ θά ἐπικεντρωθοῦμε σέ μιά οὐσιώδη 
πλευρά τοῦ προβλήματος, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τόν ψυχολογικό φόβο, πού κι-
νεῖται πέρα ἀπό τά ὅρια τοῦ φυσιολογικοῦ φόβου.

Ὁ ψυχολογικός φόβος, κρύβει ἀπόσταση. Ἀλλά ἀπόσταση ἀπό ποι-
όν; Ἀπό τόν ἑαυτό σου; Ὁ ἑαυτός σου εἶναι ἑπόμενο νά φοβᾶται, ὅταν 
θεωρεῖται μόνος του.

Αὐτό εἶναι ἡ καλύτερη, ἴσως, ἀφορμή, γιά νά ξεδιπλωθεῖ ἡ ἀδυνα-
μία τῆς προσέγγισης τοῦ «γνῶθι σαὐτόν», χωρίς Θεό. Γιατί ἡ γνώση τοῦ 
ἑαυτοῦ, μπορεῖ νά φτάσει ἕως τήν παραδοχή τοῦ φόβου, ἀλλά ὄχι ὡς τήν 
αἰτία τοῦ φόβου. Χωρίς ἀναφορά σέ κάτι ἔξω ἀπό τόν ἑαυτό, δέν μπορεῖ 
νά φανεῖ τί μᾶς χωρίζει, ἀπό τί, καί πόσο βαθύς εἶναι ὁ χωρισμός μας. 
Βέβαια οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι καί τά ἄλλα ὄντα τοῦ κόσμου, συστήνουν τόν 
ἑαυτό μας, καθώς αὐτός συστήνεται σέ ἐκείνους. Ἀλλά ἡ ἐπίγνωση αὐτή, 
δέν μπορεῖ νά ὁλοκληρωθεῖ χωρίς τήν ὑποψία τῆς Θείας παρουσίας πού 
μᾶς συνέχει. Κανείς μας δέν διαθέτει τήν πληρότητα ἐκείνη, πού μπορεῖ 
νά χωρέσει μέσα της ἡ κοινότητα τῆς Χάρης Του.

Τό αἴτιο τοῦ σημερινοῦ φόβου εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι χάσαμε τά 
ὑπερκείμενα ἀνήκειν καί συνανήκειν, τίς κοινές ἀξίες, τά κοινά ἀγα-
θά, τά ὁποῖα στίς προηγούμενες γενιές, ἔδιναν τόσο νόημα στή ζωή, 
ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά θυσιάζονται ἄν χρειαζόταν γι’αὐτά, γιατί ἡ 
ζωή δέν ἦταν ἀξιοβίωτη χωρίς αὐτά. Τά κοινά ἀγαθά ἕνωναν τούς ἀν-
θρώπους καί ὄχι ἡ κοινή στέρηση. Τά κοινά ἀγαθά, τά ὁποῖα πολλαπλα-
σιάζουν τό ἐλάχιστο καί χορταίνουν τούς πάντες, γιατί στό κέντρο τους 
βρίσκεται ὁ Ἀγαθός Λόγος.
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Ἡ σημερινή μας ἀπόσταση ἀπό τόν Θεῖο Λόγο, δέν εἶναι ἀποτέλε-
σμα ἐπίγνωσης τῆς διάστασης, ἀλλά ἀντιθέτως ἀποτέλεσμα τῆς ἀπώ-
λειάς της. Μέ μιά ἔννοια, εἶναι μέτρο τῆς ἁμαρτίας, δηλαδή τῆς ἀπουσί-
ας μας ἀπό τήν μαρτυρία τῆς ζωῆς.

Οἱ ἄνομες ἐξουσίες, χρησιμοποιοῦν στήν πραγματικότητα τόν χω-
ρισμό μας, κατ’ ἀρχήν ἀπό τόν Θεῖο Λόγο, γιά νά μᾶς κυβερνοῦν τυραν-
νικά μέ τόν φόβο, πού αὐτός ὁ χωρισμός παράγει. Μέ πολιτικούς ὅρους, 
θά λέγαμε ὅτι κεφαλαιοποιοῦν τά παράγωγα τῆς ἀνθρώπινης ἁμαρτίας. 

Ἄρα ἡ ἁμαρτία, δέν ἔχει μόνο τό εἰδικό της βάρος, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ 
τήν προσωπική ψυχή, ἀλλά καί τό γενικό της βάρος, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά 
πάθη πού μεταφέρει στό κοινωνικό σύνολο.

Ἡ κύρια ἁμαρτία τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι ὁ ἀτομιστικός ὑπολογι-
σμός, πού ὁδηγεῖ στήν ἀποκτηνωτική χρησιμοθηρία. Ἀλλά ὁ ἀτομιστικός 
ὑπολογισμός σήμερα, κορυφώνεται στή ματαίωσή του, μέ ἀνυπολόγι-
στες συνέπειες γιά τό ἀνθρώπινο εἶδος. Αὐτό πού θά πρέπει νά γίνει 
ἀντιληπτό, εἶναι πῶς δέν ὑπάρχει πιό χειραγωγούμενη στάση ζωῆς, ἀπό 
τόν ἀτομιστικό ὑπολογισμό. Σήμερα βλέπουμε σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο, 
τήν ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς χειραγώγησης, ὅπου πάνω στήν παγωνιά τοῦ 
ἀτομικοῦ φόβου πού ἐνέσπειραν, στήνουν τό ἐμπόριο ἐλπίδας τῶν ἐμβο-
λίων. Τό ἀντίτιμο τοῦ φόβου, εἶναι μιά ἀναξιοπρεπής ἐπιβίωση, χωρίς τό 
ἀντίδοτο τῆς συνείδησης.

Αὐτό πού ἐπιχειρεῖται σήμερα, εἶναι ὁ χωρισμός τῆς συνείδησης 
ἀπό τήν πραγματικότητα τῆς ἐπιβίωσης.

Αὐτό ἀντικατοπτρίζει ὁ διαχωρισμός Ἐκκλησίας καί κράτους.
Ἡ ἀληθής ζωή μετατιθέμενη μετά θάνατον, σημαίνει τήν ἀντιμετά-

θεση τοῦ θανάτου στή σφαίρα τῆς ζωῆς. Μέ αὐτό τόν τρόπο, ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ ἀποβαίνει ἕνα μήνυμα χωρίς παραλῆπτες. Ἀλλά ὁ Χριστός 
μέ τήν Ἀνάστασή του, ἐπανιστᾶ τή ζωή στήν Πηγή της, ὥστε νά τή ζή-
σουμε στήν ὁλότητά της. Εἶναι ὁ μόνος κυριολεκτικά ἐπαναστάτης τῆς 
Ἱστορίας.

Συνηθίζουμε ὀρθῶς νά λέμε γιά τήν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στήν ἀν-
θρώπινη Ἱστορία καί πῶς αὐτή ἄλλαξε τόν ροῦ της. Ταὐτοχρόνως ὅμως, 
ἰσχύει καί τό ἀντίστροφο, ἡ εἴσοδος τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας, στόν Ἐν-
σαρκωμένο Θεῖο Λόγο.

Ἡ δυνατότητα, πού τῆς δόθηκε νά Τόν ἐνσαρκώσει κατά χάριν.
Γι’ αὐτό τόν λόγο, δέν χωροῦν στήν Ἐκκλησία Του, οἱ νομοκανονι-

στικές διευθετήσεις τῆς προχριστιανικῆς μή ἁμαρτίας, ἀλλά ἀπαιτεῖται 
ἡ σύγχρονη σέ κάθε ἐποχή μαρτυρία, τοῦ πραγματικοῦ περιεχομένου τῆς 
Ἀνάστασης τῆς Ὄντως Ζωῆς.

Τό πνεῦμα τοῦ πονηροῦ, γνωρίζει πώς δέν μπορεῖ νά ἐξοβελίσει τόν 
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Θεῖο Λόγο ἀπό τήν ἀνθρώπινη Ἱστορία, ἀλλά προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο 
καί μέσον, νά ἐκδιώξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Λόγο. Νά ἀποκλείσει ἀπό 
τόν ἄνθρωπο τήν ὁδό τῆς ἑκούσιας ἐπιστροφῆς στή Ζωή. Ὁ μισανθρω-
πισμός του συνίσταται στό γεγονός, πώς δέν ἀνέχεται τήν ἀνθρώπινη 
ἐλευθερία τῆς σωτηρίας, αὐτῆς πού ὁ ἴδιος ἔχασε γιά πάντα. Δέν ἀντέχει 
τόν ἄνθρωπο, ὅπου παρά τήν πτώση του διαθέτει ὑπόσταση, ἐνῶ ἐκεῖνος 
εἶναι ἀνυπόστατος. Δέν μπορεῖ νά ὑποφέρει τήν ἀνθρώπινη συναίσθηση 
τῆς μετάνοιας καί τῆς συγχώρησης ἀπό τόν Θεῖο Λόγο. Φρίττει μπροστά 
στή συντριβή, πού φέρνει λύτρωση. Γι’ αὐτό προσπαθεῖ νά ἐπιφέρει στόν 
ἄνθρωπο τή λήθη, τήν ἀφοβία στό καλό καί τόν φόβο στό κακό, τό ὁποῖο 
μόνο μέ ἄλλο κακό μπορεῖ νά ξεπληρώσει, ὥσπου νά βουλιάξει στόν 
φαῦλο κύκλο τῆς ἀπώλειας.

Ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ σέ ὅσες ψυχές τόν ζητοῦν, δίδεται μέ τήν 
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί τήν ἔφεση στήν ἄσκηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαι-
οσύνης καί τῶν ἀρετῶν.

Γινόμαστε ἑκούσια δοῦλοι τοῦ Ἀγαθοῦ, ὄχι μόνο γιά νά μήν ἐκπέ-
σουμε στήν τυραννία τοῦ πονηροῦ, ἀλλά γιά νά ἀξιωθοῦμε νά εἴμαστε 
κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ  μας στήν ὁλότητά του. Κοινωνοῦμε τό Πῦρ τό ἐσώ-
τερον τῆς Ζωῆς, ὄχι ἁπλῶς ἀπό φόβο νά μήν βρεθοῦμε στό πῦρ τό ἐξώ-
τερον τῆς ἀπωλείας, ἀλλά γιατί εἶναι ἡ μόνη πυρά, πού γίνεται συνάμα 
δρόσος καί ζέση, στήν ἔσω καί ἔξω κοινωνία μας. 

   Θεμιστοκλῆς Σβορῶνος
   Ἠλεκτρολόγος

ΑΝΟΣΤΗ ΖΩΗ!
 

Ο
σα συμβαίνουν ἀπό ἐκεῖνο τό ἀνοιξιάτικο ἀπόγευμα, ὅταν ὁ Πρω-
θυπουργός τῆς Χώρας μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι, ἡ Πολιτεία ἀπό τό ἑπό-

μενο πρωΐ θά ἐπέβαλε περιοριστικά μέτρα λόγῳ τῶν κινδύνων πού διέτρεχε 
καί συνεχίζει νά διατρέχει ἡ ζωή τῶν πολιτῶν, καί μέχρι σήμερα, μᾶς βε-
βαιώνουν πώς ἡ ζωή μας ἄλλαξε γιά τά καλά.

Τότε μᾶς εἶπαν ὅτι, ἐκεῖνα τά μέτρα πού ἐπρόκειτο, κατά τήν πορεία 
τῶν πραγμάτων, νά ἀλλάξουν τήν ζωή μας θά ἐφαρμόζονταν γιά λίγο χρό-
νο, ἀλλά ὅσο προχωρᾶμε βλέπουμε πώς τό λίγο, μᾶλλον θά εἶναι πολύ γιατί 
«ξηρά δέν φαίνεται στόν ὁρίζοντα». Καί ὅσο περνάει ὁ καιρός, τόσο ἐμπε-
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δώνεται ἡ πεποίθηση πώς αὐτό πού συμβαίνει αὐτόν τόν καιρό ἦρθε γιά 
νά μείνει.

Τό ζήτημα ὡστόσο ἑστιάζεται στό πῶς διαχειριζόμαστε αὐτά πού 
συμβαίνουν, στό μέτρο πού μᾶς ἀφοροῦν, καί ἐφ’ ὅσον καί κατά πόσο μπο-
ροῦμε νά τά ἐπηρεάσουμε. Γιατί, δίχως ἄλλο, τά γεγονότα ἀφοροῦν τή ζωή 
μας καί τή ζωή ὅσων ἀκολουθοῦν. Καί στή ζωή μας ἔχουμε τό δικαίωμα 
νά μποροῦμε νά τή διαχειριζόμαστε μέ τόν τρόπο πού θέλουμε καί νά τήν 
διαμορφώνουμε πρός τό καλύτερο, ὅμως, ὅταν πρόκειται γιά τή ζωή αὐτῶν 
στούς ὁποίους θά παραδώσουμε τή σκυτάλη, τότε τό δικαίωμα γίνεται χρέ-
ος.

Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι, ἀπό τότε πού τά πολιτεύματα ἔγιναν ἐλεύ-
θερα καί δημοκρατικά οἱ πολῖτες δικαιοῦνται νά συμμετέχουν καί οἱ ἴδιοι 
στή διαμόρφωση τοῦ βίου τους, ὡς φορεῖς ἐξουσίας. Θεωρῶ ὅτι αὐτή τή 
δυνατότητα δέν πρέπει νά τήν παραχωρήσουμε, μέ κάθε κόστος.

Ἐντάξει ὅμως, μπόρα εἶναι τώρα καί θά περάσει. Ἄς κάνουμε ὑπομο-
νή!

Ναί, μπόρα εἶναι. Μά θά βρέξει πάλι, ἴσως πιό δυνατά τήν ἑπόμενη 
φορά. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει πώς θά πρέπει νά φορᾶμε τό ἀδιάβροχο συ-
νεχῶς ἐπειδή ἔτσι συμβαίνει στή ζωή, συνήθως βρέχει. 

«Ἄνοστη ζωή!». Ἔτσι μου ἀπάντησε ὁ πατήρ Βασίλειος, ὅταν τόν συ-
νάντησα στήν εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας κάποια φορά, ἐκεῖνες τίς πρῶτες μέρες 
τῆς ὑπό ὅρους δημόσιας κυκλοφορίας μας. Ἄλλαξε ἡ ζωή μας, ἀλλά πράγ-
ματι ἐτούτη πού ζοῦμε ἕξι μῆνες τώρα, δέν ἔχει καθόλου νοστιμιά. 

Μετά ἀπό χρόνια πολλά νοιώθουμε στό πετσί μας τί θά πεῖ ἐκεῖνο τό 
«ὅλα τά ἔσκιαζε ἡ φοβέρα» πού μᾶς ἔλεγαν οἱ δάσκαλοι στό σχολεῖο. Δέν 
εἶναι ἁπλό τό νά ζητᾶς ἔγκριση γιά νά βγεῖς ἀπό τό σπίτι σου, οὔτε τό νά 
ἀπαγορεύεται νά κυκλοφορήσεις στό δρόμο μέρα Πασχαλιᾶς, γιά νά μήν 
ξεχνιόμαστε ἐπειδή πέρασε λίγος καιρός.

Δέν ἔχει νοστιμιά τό νά τρομοκρατεῖσαι ὅταν σέ πλησιάζει κά-
ποιος, οὔτε τό νά ἀναγκάζεσαι νά κατέβεις ἀπό τό πεζοδρόμιο γιά νά 
μήν διασταυρωθεῖς μέ ἐκεῖνον πού ἔρχεται ἀπέναντί σου. Εἶναι ἀταί-
ριαστο μέ τίς συνήθειες τοῦ τόπου τό νά διστάζεις νά ἀγκαλιαστεῖς μέ 
τούς δικούς σου ἀνθρώπους ἤ τούς φίλους σου, ὅταν τούς συναντᾶς, πού 
ἔχεις καιρό νά τούς δεῖς.

Σίγουρα πάσχει ἡ συμπεριφορά τοῦ Ὀρθόδοξου παπᾶ, πού ἀποφεύ-
γει νά σοῦ προτείνει τό χέρι ὅταν τοῦ ζητᾶς εὐλογία, ἤ, πού ἀρνεῖται νά 
σοῦ δώσει ἔστω ἀντίδωρο ὅταν τελειώνει ἡ Λειτουργία. 

Θυμᾶμαι πόση ἐντύπωσή μου ἔκανε κάποια φορά, ἡ εἰκόνα, κατά 
τόν ἐκκλησιασμό ἑνός ἀπό τά δημοτικά σχολεῖα τῆς ἐνορίας μου, ὅταν 
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πολλά ἀπό τά παιδιά μιᾶς τάξης, ἀφοῦ ἐλάμβαναν, τό καθένα μέ τή 
σειρά του, τά Ἄχραντα Μυστήρια, πρίν ἐπιστρέψουν στή θέση τους, ἐρ-
χόταν νά ἀγκαλιάσουν, μέ πόση ἀγάπη ἀλήθεια, μία ἀπό τίς ἐκπαιδευ-
τικούς πού στεκόταν ἐπιβλέποντας στό πίσω μέρος τοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία 
προφανῶς ἦταν ἡ δασκάλα τους τήν προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ὅτι 
αὐτά τέλειωσαν πιά. Καί στίς ἐκδηλώσεις τῆς παιδικῆς ψυχῆς πρέπει νά 
βάλλουμε φρένο.

Ἀφῆστε τό ἄλλο, τό πιό ὄμορφο πρᾶγμα στόν κόσμο. Νά νοιώθεις 
ἐρωτευμένος μέ τό κορίτσι ἤ τό ἀγόρι σου, νά θέλεις νά «πνιγεῖς» στά 
φιλιά του καί ἀντί νά παραδίνεσαι στόν ἄλλο νά χρειάζεται νά συγκρα-
τήσεις τή φύση σου. Σίγουρα διστάζεις γιατί οἱ κανόνες παραγγέλουν νά 
εἴμαστε προσεκτικοί. Ὅπως πᾶμε, ἴσως σέ λίγο καιρό νά ζητᾶμε πρῶτα 
πιστοποιητικό ὑγείας. Καί ὁ ἔρωτας ἔχασε σήμερα τήν ὀμορφιά του. 
Ἐτοῦτον τόν καιρό ἀπομυθοποιήσαμε σχεδόν ὅλα τά συναισθήματα.

Σκέφτομαι πόση ὑποκρισία θά κρύβει πιά ἡ στάση τοῦ καθενός 
ἀπό ἐμᾶς, ἐφ’ ὅσον ἐκκλησιάζεται, ὅταν πρέπει νά ἑρμηνεύσει ἐκεῖνο 
τό «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν» πού ἐκφω-
νεῖ ὁ Λειτουργός λίγο πρίν ἀπαγγείλουμε τό «Πιστεύω». Ἀφῆστε καί τήν 
ἀποξένωσή μας ἀπό τή γιορτή, ἀπό τό πανηγύρι, γεγονότα μοναδικά τοῦ 
ἱστορικοῦ μας βίου, ἀκόμη καί ἀπό τό πανηγύρι τῶν πανηγυριῶν, ἐκεῖνο 
τῆς Ἀνάστασης πού μᾶς τό στέρησαν φέτος. 

Πῶς νά μήν εἶναι ἄνοστη ἡ ζωή μας ἀφοῦ λείπουν ὅλα αὐτά, ἀλλά 
καί τόσα ἄλλα, μικρά ἤ πιό μεγάλα, στά ὁποῖα δίνει ἰδιαίτερη σημασία 
ὁ καθένας μας καί δέν μπορεῖ πλέον νά τά ἀπολαύσει;

Ἀλλά τί νά κάνουμε; Πρέπει νά προσαρμοσθοῦμε στή νέα πραγμα-
τικότητα.

Εἶχε πεῖ κάποτε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὅτι, στά 
χρόνια τῆς μακρόχρονης δουλείας τοῦ Γένους μας, οἱ ἄνθρωποι εἶχαν σκλα-
βωμένο τό σῶμα ἀλλά ἡ ψυχή τους ἦταν ἐλεύθερη, ἐνῶ στήν σύγχρονη ἐπο-
χή οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τό σῶμα ἐλεύθερο ἀλλά τήν ψυχή σκλαβωμένη. Ἐδῶ 
καί ἕξι μῆνες προοδεύσαμε ἀκόμη περισσότερο, ἔχουμε ὑπό ἐπιτήρηση 
καί τίς ψυχές καί τά σώματα!

Ἄραγε ἔχουμε ποτέ ἀναλογισθεῖ πῶς νοιώθουν οἱ φυλακισμένοι; Νο-
μίζω ὅτι θά μᾶς ὠφελοῦσε ἄν κάποια φορά βάζαμε νοερά τόν ἑαυτό μας 
στή θέση τους. Ἴσως νά βλέπαμε τή ζωή μέ ἄλλο μάτι. Ἔρχεται στό μυαλό 
μου ἡ σκέψη πώς, οὔτε κἄν οἱ «ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» δέν μπορεῖ νά 
συγκριθοῦν μέ τίς κοινωνίες ἐν ἔτει 2020. 

Φαντάζομαι ὅτι θά πρέπει νά εἶναι ἐλάχιστοι αὐτοί πού πιστεύουν ὅτι 
οἱ ὅποιες ξέγνοιαστες στιγμές τοῦ παρελθόντος θά ἐπιστρέψουν. Βλέπετε ὁ 
μηχανισμός, πού ἐνδιαφέρεται γιά τήν ὑγεία καί τή σωτηρία μας δέν μᾶς 
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ἀφήνει χῶρο οὔτε κἄν νά ὀνειρευόμαστε.
Ἀλλά ὅλα αὐτά, πού προσθέτουν νοστιμιά στή ζωή μας καί τήν κά-

νουν χαριτωμένη, δέν μᾶς παρέχονται δωρεάν. Θέλουν ἀγῶνα, χρειάζεται 
νά τά διεκδικήσουμε. Ὅλα εἶναι συνάρτηση τῶν ἀπεριόριστων ἐπιλογῶν 
πού ἔχουμε ἐφ’ ὅσον νοιώθουμε ἐλεύθεροι.

Καί ἡ ἐλευθερία ξέρετε, δέν μᾶς χαρίζεται. Ἤ τήν διεκδικοῦμε, ἤ, τήν 
παραχωροῦμε. Ἄλλωστε τό εἶπε καί ὁ ποιητής πώς θέλει ἀρετή καί τόλμη ἡ 
ἐλευθερία.

Παρ’ ὅτι μπορεῖ νά φανεῖ περιττό, εἶναι καλό νά θυμηθοῦμε ὅτι, τή 
νοστιμιά τῆς ἀπεριόριστης καί χωρίς ἀπαγορεύσεις ζωῆς ἐξύμνησε καί ὁ 
Ρήγας γινόμενος ὁ ἴδιος τό στόμα τοῦ σκλαβωμένου Γένους γράφοντας πώς 
εἶναι «καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή ......». Καί ἀκόμη πιό παλιά, ὁ 
Θουκυδίδης, ὁ ὁποῖος στόν περίφημο Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλῆ ἔγραφε ὅτι, «τό 
μέν εὔδαιμον ἐλεύθερον, τό δέ ἐλεύθερον τό εὔψυχον».

Ἐπιλογή μας ἀποτελεῖ λοιπόν ἡ στάση τοῦ καθενός μας ἀπέναντι στήν 
πρόκληση αὐτοῦ τοῦ καιροῦ.
     Δημήτριος Κοσκινιώτης

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΨΗΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΜΑΣ!

Κ
αί ἐνῶ τό θνητό μας σῶμα συγκρατεῖτε στήν γήϊνη βαρύτητα καί 
φθαρτότητα, ἡ ψυχή μας ἀτενίζει ψηλά ἐπιζητώντας νά φθάσει 

στήν θεϊκή της ὑπόσταση καί προέλευση, κοντά στόν Κύριό μας, Ἰησοῦ Χριστό.
Αὐτό εἶναι πού ξεχνᾶμε συνεχῶς στίς μέρες μας!
Τό θεϊκό φτερούγισμα τῆς ψυχῆς ἔπαψε νά εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη 

τοῦ πνεύματός μας καί ὁ ἀγώνας καί πορεία ζωῆς πρός τήν θέωση καί τό «ἄνω 
θρώσκω» πού δικαιολογεῖ τήν διαφορά τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά ἄλλα δημιουρ-
γήματα τοῦ Θεοῦ, μένει ὡς ἀνέκφραστο βλέμμα παγιδευμένο στίς δυσκολίες 
πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι προκαλοῦμε, δημιουργοῦμε καί ἐγκλωβιζόμαστε!!!

Καί ὅμως εἶναι τόσο ἁπλό καί συνάμα τόσο ὁρατό μπροστά μας τό Θεϊκό 
μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας!

Ἡ ἴδια ἡ πλάση, τά ζῶα, τά φυτά καί τά ἄνθη, οἱ ὀσμές καί οἱ εὐωδιές, τά 
τιτιβίσματα τῶν πουλιῶν καί τά ζουζουνίσματα τῶν ἐντόμων στά λουλούδια 
(καί πόσα ἄλλα ἀλήθεια ἀκόμα!) μᾶς δείχνουν συνεχῶς ἕνα πρᾶγμα ὅτι «ὁ 
Θεός τά πάντα ἐν Σοφίᾳ ἐποίησεν» καί ἐμεῖς… ἐκεῖ!

Νά μήν δεχόμαστε τήν πραγματικότητα ὅτι μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός ὡς τό τε-
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λειότερο δημιούργημά Του, νά μήν ἐπιζητοῦμε τόν Παράδεισο καί τήν Αἰώνια 
ζωή πού μᾶς προσφέρει, νά μήν ἐπιθυμοῦμε νά Τοῦ δωθοῦμε «ψυχῇ τε καί 
σώματι» καί ἁπλᾶ νά ἐπιμένουμε καί νά ἀρκούμαστε στό «κοινοί θνητοί»!!!

Ἐνῶ μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά εἴμαστε Ἀθάνατοι!!!
Ὁ Θεός μᾶς ἔχει ἀλήθεια ἀνάγκη, ἤ ἐμεῖς Ἐκεῖνον;
Μᾶς ἅπλωσε τό χέρι, Θυσιάστηκε γιά μᾶς καί τά ἁμαρτήματά μας, Συγ-

χώρεσε καί Συγχωρεῖ ἀκόμα τίς λάθος ἐπιλογές μας ἄν μετανοήσουμε εἰλικρι-
νά καί ἐμεῖς…ἐκεῖ!  

Ξεροκέφαλοι, ἐγωϊστές, ἀλαζόνες, ἄπιστοι καί λίγα γράφω ὡς κοσμητικά 
ἐπίθετα, πού μᾶς πρέπουν, μέ πρῶτον ἐμένα!

Αὐτό εἶναι πού ξεχνᾶμε συνεχῶς στίς μέρες μας!
Πλαστήκαμε γιά μεγαλεῖα καί μᾶς ἔφαγε ἡ μετριότητα!
Καί ὅμως ἄν κοιτάξουμε ψηλά, ἄν δοῦμε τό φεγγάρι καί τά ἀστέρια, τό 

φῶς καί τό σκοτάδι τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, τήν λαμπρότητα καί φωτεινότητα 
τοῦ Ἥλιου καί τό μπλέ τοῦ οὐρανοῦ.

Ἄν καταλάβουμε τήν ἀσημαντότητά μας, τό πόσο μικροί, φθηνοί καί τι-
ποτένιοι εἴμαστε σέ μυαλό καί σέ μπόϊ, ἴσως τότε δοῦμε τίς τόσες μηχανορρα-
φίες πού μᾶς βάζει ὁ διάβολος σάν τρικλοποδιές μπροστά μας καί ἐμεῖς τίς 
χάφτουμε καί πέφτουμε μέσα!

Ἀντί νά ζητᾶμε μέ τίς προσευχές μας Θεϊκή βοήθεια «Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ Ἐλέησόν με» ἐμεῖς…ἐκεῖ!

 ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΜΟΥΜΕ ΜΗΝ ΠΑΘΟΥΜΕ ΚΑΤΙ!
«Αἰτεῖτε, καί δοθήσεται ὑμῖν». Αὐτό εἶναι πού ξεχνᾶμε συνεχῶς στίς μέ-

ρες μας! Ἄν ζητᾶμε τήν βοήθεια τοῦ Κυρίου δέν πρόκειται νά πάθουμε Τίποτα! 
Τόσα θαύματα βλέπουμε νά γίνονται μπροστά μας!

Νά γίνεται πτώση ἑλικοπτέρου καί νά ἐπικαλεῖται ἐπιβάτιδα τήν Πανα-
γία μας καί νά σώζεται ὡς μόνη ἐπιζῶσα!  ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΜΕ;

Τόσες εἰκόνες, ψηφιδωτά κλαῖνε στίς μέρες μας γιά νά μᾶς δείξουν τά 
χάλια μας!

Τό ὅτι ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό Τόν Χριστό μας! ΠΟΥ ΠΗΓΕ Η ΠΙΣΤΗ 
ΜΑΣ; Πόσες ἀκόμα Θεομηνίες καί συμφορές, πλημμύρες, φωτιές, ἐπικίνδυνα 
καιρικά φαινόμενα πρέπει νά δοῦμε γιά νά προβληματιστοῦμε ὅτι ξεχνῶντας 
τόν Θεό μας εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας μας;

Πόσες φορές πρέπει νά πέσουμε καί πόσο ἀκόμα πιό χάμω;
Ὁ Θεός μας δέν εἶναι τιμωρός!
Ποιός πατέρας θέλει τό κακό τοῦ παιδιοῦ του;
ΕΜΕΙΣ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ 

ΤΟΥ!  ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΝΗΘΗΚΑΜΕ ΤΟΤΕ! ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΝΙΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ! Πόσα ἀκόμα σημάδια πρέπει νά δοῦμε γιά νά γυρίσουμε πίσω σέ ΕΚΕΙ-
ΝΟΝ; Μήπως ὁ Μόσχος ὁ Σιτευτός δέν εἰπώθηκε ἀπό τά Χείλη ΤΟΥ ἀκόμα ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΜΑΣ;
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Δέν φτάνει μόνο νά προσεύχονται τόσοι Ἅγιοι Πατέρες γιά μᾶς!
Δέν φτάνουν οἱ ἀγρυπνίες καί οἱ δεήσεις γιά νά φύγει τό ὅποιο κακό!
Τό κακό εἶναι μέσα μας ὄχι ἀπέναντί μας!
Ἐμεῖς πρέπει νά μετανοήσουμε!
Ἐμεῖς πρέπει νά παρακαλέσουμε, νά κλάψουμε!
Ἐμεῖς νά ζητήσουμε συγχώρεση καί νά γυρίσουμε γονυπετεῖς κοντά Του 

ζητῶντας τό ἔλεός Του! ΕΜΕΙΣ!
Ψηλά πετάει ὁ Ἀετός! Ψηλά εἶναι καί ἡ δική μας θέση καί πιό πάνω ἀκό-

μα! ΓΙΑ ΕΚΕΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ!
ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ  ΘΑ ΔΟΥΝ ΕΠΙ-

ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΜΑΣ;
Γιατί μετά τήν πτώση μας καιρός εἶναι νά κάνουμε κάτι γιά τήν ἀνάστα-

ση μας, ἄν θέλουμε τό Φῶς τῆς δικῆς Του Ἀνάστασης στίς ψυχές μας καί ὄχι τό 
σκοτάδι τῶν πονηρῶν καιρῶν!

         Χαράλαμπος Καμπερογιάννης
            Μαθηματικός
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«ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΟΥΑΡΤ»

Η παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά καταδυ-
θοῦμε στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί νά τά 

προσφέρουμε στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά σχό-
λιά μας. Γράφοντας «μαργαριτάρια» δέν ἐννοοῦμε μόνον ἐνέργειες καί ρή-
σεις προσώπων ἀξιολογικά ὀρθές καί ἐποικοδομητικές σύμφωνα μέ τήν Πί-
στη μας, τήν Ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια. Ἐννοοῦμε καί λόγους καί ἐνέργειες 
προσώπων τῶν θεατρικῶν ἔργων ἀξιολογικά ἀρνητικές πού ἐπισημαίνουν τίς 
συνέπειες τῶν ἐσφαλμένων ἐπιλογῶν μας. Τό θέατρο, καί ὄχι μόνον, πειστι-
κά ἀναπαριστάνει (μίμησις πράξεως κατά τόν Ἀριστοτέλη), φάσεις ἀτομικῆς 
καί συλλογικῆς ζωῆς μέ θετικά καί ἀρνητικά στοιχεῖα. Λόγοι καί ἐνέργειες 
φέρουν στήν ἐπιφάνεια, προσφέροντας στήν παρατήρηση καί μελέτη μας, 
ψυχικές καταστάσεις, συναισθήματα, ἐπιθυμίες, ἰδέες, κριτήρια, ἀντιλήψεις, 
προθέσεις, κίνητρα, ἐπιδιώξεις, φιλοδοξίες.

Τό ἀριστούργημα «Μαρία Στιούαρτ» τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ ποιητῆ 
Φρήντριχ Σίλλερ (1759-1805) παίχθηκε στήν Ἀθήνα τήν τελευταία χειμερινή 
θεατρική περίοδο.

Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου, πού ἔχει ὡς πρωταγωνίστριες δύο βασίλισσες 
καί ἐκτυλίσσεται σέ γνωστό ἱστορικό πλαίσιο, ἀναφέρεται στίς τελευταῖες 
ἡμέρες τῆς φυλακίσεως τῆς Μαρίας Στιούαρτ καί παρουσιάζει πρόσωπα καί 
ἐνέργειες πρίν καί μετά τήν θανάτωσή της.

Κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Σκωτίας Ἰακώβου Ε’ ἡ Μαρία Στιούαρτ γεννή-
θηκε τό 1542 καί σέ ἡλικία 6 ἡμερῶν ἔγινε βασίλισσα, ἐπειδή εἶχε πεθάνει ὁ 
πατέρας της. Λιγότερο ἀπό δύο χρόνια βασίλισσα τῆς Γαλλίας (σύζυγος τοῦ 
Φραγκίσκου Β’), ἔγινε βασίλισσα τῆς Σκωτίας ἀπό τό 1561 μέχρι τό 1568. 
Μετά ἀπό οἰκογενειακές, ἐρωτικές καί πολιτικές περιπέτειες κατέφυγε στήν 
Ἀγγλία ζητῶντας ἄσυλο ἀπό τήν βασίλισσα Ἐλισάβετ. Συνελήφθη καί κρα-
τήθηκε σέ διάφορους πύργους εὐγενῶν, ἐπειδή ἀντίπαλοι τῆς Ἐλισάβετ ὑπο-
στήριζαν ὅτι ἡ Μαρία Στιούαρτ εἶχε νόμιμο δικαίωμα στό θρόνο τῆς Ἀγγλίας.

Τό ἔργο ἀρχίζει στόν πύργο Φόδρινχεϋ στήν Ἀγγλία ὅπου ἡ Μαρία 
Στιούαρτ κρατεῖται ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ ἱππότη Πῶλετ. Βλέπουμε τίς συν-
θῆκες κρατήσεώς της, τά μέτρα ἀσφαλείας πού λαμβάνονται καί πῶς τά 
ἀντιμετωπίζει. Ἡ συζήτηση ἀνάμεσα στήν Μαρία Στιούαρτ καί τήν τροφό 
της Ἰωάννα Κένεντυ ρίχνει φῶς στόν χαρακτήρα της καί στό παρελθόν της. 
Οἱ σκοτεινές πλευρές του βασανίζουν τήν συνείδησή της.

Ὁ Πῶλετ ἀγνοεῖ τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου πού τήν ἔκρινε. Τῆς 
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τήν γνωστοποιεῖ ὁ λόρδος Μπέρλι, μέγας θησαυροφύλακας, πού τήν κατη-
γορεῖ γιά παράνομες ἐνέργειες. Ὁ ἀνεψιός τοῦ Πῶλετ Μόρτιμερ, πού ἀνήκει 
στή φρουρά τῆς ἐπιτηρήσεώς της καί προσποιεῖται τόν ἄσπονδο ἐχθρό της, 
τῆς ἀποκαλύπτει ὅτι βρίσκεται ἐκεῖ γιά νά τήν ἀπελευθερώσει. Ἔχει γίνει ρω-
μαιοκαθολικός, ἔχει γνωρίσει τόν θεῖο της καρδινάλιο Γκύζ στή Γαλλία. Τῆς 
ἐξομολογεῖται τόν ἔρωτά του. Ἡ Μαρία τοῦ δίνει γραπτό μήνυμα γιά τόν εὐ-
νοούμενο τῆς Ἐλισάβετ κόμη Λέστερ κρυφό ὑποστηρικτή της.

Ἡ καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου (γιά συνωμοσία ἐναντίον 
τῆς Ἐλισάβετ) ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπό τό Κοινοβούλιο, ἀλλά ἡ ἐκτέλεση ἀνα-
βάλλεται. Πολλοί ἐπιθυμοῦν τήν θανάτωσή της, γιατί τήν βλέπουν σάν ἀπει-
λή γιά τήν χώρα τους, τήν γαλήνη καί εὐημερία τους ἀφοῦ τήν Μαρία Στιού-
αρτ ὑποστηρίζουν ἡ Γαλλία, ἡ Ἱσπανία καί ὁ Πάπας.

Οἱ φιλοπαπικοί ὑποστηρικτές της ἐλπίζουν ὅτι ἡ Ἐλισάβετ θά τῆς ἀπο-
νείμει χάρη. Ἡ Ἐλισάβετ ἀμφιταλαντεύεται, ἀναβάλλει τήν ἀπόφασή της γιά 
λόγους συνειδήσεως καί πολιτικῆς σκοπιμότητας. Διαφέρουν καί οἱ εἰσηγή-
σεις τῶν συμβούλων της, πού ἔχουν ὄχι μόνον διαφορετικές ἀπόψεις, ἀλλά 
καί διαφορετικά κίνητρα. Στό πρόσωπο τοῦ Πῶλετ δέν βρέθηκε πρόθυμο 
ὄργανο ἐκπληρώσεως τῆς ἐπιθυμίας της νά θανατωθεῖ ἡ Μαρία χωρίς τήν 
δική της ἐπίσημη σύμπραξη. Ἡ Ἐλισάβετ ἔντεχνα ἀναθέτει τό ἔργο αὐτό στόν 
νεαρό Μόρτιμερ πού προσποιεῖται ἀφοσίωση. Ἡ ἀντιπαλότητα δέν χωρίζει 
μόνον τίς δύο βασίλισσες. Ἀνταγωνισμοί ὑποβόσκουν καί στήν Αὐλή. Καί 
κάποτε ἐκδηλώνονται. Γιά νά πείσει γιά τήν ἀφοσίωσή του στήν Ἐλισάβετ ὁ 
Λέστερ θυσιάζει τόν Μόρτιμερ.

Ἡ συνάντηση Ἐλισάβετ καί Μαρίας, πού ὀργανώνεται σέ πάρκο μετά 
ἀπό εἰσήγηση τοῦ Λέστερ, δέν ἀλλάζει τήν μοῖρα τῆς Μαρίας Στιούαρτ. Ἡ 
Ἐλισάβετ ὑπογράφει τήν διαταγή τῆς ἐκτελέσεως καί τήν δίνει στόν γραμμα-
τέα της ἀφήνοντας σ’ αὐτόν τήν εὐθύνη τῆς προωθήσεώς της ἤ μή.

Ὁ λόρδος Μπέρλι τοῦ παίρνει τήν διαταγή καί σπεύδει στήν ἐκτέλεσή 
της. Ὅταν ἡ Ἐλισάβετ μαθαίνει τήν θανάτωση τῆς Μαρίας, ρίχνει τήν εὐθύ-
νη στούς αὐλικούς. Φυλακίζει τόν γραμματέα της καί ἐξορίζει τόν πιό πιστό 
σύμβουλό της λόρδο Μπέρλι. Ὁ λόρδος σφραγιδοφύλακας Τάλμποτ τῆς πα-
ραδίδει τήν Σφραγίδα παραιτούμενος ἀπό τό ἀξίωμά του. Ἡ Ἐλισάβετ ζητᾶ 
τόν κόμη Λέστερ. Ἐκεῖνος συγκλονισμένος ἀπό τόν θάνατο τῆς ἀγαπημένης 
του Μαρίας καί ἔχοντας πλέον χάσει κάθε ἐλπίδα νά γίνει βασιλικός σύζυγος, 
ἐγκαταλείπει τήν Ἀγγλία.

Ἡ Ἐλισάβετ θά ζήσει στή δόξα καί στή μοναξιά. Μέ τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ 
της, ἀλλά καί στόχος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν (ὑπηκόων της, βασιλιάδων καί 
τοῦ Πάπα). Στό στίβο τῆς ἱστορίας ὁ ἀγώνας συνεχίζεται. Ὄχι ἀνάμεσα σέ 
«ἄσπρους» καί «μαύρους». Οἱ ἀντίπαλοι εἶναι «ἀσπρόμαυροι», ὅπως πολύ 
εὔστοχα καί δίκαια τούς παρουσιάζει καί ὁ Σίλλερ στό ἀριστούργημά του 
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αὐτό. Ἀγώνας πού φανερώνει τήν ἀσταμάτητη πάλη ἀνάμεσα στόν «μαῦρο» 
καί «λευκό» ἱππότη, ἀνάμεσα στό καλό καί τό κακό.

Ἡ φιλοδοξία τῆς Μαρίας Στιούαρτ γιά τόν θρόνο τῆς Ἀγγλίας καί οἱ σχε-
τικές ἐνέργειες τῶν ὑποστηρικτῶν της μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἀγγλία δικαιολο-
γοῦν τήν ὑποψία καί προνοητικότητα πού ἐκφράζει ἡ φράση τοῦ Πῶλετ στήν 
τροφό Κένεντυ: «Τό καθετί στό χέρι της γίνεται ὅπλο». Καί περαιτέρω στήν 
ἴδια συνομιλία: «Δέν ὑπάρχουν σίδηρα (φυλακῆς) πού νά μᾶς προστατεύουν 
ἀπ’ τήν παρουργία της». Στήν ἴδια συνομιλία ὁ Πῶλετ λέει κάτι βαρυσήμαντο 
μέ γενικό ἐνδιαφέρον: «Ὅποιος μέ ἀλαζονεία στήν ἁμαρτία βούλιαξε μπορεῖ 
νά ἐξιλεωθεῖ μέ στέρηση καί ταπεινώσεις». Τήν στέρηση ἐκφράζει ἡ ἐγκράτεια 
σέ ὑλικό καί πνευματικό ἐπίπεδο. Ἡ ταπείνωση ἀντίδοτο στήν ἀλαζονεία. Τήν 
θεραπευτική τους ἀξία ἔχει καταγράψει σέ κείμενα καί βίους ἡ τῆς ψυχῆς ἐπι-
στήμη ἐμπνεόμενη ἀπό τήν Ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια καί τήν Παράδοση τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Καί ἄν ἡ στέρηση καί ἡ ταπείνωση δέν εἶναι προϊόντα 
ἐλεύθερης ἐπιλογῆς μας μπορεῖ νά γίνουν καί ὅταν ἐπιβάλλονται ἐξωτερικά. 
Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται.

Ὁ Πῶλετ στή Μαρία Στιούαρτ γιά τόν ἀνεψιό του Μόρτιμερ: «…δέν εἶ-
ναι κάποιος ἐλαφρόμυαλος, πού θά συγκινηθεῖ ἀπό τό ψεύτικο δάκρυ μιᾶς 
γυναίκας. Ταξίδεψε πολύ, ἔρχεται ἀπό τό Παρίσι κι ἀπ’ τή Ρέμς καί φέρνει 
πίσω τήν πιστή ἀγγλική καρδιά του». Ἡ συμπεριφορά τοῦ Μόρτιμερ θά βε-
βαιώσει πόσο τά φαινόμενα ἀπατοῦν, πῶς ὑποκρίνεται ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἐπι-
τύχει τόν σκοπό του!

Συνομιλῶντας μέ τήν Μαρία Στιούαρτ ὁ νεαρός Μόρτιμερ λέει κάτι πού 
ἡ αἱματοβαμμένη ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει βεβαιώσει: «Ἡ τυραννία δέν 
ἀγαπάει μισοτελειωμένα ἔργα». Καί στή συνέχεια ὁ Μόρτιμερ ἀρθρώνει μιάν 
ἄλλη ἀλήθεια πολιτικῆς ἀξίας γιά τήν βασίλισσα Ἐλισάβετ: «Ὅσο μέ τό λαό 
της ἔχει εἰρήνη, δέν τήν τρομάζουν τά ὅπλα ὅλου τοῦ κόσμου».

Σέ μιά συζήτηση ἀνάμεσα στόν λόρδο Μπέρλι καί τήν Μαρία Στιούαρτ 
κατά τήν ὁποία ὑπενθυμίζονται ἱστορικά στοιχεῖα τῆς περιόδου καί τῶν σχέσε-
ων Ἀγγλίας καί Σκωτίας, ὁ πρῶτος ἀρθρώνει μιά κατηγορία πού ἔχει βαρύνου-
σα ἀξία πολιτικῆς καί πνευματικῆς τάξεως: «Ἀκολουθήσατε δρόμο κακό, γιά 
νά ἐπιτύχετε τό στόχο σας. Τό κράτος πυρπολήσατε. Καί μέσα ἀπό τίς φλό-
γες τοῦ ἐμφύλιου σπαραγμοῦ θελήσατε νά φθάσετε στό θρόνο». Ὁ σκοπός 
δέν ἁγιάζει τά μέσα. «Καί τό καλόν οὔ καλόν, ἐάν μή καλῶς γένοιται», ὑπο-
γραμμίζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μόνον ἡ ἀλήθεια 
καί ἡ ζωή. Εἶναι καί ἡ ὁδός. Διά Ἰησοῦ Χριστοῦ τά πάντα. Γιά νά εἴμαστε βέβαιοι 
ὅτι τό ποθούμενο καί ἐπιδιωκόμενο εἶναι ὄντως καλό. Γιά τό καλό τῶν πρωτο-
πλάστων ἐνδιαφέρθηκε καί μίλησε ὁ πονηρός! Γι’ αὐτό βάσιμα ὑποστηρίζεται 
ὅτι τό κακό δέν εἶναι κακό παρά ὅταν παρουσιάζεται ὡς καλό!

Μαρία Στιούαρτ: «…ἡ ἀρετή τοῦ ἀνθρώπου δοκιμάζεται τήν ὥρα τοῦ 
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κινδύνου». Ἡ ἀρετή δοκιμάζεται στά μικρά καί στά μεγάλα τῆς ζωῆς.
Σέ σύσκεψη τῆς Ἐλισάβετ μέ τούς εὐγενεῖς Μπέρλι καί Τάλμποτ ὁ δεύ-

τερος ἀρθρώνει μιά ρήση πολιτική πού δέν χρειάζεται ἐκτενή ἀνάπτυξη: «Ἡ 
πλειοψηφία δέ σημαίνει δικαιοσύνη». Οὔτε λογική, οὔτε ἠθική.

Ἡ Ἐλισάβετ: «Ὁμολογῶ πώς προτιμῶ συμβούλους πού ἀγαποῦν τήν 
εὐτυχία μου». Μέ τήν ὁμολογία της αὐτή ἐκπροσωπεῖ σχεδόν τό σύνολο τῶν 
κάθε εἴδους ἀρχόντων. Ὁ σωστός ἄρχοντας πού μέλημά του εἶναι ἡ διακονία 
τοῦ λαοῦ του λογικό εἶναι νά θέλει συμβούλους ἱκανούς, ἔντιμους, εἰλικρι-
νεῖς, εὐσυνείδητους, κατηρτισμένους, ἀφιλοχρήματους, φωτισμένους πού σέ 
κάθε περίπτωση ἀναζητοῦν ποιό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἔχοντας διαβάσει ἐπιστολή τῆς Μαρίας, ἡ Ἐλισάβετ συγκινημένη λέει 
στούς εὐγενεῖς αὐλικούς πού παρίστανται: «Μυλόρδοι, συγχωρῆστε με, μά ἡ 
καρδιά μου ραγίζει, μέ συγκλονίζει ἡ θλίψη, ἡ ψυχή ματώνει γιά τήν ἀβεβαι-
ότητα τῆς ὕπαρξής μας. Ἡ φοβερή μοῖρα τῆς ἀνθρωπότητας νιώθω ν’ ἀγγίζει 
καί τά μάγουλά μου». Εὐχῆς ἔργο οἱ ἰσχυροί, πλούσιοι, ὑγιεῖς καί πνευματι-
κά προικισμένοι – καί ὅλοι μας – νά βρίσκουν τήν εὐκαιρία νά στοχάζονται 
πάνω στή ματαιότητα στοιχείων τοῦ ἐπίγειου βίου μας, στήν ρευστότητα τῆς 
ζωῆς, τό λαϊκό «ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα», πού δέν εἶναι ἐπιθυμητά. Οὔτε 
εὐχάριστα. Πολλές φορές ἐπώδυνα. Μερικές φορές γι’ αὐτά τά δυσάρεστα 
«γυρίσματα» εἴμαστε οἱ ἴδιοι ὑπεύθυνοι, ὅπως στό ἔργο αὐτό – καί στήν ἱστο-
ρία - ὑπεύθυνη εἶναι ἡ Μαρία Στιούαρτ.

Ἡ Ἐλισάβετ πείθεται ὅτι ὁ Μόρτιμερ εἶναι ὑποστηρικτής της καί ἔμ-
μεσα τοῦ ἀναθέτει τήν θανάτωση τῆς Μαρίας γιά νά εἶναι αὐτή στά μάτια 
τοῦ κόσμου ἀνεύθυνη. Ὁ Πῶλετ στόν ἀνεψιό του Μόρτιμερ: «Ἄκου, παιδί 
μου, πατᾶς σέ δρόμο ὀλισθηρό. Τῶν βασιλέων ἡ εὔνοια γοητεύει καί οἱ νέοι 
βιάζονται νά σταδιοδρομήσουν. Πρόσεξε ἡ φιλοδοξία μή σέ παρασύρει». 
Σοφές οἱ συμβουλές τοῦ ἔμπειρου Πῶλετ πού ἀγνοεῖ ὅμως ὅτι ὁ ἀνεψιός του 
μισεῖ τήν Ἐλισάβετ καί δέν πρόκειται νά ἱκανοποιήσει τήν ἐπιθυμία της νά 
ἀπαλλαγεῖ ἀνώδυνα ἀπό τήν Μαρία Στιούαρτ. Ἡ ὑποκρισία σέ κορύφωση!

Ὁ Μόρτιμερ δίνει στόν Λέστερ γράμμα τῆς Μαρίας καί ἐκεῖνος συ-
γκινημένος ξεδιπλώνει τίς διακυμάνσεις τοῦ αἰσθήματός του. Ἐκδηλώνουν 
ἀνταγωνιστικά τήν ἀπόφασή τους νά ἐλευθερώσουν τήν Μαρία καί ὁ Λέστερ 
νά τήν παντρευτεῖ. Ὁ Μόρτιμερ δέν ἀποκαλύπτει τόν ἔρωτά του. Οὔτε ὀρρω-
δεῖ λόγῳ τῆς ἡλικίας της καί τοῦ παρελθόντος της. Ὁ ἔρωτας καί ἡ φιλοδοξία 
παροπλίζουν τήν λογική. Γεμάτη ἡ ζωή, ἡ λογοτεχνία καί τό θέατρο ἀπό τέ-
τοια παραδείγματα. Σώφρονες ὅσοι διδάσκονται ἀπό αὐτά καί τόν λόγο τοῦ 
Θεοῦ.       

      Νίκος Τσιρώνης
        Οἰκονομολόγος
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