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Ἡ λογική μας, ἀρνεῖται νά τεθῆ ἐκτός λειτουργίας καί νά δεχθῆ
ὡς τἄχα ἐπιστημονική ἀλήθεια τήν ἐπιστημονική φαντασία!

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ»
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

Α

κοῦμε πολύ συχνά ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ δέν ἀποδεικνύεται
μέ τήν λογική, οὔτε κατανοεῖται, ἀλλά γίνεται ἀποδεκτή μέ τήν
Πίστη καί τήν καρδιά καί ὅτι ἐκεῖνο πού ἀπόλυτα κατανοεῖται καί
ἀποδεικνύεται λέγεται ἐπιστήμη. Αὐτό τό ἰσχυρίζονται, δυστυχῶς,
καί πιστοί ἀλλά πρόκειται γιά πολύ μεγάλο ψέμα, δεδομένου ὅτι
ὁ Ἴδιος ὁ Θεός τό ἀρνεῖται, ἀφοῦ μᾶς ἔχει προτρέψει γιά τό
ἐντελῶς ἀντίθετο. Μᾶς παραγγέλει νά τόν ἀγαποῦμε ὄχι μόνο μέ
ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἀλλά καί μέ ὅλη τήν διάνοιά μας!
Nά Τόν ἀγαποῦμε βαθειά, μέ ἐπίγνωση. Αὐτό σημαίνει νά Τόν
ἀγαποῦμε μέ τήν καρδιά μας ἀλλά μέ καρδιά πού εἶναι ἕδρα τοῦ
νοός μας καί ὄχι τοῦ ἀνυπόστατου συναισθήματος.
Ὁ Θεός μας εἶναι ὁ Μόνος πού ἀναπαύει καί χορταίνει τήν
λογική καί τήν διάνοιά μας στόν ὑπέρτατο βαθμό καί μᾶς καλεῖ
νά Τόν γνωρίσουμε καί νά Τόν πιστέψουμε, ἀφοῦ μᾶς ἔχει ἤδη
ἀποκαλύψει καί ἀποδείξει τά πάντα «πολυμερῶς καί πολυτρόπως»,
ἰδιαιτέρως δέ ὅσα ἀφοροῦν ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, δηλαδή, τά ὅσα
ἔχει πράξει ἀλλά καί ὅλα ἐκεῖνα πού πρόκειται νά πράξη γιά
μᾶς.
Οἱ Πράξεις τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἐνέργειές Του στόν κόσμο μας δέν
εἶναι μόνο κατανοητά ἀλλά εἶναι καί ἱστορικά γεγονότα, ἀναντίρ
ρητα καί ἀναμφισβήτητα. Ὁ Χριστός καί Θεός μας δέν δίδαξε
οὔτε ὑποσχέθηκε τίποτα χωρίς προηγουμένως νά μᾶς τό ἀποδείξη
καί νά μᾶς τό ἐπιβεβαιώση στήν πράξη.
Ὅσοι, συνεπῶς, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Πίστη στόν Θεό δέν
στηρίζεται στήν λογική πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι μιλοῦν γιά τόν
Θεό τῆς φαντασίας τους καί ὄχι γιά τόν Ἀληθινό Θεό μας. Ἔτσι,
πιστεύοντες σέ ἕνα Θεό μόνο τοῦ καρδιακοῦ συναισθήματος καί ὄχι
τῆς καρδιακῆς λογικῆς, ἔχουν τήν εὐχέρεια νά Τόν τροποποιοῦν
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καί νά Τόν προσαρμόζουν στίς ἀντιλήψεις καί στίς διαστροφές
κάθε ἐποχῆς, χωρίς νά δεσμεύονται καί νά ὑποχρεώνονται νά
ὑπακούουν στίς ὁδηγίες Του.
Γιά τούς ἀνθρώπους πού δέν νοιώθουν τήν καρδιά τους ὡς
ἕδρα τοῦ νοός τους ἀλλά λειτουργοῦν τό συναίσθημά τους ξε
χωριστά ἀπό τήν ὑπόλοιπη ὕπαρξή τους σάν τό μοναδικό γι’
αὐτούς γνωστικό ὄργανο, Θεός καί θεϊκές Του ὁδηγίες εἶναι μόνο
ἐκεῖνα πού ταιριάζουν, συμβιβάζονται, ἐγκρίνονται καί γίνονται
ἀποδεκτά ἀπό τό ἀνερμάτιστο καί ἄστατο συναίσθημά τους.
Τέτοιοι ἄνθρωποι, πού νοιώθουν τήν Πίστη μόνο συναισθη
ματικά, ὑπάρχουν πολλοί στίς μέρες μας καί γι’ αὐτό, ἀκόμη καί
μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων ἔχουν δημιουργηθεῖ χάσματα δοξασιῶν,
ἀντιλήψεων, πεποιθήσεων καί πρακτικῶν. Ἀπό αὐτήν τήν αἰτία
ἔχει διαμορφωθεῖ ἕνα Προτεσταντικό πορτρέτο τῆς σύγχρονης
Ὀρθοδοξίας, ὅπου δεσπόζει ἡ Πιραντελλική ἔκφραση «ἔτσι εἶναι,
ἄν ἔτσι νομίζετε!».
Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἰσχυριζόμαστε ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδο
ξοι, ἐνῶ δέν φροντίζουμε νά θεμελιώσουμε τήν Πίστη μας «ἐπί
τήν πέτραν» τῆς ἐπιγνώσεως, ἀλλά τήν στηρίζουμε μόνο «ἐπί
τήν ἄμμον» τῶν συναισθημάτων μας; Ὁ Χριστός «θέλει πάντας
σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» καί αὐτό δέν
ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τήν ἐγκάρδια ἀποδοχή τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά,
κυρίως, μέ τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ μεταποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου
νοός σέ «νοῦν Χριστοῦ».
Βεβαίως, ὅπως ἤδη ἔγινε σαφές, ὅταν ὁμιλοῦμε γιά
λογική, δέν ἐννοοῦμε τήν λογική τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Κάντ ἤ
ὁποιουδήποτε ἄλλου σοφοῦ ἤ φιλοσόφου. Ἐννοοῦμε τήν λογική
πού προέρχεται καί φωτίζεται ἀπό τόν Θεόν Λόγον καί γι’
αὐτό δέν εἶναι ἀποσπασματική, μονόπλευρη καί περιορισμένη,
ἀλλά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν της ὅλα τά πραγματικά, ὑπαρκτά καί
ἱστορικά στοιχεῖα, τά συνθέτει, τά συσχετίζει καί τά συνδυάζει,
ὥστε τό συμπέρασμα νά εἶναι πραγματικό καί ἀληθινό καί ὄχι
συμπέρασμα ἀλληλοσυγκρουόμενο, παθολογικό, ἰδεοληπτικό,
σκόπιμο ἤ πανοῦργο.
Δυστυχῶς, κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι –καί δέν εἶναι λίγοι–
ἐπηρεασμένοι ἀπό τό ἐκκοσμικευμένο Παπικό καί Προτεσταντικό
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περιβάλλον, ἔχουν προσχωρήσει στήν λογική τοῦ Ἀριστοτέλη
(τόν ὁποῖον ἔχουν στήν πράξη ἀνακηρύξει «τρίτον καί δέκατον
τῶν Ἀποστόλων», ὅπως χαρακτηριστικά ἐκφράζεται ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γιά τούς ὁμοίους τους τῆς ἐποχῆς του),
στήν συναισθηματική λογική καί στήν λογική τῆς σκοπιμότητος
τῶν κατ’ εὐφημισμόν ἀποκαλουμένων ἐπιστημόνων.
Ἔτσι, οἱ θεολόγοι αὐτοί, σκεπτόμενοι μέ τήν περιορισμένη
καί κακοποιημένη λογική τοῦ κόσμου, θεώρησαν ὅτι ἡ Θεολογία
ἀσχολεῖται μόνο μέ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι μέ ὁλόκληρη
τήν Κτίση. Λησμόνησαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας διατηρεῖ ἀδιάσπαστη
τή σχέση κάθε ψυχῆς μέ τήν Κτίση καί τόν Θεό, γιατί ὅλα αὐτά
δέν χωρίζονται, καί, χωρίς νά τό καταλάβουν, ἀπέκτησαν τήν
Προτεσταντική ἀντίληψη γιά τόν Θεό καί τήν Κτίση, ὅπου ἡ
ἁρμοδιότητα τοῦ Θεοῦ περιορίσθηκε μόνο σέ μιά σφαῖρα μύθου
καί παραμυθιοῦ, ὅπου ὁ καθένας κάνει ὅ,τι νομίζει, στόν χῶρο
δέ τοῦ ἐπιστητοῦ ἀνέλαβε ἡ Ἐπιστήμη νά ἀποφαίνεται μέ χειρο
πιαστές –ὅπως ἰσχυρίζεται– ἀποδείξεις. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ Θεός
μας, πού «ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» δέν εἶναι μόνο «ἡ ἀπαρχή τῶν
κεκοιμημένων», ἀλλά εἶναι καί «Πρωτότοκος τῆς Κτίσεως
καί Δημιουργός πάντων τῶν γεγονότων», βρίσκεται συνεχῶς
μπροστά στούς ἐπιστήμονες καί τούς ὑπενθυμίζει πόσο ἀνίσχυρη
καί ἀναποτελεσματική εἶναι ἡ “ἐπιστημονική” τους μέθοδος, ἐπε
νόησαν στήν ἐποχή μας τή σύζευξη ἐπιστημονικῶν δεδομένων μέ
φανταστικές θεωρίες –πού ὑποκαθιστοῦν τήν Ἀλήθεια– ὥστε νά
ἐκδιωχθῆ, ἐπί τέλους(!), ὁ Θεός ἐντελῶς ἀπό τούς ἀνθρώπους!
Μέσα σ’ αὐτήν τήν πνευματική αὐτοαιχμαλωσία τους οἱ θεο
λόγοι μας δέν δυσκολεύθηκαν νά υἱοθετήσουν ἀπόλυτα τήν περί
Δημιουργίας τοῦ Σύμπαντος φαντασιόπληκτη θεωρία τῆς «Μεγά
λης Ἐκρήξεως» (Big Bang theory), ὅπως, ἐπίσης, καί τό μύθευμα
«Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως», χωρίς νά διστάσουν νά ὑποβιβάσουν
τήν Παλαιά Διαθήκη ἀπό Θεόπνευστο Ἱστορικό βιβλίο, σέ βιβλίο
ἀλληγορικό, φιλοσοφικό, συναισθηματικό καί μεταβαλλόμενο!
Δέν ἀνησυχοῦν γιά τά ἀλλεπάλληλα λογικά σφάλματα τῶν θεω
ριῶν τους, πού στρέφονται ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἰδίων πού τίς
διατυπώνουν. Τούς ἀρκεῖ ὅτι ἔτσι καταφέρνουν –κατά τήν γνώμη
τους– νά ἀποτινάξουν τήν μειονεξία πού τούς δημιουργεῖ ἡ
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κομπλεξική πεποίθησή τους ὅτι ἡ Θεολογία εἶναι κατώτερη ἀπό
ὅλες τίς ἄλλες ἐπιστῆμες!
Ὅμως, μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν ἀποτινάσσεται οὔτε ἐξαλεί
φεται ἡ μειονεξία. Ἁπλῶς παραμένει καί τούς συσκοτίζει ἀκόμη
πιό πολύ. Ἔτσι, δέν μποροῦν νά καταλάβουν ὅτι ἡ Θεολογία δέν
εἶναι “παρακατιανή” ἀλλά εἶναι τό κλειδί καί ἡ πυξίδα γιά τήν
ἀληθινή γνώση τῆς Κτίσεως καί ὄχι οἱ λεγόμενες ἐπιστῆμες, πού,
ὅπως οἱ ἴδιες κατά καιρούς παραδέχονται (ὅταν ἀναγκάζονται
νά ὁμολογήσουν λανθασμένες θεωρίες, ἐκτιμήσεις καί πρακτικές
τοῦ παρελθόντος τους), περισσότερο εἰκάζουν καί ὑποθέτουν,
παρά ἐπίστανται(=γνωρίζουν καλά).
Τά πράγματα εἶναι ἁπλᾶ καί αὐτονόητα. Ἀφοῦ ὁ Δημιουργός
τοῦ Παντός εἶναι ὁ Θεός καί ὁ Θεός παρέδωσε «τό πλήρωμα
τῆς Θεότητος σωματικῶς» στήν Ἐκκλησία Του, καί τό πλήρωμα
αὐτό τῆς Θεότητος εἶναι ὁ Χριστός μας, ὁ Ὁποῖος εἶναι καί ἡ
«Ἀνακεφαλαίωσις ὅλης τῆς Κτίσεως», εἶναι εὐνόητο ὅτι καί ἡ
Ἀλήθεια τῆς Κτίσεως καί ἡ γνώση τῆς φύσεως τῶν ὄντων ἔχει
ἀποταμιευθεῖ στήν Ἐκκλησία καί ὄχι στά ἐπιστημονικά ἐργα
στήρια.
Πῶς ὁ Μέγας Βασίλειος «τήν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσεν»;
Πῶς, ὄχι μόνο ἐγνώρισε ἀλλά καί «ἐτράνωσεν» αὐτό πού οἱ ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς του ἀγνοῦσαν, ἄν δέν εἶχε ἀντλήσει ἀπό
τό Ταμεῖον Γνώσεως τῆς Ἐκκλησίας; Ἄν οἱ ἐπιστήμονες, φερ’
εἰπεῖν, εἶχαν διαβάσει τήν Παλαιά Διαθήκη καί τήν ἑρμηνεία τῆς
«Ἑξαημέρου» τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δέν θά περίμεναν μέχρι τό
...1911 γιά νά διαπιστώσουν ὅτι ὑπάρχει φῶς πού δέν προέρχεται
ἀπό τόν ἥλιο καί τά ἡλιακά συστήματα!
Αὐτό πού ἀνακάλυψαν οἱ ἐπιστήμονες τόν 20ον αἰῶνα(!)
ἔχει γραφεῖ στό βιβλίο τῆς Γενέσεως πρίν ἀπό 3.000 καί πλέον
χρόνια! Ἔχει γραφεῖ σαφῶς ὅτι τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας
«εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω φῶς καί ἐγένετο φῶς» καί, τήν Τετάρτη
ἡμέρα, «εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι
τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαύσιν ἐπί τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνά μέ
σον τῆς ἡμέρας καί ἀνά μέσον τῆς νυκτός…Καί ἐποίησεν ὁ
Θεός τούς δύο φωστῆρας τούς μεγάλους…», οἱ ὁποῖοι τροφο
δοτοῦνται συνεχῶς ἀπό τό προϋπάρξαν ἀπό αὐτούς Φῶς, γιά νά
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μήν ἐξαντλοῦνται!
Ἡ μυωπία, ὅμως, τῶν ἐπιστημόνων συνεχίζεται, γιατί ἡ ἀλα
ζονεία τους τούς ὁδηγεῖ νά θέλουν, ἄν ἦταν δυνατόν, νά ξανα
δημιουργήσουν ἀπό τήν ἀρχή τά πάντα μέ τή δική τους ἐπιστημοσύνη
καί ὄχι τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό, παρά τό ὅτι μετά τήν “ψηλάφησή τους”
βεβαιώθηκαν ὅτι ὄντως ὑπάρχει ἄλλο φῶς ἐκτός τῶν ἡλιακῶν
συστημάτων, συνεχίζουν νά παραπλανῶνται, νομίζοντες ὅτι τό
φῶς αὐτό εἶναι ...κατάλοιπο τῆς «Μεγάλης Ἐκρήξεως»!
Δέν ταπεινώνονται στόν Δημιουργό μας, παρ’ ὅτι διαπιστώ
νουν συνεχῶς ὅτι ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ λόγου τῆς Ἁγίας Γραφῆς
Τοῦ τούς καθυστέρησε χιλιετίες ἀπό τή γνώση τοῦ Σύμπαντος
καί συνεχῶς τούς καθυστερεῖ, στερώντας τούς τήν ἐπιστημονική
Ἀλήθεια. Μόλις τό ...1970 ἀνακάλυψαν οἱ ἐπιστήμονες αὐτό πού
ὁ Θεός ἔχει ἀποκαλύψει σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους ἀπό τό 1800 π.X.
μέ τό στόμα τοῦ Μωϋσῆ! Ἀνακάλυψαν ὅτι τό Σύμπαν …ἔχει ἀρχή,
δημιουργήθηκε καί κάποτε θά πάψη νά ὑπάρχη(!), ἐνῶ θεωρεῖται
πιά παληά ἰδέα (σύμφωνα μέ τή διατύπωση τοῦ διάσημου Stephen
Hawking) ὅτι τό Σύμπαν ὑπῆρχε καί θά παραμένη γιά πάντα ἀμε
τάβλητο!
Νά ἐπαναλάβουμε, ὅμως, ὅτι καί ἡ γνώση αὐτή, πού τόσο κα
θυστερημένα ἀπέκτησαν οἱ ἐπιστήμονες (ψηλαφῶντες στό σκοτάδι
τῆς ἀγνωσίας −γιατί δέν πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός πρέπει νά γίνη καί
δικός τους Διδάσκαλος−), εἶναι ἀναμεμειγμένη μέ φαντασίες καί
εἰκασίες, κυρίως δέ, εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ μύθου τῆς «Μεγάλης
Ἐκρήξεως»!
Εἶναι ὁ θεολογικός κομπλεξισμός ἀλλά καί ἡ ἀπομάκρυνση
κάποιων θεολόγων τῶν ἡμερῶν μας ἀπό τό ἦθος καί τήν πνευμα
τική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας πού τούς διαμόρφωσε τήν σκέψη ὅπως
τοῦ Λουθήρου καί τῆς ἀτέλειωτης ἁλυσίδας τῶν “κοιλιοπνεύστων”
θεολογούντων, μέ ἀποτέλεσμα νά διαβάζουμε κάθε τόσο στά συγ
γράματά τους ἤ νά ἀκοῦμε ἀπόψεις τους πού εἶναι γιά “νά τραβᾶς
τά μαλλιά σου”! Πρόσφατα ἀκούσαμε, μάλιστα, ὅτι καί οἱ ἄγγελοι
δέν εἶναι …ὑπαρκτά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ(!) ἀλλά συμβο
λισμοί πνευματικῶν πραγματικοτήτων, ὅπως οἱ συμβολισμοί τῆς
ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μυθολογίας καί φιλοσοφίας! Τί κι’ ἄν ὁ ἅγιος
Ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι οἱ ἄγγελοι «εἰσί λειτουργικά
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πνεύματα πρός διακονίαν ἀποστελλόμενα»; Τί κι’ ἄν ὁλόκληρη
ἡ Ἁγία Γραφή –Παλαιά καί Καινή Διαθήκη– βρίθουν ἱστορικῶν
γεγονότων, στά ὁποῖα πρωταγωνίσθησαν ἄγγελοι; Τί κι’ ἄν ὁ
Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου ἔγινε ἀπό τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ
καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γνωστοποιήθηκε ἀπό ἀγγέλους; Ὅλα
αὐτά ἀφήνουν ἀδιάφορο τό τεταραγμένο πνεῦμα τῶν συγχρόνων
διανοητῶν, πού δέν δηλώνουν τοὐλάχιστον ἄθεοι καί νά “ἀφήσουν
ἥσυχη” τήν θεολογία!
Εἶναι πιά πασιφανές ὅτι στήν ἐποχή μας ὁ διάβολος ἔχει
κατορθώσει νά πλήξη καίρια τήν λογική τῶν περισσοτέρων
ἀνθρώπων. Ἐξ ἄλλου, αὐτή εἶναι ἡ βασική τακτική του. Εἶναι «ὁ
φθορεύς τῶν φρενῶν». Μέσω αὐτῆς τῆς φθορᾶς ὑπαγορεύει τά
ψεύδη του καί τίς διαστροφές του. Χωρίς τήν φθορά τῶν φρενῶν,
κανείς ἄνθρωπος δέν θά πίστευε τούς ψιθυρισμούς του, γιατί
αὐτά πού ὑπαγορεύει εἶναι ψεύτικα καί ἀνυπόστατα. Γι’ αὐτό
δέν πλήττει τίς δοξασίες καί τά πιστεύματα τῶν ἀνθρώπων ἀλλά
τήν λογική τους, γιατί ἄν ἔπληττε τίς δοξασίες θά μποροῦσαν οἱ
ἄνθρωποι μέ τήν λογική τους νά ἀντιτάξουν ἐπιχειρήματα καί
νά ὑπερασπισθοῦν τήν Πίστη τους. Πλήττοντας τήν λογική τῶν
ἀνθρώπων ὁ διάβολος κατορθώνει νά τούς κοιμίση ὅτι βαδίζουν
σωστά, ἀκολουθῶντας τήν Ὀρθοδοξία, γνωρίζει, ὅμως, πολύ καλά
ὅτι μέ προβληματική λογική ἡ ἐπακολούθηση τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐξελίσσεται σέ μιά τραγελαφική καί ἐπικίνδυνη ὑπόθεση. Ἔτσι
βγαίνει διπλᾶ κερδισμένος, γιατί, ἀφ’ ἑνός μέν ἔχει ἀχρηστεύσει
τό ὄργανο μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος φθάνει στήν ἐπίγνωση τῆς
Ἀληθείας, καί, ἀφ’ ἑτέρου, γιατί οἱ ἴδιοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀλλοιώνουν
τήν Πίστη τους παρασυρόμενοι ἀπό τά ὑποκινούμενα ἀπ’ αὐτόν
“τερτίπια” τοῦ μυαλοῦ τους.
Τό λυπηρό εἶναι ὅτι ἡ φθορά τῆς λογικῆς ἔχει δημιουργήσει
ἤδη μιά ἐπιστημονικοφανῆ θεωρία καί πλούσια βιβλιογραφία μέ
παγκόσμια διάδοση καί ἀποδοχή, λόγω τῶν πολλῶν χρημάτων καί
τῶν Μέσων Ἐνημερώσεως τοῦ «ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου», ὁ
ὁποῖος παρ’ ὅτι «ἐβλήθη ἔξω» ἀπό τόν Χριστό, εἰσῆλθε πάλι μέ
τίς ψήφους τῶν ἀνθρώπων καί κυβερνάει τόν κόσμο.
Ἡ νέα αὐτή ἐπιστημονικοφανής Βαβέλ ἔχει παρασύρει καί
νουνεχεῖς πνευματικούς καί πιστούς ἀνθρώπους στό νά ὑποστη
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ρίζουν στά συγγράματά τους ὅτι ἡ θεωρία τῆς «Μεγάλης Ἐκρή
ξεως» δέν προσκρούει στήν Ἁγία Γραφή! Νά προστεθῆ δέ ὅτι
ὅσοι ὑποστηρίζουν τήν «Μεγάλη Ἔκρηξη» ὑποστηρίζουν ὑπο
χρεωτικά καί τήν «Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως», ἀπό τήν ὁποία κά
ποιοι Ὀρθόδοξοι ἐπιχειροῦν νά ἀποστασιοποιηθοῦν, χωρίς,
ὅμως, νά μποροῦν νά γεφυρώσουν ἐπιστημονικά τό χάσμα ἀπό
τήν «Μεγάλη Ἔκρηξη», πού ὑποστηρίζουν, μέχρι τό βιβλίο τῆς
«Γενέσεως».
Ἀλήθεια, δέν θά ἀσεβήσουν κατά τῆς συνομιλίας τοῦ Θεοῦ μέ
τόν Ἰώβ γιά τή Δημιουργία τοῦ Κόσμου ἄν τήν ἐκλάβουν ὡς ἀλλη
γορική; Καί ἄν δέν τήν χαρακτηρίσουν ἀλληγορική ἀλλά ἱστορική,
ὅπως καί εἶναι, πῶς θά ταιριάξη μέ τίς τἄχα ἐπιστημονικές θεωρίες
πού ἀκολουθοῦν σάν τήν “τελευταία λέξη τῆς ἐπιστήμης”; Ἄν,
πάλι, δέν θεωρήσουν τή συνομιλία αὐτή ἱστορικό γεγονός, δέν θά
χωρισθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας πού τήν ἔχει καταγράψει καί
τήν προβάλλει ὡς ἀποδεικτικό τῆς Δημιουργίας, καί, μάλιστα,
κατά τήν ἐπίσημη ἡμέρα τῆς Μ. Παρασκευῆς;
Κάποιοι, βεβαίως, μπορεῖ νά ἀρνοῦνται ἀκόμη καί τό ὅτι ὁ
Θεός μιλάει στούς ἀνθρώπους καί νά τό ἐννοοῦν ἀλληγορικά,
ἐμεῖς, ὅμως, δέν μποροῦμε νά ἀρνηθοῦμε αὐτό πού γνωρίσαμε
στήν Ἐκκλησία, γιατί εἴχαμε πνευματικό τόν π. Σίμωνα, πού τοῦ
μιλοῦσε ὁ Θεός!
Ἄς ἀναμετρηθοῦν, λοιπόν, οἱ ἐπιστήμονες αὐτοί μέ τήν
Ὄντως Σοφία γιά νά διαπιστώσουν τό χάσμα πού χωρίζει τόν
Θεό μας ἀπό τούς λογισμούς τῶν θνητῶν καί ἄς μᾶς ἐξηγήσουν
ποῦ χωροῦν καί πῶς συνδυάζονται οἱ καινοφανεῖς θεωρίες πού
δέχονται ὡς ἐπιστήμη, μέ τήν ἐξιστόρηση τοῦ Θεοῦ στόν Ἰώβ:
«ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφήν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι
ἀποκρίθητι. 4 ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τήν γῆν; ἀπάγγειλον
δέ μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν. 5 τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; ἢ
τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ᾿ αὐτῆς; 6 ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς
πεπήγασι; τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ᾿ αὐτῆς; 7 ὅτε
ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί
μου. 8 ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαιοῦτο ἐκ κοιλίας
μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη. 9 ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν,
ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα. 10 ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια, περιθεὶς
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κλεῖθρα καὶ πύλας. 11 εἶπα δὲ αὐτῇ· μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ
οὐχ ὑπερβήσῃ, ἀλλ᾿ ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα.
12 ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωϊνόν; ἑωσφόρος δὲ εἶδε τὴν
ἑαυτοῦ τάξιν 13 ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς, ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς
ἐξ αὐτῆς; 14 ἦ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν
αὐτὸν ἔθου ἐπί γῆς; 15 ἀφεῖλες δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς, βραχίονα
δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας; 16 ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης,
ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας; 17 ἀνοίγονταί δέ σοι
φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;
18 νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ᾿ οὐρανόν; ἀνάγγειλον δή
μοι, πόση τίς ἐστι; 19 ἐν ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς; σκότους
δὲ ποῖος ὁ τόπος; 20 εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν; εἰ δὲ καὶ
ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν; 21 οἶδας ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι,
ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς; 22 ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος,
θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑώρακας; …….. 24 πόθεν δὲ ἐκπορεύεται
πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ᾿ οὐρανόν…. 28 τίς
ἐστιν ὑετοῦ πατήρ; τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου, 29
ἐκ γαστρὸς δέ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος; πάχνην δὲ ἐν
οὐρανῷ τίς τέτοκεν;» (κεφ.38).
Δέν μᾶς ἐξηγοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπιλεκτικοί, πού παρακάμ
πτουν τεχνηέντως τό βιβλίο τοῦ ΙΩΒ, τό πῶς ἔγινε ἡ «Μεγάλη
Ἔκρηξη»; Ἀπό ἄκτιστη ἤ ἀπό κτιστή ἐνέργεια; Ἐάν ἡ «Μεγάλη
Ἔκρηξη» ἔγινε ἀπό ἄκτιστη ἐνέργεια, πῶς κατεγράφη, πῶς προ
σεγγίζεται μέ κτιστά μέσα καί πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ἄκτιστη ἐνέρ
γεια νά ἀναπαραχθῆ σέ κτιστά ἐργαστήρια μέ κτιστά μέσα, ὅπως
ἐπιχειρεῖται τά τελευταῖα χρόνια;
Ἐάν κατά τούς Πιστούς ἐπιστήμονες ἡ «Μεγάλη Ἔκρηξη»
ἔγινε ἀπό κτιστή ἐνέργεια, ἔγινε ἀπό προϋπάρχουσα τῆς Δημι
ουργίας ἐνέργεια; Ἄρα ἔχουμε Δημιουργία πρό τῆς Δημιουργίας;
Ἤ μήπως θεωρεῖται ἡ κτιστή αὐτή ἐνέργεια ὡς ἀΐδιος, ὅπως
ἰσχυρίζετο πλῆθος αἱρετικῶν; Ἐάν δέν προῆλθε ἡ Δημιουργία
ἀπό τήν «Μεγάλη Ἔκρηξη» ποιός ὁ σκοπός τῆς «Μεγάλης
Ἔκρηξεως»;
Ἐάν προῆλθε ἡ Δημιουργία ἀπό τήν «Μεγάλη Ἔκρηξη»,
ποιά ἡ ἀξία καί ἡ Ἀλήθεια τοῦ βιβλίου τῆς «Γενέσεως», ἀφοῦ
κατά τό βιβλίο αὐτό ἡ Δημιουργία ἔγινε σταδιακά καί σέ ὁρι
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σμένα χρονικά διαστήματα ἡμερῶν καί ὄχι αὐτομάτως, ὅπως
ὑπαγορεύει ἡ «Μεγάλη Ἔκρηξη»; Σέ ποιά φάση, ἀλήθεια, τῆς
«Μεγάλης Ἐκρήξεως» ἔγινε αὐτό πού εἶπε ὁ Θεός στόν Ἰώβ: «ὅτε
ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί
μου»;
Ἐάν, πάλι, προῆλθε ἡ Δημιουργία ἀπό τήν «Μεγάλη Ἔκρη
ξη», προκειμένου νά συμφωνήση ὁ πιστός ἐπιστήμονας μέ τό
βιβλίο τῆς «Γενέσεως» δέν θά πρέπη νά παραδεχθῆ ὅτι ἔγιναν
ἀλλεπάλληλες ἐκρήξεις καί ὄχι μία ἔκρηξη; Ὑπάρχει, ὅμως,
τέτοια ἐπιστημονική θεωρία; Ὄχι, βέβαια! Ἐπίσης, ποιά ἔκρηξη
μπορεῖ νά δημιουργήση κάτι; Μέ ποιά ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα
οἱ ἐπιστήμονες μποροῦν νά μᾶς ἀποδείξουν ὅτι οἱ ἐκρήξεις ἔχουν
δυνατότητες νά ὑποστασιάζουν δημιουργήματα;
Καί κάτι τελευταῖο: Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκει
ὅτι ὅλα «τά Μυστήρια κραυγῆς ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ διεπράχθη».
Τό ἦθος τοῦ Θεοῦ μας, ὅπως ἔχει ἐκδηλωθεῖ στήν ἱστορία τοῦ
Κόσμου, ταιριάζει, ἄραγε, μέ τό ἦθος κάποιου πού δημιουργεῖ μέ
ἐκρήξεις;
Αὐτά καί πολλά ἄλλα ἐρωτήματα μᾶς ὑπαγορεύει ἡ λογική
μας, πού ἀρνεῖται νά τεθῆ ἐκτός λειτουργίας καί νά δεχθῆ ὡς
τἄχα ἐπιστημονική ἀλήθεια τήν ἐπιστημονική φαντασία, μέ
τίμημα, μάλιστα, τήν αὐθαίρετη παραχάραξη τῆς Ἁγιογραφικῆς
–τῆς μόνης ὄντως ἐπιστημονικῆς– Ἀληθείας!
Δέν μᾶς φοβίζουν αὐτοί πού δηλώνουν ἄθεοι, γιατί, ἄν εἶναι
καλοπροαίρετοι, θά βροῦν τό δρόμο. Μᾶς φοβίζουν οἱ Πιστοί, γιατί
αὐτοί, μέ τούς ἀκροβατισμούς τους, κινδυνεύουν καί γίνονται καί
ἐπικίνδυνοι!
Γι’ αὐτό ἐγκαινιάζουμε στό περιοδικό μας σειρά ἄρθρων πού
θά καταπιασθοῦν μέ παρόμοια θέματα, στά ὁποῖα θά καταθέτουμε
τίς σκέψεις μας καί θά εἴμαστε ἀνοικτοί καί πρόθυμοι σέ γόνιμο
διάλογο Ἀληθείας.

				

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
«Ἐγώ ἐρωτήσω τόν Πατέρα καί ἄλλον Παράκλητον
δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ’ ἡμῶν εἰς τόν αἰῶνα,
τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» (Ἰω. ιδ’ 16-17).
ὐτή τήν ὑπόσχεση εἶχε δώσει ὁ Κύριος λίγο πρό τοῦ Ἁγίου Πάθους
Του πρός τούς μαθητές Του. Ἐγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί
ἄλλον βοηθό καί ὁδηγό καί παρηγορητή θά σᾶς δώσει, γιά νά μένει μαζί
σας αἰώνια. Θά σᾶς δώσει τό Πνεῦμα πού φανερώνει καί διδάσκει στίς
καλοδιάθετες ψυχές τήν Ἀλήθεια. Ἡ ὑπόσχεση αὐτή ἐκπληρώνεται
κατά τήν πανσεβάσμιο ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Γιατί ἡ κάθοδος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο, ἔλαβε χώρα κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα. Οἱ
ἅγιοι τοῦ Κυρίου μαθητές συνεκλονίσθηκαν ζωηρά ἀπό τή παρουσία
Του εὑρισκόμενοι στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ. Γιατί τούς μετέβαλε,
τούς ἀνακαίνισε, τούς ἔκανε τέλεια καινούργιους ἀνθρώπους. Τό ἴδιο
ἐξακολουθεῖ νά κάνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί διά μέσου τῶν αἰώνων
στούς πιστούς Χριστιανούς.
Ἀλλά τί εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον καί τί ἐξακολουθεῖ νά κάνει;
Αὐτό θά δοῦμε στή συνέχεια.
Α΄
1) Τί εἶναι τό Ἅγιον Πνεῦμα: Εἶναι ὁ Θεός ὁ ἄπειρος, ὁ ἄναρχος, ὁ
ἀΐδιος, ὁ παντοδύναμος, ὁ παντεπίσκοπος, ὁ ἀληθινός Θεός. Εἶναι τό
τρίτο πρόσωπο τῆς Παναγίας καί Ζωοποιοῦ Τριάδος, μέ τόν Πατέρα καί
τόν Υἱό καί Τό Ὁποῖο ρητῶς ὀνομάζεται στήν Ἁγία Γραφή, Θεός. Ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος μᾶς ἐγνώρισε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα «πάντα ἐρευνᾶ, καί τά βάθη
τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. β΄ 10). Δηλαδή εἶναι Θεός ἀληθινός, ἀφοῦ ἐρευνᾶ καί
γνωρίζει τά βάθη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τό ὀνομάζει Κύριον. «Ὁ Κύριος τό
Πνεῦμα ἐστιν» (Β΄ Κορ. γ΄ 17). Τό ὀνομάζει καί «ἄλλον Παράκλητον». Ὁ
ἕνας Παράκλητος ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ ἐνανθρωπήσας δηλαδή Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄλλος «Παράκλητος» τό Πανάγιον Πνεῦμα.
Τό ἐκάλεσε ἐπίσης «Πνεῦμα Ἀληθείας» (Ἰω. ιδ΄ 17), διότι εἶναι ἡ πηγή
τῆς Ἀληθείας. Εἶπε ἀκόμη ὁ Κύριος ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἐκπορεύεται»
δηλαδή πηγάζει ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά στέλλεται στόν κόσμο ἀπό τόν
Υἱό (Ἰω. α΄ 26). Ἐτόνισε ἐπιπλέον, ὅτι ἐκεῖνος, πού θά βλασφημήσει
στό Ἅγιο Πνεῦμα δέν πρόκειται νά συγχωρηθεῖ ποτέ» (Λουκ. ιβ΄ 10).
Ἑπομένως εἶναι Πρόσωπο ἰδιαίτερο.
Ποιός ὅμως ποτέ ἀπό τούς περιορισμένους τόν νοῦ ἀνθρώπους θά
μπορέσει νά εἰσδήσει στό Μυστήριο τοῦ Πνεύματος καί νά ἀναλύσει τίς

Α
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Θεῖες Του ἰδιότητες; «Ἄπειρον τό θεῖον καί ἀκατάληπτον», θεολογεῖ ὁ
μέγας τῆς ὀρθοδοξίας διδάσκαλος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Μυστήριο
ἀκάληπτο τῆς Τριάδος τό μυστήριο. «Πίστει μόνον τοῦτο πάντες
δοξάζομεν». Καί τοῦ Πνεύματος, λοιπόν ἡ φύση μυστήριο. Καί μόνο τῆς
πίστεως ἀντικείμενο καί θησαύρισμα. Ἀλλά δέν παύει νά εἶναι λατρευτό
καί Πανάγιο.
Γι’ αὐτό εἶναι νά «φρίττει» κανείς, καθώς λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος, ὅταν σκέπτεται τήν «ἀναισχυντίαν» τῶν αἱρετικῶν, πού Τό
καταπολεμοῦν. Ἄς λένε ὅ,τι θέλουν καί οἱ σύγχρονοι Πνευματομᾶχοι,
οἱ Χιλιαστές. Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι τό
τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ἀδιαιρέτου καί Ὁμοιουσίου.
Τό προσκυνοῦμε. Τό λατρεύουμε. Κλίνουμε γόνυ ἐνώπιον Του καί Τό
ἱκετεύουμε νά ἔλθει νά «κατασκηνώσει» καί σέ μᾶς, γιά νά ἐπιτελέσει
τό μεγάλο Του ἔργο.
Β΄
2) Πῶς ἐνεργεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα; Οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εἶναι θαυμαστές καί ἐκπληκτικές, πολυποίκιλες καί πάνσοφες. Ἱερός
ὑμνογράφος πού ἐπαναλαμβάνει τήν φωνή τοῦ Ἁγίου Θεολόγου
Γρηγορίου βεβαιώνει: «Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι φῶς καί ζωή καί πηγή
πνευματική πού μεταδίδει ζωή. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι ἡ πηγή τῆς
σοφίας καί τῆς συνέσεως. Αὐτό καθ’ ἑαυτό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι
ἀγαθό, εὐθές, νοερό, ἡγεμονεῦον καί καθαρίζει τίς ψυχές ἀπό τίς ἁμαρ
τίες. Εἶναι Θεός καί θεοποιεῖ τούς ἀνθρώπους. Εἶναι πῦρ πού προέρχεται
ἀπό θεῖο φῶς. Αὐτό ὁμιλεῖ, διαιρεῖ, ἐνεργεῖ τά πνευματικά χαρίσματα».
Πράγματι! Αὐτό τελειοῖ τά Μυστήρια. Καθαρίζει τούς ἁμαρτωλούς.
Ἁγιάζει τούς πιστούς. Καθιστᾶ τό Βάπτισμα Μυστήριο υἱοθεσίας. Τό
Χρῖσμα, Μυστήριο τῶν Θείων χαρισμάτων. Τήν ἐξομολόγηση, Μυστήριο
τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν. Τή Θεία Εὐχαριστία, Κοινωνία τοῦ Σώματος
καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Τήν Ἱερωσύνη, ἀρχή καί ἐξουσία στήν Ἐκ
κλησία, γιά νά ἱερουργεῖ τά Μυστήρια, νά ποιμαίνει τήν λογική ποίμνη,
νά κηρύττει τόν Θεῖο λόγο, νά καθοδηγεῖ πρός τόν Πατέρα, νά ἁγιάζει
τούς ἁμαρτωλούς, νά κατευθύνει πρός τόν οὐρανό τούς ἀνθρώπους.
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐνεργεῖ ὅλα αὐτά. Γι’ αὐτό λέγεται «ἡ ψυχή τῆς
Ἐκκλησίας καί ἐπειδή μᾶς δόθηκε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί ἐμεῖς «εὕρομεν
τήν Ἀλήθειαν, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες», ἠμποροῦμε νά
πιστεύουμε στόν ἀληθινό Θεό Πατέρα, νά ὁμολογοῦμε τόν Χριστό
Κύριο καί Θεό καί Σωτῆρα. Διότι, «οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν,
εἰ μή ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Α΄ Κορ. ιβ΄ 3). Κανείς δηλαδή δέν δύναται νά
ὁμολογήσει μέ εἰλικρίνεια πίστη καί εὐλάβεια Κύριο τόν Ἰησοῦ παρά
μόνο μέ φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐπειδή μᾶς δόθηκε τό Πνεῦμα
τό Ἅγιο μποροῦμε νά προσερχόμαστε καί νά φωτιζόμαστε μέ τήν προ
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σευχή νά κράζουμε στόν Θεό «ἀββᾶ ὁ Πατήρ» (Ρωμ. η΄ 15 & Γαλ. Δ΄
6), καί νά βρίσκουμε ἐνίσχυση καί θάρρος καί ἐλπίδα στήν καθημερινή
ζωή. Ἐπειδή ἐλάβαμε Πνεῦμα Ἅγιο, γι’ αὐτό ἔχομε τήν πληροφορία ὅτι
εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ. «Αὐτό τό Πνεῦμα ἡμῶν –μιλάει στήν ψυχή μας
καί μᾶς λέει– ὅτι ἐσμέν τέκνα τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. η΄ 16). Αὐτό τό Πνεῦμα
μένει πάντοτε κοντά μας στίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς μας, στούς
ἀγῶνες καί τίς δυσκολίες μας καί μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἐμψυχώνει,
μᾶς στηρίζει, ὥστε νά μή μᾶς καταβάλλουν οἱ θλίψεις καί νά μή μᾶς
κλονίζουν τοῦ πονηροῦ οί ἐπιθέσεις, ἀλλά μέ σθένος καί θάρρος νά
ἀγωνιζόμαστε καί νά νικοῦμε. «Τό Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς
ἀσθένειαις ἡμῶν» (Ρωμ. η΄ 26). Μέ ἄλλες λέξεις τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς
βοηθεῖ καί μᾶς ὑποστηρίζει στίς φυσικές καί ἠθικές ἀδυναμίες μας. Καί
γίνεται τό Ἅγιο Πνεῦμα ὁ Παράκλητος μας, γιά νά μᾶς καθοδηγεῖ, ὁ
κραταιός Σύμμαχος μας γιά νά μᾶς ἐνισχύει, ὁ Κύριος καί ὁ Θεός μας
πού κατοικεῖ μέσα μας, γιά νά μᾶς ἐμψυχώνει, νά μᾶς καθαρίζει, νά
μᾶς ἁγιάζει, νά μᾶς σώζει πάντοτε καί σέ ὅλα.
Αὐτό εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα τό «ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον καί
ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπαυόμενον», πού κατά τήν ἡμερα τῆς Πεντηκοστῆς μᾶς
ἔστειλε ὁ Κύριος παρά τοῦ Πατρός «διά νά μένῃ μεθ’ ἡμῶν εἰς τόν αἰῶνα».
Εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μεγίστη δωρεά, πού μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Πατέρα
διά τοῦ Υἱοῦ Του. Γι’ αὐτό, γονατιστοί ἄς Τό προσκυνήσουμε κατά τήν
πανίερο ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί ἄς ἀναπέμψωμε ὁλόθερμη τήν
εὐχαριστία πρός τόν Πατέρα. Καί μέ κατάνυξη καί συντριβή ἄς ποῦμε:
«Κύριε, ὁ τό πανάγιόν Σου Πνεῦμα ἐν τῇ τρίτῃ ὥρᾳ τοῖς Ἀποστόλοις Σου
καταπέμψας, τοῦτο ἀγαθέ, μή ἀντανέλῃς ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλά ἐγκαίνισον
ὑμῖν τοῖς δεομένοις Σου».
				
Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
		
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

έ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων, τό Νεανικό
Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας θά πραγματοποιήσει τήν ἐτήσια ἐκδρομή
του τό Σάββατο 15-6-2013 στόν Ἑλικῶνα τῆς Βοιωτίας. Στό πρόγραμμα
τῆς ἐκδρομῆς περιλαμβάνεται καί προσκύνημα στήν γυναικεία Ἱερά Μονή
Εὐαγγελιστρίας. Καλοῦμε τά παιδιά καί τούς νέους τῆς Ἐνορίας μας καί
ὅσους ἀπό τούς γονεῖς τους θελήσουν νά συμμετάσχουν, νά δηλώσουν
συμμετοχή στόν π. Πασχάλη Γρίβα, τό ἀργότερο, μέχρι τίς 12 Ἰουνίου
2013.

Μ
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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΓΙΝΕ ...ΤΥΧΑΙΑ(!), ΑΛΛΑ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΞΕΥΡΕΝΗΣΗΣ;

Ε

ἶναι ὁλοφάνερο ὅτι στήν ἐποχή µας τήν παντοειδῆ ἀθεϊστική
προπαγάνδα ἔχει ἀναλάβει ἡ σύγχρονη ἐπιστήµη! Μέ κάθε τρόπο,
σέ κάθε βῆµα της, σέ κάθε ἐπιδίωξη της, πρῶτα πασχίζει νά ἀποφανθῆ
ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνα ἀντιεπιστηµονικό µύθευµα καί ὕστερα νά µιλήση
γιά τό συγκεκριµένο ἀντικείµενό της.
Ἀκόµη καί γιά τήν ἠθική τῶν ἀνθρώπων ἀποφαίνεται καί δια
κηρύσσει ὅτι τἄχα τήν “διαβάζει” στά ἀνθρώπινα ἐγκεφαλικά κύτ
ταρα καί συµπεραίνει ἔτσι ὅτι ἡ ἀνθρώπινη συµπεριφορά εἶναι
προδιαγεγραµµένη σ’ αυτά καί ἄρα ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἀνεύθυνος
γιά τήν συµπεριφορά του!
Τά λογικά ἐρωτήµατα πού προκύπτουν, ἀφήνουν ἀδιάφορους
τούς “ἐπιστήµονες”. Ἐρωτήµατα ὅπως, γιατί ὑπάρχουν φύλακες, τι
µωρίες, νοµοθεσίες κατά τῆς παραβατικότητος, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει εὐ
θύνη τῶν παραβατῶν ἤ τί νόηµα ἔχουν οἱ ἀγῶνες ὑπέρ τῆς ἀνθρώ
πινης ἐλευθερίας καί τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἀφοῦ ὅλα εἶναι
προδιαγεγραµµένα στό DNA καί κανείς οὔτε εὐθύνεται ἀλλά καί
οὔτε εἶναι ἐλεύθερος(;), ἀντιµετωπίζονται σάν νά εἶναι κάποιου ἄλ
λου ἀρµοδιότητα νά ἀσχοληθῆ καί ὄχι αὐτῶν τῶν ἴδιων πού ἀδιαφό
ρησαν γιά τήν προσβολή τῆς λογικῆς, ἐνδιαφερόµενοι µόνο γιά τήν
ἐπιστηµονικοφανῆ διατύπωση καί διάδοση τῶν φαντασιώσεων καί
σκοπιµοτήτων τους.
Αὐτές οἱ ἐπιστηµονικοφανεῖς θεωρίες καταντοῦν καί ἀντικοι
νωνικές γιατί συµβάλλουν στήν παραβατικότητα, εἴτε γιατί µέ αὐτές
ἀποκτοῦν ἄλλοθι οἱ κάθε εἴδους παραβάτες εἴτε καί γιατί ἄλλοι
παρακινοῦνται στόν παραβατισµό.
Ἡ ἐπιστήµη, λοιπόν, τείνει νά καλύψη ὅλα τά πεδία, ὑλικά καί
πνευµατικά, γι’ αὐτό ἀποφαίνεται µέ ἔπαρση ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός
Δηµιουργός, ἀλλά δηµιουργός εἶναι µόνο ὁ ἄνθρωπος! Μόνο αὐτά
πού ἔφτιαξε καί φτιάχνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἔργα νοηµοσύνης καί
ἐπιστηµοσύνης. Ὅσα ἔργα παρουσιάζει τό Σύµπαν, κατ’ αὐτούς, ἔγι
ναν τυχαῖα! Ἄρα, σύμφωνα μέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τή λογική, ὁ μέν
ἄνθρωπος χρειάζεται µυαλό γιά νά συναγωνισθῆ, ἔστω καί ὡς ἀτελής
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δημιουργός τήν τύχη, ἀλλά ἡ τύχη γιά νά δημιουργήση δέν χρειάζεται
μυαλό, οὔτε, βέβαια, ἔχει! Μέ τέτοια πιστεύµατα, κρῖµα τά µυαλά πού
ἔχουν οἱ ἐπιστήµονες!
Ἐπειδή µία φωτογραφία δέν περιγράφεται οὔτε µέ χίλιες λέξεις,
ἐπιλέξαµε ἕνα φωτογραφικό ἀρχεῖο ἀπό τό διαδίκτυο, µεταφρασµένο
ἀπό τά Ἀγγλικά, στό ὁποῖο φωτογραφίζεται µέ µοναδική πιστότητα ὁ
παραλογισµός καί ἡ ἀφροσύνη τῶν ἀθέων ἐπιστηµόνων, τῶν ὁποίων
–ὅπως φαίνεται– τό δεξιό µέρος τοῦ ἐγκεφάλου τους δέν ἐπικοινωνεῖ
µέ τό ἀριστερό λόγῳ... πολιτικῶν (γράφε ἰδεολογικῶν) διαφορῶν!

Παρατηρεῖστε αὐτήν τήν καμπίνα, προσεκτικά

Χρειάζεται εὐφυΐα, τεχνογνωσία, σχεδιασμός
καί σοφία γιά νά κατασκευασθῆ
ἕνα τέτοιο ἐπίτευγμα.
Δέν συμφωνεῖτε;
«Ἄν κάποιος ἔλεγε ὅτι τό ἀεροπλάνο καί τά ὄργανα ἐλέγχου του δέν
εἶχαν σχεδιαστεῖ, ὅτι ἁπλᾶ βρέθηκαν νά ὑπάρχουν ἔτσι... ἀπό μόνα τους...
...ἤ ὅτι προέκυψαν τυχαία... ἤ ὅτι πρόκειται γιά μιά σύμπτωση...
Ποιά θά ἦταν ἡ ἀντίδρασή σου;
Ἤ, πῶς θά ἀντιδροῦσαν οἱ μηχανικοί, οἱ σχεδιαστές καί οἱ
ἐπιστήμονες πού τά κατασκεύασαν;
Ἄς δοῦμε τώρα, τά ἀκόλουθα ἐκπληκτικά!»:
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 130-131

257

Ἄς δοῦμε τώρα, τά ἀκόλουθα ἐκπληκτικά!»:

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό λένε
οἱ ἐπιστήμονες
ὅτι εἶναι τυχαῖο;
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Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό λένε
οἱ ἐπιστήμονες
ὅτι εἶναι τυχαῖο;

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 130-131

259

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;
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Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;
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Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;
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Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;
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Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;

Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο
δημιούργημα

Καί αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τυχαῖο;

Οἱ φωτογραφίες µίλησαν πολύ εὔγλωττα. Περισσότερα λόγια,
περιττεύουν.
«Καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, Αὐθάρτῳ, Ἀοράτῳ, µόνῳ Σοφῷ
Θεῷ, τιµή καί δόξα εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων»!
		

		

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ὅταν ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα διεξάγεται ἀντικειμενικά καί ἀμερόλη
πτα

Η «ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΕΥΑ»
ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ
ό θεόπνευστο Βιβλίο τῆς «Γενέσεως» μᾶς ἐξιστορεῖ ὅτι ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα
ἐξορίστηκαν ἀπό τόν Παράδεισο λόγῳ τῆς ἀνυπακοῆς τους πρός τόν Θεό.
Ἐξορίστηκαν πρίν ἀπό 7.521 χρόνια στή Γῆ, ὅπως τήν γνωρίζουμε σήμερα
καί αὐτή ἦταν καί ἡ ἀρχή τοῦ πεπτωκότος εἴδους μας.
Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα, πιστοί καί ἄπιστοι θεωροῦν δεδομένο ὅτι
ἡ παραπάνω περιγραφή δέν εἶναι παρά ἕνας …συμβολισμός(!). Εἴμαστε
ἀπόλυτα πεπεισμένοι γι’ αὐτό, γιατί ἡ ἐπιστήμη, τήν ὁποία καί πιστεύουμε
τυφλά καί ἀπόλυτα σάν θεό, μᾶς ἔχει δώσει ἀπαντήσεις γιά ὅλα... Μᾶς ἔχει
“ἀποκαλύψει” τή διαδικασία τῆς ἐξέλιξης, μιά διαδικασία πού ἐπιτελεῖται
συστηματικά ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ξεκίνησε πρίν ἀπό… ἑκατομμύρια χρόνια(!). Μᾶς εἶπε ἀκόμα ὅτι προϊόν αὐτῆς τῆς διαδικασίας εἴμαστε καί
ἐμεῖς καί ὅτι προήλθαμε ἀπ’ τόν πίθηκο πρίν ἀπό ἑκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
Πουθενά χῶρος γιά τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα πού προῆλθαν κατ’ εὐθεῖαν ἀπό
τά χέρια τοῦ Θεοῦ, πουθενά χῶρος γιά 7.521 χρόνια ἀπ’ τή δημιουργία τους,
πουθενά χῶρος γιά τίποτα. Ὅλα μιά ὡραία ἱστορία, ἴσως μόνο γιά παιδιά...
Σ’ αὐτό τό ἄρθρο θά ἤθελα νά σᾶς πῶ καί ἐγώ μιά ἱστορία, τήν ὁποία εἶμαι
βέβαιος ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό ἐσᾶς δέν ἔχετε ξανακούσει. Εἶναι ἡ ἱστορία
μιᾶς γενετίστριας μέ τό ὄνομα Rebecca L. Cann, ἡ ὁποία γεννήθηκε τό 1951
στήν Iowa τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί αὐτή τή στιγμή εἶναι καθηγήτρια
Γενετικῆς στό πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης. Ἡ ἐν λόγῳ γενετίστρια καί ἡ ὁμάδα
της, στά πρῶτα μισά της δεκαετίας τοῦ ‘80 χρησιμοποίησε μιά πρωτοποριακή
γιά τήν ἐποχή τεχνική, ἡ ὁποία, χρησιμοποιῶντας μιτοχονδριακό DNA, μπο
ροῦσε νά ἀνακατασκευάσει μέ ἀκρίβεια κάτι σάν τό γενεαλογικό δέντρο
ἑνός ὀργανισμοῦ, τό ὁποῖο ὀνομάζεται φυλογενετικό δέντρο. Μέ αὐτή τήν
τεχνική, λοιπόν, προσπάθησε νά ἀνακατασκευάσει τό γενεαλογικό δέντρο
τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, τό ὁποῖο θά μᾶς ἔδινε ἀπαντήσεις σχετικά μέ τή
γεωγραφική προέλευση τῶν πρώτων προγόνων τοῦ εἴδους μας, καθώς καί τό
πότε ἀκριβῶς ἔζησαν.
Σέ αὐτό τό σημεῖο θά πρέπει νά γίνει μιά μικρή παρένθεση προκειμένου
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νά ἐξηγήσουμε τί ἀκριβῶς εἶναι τό μιτοχόνδριο καί γιατί χρησιμοποιεῖται γιά
τόν προσδιορισμό τῶν γενεαλογικῶν αὐτῶν δέντρων.
Τά μιτοχόνδρια εἶναι μικρά ὀργανίδια πού βρίσκονται μέσα στό κύτταρο
καί εἶναι ὑπεύθυνα γιά τήν παραγωγή τῆς ἐνέργειας πού χρειάζεται τό
κύτταρο. Τά ὀργανίδια αὐτά ἔχουν δύο ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τό πρῶτο
εἶναι ὅτι ἔχουν δικό τους γενετικό ὑλικό, τό ὁποῖο εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιρρεπές
σέ μεταλλάξεις ἀπό γενιά σέ γενιά (λέγοντας μεταλλάξεις ἐννοοῦμε τίς
ἀλλοιώσεις τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ). Τό δεύτερο εἶναι ὅτι περνοῦν ἀπό γενιά
σέ γενιά μόνο μέσα ἀπό τίς μητέρες διότι τά σπερματοζωάρια ἁπλούστατα
δέν ἔχουν μιτοχόνδρια. Ἡ τελευταία ἰδιότητα δίνει τή δυνατότητα στήν
προαναφερθεῖσα τεχνική νά ἀνακατασκευάζει φυλογενετικά δέντρα ἀποκλει
στικά μητρικῆς καταγωγῆς. Τέλος ἡ πρώτη ἰδιότητα (τῶν μεταλλάξεων)
μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά δημιουργήσουμε ἕνα μοριακό ρολόϊ βάσει τοῦ
ὁποίου μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε τόν χρόνο πού ἔχει μεσολαβήσει ἀνάμεσα
σε δύο μέλη τοῦ δέντρου, ἀπό τόν ἀριθμό τῶν μεταλλάξεων πού ὑπάρχουν
στό μεταγενέστερο μέλος σέ σχέση μέ τό προγενέστερο, δεδομένου ὅτι ἔχει
καθοριστεῖ μέ ἐπιστημονικές μεθόδους ὁ ρυθμός μέ τόν ὁποῖο συμβαίνουν
αὐτές οἱ μεταλλάξεις ἀπό γενιά σέ γενιά.
Ἐπιστρέφοντας στήν κα Cann, ὑπενθυμίζω ὅτι, βάσει τῶν παραπάνω,
προσπάθησε νά ἀνακατασκευάσει τό μητρικό-προγονικό δέντρο τοῦ ἀνθρω
πίνου εἴδους ἐλπίζοντας νά ἐντοπίσει τίς πρῶτες μας μητέρες, τό ποῦ ἔζησαν
καί τό πότε. Ξεκίνησε, λοιπόν, τήν ἀνάλυση τοῦ μιτοχονδριακοῦ DNA
ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ ἀτόμων προερχομένων ἀπό πολλά καί διαφορετικά
σημεῖα τοῦ πλανήτη. Πρός τιμήν της τά ἀποτελέσματα τῆς ἐργασίας της
δημοσιεύθηκαν τό 1987 σέ ἕνα ἀπό τά ἐγκυρότερα ἐπιστημονικά περιοδικά τοῦ
κόσμου, τό περιοδικό «Nature»[1]. Πρός ἔκπληξη τῶν ἴδιων τῶν συγγραφέων
τοῦ ἄρθρου ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας, τό μεγάλο
μητρικό-γενεαλογικό δέντρο τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, βάσει τῆς συγκεκριμένης
ἐργασίας, κατέληξε σέ μιά καί μοναδική γυναίκα ἡ ὁποία ἔζησε στήν Ἀφρική
πρίν ἀπό 100.000 – 200.000 χρόνια (ὁ χρόνος ὑπολογίστηκε βάσει τῶν με
ταλλάξεων πού προαναφέραμε, ὅπως μετρήθηκε μέ λάθος ὑπολογισμούς).
Πάντως, μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπιστήμη ἀπέδειξε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού εἴμαστε
ζωντανοί σήμερα προερχόμαστε ἀπό ΜΙΑ καί μοναδική γυναίκα!
Μετά τή δημοσίευση τῆς συγκεκριμένης ἐργασίας ἐπεκράτησε μεγάλη
ἀναστάτωση, γιατί ἔτσι ἀνατρέπονταν ὅλες οἱ μέχρι τότε θεωρίες γιά πολλα
πλές ἑστίες ἀπό τίς ὁποῖες ξεκίνησε ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.
Πολύ σύντομα μετά ἀπό αὐτή τή δημοσίευση, τό ἐξίσου ἔγκυρο ἐπιστημονικό
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περιοδικό «Science» στή στήλη μέ τά ἐπιστημονικά νέα συμπεριέλαβε καί ἕνα
ἄρθρο πού ἀναφερόταν στό ἄρθρο τοῦ «Nature» μέ τίτλο «The Unmasking of
Mitochonrial Eve»[2], δηλαδή «Ἡ ἀποκάλυψη τῆς Μιτοχονδριακῆς Εὕας». Ἡ
ἐπιλογή αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος, πού ἔκανε σαφέστατη σύνδεση μέ τίς βιβλικές
ἀναφορές ἔδωσε φωτιά στήν ἱστορία, τόσο πού ἔφτασε νά γίνει πρωτοσέλιδο
σέ πολλά μεγάλα περιοδικά ὅπως τό «TIME», τό «Newsweek» καί ἄλλα. Αὐτή
ἡ ἐξέλιξη προκάλεσε ἀρκετά προβλήματα στήν κα Cann, ἡ ὁποία ἄρχισε νά
δέχεται παρενοχλητικά emails, ἀπειλητικά τηλεφωνήματα καί τέλος μέχρι καί
ἐπίσκεψη ἀπ’ τό FBI![3].
Σχετικά μέ τόν ὑπολογισμό τοῦ χρόνου βάσει τῶν μεταλλάξεων, δέ
κα χρόνια ἀργότερα προέκυψε μιά ἐπιπλέον ἐξέλιξη ἡ ὁποία ἦρθε νά ταρα
κουνήσει ἐκ νέου τήν ἐπιστημονική κοινότητα. Τό 1997 στό ἔγκυρο ἐπιστη
μονικό περιοδικό «Nature-Genetics» δημοσιεύθηκε μιά ἐργασία[4] ἡ ὁποία
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ρυθμός τῶν μεταλλάξεων τοῦ μιτοχνοδριακοῦ DNA εἶναι
περίπου 20 φορές μεγαλύτερος ἀπό αὐτόν πού εἶχε ὑπολογιστεῖ ἀρχικά ἀπό
τά φυλογενετικά δέντρα καί εἶχε χρησιμοποιηθεῖ στή δημοσίευση τῆς Cann γιά
τόν ὑπολογισμό τῆς ἡλικίας τῆς Μιτοχονδριακῆς Εὕας. Μεγαλύτερος ρυθμός
μεταλλάξεων σημαίνει ὅτι τά 100.000 - 200.000 χρόνια πού ὑπολογίστηκαν
ὡς ἡλικία τῆς Μιτοχονδριακῆς Εὕας εἶναι λάθος καί ὅτι ὁ πραγματικός
χρόνος εἶναι ἀπό 5.000 – 10.000 χρόνια! Αὐτό τό χρονικό παράθυρο εἶναι
σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τόν βιβλικό χρόνο δημιουργίας τοῦ κόσμου τῶν
7.521 χρόνων. Τό συγκεκριμένο στοιχεῖο σχολιάστηκε καί ἀπό ἕνα ἄρθρο στό
«Science» ἕνα χρόνο μετά, στό ὁποῖο ὁ συγγραφέας ἐπί λέξει ἀναφέρει «Μέ
τήν ἀρχική μέθοδο ἡ Μιτοχονδριακή Εὔα ὑπολογίστηκε ὅτι ἦταν 100.000 200.000 ἐτῶν, ἐνῶ μέ τή νέα μέθοδο ἡ πραγματική της ἡλικία μειώνεται σέ
μόλις 6.000 χρόνια»[5].
Μετά ἀπό αὐτή τή μικρή ἱστορία θά ἤθελα νά ἀπευθύνω ὁρισμένα
ἐρωτήματα πρός προβληματισμό ὅλων μας:
Πόσο συμβολικό …παραμυθάκι ἀκούγεται τώρα ἡ ἱστορία τοῦ Ἀδάμ
καί τῆς Εὕας πού “ἔπεσαν” πρίν ἀπό περίπου 7.521 χρόνια;
Πόσο σίγουροι εἴμαστε γιά τήν ἡλικία τῆς Δημιουργίας καί πόσο καλά
τελικά γνωρίζουμε τί σωστό καί τί λάθος ἔχει ἀνακαλύψει ἡ ἐπιστήμη γιά τήν
ἀρχή της καί τήν ἀρχή τοῦ εἴδους μας;
Ἡ προσωπική ἄποψη τοῦ γράφοντος εἶναι ὅτι ὁ Θεός σάν Πατέρας
μᾶς ἔδωσε ἐξαρχῆς ὅλη τήν Ἀλήθεια, ἀλλά ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι Πατέρας καί
ἀγαπάει καί σέβεται τά παιδιά Του, μᾶς ἔδωσε παράλληλα καί τήν δυνατότητα
νά Τόν ἀμφισβητήσουμε καί νά ἐπιβεβαιώσουμε τό κάθε τί πού μᾶς εἶπε. Ὅταν
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ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα διεξάγεται ἀντικειμενικά καί ἀμερόληπτα, βρίσκεται
καθημερινά μπροστά σέ ἐκπλήξεις, πού ἔρχονται μόνο πρός ἐπιβεβαίωση τῶν
ὅσων μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει ὁ Θεός, τά ὁποῖα μέχρι ἐκείνη τή στιγμή θεωροῦμε
παιδαριώδη καί ἀνυπόστατα. Μᾶς ἐπιτρέπει νά βάλουμε τον δάκτυλόν μας
«εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων», ὅπως ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, καί μᾶς προτρέπει νά
γίνουμε πιστοί καί ὄχι ἄπιστοι.
Ὅσοι ἔχουμε μάτια ὀφείλουμε νά τά ἀνοίξουμε καί νά δοῦμε καί ὅσοι
ἔχουμε αὐτιά νά τά ἀνοίξουμε καί νά ἀκούσουμε. Μᾶς τήν ἔδωσε ὁ Πατέρας
μας αὐτή τή δυνατότητα ἀπ’ τήν ἀρχή τοῦ κόσμου, ἀλλά δέν φαίνεται νά τήν
ἀξιοποιοῦμε. Ὁρισμένες φορές πραγματικά ἀναρωτιέμαι τί δικαιολογία θά
βρεῖ προκειμένου νά μᾶς σώσει. Δέν ἀπελπίζομαι ὅμως, Θεός εἶναι, ὅλα τά
μπορεῖ...
						
Κώστας Βουγᾶς
						
Μοριακός Βιολόγος
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Ἀδελφοί καί Πατέρες,
ἄς αὐξήσουμε τίς μερίδες μας στό Ἱερό Δισκάριο...
έν εἶμαι παρά ὁ ἐλάχιστος, καί ὁ περισσότερο βεβαρυμένος, ὅπως
συνειδητοποιῶ, μέ πλῆθος ἁμαρτιῶν, Διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ
Θεοῦ. Ἔχω φτάσει δέ, μετά ἀπό, περίπου, τριαντάχρονη διακονία στό ἱερό
Θυσιαστήριο, σέ τέτοια ἡλικία πού θά ἔπρεπε τό πρῶτο πού νά κάνω, νά
φροντίσω γιά τή σωτηρία μου. Ὡστόσο, μετά ἀπό πολύ σκέψη καί προσευχή
ἀποφάσισα νά πῶ κι αὐτά τά λόγια, ὡς μιά ἔκφραση φιλάδελφης κατάθεσης
καί φιλτάτης, ἐν ὑπακοῇ πάντοτε τελούσης, προσέγγισης στό Μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας.
Συχνά ἀκοῦμε νά γίνεται λόγος γιά σκάνδαλα Κληρικῶν, γιά ἐντάσεις
μέσα στό χῶρο τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας καί γενικά νά ἐμφανίζονται
στά Μέσα Ἐνημερώσεως, πολλές
φορές ἀρκετά διογκωμένα, κάποια
παρόμοια ζητήματα, πού πραγματικά
θλίβουν καί προβληματίζουν. Δέκτες
δέ ὅλων αὐτῶν εἴμαστε, σέ μεγάλο
βαθμό, ἐμεῖς οἱ ἐφημέριοι, στούς
ὁποίους στρέφεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ
ζητῶντας ἀπάντηση στά πολλά του
ἐρωτήματα. Καί γιά νά ποῦμε τήν
ἀλήθεια, σέ ἀρκετά ἀπό αὐτά δέν
ἐπιδιώκουμε νά δώσουμε ἀπάντηση
ἀρκούμενοι στό, “ Ὁ Κύριος νά ἐλε
ήσει κι ἐκείνους καί μᾶς”. Ὅμως,
μέσα μας, μετεωρίζεται πάντα τό
ἄλλο, τό κρυφό ἐρώτημα:” Γιατί νά
συμβαίνουν ὅλα αὐτά; Ποιός ὁ λόγος νά σκανδαλίζουμε τίς ψυχές τῶν ἀθώων,
ἁπλῶν πιστῶν;” Φυσικά, πολλές φορές τήν ἀπάντηση δέν τήν ἐπιδιώκουμε,
γιατί ἴσως μᾶς βολεύει νά ἔχουμε ἀπέναντί μας κάποια ὁμιχλώδη κατάσταση,
ἡ ὁποία, σύν τοῖς ἄλλοις, μπορεῖ νά καλύψει καί δικές μας ἀτέλειες...
Ὡστόσο, ἐπειδή οἱ καιροί γίνονται ὅλο καί περισσότερο σκληροί καί
δεμένοι ἄρρηκτα μέ τό δαιμονικό ἅρμα τῆς φιλαυτίας καί τοῦ στυγνοῦ
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ἀνταγωνισμοῦ, γι᾿ αὐτό ἀπαιτεῖται μιά ἀνασύνταξη ὅλων ὅσων πιστεύουμε στή
Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, στήν ὁποία καί ὁμολογοῦμε
τό Βάπτισμά μας καί τήν ἀφιέρωσή μας. Καί τό μόνο πού πιστεύω ὅτι ἁρμόζει
νά γίνει ἀπ᾿ ὅλους ἐμᾶς τούς Ἱερωμένους, εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη παράκληση
στόν Κύριό μας, ὅπως εἰρηνεύει τά πράγματα καί φωτίζει τούς ταγούς τῆς
Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε νά πράττουν τό ὀρθό καί τό εὐλογημένο.
Γι᾿ αὐτό καί παρακαλῶ πολύ, ὅπως αὐξήσουμε τίς μερίδες στό Ἱερό
Δισκάριο, θέτοντας ἐκεῖ περισσότερες, ὑπέρ τῶν ὅσων διακρατοῦν τό
Πηδάλιο καί διευθύνουν τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας, πρός λιμένας εὐδίους.
Γιατί ἕνα εἶναι τό βέβαιο: Πώς στά χρόνια μας ἀπαιτεῖται περισσότερη σιωπή
καί προσευχή παρά ἐξηγήσεις, ἐρμηνεῖες καί μελέτες, πού κάποτε ὁδηγοῦν
σἐ βαρεῖς καί ζημιογόνους ἀντιλόγους. Καί ἡ σιωπή τῆς Προσκομιδῆς μέ τήν
κατάθεση τῆς παράλληλης θερμῆς προσωπικῆς μας εὐχῆς, πού θά συνοδεύει
τό “Μνήσθητι, Κύριε...”, νομίζω πώς εἶναι ἡ καλύτερη ἐξήγηση σέ Κεῖνον καί
σέ μᾶς ὅλους πού καταλαβαίνουμε τό Μυστήριο τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί
τῆς σπουδῆς Του, ὥστε τά πάντα νά γίνουν σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. Γιατὶ
συμφέρον ὅλων μας εἶναι νὰ ἐπικρατήσει τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ κι ὄχι τῶν
ὅποιων ἀνθρώπων, πολὺ δέ περισσότερο, τὸ δικὸ μας….
						

π. Κων. Ν. Καλλιανός

ΟΙ

ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ
ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;
πό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ μας ἔχει γίνει ἐπανειλημμένα ἀναφορά
στό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, τόσο σέ εἰδικά ἄρθρα ὅσο καί στή
συνάφεια ἄλλων ἄρθρων. Ὡστόσο ἀπό τήν 1η Ἰουνίου τοῦ 2013 μπαίνει σέ
ἰσχύ ὁ νέος νόμος 3984/2011 τῆς εἰκαζόμενης συναίνεσης πού ψηφίστηκε τό
καλοκαίρι τοῦ 2011 ἀπό τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Ὁ νόμος αὐτός ὁρίζει ὅτι
ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης θεωρεῖται αὐτόματα δότης ὀργάνων σώματος ἐάν
δέν ὑποβάλει δήλωση ἄρνησης στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
Ὁ τελευταῖος βέβαια, ἔχοντας στή διάθεσή του ὅλα τα μέσα, φροντίζει μέ
διαφημιστικές καμπάνιες νά διαδώσει τήν κατ’ αὐτόν τόσο ἀνθρωπιστική
«δωρεά» ὀργάνων, ἀποκρύπτοντας ἐπιμελῶς ἀπό τούς ἀνυποψίαστους
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πολίτες τήν ὠμή ἀλήθεια γιά τίς μεταμοσχεύσεις.
Μέ τόν νόμο αὐτό ἐκδηλώνονται μέ τόν πλέον ἀπροκάλυπτο τρόπο οἱ
ἁρπακτικές διαθέσεις τῆς πολιτείας, ἡ ὁποία δέν ἀρκεῖται πιά στήν οἰκονομική
ἀφαίμαξη τῶν πολιτῶν ἀλλά προχωρεῖ καί στήν κατάσχεση τῶν σωμάτων
τους. Ἀπό πλευρᾶς τῶν ἰατρῶν-ὑπερασπιστῶν καί τοῦ ὅλου μηχανισμοῦ τῶν
μεταμοσχεύσεων πού ἔχουν μιά καθαρά ἄθεη-ὑλιστική τοποθέτηση εἶναι
ἀπόλυτα κατανοητή ἡ στήριξη τοῦ νέου νόμου ἤ ἀκόμα καί ἡ ἱκανοποίηση
γιά αὐτόν. Δέν θά ἔπρεπε ὅμως, ἔστω αὐτή τήν ἐσχάτη ὥρα, οἱ Ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας πού ὡς τώρα στήριξαν τίς μεταμοσχεύσεις νά ὑποψιαστοῦν καί
νά προβληματιστοῦν σχετικά μέ αὐτήν τήν ἄκρως χρησιμοθηρική, ὑλιστική
καί μηχανιστική θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου ἐκ μέρους τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν
μεταμοσχεύσεων καί νά ἀναθεωρήσουν τίς δικές τους θέσεις;
Πῶς, ἑπομένως, εἶναι δυνατόν, Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νά
ἐπιμένουν μέχρι σήμερα –μέ τήν προβολή τῆς τάχα θυσίας καί ἀνιδιοτελοῦς
ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο– νά ὠθοῦν τά πνευματικά τους παιδιά στά
χειρουργεῖα, στά ὁποῖα καί κατάσχεται ἀνελέητα τό πολύτιμο ὑλικό γιά τίς
μεταμοσχεύσεις;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά μή βλέπουν, νά μή ἔχουν πληροφορηθεῖ ὅτι τά
χειρουργεῖα στά ὁποῖα στέλνουν τά πνευματικά τους παιδιά εἶναι σφαγεῖα;
Μᾶς τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ πάμπολλες περιγραφές ἀφαίρεσης ὀργάνων πού
μᾶς ἔχουν δώσει ἰατροί καί νοσηλευτικό προσωπικό, πού διασώζουν ἀκόμα
μιά εὐαισθησία γιά τή ζωή καί ἀξιοπρέπεια τῶν ἀνθρώπων.
Ἐνῶ ὁ ἀσθενής εἰσάγεται στό χειρουργεῖο μέ ρόδινο χρῶμα (πού
εἶναι χαρακτηριστικό τῶν ἀνθρώπων πού ἀναπνέουν μέ τήν βοήθεια ἀνα
πνευστήρα), μέ τήν λειτουργία ὅλων τῶν βασικῶν του ὀργάνων, βγαίνει
ἀπό ἐκεῖ μετά τήν ἀφαίρεση καρδιᾶς, πνευμόνων, ἥπατος, νεφρῶν, ὀστῶν
κ.ἄ. ὡς καταληστευμένο περίβλημα-πτῶμα. Ἀκόμα καί ἡ ἐξωτερική του
μορφή δέν εἶναι πάντα πιά ἐγγυημένη, ὅπως π.χ. στήν περίπτωση ἀφαίρεσης
τοῦ δέρματος, ὀστῶν ἤ τοῦ κερατοειδοῦς. Πρόκειται κυριολεκτικά γιά
ἀπεντέρωση (ὁ ἀναγνώστης ἄς μοῦ συγχωρήσει τόν ὅρο αὐτό, ἀλλά ἀπο
δίδει μέ τόν πιό εὔγλωτο τρόπο τήν πρακτική τῆς ἀφαίρεσης ὀργάνων) ὄχι
πτωμάτων ἀλλά σωμάτων. Ἄλλωστε στά πτώματα ἀπαγορεύεται ρητῶς
ἀπό τό νόμο ἕνα τέτοιο κομμάτιασμα, θά ἀποτελοῦσε σύληση τοῦ νεκροῦ.
Ἀντίθετα στά σώματα αὐτῶν τῶν ἀνυπεράσπιστων μελλοθανάτων ἀνθρώπων
πού ἔπρεπε νά ἀπολαμβάνουν τήν ἰδιαίτερη προστασία τῶν συνανθρώπων
τους, ὄχι μόνο ἐπιτρέπεται ἀλλά ἐπιβάλλεται τώρα μέσῳ τοῦ νέου νόμου (μέ
ἐξαίρεση βέβαια ἐκείνους πού ἔχουν καταθέσει καί θά καταθέσουν ρητά
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τήν ἄρνησή τους). Αὐτή ἡ τόσο ἀπάνθρωπη πρακτική πού ἀντιμετωπίζει τόν
ἐγκεφαλικά νεκρό ἄνθρωπο ὡς ἐρείπιο, ὡς ἕνα ἄψυχο ὑπόλοιπο, ἀξίζει νά
παρομοιαστεῖ μέ τόν κατατεμαχισμό, ἀφαίρεση καί ἀνακύκλωση ὅλων τῶν
χρήσιμων ἀκόμα μερῶν ἑνός αὐτοκινήτου, πού λόγω ἀτυχήματος δέν μπορεῖ
νά κυκλοφορήσει πιά!
Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Ἐγκεφαλικός Θάνατος (ΕΘ) νά γίνεται δεκτός ἀπό
Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ὡς διάσπαση τοῦ δεσμοῦ σώματος καί
ψυχῆς, ὡς ὁριστικός θάνατος τοῦ ἀνθρώπου; Καί αὐτό:
Α. παρ’ ὅτι στήν κατάσταση αὐτή μόνο το 3% σώματος τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι νεκρό, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο 97% παραμένει ζωντανό μέ τήν βοήθεια
μηχανικῆς ὑποστήριξης,
Β. παρ’ ὅτι ἡ καθιέρωση τοῦ ΕΘ (γιά πρώτη φορά τό 1968 ἀπό τήν
ἐπιτροπή τοῦ Harvard) ἔγινε –ὅπως ὁμολογήθηκε– χωρίς ἐνδοιασμούς ἀπό
τήν ἐπιτροπή αὐτή, α. γιά νά ἀπαλλάσσονται τόσο οἱ συγγενεῖς ὅσο καί οἱ
Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας ἀπό τό φορτίο αὐτό καί β. γιά νά διευκολύνεται
ἡ εὕρεση ὀργάνων γιά τίς μεταμοσχεύσεις,
Γ. παρ’ ὅτι ὡς πρός τόν ὁρισμό καί τά κριτήρια διάγνωσης τοῦ ΕΘ δέν
ὑπάρχει ὁμοφωνία στήν παγκόσμια Ἰατρική κοινότητα,
Δ. παρ’ ὅτι ὁ ΕΘ δέν μπορεῖ νά διαγνωστεῖ μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα
(ἀπόλυτη βεβαιότητα θά ἔδινε μόνο μιά ἐργαστηριακή ἐξέταση ὅλης της
ἐγκεφαλικῆς οὐσίας, πού ὅμως εἶναι ἀδύνατη στήν κατάσταση αὐτή).
Πῶς λοιπόν ἐκκλησιαστικοί Ποιμένες μποροῦν νά δεχθοῦν καί νά
ἀσπασθοῦν τόν ΕΘ ὡς ὁριστικό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου ἀφοῦ ἀποδεικνύεται
τελικά ὡς ἕνα χρησιμοθηρικό κλινικό κατασκεύασμα, προκειμένου ἔτσι νά
ἐξασφαλιστεῖ ἡ πολύτιμη πρώτη ὕλη γιά μεταμοσχεύσεις; Πῶς μποροῦν,
ἀντιγράφοντας τούς ἰατρούς-ὑπέρμαχους τῶν μεταμοσχεύσεων, νά δεχθοῦν
ὅτι ὁ ΕΘ σημαίνει τήν ἀνεπίστρεπτη ἀπώλεια τῆς συνείδησης τοῦ ἀνθρώπου,
ὄχι μόνο τῆς ἐκδήλωσης τῆς συνείδησης ἀλλά καί τοῦ περιεχομένου τῆς
συνείδησης, τῶν αἰσθημάτων κ.ἄ.. Ἀπό ποῦ ἀντλοῦν αὐτή τήν γνώση καί
βεβαιότητα; Μέ ποιά λογικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα ταυτίζουν τήν
παρουσία τῆς ψυχῆς στόν ἄνθρωπο ἀποκλειστικά μέ τήν ἐγκεφαλική
λειτουργία; Ἐάν ἀποδέχονται μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ἑρμηνεία τῶν
Πατέρων, ὅτι ἡ ψυχή εἶναι ἐκείνη πού ζωογονεῖ τό σῶμα (ἡ πνοή τοῦ Θεοῦ,
Γέν. 2,7), δέν εἶναι ἐντελῶς παράλογος ὁ ἰσχυρισμός ὅτι στήν περίπτωση
τοῦ ΕΘ, ὅταν ὑπάρχουν ἀκόμα ὅλες οἱ ζωτικές λειτουργίες τῶν ὑπόλοιπων
βασικῶν ὀργάνων, ὅταν παρατηρεῖται ἡ διατήρηση σταθερῆς θερμοκρασίας,
σταθερή ἀρτηριακή πίεση, μεταβολισμός τροφῶν, αὔξηση βάρους κ.ἄ., ἔχει
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ἐπέλθει ἡ διάσπαση τῆς συμφυΐας ψυχῆς καί σώματος;
Μάλιστα, ἀκόμα καί μετά τόν ὁριστικό θάνατο, τήν πτωματοποίηση τοῦ
ἀνθρώπου, ἡ ψυχή δέν ἐγκαταλείπει ἀμέσως τό σῶμα. Μᾶς τό ἐπιβεβαιώνουν
οἱ Πράξεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (20,10), ὅπου ἕνας νεαρός, ἀκούγοντας
τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀποκοιμήθηκε καί ἔπεσε ἀπό τόν τρίτο
ὄροφο. Ἀφοῦ τόν σήκωσαν νεκρό ὁ Ἀπόστολος ἔσκυψε ἐπάνω του καί εἶδε μέ
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἡ ψυχή του δέν εἶχε ἀκόμα ἀποχωριστεῖ
ἀπό τό σῶμα (βλ. σχετικά τό ἄρθρο τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη «Ἡ Ἀνάσταση
τῶν σωμάτων καί οἱ μεταμοσχεύσεις» στήν «Ἐνοριακή Εὐλογία», τεύχ. 107,
Μάϊος 2011).
Πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ περιπτώσεις γυναικῶν,
οἱ ὁποῖες μετά τή διάγνωση τοῦ ΕΘ, δηλαδή μετά τήν διάσπαση τῆς συμ
φυΐας σώματος καί ψυχῆς κατά τούς πνευματικούς-ὑποστηρικτές τῶν μετα
μοσχεύσεων, συνεχίζουν νά κυοφοροῦν ἐπί μῆνες (τό μεγαλύτερο διάστημα
πού ἔχει καταγραφεῖ εἶναι 107 μέρες) καί νά γεννοῦν μέ καισαρική τομή
ζωντανά παιδιά. Ἀναφέρω ἐδῶ ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα τήν Susan Tor
res, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα πέθανε στίς 7 Μαΐου τοῦ 2005
(διάγνωση ΕΘ), διατηρήθηκε ὅμως στά μηχανήματα λόγῳ τῆς ἐγκυμοσύνης
της. Τό ἰδιαίτερο στήν περίπτωσή της εἶναι ὅτι ὁ ΕΘ προκλήθηκε ἀπό κακοήθη
ὄγκο στόν ἐγκέφαλο καί στή συνέχεια ὁ καρκίνος ἐξαπλώθηκε στό σῶμα
τῆς «νεκρῆς». Μόλις ἔκριναν οἱ ἰατροί ὅτι τό ἔμβρυο μπορεῖ νά ἐπιβιώσει,
προέβησαν τήν 1η Αὐγούστου στήν καισαρική τομή γιά νά μή προσβληθεῖ
καί τό ἔμβρυο ἀπό τόν καρκίνο. Ἔτσι τό παιδάκι γεννήθηκε ζωντανό. Τήν
ἑπόμενη μέρα οἱ ἰατροί διέκοψαν τή μηχανική ὑποστήριξη καί ἡ Susan Tor
res πέθανε ὁριστικά. Δέν θά ἔπρεπε σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις οἱ παραπάνω
Ποιμένες, ἐάν θέλουν νά εἶναι συνεπεῖς στίς θέσεις τους, νά διαβάζουν στίς
«νεκρές» αὐτές γυναῖκες ἐνῶ κυοφοροῦν τήν νεκρώσιμη ἀκολουθία, τρισάγια
καί τό 40ήμερο μνημόσυνο;
Τέλος, ὅταν ἀποδέχονται τόν ἐξ’ ἄκρας συλλήψεως δεσμό ψυχῆς καί
σώματος, δηλ. πολύ πρίν σχηματιστεῖ ὁ ἐγκέφαλος, μέ ποιά λογική μπορεῖ νά
στηρίξουν τήν διάσπαση αὐτοῦ τοῦ δεσμοῦ μέ τόν ἐπέλευση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ
θανάτου, ἐνῶ ὅλο τό ὑπόλοιπο σῶμα παραμένει ζωντανό;
Δέν πείθονται ἀπό τό μεγάλο πλῆθος Πατερικῶν χωρίων πού καταδει
κνύουν τήν καρδιά ὡς ἕδρα τοῦ νοός καί τῶν ψυχικῶν δυνάμεων καί τόν
ἐγκέφαλο ἁπλῶς ὡς μέσο ἔκφρασης αὐτῶν τῶν δυνάμεων, πρᾶγμα βέβαια,
πού δέν σημαίνει περιορισμό τῆς ψυχῆς στήν καρδιά, ἀφοῦ διαχέεται σέ
ὅλο το σῶμα, ἀλλά ἁπλῶς τήν χρήση τῆς καρδιᾶς ὡς ὀχήματος (βλ. σχετικά
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τήν πολύ ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ π. Στεφάνου Στεφόπουλου, Ἀπό τήν
Ὀρθόδοξη στή «Μηχανιστική» Ἀνθρωπολογία). Ἑπομένως στήν περίπτωση
τοῦ ΕΘ ὁ ἔσω ἄνθρωπος, «ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρωπος» κατά τό Ἀπό
στολο Πέτρο (Α΄ Πετρ. 3,4), ζεῖ καί βρίσκεται σέ διάλογο μέ τόν Θεό. Αὐ
τό ἄλλωστε ἔχει καταγραφεῖ στή διεθνῆ βιβλιογραφία μέ περιπτώσεις ἐγ
κεφαλικά νεκρῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ὧρες, ἤ ἀκόμα καί μέρες, μετά τή
διάγνωση τοῦ ΕΘ εἶχαν τά χέρια τους σηκωμένα σέ στάση προσευχῆς ἐπί
μακρό χρονικό διάστημα.
Πῶς εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρίζεται ἡ «δωρεά» τῶν ὀργάνων ὡς θυσία
γιά τόν συνάνθρωπο, ὡς ἀποτέλεσμα ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης, πού ἁγιάζει τό
δότη; Ὅσοι προβαίνουν στήν πράξη αὐτή (ἐκτός βέβαια ἀπό τίς περίπτωσης
δωρεᾶς ἐν ζωή ἑνός ἐκ τῶν διπλῶν ὀργάνων, π.χ. ἑνός νεφροῦ) ὁπωσδήποτε
δέχονται τόν ἐγκεφαλικό θάνατο ὡς τελεσίδικο θάνατο τοῦ ἀνθρώπου.
Ἑπομένως οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν ἀνάγκη πιά τά ὄργανα πού δίνουν, τούς εἶναι
πλέον ἄχρηστα, δέν στεροῦνται ἀπολύτως τίποτα. Τελικά σέ ποιά θυσία
ὑποβάλλονται ὥστε νά ὑποστηρίζεται ἀκόμα καί ὁ ἑξῆς παραλογισμός, ὅτι
μ’ αὐτή τήν πράξη τους ἀκολουθοῦν τή θυσιαστική προσφορά τοῦ Χριστοῦ
γιά τόν ἄνθρωπο;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά δέχονται τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, τήν ὁποία
ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, μέ κοινόχρηστα μέλη, ὅταν ὁ Ἄγ.
Γρηγόριος Νύσσης στό ἔργο τοῦ «Περί ψυχῆς καί Ἀναστάσεως» μιλάει γιά
τά σημάδια τῆς ψυχῆς στά μέλη τοῦ σώματος μέ τό ὁποῖο ἦταν συνδεδεμένη.
Σάν νά μήν ἀρκεῖ αὐτό, ὡς κορύφωση τοῦ παραλογισμοῦ ἀκούγεται καί ὁ
ἑξῆς ἰσχυρισμός: Ὅπως τά σημεῖα τῆς Σταύρωσης (τῶν ἥλων καί τῆς λόγχης)
εἶναι ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μετά τήν κοινή ἀνάσταση τά τραύματα στά
σώματα τῶν Μαρτύρων ἀποτελοῦν καί αὐτά τή δόξα τους, ἔτσι καί οἱ πιστοί
χριστιανοί-«δωρητές» σώματος θά φέρουν τά προηγούμενα ὄργανά τους
ὡς δόξα στό σῶμα τους, ἀφοῦ μέσω αὐτῶν ἐκδηλώθηκε ἡ «θυσιαστική τούς
ἀγάπη» γιά τό συνάνθρωπο!
Τέλος, πῶς εἶναι δυνατόν νά παραβλέπονται ἀπό Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ παράγοντες πού φανερώνουν, ἰδίως ἀπό πλευρᾶς
τῶν ληπτῶν τῶν μοσχευμάτων, πόσο οἱ μεταμοσχεύσεις ἀντιβαίνουν στήν
ἴδια τή φύση καί ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου. Πρῶτα ἀπό ὅλα ἡ ἀπόρριψη
τῶν μοσχευμάτων ὡς ξένων πρός τό ἴδιο το σῶμα, ἡ ὁποία ἀποτρέπεται
μόνο μέ τήν ἐφ’ ὅρου ζωῆς λήψη ἰσχυρῶν φαρμάκων. Ἄμεση συνέπεια εἶναι
ὁ ἐνδόμυχος φόβος γιά τήν ἀπόρριψη αὐτή, ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ φοβίες
γιά μικρόβια, ἰούς καί γενικά γιά κάθε εἴδους μόλυνση, ἐπειδή μέ τή συνεχῆ
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λήψη τῶν φαρμάκων ἐναντίον τῆς ἀπόρριψης καταστέλλεται ἡ ἄμυνα τοῦ
ὀργανισμοῦ, τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τοῦ λήπτη. Ἐπί πλέον τίς τελευταῖες
δεκαετίες ἔχει παρατηρηθεῖ στούς λῆπτες τό καινοφανές σύνδρομο τῶν
βροχερῶν ἤ ὁμιχλωδῶν ἡμερῶν. Πρόκειται γιά ἔντονα αἰσθήματα ἐνοχῆς καί
ἐντροπῆς στούς λῆπτες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τό διάστημα ἀναμονῆς τους
γιά μόσχευμα. Ἐλπίζουν, ἐπιθυμοῦν ἤ καί προσεύχονται νά βρεθεῖ μόσχευμα
γιά τήν παράταση τῆς ζωῆς τους, πρᾶγμα πού μπορεῖ νά ἐξασφαλιστεῖ μόνο
μέ τόν θάνατο ἑνός συνανθρώπου τους. Καί τίς καλύτερες συνθῆκες ἀπό
πλευρᾶς καιροῦ γιά τόν θάνατο αὐτό παρέχουν οἱ μέρες μέ βροχή καί ὁμίχλη,
ὅταν ὑπάρχουν τά περισσότερα θανατηφόρα ἀτυχήματα. Ὅλο καί μεγαλύτερες
διαστάσεις στίς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει πάρει καί τό πρόβλημα τῆς ταύτισης
μέ τό νέο ὄργανο πού ἔχουν δεχτεῖ, ἰδίως στήν περίπτωση καρδιᾶς, ἐπειδή ἀπό
τήν πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ἡ καρδιά συνδέεται ἄμεσα μέ τά αἰσθήματα
καί τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Εἰδικοί ἐπιστήμονες πού παρέχουν
ψυχολογική στήριξη στούς λῆπτες μετά τήν μεταμόσχευση δέχονται μέ
βάση τήν κλινική τους ἐμπειρία, ὅτι σέ μεγάλο ποσοστό τῶν ληπτῶν (30%
καί παραπάνω) παρατηρεῖται μιά κρίση ταυτότητας μετά τήν μεταμόσχευη.
Αὐτή ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι τρόπον τινά ἔχουν «κληρονομήσει» πλευρές
τῆς προσωπικότητας τοῦ δότη, προτιμήσεις, ἀπέχθειες, ἀναμνήσεις, φοβίες
καί ἐπιθυμίες του. Ἀπό πλευρᾶς ὀρθόδοξης θεολογίας κατανοοῦνται καί
ἐξηγοῦνται τά φαινόμενα αὐτά ἀπόλυτα. Στά ὄργανα τοῦ ἀνθρωπίνου
σώματος καί κυρίως στήν καρδιά καταγράφονται καί χαράσσονται τά πάθη
καί οἱ ροπές πού ὅλοι μας καλλιεργοῦμε καί στήν περίπτωση μεταμοσχεύσεων
φυσικά μεταφέρονται στόν λήπτη τῶν ὀργάνων.
Ὅλα αὐτά δέν θά ἔπρεπε νά ἀνοίξουν ἐκ νέου τόν προβληματισμό
γύρω ἀπό τό πολύπλευρο ζήτημα τῶν μεταμοσχεύσεων ἀπό πλευρᾶς ὅλων
ἐκείνων τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας πού τίς ἀντιμετώπιζαν εὐνοϊκά ὡς
τώρα; Μήπως, ἰδίως μέ ἀφορμή τίς ἁρπακτικές διαθέσεις τῆς πολιτείας πού
ἐκδηλώνονται ἀπερίφραστα μέ τόν νέο νόμο πού ἰσχύει ἀπό τήν 1η Ἰουνίου,
ἦρθε ἡ κατάλληλη στιγμή γιά τήν ἀναθεώρηση τῆς Συνοδικῆς Ἀπόφασης
ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων;
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Δ

ιανύομε τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, κατά τήν ὁποίαν τά ἀναγνώσματα
τῆς Ἐκκλησίας μας λαμβάνονται ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἐκεῖ
μᾶς δίδεται μιά ζωντανή εἰκόνα τῆς ζωῆς τῶν πρώτων Χριστιανῶν καί τοῦ πῶς
πραγματοποίησαν οἱ ἅγ. Ἀπόστολοι τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ: «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα
ἐνετειλάμην ὑμῖν...», ἰδιαιτέρως μετά τήν Πεντηκοστή, κατά τήν ὁποίαν ἔλαβαν
τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πλήρως.
Λίγο ἀργότερα, μετά τή μερική παύση τῶν διωγμῶν τῶν πρώτων Χριστι
ανῶν ἀπό τούς Ἰουδαίους ἄρχισαν οἱ Ἁγ. Ἀπόστολοι καί οἱ συνεργάτες τους νά
βγοῦν ἀπό τά ὅρια τῆς Παλαιστίνης καί νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο σ’ ὅλη τήν
οἰκουμένη. Δυστυχῶς ἐν συνεχείᾳ πολλά μέρη χάθηκαν πάλι καί ἐπεκράτησαν
ἀλλόθρησκοι καί αἱρετικοί, πολλές φορές ὑποστηριζόμενοι ἀπό τούς ἑκάστοτε
πολιτικούς ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι προέταξαν τά προσωπικά συμφέροντα καί δέν
αἰσθάνθηκαν ὡς ὑπηρέται τῶν λαῶν πού διοικοῦσαν. Γι’ αὐτό καί μισοῦσαν
τήν Ἀλήθεια καί πολεμοῦσαν τήν Ἐκκλησία.
Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται ἐν τούτοις τό φαινόμενο τῆς
θρησκευτικῆς ἀδιαφορίας, πρωτίστως στά ἀναπτυγμένα κράτη τοῦ κόσμου.Οἱ
πολλοί ἔχουν χορτάσει νά βλέπουν ἐκπροσώπους τῆς θρησκείας τους μέ ἐντελῶς
κοσμική περιβολή καί κοσμικό φρόνημα, κατά τό ἁγιογραφικό ρητό: ἐάν δέ τό
ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; Δηλ. κληρικοί, οἱ ὁποῖοι δέν διαφέρουν
σέ τίποτε ἀπό τούς κοσμικούς ἀνθρώπους δέν μποροῦν νά προσφέρουν τίποτα,
ἀλλά μᾶλλον τυχαίνουν τῆς περιφρονήσεως ἐκείνων. Ἡ ἀπογοήτευση ἀπό τό
ἀνάλατο καί ἡ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν διευκολύνουν τούς καλοπροαίρετους
στήν ἀναζήτηση τῆς Ἀληθείας.
Καί πράγματι λάβαμε τό τελευταῖο διάστημα κάποια ἐλπιδοφόρα
μηνύματα. Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη
ἐπίσκεψη τῶν κυριῶν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἑνώσεως «Οἰκοδομή» στό
Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης μας. Ἐκεῖ μᾶς πρόβαλαν διαφάνειες καί μικρές
ταινίες ἀπό τόν φετινό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως ἀνά τόν κόσμο, μέ κύριο
χαρακτηριστικό τήν παραμονή πλήθους πιστῶν μέχρι τό τέλος τῆς Ἀναστάσιμης
Θ. Λειτουργίας.
Τό ἴδιο μᾶς ἐπιβεβαίωσε ὁ ἀπό ἐτῶν γνωστός μας π. Μαρτῖνος Petzold
ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Γερμανίας, ὁ ὁποῖος πρόσφατα ἀνέλαβε τήν εὐθύνη
μιᾶς τεράστιας ἐνορίας, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Würzburg, μέ ἀκτῖνα ἄνω τῶν
200 χλμ., καί ἡ ὁποία περιλαμβάνει 4 μεγάλους Ναούς καί ἄλλα παρεκκλήσια
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στήν εὐρύτερη περιοχή Franken καί Schwaben.
Χαιρόμαστε τήν πνευματική φιλία μέ τόν π. Μαρτῖνο καί μέ πολλή χαρά
βγάλαμε μιά κοινή φωτογραφία τοῦ π. Μαρτίνου (2ος ἀπό ἀριστερά), τοῦ
προϊσταμένου καί τῶν ἐφημερίων πού βρεθήκαμε τήν ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεώς

του στόν Ναό.
Ὁ π. Μαρτῖνος ἀντιστέκεται στό πνεῦμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τῆς
ἐκκοσμίκευσης καί εἶναι ἕνας τῶν ἐλαχίστων Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως
Γερμανίας, πού κυκλοφορεῖ καί ἐκτός τοῦ Ἱ. Ναοῦ μέ τήν πρέπουσα
παραδοσιακή Ἱερατική περιβολή. Ἔχει δέ διαπιστώσει, ὅτι οἱ πιστοί αὐτό
ἀναζητοῦν, τό γνήσιο, τό παραδοσιακό, τό στά μάτια πολλῶν ἀμαθῶν αὐστηρό,
μέ ἀποτέλεσμα νά καταριθμοῦνται στό ποίμνιό του ἐκτός τῶν Ἑλλήνων πού
ζοῦν ἐκεῖ καί ἀρκετοί Γερμανοί.
Τοῦ εὐχόμαστε καλή συνέχεια τῆς θεάρεστης διαποίμανσης, καί κυρίως
εὐχόμαστε νά βρεθοῦν καί ἄλλοι ἄξιοι καί παραδοσιακοί Κληρικοί, πού ἔχουν
τό σθένος νά ἀντισταθοῦν στήν ἐκκοσμίκευση καί στόν οἰκουμενισμό. Αὐτή
ἡ ἀντίσταση στήν “πολιτική καί διπλωματία” κάποιων ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν
εἶναι ἡ καλή μαρτυρία.
Ἡ ἐπιμονή στήν πίστη τῶν Πατέρων ἐγγυᾶται τήν οἰκουμενικότητα
τῆς Ἐκκλησίας, «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», καί ὄχι οἱ
οἰκουμενιστικές ἀλλοιώσεις μέ σκοπό νά ἀρέσουμε στούς πολλούς, καί μέ
ἀποτέλεσμα νά χάσουμε καί τούς ἐκλεκτούς.

π. Γεώργιος Χάας
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως διηγεῖται τήν τελευταία σωματική ἐμφάνιση
τοῦ Χριστοῦ στή γῆ, τή σκηνή δηλαδή πού διηγεῖται στό τέλος τοῦ
Εὐαγγελίου τοῦ ὁ Λουκᾶς, ὅταν ὁ Χριστός ὡδήγησε τούς μαθητάς Του στή
Βηθανία, κι ἐκεῖ, μπροστά τους, ἀνελήφθη στόν οὐρανό.
Ἐκείνη ἀκριβῶς ἡ στιγμή ἀπεικονίζεται στήν ὑπόθεση τῆς Ἀναλήψεως.
Ὁ Χριστός ἀνεβαίνει πρός τόν οὐρανό καθισμένος μέσα σ’ ἕνα κύκλο
φωτός, συνοδευόμενος ἀπό ἀγγέλους, ἐνῶ οἱ ἀπόστολοι, ἔχοντας στό κέντρο
τήν Παναγία -τήν κλίμακα πού ἕνωσε οὐρανό καί γῆ- κυττάζουν ἔκθαμβοι.
Δύο ἄγγελοι στέκονται πίσω ἀπό τήν Παναγία ἐνδεδυμένοι μέ ὁλόλευκα
ἐνδύματα, καί στρέφονται, ὁ ἕνας στούς μισούς καί ὁ ἄλλος στούς ἄλλους
μισούς ἀποστόλους, ὅπως περιγράφεται στό α´ κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων: «καί ἰδού ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήτι λευκή,
οἱ καί εἶπον ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἐστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τόν οὐρανόν;
οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεῖς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τόν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται,
ὄν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτόν πορευόμενον εἰς τόν οὐρανόν» (α´, 10-11).
Μαζί μέ τούς ἀποστόλους, εἰκονίζεται γιά πρώτη φορά καί ὁ Παῦλος,
ὁ ὁποῖος, ἱστορικά, δέν ἦταν παρών τή στιγμή ἐκείνη, ἀλλά ἀργότερα ἔγινε
μαζί μέ τόν ἀπόστολο Πέτρο πρωτοκορυφαῖος της Ἐκκλησίας. Ἐδῶ, γιά
μία ἀκόμη φορᾶ φαίνεται ἡ κατάργηση τοῦ χρόνου -ἤ μᾶλλον ἡ ἐνοποίησή
του- στή Βυζαντινή ζωγραφική. Τό σήμερα δέν εἶναι στεγανά κλειστό, ἀλλά
ἀποτελεῖ μία τέλεια ἑνότητα μέ τή μέλλουσα πραγματικότητα. Ὁ Χριστός,
ἀναλαμβανόμενος, δέν ἄφησε τόν κόσμο ἔρημο, ἀλλά συνέστησε τήν
Ἐκκλησία ἐπάνω στά συγκεκριμένα πρόσωπα τῶν ἀποστόλων, καί αὐτῶν
πού Τόν ἐγνώρισαν κι ἔζησαν μαζί Του, ἀλλά καί ὅλων των διαδόχων των
ἀποστόλων, τῶν διαδόχων στό ἦθος, στήν ἁγιότητα καί στήν «ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι» κοινωνία. Αὐτοί εἶναι ἡ γενεά τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο, κι αὐτοί
εἶναι ἑνωμένοι ἀδιάσπαστα καί ἄχρονα μέσα στούς αἰῶνες. Μ’ αὐτήν τήν
προοπτική, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς ὑποθέσεως τῆς
Ἀναλήψεως, σάν μετέπειτα πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος.
Στό μέσο δέ ὅλων, πάντοτε, ὁ Τύπος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Παναγία,
ἄλλοτε ὑψώνει σέ δέηση τά χέρια πρός τό Χριστό παρακαλώντας γιά ὅλη τήν
κτίση, ἄλλοτε παραμένει σέ στάση κατά μέτωπον, σταθερή κι ἀμετακίνητη,
στή στάση, δηλαδή, τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τήν πίστη καί τά δόγματα.

Η

(Ἀπό τό βιβλίο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ»
τῆς Νινέττας Βολουδάκη)
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Δέν εἶναι καί λίγα...

αθώς αὔριο ἀνοίγω τή νέα σελίδα Ἱερατικοῦ βίου καί μετρῶ τούς
ἐνιαυτούς ἀπό ἐκείνη τήν Κυριακή τῶν Βαΐων-30/3 ἦταν τότε- τοῦ
K
σωτηρίου ἔτους 1980, παρατηρῶ ὅτι τά τριαντατρία χρόνια πού σφράγισαν

μιά διακονία καί μιά Ἱερατική διαδρομή, δέν εἶναι
καί λίγα.. Συνειδητοποιῶ δηλαδή, ὅτι ἡ ἀνοχή τοῦ
Θεοῦ ἀπέναντί μου ἦταν ὄντως τόσο εὐεργετική,
ὥστε πραγματικά νά μέ δονεῖ ἐσωτερικά καί μιά
συγκίνηση ν᾿ ἀνεβαίνει μέσα μου, πού τή θεωρῶ
φυσική. Γιατί μέχρι πρίν ἀπό μερικά χρόνια
ἔνοιωθα, πώς τά πέντε, τά δέκα, δεκαπέντε χρόνια
μποροῦσαν νά διπλασιαστοῦν, νά γίνουν δέκα,
εἴκοσι, τριάντα καί σαράντα ἀκόμα. Τά 33 ἤ τά 34
ὅμως; Κι αὐτό βιώνω ἀπόψε ὁπού γράφω τοῦτες
τίς γραμμές καί κοιτάζω πίσω μου ξαναβλέποντας
πρόσωπα χαμογελαστά ἐνοριτῶν καί φίλων, τά
ὁποῖα ἀναχώρησαν, ἤ ἄλλων γνωστῶν, πού εἶχαν τότε νεανική ὄψη καί
σήμερα τά γερατειά τούς σημάδεψαν. Σκέφτομαι σπίτια καί γείτονες πού
ἔσφυζαν ἀπό ζωή, εὐωδιές ἀνέβαιναν ἀπό γιορταστικά ἐδέσματα κι ἀπό τά
βασιλικά ἤ τίς γαρυφαλιές πού τά στόλιζαν καί σήμερα μαράθηκαν μαζί μέ
τά σπίτια, τά ὁποῖα ἀπόμειναν κλειστά καί μονάχα τά βράδυα τά παγερά
τοῦ χειμῶνα ἀκούγονται κάτι περίεργοι ἦχοι ἀπό τόν ἀέρα πού σεργιανᾶ
στά ἄδεια δωμάτια, ἤ, ποιός ξέρει, ἴσως, κι ἀπό τίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων
πού ἀπομένουν παντοτεινοί φύλακές τους, προσμονάριοι λές ἕως τῆς
συντελείας...
Ξαναζῶ ἐπίσης πανηγύρια καί μεγαλογιορτάδες φωτεινές καί χορτα
σμένες εὐχές καί χαμόγελα....Μόνο πού λείπουν οἱ παλιές οἱ γιαγιές γιά νά
ποῦν τόν Ἅγιο παπποῦ, ἄσχετα ἄν ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας μαρτύρησε νέος κι
ἔτσι εἰκονίζεται. Θυμᾶμαι παλιούς ψάλτες καί συνεφημερίους πού ἄφησαν τό
ἴχνος τῆς παρουσίας τους μέσα στό Ναό κι ὕστερα ἀναχώρησαν... Θυμᾶμαι...
Καί τί δέ θυμᾶμαι ὅλ᾿ αὐτά τά χρόνια. ... ..................................
Ἀλήθεια, πότε πέρασε αὐτός ὀ καιρός; Αὐτό ἀναρωτιέμαι καί κάνω τό
Σταυρό μου, - τί ἄλλο νά κάνω αὐτή τήν ὥρα τοῦ ἀπολογισμοῦ;- καθώς
εἰσοδεύω στό τριακοστό τέταρτο ἔτος Ἱερατικοῦ βίου...Καί ποιός ξέρει πόσα
χρόνια θά μετρῶ ἀκόμα. Ἐκεῖνος μόνο γνωρίζει. «Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου,
Κύριε...». Ἀμήν
π. Κωνσταντίνος Κ. Καλλιανός

Παρασκευή, 29- 3- 2013, Μετά τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν
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Γιά ποιά Πατρίδα κόπτονται οἱ ἀπάτριδες
“σωτῆρες” μας;
ἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση βρίσκεται σέ μία
πρωτοφανῆ καμπή τῆς ἱστορικῆς της πορείας καί ἐξέλιξης. Ἡ καμπή
αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι περισσότερο διαδεδομένη καί γνωστή ὡς «κρίση» ἔχει
πλήξει καίρια ὅλους τους τομεῖς τοῦ πολιτικοῦ, οἰκονομικοῦ, κοινωνικοῦ καί
πολιτισμικοῦ φάσματος. Ἰδιαίτερα ὅμως, ὁ ἀπότοκoς τῆς κρίσης αὐτῆς ἔχει
γίνει περισσότερο αἰσθητός στίς χῶρες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Νότου καί βεβαίως
καί στήν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία διανύει μία ἀπό τίς δυσκολότερες περιόδους
τῆς σύγχρονης Ἱστορίας της.
Ἡ ἀνεργία, ἡ ριζική περικοπή μισθῶν καί εἰσοδημάτων, ἡ ἐξοντωτική
φορολογική πολιτική, ἡ διάλυση τοῦ κράτους πρόνοιας, ἡ ἀποσάθρωση τῶν
κοινωνικῶν δομῶν ἀποτελοῦν τήν καθημερινή καί ὀδυνηρή πραγματικότητα.
Ἡ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὁ ἐξευτελισμός τῆς ἀνθρώπινης
ἀξιοπρέπειας, ἡ περιφρόνηση τῶν ἀρχῶν τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητας, τῆς
νομιμότητας, καθώς καί ἡ κατάλυση κάθε ἔννοιας Δικαίου βρίσκονται στήν
ἡμερήσια διάταξη τῶν φύλλων τῆς ἔντυπης καί ἠλεκτρονικῆς εἰδησεογραφίας.
Ὅλες ὅμως αὐτές οἱ συνιστῶσες τῆς κρίσης φανερώνουν πάνω ἀπό ὅλα ἕνα
ἔλλειμμα Δημοκρατίας καί μία περιφρόνηση τῶν Δημοκρατικῶν θεσμῶν.
Ὅπως εἶναι ἤδη γνωστό, μέ τήν ὑπογραφή τῆς «Συνθήκης τῆς Λισσα
βόνας», τό 2007, καθορίστηκαν γιά πρώτη φορά τά Δημοκρατικά θεμέλια
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τά ὁποῖα στηρίζονται σέ τρεῖς βασικούς πυλῶνες:
τήν ἀρχή τῆς Δημοκρατικῆς ἰσότητας, τήν ἀρχή τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς
Δημοκρατίας καί τήν ἀρχή τῆς συμμετοχικῆς Δημοκρατίας. Ἡ Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση λοιπόν ὀφείλει σέ ὅλες τίς δραστηριότητές της, βάσει τῶν ἀνωτέρω
θεμελιωδῶν ἀρχῶν, νά σέβεται τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας τῶν πολιτῶν της, οἱ
ὁποῖοι θά πρέπει νά τυγχάνουν ἴσης προσοχῆς ἀπό τά θεσμικά καί λοιπά
ὄργανα καί τούς ὀργανισμούς της, νά λειτουργεῖ ὡς ἀντιπροσωπευτική
Δημοκρατία καί νά λαμβάνει ἀποφάσεις ὅσο τό δυνατόν πιό ἀνοιχτά καί
ἐγγύτερα στούς πολῖτες της.
Γεννᾶται λοιπόν εὔλογα τό ἐρώτημα, πῶς εἶναι δυνατόν λίγα χρόνια μετά
τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης αὐτῆς, οἱ ἐξελίξεις στό Εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι νά
ἀποδεικνύουν περίτρανα ὅτι οἱ Δημοκρατικές ἀρχές δέν ἀποτελοῦν τό θεμέλιο
λίθο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος; Γιατί καθίσταται ὅλο καί περισσότερο
ἐμφανές ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ Δημοκρατικοῦ ἐλλείμματος ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς
γενεσιουργές αἰτίες τῆς κρίσης καί ἕναν ἀπό τούς βασικούς λόγους γιά τούς
ὁποίους αὐτή δέν μπορεῖ νά ξεπεραστεῖ;

Ε
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Ὅπως γνωρίζουμε, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀποτελεῖ ἕνα πρωτοφανές
–ἱστορικά– μόρφωμα, γιατί τά Kράτη Mέλη της συμφώνησαν, ὡς ἀποτέλεσμα
τῆς συμμετοχῆς τους σέ αὐτή, νά μεταβιβάσουν ὁρισμένες ἀπό τίς ἐξουσίες τους
σέ συγκεκριμένους τομεῖς πολιτικῆς, στά θεσμικά της ὄργανα. Συνεπῶς, τά
θεσμικά ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης λαμβάνουν δεσμευτικές ἀποφάσεις
ὑπερεθνικοῦ τύπου κατά τήν ἄσκηση τῶν νομοθετικῶν, δημοσιονομικῶν,
ἐκτελεστικῶν καί συνταγματικῶν τους διαδικασιῶν.
Οἱ ἴδιες δηλαδή συνθῆκες μετασχηματισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας σέ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ὁ βασικός οἰκονομικο – κεντρικός
της προσανατολισμός καθόρισαν τόσο τή μορφή ὅσο καί τό περιεχόμενο
αὐτοῦ τοῦ νεοπαγοῦς θεσμικοῦ μορφώματος. Αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν
ἐμφάνιση πολλῶν ἀλληλοδιαπλεκόμενων πολιτικῶν, οἰκονομικῶν, κοινω
νικῶν καί ἰδεολογικῶν δικτύων, τά ὁποῖα συνδέονται μέ διαφορετικούς κάθε
φορά συμμετέχοντες, πού μπορεῖ νά εἶναι ἀπό κυβερνήσεις κρατῶν μέχρι
περιφερειακές διοικήσεις, πολυεθνικές ἐπιχειρήσεις καί ποικίλες ὁμάδες
ἐπιρροῆς.
Οἱ ἀποφάσεις λοιπόν πού λαμβάνονται ἀπό ὁρισμένα θεσμικά ὄργανα,
ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κ.ἄ., τά ὁποῖα
ἔχουν ἰδιαίτερα αὐξημένες ἁρμοδιότητες καί μεγάλη ἐπιρροή στά κέντρα
λήψης ἀποφάσεων, δέν λαμβάνονται μέ γνώμονα τά προγράμματα καί τίς
προτεραιότητες τῶν Κυβερνήσεων τῶν κρατῶν – μελῶν, ἀλλά μέ βάση τή
χρηματοοικονομική λογική τῶν περίφημων ἀγορῶν. Οἱ ζωές ἑκατομμυρίων
Εὐρωπαίων πολιτῶν καθορίζονται ὄχι ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Κυβερνήσεων,
πού οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐλεύθερα ἐπιλέξει μέσα ἀπό ἐκλογικές διαδικασίες, ἀλλά
ἀπό ἀποφάσεις θεσμικῶν ὀργάνων, τῶν ὁποίων οἱ ἐκπρόσωποι δέν ἔχουν κἄν
ἐκλεγεῖ ἀπευθείας ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα.
Ἑπομένως, δέν εἶναι ἀξιοπερίεργο πού τό ἔλλειμμα Δημοκρατίας
ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται, τόσο σέ Εὐρωπαϊκό, ὅσο καί σέ ἐθνικό ἐπίπεδο. Τό
δημοκρατικό αὐτό ἔλλειμμα εἶναι πιό ἐπίκαιρο σήμερα ἀπό ὅ,τι στό παρελθόν,
παρά τό γεγονός ὅτι οἱ νομοθετικές ἐξουσίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου,
τοῦ μοναδικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ θεσμικοῦ ὀργάνου, πού ἀναδεικνύεται μέ ἄμεσες
ἐκλογές ἀπό ὅλους τούς Εὐρωπαίους πολῖτες ἔχει ἐνισχυθεῖ σέ σχέση μέ τά
πρῶτα χρόνια τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης.
Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέν ἀποτελεῖ σέ καμία περίπτωση ἕνα
νομοθετικό σῶμα, τό ὁποῖο ἀντλεῖ τήν ἰσχύ του ἀπό τήν ψῆφο ἐμπιστοσύνης
πού ἔχει λάβει ἀπό τούς πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, λόγω τῆς πολιτικῆς
πού ἔχει διακηρύξει ὅτι θά ἀκολουθήσει ἡ ὅποια πλειοψηφία σέ αὐτό. Ἀποτελεῖ
μόνο ἕνα μηχανισμό πού ἔχει τή δυνατότητα ἐπιβολῆς τοῦ δικαιώματος ἀρνη
σικυρίας (βέτο) ἀπέναντι σέ νομοθετικές πρωτοβουλίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Συμβουλίου καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Πολλές φορές μάλιστα τά τε
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κταινόμενα στό Εὐρωπαϊκό στερέωμα «ἀπαιτοῦν» τήν παράκαμψη τῆς
λειτουργίας του ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο μέ τό πρόσχημα τῆς ἀνάγκης
λήψης γρήγορων καί ἄμεσων ἀποφάσεων.
Ὅλα τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα συνηγοροῦν στή διαπίστωση ὅτι ἡ Εὐρω
παϊκή Ἕνωση, ὡς ἕνα ὑπερεθνικό μόρφωμα, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά
ἕνας ὀργανισμός μέ αὐτόνομη ὕπαρξη, πού δρᾶ ἐρήμην τῶν κρατῶν καί τῶν
πολιτῶν, τούς ὁποίους, ὑποτίθεται, ὅτι ἐκπροσωπεῖ. Εἶναι σέ ὅλους κοινή ἡ
πεποίθηση ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ἕνα πρωτό
γνωρο γραφειοκρατικό μηχανισμό, τοῦ ὁποίου οἱ προτεραιότητες καί τά
συμφέροντα δέν συμπίπτουν μέ ἐκεῖνα τῆς πλειοψηφίας τῶν Εὐρωπαίων
πολιτῶν. Φυσικά, ὅλα αὐτά πόρρῳ ἀπέχουν ἀπό τά ὁράματα τῶν ἐμπνευστῶν
τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, καθώς καί ὅλων ἐκείνων τῶν πολιτικῶν πού
ὑπηρέτησαν τό Εὐρωπαϊκό ἰδεῶδες ἐδῶ καί δεκαετίες.
Γιά τό λόγο αὐτό, εἶναι περισσότερο ἀπό ποτέ ἀντιληπτό αὐτό πού πολύ
εὔστοχα ἔχει διατυπώσει ὁ Βρετανός πολιτικός ἐπιστήμονας Colin Crouch,
ὅτι δηλαδή ζοῦμε σέ μία «μετά – δημοκρατική» ἐποχή. Στή σημερινή ἰδιαίτερα
περίοδο, πού ἡ μία χώρα μετά τήν ἄλλη πέφτουν στά πλοκάμια τῆς βαθύτατης
οἰκονομικῆς ὕφεσης, ἀπό πολύ λίγους ἀμφισβητεῖται ἡ διαπίστωση ὅτι τά
θεσμικά ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τά ὁποῖα ἔχουν τή δημοκρατική
νομιμότητα νά λαμβάνουν ἀποφάσεις, δέν ἔχουν οὐσιαστικά καμία ἐξουσία,
ἐνῶ ἀντιθέτως τά ἐξωθεσμικά κέντρα, οἱ περίφημες ἀγορές, κυβερνοῦν, χωρίς
νά ἔχουν τή δημοκρατική νομιμότητα γιά αὐτό.
Τή νοσηρή αὐτή πραγματικότητα τῆς κατάλυσης τῶν δημοκρατικῶν
θεσμῶν δέν τήν βιώνουμε καθημερινά σήμερα στήν Πατρίδα μας; Ὁ δημαγω
γικός ἐκτροχιασμός θεσμῶν καί συνειδήσεων, ἡ ἔκπτωση ἠθικῶν ἀξιῶν
καί προτύπων, ἡ ἀσυδοσία, ἡ ἀναξιοπιστία, ὁ φθόνος καί ἡ ἰσοπέδωση δέν
ἔχουν παγιωθεῖ στίς συνειδήσεις τῶν πολιτῶν; Ἐδῶ δέν ὑπάρχει ἔλλειμμα
Δημοκρατίας, ἀλλά κάποιο φτηνό ὑποκατάστατό της. Στή χώρα μας σήμερα
δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία οὔτε γιά τό ποιά εἶναι οὐσιαστικά τά κέντρα
λήψης τῶν ἀποφάσεων, οὔτε γιά τό ποιούς σκοπούς καί ἐπιδιώξεις ὑπηρετεῖ
τό πολιτικό κατεστημένο. Γιά τό λόγο αὐτό φαντάζομαι ὅτι δέν πρέπει νά
ὑπάρχει οὔτε ἕνας πού νά ἔχει τήν ψευδαίσθηση ὅτι τό πολιτικό σύστημα
ὑπερασπίζεται περισσότερο τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά ἀντίστοιχα
τῶν ἀγορῶν. Ἀμφιβάλλω ἄν ὑπάρχει κάποιος πού νά πιστεύει ὅτι τό πολιτικό
σύστημα δρᾶ ὡς ἐντολοδόχος τοῦ κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Κάποιοι βέβαια, ἀπό τό διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο, θά ἰσχυρι
σθοῦν τό ἀντίθετο. Θά προσπαθήσουν νά μᾶς πείσουν ὅτι τό μόνο πού τούς
ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ «σωτηρία» τῆς Πατρίδας μας. Γιά νά τή «σώσουν» θά μᾶς
ποῦν ὅτι πῆραν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα πού θά ὁδηγήσουν στήν ἀνάκαμψη
καί στήν ἀνάπτυξη. Θά ἰσχυριστοῦν ὅτι πολύ γρήγορα ὅλα αὐτά τά μέτρα
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τοῦ πιθαριοῦ τῶν Δαναΐδων θά ἀποδώσουν καρπούς. Τό ἐρώτημα ὅμως
πού τίθεται εἶναι: γιά ποιά Πατρίδα κόπτονται ὅλοι αὐτοί οἱ ἀπάτριδες; Τήν
Πατρίδα ἐκείνη πού τήν ἔχουν καρφώσει στό σταυρό τοῦ μαρτυρίου; Τήν
Πατρίδα ἐκείνη πού τήν ἔχουν διαπομπεύσει καί διασύρει σέ ὅλα τά μήκη
καί τά πλάτη τῆς ὑφηλίου; Τήν Πατρίδα ἐκείνη πού τήν ἔχουν ρίξει ἡμιθανῆ,
βορά στίς ἀκόρεστες ὀρέξεις τῶν ἀδίστακτων ἀγορῶν;
Ὁ ἄθλιος αὐτός καί ὀλέθριος πολιτικός συρφετός ἀναγνωρίζει σάν
πατρίδα του μόνο τό μαμωνᾶ καί ὑπακούει πειθήνια στά κελεύσματα μόνο
τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν. Εἶναι ἐνδεδυμένος μέ τό μανδύα τῆς πιό
στυγνῆς κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας καί ἔχει λάβει τά πιό ἀντιδημοκρατικά
καί ἀντικοινωνικά μέτρα τῆς νεότερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, πού ἔχουν
ὁδηγήσει τόν Ἑλληνικό λαό στή φτώχεια καί στήν ἐξαθλίωση. Ἡ ἱστορική αὐτή
περίοδος θά ἀποτελεῖ ἐσαεί ὄνειδος γιά ὅλους ἐκείνους πού συμμετεῖχαν στό
ἀνοσιούργημα τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας καί τοῦ δημοκρατικοῦ ἐμπαιγμοῦ
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί πιστεύω ὅτι θά διδάσκεται σέ ὅλα τα πανεπιστήμια
τοῦ κόσμου σάν παράδειγμα πρός ἀποφυγή, σάν παράδειγμα διαφθορᾶς καί
ἀποξένωσης τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἀπό τόν κυρίαρχο λαό, τά συμφέροντα
τοῦ ὁποίου θά ἔπρεπε νά ὑπηρετεῖ καί νά προασπίζει.
Ἡ Δημοκρατία, σύμφωνα μέ ἕνα μεγάλο Ἕλληνα στοχαστή, εἶναι
τό πολίτευμα ἐκεῖνο ὅπου τήν ἑκάστοτε κρατοῦσα τάξη διαλέγει κατά
ἀραιά χρονικά διαστήματα, τύποις ἐλεύθερα ὁ λαός, ἐπειδή εἶναι ὑποτελής
στούς λίγους, πού ἐλέγχουν καί διαπλάθουν ψυχολογικά τή βούλησή
του. Ἡ δημοκρατία καθίσταται ἔτσι μία ὀλιγαρχία τῶν ποικίλης φύσεως
δημαγωγῶν, πού ἡ ὀλιγαρχική της οὐσία, κάπως, κατά ἕνα περιορισμένο
μέτρο, ἀλλοιώνεται ἀπό τήν τυπική ἐξουσία τοῦ ὅλου νά ἐκλέγει τούς λίγους
ἐξουσιαστές του. Ἡ Παιδεία προσδιορίζει αὐτό τό μέτρο. Ὅταν εἶναι σχετικῶς
μεγάλο, μποροῦμε μέ κάποια εἰρωνεία βέβαια, νά μιλᾶμε γιά Δημοκρατία.
Ὅταν εἶναι μᾶλλον μικρό, τότε καλύτερα νά μιλᾶμε γιά μία παρέκβαση τῆς
χειρότερης Ὀλιγαρχίας.
Ἄραγε, τά πράγματα εἶναι τόσο ἀπαισιόδοξα; Δέν ὑπάρχει κάποια
νότα αἰσιοδοξίας; Βεβαίως καί ὑπάρχει! Ἡ ἐλπίδα καί ἡ αἰσιοδοξία θά ἔλθει
ὅταν θά γίνουμε ἄξιοι νά ἐπιλέγουμε πολιτικούς ἀπό τούς πιστούς τοῦ
ἐκκλησιάσματος, πού σάν ὅραμά τους θά ἔχουν τό νά καλλιεργοῦν πνευματικά
καί νά ἐκπαιδεύουν τούς πολῖτες. Τότε θά μποροῦμε καί νά ἐπιλέγουμε
καλούς πολιτικούς καί νά ἀναδεικνύουμε καλές Κυβερνήσεις. Καί αὐτό, γιατί
θά ἰσχύει πάντοτε ὁ μεστός ἀπό ἀλήθεια λόγος τοῦ Σωκράτη στόν Γοργία τοῦ
Πλάτωνος: «Οἶμαι μετ’ ὀλίγων Ἀθηναίων, ἵνα μή εἴπω μόνος, ἐπιχειρεῖν τήν
ὡς ἀληθῶς πολιτικήν τέχνην καί πράττειν τά πολιτικά μόνος τῶν νῦν».
						
Ἰωάννης Χαραλάμπης
						
Οἰκονομολόγος
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Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
τό βιβλίο του “Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ” ὁ πρωτο
πρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης γράφει (σελ. 147): «Στήν
Ἑλλάδα, ἀπό τήν ἀρχαιότητα, ἦταν ἀδιανόητος ὁ χωρισμός τῆς πίστεως
τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν καθημερινή τους ζωή. Γι’αὐτό καί ὅταν ἀκόμη
ἀγνοοῦσαν τόν ἀληθινό Θεό, πρίν ἀποκαλυφθεῖ μέ τήν Ἐνσάρκωση Του.
Τόν περίμεναν σωστά, ὡς σαρκωμένον καί ἀθάνατον ἄνθρωπο καί ὄχι ὡς
ἰδέα, στοιχεῖο τῆς φύσεως, ζῶο ἤ πρᾶγμα».
Ἐκτός ἀπό τά εὑρήματα τῆς Ἀρχαιολογίας πού θαυμάζουμε στά μουσεῖα
καί στούς ἀρχαιολογικούς χώρους, πού μαρτυροῦν τήν θρησκευτικότητα
ταῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, στό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων (ιζ΄ 16) διαβάζουμε ὅτι ὅταν ἦλθε στήν Ἀθήνα ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος εἶδε τήν πόλη κατείδωλον, γεμάτη ἀγάλματα θεῶν. Καί κατά τήν
ὁμιλία του στόν Ἄρειο Πάγο ἐχαρακτήρισε τούς Ἀθηναίους «κατά πάντα
δεισιδεμονεστέρους». Δηλαδή στήν ἀτομική καί συλλογική τους ζωή τό θεῖο
εἶχε δεσπόζουσα θέση. Ἐκτός ἀπό τά ἀγάλματα εἶχαν καί ναούς ἀφιερωμένους
σέ θεούς, ἀκόμη καί ἅλση (βλ. τραγωδία Σοφοκλῆ “Οἰδίπους ἐπί Κολωνῷ”
καί Εὐριπίδη “ Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι”). Ἐπίσης μεμωνομένους βωμούς. Στήν
Ἀθήνα ὁ Ἀπ. Παῦλος εἶδε βωμό ἀφιερωμένο στόν ἄγνωστο θεό. Μέ ἀφορμή
τό γεγονός αὐτό τούς ἐμίλησε γιά τόν Θεό τῆς Χριστιανικῆς Ἀποκαλύψεως.
Στά θέατρα ὑπῆρχε ἡ θέση “θεολογεῖο” ἀπό τήν ὁποία μιλοῦσαν οἱ θεοί
καί στό μέσον τῆς ὀρχήστρας ἡ “θυμέλη” βωμός τῆς θυσίας.
Δεσπόζουσα θέση τῶν θεῶν πού ἐλάτρευαν οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες
διαπιστώνουμε καί στό ἀρχαῖο δρᾶμα. Στή συνέχεια ἐκθέτουμε τίς διάφορες
μορφές τῆς σχέσεως τῶν ἀρχαίων προγόνων μας μέ τίς θεότητες πού ἐπίστευαν,
ὅπως μαρτυροῦνται στά σωζόμενα ἔργα, τραγωδίες, κωμωδίες καί σατιρικά
δράματα. Γιά ἐξοικονόμηση χώρου περιοριζόμαστε σέ ἕνα παράδειγμα.
Γιά κάποιο ἀναπάντεχο γεγονός ἀναφωνοῦμε “ Ὦ, Θεέ μου”. Ἀνάλογες
ἐκφράσεις συναντᾶμε στό ἀρχαῖο δρᾶμα. Στήν τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ “Οἰδί
πους ἐπί Κολωνῷ” ὅταν ὁ τυφλός Οἰδίποδας ἐρωτᾶ τόν Χορό “Ξέρετε τό
γένος τῶν Λαβδακιδῶν;”, ἐκεῖνοι ἀναφωνοῦν “ Ὦ! Δία!”
Θνητοί ἐπικαλοῦνται θεούς ὡς μάρτυρες. “Λοιπόν ἐγώ τούς θεούς ἔχω
μάρτυρές μου σ’αὐτό, πώς θέλω σ’ ὅλα βοήθεια νά δώσω σέ σένα καί στά
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παιδιά”, λέει ὁ Ἰάσονας στή Σήδεια στήν ὁμώνυμη τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη.
Ἐπίκληση θεοῦ γιά ἐπιβεβαίωση λεγομένων καί ὅρκων. Ὁ κήρυκας Λίχας
στήν γυναίκα του Ἡρακλῆ Δηιάνειρα: “ Ἄς εἶναι μάρτυρας ὁ Δίας ὁ τρανός
ὅ,τι ξέρω θά σοῦ πῶ” (“Τραχίνιαι” Σοφοκλῆς).
Ἡ ἔκφραση “Μά τόν Δία” ἀπαντᾶται πολύ συχνά.
Ἀρνούμενος ὅτι ἐπώλησε τρόφιμα στόν Ὀδυσσέα καί στούς συντρόφους
του ὁ πατέρας τῶν Σατύρων Σειληνός λέει στόν Κύκλωπα: “Μά τόν
Ποσειδώνα πού σέ γέννησε, Κύκλωπά μου, μά τόν μεγάλο Τρίτωνα καί τόν
Νηρέα...” (σατυρικό δρᾶμα “Κύκλωψ” τοῦ Εὐριπίδη).
Ὅταν θέλουμε νά δώσουμε ἔμφαση σ’ ἕνα αἴτημά μας λέμε “Γιά τόν Θεό
σέ παρακαλῶ”, “Γιά τόν Θεό μή μοῦ τό ἀρνηθεῖς”. Κάτι ἀνάλογο συναντᾶμε
στό ἀρχαῖο δρᾶμα, Στήν τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ “Οἰδίπους Τύραννος” ὁ
χορός πρός τόν μάντη Τειρεσία: “Μή φύγεις, γιά ὄνομα τῶν θεῶν, ἐνῶ ξέρεις,
γιατί ὅλοι μας σέ προσκυνοῦμε σάν ἱκέτες”.
Οἱ ἄνθρωποι εὔχονται νά ἔχουν τήν βοήθεια τῶν θεῶν γιά νά, πάρουν
ἐκδίκηση γιά ἀδικίες πού τούς ἔχουν γίνει, γιά δεινά πού ἔχουν ὑποστεῖ ἤ οἱ
θεοί νά τιμωρήσουν ἄδικους, κακοποιούς. Ἡ Ἠλέκτρα πρός τόν Χορό γιά
τήν Κλυταιμνήστρα καί τόν Αἴγισθο: “Ὁ μεγάλος θεός τοῦ Ὀλύμπου ἄς τούς
δώσει νά πάθουν παθήματα γιά ἀντιπληρωμή κι’ ἄς μή δοκιμάσουν ποτέ τους
χαρά, μιά πού ἔκαναν τέτοια ἔργα!” (“ Ἠλέκτρα” Σοφοκλῆ).
Οἱ θνητοί εὔχονται οἱ θεοί νά πραγματοποιήσουν ἐπιθυμητές ἐνέργειες
νά βοηθήσουν ἀνθρώπους στήν πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους. Ὁ
Ἡρακλῆς πρός τόν Ἄδμητο: “ Ὁ θεός μακάρι ν’ ἀπομακρύνει τέτοια συμφορά
ἀπό τά παιδιά” (“ Ἄλκηστις” Εὐριπίδη). Ἡ Τροφός στίς “Χοηφόρες” τοῦ
Αἰσχύλου:“Μακάρι μέ τήν Βοήθεια τῶν θεῶν ὅλα καλά νά πᾶν”.
Οἱ ἄνθρωποι εὔχονται εὐεργέτες νά ἔχουν καλή ἀνταπόδοση ἀπό τούς
θεούς. Ἡ Ἀνδρομάχη πρός τόν Πηλέα: “Γέροντα, οἱ θεοί ἄς δίνουν καλά σέ
σένα καί στούς δικούς σου πού ἔσωσες καί τό παιδί μου κι’ ἐμένα τή δύστυχη”
(“Ἀνδρομάχη” Εὐριπίδη).
Στά σωζόμενα ἔργα τοῦ ἀρχαίου δράματος βλέπουμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι
ἀποδίδουν σέ διάφορους θεούς χρησμούς, προφητεῖες, ἰδιότητες, ἐνέργειες
(“ Ἰκέτιδες”, “Ἀγαμέμνων”, “ Ἐπτά ἐπί Θήβας” Αἰσχύλου, “ Ἠλέκτρα”, “Τρα
χίνιαι”, “Αἴας” Σοφοκλῆ, “Βάκχαι”, “Φοίνισσαι”, “ Ἴων” Εὐριπίδη, “ Ἰππεῖς”
Ἀριστοφάνη, “Σαμία” Μένανδρου κ.ἄ.)
Οἱ ἄνθρωποι εὔχονται, ἐκφράζουν ἐπιθυμίες ἐπικαλούμενοι θεούς. Μέ
τό στόμα τοῦ Σίκωνα ὁ ποιητής Μένανδρος καί οἱ ἠθοποιοί: “Κι’ αὐτή πού
ἀρχοντικό γονιό βαστᾶ καί τό γέλιο ἀγαπᾶ, ἡ κόρη Νίκη, ἄς μᾶς ἀκολουθεῖ
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πάντοτε καλόβολη” (“Δύσκολος” Μένανδρου).
Θνητοί ἀπευθύνονται πρός θεούς. Στήν τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ
“Ἀντιγόνη ὁ χορός τῶν Θηβαίων προεστῶν: “Τή δύναμή σου Δία, ποιά
ἀνθρώπινη ἀλαζονεία μπορεῖ νά σταματήσει;”
Οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται πρός θεούς. Στόν Δία ὁ Χορός τῶν Δαναΐδων
στήν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου “ Ἱκέτιδες”, ὁ Αἴας (“Αἴας” Σοφοκλῆ), ἡ Δηιάνειρα (“Τραχίνιαι” Σοφοκλῆ) ὁ Χορός (“Θεσμοφοριάζουσαι” Ἀριστοφάνη.
Στόν Ἀπόλλωνα ὁ Ὁρέστης (“Εὐμενίδες” Αἰσχύλου), ἡ Ἠλέκτρα (“Ἠλέκτρα”
Εὐριπίδη), ὁ Δημέας (“Σαμία” Μέναδρου). Στούς θεούς τοῦ Κάτω Κόσμου
ὁ χορός στήν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου “Χοηφόροι”. Ὁ Χορός στήν Ἀθηνᾶ,
Ἄρτει καί Ἀπόλλωνα (“Οἰδίπους Τύραννος” Σοφοκλῆ), ἡ “Ἄλκηστη στήν
Ἑστία (“Ἄλκηστις” Εὐριπίδη), ὁ Χορός στήν Ἄρτεμη (“Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι”
Εὐριπίδη), ὁ Ὀδυσσέας στήν Ἀθηνᾶ στό σατυρικό δρᾶμα “Κύκλωψ” τοῦ
Εὐριπίδη. Ὁ Χορός πρός θεούς καί θεές (“Ἑπτά ἐπί Θήβας” Αἰσχύλου) κ.ἄ.
Στό ἀρχαῖο δρᾶμα ἔχουμε καί διαλόγους μεταξύ θεῶν καί ἀνθρώπων.
Στήν τραγωδία: τοῦ Αἰσχύλου “Εὐμενίδες” διεξάγεται διάλογος 22 στίχων
ἀνάμεσα στόν Ὀρέστη καί τίς χθόνιες θεές Ἐρινύες. Ὁ πρόλογος τῆς τραγωδίας τοῦ Σοφοκλη “Αἴας” ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς διαλόγους 133 στίχων
ἀνάμεσα στήν Ἀθηνᾶ καί τόν Ὀδυσσέα, τήν Ἀθηνᾶ καί τόν Αἴαντα, τήν
Ἀθηνᾶ καί τόν Ὀδυσσέα. Ἐκτενῆ διάλογο ἀνάμεσα στόν θεό Διόνυσο καί τόν
δοῦλο του Ξανθία ἔχουμε στήν κωμωδία τοῦ Ἀριστοφάνη “Βάτραχοι” στό
ὁποῖο συμμετέχει καί ὁ Ἡρακλῆς σέ δεύτερο στάδιο.
Οἱ θεοί μιλοῦν πρός τούς ἀνθρώπους καί μέ χρησμούς καί προφητεῖες,
“ἄλλοτε κατόπιν αἰτήματος του ἤ τῶν ἐνδιαφερομένων, ἄλλοτε μέ πρωτο
βουλία τῶν θεῶν”. “ Ἄλλοτε δίδονται ἀπ’ εὐθείας στούς θνητούς καί ἄλλοτε
μέ τούς μάντεις”.
Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό θεῖο ἐκφράζεται καί μέ λατρευτικές
πράξεις. Στήν “ Ἠλέκτρα” τοῦ Σοφοκλῆ πρίν ἀπό τήν τιμωρία τῶν φονιάδων
τοῦ πατέρα του ὁ Ὁρέστης καλεῖ τόν φίλο του Πυλάδη νά προσκυνήσουν
τά “πατρικά ἀγάλαματα τῶν θεῶν” πού βρίσκονται στά προπύλαια τοῦ ἀνα
κτόρου. Γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τό κακό πού πλήττει τήν χώρα τους οἱ
Θηβαῖοι προσπίπτουν στούς βωμούς μπροστά στό ἀνάκτορο μέ ἐπικεφαλῆς
τόν ἱερέα (“Οἰδίπους Τύραννος” Σοφοκλῆ). Ὁ γιός τοῦ Ἡρακλῆ Ὕλος
πληροφορεῖ τήν μητέρα του Δηιάνειρα ὅτι ὁ πατέρας του ἑτοιμάζεται νά
κάνει θυσία πολλῶν βοδιῶν στόν Δία (“Τραχίνιαι” Σοφοκλῆ). Μπροστά στό
ἄγαλμα τῆς Ἄρτεμης ὁ Ἱππόλυτος στήν ὁμώνυμη τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη: “Τό
πλεγμένο αὐτό στεφάνι ἀπό λιβάδι ἀνέγγιχτο τό στόλισα ὁ ἴδιος, ἀφέντρα
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μου, καί σοῦ τό φέρνω”.
Οἱ θνητοί δέν καταφεύγουν στούς θεούς μόνον μέ προσευχή, ζητοῦν
τήν προστασία τους προσπέφτοντας σέ βιαμούς καί ἀγάλματα. Διωκόμενος
ἀπό τίς Ἐρινύες ὁ Ὁρέστης προσφεύγει ἱκέτης στό ναό τοῦ Ἀπόλλωνα στούς
Δελφούς καί κατόπιν στό ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς στήν Ἀθήνα (“Εὐμενίδες”
Αἰσχύλου). Ὁ Ἰόλαος καί τά παιδιά τοῦ Ἡρακλῆ στούς βωμούς τῶν θεῶν στόν
Μαραθῶνα (“ Ἡρακλεῖδαι” Εὐριπίδη). Ἡ βασίλισσα Κρέουσα τῆς Ἀθήνας
στούς Δελφούς (“ Ἴων” Εὐριπίδη).
Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, προβλήματα, διλήμματα,
ἀδιέξοδα καταφεύγουν στούς θεούς. Γιά νά μάθει τήν ἀλήθεια γιά τούς
γονεῖς του ὁ Οἰδίποδας πηγαίνει στούς Δελφούς γιά νά πάρει χρησμό τοῦ
Ἀπόλλωνα. Οἱ βασιλεῖς τῆς Ἀθήνας Ξοῦθος καί Κρέουσα, πού ἦσαν ἄτεκνοι
καταφεύγουν στούς Δελφούς. Τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ βασιλεῖς τῆς Θήβας
Λάϊος καί Ἰοκάστη. Ὁ Ὁρέστης πηγαίνει στούς Δελφούς γιά νά πάρει ὁδηγίες
ἀπό τόν Ἀπόλλωνα πῶς θά ἐκδικηθεῖ τόν φόνο τοῦ πατέρα του Ἀγαμέμνονα.
Οἱ Θηβαῖοι καταφεύγουν στό μαντεῖο τῶν Δελφῶν γιά νά μάθουν τήν αἰτία
τοῦ κακοῦ πού πλήττει τήν χώρα τους, τήν θεραπεία του, τήν φανέρωση
τοῦ φονέα τοῦ Λάϊου. Στήν τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ “Οἰδίπους Τύραννος” ὁ
Κρέων λέει: “...ἐκεῖ πού ἔχουμε ἀνάγκη καλύτερα ἀπ’ τό θεό νά μάθουμε τί
πρέπει να γίνει”.
Οἱ ἄνθρωποι συμμορφώνονται πρός τίς ὁδηγίες τῶν θεῶν, ὑπακούουν
στίς ἐντολές τους, ὑποτάσσονται στίς βουλές τους. Οἱ Ἀχαιοί στήν αὐλίδα
καί στήν Τροία. Ὁ βασιλέας τῆς Ἀθήνας Θησέας στήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη
“Ἱκέτιδες”: “Ἀφέντρα μου Ἀθηνᾶ, στά λόγια τά δικά σου θά ὑπακούσω”. Ὁ
Ὁρέστης πρός τίς ὁδηγίες τοῦ Ἀπόλλωνα (“ Ἠλέκτρα” Σοφοκλῆ, “Χοηφόροι”
καί “Εὐμενῖδες” Αἰσχύλου, “Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις” Εὐριπίδη). Ὁ Αἴας στήν
ὁμώνυμη τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ: “Ἀπό δῶ καί πέρα λοιπόν θά ξέρω στούς
θεούς νά ὑποχωρῶ...”.
Θεοί μιλοῦν πρός ἀνθρώπους. Στίς τραγωδίες τοῦ Αἰσχύλου “Προμηθεύς
Δεσμώτης” καί “Εὐμενίδες”, τοῦ Σοφοκλῆ “Αἴας” καί “Φιλοκτήτης”, τοῦ Εὐ
ριπίδη “ Ἡρακλῆς Μαινόμενος” καί “Ρῆσος”.
Παρουσία θεῶν. Σέ ἔργα τοῦ ἀρχαίου δράματος θεοί καί θεές εἶναι
πρόσωπα, χαρακτῆρες τῶν ἔργων. Στήν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου “Προμηθεύς
Δεσμώτης” ὅλα τά πρόσωπα, ἐκτός ἀπό τήν Ἰώ, εἶναι θεότητες. Στήν τραγωδία
“Βάκχαι” τοῦ Εὐριπίδη ὁ Διόνυσος ἔχει δεσπόζουσα θέση καί δράση. Στίς
“Τρωάδες” τοῦ Εὐριπίδη ὁ Ποσειδῶνας καί ἡ Ἀθηνᾶ, Στήν τραγωδία τοῦ
Εὐριπίδη “Ρῆσος” ἡ Ἀθηνᾶ καί ἡ Μοῦσα. Στίς “Εὐμενῖδες” τοῦ Αἰσχύλου
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ὁ Ἀπόλλωνας, οἱ Ἐρινύες καί ἡ Ἀθηνᾶ. Στόν “ Ἰππόλυτο” τοῦ Εὐριπίδη ἡ
Ἀφροδίτη καί ἡ Ἄρτεμη. Στίς κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη “Βάτραχοι” ὁ
Διόνυσος καί ὁ Πλούτων, “Εἰρήνη” οἱ Ἑρμῆς, Πόλεμος, Εἰρήνη, Ὀπώρα καί
θεωρία στόν “Πλοῦτο” ὁ Ἑρμῆς καί ὁ Πλοῦτος, κ.ἄ.
‘Όπως προκύπτει ἀπό τά σωζόμενα κείμενα τοῦ ἀρχαίου δράματος πού
ἀντλοῦν ἀπό τήν Ἑλληνική μυθολογία, οἱ θεοί ἔχουν μιά βαθύτερη σχέση μέ
τούς θνητούς. Ὁ Ἡρακλῆς εἶναι γιός τοῦ Δία καί τῆς Ἀλκμήνης. Ἡ Ἑλένη
κόρη τοῦ Δία καί τῆς Λήδας. Ἐπίσης οἱ Διόσκουροι Κάστωρ καί Πολυδεύκης.
Ὁ Διόνυσος εἶναι γιός τοῦ Δία καί τῆς Σεμέλης. Ὁ Ἴων, γενάρχης τῶν Ἰώνων,
γιός τοῦ Ἀπόλλωνα καί τῆς Κρέουσας. Γιός τοῦ Ἀπόλλωνα καί ὁ Ἀσκληπιός.
Ὁ Ἀχιλλέας γιός τοῦ Πηλέα καί τῆς Νηριήδας Θέτιδας. Ἀπό τόν γάμο τοῦ
ἱδρυτοῦ τῆς Θήβας Κάδμου μέ τήν θεά Ἁρμονία γεννήθηκε ὁ Πολύδωρος
πού εἶχε γιό τόν Λάβδακο καί ἐκεῖνος τόν Λάϊο πατέρα τοῦ Οἰδίποδα.
Ἐκτός ἀπό τά προαναφερθέντα πρόσωπα γόνους θεῶν καί ἄλλα
πρόσωπα στό ἀρχαῖο δρᾶμα θεωροῦν τόν ἑαυτόν τους τέκνο θεοῦ, ἰδίως τοῦ
Δία, καί τόν προσφωνοῦν πατέρα.
Οἱ Ἕλληνες δραματικοί ποιητές ἐκφράζουν ὅ,τι ἔνιωθε καί ἐπίστευε
ὁ λαός. Οἱ ἄνθρωποι ἔνοιωθαν ὅτι εἶχαν θεϊκή καταγωγή. Ἡ ζωή ἔξω ἀπό
τό Παράδεισο ματαιώνει τό “καθ’ ὁμοίωσιν”, ἀμαυρώνει τήν εἰκόνα τοῦ
θεοῦ, ἀλλά δέν ἐξαλείφει τό “κατ’ εἰκόνα”. Οἱ πιό προικισμένοι στοχαστές
καί ποιητές, δραματικοί καί λοιποί, συνελάμβαναν αὐτήν τήν υἱικότητα σέ
μεγαλύτερο βαθμό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν ἀγνοεῖ αὐτό τό γεγονός γι’ αὐτό
λέει στούς Ἀθηναίους: “ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι. Τοῦ γάρ
καί γένος ἐσμέν”. Ἐπίστευαν τίς θεότητες πού γνωρίζουμε, ἀλλά ἔνοιωθαν
ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἄγνωστος σ’ αὐτούς θεός, γι’ αὐτό ἀφιέρωσαν βωμό “τῷ
ἀγνώστῳ θεῷ”. Αὐτόν τόν ἀληθινό θεό, “ὅν οὗν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον
ἐγώ καταγγέλλω ὑμῖν”, λέει στούς Ἀθηναίους ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν. Ἔτσι
μετά τήν ἱεραποστολική ἐργασία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί στήν πατρίδα
μας, ἐμεῖς ἔχουμε τό προνόμιο καί τήν εὐλογία νά πιστεύουμε στόν ἀληθινό
Θεό καί νά τοῦ ἀπευθύνουμε τήν προσευχή πού μᾶς ἐδίδαξε ὁ σαρκωθείς
Λόγος τοῦ Θεοῦ: “Πάτερ ἡμῶν...»
							

Νίκος Τσιρώνης

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !
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