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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
«πολλά τα τέκνα της ερήµου»
Η σηµερινή Κυριακή συµπίπτει µε την εορτή της συλλήψεως του τιµίου ενδόξου
προφήτου Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννου, ενός γεγονότος το οποίο
πραγµατοποιήθηκε µε την επέµβαση του Θεού για να εκδηλωθεί η θέληση του Θεού.
Γιαυτό και η Εκκλησία µας το τιµά µε ιδιαίτερη ιεροπρέπεια, όπως και εκείνο της
συλλήψεως της Θεοτόκου από την αγία Άννα. Αυτά τα δύο γεγονότα προξένησαν
µεγάλη χαρά και ανέλπιστη ικανοποίηση στα ζεύγη των γονέων, γιατί αφενός
βρισκόντουσαν σε προχωρηµένη ηλικία και δεν είχαν αποκτήσει ακόµη παιδιά, αφετέρου
κατανόησαν ότι οι καρποί της κοιλίας τους, ήταν προορισµένοι από τον Θεό να
διαδραµατίσουν αξιόλογο ρόλο στο έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.
Χριστιανικές οικογένειες
Ακολουθώντας τα βιβλικά αυτά και άλλα ανάλογα παλαιοδιαθηκικά παραδείγµατα
(Ισαάκ, Σαµουήλ), χρόνια τώρα, οι ωραίες και ευλογηµένες χριστιανικές οικογένειες της
πατρίδας µας, αληθινές κατ’ οίκον Εκκλησίες, έδιναν στο Έθνος πολυάριθµους πολίτες.
Απ’ αυτές τις οικογένειες προήλθαν πολυάριθµοι πολίτες. Απ’ αυτές τις οικογένειες
προήλθαν οι ενάρετοι Κληρικοί µας, οι ένδοξοι Στρατιωτικοί µας, οι διακεκριµένοι
Επιστήµονες, οι επιτυχηµένοι Επαγγελµατίες, οι τίµιοι Εργάτες, οι περίφηµοι άνθρωποι
της Τέχνης και εκπρόσωποι άλλων κατηγοριών που συνέβαλαν στην πρόοδο και
ευηµερία αυτού του τόπου.
Η πορεία, όµως, αυτή των πραγµάτων άλλαξε στον τόπο µας. Αυτός ο ιερός και
ευλογηµένος τόπος άρχισε να απεµπολεί ήθη και αξίες που ο ίδιος δηµιούργησε και µε
τα οποία δοξάστηκε και έζησε χρόνους πολλούς, ώστε να αντιµετωπίζει σήµερα το
µεγάλο πρόβληµα της επιφαινοµένης βιολογικής του εξαφάνισης. Το Γένος µας
αντιµετωπίζει έναν µεγάλο κίνδυνο, το πρόβληµα της υπογεννητικότητας, το
δηµογραφικό πρόβληµα.
Αντιστροφή της θεϊκής εντολής
Η θεϊκή εντολή «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε» (Γεν. α’ 28) βρήκε την πλήρη αντιστροφή
και περιφρόνηση από το Γένος µας και µάλιστα σε κρισιµότατες στιγµές. Ο θάνατος σ’
αυτόν τον τόπο, θα αρχίσει σε λίγο να θριαµβεύει. Καµιά χώρα δεν µπορεί να ζήσει, αν
δεν πιστεύει στην ζωή. Η πατρίδα µας γίνεται διαρκώς και πιο ολιγάνθρωπη. Το
διαπιστώνουµε στις ψυχές των συνεχώς πληθυνοµένων γερόντων, οι οποίοι πεθαίνουν
χωρίς τη χαρά και την παρηγοριά να βαστάσουν στα χέρια τους «τέκνα τέκνων», τα
οποία, κατά τον σοφό Παροιµιαστή, είναι «στέφανος γερόντων» (ιζ’ 6). Το διαπιστώνουµε
στα κρεµατόρια των «δήθεν» κλινικών και χειρουργείων, όπου πετούν στον «καιάδα» της
κοινής αναλγησίας τη ζωή των βρεφών, πριν ακόµη γεννηθούν, που δηµιουργήθηκε ως
ευλογία της «όντως Ζωής». Το διαπιστώνουµε στις έρηµες και µοναχικές οικίες των δύο
µόνο συζύγων και του ενός, έστω, µόνο παιδιού. Το διαπιστώνουµε στα Δηµοτικά
Σχολεία όλης της χώρας, κυρίως της υπαίθρου, αλλά τελευταία και των πόλεων, που
κλείνουν από έλλειψη παιδιών και µεταβάλλονται σε ερείπια. Η Ελλάδα, ως άλλη
Ραχήλ, «κλαίουσα επί τοις τέκνοις αυτοίς ότι ουκ εισίν» (Ιερ. λη΄15). Προπολεµικώς η
πατρίδα µας είχε 7.000.000 κατοίκους µε 200.000 γεννήσεις ετησίως. Σήµερα µε 10.000.000
κατοίκους, οι γεννήσεις µόλις που φθάνουν τις 100.000 ετησίως.
Η Εκκλησία µας, πρώτη όπως πάντοτε, βρίσκεται στις επάλξεις. Γιατί το πρόβληµα, όσο
κι αν φαίνεται οικονοµικό και υλικό, στην πραγµατικότητα είναι κυρίως ηθικό.
Πρόβληµα ήθους, τρόπου και στάσης ζωής. Το πρόβληµα της ζωής είναι τόσο σοβαρό και

ιερό ώστε δεν µπορούµε να το αφήνουµε στα χέρια ανευθύνων. Είναι η απτή παρουσία
του Θεού ανάµεσά µας. Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο την υπέρτατη ιδιότητα και τη
µεγίστη ευθύνη να διαχειρίζεται τη ζωή.
Αγαπητοί µου!
Πολλές περιοχές της πατρίδας µας φθίνουν πληθυσµιακά, αδειάζουν, κενούνται. Και
κατά φυσικό νόµο, το κενό καταλαµβάνεται. Η φύση απορρίπτει το κενό, το πληροί, το
γεµίζει. Ας φροντίσουµε να το γεµίσουµε νωρίτερα εµείς µε τα παιδιά µας, τα τα παιδιά
της Ελλάδας µας.
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. δ΄ 22-27)
Η δούλη Άγαρ και η ελεύθερη Σάρρα
Αδελφοί, Αβραάµ δύο υιούς έσχεν, ένα έκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλ’ ο
µεν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννηται, ο Δε εκ της ελευθέρας διά της επαγγελίας.
Άτινά έστιν αλληγορούµενα. Αύται γαρ εισι δύο φιαθήκαι, µία µεν από όρους Σινά, εις
δουλείαν γεννώσα, ήτις εστίν Άγαρ. Το γαρ Άγαρ Σινά όρος εστίν εν τη Αραβία,
συστοιχεί Δε τη νύν Ιερουσαλήµ ελευθέρα εστίν, ήτις εστί µήτηρ πάντων ηµών.
Γέγραπται γαρ «Ευφράνθητι στείρα η ού τίκτουσα, ρήξον και βόησον η ούκ ωδίνουσα ότι
πολλά τα τέκνα της ερήµου µάλλον ή της εχούσης τον άνδρα».
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδέλφια, ο Αβραάµ είχε δύο υιούς, έναν από την δούλη του και έναν από την ελεύθερη.
Αλλ’ ο υιός της δούλης γεννήθηκε κατά το φυσικό νόµο, ενώ της ελεύθερης γεννήθηκε
δυνάµει της υποσχέσεως του Θεού. Αυτά είναι αλληγορικά. Οι δύο αυτές γυναίκες είναι
οι δύο διαθήκες, η µία η οποία προήλθε από το όρος Σινά και γεννά παιδιά για δουλεία,
αυτή είναι η Άγαρ, - διότι η λέξις Άγαρ σηµαίνει το όρος Σινά στην Αραβία – αντιστοιχεί
Δε στη σηµερινή Ιερουσαλήµ, η οποία είναι δούλη µαζί µε τα παιδιά της. Η άνω όµως
Ιερουσαλήµ είναι ελεύθερη, και αυτή είναι µητέρα όλων µας, διότι είναι γραµµένο: « Να
ευφρανθείς εσύ η στείρα, που δεν γεννάς. Βγάλε φωνή και φώναξε εσύ, που δεν
κοιλοπονάς, διότι θα έχει περισσότερα παιδιά η εγκαταλειφθείσα παρά εκείνη που έχει
άνδρα»

