«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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Φοβερός ὁ θάνατος! Νεκρώνει τή ζωή. Καταστρέφει
καί ἐξαφανίζει τή χαρά καί τήν ἐλπίδα. Βυθίζει τά πάντα στή φθορά καί στό σκοτάδι. « Ὄντως φοβερώτατον
τό τοῦ θανάτου μυστήριον» (Νεκρώσιμος Ἀκολουθία).
Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα» Του, γιά
νά γίνει κοινωνός τῆς αἰώνιας ζωῆς μαζί Του, «ἔκτισε
τόν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσίᾳ» (Σοφ. Σολ. 2, 23). Δέν
ἔδωσε τόν θάνατο ὡς τιμωρία. «Θεός θάνατον οὐκ
ἐποίησεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων» (Σοφ.
Σολ. 1, 13). Τόν προειδοποίησε καί τοῦ ἔδωσε ἐντολή
νά μένει στήν ὑπακοή Του, γιά νά ἀπολαμβάνει τήν
πατρική Του ἀγάπη καί νά προχωρεῖ στήν τελειότητα.
Ἀπό φθόνο, ὅμως, τοῦ διαβόλου εἰσῆλθε ὁ θάνατος
στή ζωή του. Ἐξαπάτησε τούς πρωτοπλάστους, διαβάλλοντας τόν Θεό. Παρέβηκαν τήν ἐντολή Του καί
πέρασε ἡ θνητότητα στή ζωή τους καί δι’ αὐτῶν σέ ὅλη
Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης δέν κατήν κτίση. Τό σχέδιο, ὅμως, τοῦ Θεοῦ δέν ἦταν δυνατόν
ταργεῖ τό δῶρο τῆς ἐλευθενά μή πραγματοποιηθεῖ. Γι’αὐτό ἦλθε στόν κόσμο καί
ρίας μας. Περιμένει μέ θεϊκή
ἀνέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἕνωσε μέ τήν
θεότητά Του ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ
ἀρχοντιά καί μεγαλειότητα
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, γιά νά ἀναπλάσει «τήν
τήν ἐπιστροφή μας στήν Παφθαρεῖσαν φύσιν ἡμῶν» καί νά μᾶς ἐπαναφέρει στό
τρική Του ἀγκαλιά, στήν αἰώ«πρωτόκτιστον κάλλος». Σταυρώθηκε καί φανέρωσε
τήν ἄπειρη ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο καί κατένια ζωή, τήν ὄντως ζωή. Γιατί
βηκε στόν Ἅδη, γιά νά καταργήσει τόν θάνατο καί
ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀνάστασις
νά ἐλευθερώσει τούς κοιμηθέντας ἀπό τά δεσμά του.
καί ἡ ζωή καί «ὁ πιστεύων εἰς
«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾋδου τήν καθαίρεσιν» (Τροπ. ζ΄ ᾠδῆς, Καν. Πάσχα). «Ἀνέστη καί τοῦ
Αὐτόν οὐκ ἀποθάνῃ εἰς τόν
ᾋδου καθεῖλε τήν δύναμιν, συναναστήσας παγγενῆ τόν
αἰῶνα» ( Ἰωαν. 11, 26).
Ἀδάμ» (Τροπ. στ΄ ᾠδῆς, Καν. Πάσχα), ὁλόκληρη τήν
ἀνθρωπότητα καί μᾶς ἀποκατέστησε στήν κοινωνία
μαζί Του καί ἐκαινούργησε ὅλη τήν κτίση. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια» (Τροπ. γ΄ ᾠδῆς, Καν. Πάσχα), ὅλα
φωτίζονται καί σώζονται μέσα στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφωνεῖ: «Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς
ἐπί μνήματος» (Κατηχητικός Λόγος).
Δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι, προικισμένοι μέ τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας, προχωροῦμε πολλές φορές στόν δρόμο μακρυά ἀπό τόν Θεό, τήν πηγή τῆς
ζωῆς καί τῆς χαρᾶς, καί πορευόμαστε στό σκοτάδι καί στή νέκρωση ἐκ τῶν
παθῶν. Ἀρνούμαστε τόν Θεό καί ὑποδουλωνόμαστε στά κάθε μορφῆς εἴδωλα.
Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης δέν καταργεῖ τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας. Περιμένει
μέ θεϊκή ἀρχοντιά καί μεγαλειότητα τήν ἐπιστροφή μας στήν Πατρική Του
ἀγκαλιά, στήν αἰώνια ζωή, τήν ὄντως ζωή. Γιατί ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀνάστασις
καί ἡ ζωή καί «ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν οὐκ ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα» ( Ἰωαν.
11, 26). Περνᾶ ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, στόν ζῶντα Χριστό, πού νίκησε τόν
θάνατο γιά ὅλους.
«Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖραν εἰληφότα»
(Αἶνοι Τρίτης Διακαινησίμου)

ΑΠΟ ΤΌΝ
ΘΆΝΑΤΟ
ΣΤΉ ΖΩΉ
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος

Τ

ό Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι τό πρῶτο
Μυστήριο. Εἶναι θεοσύστατο,
δηλαδή τό συνέστησε ὁ ἴδιος ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος, ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Καί τό
συνέστησε «ἔργῳ καί λόγῳ».
« Έργῳ» μέν, ὅταν καί ὁ ἴδιος, μολονότι εἶναι ἀναμάρτητος, βαπτίστηκε
στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὁπότε «συνέτριψε τάς κεφαλάς τῶν δρακόντων»,
δηλαδή τῶν δαιμόνων πού ἔμεναν στά
ὕδατα, καί ἁγίασε τή φύση τῶν ὑδάτων. Τότε μᾶς ἔδειξε τόν τύπο καί τήν
ἀνάγκη τοῦ νά βαπτιζόμαστε ἐμεῖς οἱ
ἁμαρτωλοί.

Καί μέ τό δικό Του Βάπτισμα
ἄνοιξε τή θύρα τοῦ δικοῦ μας
Βαπτίσματος, ἀλλά καί μέ
τούς ἱερούς του λόγους πρός
τούς Ἀποστόλους Του συνέστησε ὁριστικά τό Μυστήριο.
Ἀλλά καί «λόγῳ», καί κυρίως τότε,
ὅταν ἔδωσε τήν ἐντολή στούς Ἁγίους
Μαθητές καί Ἀποστόλους του μετά
τήν Ἀνάστασή Του: «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη΄ 19). Δηλαδή, «Πηγαίνετε καί κάνετε μαθητές σας ὅλα
τά ἔθνη, βαπτίζοντάς τους στό ὄνομα
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος». Καί πάλι: «Πορευθέντες

εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό
Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μάρκ.
ιστ΄ 15). Δηλαδή, «Νά πᾶτε σ’ ὅλη τήν
οἰκουμένη καί νά κηρύξετε τό Εὐαγγέλιο σ’ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα». « Ὁ
πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται, ὁ
δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ.
ιστ΄ 16). « Ἐκεῖνος», δηλαδή, «πού θά
πιστέψει στό κήρυγμά σας καί θά βαπτισθεῖ, θά σωθεῖ. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού
δέν θά πιστέψει, θά καταδικαστεῖ».
Θεοσύστατο, λοιπόν, τό Μυστήριο
τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Ὁ Κύριος τό
ἵδρυσε. Οἱ Ἀπόστολοι τό τελεσιούργησαν καί τό παρέδωσαν στήν Ἐκκλησία,
καί ἡ Ἐκκλησία τό κράτησε καί τό
κρατᾶ, ὅπως τό παρέλαβε.
Ὅπως λέει ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰερεμίας: «Τό Ἅγιο
Βάπτισμα … μέ ἔργο καί λόγο παραδόθηκε σέ μᾶς ἀπό τόν Κύριό μας
Ἰησοῦ. Ἔργο ἦταν τό Βάπτισμα πού
δέχθηκε στόν Ἰορδάνη ἀπό τόν Ἰωάννη, ἐνῶ λόγος ἦταν ἡ ἐντολή πού
ἔδωσε στούς δικούς του Μαθητές,
λέγοντας: «Ἀπελθόντες μαθητεύσατε
πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς
τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Δηλαδή, «Πηγαίνετε καί κάνετε μαθητές σας ὅλα
τά ἔθνη, βαπτίζοντάς τους στό ὄνομα
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος». Καί μέ τό δικό Του Βάπτισμα ἄνοιξε τή θύρα τοῦ δικοῦ μας
Βαπτίσματος, ἀλλά καί μέ τούς ἱερούς
του λόγους πρός τούς Ἀποστόλους
Του συνέστησε ὁριστικά τό Μυστήριο.
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Ἡ ὕπαρξη καί ἡ ζωή εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ

Ὁ

Ὅσιος Θεόδωρος ἦταν
νόθος υἱός,
τόν ὁποῖο ἡ μητέρα του
Μαρία ἀπέκτησε ἀπό
τίς ἐξώγαμες σχέσεις
πού εἶχε μέ τόν αὐτοκρατορικό ταχυδρόμο
Κοσμᾶ. Τή νύχτα πού κοιμήθηκε μέ
τόν ταχυδρόμο ἡ μητέρα τοῦ Θεόδωρου,
εἶδε στό ὄνειρό της ὅτι ἕνα ἀστέρι κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό καί μπῆκε στήν
κοιλιά της... Τόν Θεόδωρο, ὅταν ἦταν
ἀκόμη βρέφος, γνώρισε καί μεγάλωσε
ἰδιαίτερα ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος. Ὅταν μάλιστα ὁ Θεόδωρος μεγάλωσε, ὁ Ἅγιος τόν εἶχε πάντα μαζί του,
τόν δίδασκε καί τόν παιδαγωγοῦσε. Ὁ
Θεόδωρος ἔγινε Ἐπίσκοπος μέ πλούσια
ποιμαντική δράση καί ἁγιότητα βίου...
Ὅταν ἐπρόκειτο νά πεθάνει, τόν
ἐπισκέφθηκαν Ἄγγελοι καί Ἅγιοι, τούς
ὁποίους ὑποδέχτηκε μέ ἰδιαίτερη χαρά
καί ἀγαλλίαση. Πρίν μάλιστα πεθάνει,
τοῦ ἐμφανίστηκε ὁ Ἅγιος Γεώργιος,
ἔφιππος, ἔχοντας μαζί του κι ἕνα δεύτερο ἄλογο. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἔδωσε
στόν Θεόδωρο ἕνα ραβδί καί τόν κάλεσε
νά ἱππεύσει τό δεύτερο ἄλογο... (Συναξάρι 22 Ἀπριλίου).
▲▼▲

Ἡ ὕπαρξη καί ἡ ζωή εἶναι δῶρα τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός χαρίζει τήν ὕπαρξη
καί τή ζωἠ, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἐάν οἱ
ἄνθρωποι κάνουν λαθεμένες ἐπιλογές.
Ἡ ὕπαρξη καί ἡ ζωή ἑνός ἀνθρώπου
δέν ἐξαρτῶνται ἀπό τήν ἁγιότητα ἤ τήν
ἁμαρτωλότητα τῶν γονέων του, ἀλλά
ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὑπῆρξαν καί
ὑπάρχουν ἅγιοι ἄνθρωποι πού δέν ἀποκτοῦν παιδιά. Ἐνῶ, ἀντίθετα, ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι γίνονται πατέρες πολλῶν
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τέκνων. Ὁ Θεός, ὅταν
δέν δίνει παιδιά σέ
ἅγιους ἀνθρώπους,
τούς καλεῖ νά γίνουν
περισσότερο ἅγιοι, καί,
ὅταν ὁ Θεός χαρίζει
«εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν» σέ ἁμαρτωλούς,
τούς καλεῖ στή μετάνοια καί τή σωτηρία.
Ἡ ἀγωγή τοῦ ἀνθρώπου, καί μάλιστα ἡ χριστιανική, στά νηπιακά καί
παιδικά χρόνια, ἐξουδετερώνει καί τό
πιό βρωμερό οἰκογενειακό ἱστορικό.
Ἡ χριστιανική ἀγωγή, πού γίνεται ἀπό
ἁγίους ἀνθρώπους, ἀλλοιώνει καί μεταβάλλει καί αὐτή τή φύση τοῦ ἀνθρώπου.
Διότι σέ μιά τέτοια ἀγωγή προστίθεται
καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χάρις τοῦ
Θεοῦ εἶναι παντοδύναμη, καί ἑπομένως
μπορεῖ νά ἐφευρίσκει πολλούς τρόπους
καλῆς ἀλλοίωσης, ἀλλαγῆς καί μεταμόρφωσης τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό φανερώνει
ὅτι ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι
φυσικό, ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα, ἀλλά θεῖο
δῶρο καί κατόρθωμα τῆς παντοδύναμης
Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Οἱ Ἅγιοι ὑποδέχονται στούς Οὐρανούς αὐτούς πού γέννησαν, ἀνέθρεψαν
καί στήριξαν στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Οἱ
Ἅγιοι προσέρχονται στόν «Σταθμό Ἀφίξεων» τοῦ Οὐρανοῦ καί παραλαμβάνουν ἐκείνους τούς ὁποίους ἀγάπησαν.
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μπῆκε στόν «Σταθμό
Ἀφίξεων» τοῦ Οὐρανοῦ καί ὑποδέχθηκε
τόν Ὅσιο Θεόδωρο, τοῦ χάρισε δέ καί
ἕνα ἄλογο, πού σημαίνει ὅτι οἱ Ἅγιοι
φροντίζουν αὐτούς πού ἀγαποῦν καί
στόν οὐράνιο κόσμο καί τούς προμηθεύουν τά ἀπαραίτητα μέσα σ’ αὐτή τή
νέα διάσταση τῆς ὕπαρξής τους.
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀχελώου,
κ. Εὐθύμιος Κ. Στύλιος

Ἀξιώματα Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου
Ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ὁ ἐπικληθείς
Θεολόγος, ὑπῆρξε ἀπό τά ἐκλεκτότερα ὄργανα
τῆς Θείας Χάριτος, πού στερέωσε τή δογματική
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.
Παραθέτουμε ἀπό τούς ὐπέροχους λόγους του
δύο ἀξιώματα ὅπου αἰσθανόμαστε τήν ἀκλόνητη
πίστη του στόν Τριαδικό Θεό, τήν ὑψηλή θεολογία
του, τίς θεϊκές ἐμπνεύσεις του, τίς ἐμπειρίες του,
τίς ἐλλάμψεις του ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα.
Πρῶτο ἀπό τά ἀξιώματα αὐτά ἀναφέρεται
στίς πνευματικές προϋποθέσεις τοῦ θεολογεῖν.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος λέγει: «Οὐ παντός τό
περί Θεοῦ φιλοσοφεῖν, οὐ παντός· οὐχ οὕτω τό
πρᾶγμα εὔωνον καί χαμαί ἐρχομένων. Προσθήσω
δέ, οὐδέ πάντοτε, οὐδέ πᾶσιν, οὐδέ πάντα, ἀλλ’
ἔστιν ὅτε, καί οἷς, καί ἐφ’ ὅσον. Οὐ πάντων μέν ὅτι
τῶν ἐξητασμένων καί διαβεβηκότων ἐν θεωρίᾳ καί
πρό τούτων καί ψυχήν καί σῶμα κεκαθαρμένων ἤ
καθαιρομένων, τό μετριώτατον» (Λόγος ΚΖ΄, P.G.
36, 13 CD). Δηλαδή, δέν μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε
νά θεολογεῖ.
Ὑπάρχουν ὡρισμένες προϋποθέσεις, μέ πρωταρχική ἐκείνη τῆς πνευματικῆς καθάρσεως. Ὁ
Θεός δέν εἶναι δυνατόν νά γνωσθεῖ ἀπό ἕναν πού
δέν ἔχει ἀγωνισθεῖ νά καθαρίσει τόν ἐσωτερικό
του κόσμο.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος τό ὑπογραμμίζει πολύ
χαρακτηριστικά: «Διά πολιτείας ἄνελθε· γιά καθάρσεως κτῆσαι τό καθαρόν. Βούλει θεολόγος
γενέσθαι ποτέ καί τῆς θεότητος ἄξιος; τάς ἐντολάς φύλασσε διά τῶν προσταγμάτων ὅδευσον·
πρᾶξις δέ ἐπίβασις θεωρίας» (Λόγος Κ΄, 12, P.G.
35, 1080 B). Ἡ πράξη εἶναι τό στήριγμα τῆς
θεωρίας, τῆς Θέας τοῦ Θεοῦ. Χωρίς τήν οἰκείωση
καί ἐφαρμογή τῆς ἁγιοπνευματικῆς βιοτῆς, χωρίς
ἀπελευθέρωση ἀπό τά πάθη καί χωρίς καλλιέργεια
τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, χωρίς τήν ὅδευση ὅλων
τῶν «ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ», δέν εἶναι δυνατόν νά
εἰσέλθει ὁ ἄνθρωπος στό μυστήριο τῆς θεολογίας.
Τό δεύτερο ἀξίωμα ἀναφέρεται στήν τάξη τῆς
Ἐκκλησίας. Γράφει: «Τάξις τῶν ὄντων ἔστι μήτηρ
καί ἀσφάλεια... Τάξις κἄν ταῖς Ἐκκλησίαις, τό μέν

εἶναι τό ποίμνιον, τό δέ ποιμένας διώρισε...». Στήν
Ἐκκλησία ὑπάρχει τάξη. Ἔτσι λειτουργεῖ. Ὑπάρχουν οἱ ἄρχοντες καί οἱ ἀρχόμενοι. Φέρνοντας δέ
παράδειγμα τό ἀνθρώπινο σῶμα λέγει ὡραιότατα:
«Καί ἄλλος μέν νά εἶναι τρόπον τινά τό κεφάλι, ἄλλοι δέ τά πόδια, ἄλλοι τά χέρια, ἄλλος
τό μάτι καί ἄλλος κάτι ἀπό τά (ἄλλα) μέλη τοῦ
σώματος, τά ὁποῖα γιά τήν καλήν συναρμογήν
καί τό συμφέρον τοῦ ὅλου, ἤ εἶναι κατώτερα ἤ
ὑπερέχουν τῶν ἄλλων· καί ὅπως ἀκριβῶς στά
σώματα τά μέλη δέν εἶναι ἀποσχισμένα τό ἕνα
ἀπό τό ἄλλο, ἀλλά τό ὅλον εἶναι ἕν σῶμα, πού
συναποτελεῖται ἀπό διάφορα μέρη· οὔτε ἔχουν
ὅλα τήν ἴδιαν ἐνέργειαν· καί οὔτε τό μάτι βαδίζει,
ἀλλά ὁδηγεῖ· οὔτε τό πόδι βλέπει μπροστά, ἀλλά
πηγαίνει καί μετατοπίζει ἀπό τήν μίαν θέσην εἰς
τήν ἄλλην· οὔτε ἡ γλῶσσα δέχεται τάς φωνάς,
διότι ὑπάρχει ἡ ἀκοή· οὔτε ἡ ἀκοή ὁμιλεῖ, διότι ὑπάρχει ἡ γλῶσσα· καί ἡ μύτη μέν εἶναι τό
αἰσθητήριον τῶν ὀσμῶν· ὁ δέ λάρυγξ δέχεται τάς
τροφάς, ἐνῶ τό χέρι εἶναι τό ὄργανον, γιά νά δίδουμε καί νά λαμβάνουμε· ὁ νοῦς ἐξάλλου εἶναι
εἰς ὅλα ὁ ἡγεμών, ἐκ τοῦ ὁποίου προέρχεται ἡ
δύναμις καί ἐνέργεια τῆς αἰσθήσεως καί πρός τόν
ὁποῖον δίδει ἀναφοράν ἡ λειτουργία τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων· (ὅπως, λοιπόν, γίνονται ὅλα αὐτά)
τοιουτοτρόπως συμβαίνει καί εἰς ἡμᾶς, τό κοινόν
σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὅλοι εἴμεθα ἕν σῶμα ἐν
Χριστῷ· ὁ καθένας δέ ἀπό ἡμᾶς εἴμεθα μέλη
τοῦ Χριστοῦ καί ἀλλήλων. Τό ἕν μέλος, βέβαια,
ἐξουσιάζει καί ἔχει τήν πρωτοκαθεδρίαν, τό δέ
ἄλλο ὁδηγεῖται καί κατευθύνεται, καί δέν ἔχουν
καί τά δύο τήν ἴδιαν ἐνέργειαν, ἐφ’ ὅσον βέβαίως
δέν εἶναι τό ἴδιον πρᾶγμα νά εἶναι κανείς ἄρχων
καί νά εἶναι ἀρχόμενος· καί γίνονται τά δύο ἕν
εἰς τόν ἕνα Χριστόν, διότι συναρμολογοῦνται καί
συνάπτονται ἀπό τό ἴδιον Πνεῦμα».
Πόσο, ἀλήθεια, ἐπιτακτική καθίσταται καί ἡ
ἀνάγκη τῆς δικῆς μας ἀνύψωσης μετά ἀπό τόσο
σπουδαῖα ἀξιώματα! Προφανής ὁ λόγος.
Σεβασμ. Μητροπολίτης Μάνης
κ. Χρυσόστομος Γ΄
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ΣΥΓΧΏΡΗΣΗ
Ἕνας εἰδωλολάτρης Διοικητής μιᾶς
ἐπαρχίας εἶχε ὑποβάλει σέ φοβερά μαρτύρια ἕναν χριστιανό, καί βλέποντάς τον
σταθερό καί ἀμετάκλητο στήν πίστη του,
τόν ρώτησε:
− Τί μεγάλο πρᾶγμα ἔκανε σέ σᾶς ὁ
Χριστός;
− Νά, τοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος, μᾶς
ἔδωσε τή δύναμη νά συγχωροῦμε καί νά
ἀγαποῦμε ἐσᾶς πού μᾶς βασανίζετε τόσο
σκληρά.
Ἀρχή καί τέλος κάθε καλοῦ καί κάθε
πνευματικῆς προκοπῆς, ὑπόθεση κεφαλαιώδους σημασίας, καθῆκον καί ὑποχρέωση ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πολυτιμότατο
πετράδι στό στέμμα τῆς ἀνωτερότητας,
παρακαταθήκη καί ἀληθινός τρόπος ζωῆς
τῶν πιστῶν εἶναι ἡ συγχώρηση.
Ἡ λέξη «συγχωρῶ» ἀποτελεῖται ἀπό
τήν πρόθεση «σύν» καί το ρῆμα «χωρέω-ῶ», καί σημαίνει «χωροῦμε καί οἱ δυό
μαζί» ἤ «βρίσκεις χῶρο μέσα μου». Μέ
ἄλλα λόγια, θυσιάζουμε τό ἐγώ μας, γιά
νά ἀφήσουμε κάποιον νά χωρέσει στήν
καρδιά μας».
Ὅρος καί προϋπόθεση νά συγχωρήσει ἐμᾶς ὁ Θεός εἶναι νά συγχωροῦμε
ἐμεῖς τούς ἄλλους. «Ἄν συγχωρήσετε τούς
ἀνθρώπους γιά τά παραπτώματά τους, θά
συγχωρήσει καί ἐσᾶς ὁ Οὐράνιος Πατέρας
σας. Ἄν, ὅμως, δέν συγχωρήσετε στούς
ἀνθρώπους τά παραπτώματά τους, οὔτε ὁ
Οὐράνιος Πατέρας θά συγχωρήσει τά δικά
σας παραπτώματα» (Ματθ. 6,14). Ἐκεῖνος
πού δέν συγχωρεῖ τούς ἄλλους, μοιάζει μέ
αὐτόν πού ἀνατινάζει τή γέφυρα ἀπό τήν
ἀπό τήν ὁποία σέ λίγο θά περάσει.
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Τό πόσο μεγάλη σπουδαιότητα καί
ἀξία ἔχει ἡ συγχώρηση φαίνεται ἀπό τά
ἑξῆς:
1. Συμπεριλήθηκε στήν Κυριακή Προσευχή (Τό Πάτερ ἡμῶν): «Ἄφες ἡμῖν τά
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὅπως καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. 6, 12).
«Χάρισέ μας τά χρέη τῶν ἁμαρτιῶν μας,
ὅπως καί ἐμεῖς τά χαρίζουμε στούς δικούς
μας ὀφειλέτες».
2. Ἐπιβλήθηκε ἀπό τόν Ἰησοῦ στόν
Πέτρο, ὅταν ἐκεῖνος τόν ρώτησε: «Κύριε, πόσες φορές θά σφάλει σ’ ἐμένα
ὁ ἀδελφός μου καί θά τον συγχωρήσω;
Ὡς ἑπτά φορές;». Καί τοῦ λέει ὁ Ἰησοῦς: «Δέν σοῦ λέω ὡς ἑπτά, ἀλλά ὡς
ἑβδομῆντα φορές ἑπτά» (Ματθ. 18, 2122). Γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἡ συγχώρηση
δέν περιορίζεται σέ συγκεκριμένο ἀριθμό, σέ συγκεκριμένες φορές, ἀλλά εἶναι
ἀστείρευτη πηγή.
3. Ἀποτελεῖ προτροπή τοῦ Ἰησοῦ
στούς Ἀποστόλους: «Προσέχετε τή συμπεριφορά σας. Ἄν ὁ ἀδελφός σου σοῦ
κάνει κακό, ἐπιτίμησέ τον, καί ἄν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Ἄν σοῦ κάνει κακό
πολλές φορές τήν ἡμέρα καί ἔρθει ἄλλες
τόσες νά σοῦ πεῖ ὅτι μετανοεῖ, νά τόν συγχωρήσεις» (Λουκ. 17, 3-4).
4. Δόθηκε ἀπό τόν Ἰησοῦ στούς σταυρωτές Tου: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ
γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23, 34).
«Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δέν ξέρουν
τί κάνουν». Ὁ Χριστός ἀποτελεῖ αἰώνιο,
ἀπαράμιλλο καί μοναδικό πρότυπο ἀγάπης, ταπείνωσης, θυσίας καί συγγνώμης.
Μετά τήν Ἀνάστασή Του, κατά τήν πρώ-

Ἐπιβάλλεται νά ἀνεχόμαστε τούς ἄλλους, ὅπως εἶναι.
Να ἔχουμε κατανόηση, ἀποφασιστικότητα καί καλή θέληση.
Νά σηκώνουμε τό φορτίο ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου.
Νά δείχνουμε ἀγάπη περπατώντας σέ ἕναν καινούργιο τρόπο
ζωῆς, σέ μιά πράξη πού γιατρεύει καί μεταμορφώνει.
τη ἐμφάνισή Του στούς μαθητές Του, ὁ
Κύριος εἶπε: «Λάβετε Ἅγιον Πνεῦμα. Σέ
ὅποιους συγχωρεῖτε τίς ἁμαρτίες, θά τούς
εἶναι συγχωρεμένες. Σέ ὅποιους τίς κρατήσετε, ἀσυγχώρητες θά μείνουν ἔτσι» ( Ἰω.
20, 22).
5. Στήν Ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία, ὅσον
ἀφορᾶ τή συγχώρηση, ὁ Χριστός μᾶς διδάσκει: «Νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας»
(Ματθ. 5, 44).
«Νά εὐλογεῖτε (δηλ. νά δίνετε εὐχές)
σ’ αὐτούς πού σᾶς δίνουν κατάρες»
«Νά εὐεργετεῖτε αὐτούς πού σᾶς μισοῦν»
«Νά προσεύχεσθε γι’ αὐτούς πού
σᾶς κακομεταχειρίζονται καί σᾶς καταδιώκουν» (Ματθ. 5, 44)
Χρησιμοποιεῖ τέσσερα ρήματα, γιά νά
δείξει τή δύναμη καί τήν ἀξία τῆς συγχώρησης, ἀφοῦ αὐτή μπορεῖ νά μᾶς κάνει
παιδιά τοῦ Ἐπουράνιου Πατέρα μας:
Ἀγαπᾶτε, εὐλογεῖτε, εὐεργετεῖτε, προσεύχεσθε.
6. Τονίζεται στήν ὑπέροχη Παραβολή
τοῦ ὀφειλέτη Μυρίων Ταλάντων (Ματθ.
18, 23-35), πού τιμωρήθηκε αὐστηρά,
ἐπειδή, ἐνῶ εὐεργετήθηκε σκανδαλωδῶς
ἀπό τόν Κύριό του, ἔδειξε τόση σκληρότητα, ἀσπλαχνία καί ἀπανθρωπιά στόν
συνάνθρωπό του. Τό ἴδιο θά κάνει καί σ’
ἐμᾶς ὁ Οὐράνιος Πατέρας μας, ἄν ὁ καθένας μας δέν συγχωρήσει τά παραπτώματα
τοῦ ἀδελφοῦ του μέ ὅλη του τήν καρδιά
(Ματθ. 18-35). Αὐτό θἀ συμβεῖ, ἐπειδή,
ἐνῶ ὁ Θεός μᾶς συγχωρεῖ, μᾶς χαρίζει
τό ὑπέρογκο καί ἀνεξόφλητο χρέος τῶν
ἁμαρτιῶν μας, ὅταν μετανοοῦμε καί Τοῦ

τό ζητοῦμε, ἐμεῖς, στή συνέχεια, δέν συγχωροῦμε τά μικροπταίσματα, τά ἐλάχιστα
δηνάρια, τό μικροποσό πού μᾶς ὀφείλουν
οἱ συνάνθρωποί μας.
7. Τήν κήρυττε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
στούς πρώτους χριστιανούς:
«Νά φέρεσθε μεταξύ σας μέ καλωσύνη καί εὐσπλαχνία, καί νά συγχωρεῖτε
ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ὅπως καί ὁ Θεός σᾶς
συγχώρησε διά τοῦ Χριστοῦ» ( Ἐφεσ. 4,
32).
«Νά ἀνέχεσθε μέ ὑπομονή ὁ ἕνας τόν
ἄλλον καί νά συγχωρεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον
κάθε φορά που δημιουργοῦνται παράπονα
ἀνάμεσά σας. Ὅπως ὁ Χριστός σᾶς συγχώρησε τά παραπτώματα, ἔτσι νά κάνετε
καί ἐσεῖς μεταξύ σας» (Κολασ. 3, 13).
« Ὁ ἥλιος μή ἐπιδιέτω ἐπί τῷ παροργισμῷ ἡμῶν» ( Ἐφεσ. 4, 26). « Ἡ δύση
τοῦ ἡλίου νά μή σᾶς προφθαίνει ὀργισμένους».
***
Ἐπιβάλλεται νά ἀνεχόμαστε τούς
ἄλλους, ὅπως εἶναι. Να ἔχουμε κατανόηση, ἀποφασιστικότητα καί καλή θέληση. Νά σηκώνουμε τό φορτίο ὁ ἕνας τοῦ
ἄλλου. Νά δείχνουμε ἀγάπη περπατώντας
σέ ἕναν καινούργιο τρόπο ζωῆς, σέ μιά
πράξη πού γιατρεύει καί μεταμορφώνει.
Ἡ ἀληθινή συγχώρηση εἶναι μιά συνειδητή στάση ζωῆς, προκειμένου νά ἀφήσουμε κάποιον «νά χωρέσει στην καρδιά
μας». Ὄχι μόνο δέν μᾶς στερεῖ ἀπό κάθε
ἀπολογία καί συγγνώμη, ἀλλά, ἀντίθετα,
ἑλκύει περισσότερη εὐλογία καί χάρη στή
ζωή μας.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου

ΦΩΤΕΙΝΆ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
Φωτεινά καί ἐξαιρετικά
παραδείγματα συγχωτητικότητας, πού ἔχουν καταγραφεῖ, εἶναι τά παρακάτω:
Κατ’ ἀρχάς ἄς δοῦμε τόν
Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιάκονο
Στέφανο, πού, ἐνῶ τόν λιθοβολοῦσαν, προσευχόταν, ὅπως ὁ
Χριστός, γιά τούς ἐκτελεστές
του, λέγοντας: «Κύριε, μή
στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν
ταύτην» (Πραξ. 7, 60).
Ἐπίσης, ὁ Ἅγιος καί δίκαιος
Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος εἶναι παράδειγμα συγχωρητικότητας· τόσο γιά
τή γενική στάση τῆς ζωῆς του, ὅσο καί εἰδικά
γιά τή στάση του ἀπέναντι στά ἀδέλφια του.
Ἡ στάση αὐτή ἐξηγεῖται πλήρως ἀπό τήν
ἀπόκριση πού ἔδωσε σέ αὐτά, τήν ὁποία
ἀναφέρουμε παρακάτω. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἐνῶ τά ἀδέλφια του τόν φθόνησαν καί
βάλθηκαν νά τόν σκοτώσουν, ἀλλά τελικά τόν
πούλησαν σέ ἐμπόρους καί κατέληξε στήν
Αἴγυπτο, ὁ Θεός ἐκεῖ τοῦ ἐπεφύλασσε νά
γίνει ὁ ἀνώτατος πολιτικός ἄρχοντας τῆς
Αἰγύπτου, ἀφοῦ κατάφερε νά ἐξηγήσει τά
ὄνειρα τοῦ Φαραώ μέ τίς ἑπτά ἰσχνές καί
τίς ἑπτά παχιές ἀγελάδες, δηλαδή τά ἑπτά
χρόνια τῆς εὐφορίας τῆς γῆς καί τά ἑπτά
χρόνια τῆς ξηρασίας, ἀκαρπίας καί δυστυχίας. Ὅταν, λοιπόν, τά ἀδέλφια του κατέβηκαν
στήν Αἴγυπτο, γνωρίζοντας τή δύναμη πού
εἶχε ἀποκτήσει ὁ Ἰωσήφ, φοβήθηκαν πολύ
μήπως τούς ἐκδικηθεῖ καί τούς ἀνταποδώσει
τό κακό πού εἶχαν προσπαθήσει νά τοῦ κάνουν. Νά, ὅμως, τί τούς εἶπε ἐκεῖνος, καθησυχάζοντας καί εἰρηνεύοντάς τους: «Τοῦ γάρ
Θεοῦ εἰμί ἐγώ», δηλ. « Ἐγώ εἶμαι ἄνθρωπος
τοῦ Θεοῦ» (Γεν. 50 19). Τούς συγχώρησε,
λοιπόν, καί γι’ αὐτό ὁ Ἰωσήφ ἀποτελεῖ καί
προϋποτύπωση τοῦ Χριστοῦ.
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Ὁ μεγάλος ἀγωνιστής τῆς Ἐλληνικῆς
Ἐπανάστασης τοῦ 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ἄνθρωπος μέ πίστη στόν Θεό καί
μεγάλη καρδιά, φιλοξένησε στό σπίτι του
καί ἔκανε τραπέζι στόν φονιᾶ τοῦ ἀδελφοῦ
του. Καί ὅταν μέ πόνο τοῦ εἶπε ἡ γερόντισσα μάνα του: «Στό τραπέζι μας θά βάλεις
τόν φονιᾶ τοῦ παιδιοῦ μου;», ὁ μεγαλόψυχος ἐκεῖνος τῆς ἀπάντησε: «Σώπα, μάνα,
αὐτό εἶναι τό καλύτερο μνημόσυνο γιά τόν
σκοτωμένο...».
Ἀλλοῦ, πάλι, ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ
Προφήτη Ζαχαρία μᾶς παραγγέλλει: «Κανείς ἀπό σᾶς ἄς μή διατηρεῖ στήν καρδιά
του κακία γιά τόν ἀδελφό του» (Ζαχ. 7, 10)
καί «Κανείς ἄς μή συλλογίζεται τήν κακία
τοῦ ἄλλου» (Ζαχ. 8, 17).
Ὁ μεγάλος φωστήρας καί διδάσκαλος
τῆς Οἰκουμένης Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συμβουλεύει:
«Σέ περίπτωση παρεξήγησης μήν ἀφήσεις τόν θυμό, τήν ἔχθρα, τήν ἐκδικητικότητα νά σέ βλάψουν. Μή γίνεις πολέμιος
τοῦ ἑαυτοῦ σου. Ἄφησε τά πράγματα στόν
Θεό... Θά τά τακτοποιήσει πολύ καλύτερα...
Σέ μᾶς ἔδωσε ἐντολή νά προσευχόμαστε
γιά τόν ἄνθρωπο πού μᾶς λύπησε.
Καί σημειώνει: «Μάλωσες μέ κάποιον
καί κρατᾶς μέσα σου κακία; Μήν προσέλθεις στή Θεία Κοινωνία. Ἄν θέλεις νά
προσέλθεις, συμφιλιώσου πρῶτα, καί τότε
νά ἔλθεις νά ἐγγίσεις τά Ἄχραντα Μυστήρια. Αὐτά δέν τά λέω ἐγώ, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός».
Τά παραπάνω παραδείγματα ἄς γίνουν
ἀφορμή, ἰδιαίτερα κατά τήν τρέχουσα
περίοδο τῆς Σαρακοστῆς καί τῆς προετοιμασίας γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
μας, ὥστε νά καλλιεργήσουμε στήν ψυχή
μας τή σπουδαία ἀρετή τῆς συγχωρητικότητας.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου

Τῶν Νυμφίων τὸ ρίγος...
(Μεγαλοβδομαδιάτικα βιώματα)

Τὸ δειλινὸ χωνεύει μέσα σὲ μενεξεδένιους χρωματισμούς, μὲ τὶς ἀνοιξιάτικες
εὐωδιὲς νὰ τὸ στολίζουν. Σημαίνει ἀργὰ
καὶ κουρασμένα ἡ μεγάλη καμπάνα κι
ὕστερα τὰ κεριὰ ποὺ σιγοκαῖνε μέσα
σὲ χνῶτα θυμιάματος καὶ προσευχὲς
πιστῶν.
Μισοφωτισμένη Ἐκκλησιά, ἔξοδος
τῆς εἰκόνας τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ μὲ
τὸ περίλυπο γνέμα Του νὰ προετοιμάζει
τὴν ψυχὴ γιὰ τὰ εἰσόδιά της στὴ Μεγαλοβδομάδα.
Ἀκουμπισμένη ἡ καρδιὰ στὸ Μεγάλο Ἀλληλουάριο ψιθυρίζει νοσταλγικά:
«Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει πνεῦμα μου πρὸς
σὲ ὁ Θεὸς, διότι φῶς τὰ προσταγματά
σου ἐπὶ τῆς γῆς», γιὰ νὰ καταλήξει στὸ
«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται... ἀνάνηψον
ψυχή μου». Ψιθυρίζει, κατανύσσεται κι
ἀναπαύεται, ἀφοῦ γνωρίζει πολὺ καλὰ
ὅτι προγεύεται παραδείσια τοπία. Γι᾿
αὐτὸ καὶ ἀκούει, σὲ ἕνα εἰλικρινὲς αὐτοκοίταγμά της, νὰ λέει «ἐνώπιος ἐνωπίῳ»
μαζὶ μὲ τὸν ἱερό ὑμνωδό:
« Ἑτοιμάζου, ψυχή, πρὸ τῆς ἐξόδου,
εὐτρεπίζου, πρὸς τὸν ἐκεῖθεν βίον, καὶ
τῷ Χριστῷ παθεῖν διὰ σὲ σπεύδοντι,
ἵνα σὲ δοξάσῃ, σπεῦσον συμπαθεῖν,
καὶ θανεῖν καὶ σταυρωθῆναι» (Κανὼν
Ἀποδείπνου Μεγάλης Δευτέρας).
Ὅμως «ἔτι ἕν» τῆς λείπει. Μὲ λίγα
λόγια, ἡ ἀναξιότητά της προβάλλεται,
ἀνεβαίνει στὴν ἐπιφάνειά της τὸ σμῆνος
τῶν τύψεων αὐτὲς τὶς κορυφαῖες στιγμές, καθὼς ἀπεναντί της ὑπάρχει ὁ
Νυμφίος «κατάστικτος τοῖς μώλωψι»
καὶ ἐν ἄκρᾳ ταπεινώσει, γιὰ νὰ παραδειγματίζει τὸν καθένα ποὺ σκύβει μὲ
συντιβὴ καὶ σιγοψάλλει:

«Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ
μου, κεκοσμημένον καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω,
ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ· λάμπρυνόν μου
τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, φωτοδότα, καὶ
σῶσόν με» (Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου).
Μεγάλες οἱ Ὥρες ποὺ ἀναδύονται αὐτὰ τὰ μεγαλειώδη ἀπόβραδα
τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Νυμφίου καὶ τῶν
Παθῶν τοῦ Κυρίου πού ἀκολουθοῦν τὶς
ἑπόμενες ἡμέρες, μὲ τὸ ρίγος τῆς συγκινήσεως, τῆς κατανύξεως, τῆς βαθειᾶς
συναίσθησης ὅτι «οὗτος τὰς ἁμαρτίας
ἡμῶν φέρει καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὀδυνᾶται»
( Ἡσ. 53, 4 ) νὰ μᾶς βεβαιώνει τὸ μέγεθος τῆς μακροθυμίας Του, ἀλλὰ καὶ
τῆς ἀδιατάρακτης φιλανθρωπίας Του.
Καλὴν Ἀνάσταση !
π. Κ. Ν. Κ.
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ΕΚΕΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ

Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Καθώς γιά τούς Χριστιανούς πλησιάζουν οἱ Ἅγιες Ἡμέρες
τῶν Παθῶν, ἀλλά καί τοῦ μεγάλου θαύματος τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ, μιά ἀνεπαίσθητη - ἴσως ἀνεπίγνωστη - καί ἀπροσδιόριστη
ἐνατένιση καί προσμονή, μοιάζει νά συγκεκριμενοποιεῖται καί νά ἀναδεύεται μυστικά, στά μύχια τῆς ψυχῆς, ἐκεῖ κοντά στό ξημέρωμα.
Συνήθως, οἱ πρῶτες ὧρες τοῦ βραδινοῦ ὕπνου ἀνακουφίζουν τό σῶμα, πού χαλαρώνει μετά ἀπό μιά κουραστική μέρα καί βυθίζουν τό μυαλό σέ μιά κατάσταση
μή συνειδητοποιημένης ἀνυπαρξίας, ἡ ὁποία μπορεῖ νά διακόπτεται μόνο ἀπό
στιγμές ἄυλης καί φαντασιακῆς ζωῆς μέσα στά ὄνειρα.
Τήν ὥρα, ὅμως, πού ἐκεῖνο τό ὀμιχλῶδες καί θολὀ γκρίζο φῶς - ὁ ἤρεμος προάγγελος τῆς αὐγῆς – γλιστράει ἁπαλά ἀνάμεσα ἀπό τίς γρίλιες καί, πλησιάζοντας,
ἀκροπατώντας στό μαξιλάρι, προσπαθεῖ νά ἀνασηκώσει τό μυαλό ἀπό τά βάθη
τῆς σκοτεινῆς παραίτησης καί νά τό ὁδηγήσει πρός τήν ἀνηφοριά τῆς συνείδησης,
ἀρχίζει μιά ἄλλη διαδικασία. Αὐτή εἶναι συχνά ἡ ὥρα κάποιων ἀπρόσκλητων ἐπισκεπτῶν ἤ μᾶλλον «εἰσβολέων».
Σκέψεις πολλές, ἀνάκατες, ἀνεξέλεγκτες, ἀδιάκριτες, αἰφνιδιαστικές, καί
συχνά παράταιρες, παίρνουν τό σχῆμα
ἑνός ἀνεμοστρόβιλου κι ἀρχίζουν νά παγιδεύουν τό μυαλό στή δίνη τους. Σκέψεις
πού μπορεῖ νά σχετίζονται μέ πρόσφατα
γεγονότα τοῦ χθές ἤ μέ ἄλλα, προγραμματισμένα καί ἀναμενόμενα μέσα στή
μέρα πού ξημερώνει, εὐχάριστα, δυσάρεστα, βαρετά ἤ ἀνησυχητικά. Συνήθως,
ὅμως, αὐτές οἱ σκέψεις - αὐτή τήν ἐποχή
- ἔρχονται δεύτερες.
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Οἱ πρῶτες κοφτερές σκέψεις τοῦ
στρόβιλου σπρώχνουν πρός τό κέντρο
τῆς συνείδησης, ἄλλοτε κάποια ἀσυνάρτητα κομμάτια ἀπό στιγμιαῖες εἰκόνες,
καί ἄλλοτε κάτι μικρά ἀγκαθωτά ἄγχη καί
ἀνεπαίσθητους τρεμουλιαστούς πανικούς
ἤ κάποιες βουβές τύψεις καί ἐνοχές πού,
ὅμως, μέ τό ἐπίμονο βλέμμα τους φέρνουν μιά ἀνατριχίλα στή σιωπή.
-Εἶναι ἐκείνη ἡ ἀπό τόσο καιρό ὀφειλόμενη συλλυπητήρια ἐπίσκεψη πού παραμελήθηκε καί δέν ἔγινε.

-Εἶναι τό εὐγενικό γράμμα πού μαραζώνει μῆνες ἀναπάντητο σέ μιάν ἄκρη
τοῦ γραφείου σου.
-Εἶναι ἡ ἐκκρεμότητα μιᾶς δυσάρεστης ὑποχρέωσης πού δέν σταματᾶ νά
στριφογυρίζει κάτω ἀπό τήν καταπιεστική
ἀναβλητικότητα.
-Εἶναι ἐκεῖνος ὁ κάπως μουντός ἀπόηχος ἀπό τό πρόσφατο ἄχρωμο τηλεφώνημα τοῦ ξενιτεμένου παιδιοῦ.
-Εἶναι ἐκείνη ἡ λέξη πού κάποτε πλήγωσε ἐσένα ἤ τόν ἀπέναντί σου, τό ἴδιο
κάνει, τό ἴδιο πονᾶ.
-Εἶναι ἐκεῖνο τό ψέμα πού κάποτε ξεστόμισες - σκόπιμα ἤ ἔστω ἀπό ἐπιπολαιότητα - καί παραμένει ἐπίμονα ἀνεξίτηλο.
-Εἶναι ἐκεῖνο τό πικρό παλιό μυστικό
πού μάταια προσπαθεῖς - χρόνια τώρα νά ξεχάσεις.
-Εἶναι ἐκείνη ἡ συγγνώμη πού σέ κάποιον ὀφείλεις καί ὑπομονετικά περιμένει
νά βγεῖ ἀπό τά σφιχτοκλεισμένα χείλη
σου.
-Εἶναι ἐκεῖνο τό λυπημένο βλέμμα τοῦ
γονιοῦ σου, πού περίμενε ἄδικα ἕναν γλυκό σου λόγο, ἕνα χάδι στά ἄσπρα μαλλιά.
-Εἶναι τόσα...
***
Τό μυαλό ἀναδεύεται ἀνήσυχο. Τό
σῶμα, εἴτε παραλύει ἀποκαμωμένο ἀπό
αὐτόν τόν ἀνελέητο καταιγισμό, ἤ ἀλλάζει
συνεχῶς θέση - στήν προσπάθεια νά βοηθήσει, θαρρεῖς, τό μυαλό νά ἀποδράσει

ἀπό τόν ὀδυνηρό κλοιό – καθώς, σιγάσιγά, οἱ σκιές πού κουρνιάζουν ἐδῶ κι
ἐκεῖ, μέσα καί ἔξω ἀπό τή συνείδηση,
μεταμορφώνονται σέ γνωριμία, καί τό
δωμάτιο παίρνει νά μορφοποιεῖται ἀπό
μιά γαλακτόχρωμη ἁπαλή ἀνταύγεια. Καί,
σέ λίγο, αὐτή ἡ ἀνταύγεια θά καταλήξει
στό ἁγιασμένο φωτεινό ξημέρωμα.
***
Τότε εἶναι πού ἡ ψυχή, στά μύχια
βάθη της, βουβά καί μυστικά - ἴσως
ἀκόμα καί χωρίς νά το συνειδητοποιεῖ
ὁλότελα ὁ νοῦς - θά νιώσει τήν ἀνάγκη
νά ζητήσει βοήθεια γιά φώτιση, μετάνοια,
στήριξη, παρηγοριά, συγχώρεση καί ἀνακούφιση, μέ μιά ἀληθινή, ἄηχη προσευχή.
Μιά προσευχή πρός τόν Θεό τῆς
Ἀγάπης, τόν Ἀναστημένο Χριστό, ὁ
ὁποῖος, ἐπάνω στόν μαρτυρικό Σταυρό
εἶπε τά ἀξεπέραστα λόγια: «Πάτερ, ἄφες
αὐτοῖς» (Λουκ. 23, 34). Μιά προσευχή
σ’ Αὐτόν πού μπορεῖ νά ἀκούει ὅποιον
τοῦ ἀνοίγει τήν καρδιά του, μέσα στό
μυστηριακό καί ἐξουθενωτικό πάντα
σύθαμπο τῆς ζωῆς. Αὐτό πού ἐνεδρεύει
ἀνάμεσα στό σκοτάδι καί τό φῶς, ἐκεῖ
κοντά στό ὅποιο ἀληθινό ξημέρωμα.
Καλό ξημέρωμα! Καλή Ἀνάσταση!
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
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Εὐγνωμοσύνη

ὐεργέτης τῆς ἀνθρωπότητας ὁ Δρ. Σέλμαν Βάκσμαν. Ἀνακάλυψε τό φάρμακο
τῆς στρεπτομυκίνης, μέ τό ὁποῖο σώθηκαν ἀπό βέβαιο θάνατο ἑκατομμύρια
ἄνθρωποι, ἀνάμεσα στούς ὁποίους πολλά παιδιά. Ὁ Σέλμαν Βάκστμαν (18881973) γεννήθηκε στή Ρωσία καί μετανάστευσε στήν Ἀμερική, ὅπου ἐργάστηκε
ὡς μικροβιολόγος. Τό 1952 τοῦ ἀπονεμήθηκε τό Βραβεῖο Νόμπελ Φυσιολογίας
καί Ἰατρικῆς. Διακρινόμενος γιά τήν παροιμιώδη σεμνότητά του, δήλωσε στούς
δημοσιογράφους: «Τό νά ἀποδίδεται μόνο σ’ ἐμένα ἡ τιμή τῆς νίκης, τήν ὁποία
ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη κέρδισε στόν ἀγῶνα κατά τῆς φυματίωσης, θά ἦταν σάν νά
ἔσβηνε ἀπό τήν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς ἑξῆντα χρόνια προσπαθειῶν καί προόδων».
Χαρακτηριστικό εἶναι ἕνα περιστατικό πού τοῦ συνέβη τήν ἑπομένη μέρα ἀπό
τή βράβευσή του. Τό διηγήθηκε ὁ ἴδιος. Εἶπε:
«Τήν ἑπομένη τῆς ἀπονομῆς τοῦ Βραβείου Νόμπελ μέ πλησίασε ἕνας ἄνδρας
μέ ἕνα μικρό κοριτσάκι. Μέ περίμεναν στό χώλ τοῦ ξενοδοχείου. Τό κοριτσάκι
κρατοῦσε στήν παιδική ἀγκαλιά του πέντε ὁλόδροσα κατακκόκινα γαρύφαλλα.
-Δόκτωρ Βάκσμαν, μοῦ λέει ὁ ἄγνωστός μου κύριος. Αὐτή εἶναι ἡ κόρη μου ἡ
Εὔα. Πρίν ἀπό πέντε χρόνια εἶχε πάθει μηνιγγίτιδα καί οἱ γιατροί εἶχαν χάσει κάθε
ἐλπίδα ὅτι θά μποροῦσαν νά τή σώσουν. Πληροφορήθηκαν, ὅμως, τήν ἀνακάλυψη
τῆς στρεπτομυκίνης ἀπό σᾶς, πού σέ λίγο τή χρησιμοποίησαν, μέ ἀποτέλεσμα νά
σώσουν τήν κορούλα μου».
Ὁ πατέρας σταμάτησε, ἐνῶ ἡ εὐγνωμοσύνη πλημμύριζε τήν καρδιά του. Καί τότε
τό κοριτσάκι μέ μιά αὐθόρμητη κίνηση, γεμάτη παιδική ἁπλότητα καί ἀπέραντη
ἀγάπη, ἁπλώνει τά χεράκια του καί τοῦ προσφέρει τά γαρύφαλλα, λέγοντάς του
μέ θερμή φωνή πού ἔπαλλε ἀπό συγκίνηση:
- Σᾶς προσφέρω ἀπό ἕνα γαρύφαλλο γιά κάθε ἕναν χρόνο πού ἔζησα ἀπό τότε
πού μοῦ σώσατε τή ζωή μου.
«Τότε, ὁμολογεῖ ὁ διάσημος ἐπιστήμονας, ἔνιωσα πολύ μεγαλύτερη συγκίνηση
και τιμή καί ἀπό τότε πού μοῦ ἔδωσαν τό Βραβεῖο Νόμπελ».

Συγκινεῖ πραγματικά τό παράδειγμα τοῦ μικροῦ κοριτσιοῦ νά ἐκφράσει
τήν εὐγνωμοσύνη της στόν εὐεργέτη,
στόν σωτῆρα τῆς ζωῆς της. Μοῦ ἔδωσε ἕνα μεγάλο μήνυμα. Τό μήνυμα τῆς
εὐγνωμοσύνης. Ἕνα μήνυμα πού εἶναι
καί καθῆκον μας: Νά ἐκφράζουμε τήν
εὐγνωμοσύνη μας καί νά εὐχαριστοῦμε
ἐκεῖνον πού μᾶς εὐεργέτησε. Πρῶτα τόν
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Θεό, ἔπειτα τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους μας, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο πού
μᾶς εὐεργετεῖ.
Ὁ αείμνηστος Κωνσταντῖνος Κούρκουλας, Ἀνώτατος Ἐκπαιδευτικός Σύμβουλος καί διακεκριμένος θεολόγος καί
συγγραφέας, στό βιβλίο του Στάχυα
σημειώνει γιά τήν εὐγνωμοσύνη καί τά
ἑξῆς: « Ἡ εὐγνωμοσύνη εἶναι ἡ μόνη

Νά ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί νά εὐχαριστοῦμε
ἐκεῖνον πού μᾶς εὐεργέτησε. Πρῶτα τόν Θεό, ἔπειτα τούς γονεῖς καί
τούς δασκάλους μας, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο πού μᾶς εὐεργετεῖ.

ἀρετή πού χρειάζεται λόγια. Οἱ ἄλλες
σιγή».
Καί ἀλλοῦ στό ἴδιο βιβλίο γράφει:
« Ἄν κάνεις μιά εὐεργεσία, μήν τή
θυμᾶσαι ποτέ. Ἄν, ὅμως, δεχθεῖς μιά
εὐεργεσία, μήν τήν ξεχάσεις ποτέ».
Καί σέ ἄλλο σημεῖο τοῡ βιβλίου
ὑπογραμμίζει: « Ἡ εὐγνωμοσύνη δέν
ζητεῖται, προσφέρεται».

Ὁ καθένας μας ἄς προσπαθήσει νά
κοσμήσει τή δική του προσωπικότητα
μέ την ἀρετή αὐτή τῆς εὐγνωμοσύνης.
Σίγουρα καθένας μας στήν πορεία τῆς
ζωῆς του θά έχει πολλούς λόγους γιά
νά εὐγνωμονεί πρόσωπα πού τόν βοήθησαν, τόν στήριξαν, τόν εὐεργέτησαν
εἴτε μέ μία κατάλληλη κουβέντα εἴτε με
κάποια πράξη.
Γ. Δ. Κούβελας

Δωρεές

• Ἡ κα Χριστίνα Γκέκα, Νέα Ἐρυθραία Ἀττικῆς, 100€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Ἰωάννη Γκέκα.
• Ὁ κ. Βασίλειος Κωσταδήμας, Ἰωάννινα, 30€, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Νικολάου καί Μαρίας.
• Ἡ κα Σταματία Παπαφράγκου, Σέρρες, 30€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Παναγιώτη.
• Ὁ κ. Εμμανουήλ Ροδιτάκης, Ἠράκλειο Κρήτης, 105€, εἰς μνήμην τῶν γονέων
του Γεωργίου καί Χρυσάνθης.
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Ἡ βυζαντινή εἰκόνα
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
καί ἡ ἑρμηνεία της
Στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία τό εἰκονογραφικό πρότυπο τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, εἶναι, σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τῆς ἁγιογραφίας, «ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος». Δηλαδή, ἀπεικονίζεται ἡ κάθοδος τοῦ Κυρίου
στόν « Ἅδη», στή χώρα τῶν κεκοιμημένων.
Στήν εἰκόνα αὐτή ὁ Ἀναστημένος
Ἰησοῦς, πού βρίσκεται στή χώρα τῶν
νεκρῶν, κατέχει τήν κεντρική θέση.
Περιβάλλεται ἀπό ἕνα φωτεινό, κατά
κανόνα, ὀβάλ πλαίσιο. Διακρίνονται καί
ἀπεικονίσεις σέ κύκλο 360ο, πού συμβολίζουν τή θεϊκή του δόξα. Ὁ Χριστός
πατάει σταθερά σέ κομμάτι βράχου ἤ σέ
δύο πεσμένα θυρόφυλλα, πού συνήθως
εἶναι σέ σχῆμα Χ. Αὐτά ἱστοροῦνται ὡς
οἱ πύλες τοῦ βασιλείου τοῦ Ἅδη. Πίσω
ἀπό αὐτές τό μαῦρο χρῶμα πού κυριαρχεῖ, παραπέμπει στό σκοτεινό σπήλαιο
τοῦ Ἅδη. Στό σημεῖο αὐτό διακρίνονται
ἀτάκτως σκορπισμένα κλειδιά, κλειδαριές, μοχλοί καί σύρτες. Ὅλα αὐτά συμβολίζουν τήν παραβίαση τῶν πυλῶν τοῦ
Ἅδη ἀπό τόν Χριστό, τή συντριβή καί
τήν ἅλωση τῆς χώρας τῶν νεκρῶν ἀπό
τόν Νικητῆ τοῦ Θανάτου.
Συχνά, στόν ἴδιο σκοτεινό χῶρο, κάτω
ἀπό τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ, ἀναγνωρίζεται
μιά ἀνθρώπινη μορφή. Κατά κανόνα,
εἶναι σκουρόχρωμη μέ γενειάδα. Ἔχει
ἀλυσίδες σέ χέρια καί σέ πόδια ἤ εἶναι
δεμένη μέ σκοινί πισθάγκωνα. Συμβολίζει τόν θάνατο, πού κατατροπώθηκε
ἀπό τόν Χριστό. «Θανάτῳ θάνατον πατήσας», ὅπως ψάλλουμε.
Κάποιες ἄλλες φορές, ἀντί τῆς παραπάνω μορφῆς (τοῦ θανάτου), εἰκονογραφεῖται μιά ἀκόμη παρόμοια μορφή,
πού συμβολίζει τόν Σατανᾶ, τοῦ ὁποίου
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ἡ δύναμη συντρίφθηκε μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Σέ ἄλλες εἰκόνες, πάλι,
ἀπεικονίζεται καί ἕνας Ἄγγελος νά ἀλυσοδένει τόν Διάβολο.
Ὁ λουσμένος στό φῶς Ἰησοῦς ἔχει
ἀνοιχτά τά χέρια του καί σηκώνει μέ
δύναμη ἕναν γονατισμένο ἄνδρα καί μιά
γυναίκα. Οἱ δύο μορφές συμβολίζουν
τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, τούς πρωτόπλαστους, πού πρῶτοι παραβίασαν θεϊκή
ἐντολή καί ὁδήγησαν τήν ἀνθρώπινη
φύση στή θνητότητά της. Αὐτοί βγαίνουν μέσα ἀπό δύο πέτρινες λάρνακες.
Ἡ ματιά τους εἶναι στραμμένη πρός τόν
Χριστό, καί διακρίνεται ἡ ἱκεσία τους
πρός Αὐτόν. Συνηθίζεται ἡ Εὔα νά φοράει πάντα κόκκινο ἔνδυμα, ἐνῶ ὁ Ἀδάμ
δέν ἔχει συγκεκριμένου χρώματος ἔνδυμα. Ἡ ἔγερση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας
συμβολίζει τήν κοινή ἀνάσταση ὅλου
τοῦ ἀνθρώπινου γένους, τοῦ ὁποίου
ἐκεῖνοι εἶναι οἱ προπάτορες.
Κάποιες φορές στό ἕνα χέρι τοῦ
Χριστοῦ, καί ἄλλες φορές πίσω του,
εἰκονίζεται ὁ Σταυρός, τό σωτηριῶδες
σύμβολο τῆς νίκης κατά τῆς φθορᾶς
καί τοῦ θανάτου.
Δεξιά καί ἀριστερά ἀπό τόν Χριστό
βρίσκονται πλῆθος ἀνθρώπων, πού χωρίζονται σέ δύο ὁμάδες. Στή μία ἀπό
αὐτές τίς ὁμάδες διακρίνονται γνωστά
πρόσωπα, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, βασιλεῖς καί Προφῆτες τῆς

Παλαιᾶς Διαθήκης (Δαβίδ, Σολομών,
Ἠσαΐας, Ἰερεμίας κ. ἄ.). Στήν ἄλλη
ὁμάδα βρίσκονται οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι
πού ἔζησαν καί ἔδρασαν ἀπό τήν ἐποχή
τῶν προπατόρων μέχρι τόν ἐρχομό τοῦ
Χριστοῦ στή γῆ. Ὅλα αὐτά ἀπεικονίζονται, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας μας, κατά τήν ὁποία, ὅταν
ὁ Χριστός ὡς νεκρός παρέμεινε στή
χώρα τοῦ Ἅδη, κήρυξε τό χαρμόσυνο
μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καί στούς νεκρούς οἱ οποῖοι δέν τό εἶχαν ἀκούσει,
«ἐν πνεύματι πορευθείς, ἐκήρυξε καί
εἰς τά ἐν φυλακῇ πνεύματα, τά ὁποῖα
ἄλλοτε εἶχαν ἀπειθήσει» (Α΄ Πέτρ. γ΄
19). Ὅσοι ἀπό αὐτούς τό ἀποδέχτηκαν σώθηκαν, «αὐτός εἶναι ὁ λόγος, γιά
τόν ὁποῖον κηρύχθηκε τό εὐαγγέλιο καί
στούς νεκρούς, ὥστε, ἐνῶ κρίθηκαν ὡς
ἄνθρωποι ὡς πρός τή σάρκα, νά ζοῦν
κατά Θεόν ὡς πρός τό πνεῦμα» (Α΄
Πέτρ. δ΄ 6), κατά τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο μέ τούς ζωντανούς.
Τό φόντο τῆς εἰκόνας καλύπτεται μέ
φωτεινά χρώματα ἤ χρυσό, γιά νά δείξει
τή λαμπρότητα καί τή θριαμβευτικότητα τοῦ γεγονότος. Τό κύριο νόημα πού
βγαίνει ἀπό τήν εἰκόνα εἶναι οἱ συνέπειες πού ἔχει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χρι-

στοῦ γιά τή ζωή τῶν
ἀνθρώπων. Ὅτι, δηλαδή, ὁ μεγαλύτερος
ἐχθρός τῶν ἀνθρώπων,
ὁ θάνατος, νικήθηκε
ἀπό τόν Χριστό. Ἀπό
τότε χαρίστηκε στούς
ἀνθρώπους ἡ ἀληθινή ζωή κοντά Του. Ὁ
Ἅδης δέν ἱστορεῖται
πλέον ὡς φοβερός
τόπος, ἀφοῦ δεσπόζει
τό φῶς καί ἡ χαρά τῆς
Ἀναστάσεως: «Χαρᾶς
πεπλήρωται καί φωτός
ὁ Ἅδης».
Τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφουν καί μιά ὄχι τόσο εὐχάριστη
εἰκόνα: Ὅταν κάποιος καταπιεῖ μιά βαριά οὐσία, γιά νά ἡρεμήσει, κάνει ἐμετό.
Μαζί μέ τήν οὐσία αὐτή βγάζει κι ὅλα
ὅσα εἶχε φάει ἀπό πρίν. Ὁ Ἅδης κατάπιε τόν Ἰησοῦ, νομίζοντάς Τον ὡς ἕναν
τῶν θανόντων. Ἀλλά δέν μπόρεσε νά
τόν κρατήσει, γιατί ἦταν Θεός καί γι’
αὐτό καί τόν ἀπέβαλε ἀπό τό στόμα του.
Καί μαζί μ’ Αὐτόν ἔβγαλε κι ὅλους τούς
ἤδη νεκρούς πού μετενόησαν. « Ἐξήμεσε τούς ἀπ’ αἰῶνος θανόντας», ὅπως
ψάλλουμε.
Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τοῦ θανάτου ἐμπεριέχεται καί συμπυκνώνεται
καί στό ἀναστάσιμο τροπάριο, πού εἶναι
ὁ θριαμβευτικός ὕμνος τῆς γιορτῆς τῆς
Ἀναστάσεως:
«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ
θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
Δηλαδή,
« Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, τόν θάνατο νικώντας μέ τόν θάνατό του, καί σέ
ὅλους τούς νεκρούς τή ζωή χαρίζοντας».
Δ. Καλαμάτης
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΕ ΚΡΊΣΗ
Μιά σημαντική ἔρευνα γιά τήν ἑλληνική οἰκογένεια εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας, πρίν ἀπό λίγες μέρες. Σύμφωνα μέ
αὐτήν, ἡ ἑλληνική οἰκογένεια ἔχει ἀλλάξει
φυσιογνωμία τά τελευταῖα χρόνια. Καί ἡ
ἀλλαγή αὐτή εἶναι δραματική. Οἱ γάμοι
ἔχουν λιγοστέψει πολύ, τά διαζύγια ἔχουν
αὐξηθεῖ ἀνησυχητικά. Καί τό ἀποτέλεσμα
εἶναι οἱ μονογονεϊκές οἰκογένειες νά ἀποτελοῦν σήμερα ἰδιαίτερο κοινωνικό γνώρισμα.
Καί δέν εἶναι, βέβαια, μόνον αὐτά. Οἱ
περισσότερες γεννήσεις εἶναι ἐκτός γάμου, οἱ συγκατοικήσεις ἔχουν καταντήσει
θεσμός, ἐνῶ τά ἄτεκνα ζευγάρια εἶναι
ἀσυγκρίτως περισσότερα ἀπό παλαιότερες ἐποχές. Σέ αὐτά ἄς προστεθοῦν καί
τά ὁμόφυλα ζευγάρια, πού δέν ντρέπονται πλέον νά κομπάζουν γιά τή συζυγία!
Ἔτσι, σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα, τά πολυπληθέστερα νοικοκυριά στή χώρα μας
εἶναι τά μονοπρόσωπα. Ἀπαρτίζονται
ἀπό ἕνα ἄτομο, ἄνδρα ἤ γυναῖκα, νεαρό,
ὤριμο, ἤ ἡλικιωμένο, πού ἔχει καταλήξει
– εἴτε λόγῳ συνθηκῶν ἤ ἀπό πεποίθηση
– νά ζεῖ μόνο του. Καί, δυστυχῶς, μετά
τά ποσοστά τῶν μονοπρόσωπων νοικοκυριῶν δέν ἀκολουθοῦν τά νοικοκυριά
μέ παιδιά. Αὐτά βρίσκονται στήν τρίτη
θέση. Στή δεύτερη θέση βρίσκονται τά
ζευγάρια χωρίς παιδιά.
Ἀξίζει, ὡστόσο, νά δοῦμε καί ἄλλα
στοιχεῖα τῆς ἔρευνας. Οἱ πολιτικοί γάμοι
μέ συνοπτικές διαδικασίες ξεπέρασαν τά
τελευταῖα πέντε χρόνια τούς θρησκευτικούς! Καί, δυστυχῶς, οἱ θρησκευτικοί
γάμοι χρόνο μέ τόν χρόνο βαίνουν μειούμενοι, ἐνῶ καί ἡ ὑπογεννητικότητα
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μάλιστα, ἡ
Ἑλλάδα καταλαμβάνει μία ἀπό τίς τελευταῖες θέσεις στίς οἰκογένειες μέ τρία
παιδιά καί ἄνω. Συγκεκριμένα, βρίσκεται μόλις στό 10 %, ὅταν στή γειτονική
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Τουρκία τό ποσοστό αὐτό ἔχει ἐκτιναχθεῖ
στό 25,7 % καί στή Σερβία μέ τό Μαυροβούνιο ξεπερνάει τό 20 %.
Εἶναι φανερό πιά ὅτι ἡ Ἑλλάδα γερνάει, ὅταν ὁ εἰσαγόμενος πληθυσμός
ἀπό μετανάστες ἐξ Ἀνατολῶν αὐξάνει
μέ γεωμετρική πρόοδο. Καί, φυσικά, οἱ
ἐπιπτώσεις τῆς καταστάσεως αὐτῆς –
δημογραφικές, κοινωνικές, οἰκονομικές
καί ἀσφαλείας – φαίνεται ὅτι θά εἶναι
σημαντικές σέ βάθος χρόνου.
Τά αἴτια τοῦ φαινομένου εἶναι πολλά.
Οἱ εἰδικοί, ὡστόσο, προβάλλουν ὡς κυρίαρχο αἴτιο μόνο τόν οἰκονομικό παράγοντα. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι δέν ἀποκλείονται καί λόγοι πολιτισμικοί, κοινωνικοί
ἤ καί ρεαλιστικοί, ὅπως ἀποφαίνονται
κάποιοι κοινωνιολόγοι. Πάντως, ὅπως καί
νά ἔχει τό πρᾶγμα, τό ἰδεῶδες τοῦ γάμου
-καί εἰδικότερα τοῦ θρησκευτικοῦ- ἔχει
ὑποχωρήσει σημαντικά στή σύγχρονη
Ἑλλάδα, ἰδιαίτερα στά νέα παιδιά, πού
θεωροῦν ὅτι οἱ στόχοι τους στή ζωή πρέπει νά εἶναι πιό πρακτικοί σέ σχέση μέ
τά παραδοσιακά πρότυπα.
Μπροστά σ’ αὐτή τήν κατάσταση τῆς
συρρικνώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ πολλοί
μιλοῦν γιά ἀξιακή κρίση, ἄλλοι γιά ἀλλαγή τῶν στόχων στή ζωή, καί ἄλλοι γιά
διαφορετικές μορφές συμβίωσης. Τό δικό
μας ἐρώτημα εἶναι ἁπλό καί καίριο: Εἶναι
τόσο σημαντικό αὐτό τό θέμα, ὥστε νά
τό προσπερνοῦν ἀδιάφορα τόσο ἡ Πολιτεία ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία; Δέν θά ἔπρεπε
νά κινήσει τό ἐνδιαφέρον, προκειμένου
ν’ ἀναληφθεῖ κάποια πρωτοβουλία γιά
τό μέλλον τῆς χώρας μας;
Τελειώνουμε μέ τήν ἐπισήμανση τῆς
Καθηγήτριας Ἥρας Ἔμκε – Πουλοπούλου, πού ἀγωνιᾶ γιά τήν κατάσταση: « Ὁ
πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας βρίσκεται ὑπό
διωγμόν», λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας πολλῶν!

Χρίστος Ρώμας

Τιμητική Διάκριση

Ὁ Μητροπολίτης Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος Κ. Στύλιος τιμήθηκε τήν Τρίτη 5
Μαρτίου 2019 ἀπό τή Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο μέ τό Ἀνώτατο Παράσημο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ ἐξέχουσα αὐτή προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, προικισμένη μέ πολλά καί
ἰδιαίτερα χαρίσματα, τιμήθηκε μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση τῶν 50 ἐτῶν Ἀρχιερατείας
του (1968-2018), καθώς καί γιά τό σπουδαῖο ποιμαντικό καί διοικητικό του ἔργο.
Ὁ τιμηθείς Ἱεράρχης κατάγεται ἀπό
τό Βουλγαρέλι Ἄρτας καί μεγάλωσε στό
Ἀγρίνιο. Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1962
καί τόν ἑπόμενο χρόνο χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Κωνσταντῖνο. Στίς 22 Δεκεμβρίου 1968
χειροτονήθηκε Τιτουλάριος Μητροπολίτης
Ἀχελώου, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Ἱερώνυμο τόν Α΄.
Εἶναι πτυχιοῦχος καί Διδάκτωρ τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν. Ἐντάχθηκε στήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «ΖΩΗ». Εἶναι συγγραφέας περισσότερων ἀπό 100 βιβλίων, πού ἀναφέρονται σέ
θέματα Θεολογίας, Κοσμολογίας, Ἀνθρωπολογίας, Οἰκολογίας, Ἀγωγῆς τῆς Νεολαίας
καί Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος.
Στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἐργάσθηκε
στούς Τομεῖς τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας,
Ἀπό τή συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Νεολαίας καί τῆς Ποιμαντικῆς. Διετῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού τίμησε τόν Τιτουλάριο
τέλεσε Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Μητροπολίτη Ἀχελώου κ. Εὐθύμιο, μέ ἀφορμή τή συἘπιτροπῆς γιά τήν Οἰκολογία, Γενικός μπλήρωση 50 ἐτῶν Ἀρχιερατείας τόν Δεκέμβριο τοῦ 2018.
Γραμματεύς τῆς Παγκοσμίου Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν «Syndesmos».
Δ.Σ. τῆς ΧριΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ καί τό
Ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς
ς συγχαίρουν
στιανικῆς Στέγης Καλαμάτα
Ἑλλάδος σέ Διεθνῆ καί Διορθόδοξα Συνέ. Ὁ τιμηθείς
τή
γιά τήν πρωτοβουλία αὐ
δρια, ἐνῶ ὑπῆρξε ἀπό τούς πρωτεργάτες
θύμιος εἶναι
Εὐ
Μητροπολίτης Ἀχελώου κ.
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
ς καί πολλά
μα
ῦ
συνεργάτης τοῦ περιοδικο
Χριστιαστήν ἐποχή μας, σέ Ἀφρική, Ἀσία καί Ἄπω
τή
ό
ἀπ
βιβλία του ἔχουν ἐκδοθεῖ
Ἀνατολή.
νική Στέγη Καλαμάτας.
Ἡ παροῦσα τιμητική διάκριση εἶναι
νά συνεχίσει
Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός
μιά ἔμπρακτη ἀναγνώριση καί βράβευση
ια σέ ἀρετές
ούσ
νά χαριτώνει τήν τόσο πλ
τῆς ξεχωριστῆς αὐτῆς φυσιογνωμίας τῆς
ὑγιής καί νά
αι
προσωπικότητά του. Νά εἶν
ά του νά
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
μεν
κεί
συνεχίσει μέ τά θεολογικά
αρτίζει
κατ
ς
μᾶ
μᾶς ἐνισχύει καί νά
πνευματικά.
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Γιατί τά παιδιά
ἀγνοοῦν τούς γονεῖς τους;
«Τό μεγαλύτερο λάθος πού κάνουν οἱ
περισσότεροι γονεῖς μέ τά παιδιά τους εἶναι
ὅτι τά παρεξηγοῦν», λέει μιά Ἐλβετίδα
παιδαγωγός, παιδοψυχολόγος καί οἰκογενειακή σύμβουλος καί ἐξηγεῖ ὅτι «περιμένουν
ἀπό αὐτά συμπεριφορές πού δέν ἀνταποκρίνονται στήν ἡλικία τους». Μητέρα καί
ἡ ἴδια, χωρίς ν’ ἀπορρίπτει καί τίς προσωπικές της εὐθύνες, συγκεντρώνει στήν
παρακάτω λίστα τά πιό συχνά λάθη πού
κάνουμε οἱ γονεῖς μέ τά παιδιά μας.
Δέν ἔχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες.
Ζητᾶμε ἀπό ἕνα δίχρονο νά μήν τρέξει
μέσα στό σπίτι δεξιά κι ἀριστερά. Ζητᾶμε
ἀπό ἕνα τρίχρονο νά μαζέψει μόνο του τά
παιχνίδια του. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις
ἔχουμε ἁπλῶς μή ρεαλιστικές προσδοκίες.
Προετοιμάζουμε τόν ἑαυτό μας νά ἀπογοητευθεῖ, ἀναγκάζοντας τό παιδί νά ἀποτύχει
σέ πράγματα, τά ὁποῖα ζητᾶμε μόνο καί
μόνο, γιά νά μᾶς εὐχαριστήσει. Μέ λίγα
λόγια, ζητᾶμε ἀπό τό παιδί νά μή φέρεται
ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία του.
Θυμώνουμε, ὅταν τό παιδί ἀποτυγχάνει
νά ἀνταποκριθεῖ στίς μή ρεαλιστικές προσδοκίες μας. Ἕνα παιδί μπορεῖ νά κάνει
περιορισμένα πράγματα. Ἄν δέν μπορεῖ
νά κάνει αὐτά πού τοῦ ζητᾶμε, εἶναι ἄδικο
καί μή ρεαλιστικό νά ἀπαιτοῦμε περισσότερα. Καί μέ τό νά θυμώνουμε, κάνουμε
τά πράγματα ἀκόμα χειρότερα. Τότε ἐκεῖνο
ἀρχίζει νά μᾶς ἀγνοεῖ. Ἕνα δίχρονο μπορεῖ
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νά συμπεριφερθεῖ σάν ἕνα δίχρονο. Ἕνα
πεντάχρονο δέν μπορεῖ νά συμπεριφερθεῖ,
ὅπως ἕνα δεκάχρονο καί ἕνα δεκάχρονο δέν
μπορεῖ νά φέρεται σάν ἐνήλικας.
Δέν δείχνουμε ἐνσυναίσθηση. Ὅταν ἕνα
παιδί δέν ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις
μας, θεωροῦμε ὅτι μᾶς ἀγνοεῖ, ἀντί νά κοιτάξουμε τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται τό παιδί στή συγκεκριμένη στιγμή. Στήν
πραγματικότητα, ἕνα παιδί πού μᾶς ἀγνοεῖ
μπορεῖ νά εἶναι ἄρρωστο, κουρασμένο, νά
πονάει, νά ἀντιδρᾶ σέ κάποια συναισθηματική ἤ σωματική ἐνόχληση. Ὡστόσο, οἱ
περισσότεροι γονεῖς παραβλέπουμε αὐτές
τίς πιθανότητες, μέ τήν πεποίθηση ὅτι κάτι
δέν πάει καλά μέ τήν προσωπικότητα τοῦ
παιδιοῦ μας.
Κατηγοροῦμε ἕνα παιδί, ὅταν κάνει
λάθη. Τά παιδιά ἔχουν ἐλάχιστη ἐμπειρία
ζωῆς καί ἀναπόφευκτα κάνουν λάθη. Τά
λάθη, ὅμως, εἶναι βασικό κομμάτι τῆς μάθησης σέ κάθε ἡλικιακό στάδιο. Ἀντί νά
καταλαβαίνουμε καί νά βοηθᾶμε τό παιδί,
τό κατηγοροῦμε, ἐπειδή δέν ἔχει μάθει νά
κάνει τά πάντα ὁλόσωστα, ἀπό τήν πρώτη
κιόλας φορά πού τοῦ τά ἔχουμε δείξει. Καί
βγάζουμε τό συμπέρασμα: «Τό παιδί μου
μέ ἀγνοεῖ».
Ξεχνᾶμε πόσο βαθιά πληγώνουμε ἕνα
παιδί, κατηγορώντας καί κατακρίνοντάς
το. Οἱ περισσότεροι γονεῖς καταλαβαίνουν
ὅτι τό νά τιμωροῦν σωματικά ἕνα παιδί

εἶναι λάθος καί ἐπικίνδυνο, ὅμως λίγοι
εἶναι αὐτοί πού θυμοῦνται πώς καί τά
θυμωμένα λόγια, οἱ προσβολές καί οἱ κατηγορίες μπορεῖ νά ἔχουν ἐξίσου βλαβερές
ἐπιπτώσεις στό παιδί, τό ὁποῖο νιώθει ὅτι
φταίει γιά τά πάντα.
***
Ὅταν ἕνα παιδί ἀνατρέφεται μέ τίς
παραπάνω λανθασμένες συμπεριφορές, οἱ
ἐμπειρίες αὐτές τό συνοδεύουν καί στήν
ἐφηβεία του. Ἔτσι, λοιπόν, οἱ ἔφηβοι
ἀγνοοῦν τούς γονεῖς τους, ἐπειδή ζητοῦν
κατανόηση καί δέν τήν ἔχουν. Ἤ εἶναι
ζήτημα ἐπιλογῆς. Προτιμοῦν, δηλαδή, νά
μοιράζονται τά θέματά τους μέ φίλους
κυρίως, δασκάλους, συγγενεῖς ἤ στό διαδίκτυο. Πολλές φορές, φοβοῦνται μήπως
χάσουν τήν ἀγάπη τῶν γονέων τους ἤ
πιστεύουν πώς αὐτοί παραεῖναι μεγάλοι,
γιά νά καταλάβουν τούς ἐφήβους.
Τό σημαντικό, ὡστόσο, εἶναι οἱ γονεῖς νά δείχνουν σεβασμό καί θαυμασμό
στούς ἐφήβους καί νά προβάλλουν τή
βεβαιότητα ὅτι, σέ ὁποιοδήποτε μπλέξιμο κι ἄν βρεθοῦν, ὅποιο πρόβλημα καί
ἄν ἀντιμετωπίσουν, μποροῦν πάντα νά
προστρέξουν σέ ἐκείνους. Ἐπιβάλλεται
δέ οἱ γονεῖς νά ἀγαποῦν τά παιδιά τους
καί νά τά ὑποστηρίζουν συναισθηματικά,
ἀνεξαρτήτως τῶν λανθασμένων ἐπιλογῶν
τους. Εἶναι σημαντικό, ἐπίσης, νά εἶναι
κοντά τους εἰδικά στόν ψυχικό πόνο, τόν
ὁποῖο πρέπει νά κατανοοῦν, ἀκόμα κι ἄν
τούς φαίνεται ἀσήμαντος.
Μέ ἀνοιχτές γέφυρες ἐπικοινωνίας
μεταξύ γονέων καί ἐφήβων καλλιεργεῖται
ἡ ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη.
Σέ πολλές περιπτώσεις οἱ ἐνήλικες
πλέον, ἀγνοοῦν τίς συμβουλές τῶν γονέων
τους σέ πολλά θέματα, ἀλλά κυρίως σέ
θέματα ἠθικῶν καί θρησκευτικῶν ἀρχῶν.
Σίγουρα, μερικές φορές τά πράγματα εἶναι δύσκολα, ἀλλά ἄν βρίσκεται ἡ
χρυσή τομή, οἱ ἀντιδράσεις εἶναι μικρότερες. Ἐντούτοις, οἱ γονεῖς ὀφείλουν, μέ
παρρησία, εὐγένεια καί διακριτικότητα,

νά ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τους, τόσο τίς
προσωπικές, ὅσο καί τῆς πίστεώς μας,
ὥστε νά τίς γνωρίζουν οἱ νέοι, καί στή
συνέχεια, ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, νά

Μέ ἀνοιχτές γέφυρες ἐπικοινωνίας μεταξύ γονέων καί ἐφήβων
καλλιεργεῖται ἡ ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη. Σέ πολλές περιπτώσεις
οἱ ἐνήλικες πλέον, ἀγνοοῦν τίς
συμβουλές τῶν γονέων τους σέ
πολλά θέματα, ἀλλά κυρίως σέ
θέματα ἠθικῶν καί θρησκευτικῶν
ἀρχῶν. Σίγουρα, μερικές φορές
τά πράγματα εἶναι δύσκολα,
ἀλλά ἄν βρίσκεται ἡ χρυσή τομή,
οἱ ἀντιδράσεις εἶναι μικρότερες.
ἐνεργοῦν ἀνάλογα.
Ἀπαραίτητη προϋπόθεση, ὅμως, εἶναι
οἱ γονεῖς νά ἐφαρμόζουν ἔμπρακτα τίς
διακηρύξεις τους. Καί τό πιό βέβαιο εἶναι
ὅτι θά συνεχίσουν νά τούς ἀγνοοῦν μέχρι
τά βαθειά γεράματά τους, ἄν ἡ μέχρι τότε
σχέση τους στηρίζεται σέ σαθρές βάσεις,
πάσχει σοβαρά ἤ δέν βλέπουν τούς γονεῖς
τους νά προσπαθοῦν νά βελτιώσουν τή
συμπεριφορά τους.
Ἐπειδή, ὅμως, ἀποδόθηκε ἡ συνολική εὐθύνη στούς γονεῖς, θά πρέπει νά
ἀναφερθεῖ ὅτι καί τά ἐνήλικα τέκνα, ὡς
ὤριμοι ἄνθρωποι πλέον, ὀφείλουν νά κάνουν καί τόν δικό τους ἀγῶνα στόν τομέα
αὐτό. Δηλαδή, θά πρέπει νά ἀναλύσουν σέ
βάθος κάποιες καταστάσεις, νά κατανοήσουν ἐν μέρει τούς γονεῖς τους, νά μήν
τούς ἀγνοοῦν ἀπό πεῖσμα καί διάθεση
ἐκδίκησης, ἀλλά νά χαράζουν μιά νέα,
συνειδητοποιημένη καί πιό οὐσιαστική
πορεία στή ζωή τους.
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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ὅταν γιά πρώτη καί τελευταία
φορά πέρασα ἀπό τούς σχετικούς
ἐλέγχους καί παρακολούθησα τήν
πρώτη συνεδρίαση τοῦ Σώματος
ψηλά ἀπό τά θεωρεῖα.
Νεκρική σιγή στά ἕδρανα.
Ὅλοι οἱ βουλευτές ὄρθιοι, ἀμίλητοι καί καλοντυμένοι, μέ γραβάτα καί μερικοί μέ παπιγιόν!
Παρακολουθοῦσαν τόν σχετικό
Ἁγιασμό πού τελέστηκε ἀπό τόν
τότε Ἀρχιεπίσκοπο, καί ἀκολούθησαν
στη συνέχεια οἱ πρῶτες ὁμιλίες.
Συνεδρίαση ἐντυπωσιακή καί, γιά
μένα, ἱστορική!
***
Τά χρόνια πέρασαν καί φθάσαμε στό
«σήμερα» πού δέν χρειάζεται νά ἔχεις
γνωστό τόν «Φρούραρχο» τῆς Βουλῆς,
γιά νά σοῦ δώσει μία πρόσκληση, προκειμένου νά παρακολουθήσεις μία συνεδρίαση τῆς « Ὁλομέλειας». Κάθεσαι
στόν καναπέ τοῦ σπιτιοῦ σου, πατᾶς τό
κουμπί τῆς τηλεόρασης καί εἰσέρχεσαι,
ὄχι στά θεωρεῖα, ἀλλά στό κέντρο τῆς
αἴθουσας, στά ἕδρανα τῶν Βουλευτῶν,
στίς καρέκλες τῶν Ὑπουργῶν, τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί στήν ψηλότερη καρέκλα
τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς!
Τά βλέπεις ὅλα ἀπό τόσο κοντά καί
ἐκπλήσσεσαι ἀπό τήν κατάντια τοῦ ὅλου
περιβάλλοντος καί διερωτᾶσαι: «Αὐτή
εἶναι ἡ αἴθουσα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων;» Αὐτοί εἶναι οἱ ἐκπρόσωποί μας,
αὐτοί εἶναι πού κυβερνοῦν τήν πατρίδα
μας; Αὐτοί νομοθετοῦν ἐκ μέρους μας;
Ὅταν δέ ἀνοίξουν τό στόμα τους, τότε
τά χάνεις. Ἀνάλογα μέ τήν ἀπαράδεκτη ἐνδυμασία τους, ἀκοῦς τούς λόγους
τους καί τίς ἀτάκες ποιός θά πεῖ τή
μεγαλύτερη καί τήν πιό προσβλητική
γιά τόν πολιτικό του ἀντίπαλο, χυδαῖες
ἐκφράσεις κ.λ.π.

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Εἶναι μερικά γεγονότα στή ζωή μας
πού πάντα τά θυμόμαστε, ὅσα χρόνια
καί ἄν περάσουν. Ἕνα τέτοιο γεγονός
εἶναι καί αὐτό πού θά σᾶς διηγηθώ, τό
ὁποῖο πολλές φορές τό θυμᾶμαι τά τελευταῖα χρόνια.
Ἤμουνα «Κατηχητής» στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων,
στήν Αθήνα. Kάθε Κυριακή στίς 11.00΄
π.μ. συγκεντρώνονταν περί τά 150 παιδιά, γιά νά παρακολουθήσουν τά Κατηχητικά μαθήματα.
Μία Κυριακή, πρίν ἀρχίσουμε τή
Σύναξή μας, μέ πλησιάζει ἕνα κατηχητόπουλο καί μοῦ δίνει ἕναν φάκελο.
Ὅταν τό ρώτησα τί φάκελος εἶναι αὐτός,
ὁ μικρός μοῦ εἶπε: «Κύριε, δέν γνωρίζω. Μοῦ τό ἔδωσε ὁ πατέρας μου νά
σᾶς τόν δώσω». «Καί τί ἐργασία κάνει
ὁ πατέρας σου;», τόν ρώτησα. «Εἶναι
ὁ Φρούραρχος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων», μοῦ ἀπάντησε ὁ μικρός μέ καμάρι.
Ἀνοίγω τόν φάκελο καί βλέπω μία
«τιμητική» πρόσκληση νά παραστῶ
στήν πρώτη συνεδρίαση τοῦ Σώματος,
πού θά γινόταν παρουσίᾳ καί τῶν Βασιλέων μας!
Ἔχουν περάσει πολλά χρόνια ἀπό
αὐτό τό γεγονός καί ἀκόμη θυμᾶμαι
ἔντονα τά συναισθήματα ὑπερηφάνειας,
χαρᾶς καί συγκίνησης πού μέ κατεῖχαν,
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ἀπό συνειδητούς Ἕλληνες, ἀλλά ἀπό
τίς «ντιρεκτίβες» αὐτῶν πού πραγματικά μᾶς κυβερνοῦν, τούς ἄθεους τῶν
Βρυξελλῶν.
Μή φοβόμαστε, ὅμως. Καί κατά τό
παρελθόν ὑπῆρξαν παρόμοιες πολιτικές
καταστάσεις, πού πολέμησαν τήν χριστιανική μας πίστη καί πίστεψαν ὅτι τή
διέλυσαν. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου,
ὅμως, ἔγινε ὄχι μόνον τό ἀντίστροφο,

Αὐτοί, λοιπόν, πού μᾶς κυβερνοῦν,
μέ κάθε μέσον πολεμοῦν καί τήν Ἐκκλησία μας. Βρίσκοντας διαφόρους λόγους,
ὅπως εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία,
ἡ μισθοδοσία τῶν ἰερέων, «τά φτωχά καί
ἔρημα προσφυγόπουλα» πού πρέπει
νά τά προστατέψουμε ἀπό τή χριστιανική μας θρησκεία, κ.λ.π., ψαλιδίζουν
τήν ἐπιρροή τῆς θρησκείας μας στόν
λαό, γιά νά γίνει ὁ ἑλληνικός λαός, πού
κυριολεκτικά ἔχυσε τό αἷμα του γιά τήν
«πίστη τήν Ἁγία
καί τῆς πατρίδος
τήν Ἐλευθερία»,
«οὐδετερόθρησκος»!
***
Καί τό πιό
κακό εἶναι ὅτι,
ὅπως ὅλα δείχνουν, τά ἀπίστευτα αὐτά γεγονότα
δέν προέρχονται

ἀλλά δόθηκε εὐκαιρία νά ἀναδειχθοῦν
οἱ Ἅγιες Προσωπικότητες πού κοσμοῦν
σήμερα τά εἰκονοστάσια τῶν Ἱερῶν
Ναῶν μας.
Αὐτή τήν περίοδο, ὄχι μόνον νά
μήν ξεχνᾶμε τό Μέγιστο γεγονός τῆς
Ἀνθρωπότητας, πού εἶναι ἡ Ἀνάσταση
ἐκ νεκρῶν τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά νά
φέρνουμε καθημερινά στόν νοῦ καί τήν
ψυχή μας τόν Ἀναστάντα Κύριο, πού
διέλυσε τό σκότος καί τόν φόβο τοῦ θανάτου, καί νά ἀντλοῦμε δυνάμεις γιά τήν
ἔκβαση τῶν περιπετειῶν τῆς ταλαίπωρης
πατρίδος μας.
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἄς πλημμυρίσει τήν ψυχή μας τό
μήνυμα αὐτό καί ἄς χαροῦμε, ὅσο μποροῦμε περισσότερο, τό μέγιστο αὐτό γεγονός τῆς Ἄναστάσεως!
Σ.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

***
Ἀσφαλῶς σᾶς εἶναι γνωστά τά ὅσα
σᾶς περιέγραψα παραπάνω. Καί ἀπό τή
δική σας πλευρά τήν ἴδια καί χειρότερη
εἰκόνα θά ἔχετε καί ἐσεῖς σχηματίσει γιά
τήν κατάντια τῆς πατρίδος μας.
Αὐτή εἶναι ἡ σημερινή ἐπικρατοῦσα
κατάσταση καί δέν γνωρίζω τί πρέπει νά
γίνει, γιά νά ἀλλάξει πρός τό καλύτερο,
ἀφοῦ «ὅλοι τους τό ἴδιο εἶναι».

Βιβλία πού λάβαμε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. ΒΑΝΔΩΡΟΥ
«Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΟΣ
ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΥΡΙΠΟΥ ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΙΔΙΟΧΕΙΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 1976 – 2004)»

Ὀ συγγραφέας δημοσιεύει μέ πολύ
ἐπιμελημένο τρόπο τά 29 ἰδιόχειρα
ἡμερολόγια τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Εὐρίπου κυροῦ Βασιλείου Παναγιωτακόπουλου τῆς περιόδου 1976
ἕως 2004. Τά εἶχε ἐμπιστευθεῖ ὁ ἴδιος στόν συγγραφέα. Παρουσιάζονται
σέ ξεχωριστά κεφάλαια ἀνά ἔτος, μέ
ἀναφορά σέ συγκεκριμένες ἡμέρες.
Οἱ ἀγωνίες του, οἱ ἀπογοητεύσεις του,
ἡ δοξολογία καί εὐχαριστία πρός τόν
Κύριο ἀναδεικνύουν τήν ἀκράδαντη
πίστη καί τήν ἀνιδιοτέλεια αὐτοῦ τοῦ
ἀγωνιστῆ Ἱεράρχη. Ἦταν αὐστηρός
τηρητής τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας
καί τά ἡμερολόγιά του εἶναι ἐποικοδομητικά γιά κληρικούς καί λαϊκούς.
Σχ. 17 x 24, σελ. 363, Ἐκδόσεις
Σαΐτης, Ἐρμοῦ 4, Μεταμόρφωση
Ἀττικῆς, 14452, τηλ. 210 3476090 καί
fax 210 3424412, ἰστοσελίδα: www.
saiti.gr, e-mail: info@saiti.gr.
γ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος Ἀερ. Ε.Α. – Νομικός
«201. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019»

Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων,
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μελετῶν, ὁμιλιῶν καί παρατηρήσεωνσχολίων σοβαρῶν προσωπικοτήτων
καί δημοσιογράφων, συνεργατῶν τοῦ
Ἑλληνικοῦ Τύπου καί Στρατιωτικῶν περιοδικῶν, δημοσιευθέντων ἀπό μηνός
Νοεμβρίου 2018 μέχρι Φεβρουαρίου
2019. Καί τό παρόν τεῦχος ἔχει ἐκδοθεῖ μέ ἐξαιρετική ἐπιμέλεια καί πολύ
ἐνδιαφέρον περιεχόμενο.
Σχ. 21 x 29,5, σελ. 162, δ/νση:
Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 15669, Παπάγου, τηλ. 210 6514195.
γ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΚΡΙΠΟΥ)
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΚΡΙΠΟΥ
Η ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑ»

Τό βιβλίο αὐτό ἀναφέρεται στήν
ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεγαλόχαρης στόν Ὀρχομενό Βοιωτίας,
στό μεγάλο θαῦμα τῆς σωτηρίας τῆς
κωμόπολης ἀπό τούς Γερμανούς κατακτητές στίς 10/09/1943, ἀλλά καί
στίς μεγάλες εὐεργεσίες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρός τόν εὐσεβῆ
λαό τοῦ Ὀρχομενοῦ. Ἰδιαίτερη μνεία
γίνεται στήν ἀξέχαστη γιαγιά, Βασιλική Κωστῆ Μεταξᾶ, πού ἀγαποῦσε
καρδιακά τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς
Μεγαλόχαρης τοῦ Ὀρχομενοῦ. Περιέχεται καί πλούσιο ἔγχρωμο καί
ἀσπρόμαυρο φωτογραφικό ὑλικό μέ
ἀνθρώπους πού προσέφεραν στόν
Ἱερό Ναό.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 206, Ἱερός
Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία ἡ Σκριπού), Ὁρχομενός, 32300,
τηλ. 2261032211, 2261033593,
6972258650 καί fax 2261034092,
2261033593.

Προτάσεις από τις Εκδόσεις της Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας
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που θα βρείτε στο

Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 5, 241 33, Καλαμάτα
Τηλ.: 2721 023176 FAX: 2721 026478
E-mail: info@xristegi.gr Ἱστοσελίδα: www.xristegi.gr
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Πετράδια
Ἀπό τόν Ἅγιο Ἀμφιλόχιο
τῆς Πάτμου (13/2/1889-16/4/1970)
« Ἡ μελέτη τῆς Ἀγίας Γραφῆς
καί τῶν Πατέρων νά εἶναι γιά
σένα τροφή καί ἀπόλαυση, ἡδονή
δέ ἡ προσευχή καί ἡ Θεία Μετάληψη».
«Νά ἔχετε πάντα τήν ἀδελφική ἀγάπη, τή θερμή προσευχή,
τήν ἁγία ὑπακοή καί τήν αὐταπάρνηση, πού εἶναι ἡ πραγματική
ἁγία ζωή τῶν μαρτύρων».
« Ὅταν ἡ καρδιά μας δέν ἔχει
τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό, δέν
μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε.
Εἴμαστε σάν τά πλοῖα πού δέν
ἔχουν καύσιμα στή μηχανή τους».

«Στήν ἀρχή τῆς εὐχῆς αἰσθάνεσαι χαρά, ἔπειτα γλυκύτητα,
καί, τέλος, σάν καρπός, ἔρχονται
τά δάκρυα».
«Καλλιεργεῖστε τήν εὐχή.
Αὐτή θά σᾶς ὁδηγήσει στόν Παράδεισο. Θά βλέπετε τή χαρά τοῦ
Θεοῦ ὀφθαλμοφανῶς. Θά ἀποκτήσετε τή χαρά τοῦ Οὐρανοῦ».
« Ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει ἀγώνας, δέν ὑπάρχει νίκη. Ἄν δέν
ὑπάρχει νίκη, δέν ὑπάρχει στεφάνι».

« Ἡ καλύτερη ἐκδίκηση εἶναι
ἡ ἀγάπη. Ὅταν ἕναν χαρακτῆρα
θέλεις νά τόν μεταβάλεις, ἡ δύναμη πού τόν μεταποιεῖ εἶναι ἡ
ἀγάπη».

« Ἡ λίγη δουλειά καί τακτική
φέρνει περισσότερο καλά ἀποτελέσματα, παρά τά βεβιασμένα καί
τόσο κουραστικά. Ἡ λίγη δουλειά
καί συνεχής εἶναι πού θά ἔχει τή
διάρκεια καί τήν ἐπιτυχία».

«Μήν βιάζεσθε στά ψαλτήρια
καί στούς ὕμνους, σάν νά σᾶς
κυνηγοῦν. Πιό ἀργά νά ψέλνετε,
ὥστε νά συμμετέχει καί ἡ καρδιά
σας σέ ὅ,τι λέτε».

« Ἡ προσευχή χωρίς τήν ἀγάπη εἶναι σάν τό πουλί πού τό βλέπεις καλό καί ὄμορφο, εἶναι ὅμως
χωρίς φτερά καί δέν μπορεί νά
πετάξει»
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«Πόσο ἐπιθυμῶ τίς τελευταῖες
ἡμέρες τῆς ζωῆς μου νά ζήσω μέ
ἡσυχία καί προσευχή καί νά μή
μέ ἀπασχολεῖ τίποτε».
« Ὦ Ἰησοῦ, γέμισε τήν καρδιά
μου ἀπό φλογερή ἀγάπη καί ἁγία
ταπείνωση, γιατί χωρίς αὐτά ποτέ
δέν θά ἰδῶ καί δέν θά ἀπολαύσω
αὐτά πού ποθῶ».
« Ὅταν θά ἰδεῖτε δάκρυα στήν
προσευχή, τότε εἶναι ἐπίσκεψη
Θεοῦ».
«Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεσθε θερμά, ὑπομένετε, καί
θά ἰδεῖτε χέρι δυνατό νά σᾶς
κρατᾶ».
« Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει
Χριστό, τά βλέπει ὅλα δύσκολα
καί σκοτεινά».
«Ἡ φιλοξενία εἶναι ἡ μεγαλύτερη τῶν ἀρετῶν. Ἐφελκύει τή
χάρη τοῦ Ἀγίου Πνεύματος».

« Ἡ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος κάνει τόν ἄνθρωπο νά ἐκπέμπει ἀκτίνες. Θά πρέπει, ὅμως, ὁ
ἄλλος νά ἔχει καλό δέκτη, γιά νά
τό καταλάβει».
« Ἡ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος κάνει τόν ἄνθρωπο νά ἐκπέμπει ἀκτίνες. Θά πρέπει, ὅμως, ὁ
ἄλλος νά ἔχει καλό δέκτη, γιά νά
τό καταλάβει».
« Ὅταν ἁμαρτήσει κανείς, τό
διαισθάνεται, μά, ὅταν πλανηθεῖ,
δέν τό αἰσθάνεται. Καί ἡ πλάνη- ὁ
Θεός νἀ μᾶς φυλάει ἀπό ὁποιαδήποτε πλάνη- εἶναι πάντα καρπός
ἔπαρσης καί ἐγωϊσμοῦ. Γι’ αὐτό ἄς
προσπαθοῦμε νά ἔχουμε ταπείνωση, καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά μᾶς
ὁδηγεῖ πάντα στήν ἀλήθεια».
«Πρέπει νά προσπαθοῦμε νά
εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι, γιατί δέν
ξέρουμε τί θά μᾶς ἔρθει. Καί νά
παρακαλοῦμε τόν Θεό καί γιά
ὅλον τόν κόσμο, καί γιά τούς πιστούς καί γιά τούς ἀγνώστους,
γιατί καί οἱ ἄπιστοι ἀδελφοί μας
εἶναι, πού μπλέξανε καί σκλαβώθηκαν στά νύχια τοῦ σατανᾶ».

«Ἡ θλίψη εἶναι εὐάρεστη στόν
Θεό, ἐφόσον δέν μᾶς ἀφαιρεῖ τό
θάρρος νά ἀγωνιζόμαστε».

«Νά ἔχεις πάντα τόν Χριστό
μέσα στήν καρδιά σου καί θά
βγεῖς νικητής ἑκατό στά ἑκατό».

« Ὅλα τά ζητήματά σου νά τά
ἀφήσεις στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι
θέλεις νά τό ζητᾶς σάν τό παιδί
ἀπό τόν πατέρα του».

« Ὅταν ὑπάρχει ἡ φλόγα τῆς
ἀγάπης, ὅ,τι κακό πλησιάζει τό
κατακαίει».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«Γίνεται ὁλοένα πιό ἔκδηλη ἡ
ἀσυμμετρία πού στοιχειώνει τή δημόσια ζωή».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 17-2-19)
Καί ἡ ἀπόσταση τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ ὀργάνων ξένων κέντρων ἐξουσίας
ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία!
«Ἀνεύθυνη καί καταστροφική πολιτική ἡ ἐσπευσμένη νομιμοποίηση
καί ἑλληνοποίηση παράνομων μεταναστῶν».
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 17-2-19)
Μά δέν πρόκειται γιά πολιτική Ἑλλήνων πολιτικῶν, ἀλλά ξένων κέντρων ἐξουσίας πού ἀπεργάζονται τήν καταστροφή μας.
«Φεύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα νεότεροι καί μέ ὑψηλότερο ἐπίπεδο
ἐκπαίδευσης».
(ΤΑ ΝΕΑ, 18-2-19)
Πολύπλευρη ἡ πτώχευση τῆς πατρίδας μας!
« Ὄχι ἄλλα πειράματα σέ βάρος
τῶν μαθητῶν».
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 19-2-19,
Γ. Γραμματικάκης)
Δυστυχῶς ἀδιαφοροῦν γιά τίς συνέπειες στούς μαθητές καί στίς οἰκογένειές
τους οἱ κατ’ ἐπανάληψιν πειραματιζόμενοι
στόν χῶρο τῆς Ἐκπαιδεύσεως.
«Εἴμαστε κατώτεροι τῶν ἡρώων
μας».
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 20-2-19)
Σωτήρης Καλυβάτσης μέ ἀφορμή «τἠν
παραχάραξη τῆς Ἱστορίας καί τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας»)
Προδώσαμε καί τούς ἥρωες!
«Πλῆθος μεταναστῶν στίς Γερμανικές φυλακές. Σχεδόν οἱ μισοί
κρατούμενοι εἶναι Μουσουλμάνοι».
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 21-2-19)
Μήπως ἐκεῖ αἰσθάνονται περισσότερο
ἀσφαλεῖς καί εὐτυχεῖς ἀπό τίς πατρίδες
τους;
«Παρανόμως ἐξήγαγε ὁ Ἔλγιν
τά Γλυπτά. Ἀποκαλύψεις Τούρκων
ἱστορικῶν σέ Ρωσικό Πρακτορεῖο».
(ΕΣΤΙΑ, 21-2-19)
Οἰ ἰσχυροί ἐπικαλοῦνται καί τηροῦν
νόμους, μόνον ὅταν τούς συμφέρει!
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« Ἡ ὑποβαθμισμένη κοινωνία
μας».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 22-2-19)
Ἡ πνευματική μας ὑποβάθμιση φανερώνεται σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἀτομικῆς καί συλλογικῆς ζωῆς. Θλιβερόν τό
γεγονός ὅτι δέν ἀφυπνιζόμαστε, ἄρχοντες
καί λαός. Ὅλο τό ἅλας ἔχει μωρανθεῖ;
«Μορέας.Α.Ε.: Προληπτικά μέτρα
γιά τήν ἐπερχόμενη κακοκαιρία».
(ΘΑΡΡΟΣ, 23-2-19)
Ἐγκαίρως πρέπει νά λαμβάνονται τά
ἀπαραίτητα μέτρα, γιά νά μή θρηνοῦμε
θύματα. Ἐπιβάλλεται σεβασμός τῶν κινδύνων.
«Στήν παροῦσα περίοδο καί τό
ἦθος εἶναι ἀνυπόληπτο καί τό ὕφος
ἐξοργιστικό».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 24-2-19)
Κύριο ἄρθρο ἀναφερόμενο στήν παροῦσα Κυβέρνηση τῆς χώρας μας)
Καί ὁ λαός μας, παρά τήν ἀκρισία καί
τήν ἀμνησία του, ἔχει ἀποφανθεῖ: «Κατά
τόν λαό καί οἱ ἄρχοντές του»!
«Διπλό μήνυμα Παυλόπουλου
ἀπό τήν Κόνιτσα. Ἀλυτρωτισμός καί
προκλήσεις βρέθηκαν στό ἐπίκεντρο
τῆς ὁμιλίας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας».
(ΕΘΝΟΣ, 25-2-19)
Ποιός τούς κρατάει τούς Σκοπιανούς
μετά τή Μακεδονοποίηση πού τούς ἐχάρισαν οἱ κυβερνῶντες;
«Πρόβα πολέμου ἀπό Ἐρντογάν
στό Αἰγαῖο!».
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 26-2-19)
Μέ τήν ἀνοχή τῶν συμμάχων καί
ἑταίρων μας!
«Οὔριος ἄνεμος γιά τήν ἔκδοση
10ετοῦς Ὁμολόγου. Τόν Μάρτιο ἀναμένεται ἡ νέα ἔξοδος στίς ἀγορές».
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 27-2-19)
Ἀπό τήν ἔξοδο ἀπό τά Μνημόνια
στήν ἔξοδο στίς ἀγορές. Ἀπό τή Σκύλα
στή Χάρυβδη! Γιατί ἔχουμε ἀνάγκη νά
δανειζόμαστε;

Μ. Πολίτης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«ΠΕΡΙΜΈΝΟΝΤΑΣ ΤΌ ΘΑῦΜΑ»

Ὁ ἐρασιτεχνικός θίασος τοῦ Ὀρθόδοξου
Πνευματικοῦ Κέντρου
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ» παρουσιάζει στό θέατρο
ΠΕΡΟΚΕ, Δευτέρες
7:00 μ.μ. τό ἔργο τῆς
ἀείμνηστης Ξανθούλας Παπουτσῆ
Περιμένοντας τό θαῦμα. Ἐπίσης, σέ
αίθουσες ἐνοριῶν καί ἀλλοῦ, πάντα
γιά κοινωφελεῖς σκοπούς, ὅπως γιά
τό Θεραπευτήριο τῆς Ἀγίας Βαρβάρας (Χανσενικῶν), γιά τό θέατρο τοῦ
Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Χαλανδρίου, γιά
τό ΚΑΠΗ Ἁγίων Ἀναργύρων, ὑπέρ τοῦ
Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων
«ΟΝΗΣΙΜΟΣ», τοῦ Συλλόγου Γονέων τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, γιά τόν Ἱ.Ν. Ἁγίας
Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως, γιά τόν Ἱ.Ν.
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς περιοχῆς
Ἁγίου Δημητρίου, ὑπέρ τοῦ πολύπλευρου
φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἄνω Βριλησσίων,
ὑπέρ τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Χαλανδρίου, ὑπέρ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων
Πεύκης, ὑπέρ τοῦ Ἱ.Ν. Ἀγίου Νεκταρίου
Κάτω Κηφισιᾶς κ.ἄ.
Ἀξιέπαινο τό θιασαρχικό ζεῦγος Μάρκου Σεφερλῆ πού διέθεσε δωρεάν τό θέατρο
ΠΕΡΟΚΕ γιά τίς πρόβες καί δύο παραστάσεις.
lll
Ὑπόθεση: Στό σπίτι τοῦ καπετάνιου
Νίκου Βασιλείου ἔχουν οἰκογενειακή συγκέντρωση. Ἐκτός ἀπό τή γυναίκα του καί
τά παιδιά τους, παρευρίσκονται ἡ ἀδελφή
τῆς γυναίκας του, φίλες της καί ὑπάλληλος

τῆς ναυτιλιακῆς ἑταιρίας.
Ἡ συγκέντρωση γίνεται,
γιά νά ἀποχαιρετήσουν τόν
καπετάνιο, πού φεύγει γιά
τό τελευταῖο ταξῖδι του,
μετά τό ὁποῖο συνταξιοδοτεῖται. Χρόνια ἔχει
ἐργαστεῖ σέ ποντοπόρο
ἐμπορικό πλοῖο. Κάνει τώρα ὄνειρα γιά
τή ζωή του στη στεριά, κοντά στούς δικούς του πού τόσα χρόνια ἔχουν στερηθεῖ τόν σύζυγο, τόν πατέρα, τόν συγγενῆ.
Κατά τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ ἐπικοινωνεῖ τηλεφωνικῶς μέ τήν οἰκογένειά του. Μιά
μέρα ὅμως συμβαίνει τό μοιραῖο. Καθώς τό
καράβι ἔπλεε στή θαλάσσια περιοχή τῆς
Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, βυθίστηκε ἀπό
δυνατόν τυφῶνα. Διερχόμενο πλοῖο περισυνέλεξε δώδεκα ζωντανούς καί τέσσερις
νεκρούς. Ἀγνοοῦνται ὁ καπετάνιος καί ὁ
δεύτερος μηχανικός. Τή θλιβερή εἴδηση
ἀκοῦνε στό ραδιόφωνο. Τήν ἐπιβεβαιώνει
καί ἡ πλοιοκτήτρια ἑταιρία.
Τίς πρῶτες μέρες οἱ οἰκεῖοι καί συγγενεῖς ἀγωνιοῦν, ἀλλά ἐλπίζουν. Μετά ὅμως
ἐπικρατεῖ ἡ λογική. Σέ τέτοια θάλασσα δύσκολη ἡ ἐπιβίωση καί διάσωση. Τή θέση τῆς
ἐλπίδας παίρνουν ἡ θλίψη καί τό πένθος.
Μόνον στήν καρδιά τῆς γυναίκας τοῦ καπετάνιου ἐπιβιώνει ἡ ἐλπίδα ἀμείωτη, τρεφόμενη ἀπό ἀταλάντευτη πίστη καί φλογερή
προσευχή. Καί τό θαῦμα γίνεται, γιατί τέτοια «ἐλπίς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. ε΄ 5).
Μετά ἀπό καιρό ὁ καπετάνιος ἐπιστρέφει
στούς δικούς του μέ κάποια ἀμνησία πού
τό κλῖμα τῆς ἀγάπης τελικά θεραπεύει.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Τί δουλειά ἔχει ὁ
Θεός στό Σύνταγμα
τῶν Ἑλλήνων;

Πρόκειται γιά
μιά ἀπορία κάποιων
σύγχρονων Ἑλλήνων,
προφανῶς ὀλίγων
στόν ἀριθμό, πού
τήν ἐκφράζουν καί
τήν ὑπερασπίζονται
τόν τελευταῖο καιρό
μέ σθένος, ἴσως καί
μέ ἐμπάθεια.
Συγκεκριμένα, προτάθηκε, ὅπως γνωρίζουμε, ἀλλαγή τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, ὅπου διατυπώνεται ὅτι «ἐπικρατοῦσα
θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία
τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ», καί ἐπιπλέον, ἀντικατάσταση τῆς
συγκεκριμένης φράσης ἀπό τόν χαρακτηρισμό «οὐδετερόθρησκο» γιά τό κράτος μας.
Μάλιστα, σέ πρώτη φάση ἡ συγκεκριμένη
πρόταση ὑπερψηφίστηκε, δυστυχῶς, ἀπό
τούς βουλευτές τῆς παρούσας Κυβέρνησης,
ἀλλά καί ἀπό πρόσωπα ἄλλων κομματικῶν
σχηματισμῶν. Ἐπιδίωξη τῆς συγκεκριμένης
πρότασης, πού κάποιοι μέ μανία ἐπιδιώκουν
νά περάσουν εἶναι νά ἀποχρωματισθεῖ θρησκευτικά ὁ τόπος μας καί νά ἀπαλειφθεῖ
τό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν
ἐπίσημη χάρτα, πού ἀποτελεῖ τόν θεμέλιο
λίθο τῆς Δημοκρατίας μας καί διαφεντεύει
τή ζωή τοῦ κράτους μας.
Ἀποροῦμε γιά τά κίνητρα ὅσων προωθοῦν καί ἐπιθυμοῦν νά ἐπιβάλουν τή συγκεκριμένη μεταβολή. Γιατί νά θέλουν νά
ἐξοβελίσουν τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν
πατρίδα μας;
Ἀντίθετα μέ ὅλους αὐτούς, οἱ πρόγονοί μας ἔθεσαν τό Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ στήν προμετωπίδα ὅλων τῶν Συνταγματικῶν σχεδίων καί πρόσθεσαν καί
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τό ἄρθρο 3, διότι
ἀναγνώριζαν ὅτι ἡ
παρουσία τοῦ Θεοῡ
στή ζωή καί τήν
ἱστορία τῶν Ἑλλήνων ἦταν οὐσιαστική καί θαυματουργή.
Κι ὅμως, τώρα, κάποιοι λυσσομανοῦν
νά ἀποχρωματίσουν
θρησκευτικά τό ἔθνος μας.
Ἐφηῦραν τόν ὅρο τοῦ οὐδετερόθρησκου
κράτους, πού θυμίζει παλιότερα ἀθεϊστικά
λαϊκά κράτη, ὅπως ἡ Γαλλία τήν ἐποχή τῆς
Γαλλικῆς Ἐπανάστασης ἤ ἡ Ἀλβανία τήν
περίοδο τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Χότζα. Ὅμως ἀπό μόνος του ὁ ὅρος «οὐδετερόθρησκο κράτος» εἶναι ἀνούσιος, ἀλλά
εἶναι καί θρησκευτική τοποθέτηση, ὅπως
χαρακτηριστικά δήλωσε σέ τηλεοπτική του
συνέντευξη ὁ νέος Μητροπολίτης Λαρίσης
κ. Ἱερώνυμος, ἐκλεκτός Νομικός, ἐπικαλούμενος σχετική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ἄρα, λοιπόν, οὔτε μιά μικρή κάστα
ἀνθρώπων πού ἀνέλαβαν τήν ἐξουσία,
οὔτε καί ὅσοι ἀσπάζονται τίς ἀπόψεις τους,
ἔχουν τή δυνατότητα ν’ ἀλλάξουν τίποτε,
χωρίς προηγουμένως νά ρωτήσουν τόν κυρίαρχο λαό, μάλιστα δέ γιά τόσο σοβαρά
ζητήματα.
Ὅπως συμπεραίνεται ἀπό τήν ἱστορία
μας, τή θετική παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν
πατρίδα μας, οὐδείς ἔχει τό αὐτόκλητο δικαίωμα, καί μάλιστα λόγῳ στενῆς ἰδεολογικῆς ἀντίληψης, νά καταργεῖ καί νά ἐξορίζει
τό Ὄνομά Του ἀπό τήν ἱστορία, τή ζωή
καί τήν παράδοση μας, ἀλλά καί ἀπό τό
Σύνταγμά μας.
Φώτιος Ρίζος
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Τό μεσσηνιακό ἔθιμο τοῦ σαϊτοπολέμου,
πού ἀναβιώνει κάθε Κυριακή τοῦ Πάσχα.

Οἱ σαΐτες εἶναι χάρτινοι σωλῆνες γεμισμένοι μέ μεῖγμα μπαρουτιοῦ πού ὅταν «σκᾶνε»,
δημιουργοῦν πολλές σπίθες καί ἔντονο θόρυβο. Τό συγκεκριμένο ἔθιμο, παρά τήν ἐπικινδυνότητά του, ἔχει φανατικούς σαϊτολόγους, πού κάθε χρόνο προετοιμάζονται ἀπό τήν
Καθαρά Δευτέρα μέ ἰδιαίτερο πάθος καί ἐνθουσιασμό, προσφέροντας μοναδικό θέαμα.
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, οἱ Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν τίς σαΐτες, γιά νά σταματήσουν τήν ἐπιδρομή τοῦ ἱππικοῦ τῶν Τούρκων. Ὁ δυνατός θόρυβος πού προκαλοῦσαν,
τρόμαζε τά ἄλογα, τά ὁποῖα ἔριχναν τούς ἀναβάτες καί ἄρχιζαν νά τρέχουν τρομαγμένα.
Αὐτή ἡ νίκη ἦταν τό ἐναρκτήριο λάκτισμα γιά τή νικηφόρο πορεία τῶν ἀγωνιστῶν.
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Ἱερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως
- Πανάγιος Τάφος
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