«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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M

έ αὐτή τή φράση ἀρχίζει μία Ὁμιλία του ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὁμολογεῖ τό μέγα μυστήριο τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνανθρωπήσεως
καί ἐγείρει τούς πιστούς σ’ ἕνα κάλεσμα χαρᾶς, σ’ ἕνα ξέσπασμα
δοξολογίας. Καί τή φράση αὐτή τήν υἱοθέτησε ἡ Ἐκκλησία μας, τήν ἔκανε ὕμνο
μέ τό στόμα τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, προσευχή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ὅλων
τῶν αἰώνων, σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Χριστός γεννᾶται. Ὁ Ἄναρχος Θεός Λόγος
γίνεται ἄνθρωπος, εἰσέρχεται στή δική μας ζωή, εἰσέρχεται στή δική μας ἱστορία. Ἀπό τά Ἄχραντα σπλάχνα τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου σαρκώνεται καί γεννιέται ὁ Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος, τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος.
Στό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἑνώνεται ἀσυγχύτως ἡ Θεότητα καί ἡ ἀνθρωπότητα.
Τό κτιστό προσλαμβάνεται ἀπό τό ἄκτιστο καί
ἀφθαρτίζεται τό ἀνθρώπινο, ἁγιάζεται καί θεοποιεῖται: «Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἵνα Θεόν τόν
Ἀδάμ ἀπεργάσηται». Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ἁμάρτησε, ἀπέτυχε τοῦ
σκοποῦ του, ἀστόχησε, ἔχασε τήν πορεία πρός τό «καθ’ ὁμοίωσιν». Ἔρχεται
ὁ δεύτερος Ἀδάμ, ὁ Θεός Λόγος καί λαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση καί γίνεται
τέλειος ἄνθρωπος, ὄντας τέλειος Θεός, γιά νά κάνει ἐμᾶς τούς ἀχρείους καί
ἁμαρτωλούς, θεούς κατά χάριν.

«Χριστός
γεννᾶται
δοξάσατε»

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε»!
Γεννᾶται καί τά πάντα ἀγάλλονται. Τά
οὐράνια καί τά ἐπίγεια ἑνώνονται. Τά σύμπαντα χαρᾶς πληροῦνται. Οἱ ἄνθρωποι ἀκαταπαύστως ὑμνοῦν καί ἄγγελοι θεοπρεπῶς
δοξολογοῦν τόν δι’ ἡμᾶς τεχθέντα Θεόν καί
ἄνθρωπον.
Σ’ αὐτό τό πνευματικό πανηγύρι, στήν
παναρμόνια δοξολογία οὐρανοῦ καί γῆς ἄς
προσθέσουμε καί μεῖς τά φτωχικά μας ψελλίσματα.
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνη»!
Ἄς ἀφήσωμε κατά μέρος τά ἄγχη μας, τίς
ἁμαρτίες μας καί τόν πανικό τοῦ θανάτου καί
τοῦ κορωνοῒοῦ καί ἄς ἔλθωμε ταπεινοί προσκυνητές τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή φάτνη Του.

Ὁ Ἄναρχος Θεός Λόγος
γίνεται ἄνθρωπος, εἰσέρχεται
στή δική μας ζωή, εἰσέρχεται
στή δική μας ἱστορία.
Ἀπό τά Ἄχραντα σπλάχνα
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
σαρκώνεται καί γεννιέται
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός,
τό δεύτερο πρόσωπο
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τέλειος
Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος.
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Ἁγία Εὐγενία Ὁσιοπαρθενομάρτυς
(τιμᾶται τήν 24η Δεκεμβρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου:
Ὁρατά & ἀόρατα στοιχεῖα του.
Περιστάσεις τέλεσής του

M

ία εὐχή στήν Ἀκολουθία τοῦ
ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου λέει σέ ἀπόδοση στήν
νεοελληνική γλῶσσα: «Πάτερ ἅγιε, ἰατρέ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, ἐσύ
πού ἔστειλες τόν μονογενῆ σου Υἱό,
τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά
θεραπεύσει κάθε ἀρρώστια καί νά μᾶς
λυτρώσει ἀπό τόν θάνατο, θεράπευσε
καί τόν δοῦλο σου αὐτόν ἀπό τή σωματική καί ψυχική ἀσθένεια πού τόν
κυριεύει, καί ζωοποίησέ τον μέ τή Χάρι
τοῦ Χριστοῦ Σου».
  
Στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου τά
ὁρατά στοιχεῖα εἶναι: τό ἔλαιο, ἡ Εὐχή
τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ σταυροειδής χρίση τοῦ ἀσθενοῦς μέ τό ἅγιο Ἔλαιο.
Ἀόρατο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀόρατη Θεία
Χάρις, ἡ ὁποία καί τόν ἀσθενῆ θεραπεύει, ἄν αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, καί τήν ἄφεση ἁμαρτιῶν χορηγεῖ, μέ τήν προϋπόθεση τῆς Μετάνοιας
καί Ἐξομολόγησης. Γιά τή διασάφηση
αὐτοῦ τοῦ τελευταίου, καί ὁ Πέτρος
Μογίλας στήν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία
του (Μέρος Α΄, Ἐρώτ. ριθ΄) σημειώνει
ὅτι «μπορεῖ ἡ θεραπεία τοῦ σώματος
νά μήν ἔρχεται πάντοτε, ἀλλά ἡ ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν τῆς ψυχῆς πάντοτε ἀκολουθεῖ σ’ αὐτόν πού μετανοεῖ».
  
Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί τελοῦν τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου μόνον σέ ὅσους

εἶναι βαριά ἀσθενεῖς καί ἑτοιμοθάνατοι.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τό τελοῦμε ἀκόμη
καί σέ ἐλαφριές ἀσθένειες. Τή Μεγάλη Τετάρτη τό ἀπόγευμα, μάλιστα, τελεῖται γιά ὅλους τούς πιστούς, ἀσθενεῖς καί ὑγιεῖς, καί ὅλοι χριόμαστε ἀπό
τούς ἱερεῖς μας μέ τό ἅγιο Ἔλαιο, «εἰς
ἴασιν ψυχῆς καί σώματος». Ἀλλά καί
τότε προαιρετικό εἶναι τό Μυστήριο
καί ὄχι ὑποχρεωτικό. Μετέχει, δηλαδή,

«Μπορεῖ ἡ θεραπεία τοῦ σώματος
νά μήν ἔρχεται πάντοτε, ἀλλά ἡ ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν τῆς ψυχῆς πάντοτε
ἀκολουθεῖ σ’ αὐτόν πού μετανοεῖ »
(Πέτρος Μογίλας, Ὀρθόδοξη Ὁμολογία,
Μέρος Α΄, Ἐρώτ. ριθ΄).
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τό τελοῦμε ἀκόμη
καί σέ ἐλαφριές ἀσθένειες. Ἀλλά
καί τότε προαιρετικό εἶναι τό Μυστήριο
καί ὄχι ὑποχρεωτικό.
σ’ αὐτό ὅποιος θέλει καί αἰσθάνεται
τήν ἀνάγκη. Καλό, ὅμως, εἶναι ὅλοι νά
μετέχουμε καί να παίρνουμε τήν ἁγία
χρίση, διότι ἀποτελεῖ Μυστήριο τῆς
Ἁγίας μας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί
πάντα ὠφέλεια προσφέρει στόν πιστό
καί εὐλαβῆ Χριστιανό. Ἰδιαιτέρως, τελεῖται τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου γι’
αὐτούς πού ἀντιμετωπίζουν τόν θάνατο, προκειμένου νά ἐνισχυθεῖ ἡ ψυχή
τους στόν τελευταῖο ἀγῶνα της κατά
τοῦ θανάτου.
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Ἀποχαιρετώντας
τό 2020

Κ

αθώς ἀποχαιρετοῦμε αὐτόν τόν δύσκολο χρόνο, πού μᾶς ἐπιφύλαξε
δυσπερίγραπτες καταστάσεις καί
πρωτόγνωρες δοκιμασίες, εἶναι ἀναπόφευκτη, νομίζω, μιά τάση πού ἔχουμε
συνήθως τέτοιες μέρες, νά κάνουμε –
συνειδητά ἤ αὐθόρμητα– ἕναν νοερό
ἀπολογισμό πεπραγμένων.
Τίς μέρες τῶν ὑποχρεωτικῶν περιορισμῶν στά σπίτια μας, ψάχνοντας στά,
...ἀνεξάντλητα σέ θησαυρούς, συρτάρια
μέ παλιά κείμενα, βρῆκα καί μιά ἐπιστολή ἀ π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ῦ . Γραμμένη, ὄχι
«Φίλοι μου, σᾶς ἀποχαιρετῶ!
Ἄν ὁ Θεός ξεχνοῦσε γιά μιά στιγμή ὅτι εἶμαι τώρα πιά μιά μαριονέττα
φτιαγμένη ἀπό κουρέλια καί μοῦ χάριζε ἕνα κομμάτι ἀκόμα ζωῆς, ἴσως δέν
θά ἔλεγα φανερά ὅλα αὐτά πού σκέφτομαι, ὅμως, σίγουρα θά σκεφτόμουν
ὅλα αὐτά πού σᾶς λέω ἐδῶ.
Θά ἔδινα ἀξία στά πράγματα ὄχι γι’
αὐτό πού ἀξίζουν, ἀλλά γι’ αὐτό πού
σημαίνουν.
Θά κοιμόμουν λίγο, θά ὀνειρευόμουν πιό πολύ, γιατί κάθε λεπτό πού
κλείνουμε τά μάτια μας, χάνουμε
ἑξῆντα δευτερόλεπτα φωτός. Θά συνέχιζα νά δημιουργῶ, ὅταν οἱ ἄλλοι
σταματοῦσαν. Θά ξυπνοῦσα, ὅταν οἱ
ἄλλοι θά κοιμόνταν. Θά ἄκουγα, ὅταν
294

μέ τήν ἀφορμή ἑνός χρόνου πού φεύγει,
ἀλλά μιᾶς ζωῆς πού τελειώνει.
Εἶναι ἡ ἐπιστολή –μέ αὔρα προσευχῆς– πού ἀπευθύνει πρός τούς φίλους του ὁ Νομπελίστας, Κολομβιανός
συγγραφέας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, ὅταν συνειδητοποιεῖ ὅτι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ἐπιδεινώνεται καί τό
τέλος τῆς ζωῆς του πλησιάζει. Ἕνα κείμενο μέ μηνύματα ἀγάπης, ἀνθρωπιᾶς
καί σοφίας, σημαντικά στούς προβληματικούς καιρούς μας. Γι’ αὐτό καί θέλησα
νά τά μοιραστῶ μαζί σας. Λέει:
οἱ ἄλλοι θά μιλοῦσαν καί ...πόσο θά
ἀπολάμβανα ἕνα ὡραῖο παγωτό σοκολάτα!
Ἄν ὁ Θεός μοῦ δώριζε ἕνα κομμάτι
Ζωῆς, θά ντυνόμουν λιτά, θά ξάπλωνα
στόν ἥλιο, ἀφήνοντας ἀκάλυπτο ὄχι
μόνο τό σῶμα μου, ἀλλά καί τήν ψυχή
μου.
Θεέ μου, ἄν μποροῦσα, θά ἔγραφα
τό μίσος μου πάνω στόν πάγο καί θά
περίμενα νά βγεῖ ὁ ἥλιος. Θά πότιζα
μέ τά δάκρυά μου τά τριαντάφυλλα,
γιά νά νιώσω τόν πόνο ἀπό τ’ ἀγκάθια
τους καί τό κοκκινωπό φιλί ἀπό τά
πέταλά τους...
Θεέ μου, ἄν εἶχα ἕνα κομμάτι
ζωῆς... Δέν θ’ ἄφηνα νά περάσει οὔτε
μιά μέρα, χωρίς νά πῶ στούς ἀνθρώπους γύρω μου ὅτι τούς ἀγαπῶ.

Στούς ἀνθρώπους θά ἔδειχνα πόσο
λάθος κάνουν νά νομίζουν ὅτι παύουν
νά εἶναι ἐρωτευμένοι, ὅταν γερνοῦν, χωρίς νά καταλαβαίνουν ὅτι γερνοῦν, ὅταν
παύουν νά εἶναι ἐρωτευμένοι!
Στό μικρό παιδί θά ἔδινα φτερά,
ἀλλά θά τό ἄφηνα νά μάθει μόνο του
νά πετάει.
Στούς γέρους θά ἔδειχνα ὅτι τόν
θάνατο δέν τόν φέρνουν τά γηρατειά,
ἀλλά ἡ λήθη.
Ἐγώ θυμᾶμαι πώς ἔμαθα τόσα
πράγματα ἀπό σᾶς τούς ἀνθρώπους.
Ἔμαθα πώς ὅταν τό νεογέννητο
σφίγγει στή μικρή του παλάμη γιά
πρώτη φορά, το δάχτυλο τοῦ πατέρα
του, τό αἰχμαλωτίζει γιά πάντα. Ἔμαθα
πώς ὁ ἄνθρωπος δικαιοῦται νά κοιτάζει
τόν ἄλλον ἀπό ψηλά, μόνο ὅταν πρέπει
νά τόν βοηθήσει νά σηκωθεῖ.
Ἄν ἤξερα ὅτι αὐτή θά ἦταν ἡ τελευταία φορά πού θά σ’ ἔβλεπα νά βγαίνεις ἀπ’ τήν πόρτα, θά σ’ ἀγκάλιαζα
καί θά σοῦ ἔδινα ἕνα φιλί, καί θά σέ
φώναζα ξανά καί ξανά νά γυρίσεις, γιά
νά σοῦ δώσω κι ἄλλα.
Ἄν ἤξερα ὅτι αὐτή θά ἦταν ἡ τελευταία φορά πού θά ἄκουγα τή φωνή
σου, θά ἠχογραφοῦσα κάθε σου λέξη
γιά νά μπορῶ νά τήν ἀκούω ξανά καί
ξανά.
Ἄν ἤξερα ὅτι αὐτές θά ἦταν οἱ τελευταῖες στιγμές πού σέ βλέπω, θά
ἔλεγα ἁπλᾶ «σ’ ἀγαπῶ» καί δέν θά

Ἄς ἀποχαιρετήσουμε κι ἐμεῖς τό
2020, μέ προσευχή καί δέηση στόν Θεό
τῆς Ἀγάπης, πού γεννήθηκε στήν ταπεινή Φάτνη τῆς Βηθλεέμ, νά μᾶς ἀξιώσει,
στίς Ἅγιες μέρες τῶν Χριστουγέννων καί

ὑπέθετα, ὁ ἀνόητος, ὅτι τό ξέρεις ἤδη.
Ὑπάρχει πάντα ἕνα αὔριο καί ἡ ζωή
μᾶς δίνει κι ἄλλες εὐκαιρίες, γιά νά
κάνουμε τά πράγματα ὅπως πρέπει.
Ὅμως, σέ περίπτωση πού κάνω λάθος
καί μᾶς μένει μόνο τό σήμερα, θἄθελα
νά σοῦ πῶ πόσο σ’ ἀγαπῶ κι ὅτι ποτέ
δέν θά σέ ξεχάσω.
Τό αὔριο δέν τό ἔχει ἐξασφαλίσει
κανείς, γέρος ἤ νέος. Σήμερα μπορεῖ
νά εἶναι ἡ τελευταία φορά πού βλέπεις
αὐτούς πού ἀγαπᾶς. Γι’ αὐτό μήν περιμένεις ἄλλο, κάνε σήμερα αὐτό πού νιώθεις. Γιατί, ἄν τό αὔριο δέν ἔρθει ποτέ,
θά μετανοιώσεις σίγουρα γιά τή μέρα
πού δέν βρῆκες χρόνο γιά ἕνα χαμόγελο, μιά ἀγκαλιά, ἕνα φιλί, καί ἤσουν
πολύ ἀπασχολημένος, γιά νά πραγματοποιήσεις μιά τελευταία τους ἐπιθυμία.
Κράτα αὐτούς πού ἀγαπᾶς κοντά
σου, πές τους ψιθυριστά πόσο πολύ
τούς χρειάζεσαι, ἀγάπα τους καί
φέρσου τους καλά, βρές χρόνο, γιά
νά τούς πεῖς «συγχώρεσέ με», «σέ
παρακαλῶ», «σέ εὐχαριστῶ», κι ὅλα
τά λόγια ἀγάπης πού ξέρεις. Κανείς
δέν θά σέ θυμᾶται γιά τίς κρυφές σου
σκέψεις. Γι’ αὐτό ζήτα ἀπ’ τόν Κύριο
τή δύναμη καί τή σοφία, γιά νά τίς
ἐκφράσεις.
Δεῖξε στούς δικούς καί τούς φίλους
σου τί σημαίνουν γιά σένα...».

σ’ ὅλη τή Νέα Χρονιά, νά ἔχουμε τήν
εὐλογία νά προσφέρουμε Ἀγάπη.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Τό « σ η μ ε ῖ ον »

Π

ολλές φορές τό ἔχουμε πεῖ καί δέν
βλάπτει νά τό ἐπαναλάβουμε. Ὅτι
δηλαδή ἡ Παλαιά Διαθήκη ὄχι μόνον δέν εἶναι ἀντίθετη μέ τήν Καινή Διαθήκη, ἀλλά καί ὅτι πρός αὐτήν προσανατολίζεται καί αὐτήν προετοιμάζει. Τό πρόσωπο,
ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
εἶναι τό κύριο περιεχόμενο τῶν προφητειῶν
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μάλιστα ὁ Προφήτης Ἡσαΐας προφητεύει μέ τόσην ἀκρίβεια
τή ζωή καί τά πάθη τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά
ὀνομασθεῖ πέμπτος Εὐαγγελιστής.

Ἀπό τό θεόπνευστο βιβλίο του θά πάρουμε μιά Προφητεία, πού ἀναφέρεται
στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί ἐκφωνήθηκε
ὀκτακόσια χρόνια, πρίν γεννηθεῖ ὁ Χριστός.
Στό Ζ´ Κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του μέ προφητική ἔμπνευση καί παράσταση ἀναφέρει
τό θαῦμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ.
Συγκεκριμένα, παραθέτει ἕναν διάλογο μέ
τόν ἀσεβῆ βασιλιᾶ Ἄχαζ. «Καί προσέθετο
Κύριος λαλῆσαι τῶ
˛ Ἄχαζ λέγων αἴτησαι
σεαυτῶ
˛ σημεῖον παρά Κυρίου Θεοῦ σου
εἰς βάθος ἤ εἰς ὕψος» ( Ἡσ. ζ´ 10). Καί
ὁ Κύριος μίλησε πάλι πρός τόν Ἄχαζ καί
εἶπε: «Ζήτησε, γιά νά πληροφορηθεῖς, κάποιο θαῦμα, εἴτε στό βάθος τῆς γῆς καί πιό
κάτω, εἴτε στό ὕψος τοῦ οὐρανοῦ».
Προηγουμένως, ὁ Προφήτης εἶχε πεῖ
κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ στόν Ἄχαζ ὅτι δέν
θά κατακτήσουν οἱ ἐχθροί τήν Ἰουδαία.
Ὁ ἀσεβής βασιλιάς ἀμφισβήτησε τά λόγια
τοῦ Προφήτη, δέν τά ἐπίστευσε.
Πρός χάριν τοῦ λαοῦ του, παρ᾽ ὅλον
ὅτι ὁ Ἄχαζ ἦταν ἀσεβής, ἐπανέρχεται ὁ
Κύριος καί ἀπευθύνεται πρός τόν Ἄχαζ
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καί τοῦ λέγει τά λόγια πού εἴδαμε. Τόν
προτρέπει νά ζητήσει «σημεῖον». Τί σημαίνει ἡ λέξη «σημεῖον»; Ἔκτακτο γεγονός,
κάποιο θαῦμα πού θά ἀποδεικνύει ὅτι ἡ
ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθεῖ.
Τοῦ δίδει, δηλαδή, τήν ἐλευθερία νά διαλέξει ὅποιο θαῦμα θέλει.

«Οὐ μή αἰτήσω, οὐδ᾽ οὐ μή πειράσω
Κύριον» ἀπάντησε ὁ Ἄχαζ. Μέ πολλή
ὑποκρισία εἶπε: «Δέν θά ζητήσω σημεῖο,
οὔτε θά ὑποβάλω σέ πειρασμό τόν Κύριο,
ἀμφισβητώντας τά λόγια του». Δηλαδή κατ᾽
οὐσίαν δέν ἤθελε νά ὑπακούσει στόν Θεό,
διότι τοῦ ἔλεγε νά μή συμμαχήσει μέ τούς
Ἀσσυρίους καί βρῆκε ὡς πρόσχημα τό νά μή
«ἐκπειράσῃ τόν Θεό», μήπως θέσει δηλαδή
σέ ἀμφισβήτηση ὅ,τι θά τοῦ πεῖ ὁ Θεός.
Ἀποφεύγει νά δεχθεῖ τήν πρόταση τοῦ Θεοῦ
διά τοῦ Προφήτη τάχα ἀπό εὐλάβεια καί
σεβασμό πρός τόν Θεό. «Ἀσεβής διάθεσις
ἐπικαλύπτεται διά λόγων εὐλαβείας. Ποία
ὑπόκρισις!» (Π. Ν. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς
τόν Προφήτην Ἡσαΐαν, σελ. 102).
Ἀνάξιος, λοιπόν, ὁ Ἄχαζ νά ζητήσει καί
νά δεχθεῖ τό σημεῖο. Καί γι᾽ αὐτό τό σημεῖο
τό δίδει ὁ ἴδιος ὁ Θεός διά τοῦ Προφήτη.
Καί τό δίδει ὄχι στόν Ἄχαζ προσωπικά,
ἀλλά σέ ὅλον τόν οἶκο Δαβίδ, δηλαδή σέ
ὅλον τόν λαό τῶν Ἰουδαίων. Τό «σημεῖον»
εἶναι θαῦμα παράδοξον, ὑπερφυσικόν καί
ἀσυνήθιστον, καί τό ἀναγγέλλει ὁ Προφήτης
κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ. « Ἰδού ἡ παρθένος
ἐν γαστρί ἕξει, καί τέξεται υἱόν, καί καλέσεις
τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» ( Ἡσ. ζ´ 14).
Ἰδού ἡ Παρθένος ὑπερφυσικά θά συλλάβει
εἰς τήν κοιλιά καί θά γεννήσει Υἱόν καί θά

καλέσεις τό ὄνομά του Ἐμμανουήλ, πού
σημαίνει μαζί μας ὁ Θεός.
Τό χωρίον αὐτό εἶναι μοναδικό καί ἀποκαλυπτικό. Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας τό φανερώνει μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ. Ὁμιλεῖ
γιά τήν ἐκ Παρθένου Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Τό χωρίο ἔχει γίνει στόχος πρωτίστως τῶν
Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νά πλαστογραφήσουν τό κείμενο καί
νά ἀντικαταστήσουν τή λέξη «Παρθένος»
μέ τή λέξη «νεᾶνις», νεαρή γυναῖκα. Ἀλλά,
ὅ,τι καί νά κάνουν, εἶναι φανερή ἡ ἀλήθεια
καί ἡ λέξη «Παρθένος» εἶναι αὐθεντική.

Πολλοί Πατέρες ἔχουν ἑρμηνεύσει καί
γράφουν τήν ὀρθή ἑρμηνεία τοῦ χωρίου.
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, γράφει ὅτι ἡ λέξη
«σημεῖον» σημαίνει κάτι τό ὑπερφυές, πού
ξεφεύγει ἀπό τά συνηθισμένα περιστατικά,
καί διερωτᾶται: Ἐάν ἐπρόκειτο γιά μιά συνηθισμένη γυναῖκα, πού σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νόμους ἀποκτᾶ τέκνο, πῶς καλεῖ σημεῖον, δηλαδή θαῦμα, αὐτό πού γίνεται κάθε
μέρα; Ἐπίσης ἐπιμένει στήν ὀρθή ἔννοια τοῦ
χωρίου καί γράφει ὅτι τό ἄρθρο «ἡ», πού
ἀναφέρεται στή λέξη Παρθένος, προσδιορίζει
πρόσωπο ὁρισμένο καί μοναδικό.
Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Παναγιώτης Μπρατσιώτης σημειώνει: « Ὅτι
πρόκειται περί ἐκτάκτου τινός σημείου, δηλαδή θαύματος, τεκμηριοῦται (ἀποδεικνύεται) καί ἐκ τῆς ἐπισήμου εἰσαγωγῆς τῆς
ἑπομένης προφητείας διά τοῦ “ἰδού”».
Γιά τό ὄνομα καί τήν ἀποστολή πού
φανερώει τό σημεῖο, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος
γράφει τά ἑξῆς: «Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ

τοῦ δόθηκε ἀπό τά πράγματα καί τό ἔργο
πού ἦλθε νά ἐπιτελέσει. Διότι τότε ὁ Θεός
εἶναι μαζί μας, ὅταν φανερώνεται στή γῆ
καί συναναστρέφεται τούς ἀνθρώπους καί
δείχνει πολλή φροντίδα γιά μᾶς. Δέν εἶναι
μαζί μας πλέον ἄγγελος, οὔτε ἀρχάγγελος, ἀλλά κατέβηκε αὐτός ὁ Δεσπότης
καί Κύριος, καί δέχθηκε κάθε διόρθωση,
ὁμιλώντας μέ ἀνήθικες γυναῖκες, συμμετέχοντας σέ κοινά τραπέζια μέ τούς τελῶνες,
εἰσερχόμενος εἰς τά σπίτια τῶν ἁμαρτωλῶν,
δίδοντας παρρησία εἰς τούς ληστές, προσελκύοντας τούς μάγους, καί περιερχόμενος τά πάντα καί διορθώνοντας καί αὐτή
τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἑνώνοντάς την μέ
τόν ἑαυτό του» (Π. Ν. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τόν προφήτην Ἡσαΐαν, σελ. 104).

Μεγάλη διαδρομή κάναμε, γιά νά φθάσουμε στό τελικό συμπέρασμα. Γιορτάζουμε καί φέτος τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί
πανηγυρίζουμε. Δύο πράγματα νά κρατήσουμε ὡς συμπέρασμα αὐτῶν πού εἴπαμε.
Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὑπερφυσική «ἐκ Πνεύματος
Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου». Εἶναι
θαῦμα θαυμάτων. Τό δεύτερο εἶναι ὅτι ὁ
Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιός μας, χωρίς
ἁμαρτία, καί ἦρθε ἀνάμεσά μας, γιά νά μᾶς
εἰρηνεύσει καί νά μᾶς συμφιλιώσει μέ τόν
Θεό Πατέρα. Νά μᾶς χαρίσει τή σωτηρία
καί τήν αἰώνια ζωή.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί ἄλλες παρόμοιες, ἄς εὐχηθοῦμε Καλά καί Εὐλογημένα
Χριστούγεννα!
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ

Π

ολλά χωρία μέσα στήν Ἁγία
Γραφή ἀναφέρονται στήν
«ὀργή τοῦ Θεοῦ».
  

Τί σημαίνει, ὅμως, «ἡ ὀργή του
Θεοῦ»;
Δυστυχῶς, ἡ φράση αὐτή συχνά
παρερμηνεύεται, παρουσιάζοντας ἕναν
Θεό –στήν καλύτερη περίπτωση–
«αὐστηρό χωροφύλακα», καί –στή
χειρότερη περίπτωση– «σαδιστή τύραννο», πού ἱκανοποιεῖται, κολάζοντας
ἀμείλικτα τούς παραβάτες τῶν ἐντολῶν
Του! (Ἄς θυμηθοῦμε τό παράπονο τοῦ
ὑπαρξιστῆ φιλοσόφου Σάρτρ, πού ἔλεγε ὅτι περίμενε ἀπό τούς Χριστιανούς
νά τοῦ δείξουν ἕναν Θεό – «στοργικό
Πατέρα» καί ἐκεῖνοι τοῦ ἔδειξαν ἕνα
«ἄσπλαχνο ἀφεντικό»).
  
Ἄν ἀνοίξουμε, ὅμως, τή Φιλοκαλία,
ἤδη στίς πρῶτες σελίδες, θά ἀκούσουμε τόν Καθηγητή τῆς Ἐρήμου, τόν
Μέγα Ἀντώνιο, νά λέει:
« Ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, ἀπαθής
καί ἀμετάβλητος... Ὁ Θεός δέν ὀργίζεται· γιατί ἡ ὀργή εἶναι πάθος. Δέν
πρέπει νά κρίνουμε τόν Θεό μέ ἀνθρώπινα μέτρα... Τό νά λέμε ὅτι ὁ Θεός
ἀποστρέφεται τούς κακούς, εἶναι σάν
νά λέμε ὅτι ὁ ἥλιος κρύβει τό φῶς του
ἀπό τούς τυφλούς» (Φιλοκαλία τῶν
Ἱερῶν Νηπτικῶν, Ἐκδόσεις Ἀστήρ,
1974, τόμος Α΄, σελ. 24).
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Στό ἴδιο πνεῦμα καί ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος γράφει:
«Οἱ κολαζόμενοι στή γέεννα θά τιμωροῦνται μέ τή μάστιγα τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ».(Καί ὄχι τῆς ὀργῆς Του).
Δηλαδή, δέν θά τιμωροῦνται ἀπό ἕναν
Θεό πού νευρίασε, ὀργίστηκε, ἐπειδή
Τόν προσέβαλαν, καί τώρα γεμᾶτος
ἐκδίκηση βγάζει τό ἄχτι Του πάνω
στούς ἀπίστους, γιά νά ἱκανοποιηθεῖ
–δῆθεν– ἡ Θεία Δικαιοσύνη. Καί συνεχίζει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ: «Εἶναι ἄτοπο
νά πιστεύει κανείς ὅτι οἱ ἁμαρτωλοί
στήν κόλαση στεροῦνται τήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δίνεται
ἀδιάκριτα σέ ὅλους. Ἐνεργεῖ, ὅμως,
κατά δύο τρόπους: τούς μέν ἁμαρτωλούς κολάζει, τούς δέ δικαίους
εὐφραίνει». (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος,
Λόγος πδ΄).

«Ο Θεός κανέναν δέν κολάζει· ἀλλά
ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά κάνει
τόν ἑαυτό του δεκτικό τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Ὅποιος ἐλεύθερα ἀνοίγει τήν
πόρτα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γεμίζει
χαρά καί τρυφή. Ὅποιος πεισματικά
τήν κλείνει, αὐτός μόνος του φτιάχνει
τήν κόλασή του».
( Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός).
Τά ἴδια γράφει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνός: «Αὐτό πρέπει νά ξέρετε, ὅτι ὁ Θεός κανέναν δέν κολάζει·
ἀλλά ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά

κάνει τόν ἑαυτό του δεκτικό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ἐλεύθερα ἀνοίγει τήν πόρτα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
γεμίζει χαρά καί τρυφή. Ὅποιος πει-

σματικά τήν κλείνει, αὐτός μόνος του
φτιάχνει τήν κόλασή του». (Ἅγιος
Ἰωάννης Δαμασκηνός, Κατά Μανιχαίων
διάλογος, PG 94, 1545D-1548A).
  
Καί ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει ἐπιγραμματικά: «Τό πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ διχάζεται σέ δύο ἐνέργειες: τό
μέν καυστικόν του πῦρ ἐνεργεῖ στούς
ἁμαρτωλούς, τό δέ φωτιστικόν στούς
δικαίους» (Μέγας Βασίλειος, Εἰς τούς
Ψαλμ. 28,6, PG 29, 297BC). Τούς
ἁμαρτωλούς τούς κατακαίει, ἐνῶ τούς
δικαίους τούς φωτίζει. Τό ἴδιο πῦρ καί
γιά τούς δυό. Ὄχι πῦρ ὀργῆς καί
ἐκδίκησης γιά τούς ἁμαρτωλούς καί
πῦρ ἀγάπης γιά τούς δικαίους. Πῦρ
ἀγάπης καί γιά τούς δυό!

Συμπέρασμα: Ὅλα αὐτά τά φρικτά, ἡ λίμνη τοῦ πυρός, τό πῦρ τό
ἄσβεστον, ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων, τό
σκότος τό ἐξώτερον καί τά ὅμοια, δέν
εἶναι καρποί τῆς ἐκδικητικῆς μανίας
ἑνός ὀργισμένου τιμωροῦ Θεοῦ, ἀλλά
ἁπλῶς περιγράφουν τό πῶς βιώνουν
τόν πύρινο ποταμό τῆς θεϊκῆς
ἀγάπης, ὅσοι ἀπό μόνοι τους, τελείως ἐλεύθερα, δέν θέλησαν νά μοιάσουν στόν Θεό καί νά ἀνταποκριθοῦν
στήν ἀγάπη Του. Ὅσοι δέν θέλησαν
νά ἀγωνιστοῦν, γιά νά γίνουν δεκτικοί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι

Ὅλα αὐτά τά φρικτά, ἡ λίμνη τοῦ πυρός, τό πῦρ τό ἄσβεστον, ὁ βρυγμός
τῶν ὀδόντων, τό σκότος τό ἐξώτερον,
καί τά ὅμοια, δέν εἶναι καρποί τῆς ἐκδικητικῆς μανίας ἑνός ὀργισμένου τιμωροῦ Θεοῦ, ἀλλά ἁπλῶς περιγράφουν
τό πῶς βιώνουν τόν πύρινο ποταμό
τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ὅσοι ἀπό μόνοι
τους, τελείως ἐλεύθερα, δέν θέλησαν
νά μοιάσουν στόν Θεό καί νά ἀνταποκριθοῦν στήν ἀγάπη Του.
ἐλεύθερα διάλεξαν νά γίνουν «χόρτος», καί γι᾽ αὐτό «ταχύ ἀποξηρανθήσονται», «γρήγορα θά ξεραθοῦν»
(Ψαλμ. 36, 2). Ἐνῶ, ὅσοι ἐλεύθερα
διάλεξαν νά γίνουν «χρυσάφι», αὐτοί
«ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ φανοῦσιν
καί ὡσεί τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τόν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» (Δανιήλ 12, 3) θά
λάμπουν καί θά εὐφραίνονται αἰώνια!
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Παντελῆς Β. Πάσχος
Ἕνας φωτισμένος διδάχος

Δ

ιακεκριμένος Καθηγητής (ὁμότιμος τώρα) στή Θεολογική
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, βραβευμένος λογοτέχνης ἀπό
τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί λαμπρός
πνευματικός ἄνθρωπος, ὁ Παντελῆς
Πάσχος εἶναι γνωστός, ὄχι μόνο εὐρύτατα στό πανελλήνιο, ἀλλά καί πέραν
αὐτοῦ, στόν πανορθόδοξο χῶρο. Δέν
ἔχει, λοιπόν, ἀνάγκη συστάσεων καί
προβολῆς. Ἐπειδή, ὅμως, στούς πολυπληθεῖς ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀναγνῶστες
τοῦ Συνδέσμου ὑπάρχουν καί πολλοί
νέοι, οἱ ὁποῖοι πιθανόν νά μήν γνωρίζουν τό ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ
Παντελῆ Πάσχου, εἶχα σκεφθεῖ ἀπό
καιρό νά γράψω λίγα λόγια. Δίσταζα, ὅμως, καί ὅλο τό ἀνέβαλα, γιατί
δέν νιώθω τόν ἑαυτό μου ἱκανό νά
παρουσιάσει, ἔστω καί περιληπτικά,
τό τεράστιο ἐπιστημονικό, λογοτεχνικό καί γενικότερα πνευματικό ἔργο
τοῦ Καθηγητοῦ Παντελῆ Β. Πάσχου.
Τελικά, ὑπερνίκησα τούς δισταγμούς
μου στή σκέψη νά παραθέσω ἀπόψεις
ἄλλων ἐπιστημόνων, συναδέλφων τοῦ
Καθηγητοῦ Π. Β. Πάσχου.
Συγκεκριμένα, ἔχω στά χέρια μου
τό βιβλίο Λειτουργική παιδεία καί κατάνυξη, Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἀθήνα
2017. Σ’ αὐτό περιέχονται ἀπόψεις καί
κρίσεις Καθηγητῶν Πανεπιστημίου καί
ἄλλων πνευματικῶν ἀνθρώπων πάνω
στό βιβλίο τοῦ Παντελῆ Πάσχου, Γιά
μιά λειτουργική Ὀρθόδοξη πνευματικότητα.
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Σκέφθηκα, λοιπόν, νά μεταφέρω
ἐδῶ μερικές ἀπό τίς ἀπόψεις αὐτές
ἀναφορικά μέ τό θεολογικό, λογοτεχνικό καί γενικότερα πνευματικό ἔργο
τοῦ Καθηγητοῦ Π. Β. Πάσχου. Ἀρχίζω
μέ τόν ὁμότιμο Καθηγητή στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόν κ. Γεώργιο
Μαντζαρίδη. Γράφει: « Ὁ ἐκλεκτός
φίλος, ἐξαίρετος θεολόγος, λαμπρός
ἀκαδημαϊκός δάσκαλος, συγγραφέας,
λογοτέχνης καί ποιητής Παντελεήμων
Πάσχος εἶναι εὐρύτατα γνωστός ὄχι
μόνο στόν θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό, ἀλλά καί στόν εὐρύτερο φιλολογικό καί λογοτεχνικό κόσμο. Ὡς
ἀκαδημαϊκός δάσκαλος παρουσίασε
πολύτιμο ὑμνολογικό καί ἁγιολογικό
ἔργο. Ὡς θεολόγος ἀνέπτυξε, καί
παρά τή δοκιμασία πού ζεῖ ἐδῶ καί
ἀρκετά χρόνια, ἐξακολουθεῖ νά ἀναπτύσσει πλούσιο συγγραφικό ἔργο,
πού οἰκοδομεῖ καί στηρίζει πνευματικά
τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί πολλούς πέρα ἀπ’ αὐτό. Δέν ἐργάζεται
ψυχρά ἀκαδημαϊκά. Συνδέει τόν νοῦ
μέ τήν καρδιά. Συνάπτει τή θεολογική
καί τή θεολογική του ἐργασία μέ τήν
ἀσκητική παράδοση, τή λατρευτική
ζωή, καί εἰδικότερα μέ τή Λειτουργία
τῆς Ἐκκλησίας». Καί συνεχίζει γιά
τόν Π. Πάσχο ὁ Καθηγητής Γ. Μαντζαρίδης: «Δέν γνωρίζει μόνο μέ τόν
νοῦ καί τήν ἔρευνα, ἀλλά καί ζεῖ στήν
βαθιά καρδιά του τόν πόνο καί τήν
προβληματική τοῦ σύγχρονου ὁδοιπό-

ρου τῆς ζωῆς, πού βλέπει μέσα στόν
χρόνο ὅλα νά φεύγουν καί νά τελειώνουν. Δέν σταματᾶ ὅμως ἐδῶ. Εἶναι
ὁ ἴδιος ἀπόλυτα πεπεισμένος, ἀλλά
καί πείθει τόν καλόπιστο ἀναγνώστη
του ὅτι, ὅταν ὅλα τελειώνουν, ἀπομένει
μόνο ὁ Χριστός· ἐκεῖ στήν ἄκρη τοῦ
δρόμου».
Ἕνας ἀκόμη Καθηγητής στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ὁ Μιχαήλ Γ. Τρίτος ὁμολογεῖ: « Ὁ
Παντελῆς Πάσχος ὑπῆρξε γιά μένα
ὄχι μόνον δάσκαλος, ἀλλά καί πρότυπο πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ
κατόρθωσε νά συνδυάσει μέ ἀπόλυτη
πειθαρχία τόν ξηρό ἐπιστημονικό λόγο
μέ τόν εὔχυμο λογοτεχνικό, χωρίς τό
ἕνα στοιχεῖο νά λειτουργεῖ σέ βάρος
τοῦ ἄλλου. Ἁγιολογία, Ὑμνολογία, Λογοτεχνία ἀποτελοῦν τούς τρεῖς ἄξονες
περιστροφῆς του».
Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Π. Πάσχου εἶναι μεγάλο. Ἤδη ἔχει φθάσει
τά 116 βιβλία! Μερικά κυκλοφοροῦν σέ
δεύτερη καί τρίτη ἔκδοση. Ἕνα ἀπό
αὐτά, τό Ἔρως Ὀρθοδοξίας ἀριθμεῖ
ἐπτά ἐκδόσεις. Κάποια ἔχουν βραβευθεῖ ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί
ἄλλους πνευματικούς φορεῖς. (Πρόσφατα ἔλαβα τή σπουδαία ἐργασία
του, «Μιά ὀρθόδοξη κατήχηση τοῦ
Μελετίου Πηγᾶ, ἀνάτυπο ἀπό τόν
ΝΔ΄ τόμο τῆς Ἐπετηρίδος Βυζαντινῶν
Σπουδῶν).
Στό ἔργο του, γράφει ὁ Καθηγητής
Μιχαήλ Τρίτος, «συνεχίζει τή χρυσῆ
χορεία τῶν διαπρεπῶν ὁμοτέχνων του
τῆς χριστιανικῆς λογοτεχνίας, τοῦ
Παπαδιαμάντη, τοῦ Μωραϊτίδη, τοῦ
Παπατσώνη, τοῦ Κόντογλου, τοῦ Μπαστιᾶ, τοῦ Πεντζίκη [...], προσφέροντας
στούς ἐκκοσμικευμένους καί πνευματικά ἀλλοτριωμένους ἀνθρώπους

τῆς ἐποχῆς μας τούς τόνους ἀπό τή
μουσική τοῦ αἰωνίου».
Χαρακτηριστικά εἶναι ὅσα γράφει
γιά τόν θεολογικό λόγο τοῦ Παντελῆ
Πάσχου ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Κωνσταντῖνος Μπελέζος: «Τό γεγονός ὅτι ὁ προσωπικός θεολογικός
λόγος τοῦ Π. Β. Πάσχου καθιστᾶ τά
αἰσθητήριά μας πιό ἀνοιχτά καί πιό
εὐαίσθητα στήν κατανυκτική καί θεραπευτική τοῦ νοός καί τῆς καρδιᾶς
μας γλῶσσα τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι
κάτι πού ὀφείλουμε νά ἀναδεχθοῦμε,
μέ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση καί εὐγνωμοσύνη, ὡς κοινωνήσιμο θησαυρό καί
ἀνεκτίμητη πνευματική εὐλογία».
Οὐσιαστική καί πολύ ἐνδιαφέρουσα
εἶναι καί ἡ ἀποτίμηση πού διατυπώνει
ἕνας ἀκόμη Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Κωνσταντῖνος Κορναράκης. Ὑπογραμμίζει: « Ἡ πορεία τοῦ
ἀνθρώπου πρός τόν ἁγιασμό του εἶναι
μαζί ἀφαίρεση βάρους καί κάλλους,
δηλαδή ἁγιασμός τοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτή
εἶναι ἡ πρόταση τοῦ στοχαστῆ, ποιητῆ
καί πάνω ἀπό ὅλα θεολόγου Π. Β. Πάσχου ἀπέναντι στή φθορά τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ πού συνάμα διαβρώνει
καί τόν πολιτισμό πού ἡ σάρκωση τοῦ
Λόγου θεμελίωσε».
Κλείνουμε τήν ἀναφορά μας σ’
ἕναν φωτισμένο διδάχο τοῦ σημερινοῦ
Ἑλληνισμοῦ, τόν Καθηγητή Παντελῆ
Β. Πάσχο, μέ τή συμπερασματική καί
οὐσιαστική γνώμη τοῦ Καθηγητοῦ Γ.
Μαντζαρίδη. Γράφει: « Ὁλόκληρο τό
ἔργο τοῦ Π. Β. Πάσχου ἀποπνέει ἄρωμα Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἔργο πίστεως,
ἐλπίδας, ζωῆς, ἐλευθερίας, καρπός
ἀγάπης καί ὑπομονῆς».
Γ. Δ. Κούβελας
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Πάνω ἀπ’ ὅλα μόνο ὑγεία;

Ἀ

ναμφίβολα ἡ ὑγεία, δῶρο τοῦ
Θεοῦ, ἀποτελεῖ διαχρονικά πολυπόθητο καί πολύτιμο ἀγαθό.
Τό γνωστό ἀπόφθεγμα: «Μετά σεῖο,
μάκαρ ὑγιεία, τέθηλε πάντα», δηλαδή
«Μέ σένα, μακαριστή ὑγεία, ὅλα θάλλουν (ἀνθίζουν, βλασταίνουν)» ἀποδίδει
εὔστοχα τήν ἀξία τῆς ὑγείας, ἀλλά:

• Ὅταν τά ἀδέλφια μέ ἀφορμή τά κληρονομικά καταλήγουν στά Δικαστήρια,
ἡ σωματική ὑγεία πόσο τούς ὠφελεῖ;
• Ὅταν οἱ σύζυγοι ἀδυνατοῦν νά συνεννοηθοῦν καί καταλήγουν στό διαζύγιο, ἡ ὑγεία πόσο συμβάλλει στήν
ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών τους;

Ὁ πιστός ὅταν δέν προσαρμόζεται
(ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως) στό κοσμικό
φρόνημα, μεταμορφώνεται
«τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός» (Ρωμ. ιβ΄, 2)
πρός τό χριστιανικό φρόνημα, ὁπότε,
μέ τά δύο αὐτά προσόντα, ἀπολαμβάνει
πλήρως τή ζωή του καί μέ τή σωματική
καί μέ τήν ψυχική του ὑγεία.
• Ὅταν μεταξύ συγγενῶν, φίλων, προϊσταμένων ἤ ὑφισταμένων δημιουργοῦνται διαφωνίες, ἀντιπαραθέσεις,
ἐνίοτε συγκρούσεις, καί οἱ «ἀντιμαχόμενοι» ἐπιμένουν σθεναρά στίς
ἀπόψεις τους, διεκδικοῦντες τό ἀλάθητο, καί πάλι τό ἀγαθό τῆς ὑγείας
ἀδυνατεῖ νά συμβάλει στήν ἐπίλυση
τῶν διαφωνιῶν.
Ἑπομένως, προφανέστατα, πέρα
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ἀπό τήν ὑγεία χρειάζεται καί κάτι ἄλλο,
κάποιο ἀγαθό ἱκανότερο, ὥστε νά ἐπικρατήσει σωφροσύνη καί ταπείνωση.
Καί τό ἀγαθό αὐτό εἶναι ὁ σωστός νοῦς,
πού ὁδηγεῖ σέ σωστές σκέψεις, ἀποφάσεις, μεθοδεύσεις. Βέβαια, ὅλοι νομίζουμε ὅτι ἐνεργοῦμε μέ σωστό νοῦ, διότι
ὅλοι μας, κατά κανόνα, ἔχουμε μεγάλη
ἰδέα γιά τόν ἑαυτό μας. Καί ὁ πιστός
καί ὁ «ἄπιστος», καί ὁ ἀναρχικός, ὁ
δωδεκαθεϊστής, ὁ ὁμοφυλόφιλος κ.λπ.
Ποιός, ὅμως, ἔχει πραγματικά σωστό
-φωτισμένο νοῦ;

ª ª ª
Μοῦ ἔλεγε μιά μέρα ὁ πλούσιος
ἀδελφός (μέ μισθό 1.500 € καί δύο παιδιά): «Πάτερ, δέν ἀδικῶ τόν ἀδελφό μου
(μέ μισθό 850 € καί πέντε παιδιά) στή
διανομή τῆς κληρονομιᾶς. Δύο εἴμαστε
οἱ κληρονόμοι, στά δύο θά τά χωρίσουμε!». Βολευόμενος μέ «...τά καλά
καί συμφέροντα» καί ἐπικαλούμενος
τό ἀνθρώπινο δίκαιο, ἀγνοεῖ τό δίκαιο
τοῦ Θεοῦ. Πιστεύει ὅτι δέν κάνει λάθος, ὅτι ἔχει σωστό νοῦ καί τοποθέτηση.
Ἔχει, ὅμως; Ἄν ὁ Πνευματικός του ἤ
κάποιος ἄλλος τοῦ πεῖ νά πάρει τά τέσσερα μέρη τῆς κληρονομιᾶς καί νά δώσει
στόν ἀδελφό του (πού ἔχει περισσότερες ἀνάγκες) τά ἕξι μέρη, θά δεχθεῖ τήν
πρόταση, γιά νά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀξίζει πολύ περισσότερο;
Ἐάν δεχθεῖ, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἔχει
σωστό νοῦ. Ἀλλιῶς;... Ποῖος, λοιπόν, ἔχει
σωστό καί ἀποτελεσματικό νοῦ;

ª ª ª
Στήν Πρωινή Προσευχή του ὁ προσευχόμενος Χριστιανός μεταξύ ἄλλων

λέει στόν Θεό: «Δόξα Πατρί καί... καί
τόν νοῦν μου φώτισον ...». Ζητᾶ τή
φώτισή Του καί τή λαμβάνει, διότι ὄχι
μόνον τή ζητᾶ, ἀλλά καί διότι πληροῖ
τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις: ἐπειδή
ἀγωνίζεται νά ἐφαρμόζει τίς εὐαγγελικές
ἐντολές, καί ἐπειδή, ὅποτε λόγῳ ἀδυναμιῶν, κάνει κάποιο λάθος, τό παραδέχεται καί ζητᾶ εἰλικρινά
καί ταπεινά συγγνώμη.
Σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις
ἡ σωματική ὑγεία, χάρη
στόν φωτισμένο νοῦ,
συνοδεύεται καί ἀπό
τήν πνευματική-ψυχική
ὑγεία, συνδυασμός πού
ἐγγυᾶται τίς σωστότερες
ἀποφάσεις καί πράξεις.
Ὅμως, στό δίλημμα
μεταξύ τοῦ «φωτισμένου νοῦ» (βλέπε τήν
περίπτωση τοῦ Μεγάλου
καί Ἁγίου Κωνσταντίνου,
« Ἐν τούτῳ νίκα») καί
τοῦ «ἀφώτιστου νοῦ»
(βλέπε τήν περίπτωση
τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ, πού
ἀποσύρθηκε ἀπελπισμένος στή Δαλματία) ὑπάρχει καί τό τρίλημμα. Ὁ
«ἀφώτιστος νοῦς» νά παραμένει ἀναποτελεσματικά ἀμετανόητος (βλέπε τήν περίπτωση τοῦ ἀμετανόητου αὐτοκράτορα
Ἰουλιανοῦ τοῦ Ἀποστάτου) ἐνῶ πλῆθος,
ἀρχικῶς «ἀφώτιστων» ἀνθρώπων, νά
μετανοοῦν μετά ἀπό ἕνα θαυμαστό ἤ
τρομερό γεγονός τῆς ζωῆς τους καί νά
ἀλλάζουν τήν πνευματική τους τοποθέτηση. Προφανῶς ὁ Χριστός «διήνοιξεν
αὐτῶν τόν νοῦν» (Λουκ. κδ’, 45), ἀναγεννήθηκαν μέ τή Χάρη τοῦ Παναγίου
Πνεύματος καί ζοῦν πλέον στό κρεβάτι
τοῦ πόνου καί στό ἀναπηρικό καροτσάκι,
χωρίς παράπονα (!) καί χωρίς ἐκεῖνο τό
ἀπαράδεκτο: «Γιατί, Θεέ μου». Καίτοι

χωρίς ὑγεία, εὐχαριστοῦν καί δοξάζουν
τόν Θεό γιά τήν Πρόνοιά Του καί τήν
πανσοφία Του. Ὅλοι αὐτοί, λοιπόν, πού
ἔζησαν τό θαῦμα τῆς μεταστροφῆς τους
ὑπάρχει περίπτωση νά λένε «πάνω ἀπ’
ὅλα μόνο ἡ ὑγεία»;

ª ª ª
Ἐν συμπεράσματι·
Ἡ ὑγεία, μαζί μέ τόν
φωτισμένο νοῦ, καθίσταται ὁπωσδήποτε μέγιστο
ἀγαθό: δῶρο Θεοῦ καί
κατάκτηση ἀνθρώπου
(ἐφ’ ὅσον δέν τήν καταστρέφει ποικιλοτρόπως). Ἔτσι, ὁ πιστός
ὅταν δέν προσαρμόζεται
(ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως)
στό κοσμικό φρόνημα,
μεταμορφώνεται «τῇ
ἀνακαινώσει τοῦ νοός»
(Ρωμ. ιβ΄, 2) πρός τό
χριστιανικό φρόνημα,

«Ὑγεία καί νοῦς ἐσθλά τῷ βίῳ δύο»,
δηλαδή, ἡ ὑγεία καί ὁ νοῦς εἶναι δύο
θαυμαστά στοιχεῖα στή ζωή.
(Μένανδρος, 4ος αἰ. π.Χ.).
ὁπότε, μέ τά δύο αὐτά προσόντα, ἀπολαμβάνει πλήρως τή ζωή του καί μέ τή
σωματική καί μέ τήν ψυχική του ὑγεία.
Εἰς ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω, κατακλείω μέ τό γνωμικό τοῦ ἀρχαίου ποιητοῦ Μενάνδρου (4ος αἰ. π.Χ.): « Ὑγεία
καί νοῦς ἐσθλά τ˛ῶ βί˛ω δύο», δηλαδή,
ἡ ὑγεία καί ὁ νοῦς εἶναι δύο θαυμαστά
στοιχεῖα στή ζωή.
π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου
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Ἄς δοῦμε τήν ἄλλη ὄψη
τῶν φετινῶν ἑορτῶν!

T

ίς ἑπόμενες ἡμέρες τό ἔτος 2020 θά
γίνει παρελθόν. Κάθε φορά πού θά
τό ἀνακαλοῦμε στή μνήμη μας, σχεδόν αὐτόματα καί ἀβίαστα, ἡ πρώτη μας
σκέψη θά πηγαίνει στόν «Νέο Κορωνοϊό»
– «COVID-19». Αὐτό τόν τόσο μεταδοτικό
καί δυνάμει φονικό ἰό, πού ἐπηρέασε βαθιά τίς ζωές ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων πάνω
στόν πλανήτη μας. Ἐπηρέασε κι ἐμᾶς τούς
ὑγιεῖς μέχρι στιγμῆς... Στήν τηλεόραση, στό
διαδίκτυο, στόν ἔντυπο τύπο, πληροφορηθήκαμε γεγονότα καί ἀντικρίσαμε εἰκόνες πού
μᾶς σόκαραν, μᾶς στενοχώρησαν καί πού
σίγουρα δέν θά καταφέρουμε νά ξεχάσουμε
καθόλου εὔκολα...

Ναί, τά φετινά Χριστούγεννα, τή φετινή
Πρωτοχρονιά καί τά φετινά Θεοφάνεια
εἶναι σίγουρο ὅτι δέν θά τά γιορτάσουμε,
ὅπως συνηθίζαμε μέχρι τώρα. Αὐτό,
ὅμως, ἄς μήν μᾶς καταθλίψει
καί ἄς μή χαλαρώσει τήν πίστη μας.
Ἀντίθετα, ἄς «ἐκμεταλλευτοῦμε» θετικά
τήν πανδημία! Ἄς τή δοῦμε ὡς εὐκαιρία
καί ὄχι ὡς τιμωρία!

Καί γιά ὅσους παραμένουμε ὑγιεῖς,
ὅμως, ἡ τήρηση τῶν μέτρων ἔχει ἀλλάξει
δραματικά τήν καθημερινή μας ζωή. Ὁ περιορισμός τῶν κινήσεών μας ὅσον ἀφορᾶ
ἀγορές, τραπεζικές συναλλαγές, βόλτες ἀναψυχῆς, ἀλλά καί τήν διά ζώσης ἐπικοινωνία
μέ ἀγαπημένα μας πρόσωπα, εἶναι μιά πραγματικότητα. Μιά σκληρή πραγματικότητα,
πού μᾶς στενοχωρεῖ καί δοκιμάζει τίς ἀντοχές μας. Ἴσως καί νά μᾶς θυμώνει. Μήπως,
ὅμως, αὐτή ἡ κατάσταση μᾶς προσφέρει τήν
εὐκαιρία νά ζήσουμε τήν καθημερινότητά
μας διαφορετικά, καί ἀπό μιά θετική σκοπιά;
Πιό πνευματικά, δηλαδή, καί πιό … κοντά
στόν Χριστό;
Ναί, τά φετινά Χριστούγεννα, τή φετινή
Πρωτοχρονιά καί τά φετινά Θεοφάνεια εἶναι
σίγουρο ὅτι δέν θά τά γιορτάσουμε, ὅπως συνηθίζαμε μέχρι τώρα. Αὐτό, ὅμως, ἄς μήν μᾶς
καταθλίψει καί ἄς μή χαλαρώσει τήν πίστη
μας. Ἀντίθετα, ἄς «ἐκμεταλλευτοῦμε» θετικά
τήν πανδημία! Ἄς τή δοῦμε ὡς εὐκαιρία καί
ὄχι ὡς τιμωρία! Ὡς εὐκαιρία πού μᾶς δίνει ὁ
καλός Θεός, γιά νά κάνουμε πράγματα πού
ἄλλες χρονιές δέν κάναμε ἤ πού –ἔστω– δέν
τούς ἀφιερώναμε τόν πρέποντα χρόνο.
  
Πιό συγκεκριμένα:

Στό διαδίκτυο καί στά μέσα κοινωνικῆς
δικτύωσης, ἕνα σλόγκαν σχετικά μέ τόν κορωνοϊό, πού κυκλοφόρησε πολύ, καί ἔγινε
«viral», ἦταν καί τό ἑξῆς: «Αὐτή τή χρονιά
ἤ πού θά τή θυμόμαστε… ἤ πού θά μᾶς
θυμοῦνται»... Ἡ φράση, ἄν καί μέ τρόπο
χιουμοριστικό, ἀποτυπώνει τόν τρόμο καί
τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς...
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• Ἄς ἀσχοληθοῦμε ἐποικοδομητικά μέ τόν
ἑαυτό μας. Ἄς τόν «ψάξουμε» λίγο περισσότερο καί λίγο βαθύτερα.
• Ἄς ἀφιερώσουμε περισσότερο χρόνο οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας μέ τά ὑπόλοιπα μέλη
τῆς οἰκογένειάς μας, πού συγκατοικοῦμε
μαζί τους.

• Τόν χρόνο πού θά ξοδεύαμε γιά περιδιάβαση στά καταστήματα καί στήν ἐπιλογή
δώρων γιά ἀγαπημένα μας πρόσωπα, ἄς
τόν «ἐπενδύσουμε» σ’ ἕνα τηλεφώνημα
ἀγάπης σέ κάποια πρόσωπα πού τό ἔχουν
ἀνάγκη. Μιά ἤρεμη συνομιλία, μιά ἀνταλλαγή σκέψεων καί προβληματισμῶν. Ἡ
ψυχική καί πνευματική στήριξη, θά «ἀνεβάσει» καί τόν ἀποδέκτη τῆς ἐπικοινωνίας
μας, ἀλλά καί ἐμᾶς τούς ἴδιους.
• Ἄς μή χάσουμε τήν εὐκαιρία νά ἀξιοποιήσουμε τόν ἀποκλεισμό μας ἀπό τόν
ἔξω κόσμο, γιά προσωπική μας ἐνίσχυση
μέ πνευματική μελέτη καί προσευχή. Ἄς
μελετήσουμε τήν Ἁγία Γραφή! Ἄς πάρουμε στά χέρια μας τό Προσευχητάριο! Ἄς
«εἰσέλθουμε στό ταμιεῖο μας» (Ματθ. 6,
6). Ἄς προσευχηθοῦμε γονατιστοί καί μέ
δάκρυα... Ἄς χρησιμοποιήσουμε τίς εὐχές
τῆς Ἐκκλησίας μας ἤ καί αὐτοσχέδιες δικές μας προσευχές, γιά νά δοξολογήσουμε
τό Ὄνομά Του, γιά νά Τόν εὐχαριστήσουμε γιά τίς δωρεές Του στή ζωή μας. Ἄς
ἐκπέμψουμε προσευχές γιά τίς ἀδυναμίες, τά πάθη καί τά ἁμαρτήματά μας, γιά
τήν πνευματική καί σωματική ὑγεία τῶν
ἀνθρώπων πού μᾶς περιβάλλουν, γιά τούς
ἡγέτες τοῦ κόσμου μας καί ὅλους ὅσοι
παίρνουν ἀποφάσεις γιά τή διαχείριση τῆς
σημερινῆς πανδημίας, γιά τούς ἐρευνητές, τούς ἰατρούς, τούς νοσηλευτές, πού
δίνουν τή μάχη στήν πρώτη γραμμή. Ἄς
προσευχηθοῦμε γιά τούς κοιμηθέντες ἀπό
τή νόσο αὐτή, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες αἰτίες.
Ἄς προσευχηθοῦμε καί γιά τούς συγγενεῖς τῶν κοιμηθέντων, πού ἔχουν ἀνάγκη
ἐνίσχυσης. Γιά πόσα πολλά μποροῦμε νά
προσευχηθοῦμε... φέτος... περισσότερο...
• Ἄς μήν παραλείπουμε νά παρακολουθοῦμε τίς Θεῖες Λειτουργίες καί τίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό τό ραδιόφωνο, τήν τηλεόραση, τό κινητό μας
τηλέφωνο, τόν ὑπολογιστή μας. Προσοχή,

ὅμως! Νά τίς παρακολουθοῦμε, ὅπως θά
κάναμε, ἄν ἐκείνη τήν ὥρα βρισκόμασταν
στόν Ἱερό Ναό. Νά φροντίζουμε νά μήν
κάνουμε ἄλλες οἰκιακές ἐργασίες, πού
ἀποσποῦν τή συγκέντρωσή μας ἀπό τά
τελούμενα. Μέ ἄλλα λόγια, νά κάνουμε πράξη τούς στίχους τοῦ Χερουβικοῦ
Ὕμνου: «πᾶσαν τήν βιωτικήν ἀποθώμεθα
μέριμναν».

Πάντα ἀκούγαμε ὅτι οἱ δυσκολίες
μᾶς κάνουν πιό δυνατούς. Σήμερα, δηλαδή…
τώρα, εἶναι ἡ ὥρα νά τό πιστέψουμε
ἀληθινά καί νά τό κάνουμε πράξη!
Πραγματικά, πόσα πολλά πράγματα
μποροῦμε νά κάνουμε, ἀκόμα καί στή δύσκολη αὐτή περίοδο, ὥστε νά προετοιμαστοῦμε ὅσο γίνεται καλύτερα γιά τά Χριστούγεννα! Πόσα μποροῦμε νά κάνουμε καί
φέτος - ἔστω διαφορετικά - γιά νά θελήσει
νά γεννηθεῖ ὁ Ἰησοῦς καί στήν καρδιά μας,
νά τή γλυκάνει, νά τήν ἀλλάξει, νά τήν
ἀλλοιώσει ἐπ’ ἀγαθῷ.
  
Πάντα ἀκούγαμε ὅτι οἱ δυσκολίες μᾶς
κάνουν πιό δυνατούς. Σήμερα, δηλαδή…
τώρα, εἶναι ἡ ὥρα νά τό πιστέψουμε ἀληθινά καί νά τό κάνουμε πράξη!
Ἄς «ἐκμεταλλευτοῦμε», λοιπόν, τόν περισσότερο ἐλεύθερο χρόνο πού μᾶς δίνεται,
ὥστε μέ τή Χάρη Του, ἀπό τά φετινά, διαφορετικά Χριστούγεννα νά βγοῦμε πιό δυνατοί!
Ἄς δοῦμε τήν ἄλλη ὄψη τῶν φετινῶν
ἑορτῶν!
Καί ὄχι μόνο νά μήν ἐπιτρέψουμε νά
χαλαρώσει ἡ πίστη μας, ἀλλά, ἀντίθετα, νά
ἀγωνιστοῦμε, γιά νά τή δοῦμε νά δυναμώνει!
Δημήτρης Καλαμάτης
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Συσσίτιο Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας

Τ

ό 2013 ἡ Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας ξεκίνησε νά ἔχει μιά ἐπιτυχημένη
συνεργασία μέ τόν Δῆμο Καλαμάτας, προκειμένου νά προσφερθοῦν γεύματα σέ 40
συνανθρώπους μας, τότε, πού ἀνῆκαν στή
Διεύθυνση Προνοίας τοῦ Δήμου. Μέχρι σήμερα συνεχίζεται αὐτή ἡ συνεργασία, μέ τήν
προσφορά γευμάτων σέ 95 ἄτομα, τώρα.
Ἕνα Σάββατο κάθε μῆνα, κυρίες, μέλη
τοῦ Συλλόγου μας, ἀλλά καί ἄλλες κυρίες
πού στηρίζουν τό ἔργο του, συναντιοῦνται
τό πρωί στόν φιλόξενο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας. Ἐκεῖ ἐτοιμάζουν καί συσκευάζουν τά γεύματα γιά τίς πονεμένες ψυχές
τῆς πόλης μας, τά ὁποῖα διανέμονται τό
ἴδιο μεσημέρι.
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Κάθε ἄπορος καί ἄστεγος συμπολίτης
μας παραλαμβάνει μιά σακούλα μέ μερίδα
ζεστοῦ καί καλομαγειρεμένου φαγητοῦ, μιά
φραντζόλα ψωμί, τυρί, μπουκαλάκι μέ ἐλαιόλαδο, κομμάτι κάποιας τυρόπιτας ἤ σπανακόπιτας, φροῦτα ἐποχῆς καί γλυκίσματα.
Ὅλη αὐτή ἡ προσφορά πραγματοποιεῖται μέ αὐτοθυσία τῶν κυριῶν πού συνεργάζονται καί κοπιάζουν γιά ἕνα ἀποτέλεσμα
πού εὐχαριστεῖ πολύ τούς ὠφελούμενους
τοῦ Δήμου Καλαμάτας.
Ἡ Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς κυρίες πού κοπιάζουν καί ὅλους
τούς δωρητές γιά τή συμβολή τους!
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀξίζουν καί
στό Ἐργαστήριο Γευσιγνωσίας Ἐλαιολάδου Καλαμάτας τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γιά τήν καθοριστική
συμβολή του.
Εὔχεται ὁ Πανάγαθος Θεός νά συνεχίσει νά χαριτώνει τίς ψυχές τους μέ
ἀρετές καί νά τούς ἀνταποδίδει πολλαπλάσια τό καλό πού προσφέρουν ἁπλόχερα στούς συναθρώπους μας!

Δέν πρέπει νά παραλειφθεῖ ἡ ἀναφορά
καί σέ ὅσους συμβάλλουν στήν ἐπιτυχία
τοῦ Συσσιτίου, μέ τήν προσφορά εἰδῶν
διατροφῆς ἤ μέ οἰκονομική ἐνίσχυση γιά
τήν προμήθεια τῶν ἀπαραίτητων ὑλικῶν.
Ὅλα αὐτά τά χρόνια λειτουργίας τοῦ
Συσσιτίου, ὁ Θεός «ἐμφανίζει» ἀνθρώπους
πού βοηθοῦν πρακτικά ἤ μέ τήν καταβολή
τοῦ ὀβολοῦ τους, ὥστε νά συνεχίζεται αὐτή
ἡ προσφορά στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Εἶναι
μιά ἀπό τίς δραστηριότητες τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας, ὅπου ὁ Θεός
μᾶς φανερώνεται ζωντανά!
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Τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ
« Ἐξήγαγε δὲ (ὁ
Κύριος) αὐτὸν (τόν
Ἀβραάμ) ἔξω καὶ
εἶπεν αὐτ˛ῶ· ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν
καὶ ἀρίθμησον τοὺς
ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ
ἐξαριθμῆσαι αὐτούς»
(Γεν, ιε΄ 5).
Μιά ἀσέληνη νύχτα μποροῦμε νά διακρίνουμε στόν οὐρανό
τή «γαλαξιακή ὁδό»,
ἕνα θολό ποτάμι ἀπό
ἄστρα καί διαστρική
«σκόνη» (νεφελώματα). Σέ ὅλο τόν οὐρανό
μέ γυμνό μάτι διακρίνουμε μερικές χιλιάδες
Ὁ γαλαξίας μας. Ὁ νυχτερινός οὐρανὸς ἀποτελεῖται κυρίως
ἄστρα· μέ ἕνα ἐρασιἀπὸ τὰ πιὸ λαμπερὰ ἀστέρια στὸν κόκκινο κύκλο, στό κέντρο τεχνικό τηλεσκόπιο
τοῦ ὁποίου βρισκόμαστε ἐμεῖς.
διακρίνουμε ἑκατομμύρια ἄστρα. Ὅλα
εἶναι μακρινοί ἥλιοι, μερικοί μεγαλύτεροι
άθε σούρουπο, καθώς ὁ ἥλιος θά
ἀπ’ τόν δικό μας, καί ἀντιπροσωπεύουν
ὁλοκληρώσει τή διαδρομή του
μικρό μέρος τοῦ Γαλαξία στόν ὁποῖο
καί θά ἀποσυρθοῦν καί οἱ τελευἀνήκει καί ὁ ἥλιος μας, μέ τή γῆ καί
ταῖες του ἀκτῖνες, πού παιχνιδίζοντας
τούς ἄλλους πλανῆτες.
μέ τήν ἀτμόσφαιρα σχηματίζουν αὐτόν
Ἐκτιμᾶται1 ὅτι ὁ γαλαξίας μας2 περιτόν πανέμορφο γαλάζιο θόλο, θά ἀνοίξει ὁ οὐρανός σάν αὐλαία, γιά νά μᾶς
1. Ὅσο δύσκολο ἦταν γιά τόν Ἀβραάμ νά
ἀποκαλύψει μιά γιγάντια σκηνή, ὅπου
μετρήσει τά ἄστρα, ἄλλο τόσο δύσκολο εἶναι γιά
πρωταγωνιστοῦν ἄπειροι ἀστέρες, καθέτούς σύγχρονους ἀστρονόμους νά ἐκτιμήσουν
νας ἀφηγούμενος τή δική του ἱστορία,
(ἐκτίμηση, ὄχι καταμέτρηση!) τόν ἀριθμό τῶν
πού χάνεται στά βάθη τῆς δημιουργίας.
ἄστρων τοῦ Γαλαξία μέ τά σύγχρονα μέσα.
Ὁ ἔναστρος οὐρανός! Διήγειρε τή
2. Τόν γαλαξία στόν ὁποῖο ἀνήκουμε, γιά νά
συνεννοούμαστε, εἴτε τόν γράφουμε Γαλαξία (μέ
φαντασία καλλιτεχνῶν καί ποιητῶν,
κεφαλαῖο Γ) εἴτε γαλαξία μας (μέ μικρό γ). Οἱ
προβλημάτισε ἐπιστήμονες καί φιλοἄλλοι γαλαξίες γράφονται πάντοτε μέ μικρό γ καί
σόφους, προκαλεῖ δέος καί στοχασμό
ἔχουν διάφορα προσδιοριστικά στά ὀνόματά τους,
σέ κάθε ἄνθρωπο.
ὅπως π.χ. ὁ γαλαξίας τῆς Ἀνδρομέδας, κ.ο.κ...

Κ
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έχει κάπου 300 δισεκατομμύρια ἀστέρια
(ἥλιους). Οἱ πλανῆτες δέν διακρίνονται,
γιατί δέν ἔχουν δικό τους φῶς3. Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἀστρονομική κοινότητα
ἀποφάσιζε νά «ρίξει μιά ματιά» σέ ὅλα
αὐτά τά ἄστρα, ἀφιερώνοντας ἕνα μόλις λεπτό στό καθένα, θά χρειαζόταν νά
τά μοιράσει σέ 20.000 ἀφοσιωμένους
ἀστρονόμους, οἱ ὁποῖοι θά δούλευαν 10
ὧρες καθημερινά, χωρίς διάλειμμα, γιά
ἑβδομῆντα χρόνια!
Ἀπό τό πλάι ὁ Γαλαξίας μοιάζει
μέ δίσκο πού ἔχει διάμετρο περίπου
120.000 ἔτη φωτός καί πάχος περίπου
1.000 ἔτη φωτός4. Κοιτάζοντας τόν κάθετα, ἔχει σχῆμα σπειροειδές. Στήν κεντρική περιοχή ἡ πυκνότητα τῶν ἄστρων
εἶναι τρομακτική. Ἐκεῖ ὁ οὐρανός φωτίζεται ἀπό ἀμέτρητους ἥλιους, οἱ ὁποῖοι
κινοῦνται μέ φοβερές ταχύτητες. Στό
κέντρο τοῦ Γαλαξία ὑπάρχει μία μαύρη
ὀπή μέ μᾶζα 4 ἑκατομμύρια φορές τή
μᾶζα τοῦ ἥλιου μας, καθώς καί πολλές
μικρότερες, πού ἀπορροφοῦν ὁτιδήποτε τίς πλησιάσει ἀκόμη καί τό φῶς· γι’
αὐτό καί εἶναι ἀόρατες.
Ἐμεῖς βρισκόμαστε σέ μία ἥσυχη
γειτονιά τῶν «προαστίων», 27.000 ἔτη
φωτός4 μακριά ἀπό τό «πολυθόρυβο»
κέντρο. Ὁ νυχτερινός μας οὐρανός
ἀποτελεῖται κυρίως ἀπ’ τά πιό λαμπερά
ἀστέρια στήν ἄμεση γειτονιά μας.
  
Μέχρι τό 1924 οἱ ἀστρονόμοι πίστευαν ὅτι ὁ γαλαξίας μας εἶναι ὅλο τό
3. Καί ἕνας παρατηρητής σέ ἄλλο ἡλιακό
σύστημα δέν θά μποροῦσε νά δεῖ τή γῆ μας
καί τούς ἄλλους πλανῆτες. Οἱ ἀστρονόμοι πού
ἀπεγνωσμένα ἀναζητοῦν ἐξωγήινους πολιτισμούς,
στέλνουν εἰδικά σήματα μέ τήν ἐλπίδα ὅτι κάποιος ἐκεῖ ἔξω θά τά προσέξει!
4. Ἕνα ἔτος φωτός εἶναι ἡ ἀπόσταση πού
διανύει τό φῶς σέ ἕναν χρόνο (περίπου 10 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα).

σύμπαν. Ὅμως, κάποια στιγμή ἄρχισαν νὰ ἀνακαλύπτουν νέους οὐρανοὺς
πέρα ἀπὸ τὸν ἔναστρο οὐρανό, διακοσμημένους μὲ γαλαξίες· καί ὁ οὐρανὸς
ἔγιναν... οὐρανοί! Ὅσο βελτιώνονταν
τὰ τηλεσκόπια, τόσο περισσότεροι γαλαξίες ἀνακαλύπτονταν, ἑκατοντάδες
δισεκατομμύρια, μέ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια ἀστέρια ὁ καθένας!
Ὑπάρχουν, ἑπομένως, κάπου 1.000.00
0.000.000.000.000.000.000 ἄστρα στό
σύμπαν καί φυσικά δέν ἔχει νόημα νά
ρωτήσουμε ἐάν εἶναι δυνατόν νά καταγραφοῦν! Ὅμως, αὐτός ὁ ἀσύλληπτος
ἀριθμός ἄστρων, τά ὁποῖα βρίσκονται
διασκορπισμένα σέ ἄπειρες ἀποστάσεις, φαίνεται νά ὑπακούει σέ ἑνιαίους
νόμους, πού εἶναι κατανοητοί ἀπό τό
ἀνθρώπινο μυαλό καί περιγράφονται
μέ ἐξισώσεις πού χωροῦν σέ μιά σελίδα
χαρτί. Τί ἐκπληκτική ὀργάνωση! Τί θαυμαστή σοφία! Τί μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ5. «Τό πιό ἀκατανόητο
πρᾶγμα σχετικά μέ τόν «κόσμο» εἶναι
ὅτι εἶναι κατανοητός», εἶχε ἀναφωνήσει
μέ θαυμασμό ὁ Αϊνστάιν.
  
Γράφτηκαν αὐτά τά λίγα ὡς τιμητική ἀναφορά στό ἐπάγγελμα τῶν σοφῶν
αὐτῶν «ἀστρολόγων» (ὄχι μέ τή σημερινή
σημασία τῆς λέξης), τῶν Μάγων, πού ἀξιώθηκαν νά προσκυνήσουν τόν Δημιουργό
τοῦ σύμπαντος, τόν «κλίναντα τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς» (πού χαμήλωσε
τούς οὐρανούς, γιά νά κατεβεῖ στή γῆ).
Βασίλειος Πετρουλέας
Φυσικός
5. «Τό σύμπαν», ἔλεγε ὁ μεγάλος χριστιανός
ἐπιστήμων καί φιλόσοφος Πασκάλ, «μέ περιέχει,
μέ καταπίνει, σάν σημεῖο. Μέ τή σκέψη μου,
τό περιέχω ἐγώ!», Σκέψεις ἑνός πιστοῦ σοφοῦ,
μετάφραση - ἐπιμέλεια Φ. Παπαδημητράκη,
Ἐκδόσεις Τῆνος, 2015.
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Συζητώντας γιά πνευματικούς
προβληματισμούς μέ μικρά παιδιά

Π

ολλοί παιδαγωγοί ἀποφαίνονται
καί ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ νεανική
ἡλικία εἶναι ἡ πιό κατάλληλη γιά
τήν ἀκρόαση πνευματικῶν θεμάτων, ἀκόμα
καί λεπτῶν ἐννοιῶν. Μερικοί, μάλιστα, ὑποστήριξαν ὅτι καί ἀπό τήν παιδική, ἄν ὄχι καί
τή νηπιακή ἡλικία, εἶναι δεκτικά τά παιδιά
στήν ἀκρόαση πνευματικῶν θεμάτων. Τοῦτο
ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τήν πρακτική τῶν
τελευταίων ἐτῶν νά συνυπάρχουν σέ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καί Νηπιαγωγεῖα, βρέφη, προνήπια καί νήπια. Εἶναι, ἐπίσης, γνωστά τά θεσπισθέντα μέ νόμους ἀναλυτικά
προγράμματα αὐτῶν τῶν σχολικῶν μονάδων
(τῶν Νηπιαγωγείων), στά ὁποῖα ἡ φοίτηση
εἶναι ὑποχρεωτική. Τά προγράμματα αὐτά
περιλαμβάνουν, ἐκτός ἀπό τό διασκεδαστικό
παιγνίδι, καί θέματα μέ καθαρά πνευματικό
περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στήν ἡλικία
τους. Παράδειγμα εἶναι τό πνεῦμα τῆς συναλληλίας, πού καλλιεργεῖται ἔντονα στά
ἱδρύματα αὐτά. Ἀκόμη, πνευματικά θέματα
διδάσκονται μέ τίς μικρές προσευχούλες, μέ
τήν ἀλληλοβοήθεια, τό πνεῦμα καλωσύνης,
συνεργασίας, φιλανθρωπίας, ἀγάπης καί
σεβασμοῦ πρός τόν Θεό, τούς γονεῖς καί
τούς συνανθρώπους μας.
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Ἄν ὅλα αὐτά προγραμματίζονται ἀπό τά
νομοθετημένα σχολικά προγράμματα καί
περιλαμβάνουν ἕνα μεγάλο εὗρος θεμάτων,
πού ἅπτονται καί γενικῶν πνευματικῶν προβληματισμῶν, γιατί νά μήν ἐφαρμόζονται καί
ἀπό τούς γονεῖς, πού ἔχουν καί τήν εὐθύνη,
ἀλλά καί τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν
πνευματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν τους;
Ἀναλογεῖ, ἑπομένως, μεγάλη ὑποχρέωση
στούς γονεῖς στό νά διδάσκουν καί νά κατευθύνουν τά παιδιά τους, ἀπό τή νηπιακή, τή βρεφική καί τήν παιδική ἡλικία, στά
γνήσια πνευματικά θέματα. Δέν ἐννοοῦμε,
βεβαίως, μόνο τά θρησκευτικά καί ἠθικά θέματα. Ἐνδιαφέρον ἔχουν καί θέματα πνευματικῆς ἐνημέρωσης σέ τομεῖς σχετικούς μέ
τήν Ἑλληνομάθεια, ἀλλά καί τήν παγκόσμια
πνευματική κληρονομιά. Μποροῦν τά παιδιά μας νά γίνουν ἀπό μικρά σκεπτόμενα.
Θά ἔθετα, ἀκόμη, στούς γονεῖς καί
ἕνα ἐπιτακτικό ἐρώτημα: Γονεῖς, προσοχή! Ρωτῆστε τόν ἑαυτό σας. Πόσες φορές
μιλᾶτε μέ τά παιδιά σας γιά πνευματικά
θέματα; Σέ ποιόν ἀφήνετε τό ἔργο αὐτό;
Εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν κύριο ἔργο γιά τή
σωστή παιδαγωγία τῶν παιδιῶν σας. Αὐτή ἡ
τρυφερή ἡλικία ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἀκροάσεις

τέτοιου πνευματικοῦ εἴδους. Ὅλοι μας,
ἄλλοι ἐκ πείρας καί ἄλλοι ἀπό σπουδές καί
μελέτες, γνωρίζουμε ὅτι ἡ τρυφερή παιδική
ἡλικία εἶναι ἐκείνη πού ἀφομοιώνει ἀμέσως ὅσα λέγονται. Ἀκόμα καί ἀπό πολλούς
ἐρεθισμούς ἐκ τοῦ περιβάλλοντος. Σ’ αὐτή
τήν ἡλικία τυπώνονται οἱ ἰδέες στόν νοῦ
τῶν παιδιῶν. Συμβαίνει ὅπως τυπώνεται μιά
σφραγῖδα πάνω στό κερί. Σ’ αὐτή τήν ἡλικία δέν ἀρχίζει νά κλίνει τό ἄτομο πρός τήν
ἀρετή ἤ τήν κακία; Τότε καταγράφονται οἱ
μεγάλες τάσεις μέσα στόν ψυχικό κόσμο
τοῦ ἀνθρώπου, πού θά τόν συνοδεύουν σέ
ὅλη τή ζωή του. Οἱ πνευματικοί προβληματισμοί θεμελιώνονται στήν παιδική ἡλικία
καί δύσκολα ἀλλάζουν κατόπιν. «Ὅ,τι μικρομάθει δέν γερονταφήνει», ἀποφαίνεται
ὁ σοφός λαός μας.
Οἱ πνευματικοί προβληματισμοί, ὅμως,
πρέπει νά ἔχουν ἠθικό καί λογικό προσανατολισμό. Νά κατευθύνουν σωστά, μέ τή βοήθεια τῶν γονέων, τά παιδιά πρός τήν ἠθική
τους ὁλοκλήρωση καί τελείωση. Πρακτικά, πάντως, ἡ διδασκαλία τῶν παιδιῶν σέ
πνευματικά θέματα καί προβληματισμούς,
πρέπει νά γίνεται εὐκαίρως – ἀκαίρως.
Δηλαδή, ὄχι σέ τακτές ὧρες διδασκαλίας,
ἀλλά μέ τήν ἐμφάνιση κάθε πνευματικοῦ
θέματος στήν οἰκογενειακή ζωή. Ἔχει δέ
ἡ ὑπεύθυνη οἰκογένεια πολλές εὐκαιρίες
νά βιώσει πνευματικά θέματα.

Μποροῦμε νά παρουσιάσουμε μερικά
τέτοια παραδείγματα, κλείνοντας:
–	Τό οἰκογενειακό τραπέζι τό μεσημέρι ἤ
τό βράδυ εἶναι μιά πολύτιμη εὐκαιρία.
Ἡ προσευχή πρό τοῦ φαγητοῦ δίνει
ἀφορμή, γιά νά θυμίζουν οἱ γονεῖς τήν
προσφορά τοῦ Θεοῦ στήν τροφοδοσία
τους. Ἐρωτᾶται, ὅμως: Γίνεται προσευχή; Ἄν ὄχι, ἰδού ἡ εὐκαιρία.
–	Τό ξεκίνημα γιά τή δουλειά καί γιά τό
ἡμερήσιο πρόγραμμα, ὅποιο καί ἄν
εἶναι, δίνουν μιά ἄλλη εὐκαιρία. Ὁ βιοπορισμός εἶναι ἕνα θέμα πού ἔχει καί
πνευματικές προεκτάσεις.
–	Οἱ οἰκογενειακοί ἑορτασμοί δίνουν πολύτιμες στιγμές γιά πνευματικές συζητήσεις καί προβληματισμούς. Γνωρίζουμε
τό περιεχόμενό τους; Πρέπει δέ νά γίνονται συχνοί οἰκογενειακοί ἑορτασμοί.
–	Τό κλείσιμο τῆς ἡμέρας εἶναι μιά ἀκόμη
εὐκαιρία. Ἐδῶ μποροῦμε νά κάνουμε
τόν ἀπολογισμό μας. Συνήθεια ἦταν
καί εἶναι τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά καί τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων σοφῶν. Ἰδιαιτέρως
τῶν Πυθαγορείων. Ὁ ἀπολογισμός τῆς
μέρας γίνεται δίδαγμα γιά τά παιδιά.
Διδακτικά εἶναι ὅλα αὐτά καί ὅσα ἀκόμα ἡ ἀγάπη τῶν γονέων ἐφευρίσκει γιά τά
παιδιά τους. Οἱ γονεῖς ἄς τολμήσουν….

Δωρεές

Νικόλαος Βούλγαρης
Θεολόγος

•	Ὁ κος Κωνσταντῖνος Βλαχοδημητρόπουλος, Μαρούσι Ἀττικῆς, 100 €, εἰς
μνήμην τῶν γονέων του Γεωργίου καί Αἰκατερίνης.
•	Ὁ κος Ἠλίας Κατσάνος, Λογοτέχνης, Λάρισα, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ φίλου του
λογοτέχνη Νικολάου Τυπάλδου.
•	Ὁ κος Σωτήριος Μαρσέλλος, Αἰγάλεω, 30 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Ἐμμανουήλ καί Αἰκατερίνης καί τῆς ἀδελφῆς του.
•	Ὁ κος Ἀπόστολος Ἰ. Xατζητόλιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Ἀλίκης καί Ἰωάννου.
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«Δέν εὐκαιρῶ », «Δέν μπορῶ », «Δέν θέλω »

Τ

ρεῖς φράσεις πού ἀκοῦμε πολύ
συχνά ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
κατά τόν πλέον πρόχειρο καί
εὔκολο τρόπο θέλουν νά δικαιολογήσουν
τήν ἀπροθυμία καί ἀδιαφορία τους,
ἀφενός γιά τή θρησκευτική ζωή, καί
ἀφετέρου γιά τή συμπαράστασή τους
στίς δύσκολες στιγμές τοῦ συνανθρώπου
τους ἤ γιά τή συμμετοχή καί συνδρομή
τους σέ κάποια φιλανθρωπική δράση.

«Δέν θέλω οὔτε νά ἀκούω,
οὔτε νά κάνω τέτοια πράγματα».
Δέν δικαιολογεῖται ἡ ἄρνηση
αὐτή. Δέν προφασίζονται ἁπλῶς
ἀδυναμία ἤ ἄγνοια οἱ ἄνθρωποι
πού λένε «Δέν θέλω» σ’ Ἐκεῖνον.
Στήν οὐσία, ἀρνοῦνται Ἐκεῖνον
πού τούς προίκισε
μέ τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας.
Ἀπό τίς τρεῖς αὐτές φράσεις, στίς
παρακάτω γραμμές ἐξετάζεται ἡ φράση:
«Δέν θέλω».
«Δέν θέλω»
Ἡ στάση αὐτή, «Δέν θέλω», θά ἀναπτυχθεῖ σέ δύο σκέλη. Τό ἕνα ἀφορᾶ
τήν πνευματική ζωή καί σωτηρία μας,
καί τό ἄλλο τή διακονία πρός τούς
ἀδερφούς μας.
Στόν ἀγῶνα μας γιά τήν ἐφαρμογή
τῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθόδοξης πίστης
στήν καθημερινή ζωή μας, πολλές φορές ὑψώνουμε ἄρνηση μέ στερεότυπη
φράση: «Δέν θέλω. Δέν θέλω οὔτε νά
312

ἀκούω, οὔτε νά κάνω τέτοια πράγματα». Δέν δικαιολογεῖται ἡ ἄρνηση
αὐτή. Δέν προφασίζονται ἁπλῶς ἀδυναμία ἤ ἄγνοια οἱ ἄνθρωποι πού λένε
«Δέν θέλω» σ’ Ἐκεῖνον. Στήν οὐσία,
ἀρνοῦνται Ἐκεῖνον πού τούς προίκισε
μέ τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας.
  
Ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει μερικούς
τέτοιους τύπους ἀνθρώπων, πού ἀδιαφοροῦσαν καί ἀντιδροῦσαν. Στήν
Παραβολή τοῦ Ἀσώτου βλέπουμε ὅτι
ὁ πρεσβύτερος υἱός, κυριευμένος ἀπό
φθόνο καί ἰδιοτέλεια, ἄκουσε μέ πικρία
τήν πρόσκληση τοῦ καλοῦ του πατέρα
καί «οὐκ ἤθελε εἰσελθεῖν» (Λουκ. ιε΄
28). Τάχα νά θέλησε ἀργότερα;
Ἐπίσης, πολλοί Ἰσραηλῖτες στήν
ἐποχή τοῦ Κυρίου ἔλεγαν γιά τόν Χριστό: «Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι
ἐφ’ ἡμᾶς» (Λουκ. ιθ΄ 14). Δέν θέλουμε
νά ὑποταχθοῦμε στόν νόμο Του. Δέν θέλουμε μέ κανέναν τρόπο νά Τόν ἀναγνωρίσουμε ὡς σωτῆρα καί βασιλιά μας. Ὁ
Κύριος ἄκουγε τίς ἀρνήσεις αὐτές, λυπόταν καί πονοῦσε γιά λογαριασμό τους.
Ἔλεγε μέ παράπονο: «οὐ θέλετε ἐλθεῖν
πρός με, ἵνα ζωήν ἔχητε»! ( Ἰωά. ε΄ 40).
Δάκρυα ἀνέβλυσαν ἀπό τά μάτια τοῦ
Χριστοῦ μας καί στεναγμοί τάραζαν τό
στῆθος Του, ὅταν, κατά τήν ἡμέρα τῶν
Βαΐων, ἀνεβαίνοντας πρός τά Ἱεροσόλυμα, ἀτένισε τήν ἀποστατημένη πόλη
καί προανήγγειλε τή φρικτή συμφορά
πού τήν περίμενε.
Δέν θέλησαν! Ἄκουσαν τήν πρόσκληση. Γνώρισαν τόν Σωτῆρα. Εἶδαν τήν
ἀγάπη Του, ἀλλά δέν θέλησαν νά Τόν
ἀκολουθήσουν. Προτίμησαν, οἱ περισσό-

τεροι ἀπό αὐτούς, νά βαδίσουν τόν θλιβερό δρόμο τῆς ἀποστασίας, τοῦ ὁποίου
τελικό κατάντημα εἶναι ὁ θάνατος.
  
Κάποιοι ἄλλοι συνάνθρωποί μας δέν
θέλουν νά προσφέρουν βοήθεια, ἐάν
τούς ζητηθεῖ. Πολλές φορές γεννιέται
τό ἐρώτημα: Ὅλοι ὅσοι ἀπαντοῦν: «Δέν
θέλω» τάχα νά εἶναι, σκληροί καί ἀδιόρθωτοι, πείσμονες καί ριζωμένοι στήν
ἄρνησή τους; Νά ἀρνοῦνται ἆραγε,
ὕστερα ἀπό βαθιά μελέτη τῶν πραγμάτων καί μέ ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης
τους;». Τίς περισσότερες περιπτώσεις ἡ
ἄρνησή τους εἶναι ἐπιπόλαια καί ἐπιφανειακή. Ὅσο καί ἄν φαίνονται ἐπίμονοι
καί ἀμετανόητοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, στά
βάθη τῆς καρδιᾶς τους, θά ὑπάρχει κάποιος κρυμμένος σπινθήρας ἀγαθῆς διάθεσης, τόν ὁποῖο, ἄν γνωρίζουν, θέλουν
νά τόν συγκαλύψουν μέ τή στάχτη τῶν
προκαταλήψεων καί ἀδυναμιῶν τους.
Μήπως εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ
παρουσιάζονταν ἀρνητές τοῦ Θεοῦ, κατόπιν κλονίσθηκαν, ἄλλαξαν τακτική καί
διάθεση, ὅταν κάποιο σοβαρό γεγονός
ἤ κάποιος ἀγαθός ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
παρουσιάστηκε στή ζωή τους;
Δέν πρέπει νά ἀποκλείεται κανένας ἀπό τή δυνατότητα τῆς μετάνοιας
καί τῆς ἐπιστροφῆς στόν Κύριο. Μέ
τό παράδειγμά μας, μέ τά λόγια μας,
μέ τή συνετή συμπεριφορά μας, ἄς
προσπαθήσουμε νά ἀπαλύνουμε τήν
καρδιά τους, νά ἀναζωπυρώσουμε τόν
σπινθῆρα τῆς καλῆς διάθεσης καί νά
τούς ἑλκύσουμε στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ.
Ἄς γίνουμε ὄργανα τοῦ Θεοῦ πρός τούς
ἀδελφούς μας πού κινδυνεύουν.
Καί δέν ἀποκλείεται νά τούς δοῦμε
συγκινημένους, μετανοοῦντες καί μέ
πολλή συντριβή νά λένε στόν Πανάγαθο Θεό: «Λάλει, Κύριε, ὅτι ἀκούει ὁ
δοῦλος σου».

Σχετικά μέ τή διακονία, ἄς προστεθεῖ
καί τό ἑξῆς: Μερικοί συνάνθρωποί μας
τονίζουν ἔντονα τό «Δέν θέλω», ὅταν
τούς ζητηθεῖ νά προσφέρουν βοήθεια.
Πολλές φορές πιστεύουν ὅτι δέν ἔχει
νόημα, ὅτι ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν
ἄνοιξη, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κακία
καί δέν τούς ἀγγίζει ἡ ἀγάπη καί τό
ἐνδιαφέρον, ὅτι ὑποχρεοῦνται ἄλλοι νά
βοηθήσουν, καί ἄλλα παρόμοια.
Κι ἐμᾶς μᾶς πληγώνει μιά τέτοια
ἀντιμετώπιση. Ὁ Θεός, ὅμως, ἔπλασε
ἐλεύθερο τόν ἄνθρωπο, ὁπότε οὔτε ἐπιμένουμε, οὔτε θυμώνουμε, οὔτε κατακρίνουμε, διότι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πού

Ὁ Χριστιανός δέν πρέπει
νά σκέφτεται τίς φράσεις:
«Δέν εὐκαιρῶ», «Δέν μπορῶ»,
«Δέν θέλω». Ἀντίθετα, νά ἔχει
ὡς παράδειγμα τόν Ἀπόστολο
Παῦλο, πού ὅλα τά μποροῦσε,
χάρη στή δύναμη τοῦ Κυρίου μας.
«Δέν θέλουν» ἴσως εἶναι βαθιά πονεμένοι ἤ τούς λείπουν τά βιώματα τῆς
προσφορᾶς πρός τόν πλησίον. Μόνο
προσευχόμαστε θερμά καί ἱκετεύουμε
τόν Κύριό μας νά μαλακώσει τήν καρδιά
τους καί ὕστερα περιμένουμε τό θαῦμα.
Καί θαύματα, ὡς γνωστόν, συμβαίνουν
καθημερινά.
Ὁ Χριστιανός δέν πρέπει νά σκέφτεται τίς φράσεις: «Δέν εὐκαιρῶ», «Δέν
μπορῶ», «Δέν θέλω». Ἀντίθετα, νά ἔχει
ὡς παράδειγμα τόν Ἀπόστολο Παῦλο,
πού ὅλα τά μποροῦσε, χάρη στή δύναμη
τοῦ Κυρίου μας.
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
313

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2020
Μητροπολίτης Ἀχελώου Εὐθύμιος Στύλιος (†)
Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος
Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ΄
Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Γιαννακόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Μπίζας
Ἀρχιμανδρίτης Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Λίχας
Ἱερεύς Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου
Ἀθανάσιος Ἀναστόπουλος (†)
Εὐάγγελος Ἀνδριανός
Νικόλαος Βούλγαρης
Μελέτης Δαφνός
Κατερίνα Δογάνη
Δημήτριος Καρτσώνης
Γεώργιος Κούβελας
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
Παναγιώτης Μέντης
Γιῶργος Παπαθανασόπουλος
Στάθης Παρασκευόπουλος
Βασίλειος Πετρουλέας
Νικόλαος Σ. Πουρναρᾶς
Κωνσταντῖνος Ρίζος
Φώτιος Ρίζος
Χρίστος Ρώμας
Μερόπη Σπυροπούλου
Νίκος Τσιρώνης
Χρῆστος Χρόνης
Κύκλοι Μητέρων «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Τό Διοικητικό Συμβούλιο
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας
καί οἱ συνεργάτες τοῦ περιοδικοῦ Σύνδεσμος
σᾶς εὔχονται ἀπό καρδιᾶς

Καλά Χριστούγεννα!
Εὐλογημένη ἡ νέα χρονιά!
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Ἀγαπητοί Ἀναγνῶστες,
Ἐκδόθηκε καί κυκλοφορεῖ τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας γιά τήν ἑπόμενη χρονιά, 2021.
Ἡ ἔκδοσή του ἄς εἶναι ἀφορμή μιᾶς εὐγενικῆς ὑπενθύμισης καί
γιά τή δική σας οἰκονομική ὑποστήριξη. Κάθε συνδρομή σας μᾶς δίνει
δύναμη νά ἀνταποκριθοῦμε στά ἔξοδα καί νά συνεχίσουμε τήν ἔκδοση
τοῦ περιοδικοῦ.
Τό Ἡμερολόγιο 2021 μπορεῖτε νά τό δωρίσετε ἤ νά τό προτείνετε
σέ πρόσωπα πού ἀγαπᾶτε καί ἐπιθυμεῖτε νά ἐνισχυθοῦν κι αὐτά πνευματικά.
Μή διστάσετε νά παραγγείλετε περισσότερα τεμάχια τηλεφωνικά
στό Βιβλιοπωλεῖο μας, στόν ἀριθμό: 27210 23176 (ὧρες καταστημάτων) ἤ ἀφήνοντας μήνυμα στόν τηλεφωνητή τοῦ Βιβλιοπωλείου ἤ,
ἐναλλακτικά, νά κάνετε τίς παραγγελίες σας στήν ἠλεκτρονική μας
διεύθυνση: info@xristegi.gr.

Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
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Πετράδια
ΓΟΝΕῖΣ
«Οὐ γάρ ὀφείλει τά τέκνα
τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ’ οἱ
γονεῖς τοῖς τέκνοις».
(Β’ Κορ. ιβ΄ 14)
«Δέν ὑποχρεοῦνται τά παιδιά
νά θησαυρίζουν γιά τούς γονεῖς,
ἀλλά οἱ γονεῖς γιά τά παιδιά».

«Οἱ πατέρες μή παροργίζετε
τά τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε
αὐτά ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ
Κυρίου».
( Ἐφ. στ΄ 4)
«Οἱ πατέρες μήν ἐξοργίζετε τά
παιδιά σας, ἀλλά νά τά ἀνατρέφετε
μέ τήν παιδεία καί τή νουθεσία τοῦ
Κυρίου».

« Ἔχεις παιδιά; Διαπαιδαγώγησέ τα, καί ἀπό τή νεότητά τους
συνήθισέ τα νά ὑπακούουν».
(Σοφ. Σειρ. ζ΄ 23)

«Οἱ πατέρες ἔφαγαν ἀγουρίδες καί μούδιασαν τά δόντια τῶν
παιδιῶν, δηλαδή οἱ ἁμαρτίες τῶν
γονέων παιδεύουν τά παιδιά».
( Ἰερ. λη΄ 29)
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«Καμάρι τῶν γερόντων εἶναι
τά ἐγγόνια τους καί καύχημα
τῶν παιδιῶν εἶναι οἱ καλοί γονεῖς
τους».
(Παρ. ιζ΄ 6)

« Ὅσοι παραμελοῦν τά παιδιά τους, ἄς εἶναι –κατά τά
ἄλλα– καλοί, γι’ αὐτή τους τήν
ἁμαρτία θά τιμωρηθοῦν μέ τή
βαρύτερη ποινή».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

«Αὐτό εἶναι πού ἀνατρέπει
ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, τό ὅτι
παραμελοῦμε τά παιδιά μας».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

«Τούς γονεῖς σου καί τόν
Θεό νά τούς σέβεσαι μέ ὅλη σου
τήν ψυχή».
( Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

« Ὅταν, πατέρας καί μητέρα,
ποτίζεστε μέ νηστεῖες, προσευχές, ἐλεημοσύνες, φυλάει ὁ Θεός
τά παιδιά σας. Ὅταν ξηραίνεστε
ἐσεῖς οἱ γονεῖς μέ τίς ἁμαρτίες,
πᾶνε χαμένα καί τά παιδιά σας».
( Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

« Ἡ σωφροσύνη τῶν γονέων
ἀποτελεῖ μέγιστο παράδειγμα
γιά τά παιδιά».
(Δημόκριτος)

« Ὅταν κανείς κουράζεται
γιά τούς γονεῖς του, δέν πρέπει νά ὑπενθυμίζει τούς κόπους
του».
(Σοφοκλῆς)

« Ὁ συνετός πατέρας δέν
ὀργίζεται ἐναντίον τοῦ γιοῦ του».
(Μένανδρος)

«Νομίζω ὅτι εἶναι ὀρθό οἱ πατέρες πολλές φορές νά συγχωροῦν καί μερικά σφάλματα στόν
νέο, φέρνοντας στόν νοῦ τους ὅτι
καί αὐτοί κάποτε ἦσαν νέοι».
(Πλούταρχος)

« Ἤ δέν
κανείς παιδιά
ταλαιπωρεῖται
τρέφοντάς τα
τα».

πρέπει νά κάνει
ἤ, ὅταν κάνει, νά
μαζί τους, ἀνακαί μορφώνοντάς

«Μπορεῖς νά ζήσεις χωρίς
γονεῖς, ὄχι ὅμως χωρίς Θεό».
(Ρωσική παροιμία)

«Τά γονικά τρωγόντουσαν, τ’
ἀδέρφια σκοτωθῆκαν».

« Ἡ ὡραιότερη κληρονομιά
πού μποροῦν νά δεχθοῦν τά παιδιά ἀπό τούς γονεῖς τους, εἶναι
τό παράδειγμα τῶν καλῶν πράξεων».

« Ἡ ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ εἶναι
ἕνας σταυρός γιά τούς γονεῖς
κι ἕνα πρόβλημα πού ἀπαιτεῖ
λύση».

«Γονεῖς, ἄν εἶστε κοντά στά
παιδιά σας, τά παιδιά σας θά
εἶναι μακριά ἀπό τά ναρκωτικά».

(Πλάτωνας)

«Εἶναι ἀξιοκατάκριτοι οἱ
γονεῖς πού ἀρνοῦνται στά παιδιά τους τό εὐεργέτημα τῆς
αὐστηρῆς πειθαρχίας».
(Πετρώνιος)

«Οἱ νέοι πρέπει νά σέβονται
στά σπίτια τούς γονεῖς τους,
στούς δρόμους ὅσους συναντοῦν
καί στίς ἐρημιές τούς ἑαυτούς
τους».
(Δημήτριος Φαληρέας)
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Καί πάλι «ἐξόριστος»
ὁ Χριστός…;

Σ

έ λίγες μέρες ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα ἑτοιμάζεται νά γιορτάσει τό μεγάλο γεγονός
τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ! Χριστούγεννα σέ ἐποχή πανδημίας κορωνοϊοῦ! Κι ἐνῶ ὅλοι
μας προσπαθοῦμε νά βροῦμε λίγη ἐλπίδα μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων,
μέσα στή βαρυχειμωνιά πού ἔχει ἐπιφέρει ἡ πανδημία, ὑπάρχουν κάποιοι πού ἐπιμένουν
νά δηλητηριάζουν τίς ψυχές μας. Πολύ περισσότερο, ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα, χτυποῦν τόν
πυρῆνα τοῦ ἑορταστικοῦ κλίματος, τό Θεῖον βρέφος, τόν Ἴδιο τόν Χριστό!
Βλέπουμε νά ἀναβιώνεται ἕνα κλίμα παρόμοιο μ’ ἐκεῖνο πού ὑπῆρχε στά Ἱεροσόλυμα
τήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅταν ὁ βασιλιάς Ἡρώδης πληροφορήθηκε ἀπό
τούς νομοδιδασκάλους ὅτι ὁ μέλλων βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων «γεννᾶται ἐν Βηθλεέμ τῆς
Ἰουδαίας». Καί ὅλοι θυμόμαστε τί ἀκολούθησε: Ἡ βρεφοκτονία ἀπό τούς στρατιῶτες
τοῦ ἀδίστακτου ἡγεμόνα. Ἔρχεται, ἑπομένως, στό προσκήνιο μιά ἀντίστοιχη κατάσταση
σήμερα, καθώς πολλοί ἐπίζηλοι τῆς κακῆς φήμης τοῦ Ἡρώδη τόν μιμοῦνται. Ἄν καί θά
ἔπρεπε ν’ ἀσχολοῦνται μέ ἄλλα ζητήματα, βάζουν στό στόχαστρο καί πολεμοῦν τό Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία αὐτές τίς γιορτινές ἡμέρες!
Ἔχουμε, ἄλλωστε, χαρακτηριστικά παραδείγματα, πού ἀποτυπώνουν αὐτή τή θλιβερή
πραγματικότητα. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ξεκίνησε ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἄρχισε
ἡ συζήτηση γιά τούς χώρους λατρείας, ὅτι ἀποτελοῦν ἀπειλή καί χώρους ὑπερμετάδοσης
τοῦ ἰοῦ, ἀλλά καί τῆς Θείας Κοινωνίας, ὡς ἐνδεχόμενο μέσον μετάδοσης. Ἀργότερα, κι
ἐνῶ ἔκλεισαν γιά τούς πιστούς οἱ Ἐκκλησίες, συνεχίστηκε μιά ἐπιθετική πολιτική ἐναντίον
Ἐπισκόπων, μέ μηνύσεις, δικαστήρια ἤ ἐντολές γιά αὐτόφωρο σέ ἱερεῖς πού ἔπραξαν τό
αὐτονόητο: νά κοινωνήσουν πιστούς. Ἐπιστήμονες, ἐμφανέστατα ἐμπαθεῖς, ἔβγαιναν στούς
τηλεοπτικούς δέκτες καί καταφέρονταν ἐναντίον τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐντελῶς ἀναπόδεικτα
καί χωρίς γνώση τοῦ ἀντικειμένου. Ἤ ἀκόμη καί πολιτικές ἐπεμβάσεις μέ ὑπέρ ἀστυνόμευση τῶν Ναῶν. Κάποιοι ἐπιχείρησαν καί δυσφήμηση τῆς Θείας Λατρείας, μετά τόν θάνατο
ἀπό κορωνοϊό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ Ἰωάννου καί ἄλλων κληρικῶν, λές
καί οἱ κληρικοί δέν εἶναι ἄνθρωποι, πού μπορεῖ νά ἐκτεθοῦν στόν ιό ὁπουδήποτε ἀλλοῦ,
πέραν τῶν Ναῶν. Ἤ λησμονώντας ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀσθενοῦν ἀπ’ ὅλους τούς
κοινωνικούς χώρους, ἀκόμη καί πολιτικοί. Λησμόνησαν, ἐπίσης, κάποιοι νά ἀναφέρουν ὅτι,
ἄν καί χιλιάδες πιστοί κοινώνησαν μετά τό ἄνοιγμα τῶν Ναῶν στήν πρώτη καραντίνα, δέν
ἔχουμε κανένα κροῦσμα ἀπό τή μετάδοση τῆς Θείας Μετάληψης.

Ὅλα τά παραπάνω δέν εἶναι ἀποκυήματα κάποιας νοσηρῆς φαντασίας ἤ σενάρια
συνωμοσιολογίας. Τό ἀντίθετο! Εἶναι πραγματικά γεγονότα, ὅπου ἐμφανέστατα δύναται
οἱοσδήποτε νά ἀντιληφθεῖ τήν ἐμπάθεια, τήν πολεμική καί τή λασπολογία. Καλλιεργοῦν,
ξεκάθαρα, κλίμα ἐξορίας τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν κοινωνική ζωή τοῦ τόπου, ἀπό τίς καρδιές
τῶν Ἑλλήνων. Τό θέμα μας, ὅμως, ἐν προκειμένῳ εἶναι ὁ ἐχθρός τῆς πανδημίας. Γιά νά τόν
νικήσουμε, χρειαζόμαστε δυνάμεις. Ὄχι μόνον ἰατρικές γνώσεις, πού εἶναι ἀπαραίτητες,
ἀλλά τώρα, ἀκόμη περισσότερο, χρειαζόμαστε τούς χώρους τοῦ Θεοῦ, τούς Ναούς μας
ἀνοιχτούς! Χρειαζόμαστε τόν Χριστό, ὄχι ἐξόριστο, ὅπως τότε στήν Αἴγυπτο, ἀλλά Παρόντα!
Νά ἔχουμε τή δυνατότητα, τηρώντας τά ἀπαραίτητα ὑγειονομικά μέτρα, νά Τόν λατρεύουμε, ἰδίως τώρα τά Χριστούγεννα, ἀναζητώντας παρηγοριά, βοήθεια, ἐλπίδα, ἕνα θαῦμα!
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Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Ἡ Πλατεῖα 23ης Μαρτίου στήν Καλαμάτα
μέ χριστουγεννιάτικο στολισμό
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