«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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μήνας Ἰούνιος ζωντανεύει μέσα μας τήν εἰκόνα τοῦ θερισμοῦ. Εἶναι
ὥριμος ὁ καρπός τοῦ σιταριοῦ καί ὁ γεωργός χαίρεται, γιατί ἦλθε ἡ
ὥρα νά ἀπολαύσει τούς κόπους του. Θυμᾶται τή σπορά, τούς κόπους
του, τήν ἀβεβαιότητα γιά τόν σπόρο πού ἔθαψε στό χῶμα, τούς κινδύνους ἀπό
τίς καιρικές συνθῆκες, καί ὄχι μόνο. Ἔσπειρε μέ τήν ἐλπίδα τῆς πλούσιας
συγκομιδῆς.
Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο, γιά νά σπείρει
ἕναν καινούργιο σπόρο, γιατί ἡ παλιά σπορά
εἶχε πλέον φθαρεῖ. Πνίγηκε μέσα στά ζιζάνια τῆς
ἀθεΐας, τῆς εἰδωλολατρίας καί τῆς πολλῆς ἁμαρτίας. Ἔγινε ὁ ἴδιος ὁ Σπόρος πού ἔπεσε στή γῆ, πού
ἐτάφη στό χῶμα καί ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα
καί ἔγινε ἡ ἀπαρχή τῆς νέας ζωῆς. Ἔσπειρε καινούργια διδαχή, γιά νά ζωογονήσει
καί νά ἀνακαινίσει τόν κόσμον ὅλον: «ἰδού καινά ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. 21, 5).
Γιά τήν καινούργια σπορά δέν διάλεξε τούς σοφούς τοῦ κόσμου τούτου,
οὔτε τίς ἐξουσίες του, ἀλλά τούς ἁπλούς ψαράδες τῆς Γαλιλαίας. Αὐτούς ἀπέστειλε νά σπείρουν τόν λόγο Του. Τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία νά πορευθοῦν καί νά
ἐξαγγείλουν παντοῦ τόν σπόρο τῆς Ἀληθείας: «καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ,
κἀγώ πέμπω ὑμᾶς» (Ἰω. 20, 21), «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη,
διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 28, 19-20).
Ὁ θερισμός ἔχει ἀρχίσει. Οἱ Ἀπόστολοι καλοῦνται νά πορευθοῦν σ’ ὅλο τόν
κόσμο: «Ἰδού λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τούς ὀφθαλμούς ὑμῶν καί θεάσασθε τάς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρός θερισμόν ἤδη καί ὁ θερίζων
Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι
μισθόν λαμβάνει καί συνάγει καρπόν αἰώνιον,
ὁ χῶρος μέσα στόν ὁποῖο
ἵνα καί ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καί ὁ θερίζων »
πραγματοποιεῖται
(Ἰω. 4, 35-36).
ἡ σωτηρία μας,
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πλήρεις Πνεύματος
Ἁγίου, ἐπορεύθησαν ἐξαγγέλλοντες παντοῦ
γιατί αὐτή εἶναι τό Σῶμα
τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση καί πείθοτοῦ Χριστοῦ.
ντες τούς λαούς ὅτι δέν ὑπάρχει ἀλλοῦ ἡ
σωτηρία, παρά μόνον διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ:
«οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλιω οὐδενί ἡ σωτηρία, οὐδέ γάρ ὄνομα ἐστιν ἕτερον… ἐν ὧι δεῖ
σωθῆναι ἡμᾶς » (Πράξ. 4, 12).
Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ὁ χῶρος μέσα στόν ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἡ σωτηρία
μας, γιατί αὐτή εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὡς κοινωνία τῶν μελῶν
τοῦ Χριστοῦ, ὅλων τῶν βαπτισμένων καί κοινωνούντων τό Πανάγιο Σῶμα καί
Αἷμα Του, συνεχίζει διά τῶν διαδόχων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἐπισκόπων
καί Πρεσβυτέρων τό ἔργο τῆς σπορᾶς καί τοῦ θερισμοῦ. Μᾶς συνάγει ὅλους
σέ μιά πορεία πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου καί ὁ σπείρων καί ὁ θερίζων
ὁμοῦ χαίρουν (Ἰω. 4, 35). Ὅλοι οἱ πιστοί μετέχουν στά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, συνεργοῦν στό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καί μποροῦν νά
συναγάγουν καρπό στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Θερισμός
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης
Θεόσδοτο ἀξίωμα καί ὄχι κοσμικό

E

ἶναι θεῖο ἀξίωμα, διότι ὄχι ἄνθρωποι,
ἀλλά ὁ Θεός διαμέσου ἀνθρώπων,
τῶν Ἐπισκόπων, καλεῖ καί καθιερώνει
στήν Ἐκκλησία Του τούς Λειτουργούς Του.
Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάλεσε στή Μίλητο τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἐφέσου, γιά νά τούς συστήσει πλήρη
ἐπαγρύπνηση γιά τή ζωή καί τήν πορεία τῶν
Χριστιανῶν τους, τούς εἶπε: «Προσέχετε
τόν ἑαυτό σας καί ὅλο τό πνευματικό μας
ποίμνιο, στό ὁποῖο τό Ἅγιο Πνεῦμα σᾶς
τοποθέτησε Ἐπισκόπους, γιά νά ποιμαίνετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ὁ
Κύριος ἔσωσε καί κατέστησε κτῆμα του μέ
τό δικό Του αἷμα» (Πράξεις κ΄ 28).
Θεόσδοτο, λοιπόν, θεῖο ἀξίωμα καί ὄχι
κοσμικό. Καί ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος: «ἡ Ἱερωσύνη τελεῖται βέβαια πάνω στή γῆ, ἀλλά ἀνήκει στά ἔργα
τῶν οὐρανίων δυνάμεων» (Περί Ἱερωσύνης
Λόγος Γ΄ 5, PG 48, 642). Γι’ αὐτό καί δέν
πρέπει νά σπεύδει ὁ ἄνθρωπος στό ἀξίωμα
αὐτό, στήν Ἱερωσύνη, ἀλλά νά περιμένει, εἴτε
μέ ἐσωτερική κλήση, πού δέν εἶναι πάντοτε
ἀσφαλής, εἴτε περιμένοντας νά τόν καλέσει ὁ Θεός στήν ὕψιστη διακονία μέσα ἀπό
ἐκλεκτά του πρόσωπα καί καλές περιστάσεις.
  
Ἐκεῖνοι πού ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη
τῆς χειροτονίας τοῦ ὑποψηφίου, «πρέπει
πρωτύτερα νά ἐξετάζουν τή ζωή τοῦ χειροτονούμενου, καί ἔπειτα νά καλοῦν ἐπάνω του
τή Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Θεοδώρητου
Κύρου, Ἑρμηνεία τῆς Α΄ Τιμ., PG 82, 821 C).
Ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, προκειμένου νά ἐκλέξουν τούς ἑπτά διακόνους: Κάλεσαν τό πλῆθος τῶν πιστῶν καί τούς εἶπαν:
«Νά ἐξετάσετε προσεκτικά καί νά ἐκλέξετε
ἀπό σᾶς τούς ἴδιους ἑπτά ἄνδρες, πού ἔχουν

καλή μαρτυρία ἀπό ὅλους» (Πράξεις στ’ 3).
Μέ καλή μαρτυρία, δηλαδή, ἄνδρες πιστούς,
σεμνούς, Ἁγίους, ἄξιους τῆς Χάριτος καί διακονίας αὐτῆς. Διότι μόνον οἱ Ἅγιοι καί οἱ
ἄξιοι πρέπει νά ἐκλέγονται καί νά προάγονται
στούς βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης.
  
Στό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης ἔχουμε
διαφορές μέ τούς Προτεστάντες καί τούς
Ρωμαιοκαθολικούς. Καί αὐτές εἶναι ὅτι οἱ μέν
Προτεστάντες δέν ἔχουν κανονική Ἱερωσύνη,
παρά μόνο πάστορες, πού δέν εἶναι ἱερεῖς,

«Ἡ Ἱερωσύνη τελεῖται βέβαια πάνω
στή γῆ, ἀλλά ἀνήκει στά ἔργα
τῶν οὐρανίων δυνάμεων».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)
δηλ. ἱερουργοί, ἀλλά ἕνα εἶδος ποιμένων, πού
ἔργο τους ἔχουν νά κηρύττουν τόν θεῖο λόγο
καί νά προεδρεύουν στή θρησκευτική τους
κοινότητα. Οἱ δέ Ρωμαιοκαθολικοί ὑπερτονίζουν καί ἐξαίρουν τήν τάξη τῶν κληρικῶν εἰς
βάρος τοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτό, ἐνῶ κοινωνοῦν ἀπό
τό Σῶμα καί τό Αἷμα, στόν λαό προσφέρουν
μόνο «ὅστιες», δηλαδή μόνο Σῶμα, καί αὐτό,
ἀφοῦ τό παιδί συμπληρώσει τό 12ο ἔτος. Ἐπίσης, οἱ κληρικοί τους εἶναι ὑποχρεωτικά ἄγαμοι. Δέν μετέχουν τῶν προβλημάτων καί τῶν
εὐθυνῶν καί μιᾶς ἀνθρώπινης οἰκογένειας,
πού θά μποροῦσε νά τούς φέρει πιό κοντά
στό λαϊκό στοιχεῖο. Γενικά, οἱ μεγάλες καί
οὐσιώδεις διαφορές μέ αὐτούς καθιστοῦν
ἀδύνατη τήν ἕνωση μέ ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, ἄν ἐκεῖνοι δέν ἀποκηρύξουν πρῶτα τίς
κακοδοξίες τους.
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Ὁ τρίτος οὐρανός
Ἀπόστολος Παῦλος στή Δεύτερη
πρός Κορινθίους Ἐπιστολήν του
στό Κεφάλαιο 12 καί στούς στίχους 2 - 4 κάμνει λόγο γιά τρίτο οὐρανό.
Ποῖος ἆραγε εἶναι αὐτός ὁ οὐρανός καί
τί ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος;
Παραθέτουμε σέ ἑρμηνευτική ἀπόδοση τό σχετικό κείμενο. «Ἠξεύρω
ἄνθρωπον ἐν Χριστιῶ (καί εἶναι βέβαια
ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος) ὁ ὁποῖος
πρό δεκατεσσάρων ἐτῶν, εἴτε ἐν σώματι
–δέν ἠξεύρω– εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος
–δέν ἠξεύρω, ὁ Θεός ἠξεύρει– ὅτι εἶχε
ἁρπαγεῖ ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καί ἠξεύρω αὐτόν τόν ἄνθρωπον, εἴτε ἐν σώματι,
εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος –δέν ἠξεύρω,
ὁ Θεός ἠξεύρει– ὅτι ἡρπάγη εἰς τόν
παράδεισον καί ἤκουσε ἀνεκλάλητα
λόγια, τά ὁποῖα δέν εἶναι δυνατόν ἕνας
ἄνθρωπος νά λαλήσει».
Ὁ συγκεκριμένος προσδιορισμός:
«πρό ἐτῶν δεκατεσσάρων » δηλώνει τόν
χρόνον, κατά τόν ὁποῖον ἔγινε ἡ μεγάλη
αὐτή ἀποκάλυψη, ὅπου καί καταφαίνεται ὅτι συμπίπτει περί τήν ἐποχήν, κατά
τήν ὁποία μετέβη ὁ Ἀπόστολος ἀπό τήν
Ἀντιόχεια στά Ἱεροσόλυμα. Ἐν προκειμένῳ, ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
τήν περίπτωση κατά τήν ὁποία προσευχόμενος στόν ναό τῶν Ἱεροσολύμων,
περιῆλθε σέ ἔκσταση καί ἔλαβε ἀπό τόν
Θεό τήν ἀποκάλυψη (Πράξ. 22, 17-18).
Ἀπεσιώπησε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αὐτή
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τήν ὀπτασία γιά δεκατέσσερα χρόνια.
Καί τοῦτο τρανότατα μαρτυρεῖ ὅτι καί
τώρα θά σιωποῦσε, ἄν δέν παρίστατο
μεγάλη ἀνάγκη, ἐπειδή οἱ ψευδοδιδάσκαλοι γιά τούς ἑαυτούς τους διέδιδον
πολλές ψευδέστατες ἀποκαλύψεις καί
ἔτσι ἀποσποῦσαν πολλούς ἀνθρώπους
ἀπό τήν ὀρθή πίστη.
Ἐνῶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἄρχισε
νά διηγεῖται τήν ἀποκάλυψη αὐτή πού
τοῦ συνέβη, διακόπτει τόν λόγον του
μέ τήν ὁμολογία τῆς ἄγνοιάς του, ἄν
δηλαδή ἡ ἁρπαγή αὐτή ἦταν μέ τό σῶμα
του ἤ μόνο μέ τήν ψυχή, καί τήν ἴδια
παρατήρηση τήν ἐπαναλαμβάνει καί
στόν ἑπόμενο στίχο, δεικνύοντας ἔτσι
ὅτι δυσκολεύεται πάρα πολύ νά διηγηθεῖ
αὐτά πού συνέβησαν σέ αὐτόν. Ἐδῶ ὁ
Ἀπόστολος δείχνει μετριοφροσύνη καί
ὁμολογεῖ ὅτι δέν ξέρει. Καί δικαίως, γιατί
ὁ ἐρχόμενος σέ ἀποκάλυψη ἀξιοῦται θείας ἐλλάμψεως. Ἡ ἔλλαμψη αὐτή ἁρπάζει τόν νοῦν ἀπό ὅλα τά αἰσθητά καί τά
γήινα. Βρίσκεται σέ ἄλλον κόσμο. Δέν
ξέρουμε δέ ἀκριβῶς τί συνέβη μέ τόν
Ἀπόστολο Παῦλο. Ἡρπάγη ἕως τρίτου
οὐρανοῦ ἡ ψυχή του μόνη ἤ καί μετά
σώματος; Δέν γνωρίζουμε.

Ὅσον ἀφορᾶ τούς τρεῖς οὐρανούς,
ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει:
α) τήν περιβάλλουσα τήν γῆν ἀτμόσφαιρα, ὅπως γράφεται: «Τά πετεινά

τοῦ οὐρανοῦ» (Γεν. 1, 18) ἀλλά καί
ἀλλοῦ: «δώη σοι Κύριος ἀπό τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ» (Γεν. 27,28).
β) τόν ὑπεράνω αὐτῆς αἰθέρα καί τό
στερέωμα, ὅπως γράφει: «καί ἐκάλεσεν
ὁ Θεός τό στερέωμα οὐρανόν » (Γεν.
1, 8) καί
γ) τόν νοητόν κόσμον, τόν γενόμενον
πρό τοῦ αἰσθητοῦ τούτου κόσμου. Δηλαδή ἀναφέρεται στήν ἀρχή-ἀρχή τῆς
Ἁγίας Γραφῆς:
«Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν
οὐρανόν καί τήν
γῆν » (Γεν. 1, 1).
Ἔτσι, ὅταν λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι
ἀνηρπάγη «ἕως
τρίτου οὐρανοῦ », σημαίνει ὅτι ἐπῆγε
στούς ὑπερκόσμιους ἐκείνους
τόπους, ὅπου
εἶναι ὁ Θεός
καί οἱ ἄγγελοι.
Τίς καί ὁποῖος
καί ποῦ εἶναι
αὐτός ὁ οὐρανός εἶναι ἀδύνατον νά γνωρίζουμε. Εἶναι ἀδύνατον νά
σχηματίσουμε ἀντίληψη περί τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ, γιατί ἐκφεύγει τῶν δικῶν μας
αἰσθήσεων.

Βέβαια, ἀμέσως στόν ἑπόμενο στίχο
ἀναφέρει ὅτι «ἡρπάγη εἰς τόν παράδεισον » (στίχ. 4). Ὡστόσο, εἶναι τό ἴδιο.
Τρίτος οὐρανός εἶναι ὁ Παράδεισος,

ὅπου ἐπαναπαύεται ὁ Τριαδικός Θεός,
ἔνθα ὁ θρόνος τῆς θείας μεγαλωσύνης
καί δόξας Αὐτοῦ ἐν ὑψηλοῖς (Ἑβρ. 1,
3). Ἐκεῖ εὐφραίνονται καί οἱ ψυχές
τῶν Ἁγίων καί δικαίων. Γράφει ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο
«ὅτι μέν ἐν παραδείσωι ἦν, ᾔδει καί ὅτι
ἐν τῶι τρίτωι ἦν οὐρανῶ,
ι οὐκ ἠγνόει, τόν
δέ τρόπον οὐκ ᾔδει σαφῶς ».
Ἕως τρίτου, λοιπόν, οὐρανοῦ ἀνέβη
ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος καί εἶδε τή θεία δόξα, ὅσον ἦταν
σέ αὐτόν δυνατόν, καί τούς
ἀγγέλους δοξολογοῦντας τό
Πανάγιον Ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
Ὁποία καταξίωση! Καί «ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα», ἀκαταλήπτους λόγους
καί μυστήρια,
ρήματα ἄγνωστα στόν ἀνθρώπινο νοῦ καί
στήν ἀνθρώπινη γλῶσσα. Εἶναι οἱ ἀποκαλύψεις τῆς ὑπερουσίου
Θεότητος.
Ἐμεῖς τό μόνον τό ὁποῖο ἔχουμε νά
εἴπωμεν: Πόσον μέγας ὁ Θεός καί τά
μυστήρια Αὐτοῦ, ἀλλά καί πόσον μέγας
ὁ θεῖος Παῦλος!
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄
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Μνήμη, Φιλότιμο
καί Εὐγνωμοσύνη

Π

ρίν ἀπό χρόνια, κατά τή διάρκεια
ἑνός φιλικοῦ δείπνου, ἕνας γεραρός,
ἰδιαιτέρως σεβαστός καί πολυτιμημένος συνδαιτημόνας, ἐξέφρασε τήν ἄποψη
ὅτι μέσα στόν ἀστείρευτο θησαυρό τῆς
ὑπέροχης γλώσσας μας, ὑπάρχουν τρεῖς
ἐμβληματικές λέξεις, τῶν ὁποίων ἡ συνδυαστική συνύπαρξη τῆς ἐνσυνείδητης ἔννοιάς
τους, μοιάζει ὅτι δομεῖ ὅλα τά στοιχεῖα πού
συνθέτουν καί χαρακτηρίζουν μιά θετική
ἀνθρώπινη συμπεριφορά, ἕναν ποιοτικό
κοινωνικό πολιτισμό κι ἕνα γενικό ἀξιακό
φρόνημα. Ἀντιθέτως, τόνισε, ἡ ἀπουσία
ἀπό τή ζωή μας μιᾶς ἐκ τῶν τριῶν αὐτῶν
ἐννοιῶν, ἀφήνει ἕνα δυσαναπλήρωτο κενό
καί μιά σύστοιχη «ἠθική φτώχεια».
Στήν ἐρώτηση πού, ὅπως ἦταν φυσικό,
ἔσπευσαν νά τοῦ θέσουν οἱ ὁμοτράπεζοί
του γιά τό ποιές λέξεις ἐννοοῦσε, ἡ ἀπάντηση ἦρθε ἄμεση καί ξεκάθαρη: «Εἶναι
ἡ μνήμη, τό φιλότιμο καί ἡ εὐγνωμοσύνη».
Ἀκολούθησε μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα
συζήτηση, κατά τήν ὁποία ἀκούστηκαν
πολλές ἀπόψεις, διατυπώθηκαν ἀπορίες,
ἔγιναν προσπάθειες ὁρισμῶν καί προσδιορισμῶν, ἀναλύθηκαν ἀρκετά ἀπό τά
χαρακτηριστικά πού συγκροτοῦν τή σημασία τῆς κάθε λέξης, μέ ἐπισήμανση τῶν
ἀντίστοιχων πολλαπλῶν προεκτάσεων καί
ἐφαρμογῶν τους.
Τέλος –παρά τίς κάποιες διαφοροποιήσεις πού ὑπῆρξαν– ἡ γνώμη τοῦ σοφοῦ
γέροντα, ὄχι μόνον ἔγινε πλήρως ἀποδεκτή ἐκεῖνο τό βράδυ, ἀλλά ἔδωσε καί τό
ἔναυσμα γιά πολλές ἄλλες παρόμοιες με168

ταγενέστερες συζητήσεις, σέ διάφορες πιό
μεμονωμένες συναντήσεις μελῶν ἐκείνης
τῆς συντροφιᾶς. Πάντα, μέ ἀντίστοιχους
προβληματισμούς καί ἀναστοχασμούς,
ἀλλά καί μέ πολύτιμα καταληκτικά μηνύματα καί συμπεράσματα, πού δικαίωναν
πλήρως τίς ἀπόψεις τοῦ «πρώτου διδάξαντος».

Στό πρόσφατο δύσκολο διάστημα τῆς
πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, πού
περάσαμε, μέ πολλές μέρες ἀπομόνωσης
καί πολλές ὧρες περισυλλογῆς, θυμήθηκα
αὐτές τίς συζητήσεις καί τίς σχετικές ἐπισημάνσεις, γιά νά διαπιστώσω ξανά πόσο
διαχρονικά ἐπίκαιρες παραμένουν. Γι’ αὐτό
καί προσπάθησα νά καταγράψω συνοπτικά
μερικές ἀπό αὐτές.
Ἡ «μνήμη», λένε τά λεξικά, «εἶναι ἡ
ἱκανότητα τοῦ νοῦ νά συγκρατεῖ γεγονότα, παραστάσεις, προηγούμενες ἐμπειρίες
κ.λ.π. καί νά τά ἀνακαλεῖ μέ τό κατάλληλο
ἐρέθισμα». Ἡ «ἀτομική» μνήμη ὁριοθετεῖται ἀπό τήν ἱκανότητα πού ἔχει ὁ κάθε
ξεχωριστός ἀνθρώπινος νοῦς νά «συγκρατεῖ καί νά ἀνακαλεῖ». Ὑπάρχει, ὅμως, καί
ἡ «συλλογική μνήμη» τῶν ἀνθρώπινων
ὁμάδων. Αὐτή ἐκφράζεται στήν «κοινωνική» καί στήν «ἐθνική» μνήμη ἑνός λαοῦ,
πού καταγράφεται καί ὡς Ἱστορία.
Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι καί οἱ δύο αὐτές
μορφές τῆς μνήμης, ἡ ἀτομική καί ἡ συλλογική, ἔχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά:
Μπορεῖ νά εἶναι «ἐπιλεκτικές». Ἔχουν
τή δυνατότητα νά συγκρατοῦν, ἀλλά καί νά

ἀνακαλοῦν –κατά τό ἑκάστοτε δοκοῦν ἤ
ἐπηρεαζόμενες ἀπό στοιχεῖα πού ἐμμέσως
προέρχονται καί εἶναι συνυφασμένα μέ τό
«φιλότιμο»– ὁρισμένα μόνο ἀπό τά προηγηθέντα γεγονότα κ.λπ. Μπορεῖ, δηλαδή,
κάποτε νά ἐπιλέγονται ἤ νά φωτίζονται
περισσότερο μόνο ὅσα ἐξυπηρετοῦν τόν
ἐγωισμό μας, διάφορες σκοπιμότητες καί
ἐπιδιώξεις μας, καί νά διαγράφονται ἀσύμφορες καταστάσεις, λάθη καί παραλείψεις,
πού θά ἀποτελοῦσαν, ἴσως, καί διδάγματα.
Εἶναι συνυφασμένες μέ ὅ,τι χαρακτηρίζουμε γενικότερα ὡς «ταυτότητα».
Ἑπομένως, ἡ ἀπώλεια μέρους ἤ ὅλης τῆς
ἀτομικῆς μνήμης ἔχει ὡς κατάληξη νά χάσει τό ἄτομο τή γνώση καί τήν ἐπίγνωση
τῶν στοιχείων πού ἀπαρτίζουν τήν ταυτότητά του ( Ἄνοια). Παρόμοιο εἶναι καί τό
ἀποτέλεσμα τῆς ἀπώλειας τῆς συλλογικῆς
μνήμης. Στίς κοινωνίες ἐπιφέρει ἀποπροσανατολισμό καί σύγχυση. Στά ἔθνη, καταλήγει σέ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας.

Γιά τή λέξη φιλότιμο εἶναι ἀνεξάντλητα αὐτά πού μποροῦν νά λεχθοῦν. Αὐτή ἡ
λέξη, πού ὑπάρχει μόνο στή γλῶσσα μας
καί τῆς ὁποίας ἡ ἑτυμολογία παραπέμπει
στήν «ἀγάπη τῆς τιμῆς» (ὄχι τῶν... τιμῶν),
σημαίνει, ὅπως συνοπτικά ἀναφέρεται στά
λεξικά: τήν «ἔντονη συναίσθηση τῆς προσωπικῆς τιμῆς καί τῆς ἀξιοπρέπειας, πού
ἐκδηλώνεται κυρίως μέ τήν ἐπιθυμία κάποιου νά κερδίζει τήν ἐκτίμηση τῶν ἄλλων,
μέ τήν εὐαισθησία του, μέ τήν προθυμία
του στήν εὐσυνείδητη ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος, μέ τήν ἀνωτερότητα καί τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του, μέ τή γενναιοδωρία
του...» καί πολλά ἄλλα.
Μέσα σέ ὅλες τίς ἐπεξηγήσεις τοῦ λήμματος ὑπάρχουν τόσες ἄλλες, σημαντικές
σέ νόημα, λέξεις –ὅπως π.χ. τιμή, ἀξιοπρέπεια, ἐκτίμηση, εὐαισθησία, προθυμία,
εὐσυνειδησία, καθῆκον, εὐγένεια, γενναιο-

δωρία– πού ἡ ἀναφορά τους καί μόνον, ἤ
ἡ ἀνάκληση τῶν ἀντίθετων ἐννοιῶν τους,
μᾶς ἀποκαλύπτει τόν τεράστιο ἠθικό
πλοῦτο πού ἐμπεριέχεται σ’ αὐτή τή μοναδική λέξη. Κι ἀναλογίζομαι, συνειρμικά,
πόση φιλότιμη εὐαισθησία κρύβουν οἱ στίχοι τοῦ Νικηφόρου Βρεττάκου:
«Ὅσο κι ἄν ἤτανε τά χέρια μου καθαρά
τά ξανάπλυνα σήμερα
στοῦ Τρίποδα τήν πηγή
νά γίνουν καθαρότερα
ἐπειδή θά πιάσουν
ἔπειτα ἕνα λουλούδι».

Καί καταλήγουμε στήν εὐγνωμοσύνη,
τήν «ἀναγνώριση τῆς εὐεργεσίας καί τήν
ἔκφραση εὐχαριστίας γι’ αὐτήν ». Αὐτήν,
πού ἔχει ἄμεση σχέση καί μέ τή μνήμη καί
μέ τό φιλότιμο. Αὐτήν πού, ὄχι μόνο λείπει
συχνά ἀπό τήν καθημερινή μας ζωή, ἀλλά
μπορεῖ καί νά ἀντικαθίσταται ἀπό ἐντελῶς
ἀρνητικά συναισθήματα καί συμπεριφορές
τοῦ εὐεργετηθέντος πρός τόν εὐεργέτη
του. Σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό πού –κατά
τόν τίτλο ἑνός σχετικοῦ, πολύ γνωστοῦ
ἄρθρου τοῦ ἀείμνηστου Γ. Π. Δράκου–
ὑπάρχει καί «Ἡ ἡδονή τῆς ἀχαριστίας».

Νά, λοιπόν, γιατί καί πῶς, αὐτές οἱ
τρεῖς λέξεις-ἔννοιες ἀλληλοπεριχωροῦνται
καί ἀλληλοσυμπληρώνονται ἤ ἀλληλοαναιροῦνται μέσα στό πνεῦμα καί τή συνείδηση τοῦ Ἀνθρώπου, τοῦ τελειότερου δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ. Αὐτές ἀποτελοῦν
συνιστῶσες μιᾶς ἐμβληματικῆς ἰδιότητας
πού περιέγραψε ὁ ἀείμνηστος κορυφαῖος
δοκιμιογράφος, Κώστας Τσιρόπουλος, καί
τήν ὀνόμασε «Ἀνθρωποσύνη».
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ποιός διαστρ
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τίς 20 Ἰουλίου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει τή μνήμη ἑνός μεγάλου Προφήτη, τοῦ ζηλωτῆ Ἠλία.
Ὁ Προφήτης αὐτός ἔζησε περί τό 900
π.Χ., σέ μιά ἐποχή ταραχώδη, ἡ ὁποία
μοιάζει μέ τή δική μας. Οἱ ἄρχοντες πού
ἐξουσίαζαν τόν λαό ἦσαν ἀσεβέστατοι, ὁ
Ἀχαάβ, βασιλιᾶς τοῦ Ἰσραήλ, καί ἡ γυναῖκα του, Ἰεζάβελ. Ὁ Ἀχαάβ ἦταν φανατικός ὑποστηρικτής τῆς εἰδωλολατρίας.
Εἶχε ὑποδουλωθῆ τελείως εἰς τά θελήματα
καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς Ἰεζάβελ, ἡ ὁποία
ἐλάτρευε τά εἴδωλα. Διά νά τήν ἱκανοποιήσει, εἰσήγαγε στούς Ἰσραηλῖτες τή λατρεία
τοῦ εἰδωλολατρικοῦ Θεοῦ Βάαλ καί τῆς
Ἀστάρτης. Μέ τήν ἀσέβεια τοῦ Ἀχαάβ ἡ
εἰδωλολατρία καί ἡ ἀκολασία διαδόθηκαν
τόσο πολύ στούς Ἰσραηλῖτες, ὥστε νά λέει
ἡ Ἁγία Γραφή γιά τόν Ἀχαάβ ὅτι: «ἔστησε», δηλαδή ὕψωσε θυσιαστήριον τοῦ
Βάαλ εἰς τόν εἰδωλολατρικόν ναόν, ὅπου
ἦσαν τά σιχαμερά ἀγάλματα τοῦ Βάαλ·
τόν ναόν αὐτόν τόν ἔκτισεν εἰς τήν Σαμάρειαν, τήν πρωτεύουσαν τοῦ βασιλείου του.
Ὁ Ἀχαάβ ἐξεπέρασε εἰς τήν ἀσέβειαν καί
τήν εἰδωλολατρίαν ὅλους τούς βασιλεῖς τοῦ
βασιλείου τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ὁποῖοι ἐβασίλευσαν πρίν ἀπό αὐτόν (Ἡ Παλαιά Διαθήκη
μετά συντόμου ἑρμηνείας, Tόμος 6ος, σελ.
224, Ἔκδοσις ὁ Σωτήρ).
Ἀσεβής, ἀποστάτης καί εἰδωλολάτρης
ὁ Ἀχαάβ ξεπέρασε ὅλους τούς πρό αὐτοῦ
βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ Θεός, ὅμως, δέν ἀφήνει τόν λαό
του στά χέρια τοῦ ἀσεβεστάτου Ἀχαάβ.
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Ἀναδεικνύει καί ἀποστέλλει σ᾽ αὐτόν τόν
ζηλωτήν Προφήτην Ἠλίαν, ὁ ὁποῖος τόν
ἐλέγχει γιά τήν ἀσέβειά του καί, ἐνῶ ὁ
Ἀχαάβ δίδει αὐστηρή ἐντολή ὅποιος τόν
βρῇ νά τόν παρουσιάσει στόν βασιλιᾶ, γιά
νά τόν φονεύσῃ, ὁ Προφήτης Ἠλίας ἔχει
τό σθένος καί τό θάρρος νά ἐμφανισθεῖ
ὁ ἴδιος μπροστά του καί νά τόν ἐλέγξει.
Ὁ Ἀχαάβ δέν τόν μισοῦσε μόνον, ἀλλά
καί τόν φοβόταν. Ὅταν, λοιπόν, τόν εἶδε,
τοῦ εἶπε: «Σύ δέν εἶσαι πού παραπλανᾶς,
ἀναστατώνεις καί διαστρέφεις τόν Ἰσραηλιτικό λαό;» Μέ πολλή τόλμη ἀπήντησε
ὁ προφήτης Ἠλίας καί εἶπε: «Δέν παραπλανῶ, δέν ἀναστατώνω καί δέν διαφθείρω ἐγώ τόν Ἰσταηλιτικό λαό, ἀλλά σύ,
ὁ Ἀχαάβ, καί ἡ πατρική σου οἰκογένεια,
διότι σεῖς ἐγκαταλείψατε τόν Κύριο, τόν
ἀληθινό Θεό σας, καί ἀκολουθήσατε τήν
εἰδωλολατρική θρησκεία τοῦ βδελυκτοῦ
Βάαλ». Τοῦ ἐπρότεινε νά συγκεντρώσει
ὅλον τόν Ἰσραηλιτικόν λαόν εἰς τό ὄρος
Κάρμηλον καί ἔγινε δεκτό τό αἴτημά του.
Ὅταν ὁ λαός καί οἱ ψευδοπροφῆτες συγκεντρώθηκαν, ὁ Προφήτης Ἠλίας μίλησε
μέ πολύ θάρρος. Στήν ἀρχή δέ τῆς ὁμιλίας
του τούς εἶπε τά ἑξῆς: «Μέχρι πότε σεῖς
θά κουτσαίνετε καί ἀπό τά δύο πόδια καί
θά ἀμφιταλαντεύεσθε πότε πρός τά ἐδῶ
καί πότε πρός τά ἐκεῖ, καί θά μένετε ἀναποφάσιστοι; Ἐάν ὁ Κύριος εἶναι ὁ πραγματικός καί ἀληθινός Θεός, ἀκολουθῆστε
τον καί λατρεύσετέ τον· ἐάν εἶναι πραγματικός ὁ Βάαλ, τότε ἀκολουθῆστε αὐτόν»!
Ἀλλ᾽ ὁ Ἰσραηλιτικός λαός δέν ἀπάντησε
«οὔτε λέξιν» (ὅ.π. Ἡ Παλαιά Διαθήκη
μετά συντόμου ἑρμηνείας, σελ. 259).

έ φ ε ι τόν λ α ό ;
Τό τί ἐπακολούθησε δέν εἶναι εὔκολο νά περιγραφεῖ. Πολύ περιληπτικά νά
ποῦμε ὅτι ὁ Προφήτης Ἠλίας μέ τήν
προσευχή καί τήν πίστη κατῄσχυνε τούς
ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης (τοῦ εἰδωλολατρικοῦ
Θεοῦ Βάαλ).
Ἐπικαλέσθηκε τόν Θεό μέ θερμή
προσευχή καί κατέβασε φωτιά ἀπό τόν
οὐρανό στό θυσιαστήριο πού εἶχε κτίσει,
καί αὐτή κατέκαυσε τά σφάγια. Οἱ ψευδοπροφῆτες ἐξουδετερώθηκαν. Ἡ ἀλήθεια
ἔλαμψε καί δοξάσθηκε ὁ ἀληθινός Θεός.

Πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι τά μηνύματα τοῦ Προφήτη Ἠλία εἶναι διαχρονικά.
Ἐπί τρεῖς χιλιάδες χρόνια ἐξακολουθοῦν
νά ἐφαρμόζονται, ἀφοῦ εἶναι θεόπνευστα,
καί τό παράδειγμά του ἐμπνέει τίς γενεές
τῶν ἀγωνιστῶν Χριστιανῶν. Ἀπό αὐτά πού
ἀναφέρθηκαν, θά ἐξετάσουμε δύο, πού
ἔχουν κάποια ἐπικαιρότητα, ἰδιαίτερα γιά
τήν ἐποχή μας.

Τό πρῶτο εἶναι ὅτι καί ἐμεῖς πολλές
φορές ἀμφιταλαντευόμαστε καί παρασυρόμαστε ἀπό διάφορες θεωρίες καί
νοοτροπίες. Συμβιβαζόμαστε μέ τόν κόσμο τῆς ἀνομίας. Παρασυρόμαστε καί
λατρεύουμε καί ἐμεῖς τά εἴδωλα, τό χρῆμα
καί τίς ἀπολαύσεις, καί τότε εἶναι σάν νά
κουτσαίνουμε καί ἀπό τά δύο πόδια. Ἤ
εἴμαστε Χριστιανοί καί πρέπει νά τό δείχνουμε αὐτό μέ τή ζωή μας καί τή συμπεριφορά μας ἤ δέν εἴμαστε καί πρέπει νά
ἀλλάξουμε ὄνομα. Ὅταν ἡ πλεονεξία μᾶς

ὠθεῖ νά διαπράξουμε ἀδικίες εἰς βάρος
τῶν συνανθρώπων μας καί νά δεχθοῦμε
τό ἄνομο κέρδος, τότε τί Χριστιανοί εἴμαστε; Τί θά ποῦν ὅσοι μᾶς βλέπουν νά χωλαίνουμε καί ἀπό τά δυό πόδια μας μέ
τήν πλεονεξία, ἡ ὁποία εἶναι λατρεία τοῦ
εἰδώλου τοῦ χρήματος; Δέν θά τούς σκανδαλίσουμε, δέν θά τούς ἀπογοητεύσουμε;

Ἔχουμε, ὅμως, νά προσέξουμε καί
κάτι ἄλλο, πού φανερώνει ὁ τίτλος τοῦ
ἄρθρου αὐτοῦ. Πολλές φορές, δυστυχῶς,
οἱ πολιτικοί ἄρχοντες ἀποφασίζουν καί
νομοθετοῦν ἀντίθετα πρός τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἤ καί πολεμοῦν τήν
Ἐκκλησία. Νομίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει
νόμους καί διατάξεις ἀπηρχαιωμένες καί
ἀνεφάρμοστες γιά τήν ἐποχή μας. Ἀναλαμβάνουν, λοιπόν, αὐτοί νά διορθώσουν
τά πράγματα καί ἔρχονται σέ ἀντίθεση
μέ τήν Ἐκκλησία. Μάλιστα, διαδίδουν
ὅτι ἡ Ἐκκλησία διαστρέφει τόν λαό μέ
αὐτά πού διδάσκει. Τί πρέπει νά κάνουν
τότε οἱ Χριστιανοί; Ὅ,τι ἔκαναν καί οἱ
Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅταν παρουσιάσθηκαν
στό Ἰουδαϊκό Συνέδριο καί τούς εἶπαν
νά μήν κηρύττουν τόν Χριστό. Ἐκεῖνοι
ἀπάντησαν «Πειθαρχεῖν δεῖ Θε�ῶ μᾶλλον
ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε´, 29). Ὑποχρέωση καί καθῆκον ἔχουμε νά πειθαρχοῦμε
πιό πολύ στόν Θεό, παρά σέ σᾶς τούς
ἀνθρώπους, πού μᾶς διατάξατε νά σιωποῦμε. Ἄλλωστε, ὅποιος ἔχει νοῦν μπορεῖ
νά καταλάβει ποιός διαστρέφει τόν λαό.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Ἔχεις δεῖ ὀπτασίες;

Ὁ

Ἀπόστολος Παῦλος στήν
ἀπολογία του πρός τόν βασιλιά Ἀγρίππα στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, μίλησε γιά τή
μεταστροφή του (Πράξεις, 26, 19).
Ἀναφέρθηκε στή συγκλονιστική ἐμπειρία τῆς συνάντησής του μέ τόν Χριστό πηγαίνοντας πρός τήν Δαμασκό.
Εἶπε πώς εἶδε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ
μέρα-μεσημέρι νά λάμπει περισσότερο
ἀπό τόν ἥλιο, καί ἀφοῦ ἔπεσε ἀπό τόν
τρόμο του στή γῆ, ἄκουσε τόν Χριστό
νά τόν ρωτάει:
«Σαούλ, Σαούλ, γιατί μέ καταδιώκεις;»...
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Καί συνεχίζοντας τήν ἀπολογία
του, ὁ Παῦλος εἶπε:
«Ἐγώ, λοιπόν, βασιλιά Ἀγρίππα,
δέν ἔγινα ἀπειθής σ’ αὐτήν τήν
οὐράνια ὀπτασία. Δέν ἀδιαφόρησα.
Ἀλλά ἀμέσως ἀνταποκρίθηκα σ’ αὐτό
τό θεῖο κάλεσμα...».
  
Ἴσως, κάποτε, τήν τεμπελιά μας
στήν πνευματική ζωή, τήν «κουκου
λώνουμε» μέ τή δικαιολογία: « Ἄν κι
ἐγώ εἶχα κάποια θεία ὀπτασία, θά
ἀγωνιζόμουνα μέ μεγαλύτερη ὄρεξη!
Θά μέ ξύπναγε ἀπό τόν πνευματικό

μου λήθαργο! Θά δυνάμωνε τήν πίστη
μου! Θά μέ ὁδηγοῦσε σέ πραγματική
μετάνοια!»...
Καί ὅμως! Ἄν ψάξουμε μέ εἰλικρίνεια τή ζωή μας, θά διαπιστώσουμε ὅτι
ὁ Θεός μᾶς χάρισε πολλές ἐμπειρίες
«ἀφύπνισης», μέσα ἀπό πολύ ἁπλᾶ
περιστατικά, στά ὁποῖα, ἴσως, δέν δώσαμε τόση σημασία.
Εἶπαν κάποτε στόν Μέγα Παχώμιο:
«Μίλησέ μας γιά τίς θεῖες ὀπτασίες πού ἔχεις». Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε:
« Ἕνας ἁμαρτωλός σάν ἐμένα δέν περιμένει νά ἔχει καμιά ὀπτασία ἀπό τόν
Θεό. Ὅμως, ἐπίτρεψέ μου νά σοῦ πῶ
γιά μιά μεγάλη ὀπτασία: Ἄν δεῖς ἕναν
ἀληθινά πιστό καί ταπεινό ἄνθρωπο,
αὐτό εἶναι μία μεγάλη ὀπτασία. Ποιά
ἄλλη μεγαλύτερη ὀπτασία ἀπό αὐτή
μπορεῖ νά ὑπάρξει, ἀπό τό νά δεῖς τόν
ἀόρατο Θεό νά φανερώνεται σέ ἕναν
ὁρατό ἄνθρωπο;»
Ἕνας μεγάλος σύγχρονος ἐπιστήμονας, ὁ Ἀμερικανός γενετιστής,
βιολόγος καί γιατρός Φράνσις Κόλλινς, ἐξομολογεῖται ὅτι τήν ἀφορμή,
γιά νά ἀρχίσει μιά γνήσια ἀναζήτηση
τοῦ Θεοῦ καί νά ὁδηγηθῆ στήν πίστη, τοῦ τήν ἔδωσε ἡ ζωντανή πίστη
μιᾶς ἡλικιωμένης ἀσθενοῦς του, πού
ὑπέμενε μέ ἐλπίδα καί καρτερία τήν
ἀνίατη ἀρρώστια της. Ἐκεῖ (ὅπως ὁ
ἴδιος ὁμολογεῖ) συνάντησε μιά πίστη
πού δέν ἦταν οὔτε «ἕνα ψυχολογικό
στήριγμα», οὔτε «ἕνα ἐπίχρισμα πολιτιστικῆς παράδοσης». Ἦταν μιά
πίστη, ἡ ὁποία στηριζόταν στήν ἐμπειρία μιᾶς «Ζωντανῆς Παρουσίας». Τῆς
παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἆραγε, πόσους τέτοιους ἀνθρώ-

πους δέν ἔχουμε συναντήσει στήν
πορεία τῆς ζωῆς μας! Ἀνθρώπους μέ
ἄδολη πίστη, μέ γνήσια εὐσέβεια, μέ
θαυμαστή ὑπομονή, μέ ἀληθινή ἀγάπη!
Μόνο πού γιά νά μᾶς «ξυπνήσει»
μιά συνάντηση μαζί τους, χρειάζονται
δύο βασικές προϋποθέσεις:

«Ἄν δεῖς ἕναν ἀληθινά
πιστό καί ταπεινό ἄνθρωπο,
αὐτό εἶναι μία μεγάλη
ὀπτασία. Ποιά ἄλλη
μεγαλύτερη ὀπτασία ἀπό
αὐτή μπορεῖ νά ὑπάρξει,
ἀπό τό νά δεῖς τόν ἀόρατο
Θεό νά φανερώνεται
σέ ἕναν ὁρατό ἄνθρωπο ;»
(Μέγας Παχώμιος)
Νά ἔχουμε τά «μέσα» μάτια μας
ἀνοιχτά, γιά νά ἰδοῦμε καί νά κα
ταλάβουμε τίς ἀρετές τους. Νά «σταθοῦμε» καί νά προσέξουμε τή φωτεινή
πίστη καί τή γνήσια καλωσύνη τους.
Νά ... μή γυρίσουμε στό ἄλλο πλευρό, γιά νά συνεχίσουμε τόν ὕπνο τῆς
πνευματικῆς ἀδιαφορίας μας· ἀλλά
νά σηκωθοῦμε καί νά «πιάσουμε δουλειά», χτίζοντας τήν πίστη μας σέ πιό
γερά θεμέλια, καί ἐπενδύοντας χρόνο
στήν ἀναζήτηση καί καλύτερη γνωριμία μέ τόν Χριστό.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Θεία Μετάληψη καί Ἰατρική
Εἰς μνήμην τοῦ ἀξέχαστου Ἰατροῦ, Καθηγητοῦ
Ἀθανασίου Ἀβραμίδη (1926-2020)


ρόσφατα, μέ ἀφορμή τήν Πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ συζητήθηκε στά
ΜΜΕ ἡ δῆθεν μετάδοση τοῦ ἰοῦ,
μέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας.
Ἀναρμόδιοι καί ἀνίδεοι ἔσπευσαν,
μάλιστα, νά ζητήσουν τήν ἀπαγόρευση
τῆς Θείας Μετάληψης. Ὑπῆρξαν, ὅμως,
καί ἰατροί, καί διακεκριμένοι, μάλιστα,
ὅπως ἡ Καθηγήτρια κα Γιαμαρέλου,
οἱ ὁποῖοι εἶχαν τό θάρρος νά τονίσουν
ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα ἰατρικό δεδομένο πού νά διαπιστώνει τή μετάδοση
κάποιας μεταδοτικῆς ἀσθένειας μέ τή
Θεία Μετάληψη.

Π
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Θά παραθέσω στή συνέχεια τήν ἄποψη τοῦ διακεκριμένου Ἰατροῦ Καρδιολόγου, Ἄμισθου Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν Ἀθανασίου Ἀβραμίδη. Ὁ ἐν
λόγῳ Ἰατρός Καθηγητής, ὁ ὁποῖος ἐξεδήμησε τόν περασμένο Γενάρη, στό βιβλίο
του Ὁμολογία: Ἀπό τήν πεῖρα μιᾶς ζωῆς,
πού ἐξέδωσε ἡ Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Σπάρτης (2017), μέ πρόλογο τοῦ
σεβαστοῦ κ. Εὐσταθίου, ἀναφέρεται στό
θέμα αὐτό. (Νά σημειώσω ὅτι ὁ Καθηγητής Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης διετέλεσε
μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί
Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου
Ἀθηνῶν). Γράφει, λοιπόν:
«Δέν ὑπάρχει οὔτε μία περίπτωση πιστοῦ στόν ὁποῖο νά μεταδόθηκε
ἀρρώστια μέ τή Θεία Μετάληψη. Οὔτε
δέ καί ἱερέως, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν,
μετά τή Θεία Κοινωνία κάνει τήν «κατάλυση» καί καταπίνει ὅλο τό ὑπόλοιπο τῆς Θείας Κοινωνίας μέχρι καί τό
τελευταῖο ἴχνος, μαζί μέ ὁτιδήποτε μεταφέρθηκε μέ τήν ἁγία Λαβίδα ἀπό τό
στόμα ὅσων μετάλαβαν, καί κατακάθησε
στό Ἅγιο Ποτήριο. Οὔτε καί μέσα στά
σανατόρια, ὅπου ἔβραζε ἡ φυματίωση ἤ
στά νοσοκομεῖα ἀφροδισίων νοσημάτων,
ὅπου νοσηλεύονται συφυλιδικοί, καί μέ
ἀνοιχτές πληγές στό στόμα, τότε πού ἡ
ἀρρώστια “θέριζε”».

Συνεχίζει ὁ Καθηγητής τῆς
Ἰατρικῆς Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης
τήν ἄποψή του πάνω στό θέμα
τῆς Θείας Μετάληψης:
«Δεδομένα, ἑπομένως, τά
ὁποῖα νά ὁδηγοῦν τήν ἰατρική
σέ μιά ὁποιαδήποτε παρέμβαση
πάνω στό θέμα αὐτό δέν ὑπάρχουν. Σέ θέματα πίστεως, ἄλλωστε, ὅταν μάλιστα πρόκειται γιά
τά μυστήρια τῆς χριστιανικῆς
πίστεως, δέν εἶναι εὐχερές νά
ὑπεισέλθει ἡ ἰατρική, διότι τά
μυστήρια τελοῦνται μέ τήν ἐπενέργεια
πνευματικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες εἶναι
ἐκτός τοῦ πεδίου τῶν δυνατοτήτων τῆς
ἐπιστήμης, ἄρα καί τῆς ἰατρικῆς».
Ἀναφορικά μέ τήν πλευρά τοῦ πιστοῦ ὁ Καθηγητής Ἀβραμίδης τονίζει:
«Ὁ πιστός προσέρχεται στή Θεία
Μετάληψη “μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως
καί ἀγάπης” σ’ Ἐκεῖνον πού εἶπε “ὁ
τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό
αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῶ”.
ι Εἶναι

πεπεισμένος, δηλαδή, ὅτι μεταλαμβάνει
σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ καί προσέρχεται μέ δέος καί συντριβή καρδιᾶς στό
ἅγιο Ποτήριο, στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς».
Ὁ μακαριστός Καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης στό βιβλίο
πού ἀναφέραμε, καταλήγει ὡς ἑξῆς:
«Ἑπομένως, γιά τόν πιστό πρόβλημα
δέν ὑπάρχει. Ἐκεῖνοι, ὅμως, οἱ ἀμφιβάλλουν ἤ φοβοῦνται μήπως πάρουν
κάποια ἀρρώστια μέ τή Θεία Κοινωνία,
αὐτοί δέν ἔχουν λόγο νά μεταλάβουν
καί δικαίωμά τους εἶναι νά
ἀπέχουν. Ἄς ἀφήσουν, ὅμως,
τούς ἄλλους ἥσυχους (διότι
εἶναι παρατηρημένο ὅτι οἱ μή
πιστεύοντες εἶναι ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι περισσότερο ὁμιλοῦν
γιά τούς κινδύνους ἀπό τή Θεία
Κοινωνία)».
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Δωρεές

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΪΟΥ 2020
• Ὁ κος Ἀριστείδης Ἀργυριάδης, Βέροια, 50 €, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Δεσποίνης Ἀργυριάδου.
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Πέρα ἀπό τό
«ὡραῖο ταξίδι»…

Π

ῆγε κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἠσαΐας
σ’ ἕνα χωράφι, ὅπου μόλις
εἶχε τελειώσει ὁ θερισμός, καί
ὁ ἰδιοκτήτης πλήρωνε τούς ἐργάτες
γιά τήν ἐργασία τους, γιά τόν κόπο
τους. Ἀνάμεσά τους ἦταν καί μερικοί μοναχοί, πού, ὅπως συνηθιζόταν
ἐκείνη τήν ἐποχή, λόγῳ τῆς φτώχειας
τους, ξενοδούλευαν στά χωράφια τῶν
γαιοκτημόνων. Τήν ὥρα τῆς ἀμοιβῆς
ὅλων αὐτῶν πού εἶχαν δουλέψει, πῆγε
κοντά σ’ αὐτούς καί ὁ πατήρ Ἠσαΐας.
Ὁ νοικοκύρης, ὅμως, βλέποντάς τον,
δέν τοῦ ἔδωσε τίποτα, καί τόν ρώτησε
αὐστηρά:
– Δούλεψες, ἐσύ, πάτερ, στό χωράφι μου;
– Ὄχι.
– Ἔ, τότε, πῶς θέλεις νά πάρεις
μισθό;
– Δηλαδή, ὅποιος δέν δουλέψει
πρῶτα, δέν δικαιοῦται μισθό;
– Ὄχι, βέβαια!
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Ἄλλοι ἀπό τούς παρευρισκόμενους
γελοῦσαν σέ βάρος τῶν μοναχῶν, ἄλλοι
σκανδαλίστηκαν. Κάποιοι πῆραν τό
θάρρος νά νουθετήσουν τόν πατέρα
Ἠσαΐα.
– Τί εἶναι αὐτό πού ’κανες; Γιατί
τό ἔκανες; Δέν τό ξέρεις ὅτι δέν δικαιοῦσαι μισθό;
Ἀπάντησε σταθερά ὁ γέροντας:
– Τό ἤξερα, καί πολύ καλά μάλιστα! Ὅμως γιά σᾶς τό ἔκανα! Γιατί
βλέπω ὅτι, ἐνῶ γιά τά ὑλικά τό ἔχετε
βάλει καλά μέσα σας ὅτι ὅποιος δέν
δουλέψει, δέν δικαιοῦται μισθό, γιά
τά πνευματικά, ὅπως οἱ ἀρετές, συμπάθεια καί καλοσύνη στόν συνάθρωπό μας, ἀγάπη καί εὐσπλαχνία στόν
πάσχοντα, πλησίασμα στόν Χριστό,
ἀκόμη δέν τό ἔχετε βάλει μέσα σας
βαθιά ὅτι, ἄν δέν δουλέψετε «ἐδῶ καί
τώρα», δέν δικαιοῦσθε οὔτε ἐπίγειο,
οὔτε ἐπουράνιο μισθό ἀπό τόν Θεό!

Ἐπίκαιρο καί ὁδηγητικό τό περιστατικό αὐτό.
Καιρός συγκομιδῆς οἱ
μῆνες αὐτοί. Τώρα ὁλοκληρώνεται καί δικαιώνεται ὁ μόχθος πολλῶν
κοινωνικῶν ὁμάδων.
Ἀπό τούς γεωργούς μέ
τά προϊόντα τους, μέχρι
τούς μαθητές καί τούς
φοιτητές μέ τίς ἐξετάσεις τους. Τώρα φτάσαμε

στόν «θερισμό». «Ὁλοχρονίς προσπαθεῖ αὐτός πού ὀργώνει κι αὐτός πού
ἁλωνίζει, ἀποβλέποντας καί ἐλπίζοντας νά συμμετάσχει στή συγκομιδή»
(Α΄ Κορ. 9, 10). Δηλαδή, μοχθεῖ μέ

ὅλο του τόν νοῦ στραμμένο στήν –ὅσο
γίνεται– πιό πλούσια καρποφορία.
Δέν εἶναι «Ἡ Ἰθάκη» (= ὁ σκοπός
τῆς ζωῆς) τό «ὡραῖο ταξίδι», ὅπως
μᾶς πιπιλίζουν κάποιοι. Τό ταξίδι μπορεῖ νά εἶναι «ὡραῖο» (ἀλήθεια, πόσο
ὡραῖο μπορεῖ νά εἶναι μακριά ἀπό τόν
Χριστό, τήν πηγή τῆς ἀληθινῆς ὀμορφιᾶς; Ἀλλά, ἄς δεχτοῦμε πρός στιγμήν
ὅτι μπορεῖ νά ἔχει κάποια ὀμορφιά.
Μᾶς βοηθάει αὐτό σέ κάτι στέρεο καί
οὐσιαστικό; Θά κρίνουμε μέ βάση
κάποια ἀμφίβολα συναισθήματα; Θά
σταθοῦμε στόν ἀπατηλό καί πρόσκαιρο συναισθηματισμό;
Ἄς προσγειωθοῦμε! Πέρα ἀπό τό
ἐνδιαφέρον μας γι’ αὐτό καί μόνο τό
«ταξίδι», πιό ἐποικοδομητικό εἶναι νά

ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας στό νά
διορθώνουμε τά «στραβοπατήματά»
μας καί τίς «ἐκτροπές» πού κάνουμε
στήν πορεία τοῦ ταξιδιοῦ αὐτοῦ. Καί,
ὅσον χρόνο μᾶς ἀφήνει ἀκόμα στή γῆ ὁ

Ἐνῶ γιά τά ὑλικά τό ἔχετε βάλει καλά μέσα σας ὅτι ὅποιος δέν
δουλέψει, δέν δικαιοῦται μισθό,
γιά τά πνευματικά ἀκόμη δέν τό
ἔχετε βάλει μέσα σας βαθιά, ὅτι ἄν
δέν δουλέψετε «ἐδῶ καί τώρα»,
δέν δικαιοῦσθε οὔτε ἐπίγειο οὔτε
ἐπουράνιο μισθό ἀπό τόν Θεό!
Θεός, νά σηκώνουμε τακτικά τό βλέμμα μας καί τήν καρδιά μας σ’ Ἐκεῖνον,
πού καί θέλει καί μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς ὀμορφύνει οὐσιαστικῶς!
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Γ. Λίχας
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Ὁ Θεός σοῦ δίνει πάντα
ὅ,τι σοῦ χρειάζεται!
M

ιά φορά κάποιος ζήτησε ἀπό τόν
Θεό ἕνα λουλούδι καί μιά πεταλούδα. Ὁ Θεός, ὅμως, ἀντί γι’ αὐτά,
τοῦ ἔδωσε ἕναν κάκτο καί μιά κάμπια.
Αὐτό στενοχώρησε τόν ἄνθρωπο. Δέν
μπόρεσε νά καταλάβει, γιατί δέν πῆρε
αὐτό πού ζήτησε.
Εἶπε μέσα του, λοιπόν:
Ὁ Θεός ἔχει νά νοιαστεῖ γιά τόσους
ἀνθρώπους…
Καί ἀποφάσισε νά μήν ζητήσει ἐξηγήσεις.
Μετά ἀπό λίγο καιρό πῆγε νά κοιτάξει αὐτά πού τοῦ εἶχαν δοθεῖ καί τά
’χε ξεχάσει.
Πρός ἔκπληξή του, ἀπ’ τόν ἀγκαθωτό
καί ἄσχημο κάκτο εἶχε φυτρώσει ἕνα
ὄμορφο λουλούδι. Καί ἡ ἄσχημη κά-
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μπια εἶχε μεταμορφωθεῖ σέ μιά ὑπέροχη
πεταλούδα.
Ὁ Θεός τά κάνει πάντα ὅλα σωστά!
Ὁ τρόπος πού ἐνεργεῖ εἶναι πάντα ὁ
καλύτερος, ἀκόμα κι ἄν σέ μᾶς φαίνεται
λανθασμένος!
Ἄν ζήτησες ἀπό τόν Θεό κάτι καί
πῆρες κάτι διαφορετικό, δεῖξε Του ἐμπιστοσύνη.
Νά εἶσαι σίγουρος πώς Αὐτός θά σοῦ
δίνει πάντα αὐτό πού χρειάζεσαι τήν
κατάλληλη στιγμή.
Αὐτό πού θέλεις… δέν εἶναι πάντα
καί αὐτό πού χρειάζεσαι!
Τό ἀγκάθι τοῦ σήμερα… εἶναι τό λουλούδι τοῦ αὔριο!
Ἀπό τό Διαδίκτυο
Γιά τή μεταγραφή: Πόπη Βασιλοπούλου

Ἀποστολή συνδρομῶν καί
ἐγγραφή νέων συνδρομητῶν

Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Μέ συγκίνηση ἀνακαλοῦμε στή μνήμη μας τόν
Μάιο τοῦ 1967, τότε πού κυκλοφόρησε τό πρῶτο
τεῦχος τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, πολυγραφημένο.
Τόν ἄλλο μῆνα κυκλοφόρησε τό δεύτερο
τεῦχος. Καί αὐτό γραμμένο μέ τόν πολύγραφο.
Τό τρίτο τεῦχος τυπώθηκε σέ κανονικό τυπογραφεῖο καί ἐντυπωσίασε.
Ἀσπρόμαυρο καί χωρίς ἐξώφυλλο, κυκλοφόρησε γιά ἀρκετά χρόνια.
Ἐντυπωσίαζε τό περιεχόμενό του γιά τήν
ἰδιομορφία του. Δέν ἔμοιαζε μέ κανένα ἄλλο
περιοδικό ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Ἕνα πρωινό λαμβάνουμε ἕνα γράμμα ἀπό
τήν Ἑλβετία, ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη
Σηλυβρίας Αἰμιλιανό, μέ μία σημαντική χρηματική
ἐπιταγή, γιά νά τυπώσουμε ἔγχρωμο ἐξώφυλλο τοῦ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, «γιατί ἔτσι τοῦ ἀξίζει νά γίνει!!!»
Τό ἑπόμενο φύλλο κυκλοφόρησε μέ ἔγχρωμο
ἐξώφυλλο, καί μέχρι σήμερα, χωρίς καμία διακοπή, ἔχουν κυκλοφορήσει 550 τεύχη (!!!) ὄχι μόνον
μέ ἔγχρωμο ἐξώφυλλο, ἀλλά μέ ἔγχρωμες ὅλες
τίς σελίδες του, γιά νά τό χαίρεται περισσότερο
ὁ ἀναγνώστης του καί νά ὠφελεῖται ἀπό αὐτό.

Κάθε τεῦχος πού κυκλοφορεῖ εἶναι καί μιά
δική μας δοξολογία καί εὐχαριστία στόν Θεό, πού
μᾶς ἀξίωσε μέ τήν ἔκδοσή του! Οἱ κάθε φύσεως
δυσκολίες εἶναι πολλές, ἀλλά καί ἡ Χάρις τοῦ

Εἴθε ὁ Κύριός μας νά εὐδοκήσει,
ὥστε νά ξεπεραστεῖ ἡ σημερινή
μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19,
τόσο στήν πατρίδα μας,
ὅσο καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο!

Θεοῦ εἶναι πολύ περισσότερη, ὥστε νά ξεπερνιοῦνται. Ἐπίσης, δέν ἀγνοεῖται τό γεγονός ὅτι
ἐσεῖς, οἱ ἀναγνῶστες τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, μᾶς
ἐνισχύετε μέ τή συνδρομή σας καί συμβάλλετε
καθοριστικά στήν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν
προβλημάτων πού ἐμφανίζονται.
Τό φετινό ἀναστάσιμο τεῦχος τοῦ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ δέν συνοδεύτηκε ἀπό τό συνηθισμένο ἔνθετο βιβλίο, καθώς συνεκτιμήσαμε
καί τή συγκυρία τοῦ γενικότερου lockdown τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας κατά τούς προηγούμενους
μῆνες. Μέ θέρμη ἔχουμε ξεκινήσει τήν προετοιμασία τῆς ἔκδοσης τοῦ Ἡμερολογίου γιά τό
2021, πού θά λάβετε πρός τό τέλος τῆς χρονιᾶς.

Τό οἰκονομικό κόστος γιά τήν ἐκτύπωση καί
ταχυδρομική ἀποστολή κάθε τεύχους εἶναι μεγάλο καί αὐξήθηκε περισσότερο, μετά τήν πρόσφατη αὔξηση τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. Δεδομένων τῶν παραπάνω –καί χωρίς νά ἀγνοοῦμε τίς
προσωπικές οἰκονομικές δυσκολίες τοῦ καθενός
ἀπό σᾶς– θά θέλαμε νά ὑπενθυμίσουμε καί νά
παρακαλέσουμε γιά τήν ἀποστολή τῆς δικῆς σας,
προαιρετικῆς συνδρομῆς στόν τραπεζικό μας
λογαρισμό στήν Ἐθνική Τράπεζα. Ἀκόμα καί ἡ
μικρή συνδρομή σας μᾶς ἐνισχύει πολύ οἰκονομικά, ἀλλά καί ἠθικά στή συνέχιση τοῦ δύσκολου
ἔργου τῆς κυκλοφορίας τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ!
Ἐπίσης, σᾶς προτρέπουμε νά συστήσετε τό
περιοδικό καί σέ ἄλλα ἀγαπητά σας πρόσωπα,
ὥστε νά ἐγγραφοῦν καί νέοι συνδρομητές.
Καλή δύναμη στόν προσωπικό ἀγῶνα ὅλων μας
νά γίνουμε πιό ἐνσυνείδητοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί!
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
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Μπορώ να κάνω παράπονα γιά τά παιδιά μου;

M

ία πρώτη ἀπάντηση στό ἐρώτημα τοῦ τίτλου θά ἦταν: «Καί
βέβαια δικαιοῦμαι, τόσες θυσίες ἔχω κάνει γιά τά παιδιά μου κι ἐκεῖνα
δέν ἀνταποκρίθηκαν, δέν μᾶς ὑπολόγισαν».
Μετρώντας τίς προσδοκίες μας γιά τό
μέλλον τῶν παιδιῶν μας καί τήν πραγματικότητα πού μεσολάβησε, ξεχάσαμε ἴσως
τίς εὐλογίες πού γευτήκαμε ἀπό αὐτά καί
ἑστιάσαμε πολλές φορές τήν προσοχή μας
σέ κάποια ἀρνητικά τους στοιχεῖα. Λάθος
μεγάλο, καί ἀντί νά τό διορθώσουμε, συζητώντας μαζί τους καί ἐκφράζοντας τά
ὅποια «παράπονά» μας, δημιουργοῦμε
χειρότερη κατάσταση, ἀφηγούμενες ἐδῶ
κι ἐκεῖ τό πρόβλημά μας καί βάζοντας
«ταμπέλες» καί «χαρακτηρισμούς» στά
παιδιά μας. Ἴσως, μάλιστα, νά τά ἐκμηδενίζουμε σέ σημεῖο πού νά μήν μποροῦν
νά σταθούν στή ζωή οὔτε στόν προσωπικό, οὔτε στόν ἐπαγγελματικό τομέα. Θά
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ἔχουμε, σίγουρα, συναντήσει ἕναν τέτοιο
ἄνθρωπο πού οἱ γονεῖς του δέν τόν ἄφησαν νά μεγαλώσει μέ αὐτοπεποίθηση καί
μόνο ἀρνητικά εἶχαν νά τοῦ καταλογίσουν.
Ἀλήθεια, γιατί παραπονιόμαστε γιά
τά παιδιά μας;
• Μήπως τά δικά μας λάθη τά κάνουμε
παράπονα καί τά χρεώνουμε ἀλλοῦ;
• Μήπως ξεχάσαμε τόν ἀγῶνα πού πρέπει νά κάνουμε καί νά μήν τόν σταματήσουμε;
• Μήπως ζητᾶμε πολλά ἀπό τά παιδιά
μας; Λίγο-πολύ ὅλοι ἔχουμε προσδοκίες ἀπό αὐτά, καί τό γεγονός ὅτι δέν
ἐξελίσσονται, ὅπως περιμέναμε, μπορεῖ νά εἶναι ἀρκετά ἐπώδυνο γιά ἐμᾶς.
Ὅμως, πρέπει νά μάθουμε νά εἴμαστε
γονεῖς τοῦ παιδιοῦ πού ἔχουμε καί ὄχι
τοῦ παιδιοῦ πού θά θέλαμε νά ἔχουμε!
  

Πῶς, ὅμως, νά σταματήσουμε νά παραπονιόμαστε;
Ἄν ἐξετάσουμε προσεχτικά τή συμπεριφορά μας σχετικά μέ τά παράπονα καί
τίς κατηγορίες πρός τό παιδί μας, θά
δοῦμε ὅτι ἔχει νά κάνει περισσότερο μέ
ἐμᾶς παρά μέ ἐκεῖνο, διότι ἀφορᾶ (ὅπως
εἴπαμε καί πιό πάνω) τά δικά μας συναισθήματα καί τίς δικές μας ἀντιδράσεις
ἀπέναντι στό παιδί. Καί ἐπειδή τό μόνο
πρόσωπο πού μποροῦμε καί πρέπει νά
ἀλλάξουμε εἶναι ὁ ἑαυτός μας, ἐπιβάλλεται νά κάνουμε μερικές κινήσεις, γιά
νά χτίσουμε ξανά τή σχέση μας μαζί του
καί νά μᾶς «ἀρέσει…», τουλάχιστον τίς
περισσότερες φορές. Συνεπῶς, ἀναγνωρίζουμε καί ἀποδεχόμαστε τά συναισθήματά μας. Νά μήν τά ἀπωθοῦμε, νομίζοντας
ὅτι εἶναι κακό ἤ λάθος τό νά μᾶς δυσαρεστεῖ κάτι στό παιδί μας. Εἶναι κάποιες
φορές φυσικό καί ἀναγκαῖο. Ἀρκεῖ νά
μήν ἀπορρίπτουμε τό ἴδιο τό παιδί.
Γι’ αὐτό:
• Νά ποῦμε στόν ἑαυτό μας: «Σταμάτα νά παραπονιέσαι!». Τουλάχιστον,
ὄχι συχνά! Ἄς ἀποφασίσουμε γιά μιά
ἑβδομάδα ἀρχικά, νά μήν κάνουμε παράπονα γιά κανέναν καί γιά τίποτα,
οὔτε σέ ἄλλους, οὔτε στόν ἑαυτό μας.
• Νά ἐκφράζουμε τή δυσαρέσκειά μας
γιά κάτι πού μᾶς ἐνοχλεῖ ἀμέσως. Νά
μήν καταπιέζουμε ἀρνητικά συναισθήματα, ὅπως θυμό, ἀπογοήτευση, ἀλλά
καί νά τά παραδεχόμαστε, χωρίς νά
ντρεπόμαστε γι’ αὐτά.
• Νά μήν περιμένουμε ἀπό τούς ἄλλους
νά ἀλλάξουν συμπεριφορά ἀπέναντί
μας. Ἴσως πρέπει νά ἀλλάξουμε ἐμεῖς
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τούς ἀντιμετωπίζουμε.
• Νά θυμόμαστε ὅτι ὁ θυμός καί ἡ ἀγανάκτηση πού νιώθουμε γιά τό παιδί
ἐξαιτίας τῆς ἀπογοήτευσής μας προκαλοῦν περισσότερες ἐπικρίσεις καί

ἀντιδραστικότητα. Ἄν, γιά παράδειγμα,
παραπονιόμαστε στόν γιό μας, ἐπειδή
δέν ἔρχεται πιό συχνά νά μᾶς δεῖ μέ
τή γυναῖκα του, ἴσως ἀραιώσει ἀκόμη
περισσότερο τίς ἐπισκέψεις, διότι θά
βαριέται τή γκρίνια μας. Ἄν κατηγοροῦμε συνεχῶς τήν κόρη μας γιά τά
κακομαθημένα παιδιά της, ἴσως ἀπομακρύνει ἀπό ἐμᾶς τά ἐγγόνια μας. Ἄν,
μάλιστα, μάθουν ὅτι τούς κατηγοροῦμε
σέ τρίτα πρόσωπα, τά πράγματα θά
γίνουν ἀκόμα χειρότερα.
• Νά μήν προσπαθοῦμε πάντα νά ἔχουμε
τήν τελευταία λέξη ἤ νά ἀποδείξουμε
ὅτι ἔχουμε δίκιο.
Ἐάν τό παιδί μας νιώσει ἀπόλυτα ἀποδεχτό γι’ αὐτό πού εἶναι, ὅ,τι κι ἄν εἶναι,
θά μπορέσει νά φροντίσει τόν ἑαυτό του
καί νά ἀλλάξει ἀπό μόνο του ὁτιδήποτε
δέν συνιστᾶ καλή συμπεριφορά. Διότι
τότε θά μπορέσει νά νιώσει πραγματικά
καλά μέ τόν ἑαυτό καί νά ἐξελιχθεῖ σέ
αὐτόν τόν καλό ἄνθρωπο πού ἀγαπᾶμε
καί ξέρουμε πώς ὑπάρχει μέσα του καί
πού προορίζεται νά γίνει στή ζωή.
  
Ὡς ἐπίλογος ἀξιοσημείωτα εἶναι τά
λόγια τοῦ Ἁγίου Πορφύριου Καυσοκαλυβίτου:
«Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τέτοιες δυνάμεις,
ὥστε νά μπορεῖ νά μεταδώσει τό καλό
ἤ τό κακό στό περιβάλλον του. Αὐτά τά
θέματα εἶναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται
μεγάλη προσοχή. Πρέπει νά βλέπουμε
τό καθετί μέ ἀγαθό τρόπο. Τίποτα κακό
νά μήν σκεπτόμαστε γιά τούς ἄλλους. Κι
ἕνα βλέμμα κι ἕνας στεναγμός ἐπιδρᾶ
στούς συνανθρώπους μας. Καί ἡ ἐλάχιστη ἀγανάκτηση κάνει κακό. Νά ἔχουμε μέσα στήν ψυχή μας ἀγαθότητα καί
ἀγάπη, αὐτά νά μεταδίδουμε».
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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ἔπαιρναν τά σχετικά ὀνόματα, π.χ.
Ἁγιοταξαρχίτες, Ἁγιαννιῶτες, Ἁγιογεωργίτες, Kαλυβιῶτες, Παραλιῶτες
κ.λ.π., καί μεταξύ τους ὑπῆρχε μεγάλος ἀνταγωνισμός στά παιχνίδια,
κυρίως στό ποδόσφαιρο ἤ στό πέταγμα τῶν ἀερόστατων κ.λπ.
Ἐγώ ἀνῆκα στούς Ἁγιοταξαρχίτες!
Ἐδῶ θά πρέπει νά κάνω μία
παρατήρηση, πρίν προχωρήσω
στίς ὡραῖες ἀναμνήσεις μου.
Τό σπίτι μου βρίσκεται στό
κέντρο τῆς πόλης μας καί ἀπέχει ἴση
ἀπόσταση ἀπό τήν Κεντρική μας Ἀγορά
καί ἀπό τήν παραλία μας.
Ἕνα ἀπόγευμα, γιά νά θυμηθῶ τά
παιδικά μου χρόνια, ἀποφάσισα νά γυρίσω μέ τά πόδια καί ὄχι μέ τό αὐτοκίνητο, πού τρέχει καί δέν προλαβαίνεις
νά παρατηρήσεις τά σπίτια καί τούς
δρόμους τῆς πόλης. Φαίνεται ὅτι δέν
εἶχα καταλάβει τίς τεράστιες ἀλλαγές
πού ἔχουν γίνει στόν κοινωνικό μας βίο,
καί στό τέλος τοῦ ποδαρόδρομού μου,
ἔπεσα σέ μελαγχολία!
Σέ ὅλη μου τή μακρινή διαδρομή δέν
συνάντησα οὔτε ἕνα παιδί νά παίζει στόν
δρόμο, σέ κάποια ἀλάνα. Οὔτε ἕνα! Ποῦ
εἶναι, σκεπτόμουνα, τά παιδιά τῶν παιδικῶν μου χρόνων; Ποῦ εἶναι κλεισμένα
τά σημερινά παιδιά; Ποῦ ἐκτονώνουν τά
νιάτα τους; Ποιές θά εἶναι οἱ ἀναμνήσεις
τους τῶν ὄμορφων καί ἀνεπανάληπτων
παιδικῶν τους χρόνων;

σέ πρΩτο
πρόσωπο

Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Καλό καλοκαίρι!
Ὅπως ὅλοι μᾶς λέμε, περνᾶνε πολύ
σύντομα τά χρόνια!
Τά χρόνια περνᾶνε, ἐμεῖς μεγαλώνουμε καί ζοῦμε μέ τίς ὡραῖες νεανικές
μας ἀναμνήσεις!
Ἀναμνήσεις πολλές, πάρα πολλές,
γιατί ἡ γενιά μας (ἑπτά-ὀκτώ δεκαετιῶν
πίσω) ἔζησε καί ζεῖ γεγονότα πού τρέχουν μέ φρενίτιδα, χωρίς σταματημό.
Αὐτές, λοιπόν, τίς ἡμέρες, πού σιγάσιγά ἔρχεται τό ὡραῖο καλοκαίρι, θά σᾶς
πῶ μία παιδική μου ἀνάμνηση.
Τότε ἡ Καλαμάτα μας ἦταν ἕνα μεγάλο χωριό! Μιά ἥσυχη πόλη, χωρίς θορύβους, μέ χαμηλά σπίτια καί μέ πολλές ἐπαφές μεταξύ τῶν κατοίκων της.
Ὑπῆρχαν κατά ἐκκλησιαστική ἐνορία ἤ
πλατεῖα, οἱ παιδικές ἀλάνες, ὅπου συγκεντρώνονταν τά παιδιά τῆς περιοχῆς καί
182


Ἄς ἀφήσουμε, ὅμως, τίς μελαγχολίες
καί ἄς πᾶμε στήν ὄμορφη παιδική ἀνάμνηση πού ἦρθε ἔντονα στό μυαλό μου,
μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, πού τιμήσαμε στό
τέλος τοῦ προηγούμενου μῆνα.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τότε γιά
ὅλη τήν Καλαμάτα μας ἦταν ἕνα πανηγύρι! Μιά γιορτή πού ὅλοι οἱ κάτοικοι
τῆς πόλης μας τήν ἑορτάζαμε ἀπό τήν
παραμονή μέχρι τό ἑπόμενο βράδυ!
Ἀπό τήν παραμονή τῆς ἡμέρας καί
ἀνήμερα ἔπρεπε νά ἀπολαύσουμε τόν
Ἐσπερινό καί τή Θεία Λειτουργία στόν
ὄμορφο Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως, πού
βρίσκεται στό δυτικό μέρος τῆς Παραλίας μας.
Ἐμεῖς, τά παιδιά, περιμέναμε πότε
θά τελειώσει ἡ Θεία Λειτουργία, γιατί τό
ἔθιμο ἔλεγε ὅτι μετά τή Θεία Λειτουργία ἀρχίζουν τά καλοκαιρινά θαλασσινά
μπάνια καί ἔπρεπε νά τρέξουμε στήν
τόσον ὄμορφη καί ἀπέραντη ἀκρογιαλιά μας νά βουτήξουμε στά νερά τῆς
θάλασσας!
Τίς ἀπογευματινές ὧρες σχεδόν ὅλοι
οἱ κάτοικοι τῆς πόλης μας, μέ ὅλα τά
μέλη τῆς οἰκογένειάς τους, κατέβαιναν
στήν ἀκρογιαλιά τῆς Παραλίας, μαζί
μέ μία πετσέτα δεμένη, πού εἶχε μέσα
της κεφτέδες, τυρί, ψωμί καί πασχαλινά αὐγά! Τότε δέν ὑπῆρχαν οἱ διάφορες

τσάντες πού ὑπάρχουν σήμερα καί μᾶς
ἐξυπηρετοῦν στίς μεταφορές μας.
Καθισμένοι στήν ἄμμο ἔτρωγαν τά
ἐδέσματά τους καί τά παιδιά συνέχιζαν
τά παιχνίδια τους. Κάποια στιγμή ἐρχόταν ἕνα καΐκι στό ὁποῖο ἔπρεπε, σύμφωνα μέ τό ἔθιμο, νά ἀνέβουν ἐπάνω
του, γιά νά τούς κάνει μία βόλτα στόν
Μεσσηνιακό Κόλπο καί νά τούς «κτυπήσουν τά σαράντα κύματα»!
Καί ἡ ἡμέρα ἔκλεινε μέ τό ἀπαραίτητο φαγητό σέ κάποιο παραλιακό κέντρο,
μέ «γουρνοπούλα ψητή», πού μόνον
ἐκείνη τήν ἡμέρα ἔκανε τήν ἐμφάνισή
της.
Ὄμορφες παιδικές ἀναμνήσεις συνδεδεμένες μέ γεγονότα καί πρόσωπα
πού δέν ὑπάρχουν πιά στή ζωή!
Ἄς εὐχηθοῦμε, τώρα, τά σημερινά παιδιά μας, πού δέν χαίρονται
κάτι τέτοιες ἀξέχαστες ἀναμνήσεις,
νά χαίρονται τή ζωή τους ἀγκαλιά μέ
τό Laptop τους!
Σ.
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Βιβλία πού λάβαμε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ,
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ»
Ἕνα ἀκόμα ἐγχειρίδιο τοῦ πολυγραφότατου Μητροπολίτη Ἀργολίδος
Νεκταρίου, πού ἐπιχειρεῖ μία σύντομη
προσέγγιση τῶν γεγονότων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας μέσα ἀπό τίς Ἀκολουθίες της, τούς ὕμνους καί διάφορα
κείμενα πού γράφτηκαν κατά καιρούς.
Ἀναλυτική διαδρομή, μέρα πρός μέρα
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, πού βοηθάει
τόν ἀναγνώστη νά ἐμβαθύνει περισσότερο στά γεγονότα τῆς κάθε ἡμέρας καί
νά ζήσει πιό πνευματικά καί οὐσιαστικά
τήν Ἀγάπη πού σταυρώνεται καί πεθαίνει, γιά νά ἀναστηθεῖ καί νά ζήσει
ὁ πεσμένος ἄνθρωπος.
Σχ. 13,5 x 20,5, σελ. 48, Ἐκδόσεις Ἐπιστροφή, Ἀμαλίας 7, Ναύπλιο
Ἀργολίδας, 21100, τηλ. 27520 26362,
ἱστοσελίδα: www.epistrofibooks.com,
e-mail: info@epistrofibooks.com, facebook: epistrofibooks.com.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
«ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ
COVID-19 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ»
Ἕνα φυλλάδιο 15 σελίδων, πού ἀναφέρεται στήν τρέχουσα πανδημία τοῦ
κορωνοϊοῦ COVID-19. Περιέχει μιά
ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο184

πολίτου καί τό κήρυγμά του τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2020. Ὁ
λόγος του, ὅπως πάντα, εἶναι ἐπίκαιρος,
διδακτικός, τεκμηριωμένος καί μέ πολλή ἀγάπη πρός κάθε πιστό.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 15.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧ.
ΜΙΤΣΕΛΛ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θεολόγος - Συγγραφέας,
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον
τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς
«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
“ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ”
ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ, ΣΥΝΤΟΜΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
Στό πόνημα αὐτό ἐπιχειρεῖται ἕνα
ὄμορφο ταξίδι στήν ἱστορία τῆς Πειραϊκῆς Ἐνορίας τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου
τιμᾶται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ ἐπονομαζομένη «Ρόδον τό Ἀμάραντον».
Ἀποτίεται φόρος τιμῆς σέ κληρικούς
καί ἀνθρώπους πού συνέβαλαν στήν
πνευματική, λειτουργική, οἰκοδομική
καί ἱεραποστολική πρόοδο τῆς Ἐνορίας. Τό βιβλίο αὐτό φιλοδοξεῖ νά
ἀποτελέσει μία βατή γέφυρα γιά τίς
ἐπερχόμενες γενεές, πού θά συνδέσει
τό «πολυπολιτισμικό» αὔριο μέ τό πρόσφατο ἀμιγῶς Ὀρθόδοξο παρελθόν τῆς
Ἐνορίας.
Σχ. 16,7 x 24, σελ. 96, Ἐκδοτική
παραγωγή Σαΐτης, τηλ. 210 3476090.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ
«Α΄ Η ΟΣΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ,
ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Β΄ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ
ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 370»
Τό βιβλίο αὐτό ἀναφέρεται στούς ἀσκητικούς βίους δύο λιγότερο γνωστῶν Ἁγίων
προσωπικοτήτων τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατά
πρῶτον, στήν Ὁσία Μακρίνα, ἀδερφή τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου (τιμᾶται τήν 9η Ἰουλίου), ὁ βίος τῆς ὁποίας ὑπάρχει στήν Ἑλληνική Πατρολογία (P.G.) καί εἶναι γραμμένος
ἀπό τόν ἕτερο ἀδερφό της, τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης. Τό ἔργο δέν ἔχει κυκλοφορήσει
οὔτε στό πρωτότυπο, οὔτε σέ ἑρμηνευτική
μετάφραση, ἀφοῦ εἶναι γραμμένο στήν ἀττική διάλεκτο, καί γι’ αὐτό εἶναι ἀπλησίαστο
γιά τούς πολλούς. Ἀκολουθεῖ ὁ βίος – δράση - ἄσκηση τοῦ ἐξ Αἰγύπτου Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου (τιμᾶται τήν 19η Ἰουνίου)
πού περιέχει ὁρισμένες μοναδικές ἐμπειρίες
τοῦ ὁσίου, ὅπως τίς ἀρκετές ἐμφανίσεις τοῦ
ἴδιου τοῦ Χριστοῦ σέ αὐτόν. Ἡ ἄκρα οἰκειότητα στήν ὁποία ἦλθε μέ Αὐτόν ὁ ὅσιος,
φανερώνεται καί ἀπό τό ὅτι ὁ Χριστός ἀφέθηκε καί τοῦ ἔπλυνε τά πόδια.
Σχ. 14 x 21, σελ. 112, Χατζηκώστα 12,
Ἀθήνα, 115 21, τηλ. 6977822412, 210
6411464, 210 6611050.
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ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΝΕ - ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗ
«ΑΙΓΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΟΓΙΟΙ – ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Χ.»
Τό παρόν εἶναι ἕνα ἀκόμα ἔργο τῆς ἀγαπητῆς συνεργάτιδος τοῦ περιοδικοῦ μας,
βραβευμένης καί πολύ δραστήριας Μεσσήνιας ἐκπαιδευτικοῦ Ἰωάννας Σερενέ – Τσουρουκίδη. Καταγράφονται περίπου ἑβδομῆντα

Ἑλλαδίτες (Νήσων καί Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας)
κορυφαῖοι λόγιοι, ἀλλά καί λιγότερο γνωστοί
τῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς. Οἱ δύο γεωγραφικές περιοχές ἀναφορᾶς ἀποτελοῦν καί τά
δύο μεγάλα μέρη τοῦ βιβλίου, τό ὁποῖο ἀρχίζει
μέ τόν ἡρωικό Ὀρφέα. Οἱ ὑπόλοιποι ποιητές
καί λόγιοι ἀκολουθοῦν κατά χρονολογική σειρά
γεννήσεως, ἐνῶ δίνονται στοιχεῖα γιά τήν καταγωγή τους, τήν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, καθώς
καί γιά ἄλλα σημαντικά ἱστορικά γεγονότα πού
πλαισίωσαν τή βιωτή τους. Ἡ περιορισμένη
ἔκταση τῆς ἀναφορᾶς στόν κάθε λόγιο, τό καθιστοῦν ἕνα ἔργο χρήσιμο γιά ὅποιον ἀναγνώστη ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσει τίς προσωπικότητες
αὐτές, ἑστιάζοντας στά σπουδαιότερα σημεῖα
τοῦ βίου καί τοῦ ἔργου τους.
Σχ. 17 x 24, σελ. 136, Κέντρο Εὐρωπαϊκῶν
Ἐκδόσεων Χάρη Τζο Πάτση Μ.Ε.Π.Ε., Πανεπιστημίου 62, 8ος ὄροφος, Ἀθήνα, 10677, τηλ.
210 3841040, ἱστοσελίδα: www.patsis.net.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
«ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ, ΤΕΥΧΟΣ 58ο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020»
Λάβαμε τό νέο Ἐνημερωτικό Δελτίο τῆς
Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἡρακλείου, μ’ ἕνα
ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ
κ. Προδρόμου, πού φέρει τόν τίτλο: « Ὀρθοδόξως περιπατεῖν». Ἀνάμεσα σέ άλλα, ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος ἀναφέρει: « Ὁ
Ὀρθόδοξος πορεύεται διαρκῶς στήν κόψη
τοῦ ξυραφιοῦ. … Διαλέγεται μέ ὅλα καί ταυτόχρονα παραμένει ἀδιαπραγμάτευτος». « Ἡ
Ὀρθοδοξία εἶναι τρόπος ζωῆς, νά ζῶ χαριτωμένα, ὄχι μέ ἄγχος καί ἀγωνία». Ξεχωρίζει καί
τό ἄρθρο – ἀναφορά στό κρητικό «Ἀθλητικό
πρότυπο “Παπά-Τζιρίτης” (1852-1937)».
Σχ. 21 x 20,5, σελ. 29,5, Ἑξαμηνιαῖο
Ἐνημερωτικό Δελτίο, Ἔκδοση Δ.Σ. τῆς
Χριστιανικῆς Ἕνωσης « Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος», Ὑπεύθυνος: Ἠλίας Μετοχιανάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης,
τηλ. 2810 283053.
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Πετράδια
ΚΊΝΔΥΝΟΣ
«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ
κίνδυνος ἤ μάχαιρα;».
Ρωμαίους η΄ 35
Ποιός μπορεῖ νά μᾶς χωρίσει ἀπό
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; Θλίψη ἤ στενοχώρια ἤ διωγμός ἤ πεῖνα ἤ γύμνια
ἤ κίνδυνος ἤ μαχαίρι;

«Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου,
κίνδυνοι ᾅδου εὕρωσάν με· θλῖψιν καί
ὀδύνην εὗρον καί τό ὄνομα Κυρίου
ἐπεκαλεσάμην».
Ψαλμός 114, 3-4
Μέ κύκλωσαν φόβοι θανάτου, μέ
βρῆκαν κίνδυνοι, πού ἀπειλοῦν νά μέ
στείλουν στόν Ἅδη. Θλίψη καί ὀδύνη συνάντησα καί ἐπικαλέστηκα τό
ὄνομα τοῦ Κυρίου.

«Κινδύνευε φρονίμως».
Ἀρχαῖο ρητό
Νά διακινδυνεύεις μέ φρόνηση.

« Ἔχετε ἀνάγκη ἀπό ὑπομονή (λέει
ὁ Κύριος), γιατί ἄν σᾶς σώσω ἀπό τούς
πρώτους κινδύνους, σᾶς ἐπιφυλάσσω
ἄλλους πιό φοβερούς καί μετά ἀπό
ἐκείνους πάλι θά ἀκολουθήσουν ἄλλοι
καί δέν θά πάψετε νά ἔχετε κινδύνους
μέχρι τήν τελευταία σας ἀναπνοή».
Ἱερός Χρυσόστομος
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« Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει νά ἐκτίθεται σέ παράτολμους κινδύνους θά
πέσει σ’ αὐτούς καί δέν θά γλιτώσει».
Σοφία Σειράχ γ΄ 27

« Ὑπέρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό
πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί
ἀνάγκης τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Θεία Λειτουργία
Ἰω. Χρυσοστόμου
Ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριο, γιά
νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε θλίψη,
ὀργή, κίνδυνο καί ἀνάγκη.

« Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων
ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· χαῖρε,
Νύμφη ἀνύμφευτε».
Ἀκάθιστος Ὕμνος
Θεοτόκε, σύ πού ἡ δύναμή σου εἶναι
ἀκατανίκητη, ἐλευθέρωσέ με ἀπό
τούς διάφορους κινδύνους, ὥστε νά
ἀναφωνῶ σέ σένα: Χαῖρε, Νύμφη
ἀνύμφευτη.

«Τό φίδι παραμονεύει μέσα στή
χλόη».
Βιργίλιος

«Τά πολλά πλούτη, οἱ εὔκολες ἐπιτυχίες, οἱ πολλές ἀνέσεις καί οἱ ἄνετοι δρόμοι τῆς ζωῆς δημιουργοῦν ὄχι
λίγους κινδύνους».
Ἰωάννης Κολιτσάρας

« Ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τήν
ἀνθρωπότητα δέν προέρχεται ἀπό
τήν ἀτομική βόμβα, ὅσο ἀπό τόν
ἀτομισμό».
Περιοδικό Ζωή

«Δέν πρέπει κανείς ἐξαιτίας τοῦ κινδύνου νά κάνει κάτι πού δέν ἁρμόζει
σέ ἐλεύθερο ἄνθρωπο».
Πλάτων

« Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐπιμένουν τόσο πολύ στήν ἀθεΐα τους, ὥστε
καί ὅταν ἀκόμα βρεθοῦν μπροστά σέ
κάποιο κίνδυνο, νά μήν παραδεχτοῦν
οὔτε καί τότε τήν ὕπαρξη τῆς ἀνώτατης δύναμης στόν κόσμο, τοῦ Θεοῦ».
Πλάτων

« Ἀπό τούς μεγίστους κινδύνους μεγίστη εἶναι καί ἡ δόξα, ἡ ὁποία περιέρχεται καί στήν πόλη καί στούς
ἰδιῶτες».
Θουκυδίδης

« Ὁ φοβιτσιάρης βλέπει κινδύνους
ἀκόμη κι ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν».
Πόπλιος Σῦρος

«Ποτέ δέν κατανικιέται ὁ κίνδυνος
χωρίς κίνδυνο».
Πόπλιος Σῦρος

«Εἶναι ἐξασφαλισμένος ἀπό τόν κίνδυνο ἐκεῖνος πού εἶναι προσεκτικός
καί ὅταν δέν διατρέχει κανένα κίνδυνο».
Πόπλιος Σῦρος

«Τό θάρρος πρίν ἀπό τόν κίνδυνο
εἶναι τό μισό τῆς νίκης».
Πλούταρχος

« Ὅποιος τίποτε δέν διακινδυνεύει,
τίποτε δέν ἔχει».
Γαλλικό ρητό

« Ὁ φόβος μπορεῖ νά φυλάξει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τόν κίνδυνο, μά τό
θάρρος μπορεῖ νά τόν βοηθήσει,
ὅταν κινδυνεύει».
Ἄγνωστος
« Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται
στόν πόλεμο, ἡ φρόνηση στόν κίνδυνο καί ἡ φιλία στήν ἀνάγκη».
Ἄγνωστος
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ
ΤΟΥ

« Ὑπάρχουν οἱ κατάλληλοι ἡγέτες νά ἀντιμετωπίσουν τήν κρίση πού διαφαίνεται στόν ὁρίζοντα;».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19-042020)
Ἡ κρίση δέν εἶναι φυσικό φαινόμενο. Εἶναι πολλαπλῆ! Πρωτίστως, εἶναι πνευματικῆς τάξεως,
συνέπεια τοῦ γεγονότος ὅτι στό
χρηματιστήριο τῆς ὑπάρξεώς
μας ὑποτιμήθηκαν ἀπελπιστικά
οἱ πνευματικές ἀξίες.

«Θανατηφόροι ἰοί “ἀντίδωρα” τῆς λεηλασίας τῆς
φύσης».
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 21-04-2020)
Πάμπολλες οἱ συνέπειες
τῶν ἐσφαλμένων δράσεών μας
πού ἀφοροῦν στό φυσικό περιβάλλον, ἀλλά τίς ἀψηφοῦμε!

«Καί ἄν δέν ἦταν τόσο
διεφθαρμένη ἡ Δημοκρατία, τότε, χωρίς ἐφεδρεῖες,
ἀμφιβάλλω καί ἄν οἱ στρατιωτικοί θά εἶχαν ἀποτολμήσει νά ἀσκήσουν ἐξουσία
στήν Ἑλλάδα».
(ΕΣΤΙΑ, 23-04-2020).
Τά ξένα κέντρα ἐξουσίας
ἐκμεταλλεύονται τίς ἀδυναμίες
μας, γιά νά προωθοῦν τά οἰκο-
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νομικά καί γεωπολιτικά συμφέροντά τους.

«ΕΛΛΑΔΑ: Ὁ ἀσφαλέστερος τουριστικός προορισμός στή Μεσόγειο».
(ΒΡΑΔΥΝΗ, 25-04-2020)
Εὐχῆς ἔργον ἡ ἱκανοποιητική ἐπίδοση τῆς χώρας μας
στήν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ COVID – 19 νά ἀξιοποιηθεῖ ἐπιτυχῶς καί στόν τομέα
τοῦ τουρισμοῦ.

«Χωρίς ἀμφιβολία ἡ Ἑλλάδα ἔχει μπροστά της οἰκονομικό Γολγοθᾶ».
(ΒΗΜΑ, 26-04-2020)
Πολλαπλό, ὄχι μόνον οἰκονομικό. Ἔχουμε τά ἀπαραίτητα ἐφόδια, λαός, πολιτικοί,
πνευματικοί καί Ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες νά τόν ὑπερβοῦμε;

«Εἰδική ὁμάδα προκλήσεων στό Αἰγαῖο ἀπό τήν
Ἄγκυρα».
(ΤΑ ΝΕΑ, 27-04-2020)
Μεθοδικά καί ὀργανωμένα
δρᾶ! Σύμμαχοι καί Ἑταῖροι δέν
βλέπουν!
Μ. Πολίτης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«O ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΟΛΝΕΣ»

Τό σπουδαῖο αὐτό ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ Ἐρρίκου Ἴψεν
(1828-1906) παρουσιάστηκε στό θέατρο ΙΛΙΣΙΑ σέ μετάφραση, διασκευή
καί σκηνοθεσία Ἀθανασίας Καραγιαννοπούλου.
Ὁ Χάλβαρντ Σόλνες εἶναι ἕνας ἱκανός πρωτομάστορας πού ἔχει ἐπιτύχει
στό ἐπάγγελμά του. Ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπό τούς θεωρούμενους ἐπιτυχημένους στή ζωή, ἔτσι καί ὁ Σόλνες ἔχει
ἐξαντλήσει τή δημιουργικότητά του στόν
ἐπαγγελματικό στίβο. Γιά νά ἐπικρατήσει
στόν ἐπαγγελματικό του χῶρο, ἀποδεικνύεται ἀδίστακτος. Ἀποκαλύπτει στή Χίλντα, σέ
ἕνα ἀπό τά θύματά του, πού εἰσβάλλει στή
ζωή του, γιά νά τόν ἐκδικηθεῖ, ἀλλά τελικά
ὑποχωρεῖ ἀπό οἶκτο πρός αὐτόν, ὅτι κατέστρεψε καί τσαλαπάτησε τόν ἀρχιτέκτονα
Κνούτ Μπρόβικ, πού τώρα ἀπασχολεῖ ὡς
ὑπάλληλό του. Καί στόν γιατρό Χέρνταλ
ἀποκαλύπτει ὅτι παριστάνει τόν ἐρωτευμένο
στή γραμματέα του Κάγια, γιά νά κρατάει
στήν ὑπηρεσία του τόν ἀρραβωνιαστικό της
Ράγκναρ Μπρόβικ, πού μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ
σέ ἀνταγωνιστή του. Παραδέχεται τήν ἀξία
τοῦ νέου καί δηλώνει μέ σατανική ἀποφασιστικότητα ὅτι δέν θά τόν ἀφήσει νά προχωρήσει μέ κανένα τρόπο.
Ἄν καί γνωρίζει ὅτι «ἀργά ἤ γρήγορα ἡ
τύχη θά γυρίσει καί ἡ τιμωρία θά εἶναι ἀνελέητη», ἐπιμένει νά ματαιώνει τήν ἐξέλιξη
τοῦ νέου, νά τόν ἐμποδίζει νά ἀποκτήσει
πελάτες, νά στερεῖ ἀπό τόν πατέρα του
τή χαρά νά δεῖ τόν Ράγκναρ ἐπιτυχημένο.
Καί ἐπιπλέον δηλητηριάζει τή σχέση τῶν

ἀρραβωνιασμένων νέων. Ὅταν μέ τήν ἐπίμονη παρότρυνση τῆς Χίλντα ὑπογράφει τά
οἰκοδομικά σχέδια τοῦ Ράγκναρ, εἶναι πλέον
ἀργά γιά τόν Κνούτ Μπρόβικ. Ὁ πατέρας
τοῦ Ράγκναρ ἔχει χάσει τἰς αἰσθήσεις του.
Ἀπό στενοχώρια ἔπαθε συμφόρηση.
Ἠ γυναῖκα τοῦ Σόλνες εἶναι σέ δεύτερο πλάνο στή ζωή του. Ἡ πληθωρική
δημιουργικότητά του εἶναι ἔκφραση ἐγωκεντρισμοῦ. Αὐτό τό πάθος εἶχε τέτοια
δύναμη, ὥστε ὡς ἐπιθυμία πυρπόλησε
τό σπίτι του. Ἡ στενοχώρια προκάλεσε τέτοιο πυρετό στή γυναῖκα του Ἀλίνα, ὥστε
νά δηλητηριαστεῖ τό μητρικό γάλα καί νά
πεθάνουν τά δύο ἀγοράκια τους. Ὁ Σόλνες
νιώθει ἔνοχος, γιατί στόν βωμό τῆς δικῆς
του ἐπιτυχίας θυσιάστηκε ἡ μητρότητα τῆς
γυναίκας του.

Παρακινούμενος ἀπό τή λαχτάρα τῆς
Χίλντα γιά ἄνοδο μέχρι τόν οὐρανό, ἀνεβαίνει στόν ψηλό πύργο τοῦ καινούργιου
σπιτιοῦ του, γιά νά βάλει τό στεφάνι στά
ἐγκαίνια. Πέφτει καί συντρίβεται.
Ὅπως ὁ πρωτομάστορας Σόλνες, οἱ περισσότεροι ἀγνοοῦμε ἤ λησμονοῦμε ὅτι στόν
Οὐρανό ἀνεβαίνεις μόνο ἀπό τή σκάλα τῆς
ταπείνωσης καί τῆς ἀγάπης.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Ἡ διασπορά τῆς
βιοτρομοκρατίας

Μέσα στούς πρώτους μῆνες τοῦ 2020 σύνολη ἡ ἀνθρωπότητα ἔζησε ἕναν τρομερό
ἐφιάλτη. Αὐτόν τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19. Σάν πέπλο τρόμου ἁπλώθηκε σ’ ὁλόκληρη
τήν οἰκουμένη, δοκίμασε τίς ψυχικές καί σωματικές μας ἀντοχές, ἔπληξε τίς οἰκονομίες μας,
πλήγωσε οἰκογένειες. Ἄφησε στό πέρασμά του ἑκατοντάδες χιλιάδες θύματα παγκοσμίως.
Προῆλθε ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς μολυσμένης διατροφικῆς ἁλυσίδας μεταξύ ἀνθρώπου,
ὄφεως καί νυχτερίδας, κατά τήν ἐπίσημη θεωρία. Ἄν καί ἀκούστηκαν καί ἀνεπίσημες
θεωρίες ὅτι ἐνδεχομένως νά ἦταν προϊόν ἐργαστηριακῆς παρασκευῆς. Τό μόνο σίγουρο
εἶναι πώς «ἦρθαν» κυριολεκτικά «τά πάνω κάτω». Παράλληλα, ὅμως, ἔφερε πολύ
δυνατά στήν «κανονικότητά» μας τό αἴσθημα τοῦ φόβου, ἀλλά καί τῆς τρομοκρατίας.
Χρησιμοποιήθηκαν ἀληθοφανῆ ἐπιχειρήματα, ὅπως τό γεγονός τοῦ ἰοῦ καί ὁ κίνδυνος τῆς διασπορᾶς του, ὥστε νά περάσουν μέτρα καί ἀποφάσεις ἐπώδυνες. Ἀσφαλῶς,
πολλά ἦταν ἄκρως ἀναγκαῖα γιά τήν ἀσφάλεια ὅλων μας. Ὅμως ὑπάρχει καί ἄλλη
ὀπτική γωνία. Ὅτι, γιά παράδειγμα, πέρασαν καί μέτρα, ψηφίστηκαν νομοσχέδια πού
οὔτε κἄν τά ἀντιληφθήκαμε.
Ἐπιπλέον τά ΜΜΕ μᾶς τροφοδότησαν τόσο μέ ἀληθινά γεγονότα, ἀλλά καί μέ
fake news, ὥστε νά μᾶς χειραγωγήσουν. Πολύ χτυπητό παράδειγμα, ὅταν πασίγνωστος
δημοσιογράφος ἔλεγε ὅτι πρέπει νά διωχθοῦν ποινικά ὅσοι θά ἀρνηθοῦν ἐμβολιασμό
ἐν ὄψει νέων ἐνδεχομένων πανδημιῶν. Ἀλλά καί ἡ προβολή ρεπορτάζ ἐν ὄψει νέου
κύματος κρουσμάτων τό φθινόπωρο ὡς σχεδόν τετελεσμένο γεγονός. Ἐπίσης ἡ παρουσίαση «ἐγκληματιῶν» ἱερέων, πού ἔκαναν τό αὐτονόητο... νά κοινωνήσουν ἀνθρώπους.
Ἡ ἀστυνομική παρουσία στίς ἐκκλησιές. Ἀκόμη δέ καί ἡ συστηματική προσπάθεια νά
περάσουν μηνύματα ὅτι κάποιος μπορεῖ νά ἀσθενήσει ἀπό τή Θεία Κοινωνία, γεγονός
πλήρως ἀναπόδεικτο.
Ἡ τρομοκρατικοῦ τύπου παρουσίαση τῶν θυμάτων τῆς Ἰταλίας, ἡ καλλιέργεια τῆς
συνείδησης –ὄχι ἡ ὑγιής προφύλαξη– στούς ἀνθρώπους ὅτι ἄν περάσει κάποιος δίπλα
σας, εἶναι σχεδόν σίγουρο ὅτι θά σᾶς μεταδώσει ἀρρώστια καί θανατικό κ.ἄ. Ἀλλά καί ἡ
πρόταση βέβαιης λύσης ἑνός ἐμβολίου μέ μικροτσίπ, ἐνδεχομένως, πού παρουσιάστηκε
σέ συζητήσεις ἤ ὅτι πήραμε σκληρά μέτρα, πού θά ἀποτελέσουν στοιχεῖα μιᾶς νέας
κανονικότητας στή χώρα, σέ ψηφιακό ἐπίπεδο ἤ ἀκόμη καί παρακολούθησης μέ κάμερες
στίς σχολικές αἴθουσες. Περιορισθήκαμε στά σπίτια μας, ἀνεστάλησαν ἐλευθερίες καί
δικαιώματα αἰώνων, μέ ἀφορμή ἕνα ἀληθινό γεγονός, πού ὅμως ἀξιοποιήθηκε, γιά νά
χειραγωγηθοῦν οἱ πλατιές μάζες. Ἕνα γεγονός, πού μετά τό χτύπημα στούς δίδυμους
Πύργους τό 2001 συγκλόνισε καί ἐπηρέασε τρομερά τόν κόσμο.
Ἡ στάση μας σ’ ὅλο αὐτό; Πάντως ὄχι μέ φόβο! Νά βλέπουμε διορατικά πέρα ἀπό
τό προφανές, ὅτι κάποια σημεῖα μπορεῖ νά εἶναι καί προάγγελος ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποίησης. Νά προφυλάσσουμε τόν ἑαυτό μας, τή δημόσια ὑγεία, ν’ ἀναπτύσσουμε
τήν εὐθύνη, συλλογική καί ἀτομική. Ἀλλά ὀφείλουμε νά μήν πέφτουμε καί θύματα
τρομοκρατίας. Νά διαφυλάσσουμε τήν ἐλεύθερη σκέψη. Φυσικά, νά δυναμώσει καί ἡ
πίστη μας. Ἡ πίστη μας ὅτι ὑπάρχει Θεός, πού διαφεντεύει τήν ἱστορία καί τήν ὑγεία
μας. Νά προσέχουμε τήν ὑγεία μας γιά νά τήν ἔχουμε, ἀλλά καί νά μήν ἐπιτρέπουμε σέ
«τρομοκράτες» τῶν παρασκηνίων νά ἐπηρεάζουν τίς ζωές μας καί μέ βιολογικά ὅπλα.
Νά προασπίζουμε τίς ζωές μας καί τήν παγκόσμια κοινότητα ψυχικά καί σωματικά!
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Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Κυριακάτικος ἐκκλησιασμός μέ τήν ἐφαρμογή τῶν περιοριστικῶν μέτρων
γιά τήν ἀποφυγή διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19.
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